
1புதிய புத்தகம் பேசுது | ஆகஸ்ட் 2021



2 புதிய புத்தகம் பேசுது | ஆகஸ்ட் 2021



3புதிய புத்தகம் பேசுது | ஆகஸ்ட் 2021



4 புதிய புத்தகம் பேசுது | ஆகஸ்ட் 2021



5புதிய புத்தகம் பேசுது | ஆகஸ்ட் 2021

2021 ஆகஸ்ட், மலர்:19 இதழ்:06
வெளியிடுபெர் மற்றும் ஆசிரியர்: 
க.நாகராஜன்
முதன்ம ஆசிரியர் : இரா. நடராசன்
ஆசிரியர் குழு: ச.தமிழ்ச்சல்வன், 
கமலாலயன், யூமா.்வாசுகி, ப.கு.ராஜன்,  
இரா.்த. முத்து, அமிதா, மதுசுதன், 
எஸ்.வி.வ்வணுவகாபாலன், பரதிபா ்ஜயசந்திரன், 
ராமவகாபால, மருதன், களபபிரன்
நிர்வாகப பிரிவு: சிராஜூதீன் (வமலாளர) 
உத்திரகுமார (விளமபர வமலாளர)
இதழ & அட்டை ்வடி்வ்மபபு: ஆர.காளத்தி

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

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

Bharathi Tv

தலையங்கம் 

வாசிப்பின் மூலம்  வசப்்படுத்துவவாம் 
நம் விடுதலலலை

வாசிப்பின் மூலம் வசப்்படுத்துவவாம் நம் விடுதலலலை. 
நாடு விடுதலலப் வ்பாரில் வவன்்ற ்பவள விழா ஆண்டில் 
அறிைாலை இருலள விரட்ட புத்தக வாசிப்ல்ப 
்பரவலாகக உறுதி ஏறவ்பாம். 
ஆங்கிவலைருககு எதிரான யுத்தம் என்்பது அதன் 

ஊ்டாக ஒரு சமூக விடுதலலப் வ்பாலரயும் தன்னகத்வத 
வகாண்டிருநதலத ைறுகக முடியுைா? “்பல்றைருககும் 
இங்கு தீைர் / புலலைருககும் விடுதலல / ்பரவவராடு, 
கு்றவருககும் / ை்றவருககும் விடுதலல” என்று அல்ற 
கூவி சாதிை சனாதன ைதவவறி சகதிகளுககும் எதிராக 
நாம் வ்பாராடி வவன்்றலத உலகம் ை்றககுைா?
“ஒளி்பல்டத்த கண்ணினாய் வா வா வா” என 

வரவவற்ற ைகாகவி, “வதளிவு வ்பற்ற ைதியினாய் வா வா 
வா” என்று முழங்கினான். விடுதலலயின் வநாககம் 
அறிவு வளர்ச்சி, வதளிவு வ்பறும் ைதி. அதலன சாதிகக 
புத்தகவாசிப்வ்ப – ஆகச் சி்றநத ஒரு வழிப்்பாலத.  
“வாலன அளப்வ்பாம் க்டல் மீலன அளப்வ்பாம், சநதிர 
ைண்்டலத்லத கண்டு வதளிவவாம்” என்்பவதல்லாம் 
நில்றவவ்ற வவண்டுவைன்்றால் நாம் வாசிப்ல்ப, ைககளின் 
அன்்றா்ட வாழகலகயின் அங்கைாககி்ட வவண்டும். 
எனவவதான், “நம் வாசிப்வ்ப - நம் விடுதலல” எனும் 

இைககத்லத நாம் வதா்டங்கி நம் விடுதலலயின் 75ஆம் 
ஆண்டில் 100ககு வைற்பட்ட லைைங்களில் புத்துணர்வவாடும் 
புதுப்வ்பாலிவவாடும், புத்தக திருவிழாககலள 
வித்திைாசைாக ந்டத்தி்ட தைாராகிவ்றாம். பிரைாண்்ட 
இைககைாக தமிழகத்தில் ்படடிவதாடடிவைல்லாம் 
வ ாசிப்பு  எனும் விடுதலல வவள்வி ந்டத்த 
ஒன்றிலணயுைாறு அலனவலரயும் அலழககிவ்றாம். 
புத்தகம் வாசிப்்பவதாடு பி்றலரயும் புத்தகம் வாசிகக 
லவககும் புத்தக – தூதர்கள் (Book-Ambassadars) இனம் 
காண நாம் ஆன்லலன் புள்ளி விவர வசகரிப்பில் முதலில் 
இ்றங்கி உள்வளாம். 75 ்பதிப்்பகங்கள் இலணயும் 
இப்புத்தகப் ்பைணத்தில் தங்கள் ்பங்களிப்ல்ப – தரவுகலள 
- வதா்டர்புகலள – புத்தக  வ்டட்டா உருவாககத்தில் 
உதவுவவதாடு, “நம் வாசிப்வ்ப - நம் விடுதலல” 
இைககத்திலும் இலணயும் வதாழலை உ்றவுகலள 
விருதுகள் வழங்கி கவுரவிககவும் உள்வளாம்.
வநாய் வதாறறு மு்டககத்தால் ்பள்ளிக கல்லூரிகள் 

தி்றககப்்ப்டாத நிலலயும் – ்பலரும் வீடடிவலவை 
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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. 
இம்மா்தம் பமலும் திருசசி கீடைத்தமிழன், 
திண்டுககல காநதி, சி்தம்ேைம் 
கலியமூர்ததி, முடனவர் ே.நைசிம்மன் 
்தர்மபுரி ஆகிபயார் சிலவர் ஸடார் 
அந்தஸது தேறுகின்றனர். த்தாடர்நது 
சந்தா பசர்ப்பு இயககம் நடடதேற்று 
வருகிறது.

மு்டங்கும் நிலலயும் – சரிைாக  அணுகப்்பட்டால் 
புத்தக வாசிப்பு ஒன்வ்ற அறிவுச் சன்னல்கலள 
தி்றககும் வழி என்்பது புலப்்படும். நாம் 
புத்தக வாசிப்ல்ப வகாண்டு வசல்ல வவண்டும். 
முன்பு எப்வ்பாதும் இல்லாத அளவு அதன் 
முககிை வதலவ இப்வ்பாது உச்சத்தில் உள்ளது.
• இரண்்டாண்டுகளாக ்பள்ளிககூ்டம் இன்றி 

வீடடில் சில்ற லவககப்்படடுள்ள நம் 
குழநலதகலள மீடக வாசிப்ல்ப விலதப்வ்பாம்.
• அலனத்து ைட்டங்களிலும் ்பரவும் சனாதன 

– சாதி இநதுத்துவ காவி அரசிைலல வீழத்தி 
வாசிப்ல்பவை ைககள் இைககைாககுவவாம்.
• விவசாைம் முதல் கல்வி க்டன் உரிலை 

உட்ப்ட அலனத்து உரிலைகலளயும் ்பறித்து 
்பன்னாடடு வகாள்லளைர்களி்டம் ஒப்்பல்டககும் 
சட்டங்களுககு எதிராக வாசிப்ல்ப ஒரு வ்பார் 
ஆயுதைாககுவவாம்.
“நம் வாசிப்வ்ப - நம் விடுதலல” 

இைககத்தில் ஒன்றிலணவவாம். அலனவருககும் 
ைகத்தான விடுதலல – நாள் வாழத்துகள்!

- ஆசிரியர் குழு.
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(்பப்ளிவகசன் மீடிைா) | சாலிகிராைம், 
வசன்லன.93. | விலல. ரூ.100, ்பகக. 130 
|வ்பான்.044-45510282.

3.எலபலாருககுமானவபை | வ்பரா.க. கவணசன் 
| வ்பாதுப்்பள்ளிககான ைாநில வைல்ட | 
திைாகராை நகர், வசன்லன.17 | விலல ரூ.20, 
்பக.72, | வ்பான்.9444251121.

4. பிைாண நிறக கனவு | அண்்டனூர் சுரா | 
்பண்முக வைல்ட வவளியீடு | வதனி, விலல 
ரூ.120, ்பக.152

5.தசாலலில வசப்ேடும் நிடனவுகள | சுகுைாரன் | 
கிறிஷகைல் | ைாங்காடு, | வசன்லன.122 | 
விலல ரூ.100 ்பக.96 | வ்பான்.9176594635.
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தமிழ் நாட்டின்  வளர்ச்சியும்  திராவிட இைக்கமும் 
- வ்பரா. அருண்கண்ணன்   

இயககுநர்-த்தாழில கலவிககான லபயாலா கலவிககழகம், லபயாலா கலலூரி, தசன்டன

சுதநதிரத்துககு பிநலதை இநதிைாவில் சமூக 
ைறறும் வ்பாருளாதார வளர்ச்சி என்்பது 
அலன த் து  ை ா நி ல ங் க ளிலும்  ஒ வ ர 
ைாதிரிைானதாக இல்லல.  சில ைாநிலங்களின் 
வளர்ச்சி வைலல நாடுகவளாடு ஒப்பிடும் 
அளவிறகும் சில ைாநிலங்களின் வளர்ச்சி 
மிகவும் பின்தங்கிை ஆப்பிரிகக  நாடுகளு்டன் 
ஒப்பிடும் அளவிறகும் இருநதுள்ளன. 90 
களில்  நல்டமுல்றப்  ்படுத் தப்்பட்ட 
தாராளைைம், தனிைார் ைைம், உலகைைம் 
வகாள்லககள் ைாநிலங்களுககு இல்டயிலான 
இ ந த  வ வ று ்ப ா ட ல ்ட  வ ை லு ம் 
கூர்லை்படுத்தியுள்ளது. புதிை வ்பாருளாதாரக 
வகாள்லககள் நல்டமுல்றககு வநததறகுப் 
பி நல த ை  சூழலில்  ை ா நிலங் கள்  / 
பிராநதிைங்களின் வளர்ச்சி உலகின் வளர்ச்சிப் 
வ்பாககால் வ்பரிதும் தாககம் வ்பறுகி்றது.  
ஆலகைால் ைாநிலங்கள் / பிராநதிைங்களின் 
வளர்ச்சி்பறறி ஆய்வுகள் சமீ்பகாலங்களில் 
அதிகரித்துள்ளன. இநத பின்னணியில் ்பகவதி 
ைறறும் வசன் இல்டயிலான இநதிைப் 
வ்பாருளாதார வளர்ச்சியின் வவறு்பாடுகள் 
குறித்த விவாதம் மிகவும் முககிைத்துவம் 
வாய்நததாக  ்பார்ககப்்படுகி்றது. 

வைலும் 2 0 1 4ஆம் ஆண்டில் ந்டநத 
நா்டாளுைன்்ற வதர்தலின் வ்பாது இங்கு 
குெராத்தின் வளர்ச்சி ்பறறி ஊ்டகங்களில் 
வ்பரிதும் வ்பசப்்பட்டன. அவத வ்பான்று  
‘வகரள ைாதிரி’ யின் வளர்ச்சி குறித்தும் இங்கு 
்பல்வவறு உலரைா்டல்கள் வதா்டர்ச்சிைாக 
ந்டககின்்றன.  இதில் குெராத் வ்பாருளாதாரத்தில் 
குறிப்பி்டத்தகுநத வளர்ச்சி அல்டநதிருநதாலும் 
சமூக வளர்ச்சியிலும் ைானு்ட வைம்்பாடடுப் 
புள்ளிகளிலும் வ்ப ாதுைான வளர் ச்சி 

வ்ப்றவில்லல. அவத வ்பால் வகரளா சமூக 
வளர்ச்சியிலும் ைானு்ட வைம்்பாடடுப் 
புள்ளிகளிலும் வ்பரும் முன்வனற்றங்கலள 
அல்டநது இருநதாலும் வ்பாருளாதார 
வளர்ச்சியில் வ்பரும் முன்வனற்றங்கள் 
ஏ ற ்ப ்டவில்லல  என் ்பல த  ்ப லரும் 
சுடடிககாடடுகின்்றனர்.   

தமிழநாடு வ்பாருளாதார வளர்ச்சியில் 
இநதிைாவில் உள்ள முன்னணி ைாநிங்களில்  
ஒன்்றாக திகழகின்்றது. அவதவவலளயில் சமூக 
வளர்ச்சியில், ைானு்ட வைம்்பாடடுப் 
்பள்ளிகளிலும் வ்பரும் முன்வனற்றங்கலள 
அல்டநத முன்னணி ைாநிலைாக உள்ளது.  
தமிழநாடடின் வளர்ச்சியின் காரணங்கலள 
ஆராய்நது புள்ளி விவரங்களு்டன் இநதிை 
அளவிலும் வைலும் குெராத் ைறறும் 
ைகாராஷடிரா வ்பான்்ற ைாநிலங்களு்டன் 
ஒப்பிடடும் எப்்படி தமிழநாடடின் வளர்ச்சி 
தனித்துவம் வாய்நதது  என்்பலத விளககுகி்றது. 
வ்பராசிரிைர் கலலைரசன் ைறறும் வ்பராசிரிைர் 
விெை ்ப ாஸ க ர்  இலணநது  எழுதிை  
“தி திராவிடிைன் ைா்டல்” (The Dravidian Model) 
என்கி்ற ஆங்கில புத்தகம். 

இ ந த ப்  பு த் த க ம்  க்ட ந த  ஐம்்பது  
ஆண்டுகளுககு வைலாக தமிழகத்தில் கல்வி, 
சுகாதாரம், வ்பாருளாதாரம், கிராை ைறறும் 
நகர்ப்பு்றங்களில் ஏற்பட்ட ைாற்றங்கலள 
எடுத்துககாடடுகி்றது. ்பாரதிை ெனதா ைறறும் 
அ த ன்  து ல ண  அ ல ை ப் பு க ளு ்ட ன் 
வசைல்்படுகின்்ற ்பல வலது சாரிகளும் ஏவதா 
தமிழகம் இநதிைாவில் பின்தங்கிை ைாநிலம் 
வ்பான்றும் 50 ஆண்டுகால திராவி்ட இைககக 
கடசிகளின் ஆடசியில் தமிழகம் வ்பரிதும் 
பி ன் ன ல ்ட ல வ  ச ந தி த் தி ரு க கி ்ற து 
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வ்பான்்றதுைான ஒரு பிம்்பத்லத உருவாகக 
முைறசிககின்்றனர். இத்தலகை சூழலில் இநத 
புத்தகம் மிகவும் முககிைத்துவம் வாய்நத 
ஒன்்றாக ்பார்ககப்்ப்டவவண்டும்.  அவதவ்பால் 
அவர்கள் வ்பரிதும் வகாண்்டாடுகின்்ற 
குெராத்லதவி்ட கல்வி சுகாதரம் வ்பான்்ற 
காரணிகளில் தமிழகம் முன்வனறி உள்ளலத 
புள்ளிவிவரங்களு்டன் விவரித்துள்ளது, வைலும் 
முககிைத்துவம் வாய்நத ஒன்்றாகும். 

்பார்ப்்பன எதிர்ப்பும் சனாதன இநது 
ைதத்திறகு எதிரான வசைல்்பாடுகளும் தமிழக 
வரலாறறில் வதா்டர்ச்சிைாக இருநது 
வநதுள்ளன. கிருத்துவ மிஷினரிகளின் 
்பங்களிப்பின் காரணைாக கல்வி வ்பற்ற  
்பார்ப்்பனர் அல்லாத சமூகத்லதச் வசர்நதவர்கள் 
ைத்தியில் ்பார்ப்்பன ஆதிககத்திறவகதிரான 
வசைல்்பாடுகள் 9ஆம் நூற்ற ாண்டின் 
இறுதியிலும் இரு்பதாம் நூற்றாண்டின் 
வதா்டககத்திலும் இருநதலத ்பலரும் 
சுடடிககாடடுகின்்றனர். அதன் நீடசிைாக 
உருவான நீதிக கடசி,  சுைைரிைாலத இைககம், 
திராவி்ட இைககம் ைறறும் திராவி்ட 
முன்வனற்ற கழகம் வ்பான்்ற அலைப்புகள் 
தமிழகத்தில் ்பார்ப்்பனிை ஆதிககத்திறகு 
எதிரான ஒரு கருத்தாககத்லத உருவாககிைதில் 
முககிைை ான  ்பங்கு  வகி த்துள்ளன . 
இ்டது ச ா ரி க ள்  நில  சீ ர் திரு த் த த்ல த 
ைறு்பங்கீடடிறகும் சைத்துவத்திறகும்  
முககிைைாக கருதிை வ்பாழுது திராவி்ட 
இைககங்கள் அதில் இருநது சறறு வவறு்படடு 
நவீன கல்விலை விரிவாககி அதில்  
்பார்ப்்பனரல்லாத ைற்ற சமூகத்தினர் அதிகம் 
்பைன் வ்ப்ற வவண்டும்  என்றும் வைலும் 
நவீன வதாழில் துல்றகலள வளர்த்து அதன் 
மூலம்  வவலல வாய்ப்புகலள உருவாககி 
அதில்  ்பார்ப்்பனரல்லாத ைற்ற சமுகத்தினர் 
அதிகம் ்பைன் அல்டை வவண்டும் என்்பலத 
பி ர த ான வக ாள்லகை ா க க  வக ாண்டு 
வசைல்்பட்டனர். இங்கு நிலவிை ்பார்ப்்பனிை 
ஆதிககத்லதயும் சாதிை வவறு்பாடுகலள 
கலளவதறகு கல்வி ைறறும் வவலலவாய்ப்பில் 
்பார்ப்்பனர்கள் அல்லாத ைற்ற சமூகத்தினர் 
்பங்கு வ்பறுவவத சமூக ைாற்றத்திறகான ஒரு 
முககிைைான ஆயுதைாக திராவி்ட இைககம் 
கருதிைது.  இதுவவ சாதிலைக க்டநது தமிழ 

வதசிைம் என்கி்ற ஒரு குல்டயின்கீழ  
்பரநது்பட்ட ைககள் திரலள திராவி்ட 
இைககங்கள்  திரடடும் வாய்ப்ல்ப வழங்கிைது. 
இநத அணிதிரட்டலல தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட 
ஒரு தனித்துவைான வளர்ச்சி வ்பாககிறகு 
முககிைைான காரணிைாக ்பார்ககின்்றனர் 
புத்தகத்தின் ஆசிரிைர்கள்.

இநத ைாற்றத்திறகான ஆரம்்ப விலதகள் 
1 9 2 0களில் நீதிக கடசியின் ஆடசியில் 
தூவப்்பட்டன. 1922ஆம் ஆண்டு ஏ.சுப்்பராைலு 
வரடடிைார் அவர்களின் தலலலையில் இருநத 
அரசு முதல் முதலில் வசன்லனயில் உள்ள 
சில ்பள்ளிகளில் ைாணவர்களுககு ைதிை 
உணவு திட்டத்லத வதா்டங்கி லவத்தது.  
நீதிககடசிககுப் பி்றகு 1937இல் ஆடசிககு வநத 
ராெவகா்பாலாச்சாரி அவர்களின் தலலலையில் 
ஆன காங்கிரஸ அரசு இநத முைறசிகலள 
லகவிட்டது. அதுவ்பால இவருல்டை ஆடசி 
காலத்தில் 600 ்பள்ளிகள் நிதிலைக காரணம் 
காடடி இழுத்து மூ்டப்்பட்டன. அவருககுப் 
பி்றகு 1954இல் ஆடசிககு வநத காைராெரின் 
தலலலையிலான அரசு இநத ்பள்ளிகலள 
மீண்டும் தி்றநதவதா்டல்லாைல் வைலும் சில 
்பள்ளிககூ்டங்கலளயும் தி்றநது லவத்தது. 
அத்து்டன் 1 9 5 6ஆம் ஆண்டு மீண்டும் 
்பள்ளிகளில் ைதிை உணவு திட்டத்லதயும் 
அைல்்படுத்திைது. 1967இல் ஆடசிககு வநத 
திமுக அரசாங்கம் லைைப்்படுத்தப்்பட்ட 
உ ண வு க கூ ்ட ங் க ல ள  உ ரு வ ா க கி 
சலைப்்பதறவகன்று தனி ்பணிைாளர்கலள 
நி ைமி த் து  இ த் தி ட்ட த்ல த  வ ைலும் 
வசழுலைப்்படுத்திைது. இலத 1982 ஆம் 
ஆண்டு எம்.ஜி.ைாரின் தலலலையில் இருநத 
அதிமுக அரசு வைலும் இத்திட்டத்லத விரிவு 
்படுத்தி வைல் வகுப்பு ைாணவர்கள் ைறறும் 
நகர்ப்பு்ற ைாணவர்களும் ்பைன் வ்ப்றச் 
வசய்தது. இநத ைதிை உணவுத் திட்டம் ஏலழ 
எளிை ைாணவர்கள் ்பள்ளிககு வருவதறகும் 
வதா்டர்நது ்படிப்்பதறகும் வ்பரும் உநது 
சகதிைாக இருநதலத எடுத்துக காடடுகி்றது 
இநதப் புத்தகம்.

நீதிக கடசியின் நிறுவனர்களில் ஒருவரான 
நவ்டச முதலிைார் அவர்கள் வசன்லனயில் 
்பார்ப்்பனர்கள் அல்லாத ைாணவர்கள் தங்கி 
்படிப்்பதறகு திராவிடிைன் வ�ாம் என்்ற 
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வ்பைரில் விடுதி ஒன்ல்ற ந்டத்தி வநதார். இது 
வ்பான்்ற நீதிக கடசியின் ஆடசி காலத்தில் 
்பார்ப்்பனர் அல்லாத ைாணவர்கள் ்படிப்்பதறகு 
்பல முைறசிகள் வைறவகாள்ளப்்பட்டன.  1967 
இல் ஆடசிககு வநத திமுக அரசாங்கம்  ஏலழ 
எளிை ைாணவர்களின் கல்விக கட்டணத்லத 
ரத்து வசய்தது்டன் வைலும் தலித்துகள் ைறறும் 
பின் தங்கிை சாதிலைச் சார்நத ைாணவர்களுககு 
தங்கும் விடுதிகலள தி்றநது லவத்தது.  
இவதாடு ைடடுைல்லாைல் நீதிக கடசி காலம் 
வதா்டங்கி பின்னால் ஆடசிககு வநத இரண்டு 
திராவி்ட கடசிகளும் ைாணவர்களுககு நிதி 
உதவி, ைாணவிகளுககு லசககிள் வழங்கிைது.
அரசுப் ்பள்ளி ைாணவர்களுககு இலவச 
வநாடடுப் புத்தகங்கள், ைடிககணினி 
வழங்குவது வ்பான்்ற ்பல்வவறு புதுலைைான 
திட்டங்களின் மூலம் தமிழநாடடில் கல்வி 
்பயின்்ற ைாணவர்களின் எண்ணிகலகலை 
உைர்த்தின. வ்பாதுவாக அகில இநதிை 
அளவில் சுதநதிரத்திறகுப் பி்றகான காலங்களில் 
அரசு கல்விககு ஒதுககிை நிதியில் ஒடுககப்்பட்ட 
ை க க ள்  க ல்வி  வ ்ப று ம்  வண்ணம்  
்பள்ளிககல்விககு ்பைன்்பட்டலத வி்ட வைல் 
தடடு வர்ககம் ்பைன் ்படும் வண்ணம் 
உைர்கல்விககு ைல்ட ைாற்றப்்பட்டதாக 
லைவரான் வவய்னர் வ்பான்்ற ஆய்வாளர்கள் 
கூறுகின்்றனர். ஆனால் இதில் இருநது 
வவறு்படடு தமிழநாடு  வதா்டர்ச்சிைாக 
்பள்ளிககல்விககு முககிைத்துவம் அளித்து 
வ ந து ள் ள ல த  இ ந த ப்  பு த் த க ம் 
எடுத்துககாடடுகி்றது. இதுவவ 2017-18 ஆம் 
ஆண்டின் நிலவரப்்படி கல்விகறவ்றார் 
எண்ணிகலகயில் தமிழநாடு இநதிைாவில் 
நான்காம் இ்டத்தில் உள்ளதறகுக காரணம் 
ஆகும் என்்பலதயும் நூல் கூறுகின்்றது. 

அவத வ்பால் உைர்கல்விககும் உரிை 
முககிைத்துவத்லத வழங்கியுள்ளது தமிழநாடு. 
195 4ஆம் ஆண்டில் தமிழநாடடில்  54 
கல்லூரிகளும் 2 ்பல்கலலககழகங்கள்  
ைடடுவை இருநதன. உைர்கல்வித்துல்ற அ்பார  
வளர்ச்சி அல்டநது 2020 யின் நிலவரப்்படி 
தமிழநாடடில் 2 6 0 8  கல்லூரிகளும் 5 9 
்பல்கலலககழகங்களும் உள்ளன. 1967ககும் 
1977ககும் இல்டயில்  தி.மு.க.வின் ஆடசி 
காலத்தில் வரு்டத்திறகு சராசரிைாக 9 

கல்லூரிகள் வதா்டங்கப்்படடு அதறகு முன்னர் 
105 ஆக இருநத கல்லூரிகளின் எண்ணிகலக 
194 ஆக இரடடிப்பு அல்டநதன. அதறகு 
பி்றகும் வதா்டர்ச்சிைாக கல்லுரிகளின் 
எண்ணிகலக அதிகரித்து வநதது. 1980 களுககு 
பி்றகு வதாழில் நுட்ப கல்லூரிகளின் 
எண்ணிகலகயும் அதிகரித்தன. 

1922ஆம் ஆண்டு நீதிக கடசியின் ஆடசியில் 
வகாண்டு வநத அரசு  ்பணிகளில் ்பார்ப்்பனர் 
அல்லாத ைற்ற சாதிலைச் வசர்நதவர்களுககு 
வாய்ப்பு வழங்குவதறகாக வகாண்டுவரப்்பட்ட 
வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவம் உைர்கல்வியில் 
ைற்ற சாதிலைச் வசர்நதவர்களின் ்பங்வகறல்ப 
ஊககுவித்ததில் முககிைைான வதா்டககைாகும். 
அ தலனத்  வ த ா ்ட ர் ந து  வ ்ப ரிை ா ரின்  
தலலலையில் திராவி்ட இைககமும் அண்ணா 
தலலலையிலான தி.மு.க.வும் வதா்டர்ச்சிைாக 
ந்டத்திை வ்பாராட்டங்களின் காரணைாக1952 
ஆம் ஆண்டு சுதநதிர இநதிைாவில் முதல் 
அ ர சி ைலலை ப் பு ச்  ச ட ்ட  தி ரு த் த ம் 
வகாண்டுவரப்்படடு தமிழநாடடில் கல்வியில் 
இல்டநிலல சாதிகளுககு 25%  ைறறும் 
தலித்துகளுககு 15% இ்டஒதுககீடும் அறிமுகப் 
்படுத்தப்்பட்டன. இநத சட்ட திருத்தவை ைற்ற 
ைாநிலங்களிலும் சாதிரீதிைான இ்டஒதுககீடல்ட  
வழங்குவதறகான முன்ைாதிரிைாக இருநததாக 
எடுத்துககாடடுகின்்றனர் ஆசிரிைர்கள். அவதாடு 
இநத இ்டஒதுககீடு  இல்டநிலல சாதிகலள 
வசர்நதவர்களும் தலித்துகளும் உைர்கல்வியில் 
்பங்வகற்பலத அதிகரிப்்பதறகுக காரணைாக 
அலைநதுள்ளது. வைலும் வதா்டர்ச்சிைாக 
த மி ழ ந ா ட டி ல்  இ ்ட ஒ து க கீ டு 
விரிவு்படுத்தப்்படடுள்ளது. இது வ்பான்்ற 
ஆககபூர்வைான தலலயீடடின் காரணைாகவவ 
2017-18யின் கணககீடடின்்படி தமிழநாடடில்18-23 
வைதுககு உட்பட்டவர்களில் 50% வ்பர்  
உைர்கல்வி ்பயிலுகின்்றனர். இது வகரளா 
வ்பான்று கல்வியில் வ்பரும் முன்வனற்றங்கலள 
அல்டநத ைாநிலங்கலள வி்ட அதிகைாகும். 
தமிழநாடடின் கல்வி ெனநாைகப் ்படுத்தப்்படடு 
அலனத்து சாதியினரும் கல்வியில் ்பங்வகறகும் 
வண்ணம் சுத நதி ர த்திறகு  பின்னான 
ை ா ற ்ற ங் க ல ள  சு ட டி க க ா ட டு கின் ்ற 
அவதவவலளயில் 19 8 0களுககுப் பி்றகு 
தமிழகத்தில் வ்பரிதும் கல்வி குறிப்்பாக 
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உைர்கல்வி தனிைார் ைைைாககப்்பட்டதன் 
விலளவாக அதிக எண்ணிகலகயிலானவர்கள் 
கல்விவ்ப்ற வநர்நதிருநதாலும் கல்வியின் தரம் 
வ்பான்று  ்பல்வவறு வநருககடிகள்  உருவாகி 
உள்ளலதயும் சுடடிககாடடுகி்றது இநத நூல். 
கல்விக கட்டணம் வலரைல்ற இ்ட ஒதுககீடு 
வ்பான்்ற சில தலலயீடுகலள தனிைார் கல்வி  
நிறுவனங்களில் திராவி்ட  இைகக அரசுகளால் 
வசய்ை முடிநதாலும் கூ்ட அலதத்தாண்டி 
கல்வி தளத்தில் ஏற்படடுள்ள வவறு ்பல  
வநருககடிகலள சரிவசய்ைப்்ப்டாைல் 
இருப்்பலதயும் கவனப்்படுத்துகி்றது இநத 
நூல்.  

நீதிககடசி ஆடசியின் காலத்தில் ்பார்ப்்பனர்  
அல்லாத ைற்ற சமூகத்லதச் வசர்நதவர்களும் 
அதிக எண்ணிகலகயில் ைருத்துவ ்படிப்புகலள 
்படிப்்பதறகான வாய்ப்ல்ப நீதிககடசி 
உருவாககிக வகாடுத்தது. ைருத்துவக கல்வியில் 
1 9 5 0 ஆ ம்  ஆ ண் டு க ளு க கு  பி ்ற கு 
நல்டமுல்றப்்படுத்தப்்பட்ட இ்ட ஒதுககீடடின் 
காரணைாக ்பார்ப்்பனர் அல்லாத சாதிலைச் 
வசர்நதவர்களும் கிராைப்பு்ற ைாணவர்களும் 
ைருத்துவத்துல்றயில் வ்பரிதும் ்பங்கு 
வ்பறுவதறகான வாய்ப்ல்ப வதா்டர்ச்சிைாக 
திராவி்ட இைககங்கள் உருவாககிக வகாடுத்தன. 
இதன் மூலம் உருவான வ்பருவாரிைான 
ை ரு த் து வ ர் க ல ள யு ம்  ை ரு த் து வ ப் 
்பணிைாளர்கலளயும் தகக  லவத்துக 
வகாள்வதறகு ்பல்வவறு ஊககுவிப்பு 
ந்டவடிகலககலளயும் இநத அரசுகள் 
வதா்டர்நது வைறவகாள்கின்்றன. வ்பாதுவாக 
ைருத்துவத்திறகான அரசின் நிதி ஒதுககீடு 
ை ற ்ற  ை ா நிலங் கலளவி்ட  வ்ப ரிதும் 
வவறு்ப்டாவிட்டாலும் கூ்ட தமிழகம் 
ைருத்துவத் துல்றயில் மிகச் சி்றநத ைாநிலைாக 
விளங்குவதில் ்பல காரணிகள் உள்ளன. அதில் 
ைருத்துவப்்படிப்பில் இ்டஒதுககீடும்  முககிை 
்பங்காறறுகி்றது. குழநலதகள் இ்றப்பு 
விகிதத்லத குல்றத்து ஐககிை நாடுகள் சல்ப 
(united Nations) நிர்லணயித்த மிலினியும் 
வளர்ச்சிககான இலகலக (Milenium Develop-
ment Goals) அல்டநத ைாநிலங்களில் ஒன்்றாக 
தமிழநாடு திகழகி்றது. அவதவ்பால் நீட 
வ்பான்்ற வதர்வுகளுககு தமிழநாடடு ைககளின் 
எதிர்ப்பின் நிைாத்லதயும் அது எப்்படி 

நம்முல்டை ைருத்துவத்துல்றயில் வ்பற்ற 
மு ன் வ ன ற ்ற ங் க ளு க கு  த ல ்ட ை ா க 
இருககப்வ்பாகி்றது என்்பலதயும் எடுத்து 
கூறுகி்றது இநநூல். ைகப்வ்பறு காலத்தில் 99% 
தலித் வ்பண்கள் ைருத்துவைலனகலள 
தமிழநாடடில் அணுகுவதாகும்.  இது 
உத்தரப்பிரவதச ைாநிலத்தில் உள்ள உைர் 
சாதிலைச் வசர்நதவர்களின் எண்ணிகலகலை 
வி்ட மிக அதிகம். ்பல ைருத்துவ குறியீடடில் 
தமிழநாடு எநதளவிறகு முன்வனறியுள்ளது 
என்்பலத எடுத்துககாடடுகி்ற அவதவநரம்  
கல்விலை  வ்பாலவவ ைருத்துவமும் வ்பரிதும் 
90 களுககுப்  பி்றகு தனிைார் ைைைாகியுள்ளது்டன் 
வ்பரும் கார்ப்்பவரட நிறுவனங்கள் இதில் 
ஆ தி க க ம்  வ ச லு த் து வ ல த யு ம் 
சுடடிககாடடுகின்்றது.

நீதிககடசி ஆடசியின் காலத்தில் ்பல 
மு க கி ை ை ா ன  மு ன்  மு ை ற சி க ள் 
வைறவகாள்ளப்்பட்டன. அதில் 1923 ஆம் 
ஆண்டு வகாண்டுவரப்்பட்ட வதாழில் 
நிறுவனங்களுககு அரசு உதவும் சட்டமும் 
ஒன்்றாகும். இது இங்கு புதிதாக வதாழில் 
வதா்டங்கு்பவர்களுககு அரசு  உதவி வழங்கி 
இ ங் கு  வ த ா ழி ல்  து ல ்ற ல ை 
வளர்த்வதடுப்்பதறகான முககிைைான 
முைறசிைாகும். சுதநதிரத்துககு முநதிை 
தமிழகத்தில் ஒரு அளவுககு வதாழில் துல்ற 
வளர்ச்சி அல்டநதிருநதாலும் அன்ல்றை  
்பாம்வ்ப, வங்காளம் வ்பான்்ற ைாகாணங்கலள 
ஒப்பிடும் வ்பாழுது சறறு பின்தங்கிவை 
இருநதது. 1950களில் வ்டககு வாழகி்றது 
வதறகு வதய்கி்றது, என்கி்ற வகாஷம் வலுவாக 
திராவி்ட இைககங்கள் முன்லவத்தது.  தமிழகம் 
வதா்டர்நது வதாழில் துல்றயில் பு்றககணிகக 
்படுகி்றது என்று அநத வநரத்தில் இங்கு 
ஆடசியில் இருநத காங்கிரஸ அரசுககு 
திராவி்ட இைககங்கள் வநருககடி வகாடுத்ததின் 
விலளவாக திருச்சியில் வ்பல், ஆவடியில் 
ராணுவ ்பாதுகாப்பு வாகனங்கள் தைாரிககும் 
நிறுவனம்  வ ்ப ான் ்ற  வ ்ப ா து த் துல ்ற 
நிறுவனங்கங்கள் வதா்டங்கப்்பட்டன.  
அவதாடு தமிழநாடு வதாழில் வளர்ச்சிக 
கழகம், தமிழநாடு சிறு வதாழில் வளர்ச்சிக 
கழகம் வ்பான்்றலவ உருவாககப்்பட்டன. 1967 
இல் ஆடசிககு வநத தி.மு.க. அலத வைலும் 
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வளர்த்வதடுத்தது. தமிழநாடு வதாழில் வளர்ச்சி 
கழகத்தின் மூலைாக ஸபிக நிறுவனம் 
வதா்டங்கப்்பட்டது. இதுவ்பால் 1990 கள் வலர 
இரண்டு திராவி்ட கடசிகளும் ்பல்வவறு 
வதாழில் துல்ற நிறுவனங்கள் வதா்டங்கப்்ப்ட 
காரணைாக இருநதனர்.1990 களுககுப் பி்றகு 
உலக ைைைாககலால் ஏற்பட்ட ைாற்றங்கலள 
தமிழகம் சி்றப்்பாக ்பைன்்படுத்திகவகாண்டு 
சாப்டவவர், ஆடவ்டாவைால்பல் வ்பான்்ற 
துல்றகளில் அ்பார  வளர்ச்சி அல்டநதன.  
இநத வளர்ச்சி வ்பாககில் உருவான தமிழக 
நிறுவனங்களில் 68% தனிைார் நிறுவனங்கள்  
இல்ட நிலல சாதிகலளச் வசர்நதவர்களுககும் 
14% தனிைார் நிறுவனங்கள் தலித்துகளுககும் 
வவறும் 18% தனிைார் நிறுவனங்கள் ைடடுவை 
உைர் ச ாதிலைச் வச ர்நதவர்களுககும் 
வ ச ா ந த ை ான த ா க  உள்ளன  என்கி ்ற 
புள்ளிவிவரத்தின் வாயிலாக இங்கு மூலதனம் 
எவவாறு ெனநாைகப் ்படுத்தப்்படடுள்ளது 
என்்பலத ஆசிரிைர்கள் எடுத்துககாடடுகி்றார்கள். 
இது வ்பான்்ற ்பல புள்ளிவிவரங்கள் வாயிலாக 
கல்வி, சுகாதாரம் ைறறும் வதாழில்துல்ற 
வ்பான்்றவறறில் ஒப்பீட்டளவில் தலித்துகள்  
வ ்ப ற று ள் ள  மு ன் வ ன ற ்ற ங் க ல ள 
சுடடிககாடடுவதின் மூலைாக திராவி்ட 
இைககங்கள் வைல் உள்ள விைர்சனத்திறகு 
்பதில் அளித்துள்ளனர் 

வகரளா, வைறகுவங்கம் வ்பான்று இங்கு 
நி ல ச் சீ ர் த் தி ரு த் த ம்  ந ல ்ட மு ல ்ற ப் 
்படுத்தப்்ப்டாவிட்டாலும் கூ்ட  வவறு ்பல 
அ ர சு த்  தலலயீடடின்  மூலை ா கவும் 
வ்பாராட்டங்களின் மூலைாகவும் இங்கு நிலம் 
்பார்ப்்பனர் ைறறும் வவளாளர்கள் வ்பான்்ற 
நில உ்டலைைாளர்களி்டம் இருநது  ைற்ற 
சாதிலைச் வசர்நத  சிறு குறு விவசாயிகளி்டம் 
நிலங்கள் லகைாறியுள்ளலத புள்ளிவிவரங்கள் 
காடடுகின்்றன. 1970 களில் 70% ைாக இருநத 
சிறு குறு விவசாயிகள் 2016ஆம் ஆண்டின் 
கணககுப் ்படி 94% ைாக உள்ளனர். அவத 
வ்பால் விவசாைத்தில் இருநது வவளிவைறி 
வவறு வதாழில்கலள ்பார்ப்்பவர்களின் 
எண்ணிகலக ைற்ற எநத ைாநிலத்லதயும் வி்ட 
தமிழகத்தில் மிகவும் அதிகைாகும். 1993-2017 
காலகட்டத்தில் விவசாைத்தில் இருநது  
தமிழநாடடில் ைடடும் 65 லடசத்திறகும் 

வைற்பட்டவர்கள் வவளிவைறியுள்ளனர். 
ைார்கஸ கூறுவது வ்பால்  வதாழிலாளர்களின் 
வசைப்்பல்ட (Reserve Army of  Labour) என்்பது 
முதலாளித்துவ வளர்ச்சியில் ஒரு தவிர்கக 
முடிைாத அங்கைாகும். எனவவ விவசாைத்தில் 
இருநது வவளிவைறிை அலனவருககும் 
நிரநதரைான தரைான வவலல வாய்ப்பு 
என்்பது கடினைான ஒன்்றாகும். 2017-18 
கணககுப்்படி ஒடடுவைாத்தைாக தமிழநாடடில் 
வவலல வசய்்பவர்களில் வவறும் 46% 
வதாழிலாளர்கள் ைடடுவை ைாத வருைானம் 
வ்பறும் நிரநதர ்பணிகளில் உள்ளனர். திராவி்ட 
இைககங்கள் ்பல ஆககபூர்வைான முைறசிகலள 
வதா்டர்ச்சிைாக வசய்து வநதாலும் 90 களுககு 
பி்றகு தனிைார் துல்றகலள சார்நத வளர்ச்சி 
என்்பது இவர்களுககுப் வ்பரும் சவாலாக 
உள்ளது. 

2008ககுப் பி்றகு உலகப் வ்பாருளாதாரம் 
வதா்டர்ச்சிைாக வநருககடியில் இருநது வரும் 
நிலலயில் வகாவரானாவின்  காரணைாக அது 
வைலும் கூர்லை அல்டநதுள்ளது. இதன் 
தாககம் தமிழகத்திலும் பிரதி்பலிப்்பலத நாம் 
க்டநத ்பல ஆண்டுகளாக காண முடிகி்றது.   
2014இல் இருநது ஆடசி வசய்கி்ற ்பா.ெ.க 
அரசு  ைாநிலங்களுககு இருநத ்பல உரிலைலை 
்பறித்து வருகி்றது. ஜி.எஸ.டி. வ்பான்்றவற்றால் 
ைாநிலங்களுககு இருநத நிதி ஆதாரங்கலள 
்பறித்துவிட்டன. 

இது வ்பான்்ற சவால்கலள எதிர்வகாண்டு 
நிலலப்புரு வளர்ச்சிலை உத்திரவாதம் 
வசய்ைவும், சமூக நீதிலைத் வதா்டர்நது 
தமிழநாடடில் நிலலவ்ப்றச்  வசய்ைவும்    
எவவாறு திராவி்ட இைககங்கள்  வசைல்்ப்ட 
வ்பாகின்்றன என்்பலத வரலாறுதான் ்பதில் 
வசால்லும். தமிழ நாடடின் தனித்துவைான 
வளர்ச்சி வ்பாககிறகு திராவி்ட இைககத்தின் 
்பங்கு முககிைைானது. அவதவ்பால்  தமிழகத்தில் 
முகலாைர்களின் ஆடசியில் வதா்டங்கி அதன் 
பி்றகு வநத காலனிை ஆடசிைாளர்கள் ைறறும் 
கிருத்துவ மிஷினரிகள் இதறகான அடித்தளம் 
அலைத்து வகாடுத்தலதயும் நாம் கருத்தில் 
வகாள்ள வவண்டும்.  ஒரு நூற்றாண்டு கால 
தமிழகத்தின் சமூக வ்பாருளாதார வரலாறல்ற  
ஒரு வசர ்படிப்்பதறகான வாய்ப்ல்ப நைககு 
இநதப் புத்தகம் வழங்கியுள்ளது.   l
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துகள் இைறபிைல் உலகில் மிகவும் குறிப்பி்டத் 
தகுநத ஆய்வாளரும் அநதத் துல்றயின் வ்பாகலக 
நிர்ணயித்தவர்களில் ஒருவருைான வ்பராசிரிைர் 
ஸடீவன் வவய்ன்்பர்க (வைது 88) அவர்கள் 23 
ெூலல 2021 அன்று அவைரிககாவின் வ்டகசாஸ 
ைாநிலத்தில் ஆஸடின் நகரில் காலைானார்.

ஸடீவன் வவய்ன்்பர்க 1979ஆம் ஆண்டின் 
இை ற பி ைலு க க ா ன  வ ந ா ்ப ல்  ்ப ரி ல ச 
அவைரிககாவின் �ார்வர்டு ்பல்கலலக 
கழகத்லதச் சார்நத வஷல்்டன் கிளாஸவஸா, 
பிரிட்டனின் லண்்டன் இம்பீரிைல் கல்லூரிலைச் 
சார்நத அப்துஸ சலாம் ஆகிவைாவராடு இலணநது 
வ்பற்றார். வைன்விலச ைறறும் மின்காநதவிலச 
ஊ்டா்டல் குறித்த ஒருங்கிலணநத வகாட்பாடல்ட 
(Unified Theory of Weak and Electromagnetic 
Interactions) உருவாககிைதறகாக அவருககு 
வநா்பல் ்பரிசு வழங்கப்்பட்டது.

அவர் ஆஸடின் நகரின் வ்டகசாஸ ்பல்கலலக 
கழகத்தில் ொக எஸ. வொசி வவல்ச் 
அ்றககட்டலள இருகலக – தலலலைப் 
வ்பராசிரிைர் ைறறும் வகாட்பாடடு ஆய்வுக 
குழுவின் இைககுநர். அவர் 1982ஆம் ஆண்டு 
அதுவலர ்பணிைாறறிை �ார்வர்டிலிருநது 
ஆஸடினுககு ைாறினார். அங்கு மிகு ஆற்றல் 
இைறபிைல் துல்றலை நிறுவி வளர்ககக 
காரணைாக இருநதார்.

அடிப்்பல்டத் துகள் இைறபிைல் ைறறும் 
அண்்டக கட்டலைப்பிைல் துல்றகளில் அவரது 
ஆய்வுகளுககாக அவர் இைறபிைலுககான 
வநா்பல் ்பரிசு, அறிவிைலுககான வதசிைப் 
்பதககம், அவைரிகக தத்துவார்த்தக கழகம் 
வழங்கும் வ்பஞசமின் ஃபிராங்ளின் ்பதககம், 
வெ. ஓப்்பன்ஹீைர் ்பரிசு உள்ளிட்ட ்பல 

்பரிசுகலளயும் வ்பற்றார். அவர் அவைரிககாவின் 
வதசிை அறிவிைல் கழகம், பிரிட்டனின் ராைல் 
கழகம் உள்ளிட்ட ்பல கல்விக கழகங்களுககும் 
வதர்நவதடுககப்்பட்டார். சர்வவதச அளவில் 
மி க வு ம்  பு க ழ வ ்ப ற ்ற  ்ப தி ன ா று 
்பல்கலலககழகங்கள் அவருககு கவுரவ ்டாக்டர் 
்பட்டம் அளித்துள்ளன. அவர் வ்பற்ற ்பரிசுகளும் 
வைன்லைகளும், கல்விக கழக உறுப்பினர் 
க வு ர வ ங் க ல ள யு ம்  மு ழு ல ை ை ா க ப் 
்படடிைலிட்டால் ்பல ்பககம் வ்பாகும்.

அவர் 350ககும் வைலான வ்பாற்றப்்படும் 
ஆய்வுக கடடுலரகலளயும் 15 நூல்கலளயும் 
எழுதியுள்ளார். அவர் குவாண்்டம் இைங்கிைல் 
குறித்து  எழுதியுள்ள 3  வ த ாகுதிகள் , 
ஈர்ப்புவிலசயும் அண்்டககட்டலைப்பும் – 
வ க ா ள்ல க களும்  வ ்ப ா து ச்  ச ா ர் பி ைல் 
வகாட்பாடடின் ்பைன்்பாடும் (‘Gravitation and 
Cosmology – Principles and Application of the 
General Theory of Relativity’) ஆகிைலவ மிகு 
ஆற்றல் இைறபிைல், ஈர்ப்புவிலச ைறறும் 
விண்ணிைறபிைல் ஆகிைவறறில் உைர் கல்வி 
கறகும் ைாணவர்களுககுப் புனித நூல் 
வ்பான்்றலவ ஆகும். 

மிகவும் சிககலான விஷைங்கள் குறித்து 
விளககைளிப்்பதில் அவருககு இருககும் தனிச் 
சி்றப்்பான ஆற்றல் அவலரப் ்பல புத்தகங்கள் 
எழுதலவத்துள்ளது. அவரது ‘முதல் மூன்று 
நிமி்டங்கள் – வ்பரண்்டத்தின் வதாற்றம் குறித்த 
ஒரு நவீன வநாககு’ (The First Three Minutes 
– A Modern View of the Origin of the Universe) 
நூல் தமிழ (்பாரதி புத்தகாலைம் வவளியீடு) 
உ ட ்ப ்ட  2 2  வ ை ா ழி க ளி ல் 
வைாழிவ்பைர்ககப்்படடுள்ளது. ‘இறுதிக 

அறிவிைலுககு மாறான எலலாவிதமான 
்கருத்து்கலளயும் எதிர்த்தக குரல

- வ்பரா.டி.ஆர்.வ்காவிநதராஜன் 
மதிப்புரு பேைாசிரியர், தமடைாஸ இன்ஸடிடியூட ஆஃப் பம்தபமடிககல சயின்ஸ, தசன்டன.

அஞ்சலி

ஸ்டீவன் பவயன்்பர்க
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வகாட்பாடு குறித்த கனவுகள்’ (Dreams about 
t h e  F i n a l  T h e o r y )  1 6  வைாழிகளில் 
வைாழிவ்பைர்ககப்்படடுள்ளன. 2015 ஆம் ஆண்டு 
வநத அவரது கல்டசி நூல், ‘இநத உலலக 
விளகக’ (To Explain the World), இைறலகலையும் 
அதன்  விதிகலளயும்  பு ரி நதுவ க ாள்ள 
அவருககிருககும் தனிைாத த ாகத்லதக 
காட்டககூடிைதாகும். 

அவர் ஒரு ்பகுத்தறிவாளர்; கண்மூடித்தனைான 
அறிவிைலுககு ைா்றான எல்லாவிதைான 
கருத்துகலளயும் எதிர்த்துக குரல் வகாடுகக 
ஒருவ்பாதும் தைங்கிைதில்லல. இநத ்பண்பு, 
‘அறிவிைல் ைறறும் அதன் கலாச்சாரத்தின் 
எதிரிகளுககு முகங்வகாடுத்தல்’ (Facing Up – 
Science and its Cultural Adversaries) என்்ற 
நூலல எழுத லவத்தது. “ைதம் இருநதாலும் 
இல்லலவைன்்றாலும் நல்ல ைனிதர்கள் நல்ல 

விதைானதாகவும் வைாசைான ைனிதர்கள் 
வ க ா டு ல ை ை ா ன த ா க வு ம்  ந ்ட த் ல த 
வகாண்்டவர்களாக இருப்்பர்; ஆனால், நல்ல 
ைனிதர்கள் வகாடுலைைான ந்டத்லத வகாள்ள 
அவர்களுககு ைதம் வதலவப்்படுகின்்றது. 
ைதங்கள் ைனிதனின் கண்ணிைத்திறகு 
இழுககானலவ. அலவ இல்லாது நல்ல 
ைனிதர்கள் நல்ல விதைாகவும் வைாசைான 
ைனிதர்கள் வகாடுலைைாகவும் வசைல்்பாடு 
வகாண்்டவர்களாக இருப்்பர்” என்்பது அவரது 
்பல புகழவ்பற்ற கூறறுகளில் ஒன்று.

அவரது ஆய்வுக கடடுலரகள், நூல்கள், 
வ்பருலரகள் ஒரு தலலமுல்றயின் ்பல 
அறிவிைலாளர்கலள, தத்துவ கர்த்தாககலள, 
இளம் ைாணவர்கலளக கவர்நது உநதித் 
தள்ளு்பலவைாக இருநதன. அவரது பிரிவு 
அறிவிைலுககும் சமூகத்திறகும் வ்பரிழப்்பாகும்.

வ்பரணடம் உருவான ்கலத
- சு்பஸ்ரீ  வதசி்கன்நூல் அறிமு்கம்
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ந ா ம்  எ ங் கி ரு ந து  வ ந வ த ா ம் ? 
என்னவாயிருநவதாம்? நைது கலத என்ன? என்்ற 
வகள்விகலளப் ்பல த்டங்களிலிருநது அணுக 
முடியும். நாம் எநத காலகட்டத்லத நிலனத்து 
இநத வினாககலள எழுப்புகிவ்றாம் என்்பலதப் 
வ்பாறுத்து ்பதில்களும் ைாறும். ்பத்து நிமி்டங்கள் 
என்்றால், இதறகுப் ்பதில் நாம் எநத 
இ்டத்திலிருநது கிளம்பி வருகிவ்ற ாம் 
என்்பதாகும். ்பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் என்்றால் 
நைது மூதாலதைரின் கலதைாக இது ைாறி 
நம்லை நாகரிகத்தின் எல்லலககுக வகாண்டு 
வசல்லும். ்பத்து லடசம் ஆண்டுகவளன்்றால் 
இநதப் ்பதில்கள் நாம் குரங்கிலிருநது பி்றநதலதச் 
வசால்லும். இன்னும் பின்னாடிச் வசன்்றால்? 
அதாவது சுைார் 13.8 பில்லிைன் ஆண்டுகள் 
பின்வன வநாககினால்? அநதக கலதலைத்தான் 
ஸடீவன் வவய்ன்வ்பர்க “முதல் மூன்று 
நிமி்டங்கள்” என்்ற இநதப் புத்தகத்தில் 
கூறுகி்றார். இது இநதப் வ்பரண்்டம் உருவான 
கலத.

இ ந த  வ ்ப ர ண் ்ட வ ை ல் ல ா ம்  ஒ ரு 
வ்பருவவடிப்பில் துவங்கிைது என்்பது இன்ல்றை 
க ா ல கட்ட த்தில்  ்பல  ச ா ன்று களு்டன் 
நிரூபிககப்்படடுள்ள ஒரு அறிவிைல் வசய்தி. 
ஆனால், வ்பருவவடிப்பிறகுப் பின்னால் என்ன 
ந்டநதது? எவவா்றாக எலகடரான்கள், 
புவராட்டான்கள் ைறறும் அணுககள் உருவாயின? 

எப்்படி  நட ச த்தி ரங் கள் , 
நடசத்திர ைண்்டலங்கள், நாம் 
வ ாழு ம்  இ ந த  உ ல க ம் 
இ ல வ வ ை ல் ல ா ம் 
வதான்றுவதறகு வழி பி்றநதது? 
இநதக  வகள்விகளுககு ்பதில் வதரிை 
வவண்டுைானால் நாம் ்பார்கக வவண்டிைது 
வ்பருவவடிப்பிறகு பி்றகான அநத முதல் மூன்று 
நிமி்டங்கள்தான். 

ஸடீவன் வவய்ன்வ்பர்ககின் இநதப் புத்தகம் 
முதலில் 1976இல் பிரசுரிககப்்பட்டது. 1973இல் 
வ வ ய் ன் வ ்ப ர் க க ா ல்  � ா ர் வ ர் ட 
்பல்கலலககழகத்தில் வகாடுககப்்பட்ட 
உல ர யிலிரு ந து  பி ்ற ந த த ா கு ம் .  இ து  
ைா.சிவகுைாரால் தமிழில் வைாழிைாககம் 
வசய்ைப்்படடு ்பாரதி புத்தகாலைத்தால் 2021ஆம் 
ஆண்டு புத்தகைாய் வகாண்டுவரப்்படடுள்ளது. 

முதல் முதலாய் இருநத planck epoch இல் 
வதா்டங்கி, Einstein’s general relativity, Red 
Shift, Cosmic Microwave Background, வ்பான்்ற 
வ்பரண்்டத்தின் கட்டலைப்பில் உள்ள ்பல 
தளங்கலள விவரிப்்பது்டன் அவறல்ற 
கண்டுபிடித்த விஞ்ானிகளின் கலதகலளயும் 
கூறுகி்றது “முதல் மூன்று நிமி்டங்கள்.” இநதப் 
புத்தகம் அறிவிைலில் ஆர்வம் வகாண்டுள்ள 
ஒவவவாருவரும் ்படிகக வவண்டிை நூலாகும்.  
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என் புத்த்க அலமாரியிலிருநது…
ஆயிஷா இரா. நடராசன்        

ஒரு புத்தகதட்த ஒரு எழுத்தா்ர் த்தாடஙகி டவககிறார். 
அ்தடன முடிதது டவப்ேது வாசகர்்தான். 
- சாமுபவல ஜான்சன்

மனு அதர்மம் | பிர்பஞசன் |நககீரன் வவளியீடு 
|்பக.159 ரூ.120

“வானம் வசப்்படும்” அளவிறகு எழுதிை 
தமிழ இலககிை “ைகாநதி”… இறுதிவலர 
“ைானு்டம் வவல்லும்” என முழங்கிை வதாழர் 
பிர்பஞசனின் ஆணித்தரைான வாதங்கலள நாம் 
இநத நூலில் வாசிககிவ்றாம். தமிழ வாசகர்கலள 
்பலவிதைான ரூ்பங்களில் வசப்்படுத்திை 
வித்தகர். ்பலருககும் வதரிைாத வசய்தி. 
“வநதனா அலவைலு” எனும் புலன வ்பைரில் 
அவர், நககீரன் இதழில் வ்பண் எனும் வதா்டர் 
எழுதினார். ைனுதர்ைம் அல்ல; அதர்ைம் 
என்்பலத நிறுவிடும் இநநூலும் அவரது 
வ்பனாவின் கூர்முலனககுச் சான்று.

இநதக கடடுலரகள் ைனுசாஸதிரம் எனும் 
ஆகை ்பலிபீ்டத்லத வதாலுரிககும் தீ விலதகலள 
புலதத்த புலதைல். இது அன்வ்ற இநதுத்வாலவ 
அதன் வகாரப் ்பறகலள தி்றநது காடடிைது. 
முதல்வராக இருநத வெைலலிதா வவத்பா்ட 
சாலல வதா்டங்கிைவ்பாது 1. வவதம் என்்பது 
என்ன? 2. வவதம் உைர்வானதுதானா? 3. அலத 
எழுதிைவர்கள் உண்லை தகுதி என்ன? 4. 
பிராைணர்கள்  வவதத்லத தூககிப்பிடிப்்பதன் 
ைர்ைம் என்ன? 5. வவதம் தமிழர்களில்டவை 
விலதத்த இழிவுகள் என்வனன்ன? 6. வவத 
்பா்டசாலல தமிழகத்திறகு அவசிைம்தானா? 
என நககீரன் இதழில் வாரம் ஒரு கடடுலரைாக 
எழுதி கிழி கிழி என, நார் நாராக கிழித்த 

எழுத்து நம் லககளில் ஒரு கடடுலர 
வதாகுதிைாக இன்று கில்டககி்றது. அவசிைம் 
வாசிகக வவண்டிை ைனிதவநை ்பா்டநூல் இது. 
குறிப்்பாக 49ம் ்பககத்திலிருநது விரியும் ைனு 
அதர்ைம் கடடுலர பி்ற வ்ட வைாழிகளில் 
வைாழி வ்பைர்ககப்்ப்ட வவண்டும்.

நலட வழிக குறிப்பு்கள் | சி.வைாகன் | ்பரிசல் 
வவளியீடு |்பக.144,|ரூ.150.

“நல்ட வழிக குறிப்புகளின்” மூன்்றாம் 
்பதிப்பு என்்றாலும் புதிை ்பல ஆளுலைகளின் 
இலணப்்ப ா க  ஒரு  புது  வென்ைவை 
எடுத்துள்ளதால் இலத புது நூல் ்படடிைலில் 
வசர்ககலாம்.  புதிை ்பார்லவ இதழில்  
சி.வைாகன் எழுதிை இவத தலலப்பு வகாண்்ட 
வதா்டரில் ஓவிை – ொம்்பவான்கள் ்பலர் முதல் 
மு ல ்ற ை ா க  அ ர ங் வ க றி ன ா ர் க ள் . 
இககடடுலரகளில் ்பல தீராநதியிலும் 
வாசித்திருககிவ்றன். 

இநத நூலில் குறிப்்பாக நம் வசன்லனயின் 
உலழப்்பாளர் சிலலலை வடிவலைத்த 
வங்கத்தின் தன்னிகரற்ற கலல எழுச்சி நாைகன் 
வதவி பிரசாத் ராய் ்பறறிை சி.வைாகனின் ்பதிவு 
சிலிர்கக லவத்தது. 1932இல் தன் 31 வைதில் 
வசன்லன ஓவிைக கல்விைகத்தின் தலலலை 
வ்பாறுப்வ்பற்ற வக.சி. எஸ. ்பணிககர் முதல், 
எல்.முனுசாமி வலர ்பல ஆளுலைகலள 
உருவாககிை ஆளுலை என வாசித்து விைநவதன்.

எஸ.தன்பாலலப் ்பறறிை கடடுலரயில் 
சிற்பம் என்்பது வகாள்ளளவு இலச ைறறும் 
வவளிைாவும் உள்ள்டககி விட்டது என அவர் 
மிகவும் கவித்துவைாக குறிப்பிடுவது ்பல ைணி 
வநரம் ைனதில் எதிவராலித்துக வகாண்டிருநதது. 
ைணலூர் ைணிைம்ைாள் எனும் சிவப்பு 
வநருப்ல்ப ்பதிவு வசய்ததறகாக நாம்  
சி.வைாகனுககு வகாடி நன்றி வசால்ல 
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வவண்டும். 1953இல் நாலகயில் ைணிைம்ைாள் 
கம்யூனிஸட கடசி ைாநாடல்ட வீறுவகாண்டு 
ந்டத்திை வரலாறு இநத நூலில் ்பதிைப்்படடுள்ள 
வரலாறு நூலில் ஆகச் சி்றநதது. அவரது 
வாழலவ ராெம் கிருஷணன் நாவலாகவும் 
(்பாலதயில் ்படிநத அடிகள்) வதாழர் ைங்லக 
நாகைாகவும் (சுவடுகள்) உருவாககி இருப்்பது 
சி்றப்பு வசய்தி.

ஏவாளின் ஏழு ம்கள்்கள் | பிலரைன் லசகஸ | 
(த: ்டாக்டர் வி. அைலன் ஸ்டாலின்) | 
்பாரதி புத்தகாலைம்  | ்பக.374, ரூ.375

அறிவிைலல வவறித்தனைாக வநசிககும் 
ைாராக இருநதாலும் ஏவாளின் ஏழு ைகள்கள் 
நூலல கண்டிப்்பாக வாசிகக வவண்டும். 
ஆங்கிலத்தில் ைரபிைல் அறி்ர் பிலரைன் 
லசகஸ ஒரு ஆய்வறிகலகைாக இதலன 
எழுதினார் .  அறிவிைலல,  அறிவிைல் 
ைனப்்பான்லைலை ்பரநது்பட்ட ைககளி்டம் 
வகாண்டு வசல்வலதவை தனது வாழநாள் 
குறிகவகாளாக வகாண்டிருநதவர் பிலரைன் 
லசகஸ. மிக வநர்த்திைான வைாழி வ்பைர்ப்பு 
இநத நூல்.

இநத நூல் நைது ைர்பணு, அதாவது ைனித 
ைர்பணு கடடுல்டப்பு ந்டநத பின்னணியில் 
நம் உண்லைைான மூதாலத டி.என்.ஏலவ 
வதடிச்வசல்லும் மிக சுவாரசிைைான அறிவிைலல 
முன் லவககி்றது. வ�ாவை சாப்பிைன்ஸ  
எனும் ைனித இனத்தின் வரலாறு எவவாறு 
நைது ஒவவவாருவர் டி.என்.ஏவிலும் வ்பாதிநது 
லவககப்்படடுள்ளது என்்பலத வாசிககும்வ்பாது 
அதலன பின் வதா்டரும் ஒவவவாருவரும் 
்பல்லாயிரககணககான ஆண்டுகளின் முன்வன 
எநத ைாதிரி  மூதாலதகளின் வழியில் நம் 
ை ர ்பணு க்ட த் த ப் ்பட்டது  என்்பல த 
விவரிககப்்பட்ட முதல் புத்தகம் இது. நாம் 
அலனவருவை நம் தாைாரின் வழிவை 
ஆயிரைாயிரம் ஆண்டுகளுககு முன் வாழநத 
ஒரு லகைளவு (விரல் விடடு எண்ணககூடிை 
அ ள வு )  சி ல  வ ்ப ண் க ளு ்ட ன் 
இலணககப்்படடுள்வளாம் என புத்தகம் 
நிரூபிககி்றது.

உ ர் சு ல ா  மு தல்  ெ ாஸமின்  வல ர 
ஒவவவாருத்தர் கலதயுவை சிலிர்கக லவககி்றது.
கல்டசிப் வ்பண்ணின் சித்திரம் நம்லை 

தி ல க க க வு ம்  ல வ க கி ்ற து .  ர ா கு ல 
சங்கிரித்திைாைன் ைரபிைல் ்படித்தால் எப்்படி 
இருககும் என நான் ்பககத்துககுப் ்பககம் 
விைப்வ்பய்திவனன்!

அடுத்தது அக்பர் பஜைநதி | வசல்வ புவிைரசன் | 
புலன் - வவளியீடு  | ்பக.104, ரூ.90

வசல்வப் புவிைரசன் எழுதி ெனசகதி, 
உன்னதம், குமுதம் என வவளி வநத 
கடடுலரகளின் வதாகுப்பு இநத புத்தகம். 
இதில் ஆளுலைகள் எனும் தலலப்பில் நான்கு 
கடடுலரகளும்,  அரசிைல் எனும் தலலப்பில் 
ஏழு கடடுலரகளும், உரிலைகள் எனும் 
தலலப்பில் ஐநது கடடுலரகளும் உள்ளன.

திப்பு சுல்தானின் ைதச்சார்பின்லை ்பறறிை 
முதல் கடடுலரவை சி்றநத ஆய்வுக கடடுலரைாக 
வநதுள்ளது .  கு்டகு ்பகுதிலை திப்பு 
ஆககிரமித்தவ்பாது ஒரு லடசம் இநதுககலள 
இசுலாமிைராக ைதைாற்றம் வசய்ததாக ஒரு 
குற்றச்சாடடு. உண்லைைான ைககள் வதாலக 
கணகவகடுப்பு அப்்பகுதி வாழ இசுலாமிைர் 
எண்ணிகலகவை ்பத்தாயிரத்திறகு கீழதான் என 
நிரூபித்தது. திப்பு ந்டத்திை ைதச்சார்்பற்ற 
ஆடசி வ்பாலவவ வ்ட நாடடில் அக்பர் 
ஆடசியும்  இருந தது  என்்பலத  ்பல 
சான்றுகளு்டன் நூல் நிரூபிககி்றது.

சீனா மீதான ஜிகாத், இநதிைப் ்பழங்குடிகள் 
அச்சுறுத்தலும், சு ரண்்டலும் வ்பான்்ற 
கடடுலரகள் மிக ஆழைானலவ.  மூன்்றாம் 
உலக நாடுகள் வதாற்றம், வீழச்சி, எழுச்சி 
எனும் கடடுலர உரிலைககுரல். ஆனால், 
ைருத்துவர் பினாைக வசன் ்பறறிை வசல்வப் 
புவிைரசனின் ்பதிவு தனிைாக குறிப்பி்டத்தககது. 
ஒரு ைருத்துவர் ைனித உரிலை வ்பாராளிைாக 
ைாறும்வ்பாது அரசு தன் வகாரமுகத்லத 
காடடிவிடுகி்றது. அவர்கள் “ைாவவாயிஸட” 
எனும் ்பதத்லத லகயில் எடுககி்றார்கள். 
பினாைக வசன்  தமிழகத்தில் வவலூர் ைருத்துவ 
கல்லூரியில் ்படித்தவரா? என்ன ஒரு ஆச்சரிைம்!

்பதிப்புரிலை ்பறறிை கடடுலரயில் வாசகர் 
உ ரி ல ை  எ னு ம்  வி ஷ ை மு ம் 
விவ ா தி க க ப் ்ப டடிரு ந த ா ல்  ந ன் ்ற ா க 
இருநதிருககும். சமீ்பத்திை நல்ல புத்தகங்களில் 
ஒன்று.



17புதிய புத்தகம் பேசுது | ஆகஸ்ட் 2021

உருவமறிைா இலசபவளி | ்ப.கவிதா குைார் | 
புதிை வகாணம் |்பக.456,|ரூ.425.

கவிதா குைார் ைதுலரககாரர்.  தீககதிர், 
தினகரன் இதழகளின் வழிவை நைககு அறிைக 
கில்டத்தவர். கலலகளின் மீது அளவற்ற காதல் 
வகாண்்டவர். எழு்பதாண்டு கால தமிழ திலர 
இலச- ்பா்டல்களின் வரலால்ற சுலவ்ப்ட 
விறுவிறுப்்பாக தநதிருககி்றார் வதாழர் 
எஸ . ஏ . வ ்பருை ாள் .  அணிநதுல ரயில் 
வசால்வலதப்வ்பால திலரப்்பா்டல்கள் மீதான 
தமிழினத்தின்  காதல் ஒரு குழநலத ்பசி 
வ்பாலத்தான். 

இநதத் வதாகுப்பில்  66 கடடுலரகள் 
உள்ளன. ஆனால் நான் இரண்வ்ட இரவுகளில் 
சரசரவவன வாசித்து முடித்து விடவ்டன். 
அத்தலன ்பா்டல்கலளயும் ஒரு வரி,  இருவரி, 
அப்துல்�மீதின் ்பாடடுககு்பாடடு நிகழச்சியில் 
வகட்டதுவ்பால, ைன எழுச்சியும் திருப்தியும் 
அல்டநவதன். நைககு அதிகம் வதரிைாத ்பல 
வசய்திகலள கவிதாகுைார் ஆச்சரிைம் தரும் 
்பர்பரப்வ்பாடு முன் லவககி்றார் . ்பல 
பிர்பலைான ்பா்டல்கலள டி.வக .எஸ. 
கலலவாணன் ்பாடிை பி்றகு, வவளி அழுத்தம் 
க ா ரணை ா க  இலளை ர ா ெ ா  அன்று , 
வெசுதாலஸயும், எஸ.பி.பிலையும் ்பா்ட 
லவத்து, வநாநது வ்பாகி்றார். இப்்படி 
இருட்டடிப்பும் அழுககும் அராெகமும் 
எத்தலன ந்டநதிருககும்.

தைாரிப்்பாளர்  ராஜகண்ணு ்பறறிை அநத 
கடடுலர தனிவை நிறகி்றது. தங்கலள 
உருவாககிை ைாைனிதலர  சநதர்ப்்பவாதிகளான  
க ை லு ம் ,  ர ஜி னி யு ம் ,  இ ன் று வ ல ர 
கண்டுவகாள்ளாத அவைாககிைதனத்லத 
வதாலுரிககும் இ்டம் அ்பாரம்.

இநதப் புத்தகம்தான் திலரககு பின்வன 
உள்ள உண்லை அரசிைலல கிழிககும் நிெைான 
விைர்சன வரலாறறு ஆய்வு. ்படடுகவகாடல்டைார் 
்பறறியும், ெனசகதி குயிவலலன ்பறறியுைான  
்பதிவுகலள தனிவை குறிப்பி்ட வவண்டும்.

அர்த்தங்கள் ஆயிரம் | ஆர்.சூ்டாைணி | ்பவித்ரா 
்பதிப்்பகம் (சிறுவாணி வாசகர் லைைம்) 
|்பக.164,|ரூ.140.

1954இல் வதா்டங்கிை ஆர்.சூ்டாைணியின் 
இலககிை ்பைணம் 2004 வலர வதா்டர்நதது. 

அவரது ஆரம்்ப கலதகலள கல்வி, விக்டன், 
கலலைகள் என ்பரநது்பட்ட வவகுென 
இதழகளில் ்பலரும் வாசித்து விைநதார்கள். 
இநத ‘அர்த்தங்கள் ஆயிரம்’ வதாகுதியில் 
சூ்டாைணியின் நான்கு குறுநாவல்கள் இ்டம் 
வ்பறறுள்ளன. சிறுவாணி வாசகர் லைைம் 
இநத நூலல வகாண்டு வநதுள்ளது.

உளவிைல் எழுத்தாளர் என்று சூ்டாைணி 
வ்பாதுவில் அறிைப்்படடிருநதார். இநதத் 
வதாகுப்பின் நான்கு கலதகளுவை எண்்பதுகளில்  
எழுதப்்பட்டலவ. தமிழ சமூகத்தின் சராசரி 
வ்பண் பிம்்பத்லத உல்டககும் கலதகள் இலவ. 
வ்பண் என்்றாவல அ்டககம் அ்டககம் அ்டககம் 
என குடும்்பவை அலறுகி்றது. இதறகு நடுவில் 
ஆண் குழநலதகள்தான் வாரிசாக இருகக 
முடியுைா? வ்பண் என்்பவள் வவறும் பிள்லள 
வ்பறறுப்வ்பாடும் இைநதிரைா? வீடடு 
வவலலகள் வ்பண்களுல்டைது ைடடும்தானா? 
என இநதக கலதகள் நம்லை வகள்விகளால் 
உலுககுகின்்றன. வ்பண் ்பாலுணர்வு என்்பலத 
விரும்பி அனு்பவிப்்பது தவ்றா என வகடகும் 
அ ர் த் த ந ா ரி யி ன்  க ல த க ளு ம்  ஆ ண் 
ஆதிககவாதிகளுககு புலதகுழி.

ஆனால் இது ைடடுவை எல்லாம் அல்ல. 
நான்,  அர்த்தங்கள் ஆயிரம் கலத வாசித்தவ்பாது 
திலகத்து நின்வ்ற சுரண்்டப்்படும் ஆண் 
வாரிசுகலள அது லைைப்்படுத்துகி்றது. தங்லக, 
அககா திருைண  வசலவுகளுககாக  சீர் வசனத்தி 
வலகை்றா,  அககா தன் சுகம் அலனத்லதயும் 
இழககும் ஒரு ஆலணப் ்பறறி, ஒரு ஆண் 
இப்்படி கலத எழுதி வி்ட முடிைாது.

ஆர்.சூ்டாைணி 2010இல் இ்றநதவ்பாது தன் 
வசாத்துககலள எல்லாம் ஏலழ குழநலதகள் 
கல்விச் வசலவுககாக ராைகிருஷண மிஷனுககு 
எழுதினார், என்்பது வநககுருக லவககும் 
வசய்தி.      l
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நேர்காணல்
3 5  ம ா வ ட ்ட ங ்க ள ை  ச ே ர ்ந ்த 

இ ரண்ட ா யி ர த் தி ற் கு ம்  அ தி ்க ம ா ன 
மாணவர்களை  ே்நதித்து ்கை  ஆய்வு 
சேய்துள்ளீர்கள். இது எப்படி ோத்தியமானது?

தமிழநாடு அறிவிைல் இைககத்திறகு 
தமிழகம் முழுவதும் கிலளகள் உள்ளன.
தமிழநாடடில் 32 ைாவட்டங்களில் வலுவான 
அலைப்ல்ப வ்பறறு இருககிவ்றாம். 20 
ஆயிரத்திறகும் வைற்பட்ட உறுப்பினர்கள் 
இருககி்றார்கள். விவசாயிகள் முதல் 
விஞ்ானிகள் வலர அறிவிைல் இைககத்தில் 
தன்னார்வத்வதாடு ்பணிைாறறுகி்றார்கள்.  
200-ககும் வைற்பட்ட வதாண்்டர்கலள 
வதர்நவதடுத்து அவர்களுககு இலணைவழியில் 
முல்றைான ்பயிறசிகலள வழங்கி அதன் 
மூலம் இநத ஆய்லவ வைறவகாண்வ்டாம்.
க்டநத ெூலல 10 ைறறும் 11ஆம் வததிகளில் 
ைாநிலம் முழுவதும் இலணை வழியில் 
அவர்கள் களத்தில் ஆய்வு வசய்கி்ற 
வசைல்்பாடல்ட ெூம் வசைலி மூலம் ்பதிவு 
வசய்திருககிவ்றாம். அறிவிைல் இைககத்தின் 
்பலவை வதாண்்டர்கள்தான். அவர்கள் மூலம் 
இலதச் வசய்ை முடிநதது.

ஆய்வில் ்பஙச்கற்்றவர்களில் ச்பரும்்பகுதி 
மாணவர்கள் எட்டாம் வகுபபு வளர 
்படிப்பவர்கைா்க உள்ைனசர?

ஆம். தமிழநாடு அறிவிைல் இைககம் 
க்டநத காலங்களில் ்பள்ளிக கல்வியில்  ்பல 
புதிை முைறசிகலள வைறவகாண்்டது. 
குறிப்்பாக அலனவருககும் தரைான கல்வி 
கில்டப்்பதறகு - அலனவருககும் ஆரம்்ப 
கல்வி, எல்லா குழநலதகளும் ்பள்ளிககூ்டம் 
வ்பாகனும், சிடடுககள் லைைம், ைககள் 
்பள்ளி இைககம், கற்பது கறகண்வ்ட, கற்றலில் 
இனிலை... என ்பல வலகைான முன்ைாதிரி 
வசைல்்பாடுலள உருவாககி கல்வித்துல்றககு 
வழிகாடடிைது. அது வ்பால தறவ்பாலதை 
சூழலில் ஆரம்்ப ,  நடுநிலலப்்பள்ளி 
ைாணவர்கள் கல்வி நிலலக குறித்து கள 
ஆய்வு வ சய்து வத ா்ட ர்  ்பணிகலள 
வைறவகாள்ளவவ  எட்டாம் வகுப்பிறகுட்பட்ட 
ைாணவர்களில்டவை ைடடும் ஆய்வுகலள 
வைறவகாள்வது  என திட்டமிடவ்டாம்.

்தனியார சமடரிக் ்பள்ளி்களில் மாணவர 
சேரக்ள்களய வி்ட அரசுப ்பள்ளி மாணவர 
சேரக்ள்க அதி்கரித்துள்ை்தா்க உங்கள் ஆய்வு 
கூறுகி்றது? ச்பரு்நச்தாற்று ்காலத்திற்கு பின் 
இது மா்ற வாய்பபுள்ை்தா?

வ்பாதுவாக "வகாவரானா லவரஸ வதாறறு" 
எ ல் ல ா  வ ல க யி லு ம்  ்ப ா தி ப் ல ்ப 
ஏற்படுத்தியிருககி்றது. குறிப்்பாக கல்வியில் 
மிகப்வ்பரிை ைாற்றத்லத ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
1991 ககு முன்்பாக அதிகைான ைாணவர்கள் 
அரசு ்பள்ளிகளில்தான் ்படித்தனர். அதன் 
பி்றகு ்படிப்்படிைாக தனிைார் ்பள்ளிகளின் 

எண்ணிகலக அதிகரித்தது. அரசு ்பள்ளிகளில் 
ைாணவர் எண்ணிகலக குல்றநது, தனிைார் 
்பள்ளிகளில் ைாணவர் வசர்கலக அதிகரித்தது. 
தறவ்பாது வகாவரானாவினால் வ்பாருளாதாரம் 
மிகவும் ்பாதிககப்்படடுள்ளது. ்பல தனிைார் 
்பள்ளிகளில் அதிகைான கட்டணங்கள் 
வசூலிககப்்படுகி்றது. இதனால் ்பல 
வ்பறவ்றார்கள் தங்கள் குழநலதகலள தனிைார் 
்பள்ளிகளில் இருநது அரசுப் ்பள்ளிகளில் 
வசர்ககத் வதா்டங்கியுள்ளனர். அரசுப் 
்பள்ளிகளில் ஆசிரிைர்களின் எண்ணிகலக, 

க�ோக�ோனோவோல்  
அடித்தட்டு மோணவர�ளின்  

இடைவில�ல் அதி�ரிததுள்ளது.

எஸ். சுப்்பரமணி  
சநதிப்பு: பேைா.அருள மகாலிஙகம்    
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க�ோக�ோனோவோல்  
அடித்தட்டு மோணவர�ளின்  

இடைவில�ல் அதி�ரிததுள்ளது.

எஸ். சுப்்பரமணி  
சநதிப்பு: பேைா.அருள மகாலிஙகம்    

பநர்காணல

உடகட்டலைப்பு வசதிகள் ,  கற்றல் 
க ற பி த் த லி ல்  சி ்ற ப் பு  க வ ன ம் . . . 
வ்பான்்றவறறிறகு உ்டனடிைாக முககிைத்துவம் 
தர வவண்டும். இல்லலவைன்்றால் இைல்பு 
நிலல வநததும் மீண்டும் தனிைா ர் 
்பள்ளிகளுககு வசல்வதறகு வாய்ப்பு உள்ளது.

்தனியார ்பள்ளி மாணவர்கள் அரசு 
்பள்ளியில் சேரும் ச்பாது, ஆஙகில வழி 
்கல்விளய ச்தரவு சேய்கின்்றனரா அல்லது 
்தமிழ் வழிக் ்கல்விளய விரும்புகின்்றனரா?

ஏறவகனவவ அரசுப் ்பள்ளிகளில் எல்.
வக.ஜி  முதல் ஆங்கில வழிக கல்வி 

வதா்டங்கப்்படடுள்ளது. ஆங்கில வழிக 
கல்வி உள்ள ்பள்ளிகளில் ஆங்கில வழி 
வகுப்பிலும், ஆங்கில வழி இல்லாத 
்பள்ளிகளில் தமிழ வழி வகுப்பிலும் 
வசருகின்்றனர்.

்பள்ளி இள்ட வில்கல் எ்ந்தப ்பகுதி 
மாணவர்களை அதி்கம் ்பாதித்துள்ைது?

ைலலவைாரங்களில், வனப் ்பகுதிகளில், 
வ்பாககுவரத்து குல்றவான கிராைப்பு்றங்களில்  
வாசிககக கூடிை குழநலதகளின் வைல் 

வகுப்பு வசர்கலக விடு்படடுள்ளது. 

ஏறவகனவவ ்படிப்பில் சறறு ஆர்வம் 
குல்றவாக இருநத ைாணவர்கள் சிலர் 
விடு்படடுள்ளனர். வவலலயின்லை, வறுலை, 
வ்பறவ்றார்கள் ்பாதுகாப்பில் இல்லாத 
குழநலதகள் சிலரும் விடு்படடுள்ளனர்.

குழ்நள்தத் ச்தாழிலாைர எணணிக்ள்க 
அதி்கரித்துள்ைது வருத்்தமளிக்கி்றது. ்பள்ளி்கள் 
தி்றக்்கப்பட்டால் இ்ந்த எணணிக்ள்க 
குள்றயுமா?

்பள்ளிகள் தி்றககப்்படும் வ்பாது ்பள்ளிககு 
வருவதறகுப் வ்பரும்்பாலான ைாணவர்கள் 
்பள்ளிககு வருவவாம் என ைகிழச்சியு்டன் 
கூறுகின்்றனர். ஒரு சில குழநலதகள் 
வருவதறகு வாய்ப்பில்லாத சூழலும் உள்ளது.

்பள்ளி சேல்ல இயலாமல் இருப்பது 
வருத்்தம் அளிக்கி்றது என்று 82 விழுக்்காடு 
மாணவர்கள் கூறியுள்ைனர. வீடடில் 
இருப்பள்தவி்ட ்பள்ளிக்கூ்டங்கள் மகிழ்ச்சி 
்தருவ்தா்க இள்தப புரி்நது ச்காள்ைலாமா?

சில பிள்லளகளுககு வீடடில் வவறுைவன 
இருப்்பதறகு பிடிககவில்லல. ்பள்ளியில் 
நண்்பர்கவளாடு வசர்நது விலளைாடுவதறகு 
ஆர்வைாக உள்ளனர். சில பிள்லளகளுககு 
்பள்ளி இல்லாததால் வீடடில் வவலலகள் 
அதிகைாக தரப்்படுகி்றது. இதனாலும் 
பிள்லளகள் ்பள்ளிகளுககு விலரவில் வசல்ல 
வவண்டும் என நிலனககி்றார்கள்.

குள்ற்ந்த ்பா்டங்கசை இருக்்க சவணடும் 
என்கி்ற மாணவர்களின்  ஆளேளய எப்படி 
்பாரக்கிறீர்கள்!

வ்பாதுவாகவவ நல்டமுல்றககு ்பைன்்ப்டாத 
்ப ா்டங்கலள  வ்பரும்்ப ான்லைை ான 
ைாணவர்கள் விரும்புவதில்லல. நைது 
்ப ா ்ட ப் பு த் த க த் தி ல்  உ ள் ள ல வ க ள் 
வ்பரும்்பாலும் நல்டமுல்ற வாழகலகவைாடு 
வதா்டர்புல்டைதாக இல்லல. க்டநத 
ஓ ர ாண் டி ற கு  வ ை ல ா க  ்ப ள்ளி க ள் 
மூ்டப்்படடுள்ளதால் ைாணவர்களில் ்பலர் 
அடிப்்பல்ட தி்றன்கலளவை ை்றநதுவிட்டனர். 
்பள்ளிககு ைகிழச்சிைாக வசல்ல வவண்டும். 



20 புதிய புத்தகம் பேசுது | ஆகஸ்ட் 2021

அவத வநரத்தில் ்பா்டங்களும் கடுலைைாக 
இருககககூ்டாது என்்ற ைனநிலலதான்.

்பாதிக்கும் சமற்்பட்ட மாணவர்கள் ்கல்வி 
ச்தாளலக்்காடசியில் ந்டத்தும் ்பா்டங்கள் 
புரியவில்ளல என்று கூறியுள்ைனசர?

உண்லைதான். வநரடிைாக முகம் ்பார்த்து 
ந்டத்தும் வ்பாவத ்பலருககுப் புரிைாத 
்ப ா ்ட த் தி ட்ட ம் .  வ க ள்வி  வ க டடு , 
விளககைளித்தாலும் ்பலருககுப் புரிைாத 
கறபித்தல் முல்றகள். இப்்படிப்்பட்ட 
்பா்டத்திட்டத்தில், ்பயிறசி முல்றயில் 
வதாலலககாடசி மூலம் ்பா்டம் ந்டத்தினால் 
புரிைவில்லல என்்பதில் ஆச்சரிைம் ஏதும் 
இல்லல.

ேத்துணவு வழங்கப்ப்டாமல் இருப்ப்தால் 
ஆசராக்கியம் ்பாதிக்்கப்படடு இருப்ப்தா்க 
உணரசவாரின் எணணிக்ள்க அதி்கமா்க 
உள்ைச்த!

்பல ஏலழக குழநலதகளுககு சத்துணவு 
தான் பிரதானைானது. அது தறவ்பாது அநத 
குழநலதககு கில்டககவில்லல. முடல்டகள், 
உணவுg் வ்பாருடகள் - வ்பாருடகளாக 
வதாடுககப்்படும் வ்பாது அநதப் வ்பாருடகள் 
குறிப்பிட்ட குழநலதகளுககு ைடடுவை 
சலைத்து தரமுடிைாத நிலல. எனவவ 
சத்துணவு கில்டககாைல் குழநலதகள் ்பலர் 
்ப ாதிககப்்படடுள்ளனர் .  அவர்களின் 
ஆவராககிைமும் ்பாதிககப்்படடுள்ளதாக 
உணர்கின்்றனர்.

்பள்ளித் தி்றபள்ப மாநிலம் முழுவதும் 
ஒ ச ர ம ா தி ரி ய ா ன  அ ை வீ ட ள ்ட 
ள்கக்ச்காள்ைாமல், மாவட்டம்,  வட்டாரம் 
எ ன  ்ப கு ப ்ப ா ய் வு  ச ே ய் து  அ ்தன் 
அடிப்பள்டயில் ்பல ்பள்ளி்களை தி்றக்்க 
சவணடும் என்கி்ற ச்காரிக்ள்க குழப்பத்ள்த 
ஏற்்படுத்தி வி்டா்தா?

ஏற்படுத்தாது. வகாவரானா வதாறறு ்பல 
கிராைங்களில் ஒருவருககுகூ்ட இல்லல.
குறிப்்பாக ைலலக கிராைங்களில் எவவித 
்பாதிப்புகளும் இல்லல. கிராைத்தில் 
குழநலதகள் ்பலர் இப்வ்பாதும்கூ்ட 
ஒன்றுகூடிை விலளைாடிகவகாண்டுதான் 
உள்ளனர். அவர்களுககு அவத ஊரில் உள்ள 
ஆசி ரி ை ர் கலள  லவ த்து  ைரு த் துவ 
துல்றவழிககாடடுதல், வகாவரானா தடுப்பு  
்பாதுகாப்பு முல்றகலள சரிைாக கல்டப்பிடித்து 
்பா்டம் ந்டத்தினால் என்ன?

இச்த ச்பான்்ற  ்கை ஆய்ளவ ்கல்லூரி 
மாணவர்களி்டம் ந்டத்தும் திட்டம் உள்ை்தா?

உைர் கல்வியிலும் இல்டவிலகல் என்்பது 
அதிகரித்துள்ளதாக அறிவிைல் இைககத்தில் 
உள்ள வ்பராசிரிைர்கள் வதரிவித்துள்ளனர்.
குறிப்்பாக ைாணவிகளில் ்பலருககு இளவைது 
திருைணங்கள் நல்டவ்பறறு வருவதாகவும் 
கூ்றப்்படுகி்றது. எனவவ கல்லூரி கல்விக 
குறித்தும் உைர்நிலல, வைல்நிலலப்்பள்ளி 
கல்விக குறித்தும் கள ஆய்வு வசய்ை திட்டம் 
உள்ளது.

      l
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ஆதி திராவி்ட ைககளின் வைம்்பாடடிறகாகப் 
்பாடு்பட்ட திரு.டி. வகா்பால் வசடடிைார் 
அவர்கள் இைறறிை ‘ஆதிதிராவி்டர் பூர்வ 
சரித்திரம்’ என்னும் நூல் நூறு ஆண்டுகளுககு 
முன் வவளியி்டப்்பட்டதாகும். இநத நூல் 2004 
ஆம்  ஆண்டிவலவை  ‘ தலித் ’  என்்ற 
்பத்திரிலகயில் முழுலைைாக மீண்டும் 
வவளியி்டப்்பட்டது. வைலும் 201 9ஆம் 
ஆண்டில் இது மின்னூலாகவும் வவளிைானது. 
இப்வ்பாது ைணறவகணி ்பதிப்்பகத்தின் மூலம் 
நல்ல அச்சுக கடடு்டன் ஆவணைாக 
்பத்திரப்்படுத்தி லவத்துகவகாள்வதறகு ஏற்ற 
வலகயில் வவளிவநதுள்ளது.

இநநூலின் ஆசிரிைர் ்பறறிக குறிப்பி்ட 
வவண்டிை நில்றை வசய்திகள் உள்ளன. இவர், 
‘நியூ ரிஃ்பார்ைர்’ என்னும் ஆங்கிலப் 
்பத்திரிலகயின் ஆசிரிைராகவும் இருநதுள்ளார். 
இவர் ஆங்கிலத்தில் எழுதியுள்ள நூல்களில் 
மிகவும் குறிப்பி்டத்தகுநத நூல், New Light 
upon Indian Philosophy or Swedenborg and 
Saiva Siddhanta (1922) ஆகும். 

இநநூலில், முகவுலர, ்பல்றைர் என்வ்பார் 
ஆதி திராவி்டர் எனல், ்பல்றைர் வைன்லை, 
்பல்றைர் எப்்படித் தாழத்தப்்பட்டார்கள், ்பல்ற 
அடிப்்பதால் ்பல்றைர் என்்றது, ்பல்றைர் 
வ்பௌத்தர் என்்பது, பிராைணர்தான் ்பல்றைர் 
என்வ்பாலரத் தாழத்திைது, முடிவுலர என்று 
எடடு அத்திைாைங்களால் கட்டலைககப்்பட்ட 
இநநூலின் பின்னிலணப்்பாக, வ�ன்றி 
ஸடீல் ஆல்காட என்்பவர் எழுதிை ்பல்றைர் 

வ ரல ாறு என்னும் கடடுலரலையும் 
வகாடுத்திருப்்பது, ்பல்றைர் வரலாறல்ற 
முழுலைைான ஒரு ஆய்வு வநாககில் 
்படிப்வ்பாருககுப் வ்பருதவிைாக இருககும்.

ஆதி திராவி்டர்களின் பூர்வ சரித்திரம் 
நூலல எழுதுவதறகாக, இவர் ்பல்வவறு 
சரித்திரச் சான்றுகலள, தனது ஆய்வின் மூலம் 
எடுத்தாண்டுள்ளார். இநத நூலில் குறிப்பிடும் 
்பல தகவல்கலள 1902ஆம் ஆண்டிவலவை 
கர்னல் எஸ. ஆல்காட ‘புவர் ்பல்றைா’ 
என்னும் தனது நூலில் எடுத்துலரத்துள்ளார் 
என்்பது குறிப்பி்டத்தககதாகும். திராவி்டர் 
என்்ற வசால் எவவாறு பி்றநதது என்று இவர் 
கூறியுள்ளது குறிப்பி்டத்த க க த ாகும் . 
அவதவ்பால், ்பல்றைன் என்னும் வ்பைர் கி.பி. 
இரண்்டாம் நூற்றாண்டில், ைாங்குடி கிழார் 
எழுதிை ஒரு ்பா்டல் வரிகளில் முதன் முதலாக 
‘்பல்றைன்’ என்்ற வசால் காணப்்படுவலதச் 
சுடடிக காடடுகி்றார்:

‘துடிைன் ்பாணன் ்பல்றைன் க்டம்்பவனன் 
றின்நான் கல்லது குடியுமில்லல (பு்றநானூறு). 
அதன் பின்னர்  11 ஆம் நூற்றாண்டில் ராெராெ 
வசாழன் காலம் வலரயிலும் ்பல்றைன் என்்ற 
வ்பைவர தமிழ நூலிலாவது, சாசனங்களிலாவது 
க ாணப்்ப்டவில்லல என்று ஆசிரிைர் 
சுடடிககாடடி அப்வ்பாது அது சாதிப் வ்பைராக 
இருககவில்லல என்்பலதயும் வசால்கி்றார். 
வைலும் அவர் எடுத்தாண்டுள்ள தரவுகள் மிக 
முககிைத்துவம் வாய்நதலவகளாகும். 
குறிப்்பாக, ஸ்ரீைான் டி.வ்பான்னம்்பலம் 
பிள்லளைவர்கள் ெஸடிஸ ்பத்திரிலகயில் 
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எழுதி வவளியிட்ட குறிப்புகலள, தனது 
நூலின் தரவுககாகப் ்பைன்்படுத்தியுள்ளார்: 
“ஆதி திராவி்டர் என்கி்ற ்பாத்ைலதலைக 
வகடகி்ற ்பஞசைர்கள் கூறுவது ஏ்றககுல்றை 
உண்லைத ான் .  ‘ ்பஞசைன் ’  என்கி்ற 
வார்த்லதைானது தாழநத ஸதிதியிலிருநது 
நீகக ைாவரா அவவார்த்லதலை வகாஞச 
க ாலத்துககு முன் புதிதாக உற்பத்தி 
வசய்திருககி்றார்கள். அவர்கள் உண்லைப் 
வ ்பை ர ான  ‘ ்பல ்றைன் ’  என்்ப த றகு 
‘வ்பசப்்ப்டப்்பட்டவன்’ என்்பது அர்த்தம். 
பூ ர் வீ க  இ ந தி ை ாவில்  ை ற ்ற வ ர் க ள் 
அவர்கலளப்்பறறி வ்பசும்்படிைான வ்பர்வ்பற்ற 
ைனிதர்களாய் இருநதிருகக வவண்டும்.”

வைலும், “்பல்றைன் ்ப�ல்றைன் என்னும் 
வார்த்லதகள் பூர்வீக திராவி்டர்களின் 
வம்சத்தார் என்றும், ‘்ப’ முதலில் உள்ள 
இநதக குடிகவளல்லாம் திராவி்ட வம்சத்தின் 
பூர்வீக ெனங்கள்......்பல்றைன், ஒலிைன் 
வள்ளுவன் முதலிைலவகள்  பூ ர்வீ க 
ைகிலையின் அல்டைாளங்கள் என்்பலத 
இப்வ்ப ாழுதும்  கண்டுபிடிக கல ா ம் . 
ைலலைாளத்தின் ‘வள்ளுவ நாடு’ என்்பதும் 
திருவனநதபுரத்தில் ‘புலலைனார் வகாட்டாம்’ 
என்்பதும் அவர்களி்டம் நீங்கிப் வ்பான 
வ்பருலைலைக காண்பிககி்றது” என்்ற 
ஓப்்பார்ட துலரயின் கருத்துகளும் இங்வக 
காணப்்படுகின்்றன.

பிராைணர்களுககு வசலவ வசய்வதறகு 
ஷத்திரிைர், லவசிைர், சூத்திரர் என்று வசலவ 
வகுப்்பார்கள் இருநததுவ்பால், ்பல்றைர்களுககு 
்பாணன் எனும் வாத்திைககாரர்களும், 
வள்ளுவன் என குருககளும், வதகப் 
்பயிறசிைாளர்களாகிை ்பணிககர்களும், 
வ ச ம் ை ா ன்  எ ன் னு ம்  வ ச ரு ப் பு த் 
லதககி்றவர்களும், அம்்பட்டன், வண்ணான் 
முதலிைவர்களும் இருநதார்கள். வசலவப் 
பிரிவினலரத் தங்களுகவகன்று வகாண்்ட 
சாதிைாக ்பல்றைர் இருநதனர். 

11-வது நூற்றாண்டின் ஒரு சிலா சாசனத்தில் 
முடி்பாகவர் என்னும் கிராைத்தில் ஓர் 
வகாவிலுககுப் ்பாத்திைப்்பட்ட நிலத்தின் 
்பாத்திைலதலை வவசாலி ்பல்றைனும் 

அவனி்ட ைநதிரிகளும் ல்பசல் வசய்ததாகச் 
வ ச ா ல்லியிருககி ்றது .  சி த ம் ்ப ர த் தில் 
வ்பரில்றவன் சிவன் ்பககத்தில் ைாலனவைல் 
உடகார்நதுவகாண்டு வீதிகளில் ஊர்கவகாலம் 
வரும்வ்பாது சாைரம் வீசப்்பட்டவன் 
்பல்றைவன. சர்வம் ெகநாதம் என்று 
வசால்லு்பவர்களுககு பிரசாதம் வகாடுப்்பவன் 
்பல்றைவன; ஸ்ரீ ராைானுெரு்டன் கூ்டப்வ்பாய் 
டி ல் லி ்ப ா து ஷ ா  ஆ ை த் ஷ ா வி ன் 
குைாரத்தியி்டமிருநது ரங்கனாைகர் சிலலலைக 
வகாண்டுவநதவர் ்பல்றைர்தான். ஸ்ரீ ராைானுெ 
சுவாமிகள், இககுலத்தாலரத் திருககுலத்தார் 
என்கி்றார்.

இவவாறு ்பல்றைர் வ்பருலைகள் குறித்துப் 
வ்பசும் இநநூலில், இவர்கள் எவவாறு 
தாழத்தப்்பட்டார்கள் என்கி்ற தகவல்களும் 
வரலாறறு ஆதாரங்களு்டன் முன்வனடுத்து 
லவககப்்படடுள்ளன.

இநநூல் ்பல்றைர் வரலாறல்றப் வ்பசும் 
அரிை வ்பாககிஷைாகக கருதலாம்.       l 
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7, இ்ஙபகா சாடல, ப்தனாம்பேடடட தசன்டன - 18.  
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- ப்ரதி்பா பஜைச்சநதிரன்

நூல் அறிமு்கம்

்கலலயும் தீணடாலம வம்கங்கள்
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2021 ஏப்ரல் ைாதம் ‘வ்பாதுப்்பள்ளிககான 
ை ாநில வைல்ட ’  எனும் அலைப்பு     
‘எல்வலாருககுைானவர்’ என்்ற தலலப்பில் 
ஒரு புத்தகத்லத வவளியிடடுள்ளது. இநத 
நூலல எழுதித் வதாகுத்திருப்்பவர் வ்பரா. 
முலனவர் க. கவணசன் அவர்கள். ்டாக்டர் 
அம்வ்பத்கர் அவர்களின் 131 –ஆவது பி்றநத 
ந ா ல ள  மு ன் னி ட டு  இ ந த  நூ ல் 
வவளியி்டப்்பட்டது.

இரண்்டாயிரம் வரு்ட அறிவு வரலாறறில் 
ஒரு முழுலைைான வைதலைைான ்டாக்டர் 
அண்ணல் அம்வ்பத்க ா ர்  அவர்களின் 
அறிவார்நத ்பல வதாகுப்பு நூல்கலள 
அணுகுவதறகு இன்னும் ஒரு தீண்்டாலைத் 
த ை க க ம்  ந ை து  ்ப டி த் த 
ைட்டத்திலிருககி்றவர்களுககும் இருககி்றது 
என்்பலத ஒருவராலும் ைறுகக முடிைாது. 

இன்ல்றககு உலக நாடுகள் இநத யுகத்தின் 
ைாவைலதைாக ்டாக்டர் அம்வ்பத்கர் 
அவர்கலள அங்கீகரிககத் தைங்குவதில்லல. 
ஆனால், உள் நாடடில் தீண்்டாககுலத்தில் 
அவர் பி்றநததால், அவர் எழுத்துகளும் 
தீண்்டாப் ்பண்்டைாகப் பு்றககணிககப் 
்படடுகவகாண்வ்ட இருககி்றது என்்பலத 
ைனச்சாடசியுள்வளார் ைறுகக ைாட்டார்கள். 

இநதிைாவின் எநதப் பிரச்சிலன குறித்த 
வகள்விைாக இருப்பினும் அதறகான ஆய்வுப் 
பூர்வைான தீர்வு அம்வ்பத்கர் எழுத்துகளில் 
உண்டு என்று எவரும் ஒப்புகவகாள்வதில்லல. 
குறிப்்பாக இலத கம்யூனிஸடடுத் வதாழர்கள் 

புரிநதுவகாள்ள வவண்டும் என்னும் 
வ ந ா க க த் தி ற க ா க  எ ழு தி 
வ வ ளி யி ்ட ப் ்ப ட ்ட த ா க வ வ 
‘எல்வலாருககுைானவவர’’ எனும் இநநூல் 
நைககு முன் லவககப்்படடிருககி்றது. 
இதறகான முலனப்பில் இது ஒரு வதா்டககவை 
என்று ்பதிப்புலரயில் வதாழர் பிரின்ஸ 
கவெநதிர்பாபு எழுதியிருப்்பது மிகப் 
வ்பாருத்தைாக இருககி்றது.

வ்பராசிரிைர் முலனவர் கவணசன் தனது 
முன்னுலரயில் இவவாறு வசால்கி்றார்: 
்டாக்டர் பி.ஆர்.அம்வ்பத்கரின் க்டலளவு 
வகாண்்ட சிநதலன வசைல்்பாடுகளில் 
லகைளவவ ்பகிர்நது வகாள்வறகாக இரண்டு 
கடடுலரகலள வ்பாது ெனங்களின் ்பார்லவககு 
வகாண்டு வர விரும்புகிவ்றன். ஒன்று எனது 
கடடுலரைாகிை “எல்வலாருககுைானவர்”;  
இரண்டு அகில இநதிை விவசாை சங்கத்தின் 
அகில இநதிை தலலவர் வதாழர் முலனவர் 
அவசாக தாவவல அவர்களின் ்பா்பாசாவகப் 
்டாக்டர் பி.ஆர்.அம்வ்பத்கர் ெனநாைகம், 
ைதச்சார்பின்லை சமூக நீதிககான வ்பாராளி 
என்்ற ஆங்கிலக கடடுலரலை வைாழிைாககம் 
வ ச ய் து ம் ,  ை ா ர் க சிஸட  க ட சியின் 
தலலலைககுழு உறுப்பினர் வதாழர் பிருநதா 
காரட, அம்வ்பத்கர் வ்பண்விடுதலலககு 
ஆறறிை ்பங்களிப்பு ்பறறி எழுதிை ஆங்கிலக 
கடடுலரயின் சில ்பகுதிகள் அ்டங்கிை 
வ த ாகுப்பு த ான்  இந த ச்  சிறு  நூல் . 
இப்்படிப்்பட்ட முைறசிகள் எலதக 
காடடுகி்றவதன்்றால், ்டாக்டர் அம்வ்பத்கர் 
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அவர்களின் சிநதலனகலள, வசைல்்பாடுகலள 
இப்வ்பாது ்படித்து, அவலர தங்களுல்டை 
சி த் த ா ந த ங் க வ ள ா டு 
அல்டைாளப்்படுத்திகவகாண்டு, ்பார்ககும் 
வ்பாககு, உைர்ைட்ட கம்யூனிஸட வதாழர்கள் 
ைத்தியில் இப்வ்ப ாதுத ான்  வ த ான்்ற 
ஆரம்பித்திருககி்றது. இப்்படிப்்பட்ட வ்பாககு 
அம்வ்பத்கர் வாழநத காலத்திவலவை 
உருவாகியிருநதிருநதால், அப்வ்பாவத, 
தலித்துகளும் கம்யூனிஸடுகளும் ஒரு 
இணககத்து்டன் ஒறறுலையு்டன் லகவகார்த்து 
அம்வ்பத்கர் கனவு கண்்ட உண்லைைான 
இநதிை விடுதலலலை வவன்வ்றடுத்திருகக 
முடியும். 

“வதாழர்கள் ஆர்.பி.வைாவர, சாம்ராவ 
்பருவலகர் ஆகிை இரு முககிை முன்னணி 
ஆளுலைகள்  ்ட ா க்ட ர்  அம்வ்ப த் க ர் 
தலலலைவைறறு ந்டத்திை வ்பாராட்டங்களில் 
தங்கலள இலணத்திருநதார்கள் என்்பலத 
வ்பருலைவைாடு குறிப்பிட்டாக வவண்டும். 
ைகத் சவுதார் குளப் வ்பாராட்டத்தில் வதாழர் 
ஆர்.பி. வைாவரயும், வகாத்திமுல்ற ஒழிப்புப் 
வ்பாராட்டத்தில் வதாழர் சாம்ராவ ்பருவலகரும் 
இலணநது வசைல்்பட்டார்கள். இநத இரு 
ஆளுலைகளில் வதாழர் ஆர்.பி.வைாவர 
பின்னர் ைார்கஸிஸட கம்யூனிஸட கடசியின் 
ைகாராஷடிரா ைாநிலககுழு உறுப்பினராக 
வசைல்்பட்டவதாடு, கடசியின் வாராநதிர 
ஏ்டான ஜீவன் ைார்க என்்ற இதலழ ்டாக்டர் 
அம்வ்பத்கர் ைல்றநத பி்றகு (ைார்கஸிஸட 
கடசியில் தன்லன இலணத்துக வகாண்்ட 
பி்றகும் வதாழலை ைா்றாத நிலனவுககாக) 
அம்வ்பத்கரின் 74 வது பி்றநத ஆண்டு நாளான 
ஏப்ரல்14, 1965இல் துவககினார். 

சாம்ராவ ்பருவலகர் ைார்கஸிஸட கடசியின் 
ைத்திைககுழு உறுப்பினராக வசைல்்பட்டவதாடு 
ைகாராஷடிரா ராஜை கிஸான் ச்பா என்்ற 
விவசாை சங்கத்லத தன்னுல்டை இலணைரான 
வகாதாவரி ்பருவலகவராடு இலணநது 1945 
ெனவரி 11 , 1 2 வததிகளில் நிறுவினார்    
என்னும் ்பதிவு அநத நாடகளிவலவை 
இ ந த வல க ை ா ன  இண க க ம்  ை ல ர 
ஆரம்பித்திருநதலத நல்ல ஆவராககிைைான 
ஆரம்்பைாகப் ்பார்கக முடிகி்றது.

அவசாக தாவவல ைறறும் பிருநதா காரட 
இருவரின் கடடுலரகளின் வைாழிைாககம் 
அ ம் வ ்ப த் க ரி ன்  வ ச ை ல் ்ப ா டு க லள , 
ைார்கசிைத்தின் சரிைான புள்ளிகளில் 
இனம்காணும்்படிைாக இருப்்பது, இன்ல்றை 
தலலமுல்ற ைார்கசிைவாதிகள் அம்வ்பத்கலர 
அணுகுவதறகு ஒரு சி்றநத காரணிைாக 
இருககும். 

ைாவைலத ்டாக்டர். அம்வ்பத்கரின் 
எழுத்துகலள இன்னும் எத்தலன காலத்திறகு 
தீண்்டாலை வைகங்கள் மூடிலவத்திருகக 
முடியும்? ைார்கசிஸட வதாழர்கலள, இநதச் 
சிறிை நூல் அம்வ்பத்கரின் எழுத்துகலள 
அணுகுவதறகுப் வ்பருதவிைாக இருககும் 
என்்பதில் சநவதகவை இல்லல. வ்பராசிரிைர் 
முலனவர் க .  கவணசன் அவர்களின் 
அம்வ்பத்கர் குறித்த தீவிரத் வத்டல்கள் 
இன்னும் வதா்டரவவண்டும், வாழத்துகள்!  
      l
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தமிழ்க வரலாறறில ஊரும் வசரியும்
- முலனவர் கீலரத்தமிழன்  

உலக நாகரிகங்களுள் தமிழர் நாகரிகமும், 
தமிழர் வைாழியும், தமிழ இலககிைங்களும் 
மிகப் ்பழலைைானலவ என்்பது வ்பாதுவாக 
எல்வலாரும் அறிநதவத. ஆனால் எப்்படி என்்ற 
வகள்விககு ்பரவலான ்பதில், " கல் வதான்றி 
ைண் வதான்்றா காலத்வத" என்்ற பு்றப்வ்பாருள் 
வவண்்பாைாலல ்பா்டலலத்தான் ்பதிலாக 
வசால்லத் வதரிகி்றது. ஆனால் தகுதிைான 
சரிைான ஆய்வின் அடிப்்பல்டயில் தமிழர் 
வரலாறல்ற நிறுவும் முைறசியில் இநநூல் 
வவறறி வ்பறறிருககி்றது எனலாம்.   இநநூலின் 
ஆசிரிைர் ்பகதவச்சல ்பாரதி அவர்கள்.  

தமிழர் வரலாறல்ற எப்வ்பாதும் சங்க 
இலககிைங்களில் இருநவத வதா்டங்கிப் ்பழகிை 
நைககு; ஆறுதலாய் தமிழர்களின் வரலாறறுக 
காலத்லத இன்னும் முன்வனாககி எடுத்துச் 
வசன்று சிநதுவவளி காலம் வதா்டங்கி தறகாலம் 
வலரயிலான தமிழர் வரலாறல்ற ஆழைான, 
நுணுககைான வசய்திகவளாடு இநநூலல 
நில்றவு வசய்திருப்்பது ைகிழச்சிககுரிைவத.

அண்லைகக ாலங்களில் சிநதுவவளி 
நாகரிகத்தின் வரலாறறில் புதிை வவளிச்சத்லத 
ஏற்படுத்தி வரும் குறிப்பி்டத்தகக ஆய்வாளர், 
இநதிை ஆடசிப் ்பணியிலிருநது ஓய்வு 
வ்பறறுள்ள திரு. ஆர். ்பாலகிருஷணன் 
அவர்களின், Journey of a civilization: Indus to 
Vaigai (சிநது வவளியில் இருநது லவலக 
வலர) எனும் ஆங்கில நூலின் வழிவை 
நைககான சான்றுகலளத் தருகி்றார். சங்க கால 
ைன்னர்களின் வ்பைர்களும், குடிப் வ்பைர்களும், 
தமிழக க்டவுள் முருகன் வ்பைரும், நிலப் 
வ்பைர்களும் தமிழகம் க்டநது சிநதுவவளிப் 
்பகுதிகளான ்பாகிஸதான், ஆப்கானிஸதான் 

்பகுதிகளில் இன்்றளவும் காணப்்படுவதாகக 
குறிப்பிடுகி்றார். 

வகாறலக, ஆமூர் கல்லூர், வதாண்டி 
முதலான வ்பைர்கள் ்பாகிஸதானில் ஊர்ப் 
வ்பைர்களாக உள்ளன என்றும்; நல்லி எனும் 
வ்பைர் ்பாகிஸதானின் வ்டவைறகுப் ்பகுதியில் 
்பல இ்டங்களில் ஊர்ப் வ்பைர்களாக உள்ளன 
என்றும்; கல்லூர், கலூர் எனும் வழககுகளும் 
்பல இ்டங்களில் உள்ளதாகவும்; ்பசூர் வதாண்டி, 
அரணி ையிலம், ஆமூர், ஊரல் முதலிைன 
ஊர்ப் வ்பைர்களாக காணப்்படுவதாகவும் 
குறிப்பிடுகி்றார். 

சங்க  க ாலத்  தமிழர்களின் திலண 
வாழவிைலில் காணப்்படும், 'ஊர்' என்்ற வசால் 
ைருதத்திலணககு உரிைதாகவும்;  'வசரி' என்்பது 
மு ல்ல ல த் தி லண க கு  உ ரி ை த ா க வு ம்  
குறிப்பிடுகி்றார். ஒவவவாரு திலணககுைான 
வசிப்பி்டங்களின் வ்பைர்கலளப் ்படடிைலிடடு 
இருப்்பதன் மூலம் ்பண்ல்டை தமிழர்களின் 
நுட்ப  அறிலவயும் ,  அ ர சிைலலயும் 
அறிைமுடிகி்றது. சங்க இலககிைங்களில் 
இதறகான சான்றுகலளத் தருகி்றார். குடி, 
சிறுகுடி, குரம்ல்ப, குறிச்சி ஆகிை வ்பைர்கள் 
குறிஞசித்திலண ஊர்களாகவும்; ்பாடி, வசரி, 
்பள்ளி ஆகிை வ்பைர்கள் முல்லலத் திலணப் 
வ்பைர்ளாகவும்; சிறறூர், வ்பரூர், மூதூர் ஆகிை 
வ்பைர்கள் ைருதத் திலண வ்பைர்களாகவும்; 
சிறுகுடி, ்பாககம், ்படடினம் ஆகிைன வநய்தல் 
திலணப் வ்பைர்களாகவும்; குறும்பு, ்ப்றநதலல 
ஆகிைன ்பாலலத் திலணப் வ்பைர்களாகவும் 
குறிப்பிடுகி்றார்.

சங்க இலககிைங்கலள நுட்பைாக ஆராய்நது 
சங்ககால குடியிருப்புகலள மூன்று வலககளில் 
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வலகப்்படுத்தி உள்ளார். ஒன்று சிதறிை 
குடியிருப்பு இரண்டு வநர்கவகாடடு குடியிருப்பு 
மூன்று லைைம் சார்நத அ்டர்த்திைான 
குடியிருப்பு. அங்வகான்றும் இங்வகான்றுைாக 
அலைநதுள்ள குடியிருப்புகலள சிதறிை 
குடியிருப்பு என்றும்; வநர்கவகாடடு குடியிருப்பு 
முல்ற முல்லலத் திலணயிலும் சில வ்பாழுது 
குறிஞசியிலும் காணப்்பட்டது என்றும்; 
ஓரி்டத்தில் வதாகுப்்பாக அ்டர்த்திைாக 
வதா்டர்ச்சிைாக காணப்்படும் லைைம் சார்நத 
குடியிருப்பு முல்ற ைருதத்திலணயில் 
காணப்்படுவதாகவும் தமிழர்களின் குடியிருப்பு 
முல்றலை வலகப்்படுத்தி உள்ளார் ஆசிரிைர்.

வைலும் சிநதுவவளி காலம் வதாடடு இன்று 
வலர காணப்்படும் ஊர்கலளப் ்பறறிை 
வழககாறுகலளயும் ்படடிைலிடடுள்ளார். 
தமிழர்களின் சிநதுவவளி வாழவிலிருநவத 
வைல், கீழ என்று அலழககும் முல்ற நிலவி 
வருவதாகவும்; கீழுர், வைலூர், கீழ வசவூர், 
வைல் வசவூர் என்று அலழககப்்படும் 
வழககத்திறகு, "்பண்்பாடடு வதாழில் ைாதிரி" 
எனவும் குறிப்பிடுகி்றார்.

`வசரி` என்்ற வசால் முதன் முதலில் 
முல்லலத் திலணயில் காணப்்பட்டாலும் 
பின்னர் ்படிப்்படிைாக பி்ற திலணகளிலும் 
காணப்்படுவதாகவும்; சங்ககால தமிழகத்தின் 
ைதுலர, வகாறலக, காவிரிப்பூம்்படடினம் 
ஆகிை நகரங்களில் வசரிகள் இருநதுள்ளதாகவும்; 
வசரி என்்பது ஒத்த வலகயின ைககளின் 
குடியிருப்பு என்றும்; சங்ககாலம் வதாடடு 
இல்டககாலம் வலர இப்வ்பாருலளவை 
உணர்த்தி வநத நிலல ைாறி ்பத்தாம் 
நூற்றாண்டுககுப் பின்னர் இழிசினர் வாழி்டம் 
என்னும் வ்பாருள் ைாற்றம் ஏற்படடிருப்்பதாகவும் 
ஆசிரிைர் குறிப்பிடுகி்றார்.

ஓர் ஊர் வைறவசரி என்றும்; கீழ வசரி 
எ ன் று ம்  இ ரு  வ ா ழி ்ட ங் க ள ா க ப் 
பிரிககப்்படடிருநதது ்பறறி வதால்காப்பிை 
உலரைாசிரிைர்கள் குறிப்பிடடுள்ளனர். 
இச்வசய்தியின் அடிப்்பல்டயில் வைற வசரி 
காரர்களுககும், கீழவசரி காரர்களுககும் 
இல்டவை வகாழிச் சண்ல்ட ந்டநததாகவும் 
வதால்லிைல் அறி்ர் ஐராவதம் ைகாவதவன் 
வழிநின்று வசரிகள் ்பறறி விளககுகி்றார்.

்பழங்காலத்தில் `வசரி` என்்பது வாழி்டம் 
என்்ப த ற க ான  வ ்ப ா துப்வ்பை ர ா க வவ 
இருநதுள்ளது. ்பார்ப்்பனர் வாழநத இ்டம் 
்பார்ப்்பனச் வசரி என்றும்; ்பல்றைர் வாழநத 
இ்டம் ்பல்றச்வசரி என்றும் கம்ைாளர்கள் 
வாழநத ்பகுதிகள் கம்ைாளச்வசரி என்றும் 
புலலைர்கள் வாழநத ்பகுதி புலலச்வசரி 
என்றும்; வகாயில்களில் ந்டனைாடும் 
தளிப்வ்பண்டுகள் வாழநத இ்டம் தளிச்வசரி 
என்றும் அலழககப்்படடுள்ளது.

சங்க காலத்திறகுப் பின் கி.பி.்பத்தாம் 
நூற்றாண்டு முதல் ்பதின்மூன்்றாம் நூற்றாண்டு 
கால அளவில்தான் சாதிப் ்படிநிலல 
இறுககைல்டநதுள்ளது. "அநதணன் தலலைாக 
்பள்ளன் கல்டைாக" என்று குடுமிைான்ைலல 
கல்வவடடு கூறுவதன் மூலம் சாதிப் ்படிநிலல 
இறுககைல்டநதுள்ளலத அறிை முடிகி்றது. 
லவதிகம் தமிழகத்தில் காலூன்றிை பின் 
சமூகத்தில் வ்பரும் ைாற்றங்கள் நிகழநதுள்ளது. 
அலவதிக ைககள் ஊரின் கிழககுப் ்பகுதியில் 
விலகி வாழத் தலலப்்பட்டனர். அத்தலகை 
தனித்த வாழி்டங்கள்தான் பின்னாளில் 'வசரி' 
என்்ற வ்பைலரப் வ்பறறுள்ளது. ஊரும் வசரியும் 
இ்ட ரீதியில் விலகிைலவதான், ஆனால் வசைல் 
ரீதியில் ஒன்றிலணநததாகும். 'வசரி' ைககளின் 
வசலவகள் இல்லாைல் ஓர் ஊரின் அலசவு 
முழுலை வ்பறுவதில்லல. 

வ்பாதுவாக ஊர் வைறகிலும், வசரி 
கிழககிலும் அலைநதுள்ளலதயும் அறிை 
முடிகி்றது. இது ஒரு வ்பாதுவான அலைப்பு 
முல்றைாக இருநதாலும், வசரி கிழககாக 
அலைககப்்பட்டதறகு ஒரு காரணம் ஊரின் 
இ்டவிைல் அலைப்பு முல்றவை ஆகும். 
வ்பாதுவாக ஊரின் நில அலைப்பில் வைறகு 
உைர்நததாகவும் சி்றநததாகவும் இருககும். 
இத்தலகை அலைப்பு சமூகத்தின் உைர்வு 
தாழவுககு வதலவப்்படடுள்ளது. அடித்தள 
சாதிைார் வைறகுப்பு்றம் வாழநதால் அவர்கள் 
்பைன்்படுத்தும் அழுககு நீர் கிழககு வநாககி 
ஓடிவரும்  என்்பதும்  அதன ால்  அது 
உைர்குடியினருககு தீட்டாகிவிடும் என்்பதும் 
அதனால்தான் ஊரின் கிழகவக வசரிகள் 
அலைககப்்பட்டலதயும்; இதன் காரணைாகவவ  
அடித்தள ைககலள கிழககாக அைர்த்தி 
விட்டனர் என்றும் அறிை முடிகி்றது. இதனால் 
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அவர்கள் ்பைன்்படுத்தும் நீர் இவர்களுககும் 
கிழ க க ா க  வ சன்றுவிடும்  என்்ப த ால் 
உைர்சாதியினருககு தீடடு ஆகாது என்்பதால் 
இநத ஏற்பாடு வசய்ைப்்படடுள்ளது. 

தீண்்டாலைலை தத்துவ ரீதிைாகவும் 
கருத்திைல் ரீதிைாகவும் அணுகும்வ்பாது 
தீண்்டாலை என்்பது அசுத்த நிலல சார்நவதா 
அசுத் தை ான  வத ாழில்கள் ச ா ர் ந வ த ா 
வடிவலைககப்்பட்டது அல்ல.  அது தீண்டுதல்  
- தீண்்டப் ்படுதல் உணர்லவ சார்நததாக 
இருககி்றது. தீண்்டாலை என்்ற கருத்தாககம் 
தீண்டுதலின் மீவையிய்ைலின் விலளவாகவும் 
தீண்்டப்்படுவதிலிருநது தீண்டுவதறகுப் பின் 
துலணைாகக இ்டப்வ்பைர்வின் விலளவாகவும் 
வதான்றிைது என்றும் ்பல்வவறு காரணங்கலள 
முன்லவககி்றார். மிக முககிைைாக தீண்்டாலை 
என்்பது ்படிநிலலத் தன்லை வகாண்்டதல்ல 
என்றும் இது தலலகீழாககத் தன்லை 
வகாண்்டதாகத்தான் இருகக முடியும் என்்ற 
கருத்லதயும் ்பல்வவறு காரண காரிைங்களின் 
அடிப்்பல்டயில் முன்லவககி்றார் ஆசிரிைர்.

தமிழர் நாகரிகத்லதப் வ்பாறுத்தவலர 
உழுகுடி சமூகங்களும், ஊரகப் ்பண்்பாடுகளும் 
நாகரிகத்தின் முதன்லைப் ்பகுதிகளாகும். 
ஆனால், இன்ல்றை உலகைைைாககச் சூழலில் 
கிராைப் வ்பாருளாதாரமும், ைரபுகளும், 
்பாரம்்பரிைங்களும் குல்றநது நவீனத்துவம் 
ஆகியுள்ளது. தமிழர் உணவு முல்ற ைாறியுள்ளது. 
்ப ா ர ம் ்ப ரி ை  உணவு  த ானிைங் கலள 
ை்றநதுவிட்டனர். நுகர்வுக கலாச்சாரம் 
வ்பருகிவிட்டது .  இைறலக வளங்கள் 
அழிககப்்படுவதும், ைண் சார்நத விலங்குகள் 
வீழத்தப்்படுவதும் வ்பருகி உள்ளது . 
கிராைங்களில் விவசாைம் வைல்ல வைல்ல 
அழிநது வரும் நிலல ஏற்படடுள்ளது. ைககள் 
கிராைங்களிலிருநது நகரம் வநாககி இ்டம் 
வ்பைர்கி்றார்கள். எனவவ இநநிலலலைலை 
ைாறறி்ட தமிழக இலள்ர்கள் முன்வர 
வவண்டும் என்கி்ற வவண்டுவகாளு்டன் 
இநநூலல நில்றவு வசய்திருககி்றார் நூலாசிரிைர். 
இநநூலல வாசித்து முடிககும்வ்பாது சிநதுவவளி 
வதா்டங்கி சைகாலம் வலர தமிழகத்தின் 
கிராைங்கலளச் சுறறி வநத ஒரு நில்றவு 
வ்பறுகி்றது. அலனவராலும் வாசிககப்்ப்ட 
வவண்டிை அரிை நூலாகும்.    l
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நாவளடு வாசிப்பு, எங்கள் தநலதயி்டம் 
இருநது எங்களுகவகல்லாம் ்பரவி இருககக 
கூடும். வவலூரில் குடியிருகலகயில், வீடடுககு 
அவர் வசய்தித்தாள் வ்பா்டச் வசால்வதறகுமுன், 
அடுத்த வீதியில் இருநத அவருல்டை நண்்பர் 
புெங்க ராவ, அன்்றா்டம் தாம் வாசித்த தாலளக 
வகாடுத்து அனுப்புவது வழககம். ஐநதாறு நாள் 
அலுவலகப் ்பணி காரணைாக வவளியூரில் 
முகாமிடடுத் திரும்பி வரும் என் தநலத, 
அத்தலன நாள் வசய்தித்தாள்கலளயும் வ்பாய் 
வாங்கிவருைாறு என்லனப் ்பணிப்்பதும், 
அவர்கள் என்ன நிலனத்துக வகாள்வார்கவளா 
என்று தைங்கித் தைங்கிப் வ்பானால் அவர்கள் 
வீடடில் தைாராக எடுத்து லவத்துத் தருவலத 
இங்வக வநது வகாடுப்்பதுைான நாடகள் 
நிலனவில் இருககி்றது. 

வசய்திகள் தவ்றாது வாவனாலியில் வகட்பதும், 
நாவளடுகள் வாசிப்்பதும் அப்்பா ஒரு நாள் கூ்ட 
வி்டாது கல்டப்பிடித்து வநதவர், தைது இறுதிக 
காலத்தில் வதாலலககாடசி வசய்திகள் மிக 
அருவக வ்பாய் அைர்நதாவது வகடடுவிடடுத் 
தான் அடுத்த வவலல என்று வாழநதவர். 

என்னுல்டை கலத வவறு. நாளிதழகள் 
அன்்றா்டம் ்படிககும் வழககம் இருநதாலும், 
சில நாடகள் வவறு முன்னுரிலை காரணைாகப் 
பிரிககாைல் கூ்ட வசா்பாவில் கி்டநது, 
நாறகாலிககு இ்டம் ைாறிப் பின் வைாத்தைாக 
உள்வள அல்டநதுவிடும் நாவளடுகலளப் 
்பலழை வ்பப்்பர்க ா ரரி்டம் எல்டககுப் 
வ்பாடும்வ்பாது மிகுநத குற்ற உணர்ச்சி தாககும். 
ஆனால், ்பள்ளிக கல்வி முடித்தபின், ஆங்கில 
வைாழிலை நுட்பைாக ரசித்து வாசிகக, எழுத 
நாவளடுகள் வ்பருதவி புரிநதலத ை்றகக 
முடிைாது. 

ஏ . எம் . வெயின் கல்லூரியில் பியுசி 
்படிகலகயில், ஆங்கில அறிவு வ்பாதாலைைால், 
வகுப்பில் ஆசிரிைர் ந்டத்துவது பிடி்ப்டாைல் 
வ்பானதில் பிசிகஸ ்பா்டத்தில் காலாண்டுத் 
வதர்வில் 150ககு வவறும் 48 ைதிப்வ்பண்கள் 
வாங்கி, ஃவ்பயில் ஆனது வாழகலகயில் முதல் 
வதால்வி. வதர்வில் தவறிைவர்களுககு ைாலல 
வநரத்தில் பிசிகஸ ்பா்டத்திறகான சி்றப்பு 
வகுப்பு ந்டத்துவார்கள், அதில் வ்பாய்க கலநது 
வகாள்ளவவண்டும் என்று எழுதிக வகாடுத்து 
விட்டனர். 

வநவர கல்லூரி முதல்வர் திரு.வி.வி.ராைன் 
அவர்கலளப் வ்பாய்ப் ்பார்த்து, 'எனககு 
பிரச்சிலன பிசிகஸ ்பா்டத்தில் அல்ல, 
ஆங்கிலத்தில் சி்றப்பு வகுப்பு ந்டத்தினால் 
பிலழத்துக வகாள்வவன்' என்று வசால்லவும், 
அவர் 'அவதல்லாம் கில்டைாது, இநதப் 
்பா்டத்லதக கறறுக வகாண்டு வதறும் வழிலைப் 
்பார்' என்று விரடடி அனுப்பினார். அநத ஆண்டு 
இறுதித் வதர்வில் 160/200 ைதிப்வ்பண்கள் வ்ப்ற 
முடிநததறகுக காரணம், அப்வ்பாது நாவளடுகள், 
ஆங்கில ைாத இதழகள், இலககணப் புத்தகம் 
ஒன்று ்பலழை புத்தகக கல்டயில் வாங்கி 
வி்டாது வாசித்தது எல்லாம் உறுநதுலண 
புரிநததுதான். 

நாவளடு லகயில் எடுத்தால் முதலில் 
விலளைாடடுச் வசய்தி, அப்பு்றம் வைல்லத் 
தலலைங்கம், நடுப்்பககக கடடுலரகள்....என்று 
்பரவி, ்ாயிறு இலணப்பு இதழகளில்  கலல, 
இலககிைம், நூல் அறிமுகம் என்வ்றல்லாம் 
விரிவல்டநதது. குறுகவகழுத்துப் வ்பாடடியில் 
கி்றங்கி அதிவலவை ஆழநது இருநத ஒரு காலம் 

மீணடும் மீணடும் பிறக்க லவககும் வாசிப்பு 
- எஸ். வி. வவணுவ்கா்பாலன் 

வாசிப்பு ர்சலை வாழ்கல்க 9
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இருநதது, அதன் சுலவலைத் தனிவை விவாதிகக 
வவண்டும். 

இநதிைன் எகஸபிரஸ ஏடடில் எண்்பதுகளில் 
வாசித்த ஒரு கவிலத வதாகுப்பு அறிமுகமும், 
பின்னர் ்படித்த சிறுகலதயும் இப்வ்பாதும் 
நிலனவில் நிறகி்றது. முதலில் சிறுகலத. 

வநர்முகத் வதர்வு (இன்்டர்வியூ) என்்பது 
அநதக கலதயின் வ்பைர். எகஸபிரஸ நாவளடடில் 
எடடு ்பத்திகளில் அலர ்பககத்திறகு வவளிைாகி 
இருநத கலத அது. ைார் எழுதிைது என்்பது 
நிலனவில் இல்லல. மிகப் வ்பரிை நிறுவனம் 
ஒன்றில் முதன்லை வ்பாறுப்பில் இருககும் 
நிர்வாக அதிகாரியின் வநர்முக உதவிைாளர் 
்பதவிககான வநர்முகத் வதர்வு அது. ஓர் இளம் 
வ்பண் முதல் கட்டத் வதர்வுகள் முடித்து, அநத 
வநர்காணல் இ்டத்திறகு வநதிருககி்றார். 

வநர்முகத் வதர்வு வசய்்பவர், அநத இளம் 
வ்பண்ணின் தி்றலைகள் வசாதித்தறிைக வகடகும் 
வினாககளுககு சி்றப்்பான ்பதில்கள் கில்டககி்றது. 
அவர் தைது ைன நில்றலவத் வதரிவித்துப் 
்பாராடடுகி்றார். அநதப் வ்பண் மிகவும் 
ைகிழச்சியில் திலளககி்றார். ஊதிைம் எவவளவு, 
ைாதத்தில் வவவ்றன்ன ்படிகள், சலுலககள் 
என்வ்றல்லாம் வதர்வாளர் விளககிச் வசால்கி்றார். 
அப்பு்றம், "இநத வவலலககான ஆற்றல், 
வவகம், முலனப்பு எல்லாம் உங்களி்டம் 
இருககின்்றன. வகாஞசம் ்பககுவமும், 
விவவகமும், புரிநது ந்டநது வகாள்ளும் தி்றனும் 
உங்களுககு இருநதால் சி்றப்்பாக இருககும்" 
என்று வசால்கி்றார். 

அநத இளம் வ்பண், "விளககைாகச் வசால்ல 
முடியுைா, புரிைவில்லல" என்று வகடகி்றார். 

நிறுவனத்தின் அநத அதிகாரி, தன்லன 
நிலலைாக அைர்த்திகவகாண்டு, குரலல 
இவலசாகக கலனத்துகவகாண்டு, "நீங்கள் இநத 
நிறுவனத்தின் முதன்லை அதிகாரிககு வநர்முக 
உதவிைாளராகப் வ்பாறுப்பு ஏறறுக வகாள்ளப் 
வ்பாகிறீர்கள். உங்களுகவக வதரிநதிருககும், 
இநதத் வதாழிலில் வ்பாடடிைாளர்கள் ைார் ைார் 
என்று...எனவவ  சநலதயில் எநத இ்டர்ப்்பாடும் 
இன்றி வர்த்தகத்லதக லகைகப்்படுத்தி, 
வாடிகலகைாளலரயும் இழநது வி்டாது 
நிறுவனத்தின் இ்டத்லதத் தகக லவப்்பது குறித்த 
வ்பருங்கவலலயில் 24 ைணி வநரமும் ைண்ல்ட 
உல்டத்துகவகாண்டு  சிநதலனயிலும் வசைலிலும் 

இருப்்பார் அவர். அநத அழுத்தம் அவரது 
உ்டலல ்பாதிககுைானால், நிறுவனம் வ்பரிை 
வசதத்லத சநதிகக வவண்டி இருககும்" என்று 
நிறுத்துகி்றார். 

"சரி, இதில் நான் என்ன வசய்ை?" என்று 
விளங்காது வகடகி்றாள் அநதப் வ்பண்.

"வசால்கிவ்றன்...வசால்கிவ்றன்... உங்களுககு 
இதில் நிறுவனத்திறகு விசுவாசைான ஓர் 
ஆககபூர்வைான வ்பாறுப்பு இருககி்றது. அதில் 
த ான் உங்களது முழு அர்ப்்பணிப்பும் 
வதலவப்்படும்" என்று மீண்டும் ஒரு சிறு 
வ ைௌன த் தில்  ஆழகி ்ற ா ர் ,  அ ப் பு ்ற ம் 
வதா்டர்கி்றார்,"அநத ைாதிரி வநருககடிைான 
தருணங்கள் நம் நிறுவனத்தின் முதன்லை 
அதிகாரிககு நில்றை வநரககூடும். அலத அவர் 
தணித்துகவகாண்டு, ைன அழுத்தங்கள் 
எதிர்வகாண்டு நிறுவனத்தின் நலன் வைாசிகக 
வவண்டும். அதறகாக அவரும் நீங்களும் 
ைடடுவை தனித்திருககும் அவர் அல்றயில் 
வகாஞசம் அநதரங்கைாக அவர் ந்டநதுவகாள்ள 
முற்பட்டாலும், புரிநதுவகாண்டு உரிை விதத்தில் 
ஒத்துலழப்பு தர வவண்டும்" என்று முடிககி்றார். 

வகாதித்து எழுகி்றாள் அநத இளம் வ்பண்.  
"உங்களுககுத் வதலவ ஒரு விலலைாது என்று 
நீ ங் க ள்  வ ந ர டி ை ா க வ வ  வி ள ம் ்ப ர ம் 
வகாடுத்திருககலாவை, அலதச் வசால்வதறகு 
இத்தலன பீடிலககள் எதறகு?" என்று 
சாடல்டைடிைாக அடிககி்றாள்.

எழுத்தின் வவகம், தாககம், விலளவுகள், 
எ தி ர் வி ல ன க ள்  கு றி த் த  சி ந த ல ன 
வரும்வ்பாவதல்லாம் இநதச் சிறுகலத 
நிலனவுககு வரும். ஒழுககம் குறித்து கீழநிலலப் 
்பணிைாளர்களுககு ைணிககணககில் ்பா்டம் 
ந்டத்தி அற்பப் பிலழகளுகவகல்லாம் 
அநிைாைத்திறகுத் தண்்டலனயும் விதிககும் 
நிர்வாகத்தின் வைல் ைட்ட ஒழுகக நல்டமுல்றகள் 
எத்தலன அராெகைாகவும் அருவருககத் 
தககதாகவும் இருககும் என்்பலதப் வ்பசும் 
சிறுகலத இது. வாசித்து முடித்தபின்னும் 
சி ந தலன கள்  கிள ர் த் தும்  எழுத்து கள் 
முககிைைானலவ. 

எண்்பதுகளில், ஆங்கில நாவளடடில் நூல் 
அறிமுக ்பககத்தில் வாசித்த ஒரு கவிலத 
எழுப்பிை கனல் ை்றகக முடிைாதது.  தீைா புகஸ 
ஆஃப் நகசலலட வ்பாைடரி என்்பது அநதப் 
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புத்தகத்தின் வ்பைர். அகில இநதிை அளவில் 
நகசலலட ்பல்டப்்பாளிகள் அவரவர் வைாழியில் 
எழுதிை கவிலதகளின் ஆங்கில வைாழி வ்பைர்ப்பு 
புத்தகம் அது. எடுத்துக காடடுககு சில கவிலத 
வரிகள் வநதிருநதன.  எல்லாம் நிலனவில்லல 
என்்றாலும், சில வரிகள் வ்பாதிநதிருககின்்றன. 

இப்வ்பாது வதடினால் ,  சடவ்டன்று 
இலணைத்தில் அநதப் புத்தகம் அடுத்த 
்பதிப்புகள் வநதிருப்்பது காணக கில்டககி்றது.  
என் நிலனவில் வதறித்துக வகாண்டிருககும் 
அநதக கவிலதயும் முழுதாகச் சடவ்டன்று 
தடடுப்்பட்டது சிலிர்ப்பு்ற லவத்தது. சில்றயில் 
இருநது வலரைப்்பட்ட கவிலதகளில் ஒன்்றான 
அலத எழுதிைவர் வசர்பண்்டராெூ. வதலுங்கு 
வ ை ா ழி யி லி ரு ந து  ஆ ங் கி ல த் தி ல் 
வழங்கப்்படடிருககும் அநதக கவிலதயின் 
வதா்டகக வரிகலள எளிை தமிழில் இப்்படி 
எழுதிப் ்பார்ககலாம்:

நான் குழ்நள்த்களை முத்்தமிடும் ச்பாது 
அவர்கைது ்கன்னத்து ஈரத்ள்த 
இவர்கள் 
்கத்தியால் சுரணடி எடுக்்கப ்பாரக்கின்்றனர...

இநத முதல் வரி எப்வ்பாது நிலனத்துக 
வகாண்்டாலும் அதிர்ச்சிைல்டை லவககும். 
அதிகார வர்ககத்தின் அ்டககுமுல்ற ைறறும் 
ஆளும் வர்ககத்தின் ஒடுககுமுல்றககு எதிரான 
இநதக கவிலத எப்்படி முடிகி்றது எனில், 

ள்கதி ்தான் நான் 
ஆனால், அடிளம அல்ல 
்க்டல் அளலளயப ச்பாலசவ
 அடிவாஙகியும் உள்ட்நதும் சநாறுஙகியும்  
ச்பானாலும் 
நானும் 
மீணடும் மீணடும் பி்ற்நது வருசவன்.

வசர்பண்்டராெூ அவர்களது வவறு சில 
க வி ல த க ள்  அ ரு ல ை ை ா ன  த மி ழ 
வைாழிவ்பைர்ப்பில் வாசித்ததுண்டு, அதுவும் 
எண்்பதுகளில் வாசித்தது தான். இநதிைக 
கவி்ர்கள் சிலரது மிகச் சி்றநத கவிலதகலளத் 
தமிழில் வகாண்டு வநதிருநதவர் ஓர் இலககிை 
விைர்சகர் ைடடுைல்ல, ஓவிைர், எழுத்தாளர்! 
அநதப் ்பல்டப்்பாளிவைாடு  அறிமுகம் வாய்த்தது 
மிகவும் சுவாரசிைைான அனு்பவம். பின்னர் 
விரிவாகப் வ்பச வவண்டிைது.  

நாளிதழகளில் கலல, இலககிைம் வ்பசும் 
்பககங்கள் எப்வ்பாதும் தவிர்கக முடிைாதலவ. 
ைல்றநத மூத்த ்பத்திரிலகைாளர் வைஸ வீ என்று 
அறிைப்்பட்ட எஸ.விசுவநாதன் அவர்கள், 
இநதிைன் எகஸபிரஸ ஏடடில் ்பணிைாறறுலகயில், 
தமிழ இலககிைம், இலச குறித்தான எழுத்துகள் 
அதில் முககிை இ்டம் வ்ப்றத் வதா்டங்கின 
என்று அவர் ைல்றவின் வ்பாது வசலுத்தப்்பட்ட 
புகழஞசலி குறிப்புகளில் இ்டம் வ்பறறிருநதது.  

வசய்தித் தாள்களில் என்ன இருககி்றது 
எனில், என்வனன்னவவா இருககி்றது. எவவளவவா 
இருககி்றது. இழககக கூ்டாத ்பல முககிை 
விஷைங்கள் இ்டம் வ்பறறுகவகாண்டு தான் 
இருககி்றது .  வாசிப்பு தான் எத்தலன 
முககிைைானது.  (வதா்டரும் ரசலன) 	 l
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இப்புத்தகத்தில் காணப்்படும் ைககள், 
இநதிைச் சமூகத்தின் மிகப்வ்பரும் ்பகுதியின் 
பிரதிநிதிகளாவர். வாழகலகலை ந்டத்திக 
வகாண்டிருககும் 10 சதவிகித ைககள் 
வதாலகயின் எண்ணிகலகலை வி்டவும் 
அதிகைானவர்கள் அவர்கள். ஆனால், 
வ ை ட டு க கு டி யி ன்  ்ப ா ர் ல வ யி ல் 
தடடுப்்ப்டாதவர்கள். ்பத்திரிலகயும், 
ஊ்டகமும் வகாண்டுள்ள எல்லலகளுககும் 
அப்்பாற்பட்ட ,  அவர்கள் வத ா்டர்பு 
வகாள்ளத்தவறிை ைககளுைாவர். (நூலில் 
பி.சாய்நாத்.) 

அரசின் வகாள்லககள், திட்டங்கள் 
எத்தலகை வகலிககூத்தாக, ைககளுககு 
்பலனற்றதாகவும், சிககல்கலள உருவாககக 
கூடிைதாகவும் ைா்றலாம் என்்பதறகான 
சான்றுகள் சாய்நாத்தின் ‘ஒரு நல்ல வ்றடசிலை 
எல்வலாரும் வநசிககி்றார்கள்’ என்்ற 
நூவலங்கும் விரவிககி்டககின்்றன. எத்தலன 
வகாடி நிதி ஆதாரங்கள் எவவாறு வ்பாறுப்்பறறு 
வீணடிககப்்படுகின்்றன. அதன் ்பலன்கலள 
ைார் வ்பறுகி்றார்கள் என்்ற வினாககளுககு தன் 
எழுத்தின் வாயிலாக வாசகன் முன் லவககி்றார் 
்பாலகும்மி சாய்நாத். 37 ஆண்டுகால எழுத்துப் 
்பணியில் 25 ஆண்டுகள் கிராைங்கலளக 
குறித்வத ஆய்வு வசய்து நாடு வநடுகப் 
்பைணித்து எண்ணறவ்றாரு்டன் உலரைாடி, 
அதிகாரிகலளச் சநதித்து ்பல்வவறு தரவுகலளச் 
வசகரித்து எழுதிை கடடுலரகளின் வதாகுப்வ்ப 
இ ந நூ ல ா க  உ ரு ப் வ ்ப ற று ள் ள து 
குறிப்பி்டத்தககது.

வ்பாதுவாக, அன்்றா்டம் உலழத்தால் 
ைடடுவை உயிர்வாழ இைலும் என்்ற 
பிரிவிலனச் சார்நவதார் , தலித்துகள், 
்பழங்குடியினர் ஆகிவைாவர அரசாலும், 
முதலாளி வர்ககத்தினராலும் இவவாறு 
கு றி ல வ க க ப் ்ப ட டு  க ச க கி ப் 
பிழிைப்்படுகின்்றனர் .  அதிகாரிகளும் 
இவர்களது கல்விைறிவின்லை, இைல்்பாக 
இம்ைககளுள் ஊறிககி்டககும் அடிலை 
ைவனா்பாவம், வ்பாதிை விழிப்புணர்வின்லை 
இ த ர ா ன வ ற ல ்ற  த ங் க ளு க கு ம் , 
எசைானர்களுககும் சாதகைாக இருகக 
ைல்டைாற்றம் வசய்து வகாழுககின்்றனர். 
அரசின் திட்டங்கள் இத்தலகவைாலரக 
கவசங்களாககி வ்பரு முதலாளிகலள 
திருப்திைல்டைச் வசய்து, அவர்களது 
ல ்பயிலன  நி ர ப் பு வ தில்  கு றி ை ா க 
இருககின்்றனர். இச்வசைல்களால் இவர்களுககு 
கடுகளவு உறுத்தல்கூ்ட எப்வ்பாதும் 
இ ரு ப் ்ப தி ல் ல ல .  ை ா ்ற ா க  இ து 
அதிகாரிகளுககும், ஆள்வவாருககும் அளவற்ற 
ைகிழச்சியிலன அளிப்்பதாக இருககி்றது. 

சறவ்ற்றககுல்றை 68 கடடுலரகலள 
இநநூலில் வாசக ர் களுககு ச ாய்ந ாத் 
அளித்துள்ளார். ஒரு ்பாலன வசாறறிறகு ்பதம் 
ஒரு வசா்றாகும் என்்பதலன வைய்ப்பிககும் 
வலகயில் நாவ்டங்கும் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் 
என்்ற வ்பைரிலும், சமூக முன்வனற்றம் காண 
என்்ற கூச்சலிலும் சாைானிைர்கள் வ்பறும் 
அனுகூலங்கள் எத்தலகை அல்லல்கலள 
அவர்கள் அன்்றா்டம் அனு்பவிககின்்றனர் 

வளர்ச்சித் திட்டங்களின் வவதலனயும் அவலமும்
-  ஸ்ரீதர் மணிைன்
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என்்பதலன அவர் விளககுகி்றார். தாங்கள் 
வாழும் வாழவின் வ்பாருள் என்ன? 
அவறறிறகு ஏவதனும் ைாற்றமுள்ளதா 
என்னும் அளவிறகுககூ்ட அவர்கலள 
சிநதிககவி்டாது அழுத்தித் துரத்தும் அன்்றா்ட 
வாழவின் தடுைாற்றங்களு்டன் வ்பாராடி 
வசார்நது வீழவவத அவர்களது வாழவு. 
இன்று என்்பதலனக க்டநது நாலள 
என்்பதலன சிநதிககும் திராணிைற்ற, 
அ ச்சிந தலனகூ்ட ைறுதலிககப்்பட்ட 
வ ர் க க த் தின வ ர  இ க க டடுல ர களில் 
வ்பசப்்படுவவார்.  

“நீ ்பழங்குடிலைச் வசர்நதவன், ஆனால் 
உனது சவகாதரன் ்பழங்குடி அல்ல”, 
இவவா்றான ஒரு விசித்திரம் ஒரிஸஸா 
ைாநில ைல்காங்கிரி ்பகுதியில் வசிககும் 
‘துருவ’ ்பழங்குடிலைச் வசர்நத ஒரு 
குடும்்பத்தின் உறுப்பினர்களுககு வநர்நத 
கசப்புமிகக அனு்பவம். இலத நிவர்த்தி 
வசய்தி்ட அரசு எநதிரத்தின் எநத அதிகாரியும் 
மு ன் வ ர வி ல் ல ல .  இ ரு ப் பி னு ம் 
விதிமுல்றயிலனச் சுடடிககாடடி அதலன 
நிராகரிகக அவர்கள் தைங்கவில்லல. சாதிச் 
சான்று வழங்கி்ட ஆவண வசய்ைாது 
எழுத்துப்பிலழயிலனக காரணைாகக காடடி 
எளிை ைககலள தங்களுககான உரிலைகலளப் 
வ்ப்றவவாட்டாது அவர்கலள அலலககழிககும்  
அவலத்திலன இப்்பகுதியில் சாய்நாத் 
வவ தலனயு்டன் எழுதுகி்ற ா ர் .  இது 
இப்்பகுதியில் கூ்றப்்பட்டள்வளாருககு 
ைடடுைல்ல. இங்கு தமிழநாடடிலும் தாங்கள் 
எநதப்பிரிவில் வசர்ககப்்படடுள்வளாம், 
நைககான சலுலககள் என்ன என அறிைாது 
்பரிதவித்திடும் ்பழங்குடி ைககள் நீலகிரி, 
சத்திைைங்கலம் ்பகுதியில் இன்றும் உள்ளனர்.

பீகார் வகாட்டா ்பகுதியில் உள்வளார் 
ஏ்றககுல்றை 2 5 0 கிவலா எல்டயுள்ள 
நிலககரியிலன 40 – 50 கி.மீ. தூரத்திறகு 
மிதிவண்டியில் இழுத்துச் வசன்று, (கவனிகக 
ஓடடிச் வசல்லுதல் அல்ல) சுைநது வசன்று 
வசாற்பத் வதாலகயிலனப் வ்பறறு வாழும் 
நிலல கண்ணீலர வரவலழப்்பது. வார இறுதி 

நாடகளில் மிதிவண்டி ்பராைரிப்பு, காவல் 
துல்றக லகயூடடு, இல்டத்தரகர்கள் என 
அலனத்லதயும் கழித்து அவர்கள் லகயிருப்புத் 
வதாலக அதிர்ச்சி வகாள்ளலவப்்பது. ரூ.70 
ைடடுவை அது. (கடடுலர எழுதப்்பட்ட 
ஆண்டிலன கவனத்தில் வகாள்க) இவவாறு 
1000 உலழப்்பாளிகள் இத்வதாழிலிலனச் 
வசய்கின்்றனர். இவர்களாவது மிதிவண்டிலைப் 
்பைன்்படுத்துகின்்றனர். ஆனால், ்பல கி.மீ. 
வதாலலவிலன 50 கிவலா அளவிறகு 
காடுகளினூ்டாக தலலச்சுலைைாக சுைநது 
வசல்லும் அப்்பாவி ைககள் குறித்து Blood in 
mobile என்னும் ஆவணப்்ப்டம் வ்பசுகி்றது. 
இல்டத்தரகர்கள் வகாழுத்துப் பிலழககும் 
துவர்ப்புமிகக உண்லையிலன இது எடுத்துக 
கூறுகி்றது. காங்வகா நாடடின் அ்பரிமிதைான 
இைறலக வளத்திலன ்பல்வவறு தீவிரவாதக 
குழுககள், ராணுவம் துலண வகாண்டு 
கல்விைறிவற்ற எளிை ைககலள எவவித 
உறுத்தலுமின்றி ்பலிவகாடுத்து கனிைங்கலளக 
வகாள்லளைடித்துச் வசல்லும் ஒரு ்பன்னாடடு 
லகவ்பசி நிறுவனம் குறித்தது இப்்ப்டம். இது 
எதலன வைய்ப்பிககி்றவதன்்றால் ஏய்ப்வ்பார், 
இலளத்வதார் என்்ற இரு பிரிவுகள் ைடடுவை 
உலகில் நிரநதரைாவனார். இவர்களுககு சாதி, 
ைதம், இனம், வர்ககம் என்்ற வ்பதாவ்பதங்கள் 
கில்டைாது. ்பணம் இவர்களது ைதம், 
இலா்பம் ைடடுவை இத்தலகவைாரது 
இலடசிைம். 

வ்டண்டு ்பட்டா என உலழப்வ்பாராலும், 
அரசிைல்வாதிகளால் அதிகாரம் எனவும், 
வணிகர் லா்பம் எனவும் கூறும் பீடி இலல 
்பறிப்பு வதாழில் ்பறறிை ்பகுதியும் சி்றப்்பாக 
்பதிவாககப்்படடுள்ளது. இதறவகன முல்றைாக 
உண்்டாககப்்பட்ட சங்கங்கலளக கலலத்து 
தனிைார் ஏகவ்பாகத்திறகு வழி வகுத்துக 
வகாடுத்த ஆடசி தூககிவைறிைப்்பட்டது. 
இருப்பினும் இலவ எதுவும் குறித்து 
இத்வதாழிலில் வசாற்ப வருவாயிலன ஈடடும் 
வர்ககத்தினர் அறிைவில்லல. 50 இலல 
வகாண்்ட கடடுகளுககு கில்டககும் 0.30 
ல்பசாவிலன ைடடுவை இவர்கள் அறிவர். 
ஒரு நாலளககு அவர்களது இலககு 50 
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கடடுகள் .  வ ைலும் ,  இப்்பகுதியில் 
்பழங்குடிகளுககான ஒவர வவலல வாய்ப்பு 
வ்டண்டு இலல ்பறித்தவல. ஒரு கட்டத்தில் 
வழலைைான நிகழவாக இது தனிைார் 
ஏகவ்பாகைானது. இவர்களது நிலல 
வகள்விககுறிைானது. இருப்பினும், அரசு 
தனது வாககு வங்கி அச்சத்தினால் இதலன 
வசம்லை்படுத்தியுள்ளதலன சாய்நாத் 
குறிப்பிடுகி்றார். இலதப் வ்பாலவவ ஒரிசா 
ைாநிலத்தில் வ்பாலாங்கிர் ைறறும் ஆநதிராவின் 
விெைநகரப் ்பகுதி வசங்கல் சூலளகள் 
்பறறியும் நூலில் கடடுலரகள் இ்டம் 
வ்பறுகின்்றன.       

அடிப்்பல்டைாக வ்றடசி, வவலல இன்லை 
உள்ளிட்ட ்பல காரணங்களால் தங்கள் வசாநத 
ைண்லண (இதில் தங்களது நிலத்திலனயும்) 
து்றநது இ்டம்வ்பைரும் எளிை ைககலளக 
குறித்து இநநூல் நில்றைப் வ்பசுவதலன 
வாசிககும் அலனவரும் காணவிைலும். ்பல 
நூல்கள் வ்றடசி, வாழவாதாரத் திட்டங்களில் 
குளறு்படிகள், ஊழல் என சுடடிககாடடினாலும் 
இ்டப்வ்பைர்வு குறித்த அவலத்திலனப் 
்ப தி வ ா க கு வ தி ல் ல ல .  இ ன் ல ்ற ை 
20 2 1ஆண்டுகளிலும் கூ்ட தமிழகத்தின் 
கடடுைானப் ்பணிகள், உணவகங்கள் என 
எண்ணற்ற வ்ட ைாநிலத் வதாழிலாளர்கள் 
தங்கள் வசாநத ைண்லண  நீங்கி ்பணி 
புரிவலத நாம் காணலாம். இநநூலில் உள்ள 
கடடுலரகள் எழுதப்்பட்ட ஆண்டு 1996 வலர 
எனக வகாண்்டால் அதறகுப் பி்றகான 
2 5ஆண்டுகளிலும் இத்துை ர  நிகழவு 
வதா்டர்வதலனக கண்ணுற்றால் சாய்நாத்தின் 
கூறறும், ்பதிவுகளும் ைாறிலிைாக இன்றுவலர 
உள்ளதலன உணரமுடியும்.

தமிழநாடு குறித்தும் சாய்நாத் தனது 
நூலில் ்பதிவிடடுள்ளார். ராைநாதபுரம் 
ைாவட்டத்திலனக குறித்து அவர் விரிவாக 
விளககுகி்றார். இதறகு வலு வசர்ப்்பதாக 
ைல்றநத முதுவ்பரும் எழுத்தாளரான 
வைலாண்லை வ்பான்னுசாமி அவர்களது 
வநர்காணலலயும் இநநூல் உள்ள்டககியுள்ளது. 
தனது வசாநத ைாவட்டம் குறித்த அவரது 

்பரநது்பட்ட அவதானிப்புகள், கருத்துகள் 
கவனத்துககுரிைலவ. ைாவட்டத்தின் முககிை 
பி ர ச்சிலனகள் குறித்தும் ,  மிளக ாய் 
விலளவிப்வ்பாரின் ைனப்வ்பாககிலனயும், 
அதன் பின்விலளவுகள் குறித்தும் அவர் தனது 
வநர்காணலில் கூறுகி்றார். முல்றைான 
நீர்ப்்பாசன திட்டங்கள் இல்லாததால் 
தண்ணீரிலன விலலககு வாங்கும் அவலம், 
அதலன விறவ்பாரின் தநதிரங்கள், முடிவாக 
தங்களுககுரிை வ ச ா ற்ப  நிலத்திலன 
அவர்களுகவக தாலர வார்த்தி்ட வவண்டிை 
அவலச்சூழுல், வாழவதறகாக புலம் 
வ்பைர்தல் என இப்்பகுதி நீள்கி்றது.  
அவவ ா வ ்ற  க ந துவடடிை ா க  க ்டன் 
வ ்பறுவவ ா ரின்  நிலல  அதிலிரு நது 
எககாலத்திலும் மீளவிைலாதது வ்பால் 
தி்றலைைாகக கட்டலைககப்்படடுள்ளதலனயும் 
இப்புத்தகம் விளககுகி்றது. அதுவ்பால், 
புதுகவகாடல்டயில். அறிவவாளி இைககத்தின் 
சி்றப்்பான வசைல்்பாடுகளும், வலடீஸ 
லசககிள் கடடுலர ைடடுவை வைாத்த 
நூலுககும் சறவ்ற ைகிழச்சிககுரிைதாக உள்ளது.  

ைத்திைப்பிரவதசத்தின் இருமுல்ற ைாநில 
விருதுகலளப் வ்பற்ற பில் ்பழங்குடிலைச் 
வசர்நத ஓவிைக கலல்னான வ்பைா 
ஃ்பாத்திைாவின் வாழகலக நல்டமுல்றயில் 
எவவாறு சிலதககப்்பட்டது என்்ற ்பகுதி 
வவதலன மிககது பிவதாரா என்னும் 
்ப ழ ங் கு டி யி ன ரி ன்  ்ப ண் ்ப ா ட டு 
அல்டைாளத்திலனத் தனது அலனத்துப் 
்பல்டப்புகளிலும் பிரதி்பலித்த அவர். 
கலலககுச் சறறும் வதா்டர்்பற்ற காககி 
க்டவுள்களுககாக தனது கலல உணர்லவப் 
்பறி வகாடுத்து அஞசி நடுங்கி ஓவிைங்கலள 
வலரநதவர், இறுதிைாக ைனஉலளச்சலால் 
வநாயுறறு வீழநத கலதயிலன சாய்நாத் 
விளககுகி்றார். 

இவத ைாநிலத்தின் சர்குொ ைாவட்ட 
்பழங்குடியினரான ்பகாடி அல்லது வகார்வா 
இன ைககள் முன்வனற்றத்திறகான திட்டம் 
எவவாறு வகலிககுரிைதாக ைாறிைது என 
இப்்பகுதி கூறுகி்றது. ஆதிகக சாதியினர் 
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்பழங்குடிகள் தங்களுககு பி்றப்்பால் க்டன் 
்பட்டவர்கள் எனக கூறி நிலத்திலனப் 
்பறித்துக வகாள்ளும் அவலம் சாதாரணைாக 
ந்டககி்றது. ்பழங்குடி ைககளுககான 
சட்டத்தின்்படி இவவாறு நிலத்தின் ்பட்டாலவ 
ைாறறுதல் தல்ட வசய்ைப்்படடிருநதாலும் 
இது சாதாரணைாக உள்ளூர் அதிகாரிகள் 
ஒத்துலழப்பு்டன் ந்டககி்றது. இவவா்றாக 
தனது 9 ஏககர் நிலத்லத ்பறி வகாடுத்த 
ர ா ை த ாஸ  என்்பவ ரது  வ ந ர் க ாணல் 
இப்்பகுதியில் காணக கில்டககி்றது. 
திட்டத்தின் ஒரு ்பகுதிைாக அவரது ்பகுதிககு 
சாலல ஒன்று 17 இலடசங்களில் அவரது 
வ்பைரில் அலைககப்்பட்டதலனக கூ்ட அவர் 
அறிைார். பின்னர் அது குறித்துக கூறும்வ்பாது 
இதறகுப் ்பதிலாக சில ஆயிரங்கள் ்பாழல்டநத 
எனது கிணறல்றச் சரி வசய்ை அளித்திருநதால் 
நான் எனது வதாழிலலத் வதா்டர்நதிருககலாம் 
என்கி்றார். 

இம்ைாவட்டத்தில் ஏ்றத்தாழ 55 விழுககாடு 
ைககள் ்பழங்குடியினவர. இது குறித்து 
சாய்நாத் கூறும்வ்பாது ்பகாடி வகார்வாககளின் 
வ்பைரிலான நிதிச்வசலவுகள் குறித்த 
அ தி க ா ரி க ளி ன்  க ண க கீ டு க ள் 
்பரிகாசத்துககுரிைலவ என்கி்றார். இவர்களது 
கவலல எவவாறு இலகலக எடடுவது 
எ ன் ்ப து  ை ட டு வ ை .  இ வ ர் க ளு ம் 
ஒப்்பநததாரர்களும் இநத முடிவிறகு வநதபின் 
இது வநரடிைான வகாள்லளைாகவும் 
அ்பகரிப்்பாகவும் ைாறிவிடுகி்றது.

ஒரிசாவின் ்பழங்குடி பிரிவினரான வகாைா 
இன ைககளின் வாழவாதாரைான மூங்கில் 
லகவிலனப் வ்பாருடகலளத் தல்ட வசய்வது 
குறித்த ்பகுதியில் அரசு எவவாறு தனிைாருககு 
வனப்்பகுதிகலள தாலர வார்த்துள்ளது 
குறித்துக கூறுகி்றது. சாய்நாத் இது குறித்துப் 
்பதியும்வ்பாது, “எளிலைைாகச் வசால்வதானால் 
ஒரிசா வனவைம்்பாடடு நிறுவனம் வனத்லத 
தனிைாருககு குத்தலகககு விடுகி்றது. 
இவவாறு வ சய்ை  இநதிை  அரசின் 
அனுைதியில்ல ா த  நிலலயில்  இது 
சட்டத்திறகுப் பு்றம்்பானது” என்கி்றார் 

சாய்நாத். அவத வ்பால் நிலச்சீர்திருத்தம் 
எவவாறு எளிவைாருககுப் ்பலனறறுப் 
வ்பானது என்்பதலனயும் அவர் கூறுகி்றார். 
அவர்களது ைரபு சார்நத அறிவிலன கருத்தில் 
வக ாண்்டாவல  வனங்கள் அழிைாது 
காககப்்படும். வாழவதறகாக வனத்திலன 
குல்றநத அளவில் ்பைனாககிக வகாள்ளும் 
்பழங்குடியினரால் வனவளம் அழிகி்றது என்்ற 
அரசின் கூககுரல் நலகப்புககுரிைது. காடுகள் 
அழித்வதாழிப்பு என்்பது எப்வ்பாதும் 
்பழங்குடியினராலும், எளிை ைககளாலும் 
ந்டப்்பதில்லல. ைா்றாக, தனிைாராலும், 
வ்பரும் சுரங்க நிறுவனங்களாலும் ைடடுவை 
நிகழகி்றது .  இத்தலகை ந ா சங்கலள 
ைனச்சான்று்டன் ஒப்பீடு வசய்தால் இது 
வதளிவாகப் புலனாகும். இலதவிடுத்து 
ஆண்்டாண்டு காலைாக அங்கு உல்றநது 
வாழும் ்பழங்குடிகள் மீது குற்றம் சாடடி 
அவர்கலள வனத்துககுள் நுலழநதி்ட தல்ட 
விதிப்்பதும், வவளிவை்றச் வசால்வதும் 
அவலைான முரண் நலக.   

விளிம்பு நிலல ைககளின், விவசாயிகளின், 
அன் ்ற ா ்ட க  கூலி  வவலல  வ ச ய் து 
பிலழப்வ்பாரின் பிரச்சிலனகளின் அலனத்துக 
கூறுகலளயும் இப்புத்தகம் உள்ள்டககிப் 
வ்பசுகி்றது. அடிப்்பல்டககல்வி, சுகாதாரம், 
குடிநீர், வாழவி்டம் வ்பான்்ற அடிப்்பல்டத் 
வதலவகள் ,  வத ாழில் வாய்ப்புகள் , 
்பழங்குடியினரின் சிககல்கள், கநதுவடடி, 
குழநலதத் வதாழிலாளர்கள், சிறுமிகள் 
வி ற ்ப ல ன ,  க ா வ ல் து ல ்ற யி ன ரி ன் 
அத்துமீ்றல்கள், அதிகாரிகளின் அலடசிைம், 
இல்டத்தரகர்கள் அட்டகாசம் என இன்னும் 
இன்னும் ்பலப்்பல வசய்திகலள சாய்நாத் 
வாசகன் முன் லவத்துகவகாண்வ்ட வசல்கி்றார். 
இத்தலகை ஆய்வுகலள வைறவகாண்டு 
தகவல்கலள வசகரித்தல், ்பலருல்டை 
வநர்காணல்கலளத் வதாகுத்தல் என எவவித 
சுவாரசிைமுைற்ற, அவலங்கலளச் சநதித்தல் 
வ்பான்்ற ்பணிகள் எவருககும் ஒரு கட்டத்தில் 
ஆைா சத்லதயும் ,  ைனச்வ ச ா ர்லவயும் 
அளிககககூடிைது. இவறல்றக க்டநது 
இநநூலிலன உருவாககிை சாய்நாத்தின் 
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அர்ப்்பணிப்பு உணர்வு ைலலப்பிலன 
உண்்டாககுகி்றது.

சமூகத்தின் ைறறுவைாரு தவிர்ககவிைலாத 
தூணாகக கருதப்்படும் ஊ்டகங்களின் 
ை ன ப் வ ்ப ா க கி ல ன  சி ்ற ப் ்ப ா க ப் 
்பதிவாககியுள்ளார் சாய்நாத். வசாறகளில் 
ொலம் காடடும் தி்றலை, வகாலல, 
வகாள்லள, வ்பரழிவு என இத்தலகை 
வவகுென சுவாரசிைத்திலனவை வாசகனுககும் 
காடசி ஊ்டகங்கள் ்பார்லவைாளருககும் 
வசய்திைாகத் தருகின்்றன.   வ்றடசி, ்படடினிச் 
சாவுகள், இத்தலகை திட்டங்கள் நிலலலை 
குறித்து வசய்திகளில் வதா்டர்ச்சியின்லை, 
அவறல்றப் பு்றககணித்தல் என இப்்பகுதி 
வ்பசுகி்றது. தான் சார்நத துல்றயினரின் 
நிலலயிலன அப்்பட்டைாகச் சாடுகி்றார் 
சாய்நாத்.

580 ்பககங்களுககு நீளும் இப்புத்தகம் 
நாடடின் எதார்த்த நிலலயிலன அப்்பட்டைாகச் 
சித்தரிககி்றது. வ்றடசித் திட்டங்களுககாக 
வ்ப ா ர ாடி  தங்களது  வத ாகுதிககும் , 
ைாவட்டத்திறகும் நிதியிலன வ்பறறுக 
வகாள்ளுதல் எதறகாக, ைார் அதன் ்பலலனப் 
வ்பறறு சுகைல்டகின்்றனர் என்்பலத மிகக 
வதளிவு்டன் தகக தரவுகளு்டன் சாய்நாத் 
விளககுகி்றார். இககடடுலரகளில் சிலவறல்ற 
ைடடும் எடுத்துககாடடிக கூறுவது அதறகுப் 
வ்பருலை வசர்ப்்பதாகாது. அலவ அலனத்துவை 
வாசிககத் தககலவ. விவாதிகக வவண்டிைலவ. 
வளரும் தலலமுல்றயினர் ்பார்லவககு 
வகாண்டு வசல்லப்்ப்ட வவண்டிைலவ. 
இத்தலகை திட்டங்களின் வநாககத்திலன 
அவர்களுககுப் புரிை லவககவவண்டிை 
தார்மீகக க்டலை ஒவவவாரு கற்றறிநத 
குடிைகனுககும் உண்டு. இலளவைாருககு 
இலவ குறித்த விழிப்புணர்விலன உண்்டாகக 
வவண்டும். இதன் ்பலனாக இத்தலகை 
திட்டங்கள் முல்றைாக நல்டமுல்றப்்படுத்துதல் 
சாத்திைப்்படும். 

வ ள ர் ச் சி த்  தி ட ்ட ங் க ள ா ல் 
பு்றநதள்ளப்்பட்டவர்கள் அல்லது இரககமின்றி 
அழிககப்்படவ்டாருககு வாழகலகயிலன 

நகர்த்திச் வசல்ல, உயிர் பிலழத்திருகக என்ன 
வாய்ப்புகள் உள்ளன. தங்கள் குடும்்பத்லத 
கண்ணிைைாக ந்டத்திச் வசல்ல வவண்டும் 
என்்ற அவர்களது வவடலக பிரமிப்ல்ப 
அளிப்்பது. எல்லாவறல்றயும் இழநத 
பின்னரும் கூ்ட அவர்களது எதிர்நீச்சல், கடும் 
உலழப்பு, சுை சார்புககான வவடலக இலவ 
அலனத்தும் நம்முள் வதாறறுவிககும் வினா 
என்னவாக இருககும்? ைற்ற சில சமூகங்கள் 
தங்கள் ைககளுககு அளித்துள்ள அடிப்்பல்ட 
வசதிகள், கல்வி, வவலல வாய்ப்புகள், 
சுகாதாரம் வ்பான்்றவறல்ற இத்தலகவைாருககு 
அளித்தால் இம்ைககளால் எதலனயும் 
சாதிககவிைலும். இவலவைகத்திலனவை 
ை ா றறிைலைகக க  கூடிை  வல்லலை 
அவர்களி்டம் உண்டு என ்பதிவாககுகி்றார் 
சாய்நாத். 

‘ல்டம்ஸ ஆப் இநதிைா’ இதழுககாக 
இரண்டு ஆண்டுகளுககும் வைலாக இநதிை 
நாடடின் மிக ஏழலைைான ைாவட்டங்கலளத் 
வதரிவு வசய்து அங்கு சுறறுப்்பைணம் வசய்து 
எழுதப்்பட்ட இககடடுலர கள்  மிக 
வசறிவுமிககலவ. இலவ ஆள்வவாரின் 
கவனத்திறகு எடுத்துச் வசல்லப்்பட்டனவா? 
அல்லது இககடடுலரகள் சுடடிககாடடும் 
முல்றவ கடு கள் ,  குறி த்து  அவ ர் கள் 
அறிநதுள்ளனரா? என்றும், அதறகான 
தீர்வுகலள கண்்டல்டை எத்தலகை ைாறறுக 
வகாள்லககள், திட்டங்கள் வகுககப்்பட்டன 
என  நாைறிை இைலவில்லல. 13 விருதுகலளப் 
வ்பறறுள்ள இப்புத்தகத்திலன வசம்ைலர் 
வைாழிைாககம் வசய்துள்ளார் .  எளிை 
நல்டயு்டன் இைல்்பாக வாசகலன அலழத்துச் 
வசல்கி்றது நூல். எவவாவ்றனினும் இத்தலகை 
நூலல எழுதிைதன் வாயிலாகவும், தமிழில் 
வவளியிடடுப் ்பதிப்பித்ததன் மூலமும் 
தங்களது தார்மீகக க்டலையிலன சமூகத்திறகு 
ஆறறியுள்ள ்பாரதி புத்தகாலைம் ைறறும் 
வைாழிைாககம் வசய்த வசம்ைலர், பிரதி 
வசம்லைைாககம் வசய்தகுழுவினர் ஆகிவைார் 
என்றும் ்பாராடடுககு உரிைவராகின்்றனர்.
	 	 	 	 	 	 l
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நவ தாராளைைைாககல் என்்பது ஏன் 
ஆ்பத்தானது என்்பது குறித்து வ்பராசிரிைர். 
ைார்கஸ  தனது முகநூல் ்பககத்தில் 
எழுதிவநதலவகலள திருத்தித் வதாகுககப்்படடு 
இப்வ்பாது நூலாக வவளிவநதிருககி்றது. 
இநநூலில் நவதாராளைைம் ்பறறியும்  அதன் 
விலளவுகள் குறித்தும்  ்பன்னிரண்டு 
தலலப்புகளின் கீழ எழுதியுள்ள கடடுலரகளில்  
எழுதியுள்ள கருத்துகளின் சாராம்சத்லத 
ைடடும் சுருககைாகத் வதாகுத்து கீவழ 
தரப்்படடுள்ளது. 

நவ தாராளைைம் எனும் வசால்லானது 1938 
இல் ்பாரீஸில் ந்டநத ஒரு கூட்டத்தில்தான் 
முதன்முதலாக ்பைன்்படுத்தப்்பட்டதாக 
பிரிடடிஷ எழுத்தாளரான ொர்ஜ ைான்பிவைாட 
குறிப்பிடுகி்றார். இவத காலகட்டத்தில் 
நவதாராளவாதம் எனும் கருத்தாககம் 
உருவாகியிருநதாலும் அது உலகளவில் உள்ள 
நாடுகளினால் ஏறறுகவகாள்ளப்்பட்ட ஒரு 
வ்பாருளாதாரக வகாட்பா்டாக அப்வ்பாது 
அ ல ை ை வி ல் ல ல .  1 9 8 0 க ளி ன் 
பி ற ்ப கு தியிலிரு ந து த ா ன்  தீவி ர ை ா க 
நல்டமுல்றககு வநதது. இதறகு முன்னதாக, 
வ்பாருளாதார அறி்ர் கீன்ஸின் வ்பாருளாதாரக 
வகாள்லககவள உலகின் வ்பரும்்பாலான 
நாடுகளில் அைலில் இருநது வநதது. அதாவது, 
ைககள் நலலன அடிப்்பல்டைாககவகாண்டு, 
வறுலை ஒழிப்பு, எல்வலாருககும் வவலல, 
உைர்நத்படச வரிவிதிப்பு, சமூகப்்பாதுகாப்பு 
ஆகிைவறறிறகு முன்னுரிலை அளிககப்்பட்டன. 
அதன் பி்றகான நவதாராளைை காலகட்டத்தில், 
க டடு ப் ்ப ா டு க ள்  நீ க க ம் ,  தனிை ா ர் 
ைைைாககத்திறகு முன்னுரிலை ைளிககப்்பட்டது. 
இதன் விலளவு கல்வியும் ைருத்துவமும் 

தனிைார் ைைைாகின. வதாழிலாளர்களின் 
உரிலைகள் ்பறிவ்பாயின. லா்பத்லதயும் 
வ்பாடடிலையும் அடிப்்பல்டைாககவகாண்டு 
ச ந ல த  இ ை ங்குவ த ா ல்  சமூ க த் தி ல் 
சைத்துவமின்லையும் வவலலவாய்ப்பின்லையும் 
வ்பருகிவிட்டது.

நவத ா ர ாளவாதத்தின் வத ால்வியும் 
வரல ாறறின் ைறுபி்றப்பும்  ்பறறிை 
கடடுலரயில், 2008இல் ஏற்பட்ட வ்பாருளாதார 
வநருககடி ‘சுதநதிரச்சநலத’ என்கி்ற முதலாளிை 
அ ணு க ல் மு ல ்ற ல ை ப்  ்ப ர வ ல ா க 
வகள்விககுள்ளாககிைது. இதுகாறும் நவதாராள 
வாதத்லதத் தவிர்கக முடிைாத ஒன்று என  
வரவவறறுவநத வ்பாருளாதார வல்லுநர்கள் 
சிலரும் நவதாராள அணுகல்முல்ற குறித்த 
ஐைங்கலள முன்லவககத் வதா்டங்கினர். 
ஸடிகலிடஸ வ்பான்்ற அறி்ர் வ்பருைககள் 
மீண்டும் திட்டமிட்ட வ்பாருளாதாரத்லத 
வநாககிை திருப்்பத்லத ்பரிநதுலரத்து உலலக 
எச்சரிகலக வசய்கின்்றனர். ஸடிகலிடஸ 
கடடுலரயில் குறிப்பிடடுள்ள சில முககிை 
அம்சங்கலள இங்கு சுடடிககாடடுவது 
அவசிைைாகி்றது. அதாவது, 1. கடடுப்்பா்டற்ற 
ச நல த க ள் த ான்  எல் வல ா ரு ககுை ான 
வ்பாருளாதாரவளத்லத அளிப்்பதறகான 
உறுதிைான ஒவ ர  வழி என்்பதுதான் 
நவதாராளவாதத்தின் அடிப்்பல்ட நம்பிகலக. 
இன்று அது வகள்விககுள்ளாகியிருககி்றது.  
2. நவதாராளவாதத்தால் முன்லவககப்்படும் 
உலகைைம் என்்பது தனிந்பர்கலளயும், வைாத்த 
சமூகத்லதயும் தைது வசாநதத் தலலவிதிலைக 
க ட டு ப் ்ப டு த் த  இ ை ல ா ல ை க கு 
இ ட டு ச் வ ச ல் கி ்ற து .  
3. மூலதனச்சநலதலை தி்றநது கடடுப்்பாடுகள் 

நவதாராளவாதம்
- நி்கழ் அயக்கண

நூல் அறிமு்கம்
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இன்றி தா ர ாளைைைாககுதல் என்்பது 
மிககவகாடூரைானது. 4 . வ்பாடடிலைச் 
சைாளிப்்பது எனக காரணம் வசால்லி ஊதிை 
உைர்வு இல்லல எனக கடடுப்்படுத்துவதும், 
அரசுத்திட்டங்கலளக குல்றத்துகவகாள்வதும் 
ைககளின் வாழகலகத்தரத்லத உைர்த்த உதவாது 
என்கி்றது.

நைது ்பணித்தளங்கள் என்்பன ஒரு தனிைார் 
அரசு எனும் கடடுலரயில், அரசு என்்பலத 
ஒரு வ்பாது அலைப்்பாக ஆககுவதறகாகத் 
வதா்டர்ச்சிைாக நல்டவ்பற்ற வ்பாராட்டங்களின் 
வ ரல ாறு த ான்  அது .  அ ர சு  என்்பது 
வ ்ப ா து வ ா ன த ா க வு ம் , 
வவளிப்்பல்டைானதாகவும் இருகக வவண்டும். 
ைககள் நலன்கலளக காதுவகாடுத்து வகட்பதாக 
இருககவவண்டும். இதுதான் ெனநாைக அரசு. 
இதிலிருநது முறறிலும் வவறு்பட்டதுதான் 
‘தனிைார் அரசு’. அது வவவ்றான்றும் இல்லல. 
“எநத விதிகலள முன் லவத்து அதன்்படி 
நாங்கள் உங்கலள ஆள்கிவ்றாவைா அநத 
விதிகள் குறித்து நீங்கள் ஏதும் வ்பசககூ்டாது. 
அவறல்ற நாங்கவள தீர்ைானிப்வ்பாம்” என 
அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் வசால்லும் 
அலைப்புத்தான் தனிைார் அரசு எனப்்படுகி்றது.

முதலாளித்துவ தாராளவாதத்தின் எழுச்சியும் 
வீ ழ ச் சி யு ம்   எனும்  க டடுல ரயில் 
நவதாராளவாதத்தின் முககிை அம்சம் 
என்்பதானது அரசுத்தலலயீடு இல்லாைல் 
வ்பாருளாதாரத்லதப் வ்பரிை அளவில் 
சுதநதிரைாக இைங்க விடுவதாகும். இப்்படி 
இைங்கவிட்டதன் காரணைாக, க்டநத 40 
வரு்டங்களில் வ்பாருளாதாரைானது கடும் 
வநருககடிலைச் சநதித்து வருகின்்றது. 
அரசானது இதுவ்பான்்ற தருணங்களில் 
ஒதுங்கியிருககின்்ற நிலலலை ைாறறி அதிகப் 
்பங்வகடுககவவண்டிை வநரம் இது. இன்ல்றை 
வகாவிட- 19 வ்பருநதாககுதலின் வகாடூரைான 
அழிவுகளின் ைத்தியில், நவதாராளைைம் 
வதாறறுள்ளலத முதலாளிை அறி்ர்கவள 
ஒத்துகவகாண்டுள்ளனர். இநநிலலயில், 
இப்வ்பாது அரசுககடடுப்்பாடடில் இைங்கும் 
தி ட ்ட மி ட ்ட  வ ்ப ா ரு ள ா த ா ர ம் , 
கடடுப்்படுத்தப்்பட்ட சநலத முதலிை ைார்கசிை 
அணுகல்முல்றகலள மீண்டும் உயிர்ப்பித்துள்ள 
நிலல ஒரு முககிை வரலாறறுத் திருப்்பைாகும். 

இநத கடடுலர, இன்ல்றை உலகில் வசாத்து 
எவவாறு உருவாகி்றது என்கி்ற வகள்விலை 
எழுப்பி, அது ைககளின் உலழப்பும் 
்பணமும்தான் என்்பலத அழுத்தம் திருத்தைாக 
நிறுவுவது ைடடுமின்றி, இன்ல்றை அரசுகளால் 
அலவயிரண்டும் கா ர்ப்்பவரடடுகளின் 
க ாலடியில் லவககப்்படடு சீ ரழியும் 
நிலலலையும் இது சுடடிககாடடுகி்றது.

கார்ப்்பவரடடுகளின் மின்னஞசல்கள் 
வவளிப்்படுத்தும் வகாடும் ஊழல்கள்  எனும் 
கடடுலரயில், தனிைாரால், லா்பநதரும் புதிை 
வதாழில்கள் வதா்டங்கும் வ்பாது, அப்்படிைான 
வதாழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் வ்பரிை அளவில் 
தனது வருைானத்லதப் வ்பருககிகவகாள்கின்்றன. 
இப்்படிைான தருணங்களில் இநதப் புதிை 
வதாழில்களில் தி்றன் உள்ள ஊழிைர்களின் 
வதலவயும், அலதவைாடடி அவர்களின் 
ஊதிைமும் அதிகைாகி்றது. சநலதயின் 
அடிப்்பல்ட விதிகளில் ஒன்று இது. இநத 
விதிலைப் ்பைன்்படுத்தி லா்பம் வகாழிககும் 
கார்ப்்பவரடடுகள் அநத ்பலன் புதிை வதாழில் 
நுட்பத்தில் ்பயிறசிமிகக ஊழிைர்கலள 
வசன்்றல்டைககூ்டாது என இம்மியும் அ்றைற்ற 
சில ந்டவடிகலககலள வைறவகாண்்ட உண்லை 
வரலாறல்ற விளககுகி்றது.

ை ா ர் கசிைமும் ‘ சு த நதி ரம் ’  எனும் 
கருத்தாககமும்  எனும் கடடுலரயில், 
வசாஷலிஸம், கம்யூனிஸம் ைாவுவை ைானு்ட 
சுதநதிரத்திறகு ஏதும் ்பங்களிகக முடிைாது. 
முதலாளித்துவவை ைககளுககு உண்லைைான 
சுதநதிரத்லத வழங்கி்ட முடியும் என்்றவர்கள், 
வகாவிட- 19ககுப் பி்றகு தனது முழககங்கலள 
சறவ்ற குல்றத்துகவகாண்டுள்ளனர். சநலதப் 
வ்பாருளாதாரைானது, தவிர்ககமுடிைாைல் 
ஏகவ்பாகத்துககு, அதாவது வலுமிககவர்களின் 
அதிகாரத்திறகு வழிவகுப்்பது ைடடுைல்லாது, 
ைானு்டத்தின் அடிப்்பல்டத்வதலவகள் 
அலனத்லதயும் இறுதியில் சநலதயில் விறகும் 
்பண்்டங்களாகவவ ைாறறிவி்டககூடிைதாகும். 
ஆக, உண்லைைான சுதநதிரம் என்்பது முதலீடு 
/ உற்பத்தி ஆகிைவறறின் மீதான ெனநாைக 
அடிப்்பல்டயில ான  கடடுப்்ப ாடுகள் 
மூலைாகவவ ைககளின் உண்லைைான சுதநதிரம் 
ைறறும் நலவாழவு ஆகிைவறல்ற உறுதி 
வசய்ை முடியும். வதாழிலாளர் ஒறறுலையின் 
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ஊ்டாக உருவாகும் இநத அதிகாரவை 
மூலதனத்தின் லா்ப வவறிலைக கடடுககுள் 
லவககும். அரசு நிறுவனங்கலளத் தனிைார் 
ைைப்்படுத்துவதறகு ச்வ ச ால்லப்்படும் 
‘நிைாைங்கள்’ எனும் கடடுலரயில், ‘அரசு 
வைாசம், சநலத அறபுதம்’ என்கி்ற கருத்லத 
முதலாளிை ஊதுகுழல்கள் ைககள் ைத்தியில் 
்பதித்துவிடுகின்்றனர். அதுைடடுைல்லாது, 
‘அரசு்டலை என்்பது உள்ளார்நது ஒரு 
வ்பாருளாதார அழிவு ைா்றாக தனிைார் 
துல்றவை காரிை சாத்திைைானது’ என்கி்ற 
முதலாளித்துவ வாதிகளின் வ்பாய்ப்்பரப்புலரககு 
சீனா ஒரு எடுத்துககாடடு அல்ல என்்பதுதான். 
அங்கு இன்னும் 1,50,000 வதாழில் முலனவுகள் 
அரசுககுச் வசாநதைாக இருககின்்றன. 
இதிலிருநது உற்பத்திச்சாதனங்கள் அங்கு 
வ்பாதுவாக உள்ளலத அறிை முடியும். 
சு ரு க க ை ா க ச் வ ச ா ன் ன ா ல் ,  அ க க 
கடடுைானங்கலளத் தனிைார்ைைைாககுவது 
அல்ல இன்று நைது வதலவ. நாம் அவறறில் 
முதலீடு இடடு அவறறின் த ர த்லத 
உைர்த்துவவத இன்ல்றை வதலவ. தனிைார் 
ை ை ம்  எ ன் ்ப து  ை க க லள  வ ைலும் 
இ ழ ப் பு க க ல ள ச்  ச ந தி ப் ்ப த ற கு ம் 
கார்ப்்பவரடடுககள் வகாள்லள அடிப்்பதறகும் 
ைடடுவை வழிவகுககும் என்கி்றது.

இநதிைப் வ்பாருளாதார வீழச்சியில், 
நவதாராளவாதம், வவறுப்பு அரசிைல் 
ஆகிைவறறின் ்பங்கு எனும் கடடுலரயில்,   
இன்ல்றை சூழலில் ்பா .ெ .க அரசின் 
கண்மூடித்தனைான நவதாராளவாத அணுகல் 
முல்ற குறித்து வ்பாருளாதார அறி்ர் வகளசிக 
்பாசு கூறும் வ்பாது, ஒரு்பககம் ைககலள 
பிளவுறுத்தும் பிளவுவாத  அரசிைல் , 
இன்வனாரு்பககம் தீவிரைான சநலதப் 
வ்பாருளாதாரம் எனச் வசைல்்படுவலத 
கடுலைைாக விைர்சிககி்றார். அதுைடடுமின்றி, 
2020இல் ்டாவவாசில் ந்டநத ்பன்னாடடு 
வணிக ைாநாடு ஒன்றில் உள்நாடடுத் 
வதாழில்கலளப் ்பாதிககும் ்பன்னாடடு 
நிறுவனங்களின் ஊடுருவலலககடடுககுள் 
வகாண்டுவரவவண்டும் என்கி்ற கருத்லத 
பிரதைர் வைாடி கடுலைைாக கண்டித்துப்வ்பசிைது 
்பறறி விைர்சிககும்வ்பாது, இப்்படிைான 
வ்பாருளாதார அணுகல்முல்றகள் எநத 
அளவுககு இநதிை வதாழில்வளர்ச்சிலை 

்பாதித்துள்ளது என்்பது ைடடுமின்றி எநத 
அளவிறகு இங்கு வவலல இல்லாலை 
வ ்ப ரு கி யு ள் ள து  எ ன் ்ப ல த யு ம் 
சுடடிககாடடுகி்றார்.

நவதாராள இநதிைப்வ்பாருளாதாரம்: 
வகாவிட -19ககு முன்னும் பின்னும்  எனும் 
கடடுலரயில், 2014இல் அலைநத ்பா.ெ.க 
அரசானது, நவதாராளவாத வ்பாருளாதாரக 
வகாள்லகலை காங்கிரலஸவி்ட ்பன்ை்டங்கு 
தீவிரைாகச் வசைல்்படுத்திைதாலும் ஆழைான 
்பார்லவயின்றி வைறவகாள்ளப்்பட்ட ்பண 
ைதிப்பிழப்பு  ந்டவடிகலக  ை றறும் 
அவசரகவகாலத்தில் நில்றவவற்றப்்பட்ட 
ஜி.எஸ.டி வரிவிதிப்பு ந்டவடிகலகைாலும் 
நாடடின் வ்பாருளாதாரம் வ்பருைளவு 
்பாதிககப்்பட்டது. ்பாதிப்பின் வகாரம்  
வகாவிட-19 தாககுதலுககு பின் இன்னும் 
வைாசைான அளவில்  ்பாதிககப்்படடிருககி்றது. 
சுைார் 178 லடசம் வ்பர்கள் வவலலயிழநதனர்.  
இவர்களில் வவலல உத்திரவாதம் இல்லாத 
வதாழிலாளிகளில் ்பலர் வவலலயிழநததும் 
குறிப்பி்டத்தககது.

வசாசலிஸம் என்்பது ைககளின் அதிகாரம் 
- சநலதயின் அதிகாரைல்ல  எனும் 
கடடுலரயில், வசாசலிஸ வாதிகளுககும், 
முதலாளித்துவ வாதிகளுககும் இல்டவை 
நிலவும் வ்பாருளாதாரம் குறித்த வகாள்லக 
வவறு்ப ாடு  குறித்து  ந ா ம்  சி நதி க க 
வவண்டுைானால், நாம் இநத இரண்டு 
வகள்விகளிலிருநது வதா்டங்க வவண்டும். 
அலவ : ைார் ஆலணயிடுகின்்றனர்? ைாரி்டம் 
எல்லாம் குவிநதுள்ளன? என்்பதுதான். 
வைாத்தத்தில் வதாழிலாளர் ஒறறுலை, 
வசாத்துல்டலையில் கிட்டத்தட்ட சைத்துவம் 
என்கி்ற வடிவத்திறகுள் வதாழிலாளர்களின் 
நிர்வாகம் என்்பதுதான் வசாசலிஸைாக 
அலையும்.

குற்றவாளிககூண்டில்  முதலாளிைம் : 
வால்ஸடரீட அைர்வு  எனும் கடடுலரயில், 
வசப்்டம்்பர் 11,2017 வால்ஸடரீட அைர்வு 
என்்பது நம் காலத்தில் முதலாளித்துவம் 
குற்றவ ாளிககூண்டில் நிறுத்தப்்பட்ட 
வரலா்றாகும். சமூக நீதி, ெனநாைகம் 
எ ல் ல ா வ ற ல ்ற யு ம்  ச ந ல த வ ை 
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்ப ா ர் த் து க வ க ா ள்ளும் .  அ ர சு  ச மூ க 
நலத்திட்டங்களிலிருநது ஒதுங்கிகவகாள்ள 
வ வண்டும்  எனவும் ,  க ா ர் ப் ்ப வ ர ட 
சமூகப்வ்பாறுப்பு என்வ்றல்லாமும் ஒலித்த 
முழககங்கள் எல்லாம் அப்வ்பாது அம்ைணைாக 
நிறுத்தப்்பட்டன என்கி்றார்.

இநதுத்துவமும் சுவதசி முழககங்கலளக 
லகவிடடு நவதாராளவாதத்லத ஏற்ற வரலாறு 
என்்ற கடடுலரயில், ஆர்.எஸ.எஸும், ்பா.ெ.க  
இநதுத்துவம் என்்பது அதன் வதா்டகக 
காலத்தில் சுவதசிைம், அநநிை ஊடுருவல் 
எதிர்ப்பு முதலிைனவறறிலிருநது முற்றாக 
விலகி நவதா ர ாளவாத  க ா ர்ப்்பவ ரட 
கருத்திைலுககு ைாறிைது ்பறறியும்,  ைககள் 
பிளவு ்படுத்தப்்படடு எதிர் எதிர ாக 
நிறுத்தப்்படுவது ்பறறியும்,  வசாவிைத் ைறறும் 
கிழககு ஐவராப்பிை நாடுகளின் வீழச்சிககுப்பின் 
உலவகங்கிலும் ைத, இனவாத ்பாசிச 
ச க தி க ளு க கு ம்  ந வ த ா ர ா ள வ ா த ப் 
வ்பாருளாதாரத்திறகும் உள்ள வவளிப்்பல்டைான 
உ ்ற வு க ளு ம்  ஆ த ா ர ங் க ளு ்ட ன் 
சுடடிககாட்டப்்படுகின்்றன.

கார்ப்்பவரட ஊழிைம் என்்பது என்்ற 
கடடுலரயில்,1980 களின் ைத்தியிலிருநது இங்கு 
உருவான நவதாராளவாத அணுகல்முல்றகள் 
நைது வணிகம், வ்பாருளாதாரம் ஆகிைவறறில் 
வ ர ல ா று  க ாண ா த  ை ா ற ்ற ங் க ல ள 
ஏற்படுத்திைவதாடு முடிைவில்லல. நைது 
்பணித்தளங்கள், நிர்வாகம், ஊழிைம், என 
எல்லா அம்சங்கங்களிலும் மிகப்வ்பரிை 
ைாற்றங்கலள ஏற்படுத்தியுள்ளன. சக 
ஊழிைர்களுககு இல்டவைைான உ்றவுகள், 
்பணித்தளத்தில் ஊழிைர் ஒறறுலை, தனது 
்பல்டப்புத்தி்றன் ஊ்டாக ஒரு ஊழிைர் உணரும் 
தன் ைதிப்பு எல்லாம் அழிநதுவிட்டன. 

இ ந நூ ல ா ன து ,  த ா ர ா ள ை ை ம்  -  
நவதாராளைைம், ைககள் நல அரசு -  
கார்ப்்பவரட நல அரசு இல்டவைைான 
வவறு்பாடுகள் ்பறறியும், வலதுசாரி அல்டைாள 
அரசிைலுககும் நவதாராளைைத்திறகும் 
இல்டயிலான உ்றவு ்பறறியும் நில்றை 
அறிநதுவகாள்ள வாசகர்களுககு ஆதாரைாக 
அலையும்.	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 l



40 புதிய புத்தகம் பேசுது | ஆகஸ்ட் 2021

அம்மாவின் புளிக்குழம்பில் மி்தக்கும் 
பிரியம் ச்பால ('அம்மாவின் ம்கன்') 
ஒவசவாரு ்கள்தயிலும் ஒரு பிரியம் மி்த்நது 
ச்காணடிருக்கி்றது. ச்தாழர எஸ்.வி.வியின் 
பிரியம்! சில ்கள்த்களில் இபபிரியம் 
சவள்ைமாய்க் ்களர்நச்தாடுகி்றது- குறிப்பா்க 
மரணங்களைச் சோல்லும் ்கள்த்களில்.

‘உத்்தரவு வாஙகிக்்கவா?’ என்று புனி்தா 
அக்்கா ச்கட்பது ்கற்்பளன்தான். ஆனால் 
(்கள்டசி நாள் ்படுக்ள்க) ச்கவி அழ 
ளவக்கும் பிரியா விள்ட அது! 

அன்பின் அரவளணபபில் உல்கத்ள்தசய 
ச்காண்டாடிய 'சூ்டாமணி மாமி'ளயச் 
ே்நதிப்பச்த ்பாக்கியம்! டீயா ோர! என்று டீ 
்கள்டக்்காரர ச்கடகும் ச்பாதும் மாமியின் 
அன்ச்பாழுகும் குரல்்தான் ஞா்ப்கத்துக்கு 
வரும். சூ்டாமணி மாமியின் மரணத்தில் 
எ்ந்த சநஞ்சும் ்களர்நது ச்பாகும். 

95 வயதுப ்பாடடியின் மரணத்ள்த 
‘நல்லதுக்குத்்தான்’ என்று அவர ்கணவர 
சவணடுமானால் ்க்ட்நது வி்டலாம் ('முடடுச் 
ே ்நது ' ) .  எஸ் .வி .வியால் அப்படிக் 
்க்டக்்கமுடியாது. ச்தருளவக் ்க்டக்ள்கயில் 
துளண ச்காரிய ள்கயல்லவா அது!

இைங்கணணீரில் இ்ந்த மரணங்கள் 
நளனக்கும் ச்பாது ச்தருவில் ்பஸ் அளரத்துப 
ச்பான பிைம்்பர ள்பயனின் மரணம் 
(மாந்கரப புள்தகுழி) ்க்தறிக் ்கணணீளரக் 
ச்காட்ட ளவக்கி்றது. இைகிசயாடும் 

்கணணீரில் மடடுமா அன்பு இருக்கி்றது? 
அநீதிளய எதிரத்துப ச்பருகும் சநருபபிலும் 
அன்பு இருக்கி்றது. ஆதி திராவி்டர ்பள்ளி 
மாணவன் மணிக்கு (சோறு) உ்தவுள்கயிலும், 
மளலக் கிராமத்து இளைஞன் மூரத்தி 
‘அம்மாசவா்ட ்கரப்பத்தில அடிச்ோ 
சேத்தீங்க்டா’ எனக் ச்காதித்ச்தழும் ச்பாதும் 
(அம்மாவின் ம்கன்) ேமூ்க அன்பு சநருப்பாய் 
நிற்கி்றது. 

சவள்ைமும் அன்பு்தான்.. சநருபபும் 
அன்பு்தான்!

்தளலபபுக் ்கள்தயான '்தரப்பண சு்ந்தரி'யில் 
சவள்ைம், சநருபபு- என இரணடு 
வடிவங்களிலும் பிரியம் ச்தரிகி்றது.  ோதிக் 
்கடடுக்குள் இறுகிய ச்கேவர ‘என் 
ரூ்பசு்ந்தரியா?’ என்று சவடித்துச் சி்தறுவது 
சவள்ைமும்்தான்; சநருபபும்்தான்! ்தரப்பண 
சு்ந்தரி, ஒரு  நாவலுக்்கான வலுவான 
உள்ை்டக்்கத்ச்தாடு இருப்பதும் உணளம்தான்.

்கள்த்கள் ச்பசும் ச்பச்சு ்கம்மி; மனப 
ச்பச்சு்களைத் தூணடுவது்தான் அதி்கம். 
‘வாழ்வின் நுளழவாயில் அடுத்்த நுனியில் 
சவளிசயறுவ்தா்க மாறிவிடுகி்றது’ என்்ற 
ஒற்ள்ற வரி நீண்ட சநரம் சயாசிக்்க 
ளவத்்தது.

எஸ்.வி.வி யின் சேல்ல ம்கள் இ்நது 
வளர்ந்த அடள்ட ஓவியம் மி்க அருளம.
எஸ்.வி.வி யின் பிரியம் இன்னும் ்பல 
ச்தாகுபபு்கைாய் வைர சவணடும். 	 l

பவள்ளமும் பநருப்புமான அன்பில ப்பருகும் ்கலத்கள் 
- ச. மாடசாமி 

நூல் அறிமு்கம்
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தனது 21 வைதில் 5 ஆண்டுகள் ைடடுவை 
உயிர் வாழவார் என்று ைருத்துவர்கள் நாள் 
குறிகக - 2018இல் தனது 76 வது பி்றநத 
நாலள வகாண்்டாடிைவர், தன்னால்   ஒரு 
சில தலசகலள ைடடுவை அலசகக முடிநத 
நிலலயில் கூ்ட தினமும் காலலயில் 
கண்விழித்து தைாராகி ஆய்வு ்பணிககாக 
அலுவலகம்  வசல்லும் ்பழககம் உள்ளவர். 
இநத பூமியில் உள்ள ஒவவவாரு ஆணும் 
ஒவவவாரு வ்பண்ணும் ஆவராககிைைான, 
்பாதுகாப்்பான, வாய்ப்புகளும் அன்பும் 
நில்றநத வாழகலகலை வாழவதறகான 
வாய்ப்ல்ப வ்ப்ற நாம் வ்பாரா்ட வவண்டும் 
என குரல் வகாடுத்து ஒரு  அசாதாரணைான 
வாழகலகலை வாழநதிட்ட உலகப் 
புகழவ்பற்ற அறிவிைல் அறி்ர் ஸடீ்பன் 
�ாககிங்கின் இறுதிப் புத்தகைான Brief  
answers to big questions  தமிழில் ‘ஆழைான 
வகள்விகள் அறிவார்நத ்பதில்கள்’ என 
வைாழி வ்பைர்ககப்்படடு வவளி வநதுள்ளது. 

விண்வவளியில் இருநது பூமிலை 
்பார்ககும்வ்பாது நாம் ஒறறுலைலைத்தான் 
்பார்ககிவ்றாம், பிரிவிலனலை அல்ல. ஒவர 
பூமி, ஒவர ைனித இனம் என்கி்ற சகதி 
வாய்நத  வ சய்திலை ஆணித்தரை ாக 
வலியுறுத்துகின்்ற க ாடசி அது என 
ஒறறுலைலை வலியுறுத்தி, வருங்காலத்தில் 
ைனிதகுலம் எதிர்வகாண்டுள்ள சவால்கலள 
இநநூல் மூலம் வ்பசுகி்றார்.

பிர்பஞசத்தின் பி்றப்பு, கருநதுலள வ்பான்்ற 
குறிப்பிட்ட  சில  அ ச ா த ா ரணை ான 
சூழநிலலகலள தவிர்த்துவிடடுப் ்பார்த்தால் 

பி ர ்ப ஞ ச த் ல த க  க ட டு ப் ்ப டு த் தி 
வ க ாண்டிரு க கு ம்  விதி கலள  ந ா ம் 
அறிநதுள்வளாம்.  பிர்பஞசம் வதான்றிை 
பி்றகு, அதன் ்பரிணாை வளர்ச்சிலை 
தீர்ைானிப்்பது அறிவிைல் விதிகள்தான். இநத 
விதிலை தீர்ைானித்தது க்டவுளாகவும் 
இருககலாம் அல்லது இல்லாைலும் 
வ்பாகலாம் .  ஆனால் இவவிதிகளின் 
இைககத்தில் க்டவுளால் குறுககி்ட முடிைாது. 
இைறலக விதிகள்தான் க்டவுள் என 
கூறுவீர்களானால், அநத விதிகலள அறிநது 
வகாள்வது க்டவுளின் ைனத்லத அறிநது  
வகாள்வதறகு ஒப்்பாகும். இநத நூற்றாண்டின் 
இறுதியில் க்டவுளின் ைனலத முழுதாக 
அறிநது வகாள்வவாம் என �ாககிங் 
நம்புகி்றார். 

்பநது ்ப்றககும் திலசயில் இருநது, 
வகாள்களின் இைககம் வலர பிர்பஞசத்தில் 
உள்ள அலனத்லதயும் இைறலக விதிகவள 
கடடுப்்படுத்துகின்்றன. இநத விதிகள் 
மீ்றப்்ப்ட முடிைாதலவ ைறறும் நிலலைானலவ  
எ ன் ்ப ல த  ஏ ற று க வ க ா ள் ்ப வ ர் க ள் , 
தாங்களாகவவ இங்கு க்டவுளுககு என்ன 
வ வ ல ல  எ ன் கி ்ற  வ க ள்வில ை யு ம் 
எழுப்பு்பவர்களாக ைாறி விடுகின்்றனர் 
என்று, க்டவுள் இருககி்றாரா என்கி்ற 
வகள்விககு ்பதில் காண முலனவதாக முதல் 
்பகுதி அலைநதுள்ளது.

பிர்பஞசம் விரிவல்டநது வகாண்டிருககி்றது 
என்கி ்ற  கண்டுபிடிப்பு  இரு்ப த ா ம் 
நூற்றாண்டின் புரடசிகரைான ைறறும் 

ஆழமான வ்கள்வி்கள் அறிவார்நத ்பதில்கள் 
- வ்பராசிரிைர்.  அருள் ம்காலிங்கம் 

நூல் அறிமு்கம்
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அறிவார்நத நிகழவாகும். இநத பிர்பஞசத்தின் 
விரிவாககம் என்கி்ற உண்லை 1000-1500 
வகாடி ஆண்டுகளுககு முன்பு அலவ 
வநருககைாக இருநதிருகக வவண்டும் 
என்்பலதயும் எல்லாம் ஒவர புள்ளியில் 
இருநத அத்தருணத்தில்தான் பிர்பஞசம்   
பி்றநதிருகக வவண்டும் என்்பலதயும் 
உணர்த்துகி்றது.

ஐன்ஸல்டனின் வ்பாது ச ா ர்பிைல் 
வகாட்பாடு சரிைாக இருநது, வவறு சில 
காரணிகளும் திருப்தி அளிப்்பலவைாக 
இருககும் ்படசத்தில், பிர்பஞசத்திறகு 
கண்டிப்்பாக ஒரு துவககம் இருநதிருகக 
வவண்டும் என்்பலத கணித வடிவிைல் 
வதற்றங்கலள  வகாண்டு  நிரூபித்துள்ளனர். 
பிர்பஞசத்திறகு துவககம் இருநதது என்்பதும், 
அநத துவககத்திறகு எதுவும் காரணைாக 
இருநதிருககவில்லல என்்பதும் இைககவிைல் 
வ்பாருள் முதல்வாத வகாட்பாடல்ட  
மீறுவதாக உள்ளது என பிர்பஞசம் எவவாறு 
வதான்றிைது என்கி்ற வகள்விககு ்பதில் 
கூறும்வ்பாது �ாககிங் முன்லவககி்றார்.  
தறவ்ப ாலதை நிகழவுகள் முநலதை 
நிகழவுகளால் ஏற்படுகின்்றன எனக 
வகாண்்டால், முதல் நிகழவுககு எது 
க ா ரணைாக இருநதிருககும் என்கி்ற 
வகள்விககான வில்டலை அறிநதுவகாள்ள 
உதவ வவண்டிைது  இைககவிைல் வ்பாருள் 
முதல்வாத அறி்ர்களின் க்டலை.

அறிவா ர் ந த  வவறு உயிரினங்கள் 
பிர்பஞசத்தில் இருககின்்றனவா என்கி்ற 
வத்டல் மூலம் ்பரிணாை வளர்ச்சியின் ்பல 
்படிநிலலகலள ஆராய்வவதாடு, இன்ல்றை 
ைனித இனத்தின் அறிவு வளர்நத வரலாறல்ற 
முன்லவத்துள்ளார்.

அறிவான உயிரினைாக ைனித இனத்லத 
ைாற்றம் வ்ப்ற லவத்தது, DNA வின் 
சாகசைான தலலமுல்ற தாண்டிை தகவல் 
்பரிைாற்றம் தான். வைாழி வளர்ச்சி, குறிப்்பாக 
எழுத்து வைாழி வளர்ச்சி DNA வில் இருககும் 
தகவல் வ்பால ஒரு லடசம் ை்டங்கு 
தகவல்கலள புத்தகம் ைறறும் இலணைத்தில் 
வசகரித்து, பிரைாண்்டைான அறிலவ 

தலலமுல்ற தாண்டி க்டத்தி்ட வழி 
வசய்துள்ளது.

கு ல க  ை னி த ர் க ல ள வி ்ட  ந ா ம் 
வ லு வ ா ன வ ர் க வ ள ா  அ ல் ல து 
அறிவார்நதவர்கவளா அல்ல. ஆனால், 
அவர்களி்டமிருநது நம்லை தனித்துவப் 
்படுத்துவது க்டநத 10,000 ஆண்டுகளில் 
குறிப்்பாக 300 ஆண்டுகளில் நாம் வசகரித்து 
லவ த்துள்ள  அறிவுத ான்  என்்பலத 
இப்்பகுதியில் ்பதிவு வசய்துள்ளார்.

ஆஸதிவரலிைாவில் உள்ள ஒரு வண்ணத்து 
பூச்சியின் சி்றகின் ்ப்ட்ப்டப்பு, நியூைார்க 
நகரில் ைலழலை வகாண்டு வரும் என்்பது 
உண்லைதான். ஆனால் அலத அப்்படிவை 
மீண்டும் நிகழத்த முடிைாது என்்பதும் 
உண்லைவை. இநத ஒழுங்கின்லைவை   
வானிலல அறிகலக வ்பாய்த்துப் வ்பாகவும் 
காரணைாகி்றது.

ஒரு குறிப்பிட்ட கணத்தில் ஒரு துகள் 
நிலல வகாண்டிருககும் இ்டத்லதயும், அதன் 
வவகத்லதயும் க்டவுளால் கூ்ட துல்லிைைாக 
கணககி்ட முடிைாது. இருககும் இ்டத்லத 
எவவளவு துல்லிைைாக அளககிவ்றாவைா 
அவத அளவுககு அதன் வவகத்லத அளப்்பதில் 
தவறிலழப்வ்பாம். எனவவ நிகழகாலத்தில் 
ஒரு துகளின் இருப்ல்ப துல்லிைைாக அளவி்ட 
முடிைாத வ்பாது அதன் எதிர்காலத்லதயும்  
துல்லிைைாக அளவி்ட முடிைாது என 
வருங்காலத்லதக கணிகக முைல்வதில் உள்ள 
சிககல்கள் குறித்து விளககியுள்ளார்.

கருநதுலள குறித்தும், காலப்்பைணம் 
குறித்தும் விரிவான அறிவிைல் விளககங்கள் 
வகாண்டு அடுத்த ்பகுதியில் வ்பசுகி்றார்.

ஒளி கூ்ட வவளிவர முடிைாத அளவு 
ஈர்ப்பு விலச வலுவாக இருககும் ்பகுதிதான் 
கருநதுலளகள். நாம் கருநதுலளககுள் விழ 
வநர்நதால், நம் தலலலை வி்ட கால்கள் 
அதிக வவகத்து்டன் இழுககப்்படும், அதனால் 
ந ா ம்  நீளவ ா ககில்  இழுக கப்்படடு 
்பககவாடடில் ஒடுககப்்படுவவாம். அது 
ைடடுைல்ல, ஒரு குடடிக கருநதுலள நைககு 
கில்டத்தால், அலத பூமிலைச் சுறறி வரும்்படி 
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வசய்தால் அது உமிழும் ஆற்றல் மூலம் 
உலகின் மின்சகதி வதலவ அலனத்லதயும் 
அது தீர்த்து விடும் என சிககலான கருநதுலள 
குறித்த கருதுவகாள்கலள சுவாரஸைைாக 
விளககியுள்ளார். 

ஒளிலை வி்ட வவகைாகப் ்பைணித்த / 
ஒய்ைார வ்பண்வணாருத்தி இருநதாள் / 
ஓரி்டத்திறகு பு்றப்்பட்டாள் இன்று /ஒயிலாக 
அங்கு வசன்்றல்டநதாள் வநறறு என  
ஐன்ஸடீன்- ன் கவிலத வரிகலள வகாண்டு  
க ாலப்்பைணத்லத விளககியுள்ளா ர் . 
ஒளிலைவி்ட வவகைாக வசல்லும் விண்கலம் 
இருநதால் காலப்்பைணம் சாத்திைம்தான். 
ஆனால் வருங்காலத்தில் இருநது இதுவலர 
எவரும் நம்லைப் ்பார்கக வரவில்லல 
என்்பலத உண்லை என எடுத்துகவகாண்்டால் 
க ா ல ப் ்ப ை ண ம்  இ ப் வ ்ப ா ல த க கு 
ச ா த் தி ைமில்லல  என்று  � ா க கி ங் 
முன்வைாழிகி்றார்.

சிறுவகாள் ஒன்று நம் பூமி மீது வைாத 
வநதால் அலதத் தடுகக நம்மி்டம் எநத 
வழியும் இல்லல. ஆனால் வகாள்கள் 
வைாதுவலத வி்ட அதிக ்பாதிப்புகலள அணு 
ஆயுதமும், சுறறுச்சூழல் வ்பரழிவும் உருவாகக 
வாய்ப்புள்ளது.  ்பருவ நிலல ைாற்றம் 
க்டலின் வவப்்பநிலலலை அதிகரிககி்றது. 
இதன ால்  துருவ  ்பகுதியில் உள்ள 
்பனிைலலகள் உருகத் வதா்டங்குவவதாடு, 
பிரைாண்்டைான கரிைமில வாயு வவளிவைற்றம் 
ந்டககும், இது புவியின் வவப்்பத்லத 250 
டிகிரி வலர சூவ்டறறும். இதனால் பூமியில் 
உயிரினங்கள் உயிர் பிலழத்திருப்்பது 
சாத்திைமில்லாைல் வ்பாகும். வைலும், அதி 
வைதாவித்தனைான வசைறலக நுண்ணறிவின் 
வருலக, ஒன்று ைனித குலத்திறகு இதுவலர 
நி கழ நது  வநதுள்ளதிவலவை   மிக 
சி்றப்்பானவதாரு விஷைைாக அலைைலாம் 
அல்லது ்படு வைா சை ான ஒன்்றாக 
உருவவடுககலாம் என எச்சரித்துள்ளார். 
வசைறலக நுண்ணறிவின் அறிவுககும் 
சாதாரண ைனிதனின் அறிவுககுைான 
இல்டவவளி, ஒரு நத்லதயின் அறிவுககும் 
ைனிதனின் அறிவாற்றலுககும் உள்ள 

இல்டவவளிலை வ்பான்்றதாகும். வசைறலக 
நுண்ணறிவின் வருலக இைல்பிவலவை 
சைநிலலலை சாத்திைமில்லாததாககி 
வருவதாக உள்ளது. இநநிலலயில், அறிவிைல் 
ைறறும் வதாழில் நுட்பத் துல்றயில் 
ஏற்படடுள்ள நவீன முன்வனற்றங்கலளயும் 
அவறறின் நல்டமுல்றப் ்பைன்்பாடுகலளயும் 
புரிநது வகாள்கின்்ற தி்றலை, வ்பரும் ்பணம் 
்பல்டத்த, குல்றநத எண்ணிகலகயில் 
இருககும் வைடடுககுடியினருககு ைடடுவை 
என்கி்ற தறவ்பாலதை நிலல வைலும் 
ஆ்பத்துகலள உருவாககும் என எச்சரிககி்றார்.

தகவல்கலள புத்திசாலித்தனத்து்டனும், 
்பல்டப்்பாற்றலு்டனும் ்பைன்்படுத்தத் வதரிநத 
அதி ைனிதர்கள் ைறறும் இநதத் தி்றன் 
இல்லாத உதவாககலரகள் என ைனிதர்கள் 
வலகப்்படுத்தப்்ப்டக கூடிை ஆ்பத்லத  
உணர்த்தும் வலகயில் இறுதிப் ்பகுதிலை 
எழுதியுள்ளார்.

நடசத்திரங்கள் வசார்ககத்தின் கூலரயில் 
உள்ள வ்பாத்தல் அல்ல, ைா்றாக அலவ 
உண்லையில் நம்முல்டை சூரிைலனப் 
வ்பான்்ற பி்ற சூரிைன்கவள என்கி்ற 
கண்டுபிடிப்பு முதல், வ்பாது சார்பிைல் 
வகாட்பாடல்ட (வ்பரிைவறறின் வகாட்பாடு) 
குவாண்்டம் வகாட்பாடடு்டன் ( சிறிைவறறின் 
வகாட்பாடு) இலணகக முைலும் அறிவிைல் 
அறி்ர்களின் தறகால முைறசி வலர   
அறிவிைல் சமூகம் கறறுக வகாண்டிருப்்பவறல்ற  
இவவுலகிறகுத் வதரிைப்்படுத்த வவண்டிை 
க்டலை உணர்ச்சிவைாடு மிக எளிலைைாக 
இநதப் புத்தகத்லத எழுதியுள்ளார் . 
இைறபிைல், வானிைல், பிர்பஞசம் ைறறும் 
ைனித குலத்தின் எதிர்காலம் குறித்து 
வ ்ப ர ா ர் வ ம்  வ க ாண்்ட  ை க த் த ா ன 
அறிவிைலறி்ரின்  இறுதிச் வசய்திலை 
அறிநது வகாள்ள வவண்டிைதும், அலத 
அடுத்த தலலமுல்றககுக க்டத்த வவண்டிைதும் 
நம் க்டலை. திரு. PSV குைாரசாமியின் மிக 
வநர்த்திைான வைாழிவ்பைர்ப்பு, �ாககிங்- ன் 
இறுதிச் வசய்திலைப் ்பரவலான தமிழ 
ைககளி்டம் நிச்சைம் வகாண்டு வசர்ககும்.

        l
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தமிழின் தனித்தன்லை மீடபு, தமிழின 
உரிலை மீடபு முதலிைவறறில் ைல்றைலல 
அடி க ள ா ர்  வழியில்  வ ச ை ல் ்ப ட ்ட 
தமிழப்வ்பரறி்ர் ஐைா இளங்குைரனார் 
25.07.2021 முன்னிரவு வநரத்தில் ைதுலரத் 
திருநகரில் தைது இல்லத்தில் காலைானார் 
என்்ற வசய்தி வ்பரதிர்ச்சிலைத் தருகி்றது.

ஆழநத தமிழப் புலலை, விைககத்தகக 
வசால்லாய்வு, தணிைாத தமிழத் வதசிை 
உணர்வு, வநர்லை, எளிலை இவறறின் 
சின்னைாகவும் வைாழி்ாயிறு ்பாவாணரின் 
வ த ா ்ட ர் ச் சி ை ா க வு ம்  வ ா ழ ந த வ ர் 
இளங்குைரனார்.

ஐநூறுககும் வைற்பட்ட நூல்கள் எழுதிைவர் 
ஐைா இளங்குைரனார். தமிழைண் ்பதிப்்பகம் 
வவளியிட்ட ்ப ாவ ாணரின் வை ா த் த 
்பல்டப்புகளுககான “வதவவநைம்” என்்ற 
்பத்துத் வதாகுதிகளின் ்பதிப்்பாசிரிைராக 
அரும்்பணி ஆறறினார். வசநதமிழச் வசாற 
வ்பாருடகளஞசிைம் 14 வதாகுதிகள் ஐைாவின் 
்பல்டப்புகளாகும்.

ஐைா திருச்சி அருவக அல்லூரில் நிறுவிை 
திருவள்ளுவர் தவச்சாலலயும், அதில் 
அலைககப்்படடிருநத ்பாவாணர் நூலகமும் 
புதுத்த்டம் ்பதித்தலவ.

தமிழத் வதசிைப் வ்பரிைககத்தின் ைாத 
இதழான ‘தமிழர் கண்வணாட்டம்’ இதலழ 
ஐைா அவர்களுககுத் வதா்டர்நது அனுப்பி 

வநவதாம். ஐைா அவர்கள் ஒவவவாரு ைாத 
இ தலழயும்  விரும்பிப்  ்படிப்்ப ா ர் . 
அவவப்வ்பாது ்பாராடடி ை்டல் எழுதுவார். 
த மி ழ த்  வ த சி ை ப்  வ ்ப ரி ை க க த் தின் 
இலடசிைத்லத, வசைல் வநறிகலள, வ்பாராட்ட 
முல்றகலளப் ்பல முல்ற ்பாராடடியுள்ளார்.

தமிழத்வதசிைப் வ்பரிைககம் இளங்குைரனார் 
ஐைா அவர்கலள ஆற்றல் மிகு ஆசானாக 
ஏறறு அவரி்டம் அறிவுலரகலளப் வ்பறுவதில் 
ஆர்வம் காடடி வநதது.

மிலக எண்ணிகலகயில் வவளிைார் 
தமிழநாடடில் குவிவலதத் தடுககப் 
வ்பரிைககம் எடுககும் முைறசிகலளப் 
்பாராடடுவார். ஒரு முல்ற வசங்கிப்்படடியில் 
ந்டநத கூட்டவைான்றில் வ்பசிை ஐைா, 
“ைாதும் ஊவர ைாவரும் வகளிர்” (எல்லா 
ஊரும் நம் ஊவர, எல்வலாரும் நம் உ்றவினவர) 
என்்ற கணிைன் பூங்குன்்றனார் ்பா்டலலக 
வகாஞச காலத்திறகு நிலனவு கூராைல் 
நிறுத்தி லவப்வ்பாம் என்று வ்பசினார்.

ஐைா காலைான வசய்தி வ்பருநதுைரம் 
தருகி்றது. அவதவவலள தாம் வாழநத 
காலத்தின் அல்டைாளைாக வதா்டர்நது 
வாழவார் என்று ஆறுதல் வ்பறுவவாம். 
“ தமிழுககுத்  வ த ாண்டு வ சய்வவ ா ர் 
சாவதில்லல” என்று ்பாவவநதர் கூறிைலத 
நிலனவில்வகாள்வவாம். 

	 	 	 	 	 		l	

அஞ்சலி

தமிழ்ப் வ்பரறிஞர் இளஙகுமரனார்
்காலமான பின்னும் வாழ்வார்!

ப்ப. மணிைரசன்
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ஆயவறி்கல்க

வகாவிட-19 வ்பருநவதாறறு ்பள்ளிக 
கல்வியில் ஏற்படுத்தியுள்ள தாககம் குறித்து 
தமிழநாடு அறிவிைல் இைககம் ந்டத்திை 
வநரடி கள ஆய்வு முடிவுகள் அடிப்்பல்டயில் 
த மி ழ ந ா டு  அ ர சு க கு  கீ ழ க கண்்ட  
வ க ா ரி கல க கலள  முன்லவககி ்றது . 
இச்வசய்தியிலன தங்களது வைலான 
்ப த் தி ரில க  ை றறும்  ஊ்ட கங் களில் 
வ வ ளி யி டு ை ா று  அ ன் பு ்ட ன் 
வகடடுகவகாள்கிவ்றாம்.

2021ெூலல ைாதம் 10 ைறறும் 11 ஆம் 
வததிகளில் ைாநிலம் முழுவதும் தமிழநாடு 
அறிவிைல் இைககம் தன்னார்வலர்கள் மூலம் 
35 ைாவட்டங்களில் ஆய்வு வைறவகாண்்டது. 
இநதக கள ஆய்வு 2,137 ைாணவர்களி்டம் 
ந்டத்தப்்பட்டது.

வை ா த் தம்  2 0 2  தன்ன ா ர்வல ர் கள் 
கண்்டறிைப்்படடு முதல்கட்டைாக ெூலல 3 
ைறறும் 4 ஆகிை இரண்டு நாடகள் 
்ப யி ற சி ை ளி க க ப் ்ப ட ்ட து .  பி ன் பு 
கல்விைாளர்களால் 60ககும் வைற்பட்ட 
வ கள்விகள்  உருவ ா க க ப்்படடு  கள 
முன்்பரிவசாதலன வசய்ைப்்பட்டது. ஒரு 
ைாவட்டத்திறகு 2 முதல் 3 ஒன்றிைங்கள், 
அப்்பகுதியில் உள்ள கிராைம் ைறறும் 
நகரப்்பகுதிகலளத் வதர்வு வசய்து ஆய்வு 
ந்டத்தப்்பட்டது. ஒரு கிராைத்திறகு 10முதல் 
20 ைாணவர்கள் ஆய்வு வைறவகாள்ள 
திட்டமி்டப்்பட்டது.

தன்னார்வலர்களாக அறிவிைல் இைகக 
ஆசிரிைர்கள், கல்லூரி ைாணவர்கள், இளம் 
ஆய்வாளர்கள் ்பைன்்படுத்தப்்பட்டனர்.  
இநதப் ்பணியில் ஈடு்படுத்தப்்பட்டனர். 121 
கி ர ா ைங்களிலும் 4 1  ந க ர ங் களிலும் 
ந்டத்தப்்பட்டது. ெூலல 10 & 11 வததிகளில் 
162 ்பகுதிகளில் 202 தன்னார்வலர்கள் 2,137 

ைாணவர்களி்டம் ஆய்வு வைறவகாண்டுள்ளனர். 
ஒரு ைாணவலர ஆய்வு வசய்ை 25 நிமி்டங்கள் 
என்்ற அடிப்்பல்டயில் 800 ைணி வநரம் 
ஆய்வுப்்பணி நல்டவ்பறறுள்ளது 

ஆய்வு சுருககம்:
w	ஆய்வுககு உட்படுத்தப்்பட்ட ைாணவர்கள் 
எண்ணிகலக- 2,137 ைறறும் அவர் தம் 
வ்பறவ்றார். ஆண் குழநலதகள்-1,177. வ்பண் 
குழநலதகள்- 957,பி்ற 3.
w	31 விழுககாடு ைாணவர்கள்  ்படடிைல் 
சமூகத்லதச் வசர்நதவர்கள். 32 விழுககாடு 
பிற்படுத்தப்்பட்ட சமூகப் பிரிவினர். 30 
விழுககாடு மிகவும் பின்தங்கிை பிரிவினர். 
வ்பாதுப் பிரிவினர் 2 விழுககாடு. சாதி 
வதலவயில்லல என்று கூறிைவர்கள்- 2 
விழுககாடு.
w	ஆய்வில் ்பங்வகற்ற ைாணவர்கள், ஒன்்றாம் 
வகுப்பு முதல் நான்காம் வகுப்பு வலர 20 
விழுககாடு.
w	ஐநதாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு 
வலர 69 விழுககாடு.
w	எட்டாம் வகுப்பு வலர உள்ள ைாணவர்கள் 
ைடடுவை 89 விழுககாடு.
w	ஒன்்பதாம் வகுப்பு முதல் ்பன்னிரண்்டாம் 
வகுப்பு வலர ைாணவர்கள் 11 விழுககாடு.
w	2019-20 வதா்டங்கி 2021-2022 வலரயுள்ள 
காலத்தில் அரசுப் ்பள்ளிகளில் 5 விழுககாடு  
ைாணவர் வசர்கலக அதிகரித்துள்ளது. இவத 
க ாலகட்டத்தில் தனிைார் வைடரிக 
்பள்ளிகளில் ைாணவர் வசர்கலக 7 விழுககாடு 
குல்றநதுள்ளது.
w	வைல் வகுப்புககு வசல்லாைல் 11 விழுககாடு. 
இது ்பள்ளி இல்ட விலகல். ஆனால், 
்பள்ளிகள் தி்றநத பி்றகு இநத எண்ணிகலக 
குல்றை வாய்ப்பு இருககி்றது.

வ்காவிட் -19 ப்பருநபதாறறு ்பள்ளிக ்கலவியில  
ஏற்படுத்தியுள்ள தாக்கம் குறித்து தமிழ்நாடு அறிவிைல இைக்கம் 

நடத்திை வநரடி ்கள ஆயவு முடிவு்கள்
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w	2.96 விழுககாடு ைாணவர்கள் தறகாலிக  
குழநலத வதாழிலாளர்களாக ைாறியுள்ளனர்.
w	6 0 விழுககாடு ைாணவர்கள் ரூ்பாய்  
100 ககும் கீவழ சம்்பளம் வாங்கு்பவர்கள்.
w	8 ைணி வநரத்திறகும் வைல் வவலல 
வசய்யும் ைாணவர்கள் / குழநலதத் 
வதாழிலாளர்கள் 10 விழுககாடு.
w	அதிக்படசைாக வசலவத் துல்ற ்பணிகளில் 
தான் 54 விழுககாடு ைாணவர்கள் ஈடு்படடு 
உள்ளனர்.
w வீடடில் வவலலககுச் வசல்லாைல் உள்ள 
குழநலதகளில் தாய் தநலதைர் ைறறும் 
்பாதுகாவலருககு உதவி புரியும் குழநலதகள் 
28 விழுககாடு.
w	வீடடில் இருககும் வ்பாது வ்பரும்்பகுதி 
வநரத்லத விலளைாடடில் கழிககும் 
குழநலதகள் 72 விழுககாடு.
w	வதாலலககாடசி ்பார்ப்்பதில் 39 விழுககாடு 
ை ாணவ ர் க ள்  த ங் க ள்  வ ந ர த் ல த 
வசலவிடுகின்்றனர்.
w	வீடிவைா விலளைாடடுகளில் ஈடு்படடு 
வரு்பவர்கள் 18 விழுககாடு.
w	்பள்ளிகளில் சத்துணவு வழங்கப்்ப்டாைல் 
இருப்்பதால் ஆவராககிைம் ்பாதிககப்்படடு 
இருப்்பதாக உணர்வவார் 38 விழுககாடு.
w	்படிப்்பறிவு உள்ள வ்பறவ்றார்களில் தங்கள் 
குழநலதகளுககு ்பா்டம் வசால்லிக 
வகாடுப்வ்பார் 47 விழுககாடு.
w	தாய் தநலத இருவரும் வவலலககு வசல்லும் 
சூழநிலலயில் ்பள்ளி வசல்லாவிட்டால் 
தங்கள் வ்பண் குழநலதகளுககு ்பாதுகாப்பு 
இல்லல என்று கருதும் வ்பறவ்றார்கள்  45 
விழுககாடு.

w	ஆன்லலன் வகுப்புகளில் ்பங்கு வ்பற்ற 
ைாணவர்கள் விகிதம் 49 விழுககாடு.
w	ஆன்லலன் வகுப்புகளுககு 60 விழுககாடு 
ைாணவர்கள் வசல்வ்பான் மூலம் ைடடுவை 
்பங்வகறக முடிகி்றது.
w	கல்வி வதாலலககாடசிலை  ைடடுவை  
்பார்ப்வ்பார் 41 விழுககாடு.
w கல்வி வதாலலககாடசியில் ந்டத்தும் 
்பா்டங்கள் புரிகி்றது என்று கூறிைவர்கள் 44 
விழுககாடு.
w	இலணை வழியில் கறக முைறசி வசய்தும் 
வதா்டர்  இலணப்பு கில்டககாைல் 
்பாதிககப்்படுவவார் 54 விழுககாடு.
w	6 5 விழுககாடு ைாணவர்கள் தங்கள் 
ஆசிரிைர்கலள க்டநத ஓராண்டில்  சநதித்து 
உள்ளனர்.
w	75 விழுககாடு ைாணவர்கள் ்பா்டப் வ்பாருள் 
சார்நதும் விலலயில்லா வ்பாருடகளுககாகவும்  
தங்கள் ஆசிரிைர்கலள  சநதித்ததாக 52 
விழுககாடு ைாணவர்கள் கூறியுள்ளனர்.
w	10 விழுககாடு ைாணவர்கள் விலலயில்லா 
வ்பாருடகலள வாங்க இைலவில்லல. 
காரணம் வவளியூர் வசன்்றதும்  தகவல் 
கில்டககப் வ்ப்றாலையும் ஆகும்.
w	அரசு வழங்கியுள்ள ்பா்டப் புத்தகங்கலள 
69 விழுககாடு ைாணவர்கள் ்படித்துப் 
்பார்த்து உள்ளனர்.
w	இன்ல்றை வ்பறவ்றார்கள் 11 விழுககாடு 
ைடடுவை எழுத்தறிவு அற்றவர்கள்.
w	64 விழுககாடு வ்பறவ்றார்கள் கூலி வவலல 
வசய்்பவர்கள்.
w	வ்பருவாரிைான வ்பறவ்றார்களுககு வாரத்தின் 
எல்லா நாடகளிலும் வவலல கில்டககி்றது.
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w	வாரத்தின் 7 நாடகளும் வவலல வசய்யும் 
ஆண்கள் 18 விழுககாடு. வ்பண்கள் 8 
விழுககாடு.
w	வ்பருவாரிைான ஆண்கள் ைறறும் வ்பண்கள் 
ைாதம் ஒன்றுககு 5,000 ரூ்பாய்ககு கீவழ 
வருவாய் ஈடடுகின்்றனர். 
w	வருவாய் ்பறறிை தகவல் தர விரும்்பாவதார் 
56 விழுககாடு.
w	வ்பருந வதாற்றால் ்பள்ளி வசல்ல இைலாைல் 
இருப்்பது வருத்தம் அளிககி்றது என்று 82 
விழுககாடு ைாணவர்கள் கூறுகின்்றனர்.
w	்பள்ளி தி்றநததும் வசல்லத் தைாராக உள்ள 
ைாணவர்கள் 95 விழுககாடு.
w	்பள்ளி வசல்ல விரும்்பாத ைாணவர்கள் 5 
விழுககாடு.
w	்பள்ளிகள் தி்றககப்்படும் வ்பாது ்பள்ளி 
வசல்ல தல்டகள் இருப்்பதாக வதரிவிககும் 
ைாணவர்கள் 12 விழுககாடு.
w	அதில் வகாவரானா அச்சம் வ்பரும் ்பங்கு 
வகிககி்றது.
w		அடுத்து வீடடின் வ்பாருளாதார நிலல.
 ்பள்ளிவை ைகிழச்சி தரும் இ்டைாக 
இருககி்றது என்று 7 7  விழுகக ாடு 
ைாணவர்கள் கூறியுள்ளனர்.
w	நீண்்ட இல்டவவளிககுப் பி்றகு ்பள்ளிகள் 
தி்றககப்்படும் வ்பாது,
w	குல்றநத ்பா்டங்கவள இருகக வவண்டும் 
என 41 விழுககாடு ைாணவர்கள்.
w	விலளைாடடுகள் அதிகம் இ்டம் வ்ப்ற 
வவண்டும் என 28 விழுககாடு ைாணவர்கள்.
w	வகாஞசம் நாடகள் ்பா்டம் இல்லாத 
வகுப்புகள் என 14 விழுககாடு ைாணவர்கள்.
w	வகாவரானா ்பாதிப்புககு தகக ்பாதுகாப்பு 
வசதிகள் வவண்டும் என்று 26 விழுககாடு 
ைாணவர்கள்.
w	இலணப்பு வகுப்பு ்பயிறசிகள் வவண்டும் 
என 12 விழுககாடு ைாணவர்கள்.
w	ைகிழச்சிைான வ்பாதலன முல்றலைகள் 
வவண்டும் என்று 2 6  விழுகக ாடு 
ைாணவர்கள்.

w	இநத எல்லாம் வசர்நது இருகக வவண்டும் 
என 39 விழுககாடு.
w	 வகாவரானா வதாற்றால் ்பாதிககப்்பட்ட 
ைாணவர்களின் குடும்்பங்கள் 5 விழுககாடு.
w	வகாவரானா வதாறறு ்பாதிப்பில் இ்றப்பு 
ஏற்பட்ட குடும்்பங்கள் 1.1 விழுககாடு.
ச்காவிட-19 ச்பரு்நச்தாற்று ்பள்ளிக் 

்கல்வியில் ஏற்்படுத்தியுள்ை ்தாக்்கம் குறித்து 
்தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்்கம் ந்டத்திய 
சநரடி ்கை ஆய்வு முடிவு்கள் அடிப்பள்டயில் 
்தமிழ்நாடு அரசுக்கு முன் ளவக்கும் 
ச்காரிக்ள்க்கள் :-
1. வகாவிட வ்பருநவதாறறு காலத்தில்  ்பள்ளி 
வைல் வகுப்பிறகு வசல்லாைல் 10 விழுககாடு 
ை ாணவ ர் க ள்  விடு ்ப டடு ள் ளன ர் .  
தறவ்பாலதை நிலலயில் இதலன ்பள்ளி 
இல்ட விலகல் என்வ்ற கருத இ்டமுள்ளது.

2. அவதவ்பால், 14 வைதுககு கீவழ குழநலத 
வதாழிலாளிைாக ைாறிவிட்ட ைாணவர்கள் 
எண்ணிகலக 13 விழுககாடு.

3. ்பள்ளிகள் தி்றககப்்படும் வ்பாது ்பள்ளி 
வசல்ல தல்டவைதும் உள்ளதா என்்ற 
வகள்விககும் ஆம் இருககி்றது என்று 12 
விழுககாடு ைாணவர்கள் ்பதிலளித்துள்ளனர்.
குழநலத வதாழிலாளிைாக இருககும்  
ைாணவர்கள், தறகாலிக இல்டநிறுத்தம் 
ஆன ைாணவர்கள், மீண்டும் ்பள்ளி 
வசல்வதில் பிரச்சிலன இருககி்றது என்று 
கூறும் ைாணவர்கள் ஆகிை அலனவலரயும்,  
்பள்ளிகள் தி்றககப்்படும் வ்பாது, ்பள்ளி 
வச ர் நது விட்டா ர் களா ?  என்்பலத 
உத்திரவாதம் தகக உத்திகலள அரசு வகுகக 
வவண்டும். வகாவிட-19 வ்பருந வதாறறுக 
காரணைாக ஒரு நிலலயில் இருநது அடுத்த 
நிலல அல்லது ஒரு ்பள்ளியில் இருநது 
இன்வனாரு ்பள்ளிககு ைாறிச்  வசல்ல 
வவண்டும் என்்பது கூ்ட அறிைாைல்  ்பள்ளி 
இல்ட விலகல் உள்ளனர். 14 வைதுககு 
கீவழ உள்ளவர்கவளனும் வைதுககு ஏற்ற 
வகுப்பில் இலணககப்்ப்ட வவண்டும்.

4. எங்கள் கள ஆய்வு முடிவுகளின்்படி, அரசுப் 
்பள்ளிகளில் ைாணவர் வசர்கலக 5 விழுககாடு 
அதிகரித்து உள்ளது. அவதசைைம், தனிைார் 
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வைடரிக ்பள்ளிகளில் 7 விழுககாடு 
ைாணவர்கள் வசர்கலக குல்றநதுள்ளது. 
தனிைார் ்பள்ளிகளில் இருநது அரசுப் 
்பள்ளிகளுககு வநதுள்ள ைாணவர்கள், 
மீண்டும் தனிைார் ்பள்ளிகளுககு திரும்்பாத 
வண்ணம்,  ்பள்ளிக கட்டலைப்பு வசதிகள், 
ஆசிரிைர் ைாணவர் விகிதம்,  தரைான 
கல்விககான கற்றல் கறபித்தல் முல்றகள் 
ஆகிைவறறில் ்பள்ளிச் வசைல்்பாடுகலள 
அதிகரிகக அரசு ந்டவடிகலக எடுகக 
வவண்டும். அப்வ்பாதுதான், தறவ்பாது 
நம்பிகலகவைாடு ்பள்ளியில் வசர்நதுள்ள 
குழநலதகள் ைறறும் புதிதாக அரசுப் 
்பள்ளிகளுககு வருவவாருககு ஊககம் 
அளிப்்பதாக இருககும். எனவவ, அரசு இது 
விஷைத்தில்  கூடுதல் கவனம் வசலுத்த 
வவண்டும்.

5. ஆன்லலன் வகுப்புகளில் 49 விழுககாடு 
ைாணவர்கள் ைடடுவை ்பங்கு வ்பறுகி்றார்கள். 
அ து வு ம்  கூ ்ட  எ ப் வ ்ப ா த ா வ து 
்பங்வகற்பவர்கலளயும் உள்ள்டககிைவத.  
கல்வி வத ாலலகக ாடசி ்பா ர் ககும் 
குழநலதகள் 41 விழுககாடு. அதிலும்  44 
விழுகக ாடு ை ாணவர்களுககு அது 
புரிைவில்லல.  எனவவ, இலணை வழிக 
கல்வி, கல்வி வதாலலககாடசி கல்வி 
ஆகிைலவ எல்லா ைாணவர்களுககும் 
வசன்று வசரும் வலகயில் இதலன அரசு 
ைறு ஆய்வு வசய்ை வவண்டும்.

6. ்பள்ளியில், முடல்டவைாடு வதா்டர்ச்சிைாக 
சத்துணவு சாப்பிடடு வநத  குழநலதகளின் 
வ்பறவ்றாரில்  38 விழுககாடடினர், சத்துணவு 
சாப்பி்டாலைைால் தங்கள் குழநலதகளுககு 
ஊட்டச்சத்து குல்றநது இருககலாம் என்்ற 
கருத்லத ஒத்துக வகாள்கின்்றனர். கற்றல் 
கறபித்தல் நல்டவ்ப்றா விட்டாலும், 
முடல்டவைாடு கூடிை சலைத்த சத்துணவு 
குழநலதகளுககு  வசன்று வசர்வலத அரசு 
உத்தரவாதம் வசய்ை வவண்டும். இதலன 
ஆங்காங்வக இருககும் அங்கன்வாடி 
ல ை ை ங் க ள்  மூ ல ம்  கூ ்ட  அ ர சு 
நல்டமுல்றப்்படுத்த திட்டமி்டலாம்.

7. மீண்டும் ்பள்ளிகள் தி்றககப்்படும் 

காலகட்டத்தில், வதா்டகக நிலலயில் 
குல்றநத  அளவிலான ்ப ா்டங்கள் , 
விலளைாடடு வழி வசைல்்பாடுகள், 
திட்டமிட்ட ்பா்டங்கள் இல்லாத வகுப்புகள், 
்பாதுகாப்்பான வகுப்்பல்றகள், இலணப்பு 
வகுப்புகள் இப்்படி ்பல ஆவலாசலனகலள 
ைாணவர்கள் கூறியுள்ளனர். இதலன 
்பள்ளிக கல்வித் துல்ற கல்விைாளர்கள் 
கல்வி வசைல்்பாட்டாளர்கலள அலழத்துப் 
வ்பசி ஒரு புதிை வடிவத்லத முடிவு 
வசய்ைலாம்.

8. வகாவரானா வதாறறு காரணைாக 1.1 
விழுக க ாடு  ை ாணவ ர் கள்  தங் கள் 
வ்பறவ்றாலர இழநதுள்ளனர். அரசு 
வகாரானாவால் ்பாதிககப்்படடு உயிரிழககும் 
கு டு ம் ்ப ங் க ளு க கு  வ க ா டு க கு ம் 
நிவாரணத்வதாடு, இநதக குழநலதகள் 
்படிப்ல்ப முடிககும் வலர ஒரு சி்றப்பு 
கல்வித் உதவித் வதாலக மூலம் ்படித்து 
முன்வனற்றம் அல்டை அரசு உதவி வசய்ை 
வவண்டும்.

9. வகாவிட-19 வ்பருந வதாறறு முதல் அலல 
வதா்டங்கி தறவ்பாது வலர ்பாதிககப்்ப்டாத 
கிராைங்கள் ஏராளைாக இருககின்்றன. 
அங்கு வசைல்்படும் ்பள்ளிகள் இருககின்்றன. 
எனவவ, ்பள்ளித் தி்றப்ல்ப ைாநிலம் 
முழுவதும் ஒவரைாதிரிைான அளவீடல்ட 
லககவகாள்ளாைல், ைாவட்டம்,  வட்டாரம் 
என  ்பகுப்்ப ா ய்வு  வ ச ய்து  அதன் 
அடிப்்பல்டயில் ்பகு ்பள்ளிகலள தி்றகக 
வவண்டும் என்்ற ஆவலாசலனலை அரசுககு 
முன் லவககிவ்றாம்.  ைாநில வ்பரி்டர் 
வ ை ல ா ண் ல ை  ஆ ல ண ை த் தி ன் 
வழிகாடடுதலும் இதில் முககிைம் 
என்்பலதயும் உணர்நது இருககிவ்றாம்.

1 0 .்பள்ளி ஆசிரிைர்களுககு வகாரானா 
தடுப்பூசியில் முன்னுரிலை அளிப்்பது 
்பள்ளித் தி்றப்பு ைறறும் ைாணவர்களின் 
்பாதுகாப்பு ஆகிைவறறுககு உறுதுலணைாக 
அலையும்  என்்பலதயும்  அ ர சு ககு 
வவண்டுவகாளாக முன் லவககிவ்றாம்.

	 	 	 	 	 	 l
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அ.சி. விஜிதரனின் ஏதிலி நாவலானது, 
அதனுல்டை கருத்து ைறறும் வடிவம் 
இரண்டிலுவை ைாறு்படடு புதிை முைறசிைாக 
உள்ளது. ஏதிலி நாவலானது ஈழம் குறித்த 
்பல்டப்புகளில் இதுவலர வ்பசப்்ப்டாத 
தமிழக முகாம்கலள உள்ள்டககைாகக 
வகாண்டுள்ளது. இதன் தனிப்வ்பரும் சி்றப்பு, 
தமிழகத்து அகதிமுகாம் வாழ ைககளின் 
வாழவிைல் சிககல்கலளயும், இருத்தலுககான 
வ்பாராட்டங்கலளயும் முறறிலும் ைாறு்பட்ட 
வ டி வ த் தி ல்  நூ ல ா சி ரி ை ர் 
வவளிப்்படுத்தியுள்ளார்.
தமிழகத்தின் அகதிமுகாமில் வாழககூடிை ஓர் 
இலள்ன், தன்னுல்டை வாழகலகலைக 
கலதை ா க  எழுதுைாறு தன்னுல்டை 
நண்்பனி்டம் வகட்பதிலிருநது, இலங்லக 
இனப்பிரச்சிலனயின் காரணைாகத் தநலத 
இ்றநதபி்றகு, உ்டன்பி்றநதவர்கள் மூன்றுவ்பர் 
இைககத்திறகுப்வ்பாக மிச்சமிருநதவர்கள் 
தமிழகத்தின் ைண்்ட்பம் அகதிமுகாமிறகு 
வருகின்்றனர். குடும்்பச் சூழல் காரணைாகப் 
்படித்துகவகாண்வ்ட ்பகுதிவநர வவலலககும் 
வசல்கின்்றான். தன்னுல்டை தி்றலைைால் ஒரு 
தனிைார் நிறுவனத்தில் வவலலககுச் வசர்நது 
முகாமில் முன்ைாதிரிைான ைனிதனாக 
இருப்்பவன் சூழலின் காரணைாகச் சில்றககுச் 
வசன்று, அதலனத் வதா்டர்நது சி்றப்பு முகாம் 
வாசத்லதயும் முடித்து, முகாமுககுத் 
திரும்பும்வ்பாது முகாமில் உள்ளவர்களின் 
ஏளனத்திறகும் குற்றவுணர்வுககும் ஆளாகி, 
அதிலிருநது மீள்வதறகாகப் வ்பாலதககு 
அடிலைைாகி, ைனவநாய்ககு உள்ளாவவத 
அவனின் கலதைாகும்.

இது தனிப்்பட்ட ஒருவனின் கலதைல்ல. 
முகாமிலுள்ள ஒவவவாரு ைனிதர்களும் 
சநதிககின்்ற சிககல்களாகும். அதனால் 
அ வ ர் க ளு க கு ள்  ஏ ற ்ப டு கி ன் ்ற 
ைனப்வ்பா ர ாட்டம் ,  ைன அழுத்தம் 
இலவைாவும் ைனவநாயின் குறியீ்டாகவவ 
அநதப்்பாத்திரம் ்பல்டககப்்படடிருககின்்றது. 
இககலதயில் புலம்வ்பைர்நது தமிழகத்திறகு 
வரககூடிை ஒவவவாரு அகதிககும் பின்னுள்ள 
ஒரு சம்்பவம், முகாமின் சூழல், சி்றப்பு 
முகாம் வாழகலகப் ்பறறிை ்பதிவுகள், 
அகதிகளுககு இருககககூடிை தனிைனித, 
சமூகச் சிககல்கள் அதலன எதிர்வகாள்வதில் 
அவர்களுககு இருககககூடிை லகைறுநிலல 
ஆகிைவறல்ற  கல தயின்  ஊ்ட ா க ப் 
்பதிவுவசய்துள்ளார். இககலதயினூ்டாக 
இவர்களின் இநநிலலககான காரணத்லத 
அவர், “சமூகத்தில் ைனிதர்கள் எப்்படி 
தவறுகள் வசய்கி்றார்கள்? தவறுகலள 
உருவாககும் சூழல் இருப்்பதினால்தான். 
அநதச் சூழலல ைாறறிவிட்டால் தவறுகவள 
வராதல்லவா? …………. அதனால்தான் 
முழுைனிதர்களாகப் வ்பானவர்கள் உல்டத்து, 
பிய்த்து எறிைப்்பட்டவர்களாக வருகி்றார்கள்” 
என்்பதன் வாயிலாக ஒவவவாரு அகதியின் 
கலதககும் பின்னுள்ள சமூகக குற்றவிைல் 
வகாட்பாடடிலன முன்லவககின்்றார். அவன் 
கலதலையும், அதறகான காரணத்லதயும் 
எழுதிை ஆசிரிைர், அதறகான முடிலவ 
முடிவவயில்லாத அவர்களின் வாழகலகலைப் 
வ்பாலவவ முடித்துவிட்டார். ஈழப்வ்பாரின் 
விலளவாகச் வசாநத ைண்ணில் வதா்டர்நது 
வாழமுடிைாத  நிலலயில் ்பல்வவறு 

வலியின் பமாழி  
- முலனவர் இரா. பசஙப்காடி 

நூல் அறிமு்கம்
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ந ா டு க ளு க கு ம்  அ க தி க ள ா க ப் 
புலம்வ்பை ர் ந தன ர் .  ஓ ர ளவு  வ சதி 
்பல்டத்தவர்கள். வைறகுலகு வநாககிப் 
புலம்வ்பைர்நத சூழலில் சமூகப் வ்பாருளாதார 
நிலலயில் விளிம்புநிலலயில் உள்ளவர்கள் 
தனககு அருகில் உள்ள வதாப்புள்வகாடி 
வதசைான தமிழகத்தின் இராவைஸவரம் 
வநாககி வரத் வதா்டங்கினர்.
தாய்ைண்ணில் கால் இழநத கணவலனயும் 
இ ர ண் டு  கு ழ ந ல த க ல ள யு ம் 
க ா ப்்ப ா றறி கவ க ாள்ளும் வ்ப ாருடடு 
தன்னுல்டை நலககலளயும் தான் வாழநாள் 
முழுவதும் சம்்பாதித்து உருவாககிை சலலவக 
கல்டலையும் விறறுவிடடு ஈழத்திலிருநது 
க்டல்வழிைாக இராவைஸவரத்திறகுப் 
புலம்வ்பைரும் ஒரு வ்பண் சநதிககின்்ற 
்பைண அனு்பவங்கலள லைைைாககவகாண்டு 
இரண்்டாவது கலத அலைநதுள்ளது. 
வ்பார் வைகங்கள் சூழநத ஈழ ைண்ணில், ஒரு 
ைனிதன் வதா்டர்நது வாழும்வ்பாது ஒரு 
ைனிதனுககு ஏற்படுகின்்ற ைனநிலல 
்பாதிப்புகலளயும், அது எவவாறு அவனுல்டை 
அன்்றா்ட வாழகலகலைப் ்பாதிககி்றது 
என்்பலதயும் ,  எதி ர் க ாலம்  குறித் த 
அவநம்பிகலகயு்டன் ‘அமுதா’ வைறவகாள்ளும் 
்ப ைண  அனு்பவ த் தி ன்  வ ா யி ல ா க 
வவளிப்்படுத்துகி்றார் நூலாசிரிைர். வதா்டர்நது 
வ ்ப ா ர் ச்  சூ ழ லி ல் ,   கு ண் டு 
வவடிப்புகளுககில்டயில், ்பாதுகாப்்பற்ற 
சூழலில் வதா்டர் வன்முல்றகளுககு 
உள்ளாகும்வ்பாது ைனிதைனம் ்பதட்டத்திறகு 
உள்ளாகின்்றது. இதலன அமுதா வ்பருநது 
ஏறிைது முதல் ைண்்ட்பம் முகாம் அல்டயும் 
வ ல ர  ஒ வ வ வ ா ரு  நி க ழ வி லு ம் 
வவளிப்்படுத்துகி்றார். வ்பருநதில் சப்்பாத்து 
சத்தம் வகடகும்வ்பாவதல்லாம் அது சிங்கள 
இராணுவைாக இருககுவைா என்று நிலனத்துப் 
்பதட்டைல்டகின்்றாள். காலிழநத கணவலனப் 
வ ்ப ா ர ா ளி வ ை ன  நி ல ன த் து க 
லகதுவசய்ைககூடுவைா என்று அஞசுகின்்றாள். 
வ்பருநதில் சிங்களவைாழியில் ைாரும் 
வ்பசாதது உறுதிப்்பட்ட நிலலயிலும் சப்்பாத்து 
சத்தம் வகட்டவு்டன் சிங்களத்தில் ைாவரா 

வ்பசுவதாக எண்ணி ்பதட்டைல்டகின்்றாள். 
வைலும் ,  இந த ச்  சி ந தலன அவள் 
கடடுப்்பாடல்டயும் மீறி மீண்டும் மீண்டும் 
வநது அவலள வைலும் ்பதட்டைல்டை 
லவககின்்றது: “அது அவர்களின் சாவின் 
ஓ ல ச க ளி ல்  ஒ ன் ்ற ா க  வ ா ழ வி ல் 
ைாறிவிடடிருநதது.”
இ க கல தயின்  வ ாயில ா க  ஈ ழ த்தில் 
ஊனமுற்றவர்கலளப் வ்பாராளிகளாகப் 
்பார்ககும் வ்பாதுவான ்பார்லவ இருப்்பலத, 
“விழும் குண்டுகளுககு ஆயுதம் தூககிைவன், 
தூககாதவன் என ஏதாவது வதரியுைா என்ன?, 
தின்்ப த றகு  அது  சல த  வ கடகும் . 
அவவளவுதான். ஈழத்தில் அங்கம் இழநவதார் 
ஆயுதப் வ்பாராளிதான். இது வ்பாதுவிதிைாகி 
விடடிருநதது” என்்பதன் வாயிலாகப் ்பதிவு 
வசய்கின்்றார். பிரிவுத் துைரில் வகாடூரைானது 
ைண்லணப் பிரிதல்தான். இலத ஆசிரிைர் 
மிக அழுத்தம் வகாடுத்துக கூறும்வ்பாது, 
“நிலம் உயிர்கலளத் தாங்குவதுதான் வழககம். 
அதுதான் உயிர்கலளத் தலழத்திருகக 
லவககும். ஆனால் அங்கு நிலத்லத ைனதில் 
தாங்கி அவர்கள் ந்டநதார்கள்.”
 வ்பார் ஒரு ைனிதனுககு ஏற்படுத்தும் 
ைனநலப் ்பாதிப்புகளான ்பைம், ்பதட்டம், 
எதிர்காலம் குறித்த நம்பிகலகயின்லை, 
எதி ர்ைல்ற எண்ணங்களின் த ா க கம் 
ஆகிைவறவ்றாடு ைண்லணப் பிரியும் 
வலிலையும் அமுதாவின் ்பைண அனு்பவத்தின் 
வாயிலாக நூலாசிரிைர் ்பதிவு வசய்கி்றார். 
வ்பாதுவாக ஆண்கலளககாடடிலும் வ்பண்கள் 
அதிக வ்பாறுப்புகலள ஏறகின்்றனர். அதன் 
காரணைாக மிகவும் சிறுவைதிவலவை 
அகதிமுகாம்களில் வசிககககூடிை வ்பண்கள் 
்பல்வவறு இன்னல்கலளச் சநதித்து ைன 
அழுத்தத்திறகும் ஆளாகின்்றனர்.
அகதிமுகாமில் வசிககககூடிை வ்பண்களுககுப் 
வ்பாதிை வருைானம், ்பாதுகாப்பின்லை 
வ்பான்்ற காரணங்களால் வ்பறவ்றார்கள் 
இ ள ம்  வ ை தி வ ல வ ை  த ங் க ள் 
வ்பண்பிள்லளகளுககுத் திருைணம் வசய்து 
லவககின்்றனர். இதனால் வ்பண்பிள்லளகளின் 
உைர்கல்வி ்பாதிககப்்படுகின்்றது. இளம் 
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வைதி வல வ ை  வ ்பண் கள்  த ா ய்லை 
அல்டவது்டன் குடும்்பப் வ்பாறுப்ல்பயும் 
சுைககின்்றனர். இளம் வைது திருைணம், 
குடிகாரக கணவன், வ்பாருளாதாரப் 
்பற்றாககுல்ற வ்பான்்ற காரணிகளால் குடும்்பச் 
சுலைககு ஆளான வ்பண்கள் உள்ளூரிலும் 
வவளிநாடுகளிலும் வவலலவாய்ப்புத் வதடி 
அலலகின்்றனர். இதுவ்பான்்ற சூழலில் 
வ்பண்கள் உலழப்புச் சுரண்்டலுககும் 
ஏைாறறுதலுககும் ஆளாகுகின்்றனர். இதலன 
‘ ஷ ா மி னி ’  எ ன் ்ற  இ ள ம்  வ ை து 
வ்பண்்பாத்திரத்தின் வாயிலாக நூலாசிரிைர் 
வவளிப்்படுத்துகின்்றார் . இககலதயில் 
ஷாமினி தனது 24 வைதிறகுள் ்பல்வவறு 
சிககல்கலளச் சநதித்திருநதவ்பாதிலும், 
வாழவில் வவறறிவ்ப்ற வவண்டும் என்்ற 
வநாககத்திறகாக அதிலிருநது மீண்வ்டழுநது 
தன் வாழலவ வைம்்படுத்தும் வநாககில் 
வ்பாராடும் வ்பண்ணாகவவ ்பல்டககப்-
்படடிருககின்்றாள்.
முகாம்களில் வாழுகின்்ற ஒடடுவைாத்தப் 
வ ்பண் களின்  கு றி யீ ்ட ா க  ஷ ா மினி 
காணப்்படுகின்்றாள். முகாம் வாழவு ஆண்-
வ்பண் வ்பதமின்றி அலனத்து ைககளுககும் 
வசாதலன, வவதலனமிகக ஒன்்றாகவவ 
இருககின்்றது. இத்தகு சூழல்கலளச் சநதிகக 
முடிைாத ஆண்கள் சிலர் இதிலிருநது 
தறகாலிக விடுதலலவ்ப்ற ைதுவுககு 
அடிலைைாகின்்றனர். ஆனால், முகாம் 
வாழவு வ்பண்கலளப் ்பலவலகயில் 
சிலதத்திருநதாலும் அதலனத் லதரிைைாக 
எதிர்வகாண்டு மீண்டுவரு்பவர்களாகவவ 
காணப்்படுகின்்றனர். அகதிப் வ்பண்களி்டம் 
காணப்்படும் குணஇைல்ல்ப (Resilience) 
ஷாமினியின் கதாப்்பாத்திரம் வாயிலாக 
இநநாவல் பிரதி்பலிககின்்றது.
முகாம் ைககளின் கல்வி குறித்து தனது 
நான்காவது கலதயில் ்பல்டப்்பாசிரிைர் 
விவரிககின்்றார். முகாமில் நிலவும் வறுலை 
அ டி ப் ்ப ல ்ட க  க ல் வி ல ை க 
வகள்விககுறிைாககுகின்்றது. வ்பண்கலளப் 
வ்பாறுத்தவலர முகாமில் பி்றநது ஏதாவது 
ஒரு துணிககல்டயில் வவலலவசய்து, 

திருைணைாகி முகாமிவலவை குழநலத 
வ்பறறு, முகாமிவலவை ஒரு வட்டச்சுழிககுள் 
வ்பண்களின் வாழகலக முடிவல்டகி்றது.
இககலதயினூ்டாக ஏ்றககுல்றை ஆயிரம் 
ைககள் வசிககககூடிை ஒரு முகாமில் 10 
ஆண்டுகாலக கல்வி வளர் ச்சிலைப் 
்பல்டப்்பாசிரிைர் வகள்விக குள்ளாககுகின்்றார். 
அகவகள்விலைத் தமிழகத்தில் உள்ள 
ஒடடுவை ா த் த  அ கதி  முக ாமிறகும் 
முன்லவககும் வ்பாழுது கில்டககககூடிை 
வில்ட நம்லை அதிர்ச்சிககுள்ளாககுகி்றது. 
இறுதிைாக அகதிைாக இருப்்பவளின் கல்வி 
குறித்து நூலாசிரிைரின் எண்ணைானது, “ஒரு 
வரு்டத்திறகு ஆயிரம் குடும்்பம் இருககும் 
ஒரு இ்டத்தில் வரு்டத்திறகு குல்றநதது நூறு 
ைாணவர்கள் என்்றால் 10 வரு்டத்தில் 
உருவான ஆயிரம் ைாணவர்களில் வவறும் 10 
வ்பர்தான் வதறினார்கள் என்்பது என்ன 
கணககு என்று புரிைவில்லல? அப்்படிப் 
்பார்த்தால் தமிழகத்தில் இருககும் வைாத்த 
முகாம்களின் கணககு என்ன? அங்கு 
உருவாகும் ைாணவர்களின் நிலல என்ன? 
எலத வநாககிைதாக இருககி்றது இநத 
வாழகலக? வவறும் கூலிகலள உருவாககும் 
சமூகம் எப்்படி இருககும்? நிலத்லத 
இழ ந த வன்  அ க தி த ா ன் . அது  கூலி 
வாழகலகலைத்தான் தரும். அகதிகள் உலகில் 
நல்ல கூலிகள். இன்று உலகில் கூலி 
உருவாககத்தின் தத்துவம் இதுதான்” எனப் 
்பதிவுவசய்துள்ளலையின் வாயிலாக 
அகதிவாழவின் கல்வி குறித்த எதார்த்தம் 
நைது வநஞலசக கனகக லவககி்றது. 
வ்பார், புலம்வ்பைர்வு ஆகிை இரண்டிலுவை 
அதிக  ்ப ாதிப்புககுள்ளானது வ்பண் 
என்்பலதயும், வைறகண்்ட இரண்டு சூழலும் 
வ்பண்களுககு நிர்ப்்பநதிககப்்பட்ட நிச்சைைற்ற 
வாழவு குறித்தும் இககலத வ்பசுகி்றது. 
ஈழத்தில் இருநதாலும், முகாமில் இருநதாலும் 
வ்பண்களின் வாழவு ்பாதுகாப்்பற்றது. 
எதிர்காலம் குறித்த நிச்சைைற்ற தன்லையு்டன் 
இருப்்பலதச்  சுகி ,  இநதிர ா  ஆகிை 
இ ரு ்ப ா த் தி ர ங் க ளி ன்  வ ா யி ல ா க 
வவளிப்்படுத்தியுள்ளார் .  நூலாசிரிைர் 
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இப்புதினத்தில் உள்ள 14 கலதகளில் ்பல்வவறு 
வரலாறறு ைறறும் உண்லை சம்்பவங்கலளக 
கதாப்- ்பாத்திரங்களின்வழி நடுநிலலவைாடு 
்பதிவுவசய்துள்ளார். இறுதிககட்டப் வ்பாரில் 
ஒரு வ்பண் வ்பாராளி தனது குழநலதயு்டன் 
முள்வவலி முகாமில் இருககும்வ்பாது 
அங்குள்ள ைககள் தன்லனப் வ்பாராளிவைனக 
காடடிகவகாடுத்து விடுவார்கவளா என்று 
அச்சப்்படுகின்்றாள். வ்பாரின் முடிவு 
வ ்ப ா ர ாளி களுககுப்  வ ்ப ர தி ர் ச் சிலை 
ஏற்படுத்திைவதாடு, அவர்களின் சிநதலனயில் 
வ ்ப ா ரி ன்  மீ த ா ன  வ வ று ப்ல ்ப யு ம் 
ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதலன, “வ்பார் என்்ற 
அநதப் வ்பரும் வ்பரழிலவ நான் ஒரு 
சாதாரணவளா, ஒரு தாைா நிண்டு ்பார்த்வதன் 
இநதிரா, அலத நான் எப்்படிச் வசால்லுவவன்…. 
அது ஒரு வகார மிருகம். …… வைாசித்துப் 
்பார். அங்கு அப்்படி ஒரு நிலலயில்தான் 
நாங்கள் இருநவதாம்” என அகதிமுகாம்கலளப் 
்பறறிக குறிப்பிடுலகயில், முகாம் வதான்றிை 
காலம் முதல் இன்றுவலர எநத ஒரு 
ைாற்றமும் இல்லாத முகாமின் அலைப்பு, 
மின்சாரம், சுகாதாரம் வ்பான்்றவறறில் 
காணப்்படும் குல்ற்பாடுகள் குறித்துப் 
்பதிவுவசய்துள்ளார். முகாமில் வாழும் 
ைககளுககில்டவை காணப்்படும் சாதிை 
ைறறும் ைதரீதிைான வவறு்பாடுகள், முகாம் 
ைககள் குறித்த காவல்துல்றயினரின் ்பார்லவ, 
முகாம் ைககளுககுச் வசலவ வசய்வதாகககூறி 
நிதித்திரடடும் வதாண்டு நிறுவனங்கள் ஆகிை 
அலனத்லதயும் ்பதிவுவசய்துள்ளார்.
ஈழ இலககிை ஆககங்களில் தமிழநாடடு 
அகதிமுகாம்களின் அலைப்பு, சுறறுச்சூழல், 
வாழவிைல் சிககல் ஆகிை ்பதிவுகள் 
இ்டம்வ்பறறிருப்்பது ஏதிலி புதினத்தின் 
சி்றப்்பம்சைாகும். 
தமிழகத்து அகதிமுகாம்களின் அலைப்புப் 
்ப ற றி  ்ப தி வு க ள்  ந ம் ல ை 
அதிர்ச்சிககுள்ளாககுகின்்றன. வவறும் 10x10 
அ ல ை ப் பு  வ க ாண் ்ட  வீ ட டி ற கு ம் 
இல்டவைை ான  ஒ றல்ற ச்  வ ச ங் கல் 
தடுப்பு ச் சுவ ர் ,  வ ்ப ா திை  கழிப்பி்ட 
வசதியின்லை, முகாம் வசல்லும் வழியிலுள்ள 
குப்ல்ப வைடுகள், அதலனச் சுறறித்திரியும் 

்பன்றிகள் என முகாமின் சூழல் எநத 
நூற்றாண்டில் இவர்கலள வாழலவத்துக 
வகாண்டிருககிவ்றாம் என்்ற வகள்விலை 
எழுப்புகின்்றது. இத்தகு சூழலில் வாழககூடிை 
ைனிதர்களின் சுகாதாரம், குழநலதகளின் 
ைனவளர்ச்சி, ்பாலிைல் குறித்த புரிதல், 
அதன் எதிர்காலத் தாககம் ஆகிைலவ குறித்து 
சிநதிககும்வ்பாது மிகுநத வவதலனைளிககி்றது.
இறுதிைாக, இவவகதிமுகாம் ைறறும் அகதி 
ைககளின் எதிர்காலம் குறித்த வகள்விலையும் 
ஆசிரிைர் முன்லவககி்றார். ஏ்றககுல்றை 
கால்நூற்றாண்ல்டக க்டநது இம்ைண்ணில் 
அகதிகளாக வாழும் இம்ைககள் இநநாடடின் 
சூழவலாடும் ்பண்்பாடவ்டாம் தங்கலளத் 
தகவலைத்துக வகாண்்டனர். தங்களின் 
வ்பாருளாதாரம், சமூகவாழவு ஆகிைவறறிறகு 
ஏற்றவலகயில் வதாழிலலத் வதர்நவதடுககவும், 
தாங்கள் சார்நத சமூகத்வதாடு இலைநது 
வாழுவும் கறறுக வகாண்்டனர். இவறறிறகு 
ைா்றாகப் ்பல்வவறு அரசிைல் நிர்ப்்பநதங்களால் 
இவ ர் க ள்  மீண்டும்  இல ங்ல க க கு 
அனுப்்பப்்படும்வ்பாது அது இம்ைககளுககு 
இலழககப்்படும் ைறறுவைாரு வாழவிைல் 
சவாலாகவவ இருககுவைன்று நூலாசிரிைர் 
குறிப்பிடுகின்்ற ா ர் .  இப்புதினத்தின் 
கலதககளம், புதின அலைப்பு வ்பான்்றலவ 
சி்றப்புப் வ்பறறிருநதாலும் இப்புதினத்தின் 
வைாழிநல்ட அலைப்பு தனிப்வ்பரும் 
சி ்ற ப் பு ப்  வ ்ப ற ்ற த ா க  உ ள் ள து . 
வதர்நவதடுககப்்பட்ட வார்த்லதகலள 
நூலாசிரிைர் ்பககுவைாகக லகைாண்டுள்ளார். 
அவவ ா ர் த் ல த க ள்  ஏ வ த ா  எ துல க 
வைாலனககாக, வர்ணொலத்திறகாகப் 
்பைன்்படுத்திைது என்றில்லாைல் அவர் 
அனு்பவித்த வலியின் வவளிப்்பா்டாகவவ 
இருப்்பதனால் இநநாவலின் வைாழிநல்ட 
‘வலியின் வைாழி’ என்வ்ற குறிப்பி்டலாம். 
வைறகண்்ட சி்றப்புகளால் இநநூலானது 
நூலாசிரிைரின் கன்னிமுைறசி என்்பதலன 
வகள்விககுள்ளாகி்றது.எனவவ இலககிை 
உலகில் தமிழக அகதிமுகாம் ்பறறிை 
முககிைப் ்பதிவு ஆவணைாக வரலாறறில் 
ஏதிலி நாவல் வாழும்.    l
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