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Bharathi Tv

தலையங்கம் 

ஆசிரியர் தினத்தில் வாசிப்பை 
க�ாண்ாடுவவாம்

ஒரு ஆசிரியரின் ஆகச் சிறந்த விரும்பத்தகக ்பண்பு  
அவர் எப்்போதும வோசிததுக ககோண்டிருககிறோர் என்்பதில் இருககிறது. 

- ்்பரோ. யஷ்போல்
சிறந்த ஆசிரியர்கள் ்கற்றுக்்காள்்வத்த நிறுத்து்வத்த 

இலதலை. சமூ்கநீதி, மானுடதேயம், அறிவியல சிந்ததை, 
சுய அறிவு ்வளரச்சி இ்வற்தற சமூ்கத்தின்ால ஆழமா்க 
வித்தத்ாலை ஊனறிடும் ்கடதம ஆசிரியதைதய சாரும். 
அ்தற்கு ஆசிரியர ்்ற த்வண்டிய அடிப்தட குணாம்சம் 
எனறு ஒனறு இருககுதமயாைால அது ்வாசிபபு்தான.
 ஆைால, ஒரு ஆசிரியர முன இருககும் ச்வால்கள் 

எண்ணிலைடங்கா. மழதலையர ்வகுபபின ஆசிரியர ்தனனிடம் 
்வரும் குழநத்த்கதள உடைடியா்க எழு்தவும் ்டிக்கவும் 
்லை திறன்கதள ஏற்்டுத்்தவும் எை ்கடும் ்ேருக்கடிககு 
உள்ளாக்கப்டுகிறார ்்தாடக்கப ்ள்ளி ஆசிரியர்களின 
நிதலை இனனும் தமாசம். ்தனதை ோடி ்ள்ளிககு ்கலவி 
்கற்்க ்வருகினற்வர்களின சமூ்கப ் ்ாருளா்தாை பினைணி்கதள 
ஆைாய்நது அறிநது ேலைன ்காககும் ேட்வடிகத்க எடுக்கவும் 
்காலைதேைமினறி ்கணககு, சமூ்க அறிவியல, அறிவியல எை 
்ாடம், ்ாடம், ்ாடம் எை ்்தற த்வண்டி ்வருகிறது. 
ஒனறு மு்தல எடடாம் ்வகுபபு ்வதையாை இந்த ்்தாடக்க 
்கலவி ்கடடாய விதலையற்ற ்கலவியாை பிறகும் ்தாய்்மாழி 
்கலவிதயா, ்தைமாை ்கதலை, சமூ்க ் ்ாது ேம்பிகத்க சாரந்த 
்கலவிதயா த்கக்்காள்ள முடியவிலதலை.
இதடநிதலைப ்ள்ளியின ஒன்து, ்த்து ்வகுபபு்கள் 

்ள்ளி இறுதித் த்தரத்வதய குறித்வத்து இயஙகு்வ்தால 
ஆசிரியர்கள் மீ்தாை அழுத்்தம் த்வதலைப ்ளு்வா்க 
மாறுகிறது. தமலநிதலை ்கலவி ்ற்றிதயா ்சாலலைத்வ 
த்வண்டாம். ்லத்வறு த்தரவு ஆதணயங்களின எடுபிடி 
த்வதலை ்சய்்்வர்களா்கத்வ தமலநிதலை ஆசிரியர்கள் 
மாறிவிட த்வண்டிய நிதலைதம. ்ைநது விரிந்த ்ாட 
திடடத்த்த விதைநது முடிக்க ்தைப்டும் ்ேருக்கடி 
்கலவியின சுத்வதயதய ்கசக்க த்வத்து அ்வலைமாககுகிறது.
இ்தற்கிதடதய ்கடந்த ஆண்டு்களில த்காவிட ஊைடஙகு 

்காைணமா்க ் ள்ளி்கள் மூடப்டட நிதலை. ்தன மாண்வர்களின 
்கற்றல ்சயல்ாடு்கள் ்ததட்டடு ்லைரும் ்கற்றல- 
குதற்ாடு்களுககுள் அமிழ்நது த்ாைத்த ஒரு ஆசிரியர 
துயைத்த்தாடு ்க்வனிககிறார. ்தற்த்ாது ்ள்ளி்கள் - 
்கலலூரி்கள் திறககும் சூழல உரு்வாக்கப்டடுள்ளது. ஆடசி 
மாற்றம் ்காைணமா்க ்தமிழ்கத்தில புதிய ்காற்று ேம்பிகத்க 
்தரும் வி்தத்தில வீசுகிறது.
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 ்தன ் ேருக்கடி்கதள ் ்வற்றிப ் டி்கடடு்களா்க 
மாற்றிய ஆசிரியர்கள் புத்்த்க ்வாசிபத் த்கயில 
எடுப்த்த சாலைச்சிறந்த ்வழி. ்வாசிபபு என்து 
சிந்ததைக்காை ஊற்று; இருள் நீககும் 
ஒளிபபிழம்பு .  ்கடடுண்ட தே ாய்்க ாலை 
த்கவிலைஙகு்கதள முறிககும் விடு்ததலையின 
அறிவுப ்ாத்த.
 இனறு உலை்க அளவில ்கலவி மாறிக 

்்காண்டு இருககிறது. புதிய புதிய ்கற்றல 
்ாத்த்கதள ்கண்டு அதடயும் த்வடத்க ்்வறி 
மீண்்டழுகிறது. ோம் ்வாசிபபின மூலைதம 
அ்வற்தற த்கக ்்காள்ள முடியும். புத்்த்க 
்வாசிபபில மடடுதம ேமககு நிைந்தை அறித்வ 
்வழஙகுகிறது. டிஜிடடல யு்கத்தின ஏதைய 
மாயாஜாலைங்கதள மீறி புத்்த்க ்வாசிபத் 
ேமககுள் நிதலையாை த்தடதலை வித்தககிறது.
்வாசிபபின ்வாசல்கதள குழநத்த்களுககு 

திறநது விடு்்வதை சிறந்த ேலலைாசிரியர.
ஆ சி ரி ய ர  தி ை த் தி ல  ்வ ா சி ப த ் 

்்காண்டாடுத்வாம்.
- ஆசிரியர் குழு.

படைப்புகள்,  
புத்தக விமர்சனததிறககான 
புத்தகஙகள், கடி்தஙகள்  
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DD/MO. ்போரதி புத்தகோையம, AC.No. 701071066 (IFS; 
IDIB000A013) இநதியன் வஙகி - ஆழவோர்்்படலடை 

கிலள (ரசீது நகல் அனுப்ப ்வண்டும) / ஆன்லைனில் 
சந்தோ கசலுத்த thamizhbooks.com  

7, இளங்கோ சோலை, ்்தனோம்்படலடை கசன்லன - 18.  

1.  ்கலவி ஓர அைசியல | த்வ.்வசநதி த்தவி | 
ரூ.240

2.  ்வனமுதறயிலலைா ்வகுப்தற | 
ஆயிஷா இைா. ேடைாசன | ரூ.95

3.  இது யாருதடய ்வகுப்தற |  
ஆயிஷா இைா. ேடைாசன | ரூ.220

4.  ்கலவிச் சிந்ததை்கள்: அம்த்த்்கர | 
்்தாகுபபு:ைவிககுமார | ரூ.75

5.  ்கலவிச் சிந்ததை்கள்: ்லைனின |  
்்தாகுபபு; ஏ.்ஜ. ்்ைடிகட | ரூ.150

6.  ்கலவிச் சிந்ததை்கள்: ்காநதி | ்்தாகுபபு: 
அ.அண்ணாமதலை ரூ.120 

7.  ்கலவிச் சிந்ததை்கள்: ்ாைதியார | 
்்தாகுபபு: ே.ைவீநதிைன | ரூ.180 

8.  ்கலவிச் சிந்ததை்கள்: ்தாகூர |  
்்தா: ஞாலைன சுபபிைமணியன | ரூ.125

9.  ்கலவிச் சிந்ததை்கள்: ்்ரியார | 
அ.மாரகஸ் ரூ.130 

10.  ்கற்்க, ்கற்பிக்க மகிழ்ச்சி ்தரும் ்ள்ளி | 
்வசீலி அ்லைகசாநதிைவிச் சு்கம்லீனஸ்கி | 
மறு்வதைவு: அ. ்வள்ளிோய்கம், ்வ.
அம்பி்கா,  | ரூ: 130 

10.  முைண்்ாடு்களிலிருநது ்கற்றல | 
கிருஷணகுமார | ்தமிழில: தஜ.
ஷாஜஹான | ரூ.50 

11.  ஒடுக்கப்டட்வர்களின விடு்ததலைக்காை 
்கலவி முதற | ்ாவதலைா ஃபதையிதை | 
்தமிழில: இைா.ேடைாசன | ரூ:150

12.  குழநத்த்கதளக ்்காண்டாடுத்வாம் 
ஷ.அமைஷவீலி | ்தமிழில: டாகடர இைா. 
்ாஸ்்கைன | ்தமிழில மறு்வதைவு: 
முதை்வர அ.்வள்ளிோய்கம், ்வ.அம்பி்கா.  
ரூ: 160

13.  தடஞசர: ஸ்கூல! சம்காலை ்கலவிகுறித்்த 
உதையாடல ஐடிஏசி குழு உறுபபிைர்கள் 
| ்தமிழில:அப்ணசாமி | ரூ:180 

ஆசிரியர் தின க�ொண்ொட்ம்
வொசிக� வவணடிய  

�ல்வி நூல் வரிசை
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14.  எ்தாரத்்தத்த்த ்வாசித்்தலும் எழுது்தலும்| 
்ாவதலைா ஃபதையிதை | ்தமிழில: 
்கமலைாலையன | ரூ: 40 

15.  ்கலவியில ோட்கம் | பிைளயன | ரூ: 40 
16.  மு்தல ஆசிரியர | சிஙகிஸ் அய்மாத்்தவ | 

்தமிழில: பூ. தசாமசுந்தைம் ரூ.75  
17.  ்வாசிபபு மற்றும் த்தரவு முதறயின 

அைசியல முதை்வர ்ாலைாஜி சம்்த் | 
்தமிழில: எம்.்காயத்ரி | ரூ: 30

18.  ்கத்த ்சாலலும் ்கதலை |  
ச.முரு்கபூ்தி | ரூ:20

19.  ்கைவு ஆசிரியர | ்்தாகுபபு:  
்க.துளசி்தாசன | ரூ: 120

20.  THE WINGS OF LEARNING  
(Will RTE Act Survive) ்்தாகுபபு : இைா. 
ேடைாசனன | ரூ: 110 

21.   ஓய்நதிருக்கலைா்காது... ்கலவிச் 
சிறு்கத்த்கள்  ்்தாகுபபு: அைசி ஆதி | 
்வள்ளியப்ன | ரூ: 120

22.  நூலை்கங்களுககுள் ஒரு ்யணம் | 
்்தாகுப்ாசிரியர: ்கமலைாலையன | ரூ.15

23.  ்காலைம்த்தாறும் ்கலவி|என. மா்த்வன 
|ரூ.90

24.  ்தமிழ்க ்ள்ளிக ்கலவி | ்்தாகுபபு:  
ச.சீ.இைாசத்கா்ாலைன | ரூ.40 | 

25.  எது ேலலை ்ள்ளி |  
்்தாகுபபு: ்த.்ைசுைாமன | ரூ: 15 | 

26.  ஆயிஷா |  
்்தாகுபபு: இைா.ேடைாசன | ரூ:15

27.  In Search of Education Rs.270
28.  உலை்கக ்கலவியாளர்கள் |  

ஆயிஷா இைா. ேடைசான | ரூ.50
29.  மலைாலைா ்கரும்்லைத்கயின யுத்்தம் |  

இைா.ேடைாசன | ரூ.50
30.  உலை்கமயமாக்கலும் ்்ண் ்கலவியும் | 

சு்ா | ரூ.35
31.  ்கலவிச் சிந்ததை்கள்: ்்டைண்ட ைஸல | 

ரூ.130
32.  ்கலவிச் சிந்ததை்கள்: வித்வ்காைந்தர |  

அ. ்கருணா்கைன ரூ.70
33.  எவ்வாறு குழநத்த்கள் ்கற்கினறைர? | 

அப்ணசாமி | ரூ.220

34  ்கலவி ்வளரச்சியின முனதைாடி்கள் | 
மு.ே.பு்கதழநதி | ரூ.70 

35.  த்ாயிடடு ்வாங்க சார | ச.மாடசாமி | 
ரூ.60

37.  ் ள்ளிககூடத்த்தர்தல | ோ.மணி | ரூ.40
38.  மீண்்டழும் அைசுப்ள்ளி்கள்|ோ.மணி 

|ரூ.15
39.  உச்சி மு்கர | விழியன | ரூ.55
40.  ஒவ்்வாரு குழநத்ததயயும் தேசிபத்ாம் 

| தஜைஸ் த்காரச்சாக | ரூ 50
41.  ் ள்ளிக ்கலவி | ்கலவியாளர்களின 

தேர்காணல | ரூ.90
42.   ்வகுப்தறககு ்்வளிதய!  |  

இைா.்தடசணாமூரத்தி | ரூ.60
43.  Reading Writing Reality | Paulo Freire Rs. 50
44.  தைாஸ் | ஆயிஷா இைா.ேடைாசன
46.  எனசி்வபபுப ்ால்ாயிண்டத்ைா |  

ச. மாடசாமி | ரூ.60
47.  ் மாழி என்து | ்த.்ைசுைாமன | ரூ.45
48.  இப்டிககுத் ்தங்கள் அனபுள்ள...  

கி. ்ாரத்தி்ைாஜா | ரூ.160
49.  ் ்தாடக்கக ்கலவியில ோடகியம் |  

த்வலு சை்வணன | ரூ.70
50.  புதிய ்கலவி ்்காள்த்க: 

்மஹருனனிசாத்வ ைாக்்கட ஏற்ற 
த்வண்டுதம! | ஆர.ைாமானூஜம் | ரூ.20

51.  புதிய ்கலவிக ்்காள்த்க ்ற்றி எரியும் 
தைாம் ஊர சுற்றும் நீதைா... | ஆயிஷா 
இைா. ேடைாசன | ரூ.15

52.  புதிய ்கலவிக ்்காள்த்க: அ்த்்தங்களும் 
ஆ்த்து்களும் | அ.மாரகஸ் | ரூ.70

53.  இருளும் ஒளியும் |  
ச.்தமிழ்ச்்சல்வன | ரூ.140

54.  புத்்த்க த்த்வத்தயின ்கத்த | த்ைா. எஸ்.
சி்வ்தாஸ் | ்தமிழில: யூமா ்வாசுகி ரூ.70/-

55.  ்தங்கள் ்திலைதலை எதிர்ாரத்து... | 
்்தாகுபபு: ச.்தமிழ்ச்்சல்வன | ரூ.150

56.  ்கலவி உரிதமயும் மறுபபும் |  
தஜா. ைாஜதமா்கன | ரூ.30

57.  இநதியக ்கலவிப த்ாைாளி்கள் |  
ஆயிஷா இைா. ேடைாசன | ரூ.100/- 
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58.  ்தாய்்மாழிக ்கலவி: அைசின அ்வலைங்கள் 
| ்்தாகுபபு: ைாஜதமா்கன | ரூ.90

59.  உடல திறககும் ோட்கநிலைம் |  
ச. முரு்கபூ்தி | ரூ.90

60.  வீழ்ச்சி ோ்வல | சுகுமாறன | ரூ.210
61.  ஆயு்தம் ்சய்த்வாம்| என.மா்த்வன |ரூ.35
62 .   ்கலவிச் சிந்ததை்கள் |  ்லைனின | ரூ.150
63.  ்கலவிக குழப்ங்கள் |மு.சி்வகுருோ்தன |  

ரூ.140
64.  குழநத்த்களின நூறு ்மாழி்கள்  | 

ச.மாடசாமி  | ரூ.90
65.  நீட  கூடடாடசிககும் சமூ்க நீதிககும் 

எதிைாைது ஏன? | ரூ.25
66.  இநதியக ்கலவிப த்ாைாளி்கள் | ஆயிஷா 

ேடைாசன | ரூ. 100 
67.  இது எங்கள் ்வகுப்தற |சசி்கலைா|ரூ. 160
68.  ்கண்தடன புத்தயதலை| பிரியசகி | ரூ. 

160
69.  ் ்னி எனும் சிறு்வன | கித்கா புளூஷி 

| ்தமிழில: யூமா ்வாசுகி | ரூ. 220
70.  My Red  Ballpoint Pen  | S. Madasamy 

Translation by M. Kumaresan Rs. 90/-
71.  THE LEARNING TEACHER | Ayesha Era. 

Natarasan Ph.D., | Rs.195
72.  குழநத்த்களின இ்தயங்கதள 

நிைபபுத்வாம் | ்க.சை்வணன  | ரூ.50
73.  சீருதட | ்கலை்கலை்வகுப்தற சி்வா | 

ரூ.60
74.  ்கலவி அறம் | மு.சி்வகுருோ்தன | ரூ.150
75.  எைககுரிய இடம் எஙத்க? | 

ச.மாடசாமி|ரூ.120
76.  அனபுள்ள மாணவிககு | ்தா.்கமலைா |ரூ.70
77.  இநதியக ்கலவியின இருண்ட்காலைம் |  

்்தாகுபபு த்ைா.ோ.மணி |  ரூ. 80
78.  த்தசிய ்கலவிக ்்காள்த்க பினைணி 

மரமங்கள் த்ைா.்தா.சநதிைகுரு |  ரூ. 250
79.  இநதியக ்கலவி ்வைலைாறு | எஸ். 

சுபபிைமணி | ரூ. 40
80.  அமிர்தா ்ள்ளிககு த்ா்கணுமா?|்த.ரூ.45
81.  ேம் ்கலவி ேம் உரிதம | ்்தாகுபபு: ோ. 

மணி | ரூ. 60

82.  ஆசிரியர மு்கமூடி அ்கற்றி |  
ச. மாடசாமி | விதலை. ரூ. 50

83.  ்கலவிதயத் த்தடி | எல. ஜ்வஹர தேசன 
்தமிழில: ்கமலைாலையன | விதலை. ரூ. 490

84.  DARWIN SCHOOL | AYISHA ERA. NA-
DARASAN | PRICE. 100

85.  சிதலைடடுககுச்சி|ச்க.முத்துக்கண்ணன| 
ரூ.110

86.  நீதி உயரந்தமதி ்கலவி | முை்வர என. 
மா்த்வன | ரூ. 170

87.  ்கலவி: மாநிலை உரிதம | த்ைா. ்லை. 
ஜ்வஹர தேசன, ஆ்த்வன தீடசண்யா|ரூ. 
60

88.  ்வகுப்தறககு உள்தள | இைா. 
்தடசிணாமூரத்தி | ரூ. 60 

89.  ்கரும்்லைத்கக ்கத்த்கள் |  
புதுச்தசரி அன்ழ்கன | ரூ. 70 

90.  புதியை விரும்பு எனை ்டிக்கலைாம் | 
்்ான ்தைதச்கைன | ரூ. 200 

91.  அன்்ன்து ஒரு ்தநதிைம் அலலை | 
ச.மாடசாமி | ரூ. 70 

92.  ் ாஸ்்தான ்்யில.. ்்யில்தான ்ாஸ் | 
ஆயிஷா இைா.ேடைாசன | ரூ. 100

93.  தடாதடா - சான : ஜனைலில ஒரு 
சிறுமி | ்டடசுத்கா குதைாயாோகி - 
்தமிழில: ்சா. பிை்ா்கைன, ்க.
்வள்ளிோய்கம் | ரூ.105

94.  ் ்கல ்கைவு | ஜிஜு்ாய் ்த்தக்கா | 
்தமிழில: ஆைந்தம் கிருஷணமூரத்தி 
|ரூ.35 

95.  இது ேம் குழநத்த்களின ்வகுப்தற | 
சூ.ம. ்ஜயசீலைன | விதலை. ரூ. 140

96.  உஷ... குழநத்தங்க த்சுறாங்க |  
சூ.ம. ்ஜயசீலைன | ரூ. 90

97.  ம்கள் கீரத்தி | ்காயத்ரி சித்்தாரத் | ரூ. 
130

98.  ்கற்றல என்து யா்்தனில | ஆயிஷா 
இைா. ேடைாசன | ரூ. 270

99.  டுஜக.. டுஜக - ஒரு அப்ாவின தடரி  
த்தனி சுந்தர | அச்சில

100.   ஆசிரிய ்வாழ்வினிது - ்்தாகுபபு  |  
்கலை்கலை்வகுப்தற சி்வா | அச்சில
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நூல் அறிமு்கம்

மு்னவர் இரா. கெஙக�ாடி

“ஆரிய வ்ையறுக்கும் ஆய்வு”
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மானிட இைத்தின த்தாற்ற ்வளரச்சியில 
ஒவ்்வாரு இைமும் அ்தற்த்கயுரிய ்வைலைாற்றுப 
பினபுலைத்த்தக ்்காண்டுள்ளது. ்தமிழ்த்தசிய 
இைத்தின ்வைலைாறும் ்ண்்ாடும் இனறு உலை்க 
மக்களுககு முனதைாடியா்க விளஙகுகினறை. 
்காலைங்காலைமாய் ் லத்வறு ஆதிக்க சகதி்களாலும் 
புதைவு ஆய்வு்களாலும் ்கடடதமக்கப்டடு 
்தமிழிைத்தின மாண்பு்கள் மதறக்கப்டும் 
த்ா்்தலலைாம் ்தமிழறிஞர்கள் ்லத்வறு 
சானறு்கதளாடு ்தமிழர்களின ்்தாலகுடி 
்வைலைாற்றிதை முனத்வக்க முதைநதுள்ளைர. 
இனதறய  ‘ஆதி ச் ச ே லலூ ர ’ ,  ‘ கீ ழ டி 
அ்கழ்்வாய்வு்கள்’ ்தமிழ்த்தசிய இைத்தின 
்்தானதமதய ஆ்தாைங்கதளாடு உலைகுககு 
முனத்வககினறை. இத்்தகு ்கண்கூடாை 
்வைலைாற்றுச் சானறு்கதளதய இைடடிபபு ்சய்ய 
சிலை ஆதிக்க சகதி்கள் முன்வரு்வது ோம் 
அறிந்தத்வதய. இத்்தகு சூழலில ்லலைாயிைம் 
ஆண்டு்காலை ் ்தானதம ் ்காண்ட ்தமிழிைத்தின 
ஒவ்்வாரு அதடயாளங்கதளயும் மீட்்தற்குக 
்காலைங்காலைமாய் ்தமிழறிஞர்களும் ்வைலைாற்று 
ஆய்்வறிஞர்களும் த்ாைாடி ்வருகினறைர.

்தமிழ் இலைககியத்த்த ஆைாய முற்்டும் 
அதை்வரும் எதிர்்காள்ளும் அடிப்தடயாை 
வி்வா்த விைா சங்கம் குறித்்த்தாகும். ்தமிழரின 
்ண்்ாடடு ்வாழ்வியதலை உலை்க அைஙகிற்கு 
எடுத்துக்காடடு்வ்தற்குத் ்தமிழரின ் யன்ாடடுப 
்்ாருட்கள் கீழடியில கிதடத்துள்ளை. ஆைால, 
்தமிழ்ச் சங்கமும் அ்தன ்சயல்ாடு்களும் 
இலை க கி ய ம்  ச ா ர ந து  இரு ப ் ்த ை ா ல 
அ்தைடிப்தடயிலைாை ்கண்கூடாை ்திவு்கள் 
ஏதுமிலலைா்த ்காைணத்திைால அ்ததை இைடடிபபு 
்சய்யும் தோககில மாய ்வா்தங்கதள 

முனத்வத்து சங்கம் இலதலை என்்ததை நிறு்வ 
்லைரும் முயற்சித்து ்வருகினறைர. சங்கம் 
இருந்ததமககுச் சானறா்க ்லை ்தமிழறிஞர்கள் 
்தங்கள் ்கருத்திதை முனத்வத்துள்ளைர. 
ைாம்குமாரின ்தமிழ்ச்சங்கம் ் மய்யா? புதை்வா? 
எனனும் இநநூல ்தமிழ் இலைககியத்தில ‘சங்கம்’ 
இ ரு ந ்த த ம த ய  ஆ ்த ா ை ங ்க த ள ா டு 
முனத்வப்த்தாடு, சங்கம் இலதலை என்்தற்குக 
கூறப்டட ்காைணங்கதள மறுத்து அறிவியல 
்ாரத்வயில ஆ்தாைங்கதளாடு எதிர்்காள்கினறது.

்தமிழ்கத்தில சங்கம் இலதலை என்த்த 
நிறுவு்வ்தற்்கா்க சங்கம் இருந்த ்காலைம், 
சங்கத்திலிருந்த புலை்வர்களின எண்ணிகத்க, 
மனைர்களின எண்ணிகத்க ஒதை ்்யர 
்்காண்ட புலை்வர, இைண்டு சங்கங்களில 
இருந்தது த்ானற ேம்்மறுககும் ்காைணங்கதளக 
்காடடு்வத்தாடு மடடுமலலைாமல ‘சங்கம்’ எனற 
்சாலதலை ்தமிழலலை. அது சமஸ்கிரு்தச் ்சால 
எைத் ்தங்கள் ்வா்தத்த்தக ்கடடதமத்து சங்கம் 
எனற ஒனறு ்தமிழ் இலைககிய உலைகில இலதலை 
எனும் ்கருத்த்த முனத்வககினறைர. இ்வர்களின 
ஒவ்்வாரு விைாவிற்கும், சரியாை ்வைலைாற்று 
ஆ்வணங்கதள முனத்வத்து சங்கம் இருந்தத்த 
நூலைாசிரியர ்்தளிவு்டுத்துகிறார.

மு்தற்சங்கம் 4440 ஆண்டு்கள் இருந்த்தா்கவும், 
அதில 4449 புலை்வர்கள் நூல இயற்றிய்தா்கவும் 
அ்வற்தற 549 புலை்வர்கள் ஆய்வு ்சய்்த்தா்கவும் 
்களவியலுதை ்்தரிவிககினறது. இதடச்சங்கம், 
்கதடச்சங்கம் இருந்த ்காலைம், ்ஙத்கற்றப 
புலை்வ ர ்கள் ,  நி ர்வகித் ்த  மனைர ்களின 
எ ண் ணி க த ்க த ய யு ம்  ்க ள வி ய லு த ை 
குறிபபிடுகினறது. ேம்்்கத்்தனதம குதற்வா்க 
இருககும் தமற்்கண்ட எண்ணிகத்கக்காை 
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்காைணத்த்தயும், இவ்்வண்ணிகத்க குறித்்த 
்தரக்கரீதியாை வி்வா்தங்கதளயும் நூலைாசிரியர 
ைாம்குமார முனத்வககினறார. ஆண்டு்கள் 
மற்றும் புலை்வர்களின எண்ணிகத்கதயப ்ற்றி 
குறிபபிடும்த்ாது ்யன்டுத்்தப்டடுள்ள 
எண்்கள் 0, 4, 9 ஆகியத்வ அவ்்வண்்களின 
மீது ்்காண்ட தமா்கம் ்க ா ைணமா்கக 
குறிக்கப்டடுள்ள்தாய் த்தானறுகிறத்த ்தவிை 
அத்வ உண்தமயாை எண்ணிகத்கதய 
குறிப்்தாய் ் ்தரியவிலதலை எனறு குறிபபிடும் 
நூலைாசிரியரின கூற்றில அ்வரின ேடுநிதலை 
்்தளி்வாகினறது.

சானறா்க, ் லைரும் நிதைப்துத்ால ‘சங்கம்’ 
என்து சமஸ்கிரு்த ்சால அலலை. அது 
பிைாகிரு்த ்மாழிச் ்சாலலைாகும். ‘்வச்ைேநதி’ 
எனும் சமண முனி்வைால கி.பி.470 இல சமண 
சமயத்த்தப ்ைபபு்வ்தற்்கா்க ‘திைமிள சங்க’ 
எனற அதமபபு மதுதையில உரு்வாக்கப்டடது. 
அதுத்ால ‘த்த்வசங்க’, ‘ேநதிசங்க’, ‘சிம்்கசங்க’ 
எனற அதமபபு்கள் சமணர்களால ஏற்்டுத்்தப- 
்டடிருககினறை. இ்தற்கு ஆ்தாைமா்க ்கரோட்க 
மாநிலைத்தில ்காணப்டும் ்கல்்வடடு குறித்து 
்திவு ்சய்துள்ள நூலைாசிரியர, புதிய்வற்றின 
மீதும் புதிய அதமபபு்களின மீதும் அதி்க 
தமா்கம் ்்காள்ளும் குணமுதடய ்தமிழர்கள் 
அது்வதை புழக்கத்தில இருந்த ‘அத்வ’, 
‘கூடல’, ‘்்தாத்க’ த்ானற ்சாற்்கதள 
ஒதுககிவிடடு சங்கம் எனற ் சாலலுககு ஏற்றம் 
அளித்துள்ளைர எனறு குறிபபிடடுள்ளார.

‘சங்கம்’ எனற ்வாரத்த்தககு ்கல்்வடடு 
சானறு்களின அடிப்தடயிலும், ்தமிழர்களின 
உளவியல அடிப்தடயிலும் நூலைாசிரியர ் திவு 
்சய்துள்ள வி்தம் ஏற்றுக்்காள்ளத்்தக்க்தாய் 
உள்ளது .  ்களவியலுதை  மு்த ற் சங ்கம் 
்காய்சிை்வழுதி ்காலைம் ்்தாடஙகி, ்கடுஙத்கான 
்காலைம் ்வதை நீடித்்த்தா்கவும், அ்கத்தியன, 
திரிபுை்மறிந்த விரிசதடக ்கடவுள், குன்றரிந்த 
முரு்கத்வள் ஆகிதயார ்கடல ்்காண்ட 
மதுதையில சங்கப புலை்வர்களாய் வீற்றிருநது 
்தமிழ் ஆய்ந்த்தா்கக குறிபபிடுகினறது. 

சங்கம் ்ற்றிய ்சய்தி்கதளக கூறும் 
்களவியலுதை குறித்தும், அநநூலின ஆசிரியர 
இதறயைார குறித்தும், நூலின ்காலை்வதையதற 
குறித்தும் நூலைாசிரியர ைாம்குமார ்வைலைாற்று 
ஆ்தாைங்கதளாடு நிறுவுகினறார. ்களவியல 
நூற்்ாக்கள் ் சபபுத்்த்கடு்களில ் ்ாறிக்கப்டடு 

மதுதை சி்வன த்காவிலில கிதடக்கப்்ற்ற்தா்க 
ேககீைர ்தம் உதையில குறித்துள்ளார. தமலும் 
ே க கீ ை ர  ்க ளவியலுத ைதய ச்  சி்வ தை 
ஆககியுள்ள்தா்கவும் கூறியுள்ளார.

ஒரு ்ாடதலை இயற்றிய ஆசிரியரின ்்யர 
்்தரியா்த ்டசத்தில அ்ததை இதற்வன 
்சய்வித்்த ்ாடல்களாய் அதடயாளப்டுத்தும் 
மைபு ்தமிழரிதடதய இருநதுள்ளது. சானறாய், 
“்்காஙகு த்தர ்வாழ்கத்க அஞசிதறத் தும்பி” 
்ாடல ஆசிரியர ்்யர ்்தரியா்த நிதலையில 
இதற்வனுககு உதடதமயாக்கப்டடத்தப 
த்ால ்களவியலுதையும் இதற்வனுககு 
உதடதமயாக்கப்டடிருக்கலைாம் எனும் 
்வா்தத்த்த முனத்வககினறார. மு்தற்சங்கத்தில 
சி்வதையும் முரு்கதையும் அ்கத்தியதையும் 
பு லை்வ ர ்க ள ா ய்  சு ட ட ப ் ட ட ்த ற் ்க ா ை 
தோக்கத்திதைத் ்தக்க ்வைலைாற்று உண்தம்களின 
அடிப்தடயில நிறுவியுள்ளார. ்கடவுளர்கதள 
்மாழி ஆதிக்கத்தில முனத்வத்்தல என்து 
்மாழிககுப புனி்தத்த்தக ் ்காடுககும் த்ாககின 
விதள்வாய் எழுந்த ்சயல என்்ததையும் 
‘சி்வன’ எனற ்சால திைாவிட ்மாழி்களில 
இருநது்தான த்வ்த்மாழிககுச் ்சனறது 
என்த்த ஆய்்வாளர்கள்்வழி நினறும், சி்வ 
்வழி்ாடு ்தமிழர்களின ்்தானம ்்தய்்வ 
்வழி்ாடு என்த்தக ்கரோட்க மாநிலைத்தின 
்்லலைாரி மா்வடடத்தில ்காணப்டும் 
்த்்தாயிைம் ஆண்டு்கடகு முற்்டட ‘சி்வலிங்கம்’, 
‘ ே ந திசிதலை ’  த ் ான ற  ் ்த ா லலியல 
ஆ்தாைங்கதளாடும் நிறுவியுள்ளார.

இலைககியங்களில சங்கம் இருந்ததமககு 
ஆ்தாைமாை ்வா்தங்கதள எடுத்துதைககும் 
நூலைாசிரியர, அத்தத்வதளயில அறிவுககுப 
புறம்்ாை புதைவு்கதளயும் சுடடிக்காடடி ஏற்்க 
மறுககினறார. சானறா்க, கி.பி. ்திைான்காம் 
நூ ற் ற ா ண் டி ல  ்வ ா ழ் ந து  ம த ற ந ்த 
ேச்சிைாரககினியர மனைன நிலைந்தரு திருவின 
்ாண்டியன 24,000 ஆண்டு்கள் ஆடசி புரிந்த்தா்கத் 
்்தரிவிககினறார. ஆண்டு்கள் ்கணகத்கப 
்்ாறுத்்த்வதை இது ் ்ாய்யுதை்தான, எனினும் 
அ்வன நீண்ட ோட்கள் அைசாண்டான என்து 
்்தளி்வாகிறது .  அ்தைால்த ான அ்வன 
‘்ேடிதயான’ எனற அதட்மாழியால 
அ த ழ க ்க ப ் ட டு ள் ள ா ன .  ஆ ழி ப 
்்ரு்்வள்ளத்தில நீநதிக ்கதைதசரந்த அ்வன 
்கடல விழுஙகிய ்தன ோடடின நிலைப்ைபபிற்கு 
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ஈடாை நிலைத்த்த மற்தற மனைர்களிடமிருநது 
்்வன்றடுத்துள்ள ்சய்தி ்கலித்்்தாத்கப 
்ாடல ஒனறின மூலைமா்க அறியக கிதடப்்தா்கக 
குறிபபிடுகினறா ர .  நிலைந்தரு திருவின 
்ாண்டியனுககு ்வழங்கப்டட ‘்ேடிதயான’ 
எனற அதட்மாழி பிற்்காலைத்தில விஷணு 
்வழி்ாடடிலும் புதையப்டடத்த நூலைாசிரியர 
பின்வருமாறு ்திவு ்சய்துள்ளார. “விஷணு 
்வழி்ாடடிலும் பிை்லைமதடயத் ்்தாடஙகிய 
மி்கப ்ழங்காலைத்தில ‘்ேடிதயான’ எனற 
அதட்மாழி விஷணுவிற்கு சூடடப்டடு 
“ ் ேடிதய ா தை  த்வங்கட்வ ா ”  எனறு 
திவயபிை்ந்தத்தில கூறப்டுகிறது. திருமால 
்வழி்ாடு பிை்லைமதடயக ்க ா ைணதம 
மனைர்கதள ைாமன, ்லைைாமன, கிருஷணன 
த்ானற்வர்கதள மாலை்வனின அ்வ்தாைங்கள் 
எனறு குறிபபிடடது்தான எனறால அது 
்்ாய்யிலதலை. அத்தப த்ானறு ஒரு 
முயற்சியா்கத்்தான ்ேடிதயானின ்்யதையும் 
திருமாலுககு உரிதமயாககியிருககிறார்கள்”.

்ாண்டிய ோடடில சங்கம் இருந்தத்தயும் 
அதில ்லத்வறு புலை்வர்கள் ்மாழி குறித்து 
வி்வாதித்்தத்தயும் ் ாண்டிய மனைன 
புலை்வர்கதளாடு உதையாடி மகிழ்ந்தத்தயும், 
்தமிழ்ச் சங்கம் மதுதையில மக்களுககு 
மகிழ்விதைத் ்தந்தது என்த்தயும் ்கலித்்்தாத்க, 
மதுதைக்காஞசி, புறோனூறு ்ாடல்களின 
உ்தவிதயாடு நூலைாசிரியர நிறுவியுள்ளார.

மதுதைககு கூடலே்கர எைப ்்யர 
அதமந்த்தற்்காை ்காைணத்த்த விளககும் 
நூலைாசிரியர இது ேதி்களின கூடலைால 
ஏற்்டட்தலலை. ஏ்ைனறால, மதுதையில 
த்வத்கதயாடு எந்த ேதியும் கூடவிலதலை. 
மாறா்க, புலை்வர்கள் ்லைர கூடி ஆய்வு ்சய்து 
்தமிழ் ்வளரத்்த்தன ்காைணத்திைாதலைதய ‘கூடல 
ே்கர’ எைப ்்யர ்்ற்றிருக்கக கூடும் 
எனகிறார.

தமலும், ்தமிழ்ப ் ்யர்கதள ஆரியமாககும் 
முயற்சியில சமயத்த்தாடும் சமஸ்கிரு்தத்த்தாடும் 
் ்த ாட ர புப்டுத்தி  உரு்வ ா க ்க ப்டட 
த்வ்தாைண்யம் (மதறக்காடு), உத்திை்ாண்டியன 
(்காய்சிை்வழுதி) த்ானற ்வாரத்த்த்கதள 
தமற்த்காளா்கக ்காடடியுள்ளார.

சங்கம் இருந்தத்த ஆ்தாைங்கதளாடு நிறுவும் 
நூலைாசிரியர ்தமிழ் நிலைத்த்த ஆரியப ் ண்்ாடடு 

்வதளயத்திற்குள் ்்காண்டு ்வரு்வ்தற்்கா்க 
ஆரியர்களால ்கடடதமக்கப்டட ்லத்வறு 
அ்கஸ்தியர்களும் ஒரு்வதை எனறு நிறுவி அ்தன 
மூலைம் ஆரியத்திற்குப புனி்தத்த்தக ்கடடதமக்க 
தமற்்்காண்ட முயற்சி்கதளயும் ்திவு 
்சய்துள்ளார.

்தமிழறிஞர்களின த் ாற்று்தலுககும் 
்்ருதமககுமுரிய ்கருத்தியலைாை ்லைமூரியா 
்கண்டத்தின ேம்்்கத்்தனதமதய நூலைாசிரியர 
த்கள்விககுள்ளாககுகினறா ர .  பூமியின 
தமயப்குதியில நிலை அடுககு்கள் ே்கர்வ்தால 
்கண்டங்களின இடம்்்யரவு நி்கழ்நதுள்ள்தாய் 
நிரூபிக்கப்டடுள்ள த்வதளயில ்கண்டங்கள் 
எ து வு ம்  ்க ட லி ல  மூ ழ் கி ய ்த ா ய் 
நிரூபிக்கப்டவிலதலை. எைத்வ ்லைமூரியாக 
்கண்டம் இருந்த்தற்்காை ்வாய்பபிலதலை எைக 
குறிபபிடுகினறார.

்தமிழர ்வைலைாற்றுத் ்்தானதமதயயும், 
இலைககிய மாண்த்யும் மதறப்்தற்்கா்கத்வ 
திடடமிடட சிலை ்சாலலைாடல்கதளயும் 
்வா்தங்கதளயும் முனத்வப்்வர்கள் உண்டு. 
அ்வற்றுள் ் ்தால்காபபியத்தின ் ்யர குறித்தும், 
்காலைம் குறித்தும் சிலை வி்தண்டா்வா்தங்கள் 
முனத்வக்கப்டு்வதுண்டு. இ்ததை நூலைாசிரியர 
‘்காபபியம்’, ‘்காவியம் ஆகிய இைண்டு 
்சாலலிற்்காை முைண்்ாடு’, ‘ஒலியியல 
அதமதி ’  ( P h o n o l o g y )  ‘ ்கல்்வடடு 
ஆய்்வாளர்களின குறிபபு்கள்’, ‘்்வளிோடடு 
்மாழிநூல அறிஞர்களின த்காட்ாடு்கள்’ 
த ் ா ன ற ்வ ற் றி ன  அ டி ப ் த ட யி ல 
முறியடித்துள்ளார. தமலும், ் ்தால்காபபியதைப 
பிைாமணைா்கக ்காடட தமற்்்காள்ளப்டட 
முயற்சி்கதள நூலைாசிரியர விளககியுள்ளார. 
“்காபபியன” எனனும் ் சாலலுககு, ‘த்வளாளன’, 
‘உழ்வன’ எனனும் ்்ாருள் உள்ளது.
இருபபினும் ் ்தால்காபபியதைப பிைாமணர்கள் 
அதி்கம் ்வசிககும் ஊைாை ்காபபியககுடிதயாடு 
்்தாடரபு்டுத்தியுள்ளைர எனகிறார.

்தன ்வைலைாறு அறியா்த இைம் ்வைலைாற்றில 
அழிந்்தாழியும் என்ார்கள். ்்தாலகுடிப 
்்ருதம ்்காண்ட ்தமிழ்ககுடியின ்வைலைாறு 
திரிக்கப்டடுப ்ைப்ப்டும் இச்சூழலில 
்தமிழ்ச் சங்கம் ்மய்யா? புதை்வா? எனனும் 
இநநூல இனதறய ஆய்்வாளர்களுககுத் 
த்தத்வப்டும் ஒனறாகும்.    l
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நேர்காணல்
கப்ப்ைோடடிய ்தமிழன் வ.உ.சி. என்று கசோன்னோ்ை 

்்போதும. கரஙலகயோ முருகன் என்ற க்பயலரயும ் சர்த்்த 
உச்சரிப்பவர் ்பைர். வ.உ.சி.யின் ்பறறோளர், வ.உ.சி. 
ஆயவோளர், வ.உ.சி.யின் மீது தீரோக கோ்தல் ககோண்டைவர். 
நூைகர், ்தமிழின் ்பன்முகத ்தளஙகளில் இயஙகும 
ஆயவோளர், அறியப்படைோ்த ்பைவறறின் ஆவணப க்படடைகம 
இவர். கோடு ்மடுகளில் எல்ைோம அலைநது திரிநது 
்பழஙகுடிகளின் வோழவியலைப க்போது கவளிககுக ககோண்டு 
வந்தவர். பிரதி்பைன் எதிர்்போரோ்தவர், உலழபல்ப்ய ்தன் 
மூை்தனமோகக ககோண்டைவர். இத்தலகய சிறபபு வோயந்த 
திரு. கரஙலகயோ முருகன் அவர்கலள வ.உ.சி. 150 ஆவது 
பிறந்தநோலளகயோடடி புதிய புத்தகம இ்தழுககோக  கசய்த 
்நர்கோணல் உஙகள் வோசிபபிறகோக. 

உங ்கள்  இளமை க ்க கா லம்  குறி த்து 
ச�கால்லுங்கள். செஙம்கயகா முரு்கன் என்்பவர் 
எப்்பகாதும் நூல்்களின் பின்்கா்ல்ய 
திரி்பவெகா?

ோன 1972 ்வாககில திருவிலலிபுத்தூர 
அருத்க குனனூர எனற கிைாமத்துலை பிறநத்தன. 
எனனுதடய இளதமக ்காலைம் என்து ஏழ்தம 
மிகுந்த சா்தாைண  குடும்்த்தில பிறந்த்வன்தான. 
எனனுதடய சிறு ்வயதிதலைதய வி்வைம் அறிந்த 
ோளிலிருநது என அம்மா  ் க்க்வா்த தோயால 
மி்கவும் துனபுற்ற்வர. அப்ா  வி்வசாயி. 
இரு்வருதம ்டிக்கா்த்வர்கதள. ்்ற்தறார்கள் 
்ள்ளிப்டிபபுககு அவ்வளவு முககியத்து்வம் 
்தைாவிடடாலும் மதிய உணவுக்கா்க ் ள்ளிககுச் 
்சலலும் ஏைாளமாை கிைாமத்து மாண்வர்களில 
ோனும் ஒரு்வன.  ்ள்ளிககூடத்திற்குப த்ாய் 
்வந்த பிறகு இைவு 9.00 மணி ்வதை திைமும் 
்டடாசுககு ்தாள் சுற்று்தல த்வதலை, இைவில 
்வயல ்்வளியில ்தண்ணீர ்ாய்ச்ச ்சலலும் 
த்ாது விளககு பிடித்்தல, அதையாண்டு, முழு 
ஆண்டு த்தரவு விடுமுதறக ்காலைங்களில 
்கடடட த்வதலைககு சித்்தாள் ்ணியாளைா்கச் 
்சல்வது, ்கலலூரி ்காலைங்களில  ஆயில 
மில்களில புண்ணாககு அள்ளும் த்வதலை 
த்ானற ்லை உடல உதழபபு த்வதலை்கள் 
மூலைமா்க அடுத்்த ஆண்டு ்கலவித் த்தத்வ்களுககு 
ோதை சம்்ாதித்து ோதை ்ள்ளிக ்கலவிக 
்கடடணம் ்சலுத்தி ்டித்து ்வந்த்வன. 
நூலை்கத்திற்குப த்ாய் அதைமணி தேைம் கூடப 
்டிப்த்த அோ்வாசியமாைது எனற சூழலில 
இருந்த குடும்் நிதலை.  திைசரி த்தத்வக்கா்க 
குடிதசத் ்்தாழில மாதிரி ்டடாசுககு ்தாள் 
சுற்று்வது அனதறய ோளில எங்கள் ் குதி்களில 

்்ரும்்ாலைாை கிைாமத்தில வீடடில உள்ள 
உறுபபிைர்கள் அதை்வரும் தசரநது இந்த 
த்வதலை்களில ஈடு்டு்வதுண்டு. ்வளரநது ்வரும் 
இள்வயதிதலைதய ்கலலூரி இளங்கதலை ்டட 
்டிபபில நுதழயும் த்ாது ்்தாடரநது ஒரு 
்வருட ்காலைத்திற்குள் அம்மா, அப்ா இறநது 
த்ாய் விட ்கலலூரி ் டிபபு மி்கச் ச்வாலைாை்தா்க 
மாறி விடட சூழலில எைது மூத்்த இைண்டு 
அண்ணன்களின உ்தவியுடன இளங்கதலை 
த்வதியியல துதறயில ்டித்து முடித்து  
டி.டி.த்க. குரூபத்ச் சாரந்த லைண்டன ைப்ர 

்கம்்்னியில ்தைக்கடடுப்ாடடு ஆய்்வாளைா்க 
சிலை ்காலைம் ்ணி. பினபு ்சனதையில உள்ள 
த்களம்்ாக்கத்தில ் டகஸ்தடல ்கம்்்னியில 
சிலை மா்தங்கள் ் ணி புரிநது விடடு  ் ்கமிக்கலஸ் 
்கம்்்னி எைது உடல நிதலைககு ஒத்து ்வைா்த 
சூழலில ்சனதை ்ல்கதலையில நூலை்கத் 
துதறயில தசரநது முது்கதலை முடித்த்தன. 
நூலை்கத் துதறயில ்டடம் ்வாஙகிய பினபு, 
மீண்டும் ்ணி த்தடல. இந்தச் சூழலில 
்சனதை எம்.ஜி.ஆர. ்ல்கதலைக ்கழ்கத்தில 
நூலை்கைா்க ்ணிபுரிநது ்்காண்டிருந்த திரு. 
கிருஷணமூரத்தி அ்வர்கதள ்தற்்சயலைா்க 
சநதித்து அறிமு்கம் இலலைா்த த்ாதும் ஏ்தா்வது 
நூலை்கத்துதறயில ்ணி இருந்தால எைககு 
்்தரிவிக்க த்வண்டிதைன.

வ.உசி.யின் மாபெரும் 
சுதேசிப் தொராட்த்ே 
வரலாற்றில் இருட்டடிப்பு 
பெய்து விட்டனர்...

கரங்�யா முரு�ன்   
சநதிபபு: முலனவர் ்போ. கெயக்ணஷ

்நர்கோணல்
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வ.உசி.யின் மாபெரும் 
சுதேசிப் தொராட்த்ே 
வரலாற்றில் இருட்டடிப்பு 
பெய்து விட்டனர்...

கரங்�யா முரு�ன்   
சநதிபபு: முலனவர் ்போ. கெயக்ணஷ

அ்வர்தான ்சனதை லிஙகிச் ்சடடித் 
்்தருவில மதறமதலையடி்கள் நூலை்கம் 
இருககிறது. ்்ரி்தா்க சம்்ளம் கிதடக்காது. 
ஆைால சும்மா இருப்்தற்கு அஙகு தசரநது 
்்காள்ளுங்கள். மி்கவும் ்சாற்்மாை 
சம்்ளம்்தான ்்காடுப்ார்கள் எனறார. அ்தன 
பினபு ்்தனனிநதிய தச்வ சித்்தாந்த நூற் 
்திபபுக ்கழ்கம் இயககுேர திரு. இைா. 
முத்துககுமாைசு்வாமி அ்வர்கதளச் சநதித்த்தன. 
1996 ஆம் ஆண்டு ்்வறுமதை 800/- ரூ்ாய் 
சம்்ளத்திற்கு உ்தவி நூலை்கைா்க ்ணிதய 
ஏற்றுக ்்காண்தடன.. 

ைமைைமலயடி்கள் நூல்கத்தில் உங்கள் 
்பங்களிபபு எவவகாறு இருந்தது என்்பம்தக 
கூைமுடியுைகா?

1996 ஆம் ஆண்டு மதறமதலையடி்கள் 
நூலை்கத்தில மி்கவும் ்சாற்்மாை சம்்ளத்தில 
த்வதலைககு தசரநத்தன. சம்்ளம் எனறால 
எைது  த ்டசில  ்வ ா ஙகு்்வ ர ்களின 
ச ம்்ள த்த்தவிட  ஏ்ழடடு  மடஙகு 
குதறவு்தான. ்டித்்தது இளநிதலை ்டடப 
்டிபபு த்வதியியல. முது்கதலையில நூலை்க 
அறிவியல. நூலை்கம் தசரும் முனபு ்வதை 
்்ாது்வா்க திைசரி, ்வாை, மா்த இ்தழ்்கள் 
்டிககும் எந்தப ்ழக்கமும் கிதடயாது. 
ஏ்ைனில பினபுலைமும் அ்தற்்காை ்வசதி 

இலலைாமல இருந்த்தாலும் ஒரு ோள் விடுமுதற 
எனறாலும் ஏ்தா்வது கூலி த்வதலைககு ்சனறு 
சம்்ாதிககும் நிதலையிலிருந்தது்தான.

ஆத்கயால ் சாலலிக ் ்காள்ளும் அளவுககு 
ஆஙகிலை ்மாழிப புலைதமயும் கிதடயாது. 
்தமிழ் இலைககியங்கள் குறித்தும் ஓைறிவும் 
கிதடயாது. ஆைால மதறமதலையடி்கள் 
நூலை்கம் என்து ்தமிழ் இலைககிய அறிவு 
்்ாககிஷங்களின ்கடல எைலைாம். இைண்டு 
மா்தங்கள் ஒனறும் புரியாமல  ்சனறு 
்்காண்டிருநத்தன.

அப்டியாை தேைத்தில்தான 80 ்வயதிற்கும் 
தமலைாை முதிய்வர ்்வ. ோைாயணசாமி 
அ்வர்கள் ்தைது ்வாழ்ோளில சுமார 25 
்வருடங்களுககும் தமலைா்க  ோள் ்த்வறாது 
நூலை்கத்திற்கு ்வநது ் யன்டுத்தும் ே்ர இ்வர. 
நூலை்கத்தில உள்ள அதைத்து புத்்த்க அடுககு 
்வரிதசயில உள்ள 30,000ககும் தமற்்டட 
புத்்த்கங்கள் எஙகு உள்ளது என்த்த ்்தரிந்த 
ஆளுதமயாளர.இைண்டு மா்த இதட்்வளிககு 
பினபு எனனிடம் குசலைம் விசாரித்து விடடு 
திைமும் ்வநது உட்காரநது ்்காண்டு வீணா்க 
்்ாழுத்த ்கழிக்காதீர்கள். இந்த நூலை்கத்த்த 
்யன்டுத்திக ்்காள்ளுங்கள். ்தமிழில 
இனறுள்ள அத்்ததை ஆளுதம்களும் இந்த 
நூலை்கத்த்த ் யன்டுத்திய்வர்கள்்தான எனறார.

உைககு ஆ.இைா. த்வங்கடாசலை்திதய 
்்தரியுமா எனறார?

எைககுத் ்்தரியாது எனதறன. 

நீ இப்்ாழுது உட்காரநதிருககிறாதய! 
அந்த சீடடில உட்காரநது இனறு ோடறிந்த 
அறிஞர ஆகியிருககிறார எனறார! இப்டியா்க 
ஒரு உத்த்வ்கத்த்த எைககு ்்காடுத்்த்வர  
த்வ.ோைாயணசாமி அய்யா அ்வர்கள்.

உனதைப ்ாரத்்தால கிைாமத்திலிருநது 
்வநதுள்ளாய். வி்வைம் இலலைாமல இருககிறாய். 
மு்தலில இந்த நூலை்கத்தில உள்ள நூல்களிதை 
திைமும் ்ார எனறார. 

இ்வர மடடுமலலைாது ்வநது த்ாை ்லை 
்தமிழறிஞர்கள் ஆ.இைா. த்வங்கடாசலை்திதய 
குறிபபிடு்வதும்  ்வழக்கமா்க இருந்தது. 
ஆைால ்தமிழ் பினபுலைம் இலலைாமல இந்த 
நூலை்கத்த்த த்கயாள்்வது மிக்க சிைமமாை 
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விஷயம் எனறு மடடும் ்்தளி்வாகி விடடது. 
தமலும் ஆ.இைா.த்வ. த்வ த்ானறு ோமும் 
்வைமுடியா்தா எனற ஏக்கத்த்த எனனுள் மு்தன 
மு்தலில வித்தத்்த்வர முதிய்வர ்்வ.
ோைாயணசாமி அ்வர்கள்.

மு்தலைா்வ்தா்க மு. ்வை்தைாசைாரின ்தமிழ் 
இலைககிய ்வைலைாறு நூலிதை எடுத்து ்தநது 
எனனிடம் ஒரு ்வாைத்தில ்டித்து விட 
த்வண்டி அனபு ்கடடதள இடடார. ோனும் 
்டித்துக குறிபபும் எடுத்துக ்்காண்தடன.

அடுத்்த்தா்க ்கா.சு.பிள்தள அ்வர்களுதடய 
்தமிழ் இலைககிய ்வைலைாறு இைண்டு ்ா்கங்கள் 
்்காடுத்து ்டிக்க த்வண்டிைார. 

இந்த ்தடத்வ ்்காஞசம் ்காலைம் எடுத்துக 
்்காண்டு ்டித்து முடித்த்தன. மீண்டும் 
அ்வரிடம் ்கா.சு. பிள்தளதய ் டித்து முடித்்தத்த 
கூறிதைன. 

அ்வர  எனதை விடட் ாடிலதலை . 
இைண்தடயும் ்டித்து முடித்துவிடடாய். 
இறுதியா்க இன்ைாரு இலைககிய ்வைலைாற்தற 
்்காடுத்்தார. 

அது ்தஞதச சீனி்வாச பிள்தள எழுதிய 
்தமிழ் இலைககிய ்வைலைாறு. அதுவும் இைண்டு 
்ா்கங்கள். இந்த ்தடத்வ மிகுதியாை ்காலைம் 
எடுத்துக ்்காண்தடன. ஏ்ைனில சீனி்வாச 
பிள்தளயின ்தமிழ் இலைககிய ்வைலைாறு 
்்ரும்்ாலும் ்காலை ஆைாய்ச்சிதய நிறுவும் 
வி்தத்தில ் ்காண்டு ் சல்வார. ஆ்க குதறந்தது 
இைண்டு மா்த ்காலை இதட்்வளியில மூனறு 
நூல்கதள ்டித்து முடித்்தவுடன மதறமதலை 
அடி்கள் நூலை்கத்தில உள்ள புத்்த்க அடுககு 
்வரிதசதய புரிநது ் ்காள்ளவும் உ்தவியத்தாடு 
மடடுமலலைாமல ோைாயணசாமி அய்யா மூனறு 
புத்்த்கங்கதளயும் ஒபபிடடு ஒரு ்கடடுதை 
்வடி்வமா்க எழு்தச் ்சாலலி த்கடடார. அ்வர 
்்காடுத்்த அந்த ்யிற்சியால ்தமிழ் எனதை 
ஆட்்காண்டு விடடது எைலைாம். ்தற்்்ாழுது 
புத்்த்கங்கதள மடடும் த்கயாள்்வ்தற்கு 
த்ாதுமாை்தா்க இருந்தது. ்தமிழ் இ்தழ்்கள் 
குறித்து ்டிக்க மா.சு.சம்்ந்தனின நூலிதை 
்டிக்கச் ்சாலலி ்வற்புறுத்திைார. அ்ததை 
்டித்து முடித்்தவுடன இ்தழ்்கள் பிரித்வயும் 
எளி்தா்க த்கயாண்டு விடதடன. 

எைது ்காலைத்தில்தான நூற்றுக்கணக்காை 
்தமிழ் அரிய உதிரி இ்தழ்்களிதை சுத்்தம் ் சய்து 
்வகுபபு ்டடியலிடடு ்வரிதச்டுத்தி 
த்வத்்த்தன விதள்வா்க மா.இைாசமாணிக்கைார 
்தமிழ் இ்தழியல ஆய்வு தமயமும், (ம.ைா.
அைசு) மற்றும் உலை்க ்தமிழாைாய்ச்சி நிறு்வைமும் 
இதணநது ேடத்திய இ்தழியல ்கருத்்தைஙகு 
்சாற்்்ாழிவு்களுககு மி்கவும் உ்தவி்கைமா்க 
இருந்தது. ்சாற்்்ாழிவில ்கலைநது ்்காண்ட 
அதைத்து த்ைாசிரியர்களுககும் ோன 
்வரிதசப்டுத்திய இ்தழ்்கள் உடைடியா்க 
கிதடக்க ்வழி ்சய்திட த்ரு்தவி புரிநத்தன. 
ம.ைா. அைசு ்தவிை யாரும் எைககு ேனறிகூட 
்்தரிவிக்கவிலதலை.  இ்வர்கதள எழுதும் 
த்ாது ேம்மால ஆய்வுக ்கடடுதை எழு்த 
முடியா்தா எனற எண்ணம் உரு்வாகிய ்காலைமும் 
்வந்தது.

்்வ .  ே ா ை ா யணச ாமி  அ்வர ்கள ால 
எழு்தப்டட “தஜ.த்க.: ்தனி ்வழி ேடந்த 
அற்பு்தஞானி” எனற புத்்த்கத்த்த ்்காடுத்து 
்டிக்கச் ் சானைார. தஜ.த்க.யின ்தத்து்வங்கள் 
புரிநது்்காள்்வது மி்கவும் சிைமம். தமலும் 
்தத்து்வஞானி்களுதடய ்வைலைாற்று நூல்கள் 
்டித்்த அனு்்வமும் எைககு கிதடயாது. 
ஆைால மி்க எளிதமயா்க சைளமாை ேதடயில 
எழுதி இருந்தார. ் டித்து முடித்்ததும் அ்வரிடம் 
புத்்த்க சாைாம்சம் குறித்து சிலைாகித்து த்சி 
்்காண்டிருநத்தன

அப்்ாழுது ோைாயணசாமி அ்வர்கள் “நீ 
இபத்ாது த்சிைாதய! அ்ததை மூனறு ் க்க 
அளவில எழுதி ் ்காடுக்க முடியுமா”  எனறார. 
தஜ.த்க. குறித்து மூனறு ்க்கம் அடஙகிய 
்கடடுதையா்க எழுதி ்்காடுத்து விடதடன.  
பினபு அ்வர திைமணி அலு்வலை்கத்துககு 
எடுத்துச் ்சனறு திைமணி சி்வகுமார 
அ்வர்களிடம் இந்த ்கடடுதை ேனறா்க இருந்தால 
அச்சிடுங்கள் எனறு கூறி ்்காடுத்து ்வநது 
விடடார. தமலும் அந்த ்வாைம் தஜ.த்க. பிறந்த 
திைம். 

திைமணி ்கதிரில “ோன ம்கான அலலை’’ 
எனற ்ததலைபபில 1996 ஆம் ஆண்டு பிபை்வரி 
மா்தத்தில தஜ.த்க .  குறித்்த ்கடடுதை 
்்வளியாைது. ்கடடுதை ்்வளியாை ோள் 
அனறு ்வழக்கம் த்ால நூலை்கத்தில ் ணிபுரிநது 
்்காண்டிருநத்தன. அய்யா ் ்வ. ோைாயணசாமி 
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அ்வர்கள் இைண்டு திைமணி இ்தழ்்களிதை 
எைக்கா்க ்வாஙகி ் ்காண்டு ்வந்தார. இத்துடன 
புதிய உயை ை்க தமத்ைா ஒனறும் ்வாஙகி 
்வந்தார.

தேைா்க எைது சீடடின அருத்க ்வந்தமரந்தார. 
அதைத்து ்ணியாளர்கதளயும் ்வை்வதழக்க 
த்வண்டிைார. எைககு ஒனறும் புரியவிலதலை. 
ஏன எனறும் இலலைா்த்வாறு ஆை்வாைமா்க 
இருககிறார எனறு புரியவுமிலதலை.

அதைத்து ்ணியாளர்களும் குழுமியிருந்த 
சூழலில திைமணிக ்கதிரில ேடுப்க்க சிறபபுக 
்கடடுதை ்்வளியாகியத்த உங்கள் சார 
எழுதியது எை உடன த்வதலை ்சய்்த 
்ணியாளர்களிடம் ்காண்பித்்தார. �்ை.
முரு்கன’எனற எைது ்்யதை ்கண்டதும் 
எனைால ேம்் முடியவிலதலை. மீண்டும் 
அ்வரிடம் எைது ் ்யைா? எனதறன. ஏ்ைனில 
்ததலைபபு ோன இடவிலதலை. திைமணி 
ஆசிரியர குழுவிைர இடட ்ததலைபபு. அந்த 
தேை மகிழ்ச்சிதய எனைால வி்வரிக்க 
இயலைவிலதலை. சா்தாைண கிைாமத்திலிருநது 
்வநது திைமணியில மு்தன மு்தலில ் ்வளியாகிய 
இந்த ்கடடுதைதய புரிய த்வக்க முடியா்த 
அளவுக்காை ்்தாடரபு்கள்்தான எனனுதடய 
ேண்்ர்களும் உறவு்களும். அய்யா ோைாயணசாமி 
அ்வர்கள் திைமணிக ்கதிர ்வாஙகி ்வந்த்தால்தான 
இந்த வி்வைதம எைககு ்்தரிய ்வந்தது. 
எனனிடம் ்ணம் இருக்காது என்த்தயும் 
அ்வைா்கத்வ உணரநது ்்காண்டு நூலை்கத்தில 
்ணிபுரிந்த ோனகு த்ருககும் அனறு 
்வதடயுடன ஸ்்்ஷல ்காபியும் ்வாஙகி ்வைச் 
்சாலலி சிறிய அள்வாை ்்காண்டாடடமும் 
மகிழ்ச்சியும் நிதறந்த ்்ாழு்தாய் ஆககி 
விடடார. இறுதியா்க இனறு மு்தல நீயும் 
எழுத்்தாளாைா்க ்யணிக்க எனனுதடய 
்வாழ்த்து்கள் எனறு கூறி விடடு உயரை்க த்ைா 
ஒனதற அன்ளிப்ா்க ்வழஙகி எனதை 
ஆசீர்வதித்்தார . இப்டித்்தான நூலை்கப 
்ணிதயாடு தசரநது எழுத்துத் துதறயிலும் 
்காலைடி த்வத்த்தன. 

நூல்கத்துமை ஏன் உங்களுககுப பிடித்்தது? 
அந்தப ச்பகாறுபபு உங்கமள என்்சவல்லகாம் 
ச�யய மவத்திருககிைது?

எந்த திடடமிடலும் கிதடயாது. ்சாலலைப 
த்ாைால என சு்ா்வதம சித்்தன த்ாககு 

சி்வன த்ாககு, எனறு அனறனதறய ோளிதை 
்கடத்திைாதலை த்ாதும் எனற மைவிைகதியுடன 
இ ரு ந ்த  ்க ா லை த ம .  ் ச ன த ை யி ல 
மதறமதலையடி்கள் நூலை்கத்தில த்வதலை ் சய்்த 
த்ாது ்லை ்தமிழ்த் துதற ்வலலுேர்கள் 
்வரு்வார்கள். எைககு அறிவுதை கூறு்வார்கள். 
இள்வயதிதலைதய அம்மா, அப்ா இழந்த 
்காைணத்்தால எனைத்வா யாருடனும் ்்ரிய 
்்தாடரபு இலலைாமல ்தனிதமயா்க சுற்றிக 
்்காண்டிருபத்ன. அந்த சமயங்களில 
்லத்வறு ஆனமீ்க  மற்றும் தய ா ்க ா 
சம்்ந்தப்டட்வர்கள் ்்தாடரபும் இயலபில 
்வாய்க்கப ் ்ற்று ் சனதை முழு்வதும் உள்ள 
்சனதை சித்்தர சமாதி்கதளத் த்தடி அதலைநது 
அஙகு த்ாய் ்தனிதமயா்க ் ்ாழுத்தக ்கழித்்த 
்காலைமும் உண்டு. அந்தச் சமயங்களில 
்டடிைத்்தார ் ாடல்கள் முழுதமயா்க மைைம் 
்சய்்வதுண்டு.  ஒரு முதற மதறந்த 
மதிபபுககுரிய நூலை்கரும், தைாஜா முத்த்தயா 
ஆைாய்ச்சி நூலை்கத்த்த ்சதுககியதில முககிய 
்ங்காற்றிய்வருமாை திரு. சங்கைலிங்கம் 
என்்வதை மு்தன முதறயா்க மதறமதலையடி்கள் 
நூலை்கத்தில சநதித்்த த்வதளயில அ்வர 
்தற்்சயலைா்க ்டடிைத்்தார உதையுடன கூடிய 
்தழய நூல்கள் ் டடியல ஏ்தா்வது நூலை்கத்தில 
உள்ள்தா எை த்கடட சூழலில ்தற்்சயலைா்க 
ோன ் டடிைத்்தாருதடய உடற்கூறு ்வண்ணம் 
்ாடதலை முழுதமயா்க ஒதை மூச்சில 
்டித்த்தன. அ்வர ஆச்சரியப்டடு த்ாய் 
எனதை மி்கவும் பிடித்துப த்ாய் விடடது. 
அச்சமயம் தைாஜா முத்த்தயா நூலை்கத்திற்கு 
்ணி ் சய்ய விருப்மிருந்தால ்வாருங்கதளன 
எனறார. மி்கச் ்சாற்்மாை சம்்ளத்தில 
த்வதலை ்சய்்வத்த அ்வதை அறிநது ்்காண்டு 
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மி்க ேலலை சம்்ளத்துடன ்ணியாற்று்வ்தற்கு 
அதழக்க, ோனும் ்தயாைாகி விட, அச்சமயம் 
எதிர்ாைா்த வி்தமா்க மாைதடப்ால மைணம் 
அதடநது விடடார. பினபு அ்வர ஏற்்்கைத்வ 
்சாலலிய ்காைணத்்தால எைககு த்வதலை 
கிதடத்்தது.  தைாஜா முத்த்தயா நூலை்கத்தில 
ஒரு ்வருடம் மடடுதம ்ணியாற்றிதைன. 
அ்தன பினபு மீண்டும் த்வதலை த்தடல. எம்.
டி. முத்துககுமாைசு்வாமி இயககுேைா்கச் 
்சயல்டட த்தசிய ோடடுபபுறவியல ஆய்வு 
நிறு்வைத்தில நூலை்க ை ா ்க  ்ணிபுரிந்த 
்காலைத்தில்தான ஆய்்வாளாைா்க மாறு்வ்தற்்காை 
சூழல ஏற்்டடது.

ஒரு நூல்கர் சில ்ேெங்களில் நூல்கெகா்க்வ 
இருநது விட்டுப ்்பகாய விடுகிைகார். நீங்கள் 
அதிலிருநது விலகி ஆயவகாளகாெகா்க ைகாறிய 
அனு்பவம் எவவகாறு அமைந்தது?

திரு. எம்.டி. முத்துககுமாைசு்வாமி அ்வர்கள் 
ேலலை ஆசிரியர. அ்வர நிறு்வைத்தில த்வதலை 
்சய்்த த்ாது தமல கீழ் எனற த்்தமிலலைாமல  
வி்வா்த உதையாடலில முடிந்த ்வதை 
எலதலைாதையும் ்ங்்கடுக்க த்வப்ார. 
அ்வர்தான எனதை நூலை்கதைத் ்தாண்டி 
ஆய்்வாளைா்க ் ரிமளிப்்தற்கு ்வழி ்வகுத்்த்வர. 
அ்வர எனை நூல ்டித்்தாலும் வி்வாதிப்ார. 
நூல மடடுமலலைாது இதச , சினிமா , 
இலைககியம், த்ானற விஷயங்கதள மி்கவும் 
நுட்மா்க அணுகு்வ்தற்கு ்வழி்காடடிய்வர. 
ோன ் ள்ளிப ் டிபபு மற்றும் ்கலலூரி ் டிபபுக 
்காலைம் ்வதை அைா்வசியமாை ்சலைவு எனறு 
நிதைத்துக ்்காண்டு ஒரு ்தடத்வ கூட  
சுற்றுலைா ் சல்வ்தற்கு ்வாய்பபிலலைாமல இருந்த 
எைககு இநதியா முழுதமயும் ்சனறு 
ோடடுபபுற ்வழக்காற்று ஆய்்வாளைா்க 
உருமாறிய ்காலைமும் இஙகு ்ணி ்சய்்த 
்காலைம்்தான. புலைதம மிக்க ஆஙகிலைம் 
இலலைாமல இருந்த த்ாதும் ஒரு ஆய்்வாளன 
்கள ஆய்வில அந்த இடம், சூழல அதைத்தும் 
உற்று தோககு்தல எவ்வளவு சிறந்த அறிவு 
என்த்த விளக்க அ்வை்வரககு ்தாய்்மாழிதய 
த்ாதும் எனறு ேம்பி எனதை ்கள ஆய்வுககு 
அனுபபி த்வப்ார. ோன மடடும் எைது 
ஆய்வுஅறிகத்கதய எப்்ாழுதும் ்தமிழில்தான 
்்காடுபத்ன. இநதிய அளவிலைாை ்யணம் 
எைககு எலலைா இைத்்த்வர்களின மைபு 

் ண் ் ா டு ,  இ ை ்வ த ை வி ய ல , 
்ண்்ாடடுககிதடதயயாை ஒபபுதம, சடஙகு, 
இதச, ஓவியம், ்வாய்்மாழி ்வைலைாறு, 
உணவுப ்ண்்ாடு, இதச்வாணர்கள் த்ானற 
்லை விஷயங்கதள அறிய ஏது்வா்க அதமந்தது.

்பழஙகுடி்கள் குறித்்த உங்கள் ்பயணமும் 
அது குறித்்த நூலும் உங்களுககு ்தந்த 
அனு்பவங்கள்...

இ ந தி ய ா  முழுதமயும்  ் ழஙகுடி 
மக்களிதடதய ்யணித்து ்வாய்்மாழி 
இ லை க கி ய  ்வ ை லை ா ற் த ற  ் ்த ா கு த் து 
ஆ்வணப்டு த்தும்  ்ணிக ்க ா ்க த் ்த ா ன 
நூலை்கைா்கத்வ இருநது ்்காண்டு ்ழஙகுடி 
மக்கதள தோககி ்கள ஆய்வு ்சனதறன. 
அருணாசலை பிைத்தசத்தில மினதயாங ஆதி 
்ழஙகுடி மக்கள் சடஙகு ்வழி்ாடடில இடம் 
்்றும் அ்ங ்கத்தப்ாடல, அசாம் 
மாநிலைத்தில ்டடிைா்ா ்ழஙகுடி்களிதடதய 
ஓஜா்ாலி ்கத்தயாடல நி்கழ்வு மற்றும் 
ைாஜ்ானசி சமூ்கத்்தாரின மாைசா த்தவி 
்கத்தப்ாடல, மத்திய இநதியாவில மாண்டலைா, 
டிண்தடாரி  ம ா்வடடத்தில த்க ாண்டு 
்ழஙகுடி்களிதடதய ்கத்தப்ாடல நி்கழ்த்தும் 
்ர்தான இைத்்த்வர நி்கழ்த்தும் சடஙகு நி்கழ்வு, 
ஒடிசா மாநிலைத்தில ்காலை்கண்டி மற்றும் 
ேவு்டா மா்வடடத்தில ்வாழும் த்காண்டு 
மற்றும் பூஞசியா ் ழஙகுடி்களின ்கத்தப்ாடல 
நி்கழ்வு, ைாயலைசீமா மாநிலைத்தில அைந்தபூர 
்குதி்களில ்வாழும் மாலைா ் டடியல சாதியிைர 
நி்கழ்த்தும் அக்கம்மா்காரு ்கத்த நி்கழ்வு, 
்கரோட்க மத்திய ்குதி்களில ்வாழும் குரு்ா 
சமூ்கத்திைருதடய மயிலைாைாலிங்கா சடஙகு 
்கத்தப்ாடல நி்கழ்வு ஆகிய்வற்றின ்கள 
ஆய்வு தமற்்்காண்ட்வன. இந்த ்யண 
அனு்்வங்களிதை ோடகுறிபபு மாதிரி எழுதி 
த்வத்திருநத்தன. ேண்்ர ்கடற்்கைய் அ்வர்கள் 
குமு்தம் தீைாேதியில ்்தாடர ஒனறு எழு்த 
த்வண்ட, அந்தத்்்தாடர “அனு்்வங்களின 
நிழல ்ாத்த� எனற ்்யரில ்்வளி்வநது 
எைககும் அதில ேலலை ்்யர கிதடத்்தது. 
அந்த ் ்தாடரிதை விரி்வாககி ்வம்சி ் திப்்கம் 
மூலைமா்க நூலைா்க ்்வளி்வநது ்தமிழ்க அைசு 
விருது உட்ட ஆைந்த வி்கடன விருது, 
திருபபூர ்தமிழ் சங்க விருது  த்ானற ஆறு 
விருது்கள் கிதடத்்தை. 
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இந்த நூலினுககு அணிநதுதை ்வழஙகி 
்வாழ்த்திச் சிறபபு ்சய்்த்வர மானுடவியல 
அறிஞர, த்ைாசிரியர ்க்த்வத்சலை ்ாைதி 
அ்வர்கள் இந்த நூலின ்யதை ஒரு்வர 
்வாசிப்்தால மடடுதம உணைமுடியும். 
திைாவிடவியல ஆய்வில எனறும் த்சப்டக 
கூடிய ஒரு நூலைா்க இருககும். இநதியா 
முழுதமயா்க ்யணித்து ஒபபியல நிதலையில 
்வழக்காறு்கதளயும், ்ண்்ாடடிதடதயயும் 
ஆைாய்நது எழு்தப்டட நூல இது எை 
பு்கழாைம் சூடடிைார. எைககு விருது்கதள 
விட த்ைா. ்க்த்வத்சலை்ாைதியின இந்த 
மதிபபீடு்தான எைககு கிதடத்்த மி்கப ்்ரிய 
விரு்தா்க நிதைககிதறன. 

த மலும்  ்ழஙகுடி ்கள்  எனற ா தலை 
ோ்கரி்கமற்ற்வர்கள் எனற ்்ாதுபபுத்தியில 
இருந்த மதிபபு ்கள ஆய்வுககுப பிறகு 
அ்வர்களது ்வாழ்வியல மதிபபீடு்கள் மனி்தத் 
்தனதம மிக்க்தா்கவும், அறவியல சாரந்த்தா்கவும் 
இருநது ்வரு்வத்த எனைால அறிய முடிந்தது. 

ைடங்கள் குறித்்த உங்கள் ்பயணம் ்பற்றிச் 
ச�கால்லுங்கள்?

ோன தமதலை கூறிய்டி மதறமதலையடி்கள் 
நூலை்கத்தில த்வதலை ்சய்்த ்காலைங்களில 
்சனதைதயச் சுற்றியுள்ள ்லை மடங்களுககு 
ேடநத்த ்சனறு இதளப்ாறு்தல ்்காண்ட 
்காலைம் அது. மதறமதலையடி்கள் நூலை்கம் 
அக்காலைத்தில தசாமு ்சடடியாருதடய 
இலலைம். இஙகு்தான ்வள்ளலைார ைாமலிங்க 
சு்வாமி்கள் ்கனனிச் ்சாற்்்ாழிவு நி்கழ்த்திய 
இடம் .  ் ச னதைதய ச்  சு ற் றி  ் லை 
ஜீ்வசமாதி்கதளத் த்தடி அதலையும் ்காலைத்தில 
்லை அடியார்களின ்்தாடரபும் எைககு 
்வாய்த்்தது.

்வட்சனதையில ்தமிழ் குருகுலை ்ள்ளிககு 
அடித்்தளமிடடது த்வ்தாநதி ்கை்ாத்திை 
சி்வபபிை்க ா ச  சு்வாமி்கள் .  இரு்்தாம் 
நூற்றாண்டின முற்்குதியில ்வட்சனதைதய 
தமயமா்க ்்காண்டு த்வ்தாந்த ்ேறி எனனும் 
அத்த்வ்த சமயத்த்தப ்ைபபிய முககிய 
ஆளுதம்கள் ோல்வர. அ்வர்கள் வியாசர்ாடி 
்கை்ாத்திை சி்வபபிை்காச சு்வாமி்கள், ஸ்ரீ சாது 
இைத்திை சற்குரு எனறு த்ாற்றப்டும் தச.
இைத்திை ்சடடியார, குயபத்டதட ஈசூர 

சச்சி்தாைந்த சு்வாமி்கள், ்வண்தண சாது 
ோைாயண த்தசி்கர. 

இந்த ோல்வர ் ்ரு மக்கள் ்வழி ்வந்த ் லை 
சீடர்கள் அனதறய ்சனதை மாே்கரில 
குறிப்ா்க ்வட ்சனதைதயச் சுற்றி 
அதமநதுள்ள முககிய ்கலவிச் சாதலை்கள், 
இநது தியாலைஜி்கல ் ள்ளி, ் ்தாண்தடமண்டலை 
துளு்வ  த ்வ ள ா ள ர  ் ள்ளி  ம ற் று ம் 
முத்தியாலுத்டதட உயரநிதலை ்ள்ளி்களில 
்ணி தமற்்்காண்டிருந்த ்லத்வறு ்தமிழ் 
வித்்வான்கள் தமற்குறிபபிடட மடங்கதளாடு 
மி்கவும் ் ்தாடரபுதடய்வர்களா்க இருந்தார்கள். 
குறிப்ா்க திருத்துருத்தி இநதிைபீட ்கை்ாத்திை 
சி்வபபிை்காச சு்வாமி்களின ்வம்சா்வளி 
்ைம்்தையிைரின சீடர குழாம்்கள். 

்்ரும்்ாலும் பிைாமணர அலலைா்த்வர்கள் 
்ததலைதமப பீடங்கதள ஏற்று ேடத்தி ்தமிழ் 
குருகுலை ்ள்ளி த்ானறு ்வட்மாழிதயயும், 
்்தன்மாழிதயயும் சமமா்க ்ாவித்து ்தமிழ் 
்வழி அத்த்வ்த த்வ்தாந்தத்திற்கு ்்ரும் 
்ங்காற்றிைார்கள். இ்வர்கதள சூத்திை 
த்வ்தாநதி்கள் எனறும் அதழப்து உண்டு 
எனறு ்்த. ்்ா. மீ ்தைது நூலில கூட 
குறிபபிடு்வதுண்டு. அத்த சமயம் ்வரணாசிைம 
்தரமப்டி சாதி்கதள மறுத்்த ம்கான்கள் 
இ்வர்கள். இ்வர்களது ஆசிரியப ் ைம்்தையின 
மூலை த்வைாை ்திைாறாம் நூற்றாண்தடச் 
சாரந்த எறும்பூதூர ்தத்து்வைாய சு்வாமி்கள்்தான 
்தமிழ் ்வழி த்வ்தாந்த மைபின மூலைபபுள்ளியா்க 
விளஙகுகிறார. இ்வதைாடு ஆைம்பித்்த என 
்யணம் ்்த.்்ா. மீைாடசிசுந்தைைார ்வதை 
்ைநது்டடு ்கள ஆய்வில ்லை ்த்க்வல்கதள 
திைடடி ்வருகிதறன. குறிப்ா்க ்வண்தண 
ோைாயண த்தசி்கர மைபில ்வந்த ்சம்மதலை 
அண்ணலைடி்களார எை அதழக்கப்டும் 
அருணகிரி சு்வாமி்கள் இநதி எதிரபபு 
த்ாைாடடத்தின மு்தல சர்வாதி்காரி. இ்வர்களது 
குரு ்ைம்்தை, ்தத்து்வ ்தடபபு்கள், சித்்த 
த்வத்திய சாதலை்கள், இைவு தேை ் ாடசாதலை்கள் 
ஆகியை அதைத்தும் ்கள ஆய்வில திைடடி 
்வருகிதறன. ் மாத்்தத்தில பிைாமணர அலலைா்த 
்தமிழ் ்வழி த்வ்தாந்த மடங்கள் ்தமிழ்கம் 
முழுதமயும் சுமார 120 மடங்களுககு தமல 
உள்ளது. அந்த மடங்களின ்தற்த்ாத்தய நிதலை 
அதைத்தும் ்வரும் ்காலைங்களில நூலைா்க 
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்்தாகுக்க எண்ணி தேைம் கிதடககும் 
த்ா்்தலலைாம் ்கள ஆய்வில  ஈடு்டடு 
்வருகிதறன.

வ .உ .சி .  என்னும் மூன்சைழுத்ம்த 
உச்�ரிப்பவர் எவரும் இந்த ்தமலமுமையில் 
எவரும் உங்கமள ைைக்கமுடியகாது. வ.உ.சி. 
மீது இத்்தம்கய ்பற்று உங்களுககு ஏற்்படக 
்ககாெணப பின்புலம் என்்?

எைது த்வ்தாந்த மடங்கள் ஆய்வின 
்வழியா்கத்வ அதடந்த ்தடதம ்்ரிய்வர 
்வ.உ.சி. ்்ரிய்வர ்வ.உ.சி.யின சி்வஞாை 
த்ா்தம் உதை மதுதை பிைம்மாைந்த சு்வாமி்கள் 
மட ா தி்தி  த ச ா ம சு ந ்த ை  சு்வ ாமி ்கள் 
்ததலைதமயில்த ான சி்வஞாைத் ா ்தம் 
அ ை ங த ்க ற் ற ம்  ே ட ந ்த து .  த்வ ்த ா ந தி  
த்கா. ்வடித்வல ்சடடியார கூட சி்வஞாை 
த்ா்தத்திற்கு த்வ்தாந்த ்ாணியில உதை 
எழுதிய்வர. அத்த த்ானறு சித்்தாந்த தச்வைாை 
்்ரிய்வர ்வ.உ.சி. அத்த த்வ்தாந்த ் ாணியில 
சி்வஞாை த்ா்தத்திற்கு உதை ்வகுத்்த்வர. 
இ்தற்்கா்க மதுதை பிைமாைந்த சு்வாமி்கள் 
மடத்திற்கு ்கள ஆய்விற்கு ்சனறு ்்ரிய்வர 
்வ .உ .சி . ககு ஞாை்வாசிடடம் ்ாடம் 
்யிற்றுவித்்த தசாமசுந்தைசு்வாமி்களுதடய 
ஜீ்வசமாதிதயக ்கண்டு ்வழி்டடு அபத்ாது 
மதுதையில இருந்த ்வைலைாற்றாய்்வாளர ஆ. 
சி்வசுபபிைமணியம் அய்யா அ்வர்கதளச் 
சநதிக்க தேரந்தது. 2013ஆம் ஆண்டு எனறு 
நிதைககிதறன. அ்வர எழுதிய சுருக்கமாை 
நூல “்வ.உ.சி. ்வாழ்வும் ்ணியும்” எனற 
நூலிதை எைககு அன்ளிப்ா்க அளித்து 
்டிக்கச் ்சானைார. மூரத்தி சிறிது கீரத்தி 
்்ரிது என்ார்கதள அத்தப த்ாலை அந்த சிறு 
நூலிதை திரும்் திரும்் ்டித்த்தன. அனறு 
்வதை எைககு இருந்த ்்ரிய்வர குறித்்த 
இைண்டு அதடயாளங்கள் ் சககிழுத்்த ் சம்மல 
மற்றும் ்கப்தலைாடடிய ்தமிழன ஆகிய்வற்தறத் 
்தாண்டி மு்தன முதறயா்க ்்தாழிலைாளர 
த ் ா ை ா டட  வீ ை ர ,  ் தி ப ் ா சி ரி ய ர , 
்தடபபிலைககிய்வாதி, ்மாழி்்யரப்ாளர, 
உதைய ாசிரிய ர ,  ்வழக்கறிஞர ,  சமூ்க 
சீரதிருத்்த்வாதி, ் ்ண்ணுரிதமயாளர எை ் லை 
த்காணங்களில த்கயாண்டிருப்ார. அந்த 
புத்்த்கத்த்த எடுத்்த த்வ்கத்தில ் டித்து விடலைாம் 
எனற த்வ்கமாை ்மாழிேதட எனதை 
புைடடி்தான த்ாடடது. 

பிறகு ்வைலை ாற்ற ாய்்வாள ர  அய்யா  
ஆ.சி்வசுபபிைமணியன அ்வர்களிடம் இந்த சிறு 
நூலிதை  இனனும்  சி று  நூ லை ா க கி 
்திதைநதிலிருநது இரு்து நிமிடங்களில 
அதைத்த்தயும் உள்ளடககி ் டிக்கத்்தக்க மி்கச் 
சிறிய நூலைாககி அ்வைது அனுமதியுடன 
த்காவில்டடி திரு. மாரீஸ் அ்வர்கள் மி்கச் 
சிறப்ா்க ்வடி்வதமத்து ் ்காண்டு ்வந்த நூதலை 
“மக்கள் ்ததலை்வர ்வ.உ.சி”. இந்த சிறு 
நூலிதை இநதியாவில த்சப்டும் மி்க 
முககிய ்மாழி்களில ஆஙகிலைம், இநதி, 
்கனைடம், ்்தலுஙகு, மதலையாளம், உருது 
ஆகிய ்மாழி்களில ்மாழி்்யரத்தும் 
த்வத்துள்தளன. ்வ.உ.சி. மீ்தாை ஏற்்டட 
்ற்று எம்தம  பித்்தைா்கத்வ மாற்றிவிடடது. 
சுமார ஏழு ்வருடங்களா்க இ்வைது ோமம் 
ஒலிக்கா்த ஒரு ோள் கூட கிதடயாது எை 
அறுதியிடடுக கூறிடுத்வன. ஏ்ைனில 
அ்வருதடய  தி ய ா ்க ம்  எ ்வருடனும் 
ஒபபுதமப்டுத்்த முடியாது. இந்த ோடடிற்்கா்க 
எலலைா்வற்தறயும் ஒபபுக்்காடுத்்த ்காவிய 
துயை ோய்கன ்்ரிய்வர ்வ.உ.சி. எை 42 
்வயதில்த ான  ே ான  அறிய  ்வ ாய்பபு 
கிதடத்திருககிறது. 

்கப்ப்லகாட்டிய ்தமிழ்கா்கவும் இந்த 
்்த�த்தின் விடு்தமலக்ககா்கவும் ்்பகாெகாடிய 
வ.உ.சி. என்னும் ைனி்தமெ இந்தச் �மூ்கம் 
எப்படி ச்பரி்தகா்க ச்ககாணடகாடகாைல் ்்பகா்து?

்தமிழ்கத்தில ஒரு அைசியல ஆளுதமககு 
்வாழும் ்காலைத்திதலைதய மு்தல சரித்திைம் 
்்ரிய்வர ்வ.உ.சி.ககு ்வந்தத்த. ஒரு அைசியல 
ஆளுதமககு மு்தல சித்தி ைப்டமும் 
விற்்தைககு ்வந்த்்தனறால அதுவும் 
்்ரிய்வர ்வ.உ.சி.ககுத்்தான. ்தமிழ்கம் ்தாண்டி 
இநதியா முழுதமயும் அறியப்டட மு்தல 
அைசியல மக்கள் ்ததலை்வரும் ்வ.உ.சி.தய. 
இநதியாவில அைசியல சாரந்த மு்தல 
்்தாழிலைாளர த்வதலை நிறுத்்த த்ாைாடடம் 
ே ட த் தி  இ ந தி ய ா  மு ழு த ம க கு ம் 
்க்வைப்டுத்திய்வர ்்ரிய்வர ்வ.உ.சி. 
ஆஙகிதலையர்களுககு எதிைா்க ஆஙகிதலைய 
மு்தலைாளி்கள், ஆஙகிதலைய ்கம்்்னி, 
ஆஙகிதலைய ்வணி்கர ஆகிய்வற்தற எதிரத்து 
மி்கத் துலலியமா்க மும்முதைப த்ாைாடடம் 
ேடத்தி ஆஙகிதலையர்களுதடய அடிமடியில 
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த்கத்வத்து பீதிதயக கிளபபிய்வர. ்தைது 
உயிரத்துதண மதைவிக்கா்க ்வாழ்கத்க 
சரித்திைம் ்திபபித்்த முனதைாடியும் இ்வதை. 
இப்டி ்லை விஷயங்களில முனதைாடியா்க 
இருந்த்வதை இரு அதட ் மாழி்களில அ்வதைச் 
சுருககி ்வைலைாற்றுத் ்தடங்களில இ்வர ேடத்திய 
ஆற்றல மிகு சுத்தசிய த்ாைாடடத்த்த 
்வைலைாற்றில இருடடடிபபு ்சய்து விடடைர.

்டடாபி சீ்தாைாதமயா எழுதிய ்காஙகிைஸ் 
சத் சரித்திைத்தில ஆைம்பித்து இனதறய 
்வைலைாற்றாசிரியர்கள் ்காலைத்து ்வதைககும் 
ஆஙகிலைத்தில ேலலை நூல தமற்த்காள்்கள் 
இலதலை. அ்வருதடய இறபபுககுப பிறகும் 
்்ரிய அளவில அ்வதை அ்வர சாரந்த 
அைசியல இயக்கம் உரிய முதறயில ் ்காண்டு 
்சலலைப்டவிலதலை. ம.்்ா.சி. மடடுதம 
அ்வதை உரிய முதறயில அ்வர சகதிககு 
உட்ட ்்காண்டு ்சலலை முயனறார .  
ம.்்ா.சி. இலதலை எனறால ேம்மிதடதய 
்்ரிய்வர ்வ.உ.சி.  இனறிலதலை. அடுத்்தடுத்து 
்வந்த அதமபபு்கள், இயக்கங்கள் யா்வரும் 
இ்வைது த்தச விடு்ததலை ்கதிதய உரிய 
முதறயில ்்காண்டு ்சலலைப்டவிலதலை. 
்டடிமனற  அளவில  கூட  இ்வத ை 
நிதைப்்தற்கு ஆட்கள் இலதலை. 

்்ரிய அளவில ்ாடபபுத்்த்கங்களிலும் 
இடம் ்்றவிலதலை. ்தமிழ் ்டித்்த ்்ரும் 
த்ைாசிரியர்கதள இ்வைது முழுதமயாை ்தமிழ் 
்தடபபு்களின ்தனதமதய அறியககூட 
இலதலை என்து என ்க்வைத்திற்கு ்வந்த 
த்ாது த்வ்ததை அதடநத்தன. ் ்ாதுபபுத்தியில 
்சனற நூற்றாண்டில இநதியா முழுதமயும் 
பு்கழ் ் ்ற்ற ்ததலை்வதை எப்டி உள்்வாங்காமல 
அைசியல ்ததலை்வர்கள் எப்டி ்கடநது 
்சலகிறார்கள். இ்வர சம ்காலைத்தில ்வாழ்ந்த 
வினஸ்டன சரச்சில, சனயாட ்சன த்ானற 
்ததலை்வர்கதள உள்்வாஙகிய ேம்ம்வர்கள் 
இ்வர்களுககு எந்த வி்தத்திலும் குதறநது 
த்ா்கா்த தீை மிக்க த்தசியத் ்ததலை்வதை, 
மண்ணின மாந்ததை ்்ாதுபபுத்தியில கூட 
நிதைவு ் ்காள்ளாமல இருப்து த்வ்ததை்தான. 
த்ருககும் பு்கழுககும் ்்காள்த்கதய அடகு 
த்வக்கா்த அைசியல ்தற்்்காதலை ்சய்து 
்்காண்ட ஒப்ற்ற தியாகி ்்ரிய்வர ்வ.உ.சி.
த ய  இ னி  ்வ ரு ம்  ்க ா லை ங ்க ளி ல 
இதளஞர்களிதடதய எப்டியா்வது ்்காண்டு 

்சலலை த்வண்டும் எனறு மை உறுதி 
்்காண்தடன.

மு்கநூலில் வ.உ.சி. குறித்்த ச்தகாடர்ச்சியகா் 
்பதிவு்கள், ச�யற்்பகாடு்களின் விமளவு்கள் 
எவவகாறு இருககிைது என்று நீங்கள் 
்கருதுகிறீர்்கள்?

இனதறய ்காலைத்தில சமூ்க ஊட்கம் 
ேம்தமப த்ானற சாமானயர்களுககு 
மி்கப்்ரிய ்வைபபிைசா்தம். ் ்ரிய்வர ்வ.உ.சி. 
குறித்து மு்கநூலில ்்காண்டு ்சலலை எைககு 
உத்த்வ்கமா்க இருந்த்வர ேண்்ர சுந்தைபுத்்தன 
மற்றும் தலைைா குமார ஆகிதயார ்்தாடரநது 
ேச்சரித்து நீங்க ்சாலலும் ஒவ்்வாரு 
்த்க்வதலையும் மு்கநூலில ்திவிடலைாம் எனறு 
்வற்புறுத்திைர. என மதிபபுககுரிய சித்ைா 
்ாலைசுபைமணியம் அ்வர்கள் ம்காத்மா ்காநதி 
குறித்து ்்தாடரநது மு்கநூலில ்திவிடடு 
்வந்தத்த ்க்வனித்்த த்ாது ோமும் ்்ரிய்வர 
்வ.உ.சி.க்கா்க பிைத்தய்கமா்க மு்கநூலில 
்திவிடலைாம் எனறு எண்ணிய த்வதளயில 
மு்கநூல ்்தாழிலநுட்ம் மற்றும் ்கணினி 
்யிற்சி ்்ரிய அளவில ்்தரியாது. ேண்்ர 
ஏர ம்கைாசன அ்வர்கள் எைககு மு்கநூலில 
்திவு ்சய்்வது, ்தமிழ் உரு இறக்கம் ்சய்து 
்்காடுப்து த்ானற சிறு ்்தாழில நுட் 
்யிற்சி எைககு அளித்்தார. பிறகு ்மலலை 
்மலலை மு்கநூலில ் திவு ் சய்ய முற்்டதடன. 

மு்தன முதறயா்க தம திைம் ஒடடி த்காைல 
மில த்ாைாடடம் குறித்து மு்கநூலில ் திவிட, 
மி்கப ் ்ரிய அளவில ் கிைப்டடது. த்தாழர 
்ாஸ்்கர அ்வர்கள் தூர்தரசனில ்ணிபுரியும் 
ஆைநத் என்்வதை அறிமு்கப்டுத்திைார. 
்வ.உ.சி.ககும் ்்தாழிலைாளர த்ாைாடட 
்ங்களிபபு குறித்து நீண்ட உதையாடல 
விதள்வா்க மு்தன மு்தலைா்க தூர்தரசனில 
அடு த் ்த  த ம  தி ை த் தி ல  அதை த் து 
்்தாழிலைாளர்களும் கூடி ்்ரிய்வர ்வ.உ.சி. 
்டத்திற்கு துபபுைவு ்்தாழிலைாளர்கதளக 
்்காண்டு ்ாைாடடு ்சய்்த நி்கழ்வு எனதை 
மகிழ்ச்சிககுள்ளாககியது. பிறகு ் லைைா குமார 
அ்வர்கள் ்தமிழ்ஸ் ேவ.்காம் மூலைம் சுமார 8 
எபிதசாட ்்காண்ட ்்ரிய்வர ்வ.உ.சி. 
ஆய்்வாளர்கள் தேர்காணல்கள் யூடயூப 
்க ா ்ணாளி மூலைம ா ்க  ்திவு ் சய்து 
ஆ்வணப்டுத்திதைாம் .  அ்தன பிறகு 
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அட்வத்கட ்காநதி ,  ம்தன,  குருசாமி 
மயில்வா்கைன, அ.அறி்வழ்கன, ் லைைா.குமார 
ஆகிதயார ்்காண்ட குழு அதமத்து ்வ.உ.சி. 
ஆய்வு ்வடடம் நிறுவி, பினபு புலைைககுழு 
ஒனதற ்வ.உ.சி. ஆய்்வாளர குருசாமி 
மயில்வா்கைன முயற்சியால ்்தாடரநது 
்வ.உ.சி. குறித்்த ்்தாடர ்சாற்்்ாழிவு 
ேடத்திதைாம். ்கடந்த ்வருடம் ்ாைதி 
புத்்த்காலையம் சார்ா்க ்வ.உ.சி.149 எனற 
்கருத்்தைஙகு ஆய்வுலைகில ்்ரிய ்க்வைத்த்த 
ஈரத்்தது. மு்கநூல ்திவு்கள் மூலைம் ்்ரிய்வர 
்வ.உ.சி. சம ்காலைத்தில ்யணித்்த ேண்்ர்கள் 
்வம்சா்வளியிைர உலை்்கஙகும் இருப்்வர்கள் 
அதை்வரும் எைககு மி்கப்்ரிய உறுதுதண 
அளித்து ்வருகிறார்கள். குறிப்ா்க த்காத்வ 
சிதறயில ் ்ரிய்வர ்வ.உ.சி. துனபுற்ற த்ாது 
்லை ்வத்கயில உ்தவிய ்்ரியபுைாண 
்திப்ாசிரியர சி.த்க. சுபபிைமணிய மு்தலியார 
த ் ை ன  தி ரு .  சி ்வ சு ப பி ை மணியன , 
்்தனைாபபிரிக்காவிலிருநது உ்தவி புரிந்த 
த்வதியன பிள்தள த்ைன திரு. ைாதஜநதிைன 
சுந்தைம் (லைண்டன), ்சனதையில ்வ.உசி. 
்வசித்்த த்ாது தைசன ்கதடயில த்வதலை 
அளித்்த சி்தம்்ைம் ்தண்ட்ாணி பிள்தள 
அ்வர்களின த்த்தி திருமதி. சித்ைா ்சல்வம்  
(அர்கானசாஸ்), ் ்ரிய்வர ்வ.உ.சி. அ்வர்களின 
த்த்தி திருமதி. மை்க்தம் மீைாடசி, ்வ.உ.சி.
யின ேண்்ர மாசிலைாமணி பிள்தள, த்த்தி 
திருமதி. பிதலைாமிைா த்ானதறார ேடபும் 
மு்கநூல மூலைமா்க கிதடக்கப ்்ற்று அ்வர 
்காலைத்திற்குப பிறகு இ்வர்கள் ஒவ்்வாரு்வரும் 
ேடபு  ் ்க ாண்டது  இத்வ்யலலை ாம் 
சாத்தியமாயிற்று. குறிப்ா்க மு்கநூல ் திவு்கள் 
குறும் ்திவு்கள், ்்ரிய ்திவு்கள், முககிய 
்டங்கள் த்ானறத்வ நூற்றுககு தமற்்டட 
்திவு்கள் ்லைதை எனனுடன ்்தாடரபு 
்்காண்டு சிலை புதிய நூல்கள் ்வரு்வ்தற்கு 
அச்சாைமிடடுள்ளது. ் லை இயக்கங்கள் ் ்ரிய்வர 
்வ.உ.சி.தய குறித்துப த்ச இபத்ாது 
முதைநதுள்ளது. 

வ.உ.சி. 150ஆம் ஆணடு அெசு விழகாவகா்க 
ேமடச்பைவுள்ளது. இந்த அறிவிபபு செஙம்கயகா 
உங்கமள எந்த அளவு நிமைவமடயச் 
ச�யதுள்ளது?

ோன மு்கநூலில ்்தாடரநது ்்ரிய்வர 
்வ.உ.சி. குறித்்த ்திவு்கள் இடட த்வதளயில 

்வழக்கமா்க சாதி முத்திதை குத்்த விரும்பிய 
்லைதை எனைால அறிய முடிந்தது. 

அந்த தேைத்தில ்்காஞசம் து்வளும் த்ாது 
்லைைா.குமார ்்தாடரநது இ்தற்்்கலலைாம் 
அசநது த்ாய்விடக கூடாது எனறு அறிவுறுத்திக 
்்காண்தடயிருந்தார. ேலலை ேண்்ர்கள் கூட 
இத்த எ்தற்்கா்க ஒரு த்வள்வி மாதிரி 
்்காண்டு்சலகிதறன என்த்த புரியாமல 
அ்வர்களுககு ோன எந்த விளக்கமும் அளிக்க 
விரும்்ாமல தேர ் ாத்தயில ் ்ரிய்வருக்காை 
உண்தமயாை இடத்த்த அதடயும் ்வதை 
மு்கநூலில ்திவு ்சய்்வத்த விடக கூடாது 
எனற தோககில ் ்காண்டு ் சனதறன. மு்தல்வர 
அறிவிபபிற்கு முனை்தா்க கூட ஜைாதி்தி 
மு்தல உள்ளூர ்க்லைகடர ்வதைககும் (்தமிழ்க 
் ா ை ாளுமனற எம் .பி . க்கள் ,  பிை்தமர 
அலு்வலை்கங்கள், ஒனறிய அைசின முககிய 
இலைாக்காக்கள், அதை்வருககும் ்தமிழ், 
ஆஙகிலைம், இநதி ஆகிய ்மாழி்களில 
்மாழியாக்கம் ்சய்து த்காரிகத்க மனுத்வ 
்வ.உ.சி. ஆய்வு ்வடடம் மூலைம் அனுபபிதைாம். 
இ்தற்கு உறுதுதணயா்க இருந்த்வர ்கண. 
குறிஞசி அ்வர்கள். இைண்டு த்ர மடடுதம 
ேனறி கூறி ஆ்வை ் சய்்வ்தா்க ் திலிறுத்திய்வர்கள் 
ஈ த ை ா டு  ் ா ை ாளுமன ற  உறு பபிை ர  
திரு. ்கதணசமூரத்தி, ்கரூர எம்.பி. திருமிகு. 
தஜாதிமணி அ்வர்கள். இ்தற்கிதடயில ஆ்கஸ்ட 
15ஆம் த்ததி ்தமிழ்க மு்தல்வர மாண்புமிகு. 
மு.்க. ஸ்டாலின ்வ.உ.சி.ககு அைசு விழா்வா்க 
்்காண்டாடப்டும் என்த்த அறிவித்்த அந்த 
விைாடியிலிருநது ஆைம்பித்்த அதலைத்சி 
அதழபபு உலை்கம் முழுதமயும் இருநது ்வநது 
எனதை மகிழ்ச்சியில ஆழ்த்தி விடடது. இந்த 
ஒரு ்சயற்்ாடடுக்கா்கத்்தாதை இவ்வளவு 
உதழத்த்தன. ஏ்ைனில த்தர்தல அறிகத்கயில 
கூட இடம் ்்ற ா ்த  த் ாது  மைது 
விசைப்டடது. ஆைால உண்தமயில அைசு 
மக்களின உணரத்வ புரிநது ்்காண்ட அைசு 
என்த்த இந்த அைசு ்வ.உ.சி. 150 ஐ 
எ ழு ச் சி த ய ா டு ம்  உண ர ச் சி த ய ா டு ம் 
்்காண்டாடும் எனற அறிவிப்ால மைம் 
நிதறய ்்ருமி்த மகிழ்ச்சியா்க இருந்தது.

வ.உ.சி. அவர்்களுககு இந்த 150 வது 
ஆணடிம்சயகாட்டி ச்தகாடர்நது ்தமிழ்ச் �மூ்கம் 
ச�யய ்வணடியமவ என்்?
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்தமிழ்க அதைத்து ்ல்கதலைக ்கழ்கங்களில 
்்ரிய்வர ்வ.உ.சி. குறித்்தாை சிறபபு 
்கருத்்தைங்கங்கள் ேடத்திட ்வழி ்சய்யலைாம்.

்தமிழ் மற்றும் ஆஙகிலை ்ரு்வ இ்தழ்்கள், 
சிற்றி்தழ்்கள், இதணய இ்தழ்்கள், மா்த 
்த்திரித்க்கள் த்ானற்வற்றில ்்ரிய்வர 
்வ.உ.சி. சிறபபி்தழ்்கள் ்்காண்டு ்வை 
ஆதலைாசதை ்சய்யலைாம்.

்தமிழ்க ்ாைாளுமனற உறுபபிைர்கள் 
்வ.உ.சி. 150 ஐ ்யாடடி ்ாைாளுமனறத்தில 
்வ.உ.சி. உரு்வப்டம்,  ்வ.உ.சி. உரு்வம் 
்்ாறித்்த ரூ்ாய், ்வ.உ.சி. 150 நிதைவு 
அஞசல ்ததலை ்்வளியிடல, அ்வைது பிறந்த  
ோளிதை ்வழக்கறிஞர திைமா்க அறிவிக்க, 
்சனதை உத்்தண்டியில இயஙகி ்வரும் மத்திய 
்கடல சார ்ல்கதலைக்கழ்கத்திதை ்வ.உ.சி. 
்்யரில மாற்ற த்காரு்தல, இநதிய அைசின 
யுத்்தக ்கப்லுககு ் ்ரிய்வர ்வ.உ.சி. ் ்யதை 
சூடடச் ்சாலலி த்காரு்தல த்ானற 
த்காரிகத்க்கதள எழுபபி ்க்வைத்திற்கு 
்்காண்டு ்வைலைாம். 

்தமிழ்க அைசு  ் சனதையில ்வ.உ.சி. சிதற 
்வாழ்வுககுப பின்ா்க ்சனதையில ்வாழ்ந்த 
இடங்களாை மயிலைாபபூர ்ரிபூரண விோய்கர 
த்காவில ்்தரு, சிந்தாதிரிபத்டதட 
அருணாசலைோயக்கன வீதி, மற்றும் ்்ைம்பூர 
்கந்த பிள்தள ்்தரு ஆகிய இடங்களில 
்வ . உ . சி .  ்வ ா ழ் ந ்த  ே ா ட ்க த ள யு ம் , 
நிதைவு்கதளயும் குறிபபிடும்்டியாை 
நிதைவுப ்லைத்க  த்வக்க  அந்த ந ்த 
்்தாகுதிககுட்டட சடட மனற உறுபபிைர  
மூலைம் ேட்வடிகத்க எடுக்க த்வக்கலைாம்.

்தமிழ்க அைசு விருதுப்டடியலில இனறு 
்வதை இடம் ்்றா்த ்்ரிய்வர ்வ.உ. சி. 
்்யரில விருது அறிவித்்தல.

்்ரிய்வர ்வ.உ.சி. 150 நிதைவு ்வதளவு  
ஜாரஜ டவுனில (பிைாடத்வ) ் ்காண்டு ்வரு்தல 
.்வ.உ.சி. சாதலை எைப்டும் ்வாலடாகஸ் 
தைாடு  ்வ.உ.சி. சாதலை எை அதழக்க 
ேட்வடிகத்க எடுக்க த்வண்டும்.

குறிப்ா்க ்தமிழ்க அைசு ் ல்கதலைக்கழ்கங்களில 
்்ரிய்வர ்வ.உ.சி. ்்யரில ஆய்வு இருகத்க 
்்காண்டு ்வநது ்்ரிய்வர சம்்ந்தமாை 

நூல்கதள ஆய்வு ்சய்து ்திபபித்து ்்வளிக 
்்காண்டு ்வை முயற்சி ்சய்யலைாம்.

்தமிழ்க அைசு ்ாடத்திடடக குழுவிைர 
்தமிழ்க ் ள்ளி  மற்றும் ்கலலூரி ் ாடநூல்களில 
்தமிழ், ்வைலைாறு, ்்ாருளா்தாைம்  ஆகிய 
துதற்களில ்்ரிய்வர ்வ.உ.சி.  ்ங்களிபபு 
குறித்து இடம் ்்றச் ்சய்ய உ்தவிடலைாம்.

்தமிழ்க ஓவியர்கள் ்்ரிய்வர ்வ.உ.சி.தய 
ேனறா்க உள்்வாஙகி ேவீை தூரித்கயில அ்வதை 
்்காண்டாடலைாம்

ேவீை ோட்க்டடதற ்கதலைஞர்கள் 
்்ரிய்வர ்வ.உ.சி.யின ்வாழ்கத்கயில ேடந்த 
ஏ்தா்வது ஒரு அம்சத்த்த உள்்வாஙகி இனதறய 
ேவீை அைசியதலைாடு ்்ாருத்தி அ்வதை 
மக்களிடம் ்்காண்டு ்சலலைலைாம்.

்கவிஞர்கள் ்்ரிய்வர ்வ.உ .சி .தய 
உள்்வாஙகி  ்கவித்த்கள் எழுதி ்திவிடடு 
மு்கநூலில, இதணயத்தில, ்த்திரித்க்களில 
்்வளியிடலைாம். ேவீை சிற்பி்கள் ்வ.உ.சி.தய 
சிதலை்கள் ் சய்து ் ்காண்டு தசரக்கலைாம். ்தமிழ் 
மற்றும் ்தமிழர அதமபபுக்கள் ்சபடம்்ர 
மா்தம் ஆைம்பித்து அடுத்்த ்சபடம்்ர ்வதை 
்்ரிய்வர குறித்்தாை தமதடச் ் சாற்்்ாழிவு்கள் 
ஆற்றி மக்களிடம் ்்காண்டு ்சலலைலைாம். 
்ண்்தலை அதலை்வரிதச சமூ்க தைடிதயாக்களில 
்வ.உ.சி. சம்்ந்தமாை நி்கழ்வு்கள் ஒலி்ைப் 
ஏற்்ாடு ்சய்யலைாம். மால்கள், அைஙகு்கள் 
ஆகிய்வற்றில ்வ.உ.சி. 150 த்ைர த்வத்து 
அ்வர நிதைத்வ த்ாற்றலைாம். ் திப்ாளர்கள், 
நூல ்்வளியீடடாளர்கள்  ்வ.உ.சி.யின 
்்ான்மாழி்கதள புகமாரக ஆ்க ்்காண்டு 
்வைலைாம்.

ச்பருைமழ சவள்ளத்தில் நீங்கள் இழந்த 
புத்்த்கங்கமளப ்பகார்த்்த்்பகாது அந்த இழபபு 
உங்களுககு ஏற்்படுத்திய ்பகாதிபபு என்்? 
அதிலிருநது எப்படி மீணடு வநதீர்்கள்?

2015ஆம் ஆண்டு டிசம்்ர ்்ரு்்வள்ளம் 
என ்வாழ்கத்கயில அம்மா அப்ா இறபபிற்கு 
பினபு எனதை ்ரி்தவிக்க த்வத்்த அத்த 
இழபபுணரத்வ உணை த்வத்்தது. 1998ஆம் 
ஆண்டு மு்தல எனனுதடய ்வருமாை ் சலைவில 
ஒரு ்குதிதய அரிய புத்்த்கங்கள் ்வாஙகிச் 
தச்கரிப்து எனற அளவில 18 ்வருடங்கள் 
தச்கரித்்த அரிய புத்்த்கங்கள் அதைத்தும் 



22 புதிய புத்தகம் பேசுது | செப்டம்ேர் 2021

்காலியாைது. இந்த தச்கரிபபு எந்த அளவுககு 
முககிய்மனறால 18-19ஆம் நூற்றாண்டில 
ேடந்த சமய ்கண்டை வி்வா்தங்கள், ்லை 
மடங்களின குறிபபு்கள், ்தமிழ்கத்த்த ஆய்வு 
்சய்்த ்்வளிோடடு அறிஞர்களின ஆயவுக 
்கடடுதை்கள், ்்ரும்்ானதமயாை சமய 
்தத்து்வ நூல்கள், மானுடவியல நூல்கள், ்கள 
ஆய்வுப புத்கப்டங்கள், ோன ்தமிழ்க அைசில 
விருது ்்ற்ற புத்கப்டங்கள் உட்ட  2,000 
புத்கப்டங்கள் அதைத்தும் சர்வோசமாகி 
விடடை.  2,000 ககும் தமற்்டட புத்்த்கங்களும் 
்்வள்ளத்தில மி்தநது ஊறிப த் ாய் 
ஒனறுக்்கானறு ஒடடிக்்காண்டு ்ாரக்கத்வ 
சகிக்க முடியா்த அளவுககு த்ாய்விடடது. 
தலைபடாப, ்கணினி அதில உள்ள ஏைாளமாை 
்த்க்வல்கள் எலலைாம் த்கவிடடது. 

மதறந்த அறிஞர ்்.சு. மணி திைமும் 
த் ான  ் ச ய்து  எனதைத்  த ்த ற்றி க 
்்காண்டிருப்ார. ்வைலைாற்றாய்்வாளர்கள் 
ஆ.சி்வசுபபிைமணியன மற்றும் ஆ.இைா. 
த்வங்கடாசலை்தி ஆகிதயார ்்ரிய அளவில 
அபத்ாது மை ஆறு்தல அளித்்தார்கள். 
அவ்வளவு புத்்த்கத்த்த தச்கரித்்த எைககு 
மின்கணினியாக்கம் ்சய்து ்ாது்காத்து 
த்வத்திருக்க த்வண்டும் எனற அறிவு 
இலலைாமல த்ாய்விடடத்த எனறு ஒரு 
நூலை்கைா்க ்ோநது ்்காள்்வத்தத் ்தவிை த்வறு 
்வழியிலதலை. ்காலைம் ்சலலை ்சலலை அந்த 
நீண்ட ோள் துயைம் மதறநது த்ாய் விடடது.

உங்கள் முன்்்காடி என்று நீங்கள் 
யகாமெசயல்லகாம் குறிபபிட விரும்புகிறீர்்கள்?

எனதை ஆய்்வாளைா்க ்ரிமளிக்கச் ்சய்்த 
எம்.டி. முத்துககுமாை சு்வாமி, த்வ்தாந்த 
மடங்கள் குறித்து எப்டியா்வது நீ புத்்த்கம் 
எழுதி எனனுதடய அணிநதுதைதயாடு 
்வைத்வண்டும் எனறு மி்கவும் விரும்பி எனதை 
ஆற்றுப்டுத்தி ்வந்த மதறந்த அறிஞர ் ்.சு. 
மணி அ்வர்கள், ்தைககு ஏற்்டட வி்த்துககுப 
பிறகும் சதளக்காமல அ்ததை ்காைணம் ்காடடி 
ஓய்்்வடுத்துக ்்காள்ளாமல முனதைவிட 
மருத்து்வ ஓய்்்வடுபபுக ்காலைங்களில 
இவ்வளவு உதழக்க முடியும் எனறு என ்கண் 
முனைால ்தழய ்கள ஆய்வு்களிதை 
இபத்ாது ்கண் முன நிறுத்தி ் லை ் தடபபு்கள் 
்்தாடரநது அளித்து ்வரும் ்வைலைாற்றாய்்வாளர  

ஆ. சி்வசுபபிைமணியன, ் டித்்த தம்தாவி்களாை 
்ல்கதலை த்ைாசிரியர்கதள விட நூறு மடஙகு 
அறிவு ் ்காண்ட ் டிக்கா்த தமத்த என ஆசான 
்்ாற்்்காலலைர த்வலூர ்ாலு ஆச்சாரி 
இ்வர்கள்்தான என ்வாழ்கத்கயில உயை ஆ்தரச 
புருசர்கள்.

உங்கள் உமழபபிம் இந்த �மூ்கம் எப்படி 
உள்வகாஙகியிருககிைது?

அப்டி எனைால குறிப்ா்க ்சாலலிக 
்்காள்ள முடியவிலதலை. நூலை்கதைத் ்தாண்டி 
எனதை ஆய்்வாளன எனறு ்தான அதை்வரும் 
அறிநதுள்ளைர. ஆறு த்ாகிற த்ாககில 
்சலலும் மைம் ்்காண்ட்வன. அங்கஙகு 
எனை ்சய்ய த்வண்டுதமா அ்தை்ததை 
்சய்கிதறன. ்ழஙகுடி ஆய்்வாளைா்க ்லைர 
எனதை அறிநது ்்காண்டாலும், ்தற்த்ாது 
்வ . உ . சி .  ஆ ய் ்வ ா ள ை ா ்க 
அறிமு்கமாகியிருககிதறன. அ்தற்்கா்க “்தமிழ் 
்்ருஞ்சால ்வ.உ.சி.” எை ்்ரிய நூல 
்தயாரிபபு த்வதலையில இறஙகியிருககிதறன. 
்ைஙத்கயா முரு்கன ்தனி ஆளா்க அதலைய 
மாடடார அ்வதைாடு ்லை புத்்த்கங்கதளயும் 
சுமநது ் ்காண்டு அதலை்்வர எனற  மைப்ாஙகு 
்லைரிடம் உணர்வத்த ்கண்டிருககிதறன. 
எனனுதடய ்்ரிய ்கைவு ்தமிழ்கத்து 
பிைாமணர அலலைா்த த்வ்தாந்த மடங்களின 
்ங்களிபபு குறித்து ஆ்வணப்டுத்்த த்வண்டும் 
எனற தோககில ்சனற ்ாத்தயில ஏற்்டட 
்்ரிய இடர ்்ருமதழயில ்காணாமல 
த்ாை அந்தக குறிபபு்களிதை நிதைவு்களில 
திரும்்வும் ்்காண்டு ்வநது மீண்டும் 
ஆ்வணப்டுத்தி ்்காடுத்திட த்வண்டும். 

ஒரு ் க்கம் ் ழஙகுடி ஆய்்வாளர, இன்ைாரு 
்க்கம் ்வ.உ.சி. ஆய்்வாளர, மி்கக குறுகிய 
ஆய்வு ்வடடாைங்களில மடம் சம்்ந்தப்டட 
ஆய்்வாளர எை சமூ்கம் உள்்வாஙகி இருந்தாலும் 
ஒரு குமு்தம், ஆைந்த வி்கடன கூட நூலை்கப 
்ணிககுச் தசரும் ்வதை ் டிக்கா்த இருந்த ோன 
எனதையும்  நூலை்கை ா ்க த்வ  இருநது 
ஆய்்வாளனுக்காை வித்திட இடம் ்வள்ளலைார 
்கனனிச் ்சாற்்்ாழி்வாற்றிய லிஙகி ்சடடித் 
்்தரு, அனதறய தசாமு ்சடடியார இலலைம், 
இனதறய மதறமதலையடி்கள் நூலை்கம் என 
்வாழ்வில, என உணரவில ்கலைந்த உனை்தமாை 
இடம்.      lநன்றி: இ்தழ முகபபு ஓவியம: மணிவண்ணன்
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பிரளயன்

நூல் அறிமு்கம்

எம்.என்.ராய் எழுதிய ‘பைாசிஸம்’ நூ்ை முன்்வத்து...

்பரி
சல்

 | ்ப
க.

18
2 

| ரூ
.18

0
எம

.எ
ன்

.ர
ோய

்தமி
ழி

ல்:
 க

வ
.்

கோ
வி

ந்த
சோ

மி

அண்தமக்காலைமா்க சமூ்க அைசியலைாளர்களால 
மடடுமலலை ஊட்கத்துதறயிைர உட்ட ்லை 
்தைபபிைைாலும் ‘்ாசிஸம்’ எனகிற ்சால 
்யன்டுத்்தப்டு்வத்த ோம் அறித்வாம்.
அதுவும் பிதஜபி முன்ைடுககிற அைசியல 
்சயற்்ாடு்கதள அதடயாளப்டுத்்தவும் 
இைம் ்காடடவும் ் ாசிஸம் எனகிற ் சாலதலை 
்லைர ்யன்டுத்து்வத்தப ்ாரககிதறாம்.
உண்தமயில ‘்ாசிஸம்’ எனறால எனை?

் ா சிஸம்  என ் ்தன  மூலை ச் ் ச ா ல 
லைத்தீனிலிருநது ்்றப்டடது. ‘்கடடு’, 
‘்கற்தற’, ‘்கத்த்த’ அலலைது ‘மூடதட’  
(Bu n d l e) எ ை  ‘ ் ா சி ஸ ம் ’  எ னு ம் 
இச்்சாலலுககுப ்்ாருள்்்காள்ளலைா்மை 
விககிபீடியா ்சாலகிறது. ்தனித்துள்ள ஒரு 
குச்சிதய எளி்தா்க உதடத்துவிடலைாம். அத்த 
த ே ை த் தி ல  அ த ்வ  ஒ ரு  ்க ட ட ா ்க 
்கடடப்டடிருந்தால குச்சி்கதள எளிதில 
உதடத்துவிட முடியா்தலலை்வா அந்தப 
பு ரி ்தலிதலை  இப்்ய ர  சுவீ ்க ரி த் து க 
்்காள்ளப்டடது. ்லைதும் தசரந்த ஓர 
கூடடதமபபு எனற ்்யரிலும் இ்ததைப 
புரிநது்்காள்ளலைாம்.

இந்த ஒரு புரி்தலில்தான இத்்தாலியில ்தான 
ஆைம்பித்்த அைசியல அதமபபு்களுககு புைடசி்கை 
ேட்வடிகத்க்களுக்காை ்கற்தற (Fasces of 
Revolutionary Action) த்ாருக்காை இத்்தாலியக 
்கற்தற (Italian Fasces of Combat) எனறு 
்்தாடக்கத்தில ்்யரத்வத்்த ்்னிடதடா 
முதசாலினி  சிலை ்வருடங்களுககுப பிறகு 
த்தசிய ்கற்தறக ்கடசி (National Fascist Party) 
எனறு ஆைம்பித்து 1922 இல இத்்தாலியின 

பிை்தமைா்கத்வ ஆகிவிடுகிறார .  மு்தல 
உலை்கபத்ாருககுப பின இத்்தாலியில த்தசிய 
்கற்தறக ்கடசி (National Fascist Party) யிைைால 
திடடமிடடு உரு்வாக்கப்டட சமூ்க அைசியல 
‘சிந்ததைபத்ாககிதைதய’ ்வைலைாற்றாளர்கள் 
்ாசிஸம் எை இைம் ்காண்கிறார்கள்.

அள்வற்ற எத்தச்சதி்காைம், ்வனமுதற, ஆயு்த 
்லைம் இ்வற்றால சமூ்கத்த்தக ்கடடுப்டுத்து்வது, 
இழநதுவிடட பு்கழ்மிக்க தைாம சாம்ைாஜயத்த்த 
மீண்டும் ்்காண்டு்வரு்வது எனகிற ்்யரில 
தைாமானிய இத்்தாலியப ்்ருமி்தத்த்த 
மக்களுககுப த்ாத்தச் ச ை ககு த்ாலை 
ஊடடி்வளரப்து, சிறு்ானதமயிைர ேலைன, 
மாறு்டட ்கருத்து்கள், த்வறு்டட ் ண்்ாடு்கள் 
இ்வற்தற சுத்்தமா்க அழித்்்தாழித்து ஒற்தறப 
்ண்்ாடதட மிரு்க்லைத்த்தாடு நிறுவு்வது 
இத்வதய முதச ாலினியின அைசியல 
ேட்வடிகத்க்கள்.

்கம்யூனிஸ்டு்களின சர்வத்தச அதமப்ாை  
மூனறாம் அகிலைத்தின 7 ்வது உலை்க ்காஙகிைசுககு 
்லத்கரிய ்கம்யூனிஸ்ட ்ததலை்வர ஜாரஜ 
டிமிடதைாவ, உதழககும் ் ்ண்்கள் இயக்கத்தின 
மா்்ரும் ஆளுதம கிளாைா ்ஜடகினுடன 
இதணநது  1935, ஆ்கஸ்டடில அளித்்த 
அதி்காைபூர்வ அறிகத்கயில  ்ாசிஸத்திற்கு 
அளித்்த ்வதையறுபத் ்்ரும்்ாலைாை  
்க ம் யூ னி ஸ் ட டி ்க ள ா ல  இ ன று ம் 
எடுத்்தாளப்டுகினறது. 

்கம்யூனிஸ்டு்களுககு மடடும்்தான ்ாசிஸம் 
குறித்்த ்க்வதலை்கள் இருந்த்தா்க ்வைலைாறு 
ேமககுச் ்சாலலைவிலதலை. ஜைோய்கத்தில 
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ேம்பிகத்கயுதடய எலலைா்தைபபிைரும் ‘்ாசிஸ 
அ்ாயம்’ குறித்்த எச்சரிகத்கயுணரத்வாடு 
இ ரு ந து ள் ளை ர .  ் ா சி ஸ  எ தி ர ப பு 
ேட்வடிகத்க்களில தீவிைமா்க இறஙகியுமுள்ளைர. 
ஏ்ைனில ்ாசிஸம் ஜைோய்கத்த்ததய 
த்கலிககூத்்தாககிவிடுகிறது.  

1995 ஆம் ஆண்டில, குறியீடடியலைாளரும் 
ஊட்கங்கள், ்ண்்ாடு இத்வ ்்தாழிற்்டும் 
வி்தம் குறித்து உைத்து சிநதித்்த்வருமாை 
உம்்ரடதடா-ஈத்கா, ்தைது நிஜ-்ாசிஸம்  
(Ur-Fascism) எனும் நூலில ்ாசிஸத்தின 14 
்ண்பு்கதள ்வரிதசப்டுத்துகிறார.
1.  மைபு குறித்்த ்கண்மூடித்்தைமாை ்வழி்ாடு.
2. ேவீைத்து்வத்த்த நிைா்கரிப்து.
3.  தமதலைாடடமாை ்சயல்ாடு்கதள 

ேதடமுதறயாககு்வது. 
4.  ்கருத்து த்வறு்ாடதட ் ்வளிப்டுத்து்வத்த 

அ ல லை து  ம று ப பு  ் ்த ரிவி ப ்த ்த 
த்தசத்துதைா்கமா்கக ்கருது்வது.

5.  மாறு்டட ் ண்்ாடு்கதள, வித்தியாசமாை 
்வாழ்முதற்கதளக ்கண்டு அஞசு்வது.

6.   விைகதியதடநதுள்ள ேடுத்்தை ்வரக்கத்திதை 
்தாஜா ்சய்து அ்வர்கதள அடித்்தடடு 
மக்களுக்்கதிைா்க உசுபபிவிடு்வது.

7.  ்தமககு எதிைா்க ்்ரிய சதி்கள் ேடப்்தா்க 
்தமது பினைால திைண்ட்வர்கதள, ்தமது 
ஆ ்த ை ்வ ா ள ர ்க த ள ஆ த ்வ ச ம் 
்்காள்ளச்்சய்்வது.

 8.  எதிைாளி்களின ் ்கடடுமிக்க ் சல்வத்திைாலும்  
அ்வர்களது ்லைத்்த ்சல்வாககிைாலும் 
்தான அ்வமாைப்டுத்்தப்டட்தா்க ்தைது 
்்தாண்டைடிப ் ்ாடி்கதள ேம்்ச்்சய்்வது. 

9.  ்வாழ்கத்க்யன்த்த ஒரு நிைந்தைமாை 
யுத்்தம்்தான. இதில சமா்தாைம் அதமதி 
எனறு த்சு்வ்்தலலைாம் முற்றிலுமா்க 
எதிரியிடம் ேம் ்ததலைதயக ்்காடுப்்தற்கு 
ஒப்ாகும் எனறு ்ைபபுதை ்சய்்வது. 

10.  ஏதழ ்கதள , ்லைவீைம ாை்வ ர ்கதள 
அ ்வ ம தி ப ் து ;  அ ்வ ர ்க ளு க கு 
இடமிலலைாமலைாககு்வது. 

11.  எலதலைாரும் ஒரு வீைைா்க (ஹீதைா்வா்க) 
இருக்கத்வண்டு்மை ் யிற்றுவிப்து; வீை 
்வழி்ாடதட ஊககுவிப்து.  வீை்வழி்ாடு– 
வீை மைணத்த்தாடு ்்தாடரபுதடயது. 

அ்தா்வது அ்வர்கதள வீை மைணத்திற்கு 
்தயார்சய்்வது. 

12.  ஆ்ணனும் ் ்ருமி்தத்த்த ஊடடி்வளரப்து. 
13.  த்தரந்்தடுக்கப்டட ஜைைஞச்க்வா்தம். 

குறிபபிடட ் குதியிைரின எதிரவிதை்கதள 
ஒடடு்மாத்்த மக்களுதடய குைலைா்க 
முனனிறுத்து்வது.  

14.  புதுபத் ச்சு  (Newspeak) ச ா ைமற்ற 
்சாற்்கதளப த்சு்வது; ்வாரத்த்த 
விதளயாடடு. 
தமதலை குறிபபிடட ஜைோய்க விதைா்த 

மக்கள் விதைா்த அடா்வடித்்தைங்கள் ்லை,  
இனதறககு ்லை ோடு்களின அைசு்களது 
்சயல்ாடு்களா்க இருநது ்வரு்வத்தப 
்ாரக்கலைாம். எனினும் இ்வற்தற இைண்டாம் 
உலை்கபத்ாருககு முனபிருந்த   இத்்தாலி, 
்ஜரமனி த்ானற ்ாசிஸ அைசு்கதளாடு 
ஒபபிடமுடியுமா எனகிற த்கள்வியும் ேமககு 
எழலைாம். உண்தமயில ்ாசிஸ அைசு என்து 
அைசு இயநதிைம் முழுக்க ் ாசிஸமயமாகிவிடட  
ஓர அைசிதைதய குறிககும். அப்டி்யனில 
இ நதிய  அ ை சு  முழுதும ா ய்  ் ா சிஸ 
மயமாகிவிடட்தா அப்டி இலலைா்தத்ாது 
பிதஜபி அைசிதை ்ாசிஸ அைசு எைச் 
்சாலலைவியலுமா எை சிலை சிந்ததையாளர்கள் 
த்கள்வி்யழுபபிைர. உண்தமயில இநதிய 
அைசு முற்றிலுமா்க ் ாசிஸ மயமாகிவிடவிலதலை. 
இநதியாவின அைசியல அதமபபு சடடம் 
அ்ததை அவ்வாறு மாற்றிவிடு்வ்தற்கு இனனும் 
்்ருந்ததடயா்கத்வ உள்ளது என்த்த ோம் 
புரிநது்்காள்ள த்வண்டியுள்ளது. இநதியா, 
்ாசிஸ அைசா்க மாறிவிடவிலதலை. ்ாசிஸ 
சகதி்களால ஆளப்டடு ்வருகிறது. ்ாசிஸ 
சகதி்கள் ஆடசியதி்காைத்திலிருநது ்்காண்டு 
அைசிதையும் ோடடின அைசியல சமூ்க 
சூழதலையும் ‘்ாசிஸத்த்த தோககி’ அதழத்துச் 
் ச ல லை  அ ன ற ா ட ம்  உ த ழ த் து க 
்்காண்டிருககினறைர எைச் ்சாலலைவியலும்.

பிதஜபியிைர த்தர்தல ்களத்தில ்்வனறு 
ஆடசிதயப பிடிப்ார்க்ளை ்்தளி்வா்க 
அறுதியிடடுச் ் சாலலை முடியா்த ஆண்டு்களுககு 
முனபு ்சாலலைப்டட ்கருத்து்கள் இத்வ. 
ஆைால, ்வகுபபு்வா்த தஹாமம் ்வளரத்து 
இனதறககு ் ாசிஸ சகதி்கள் ஆடசியதி்காைத்திதலை 
்வநது அமரநதுவிடடைர. தமலும் இனதறய 
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ஆளும் சகதி்கதள இைண்டாம் உலை்கபத்ாருககுப 
பின அ்தா்வது ்ஜரமன, இத்்தாலியின 
வீழ்ச்சிககுபபின ஐதைாபபிய ோடு்களில  
உரு்வாை ‘ே்வ-்ாசிஸம்’ எனும் த்ாகத்காடு 
ஒபபிடுகிறார த்ைா. பிை்ாத் ்டோயக. 
“ே்வ்ாசிஸத்தின ஓர அடிப்தடயாை கூறு 
அ்தன ்சவவியல முனதைாடி்கதளப 
த்ாலைத்வ ‘மற்றதமதய’ பூ்தமாககு்தலைாகும்; 
அ்த ா்வது இநதியாவில முஸ்லீம்்கள் ,   
அ்மரிக்கா, பிதைஸில த்ானற ோடு்களில 
இைச் சிறு்ானதமயிைர (எ-்கா: ஆபரிக்க-
அ ்ம ரி க ்க ர ்க ள் )  ம ற்றும்  ் ாலியல 
சி று ் ா ன த ம யி ை ர ்க த ள 
(ஓரிைச்தசரகத்கயாளர்கள், திருேஙத்கயர 
திருேம்பியர த்ானற மாற்றுப ்ாலிைத்்த்வர)  
பூ்தமாககு்வ்தாகும்.  நிச்சயமா்க இது ஒவ்்வாரு 
ோடடிலும் ் ்வவத்வறுவி்தமா்க ் ்வளிப்டும்; 
கிதள ககும் .  இ ப ்டி  ‘ ம ற் ற ்வத ை ’ 
விலலைைாககு்வது பூ்தமாககு்வது என்து 
்லைவி்த ரூ்ங்கதள எடுககும்.... 
https://kafila.online/2021/01/24/from-neo-
liberalism-to-neo-fascism-prof-prabhat-patnaik/

்ாசிஸ அைசு ்வந்தால பிறகு த்தர்ததலை 
இருக்காது. இபத்ாது த்தர்தல்கள் ேடககிறத்த 
என்ார்கள் சிலைர. ்கடந்த ்காலைத்்த்வறு்களிலிருநது 
யார ்கற்றுக்்காள்கிறார்கதளா இலதலைதயா 
ஆளும் ்வரக்கங்களும், ்ாசிஸ சகதி்களும் 
நிதறய ்கற்றுக்்காண்தட இருககிறார்கள். 
இச்சூழதலை பிை்ாத் ்டோயக தமலும் 
விளககுகிறார. “தமகத்கல ்கதலைககி (1943/71) 
எனும் அறிஞர உதிரத்்த மி்கவும் பிை்லைமாை   
“ ் ா சிஸ த் தின  கீ ழ்  அடு த் ்த  அ ை சு 
என்்்தானறிலதலை” எனகிற கூற்றுக்க்ளலலைாம் 
்தற்த் ாது  ் சலலு்டியாகும ா  எைத் 
்்தரியவிலதலை. இருபபினும் சம்காலை ் ாசிஸம் 
இனனும் சிலை ோள் இருநது்்காண்டிருககும் 
என்த்ததய இது உணரத்துகிறது.

எைத்வ ்ாசிஸ அ்ாயம் என்து ்ற்றிய 
பிைகதஞ ேமககுள் ்தணல விடடு எரிநது 
்்காண்தடயிருத்்தல த்வண்டும். எலலைா ேவீை 
சமூ்கங்களின விளிம்பு்களிலும் ே்வ-்ாசிஸ 
சகதி்கள் இருநது்்காண்டு்தானிருககினறை. 
த்தத்வப்டும்த்ாது ்காரப்தைட மற்றும்  நிதி 
மூலை்தைங்களின ஆ்த ைத்வ ாடு அத்வ 
தமயத்துககு ்்காண்டு்வைப்டுகினறை. 

எைத்வ ்ாசிஸத்த்த, அ்தன ்வைலைாற்தற,  
உருமாற்றங்கதளப புரிநது்்காண்டு அ்தன 
ஒவ்்வாரு அதசவிதையும் மக்கள் முன 
்்வளிச்சமிடடுக்காடடி அம்்லைமாக்க த்வண்டிய 
ஓர அைசியல ்கடதம, ஜைோய்கத்தின மீது 
ேம்பிகத்கயுள்ள்வர்களது, முற்த்ாக்காளர்களது  
த்தாள்்களினமீது சுமத்்தப்டடிருககிறது.

இந்த ்ேடிய த்ாை ாடடத்திற்்காை 
்கருத்்தாயு்தங்களில ஒனறா்க எம்.என.ைாய் 
எழுதிய ‘்ாசிசம்’ எனும் இநநூல ேமககு 
உ்த்வககூடும். இநநூதலை எழுதிய எம்.என.ைாய் 
இநதியாவின முனதைாடி ்கம்யூனிஸ்டு்களில 
ஒரு்வர. ்லைனின, ஸ்டாலின ஆகிதயாதைாடு 
தேைடியாை ் ரிச்சயம் உள்ள்வர; அ்வர்கதளாடு 
இதணநது ் ணியாற்றிய்வர. ்கம்யூனிஸ்டு்களின 
சர்வத்தச அதமப்ாை மூனறா்வது அகிலைத்தில 
்ணியாற்றிய்வர .  மி்கவும் அதி்கமா்க 
எழுதிய்வரும்கூட.

7 அத்தியாயங்கதளக்்காண்ட ‘்ாசிஸம்’ 
எனும் இநநூலுககு சிறப் ாை்்த ாரு 
முனனுதையிதை அ.மாரகஸ் எழுதியுள்ளார. 
அம்முனனுதையில இநநூதலைப்ற்றி இவ்வாறு 
குறிபபிடுகிறார. “்ாசிஸம் குறித்தும் ஹிடலைர 
முதசாலினி மற்றும் அனதறய ்ாசிஸத் 
்தத்து்வவியலைாளர்கள் குறித்தும் இனறு 
நூற்றுக்கணக்காை ஆழமாை ஆய்வு்கள் 
உலை்களவில ்்வளி ்வநதுள்ளை. 1936இல 
எழு்தப்டடு 1938இல ்்வளி்வந்த இநநூல 
அத்வ எலலைா்வற்றிலுமிருநது முற்றிலும் 
த்வறு்டட ஒனறு. இத்த ோம் புரிநது 
்்காள்்வது அ்வசியம். ஐதைாபபிய ் ாசிஸத்தின 
்தத்து்வ மூலை ்கரத்்தாக்களாை ஆர்தர தஷா்ன 
தஹயர, ஃப்ைடரிக நீடதஷ, ்ஹனறி 
்்ரகசன ஆகிய மூ்வரின ்கருத்்தாக்கங்கள் 
இநதியச் சிந்ததை மைபு்களிலிருநது ஊக்கம் 
் ்க ாண்டு   உ ரு ்வ ா யிை  எ ன ்த ்த 
விளககு்வ்தா்கத்்தான 184 ்க்கங்கள் உள்ள 
இநநூலின மு்தல 90 ் க்கங்கள் அதமநதுள்ளை 
என்து குறிபபிடத்்தக்கது.” (முனனுதையில 
அ.மாரகஸ்,்க்கம்-17)

“தமனதமயாை உ்நிட்தத் ்தத்து்வத்திலிருநது 
்ஜரமன ஏ்காதி்த்தியத்திற்்காை ஒரு 
்க ரு த் தி ய லு ம்  அ த ்த த் ் ்த ா ட ர ந து 
் ா சிஸத்திற் ்க ாை  ஒரு  ்கரு த்தியலும் 
்கடடதமக்கப்டடது இப்டித்்தான. இவ்வாறு 



26 புதிய புத்தகம் பேசுது | செப்டம்ேர் 2021

்சால்வது ்்காச்தசப ்டுத்து்வ்தா்கத்வா 
அலலைது அ்வதூறு ்்ாழி்வ்தா்கத்வா 
ஆகிவிடாது. எந்த ஒரு சடடத்திற்கும் 
்கடடுப்டாமல இவவுலைகு சாைா்த ஒரு 
்ைம்்்ாருள் இருககிறது எனற ஊ்கத்தின 
்தரக்க ரீதியாை விதளத்வ பூமியில ேதட்்றும் 
்க ட டு ப ் ா ட ற் ற  அ தி ்க ா ை த் த ்த 
நியாயப்டுத்து்வதில முடி்வதடகிறது. இந்த 
ஊ ்க ம் ்த ா ன  இ ந தி ய த்  ்த த் து ்வ த் தின 
அடிப்தடயாகும்.” (்க்கம் 68) “நீடதசயின 
‘சு்தநதிை- ஆனமாக்கள்’ ்கடவுளின ்வாரிசு்களாை 
‘பூத்த்வர்கள்’ (்ா ரப்ைர்கள்) ்வசம் 
ஒப்தடக்கப்டடு இருந்தது. அ்தைாதலை்தான 
அ்வர்கள் இயலபிதலைதய ஆடசியாளர்களா்கவும் 
அடககுமுதறயாளர்களா்கவும் இருந்தைர. 
ஏதுமற்ற நிதலையில த்வக்கப்டடதும் 
அநியாயமாை முதறயில த்கயாளப்டடதுமாை 
“மனி்த மநத்த்கதள ஆடசி ்சலுத்்தவும், 
அடிதமப்டுத்்தவும்” இ்வர்கள் இயல்ா்கத்வ 
உரிதம ்்காண்ட்வர்களா்க இருககிறார்கள்.
மனி்த உறவு்கள் குறித்்த இந்தக ் ்காதிபபூடடும் 
்கருத்்தாைது, மனி்தனின ்தவிரக்க முடியா்த 
இழிநிதலைதயயும், த்கடு ் ்கடட நிதலைதயயும் 
்ற்றிய தஷா்ன தஹயர த்காட்ாடடின ்தரக்க 
ரீதியாை விதள்வாகும். இந்தக ்கருத்து்தான 
நீடதசதய ஒரு ்்வறி பிடித்்த தசாசலிச-
விதைாதியா்க மாற்றிவிடடது. மாரகசியத்திற்கு 
எதிைா்க ்ாசிஸம் ்்தாடுத்்த த்ாரில அ்தன 
உடைடிக ்கருத்தியல தூ்தைா்க நீடதச ்வைலைாற்றில 
இவ்வாறு்தான இடம் ்்ற்றார.” (்க்கம் 69) 
உ்நிட்தங்கள் த்ாதிககிற இநதிய ஆனமீ்கத் 
்தத்து்வத்திலிருநது உநது்தல ்்ற்று்தான 
நீடதஷவும், ஆர்தர தஷா்ன தஹயரும் ்தைது 
‘ஆதி மனி்தன’ குறித்்த ்கருத்்தாக்கங்கதள 
முனத்வககினறைர.’ இக்கருத்்தாக்கங்கள் ்தான 
உயர இைம் (Super race) குறித்்த அ்வர்களது 
்வ த ை வு ்க ளு க கு  அ டி ப ் த ட ய ா ்க 
இருநதிருககிறது.

எம்.என.ைாயின ‘்ாசிசம்’ நூல இத்தத்்தான, 
்்தள்ளத்்்தளி்வா்க ேமககு எடுத்துக்காடடுகிறது. 
த்தாழர இலை. த்காவிந்தசாமி, நூலைாசிரியர 
முனத்வககும் ்கருத்து்கதள  அ்தன ்தரக்க 
்கடடதமபபு சித்தயாமல ்மாழியாக்கம் 
்சய்துள்ளார. ேலலை ்லை நூல்கதள ேமககுத் 
்தநதுள்ள சி்வ.்சநதிலோ்தனின ‘்ரிசல’ 

்திப்்கம் இ்ததை ் ்வளியிடடுள்ளது. ் ாசிஸ 
எதிரபபுப த்ாரில ஈடு்டும் ஒவ்்வாரு்வர 
த்கயிலும் இருக்க த்வண்டிய நூல இது.

ோன  ஒனதறச் ்சாலலி இக்கடடுதைதய 
முடிக்கலைா்மனறு நிதைககிதறன. ோன 
அண்தமயில ஒரு ்கா்ணாளிப ்திவிதைப 
்ா ர த்த்தன .  ஓ ர  ஆர .எஸ் .எஸ் .்க ா ை ர 
அக்க ா்ணாளியில த்சுகிற ா ர .  “ஓ ர 
இநதுஙகிற்வன பிறககிறத்ாத்த ஒரு 
அப்ாயின்மனட ஆரடதை ாடத்்த ான 
பிறககிறான. பிறககிற த்ாத்த அ்வன எனை 
த்வதலைககுப த்ாறதுனனு தீரமாைம் 
ஆகிவிடுகிறது. த்வ்றந்த்்வாரு ம்தத்திலும் 
இப்டி்யாரு விதசஷம் கிதடயாது!”  
அரியத்தார உண்தமதயக ்கண்டறிநது 
்சால்வது த்ாலை ஒரு ் ்ருமி்தமும் உற்சா்கமும் 
்்ாஙகுகிற மு்க்ா்வத்தில ஓர உடல்மாழியில 
அ்வர இ்ததைச் ்சாலலிக்்காண்டிருந்தார. 
சலைத்வத்்்தாழிலைாளர வீடடில பிறந்த குழநத்த 
ச லை த ்வ த் ் ்த ா ழி லை ா ள ர  த ்வ த லை க கு 
அப்ாயின்மனட ஆரடதைாடு பிறககிறது. 
்தை ஏறுகிற்வர வீடடில பிறந்த குழநத்த, 
்தை ஏறும் த்வதலைககு, அப்ாயின்மனட 
ஆரடதைாடு பிறககிறது. இப்டி விளக்கமா்க 
அ்வர ்சாலலைா்தது்தான ஒரு குதற.

அ்ததை ‘ஆஹா’ எை ்ததலையாடடியும் 
சிலைாகித்தும் அஙத்க த்கடடுக்்காண்டிருந்த 
எ்வரும் ்டிப்றிவிலலைா்த ்ாமைர்கள் அலலை; 
ேனகு ்டித்்த ேடுத்்தை்வரக்கத்திைர்தாம். 
உண்தமயில இப்டி்யலலைாம் த்சு்வ்தற்கு 
அ்வர்களுககு ் ேஞசுைம் எஙகிருநது ்வருகிறது? 
பிறப்ால உயரவு ்தாழ்வு ்ாரககிற ‘்வரண-
சாதி’ முதற இநதிய சமூ்கத்தின இழிவு 
எனகிறது ேமது ் குத்்தறிவு. இப்டி எந்த ஒரு 
்கருத்்தாக்கத்த்த ேவீை உலைகும் ோ்கரி்க 
ச மூ ்க மு ம்  இ ழி த் து ம்  ் ழி த் து ம் 
த்சிக்்காண்டிருககிறத்தா அது குறித்துப 
்்ருமி்தம் த்சுகிற ஒரு மைபு இஙத்க 
இருநது்்காண்டிருககிறது. அம்மைபிலிருநது்தான 
்ாசிஸம் உநது்தல ் ்றுகிறது. எம்.என.ைாயின 
‘்ாசிசம்’ நூல ் சால்வது அத்தத்்தான. எைத்வ 
ேண்்ர்கதள, ோம் உறங்கச் ்சல்வ்தற்கு முன 
இ ன னு ம்  ் லை  ்க ா ்த ங ்க த ள க 
்கடக்கத்வண்டியுள்ளது.    l

(முழுகடடுலர வோசிகக bookday.in) http://surl.li/aenjv
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அகிை உை� பை�ாசுரன்
விஜயன்

இபபுத்்த்கமாைது “The Global Minotaur” 
எனறு ஆஙகிலைத்தில ்்வளியாை அ்தன 
இைண்டாம்  ்திபபின ்தமிழ ா க ்கம் .
இபபுத்்த்கத்த்த எழுதிய்வர கிதைக்க ோடடின 
முனைாள் நிதியதமச்சரும் ்்ாருளா்தாை 
நிபுணருமாை யானிஸ் ்வருஃ்ாகிஸ். ்தமிழில 
்மாழி ்்யரத்்த்வர கி.இலைககு்வன. 

்தற்்காலை உலை்கமு்தலைாளித்து்வத்தின இயக்கப 
த்ாகத்க மாரகசியப ்ாரத்வயில அலைசும் 
இநநூலைாைது, மாரகஸிற்குப பினைால ்வந்த 
மாரகஸிய ்்ாருளா்தாை அறிஞர்களின 
்தடபபு்களில ஒனறா்க ்கரு்த த்வண்டும். 
மாரகசியம் என்த்த ஒரு ்்தாடரச்சி்தான.
்வளரநது ்வரும் ஒரு அறிவுப புலைம். எைத்வ 
அ்தன ்்த ாட ர ச்சிய ாைது ம ா ரஸால 
நிறு்வப்டட ்வலு்வாை அடித்்தளத்தின மீது 
்கடடப்டும் ஒரு சமூ்கவியல அறிவுப புலைம். 
இந்த அறிவுப புலைத்திற்குள் அடஙகு்வ்தற்கு 
இநநூலுககு எலலைாத் ்தகுதியும் இருககினறை. 

மு்தலைாளித்து்வத்தின இயஙகுவிதி்கதள 
நுணுக்கம ாை  ்குப் ாய்வு  ் சய்து , 
அப்குப்ாய்த்வ 1867ஆம் ஆண்டு மூலை்தைம் 
எனற நூலில மாரகஸ் ்்வளியிடடார. அ்வர 
்காலைத்தில மு்தலைாளித்து்வத்தில ஏற்்டட 
்வளரச்சியும் அ்தன த்தாற்றத்த்தப ்ற்றியும் 
அதில ஆய்வு ்சய்திருந்தார. அ்வருதடய 
ஆய்வுககுப பின மு்தலைாளித்து்வம் ்லத்வறு 
்கடடங்கதள ்கடநது ்வளரநதுவிடடது. 
ஒவ்்வாரு்கடடத்த்தயும் மா ரகசியப 
்ாரத்வயில ஆய்வு ்சய்து ்தடபபு்கள் 
்வநதுவிடடை. இனதறய ஏ்காதி்த்திய 
்காலை்கடடத்தில மூலை்தைமாைது நிதிமூலை்தை 

்வடி்வ்மடுத்து உலைத்கச் சுைண்டி்வருகிறது. 
இவ்வடி்வத்தின த்தாற்றத்த்த 2008ஆம் ஆண்டு 
ஏற்்டட உலை்கப ் ்ாருளா்தாை ் ேருக்கடியின 
பினைணியில 9 அத்தியாயங்களில ஆய்வு 
்சய்கிறது இநநூல.

அததியோயம 1: அறிமுகம

சிக்கலைாை நிதிமூலை்தை இயக்கவிதி்கதள 
அறிநது ்்காள்ள 2 0 0 8ஆம் ஆண்டின 
்்ாருளா்தாை ்ேருக்கடியிலிருநது யானிஸ் 
து்வஙகுகிறார. மு்தலைாளித்து்வம் அ்தன த்தாற்ற 
்காலைத்திலிருநது ஏைாளமாை ்ேருக்கடி்கதளச் 
சநதித்திருககிறது. அதில 2008ம் ஆண்டின 
்ேருக்கடியாைது மி்கவும் முககியத்து்வம் 
்வாய்ந்த்தாகும். “ . . 2 0 0 8ஆம் ஆண்டுப 
்்ருவீழ்ச்சியாைது உலை்க அளவிலும் ேவீை 
்தாைாளமயத்தின இ்தயப ்குதியிலும் 
த ் ை ழித்வ  ஏ ற் ் டு த் தி ய து  எ ன று 
குறிபபிடுகிறார. அ்தற்கு முநத்தய முககியமாை 
் ே ரு க ்க டி  1 9 3 0 ்க ளி ல  ஏ ற் ் ட ட 
“்்ரும்பினைதடவு”. 2008ஆம் ஆண்டின 
்ேருக்கடிககு மு்தலைாளித்து்வ ்்ாருளா்தாை 
அறிஞர்கள் எனை விளக்கம் ்தருகினறைர 
என்த்த ஆய்வு ்சய்து அதில முககியமாை 
ஆறு விளக்கங்கதள ்டடியலிடடு அ்தன 
த ் ா ்த ா த ம த ய  வி ள க கு ்வ த ்த 
இவ்வத்தியாயத்தின ்ததலையாயப ்ணி. ஆ்க, 
முன்மாழியப்டட த்காட்ாடு்கதள 
எலலைாம் அடித்து ் ோறுக்கப்டட பின 2008ஐ 
விளக்க புதிய த்காட்ாடு த்தத்வப்டுகிறது 
என்த்த ்வலியுறுத்தி, “உலை்க ்்காசுைன” 
எனற உரு்வ்கத்த்த அறிமு்கப்டுத்துகிறார. 
ேம்ம ஊர புைாணக ்கத்தயாை மகிஷாசுைன 
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கிடடத்்தடட கிதைக்க ோடடில மிதைாடடர 
எனற ்கத்தயாகியிருககிறது .  இஙத்க 
எருதமத்்ததலையுதடய மனி்தன அஙத்க எருது 
்ததலையுடன கூடிய மனி்தன. இஙத்க 
மகிஷாசுைதைக ் ்காலலும் ்கடவுள் சாமுண்டி 
அஙத்க மிதைாடடதைக ்்காலலும் தீசியஸ். 

அததியோயம 2: எதிர்கோைததிறகோன ஆயவுக கூடைஙகள்

2008ஆம் ஆண்டு ்ேருக்கடிதய விளக்கத் 
து்வஙகுமுன, மானுடத்திற்கு இது்வதை 
ஏற்்டட ்ேருக்கடி்களின ்வைலைாற்றிலிருநது 
து்வஙகுகிறார. 

் ே ரு க ்க டி ்க ள்  ் ் ா து ்வ ா ை 
இயற்த்கவிதி்தான. ்்தாழிலதுதறயில 
ேடககும் ஏற்ற இறக்க ச்கடம் ்காை்கத்தில 
விலைஙகிைங்களின எண்ணிகத்கயில ஏற்்டும் 
ஏற்ற இறக்க  ச ்கடத்த்தப த் ானறு 
இயற்த்கயாைது்தான எனறு விளக்கமளித்்தாலும் 
கூட இந்த ஏற்ற இறக்கங்களில ஏற்்டும் சிலை 
்ேருக்கடி்கள் மு்தலைாளித்து்வத்த்த புதிய 
்கடடத்திற்கு இழுத்துச் ் சலகினறை எனகிறார. 
1929, 2008ஆம் ஆண்டு ்ேருக்கடி்கள் இந்த 
்வத்கதயச் தசரந்தத்வ எனகிறார.

1929 ்்ரு ்ேருக்கடியாைது ஒவ்்வாரு 
மு்தலைாளித்து்வ ோடடிலும் ோணயம்-்தங்கம் 
்ரி்வரத்்ததை நியமத்த்த உதடத்்்தறிந்தத்த 
குறிபபிடுகிறார. இைண்டாம் உலை்கபத்ார 
ஏற்்டாவிடடால இந்ேருக்கடியாைது 
19 4 0்களிலும் ்்தாடரநதிருககும் எனறு 
மதிபபிடுகிறார .  எைத்வ்தான யுத்்தம் 
முடிந்தவுடன ்ேருக்கடி ்்தாடரும் எனற 
பீதியால ்தங்கதளப ்ாது்காத்துக்்காள்ள 
அ்மரிக்க அதி்காரி்கள் ஒரு உலை்களாவிய 
திடடத்த்த ்தயாரித்்தைர.

அததியோயம 3: உைகளோவிய திடடைம

1 9 3 0்களில ஏற்்டட உலை்கப ்்ரு 
் ே ரு க ்க டி ய ா ை து  மு ்த லை ா ளி த் து ்வ 
அதமபபுமுதறதய ்த்கரநது த்ா்வ்தற்கு 
இடடுச் ்சனறது. இதில மு்தலைாளித்து்வம் 
்கற்றுக்்காண்ட ்ாடம் ஏைாளம். இனிதமல 
இது த ் ா ன ற  ் ் ரு  ் ே ரு க ்க டி ்க ள் 
ஏற்்டககூடாது எனற எண்ணம் அதைத்து 
மு்தலைாளித்து்வ சிந்ததையாளர்களிடம் 
எழுந்தது.  எதிர்காலைத்த்த ்வடி்வதமப்்தற்்கா்க 

பிைடடனவுட எனற இடத்தில அ்வர்கள் கூடி 
முடி்்வடுத்்தார்கள். அதில உரு்வாைது்தான 
உலை்களாவிய திடடம் எனறு இநநூலைாசிரியர 
்வரணிககும் திடடமாகும்.

த்ாரின முடிவில அ்மரிக்கா ஒரு ்வரத்்த்க 
உ்ரி ோடா்க ் ரிணமித்்தது. எைத்வ முடித்வ 
எடுப்தில அதி்க ்சல்வாககு ்சலுத்தும் 
ோடா்க இருந்தது ஆச்சரியமிலதலை. எைத்வ 
அது ்தனனுதடய நீண்ட்காலை ேலைதைக 
்கருத்தில ்்காண்டு ஒரு நிைந்தை உலை்கப 
்்ாருளா்தாை ்்ாறியதமத்வ உண்டாக்க 
முயற்சித்்தது. எனினும் உலை்க ்வரத்்த்கத்தில 
எப்்ாழுது ் ாரத்்தாலும் சிலை ோடு்கள் உ்ரி 
ோடு்களா்கவும் சிலை ோடு்கள் ்ற்றாககுதற 
ோடு்களா்கவும் இருக்கத்வ ்சய்யும். எைத்வ 
உ்ரிதய மறுசுழற்சி ்சய்யும் ஏற்்ாடுதடய 
திடடதம நீண்ட்காலைத்தில இயங்க முடியும். 
இந்த உண்தமதய அனதறய திைம் பிரிடடன 
ே ாடதட பிைதிநிதித்து்வப ்டுத்திய 
்்ாருளியல அறிஞர ஜான தமைாரடு கீனஸ் 
அறிநது அ்தற்த்கற்றாற்த்ால திடடத்த்த 
்வடி்வதமக்க ஆதலைாசதை கூறிைார. எனினும் 
அ்மரிக்க ேலைன என்து அ்தனுதடய 
உற்்த்திக்காை சநத்ததய நீண்ட்காலைத்திற்கு 
உத்்தை்வா்தப்டுத்்த த்ாரில த்தாலவியுற்ற 
ோடு்கதள மறு்கடடதமபபு ்சய்்தால 
ேடககும் எனறு ் ஜரமனிதயயும் ஜப்ாதையும் 
தமயமா்க த்வத்து இைண்டு ்்ாருளா்தாை 
மண்டலைங்கதள உரு்வாககும் திடடத்த்த 
முன்மாழிநது அமலுககு ்்க ாண்டு 
்வநதுவிடடது. பிைடடன வுட அதமபபு்கள் 
இந்த உலை்களாவிய திடடத்த்த ் சயல்டுத்தும் 
உறுபபு்களா்க உரு்்வடுத்்தை. எனினும் 
அறிவியல பூர்வமா்க உ்ரிதய மறுசுழற்சி 
்சய்யும் ஏற்்ாடு இலலைா்த இத்திடடம் 
த்தாலவியில முடியும் எனறு கீனஸ் ் ்தரிவித்்த 
அச்சம் உண்தமயாைது.

அததியோயம 4: அகிை உைக ்பகோசுரன்

அ்மரிக்கா ்வரத்்த்க உ்ரி ோடா்க 
இருந்த்்ாழுது ்தயாரிக்கப்டட உலை்களாவிய 
திடடம் அ்மரிக்கா ்ற்றாககுதற ோடா்க 
மாறியபின குதலைநது த்ாைது. ஆம் 
அ்மரிக்கா ஒரு ்ற்றாககுதற ோடா்க 25 
ஆண்டு்களில மாறிவிடடது. வியடோம் 
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யுத்்தமாைது அ்மரிக்க அைசாங்கத்திற்கு 11,300 
த்காடி டாலைதையும் அ்தன ்வரத்்த்க உ்ரியில 
22,000 த்காடிதயயும் விழுஙகிவிடடது. 
அத்துடன இபத்ாரின விதள்வா்க அ்மரிக்க 
்்தாழிலை்கங்களின ்வரு்வாயும் லைா்மும் 
வீழ்ச்சியதடந்த்தன விதள்வா்க அஙத்க 
த்வதலையினதம உயரந்தது. இத்த சமாளிக்க 
அைசு ்்காண்டு்வந்த திடடமாை கிதைட 
்சாதஸடடி எனற சமூ்கேலைத் திடடம் 
அ்மரிக்க அைச ாங்கத்தின ்சலைத்வ 
அதி்கரித்்தது. இப்்ாழுது அ்மரிக்கா 
்வரத்்த்கப ் ற்றாககுதற ோடு அ்தன அைசாங்கம் 
்ற்றாககுதற ் ட்ஜட த்ாடும் அைசாங்கமா்க 
மாறிவிடடது. இத்த சமாளிக்க அைசாங்கம் 
ட ா லை ர  த ே ா ட டு ்க த ள  அ ச் ச டி க ்க 
த்வண்டிய்தாயிற்று. எனினும், பிரிடடனவுட 
ஒப்ந்தப்டி டாலைதை உலை்கப்ணமா்க 
ஏற்றுக்்காள்ள அ்மரிக்கா்வாைது, 35 
டாலைருககு ஒரு அவுனஸ் ்தங்கம் எனறு 
்ைாமரிக்க த்வண்டும். ்ற்றாககுதறயாை 
பிறகு எஙத்க ்ைாமரிப்து? எைத்வ 
டாலைருககும் ்தங்கத்துககும் உள்ள விகி்தம் 
வீழ்ச்சியதடய ஆைம்பித்்தது. ஒரு்கடடத்தில 
அ்மரிக்க  அை ச ாைது பிரிடடனவுட 
ஒப்ந்தத்த்த ைத்து ்சய்்வ்தா்க அறிவித்்தது. 
எனினும் டாலைர உலை்கப்ணமா்க நீடித்்தது. 
இது எப்டி சாத்தியப்டடது என்த்த 
வி்வரிப்த்த இந்த அத்தியாயம். அ்மரிக்க 
்வரத்்த்க  ்ற்ற ாககுதறயும் ்ட்ஜட 
்ற்றாககுதறயும் ஏற்்டுத்திய ் ்காசுைப்சிதய 
அகிலை உலை்க ்்காசுைன எனறு இநநுலைாசிரியர 
்வரணிககிறார. அ்மரிக்காவின உலை்களாவிய 
திடடத்த்த இப்்ாழுது அகிலை உலை்க 
்்காசுைன மாற்றீடு ்சய்துவிடடான. 
உலை்களாவிய திடடம் அமலில இருந்த 
்்ாழுது நிதலைோடடப்டட உலை்க 
தமலைாதிக்கத்த்தயும், ்கம்யூனிஸ அச்சுறுத்்தல 
என்த்தயும் ் யன்டுத்தி உலை்க மு்தலீடதட 
்க்வரநதிழுககும் ோடா்க ் ்தாடரநது ் ைாமரித்து 
்வந்தது. அநோடடுககு ்வரும் மு்தலீடும், 
அநோடடு அைசு ்கடன்த்திைங்கதள ்வாங்க 
்்வளிோடு்களிலிருநது ்வரும் டாலைரும் 
இைடதடப ் ற்றாககுதறதய ஈடு்கடட உ்தவி 
்சய்து ்வருகிறது.

்தனனுதடய உலை்க தமலைாதிக்கத்தின மூலைம் 
டாலைரில ்சல்வத்த்த தசரப்து என்து 
்ாது்காப்ாை ்சல்வம் எனறு உலை்க 
ோடு்கதள ேம்்த்வத்்த்தன மூலைம் டாலைர 
உ லை ்க ப ் ண ம்  எ ன ற  அ ந ்த ஸ் து 
்காப்ாற்றப்டடது. மு்தலீடதட ்க்வரநதிழுக்க 
்வடடி வீ்தத்த்த உயரத்து்தல, உள்ோடடில 
்்தாழிலைாளர்கதள சுைண்டப்டு்வத்த 
அதி்கரித்்த்தன மூலைம் உறிஞசப்டட 
உ்ரியாைது அ்மரிக்க உற்்த்திப்்ாருட்கள் 
்வரத்்த்கப த்ாடடியில ்தாககுபபிடிக்க 
முடிந்தது. உலை்கப்ணமா்கவும் உலை்கச் 
்சல்வத்தின தசமிப்்கமா்கவும் மாற்றப்டட 
டாலைதை ்காப்ாற்ற த்வண்டும் எனற 
்்ாறுபபு உலை்க ோடு்களுககு ஏற்்டட்தால 
்வளரநது்வரும் ் ற்றாககுதறயால அ்மரிக்கா 
நிதலைகுதலையாமல இருக்க அத்த தோககிய 
மூலை்தை ஓடடம் உத்்தை்வா்தப்டுத்்தப்டடது.

அததியோயம 5: அந்த ரோடசசனின் ்பணிபக்பண்கள்

உ லை ்க  உ ் ரி  ம று சு ழ ற் சி க ்க ா ்க 
உரு்வாக்கப்டட அறிவியலுககு புறம்்ாை 
உலை்களாவிய திடடம் த்தாலவியதடநது 
அ்தனிடத்தில ஒரு புதிய மறுசுழற்சி 
்்ாறியதமவு ஏற்்டடுவிடடது. அது்தான 
அகிலை உலை்க ் ்காசுைன. இதுவும் அறிவியலுககு 
புறம்்ாை மறுசுழற்சி ்்ாறியதமத்வ. இது 
நீண்ட்காலைம் நீடிக்க முடியாது. எனினும் இது 
இனறு்வதை நீடித்து ்வரு்வ்தற்கு உ்தவி்கைமா்க 
இருககும் ோனகு முககிய அம்சங்கதள 
இநநூலைாசிரிய ர  “அந்த  ை ாட ச சனின 
்ணிப்்ண்்கள்” எனறு ்வரணிககிறார. 

அததியோயம 6: க்பருவீழச்சி

2007ஆம் ஆண்டு ஏபைல மா்தம் து்வஙகி 
2008ஆம் ஆண்டு டிசம்்ர மா்தம் ்வதை 
ேதட்்ற்ற உலை்கப ் ்ரும் நிதிநிறு்வைங்களின 
சரிவு்கதளயும் அ்வற்தற முடடுக ்்காடுக்க 
“சு்தநதிைச்சநத்த” த்காட்ாடதடயும் மீறி 
்வளரச்சியதடந்த ோடு்களின அைசு்கள் 
்ததலையிடடத்தயும் ்வரிதசயா்க விளககுகிறார. 
2008ககு பிறகு நிதிச்சநத்த ்ேருக்கடியாைது 
் ்த ா ழி ற் ச ந த ்த க கு  ் ை வி ய த ்த யு ம் 
அ்தனவிதள்வா்க ் சயல்டடுக ் ்காண்டிருந்த 
்வஙகி்கள் ்வடடிவீ்தத்த்த குதறத்தும் எந்த 
சா்த்கமாை விதளவும் ஏற்்டாமல ்்தாழில 
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மந்தம் குடி்்காண்டத்தயும் விளககுகிறார. 
்்தாழில மந்தம் ஏற்்டுத்திய விதளவு்கதள 
சுடடிக்காடடுகிறார. 

2 0 0 8ஆம் ஆண்டின ்்ருவீழ்ச்சிதய 
மு்தலைாளித்து்வ ்வைலைாற்றின ஒரு முககிய 
்கடடமா்க நூலைாசிரியர சித்்தரிககிறார. 
இக்கடடத்த்த தி்வாலைாகிபத்ாை ்வஙகி்களின 
ஆடசி எனறும் அத்த கிதைக்க ்மாழியில 
தடாச்தசா ைபீதசாகைசி எனறு ்வரணிககிறார. 
2008ககு முனபு ்கடடப்டட உலை்கத்தின 
ோய்கைா்க இருந்த அகிலை உலை்க ்்காசுைதை 
2008ன ்்ருவீழ்ச்சிககு ்காைணமாகிறான. 
இப்்ருவீழ்ச்சியாைது, உலைகின மு்தல ஒரு 
ச ்த வீ ்த  ்ண க ்க ா ை ர ்க த ள  ம ட டு ம் 
்ாதிக்கவிலதலை, ்கதடசி மனி்தன ்வதை அது 
்கடுதமயாை ்ாதிபத் ஏற்்டுத்தியது 
என்த்த விளககி, அகிலை உலை்க ்்காைசுைன 
ஒரு மைண அடி்வாஙகி நிற்கிறான எனறு 
எழுதுகிறார.

அததியோயம 7: எனது நண்்பர்களின் சிறி்தளவு உ்தவியுடைன்

அகிலை உலை்க ்்காசுைன மைணஅடி ்வாஙகி 
மைணப்டுகத்கககு ்சனறபின எனை 
ேடந்தது என்த்த விளககும் அத்தியாயம் 
இது .  ்வ ாலடஸ்டி ரீடடின  அ ைசியல 
்சல்வாக்காைது அத்த மீண்டும் புத்துயிரூடட 
முதைந ்தது .  அ ்த ற் ்க ாை  ் ்க ாள்த்க 
்வழித்திடடங ்கள்  ்வகு க ்க ப ்டடை . 
அ்மரிக்காவில அது ்்கய்த்ைர-சம்மரஸ் 
திடடத்தின ்வாயிலைா்கவும் ஐதைாப்ாவில அது 
ஐதைாபபிய நிதி ஸ்திை அதமபபு ்வாயிலைா்கவும் 
ேதட்்ற்றது. இக்்காள்த்க்கதள தி்வாலைாடசி 
எனறு ்வரணிககிறார நூலைாசிரியர. ேம்ம ஊரப 
்ழ்மாழியில கூறிைால ோய்்வாதலை ேறுககி 
ோய்கத்க சூபபு த்வத்்த ்கத்த்தான இக்்காள்த்க 
முடிவு்கள். 

்தனியார ேச்சுப்ணத்த்த உரு்வாககும் 
்தங்களுதடய ஊழலுககு மீண்டும் திரும்புமாறு 
்வஙகி்களுககு அதி்காைமளிக்கப்டடது. அத்வ 
அைசாங்கத்திடமிருநது ்வாஙகிய ்கடன்களின 
சிறு ்குதிதய திருபபிச் ்சலுத்திை. 
்்ருமந்தம் முடிவுககு ்வநதுவிடட்தா்க 
ஊட்கங்கள் அறிவிக்கத் து்வஙகிை. ஆைாலும், 
த்வதலையினதம விகி்தம் எபத்ாதும் த்ால 
அதி்கமா்கத்வ இருந்தது, அடமாைக்கடன 

வீடு்கள் ் றிமு்தல ் சய்யப்டு்வதும் அலலைது 
உடதம மாற்றம் ்சய்யப்டு்வதும் 
்ததடயினறி ்்தாடரந்தது. உண்தம ஊதியம் 
த்தஙகிக கிடந்தது. அைசியல அடிப்தடயில 
்ரிசீலித்்தால அைசாங்கங்கள் த்தாலவியதடந்த 
்வஙகி்களிடம் அடி்ணிந்தை. 

இ ை ண் ட ா ்வ ்த ா ்க ,  ம ற் ் ற ா ரு 
்ணிப்்ண்ணாை  சு ்த நதி ை  ச நத ்த 
அடிப்தட்வா்தம் எந்த ஒரு அசம்்ாவி்தமும் 
ேதட்்றா்தத்தப த்ானறு ்தைது சித்்தாந்த 
்வதலைதய ் லைமா்க வீசிக்்காண்டு்தானிருந்தது. 
மாரகசிய சித்்தாந்தத்தின அடிப்தடயில 
மாஸ்த்காவில அதமக்கப்டட தசாவியத் 
ஒனறியமாைது எப்டி அத்த மாரகசியத்த்த 
்தாககியத்தா, அத்தத்ால சு்தநதிைச் சநத்த 
அடிப்தட்வா்தமாைது ்்ாருளா்தாைத்தில 
அைசு ்ததலையிடாதம எனற அ்தன அடிப்தடக 
த்காட்ாடதட ்தாககி அழித்்தது எனகிறார 
நூலைாசிரியர.

அததியோயம 8: அகிை உைக ்பகோசுரனின் உைகளோவிய 
மரபுவழி

இந்த அத்தியாயம் அ்மரிக்காவிற்கு 
் ்வளி த ய  இ ரு ந ்த  ் ் ா ரு ள ா ்த ா ை 
மண்டலைங ்கதளப  ் ற் றியும்  அ ்தன 
தமயோடு்களின ்்ாருளா்தாை ்வளரச்சிப 
த்ாககு்கதளப ் ற்றியும் கூறுகிறது. ஜப்ான, 
கிழக்காசியா, ்ஜரமனி, ்ஜரமனியின 
டச்மாரக, ஐதைாபபிய ோணய ஒனறியம், 
்ஜரமனியின மறு இதணபபு, ஐதைாபபிய 
்வஙகி்கள், கிதைக்க ்ேருக்கடி, ்தடுமாறும் 
ஐ த ை ா ப ் ா ,  சீ ை ா  எ னறு  உ லை ்க ப 
்்ாருளா்தாைத்தில ்தாக்கம் ்சய்்த அதைத்து 
அம்சங்கதளயும் 2008ஆம் ஆண்டு வீழ்ச்சியின 
பினைணியில விளக்கப்டடுள்ளது.

2 0 0 8  ் ேரு க ்கடி  அஙத ்க  எப்டி 
குடி்்காண்டது? 2008ககுப பிறகு எனை 
ேடந்தது? இகத்கள்வி்களுககு ்தில கிதடக்க 
த்வண்டுமாைால இந்த அத்தியாயத்த்த 
்வாசிக்க த்வண்டும்.

ஆசியாவுககு ஒரு ஜப்ான எனறால 
ஐதைாப்ாவிற்கு ஒரு ்ஜரமனி என்த்த 
அ்மரிக்காவின உலை்களாவிய திடடத்தின 
உள்ளடக்கம். இைண்டுககும் ்மலலிய 
வித்தியாசம் உண்டு. ்ஜரமனிக்்கனறு ஒரு 
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்்ாது ்்வளி உண்டு. அது அ்மரிக்கா்வால 
உரு்வாக்கப்டட ஐதைாபபிய ்்ாதுச்சநத்த. 
இனறு அது ஐதைாபபிய ஒனறியம். எைத்வ 
அது ்தைது சநத்தககு ்்காசுைதை அதி்கம் 
சாரநது நிற்்க த்வண்டியதிலதலை. ஐதைாபபிய 
ஒனறியத்தில ்ற்றாககுதற ோடு்கள், உ்ரி 
ே ாடு்கள் ,  ்தனி்வத்க ே ாடு்கள் எனற 
்வத்கயாைத்வ இருந்தை. ஆைால இஙகும் 
அறிவியலைற்ற உ்ரி மறுசுழற்சி ் ்ாறியதமவு 
பிைச்சதை்தான. ஐதைாபபிய ்்வளிககுள் 
உ்ரிதயக குவிப்து அத்த ்்காசுைனுககு 
தீனியாககு்வது எனறு 1971ககுப பிறகு 
்சயல்டடு ்வந்தது. ஒரு ்கடடத்தில 
்ஜ ரமனியாைது அ்மரிக்க ாவுககும் 
சீைாவுககும் ஏற்றுமதி ்சய்யும் ோடாகியது. 

கிதைக்க ்ேருக்கடிதயப ்ற்றியும் இஙத்க 
குறிபபிடுகிறார. மாரஸ்டரிச் உடன்டிகத்க 
குறிபபிடட அளத்வ மீறி கிதைக்கம் ்கடன 
்வாஙகியத்த கிதைக்க ்ேருக்கடி மூலைம் 
எனகிறார நூலைசிரியர. அத்வ ்்ரும்்ாலும் 
இ ப த ் ா து  ்க ட ன ் ் ா று ப பு 
ஆ்வணப்ண்டமாற்று ்வடி்வத்தில இருககும் 
குபத்்களா்க கிடககினறை. எைத்வ ்கடன்கள் 
மூலை்தை ்வடிவில இலதலை ம ாற ா ்க 
ஓடடாண்டியாகும் ேம்ம ஊர வி்வசாயித்ால 
நிதலைதம ஆகிவிடடது. அத்த்யாடடி 
ஐதைாபபிய ்வஙகி்கள் மறுநிதியாக்கத்திற்்கா்க 
குதிப்தும், அ்தற்்காை ்வடடிவீ்தத்த்த 
அதி்கரித்்ததும், ்ேருக்கடிதய தமலும் 
முனை்கரத்திச் ் சனறது. இறுதியில உ்தவிதய 
எதிர்ாரத்்த ்ஜரமனி த்கவிரித்துவிடடது. 
சிக்கை ேட்வடிகத்க மூலைமா்க மக்கள் ்தங்கள் 
்வயிற்தறக்கடடி தசமித்து ்கடதை அதடக்க 
த்வண்டிய நிதலைககுத் ்தள்ளப்டடைர. 
கிதைக்க ்ேருக்கடி யூதைா ்ேருக்கடியின ஓர 
அங்கம் எனகிறார நூலைாசிரியர.

அப்டி்யனறால யூதைா ்ேருக்கடிககு 
தீரவு்தான எனை? ஐதைாபபிய மக்கள் 
்வ யி ற் த ற க  ்க ட டி  த ச மி த் து ்த ா ன 
்வைாக்கடன்கதள ்சலுத்்த த்வண்டுமா? 
இலதலை்யனகிறார  இநநூலைாசிரியர . 
்ேருக்கடிககுத் தீர்வா்க மூனறு ்வழிமுதற்கதள 
முனத்வககிறார. அத்வ்யனை என்த்த 
அறிநது்்காள்ள இந்த அத்தியாத்த்த ்வாச்கர்கள் 
்டிக்க த்வண்டும்.

அத்தியாயத்த்த முடிககும் முன பூ்தா்கைமா்க 
எழுநது்வரும் சீைப ்்ாருளா்தாைம் ்ற்றி 
அலைசுகிறார. ்டஙசிதயாபிங ்்காண்டு ்வந்த 
சீரதிருத்்தத்திலிருநது சீைாவின ்்ாருளா்தாை 
எழுச்சிதய ஆய்வு ்சய்கிறார. அகிலை உலை்க 
்்காசுைனின எழுச்சிதய புரிநது்்காண்டு 
அ்தன முககியப ்ணிப்்ண்ணாை புதிய 
உற்்த்தி மாதிரி அ்தா்வது அதி்கரித்து ்வந்த 
உதழபபுச்சுைண்டல ்வாயிலைா்க சைககு்கதள 
மலி்வாககி மூலை்தைககுவியதலை த்தாற்றுவித்்த 
அம்சத்தில சீைாவும் இதணநது்்காண்டு 
்்காசுைனுககு தீனி த்ாடட விதளயாடடில 
சீைாவின உள்ோடடு உற்்த்தி அதி்கரித்து, 
அது அ்மரிக்காவுடன ்வரத்்த்க உ்ரி ோடு 
எனற நிதலைதய எடடிவிடடது. அ்மரிக்கா 
்தனனுதடய ்வலிதமதயப ் யன்டுத்தி சீை 
ோணயமாை ்ைனமினபி-யின மதிபத்க 
உயரத்்த ்வலியுறுத்தி ்வந்தது. ஏற்்கைத்வ 
பிளாசா ஒப்ந்தத்தின மூலைம் ஜப்ானிய 
உ்ரிதய ்கடடுககுள் ்்காண்டு ்வந்த 
அ்மரிக்கா சீைாவின மீது இத்த யுகதிதய 
த்கயாண்டது. இ்தற்கு சீைா த்ாககுக ்காடடி 
்வருகிறது. 2008 ் ேருக்கடிககுப பிறகு ் ்காசுைன 
்காயமதடந்த்தால அ்மரிக்க ்்காள்த்க 
்வகுப்ாளர்கள் இனைமும் ் ற்றாககுதறயிதலை 
ேடத்்தமுடியுமா எனறு ்்தரியவிலதலை. 
்ைனமினபி மதிபபு உயரத்்தப்டடால 
அ்ம ரி க ்க  ் ்த ாழில  நிறு்வைங்கள் 
த்ாடடியிடும் ்தனதமதய இழககும். அத்த 
தேைத்தில அ்மரிக்காவுடைாை உ்ரி எனற 
்ாத்தயில சீைா்வாைது ் ்தாடரநது ் யணிக்க 
முடியாது எனற நிதலையில சீைா ்தைது 
்க்வைத்த்த ்்தனை்மரிக்க ோடு்கள் மீது 
திருபபி ்தனனுதடய மு்தலீடதட அஙகு 
திருபபிவிடடுள்ளது. ஆ்க, சீைா, அ்மரிக்கா, 
பிற உலை்கோடு்கள் எனற முகத்காண 
விதளயாடடில சீைா இறஙகியுள்ளது. இது 
எப்டிப த்ாகும் எனறு ் ்ாறுத்திருநது்தான 
்தில கூறமுடியும் எனகிறார நூலைாசிரியர.

அததியோயம 9: ்பகோசுரன் இல்ைோ்த ஒரு உைகு

இந்த அத்தியாயம் இைண்டாம் ்திபபில 
தசரக்கப்டடது. அ்தா்வது மு்தல ்திபபு 
்வ ந து  இ ை ண் ட ா ண் டு ்க ள்  ்க ழி த் து 
தசரக்கப்டடது. இ்தன தோக்கம், மு்தல 
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்திபபில கூறப்டட ்வதையறுபபு்கதள 
இைண்டாண்டு ்காலைத்தில உைசிப்ாரத்து 
அத்வ ்சலலு்டியா்கத்்தக்கை்வா என்த்த 
ஒரு சுயஆய்வு ்சய்யும் முயற்சியில 
எழு்தப்டடது. அ்மரிக்கா, ஐதைாப்ா, சீைா 
ஆகியத்வ இைண்டாண்டு்களில பின்ற்றிய 
்்ாருளா்தாைக ்்காள்த்க்கள் ்்காசுைனிலலைா 
உலைகில மறுசுழற்சிதய எப்டி தீரமானித்து 
்வருகினறை என்த்தயும் ்்காசுைதை 
உண்டாககிய சூழதலையும் ்தற்த்ாது 
்காயமதடந்த ்்காசுைனின இடத்தில சீைா 
்வந்தமர்வ்தற்கு எடுககும் முயற்சி்களும் 
இஙத்க கூறப்டடுள்ளை.

சீைப ்்ாருளா்தாைத்த்தப ்்ாறுத்்த 
மடடில அது ்்வளிோடடு த்வண்டலுக்காை 
உற்்த்தி எனதற இனனும் ேடநது ்வருகிறது. 
அஙத்க ஏ்தா்வ்்தாரு குமிழி ்்வடித்்தால 
உ ள் ே ா ட டி ல  த ்வ த லை யி ன த ம யு ம் 
அத்த்யாடடிய த்வண்டல வீழ்ச்சியும் 
ஏற்்டும். ்்காசுைன மைணத்திற்குப பிறகு 
உள்ோடடில த்வண்டதலைத் தூண்டல எனற 
்்காள்த்கயில த்ாதிய ்லைன இது்வதை 
எடடவிலதலை. இன்ைாரு புறம் உள்ோடடு 
த்வண்டல தூண்டல ேட்வடிகத்க்கதள 
( உ ்த ா ைணம்  வீடடு்வ ச தி க  ்க டதை 
எளிதமயாககு்தல) அஙத்க நிதிமூலை்தை 
ஆதிக்கத்த்த ்வலுப்டுத்தி ஆங்காஙத்க 
குமிழி்கதள உண்டாககி ்வருகிறது. இது 
்்வடித்துச் சி்தறிைால எனை ேடககும் எனறு 
கூறமுடியாது. சீைத் ்ததலைதமககு இவவிதளவு 
்்தரிநதிருநதும் குமிழி உரு்வாக்கத்த்த 
்தடுககும் த்காட்ாடதட ்கண்டுபிடித்து 
்்காள்த்கயா்க அமல்டுத்்த முடியவிலதலை. 
இதுத்வ ்்காசுைனுககுப பிநத்தய உலைகின 
த்காடடுச் சித்திைமாகும்.

பிற்சர்கலக

இறுதியா்க பிற்தசரகத்கயா்க இநநூதலை 
முடித்து த்வத்்தது்தான யானிஸின அற்பு்தமாை 
்சயலைாகும். ஆம், உலை்க மறுசுழற்சி 
்்ாறியதமவு எனற ்கருத்்ததமவின 
அடிப்தடயில ஒடடு்மாத்்த உலை்கப 
்்ாருளா்தாைத்த்த ஒரு ஒற்தற ்்ாருளா்தாை 
மண்டலைமா்க ்ாரககும் அ்வைது ்ாரத்வ, 
அ்தற்கு த்தத்வப்டும் ஒரு உலை்கப 

்்ாதுப்ணம், உலை்க உற்்த்தியில ் ஙத்கற்கும் 
ஒவ்்வாரு ோடு்களுககும் இதடயிலைாை 
்்ாருளியல உறவு்கள், உலை்கச் சைககு்களின 
ஓடடத்திற்கும்  உலை்க  மூலை்தைத்தின 
ஓடடத்திற்கும் உள்ள உறவு ஆகியத்வ ் ற்றிய 
யானிஸின ்ாரத்வ ஆகிய்வற்தறதய ோன 
யானிஸின அற்பு்தமாை ்சயல எனகிதறன. 
இத்த அ்வர இயஙகியல தோககில ஆய்வு 
்சய்திருககிறா ர .  ஒரு உண்தமயாை 
மாரகசிஸ்ட எனற ்வத்கயில அ்வர விருபபு, 
்்வறுபபு இலலைாமல நிதலைதம்கதள 
்டட்வரத்்தைமா்க எடுத்துக கூறியிருககிறார. 
இநநூதலை தமற்கூறிய அம்சங்கதள ஆய்வு 
் ச ய் ்வ ்த ன  ச ா ை ம ா ்க  இ ரு ப ் த ்த 
பிற்தசரகத்கதயப ்டித்்த பினபு்தான புரிநது 
்்காள்ள முடியும். 

இநநூதலைப ்டித்்தபினபு ஜான தமோடு 
கீனஸ் எனற ் ்ாருளா்தாை அறிஞதைப ் ற்றி 
மதிபபீடு ஒரு்வருககு ்சழுதமயதடயும் 
எனறு ேம்புகிதறன. கீனஸின த்காட்ாடு்கள் 
அமலைா்வ்தற்கு மு்தலைாளித்து்வம் அ்தன 
உள்மு ைண்் ாடு ்கள்  ்க ா ைணம ா ்க வும் 
அ ்த ற் த ்க யு ரி த் ்த ா ை  இயஙகுவிதி ்கள் 
்காைணமா்கவும் ஒருத்ாதும் அனுமதிக்காது. 
அத்த தேைத்தில அத்த உள்முைண்்ாடு்களும் 
இ ய ங கு வி தி ்க ளு ம்  கீ னீ ஸி ய த் த ்த 
த்தாற்றுவிப்தும் ்தவிரக்கவியலைா்தது. 
1930்களில தூககி்யறியப்டட கீனஸ் 1940்களின 
பிற்்குதியில த்தத்வப்டுகிறார. மீண்டும் 
1971இல தூககி்யறிப்டடார, இப்்ாழுது 
த ்தத்வப்டுகிற ா ர .  எைத்வ  உலை ்க 
உற்்த்தியதமபபு மாறிச்்சலலும் ்கடடத்தின 
பிைதிநிதியா்க கீனஸ் இருககிறார என்த்த 
ோம் புரிநது ் ்காள்ளலைாம். இனதறய உலை்கப 
்்ாருளா்தாைத்த்த எப்டி ஆழமா்க ்ாரக்க 
த்வண்டும் என்த்த ்கற்றுக ் ்காடுககும் நூல 
இது என்்தால இநநூதலை அதை்வரும் 
்வாசிக்க த்வண்டும். சிக்கலைாை சர்வத்தசப 
்்ாருளா்தாைப பிைச்சதைதய அக்கதறயுள்ள 
யார ் டித்்தாலும் புரிநது்்காள்ளும் ்வத்கயில 
்மலலிய ேத்கச்சுத்வதயாடு எழுதியுள்ளார 
யானிஸ் ்வருஃ்ாகிஸ். அ்ததை திறம்்ட 
்மாழி்்யரத்துள்ளார கி.இலைககு்வன.l 

(முழுகடடுலர வோசிகக bookday.in) http://surl.li/aenkj
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சு்வாைசியமாை ஒரு த்காபத் த்தநீர, ்கடதலை 
மிடடாய் இருந்தால த்ாதும்.  ்்தாழிற்சங்க 
்வாழ்கத்கயில மணிக்கணககில, மாோடடு 
அறிகத்க விஷயங்கள் ் க்கம் ் க்கமா்க எழுதிக 
்்காண்டிருபத்ன. மூனறா்வது விஷயம் ஒனறு 
உண்டு எனில, அது ேலலை ்கவித்த புத்்த்கம். 

்கலலூரிக ்காலைத்திதலைதய ்கவித்த்கள் மீ்தாை 
்கா்தல ்வலுத்திருந்தது. ் ழந்தமிழ்ச் ் சய்யுள்்கள், 
திதைப்ாடல்கள், புதுக்கவித்த்கள் ்ாகு்ாடு 
இனறி ைசிககும் மைம் ்வாய்த்திருந்தால 
்வாசிபபின ைசதைதய விட த்வ்றனை 
த்வண்டும் ்வாழ்கத்கயில! ்வழக்கமாை 
்வாசிபபிலிருநது ்்காஞசம் ஆதள உலுககி 
எடுககும் புத்்த்கங்கள் ்வாச்கர ்ாரத்வயில 
்தடடுப்டத்வ ் சய்கினறை. ் மாழி ் ்யரபபுக 
்கவித்த்கள் சிலை அப்டி புைடடிப த்ாடட 
்வரிதசயில ்வரு்த்வ. 

எண்்து்களில ்வஙகிப ்ணியில தசரநது 
மாற்றலில ்சனதைககுச் ்சனறபிறகு, 
்வஙகியில ்கவித்த த்ாடடி்கள், த்ச்சுப 
த்ாடடி்கள் ேடப்து அறிந்தத்ாது வியப்ா்க 
இருந்தது. இநதியன ்வஙகியின ்சனதை 
மண்டலைத்தில ஆர்வமிக்க சிலைர உரு்வாககி 
இருந்த ்ண்்ாடடு அதமபபுககு MAZONIB 
எனறு ் ்யர த்வத்்த்வர அபத்ாத்தய மண்டலை 
தமலைாளர எம்.எஸ்.்கந்தப்ன அ்வர்கள்.  
்சனதை அ்கரசநத் மானமல ்ஜயின 
்கலலூரியில ்்ற்ற ்மடல்கதளாடு மூடதட 
்கடடி த்வத்திருந்த ்கவித்தயும், த்ச்சும் ் மலலை 
்மலலை எடடிப ்ாரக்கத் ்்தாடஙகிை. 

அப்டியாை ஒரு த்ச்சுப த்ாடடியில 
்ஙத்கற்று, மு்தல ்ரிசும் அறிவிக்கப்டடு 
முடிநது இறஙகி ்வரும்த்ாது, ்்தாழிற்சங்க 

நிர்வாகி்கதளாடு, அதி்காரி்கள் சிலைரும் ்வநது 
்ாைாடடிைார. ்ரசைல துதறயில அபத்ாது 
இருந்த ஜி.ைாம்தாஸ் எனும் அதி்காரி ஒரு த்ைா 
்ரிசளித்்தார. அது்வதை அறிமு்கம் அற்ற 
த்வதறார அதி்காரி எனைருத்க ்வநது 'சிறப்ா்கப 
த்சினீர்கள் '  எனறு ்வாழ்த்திவிடடுப 
த்ாய்விடடார. 

'சமூ்க முனதைற்றத்தில ்தனி மனி்தனின 
்ஙகு' எனற ்ததலைபபிலைாை த்ாடடியில 
த்ச்சின நிதறவில கியூ் புைடசியாளர த்தாழர 
ஃ பிடல ்காஸ்டதைா ்தாம் எதிர்்காண்ட  
ச்வால மிகுந்த நீதிமனற விசாைதணயில 
நி்கழ்த்திய அற்பு்தமாை உதையின எழுத்து 
்வடி்வமாை '்வைலைாறு எனதை விடு்ததலை 
்சய்யும்' நூலில இருநது ் ்காஞசம் தமற்த்காள் 
்காடடி இருநத்தன. த்ாடடி ேடு்வர்கதளப 
்ாரத்து, 'நீங்கள் எனை தீரபபு எழுது்வது, 
்வைலைாறு எழுதும்' எனறு அந்தப புத்்த்க 
்வாச்கங்கதளத் ்தழுவிச் ்சாலலி முடித்்தத்த 
சிலைாகித்து த்வ்கமா்க ்வாழ்த்திவிடடுப த்ாை 
அதி்காரி யா்ைனறு ்்தரியவிலதலை.  திரு 
ைாம்தாஸ் அ்வர்களிடம் த்கட்கவும், "அ்வதைத் 
்்தரியா்தா, அ்வர ்்யர பி.ஜி.ைாதஜநதிைன, 
புதை்்யர இநதிைன" எனறார. த்ரின் 
அதிரச்சியில ஆழ்நத்தன.

மறு ே ாள்  ்க ாதலை ,  ்வழ க ்கம் த் ால 
த்காடம்்ாக்கம் ையில நிதலைய பிளாட்ாைத்தில 
ேடநது த்ாய்க ்்காண்டிருகத்கயில அ்வதைப 
்ாரத்துவிடதடன. அ்வரும் ்ேருஙகி ்வநது, 
'தேற்று த்ாடடியில த்சிய்வர நீங்கள் ்தாதை, 
்வாழ்த்து்கள்' எனறார. 'உங்கள் ்ாைாடடு 
மகிழ்ச்சி அளிககிறது' எனதறன. 'ேனறா்கப 
த்சிய்வதைப ் ாைாடடு்வதில வியபபு இலதலை' 
எனறார. 

வாசிபபுக்கு தி்ெ இல்்ை 
- எஸ். வி. வவணுவ�ாபைாைன் 

வாசிப்பு ரசலை வாழ்கல்க 10
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ோன உடதை, 'ஆம், ்காற்றுககு திதச 
இலதலை' எனதறன. 

அ்வர அதிரநதுத்ாய், '்சாலலுங்க...எனை 
்சானனீங்க, திரும்் ்சாலலுங்க' எனறு 
ஆர்வத்த்தாடு த்கடடார. "உங்களது அருதமயாை 
்மாழி்்யரபபுப புத்்த்கத்தின ் ்யதைத் ்தான 
்சானதைன" எனறதும், ்னமடஙகு பூரிபபு 
அ்வருககு. 

"்டிச்சிருககீங்களா?" எனறு த்கடடார, 
'்சலை்வழித்்த புனைத்க்கள்' எனற ்கவித்ததய 
அப்டிதய ்சாலலைவும், எதிர்ாைா்த இன் 
அதிரச்சியில ்கடடித் ்தழுவிக்்காண்டார. 

'சிநதி ் மாழி ்கவிஞர தமாதிலைால ஜத்்வானி 
அ்வர்களது, '்சலை்வழித்்த புனைத்க்கள்' எனற 
்கவித்த எளிதமயாைது, ஆைால நுட்மாைது. 
்்ாருள்்கதள ்வாங்க அங்காடிககுச் ்சலலும் 
ஒரு்வதைப ்ற்றிய அைசியல ்கவித்த அது. 
்்தாகுபபு த்கயில இலதலை, ்கவித்த நிதைவில 
இருநத்த இஙத்க:

மளிலகக கலடைககோரனிடைம 
சிறிது புன்னலக கசயகி்றன்
க்போருள்கலளத ்தரோசில் லவதது நிறுததும்்போது 
என் ்பககம சிறிய சோயவு கசயயக கூடைோ்தோ என்று 
எனது அன்றோடைத ்்தலவகளின் விலை 
கூடிகககோண்்டை கசல்கிறது, 
கோயகறிககலடைககோரனிடைம கூடைப 
புன்னலக கசயகி்றன்,
என்னுலடையல்தப ்்போன்ற குலறந்த ்்தலவககு 
அவன் அதிக விலை லவததுவிடைக கூடைோ்்த என்று. 
இப்படி கலடைதக்தரு முழுகக 
கசைவோகின்றன என் புன்னலககள் 
வீடு திருமபுகி்றன் 
மலனவி பிள்லளகலளப ்போர்ததுச் சிரிகக 
புன்னலக லகவசம இல்லை
என்று முடிகிறது.

எண்்து்களில இைண்டு ்மாழி ்்யரபபு 
நூல்கள் ் ்காண்டு ்வநதிருந்தார ்கவிஞர-ஓவியர-
்கதலை விமரச்கர இநதிைன. '்காற்றுககு திதச 
இலதலை' என்து, இநதிய ் மாழி்கள் ் லை்வற்றில 
்வ ந ்த  ்கவித ்த ்கதள  அ்வ ர  ்த மிழில 
்மாழி்்யரத்து ்வழஙகியது. 'அதறககுள் ்வந்த 
ஆபபிரிக்க ்வாைம்', முழுக்க ்கறுபபிை மக்களது 
த்ாரககுைல்கள் நிைம்பியது, ்கவித்த்களும் 
்கத்த்களுமா்க. 

'்காற்றுககு திதச இலதலை' ்்தாகுபபில, 
அ்ாைமாை ்கவித்த்கள் நிதறய உண்டு. அதி்காை 
்வரக்கத்த்தப ்ற்றிய அருதமயாை ்கவித்த 
ஒனறின ்கதடசி ்வரியில, 'எங்கதளத் தூககிப 
த்ாடடு விடாதீர்கள், ்தவிைவும் எங்களால 
ஊரநது ்சலலை முடியாது' எனறு ்வரும். 
மற்று்மாரு ்கவித்தயில அலு்வலை்கத்தில 
இருநது வீடு திரும்புகிறான ஒரு்வன, அ்வன 
இருநதும் இைா்தது த்ாலைத்வ ்ணிப்்ண் 
அதறதயக கூடடிவிடடுப த்ாகிறாள். 
்வா்ைாலி த்கட்கலைாம் எை விதசதய முடுக்கப 
த்ாகிறான, த்க்கதளக ்காதணாம். ஓ, அத்வ 
த்ருநதில தமதலை பிடி்கதளப ்ற்றிய 
இடத்திதலைதய இருக்கக கூடும், ்கண்்கதளக 
்காதணாம், அத்வ அலு்வலை்கத்தில த்காபபு்களின 
மீது ்கழற்றி த்வத்்த இடத்திதலைதய இருக்கக 
கூடும், ்கால்கள்? ஆம், ே்கைத்தில ே்கைத்வ 
ே்கைா்த ஏத்தா ஒரு கியூ ்வரிதசயிதலைதய அத்வ 
இருநது ் ்காண்டிருக்கககூடும், எனை உடலைற்ற 
்வாழ்கத்க எனறு எநதிைத்்தைமாை ே்கை 
்வாழ்கத்கதயச் ்சாலலி முடியும்.

்்தாகுபபில ்வரும் ஒரு ்கத்ததயச் சட்டனறு 
்கடநது த்ாய்விட முடியாது. அந்த ே்கைத்தில, 
இைவு தேைம். ஊரில ்மலலை ேடமாடடம் 
குதறய ஆைம்பிககிறது. அந்த அழ்காை 
இளம்்்ண் சகிக்கா்த ் தழய உதட்யானறில 
த்வ்கத்வ்கமா்க ்வநது, சிறிய த்தநீரக ்கதட 
ஒனறினுள் நுதழநது உள்்க்கம் ்தழய ்த்கைப 
்்டடி ஒனதறத் திறநது அதிலிருநது ் ்காஞசம் 
புதி்தா்கத் த்தானறும் மங்கலைாை நிறத்துச் 
தசதலை்யானறிற்கு மாறுகிறாள். ்ததலையில பூ 
த்வத்திருககிறாள். பிறகு ்கதட ்வாசலில, 
்்வளிச்சம் தமதலை ்ட, ்வருத்வார த்ாத்வார 
்ாரத்வயில ்டுமாறு நினறு ்்காண்டு ்தைது 
்வ ா டி கத ்க ய ா ளனுககு க  ்க ா த் திரு க ்க த் 
்்தாடஙகுகிறாள். 

அத்த தேைத்தில, ஓர இளம் ்வாலி்ன 
த்கயில நிதறய பூக்கள் சுமந்த்டி ஜை 
சந்தடியில யாரிடமா்வது விற்்கத் ்ததலைப்டடுக 
்்காண்டிருககிறான. ்கார ஏத்தனும் சிகைலுக்கா்க 
நிற்கும்த்ாது ஓடிதயாடிப த்ாய் யாருகத்கனும் 
்்காஞசம் விற்று விடடு ்வரு்வான. த்கயில 
இனனும் மலைர்கள் நிதறய த்வத்திருககிறான. 
அ்வதள அ்வதைா, அ்வதை அ்வதளா ்கண்டு 
்்காள்்வதிலதலை. அ்வை்வர ்வாடிகத்கயாளருக்காை 
்காத்திருபபு தேைம் அது. 
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்்தாதலைவில இருநது யாதைா இரு்வர 
த்வ்கத்வ்கமா்க ்வருகினறைர, 'எஙத்க?'எனறு 
த்கடகிறாள் அ்வள். அ்வர்கள் ்கடற்்கதை ் க்கம் 
எஙத்கா ்்தாதலைதூைத்த்தக ்காடடி ஏத்தா 
்சாலகிறார்கள். ்டுதமாசமாை ்வசவு 
்மாழி்யானதறச் ்சாலலி அ்வர்கதள 
விைடடித் திருபபி அனுபபி விடுகிறாள் அ்வள். 

பூ விற்கும் இதளஞன, அ்வளிடம் ்வநது, 
'்வந்த ஒதை ஒரு கிைாககிதயயும் ஏன 
மறுத்துவிடடாய்? '  எனறு ஆ்தை்வா்கக 
த்கடகிறான. 

"தசத்்தான்கள், ்கப்லுககு அதழககிறார்கள், 
எஙகிருநத்தா ்வநது இந்த இைவு ்தஙகிப 
த்ாகும்்வதை சும்மா இருக்க முடியாது 
த்ாலிருககிறது, எத்்ததை த்ர எனறு ் ்தரியாது, 
எனதைக கிழித்து விடு்வார்கள், ோன ்தான 
அ்கப்டதடைா.." எனறு அப்டிதய ் ்ாரிநது 
்தள்ளுகிறாள் த்காலைாபபி. ஆம், அ்வள் ்்யர 
நிதைவு இருககிறது. 

" இனத ற க கு  எை ககும்  ச ரி ய ா ்க ப 
த்ாணியா்கவிலதலை." எனறு மிச்சமிருககும் 
பூக்கதளக ்காடடி ்வருத்்தம் ்்ாங்கப 
த்சுகிறான அ்வன. 

"ஆம், சுடு்காடடில பிணங்கள் மீதிருநது 
்க்வரநது ்வந்த பூக்கள்்தாதை,  உைககு எனை 
ேஷடம் அதில?" எனறு அ்வதைப ்்கடி 
்சய்கிறாள் அ்வள். 

"நீ மடடு்மனை மு்தலீடா ்சய்கிறாய் உன 
்்தாழிலில?" எனறு ்திலுககு அ்வதள 
மடககுகிறான அ்வன. 

த ே ைம்  ேடுநிசி  ்த ாண்டிப த் ாய் க 
்்காண்டிருககிறது .  இ்தற்குதமல எந்த 
்வாய்பபுமிலதலை எனற முடிவுககு இரு்வரும் 
்வருகினறைர .  ்கதடக்க ா ை ர  ்கதடதய  
அதடக்கபத்ாகுமுன, த்காலைாபபி த்ாய்த் 
்தைது தசதலைதயக ்கதளநது உள்தள 
த்வத்துவிடடுப ்தழய உதடயில ்்வளிதய 
்வருகிறாள். 

பின, இரு்வரும் ேடககினறைர. அந்தப 
பூவில ஒனதற எடுத்து சினிமாவில ்வரும் 
்கா்தலைன த்ால அ்வளிடத்தில நீடடுகிறான 
அ்வன, அ்வள் அத்த மு்கரநது கூடப ்ாைாது 
தூககி எறிநதுவிடடு ேடககிறாள். 

ஆைால, ்கத்த அஙத்க முடி்வதிலதலை 
்க்தாசிரியர ்சாலகிறார, இந்தக ்காடசிதய 

நீங்கள் இலைககியமா்க இப்டி ்வருணிக்கலைாம் 
எனறு சிலை எழிலைாை ்வாககியங்கதள 
எழுதிவிடடு, சட்டனறு முறித்து, ஆைால, 
அ்வர்கள் ்வாழ்கத்கககும் இந்த ்வரி்களுககும் 
யா்்தாரு ்்தாடரபுமிலதலை, அ்வை்வர ்வழியில 
த்ாகினறைர அ்வர்கள் எனறு மண்தடயில 
அடித்்தாற்த்ால முடித்திருப்ார.  ்வாழ்கத்கப 
த்ாைாடடத்தின ்வலி ்வாச்கருககுள் அப்டிதய 
இறஙகும்.

்தமிழிலும், ் டிபபின ் குதியா்கக ் ்காஞசம் 
ஆஙகிலைத்திலுமா்க இருந்த ்வாசிபபு, ்மாழி 
்்யரபபில ் ்வவத்வறு நிலைம் சாரந்த மக்களின 
்வாழ்வியல ் ாடு்கதள ேம் ் மாழியில ்வாசித்து 
அறியும் த்ாது, மனி்த குலை விடு்ததலைக்காை 
சிந்ததை்கதள அத்வ தமலும் தூண்டி 
இருககினறை என்து இபத்ாது திரும்பிப 
்ாரகத்கயில த்தானறுகிறது. ்வாசிபபு, மைத்தின 
உள்்்வளிதய எத்்ததை விரிவு்டுத்திக 
்்காடுத்திருககிறது என்து நிதைக்க நிதைக்க 
வியக்க த்வககிறது. அ்தன நீடசியில தமலும் 
்வ ா சி க ்க க  கிதட த் ்த  பு த் ்த ்க ங ்களும் , 
்த்திரித்க்களும் எத்்ததை முககியமாைத்வ....

(்்தாடரும் ைசதை)    l
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‘ ஒரு  ஊரலை  ஒரு  ை ா ச ா்வா… '  எனற  
்சாற்்றாடதைக  த்கடடு  ்வளரந்த  ்ததலைமுதற்கள்  
ஏைாளம். அதுத்வ  த்ால, ‘நிலைா  நிலைா  ஓடி  ்வா'  
எனற  ்ாடடும்… இத்வ  யாவும்  ோம்  
்வழி்வழியா்கக  த்கடடு  ்வளரநத்தாம். ஆைால, 
இனறு  ்வதை  நிலைா  ஏன  ஓடி  ்வைவிலதலை  எை  
ோம்  சிநதிக்கவிலதலை. ஏ்ைனில, புதைவின  
்க்வரச்சி, ம்கத்து்வம்  அவ்வாறாைது. ்கத்த்களினறி  
ம ழ த லை ப   ் ரு ்வ மி ல த லை .  ே ம்  
்வயதிற்த்கற்றாரத்ால  ்கத்த்களின  ்தனதமயும், 
்வடி்வமும்  மாறுகிறது. ்கத்த  மனி்த  ்வரக்கத்திதை  
விடடுவிடு்வத்த  இலதலை. மனி்தன  ்தான  
்ாரத்்த, த்கடட  ்சய்தி்கதள  உள்ள்வாதற  
அடுத்்த்வருககுக  ்கடத்து்வதிலதலை. அது  
அணு்வள்வா்வது  ்கைம்  கூடி  மாறு்ாடு  ்்ற்று  
த்வறு  ்ரிமாணத்திதைப  ்்ற்றிருககும். ஆ்க  
அத்்தத்கய  ்தருணங்களில  ஒவ்்வாரு  மனி்தனும்  
்கத்த  ்சாலலியா்க  உருப்்றுகிறான.  ஒரு  
நி்கழ்விதைதயா, சம்்்வத்த்ததயா  ்ாரப்்வன  
்ாரத்வயாளன  மடடுதம. ஆைால, அ்ததை  
எழுது்்வன  எழுத்்தாளைாகிறான. இருபபினும், 
அ ்த த ை   இ லை க கி ய ம ா க கு ் ்வ த ை  
்தடப்ாளியா்க, த்தரந்த  ்கத்த  ்சாலலியா்க, 
்கதலைஞைா்க  ்ரிமளிககிறான. 

புவி்யஙகும்  இவ்வாறா்க  நி்கழ்வு்கள், 
த்கடடத்வ்கள், அனு்்வங்கள்  ஒவ்்வாரு  
்கணமும்  ்தடப்ா்க   பிறப்்டுத்துக  
்்காண்ட்வாதற  உள்ளை. த்காடானு  த்காடி  
மனி்தர்கள்  ்க்தாமாந்தர்களாகினறைர. இ்வர்கள்  
குறித்து  எழுதி  மாளாது. அ்வ்தானிபபும், 
்கற்்தையும்  புதைவு  ்்காள்கினறை. 

அலலி  உ்தயனின  மூனறா்வது  ்தடபபிது. 
ம.்காமுத்துதையின  அணிநதுதை  மி்க  அழ்கா்க  
்தடக்கப்டடுள்ளது. அதுத்வ, நூல  குறித்்த  
சிறந்த  விமரசைமா்கவும்  ்்காள்ளத்்தக்கது. 
அவ்வாதற  த்தனி  சீருதடயானின  முனனுதையும். 
்த .மு.எ .்க  சங்கத்தின  ்தவிரக்கவியலைா்த  
் சயல் ாடட ாள ை ாை   அலலி  உ்தயன  

தமலைாண்மதறோடடின  ் தடப்ாளி  த்ானதற  
்தைது  ்்த ாழிலுடன  இலைககியத்திதை  
்வாரத்்்தடுப்து  குறிபபிடத்்தக்கது. அலலி  
உ்தயனின  ‘சுப்ா்ைடடியின  பூரவீ்கம்' குறுோ்வல  
புதுதமயாை  த்ாககிதைக  ்்காண்ட்தா்க  
உள்ளது .  பூ ரவீ்க்மன்து  ் ா ைம்்ரிய  
சிறபபுதடய்தா்க  இருக்கலைாம். 

கு றி பபிட த் ்த க ்க ்வ ா று   ஏ துமிலலை ா ்த 
்்தானறா்கவும்  இருக்கலைாம்.  ோ்வல  ஒரு  எளிய  
்தைகுத்  ் ்தாழில  ் சய்யும்  மனி்ததைக  குறித்தும், 
அ்வன  ்வாழ்்வலைத்திதைக  குறித்தும்  கூறுகிறது. 
ஊடா்க, ்மலலிய  ்கா்தல  ்கத்தயும்  இதழநது  
்வரு்வது  சிறபபு. ்வழஙகு  ்மாழிப  புதை்வாை  
இக்கத்த  ஓர  இதளஞனின  மைத்்தவிபபிதை, 
புழுக்கத்திதை  வி்வரிககிறது. எவ்வா்றனினும், 
சுப்ா்ைடடியாரின  அ்கவுலைகு  தேரத்தியா்க  
அ்வைது  மனி்ததேயத்திதை  அடிோ்தமா்கக  
்்காண்டு  ் சலகிறது. ்வருச  ோடடு  சம்சாரி்களின  
்வ ாழ்வு   முதறயிதை  அலலி  உ ்தயன  
துலலியமா்கக  ்காடசிப்டுத்து்வது  சிறபபு. 
த்தனிதயச்  சூழ்நதிருககும்  கிைாமப்குதி்கள்  
அ்வைது  எழுத்தில  உயிர  ்்றுகினறை. அது  
த்ானதற  தைாஜா  தசககிள்  நிறு்வைம்  குறித்்த  
்குதி்கள்  சு்வாைசியமாைத்வ, ்வாச்கனுககு  
இத்்தைவு்கள்  புதுதமயாைத்வ. எளிய  மக்களின  
அனறாட  ்வாழ்வில  இைண்டறக  ்கலைநதுவிடட  
இரு  சக்கை  ்வா்கைங்களுககு  இப்குதி  சிறபபு  
்சய்கிறது. இனனும்  கூடு்தலைா்க  ்தைகுத்  
்்தாழிலின  கூறு்கதளயும்  இக்கத்த  கூறுகிறது. 
்ேலலின  ்வத்க்கள், அ்ததை  அளந்்தடுககும்  
முதற்கள்  எை  அப்குதியும்  ்வாச்கனுககு  
புதுதமயாைது. இப்தடபபின  சிறபபு  அ்ததை  
்தடப்ாளி  நிதற்வாககிடும்  உத்திதய. மனி்த  
்வாழ்வு  த்கள்வி்களால, விதட  ்காணவியலைா்த  
விைாக்களால  நிைம்பிய்்தன்்தற்குச்  சானறா்க  
இபபுதைவு  நிதறவு  ்்காள்கிறது. ்வடடாை  
்சாலை்வதட்கதள  இந்த  நூல  ்ேடுகிலும்  
்தடப் ாளி   அலலிஉ ்தயன   அள்ளித்  
்்தளித்துள்ளதும்  ்க்வனிக்கத்்தக்கது.  

அல்லி  உதயனின்  வழிபவபைாக்கு  
 ஸ்ரீதர் மணியன்
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இைண்டா்வது  குறுோ்வலைாை  ‘தியா்க  மைசு்கள்' 
இயக்கத்  த்தாழர்களின  த்ாைாடடத்திதைப  
்ற்றிப  த்சுகிறது .  ம ாற்றுக  ்கருத்து , 
விமரசைங்கதள  எதிர  ் ்காள்ளல, அது  குறித்்தாை  
வி்வா்தங்கள்  எனற  ்காைணி்கள்  ஓர  ஆதைாககியமாை  
சமூ்கத்திற்்காை  அதடயாளங்கள். ஆைால  
இனதறய  அைசியல  சூழல  மாற்றுக  ்கருத்திதை  
முனத்வப்து   எனற   நிதலையிதைதய  
த்கள்விககுரிய்தா்க  மாற்றியுள்ளது. ஆள்த்வாரின  
்்காள்த்க்கள்  ்மள்ள  ்மள்ள  மக்கதளச்  
சிநதிக்கத்வ  அனுமதிக்காது  அ்வர்கதள  
மநத்த்களா்க  உருமாற்றம்  ் சய்திட  ்தனைாலைாை  
அதைத்து  முன்ைடுபபு்கதள  விதிமுதற்கள், 
சடடங்கள்  என்்தன  ்வாயிலைா்க  ேசுககிக  
்்காண்டுள்ளது. மக்களாடசியின  அடிோ்தமாை  
்தன  ்கருத்திதை  முனத்வத்்தல  என்த்ததய  
்ததட  ்சய்திட  முயற்சிககிறது. இநநிதலையில  
த ் ா ை ா டடம் ,  பு ை டசி   என் ்த ற் ்க ாை  
சாத்தியப்ாடு்கள்  குறித்்தாை  ஆழ்ந்த  ஐயம்  
ேமககுள்  எழுகிறது. இருபபினும்  இனதறய  
்ததலைமுதறககு  இவ்வாறாை  ்தைவு்களும், 
ேமதுரிதமதய  ்்வன்றடுத்திட  முதறயாை  
த்ாை ாடடங்கள்  ்வழி  ்வகுககும்  எனற  
்சய்தியிதை  உறுதியா்க  எடுத்துக  கூறுகிறது. 
v அலலி  உ்தயனின  மற்்றாரு  ்தடபபு  

‘்வழிபத்ாககு'  எனனும்  சிறு்கத்தத்  ்்தாகுபபு. 
1 9 8 0 - 9 0  ஆம்  ஆண்டு்களில  ்சம்மலைர , 
திைமணிக்கதிர  இ்தழ்்களில  ்்வளியாை  
்தி்ைாரு  ்கத்த்கள்  ்்காண்ட  இந்த  நூல  மி்க  
எளிய, ்வறிய  மாந்தர்களின  ்வாழ்கத்க  ் ற்றியது. 
புதைவின  ்வரி்கதள  மைதில  ்்காண்டால  ஒரு  
ரூ்ாயில  ்வாழ்கத்க  ேடத்தும்  ்க ாலைம்  
த்தானறுகிறது. மு்தல  ்கத்ததய  சமு்தாயத்தில  
்லத்வறு  சாமானியர்களுககு  ்லை  ்வழி்களிலும்  
உ்தவிடும்  ஒரு  மனி்ததைப  ்ற்றியது. 

ே த ட மு த ற   ்வ ா ழ் வி ன   கு டு ம் ்  
் ே ரு க ்க டி ்களு ககிதட த ய   இ த் ்தத ்க ய  
தசத்வயிதை  அரப்ணிபபு  உணரத்வாடு  
்சய்்வது  மிக்க  சலிபபிதையும், தசாரத்வயும்  
அளிப்து. இருபபினும்  இக்கத்த  ோய்கனுககு  
அ்வனுதடய  ்்தாண்டிதைப  ்ாைாடடி  விருது  
அளிப்்தா்கக  கூறும்த்ாது  அ்வன  கூறும்  
்சாற்்கள்  ேம்  ்காலைத்தில  ்தங்களுககுத்  ்தாங்கதள  
்ாைாடடிக  ்்காண்டு, விளம்்ைத்  ்தடடி்கள்  
்வாயிலைா்க  மக்களுககுச்  ‘தசத்வ  புரியும்  
்சம்மல்களின'  மைத்தில  சுருக்்கைத்  த்தப்்தா்க  
உள்ளது. சிறப்ாை  ்சாற்்கதளக  ்்காண்டு  
நிதறவு  ் ்றும்  சிறு்கத்தயா்க  இது  மிளிரகிறது.  
மற்்றாரு  ்கத்த  ம்களிர  சங்கங்களின  எ்தாரத்்த  
நிதலையிதைப  ்ற்றிப  த்சுகிறது. சாமானிய  
மக்களின  அனறாட  ்வாழ்வு  அடதட்களால  

மடடுதம  தீரமானிக்கப்டு்வ்ததை  அழ்கா்க  
விளககுகிறது. ்கடன்களால  இத்்தத்கதயாரின  
்வாழ்வில  மாற்றம்  உண்டாகிறத்தா  இலதலைதயா  
்வஙகி்கள்  ்வடடி  ்வரு்வாயிைால  அசுை  ்வளரச்சி  
அதட்வது  உறுதி.  ்கத்த்யஙகும்  ஒரு  
மிதி்வண்டியில  தின்ண்டம்  விற்றுத்  திரியும்  
்வறிய  மனி்தனின  ்வாழ்கத்கயிதை  ்வாச்கனுககு  
அலலிஉ்தயன  ்காடடுகிறார. அருதமயாை  
்சாற்்களும், ்வாககியங்களும்  அடஙகிய  
்தடபபிது. மற்று்மாரு  ்கத்த  பினைலைாதட  
ே்கரில  சூ்தறியா்த  குடும்்ங்களுககு  ஆதச  
்வாரத்த்த  ்காடடி  ்்ண்  ்்தாழிலைாளர்கதள  
்வஞசிககும்  ்தநதிைத்திதை  விளககுகிறது.  
நிதறவிலலைா்த  நிதறவு்கள்  ்கத்தயும்  ஒரு  
மனி்தனின  மைபபுழுக்கத்திதையும், ்தனதைத்  
்தாதை  அ்வன  ஆசு்வாசப்டுத்திக ் ்காள்ள  
விதழ்வ்தையும்  சிறப்ா்க  வி்வரிககிறது. 
சிறப்ாை  ் தடபபிது. ் சம்மலைரில  ் ்வளியாை  
‘்்யர'  எனும்  சிறு்கத்தயிதை  இத்்்தாகுபபின  
ஆ்கச்சிறந்த  ்கத்தயா்க  குறிபபிடலைாம். ேடபபு  
்க ா லை   அ ை சி யதலை   ம ா ற் று   உ த் தியில  
்்கடிககுள்ளாககும்  ்கத்த. ‘்்வறும்  ் ்யர்களால'  
மக்கள்  ்்று்வ்்தனை  என்த்த  ்தடப்ாளி  
அருதமயா்கக  கூறுகிறார. அலலிஉ்தயன  
இப்தடபபு்களில  ்தைது  ்கத்த  மாந்தர்களுககு  
் ் ய ர   சூடடவிலதலை .  இ ந ்த   உ த் தி  
சிநதிக்கத்்தக்கது. இத்்தத்கதயார  ேம்தமப  
பிைதி்லிககினறைர. இத்்்தாகுபபில  உள்ள  
்தடபபு்களில  ்காணப்டும்  இ்வர்கள்  மி்க  
எளிய, விளிம்பு  நிதலை  மாந்தர்களின  பிைதி்களும், 
பிைதிநிதி்களுமா்வர. அதைத்து  சிறு்கத்த்களுதம  
்வாச்கனுககு  ஏமாற்றமளிக்காது  எளிய  ேதடயில  
்வாச்கனுடன  இதழநது  ்சல்வதும்  உண்தம. 
அதுத்ாலைத்வ  இயக்கத்  ்்தாண்டாற்றிடும்  
த்தாழர்களுககு  இக்கத்த்கள்  ்்ருதம  
தசரப்த்வ. அ்வர்களுககு  ்்தாய்வினறித்  
் ்த ாண்ட ா ற் றிடும்   ஊ க ்க த் திதையும் , 
மை்வலித்வயும்  அளிக்க்வலலைத்வ.  விறுவிறுபபு, 
்க்வரச்சி, ்்கடடு, மலிைமாை  உத்தி்கதளதய  
அடிப்தடயா்கக  ்்காண்டு  மக்கதள, 
சமூ ்க த்திதைதய   ்த ங ்களது   பிடி ககுள்  
த்வ த் தி ரு க கு ம்   அ சு ை   ஊட ்க ங ்களின  
்வதலையிலிருநது  மீண்டு, ்தபபித்து  இத்்தத்கய  
விளம்்ைக  ்க்வரச்சியற்ற  ்வடடாை  ்வழககுப  
புதைவு்கதள  ்வாச்கனுககு  எவவி்தம்  ்்காண்டு  
த ச ரப்்்தை  ஒரு  மருடசி  இலைககிய  
ஆர்வலைர்களிதடதய  நிலைவு்வத்த  இனதறய  
எ்தாரத்்தம். எவ்வா்றனினும், ்்வற்றுக  
கூச்சல்கள்  மின்்வடடுப  த்ாலை  மதறந்தழியும்  
எனும்  ேம்பிகத்க. ேம்தம  ஆட்்காள்்வதும்  
மற்று்மாரு  உண்தம.   	 l
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ஆசிரியர திை ்்காண்டாடடத்த்த முனனிடடு 
்சபடம்்ர 1-15 ்வதை ் ாைதி புத்்த்காலையம் சாரபில 
்தமிழ்கம் முழு்வதும் ்லைத்வறு நி்கழ்வு்கள் 
திடடமிடப்டடுள்ளது. இ்தன ்்தாடக்கமா்க, 
ஆயிஷா இைா.ேடைாசன எழுதிய ‘்கற்றல என்து 
யா்்தனில: ்கலவி 4.0’ நூல ்்வளியீடடு விழா 
(்சப.1) ் சனதையில ேதட்்ற்றது. த்ைா. ஆர.
மதைா்க ைன ்ததலைதமயில ேதட்்ற்ற 
இவவிழாவில, நூதலை தமைாள் துதணத்வந்தர 
த்ைா. ்க.அ.மணிககுமார ்்வளியிட மு்தல 
பிைதிதய த்க.ேந்தகுமார ்்ற்றுக ்்காண்டார. 
இநநி்கழ்வில ‘்கலவிச் சிந்ததை்கள் நூல திைடடு’ 
விற்்தைதய ்்தாடஙகி த்வத்து த்க.ேந்தகுமார, 
அயலோடடு ்கலவியாளர்கள், சிந்ததையாளர்களின 
புத்்த்கங்கதள த்தடித்தடி ்டிப்து எனற நிதலை 
மாற த்வண்டும். ்தமிழில மு்தல ்தைமாை 
புத்்த்கங்கள் த்வண்டும். ‘்கற்றல என்து 
யா்்தனில; ்கலவி 4.0’ த்ானறு ேலலை ேலலை 
நூல்கதள ஆயிஷா ேடைாசன த்ானற்வர்கள் எழு்த 
த்வண்டும். ்ள்ளிக ்கலவி என்து அதை்வரும் 
தசரநது இழுக்க த்வண்டிய த்தர. அதை்வரும் 
இதணநது ்ணியாற்றுத்வாம் எனறார.

த்ைா.்க.அ.மணிககுமார குறிபபிடுத்கயில, 
“்ல்கதலைக்கழ்க த்ைாசிரியர்கள் எழுதும் ஆய்வு 
நூல ்தைத்த்தாடு இநநூல உள்ளது. திறதமயாை 
ஆசிரியர்கதள ஊககுவித்்தால மி்கச்சிறந்த ்கலவி 
மு த ற த ய  உ ரு ்வ ா க ்க  மு டி யு ம் ” 
எ ன ற ா ர . “ ்வ கு ப ் த ற ்க ள்  ம த ற ந து , 
மனி்தநுண்ணறித்வ ்்காண்டு ஆசிரியர்கள் 
்கற்பிக்க த்வண்டி உள்ளது. ்்தாழில நுட்த்த்த 
ஆசிரியர்கள் புறக்கணிக்க முடியாது. ்தங்கதள 
தமம்்டுத்திக ்்காள்ள த்வண்டும் என்த்த 
இநநூல உணரத்துகிறது. மாண்வர இதடநிற்றல 
22 ச்தவீ்தமா்க உள்ளது. ஒனறதை ்வருடம் ்கலவிச் 
சூழலில இருநது துண்டிக்கப்டடு, ்யிற்சி்கள் 
இனறி ்கணி்த அடிப்தட்கதள மறந்த நிதலையில 
மாண்வர்கள் மீண்டும் ்ள்ளிககு ்வருகினறைர. 
்கற்றல, ்கற்பித்்தல இயல்ா்க இருக்காது என்த்த 
ஆசிரியர சமூ்கம் உணரநது ்கற்பிக்க த்வண்டும்” 
எனறு ்கலவியாளர ்ஜ .கிருஷணமூரத்தி 
குறிபபிடடார. ்தமிழ்ோடு அறிவியல இயக்கத்தின 

்்ாதுச் ் சயலைாளர எஸ்.சுபபிைமணி கூறுத்கயில, 
“்காதலையில எழுநது ்ல த்தய்க்க ்ழகிய்வர்கள், 
இபத்ாது ் சல த்தய்க்க ் ழகிவிடதடாம் என்ை 
த்ானற ்வாககியங்கள் ்வாசிபத் ே்கரத்தி 
்சலகிறது. 2010ககுப பின பிறந்த குழநத்த்கள் 
்ாதி மனி்தர்களா்கவும், ்ாதி ்கருவி்களா்கவும் 
உள்ளைர. இந்த அழத்கயும் ஆ்த்த்தயும் உணை 
த்வண்டும். ்தமிழ்க ்கலவியில ்கற்றல, ்கற்பித்்தலில 
உள்ள இதட்்வளிதய சரி ்சய்யத்வண்டி 
உள்ளது. அ்தற்கு இநநூல உ்தவும்” எனறார. 
“்்தாழில நுட்த்த்த ்யன்டுத்தி ்தனியார 
்ள்ளி்கள் ்்காள்தளயடிககினறை. அைசு 
நிர்வா்கத்தின இயலைாதமயின ்்வளிப்ாடா்க, 
ஆனதலைன ்வழி ்கலவிதய ்கற்பிக்க ‘அ்கஸ்தியா’ 
எனற ்தனியார நிறு்வைத்திற்கு அனுமதி 
்்காடுத்துள்ளைர. ஆசிரியர சமூ்கத்திற்கு 
மடடுமினறி மாண்வர சமூ்கத்திற்கும் இநநூல 
த்ரு்தவியா்க இருககும்” எனறு இநதிய மாண்வர 
சங்கத்தின மாநிலைத் ்ததலை்வர ஏ.டி.்கண்ணன 
குறிபபிடடார. 

ஏற்புதையாற்றிய நூலைாசிரியர ஆயிஷா இைா.
ேடைாஜன, “்கடந்த ஒனறதை ்வருடத்தில 
ஆனதலைன ்வாயிலைா்க முதறசாைா ்கலவி ்யினறு 
ம ாண்வ ர ்க ள்  ்த ங ்க த ள  பு து ப பி த் து க 
்்காண்டுள்ளைர. எைத்வ, ்கலவி 4.0த்வ 
ஒவ்்வாரு ் ள்ளிககும் ் ்காண்டு ் சலலை த்வண்டிய 
நிதலையில உள்தளாம். அ்தற்த்கற்் ஆசிரியர்களும் 
்தயாைா்க த்வண்டும் என்்தற்்கா்க இந்த நூல 
எழு்தப்டடுள்ளது” எனறார.இநநி்கழ்வில, 
ஆசிரியர சங்கத் ்ததலை்வர்கள் எம்.மணிதம்கதலை 
்ததலை்வர TNPTF, A.சங்கர ்்ாதுச் ்சயலைாளர 
TIAS, S. ்க்த்வச்சலைம் ்ததலை்வர, TNHHSGTA,  
M.ைவிச்சநதிைன தமலநிதலைப்ள்ளி ்ததலைதம 
ஆசிரியர சங்கம், குலைாம் TNPGTA, த்ைா.எஸ்.
சுதைஷ மாநிலை இதணச்்சயலைாளர TNGCTA, 
த்ைா.தஜ.்காநதிைாஜ ்ததலை்வர, AUT, த்ைா. எம்.
சீனி்வாசன ்சனதை ்ல்கதலைக ்கழ்க ஆசிரியர 
சங்கம், சுயநிதி ்கலலூரி ஆசிரியர சார்ா்க 
முதை்வர. அண்ணதுதை ்ஙத்கற்று புத்்த்க 
விற்்தைதய து்வககிைர.    l

பள்ளிக�ல்வி அசனவரும் வைர்ந்து இழுக� வவணடிய வேர்
-்பள்ளி கல்விததுலற ஆலணயர் ்க.நந்தகுமோர் IAS
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்தமிழ்கச் சடடபத்ைத்வத் த்தர்தலுககு 
முனபு்வதை 'திைாவிடத்்தால வீழ்நத்தாம்' 
என்றாரு குைல ஒலித்து ்வந்தது. இபத்ாது 
அது சற்று மடடுப்டடிருககிறது. ஆைால 
எபத்ாது த்வண்டுமாைாலும் தம்லைழும்பும். 
்கடந்த அதை நூற்றாண்டு ்காலைமா்கத் ்தமிழ்கத்த்த 
ஆண்டு ்வரும் இைண்டு திைாவிடக ்கடசி்களால 
்தமிழ்கம் வீழ்ச்சியதடநதுவிடடது என்து்தான 
'வீழ்நத்தாம்' என்ாரின குற்றச்சாடடு. திைாவிட 
இயக்கத்தின அைசியலைாளர்களும் அறி்வாளர்களும் 
இத்த மறுககினறைர. முனை்வர்கள் இயக்கத்தின 
அடிப்தடக த்காட்ாடு்களாை சுயமரியாத்தயும் 
சமூ்கநீதியும் ்தமிழ்கத்த்த உயரத்தி இருககினறை 
எனறு ்வாதிடுகினறைர. பினை்வர்கள் ்லை 
்வளரச்சிக குறியீடு்களில ்தமிழ்கம், இநதிய 
அளவில முன்வரிதசயில நிற்கிறது எனறு 
சுடடிக்காடடுகினறைர.  விதட த்காட்ாடடிலும் 
இருககிறது; குறியீடு்களிலும் இருககிறது; 
முககியமா்க அடியாழத்தில ்டிப்டியாய் 
ேடநத்தறிய மாற்றங்களில இருககிறது. இத்வ 
அதைத்த்தயும் ஒனறிதணத்து இந்தக 
குற்றச்சாடதட தேரிடுகிறது "திைாவிட ஆடசி: 
மாற்றமும் ்வளரச்சியும்" எனகிற இந்த நூல. 
இதில 12 ்கடடுதை்கள் உள்ளை. இத்வ 
்்வவத்வறு ்காலை்கடடத்தில எழு்தப்டடத்வ. 
எனில, எலலைாக ்கடடுதை்களும் ்தமிழ்கத்தின 
்வளரச்சிதயப ் லத்வறு ்தளங்களில அலைசு்த்வ. 
்த ைவு்கதளாடும் தமற்த்க ாள்்கதளாடும் 
சானறா்தாைங்கதளாடும் எழு்தப்டடத்வ. 
ஆய்வுபபுலைம் சாரந்த ஆஙகிலை சஞசித்க்களிலும் 
நூல்களிலும் ்்வளியாைத்வ.  ்தமிழில இந்தப 
்்ாருளில ்்வளியாகிற ஆய்வுபபுலைம் சாரந்த 
மு்தல நூல அதே்கமா்க இது்வா்கத்வ 
இருக்கககூடும்.

இதில மூனறு ்கடடுதை்கதள நூலின 
்திப்ாசிரியர ்ஜ.்ஜயைஞசனும் அ்வைது ச்க 

ஆய்்வாளர்களும் எழுதியுள்ளைர. மீ்தமுள்ள 
்கடடுதை்கதள ம.விஜய்ாஸ்்கர, ஆ.்கதலையைசன 
ஆகிய இரு த்ைாசிரியர்களும் அ்வர்களது ச்க 
ஆய்்வாளர்களும் எழுதியுள்ளைர.

வளர்ச்சியில் இரண்டு வலக

1990்களில ஆய்வுத்்தளங்களில த்கைளமும்,  
புத்்தாயிைமாண்டு்களில ்்ாதுத்்தளங்களில 
குஜைாத்தும் '்வத்கமாதிரி'யாை மாநிலைங்களா்க 
முனநிறுத்்தப்டடை. மனி்த ்வளரச்சிக 
குறியீடடில முனைணி மாநிலைங்களில ஒனறு 
த்கைளம். உள்ோடடு உற்்த்தி ்வளரச்சியில 
முனைணியில இருககிறது குஜைாத். ஆைால, 
இைண்டு குறியீடு்களிலும் ஒதை தேைத்தில முன 
்வரிதசயில நிற்கும் ்தமிழ்கம் இந்தக 
்க்வனிபத்ப ் ்றவிலதலை. 'த்கைள மாதிரிககு 
இருந்த ் ்காடுபபிதைதயா, குஜைாத் மாதிரிககுக 
கிதடத்்த ் ்கடடாை ் யதைா ்தமிழ்க மாதிரிககுக 
கிதடக்கவிலதலை' எனறு நூலின முனனுதையில 
ஆ்தங்கப்டுகிறார ்ஜயைஞசன. இ்தற்கு 
அறிவுலை்கத்தில இயஙகிய்வர்களுககுத் 
திைாவிடத்தின மீதிருந்த ஒவ்வாதம்தான 
்காைணம் எனறும் துணிகிறார.

இரண்டு மோநிைஙகள்

குஜைாத்த்தயும் ்தமிழ்கத்த்தயும் ஒபபியல 
தோககில ஆய்வு ்சய்யும் ்கதலையைசனின 
நீண்ட ்கடடுதை இத்தத் ்்தளிவு்டுத்துகிறது. 
இைண்டு மாநிலைங்களும் 1990்களில ஒனறிய அைசு 
்்காண்டு ்வந்த ்தாைாளமயமாக்கதலையும் சநத்த 
சார்ாை ் ்காள்த்க்கதளயும் ்தழுவிக்்காண்டை. 
1991-2012 ்காலை்கடடத்தில இரு மாநிலைங்களின 
்்ாருளா்தாை ்வளரச்சி வீ்தம் ஒதை அளவில 
இருப்த்தயும், அது ஒடடு்மாத்்த இநதியாவின 
வீ்தத்த்தவிட அதி்க்மன்த்தயும் புள்ளி 
வி்வைங்கள் ்காடடுகினறை. ஆைால இத்த 
்காலை்கடடத்தில ்வறுதம ஒழிபபில குஜைாத்த்தக 

திராவி்த்தால் வீழ்வதாமா, வாழ்வதாமா?
மு.இராமனாதன்

நூல் அறிமு்கம்
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்காடடிலும் ்தமிழ்கம் 12 விழுக்காடடுப புள்ளி்கள் 
முனைால நிற்கிறது. இ்தற்்காை ்காைணங்கள் 
சமூ்கேலைத் திடடங்களில இருககிறது.  ோனகு 
திடடங்கதளக ்கடடுதை ஆைாய்கிறது. அத்வ: 
1. பிள்தள்களுககு மதிய உணவு; 2. ்்ாது 
மருத்து்வச் தசத்வ; 3. உணவுப்்ாருள் ் ்ாது 
விநிதயா்கம்; 4. ம்காத்மா ்காநதி ஊை்க 
த்வதலை்வாய்பபு. இந்த ோனகு திடடங்களும் 
இ ை ண் டு  ம ா நி லை ங ்க ளி லு ம் 
் சயல்டுத்்தப்டடாலும் அதிலுள்ள 
த ்வ று ் ா டு த ள க  ்க த லை ய ை ச ன 
்்வளிக்்காணரகிறார.

்த மிழ ்க த் தில  கி ை ா ம ப பு ற  ஏதழ க 
குழநத்த்களில 44% மதிய உணவு ் ்றும்த்ாது 
இது குஜைாத்தில 7% மடடுதம.  இைண்டா்வ்தா்க,  
குடிமக்களின ஆயுள், ்தடுபபூசி, த்று்காலைக 
்க்வனிபபு மு்தலைாை்வற்றில ்தமிழ்கம் முனைால 
நிற்கிறது;  அத்த த்வதளயில ்கரு்வள விகி்தம் 
(fertility rate), ் ச்சிளங குழநத்த்களின மைணம், 
ஊடடச்சத்துக குதற்ாடு மு்தலைாை்வற்றில 
பினைால நிற்கிறது. இ்தற்்காை சமூ்கக 
்காைணி்களில ஒனறா்கக ்கதலையைசன இட 
ஒதுககீடதடச் சுடடுகிறார. இதடநிதலைச் 
சாதியிைர ்கலவி ்்ற்றைர; அ்வர்கள் எந்த 
மைத்்ததடயுமினறி சிறு ே்கைங்களின ஆைம்் 
சு்கா்தாை நிதலையங்களில ்ணி புரிகினறைர. 
(நீட ்ற்றிய பிறி்்தாரு ்கடடுதையில இந்தக 
்கடடுமாைங்கள் நீட த்தரவு்களால நீரத்துப 
த்ாகும் எனறும்  ்வாதிடுகிறார).

மூனறா்வ்தா்க, ்்ாது விநிதயா்கத் திடடம் 
்தமிழ்கத்தில எலதலைாருககுமாைது, குஜைாத்தில 
இது இலைககு சாரந்தது.  இந்தத் திடடம் 
்தமிழ்கத்தில அைசியல ்்ாறுபபுடனும் 
ம க ்க ள் தி ை ளின  ்கண் ்க ாணிப த ் ா டு ம் 
அமல்டுத்்தப்டுகிறது. இறுதியா்க நூறு ோள் 
த்வதலைத் திடடத்தில ்தமிழ்கம், மற்ற ்லை 
மாநிலைங்கதளவிடச் சிறப்ா்கச் ் சயல்டு்வ்தற்கு 
உள்ளூர மடடத்தில மக்கள் தமற்்்காள்ளும் 
இதடயீடு்கதள ்காைணம் எனகிறார.

நிைபபிரபுததுவம வீழந்த கல்த

்காவிரிப்டுத்கயில நிலை உரிதமயும் 
அைசியல ் ்ாருளா்தைமும் எப்டி மாற்றத்துககு 
உள்ளாகியது எனறு ஒரு ்கடடுதையில 
்ஜயைஞசன விளககுகிறார .  1 9 6 0்களில 
நிலைச்சு்வான்தார த்க்களில இருந்த நிலைங்கள் 

்லைவும் இபத்ாது குத்்தத்க்தாைர த்க்களுககு 
மாறியிருப்த்த அ்வைது ்களப்ணி்களின 
்வாயிலைா்கப ்திவு ்சய்கிறார. 1967இல 
அமலுககு ்வந்த குத்்தத்க்தாைர ்ாது்காபபுச் 
சடடம் இ்தன ்்தாடக்கபபுள்ளி எனகிறார. 
குத்்தத்க்தாைர்களும் ்்தாழிலைாளர்களும் 
முன்ைடுத்்த த்ாைாடடங்களும், திைாவிடக 
்கடசி்களின அைசு அதி்காைமும், அத்வ இயற்றிய 
சடடங்களும், கிைாம அதி்காைக ்கடடதமபபில 
ஏற்்டட மாற்றங்களும் பிற ்காைணி்கள் 
எனகிறார. 'சடடம் மடடுதம சாதிக்க முடியா்த 
ஒனதற ்களப்ணியும் சமு்தாய மாற்றமும் 
அ தி ்க ா ை ப  ் ை ்வ லை ா க ்க லு ம் 
ச ா த்தியப்டுத்தியுள்ளத்த '  ் ச ாலலிக 
்கடடுதைதய முடிககிறார.

த்வறு ்கடடுதை்களில ,  இத்த  நிலை 
உரிதமதயயும் மாறி ்வரும் கிை ாமப 
்்ாருளா்தாைத்த்தயும்  ்தமிழ்கம் முழுதமககும் 
விரி்வாககுகிறார விஜய்ாஸ்்கர. ்தமிழ்கத்தில 
92% நிலைங்கள் சிறு (1 ஏக்கர ்வதை)- குறு (1-2 
ஏக்கர) உடதமயாளர்களிடதம இருககினறை. 
நிலைங்கள் தமல சாதியிைரிடமிருநது இதடநிதலை 
ச ா தி யி ை ரு க கு ம் ,  கு த ற ந ்த  அ ள வு 
்தலித்து்களுககும் த்க மாறியுள்ளை. இது கூலி 
வி்வசாயி்களின மீது நிலைச்சு்வான்தார்களுககு 
இருந்த ஆதிக்கத்த்தக குதறத்திருககிறது.

அடுத்து, த்வளாண்தம லைா்்கைமாை 
்்தாழிலைா்க இலதலை. விதள நிலைங்கள் ரியல 
எஸ்தடட ்யன்ாடடுககு விற்்கப்டுகிறது. 
சாகு்டியாளர்களின எண்ணிகத்கயும் குதறநது 
்வருகி றது .   த்வள ாண்தமயிலிரு நது  
்்வளிதயறும் வி்வசாயத் ்்தாழிலைாளர்கள் 
அதை்வதையும் உற்்த்தித் ்்தாழிலைால 
ஈரத்துக்்காள்ள முடியவிலதலை. அனறாடக 
கூலித் ்்தாழிலைாளர்களின எண்ணிகத்க 
அதி்கமா்க இருககிறது. த்ாதிய த்வதலை 
்வாய்பபு, திறன தமம்்ாடு, ் ணிப ் ாது்காபபு 
மு்தலைாை ்ரிநதுதை்கதளயும் விஜய்ாஸ்்கர 
முனத்வககிறார.

வோழந்்தோமோ வீழந்்தோமோ?

இந்த நூல திைாவிடத்்தால வீழ்நத்தாம் 
எனகிற  குற்ற ச் ச ாடதட  மறுககிறது ; 
திைாவிடத்்தால ்வளரநத்தாம் எனறு ்வாதிடுகிறது;  
அத்த த்வதளயில திைாவிடத்்தால ்வாழ்நத்தாம் 
எனறு முற்றுபபுள்ளி த்வத்து விடு்வதுமிலதலை. 
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ஏ்ைனில, இது ஒரு ் ்தாடர ் யணம் எனகிறார 
்ஜயைஞசன. அதில ேமது குதற்கதளக 
்கதளந்த்டி புதிய அடி்கதள த்வத்து 
முனதைறிய்டி இருக்கத்வண்டும். 

்லத்வறு ்கதலைச் ் சாற்்கள் நிதறந்த இந்தக 
்கடடுதை்கதள ்ா .பிைவீனைாஜ ்மாழி 
்்யரத்திருககிறார. ்மாழி ்்யரககும்த்ாது 
சிலை நீண்ட ்வாககியங்கதள உதடத்திருக்கலைாம். 
எழுத்துப பிதழ்கதளயும் இலைக்கணப 
பிதழ்கதளயும் ்கதளநதிருக்கலைாம். இைண்டு 
்க ட டு த ை ்க ள்  ஆ ங கி லை த் தி த லை த ய 
்தைப்டடிருககினறை.  அ்வற்தறயும் ்தமிழ்ப 
்டுத்தியிருக்கலைாம். இந்தக குதற்கதள அடுத்்த 
்திபபில தேர ்சய்ய த்வண்டும்.

இந்த நூல ்வாச்கர்களிதடதய மாற்றம்- 
்வளரச்சி ்ற்றிய புரி்ததலை தமம்்டுத்தும். 
்்ாது ்்வளியில இந்த நூல ்்தாடர்ாை 
வி்வ ா ்த ங ்க ள்  ே த ட ் ் ற த ்வண்டும் . 
அறிவுலை்கத்தில இந்தப ்்ாருள் சாரந்த புதிய 
ஆய்வுக ்கடடுதை்கள் அைஙத்கற த்வண்டும்.  
அபத்ாது '்தமிழ்க ்வத்கமாதிரி' அ்தற்குரிய 
அஙகீ்காைத்த்தப ்்றும்.  	 l

2004 ல ்தமிழ்ோடு அைசு ஊழியர்கள் 1,76,000 த்ர 
ஒதை அைசு உத்்தைவின த்ரில ஒழுஙகு ேட்வடிகத்க 
எனற ்்யரில த்வதலைநீக்கம் ்சய்யப்டடது 
்வைலைாறு. அபத்ாது சிஐடியு ்ததலை்வைாை டி.த்க.
ைங்கைாஜன ஒரு ்வழககுத் ் ்தாடுத்்தார. ஒரு ஊழியதை 
த்வதலைநீக்கம் ்சய்ய அ்தற்கு உரிய ்வழி்காடடு 
்ேறிமுதற்களும், ேதடமுதற்களும் உண்டு.  எந்த 
விசாைதணயுமினறி த்வதலைநீக்கம் ்சய்ய முடியாது 
எனற ்வா்தம் நீதிமனறத்தில த்வக்கப்டடது. 
நீதிமனறத் தீரபபு எனை்்வன்்்தலலைாம் த்வறு 
விஷயம். ஆைால இந்த ஒழுஙகு ேட்வடிகத்க 
ேதடமுதற்கள் எனற ்்தம் முககியமாைது.

அைசு ஊழியர்களுககு ஒவ்்வானறுககும் விதி்கள் 
உள்ளை.  எந்த ேதடமுதறயும் இந்த விதி்களுககு 
உட்டடுத்்தான ேதட்்ற த்வண்டும்.  எைத்வ ஒரு 
அைசு ஊழியதை ஒரு உயர அதி்காரி ்தைது இஷடத்துககு 
்தண்டிக்க முடியாது. பிரிடடிஷ அைசாங்கம் ்சால்வது 
த்ால ‘ஒரு ோதயக ்்கால்வ்தாைாலும் அத்த 
முதறப்டி விசாரித்துத்்தான ்்காலலை த்வண்டும்.’  
அ்வர்கள் த்ாடடு விடடுச் ்சனற விதிமுதற்கதள 
அ த ே ்க ம ா ்க  அ ப ் டி த ய  இ ந ்த  அ ை சு ்க ள் 
அமல்டுத்துகினறை எனறு்தான ்சாலலை த்வண்டும். 
எனறாலும் கூட ஒவ்்வாரு அைசு ஊழியரும், குறிப்ா்க, 
்்தாழிற்சங்க ஊழியரும் அடிப்தட விதி்கதள 
அறிநதிருப்து த்தத்வயாகும். ்்ாது்வா்கத்வ த்தத்வ 
ஏற்்டும் த்ாது்தான விதி்கதளப ்டித்து அறிநது 

ேமிழ்ொடு அரசுபபணியொளர் ஒழுங்கு ்்வடிகச� ்ச்முசை�ள்
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்்காள்்வது ேதடமுதறயா்க இருககிறது. 
ஆ ை ா ல  ஆ ழ ம ா ்க த் 
் ்த ரி ந து ் ்க ா ள் ள ா வி ட ட ா லு ம் , 
தமம்த்ாக்கா்க்வா்வது ்்தரிநது்்காள்ள 
த்வண்டும் எனற ஒரு முயற்சியா்கத்்தான திரு. 
்.ேைசிம்மன அ்வர்கள் ்்வளியிடட இந்தப 
புத்்த்கத்த்தப ்ாரக்க முடிகிறது. அத்தத்ால அைசு 
ஊழியர மீது எப்டி ேட்வடிகத்க எடுப்து, என்ைனை 
விதி்களின கீழ் ேட்வடிகத்க எடுக்க முடியும் 
எ ன ் ் ்த ல லை ா ம்  மு ்த ல  அ த் தி ய ா ய த் தி ல 
விளக்கப்டடுள்ளை. இைண்டா்வது அத்தியாயம் 
்ங்களிபபு ஓய்வூதியம் ்ற்றியது.  இத்தத்்தான அைசு 
ஊழியர்கள் ்கடுதமயா்க எதிரத்து ்வருகினறைர.  
எ னி னு ம்  ்க த ட த் த ்த ங ்க ா த ய  எ டு த் து 
்வழிபபிள்தளயாருககு உதடப்து த்ால இந்த 
ஓய்வூதியத்திடடம் அைசு ஊழியரின ்ணத்த்த 
்வலுக்கடடாயமா்கப பிடித்து ்ஙகுச்சநத்தயில 
இடுகிறது .  இலைா்ம் ்வந்த ால ஓய்வூதியம் , 
இலதலை்யனறால ்வயிற்றில ஈைத்துணி. தமலும் 
்கருதண அடிப்தடயிலைாை த்வதலை, ்ாலியல 
்வனமுதற்களுககு எதிைாை விதி்கள் த்ானறத்வ்யலலைாம் 
விளக்கப்டடுள்ளை.  சிறிய புத்்த்கம்்தான.  ஆைால, 
ேைசிம்மன அ்வர்கள் ஒரு ்வகுபபில எடுத்்த குறிபபு்களின 
அடிப்தடயில எழுதியுள்ளார. தமதலைாடடமா்க அைசு 
ஊழியர விதிமுதற்கள் ்ற்றிய வி்வைங்கதள அறிய 
உ்தவும் நூல.      l

2020 சிறுவர் 
இைககியததிறகோன 
சோகிததிய அகோ்தமி 

(்போை சோகிதய புரஸ்கோர்)
விருதிலனப க்பறும  
கயஸ். ்போை்போரதி ககு 

வோழததுகள்...
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அதைத்து சாதி, ம்த, இை, ்மாழி, நிற 
மக்கதளயும் ஒதை மாதிரியாை சமூ்க, 
்்ாருளா்தாை, ்கலவி நிதலை்கதள அதடய 
் ச யல்டுத்தும்  ேட்வடிகத்க ்கதள 
குறிப்து்தான ‘நி்கரதோககு ேட்வடிகத்க்கள்’ 
ஆகும். இது்ற்றி நூலைாசிரியர கூறியுள்ள்வற்தற 
சு ரு க ்க ம ா ்க த்  ் ்த ா கு த் து  கீ த ழ 
்தைப்டடிருககிறது.

1990ஆம் ஆண்டு, இநதியாவின ்லை 
்குதி்கள் குறிப்ா்க  ்வட இநதியா 
்்காந்தளித்்தது. ்தாழ்த்்தப்டட மக்களுககும், 
்ழஙகுடியிைருககும் ்வழங்கப்டட 22.5% 
இட ஒதுககீடடுடன தசரத்து, மண்டல 
்கமிஷன அறிகத்க ்ரிநதுதை்களின 
அடிப்தடயில இ்தை பிற்்டுத்்தப்டட 
ம க ்களு ககும்  2 7 %  இட  ஒது க கீடு 
அளிக்கபத்ா்வ்தா்க அறிவித்்தது்தான அந்தப 
த ் ா ை ா ட ட ங ்களு க ்க ா ை  ்க ா ைணம் . 
மாண்வர்களின த்ாைாடடம் தமலும் 
்ை்வத்்்தாடஙகியவுடன, அ்வர்களுடன  
்்ரும்்ானதம ஊட்கங்கள் மு்தலில 
தசரந்தை. அ்தன பிறகு அைசு உயரநிதலைப 
் ்த வி ்க ளி ல  ்வ கி ப ் ்வ ர ்க ளு ம் 
தசரநது்்காண்டைர. பின்தஙகிய மக்களுககு 
்வழங்கப்டட இட ஒதுககீடடுககு எதிைா்க 
இந்தப த்ாைாடடம் ேடத்்தப்டடத்ாதிலும், 
இபத்ாைாடடக்காைர்கள் இந்த ஒதுககீடதட 
மடடுமலலைாமல, ்தாழ்த்்தப்டட மக்களுககும் 
்வழங்கப்டட இட ஒதுககீடு்கதளயும் 
தசரத்து நீக்க த்வண்டும் எை த்வண்டுத்காள் 
விடுத்்தைர.

ச ா தி  அத ம ப ் ா ை து  ம க ்க த ள 
அ்வர்களுதடய பிறபபின அடிப்தடயில 
குறிபபிடட ்்தாழில்கதள மடடுதம 
்சய்யும்்டி ்கடடாயப்டுத்துகிறது எனற 
அம் த ் த் ்க ரின  ்க ரு த்த ்த யும் ,  இட 
ஒதுககீடடுககு எதிைா்கபத்ாைாடு்்வர்கள்  
‘ இ ட  ஒ து க கீ ட ா ை து  தி ற த மத ய 
பினனுககுத்்தள்ளி சாதிபபிரிவிதைதய 
்வளரத்து ,  சமூ்க ஏற்றத்்த ாழ்வு்கதள  
்வலுப்டுத்தும்’ எனறு கூறு்வத்தயும் 
ஒபபிடடுப்ாரத்து “எது ்காைணம் எது 
விதளவு” எைத் த்தடத்வண்டியிருககிறது.

  அம்த்த்்கரும் அ்வருககு முநத்தய 
சீரதிருத்்த்வாதி்களும், சாதி அதமபபு 
எபத்ாதும் திறதமதயப புறக்கணித்து, 
பிறபபின (சாதியின) அடிப்தடயிதலைதய 
மனி்தர்கள் ்சய்ய த்வண்டிய ்்தாழிதலை 
மு டி வு  ் ச ய் ்த து  எ ன ் த ்த ச் 
சுடடிக்காடடியிருககிறார்கள். எைத்வ 
இ ட ஒ து க கீ ட ா ை து ,  தி ற த ம த ய க 
குழித்தாண்டிப புத்தக்கவிலதலை. சாதி 
அதமபபுத்்தான இனறு்வதை திறதமதய 
்்கானறு்வநதிருககிறது.

உலைகின ் லத்வறு ோடு்களிலுள்ள அதி்காை 
அதமபபுக்களின உயர்்தவி்களில ஒரு சிலை 
சமூ்கங ்க தள  ஆதிக ்கம்  ் சலுத்தும் 
நிதலைதமதய மாற்றி, அந்தப்ணியில 
் ல த ்வ று  ச ா தி  –  இ ை ப 
பிரிவு்கதளச்தச ர ந்த்வர்கள் ்தங்களது 
எண்ணிகத்க்களுகத்கற்் ்ங்களிபத்ப 

இ்தியாவில் நி�ர்வநாக்கு ந்வடிக்்��ள்
(AFFIRMATIVE ACTION IN INDIA )

- நி�ழ அய்க்�ண   
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்்றச் ் சய்்வத்த நி்கரதோககு ேட்வடிகத்கயின 
தோக்கமாகும்.

நி்கரதோககு ேட்வடிகத்க்கள் என்து, இட 
ஒ து க கீ டதட த் ்த ாண்டி ய  வி ரி்வ ா ை 
்்ாருதளக்்காண்ட ்சால ஆகும். 
நி ்க ர த ே ா க கு  ே ட ்வ டி க த ்க ்க ளி ல 
மு்தனதமயாைது இட ஒதுககீடாகும். இட 
ஒதுககீடு என்து ஒடுக்கப்டட சமூ்கங்களுககு 
சிறபபுச்சலுத்க்கள் ்தரும் திடடமாகும். 
இ நதிய ாவில  ் ச யல்டுத் ்த ப்டும் 
சமன்ாடடு ேட்வடிகத்க்களுக்க ாை 
அடிப்தடக ்காைணங்களா்க சாதி ரீதியிலைாை 
ஏற்றத்்தாழ்வு்களும், ்ாகு்ாடு்களும் 
இருககினறை. இதுத்வ நி்கரதோககு 
ேட்வடிகத்க ்களுககு  மூலைக ்கரு்வ ா ்க 
இருககினறது.

இநதிய சாதியதமபபு என்து அ்கமண 
முதறயிலும், பிறபபின அடிப்தடயிலும் 
பிரித்துத்வக்கப்டட இைககுழுக்கள் ஆகும்.  
்சய்யும் ்்தாழில அடிப்தடயிலும், 
அந்தத்்்தாழிதலைாடு ்்தாடரபு்டுத்தி 
உரு்வாக்கப்டட சமூ்கக்கடடுப்ாடு்கள், 
விதி்கள் ,  ச ா தி ்களின தூய்தமதயக 
்காப்்தற்்காை ம்தச்சடஙகு்கள் ஆகிய்வற்றால 
சாதி்கள் ்கடடதமக்கப்டடிருககினறை.

்தற் ்க ாலைத்தில ச ாதி்களுககிதடதய 
நிலைவி்வரும் ஏற்றத்்த ாழ்வு்கதளயும் , 
்காலைபத்ாககில இந்தப ்ாகு்ாடு்கள் எந்த 
அளவு, எந்்தந்தத் ்தளங்களில எப்டி மாறி 
்வநதிருககினறை என்த்தயும் முழுதமயா்க 
அறிநது்்காள்ள விரி்வாை ஆய்வு்கள் த்தத்வ. 
“சாதி்கதளக ்கணக்்கடுப்து அைசியல 
இலதலை. மாறா்க ்கணக்்கடுக்காமல 
இருப்தில்தான அைசியல இருககிறது.”

இநதிய அைசியலசாசைம் தீண்டாதமதய 
சடடவிதைா்தமா்க அறிவித்து, சாதியற்ற 
சமூ்கநிதலைதய முன்மாழிந்தது. அத்்தத்கய 
இலைடசியச்சமூ்கத்த்த உரு்வாககு்வ்தற்கு, 
சாதிப்ாகு்ாடிைால ்்ாருளா்தாை , 
சமூ்கரீதியா்க அதி்கம் ்ாதிக்கப்டட 
சமூ்கங்கதள அதடயாளம் ்காண்்து 
த்தத்வயாகும்.

்த ாழ்த்்தப்டட்வர்களுககும் உய ர 
சாதியிைருககுமிதடதய நிலைவும் த்வறு்ாடு்கள் 
சநத்த்கத்திற்கு இடமினறி ஆழமாை்தா்கவும், 
்்தாடரநது நிலைவு்வை்வா்கவும் இருநது 
்வரு்வத்த உறுதி்சய்கினறை. நி்கரதோககு 
ேட்வடிகத்க்களின ்வைம்பு மி்கக குறுகியது 
என்்தைால, அது இந்த த்வறு்ாடு்கள் 
அதைத்த்தயும் ்கதள்வ்தற்்காை ஒதை 
தீ ர ்வ ா ்க ா து .  இ ந ்த  த ்வறு் ாடு ்கள் 
ஒவ்்வ ானதறயும் ,  ்தனித் ்தனிய ாை 
முன்ைடுபபுத் திடடங்களின ்வாயிலைா்கக 
்க த ள ய த ்வ ண் டு ம் .  நி ்க ர த ே ா க கு 
ேட்வடிகத்க்கள் அத்்தத்கய முன்ைடுபபு்களில 
ஒனறாகும்.

்்தாழிலைாளர சநத்த்களில ்தாழ்த்்தப்டட, 
்ழஙகுடியிைர்கள் பிற சமூ்கத்திைருககுச் 
சமமாை ்தகுதி்கதளப ்்ற்றிருந்தாலும் 
த்வதலைகிதடப்து என்து ்கடிைமா்கத்வ 
இருககினறது. அதுமடடுமினறி, சாதி 
அ டி ப ் த ட யி ல  ஊ தி ய ங ்க ளு ம் 
த ்வ று ் டு கி ன ற ை .  இ ப ் டி ய ா ்க , 
த ்வதலை்வ ா ய் ப ்ளிப ்தில  நிலைவும் 
்ாகு்ாடு்கள் ஐயத்திற்கிடமினறி உறுதி 
்சய்யப்டு்வ்தால, ்தாழ்த்்தப்டட்வர்களுககு 
அ்வர்களுககுரிய ்ஙத்க அளிப்்தற்கு 
நி ்க ர த ே ா க கு  ே ட ்வ டி க த ்க ்க ள் 
த்தத்வப்டுகினறை.

சம ்வாய்ப்ளிக்கப்டு்வது என்து, 
சமூ்கப்டிநிதலை்கதளக ்கதள்வ்தற்்காை 
ேட்வடிகத்க அலலை. ஆைாலும் அது 
சாதிப்டிநிதலைககு எதிைாை்தாகும். சம 
்வாய்ப்ளிக்கப்டடாலும் அ்வை்வர 
திறதமதயப்்ாறுத்து முனதைற்றங்கள் 
மாறு்டும். ஆைால, ஒரு ்தனிமனி்தனுககுக 
கிதடக்கககூடிய ்வாய்பபு, அ்வன திறதமயின 
அடிப்தடயிலைாை்தா்க இலலைாமல, அ்வன 
பிறந்த சாதியின அடிப்தடயில முடிவு 
் சய்யப்டு்வது எ ந ்த ச்  சூழலிலும் 
ஒபபுக்்காள்ள முடியா்த்தாகும்.

18 ஆம் நூற்றாண்டின ் ்தாடக்க ்காலைத்தில, 
இ ந தி ய ாவி ற்கு  ஆஙகி தலை ய ர ்களின 
்வருத்கககுப பிறத்க சமய சீரதிருத்்த 
இ ய க ்க ங ்க ளு ம் ,  ச மூ ்க ச் சீ ர தி ரு த் ்த 
இயக்கங்களும் த்தானறலைாயிை. பூதலையும் 
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அ்வைது துதணவியாரும் சாதிஎதிரபபு 
இ ய க ்க த் த ்த  த ்த ா ற் று வி த் து , 
தீண்டப்டா்த்வர்களுககு ்கலவி ்கற்பிப்து 
உள்ளிடட தசத்வ்கதள ஆற்றிைர. இரு்்தாம் 
நூற்றாண்டின ்்தாடக்கத்தில ்தமிழ்கத்தில 
்ா ரப்ைர அலலைா்த நீதிக்கடசியும் 
உரு்வாகியது. இந்த மாற்றங்களின ்காைணமா்க, 
தீண்டாதம ஒரு த்தசியபபிைச்சதையா்க 
உரு்்வடுத்து, ஒடுக்கப்டட சமூ்கங்களுக்காை 
மு ன னு ரி த ம த் தி ட ட ங ்க ள் 
உரு்வாக்கப்டத்வண்டும் எனற குைல்கள் 
ஒலித்்தை. அ்தைடிப்தடயில ஒடுக்கப்டட 
மக்களுககு அைசுப்ணி்களில ஒட ஒதுககீடு 
்வழங்கப்டடை. ஆஙகிதலைய அைசின 
இத்்தத்கய முனனுரிதம ேட்வடிகத்க்கதளப 
பின்ற்றி ,  ்தை ாடா ,  த்க ாலைாபபூர , 
தி ரு வி ்த ா ங கூ ர  த ் ா ன ற  சு த ்த சி 
அைசாங்கங்களும் ்தங்கள் நிர்வா்கங்களில 
ஒடுக்கப்டட மக்களுககு இட ஒதுககீடடிதை 
்வழங்கத்்்தாடஙகிை.

தீண்டாதம குறித்து 20ஆம் நூற்றாண்டின 
்்தாடக்கத்தில ேதட்்ற்ற வி்வா்தங்கதள 
இைண்டு ்வத்க்களா்கப பிரிக்கலைாம் . 
மு்தலைா்வது, ்காநதி ்வலியுறுத்திய ம்தரீதியிலைாை 
்வ ழி .  இ து  ச மூ ்க த் த ்த 
ேன்ைறிப்டுத்து்வத்தயும், ேல்லைண்ணத்த்த 
்வளரப்த்தயும் ்கதள்வ்தற்்காை ்வழியா்க 
முன்மாழிந்தது. அடுத்்தது, சாதி அதமபத் 
முழு்வதுமா்க எதிரத்்த பூதலை, அம்த்த்்கர, 
்்ரியார ஆகிதயாரின நிதலைப்ாடாகும். 
்காநதிககும், அம்த்த்்கருககும் இதடதய 
ேடந்த ்கருத்துதமா்தல்களும்,  ்்தன 
மாநிலைங்களில த்தானறிய ்ாரப்ைர 
அலலைாத்தார இயக்கங்களும் தசரநது, 
பிரிடடிஷ அைசாங்கத்த்த தீண்டப்டா்த 
மக்களுககு முனனுரிதம அளிககும் 
ேட்வடிகத்க்கதள முன்ைடுக்க த்வத்்தை. 
இ ்தன  விதள்வ ா ்க  ்கலவி  ம ற்றும் 
த்வதலை்வாய்பபு்களில ஒடுக்கப்டட 
மக்களுககு இடஒதுககீடு ்வழங்கப்டடது.

ோடு சு்தநதிைம் அதடந்தபிறகு, “சடடத்தின 
முன அதை்வரும் சமம்” என்த்த அைசியல 
சாசை அடிப்தட உரிதமயா்க ்வழஙகியது. 
அது, சாதி - ம்த – இை - ்ாலிை பிறபபின 

அடிப்தடயிலைாை  அதைத்து்வத்க 
்ாகு்ாடு்கதளயும் ்ததட ்சய்்தது. அத்த 
சமயம், உண்தமயாை சமத்து்வ நிதலைதய 
அதட்வ்தற்்கா்க சமூ்க, ்்ாருளா்தாை 
்ாகு்ாடு்களால ்ாதிக்கப்டடுள்ள 
சாதி்களுககு இழபபீடு ்தரும் ்வத்கயிலைாை 
முனனுரிதமத்திடடங்களுககு இடமளித்்தது. 
இ்தன்டி, ஒடுக்கப்ப்டட சமூ்கங்களுககு 
்கலவி, த்வதலை்வாய்பபு்களில இட ஒதுககீடடுச் 
சலுத்க ்வழங்கப்டடது.

சமூ்கப ்் ாருளா்த ா ை  நிதலையின 
கீ ழ் அ டு க கு ்க ளி ல  அ த ்த ச ம ய ம் 
தீண்டப்டா்த்வர்களுககு (சூத்திைர்களுககு) 
அ டு த் ்த  த ம ல நி த லை யி ல  உ ள் ள 
பிற்்டுத்்தப்டட சமூ்கங்கதளயும் இட 
ஒதுககீடு எனும் ்வைம்பிற்குள் ்்காண்டு்வை 
முற்சி்கள் தமற்்்காள்ளப்டடு 1953ஆம் 
ஆண்டு ்கா்கா ்கதலைல்கர ்ததலைதமயில 
பிற்்டுத்்தப்டட மக்கள் ஆதணயம் ஒனறு 
அதமக்கப்டடது. இந்த ஆதணயம் மக்கள் 
்்தாத்கயில 32% ஆ்க இருந்த 2 , 3 9 9 
சமூ்கங்கதளப ் டடியலிடடு 1965ஆம் ஆண்டு 
ோடாளுமனறத்தில சமரபபித்்தது. ஒனறிய 
அைசும் ்தன்ஙகிற்கு ோடு முழு்வதும் 
ஒ த ை ம ா தி ரி ய ா ை  அ ள வு த ்க ா ல 
்யன்டுத் ்த ப்டத்வண்டும்  எனறு 
நிரப்நதிக்காமல, மாநிலை அளவில 
்்ாருளா்தாை அளவுத்காதலைப ்யன்டுத்தி 
பின ்தஙகிய நிதலைதய முடிவு ் சய்யககூறியது. 
அ்தன பிறகு, ைாம்மதைா்கர தலைாகியாத்வத் 
்்காள்த்கத் ்ததலை்வைா்க ஏற்றுக்்காண்ட ்வட 
இநதியாத்வச்தசரந்த சமூ்கநீதி இயக்கங்கள் 
60% இடஒதுககீடதடக த்காரிை. இச்சமயத்தில 
ஒனறியத்தில ஜை்தாக்கடசி ஆடசி அதமநது, 
பிற்்டுத்்தப்டட்வர்களின  நிதலைதய முடிவு 
் சய்்வ்தற் ்க ாை  அளவுத்க ால்கதளக 
்கண்டறியவும், பின்தஙகிய நிதலை குறித்தும் 
ஆைாய மண்டல ்ததலைதமயில 1978 ஆம் 
ஆண்டு ஒரு ஆதணயத்த்த நியமித்்தது. இந்த 
ஆய்வு்களின அடிப்தடயில ஒடடு்மாத்்த 
மக்கள் ்்தாத்கயில 52% ஆ்க இருந்த 3,743 
சாதியிைர பிற்்டுத்்தப்டட மக்களா்க 
அதடயாளப்டுத்்தப்டடைர. பினைர,  
1990ஆம் ஆண்டு, மண்டல ்ரிநதுதைதய 
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பி ை ்தம  ம நதி ரி  வி .பி . சிங  ் ச யல 
்டுத்்தபத்ா்வ்தா்க அறிவித்து, அ்தன்டி 27% 
இடஒதுககீடடிதை ்கலவி - த்வதலை்வாய்பபில  
அமல்டுத்திைார. 

இட ஒதுககீடடிதை ்சயல்டுத்து்வதில 
உள்ள சீைற்ற, முழுதமயற்ற ்தனதம்களுக்காை 
்காைணங்கதளப்ற்றிப த்சும்த்ாது, அத்தச் 
்சயல்டுத்்த த்வண்டிய அைசியல்வாதி்களுககு 
அ்தற்்காை முழுதமயாை ஈடு்ாடும், 
உறுதிப்ாடும் இலலைா்தது ்்வளிச்சத்திற்கு 
்வருகிறது. எலலைா அைசியல்கடசி்களும் இட 
ஒதுககீடு குறித்து உ்தடடளவில மடடுதம 
த ் சு கின றை .  அ து  ம டடுமினறி , 
நிர்வா்கத்திலுள்ள தமலைதி்காரி்களும், 
ஒடடு்மாத்்த நிர்வா்க அதமபபும் இட 
ஒதுககீடதட முழுதமயா்க அமல்டுத்து்வ்தற்கு 
்ததடயா்க இருககினறை.

நி்கரதோககு ேட்வடிகத்க்களுககு எதிைா்கக 
குைல எழுபபும் யாரும், ஊதியம் குதற்வா்கக 
கிதடககும் கீழ்நிதலை த்வதலை்களில, 
அ்தா்வது, கீழ்சாதியிைர அதி்கமா்க இருப்த்த 
எ தி ர ப ் தி ல த லை .  உ ய ர ச ா தி யி ை ர 
்காலைங்காலைமா்க ்ாரத்து்வரும் ்ணி்களுககு 
்தலித் மக்கள் த்ாடடியிடாமல, அ்வர்கள் 
இருக்கத்வண்டிய இடத்தில இருககும்்வதை 
அந்த சமூ்க அதமபபு உயரசாதியிைருககு 
ஏற்றுக்்காள்ள த்வண்டிய ஒனறாகும்.

்லை நூற்றாண்டு்களா்க நிலைவி்வரும் 
அட ககுமுதற ்களிலிரு நதும் ,  ்க லவி 
்்று்வ்தற்்காை ்வாய்பபு்களில நிலைவும் 
ஏற்றத்்தாழ்வு்களிலிருநதும், சமூ்கத்தின 
் ் ரு ம் ் ா னத மயிை ர  இ த் ்த த ்க ய 
உ்தவி்களினறி த்ாடடியிட முடியா்த 
நிதலை்களிலிருககும் அ்வர்கதள விடுவிககும் 
சமூ்க இயஙகியலைா்கத்வ இட ஒதுககீடு 
்ாரக்கப்டுகிறது. இட ஒதுககீடு, சிலை 
சமூ்கங்களுககு ்தைப்டும் சிறபபுச்சலுத்க 
என்த்தவிட, சமூ்கத்தில ேலி்வதடந்த 
பி ரிவிை ரின  முன தை ற் ற த் தி ற் ்க ா ்க 
்சயல்டுத்்தப்டும் இந்த ேட்வடிகத்க்கள் 
ஒடடு்மாத்்த சமு்தாய ்வளரச்சிககுப ் யன்ட 
த்வண்டும் என்து உச்ச நீதிமனறத்தின 
புரி்தலைாகும். அ்தா்வது, பின்தஙகிய மக்களின 

்வள ர ச் சி த ய ாடு ,  ே ா டடின  சி ற ந ்த 
அறிவு ச்் சல்வங்கதள  இழக ்க ா மல 
்யன்டுத்திக்்காள்ளத்வண்டும் என்து்தான 
இ்தன பினைாலுள்ள ்கருத்்தாகும்.

உலைகில எந்்தந்த ோடு்களி்லைலலைாம் 
நி ்க ர நி த லை  ே ட ்வ டி க த ்க ்க ள் 
்சயல்டுத்்தப்டுகினறத்தா, அங்்கலலைாம் 
அ்தற்்காை எதிரபபு ‘்தகுதிதய மு்தனதமயாைது’ 
எனற ்வா்தத்தின அடிப்தடயிதலைதய 
இரு ககி றது .  ்ல த்வறு  ே ாடு ்களில 
் ச யல்டு த் ்த ப ்டும்  நி ்க ர த ே ா க கு 
ேட்வடிகத்க்கதளக குறித்து ேடத்திய 
ஆய்வில, எங்்கலலைாம் ்ாகு்ாடு்கள் 
்க த ட ப பி டி க ்க ப ் டு கி ன ற ை த ்வ ா 
அங்்கலலைாம் ்்தாழிலைாளர சநத்தயின 
்சயல்ாடு்கள் திறைற்று இருப்த்த உறுதி 
்சய்துள்ளைர. முனதைறிய ்வகுபபிைருககும், 
ஒடுக்கப்டட பிரிவிைருககுமிதடதய உள்ள 
இதட்்வளிதய நிைபபு்வ்தற்கு நி்கரதோககு 
ே ட ்வ டி க த ்க ்க ள்  ம ட டு த ம 
த் ாதுமாைத்வயலலை எனறு உறுதி 
் ச ய் ய ப ் ட ட  த ் ா தி லு ம் , 
அத்வயிலதலை்யனறால இந்த இதட்்வளி 
இனைமும் அதி்கமா்க இருககும் என்த்தயும் 
ஆய்வு்கள் ்காடடுகினறை.

இ ட  ஒ து க கீ டு ்க ளு ம் ,  ம ற் ற 
முனனுரிதம்களும் சமூ்கத்தின உயரநிதலை 
அதி ்க ா ை ங ்க தள ப  ் ்று்வ ்த ற் ்க ா ை 
்வாய்பபு்கதள ஒடுக்கப்டட மக்களுககுத் 
்தரு்வ்தற்்காை ்கருவி்களாகும். இநதியப 
்்ாருளா்தாைம் மி்க த்வ்கமா்க ்தனியார 
மயமாகி ்வரும் இனதறய சூழலில, அைசுப 
்ணி்களிலும், அைசுக்கலவி நிறு்வைங்களிலும் 
மடடும் இட ஒதுககீதடச் ் சயல்டுத்து்வது 
்வருங்காலைத்தில அந்த ேட்வடிகத்க்கதளப 
்யைற்றுபத்ா்கச் ்சய்துவிடும். ஆ்கத்வ 
நி்கரதோககு ேட்வடிகத்க்கதளத் ்தனியார 
துதறககும் நீடடிக்க த்வண்டும். அது 
மடடுமலலைாமல, அ்மரிக்காவிலும், 
ம த லை சி ய ாவிலும்  இரு ப ் து த ் ா லை 
்்ாருளா்தாைத்தின அதைத்து அம்சங்களிலும் 
நி ்க ர த ே ா க கு  ே ட ்வ டி க த ்க ்க ள் 
்சயல்டுத்்தப்டத்வண்டும்.

	 	 	 	 	 	 l
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ஒரு ்கவித்தத் ்்தாகுபத் ்வாசிப்்தற்கு 
முனத். . .  ்கவிஞனின ்ாரத்வதயயும் 
்கவித்த்களின விலைாசத்த்தயும் எழு்தப்டட 
நூலின ்ததலைபத் சிலை சமயத்தில எளி்தாய்  
எடுத்துச் ்சாலலி விடும். ்கவிஞர ்ாைதி  
்கவி ்த ாஞ சனின  ்கவித்த த் ் ்த ா கு ப பும் 
அப்டித்்தான. 

்்வடடப்டட எைது ்கடதட விைல எனற 
நூலின ்ததலைபத் ்வாசிககும்த்ாத்த அறம் 
ேழுவிய ஒரு  ்்ருங்காலைத்த்த சுருடடி 
நிமிடத்திற்குள் ேம் ்கண் முன நிறுத்தி விடுகிறது. 
்வைலைாற்றில  எஙத்கா ஒரு புள்ளியில மூதளதய 
சிதறபபிடித்்த  ்காலைம்  ்்தாடஙகி சம ்காலைம் 
்வதை ்்தாடரச்சியாய் ்வஞசிக்கப்டடு  
்்வடடிபபிளந்த ்காயங்களுடனும் ்தடடிப்றித்்த 
்கைவு்களுடனும் ஏக்கமும் ்்வறுதமயுமாய் 
எந்தச் சுத்வயுமினறி ்வாழ்நது மாயும் 
மனி்தர்களுக்காை அறச்சீற்றத்தின குைலைா்க 
இ்வைது ்கவித்த்கள் ஒலிககிறது. எழுத்்்தன்து 
சிலைருககு ்கை்வாய் இருக்கலைாம்,   சிலைருககு  
்்ாழுது த்ாக்காய் இருக்கலைாம். ஆைால  ஒரு  
சிலைதை  அத்த  ஆயு்தமாககிக ்்காள்கிறார்கள். 
்ாைதி ்கவி்தாஞசனின  ்கவித்த்கள் ஆயு்த 
சாதலைககுள்தளதய ்்ரிதும் ்யணிககிறது. 

அ்வைது ்கவித்த்கள் ்ேடுங்காலைமாய் மூடிப 
புத்தக்கப்டட்வர்களின ்ாழ் ்்வளி்கதள 
அ ்க ழ் ந து  அ்வ ர ்களின  ்வ ா ழ்வினமீது 
அதறயப்டட அடிதம ஆணி்கதளப ் ்யரத்து 
குற்றுயிைாய் துடிககும் ்வலி்கதள ்்ாது 
்்வளியில ்்காடடி நியாயத்தின  த்கள்வி்கதள  
முன த்வககிறது.   இலைககியம்  குறித்து  
்்வவத்வறு  ்ாரத்வயும்  ்கருத்தும் அ்வை்வர 
விருப்ம் சாரநது இருக்கலைாம். ்்வறும் 
அழகியலும் ்்காண்டாடடங்களும்   சாரந்த 
்தடபபு்கதள  இலைககிய ்வத்கதமயில 
தசரந்தது எை ்வாதிடு்வர சிலைர. மக்களுக்காை 

விடியதலைச் ்சாலலும் எழுத்து்கதள ோ்கரி்க 
சமூ்கத்தின முதிரச்சியதடந்த இலைககியம் என்ர 
சிலைர. எது எப்டியிருந்தாலும்  ஒரு்வரின  
எழுத்து்கள் எந்த எலதலையில நினறு எ்தன 
்்ாருடடு த்சுகிறது  என்த்த  இஙகு 
முககியமாகிறது.    ்கவிஞர ் ாைதி ்கவி்தாஞசனின 
்கவித்த்கள் அதைத்துதம இருள் நிைப்ப்டட 
்ள்ள த் ்த ா க கு ்களில  ்கண்்கதள க ்கடடி   
தூககி்யறியப்டட மனி்தர்களின   ்வாழ்த்வயும் 
அ்வர்களின தமல ்வலிநது திணிக்கப்டட  
்கசபபு்கதளயும்  அழுத்்தமாய்ப  த்சுகிறது. 
சமூ்கத்தின இழிவு்கதள இடித்துதைப்தில  
அதி்கமாை  ்க்வைத்த்தயும்  த்கா்த்த்தயும் 
்்காண்டிருககும் இ்வர ்கவித்த்கள் மனி்தர்களின 
்மலலிய உணரவு்களுககுள்ளும் நுதழநது 
்யணிககிறது.  ்கா்ததலை, உறவு்கதள, 
்தாய்தமதய,  ்கண்ணீதை,  ்கடவுதள,  
த்கவிடப்டட்வர்கதள  இயற்த்கதய எை 
எலலைா்வற்றுககுள்ளும் இ்வைது ்கவித்த்கள் 
்யணிககிறது. ஒரு பூவின தமல அமரநது 
்சலலும் ்டடாம்பூச்சியின ்மனதமதய 
த ் சி க ் ்க ா ண் த ட  ் லி  பீ ட த் தி ன 
்்வடடுக்கத்தியில ஒடடிக்்காண்டிருககும் 
சத்தத்துணுககு்களில ்சாடடும் ்வலிதயயும் 
இ்வைது ்கவித்த்களுககுள் ்காண முடிகிறது. 
்சாந்த மண்தணயும் மனி்தர்கதளயும் 
அ்வர்களுடைாை அனு்்வ சிலிரபபு்கதளயும் 
இ்வைது ் தடபபு்கள் ்வாஞதசயுடன ேம்முடன 
்கிரநது ்்காள்கிறது.. ்ேஞசுககுள்  ேஞசு  
்கலைக்கா்த.. . மு்கத்தில த்வடம் ்தரிக்கா்த 
மனி்தர்களால ஆை்தா்க இவவுலை்கம் இருக்க 
த்வண்டு்மன்த்த அ்வைது ்கவித்த்களின  அடி 
ோ்தமா்க இருககிறது. ்வாழ்கத்கச் சூழல்களால 
பிறந்த ஊதை விடடு விலைகி இனறு தூைமாய் 
்வநது விடடாலும் இபத்ாதும் ்தனதை ஒரு 
்கடற்்கதைதயாை கிைாமத்து மனி்தைா்கவும் மண் 
்வ ா ச மு ம்  உ ப பு ச் சு த ்வ யு ம்  உ யி ரி ல 

கவட்பபைட் எனது �ட்் விரல்    
ெ்துரு
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ஒடடிக்்காண்டிருககும் ஒரு ்ேய்்தல நிலைத்துக 
்கவிஞைா்கவும் மடடுதம அதடயாளப 
்டுத்திக்்காள்ளத்வ அதி்கம் விரும்புகிறார... 
அ்தைால்தான ்தைது நூதலை...

வநது ்சர்்வன் என
வழியனுபபி லவததுவிடடு கோததுகககோண்டிருககும
என் ஈரம கசிந்த மண்ணுககும
எனது மனுசஙகளுககும....

எை சமரப்ணம் ்சய்திருககிறா ர .  
்்ாருளா்தாை ் ேருக்கடி்கள் அழுத்தும் கிைாமத்து 
்வாழ்விலிருநது  ்வளரச்சி தோககிய ்வாழ்கத்கச் 
சூழதலை ்கடடதமத்து நிமிரும் ்்ாருடடு 
த்வறிடம் தோககி ்்வளிதயறும்  ்லத்வறு 
இதளஞர்கதளப த்ாலைத்வ பிறந்த மண்தணயும் 
உதழபத்யும் ்தவிை த்வ்றானதறயும் 
்்ரி்தாய் அறியா்த ்்வள்ளநதியாை ்தன 
மக்கதள விடடும்   துள்ளியாடிய ்கடற்்கதைப 
பி ை த ்த ச ங ்க த ள யு ம்  அ த ச ந ்த ா டு ம் 
்ைநத்தாபபு்களின சலைசலைபபு்கதளயும்  மைத்த 
ஆற்றுப்டுத்தும் கிைாமத்து எழில்கதளயும் 
இயற்த்கயின  ்தழு்வல்கதளயும் த்கவிடடு 
விடடு  ்வாழ்கத்கதய ் மருத்கற்றிக்்காள்ளும்  
்்ாருடடு ்்ரு ே்கை ்வாழ்கத்கககுள் 
விரும்பியும் விரும்்ாமலும் ்வநது விழுநது 
்வாழ்நது்்காண்டிருப்்வர்களின ்வரிதசயில 
்தனதையும் ஒரு்வைாய் அதடயாளப்டுத்திக 
்்காள்கிறார.

உப்பஙகழி கோறறில்
்போசிகள் இகழந்தோடும கலரகயஙகும
கிளிஞசல்களில் அறு்படடுக குருதியின் ஈரம கசிந்த
கநய்தல் மண்ணிலிருநது இடைமக்பயர்நது
இபக்பரு நகரததில்
வயிறு கழுவும க்போருடடு வநது விழுந்தவன். 

எனறு கூறும்வர.. . ே்கைத்து ்வாழ்வும் 
்ணிச்சூழல்கள ாலும் ்தனதைத்்த ா தை 
்கவித்த்களுககுள்ளிருநது நீண்ட ்காலைத்துககு 
விலைககி த்வத்திருந்த ோட்கதள நிதைத்து 
்வருநதுகிறார. எழு்தப்டாமல எஙத்கா ஓர 
மூதலையில த்தஙகிபத்ாை ்தன ்கவித்த்கள் 
குறித்்த ஆழ்மை ் ்வதும்்ல்களாய் இ்வைது குைல 
்்வளிப்டுகிறது.  

வோழவுககும கனவுகளுககுமிலடையில்
அலைககழிதது கலர ஒதுஙகிய சிறு ்படைகு நோன்.
உபபு ்போலனயின் கசிகவன ஊறிககிடைககிறது
இன்னும எழு்தோக கவில்தகளுககோன கசோறகள்

ஒரு ்கவிஞைாய் இருநதும் ்தனதைத்்தாதை 
்கவித்த்களிலிருநது  ்கத்்தரித்துக்்காண்டிருந்த 
்கசப்ாை ்காலைங்களுக்கா்கவும் ்்தரிநத்த 
்்தாதலைத்து விடட ்தன ்கவித்த்களுக்கா்கவும் 
அ்வைது விைல்கள்  இனைமும் ஏஙகுகிறது.  
்்வறும் எண்ணங்களிதலைதய நினறு த்ாை  
எத்்ததைதயா ்கவித்த்கள் ்கடலபுைத்தின ஓயா்த 
அதலை்களாய் ்தைககுள் மீண்டும் மீண்டும் 
தமாதித்திரும்பும் ஏக்கத்த்த  அ்வர எழுத்தில 
்காணமுடிகிறது... அ்வருககுள் மி்தககும் ஏக்கம்  
அ்வருககு மடடுமாை்தலலை... நிரப்ந்தங்களால 
த்ைாத்வ மூடித்வத்து ்வயிறு ்கழுவும்்்ாருடடு 
்வநது விழுந்த எத்்ததைதயா ்கவிஞர்களுககும்  
்்ாருநதிபத்ா்வதில  ஆச்சரயமிலதலை.

இந்தத் ்்தாகுபபில உள்ள இ்வைது 
்கவித்த்களில ஒரு சிலை ்வரி்கதள ்வாசிக்க 
முற்்டும்த்ாத்த ்்வடடப்டட ்கடதட 
விைலின தைத்க்கள் ்காலைங்கதளத்்தாண்டி ைத்்தப 
பிசுபிசுபபுடன நி்கழ்்காலைத்தின ஏடு்களில 
அப்டிதய ஒடடிக்்காண்டிருப்த்தக ்காண 
முடிகிறது. ்வாசிப்்தற்கு எளிதமயாய்த் 
்்தரிந்தாலும்  ோனத்கநது ்வரி்களிதலைதய 
்வாழ்வின நுட்மாை சு்வடு்கதள ்வதைநது 
்காடடிவிடும் ்வலலைதம இ்வைது ்கவித்த்களுககு 
இ ரு க கி ற து .  ்க ட வு ள்  எ ப த ் ா து ம் 
எளிய்வர்களுக்காை்வைாய் இருப்திலதலை எனற 
்்ாருள்்டும் வி்தமா்க ்கடவுள் சிதலை்கதள 
்்ாம்தம்களாய்ச் ்சய்து கூதடயில சுமநது 
்்தருத்்்தரு்வாய் விற்றுப பிதழபபு ேடத்தும் 
்்ண்்ணாருத்தி குறித்்த இ்வைது ஒரு 
்கவித்தயில,

கழுதது கடுகடுகக
க்தருதக்தருவோய கூவி
கடைவுள்கலள விறற்பணம
ஒரு ்வலள கஞசிககு
ஆசீர்வதிககப்படடைலவ..

எனற ்வரி்கள் ்வாசிககும் ேம்தம கூரநது 
சிநதிக்க த்வககிறது. ்வழி ்வழியாய் ்கடவுள் 
மீ்தாை ேம்பிகத்க்கள் ்்தாடரநது ்வந்தாலும் 
சா்தாைண மக்களுககு உதழபத்த் ்தவிை 
த்வ்றதுவும் இஙத்க உயிர ே்கரத்து்வ்தற்்காை  
உத்்தை்வா்தமாய் அதமயபத்ா்வதிலதலை எனறு 
் ட ் ட ை  உ ண ர த் து ம்  ்வ ரி ்க ள் .  
ஏதுமிலலைா்த்வர்களின  ்சிதய இரு்துககும் 
ஐம்்துககுமாய் கூவி விற்கும் ்கடவுளின 
்்ாம்தம்கள் த்வண்டுமாைால  ்காப்ாற்றலைாம் 
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ஆைால... அடி மைதில தூககிச்சுமககும் 
சாமி்கள் ்காப்ாற்றுமா என்து த்கள்விககுறிதய 
எனற எண்ணத்த்த ேம்முள் வித்தககிறது.     
ேம்பிகத்க்கதள ே்கரத்தி த்வத்துவிடடுப்ாரத்்தால 
அனறாடத் த்தத்வ்கதளயும் அடி்வயிற்றுப 
்சிதயயும் உதழபபும் வியரத்வயுதம 
மடடும்்தான தீரமானிக்க முடியு்மன்த்த 
உைத்துச் ்சாலகிறது ்வரி்கள். ்கடவுதளதய 
்்ாம்தம்களாய் ்சய்து வீதி வீதியாய் 
விற்றாலும் ்கடவுளின ்கதடக்கண் ்ாரத்வ 
்கதடசி ்வதை ்தங்கள்தமல  ் டாமல ்வாழ்கத்க 
முழு்வதும் ்வறுதம ்வடடத்துககுள் ்வ்தஙகும் 
்காைணம்்தான எனை என்த்த இ்வர்கள் 
இனைமும் சிநதிக்கத் ்்தரியா்த்வர்களா்கத்வ  
நிற்கிறார்கதள எனற ஆ்தங்கம் ் ்தாககி நிற்கிறது.

எவவளவு ்போரதல்தயும ஒரு புன்னலகயோல்
கடைப்பக்தன்்பலவ
அவவளவு எளி்தல்ை என்ற்்போதும
வோழந்தோக ்வண்டும
ஒருமுலறயல்ை
ஒவகவோரு முலறயும...!
என முடியும வரிகளில்........

்வாழ்்வ்தற்்க ாை ஒவ்்வாரு ே ாளும் 
இருககிதறாம் எனற இருபத் உறுதி 
்சய்து்்காள்ளத்வ ஒருமுதறயலலை, ஒவ்்வாரு 
்ோடியும் இ்வர்கள் த்ாைாடித்்தாைா்க த்வண்டும் 
எனறு விதிக்கப்டடிருப்து  ்கடவுளின 
விருப்மா சா்மா...?

்கவித்தயின சிலை ்வரி்களில சம்காலைத்தின 
அைசியல நிதலைதம்கதளயும் தசரத்த்த 
முனனிறுத்துகிறார. ்வாழ்்்வன்த்த தேசிபபின 
்கலைத்வ்யை உணை மறுககும் உலைகில  ்வாழ்த்வ 
தேசிக்க அதை்வரும் ஒனறாய்க கூடும் ஒரு 
அைசியல சூழல உரு்வாகும்த்ாது அனறு 
எலலைா ்வசந்தங்களும் எலலைாக கிதள்களிலும் 
பூத்திருககும் அ்தற்்காை சிந்ததைககுள் ே்கை 
மாடதடாமா எை ஆ்தங்கம் ் ்காள்ளும் ்கவித்த  
அப்டி்யாரு அைசியல புரி்தல உரு்வாகும் 
்காலைத்தில சமூ்கத்தில த்கவிடப்டட ்கதடசி 
உயிருக்கா்கவும் ்ாதற இடுககிலிருநது ்கசிநது 
இறஙகி ்வரும் எலதலைாருககுமாை அனபின 
ேதி்யனறு ் சாலகிறார.. அ்தற்கு எளிய்வர்களின 
சுதம்கதள இறககித்வக்க ்கவித்த்களும் 
்சாற்்கதள உற்்த்தி ்சய்ய த்வண்டு்மனறு 
விரும்புகிறார.     l

One Time Payment  
Life Time Benefits 

(10 Years)

பைாரதி புத்த�ாையத்தில் உறுபபினராவீர்

•  உறுபபிைர ்கடடணம் ரூ.1000
•  உறுபபிைர்கள் ்ாைதி புத்்த்காலையம் நூல்கள் 25% சலுத்கயில 
்்ற்றுக்்காள்ளலைாம்.

•   ்தமிழ்கம் முழு்வதுமுள்ள அதைத்து விற்்தை நிதலையங்களிலும் அது 
்ஙகு்்றும் புத்்த்கக ்காடசி்களிலும் நூல்கதள ்்றலைாம்.

•  ரூ.500  தமல ்வாஙகிைால இநதியாவிற்குள் ்த்ால ்கடடணம் 
இலை்வசம். 

•  புதிய ் ்வளியீடு்கள் ் ற்றிய ்த்க்வல்கள் அவ்வபத்ாது அறிவிக்கப்டும்.
நிபை்த்ன�ள்
•  இச்சலுத்க ்தனி ே்ர்களுககு மடடுதம.
• உறுபபிைர ்கடடணம் திருபபித் ்தைப்டமாடடாது.
•  புத்கப்டமிலலைா அதடயாள அடதட ்வழங்கப்டும்.
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அ்மரிக்க இலைககியத்தின ்்ாற்்காலை 
எழுத்்தாளர்களில ஒரு்வர எைக கூறப்டும் 
ஜான ஸ்டீன்்க ஆஙகிலைத்தில எழுதிய 
இநநூதலை ்தமிழில கி. ைதமஷ, அ்தன ்வளதம 
கு த ற ய ா  ்வ ண் ண ம்  அ ரு த ம ய ா ்க 
்மாழி்்யரத்துள்ளார. ஜான ஸ்டீன்்க-ககு 
1962ஆம் ஆண்டு இலைககியத்திற்்காை தோ்ல 
்ரிசு ்வழங்கப்டடது. இ்வைது மி்கச் சிறந்த 
ோ்வல்களில ஒனறு்தான ‘Grapes of Wrath’ 
எனனும் இந்த ‘த்கா்த்தின ்கனி்கள்’ . 
இபபுத்்த்கம் த்தசியப புத்்த்கப ்ரிசு, புலிடசர 
்ரிசு எை ்லை ஆளுதம ்சலுத்்தககூடிய 
எழுத்்தாளர்களுககு ்வழங்கப்டும் ்லை 
்ரிசு்கதளப ்்ற்றதுள்ளது.

மு்தல உலை்கபத்ார நி்கழ்நது முடிநது சரியா்க 
்த்்தாண்டு்களுககு பிறகு, ஏபைல 14, 1939ஆம் 
ஆண்டு ் ்வளி்வந்த ோளிலிருநது ்கடந்த 2014ஆம் 
ஆண்டு ்வதையில மடடுதம சுமார 14 மிலலியன 
(இநதிய மதிபபில 1 த்காடிதய 40 லைடசம்) 
பிைதி்கள் விற்றுத் தீரத்துள்ளது. அதில 1940ஆம் 
ஆண்டு மடடும்  4 , 3 0 , 0 0 0  பி ை தி ்கள் 
அச்சிடப்டடுள்ளை. அ்தற்கு ்காைணம், 1940ஆம் 
ஆண்டு ஜான த்ாரட இயக்கத்திலும், அபத்ாது 
ஹாலிவுடடில பு்கழ் ்்ற்ற ேடசத்திை ேடி்கர 
்ஹனடரி  ஃ த் ாண்ட ா  ே டிபபிலும் 
திதைப்டமா்க எடுக்கப்டடு ் ்வளியாகியுள்ளது. 
தமலும், அ்மரிக்காவின உயரநிதலைப ்ள்ளி 
மற்றும் ்கலலூரி்களில இது்்வாரு இலைககிய 
்ாட நூல.

இபபுத்்த்கம் எந்த அளவிற்கு பு்கதழ ஈடடி 
உள்ளத்தா அத்த அளவிற்கு சரச்தச்களிலும் 
சிககி உள்ளது. 1939இல, இந்த புத்்த்கம் ்கனசாஸ் 
சிடடி, மிதசாரி மற்றும் ்கலித்ாரனியாவின 

்்கரன ்கவுண்டியில ்ததட ்சய்யப்டடது. 
இது கிழககு ்சயினட லூயிஸ், இலலிைாய்ஸ் 
்்ாது நூலை்கத்்தால எரிக்கப்டடது மற்றும் 
்ஃ்தலைா, நியூயாரக ்்ாது நூலை்கத்தில 
இருநது ்ததட ்சய்யப்டடது. 1953இல, 
புத்்த்கம் அயரலைாநதில ்ததட ்சய்யப்டடது.

1973இல, எரைஸ்ட ்ஹமிஙத்வயின ‘For 
Whom the Bell Tolls’ எனற புத்்த்கத்துடன 
தசரநது, துருககியில தமலும் சரச்தசதய 
எதிர்்காண்டது. ஏ்ைனில அந்த புத்்த்கத்தில 
'அைசுககு எதிைாை பிைச்சாைம்’ இருப்்தா்க கூறி 
அத்த ஆண்டு பிபை்வரி 21 அனறு, ்திதைாரு 
துருககிய புத்்த்க ்்வளியீடடாளர்களும், எடடு 
புத்்த்க விற்்தையாளர்களும் இஸ்்தானபுல 
இைாணு்வச் சடட ஆதணயத்தின உத்்தைத்வ மீறி 
புத்்த்கங்கதள ்்வளியீடடல, த்வத்திருத்்தல 
ம ற்றும்  விற்்தை  ் ச ய் ்தல  ஆகிய 
குற்றச்சாடடுக்களின த்ரில இஸ்்தானபுல 
இைாணு்வச் சடட நீதிமனறத்தின முன 
விசாைதணககு அதழத்துச் ்சலலைப்டடைர. 
அ்வர்களுககு ஒரு மா்தம் மு்தல ஆறு மா்தங்கள் 
்வதை சிதறத்்தண்டதை விதிக்கப்டடத்தாடு, 
அ்வர்களிடம் இருந்த புத்்த்கங்கள் ்றிமு்தல 
்சய்யப்டடை.

இபபுத்்த்கத்தின சரச்தசககுரிய நிதலை 
1980்களில ்்தாடரந்தது. 1986ஆம் ஆண்டில, 
இந்த புத்்த்கம் ்வட ்கதைாலிைாவின ் ரலிஙடனில 
உள்ள ்கம்மிஙஸ் உயரநிதலைப ்ள்ளியில ஒரு 
விருப் ்வாசிபபு நூலைா்க மாண்வர்களிடம் 
்வழங்கப்டடது. இபபுத்்த்கத்தில ்கடவுள் 
இதயசு கிறிஸ்துவுககு எதிைா்கவும், அ்வதை 
்்காச்தசப்டுத்தும் தோககில உள்ளது. 
ஆத்கயால அது ்கண்டிப்ா்க கிறித்து்வ 

வாழவி்ம் இழ்த மக்�ளின் வபைாராட் வாழவும், 
அ்க்குமு்ைக்குள்ளான புத்த�மும்

-  சுவரஷ் இெக்கிபைாணடி

நூல் அறிமு்கம்
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முதறப்டி ்வளரும் எங்கள் குழநத்த்கள் 
மைதில ேஞதச வித்தககும் எைககூறி ்ள்ளி 
ஆசிரியர மற்றும் ்்ற்தறார்கள் கூடடத்தில 
விமரசைம் ்சய்்தைர. அ்தற்கு ்காைணம் 
புத்்த்கத்தின ் மாழி ேதடயில  ்கடவுள் மற்றும் 
இதயசுவின ்்யதை இழி்வாை முதறயில 
்யன்டுத்தியது, அத்துடன ்ாலியல 
்்த ாடர்ாை ்வசைங்கள் இருப்்தா்க 
்்தரிவிக்கப்டடது. புத்்த்கத்த்த முழு்வதுமா்க 
்டித்து முடித்்த பினைதை தமற்்கண்ட 
்த்க்வல்கதள ோன விககிபபீடியா மூலைம் 
்்தரிநது்்காண்தடன.

இபத்ாது புத்்த்கத்திற்குள் ்வருத்வாம். 
அ்மரிக்காவில ஏற்்டட மி்கப்்ரிய 
்்ாருளா்தாை வீழ்ச்சியில ்வறுதமதய, 
்வலிதய, பிரித்வ, எதிர்்காண்ட ்லை 
குடும்்ங்களில நி்கழ்ந்த சம்்்வங்களின 
அடிப்தடயில உரு்வாை ்கத்ததயத்்தான 
்தழுவிச் ்சலகிறது.

புத்்த்கத்த்தப ்ற்றி த்சு்வ்தற்கு முன 
அ்மரிக்காவின மி்கப்்ரிய ்்ாருளா்தாை 
வீழ்ச்சிதயப ்ற்றி ்்காஞசம் ்்தரிநது 
்்காள்த்வாம்.

மு்தல உலை்கப த்ாரின இறுதியில ஏற்்டட 
்்ாருளா்தாை மந்தநிதலை எனும் ்்காடூை 
அைக்கன உலை்க ோடு்கள் அதைத்த்தயும் 
ஆடடிப்தடத்துக ்்காண்டிருந்தது. இ்தன 
்காைணமா்க இபத்ாது ்வலலைாதிக்கம் ்சலுத்தி 
்வரும் அ்மரிக்கப த்ைைசின அதைத்து ் ஙகுச் 
சநத்த்களும் 1929ஆம் ஆண்டு மூடு விழா 
்கண்டது. அதுத்வ த்ரிடியாய் ்தாககி இது்வதை 
்வறடசிதய, ்சிதய ்கண்டிைா்த மக்கதள 
்கண்ணீர மதழககு அதழத்துச் ்சலலை 
்காைணமாய் ஆைது.

அஙகு ்ணம் எடுக்க முடியா்த ்வத்கயில 
ஏைாளமாை ்வஙகி்கள் தி்வாலைாகி இழுத்து 
மூடப்டடை. அந்தக ்கடும் ்ேருக்கடியிலும் 
ஊசலைாடிக ்்காண்டு மீ்தமிருந்த ்வஙகி்கள் 
வி்வசாய குத்்தத்க்தாைர்கதள நிலைத்திலிருநது 
தூைத்தி விடடு அந்த நிலைங்கதள அ்்கரித்து 
்்ரும் மு்தலைாளி்களிடம் விற்்க து்வஙகியது. 
இ்தைால அஙகு ்்ரும் த்வதலை இழபபும், 
்வறுதமயும் த்யாடடம் ஆடியது. சுமார 2 
மிலலியன குடும்்ங்கள் ்தங்கள் ்வாழ்விடங்கதள 
விடடு குடிப்்யரந்தைர. இதில மி்கவும் 

்ாதிக்கப்டட்வர்கள் அ்மரிக்காவின பூர்வக 
குடி மக்களாை ஓககிஸ் எனற மக்கள்்தான.

்டனைஸி, ஓகலைதஹாமா த்ானற 
ே்கைங்களில இருநது மக்கள் கூடடம் கூடடமாய் 
த்வதலையினறி, உணவினறி ்தவித்து பினைர 
அ்வர்களிடம் இருப்த்த்யலலைாம் விற்்க 
த்வண்டிய நிதலைககு ்தள்ளப்டடைர . 
அ்வர்களது குழநத்த்களின மு்கத்தில, ் சியிைால 
ஏற்்டட ் ்ரும் தசா்கம், உயிர பிதழப்்தற்கு 
ஏ்தா்வது ் சய்ய த்வண்டுதம எனகிற எண்ணம் 
ஆகியத்வ அ்வர்கதள இயற்த்க, ் சல்வ்வளம் 
மிக்க ்கலித்ாரனியா மா்க ாணத்திற்கு 
அதழத்துச்் சலலை ,  அஙத்க  அ்வர்கள் 
மி்கககுதறந்த கூலிககு அதி்க தேைம் த்வதலை 
்சய்ய த்வண்டிய நிதலை ஏற்்டடது. 
இ்ததைத்்்தாடரநது உலை்க ்வைலைாற்றில 
இது்வதை ்கண்டிைா்த ்்ரும் துயைமாை 
இடப்்யரவு நி்கழத் து்வஙகியது.

ோ்வல ் ற்றி இபத்ாது த்ச ஆைம்பிபத்ாம் 
்வாருங்கள் த்தாழர்கதள...

்வறடசியின த்காைபபிடியில சிககுண்ட 
நிலைப்ைபபின அத்காைமாை மு்கம் ேமது ்கண் 
முன ்வநது ்சலகிறது. இந்த ோ்வல ்களத்தின 
்காடசி ்டிமம், ்கடந்த ஆண்டு எந்தவி்த 
முனைறிவிபபுமினறி ஒனறிய ஆடசியாளர்களால 
நி்கழ்த்்தப்டட ்்காதைாைா ஊைடஙகு 
இடப்்யரவு ்காடசி ேமது ்கண்முன அப்டிதய 
விரியும். அது்தான இந்த ோ்வலின சிறபபு 
என்தில ஐயமிலதலை. 

துைதிஷட்வசமா்க ஒரு ்்காதலை குற்றத்தில 
்தண்டதையாை ேமது ோய்கன டாம் தஜாடு 
மூனறு ஆண்டு்கள் சிதற்வாச ்வாழ்கத்கககு 
பின ்தைாலில ்தன குடும்்த்த்தக ்காண 
்சாந்த ஊருககு ்வருகிறான. அபத்ாது ்வருகிற 
்வழியில அ்வனுககு சிறு ்வயதில ஞாைஸ்ோைம் 
்சய்்த த்ா்த்கர ஜிம் த்கசிதய சநதிககிறான. 
அ்வர ்தற்த்ாது ோன த்ா்த்கைா்க இலதலை 
எனகிறார. இந்த ்கடும் ்வறடசியில ்கடவுள் 
்வநது அப்ாவி மக்கதள ்காப்ாற்றவிலதலை; 
ஆத்கயால யாரும் எைது த்ா்ததைதய த்கட்க 
்தயாைா்க இலதலை எை ்சாலலை, தமலும் 
அ்வர்கள் இரு்வரும் கிறிஸ்்த்வ ம்தத்திலுள்ள 
முடடாள்்தைமாை த்ா்ததை்கதள, மூட 
ேம்பிகத்க்கதள ேக்கல ்சய்து த்சிக 
்்காள்கினறைர. இைக்க குணம் இலலைா்த 
மு்தலைாளித்து்வ ்வறடசியின பிடியில சிககிய 
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தஜாடின குடும்்ம் சிறி்தளவு நிலைத்த்த குத்்தத்க 
எடுத்து அதில ்ருத்தி ்யிர ்சய்து ்வந்தது. 
அநோடடில ஏற்்டட ் ்ாருளா்தாை வீழ்ச்சியால 
்வஙகி கிை ாமத்தில ்வசித்்த அதைத்து 
குத்்தத்க்தாைர்களின நிலைத்த்த பிடிஙகிக்்காண்டு 
அ்வர்கதள விைடடுகிறது. அ்வர்கள் வீடு்கதள 
இடிக்க ைாடசச எநதிைத்துடன ்காத்திருககிறது.

"்வஙகி எனனும் ைாடசசனுககு இபத்ாது 
லைா்ம் த்தத்வ. அ்தைால ்்ாறுத்திருக்க 
முடியாது. இலதலை எனறால அது ்சத்து 
விடும். இலதலை்யனில மக்கள் மீ்தாை ்வரி்கள் 
்்தாடரும். ைாடசசன ்வளர்வத்த நிறுத்திவிடடால 
்சத்து விடு்வான. அ்வன ஒதை அளவில நிற்்க 
முடியாது."

அபத்ாது அ்வதை சநதித்்த ் ாலய ேண்்ன 
முதலைவின அப்ா அத்த ்தடுக்க துப்ாககிதய 
எடுத்து இடிக்க ்காத்திருககும் ்வா்கை ஓடடுேதை 
தோககி நீடடுகிறார, உடதை இடிககும் 
்வா்கைத்த்த ஓடடும் அ்வைது ் சாந்த கிைாமத்த்த 
தசரந்த இன்ைாரு ்வாலி்ன எைககு எைது 
குடும்்த்தின ்சிதயப த்ாக்க த்வறு 
்வழியிலதலை, எைககு அ்வர்கள் மூனறு டாலைர 
ஊதியம் ்தரு்வ்தா்க கூறி அனுபபி இருககிறார்கள். 
ோன அ்வர்களின ்ணியாள் எனகிறான.

உடதை அ்வர அப்டி்யனறால ோன 
உைது ்வஙகி தமலைாளதை ் ்காலலைப த்ாகிதறன 
எனகிறார. இலதலை, அ்வருககு இயககுேர 
குழுவிடமிருநது உத்்தைவு ்வருகிறது. இயககுேர 
குழுவிற்கு கிழககிலிருநது (அதி்காைம் ் தடத்்த 
்சல்வந்தர்கள் இடமிருநது) உத்்தைவு ்வருகிறது. 
இபத்ாது நீ யாதை ் ்கால்வாய்...? எனகிறான 
இடிப்்வன. தூப்ாககி கீதழ இறஙகியதும், 
வீடு ்ததைமடடமாகிறது.

்தன குடும்்த்துடன தசரநது ்வாழ ஆ்வதலைாடு 
்வந்த டாம், அ்வர்களுககு வீடு இடிக்கப்டடு 
கிடந்த அந்த ்்வறுதமயாை இடத்த்த ்கண்டு 
தித்கத்்தத்தாடு தசா்கமும் அதடகிறான. பின 
்மலலை அருகிலுள்ள கிைாமத்தில ்தன குடும்்ம் 
்வாழும் ்சய்திதய, அந்த இடத்த்த ்காலி 
்சய்ய மறுத்து அஙத்கதய ்வாழும் முதலைவிடம் 
அறிநது, ்ாதிரியார ஜிம் த்கசியுடன அஙகு 
்சலகிறான.

டாதமக ்கண்டு மகிழ்ந்த குடும்்ம், 
விதை்வா்க ்கலித்ாரனியா ்யணத்திற்கு 
்தயாைாகிக்்காண்டிருககிறது. அ்வன, ் ாதிரியார 
ஜிம் த்கசிதயயும் ,  அதழத்துச்்சலலை 

நி்ந்ததைதய ்சாலலுகிறான. மு்தலில 
்தயஙகி, தயாசித்து பினைர உடன்டடு 
அதழத்துச் ்சலலை ஆயத்்தமாை ஏற்்ாடு்கதள 
்சய்ய ஆைம்பிககினறைர. அ்வளது அம்மா 
அ்வைது வீடடில ்கதடசியா்க இருந்த ்னறிக 
்கறிதய உபபுக்கண்டம் த்ாடடு ்தயார ்சய்து 
்்காண்டிருககிறார. அ்வருககு உ்த்வ ்வந்த 
்ாதிரியாரிடம் "இது ்்ண்்கள் த்வதலை" 
எனகிறார. அ்தற்கு ்ாதிரியார, "எலலைாதம 
த்வதலை்தான. அ்த ஆம்்தளங்க த்வதலை 
்்ாம்்தளங்க த்வதலைனனும் பிரிககிறதுககு 
எனை இருககு?" எனகிறார. அ்வர்கள் இரு்வரும் 
இதணநது ்னறிக்கறிதய ்தயார ்சய்்தத்தாடு 
த்க்வசம் உள்ள அத்தியா்வசிய ் ்ாருள்்கதளயும், 
மி்கப ்ழதமயாை ஹடசன ட்ைககில ஏற்றிக 
்்காண்டு அககுடும்்ம் ்யணமாகிறது. 
அப்யணத்தில, "ோன ்வாழ்ந்தாலும் ் சத்்தாலும் 
அஙத்க்தான இருபத்ன" எை ்யணப்ட 
ம று த் ்த  ட ா ம்  த ஜ ா டி ன  ்த ா த் ்த ா 
்வலுக்கடடாயத்துடனும், டாமின ்ாடடி, 
அம்மா, அப்ா, டாமின அண்ணன தோ்வா 
்ஜாடு, அ்வன இதளய சத்கா்தைன இதளஞன 
அல தஜாடு, ்கரபபிணியாை அ்வன ்்ரிய 
்தஙத்க ஷாைன, அ்வளது ்கண்வன த்கானி, 
வீடடின ்கதடககுடடி்கள் ருத்தி ்ஜாடு, 
வினஃபிலடு ்ஜாடு, மாமா ஜான, ்ாதிரியார 
ஜிம் த்கசி மற்றும் அ்வர்களது ் சலலை ோய் எை 
அதை்வரும் ஒதை குடும்்மா்க ்்ரும் 
ேம்பிகத்கதயாடு புதிய ்வாழ்்வா்தாைத்த்த 
தோககி ே்கரகிறார்கள்.

தமற்கு மாரக்கமா்க ் சலலும் ரூட ேம்்ர 66 
சாதலையில இ்வர்கதளப த்ாலை ் லை ஏழ்தமயாை 
குடும்்ங்கள் ்தங்களது உதடதம்கதள மூடதட 
முடிச்சு்கதளக ்கடடிக்்காண்டு, ்தங்களது 
த்கயில உள்ள இருபபு ்ணத்த்த த்வத்து 
்வாஙகிய ்தழய ்வா்கைத்துடன ்யணப்ட 
ஆைம்பிககினறைர. இபத்ாது புத்்த்கத்தின 
14்வது ்குதியிலிருநது ஒரு சிலை ்வரி்கள் "இந்த 
டிைாகடருககும், பீைஙகிககும் சிறு த்வறு்ாடு்தான 
உள்ளது. இந்த இைண்டாளும் மக்கள் 
விைடடப்டுகிறார்கள், அச்சுறுத்்தப்டுகிறார்கள், 
துன்மதடகிறார்கள்." எனினும் அ்வர்களது 
்யணம் சாதலையில  உயிரபத்ாடு ்லை 
இனைல்கதள ்கடநதும், ்ததட்டாமல நீண்டு 
்சலகிறது.

ஆைால, உயிதைக ்காப்ாற்றிக்்காள்ள 
்யணமாை ் லை குடும்்ங்கள் அந்த சாதலையிதலை 
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்தங்களது உயிர்கதள உறவு்கதள இழககினறைர. 
்யணம் ோட்கணககில நீளும் த்ாது 
குடும்்த்திைர மு்கத்தில ஏற்்டடுள்ள 
தசா்கத்தின ்சி, ்டடினியின ்வடுக்கள் 
அ்வர்கதள புத்தகுழியில சிககிய மான 
குடடிதயப த்ால ஆககுகிறது. அ்வர்கள் 
்கடநது ்வரும் ்வழி எஙகும் எதிர்்காண்ட 
பிைச்சதை்கள், ்வலி்கள், த்வ்ததை்கள், 
அனு்்வங்கள், உறவு்களுககுள் ஏற்்டும் 
சிக்கல்கள், மைபத்ாைாடடங்கள் நிதறந்த 
அதைத்து ் சாலலைாடலும் ேனதம ் மௌைத்தின 
சாடசியா்க நிற்்கத்வத்து திககுமுக்காட 
் ச ய்துவிடும் .  மி ்க ச்  ச ா ்த ா ைணம ாை 
்சாலலைாடல்கள் மூலைம் ேம்தம ்கைத்்த 
இ்தயத்த்தாடு ்வாரத்த்த்களற்ற ்்ாம்தமயாய் 
நி ற் ்க  த்வ த்துள்ள ா ர .  அது த்வ  ஒரு 
ோ்வலைாசிரியரின ்்வற்றியாகும்.

்யணத்தின ஊடா்கத்வ நி்கழும் அடுத்்தடுத்்த 
மைணங்கள், குடும்்த்தில அதை்வதையும் 
தசா்கத்தில ்தள்ளுகிறது. அ்வர்கள் ்கலித்ாரனியா 
மா்காண எலதலைதய ்ேருஙகி ்சனறு 
்்காண்டிருககும் த்ாது டாமின மூத்்த சத்கா்தைன 
தோ்வா ஆற்றங்கதைதயாைம் இறஙகி ஒரு 
சுயேலை்வாதிய ாய்  ச ாமிய ாத ை  த் ால 
குடும்்த்திலிருத்து ்தனதை விடுவித்துக 
்்காள்கிறான. ேமது குடும்்ம் உதடயக 
கூடாது எை எண்ணி ்யணத்த்தத் து்வஙகிய 
அ்வைது குடும்்த்தில ஒவ்்வாரு்வரும் 
இறப்தும், ்்வளிதயறு்வதும் அ்வைது 
அம்மாவுககு ் ்ரும் தசா்கத்த்த ஏற்்டுத்துகிறது. 
அம்மாத்வ குடும்்த்தின ஆணி த்வைா்க 
இருநது, அதை்வதையும் ்வழி ேடத்தி 
்சலகினறாள். 

அ்வர்களது குடும்்ம் ்கடநது ்சலலும் 
்வழியில அனு்விககிற பிரிவு, துன்ம், ேடபு, 
அை்வதணபபு, ்கா்தல எை அதைத்துதம 
ேம்தம நிச்சயமா்க வியபபில ஆழ்த்தும். 
்யணம் எபத்ாதும் அ்வர்களுககு அதமதிதய 
்தந்தது இலதலை.  அ்வர்கள், ்தாங்கள் அதை்வரும் 
எப்டியா்வது ்கலித்ாரனியா திைாடதச 
த்தாடடத்தில த்வதலை ்வாஙகிக ்்காள்ளலைாம். 
அஙகு ேமக்்கனறு ஒரு வீடு ்வாஙகி குடிதயறி 
ோம் ேலலை்டியா்க ்வாழலைாம் எனகிற ்கைவு 
மடடுதம அ்வர்களுககு ஆறு்ததலைத் ்தந்தது. 
திைாடதச த்தாடடத்த்த ்கடககும் த்ாது ் ாடடி 
உயிர பிரிநது விடுகிறது.  த்வதலையும் 
கிதடக்கவிலதலை.

்க ா ன ச ா சி லு ம் ,  அ ர ்க ன ச ா சி லு ம் , 
ஓகலைஹாமாவிலும், ்டகசாசிலும், நியூ 
்மகசித்காவிலும் இருநது ்டடினியால 
்யணப்டடு ்வநது குவிந்த குடும்்ங்கள் 
்கலித்ாரனியா மக்களுககு ்்ரும் பீதிதய 
்தந்தது. பீதிககு பீதியா்க அடிதமமுதறயும், 
அடககுமுதறயும் நிைா்கரிபபும் அஙத்க 
அதி்கமாய் த்வர விட ஆைம்பித்்தது. 

சாதலை்கள் முழு்வதும் அனறு 3,000 த்ர்கள் 
்்வறி்்காண்டு சுதம இழுக்கவும், தூக்கவும் 
்காத்துக்்காண்டு இருந்தைர .  ஆ்கத்வ 
அ்வர்களால மிைடடி அ்வர்கதள நிறுத்்த 
முடியவிலதலை. அ்வர்களது சுருஙகிய ்வயிற்றில 
மடடுமலலை அ்வர்களது குழநத்த்களின 
்ாழாய்பத்ாை ்வயிற்றிலும் இருக்கககூடிய 
்சியில ஒரு மனி்ததை எப்டி மிைடட 
மு டி யு ம் .  அ ட க கு மு த ற  எ ன ் து 
ஒடுக்கப்டட்வர்கதள ்வலுப்டுத்்தவும் 
ஒனறு்டுத்்தவுதம த்வதலை ்சய்யும். ஆைால 
்கலித்ாரனியா த்தாடட மு்தலைாளி்கள் அ்வர்கள் 
குதறந்த கூலிககு அடித்துக்்காண்டு த்வதலை 
்சய்்வத்த விரும்பி தோடடீஸ் அடித்து 
்லத்வறு ்குதி்களுககு விளம்்ைமா்க 
்சய்துள்ளைர. அ்தைால அஙகு ஒரு ே்ருக்காை 
த்வதலைககு ஐநது ே்ர்கள் ஓடி ்வந்தைர. 
இ்தைால அ்வர்கள் அஙத்க குதறந்த கூலியில 
அதி்க தேைங்கள் த்வதலைதய ்சய்ய த்வண்டி 
்வந்தது. அந்த ்யணத்தில அ்வர்கதள 
துைத்து்வ்தற்கு நிதறய த்க்கள் இருந்தை. 
ஆைால அ்வர்கள் இது்வதையில ஆழ்ந்த 
துக்கத்தில, ்கதளபபில, ்சியில, த்கா்வத்தில 
இருந்தாலும் அ்ததை அ்வர்கள் அருகில 
உள்ள்வரிடம் ்காடடிக ்்காண்டத்த இலதலை. 
அ ்த த ை  ஒ ரு த ் ா து ம்  அ ்வ ர ்க ள் 
்யன்டுத்தியதுமிலதலை. மாறா்க அது 
அதைத்த்தயும் எதிரில உள்தளாரிடமிருநது 
எடுத்துக ்்காள்கினறைர.

ோ்வலின ்கதடசிப ் க்கம் ேம் அதை்வதையும் 
உரு்க த்வத்து ்கண்்கதள குளமாககிவிடும் 
எ ன ் து  உ று தி .  அ த ்த  ே ா ன 
்சாலலைபத்ா்வதிலதலை.

மனி்த தேயத்த்த, மு்தலைாளித்து்வ ்்காடூை 
்கடடதமபத், அது ்வழிேடத்தி ்சலலும் 
இைக்கமற்ற ்வாழ்த்வ அறிய அதை்வரும் 
இநோ்வதலை ்வாஙகி ்வாசித்து உணை 
த்வண்டு்மை த்கடடுக்்காள்கிதறன. l	
	 (முழுகடடுலர வோசிகக bookday.in)


