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கைாக்கையில் வவளியாகும 
கை்ை, கைவி்ை மற்றும 

கைட்டு்ரகைளின் கைருத்துகைள், 
எழுத்ைாளரகைளின் கைருத்ைாகும. 
கைாக்கையின் கைருத்ைாகைாது.

லகை மககைள்வைா்கை 800 ககைாடி்யத் ைாண்டிவிட்்டது என 
ஐககிய நாடுகைள் ச்்ப அறிவித்திருககிறது. மககைள்வைா்கை 
வளரச்சியில், பிற நாடுகை்ளவி்ட இந்தியா வி்ரவில் 
முைலி்டத்திற்கு வரவுள்ள்ையும இைனு்டன் 
குறிப்பிட்டுச்வசால்ல கவண்டியிருககிறது. உலகின் 

மககைள்வைா்கை ஒரு்பககைம இந்ைளவுககு உயரந்துவகைாண்க்டவருகின்றது. 
இ ன் வன ா ரு ்ப க கை ம ,  ச ம த் து வ மி ன் ்ம யி ன ா லு ம , 
சுற்றுச்சூழல்ககைடுகைளினாலும ,  ந ாடுகைளுககி்்டகயயான 
க்பாரகைளினாலும ்பாதிககைப்்பட்டுள்ள வ்பரும்பான்்ம மககைள், அந்ை 
இன்னல்கை்ள  அனு்பவித்து கவகை ாண்க்ட  கை ா ல த்்ை க 
கைழித்துவருகின்றனர. வவறுப்்பரசியலில் சிககியுள்ள இந்தியா்வப்்பற்றிச் 
வசால்லகவ கவண்்டாம. நாடுகைளுககி்்டகயயான க்பாரின் வி்ளவாகை, 
இராணுவத்ைளவா்ட மற்றும எரிவ்பாருள் உற்்பத்திநிறுவனஙகைள், 
வ கை ா ள் ்ள ல ா ்ப ம  அ ் ்ட ந் து வ ரு வ ் ை  உ ல கை க ம 
்பாரத்துகவகைாண்டிருககின்றது. க்பாரினால் ஏற்்பட்டுவரும 
உயிரிழப்புககை்ளப்்பற்றிகயா, சுற்றுச்சூழல் ககைடுகை்ளப்்பற்றிகயா 
இந்நிறுவனஙகைள் கைவ்லப்்படுவதில்்ல. இகைக்பால சந்்ையும 
ைன்்பஙகிற்குச், சுற்றுச்சூழல் ககைடுகை்ளப்்பற்றிக கைவ்லப்்ப்டாமல், 
ஒகரசமயத்தில் அளவுககு அதிகைமாகை உற்்பத்தி்யக குவித்து, நுகைரவின் 
வழியாகை இலா்பம்்டவைாகைவும இருககின்றது. சுருககைமாகைககூறினால், 
க்பாரினாலும, சந்்ையினாலும ஏ்ழமககைள் ்பாதிப்்ப்்ட்பவரகைளாகைவும, 
கைாரப்்பகரட்டுகைள் லா்பம்்ட்பவரகைளாகைவும இருககின்றனர.

 கைார்பன் உமிழ்வு; அதிகைரித்துவரும வவப்்பநி்ல; உருகிவரும 
்பனிககைட்டிகைள்; கை்டல் நீர வவப்்பமாகுவை்னயும கைணககில்வகைாண்டு, 
அை்னக கைட்டுப்்படுத்தும கநாககு்டன், ஐககிய நாடுகைள் அ்வயின் 
கைாலநி்ல மாற்றப்க்பர்வ (UNFCCC)்ய 1992ஆம ஆண்டு 197 
நாடுகைள் இ்ணந்து உருவாககின. இப்க்பர்வயின் சார்பாகை, இதுவ்ர 
26 மாநாடுகைள் உலகின் ்பல்கவறு நாடுகைளில் ந்டந்து, முககியமான 
சில முடிவுகைள் எடுககைப்்பட்்டன. அமமுடிவுகைளில் இரண்டி்ன மட்டும 
்பாரககுமக்பாது, அைாவது, 2008 இல் இந்ை அ்மப்்பானது 
சுற்றுச்சூழல்ககைடுகை்ளக கைட்டுப்்படுத்தும கநாககில், 2020ஆம 
ஆண்டிற்குள் வளரந்ை நாடுகைள் 8 இலட்சம ககைாடி நிதி்ய உருவாககை 
முடிவவடுத்ைது. அடுத்து, 2018ஆம ஆண்டு, ஐ.நாவின் கைாலநி்ல 
மாற்றத்திற்கைான அரசுககுழுவானது (IPCC) வவளியிட்்ட 
அறிக்கையின்்படி, 2030ககுள் 1.5 டிகிரி வசல்சியஸுககுள் கைட்டுககுள் 
்வப்்பவைன்று முடிவாகியது. இருப்பினும, கமற்வசால்லப்்பட்்டவற்றுககு, 
இதுவ்ரயில் தீரவுகைாண முடியவில்்ல. ைற்க்பாது, எகிப்து நாட்டில் 
COP 27 மாநாடு ந்டந்துவகைாண்டிருககுமக்பாகை, வளரந்துவரும 
நாடுகைள் ்பலவும வைாழிற்புரட்சிக கைாலத்திலிருந்கை கைரியமில வாயு்வ 
அதிகைமாகை உமிழ்ந்து ்பாதிப்்்ப ஏற்்படுத்திய வளரந்ைநாடுகைளி்டம 
நஷ்டஈடு ககைட்கை ஆரமபித்துள்ளது. கைாரணம, கை்டந்ை 30 வரு்டஙகைளில் 
மட்டும, ஏற்்பட்்ட புயல், வவள்ளம, வறட்சி, மற்றும க்பரி்டரகைளால், 
கிட்்டத்ைட்்ட 22 ,700 ககைாடி ்டாலர அளவுககு இழப்பு 
ஏற்்பட்டுள்ளதிலிருந்து வளரந்துவரும நாடுகைளின் ககைாரிக்கை்யப் 
புரிந்துவகைாள்ள முடியும. ஒரு்பககைம சுற்றுச்சூழல் ககைடுகைளிகைளினால், 
வளரந்துவரும நாடுகைளில் வாழும மககைள் ைஙகைளது வாழ்வாைாரத்தி்ன 
உறுதிவசய்து வகைாள்ளமுடியாமல் ைவித்துவருகின்றனர . 
இன்வனாரு்பககைம, மூலவளஙகை்ளச் சூ்றயாடியும, சுற்றுச்சூழல்ககைடும 
வி்ளவித்ை வளரந்ை நாடுகைளி்டம சுற்றுச்சூழல்ககைடுகைளிலிருந்து 
மீளுவைற்கைாகை நிதியுைவி ககைாருகின்ற அவலம. ைற்க்பாது, ந்டந்துமுடிந்ை 
ஐககியநாடுகைள் ச்்பயின் ்பருவநி்ல மாநா்டானது, வளரந்துவரும 
நாடுகைளின் ககைாரிக்கை்ய ஏற்று, “வளரந்துவரும நாடுகைள் 

வாழவாதாரமும்-மனித உரிமமயும்
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சந்தித்துவரும க்பரிழப்புககைளுககு நிவாரணம வழஙகைவும, 
்பருவநி்ல மாற்றத்்ை ைடுககும கநாககிலும ்பருவநி்ல 
இழப்பீட்டு நிதி்ய உருவாககுவைற்கு முடிவவடுத்திருககிறது”,

இந்திய நாட்டில் கிட்்டத்ைட்்ட 90 சைவீைத்தினர 
கைல்வியிலும - சமூகைஅளவிலும மிகைவும பின்ைஙகிய 
நி்லயிகலகய வாழ்ந்துவருகின்றனர. இமமககை்ள 
அதிகைாரப்்படுத்திடும கநாககில் அரசானது அரசியல்சட்்டத்தின் 
மூலம கைல்வியிலும கவ்லவாய்ப்பிலும இ்டஒதுககீட்டி்ன 
உறுதிவசய்து வழஙகியது. அதுகவ ைற்க்பா்ைய சந்்ைமய- 
வலதுசாரி அ்்டயாளஅரசியல் கைாலத்தில், அரசானது 
2019ஆம ஆண்டு, 103ஆவது சட்்டத்திருத்ைத்தின் மூலம, 
கைல்வியிலும சமூகைத்திலும முன்கனறிவந்துள்ள 
முற்்பட்்டச்சாதியினரிலுள்ள ஏ்ழகைளுககு அரசியல் சாசனச் 
சட்்டத்திற்கு முரணாகை 10 சைவீை இ்ட ஒதுககீட்டி்ன 
வழஙகியது. பின்ைஙகிய சமூகைத்திற்கு அநீதி்ய இ்ழககும 
இச்சட்்டத்திருத்ைத்திற்கு எதிராகை உச்சநீதிமன்றத்தில் வழககு 
வைாடுககைப்்பட்்டது. ஐந்து நீதி்பதிகைள் வகைாண்்ட அமரவானது 
இவவழககி்ன விசாரித்து, முற்்பட்்ட சாதிகைளில் உள்ள 
ஏ்ழகைளுககு 10 சைவீை இ்டஒதுககீடு வழஙகியது வசல்லும 
என வ்பரும்பான்்மயினடிப்்ப்்டயில் தீரப்பு வழஙகியுள்ளது. 
இத்தீரப்பின் மூலம, முற்்பட்்ட சாதியினர, சமூகைம – கைல்வியில் 
– வ்பாருளாைாரத்தில் கமலும வலுவானவரகைளாகைவும, 
அதிகைாரமுள்ளவரகைளாகைவுகம வழிவகுககும. இைனால் 
கைல்வியிலும சமூகைத்திலும பின் ைஙகியவரகைள் கமலும 
பின்ைஙகைகவ வசய்வர. இம மககைள் ைனியார து்றயில் இ்ட 
ஒதுககீடு ககைட்்டால், அது “ைகுதியும திற்மயும கு்றந்துவிடும 
எனவும. அைனால் வகைாடுககைமுடியாது என்கின்றனர. 
அகைசமயம முற்்பட்்ட வகுப்பினரிலுள்ள ஏ்ழகைளுககு 
மட்டும கைல்வியிலும, கவ்லவாய்ப்பிலும இ்டஒதுககீடு 
வழஙகுவது சரி என்கிறனர. இைன்மூலம, அரசு – ைனியார 
து்றகைளிலுள்ள கவ்லவாய்ப்புககைள் அ்னத்்ையுகம 
முற்்பட்்டச்சாதியினர அ்பகைரித்துகவகைாள்ளும சதி 
அ்டஙகியுள்ளது புரியும. உலகில் எந்ை நாட்டிலுகம 
வ்பாருளாைாரத்தி்ன மட்டும அளவுககைாலாகைகவகைாண்டு 
இ்டஒதுககீடு வழஙகைப்்ப்டவில்்ல என்்பதிலிருந்கை இத்தீரப்பு 
ஒரு்பககைச்சாரபு்்டயது எனச் சட்வ்டன விளஙகிவிடும.

அடுத்து, முன்னாள் பிரைமர ராஜீவகைாந்தி வகைா்லவழககில் 
குற்றஞசாட்்டப்்பட்டு 30 ஆண்டுகைளுககு கமலாகை 
சி்றயிலிருந்ை நளினி, முருகைன், சாந்ைன், ரா்பரட்்பயஸ், 
வெயககுமார, ரவிச்சந்திரன் ஆகிய 6 க்ப்ர விடுவிககைகககைாரி, 
மனிை உரி்ம ஆரவலரகைள் மற்றும ்பல்கவறு அ்மப்பினரகைள் 
ந்டத்திய அழுத்ைமான க்பாராட்்டத்தி்னவயாட்டி, ைமிழகை 
அ்மச்சர்வயானது 2018 ஆம ஆண்டு சட்்டச்்பயில், 
ஒரு தீரமானம நி்றகவற்றி, அை்ன ஆளுநருககு 
அனுப்பி்வத்ைது. ஆளுநர வழககைமக்பாலகவ அரச்மப்புச் 
சட்்டவிதிகை்ளவயல்லாம மறந்து கி்டப்பில் க்பாட்டுவிட்்டனர. 
உச்சநீதிமன்றமானது, இவவழககி்ன விசாரித்து, ைனது 
அதிகைாரத்தி்னப் ்பயன்்படுத்தி அந்ை ஆறு க்ப்ரயும 
விடுவித்திருககிறது. மனிைஉரி்மகை்ள மதிககும விைமான 
அ்மந்துள்ள இத்தீரப்பி்ன வரகவற்்பது அவசியமாகிறது. 
கமற்வசான்ன மூன்றுவ்கையான கைருத்துககைளிலும ்பாரககை, 
மிகைவும பின்ைஙகிய ஏ்ழமககைகள ைஙகைளது வாழ்வாைாரத்தி்ன 
உறுதிவ சய்து  வ கை ா ள்ளவும  -  உ ரி்ம கை்ளத் 
ைககை்வத்துகவகைாள்ளவும வைா்டரந்து க்பாராடிவருவது புரியும. 
அதுகவ அவசியமுமகூ்ட.

=
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கதைா ழர் பா.செயப்பிரகாெத்தின் 
மரணசசெய்தி, எதிர்பாராத் தருணம் ஒன்றில் 
வந்து செர்ந்தது.கரிெல் எழுத்தாளர்களில் மூத்த 
படைப்பாளி அவர். கி.ராஜநாராயணனுக்கு 
மிகவும் சநருக்கமான ஆளுடம. இருவருசம 
கரிெல் மண்ணில் பிறந்து புதுசசெரியில் 
வாழப்சபானவர்கள்.அஙசகயும் இடணந்து 
செயல்படைவர்கள். கி .ரா .ஆரம்பத்தில் 
கம்யூனிஸ்ட கடசியின் தீவிர செயல்பாடைளராக 
இருந்தவர். பா.செ.யும் நக்ெல்பாரி இயக்கத்தின் 
தமிழக த்  தடைவர் களில்  ஒருவர ா க ச 
செயல்படைவர். இருவடரயும் இடணக்கும் 
தளமாக மார்க்சியசம இருந்தது.

கி.ரா.டவ முன்னத்தி ஏர் என்று ‘வயிறுகள்’ 
என்கிற தன் முதல் கடதத்சதாகுப்பில் சபாடைவர் 
பூமணி.

‘‘வர்க்கஙகளின் அடமப்பாகக் கிராமத்டதப் 
பார்த்துச ெரியானபடிக்கு நான் எழுதியிருக்கிசறன் 
என்று என்னால் சொல்ைமுடியவில்டை.இடத 
எனது இைக்கிய வாரிசுகள் பூமணி சபான்றவர்கள் 
–சிறப்பாகச செய்திருக்கிறார்கள்” என்று 
சபரா.க.பஞொஙகத்தின் சகள்விக்குப் பதில் 
சொல்கிறார் கி.ரா. கரிெல் இைக்கிய உைகில் தன் 
வாரிசுகள் எனப் பூமணி, பா.செயப்பிரகாெம் 
இருவடரயும் பை இைஙகளில் குறிப்பிடடுள்ளார்.
இந்த வாரிசு என்கிற கருத்து முறசபாக்காளர்கள் 
மத்தியில் எப்சபாதும் ஏறறுக்சகாள்ளப் 
படுவதில்டை. சும்மா ஒரு சபசசுக்கு சொல்றதிசை 
தப்பில்சை என்கிற மாதிரி அது ஆனது.

‘‘தீரவாெ இைக்கியம்சபாை, கரிெல் இைக்கியம் 
என்றசவான்று இருக்கிறது எனக் டககாடடி 
விடை கி.ரா. அடதப்பறறிச சொல்லுகிறார் 
“முதலில் இடதத்சதாடடு உண்ைாக்கியது 
அழகிரிொமி; சதாைர்ந்து இடதப்  பின்பறறுபவர்கள் 
வீர.சவலுசொமி, பூமணி, பா.செயப்பிரகாெம் 
முதலியவர்கள். இடதப் பின்னாலும் சதாைர்ந்து 
செய்துசகாண்டு வர இஙசக பை புதிய கரிெல் 

எழுத்தாளர்கள் சதான்றிக் சகாண்டிருக்கிறார்கள்” 
ஜூன் 1973இல் சவளியான தன்னுடைய ‘ஒரு 
சஜருெைம்’ கடதத்சதாகுப்பின் அணிந்துடரயில் 
கி.ரா. இப்படிக் குறிப்பிடடுள்ளதாக பா.
செயப்பிரகாெம் “கி.ரா.வுைன் சிை பக்கஙகள்” 
என்கிற மார்ச 2021 இல் சவளியான நூலில் 
எழுதுகிறார்.

கி.ரா.வின் வாரிசு என்று பா.செயப்பிரகாெத்டதச 
சுருக்கிவிை முடியாது.கி.ரா. சதாைாத பை 
எல்டைகடளத் தன் கடதகளில் சதாடைவர் 
பா.செயப்பிரகாெம்.அம்பைகாரர் வீடு, ெரஸ்வதி 
மரணம், தாலியில் பூசசூடியவர்கள் என்று பா.செ.
யின் பை கடதகடள அப்படிக் குறிப்பிைைாம். 
கி.ரா. மடடுமல்ை. கரிெல் எழுத்தாளர்கள் யாருசம 
சதாைாத சிை புதிய பரிமாணஙகள் அவர் 
கடதகளுக்கு உண்டு. உதாரணமாக சவரில்ைா 
உயிர்கள் என்கிற கடதடயச சொல்ை சவண்டும்.

அந்தக் கடதடய இப்சபாது படித்தாலும் 
புத்தம் புதுொகசவ இருக்கிறது.எழுபதுகளில் 
கரிெல் வடைாரத்தில் ரிக்கார்டு ைான்ஸ் 
எனப்படை இடெத்தடடு நைனம் ஊர்ஊருக்கு 
நைக்கும். சினிமாப்பாடடுகளுக்கு சமடையில் 
ஆணும் சபண்ணும் ஆபாெ அஙக அடெவுகசளாடு 
ஆடுவார்கள். சகாவில் திருவிழாக்களிசைல்ைாம் 
இந்த  ஆடைம்தான் .  மதுடரயிலிருந்து 
ஆடைக்காரர்கடளக் கூடடிவருவார்கள். ரவுடி 
ெசராஜா என்கிற சபயர் அந்தக் களத்தில் 
பிரபைம். இந்த ஆடைக்காரப் சபண்மணிகளின் 
கடதடய பா.செயப்பிர்காெம் எழுதிவிடைார். 
கரிெல் பூமியில் பிறந்து கஞசிக்குசசெத்த ஒரு 
குடும்பத்திலிருந்து இந்த ஆடைசமடைக்கு 
வந்துசெர்ந்த ொரு என்கிற சபண்ணின் கடதயாக 
“சவரில்ைா உயிர்கள்” கடதடய எழுதிவிடைார். 
கரிெல் காடடுப் சபண்ணான மீனாடசி 
வறுடமயின் காரணமாக ைான்ஸ் வாத்தியாடர 
நம்பி ஊடரவிடடுக் கிளம்பி அவளறியாமல் 
இத்சதாழிலுக்குள் வருகிறாள். சவவசவறு 
நிைப்பரப்புகளிலிருந்தும் வந்த சபண்கள் அக்கா 
தஙடககளாகி புதிய உறவுகளுைன் வாழும் அந்த 

நினைவேந்தல்

ச.தமிழ்ச்சல்வன்

நம் ததாழர் 
பா.செயப்பிரகாெம்
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வாழக்டகடயப் பறறி சஜ.பி. மடடும்தான் 
எழுதியிருக்கிறார். பா.செ.டயத் தவிர சவறு 
யாருசம இந்த வாழக்டகடய எழுதவில்டை.

“ மீ ன ா ட சி ட ய வி ை , ெ ா ரு ை த ா 
செௌந்தர்யத்துைன் பிரகாசித்தாள்.பயறும் 
கிழஙகும்  ஊறிய  வயிறறில்  பருக்டக 
விழுந்தசபாது,உைல் செௌந்தர்யம் கண்ைது.
புஷ்டியான உணவு வடககள் உள்ளில் 
சபானசபாது, ஒளிந்திருந்த அழகுகள் சவளியில் 
சகாடடின..உணவு ஒரு ஓவியனாக மாறியது.
கரிெல் மண்ணின் புழுதியுள்ள உைலில் அந்தி 
வர்ணத்தின் நிறக் கைடவகள் படிந்தன.அழகுள்ள 
உைல்களுக்சகல்ைாம் உணசவ ஓவியன்”

இந்த ஒரு பத்தி சபாதும் பா.செ.யின் 
எழுத்தின்முகத்டதக் காடை என்று கருதுகிசறன். 
புறஉைகின் யதார்த்தஙகசள அகஉைடகத் 
தீர்மானிக்கின்றன என்பதில் நம்பிக்டக சகாண்ை 
செயப்பிரகாெம் இடெத்தடடு நைனப்சபண்களின் 
அகஉைடகப் புற யதார்த்தத்துைன் இடணத்து 
சவகுநுடபமாக இக்கடதடயப் பின்னி இருக்கிறார்.

அ்வரை்ச சைணரைந்தன்

70களில் நான் இக்கடதடய ‘நீைக்குயில்’ இதழில் 
வாசித்த நாளீல் நான் அவடரச ெரணடைந்சதன் 
என்றுதான் சொல்ை சவண்டும்.ொரு நைனமாடுகிற 
ஒவசவாரு ஊரிலும் சமடையிலிருந்து அவள் 
பார்க்கும்சபாது கூடைத்தின் கடைசியில் கனலும் 
ஒரு பீடிக்கஙகு

‘‘முதல்ஆடைத்தில் ொரு சமடைசயறியசபாசத 
பார்டவயாளர்களிடைசய தூணில் ொய்ந்த 
உருவமும், கனியும் பீடியில் சிவப்பு நடெத்திரமும் 
சதன்படைத்டதக் கவனித்தாள்.

அவன் வந்திருக்கிறான். இடெத்தடடு நைனம் 
என பிரபைமான ரிகார்டு ைான்ஸ்க்காக அவள் 
சமடைசயறிய நாடகளிலிருந்து அவன் 
வந்துசகாண்டிருக்கிறான். அவன் வருடகடய 
இருளிடைசய ஒரு சிவப்புப் புள்ளி அறிவிக்கும். 
இருடளசய அழகாக்குவதுசபால் பீடிக்கஙகில் 
சநருப்புக் கனியும். அவன் வாராத நாடகளில் 
மூடையிலுள்ள தூணும் இருளும் காலியாயிருக்கும்.
இருளினிடைசய சிவப்பு நடெத்திரம் கனியாது.”

ெறசற ைாம்பீகமான சமாழிதான் அவருடையது.
திமுகக்காரராக ஆரம்ப காைத்தில் அவர் 
இயஙகியதன் உதற முடியாத மிசெமாக அம்சமாழி 
அவரிைம் குடிசகாண்டிருந்தது.

ஆனால் அம்சமாழி கடதகளின் சபாக்குக்கு 
இடையூறாக அல்ைாமல் அழகு கூடடுவதாகசவ 
இருப்படத நாம் பார்க்கிசறாம்.

கரிெல் இைக்கியம் என்பது ஒருபடித்தானதாக 
இல்டை. கரிெல் எழுத்தாளர் கடதகடள கி.ரா 
சதாகுத்தசபாது அதில் கரிெல் நிைப்பரப்சபன 
ஒரு வடரபைத்டதயும் சவளியிடடிருந்தார். 
கஙடகசகாண்ைானிலிருந்து திருமஙகைம் 

வடர,ெஙகரன்சகாவில் தாலுக்காவிலிருந்து 
விளாத்திகுளம் தாலுக்கா வடர என விரியும் 
நிைப்பரப்பு அது.கரிெல் நிைப்பகுதிக்குள்சளசய 
சவறுபடை வாழமுடறகள் உண்டு. ொதி 
அடிப்படையிலும் நிைப்பரப்பு அடிப்படையிலும் 
பன்முகம் சகாண்ைது கரிெல் வாழவு. இந்தப் 
பன்முகத் தன்டமதாசன இந்தியாவின் ொரம்? 
க ங டக  ச க ா ண் ை ா னு க் கு  அ ரு கி ல் 
இடைசெவலிலிருந்து கு.அழகிரிொமியும், கி.ராவும் 
எழுத  ெ ா த்தூர்  வடை ா ர த் திலிரு ந்து 
தனுஷ்சகாடிராமொமி, ைடசுமணப்சபருமாள், 
காமராஜ், ெ.தமிழசசெல்வன், சகாணஙகி எழுத, 
திருமஙகைத்திலிருந்து ஷாஜகான் எழுத, 
விருதுநகரிலிருந்து எஸ்.ராமகிருஷ்ணனும் 
சகாவில்படடியிலிருந்து பூமணியும் சொ.தருமனும் 
உதயஷஙகரும் நாறும்பூநாதனும் சகௌரிஷஙகரும் 
எழுதிக்சகாண்டிருந்தார்கள். கரிெல் என்கிற 
நாவடை குமரிக்காரரான சபான்னீைன் 
எழுதினார். ஆறுமுகசநரிப்பக்கமிருந்து வந்து 
ொத்தூரில் நிடைசகாண்டு ஜா.மாதவராஜ் 
எழுதிக்சகாண்டிருக்கிறார். அசதல்ைாம் புைம் 
சபயர்ந்த கரிெல் எழுத்சதனைாம்.

இந்த விரிந்து பைரும் கரிெல் வடரபைத்தில் 
வி ள ா த் தி கு ள ம்  த ா லு க் க ா வி ன் 
இந்தக்கடைசிலிருந்து சுயம்புலிஙகமும் சூரஙகுடி 
முத்தானந்தமும் அந்தக் கடைசியிலிருந்து பா.
செயப்பிரகாெமும் எழுதுகிறார்கள்.எப்சபாதும் 
காய்ந்சதகிைக்கும் கரிெல் பூமியின் காடைாறு 
டவப்பாறு. இந்தப் பூசகாளம் குறித்த முழு 
ஓர்டமயுைனும்,தன்னுணர்வுைனும் இயஙகும் 
படைப்பாளி என பா.செயப்பிரகாெத்டதத்தான் 
சொல்ை சவண்டும். டவப்பாறடற டவத்து 
கரிெலில் எந்த கிராமமும் விவொயம் செய்ததில்டை. 
செய்வதில்டை.அது காடைாறு.

மடழடயயும் மடழநீடரச செமிக்கும் 
கண்மாய்கடளயும் நம்பித்தான் கரிெல் வாழக்டக. 
வாய்த்தவர்களுக்குக் கிணறும் சபார் குழாயும் 
வாழக்டக  தரும் .ஆகசவ  நிச ெயமறற , 
உத்தரவாதமறற சபாருளியல் வாழவும் அது 
உண்ைாக்கும் ெமூக,தனிமனித உளவியல்களும் 
உ ற வு ச  சி க் க ல் க ளு ம் , 
வ ா ழ க்டக ப் சப ா ர ா ட ை ங க ளு ம் 
பா .செயப்பிரகாெத்தின் சிறுகடதகளின் 
அடித்தளமாக, டமய நீசராடைமாக அடமகின்றன. 
வறுடமயும் பஞெமும் பிடித்தாடடும் கரிெல் 
வாழக்டகயில் இடவ எல்ைாவறறுக்கும் சமைாக 
அன்சபாடும் அறத்சதாடும் மனிதர்கள் 
வாழந்தார்கள் என்று பா செயப்பிரகாெம் பூசி 
சமழுகவில்டை. அவருடைய கடதகள் கரிெல் 
மக்களின் அழகுகடளயும் அசிஙகஙகடளயும் 
செர்த்சத சபசுகின்றன துசராகஙகள் வக்கிரஙகள் 
என எல்ைாசம அவர் சிறுகடதகளில் பதிவாகி 
இருக்கின்றன.

ஒரு சஜருெைம் கடதயில் புருெனிைம் அடிபடும் 
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ஒரு கரிெல்காடடுப்சபண்ணின் துயரத்டதப் 
பைம் பிடிப்பார். என்ன ஒரு காடசி அது!

“தனது சிறிய பூப்பாதஙகளால்,ஏசழ வயடத 
அவன் கைந்திருந்தான்.அவனுக்கு நன்றாக 
நிடனவிருந்தது. அந்தச சொகமயமான 
நிகழசசி,அவன் உள் மனசின் கூடடுக்குள் 
உறஙகிக்சகாண்டிருந்தது.அவனது நிடனவின் 
ஸ்பரிெஙகள் படைவுைன்,அது பிைரிடயச 
சிலி ர் த்து க் சக ாண்டு  எழு ந்து  எல்ை ா 
கம்பீரஙகடளயும் தின்றுவிடடு,உறஙகிவிடும்.

அம்மாவின் கூந்தடைப் பிடித்துக்சகாண்டு, 
வைதுடகயால் அப்பா ஓஙகி அடறந்தார். 
”அம்மா” என்று அடிவயிறடறப் பிடித்து அம்மா 
சுருண்டு விழுந்தாள். கூந்தடைப் பிடித்த டக 
இன்னும் விைவில்டை. கீசழ விழுந்தவடள, 
கூந்தடைப் பிடித்துக்சகாண்டு தடரயில் 
தரதரசவன்று அப்பா சுறறினார். கதறலுக்கும், 
அழுடகக்கும் இடைசய – அவர் ஓஙகி அவளுடைய 
இடுப்பில் ஒரு உடத சகாடுத்தார்.

அ ம் ம ா வி ன்  மு ந் த ா ட ன ட ய ப் 
பிடித்துக்சகாண்டிருந்த அவனும், அண்ணனும், 
சின்னத் தஙகசசியும் செர்ந்து கதறினார்கள். 
அவர்களுடைய கதறடைக்சகடை பக்கத்துவீடடுச 
சித்தப்பா, ஒரு ஆகாயப்பருந்து மண்ணில் 
பயந்துசபாயிருக்கிற சகாழிக்குஞடெ கால்களால் 
தாக்குவது சபால் யுத்தம் செய்துசகாண்டிருந்த 
அப்பாடவ விைக்கிவிடைார்.

பாடடி, அப்பாடவப் சபறறவள், வாெல்படியில் 
நி ன் று  இ ட வ க ட ள ச ய ல் ை ா ம் 
பார்த்துக்சகாண்டிருந்தாள். மருமகள் அடிபடடுச 
சிடதபடுவடதப் பார்த்து ”சபான்டனயா என்ன 
இது நிறுத்து” என்று அவள் ஒரு வார்த்டத 
சொல்ைவில்டை.

இந்த உைகசம பார்த்திருக்க, ஒரு ஆண் ஒரு 
சபண் மீது செலுத்தும் வன்முடற.ஏறகனசவ 
அவள் மீது செலுத்தப்படை பாலியல் 
வன்முடறயால் மூன்று குழந்டதகள் வயிறறில் 
இன்னும் ஒரு சிறு கர்ப்பம்.அவனுடைய தாயின் 
சமௌனம். இந்த ஆணின் வன்முடறடய 
அஙகீகரிப்பதுசபாை சவடிக்டக பார்க்கும் 
சபண்மனம். நம் வரைாறறில் நிகழந்த எண்ணறற 
வன்முடறக் காடசிகடள நிடனவூடடும் ஒரு 
சித்தரிப்பு.

திண்டணயில் படுக்க டவக்கப்படடுச 
ொகக்கிைக்கும் ஒரு சபண். என்ன ஒரு துயர்தரும் 
சித்திரம். இடத விைவும் துயர்கூடடும் இன்சனாரு 
காடசி கடதயில் சதாைர்கிறது.

“தடைமாடடில் அம்மாடவப் சபறற பாடடி, 
தடையில் முக்காடிடடு உடகார்ந்திருக்கிறாள். ஒரு 
வாரமாக அவடள மகளின் முகத்டதசய 
பார்த்துக்சகாண்டிருக்கிற அவடள – அந்த 
இைத்திசைசய எல்சைாரும் பார்த்தார்கள். அந்த 
சமலிந்த எலும்புக் கூடடில், கண்ணீர் எஙகிருந்து 

ஊறிவருகிறது என்று எல்சைாருக்கும் ஆசெரியமாக 
இருந்தது.

அவள் இரண்டு சபறறாள்: மூத்தவள் 
கல்யாணமாகி, முதல் வருெத்திசைசய இந்த 
உைகத்டத முடித்துக்சகாண்டு கிளம்பி விடைாள். 
அந்தச சொகம் அழுது தீருமுன்னசர, இப்சபாது 
இரண்ைாவது வாரிசும் மரணக்சகாைத்தில் அவள் 
முன்னால் டவக்கப்படைதால் அவள் கல்ைாகி 
நின்றுவிடைாள்.”

வாசித்து எத்தடனசயா ஆண்டுகளானாலும் 
வடதபடும் ஒவசவாரு சபண்ணின் கடதடயக் 
ச க ள் வி ப் ப டு ம் சப ா ச த ல் ை ா ம் 
பா.செயப்பிரகாெத்தின் இந்தக்கடத என் மனதில் 
ஏறி சுடமடயக் கூடுதைாக்கும். பா.செ. கடதகடளக் 
காடசிப்பூர்வமாக ஒரு ஓவியடனப்சபாைத் 
தீடடிக்சகாண்சை செல்வார். அது நம் மனஙகளில் 
நி ன் று  க ா ை க ா ை த் து க் கு ம் 
வடதத்துக்சகாண்டிருக்கும்.

காடசிப்படுத்துகிறார் என்று சொல்வதால் 
அவர் புறவயமாகச சித்தரித்துச செல்பவர் என்று 
புரிந்துசகாள்ளக்கூைாது. காடசிகள் நம் மனதில் 
உருவாக்கும் அடைகள் அகவயமாக நமக்குள் 
சபரும் சவடிப்புகடள ஏறபடுத்திசசெல்லும். இது 
அவருடைய எழுத்தின் மகத்தான மாயம்தான்.

ொத்தூர், சிவகாசி, சகாவில்படடி வடைாரத்தின் 
கரிெல் வாழவில் சவடிக்கும் கருமருந்தாகப் 
பின்னர் வந்துசெர்ந்த தீப்சபடடி, படைாசுத் 
சதாழிலும் கருமருந்து வீசெமும் சஜ.பி. பிறந்து 
வளர்ந்த ராமசெந்திராபுரம் வடைாரத்தில் 
கிடையாது. சிவகாசி நகரத்டதப் பறறி 1980இல் 
சவளியான அவருடைய ‘இரவுகள் உடையும்’ 
சதாகுப்பில் ஒசர ஒரு கடத “சநருப்பு சவள்ளமும் 
சுல்தான்களும்” இருக்கிறது. மறற கடதகள் 
எல்ைாசம விவொயம் சபாய்த்த வாழக்டகயிலிருந்து 
சவடித்துக் கிளம்பியடவசய.

ஆக்ச சிறநத கரதகள்

பா .செயப்பிரகாெத்தின் ஆகசசிறந்த 
கடதகசளன ஒரு முப்பது கடதகளுக்குசமல் 
சொல்ை முடியும். முப்பது என்பது ஒரு 
படைப்பாளிக்கு சிறிய எண்ணிக்டக அல்ை.
அவறறில் சபரும்பாைானவறடற அவர் 
1980களுக்குள் எழுதிவிடைார்.இந்த முப்பது 
கடதகளுசம பஞெமும் பசியும் படடினியும் 
துரத்தும் கரிெல் மனிதர்களின் வாழடவப் 
சபசுகின்றன. கரிெல் எழுத்தாளர்களில் இத்தடன 
துயரஙகடளயும்  இத்தடன விதமான 
மனிதமுகஙகடளயும் விரிவாகவும் நுடபமாகவும் 
சிறுகடதகளில் சவறுயாரும் எழுதிவிைவில்டை. 
கிர ாமப்புறஙகளில் அந்தக்  க ாைத்தில் 
சவடிமருந்டதக் குழாயில் கிடடித்து ஓஙகி 
அடித்து சவடிக்க டவப்பார்கள்.’பைாஙகு’ 
என்றும் ைாம் ைாம் என்றும் சொல்ைப்படும் அந்த 
சவடிக்கு மருந்து கிடடிப்பது சபாை ஒவசவாரு 
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கடதக்குள்ளும் உணர்சசிடயக் கிடடித்து 
டவத்துள்ளார் சஜ.பி. வாெகன் அடதத் 
சதாடும்சபாது வாெக மனத்தில் அது சவடித்துச 
சிதறுகிறது.பா.செயின் பை கடதகடளக் கண்களில் 
கண்ணீர் திடரயிைாமல் வாசிக்கசவ முடியாது.

வறண்ை காறசற எப்பவும் வீசும் கரிெல் 
மண்ணில் வறுடமயும் இல்ைாடமயும் 
சபாதாடமயும் என்கிற புறநிடை யதார்த்தஙகள் 
மனித குணஙகடள எப்படிச செதுக்குகின்றன 
என்படத ஒவசவாரு கடதயும் ஒவசவாரு 
விதமாகப் சபசுகிறது. காைத்தின் டககளில் சிக்கிய 
மானுை வாழவும் மானிைரும் இந்தக் சகாடும் 
சூ ழ ை ா ல்  ஆ ட டு வி க் க ப் ப டு ம் 
சபாம்டமகளாகிவிடுவடதச சித்தரிக்கும் 
கடதகசள பா.செயப்பிரகாெத்தின் கடதகள்.

அவர் சூர்யதீபன் என்கிற சபயரில் எழுதிய 
அரசியல் கடதகளில் சிைவறடறத்தவிர 
சபரும்பாைானடவ கடை அடமதி கூடியடவயாக 
வரவில்டை என்பது என் கருத்து. பிறகாைத்தின் 
தன் சமாழிடய அடமப்புப் பணிகளின் 
காரணமாக இழந்துவிடைதாக சஜ.பி. கூறுகிறார். 
அடமப்புப் பணி மடடும்தான் காரணமா? கரிெல் 
காடடை விடடு மனம் விைகியதாலும் அந்த 
இழப்பா என்று பார்ப்பதறகாக இப்படி ஒரு 
படடியல் எடுத்துப் பார்த்சதாம். கள்ளழகர், 
இைக்கியவாதியின் மரணம் ஆகிய சதாகுப்புகளில் 
மீண்டும் வடிவ சநர்த்திமிக்க கடதகடள பா.செ 
தந்திருக்கிறார்.

சபண்கள், சபண் விடுதடை குறித்து பா.செ. 
சகாண்டிருக்கும் பார்டவ பரிவானது 
மடடுமின்றிப் புரடசிகரமானது. இரவுகள் 
உடையும், சிடற மீடபு ஆகிய இரண்டு கடதகள் 
சபாதும் அடத நமக்கு உணர்த்த. “அவர்கள் 
வருகிறார்கள்” கடதயும் சவசறாரு சகாணத்தில் 
தடை உடைக்கும் சபண்ணின் கடததான்”. 
பா.செ.யின் படைப்புகளில் சபண்கள்” எனத் 
தனியாகசவ ஆய்வு செய்யைாம். அத்தடன 
வடகடமயான சபண்கடள, பாடடிகடள, 
குமறுகடள, கணவடன இழந்த சபண்கடள, 
ஒருவருக்கு டவப்பாக மாறும் சபண்கடள, 
டதலிடயப்சபாை ொதிடய எதிர்க்கும் டதரியமான 
தலித் சபண்கடள, கணவடனப் பழி வாஙக 
என்ன செய்வசதனத் சதரியாமல் நடுசொமத்தில் 
சமாடடை மாடியில் சகாடடும் மடழயில் 
அப்படிசய விடியும் வடர அமர்ந்திருக்கும் 
சபண்டண, ஆணுக்குச ெமமாக ஈசகா சகாண்டு 
கார் இருந்தும் புறக்கணித்து ஆடசைாவில் 
சபாகும் சபண், தாசன பாடடுக்கடடிப் பாடும் 
சவல்த்தாயி என்னும் நாடடுப்புறக்கவி என 
எத்தடன எத்தடன விதமான சபண்கடளப் 
படைத்துவிடைார்.

தமிழின் மகத்தான படைப்பாளியான ஜி.
நாகராஜனிைம் மாணவராகப் பாைம் சகடைவர் 
சஜ.பி. அவர் மூைமாக ’ெரஸ்வதி’ இதழின் 

அறிமுகம் சபறறவர் .  இளவயதிசைசய 
மார்க்சியத்தின் பால் ஈர்க்கப்படைவர். மூன்றாவது 
டைன் என மார்க்சிய வடைாரத்தில் அறியப்படை 
நக்ெல்பாரி இயக்கப் பார்டவடய உள்வாஙகியவர். 
ஆகசவ சிபிஎம் ஒரு ெமரெக் கடசி என்கிற 
பார்டவ அவருடைய கடதகளிசைசய 
(சவர்ப்புழுக்கள்) சவளிப்படும்.2014 இல் அவர் 
சவளியிடை “காறறடிக்கும் திடெயில் இல்டை 
ஊர்” சதாகுப்பில் உள்ள ‘அய்யப்பன் மரணம்’ 
கடதயில் எல்ைாக் கடசிகளும் சமாெம், 
கடசிகடளத் தாண்டிய அரசியல்தான் சவண்டும் 
என்கிற பார்டவடய சவளிப்படுத்துகிறார். இதில் 
நமக்கு மாறுபடை கருத்துக்கள் உண்டு.எனினும் 
அது அவருடைய அரசியல்.அவருடைய பார்டவ 
என்படத மதிக்க சவண்டும்.

விவாதத்துக்குரிய விஷயம் என்னசவனில் 
அடமப்பில் பணியாறறுவது படைப்புக்குக் 
குந்தகம் விடளவிக்குமா? என்படத பா.
செயப்பிரகாெம் விவாதிக்க சவண்டும் என்கிறார். 
காைசசுவடு இதழுக்காக அவடரப் சபடடி கண்ை 
சபருமாள் முருகனும் சதவிபாரதியும் இதறகான 
பதிடைக் சகாரி அவடர மைக்கி மைக்கிக் சகள்வி 
சகடகிறார்கள்.

மிக முக்கியமான ் ேரகாணல

க்கள்வி:

புகழசபறறிருந்த கரிெல்காடடு இைக்கியத்தின் 
முக்கியமான பிரதிநிதியாக வாெகர்களுக்கு 
அறிமுகமானீஙக. கரிெல்காடடு வாழவின் 
உயிர்ப்பான கூறுகடள நீஙக உஙக கடதகளின் 
மூைமாகத் சதாடடிருக்கீஙக. அப்ப உஙக 
கடதகளில் ஒரு சநர்த்தி இருக்கும். பிறகு உஙக 
படைப்புகளில் பிரசொரத் தன்டம சமசைாஙகத் 
சதாைஙகுது.

‘காடு’ சதாகுப்புை அதறகான விடதகள் 
சதன்பைத் சதாைஙகுது. கடைசிக் கடதயான 
‘விடிகிற சநரஙகள்’ை சவளிப்படையான 
பிரசொரம் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி உள்ள 
கடதகள்ை விளிம்புநிடை வாழக்டகமீது, கிராமத்து 
வாழக்டகமீது, ஏடழ விவொயிகள்மீது ஒரு பரிவு 
இருக்கும், ொதிய அடமப்புக்கு எதிரான, 
ஒடுக்குமுடறக்கு எதிரான ஒரு குரல் இருக்கும். 
எல்ைாசம அந்த வாழக்டகயின் பகுதிகளாத்தான் 
இருக்கும்.

‘சதக்கத்தி ஆத்மாக்கள்’ கடதயக்கூைச 
சொல்ைைாம். அதுை பிரசொரம் இருந்தாக்கூை 
அது கடையாத்தான் இருக்கு.

‘விடிகிற சநரஙகளுக்குப் பிறகு’ வந்த கடதகள் 
குறிப்பா உஙகசளாை நான்காவது சதாகுப்பான 
‘இரவுகள் உடையும்’ சதாகுப்புை இைம்சபறறுள்ள 
எல்ைாக் கடதகளுசம சநரடியாகப் பிரசொரம் 
பண்ற  கட த கள் த ான் .  அ ச ந க ம ா க ப் 
படைப்பிைக்கியம் ொர்ந்து உஙககிடைப் 
சபெசவண்டிய விஷயம் இதுதான். இடத 
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டமயப்படுத்திப் சபெறது முக்கியமானதா 
இருக்கும் இல்டையா? என்று ஒரு சபன்னம்சபரிய 
சகள்விடயத் தூக்கிப் சபாடுகிறார்கள்.அதறகு 
பகுதி பகுதியாக அவர் சொன்ன பதில்கடளத் 
சதாகுத்தால் இப்படி வருகிறது.

” சுய அனுபவஙகளச ெமூகரீதியான 
அனுபவஙகசளாடு இடணத்து அந்த எதார்த்தத்டத 
சவளிப்படுத்துபடவ தான் என்னுடைய 
சதாைக்ககாைக் கடதகள்னு சநடனக்கசறன்.

எழுதத் சதாைஙகுறசபாது ஒரு சபாதுவான 
ெமூக அக்கடற இருந்துது. ெமூக சநருக்கடிகள், 
கிராம வாழவின் ஏறறத்தாழவுகள் அது 
உருவாக்குகிற வாழவியல் சநருக்கடிகள் குறித்த 
அக்கடறயும் சகாபமும்தான் என் சதாைக்ககாை 
எழுத்துக்கான அடிப்படையாக இருந்தடவ. 
ஆனா அவறறுக்கான காரணம் ,  தீர்வு 
குறித்சதல்ைாம் சபாதிய சதளிவு கிடையாது. 
தீர்வுகள் டவக்கப்பை சவண்டும்ஙகிற புரிதல், 
சதடவ வர்றசபாது எழுத்து இயல்பாசவ 
பிரசொரத் தன்டம சகாண்ைதா மாறிடுது..

இைக்கியம் ஒரு பிரசொர வடிவஙகிற முடிவுக்கு 
நான் எப்சபாதும் வரை. மறறவஙக யாராவது 
அ ப் ப டி ய ரு  தீ ர் ம ா ன த் சத ா ை 
எழுதுனாஙகளான்னும் சொல்ை முடியை. ஆனா 
பிரசசிடனகளப் சபெறசபாசத அதுக்கான 
தீ ர் டவ யு ம்  ச த ை  ச வ ண் டி ய து  ஒ ரு 
எ ழு த் த ா ள னு க் கு ள் ள  த ா ர் மீ க ப் 
சபாறுப்பாயிைறதுன்னு சநனசசென். அந்த 
மாதிரியான என் கடதகள்ை அதறகான சதைல் 
இருக்கும். சவளிப்படையாகசவா மடறமுகமாகசவா 
தீர்வு அந்தப் படைப்புக்குள்ள இருக்கும். தீர்டவப் 
பத்தி சபசும்சபாழுது அது பிரசொரமாகப் 
பார்க்கப்படுதுன்னு சநடனக்கசறன்.

சிறுகடத வடிவத்டத ஒவசவாருவரும் 
ஒவசவாரு விதமாப் புரிஞசிருக்காஙக . 
ஒவசவாருத்தரும் ஒவசவாரு வடகயா 
ச வ ளி ப் ப டு த் து ற ா ங க .  உ ள் ள ை ங கி 
சவளிப்படுத்துதல் அல்ைது உரக்கப் சபசுதல் 
அப்படிஙகிறது சவவசவறு உத்திகள். என் 
கடதகளில் சவளிப்படையான பிரசொரத்தன்டம 
இருந்ததறகுக் காரணம் பிரசசிடனகடளயும் 
அதறகான தீர்டவயும் பறறி சபசியதுதான். இந்தச 
ெமூகம் அடுத்த கடைத்துக்கு எடுத்துக்கிடடுப் 
சபாகனும்ஙகற ஆடெ. இந்த மாதிரியான புரிதல் 
க ா ர ண ம ா க ப்  பி ர ச ெ ா ர த் த ன் டம 
சமசைாஙகிவிடுகிறதுன்னு சநடனக்கசறன்.

ெமூக விமர்ெனஙகடளப் படைப்பாக்குவதறகுப் 
ப தி ை ா  ெ மூ க  வி ம ர் ெ ன ங க ட ள ப் 
படைப்புக்குள்சளசய சநரடியாகப் சபசுவதுஙகிறது 
கடையாக முடியாது. அது ஒரு தத்துவார்த்தப் 
பார்டவ, தத்துவத் சதளிவு சவண்டியதில்டை 
எனச சொல்ை முடியாது. அடதப் பறறிய சதைல் 
இருக்கணும். அடத சநாக்கிப் சபாய்க்சகாண்சை 
இருக்கணும். படைப்பாக்கம்னு வர்றசபாது 

அந்தக் குதிடரடயக் கடிவாளம் சபாடடு 
நிறுத்திடடு, நீஙகதான் ஏறி உடகார்ந்திருக்கணும் 
அப்படின்னு சதா.மு.சி. ரகுநாதன் சொல்வார். 
அதுசபாை ெமூக விமர்ெனஙகள் முடிவுகள் 
இவறடற சநரடியாக முன்டவக்காமல் படைப்பாக 
மாத்துறதுஙகறது அந்தக் கடதகள எழுதின 
க ா ை க ட ை ங க ள் ை  கு ட ற ஞ சு 
சபாயிருந்ததுன்னுதான் நான் நிடனக்கிசறன். 
ஆனா அப்பவும்கூைச சிை கடதகள் அதனதன் 
இயல்புத் தன்டமைசய சவளிப்படடுதுஙகற 
நம்பிக்டகயும் எனக்கு உண்டு.

பி ன் ன ா டி  வ ந் த  ப ட ை ப் பு க ளி ல் 
வாெகர்களுக்கான இைம் படைப்பாளி 
சபசுவதறகான இைமாக மாறிடுது. அது 
நிகழந்திருக்கு. ஆனா நீஙக சொல்ற மாதிரி 
வ ா ெ க னு க் கு  அ வ னு க் கு ரி ய  இ ை ம் 
சகாடுக்கப்படடிருக்கணும். என் பிந்டதய 
கடதகளில் அது இல்டைஙகிறடத நான் 
உணர்சறன். இப்ப எடுத்துக்காடைா ‘காடு’ 
கடதயிை கடைசில் அந்த ஊடரவிடடு இரண்டு 
சஜாடிக் காைடித் தைஙகள் நீஙகிவிடுகின்றனன்னு 
முடியும். அடதசய நான் பிறகாைத்தில் 
எழுதியிருந்தால் சவற மாதிரி எழுதியிருப்சபன்னு 
சநடனக்கசறன்.

சராம்பச சுருக்கமா சொல்றதுன்னா ஒண்ணு 
த ான் ,  க ட டுட ரயிை  ச வளிப் ப டு த் த 
ச வ ண் டி ய ச த ல் ை ா ம்  க ட த க ள் ை 
சவளிப்படுத்துசனாம் . இடவசயல்ைாம் 
கடடுடரகளில் சொல்ைப்பை சவண்டியது. 
சொல்ைப்படடிருந்தா விவாதத்துக்குரியதா 
மாறியிருந்திருக்கும் ஆனா ஒரு கடைப் படைப்புக்கு 
அதறகுரிய நியாயஙகள் பூர்த்திசெய்யப்பை 
சவண்டும். அதில் மாறறுக் கருத்து இருக்க 
முடியாது.”

தன் படைப்பு  குறித்த  மனந்திறந்த 
சுயவிமர்ெனத்சதாடு சஜ.பி.அளித்திருக்கும் 
இந்சநர்காணல் மிக முக்கியமானது.

இந்தக் சகள்வியும் சஜ.பி.யின் இந்தப் பதிலும் 
எழுத்தாளர்கள்,வாெகர்கள் மத்தியில் இன்னும் 
விரிவாக விவாதிக்கப்பைசவண்டியடவ.
அவவிவாதத்துக்கான முன்குறிப்புகடள சஜ.பி.
இப்பதிலிலும் தன் பை கடதகளிலுமாக 
வழஙகியிருக்கிறார்.

இறப்புக்கு முன் அவர் உசசி சவயில் என்சறாரு 
ந ாவடை  எழுதி  முடித்து  அசசு க்குக் 
சகாடுத்துவிடடுச சென்றிருக்கிறார். அடத 
வாசிக்க ஆவலுைன் காத்திருப்சபாம்.

அவர் எழுதி,விடடுச சென்றிருக்கும் , 
சபாக்கிஷஙகளான கடதகடள வாசிப்பதும் 
இ து வ ட ர  வ ா சி க் க ா த வ ர் க ட ள 
வாசிக்கத்தூண்டுவடதயும்விை அவருக்கு சவறு 
என்ன அஞெலி செலுத்திவிை முடியும் நம்மால்?

கைட்டு்ரயாளர : கைரிசல் எழுத்ைாளர
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என்டனக் ’கைா, ’ என்று அன்சபாடு 
அடழக்கிற சவகுஅன்பான சிைரில் பா.
செயப்பிரகாெமும் ஒருவர். இைக்கியத்திறகு அவர் 
பா.செயப்பிரகாெம் என்றால் எஙகளுக்கு அவர் 
சஜ.பி. அவர் சகாடவயிலிருந்சதா செைத்திலிருந்சதா 
சநல்டைக்கு ‘மண்ைை மக்கள் சதாைர்பு 
அதிகாரியாக’ மாறுதைாகி வந்த ெமயம், 
வானம்பாடிக் கவிஞர் ப.கஙடகசகாண்ைான் 
இரண்டு கடிதஙகள் எழுதியிருந்தார். முதல் 
கடிதத்தில் சஜ.பி என்று ஒரு அருடமயான 
நண்பர் சநல்டைக்கு மாறுதைாகி வந்திருக்கிறார், 
அவடர உைசன சென்று பாருஙகள் என்று. 
அப்சபாது நான் எம் .எஸ் .சி .  படித்துக் 
சகாண்டிருந்சதன். சிடதந்து சகாண்டிருக்கும் 
வீடடைத் தூக்கி நிறுத்துசவன் என்னும் 
அ ப் ப ா வி ன்  ந ம் பி க் டக க ட ள ப் 
சபாடிப்சபாடியாக்கி என்டனசய சகால்லும் 
என்னுடைய ஆடெக் கனவான எம்.எஸ்.சியில் 
செர்ந்து படிக்க ஆரம்பித்திருந்சதன். கல்லூரித் 
சதர்வுகசளா என்னசவா, சகாஞெம் நிடறய 
சவடை,  நான் சபாகவில்டை. இரண்ைாவது 
கடிதத்தில்  பயஙகரக் சகாபத்துைன், ‘‘ஏன் ’சஜ.
பி’டயப் சபாய்ப் பார்க்கவில்டை, அவர் 
தனிடமயாய் உணர்வதாக வருத்தப்படுகிறார், ஓடு 
கைா, சபாய் உைசன பார்” என்று எழுதியிருந்தார். 
நான் சபான ெமயம் அவர் ஊரில் இல்டை. 
எனக்கு ஏமாறறமாய் இருந்தது.

அத்சதாடு அவரது மக்கள் சதாைர்பு 
அலுவைகம், மாவடை ஆடசியருக்கு நிகரான 
அதிகாரியான அவருக்சகன்று தனித்த அடற, 
அதில் இரண்டு சதாடைசபசிகள் என 
‘சதாரடணயாய் இருந்தது. அப்சபாசதல்ைாம் 

என்னிைம் இரண்டு சபன்ட இருந்தால் அதிகம். 
எப்சபாதும் பழுப்சபறிய எடடு முழ சவடடிதான் 
உடுத்துசவன். அந்த அலுவைகத் சதாரடண தந்த 
மிரடசி, அவரது உதவியாளர்கள் காடடிய சிறிய 
அைடசியம் எல்ைாம், (ஆனால் அவர்கள்தான் 
பின்னாடகளில் அத்தடன அன்சபாடு 
இருந்தார்கள்) என் கூசெத்டத அதிகப்படுத்தி 
அவடரச ெந்திப்படத ஒத்திப்சபாடடுவிடைது.  

அநத ் ேருக்கம்

வண்ணதாெனிைமும் இந்த என் ெஙகைத்டதச 
சொன்சனன். அவர் எனக்கு சமல் கூசெ சுபாவம் 
சகாண்ைவர். ‘‘அப்படியா நமக்கு அசதல்ைாம் 
ெரிப்படடு வராசத..”என்று சொன்ன நிடனவு. 
ஆனால் ஒரு நல்ை சபாழுதில் சஜ.பிசய 
வண்ணதாெடனத் சதடி வந்துவிடைார். அவர் 
எனக்குச சொல்லி அனுப்பினார். முதல் ெந்திப்பு 
வண்ணதாெனின் ‘அன்பகத்தில்’தான் நைந்தது. 
என்டனப் பார்த்ததும், சஜ.பி.க்கு ஆசெரியம். 
அவர் என் கவிடதகடள வாசித்து விடடு என்டன 
ஆ ஜ ா னு ப ா கு வ ா ன  ஆ ள ா க 
நிடனத்திருப்பார்சபாை. அந்த ஆசெரியத்டதத் 
தன் அன்பான புன்னடகயால் மாறறிக்சகாண்டு 
வாஙக ‘கைா’ என்றார். அந்த அடழப்டப அவர் 
கஙடகசகாண்ைானிைமிருந்து சபறறிருக்க 
சவண்டும். அவர் என்டன அப்படி அடழத்ததில் 
என்டனவிை வண்ணதாெனுக்சக மகிழசசி 
அதிகம், நானும், முதலில் இருந்த தயக்கம், கூசெம் 
எல்ைாம் அந்த ஒறடறசசொல் அடழப்பில் 
எஙசக ா  கடர ந்துவிை ,  உறெ ா கமாகப் 
சபசிக்சகாண்டிருந்சதன். அல்ைது நான்தான் 
அவரிைம் அதிகம் சபசிசனன்.  அவர் 

நினைவேந்தல்

கலாப்ரியா

‘‘செயப்பிரகாெம் எனசறாரு 
மானுடன”
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விடைசபறறுப்சபான பின்  வண்ணதாென், ’’நீ 
யாருைனும் எளிதில் சநருக்கமாகி விடுகிறாய்” 
என்று கூறிக்சகாண்டிருந்தார். அந்த சநருக்கம் 
கடைசி வடர சகைசவ இல்டை. 

ஒவசவாரு மக்கள் சதாைர்பு அலுவைகத்திறகும் 
ஒரு சிறிய நூைகம் டவத்துக்சகாள்ள ஒதுக்கீடு 
உண்டு. அடதப் பயன்படுத்தி அவர் மதுடர, 
சென்டன சபாகும்சபாசதல்ைாம் அருடமயான 
புத்தகஙகள் வாஙகிவந்தார். அப்படி அவர் 
என்னிைம் வியந்துவியந்து சபசிய  தாரா ெஙகர் 
பானர்ஜியின் ‘கவி’, கலீல் ஜிப்ரானின் ‘தீர்க்கதரிசி’, 
தி.ஜா.வின் ‘அம்மா வந்தாள்’ எல்ைாம் வாஙகி 
வருவார். எஙகளுக்குப் படிக்கத் தருவார். நானும் 
வண்ணநிைவனும் தாராெஙகரின் ‘கவி’க்கு 
அடிடம. கவி மறறும் ஜிப்ரானின் கவித்துவமான 
சமாழிநடைடய நான் சஜ.பியின் ஆரம்பக் 
கடதகளில் கண்டிருக்கிசறன்.அந்த நடை 
தவிர்த்தும், அவறறில் இருந்த ஒரு அவைசசுடவதான் 
அவர் தமிழுக்குத் தந்த சகாடை என்சபன். 
சிைருக்கு  அது  குறித்து  அசதல்ைாம் 
சராமாண்டிஸிெம் என்ற விமர்ெனம் இருக்கக் 
கூடும். ஆனால் அடதசயல்ைாம் தாண்டி கரிெல் 
பூமியின் ரத்தமும் ெடதயுமான சதக்கத்தி 
ஆத்மாக்களின் உைடகக் கண் முன்சன 
சகாண்டுவந்திருப்பார். 

்ே.பி.தநத அதிர்சசி

இன்டறக்கும் ‘தாமடர’ இதழில் வந்த 
அம்பைகாரர் வீடு, ஒரு சஜருெசைம் சபான்ற 
கடதகள் அப்சபாது தந்த அதிர்சசிடய எப்சபாதும் 
குடறத்து மதிப்பிை முடியாது. அம்பைகாரர் வீடு 

சபான்ற கடதகடளசயல்ைாம் நிடனவுறுத்துகிற 
‘எம்.டி.வாசுசதவனின் நிர்மால்யமும் அதன் 
டமயப் பாத்திரமான ’சவளிசெப்பாடு’ம்  
பின்னால் வந்தடவ. அப்சபாடதய சநல்டை 
மாவடை மண்ைை மக்கள் சதாைர்பு அலுவைகம், 
ச நல்டை கன்னியாகுமரி ,  தூத்துக்குடி 
மாவடைஙகடள உள்ளைக்கியது. அதனால் 
அலுவைக சவடையாய் அவர் நாகர்சகாயில் 
செல்லும்சபாது ஜீப்பில் உைன் சென்று அஙகிருந்து 
திருவனந்தபுரம் சென்று மடையாளப் பைஙகடளப் 
பார்ப்பது வழக்கம். காயத்ரி மடையாளப்பைம் 
அப்படிப் பார்த்த நிடனவு.

அவருைன் ஜீப்பில் மதுடரக்கு நான், 
வண்ணதாென், வண்ணநிைவன் மூவரும் சென்றது 
பசுடமயாய் நிடனவில் இருக்கிறது. அன்றுதான் 
முதன் முதைாகப் பை வானம்பாடி நண்பர்களான 
தமிழநாைன், சிறபி, புவியரசு, அக்கினிபுத்திரன் 
எல்சைாடரயும் பார்த்சதன். அது இன்டறக்கும் 
அறபுத நடபாகத் சதாைர்கிறது.

அன்டறக்குத்தான் நா.காமராெடனயும் 
முதன்முதைாகப் பார்த்சதன்.அன்டறக்கு முன் 
தினம்தான் அவர் எம் .ஜி .ஆர் புதிதாக 
ஆரம்பித்திருந்த அண்ணா தி,முக.வில் செர்ந்து 
அது அரசியல், இைக்கிய வடைாரஙகளில் சபரிய 
அதிர்சசிகடள ஏறபடுத்தியிருந்தது. சஜ.பி 
அதனால் ெறறு ெைனப்படடுக் காணப்படைர். 
ஏறசகனசவ காளிமுத்து அண்ணா தி.மு.கவில் 
இடணந்திருந்தார். காமராென், காளிமுத்து, 
செயப்பிரகாெம் மூவரும்தான் மதுடரயில் இந்தி 
எதிர்ப்புப் சபாராடைத்டத மாணவர்கள் 
மத்தியில் முன்சனடுத்துசசென்றவர்கள்.



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 டி
சம
்பர்
 2
02
2

12

சஜ.பி., எப்படி தி.மு.க.டவ உடைத்து அண்ணா 
தி.மு.க உருவாக்கப்படைது, அதன் பின்னணியில் 
இருந்தவர்கள் யார் யார் என்ற திடரக்குபின் 
நைந்த செய்திகடள எல்ைாம் சொல்லுவார். எம்.
ஜி.ஆர் விைக்கப்படை செய்தி மாடைமுரசு 
விசெஷப் பதிப்பாக சவளிவந்த அந்த மடழ 
சகாடடும் முன்மாடை சநரத்தில் நான் சஜ.பியின் 
அலுவைகத்தில் இருந்சதன். அப்சபாது அவர் 
என்னிைம் சகடைார், “இது என்ன விடளவுகடள 
ஏறபடுத்தும் என நீஙகள் நிடனக்கிறீர்கள்” என்று. 
நான் சொன்சனன், “சபரிய விடளவு ஒன்றும் 
இருக்காது, ரசிகர்களின் சகாதிப்புகள் நாலு 
நாடகள் வடர இருக்கும் அப்புறம் அது அைஙகி 
விடும்.. இது கடைஞரின் டதரியமான முடிவுதான்” 
என்சறன். ஆனால் அவருைன் சபசிவிடடு வீடு 
திரும்பும்சபாது சநல்டை ஜஙஷனிலும் ைவுனிலும் 
கைவரஙகள் சவடித்திருந்தன.

அது பறறிக் கூற அவரது அடறக்குச 
சென்றசபாது அன்று இரசவ அவர் மதுடர 
சென்று அஙகிருந்து சென்டன சென்றுவிடைார் 
என்ற செய்தி கிடைத்தது. அவர் சநல்டை 
திரும்பியதும் சபாய்ப் பார்த்சதன். “நீஙகள் 
சொன்னது சபாை அவவளவு எளிதாக அைஙகக் 
கூடிய விஷயம் சபாைத் சதரியவில்டை, சிவகாசி, 
மதுடர தஞடெயில் எல்ைாம் சபரிய கைவரஙகள் 
நிகழந்துள்ளன. சிவகாசியில் எம்.எல்.ஏ 
க ாளிமுத்துடவ  அரசினர்  விடுதியில் 
சி ட ற ட வ த் த து ச ப ா ை  ர சி க ர் க ள் 
சூழந்துசகாண்டிருக்கிறார்கள். அவர் ொதுரியமாக 
அஙசகசய ஒரு கண்ைனக் கூடைம் சபாடடு எம்.
ஜி.ஆடர விைக்கும் தீர்மானத்டத நீக்கிக் 
சகாள்ளசவண்டும் எனத் தீர்மானம் சபாடடு 
பத்திரிடககளுக்குச செய்தி சகாடுத்துவிடடு 
மதுடர வந்து விடைார். அந்தச செய்தி 
சென்டனடய எடடியதும், மதுடரமுத்து சபான்ற 
கடசியின் முக்கியத் தடைவர்கள் காளிமுத்துடவ  
எஙகிருந்தாலும் உைசன தன்டனச ெந்திக்கச 
சொல்லி  காவல்துடற மூைம் தகவைனுப்ப, 
நாஞசில் மசனாகரசனா சென்டன வந்ததும் 
முதலில் தன்டனச ெந்திக்கச சொல்லித் தகவல் 
சொன்னாராம். ஆனால் காளிமுத்து சநராகக் 
கடைஞரிைம் சென்றிருக்கிறார் உண்டமயில் பை 
ஊர்களில் நைக்கும் கைவரஙகள் குறித்து 
தடைவருக்குச ெரியான தகவல்கள் வரவில்டை 
சபாலும் என்று காளிமுத்துவும் எஸ்.டி.
எஸ்சும்தான் அவரிைம் முதலில் சொன்னார்களாம். 
இந்த நாைகஙகடளசயல்ைாம் வருத்தமாகச 
சொல்லிக்சகாண்டிருப்பார். கடசி உடைகிறசத 
என்ற வருத்தம் அதில் சதானித்தது.

தீவிை இைதுசாரி ஆனார

அடிப்படையில் திராவிை இயக்கத்தின் 
சகாள்டககளுக்கும் இைது ொரிச சிந்தடனகளுக்கும் 

சபரிய சவறுபாடுகள் கிடையாது. அதனால் 
சஜ .பி  பின்னாளில் தீவிர இைதுொரி 
மசனாபாவத்துைன் இயஙகி, மனஓடெ இதழிடனத் 
சதாைஙகி சவறறிகரமாக நைத்தினார் . 
உண்டமயில் பா.செயப்பிரகாெம் சூரியதீபன் 
ஆன சபாசத அவருக்குள் இந்த மாறறஙகள் 
சதான்றிவிடைன. அல்ைது அவருக்குள் 
ஏறசகசனசவ உள்ளுடறசவப்பமாக இருந்த 
கருத்துக்கள் சூரிய தீபமாக சவளிப்பைத் 
சதாைஙகின எனைாம். எதுஎப்படிசயா.. காதல் 
கவிடத எழுதிக் சகாண்டிருந்த என் கவிடதகளின் 
சபாக்டகச ெமுதாயம் சநாக்கித் திருப்ப டவத்தடவ 
அவருடைய சிந்தடனகளும், படைப்புகளும் 
உடரயாைல்களும்தான்.

என் கவிடதகடள என் சநாடடுப்புத்தகத்திசைசய 
வாசித்த அவர் அடவ பறறி ஒரு கடடுடர எழுதி, 
“ கைாப்ரியாவின் சதாடடில் இல்ைாத 
குழந்டதகளுக்கு ஒரு தாைாடடு” என்று 
கவித்துவமான தடைப்பிடடு, ‘தீபம்’ இதழுக்கு 
அனுப்பிடவத்தார். அது பிரசுரமாகவில்டை. 
அடத என்னிைசம தந்துவிடைார். இன்னும் 
பத்திரமாக இருக்கிறது.அதில் சிை வரிகடள என் 
முதல் சதாகுப்பாகிய ‘சவள்ளம்’ சதாகுப்பில் 
செர்த்துக்சகாண்சைன்.

்வாழநது சாதிதத்வர

உண்டமயிசைசய அவடரப் சபான்றவர்களின் 
தாைாடடும் பாராடடும், வழிகாடைலுசம 
என்டன இன்றுவடர உறொகத்துைனும் ஓரளவு 
உ ரு ப் ப டி ய ா க வு ம்  எ ழு த ட வ த் து க் 
சகாண்டிருக்கின்றன. அவர் அமரரான இந்த 
2022  அக்சைாபருைன் அவர் எஙகளுக்கு 
அறிமுகமாகி அடர நூறறாண்டு ஆகிறது. 
(ெரியாகச சொன்னால் 51 ஆண்டுகளாகிறது) 
நிடனத்துப்பார்க்டகயில் இது மிக நீண்ை 
காைகடைம்தான். இந்த அடர நூறறாண்டுக் 
காைமும் அவர் எழுதிக்சகாண்சைதான் இருந்தார். 
ஒ ரு  ஐ ரீ ஷ்  ச ெ ா ல் ை ா ை ல்  உ ண் டு , 
“முப்பதாண்டுக்காைம் காைத்சதாடு ஒரு  
படைப்பாளி செல்வாசனனில் அவன் நிசெயம் 
சிறந்த படைப்பாளி” என்று. தமிழில் அடத உறுதி 
செய்தவர்கள் பைருண்டு எனினும் பா .
செயப்பிரகாெம் ஒரு படைப்பாளி மடடுமல்ை, 
நல்ை மனிதரும் கூை. காஜி நஜ்ருல் இஸ்ைாம் 
என்ற வஙகாளக் கவி பறறி “நஜ்ருல் என்சறாரு 
மானுைன்” என ஒரு பிரபைமான நூல் உண்டு. 
அது சபாை “செயப்பிரகாெம் என்சறாரு 
மானுைன்” என ஒரு நூல் சவளியிடுமளவுக்கு 
சஜ.பி வாழந்து ொதித்தவர்.

கைட்டு்ரயாளர : கைவிஞர
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கதைாழர் பா.செயப்பிரகாெம் 
ெ லி க் க ா த  உ ட ழ ப் பு க் கு ச 
சொந்தக்காரராக இருந்தார். அவரும் 
மதுடர தியாகராஜர் கல்லூரியில் 
மு து நி ட ை  ப ட ை ப் ப டி ப் பு 
ப டி த் து க் சக ா ண் டி ரு ந் த 
காைத்தில்தான் 1965இல் நைந்த இந்தி 
எதிர்ப்புப்  சபார ாடைத்தில் 
கைந்துசகாண்டு சிடற சென்றார். 
கல்லூரியில் விரிவுடரயாளராக 
இருந்தசபாதுதான், தன் கிராமத்து 
அனுபவத்டத, மக்களின் உறவு 
ொர்ந்த விஷயஙகடள எழுதிய 
சிறுகடதகள் இன்டறக்கும் அவடரத் 
தறகாை இைக்கியத்தில் பைமான 
ஆளுடமயாக நிடை நிறுத்த 
உதவுகிறது. அவரும் முழுக்கமுழுக்க 
கரிெல் மண்ணின் மனிதர்கடள 
எழுதினார் என்றாலும், எழுத்தாளர் 
கி . ர ா ஜ ந ா ர ா ய ண னி ன் 
எழுத்துகளிலிருந்து மாறுபடடு, 
கவிடதடயப்சபால் சகாஞசும் 
நடையில் உடழக்கும் மக்கடள 
இனம் கண்டு அவர்கடளக் 
கடதயாகச சொன்னார். அதனால் 
இைக்கிய உைகில் தனக்கான 
இைத்டத அவரால் நிடைநிறுத்த 
முடிந்தது. அவரும் மக்கடளத் 
தனித்தனியாக பிரித்து எழுதவில்டை. 
கரிெல் இைக்கியம் என்ற ஒன்டற 
வடகப்படுத்தும்சபாது அவரது 
பஙகளிப்பு தனித்தன்டமசயாடு 
வாடகசசூடியது. அந்த சநரத்தில் 
அவரது  மூன்று  சிறுகடத த் 
சதாகுப்புகள் வந்தன. முதலில் வந்த 
சதாகுப்டபப் படித்துவிடடு சதர்ந்த 
வாெகர் வடைம் சகாண்ைாடியது. 
“காடு” சிறுகடதத் சதாகுப்பு 
வந்தபிறகு, ஒரு சஜருெசைம், 
கிராமத்து ராத்திரிகள் என்ற 
சிறுகடதத் சதாகுப்புகள் வந்தன. 

நினைவேந்தல்

தைக்ணசன்

ததாழர் பா.செயப்பிரகாெத்திற்கு 
வீர வணககம்
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பா.செயப்பிரகாெம் தமிழ இைக்கியப் பரப்பில் 
தனியிைம் பிடித்தார்.

எழுத்தாளர் காண்சைகர், ‘ஆகாய ஊக்கியில் 
கழுகு பறந்தாலும், அதன் பார்டவ பூமியின்மீது 
தான் இருக்கும்’ என்பார். அடதப்சபாை சதாழர் 
பா.செயப்பிரகாெம், தான் வாழந்த மண்டணயும் 
பார்த்தார் . அம்மணலின் ஒதுக்கப்படை 
மனிதர்கடளயும் கண்ைார். தலித் மக்கசளாடு 
உறவாடி, ‘தாலிக்குப் பூசசூடியவர்கள்’ என்ற 
படைப்டபயும் சகாடுக்க முடிந்தது.

புதிய்வரகளுக்கு முன்னுரிரம

சதாழர். பா. செயப்பிரகாெம் மார்க்சியத்தின் 
பால் தன்டன ஒருஙகிடணத்துசகாண்ைவர். 
மார்க்சிய சைனிய இயக்கமான மக்கள் ஜனநாயகக் 
கழகம், பா.செயப்பிரகாெத்டத ஆசிரியராக 
சகாண்டு ‘மனஓடெ’ இதடழக்சகாண்டுவந்தது. 
இதழ நின்றுசபாகும் வடரயிலும், ‘சூரியதீபன்’ 
எ ன் ற  ச ப ய ரி ல்  சி று க ட த க ட ள யு ம் 
கடடுடரகடளயும் எழுதினார். மனஓடெ இதழ 
எளிடமயான அழகியலும் உள்கடைடமப்பும் 
குடறயாமல் சகாள்டகப் பிடிப்புசகாண்ை 
மக்கள் கடை இைக்கிய இதழாக வந்தது. அதுவும் 
சொன்ன சததியில் வந்தது மறசறாரு சிறப்பு. 
அதன் ஆசிரியர் பா.செயப்பிரகாெம், புதிய 
எழுத்தாளர்களுக்கு முன்னுரிடம சகாடுத்தார். 
வளர்ந்துவரும் எழுத்தாளர்களின் இைக்கிய 
அனுபவஙகடள எழுதடவத்தார். நானும் இரண்டு 
சிறுகடத கடள  அனுப்பி  டவத் சதன் . 
‘சதர்ந்சதடுக்கப்படை கடதயின் சிறப்சபன்ன? 
சதர்வாகாத கடதக்குக் காரணசமன்ன?’ என்று 
இரண்டு கடிதஙகடளச சிரமம் பாராது 
எழுதியிருந்தார். அவரும் மக்கடள முன்சனடுக்கும் 
அ ர சி ய லி ல்  ஆ ர் வ ம ா க  இ ரு ந் த ா ர் . 
ஈழப்பிரசெடனக்காக, தன் கருத்திறகு எழுத்து 
வடிவம் சகாடுத்தார் .  சமலும் மக்கள் 
பிரசெடனக்காக நடைசபறும் தர்ணா , 
ஆர்ப்பாடைம் என்று கைந்துசகாண்டு சகாஷஙகள் 
எழுப்பி கரஙகடள உயர்த்தியவர் அவர்.

1 9 6 5 இல்  நை ந் த  இ ந்தி  எதி ர்ப்புப் 
சபாராடைஙகளில் தடைடம தாஙகியவர்களில் 

பா.செயப்பிரகாெமும் ஒருவராக இருந்தார். 
அவசராடு செர்ந்தவர்கள் திராவிை முன்சனறறக் 
கழகத்தில் செர்ந்து பஙகளிப்பு செய்தசபாது, 
அ வ ர்  ம ா ர் க் சி ய க்  ச க ா ள் டக ட ய 
ஏறறுக்சகாண்ைவர். அதிலிருந்து தமிழத் சதசியம், 
ஈழப் சபாராடை நிகழவு என நகர்ந்தார்.

சாதி, மதம், இனஙகரைக் கைநத்வர

 மார்க்சிய கருத்தாக்கஙகடள உள்வாஙகிய 
பா.செயப்பிரகாெம், ‘சூரியதீபன்’ என்ற சபயரில், 
இைதுொரி சிந்தடனத் தளத்தில், இரவுகள் 
உடையும், மூன்றாவது முகம் சபான்ற சிறுகடதத் 
சதாகுப்புகடளக்சகாண்டு வந்தார்.

 பா.செயப்பிரகாெம் ொதி, மதம், இனஙகடளக் 
க ை ந் து  தன்டன  நிடை நிறு த் தி யவ ர் . 
தன்டனப்சபாை மறறவர்கடள சநசித்தவர்.

கரிெல் எழுத்தின் முன்சனர் என்பார்கள் 
எழுத்தாளர் கி.ராஜநாராயணடன. அவர் மீது 
அைாதி பாெம் டவத்திருந்தார் பா.செயப்பிரகாெம்.

பா.்ச.பரைப்புகள் ேமக்கு்ச ் சாநதமானது

யார் எடதச சொன்னாலும் சதாழர் பா.
செயப்பிரகாெம் ,  தனது பஙகளிப்பாக 
விடடுசசென்ற நாவல்கள், சிறுகடதகள், 
கடடுடரகள், சதாகுப்பு நூல்கள், சமாழிசபயர்ப்பு 
எல்ைாம் நமக்குச சொந்தமானது. அடதயும் மரண 
ொத்திரமாக எழுதினார். எழுதிடவத்தடத 
அவரது மகன், தனது தந்டதயின் அஞெலிக் 
கூடைத்தில் கண்கைஙக வாசித்தார். என் 
உைலுக்கு யாரும் மாடையிை சவண்ைாம். யாரும் 
கண்ணீர் சிந்த சவண்ைாம். சமளதாளம் 
சவண்ைாம். மதம், இனம், ொதி ெைஙகுகள் 
எதுவும் செய்யக்கூைாது. என் உைடைத் 
தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்குத் தூக்கி 
சகாடுத்திை சவண்டும், என்று எழுதிச சென்றவர் 
பா.செ.

சதாழர் பா. செயப்பிரகாெம் அவர்களது இறுதி 
மரியாடத அவவாசற நைந்தது.

அவரது இறுதியாத்திடரக்கு மாநிைம் முழுவதும் 
இருந்தும் வாெகர்கள், எழுத்தாளர்கள், 
பதிப்பாளர்கள் என ஆணும் சபண்ணுமாய் 
வந்திருந்தனர். விளாத்திகுளம் ஊர் அம்மன் 
நகரில் எல்சைாரும் கூடியிருக்க ,  மணி 
பதிசனாண்ணடரக்கு அஞெலி கூடைம் 
ச த ாைஙகியது .  பி ற கு  ச த ா ழ ர்  ப ா .
செயப்பிரகாெத்தின் உைலுக்கு சிவப்பு சபார்டவப் 
சபார்த்தப்படைது. சதாழர் செயப்பிரகாெத்திறகு 
வீர வணக்கம். வீர வணக்கம் என்ற சகாஷம் 
சவளிவராண்ைாவில் எதிசராலித்தது. சதாழரின் 
உைல், தமிழநாடு அரசு அமரர் ஊர்தியில் 
ஏறறப்படைது. ஊர்தியும் சமல்ை நகந்து, 
சமதுவாக, மடறந்துசபானது.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர

நூலுககு, புத்ைகை மதிப்பு்ர 
அல்லது நூல் அறிமுகைம 
வசய்து அனுப்புகிற 
எழுத்ைாளரகைள் 500 
வாரத்்ைகைளுககு மிகைாமல் 
இருப்்பது மட்டுமின்றி, அந்ை 
நூலின் ஒரு பிரதி்யயும 
ைவறாது கைாக்கை முகைவரிககு 
அனுப்பி்வககுமாறு 
ககைட்டுகவகைாள்கிகறாம.

– ஆசிரியர்

அறிவிப்பு
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நினைவுப் பதிவு

துரை. அறி்வழகன்
haridurairaj23@gmail.com

மரமும் 
விமதயும்

‘ெண்பர்களில் நான்’ நூலின் முன்னுடரயில் 
‘நண்பர்களில் நான் குசபரன்’ என்று சொல்லுவார் 
கி. ராஜநாராயணன். சிறிது மாறறி ‘சதாழர்களில் 
நான் குசபரன்’ என்று நானும் சொல்லிக்சகாள்ள 
முடியும்.

அதீத உணர்வுஎழுசசியில் நான் இருந்த 
காைகடைம், எண்பதுகளின் இறுதி. கல்லூரி 
இறுதி ஆண்டு படித்துக்சகாண்டிருந்சதன். 
தமிழநாடு அடமப்புக் கமிடடியும், அவர்களின் 
கைாசொர இதழான ‘மனஓடெ’ இதழும் 1987-இல் 
எனக்கு அறிமுகமானது.

சூரியதீபன் அவர்கடள சநாக்கி என்டன 
அடழத்துசசெல்லும் திறவுசகாைாக அடமந்தது 
மனஓடெ இதழ அறிமுகம். மனஓடெ இதழாசிரியர் 
சூரியதீபனின் அறிமுகத்திறகுப் பின்னசர கரிெல் 
எழுத்தாளர் பா.செயப்பிரகாெமும் அவரது 
படைப்புகளும் எனக்கு அறிமுகமானது.

நண்பர்களுைன் இடணந்து ‘சுருதி’ எனும் 
சிறறிதடழ நைத்திக்சகாண்டிருந்த நாடகள். அசத 
காைகடைத்தில் வியாகுைன், அசைக்ஸ், நான் 
மூவரும் இடணந்து ‘அவர்களுக்காக’ சிறுகடதத் 
ச த ா கு ப் பி ட ன யு ம்  ச வ ளி க் சக ா ண் டு 
வந்திருந்சதாம்.

இைக்கியப் பூமணம் அரசியல்பறடவகளின் 
உறடவக் சகாண்டுவந்து செர்த்தது. புரடசிப் 
பண்பாடடு இயக்கம், புரடசிகர இடளஞர் 
முன்னணி சபான்ற இைதுொரி ‘மா-சை’ 
அடமப்புகள் சதவசகாடடை, காடரக்குடிப் 
பகுதிகளில் எண்பதுகளின் இறுதியில் சவர்விைத் 
சதாைஙகின.

விரதயாக விழுநத சிநதரன

விடளநிைத்தில் விழுந்த  விடதயாக 
இைதுொரிசிந்தடன எனக்குள் பயிரானது. 
புரடசிகர இடளஞர் முன்னணி அடமப்பின் 
சதவசகாடடை கிடளச செயைாளர் ‘சதாழர் 
அரிமா’ அவர்கள் அறிமுகமானார். சென்டன 
சென்று மனஓடெ இதழின் ஆசிரியர் ‘சதாழர் 
சூரியதீபன்’ அவர்கடளச ெந்திக்க வழி அடமத்துக் 
சகாடுத்தார். சிறறிதழகளின் மீது எனக்கு இருந்த 
வசீகரஈர்ப்பு சென்டன சநாக்கி என்டன 
இழுத்துசசென்றது.

நண்பர்களுைன் இடணந்து சவளியிடை 
‘அவர்களுக்காக’ சிறுகடதத் சதாகுப்பு குறித்து 
‘தீக்கதிர்’ இதழில் இரண்டு முழு பக்கஙகளுக்கு 
விரிவாக ஒரு மதிப்புடர எழுதி இருந்தார் சதாழர் 
கந்தர்வன். பிரமிப்பும், பரவெமும் டதைப் பூசொக 
ஒடடிக்சகாண்ைது. நண்பன் வியாகுைன் என்ற 
அருளுைன் சென்டன சென்று அசொகமித்திரடனக் 
ெந்தித்து அப்சபாழுதுதான் திரும்பிஇருந்சதன். 
அந்த நாடகளில் பல்சவறு இதழகளில் நூல் 
மதிப்புடரகள் எழுதிக் சகாண்டிருந்தார் 
அசொகமித்திரன். சிறுகடதத் சதாகுப்டப அவர் 
டகயில் செர்த்த டகசயாடு நான் மடடும் 
தனியாகச சூரியதீபடனச ெந்திக்கக் கிளம்பிசனன்.

அரசியல் இயக்கத்தின் ஆதார சிந்தடனடய 
மக்களிைம் சகாண்டுசெர்க்க சிறந்த வழி ‘கடை 
- இைக்கியஙகள்’ என்படதச சிறப்பாக 
உணர்ந்தவர்கள் ‘மா-சை’ அடமப்பினர்.

‘மனஓடெ’ சதாழர்கள் சூரியதீபன், வெந்தன், 
சபருமாள் முருகன் என்ற இளமுருகு, ெஙகர் என்ற 
திருஞானம் ஆகிசயார்களின் சதாழடம 
கிடைத்தது.
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சூரியதீபடனச ெந்திக்கும் முன்னர் வெந்தன் 
அவர்களின் அறிமுகம்தான் முதலில் கிடைத்தது. 
சென்டன சென்ற பை நாடகளில், சிை நாடகள் 
மடடுசம என்னால் சூரியதீபடனச ெந்திக்க 
முடிந்தது. பறறாக்குடறயான சநரத்துைன் அவரது 
பணி சநருக்கடி அடமந்திருந்தது. சூரியதீபடனச 
ெந்திக்க வாய்ப்பு இல்ைாத நாடகளில் சதாழர் 
வெந்தன் அவர்களுைன் அமர்ந்து மனஓடெ 
இதழுக்கான சமய்ப்பு பார்க்கும் பணிடயச 
செய்சவன்.

சென்டன செல்லும் நாடகளில் சபருமாள் 
முருகனின் அடறயில்தான் தஙகுசவன். ‘மனஓடெ’ 
அலுவைகத்திறகு அருகாடமயில் அடமந்திருந்தது 
அவரது  அடற .  ஆைந்தூர்  பகுதியில் 
திருஞானத்துைன் தனி வீடு எடுத்து சபருமாள் 
முருகன் தஙகியிருந்த நாடகள் வடர அவரது 
இருப்பிைம் தான் எனது தஙகுமிைமாக இருந்தது. 
ஆைந்தூர் வீடடில் இருக்கும்சபாது தான் 
சபருமாள் முருகன் ‘ஏறுசவயில்’ நாவடை எழுதி 
சவளியிடைார்.

படைப்பு மனம் சபருமாள் முருகனுக்குள் 
மைரத் சதாைஙகிஇருந்த நாடகளில் அதடனக் 
கூர்டமப்படுத்தும் ஏராக இருந்தவர் சூரியதீபன். 
நாவல் உருவாக்கத்திறகான சூழடை அடமத்துக் 
சகாடுத்தவர் திருஞானம்.

பின்னர், சபராசிரியர் சுசரஷ், திருப்பூர் 
சகாவிந்தராஜ் (‘பெடை’ எனும் சிறப்பான 
சிறுகடதத் சதாகுப்பின் ஆசிரியர்), ஈசராடு 
இளந்சதன்றல் எனத் சதாழடம வடைம் 
விரிவடைந்தது.

‘மனஓடெ’ இதழில் எனது படைப்புகள் 
சவளியாகத் சதாைஙகியது. “உஙகளுக்கு 
சநருக்கமான உணர்வுகடள படைப்பாக்குஙகள்” 
என்று ஒருமுடற சதாழர்  சூரியதீபன் 
சநர்சபசசின்சபாது சொன்னார். அடத என் 
படைப்பு குறித்த மதிப்பீடடு விமர்ெனமாக 
எடுத்துக் சகாண்சைன்.

காடரக்குடி சதாழர் திராவிைச செல்வன் 
ஒருமுடற ஆடசைா வாஙகுவதறகுப் புனலூர் 
ச ென்ற ா ர் .  அ ப்சப ாழுது  அவருைன் 
பயணித்தசபாது கிடைத்த ஒரு செய்திடய 
அடிப்படையாகக் சகாண்டு கடத எழுதி 
மனஓடெக்கு அனுப்பியிருந்சதன். அக்கடதடய 
வாசித்த பிறகு சதாழர் சூரியதீபன் செய்த 
விமர்ெனம்தான் சமறகுறிப்பிடைது.

வாசிப்பும், எழுத்தும் புதுப் புதுத் திடெகள் 
சதடி சிறகு விரிக்கத் சதாைஙகின.

என் அனுப்வப் பதிவு

அக்காைக் கடைத்தில், சபரியார் மாவடைப் 
பகுதியில் ‘தமிழநாடு அடமப்புக் கமிடடி” 
இயக்கம் செல்வாக்கு சபறற அடமப்பாகச 
செயல்படடுக்சகாண்டிருந்தது. ஆறுமாத காைம் 

அப்பகுதி மக்களுைன் தஙகியிருந்து கூலிவிவொய 
மக்களின் வாழவியல் அனுபவம் சபற சதாழர் 
சூரியதீபன் வழிஅடமத்துக் சகாடுத்தார். அந்த 
அனுபவப்பதிவு மனஓடெ இதழில் சிை மாதஙகள் 
‘சமடைஙகாடடு ஓடெகள்’ எனும் தடைப்பில் 
சதாைராக சவளிவந்தது.

2009-ல் ‘மனஓடெ’ இதழ சதாகுப்பு - 
கடடுடரகள்’ எனும் சதாகுப்பு நூலிடன சதாழர் 
சூரியதீபன் சவளியிடைார் .  சதாழடம 
சவளியீைாக 552 பக்கஙகளில் அந்தத் சதாகுப்பு 
நூல் சவளிவந்தது. 1981 முதல் 1991 வடர 
சவளிவந்த மனஓடெ இதழ கடடுடரகளின் 
சமாத்த சதாகுப்பு அந்த நூல். என்னுடைய 
‘சமடைஙகாடடு ஓடெகள்’ கடடுடரயும் அதில் 
இைம் சபறறிருந்தது.

சதாகுப்புநூலில் எனது கடடுடரக்கு ஒரு சிறிய 
முன் குறிப்பு எழுதியிருப்பார் சதாழர் சூரியதீபன். 
முன்குறிப்பு கீழக்காணுமாறு அடமந்திருந்தது:

“கிராமப்புற விவொயிகள், விவொயக் கூலிகள், 
நகர்ப்புறத் சதாழிைாளிகள் ஆகிசயாரிைமிருந்து 
விைகிசய நிறகிறார்கள் இன்டறய கடைஞர்கள். 
இயல்பாகசவ மக்களின் மத்தியில் வாழுகிற 
வாழக்டக, அள்ளஅள்ளக் குடறயாத அனுபவ 
அடெய பாத்திரத்டதத் தருகிறது. அனுபவஙகள் 
கடையாகின்றன.

புரடசிகரத் சதாழர்களால் திரடைப்படை 
கிராமப்புற உடழக்கும் மக்களிடைசய சென்று, 
வ ா ழ ந்து  ச ப ா ர ாடை  வீ ச சு க் கடளக் 
கடைத்சதறிப்பாக்கி இருக்கிறார் இந்த எழுத்தாளர். 
இத்தடகயப் படைப்பு தமிழில் இதுசவ முதல் 
அடிடவப்பு எனைாம்.”

சநர்மடற விமர்ெனத்டத உரத்த குரலிலும், 
எதிர்மடற விமர்ெனத்டத சமல்லிய குரலிலும் 
சபசுவடதக் கடையாகக் சகாண்டிருந்தவர் 
சதாழர் சூரியதீபன்.

“மஞெக் காடடை மைரச செய்த டககள்; 
நாசசிவைசு, கூத்தம்படடி…சபான்ற கிராமத்து 
கருடவ அைர்த்திக்குள் பூத்து நின்று ஒளி வீசிய 
மின்னடைாம் பூசசிகள்; சநாய்யல் ஆறறுப் 
பகுதியில் இருந்து புறப்படை சிறு பறடவகளின் 
குரல்; கரும்புக் காடடின் இனிப்பு மணம்….. 
இப்படி சவறு ஒரு உைகின் வாழவியல் எனக்குள் 
பதியமாக காரணமாக இருந்தவர் சூரியதீபன்.

‘பாதல் ெர்க்கார்’ நாைகவிழா திருசசியில் 
நடைசபறறசபாது நிகழசசிக்கு ‘மனஓடெ’ 
ொர்பாக நானும் ஈசராடுத் சதாழர் இளந்சதன்றலும் 
சென்றுவந்சதாம். அந்த நிகழவு குறித்த சதாகுப்புப் 
பதிவிடன ‘மனஓடெ’ இதழில் பிரசுரம் செய்தார் 
சதாழர் சூரியதீபன். முறசபாக்கு இயக்கஙகள் 
மடடுமல்ைாமல் தன்னார்வ இயக்கஙகளின் 
கடைக்குழுக்களும் அந்த  நிகழசசியில் 
கைந்துசகாண்டிருந்தன. இைதுொரிச சிந்தடனயின் 
கூர்முடனடய மழுஙகசசெய்யும் ெக்திகள் குறித்து 
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சூரியதீபனிைம் செதுக்கப்படை தத்துவார்த்த 
பார்டவ இருந்தது.

மூன்றாம் பரிமாணம்

‘கடை கடைக்காக’, ‘கடை மக்களுக்காக’ என 
இரு துருவப் பார்டவகடள கடரத்து ஒன்றாகப் 
பார்க்கும் ஒரு புதிய மூன்றாம் பரிமாணப் 
பார்டவ சூரியதீபனிைம் இருந்தது.

‘எள்ளு சபாளந்தாப் சபாை தீர்ப்பு 
சொல்லிடைாரு’ என்று கிராமப்புறஙகளில் ஒரு 
சொைவடை சொல்வார்கள். அப்படி ஒரு 
தீர்ப்டபச சொல்ை முடியாது என்பசத அந்தச 
சொைவடையின் மடறசபாருள்.

மக்கள் கடை இைக்கியக் கழகத்தின் பண்பாடடு 
இதழான ‘புதிய கைாசொரம்’ இதழ சதாழர்களுைன் 
ஒருமுடற கருத்தியல் விவாதம் நடைசபறறது. 
அப்சபாழுது சூரியதீபன் சதாகுத்து முன்டவத்த 
கருத்துக்கள் சமறசொன்ன சொைவடைடய 
சமய்ப்பிக்கும் வடகயில் அடமந்திருந்தது.

‘முன்றில்’ சிறறிதழ ஏறபாடு செய்திருந்த 
கருத்தரஙகம் என்று நிடனவு. அந்த கூடைத்தில் 
உடர நிகழத்தினார் சூரியதீபன். அஸ்வசகாஷ், 
ஞானக்கூத்தன், வீர ெந்தானம் ஆகிசயார் கைந்து 
சகாண்ை கூடைம் அது. சூரியதீபனின் உடரக்குப் 
பின்னர் எழுப்பப்படை சகள்விகளுக்கு அவர் 
பதில் சொன்ன விதம் அவரது பண்படை 
இைக்கிய முகத்டதக் காடடுவதாக இருந்தது.

இயக்கம் அடமத்துக்சகாடுத்த தத்துவார்த்தப் 
பார்டவயுைன், ஒரு வயல் வரப்பில் நைக்கும் 
ைாவகத்துைன் இருக்கும் சூரியதீபனின் இைக்கியப் 
பார்டவ.

மனஓடெயின் விநிசயாகப் சபாறுப்பாளராக 
மதுடரப் பகுதியில் செயல்படைவர் சதாழர் 
சகாபால். அவர் தஙகியிருந்த அடறயில் அடிக்கடி 
இைக்கிய உடரயாைல் நிகழும். சூரியதீபன் 
ஒருமுடற கைந்துசகாண்ைார். இைக்கியப் 
படைப்புகளின் உள்ளைக்கம் மறறும் வடிவம் 
குறித்து அன்று சூரியதீபன் சபசிய முடறயில் 
எதிர்நிடையில் இருந்தவர்களும் அவரது 
கருத்துக்களால் கவரப்படைடத சநரடியாகப் 
பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.

“நதிக் கடரயில் அடமந்த தாஜ்மகாலின் அழகு 
எழுத்தில் ஏறபடுத்தும் அபூர்வ உணர்விடன 
சநரடியாக பார்க்கும்சபாது சபற முடியாது,” 
என்று அடிக்கடித் தன் சபசசில் சொல்வார் 
சூரியதீபன். ‘கி.ரா’ எழுத்தில் காடடும் கரிெல் 
மண்ணின் வாெடனடய சநரடியாக அந்த 
மண்ணில் நான் கால் பதித்தசபாது அடைய 
முடியவில்டை.

“சஜருெைம், காடு, தாலியில் பூசசூடியவர்கள், 
இடவகள் தான்ைா அவசராை எழுத்துக்க,” என்று 
ஒருமுடற சகாணஙகி சநர்சபசசில் சொன்னார். 
அசத உணர்டவப் பின் வந்த நாடகளில் 

சூரியதீபனும் அடைந்தார் என அறிய முடிந்தது.

2003 அல்ைது 2004-ன் சதாைக்கம் என்று 
நிடனவு. காடரக்குடி ‘கம்பன் மணிமண்ைபத்தில்’ 
புத்தகக் கண்காடசி நடைசபறறது. அந்த 
நாடகளில் ஒருஙகிடணந்த இைக்கிய ஆர்வைர்கள் 
கண்காடசிடயப் பிரம்மாண்ைமான முடறயில் 
நைத்தினார்கள். ஒவசவாரு நாள் மாடையிலும் 
பல்சவறு ஆளுடமகளுைன் வாெகர்கள் 
உடரயாடும் நிகழசசி நடைசபறும். எழுத்தாளர் 
சூரியதீபன், கவிஞர் யுகபாரதி வந்திருந்தார்கள். 
சூரியதீபனும் அவருைன் வந்திருந்த சதாழர் 
வெந்தனும் தஙகுவதறகுப் பயணிகள் விடுதியில் 
ஏறபாடு செய்யபடடிருந்தது. அன்னம் பதிப்பக 
சவளியீடடில் சூரியதீபனின் ‘நதிசயாடு சபசுசவன்’ 
கவிடத நூல் சவளிவந்திருந்த தருணம்.

அைசியல பாரர்வயில மாறறம்

ஒரு மாடையில் நானும் நண்பர் காதரும் 
சென்று சூரியதீபடனச  ெ ந்தித்சத ாம் . 
கவிடதநூடைக் சகாடுத்துவிடடு நீண்ை சநரம் 
உடரயாடினார். ‘மீள் சிறகு’ இதழ தயாரிப்புசவடை 
ச க ா ண ங கி யி ன்  மு ன் மு ய ற சி யி ல் 
நைந்துசகாண்டிருந்தது .  சூரியதீபனின் 
அரசியல்பார்டவ மாறியிருந்தது. கரிெல்மண்ணின் 
படைப்பு மனநிடைடய விடடு சவகுதூரம் 
விைகிவிடை ஆதஙகம் அவரது சபசசில் 
சவளிப்படைது.

கவிடத நூல் குறித்து சகாணஙகியின் சமாழியில் 
சிறு மதிப்புடர எழுதும்படி எஙகளிைம் சகடடுக் 
சகாண்ைார்.

‘கவிடத என்பது உரத்துப் சபொத சமௌனம்’ 
என்று குறிப்பிடுவார் சூரியதீபன். அவருைனான 
கடைசி ெந்திப்பில் அவரது உள்ளார்ந்த சமாழியில் 
உடரயாடினார்.

‘மனஓடெ’ எனும் மரமும் அதன் ஆணிசவராக 
இருந்த சூரியதீபனும் இன்று நம்முைன் இல்டை. 
சிை நிடனவுகள் மடடுசம தஙகியுள்ளது.

2003-இல் சதாழர் சூரியதீபனுைன் அடமந்த 
ெந்திப்சப இறுதி சநரடிச ெந்திப்பாக 
அடமந்துவிடைது. சபாருளாதார சநருக்கடி 
காரணமாகப் பதிடனந்து ஆண்டுக் காைம் 
மசைசியாவில் பணி. 2018-ல் உைல்நிடை 
காரணமாக இந்தியா திரும்பி வந்தசபாது சதாழர் 
பாண்டிசசெரியில் இருப்பது சதரியவந்தது. 
பின்னர் விளாத்திகுளத்தில் சதாழர் உைல்நைக் 
குடறவுைன் இருப்பது நண்பன் அன்னம் கதிர் 
மூைம் அறிந்துசகாண்சைன். பிரயாணம் செய்யும் 
நிடைக்கு என் உைல் இன்னும் சீரடையவில்டை.

இந்தப் பதிவிடனசய அவருக்கான அஞெலி 
மைராகச ெமர்ப்பிக்கிசறன்.

சதாழருக்கு என் செவவணக்கம்.

கைட்டு்ரயாளர : எழுத்ைாளர
*.
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நினைவேந்தல்

முகிலன்

கரிெல் மண் தநத 
தனித்துவ தமிழ இலககிய தவர்

வ்தோழர் போ செயப்பிரகோெம் (சூரிய தீபன்)
(1941 – 23.10.2022)

‘வணககைம கைாழர !’ எனத் ைமிழின் சிறப்பு 
‘ழ’கைர உச்சரிப்்பால் எ்ம ஈரத்ை 
கைாழர ்பா. வசயப்பிரகைாசம

“சுயமான அ்்டயாளஙகைள் உ்்டயவரகைளுககுச் 
சுயமான ஒரு வமாழி உருவாகிறது. கவறு யாருககும 

வசப்்ப்டாை சுயமான சிந்ை்னகைள்ைான் 
சுய அ்்டயாளஙகைள்!”

(பா. செ. 75 ச�ாகுப்பு -என்னுரை)

‘ேணக்கம் சதாழர் !’ எனக் கணீசரன 
ஒலிக்கும் சதாடைசபசிக் குரசைான்று இனி 
இல்டை என்றாகிவிடைது. இதில் இைம்சபறும் 
தமிழின் தனித்துவமான ‘ழ’கர உசெரிப்பு இந்தியத் 
தமிழர்களிைமிருந்து வரும்சபாது உவடகயாக 
இருக்கும். குறிப்பாக இைொரிய முறசபாக்காளர் 
வழி இயல்பாக சவளிப்படும்சபாது உயிர்ப்பாக 
இருக்கும். இத்தடகயசதாரு குரடை பிறப்பித்த 
சதாழர் பா. செயப்பிரகாெம் காைம்ஆகிவிடைார். 
‘மாறறசமான்சற மாறாதது’ எனும் விருதுவாக்கியக் 
கூறடற நிறுவியவாறு காைசெக்கரம் சுழல்கிறது.

நிரனவுகளில நிரலதத பா.்ச.

சென்ற நூறறாண்டில் இைஙடகத் தீவில் 
முடுக்கப்படை இனவன்முடற சூழல் தமிழசபசும் 
மக்கடளப் புவியின் பை பாகஙகளுக்கும் 
வீசிசயறிந்தடத வரைாறு பதிந்துள்ளது. இதன் 
சதாைக்கக் காைப் சபயர்வு 1970களில் 
இைண்ைனுக்கும் ஆஙகிைவழி கல்வியாளர்களாக 
ஆபிரிக்க ஆஙகிைக் காைனிகளுக்கும் சமறகாசிய 
அரபு சதெஙகளுக்கும் தமிழநாடடுக்குமாக 
இருந்தது. இத்தடகய சபயர்வு தத்தமது 
நைன்ொர் ந்த  சமறகல்விக்கும் உயரிய 
ஊதியம்சபறும் சவடைவாய்ப்புகளுக்குமாகசவ 
சபாதுவாக அடமந்திருந்தது .  ஆனால் 
அக்காைகடைத்தில் உயர்ஊதியம்சபறுதடைசயா 
அல்ைது  உய ர் கல்வி  சபறுதடைசய ா 

சகாண்ைதாயில்ைாத தமிழநாடடுக்குப் சபயர்தல் 
ஏன் நிகழந்தது ? இது ‘ஈழம்’ எனும் புத்தம் 
புதியதான ஒரு கனவு காவிகளது தைமாக 
இருந்தடத வரைாறு சுடடிநிறகிறது. தன்னைமறற 
சபாதுநைன்ொர் சிந்தடனயுடைய ஓர் ஈழத் தமிழ 
இடளய தடைமுடறயினர் இந்த முன்சனடுப்டப 
சமறசகாண்டிருந்தனர். தமது கனடவப் 
புரிந்துசகாள்ளும் ஆர்வைர்கடளக் கண்ைடைய 
இவர்கள் சதாைராக சமறசகாண்ை பயணஙகளும் 
அளவளாவுடகயும் இைக்கிய வாசிப்புகளும் 
விவாதஙகளும் இதனது நீடசியும் 1980களில் 
பாதிப்புறும் ஈழத் தமிழர்க்குக் குரல்சகாடுக்கும் 
தளமாகத் தமிழகத்டத உருவாக்கியது . 
இப்படியாகக் கிடைத்த ெமூகக் கரிெடனொர் 
நடபார்ந்த பைரது சதாைர்பாைல்இடணவு 
காைசவளி தாண்டியும் நிடைசபறறது. இதில் 
சிைர் காைசெக்கரச சுழலில் கடரந்தும்சபாயினர். 
இவர்கள் நிடனவுகளில் நிடைத்த ஒருவர் சதாழர் 
பா. செ.

சூரியதீபன்

இத்தடகய ஈழக் கனவுகாவியவர்களாக 
தமிழகத்தில் உைாவிய முன்சனடுப்பாளர்கசளாடு 
எண்பதுகளின் ஆரம்பத்தில் தம் சிறுகடதகளாலும் 
அவரது ‘கடை இைக்கியம் யாவும் மக்களுக்சக’ 
எனத் தைமிடை ‘மனஓடெ’ முறசபாக்கு இைக்கிய 
எழுத்துவழியாலும் அறிமுகமாகியவர் சதாழர் 
சூரிய தீபன். அக்காைகடைத்தில் சென்டன 
அண்ணாநகரில் அடமந்திருந்த ஈசராசின் (EROS) 
தடைடமயகத்தில் மாதாந்தம் ‘மனஓடெ’ இதழும் 
வாசிக்கக் கிடைக்கும். இந்த உறவார்ந்த சதாழடம 
க. சவ. பாைகுமாரனின் மகனின் சபயராக சூரிய 
தீபன் என்றானது. இது 2009இல் முைஙகிய ஈழப் 
சபாராடைத்தில் நிகழந்த ‘ க ாணாமல் 
ஆக்கப்படசைார்’ வடுவான ொடசியின் 
குறியீைாகியுள்ளது.
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இரண்ைாயிரத்தின் முதல் பதிமக் காைகடைம் 
ஈழப்சபாராடைம் உைகத்தின் சபரும் 
கவனயீர்ப்டபப் சபறறதாய்ப் சபருடமயுறறும், 
கடைசியில் சபருஞசொகமாய் அவைப் 
சபரிழப்பின் பலிபீைமாகியும் சபானது. 2009 சம 
மாதம் ‘முள்ளிவாய்க்கால்’ பை இைடெம் 
தமிழர்களின் இறப்பாலும் பல்ைாயிரம் 
டகம்சபண்கடளயும் முைமாகிசயாடரயும் 
அனாதரவான சிறார்கடளயும் கண்ை இைமாக 
உைக வரைாறறில் அழியாவடுவாகப் பதிவுறறது.

கட்டுரைத ் தாகுப்புகள்

2009 டிெம்பரில் பா. செயப்பிரகாெத்தின் 
சதரிவுக் கடடுடரகளால் சதாகுத்த ‘ஈழ விடுதடைப் 
சபாராடைமும் காந்தியமும்’ நூல் எதிர்காைத்திைம் 
ஓர் ஆவணமாகக் டகயளிக்கப்படடிருக்கிறது. 
“தீஙகு இடழத்சதாருக்கு நன்டம செய்வது 
குடும்பத்துக்குள், நடபு வடைத்துக்குள், தனிமனித 
உறவில் அவர்களின் மனடத சவல்ை 
ொத்தியப்பைைாம். ஆனால், கூடடியக்கத் 
தன்னிடைகள் செயல்படும்  அரசியல் 
அைக்குமுடறயின்சபாது– ஆக்கிரமிப்புப் 
சபாரின்சபாது– ராணுவஆடசியின்சபாது இந்தச 
ொத்வீகம் பல்ைாயிரக்கணக்கான மக்கடளச 
ொவுசகாடுக்கும் ‘பலித் தத்துவமாகசவ’ மாறும்” 
எனப் பதிவுசெய்கிறது இந்நூல்.

இக்காைகடைத்தில் இன்சனாரு சதாகுப்பு 
சவளிவந்திருந்தது. “உைக மானுைத்தின் 
வலிகடளயும் காயஙகடளயும் பதிவுசெய்கிறது 
இந்நூல். மனிதசநயத்டத டமயப்புள்ளியாகக் 
சகாண்டு ‘பாைம்’ வாெகர்களின் வரசவறடபப் 
சபறற கடடுடரகளின் சதாகுப்பு இது “ எனத் 
‘சதால்விகளின் ஒப்புதல்’ (ொளரம் – 2009 யூன்) 
எனும் நடபுறவுப் பாைம் இதழகளில் (1986-1990) 
சவளிவந்த சதரிவுசெய்த ஆக்கஙகளால் 
ஆவணப்படுத்தினார் சதாழர் டவகடற.இந்நூல் 

‘தாம் வாழும்சபாசத தமது கண்களால் தாயக 
விடுதடைடய காணமுடியாது மடிந்த எண்ணறற 
சபாராளிகளுக்கு’ ெமர்ப்பணமாகியது.

ஈழத்தின் வாழநாள் தமிழப் பத்திரிடகயாளராகத் 
தைமிடைவராய் சகாபு, எஸ்.எம்.ஜி என 
அடழ க் க ப் படை  மட ற ந் த  எஸ் . எ ம் .
சகாபாைரத்தினம் 2007-2008 இல் அவரது 
துடணவியாரின் பிறந்த நகடரசயாடடிய 
திருசசெந்தூரில் தனியராகத் தஙகியிருந்தார். 
இக்காைத்தில் சதாழர் பா. செ அவர்கள் 
சென்டனயிலிருந்து கிரமமாக வந்து அவசராடு 
தஙகி அவடர ஊக்கப்படுத்திய எழுத்தாக 
அடமந்ததுதான் “ ‘ஈழம் : முடிவில்ைாப் பயணத்தில் 
முடியாத வரைாறு” எனும் நூல். இது சதாழடம 
சவளியீைாக சவளிவந்தது. இதடன நன்றி 
சநகிழசவாடு நிடனவுகூர்ந்தார் சஜர்மனியில் 
வசிக்கும் சகாபு அவர்களது மூத்த மகனாகிய 
கபிைன். இக்காைத்தில் ஐசராப்பியப் பயணமாக 
பிரான்சுக்கு இவடர அடழப்பதறகுக் கவிஞர் கிபி 
அரவிந்தன் ஈடுபடடிருந்தார் .  ஆனால் 
தறசெயைாகச சென்டனயில் பா .  செ 
அவர்களுக்சகறபடை விபத்தின் காரணமாக 
இந்த முயறசி தடைபடடுப்சபானது.

கி.பி.அைவிநதனின் நிரனவுமலர

ஈழத்திறகு உைகத் தமிழ ஆதரவாளராய் 
முள்ளிவாய்க்கால் சபரவைத்தின் முன்னும் 
பின்னுமாக இரு தைடவகள் பயணித்திருக்கிறார். 
“ உயிர்ப்சபன்… உஙகளிடை இருப்சபன்… டககள் 
சகாள்ளா கடைசசெல்வஙகள் காவியும் சநஞசு 
முடை அன்புதடன நிடறத்தும் சநெக் கைல் நாடி 
வருசவன்..” எனப் சபாறித்த கவிஞர் கிபி 
அரவிந்தன் ‘ஒரு கனவின் மீதி’ (2015 ஆகஸ்ட – 
மணறசகணி சவளியீடு) என சவளிவந்த 
நிடனவுமைரின் சதாகுப்பாளராக ‘மணறசகணி’ 
ரவிக்குமாசராடு இடணந்து பஙகாறறினார். 
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சிறப்பாக நூலுருப்சபறற இந்நூல் சவளியீடு 
நண்பர் ரூபன் சிவராொ முன்சனடுப்பில் 
சநார்சவயிலும், நண்பர் ெண் தவராொ 
முன்சனடுப்பில் சுவிஸிலும் 2015 அக்சைாபரில் 
நிகழந்தன. இதில் சிறப்பு அடழப்பாளராகப் 
பஙசகறக ஐசராப்பாவுக்கு வந்திருந்தார் சதாழர் 
பா. செ.

பாரிசுக்கு ்வநத பா.்ச.

‘யாப்பு- சைானமூர் முதல் சிறிசெனா வடர’ 
(2017 – ஆகுதி பதிப்பகம்) எனும் இைஙடகயின் 
அரசியல் அதிகார வடையடமப்டப விளம்பும் 
ஆவண நூடை சமனாள் விரிவுடரயாளர் மு 
திருநாவுக்கரசு அவர்கள் சவளியிடைார். இது 
பைரது கவனயீர்ப்டபப் சபறறது. இதடனப் 
பிசரஞசு சமாழிசபயர்ப்பாக சவளிக்சகாணர 
நண்பர் புபுவசனஸ் பரராஜா சபரு முயறசிடய 
சமறசகாண்ைார். இந்த முயறசிக்கு ஓர் உறவுப் 
பாைமாய் முன்வந்து ஒத்துடழத்தார் சதாழர் பா. 
செ. இந்தூடை குறித்த காைத்தில் சமனாள் 
சபராசிரியர் கிருஷ்ணமூர்த்தி (R; Kichenamourty) 
அவர்களது சமாழிசபயர்ப்பாக ‘Les constitutions 
politiques du Sri Lanka Depuis Donoughmore jusqu’ 
Sirisena’ நூலுருவாக்கம் சபறறது. இந்நூல் 
சவளியீடு 2018 நவம்பரில் பாரீசு புறநகரான ைா 
கூர்சநவ (la Courneuve)இல் நடைசபறறது.

ஆய்வாளர் மு திருநாவுக்கரசு அவர்களின் 
நன்மதிப்டபப் சபறறிருந்த சதாழர் பா. செ. 
இந்நிகழவில் சிறப்பு அடழப்பாளராகப் பஙசகறகப் 
பிரான்சுக்கு 2018 அக்சைாபரில் வந்திருந்தார். 
முதல் தைடவயாக பாரீஸ் சபருநகருக்கு வந்திருந்த 
அவர் திருமதி சுமத்திரி (கிபி அரவிந்தன் 
துடணவி), எழுத்தாளர் கைாசமாகன், சதாழர் 
நல்டையா முகிைன் ஆகிசயாசராடு தனித்தனியாகச 
ெந்தித்துத் தான் சகாண்டுவந்திருந்த நூல்கடளக் 
சகாடுத்து அளவளாவி மகிழவுறற தருணம் 
மனத்திடரயில் நிழைாடுகிறது. சமன்டமயான 
நடையும், குழந்டதகடள ஈர்க்கும் குரசைாடும் 
உடரயாடிய பா. செ. நிதானத்சதாடு கிபி 
அரவிந்தன் நிடனவுகடளயும் மீடைவாறு 
நிடனவுமைடர ஒப்பமிடடு எமக்குக் டகயளித்தார். 
பாரீசில் இவர் பார்க்க விரும்பிய லூவர் (Louvre 
M u s e um )  அருஙகாடசியகத்திறகு நான் 
அடழத்துசசென்றிருந்சதன். ஒரு நாள் முழுவதும் 
இந்த அருஙகாடசியகத்டதப் பார்டவயிை 
சதாைர்ந்து நைக்க முடியாத இயைாடமடயயும் 
மீறிய ஆர்வ மனவுறுதி அவடர தீர்க்கமான 
செயறபாடைாளராக உணரடவத்தது. இந்த 
அருஙகாடசியத்தின் நுடழவுச சீடடு வழஙகுநராக 
எமக்கு அடமந்த இளம்சபண் தமிழில் 
உ ட ர ய ா டி ய ட த க்  க ண் டு  ப ா . ச ெ . 
சபருமகிழவடைந்தார்.

தனது எழுத்தாக்கம் மடடுமல்ைாது பைரது 
எழுத்தூக்கமடைய ஒரு கிரியாஊக்கியாக இவர் 

‘மனஓடெ’ முதல் கடைசிக் காைம் வடரயில் 
சதாைர்ந்து செயறபடடிருக்கிறார். தமிழின் 
பன்முகத் சதாகுப்பாளராக சிறப்பாக 
பஙகளித்திருக்கிறார். “ஈழப் சபாராடைத்தின் ஒரு 
தைத்டத புைப்படுத்திய எழுத்தாக அடமயும் 
ொத்திரியின் ‘ஆயுத எழுத்து’ (2015 – திலீபன் 
பதிப்பகம்) நவீனத்டத வாசிக்கவில்டையா 
சதாழர்” எனக் சகடடு தன்னிைமிருந்த பிரதிடய 
எனக்கு அனுப்பிடவத்தார். 2019 மார்சசில் 
எனக்குக் கிடைத்த இந்த நவீனம் தமிழில் 
புத்தம்புதிய பிரமிக்கடவத்த எழுத்துக் காடசிப் 
பிம்பமாகத் திடகப்பூடடியது. இதன் பின்னரான 
உடரயாைலில் அடமந்த எண்ணப் பகிர்வு ‘ஆயுத 
எழுத்து தமிழ உயிசரழுத்தின் இறுதியாகும். 
ஆயுதசம ஆரம்ப உயிசரழுத்தாய் சகாண்சைாரின் 
வரைாறாக இப் புதினம் அடமகிறது’என 
உணரடவத்தது.

டககடளப் பயன்படுத்தும் ஆதிமனிதனாகப் 
பரிணமித்த ஒரு கடைத்தில் தாம் காணுறற 
காடசிகடள ஏடனசயார்க்கு பகிரவும் விபரிக்கவும் 
சகாடுகளாகக் கீறிய வடரபு சித்திர முடறடம 
படிமுடற வளர்சசியடைந்து எழுத்துகளாகவும் 
சொறகடடுகளாவும் வாக்கியஙகளாகவும் 
சமாழிகளாகப் பரிணாமடைந்தடத மானுைவியல் 
நிறுவியிருக்கிறது. ஒவசவாரு சமாழியும் கூடடு 
மனித வாழவின் உன்னதமான படைப்பு. தமது 
தனித்துவ சிந்தடன ஆறறுடகடய ஏடனசயார்க்கும் 
பகிரும் எழுத்டதச சுய அடையாளமாகக் 
சகாண்ைவர்கள் காைத்தால் அழியா தைம் 
பதித்தவர்களாக நீடிப்பர். சதாழர் பா. செ 
அவர்கள் தந்த தமிழ எழுத்துகளின் வழி 
நிடைத்திருப்பார்.

சதாழர் பா. செ 04.11.2018 அன்று பிரஞசு 
மண்ணில் “இைஙடக அரசியல் யாப்பு’’ பிசரஞசு 
சமாழியாக்க நூல் சவளியீடடு அரஙகில் நூடை 
சவளிடடு ஆறறிய உடரயின் சதாைக்கம் 
-வ.ஐ .ெ .சஜயபாைன் கவிடத வரிகளாக 
அடமந்திருந்தது. சதாைரும் ஈழத் தமிழர்களின் 
அவை நிடைடய முன்டவத்த அந்தக் கவி 
வரிகசளாசை அவடர நிடனசவந்துகிசறன்.

“யாழ்நகைரில் என் ் ்பயன், வகைாழுமபில் என் 
வ்பாண்்டாட்டி,
வன்னியில் என் ைந்்ை:
ைள்ளாை வயதினிகல ைமிழ்நாட்டில் என் அமமா
சுற்றம பிராங்பரட்டில்:
ஒரு சககைாைரிகயா பிரான்ஸ் நாட்டில் -
நாகனா வழிைவறி அலாஸ்கைா வந்துவிட்்ட
ஒட்்டகைம க்பால் ஓஸ்கலாவில்.
என்ன நம குடும்பஙகைள் !
கைாற்றில் விதிககுரஙகு கிழித்வைறியும
்பஞசுத் ை்லய்ணயா? “

- க. முகுந்தன், பிரான்ஸ்

கைட்டு்ரயாளர : ‘கைாக்கைச் சிறகினிகல’ இைழின் 
ஐகராப்பியத் வைா்டர்பாளர.
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ோழக்டகடய மனிதர்கள் எஙசகசயா 
சதாைஙகுகிறார்கள், பிறகு எஙசகசயா வந்து 
நிறகிறார்கள்.இரக்கம், தியாகம், புரடசி, சநர்டம, 
உடழப்பு, உண்டம என்சறல்ைாம் சதாைஙகுகிற 
பைசபர் கடைசியில் பார்த்தால், அடவ 
அடனத்டதயும் தஙகள் முன்சனறறத்திறகான 
ெந்டதச ெரக்காக்கி விடை சபசி விறறுப் படைம், 
பதவி, புகழ,பரிசு, பவுசு, சொகுசு முதலியவறடறத் 
தனக்கு மடடுமல்ைாமல் தன் தடைமுடறகளுக்கும் 
சொத்தாய்ச செர்த்துடவக்க ஆைாய்ப் பறக்கிற 
ொதாரணராகிப் சபாய்விடுகிறார்கள்.

சதாழர் பா .செயப்பிரகாெம் (1941 - 2022) 
ச க ாயில்படடிக்கு  அருகில்  இருக்கும் 
இராமசெந்திரபுரம் என்ற சிறறூரில் எளிய ஒரு 
விவொயக்குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்து, மதுடர, 
தியாகராெர் கல்லூரியில் தமிழ முதுகடை 
படிக்கும் சபாழுது 1965இல் நைந்த இந்தி 
எதிர்ப்புப் சபாராடைத்தில் தீவிரமாகப் 
பஙசகடுத்ததன் மூைம் ெமூக வாழவில் ஒரு 
ச ப ா ர ா ளி ய ா க த்  த ன் டன 
வள ர் த்சத டு த் து க் சக ாண்ை ா ர் .  அ ந் த 
இளம்வயதிசைசய இந்திய சதசியப் பாதுகாப்புச 

நினைவேந்தல்

க.பஞசாஙகம்
drpanju49@yahoo.co.in

பாதிக்கபபட்டவர் 
பக்கமே நின்றவர்

ெடைத்தின் மூைம் பாடளயஙசகாடடைச 
சிடறயில் அடைக்கப்படைார்.அப்சபாழுது 
சதாைஙகிய அவருடைய சபாராடை வாழவு 
இறுதிவடர விைாமல் சதாைர்ந்தது என்பதுதான் 
சபரும் ஆசெரியம். அன்று சதாைஙகி இறுதி 
மூசசு வடர சமாழி, சதசியம், ொதி, பாலியல், 
வர்க்கம் என்று எதுவானாலும் அவறறினால் 
“பாதிக்கப்படைவர்கள் பக்கசம நின்று 
உடரயாடுதல்” என்ற உண்டமக் கடைஞனுக்சக 
உரித்தான உளவியடைச சிந்திச சிதறவிைாமல் 
தக்கடவத்துக்சகாண்ைார்.

்பாதுவுரைரமத ததது்வ ஈடுபாடு

 6 0 களில் இடளஞர்களாக  இருந்த 
அடனவருக்குள்ளும் ஊடுருவிய திராவிை 
இயக்கச சிந்தடனயினால் ஈர்க்கப்படை சதாழர், 
ஆடசிடயப் பிடித்த பிறகு அதன் செயல்பாடுகளில் 
நம்பிக்டக இழந்து சபாதுவுைடமத் தத்துவத்தில் 
ஈடுபாடு சகாண்டு உடழத்தார்.சதாைர்ந்து 
1967இல் சபரிதும் நம்பிக்டகசயாடு புறப்படடுக் 
கிளம்பிய நக்ெல்பாரி இயக்கத்தில் ஈடுபாடு 
சகாண்டு மாசவா எழுத்துக்கடளத் சதடித்சதடிச 
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செகரித்துத் தனது அறிவுப்பரப்பிடன விரிவாக்கிக் 
ச க ாண்ைார் .  அடமப்பிலும்  தன்டன 
இடணத்துக்சகாண்ைார். தடைசெய்யப்படை 
அந்த  அடமப்பின் கருத்தாக்கஙகடள 
எடுத்துசசெல்லும்படியான ஒரு இைக்கிய 
பத்திரிடகடயயும் பின்னால் இருந்து சவறறிகரமாக 
நைத்தினார். சூரியதீபன் என்ற சபயரில் 
எழுதினார். மனஓடெ என்ற அந்தப் பத்திரிடகடய 
1981லிருந்து 91வடர 10 ஆண்டுகள் நைத்தி 20 
ஆயிரம் படிகள் அடித்து விநிசயாகம் செய்கிற 
அளவிறகு அடத வளர்த்சதடுத்தார் .சென்டனயில் 
நகரப் சபருந்துகளிலும் அவறடற விறபதறகு 
ஏறபாடு செய்தார். சுவர்களில் இரவு சநரஙகளில் 
தாசன முன்நின்று பத்திரிக்டகக்கு விளம்பரஙகடள 
எழுதுகிற சவடைடயயும் சமறசகாண்ைார். 
ஒன்டற நிடனவில்நிறுத்திக்சகாள்ளுஙகள்.
அப்சபாழுது அவர் தடைடமச செயைகத்தில் 
செய்தி விளம்பரத் துடறயில் ஒரு அரசு 
அதிகாரியாகப் பணியாறறிக்சகாண்டிருந்தார்; 
அன்றாைக் குடும்ப வாழவிறகாக ஓர் உத்திசயாகம் 
என்ற அளவில் அந்தச சுடமடயச சுமந்துசகாண்டு 
வாழந்தார். தனது பத்திரிக்டகப் பணி சவளிசய 
சதரிந்தால் சவடை சபாய்விடும் என்ற 
அபாயகரமான சூழலில் தன் இருப்டப 
நைத்தினார். ஏறகனசவ திமுக, ஆடசிடயக் 
டகப்பறறியவுைன் மக்கள் சதாைர்பு அதிகாரி 
என்று இந்தி எதிர்ப்புப் சபாராடைத்தில் 
பஙசகடுத்த பைருக்கும் சவடை சபாடடுக் 
சகாடுத்தது. செயப்பிரகாெத்திறகும் அந்த சவடை 
கிடைத்தது. ஆனால் 1975இல் அவெரகாை 
சநருக்கடிநிடை அறிவிக்கப்படைவுைன் 
கடைஞரின் தடைடமயிைான ஆடசி 
கடைந்தசபாது இவரது சவடையும் சபாய்விடைது. 
மடனவி, இரண்டு குழந்டதகசளாடு புதுசசெரியில் 
வசிக்கும் தனது அண்ணனுடைய குடும்பத்தின் 
தயவில் வாழந்து தீர்க்கும்படியான சநருக்கடிடய 
அனுபவித்திருக்கிறார்; ெம்பளம் இல்ைாவிடைால் 
வாழக்டக எவவளவு சகாடூரமாக இருக்கும் 
என்படத உணர்ந்துஇருக்கிறார். ஆனாலும் 
ெமூகப்சபாராளி என்ற முடறயில் எடதயும் 
துணிந்து செய்கிற மனஉறுதியும் அவருக்குள் ஒரு 
சிறிதும் வலுவிழக்காமல் நீடித்தது. 80களுக்குப் 
பிறகு  தீவிர  இைதுொரி  இயக்கஙகள் 
குழுவாதஙகளால் சிதறுண்டுசபான சூழநிடையில், 
உைகம் முழுவதிலுசம கம்யூனிஸ்ட அகிைத்திறகு 
ஒரு  பின்னடைவு ஏறபடை சூழலில் , 
செயப்பிரகாெம் தமிழகத்தில் 90களில் சபரும் 
இய க் க ம ா க த்  தி ரண்ை தமிழ த்சத சிய 
கருத்தாக்கத்தில் தன்டன முழுடமயாக 
ஈடுபடுத்திக்சகாண்ைார். ஈழப்சபாராடைப் 
பின்புைத்தில் தமிழத் சதசியம் ொர்ந்த சொல்ைாைல் 
சபருகிய சூழலில் விடுதடைப் புலிகள் 
இயக்கத்சதாடும் தன்டன அடையாளப்படுத்திக் 
சகாண்ைார். 2002இல் தடைவர் பிரபாகரனின் 
அடழப்டப ஏறறுத் சதாழர்கள் இன்குைாப், 

டராஸ்கி மருது, சதால்.திருமாவளவன், புகசழந்தி 
ஆகிசயாருைன் செர்ந்து ஈழம் சென்று திரும்பினார்.
அதிகாரத்திறகு எதிராக அறம் சபசுதல் என்கிற 
நிடை ப் ப ாடடில்  நின்று  இறுதிவட ர 
பயணித்துவந்துள்ளார்.

எஙகள் ேட்பு

 முன்சப சதரியும் என்றாலும் எனக்கு 
அவசராடு சநருக்கமாகப் பழகக் கிடைத்த காைம், 
என் தனிப்படை வாழக்டகயில் துக்கத்டத 
அடைகாத்துக்கிைந்த 1977 வாக்கில்தான். சவடை 
இழந்து அண்ணன் தயவில் வாழவதறகாகக் 
குடும்பத்சதாடு புதுசசெரிக்கு வந்த அசத 
காைத்தில்தான் எஙகள் நடபு வலுவாக மைர்ந்தது. 
அவருடைய இந்த வருடக என் துக்கத்டதத் 
தணிப்பதறகான அருமருந்தாக அடமந்தது .
புதுடவ கைறகடரயில் அமர்ந்துசகாண்டு 
தினந்சதாறும் மாடையில் இைதுொரித் 
தத்துவஙகள் குறித்தும், சீனாவின் மாசவா 
எழுத்துக்கள் குறித்தும், நக்ெல் பாரி இயக்கஙகள் 
கு றி த் து ம்  அ வ ச ர ா டு  உ ட ர ய ா டி 
அறிந்துசகாண்ைடவ எனக்குப் பிறகாைத்தில் 
சபரிதும் உரமாக அடமந்தன.இதுசபாைசவ 
அவர் நைத்திய மனஓடெ இதழிலும் எனது 
பஙகளிப்பிடனச செலுத்துவதறகு வாய்ப்புக் 
கிடைத்தது. மனஓடெயில் தான் சகாடவ ஞானி 
சபான்றவர்களால் சபரிதும் சபெப்படை 
என்னுடைய சதான்மம் ொர்ந்த கடடுடர 
சவளிவந்தது.சமலும் சபருமாள் முருகனின் 
ஏறுசவயில் நாவல் குறித்த என் முதல் மதிப்புடரக் 
கடடுடரயும் மனஓடெயில் தான் வந்தது. தடை 
செய்யப்படை எலிெசபத் சைய்ைர் என்ற 
இஙகிைாந்து சபண்மணி எழுதிய “ஒரு இந்தியச 
சிடறயில் எனது சிை ஆண்டுகள்” என்ற 
புத்தகத்டதத் தமிழில் சமாழிசபயர்த்துத் 
தருவதறகும் செயப்பிரகாெம்தான் காரணம். 
தடைடமச செயைகத்தில் செயைாளராகப் 
பணியாறறிய, சமனாள் துடணசவந்தர், முடனவர் 
அவடவ நைராஜன் அவர்களிைம் என் முடனவர் 
படை ஆய்விடன நிகழத்துவதறகும் அவர்தான் 
வழி ஏறபடுத்திக் சகாடுத்தார். அவடவ 
அவர்களிைம் இடணந்து ஆய்வு நைத்தியது 
எனக்குத் தமிழத் துடறகளில் சபருமதிப்டப 
உருவாக்கித் தந்தது என்படத இந்த சநரத்தில் 
நான் நிடனவுகூர்கிசறன். சமலும் மூன்றாம் அணி 
மார்க்சியம் குறித்து நைக்கும் விவாதஙகளில் 
கைந்து சகாள்ளவும் ஏறபாடு செய்துள்ளார். 
சதாழர் சகெவன் அப்சபாது சென்டன 
வியாெர்பாடியில் உள்ள அம்சபத்கர் கடைக் 
கல்லூரியில் பணியாறறிக் சகாண்டிருந்தார். 
த ட ை ம ட ற வு  இ ய க் க ம்  எ ன் ப த ா ல் , 
வைசென்டனயில் இருந்த அவரது வீடடில் இரவு 
பத்து மணியிலிருந்து காடை 5 மணி வடர 
அத்தடகய விவாதஙகள் நைக்கும். அதில் கைந்து 
சகாள்ளப் புதுசசெரியில் இருந்து சென்டனக்குப் 
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சபாய் வந்த அந்த காைஙகளில் செயப்பிரகாெம் 
அவர்களின் தீவிரமான செயல்பாடடை ஆழமாக 
உணர்ந்திருக்கிசறன்.

சதாழர் செயப்பிரகாெம் தமிழப் படைப்பிைக்கிய 
சவளியில் கவிடத, சிறுகடத கடடுடர, நாைகம், 
சமாழிசபயர்ப்பு, நாவல், சதாகுப்பு, பதிப்பு என்று 
பன்முகமாகத் சதாைர்ந்து இயஙகி வந்துள்ளார். 75 
வயதிறகுப் பிறகு அவர் நாவல் எழுதி சவளியிடைார் 
என்படத இஙகுப் பதிவு செய்ய சவண்டும். 
“பள்ளிக்கூைம்” அவரது 75 ஆவது வயதில் எழுதப்படை 
முதல் நாவல். 1971இல் தாமடர இதழில் “குறறம்” என்ற 
சிறுகடத மூைம் தன் எழுத்துப் பயணத்டதத் 
சதாைஙகியவர்க்கு, ஏறத்தாழ எண்பது சிறுகடதகளுக்கு 
சமல் எழுதியவர்க்கு, நாவல் படைப்பதறகு இவவளவு 
ஆண்டுகளாகியிருக்கின்றன என்பது ஓர் அதிெயம். 
அடதத் சதாைர்ந்து “மணல்” என்று ஒரு நாவடையும் 
வழஙகி உள்ளார்.கரிெல்காடடு மக்களின் வாழவியடை 
அவர்களின் நாடடுப்புற சமாழிச ொயல்கசளாடும் 
தன்னுடைய கறபடனவாதம் கைந்த அைஙகார சமாழி 
நயத்துைனும் சிறுகடதகளாக வடித்துஎடுத்ததன் 
மூைம் தமிழசசிறுகடத இைக்கியப் பரப்பில் தன்டனத் 
தனியான ஓர் ஆளுடமயாக நிடைநிறுத்திக் 
சகாண்ைவர் செயப்பிரகாெம்.

இறுதிக்காலம்

குளியைடறயில் கீசழ விழுந்து இடுப்பில் பிெகிக் 
சகாண்ைதால் அவருடைய இறுதிக்காைம் 
சவதடனகளால், உைல் வாடதகளால் சபரிதும் 
துன்பத்துக்கு உள்ளானது. ஒரு நாள் சதாடைசபசியில் 
சதாைர்பு சகாண்ைார்.” பஞசு, கீசழ விழுந்து 
படுத்தபடுக்டகயாகிவிடசைன். வலி தாஙக 
முடியவில்டை. அடதவிைத் தனிடம தரும் துயரம் 
சொல்லும்படியாக இல்டை” என்சறல்ைாம் 
வருத்தப்படைார். சென்டன சென்று பார்த்து 
வந்சதன். தனிடமயில் தூக்கசகாள்ளத் சதடவப்படும் 
ஒரு ஆள் துடணயுைன் மடடும் அவர் படைபாடு 
சபரும்பாடு. இறுதியில் அவருடைய வாெக நண்பர், 
ஊர் ெடைமன்ற உறுப்பினர் ஆசைாெடனயின் 
சபயரில் ஊர்ப் பக்கசம சபாய்ச செர்ந்து விடைார்; 
அஙகுப் பார்த்த இயறடக மருத்துவம், நாடடுமருத்துவம் 
மூைம் நல்ைபடியாகத் சதறிவந்தார். “நாசன ஒரு 
கிசைாமீடைர் தூரம் நைக்கக்கூடிய உைல் பைம் 
சபறறுவிடசைன் பஞசு “என்சறல்ைாம்கூைத் 
சதாடைசபசியில் அறிவித்தார். சதறிவிடைார் என்று 
நம்பி இருந்த சநரத்தில் இதயச சிக்கல்களால் அவர் 
வாழவு 81 வயதில் 23.10.2022இல் இறுதிநிடை 
அடைந்திருக்கிறது. ஆனாலும் அவர் கண்ை 
சபாதுவுைடமச ெமூகம் என்ற கனவிறகு மனிதெமூகம் 
இருக்கும்வடர இறுதி என்பது இல்டை என்பது உறுதி.

அவருக்கு நம்முடைய மரியாடதகள் நிடறந்த 
செவவணக்கம்.

கைட்டு்ரயாளர : ‘கைாக்கைச் சிறகினிகல’ வநறியாளர,
க்பராசிரியர (்பணிநி்றவு)

எசமெ

= சூர்யநிலா

நமக்கான ச�காற்ள் விவிலியத்தில்
இருககின்றன
நமக்கான வரி்ள் குரகானில்
மிளிர்கின்றன
நமக்கான மந்திரம் திருமூலரகால்
அருளப்பட்டுள்ளன
நமக்கான வகாழ்வியல் முற்றறம
சித்்தர் ்பகாடல்்ளில்
ச�கால்லப்பட்டுள்ளன
நமது முன்னகார் வகாழ்ந்து ச�ன்ற
எச�ங்ள் �ங்ப ்பகாடல்்ளில்
சி்தறுண்டுள்ளன
நமது வகாழ்வியலின
சமகாழித் ்தடங்ள்
ச்தகால்்காபபியத்தில்
ச்தளிவகாக்ப்பட்டுள்ளன
இரு்பதினகாயிரம் நீட்சி
நம்முறடயறவ
முந்நூறு ஆண்டு்ளுககு
முனபு வந்்தவனிடம்
ச்தண்டனிடுகி்்றகாம்
ச�ப்பமிடுகி்்றகாம்
விழுந்து விழுந்து அவறன
உசசி மு்ர்கி்்றகாம்
பிசற�க்காரனிடம் எசற�
்்ட்்பதில்
அனகாதி பூரிபபு நமககு.
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்காடு கடர ஆடு மாடு உள்ளவன் ராொதான் 
அந்த காைத்துை விப்பு சவடிசெ கரிெல் காடடுை 
சவடளயாத சவள்ளாடமயா தீராெம் சதாத்துப் 
சபாகும் கானம் தான் சகாஞெமா சவடளயும், 
ஒருத மாத்தி ஒருதன்னு குனிஞசி நிமிந்து குத்தி 
சபாடைாலும் குறுக்குதான் ஒடியுசம தவிர 
குளுக்டகயிை புல்லு சகாடறயாது சும்மா 
சவளஞசிருமா ஆடையும் சகாடையும் ஆணும் 
சபாண்ணும் அப்படி ஒடதயும் ெனஙக காடடுை 
சகடையா சகைந்து சகப்ப, சதடன, பருத்தி, 
சின்னசவஙகாயம், சமளகா, தடைாம்பயறு, 
பாசிப்பயறு, கருசமாசடெ, ஆளுக சவதசபாைமசை 
சவஞெனம் சகாளம்பு பாடடுக்கு சவடளயுற 
அதைக்கா , மிதிக்கஙகாய், முள்ளுகத்தரி, 
காடடுசவண்டை, சகாடைக் காளான், முடடைக் 
காளான் இப்படின்னு ஆடையிை மனுென் 
ெம்ொரித்தனத்துை மும்மரமா இதுகள உண்டு 
பண்ணனும் சவதப்புள நாள் பிந்திடைா அந்த 
வடைம் கஞசிக்கு தரித்தனியம்தான், காக்குறுக்கம், 
அரக்குறுக்கம் வசசிருக்கறவஙக பாடு 
திண்ைாண்ைம்தான். அத்தக்கூலி கூடைாளிக 
வீடடுை அண்டியும் ெவடையும் அஞொறு 
பிள்டள குடடிக இருந்தா குடும்பசம செந்து 
சவடைக்கு சபானாலும் சகாத்துக்கூலியா 
அடரப்படி சகப்டப சகடைக்கும். அத குத்தி 
எடுத்து திருடவயிை திரிசசி சவந்து கூழாக்கி 
குடிசசி கா வயிறுகூை சநறயாது. சிறுசுக குடிக்கும் 
சபருசுக அப்டி இப்டித்தான். இப்படிப்படை 
கருெக்காடடு மக்கசளாை வாழக்டகடய காவியமா 
எழுதி தன்சனாை சவடை மும்மரத்துையும் 
யாருக்கும் பயப்பைாம எழுதிக் குவிசெ மனுென் 
நம்ம சஜ.பி.

்ே.பி.யின் ்வாழதது

என்சனாை “வைகிழக்கு வாெம்” கவிடத 
புஸ்தகத்திை “எங்ஙனாப்படை பய மடழ”ன்னு 
ஒரு கவிடத. அது புடிசசி சபாயி கி.ரா அய்யா 
என்டனயும் என்சனாை கவிடதடயயும் மனொர 
“கடத சொல்லி”ை பாராடடி எழுதினார். அத 
வாசிசெ டகசயாை எனக்கு சஜ.பி அய்யா சபான் 
சபாடடு “உஙக புஸ்தகத்டத முழுொ இப்சபாதான் 
வாசிசசென். கி.ரா உஙகள சராம்ப அருடமயா 
எழுதிருக்கீஙகனு வாழத்திருக்கார். நானும் 
வாழத்துசறன்னு சொன்னார்.

“ சஜ.பி விளாத்திகுளம் வந்திருக்கிறதா ஓவியர் 
மாரீஸ் அண்ணன் எனக்குத் தகவல் சொன்னார். 
சொன்ன மறுநாசள சவம்பு மக்கள் ெக்தி 
இயக்கத்திை சமாதசமாத ெந்திசசென். “வாஙக 
சதாழர்” என்கிறார். அவர் வயது என்ன என் 
வயசு என்ன. சபர் சொல்லிசய கூப்டருக்கைாம். 
அவரு கடைசி வடர இப்படிசய கூப்பிடைார். 
என்சனாை கல்யாண பத்திரிக்டகயக் குடுத்து 
அவசியம் வரனும்ன்னு சகடடுக்கிடசைன். 
அப்சபா அவரு “சகாவில்படடிை சொ. தர்மன் 
என்சனாை நண்பர், அவருக்கும் அடழப்பு 
குடுஙகன்னு சொன்னதும் நானும் பத்திரிக்டக 
குடுத்சதன். நான் நிடனசசிகூை பாக்கை. என் 
கல்யாணத்துக்கு சஜ.பி யும் சொ.தர்மனும் வந்து 
வாழத்திடடு சபாவாஙகன்னு.

என்சனாை “குருடடு ஆறுமுகசதவரு” ொவு 
சமாதலு, சயாவ மசொவி ொப்ை வாரும்” இந்த 
சிறுகடதசயல்ைாம் சஜ.பிக்கு அனுப்பி வசசென். 
வாசிசசிடடு சித்திரமாசவ இருக்கு. கடத சொல்ற 
பாணி சகாறஞசி இருக்கு. இன்னும் நல்ைா 

நினைவேந்தல்

கி.உக்கிைபாண்டி

எபமபர்பபட்ட ேனுசன்ா 
மே.பி 

என்வைோட “ேடகிழக்கு ேோெம்” கவின்த புஸ்தகத்தில “எங்ஙைோப்படட பய மனழ”ன்னு ஒரு 
கவின்த. அது புடிச்சி வபோயி கி.ரோ அயயோ என்னையும் என்வைோட கவின்தனயயும் மைெோர “கன்த 
செோல்லி”ல போரோடடி எழுதிைோர். அ்த ேோசிச்ெ னகவயோட எைக்கு வே.பி அயயோ வபோன் வபோடடு 
“உஙக புஸ்தகத்ன்த முழுெோ இப்வபோ்தோன் ேோசிச்வென். கி.ரோ உஙகள சரோம்ப அருனமயோ 

எழுதிருக்கீஙகனு ேோழ்த்திருக்கோர். நோனும் ேோழ்த்துவேன்னு செோன்ைோர்.
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எழுதணும்னு சயாெடன சொன்னார். அதுபடி 
நானும் மாத்தி எழுதி அவருக்குக் டகை 
சகடைக்கும்படி செஞசென். “நல்ைா அருடமயா 
வந்திருக்கு கி.ரா வும் வாசிசொர். கடத சொல்லிை 
சபாைைாம்னு சமாத சமாத சிறுகடத உைகத்துை 
சகாண்டுசபானசத கி.ரா.வும் சஜ.பியும் தான்.

அவசராை “மணல்” நாவல் சவளிவருவதறகு 
முன்சப என்னிைம் அந்த பிரதியக் குடுத்து 
வாசிக்க டவத்தார். மனுென் அப்படி எழுதீருக்கார். 
இந்த வயசுையும் காசை சமசைன்னு அடைஞசி 
திருஞசி எழுதணும்னா உசுர விை எழுத்த 
மதிக்கிறவஙகளாைதான் இப்டி எழுத முடியும். 
இன்டனக்கு நிடைடமக்கு எஙகயும் மணல் 
கிடையாது. விடளயாடடு பிள்டளக சதருக்கல்ை 
அடிசசி சபாடை மணல் ஒளப்பி விடளயாை 
கூை மணல் இல்ை. “அஙக என்ன ஈர 
மண்ணாயிருக்குன்னு” சொல்றதுக்குகூை மணல் 
இல்ை. எல்ைாரும் செந்து நம்ம தடைை மண்டண 
அள்ளிப் சபாடடுடைாஙக. இதுக்கு ஆளுஙகடசி 
எதிர்கடசின்னு பாகுபாடு சகையாது. எல்ைாரும் 
ஒத்துக் டகதான். “மணல்” நாவல்க்கு ொகித்ய 
அகாைமி விருது குடுத்து சஜ.பி.டய கவுரவிக்கணும். 
அவசராை எழுத்து தமிழ நாடசைாை நிக்கடை. 
கைல் தாண்டி ஈழம் ொர்ந்தும் எழுதுன புஸ்தகம் 
“ஈழக் கதவுகள்”. எல்ைாரும் எஙகாசசும் பயணம் 
சபானா பயணக்குறிப்புகள், பயண அனுபவமா 
எழுதுவாஙக. இவரு ஈழப் பிரசசிடனயின் 
பிரதிடய எடுத்துக்சகாண்டு வந்திருந்தார்.

 சஜ.பி.சயாை அதிகமா பழகுனதில்ை, நாலு 
வருெப் பழக்கம்தான். அவரு கீழ விழுந்து 
விளாத்திகுளம் வந்திருக்கார்னு சகள்விபடை 
சநரத்துைதான் எனக்கு சரண்ைாவதா சபாண்ணு 
சபாறந்த சநரம் அந்த சநரத்துைதான் என் 
மாமியாருக்கு உைமு முடியாம சபரியாஸ்பத்திரிக்கு 
அடைஞசிடடு இருந்சதன் . சவடைக்குப் 
சபாயிடடு பிள்டளகடளப் பாக்கறதுக்கு சநரம் 
ெரியா இருந்துசசி . சஜ.பிடய பாக்க முடிைன்னு 
சராம்ப ெஙகைமா இருந்திசசி.

ஞாயிறறுசகழடமன்னு நிடனக்கிசறன், 
ஒருவழியா பாத்துடசைன். ஆனா சராம்ப 
முடியாத நிைடமை இருந்தார். அதிகமா சபசி 
விவாதிக்க முடிை. எனக்கு இருக்குற முதுகு வலிய 
சொன்சனன். மனுென் சநாந்து சபாய்டைார். 
எனக்கு இப்சபா 81 வயசுை பைற கஷ்ைத்டத 
நீஙக 3 5 வயசுை பைறீஙக ,  உைம்டபப் 
பாத்துக்சகாஙக சதாழர். இருந்து மத்தியானம் 
ெ ா ப்பிடடு  முடிச ெதும்  “ ச ப ாட சை ா 
எடுத்துக்குசவாம். இது ஒரு நல்ை ெந்தர்ப்பம் . 
இனிசம எப்சபா ெந்திப்சபாம்னு யாருக்கு 
சதரியும்னு” மனசுக்குள் சொல்லிக்சகாண்ைார். 
மணல் நாவல்ை “ஒரு அபூர்வ எழுத்தாளரின் 
ெந்திப்பின் நிடனவாக” என எழுதி டகசயழுத்து 
சபாடடு சபாடசைா எடுத்துக்சகாண்சைாம். 
இனிசம எப்சபா ெந்திப்சபாம்னு யாருக்குத் 
சதரியும்னு ஏன் சொன்னார்ன்னு அத நிடனசொ 
இப்பவும் சராம்ப சவதடனயாயிருக்கு.

எளிரமயும் உரழப்பும்

 சரண்டு மாெம் கழிசசி ஜீவபாரதி அய்யாவும், 
“சஜ.பி.ய பாக்க வரணும்னு இருக்சகன். 
வரும்சபாது உன்னயும் பாக்குசறன் தம்பி” 
எ ன் ற ா ர் .  அ வ ட ர ப் ப த் தி  த ா ன் 
சபசிக்கிடடிருந்சதாம். ொகுறதுக்கு சமாத நாளு 
கூை சபசிசனன். திடீர்னு இப்டி ஆகிப்சபாசசு 
மனுெனுக்கு சநாயும் பஙகாளியா ஆகும்சபாது 
நாம என்ன செய்ய முடியும்.

இவரு பாத்த உத்சயாகத்துக்கு இவவளவு 
எளிடமயா பழகுறது சபரீய விெயம் . 
இவடரப்சபாை எதுக்கும் பயப்பைாம அெராம 
உடழக்கிறவஙக சராம்ப சகாறவு. இவசராை 
செந்து இந்தி எதிர்ப்பு சபாராடைத்துை உள்ள 
சபாயிடடு வந்தவஙகள்ைாம் மந்திரியாகிடைாஙக. 
இவரு மடடும்தான் எதுக்கும் ஆடெப்பைாத 
இதயம் உள்ள இைது ொரித் சதாழரா கசைசி 
வடரக்கும் வாழந்திடடு சபாய்டைார்.

கைட்டு்ரயாளர : எழுத்ைாளர

இவரு பாத்த 
உத்யாகததுக்கு 
இவவளவு எளிமையா 
பழகுறது பபரீய விசயம். 
இவமைப்பால எதுக்கும் 
பயபபடாை அசைாை 
உமழக்கிறவஙக பைாம்ப 
பகாறவு.
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“ொன்காம் தமிழசெஙகம்” என்று 
சபாறறப்படுகிற மதுடர தியாகராெர் கல்லூரியின் 
மாணவர்கள் ெறறு வித்தியாெமாகசவ 
இ ரு ப் ப ா ர் க ள் .  வ ட ர ய று க் க ப் ப ட ை 
பாைத்திடைஙகளுக்கு அப்பாறபடடுச 
சிந்திப்பார்கள், எழுதுவார்கள், அப்படித்தான், 
இந்தித் திணிப்பு எதிர்ப்பாளர்களுமான 
க ா ளி மு த் து ,  க ா ம ர ா ெ ன்  இ ரு வ ரு ம் 
செயல்படைார்கள். இவர்கள் இருவருக்கும் 
அடுத்த சதாைர்சசியாக மாணவர்கள் மத்தியில் 
உருவானவர்களுக்குள் அண்ணன் பா . 
செயப்பிரகாெம் முக்கியமானவராக இருந்தார், 
செயல்படைார்.

பா. செ. நிரல்படுத்திக்சகாண்ை செயல் 
முடறகள் மாணவர்கடள அவர்பால் ஈர்த்துக் 
சகாள்வனவாக அடமந்தன. காளிமுத்து-
காமராென் இருவரும் கல்விடய முடித்துக்சகாண்டு 
சவளிசயறிய பிறகு இயல்பாகசவ சபாறுப்பும் 
தடைடமயும் பா.செ. அவர்களுக்கு வந்து 
செர்ந்தன. வாய்ப்டப மிகவும் ஓர்டமயாகவும் 
கூர்டமயாகவும் பயன்படுத்திக்சகாண்ைார் பா.
செ. சமாழி ஞாயிறு பாவாணர் அவர்கடளக் 
கல்லூரி விடுதி விழாவுக்கு அடழப்பதிலும் விழா 
நிகழவுகடள நிரல்படுத்துவதிலும் முக்கியப் 
பஙகாறறினார்.

சுர்வயான உரையாைல

பா.செ. விடுதியில் இல்டை, சவளி மாணவராக 
இருந்தார். ஒவசவாரு ஞாயிறறுக்கிழடமயும் 
விடுதிக்கு வந்துவிடுவார். அந்த நாடகளில் நான் 
தவறாமல் ெந்தித்துவிடுசவன். என் விடுதிஅடறயில் 
நீண்ை சநரம் தஙகி இருப்பார். சபரும்பாலும் 
தமிழச சிறுகடத, மடையாள இைக்கிய வளர்சசி 
என்சற சபசுவார். திராவிை சமாழிகளில் 
மடையாள சமாழியின் வளர்சசி பறறி 
விரிவாகப்சபசுவார். சமலும் மடையாளச 
சிறுகடதகளின் சிறப்புப் பறறி எடுத்துச 
சொல்லுவார். என்னுைன் அவர் சபசிய ஒரு 

சிறிய உடரயாைல் சுடவயானது “என்ன தம்பி, 
நீஙக திடரப்பைம் பார்ப்பீர்களா?” என்றார். 
“ஆமாம் அண்சண” என்சறன். “ அப்படிப் 
பார்க்கும்சபாது சொகக் காடசிகள் பார்த்து 
உஙகளுக்கு அழுடக வருமா? ” என்றார் 
“ஆமாண்சண, எனக்கு அழுடக வந்துவிடும்” 
என்சறன். “அப்படியானால் உஙகளுக்குச 
சிறுகடத எழுத வரும்” என்றார். இப்படித்தான் 
பா.செ. என்டனச சிறுகடதகள் சநாக்கித் 
திடெத்திருப்பி வழிகாடடினார். “மனஓடெ” 
சவளிவந்த பிறகு “இனம்” என்ற எனது சிறுகடதடய 
மிகவும் பாராடடி சவளியிடைார். சிறிய சிறிய 
திருத்தஙகளும் செய்தார்.

மக்கள் கடை இைக்கியக்கழகம், மனஓடெ 
அறிமுகம் என்று திடைமிடடு அன்டறய 
இராமநாதபுரம் மாவடைத்துக்குச சுறறுப் பயணம் 
வந்தார். பை கூடைஙகளில் சபசினார். நாஙகள் 
ஏறபாடு செய்திருந்த திருவாைாடனக் கூடைத்தில் 
சபரும் ெைெைப்பும் எதிர்ப்பும் எழுந்து விடைது. 
எதறகும் அஞொமல் மிகவும் நிதானமாகப் சபசி 
முடித்தார். அன்று இரவு சதவசகாடடையில் 
எஙகள் படழய வீடடில் (சதவி பவனம் வீடு) 
தஙகினார். “நாம் உண்டமடயச சொல்கிசறாம், 
அதுவும் உரத்துசசொல்கிசறாம், அதனால் 
எதிர்ப்பு வரத்தாசன செய்யும்” என்று ஆறுதலும் 
ஊக்கமும் சகாடுத்தார். “மனஓடெ” ெந்தா 
இயக்கம் ,  வாசிப்பு இயக்கம் ,  இவறடற 
இடளஞர்கள் மத்தியில் சகாண்டு செல்ை 
சவண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார். நான் 
கைந்துசகாண்ை கூடைஙகள் சதாைர்பான 
அடழப்பிதழ மறறும் சவறு விவரஙகடளத் 
திரடடிக்சகாண்டு அரசு ொர்பான சபாலீஸ் 
சி.ஐ.டி. ஒரு நாள் வீடடுக்கு வந்து எசெரிக்டக 
விடுத்தார், மிரடடிவிடடுப் சபானார். அது பறறி 
பா .செ .  அவர்களுக்குத் சதரிவித்சதன் 
“பயப்பைாதீர்கள், நான் பார்த்துக்சகாள்கிசறன், 
அப்படித்தான் மிரடடுவார்கள்” என்று கடிதம் 
எழுதியிருந்தார். “மனஓடெ” “சகையம்” இதழகள் 
அறிமுகம் சதாைர்பான எஙகள் செயல்பாடுகள் 

நினைவேந்தல்

மு பழனி இைாகுலதாசன்

பா.செ. காட்டிய 
பாெமும் நேெமும்
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சதாைர்ந்து அடமயவில்டை. 
படழய நிடனவாக வீடடில் சிை 
“ ம ன ஓ ட ெ ”  இ த ழ க ள் 
இருக்கின்றன.

்மரைப் ் ப்சசு

மாணவ வாழக்டகயின்சபாது 
பா.செ. அவர்களுைன் திமுக 
சமடைக்குச செல்லும் வாய்ப்பு 
அடமந்தது. முகடவ மாவடைம் 
‘முடனசவன்றி’ என்ற இைத்துக்கு 
இந்தி எதிர்ப்புக் கூடைத்திறகுச 
சென்சறாம். கிராமம் என்பதால் 
வி ரி வ ா க  நீண்ை  ச ந ர ம் 
சபசிசனாம் .  கூடைத்திறகு 
வ ந் தி ரு ந் த  ப க் க த் து க் கு 
ஊர்க்காரர்கள் அவர்கள் 
ஊருக்கும் வரசவண்டும், சததி 
தரசவண்டும் என்று ஆர்வமுைன் 
சகடைார்கள். மதுடரக்குச 
சென்று பரிசீலித்துத் சததி 
தருகிசறாம் என்று சொல்லிவிடடு 
வந்சதாம். அசதசபால் சமலூரில் 
ஒரு கூடைம். அந்தக் கூடைத்தில் 
அண்ணன் பா.செ நீண்ை சநரம் 
சபசினார் .  அப்சபாடதய 
காஙகிரஸ் கடசி அடமசெர்கடளக் 
கடுடமயாக விமர்ெனம் செய்து 
சபசினார். “அறிஞர்” என்றும் 
“கடைஞர்” என்றும் “நாவைர்” 
என்றும் நாஙகள் சிறப்புப்படைம் 
ச ெ ர் த் து ப்  ச ப ய ர் 
டவத்துக்சகாள்கிசறாம், இதில் 
உஙகளுக்கு என்ன வருத்தம் 
நீஙகளும் டவத்துக்சகாள்ளைாசம 
உதாரணத்துக்கு, “சிந்தடனச 
சிறபி” ,  “சின்னக் கருப்பர்” 
“கடைஞர் காமராெர்” “அறிஞர் 
அழசகென்” என்று டவத்துக் 
சகாள்ளுஙகசளன்”… இவவாறு 
செய்த சகலி கிண்ைல் சபசசு 
இன்றும் நிடனவில் இருக்கிறது.

சூரியதீபன் என்ற  ப ா .
செயப்பிரகாெம் அவர்களது 
ப த்திரிடக கள் ,  படைப்பு 
இைக்கியஙகள் அடனத்டதயும் 
இன்டறய இடளய ெமுதாயத்தின் 
பார்டவக்கும் பரிசீைடனக்கும் 
ச க ா ண் டு ச ெ ல் வ து  ந ம் 
அடனவரின் மிக முக்கியமான 
சபாறுப்பும் கைடமயும் ஆகும்.

கைட்டு்ரயாளர : ைமிழ்ப் க்பராசிரியர 
(ஓய்வு)
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முதுகடை பயிை நான் தஙகியிருந்த 
விடுதிஅடறக்கு என் நண்பர் ஒருவர் இரண்டு 
சபர்களுைன் வந்திருந்தார். உடரயாைலின் 
இடைசய  ‘ ப ா . ச ெ ய ப்பி ர க ா ெ த்டத ப் 
படிததிருக்கிறீர்களா?’ என்றார். ‘ஓ.... நிடறய’ 
என்சறன். “இசதா.... இவர்தான் அவர்” என்று 
ச ம ௌ ன ம ா ய்  அ ம ர் ந் தி ரு ந் த வ ட ர ச 
சுடடிக்காடடினார். கடடிலின்மீது, ெறறு உயரம் 
குடறவாக ,  அமர்ந்திருந்த உருவத்டதச 
சிலிர்ப்புைன் பார்த்சதன்.

தற்சயல நிகழவு

எஙகள் ஊர் நூைகத்திலிருந்து ‘ஒரு சஜருெைம்’ 
சதாகுப்டபப் படித்தது தறசெயல் நிகழவுதான். 
அறியப்பைாத சபயர். ஏசதா ஒரு உந்துதலில் 
எடுத்துச சென்சறன். படிக்கப் படிக்க சநஞெம் 
பாளபாளமாய் வீறலிடைது. அறிந்திராத உைகம். 
அவைப் பிறவிகள்; சகாடூர வஞெடனயின் 
பலியாடுகள்; வறுடமக்குள்ளும் திரளும் பாெம்; 
வார்த்டதயின்றிச ொகும் அப்பாவிகள்! இதுவடர 
அறிந்திராத, உணர்ந்திராத வாழக்டகடய சநஞசு 
சவடிக்கச சொன்ன எழுத்துக்கள்!

தன் தாய் புடதக்கப்படை இைத்தில் யாரும் 
சகாடரக் கிழஙகுகடளத் சதாண்ைக்கூைாசதன்று, 
அஙசக படுத்துக்சகாண்டு சபாராடும் சநாஞொன் 
சிறுவனின் பாெத்டதப் படித்தசபாது இரத்தம் 
சுண்டிப்சபானது. தாய் புடதக்கப்படை மண்சமடு 
அவனுக்குப் புனிதமான சஜருெைம்! சபாராடிய 
சநாஞொன், பா.செயப்பிரகாெம்தான் என்று 
பின்னாளில் அறிய சநர்ந்தது.

‘நீரடைகளில் சூரியன் தனக்கான காசுகடள 
உறபத்தி செய்துசகாண்டிருந்தான்’ என்று கவிடத 
சபாஙகும் உடரநடை மனடத மயக்கியிருந்தது.

ஒரு புடகப்பைமாவது கிடைக்காதா என்று 
ஏஙகிக்கிைந்த இந்தக் கிராமத்து வாெகன் 
முன்னால் வந்து அமர்ந்துசகாண்டு சமல்லிய 
குரலில் உடரயாடிய அந்த உருவம், பின்னாளில் 
எனக்குப் பார்டவகடள வழஙகப்சபாகிறது 
என்படத அப்சபாது நான் உணர்ந்திருக்கவில்டை.

=

நினைவேந்தல்

பாைதிபுததிைன்

எனபும் உரியர் பிறர்ககு

கவிடதகள், முழக்கஙகடள எழுதி மின்ொர 
ரயில் சபடடிகளில் ஒடடுவது, சபருந்துகளில் ஏறி 
மக்களிைம சபசித் துண்ைறிக்டககடள 
வினிசயாகிப்பது, சிறு சவளியீடுகள், நூல்கடள 
விறபடன செய்வது, மனஓடெ இதழகடளச 
ெந்தாதாரர்களுக்கு அனுப்புவது, கடைகளில் 
விறபடனக்குக் சகாடுப்பது, அரசியல் மறறும் 
சமாழிசபயர்ப்பு நூல்கள் சவளியிடுவது, தமிழகம் 
முழுவதும் கூடைம் நைத்துவது, வீதி நாைகஙகள் 
நைத்துவது, பாைல்கள் பாடுவது என மக்கள் 
கடை இைக்கியக் கழகத்தின் பல்சவறு 
செயறபாடுகளிலும் கைந்துசகாண்ைார் . 
ச ெ ா ல் ை ப் சப ா ன ா ல்  அ ட ன த் தி ன் 
டமயப்புள்ளியாக அவர் இருந்தார். ஏறக்குடறய 
ஒவசவாருநாள் மாடையும் சதாழர்கள் கூடி 
உடரயாைவும் செயறபைவும் அவரது இல்ைசம 
இைமாக இருந்தது. மாடை 6 மணிமுதல் இரவு 
11 மணி வடர அவவீடடின் வாெல் விவாதக் 
களமாக இருந்தது.

சிறுமியாக, சிறுவனாக இருந்த ொரு மறறும் 
சூ ரி ய தீ ப ட ன க்  க வ னி த் து க் சக ா ண் டு 
சதாழர்களுக்குத் சதநீரும் தின்பண்ைஙகளும் 
தரும் சவடைடய அவர் துடணவியார் ெலியாது 
செய்துவந்தார்.

உதவிக்கைம்

இருவரும் சதாழர்கள் வாழவின் எல்ைா 
நிடைகளிலும் துடணநின்றனர். சவடைவாய்ப்பு, 
பணப்பிரசெடனகள், சிை சநரஙகளில் குடும்பப் 
பிரசெடனகள், பிற சதடவகள்... என எல்ைா 
நிடைகளிலும் உதவிக்கரம் நீடடினர்.

சதாழர் ஒருவர் உைல்நம் குன்றி, அரசு 
சபாதுமருத்துவமடனயில் தீவிரச சிகிசடெ 
எடுத்துவந்தார். ஒவசவாரு நாளும் அவருக்கான 
சிறப்பு உணவுகடளச செய்து சகரியரில் எடுத்துச 
சென்று மருத்துவமடனயில் சகாடுத்துவிடடு 
அலுவைகம் சென்றார் பா.செ. இப்படிப்பை 
நிகழசசிகள்... உதவிகள்.

பிறருடைய சவடைவாய்ப்புக்காக சபரிய 
அதிகாரத்தில் இருந்தவர்கடளயும் ெந்தித்து 
வாய்ப்புக் சகடக அவர் தயஙகியசத இல்டை. 
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‘தவிர்க்கவியைாத நிடையில் உறுதி சபறுவதில் 
தவறில்டை. ஆனால் நாம் அதிகாரவர்க்கத்தின் 
குணஙகடளப் சபறறுக்சகாண்டுவிைக் கூைாது’ 
எனக் கூறினார்.

ஒரு கல்லூரி சவடைக்குத் தகுதியான ஒருவடரப் 
பரிந்துடரக்க சவண்டிய நண்பருக்கு, என் 
சபயடரப்  பரி ந்துடரத் த ா ர்  ப ா . ச ெ . 
சநடுந்சதாடைவில் இருந்த ஊரில் நிகழந்த என் 
திருமணத்திறகும் வந்திருந்தார். நான் பணி ஓய்வு 
சபறறதறகாக மாணவர்கள் எடுத்த விழாவிலும் 
கைந்துசகாண்டு உடர நிகழத்தினார். கல்லூரியில் 
உடர நிகழத்த அடழத்தசபாது வந்து உடர 
நிகழத்தினார். வீடடிறகும் வந்திருந்தார்.

=

்வாசிப்பு ் ்வறி

சபாதுவுடைடமச சித்தாந்திகளுக்சக உரிய 
‘வாசிப்பு சவறி’ அவருக்கு நிடறய இருந்தது. 
சித்தாந்த நூல்கள், உைக இைக்கிய நூல்கள், 
படழய சிறறிதழகள் என அவரது செகரிப்பு 
விரிவானது. அவறடறத் சதாழர்களுக்கு வாசிக்கக் 
சகாடுத்து இைதுொரிச சித்தாந்த ஆழத்திறகும் 
படைப்பாக்க உத்திகள் குறித்த புரிதலுக்கும் 
சதாைர்ந்து வழிவகுத்தார்.

மாணவர்கள், இடளஞர்கள் என்று யாசரனும் 
ஆர்வமுடையவர்கள் குறித்துக் சகள்விப்படைால், 
சநரடியாக அவர்கள் இருக்கும் இைம் 
சதடிசசென்று உடரயாடுவார்; சதாழர்கடளத் 
சதாைர்புபடுத்துவார்; இல்ைஙகளுக்கும் சென்று 
ச ப ெ ச  ச ெ ய்வ ா ர் .  க ரு த்தும ாறுப ாடு 
சகாண்ைவர்கடள ‘சவன்சறடுப்பதில்’ அவரது 
ஈடுபாடு தீவிரமானது. ‘மொைா’ திடரப்பைஙகள், 
ப த்திரிடக கள்  குறித்துத்  ச த ாைர் ந்து 
அம்பைப்படுத்தி, எழுத வருசவாருக்கு மாறறு 
எழுத்டத அறிமுகம் செய்த, முன்சகாணர்வதில் 
அவர்காடடிய சதாைர்ந்த அக்கடற, ஏராளமான 
இ ை து ெ ா ரி ப்  ப ட ை ப் ப ா ளி க ட ள , 
திறனாய்வாளர்கடளப் பல்சவறு களஙகளிலும் 
உருவாக்கியது.

அவர்களுக்கும் சபாதுமக்களுக்குமாக 
உருவானதுதான் மனஓடெ!

இயன்றவடர முயன்று ெந்தா செகரிப்பது, 
படைப்பாளிகளின் படைப்புகடள ஆசிரியர் 
குழுவின் தீவிர அைெலுக்கு ஆடபடுத்துவது, 
ஆசொக்கத்திறகு அடைவது, கடைகடையாக 
விறபடனக்குக் சகாடுப்பது, வாெகர் கூடைஙகடள 
நைத்துவது என மாதம் முழுதும் மனஓடெக்கான 
சவடைகள் இருந்தன. சதாழர்கள் கூறும் 
விமர்ெனஙகடள எவவித சுய முடனப்புமின்றி 
ஏறபார்.

இதழுக்கான முகவரி சகாடுத்தல் சதாைஙகி, 
அஞெ ா ம ல்  அ ச சிடும்  அ ச ெ க த்டத க் 
கண்டுபிடித்தல், சிை விடளவுகடள எதிர்சகாள்ளல் 

எனப் புறவயமான சிக்கல்கடளயும் அவர் 
தளராமல் எதிர்சகாண்ைார்.

=

இநதி எதிரப்புப் ் பாைாளி

இந்த அசெமின்டம என்னும் ஆளுடமப்பண்பு 
அவருக்கு இளடம முதசை இரத்தத்தில் 
ஊறியிருந்தது.

இந்தி எதிர்ப்புப் சபாராடைத்தின்சபாது, 
வழிநைத்திய மாணவர் தடைவர்களுள் ஒருவராக 
இருந்தார். ஒருமுடற மதுடரப் பயணத்தின்சபாது, 
‘எந்சதந்த வீதிகள் வழியாகசவல்ைாம் தப்பித்து 
ஓடிசனாம்’ என்று காடடிக்சகாண்சை வந்தார். 
‘சயாவ... இந்த சஜ.பி.என்கிறவன் யாடரயா? 
அவன் எப்படியிருப்பான்னு பாக்க ஆடெ. 
அவடன நான் ஒன்னுஞ செய்யை. ஒருமுடற 
வரசசொல்’ என்று சபரிய காவல்துடற 
அதிகாரிசய தன்னிைம் சகடைடத பா.செ.
அவர்களின் தந்டதயார் என்னிைம் நிடனவு 
கூர்ந்தார்.

புதுக்சகாடடையில் அரசு ொர்பான 
சிடைதிறப்பு விழா. அதடன நைத்தும் முக்கிய 
அதிகாரியாக வந்திருந்தார் பா.செ. முக்கியமான 
அரசியல்வாதிகள், அடமசெர்கள் என நைந்த 
அந்தப் சபரிய விழா நைந்துசகாண்டிருந்தசபாது 
பா.செ.டவக் காணவில்டை. நகரின் சவசறாரு 
பகுதியில் நைந்துசகாண்டிருந்த, சதாழர்கள் 
ஏறபாடு செய்திருந்த கூடைத்தில் சபசிவிடடு, 
அரசுவிழா முடியும் முன்னர் சமடைக்கு 
வந்துவிடைார்.

=

‘அடமப்புப் பணிகள் தன் படைப்பாறறடை 
உறிஞசிக்சகாண்ைன’ என்று அவர் கூறியதாக 
ஒ ரு  த க வலுண்டு .  அவவ ாறு  அவ ர் 
உணர்ந்திருக்கைாம். ஆனாலும் சிை விவாதஙகள் 
நம் மனதில் எழுவடதத் தவிர்க்கவியைவில்டை.

மாறறஙகள்

அவர்தம் சிறுகடதகளின் சபாக்கு ஒரு 
கடைத்தில் முறறிலும் சவறு தளத்தில் இயஙகத் 
ச த ாைஙகியது .  ‘ இ ரவுகள்  உடையும் ’ 
சதாகுப்பிலுள்ள கடதகசள அத்சதாைக்கத்தில் 
விடளந்தடவ. சொெலிெ எதார்த்தவாதத்டத 
முழுடமயாக ஏறறார். அவர்தம் கடதகள் முழுக்க 
அரசியடைசய சபெத் தடைப்படைன. 
பாத்திரஙகள் சித்தாந்த விவாதம் செய்யத் 
சதாைஙகின. எதிர் அரசியடையும் அதன் வர்க்கச 
ொர்பின் தீடமகடளயும் பக்கம் பக்கமாகப் சபெத் 
தடைப்படைன. ஒரு கடைத்தில் அடவ ‘கடத’ 
என்னும் கடையின் பண்புகடளப் புறந்தள்ளி 
சவறுதிடெயில் பயணம் செய்தன. சித்தாந்த 
விளக்கஙகளாக உருமாறி, கடடுடரயின் 
தன்டமகடள எடடின. மாந்தரின் யதார்த்த 
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வாழவு, வழக்குசமாழி, நுண்ணுணர்வின் 
மனஓடைம் ஆகியனவறடற எழுத்தில் சகாணரும் 
முயறசியறறடவயாயின. பிள்டளப் பருவம், 
குமார பருவத்தில் அவர் அனுபவத்தில் 
கடரந்திருந்த கரிெல் மண்ணும் மக்களும், 
நடுவயதில் வாழந்த நகர வாழக்டகயில் அவருள் 
கடையாகத் ததும்பும் அளவிறகு இைம்சபறவில்டை 
என்சற சதான்றுகிறது. மனித மனஙகளின் 
உணர்சவாடைஙகளுக்குள் ஊைாைாமல், மனமும் 
சபாருள்நிடையின் படைப்சப என்னும் முடிவில் 
அவரது அரசியல் ொர்பு, அவரது படைப்பாறறடை 
இடைமறித்துள்ளது. சபரும்பாைான இைதுொரி 
எழு த் து க் க ள்  க ட ை ய ா க் க ம்  கு றி த் த 
மறுபரிசீைடனயில் திரும்பிக்சகாண்டிருந்தசபாது, 
பா.செ. தன் நிடைப்பாடடிசைசய உறுதியாக 
நின்றிருந்தார் .  வடிவம் குறித்த ஆழந்த 
புரிதலின்டமடயசய அவரது இறுதிக்காை நாவல் 
முயறசியும் காடடியது. அரசியல் களஙகளிலும் 
ஏராளமான மாறறஙகள்.

=

பத்தாண்டுகளுக்கு சமைாக வாழந்திருந்த 
புதுடவடய விடடு, மீண்டும் அவர் சென்டன 
திரும்பியிருந்தார். மாணவர்கள் என் சபாருடடு 
உருவாக்கிய மைடரக் சகாடுப்பதறகாக 
அவர்களுைன் சென்சறன். சகாைம்பாக்கத்தில் 
நண்பசராருவர் ஒதுக்கீடு செய்துதந்த வீடடில் 
தனியாக வாழந்திருந்தார்.

மைர் குறித்து மகிழந்தார் .  சநடுசநர 
உடரயாைலுக்குப் பின் வாயில்வடர வழியனுப்ப 
வந்தவர், நைப்பதறகு மிகவும் சிரமப்படைார். 
இரும்புக் கதவிடன மூடுவதறகு அவர் கடினமாக 
முயறசி செய்யசவண்டியிருந்தது .  நான் 
கவடைப்படசைன் .  வீடு திரும்பியதும் 
சதாடைசபசியில் அடழத்து, ‘இஙசக என் வீடடில் 
வந்து தஙகுஙகள்’ என்று பைமுடற வறபுறுத்திசனன். 
அவரிைமிருந்து ஏறபுமில்டை; மறுப்புமில்டை!

=

நான் என் கிராமத்திலிருந்சதன். டகப்சபசியில் 
அடழத்தார். சிை நாடகளுக்கு முன் நள்ளிரவில் 
எழுந்து குளியைடறக்குச சென்றதாகவும், மயஙகிக் 
கீசழ விழுந்ததாகவும், உயிர்சபாகும் வலி 
இடுப்பில் ஏறபடடு நகரசவ முடியாமல் 
சபானதாகவும் ,  எப்படிசயா அஙகுைம் 
அஙகுைமாக நகர்ந்து படுக்டகக்கு வந்து, டகப்சபசி 
மூைம் மருத்துவரான உறவினடர அடழத்ததாகவும், 
அவர் வந்து தன்டன மருத்துவமடனயில் 
செர்த்துச சிகிசடெயளித்ததாகவும் தறசபாது 
மருத்துவமடன ஏறபாடு செய்துதந்த உதவியாளர் 
ஒருவருைன் வீடடில் இருப்பதாகவும் கூறினார். 
அத்தடனடயயும் சொல்லிவிடடு ‘யாரிைமும் 
நான் சொல்ைவில்டை; உஙகளிைம் மடடும் 

சொல்ைத் சதான்றியது. சவறு எவரிைமும் 
சதரிவிக்க சவண்ைாம்’ என்று கூறினார். என் 
கைக்கம் எல்டை கைந்தது. நான் பஞசு அவர்களிைம் 
உைனடியாகத் சதாைர்புசகாண்டு செய்திடயக் 
கூறிசனன். துயரத்டதப் பகிர்ந்துசகாண்ைார். 
அவடரச ெந்திப்பதாகவும் சதரிவித்தார். நான் 
சென்டன திரும்பியதும் துடணவிடயயும் 
அடழத்துக்சகாண்டு சென்று அவடரச 
ெந்தித்சதன். படுக்டகயில் படுத்தபடி சபசினார். 
உதவியாளரின்றி அடெயமுடியாத நிடை. 
மீண்டும் வருவதாகத் சதரிவித்துத் திரும்பிசனன். 
ஆஸ்திசரலியாவிலிருந்து மகன் சூரியதீபன் 
சதாடைசபசியில் என்னுைன் சதாைர்புசகாண்டு 
விொரித்தார். விொ கிடைத்ததும் வருவதாகக் 
கூறினா ர் .  பின்  சிைமுடற  ச ந ரிலும் 
சதாடைசபசியிலும் உடரயாடிசனன்.

=

ஒருநாள் சதாடைசபசியில் அடழத்தார். 
உறவினர் ஒருவரின் ஆசைாெடனப்படி தான் 
விளாத்திகுளம் வந்துவிடைதாகவும், தறசபாது 
ஓரளவு நன்றாக நைப்பதாகவும், இயறடகமருத்துவர் 
ஒருவர் சிகிசடெயளிப்பதாகவும் இைக்கியக்கூடைம் 
ஒன்றுக்கு ஏறபாடு செய்ய இருப்பதாகவும் பஞசு 
முதலிய நண்பர்கடளயும் என்டனயும் அடழக்க 
இருப்பதாகவும் சதரிவித்தார். சபருமளவு 
நம்பிக்டக சநஞசில் ஏறபடைது.

=

உயிர ் மல ஆரச இருநதது

சகள்விப்படை தகவடை நம்பமுடியாமல் 
உைசன சதாடைசபசியில் சதாைர்பு சகாண்சைன். 
‘சென்டனக்கு வந்துசென்றீர்களாசம சஜ.பி.! 
உண்டமயா?’ என்று சகடசைன். ‘உயிர்சமல் 
ஆடெயிருந்தது, வந்சதன்’ என்றார். இதயத்தில் 
பிரசெடன. அறுடவசசிகிசடெக்கு உைல்நிடையும் 
வயதும் இைம் சகாடுக்கவில்டை.

‘வணக்கம். இன்டறய (28-09-2022 புதன்கிழடம) 
இந்து தமிழத்திடெ நாளிதழில் எனது கடடுடர 
சவளியாகியுள்ளது ’  என்ற குறிப்புைன் 
கடடுடரடயயும் புடகப்பைம் எடுத்து 
அனுப்பியிருந்தார். ‘வணக்கம் சஜ.பி.! கடடுடர 
மிக ஆழமாக, சிறப்பாக அடமந்துள்ளது. அது 
தாய்சமாழிடய உணர்த்தியதுைன் தஙகள் 
உைல் நைம்  நன்கு  ச த றிவருவடதயும் 
புைப்படுத்தியது. மிக்க மகிழசசி. நன்றி!’ என்று 
குறிப்சபழுதி அனுப்பிசனன்.

=

அக்சைாபர் 23 அன்று வந்த செய்தி, சவறு 
செய்தி.

கைட்டு்ரயாளர : க்பராசிரியர (்பணிநி்றவு)
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1965ஆம் ஆண்டு இந்தி எதிர்ப்புப் 
சபாராடைத்தில் டகதாகிப் பாடளயஙசகாடடைச 
சிடறயில் அடைக்கப்படடிருந்த பத்து மாணவர் 
தடைவர்களுள் இவரும் ஒருவர். சிடறக் 
சகாடுடமடயத் தனது சுயநைத்திறகுப் 
பயன்படுத்திய அரசியல் தடைவர்சபால் இவர் 
எக்காைத்திலும் செயல்படைதில்டை. சவகுமக்கள் 
நைத்திறகாக  எப்சபாதும் சபா ர ாடிய 
சபாராளியாகசவ இவர் திகழந்தார். 

1918-இல் தமிழநாடடில் காந்தியடிகள் இந்திப் 
‘பிரசொர ெபா”டவத் சதாைஙகி, தமிழகத்தில் 
முதன்முதைாக இந்தி விடதடய ஊன்ற முயறசி 
செய்தார். ஆஙகிைத்டத அகறறி அந்த இைத்தில் 
இந்துஸ்தானிடய அடனத்திந்திய சமாழியாக்க 
சவண்டும் என்று கூறி, காஙகிரசு மாநாடுகளிலும் 
இ ந் திட ய ப்  ப ர ப் பு வ த ற கு  ப ல் சவ று 
நைவடிக்டககளிலும் ஈடுபடைார். 

விடு தடை க் கு ப்  பி ற கு ம்  க ா ங கி ர சு 
ஆடசிக்காைத்தில் ‘இந்தித் திணிப்பு” சதாைர்ந்தது. 
இந்திடய ஆடசி சமாழியாக்கும் ெடைத்டத 
எதிர்த்து 1965இல் நைந்த அரசியல்ெடை நகல் 
எரிப்புப் சபாராடைம், தமிழகத்தில் 1967இல் தி.மு.
க ழ க ம்  ஆடசிடயப்  பிடி த் த த ற க ான 
முக்கியக்காரணிகளுள் ஒன்றாகத் திகழந்தது. 
அந்தப் சபாராடைத்தில் அறுபத்துமூன்று முடற 
தடியடி  நைத்தியதாக அன்டறய மதுடர 

நினைவேந்தல்

துரை. தமிழ்ச்சல்வன்

ெமரெமில்லாப்  தபாராளி

மாவடை ஆடசித்தடைவர் டி.என்.செஷன் 
ச ப ரு ட ம ப் ப ட டு க்  ச க ா ண் ை ா ர் . 
ஜாலியன்வாைாபாக் படுசகாடை நிகழத்திய 
சஜனரல் ையரின் கூறறுைன் ‘காந்தியும் - 
இந்தியும்’ என்ற கடடுடரயில் இக்கூறடறயும் 
சூரியதீபன் ஒப்பிடுகிறார். 

காந்தியடிகளுைன் பல்சவறு விெயஙகளில் 
முரண்படடிருந்த சநரு, சமாழிக் சகாள்டகயில் 
முழுடமயாகக் காந்தியடிகடளப் பின்பறறிச 
செல்பவராக இருந்தடத விளக்குகிறார். இப்சபாது 
ஆடசியாளர்களின் முழக்கமாக இருக்கும் ‘ஒசர 
நாடு, ஒசர சமாழி, ஒசர ெடைம்” என்ற முழக்கத்தில் 
‘ஒசர சமாழி” என்று காந்தியடிகள் டவத்த 
புள்ளிசய இன்று ‘ஒசர சமாழி” என்ற 
சகாைமாக்கப்படடுள்ளது. 

இநதி எதிரப்புப் ் பாைாட்ைம்

‘காணாமல் சபானவர்கள்” என்ற சிறுகடதயில் 
மாணவர்களின் இந்தி எதிர்ப்புப் சபாராடைம் 
முடிவுக்கு வருவடதச சொல்லிசசெல்கிறார் 
சூரியதீபன். சபான்னுதுடர என்ற மாணவர் 
தடைவர் பாத்திரம் வழியாகச ொதி, வெதிவாய்ப்பு 
என ஆளும்வர்க்கம் மாணவர்களிைம் நசசு 
விடதகள் விடதத்தடதயும் காடடிசசெல்கிறார். 

ச நருக் கடி  நிடையினால்  விடளந்த 
சவதடனகடள விவரித்து ‘மனிதன்” என்ற 
புரடசிகர மாத இதழில் தமது ‘அனல் காறறு” 

நம் சூரியதீபன் என்னும் பசயபபிைகாசம். 
இறுதிவமை சைைசைறற பகாளமகப பிடிபபாளைாகத திகழ்ந்தவர்.
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மீறு

= கலலபாரதி

நகாங்ள் ் ்பசினகால் உங்ளுககுக
்்காவம்்தகான
வர ் வண்டும்.

்்காவம் வந்்தகால்்தகான நகாங்ள்
�ரியகா்ப
்்பசி இருககின்்றகாம்..!

மங்லங்ளகாலும் மகானியங்ளகாலும் பிடுங்ப்பட்டது
எங்ள் நிலம்..!

்ருவற்றச சுவர்்ளுககுள் ் காணகாமல் அடிக்ப்பட்டது
எங்ள் சமகாழி..!

்்காயில்்ளுககு ் நர்ந்து விட்ட
மூ்தகாய் ஒருத்தியின �திரகாட்ட �லஙற் ஒலி இனனும் 
உககிரமகாய் இப்்பகாதும் ஒலித்துக ச்காண்டு்தகான 
இருககி்றது..!

முதுகு வறளத்து ற்்ள் ் ட்டி அடிறமயகாய் இருந்்த 
அப்பன்ளின ்பகாட்டன்ளின முப்பகாட்டங்ளின 
பிள்றள்ள் நகாங்ள்.

மகாரகாபபுப ் ்பகாடுவ்தறகுக கூட
மகார்்பறுத்்தகாள் ச்பருந்்தகாய் ஒருத்தி!

்கால்்ள் பிணித்்த �ஙகிலி அறுத்து இப்்பகாது்தகான
பூட்சு்ள் அணிந்து ச்தருறவ மிதிககி்்றகாம் !

எங்ள்
ஒளி
அண்ணலின ஒளி..! எங்ள்
வழி
அய்யகாவின வழி..!

ஆண்டகாண்டுக ் காலமகாய்
அடிறமப்பட்டுககிடந்்த ஆதிப ச்பருநிலத்தின ஏக்ப 
ச்பருமூசசு
எங்ள் ் ்பசசு..!

நகாங்ள் ் ்பசினகால் உங்ளுககுக
்்காவம்்தகான
வர ் வண்டும்.

்்காவம் வந்்தகால்்தகான நகாங்ள்
�ரியகா்ப
்்பசி இருககி்்றகாம்!

சவளிவந்தடத சூரியதீபன் குறிப்பிடுகிறார். 
அதசனாடு சதாைர்புடைய பல்சவறு 
நிகழசசிகடளயும் ‘சநருக்கடிநிடை - இைக்கிய 
ொடசியம்” என்ற கடடுடரயில் விவரிக்கிறார். 
சநருக்கடிநிடை (1975 - 77) காைத்தில் நிைவிய 
அைக்குமுடறச ெடைஙகள் இப்சபாடதய 
ஆடசியிலும் பல்கடைக்கழகஙகள், ஊைகஙகள் 
உடபைப் பல்சவறு துடறகளிலும் சதாைர்வடத 
விளக்குகிறார். 

‘யாருடைய  புத்தாண்டு?’ என்ற கடடுடரயில் 
உைகமயமாக்கல், நுகர்வுக்கைாசொரம், 
பன்னாடடு நிறுவனஙகளின் வளர்சசி, மதப் 
பிறசபாக்குவாதிகள் மறறும் சீர்திருத்தவாதிகளாக 
நடிப்பவர்களின் கூடடுக் களவாணித்தனம் 
ஆகியவறடறத் சதளிவாகத் சதாலுரிக்கிறார். 

1 9 9 1 -இல் நரசிம்மராவ ஆடசியில் 
நிதியடமசெராக இருந்த மன்சமாகன்சிங 
ச ப ா ரு ள ா த ா ர ச  சீ ர் சக டு க ட ள 
ஆரம்பித்துடவத்தார். இப்சபாடதய ொடைப் 
சபாக்குவரத்து அடமசெர் நிதின்கடகாரி 
மன்சமாகன்சிஙகிறகு  ந ாடு மிகவும் 
கைடமப்படடுள்ளது எனப் பாராடடுமடழ 
சபாழிகிறார். நிடைடம அன்றும் அப்படித்தான், 
இன்றும் அப்படித்தான் எனச சூரியதீபன் 
கருதுகிறார். 

“விவொயம் இைாபத்டதத் தரவில்டை 
என்றால் சவறு சதாழில் பார்க்கச செல்லுஙகள்” 
என்று அன்டறய பிரதமர் மன்சமாகன்சிங 
கூறினார். இன்டறய அரசும் விவொயிகடள 
விடளநிைஙகடள விடடு சவளிசயறறிப் 
சபருவணிக நிறுவனஙகள் டகயில் சகாடுப்பதறகு 
முடனப்பாகச செயல்படுகிறது. “மக்கள் 
தாராளமாகக் கைன்வாஙகி தஙகளது 
சதடவகடள நிடறவு செய்து சகாள்ளைாம்” 
எனக் கிராமப்புற வஙகிகடளத் திறக்கும்சபாது 
அப்சபாடதய நிதியடமசெர் ப.சிதம்பரம் 
கூறினார். சமலும், கைன் வாஙகியாவது 
சபாருடகடள வாஙகுஙகள் என்று கூறி அவர் 
நுகர்வுக் கைாசொரத்தின் காவைனாகத் 
திகழந்தார் .  உைக வஙகி, பன்னாடடு 
நிறுவனஙகள், சபருவணிக நிறுவனஙகள் 
ஆகியவறறின் சவடடைக்காைாக இந்தியா 
மாறப் சபாகிறது என்படத உள்வாஙகி 
‘யாருடைய புத்தாண்டு?” என்ற கடடுடரயில், 
தீர்க்க தரிெனத்சதாடு, சூரியதீபன் கூறுகிறார். 

தனி ஆறறல 

சூரியதீபனின் கடடுடரடயப் படிக்கும்சபாது 
இப்சபாது இருக்கும் ெமுதாய நிடைடமகடளயும் 
ஆடசியடமப்பின்  சீ ர் சகடு கடளயும் 
சபாருத்திப்பார்க்கும் நிடைடமக்கு அது 
நம்டமக் சகாண்டுசெல்கிறது. அதுசவ அவரது 
எழுத்தின் தனி ஆறறைாகத் திகழகிறது.

கைட்டு்ரயாளர : ைமிழாசிரியர (்பணி நி்றவு)
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கதைா ழர்  ப ா . ச ெயப்பிரக ாெம் 
மண்டணயும் ,  ம க் கடளயும்  ச ந சி த் த , 
படைப்புகளாக்கிய அறபுத மனிதன். ெனாதனப் 
பார்ப்பpdயம் சகாசைாசசுகிற காவி ஒறடற 
அதிகாரம் கார்ப்பசரட நைனுக்காக அரொளும் 
இச சூழலில் சதாழர் பா.செ. இழப்பு தமிழச 
ெமூகத்தின் சபரிழப்பு. 1970களின் இறுதியில் 
சதாழர் படைத்தளித்த காடு, இரவுகள் உடையும் 
எனும் சிறுகடதத் சதாகுப்புகள் வாசிப்புத் 
தளத்தில் பரவைான வரசவறடபப் சபறறன. 
பா.செ.வின் சிறுகடதகள் ஒரு சஜருெைம், காடு, 
இரவுகள் உடையும், மூன்றாவது முகம், புதியன, 
இரவு மடழ, புயலுள்ள நதி, பூத உைா, கள்ளழகர் 
எனத் சதாகுப்புகளாக உள்ளன. பள்ளிக்கூைம், 
மணல் உள்ளிடை நாவல்கடளயும் அவர் 
படைத்துள்ளார். சதக்கத்தி ஆத்மாக்கள், 
கிராமஙகளின் குரல் வனத்தின் குரல், உள்ளிடை 
கடடுடரத் சதாகுப்புகள் எழுதியுள்ளார். அவர் 
மா-சை அடமப்பு ொர்பான மக்கள் கைாசொரக் 
கழகத்தின் ”மனஓடெ” பண்பாடடு இதழின் 
சபாறுப்பாசிரியராகப்  பத்தாண்டுகள் 
செயல்படைவர்.

விடுதடைப்புலிகள் ஈழத்தில் நைத்திய 
“மானுைத்தின் தமிழக்கூைல்” மாநாடடில் மக்கள் 
கவிஞர் இன்குைாப், கரிெல் எழுத்தாளர் 
பா.செயப்பிரகாெம், சதால்.திருமாவளவன், 
ஓவியர் மருது, திடரஇயக்குநர் புகசழந்தி 
உள்ளிடசைார் ஈழம் சென்று வந்தனர். ஈழம் 
சென்ற பயண அனுபவத்டத “ஈழக் கதவுகள்” 
எனும் தடைப்பிலும், 2009 முள்ளிவாய்க்கால் 
இ ன ப் ப டு ச க ா ட ை ட ய  மு ன் டவ த் து 
“முள்ளிவாய்க்காலில் சதாைஙகும் விடுதடை 
அரசியல்” எனும் நூடையும், “ஈழம் - வன்மமும், 
அவதூறுகளும்” எனும் நூடையும் எழுதினார். 
2009 சதாைக்கம் முதல் பல்சவறு கூடைடமப்பு 
நைவடிக்டககளில் முன்நின்றார். இறுதி யுத்த 
காைஙகளில் சபார் நிறுத்தக் சகாரிக்டகடய 
முன்னிறுத்தி தமிழநாடடிலிருந்து ஈழ ஆதரவுப் 
ப ட ை ப் ப ா ளி க ள் ,  க ட ை க் கு ழு க் க ள் , 
செயல்பாடைாளர்கடள ஒருஙகிடணத்து 

நினைவேந்தல்

மீ.த.பாண்டியன்

ம�ொழிப்்பொர் ஈகி, கரிசல் எழுத்ொளர் ் ்ொழர் 
சூரியதீபன் (எ) பொ.மசயப்பிரகொசம் இழப்பு 
தமிழுககுப் தபரிழப்பு!

சைல்லியில் ஆர்ப்பாடை நிகழசசிகடள 
நைத்தினார். 2009 ெனவரி 25 அன்று மதுடரயில் 
தமிழக மக்கள் பண்பாடடுக் கழகம் நைத்திய 
“மக்கள் கடை விழா“வில் கைந்துசகாண்டு 
ஈழத்தில் நைந்து சகாண்டிருக்கும் சபார் குறித்த 
செய்திகடள சதாகுத்தளித்தார். தனது இறுதிக் 
காைம் வடர வாசிப்பும், படைப்பும், செயல்பாடும் 
என வாழந்து மடறந்தார். கரிெல் எழுத்தின் 
முன்சனாடியான கி.ரா,வுைன் சநருக்கமான 
சதாைர்புகடளக் சகாண்டிருந்தார். ”கி.ரா எனும் 
மானுைம்”, ”கி.ராவும் புடனகடதகளும்”, ”கி.ரா. 
95 முடிவிைாப் பயணம்” உள்ளிடை நூல்கடளத் 
தந்துள்ளார். சொெலிெக் கவிடதகள், எதிர்க்காறறு, 
நதிசயாடு சபசுசவன் என பா.செ.வின் எழுத்து 
சிறுகடதகள், நாவல், கடடுடரகள், கவிடதகள் 
எனப் பல்சவறு தளஙகளில் இயஙகியுள்ளார். 
கி.ரா.வுக்குப் பிறகு கரிெல் எழுத்தாளர் என 
அடழக்கப்படும் எழுத்தாளர்கள் வரிடெயில் 
மின்னுகிறார்.

்மாழிப் ் பாைாட்ை வீைர

இன்றும் இந்தித் திணிப்புக்கு எதிராகப் 
சபாராடும் தமிழநாடடின் கைந்த காைம், 1965 
இந்தித் திணிப்பு எதிர்ப்பு சமாழிப்சபாராடைம் 
வரைாறறுமுக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்திய 
ஒன்றிய அரசின் ஆடசிசமாழி இந்தி எனும் 
அறிவிப்புக்கு எதிராகத் தி.மு.க.வின் அன்டறய 
தடைவர் அண்ணா ெனவரி 26 குடியரசு 
தினத்டதப் சபாராடை நாளாக அறிவித்தார். 
ெனவரி 25 அன்சற மதுடரயில் மாணவர்களின் 
எழுசசிமிக்க சபரணி திைகர் திைல் சநாக்கி 
க ாவல்துடறத்  தடைகடளத்  த ாண்டி , 
கண்ணீர்ப்புடக வீசசுகடளயும், தடியடிகடளயும் 
மீறி நடைசபறறது. மதுடர சதப்பக்குளம் 
அருகிலுள்ள தியாகராெர் கடைக்கல்லூரியில் 
பயின்றுசகாண்டிருந்த மடறந்த ொகுல் அமீது 
(பின்னர் மக்கள் கவிஞர் இன்குைாப்), பா.
செயப்பிரகாெம், (பின்னர் சூரியதீபன்), முன்னாள் 
அடமசெர் காளிமுத்து, நா.காமராென், செைபடடி 
முத்டதயா உள்ளிடை குழுவினரின் தடைடமயில் 
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சபாராடைப்சபரணி நடைசபறறது. ெனவரி 26 
அன்று  சி த ம் ப ர ம்  அண்ணாமடை ப் 
பல்கடைக்கழகத்தில் சபாராடிய சிவகஙடக 
இராசெந்திரன் துப்பாக்கிச சூடடில் இறந்தார். 
இந்தப் சபாராடைத்தில் மாணவர் தடைவர் 
பா.செயப்பிரகாெம் டகது செய்யப்படடு, மூன்று 
மாதஙகள் இந்தியப் பாதுகாப்புச ெடைத்தின் கீழ, 
பாடளயஙசகாடடைச சிடறயில் இருந்தார். 
மாணவர்களின் இப்சபாராடைத்தின் விடளவாக 
திமுக ஆடசி அடமத்து, காஙகிரஸ் ஆடசிக்குத், 
தமிழநாடடில் முடிவுடர எழுதியது. தஙகளது 
படிப்புக்குப் பின் காளிமுத்து, செைபடடி 
முத்டதயா உள்ளிடசைார் திமுகவின் முக்கியப் 
புள்ளிகள ா கி ,  பின்னர்  அதிமுகவில் 
அடமசெர்களாக மாறிப்சபாயினர். சதாழர் 
இன்குை ா ப்  ச ென்டனயில்  கல்லூரிப் 
சபராசிரியராக, சிபிஐ(எம்) எழுத்தாளர் ெஙகச 
செயல்பாடு, பின்னர் மா-சை இயக்கச 
செயல்பாடடில் இயஙகி ‘புதிய மனிதன்‘ எனும் 
பண்பாடடிதழின் ஆசிரியராகச செயல்படடுப் 
பின்னர் விைகி இைதுொரித் தமிழத்சதசியராக 
படைப்பாளியாக இயஙகி மடறந்தார். சதாழர் 
பா.செயப்பிரகாெம் தமிழநாடு அரசின் செய்தி 
- மக்கள்சதாைர்புத் துடறயில் அதிகாரியாகப் 
பணியாறறினாலும், மா-சை இயக்கச ொர்பு 
“மனஓடெ ”  இதழ ஆசிரியர் குழுவில் 
சபாறுப்பாசிரியராக இயஙகினார். சதாழருடைய 
சிறுகடதத் சதாகுப்புகள் பல்கடைக்கழகஙகளில் 
பாைமாக உள்ளன. பை ஆய்வு மாணவர்கள் 
பா.செ.வின் கரிெல் படைப்புகள் குறித்து ஆய்வு 
சமறசகாண்டு முடனவர் படைம் சபறறுள்ளனர்.

ம ண் ணி ன் ப ா ை க ர்  மு ட ன வ ர் 
சக.ஏ.குணசெகரன் மடறந்தடதசயாடடி பா.
ச ெ . ப ல் சவ று  ப ட ை ப் ப ா ளி க ளி ன் 
நிடனவடைகடளப் சபறறு சிறப்பான 
சதாகுப்டபக் சகாண்டுவந்தார். 2016 தமிழக 
மக்கள் பண்பாடடுக் கழகம் நைத்திய 
சமாழிப்சபார் ஈகியர் நிடனவு ‘மக்கள் கடை 
விழா ’  முடனவர்  சக . ஏ . குணசெகரன் 
நிடனவுசமடையில் பஙசகடுத்துச சிறப்பான 
கருத்துகடள முன்டவத்தார்.

இைட்ரைக்குழல துப்பாக்கியாக இன்குலாபுைன் பா.்ச.

மா-சை இயக்கத்தின் மறசறாரு பிரிவில் 
படைப்பாளியாக இயஙகிய மக்கள்கவிஞர் 
இன்குைாப் அவர்களுைன் அவர் சநருக்கமான 
உறடவத் தக்கடவத்திருந்தார். தான் இயஙகிய 
மா-சை அடமப்பிலிருந்து விைகிய பின் கவிஞர் 
இன்குைாப் சபாைசவ இைதுொரித் தமிழத் 
சதசியராகத் தன்டன முன்னிறுத்திக்சகாண்ைார். 
மக்கள்கவிஞர் இன்குைாப்  உயிருைன் 
இயஙகியசபாது எப்படித் சதாழடம காத்தாசரா 
அசத சபால் மரணம் நிகழந்த சபாதும், அடதத் 
சதாைர்ந்தும் இன்குைாப் குடும்பத்திறகுத் துடண 
நின்றார். இன்குைாப் அறக்கடைடள எனக் 

க வி ஞ ர்  கு டு ம் ப த் தி ன ர்  ம ற று ம் 
சநருக்கமானவர்கடள இடணத்துக் சகாண்டு 
சென்டனயில் அடுத்தடுத்த இன்குைாப் 
நிடனவுநாளில் நிகழவுகடள முன்சனடுத்தார். 
இன்குைாப் படைப்புகடளப் பிரித்துத் 
சதாகுத்துக்சகாண்டு வருவதில் முன்நின்றார். 
மதுடரயில் த.ம.ப.க. ொர்பில் ஏறபாடு செய்த 
மக்கள்கவிஞர் இன்குைாப் நிடனவுநாள் 
நி க ழ வு க ளி ல்  ச த ா ை ர் ந் து  ப ா . ச ெ . 
க ை ந்துசக ாண்ைார் .  கை ந் த  நிடனவு 
நாடளசயாடடி சென்டனயில் த.ம.ப.க . , 
இன்குைாப் அறக்கடைடள, இளந்தமிழகம் 
இடணந்து நைத்திய நிகழவில் காலில் ஏறபடை 
முறிவு காரணமாகக் கைந்துசகாள்ள இயைவில்டை. 
சதாழர் பா.செ. விளாத்திகுளத்தில் இருந்தசபாது 
பல்சவறு கல்லூரிப் சபராசிரியர்கள் சதாைர்ந்து 
அவடரச ெந்தித்து வந்துள்ளனர். சதாழர் பா.செ. 
விளாத்திகுளம் சென்ற பிறகு சதாடைசபசித் 
சதாைர்பு மூைம் பைருைன் சதாைர்புகடளத் 
தக்கடவத்துள்ளார்.

சதாழர் பா .செ .  உைல் தூத்துக்குடி 
மருத்துவமடனக்கு ஒப்படைத்து அக்சைாபர் – 25 
அன்று விளாத்திகுளத்தில் நைந்த இரஙகல் 
கூடைத்தில் பைதரப்படை ஆறறைாளர்கள் 
கைந்து சகாண்ைனர். தமுஎகெ தடைவர் சதாழர் 
தமிழசசெல்வன், தமிழநாடு கடை இைக்கியப் 
சபருமன்றம் தடைவர் மருத்துவர் அறம், 
செயைாளர் சதாழர் காமராஜ், எழுத்தாளர் 
சதாழர் இராகுைதாென், தமிழக மக்கள் 
பண்பாடடுக் கழகம் தடைவர் சதாழர் 
மீ . த . ப ாண்டியன் ,  திமுகடவச செர்ந்த 
விளாத்திகுளம் ெடைமன்ற உறுப்பினர் 
மார்கண்சையன், எழுத்தாளர் சகாணஙகி, 
இைக்கிய விமர்ெகர் ந.முருசகெபாண்டியன், 
பா.செ.வுைன் மனஓடெ இதழில் இடணந்து 
இயஙகிய வெந்தன், இகக (மா-சை) விடுதடை 
மாநிைக்குழுத் சதாழர் அ.சிம்ென், மக்கள் கல்வி 
இயக்கம் சபராசிரியர் சகாசெடை, கதவு ஆசிரியர் 
சதாழர் மதி கண்ணன் உள்ளிடசைார் 
கைந்துசகாண்ைனர். சதாழர் பா,செ. எப்படி 
கரிெல் இைக்கியவாதியாக, புரடசிகர மா-சை 
இயக்கத்தின் சிந்தடனயாளராக, மண்டணயும் 
மக்கடளயும் சநசித்த மனிதாபிமானியாக, ஈழ 
ஆதரவாளராக ,  சமாழிப்சபாராடைக் 
களப்சபாராளியாக, அடனத்து முறசபாக்கு 
இைதுொரிக் கடைஇைக்கியப் படைப்பாளிகளுைன் 
இணக் க ம ானவ ர ா க ,  ச மன்டம ய ான 
உடரயாளராக இயஙகினார் என்படத அவர்கள் 
நிடனவுகூர்ந்தனர். தூத்துக்குடி மருத்துவமடனயில் 
சதாழர் பா.செ. உயிரறற உைலும், தமிழ 
முறசபாக்குச சிந்தடனக் களத்தின் இைக்கியத் 
தளத்தில் அவருடைய படைப்புகளும், சபாராடை 
நிடனவுகளும் உயிர்ப்சபாடு இருக்கும்.

கைட்டு்ரயாளர: சமூகைச் வசயற்்பாட்்டாளர
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எழுத்தாளர் பா.செயப்பிரகாெம் அவர்கடள 
முதன்முதலில் 2004ஆம் ஆண்டுதான் சநரில் 
ெந்தித்சதன். அவரது சிறுகடதகடளயும் 
கவிடதகடளயும் படித்திருக்கிசறன். தமிழ 
சமாழிசபயர்ப்பாளர்கடள ஓரிைத்தில் 
ெந்திக்கசசெய்ய சவண்டும் என்று நானும், 
எழுத்தாளர் கவிஞர் - சமாழிசபயர்ப்பாளர் ைதா 
ராமகிருஷ்ணனும், எழுத்தாளர் - நாைகச 
செயல்பாடைாளர் ‘சவளி’ ரஙகராஜனும் 
சென்டன இக்ொ அரஙகில் ெந்திப்புக்கு ஏறபாடு 
ச ெய் சத ா ம் .  அ ந் த  நி க ழ சசியில்  1 1 0 
சமாழிசபயர்ப்பாளர்கள் கைந்துசகாண்ைார்கள். 
90 வயடதக் கைந்த சதாழர் மாஜினி (ைாக்ைர் 
அம்சபத்கர் நூல்கடளத் தமிழில் சமாழிசபயர்க்க 
உருவான குழுவின் தடைவர்) முதல், புதிதாக 
சமாழிசபயர்க்க வந்த இடளஞர்கள் வடர 
கைந்துசகாண்ை நிகழசசி அது. அஙகுதான் 
பா.செயப்பிரகாெம் அவர்கடளச ெந்தித்சதன். 
2004இல் சதாைஙகி 2011 வடர நடைசபறற 
தமிழசமாழிசபயர்ப்பாளர் ெஙகத்தின் அடனத்து 
கூ ட ை ங க ளி லு ம்  அ வ ர்  ப ங சக ற று ச 
சிறப்பித்திருக்கிறார். எஙகளது முயறசிகடள 
மனமாரப் பாராடடியுள்ளார்.

2011 நவம்பர் மாதத்தில் “ஈழப்சபார் சிஙகள 
அரசுக்கும் விடுதடைப் புலிகள் எனும் சபயரில் 
இயஙகிய தமிழின விடுதடை வீரர்களுக்குமிடைசய 
நடைசபறற சபார்” என்படத ஆதாரஙகளுைன் 
“Tamil Nation in Sri Lanka” (என்சி.சி.பி.எச 
சவளியீடு) என்ற தடைப்பில் நான் டரைனவர் 
என்ற நண்பர் எழுதிய நூல் சென்டனயில் 
சவளியிைப்படைது .  தனது அசமரிக்க 
பாஸ்சபார்டடை கிழித்து எறிந்துவிடடு, 
கியூபாவில் செர்செ மார்த்தி பதிப்பு நிறுவனத்தில் 
சிை ஆண்டுகள் பணியாறறியவர் நான். அவர் 
பின்பு மீண்டும் கியூபாவின் சிறப்புக் 
காைகடைத்தில் தன்னார்வ உடழப்பாளராக சிை 
ஆண்டுகள் பணியாறறியவர்.

பாண்டி்ச்சரியில கூட்ைம்

சென்டனயில் நடைசபறற இந்த நூல் 
சவளியீடடு நிகழவில் கைந்துசகாண்ை சதாழர் 
ப ா . ச ெயப்பிரக ா ெம் ,  த ான்  வசிக்கும் 
பாண்டிசசெரியில் இந்த நூல் அறிமுகம் 

நினைவேந்தல்

அமைநததா
amarantha1960@gmail.com

ததாழர் பா. செயப்பிரகாெமும் 
தமிழ சமாழிசபயர்ப்பாளர் ெஙகமும்

செய்யப்பைசவண்டும்; அதறகு நான் ஏறபாடு 
செய்ய சவண்டுசமன்று சகடடுக்சகாண்ைார். 
அதன்படிசய ஒரு கூடைத்திறகு ஏறபாடு 
செய்யப்படைது. நான் டரைனவடர தன்னுைன் 
தஙகடவத்து இரண்டு நாடகள் பாண்டிசசெரிடயச 
சுறறிக்காடடி அனுப்பி டவத்தார் பா .
செயப்பிரகாெம்.

அவரது ‘பள்ளிக்கூைம்’ நாவல் சவளிவந்த பின் 
பாண்டிசசெரியில் நடைசபறற கூடைத்தில் 
கைந்துசகாள்ள என்டன அடழத்திருந்தார். 
நுடைப் படித்துவிடடு கருத்டதச சொல்லும்படி 
கூறினார் .  ‘அனுபவம் வாய்ந்த  மூத்த 
எழுத்தாளராயிறசற’ என்று நான் தயஙகிசனன். 
‘எனக்குப் பாராடடுத் சதடவயில்டை. நீஙகள் 
பரந்த வாசிப்புடையவர் என்றுதான் சகடகிசறன். 
எதுவானாலும் சொல்லுஙகள்’ என்றார். “நாவல் 
வடிவம் நன்றாக அடமயவில்டை” என்று 
கூறிசனன். ஒரு தடையடெப்புைன் சமௌனமாக 
சகடடுக்சகாண்ைார். அடுத்து சவளிவந்த ‘மணல்’ 
ந ாவடையும்  அனுப்பி முன்சபாைசவ 
சகடடுக்சகாண்ைார். அவரது எளிடம எனக்கு 
ஆசெரியமாக இருந்தது.

அநத ்வாய்ப்பு ்வைவிலரல

மீண்டும் சென்டனக்சக குடிவந்தசபாது 
சதாடைசபசி மூைம் தகவல் சதரிவித்தார். சிை 
இைக்கியக் கூடைஙகளில் ெந்தித்துக்சகாண்சைாம். 
அதன்பிறகு நீண்ை இடைசவளிக்குப் பிறகுதான் 
அவர் கீசழ விழுந்து, இடுப்பில் எலும்புமுறிவு 
ஏறபடைடதத் சதரிந்துசகாண்சைன். அவர் 
மிகுந்த வலியுைன் இருப்பதால் சநரில் யாரும் 
சென்று பார்ப்படதத் தவிர்க்குமாறு நண்பர்கள் 
கூறினார்கள். அவவப்சபாது சதாடைசபசியில் 
அவசராடு சபசிசனன். பிறகு மறசறாரு 
எழுத்தாளர் ,  அவர் சொந்த  ஊரான 
விளாத்திகுளசம சென்றுவிடைார் என்று 
சதரிவித்தார். சதாடைசபசியில் அவடர 
அடழத்துப் சபசியசபாது, ‘இப்சபாதும் வலி 
இருக்கிறது. ஆனால் தாஙகும் அளவில் இருக்கிறது. 
நல்ைசவாரு உதவியாளரும் கூைசவ இருக்கிறார். 
இந்தப் பக்கம் வந்தால் வாருஙகள்’ என்றார். அந்த 
வாய்ப்பு வரவில்டை...

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர, வமாழிவ்பயரப்்பாளர
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பா. செயப்பிரகாெம் என்ற சபயர் கைந்த 
ஐம்பதாண்டுகள் காைத் தமிழப் புடனவிைக்கியம், 
இைது ெ ா ரிஅ ர சி யலுைன்  ச ந ரு ங கி ய 
சதாைர்புடையது. பா.செ.வின் முதல் சிறுகடதத் 
சதாகுப்பு, எனக்கு மிகவும் பிடித்தமானதாக 
இருந்தது. தமிழச சிறுகடதகள் எழுபதுகள் 
காைகடைத்தில் பல்சவறுபடை சபாக்குகளில் 
சவளியாகின. வண்ணதாெனின் ‘கடைக்க 
முடியாத ஒப்படனகள்’, வண்ணநிைவனின் 
‘பாம்பும் பிைாரனும்’, பா.செயப்பிரகாெத்தின் 
‘ஒரு சஜருெசைம்’, ொ.கந்தொமியின் ‘தக்டகயின்மீது 
நான்கு கண்கள்’, பிரபஞெனின் ‘ஒரு ஊரில் 
சரண்டு மனிதர்கள்’, பூமணியின் ‘வயிறு’, 
அம்டபயின் ‘சிறகுகள் முறியும்’ என்ற படடியல் 
இன்னும் நீளும். கல்லூரிமாணவனாக இருந்த 
எனது வாசிப்பு, தீவிரமடைந்ததில் அன்டறய 
சிறுகடதகளின் பஙகு கணிெமானது. பா.
செயப்பிரகாெம் எழுதிய ’அம்பைகாரர் வீடு’ 
சிறுகடத வாசித்து முடித்த பின்னரும் மனதில் 
சதாந்தரவு செய்தது. ஏன் இப்படிசயல்ைாம் 
நைக்கின்றன? என்ன ஆசசு என்ற இந்தக் 
கிராமத்து மனிதர்களுக்கு என்ற சகள்விகள் 
வாசிப்பில் சதான்றின. கரிெல் இைக்கியம் என்ற 
தனித்த அடையாளம் இல்ைாமல் கிராமத்து 
மண்ணின் சவக்டகடயப் பா.செ அழுத்தமாகப் 
பதிவு செய்திருந்தார். அப்புறம் ’காடு’, ’இரவுகள் 
உடையும்’ சபான்ற சதாகுப்புகள் பா.செ. யின் 
இைக்கிய ஈடுபாடடையும் எளிய மனிதர்களின் 
வலிடயயும் சகாண்ைாடைஙகடளயும் 
பதிவாக்கியிருந்தன. கடதகளில் வறுடமடயயும் 
மடடும் எழுதுவது மடடும் அவருடைய 
சநாக்கமல்ை. அவர், மதுடர, தியாகராெர் 
கல்லூரியில் மாணவராகப் படித்தசபாது இந்தி 
எதிர்ப்புப் சபாராடைத்தில் பஙசகறறுச சிடறக்குச 
சென்ற செய்திடயப் பின்னர் அறிந்சதன். 
எழுபதுகளில் அவெரநிடைக்கு எதிரான 
சபாராடைம், நக்ெல்பாரி இயக்கப் சபாராடைம் 
ஆகிய இரண்டு சபாராடைஙகளும் எஙகடளப் 
சபான்ற இடளஞர்கடளப் சபரிதும் கவர்ந்தன. 
விடரவில் இந்தியாவில் சொெலிெப் புரடசி 
நடைசபறுவதறகான நம்பிக்டககள் எஙகும் 

நினைவேந்தல்

ே.முரு்கசபாண்டியன்
murugesapandian2011@gmail.com

பா.செயப்பிரகாெம்:
அரசியல், பண்பாட்டுப் தபாராளி

பரவியிருந்தன. ”சவடை சகாடு, சவடை சகாடு, 
சவடை சகாடுப்பது அரசின் கைடம” என்று 
நகரத்துத் சதருக்களில் தீவிரமாக முழஙகியவாறு 
ச ென்ற  ஊர்வை த்தில்  இடளஞர் கள் 
தன்சனழுசசியாகப் பஙசகறற காைகடைம், அது. 
கல்லூரி விடுதிகளில் தஙகியிருந்த மாணவர்கள் 
அரசியல் விவாதஙகளில் ஈடுபடைனர்.

இரைய தரலமுரற அறியாதது

 1981ஆம் ஆண்டு சகாடவயில் நடைசபறற 
இைக்கு மாநாடடில் மதுடர நிஜ நாைக இயக்கம் 
ொர்பில் நாைகம் நைத்திை சென்ற நாைகக்குழுவில் 
நடிகனாக நானும் சபாயிருந்சதன், சூரியதீபன் 
என்ற சபயரில் பா.செயப்பிரகாெம் சபசிய 
அரசியல் சபசசு, உணர்சசிகரமாக இருந்தது. 
தமிழக அரசில் மக்கள் சதாைர்பு அலுவைராகப் 
பணியாறறிக்சகாண்டு இைக்கியம் என்ற சபயரில் 
ப ா . ச ெ .  துணிச ெலுைன்  முன்டவத் த 
அரசியல்சபசசுகளும் செயல்பாடுகளும் எனக்குப் 
பிரமிப்டபத் தந்தன. அவர், உயரம் குடறந்த 
உருவத்துைன், மைர்ந்த முகத்துைன் தீவிரமாக 
இைதுொரி அரசியலில் ஈடுபடைது, என்டனக் 
கவர்ந்தது. அன்டறய காைகடைத்தில் தமிழகத்தில் 
சபாலீஸ் ராஜ்ஜியம் எஙகும் நைந்தது. தமிழகக் 
காவல்துடறயினரால் 1979இல் நக்ெடைட 
அப்புவும், 1980இல் நக்ெடைட பாைனும் சுடடுக் 
சகால்ைப்படைனர். மார்க்சிஸ்ட சைனினிஸ்ட 
அரசியலுைன் செயல்படை நக்ெடைட 
சதாழர்கடளக் சகால்வதறகாக அன்டறய அ.
தி.மு.க. அரசு, காவல்துடற அதிகாரியான 
வால்சைர் சதவாரத்டத நியமித்தது. அவர், 
தடைடமயிைான சபாலீஸ், தருமபுரி வடைாரத்தில் 
21 சதாழர்கடள நக்ெடைடடுகள் என்ற சபயரில் 
சுடடுக்சக ான்றது .  எஙகும்  பயத்டதக் 
கிளப்புவதுதான் அரசின் சநாக்கமாக இருந்தது. 
மாசெதுங எழுதிய ’இராணுவத் தந்திரஙகள்’ 
புத்தகம், பீகிங பதிப்பகத்தினரால் தமிழாக்கப்படடு 
இைஙடகயில் விறபடனக்குக் கிடைத்தது. அந்தச 
சிவப்புப்  புத்தகத்டதத்  தமிழநாடடில் 
டவத்திருப்பதுகூைச ெடை விசராதம் என்று 
சபாலீஸ் சதாழர்கடளக் டகது செய்தது. ‘தீ 
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பா.செயப்பிரகாெம்:
அரசியல், பண்பாட்டுப் தபாராளி

கம்யூனிஸ்ட டகது’ என்று தினத்தந்தி நாளிதழில் 
அவவப்சபாது சவளியான செய்திகள், பீதிடயக் 
கிளப்பியன. இத்தடகய அராஜகமான அரசியல் 
சூழல், இன்டறய தடைமுடறயினர் அறியாததது.

 எழுபதுகளின் பிறபகுதியில் சென்டன நகரில் 
செயல்படை வாசிப்புக் குழுவில் வண்ணநிைவன், 
பா.செயப்பிரகாெம், ையனல் அந்சதானிராஜ், 
தா.வீராசொமி உள்ளிடை சுமார் 15 இைக்கிய 
ஆ ர் வ ை ர் க ள்  அ வ வ ச ப ா து  கூ டி 
சபசிக்சகாண்டிருந்தனர் .  அந்தக்  குழு 
காைப்சபாக்கில் மார்க்சிய சைனினியக் 
கருத்துக்குச ொர்புடையதாக மாறியது. 1977இல் 
பிரக்டஞ பத்திரிடக சவளியிடை சீனச சிறப்பிதழ, 
சிறுபத்திரிடக உைகில் ெைெைப்டப ஏறபடுத்தியது. 
ஏறசகனசவ இந்தி எதிர்ப்பு, தமிழத் சதசியம் 
குறித்த கருத்துக்களுைன் இயஙகிய பா.செ. 
கருத்தியல்ரீதியில் மார்க்சிய சைனினிய 
ஆதரவாளராக மாறினார். ஆந்திராவில் 
செயல்படை மார்க்சிய சைனினியக் கடசியின் 
மக்கள் யுத்தக் குழுவில் இருந்து பிரிந்த சதாழர்கள் 
எஸ்.ஒ.சி எனப்படும் மாநிை அடமப்புக் 
கமிடடிடய நிறுவினர். அந்தக் குழுவினர் 
சவகுஜன இயக்கத்டதக் கடைடமத்திை 
திடைமிடடு ’மக்கள் உரிடமக் கழகம்’ என்ற 
அடமப்டபச சென்டன நகரில் உருவாக்கினர். 
வழக்கறிஞர்கள் பி.வி.பக்தவத்ெைம், பி.வி.
ராமானுஜம் சபான்சறாருைன் செர்ந்து பா.செ. 
மனித உரிடமப் சபாராளியாக மாறினார். 
பின்னர் மக்கள் கடை இைக்கியக் கழகம் 
அடமப்பிடன உருவாகிச செயல்படைவர்களில் 
பா.செ.யும் ஒருவர்.

நிழல ஆசிரியர

 மார்க்சிஸ்ட சைனினிஸ்ட கடசியின் பிரிவான 
எஸ்.ஓ.சி அடமப்பு பிளவுண்ைசபாது டி.என்.ஒ.சி. 
குழு உருவானது. மக்கள் கடை இைக்கியக் கழகம் 
என்ற சவகுஜன அடமப்பும் இரண்ைாகப் 
பிரிந்தது. டி.என்.ஒ.சி. அரசியல் குழுவின் ொர்பில் 
செயல்படை மக்கள் கைாசொரக் கழக 
அடமப்பினால் சவளியிைப்படை ’மன ஓடெ’ 
என்ற இைக்கிய இதழுக்குப் பா.செ. நிழல் 
ஆசிரியராகச செயல்படைார். 1981 முதல் 1991 
வடர மனஓடெ இதழ சவளியானது. அன்டறய 
காைகடைத்தில் மா-சை குழுக்களிடையில் 
கடுடமயான முரண்பாடுகள் நிைவின. மக்கடள 
ஆயுதசமந்திைச செய்து நீண்ை காை மக்கள் 
யுத்தம் மூைம் தரகு அதிகார  வர்க்க 
முதைாளித்துவத்டத ஒழித்திை இைதுொரிக் 
குழுக்கள் முயன்றன. ஆயுதப் சபாராடைத்தின்மீது 
நம்பிக்டக சகாண்டிருந்த சதாழர்கள் , 
எதிர்க்குழுவில் இருந்தவர்கடள எதிரிகளாகப் 
பாவித்து ஓடுகாலி, திருத்தல்வாதி, வைது 
ெந்தர்ப்பவாதி, குடடி பூர்ஷூவா சபான்ற 
சொறகளால் விமர்சித்தனர். புரடசிகரமான 

இைக்கியம், பண்பாடடு அடமப்பு என்று 
இைக்கிய அடமப்புகளில் செர்ந்தவர்கள், 
ந ாளடைவில் மா -சை கருத்துக்களால் 
ஈர்க்கப்படைனர். அவர்கள் இைக்கியத்டதவிை 
இைதுொரி அரசியல் முக்கியம் என்ற அடமப்பின் 
பிரசொரத்தினால் மார்க்சிஸ்ட சைனினிஸ்ட 
என்று தஙகடளக் கருதி அரசியலில் முடனந்து 
ஈடுபடடுத் சதாழர்களாகினர்.

 எண்பதுகளில் மா-சை மக்கள் யுத்தக் 
குழுவுைன் சதாைர்புடைய பண்பாடடு 
அடமப்பில் சபராசிரியர்களான சகா.சகெவன், 
அ.மார்க்ஸ், த.பழமைய், சகாசெடை, தஙகசவல்ொமி 
சபான்சறார் இடணந்து செயல்படைனர். 
சவசறாரு மா- சை குழுவில் இன்குைாப் 
இயஙகினார். சகாடவ ஞானி, எஸ்வி.ராஜதுடர, 
எஸ்.என். நாகராஜன், நா.வானமாமடை அருணன் 
சபான்ற மார்க்சியச சிந்தடனயாளர்கள் 
கருத்தியல்ரீதியில் இைதுொரி மனநிடையுைன் 
எழுதினர். கவிஞர் சிறபி முன்சனடுத்த 
வானம்பாடி இதழில் கவிடத எழுதிய 
கவிஞர்களின் இைதுொரி மசனாபாவம் நடுத்தர 
வர்க்கத்தினரிைம் தாக்கத்டத ஏறபடுத்தியது. 
கடை இைக்கியப் சபருமன்றம், தமிழநாடு 
முறசபாக்கு எழுத்தாளர் ெஙகம் சபான்ற 
இைக்கிய அடமப்புகளும் இைதுொரிப் 
படைப்புகடள முன்னிறுத்தின. விடியல், மனிதன் 
சபான்ற பத்திரிடககள் முறசபாக்குப் 
படைப்புகளுைன் சவளியாகின. உன்னத 
இைக்கியம் என்ற சநாக்குைன் படைப்பில் 
கருத்தியல் சவளிப்பாடு கூைாது என்று எழுத்து 
பத்திரிடக சதாைஙகிய சிறுபத்திரிடக மரபு 
சகள்விக்குள்ளானது; சிதைமானது. அன்டறய 
காைகடைத்தில் இைதுொரிக் கருத்தியல் எஙகும் 
செல்வாக்குைன் விவாதிக்கப்படைது.

கைப்பணி

 மக்கள் உரிடமக் கழகத்தில் இடணந்து 
செயல்படை நான் 198 1 மதுடர நகரில் 
சதாைஙகப்படை மக்கள் கடை இைக்கியக் 
கழகத்தில் இடணந்து அடமப்பின் செயறகுழுவில் 
செயல்படசைன். சபராசிரியர் மு. ராமொமி, 
ையனல் அந்சதாணிராஜ் சபான்சறாரும் 
செயறகுழுவில் இருந்தனர். ம.க.இ. க.வின் ’புதிய 
கைாசொரம்’ பத்திரிடக மடடும் புரடசிகரமானது 
என்ற சபாதடனயுைன் செயல்படை எஙகளுக்குப் 
பா.செ. எதிரியாகத் சதரிந்தார். நல்ைசவடள 
அந்தக் காைகடைத்தில் தமிழகத்தில் செயல்படை 
எந்த இைதுொரிக்குழுவும் ஆயுதப் பயிறசியில் 
ஈடுபைவில்டை. இல்ைாவிடில் ஈழத்தில் 
செயல்படை சபாராளிக் குழுக்கள்சபாை 
ஒருவடரசயாருவர் சபாடடுத் தள்ளியிருக்கும் 
சூழல் உருவாகியிருக்கும். பிற அடமப்புக்களில் 
இருக்கிற சதாழர்கடள சவன்சறடுத்தல், 
சுவசராடடி ஒடடுதல், இரவில் சுவர் எழுத்து 
எழுதுதல், நிதி வசூல் செய்தல், சபருந்து 
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நிடையத்தில் பத்திரிடக விறறல் சபான்றடவதான் 
இைக்கிய அடமப்பின் சவடைகள் எனச 
சுருஙகியிருந்தன. மார்க்சிய சைனினியக் குழுவால் 
வழிநைத்தப்படை சவகுஜனரீதியிைான 
இைக்கியப் பண்பாடடு அடமப்புகள் இன்சனாரு 
நி ட ை யி ல்  ர க சி ய ம ா க  இ ய ங கி ன . 
சிறுபத்திரிடகக்காரன் என்ற நம்பிக்டகயுைன் 
செயல்படை நான் ஓர் ஆண்டுக்குப் பின்னர் 
ம.க.இ.அ.க. அடமப்புைன் ஏறபடை முரண்பாடு 
காரணமாக சவளிசயறியது, தனிக்கடத. 
அரசியடையும் இைக்கியச செயல்பாடுகடளயும் 
ஒருஙகிடணத்துச செயல்படுவது ஒருவடகயில் 
ெவால்தான். கறாரான சநாக்குைன் இைதுொரிக் 
கடைஇைக்கிய அடமப்பில் படைப்பாளரான 
பா.செ. சதாைர்ந்து செயல்படைது அவருடைய 
ஆளுடகயின் தனித்துவம்.

 பா.செ. ைடசிய சநாக்குைன் இைதுொரி 
அரசியலில் சதாைர்ந்து செயல்படைார்.’ மன 
ஓடெ சபான்ற கடை இைக்கிய இதடழப் 
பத்தாண்டுகள் சதாைர்ந்து சவளியிடுவது 
எளிதானது அல்ை. ஒவசவாரு மாதமும் இதடழ 
சவளியிை பா.செ. கடுடமயாக உடழத்தார். 
இ ை க் கி ய ப்  ப ட ை ப் பு க ள்  அ ர சி ய ல் 
பிராசொரத்திறகானடவ என்று வலுவாக நம்பிய 
இைதுொரி அடமப்பினருைன் இடைவிைாது 
சபாராடித்தான் பா.செ. மன ஓடெ இதடழ 
சவளியிடடிருக்க சவண்டும். புரடசியின் மீதான 
நம்பிக்டகயுைன் இைதுொரிக் கருத்துப் 
பின்புைத்தில் எழுதிய இளம் படைப்பாளிகளுக்குப் 
பத்திரிடகயில் இைம் தந்த பா.செ. அதறகுத் தந்த 
விடை அதிகம். கிராமத்தினரின் பிரசசிடனகடள 
முன்டவத்துக் கடதகடள ஏறசகனசவ 
புடனந்திருந்த பா.செ.யின் படைப்புப் பணி, 
முைஙகியது. ஆனால், ஒப்பீடடு நிடையில் மன 
ஓடெ பத்திரிக்டகயின் அரசியல், இைக்கியப் 
பணிகள் தனித்துவமானடவ. புதிய கைாசொரம் 
மனஓடெ, செந்தாரடக, செம்மைர், தாமடர 
சபான்ற இைதுொரிப் பண்பாடடு இதழகள் 
அன்டறய காைகடைத்தில் இைக்கிய வடைாரத்தில் 
அதிர்வுகடள உண்ைாக்கியிருந்தடத இஙகுப் 
பதிவு செய்ய சவண்டும். ’இைக்கியப் படைப்புகள் 
பல்லும் திருகாணியும் சபான்றடவ’ என்று கடசி 
அரசியல்வாதிகள் சபாதித்தசபாதும், அழகியலும் 
கடையும் ொர்ந்த படைப்புகள் பா.செ.யின் 
முயறசியினால் மன ஓடெ இதழில் பிரசுரமாயின. 
சமாழிசபயர்ப்புப் படைப்புகள் மூைம் பிற நாடடு 
இைதுொரிப் படைப்புகடளப் பறறிய புரிதடை 
உருவாக்கிை மன ஓடெ இதழ முயன்றது. 
சபாதுவாகக் கடசியின் சவடைத் திடைம் 
எல்ைாத் சதாழர்கடளயும் ெமமாகசவ பாவிக்கும். 
பா.செ. அடிப்படையில் படைப்பாறறல் மிக்கவர் 
என்று புரிதல் இல்ைாமல் எல்சைாடரயும் ஒசர 
டிரம்மில் சபாடடுக் குலுக்கிற கடசியின் 
உயர்மடைக் குழுவின் செயல்பாடுகளால் 
அவருடைய படைப்பூக்கம் வலுவிழந்திருக்க 

வாய்ப்புண்டு.

 இைதுொரி அரசியல் சநாக்கத்துைன் 
சதாைஙகப்படை மன ஓடெ பத்திரிடகடயத் 
சதாைர்ந்து சவளியிடை பத்திரிடக ஆசிரியர் 
பா.செ.வுக்குப் சபரிய அஙகீகாரம் எதுவும் 
இல்டை என்பதுதான் உண்டம. பத்திரிடக 
ஆசிரியர் பணி என்பது ஒருவடகயில் நன்றிசகடை 
சவடை. ’எனது ஆசிரியர் பா.செயப்பிரகாெம்’ 
என்று சபருமாள் முருகன், இந்து தமிழ திடெ 
நாளிதழில் சவளியிடை அஞெலிக் கடடுடர 
விதிவிைக்கு. பா.செ.யின் சதாழடமயினாலும் 
அரவடணப்பினாலும் படைப்பாளர்களாக 
உருவான படைப்பாளிகடள அவருடைய இறுதி 
அஞெலிக் கூடைத்தில் காண முடியவில்டை. 
பா.செ.யின் எழுத்துகளுைன் முரண்படும் நண்பர் 
சகாணஙகி அவருக்கு அஞெலி செலுத்திை 
வந்திருந்தது, குறிப்பிைத்தக்கது.

மாறறம் அரைநத அைசியலமுகம்

 இருபதாம் நூறறாண்டின் இறுதியில் பா.
செ.யின் அரசியல் முகம் மாறறமடைந்தது. அவர், 
திராவிை கடசியினர், சிபிஎம்., சிபி.ஐ. கடசியினர் 
சபான்றவர்கடள சநெ ெக்தியாகக் கருதினார். 
அவருக்குள் எப்சபாழுதும் சகாந்தளித்தத் தமிழ, 
தமிழ அடையாளம், தமிழப் பண்பாடு சபான்ற 
கருத்தியல்கள் புதிய வடிவம் எடுத்தன. தமிழத் 
சதசியக் கருத்தியலுைன் இயஙகிய பா.செ. தன் 
வாழநாளின் இறுதிவடரயிலும் அரசியல் 
சநாக்குைன் செயல்படைார். அதனால்தான் 
அவர் தன்னுடைய இறப்புக்குப் பின்னர் 
தன்னுடைய பூத உைடை அரசு மருத்துவமடனக்கு 
வழஙகிை ஏறப ாடடு செய்திருந்த ா ர் . 
விளாத்திகுளத்தில் 25-10-22 அன்று சிவப்புத் துணி 
சபார்த்தப்படை அவருடைய உைல் , 
ஆம்புைன்ஸில் ஏறறப்படைசபாது அஙகுக் 
கூடியிருந்த சதாழர்களுைன் செர்ந்து நானும் 
செவவணக்க முழக்கம் எழுப்பிய சூழல், 
உணர்சசிகரமாக  இருந்தது .  கல்லூரிப் 
பருவத்திசைசய இந்தி எதிர்ப்புப் சபாராடைத்தில் 
பஙசகறறுச சிடறக்குச சென்றது முதைாகப் 
பா.செ. வாழந்த அரசியல் வாழக்டகக்கு அர்த்தம் 
இருப்பதாக எனக்குத் சதான்றியது. புரடசிடய 
சநசித்து புரடசியின்மூைம் ஒடுக்கப்படைவர்களின் 
விடுதடை ொத்தியப்பை மார்க்சியம்தான் தீர்வு 
என்று கருதிச செயல்படை பா.செ. சபான்ற 
சபாராளிகள், ெமூகத்தினால் உருவாக்கப்படைனர். 
அசதசவடளயில் தனது எழுத்துகள், அரசியல் 
செயல்பாடுகள் மூைம் பா.செ. ெமூகத்தில் 
அழுத்தமான அரசியல் பாதிப்புக்கடள 
ஏறபடுத்திை முயன்றார். பா.செயப்பிரகாெத்தின் 
இைக்கிய அரசியல் வாழக்டகயில் இருந்து 
இன்டறய தடைமுடறயினர் கறறிை ஏராளமான 
பாைஙகள் இருக்கின்றன.

கைட்டு்ரயாளர : எழுத்ைாளர



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 டி
சம
்பர்
 2
02
2

39

“முதலில் தலித், தலித்தல்ைாசதார் என்ற 
சொல்ைாைடைப் பார்க்க சவண்டும். அடத நான் 
ஏறபதில்டை. அது அப்பாறபடைவர்கள் என்ற 
சபாருளில் டகயாளப்படுகிறது; அல்ைது எதிரிகள் 
என்ற அர்த்தத்தில் டகயாளப்படுகிறது. 
சபரும்பாலும் எதிரிகள் என்ற நிடையில்தான். 
தலித்துகள், தலித்தியவாதிகள் என்ற சுடைசை 
ெரியாக இருக்கும். தலித்தியம் சகாடபாடடை 
ஏறறுக்சகாள்கிற எவராக இருந்தாலும் 
தலித்தியவாதிகள்தான். மனம், வாக்கு, செயைால் 
இடத எடுத்துச செல்கிறவர்கள் தலித்தியவாதிகள். 
இவவாறு மனம், வாக்கு, செயைால் எடுத்துச 
செல்ைாதவர்கள் தலித்துகளாக ,  தலித் 
தடைடமகளாக இருக்கிறார்கள் என்பதும் 
பரிசீலிக் கப்பை  சவண்டிய விெயம் . ” 
செயப்பிரகாெம் - இது விழி.பா.இதயசவந்தனுக்குச 
சூரியதீபன்

இந்தப் பரிசீைடனக்கு உடபடுத்த சமா.
சஜம்ஸின் கடடுடர (‘சதர்தல் - அம்சபத்கர் 
முதைாக’ - ‘புரடசிப்பாடத’ ஏப்ரல் 2004) 
பயன்படும்.அதில் சவளிப்படடுள்ள பை 
கருத்துக்கள் சுயவிவாதத்திறகு உரியடவ,சவறுமசன 
விவாதத்திறகுரியடவ அல்ை. விவாதம் பரிசீைடன 
என்படவ விமர்ெனம், சுயவிமரிெனத்துக்கு 
அடழத்துச செல்வதாக இருக்க சவண்டும் ‘தலித் 
இயக்கஙகள் அம்சபத்கரின் தத்துவத்டதப் 
புரிதலின்றி, எதிரி - நண்பன், எதிர்க்கப்பைசவண்டிய 
பிரதானெக்தி, ஆதரவுெக்திகள் என்படதக் 
கவனிக்கத் தவறி, தஙகளது பதவிநைன் 
வ ா ழ க்டக சய ாடு  தலி த்  அ ரசியடைச 
சுருக்கிவிடைனர்.’ சஜம்ஸின் இந்தக் கணிப்பு, 
தலித் இயக்கஙகளுக்கு மடடுமல்ை, சபாதுவாக 
இயக்கச செயல்பாடு பறறிய புரிதலுக்கும் வழி 
அடமக்கும்.”- பா.செயப்பிரகாெம் சென்டன 
27/4/2004 (‘ஆைம்சபாழில்’ செப்.2021)

இத்சதாைர்பில் இரண்டு அம்ெஙகள் 

நினைவேந்தல்

்்வ.மு. ் பாதிய்்வறபன்

தன்ாய்வுக்கு அழைத்தகும் மதிப்பீட்டுமுகமாக 
-சூரியதீபழ் முனழவைதது
‘அல்லாதார் அமடயாள அரசியல்’

விவாதித்தறகு உரியன. 1. தலித்/ தலித்தல்ைாதார் 
எனும் இருடம எதிர்வுக்கு மாறறாகச சூரியதீபன் 
முன்னிறுத்தும் தலித் / தலித்தியர் எனும் 
ஆதரவுெக்திச சொல்ைாைல் 2. நடபுமுரண்/ 
படகமுரண் இன்னின்ன என விதந்சதாதி 
இனஙகாண மாடைாமலும் அம்சபத்கரியப் 
புரிதைறறும் தத்தம் பதவிநைசன குறியாகத் தலித் 
அரசியடைச சுருக்கிக்சகாண்ை தன்னைத் தலித் 
சவறறு அடையாளத் தடைடமகள் குறித்த 
சஜம்ஸின் கணிப்பீடு இவறறில் இரண்ைாவது 
அம்ெம் குறித்த சதாழர் சதால். திருமா பார்டவ 
(அவர் தடைடமயானது தலித்தடைடம என்படதக் 
கைந்த ெமூகநீதிக்கான மாறறரசியடை 
முன்சனடுக்க வல்ை காத்திரமான தடைடமசய) 
இஙசக மனஙசகாள்ளத் தக்கதாகும்:

இைண்டு ்வரக இயக்கஙகள்

தலித் இயக்கஙகஙகடள நாம் இரண்டு 
வடகயாகப் பிரித்துப்பார்க்கைாம்:

முதல்வடக: அம்சபத்கடர சவறுமசன ஒரு 
தடைவராக உள்வாஙகிக்சகாண்டு திரளும் 
இயக்கஙகள். இடவ அம்சபத்கடரக் கருத்தியல் 
ரீதியாக உள்வாஙகுவதில்டை. அம்சபத்கர் என்ற 
செண்டிசமண்ட, தலித் என்ற செண்டிசமண்ட 
இ ரண்சை ா டு ம்  முடி ந் துவிடு கின் றன . 
காைப்சபாக்கில் இடவ ொதியுணர்டவப் 
பிரதிபலிக்கும் இயக்கஙகளாகவும் ஆகிவிடுகின்றன.

இரண்ைாம்  வடக :  அம்சபத்கடரக் 
கருத்தியல்ரீதியாகப் படித்து உள்வாஙகிக் 
காைத்துக்சகறற மாறறஙகசளாடு அடமப்பாகத் 
திரளும் இயக்கஙகள். அதிகாரத்டத சநாக்கிய 
அணிதிரடைல்.

ஒருபுறம், புரடசிகர மாறறத்டத சநாக்கிய 
அணிதிரடைல். மறுபுறம், சபாதுநீசராடைத்தில் 
இடணந்து பணியாறறும்சபாது எஙசக 
ெமரெம்செய்வது, எஙசக உறுதியாக நிறபது; எது 
நடபுமுரண், எது படகமுரண் என்பதில் சபரிய 
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சதளிவு சதடவ. அந்த இைத்தில் ஏறபடும் 
ெறுக்கசை இந்த நிடைக்குக் காரணம். இந்திய 
அளவில் அம்சபத்கரிய இயக்கஙகள் சமல்ைக் 
கடரகின்றன என்றால், அதறகுக் கருத்தியல் 
சிடதவுதான் காரணம்.” - சதால்.திருமாவவன் 
[(இது அவருைனான செவவியில் ெமஸ் இத் 
சதாைர்பில் எழுப்பிய வினாவிறகான விடை) - 
(‘பாசிெத்தால் வீழத்த முடியாத ஸ்பார்டைகஸ்’) 
சமைதிகப் புரிதலுக்கு இத்சதாைர்பில் இந்நூலில் 
இைம்சபறறுள்ள என் இரு கடடுடரகளில் 1. 
அம்சபத்கரியத்திறகு எதிரான புள்ளியின் 
ஆதாரத்திைான அடையாள அரசியல், 2. 
காைவரன்முடறயிலும் நூலின் சூழடமவிலுங 
கத்தரித்சத சித்திரித்தல்) காண்க]

தலித் இயக்கஙகளுக்கு மடடுமல்ைாமல் 
சபாதுவாக இயக்கச செயல்பாடுகள் குறித்த 
புரிதலுக்கு வழிெடமக்கும் என சஜம்ஸின் 
கணிப்டப இனஙகாணும் சூரியதீபன் குறுப்பிடுந் 
சதாைர்பிலும் பிபிலிசயாசதரபி பிரிஸ்கிருப்ஷன் 
ஆகப் சபாதிடகசசித்தர் பரிந்துடரக்கும் இரு 
நூல்கள்:

1. அண்ணாவின் ‘தம்பிக்குக் கடிதஙகள்’,

2. திருமாவின் ‘அடமப்பாகத் திரள்சவாம்’

்ேறறு அண்ணா; இன்று திருமா

சநறறு அண்ணா. இன்று திருமா. இருவருசம 
ஒரு குறிப்பிடை அடமப்பிறகான தடைவர்கள் 
மடடுசம அல்ைர், சபரியாரின் தடைடம ஏறற 
தமிழினத் தடைவர்கசள. மடடுமல்ைாமல் தந்டத 
சபரியாருக்சகாரு அண்ணா சபால். அண்ணல் 
அம்சபத்கருக்சகாரு திருமா இந்திய அளவிைான 
சபாதுநீசராடைத் தலித்தரசியல் ஆறறுப்படுத்தும் 
அருகடதயாளராக.

அலலாதார அரையாை அைசியல’

“முதலில் தலித், தலித்தல்ைாசதார் என்ற 
சொல்ைாைடைப் பார்க்க சவண்டும். அடத நான் 
ஏறபதில்டை. அது அப்பாறபடைவர்கள் என்ற 
சபாருளில் டகயாளப்படுகிறது. சபரும்பாலும் 
எதிரிகள் என்ற நிடையில்தான். தலித்துகள், 
தலித்தியவாதிகள் என்ற சுடைசை ெரியாக 
இரு க்கும் . தலி த்தியம்  ச க ாடப ாடடை 
ஏறறுக்சகாள்கிற எவராக இருந்தாலும் 
தலித்தியவாதிகள்தான். மனம், வாக்கு,செயைால் 
இடத எடுத்துச செல்கிறவர்கள் தலித்தியவாதிகள்.”

 சூரியதீபன் சுடடுமாப்சபால் இசத 
சபாருண்டமயில் சபண்கள், சபண்ணியவாதிகள் 
எனவும் சுடைைாந்தாசன?

“இன்று பை விஷயஙகளில் கருத்துமாறுபாடுகள் 
உள்ளன. உதாரணத்திறகு, சபண்ணியம், 
தலித்தியம் சபான்றவறடறப் பறறிச சிந்தடன 
சவறுபாடுகள் உள்ளன. சபண்கள் எழுதுவது 
என்பது மடடும் சபண்ணியமாகாது. சபண்ணியம் 

என்பது சபண்கடள ஆண்களுக்கு எவவிதத்திலும் 
குடறந்தவர்களாகக் கருதுவதில்டை. பால்நிடை 
சவறுபாடுகடளயும், பால்நிடை சவறுபாடுகள் 
காரணமாகக் கறபிக்கப்படும் ெமமின்டமகள் 
யாவறடறயும் கண்டிப்பது சபண்ணியமாகும். 
சிைர் சபண்ணிய எழுத்சதன்றால் சபண்கள்தான் 
எழுத சவண்டும்,தலித்திய எழுத்சதன்றால் 
தலித்துகள்தான் எழுதசவண்டும், ஏசனனில் 
அவர்களுக்குத்தான் அந்த வாழவனுபவம் 
இருக்கும் என்கிறார்கள். இது தவறான பார்டவ. 
அப்படியானால் , குழந்டதடயப் பறறிக் 
குழந்டததான் எழுதசவண்டும்; நூறுவயதுக் 
கிழவடனப்பறறி அவன்தான் எழுதசவண்டும்; 
முதை ாளிகடளப்பறறி  முதை ாளித ான் 
எ ழு த ச வ ண் டு ம்  எ ன் சற ல் ை ா ச ம 
சொல்ைசவண்டிவரும் ெரியாகுமா? ஓர் 
எழுத்தாளன் கடைஞன் பிறர் அனுபவத்தில்தான் 
சதாய்ந்து எழுதமுடியும். இதடன, empathy 
என்கிறார்கள். இடத ஒப்புக்சகாண்டுதான் 
இைக்கிய ஆய்வில் இறஙகசவண்டும்.” - 
க.பூரணசெந்திரன். (‘தளம்’:23 ஏப்ரல் - யூன் 2022)

இத்தகு எடுத்துக்காடடுகள் ஏறபுடையன 
ஆகமாடைா.

வாதகதிடயத் திடெதிருப்பும் விதண்ைாவாதமும் 
பூரணசெந்திரனார் கூறறில் காணக்கிைக்கின்றது.

 இதடன முடறசய தலித் மக்களும், சபண்களும் 
இவவாசற ஏறறுக் சகாள்வார்களா? அவர்கள் 
ஏறறுக்சகாண்ைால்தாசன இத்தகு சபயரீடுகள் 
அமைாக்கச ொத்தியமாகும்? ஏசனனில் இடவ 
பிறக்க சநர்ந்த ொதி / வகுப்பு / பாலின 
அடிப்படையிைான சபயரீடுகள் அல்ைவா? 
அம்சபத்கரியம், அம்சபத்கரியர் எனுமாப்சபால் 
அல்ைசவ, தலித்தியம், தலித்தியர் எனுஞ 
சொல்ைாைல்? மாறாகத் தலித், தலித்ொர்பாளர் 
எனும ா ப்  ச ப ா ை வு ம்  ச பண்ணியம் , 
சபண்ணியசொர்பாளர் எனவாஙகும் மடடுசம 
சுடடிை இயலும்.

்பண்ணிரல ்வாதம்

இஙகான ொதியச ெமுகஅடமப்டபப் 
சபாறுத்தவடரயில் ஆணாதிக்கம், மதமாடய 
ஆகிய இரடடைநுகத்தடி ஆதிக்கம் சபண்கள் 
மீது திணிக்கப்படுவதான அடிப்படைசசிக்கடை 
விளஙகி க்சக ாண்ைால் த ான்  ெ ரி ய ான 
திடெவழியில் சபண்விடுதடைக் களத்தில் 
ெமராடிை இயலும்.

சபண்ணின் நிடையிலிருந்து பார்த்தால் 
சதரியும் என்ற சபரியார் கூறறிலிருந்சத ஈழத்தில் 
‘சபண்ணிடைவாதம்’ எனும் சபயரீடடை 
முன்டவத்சதாம் என்பார் கா. சிவத்தம்பி.

நான்கடைகளாய் எழுந்தசபண்ணியம் தாராள, 
தீவிர, சொெலிெ, சூழியல் என சமடைப்சபண்ணிய 
வடகடமகளாய் விதந்சதாதப்படைது. ஆண்கடள 
அறசவ தவிர்த்தல்; மதத்தடளயில் விடுபைாமல் 
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ெமூக விடுதடைடயத் தவிர்த்தல்; வர்க்கப் 
புரடசிக்குப் பின்னசர சபண்விடுதடை 
ொத்தியமாகும் எனல்; பாலியல் விடுதடைடய 
மடடுசம  பிர த ானப்படுத்தல் ;  சபண் 
எழுத்துக்கடளப் பறறி, சபண்கள் மடடுசம 
திறனாய சவண்டும் எனல் எனவாஙகு அவறறின் 
ச ெ ல் சந றி க் கூ ச ை  ச க ா ள ா று க ளு ம் 
இடைப்பிறவரைாய்க் குறுக்கிைைாயின.

“மகளிரியம் (woman studies) எனப்படும் புதிய 
கல்வித்துடற மானுைவியல், உளவியல், 
ெமூகவியல்,மருத்துவ இயல், வரைாறறியல் எனப் 
பல்துடறகளின் அடிப்படையில் சபண்டண 
ஆராய்வதாகப் சபருகி வளர்ந்துசகாண்டிருக்கிறது. 
இதுசபாைசவ கடை இைக்கியஙகளிலும் 
ச பண்ணின்  சி க் க ல் க டள  அை சு கி ற 
சபண்ணியத்திறனாய்வு இன்று மிகவும் 
செயல்படடுவருகிறது.”

- ்க.பஞசாங்கம் (‘தபாதி்்க 
2000’-தபாதியதேறபன் தபான்விழா மலர்’)

இக்கடடுடரயில் பஞொஙகம் குறிப்பிடும் 
‘டகசனா கிரிடடிசிெம்’ எனும் புதிய சொறகூடடை 
உருவாக்கிய அசமரிக்கரான எடைன் சஷாவால்கர் 
வலியுறுத்தும் வடரயடறகள் இரண்டை மடடும் 
இத்சதாைர்பில் இஙகுக் காண்சபாம்:

“1. ஆண்களின் திறனாய்வுக் சகாள்டக எனும் 
‘ ஆ க ம ங க ள ா ல் ’  ம தி ப் பி ழ க் கு ம ா று 
செய்யப்படடுள்ள சபண் எழுத்துகடளக் 
கண்சைடுத்து மீடசைடுப்பதில் சபரிதும் கவனம் 
சகாள்ளுகிறது .

2. சபண் எழுத்துகடளப் பறறிப் சபண்கள் 
மடடுசம திறனாய்வு செய்யசவண்டும் என்ற 
கருத்டத முன்டவக்கிறது.’

“எதிர்ப்பக்கம் இருப்பவறறில் புனிதம், 
உயர்ந்தடவ என்று சொல்ைப்படுபவறடறக் 
கடடுடைப்பது என்பது எவவளவு முக்கியசமா 
- அசதசபால் அந்தப்பக்கத்தில் தலித்துகளுக்குச 
ொதகமாக எடவ இருக்கின்றனசவா அவறடறச 
ெரியாக இனம்கண்டு அவறடற முன்டவப்பதும் 
முக்கியமானதுதான். நான் அடதத்தான் 
செய்திருக்கிசறன். புதுடமப்பித்தசனா வள்ளைாசரா 
உஙகளுடையவர்கள் அல்ை .  அவர்கள் 
த லி த் து க ளு க் கு ச  ெ ா ர் ப ா க ச 
ச ெ ய ல் படைவ ர் கள் த ான் .  அவ ர் கள் 
எஙகளுடையவர்கள்தான் என்று நிறுவி எஙகள் 
பக்கம் சகாண்டுவருவதுதான் சநாக்கம். “ ராஜ் 
சகௌதமன் (‘ராஜ் சகௌதமன் கடடுடரகள்’)

“ஒரு சவளாளர் என்றவடகயில் தலித்துகடளப் 
பறறி அவராகசவ உருவாக்கிக் சகாண்ை அல்ைது 
பார்ப்பன சவளாளமரபு வழஙகிய எதார்த்தத்டத 
இைக்கியச ெமத்கார விடளயாடடிறகுப் 
பயன்படுத்தியுள்ளார்” (‘சபாய் + அபத்தம் = 
உண்டம ’ )  என ஏைசவ எழுதிய ராஜ் 
சகௌதமனார்க்கு அது சபாய் + அபத்தம் என்ற 

உண்டம என்படத உணரவல்ை ஞாசனாதயம் 
வாய்த்ததன் பின்னர் வழஙகிய ஒப்புதல்வாக்கு 
மூைத்டதயும் நாம் சகடக சநர்ந்தது:

புதுரமப்பிததன் ஒரு தலித!

“நான் புதுடமப்பித்தடன ஒரு சவள்ளாளராகப் 
பார்க்கவில்டை. எனக்கு அவர்ஒரு தலித்தாகத்தான் 
சதரிகிறார். அவரது வாழக்டகப்பார்டவ, அடத 
அவர் சொல்லும் விதம் சபான்றடவ எல்ைாம் 
ஒரு தலித்துக்கு உைன்பாைானடவயாகத்தான் 
எ ன க் கு த்  ச த ா ன் று கி ன் ற ன . ” 
ராஜ்சகௌதமன்(‘ராஜ்சகௌதமன் கடடுடரகள்)

“தலித் எழுத்து என்பது சுயமுக ஓவியம் ஆகும்.
அது பரமுக ஓவியம் அல்ை. இதனால் தலித் 
இைக்கியம் என்பது தலித்துகளினாசைசய 
படைக்கப்படுகிறது என்றுதான் கருதசவண்டும். 
இது இவவிதம் பார்க்கப்பைசவண்டியது 
அவசியமுஙகூை. இந்தியன் நாவல் இந்தியனால் 
எழுதப்படுவது சபான்றது இது. இந்தியாடவ 
டவத்து - கிப்ளிங,ஃபாஸ்ைர் ஆகிசயார் 
எழுதியடவ இந்திய நாவல்கள் ஆகாது என்பது 
சபாைசவ; சிவவாக்கியர், பாரதி, புதுடமப்பித்தன், 
பிசெமூர்த்தி, பிரமிள் ஆகிசயார் தலித்குணத்டத 
ஆதரித்து எழுதி இருக்கக்ககூடியடவ தலித் 
இைக்கியம் அல்ை. இன்று தலித் இைக்கியம் 
சநருப்சபடுத்திருக்கிறது என்றால் அந்த சநருப்பு 
அவர்கள் மீது காைம்காைமாக இந்திய 
சமல்கடடுமானம் அவர்களது மனிதார்த்தத்டத 
எரிக்கடவத்த சநருப்புத்தான். அது அவனுடைய 
அடிவயிறறு சநருப்பாக இப்சபாதுதான் 
சிருஷ்டிமுடன சபறுகிறது. இந்த சிரூஷ்டிமுடன 
நம்முடையது என்றும் சொந்தங சகாண்ைாைப் 
பிறருக்கு உரிடம இல்டை.

நிறப்பிரிடக , ஆய்வு, சிடதவுசபான்ற 
பத்திரிடககளில் ‘ஓரளவு வன்முடறசதடவ’ என்ற 
பார்டவ சவளிப்படுகிறது. ‘தலித்’ என்ற 
தாழத்தப்படசைாரின் சபார்முகம் ஒன்றுதிரள 
ஆரம்பித்திருக்கிறது. இடவ ெமூகக் கடடுமானத்தின் 
ஏ க ச ப ா க  இ று க் க த் தி ன்  ஆ ழ ம ா ன 
சிந்தனாபூர்வமான இயக்கஙகள் ஏறபடுத்திய 
உள்த்தாக்குதலினால் ஏறபடடுள்ள விரிெல் 
வழிசய ஏறபடுகிற இயறடகயின் சவடியதிர்வு 
நிடைகள். இடவ காரணீய ெக்திகள் அல்ை. இடவ 
ஏறசகனசவ ஏறபடுத்தப்படை உள்விரிெல்களின் 
விடளவுகள்.” - பிரமிள். இதுதான் அவரின் 
துல்லியமான மதிப்பீடு.

இதன் மறுபக்கத்தில் தம் எழுத்டதத் தலித் 
எனைாகாது என இமயம், பூமணி முதலிசயாரும்; 
இவவாசற தம் எழுத்டதப் சபண்ணிய 
எழுத்சதனைாகாது எனப் சபண்கள் சிைரும் 
குறிப்பிைத்தான் செய்துள்ளனர் .  சவறு 
வார்த்டதயில் கூறுவதானால் தலித் இைக்கியம் 
தனித் ( ரி ெ ர்வ )  ச த ா குதி .  தலி த்து கள் 
சபாதுத்சதாகுதியிலும் சபாடடியிைைாம், 
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ஆனால் தலித் அல்ைாதார் தனித்சதாகுதியில் 
நிறக இயைாதல்ைவா?

எனசவ தலித்தியச ொர்பாளர் சபண்ணிய 
ஆதரவாளர் எனுமாப்சபாைசவ அத்தகு 
சபாருண்டமயிைான சொல்ைாைல்கடளத்தாம் 
உருவாக்கைாசம தவிர தலித் அல்ைாதாடரத் 
தலித்தியர் எனசவா; ஆடணப் சபண்ணியர் 
எனச சுடை இயைாது என்பசத என் 
நிடைப்பாைாகும்

மாறாக, இன்சனாரு வடகயில் அல்ைாதார் 
என்பதடன எதிரிகள் எனுமாப்சபால் பாவிப்பது 
தீவிரப்சபண்ணியர் தரப்பில் ஆண்கள் 
யாவடரயுசம எதிரியாகப் பாவிப்பது சபாலும் 
சவறுப்பரசியலும் ஊைாடிக் காணக்கிைப்பசத. 
சூரியதீபன் சுடடுமாப்சபாசை தலித் அல்ைாதார் 
என முதன்முதைாகப் பாவித்தது யார்? எனக் 
காண்சபாம் “ெமூகமாறறத்தின் வளர்சசிப்சபாக்கில் 
தலித்துகளிைம் உருவாகிவரும் விழிப்புணர்சசியால் 
தஙகளுடைய ொதிஅதிகாரம்’ டகநழுவிப் 
சபாயிருப்பதாகக் கருதிக் சகாண்டிருக்கும் 
பல்சவறு ஆதிக்கசொதிகடளயும் ஒன்றிடணத்துத் 
‘தலித் அல்ைாதார் கூடைடமப்பு’ என்ற சபயரில் 
அடமப்சபான்டற உருவாக்கித் தமிழகசமஙகும் 
கூடைஙகடள அக்கடசி (பாமக) நைத்தியது” - இது 
தலித்செயல்பாடடிறகான சிந்தடனயாளர்வடைம் 
சவளியிடடுள்ள ‘ொதிஇன்று’ அறிக்டக 
நூலிலிருந்து. தலித்தான தருமபுரி இளவரென் 
வன்னியப்சபண்டண மணந்தடத ஒடடித் 
தலித்துகளுக்கு எதிரான சவறுப்டப - சபசொகவும் 
செயைாகவும் கடைடமக்க முயன்ற பாமக 
வன்முடறகள் குறித்தும், “இதறகு முன்னர் 
முதுகுளத்தூர் கைவரம் (1957) நைந்த தருணத்தில் 
இசத நிடைப்பாடடைப் பசும்சபான் உ.
முத்துராமலிஙகமும் சமறசகாண்ைார்” எனவும் 
இவவறிக்டக எடுத்துடரக்கின்றது:

“தமிழகத்தில் தறசபாது உருவாகியிருப்பது 
‘புதிய ொதியவாதம்’.20 - ஆம் நூறறாண்டின் 
ஆரம்பத்தில் பிராமணர்களின் அதிகாரச 
செல்வாக்டக எதிர்த்துப் பிராமணர் அல்ைாதார் 
அடமப்பு சதாைஙகப்படை தமிழகத்தில் 21-ஆம் 

நூறறாண்டின் சதாைக்கத்தில் தலித்துகளின் 
விழிப்புணர்வுக்கு எதிராகத் தலித் அல்ைாதார் 
கூடைடமப்பு சதாைஙகப்படடிருக்கிறது எனில் 
இந்த ஒரு நூறறாண்டு அளவில் நைந்துவந்த / 
சபெப்படை ெமூக அரசியல், சபாருளியல் 
மாறறஙகள் எத்தடகயன என்பது ஆய்வு 
செய்யப்பை சவண்டும்.”எனத்சதாைரும் இந்த 
‘ொதி இன்று’ அறிக்டக புதிய ொதிய வாதத்தின் 
அரசியல் அடிப்படை தமிழகத்தில் எண்ணிக்டகப் 
சபரும்பான்டம அரசியல் அடிப்படையிலும், 
அதன்சவர் பார்ப்பனர் அல்ைாதார் அரசியற 
கருத்தாக்கத்திலும் அைஙகி அக்கருத்தியலின் 
வளர்சசிப் சபாக்கில் எழுசசிசபறற கருத்தியல் 
வடிவசம புதிய ொதியவாதம் என்கின்றது. 
இதடன வாசிக்டகயில் எனக்கு அண்ணலின் 
வாெகஙகள் பளிசசிைைாகின்றன:

சாதிய அரமப்பின் ் ்வர

“ொதி, தீண்ைாடம சபான்றவறறின் சவர் 
ொதிய அடமப்பில் உள்ளது.ொதிய அடமப்பின் 
ச வ ர்  வ ர் ண ா சி ர ம  ச ந றி யு ை ன் 
இடணக்கப்படடுள்ளது. வர்ணாசிரமம் 
ெமயசநறியுைன் இடணக்கப்படடுள்ளது. 
வ ர் ண ா சி ர ம  ெ ம ய ச ந றி யி ன்  ச வ ர் 
பார்ப்பனியத்திலும், பார்ப்பனியத்தின் சவர் 
அரசியல் அதிகாரத்திலும் உள்ளது.” - பி.ஆர்.
அம்சபத்கர் இது அண்ணலின் அணுகுமுடறக்சக 
முறறிலும் முரணான ஒன்சற. இதடன இந்த 
அறிக்டகயாளர்கள் தமிழநாடு ,  ‘  தலித் 
செயல்பாடடிறகான சிந்தடனயாளர் வடைம்’ 
எனும் அடமப்பின் சபயரால் முன்டவத்துள்ளனர்

(கி .ைக்மணன், ஸ்ைாலின்ராஜாஙகம், 
சஜ .பாைசுப்பிரமணியம்,அ.சஜகநாதன், 
அன்புசெல்வம் - 2013). இதறகு முன்பும் தலித் 
அறிக்டக ரவிக்குமார், அ.மார்க்ஸ் உடபடை 
பைரால் முன்டவக்கப்படைது. அப்சபாது தலித் 
அல்ைாத அமா அக்குழுவில் இைம்சபறறிருக்க 
முடிந்தது. இந்தஅறிக்டகயின் பகுதிகடள ஏைசவ 
‘புதுவிடெ’யும், ‘காைசசுவடு’ம் சவளியிடைன.

“தலித் ஆதரவு என்பசத பிராமணர் × 
பிராமணர் அல்ைாதார் என்கிற ெடைகத்துக்கு 
உடபடைதாகவும் ஒரு வடகயில் அசெடைகத்டதத் 
தக்கடவத்துக் சகாள்வதறகான சகையமாகசவ 
இருக்கின்றன என்பசத உண்டம.” என்கின்றது 
இந்த அறிக்டக. தலித் ஆதரவு என்படதசய 
ஒடடுசமாத்தமாக இவவாறு அணுகும் ஒருொர் 
அணுகுமுடற பார்ப்பனியத்திறகு உகந்ததாக 
இருப்பதறகான இவவறிக்டகயின் கூறுகள் 
விரிவாக விமர்சிக்கப்பை சவண்டியனசவ. இத்தகு 
நிடைப்பாடடைசய சூரியதீபன் இந்த அல்ைாதார் 
என்பது எதிரியாகசவ பார்க்கும் அணுகுமுடற 
எனச சுடடிக்காடடுகின்றார், அது சமய்தாசன?

கைட்டு்ரயாளர : மூத்ை எழுத்ைாளர, ஆய்வறிஞர

சந்ைாைாரரகைள் ைஙகைளது சந்ைா கைாலம 
முடிவ்்டந்ைதும 
புதுப்பித்துகவகைாள்ள 
கவண்டுகிகறாம. சந்ைா வைா்கை்ய 
வஙகி ்பணப்்பரிமாற்றம அல்லது 
கூகுள் க்ப மூலம வசலுத்து்பவரகைள் 
ைஙகைளது முகைவரியி்ன, அஞசல் 
குறியீட்டு எண், மற்றும வசல்க்பான் 
எண்்ண ைவறாது குறிப்பிட்டு 
கைாக்கையின் மின்னஞசல் 
முகைவரிககு அனுப்பி்டவும.

–ஆசிரியர்

அறிவிப்பு
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ொ ன் தூத்துக்குடி துடறமுகத்தில் 
பணியாறறிக்சகாண்டிருந்த காைம். அடிக்கடி 
கடை இைக்கியப் சபருமன்றத்தின் கூடைஙகளில் 
கைந்துசகாள்சவன். சிை கூடைஙகளில் 
கவிடதகளும் வாசித்திருக்கிசறன். என்சனாடு 
கூடைத்தில் கைந்துசகாள்கிற ஒரு சதாழர் 
என்டன இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட கடசித் 
சத ாழர ா கசவ  நிடனத்திருந்தார் . . . ஒரு 
காைகடைம்வடர என்சனாடு சராம்பவும் 
பிரியத்துைன் பழகினார். அப்சபாதுதான் 
தூத்துக்குடியில் மா-சை (விசனாத் மிஸ்ரா பிரிவு) 
கடசியின் சவகுஜன அடமப்பான ‘இந்திய மக்கள் 
முன்னணி’ இயஙகத் சதாைஙகியிருந்தது. 
எப்படிசயா துப்பறிந்து அந்த இயக்கத்தின் 
சதாழர்கள் என்டனத் சதாைர்புசகாள்ளத் 
சதாைஙகியிருந்தார்கள். இடத எப்படிசயா 
அந்தத் சதாழர் அறிந்துவிடடிருந்தார். அதிலிருந்து 
என்சனாடு முந்டதய நாடகள் மாதிரி 
சநருக்கமாகப் பழகுவதிலிருந்து தன்டன 
சமதுவாக விடுவித்த்துக்சகாண்ைார். ஏசதா 
சபருக்குப் சபசிக்சகாள்வார். ஒருநாள் கூடைத்தில் 
ஒருவர் வாசித்த கவிடதயில் ெலிப்புறற நான், 
அதில் கவித்துவமில்டை என்றும், ஒரு சவறறுக் 
கூசெைாகத்தான் இருக்கிறது என்றும் என் 
பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த அந்தத் சதாழரிைம் 
ஆறறமுடியாமல் சொல்லிவிடசைன். அவர் 
விகாரமாக முகத்டத உருமாறறிக்சகாண்டு 
என்டன விெனமாகப் பார்த்து, ‘உஙக சூரியதீபன் 
எழுதுகிற கடதகள் மடடும் உஙகளுக்கு 
புரடசிகரமாகத் சதரிகிறசதா? அடவதான் 
சவறறுக் கூசெைாக இருக்கின்றன’ என்கிற ரீதியில் 
சவடுக்சகன்று சொல்லிவிடைார். எனக்கு 

நினைவேந்தல்

அபிமானி

அழியாத தடஙகள்

 என்னுமடய இலக்கிய நகர்வின் ஒவபவாரு அஙகுலமும் ் ்தாழர் பா. பசயபபிைகாசததிறகுரியது. 
என்மனை பவளியுலகததிறகு பவளிசசம்்பாட்டுக் காட்டியதில் அவருக்குத ்தமலயாய பஙகு 

உண்டு. இப்பாதும் நான் எழு்தத ப்தாடஙகும்்பாது அவமைத்தான் ைானைசீகைாக 
வரிததுக்பகாளகி்றன். அவர் எனைக்கு எப்பாதும் ஒரு புத்தகைாக்வ ப்தரிகிறார்...
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விரக்தியாகப் சபாயிறறு. நாம் கவிடதடயச 
சொன்னால் இவர் கடதடயப் பறறிச 
சொல்கிறாசர. அதுவும் யார் என்சற எனக்குத் 
சதரியாத ஒரு எழுத்தாளாரின் கடதகடளப் 
பறறிச சொல்கிறார். அப்சபாது சூரியதீபடனப் 
பறறி நான் அறிந்திருக்கவில்டை. இந்த உண்டமடய 
அந்தத் சதாழரிைம் சொல்ைாமல் விக்கித்துப்சபாய் 
உடகார்ந்திருந்சதன். அவர் சொன்னதிலிருந்து 
ஒன்டற மடடும் அனுமானித்துக்சகாண்சைன் 
– சூரியதீபன் என்கிற எழுத்தாளர் மா-சைக் 
கடசிக்காரர்...அவர் இந்திய மக்கள் முன்னணியில் 
செயல்படடுக்சகாண்டிருக்கிறார் என்று. 
அதனால்தான் இந்தத் சதாழர் இத்தடனக் 
சகாபமாக நம்சமாடு வார்த்டதயாடிவிடடிருந்தார் 
என்று சதான்றியது. இயக்கப் பணிகளில் 
சதாழர்கள் கவிஞர் இன்குைாப்பின் கவிடதகடளக் 
சகாண்டு வந்திருக்கிறார்கள். வரவர ராவ 
கவிடதகளின் தமிழாக்கம், மகாஸ்சவதாசதவிக் 
கடதகளின் தமிழாக்கஙகடளயும் சகாண்டுவந்து 
வாசிக்கத் தந்திருந்தார்கள். சூரியதீபன் கடதகடள 
மடடும் எப்படித் தராமல் சபானார்கள்?

கவிதது்வமான ேரை

 மாடையில் என்னிைம் வந்த சதாழர்களிைம் 
சூரியதீபடனப் பறறி விொரித்சதன். அப்சபாதுதான் 
உண்டம எனக்குத் சதரிய வந்தது. அவர் 
நிஜப்சபயர் பா.செயப்பிரகாெம் என்றும், அவர் 
‘இந்திய மக்கள் முன்னணி’யில் அல்ை, தமிழநாடு 
மா-சை கடசியில் செயல்படுகிறார் என்றும், 
அவர் ‘மனஓடெ’ என்கிற இதடழ அவரின் கடசி 
ொர்பாக நைத்திக்சகாண்டு வருகிறார் என்றும் 
சொன்னார்கள். அதனால் அவர் என்னுடைய 
இயக்கத்தவர் இல்டை என்பது சதளிவாயிறறு 
எனக்கு. ஆனாலும் இைதுொரி எழுத்தாளர்கள் 
ெமூக அக்கடறசயாடுதான் எழுதுவார்கள் என்ற 
நம்பிக்டகயிருந்தது எனக்கு. அதறகுப் பிறகுதான் 
பா.செயப்பிரகாெத்தின் ‘இரவுகள் உடையும்’, 
‘கறுத்த சொப்பனம்’ சபான்ற சிறுகடதத் 
சதாகுப்புகடள விரும்பி வாஙகி வாசிக்கத் 
சதாைஙகிசனன். எல்ைாவறறிலும் கரிெல்காடடு 
மனிதர்களின் விளிம்புநிடை வாழக்டக. புதுப்புதுக் 
கருத்துக்கள். கவித்துவமான நடை. அவர் கடத 
எழுதும்சபாது கவிஞராகிவிடுகிறார் என்று 
சதான்றியது எனக்கு.

 அவருடையக் கடதகடள நான் சதாைர்ந்து 
வாசிக்கத் சதாைஙகிய பிறகுதான், என் கடதகளின் 
முடிவில் நான் டகயாண்டுசகாண்டு வந்திருந்த 
முரடடுத்தனத்டதக் டகவிைத் துணிந்சதன். 
முரடடுத்தனம் என்றால், என் கடதகளின் 
முடிவில் மக்கடள சநரடியாகப் சபாராடைத்திறகு 
அடறகூவல் விடுத்து அடழப்பதுசபாை ஒரு 
சகாபக்காரக் கம்யூனிஸ்டடின் ஆசவெத்துைன் 
முடித்திருப்சபன். அந்த உணர்சவாடுதான் 
‘மனஓடெ’க்கு ‘சநாக்காடு’ என்கிறத் தடைப்பில் 
ஒரு சிறுகடதடய எழுதி அனுப்பிடவத்சதன். 

மறுவாரசம சதாழர் செயப்பிரகாெத்திைமிருந்து 
எனக்குக் கடிதம் வந்தது. கடதயின் முடிவு எப்படி 
இருக்கசவண்டும்,.. அப்படியிருந்தால்தான் அது 
இை க் கி ய க்  க வு ர வ த்டத ப்  ச ப று ம் . . . 
இல்டைசயன்றால் ஒரு பிரசொரக் சகாஷமாகசவ 
சுருஙகிவிடும் என்று வலியுறுத்தியிருந்தார். 
எனக்கும் அது ெரிசயனப்பைசவ நான் தயஙகாமல் 
உைசன திருத்தம்செய்து சகாடுத்சதன். 
மனஓடெயில் கடத பிரசுரமாயிறறு. ஏறத்தாழ 
அந்தக் கடத சவளியிைப்படடு முப்பது வருெம் 
சொசெம் ஆகின்றன. இப்சபாதும் அந்தக் கடதப் 
சபெப்படுகிறது என்பதுதான் யதார்த்தம். 
‘எதிர்காைத்டதப் பறறியத் தீர்க்கத்தரிெனம் 
சதரிந்தவன் எழுத்தாளன்’ என்று ஆப்பிரிக்க 
எழுத்தாளர் கூவாதியாஙசக சொன்னது எவவளவு 
நிதர்ெனமான உண்டம! அடதத் சதாைர்ந்து ‘சிை 
சமய்ப்பர்கள்’ ‘ருசி’ என்று இரண்டு கடதகடளத் 
சதாைர்சசியாக மனஓடெயில் சவளியிடைார். 
கடிதஙகளில் எஙகள் கருத்துக்கடளப் 
பரிமாறிக்சகாள்சவாம். எந்சநரமும் ஜனநாயகம், 
அடத நிடைநிறுத்துவதறகான சிந்தடன, 
சபாராடைம், அடதச சுறறிசய தன் எழுத்துகடளப் 
படைப்பது – அது புடனவுகளாக இருந்தாலும் 
ெரி ,  அபுடனகளாக இருந்தாலும் ெரி , 
அவறறுக்காகசவ தன் வாழநாளின் சபரும்பகுதிடய 
ஒப்படைத்திருந்தார் அவர்.

என்ரன ்வைரத்தடுததார

 என் எழுத்துகடள வளர்த்சதடுப்பதில் அவர் 
மிகவும் அக்கடற சகாண்டிருந்தார் என்பதுதான் 
நிஜம். ‘சநாக்காடு’ சிறுகடதயின் தடைப்பிசை 
சிறுகடதத் சதாகுதி சவளியானசபாது அடதப் 
பை இைக்கிய அன்பர்களிைம் சபருடமயாக 
அறிமுகப்படுத்தி என்டன சவளியுைகுக்குத் 
சதரியப்படுத்தியவர் அவர். பிற இதழகளில் என் 
சிறுகடதகள் சவளியாகும்சபாது அடதத் 
தவறாமல் படித்துவிடடுக் கறாராக விமர்ெனம் 
செய்தார். முறசபாக்குச சிந்தடனயுள்ளப் 
படைப்புகள் தைம் மாறிப் சபாய்விைக்கூைாது 
என்ற அக்கடற அவருக்கு. ஆனந்தவிகைனில் 
‘பாம்பு’ என்கிறத் தடைப்பில் சவளியான என் 
சிறுகடதடயப் படித்துவிடடு, இன்டறய 
காைகடைத்திறகுக் கடதகள் இப்படித்தான் 
இருக்கசவண்டும் என்று என்டன வாயார 
சமசசினார். அசத கடதடய திருவனந்தபுரம் 

சமூக அக்கமறயுளள எழுத்தாளன் என்பவன் 
ஒரு பமடபபாளியாக ைட்டும் அல்லாைல் 

்பாைாளியாகவும் இருக்க்வண்டும் என்ப்்த 
அவரின் பசயல்பாடுகளாக இரு்ந்தனை. அதுவும் 
ஒரு இடதுசாரிக் பகாளமகயில் பிடிபபுளள 
எழுத்தாளர்களுக்கு மிக முக்கியைானைது 
என்பம்த உணர்்நது பசயல்பட்டார்.



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 டி
சம
்பர்
 2
02
2

45

தமிழச ெஙகத்தில் நடைசபறற இைக்கியக் 
கூடைத்திலும் சமறசகாள் காடடிப் சபசியதாக 
அ வ ரு ம்  எ ன் னி ை ம்  ச ெ ா ன் ன ா ர் . . .
கடணயாழியிலும் அந்தத் தகவல் வந்திருந்தது.

அ வ ர்  த மி ழ க  அ ர சு ப் ப ணி யி ல் 
இடணஇயக்குநராகப் பணியிலிருந்த காைம். 
தூத்துக்குடிக்குப் பணி நிமித்தம் வந்திருந்தவர், 
பிடரயன்ட நகரில் தஙகியிருந்தார். அன்று மாடை 
என் வீடடுக்கு வாகனம் அனுப்பித் தன்னிைம் 
வரவடழத்தார் .  சநடுசநர  இைக்கியப் 
பரிமாறறத்திறகுப் பிறகு என்டன நாவல் 
எழுதுமாறு சொன்னார். எனக்குள் அமுஙகிக் 
கிைந்தக் கருடவ அவரிைம் சவளிப்படுத்திசனன். 
“இடதசய எழுதுஙகள், நாவல் சிறப்பாக வரும்” 
என்றார். அப்சபாது எழுத முடியவில்டை 
என்னால். சவடைப் பளு, சதாழிறெஙகப் பணி 
என்று பைவித சநருக்கடிகள் எனக்கு. நான் 
பணியிலிருந்து ஓய்வுப் சபறற பிறகுதான் - அவர் 
என்னிைம் சொல்லி ஏறத்தாழ இருபது வருைஙகள் 
கழித்துதான் - அந்த நாவடை ‘நீர்க்சகாத்தி 
மனிதர்கள்’ என்ற தடைப்பில் எழுதிசனன். அதில் 
அ வ ரி ன்  அ ணி ந் து ட ர ட ய யு ம் 
வாஙகிக்சகாண்சைன். “நாவல் சிறப்பாக 
வந்திருக்கிறது” என்றார். “இத்தடன வருைஙகளும் 
நீஙகள் நாவல் எழுதாமலிருந்தது எவவளவுப் 
சபரிய இழப்பு என்று சதாழடமயுைன் என்டனக் 
கடிந்துசகாண்ைார்.

ஊருக்கு ்வநதார

 பணகுடியிலிருக்கும் என் சொந்த வீடடுக்கு 
ஐந்து வருைஙகளுக்கு முன்னால் வருடகத் 
தந்திருந்தார். மாடை சநரத்தில், என் சதருடவச 
சுறறிப் பார்க்க விருப்பப்படைார். நான் 
அடழத்துக்சகாண்டு சென்சறன். சதருவின் 
கிழக்குப் பகுதியில் கிைந்த கிணறடறப் 
பார்த்துவிடடு, ‘இதுதான் உஙகள் நாவலில் 
வருகிறக் கிணறா சதாழர்?’ என்றார். எனக்குப் 
பிரமிப்பாக இருந்தது. ஒரு நல்ைக் கடத மனதில் 
பதிந்துவிடைால் அடதப் பறறிய நிடனவுகசளாசை 
இருக்கிற அவரின் இைக்கிய ஆர்வம் எனக்கு 
ஆசெரியத்டதத் தந்தது. அந்த நாவடைப் பை 
இைக்கிய ஆளுடமகளிைமும் சகாண்டுசென்ற 
சபருந்தன்டம அவருக்கு உரியது.  திருசநல்சவலியில் 
சதாழர் தி.க.சிவெஙகரன் மரணத்திறகு நான் 
துக்கம் சகடகச சென்றிருந்தசபாது எழுத்தாளர் 
வ ண் ண த ா ெ னி ை ம்  எ ன் டன 
அறிமுகப்படுத்திக்சகாண்சைன். ‘ நீஙகள் 
நீர்க்சகாத்தி மனிதர்கள் என்று சிறப்பாக ஒரு 
நாவல் எழுதியிருப்பதாக செயப்பிரகாெம் 
சொன்னாசர...கிடைத்தால் வாசிக்கிசறன்’ என்று 
மனமுவந்து சொன்னார் என்னிைம்.

என்னுடைய இைக்கிய நகர்வின் ஒவசவாரு 
அஙகுைமும் சதாழர் பா. செயப்பிரகாெத்திறகுரியது. 
என்டன சவளியுைகத்திறகு சவளிசெம்சபாடடுக் 
காடடியதில் அவருக்குத் தடையாய பஙகு உண்டு. 

இப்சபாதும் நான் எழுதத் சதாைஙகும்சபாது 
அ வ ட ர த் த ா ன்  ம ா ன சீ க ம ா க 
வரித்துக்சகாள்கிசறன். அவர் எனக்கு எப்சபாதும் 
ஒரு புத்தகமாகசவ சதரிகிறார். . .அவடர 
நிடனத்தாசை அந்தப் புத்தகத்டத வாசிப்பதாகத் 
சதான்றுகிறது... எழுதுவதறகு ‘இன்ஸ்ப்சரஷன்’ 
தரும் புத்தகம்.

 ெமூக அக்கடறயுள்ள எழுத்தாளன் என்பவன் 
ஒரு படைப்பாளியாக மடடும் அல்ைாமல் 
சபாராளியாகவும் இருக்கசவண்டும் என்பசத 
அவரின் செயல்பாடுகளாக இருந்தன. அதுவும் 
ஒரு இைதுொரிக் சகாள்டகயில் பிடிப்புள்ள 
எழுத்தாளர்களுக்கு மிக முக்கியமானது என்படத 
உணர்ந்து செயல்படைார். கைந்த காைத்தில் இந்தி 
எதிர்ப்புப் சபாராடைத்தில் சிடற சென்றிருந்தவர், 
பணி ஓய்வுக்குப் பிறகான நாடகளிலும் பை 
தீரமிக்கப் சபாராடைஙகளில் தன்டனத் தீவிரமாக 
இடணத்துக்சகாண்ைார். அவருைன் நான் 
கைந்துசகாண்ைது கூைஙகுளம் அணுமின் நிடைய 
எதிப்புப் சபாராடைத்தில் மடடுசம.

ேன்றிக்கைன்

இன்னும் நிடறய நிகழவுகள், அவருக்கு 
எனக்குமான சதாழடமயின் பரிமாணத்டத 
எ ன க் கு ள்  ஆ ச வ ெ ம ா க க் 
கிளறிக்சகாண்டிருக்கின்றன. எனக்காக 
எத்தடனசயா நல்ைக் காரியஙகடள ஆறறியுள்ள 
அவருக்கு நான் நன்றிக்கைனாக ஒசரசயாரு 
காரியத்டதத்தான் இதுவடரச செய்திருக்கிசறன். 
சபானவருைத்தில் ‘குறி ’  பதிப்பகத்தின் 
சவளியீைான ‘பிணத்டதக் சகான்றவர்கள்’ 
என்னும் என் சிறுகடதத் சதாகுதிடய அவருக்குச 
ெமர்ப்பணம் செய்திருந்சதன்... ஒரு எழுத்தாளனால் 
முடிந்தது.

 கைந்த காைஙகளில் அவருைன் அடைசபசியில் 
அவரின் நைத்டத விொரித்துக்சகாள்சவன். 
சென்டன, புதுசசெரி என்று அந்தப் சபார்ப் 
பறடவ இைம் மாறறிப் பறந்துசகாண்டிருந்தது. 
அவர் சென்டனயிலிருந்தசபாது ஒருமுடறப் 
பார்த்திருக்கிசறன். கடைசியில் தன் சொந்தப் 
பூமியான விளாத்திக்குளத்தில் வந்து அந்தப் 
பறடவ நிரந்தரமாகத் தஙகியசபாதுதான் என்னால் 
சநராகச சென்று பார்க்க முடியவில்டை. சபான 
வருைத்தில் என்டனப் பாைாய்ப்படுத்தியிருந்த 
சகாசரானாவால் நான் சுதந்திரமாகப் பயணப்பை 
முடியாத நிடைடம. அவருக்கு இறுதிஅஞெலி 
செலுத்தக்கூை என்னால் சபாகமுடியவில்டை 
என் ற  கு ற ற உணர்வு த ான்  என்டனக் 
சகான்றுசகாண்டிருக்கிறது. சதாழர் பா.
செயப்பிரகாெம் அவர்கசள! பிரகாெம் 
அடணந்துவிடடிருக்கைாம். உஙகள் சவளிசெத்தில் 
எழுதத் சதாைஙகிய என் சபான்றவர்கள் உஙகள் 
நம்பிக்டகடய நிடறசவறறுசவாம் என்று உறுதி 
கூறுகிசறன்.

கைட்டு்ரயாளர : எழுத்ைாளர
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கதைாழர் பா.செ.வின் எழுத்துகள் 
பரிசெயம் இருந்தசபாதும் 1998ல் புதுக்சகாடடையில் 
ச த ா ழ ர்  க ந் த ர் வ னி ன்  மூ த் த ம க ள் 
கல்யாணத்தின்சபாதுதான் சநருக்கமாக 
உறவாடும் வாய்ப்பு கிடடியது. அதிலிருந்து கடிதம் 
மூைமாகவும், டகப்சபசி மூைமாகவும் அடிக்கடித் 
சதாைர்பிலிருந்து வந்சதாம்.

2௦௦4 இல் கந்தர்வன் மரணமானசபாது, 
‘கந்தர்வன் படைப்புைகம் ’ எனும் நூல் 
சகாண்டுவரும் முயறசியில் இருந்சதன்.,பா.செ 
.யிைம் கடடுடர சகடசைன். 1969இல் கந்தர்வன், 
க.நாகலிஙகம் என்ற தனது இயறசபயரில் 
“ கண்ணதாென் ”  இதழ களில்  எழுதிய 
கடடுடரகளின் பிரதிகடள அனுப்பி டவத்தார். 
இத்தரவுகள் அந்நூலுக்கு வலு செர்த்தன..

இசத சபால் 2006ல் கழனியூரனும், கி.
ராஜநாராயணனும் சகடடுக் சகாண்ைதின் 
சபரில் நான் கி.ரா.வின் கடிதஙகடளத் சதாகுக்கும் 
பணியில் ஈடுபடசைன் . கி.ரா. தன் எழுத்துகளுக்கு 
உரிடமத்சதாடக சகடடு என்.சி .பி .எச . 
நிறுவனத்தின் மீது வழக்கறிஞர் என்.டி. 
வானமாமடை மூைம் வழக்குத் சதாடுத்தசபாது 
நைந்த கடித உடரயாைல்களின் நகல்கடள பா.செ. 
சகாடுத்து உதவினார். அந்தக் கடிதஙகடள 
அப்படிசய பிரசுரிக்க எனக்கு மனதில்டை. எனது 
எண்ணத்டத கி.ரா.விைம் சொன்சனன். கி.ரா. 
“ஜனசநென், இசதல்ைாம் நைந்ததுதான்.அந்த 
பாவி மடடைக அன்னிக்கு அப்படித்தான் 
நைந்துகிடைாஙக . நீஙக சதாகுப்பாளர்ஙகிற 
முடறயில், என்ன அபிப்பிராயப் பைறீஙகசளா 
அப்படி செய்ஙசகா “ என்றார் நயினா. அப்புறம் 
சதாழர் பா.செ. விைம் விவரம் சொல்லி அந்தக் 
கடித நகல்கடள திருப்பி அனுப்பிவிடசைன்.

இசத ெமயத்தில் கி.ரா.வுக்கும்.எஸ்.எஸ். 
சபாத்டதயாவுக்கும் நாடடுப்புறத் தரவுகடளச 
செகரித்ததில் நைந்த கெந்த வார்த்டதயாைல் 
அைஙகிய கடிதநகல்கடளயும் பா.செ. என்னிைம் 
சகாடுத்தார். நயினாவிைம் கைந்துசகாண்டு சிை 
சொறபிரசயாகஙகடள மடடும் நீக்கிவிடடு, 
சபாத்டதயாவின் உணர்வுகசளாடு அந்தக் 
கடிதஙகடள சதாகுப்பில் செர்த்சதன்.. இடத ஏன் 
இஙசக குறிப்பிடுகிசறன் என்றால், சநருஙகிய 
நண்பர் என்றாலும், அடமப்பு என்றாலும். 
பாதிக்கப்படைவரின் பக்கம் நிறகும் பண்பாளர் 
பா.செ. என்பதால். !

நினைவேந்தல்

ேன்ேசன்

பா.செயப்பிரகாெம் - 
தனித்துவமான மனிதர்

சக எழுததாைரகளுக்கு உறுதுரண

2000ல் சதாழர் தி.க.சிவெஙகரனுக்கு ொகித்ய 
அகதமி விருது அளிக்கப்படைசபாது ‘கால்காசு 
கடிதஙகள்’ எழுதியவருக்கா ொகித்யா அகதமி 
என்று சிைர் ெர்சடெடயக் கிளப்பினர். “கால்காசு 
கடிதாசி ‘ என்ற தடைப்பில் தி.க.சி.யின் இைக்கிய 
ஆளுடமடயயும் ,  இைக்கிய பத்திரிடக 
ஆசி ரி ய த த் து வ , ச ெ ய ல் ப ா டு க டள யு ம் 
சவளிப்படுத்தும்விதமாக பா.செ. ஒரு பிரசுரம் 
சவளியிடடு தமிழகசமஙகும் விநிசயாகித்தார். 
அவதூறு கிளப்பியவர் ஓடெப் பைாமல் ஒருநாள் 
தி.க.சி.வீடடில் தஙகி விருந்தாடி சபானது 
சவசறாரு கடத.

இசதசபால், கி.ராஜநாராயணன் தலித் 
விசராதமாகப் சபசியதாக,கி.ராவின் சபசடெத் 
திரித்து வழக்குத் சதாைர்ந்தவர்களுக்கு எதிராக 
வழக்காடி, கிராவின் மீதான அவதூடற சவல்ை 
பா.செ . உறுதுடணயாக இருந்தார். இசதசபால் 
கவிஞர் இன்குைாப்புக்கு இறுதிவடர துடண 
நின்றார். இப்படி பை இைக்கிய, இயக்கவாதிகளுக்கு 
உறுதுடணயாக இருந்த நிகழவுகளின் படடியல் 
நீளமானது.

 கி.ரா. சதாைர்பாக மடடுமல்ை, பா.செ. 
ஒருஙகிடணக்கும் அடனத்து இைக்கிய 
நிகழவுகளுக்கும் அடழப்பு அனுப்புவார்.
இயன்றவடர, நான் பஙசகறசபன். இந்த வடகயில் 
2017ல் புதுடவ பல்கடைகழகத்தாசராடு 
ஒருஙகிடணத்து நைத்திய கி.ரா. வின் 95வது 
பிறந்தநாளிலும் சதலுஙகானா கம்மம் நகரிலிருந்து 
கைந்து சகாண்டு நான் சபசிசனன். அடிக்கடிக் 
கடிதத் சதாைர்பில் இருந்சதாம்.

ஒருநாள் டகப்சபசியில்,” சதாழர், ஒரு உதவி; 
இடளஞர்கள் சிைர் செர்ந்து சிறுகடதசபாடடி 
நைத்தினர்; பரிெளிப்பு விழாவுக்கு நானும் 
சபாயிருந்சதன். சதர்ந்சதடுத்த கடதகடளத் 
சதாகுப்பாக சகாண்டுவர என்னிைம் அணிந்துடர 
சகடகிறார்கள்.நான் சவசறாரு சவடையில் 
இருக்கிசறன் அதுக்கு நீஙக அணிந்துடர எழுதி 
அனுப்பமுடியுமா சதாழசர” என்றார். “ெரிஙக, 
சதாழசர” என்சறன். அவர் அனுப்பிய 
நாறபத்தாறுகடதகடளப் படிசசு, எழுதி 
அனுப்பிசனன். அந்த அணிந்துடரயில் நான் 
எழுதிய நாசூக்டகயும், நயத்டதயும், சிறுகடத 
வரைாறறு பார்டவடயயும் சமசசினார். அவர் 
சென்டனவாசியாகி புரடெவாக்கம் வீடடில் 
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இருந்தசபாது 28-10-2021 அன்று நள்ளிரவு 
கு ளி ய ை ட ற யி ல்  வ ழு க் கி வி ழு ந் து 
இடுப்சபாடிந்துசபானது சதரியாது.. நான் மூன்று 
நாள்களாக டகப்சபசியில் சதாைர்புசகாண்டும் 
அவர் சபெவில்டை. நவம்பர் மாதம் 2 ஆம் சததி 
சபசினார். அவர் குரடைக்சகடைதும் எனக்கு 
அழுடக வந்தது.விழுந்த விவரமறிந்து பை 
உ த ா ர ண ங க ச ள ா டு  ஆ று த ல் 
சொன்சனன்.,”உஙகளிைம் சபசியதில் யாடன 
பைம் வந்தது சதாழர்.” என்றார்.

அவருக்கு நிகழந்த விபத்டத சநருஙகிய 
சதாழர்கள் யாரிைமும் சொல்லிவிைாதீர்கள் 
என்று சகடடுசகாண்ைார்.. அவர்கடளப் 
பார்க்கும் நிடையில் இல்டை என்றார்.. பா.
செ.யின் உறவினரும், அவரது உயிர்காத்த 
சதாழருமான மருத்துவர் பி.வி.சவஙகடராமனிைம் 
பா.செ.வின் உைல்நைம் குறித்து சகடைறிந்சதன்.
சதாழர்கள் எஸ்.ஏ சபருமாள். சதாழர்.
தமிழசசெல்வன், கி.ரா .வின் மகன் பிரபி 
சபான்சறாரிைம் விவரம் சொன்சனன்.எஸ்.ஏ..பி 
யும், பிரபியும் டகப்சபசியில் நைம் விொரித்தார்கள்.
தமிழசசெல்வன் சநசர சபாய் நைம் விொரித்ததாக 
பா.செ. சொன்னார்.

மகனின் ஆ்லாசரன

20.11.21-இல் எனது உறவினர் திருமணத்திறகாக 
சென்டன வந்சதாம்.ைண்ைனில் மருத்துவராக 
இருக்கும் எஙகளது இடளயமகசனாடு பா.
செ.வின் அனுமதி சபறறு பார்க்கசசென்சறாம். 
எனது மகன், மருத்துவ ஆவணஙகடள எல்ைாம் 
பார்த்துவிடடு, “அஙகிள் உஙகளுக்கு,இடுப்பில் 
அறுடவசசிகிசடெ, இதயத்தில் டபபாஸ் சிகிசடெ 
செய்யச சொல்லுவாஙக. நீஙக இப்சபாது 
இருக்கிற உைல்நிடைசயாடு இயஙகிற அளவு 
மருத்துவ சிகிசடெ எடுத்துக்குஙக. உஙகள் 
வயதுக்கும் ,  உஙகள் உைல்நிடைக்கும் , 
அறுடவசசிகிசடெ எந்த அளவுக்கு பயனளிக்கும்னு 
சொல்ைமுடியாது. ஆனால் இப்சபாடதக்கு 
சமடிக்கல் சமசனஜ்சமண்டில் ெமாளிக்கைாம். 
மருந்துகள் உதவியால் சதறிவாஙக. மறற 
அறுடவசசிகிசடெ எல்ைாம் பின்னால் 
பார்க்கைாம்” என்றான்.

எனது மகனின் மருத்துவ ஆசைாெடனடய 
முகத்டத ஊடுருவிய பார்டவயால் கிரகித்துக் 
சகாண்ைார். சவறு பை விெயஙகடளப் சபசிவிடடு 
விடைசபறசறாம். மாதம் இருபத்டதந்தாயிரம் 
ஊதியம் சபறறுக்சகாண்டு ராதா என்ற 
உதவியாளர்  பா . செ .  டவ நன்றாகப் 
பார்த்துக்சகாண்ைார். எனது மகனின் கருத்டதத் 
ச த ா ழ ர் .  பி . வி . ச வ ங க ட ர ா ம னி ை ம் 
பகிர் ந்துசக ாண்சைன் .  அவரும் இசத 
நிடைப்பாடடில் உள்சளாம் என்றார். இருநாள் 
கழித்து சதலுஙகானா சபாகுமுன் பா.செ. டவப் 
பார்த்துப் சபசிசனாம். அவரது குரலில் சதளிவு 
இருந்தது.

கைந்த 19-10-22 நாஙகள் ைண்ைனுக்குப் 
புறப்படும் முன், அக்சைாபர் மாதம் 16அன்று 
சபசிசனன். அவர் அக்சைாபர் உயிசரழுத்தில் 
சதவராஜன் என்ற எழுத்தாளார் இறந்துசபானறகு 
அஞெலி கடடுடர எழுதியிருந்தார்.. சதவராஜனின் 
பி ற  ப டை ப் பு க டள  உயி ர்  எழு த் து 
சவளியிைசவண்டும் என்று சுதிர் செந்திலிைம் 
சகடடுக்சகாண்ைார். பா.செ முப்பது வருெத்திறகு 
முன்சன மடையாள மூைத்திலிருந்து ஆஙகிை 
வழியில் படித்த  ஒரு  பழஙகுடியினக் 
குடும்பத்டதப்பறறி சுறறுசசூழல் விழிப்புணர்வு 
ஏறபடுத்தும் கடதடயத் தமிழில் சபயர்த்தடதத் 
சதடி எடுத்து உயிசரழுத்திறகு அனுப்பி இருந்தார் 
. அதுவும் சவளியாகியிருந்தது. அந்தக் கடதயில் 
பா.செ.யின் சபயர் சிறிய அளவில் பின்னால் 
சபாைபடடிருந்தது. அடதப் பார்த்தீர்களா 
என்றார். அந்தக் கடதடய எனது மின்னஞெலுக்கு 
நீஙக அனுப்பியடதப் படித்சதன். நல்ைா இருக்குது, 
பத்திரிடகக்கு அனுப்பைாமு ன்னு சொன்னடத 
நிடனவுபடுத்திசனன். அவரது சிந்தடனடய 
மாறற நாஙகள் ைண்ைன் சபாகும் விவரத்டதச 
சொன்சனன். “சபாயிடடு வாஙக ெந்திப்சபாம் “ 
என்பசதாடு எஙகளது உடரயாைல் முடிந்தது.

ேரை அழகு

என்றும் முடியாதது அவரது செயலூக்கமிக்க 
சொல்ைாைலின் நிடனவுகள். கிரா சதாைஙகி 
கரிெல் காடடு இைக்கியத்டதப் பைர் பை மாதிரி 
எழுதினர். ஆனால், பா.செ. எழுத்து தனித்துவமான 
கவித்துவ நடையழகு சகாண்ைது. கரிெல்காடடுச 
சொல்ைாைலும், சொைவடைகளும்,பண்பாடடு 
அடெவுகளுசம பா.செ.யின் படைப்புகளில் 
படிமமாக கவித்துவமாக கடதக்கும், மாந்தருக்கும் 
பைம் செர்த்து நிறகும். நடையில் சவகம் இருக்காது. 
அழுத்தமான மானுைப்பதிவு இருக்கும். மனடதப் 
பிழியும்! பிரசசிடனயின் சவர்சநாக்கி சிந்திக்கத் 
தூண்டும்.

இைக்கியம் ொர்ந்த, இயக்கம் ொர்ந்த பை 
சபசொளர்கடளப் பார்த்திருக்கிசறன். பா.செ.
சபசசில், ஆரவாரசமா, ஆர்பரிப்சபா, சொல் 
அைஙகாரசமா இருக்காது. ஆனால் பா.செ 
சபசசில் சதர்ந்சதடுத்த சொல்லில் நிதானமும், 
அழுத்தமான தர்க்கமும், சகடசபார் மனதில் 
அதிர்டவயும், எழுசசிடயயும் ஏறபடுத்தும் . 
சபசசின்சபாது வார்த்டதகடளத் திரும்பத் 
திரும்ப சொல்ைமாடைார் ;  சொன்ன 
வார்த்டதகடளத் திரும்ப சபறமாடைார். 
அடித்தடடு மக்களுக்காக குரல் சகாடுத்த பா.
செ.யின் படைப்புகள் வழி நம்சமாடு வாழவார். 
படைப்பின் வழி விருதுக்சகா, புகழுக்சகா 
ஆடெப்பைாதவர் .  என்றாலும் அவரது 
படைப்பின் வழிசய நம்மிடைசய உடரயா 
டியபடி உைவுவார் பா.செ.. செவவணக்கம் 
சதாழர் பா.செ. !

கைட்டு்ரயாளர : எழுத்ைாளர
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கதைாழர் பா.செயப்பிரகாெம் தூத்துக்குடி 
மாவடைம் விளாத்திகுளம் அருசகயுள்ள 
இராமசெந்திராபுரத்தில் 02.06.1941 இல் பிறந்தார். 
அப்பகுதியில் பள்ளிக்கல்விடய முடித்தபின் 
மதுடர தியாகராெர் கல்லூரியில் தமிழ இைக்கியம் 
படித்தார். அப்சபாது அஙசக தமிழத் துடறயில் 
சபராசிரியர் இைக்குவனார் உடபைப் சபரும் 
தமிழறிஞர்கள் பணியாறறினர்.

1965இல் இந்தித் திணிப்புக்கு எதிராகத் 
தமிழகசம திரண்டு சபாராடியது.ெடை எரிப்புப் 
சபாராடைம் செய்து சிடற ஏகிய கவிஞர் நா.
காமராென் எம்.ஏ. இரண்ைாம் ஆண்டிலும், 
கா.காளிமுத்து பி.ஏ.மூன்றாம் ஆண்டிலும் 
படித்தனர். பா.செயப்பிரகாெம் எம்.ஏ. முதல் 
ஆண்டு.இன்குைாப் ,  மு .சமத்தா ,  சகா .
சகெவன்,இராகுைதாென் எல்ைாரும் இவருக்குப் 
பின் தமிழ படித்தவர்கள்.

ச ப ர ா சி ரி ய ர்  இ ை க் கு வ ன ா ர து 
ச வளி ப் படை ய ான  இ ந் தி  எ தி ர் ப் பு 
நிடைப்பாடைால் பணியிலிருந்து நீக்கப்படைார். 
அந்தக் சகாந்தளிப்பான காைகடைத்தில் தி.
மா.மு.க.வில் இடணந்து சவடை செய்தார். 
தமிழநாடடின் பல்சவறு கல்லூரிகடகு இவரும் 
சென்டன ெடைக்கல்லூரியில் படித்த இராஜா 
முகமதுவும்  சப ாய்  இந்தி  எதிர்ப்புப் 
பரப்புடரயாறறினர். இதனால் இவர் இந்தியப் 
பாதுகாப்புச ெடைப்படி தடளசெய்யப்படடுப் 
பாடளயஙசகாடடைச சிடறயில் 3 மாதம் 
அடைக்கப்படைார் 1965 இல் நைந்த இந்த 
எழுசசிமிகு மாணவர் சபாராடைம் 1967இல் 
நைந்த சதர்தலில் காமராெர் உடபடை சபராயக் 
கடசியினடரத் சதாறகடித்து தி.மு.க.டவ 
ஆடசியில் அமர்த்தியது.

 படித்து முடித்ததும் மதுடரயில் புதிதாகத் 
சதாைஙகப்படை வஃபு வாரியக் கல்லூரியில் 1968 
முதல் 1971 வடர தமிழப் பயிறறுநராகப் 
பணிபுரிந்தார். இந்தி எதிர்ப்புப் சபாரில் ஈடுபடை 
மாணவர் தடைவர்களில் சிைர் தமிழநாடைரசின் 
செய்தி - மக்கள் சதாைர்புத் துடறயில் 
ம க் க ள் சத ா ை ர் பு  அ தி க ா ரி க ள ா க ப் 
பணியமர்த்தப்படைனர். பா.செ.யும் அப்படிப் 
பணியில் செர்ந்தார்.அஙகு 1971 முதல் 1999 இல் 
ஓய்வு சபறும் வடரயில் இடணஇயக்குநராகவும், 

நினைவேந்தல்

்கா்சசரை ்சவுகன்

கரிெல் மவரம்

இயக்குநராகவும் சவடை செய்தார். ஐந்து 
முதைடமசெர்களின் கீழ சவடை செய்தவர்.ெமூக 
உணர்வுள்ள படழய தி.மு.க.வினரில் பைர் 
1970க்குப் பிறகு வெந்தத்தின் இடிமுழக்கமாம் 
நக்ெல்பாரிகளின் இயக்கஙகளில் செர்ந்து சவடை 
செய்தனர்.மார்க்சியராகிவிடை இவர் ஐந்து 
முதல்வர்களின் கீழ சவடை செய்தாலும் 
உைன்பைாத நிடையில் முரண்படடு அவர்களுைன் 
சமாதியவர்.

 புகழசபறற மக்கள் உரிடமக் கழகம்,மார்க்சிய 
இசைனினியக் கடசி ஆகியவறடறச செர்ந்த பி.வி.
இராமானுெம், பி.வி.பக்தவத்ெைம், பி.வி.
சவஙகடராமன் ஆகிசயார் உைன் பிறந்த திருமிகு 
மணிசமகடைடய மணம் செய்தார்.சூரியதீபன் 
என்ற மகனும்(ஆசுதிசரலியாவில்), ொரு நிைா 
என்ற மகளும்(வை அசமரிக்காவில்) உள்ளனர்.

 ஒன்றாகத் சதாைஙகிய மா.இசை. இயக்கம்” 
ஒன்று இரண்ைாகப் பிளவுபடும்” என்ற இயஙகியல் 
விதிக்சகறப இரண்டு மூன்றாகியது. இவர் மாநிை 
அடமப்புக் குழு என்ற குழுவில் இருந்தார். 
அதுவும் பிறகு மாநிை அடமப்புக் குழு எனவும் 
த.நா .மா .சை கடசி எனவும் உடைந்தது. 
இரண்டுக்கும் சவவசவறு கடசி, அரசியல், கடை 
- இைக்கிய அடமப்புகளும் அவறறுக்கான 
இதழகளும் சதாைஙகப்படைன. இவர்களது 
கடை இைக்கிய இதழான ‘மனஓடெ’யில் 
செயப்பிரகாெம் சபாறுப்பாசிரியராகவிருந்தார்.

ஒடுக்கப்பட்ை்வர பக்கம்

 மனஓடெடய ஓர் அரசியல் பரப்புடரத் 
துண்ைறிக்டகயாக இல்ைாமல் சநர்த்தியான 
கடைஇைக்கிய இதழாக சவளியிடைார். அதறகு 
ஓர் அரசியல் இருந்தது. ஆனால் அது தன்டனத் 
துருத்திக்காடடியதில்டை .அதறகாகக் “கடை 
கடைக்காகசவ” என்ற சகாடபாடடைக் 
சகாண்டிருக்கவில்டை. மாசவாவின் ‘ஏனான் 
கடை இைக்கியக் கருத்தரஙக உடர’யில் 
குறிப்பிைப்படைடதப்சபாை சநர்த்தியான 
முடறயில் ‘மனஓடெ’ சவளிவந்தது. அதறகாகப் 
சபரிய எழுத்தாளர்களின் படைப்புகடள மடடும் 
சவளியிைவில்டை. சபருமாள் முருகன் பா.
செ.யின் இறப்டப ஒடடி எழுதிய கடடுடரயில் 
குறிப்பிடைடதப்சபாை, அவடரயும் 7.11.2022 இல் 
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காைமான விழி.பா. இதயசவந்தடனயும் சபான்ற 
புதிய இளம் எழுத்தாளர்களின் படைப்புகடள 
ச வ ளி யி ட டு ,  ஊ க் கு வி த் து , வ ள ர் த் து 
ஆசிரியர்குழுவில் செர்த்துக்சகாண்ைார். 
எழுத்தாளர்களின் ொர்புநிடைடயவிை 
அவர்களது படைப்புகளின் பாடைாளி வர்க்கச 
ொர்டப முதன்டமயாகக் சகாண்ைார். மனஓடெ 
தரமான இதழாக சவளிவந்ததால் ஒருகடைத்தில் 
20,000 இதழகள் வடர விறபடனயானது. இவர் 
‘தாமடர’ உள்ளிடை மறற இதழகளிலும் 
எழுதினார். ஆனால் அவவிதழகளிலும் வகுப்புச 
ெமரெமில்ைாமல் எழுதியவர் .

“கைாற்று வவற்றி்டத்்ை கநாககிப் க்பாகும.
ைண்ணீர ்பள்ளத்்ை கநாககிப் ்பாயும.
நானும ஒடுககைப்்பட்்டவர ்பககைகம
சாய்கவன்.” என்்பகை அவரது வகைாள்்கையாகை 
இருந்ைது.

குழந்டதகடள வளர்க்கும் தாய் தன் உைம்டபப் 
சபண மறப்படதப்சபாை ஒரு கடைத்தில் தன் 
படைப்புகடள எழுதி சவளியிை சநரமில்ைாமல் 
மறறவர்கடள வளர்த்சதடுப்பதில் கவிஞர் 
மீராடவப் சபாைசவ இவரும் இருந்தார். 
சக .ஏ .குணசெகரன் ,வீர . சவலுொமி ,  கி .
ராஜநாராயணன்,இன்குைாப் நூல்கடளத் 
சதாகுத்து சவளியிடைார்.சகா.சகெவனின் 
மடறவுக்குப் பிறகு அவரது நூல்கடளத் 
சதாகுப்பதறகுப் சபரும் முயறசி செய்தார். 
இன்குைாப் கவிடதகள், பா.செயப்பிரகாெம் 
‘புதர்கள் விைக்கப்படுகின்றன’ என்ற தடைப்பில் 
முன்னுடர எழுதிய சகா.சகெவனின் ‘பள்ளு 
இைக்கியம்-ஒரு ெமூகவியல் பார்டவ ‘,பா.
செயப்பிரகாெம் எழுதிய ‘காடு’, ’இரவுகள் 
உடையும்’, ஆகியடவ தனித்தனி மா.இசை. 
குழுவினர் எழுதியடவ.மூன்று எழுத்தாளர்களும் 
தியாகராெர் கல்லூரியில் தமிழ படித்த கல்லூரி 
ஆசிரிய ர் கள் . ந ல்ை  ச த ா ழடம  உ றவு 
சகாண்ைவர்கள்.இந்த மூன்று நூல்களுைன் 
அன்னம் சவளியீைான ‘சொெலிெக் கவிடதகடளச’ 
செர்த்துப் புதியவர்களிைம் சகாடுத்துப் படிக்கச 
செய்சதாம்.தமிழநாடடில் இயக்கம் கடை 
இடவயும்,வீரம் விடளந்தது,தாய்,நிரஞெனாவின் 
நிடனவுகள் அழிவதில்டை, ஜூலியஸ் பூசிக் 
எழுதிய தூக்குசமடைக் குறிப்புகள் சபான்ற 
படைப்புகள் சபரும் பஙகாறறின.

 கடைஇைக்கியம் பறறிய விவாதஙகள் 
அறிவார் ந் த  முடறயில்  மனஓடெயில் 
நைத்தப்படைன.சகாடவ ஞானியின் நூலில் 
இருந்த ‘படைப்பிைக்கியத்தில் அவைம்’என்ற 
கடடுடரக்குக் சகெவன் எழுதிய திறனாய்வுடர 
மனஓடெயில் வந்து விவாதத்டதக் கிளப்பியது.
இைக்கியம் சபெ எடுத்துக்சகாண்ை சிக்கலுக்குத் 
தீர்வு சொல்ை சவண்டுமா என்ற சகள்வியின் 
மீதான விவாதத்தில் அ.மார்க்ஸ் சகெவனுக்கு 
மனஓடெயிசைசய மறுப்பு எழுதினார்.அதறகுக் 

சகெவன் மீண்டும் அவருைன் வாதிடைார். 
இறுதியாக ‘மனஓடெ’ ஆசிரியர் குழு தஙகள் 
நிடைப்பாடடை எழுதி இவவிவாதத்டத 
முடித்துடவத்தது .  சொவியத் யூனியன் 
உடைந்தசபாது இவவாசற ‘ரஷ்யப் புரடசி ஒரு 
மாடயயா?’ என்ற தடைப்பில் ஒரு விவாதம் 
நைந்தது. இவ விவாதத்தின்சபாது தஙகள் 
நிடைப்பாடடில் ஊன்றிநின்று சவவசவறு 
குழுக்கடளச செர்ந்தவர்கடளயும் எழுதடவத்தார்.
அவரது இைக்கு ெமூக மாறறம்.

ஈழம் ் சன்று்வநதார

 1990இன் முறபகுதியில் ஈசராடடில் த.நா.
மா.சை.கடசி நைத்திய பாசிெ எதிர்ப்பு மாநாடு 
ஒரு சிறப்பு மைடர சவளியிடைதுஅரிய 
கடடுடரகள் அைஙகிய அம்மைடரத் சதாகுத்ததில் 
சூரியதீபன் சபரும் பணியாறறினார். தமிழ 
ஈழப்சபார் கடுடமயாக நைந்தசபாது தம்பி 
பிரபாகரனால் அடழக்கப்படடு ஈழம் சென்று 
சபாராளிகளுக்கு ஊக்கம் ஊடடித் திரும்பிய 
படைப்பாளிகளில் கவிஞர் இன்குைாப், பா.செ. 
ஆகிசயார் அைஙகுவர். அப்சபாது மத்தியில் 
ஆண்ை சபராயக் கடசி விடுதடைப் புலிகடள 
ஒழிக்க சரைார் முதலிய படைத்தளவாைஙகள் 
அனுப்பிடவத்தத; ஆசைாெடன வழஙகியது. 
அப்சபாது செல்வாக்குள்ள அடமசெராக 
விளஙகிய ப.சிதம்பரம் சிவகஙடக நாைாளுமன்றத் 
சதர்தலில் சபாடடியிடைசபாது காடரக்குடிக்கு 
வந்து தஙகினார்.தமிழத் சதசிய அடமப்புகளுைன் 
இடணந்து அவடர எதிர்த்துப் பை ஊர்களில் 
பரப்புடர செய்சதாம் .எமது பரப்புடர 
மக்களிடைசய நீறு பூத்த சநருப்பாக இருந்த 
சபராயக் கடசிஎதிர்ப்புணர்டவக் சகாழுந்துவிடடு 
எரியடவத்தது அ.இ.அ.தி.மு.க.விைம் சதாறறதாகச 
சொல்ைப்படை ப.சிதம்பரம் சவன்றதாக 
அறிவிக்கப்படைது ‘சிதம்பர இரகசியம்’ . 
இவவாறாக, பா.செ.எழுதுவதுைன் நின்றுவிைாமல் 
களத்திலும் இறஙகி சவடை செய்தவர். ஒருமுடற 
சதாழர் சகெவடனப்சபாை இவரும் கடசித் 
சதாழர்களுைன் இரவில் சென்டனயில் 
சுவசராடடிகடள ஒடடிக்சகாண்டிருந்தார். 
இடதக் கண்ை சபாதுவுடைடமக் கடசித் 
தடைவர் ஒருவர், “தமிழநாடடு மக்சீம் கார்க்கி 
ஆகிய நீஙகள் சுவசராடடி ஒடைைாமா?” என்று 
சகடைாராம்.

 புதுசசெரியில் உைன்பிறப்பு வீடடில் 
தஙகியிருந்தசபாது நள்ளிரவில் கழிப்படறயில் 
வழுக்கி விழுந்ததால் இடுப்சபலும்பு உடைந்தது.  
அக்சைாபர் 23 அன்று அஙகு மாரடைப்பு 
ஏறபடடுக் குளிப்படறயிசைசய இறந்தார். அவரது 
விருப்பப்படி அவரது பூதவுைல் மாணவர்களது 
படிப்புக்காகத் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் 
கல்லூரிக்கு வழஙகப்படைது

கைட்டு்ரயாளர :  எழுத்ைாளர
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கதைா ழர் செயப்பிரகாெம் பறறி 
நாடகணக்கில் பகிர்ந்துசகாள்ளக்கூடிய 
நி ட ன வ ட ை க ள்  ஏ ர ா ள ம்  ச ப ா த் தி 
டவத்திருப்பவர்கள் பைர். கடைஞர்கள், 
சதாழர்கள் . எல்சைாருைனும் எனது சிை 
எண்ணஙகடள இஙசக பகிர்ந்துசகாள்கிசறன்.

சதாழர் செயப்பிரகாெம் சதாறறத்திலும் 
ஆழத்திலும் தன்டன முன்னிறுத்திக் சகாள்ளாத 
பண்பாளர். அரசியல் களத்தில், அரஙகுகளில் 
எந்த இைத்தில் சுழன்றுவந்தாலும் “நான்நான்” 
என்று முரசு சகாடைாதவர். பண்பாடு - 
இைக்கியக் களத்தில் ஓர் எழுத்தாளராக 
இ று தி வ ட ர  உ ட ழ க் கு ம் வ ர் க் க த் டத 
முதன்டமப்படுத்திச செயல்படைவர். கரிெல் 
மணம் சகாண்ை நாடடுப்புறம் அவரது 
கடைக்களம்.

கரல அரையாைஙகள்

எதார்த்தத்தில் ெறசறவிைகி நின்று மக்களின் 
வாழக்டகடய வணக்கத்சதாடு பார்ப்பதும், பின் 
அதில் கடரந்துவிடுவதும் அடதயடுத்து ஒரு 
கண்சணாடைத்சதாடு கைந்த ரெவாதமாய் மண் 
- நீர் -  குருதிசயாடு சவளிப்படுவதும் 
செயப்பிரகாெத்தின் கடை. அதில் மார்க்சிய ஒளி 
இருக்கும்; சமாழி அவருக்கு அைஙகாரம் கைந்த 
உயிர்ப்பாடு - அடைமடழயாகவும் வரும், 
பூத்தூறைாகவும் வரும். சகாபம் - அவரிைம் 
புயைாக வரும், நீடிக்கும்; சமல்லிய சீறறமாகவும் 
வந்து பதமாகத் தணியவும் செய்யும். அடவ 
அவரது கடை அடையாளஙகள்.

பிறப்பில் இறப்டபயும் இறப்பில் பிறப்டபயும் 
ச த ாை ர் சசி  ப ா ர் க்கும்  இய க் கவியல் 
சபாருள்முதல்வாதத்டதயும், வரைாறறுப் 
சபாருள்முதல்வாதத்டதயும் அவசராடு அருகருசக 
அமர்ந்து பைநாள் படித்துக் கிரகித்த எனது 
நிடனவுகள் நீஙகாது. மார்க்சிய - சைனினிய 
அரசியலின் பண்பாடடு அரஙகமான ‘ மக்கள் 
கடை இைக்கியக் கழகத் ’தில் ஒன்றாக 
ஊைாடிநின்சறாம் ;  அரசியலில் ெறசற 
விைகியவிதத்தில், முதலில் நாடடுவிடுதடை 
என்பதில் அரசியல் சவறுபாடு சகாண்டு S O C, 
CPI ( M - L ), ( ம.க.இ.க --விலிருந்து ) விைகினார்; 

நினைவேந்தல்

வீைா்சசாமி ( ‘வீ ‘)

ததாழருககுப்  புகழ அஞெலி!

அடுத்து, தமிழநாடு கூடடிடணப்புக்குழு TN O C, 
CPI (M - L)-ன் ‘மக்கள் கைாசொரக் கழகம்’ 
அடமப்பின் கடைமுகமான “மனஓடெ”யில் 
செயல்படைார்; அவசராடு வெந்தன், சபருமாள் 
முருகன் இடணந்துசெயல்படைார்கள். பிறகு 
அஙகிருந்தும் தனித்து விைகி ஈழ விடுதடை 
நட புவடைம்  என்ற  புள்ளியிலிரு ந்து 
பயணஙசகாண்ைார். இந்தியநாடடின்/ மக்களின் 
விடுதடைடய எத்திடெவழியில் நைத்தசவண்டும், 
ஈழவிடுதடை எதார்த்தமாக எவவழியில் ொத்தியம் 
என்பதில்தான் எஙகள் கருத்து சவறுபாடுகள். 
ச வ று ப ா டு க ட ள  இ ரு வ ரு ச ம 
ஒளித்துக்சகாண்ைதில்டை; எஙகளுக்குள் முகம்நக 
நடடப டவத்ததும் கிடையாது.

அது சூரியதீபன்

ஒரு இைக்கியக் கூடைம். புதுக்கல்லூரி என்று 
நிடனவு. ெந்திந்துப் சபசியசபாது “ என்ன 
சகாண்டுவந்திருக்கீஙக?” என்று சகடைார்; 
ம.க.இ.க சவளியிடை ‘காவிஇருள்’ ஒலிப்சபடழ 
சகாடுத்சதன். காவிஇருடளச சுடசைரிக்கும் 
மைர்சசி அவர் முகத்தில்; அது சூரியதீபன்.

மறசறாரு அரசியல் கூடைம். அண்ணாொடை 
ஓரியண்ட ைாஙசமன் அரஙகம் என்று நிடனவு. 
அன்று சதாழர். செயப்பிரகாெம் வலுவந்தமாகக் 
கூடைத்தடைவராக அமரடவக்கப்படைார்; 
சமாத்தமாக ஒருசிை இடணப்புடரகள் மடடுசம 
அன்று அஙகு சமடையில் சபசினார். அவருக்கு 
விருப்பமில்டை என்படதக் காணசவண்டியவர்கள் 
கண்டுசகாண்டிருப்பார்கள்.

சமடையில் அன்று சபசிய கவி காசி.ஆனந்தன் 
‘தன்டன மறந்து’ சபசினார். ஈழத்தமிழ மக்கள்மீது 
ந ை த் த ப் ப ட டு வ ரு ம்  அ ை க் கு மு ட ற , 
ஒடுக்குமுடறகடள வரிடெப்படுத்தினார். 
கண்ைனம் விரிவாக இருந்தது. வந்திருந்த 
எல்சைாருக்குசம இைஙடக காடைாடசிடயக் 
கண்டிப்பதில் சவறு கருத்தில்டை. ஆனால் அவர் 
அஙகிருந்து அப்படிசய ஒருதாவல் சபாய் 
“ காஷ்மீர் ஒடுக்குமுடற பறறி அதிகம் 
சபசுகிறார்கள். எஙகள் தமிழப் சபண்கள் 
கறபழிக்கப்படுவதுசபாை அஙசக நைக்கிறதா?” 
என்று அரசியல், வரைாறு இரண்டிலும் தப்பும் 
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தவறுமாக, சபண்கடள இழிவுபடுத்துவதுசபாை அவர் 
சபசினார். மலிவான கண்சணாடைம், மலிவான 
சதாரடண.

காசி. ஆனந்தன் சமடையிலிருந்து இறஙகுமுன்பாகசவ 
அவடரப்பிடித்துக் சகாண்சைன்: “உஙகளுக்கு 
காஷ்மீரின் ெமகாை வரைாறு சதரியுமா? அஙசக 
ஒவசவாரு வீடடிலும் இந்திய ராணுவம் சபண்கடளக் 
கறபழித்திருக்கிறது, முதியவர், சபண்கள், சிறுவர், 
இடளஞர்கடளக் சகாடை செய்திருக்கிறது. ஊர்அறிய 
உைகறிய ‘ப’.ஜ. சநரு சஷக் அப்துல் ரஹமான் முதுகில் 
குத்தினார்; காஷ்மீர் மக்களுக்குக் சகாடுத்த 
வ ா க்குறுதியும் ,  நி ர ந் த ர ம ா க  இன்றுவடர 
மீறப்படடுக்சகாண்சையிருக்கிறது; அவர்களின் ரத்தச 
ச ெ ா றடற  இ ந்திய  நடுவண் அரசு  தின்று 
செரித்துவிடைடதயும் அடதப்பறறி அறியாமல் 
சபசுவது எப்படிப்படை நாகரிகம்?” என்று சகாபத்சதாடு 
சகடசைன். “உஙகளுக்குத்தான் அரசியல் சதரியாது” 
என்று சொல்லிச ெமாளிக்க நிடனத்துப் பம்மினார் 
அவர். அருசக இருந்த சதாழர். செயப்பிரகாெத்திைமும் 
கண்ைனம் சதரிவித்சதன். அவர் என் கருத்டத ஏறறது 
மடடுமல்ை. அன்று கூடைத்திறகுத் தடைடம ஏறற தன் 
இக்கடைான நிடைடய ஒளிவுமடறவில்ைாமல் 
ஒப்புக்சகாண்ைார். அவர் அன்று டகசகாடுத்துப் 
சபசியடத இன்றும் நான் மறக்கவில்டை. அதுதான் 
செயப்பிரகாெத்தின் அடையாளம். மடடுமல்ை, அருசக 
காசி. ஆனந்தன் வாயடைத்து நின்றிருந்தார், அடதயும் 
நான் மறக்கவில்டை.

்தாழர ் பறற உநதுதல

“செயப்பிரகாெத்தால் இறுதிவடர இம்மாதிரி 
எப்படித் சதாைர்ந்து நீடிக்க முடிகிறது?” என்று சிைர் 
சகடகிறார்கள். சதாழர் சபறற உந்துதல் மார்க்சியம் 
என்ற பின்னணியிலிந்து வருகிறது. தன் அளவில் 
சவறுபாடுகள் பை சகாண்ை நண்பர்கசளாடு ஒசர 
அடமப்பில்கூை அவர் பயணம் செய்ததுண்டு. ஆனால் 
மார்க்சியத்தில் சதைலும் சொந்த நிடைப்பாடும்சகாள்ள 
செயப்பிரகாெம் எல்ைா இைஙகளிலும் சபாராடியவாறு 
இருந்தார் என்றுதான் அடதச சொல்ை முடியும். இதுசவ 
சூக்குமம். ஆனால், அரசியலில் ெறசற விைகிசசெல்வதுகூை 
ஆடளக் குப்புறக் கவிழத்துவிடும் . இந்த அம்ெத்டதத்தான் 
குடறந்த அளவான சிை ெந்திப்புக்களில்கூை நாஙகள் 
விவாதித்சதாம். அப்சபாது அவர் ஆழந்த அடமதிசயாடு 
சகடபார், அளவாகப் சபசுவார்.

இன்று அவருைன் சதாைர்ந்து கடதத்திருப்சபானால் 
இப்சபாடதய நாடடுநிடைடமயின் ஆதிக்கசசூழல் 
பறறியும் ஒடடுரக அரசியைான கார்ப்பசரட - காவிப் 
பாசிெத்டத எதிர்ப்பதிலும் ஒசர திடெயில் பை 
செய்திகடளப் பகிர்ந்து சகாண்டிருந்திருப்சபாம்.

“இரவுகள் உடையும்” என்றுதாசன தன் கடதக்கும், 
பின் கடதத் சதாகுப்புக்கும் சபயர்டவத்தார் அவர் ?

சதாழருக்குப்  புகழ அஞெலி!

கைட்டு்ரயாளர: இைழியலாளர, 
மககைள் கை்ல இலககியக கைழகைச் வசயற்்பாட்்டாளர

விமதப்பு

= ஜே.ஜே.ஃபர்ாண்டஸ்

விற்தக்ப்படுகி்றது
்காலம் ் காலமகாய்
்ருத்து்ள்
்ருவுறறு
்காத்திருந்து ச்பகாரித்்த
குஞ்சி்சளன
விற்த்ள்.

்ளர் நில்மகா
உலர் நில்மகா
்ரடு முரடகான
்பகாற்ற நில்மகா
மரு்த்மகா ்பகாறல்யகா
சநய்்த்லகா குறிஞ்சி்யகா,
விற்தக்ப்படுகின்றன.

அழகியல் ் விற்த்ள்
அ்க ் விற்த்ள்
அரசியல் ் விற்த்ள்
அறிவுறரக ் விற்த்ள்

பு்றக ் விற்த்ள்
புலம்்பல் ் விற்த்ள்
விற்தக்ப்படுகின்றன
்காலம் ் காலமகாய்.

்காய்த்்த்தகா ் னிந்்த்தகா
எவரறிவகார்?
நிலமறியு்மகா
நிலத்்தகா னறிவகா்னகா
நிறலறம இனனச்தனறு?
விறளச� லவரவர்க்்.
விற்தப்பற்த
வீசணன நிறனப்பதில்றல
்விஞன.
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1982இல் சென்டனக்கு வந்து சபாதுத்துடற 
நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்தசபாது அஙகு என்னுைன் 
பணிபுரிந்த சதாழர் பரசமஸ்வரன் மூைமாக 
எனக்கு மார்க்சியம் அறிமுகமானது. அதன் 
சதாைர்சசியாகப் பிரக்டஞ ரவிெஙகர், சதாழர் 
வீராொமி ஊைாக பல்ைாவரம் சென்று 
குடிசயறிசனன். அஙகுதான் முதன்முதலில் 
சதாழர் சூரியதீபனின் (பா.செ) அறிமுகம் 
கிடைத்தது. அதறகு முன்சப அவர் மா.சை.
இயக்கத் சதாழர்களுைன் கடசியில் இயஙகிவந்தார். 
அவர் அறிமுகத்திறகு முன்சப அவரின் 
அப்சபாடதய சவளியீைான ‘இரவுகள் உடையும்’ 
படித்திருந்த சநரம். அது என்டன உணர்வு 
ரீதியாக மிகவும் பாதித்திருந்த சூழநிடையில் 
சூரியதீபன் அறிமுகமானார். பல்ைாவரம் 
இல்ைத்திறகு அவர் அடிக்கடி வந்துசபானாலும், 
எஙகளின் ெந்திப்பு அதிகமானதில்டை. அப்சபாது 
நான் சபல்சசி நாைகக்குழுவில் இருந்துவந்சதன். 
அவர் சவடைமுடறக்கும் எனக்கும் சதாைர்பு 
இல்டை.

காைத்தினூைாக, நான் ‘மா-சை’ கடசிக்குள் 
சமதுவாக இழுத்துவரப்படசைன். அந்தநிடையில் 
அரசியல் சகாடபாடடுப் பிரசெடனகளால் 
மாநிை அடமப்பு கமிடடி (மா-சை) இரண்ைாகப் 
பிரிந்து தமிழநாடு அடமப்பு கமிடடி பிரிவுக்குள் 
(TNOC) நான் செயல்படடு வந்தசபாதுதான் நான், 
சூரியதீபன் மறற சதாழர்களுைன் இடணந்து 
சவடைசெய்யும் நிடை உருவானது.

சதாழர் அப்சபாது அரசுத் துடறயில் உயர் 
பதவியில் இருந்தும் தன்டன ஒரு ொதாரணக் 
கடசி ஊழியராகக் கருதிக்சகாண்டு எஙகளுைன் 
இடணந்து சவடை செய்தது எனக்கு வியப்டபயும், 
மனஊக்கத்டதயும் தந்தது. இவடரப்சபால் சபரிய 
பதவிகளில் இருப்பவர்கள், உயர்படிப்பு 
படித்தவர் கள் ,  படிப்டபக்  டகவிடடு 
இயக்கத்திறகாக வந்தவர்கள் உடபை பைர் 
அப்சபாது கடசி அடமப்பில் சவடை 
செய்துவந்தனர்.

புதிய அடமப்பின் இைக்கியத் தளத்தில் 
ஏறசகனசவ ‘மனஓடெ’ என்ற சபயரில் இயஙகி 

நினைவேந்தல்

்வசநதன்

சூரியதீபன : 
கரிெல் காட்டில் கமரநத காற்று

நின்றுவிடை இதழின் உரிமத்டதப் சபறறு 
சவளியிைைாம் என்ற ஆசைாெடனடய 
அடமப்புக்கு சதாழர் முன்டவத்தார். அதன்படி 
‘மனஓடெ’ சதாைஙகி அது நிறுத்தப்படும்வடர 
கடசி வழிகாடடுதலின்படி அதன் செயல்பாடடில் 
முழுடமயாகத் தன்டன சபாருத்தி இயஙகிவந்தார். 
அடமப்பு ரீதியாகசவ தான் செயல்பைசவண்டும் 
என்று எண்ணி அவர் செயல்படைார்.

‘மனஓடெ’ என்பது சூரியதீபன் மடடுமல்ை. 
அது எண்ணறற சதாழர்களின் உடழப்பு. கடசி 
அடமப்பின் தத்துவார்த்த வழிகடைல், அது தந்த 
ஜனநாயக உரிடம, பகுதிபகுதியாக அடமப்பு 
சதாழர்களின் விநிசயாக அடமப்புமுடற, 
சபருந்து, ரயில், மக்கள் கூடும் கூடைஙகளில் 
சதாழர்களின் பிரசொரம் இவறறின் மூைம் 
இதழுக்கு ஆதரவு சபருகியது. இதழின் ஜனநாயகத் 
தன்டமயினால் உத்சவகம் சபறற அடமப்புக்கு 
சவளிசய இருந்த எழுத்தாளர்களும், இைதுொரி 
மாறறுஅரசியல் ொர்பு உள்ளவர்களும், இதழில் 
இடணந்து எழுதிவந்தனர்.

அணி ் சரததார

சவளிப்படையாக இல்ைாமல் அவர் 
சபாறுப்பாசிரியராக இருந்தும் இதழில் தன்டன 
அவர் முன்னிருத்திக் சகாண்ைதில்டை. ‘மனஓடெ’ 
முழுத்சதாகுப்டபயும் படித்துப் பார்த்தால் அவர் 
அந்த இதழுக்குள் சபாதுவுடைடமயாளர்களாக 
இல்ைாத பைதரப்படை ெமூகஉணர்வுடைய 
எழுத்தாளர்கடள, கவிஞர்கடள, ஓவியர்கடள, 
படைப்பாளிகடள இழுத்துக்சகாண்டு வந்து 
அணிசெர்த்திருப்பது சதரியவரும். அவர் 
கல்லூரிக் காைத்திலிருந்து கிடைத்த அடனத்துச 
ெமூக அரசியல் சதாைர்புகடளயும் இடைவிைாது 
சதாைர்பு சகாண்டு மனஓடெயில் எழுதும்படித் 
தூண்டினார். ெந்தாதாரர் படடியல்களில் அவர் 
காண்பித்த சதாைர்புகள் அதிகம். இதழியல் பணி 
மடடுமல்ை கடசி அடமப்பு தீர்மானிக்கும் 
மாநாடு, அடறக்கூடைம், கமிடடி சவடைகள் 
சபான்ற நைவடிக்டககளிலும் அவர் தன் பஙடகச 
சிறப்பாகச செய்தார். இைக்கியவாதிகள் என்றால் 
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‘எழுதுவதுைன் என் பணி முடிந்துவிடைது. அதில் 
நான் சொல்ைசவண்டியடத சொல்லிவிடசைன்’ 
என்ற நிடைப்பாடடுக்கு மாறாக அடனத்து 
மக்கள்திரள் நைவடிக்டககளிலும் எழுத்தாளன் 
முன்னத்திஏராக நிறகசவண்டும் என்று கூறி 
அதன்படிதான் அவர் நைவடிக்டககளும் 
இறுதிவடர இருந்தன.

உறவினருமாக ஆனார

அவரின் சதாழடமயின் ஊைாக அவரது 
சித்தப்பா மகளுைன் எனக்குத் திருமணம் சதாழர் 
இன்குைாப் தடைடமயில் ஆனது. அதன்பின் 
நாஙகள் சதாழர்களாகவும், உறவினர்களாகவும் 
ஆசனாம். ஆனால் இன்றுவடர அவர் எனக்குத் 
சதாழர்தான். அடமப்புத் சதக்கத்தினால் 
‘மனஓடெ’ நின்றபின்னும் அவர் சதஙகிவிைவில்டை. 
அவர் வழியில் பல்சவறு ஈழத் சதாழர்கள், 
புைம்சபயர்ந்த ஈழத் தமிழர்கள், படைப்பாளிகள், 
முறசபாக்கு, தமிழத்சதசிய சிந்தடன உடைய 
அடமப்புகளுைான உறடவ வளர்த்துக்சகாண்டு 
செயல்படடுவந்தார். இழந்துவிடை தன் படைப்புத் 
திறடன மீடகும் முயறசி ஒருபுறம், மறுபுறம், அவர் 
சகாள்டக ொர்ந்த இயக்கஙகள், சதாழர்கள் 
குழுவுைனும் நடடபப் சபணி அவர்களின் 
நைவடிக்டககளில் பஙசகடுத்துக்சகாண்டு, பை 
சவளிநாடடு, சுறறுப்பயணஙகள், சதாழர்களின் 
குடும்ப நிகழவுகள், என உைல்நிடை பாராது 
பயணித்தார். 81 வயதில் அவர் மரணம் 
அடையும்வடர , சிந்திப்பது, எழுதுவது, 
மறறவர்கடள எழுதுமாறு உறொகப்படுத்துவது 
என்ற செயலில் ஈடுபடடுவந்தார். அவர் எதிலும் 
தன்டன முன்னிறுத்தியதில்டை. பிறரின் மனம் 
சநாக விமர்ெனம் டவத்ததில்டை. ஒரு சதாளில் 
அலுவைகப் பணி, மறசறாரு சதாளில் ெமூக 
இயக்கப்பணி எனச செர்த்து இழுத்துக்சகாண்டு 
சவடை செய்தார். அடுத்தடுத்து வந்த அரசுப் 
பணிஉயர்வு வாய்ப்புகடளயும் இழக்க 
மனமில்ைாமல்  அதடனயும்  ச ெ ர் த்து 
இழுத்துக்சகாண்டுதான் சவடைசெய்தார்.

எழுத்துப்பணி அல்ைாத இதர அடமப்புப்(கடசி) 
பணிகடளயும் அவர் எடுத்து செய்ததால் அவரின் 
படைப்பாக்கப் பணியில் சதாய்வு ஏறபடைது 
என ஒரு கருத்து உள்ளது. அவரின் படைப்பாக்கப் 
பணிடயப் பின்னுக்குத் தள்ளி அடமப்புப் 
பணிகளுக்கு ஏறப சவடை செய்ய சவண்டும் 
என்ற வறடடுத்தனம் அடமப்புக்கு இருக்கவில்டை. 
அவரின் அறிவு, அனுபவஙகள் சதாைர்புகளுக்கு 
ஏறப சவடைகள் அடமப்பினால் தரப்படைன. 
அதடன அவர் விருப்பத்துைன் எடுத்து 
செய்துவந்தார். சமலும் ‘மனஓடெ’ சபாறுப்பாளர் 
என்ற இைத்திறகு வர சவறு எவரும் அந்த 
சநரத்தில் இல்டை. எனசவ அவடர முன்னிறுத்திசய 
அடனத்து  ச வடை கடளயும்  ச ெ ய் ய 
சவண்டியதாயிறறு. அன்டறய சூழநிடை அப்படி.

இரு்தாளிலும் பணி சுமநதார

பா.செ. ஒரு சதாளில் அரசுப்பணி, (அதன் 
பயன்கடளத் தனக்கல்ைாமல் மறறவர்களுக்கு 
மடை மாறறுவது) மறசறாரு சதாளில் எழுத்து 
மறறும் அடமப்புப் பணி எனச சுமந்திருந்தார். 
அரசுப்பணியில் ஒரு முக்கியமான இைத்தில் 
இருந்து செயல்படைது அவரின் சநரத்டதப் 
சபரும்பாலும் விழுஙகிவிடைது. அதனால் அவர் 
எழுதுவதறகான காைமும், மனநிடையும் 
தவறிப்சபாயின.

எழுத்தாளன் என்பவர் எழுதுவசதாடு 
மடடுமல்ைாமல், ெமூகப் பிரசெடனகடள 
முன்எடுத்து நடைமுடறசவடைகசளாடு 
இடணந்து இருக்க சவண்டும், மக்கள் சதாைர்பு 
சவண்டும் எனக் கருதினார். அதன்படிசய 
செயல்படடுவந்தார். பணிஓய்வுக்குப் பின்னும் 
அவரது சவடைகள் விரிவடைந்திருந்தன. சநரமும் 
இருந்தது அப்சபாதும்கூை அவர் கி.ரா., இன்குைாப் 
குறித்த நூல்கடளயும், மறந்துசபான வீர.
சவலுசொமி, சபாத்டதயா சபான்றவர்களின் 
படைப்புகடளயும் சவளியிடுவதறகான 
சநரத்டதத்தான் செைவிடைார். இதுதான் பா.செ.

எழுத்தாளர் மாைன் ஒருமுடற கடைஞர் பறறிக் 
கூறும்சபாது கடைஞர் அரசியலுக்கு வராமல் 
த மி ழ  இ ை க் கி ய த் தி ற கு த்  த ன் டன 
அர்ப்பணித்திருந்தால் தமிழ இைக்கியம் சவறு 
ஒரு இைத்தில் இருந்திருக்கும் என்றார். பா.செ.
யும் ஒரு கடைத்தில் அரசுப் பணிடய 
உதறிவிடசைா, அல்ைது ஒரு நிடைவடர சபாதும் 
என்ற நிடைபாடடிசைா இருந்திருந்து அவரின் 
படைப்பாக்கப் பணிக்கு முக்கியத்துவம் 
சகாடுத்திருந்தால் நமக்கு இன்சனாரு கி.
ரா.கிடைத்திருப்பார். கடைசியாக அவர் எழுதி 
முடித்த ‘உசசி சவயில்’ என்ற நாவலின் 
அசெடிக்கப்பைாத பிரதி அவரின் சமடெயில் 
இருந்தது. இறப்பதறகு ஒருநாள் முன்பு 
அவருைனான உடரயாைலில் இடதப்பறறித்தான் 
சபசினார். அவர் இன்னும் சிறிதுகாைம் இருப்பார் 
என்றுதான் எண்ணியிருந்சதன். அவசர 
எ தி ர் ப ா ர ா ம ல்  ம ர ண ம்  அ வ ட ர 
அடணத்துக்சகாண்ைது.

்வாட்டி ்வரதக்கும் இழப்பு

சிை மாதஙகளுக்கு முன் என் தஙடகடய இழந்த 
சொகத்தில் இருந்த எனக்குத் சதாழரின் மரணம் 
கூடுதல் துக்கத்டதயும், ஆறறாடமயும் தந்துள்ளது. 
‘கிடடு’ என்று உரிடமயாக கூப்பிை என் தஙடக 
சீதா இல்டை. சதாழர் வெந்தன் என்று அடழக்க 
சஜ.பி. இல்டை. நமக்குப் பிரியமானவர்களின் 
இழப்புதான் நம்டம வாடடி வடதக்கிறது. இந்த 
துயரத்டத விழுஙகிசகாண்டுதான் நாம் வாழந்தாக 
சவண்டும்.

கைட்டு்ரயாளர: இைழியலாளர, வசயற்்பாட்்டாளர.



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 டி
சம
்பர்
 2
02
2

54

அண்டமயில் மடறந்த சதாழர் பா.
ச ெ ய ப்பி ர க ா ெ ம்  க ரி ெ ல்  இை க்கிய ப் 
படைப்பாளராகவும் அடையாளப்படுத்தப் 
படுபவர். கரிெல் இைக்கியப் படைப்பாளிகடள 
இரண்டு பிரிவினராகப் பகுத்துப் பார்க்க 
இைமுண்டு.ஒரு பிரிவினர் கரிெல் நிைத்திறகுரிய 
ெமூகச சிக்கல்கடளயும் தனித்துவமான 
வழக்காறுகடளயும் இரெடனக்குரியதாக மடடும் 
பார்ப்பவர்கள்.இந் நிைப்பிரிவிறகு அப்பால்வாழும் 
மக்களுக்கு இம் மண்ணில் வாழும் மக்களின் 
வாழவியடை இரெடன உணர்வுைன் அறிமுகம் 
செய்வதன் வழி இம்மண்ணிறகும் இம்மண்ணின் 
ம க் க ளு க் கு ம்  இ ை க் கி ய ப்  ப தி ட வ 
ஏறபடுத்திவிடைதாகப் சபருவடக அடைபவர்கள்.
பரந்துபடை தமிழகத்தின் ஓர் உறுப்சப கரிெல் 
என்படதயும் மறந்து விடுபவர்கள். ஒரு குறிப்பிடை 
நிைப்பகுதியில் பல்சவறு மக்கள் பிரிவினர் 
வாழும்சபாது அவர்களின் உறவில் இணக்கமும் 
உண்டு, பிணக்கும் உண்டு. பல்சவறு ெமூகப் 
சபாருளாதாரக காரணிகள் இவறடற முடிவு 
செய்கின்றன என்படதக் கண்டு சகாள்ளாதவர்கள்.

மறசறாரு பிரிவினர் கரிெல் மண்ணின் 
தனித்துவஙகடள அறிந்திருந்தாலும் அதிசைசய 
மூழகிப்சபாகாதவர்கள்.அஙகு நிைவும் மனித 
உறவுகடளயும்,முரண்பாடுகடளயும், ெமூகக் 
சகாடுடமகடளயும் அவவப்சபாது சதான்றும் 
மக்கள் எழுசசிகடளயும் பதிவு செய்பவர்கள்.பிற 
நிைப்பகுதிகளில் வாழும் மக்களுக்கும் கரிெல் 
நிைப்பகுதியில் வாழும் மக்களுக்கும் இடையிைான 
வாழவியல் சிக்கல்களின் ஒறறுடம சவறறுடமக் 
கூறுகடள உணர்ந்தவர்கள்.

சதாழர்.செ.பி. இரண்ைாவது பிரிடவச. 
செர்ந்தவர். கரிெல் மண்டண டமயமாகக் 
சகாண்ை அவரது படைப்புகளில் கரிெல் 
மண்வாடையுைன் அஙகு வாழும் மக்களின் 
வாழவியல்ச சிக்கல்களும் இடணந்சத 
சவளிப்படும். அவடர நிடனவுகூரும் வடகயில் 
இத் தன்டம சகாண்ை “ தாலியில் பூசசூடியவர்கள்” 
என்ற அவரது சிறுகடதடய இக் கடடுடர 
அறிமுகம் செய்கிறது.

அடைவடண ொதிப் பிரிடவச செர்ந்த சபண் 
ஒருத்திடய டமயமாகக் சகாண்ை கடத இது.
அழகான அப்சபண்ணின் சுயமரியாடத உணர்வு, 
துணிசெல் என்பனவறடற எல்ைாம் வாசிப்பவனின் 
மனக்கண் முன் சகாண்டுவந்து நிறுத்தும் இக் 
கடத, இறுதியில் “ஊர்காலி மாடு சமய்த்தல்’’ 
எனற தணைடனக்கு அப் சபண் ஆளாவதுைன் 
முடிவடைகிறது.

கரத

அடைவடண ொதிப்படடியலில் இைம் 
சபறறுள்ள ொதிகளில் ஒன்றான பள்ளர்(தறசபாது 
சதசவந்திர குை சவளாளர்) ொதிப்பிரிடவச 
செர்ந்தவள் டதலி. கடத நிகழும் ஊடரச செர்ந்த 
சபாய்ைான் என்பவரது மருமகளாக வந்த 
சவளியூர்ப் சபண்.அசத ஊரில் வாழும் 
சரடடியார் ெமூகத்டதச செர்ந்த வைசரடடி 
என்பவன் சபண்பித்தன்.அவனது பார்டவ 
அவள் மீது விழுகிறது.அவடளத் தன் வடையில் 
வீழத்த  அவன் எடுக்கும்  முயறசிகள் 
சவறறிசபறவில்டை.

கிராமத்தின் சபாதுத் சதரு வழியாகச சென்று 
தண்ணீர் எடுக்கும் உரிடம அடைவடண 
ொதியினருக்கு மறுக்கப்படடிருந்தது.ஊருக்கு 
சவளிசய கறகளும் முள்ளும் நிரம்பிய பாடத 
வழிசய காலில் செருப்பணியாது சுறறிச 
செல்ைசவண்டிய அவைத்திறகு அச ெமூகத்தின் 
சபண்கள் ஆளாகி இருந்தனர். டதலியால் இடதப் 
சபாறுத்துக்சகாள்ள முடியவில்டை.ஊர் 
முதைாளிகளில் ஒருவனான வைசரடடியிைம் 
ஊர்த் சதருக்கள் வழியாகச சென்று தண்ணீர் 
எடுக்க அனுமதி சகடகிறாள்.அவள் மீது 
ச க ாண்டிரு ந் த  ச வறிய ா ல்  அவனும் 
தன்னிசடெயாக அனுமதி வழஙகிவிடுகிறான். 
டதலியும் காலில் செருப்பணிந்து ஊர்த் 
சதருவழியாக தண்ணீர் எடுக்கச செல்கிறாள்.

டதலியின் இச செயைானது ஊரின் 
ஆதிக்கவகுப்பினரிடைசய பரபரப்டபயும் 
சகாபத்டதயும் சதாறறுவிக்கிறது.ஊரில் அவர்கள் 

நினைவேந்தல்

ஆ. சி்வசுப்பிைமணியன்
sivasubramanian@sivasubramanian.in

பொ.மசயப்பிரகொசததின்
“தாலியில் பூசசூடியவர்கள்”
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நடைமுடறப் படுத்திவந்த ொதிக் கடடுப்பாடடை 
மீறிய டதலியின் செயலுக்குத் தண்ைடன வழஙக 
ஊர்க்கூடைம் கூடுகிறது. குறறவாளியாக நிறுத்தப் 
படடிருந்த டதலி முதைாளியிைம் (வை சரடடி) 
அனுமதி சபறறதாகக் கூறுகிறாள். அவசனா 
பதிசைதும் கூறாது கூடைத்தில் இருந்து நழுவி 
விடுகிறான். கிராமத்தினரின் மாடுகடள சமய்க்கும் 
தண்ைடனயான “ஊர்க்காலி மாடு சமய்க்கும்” 
தண்ைடன டதலிக்கு வழஙகப்படுகிறது. இதில் 
இருந்து விடுபைத் திராணியறற நிடையில் 
ஊர்மாடு சமய்ப்பதறகாக மறுநாள் அவள் 
சபாகும் காடசியுைன் கடத முடிகிறது.

கரதயின் ் தாைக்கம்

கடதயின் சதாைக்கத்திசைசய டதலி 
அறிமுகமாகிறாள்.அவளது ெமுகத்திறகு 
உரிடமயான கருப்பொமி சகாயிலின் சபாஙகல் 
விழாவில் டகயில் அக்கினிச ெடடி ஏந்தி, ொமி 
ஆடும் சபண்ணாக அவடள முதலில் 
ெந்திக்கிசறாம். ொமியாடைத்தின்சபாது டதலி 
அக்கினிச ெடடிடய சமசை தூக்கி வீசி ஆடும் 
க ா ட சி ட ய  “ ஒ ரு  சி வ ப் பு  ம ை ட ர 
நடெத்திரஙகளுக்குள்ள ஆகாயத்டத சநாக்கி 
வீசிசயறிவது சபாை சுழலும் தீப்பந்தஙகளுைன் 
அக்கினிச ெடடி ஒரு டகயிலிருந்து இன்சனாரு 
டகக்குத் தாவுகிறது” என்று வர்ணிக்கிறார்.

டதலியின் ொமியாடை வருணடனயுைன் 
நின்று விைாது அஙகு நிைவும் ொதிய 
ஒடுக்குமுடறடயயும் கடதயின் சதாைக்கத்திசைசய 
ஆசிரியர் சவளிப்படுத்திஉள்ளார். முதைாவது 
கடதயின் தடைப்டபக் குறித்தது. ஆசிரியர் 
கூறறாக “சரடடிவீடடுப் சபண்கள் தவிர 
சவறுயாரும் கூந்தலில் பூச சூடிக்சகாள்ள 
அனுமதிக்கப்பைாமலிருந்தது .  தாலியில் 
பூசசூடியது ஒன்சற அவர்கள் தாழந்த ொதிக்காரர் 
என்று சொல்லியது” என்று குறிப்பிடுகிறார்.
சமடடிடம ஆதிக்கத்தின் செயல்பாடுகளில் 
ஒன்று, சிை பண்பாடடு அடையாளஙகடளத் 
தமக்கு மடடுசம உரியதாக உரிடம சகாண்ைாடுவது.
இதன் சவளிப்பாைாகசவ தடையில் பூசசூடும் 
உரிடமடய மறுத்துத் தாலியில் பூசசூைச 
செய்துள்ளனர்.

டதலியின் ொமியாடைம் சரடடி வீடடுப் 
சபண்கடள ஈர்த்தடதயும் அதன் பின் அவர்கள் 
அதிலிருந்து விடுபடைடதயும் “சரடடிவீடடுப் 
சபண்கள் ஒரு கணம் பள்ள வீடடுச ொமிடயக் 
டகசயடுத்துக் கும்பிடைார்கள்.கும்பிடை பின் 
ஒரு பள்ள வீடடுச ொமியாடிடயக் கும்பிடைடத 
உணர்ந்து டககடளக் கீசழ சபாடைார்கள்”.

கடதயின் சதாைக்கத்தில் இைம்சபறறுள்ள 
இச செய்திகள் கடதயின் களமான கிராமத்தில் 
நிைவும் இறுக்கமான ொதியக் கடடுப்பாடுகடள 
அறிமுகம் செய்துள்ளன. சதாைக்கத்டத அடுத்து 
இைம்சபறும் சிை அடெவுகள்(Moves) கடதடய 
வளர்த்துச செல்கின்றன.

கரதயின் அரசவுகள்

கடதயின் முதைாவது அடெவு வை சரடடி 
-தும்மக்கா இடணயடரயும் கடை ஒன்றின் 
உரிடமயாளனாக விளஙகும் ராஜாமணி 
என்பவடனயும் அறிமுகம் செய்கிறது.அத்துைன் 
ஒடுக்கப்படை மக்கள் பிரிவினரின் மீதான 
பாலியல் சீண்ைல்கடளயும் சவளிப்படுத்துகிறது

அடுத்து இைம்சபறும் அடெவுகள் ஊரின் 
சமடடுக் குடிப்சபண்கள் டதலியுைன் 
முரண்பைல், வைசரடடி வீடடில் கம்புதானியம் 
குத்த டதலி செல்லுதல் இது காரணமாகக் 
கணவனுைன் அவளுக்கு ஏறபடும் பிணக்கு என்ற 
அடெவுகள் கடதடய வளர்த்துசசெல்கின்றன.

கடதயின் திருப்புடமயமாக ஊர்த்சதருவின் 
வழியாகச சென்று தண்ணீர் எடுக்கும் உரிடமடய 
வைசரடடியிைம் சகடடுப் சபறறுவிடுகிறாள் 
டதலி.இடத அவள் பயன்படுத்தித் தண்ணீர் 
எடுக்கச சென்றது. கடதயின் முடிவுக்கு அடழத்துச 
சென்றுவிடுகிறது.

கரதயின் முடிவு

கடதயின் சதாைக்கத்தில் கம்பீரமான 
சதாறறத்துைன் ஒரு ொமியாடியாக அறிமுகமான 
டதலி கடதயின் இறுதியில் கூனிக் குறுகி நின்று 
தண்ைடனடய ஏறறுக்சகாள்பவளாகக் காடசி 
அளிக்கிறாள்.இது இன்றும் கூை கிராமப்புறஙகளில் 
அஙசகான்றும் இஙசகான்றுமாக நிைவும் 
நிைமானியச ெமூகக் சகாடுடமகடள அம்பைப் 
படுத்துகிறது.

அடைவடண ொதிப் சபண்கள் பாலியல் 
ஒடுக்குமுடற, தீண்ைாடம என இரடடை 
ஒடுக்குமுடறக்கு ஆளாகிறார்கள் என்ற கருத்து 
உண்டு. இக் கடதயில் இைம்சபறும் டதலி இதறகு 
எடுத்துக்காடைாக அடமகிறாள்.

புதுடமப்பித்தனின் ‘நாெகாரக் கும்பல்’ சிறு 
கடதடய அவரது சுயொதி விமர்ெனமாகக் 
கூறுவதுண்டு. அது சபான்று இக்கடதயும் சதாழர்.
பா.செயப்பிரகாெத்தின் சுயொதி விமர்ெனமாக 
விளஙகுவதுைன் ஒரு ெமூகஆவணம் என்ற 
சிறப்டபயும் சபறறுள்ளது.

கைட்டு்ரயாளர: மூத்ை க்பராசிரியர, 
நாட்்டார வழககைாற்றியல் ஆய்வாளர

கரிசல் ைண்மண மையைாகக் பகாண்ட அவைது பமடபபுகளில் கரிசல் ைண்வாமடயுடன் அஙகு 
வாழும் ைக்களின் வாழவியல்ச சிக்கல்களும் இமண்ந்்த பவளிபபடும். 
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1965 ஆம் ஆண்டு நைந்த இந்தி எதிர்ப்புப் 
சபாராடைத்தில் களம் கண்ை மாணவர்கள் 
மத்தியில் சதான்றிய மாணவத் தடைவர்களில் 
ஒருவர் பா செயப்பிரகாெம். இரண்டு ஆண்டுகள் 
கழித்து ஏறபடை ஆடசிமாறறத்தில் இந்தி 
எதிர்ப்புப் சபாராடைத்திறகும் கணிெமான பஙகு 
உண்டு. சபாராடைம் முடிந்து, படிப்பு முடித்து, 
வாழக்டகப் பயணத்டதத் துவஙகியவர்கள் ஆடசி 
மாறறம் தஙகள் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏறப இல்டை 
எ ன் ப ட த  ச ம ல் ை ச ம ல் ை  உ ண ர த் 
சதாைஙகினார்கள். அதன் விடளவாய்ச சிைர் 
இைக்கியத்தில் மாறுதடை சநாக்கி நைந்தார்கள். 
அவர்கள் மீது மார்க்சிய சிந்தடனயும் படிந்தது. 
முறசபாக்குப் பார்டவயும் கிடடியது. அவர்கள் 
மத்தியில் முறறிலும் இைதுொரியாகப் பரிணாமம் 
சகாண்ைவர் பா. செயப்பிரகாெம்.

தனி ்வழி

கவிடதயின் பக்கம் பைர் ொய்ந்தார்கள். 
பாரதிதாெடனப் சபாறறிய சபாதிலும், மரபு வழி 
கவிடதடயக் டகயில் எடுக்காமல்,  புதுக்கவிடதடயத் 
தஙகள் ஆயுதமாய் ஏந்தினார்கள். ஆனால் 
செயப்பிரகாெம் வழி தனிவழி. அவர் சிறுகடத, 
நாவல், விமர்ெனம் என்ற துடறகளில் நுடழந்து 
சவறறியும் கண்ைார்.

எனக்கும் செயப்பிரகாெத்துக்குமான சதாைர்பு 
நீண்ை காைத்திறகு உரியது. அது பறறி அவசர 
சொல்ைக் சகடசபாம்: “அப்சபாது சகாடவயில் 
அலுவைராக இருந்சதன். ஒரு சஜருெசைம் 
சிறுகடதத் சதாகுதி சவளிவந்திருந்தது. 1976 சிகரம் 
10ஆவது இதழில் என்னுடைய ஒரு சஜருெசைம் 
சதாகுதி பறறி ஜன. சுந்தரத்தின் விமர்ெனம் 
வந்தது. சிகரத்தில் எனது முதல் நுடழவு நான் 
எழுதிய படைப்பு வழியாக அல்ை, சவளியான 
நூல் வழி நைந்தது. ஜன. சுந்தரம் அறிமுகம் 
செய்திருந்தார். அதறகுக் சகாஞெம் முந்தி 
சகாடவயில் சதாழர் ஞானி அந்நூலுக்கு ஒரு 
விமர்ெனக் கூடைம் ஏறபாடு செய்திருந்தார். 

நினைவேந்தல்

சிகைம் ச. ்சநதிலோதன்

காலத்மத சவனறவர் 
பா. செயப்பிரகாெம்

ஜனசுந்தரம் அப்சபாது விமர்ெனம் செய்து 
சபசியதாக நிடனவு. யார், யார் பஙசகறறார்கள் 
என்று துல்லியமாக நிடனவு பிடிபைவில்டை”.

அவர் சமலும் கூறுகிறார்: “அவவப்சபாது 
சென்டன வருகிறசபாது செந்தில்நாதன் 
முடனப்புக் சகாண்டு நைத்திய மக்கள் எழுத்தாளர் 
ெஙகக் கூடைத்திறகு வந்து செல்சவன். 
நிடனவுகளின் விடெடய அழுத்துகிறசபாது, அது 
ெரியாக பின்சனாக்கி சவடிக்கிறது. சஜயகாந்தன் 
- ஒரு நிகழசசி, சதா . மு. சி - ரகுநாதன், ஒரு 

 தி.க.சி எழுதும் கடி்தஙகமளச சிலர் வக்கிைப 
புததியுடன் ் கலி பசய்தார்கள. அபபபாது பா. 
பசயபபிைகாசம் பவகுண்படழு்ந்தார். “தி.க.சி 

்பசும் கால் காசுக் கடு்தாசி” என்னும் 
்தமலபபில் 16 பக்கஙகள பகாண்ட சிறு 

பவளியிடாகச பசா்ந்த பபாறுபபில் 500 படிகள 
அசசிட்டு விநி்யாகித்தார்.

இலக்கியத துமறயில் விவா்தஙகள எழும்பபாழுது குறுக்கீடு பசயவது மிகவும் முக்கியம். 
அம்த பா. பசயபபிைகாசம் துரி்தைாகச பசயவார்.

நிகழசசி, நா. காமராெனின் விடை மகளிர் கவிடத.   
இன்குைாப்பின் நாசைாடிகள் கவிடத ஆகியன 
இஙகுதான் அரஙசகறின. ெரியாக இடவசயல்ைாம் 
சபாதுநூைகக்கடடிை அரஙகத்தில் அப்சபாது 
நடைசபறறன. இக்காைத்தில் அப்படி ஒரு 
நிகழசசிடயப் சபாதுநூைக அரஙகத்தில் 
நைத்துவது பறறிசயனும் கறபடன செய்ய 
இயலுமா? (சிகரம் செந்தில்நாதன் பாடத பயணம் 
படைப்புைகம் பக்கம் 54).

இை க்கியத்  துடறயில்  விவாதஙகள் 
எழும்சபாழுது குறுக்கீடு செய்வது மிகவும் 
முக்கியம். அடத பா. செயப்பிரகாெம் துரிதமாகச 
செய்வார். இரண்டு குறுக்கீடுகடள நான் குறிப்பிை 
விரும்புகிசறன். புதுடமப்பித்தன் மடனவி கமைா 
விருதாசெைம், தன் கணவர் தனக்கு எழுதிய 
கடிதஙகடள, “கண்மணி கமைாவுக்கு” என்று 
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நூைாகத் சதாகுத்து சவளியிடும் உரிடமடயக் 
கவிஞர். இடளயபாரதிக்குக் சகாடுத்தார். முதல் 
பதிப்பு சவளிவந்து இரண்ைாம் பதிப்பு சவளிவரும் 
நிடையில், புதுடமப்பித்தன் படைப்புகடளப் 
பதிப்பிக்கும் உரிடமடய நாஙகள் வாஙகி 
விடசைாம் என்று கூறிக்சகாண்டு, புதுடமப்பித்தன் 
மகடள முன்னிறுத்தி ஒரு பதிப்பகம் வழக்கு 
சபாை டவத்தது. அதில் புதுடமப்பித்தன் 
சபயடரசய எதிலும், யாரும் பயன்படுத்தக் 
கூைாது என்று ஒரு சகாரிக்டக டவக்கப்படைது. 
அடதக்கண்டு தமிழ இைக்கிய உைகசம சகாதித்து 
எழுந்தது.

கூடைஙகள் நைத்தப்படைன. இந்தப் 
பிரசெடனயில் பா. செயப்பிரகாெம் குறுக்கிடைார். 
‘புதுடமப்பித்தன் தமிழச சொத்தா? தனிச 
சொத்தா?’ என்று ஒரு பிரகரம் சவளியிைப்படைது. 
அதில் பா.செயப்பிரகாெத்தின் கடடுடரயும் 
இைம் சபறறது. அதில் பா. செயப்பிரகாெம் 
இவவாறு எழுதினார்:

“ெடைம் அல்ை. தார்மீக சநறிகள்; அதுதான் 
இைக்கியத்தில் முக்கியம் . கடைஞர்கள், 
இைக்கியவாதிகள், அறிஞர்கள், ெமுதாய 
வழிகாடடிகள் என்று ொதடனயாளர்கள் 
அடனவருசம ெமூகத்திறகு உரியவர்களாக 
ஆகிவிடைார்கள். அவர்கள் இப்சபாது ெமூகத்தின் 
சொத்து. பாரதியின் சபயர் எல்சைாருக்கும் 
உரியதாகிவிடைது”. தமிழநாசைஙகும் ஆயிரம் 
பாரதிகள் இருக்கிறார்கள். திருவள்ளுவர், 

இளஙசக ா ,  க ா ர ல்  ம ா ர் க்ஸ் ,  க ா ந் தி 
ஒருவசரயானாலும், இன்று சபயர்கள் ஆயிரம் 
சபருக்கு உரியடவயாகிவிடைன. தனது ொதடன 
மூைம் ெமூகத்திறகு உரியைராகி விடை ஒருவடரத் 
தனக்சக தனக்கு என்று கடடிப்சபாை எவருக்கும் 
தார்மீக உரிடம இல்டை”.

மடறந்த தி.க. சிவெஙகரன் என்னும் தி.க.சி 
படைப்பாளிகள் சநஞசில் நிடறந்தவர். யார் 
எழுதினாலும் அடதப்படித்துவிடடு, எழுதிய 
எழுத்தாளருக்குத் தபால் கார்டில் ஒரு கடிதம் 
எழுதுவது அவர் வாடிக்டகயாக டவத்திருந்த ஒரு 
வழக்கம். அக்கடிதஙகள் படித்தபின் தூக்கிப் சபாை 
சவண்டிய “கருமாதிக்கடிதஙகள்” அல்ை. அடவ 
மனிதத்தின் அடையாளம். ஆனால் தி.க.சி 
எழுதும் கடிதஙகடளச சிைர் வக்கிரப் புத்தியுைன் 
சகலி செய்தார்கள். அப்சபாது பா. செயப்பிரகாெம் 
சவகுண்சைழுந்தார். “தி.க.சி சபசும் கால் காசுக் 
கடுதாசி” என்னும் தடைப்பில் 16 பக்கஙகள் 
சகாண்ை சிறு சவளியிைாகச சொந்த சபாறுப்பில் 
500 படிகள் அசசிடடு விநிசயாகித்தார்.

இவவாறான பா .செயப்பிரகாெத்தின் 
களப்பணியும் இைக்கியப் படைப்பும் காைத்டத 
சவன்று நிறகும்.

கைட்டு்ரயாளர: மூத்ை ்பத்திரி்கையாளர, எழுத்ைாளர, 
வழககைறிஞர, வசயற்்பாட்்டாளர.
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எழுத்தாளர், சபசொளர், விமர்ெகர், கவிஞர், 
கடடுடரயாளர், சிறுகடதயாளர், நாவைாசிரியர், 
இதழியாைாளர் களப்சபாராளி எனும் பன்முக 
ஆளுடமத்திறன்கள் சகாண்ைவர்தான் “சூரிய 
தீபன்” எனும் பா.செயப்பிரகாெம். 1941-இல் கரிெல் 
பூமியான தூத்துக்குடிக்கு அருகில் பிறந்த அவர் 
தனது 81ஆம் அகடவயில் காைமாகி இருக்கிறார். 
தமிழச ெமுதாயத்திறகும் ஒடுக்கப்படை 
மக்களுக்கும் படைப்பிைக்கியத்தின் வாயிைாகவும் 
களப்பணியாலும் அவர் தனது பஙகளிப்டபச 
செய்திருக்கிறார். அவருடைய இழப்பு ஈடு செய்ய 
முடியாதது.

தனது இளம் வயதில் தாடய இழந்த நிடையில், 
தாய்வழிப் பாடடியின் சிறறூரில் புைம்சபயர்ந்து, 
சதாைக்கக் கல்விடயயும் பின்னர் உயர்நிடைக் 
கல்விடயயும் சபறறார். அதன்பின்னர் மதுடர 
தியாகராயர் கல்லூரியில் தமிழ முதுகடைப் 
படைப்படிப்டபயும் நிடறவு செய்த அவர் 
ச த ா ை க் க த் தி ல்  தி ர ா வி ை  இ ய க் க ச 
சிந்தடனயாளராக இருந்துள்ளார். 1965 இந்தி 

இடதுொரிகளின 
சிறுகமத மனனன

எதிர்ப்புப் சபாராடைத்தில் மாணவர்கள் 
எழுசசிடயத் தடைடம ஏறறு நைத்தியவர். 
அப்சபாராடைத்தில் நா.காமராென், கா.
காளிமுத்து, இன்குைாப் ஆகிசயாரும் இவருைன் 
பஙசகடுத்தவர்கள் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது.

இைம் ்வயதில சிரற்வாசம்

அப்சபாராடைத்தில் பஙகாறறியடமயால் 
இந்திய தண்ைடனச ெடைத்தில் டகதாகி, மூன்று 
ம ா த ங க ள்  ப ா ட ள ய ங சக ா ட டை ச 
சிடறசொடையில் சிடறவாெமும் அனுபவித்தார்.

 1968 முதல் 1971 வடர மதுடரக்கல்லூரியில் 
பயிறறுநராகவும், பின்னர் 1971 முதல் 1999 வடர 
தமிழக அரசின் செய்தி - மக்கள் சதாைர்புத் 
துடறயில் இடணஇயக்குநராகவும் பணியாறறி 
ஓய்வு சபறறார். 1981 முதல் 1991 வடர “மனஓடெ” 
இதழின் ஆசிரியர் சபாறுப்பு ஏறறு சிறப்பாக 
அவவிதடழ நைத்தியவர். 2000 முதல் 2008 வடர 
தமிழப் படைப்பாளிகள் முன்னணி என்ற 
அடமப்பின் செயைாளராகச சிறப்பாகச 
செயல்படைவர் .  ஈழப்சபாராடைத்தில் 

நினைவேந்தல்

பாைதி விேயன்
bharathivijayankavignar@gmail.com
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சபரும்பஙகு வகித்தவர். ஈழத்திறகுச சென்று 
சமதகு பிரபாகரடனச ெந்தித்தவர் என்பதும் 
குறிப்பிைத்தக்கது. தம் வாழநாள் முழுவதும் 
இறுதிவடர படைப்புத் தளத்திலும் களப்பணியிலும் 
தளராது உடழத்தவர்.

தாமடர, சிகரம், கார்க்கி, கடணயாழி, தினமணி, 
புதியபார்டவ, தீராநதி, கடத சொல்லி, 
ஆனந்தவிகைன், காைசசுவடு, அம்ருதா, உயிர்டம, 
நந்தன், ெதஙடக, இந்தியா டுசை, தமிழசநயம், 
மனஓடெ ஆகிய இதழகளின் வாயிைாக இவரது 
படைப்புகள் சவளிவந்துள்ளன.

இலக்கியக் ் காரை

ஒரு சஜருெைம், காடு, மூன்றாவது முகம், 
இரவுகள் உடையும், இரவுமடழ, புயலுள்ள நதி, 
பூத உைா, கள்ளழகர் எனும் சிறுகடத சதாகுப்புகள் 
குறிப்பிைத்தக்கன. சுமார் 150 சிறுகடதகளுக்கு 
சமல் கரிெல்காடடின் பண்பும் மணமும் கமழ 
எழுதியுள்ள இவடர இைதுொரிகளின் சிறுகடத 
மன்னன் என்றும் குறிப்பிைைாம். பள்ளிக்கூைம், 
மணல் எனும் புதினஙகள் இவர் டகவண்ணசம. 
சதக்கத்தி ஆத்மாக்கள், வனத்தின் குரல், 
கிராமஙகளின் கடத, நதிக்கடர மரணம், அந்தக் 
கடைசிப் சபண்ணாக, முடிந்துசபான அசமரிக்கக் 
கறபடனகள், ஒரு சபரனின் கடதகள், ஈழ 
விடுதடைப் சபாராடைமும் காந்தியமும், மரண 
பூமி, சகாஞெம் சொறு நிடறய நஞசு , 
முள்ளிவாய்க்காலில் சதாைஙகும் விடுதடை 
அரசியல், சகாடை செய்யும் ொதி, நஞசுண்ை 
பூமி, எழுத்து மடடுமல்ை, முன்னத்தி ஏர், 
இன்குைாப் : ொகாத வானம்,பஞொபி இைக்கிய 
வரைாறு, ஈழமும் வன்மமும் அவதூறுகளும், 
ராஜபவனம்-கி.ரா.வின் வாழவியல் ஆகிய 
இவருடைய கடடுடரத் சதாகுப்புகள் தமிழச 
ெமுதாயத்திறகுக் கிடைத்த சபரும் சகாடை.

ச த ாைக்க த்தில்  தி ர ாவிை இயக்க ச 
சிந்தடனயாளராகவும் பின்னர் மார்க்சியத்தின் 
ப ா ல்  ஈ ர் க் க ப் ப ட டு  ம ா ர் க் சி ய ச 
சிந்தடனயாளராகவும், மார்க்சிய சைனினிய 
வாதியாகவும் பரிணமித்தவர் சதாழர் பா.
செயப்பிரகாெம்.

பா.்ச.யுைன் இரணநது ் சயலபட்்ைன்

எனக்குச “சூரிய தீபன்” எனும் பா .
செயப்பிரகாெத்தின் அறிமுகம் முதலில் சதாழர் 
செந்தில்நாதன் மூைமாகவும் பின்னர் சதாழர் 
தி.க.சி.யின் மூைமாகவும் கிடைத்தது. தி.க.சி.யின் 
அறிமுகத்தால் சமலும் சநருக்கமானார். பா.செ. 
சதாழர் மக்கள் கவிஞர் இன்குைாப் அவர்களின் 
‘யாருடைய கண்களால்’ கடடுடரத்சதாகுப்பு 
நூடை, எனது ‘பாெடறப் பதிப்புகள்’ மூைம் 
சகாண்டுவந்தசபாது ,  அத்சதாகுப்பிறகு 
முன்னுடர அளித்தார் “சூரிய தீபன்”. இச 
ெம்பவஙகளுக்குப் பிறகு மிகமிக சநருக்கமானார் 

பா.செ. தமிழப் படைப்பாளிகளின் முன்னணி 
செயல்ப ாடுகளின்சப ாதும்  இடணந்து 
செயல்படடுள்சளாம். எனது “புதிய பாெடற” 
இதழின் தீவிர வாெகர் சதாழர் பா.செ. 
அவவிதழகளில் சவளிவந்த காஞசி ொந்தனின் 
“ொரமிழந்த ெைஙகுகள்” எனும் சதாைர் கடடுடர 
தன்டனக் கவர்ந்ததாகவும், அக்கடடுடரசய 
தமக்கு ”மனஓடெ”யில் பை கடடுடரகள் எழுத 
உந்துெக்தியாக இருந்ததாகவும் என்னிைம் 
ஒருமுடற குறிப்பிடைார். சதாழர் பா.செ. 

காஞசிபுரத்தில் இைக்கிய வடைம் எனும் 
அடமப்பு 150க்கும் சமறபடை இைக்கிய நிகழவுகள் 
நைத்திய ஓர் இைக்கிய அடமப்பு. அதன் நிறுவனர் 
சவ.நாராயணனும் நானும் இைக்கிய வடைத்தில் 
இடணந்து செயல்படுவது வழக்கம். அவவடகயில் 
இைக்கிய வடைம் நைத்திய நிகழசசி ஒன்றிறகுச 
சிறப்பு அடழப்பாளர்களாக சதாழர் பா.
செயப்பிரகாெம், ைாக்ைர் சம.து.ராசுகுமார் 
ஆகிசயாடர அடழத்சதாம். அக்கூடைம் முடிந்து 
எனது இல்ைத்திறகு அவர்கள் இருவரும் வந்து 
சென்றனர். அப்சபாது எனது வீடைருகில் 
முன்னாள் முதல்வர் மடறந்த சபரறிஞர் அண்ணா 
வாழந்த இல்ைமும் இருக்கின்றடமயால், ‘அண்ணா’ 
இல்ைத்திறகு சென்சறாம்.

தாம் செய்தி-மக்கள் சதாைர்புத் துடறயில் 
அதிகாரியாக இருந்தசபாதுதான் அண்ணா 
இல்ைம் திறக்கப்படைசதன நிடனவுக் கூர்ந்தார் 
பா.செ. அந்த நிகழவுகள் சநஞசில் நிழைாடுகின்றன. 
அவர் இல்ைாத இன்று அவடரயும் அவரின் 
ப ட ை ப் பு க ட ள யு ம்  அ வ ர்  ஆ ற றி ய 
களப்பணிகடளயும் நான் நிடனவுகூர்கிசறன்.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர, இைழியலாளர.

ைஞ்ச ைமிழ்ப்்பல்கை்லககைழகைத்தின் முன்னாள் 
து்ணகவந்ைரும, சிறந்ை ைமிழறிஞருமான 
அவ்வ ந்டராென், வயதுமூப்பின் கைாரணமாகை 
ைனது 87 வது வயதில் 21.11.2022 
திஙகைளன்று கைாலமானார. அவருககு 
கைாக்கைச்சிறகினிகல இைழினின் சார்பாகை 
இரஙகை்லத் வைரிவித்துகவகைாள்கிகறாம.

-ஆசிரியர்
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இது என் முதல் கடடுடர. நான் எழுதும் 
முதல் கடடுடரசய என் தந்டதயின் நிடனவுக் 
கடடுடரயானது எனக்கு மிகுந்த வருத்தம் 
அளிக்கிறது. ஆனால் அவடரப் பறறி (என் 
பார்டவயில்) நான் புரிந்துசகாண்ை விையஙகடள 
நிடனவுகளாகப் பகிர்ந்துசகாள்வது, என் 
தந்டதக்கு நான் செய்ய சவண்டிய கைடமயாகக் 
கருதுகிசறன்.

அப்பாவுக்கு விடியற காடையில் எழுந்திருக்கும் 
பழக்கம் இருந்தது. காடை அடமதியில் எழுதுவது 
அவருக்குப் பிரியமான ஒன்று. அதுவும் 
பால்கனியில் அதிகாடைடய ரசித்தபடி எழுதுவது 
அவருக்குப் பிடிக்கும். மடழ சபய்தால் இன்னும் 
கூடுதல் உறொகத்துைன் இருப்பார். அதிகாடை 
சநரஙகளில் அவர் எழுதுவடத அல்ைது புத்தகம் 
படிப்படத வழடமயாகக் கடைசிவடர 
சகாண்டிருந்தார். அவர் கடைசி சநர்காணடையும் 
அவவாசற அவர் மடறந்த அன்று காடை 
செழுடமசெய்து எனக்கு அனுப்பிடவத்தார்.

அப்பாவின் ஒழுஙகு

காடை எழுத்துப் பணி முடிந்ததும் சிறிது தூரம் 
நடைபயிறசி செல்வது, குடும்பத்திறகுத் 
சதடவயான காய்கறிகடள வாஙகிவருவது, 
வாஙகிவந்த காய்கறிகடள பிரிடஜில் டவப்பது, 
கீடரடயச ெடமயலுக்கு ஆய்ந்து தருவது, அதன் 
பிறகு அலுவைகம் செல்வது என அவர் வாழவில் 
ஒரு ஒழுஙடகக் கடைசி வடரயிலும் கூடுமான 
வடர கடைபிடித்தார். வாரக் கடைசியிலும் அசத 
ஒழுஙகு அவரிைம் இருக்கும்.

அரசுப் பணி காரணமாக ‘சூரியதீபன்’ என்ற 
புடனசபயரில் எழுதிய அவர் அடதசய எனக்குச 
சூடடி மகிழந்தார். என் பால்ய வயதில் அவர் 

அரசு சவடைடய சிை காைம் இழந்து என் 
குடும்பம் வாடியடத என் அம்மா சொல்ைக் 
சகடடிருக்கிசறன். எனக்கு வீடடில் இடலி செய்து 
சகாடுக்க டகயில் காசு இல்ைாமல் பை 
கிசைாமீடைர் தூரம் பயணம் செய்து இடலி 
வாஙகி வந்ததாகவும் அம்மா கூறுவார். வீடடில் 
மாடு டவத்து, பால் கறந்சத அப்சபாது எஙகள் 
ஜீவனம் நைந்தது.

அலுவைக சவடைகள் அவரின் சநரத்டதப் 
சபருமளவு எடுத்துக்சகாண்ைது. மாதத்தில் சிை 
நாடகசளனும் அலுவல் ெம்பந்தமான சவளியூர் 
பயணம்  ச ெய்ய  சவண்டி இரு ந் தது . 
இப்பயணஙகடள அவர் அலுவைகப் பணிகளுக்கு 
அப்பால் - தன் இைக்கிய சதாழடமகடளயும், 
உறவினர்கடளயும், சொந்த ஊர் காணவும், தன் 
எழுத்துப் பணிகளுக்குக் கருடவத்சதை, 
பைதரப்படை மக்கடளச ெந்திக்க எனப் 
பயன்படுத்திக்சகாண்ைார். அப்பயணஙகளிலும் 
அதிகாடை எழுந்து எழுதுவது அல்ைது படிப்படத 
அவர் தவறவில்டை. இப்படிப் பயணம் 
செய்துசகாண்சை இருப்பது அவருக்குக் 
கடைசிவடர (எலும்பு முறிவு அடைந்த பின்னும்) 
ஒரு இயல்பாய்ப் சபானது. அவர் எப்சபாது 
சவளியூர் சென்றாலும், அவவூரில் கிடைக்கும் 
சநாறுக்குத் தின்பண்ைஙகள் (மதுடர அல்வா, 
திருசநல்சவலி அல்வா, சகாவில்படடி கைடை 
மிடைாய், செவு), வத்தல்கள் (சகாத்தவரஙகாய்), 
பழஙகள் என எஙகளுக்காக வாஙகிவரத் 
தவறமாடைார். அசதசபால் அவர் எஙகடளப் 
பை சவளியூர்ப் பயணஙகளுக்கு உைன் அடழத்துச 
சென்றுமுள்ளார்.

சதாைர் அலுவல்ஓடைம் காரணமாக அவர் 
அடைந்த பாதகஙகளும், குடும்பத்தாரிைம் செைவு 
செய்யும் சநரம் மறறும் குழந்டதகளின் 

பா. செயப்பிரகாெமும் 
சூரியதீபனும்

நினைவேந்தல்

சூரியதீபன்

மகனின நிழ்்வைநதல்

அதிகாமல ் நைஙகளில் அவர் எழுதுவம்த அல்லது புத்தகம் படிபபம்த வழமையாகக் 
கமடசிவமை பகாண்டிரு்ந்தார். அவர் கமடசி ் நர்காணமலயும் அவவா்ற அவர் 

ைமற்ந்த அன்று காமல பசழுமைபசயது எனைக்கு அனுபபிமவத்தார்.
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பா.செ புதுச்ெரியில் �ன் அண்ணன் ெணமுகம் உடன் ஆஸ்தி்ைலியாவில் மகனுடன் பா.செ

வளர்சசியில் பஙசகறக முடியாமல் சபானது பறறி 
அவர் அப்சபாது உணர்ந்திருந்தாரா எனத் 
சதரியவில்டை. ஒருமுடற அலுவைகப் பயணம் 
சென்றசபாது சபருந்து விபத்துக்குள்ளாகி சிை 
காயஙகளுைன் உயிர் தப்பினார். இன்சனாரு 
முடற சபஙகளூருக்கு அலுவைகப் பயணமாக 
சென்றசபாது, மூடளயில் ரத்தக்கசிவு ஏறபடடு, 
ஆபத்தான நிடையில் மருத்துவமடனயில் 
அனுமதிக்கப்படடு உயிர் பிடழத்தார். அவர் 
சவடையில் இருந்து ஓய்வு சபறறசபாது மிகுந்த 
மகிழசசி சகாண்டு “இன்று நான் பிறந்சதன்” 
என்னும் கவிடதடய எழுதினார்.

்தாழரம உறவுகள்

அலுவைக சநரம் சபாக மீதி சநரஙகளில் 
முடிந்தவடர இைக்கிய மறறும் செயறபாடடுப் 
பணிகடள சமறசகாண்ைார். என் சிறுவயதில் 
பை ச ந ரஙகளில் அவருைன் செர் ந்து 
சபாராடைஙகளுக்குச செல்வது (சபாபால் 
விஷவாயு, ஈழ சபாராடைஙகள்), அவர் ொர்ந்த 
இைதுொரிக்  கடசிக் கூடைம் மறறும் 
மாநாடுகளுக்குச சென்று பணியாறறுவது 
(உண்டியல் ஏந்தி நன்சகாடை வசூலிப்பது, 
கடசிப் புத்தகஙகள், மனஓடெ, சகையம் பத்திரிடக 
விறபது, மனஓடெ பத்திரிடக சவளியாகும்சபாது 
அவறடறத் தபாலில் அனுப்ப கவரில் சபாடடு, 
முகவரி எழுதி ஸ்ைாம்ப் ஓடடுவது, அவரின் 
மனஓடெ ஆசிரியர் குழுவுைன் எஙகள் வீடடில் 
நைத்தும் கூடைஙகடள சவடிக்டக பார்ப்பது, 
அவர் சதாழடமகளுைன் விடளயாடுவது என 
என் பால்யம் கழிந்தது. இளமுருகு என்ற 

சபருமாள் முருகனும், எப்சபாதும் எஙகளுக்கு 
அ ன் பு ை ன்  மி ட ை ா ய்  வ ா ங கி வ ரு ம் 
பாரதிபுத்திரனும், பஞசுவும், சுசரஷ் என்ற 
சீனிவாெனும், இன்குைாபும், இன்னும் பைரும் 
எஙகளுக்கு ‘மாமா ’  என்று அடழக்கும் 
சொந்தமாகிவிடைனர்.

அவர் நிடறய புத்தகஙகடள வாஙகிப் 
படித்துக்சகாண்சை இருப்பார் .  வீடடு 
அைமாரியில் ஆயிரக்கணக்கான புத்தகஙகள் 
எப்சபாதும் நிடறந்திருக்கும் (சகெட சைப் 
சவளியான காைஙகளில் நாடடுப்புறப் பாைல் 
சதாகுப்புகடள நிடறய செகரித்து டவத்துக் 
சகடடு மகிழவார்). அசதசபால் தன் கடதகள், 
கடடுடரகள் சவளியான இதழகடளயும், 
அடனத்து மனஓடெ இதழகடளயும் கடைசி வடர 
செகரித்து டவத்திருந்தார் (ஒரு எழுத்தாளனுடைய 
சபரும் சொத்சத அடவ தாசன). அவர் செகரித்த 
புத்தகஙகடளப் பை ெமயம் எலி அல்ைது 
கடரயான்கள் அரித்து விடும். அப்சபாது எல்ைாம் 
அடனத்துப் புத்தகஙகடளயும் எடுத்துப்சபாடடுச 
சுத்தம் செய்து காப்பாறறுவார். சிை மாதஙகளுக்கு 
ஒருமுடறசயனும் புத்தகஙகடளத் தூசி தடடி 
அடுக்குவார். அசதசபால் மறறவர்களுக்கும் 
ஆயிரக்கணக்கான புத்தகஙகடளக் சகாடையாகக் 
சகாடுத்தார். அவர் எப்சபாதும் எழுத்டதப் 
பறறிசய சிந்தடன சகாண்டிருந்தார். அதனால் 
என் சிறுவயதில் அவர் வாகனம் ஓடடும்சபாதும் 
எழுத்து சிந்தடனயிசைசய வாகனத்டத ஓடடி 
சபரும் விபத்துக்கு உள்ளாக இருந்தார் என என் 
அம்மா சொல்ை சகள்விபடடு இருக்கிசறன். 
அதனால் அப்சபாதிருந்சத அவர் வாகனம் 
ஓடடுவடதத் தவிர்க்கைானார்.

குடும்ப ்வாழவு

ஒரு குடும்பத் தடைவனாகவும், எஙகள் 
தந்டதயாகவும் அவர் தன்னால் இயன்ற வடரயில் 
தன் கைடமடய செய்தார். என் பள்ளிப் 

அவர் ் வமலயில் இரு்நது ஓயவு பபறற்பாது 
மிகு்ந்த ைகிழசசி பகாண்டு “இன்று நான் 

பிற்ந்்தன்” என்னும் கவிம்தமய எழுதினைார்.
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பருவத்தில் அப்பாதான் எனக்குத் தமிழ 
இைக்கணப் பாைஙகடள எளிதாகச சொல்லிக் 
சகாடுத்து சதளிவுபடுத்துவார். ஆனால் 
அவருடைய சகாடை குணமும், சபாருள் 
செர்ப்பதில் நாடைம் இல்ைாடமயும், குடும்பத்தில் 
பை பிரசசிடனகடள உருவாக்கின அடத அவர் 
உணர்ந்திருப்பது அவரின் கடைசி சநர்காணலில் 
சதரியும்.

நாஙகள் வாைடக வீடடில் குடி இருந்தசபாதும் 
பை சபருக்கு வீடு கடை பணஉதவி செய்தார். 
அதனால் வீடடில் பைமுடற பிரசசிடன 
எழுந்ததுண்டு. ஆனாலும் அவர் சபாக்டக 
மாறறவில்டை ெக மனிதர்களின் பால் அவர் 
சகாண்டிருந்த அன்பும், எளிதில் இளகும் 
குணமும் கடைசிவடர அவரிைம் இருந்தன.

என் காதடையும், திருமணத்டதயும், என் 
குடும்பத்டதயும் அவரால் கடைசிவடர 
முழுவதுமாக ஏறறுக்சகாள்ள முடியவில்டை என 
நான் கருதுகிசறன். என் திருமணத்திறகுப் பிறகு 
என் குடும்பத்துைன் பழக, அவடரப் பை முடற 
சிஙகப்பூர் அடழத்து வந்சதன். சமசைாடைமாக 
பிரசசிடனகள் இல்ைாத மாதிரி சதரிந்தாலும், 
அடி ஆழத்தில் அது அப்படிசய இருப்படத நான் 
அப்சபாது அறிந்திருக்கவில்டை.

சபரப் பிள்டளகள் வந்தால் இடவ எல்ைாம் 
மாறும் என நான் கருதிசனன். ஆனால் சபரப் 
பிள்டளகள் வந்த பின்பும், நான் சிஙகப்பூரில் 
இருந்து இந்தியா திரும்பி வந்து வாழும் 
காைகடைத்திலும் இடைசவளி சதாைர்ந்து 
அதிகமாகி ஒரு கடைத்தில் என் குடும்பத்துைன் 
உறவுகள் முறிப்படடு, பை காைம் சபசசுவார்த்டத 
அறறுப் சபானது.

ஆனால் நாஙகள் சிறு பிள்டளகளாய் 
இருந்தசபாது சதாைஙகிய குடும்பப் பிரசசிடனகள் 
சமன்சமலும் அதிகமாகி, திடெக்கு ஒருவராக 
(அவர் புதுசசெரிக்கும், நான் மீண்டும் சவளிநாடு) 
செல்லும்படியுமானது, புதுசசெரியில் அவர் 
அண்ணன், அண்ணியின் அன்பின் நிழலில் 
அப்பா அடைக்கைம் ஆனார். அவர்களும் 
அவடர எந்தவித குடறயும் இல்ைாமல் 
அரவடணத்துக்சகாண்ைார்கள் .  அவர் 
புதுசசெரியில் இருந்த நாடகள் அவருக்கு மிக 

மகிழசசிகரமானதாகவும், மனதுக்கு நிடறவாகவும் 
இருந் தன .  கி ர ா ,  பஞசு  ம றறும்  பை 
இைக்கியவாதிகளின் அருகாடமயும் அவருக்குப் 
சபரும் ஊக்கமாகவும், பை படைப்புகடள 
படைக்கவும் உதவி புரிந்தது. சமலும் அவரின் 
அண்ணன் மறறும் அண்ணியின் முயறசியால் 
அவ ர்  மீண்டும்  என்னுைனும் ,  என் 
குடும்பத்தாருைனும் சபெ ஆரம்பித்தார். நானும் 
படழய மனக்கெப்புகடள மறந்து, அவருக்குக் 
கணினியில் உதவுவது, அவர் வடைத்தளத்டத 
உருவாக்கி அவர் படைப்புக்கடள அடனவருக்கும் 
சகாண்டுசெல்வது, அவடர ஆஸ்திசரலியா 
கூடடிவந்து என்னுைன் சிை காைம் தஙக 
டவப்பது என அவருக்குப் பைவடகயில் ஆதரவாக 
இருக்க முயன்சறன். ஆனால் அவரால் என் 
குடும்பத்துைன் கடைசி வடர முழுடமயாக ஒடை 
முடியவில்டை. ஆஸ்திசரலியாவிலும் அவர் 
எழுத்துப் பணிகள் செய்வது, இைக்கியத் 
சதாழடமகடளச ெந்திப்பது என்று ஆர்வம் 
சகாண்டிருந்தார். அவடர சமலும் சிை காைம் 
என்னுைன் தஙக டவக்க முயன்சறன், ஆனால் 
அவர்  ஓரிைத்தில் கடடுண்டு இருக்க 
விரும்பவில்டை.

பா.செ.வின் கடைசி காைத்திறகு ஏசதனும் 
பணம் செர்த்து டவத்து சகாள்ளும்படி நானும், 
அவர் சபருமதிப்பிறகுரிய அண்ணனும் பைமுடற 
கூறியசபாதிலும் (பா.செ கடைசி சநர்காணலில் 
இடதக் குறிப்பிடடு இருப்பார்), அவர் கடைசி 
வடர தன் சபாக்டக மாறறிக்சகாள்ளாமல் 
இருந்தார். பை ெமயஙகளில் தன் அண்ணன் 
மறறும் தன் மீது அக்கடற சகாண்சைாரிைமும் 
(சபாய் காரணம் கூறி) பணம் சபறறுக் பிறருக்கு 
உதவுவார். அவர் ஆஸ்திசரலியாவில் இருந்து 
இந்தியா திரும்பும்சபாதும் தனக்கு என்று எதுவும் 
வாஙகிக் சகாள்ளாமல், நண்பர்கள் மறறும் 
உறவினர்களுக்குப் சபாருடகடள வாஙகித்தரச 
சொல்லி எடுத்துச சென்றார். கடைசி நாள் வடர 
வாழந்து தனக்சகன எதுவும் செர்த்துக் 
சகாள்ளாமல் மடறந்தார் (அவரது கடைசிக் 
டகயிருப்பு ஒரு சிை ஆயிரமும், சிை வீடடுப் 
சபாருடகளும், புத்தஙகளும்தான்).

கடைசி வடர அவர் ஒரு கடடுப்பாடு அறற 
சுதந்திர பறடவயாகசவ இருக்க விரும்பினார். 
குடும்பத்தின் முக்கியத்துவத்டதக் கடைசிக் 
காைத்தில் அவர் உணர்ந்து, குடும்பத்துைன் 
இடணவதறகுப் பைவாறு முயன்றார். ஆனால் 
அது தாமதமான செயைாகவும், டக மீறிப் 
சபானதாகவும் இருந்தது. இடதயும் அவர் 
உணர்ந்து, தன் கடைசி சநர்காணலில் - தன் 
குடும்பத்டத மீடடு எடுப்படதச செய்ய 
விரும்புவதாகக் கூறி இருப்பார்.

கரைசிக் காலஙகள்

புதுசசெரியில் ஏறபடை சிை பிரசெடனகளால் 
அவர் தன் அண்ணனிைம் அனுமதி சபறறுச 
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சென்டனக்கு மாறினார். அவர் சென்டன 
மாறியது எனக்குச சிை மாதஙகள் கழித்சத 
சதரியவந்தது. முன்சப சதரிந்திருந்தால் அடதத் 
தடுத்து இருந்திருப்சபன், சென்டனயில் என் 
மாமா மருத்துவர் சவஙகடராமன் அவடர 
அரவடணத்து அவர் சதடவகடள நிடறவு 
செய்தார். பா.செ சென்டன மாறியசபாது 
சகாசரானா சதாறறு பரவ ஆரம்பித்திருந்தது. 
அதனால் வீடடுக்குள் சபரும்பாலும் தனிடமயில் 
அடைபடடு, யாடரயும் காண முடியாத நிடை 
ஏறபடடு மிகுந்த மனசசொர்வு சகாண்ைார்.

சென்ற ஆண்டு (2021) அக்சைாபர் மாதம், 
அவர் வீடடில் வழுக்கி விழுந்து, சதாடை 
எலும்புமுறிவு ஏறபடடு மூன்று மாதம் படுக்டகயில் 
மிகுந்த அவதியுறறார். அவர் எலும்புமுறிவு 
ஏறபடை நாள் முதல் பைவாறு உைல் அளவிலும், 
மனதளவிலும், தனிடமயிலும் வாடினார். அவர் 
வலியாலும், தனிடமயிலும் அவதியுறறு பைமுடற 
நள்ளிரவு எனக்கு அடைசபசியில் சபசுவார். 
அப்சபாது எல்ைாம் நான் அவருக்கு என்னால் 
முடிந்த வடரயில் ெமாதானம் கூறி மன டதரியம் 
சகாடுக்க முயன்சறன். அவர் தனிடமடயப் 
சபாக்க அவர் நண்பர்கடளயும், உறவுகடளயும் 
சதாைர்பு சகாண்டு அவடரக் கண்டு வரக் 
சகாரிசனன். அவடர முன்புசபாை எழுதவும், 
படிக்கவும் ஊக்குவித்சதன். ஆனால் மிகுந்த 
வலியாலும், மன சவதடனயாலும் அவரால் 
முழுவதுமாக அதில் ஈடுபை முடியவில்டை. அவர் 
எலும்புமுறிடவயும், பழுதுபடை இதயத்டதயும் 
எவவாசறனும் அறுடவச சிகிசடெ செய்து 
குணப்படுத்தும் முயறசிகடள மருத்துவர் 
சவஙகடராமன் சமறசகாண்ைார்; நானும் 
அதறகுத் துடணநின்சறன். ஆனால் அப்பாவின் 
வயது மூப்பு காரணமாக அது முடியாமல் 
சபானது. ஆனால் எலும்பு முறிவில் இருந்து மிக 
மன உறுதியுைன் மீண்டு வர முயன்றார், 
முழுடமயாக மீண்டு வருசவன் என மனதில் 
உறுதி சகாண்ைார். அதன் சவளிப்பாைாகசவ 
தன் வாடஸ்அப் ஸ்சைடைடை “வீழசவன் என 
நிடனத்தாசயா” என மாறறி கடைசி சிை 
மாதஙகளில் ஊன்றுசகால் இல்ைாமல் நைக்கவும் 
செய்தார். அதனால் அவர் சமலும் சிை 
காைசமனும் இருப்பார் என நானும், அவரும் 
உறுதியான நம்பிக்டகசயாடு இருந்சதாம். ஆனால் 
எஙகள் இருவரது நம்பிக்டகயும் உடைபடடு, 
அவர் மன உறுதிக்கு அவர் இதயம் ஈடு சகாடுக்க 
முடியாமல் தன் செயல்பாடடை 23 அக்சைாபர் 
2022 அன்று நிறுத்திக்சகாண்ைது.

இதறகு இடைப்படை சவடளயில் நான் இரு 

முடற ஆஸ்திசரலியாவில் இருந்து அவடரக் 
காண முயறசி செய்தும், சகாசரானா பயணக் 
கடடுப்பாடுகளாலும், அதன் பின்னான விமானச 
செடவ கடடுப்பாடுகளாலும் - கடைசி சநரத்தில் 
விமானம் ரத்து செய்யப்படடு பயணம் செய்ய 
முடியாமல் சபானது. அதன் பிறகு எனக்கு 
ஏறபடை சவடைஇழப்பும், புதிய சவடை 
சதடுதைாலும், சவடை கிடைத்த பின் விடுமுடற 
இல்ைாததாலும் நான் அவடர சநரில் வந்து காண 
முடியாமல் அவதியுறசறன். இடத அவரிைமும் 
ச த ரியப் படு த்தி சனன் .  அவரும்  என் 
நிடைடமகடளப் புரிந்துசகாண்ைார். நானும் 
அவருைன் அடிக்கடி அடைசபசியில் சபசுசவன். 
சிறுவயது முதல் என் குடும்பத்தில் சதாைர்ந்து 
ஏ ற படை  பி ர ச ெடனகள ாலும் ,  ந க ர 
வாழக்டகயாலும் எனக்கு என் தந்டதடயப்சபாை 
இைக்கிய ஆர்வம் வரவில்டை. அதனால் 
அவருக்கு என்னுைன் எப்சபாதும் சபசுவதறகு 
ஒன்றும் இருக்காது. பைெமயஙகளில் ஒரு 
நிமிைத்திறகும் குடறவாகசவ என்னுைன் 
அடைசபசியில் சபசுவார்.

தனிரம

சென்டனயில் மீண்டும் தனிடம தாளாமல், 
சொந்த ஊருக்கு (விளாத்திகுளம்) உறவுகடளயும், 
நண்பர்கடளயும் சதடி வந்தார். நானும், அவர் 
சமல் அக்கடற சகாண்ைவர்களும் - 
விளாத்திகுளத்தில் சபாதிய மருத்துவ வெதிகள் 
இருக்காது என்று கூறியும், தன் சொந்த ஊடரயும், 
மக்கடளயும் காண விளாத்திகுளம் வந்தார். 
விளாத்திகுளம் எம்.எல்.ஏ திரு மார்கண்சையன் 
அவடர அரவடணத்துப் பாதுகாத்தார். இஙகும் 
சிறிது காைம் மகிழசசியுைசன இருந்தார். எழுத்துப் 
பணிடயயும் ஓரளவு ஆரம்பித்திருந்தார். ஆனால் 
தனிடமயும், ெமீபத்திய காைஙகளில் அவரின் 
வயடத ஒத்த ெக எழுத்தாளர்களின் மரணமும் 
அவடர மிகவும் பாதித்தன .  இதனால் 
உைல்உபாடதகளுைன், மனஉபாடதயாலும் 
வாடினார். மரணத்டதப் பறறி தான் நிடறய 
சிந்திப்பதாக என்னிைம் கூறினார். சயாகா பயிறசி 
செய்து மனஅடமதி சகாள்ள முயன்றார். 
ஆனாலும் விளாத்திகுளத்தில் மீண்டும் 
தனிடமயில் இருப்பதுசபால் உணர்வதாய் 
என்னிைம் கூறி மிகவும் வருத்தப்படைார். 
அதனால் நான் அவடர மீண்டும் புதுசசெரிக்கு, 
அவர் அண்ணன் அருகில் நவம்பர் 2022 மத்தியில் 
மாறற முயறசிகள் சமறசகாண்சைன். அதனால் 
அவ ர்  உ ற ெ ா க ம ான ா ர் ;  அ த ற க ான 
முன்ஏறபாடுகளிலும் இறஙகினர். நான் டிெம்பர் 

்தனிமையும், சமீபததிய காலஙகளில் அவரின் வயம்த ஒத்த சக 
எழுத்தாளர்களின் ைைணமும் அவமை மிகவும் பாதித்தனை. இ்தனைால் 

உடல்உபாம்தகளுடன், ைனைஉபாம்தயாலும் வாடினைார்.
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2022க்கு வருவதாக கூறியசபாது மிகவும் மகிழசசியுறறார். ஆனால் காைம் 
எஙகள் இருவருக்கும் மறசறாரு வாய்ப்பு சகாடுக்காமல் அவடரப் பாதியில் 
அடழத்துச சென்றுவிடைது.

முன்னர் பை முடற மரணம் வடர சென்று மீண்ை அவர், இறக்கும் 
தருவாயிலும் கிடைத்தடை ஒரு மணி சநரம் சபாராடினார் எனக் 
சகள்விப்படைசபாது, மனம் உடைந்து சபாசனன். எனக்கு முதலில் 
செப்ைம்பர் 2021-இல் அனுப்பிய சநர்காணல் பதிடை, அவர் மரணத்டத 
உணர்ந்ததாசைா அல்ைது பிற காரணத்தினாசைா, அவர் இறந்த 23 
அக்சைாபர் 2022 காடை மறுபடி சீர்செய்து அனுப்பினார். ஏன் என்று 
புரியவில்டை அப்சபாது சதரிந்துசகாள்ள வாய்ப்பும் இல்டை. அதனால் 
இன்றளவும் அந்த சநர்காணடைப் படிக்கும்சபாது கண்ணீர் வருவடத 
என்னால் தடுக்க முடியவில்டை. (தளம் - நவம்பர் 2022 இதழில் அவர் 
கடைசி சநர்காணல் உள்ளது.)

்சததும் ் காடுதத சீதக்காதி

முன்சப கூறியதுசபால், மறறவர்களுக்குக் சகாடுத்து உதவுவதில் 
அவருக்கு அைாதி பிரியம். கடைசி மாத சபன்ஷன் வடர சதாைர்ந்து 
அடனவருக்கும் சகாடுத்துக் சகாண்சை இருந்தார். கடைசிக் காைத்தில் 
கூை அவர் பிறந்த ஊரில் உள்ள தன் மூதாடதயர் நிைஙகடளயும் விறறுப் 
பிறருக்குக் சகாடுத்தார்.

செத்தும் சகாடுத்த சீதக்காதி என்று சகள்விப்படடுஇருப்சபாம். 
அப்படிப்படை வாழடவ அவர் மரணத்தின் பின்பும் வாழந்தார். இறந்த 
பின் தன் புத்தகஙகடளக் கல்லூரிகளுக்கும், நண்பர்களுக்கும் சகாடுத்து, 
வீடடில்உள்ள சபாருடகள், துணிமணிகள், அவருக்குப் பின்னான என்று 
பிறருக்கு வாரிக் சகாடுத்தும் சபாதாமல் தன் உைடையும் மருத்துவ 
மாணவர்களுக்குக் சகாடையாகக் சகாடுத்த மாமனிதர் அவர். அவர் 
உைல்சகாடை சகாடுத்த கல்லூரி டீனிைம் அவர் உைல் எப்படி 
உபசயாகப்படுத்தப்படும் எனக் சகடைசபாது - அவர் உைலும், உைல் 
உறுப்புகளும் பை மாதஙகள் பாதுகாக்கப்படடு மாணவர்களால் 
படிக்கப்படும் எனக் கூறினார். ஆதைால் அவர் இன்னும் அந்த மருத்துவக் 
கல்லூரியில் இருந்துசகாண்டு தன் கடைசி அணு வடர தானம் 
அளித்துக்சகாண்டிருப்பதாகசவ நான் நம்புகிசறன்.

்சன்று ்வாருஙகள் தநரத்ய!

உன ் மல் எனககு எவ்வி்தக ் �பபும் இல்றல, ் ்கா்பமும் இல்றல
நீ அருகில் இல்லகா்த ் ்பகாதும்
நீ எங்்கா உயிருடன இருககி்றகாய் என நகான மனஅறமதி ச்காண்டிருந்்்தன.
இனி அதுவும் இல்றல.

நீ ்பலமுற்ற எனனிடமும் ச�கால்லகாமல்
ஒரு சு்தந்திரப ்ப்றறவயகாய் இடம் மகாறிகச்காண்்ட இருந்்தகாய்
நீ மகிழ்சசியகா் இருந்்தகால் ் ்பகாதும் எனறு நகான ஆறு்தல் ச்காண்்டன
ஆனகால் இந்்த முற்ற நீ எனனிடமிருந்து நிரந்்தரமகாய்ப பிரிவுறறு
எனறனத் தீரகா ் ண்ணீரில் ஆழ்த்துவகாய் என நகான ் னவிலும் நிறனக்வில்றல
ஆனகாலும் உன ் மல் எனககுக ் ்கா்பம் இல்றல.

நீ இல்லகா வருத்்தமும், துயரமு்ம என மனற்த நிற்றத்திருககின்றது
எங்்கா நிரந்்தர மனஅறமதி ் ்தடி,
உன ்தகாயும், ்தந்ற்தயுடன இருக்ச ச�ன்றகாய் என
நகான அறமதி ச்காள்ள முயல்கி்்றன; ஆனகால் முடியவில்றல.

ச�னறு வகாருங்ள்! என அனபுத் ்தந்ற்த்ய!
உங்றளத் ்தந்ற்தயகா் நகான ச்பற்றது என வகாழ்நகாள் நற்்பறு.

- அன்பு மகைன் சூரியதீ்பன்
21 நவம்பர 2022
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தசன்டனயில் என்னுடைய ஓவியக் கல்லூரி படிப்டப 
முடித்துவிடடு விஜயவாைாவில் நான் பணியில் செர்ந்திருந்த சநரம். 
அப்சபாது சென்டனயில் அடமந்திருந்த க்ரியா அலுவைகத்தில் 
என்னுடைய ஓவியஙகளின் கண்காடசி நடைசபறறது, அதறகாகச 
சென்டன வந்து திரும்பிய ெமயத்தில், விஜயவாைாவில் தமிழ 
புத்தகஙகள் அரிதாகக் கிடைத்ததால், கல்லூரி காைம் சதாடடு நான் 
நன்கு அறிந்திருந்த நண்பரான க்ரியா ராமகிருஷ்ணடனச சிை 
புத்தகஙகடள அனுப்பிடவக்கும்படி சகடடுக்சகாண்சைன்.

அறிமுகமான தருணம்

அவர் அனுப்பிய 30 புத்தகஙகளில் இருந்த இரண்டு சிறுகடதத் 
சதாகுப்புகள் ‘காடு மறறும் ‘ஒரு சஜருெசைம்’ என் டககளுக்கு வந்து 
செர்ந்தது. சஜபி எனக்கு அறிமுகமான தருணமும் அதுதான். 
விடுமுடறக்கு மதுடரக்கு செல்லும்சபாது நான் படிக்கும் புத்தகஙகடள 
அப்பாவுக்கும், என்னுடைய ெசகாதரர்களுக்கும் படிக்கக் சகாடுப்பது 
வழக்கம்.

அடுத்த விடுமுடறக்கு ஊருக்குச சென்றசபாது, ‘செயப்பிரகாெம் 
புத்தகம் பிரமாதம்பா’ என்று சிைாகித்தார் அப்பா. கரிெல் உைகின் 
வ ா ழ வி ய ட ை ப்  பி ர தி ப லி த் த  ச ஜ பி யி ன்  எ ழு த் டத 
உணர்சசிவயப்படைநிடையில் படித்ததாகக் சகாண்ைாடினார். அப்பா 
மூைம் சமலும் பிடித்தமானவராக சஜபி எஙகளுக்கு மாறினார்.

நினைவேந்தல்

டிைாட்ஸ்கி மருது
trotskymarudu@gmail.com

ஜெ.பி.

என்னுடய ஓவியஙகமளக் 
பகாண்ட குழ்நம்தகளின் 

புத்தகஙகமளக் 
பகாண்டுவை்வண்டும் 
என்ற எண்ணததில் 
ஆஃப-பசட் அசசகம் 

ஒன்மறத ப்தாடஙகி்னைன். 
அைசு ஊழியைாக இரு்ந்த 
பெபி, காலம் அறி்நது 

எனைக்குப பபரிய 
ஆ்தைவாக இரு்ந்தார். பல 
அைசாஙகப பணிகமள 

அசசகததிறகுக் பகாடுதது 
ஊக்கம் அளித்தார்.
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நாஙகள ் ைறபகாண்ட ்தமிழீழப பயணம், 
்தமிழீழத ்தமலமைமய ச்நதித்தது, ைமலயக 

பகுதிகளுக்கும் பசன்றுவ்ந்தது எைது் 
வாழக்மகயில் ைறக்க முடியா்த அனுபவைாக 

இன்றும் உளளது.

திரைப்பை முயறசிகள்

விஜயவாைா ஃபிலிம் சொடெடடியில் ெத்யஜித் 
சர, ஷ்யாம் சபனகல் சபான்ற மாசபரும் இந்திய, 
உைகக் கடைஞர்களின் அறிமுகம், என்னுள் 
பிரவாகமாக உருசவடுத்தது, அதன் தாக்கத்தால், 
நிசயா ரியலிைத்டத அடிப்படையாகக் சகாண்டு 
இயல்பான முயறசியாக சஜபியின் ‘அக்னிமூடை’ 
கடதடயத் திடரப்பைமாக எடுக்க விரும்பிசனன். 
என்னுடைய ஆரம்ப காை திடரக்கடத 
முயறசிகளில் அதுவும் ஒன்று. ஆனால், திடரப்பை 
முயறசி டகவிைப்படைது. பின்னாடகளில் 
திடரப்பைமாக்கும் ஆர்வத்சதாடு சஜபியின் பை 
கடதகடளச சுமந்த தருணஙகளும் உண்டு.

ஓ வி ய க்  க ல் லூ ரி யி ல்  எ ன் டன 
அடையாளஙகண்ை ஆசிரியர்கசள என் 
சதாழர்கடளயும் அறிமுகம் செய்துடவத்திருந்தனர். 
அவவாறு கல்லூரிக் காைத்தில் எனக்கு 
அ றி மு க ம ா ன வ ர்  எ ஸ் . வி . ஆ ர் . 
விஜயவாைாவிலிருந்து சென்டன திரும்பியதும், 
‘மனஓடெ’யில் சஜபியுைன் இடணந்து பஙகாறறும் 
வாய்ப்பு கிடைத்தது. அரசுஅதிகாரியாக சஜபி 
இருந்ததால், பல்சவறு சபயர்களில் இயஙகிவந்தார். 
இசத காைக்கடைத்தில்தான் எழுத்தாளர் 
சபருமாள் முருகடன மனஓடெ இதழ நண்பர் 
திருஞானம் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினார். 
அவரது முதல் புத்தகத்டத அப்சபாது நான் 
வடிவடமத்சதன். அன்று ஏறபடை நடபுதான் 
இன்றளவும் சதாழர்களிைம் சதாைர்கிறது.

காலம் அறிநது ் சய்த உதவி

90களின் சதாைக்கத்தில் அரசு அதிகாரியாக 
இருந்துசகாண்டு, கத்தி சமல் நைப்படதப் 
சபான்று, காத்திரமான பணிகடளச செய்துவந்தார் 
சஜ.பி. அந்தச ெமயம் என்னுைய ஓவியஙகடளக் 
சகாண்ை குழந்டதகளின் புத்தகஙகடளக் 
சகாண்டுவரசவண்டும் என்ற எண்ணத்தில் 
ஆஃப்-செட அசெகம் ஒன்டறத் சதாைஙகிசனன். 
அரசு ஊழியராக இருந்த சஜபி, காைம் அறிந்து 
எனக்குப் சபரிய ஆதரவாக இருந்தார். பை 

அரொஙகப் பணிகடள அசெகத்திறகுக் சகாடுத்து 
ஊக்கம் அளித்தார். இரண்டு வருைஙகளுக்கு 
சமல் அசெகத்டதத் சதாைர்ந்து நைத்த முடியாமல் 
சபானது. கைலூர் கிள்ளிவளவன் நைத்திவந்த 
தமிசழாடெ அசெகத்திலும் பல்சவறு புத்தகஙகள் 
அசசிைப்படைன. பை நண்பர்களுைன் 
பழநிபாரதி, கவிதாபாரதி, அறிவுமதி சபான்சறாரும் 
ெஙகமிக்கும் தளமாக  அந்த அசெகம் 
அடமந்திருந்தது. அந்தத் சதாழர்களின் 
வடைத்சதாடு ‘90களின் காைம் பிரமாதமாக 
அடமந்தது.

அப்சபாது கவிதாபாரதி சித்தி’ சதாைருக்கு 
எழுதுவதறகு முன்பும் இன்சனாருமுடறயும் 
சஜபியின் கடதடயத் திடரப்பைமாக எடுக்க 
முயறசித்சதாம். அம்முயறசியின்சபாது அவரும் 
இடணந்து பஙகளித்தார் ஆனால் அதுவும் 
நைக்கவில்டை.

அடுத்து, சினிமாவில் ஸ்சபஷல் எஃபக்டடைத் 
சதாைர்ந்து டிஜிடைல் எஃபக்டடில் நான் 
முழுமூசொக ஈடுபைத் சதாைஙகிசனன். 
ராமநாராயணன் பைஙகளின் மூைம் நடிகர் 
வடிசவலு எனக்கு அறிமுகமானார் நடகசசுடவ 
நடிகராக அறியப்படை வடிசவலுவின் திறடமடய 
உணர்ந்ததால், சஜபியின் கடதசயான்றயும் 
அவரிைம் சொன்சனன். அவரும் உைனடியாகச 
ெம்மதித்து, அதறகு நடிடக சகாடவ ெரளாடவயும் 
மு ன் சம ா ழி ந் த ா ர் .  மு ழு வீ ச ெ ா க 
முன்சனடுக்கப்படை அந்த முயறசியும் ஈசைறாமல் 
நின்றது. கூைசவ இதறகிடையில் நம்பியவசர 
ம ற சற ா ன் டற த்  தி ரு டி ச செ ன் ற து ம் 
நைந்ததுவிடைது.
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தமிழீழப் பயணம்

இந்தக் காைக்கடைத்தில்தான் தமிழீழத்தில் 
ெமாதானக் காைம் அறிவிக்கப்படுகிறது. 
‘மானுைத்தின் ஒன்று கூைல்’ நிகழவிறகு 
இன்குைாப், சஜபி, திருமா, நான், புகசழந்தி 
தஙகராஜ் ஆகிசயார் அடழக்கப்படசைாம். சஜபி 
சதளிவானவர். என்றும், அவருக்குப் பதிைாக 
சவறு எந்த எழுத்தாளர் வந்தாலும், இஙகு வந்து 
உளறி க்சக ாண்டிருப்ப ா ர் கள்  என்றும் 
இயக்கத்திைம் நானும், சிை நம்பிக்டககுரியவர்களும் 
சொன்சனாம். அந்நிகழவிறகு, அரசியல் 

சதளிவுைன் கூடிய எழுத்தாளராக உள்ள 
சஜபிதான் வரசவண்டும் என்பதில் தமிழீழ 
இயக்கத் தடைமயும் சதளிவாக இருந்தது. நாஙகள் 
சமறசகாண்ை தமிழீழப் பயணம், தமிழீழத் 
தடைடமடய ெந்தித்தது, மடையக பகுதிகளுக்கும் 
சென்றுவந்தது எமது் வாழக்டகயில் மறக்க 
முடியாத அனுபவமாக இன்றும் உள்ளது. 
அஙகுதான் சஜபி கடைப்பிடித்து வந்த 
முக்கியமான ஒழுஙடகக் கண்ைறிந்சதன். பயணம் 
முழுவதும் நடைசபறற நிகழவுகடள, ெந்திப்புகடள 
உைனுக்குைன் இரவு அமர்ந்து குறிப்சபழுதுவார். 
ஒரு தவம் சபான்சற அந்த ஒழுஙடகக் 
கடைப்பிடித்தார். நான் இன்றளவும் என் 
மாணவர்களுக்கு இடதச சொல்லிவருகிசறன்.

அதறகடுத்து, விகைன் குழுமத்திறகு ‘சதக்கத்தி 

ஆத்மாக்கள்’ என்ற சதாைடர சஜபி எழுதினார். 
சஜபியின் கடதகள் அடனத்டதயும் நான் 
படித்திருந்ததுைன், அந்தத் சதாைருக்குச சித்திரம் 
தீடடும்சபாது இன்சனாரு பரிமாணம் 
கிடைப்பதறகாக, அவரது ஊருக்கு என்டன 
அடழத்துச சென்றார். அஙகு அவரது எழுத்தில் 
உயிர்சபறறிருந்த மனிதர்கடள சநரில் ெந்தித்சதன். 
அவர்கடள எனக்கு அறிமுகம் செய்துடவத்தார். 
என் பஙகளிப்டப சமலும் சிறப்பாகக் 
சகாண்டுவருவதறகு உறுதுடணயாக இருந்தார். 
அசத காைக்கடைத்தில்தான், ‘காக்டகக் 
சிறகினிசை’ ெந்திரசெகர் ஆசிரியராக இருந்து 
சவளிவந்த ‘நிைவளம்’ பத்திரிடகயில் சஜபி 
எழுதிய சதாைருக்கு நான் ஓவியம் வடரந்சதன்.

சஜபியின் கடதகடள சினிமாவாக 
எடுக்கசவண்டும் என்று எடுக்கப்படை முயறசிகள் 
குறித்து நிடனத்துப் பார்த்தால், ஏறகனசவ 
சபெப்படடுள்ள சினிமாக்கடள விை அவரது 
கடதகள் மிகப்சபரிய மாறறஙகடளக் 
சகாண்டுவந்திருக்கும் என்று திைமாக நம்புகிசறன். 
அது நிகழாமால் சபானது இப்சபாதும் எனக்கு 
ஒரு மனக்குடறயாகசவ உள்ளது.

்ேஞசில நிரறநத்வர

சஜபியிைம் எப்சபாதும் நான் பார்த்து 
வியப்பது, யாடரயும் கடிந்து சபொத அவரது 
குணம்தான். உணர்சசி சமசைாஙக யாடரயும் 
அவர் கடிந்து சபசி நான் பார்த்ததில்டை, 
அச த ச ந ர ம்  ெ ரிய ான  ச ெயல்கடளச 
செய்பவர்கடள சிைாகிக்கவும் தவறமாடைார். 
அவரது கடதமாந்தர்களும், அவருடைய 
அரசியல்சதளிவும்தான் எப்சபாதும் அவடர நம் 
மனதில் நிறுத்தி டவத்துள்ளது. அவரது 
அரசியல்செயல்பாடும், அவரது எழுத்தின்வழி 
மனிதர்களால் நமக்குக் கிடைத்தது எமது 
வரைாறும், எமது சொத்தும்தான் என்றும் 
நம்புகிசறன்.

கைட்டு்ரயாளர : ைமிழ்கூறு நல்லுலகின் ைனித்துவ 
ஓவியர, ’கைாக்கைச் சிறகினிகல’ வநறியாளர.
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நினைவேந்தல்

்பருமாள் முருகன்

1988ஆம் ஆண்டு இறுதியில் சதாழர் 
பா.செயப்பிரகாெம் (பாசெ) அவர்கடளச 
ெந்தித்சதன். சென்டனப் பல்கடைக்கழகத்தில் 
ஆய்வு மாணவனாகச செர்ந்திருந்சதன். அப்சபாது 
அறிமுகமான ‘மனஓடெ’ இதழுக்குச சிைவறடற 
எழுதி அனுப்பிசனன். அதன் வழியாகப் 
பாசெடவச ெந்திக்கும் வாய்ப்பு அடமந்தது. 
‘மனஓடெ’ இதழின் சபாறுப்பாசிரியராக அவர் 
இருந்தார். அசசில் அவர் சபயர் இருக்காது. 
மார்க்சிய சைனினிய இயக்கம் ஒன்றின் கடை 
இைக்கிய இதழ அது என்பதாலும் பாசெ அரசு 
ஊழியர் என்பதாலும் சபயர் இைம்சபறவில்டை. 
ஒரு சஜருெசைம், காடு, கிராமத்து ராத்திரிகள் 
ஆகிய அவரது சிறுகடதத் சதாகுப்புகடள 
வாசித்திருந்த பிரமிப்பு எனக்குள் இருந்தது. 
அப்சபர்ப்படை எழுத்தாளர் சபாறுப்பு வகிக்கும் 
இதழ, அவர் இடணந்து இயஙகும் அடமப்பு 
ஆகிய காரணஙகளால் மார்க்சிய அறிவு ஏதும் 
இல்ைாமசை அவவடமப்பில் ஐக்கியமாசனன்.

என் ்வாழவில முக்கியமான காலகட்ைம்

அப்சபாது ‘மனஓடெ’ இதழ ஆசிரியர் குழுவில் 
நால்வர் இருந்தனர். பாசெ (சஜபி என்று 
அவடரக் குறிப்பிடுசவாம்; பின்னாளில் பாசெ 
என்று அடழப்பது வழக்கமாயிறறு), சபாருளியல் 
சபராசிரியராகிய சீனிவாென் என்கிற சுசரஷ், 
வெந்தன், திருஞானம் என்கிற ெஙகர். பாசெ 
அப்சபாது உயரதிகாரியாக இருந்தார். அலுவைக 
சவடைகள் கூடுதல். அடமப்புப் சபசொளராகக் 
கூ ட ை ங க ளு க் கு ச  ச ெ ல் லு ம்  ப ணி . 
அவறறுக்கிடைசய ‘மனஓடெப்’ சபாறுப்பு. 
‘சூரியதீபன்’ என்பது அவர் மகன் சபயர். 
அப்சபயரிலும் சவறு பை புடனசபயர்களிலும் 
‘மனஓடெ’ இதழில் எழுதுவார். இதழின் 
உள்ளைக்கம் ொர்ந்தது சுசரஷின் பஙகளிப்பு. 
வடிவடமப்புப் பணி ெஙகருடையது. கணக்கு 
வழக்குப் பார்த்தல், விநிசயாகம் ஆகியவறறுக்குப் 
சபாறுப்பு வெந்தன். அவரவருக்கு ஒதுக்கிய 
பணிகடளத் தவிர இதழுக்கு எழுதுவது, 

எனது ஆசிரியர்
ததாழர் பா. செயப்பிரகாெம்

பஙகளிப்பாளர்களிைம் படைப்புகள் சபறுவது 
முதலியவறடறயும் பகிர்ந்து செய்வர். இதழப் 
பணிக்குக்  கூடுதைா க  இன்சனாருவர் 
சதடவப்படைதால், அதறகுப் சபாருத்தமானவன் 
என்று என்டன அவர்கள் உணர்ந்ததால் 
அறிமுகமான சிை மாதஙகளிசைசய ஆசிரியர் 
குழுவில் இடணந்சதன். 1989 முதல் 1991இல் இதழ 
நிறகும் வடர ஆசிரியர் குழுவில் செயல்படை 
அந்த மூன்றாண்டுகள் என் வாழவில் மிக 
முக்கியமான காைகடைம்.

இதழியல் பாைத்டத முதுகடை வகுப்பில் 
பயின்றிருந்சதன். அடதக் கறபித்த ஆசிரியர் ெ.
மருதநாயகம் அத்துடறயில் ஆர்வைர் . 
அவரிைமிருந்து எனக்கும் ஆர்வம் சதாறறியிருந்தது. 
என்றாலும் நடைமுடற அறிவு எனக்கில்டை. 
அடதப் படிப்படியாகக் கறறுக் சகாடுத்தவர் 
பாசெ. படைப்புகடளத் சதர்வு செய்வதில் உள்ள 
வாசிப்பு நுடபஙகடள உணர்த்தினார். ஒவசவாரு 
இதழுக்குமான உள்ளைக்கத்டதத் தீர்மானிப்பதில் 
ெமகாை உணர்வு எப்படிச செயல்பை சவண்டும் 
என்படதக் காடடினார். படைப்புகடளச 
செம்டமப்படுத்தும் விதத்டத அருகில் அமர 
டவத்து விளக்கினார். படைப்பாளர்கடள 
அணுகும் முடறகடளச சொல்லிக் சகாடுத்தார். 
எழுத்தாளர்களுக்குக் கடிதம் எழுதும்சபாது மனம் 
புண்பைாத சொறகடளப் பயன்படுத்த 
வழிகாடடினார். சமய்ப்புத் திருத்தத்தின் 
படிநிடைகடள ஒவசவான்றாகக் கறபித்தார்.

இதழுக்கு வரும் படைப்புகடள ஆசிரியர் 
குழுவினர் அடனவரும் வாசித்து அவரவர் 
கருத்டத ஓரிரு வரிக் குறிப்பாக எழுத சவண்டும். 
ஆ சி ரி ய ர்  குழு க்  கூடை த் தின் சப ா து 
அக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் விவாதித்துத் 
தீர்மானிப்பது நடைமுடற. குறிப்சபழுத நான் 
தயஙகியசபாது மூன்று விஷயஙகடளக் கவனத்தில் 
சகாள்ளும்படி சொன்னார். வாசித்ததும் மனதில் 
படைப்பு ஏறபடுத்தும் தாக்கம், சவளியீடடுக்கு 
உகந்ததா என்படதப் பறறிய எண்ணம், நம் 
இதழுக்குப் சபாருந்துமா என்னும் சகள்விக்குப் 
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பதில். பிறர் எழுதும் குறிப்புகடளயும் வாசிக்கும்படி 
சொன்னார். அந்தப் பயிறசி படைப்புகடளப் 
பறறிச சிந்திக்கப் சபரிதும் பயன்படைது. ஓரிரு 
வரியில் செறிவாக எழுதுவது ொதாரணமல்ை. 
சதாழரின் குறிப்புத்தான் முதலில் இருக்கும். 
அவரது டகசயழுத்து அபூர்வமானது. ஒவசவாரு 
எழுத்டதயும் முழுடமயாக எழுதுவார் . 
ஒவசவான்றும் ொவகாெமாகப் படுக்டகயில் 
படுத்திருப்பது சபாைத் சதான்றும்.

‘மனஓடெ’ அலுவைகத்திசைசய தஙகியிருந்து 
இதழப் பணிகடள சமறசகாண்சைன் . 
பல்கடைக்கழகத்திறகுச செல்லும் சநரம் தவிர 
மறற சநரஙகடளயும் விடுமுடற நாடகடளயும் 
எழுதுவதறகும் இதழ சவடைகடளச செய்வதறகும் 
செைவிடசைன். பக்க வடிவடமப்பு, ஒரு படைப்பு 
எந்தப் பக்கத்தில் சதாைஙக சவண்டும், பக்கஙகளில் 
வரும் சிறுஇைசவளிகடள நிரப்பும் விதம் 
முதலியவறடற எல்ைாம் சபாகிறசபாக்கில் 
சொல்லுவார். ‘சைடைர் பிரஸ்’ எனப்படும் 
டகயால் எழுத்துக்கடளக் சகாத்து அசசிடும் 
முடறயில்தான் இதழ அசொகும். அதனால் 
சவடைகளும் அதிகம். ‘மனஓடெ’ அலுவைகமும் 
அவர் வீடிருந்த சஷனாய் நகரும் நடைதூரம்தான். 
என்னிைம் மிதிவண்டி இருந்ததால் சபாய்வரவும் 
சிரமமில்டை. மூன்றாண்டு காைம் அன்றாைம் 
ஏ ச தனும்  ஒ ரு சவடளயில்  அவட ர ச 
ெந்தித்துவிடுசவன்.

எததரன்யா ் தாழரகளின் பசி ் பாக்கிய்வர

அவர் வீடடுக்குச சென்றாலும் அலுவைகம் 
சென்றாலும் எனக்கான உணவில் கவனம் 
செலுத்துவார். அப்சபாது சுயெடமயல் செய்து 
சகாண்டிருந்சதன். வயிறடற நிரப்ப ஏசதா ஓர் 
உணவு. அடதப் புரிந்திருந்ததால் வாய்ப்புக் 
கிடைக்கும்சபாது என்டன நன்றாகச ொப்பிை 
டவப்பார். பசி அறிந்த ஏழடமக் குடும்பத்திலிருந்து 
வந்தவர். எனக்கு மடடுமல்ை, எத்தடனசயா 
சதாழர்களின் பசி சபாக்கியவர். அவர் வீடடுச 
ொப்பாடடைப் பைநாள் ொப்பிடடுள்சளன். 
அலுவைகத்திலும் தம் உணடவப் பகிர்ந்துண்ணச 
செய்வார். ெடமயலிலும் அவர் வல்லுநர். 
கூடைஙகளின் சபாசதல்ைாம் அவசர முன்னின்று 
ெடமப்பார். என் அடறக்கு வரும்சபாது ‘நான் 
செய்கிசறன்’ என்று முன்வந்து செய்வசதாடு 

என்னுைன் உண்ணுவார்.

ஒருமுடற அவர் வீடடில் பாகறகாய்ப் 
சபாரியல் இருந்தது. விடதசயாடு செர்த்துச 
செய்திருந்த அதில் மிகுகெப்பு. ‘என்னஙக சதாழர், 
இவவளவு கெப்பு?’ என்சறன். ‘பாகறகாய் 
கெக்கத்தாசன செய்யும்’ என்று சொல்லிச 
சிரித்தார். எஙகள் பகுதியில் கெப்பு இல்ைாமல் 
அல்ைது குடறந்த கெப்புைன் செய்சவாம். 
சவல்ைம், ெர்க்கடர என இனிப்பு எதுவும் 
கைவாமசை செய்யைாம். அடதச சொன்னசபாது 
ஆ ர் வ த் து ை ன்  ச ெ ய் மு ட ற ட ய க் 
சகடடுக்சகாண்ைார். இன்சனாரு தைடவ அவர் 
வீடடில் உண்ைசபாது ‘இன்டனக்கு உஙக 
முடறயிை பாகறகாய்’ என்று சொன்னார். 
நன்றாகசவ செய்திருந்தார்.பிறருக்கு உதவும் 
குணம் அவர் இயல்பு. என் துடுக்கான 
சபசசுக்கடளயும் வாதஙகடளயும் சமல்லிய 
சிரிப்பில் கைந்துவிடுவார். இதழ ொர்ந்து நைக்கும் 
விவாதஙகளில் என் கருத்துக்கள் சபரும்பாலும் 
அவருக்கு எதிராக இருக்கும். சபாறுப்பாசிரியர் 
என்பதால் கடசி ொர்ந்த சதாழர்கள் எதுவும் 

பசி அறி்ந்த ஏழமைக் குடும்பததிலிரு்நது 
வ்ந்தவர். எனைக்கு ைட்டுைல்ல, எத்தமனை்யா 
்்தாழர்களின் பசி ் பாக்கியவர். அவர் வீட்டுச 
சாபபாட்மடப பலநாள சாபபிட்டுள்ளன். 

அலுவலகததிலும் ்தம் உணமவப 
பகிர்்நதுண்ணச பசயவார். சமையலிலும் 

அவர் வல்லுநர்.

்தம் இறுதிக்காலததில் திைாவிட இயக்கப 
பஙகளிபபு பறறிய அவர் கருததுக்களில் 
ைாறறம் ஏறபட்ட்தாக உணர்கி்றன். 

சாதிபயாழிபபுக் கருததில் அழுத்தைாக 
நின்றார். அவர் குடும்பததில் நட்ந்த பலவும் 

சாதி ைறுபபுத திருைணஙகள. 
எல்லாவறறுக்கும் அவ்ை மு்தன்மைக் 

காைணம்.

குடற சொல்லிவிைக் கூைாது என்பதில் கவனமாக 
இருப்பார். என் பார்டவ அதில் மாறுபடும். என் 
சபசடெ மனதில் டவத்துக்சகாண்டு சுடடிக் 
காடடுவசதா குத்திக் காடடுவசதா செய்ய 
மாடைார். உதவி என்று வரும்சபாது தன்னால் 
முடியுமானால் தாராளமாகச செய்வார். ‘நான் 
ச ெ ய் கி ச ற ன் ’  எ ன் று  ஒ ரு ச ப ா து ம் 
காடடிக்சகாள்வதில்டை. இவருக்கு இடதச 
செய்சதன் என்று பிறரிைம் சொல்வதும் இல்டை. 
என் சொந்த விஷயஙகள் ொர்ந்து அவருடைய 
உதவிடயப் பைமுடற சபறறிருக்கிசறன். 
சதாழர்கள், நண்பர்கள் எனப் பைருக்கு அவர் 
மூைம் உதவி சபறறுக் சகாடுத்துள்சளன்.

பிறருக்கு உதவு்வது அ்வைது இயலபு

அவர் அதிகாரியாக இருந்ததாலும் எழுத்துைகில் 
புகழ சபறறிருந்ததாலும் சிறுசிறு உதவிகடள 
எளிதாகச செய்து சகாடுப்பார். அவருக்கு அது 
சிறிதாக இருந்தாலும் எஙகடளப் சபான்றவர்களுக்கு 
மிகப் சபரிதாக இருக்கும். என் மடனவி அப்சபாது 
பல்கடைக்கழக ஆராய்சசி மாணவராக இருந்தார். 
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பல்கடைக்கழக ஆராய்சசி உதவித்சதாடக 
கிடைக்கத் சதர்வாகியிருந்த நிடையில் ஏசதா 
காரணத்தால் தடைபடடிருந்தது. சதாழடர 
அணுகிசனாம். அப்சபாது துடறத்தடைவராக 
இருந்த சபாறசகா அவர்களிைம் ‘என் அண்ணன் 
மகள்’ என்று சொல்லிப் பரிந்துடர செய்து தடை 
நீக்கினார். எஙகளுக்கு சநகிழசசி தந்த ெம்பவம் 
அது. ‘என் சித்தப்பா’ என்றுதான் இப்சபாதும் 
என் மடனவி சொல்வார்.

தாம் வரித்துக்சகாண்ை சகாள்டககடள 
இயன்றவடர வாழவிலும் கடைப்பிடித்தார். 
மார்க்சியத்திலிருந்து தமிழத் சதசியத்டத சநாக்கி 
நகர்ந்தார். 1965ஆம் ஆண்டு நடைசபறற இந்தி 
எதிர்ப்புப் சபாராடைத்தின் மாணவத் 
தடைவர்களில் பாசெவும் ஒருவர். பின்னர் 
திமுகவின் பாடத அவருக்கு உவப்பானதாக 
இல்டை. மார்க்சியம் சநாக்கி நகர்ந்தார். திராவிை 
இயக்கத்தின் மீது கடும் விமர்ெனஙகடள 
டவத்தார். தம் இறுதிக்காைத்தில் திராவிை 
இயக்கப் பஙகளிப்பு பறறிய அவர் கருத்துக்களில் 
மாறறம்  ஏறபடைதாக  உணர்கிசறன் . 
ொதிசயாழிப்புக் கருத்தில் அழுத்தமாக நின்றார். 
அவர் குடும்பத்தில் நைந்த பைவும் ொதி மறுப்புத் 
திருமணஙகள். எல்ைாவறறுக்கும் அவசர 
முதன்டமக் காரணம்.

எழுத்தாளராகத் தாம் இன்னும் சிறப்பாகப் 
பஙகாறறியிருக்க இயலும் என்னும் ஏக்கம் 
அவருக்கு இருந்தது. கடசியடமப்பு சவடைகள் 
தம் சநரத்டதயும் படைப்பாறறடையும் 
விழுஙகிக்சகாண்ைதாக நிடனத்தார். அது 
உண்டமயும்கூை. அவடரப் படைப்பாளராக 
இனம் கண்டு அதறசகறற வடகயில் கடசி 
நைத்தவில்டை. கடசிடயப் சபாருத்தவடரக்கும் 
எல்சைாரும் ெமம். எந்த சவடையாக இருந்தாலும் 
எல்சைாரும் செய்ய சவண்டும். யார்யாருக்கு 
என்சனன்ன திறடம இருக்கிறது என்று அறிந்து 
அதறசகறறபடி இயஙக விைாத அடமப்பு முடற. 
அதறகுப் பலியான ொடசி பாசெ.

ஒரு நள்ளிரவில் சென்டன நகரத் சதருக்களில் 
சுவசராடடி ஒடடிக் சகாண்டிருந்த அவடரக் 
கண்ை மூத்த மார்க்சிய அறிஞர் ஒருவர் 
உணர்சசிவெப்படடுத் ‘தமிழநாடடின் மாக்சீம் 
கார்க்கி நீஙகள். எழுதுவடத விடடுச சுவசராடடி 
ஒடைைாமா?’ என்று சகடை ெம்பவம் உண்டு. 
‘மாக்சீம் கார்க்கி’ என்று சொன்னது மிடகயல்ை. 

உத்சவகம் இருந்த காைத்தில் எழுதியிருந்தால் 
இன்னும் சிறந்த படைப்புகள் அவரிைமிருந்து 
வந்திருக்கும். இரவுகள் உடையும், மூன்றாவது 
மு கம்  ஆகிய  ச த ா கு ப் பு கள்  பு ரடசி 
எழுத்தாளருக்கான கூறுகடளக் சகாண்ைடவசய. 
இடையில் சதஙகிவிடைார். பிறகாைத்தில் தம் 
எழுத்தாறறடை மீடசைடுக்க முயன்றார். அது 
அவவளவாகக் டககூைவில்டை.

குடும்பக் கைரமகரை நிரற்்வறறிய்வர

1999இல் அவர் ஓய்வு சபறற பிறகு மாறறு 
அரசியல் ொர்ந்த அடமப்புகசளாடு இடணந்து 
இயஙகினார் .  எழுத்தாளர் என்பதுைன் 
செயல்பாடைாளராவும் அவரது பஙகளிப்பு 
முக்கியமானது. நாவல், சிறுகடதகள், கடடுடரத் 
சதாகுப்புகள், சமாழிசபயர்ப்பு என அவர் 
பிறகாைத்தில் பை தளஙகளில் இயஙகியுள்ளார். 
கணிெமான நூல்கள் சவளிவந்துள்ளன. குடும்பக் 
கைடமகடள முடறயாகவும் முழுடமயாகவும் 
நிடறசவறறிய பிறகு தம் குடும்பத்திலிருந்து 
விைகித் தனித்திருக்கவும் தனித்தியஙகவும் 
செய்தார். அதறகுக் காரணம் அவர் சதர்வு 
செய்துசகாண்ை சபாராடைப் பாடத ; 
எழுத்தார்வம்.

அவசராைான நிடனவுகடளக் கிளர்த்தும் 
ெம்பவஙகள் பை. அவர் தந்து என்னிைம் 
தஙகிவிடை நூல்கள் பை. என் மாணவப் 
பருவத்தில் சதடவயறிந்து வழஙகிய சபாருடகள் 
பை. ‘மனஓடெ’ அலுவைகத்தில் தஙகியிருந்த 
காைத்தில் ெடமயலுக்கு என்று மிகக் குடறவான 
ப ா த் தி ர ங கடள ச ய  டவ த் திரு ந் சதன் . 
சொறறுசெடடிடய மூடும் தடைத்டதசய 
உண்பதறகும் பயன்படுத்திக் சகாள்சவன். அடதக் 
கண்ை அவர் அடுத்த முடற வந்தசபாது இரண்டு 
வடடில்கள் புதிதாக வாஙகி வந்து சகாடுத்தார். 
முடடை வடிவத்தில் சபரிதும் சிறிதுமான 
அவவடடில்கள் முப்பத்திரண்டு ஆண்டுகளாக 
என்னிைம் உள்ளன. அவறறில் ொப்பிடுவசத 
எனக்கு விருப்பம். ஒவசவாரு சவடளச 
ொப்பாடடின் சபாதும் அவவடடிடைக் 
டகயிசைடுத்ததும் அவர் நிடனவு வந்துவிடும்.

அன்றாைம் அவடர நிடனப்பதறகு இப்படி 
எத்தடனசயா காரணஙகள் உள்ளன. அவர் 
மதுடரயில் ஓரிரு ஆண்டுகள் கல்லூரி 
விரிவுடரயாளராக இருந்துள்ளார். அதன் 
தாக்கசமா என்னசவா எந்த விஷயத்டதயும் 
எளிடமயாகக் கறபிக்கும் ஆறறல் இருந்தது. 
‘மனஓடெ’யில் செயல்படை அந்த மூன்றாண்டு 
காைம் அவரிைம் கறறுக்சகாண்ை மாணவன் 
நான் .  அதனால்தான் எல்ைாவறறிலும் 
முதன்டமயாக ‘என் ஆசிரியர்’ என்று அவடர 
சமசைறறி டவத்திருக்கிசறன்.

(25-10-22 அன்று விளாத்திககுளத்தில் ந்்டவ்பற்ற 
இரஙகைல் கூட்்டத்தில் வாசிககைப்்பட்்ட கைட்டு்ர.)

குடும்பக் கடமைகமள முமறயாகவும் 
முழுமையாகவும் நிமற்வறறிய பிறகு ்தம் 
குடும்பததிலிரு்நது விலகித ்தனிததிருக்கவும் 
்தனிததியஙகவும் பசய்தார். அ்தறகுக் காைணம் 

அவர் ் ்தர்வு பசயதுபகாண்ட ் பாைாட்டப 
பாம்த; எழுத்தார்வம்.
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‘கரிசல்நிலத்தின் கை்ைவசால்லி ்பா. வச.’ என்று 
ை்லப்பிட்டுக கை்டந்ை இைழில் வவளியான ‘எழுத்து-
வசால்-வ்பாருள்’ என்னும எனது ்பத்தியில் சூரியதீ்பன் 
என்ற அரசியல் முகைம வகைாண்்ட கைாழர ்பா.வசயப்பிரகைாசம 
அவரகைளுககுப் புகைழ்வணககைம வசலுத்தியிருந்கைன். 
“கைரிசல் கைாட்டின் வாழ்விய்லச் சிறுகை்ைகைளாகை, 
புதினஙகைளாகை, கைட்டு்ரகைளாகை இறுதிமூச்சு வ்ர 
எழுதிககுவித்ை அந்ைக கைளப்க்பாராளியின் நி்ன்வ நம 
வநஞகசாடு ் வத்துக கைாப்க்பாம” என்று அந்ைப் ்பதிவில் 
குறிப்பிட்டிருந்கைன். அந்ை வாசகைத்்ை நுட்்பமாகைப் 
்பகுத்துப் ்பாரத்ைவரகைளுககு நான் அதில் வ்பாதிந்து்வத்ை 
வ்பாருட்வசறிவு புலப்்பட்டிருககும .  ்ப ா .  வச . 
பு்னவிலககியத்தின் ்பல வடிவஙகைளிலும புகுந்து 
புறப்்பட்்டவர என்்பது முைல் வசய்தி. ்பல எழுத்ைாளரகைள் 
என்ன கைாரணம ்பற்றிகயா ஒரு குறிப்பிட்்ட கைாலத்திற்குப் 
பிறகு எழுத்திலிருந்து விலகிகவகைாண்்டதுக்பால் 
அல்லாமல், அரிைான சிலரில் ஒருவராகைத் ைம ‘இறுதிமூச்சு 
வ்ர’ எழுதிக குவித்ைவர என்்பது இரண்்டாவது வசய்தி. 
இதில் கூ்ட ‘எழுதிக குவித்ைவர’ என்்ப்ைக கைவனமாகைகவ 
்பயன்்படுத்திகனன். ’்பா.வச. இன்னும நி்றய எழுதியிருககை 
கவண்டும; அவகர கூ்ட ஆ்சப்்பட்்ட அளவிற்கு அதிகை 
எண்ணிக்கையில் அவர எழுைவில்்ல’ என்று 
வசால்்பவரகைள் உண்டு. ஓர உயரஅலுவலராகை அரசுப்்பணி 
ஆற்றியவர ,  ’இயககைச் வசயல்்பாட்்டாளர ாகை ’ 
இருந்துவகைாண்டு, கைாத்திரமான மககைள் வாழ்வியல் சாரந்ை 
்ப்்டப்புகை்ள அளிககை முடிந்ைது உண்்மயிகலகய 
வியந்து ( ’வியந்து ,வியந்து ,வியந்து ’  அல்ல . ) 
்பாராட்்டககூடிய ஒன்றாகும. இந்ை மூன்றாவது 
அமசத்்ைத்ைான் ‘கைளப்க்பாராளியின் நி்னவு’ என்ற 
வசாற்கைளால் சுட்டிகனன்.

எம.ஜி.ஆர. அ்மச்சர்வயில் அஙகைம வகித்ை இராொ 
முகைமமது மூலகம ்பா.வச. அவரகை்ள நான் கநரடி 
அறிமுகைம வகைாண்க்டன் என்ற ைகைவ்ல நான் அந்ைப் 
்பத்தியில் ்பகிரந்திருந்கைன். எந்ை மாவட்்டத்திலும 
இல்லாை அளவிற்குத் ைமிழ்நாட்டிற்ககை முன்கனாடியாகை 
இந்தித் திணிப்பிற்கு மது்ர எப்்படி எதிரவி்ன ஆற்றியது 
என்்ப்ை நி்னத்துப்்பாரத்ைால் இன்றுவ்ர எனககு 
ஆச்சரியமாகைகவ இருககிறது. அரசின் இந்தித் திணிப்புககு 
எதிராகைக கைளம கைண்்ட மாணவத்ை்லவரகைளில் ஒருவர, 
அவரகைளில் மற்வறாருவ்ர எனககு அறிமுகைம 
வசய்து்வத்ைார என்்பது ஒரு வரலாற்று நிகைழ்வுைான் 
அல்லவா? அவவாறு வ்பறற்கைரிய க்பறாகை ்பா. வச. வு்டன் 
நான் வகைாண்்ட கைாழ்ம நாற்்பது ஆண்டுகைளுககு கமல் 
நீடித்ைது.

திருமண ்வாழதது ் பற்றன்

எனது ்பதிவில் ’இரண்டு மாைஙகைளுககு முன் ஒருநாள் 
அனு ப் பி்வ த் ை  கு றுஞவச ய் தி யு ்டன்  எ ன் 
திருமணத்தின்க்பாது மணமகைனாகை இருந்ை என் அருகைமரந்து 
அவர எடுத்துவகைாண்்ட பு்கைப்்ப்டத்்ைப் ்பா.வச. 
பின்வரும குறிப்பு்டன் ்பகிரந்திருந்ைார: “இது ஒரு 
அபூரவமான ்ப்டம. கைாழர ககை. எம. கவணுககைா்பால் 
விடியல் என்ற புரட்சிகைர இைழின் ஆசிரியராகை இருந்ைவர. 
அைனால் அ்டககுமு்றககு ஆளானவர. அவரு்்டய 
திருமண நிகைழ்வில் (18.5.1988) நானும எழுத்ைாளரகைளும.” 
என்று எழுதியது்டன் அ்மயாமல் பு்கைப்்ப்டத்தில் 
இ்டமவ்பற்றிருந்ை கைாழரகைளின் வ்பயரகை்ளயும 
மறககைாமல் குறிப்பிட்டிருந்ைார. நான் வநகிழ்ந்துக்பாகனன். 
“அந்ைப் ்ப்டத்்ை நான் கூ்டப் ்பாதுகைாத்து்வககைவில்்ல; 
வெபிககு என்ன கைான்றிற்கறா வைரியவில்்ல. 34 
ஆண்டுகைள் ்பாதுகைாத்து ்வத்திருந்து முகைநூலில் 
்பதிகவற்றி அைன் நகை்லக குறுஞவசய்தியில் இ்ணத்து 
எனககும அனுப்பி்வத்ை்ை என்னவவன்று வசால்ல? 
அந்ைப் ்ப்டத்தில் இருப்்பவரகைளில் ்பலர இன்றில்்ல; 
இப்க்பாது ்பா.வசயப்பிரகைாசமும இல்்ல.” என்று என் 
ஆற்றா்ம்யப் ்பதிவில் வவளிப்்படுத்தியிருந்கைன்.

சிநதரன ் தஙகிய முகம்

நண்்பர ம. ராகெந்திரன் ஒரு மு்ற “என்ன இந்ை ்பா. 
வசயப்பிரகைாசம எப்க்பாதுகம ‘உம’ என்று இருககிறாகர, 
அவர மனம விட்டுச் சிரிககைகவ மாட்்டாரா? “ என்று 
என்னி்டம ககைட்்டார. நான் அவரி்டம வசான்கனன் : “வெபி 
இளம வயதிகலகய அன்்ன்ய இழந்ைவர. அவரு்்டய 
அன்்ன்யப் பு்ைத்ை இ்டத்தின் மண்கமடுைான் 
அவ்ரப் வ்பாறுத்ைமட்டிலும ‘வெருசலம’. அந்ை 
இழப்பின் வடு அவ ர  மனதில் ஆழம ா கை ப் 
்பதிந்துவிட்டிருககைலாம. எப்க்பாதும ்பாதிககைப்்பட்்டவர 
குறித்கை சிந்தித்துகவகைாண்டிருப்்பைால் அவர வாய்விட்டுச் 
சிரிககும அனு்பவத்்ை இழந்துவிட்்டார என்று 
நி்னககிகறன். ஒவவவாருவர இயல்பும ஒவவவாரு 
மாதிரி. என்்னப் வ்பாறுத்ைவ்ர வாய்வகைாள்ளாமல் 
சிரிககும ஜிமமி கைாரட்்ட்ர (அப்க்பா்ைய அவமரிககை 
ெனாதி்பதி) வி்ட கெபியின் சிந்ை்ன கைஙகிய முகைம 
அணுககைமாகைகவ இருககிறது” என்கறன். ஆண்டுகைள் 
நாற்்பது ஓடிவிட்்டைால் ராகெந்திரனுகககை இந்ை 
உ்ரயா்டல் மறந்துவிட்டிருககைலாம.

வெ.பி. எளிய குடும்பப் பின்னணியிலிருந்து உயரந்து 
்பட்்டம. ்பைவி என மிகை உயரஙகை்ள எட்டியிருந்ைாலும, 
அ்வ அளித்ை சுகைக்பாகைஙகைளில் மூழ்கிவி்டாமல், ைனது 

நினைவேந்தல்

்க.எம்.்்வணு்காபால
drvenugopalkm@gmail.com

நான அறிநத ‘செ.பி.’
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கவரில் நி்லவகைாண்டு வாழ்ந்ைைற்கு அவர 
வரித்துகவகைாண்்ட மககைள் இலககியப் 
்ப்்டப்புமனகம கைாரணம என்று நான் தி்டமாகை 
நமபுகிகறன் .  அ்ைப்க்ப ால அவரது 
்ப்்டப் பு கை கள  அவ் ர த்  தி ர ாவி்ட 
அரசியலிலிருந்து இ்டதுசாரி அரசியலுககு 
ம்்டமாற்றி வளரத்வைடுத்ைன என்றும 
அறுதியிட்டுச் வசால்லலாம.

ஒரு கனவின் மீதி

 கி.ரா., இன்குலாப், கி.பிஅரவிந்ைன் 
ஆகிகயாரி்டம வ்பரும ்பற்று வகைாண்்டவர 
வெ.பி. வாய்ப்பு கி்்டத்ைக்பாவைல்லாம 
ைன்னலம கைருைாது அவரகை்ளச் சிறப்பிககை 
அவர முற்்படுவார. அப்்படித்ைான் ஒரு நாள் 
என்்னத் வைா்டரபு வகைாண்டு கி. பி. அரவிந்ைன் 
வைா்டர்பாகை ‘மணற்ககைணி’ வவளியீ்டாகை ‘ஒரு 
கைனவின் மீதி ’  என்வற ாரு  நூ்லக 
வகைாண்டுவரப்க்பாவைாகைவும அைன் நூலாககைப் 

்பா.வச. எஙகைள் வீட்டிகலகய மதியஉணவு உண்்டார. என் 
து்ணவியாரின் ் கைமணத்்ை வமச்சினார; ச்மயல்நுட்்பஙகை்ளக 
ககைட்்டறிந்ைார. பிற்்பகைலில் ்கைலி அணிந்ைவராகை என் அ்றககுச் 
வசன்று கைண்மயஙகினார. விலககைம ஏதுமின்றி வீட்டில் ஒருவராய் 
இருந்ைார. கைாழரகைள் வி.ககை. ்பாலகிருஷணன், நக்டசன், வ்பாதி, 
்பாரதிவிெயன், நண்்பர ஆறுமுகைம ஆகிகயாருககுப் பின் அந்ை 
இயல்்்ப வெ.பி.யி்டமைான் கைண்க்டன். ‘ஒரு கைனவின் மீதி’ ்பணிகைள் 
நி்றவுற்ற வ்பாழுவைான்றில் கைாழர ரவிகுமார வீட்டிற்கு 
வந்திருந்ைார. ைனது மகிழ்வின் வவளிப்்பா்டாகை மகிழுந்தில் ைான் 
்வத்திருந்ை புத்ைகைஙகைள் சிலவற்்ற எஙகைளுககுக ்கையளித்துச் 
வசன்றார. 2015 அகக்டா்பர மாைத்தில் மணற்ககைணி வவளியீ்டான 
‘ஒரு கைனவின் மீதி’ நாரகவ, சுவிஸ் ஆகிய நாடுகைளில் வவளியீட்டு 
நிகைழ்வுகைள் கைண்்டன. அந்நூலின் வைாகுப்்பாசிரியர என்ற மு்றயில் 
்பா. வச. சிறப்பு அ்ழப்்பாளராகை அந்நிகைழ்வுகைளில் ்பஙககைற்றார. 
அய்கராப்பிய ்பயணம முடிந்து நாடு திருமபியவர அந்ை 
அனு்பவஙகை்ள மகிழ்வாகை எஙகைளு்டன் ்பகிரந்துவகைாண்்டார.

இன்குலாப் நிரன்வாக…

 ’வநருப்புக வகைாடியில் சிலிரத்ை வ்பாறிகைளான’ மககைள் கைவிஞர 
இன்குலாபும ்பா.வச.வும மு்றகய முற்க்பாககுக கைவி்ையியலுககும 
பு்னவிலககியத்திற்கும புதுஇலககைணம வகுத்ைவரகைள். நாற்்பது 
ஆண்டுகைளுககும கமலாகை இ்டதுசாரி இலககியத்தின் வசல்வநறி்யத் 
தீரமானித்ைவரகைள். அவரகைளுககுள் நிலவிய கைாழ்ம 
வாரத்்ைகைளுககு வசப்்ப்டாைது. இன்குலாபின் ம்றவு வெ.பி.ககு 
மாளாத் துய்ர அளித்்ை என் க்பான்கறார அறிவர. இன்குலாபின் 
நி்ன்வப் க்பாற்றும முகைமாகைச் வசயல்்ப்ட கவண்டும என்று 
அ்மககைப்்பட்்ட அறககைட்்ட்ளயில் அவரு்டன் இ்ணந்து 
வசயல்்படும வாய்ப்பு வ்பற்கறன்.

இன்குலாபுககு சாகித்திய அகைாைமி விருது அறிவிககைப்்பட்்டதில் 
வெ.பி.ககு முகைா்மயான ்பஙகு உண்டு. ஆனால், அவர விருப்்பம 
ஈக்டறாமல் இன்குலாப் குடும்பத்தினர விரு்ை ஏற்கை மறுத்ைக்பாது 
வெ.பி. எடுத்ை நி்ல்பாடு எனககு ஏமாற்றமளித்ைது. அ்ை 
அவரி்டகம வசால்லும உரி்ம்ய வெ.பி. எனககு அளித்திருந்ைார.

அதிரவு

கைாழர சூரியதீ்பனின் ம்றவுச் வசய்தி ்கைப்க்பசியில் வந்து 
விழுந்ைக்பாது கை்டலுககைடியில் ஏற்்பட்்ட பூகைம்பமாய் என் உணரவு 
ஒரு கைணம வவந்கை ைணிந்ைது. அ்ை இவவாறு ்பதிவு வசய்து 
அ்மதி கைண்க்டன் : “்பா.வசயப்பிரகைாசம என்வறன்்றககுமாகை 
வி்்டவ்பற்றுச் வசன்றுவிட்்டார என்ற வசய்தி கை்டந்ை 23ஆம நாள் 
மா்ல வைரியவந்ைதும அதிரந்துைான் க்பாகனன். அன்்றககுக 
கைா்லயில் ைான் ‘நன்றி” என்ற ஒற்்றச்வசால் குறுஞவசய்தி்ய 
அனுப்பியிருந்ைார. இனி அவரி்டமிருந்து அ்ழப்புகைளும 
வசய்திகைளும வராது. அவரது வாஞ்ச நி்றந்ை குர்லக ககைட்கை 
முடியாது. அவரி்டம க்பசத் கைான்றுமக்பாது நானாகைப் க்பாய் க்பசவும 
முடியாது என்கிற நிைரசனம உ்றககை கநரம பிடித்ைது.

நிரனவு்ச சிறப்பிதழ

வெ.பி.்ய அடுத்ைறிந்ை, அவரு்டன் வநருஙகிப் ்பழகிய 
கைாழரகைளி்டமிருந்து அவர குறித்ை நி்னவுகை்ளக ககைட்டுப்வ்பற்று 
அவற்்ற ஆரமாகைத் வைாடுத்துக வகைாடுககைக ’கைாக்கை’ எனககைளித்ை 
வாய்ப்பு கைாழ்ர மீண்டும சந்தித்துப்க்பசி மகிழ்ந்ை கைணஙகைளுககு 
என்்ன இட்டுச்வசன்றது. நி்றவாழ்வு வாழ்ந்ை கைாழருககு 
வீரவணககைம!

கைட்டு்ரயாளர: கைாக்கைச் சிறகினிகல வநறியாளர

்பணிகைளில் நான் து்ணநிற்கை கவண்டும 
எனவும ககைட்டுகவகைாண்்டார. என் வகைழுை்கைத் 
கைாழர கி.பி.அரவிந்ைன் வைா்டர்பான நூ்லத் 
கைாழரகைள் ்பா .வச .வும, ரவிககுமாரும 
வவளியிடுவதில் எனககு மட்்டற்ற மகிழ்ச்சி . 
நான் இ்சந்கைன்.

மறுநாகள வெ. பி. வடிவ்மப்்பாள்ர 
அ்ழத்துகவகைாண்டு என் வீட்டிற்கு வந்ைார. 
இரண்டு மூன்று நாட்கைள் அந்ைப் புத்ைகைத்தின் 
ஆககைப்்பணிகைள் ந்டந்ைன. ‘ஒரு கைனவின் மீதி’ 
நூலின் முகைப்்்ப வடிவ்மத்துத் ைரும்படி 
வெ.பி. என்்னக ககைட்டுகவகைாண்்டார; 
வசய்துைந்கைன். “நான் எதிர்பாரத்ைைற்கும கமல் 
அட்்்ட அழகைாகை அ்மந்துவிட்்டது” என்று 
கூறி பூரித்ைார. புத்ைகைத்தில் அை்னக 
குறிப்பிட்டு எனககு நன்றி வைரிவித்ைார. 
அப்க்பாது என் வீட்டிற்கு வந்ை கைவிஞர 
இன்குலாபும அவரும அளவளாவி மகிழ்ந்ைனர. 
நாற்்பது ஆண்டுகைளுககும கமல் வைா்டரந்ை 
ைமிழ்த் கைாழ்மயல்லவா அது! அந்ைக 
கைண்வகைாள்ளாக கைாட்சி்ய வெ.பி. யின் 
விருப்்பத்திற்கிணஙகைப் ்ப்டமாககிகனன்.

நூலாககைப் ்பணிகைள் ந்டந்ை நாட்கைளில் 
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மாண்வப் பரு்வததில

அறுபதுகளில் குைந்டத அரசினர் கல்லூரியில் 
சபரா.க.சநடுஞசெழியனார் முதுகடை வகுப்பில் 
பயின்றசபாது நானுமஙசக புகுமுக வகுப்பு 
மாணவன். தி.க.தடைவர் கி.வீரமணியார் 
அவர்களின் ெகைர் சபரா. ொ.கு.ெம்பந்தனார் 
எனக்காசிரியர். அவர் ஆறறுப்படுத்தலில் ‘தமிழ 
மாணவர் கழகம் ’  எனும் அடமப்பில் 
ச ப ா று ப் சப ற று ப்  ப ணி ய ா ற றி ச ன ன் . 
சபருஞசித்திரனாரின் ‘சதன்சமாழி’ இதழ 
வாசிப்பால் தனித்தமிழியக்க ஈடுபாடும் ஏறபடைது. 
அப்சபாசதல்ைாம் கசந அவர்கடளத் சதாடைவில் 
இருந்து வியப்சபன். அறுபதுகளின் இறுதியில் 
அண்ணாமடைப் பல்கடைக்கழகத்தில் பிஓஎல் 
பயின்சறன். அரணமுறுவல், சமதுரா எனக்கு 
மூத்த மாணவர்கள். முறுவலும் நானும் திராவிை 
மாணவர் கழக அடமப்பின் தடைடமப் சபாறுப்பு 
வகித்சதாம். இடறக்குருவனாரின் ‘பாடவ’ மகளிர் 
திஙகளிலும் உறுதுடணயாய் நின்சறாம்.

75/76 - இல் குைந்டத அரசினர் கல்லூரியில் 
தமிழ முதுகடை பயின்றசபாது அவர் எஙகளுக்கு 
வகுப்சபடுத்தார் .  அப்சபாது குைந்டத 
பகுத்தறிவாளர் கழகத் தடைவரும் நாசன. 
அப்சபாது முதைாக அவருடைய அணுக்க 
மாணவனாக ஆசனன்.

்மய்யியல ஆய்வுக்கைததில எதிரததரலக் காைணிகளும் 
முன்்னாடியரும்

 சமய்யியல் இடறயியல் ஆய்வுகளில் தடைப்பை 
எனக்கு எதிர்த்தடைக் காரணியாக அடமந்சதார் 
எனில் முடறசய குணாவும் ,  இபாவும் , 
சஜயசமாகனுசம. என்டன எனக்கு இனஙகாடடி 
இத்சதாைர்பில் உந்துவிடெயாக ஊக்குவித்தவர் 
சகாடவ ஞானிசய. அடுத்துப் ‘பகுத்தறிவின் 
பயஙகரவாத’த்திலிருந்து எடன மீடசைடுத்சத 
தடுத்தாடசகாண்டு ஞானமரடபப் சபணி 
பூசுரமரடப சவரறுக்க ஆறறுப்படுத்தியவர் 
பிரமிசள.

 ‘பகுத்தறிவின் பயஙகரவாதம்’ எனும் பின்டன 

நவீனத்துவச சொல்ைாைடை தமது அறிதல்முடற 
மடடுசம ெரிசயனும் தத்துவவழிபாடடின் 
வன்முடற எனவாஙகு புரிந்து சகாள்க. மதமரபில் 
மடடுமல்ை எதிர் மரபிறகூைாகவும் சபாதுவியல்பு 
சிறப்பியல்புகடள முடறசய விதந்சதாதி 
இனஙகாணாக்கால் பிறழதிரிபான புரிதல்களுக்சக 
ஆளாக சநரிடும்.

“நமது சபரியார் இயக்கஙகள் பாகவதத்தில் 
இருப்படதத்தான் எடுத்துக்சகாண்ைார்கள்.
அதறகு மாறறாகக் கம்பன் சொல்லி இருப்படத 
எடுத்துக்சகாள்ளவில்டை”

“என்னதான் நான் திராவிை இயக்கத்துைன் 
அ ட ை ய ா ள ப் ப டு த் தி க் சக ா ண் ை ா லு ம் 
என்னுடைய ஆய்வுகள் திறந்த மனத்துைன் 
செய்யப்படைடவ” - இது அவருைனான 
இறுதிசசெவவியில்.(‘அந்திமடழ’ நவ. 2022). 
இந்தசசெவவி முகாடமயானது. அவசர தாம் 
அந்திமத்தின் சொல்லித்தீர முடனந்தவறடற 
அவசர தடம சநர்காண வருமாறு சகடசை, 
எடுக்கப்படை செவவி என இதன் சிறப்டபத் தம் 
முகநூற பதிவில் வலியுறுத்தி உள்ளார் குடடிசரவதி:

“தறகாை ெமூக அரசியடைப் பண்பாடடு 
சநாக்கில் தன் சமாழியறிவின் வாளால் 

நினைவேந்தல்

்பாதிரக்ச சிததர

என் ம�ய்யியல் பணபொட்டு ஆய்வுப்பயணததின் 
திசச�ொனியொய் ஆற்றுப்படுததிய

தபராொன க.சநடுஞசெழியனார்
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கூர்பார்த்திருப்பார்.அந்த ஒரு சநர்காணலிசைசய 
நான் கறறறிந்தவறடறப் புரடடிப்சபாடைது 
சபான்ற சிந்தடன சவளிசெம் அவரிைம். உைலின் 
இன்னல்கடள முறியடித்துக்சகாண்டிருக்க 
வழக்கமான அவருடைய இயல்பூக்கம் மடடுசம 
உதவிக்சகாண்டிருந்தது.”

“ெஙக இைக்கியம் பறறிய தம் நவீனபார்டவடய 
அதன் அழகியலும் அர்த்தஙகளும் தமிழமரபின் 
செறிவும் சகாஞெமும் குடறயாமல் முன்டவத்த 
ஒசர எழுத்தாளர் சபரா.க.சநடுஞசெழியன்” 
குடடி சரவதி ெறறும் மிடகப்படுத்தசவ இல்டை. 
அந்தப் ‘புரடடிப் சபாடைாறசபான்ற சிந்தடன 
சவளிசெசம’ எம்மசனாடர எைாம் எரிசகாளுவி 
ஆறறுப்படுத்துவதாம்.

கசந குறிப்பிடும் தம் இயக்கங கைந்த ‘திறந்தமன 
ஆய்வின்’ பாய்செல் என்பதடனசய எம்மசனார் 
பகுத்தறிவின் பயஙகரவாதத்தினின்றும் விடடு 
விடுதடையாகி நிறகும் என்பதாக அவர்தம் 
ஆய்வின் செந்சநறியான செல்சநறியாகப் 
பி ன் ப ற றி  அ வ ர வ ர்  ச ப ா ங கி ல் 
முன்சனடுக்கைாசனாம்.

கம்பராமாயணம் என்பது திராவிை இயக்க 
சநாக்கில், ‘ெமூக உளவியல் ஒதுக்கம் (TABOO), 
இராமசனா வைவர் பிராமணக் குறியீடு என்பார் 
தி.சு.நைராென். அது ‘இராவண காவியம்’, 
‘கீமாயண’ நாைகம், ‘கம்பரெம்’ என்ற ரெடன நூல், 
‘கம்பன் புளுகும் வால்மீகி வாய்டமயும்’ எனும் 
ஆய்வுநூல்,’சபரியபுராண உடர’, ‘தீபரவடடும்’ 
எனும் எதிர்ப்பியக்கம்  ஆகியவறறின் 
உருவாக்கத்துக்கு உரிய எதிர்த்தடைக் காரணியாக 
அடமந்தது. ஒரு பக்கம் அரசியல் முடறயாகத் 
திராவிை இயக்க எதிர்ப்புகளுக்காடபடை 
‘கம்பராமாயணசம’ மறுபக்கம் இைக்கிய 
முடறயிலும்; தனித்தமிழியக்க சநாக்கில் 
சொல்ைாக்கம் , ஒலியாக்க முடறயிலும்; 
இடெத்தமிழ, தமிழிடெ சநாக்கில் சதால்காப்பியம், 
சிைப்பதிகாரம், கம்பராமாயணம் எனப் 
பண்ணாய்வு சநாக்கிலும் சபாறறப்பைலுமாயிறறு.

இடவ யாவினுக்கும் அப்பாைாக கசந ‘உைகின் 
மாசபருங கவிஞன்’ எனக் கம்படனசய 
சகாண்ைாடிநிறகின்றார். தமிழின் சதான்டம 
என்பது  அதன் சத ாைர் சசியில்த ான் 
உ ள் ள ச த ன் ப ா ர்  க ா . சி வ த் த ம் பி . 
இத்சதாைர்பில்தான் கசந கம்பராமாயணம், 
தி ரு வ ா ய் சம ா ழி ,  தி ரு க் சக ா ட வ ய ா ர் 
மூன்றிறகூைாகவும் காணக்கிைக்கும் ெஙகத்தமிழ 
அகத்திடணமரபின் சதாைசராடைத்டதப் 
பண்பாடைாய்வு சநாக்கில் அகழந்சதடுத்து 
இனஙகாடடும் புள்ளிசய மிகசசிறப்பானதாகும்

* சதவிபிரொத் ெடசைாபாத்யாய, ஞா. 
சதவசநயப் பாவாணர்;சபராசிரியன்மார் நா.
வானமாமடை, கா.சிவத்தம்பி,க.சநடுஞசெழியன், 
சதா.பரமசிவன், ஆ.சிவசுப்பிரமணியன், தி.சு.
நைராென், ந.முத்துசமாகன்; இரா.குப்புொமி ( 

ஆர்சக )  முதலிசயாசர  என் தமிழியல் 
ஆய்வுப்பரப்பின் சவவசவறு தளமுன்சனாடியர் 
ஆவர்.

சதவிபிரொத்தின் ‘இந்தியத் தத்துவத்தில் 
நிடைத்திருப்பனவும் அழிந்தனவும்’ நூலின் 
தமிழாக்க மூைம் அதறகு மதிப்புக்கூடடியவராக 
சதவிபிரொத்தாசைசய சபாறறப்சபறற 
கரிசொன்குஞசின் சமாழியாக்கக் குறிப்புகளும்; 
சவள்ளியஙகாடைான் திறப்புகளும் என்னில் 
புதுசவளிசெம் பாய்சசின .

இக்கடடுடரடய எடனசய ொடசிபூதமாக 
முன்னிருத்திசய எடுத்துடரக்கும் பாஙகினிற 
சதாடுத்துடரக்கின்சறன். என் சமய்யியல் 
பண்பாடடியல் ஆய்வுப்பயணத்தில் எடன 
இடைமறித்சத சதருடடிப் புதுப்புதுத் திறப்புகள் 
வாயிைாக கசந புதுசவளிசெம் பாய்சசிசய 
திடெமானியாய் முடறசய ஆறறுப்படுத்தியது 
அவரும் அவர் நூல்கள் மீதான என் இடையறா 
வாசிப்புசம எனைாம்.

“இந்தியாவில் குறிப்பாகத் தமிழநாடடில் 
அறிவுொர்ந்த ஒரு மரபு (intelectual tradition) ெமூகக் 
கைாசொரத் துடறடயப் சபாறுத்தவடரயில் 
கிடையாது என்பது சிை சமனாடைறிஞர்களுடைய 
கருத்து.தத்துவத்துடறயில் இருந்திருக்கிறது. 
ஆனால் ெமூகக் கைாசொரத் துடறயில் அறிவுொர் 
மரபு இருந்ததா என்பது ெந்சதகந்தான்.” - இந்திரா 
பார்த்தொரதி (‘கடணயாழி’- யூன்,1995)

இப்படியாகத்தாசன ‘தமிழில் சிந்தடன மரபு 
உண்ைா? எனும் வினாடவ முதன்முதைாக 
எழுப்பினார்  இபா .  அதறக ான என் 
பகடியாடைமான எதிர்விடன ‘தமிழசசிந்தடன 
மரடப வியத்தலும் இைசம! இைம் என்பாடர 
மறுத்தல் அதனினும் இைசம, ‘கடணயாழி’ - இன் 
இருடைைடிப்பு சமௌனத்தில் புடதயுண்டு 
சபாயிறறு. “ெமயம் ொராத சிந்தடன மரபு, இந்திய 
வரைாறறில் (தமிழ நாடடையும் செர்த்சத 
சொல்கிசறன்) இருந்ததில்டை என நான் 
குறிப்பிடைதறகு, சபாதியசவறபன் என்டனக் 
கடுடமயாகச ொடியிருந்தார்.”

“மதத்டதச ொர்ந்திராத அறிவார்ந்த 
சிந்தடனமரபு இந்தியத் தத்துவப் பாரம்பரியத்தில் 
இல்டை”- இபா (‘தினமணி’ நூைரஙகம்’ -17/7/1997). 
ஈராண்டுகள் கழித்து இப்படித் சதாைர்ந்தாரவர்.

சி்ந்தமனைைைபுகள குறிதது பெய்ைாக்னைாடு 
ப்தாடர்்நது உமையாடி்னைன்.அப்பா்தவர் 

உமையாடலுக்கானை சாததியபபாடு 
உமடயவைாயத்தான் இரு்ந்தார். 

ஒருவழிபபாம்தயாக்வ அது ப்தாடர்வ்தாக 
உணர்்நதிடத ்தமலபபட்ட ஒரு ்தருணததில் 

உமையாடல் நின்று்பாயிறறு.



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 டி
சம
்பர்
 2
02
2

75

இ க் கூ ற று க் க ள்  த ம் மு ள் த ா ச ம 
முரண்படுபடவதாசம? இஙசகன்னுள் எழைாகும் 
வினாக்கள்:

1.அந்த சமனாடடு சமதாவிகள் யார் யார்? 
அவர்கள் கூறறுக்கள் யாடவ?

2.தத்துவத்துடறயில் இருந்திருக்கிறது ஆனால் 
ெமூகக் கைாசொரத் துடறயில் அறிவுொர் 
சிந்தடனமரபு இருந்ததா என்பது அய்யசம 
என்றவர் மதத்டதச ொர்ந்திரா அறிவார்ந்த 
சிந்தடனமரபு இந்தியத் தத்துவப் பாரம்பரியத்தில் 
இல்டை எனத் சதாைர்கின்றார்.

3.ெமயஞொராத எனத் சதாைஙகியவர் 
அப்புறம் மதஞொராத எனத் சதாைர்கின்றார்.

4.சதாகுத்து சநாக்டகயில் இத்சதாைர்பில் 
அவர் சபெப்சபெ அவருக்கு எடவஎடவ 
பிடிபைவில்டை எனவாஙகு அடவஅடவ 
எனக்குப் பிடிபைைாயின.அடவயாவன:

1. ‘தியாைஜி’ என்னும் இடறயியலுக்கும், 
‘பிைாெபி’ எனும் சமய்யியலுக்கும் இடையிைான 
சவறுபாடு.

2.மதம் எனும் சகாள்டகக்கும் அதறகான 
நிறுவனம் எனும் ெமயத்திறகும் இடையிைான 
சவறுபாடு.

3. தத்துவமும் மதவியலும் தனித்தனிசய 
இயஙகிவந்த ஐசராப்பிய மரடபப் சபாைாது 
ச த ா ை க் க த் தி ல்  ச ந ரு க் க ம ா க 
இடணந்திருந்தசபாதிலும் இடைக்காைத்தில் 
தத்துவம் மதசொர்பறற அரசியல்துடறயாகப் 
பி ரி ய ை ா யி ற சற னு ம்  ச ெ ா வி ய த் 
இந்தியவியைாளர்கள் சகா.அ. அன்சதானவா, 
கி.ம.சபான்காரத்சைவின் தரப்புகள் ( ‘இந்திய 
வரைாறு-முதல் பாகம்.)

4 .ஆதி உைகாய்தசம தத்துவஙகளின் 
தாசயனப்படைதும்; உைகளாவிய நாத்திகரூசை 
இந்திய நாத்திகவாதிகள் தத்துவத்திறன் மிகசசிறப்பு 
வாய்ந்ததாகும் என்னும் நாவா தரப்பு (‘இந்திய 
நாத்திகமும் மார்க்சியத் தத்துவமும்’)

எஙகிருநது ் தாைஙகு்வது?

எடனவடகயான பயில்வு என்னும் சபாதும் 
எஙகிருந்து சதாைஙகுவது என்னும் பாைபாைசம 
மூைபாைமாம் .  இந்த  வினா பல்சவறு 
துடறப்பயில்வில் தடைப்பை சநரும் நுடழவாயில் 
தருணஙகளில் நாம் எதிர்சகாள சநர்வசதான்சற 
இத்சதாைர்பில் இதடன இந்திய சமய்யியல் 
வரைாறறின் காரணிகளில் இருந்துதாசன 
சதாைஙகியாக சவண்டும்.

1. பரைரமக் ் காடபாடு(Orthodoxy)

மறுப்புக் ் காடபாடு(Hetrodoxy)

இந்திய சமய்யியல் வரைாறு இரண்டு 
கூறுகடளக் சகாண்ைது. ஒன்று சபாருள்முதலியல் 
என்னும் மறுப்புக்சகாடபாடு (Hetrodoxy); மறறது 

கருத்துமுதலியல் எனும் படழடமக்சகாடபாடு 
(Orthodoxy). இவவிரண்டிறகும் நைந்த சபாராடை 
வரைாசற இந்திய சமய்யியல் வரைாறு. அந்தப் 
சபாராடைத்தின் பின்விடளவுகசள இந்தியாவில் 
ெமயஙகளின் சதாறறஙகளாகும். சமய்யியற 
சகாடபாடுகள் சபறற நிறுவன வடிவசம 
ெமயஙகள். அதனால் ெமயஙகள் சவறு, சமய்யியல் 
சவறு  என்பது  புைப்படும் .  இதடன , 
“சமய்யியல்(Phiosophy) எனப்படுவது சவறு, 
ெமயம்(Religion) எனப்படுவது சவறு. முன்னது 
பகுத்தறிடவயும் சிந்தடனகடளயும் தடையின்றிப் 
பயன்படுத்தி உயிர் மறறும் இயலுைகின்[( உள் 
சபாருளின்) (existance)] இயல்டப ஆராய்ந்து 
முடிவுகாணுவது. பின்னது வாழக்டகயின் 
குறிக்சகாடள அடையும் சநாக்குைன் ஒரு 
முழுமுதறகைவுடளப் பறறுக்சகாைாகக் சகாண்டு 
அதன் நம்பிக்டகயின் அடிப்படையில் 
அக்குறிக்சகாள்கடள அடைவதாகக் கூறும் 
வழிகடள நல்குவது. எனசவ சமய்யியல் 
ஆய்வின்முடிவு சவறு; ெமயத்தின்முடற 
முடிவுசவறு.”- என கு.ொ. ஆனந்தனின் விளக்கம் 
சதளிவுபடுத்தும்.”- க .சநடுஞசெழியன் ( ‘ 
சதால்காப்பியர்-திருவள்ளுவர் காைமும் கருத்தும்’)

இந்திரா பார்த்தொரதியின் ‘தமிழர்க்குச 
சிந்தடனமரபு கிடையா’சதனுந் தரப்டப 
‘அதறகப்பால் சஜயசமாகனும் வழடம சபாைசவ 
தம் அதிர்சசிமதிப்புத் தீர்ப்புப் பாணியில் 
‘அமிர்தம்’ இதழில் வழிசமாழிந்தார். இபாவிறகு 
எதிர்விடனயாகத்தான் ‘சுந்தர சுகன்’ நவம்பர் 
1997 இதழ முதைாக ‘இந்திய சமய்ப்சபாருளியலும் 
ெமயஞொரா சிந்தடனமரபும்’ எனத் சதாைர் 
கடடுடரகடள சவளியிடசைன்.

சிந்தடனமரபுகள் குறித்து சஜயசமாகசனாடு 
சதாைர்ந்து உடரயாடிசனன்.அப்சபாதவர் 
உ ட ர ய ா ை லு க் க ா ன  ெ ா த் தி ய ப் ப ா டு 
உ ட ை ய வ ர ா ய் த் த ா ன்  இ ரு ந் த ா ர் . 
ஒருவழிப்பாடதயாகசவ அது சதாைர்வதாக 
உணர்ந்திைத் தடைப்படை ஒரு தருணத்தில் 
உடரயாைல் நின்றுசபாயிறறு.

அந்த அறுமுகமான பரம்சபாருசளாடு இந்த 
ஐயிருமுகத்து ‘ராவணம்’ நிகழத்திய கடித 
உடரயாைல் எல்ைாம் அவரிைத்தில் உள்ளனசவா 
இடைசயா அறிசயன். ஆனால் அடவயாவுசம 
என் ‘சஜசமா’ சகாப்பில் பத்திரப்படுத்தப் 
படடுள்ளன.

என் மதிப்பிறகுரிய சபராசிரியரும் (க.
சநடுஞசெழியனார்), “ மகிழசசி சபாதியசவறபன். 
ஒன்டற மடடும் நிடனவிலிருத்துஙகள் , 
இத்சதாைர்பில் தமிழ சமய்யியலில் இருந்து 
சதாைஙகித் சதாைர்வதுதாசன முடறயானதாக 
இருக்கமுடியும்?” என வினாத் சதாடு்த்தார். 
அப் சப ாதுத ான்  ஓருண்டம  எனக்குப் 
பி டி ப ை ை ா யி ற று .  ஆ ம்  அ வ வ ா று 
சதாைஙகப்பைாவிடில் அது, பாவாணர் 
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சொல்லுமாப்சபாசை “ சபரன் பாடைடனப் 
சபறறான் என்றாறசபாலும் “ எனவாஙசக 
அன்சறா முடியசநருசமன. அத்சதாைடர 
அப்படிசய நிறுத்திவிடசைன்.

பின்னர் ‘அடவதிகசசித்தர் மரபு’ குறித்தும் 
‘சுகன்’ இதழில் ஆய்வுத் சதாைடர முன்டவத்சதன். 
கீழக்காணும் என் ஆய்வு முன்சனாடியர் 
கூறறுக்கள் எடன முடறசய ஆய்வில் 
ஆறறுப்படுத்தின. “சபரா.மசனான்மணியம் 
சுந்தரம் பிள்டள- ஒரு சிறந்த வரைாறறறிஞன் 
இந்திய வரைாறடற எழுத முடனந்தால் - .அது 
கிருஷ்ணா, காவிரி மறறும் டவடகக் கடரப் 
பகுதியிலிருந்துதான் சதாைஙகப்பை சவண்டுசம 
அன்றி கஙடகப் பகுதிலிருந்து அல்ை என்று 
ஆணித்தரமாகக் கூறுகிறார் . அத்தடகய 
சதன்னிந்திய வரைாறு  இருடைடிப்பு 
செய்யப்படடுள்ளது” - சகா.சவஙகடராமன் 
(‘கடணயாழி’ - செப்.2014)

“டவதிகத்திறகு எதிரான சிந்தடனப்சபாக்கின் 
அடிப்படைகடள ஆராய சவண்டுமானால் 
சதால்காப்பியம், திருக்குறள் ஆகிய இருநூல்களில் 
இருந்துதான் சதாைஙகமுடியும் . ” -  க .
சநடுஞசெழியன்

“தமிடழ இந்தியப்புைத்தில் பார்க்கும்சபாழுது 
தமிழில் ஒன்றுமில்டை என்று சொல்கிற ஒரு 
செல்சநறி குறிப்பாக இடைக்காைத்தின் பின்னர் 
வளர்வடத நாம் காண்கின்சறாம். இத்தடகய ஒரு 
பின்புைத்தில் சதால்காப்பியத்திற கூறப்படுவன 
அதறகு ஓர் அொதரண பைத்டதத்’தருகின்றன. 
ச த ா ல் க ா ப் பி ய ம்  த மி ழு க் க ா ன 
சுடடுப்புள்ளியாகி’(Reference point) விடுகிறது.”-’கா.
சிவத்தம்பி(‘ சதால்காப்பியம் பன்முக வாசிப்பு’)

இத்சதாைர்பில் சதால்காப்பியம்,, திருக்குறள்; 
உடரயியல் அகப்படுத்திய. பல்கடைவளாகப் 
பயிைரஙகில் நான் முன்டவத்த’ஆய்வுகளின் 
சதாகுப்சப ‘தமிழின் நிறமும் ஆரியவர்ணமும்’ 
(2016- ‘விஜயா பதிப்பகம்’)

இவவாசற’ சித்த சமய்யியல், மணிசமகடை’ 
சமய்யியல் இடறயியல்; சவதாந்த, சித்தாந்த 
இடறயியல்; ஆறுமுக நாவைர் ஆகமசடெவசவறி, 
இராமலிஙகர் ஆன்மசநயசநறி ஆகிய ஆய்வுகளும்; 
இதழியல், பதிப்பியல் ஆய்வுகளும் அைஙகிய 
NC BH  சவளியீைாக ‘ கருடம செம்டம 
சவண்டமடயக் கைந்து . . ’ ( 2 0 1 5 )  எனும் 
ஆய்வுநூடையும் முன்டவத்துள்சளன்.

இடவ சபரும்பாலும் பல்கடை வளாகப் 
பயிைரஙகு, புத்சதாளி வகுப்புக்கானஆய்வுகசள. 
இ வ ற றி ற கு  ஊ ை ா க  இ ந் தி ய ப் 
சபாதுப்பண்பாடடிறகும் இடறயியல் , 
சமய்யியல்களுக்கும் தமிழகம் வழஙகிய 
சகாடைகளும்:

தமிழப்பண்பாடு, இடறயியல், சமய்யியல் 
ஆகியவறறின் தனிசசிறப்புகளும் விதந்சதாதிசய 

என்னால் எடுத்துடரக்கப்படடுள்ளன. குறிப்பாகப் 
ச ப ௌ த் த  ஆ ய் வு  மு ன் சன ா டி 
சபரா.’சொ.ந.கந்தொமியால் இந்தியாவின் முதல் 
‘ெர்வதர்ென ெஙகிரகம்’ எனப் சபாறறப்படும் 
மணிசமகடையின் ‘ெமயக்கணக்கர் திறம் 
சகடைகாடத’ பறறிய என் ஆய்டவயும் அந்நூலில் 
முன்டவத்சதன்.

ஆசானுைன் பங்கறற இரு நிகழவுகள்!

அவருைன் பஙசகறற இரு நிகழவுகடள இஙசக 
சுடடிச செல்ை விடழகின்சறன். இரண்டுசம 
தஞடெயில்தான். தமிழப்பல்கடைக்கழகத்தில் ஓர் 
ஆய்வரஙகில் அவர் தடைடமயில் வள்ளைார் 
பறறி ஆய்வுடர நிகழத்திசனன்.என் ஆருயிர் 
நண்பன் ஹிைால் முஸ்தபா வாயிைாக ொத்தூர் 
காசிப்பாண்டியன் முதைான ஆடசித்துடறயாளர் 
பஙசகறற நிகழவது. தம் ‘பாைம்’ பதிப்பக 
வாயிைாகக் கசந நூல்கடள சவளியிடை 
கிறித்துதாஸ் காந்திடயயும் அஙகுதான் ெந்தித்சதன். 
பஙசகறற பைரும் சதாைர்பில்ைாமல் சபாழுடதப் 
பழுதாக்கி மறறவர் சநரத்டதக் களவாடி எரிசெல் 
ஊடடினர். அதுதான் அவர் என்டனயும் 
ஆய்வாளனாகச செவிமடுத்த முதல் நிகழவு. 
கடைசிக் கடடுடரயாளன் ஆக்கப்படை எனக்கு 
- முடறயாக ஆய்டவ முடறப்படுத்தி முன்டவக்க 
வந்த எனக்கு உரிய சநரம் வழஙக இயைா 
சநருக்கடி கசநவிறகு .  அறத்துயசராடு 
இடைநிறுத்துமுகமாகப் பரிதாபமாக எடனப் 
பார்க்டகயில் நான், அஙகு யாருசம சபெப்புகா 
அவர் நூல் தரப்புகடள எடுத்துடரப்சபன். 
கண்கள் ஒளிர எதிர்சநாக்கா வியப்பால் புருவம் 
விரித்சத புன்னடகப்பார். சபாதுமிந்த லீடை என 
ஒருவழியாய் நாசன பாதியில் முடித்து அவடர 
விடுவித்சதன்.

இரண்ைாம் நிகழவு சதாழர் செ.ெண்முகசுந்தரம் 
ஒருஙகிடணப்பில் ‘தஞடெ இைக்கிய வடைம்’ 
ொர்பில் நடைசபறற ‘சபாதிடகசசித்தர் 
திறனாய்வுைகம்’. ஆய்வுடரயாளர்கள் என் 
ஆசிரியப்சபருமக்களாம் சபராசிரியன்மார் கசந, 
கு.சவ. பாைசுப்பிரமணியனார், மதிவாணன் 
பாைசுந்தரம், (என் ஞானமகன்) கந்தொமி 
ஆகிசயார். சபராசிரிடய ெக்குபாய் அம்டமயும் 
வருடக புரிந்திருந்தார்கள். என் ‘ தமிழின் நிறமும் 
ஆ ரி ய வ ர் ண மு ம் ’  நூ ல் கு றி த் து 
குசவபாவும்,ெகபயணி மதியும்; என் ‘திராவிை 
இயக்க ஒவவாடம சநாயிலிருத்தல்’ நூல் குறித்து 
கசநவும்; என் ‘ஆய்வு சநறியியல்’ குறித்துக் 
கந்தொமியும் அவரவர் பாணியில் சிறப்பாக 
உடரயாறறினர். மறக்சகாணா நிகழசவ அது. 
என்ன ஒன்று, எத்தடனமுடற பன்னிப்பன்னிக் 
சகடடும் அவரவர் உடரடய எழுத்துவடிவில் 
எனக்களித்திைர். அந்நிகழவில் குசவபா அவர்கள் 
அவர்க்குப் பரிசெயமான எந்டதயாரின் ஆதஙகம் 
ஒன்டறப் சபாடடுடைத்தார்:
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“எப்டினாசசும் ஏம்டபயடன அவன் படிப்டப 
ஒழுஙகா முடிக்க வசசிருஙக அப்டீன்னார். நான் 
என்ன பண்ணிப் பார்த்தும் சபாதியசவறபடன 
அப்படிக் கடரசயத்தி விைசவ முடியல்ை’! ‘Yah! 
I’m a collage dropper!, so what…? இதறகுப்பதில் 
அசத குசவபா என் சபான்விழா நிகழவில் 
சபசியசபசசெ: “சபாதியசவறபன் வீடைவித்துப் 
புத்தகம் சபாடைார் ,  ந ாஙக புத்தகம் 
சபாடடுப்சபாடடு வீசை கடடிசனாம்! 
எஙகளுக்குக் சகைசெ நாறகாலி அவருக்குக் 
கிடைக்கசவ இல்சை.ஆனாலும் அதனால் தான் 
சபாலும் அவர் காத்திரமான படைப்பாளி, 
திறனாய்வாளராக நமக்குக் கிடைசசிருக்கார்!”

முதலில் கசந ‘என்ன சபாதி என்டன இப்படி 
வம்புை இழுத்து விடடீஙக குசவபாடவயும் 
என்டனயும் ஒண்ணா சமடைசயத்தி’ என 
வருத்தப்படைார். ஆனால் சமடையில் குசவபா 
அவரின் பஙகளிப்டபச சிறப்பாக எடுத்துடரத்சத 
தம் உடரடயத் சதாைஙகசவ கசந அதன் பின் 
தம் முகஇறுக்கம் தளர்ந்து முறுவல் பூத்திைைானார். 
‘ெந்து செய்துவித்த’ சபாந்திடக( திருப்தி) எனக்கும் 
வாய்த்தது.*

ரச்வசமய ஆய்வில அடிப்பரை முைண்பாடு

“ஞானெம்பந்தர் சவதமரபிடனப் பின்பறறியவர் 
சவதியர் .  அதனால் சவதமரபுகடளத் 
த மி ழ ம ர பு க் கு ப்  பு ற ம் ப ா ன 
சவள்விப்பண்பாடடைச டெவத்தில் புகுத்தியவர். 
ஆனால் திருநாவுக்கரெசரா சவதசநறிடயக் 
கண்டித்தவர். டவதிகத்தின் வழிசயாழுகிய 
வருணசநறிடயப் புறஙசகாண்ைவர்.டெவமய 
ஆ ய் வி ல்  இ ம் மு ர ண் ப ா டு  மி க மி க 
அடிப்படையானது. பல்சவறு புதிர்களுக்குைனான 
விடைடயக் சகாண்ைது என்படதயும் நிடனவில் 
சகாள்ளசவண்டும்.”

“காபாலிகம் சவதமறுப்புக்சகாடபாைான 
உைகாய்த்சதாடு ஒருவடகயில் உறவுசகாண்ைது. 
என்பதால் அதடன நாத்திகசெமயஙகளில் 
ஒன்றாகசவ சவதியர் கருதினர்... அந்தக் குடறடயப் 
சபாக்கசவ - சிவவழிபாடடை டவதிகசநறிக்குள் 
அைக்கிய  முயறசிசய  க ாளாமுகமா க 
வடிவுசகாண்ைது”- .  க .சநடுஞசெழியன் 
(‘ெஙககாைத் தமிழர் ெமயம்’)

இது டெவெமய ஆய்விைான கசந முன்டவத்த 
புதிய திறப்பாகும். இத்சதாைர்பிைான சதா.
பரமசிவன் பார்டவகளும் இத்துைன் ஒத்துறழந்சத 
சநாக்கத்தக்கன: “ஆகமஙகளில் சவதகாைத் 
சதய்வஙகளின் வழிபாடடுக்கு இைமில்டை. 
ஆனால் திருஞான ெம்பந்தசரா சவதப்பார்ப்பன 
சநறிகடளக் சகாயில் வழிபாடடுக்குள் 
சகாண்டுவர முயல்கின்றார். ‘வாழக அந்தணர் 
வானவர் ஆனினம்/ வீழக தண்புனல் சவந்தனும் 
வ ா ழி ய ’  இ ந் த ப் ப ா ை லி ல்  ச க ா யி ல் 
வழிபாடடுக்குறிப்பு எதுவுசம காணப்பைவில்டை 

என்பது கவனிக்கத்தக்கது” “ெமண சபௌத்தஙகடள 
டவயும் சப ா து ,  தி ருஞ ான  ெ ம் ப ந் த ர் 
“சவதசவள்விசய நிந்தடன செய்துழல்/ஆதமில்லி 
அமண்சதர” என்சற சபசுகின்றார்.எனசவ 
ெம்பந்தர் சவள்விசெைஙகுகளின் பிடிக்குள் 
டெவத்டத வடளக்க முயன்றிருக்கின்றார் என்று 
சதரிகின்றது எனசவதான்,  அவருக்குச 
ெமண,சபௌத்தர்களின் சிவநிந்தடனடய 
விை,சவதநிந்தடன சபரிதாகப்படுகிறது.”-

“சவளிபறறிய பார்டவயில் மடடுமன்றி, 
அதறகு உள் இடணந்த பிறப்பு பறறிய 
பார்டவயிலும் ெம்பந்தசராடு அப்பர் 
மாறுபடுகிறார்.சபரும்பாைான பதிகஙகளில் 
ெம்பந்தர் ‘சகௌணியர்சகான் ஞானெம்பந்தன்’ 
என்று தனது சகௌண்டில்யசகாத்திரத்டதப் 
சபருடமயுைன் நிடனக்கிறார். மறுதடையாக 
அப்பசரா,’ொத்திரம் பை சபசும் ெழக்கர்காள்/
சகாத்திரம் குைமும் சகாண்டு என் செய்வீர்’ 
என்று சகாத்திரப் சபருடமடயக் கண்டிக்கின்றார். 
பக்தி இயக்கத்துக்கு உள்ளான இந்த முரண்பாடு 
டெவம் என்னும் சபருந்தத்துவ உருவாக்கத்துக்கான 
தடைக்கல்ைாகும். ”  - சதா .  பரமசிவன் 
(‘ெமயஙகளின் அரசியல்’)

பின்னர் 2017 -இல் சவளியான அவருடைய 
‘பக்தி இயக்கஙகளும் டவதிக எதிர்ப்பும்’ எனும் 
நூல் இத்சதாைர்பிைான சமைதிகப் பாய்செைாய் 
அப்பர் ெம்பந்தர் சமாதல்; டவணவத்தின் டவதிக 
எதிர்ப்பு இரண்டையும் குறித்த சமலும் புதிய 
திறப்புகளுக்கு வாயில் ெடமத்துள்ளது.

இத்சதாைர்பிலும் சதாப நூல்களும்; தி.சு.
நைராெனின் ‘தமிழகத்தில் டவதிக ெமயஙகள் 
:வரைாறும் வக்கடணகளும்’ நூலும் ஒத்துறழந்து 
ஆய்ந்திைறகு உரியனசவ. இறடறப்படுத்திக் 
காண்டகயில் டெவ, டவணவ ெமயஙகடள 
இந்துமதம் விழுஙகப்பார்க்கும் இந்துத்துவ 
ஆக்சைாபஸ் வடைப்பின்னல் இக்கடைான 
சநருக்கடிகளுக்கூசை இத்தகு நூல்களின் 
உடகிடைகள் எதிரிகடள அம்பைப்படுத்தவும் 
ெனநாயகச ெக்திகளுக்கு இத்தகு அபாயஙகடள 
எ தி ர் சக ா ள்ளவும ான  உ ப ா ய ங கடள 
எடுத்துடரத்தல் நம்முன் நிறகுங கைப்பாசை!

 இந்நூலின் சிை சபாறிகடளச சுைர்வித்தும்;என் 
ஆொன் விடடுசசென்ற இைத்தில் சதாடடுத் 
சதாைருமுகமாகவும்; அவரினின்றும் நான் 
சவறுபடும் புள்ளிகடளயும் சுடடிக்காடடி 
இக்கடடுடரடய இஙசக நிடறவு செய்சவன்.

ஏைசவ சதாைக்கத்தில் ெஙக இைக்கிய 
அகத்திடண மரபுத் சதான்டமயின் சதாைர்சசி 
க ம் ப ர ா ம ா ய ண ம் ,  தி ரு வ ா ய் சம ா ழி , 
திருக்சகாடவயார்க் கூைாகவும் சதாைசராடைம் 
ஆவது குறித்த கசநயின் தரப்டப அவருைனான 
‘அந்திமடழ’ இதழின் செவவியில் கண்சைாசம. 
மீளவும் இத்சதாைர்பில். . . “சிவனியத்தில் 
மாணிக்கவாெகரும், டவணவத்தில் நம்மாழவாரும் 
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ட வ தி க எ தி ர் ப் பி ன்  கு றி யீ டு க ள ா க 
அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றனர். இதனால் 
அகத்திடண இைக்கணம் என்பது ஓர் 
இைக்கியஉத்தியாக இல்டை; மாறாக அஃசதார் 
சமய்யியல் சகாடபாடு என்பது உறுதியாகிறது.
அதனால் பக்தி இயக்கஙகள் சவறறு சமாழிப் 
பண்பாடடுக் கூறுகடளக் சகாண்ை சபௌத்த - 
டென எதிர்ப்பிறகாகத் சதான்றியடவ 
அல்ைசவன்றும் அடவ ொதி - வருண - 
பாகுபாடடைக் குமுக நிடையிலும், ெமறகிருத 
சமைாண்டமடய சமாழி நிடையிலும், சவத, 
சவள்வி முடறகடளப் பண்பாடடு நிடையிலும் 
எதிர்த்துப் சபாரிடைடவ எனும் புரிதல் 
ஏறபடுகிறது. இந்தப் பின்புைத்தில் பக்தி 
இயக்கஙகள் குறித்த மீளாய்வு இன்டறய 
க ா ை க் க டை த் தி ல்  மி க மி க  ஒன் ற ா க 
உருசவடுத்துள்ளது.” - க.சநடுஞசெழியன் (‘பக்தி 
இயக்கஙகளும் டவதிக எதிர்ப்பும்’) இத்சதாைர்பில் 
முறசுடடிய திசுந நூலும் சதாப நூல்களும் 
ஒத்துறழந்து என் ஆய்சவான்டற நான் 
சமறசகாண்டு வருகின்சறன்.

தமிழ இயஙகியல

இத்சதாைர்பில் க.டகைாெபதி புைவர் ஆதிடய 
முன்டவத்தும்; ந.முத்துசமாகன் கசநடவ 
மு ன் டவ த் து ம்  ச ப சி நி ற ப ன  இ ங கு 
மனஙசகாள்ளத்தக்கனவாம்:

“ ம ா ர் க் சி ய த் டத த்  த மி ழ ம ய ம ா க் க 
முயன்றுள்ளடமசய இந்நூலின் முடனப்பான 
சிறப்பியல்பு எனைாம்.” “இகம் - பரம், அகம் - 
புறம்,இயறடக, செயறடக முதலிய சொறகடளப் 
ப கு த் த ா ய் ந் து  க ா ட டு வ த ன்  மூ ை ம் 
க ரு த் து மு த ல் வ ா த த் டத யு ம் , 
சபாருள்முதல்வாதத்டதயும் தமிழ இைக்கியத் 
தத்துவநூல்களின் வழிநின்று விளக்குகின்றார். 
உதாரணமாக முரண்பாடு பறறி மார்க்சியத் 
தத்துவநூல்கள் கூறுவடதத் தமிழில் பைர் 
சமாழிசபயர்த்திருக்கின்றனர். அடவ ஓரளவு 
விள க் க த்டத த்  த ருவனசவ  ஆயினும் 
இந்நூைாசிரியர் சதால்காப்பியர் சூத்திரஙகடள 
ஆதாரஙகாடடி அகம் புறம் என்ற பாகுபாடடினிசை 
முரண்தர்க்கப்சபாருண்டம முடறயின் 
ஆரம்பநிடைடயச சுடடிக்காடடுவது சுடவ 
ப ய ப் ப த ா க வு ம்  வி ஷ ய த் டத த் 
சதளிவுபடுத்துவதாகவும் இருப்படத எவரும் 
மறுக்கஇயைாது.” - க.டகைாெபதி (‘புைவர் 
ஆதியின் தமிழில் இயஙகியல் - ஒருபார்டவ’ - 
நூல் முன்னுடரயில்…)

“தமிழில் காணப்படும் ஆசீவகசசிந்தடன ஒரு 
வளடமயான இயஙகியல் சிந்தடனயாக சபரா.க. 
சநடுஞசெழியனால் முன்டவக்கப்படுகிறது. 
ஆசீவகத்தின் நியதிக்சகாடபாடும் தறசெயலியக் 
(எசதசொவாதம்) சகாடபாடும் உண்டமயில் 
எதிசரதிரான ஒன்டற ஒன்று ஈடுகடடும் 

இயஙகியல் பக்கஙகள் என அவரால் 
அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. இன்டம,தறசெய
ல்,சவறறுடம,புணர்சசி,பிரிவு, சநகிழசசி, 
நீ ர்டம , சப ாருள் ,  இருள் , சிக்கு ,  ஐயம் , 
திரிவாக்கம்,யாப்பு என நூைாசிரியர் தமிழிலிருந்து 
எடுத்துக்காடடும் சமய்யியல் கருத்தாக்கஙகள் 
தமிழின் இயஙகியல் வலிடமக்குக் கடடியம் 
கூறுகின்றன. உணர்வு, அறிவு, மனம், உயிர்சபான்ற 
கருத்தாக்கஙகளுக்குப் பழந்தமிழ நூல்கள் தரும் 
உைகாய்த சமய்யியல் விளக்கஙகள் வியப்படைய 
டவக்கின்றன.” - ந.முத்துசமாகன் (‘ஆசீவகம் 
என்னும் தமிழர் அணுவியம்’ -கசந நூல் 
அணிந்துடரயில்…)

எதிர விரை்வாகப் பிறநத நூல

பாரதிதாென் பல்கடைக்கழகமும் சபரியார் 
ஈசவரா தமிழக்கல்லூரியும் இடணந்து ‘இந்திய 
சமய்யியல் வரைாறறில் .தமிழகத்தின் சகாடை’ 
எனும் கருத்தரஙடக 10/04/1991 அன்று நைத்தின. 
அதன் அடமப்பாளராக ஒருஙகிடணத்தவர் 
கசநதாம். அது பின்னர் பஙசகறற பதின்மூவர் 
கடடுடரகளும் அைஙகிய ‘இந்திய சமய்யியலில் 
தமிழகம்’ எனும் நூைாகப் பாரதிதாென் 
பல்கடைக்கழக சவளியீைாக (மார்ச, 1993) 
சவளியிைப்படடுள்ளது . குறுக்குசொல் ஓடடிய 
ஒரு நாளிதழுக்கு எதிர்விடளவாகசவ அந்நூல் 
பிறக்க சநர்ந்தது.

“மாலியத்தில் நிைவிய குமுகப்புரடசி - பின்னர் 
தன்மதிப்பு இயக்கத்தின் - சுயமரியாடத 
இயக்கத்தின் குமுகப் புரடசிக்கும், நம்மாழவார் 
ஊடடிய தமிழுணர்வு மடறமடை அடிகளாரின் 
தனித்தமிழ இயக்கத்திறகும் அடித்தளம் ஆனது 
என்றால் அதில் வியப்பில்டை” - க.சநடுஞசெழியன். 
( பக்தி இயக்கஙகளும் டவதிக எதிர்ப்பும்’). 
இத்தரப்புகள் விவாதித்தறகு உரியனசவ! 
மாலியத்தில் நிைவிய குமுகப்பபுரடசி என்பதினும் 
பார்க்க - ென்மார்க்க இயக்கத்தின் மகப்சபசற 
சுயமரியாடத இயக்கம் எனும் திருவிக தரப்பும்; 
திராவிை இயக்கத் சதாறறக்காரணிகளாக சதாழர் 
சவ .ஆடனமுத்து குறிப்பிடும் ஆறனுள், 
‘ஆறாந்திருமுடற பாடியதன் மூைம் ஆரிய 
எதிர்ப்பிறகு வித்திடை இராமலிஙகர் இயக்கமும்’ 
ஒன்றாக அவரால் குறிப்பிைப்படுவதுசம 
ொைப்சபாருந்தும் என்பசத இத்சதாைர்பிைான 
என் நிடைப்பாடு எனைாம்.

என்டனப் சபாறுத்தவடரயில் ெமயஙகளின் 
சகாடைகளன்று பக்தியியக்கஙகள். மாறாக, 
அவறறின் சகாடைகசள ெமயஙகள் என்பசத 
என்  நி ட ை ப் ப ா ை ா கு ம் .  சி வ த் த ம் பி 
சொல்லுமாப்சபாசை ‘அந்த ஆடுவாரறறு 
சவறிசசொடிக் கிைக்கும் களத்தில்’ தீராத 
விடளயாடடை சமன்சமலும் முன்சனடுப்பசத 
எம்மசனார் பாசைனைாம்!

கைட்டு்ரயாளர: ஆய்வறிஞர
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்கைந்த ஆகஸ்ட மாதம், மாண்புமிகு தமிழக முதைடமசெர் 
மு.க.ஸ்ைாலின் அவர்களால் “கடைஞர் மு.கருணாநிதி செம்சமாழித் 
தமிழ விருதிடன”ப் சபறறவரும், “ஆசீவகச செம்மல்” என்று 2018இல் 
மசனான்மணியம் சுந்தரனார் பல்கடைக்கழகம் வழஙகிய 
படைத்துக்குச சொந்தக்காரரும், 2015இல் விடுதடைச சிறுத்டதகள் 
கடசி ொர்பில் சென்டனயில் நடைசபறற விழாவில் “அசயாத்திதாெர் 
ஆதவன் விருது” சபறறவருமாகிய சபராசிரியர் க.சநடுஞசெழியன் 
(15/09/1944 – 04/11/2022) தன் எழுபத்சதான்பதாவது அகடவயில் 
நம்மிடைசய இருந்து நீஙகா விடைசபறறார். தமிழுக்கும், தமிழச 
சிந்தடன மரபான ஆசீவகத்திறகும் இது சபரிழப்பு.

தமிழப் பல்கடைக்கழக இைக்கியத்துடறத் தடைவராகப் 
பணிபுரிந்தவர். பாரதிதாென் பல்கடைக்கழகத்தில் சபரியார் 
உயராய்வு டமயத்தின் தடைவர் சபாறுப்டபயும் ஏறறவர். 
சபராசிரியர் வ.அய்.சுப்பிரமணியம் அவர்கள் திரு.சூ.செல்ைப்பா 
இ.ஆ.ப அவர்களிைம் சபராசிரியடர அறிமுகப்படுத்தியசபாழுது, 
“ஆசீவகத் திறனாய்வாளர் இவர், இவடரத் தக்கடவத்துக்சகாள்ள 
சவண்டியது தமிழகத்தின் சபாறுப்பு” என்று சிறப்புற எடுத்துக் 
கூறினார். வழக்கமான தமிழ ஆய்வாளராக அல்ைாமல், சதர்ந்த 
களஆய்வாளராகத் திகழந்தவர் சபராசிரியர் க.சநடுஞசெழியன் 
அவர்கள்.

ஆசீ்வகமும் ஐயனாரும்

பல்கடைக்கழக நிதிநல்டக ஆடண, சபருந்திடை உதவியின் கீழ, 
“தமிழ இைக்கியத்தில் ஆசீவகம்” என்ற ஆய்வுத்திடைத்டத 1999இல் 
சதாைஙகி, சிடறவாெத்திலும் இசத கருத்தியடைத் சதாைர்ந்து, 
ஆசீவகம் குறித்த தரவுகடள முழுடமயாகக் கறறதும், சிடறயிலிருந்து 
விடுதடையாகி 2002இல் “ஆசீவகம் என்னும் தமிழர் அணுவியம்” 
என்ற ஆய்வுநூடைச சிறப்பாகக் சகாண்டுவந்துள்ளார்.

முப்பத்திரண்டு மாதம் தைா ெடைத்தின்கீழ கர்நாைகச சிடறயில் 
சபாய்வழக்கில் இருந்த சூழலில், தமிழஆர்வைர்கள், சபராசிரியர்கள், 
ம ாணவர்கள் ,  எழுத்த ாளர்கள் ,  இதழியைாளர்கள் , 
அரசியல்தடைவர்கள் சபான்ற பைரும் அக்காைகடைத்தில் 
துடணநின்றதன் விடளவாக, தன்னுடைய ஆசீவக ஆய்டவத் 
சதாய்வில்ைாமல் சமலும் சதாைர்ந்ததாகக் குறிப்பிடுவார். 
“ஆசீவகத்டத உருவாக்கியவர் நம்மூர் ஐயனாசர” என்ற கருத்தியல் 
சிடறயில் பூத்த சிந்தடனயாகும். சமலும், சிடறயிலிருந்து 

நினைவேந்தல்

ஜி. மாரியப்பன்

ஆசீவகச செம்மல் 
தபராசிரியர் க.சநடுஞசெழியன புகழ 

எனறும் நிமலத்திருககும்

்தமிழுக்கும், ்தமிழச சி்ந்தமனை ைைபானை ஆசீவகததிறகும் இது ் பரிழபபு.

“ஆசீவகதம்த உருவாக்கியவர் 
நம்மூர் ஐயனைா்ை” என்ற 
கருததியல் சிமறயில் பூத்த 
சி்ந்தமனையாகும். ் ைலும், 

சிமறயிலிரு்நது பவளிவ்ந்தபின் 
்பைாசிரியரும் அவர்்தம் 

துமணவியாருைானை முமனைவர் 
இைா.சக்குபாய அவர்களும் 
இமண்நது ்தமிழகபைஙகும் 
ஆசீவக ஐயனைார் குறித்த 
களஆயமவச பசய்தனைர்.
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சவளிவந்தபின் சபராசிரியரும் அவர்தம் 
துடணவியாருமான முடனவர் இரா.ெக்குபாய் 
அவர்களும் இடணந்து தமிழகசமஙகும் ஆசீவக 
ஐயனார் குறித்த களஆய்டவச செய்தனர். இதன் 
விடளவாக “ஆசீவகமும் ஐயனார் வரைாறும்” 
என்ற அரிய சபாக்கிஷம் தமிழ உைகிறகுக் 
கிடைத்தது.

தமிழச செவவிைக்கியத்திறகும் தமிழர்தம் 
தத்துவமரபிறகும் இடணப்புப் பாைமாக 
இவருடைய ஆய்வுகள் அடமந்தன. அடவ 
முடறசய, இந்தியப் பண்பாடடில் தமிழும் 
தமிழகமும் ( 1 9 8 9 ) ,  தமிழர் இயஙகியல் 
(சதால்காப்பியமும் ெரக ெம்கிடதயும்-2000), 
தமிழர் தருக்கவியல்(2002), ஆசீவகம் என்னும் 
தமிழ ர்  அணுவியம ( 2 0 0 2 ) ,  தமிழரின் 
அடையாளஙகள் (தமிழநாடு அரசின் தமிழ 
வளர்சசித் துடறயின் 2006ஆம் ஆண்டுப் பரிசு 
சபறற நூல்), ெஙககாைத் தமிழர் ெமயம், தமிழ 
இைக்கியத்தில் உைகாய்தம் (முடனவர் படை 
ஆய்சவடு), உைகத் சதாறறமும் தமிழர் சகாடபாடும், 
ெமூக நீதி, ெஙக இைக்கியக் சகாடபாடுகளும் ெமய 
வடிவஙகளும்(200 7 ) ,  மரப்பாசசி ( 20 1 0 ) , 
சதால்காப்பியம், திருக்குறள், காைமும் கருத்தும் 
(2010), சித்தண்ணவாெல், ஆசீவகமும் ஐயனார் 
வரைாறும் (2014), தருமொத்திரஙகளின் சுருக்கமா 
திருக்குறள்?, பக்தி இயக்கஙகளும் டவதீக 
எதிர்ப்பும்(2017), ெமணர் என்சபார் டெனரா?, 
தமிழகக் குடகப் பள்ளிகளின் ெமயம், சபரறிஞர் 
அண்ணாவும் சபருஙகவிஞர் குமாரன் ஆொனும், 
இந்தியச ெமூகப் புரடசியில் திராவிை இயக்கத்தின் 
சகாடை, தமிழ அகத்திடண மரபுகளும் இந்தியக் 

காதறபாைல்களும், ஆசீவகமும் தினமணி 
அரசியலும் சபான்றன.

தீவிரத் தமிழப்பறறாளர். தாம் சபசுகிற 
சமடைகளில் குமுகம் சபான்ற தூயத் தமிழச 
சொறகடளப் பயன்படுத்துபவர். சமலும் தறெமம், 
தறபவம் சபான்ற இைக்கண முடறகடளத் தம் 
சபசசிலும் எழுத்திலும் சகாண்டுவந்தவர். பை 
கூடைஙகளில் கைந்து சகாண்டு, ஆசீவகச 
சிந்தடனப் பள்ளிடயத் சதால்தமிழச 
சிந்தடனமரபாகத் தமிழகூறும் நல்லுைகிறகு அறிய 
செய்தவர். அதறகு எடுத்துக்காடடுகளாக, ெமணர் 
என்சபார் டெனரா?, தரும ொத்திரஙகளின் 
சுருக்கமா திருக்குறள்? சபான்ற நூல்கள் 
மடடுல்ைாமல் பிற ஆய்வு நூல்களும் அடமந்தன.

திைாவிை இயக்கதத்வர

தன் சிந்தடனப்பள்ளி வழியாக, தமிழர்களின் 
சதான்டமயான ெமயம் ஆசீவகம் என்றும், 
அதறகுப் பின்னசர ெமணம் தமிழகத்தில் பரவி 
ஆசீவகத்டத அழித்துவிடைது என்ற கருத்தியடை 
முன்டவத்தசத ாடு  அல்ைாமல் ,  நவீன 
அறிவியல்சிந்தடனயில் சபரும்புரடசிடய 
உருவாக்கிய ொர்பியல், இயஙகியல், அணுவியல், 
அண்ைவியல், திரிவர்க்கம், இன்பியல் சபான்ற 
சகாடபாடுகடளத் சதாைர்புபடுத்தித் தம் 
ஆய்டவ நிறுவியவர். சமலும் பிற துடறகளான 
மானுைவியல், ெமூகவியல், புவியியல், நிைவியல் 
ொர்ந்த சகாடபாடுகடளயும் முன்டவத்தவர். 
சமலும் திராவிை இயக்கக் சகாள்டககளிலும் 
சபரியாரியத்திலும் சபரும் ஈடுபாடுசகாண்ைவர். 
அறிவுப்புைத்திலும் ஆய்வுப்புைத்திலும் 
தன்னிகரறறுத் திகழந்த சபராசிரியர் க. 
சநடுஞசெழியனின் புகழ என்றும் தமிழகூறும் 
நல்லுைகத்தில் நிடைத்திருக்கும் என்பதில் 
ஐயமில்டை.

கைட்டு்ரயாளர : உைவிப் க்பராசிரியர

ஆசீவகச சி்ந்தமனைப பளளிமயத 
ப்தால்்தமிழச சி்ந்தமனைைைபாகத ்தமிழகூறும் 

நல்லுலகிறகு அறிய பசய்தவர்.

கைாக்கைச்சிறகினிகல ெனவரி-2023 இைழானது 12 ஆம 
ஆண்டு மற்றும ைமிழர திருநாள் சிறப்பிைழாகை வவளிவர 
இருககின்றது. எனகவ ்ப்்டப்்பாளரகைள் ைமிழரகைளினது 
கை்ல, இலககியம, ்பண்்பாடு, கைலாச்சாரம, வமாழியியல், 
வரலாறு, வ்பாருளாைாரம, வைால்லியல், மானு்டவியல், 
சூழலியல், அரசியல், கைல்வி, மருத்துவம, விவசாயம 
உள்ளிட்்ட்வகைள் குறித்ை கைட்டு்ரகை்ள கைாக்கையின் 
மின்னஞசல் முகைவரியான kaakkaicirakinile@gmail.com ககு, 
2022 டிசம்பர- 15 ககுள் அனுப்பி ் வககை 
கவண்டுகிகறாம.

–ஆசிரியர்
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தைமிழகத்தில் நன்கறியப்படை இரண்டு 
சநடுஞசெழியன்கள் உண்டு. ஒருவர் நாவைர் 
சநஞசெழியன் பிறிசதாருவர் தமிழஆய்வறிஞர் 
க.சநடுஞசெழியன். முன்னவர் அரசியல்வாதியாக, 
அடமசெராக நாவன்டம மிக்கப் சபசொளாரக 
அறியப்படைவர். பின்னவர் க.சநடுஞசெழியன் 
தமிழ சபராசிரியர். இருவரும் சபரியாரியர்கள் 
என்பதும் ஓர் சிறப்பு ஒறறுடம. நமது சநஞெஙகளில் 
தமது ஆய்வுகள் வழி நீஙகா இைம் பிடித்துக் 
சகாண்ைவர் அண்டமயில் காைமான சபராசிரியர் 
க.சநடுஞசெழியன் அவர்கள்.

திருசசி மாவடைம் அன்பில் படுடக 
கிராமத்டதச செர்ந்தவர். சநடுஞசெழியன் 
அவர்கள். தமிழில் முதுகடைப் படைம்சபறறு, 
பிறகு தஞொவூர் தமிழப் பல்கடைக்கழகத்தின் 
தமிழத்துடறத் தடைவராகவும் விளஙகியவர்.

அண்டமயில் தமிழக முதைடமசெர் ஸ்ைாலின் 
அவர்களால் செம்சமாழித் தமிழ விருது அவருக்கு 
வழஙகப்படைது

அவரது மடனவி ஜக்குபாய் அவர்களும் ஓர் 
ஆய்வாளர் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. தமிழகத்தில் 
அவடவவழிபாடு பறறிக் களஆய்வு செய்திருப்பவர். 
கைவுள் மறுப்பு மறறும் ஆழந்தத் தமிழ பண்பாடு 
ொர்ந்த. குடும்பம் சபரா.க.சநடுஞசெழியனுடையது.

தமிழர் வாழவும் ,  பண்பாடும் சவறு 
எப்சபாதுமில்ைாதவடகயில் சநருக்கடிக்குள்ளா
கிக்சகாண்டிருக்கும் நிடையில் சபரா .
சநடுஞசெழியன் அவர்களுக்குத் தமிழ ெமூகம் 
நன்றிகைன் செலுத்த சவண்டிய நிடையில் 
இருக்கிறது.

ஒறடற மதம், ஒறடற பண்பாடு, ஒறடற 
அரசியல், ஒறடறக் கல்வி முடற, ஒறடறக் 
காவல்சீருடை என்று இந்திய ஒன்றிய அதிகார 
அரசியலுக்குள் மூழகித்தவிக்கும் தமிழர்ப் 
பண்பாடடு வாழவியடை மீடசைடுக்கும் சபரும் 
பணிடயச செய்தவர் சநடுஞசெழியன் அவர்கள்.

தமிழருக்சகன்சறாரு நிைமும், பண்பாடும், 
வாழவியலும், அரசியலும், ஏன் ெமயஙகளும் 

நினைவேந்தல்

இைா.்மாகன்ைாேன்
mohanrajan.r@gmail.com

வபரோ.க.சநடுஞசெழியன்-

தமிழர் சமய்யியல் தபாராளி!

உண்சைன்று நிறுவிக்காடடியவர் அவர். 
குறிப்பாகத் தமிழர் ெமயம் அல்ைது சமய்யியல் 
குறித்து அவரளவிறகு அடெக்க முடியாத 
ஆய்வுகள் செய்தவர் எவருமில்டை.

தமிழர ் மய்யியல

தமிழர் சமய்யியல் என்று அவர் சதாைர்ந்து 
சபசியும், எழுதியும், ஆய்வுகள் சமறசகாண்டும் 
வந்தார். தமிழர் நிைத்தில் சதான்றி வளர்ந்த 
மதஙகள் அல்ைது சமய்யியல், சவளியிலிருந்து 
வந்த சமய்யில் அல்ைது மதஙகள்-நிறுவனஙகள் 
பறறி விரிவாக தனது ஆய்வுகடள முன்டவப்பவராக 
அவர் இருந்தார்.

சதால்காப்பியம் தமிழர் இைக்கணநூல் 
மடடுமன்று, அது தமிழர் வாழவியல், அறவியல், 
அரசியல், அறிவியல், சமய்யியல் என்ற பை 
ஆய்வுத் தரவுகளின் களஞசியம் என்படதத் தனது 
ஆய்வுநூல்கள் யாவறறிலும் எடுத்துடரத்திருந்தார்.

இந்தியா முழுடமயும் ஒறடற மதசம இருந்தது. 
ஆண்ைது. சகாசைாசசியது. என்று மதஅரசியல் 
சபசிசயாருக்கு அவரது ஆய்வுகள் மிகப் சபரும் 
ெவாைாக இருந்தன; இருக்கின்றன.

இன்டறய நிடையில் க.சநடுஞசெழியனின் 
ஆய்வுகள் அரசியல் களத்திலும் மிகவும் 
சதடவப்படும் ஒன்றாக இருப்படதத் திராவிை 
அரசியல், இைதுொரி அரசியல் சபசுசவார் 
உணர்ந்தாக சவண்டும். தனிசயாரு ஆளாக 
சபருமத அரசியடை எதிர்த்து மறுத்துநின்றவர் 
சபராசிரியர் அவர்கள்.

மரபானப் பிற சதால்குடிகள் சபான்சற 
தமிழரும் தமக்கான வழிப்பாடடு முடறகடளக் 
சகாண்டிருந்தனர் என்றும். ெஙகாைம் சதாடடு 
மதஙகள் நிறுவனமான காைஙகள் வடர பல்சவறு 
மதஙகடளயும், அதன் சமய்யியடையும் ஆதரித்தும் 
சபாறறியும்வந்துள்ளனர் என்று தமது ஆய்வுகள் 
வழி நிறுவினார்.

முக்கியமாக, ெமணமும், பவுத்தமும் வைக்சக 
இருந்து சதறசக பரவியதறகு முன்சப இஙகு 
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ஆசீவகம் என்ற மதம் சதான்றி நிடைப்சபறறு 
பின் வைக்சக சென்றிருந்ததாக உரியக் கல்சவடடு, 
செப்சபடுகள், ஊர், சபயர், சதால்எசெஙகள் வழி 
சபராசிரியர் அவர்கள் திருத்தமான முடிவுக்கு 
வருகிறார். அதறசகன அவர் எடுத்துடவக்கும் 
ஆய்வுமுடிவுகள் மறுக்க முடியாதடவயாக 
உள்ளன.

அய்யனார் வழிபாடுக் குறித்துத் சதாைர்ந்து 
ஆய்வுகள் செய்து வந்த அவர் அய்யனார் 
ொத்தன், அய்யப்பன் என்று மடைநாடடுக்குச 
சென்று செர நாைான மடையாளத்தில் 
அய்யப்பனாக அமர்ந்திருப்பது வடரயிைான 
வரைாறடற அவர் பை ஆய்வுகள் வழி நிறுவுகிறார்.

சமய்யியல் அறிஞர்கள் டவதீகம், அடவதீகம் 
என்று சமய்யியடை இரண்ைாக அடையாளம் 
காண்கின்றனர். டவதீகம் அகவழிபாைாக ஏக 
இடறடயயும், மாயாவதத்டதயும் சபசியதுைன் 
புறவழிபாடடில் சவள்விச ெைஙகுகடளக் 
சகாண்டிருந்தன .  டவதிகம் சவதத்டத 
அடிப்படையாகக் சகாண்டிருந்தது. அது 
சகள்விகடள மறுத்தது. இதறகு சநர்மாறாக இந்த 
மாயாவாதஙகடள, டவதீக ஏகத்டத சவத 
வியக்கியானஙகடள எதிர்த்து அல்ைது மறுத்து 
எழுந்த சமய்யியைாகச ெமணம், பவுத்தம், 
ஆசிவகம் என்பவறடறக் காண்கிறார் க.
சநடுஞசெழியன் அவர்கள்.

தமிழ ் மய்யியல

கருத்துமுதல்வாதம், சபாருள்முதல்வாதம் 
என்ற இரண்டு எதிர்நிடைக் சகாடபாடுகள் 
எழுந்த நிடையில், சபாருள்முதல்வாதம் சபசிய 
உைகாயுதம் சபான்றடவ தமிழக மண்ணிறசகயுரிய 
அறிவியல் வழிப்படை சமய்யியல் சபசின என்று 
க . ச நடுஞசெழியன் தமது ஆய்வுகடள 
முன்டவத்தார்.

ஒருவடகயில் ஆரிய-திராவிை எதிர்நிடை, 
அரசியல், சபாருளாதார, ெமூக நிடைக்கு 
அடியாக இந்த சமய்யியலும் ஒரு காரணமாக 
இருப்படதப் புரிந்துசகாள்ள முடியும்.

திராவிை சமய்யியல் அல்ைது அடவதீக 
சமய்யியல் என்பது தாய் வழி மரடபயும், டவதீக 
மரபு தந்டத வழி மரடபயும் சகாண்டிருந்தன. 
அவவுைகக் சகாடபாடடை(புவிக்கு சவளிசய) 
டவதீகமும், இவவுைகக் சகாடபாடடை அடவதீக 
மதஙகளும் சகாண்டிருந்தன.

தமிழர் சமய்யியல் என்பது இவவுைகக் 
சகாடபாடடு அடிப்படையில் இருந்தது என்றும், 
வழிபாடு என்ற வடகயில் வளடம வழிபாடு, வீர 
வழிபாடு, அறிவு வழிபாடு என்ற வடகடமயின் 
கீழ அடவ சபாதுவில் காணப்படுவதாகவும் க.
சநடுஞசெழியன் கூறுகிறார்.

சபார், சபார்நிைத்துைன் சதாைர்புடைய 
சகாறறடவ வழிபாடு, சபய் –வழிபாடு 

சபய்சியம்மானாகத் சதாறறம் சபறுவது என 
உறபத்தி உறவுகளுைன் சதாைர்புடைய சபண் 
சதய்வஙகள் தமிழர் நிைத்தில் சதான்றி வளம் 
சபற இதறகு சநர்எதிராக டவதீக மதஙகளில் 
ஆண்சதய்வஙகள் இைம்சபறுவதும் சவதஙகள் 
சபண்சதய்வஙகளுக்கு மதிப்பளிப்பதில்டை 
என்படதயும் அவர் எழுதிசசெல்கிறார்.

வீர வழிபாடடு அடிப்படையில் சதான்றிய 
செசயான் என்ற முருகனுக்குச செம்மறியாடு 
சவடடிப்படைக்கும் மரபு தமிழருக்குரியது 
என்படதச சுடடிக்காடடுகிறார்.

தந்திர வழிபாடு, ொஙகியம், எண்ணியம், 
ஓகம்(சயாகம்) சபான்ற சமய்யியல் ஆய்வுகள் 
உைகாய்தம், பூதவாதம் என்று ஆய்வு முடற 
அறிவியல், அறவியல் வளர்சசி சபறறு வளர்ந்தன 
என்றும் இடவ சவத முடறகளுக்கு எதிராக அெல் 
அறிவியல் அடிப்படையில் எழுந்தன என்றும் 
அவர் கூறுவது முக்கியமானதாகும். எண்ணியம் 
என்ற ொஙகியம், ஓகம், உைகாய்தம், ஆகியடவ 
இந்தியத் துடணக்கண்ைத்தில் உயர்வான 
இைத்டதப் சபறறிருந்தன என்றும் மன்னர்கள் 
அவறடறக் கடைாயம் கறறிருக்க சவண்டும் 
என்றும் சொல்ைப்படைது. அறிவியல், அணுவியல் 
சபான்றவறடறத் தருக்கமுடற அடிப்படையில் 
விளக்குவதாக அடவ இருந்தன.

எண்வணன்்ப ஏ்ன எழுத்வைன்்ப இவவிரண்டும
கைண்வணன்்ப வாழும உயிரககு

என வள்ளுவர் சுடடுவது எண்ணியம் எனும் 
ொஙகியத்டதசய எனவும், எழுத்சதன்பது 
சதால்நூைாகிய தருக்கவியடைசய என்பதும் 
அவர் தரும் விளக்கமாகும். எண்ணியம், ஓகம், 
உைகாய்தம் என்ற மூன்று சகாடபாடுகளும் 
ஐந்திரம் என்று அடழக்கப்படைன. இடவசய 
தமிழரின் அறிவு ொர் சகாடபாடுகசளன க.
சநடுஞசெழியன் கூறுகிறார்.

தமிழ ்வழிப்பட்ை சமயம்

ஆசீவக நிறுவனராகச ொத்தன் என்ற 
அய்யானாடரயும், அய்யனார் வழிபாடடையும் 
தமது ஆய்வுகளின் முடிவில் வந்தடைகிறார். 
இந்தியவியல் அறிஞர் ஏ.எல்.பால்ெம் அவர்களின் 
ஆய்வுகடள முதன்டமயாகக் சகாண்டு அவர் 
சமைாய்வு செய்திருந்தார். சபா.ஆண்டு. 14ஆம் 
நூறறாண்டுவடர ஆசீவகம் பின்பறறப்படைதாகப் 
பால்ெம் கூறியிருந்தாலும், அது தமிழகத்தில் 
சதான்றிய அறிவுவழிப்படை மதம் என்படத 
க.சநஞசெழியன் சித்தன்னவாெல் ஓவியஙகள், 
கறபடுடககள், கல்சவடடுக்கள், ஊர், தனிநபர் 
சபயர்கள் வழி நிறுவ முயன்றார்.

சவதமறுப்புக் சகாடபாடடைக் சகாண்ை 
ஆசீவக, பவுத்த, டென ெமயத்துறவிகடள 
அமணன் என்கின்றனர். அமணன் என்றால் 
ஆடையறறவன். ெமணன் என்ற சொல் சிரமணர் 
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என்ற பாகத –பாலி சொல்லின் தமிழ வடிவம். 
சிரமணன் என்றால் உடழப்பவன் என்று சபாருள் 
என்று விளக்கம் தருகிறார் கவுதம புத்தர். 
ெமூகத்துக்குப் பயன்படும் சபாருடள 
வி ட ள வி க் கு ம்  ச த ா ழி ை ா ளி ச ப ா ை 
ஆன்மவிழிப்புக்கு உடழப்பவர்கள் சிரமணர் 
எனப்படைனர். சிரமணர் என்பது டவதிக 
மரடப, சவத மரடப எதிர்க்கும் அடனத்துச 
ெமயப்பிரிவினடரயும் குறிக்கப் பயன்படை 
சொல்ைாக இருந்தது என்கிறார் சநடுஞசெழியன்.

அடெக்க முடியாத ஆய்வுகடளயும், தாம் 
ொர்ந்த கைவுள்மறுப்புக் சகாள்டக வழிப்படடும் 
அவர் வந்தடையும் ஆய்வு முடிவுகள் சபரும் 
சதறிப்புக்கடள உருவாக்கிசசெல்கின்றன.

கி.மு. 6ஆம் நூறறாண்டில் இந்தியாவில் டவதீக 
மரபுக்கு மாறான, கைவுள் மறுப்டப, சவத 
மறுப்டப அடிப்படையாகக் சகாண்ை 63 ெமய 
நிறுவனஙகள் இருந்ததாக சநடுஞசெழியன் 
குறிப்பிடுகிறார். இவறறில் புத்தர் காைத்தில் 6 
மதஙகள் செல்வாக்குப் சபறறிருந்ததாகக்கூறுகிறார்.

பூரண காயபரின்(காசிபர்) தறசெயலியம், 
மறகலிசகாெைரின் நியதி சகாடபாடு- 
இயறடக விதி.

ஆசிதசகெ கம்பாளரின் (நரிசவஉருத் 
தடையார்)நியதிக் சகாடபாடு. 
-உசசெதவாதம்.

பக்குடுக்டக நன்கணியாரின்-இயல்புக் 
சகாடபாடு -அந்நிசயாந்நியவாம்.

ெஞெய சபைடை புத்தரின் ஐயுறவுக் 
சகடபாடு -விடசெபவாதம்.

நிகண்ைநாத புத்தரின்(மகாவீரர் 
ெதுர்வாதம்(ெம்ரவாதம்) நான்கு வழி

- என்றவாறு அடவதீகக் சகாடபாடடு 
நிறுவனஙகடள அவர் அடையாளம் காடடுகிறார்.

பூரணர், மறகலியர் , பக்குைர் ஆகிய 
அறிஞர்களின் சகாடபாடுகளான தறசெயலியம், 
ஊழியம், இயல்புவாதம் இடணந்சத ஆசீவகம் 
உருவாக்கப்படைதாக சநடுஞசெழியன் தமது 
ஆய்வுகள் வழி உறுதிப்படுத்துகிறார்.

திரு்வள்ளு்வர ஆசீ்வகர

‘யாதும் ஊசர யாவரும் சகளிர்!’ என்ற 
கணியன்பூஙகுன்றனாரின் பாைல் வழி அவர் 
ஆசீவகத்டதச செர்ந்தவர் என்றும், திருவள்ளுவர் 
குறிப்பிட்ை கைவுடளப் பாைாடமயால் அவரும் 
ஆசீவகசர என்றும் துணிகிறார்.

தமிழர் நிைத்தில் அறிவுவழிப்படை நாத்திகம் 
அல்ைது கைவுள் மறுப்பு மதஙகள், நிறுவனஙகள் 
இயஙகின, இருந்தன. திராவிைர்களுக்குக கைவுள் 
மறுப்பு என்டறக்கும் புதிதல்ை அதுசபாை 
சவதஎதிர்ப்பும் புதிதல்ை. மானுைச ொர்பில் 
நின்று சபசுவது என்சறன்டறக்குமானது என்பசத 

அவர் தமது ஆய்வுகள் எல்ைாவறறிலும் 
நிறுவிநிறபதாகும்.

வாழநாள் முழுடமயும் தமிழர் சமய்யியல் 
கு றி த் த  ஆ ய் வு க ளு க் கு  த ம் டம 
ஒப்படைத்துக்சகாண்ை அவர் ,  தமிழர் 
பண்பாடடுசவளியில் தமிழர் சமய்யியலுக்கு ஓர் 
அடையாளம் சகாடுக்க முயன்றார்.

தமிழர் தருக்கவியல் சதாைஙகி ஏறக்குடறய 
36 ஆய்வு நூல்கடளத் தமது ‘மனிதன் பதிப்பகம்’ 
வழிப் பதிப்பித்தார்.

திறநதமன ஆய்வும் சிரற்வாழக்ரகயும்

தனது இறுதி சநர்காணலிலும் கூை 
”திறந்தமனசதார் சபறு சபறசறார் என்கிறது 
டபபிள். என்னதான் நான் திராவிை இயக்கத்துைன் 
அடைய ாளப் படு த்தி க் சக ாண்ைாலும் , 
என்னுடைய ஆய்வுகள் திறந்த மனதுைன் 
ச ெ ய் ய ப் ப ட ை ட வ ”  எ ன் று  த ன து 
ஆய்வுக்கண்சணாடைத்டத விளக்குகிறார் க.
சநடுஞசெழியன் அவர்கள் (அந்திமடழ- நவம்பர் 
2022)

அவர் தமிழர்ப் பண்பாடடு அறவியல் 
வாழவியல் மீது அைஙகாப் பறறு சகாண்ைவர். 
தமிழர் அறிவுசசெல்வஙடளக் காப்பாறறிடவக்கும் 
தவிப்பு அவரிைமிருந்தது. தமிழ, தமிழர், என்று 
சுழன்றன அவரது சிந்தடனயும், செயலும். தமிழீழ 
விடுதடையின்மீது தீராசவடடக சகாண்டிருந்தார். 
தமிழர்ப் படககடளத் தமதுப் படகசயனக் 
கண்ைார். தமிழீழ விடுதடைப் சபாராடைத்டத 
ஆதரித்த காரணஙகளுக்காகசவ அவர் இரு முடற 
சிடறபை சநர்ந்தது.

சபாறியியல் படித்தத் தனது மகடனத் தமிழீழப் 
சபாராடைத்திறசகன ஒப்படைத்தார். அந்த ஒரு 
மகனும் களமுடனயில் வீரசொசவய்தினார் 
என்பது க.சநடுஞசெழியன் ஓர் செயல்வீரர் 
என்படதச சொல்லும். வீரப்பனுைன் செர்ந்துக் 
கர்நாைகத்டதத் தமிழகத்துைன் இடணத்து 
அகண்ைத் தமிழீழத்டத உருவாக்க முயன்றதானக் 
குறறசொடடில் கர்நாைக அரசு அவடரக் டகதுச 
செய்து பரப்பன அக்ரகாரச சிடறயில் 32 திஙகள் 
அடைத்து டவத்திருந்தது. பல்சவறு ெடைவழிப் 
சப ா ர ாடைஙகடள அடுத்துக்  குற றம் 
உறுதிபடுத்தபை இயைாமல் அவர் விடுதடைச 
செய்யப்படைார்.

தமிழர் நிடற வாழவுக்கு, அறிவாயுதம் ஏந்திய, 
சமய்யியல் சபார் நிகழத்திய சபராசிரியர் 
அவர்களும், அவரது ஆய்வுகளும் இன்டறய 
சூழலில் எத்துடணப் சபரிய சபராயுதம் என்படத 
அறிசவாமாயின் அவரது வீரசொவு எவவளவு 
சபறுமதியுடையது என்பது புரியும். புரிய 
சவண்டும்.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர
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பி ரித்தானியர் செல்வமிக்க நாைாக 
விடடுசசென்ற இைஙடகயின் இன்டறய 
சபாருளாதார சநருக்கடிக்கான பை அடிப்படை 
காரணஙகள் இைஙடகயின் முதைாவது பிரதமர் 
டி.எஸ். செனநாயக்கவினால் விடதக்கப்படைடவ 
என்படத கைந்த அத்தியாயத்தில் பார்த்சதாம். 
இனி இன்டறய சபாருளாதார சநருக்கடிக்கான 
பை அடிப்படை காரணஙகடளயும் ஆடசிக்கு 
வந்த அடனத்துத் தடைவர்களும் எவவாறு 
நிடைடமடய சமாெமாக்கினர் என்படத இனி 
பார்ப்சபாம்.

1948லிருந்து நாடடில் நடைமுடறப்படுத்தப்படை 
அரசியல் சபாருளாதாரக் சகாள்டககளின் 
அடிப்படையில் பின்வருமாறு காைஙகடள 
வடகப்படுத்தைாம்:

1. 1948 முதல 1955 ்வரை - ஐக்கிய ் தசிய கட்சி (UNP) 
அைசாஙகம்:

சபாருளாதார ரீதியில் காைனித்துவ காைத்தின் 
அரசின் தடையிைாக்சகாள்டக (Laissez-faire) 
சதாைர்ந்த அசத ெமயம் அரசியல்ரீதியில் சிஙகள 
சபருந்சதசிய சமைாதிக்க அரசின் உருவாக்கம் 
சதாைஙகப்படைக் காைம்.

சபாருளாதார நைவடிக்டககளும் அரசியல் 
விவகாரஙகளும் காைனித்துவ ஆடசியில் 
நடைசபறறடதப்சபாைசவ அப்படிசய 
சதாைர்ந்தன. சபரும்பாைான அந்நிய செைவாணி 
சமடடுக்குடிகளின் ஆைம்பர வாழக்டகத் 
சதடவக்காகவும் நைன்புரிச செடவக்காகவும் 
செைவிைப்படைது. இயந்திர டகத்சதாழில் 
அபிவிருத்தியில் அக்கடற காடைப்பைவில்டை. 
மடையகத் தமிழரின் பிரஜாவுரிடமயும் 
வாக்குரிடமயும் பறிக்கப்படைது. கல்சைாயா 
சிஙகள குடிசயறற திடைமும், மடையகத்தில் பை 
சி ங க ள  கு டி ச ய ற ற  தி ட ை ங க ளு ம் 
அமுல்படுத்தப்படைன. சதசியக் சகாடி தமிழரின் 

எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் உத்திசயாகப் பூர்வமாக 
ஏறறுக்சகாள்ளப்படைது (13.2. 1950) ஆடசி 
சமாழியாக ஆஙகிைசம இருந்தது. ஆகசவ 
பரந்துபடை மக்கள் நாடடின் சபாது 
நீசராடைத்திலிருந்து அந்நியப்படடிருந்தனர். 
அப்சபாது சபரும் அரசியல் ெக்தியாக திகழந்த 
இைதுொரிகளின் தடைடமயில் 1953 ஆகஸ்ட 
ெ ர் த் த ா ல்  ம க் களின்  அதிரு ப்திடய 
சவளிப்படுத்தியது.ஆஙகிைம் கறற தமிழ - சிஙகள 
சமடடுக்குடிகளின் ெகஜீவனம் சதாைர்ந்தாலும் 
- அகிை இைஙடக தமிழ காஙகிரஸ் உடைந்து (Dec 
18, 1948) தமிழரசு கடசி உருவானதால் - அதில் 
ஒரு பிளவு ஏறபடைது. பிரதமர் டி எஸ் 
செனாநாயக்க குதிடர ெவாரியின் சபாது 
மாரடைப்பால் மரணமடைந்தார் (22 மார்ச 1952). 
அவரது மகன் ைடலி செனநாயக்க பிரதமரானார் 
(26.03. 1952).

2. 1956 முதல 1964 ்வரை லஙகா சுதநதிை 
கட்சித(SLFP) தரலரமயிலான கூட்டு அைசாஙகம்:

அரெ முதைாளித்துவமும் சிஙகள சபருந்சதசிய 
சமைாதிக்கவாத ெர்வாதிகாரமும் டகசகார்த்த 
பயணம் சதாைஙகிய காைம்.

தனிச சிஙகள ெடைம் நிடறசவறறப்படைடம, 
1956 இன வன்முடற 1968 வன்முடற ஆகியன 
இக்காைப்பகுதியில் நடைசபறறன. பை தனியார் 
சகாம்பனிகள் அரசுடைடமயாக்கப்படைன, 
புதிய கூடடுத்தாபனஙகள் உருவாக்கப்படைன, 
இவறறில் தமிழர்கள் புறக்கணிக்கப்படைனர். 
பண்ைாரநாயக்க-செல்வநாயகம் ஒப்பந்தம் (25 
ஜூடை 1957). சஜ ஆர்   சஜயவர்தன தடைடமயில் 
பண்ைா-செல்வா ஒப்ப ந்தத்திறகு எதிராக 
சகாழும்பில் இரு ந்து கண்டிக்கு சபரணி (3 
அக்சைாபர் 1957). பிரதமர் பண்ைாரநாயக்கா 
படுசகாடை செய்யப்படைார் (25.09.1959). திருமதி 
சிறிமாசவா பண்ைாரநாயக்கா உைகின் முதல் 
சபண் பிரதமர் ஆனார் (20 ஜூடை 1960). 
ந க ர்ப்புறத்  தனியார்  ப ாைொடைகள் 

கடடுனர

பி.ஏ. காதர

இலஙமகயின
இனமறய அரசியல் சபாருளாதார சநருககடி

ஒரு சமூக ்�ொக்கு

போகம்: நோன்கு
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சதசியமயமாக்கப்படைன (14 ஜனவரி 1961). 
மடையகத்தில் பை தரமான பாைொடைகள் 
சிஙகளப் பாைொடைகளாக்கப்படைன. தனிச 
சிஙகள அமுைாக்கல் ெடைத்துக்கு எதிராக 
வைக்கிலும் கிழக்கிலும் தமிழரசு கடசியின் 
‘ெத்யாக்கிரகம்’ (14 ஏப்ரல் 1961). அத்தினம் தமிழரசு 
கடசி தனிஅஞெற செடவ ஆரம்பித்து சிை 
நாடகள் சதாைர்ந்தது. தமிழர் பகுதிகளில் 
இராணுவ ஆக்கிரமிப்பு. தமிழரசுக்கடசி எம்.
பி.க்கள் டகது செய்யப்படடு ஆறு மாதஙகள் 
தடுத்து டவக்கப்படைனர் (18 ஏப்ரல் 1961). 
சிஙகளம் இைஙடகயின் அரெ கருமசமாழி 
ஆக்கப்படைது. நாைறறவராக்கப்படை மடையக 
மக்களின் சபரும் பகுதியிடர இந்தியாவுக்குத் 
திருப்பி அனுப்புவதும், சிறு பகுதியினருக்கு 
இைஙடகக் குடியுரிடம வழஙகுவதுமான (01 
ஜனவரி 1963) . சிறிமா-ொஸ்திரி ஒப்பந்தம் 
டகசயழுத்தானது (30 அக்சைாபர் 1964).

3. 1964 முதல 70 ்வரை ஐக்கிய ் தசிய கட்சி (UNP) 
தரலரமயிலான கூட்டு அைசாஙகம்:

அரசியல் ரீதியிலும் சபாருளாதார ரீதியிலும் 
1948-1955 காைப்பகுதியில் கடைப்பிடிக்கப்படை 
சகாள்டககள் சிைமாறறஙகளுைன் சதாைர்ந்த 
காைம்.

தமிழரசுக் கடசியும், தமிழர் காஙகிரசும் அரசில் 
இடணந்தன .  மீண்டும்  தமிழ - சிங கள 
சமடடுக்குடிகளின் ெகஜீவனம் புதுப்பிக்கப்படைது. 
இது சதறகில் இனவாதத்துக்குத் தூபமிடைது. 
ைடலி - செல்வா ஒப்பந்தம் (1965) டகசொத்தானது. 
ஆனால் எதிரணியின் எதிர்ப்பு காரணமாக 
டகவிைப்படைது. அதுவடர இனவாதத்துக்கு 
எதிராக உறுதியுைன் நின்ற இைதுொரிகளில் ஒரு 
பிரிவினர் இனவாத அரசியலில் ெரணடைந்தனர். 
“தமிழ சமாழியின் நியாயமான பயன்பாடடிறகான” 
(தமிழ சமாழி (சிறப்பு) விதிகள் ெடைம் 
நிடறசவறறப்படைசபாது (8 ஜனவரி 1966) 
சுதந்திரக்கடசியும், இைஙடக ெமெமாஜ கடசியும், 
கம்யூனிஸ்ட கடசியும் சதரு ஆர்ப்பாடைஙகளில் 
ஈடுபடைன.

4. 1971 முதல 1977 ்வரை லஙகா சுதநதிைக் கட்சி 
(SLFP) தரலரமயிலான கூட்டு அைசாஙகம்:

அர ெ  மு த ை ாளி த் துவமும் ,  மூடி ய 
சபாருளாதரமும், தீவிர சிஙகளப்சபருந் சதசிய 
சமைாதிக்கவாதமும் இடணந்து ( 1 9 7 1 
சதன்னிைஙடகயில் மக்கள் விடுதடை 
முன்னணியின் தடைடமயில் சவடித்த இடளஞர் 
கிளர்சசிடய அடுத்து) புதுவிதமான ெர்வாதிகாரம் 
உருவான காைம்.

1971 சபப்பிரவரியில் துடணயடமசெர் 
சொமவீர ெந்திரசிறி காருக்குக் குண்டுடவத்ததாக 
உரும்பிராய் சிவகுமாரன் சதைப்படைார்.1971 
மார்ச வஙகாளசதெம் பாகிஸ்தானில் இருந்து 

பிரிந்து பஙகளாசதஷ் உருவானது. இைஙடக 
ெமெமாஜ கடசியும் கம்யூனிஸ்ட கடசியும் அரசில் 
இடணந்தன. சராென விசஜவீர தடைடமயிைான 
“ஜனதா விமுக்தி சபரமுனா” (சஜவிபி) 
தடைடமயில் இைதுொரி இடளஞர் குழுவின் சிறு 
கிளர்சசி ஒன்று (4 ஏப்ரல் 1971) சவடித்தது. அது 
இந்தியாவின் துடணயுைன் மூர்க்கமாக 
நசுக்கப்படைது. அதுவடர ெம்பிரதாயப் 
படையணியாக இருந்த முப்படைகளும் 
நவீனமயமாக்கப்படைன. அடதத்சதாைர்ந்து 
அரெ பயஙகரவத்துைன் கூடிய அைக்குமுடற 
இைஙடக அரசியலின் ஒரு அம்ெமானது. தமிழர் 
ஐக்கிய முன்னணி (TUF) உருவாக்கப்படைது (04 
சம 1972). 1972.05.20 புதிய அரசியைடமப்பு எதிர்ப்பு 
- 60 தமிழர்கள் டகது. சபருந்துகள் எரிப்பு. 6 தமிழ 
எம்பிகள் அரசியைடமப்புக்கு ஆதரவு. அவர்கள் 
வீடடுக்கு குண்டுவீசசு . முதல் குடியரசு 
அரசியைடமப்பு பிரகைனப்படுத்தப்படைது 
மறறும் நாடடின் சபயர் அதிகாரப்பூர்வமாக 
சிசைானில் இருந்து ைஙகா என மாறறப்படைது(22 
சம 1972). 1972.06.10 கவிஞர் காசியானந்தன் டகது. 
1972.11.06 முறிகண்டி மின்சகாபுரம் தகர்ப்பு. 
1973.03.14 தமிழிடளஞர்கள் டகதாவடத எதிர்த்து 
இடளஞர் சபரடவ கூடைணி உண்ணாவிரதம். 
நீதிமன்றஙகளின் சமாழி (சிறப்பு ஏறபாடு) 
மசொதா பாராளுமன்றத்தில் நிடறசவறறப்படைது. 
(23மார்ச 1973). 1973.03.09 செடடி, கண்ணாடி 
பத்மநாதன், சிவராொ, இரத்தினகுமார், ெந்திர 
குமார், முத்து குமாரொமி, ெபாரத்தினம், 
மாடவசெனாதிராொ டகது. தமிழிடளஞர்கள் 
டகதாவடத எதிர்த்து இடளஞர் சபரடவ 
கூடைணி உண்ணாவிரதம் .  1 9 7 3 . 0 3 . 3 1 
குடடிமணியுைன் 9 சபர் பருத்தித்துடற கைலில் 
டகது. 1973.07.11 தமிழிடளஞர் சபரடவயின் 50 
நாள் சதாைருண்ணாவிரதம். 1974.01.10 நான்காம் 
உைகத்தமிழாராய்சசி மாநாடு இறுதிநாள் யாழ 
வீரசிஙகம் மண்ைப முன்றலில் சபாலீஸ் 
வன்முடறயால் 9 சபர் உயிரிழந்தனர். 1974.02.07 
சதல்லிப்படளயில் ஏ எஸ்பி ெந்திரசெகரனின் 
ஜீப்புக்கு குண்டுவீசசு. 1974.06.05 சபாலீஸ் 
சதடுதலின்சபாது சிவகுமார் ெயடனடு அருந்தி 
மரணம்.1975 சம 5, தமிழ புதிய புலிகள் - Tamil 
New Tigers தமிழீழ விடுதடைப் புலிகள் என 
மறுசபயரிைப்படைது. திரு. சவ. பிரபாகரன் 
விடுதடைப்புலித் தடைவராகவும் இராணுவத் 
தளபதியாகவும் நியமிக்கப்படைார் (1975.06.14). 
யாழப்பாண சமயர் அல்பிரட துடரயப்பா தமிழ 
இடளஞர் சிைரின் துப்பாக்கி சூடடினால் 
சகாடைசெய்யப்படைார் (27 ஜூடை 1975). 1975.10, 
சென்டன துடணத் தூதுரவராையம், மகா சபாதி 
ெஙகம் குண்டு தாக்குதல் 1976.05.14 தனித்தமிழ 
ஈழம் சகாரும் வடடுக்சகாடடை தீர்மானம் - 
தமிழர் ஐக்கிய விடுதடை முன்னணி (TULF) 
உருவாக்கப்படைது.
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5. 1977 முதல 1983 ்வரை:

திறந்த ெந்டத சபாருளாதாரமும், சவளிநாடடு 
உறவில் ஏறபடை மாறறமும் தீவிர சிஙகளப் 
சபருந்சதசிய சமைாதிக்கவாதத்தின் எழுசசியும் 
தமிழ இடளஞர்களின் ஆயுத சபாராடைமும் 
உருவாகி புதுவிதமான ெர்வாதிகாரத்டத 
நிடைப்சபறச செய்த காைம்.

தமிழர்களுக்கு எதிரான இன வன்முடற 
கடைவிழத்து விைப்படைது (ஆகஸ்ட 1977). 
இரண்ைாவது குடியரசு அரசியைடமப்பு 
சவளியிைப்படைது (7 செப்ைம்பர் 1978). இைஙடக 
ஜனநாயக சொெலிெ குடியரசின் முதைாவது 
நிடறசவறறு ஜனாதிபதியாக (4 பிப்ரவரி 1978) சஜ 
ஆ ர்    ச ஜ ய வ ர் த ன  த ன் டன ப் 
பிரகைப்படுத்திக்சகாண்ைார். ெர்வசதெ உறவில் 
அது வ டர அணிசெராக் சகாள்டகடய 
கடைப்பிடித்துவந்த நிடைடம சஜ ஆர் ஆடசியில் 
மறறடமடைந்தது. அவர் அசமரிக்கா ொர்பாக 
நைந்துசகாண்ைதால் இந்தியாவின் ஆத்திரத்துக்கு 
ஆளானார். முன்னாள் பிரதமர் திருமதி சிறிமா 
பண்ைாரநாயக்காவின் குடிடம உரிடம 
பறிக்கப்படடு பாராளுமன்றத்தில் இருந்து 
சவளிசயறறப்படைார் (16 அக்சைாபர் 1980). 
யாழப்பாணத்தில் ஊரைஙகு உத்தரவும் (ஜூன் 
2, 1981), அவெர காைநிடையும் விதிக்கப்படைது 
(4 ஜூன் 1981). 1981 இனவன்முடற கடைவிழத்து 
விைப்படுகிறது.

யாழப்பாணத்தில் மாவடை அபிவிருத்தி 
ெடபத் சதர்தல் வன்முடறகள். யாழப்பாண 
சபாது நூைகம் (31சம,1 ஜூன் 1981) அடமசெர் 
காமினி திொநாயக்க அஙகிருக்கும்சபாது 
எ ரி க் க ப் ப ட ை து .  1 9 8 1  எ ட ை ா வ து 
நாைாளுமன்றத்தின் பதவிக் காைத்டத 1989 வடர 
நீடிக்க ெர்வஜன அபிப்பிராய வாக்சகடுப்பு 
நைத்தப்படுகிறது (22 டிெம்பர் 1982).

விடுதடைப் புலிகளின் தாக்குதலில் ஒரு 
அதிகாரி உடபை 1 3 இராணுவத்தினர் 
சகால்ைப்படைனர் (23 ஜூடை 1983) சகாழும்பின் 
பை பகுதிகளில் தமிழர்களுக்கு எதிரான பாரிய 
இனவன்முடற சவடித்து (25 ஜூடை 1983) 
மடையகத்தில் பைபகுதிகளுக்குப் பரவியது. 
சவலிக்கடை சிடறசொடையில் இருந்த 53 தமிழ 
சிடறக்டகதிகள் படுசகாடை செய்யப்படைனர். 
இந்திய சவளிவிகார அடமசெர் நரசிம்மராவ 
இைஙடகக்கு விஜயம் செய்து நிடைடமடயப் 
பார்டவயிடைார். இைஙடகயில் தனிநாடு 
அடமப்பதறகு ஆதரவளித்தல் ெடைத்திறகுப் 
புறம்பானது என அரசியைடமப்பின் ஆறாவது 
திருத்தம் பாராளுமன்றத்தில் நிடறசவறறப்படைது 
(4 ஆகஸ்ட 1983). எதிர்க்கடசித் தடைவராயிருந்த 
அ. அமிர்தலிஙகமும் ஏடனய தமிழரசு கடசி 
உறுப்பினர்களும் பதவி இழந்தனர்.

6. 1984 முதல 1993்வரை:

ஊழல் மலிந்த முடறப்படுத்தப்பைாத திறந்த 
ெந்டத சபாருளாதாரத்தின் பாதகமான 
விடளவுகடளயும் இந்தியாவின் ஆதரசவாடு 
தீவிரம் சபறற தமிழ இடளஞர்களின் ஆயுதப் 
சபாராடைத்தின் பாதிப்புகடளயும், இந்தியாவின் 
சநரடித் தடையீடடின் விடளவுகடளயும் சதறகில் 
சவடித்த மக்கள் விடுதடை முன்னணியின் 
இரண்ைாவது கிளர்சசியினாலும் குழப்பநிடை 
மலிந்த காைம்.

இந்தியப் பிரதமர் திருமதி இந்திரா காந்தியின் 
சிறப்புத் தூதுவர் சகாபாைன் சுவாமி பார்த்தொரதி, 
ெமாதான சபசசுவார்த்டதக்காக சகாழும்பு 
வந்தார் (3 ஜனவரி 1984). எல்.ரீ.ரீ.ஈ, ஈசராஸ், ஈ.பி.
ஆர்.எல்.எப் மறறும் சைசைா ஆகியன இடணந்து 
ஈழத் சதசிய விடுதடை முன்னணிடய (ENLF 
ஏப்ரல் 1985) உருவாக்கினர். சிஙகள மக்கள் மீதான 
முதல் தாக்குதைான அனுராதபுரப் படுசகாடை 
இைம்சபறறது (சம 1985). ஈழத் சதசிய விடுதடை 
முன்னணிக்கும் சஜயவர்த்தன அரொஙகத்திறகும் 
இடையில் திம்பு சபசசுவார்த்டத இந்திய 
அனுெரடணயுைன் சதாைஙகப்படைது (5 
ஜூடை 1985). சதறகில் பை குண்டுசவடுப்பு 
ெம்பவஙகளில் அப்பாவி சபாதுமக்கள் 
சகால்ைப்படைனர். சபஙகளூரில் ராஜீவ காந்தி 
- சஜயவர்த்தசன இடைசய உசசிமாநாடு (17 & 
18 நவம்பர் 1986) நடைசபறறது.வைக்கின் ஆயுதப் 
சபாராடைத்டத நசுக்கும் சநாக்குைன் (சம 26, 
1987) வைமராடசி இராணுவ நைவடிக்டக 
ஆரம்பிக்கப்படைது. இதடனத் தடுக்கும் முகமாக 
இ ந்திய  மீன்பிடிக்  க ப்பல்கள்  மூைம் 
ய ா ழ ப் ப ாணத்தி ற கு  அனுப் ப ப் படை 
“ மனி த ா பி ம ான  உ தவி ” .  இ ை ஙடக க் 
கைறபடையினரால் திருப்பி அனுப்பப்படைடத 
அடுத்து, இந்திய விமானப்படை இைஙடக வான் 
எல்டைக்குள் அத்துமீறி யாழப்பாணத்தில் உணவு 
மறறும் மருத்துவப் சபாருடகடள சபாடைது (3 
ஜூன் 1987). இந்திய - இைஙடக ெமாதான 
ஒப்பந்தம் டகசயழுத்தானது (29 ஜூடை 1987). 
இதறசகதிராக சதறகில் சஜவிபி தடைடமயில் 
இரண்ைாவது கிளர்சசி சவடித்தது. அதடன 
நசுக்கும் அரசு பயஙகர வாதம் சதறகில் 
சகாரத்தாண்வமாடியது. இந்திய அடமதி காக்கும் 
படையின் (IPKF) வருடக (30 ஜூடை 1987). 
அ ர சி யைடம ப்பின்  1 3 வ து  திரு த் த ம் 
பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்படைது. 
வைக்குகிழக்கு மாகாணஙகடள இடணப்பதறகு 
ஜனாதிபதி சஜயவர்த்தன உத்திசயாகபூர்வமாக 
அஙகீகாரம் வழஙகினார் (7 செப்ைம்பர் 1988). 
வைக்கு-கிழக்கு மாகாண ெடபக்கான சதர்தல்கள் 
நைத்தப்படைன 19 நவம்பர் 1988).ஈ பி ஆர் எல் 
எப் தடைடமயில் மகாணெடப அடமக்கப்படுகிறது. 
ஐக்கிய சதசியக் கடசியின் ஆர். பிசரமதாெ 
ஜனாதிபதித் சதர்தலில் சவறறி சபறறார் (19 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 டி
சம
்பர்
 2
02
2

87

டிெம்பர் 1988). டிெம்பர் 31 ஆம் சததிக்குள் வைக்கு 
மறறும் கிழக்கில் இருந்து IPKF சவளிசயறுவதறகான 
( 1 8  ச ெ ப் ை ம் ப ர்  1 9 8 9 )  ஒ ப் ப ந் த ம் 
டகசயழுத்திைபடைது. வைக்கு கிழக்கில் IPKF 
ஆல் விடுவிக்கப்படை பகுதிகடள விடுதடைப் 
புலிகள் டகப்பறறினர் (ஜனவரி 1990).ஜனாதிபதி 
ஆர். பிசரமதாெ விடுதடைப் புலிகளுைன் 
சபசசுவார்த்டத நைத்தினார் (பிப்ரவரி 1990), 
விடுதடைப் புலிகள் கிழக்கு மாகாணத்தில் இருந்த 
இரண்டு முஸ்லிம் பள்ளிவாெல்கடளத் தாக்கி 290 
சபர் சகால்ைப்படைனர் (ஆகஸ்ட 1990).புலிகள் 
வைக்கிலிருந்து முஸ்லிம்கடள சவளிசயறறினர் 
(அக்சைாபர் 1990).1991 ஆம் ஆண்டு சம மாதம் 
21 ஆம் சததி இந்தியாவின் தமிழநாடடின் 
சபரும்புதூரில் தறசகாடைக் குண்டுத் 
தாக்குதலின் விடளவாக இந்தியாவின் முன்னாள் 
பிரதமர்  ர ாஜீவ  க ா ந்தி  படுசக ாடை 
செய்யப்படைார். தனது கடசியின் சம தினக் 
கூடைத்தில் பஙசகறற ஜனாதிபதி ஆர். பிசரமதாெ 
சகாழும்பில் இைம்சபறற குண்டுசவடிப்பில் 
சகால்ைப்படைார் (1 சம 1993).

7. 1994 முதல 2000 ்வரை சுதநதிைக் கட்சி 
தரலரமயிலான கூட்ைாட்சியின் கீழ:

ெமாதானத்துக்கான யுத்தம் என்ற சபயரில் 
இனப்பிரசசிடன உள்நாடடு யுத்தமாக மாறிய 
நிடையில் வீழசசியுறற சபாருளாதாரத்டத 
கடடிசயழுப்ப திறந்த சபாருளாதாரத்டதயும் 
தனியார்மயமாக்கடையும் மீண்டும் சவறு வடிவில் 
சதாைர்ந்த காை கடைம்.

பத்தாவது பாராளுமன்றத்திறகான சபாதுத் 
சதர்தல் ;  ெ ந்திரிக ா  பண்ைார ந ாயக்க 
தடைடமயிைான மக்கள் கூடைணி (PA) யூ. என். 
பி. டய சதாறகடித்தது (16 ஆகஸ்ட 1994) சவறறி 
சபறறது. ஐக்கிய சதசியக் கடசியின் ஜனாதிபதித் 
சதர்தல் சவடபாளரும் முன்னாள் அடமசெருமான 
காமினி திைாநாயக்கவும் மறறும் பை அரசியல் 
பி ர மு க ர் க ளு ம்  கு ண் டு ச வ டி ப் பி ல் 
சகால்ைப்படைனர். இதறகு விடுதடைப் புலிகசள 
சபாறுப்பு எனச ெந்சதகிக்கப்படுகிறது. ெந்திரிகா 
பண்ைாரநாயக்க இைஙடகயின் நான்காவது 
நிடறசவறறு ஜனாதிபதியாகப் பதவிசயறறார் (10 
நவம்பர் 1994). இதடனத் சதாைர்ந்து பை 
ெமாதானப் சபசெவார்த்டதகள் அரொல் 
முன்சனடுக்கப்படைது. புலிகள் அரொஙக 
கைறபடை மீது நைத்திய தாக்குதடையடுத்து 
மீண்டும் முறுகல் நிடைடம (19 ஏப்ரல் 1995) 
ஏறபடைது. அரொஙக பாதுகாப்புப் படைகள் 
“முன்சனாக்கி பாய்தல்” (Leap Forward ) 
நைவடிக்டகடயத் சதாைஙகுகியது (9 ஜூடை 
1995) . அடதத்சதாைர்ந்து வைக்கில் அரெ 
பாதுகாப்புப் படையினர் “ரிவிரெ” (“Riviresa”) 
என்ற சபயரில் தாக்குதடை ஆரம்பித்தனர் (17 
அக்சைாபர் 1995). சகாழும்பில் உள்ள மத்திய 
வஙகி விடுதடைப் புலிகளின் தறசகாடைக் 

குண்டுத் தாக்குதலுக்குள்ளானது (31 ஜனவரி 1996).
முல்டைத்தீவு இராணுவ முகாமின் மீது புலிகள் 
நைத்திய தாக்குதலில் கிடைத்தடை 1,400 
இராணுவத்தினர் சகால்ைப்படைனர் (18 ஜூடை 
1996). இந்தியா விடுதடைப் புலிகடள தடை 
செய்தது (1 ஆகஸ்ட 1996). 1998, செப்சைம்பர் 26, 
கிளிசநாசசி இராணுவ முகாடம புலிகள் 
டகப்பறறி, 1 , 000க்கும் சமறபடை அரெ 
படையினடரக் சகான்றனர். ஜனாதிபதி 
ெந்திரிக்கா பண்ைாரநாயக்க சகாழும்பில் சதர்தல் 
பிரொரக் கூடைத்தில் தறசகாடை குண்டுதாரி 
ஒருவரால் சமறசகாள்ளப்படை படுசகாடை 
முயறசியில் காயஙகளுைன் உயிர் தப்பினார் (18 
டிெம்பர் 1999).

இைஙடகயில் ஜனாதிபதித் சதர்தல் 1999 
டிெம்பர் 21 அன்று நடைசபறறது அதில் ெந்திரிகா 
பண்ைாரநாயக்க மீண்டும் சவறறிசபறறார்.

2000, ஏப்ரல்: ஓயாத அடைகள் III (Unceasing 
Waves III) நைவடிக்டகயின் சபாது இைஙடகப் 
படைகளுக்கு பைத்தச செதத்டத ஏறபடுத்திய 
புலிகள் ஆடனயிறவு முகாடமக் டகப்பறறினர். 
2000 அக்சைாபர் 10 சபாதுத்சதர்தலில் ெந்திரிகா 
பண்ைாரநாயக்க தடைடமயிைான மக்கள் 
முன்னணி சவறறிசபறறது. 2001, ஜூடை: 
பண்ைாரநாயக்க ெர்வசதெ விமான நிடையத்தில் 
விடுதடைப் புலிகள் நைத்திய தறசகாடைத் 
தாக்குதல் சபரும் அதிர்வடைகடள ஏறபடுத்தியது. 
யுத்தம் உக்கிரடமைந்தததால் அபிவிருத்தி 
நைவடிக்டககளில் சப ாதியக்  கவனம் 
செலுத்தவில்டை.

8. 2001 முதல 2004 ்வரை:

நிடற சவறறு  அதிக ா ர ம்  ச க ாண்ை 
ஜனாதிபதியும் சதர்ந்சதடுக்கப்படைப் பிரதமரும் 
சவவசவறு கடசிகடள பிரதிநித்துவப்படுத்திய 
இரடடை அதிகார டமய ஆடசிமுடறயின் கீழ 
இழுபறி அரசு உருவான காைம்.

ைஙகா முஸ்லிம் காஙகிரஸ் உறுப்பினர்கடள 
கூடைணிடய விடடு சவளிசயறறிவிடடு சஜ.வி.
பி.க்குஅரொஙகத்தில் கூடிய பதவிகடள வழஙக, 
ஜனாதிபதி ெந்திரிகா குமாரதுஙக, முயறசித்தார். 
இது பை மக்கள்முன்னணி எம்.பி.க்களுக்கு 
சகாபத்டத ஏறபடுத்தியது, அவர்களில் 
பதின்மூன்று சபர் எதிர்க்கடசிக்கு மாறினர். 
இதனால் அரொஙகம் தனது சபரும்பான்டமடய 
இழந்தது. எனசவ இைஙடகயில் 5 டிெம்பர் 2001 
அன்று மறறுசமாரு நாைாளுமன்றத் சதர்தல் 
நடைசபறறது. அதில் ரணில் விக்ரமசிஙக 
தடைடமயிைான கூடைணி சவறறிசபறறது. 
ரணில் பிரதமரானார், அசதெமயம் ெந்திரிகா 
ஜனாதிபதியாகத் சதாைர்ந்தார்.

2002, சபப்ரவரி 22 : சபார்நிறுத்த ஒப்பந்தம், 
சநார்சவயின் அனுெரடணயின்கீழ பிரதமர் 
ரணில் விக்கிரமசிஙகவுக்கும் மறறும் விடுதடைப் 
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புலிகளின் தடைவர் பிரபாகரனுக்குமிடையில் 
டகசொத்தானது. 2004 மார்ச 03 - கருணா என 
அடழக்கப்படும் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன், 
விடுதடைப்புலிகளின் தளபதி ,  தனது 
ஆதரவாளர்களுைன் தடைமடறவானார். 
புலிகளின் தாக்குதல் கிழக்கின் கடடுப்பாடடை 
மீண்டும் சபறறது. சமறகத்டதய நாடுகள் பிரதமர் 
ரணில் விக்ரமசிஙகவுக்கு நிதி உதவிகடள வழஙகி 
அவரது கரத்டத வலுப்படுத்த விரும்பின, 
ஆயினும் அரசியல் அதிகாரப் சபாடடியில் 
அவடர வீழத்த தருணம் பார்த்துக்சகாண்டிருந்த 
ஜ ன ா தி ப தி  ெ ந் தி ரி க ா  ந ா ட டி ன் 
சபாருளாதாரத்டதப்பறறிக் கவடைப்பைவில்டை. 
இருவருக்குமான இழுபறியின் கடைசியில் 
ஜனதிபதி ெந்திரிகா பாராளுமன்றத்டதத் 
தன்னிசடெயாகக் கடைத்தார் (07 சபப்ரவரி 2004).

9. 2004 முதல 2009 ்வரை:

‘ஜாதிக சிந்தனய’ என்ற நவீன மகா வம்ெத் 
சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையிைான தீவிர சபரின 
ஆதிக்கவாதம் வளர்த்சதடுக்கப்படடு உள்நாடடு 
யுத்தத்டத சவளிநாடுகளின் துடணயுைன் 
இனப்படுசகாடைடய நைத்தி முடிவுக்கு 
சகாண்டுவந்த காைம். (யுத்தமும் ஊழலும் மனித 
உரிடம மீறலும் உசெக்கடைத்டத அடைந்த காை 
கடைம் இது).

13வது பாராளுமன்றத் சதர்தல் ஏப்ரல் 2, 2004 
அன்று நடைசபறறது. ொன்றிஙக் தடைடமயில் 
புதிதாக உருவாக்கப்படை எதிர்க்கடசிக் 
கூடைணியான ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் 
கூடைடமப்பு (UPFA), 225 இைஙகளில் 105 
ஆெனஙகடளக் டகப்பறறி நாைாளுமன்றத்தில் 
மிகப்சபரிய குழுவாக மாறியது. சபாதியப் 
சபரும்பான்டம பைம் இல்ைாதசபாதும் அதுசவ 
ஆடசிடய அடமத்தது.6 ஏப்ரல் 2004-ம் திகதி, 
ஜனாதிபதி ெந்திரிகா குமாரதுஙக, புதிய 
பிரதமராகவும் , சுத ந்திர  முன்னணியின் 
தடைவராகவும் மஹிந்த ராஜபக்ெடவ நியமித்தார்.

2004 டிெம்பர் சுனாமியால் 30,000 க்கும் 
அதிகமான மக்கள் சகால்ைப்படைனர். சுனாமி 
நன்சகாடை நிதியில் சமாெடி செய்தாக மஹிந்த 
ராஜக்ெவுக்கு எதிராக வழக்கு சதாைரப்படைது 
எனினும் பின்னர் இவவழக்கு தள்ளுபடி 
செய்யப்படைது. 2005, ஆகஸ்ட 12. சவளிவிவகார 
அடமசெர் ைக்மன் கதிர்காமர் சகாழும்பில் 
ஸ்டனப்பர் தாக்குதைால் சகால்ைப்படைார். 2005 
நவம்பர் - அப்சபாடதய பிரதமர் மஹிந்த 
ராஜபக்ெ ஜனாதிபதித் சதர்தலில் சவறறிசபறறார். 
விடுதடைப் புலிகளுக்கும் மஹிந்த ராஜபக்ெவுக்கும் 
இடையிசைறபடை இணக்கத்தின் அடிப்படியில் 
விடுதடைப் புலிகளின் கடடுப்பாடடில் உள்ள 
தமிழப் பகுதிகளில் சபரும்பாைான தமிழர்கள் 
வாக்களிக்கவில்டை. 2006, ஜூடை 20, கிழக்குக் 
கடரசயார நகரமான திருசகாணமடைக்கு 

சதறசக மாவிைாறு என்ற இைத்தில் வான் 
கதவுகடள புலிகள் மூடினார்கள். இராணுவத்துைன் 
சமாதல்கள் சவடித்தன. 2006 ஆகஸ்ட - 2002 
சபார் நிறுத்தத்திறகுப் பிறகுவிடுதடை புலிகளும் 
அரொஙகப் படைகளுக்கும் இடையிைானமிக 
சமாெமான யுத்தம் மூண்ைது. 2006 அக்சைாபர், 
சஜனிவாவில் அடமதிப் சபசசுவார்த்டத 
சதால்வியடைந்தது.

2008, 2 ஜனவரி: சபார் நிறுத்தத்தில் இருந்து 
விைகுவதாக அரொஙகம் அறிவித்தது. 2008, 
செப்சைம்பர், புலிகளின் கடடுப்பாடடில் இருந்த 
கிளிசநாசசி மறறும் முல்டைத்தீவு மாவடைஙகளில் 
இயஙகிய அடனத்து ெர்வசதெ மனிதாபிமான 
முகவர் நிடையஙகடளயும் அவர்களது 
ஊழியர்கடளயும் வவுனியாவிறகு இைமாறறம் 
செய்ய அரொஙகத்தால் உத்தரவிைப்படைது. 2009 
ஜனவரி - விடுதடைப் புலிகளின் நிர்வாகத் 
தடைடமயகமாக பத்து வருைஙகளாக இயஙகிய 
கிளிசநாசசிடய அரொஙகப் படையினர் 
டகப்பறறினர்.2009, ஜனவரி 25, முல்டைத்தீவு 
ந க ர ம்  அ ர ெ ா ங க ப்  ப ட ை யி ன ர ா ல் 
டகப்பறறப்படைது. 2009 , சபப்ரவரி 12 , 
முல்டைத்தீவு சமறகுக் கடரசயாரத்தில் 12 
கிசைாமீறறர் நீளமான “பாதுகாப்பு வடளயம்” 
(“no fire zone” - NFZ ) ஒன்டற அரொஙகம் 
பிரகைனப்படுத்தி சபாதுமக்கடள தஙகள் 
பாதுகாப்பிறகாக அதறகுள் செல்லுமாறு அடழப்பு 
விடுத்தது.2009 சம 17 விடுதடைப் புலிகளின் 
அரசியல் பிரிவுத் தடைவர் பாைசிஙகம் நசைென் 
மறறும் புலிசதவன் உடபை பைர் சவள்டளக் 
சகாடிடய ஏறறி ெரணடைந்தனர், அவர்களில் 
நசைெனின் சிஙகள மடனவியும் இருந்தார். 
அ த ன் பி ன் ன ர்  அ வ ர் க ள் 
காணாமைாக்கப்படைனர். 2009 சம 19 வைகிழக்கில் 
புலிகளின் கடடுப்பாடடில் இருந்த கடைசிப் 
பகுதிடய இராணுவப் படைகள் டகப்பறறியடத 
அ டு த் து ,  வி டு த ட ை ப்  பு லி க ள் 
சதாறகடிக்கப்படைதாக அரொஙகம் அறிவித்தது. 
2009 ஆகஸ்ட - விடுதடை புலிகளின் புதிய 
தடைவர் செல்வராொ பத்மநாதன் இைஙடக 
அதிகாரிகளால் சவளிநாடடில் டவத்து டகது 
செய்யப்படைார்.

10. 2010 முதல 2014 ்வரை:

சவளிநாடடு முதலீடு, சவளிநாடடுக் கைன்கள், 
அரசின் கைன் முறி (sovereign Bond) ஆகியவறறின் 
மூைம் சமறபூசொன சபாருளாதார வளர்சசியும், 
(வணிக வர்க்கமும், அரசியல் வர்க்கமும் 
கூடடிடணந்து சதசிய வளஙகடள அபகரித்தும் 
அதி உசெ ஊழல் வழிமுடறகளாலும் செல்வம் 
திரடடும்) ஊழல் மிக்க குசரானி crony 
முதைாளித்துவத்தின் வளர்சசியும் சிஙகளப் 
சபரினவாதமும் புத்துயிர் சபறற காைம்.

முன்னாள்  இர ாணுவத்  தளபதியும் 
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ச த ா ல்வியடை ந் த  எ தி ரணி 
ஜனாதிபதி சவடபாளருமான ெரத் 
சபான்செகா டகது செய்யப்படைார்.

2010 ஜனவரி 26 - ஜனாதிபதி 
மஹிந்த  ர ாஜபக்ெ  மீண்டும் 
ஜ ன ா தி ப தி ய ா க த் 
சதர்ந்சதடுக்கப்படைார். 20 10 
செப்ைம்பர் - ஜனாதிபதி ராஜபக்ெ 
வரம்பறற முடறயில் ஜனாதிபதியாகப் 
சபாடடியிடுவதறகு அனுமதிக்கும் 
அரசியைடமப்பு மாறறத்திறகு 
பாராளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்தது. 
05 சம 2011, சபௌத்தக் கைாொர 
நிடையம் ஜனாதிபதி மஹிந்த 
ராஜபக்ெவினால் சகாழும்பு நகரில் 
ெம்புத்த சஜயந்தி மந்திரா வளாகத்தில் 
திறந்து டவக்கப்படைது. இஙகுதான் 
சப ாதுபைசெனாவின் ( B B S ) 
தடைடமயகமும் உள்ளது. 2012 மார்ச 
-  இறுதிக்கடைத்தின் சபாது 
இடழக்கப்படைதாகக் கூறப்படும் 
சபார்க்குறறஙகடள விொரிக்க 
இ ை ஙடகடய  வலியுறு த்து ம் 
தீர்மானத்டத ஐ.நா மனித உரிடமகள் 
சபரடவ ஏறறுக்சகாண்ைது. இந்த 
ந ை வ டி க் டக  த ன து 
இடறயாண்டமடயப் பறிப்பதாக 
இைஙடக கூறியது.2012 சம - ெரத் 
சபான்செகா - ஏழு ஆண்டுகளுக்கு 
சபாது பதவிக்கு சபாடடியிை தடை 
விதிக்கப்படடு .இரண்ைடர வருை 
சி ட ற வ ா ெ த் தி ன்  பி ன் ன ர் 
விடுவிக்கப்படைார். 07 சம 2012 
ச ப ா து ப ை  ச ெ ன ா 
ஆரம்பிக்கப்படைது. 28 ஜூடை 2012 
BBS தனது முதைாவது சதசிய 
மாநாடடை பண்ைாரநாயக்க 
ஞாபகார்த்த ெர்வசதெ மாநாடடு 
மண்ைபத்தில் நைத்தியது. அதன் 
பின்னர் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரானப் 
வன்முடற பிரதான சபாக்கானது. 
எவஙெலிகன் கிறித்தவர்களுக்கு 
எ தி ர ா ன  வ ன் மு ட ற க ளு ம் 
அதிகரித்தன.

11. 2015 முதல 2019 ்வரை:

மீண்டும் ஒருவடகயான இரடடை 
அதிகார டமய ஆடசிமுடறயின் கீழ 
இழுபறி அரசு உருவான காைம். 
(இக்காைப்பகுதியில் தீவிர சிஙகள 
சபரினவாதமும் crony குசரானி 
முதைாளித்துவத்தின் ஊழலும் 
ச த ா ை ர் ச சி ய ா க த் 
தடைவிரித்தாடியது. சபாருளாதாரம் 
மீண்டும் அடிவாஙகியது.)

காநதியின பயணம்

= மஞ்சுளா

்காந்தி மியூசியத்திலிருந்து
்காந்தி அவ�ரமகா் சவளி்ய கிளம்பிப ் ்பகானகார்
வழியில் அவறரக ் ண்டு ற் குலுககி்னன
இனசனகாருவர் அவரிடம் நலம் வி�காரித்்தகார்
்காந்தி ்தனது அறரயகாறடயுடன நடந்து ச�ல்லும் ் ்பகாது
ஒரு பிசற�க்காரன அவறர வணஙகினகான
ஒரு குழந்ற்த அவரது ச்பகாகற் வகாறயப ்பகார்த்து சிரித்்தது
ஒரு ்பணக்காரன ்தனது ரூ்பகாய் ் நகாட்றட அவரிடம் நீட்டி
்காந்தி உங்றள தினம் தினம்
நகான வழி்படுகி்்றன
அது உங்ளுககுத் ச்தரியுமகா? என்றகான
ஒரு கிழவி ்தனது ் ்பரபபிள்றள்ள்
்காந்தியின ் ற்த்றள எனனிடம் ் ்ட்கும் ் ்பகாது
என ் ணவர் சிற்ற ச�ன்ற அனு்பவத்ற்தயும் நிறனத்துப ்பகார்ககி்்றன
தியகாகி்றள ம்றந்து விட்டஇனற்றய உல்ம்
உங்றள மட்டும் ம்காத்மகா எனறு ச�கால்லி
ம்றக்காமல் இருககி்ற்்த என்றகாள்
ஒரு ் ம்யூனிஸ்ட் எதிரில் வந்து
்ப்த்சிங தூககு ் மறடயில் இருககும் ் ்பகாது
உங்ள் அகிம்ற� உங்ளுககு மட்டும்
்காவல் ் காத்து ச்காண்டிருந்்த்்த
அற்த இப்்பகாது தூககு ் மறடககு அனுபபிவிட்டல்லவகா
சவளி்ய வர்வண்டும்
அதுவும் அல்லகாமல் உங்ளுககு அனுமதி ச்காடுத்்தது யகார்?
என்றகான
்காந்திறய சுட்ட ் ்காட்்�
இப்்பகாது ஒரு ஆட்்டகாவிலிருந்து இ்றஙகி
்காந்தி இங்் வகாருங்ள் என்றகான
்பத்திரமகா் ஏறி ஆட்்டகாவில் ்பயணிக் கிளம்பிய
்காந்திறய ஆச�ரியமகா் எல்்லகாரும் ்பகார்த்துக ச்காண்டிருந்்தனர்
மறுநகாள் ் காந்தி ற்யில் துப்பகாககியுடன வந்து ச்காண்டிருந்்தகார்
்்காட்்�றவ ் காணவில்றல.
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2015 ஜனவரி 8 - உள்நாடடுப் சபாரின் சபாது 
நைந்ததாகக் கூறப்படும் அடடூழியஙகள் குறித்து 
சபாறுப்புக் கூறுவதாகவும் நிடறசவறறு அதிகாரம் 
சகாண்ை ஜனாதிபதி முடறடய நீக்குவதாகவும் 
உறுதியளித்து சபாடடியிடை டமத்திரிபாை 
சிறிசென ஜனாதிபதித் சதர்தலில் மஹிந்த 
ராஜபக்ெடவ சதாறகடித்தார்.2015 செப்சைம்பர் 
– 32 வருைஙகளில் தமிழ இனத்டதச செர்ந்த முதல் 
நாைாளுமன்ற உறுப்பினராக இராஜவசராத்தியம் 
ெம்பந்தன் பாராளுமன்றத்தில் எதிர்க்கடசிக்கு 
தடைடம தாஙகினார்.2018 அக்சைாபர் - பிரதமர் 
ரணில் விக்கிரமசிஙகவிறகுப் பதிைாக முன்னாள் 
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ெடவ பிரதமராக 
நியமித்த ஜனாதிபதி சிறிசென, பாராளுமன்றத்டத 
இடைநிறுத்தியதால் அரசியைடமப்பு சநருக்கடி 
ஏறறப்படைது. 2018 நவம்பர்-டிெம்பர் - 
ந ா ை ா ளு ம ன் ற த் டத க்  க ட ை த் த து 
ெடைவிசராதமானது என்று அரசியைடமப்பு 
நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. மகிந்த ராஜபக்ெ 
பாராளுமன்ற சபரும்பான்டமடயக் சகாண்ை 
அரொஙகத்டத அடமக்கத் தவறினார். திரு 
விக்கிரமசிஙக மீண்டும் பிரதமராகப் பதவிசயறறார். 
2019 ஏப்ரல் 21 ஈஸ்ைர் ஞாயிறு அன்று 
சதவாையஙகள் மறறும் சொடைல்கடளத் 
தாக்கிய இஸ்ைாமிய பயஙகரவாதிகளின் 
தறசகாடைத் தாக்குதல்களில் 35 0க்கும் 
அதிகமாசனார் சகால்ைப்படைனர்.

12. 2019 முதல 2022 (இன்று) ்வரை:

‘ஜாதிக சிந்தனய’ அடிப்படையில் இன 
வன்முடறடயத் தூண்டி மீண்டும் அதிகாரத்துக்கு 
வந்த குடும்ப ஆடசியின் கீழ மீண்டும் செழித்த 
c r o n y  குச ர ானி முதைாளித்துவத்தின் 
சகாரத்தன்டமயும் சகாவிட - 19 இன் பாதிப்பும் 
அரசியல் அனுபவமறற இராணுவ பின்புைம் 
சகாண்ை ஜனாதிபதியின் தன்னிசடெயான 
முடிவுகளும் நாடடின் அரசியல் சபாருளாதார 
சநருக்கடிடய சமலும் சமாெமாக்கி, முதல் 
தைடவயாக, வாஙகியக் கைடன திருப்பிச 
செலுத்த முடியாத நாைாக மாறறிய காைம்.

2019 நவம்பர் 16 - ஜனாதிபதித் சதர்தலில் 
முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ெவின் 
இடளய ெசகாதரர் சகாத்தபய ராஜபக்ெ 
ஜனதிபதி சதர்தலில் சவறறி சபறறார். 2020 
ஆகஸ்ட 05 - நாைாளுமன்றத் சதர்தலில் அதிபர் 
ராஜபக்ொ SLPP கடசி அதிகப் சபரும்பான்டமடயப் 
சபறறது.

27 ஜனவரி 2021, முதைாவது சகாவிட 19 
சதாறறு சநாயாளி இனம் காணப்படைார். 
ெூசப மாகாணத்டதச செர்ந்த 44 வயதான சீன 
சுறறுைாப் பயணி சதாறறு சநாய்களுக்கான 
சதசிய நிறுவனத்தில் அனுமதிக்கப்படைார்.

சகாவிட - 19 சதாறறுப் பரவல். சகாவிட - 19 
சதாறறு பரவியசபாது, முஸ்லிம் கிறிஸ்தவ 

ெ மூ க ங க ட ள ச  ச ெ ர் ந் த  ச க ா வி ட 
பாதிக்கப்படைவர்களின் உைல்கடள அைக்கம் 
செய்ய அரொஙகம் முதலில் அனுமதிக்கவில்டை. 
11 மாத இடைவிைாத சபாராடைத்தின் பயனாக 
அத்தடை தளர்த்தப்படைது.

சம 2021 இல் ஜனாதிபதி சகாத்தபய ராஜபக்ெ 
இரொயன உரஙகள் மறறும் பூசசிக்சகால்லிகளுக்கு 
எந்த தயாரிப்பும் இல்ைாமல் ஒசர இரவில் 
முழுடமயான தடைடய விதித்தார். எரிசபாருள், 
உணவுப்சபாருடகள் தடடுப்பாடுகளுைன், 
விடைவாசி உயர்வும் விண்டண முடடியது. 2022, 
மார்ச 15, ெஜித் பிசரமதாெ தடைடமயிைான மிகப் 
சபரிய எதிர்க்கடசியான ெமகி ஜன பைசவகய 
(SJB) யின் பல்ைாயிரக்கணக்கான ஆதரவாளர்கள், 
ஜனாதிபதி பதவி விைகக் சகாரி, ஜனாதிபதி 
அலுவைகத்திறகு முன்பாக ஆர்ப்பாடைஙகடள 
நைத்தினர். 2022 மார்ச 31 நூறறுக்கணக்கான 
எதிர்ப்பாளர்கள் ஜனாதிபதியின் தனிப்படை 
இல்ைம் அடமந்துள்ள மிரிொன, பஙகிரிவத்டத 
வீதியில் ஆர்ப்பாடைம் நைத்தினர். கூடைத்டதக் 
கடைக்க பாதுகாப்பு படையினர் கண்ணீர்ப்புடக 
மறறும் தண்ணீர் பீரஙகிகடள பயன்படுத்தினர்.
பத்திரிடகயாளர்கள் உடபை கிடைத்தடை 50 
சபர் காயமடைந்து மருத்துவமடனயில் 
அனுமதிக்கப்படைனர், சமலும் 45 சபர் டகது 
செய்யப்படைனர். ஒரு நாளின் பின்னர், டகது 
செய்யப்படை ஆர்ப்பாடைக்காரர்களுக்கு 
ஆதரவாக 300க்கும் சமறபடை ெடைத்தரணிகள் 
தானாக முன்வந்து மிரிொன சபாலிஸ் 
நிடையத்தில் ஆஜராகினர். 2022 ஏப்ரல் 9 
சகாழும்பில் பாரிய ஆர்ப்பாடைஙகள் 
இைம்சபறறன காலி முகத்திைலில் ‘சகாத்தா 
சவளிசயறு’ கிராமம் உருவானது. 2022.05.09 
எதிர்ப்பாளர்கள் மீது கருப்புத் திஙகள் 
தாக்குதல்கள். பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ெ தனது 
இராஜினாமா கடிதத்டத ஜனாதிபதியிைம் 
டகயளித்தார். 19 சம 2022 இைஙடக முதல் 
முடறயாக கைடனத் திருப்பிச செலுத்த இயைாத 
நாைாகப் பிரகைனப்படுத்தப்படைது. 09.06.2022 
பசில் ராஜபக்ெ நிதியடமசெர் பதவிடய 
ராஜினாமா செய்தார். 09.07.2022 ஜனதிபதி 
சகாத்தபயராஜபக்ெ நாடடைவிடடு ஓடினார்.21 
July 2022

இைஙடக ‘சுதந்திரம்’ சபறறபின்னர் இன்றுவடர 
நடைசபறற பிரதான ெம்பவஙகளும் சபாக்குகளும் 
ஓரளவுக்கு சமசை தரப்படடுள்ளது. இது இன்னும் 
பூர்த்தியாக்கசவண்டிய படடியைாகும். இதுவடர 
தரப்படை தரவுகளின் அடிப்படையில் 
இைஙடகயின் இன்டறய சபாருளாதார 
சநருக்கடிக்கானப் பிரதான காரணஙகடள 
அடுத்த இறுதி பகுதியில் நாம் பார்க்கைாம்.

- ததைாடரும்

கைட்டு்ரயாளர: க்பராசிரியர
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இன்டறயளவில், உைகத்தில் வாழும் 
ஏடழமக்கடள வடதத்துவரும் சநருக்கடிகளாக 
கடும் சபாருளாதார ஏறறத்தாழவு, சுறறுசசூழல்சகடு, 
தீவிரமான சதசியவாதம், நாடுகளுக்கிடைசயயான 
பனிப்சபார் ஆகியவறறிடனச சொல்லிைமுடியும். 
ஆனால் ,  இவறறிடனப்பறறிசயல்ைாம் 
கவடைப்பைாது ,  உைகம் பரபரப்பாக 
இ ய ங கி க் சக ா ண் டி ரு க் கி ன் ற து . 
ெமத்துவமின்டமயின் அதிகரிப்பால் ஏடழமக்கள் 
விளிம்பின் ஓ ர த்திறகு  தள்ளப்படடுக் 
சக ாண்சையிருக்கின்றனர் .  த கவல்கள் 
திரும்பியபக்கசமல்ைாம் வழிந்சதாடுகிறது. 
ச ந ா டி ப் சப ா ழு தி ல்  ப ண ம் 
பரிவர்த்தடனயாகிவிடுகிறது. ொடைகளில் 
சநரிெல்கள் ஒருபுறமிருக்க, வாகனஙகளின் 
எண்ணிக்டக  மடடு ம ல்ை ,  ச வ கமு ம் 
கூடிக்சகாண்சை சபாகிறது. இரயில்களும் 
விமானஙகளும் கூை சவகத்திலிருந்து தப்ப 
முடியவில்டை. விவொயத்திலும் குடறந்த 
காைத்தில் நிடறந்த மகசூடை எதிர்பார்க்கின்ற 
சபாக்கு; சநாயிலிருந்து உைனடியாகக் குணம் 
அடைந்திடுகிற ஆஙகிை மருத்துவத்திடன 
நாடுவது என்பது அதிகரித்துவருகிறது. உணவிலும் 
‘பாஸ்ட புட”. உயர்கல்வியிலும் கூை, ஒசரசநரத்தில் 
பை வகுப்புக்களில் செர்ந்து படிக்கிற வெதி 
வ ந்துவிடைது .  ஆன்டைனில் ஆர்ைர் 
செய்தாலும்ெரி, சகாரிக்டகப் சபாராடைமாக 
இருந்தாலும்ெரி, எஙகும் எதிலும் உைனடித்தீர்வு 
கண்டிை சவண்டும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு 
கூடிக்சகாண்சை சபாகிறது. இவறறிறசகல்ைாம் 
காரணமாக இருப்பது, உைனடிநுகர்வு எனும் 
கைாசொரம் சவகமாகப்பரவிவருவதுதான். வரவர 
அரசியலில் வன்முடறயானது கண்கவர் மிகுந்த 
காடசியாக மாறறப்படுவதறகும், ெமூகத்தில், 
மக்களுக்கிடைசய சவறுப்பரசியைானது 

கடடுனர

நிகழ அய்க்கண்
ayykan1960@gmail.com

 வன்முறை சூழ் உலகு

விடதக்கப்படடுக் சகாண்சையிருப்பதறகும் 
பின்சன சமறசொன்ன ”உைனடி” க்கு 
முக்கியப்பஙகிருக்கிறது. .  இந்த உைனடி 
நுகர்வுக்கானவறடறசயல்ைாம் சதடவக்கு 
அதிகமாக உறபத்திசெய்து மக்களிைம் 
பரவைாக்கும் விதமாக, ெந்டத - மதம் – ஊைகம் 
– டிஜிடைல் மயம் – ெமூக ஊைகஙகள் – 
கல்விநிறுவனஙகள் உள்ளிடைடவகள் சுழன்று 
சுழன்று இயஙகிக்சகாண்சையிருக்கின்றன.

சகளிக்டக – நுகர்வு – செடவ - சதாைர்பு - 
தகவல் ஆகிய யாவுசம தனிநபர்களின் 
விருப் ப த் தி ற கு  மு க் கி ய த்துவமளித் சத 
செயல்படுகின்றன. இதனால் ,  ‘சபாது ’ 
என்பதடனசயா, ‘காத்திருப்பு’ என்பதடனசயா 
இவர்களால் ஏறறுக்சகாள்ள மனமிருப்பதில்டை. 
இதனடிப்படையில் பார்க்கும்சபாது, வரவர 
நிதானம் அருகி வருவதடனசய காணமுடிகிறது. 
ஒவசவாரு தனிநபரிைமும் இப்படியாக 
ஏறபடுகின்ற மாறறமானது, ெமூகம் முழுடமக்கும் 
ச க ா ஞ ெ ம் சக ாஞ ெ ம ா க  ப ர வ ை ா கி க் 
சகாண்சையிருக்கின்றன.

 ஒருவர் என்ன வாஙக சவண்டும்; யாரிைம் 
சநெஙசகாள்வது; யாருக்கு வாக்களிக்கசவண்டும்; 
எதடன உடசகாள்ளசவண்டும் எனவாறு 
ஊைகஙகள் தினந்சதாறும் மக்களிடைசய 
கடைடமத்துக் சகாண்சையிருக்கின்றன. 
இந்தியாவின் ெமூக – சபாருளாதாரத் தளமானது 
மி கு ந் த  ஏ ற ற த் த ா ழ வு க ளு ை ச ன ச ய 
இயஙகிவருகின்றது. இதறசகறபசவ ஒவசவாரு 
த னி ம னி த னு ம்  ஏ ற ற த் த ா ழ வு க ட ள ச 
சுமந்துசகாண்டு வாழந்து வருகின்றான். ஆனால், 
ெந்டதயில் விறபடனக்கு வந்திருக்கும் ஒவசவாரு 
நுகர்வுப் சபாருடளப்பறறிய விளம்பரமும், 
எந்தஒரு ஏறறத்தாழவிடனப் பறறியும் 
சபாருடபடுத்துவதில்டை. அடனவடரயும் 

ெோதி, ம்தம், ேலதுெோரி அனடயோள அரசியல், வ்தர்்தல் யோவுவம மக்கனளப்பிளவுபடுத்தி 
அதிகோரம்சபே நினைக்கிேது. ெநன்த, ஊடகஙகள் யோவுவம மு்தலில் பரேலோகிேது அ்தன்பின் 

நுகர்வேோரோகிய மக்கனள பிளவுபடுத்தி ்தைது அதிகோரத்ன்த நினலநிறுத்திக்சகோள்கிேது
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ெமமாகப்பாவிக்கிற விளம்பரமானது பார்க்கிற, 
சகடகிற, படிக்கிற பைடரயும் பாதிக்கசவ 
செய்கிறது. அப்படி பாதிக்கின்றசபாழுது, 
சபாருளாதார வெதி சகாண்ைவர், அப்சபாருளின் 
மீது விருப்பஙசகாண்டு உைசன வாஙகிை 
முடிகிறது. சபாருளாதார வெதியறறவர் தவடண 
முடறயில் அல்ைது கைன்வாஙகி, அப்சபாருளிடன 
வ ா ங கி  த ன து  வி ரு ப் ப த் தி ட ன 
நிடற சவ றறி க்சக ாள்கின்ற ா ர் .  இங சக 
சபாருளானது விறபடன செய்யப்படடு 
விடுகிறசதன்றாலும், சபாருளாதார வெதியறறவர் 
மடடும் அதறசகறப கைனாளியாகிறார் . 
வெதிபடைத்சதார் மறறும் வெதியறறவரிடைசய 
விறபடன செய்யப்படுகிற அப்சபாருள்களானது, 
ஒருவித நுகர்வுசெமநிடைடய ஏறபடுத்திவிடுகிறது. 
இ ரு ந் த ச ப ா திலும் ,  அவ ர் களிடைச ய 
நுகர்வுசெமநிடையும் யதார்த்தமும் சவறுசவறாக 
இ ரு ப் ப ட த ப் ப ா ர் க் க மு டி யு ம் . 
தனிநபர்களுக்கிடையில் நிைவும் சபாருளாதார 
ஏ ற ற த் த ாழவுகடள எல்ைாம்  ம ற ந்து , 
அதறகுப்பதிலியாக நுகர்விடன இடடு 
நிரப்பிடுவதானது. சபாலிச ெமநிடைக்சக 
வழிவகுக்கும் .  வெதியறறவர் நுகர்வில் 
விருப்பஙசகாண்டு சமலும்சமலும் சபாருடகடள 
வாஙகிக்குவிக்கும்சபாது, கைன்பாரம் தாஙகாமல் 
சநருக்கடிக்குள் சிக்கி துவண்டுவிடுவார். 
இதிலிருந்து, நுகர்வானது, எப்சபாதுசம 
சபாருளாதாரத்தின் சமைடுக்கிலிருப்பவர்களுக்கு 
அடிபணிவதாகவும், அதுசவ, சபாருளாதாரத்தின் 
கீழடுக்கிலிருப்பவர்களின் மீது அதிகாரம் 
செலுத்துவதாகவும் இருப்படத புரிந்துசகாள்ள 
முடியும்.

ெமூகத்தின் கீழடுக்கிள் அதிகாரமறறு 
இருப்பவர்கள், வர்ணத்திறகு அப்பாறபடைவர்கள், 
இந்துமதம் ொர்ந்த நடைமுடறகடளப் 
பின்பறறுவதும் கூை. நுகர்விடனப்சபான்றதுதான், 
சவளியிலிருந்து பார்ப்பதறகு இந்துமதம் 
அடனவருக்குமானது என சபாலியான பிம்பம் 
கடைடமக்கப்படடிருக்கிறது .  ஆனால் , 
யதார்த்தத்தில் அப்படியில்ைாமல் பார்ப்பனர்கசள 
முழு அதிகாரத்திடனயும் சகாண்டுள்ளனர். 
ெ ாஸ்திரஙகளின்படி ,  ந ால்வர்ணத்தில் 
சமலிருப்பவர்கள் அதிகாரமுடையவர்களாக 
இ ரு க் கி ன் ற ன ர் .  வ ர் ண த் தி ன் 
கீழடுக்கிலிருப்பவர்கள் அடிடமநிடைக்குத் 
தள்ளிடவக்கப்படுகின்றனர். ொதிகளின் 
சகார்டவயாக இருக்கின்ற மதமானது, முதலில் 
நான்கு வர்ணஙகளாகப் பிரிகிறது. பிறகு ஒவசவாரு 
வர்ணமும் பைொதிகளாக பிரிக்கப்படடிருக்கிறது. 
இன்னும் கூடுதைாகச சொல்ைப்சபானால், 
வர்ணத்திறகுள் வராத மக்கடளயும்கூை 
தீண்ைாதவர்களாக ஆக்கி டவத்திருப்பது 
மடடுமின்றி, பைவித ொதிகளாகவும் பிரித்துடவத்து 
அைக்கி ஒடுக்கி அதிகாரம் செலுத்தி வருகிறது. 
நல்ைசவடளயாக, ஒருகாைகடைத்திறகுப்பிறகு 

புதிதாகச ொதிகள் ஏதும் உருவாக்கப்பைவில்டை. 
அப்படியிருந்திருந்தால், இன்னும் ைடெக்கணக்கில் 
ெ ாதிகள் உருவாக்கப்படடு நிடைடம 
சமாெமாகியிருக்கும்.

நுகர்வும் ெரி, கைவுளும் ெரி இரண்டுசம 
உறபத்தி செய்யப்படைப்சபாருடகசள . 
இரண்டிலுசம நுகர்வின் அளவிறசகறப சதடவ 
கூடிக்சகாண்சை சபாகிறது. இரண்டுசம 
அடையாளத்திறகுத்தான் முன்னுரிடம தருகிறது. 
ெமூக ஊைகஙகளில், பயன்படுத்துசவார் 
எ ந் த சவ ாரு ச  ச ெ யடை சசெ ய் த ாலும் 
அந்நிறுவனஙகளுக்கு ைாபம் கூடுவதுசபாை 
வ ழி ப டு ச வ ா ர்  எ ந் த ச வ ா ரு 
வழிபாடடுக்கூைத்திறகுள் நுடழந்தாலும், அல்ைது 
எந்த ஒருசசெயடைச செய்தாலும், அத்தைத்திறகு 
ைாபமும் சதடவயும் கூடிவிடுகிறது.

மனிதர்கள்-கால்நடைகள்- மரஙகள்- 
செடிசகாடிகள் யாவுசம இயறடகயிலிருந்து 
பிரித்தறிய முடியாதடவயாகும். இருப்பினும் 
இ ட வ க ள் ய ா வு ம்  ம னி த னி ன் 
விருப்பத்திறசகாப்பசவ வளர்க்கப்படுவதும் 
அழிக்கப்படுவதுமாக இருக்கின்றது. இயறடகயில் 
பைன் – பயன் தருவது வளர்க்கப்படுவதும், 
பயனறறது அழிக்கப்பப்படுவதுமாய் இருக்கின்றது. 
இந்துமதமும்ெரி, கார்ப்பசரடடுகளும் ெரி, 
எப்சபாழுதுசம அவர்களுக்கு பயன்தரத்தக்கடத 
மடடுசம வளர்சதடுக்கின்றனர். பயனறறடத 
அழித்துவிடுகின்றனர் அல்ைது ஒதுக்கிடவத்து 
விடுகின்றனர். இயறடகடய முழுடமயாக 
பாதுகாக்கவில்டைசயனில், அதனால் உருவாகும் 
சுறறுசசூழல்சகடுகள், மாசு, வறடசி, சவள்ளம் 
ப ற றியும் ,  இ தன்சப ாருடடு  ஏ ற படும் 
உணவுப்பறறாக்குடற, பசி, பஞெம், படடினிசொவு 
ப ற றி யு ம்  மு த ை ா ளி த் து வ த் தி ற சக ா , 
ம த வ ா தி க ளு க் சக ா  ஒ ரு  து ளி  கூ ை 
க வ ட ை யி ரு ப் ப தி ல் டை .  ஆ ன ா ல் , 
இக்சகாடுந்துயரிடன அனுபவிப்பவர்கள் மடடும் 
காைஙகாைமாக ஏடழகளாகசவ இருக்கின்றனர்.

ஜனநாயகமானது ெம உரிடமக்கு வழிவகுக்கிறது. 
முதைாளித்துவசமா ெமத்துவமின்டமக்கு 
வித்திடுகிறது .  இன்டறயக்காைமானது , 
ஜ ன ந ா ய க த் டத ப் ப லி ச க ா டு த் து 
ெந்டதடயக்காப்படத சநாக்கமாகக்சகாண்ை 
காைமாகும். ெந்டதப்சபாருளாதாரமானது, 
இ ய றடகயிலிரு ந்து ம் ,  ஏட ழ ம க் களின் 
உடழப்பிலிருந்துசம தன்டன உருவாக்கி 
பைப்படுத்திக்சகாள்வதாக இருந்துவருகின்றது. 
சமலும், குடிமக்கடள நுகர்சவாராகக் கருதுவது 
மடடுமின்றி, அவர்கடள அரசியல் வாழவிலிருந்து 
விைக்கி, முறறிலுமாக சதாழில்முடனசவாராக 
(பார்டவயாளராக) மாறற முயறசிக்கிறது. 
வாழவாதாரம் சவண்டி நிறகும் ஏடழமக்கள் 
தஙகளது சவடைவாய்ப்பிறகாகவும், இழந்துசபான 
ஜனநாயக  உரிடமகடள மீடசைடுக்க 
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ஒவசவாருமுடறயும் சபாராடும் சபாது, 
இயறடகடயப்சபாை அதடன அைக்கி 
ஒடுக்கிடுவது மடடுமல்ைாமல், இவர்கசளல்ைாம் 
வளர்சசிக்கு எதிரானவர்கள் என முத்திடரக்குத்தி 
அழிக்கவும் தயஙகுவதில்டை.

சதெத்தின் நைன் கருதி கல்வியானது, 
விமர்ெனப்பார்டவ; தகவல்கடள குடிமக்களுக்கு 
உறுதிசெய்வது; ெமூக நீதியிடன கடைபிடிப்பது 
அவசியம். ஆனால், இன்டறய ெந்டதமயக்காைத்தில் 
கல்வியானது, ெமூகநைனுக்கும், ைாப சநாக்கிறகும் 
இ ட ை யி ை ா ன  ச ப ா ர ா ட ை ம ா க 
மாறிவிடடிருக்கிறது. கல்வியில் தனியார்மயம் 
அதிகரிக்கும்சபாது, மாணவர்களிடைசய 
விமர்ென சநாக்குைன் கூடியப் பார்டவ 
அறறுப்சபாகிறது .  விமர்ெனப்பார்டவ 
அறறுப்சபாவதினால், கூைசவ ஜனநாயகமும் 
ச க ள் வி க் கு றி ய ா கி வி டு கி ற து .  அ து 
மாத்திரமில்ைாமல், வியாபார சநாக்கும் தீவிரம் 
சபறறுவிடுகிறது. கல்வியில், சபாதுத்தன்டமடய 
- விமர்ெனப்பார்டவடய புறந்தள்ளிவிடடு, 
வைதுொரி அடையாள அரசியல் கருத்தியலும், 
வணிகநைனும் புகுத்தப்படும்சபாது, அஙசக, 
ெந்டதக்கும் வைதுொரி அடையாள அரசியலுக்கும் 
சவறுபாைறற நிடை உருவாகிவிடுகிறது. ெந்டதயும், 
வ ைது ெ ா ரி  அடைய ாள  அ ர சி யலும் 
ெமத்துவமின்டமக்கான ஊறறுக்கண்ணாகும்.

பணமதிப்பிழப்பி ற க ான  க ா ை த்டத 
ெறறுத்திரும்பிப் பார்த்சதாசமயானால், டிஜிடைல் 
மயம் குறித்த உடரயாைல்கள் இந்தியாவில் 
அதிகரித்து வந்திருப்பதடன கவனித்திருக்கமுடியும். 
வஙகி, நிதிநிறுவனம் ொர்ந்த துடறகள் சமலும் 
அ தி க ா ர மு ள் ள ட வ க ள ா க 
மாறறமடைந்திருக்கின்றன. கல்வியில் டிஜிடைல் 
ம ய ம ா ன து ,  க ல் வி த் சத ா ழி ல் நு ட ப 
நிறுவனஙகளுக்கும், சபாருளாதார ரீதியில் 
சமைடுக்கில் இருப்பவர்களுக்குசம அதிகளவில் 
பயனளித்திருக்கிறது. சிறு மறறும் குறு வியாபாரிகள் 
பணப்பரிவர்த்தடன எனும் பிரசசிடனயால் 
மிகவும் பாதிப்படைந்து வருகின்றனர். அரசியலில், 
டிஜிடைல் மயமானது, அதிகாரத்திலுள்ளவர்கள் 
மக்கடள திறடமயாகக் டகயாளுவதறகும், 
சிறுபான்டமயினர்கடள ஒதுக்கிடவக்கின்ற 
துருவப்படுத்தும் அரசியலுக்கும், சதர்தல் 
வியூகத்திறகும், பயனளிப்பதாகி வருகிறது. 
இந்தியாவில் 90 ெதவீதத்திறகு சமைான மக்கள் 
அடமப்புொரா பணியில் இருந்துவரும் நிடையில்; 
வஙகிகளின் கிடளகள் கிராமப்பகுதிகளின் 
அருகாடமயில் இல்ைாதசபாது; இன்னமும் 
கி ர ா ம ங க ள்  ச த ா று ம்  இன்ை ர் சந ட 
செடவயளிக்கப்பைாத சூழலில்; டிஜிடைல் 
வழியாக, அரசு செடவகள் மறறும் மானியஙகடள 
ச ப று வ த ற கு  க டு ம்  ச ந ரு க் க டி ட ய 
ெந்திக்கசவண்டியிருப்படத பார்க்கமுடிகிறது. 
டிஜிடைலின் எல்டையானது இடளஞர்கடள 
குறிடவத்து சூதாடைம், விடளயாடடு, என 

ச ம ா ெ டி க ளி ன்  ட ம த ா ன ம ா க 
விரிவடைந்திருக்கின்றது.

சபாதுவாக, ஊைகஙகளானது சபரும்பாலும் 
தனியார்வெசம இருக்கின்றது. அவவாறு 
இருப்பதன் காரணமாக, ஒருபக்கம், கடடுப்பாைறற 
தவறான தகவல் பரவலுக்கும், எசதசெதிகார 
ெக்திகள் எழுவதறகும், வழிவகுப்பதாக இருப்பது 
மடடுமல்ைாது, அவர்களுைன் செர்ந்துசகாண்டு 
மக்களிைம் அதிகா ரஞசெலுத்துவதாக 
இ ரு ப் ப ட த யு ம்  ப ா ர் க் க மு டி கி ற து . 
இன்சனாருபக்கம், பயன்படுத்துசவார்களிைம் 
ஈரிடணயான (BINARY) சிந்தடனமுடறக்கு 
வித்திடுவதாகவும் இருக்கின்றன.

 ெமூக ஊைகஙகள், கல்வி நிறுவனஙகள் 
சபாதுசவளிகள் வடர, திரும்பியப் பக்கசமல்ைாம் 
சபாதுமக்கடள கண்காணிப்புக்கு உடபடுத்தவும், 
இராணுவத்டதப் சபான்று ஒரு ஒழுஙகுக்கு 
உடபடுத்தவும் செய்கிறது. முகநூல், டவிடைர், 
இன்ஸ்ைாகிராம், வாடஸ்அப் உள்ளிடைடவகள் 
தன்பஙகிறகு கண்காணிப்பது மடடுமின்றி, 
பயனாளர்கள் பயன்படுத்தும் ஒவசவாருவரின் 
தகவல்கடளயும், உள்ளைக்கத்திடனயும், தனது 
ைாபத்திறகு பயன்படுத்திக்சகாள்கிறது. செய்தி 
- சதாடைக்காடசி ஊைகஙகளில் பிரசுரிக்கப்படுகிற, 
அல்ைது ஒளிபரப்பப்படுகிற  அல்ைது 
காடசிப்படுத்தப்படுகிற யாவறறிறகும் பணம் 
சகாடுத்துதான் நுகர்கிசறாம் .  ஆனால், 
அவர்களினது விருப்பத்டத மக்கள்மீது 
திடைமிடடு திணித்து ஏறறுக்சகாள்ளசசெய்வது 
அல்ைது நம்டம இழுத்துசசெல்வதாக இருப்பது 
எந்த வடகயில் நியாயம்? ைாபம் மடடும் 
ஊைகஙகளுக்கு; திணிப்பு மடடும் வாெகர்களுக்கா? 
ஊைகஙகள் யாவுசம ஒசரசநரத்தில் இரண்டிறகும் 
சமறபடை வழிகளில் வருவாடயப்சபறுவதாக 
இருப்பதில்தான் அதன் அதிகாரமும் சூழசசியும் 
அைஙகியுள்ளது.

இ று தி ய ா க ,  ஒ ன் டற ச செ ா ல் லி 
முடித்துக்சகாள்ளைாம். அதாவது, ொதி, மதம், 
வைதுொரி அடையாள அரசியல், சதர்தல் 
யாவுசம மக்கடளப்பிளவுபடுத்தி அதிகாரம்சபற 
நிடனக்கிறது. ெந்டத, ஊைகஙகள் யாவுசம 
முதலில் பரவைாகிறது அதன்பின் நுகர்சவாராகிய 
மக்கடள பிளவுபடுத்தி தனது அதிகாரத்டத 
நிடைநிறுத்திக்சகாள்கிறது என்பதுதான் அது.

ெமூகத்தில், ஒருபக்கம் பிளவுபடுத்துகிற 
அரசியைானது ஆழமாக சவறூன்றி வருகிறது. 
இன்சனாருபக்கம் சபாருளாதாரத்தில் 
ெமத்துவமின்டமயானது விரிவடைந்துசகாண்சை 
வருகிறது. இவவிரண்டிடனயும் செர்த்து 
எளியமக்கள் மீது அன்றாைம் திணிக்கப்படும்சபாது, 
அது வன்முடறடயத்தவிர சவறு என்னவாக 
இருக்கமுடியும்?

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர
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அம்டம மணிசமகடை மனக்கண்ணில் 
சதான்றியசபாது நாம் புதுக்சகாடடை- 
விராலிமடைப் பாடதயில் 16 கி.மீ. தாண்டிச 
சிறறன்னவாெலில் இருந்சதாம்.

“சதன்னிந்தியாவின் அஜந்தா  ொர் , 
சிறறன்னவாெல்! இஙகு 1919ல் சுவர் ஓவியஙகடளக் 
கண்ைவர் சகாபிநாதன். பாண்டிசசெரியில் 
அப்சபாது வாழந்து வந்த பல்ைவர் காை கடை- 
வரைாறறு ஆய்வாளர் முசயா தூப்ராய் (பிசரஞசு)
என்பவருக்கு அவர் தகவல் தந்தார். சிறறன்னவாெல் 
சுவர் ஓவியஙகளின் சபருடமடய உைகுக்குத் 
சதரிவித்தவர் அந்தப் பிசரஞசுக்காரர் தான்! 
கி.பி.10-ம் நூறறாண்டு வடர சிறறன்னவாெல் மிகப் 
சபரிய ெமண டமயமாகத் திகழந்திருக்கிறது!” 
என்றார் நமது புதுக்சகாடடை நண்பர் ந. 
ராமய்யா.

வைக்கு-சதறகான குன்றின் நடுவில் கிழக்கு 
முகத்தில் அடமந்திருக்கும் இயறடகயான 
குடகயின் சபயர் ஏழடிப்படைம். அஙகு ெமண 
முனிவர்கள் தஙகி இருந்தார்கள். சமறகுப்பகுதியில் 
இருந்து குன்றின் மீசதறி குடக வாயிலின் ஏழு 
படிக்கடடுகடளக்கைந்து குடகயின் உள்சள 
சபாசனாம். 17 வழு,வழு கறபடுக்டககள் 
காணப்படைன. “அறிவர் சகாயில்” என்று 
அடழக்கப்படும் ெமணக் சகாயில் ஒன்றும் 
உள்ளது.

குடக ஓவியஙகள் ஆசீவகத் துறவிகளுடையது 
என்றும் ெமண ெமயத்தினருடையது என்றும் 
இருசவறுபடை கருத்துகள் உள்ளன. தஞடெத் 
தமிழப் பல்கடைக் கழகத்தின் இைக்கியத் துடறத் 
தடைவராகவும், சபராசிரியராகவும் பணியாறறிச 
ெமீபத்தில் இயறடக எய்திய சபராசிரியர் க. 
சநடுஞசெழியன் ஓவியஙகளில் உள்ள மூன்று 
ஆண்கள் குளத்தில் நீராடுவது சபால் 

காணப்படுவதாலும், தடைமுடிடய நன்கு 
வளர்த்திருப்பதாலும் ெமணத் துறவுசநறிக்கு 
முரண் என்பதால் இடவ ஆசீவக ஓவியஙகள் 
தான் என்று கூறியுள்ளார்.

அன்னவாயில் என்பது மருவி ̀அன்னவாெல்’ 
என்று அடழக்கப்படுகிறது .  முறபகுதி 
சிறறன்னவாெல். இரண்டு ஊர்களும் சுமார் 2000 
ஆண்டு பழடமயானடவ என்று சொல்கிறார்கள். 
வைசமாழிச சொல்ைான “சித்தானம் வாெஹ’ 
என்பதிலிருந்து இப்சபயர் வந்தது என்பது 
ஆய்வாளர்கள் கருத்து. “துறவிகள் இருப்பிைம்” 
என்று அதறகுப் சபாருள் திருநாவுக்கரெரின் 
திருத்தாண்ைகத்தில் “அண்ணல் வாயில்’ என்ற 
சபயர் உள்ளது!

கைடுவாயர ை்மநீககி வயன்்ன யாட்வகைாள்
கைண்ணுைகலான் நண்ணுமி்டம அண்ணல் வாயில்
வநடுவாயில் நி்றவயல்சூழ் வநய்ைல் வாயில்
நிகைழ்முல்்ல வாயிவலாடு ஞாழல் வாயில்
மடுவாரவைன் மது்ரநகைர ஆல வாயில்
மறிகை்டல்சூழ் புனவாயில் மா்டம நீடு
கு்டவாயில் குணவாயி லான வவல்லாம
புகுவா்ரக வகைாடுவி்னகைள் கூ்டா வன்கற.
(திருநாவுககைரசர கைவாரம ஆறாம திருமு்ற:06.071 

-7)

“வாயில் என்ற சபயர்ச சிறப்பு வாய்ந்த 
ஊர்கடளசயல்ைாம் வியந்து அவறறில் 
புகுசவாடரக் சகாடுவிடன சூழாது!”என்று 
திருநாவுக்கரெர் சுவாமிகள் சபாறறிப் புகழந்தடத 
வாய்விடடுப் பாடிசனாம்.

“எழுத்தாளசர.. அன்னவாயில்.. ஆைவாயில் 
எல்ைாம் சுறறுகிறீர். சபளத்தம் என்பதால் காவிரி 
தீரத்து மணிசமகடைக்குப் புறக்கணிப்பா? என் 
க ா ப் பி ய த் தி லு ம்  ெ ம ண ம் 
சொல்ைப்படடிருக்கிறசத?” என்று சபாய்க் 

13

ச்தோடர்

தைாசு ஷயாம் 
shyamtv@gmail.com
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சகாபம் காடடினாள் அம்டம மணிசமகடை. 
“ஆத்தாடி” என்று பதறிப் சபாசனாம். ெமணப் 
பயணசம தடையாய சநாக்கம்.. எனினும் 
சபளத்தமும் டெவமும் நமக்கு உவந்தடவசய 
என்று ொந்தப்படுத்திசனாம்.

்காவிரிப்பூம்படடினத்தில் இருந்து சதறசக 
30 “சயாெடன”தூரத்தில் ஈழ நாடடில் இருந்தது 
மணிபல்ைவம் தீவு. ெமணக் காப்பியமான 
சிைப்பதிகாரக் சகாவைனின் குைசதவடத 
கைைரசி மணிசமகைா. திரவியம் சதடித் 
திடரகைசைாடும் வணிகர்கடளக் காக்கும் 
சபருஙகைல் சதய்வம் அவள். வணிகப் 
பரம்படரயின் மூத்தவர் ஒருவர் ஒருமுடற 
கைசைாடிச செல்டகயில் மரக்கைம் உடைந்தது. 
அப்சபாது மணிசமகைா சதய்வம் காத்துக் 
கடரசெர்த்தால். தனக்கும், மாதவிக்கும் பிறந்த 
சபண் மகவுக்கு “மணிசமகடை” என்று சபயடர 
டவத்தான் சகாவைன்.

எம குலவைய்வப் வ்பயர ஈஙகு இடுகை’ என..
அணி கமகை்லயார ஆயிரம கைணி்கையர,
“மணிகமகை்ல” என வாழ்த்திய ஞான்று..
 (சிலப்்பதிகைாரம:அ்்டககைலக கைா்ை)

“எழுத்தாளசர..

ெமணம் வளர்த்த மதுடரயில் சபௌத்தமும், 

டெவமும், இன்ன பிறவும் தடழத்சதாஙகின. 
என்டனப் பாடிய சீத்தடைச ொத்தனார் மதுடரக் 
கூைவாணிகன். (கூைம் - நவதானியம்) . 
கண்ணீசராடுசதாைஙகிய காப்பிய அறிமுகம் 
என்னுடையது. மதுடரயில் என் தந்டத சகாவைன் 
மறறும் சபரிய தாயார் கண்ணகி அடைந்த 
சொகம் குறித்து என் அம்மா மாதவி சொல்லியது 
சகடடு அத் துயரத்சதாடு ஒன்றிக் குழந்டதயாக 
நான் கண்ணீர் வடித்சதன். அடதப் பார்த்த 
கணத்திலிருந்சத ஆைலும் பாைலும் கூடிய 
கணிடக வாழவு முடறயில் இருந்து என்டன 
விடுவித்தாள் என் தாய். அக் கணசம தவ 
வாழக்டகக்கு உரித்தவள் ஆக்கப்படசைன் நான்!” 
என்று துவஙகினாள் அம்டம மணிசமகடை.

அசொதர நாடடு மன்னன் இரவிவன்மன்-
அமுதபதிக்குப் பிறந்த சபண் இைக்குமி. 
இைக்குமியின் கணவன் இராகுைன். திடடிவிைம் 
என்னும் பாம்பு தீண்டி அவன் மரணித்தான். 
எனசவ இைக்குமி அவசனாடு தீக்குளித்து இறந்து 
சபானாள். சவசறாரு பிறவியில் இருவரும் 
மணிசமகடை-உதயகுமாரனாகப் பிறந்தனர். 
அரசிளஙகுமரன் உதயன் மணிசமகடை மீது 
டமயல் சகாண்ைான். கணிடகயார் குைத்தில் 
பிறந்த மணிசமகடை தவ வாழக்டகக்குத் தயார் 
செய்யப்படைாள்.

“நான் புகார் வந்துள்சளன் என்ற செய்திடயக் 
சகள்விப்படடு விடரந்து வந்தான் உதயன். அவன் 
சதசராலி சகடடு அவனிைமிருந்து தப்ப 
சொடைவனப் பளிஙகடறயில் புகுந்து மடறந்து 
சகாண்சைன். “எத்திறத்தாள்நின் இளஙசகாடி? 
உடர!” என்று என் சதாழி சுதமதியிைம் உதயன் 
சகடைது என் செவிகளில் விழுந்தது. “ஊழதரு 
தவத்தள்.. ொப ெரத்தி காமற கைந்த வாய்டமயள்” 
என்று சுதமதி எவவளசவா எடுத்துக் கூறியும் 
அவன் சகடகவில்டை. “கறபு இைள்.. நல்தவ 
உணர்வு இைள்.. வருணக் காப்பு இைள்.. 
சபாருள்விடையாடடி”என்று கணிடகயர் 

சிற்றன்்னவாெல் ெம்ணர் படுரக

மணி்மகலா கடல் ச�யவம்

சிற்றன்்னவாெல்



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 டி
சம
்பர்
 2
02
2

96

வ ாழடவ  இ கழ ந்து  என்  ப ாடடி 
சித்திராபதிடயக் சகாண்டு என்டன 
அடைந்சத தீருசவன் என்று சூளுடரத்துப் 
புறப்படைான் உதயன்!” என்று வருந்தினாள் 
அம்டம.

உதயகுமாரன் தன்டன விரும்புகிறான் 
என்பது பாடடி சித்திராபதி சொல்லி 
ஏறகனசவ மணிசமகடைக்குத் சதரியும். 
அ ப் சப ா ழு ச த ல் ை ா ம்  அ வ ளு க் கு 
உதயகுமாரடனக் குறித்து காதல் எண்ணம் 
சதான்றியதில்டை. ஆனால் தன்டனக் 
குறித்துக் சகவைமாக அவன் சபசியடதக் 
சகடைபிறகும் - பளிஙகடறக்கு உள்ளிருந்து 
அவடனக் கண்ைசபாது மணிசமகடை 
காதல் வயப்படைாள்.. “இதுதான் காமமா?” 
என்று முதன்முடறயாக அந்த அனுபவம் 
குறித்துத் தனக்குத் தாசன சகள்வி 
எழுப்பினாள் மணிசமகடை.

இதுகவா அன்னாய்! கைாமத்து இயற்்கை
இதுகவ ஆயின் வகைடுகைைன் திறம!
 (மணிகமகை்ல 10: 42-49)

“இதுதான் காமத்தின் இயல்பா ? 
அப்படியானால் அந்தக் காமம் என்டன 
விடடு விைகி அழிந்து சபாகடடும்!” என்று 
க ா ம த்டத க்  கை க் க த்  துணிந்த ாள் 
மணிசமகடை.

“அப்சபாது எஙகள் புகார் நகரில் இந்திர 
விழா நைந்து சகாண்டு இருந்தது. அடதக் 
காணும் விருப்பத்தால் எஙகள் நகரப் 
சபண்சபால் தன் வடிவத்டத மாறறிக்சகாண்டு 
எஙகள் குைத்தின் கைல் சதய்வம் மணிசமகைா 
அஙகு வந்திருந்தது. உதயன் பிடியில்இருந்து 
விடுவிக்க அது என்டன மணிபல்ைவத் 
தீவிறகு எடுத்துச சென்றது.

மணி்மகலா ் தவி

்காப்பதும் அழிப்பதும் ்டலனறனமணி்ம்லகா 
்்தவி்ய!”என்ற நம்பிகற் �முத்திர நகாடு்ளில் உண்டு. 
இந்்்தகா்னஷியகா ஜகாவகாவின ்மறகு முறனயிலிருந்து 
்பகாலியின கிழககு முறனவறர அவறள வழி்படகா்த இடங்்ள 
இல்றல. இனறும் இந்்்தகா்னஷியகாவின அர�குடும்்பத்தினர் 
அனுதினமும் மணி்ம்லகா ் ்தவி்ககுப ்பறடயல் றவத்து 
வணங்காமல் எந்்த ் வறலயும் ச்தகாடங் மகாட்டகார்்ள்.

பூற�றயயும் இந்திரவிழகாறவயும் ம்றந்து ்்பகான 
பூம்பு்காறரக ்டற்்காளில் அழியச ச�ய்்தது மணி்ம்லகா 
ச்தய்வ்ம!

வானவன் விழாக ககைாள் மா நகைர ஒழிந்ைது
மணிகமகைலா வைய்வம மற்று அது வ்பாறாஅள்
அணி நகைர ைன்்ன அ்ல கை்டல் வகைாள்கை என
இட்்டனள் சா்பம ்பட்்டது இதுவால்..
 (மணிகமகை்ல: 25-200)

்யாசரன என்ற தூைம்

்தமிழர் அளறவயியல் வகாய்ப்பகாட்டின ்படி ஒரு முழம் 
என்பது 18 அஙகுலம் ச்காண்ட 1 ½ அடி. பி்ற ் ணககு்ள் 
பினவருமகாறு.

1 சாண் ஒரு முழம்
2 முழம் ஒரு சிறு க�ால்
4 சிறு க�ால் ஒரு க�ால்
5 க�ால் ஒரு கூப்பிடு தூரம்
6 கூப்பிடு தூரம் ஒரு �ாதம்
7 �ாதம் ஒரு க�ாசனை
இ்தன்படி ஒரு ் கா்தம் என்பது 4 x 56 x 4 x 18 = 16128 

அடி.. அ்தகாவது கிட்டத்்தட்ட 3 றமல் அல்லது 4.8 கி மீ. 
அப்படி என்றகால் ஒரு ்யகா�றன என்பது 12 றமல் (3X4) 
அல்லது 19.2 கி மீ.

உவவன மருஙகில் உன்்பால் கைான்றிய
உைய குமரன் அவன்உன் இராகுலன்
ஆஙகுஅவன் அன்றியும அவன்்பால் உள்ளம
நீஙகைாத் ைன்்ம நினககுமஉண்டு
 (மணிகமகை்ல 10: 42-49)

என்று என் முன் பிறவி பறறி மணிசமகைா சதய்வம் 
என்னிைம் உடரத்தது. ‘உன்டனநாடி வந்த 
உதயகுமாரசன உன்னுடைய முறபிறப்புக் கணவனாகிய 
இராகுைன். அதனால்தான் அவன் உன்னிைம் 
மயஙகினான். நீயும் அவனிைத்தில் ஈர்ப்பு சகாண்ைாய். 
காமம் மிகசசிறந்த வித்து உப்பு நிைத்தில் வீழவடதப் 

அமு�சுைபியுடன் மணி்மகரல
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நகா்ப்பட்டினம் வட்டகாரத்தில் ்பழசமகாழி ் ்பகால ஒரு வழககு 
கீழ்க்ண்டவகாறு உண்டு

நா்கைககும கைா்ரககும கைாைம
கைா்ரககும கை்்டயூருககும கைாைம
கை்்டயூருககும கைாழிககும கைாைம
கைாழிககும தில்்லககும கைாைம

அந்்தப ்பகுதி்ளில்- நகா்ப்பட்டினம், ்காறரக்கால், 
திருக்றடயூர்,சீர்்காழி, சி்தம்்பரம் ஆகிய ஊர்்ளுககு 
இறட்யயுள்ள தூரத்ற்த இது குறிககி்றது. ் கா்தம் என்பற்த 
்யகா�றன எனறு புரிந்து ச்காண்டகால் ஒரு ் கா்தம் என்பது 3 
றமல் அ்தன்படி 4 ் கா்தம் ஒரு ் யகா�றன என ச்காண்டகால் 
அது 12 றமல் (19.2 கி மீ)!்மற்ண்ட ஊர்்ள் கிட்டத்்தட்ட 
20 கி்லகாமீட்டர் தூரத்தில் ்தகான இனறும் அறமந்திருககின்றன.

திட்டிவிைம்

்பகாம்பு்ள் ்டித்்தகால் விஷம்! சில வற்ப ்பகாம்பு்ள் 
விஷத்ற்த உமிழ்வதும் உண்டு. ஆனகா திட்டிவிடத்துககுக 
்ண்ணில் விஷம். ்டிக்்வகா, உமிழ்வகா ்வண்டகாம். 
திட்டிவிடம் ்பகார்த்்தகா்ல ் ்பகாதும்!

மணி்ம்றல, ்ம்்ப இரகாமகாயணம்,திருவகாய்சமகாழி 
்்பகான்ற ்பலவறறில் திட்டிவடம் ்பறறிய குறிபபு்ள் வருகின்றன. 
மூலம் வடசமகாழி. (திருஷ்டி+விஷம் = திருஷ்டிவிஷம்).

எட்டுஇரு நாளில்இவ இராகுலன் ைன்்னத்
திட்டி வி்டமஉணும வசல்உயிர க்பானால்
தீயழல் அவவனாடு கசயி்ழ மூழ்கு்வ
 (மணிகமகை்ல)

்பகார்றவயகா்ல்ய உயிறர விழுஙகி விடும் என்ப்தகால் 
“திட்டிவிடம் உணும்” எனகி்றது மணி்ம்றல. சீற்தயின 
்றபுககுத் திட்டிவிடத்ற்த எடுத்துக்காட்டகாககுகி்றகார் ்ம்்பர். 
கும்்ப்ர்ணன சீற்தயின ் றற்பப பு்ழும்்்பகாது “திட்டியின் 
விடமன்ை �ற்பின் சசல்வின� விட்டினைக�ா! இது விதியின் 
வண்்ணகம”எனகி்றகான.

”்பகார்றவயகா்ல்ய இலஙற்றய எரிப்்பன. அது 
இரகாமனின வில்லுககு இழுககு. அ்தனகால் ் காத்திருககி்்றன!” 
என்றவள் சீற்த. அது “திட்டிவிடம்” உவறமககு ஒபபு!

சபான்றது. எனசவ தான் அறத்தின் வித்தாகிய 
உன்டன ஆறறுப்படுத்த இத்தீவிறகுக் சகாண்டுவந்சதன்!’ 
என்று சதய்வம் என்னிைம் உடரத்தது எழுத்தாளசர!” 
என்று தன் வாழவின் அதிெயஙகடள உடரக்கத் 
துவஙகினாள் அம்டம.

அவறறில் ஆபுத்திரனின் வாழக்டக அறசநறியின் 
உசெம்!

்காசியில் வாழந்த ஒரு சபண் கறபு சநறி பிறழந்து 
கர்ப்பமுறறாள். அதறகாக வருந்திப் புனிதநீராடித் தன் 

பாவம் கடளயப் பை சதெஙகடளக் கைந்து 
பாண்டிநாடடை அடைந்தாள். சகாறடகயின் 
அருகில் ஓர் ஆயர்பாடியில் அவள் ஓர் ஆண் 
குழந்டதடயப் சபறறாள். ஒரு சதாடைத்தில் 
ம ழ ட ை ட ய ப்  ச ப ா ட டு வி ட டு க் 
குமரித்துடறடய நாடிச சென்றாள்.

பசசிளஙகுழந்டத பசியினால் அழுதது. 
அழுகுரல் சகடைஒரு பசுதானாக வந்து 
குழந்டதக்குப் பால் சொரிந்தது. இவவாசற 
ஏழு நாடகள் சென்றன.மகப்சபறு அறற ஒரு 
தம்பதி குழந்டதடய எடுத்து வளர்த்தனர். 
“பசுவின் மகன்” என்று சபாருள்பை 
“ஆபுத்திரன்” என்று சபயரிடைனர்.

டபயன் வளர்ந்தான். ஒரு நாள் யாகத்தில் 
பலியிை அசத ஊருக்கு ஒரு பசு(பால் 
சொரிந்த பசு தாசனா) சகாண்டுவரப்படடு 
இருந்தது. அடத மீடடு ஊருக்கு சவளியில் 
சகாண்டு சென்றான் ஆபுத்திரன். துரத்திச 
சென்ற யாக ஏறபாடைாளர்கள் டகயும் 
களவுமாகப் டபயடனப் பசுசவாடு 
பிடித்தார்கள். பைவாறு இழித்துப்சபசி, 
அவடனத் துன்புறுத்தினார்கள். பசுடவக் 
சகால்ைக் கூைாது என்று பல்சவறு 
காரணஙகடள சவதஙகளில் இருந்சத 
எடுத்துக் கூறினான் ஆபுத்திரன். நல்ை சொல் 
எந்தக் காைத்தில் எடுபடைது? அடித்து 
விரடைப்படைான்ஆபுத்திரன்.

அனாடதயாக்கபடை சிறுவன் ஆதரிப்பார் 
இல்ைாமல் மதுடரடய அடைந்தான். அஙகு 
சிந்தாசதவி சகாயிலின் எதிரில் இருந்த 
அம்பைப் பீடிடகடய (சபாது மன்றம்)
அடைந்து அஙசகசய தஙகி வாழந்தான். 
தனக்குக் கிடைத்த பிசடெ உணடவ 
ஆதரவறற பிறர்க்கும் இடடுத் தானும் உண்டு 
வாழந்து வந்தான். பிசடெப்பாத்திரத்டதசய 

மணி்மகரல �வக் ் காலத்தில்
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த ட ை ய ட ண ய ா க  ட வ த் து 
உறஙகினான்.

ஒரு நாள் இரவு. நல்ை மடழ 
சபய்து சகாண்டிருந்த சநரம். 
“எஙகளுக்கு மிகுந்த பசியாக 
இருக்கிறது” என்று வருந்தினார்கள் 
அஙகிருந்த சிைர். ஆபுத்திரன், 
அவர்களுடைய பசிடய ஆறறும் 
ஆறறல் தனக்கு இல்டைசய என்று 
கைஙகினான் ஆபுத்திரன். . எதிரில் 
ச க ா யி ல்  ச க ா ண் டி ரு ந் த 
சிந்தாசதவிஎழுந்தருளிப் பாத்திரம் ஒன்டறக் 
சகாடுத்தாள். அள்ள..அள்ள உணவு குடறயாது 
வரும்அடெய பாத்திரம் அது தான்! அன்று முதல் 
ஏடழ, பாடழ என்று பசிப்பிணியால் துன்புறற 
அடனவருக்கும் உணவளித்து வந்தான் ஆபுத்திரன்.

அக்காைத்தில் பாண்டிய நாடடில் 12 ஆண்டுகள் 
சதாைர் பஞெம்! அப்சபாதும் ஆபுத்திரன் 
உணவளித்து வந்தான். அடதக் கண்டு சவம்பிய 
இந்திரன் அவன் முன் சதான்றி,. “வரம் என்ன 
சவண்டும்?”எனக் சகடைான். அதறகுப் பதில் 
அவன் சகடைது அந்த அறபுதப் பாத்திரத்டத! 
“நான் அறவிடை வணிகன் (தர்மத்டத விறபவன்)
அல்ை. சவசறான்றும் எனக்கு சவண்ைாம்!” 
என்றான் ஆபுத்திரன்

“பாத்திரசம பயனறறுப் சபாகும்படி 
செய்கிசறன்!” என்று கறுவிய இந்திரன் சமகஙகடள 
ஏவி நாடு முழுவதும் நல்ை மடழசபாழியச 
செய்தான். ஆபுத்திரன் ஊர் ஊராகச சென்று 
“உணவு சவண்டுசவார் யாசரனும் உண்சைா?” 
என்று சகடகத் துவஙகினான். மக்கள் தான் 
மறதிக்குப் சபயர் சபறறவர்கள் ஆயிறசற! 
பஞெகாைத்தில் உணவு சபறறடத மறந்து 
அவடனசய சகலிசெய்தனர். கடைசியாக 
சகாறடகத் துடறமுகத்துக்கு வந்து செர்ந்தான். 
ஆபுத்திரன்.

அஙசக சிை பயணிகள் ொவக நாடடில் 
(கிழக்கிந்தியத் தீவுகள்) சபரும் பஞெம் நிைவுவதாகக் 
கூறினார்கள். எனசவ ஆபுத்திரன் ொவகம் 
செல்லும் மரக்கைத்தில் ஏறினான். அது ஒரு நாள் 
மணிபல்ைவத் தீவில் தஙகியது. கப்பலில் இருந்து 
இறஙகிய ஆபுத்திரன் ஏறுவதறகு முன்சப அது 
பயணம் சபாய்விடைது. தீவில் தனித்து விைப்படை 
ஆபுத்திரன் சபரிதும் வருந்தினான்.

“சதய்வப் பாத்திரத்டதப் சபறுகின்ற 
அளவுக்குப் புண்ணியத்டத முறபிறவியில் செய்த 
ந ான் ,  மி கு தி ய ா க த்  தீவிடனடயயு ம் 
செய்திருக்கிசறன். தனியாக இந்தத் தீவில் இருந்து 
பயன் என்ன?”’ என்று துயரப்படைான். தன் 
பசிடய மடடும் நீக்கிக்சகாண்டு உயிர்வாழ 

ஆபுத்திரன் விரும்பவில்டை . 
‘ஆண்டுக்கு ஒருமுடற புத்தன் பிறந்த 
நாளில் சதான்றி பசிப்பிணி நீக்க 
உணவு வழஙகுசவார் டகயில் செர்க’ 
என்று கூறி, அத்தீவிலிருந்த சகாமுகி 
(பசு முகத் சதாறறம் சகாண்ை) 
சபாய்டகயில் பாத்திரத்டதப் 
சபாடடுவிடடு உண்ணாதிருந்து 
உயிர்விடைான்.

தன்டனப்  ப யன் படு த் த ப் 
சபாருத்தமான மணிசமகடை வரும் 

வடர பாத்திரம் சகாமுகி நீரில் அமிழந்து கிைந்தது. 
பை காைம் கழித்து அது மீண்டும் ஏறற கரஙகடள 
அடைந்தது.

“க்காமுகி கடரயில் டவத்து அதன் காவல் 
சதய்வமான தீவதிைடகயால் ‘அமுத சுரபி’ 
எனக்கு வழஙகப்படைது. பசிப்பிணி சபாக்குவசத 
என் வாழவின் சநாக்கம் என்று நான் அன்று 
புரிந்து சகாண்சைன்!” என்றாள் அம்டம 
மணிசமகடை நம்மிைம்.

ககைாமுகி வலமவசய்து வகைாள்்கையின் நிற்றலும
எழுந்துவலம புரிந்ை இளஙவகைாடி வசங்கையில்
வைாழுந்ை்கை மரபின் ்பாத்திரம புகுைலும.  
 (மணிகமகை்ல 11-55-60)

யாக்டக உணவின் பிண்ைம். பசி வந்திைப் 
பத்தும் பறந்து சபாகும். எனசவ இரும்பசி 
அறுக்கும் சபரு மந்திரம், விரும்பியவண்ணம் 
உருமாற இன்சனாரு மந்திரம், வான்மிடெ ஏறிப் 
பறக்க வல்ை மூன்றாவது மந்திரம் என்ற 
அருடசகாடைகடள டவத்துப் புகாரிலுள்ள 
ஏடழ-எளிசயாருக்குத் சதாண்ைாறறச சென்றாள் 
அம்டம மணிசமகடை.

ஆனாலும் முறபிறவி வாெடன காரணமாகவும், 
பாடடிசித்திராபதியின் சபாதடனயாலும் 
உதயகுமாரன் பின் சதாைர்ந்து சதால்டை 
சகாடுத்தான். அதனால் விடளந்த சபராபத்தில் 
அவன் தன் உயிடரயும் சகாடுத்தான்.

அடுத்தடுத்த விபரீதஙகடள அம்டம 
மணிசமகடை விவரித்தசபாது நமக்குத் 
“திடுக்”சகன்றானது.

(கமலும் ேளரும்)

பாரர்வ

மணிகமகை்ல (உ.கவ.சாமிநா்ையர)

சிற்றன்னவாசல் - இந்தியத் வைால்லியல் ஆய்வகைம

மணி்மகரல நூல்
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ெவம்பர் மாத இதழ கிடைத்தது. “எது 
எல்டைக் சகாடு” என்னும் தடையஙகத்தின் 
கடைசிப் பத்தியின் கடைசிச சொறசறாைரான, 
“காைம் தாழத்தினால், இந்தியாவில் சகாஞெம் 
சகாஞெமாக ஜனநாயகம் சிடதயுறும் ; 
ெர்வாதிகாரம் வலுப்சபறும். “ என்னும் கருத்து, 
இந்திய மக்கள் அடனவரும் சிந்திக்க சவண்டிய 
ஒன்றாகும் .  ஏ ற கனசவ  ந ாடு  அந்தச 
ெர்வாதிகாரத்டத சநாக்கித்தான் சென்றுசகாண்டு 
இருக்கிறது என்படத மக்கள் உணரத் 
சதாைஙகிவிடைனர். இன்டறக்கு இந்த மக்கள் 
ந ா ய க  ம ர ட ப க்  கி ஞ சி த் து ம் 
கடைபிடிக்காதவர்களுக்கு ஆதரவாகச 
செயல்படும் அடனவரும் நாடளக்குக் காணாமல் 
சபாய்விடுவார்கள் என்படத இவர்கள் அறியாமல் 
ஆதரவு அளிக்கின்றனர். சபான்னியின் செல்வன் 
பைத்டதப் பார்த்த பின் எனக்கு என்ன 
சதான்றியசதா அதடன அப்படிசய டிராடஸ்கி 
மருது சொல்லிவிடைார் . வரைாறறியல் 
ஆய்வாளர்களுக்குத் தப்புக் கிழஙகும் தப்புக் 
கைடையும் எவவளவு இன்றியடமயாதடவ 
என்படதப் சபராசிரியர் ஆ. சிவசுப்பிரமணியன் 
சதளிவாகச சொல்லிவிடைார்.

நாம் நமது மூதாடதயர்களின் எவவளசவா 
செல்வஙகடள இழந்துவிடசைாம். அவறறுள் 
பைவடகயான சித்த மருத்துவ முடறகளும் 
அைஙகும். இன்டறய உைகம் அறிந்திராதவறடறயும் 
நமது முன்சனார்கள் அறிந்து டவத்திருந்தனர் 
என்பதும் நமக்குத் சதரியும். எனினும் இவவளவு 
கண்டுபிடிப்புகளா என்று நம்டம “சித்த 
மருத்துவத்தின் மருந்து வடககளும் மருத்துவ 
முடறகளும்” என்னும் கடடுடரயின் ஆசிரியர், 
சித்த மருத்துவர் அருள் அமுதன் அவர்கள் வாய் 
பிளக்க டவத்துவிடைார். மருத்துவம் சதாைர்பான 
மறறும் ஒரு கடடுடர, ‘குப்பமுனி’ என்பது. இக் 
கடடுடரடயப் படித்து முடிக்கும்சபாது அந்த 
நூடை வாஙகிப் படிக்க சவண்டும் என்று ஆர்வம் 
ஏறபடுகிறது. கடடுடரயாளர் சஜகத்ரடெகன் 
அவர்கள் குறிப்பிடுவது சபாை, “தமிழன், 
பிறவறடறப் சபாைசவ சித்த மருத்துவத்டதயும் 
இழந்து நிறகிறான்.” “இன்டறய நவீன மருத்துவம் 
வளர, வளரப் புதுப்புது சநாய்களும் எழுகின்றன.” 
அந்தக் காைத்தில் மருத்துவக் கல்வியின் சநாக்கம் 
ஒரு முழுடமயான மருத்துவராக விளஙக 
சவண்டும் என்பதாக இருந்தது. ஆனால் 
இக்காைத்தில் எல்ைாக் கல்விடயயும் சபாைசவ 

மருத்துவக் கல்வியும், “பணம் காய்க்கும் 
மரத்திறகாக” என்று ஆகிப்சபானது.

- டாகடர் புகதைரி தைானபபன், புது தடல்லி.

சதளிவான தடையஙகம் & ஆதஙகத்துைன் 
கூடிய ஆழந்த திடர விமர்ெனம் - சிந்திக்க & 
ரசிக்க.

- சாம்பமூர்ததி, தசன்்ன

தேறறி சபறற  புதினத்டத  திடரப்பைமாக்கும் 
சபாது இைம்சபற சவண்டிய அம்ெஙகள் குறித்து 
மருது அவர்களின் கடடுடர சிறப்பாக சொல்லிச 
சென்றது. எழுதப்பைாத வரைாறுகடள எழுத 
படைப்பாளிகளின் கண்சணாடைம் எவவாறு 
இருக்கசவண்டுசமன்படத தப்புக்கிழஙகுைனும், 
தப்புக்கைடையுைனும் இடணத்து சொன்ன விதம் 
அருடம. தனி ஒரு மனிதனின் சபராடெயும், 
அதன் விடளவுகளும் ஒரு நாடடு மக்கடள 
எப்படி அனாடதகளாக்கியது என்படத 
இைஙடகயின் இன்டறய சபாருளாதார சநருக்கடி 
கடடுடர ஆழமாக விளக்கிச செல்கிறது. காதல் 
உணர்டவ மடடுமல்ை பிொசுகடளயும் கூை 
அறிவியல் கண்சணாடைத்தில்  அணுகி அதன் 
பின்னாலிருக்கும் சபாய்டமகடள விளக்கியது 
இனிசமல் சபய் பிொசுகள் பறறிய விெயஙகளில் 
சதடவயறற பயத்டதப் சபாக்க உதவுசமன்று 
நம்புகிசறன். புத்தக திறனாய்வுகளில் ‘குப்பமுனி’ 
நூல் நமக்கு ஒரு மருத்துவ டகசயைாக 
இருக்குசமன்பது உறுதி. ஒவசவாரு வீடடிலும் 
இருந்தால் நம் உைல் நைத்டத நாசம சபணிப் 
பாதுகாத்துக் சகாள்ள முடியும். மக்களுக்கு 
உதவும் அரசியடை ஒதுக்கி விடடு ஒன்றுக்கும் 
உதவாத அடையாள அரசியல் எவவாறு 
இயஙகுகிறது/செயல்படுகிறது என்படத 
பாசிெத்தின் பலி ஆடுகள் கடடுடர மூைம் விளக்கி 
அரசியல் பறறிய புதியசதாரு சகாணத்டத 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.  முகநூலில் உைாவந்த 
பதிவுகள் சிந்தடனடயத் தூண்டுவதாக இருந்தது.

- சுசி தெ்கன்ொதைன், தபங்களூரு.

ெவம்பர் இதழ கண்சைன். ஓவியர் மருதுவின் 
ஆதஙகம் உண்டமதான். பைருடைய ஆதஙகமும் 
அதுதான். தடையஙகம், இனி இதறகுசமல், என்ன 
சொல்ைமுடியும்? என்றாலும் காைம் மாறும். 
உண்டம சவளிப்படடு, நல்ை தீர்வு கிடைக்கும். 
கும்பமுனி சபசுகிற கடடுடரகள் நிடறய சதடவ. 
சவண்டணடய டவத்துக்சகாண்டு, சநய்க்கு 
அடைபவர்தாசம நாசமல்ைாம்? என் இனிய 
நண்பர் சகெவனின் நூல்கள் பறறிய திறனாய்வு 
ஆராய்சசி செய்திகள் இனிடம. ‘அரிதாரம் 
சதாடைத்தவர்’ கவிடதயின் கடைசிவரிகள் நச. 
அசெமும் ,  மைடமயும் நம்டமவிடடுப் 
சபாகாதவடர சபய், பிொசுகள் ஆடைம் 
சபாைத்தான் செய்யும்.

- தபான். முத்தையன், திருவி்டமருதூர்.
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சமகாைப் பிரசெடனகடள, அடவ நிகழந்து 
சகாண்டிருக்கும் காைத்தில் கடதக்களமாக்குவது 
ஒரு ெவால். ‘யுத்தம் என்பது’ என்ற நாவல் மூைம் 
அடத எதிர்சகாள்ள முயறசி செய்திருக்கிறார், 
திரு. வல்ைபாய். பை சிறுகடதகடள எழுதிய 
அவருடைய முதல் நாவல் இது. சஜயந்த் என்ற 
ராணுவ அதிகாரி விடுமுடற முடிந்து பணிக்குத் 
திரும்பும் சபாது சதாைஙகும் கடத, முன்னும் 
பின்னும் பயணித்து,உைகப் சபருவணிக வடையில் 
விழுந்த பயிர்த்சதாழிலின் வீழசசிடய , 
நிைவுைடமப் பண்பாடடின் சிை அம்ெஙகளின் 
வீழசசிடயப்பதிவிடுகிறது.

ந டு வூ ர் ப்  ப ண் டண யி ன்  மூ த் த வ ர் 
படழயகாைத்தின் அடையாளமாகவும் , 
அரசுசவடையிலிருந்து ஓய்வுசபறற அவருடைய 
தம்பி, விவொயியாகத் சதாைர்வதா என்ற 
குழப்பத்தின் அடையாளமாகவும் இருக்கின்றனர். 
விவொயத்தின் சமன்டமடய அறிந்த ராணுவ 
அதிகாரியான சஜயந்த் ஒரு ைடசியவாதியாக 
விவொயத்தில் ஈடுபைசவண்டும் என்று கனவு 
காண்கிறார். சபாரில் காடைஇழந்த அவர் 
தனக்குக் கிடைக்கவிருந்த ராணுவ விருடத 
நிராகரித்து விவொயிகள் சபாராடைத்தில் 
இடணகிறார். அவருடைய மடனவி சுமதி, 
அறிவும் சுயநம்பிக்டகயும் சகாண்ை நவீனப் 
சபண்ணாக வருகிறார். அழகுணர்சசிடயத் 
தூண்டும், இயல்பான விவரிப்புகள், இயறடகடய 
சநசிக்கும் பை வரிகள் நாவலில் காணக் 
கிடைக்கின்றன. விவொயிகள் சபாராடைத்தின் 
மீதான அறவுணர்சசியின் உசெத்துைன் நாவல் 
முடிவடைகிறது.

நூல் மதிப்புனர

்்வலு இைாே்காபால

மிக இயல்பாகத் சதாைஙகும் முதறகாடசியில் 
மடனவிசமல் இருக்கும் அன்பு இப்படி 
சவளிப்படுகிறது. ’ரயில்சவ ஸ்சைஷனில் ”காறறில் 
அடெந்தாடி நீந்திவந்து அவள் சதாளின்சமல் 
வந்த மர்ந்தபூடவ தடடிவிைப்சபானவன், அடத 
எடுத்து டகயில் டவத்துக்சகாண்ைான்.” பின்னால் 
சபாரில் காடை இழக்கப் சபாகிற சஜயந்தின் 
அடையாளமாகசவா என்னசவா, ரயில் கிளம்பி, 
சகாஞெம் நகர்ந்து, நின்று விடுகிறது. ‘மாதவ 
ெர்மாவுக்கு அது இைறைாக இருந்தது’.

சதெபக்தி, எல்டைகள், சபார், தியாகம் 
என்பனவறடற மறுபரிசீைடன செய்யும் பை 
வாெகஙகள் நாவலில் உள்ளன. “சவலிகளின் 
அ ந் த ப் ப க் க ம்  ப ட க ய ா க ச வ த ா ன் 
இருக்கசவண்டுமா?...ஏன்மரஙகளாய், மைர்களாய் 
இருக்கக்கூைாதா?”. “அழிவிறகும், சவறுப்பிறகும், 
சகாடைக்கும் ஒரு தர்மநியாயம் இருக்கமுடியாது 
என்பதாசைசய இந்த முள்சவலி, சீருடை, ஆயுதம் 
எல்ைாவறடறயும் பளபளப்பாக கம்பீரமாக 
உருவாக்கி யுத்தம் என்கிறவன்முடற, இந்த 
சவஷஙகளின் வழி நியாயப்படுத்தப்படுகிறது”.

விவொயிகளின் பிரசெடனகடள சஜயந்தின் 
குடும்பத்தில் விரிவாக விவாதிக்கின்றனர். மூன்று 
விவொயசெடைஙகள் குறித்த விமரிெனஙகள் 
உரத்து ஒலிக்கின்றன. பஞொபின் விவொயிகளாக 
இருந்த சிைஓய்வுசபறற ராணுவ அதிகாரிகளும் 
டில்லிப் சபாராடைத்தில் கைந்துசகாண்ைார்கள் 
என்பது உண்டம. “தஙகடள எவவளவு மலிவாக 
எடைசபாடடிருந்தால் விறபடன செய்வதில் 
சபருநிறுவனத்துைன் எழுகின்ற சிக்கல்களுக்கு, 
பிரசடனகளுக்கு, தாவாக்களுக்கு நீதிமன்றம் 
செல்கிற உரிடமடயக்கூை தடைசெய்கிற 
ஷர த்துகளுைன் ெடைத்டத  இயற ற த் 
துணிந்திருப்பார்கள்?” என்ற குரல்நாவலில் 
எழுகிறது. இன்று விவொயிகள் சபாராடைம் 
சவறறி சபறற நிடையில், ைடசியவாதி 
சவல்வதறகான ொத்தியக் கூறுகள் சதரிகின்றன.

யு த் த ம் ,  வி வ ெ ா ய த் தி ல்  வ ணி க 
நி று வ ன ங க ளி ன் ஆ தி க் க ம்  ச ப ா ன் ற 
பிரசெடனகடள மிகவிரிவாக , உரத்துப் 
சபசும்நாவல் சிறுஅடறயின் பை ஜன்னல்கடளத் 
திறந்து விடுகிறது. அவறறின் வழிசய வரும் புதிய 
காறறு, சபாதுப்புத்திக்கு ரெடனக்கு மாறறாக 
இருக்கிறது.

்பாரதி புத்ைகைாலயம 7, இளஙககைா சா்ல, 
கைனாமக்பட்்்ட, வசன்்ன - 600 018 
வைா்லக்பசி : 044 24332424, 24356935 
விற்்ப்ன : 24332924

யுத்தம் எனபது
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த்காண்டிசொமி என்னும் சபயடர 
சுப்டபயாராவ (1910 - 1999) வழியாகத் தான் 
முதலில் அறிந்சதன். சதால்பாடவக் கூத்துக் 
கடைஞரான சுப்டபயா ராவ சகாண்டிசொமி 
பறறி குடறவான செய்திகடளசய சொன்னார். 
அவரது இயறசபயர் கூை சதரியாது என்றார்.

ஒருவடகயில் சகாண்டி என்பது அவரது 
படைப்சபயர்தான். அவர் சநறறியில் ஹி வடிவ 
நாமம் சபாடடிருப்பார். அன்டறய சதன் 
திருவிதாஙகூர் மக்களுக்கு அந்த நாமம் டவணவ 
அடையாளம் எனறு சதரியாது. அந்த நாமம் 
சக ாண்டி சபால்  இருந்தத ால்  அவர் 
சகாண்டிசொமி ஆகிவிடைார். 

தமிழ சைக்சிகனில் சகாண்டி என்பதறகு 
பத்துக்கு சமறபடை சபாருள்கள் உள்ளன. 
இரும்பாைான சகாக்கி, ெஙகிலிக்கண்ணி என்பது 
வடைார வழக்கு. க்ரியா அகராதி கூை இடதக் 
கூறும். இசசொல் இப்சபாதும் நாஞசில் நாடடில் 
வ ழ க் கில்  உள்ளது .  ச க ாண்டிச ெ ாமி 
அறியப்படைதும் இப்படித்தான்.

இவர் யார்? எதறகு வந்தார்? எஙகிருந்து 
வந்தார்? என்பசதல்ைாம் சுப்டபயாராவுக்குத் 
சதரியாது. அப்பா சகாபாைராவின் நண்பர் என்ற 
முடறயில் சகாண்டிடய அறிவார். ஈத்தாசமாழி 
ஊரில் சகாஞெநாடகள் அவர் தஙகியும் 
இ ரு ந் தி ரு க் கி ற ா ர் .  ச க ா ண் டி ச ெ ா மி 
சதால்பாடவக்கூத்தின் ரசிகர்; நிகழசசியின்சபாது 
கூைசவ இருப்பார். சிை ெமயம் பாைவும் 
செய்வார். இராமடனப் பறறிப் சபாதுவாகப் 
பாடுவார். நல்ை ொரீரம்; இப்படி உதிரியான சிை 
செய்திகடள எனக்கு சுப்டபயாராவ சொன்னார். 

ச க ாடி க் க ால்  சஷக்  அப்துல்ை ாஹ 
சகாண்டிசொமிடயப் பறறி பை விஷயஙகள் 
சொல்லியிருக்கிறார். அவர் சொன்ன தகவல்கடள 
எல்ைாம், சுப்டபயாராவ சொன்ன தகவல்களுைன் 
ஒப்பிடடுப் பார்த்தசபாது சகாண்டிசொமிடயப் 
பறறி ஒரு சித்திரத்டத உருவாக்க முடியும் என்று 
சதான்றியது.

கடடுனர

அ.கா. ்பருமாள்

சகாடிககாலும் 
சகாண்டிசொமியும்

சவள்டளக்காரர்கடள எதிர்த்துப் சபாராடி 
சிடறக்குச சென்றவர்கள் மடடும்தாம் தியாகிகள்; 
நாடடுக்காக, மக்களுக்காக அர்ப்பணித்தவர்கள் 
என்ற கருத்து நம் மனதில் ஆழமாய் பதிந்துவிடைது. 
அப்படிப்  ப ா ர்த்த ால்  கன்னியாகுமரி 
மாவடைத்தில் 198 சபர்கள்தாம் தியாகிகள் என்று 
ஆகிவிடும். இது அரசு பதிவில் உள்ளது; இது 
சிடறக்குச சென்றவர்களின் படடியல்; இவர்கள் 
அல்ைாதவர்கள் செய்த தியாகம் காறசறாடு 
க ை ந் து வி ட ை து .  இ ந் த  வ ரி ட ெ யி ல் 
சகாண்டிசொமியும் அைஙகுவார்.

சகாண்டிசொமியின் உண்டமயான சபயர் 
பாபு இராமாநுஜ தாஸ் என்று எனக்குச 
சொன்னவர் சகாடிக்கால் செல்ைப்பா என்னும் 
சபயடர உடையவராக இருந்த சஷக் 
அப்துல்ைாஹதான். எனக்கு எப்சபாதும் 
சகாடிக்கால் அண்ணாசசிதான்; கைந்த 50 
ஆண்டுகளாக அப்படித்தான் அடழக்கிசறன். 
இந்தக் கடடுடரயிலும் அவடர சகாடிக்கால் 
என்சற குறிப்பிடுகிசறன்.

சகாடிக்காலின் அப்பாவின் சபயர் சுப்டபயா; 
அம்மா கிருஷ்ணம்மா. அப்பாவின் அப்பா 
பிசொண்டி; இவரின் சொந்த ஊர் திருவிதாஙகூரின் 
தடைநகராக இருந்த பம்மநாபபுரம் ஊர் 
சகாடடையின் கிழக்சக இருந்த வாடளவிடள 
குக்கிராமம். வயல்களும் சதாடைஙகளும் 
நிரம்பியது. செழிப்பான ஊர். இஙகிருந்தவர்கள் 
எல்சைாரும் விவொயக் கூலிகள்.

இந்த ஊரில் வாழந்த பிசொண்டி வெதியான 
குடும்பத்டதச ொர்ந்தவர். மூன்று ஏக்கர் 
நிைத்துக்குச சொந்தக்காரர். குத்தடக எடுத்து 
நிைஙகடளப் பயிரிடடும் வந்தார். இந்தக் 
குக்கிராமத்தில் சபரிய வீடு இவருக்கு உண்டு. 
இந்தப் பிசொண்டியின் மகன்தான் சுப்டபயா. 
இவரும் விவொயி.

சுப்டபயாவின் மடனவி கிருஷ்ணம்மா 
கன்னியாகுமரி மாவடைம் அகஸ்தீஸ்வரம் 
வடைம் ஈத்தாசமாழி என்ற ஊடர அடுத்திருந்த 
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சகாடிக்கால் ஊரினர்; இந்த ஊர் குக்கிராமம்; 
சவறறிடைச ொகுபடிக்குப் சபயர் சபானது; 
செழிப்பான ஊர் இது.

ச க ா டி க் க ா ல்  கி ரு ஷ் ண ம் ம ா வு ம் 
வெதியானவர்தான். இவர் எழுதப் படிக்கத் 
ச த ரி ந் த வ ரு ம்  கூ ை .  இ ந் த  ஊ ரி ல் 
டவத்தியலிஙகநாைார் என்பவரின் திண்டணப் 
பள்ளிக்கூைம் ஒனறு இருந்தது. கிருஷ்ணம்மா 
முதல் பிரெவத்திறகாக தாய் வீடடிறகு வரவில்டை; 
கணவன் வீடடிசைசய இருந்தார். சுப்டபயா 
கிருஷ்ணம்மா தம்பதிகளுக்கு பிறந்த குழந்டதக்கு 
முதலில் சபயர் சூடைவில்டை. தாய்வழிப் பாடடி 
வந்து சபயரிடடிருக்கிறார். சபயர் செல்ைப்பா. 

சகாடிக்கால் செல்ைப்பா பிறந்தது 1932 
அல்ைது 1934 ஆக இருக்கைாம். பிறந்து 11 மாதம் 
வடர தந்டதவழி தாத்தா வீடடிசைசய வளர்ந்தது 
குழந்டத. ஒருமுடற கிருஷ்ணம்மாவுக்கு ஜன்னி 
வந்தது; இறந்துவிடைார். சுப்டபயா ஊடரவிடடு 
எஙசகா சென்றுவிடைார். ஏன் சபானார் எஙகு 
சபானார் என்பது புரியாத புதிர். சகாடிக்காலுக்கு 
விடை கிடைக்காத பை விஷயஙகளில் இதுவும் 
ஒன்று.

அப்பாவும் அம்மாவும் இல்ைாத 11 மாதக் 
குழந்டதடய வளர்ப்பதில் பிசொண்டியின் 
உறவினர்களுக்கு விருப்பம் இல்டை. குழந்டதடய 
சவண்ைா விருந்தாளியாகத்தான் நிடனத்தனர். 
இந்த நிடையில் பிசொண்டி வீடடிறகு வந்த 
ைடசுமி என்ற சபண் அந்தக் குழந்டதடய 
வளர்க்க விரும்பிக் சகடைார். உறவினர் 
இணஙகினர். ைடசுமி குழந்டதடய எடுத்துக் 
சகாண்டு சென்றுவிடைார்.

ைடசுமி ெைடவத் சதாழிைாளி; அரெ 
குடும்பத்தினருக்கு மடடுசம துணி சவளுத்தவர். 
அதனால் அவளுக்கு ெமூக அந்தஸ்து இருந்தது. 
என்ன சவடை என்பதில் மடடுமல்ை; யாருக்கு 
அடதச செய்கிறார் என்பதிலும் மரியாடத 
உண்டு. பத்மநாபபுரம் அப்சபாது இரண்ைாம் 
தடைநகராக இருந்தது. அரெ குடும்பத்தினர் 
அஙசக வாழந்த வந்தனர். 

ைடசுமிக்கும் ஒரு ஆண் குழந்டத இருந்தது; 
அதனால் செல்ைப்பாவிறகு பால் சகாடுக்க 
ஏதுவாயிறறு .  ஒருமுடற சகாடிக்கால் 
செல்ைப்பாவின் அம்மா வழிப்பாடடி 
பிசொண்டியின் வீடடிறகு வந்தார். அவளுக்கு 
மகள் கிருஷ்ணம்மா இறந்தசதா மருமகன் 
சதொந்திரியாகப் சபானசதா சதரியாது; தகவல் 
சதாைர்பு இல்ைாத காைம் .  எல்ைாம் 
வாடளவிடளக்கு வந்தபின் அறிந்தாள்.

குழந்டத எஙசக என்ற சகள்விக்கு யாரும் பதில் 
சொல்ைவில்டை. எப்படிசயா குழந்டத ைடசுமி 
வீடடிறகுச சென்றடத அறிந்தாள். குழந்டத 
பாடடியின் டகக்கு மாறியது .  பாடடி 
குழந்டதயுைன் நைந்சத  சக ாடிக்க ால் 

கிராமத்துக்குப் சபானாள். இன்டறய கணக்குப்படி 
40 கிசைாமீடைர் நைந்சத சபாயிருக்கிறாள். இது 
1933 அல்ைது 1934இல் நைந்திருக்கைாம்.

சகாடிக்கால் தாய்வழிப் பாடடியிைம் 
வளர்ந்தாலும் தந்டதவழி தாத்தாவின் ஊரான 
வாடளவிடளக்கு செல்வடத  ப ாடடி 
தடுக்கவில்டை. 16 வயதுவடர இப்படியாகச 
சென்றது சகாடிக்காலுக்கு நிடனவிருக்கிறது. 
இந்தக் காைகடைத்தில்தான் பாபு ராமாநுஜதாடைக் 
சகாடிக்கால் ெந்தித்திருக்கிறார்.

சகாடிக்காலுக்கு அப்பாவும் இல்டை; 
அம்மாவும் இல்டை. அப்பாவழி தாத்தா 
சபரனிைம் அதிகாரம் காடைவில்டை; அம்மா 
வழிபாடடியிைம் செல்ைம் .  அதனால் 
சுதந்திரமாகத் திரிந்திருக்கிறார். இடத சகாடிக்கால் 
“நாடடுக்குத்தான் அப்சபாது சுதந்திரம் இல்டை; 
எனக்கு சுதந்திரம் அதிகம் ;  அதனால் 
சகாண்டிசொமியுைன் ஊர் ஊராய் சுறற 
வெதியாயிறறு” என்றார்.

பாபு ராமாநுஜதாசின் சொந்த ஊர் மாஙகளூர்; 
தாய்சமாழி துளு; பிறப்பால் பிராமணர்; 
மடையாளம், தமிழ சதரியும். காசியில் 
இருந்தசபாது ஹிந்தி, ெமஸ்கிருதம் படித்திருக்கிறார். 
ஆஙகிைம் ெரளமாகப் சபசுவார். இவறடற 
எல்ைாம்விை இராமாநுஜதாஸ் காந்தியவாதி. 
ெபர்மதி ஆசிரமம் ஆரம்பித்த பத்தாவது 
ஆண்டில் (1927) அஙசக ஆசிரமவாசியாகப் 
பயிறசி எடுத்திருக்கிறார். சிை ஆண்டுகளில் 
சகரளவாெம்.

சகாண்டிசொமி வாளவிடளக்கு வந்தசபாது 
சகாடிக்காலுக்கு வயது 9. அதனால் இராமாநுஜர் 
1940 அளவில் வந்திருக்கைாம் அவர். பத்மநாபபுரம், 
வாளவிடள பிசொண்டி வீடடில்தான் இருந்தார். 
வீடடு முன் திண்டணயில் இருந்த பத்தய மத்தில் 
(சநல் பாதுகாக்கப்படும் சபரிய சபடைகம்) 
அவரது வாெம், படுப்பது இருப்பது எல்ைாம் 
அதில்தான்.

இராமாநுஜதாெருக்கு சொந்த ஆஸ்தி ஒரு 
சஜால்ைாடப மடடும்தான். அதில் ஒரு ெஙகு, 
செகண்டி ஒன்றிண்டு சவடடி துண்டு; 
அவவளவுதான். காடையில் 5 மணிக்கு 
எழுந்துவிடுவார். பத்மநாபபுரம் நீைகண்ைசுவாமி 
சகாவில் சதப்பக்குளத்தில் குளித்துவிடடு 
சகாவிலில் தரிெனம். பின்னர் பிசொண்டி வீடடில் 
காடை உணவு; கஞசி மரசசீனி கிழஙகு.

இராமாநுஜர் காடையில் தக்கடைடய 
சுறறியுள்ள குக்கிராமஙகளுக்குப் சபாவார்; ஊர் 
ெந்தியில் நிறபார்; ெஙடக ஊதுவார்; செமக்கைத்டத 
அடிப்பார்; கூடைம் சகாஞெமாய் வந்ததும் சபெ 
ஆரம்பிப்பார். முக்கியமாக மகாத்மா பறறி; சதெம் 
பறறி; ஆஙகிசையர் இந்த நாடடைவிடடு 
சவளிசயற சவண்டிய அவசியம் பறறி. 
இப்படியாகப் சபசும்சபாது செகண்டிடயத் 
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தடடுவார். தமிழும் மடையாளமும் கைந்த 
இவரது சபசடெக் சகடகசவ சிைர் வந்தனர்.

சிை ெமயம் பாடுவார். அது கன்னை 
ெமஸ்கிருதப் பாைைாய் இருக்கும். ஒரு ஊரில் 
சபசி முடிந்ததும் அடுத்த ஊருக்குப் சபாவார். 
சகாடிக்காலுக்கு இவருைனான சதாைர்பு 8 - 9 
வயதில் ஆரம்பித்து சிை ஆண்டுகள் நீடித்தது. 
இராமாநுஜதாசுைன் செல்வதறகு யாரும் தடை 
செய்யவில்டை. இப்படி பை ஊர்களுக்கு 
காந்தியப் பிரசொரத்திறகு இராமாநுஜதாசுைன் 
சபாயிருக்கிறார் சகாடிக்கால்.

இராமாநுஜதாசின் கூைசவ சிறுவன் 
செல்ைப்பா சபானாலும், சவறு சிைரும் 
அவருக்கு பக்கபைமாய்  இருந்தனர் . 
திருவிதாஙசகாடு மண்ைைம் இராமொமிப் 
பிள்டள, புலியூர்குறிசசி சுப்டபயா டவத்தியர் 
இருவரும் முக்கியமானவர்கள். முடிதிருத்தும் 
சதாழிைாளி ஒருவரின் மடனவி பாைவடள 
சிவனி அம்மா சகாண்டிசொமிக்கு பைவடககளில் 
உதவியிருக்கிறார். இந்த மூன்று சபரும் 
ச க ா டி க் க ா ல்  ச ெ ல் ை ப் ப ா ட வ யு ம் 
கவனித்திருக்கிறார்கள்.

சக ாடிக்காலின் சவண்டுசகாளால் 
ஈத்த ாசமாழிக்கும் இராமானுஜதாஸ் 
சபாயிருக்கிறார். இந்தக் காைகடைத்தில் 
சகாபாைராவ அஙகு சதால்பாடவக் கூத்து 
நைத்திக் சகாண்டிருந்தார். சகாண்டிசொமிக்கு 
கூத்து மிகவும் பிடித்திருந்தது. சகாபாைாவ 
அப்சபாது திரவியம்பிள்டள என்பவரின் 
பாழடைந்த  வீடடில் குடியிருந்தார் . 
இராமாநுஜரும் அஙசக வாெம் செய்தார்.

அந்தக் காைத்தில் சதால்பாடவக் கூத்து 
நிகழசசி நைத்த ஊர்க்காரர்கசள ஏறபாடு 
செய்வர். அதனால் பார்டவயாளர்கள் 
இைவெமாகக் கூத்து பார்க்கைாம். இராமாநுஜரும் 
சகாடிக்காலும் நிரந்தரப் பார்டவயாளர்கள். 
சிை ெமயம் ராமாநுஜர் கூத்து இடைநிகழவில் 
பாைவும் செய்திருக்கிறார்.

புன்டனக்காய் எண்சணய் விளக்கில் - டமக் 
இல்ைாமல் நைத்தப்படை சதால்பாடவக்கூத்து 
நிகழடவயும் - ராமாநுஜர் அதில் பாடியடதயும் 
சுப்டபயா ராவ (சகாபாைராவின் மகன்) கடைசி 
காைத்தில் கூை சொன்னார்.

சகாடிக்காலுக்கு இராமாநுஜதாசின் வழி 
கிடைத்த அனுபவத்டத இன்றும் நிடனவு 
கூறுகிறார். சகாடிக்கால் தன் மகனுக்கு பாபு 
என்று சபயரிடைதும் அந்த நிடனவுதான்.

சுப்டபயாராவ இராமநுஜதாெர் பறறி சபசிய 
கடைசிப் சபசசில், சதால்பாடவக் கூத்டத அந்த 
மகான் பாராடடிப் சபசினாசர அடெர ைடெம் 
சபறும்; அது சபாதும் என்று அப்பா 
சொல்லுவார் என்பார்.

பஞ்சு பரிசில்
2022

்தமிழியல் திேைோயவுலகின் ்தனிப்சபரும் 
ஆளுனம வபரோசிரியர் முனைேர் 

க. பஞெோஙகம் அேர்கள் சபயரோலனமந்த 
பஞ்சு பரிசில் 2022 விருதுத் வ்தர்விற்கு 
நூல்கள் ேரவேற்கப்படுகின்ேை. இவ்விருது 
உருேோ 10,000, நினைவுக்வகடயம் மற்றும் 

ெோன்றி்தழ் ஆகியைேற்னே 
உள்ளடக்கிய்தோகும்.

விதிமுர்றகள்:

1.  இலககியம, இலககைணம, வமாழியியல், 
வரலாறு, நுண்கை்லகைள், வைால்லியல், 
நாட்டுப்புறவியல், மானு்டவியல் சாரந்து 
நிகைழ்த்ைப்வ்பற்றத் திறனாய்வு நூல்கைளும, 
ஆய்வுநூல்கைளும கைரவுககுரியன.

2.   ்�ர்வுக்கு அனுப்பப் சபறும் தி்ற்னாயவு நூல் 
2022 ெ்னவரித் திஙகள் மு�ல் 2023 
ெ்னவரித்திஙகள் வரையிலா்ன காலப்பகுதியில் 
சவளியிடப்படட�ாக இருத்�ல் ் வணடும்.

3.  திறனாய்வு நூலின் ஒரு ்படி மட்டும 
அனுப்பினால் க்பாதுமானது.

4.  ஓர ஆய்வாளர குறிப்பிட்்ட கைால எல்்லககுள் 
ஒன்றுககு கமற்்பட்்ட நூல்கைள் 
வவளியிட்டிருப்பின் அவற்்றயும 
அனுப்்பலாம.

5.  ்ப்்டப்பிலககியம சாரந்ை கைவி்ை, புதினம, 
சிறுகை்ை, நா்டகைம ஆகிய நூல்கைள் 
கைரவுககுரியனவல்ல.

6.  கைரவுக குழுவின் தீரப்க்ப இறுதியானது. 
கைரவு வ்பறாை நூல் திருப்பியனுப்்பப்்ப்ட 
மாட்்டாது.

7.  க்பராசிரியர கை.்பஞசாஙகைம அவரகைளின் பிறந்ை 
நா்ளவயாட்டி 2023 பிப்ரவரித் திஙகைள் 
புது்வ நிகைழ்வில் ‘்பஞசு ்பரிசில் விருது’ 
வழஙகைப்்படும.

8.  நூல்கைள் வந்து கசர கவண்டிய இறுதி நாள்: 
20.01.2023

இேண் 
பஞசு பரிசில் குழு
வைா்டரபு முகைவரி:
பாைதிபுத்திைன் 

10, 4ஆம் குறுக்குத்ச�ரு, துர்கா காலனி, 
செம்பாக்கம், சென்ர்ன -600073 

ரகப்்பசி : 94442 34511
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“ அஞசி அஞசிச் சாவார - இவர அஞசாை 
வ்பாருளில்்ல அவனியிகல “ – ்பாரதி.

த்காடிய காடடு விைஙகுகடளயும், 
நசசுள்ள பாம்புகடளயும், சகாடுக்கிடனக்சகாண்ை 
சதள், பூரான், சதனி சபான்றவறடறயும் கண்டு 
அசெம் சகாள்வது அடனத்து மனிதருக்குமானது. 
அது இயல்பான அசெம், சமய் அசெம் எனைாம்.

உயரமானக் கடடிைஙகளின் விளிம்பிலும், 
ஆழமானப் பள்ளஙகளின் அருகிலும் நிறகும்சபாது 
அசெம் சகாள்வதும், மடறந்திருக்கும் படக 
சதரியாத ஆழமான நீர் நிடைகளுக்கு அருகில் 
செல்ை அசெம்சகாள்வதும் சமய் அசெம்தான்.

ஆனால், ஆபத்தில்ைாத கரப்பான் பூசசி, பல்லி, 
சிைந்தி சபான்ற உயிரினஙகடளக் கண்ைாசை 
சிைர் அசெம் சகாள்வார்கள். அப்படிப்படை 
அசெஙகடள phobias என்று ஆஙகிைத்தில் 
சொல்கிறார்கள். தமிழில் அப்படிப்படை 
அசெஙகடள, ‘மிடக-அசெஙகள்’அல்ைது ‘ மாய- 
அசெஙகள்’ என்று சொல்ைைாம். சவறு சிைருக்கு 
நாய்கடளக் கண்ைாலும், பூடனகடளக் 
கண்ைாலும் அப்படிப்படை மிடக அசெஙகள் 
அல்ைது மாய-அசெஙகள் ஏறபடுவதுண்டு. 
வழிந்சதாடும் குருதிடயக் கண்ைாசை, அசெம் 
காரணமாக மயக்கம் சபாடுபவர்களும் உண்டு. 
அப்படிப்படைவர்களுக்கு சிவப்பு நிறசமகூை 
அசெ உணர்டவத் சதாறறுவிக்கைாம். .‘சதனாலி’ 
திடரப்பைத்தில், கமைொென் ‘பயம் பயம்’ என்று 
ஒரு நீண்ை படடியடை, நடகசசுடவயுைன் 
சொல்வாசர, அதுதான் ‘மாய-அசெம்’ (phobias). 
திடரப்பைத்தில் மடடுமல்ை, நடைமுடற 
வாழவிலும் மனிதர்கள் மாய-அசெம் சகாள்ளும் 
சபாருடகளின் படடியல் மிக நீண்ைதுதான்.

ஆண்கடள விைவும், சபண்கள் மிக எளிதில் 
மாய-அசெத்திறகு ஆளாகிறார்கள். அப்படி மாய-
அசெத்திறகு உடபடும் ஆண்களும், சபண்களும் 
வாந்தி, மயக்கம், நடுக்கம், இதய பைபைப்பு 
சபான்ற உைல் அளவிைான துன்பஙகடளயும் 
சவளிப்படுத்துகிறார்கள்.

கடடுனர

சு.இைாமசுப்பிைமணியன்
srsthovalai@gmail.com

‘மாய-அசெஙகள்’ 
(Phobias)

விடடு விடு்தனலயோக முடியுமோ?

மூன்று வடகயான மாய-அசெஙகடள, 
அசமரிக்காவின் உளவியல் கழகம் (American Psy-
chiatric Association) அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. சமூக மாய-அ்சசஙகள் (Social phobias)

 ‘ெமூகப் பதடைக் சகாளாறு’ (social anxiety 
disorder) என்று அடையாளப்படுத்தப்படும் இந்த 
வடகயிைான மாய-அசெத்திறகு, ஓரு ெமூகத்தில் 
தனது பிறப்பு, இருப்பு, ஏழடம, நிறம், உருவம், 
கல்வித்தகுதி, பணிநிடை, பாலினம் சபான்றடவ 
காரணமாக, தான் அவமானப்படுத்தப்பைைாம் 
என்பதன் அடிப்படையில் ஏறபடும் அசெஙகள் 
காரணம் ஆகும்.

2. மக்கள் கூட்ைம் காைணமான மாய-அ்சசம் 
(Agoraphobia)

‘அசகார’ (Agora) என்னும் கிசரக்க சொல்லுக்கு 
‘ெந்டத’ என்று சபாருள்படும். ெந்டத என்றால் 
மக்கள் கூடும் இைம்தாசன. அதுசபாை அதிக 
அளவில் மக்கள் கூடும் இைஙகளுக்குச செல்வதில் 
உண்ைாகும் அசெம்தான் ‘அசகார ஃசபாபியா’ 
என்னும் ‘கூடை மாய அசெம். மிகச சிைருக்கு 
வீடடைவிடடு சவளிசயறுவதுகூை அசெமாக 
இருக்கிறது. அதுவும் ‘கூடை மாய அசெம்’தான்.

3. தனிப்பட்ை மாய-அ்சசஙகள் (Specific phobias)

பாம்புகள், சிைந்திகள், ஊசிகள் (needles) 
சபான்று குறிப்பிடை சபாருள்பறறியதாக 
ஏறபடும் அசெஙகள்.

மாய அசெஙகளின் பிரிவுகள்:

நூறறுக்கு சமறபடை மாய-அசெஙகள் 
படடியலிைப்படைாலும், அடவ அடனத்தும் 
நான்கு பிரிவிறகுள் அைஙகிவிடும்.

 � இயறடகச சூழல் காரணமாக ஏறபடும் 
அசெம் (Fears of the natural environment)

 � விைஙகுகள் காரணமான அசெம் (Fears 
related to animals)
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 � மருத்துவம் சதாைர்பிைான அசெம் (Fear 
related to medical treatments or issues)

 � குறிப்பிடை சூழல் காரணமான அசெம் 
(Fears related to specific situations)

மாய-அசெம் சகாள்ளும் நபர்களுக்கு எந்த ஒரு 
சபாருளும், இைமும், சூழலும் அசெத்டத 
ஏறபடுத்திவிடும் என்படத நிடனவில் 
சகாள்ளசவண்டும்.

நூறறுக்கு சமறபடை சபாருடகள், மாய-
அசெத்டத ஏறபடுத்தும் என்று அடையாளம் 
காணப்படடுள்ளன. பாலியல்கூை சிைருக்கு 
அ ச ெ த் டத  ஏ ற ப டு த் தி வி டு கி ற து . 
அப்படிப்படைவர்களுக்கு ,  ஆணுக்குப் 
சபண்ணும், சபண்ணுக்கு ஆணும் அசெம் 
ஊடடுபவர்களாக உள்ளனர். இதடன டமயமாக 
டவ த்து  சி ை  திட ர ப் பைங களும்கூை 
சவளிவந்திருக்கின்றன.

ஒருவருடைய தனிப்படை வாழவில் , 
அ ச ெ ம் சக ா ள் ளு ம்  அ ள வி ற கு 
ஆபத்தில்ைாதவறடறக் கண்டு அசெம் சகாள்வது, 
‘மாய- அசெம்’, என்று ஆஸ்திசரலியாவின் 
சமக்குவாரிப் பல்கடைக்கழகத்தின் உளவியல் 
சபராசிரியர் ரான் சரப்பீ வடரயடர செய்கிறார். 
(Ron Rapee, Prof. of Psychology in Macquarie Univer-
sity, Australia). சபரும்பாைான ‘மாய-அசெஙகளின்’ 
சவளிப்பாடுகள் ஒருசபாைசவ உள்ளன என்றும், 
அ ச ெ த் தி ற க ான  க ா ரணம்  மடடு ச ம 
சவறுபடுவதாகவும் அவர் சமலும் கூறுகிறார்.

‘மாய-அசெம்’ சகாண்ைவர்கள், அவர்களுக்கு 
அசெத்டத ஏறபடுத்தும் சபாருடகள் அல்ைது 
சூழடைப் சபரிதும் தவிர்த்துவருவார்கள். மிகவும் 
கவடையுைனும், எதிர்மடற எண்ணஙகளுைனும் 
காணப்படுவார்கள். அசெத்டத ஏறபடுத்தும் 
சபாருடகடளயும், சூழடையும் சநருக்கு சநர் 
ெந்திக்கும்சபாது, அவர்களது இதயத்துடிப்பு 
உயர்கிறது, கண்-பார்டவ விரிவடைகிறது (eye 
pupi l d i la t ion ) , சபருமூசசு வாஙகுகிறது. 
அசெம்சகாள்பவர்களின் இப்படிப்படை 

செயல்கள், மிடகயாகவும், காரணமறறடவயாகவும், 
எரிசெலூடடுவதாகவும் உள்ளன என்று சரப்பீ 
கூறுகிறார்.

நியாயமான, சிந்தடனத்திறனுைன் கூடிய ஒரு 
செயல், ஏசதனும் ஒரு காரணத்தால், ‘மாய-
அசெமாக’ மாறிவிடுவதாகவும், அதறகு ஓர் 
எடுத்துக்காடைாக, உயரம் (altitude) பறறிய 
அசெத்டதயும் சரப்பீ குறிப்பிடுகிறார். உயரம் 
செல்ைசெல்ை வளிமண்ைை அழுத்தம் 
குடறந்துசகாண்டு வருவது அப்படிப்படை மாய 
அசெத்திறகுக் காரணமாக அடமந்துவிடுகிறது 
என்றும் சரப்பீ குறிப்பிடுகிறார். அது, ‘உயர மாய 
அசெம்’ (acrophobia) எனப்படுகிறது.

தண்ணீடர நிடனத்த மாத்திரத்திலும், 
பார்த்தமாத்திரத்திலும் அசெம்சகாள்வது, 
‘நீரசெம்’(aquaphobia) எனப்படுகிறது. மிகப்சபரிய 
நீர்நிடைகளான சபருஙகைல், அவறறில் வாழும் 
உயிரினஙகள் குறித்து அசெம்சகாள்வது, 
‘சபருநீரசெம் ’ ( t h a l a s s o - phob i a )  என்று 
அடழக்கப்படுகிறது.

சபறசறார்கள், தஙகள் பிள்டளகளுக்கு, 
சபருஙகைல் (ocean) ஆபத்தானது என்று 
திரும்பத்திரும்பக் கூறி அசெமூடடுவதாலும், 
‘ஜாஸ்’, (Jaws) ‘டைடைானிக்’ (Titanic) சபான்ற 
திடரப்பைஙகடளப் பார்ப்பதாலும் ‘சபரு 
நீரசெம்’ (thalasso-phobia) ஏறபடும் வாய்ப்பு 
உள்ளது.

ச ப ரு ம் ப ா லு ம்  உ ண் டம ய ா ன , 
ம ா ற ற ம் சக ா ள்ளும்  ஆ ற ற ல் சக ாண்ை 
சபாருடகளும், சூழலும் மாய-அசெத்துைன் 
சதாைர்புள்ளடவயாக இருக்கின்றன. இதறகு ஓர் 
எடுத்துக்காடைாக, மின் கம்பிகடளயும், 
மின்இடணப்பு ொதனஙகடளயும் குறிப்பிைைாம். 
அவறறில் பாயும் மின்ொரம் காரணமாக, அடவ 
உண்டமயிசைசய ஒருவடரக் சகால்ைவும்கூடும். 
என்றாலும் அவறடறகண்டு யாரும் ‘மாய- அசெம்’ 
சகாள்வதில்டை. மாறாக, புயல்கள், பாம்புகள், 
சிைந்திப் பூசசிகள் சபான்று முறகாைத்தில் 
ம னி த ர் க ளு க் கு  ம ர ண த் டத 
ஏறபடுத்தியவறடறக்கண்டு மாய-அசெம் 
சகாள்கின்றனர். ஏன் ஒருசிைருக்கு மடடும் 
இப்படிப்படை சபாருடகளால் அல்ைது 
விைஙகுகளால் ஏறபடும் அசெம் அல்ைது 
எசெரிக்டக உணர்வு ,  மாய -அசெமாக 
உருமாறுகிறது என்பதில் சதளிவில்டை.

வளரிளம் பருவத்தில் ஏறபடை அனுபவஙகள், 
பிறகாைத்தில் மாய- அசெஙகளாக மாறுவதறகுக் 
காரணமாக அடமந்துவிடுகிறது என்பது ஒரு 
சபாதுவானக் சகாடபாடு. சிக்மண்ட ஃப்ராய்ட 
(Sigmund Freud) முன்னுடரத்த ‘உளவியல் இயஙகுக் 
கருத்தியல்’ (psychodynamic theory), ஒருவரது 
நைத்டத மறறும் அசெஙகளுக்குப் பின்னால் 
அவர்களது குழந்டதப்பருவத்தில் ஏறபடை 
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அனுபவஙகள் காரணமாக இருக்கின்றன 
என்கிறது. அந்த கருத்தியல் மாய அசெத்திறகும் 
சபாருந்தக்கூடியசத. என்றாலும், இது மாய-
அசெம் சகாண்ை அடனவருக்கும் சபாருந்தாது 
என்று உளவியல் சபராசிரியர் ைாக்ைர் சஜாயல் 
சபரிஸ் (Dr. Joel Paris) கருதுகிறார்.

எனக்சக இப்படிப்படை அனுபவம் உள்ளது. 
எனது மகன் சிறுவயதில் அழகிய நாய்க்குடடிகடள 
வீடடிறகுக்  ச க ாண்டுவந்துவிடுவான் . 
நாய்வளர்க்கசவண்டும் என்பது அவனது ஆடெ 
மடடுமல்ை, எனது மகள், மடனவியின் 
ஆடெயும்கூை. ஆனால், நான் அதடன 
ஏறகாதசதாடு, நாய்க்குடடியுைன் விடளயாை 
அனுமதிக்கவும் மாடசைன். அதறகும் என் 
மனதில் ஆழப்பதிந்த ஒரு நிகழவு உண்டு.

எனது பள்ளிப்பருவத்தில், மாடையில் பள்ளி 
முடிந்து வீடடுக்கு வந்தபிறகு, தினமும் ஊருக்குத் 
சதறசக உள்ள டமதானத்தில் கால்பந்து 
விடளயாை செல்சவாம். அப்படிச செல்லும் 
வழியில், ஒரு வீடடில் ஒரு அண்ணடன இரும்பு 
ெஙகிலியில் கடடிப்சபாடடிருப்படதப் பார்க்க 
சநரிடும். அவனுக்குக் சகாடடி நாய் (சவறிநாய் 
) கடித்து, அதறகு முடறயான மருத்துவம் 
செய்யாததால் சநாய்க்குறி (rab i s v i rus ) 
முறறிவிடைது.

ஒரு தடடில் சொறு டவத்திருப்பார்கள். 
அதடன நாய்சபாைசவ ொப்பிை முயல்வான். 
வாயில் எசசில் ஒழுகும். சபெ மாடைான். 
தண்ணீடரக் கண்ைால் அசெம் சகாள்வான். 
அதனால்தான் சவறி நாய்க்கடிக்கு, ‘நீரசெம்’ (hy-
dro-phobia) என்றும் ஒரு சபயருண்டு. அவனது 
செயல்கள் அடனத்தும் நாய் செய்வது சபாைசவ 
இருக்கும். 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, கிராமஙகளில் 
சவறிநாய்க்கடி பறறிய விழிப்புணர்வும், 

மருத்துவமும், இன்றுசபால், இருந்ததில்டை. 
கடைசியில் அவன் இறந்சத சபானான். அவனது 
ம ரண த்டதவிை ,  ந ா ய் சப ா ை  அவன் 
நைந்துசகாண்ை விதமும், அவடன ெஙகிலியில் 
கடடிப்சபாடடிருந்ததும் என் மனதில் 
ஆழப்பதிந்துவிடைது. அதனால் இன்றும் எனக்கு, 
நாய்கள் என்றால் தானாகசவ அசெம்வரும். 
மிகவும் எசெரிக்டகயுைன் இருப்சபன் . 
இப்படித்தான் பைருக்கும், அவர்களது சிறுவயதில் 
ஏறபடை ஏசதா ஒன்று சமள்ளசமள்ள ‘மாய-
அசெமாக’ உருமாறி வளர்சசி சபறுகிறது என்று 
சரப்பீஸ் கூறுகிறார்.

ஒ ருவரு க் கு  ‘ ம ா ய -அ ச ெ ம் ’  வ ந் து , 
வளர்சசிசபறுவதறகு, எதிர்மடற அனுபவஙகள் 
(negative experiences) இருக்கசவண்டும் என்னும் 
அவசியம் இல்டை. மறறவருக்கு சநரும் சமாெமான 
அனுபவஙகடள இவர்கள் பார்க்க சநர்ந்தாலும், 
சகடக சநர்ந்தாலும், இது ஆபத்தானது என்னும் 
வடகயில் ஒரு காடசி, திரும்பத்திரும்பக் 
காடைப்படுவதனாலும் ,  ‘மாய-அசெம் ’ 
உருப்சபறும் வாய்ப்பு உள்ளது. இது சபான்ற 
வாழவியல் படிப்பிடனகள், காைம் செல்ைசெல்ை 
சிை விைஙகுகள், சிை சபாருடகள், சிை சூழல்கள் 
மீதான அசெமாக மாறி அதுசவ ஒரு 
பண்பாடடுசசூழடைத் சதாறறுவிக்கவும் கூடும் 
என்று அசமரிக்க உளவியல் சபராசிரியர் க்ரிஸ் 
ஆக்கிவ (Kris Askew) குறிப்பிடுகிறார்.

அ ட ன த் து  ம ா ய - அ ச ெ ங க ளு ச ம 
அனுபவஙகளால் மடடுசம வருவதாகச 
சொல்ைமுடியாது. சிை கவடைகளும், அசெஙகளும் 
சிைரது இயல்பிசைசய இருக்கவும் வாய்ப்புள்ளது 
என்று சிை உளவியிைாளர்கள் கூறுகின்றனர். 
நம்முடைய மரபணுக்களிசைசய அப்படிப்படை 
அசெ உணர்வுகள் பதிவுசெய்யப்படடு, 
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அடுத்தடுத்தத் தடைமுடறக்கு கைத்தப்படடு, 
சதாைர்ந்துசகாண்டிருக்கின்றன என்று க்ரிஸ் 
ஆக்கிவ (Kris Askew) கூறுகிறார்.

ொன்றாக, அதிக அசெ உணர்வும், எளிதில் 
உணர்சசிவெப்படும் குணமும்சகாண்ைவர்களுக்கு, 
மாய-அசெம் வருவதறகான வாய்ப்புகள் அதிகம். 
எளிதில் உணர்சசிவெப்படுபவர்கள், சபருநீரசெம் 
உள்ளிடை பைவடகயான அசெஙகளுக்கு 
ஆடபடுகிறார்கள் என்று சரப்பிஸ் கூறுகிறார்.

மாய-அசெம், சிை குடும்பஙகளில் சபாதுவான 
இயல்பாகவும் இருக்கிறது என்படதச 
சுடடிக்காடடும் க்ரிஸ் ஆக்கிவ, மாய-அசெம் 
சகாண்ைவர்களில் 30 விழுக்காடடினருக்கு அது 
பாரம்பரியமாகத் சதாைர்ந்துவருவதாகவும் 
கூறுகிறார். குடும்பப் பின்னணிசயாடு, குடும்பம் 
வசிக்கும் சூழலும் மாய-அசெம் உருவாவதறகு 
ஒரு காரணம் என்று ஆய்வு முடிவுகள் 
சதரிவிக்கின்றன.

இந்த உைகம் கவடையூடடுவது, அசெமூடடுவது, 
ஆ ப த் த ா ன து  எ ன் னு ம் 
உணர்வுசகாண்ைவர்கடளச சுடடிக்காடடும் 
ஆஸ்திசரலிய உளவியைாளர் சகல்வின் வாஙக் 
( K e l v i n  W o n g ) ,  ம ா ய - அ ச ெ த் டத ப் 
சபாறுத்தவடரயிலும், ஒருவரது தனிக்குணம் 
அல்ைது இயல்டப (innate nature or temperament) 
விபத்துக் காரணியாகக் (risk factor) கருதைாம் 
என்று சொல்கிறார்.

இப்படிப்படைப் பின்புைத்தில், மாய-
அசெத்டதத் தவிர்ப்பது நடைமுடற ொத்தியமா 
என்னும் சகள்வியும் எழத்தான் செய்கிறது. மாய-
அசெம், ஒருவரது ஆயுடகாைத்தில் நீண்ைகாைம் 
நீடித்திருக்கிறது. மாய-அசெம்சகாண்ைவர்கள், 
அவர்களுக்கு அசெத்டத ஏறபடுத்தும் சபாருடகள், 
சூழல் ஆகியவறடறத் தவிர்ப்பதறகு அடனத்து 
வழிகடளயும் டகக்சகாள்வார்கள்.

மாய-அசெத்டதப் சபாக்குவதறகான ஒசர வழி, 
பாதுகாப்பான சூழலில் இருந்துசகாண்டு, 
எடவசயல்ைாம் அசெத்டத ஏறபடுத்துகின்றனசவா 
அவறடற சநருக்கு சநர் எதிர்சகாள்வசத ஆகும். 
இதடன மிகசெரியாகச செய்தால், மாய-
அசெத்டத நடைமுடறயில் தவிர்த்துவிைைாம் 
என்றும், நவீன காைத்தில் ஒரு அமர்விசைசய கூை 
மாய-அசெத்டதப் சபாக்கிவிைமுடியும் என்றும் 
சரப்பீ நம்பிக்டக சதரிவிக்கிறார்.

என்றாலும், மாய அசெஙகளுக்கு உள்ளாகும் 
தனிநபர்கள், தஙகளுக்கு அசெத்டத ஏறபடுத்தும் 
பூ ச சி க ள் ,  இ ை ங க ள் ,  சூ ழ ல் க ட ள 
எதிர்சகாள்வதனால் ,  அடவ அவர்கள் 
அசெம்சகாண்ைதுசபால் தஙகளுக்கு துன்பம் 
எதடனயும் விடளவிக்காது என்பதடனப் 
புரிந்துசகாள்வதனாலும், தனி நபர்களின் மன 
உறுதியாலும் மடடுசம, அவர்கள் மாய அசெத்டத 
விடடு விடுதடையாகி சவளிசயறும் வழியும், 

காைமும் உள்ளது.

அடனவருக்குசம உளவியல் பிரசசிடனகள் 
இருக்கின்றன என்றும், சிைருக்கு சவளியில் 
சதரிவதாகவும், பைருக்குத் சதரிவதில்டை 
என்றும் உளவியைாளர்கள் கூறுவதுண்டு. 
சபாைசவ, மாய-அசெத்டத ஏறபடுத்தும் 
சபாருடகளும், சூழலும் அடனவருக்குசம 
இருந்தாலும்கூை, ஒரு சிைருக்கு மடடுசம 
சவளிப்படையாகத் சதரிகிறது என்றும் கூறைாம்.

ஒவசவாரு மனிதருக்குள்ளும், உணர்வு நிடை 
(Consciousness), அடிமனநிடை (sub-consciousness), 
ஆழமனநிடை அல்ைது நனவிலி (un-consciousness) 
என்று மூன்றுவிதமான உணர்வு நிடைகள் 
இருப்பதாகவும், அவறறில் நனவிலி நிடை 
மனிதர்களின் கடடுப்பாடடில் இல்டை என்றும் 
சிக்மண்ட ஃப்ராய்ட கூறுகிறார். அந்த நனவிலி 
நிடையில் பதிந்திருக்கும் உணர்வுகடள 
சவளிக்சகாணர்ந்தால் ,  இந்த  உைகில் 
அடனவருசம சபாலிகளாகத்தான் இருப்பார்கள் 
என்று ஃப்ராய்ட சமலும் கூறுகிறார். அந்த 
வடகயில் நாம் அடனவருசம ‘சபாலிகள்’ (hypo-
crites) தான்! ஃப்ராய்ட குறிப்பிடும் அந்த நனவிலி 
நிடையில் பதிந்திருக்கும் அசெ உணர்வுகடள 
அத்தடன எளிதில் கண்டுபிடிக்க முடியாது 
என்படதயும் புரிந்துசகாள்ள சவண்டியுள்ளது.

2016 சம 27-இல் ‘ஃசபாபியா’ (Phobia) என்று 
ஒரு இந்தி உளவியல்-திகில் திடரப்பைமும் (psy-
cho log ica l thr i l l e r ) சவளிவந்திருக்கிறது. 
திடரப்பைத்தில், சமகக் டிசயா (Artist, Radhika 
Apte) என்னும் இளம்சபண் ஒரு கடைஞராக 
(Artist) அறிமுகம் ஆகிறார். முறறிலும் எதிர்பாராத 
விதமாக, அப்சபண் ஒரு ைாக்சி ஓடடுனரால் 
பாலியல் வல்லுறவுக்கு ஆளாக்கப்படுகிறார். 
அதன் காரணமாக, அப்சபண்ணுக்கு, மக்கள் 
கூடைம் காரணமான ‘கூடை மாய-அசெம்’, (Ag-
oraphobia) ஏறபடடுவிடுகிறது. வீடடைவிடடு 
சவளிசயறுவதறசக அசெம் சகாள்கிறாள். 
அதடன டமயமாக டவத்து எடுக்கப்படை 
திடரப்பைம். முதல், முடிவுக் காடசிகள் தவிர 
பைம் முழுவதும் ஒரு அடுக்குமாடிக் கடடிைத்தில் 
அடமந்த ஒரு வீடடிறகுள்சளசய நிகழவதாகக் 
காடைப்படுகிறது.

மாய-அசெஙகள், ஒருவரின் உைல்நைத்டதப் 
சபரிதும் பாதித்துவிடும். மாய-அசெம்சகாள்ளும் 
ஒவசவாரு நபரும் கண்டிப்பாக நிடனவில் 
சகாள்ளசவண்டிய ஒரு செய்தி உள்ளது. அது,’ 
நீஙகள் மடடுசம அப்படிப்படை உணர்விறகு 
ஆளானவர் அல்ை என்பதும், பைருக்கும் ஏசதா 
ஒரு மாய-அசெம் உள்ளது என்பதும்’ ஆகும். 
எசதனும் ஒரு மாய-அசெம் உஙகளுக்கு இருப்பதாக 
நீஙகள் உணர்ந்தால், அதறகான மருத்தவடர 
உைனடியாக அணுகவும். மாறற முடியாதது 
என்று எதுவும் இன்று இல்டை.

கைட்டு்ரயாளர: கமனாள் இயற்பியல் க்பராசிரியர
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லத்தீன் அசமரிக்காவில் அக்சைாபர் 30 
ஆம் சததி மறறுசமாரு இைதுொரியாளர் 
சதர்தலில் சவன்று குடியரசுத் தடைவர் 
ஆகியுள்ளார். பிசரசிலின் சதாழிைாளர் கடசியின் 
தடைவர் லூயிஸ் இனாசிசயா லூைா தா சில்வா 
(“லூைா” என்று பரவைாக அடழக்கப்படுபவர்) 
51.9% வாக்குகடளப் சபறறு, இரண்ைாவது சுறறில் 
சவறறி சபறறுள்ளார். முதல் சுறறில் சபாடடியிடை 
இருவருசம சவறறி சபறத் சதடவயான 50% 
வாக்குகடளப் சபறவில்டை. இத்சதர்தலில் 
இவடர எதிர்த்துப் சபாடடியிடைவரும், தறசபாது 
ஆடசியிலிருப்பவரும், லிபரல் கடசி சவடபாளரும், 
தீவிர வைதுொரியுமான ெயீர் சபால்சொனாசரா 
49.1% வாக்குகடளப் சபறறுள்ளார். பிசரசிலின் 
அண்டமய வரைாறறில் இவவளவு குடறந்த 
வித்தியாெத்தில் (1.8%) ஒருவர் சவறறி சபறறது 
இதுசவ முதல்முடற. ஆடசியிலிருக்கும் ஒருவர் 
சதர்தலில் சதால்வியடைவதும் இதுசவ 
முதல்முடற. குடியரசுத்தடைவர் சதர்தலில் 2006 
ஆம் ஆண்டு தன்டன எதிர்த்துப் சபாடடியிடை 
சகரால்சதா ஆல்க்மின் என்பவடர லூைா 
குடியரசுத் துடணத் தடைவராக ஆக்கியுள்ளார்.

சதர்தலுக்கு இரண்டு வாரம் முன்சப குடியரசுத் 
தடைவர் மாளிடகயில், லூைாவிறகு எதிராக பை 
ெதித் திடைஙகடள தீடடியுள்ளனர். ெமூக 
ஊைகஙகள் மூைம் பை சபாய்யான செய்திகள் 
பரப்பப்படைன. சபால்சொனாசரா ஆதரவு 
இவாஞெலிகன் சதவாைய குருமார்கள், லூைா 
பதவிக்கு வந்தால் சதவாையஙகடள மூடிவிடுவார் 
என்று பிரசொரம் செய்தனர். நாடடின் 
வைகிழக்குப் பகுதி, லூைா ஆதரவு மக்கள் 
வசிக்கும் பகுதி. எனசவ இப்பகுதியில் லூைாவின் 
சவறறி வாய்ப்டபத் தடுக்கப் பல்சவறு 
முயறசிகளில் இறஙகியது சபால்சொனாசரா 
அரசு. சதர்தலுக்கு முதல் நாள், எவவித பிரசொரம் 

செய்வதும் ெடைப்படி குறறம். ஆனால் அன்று 
சநடுஞொடை காவல்துடறயின் தடைவர், 
இன்ஸ்ை ாகி ர ா ம்  ச ெ யலியின்  மூைம் 
சபால்சொனாசராவுக்கு வாக்களிக்கும்படி தனது 
ஆதரவாளர்கடள சகடடுக் சகாண்ைார். (இந்த 
செய்தி பின்பு விைக்கிக் சகாள்ளப் படைது).

சதர்தல் நாளன்று நாடடின் வைகிழக்குப் 
பகுதியில், சநடுஞொடைக் காவல்துடறயின் 
சொதடன நிடையஙகள், வாகனஙகடளயும் 
மக்கடளயும் சநடுசநரம் நிறுத்தி டவத்து 
செயறடகயாக சபாக்குவரத்துத் தடைடய 
ஏறபடுத்தின.

அது மடடுமல்ை. இந்த சபாக்குவரத்துத் தடை 
மூைம் கைவரத்டதத் தூண்டி, சபருமளவு 
உயிரிழப்டப  ஏ ற படு த்துவது  என்றும் 
திடைமிைப்படடிருந்தது. பிசரசில் காவல்துடறயில் 
உள்ள சபரும்பான்டமயானவர்கள் சதர்தல் மீது 
நம்பிக்டக அறறவர்கள். அவர்கள் பிசரசில் 
மீண்டும் ெர்வாதிகார ஆடசிக்குத் திரும்புவடத 
விரும்புகிறார்கள். இவர்களும் ெரி, சபால்சொனாசரா 
ஆதரவு ெடைமன்ற உறுப்பினர்களும் ெரி, 
ஆடசிடயப் பிடிக்க எந்தளவு வன்முடறடய 
கடைவிழத்து விைவும் தயாராக இருக்கிறார்கள். 
திருடடுப் பழக்கம் உள்ளவர், கம்யூனிஸ்டு, 
ொத்தான் என லூைா மீது அவதூறுகள் 
வீசினார்கள். ஆனால் லூைாவின் சவறறிடய 
தடுக்க முடியவில்டை. அதன்பின் சபால்சொனாசரா 
அடமதியாகி விடைார்.

சபால்சொனாசராவின் சதால்வி பிசரசில் 
மக்களுக்கு நிம்மதிடய அளித்துள்ளது. கைந்த 
நான்காண்டு காைத்தில் அவரது மக்கள் விசராத 
காடைாடசி, சுறறுசசூழல் அழிவு, ஏடழமக்கள் 
மீது ஏவப்படும் சகாடுடமகள், சகாசரானா 
காைத்து துயரஙகள், சபாருளாதாரப் பின்னடைவு, 
சவடையின்டம ஆகியடவ பை ைடெம் மக்கடள 
கடும் வறுடமயில் தள்ளிவிடைது. 1980-களுக்கு 

கடடுனர

அமைநததா
amarantha1960@gmail.com

“பிதரசிலில் லூலாவின மறுவருமகயும் 
மககளின எதிர்பார்ப்புகளும்”

வபோல்செோைோவரோவின் வ்தோல்வி பிவரசில் மக்களுக்கு நிம்மதினய அளித்துள்ளது. கடந்த 
நோன்கோண்டு கோலத்தில் அேரது மக்கள் விவரோ்த கோடடோடசி, சுற்றுச்சூழல் அழிவு, ஏனழமக்கள் மீது 

ஏேப்படும் சகோடுனமகள், சகோவரோைோ கோலத்து துயரஙகள், சபோருளோ்தோரப் பின்ைனடவு, 
வேனலயின்னம ஆகியனே பல லடெம் மக்கனள கடும் ேறுனமயில் ்தள்ளிவிடடது.
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முந்டதய ெர்வாதிகார ஆடசிடய ஒத்த இந்த 
ஆடசியிலிருந்து விடுபை அவர்கள் தவித்துக் 
சகாண்டிருந்தார்கள்.

“கைந்த ஆடசியின் சீரழிவிலிருந்து பிசரசில் 
மீடகப்படும், நாடடின் வளர்சசிக்கும் மனித 
உரிடமகளுக்கும் முன்னுரிடம சகாடுக்கப்படும், 
ஜனநாயகத்டத வலுப்படுத்தும் வடகயில் அரசு 
நைவடிக்டககள் எடுக்கும்” என்று வாக்களித்து 
சவறறி சபறறுள்ள லூைா, வலுவான எதிர்க் 
கடசியினடர ெமாளிக்க சவண்டியிருக்கும். 
சென்ற மாதம் ெடைமன்றத்திறகும் ஆளுனர் 
பதவிகளுக்கும் சதர்ந்சதடுக்கப் படடுள்ளவர்கள் 
சபால்சொனாசரா ஆதரவு பழடமவாத தீவிர 
வைது ொரிகள். பிசரசில் நாைாளுமன்றத்டதயும், 
நாடடின் செல்வச செழிப்புமிக்க சபரிய 
மாநிைஙகடளயும் கடடுப்படுத்தும் வலிடம 
சபறறவர்கள். இவர்களின் கடுடமயான 
சவறுப்டப லூைா எதிர்சகாள்ள சநரும். அடத 
மீறி அரசு மிக உறுதியாக இருந்து செயல்பை 
சவண்டியிருக்கும்.

மூன்றாவது முடறயாக குடியரசுத் தடைவராகி 
இருக்கும் லூைா, 2002 முதல் 2008 வடர இரண்டு 
முடற இப்பதவிடய வகித்தார். அப்சபாது அவர் 
செயல்படுத்திய திடைஙகள் நாடடை வளர்சசிப் 
பாடதக்குத் திருப்பியதால், பிசரசிலின் ஆகச 
சிறந்த அரசியல் தடைவராக லூைா கருதப்படுகிறார்.

அவரது தாத்தாவும் அப்பாவும் கரும்பு 
சவடடும் கூலிகளாக உடழத்தவர்கள். உறவினர்கள் 
ப ை ரு ம்  ப ண் டண  அ டி ட ம க ள ா க 
வடதபடைவர்கள். கடும் வறுடமயில் வளர்ந்த 
லூைா, சதாழிைாளர் தடைவராக செயல்படடு, 
சதாழிைாளர் கடசிடயக் (Workers’ Party) 
கடடினார். 2002 இல் சதர்தலில் சபாடடியிடடு 
குடியரசுத் தடைவர் பதவிக்கு வந்ததும், எளிய 
குடிடெ வாழ மக்களின் சமம்பாடடில் அக்கடற 
செலுத்தினார் .  அதறசகன பிரத்சயக 
திடைஙகடளத் தீடடினார். கடும் வறுடமயில் 
உழன்ற மக்களுக்கு அவர் அளித்த “குடும்ப 
பணப்டப” எனும் சநரடி பண உதவித் திடைம், 
சதாழிைாளர் கூலி உயர்வு, தனிநபர் உரிடமகள் 
மீடபு ஆகியடவ சபாருளாதார ஏறறத்தாழடவக் 
குடறத்து, அவடர மக்களிடைசய மிகப் 
பிரபைமாக்கின. இரண்டு சகாடிப் சபடர அவர் 
வறுடம நிடையிலிருந்து விடுவித்தார். சபாதுக் 
கடைடமப்புகடள சமம்படுத்தி சவடை வாய்ப்டப 
அதிகரித்தார் .  சபாருளாதாரம் ஓரளவு 
சீராகியதால், உைகளவில் பிசரசிலின் வளர்சசி 
கவனிக்கப்படைது.

ஆனால் சபடசராப்ராஸ் எண்டண நிறுவன 
ஊழல் அவர்மீது (“கார் வாஷ் ஊழல்” குறறசொடடு) 
சுமத்தப்படடு அவரது புகடழ மஙகச செய்தது. 
சதாழிைாளர் கடசிடயச செர்ந்தவரும், லூைா 
அடமசெரடவயில் தடைடம அடமசெராக 
இருந்தவருமான தில்மா சராவுசெஃப், 2010 ஆம் 

ஆண்டு குடியரசுத் தடைவர் சதர்தலில் சவன்றார். 
பிசரசிலின் முதல் சபண் குடியரசுத் தடைவர் 
ஆனார் தில்மா. 2014 ஆம் ஆண்டு அவர் மீதும் 
சதாழிைாளர் கடசித் தடைவரான லூைா மீதும் 
சபடசராப்ராஸ் ைஞெ ஊழல் வழக்கு 
சபாைப்படைது. தில்மா மீதான குறறம் உறுதி 
செய்யப்படடு, 2016 இல் அவர் பதவி நீக்கம் 
செய்யப்படைார். 2018 ஏப்ரல் மாதத்தில், 
லூைாவுக்கு ஒன்பதடர ஆண்டு சிடற தண்ைடன 
வழஙகப்படைது. ஆனால் சதாழிைாளர் 
கடசியினரின் முயறசியால் அவர் மீதான 
குறறசொடடு ஆதாரமறறது என்று நிரூபிக்கப்படடு, 
2019 நவம்பர் 8 ஆம் சததி அவர் சிடறயிலிருந்து 
விடுவிக்கப்படைார்.

சபண்கடள சவறுப்பவர் ,  தன்பால் 
புணர்சசியாளர், இனசவறியர் என்று அறியப்படும் 
சபால்சொனாசரா, பிசரசில் ராணுவப் பள்ளியில் 
பயின்றவர். ராணுவ அதிகாரியாக 17 ஆண்டுகள் 
பணியாறறியவர். 1964 முதல் 1985 வடர நீடித்த 
ராணுவ ஆடசிடய அவர் புகழந்து சகாண்சை 
இருப்பார். 1988 முதல் அரசியலில் ஈடுபடடு, தீவிர 
வைதுொரியாக உருவான சபால்சொனாசரா, பை 
ஆண்டுகள் ரிசயா சத செசனயீசரா சைபுடியாக 
பதவியில் பணியாறறினார். டிெம்பர் 2018 இல் 
குடியரசுத் தடைவர் சதர்தலில் சவன்று ஆடசியில் 
அமர்ந்தார்.

லூைாவின் மக்கள் நைத் திடைஙகடள ஒழித்து, 
உடழக்கும் மக்களின் உரிடமகடளப் பறித்து, கடும் 
வறுடமயில் தள்ளினார் சபால்சொனாசரா. 
கரும்புத் சதாடைத் சதாழிைாளிகளும் மறற 
சதாழிைாளிகளும் மிகக் குடறந்த கூலிக்கு 
உடழக்க நிர்பந்திக்கப் படைனர். சவண்டுசமன்சற 
குடிடெ வாழ மக்கள், திருைர்கள் என்றும் 
சபாடதப் சபாருள் கைத்துபவர்கள் என்றும் 
குறறஞொடைப்படடு சிடறயில் தள்ளப்படைனர். 
கூலிடயக் குடறத்து வறுடமடயத் திணித்து, 
மக்களிடைசய ஏறறத்தாழடவ அதிகரித்து, 
ஜனநாயக நிறுவனஙகடள முைக்கி, அசமொன் 
காடுகள் பறறி எரியும் அளவுக்கு சுறறுசசூழடை

நாெம் செய்து சபால்சொனாசரா அரசு செய்த 
அராஜகம் சகாஞெநஞெமல்ை.

சபால்சொனாசரா பதவிசயறற பின், 2019 
முதல் சதாழிைாளர் தடைவர்களும் மக்கள் 
ெமூகத் தடைவர்களும் தாக்கப் படைனர்.
சதாழிைாளர்களுக்கு ஒசர ஆதரவாக விளஙகிய 
கிராமப் புறஙகளிலுள்ள சதாழிற ெஙகஙகள், 
ஆயுதசமந்திய கும்பல்களால் மிரடைப்படைன. 
அதனால் அந்தச ெஙகஙகள் நிதி இல்ைாமல் 
திண்ைாடுகின்றன. பாரா மாநிை கிராமமான 
ஒவுரிைாந்தியா ,  அசமொன் பகுதியில் 
அடமந்துள்ளது. கிராமப்புற சதாழிைாளர் 
கூடைடமப்பின் அலுவைகக் கிடள ஒன்று இஙகு 
செயல்படுகிறது.

சென்ற ஆண்டு இந்த அலுவைகத்தில் 
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பணியாறறிய ஒருவர் படுசகாடை செய்யப்படைார். 
இசத நிடைடம சதாைர்ந்தால் கூடைடமப்பின் 
எல்ைா அலுவைகஙகடளயும் மூை சவண்டியதுதான் 
என்கிறார் ஒரு சதாழிைாளர் தடைவர்.

சதன் அசமரிக்காவின் ஆகப் சபரிய நாடு, 
உைகின் ஐந்தாவது சபரிய நாடு பிசரசில். 
மக்கள்சதாடக 21 . 4 சகாடி. பிசரசிலின் 
ஏறறுமதிகள், அதன் சபாருளாதார வளர்சசியில் 
சபரும் பஙகு வகிக்கின்றன. சொயா, சொளம் 
சபான்ற தானியஙகள், பருத்தி, ெர்க்கடர, மாடடு 
இடறசசி, இரும்புத்தாது ஆகியவறறின் ஏறறுமதி 
சபரும் வருவாடய ஈடடித் தருகிறது. அடைாண்டிக் 
கைல் பகுதியில் எண்டண அகழவு மூைமும் 
கணிெமான ைாபம் கிடைக்கிறது. சபால்சொனாசரா 
ஆதரவுப் பகுதியான சமறகு-மத்திய பிசரசிலின் 
மாசதா கிராசொ உள்ளிடை மாநிைஙகளில் 
அசமொன் மடழக்காடுகளின் ஓரத்தில் புதிய 
“சொயா நகரஙகள்” உருவாக்கப்படடு வருகின்றன. 
ரஷ்யா உக்சரய்டன ஆக்கிரமித்த பின்பு 
விடைவாசி உசெத்டத எடடியதால் சபருமளவில் 
சொயா உறபத்தி செய்சவாருக்கும் சமாத்த 
வி ய ா ப ா ரி க ளு க் கு ம்  ப ங கு ச ெ ந் டத 
முதலீடைாளர்களுக்கும் சகாள்டள ைாபம் 
கிடைக்கிறது. ஆனால் சிறு விவொயிகள் நிடைடம 
சமாெமாக இருக்கிறது. உணவுப் சபாருள் 
தயாரிப்பு சதாழில்களில் சதடவயான முதலீடு 
இல்ைாததால், உணவு விடைசயறறம் ொதாரண 
மக்கடள கடுடமயாக பாதிக்கிறது. பிசரசிலின் 
விவொய உறபத்தி அபரிமிதமாக இருந்தும், ஏடழ 
மக்கள் படடினி கிைக்கிறார்கள்.

சகாசரானா காைத்தில் எண்ணறற மக்கள் 
ச ெ த்து க்  ச க ாண்டிருப் பட த  நிறு த் த 
சபால்சொனாசரா அரசு எந்த நைவடிக்டகயும் 
எடுக்கவில்டை. அது ஒரு உயிர்சகால்லி சதாறறு 
சநாய் என்றுகூை ஒப்புக் சகாள்ளவில்டை.அந்த 
இக்கடைான நிடையில், சபரிைர் காைஙகளில் 
எந்த பிரதிபைனும் எதிர்பாராமல் பிற நாடுகளுக்கு 
உதவிக்கரம் நீடடும் கியூபா, சகாசரானா தடுப்பு 
மருந்து சகாடுத்து மக்கடள ொவிலிருந்து மீடக 
கியூப மருத்துவர் குழுடவ பிசரசிலுக்கு அனுப்ப 
முன்வந்தது. (இத்தாலியில் இறப்பு அதிகரித்த 
நிடையில் கியூப மருத்துவக் குழுவினர் சென்று 
சதாறறு பரவாமல் தடுத்து நிறுத்தியது அடனவரும் 
அறிந்த செய்தி) ஆனால் கம்யூனிஸ்டுகள் 
ந ாடடுக்குள்  நுடழயக்கூைாது  என்று 
சபால்சொனாசரா கூறிவிடைார். பிசரசிலில் 
ஏறக்குடறய ஏழு ைடெம் மக்கள் சகாசரானா 
சதாறறால் உயிரிழந்தனர்.

அறிவியலுக்கு எதிரான, சுறறுசசூழல் 
பாதுகாப்புக்கு எதிரான, மக்கள் விசராத 
காடைாடசியின் விடளவாக நாடடின் 
சபாருளாதாரம் சவகமாக சீரழிந்தது. ஆனால் 
சபால்சொனாசரா, தனது நிர்வாகத்தில் நாடு 
வளர்சசிப் பாடதயில் செல்வதால் வலிடமயாக, 

செழிப்பாக, சபாருளாதாரத்தில் நிடைத் 
தன்டமயுைன் இருப்பதாக பீறறிக் சகாண்ைார். 
அடத நிரூபிக்க சகாசரானா சதாறறுக் காைத்தில் 
அபாய காை நைவடிக்டகயாக “ஆக்சீலிசயா 
பிசரசில்” என்ற சபயரில் வறுடம பீடித்த 
மக்களுக்கு சநரடியாக பணம் அனுப்பும் 
திடைத்டத அறிவித்தார்.

சபால்சொனாசரா தாசனாரு சிறந்த 
ம னி த ா பி ம ா னி  எ ன் ற  பி ம் ப த் டத 
உருவாக்குவதறகாக செயல்படுத்திய ஒசர மக்கள் 
நை திடைம் இதுதான். அடத டவத்து மறற 
சீர்குடைவு நைவடிக்டககடள மடறத்துவிை 
முடியும் என்று அவர் நம்பினார். 2022 இல் 
வரப்சபாகும் சதர்தல் பிரசொரத்திறகு உதவும் 
என்ற எண்ணத்தில், 2021 அக்சைாபரில் ஆக்சீலிசயா 
பிசரசில் திடைத்டத ெடைமாக்கினார். இது 
மறசறாரு சதர்தலில் சபாடடியிடும் அளவுக்கு 
சபால்சொனாசராடவ தூக்கி நிறுத்தியது 
உண்டமதான் என்றாலும், இந்த திடைம்தான் 
பிசரசில் வரைாறறில் நிகழந்த மாசபரும் ைஞெ 
ஊழல் என்று விமர்ெகர்கள் கூறினார்கள்.

சதர்தலில் சவறறி சபறறு விடைாலும் லூைா 
முந்டதய ஆடசிக் காைத்தில் செயல்படைதுசபால் 
சுதந்திரமாக செயல்பை முடியாத நிடை இப்சபாது 
உள்ளது. நாைாளுமன்றத்தில் பைம் சபாருந்திய, 
சவறுப்புணர்வு மிக்க எதிர்க் கடசியினடர அவர் 
ெந்திக்க சவண்டும். முந்டதய ஆடசியின் 
பழடமவாதமும் கடடுப்பாைறற ெந்டதப் 
ச ப ா ரு ள ா த ா ர மு ம்  ஏ ற ப டு த் தி ய 
பின்னடைவிலிருந்து சபாருளாதாரத்டத மீடக 
சவண்டும். சகாசரானா காைத்தில் ஏறபடை 
சபாருளாதார இழப்புக்கு ஈடுசெய்ய சவண்டும். 
சபால்சொனாசரா அைடசியம் செய்து ஒதுக்கிய 
ெமூக நிறுவனஙகடளயும் சுறறுசசூழல் பாதுகாப்பு 
நிறுவனஙகடளயும் உயிரூடடி சீரடமக்க 
சவண்டும் .  அவர் உரமிடடு வளர்த்த 
சவறுப்டபயும், காரணகாரியமறற விசராதத்டதயும் 
துடைத்சதறிய  ச ப ா ர ாை  சவண்டும் . 
எல்ைாவறறுக்கும் சமைாக, அசமொன் சவப்ப 
மண்ைை மடழக் காடுகளுக்கு ஏறபடடுள்ள 
செதஙகடள ெரி செய்ய சவண்டும். அரசியல் 
எதிரிகளின் சூழசசிக்கு இடரயாகாமல் தப்பிக்க 
சவண்டும்.

பிசரசில் மக்கள் லூைாவுைன் நாடடில் 
ஜனநாயகம் திரும்பிவிடைதாக நிடனத்து அவடர 
வரசவறகிறார்கள். சதாழிறெஙகத் தடைவராகவும், 
சதாழிைாளர் கடசிடய உருவாக்கியவராகவும், 
ஆடசியில் அமர்ந்தசபாதும், ஜனநாயக 
ந டைமுட றடய  அவ ர்  ெ ம ர ெ மின்றி 
கடைப்பிடித்துள்ளார் என்பது அவர்களது 
நம்பிக்டகக்கு ஆதாரமாக உள்ளது. விடைவாசி 
குடறயும், வறுடம ஒழிக்கப்படும் என்றும் 
நம்புகிறார்கள்.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர, வமாழிவ்பயரப்்பாளர



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 டி
சம
்பர்
 2
02
2

111

‘இ ந்தியக் கம்யூனிஸ்ட இயக்கத்தின் 
முப்சபரும் ஆளுடமகள்’  என்ற நூடை சகாடவடயச 
செர்ந்த வழக்கறிஞர் சக .  சுப்ரமணியன் 
எழுதியுள்ளார்.  சென்டனயில் நைந்த புத்தக 
கண்காடசியின் சபாது ஆர்.நல்ைக்கண்ணு இந்த 
நூடை சவளியிடைார். இந்த நூல் இந்தியாவில் 
சதாழிறெஙக இயக்கமும், கம்யூனிஸ்ட இயக்கமும் 
அைக்குமுடறகடள எதிர்சகாண்டு வளர்ந்த 
விதத்டத சபசுகிறது. இது  பரவைாக கவனத்டத 
ஈர்த்து வருகிறது.

‘ஆஙகிசையர் ஆடசிக் காைத்தில் 1925 ஆண்டு 
முதல் 1947 ஆம் ஆண்டு வடர சபாதுச செயைாளராக 
சபாறுப்பு வகித்து கடசியின் வளர்சசிக்கு 
அ டி த் த ள மி ட ை  மு த ல்  மூ ன் று  
சபாதுசசெயைாளர்களின் வாழக்டக வரைாறு’ இந்த 
நூலில் விவரிக்கப்படடுள்ளதாக ஆசிரியர் 
முன்னுடரயில் கூறுகிறார். கடசியின் முதல் 
செயைாளரான எஸ்.வி.காடசை, விஞஞானியான 
ைாக்ைர் அதிகாரி, ‘கடசியின் சபாறகாைம்’ என 
வருணிக்கப்படை காைத்தில் செயைாளராக இருந்த 
பி.சி.சஜாஷி ஆகிய மூவடரப் பறறியும், கான்பூர் 
ெதிவழக்கு, மீரட ெதி வழக்கு பறறியும் இந்த நூல் 
சபசுகிறது. 

இந்த நூல் மூன்று பிரிவுகளாக உள்ளது. 1925 ஆம் 
ஆண்டு முதல் 1933 ஆம் ஆண்டு வடர கடசியின் 
சபாதுசசெயைாளராக இருந்த எஸ்.வி்.காடசை, 
இந்த நூலின் முதல் பாகத்தில் சபெப்படுகிறார். 
திருமணம் செய்து சகாள்ளாமசைசய தன் வாழடவ 
உடழக்கும் மக்களுக்காக ஒப்புக்சகாடுத்த இவரது 
வாழவு சபெப்படுகிறது. எஸ்.வி.காடசை சதாழில் 
நகரமான கான்பூரில் பிறந்தவர். ‘அசெகத் 
சதாழிைாளர்களின் சதாழிறெஙகத் தந்டத’ என்று 
கருதப்படுபவர். முதல் அடமப்பு மாநாடடில் 
சதர்ந்சதடுக்கப்படை  இரண்டு செயைாளர்களில் 
ஒருவராக இருந்தார். பின்னர் சென்டனயில் 
நான்காண்டுகள் தஙகி, சதாழிறெஙக இயக்கத்டத 
வலுப்படுத்தி உள்ளார். அந்தக் காைக்கடைத்தில் 
சென்டனயின் கம்யூனிஸ்ட கடசி அலுவைகத்டத 
‘ஸ்டிடரக்  ஆபீஸ் ’  என்று சவகுமக்கள் 
அடழத்திருக்கின்றனர்.

இஙகிைாந்து நாடடில் கம்யூனிஸ்ட கடசி 
ெடைப்பூர்வமாக இயஙகும்சபாது, பிரிடடிஷ் 
அரசின் காைனியான இந்தியாவில் ஏன் அது தடை 
செய்யப்படைது என்ற சகள்வி மீரட வழக்கின் 
விொரடணயின்சபாது  எழுப்பப்படுகிறது. ‘உைடகக் 
குலுக்கிய பத்து நாடகள்’ நூடை அஞெலில் சபறறது, 

ஆஙகிசைசய ஆடசிடயக் கவிழக்க செய்த 
ொன்றாவணமாக நீதிமன்றத்தில் காடைப்படுகிறது.

நூலின் அடுத்த பாகம்,  ஆராய்சசிப் படைம் 
சபற,  சஜர்மனி சென்ற அதிகாரி, சஜர்மன் 
கம்யூனிஸ்ட கடசியில் உறுப்பினராகி அஙகு 
ஜாலியன் வாைா பாக் படுசகாடை நிடனவுக் 
கூடைத்டத நைத்தியது உள்ளிடை அவரது சபாது 
வாழக்டகடய விவரிக்கிறது. ஆஙகிசைய அதிகாரிகள் 
கண்ணில் பைாமல், சநதாஜிடய காபூல் வழியாக 
ரஷ்யாவிறகு அனுப்பி டவத்ததில், அதிகாரி பஙகு 
வகித்திருக்கிறார். சீனாவின் கைாசொர புரடசி, 
வரைாறறு ஆசிரியர் டி.டி.சகாொம்பி குறித்த 
ைாக்ைர் கஙகாதர் அதிகாரியின் ஆராய்சசிக் 
கடடுடரகள் இந்த நூலில் உள்ளன. கண்பார்டவ 
இழந்த நிடையிலும் கடசியின் வரைாறடற 
ஆவணப்படுத்தி சதாகுத்தவர் அதிகாரி.

மூன்றாவது பாகத்தில் இந்திய மக்கள் நாைக 
மன்றம், விவொயிகள் ெஙகம், மாணவர் மன்றம் என 
சவகுமக்கள் அடமப்புகள் வாயிைாக கடசியின் 
ச ெ ல் வ ா க் டக யு ம் ,  உ று ப் பி ன ர் க ளி ன் 
எண்ணிக்டகடயயும் அதிகரித்த பி.சி. சஜாஷியின் 
வாழவு சபெப்படுகிறது. வஙகப் பஞெம் நைந்த 
சபாது, அஙசகசய இரண்டு வருைஙகள் தஙகி உைக 
மக்களின் மனொடசிடய உலுக்கி நிவாரணப் 
பணிகடள சமறசகாண்டுள்ளார். சிப்பாய் கைகத்டத 
முதல் இந்திய சுதந்திரப் சபார் என வருணித்த 
மார்க்சின் கடடுடர, இந்தியாவில் 1959-ல் தான் 
நூைாக வருகிறது. முதல் இந்திய சுதந்திரப் சபார்  
குறித்த வாய்சமாழிப் பாைல்கடள சதாகுக்க பி.சி.
சஜாஷி வழி வகுக்கிறார். கருத்தரஙகுகள் மூைம் 
ஆராய்சசி கடடுடரகளுக்கு வழி வகிக்கிறார். 
குத்தடக விவொயிகள் சபாராடைத்தில் தூக்கில் 
ஏறறப்படுவதறகு முதல் நாள் டகயூர் தியாகிகடளச 
சஜாஷி ெந்திக்கிறார்.  இந்த நால்வரின் தியாகம் 
குறித்து சஜாஷியின் கடடுடரடய படிக்கும்சபாது 
என் கண்கள் கைஙகின. மிக இடளய வயதில் (28) 
கடசியின் சபாதுச செயைாளரானவர் இவர்தான்.

இம் மூவசராடு பணிபுரிந்த ஆளுடமகள், 
இவர்கடளப் பறறி எழுதிய நிடனவுக் குறிப்புகள் 
சதாகுக்கப்படடுள்ளன. புன்னப்புரா  - வயைாறு 
விவொயப் சபாராடைம், சின்னியம் பாடளயம் 
தியாகிகள், பாண்டிசசெரி ெவானா ஆடை 
சபாராடைம்  சபான்றடவ வருகின்றன.

எதிர வவளியீடு, 96, நியூ ஸ்கீம கராடு, 
வ்பாள்ளாச்சி- 642 002/ வச.99425 11302, 
்பககைம 248/ ரூ. 275.

கைட்டு்ரயாளர: வைாழிற்சஙகைச் வசயற்்பாட்்டாளர

நூல்மதிப்புனர

பீட்ைர துரைைாஜ்

இநதியக கம்யூனிஸ்ட் இயககத்தின
முப்சபரும் ஆளுமமகள்
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நீராருங கை்டலுடுத்ை நிலம்டந்்ைக வகைழிவலாழுகும
சீராரும வைனவமனத் திகைழ்்பரைக கைண்்டமிதில்...

இப்பாைடை நாம் அடனவரும் மிக நன்கு 
அறிசவாம். சபாருள் அறியாசதார் கூை இதன் 
இடெடயயும், அவவிடெ தூண்டும் உணர்விடனயும் 
அனுபவித்து  இரு ப் சப ா ம் .  ச ப ருமி த 
உணர்விடனயும் துயரினிலிருந்து மீண்சைழுசவாம் 
எனும் தீவிர உணர்விடனயும் இப்பாைலின் இடெ 
எப்படிசயா சவளிப்படுத்திவிடுகிறது.

சுந்தரனார் இடத எழுதுவதறகு 80 0 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கம்பன் எழுதிய 
இப்பாைடைக் கவனியுஙகள்...

“நீரகககைால வாழ்்வநச்சி வநடிதுநாள் 
வளரத்துப்பின்்னப்
க்பாரகககைாலம வசய்துவிட்்டாற் குயிரவகைா்டாது 
அஙகுப்க்பாககைன்;

ஏறத்தாழ அசத இடெ...! அசத இடெக்சகாடவ..! 
எழுப்பும் உணர்வுகளும் அசத சபான்று 
மிகத்தீவிரமானடவ. செஞசொறறுக் கைன் தீர்க்க, 
சபாருக்குக் கிளம்பும் கும்ப கர்ணனின் சொறகள் 
இடவ... மனித உணர்வுகடள சொறகளாய் 
இடெயாய்  வடிப்பதில் கம்பன் மக ா 
சமடதயல்ைவா..!

இது நமக்கு சுடடிக்காடடுவது ஒன்டறத்தான்...

இடெக்கு அடிப்படை உணர்வுகள் . 
உணர்வுகளின் தீவிரத்டத உணர்த்த விரும்பும் 
ஒரு கடைஞன், தன் கடும் சுய சபாராடைத்தின் 
மூைம் அதறகு வடிவம் சகாடுக்கும் சபாழுது, 
இடெ பிரவாகமாக சவளிப்படுகிறது. இடெக்கு 
இைக்கணம் இருப்பது உண்டம தான். ஆயினும் 
அது பிரதானமானது அல்ை. இடெக்கு அடிப்படை 
மனித உணர்வுகசள. அதுவும் ஏறறத்தாழவிடன 
அடிப்படையாக சகாண்ை ெமூகத்தில், 
மனிதமனம் அதறசகறற, ஓயாத சிந்தடனகடள 
எழுப்பிக்சகாண்சை இருக்கும் .  மனித 
உணர்வுகள்(emotions) இந்தச சிந்தடனகடள 
அடிப்படையாகக் சகாண்ைடவ.

பாடிப்பாருஙகள் இப்சபாழுது, சபாருத்தம் 
பிரமிக்கசசெய்யும்...

நீராருங கை்டலுடுத்ை நிலம்டந்்ைக வகைழிவலாழுகும
க்பாரகககைாலம வசய்துவிட்்டாற் குயிரவகைா்டாது 
அஙகுப்க்பாககைன்

Emotion is the reflection of associated feeling of 
ideas, of course an integral summation of set of ideas 
arising in human mind. சிந்தடன காரணம், உணர்வு 
அதன் விடளவு, இடெசயா உணர்வின் நுண்ணிய 
சவளிப்பாடு. மகிழவு, துயரம், இழிவு, துசராகம், 
சவறறி, ஒறறுடம, பிரிவு, அவமானம், காதல், 
பறபை அறிவியல் பார்டவ சமலும் இது சபான்ற 
சிந்தடனகளின் கைடவகள் அடனத்தும் பறபை 
உணர்வுகடள எழுப்பும். நுண்ணுணர்வு சபறற 
இடெஞன் இடத இடெயாக்குகிறான். துயரம் 
என்னசவனில் சபரும் ெமூக பணியாறறிக் 
சகாண்டிருக்கும் பை அறிவியைாளர்கள் கூை 
இந்த நுடபத்திடனத் துளிசயனும் புரிந்து 
சகாள்வதில்டை.

சிை மாதஙகளுக்கு முன்னர் சிை சபரும் 
சபராசிரியர்களுைன் கைந்துடரயாடும் சூழல் 
உருவாயிறறு. இடெக்கருவிகளின் இனிடமயும் 
பண்பும் குறித்து விவாதம் திரும்பியது. படறக்கு 
இடணயான இடெ உைகில் இல்டை என்று 
தீவிரமாக ஒரு சபராசிரியர் சபசிக்சகாண்சை 
இருந்தார். அது மடடுசம மண்ணின் இடெ, 
மக்களின் இடெ என்றுஒரு உன்மத்த நிடையில், 
மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி சபரும் 
இடரசெலுைன் சபசிக்சகாண்சை இருந்தார். எந்த 
ஒரு சவறியும் அறிவியல் கண்சணாடைத்திறகும் 
தர்க்கத்திறகும் எதிரானது அல்ைவா..!

இடெ குறித்தும், கடை குறித்தும் அறிவியல் 
பார்டவடய ஏறபடுத்தத் தவறியசத அதறகான 
காரணமாய் இருக்கக்கூடும். அவர் மடடுமல்ை, 
பைரும் இக் கருத்துைன் உைன்படுகின்றனர் 
என்படதயும் நான் அறிசவன். அவர்கள் 
இடெயின், ஒரு உன்னதக் கடையின் தத்துவத்டதயும் 
சநாக்கத்டதயும் புரிந்து சகாள்ளாமல் 
இருக்கின்றனசர, என்பசத நம்டமப் சபான்சறாரின் 
உண்டமயான துயரம்.

படற, மத்தளம், மிருதஙகம், தசபைா சபான்றடவ 
அடிப்படையில் தடடுதைால் இடெ எழுப்பும் 

கடடுனர

்யாகைாேன்

இமெ எனில் எளிததா..?
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(percussion) வடகயிடனசொர்ந்தடவ. ெமூக 
வரைாறறின் ஆரம்பக்கடைத்தில் சதான்றியடவ. 
அது எழுப்பும் ஒலி தனித்துவமாக (discrete) ஆக, 
தனித்தனியாக இருக்கும். ஒரு ஒலிக்கும் மறசறாரு 
ஒலிக்கும் இடையில் உள்ள காை தாமதத்டத 
நம்மால் உணர முடியும். கனிகள் செகரித்து 
சவடடையாடி வாழும் பண்டைய ஆதி 
ெமூகத்தின் சதடவகடள percussion கருவிகள் 
பூர்த்தி செய்திருக்கின்றன.காடடு விைஙகுகடள 
விரடடுவதறகும், சொர்டவப் சபாக்கும் 
களிநைனம் புரிவதறகும் அக்கருவிகள் சபரிதும் 
பயன்படைன.

ெமூகம் சமன்சமலும் வளர்ந்து நாகரீகம் 
சதான்றி புதிய புதிய கைாசொரஙகள் சதான்றும் 
சபாது percussion வாத்தியஙகளின் நாதம் எவவாறு 
சபாதுமானதாக இருக்கும்..? அடிடம ெமூகசமா 
அல்ைது அதன் பின் சதான்றிய நிைவுடைடம 
ெமூகசமா முறறிலும் சவறானடவ. நிடையான 
வாழமுடற சகாண்ைடவ. மனிதர்கடள 
மனிதர்கள் அடிடம சகாண்டு அதறசகறற 
உறவுகள் ஏறபடுத்தப்படை ஒரு நீண்ை காைத்திடன 
உள்ளைக்கியது நம் ெரித்திரம். அதறகான அரசு 
சதாறறுவிக்கப்படடு, அதறகான ொத்திரம் 
ஏறபடுத்தப்படடு நிடைப்படுத்தப்பை அதிக 
காைம் சதடவப்படடிருக்கும் அல்ைவா.. . ! 
எவவளவு சப ா ர் கள் ,  ச க ாடுடமகள் , 
பயமுறுத்தல்கள் சநடிய அக்காை சவளியில் 
நைந்திருக்கும். அது மனித உணர்வுகள் 
பீறித்சைழுந்த சூழல்கள் பைவறடற உள்ளைக்கிய 
நீண்ை சநடிய காைம். ஆகசவ, அந்த சநடிய 
காைத்தில், பறபை மிக நுடபமான உணர்வுகடள 
சவளிப்படுத்தும் கருவிகள் சதடவப்படடுத்தாசன 
இ ரு க் கு ம் .  பு ல் ை ா ங கு ழ ல்  ச ப ா ன் ற 
துடளயிடெக்கருவி (wind) வாத்தியஙகளும் யாழ, 
வீடண சபான்ற நரம்பிடெக்கருவி (string) 
வாத்தியஙகளும் அதனால் தாசன சதான்றின.
string வாத்தியஙகளால் அதிக அதிர்சவண் உள்ள 
வழிகடள உருவா க் க  முடியும் .  w i n d 
வாத்தியஙகளால்தாசன சதாைர் (analog) 
ஒலியிடன எழுப்ப முடியும். ெமூகமாக மாறிய 
பின், analog ஒலியில்ைாமல், அதிர்சவண் 
அதிகமுள்ள ஒலியில்ைாமல் மிக நுடபமான மன 
உணர்வுகளின் ஓடெடய, நாதமாக இடெயாக 
சவளிப்படுத்த முடியும் எனக்கருதுவது சபரும் 
சபதடம அல்ைவா...! எவவளசவா ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னசர இந்த உண்டமடய உணர்ந்ததால் 
தாசன குழலினிது யாழினிது என வள்ளுவம் 
மழடைக்கு சமறசகாள் காடடுகிறது.

இடெ அறிந்தவர், அறியாசதார் ஆகிய 
அடனவரின் மனடதயும் சகாள்டள சகாள்ளும் 
இடெக்கருவி ொரஙகி என நம்புகிசறன். ஏசனனில் 
string மறறும் wind இடெக்கருவிகளின் மிக 
நுடபமான இடணப்பு அது. மனிதக் குரல் நாடண 
ஒத்தது. ஏறத்தாழ மனிதர்கடளப் சபான்சற மிக 
நுடபமாகப் சபசும் வல்ைடமயுடையுது, ொரஙகி.

இடெயின் இைக்கணம் அறிந்திருப்பது அதில் 
சபரும் பயிறசி  சபறறிருப்பது இடெ 
அடமப்பாளர்களுக்கு மிக அவசியம். எனினும் 
சபரும் இடெடயத் சதாறறுவிப்பதறகு அது 
மடடும் சபாதாது என உறுதியாகக் கூறமுடியும்.

விடுதடைடய சநாக்கமாகக்சகாண்டு, 
இன்டறய மனித வாழவின் சமன்டமகடளயும் 
சவதடனகடளயும் துயரஙகடளயும் சமல்லிய 
உணர்வுகடளயும் யாரால் மிக நுடபமாக படிக்க 
முடிகின்றசதா, அவர்களால் மடடுசம சபரும் 
இடெடயப் படைக்க முடியும்.

ஒரு தாைாடடுப்பாைடை, உணர்வு சபறற 
கவிஞன் படடுக் சக ாடடை  எவவ ாறு 
இயறறுகிறான் என்படதக்கவனியுஙகள்... சபாருள் 
அதி அறபுதமாக இருக்கிறது. எனினும் அதன் 
இடெடயசய இஙகு குறிப்பிடுகிசறன்.

ஏ்ழ நம நி்ல்ய எண்ணி வநாந்ைாகயா
எதிரகைால வாழ்வில் கைவனம வகைாண்்டாகயா
நா்ள உலகைம நல்கலாரின் ் கையில்
நாமும அதிகல உய்கவாம உண்்மயில்

மாடி ம்ன கவண்்டாம... ககைாடிச்வசல்வம 
கவண்்டாம
வளரும பி்றகய நீ க்பாதும...
வண்ணத்ைமிழ் கசா்ல மாணிககை மா்ல
ஆரிகரா...! அன்க்ப...ஆராகரா...!

எது இவவளவு அறபுதமாக அவடன எழுத 
டவத்தது,,,? மக்களின் வாழவிலும் தாழவிலும் 
பஙகு சகாண்டு அவர்களின் வாழநிடைடய 
மாறற முறபடும் ஒருவனால் மடடுசம இத்தடகய 
பாைடை இயறற முடியும்.

மனித ெமூகத்தின் இருண்ை காைம் என 
மன்னர்கள் ஆண்ை நிைவுைடம காைத்திடனக் 
குறிப்பிடுகிசறாம். பிறப்பின் அடிப்படையில் 
ஒவசவ ாரு  மனிதனின் வ ா ழ க்டக யும் 
தீர்மானிக்கப்படை காைம் அது. சுமார் நான்காம் 
நூறறாண்டில் இருந்து பதிடனந்தாம் நூறறாண்டு 
வடர, இந்தியாவில் சுமார் ஏழாம் நூறறாண்டில் 
இருந்து பதிசனழாம் நூறறாண்டு வடர அறிவியல் 
சிந்தடன முறறிலுமாக முைக்கப்படை காைகடைம் 
அது. எனினும் பை உள்ளத்டதக்சகாள்டள 
ச க ா ள்ளும்  இட ெ யு ம்  ப ா ை ல் களும் 
சதாறறுவிக்கப்படைதும் அக்காைகடைத்தில் 
தான்.

ொன்றாக சிவவாக்கியரின் சிை பாைல்கடள 
எடுத்துக்சகாள்சவாம்... அவரின் அறசசீறறத்டத 
சவளிபடுத்தும் இடெயிடனக் கவனியுஙகள்... 
இடெயறற உடரநடையில் இக்கருத்திடனக் 
சகாண்டு செல்வது எவவளவு கடினம்.

சாத்திரஙகைள் ஓதுகின்ற சட்்டநாை ்பட்்டகர
கவரத்து இ்ரப்பு வந்ைக்பாது கவைம வந்து 
உைவுகமா
மாத்தி்ரப்க்பா துமமுகள மறிந்து வைாககை 
வல்லிகரல்
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சாத்திரப்்்ப கநாய்கைள் ஏது சத்தி முத்தி சித்திகய

சகாயில்கள் குறித்து அவரது சிந்தடனகடளப் 
பாருஙகள்..

ககைாயிலாவது ஏை்டா குளஙகைளாவது ஏை்டா
ககைாயிலும குளஙகைளும குமபிடும குலமாகர
ககைாயிலும மனத்துகள குளஙகைளும மனத்துகள
ஆவதும அழிவதும இல்்ல இல்்ல இல்்லகய

கருத்துைன் இடணந்த அதன் வீரியமிக்க 
இடெடயயும் கவனித்து இருப்பீர்கள் . 
உண்டமயிசைசய பிரமிக்க டவக்கின்றதல்ைவா..!

நிறக, இந்த வரிடெயில் மிகமிக வலிடம மிக்க 
இடெக்சகாடவடய உருவாக்கியது அருணகிரிநாதர் 
என்சற கருதைாம்... பின் வரும் பாைடை ஒரு 
முடற சபாறுடமயாக வாசித்துப்பாருஙகள்.

அவனிைனிகலபிறந்து மை்லவயனகவைவழ்ந்து, 
அழகுவ்பறகவந்டந்து ...... இ்ளகஞானாய்
அருமழ்லகயமிகுந்து குை்லவமாழிகயபுகைன்று 
அதிவிைமைாய்வளரந்து ...... ்பதினாறாய்
சிவகை்லகை ளாகைமஙகைள் மிகைவும்றகயாது மன்்பர 
திருவடிகைகளநி்னந்து ...... துதியாமல்
வைரி்வயரகை ளா்சமிஞசி வவகுகைவ்லயாயுழன்று 
திரியுமடிகய்ன யுன்ற ...... னடிகசராய்
மவுனவு்பகைசசமபு மதியறுகு கவணி தும்்ப 
மணிமுடியின் மீைணிந்ை ...... மகைகைவர
மனமகிழகவய்ணந்து ஒருபுறமைாகை வந்ை 
ம்லமகைள்குமாரதுஙகை ...... வடிகவலா
்பவனிவரகவயுகைந்து மயிலின்மி்சகயதிகைழ்ந்து 
்படியதிரகவந்டந்ை ...... கைழல்வீரா
்பரம்பைகமவசறிந்ை முருகைவனனகவயுகைந்து 
்பழநிம்ல கமலமரந்ை ...... வ்பருமாகள.

கருத்துச செறிவில் சிவவாக்கியர் எவவாறு 
பிரமிக்க டவக்கின்றாசரா, அது சபான்று 
இடெயில் அருணகிரி நாதர் பிரமிக்க டவக்கின்றார். 
ஒருமுடற இதடன நிறுத்தி நிதானமாக வாசித்து 
விடைால், மனம் ஏறத்தாழ இந்த இடெயிசைசய 
நின்று விடுகிறது. மீண்டும் மீண்டும் மனம், 
இப்பாைடை ராகத்துைன் பாடிக்சகாண்சை 
இருக்கிறது.

நிைவுைடமக் காைத்தில் அருணகிரிநாதர் 
உருவாக்கிய இடெக்கு இடணயாக தமிழில் சவறு 
இடெ உருவாக்கப்பைவில்டை என்பசத 
அறிஞர்கள் பைரின் கருத்து. நிைவுைடமக் 
காைத்தில்நிகழந்த கறபடனக்கு அப்பாறபடை 
சகாடுடமகடளயும் சகாடூரஙகடளயும் 
மிருகத்தனமான அைக்குமுடறகடளயும் 
இத்தடகய இடெயின் துடண சகாண்சை மக்கள் 
திரளினர் கைந்திருக்க முடியும். கவனமாக 
வாசித்துக் சகாண்டு வருபவருக்கு இக்கூறறு 
ஆசெரியமளிக்கைாம்.

ொன்றாக வீடடிலிருக்கும் சபண்கடள 
கவனித்துப்பாருஙகள்..! ெடமயலின் சபாதும், 
வீடடு சவடைகளின் சபாதும், ஏறத்தாழ எல்ைா 
ச ந ரங களிலும்  ஏச த ா  ப ாைல்கடளக் 

சகடடுக்சகாண்டும் அல்ைது சமதுவாக 
உ த டு க ட ள  ம ட டு ம்  அ ட ெ த் து 
பாடிக்சகாண்டிருப்படதயும் நாம் கவனித்திருக்க 
முடியும். ஏன் இவவாறு நிகழகிறது என ஒரு கணம் 
சிந்தித்துப் பாருஙகள்... முதன் முதலில் மனித 
ெமூகத்தில் அடிடமப்படுத்தப்படைது சபண் 
இனம்தான். அது குறித்து அவர்களுக்கு 
விழிப்புணர்வு இல்ைாமல் இருக்கைாம். ஆயினும் 
வாழநிடை அதறகுரிய சிந்தடனடயயும், சிந்தடன 
அதறகுரிய உணர்விடனயும் எழுப்பாமல் 
இருக்கசவ இயைாது. ஏறத்தாழ சிந்தடனடயயும் 
உணர்விடனயும் மறக்கசசெய்யும் ஒரு சபத்தடின் 
சபான்ற வஸ்துவாகசவ இடெ இஙசக 
செயல்படுவடத புரிந்து சகாள்ள முடியும். 
வீடடைப் சபருக்குதல், ெடமயல் செய்தல், குடும்ப 
உறுப்பினருக்கு பணிவிடை செய்தல் ஆகியவறடற 
ெதா காைமும் எவவாறு செய்து சகாண்டிருக்க 
முடியும்...? இது எத்தடகய மன அழுத்தத்திறகும் 
சிடதவிறகும் இடடுச செல்லும்..? இடெசய 
இவர்களுக்கு புகலிைம் தருகின்றது.

புது ெமூகத்டத படைக்க எண்ணும் முறசபாக்கு 
மனம் படைத்சதாரின் ஆய்வுக்காகசவ 
இக்கடடுடர எழுதப்படடுள்ளது. இடெ 
உணர்வுைன் ஆழமான சதாைர்புடையது. இடெ 
இைக்கணப்பாண்டித்தியம் சபறற பைர் 
பாடும்சபாது நமக்கு ெகிக்க முடியாமல் 
சபாவதறகான காரணம் அவர்களுக்கு உணர்வு 
குறித்து எந்தப்புரிதலும் இல்ைாமல் சபாவது தான். 
ஆயிரம் அறிவியல் விளக்கஙகளால் செய்யப்பை 
முடியாதடத ஒரு இடெக்கடைஞன் செய்து 
விடுகிறான். மிக நுடபமான கருத்திடன மிக 
எளிடமயாக ஒரு இடெ கைத்திவிடுகிறது. 
இடெக்கடைஞன் காைஙகள் கைந்து நிறபதறகும் 
அழியாத்தன்டம சபறுவதறகும் இதுசவ காரணம்.

நுண்ணிய மனம் படைத்த, இடெயிலும் 
கடையிலும் சபரார்வமும் அறிவியல் பார்டவயும் 
சகாண்ை இடளஞர்கள் இன்று நமக்கு மிக 
அவசிய த் சதடவ .  இன்டறய  ெ ந்டத ப் 
சபாருளாதாரத்டத அடிப்படையாகசகாண்டு 
கடைடமக்கப்படடிருக்கும் ெமூக அடமப்பு முடற 
அதன் எல்டைடயத்சதாடடு விடைது. மனிதர்கள் 
ஒவசவாருவரும் ெந்டதயின் ஒரு பகுதியாகசவ 
ம ா றி வி ட ை ன ர் .  வ ா ழ வு 
மிகப்சபரும்பான்டமசயாருக்கு சவறுடம ஆகி, 
சநாக்கமறறுப் சபாய் விடைது. உயர்ந்த பண்புகள் 
சக ாண்ை நவீன ெமூகமா க  நம்டமக் 
கடைடமத்துக்சகாள்ளாமல் இந்த சநாயிலிருந்து 
விடுபை முடியாது. இடெயின் பஙகு இல்ைாமல் 
மகத்தான மனிதர்கடள உருவாக்க முடியும் 
என்பது ஒரு கறபடனசய. முறசபாக்கு மனம் 
படைத்சதாரும் மாணவர்களும் இடளஞர்களும் 
அறிவியல் பார்டவயின் துடண சகாண்டு இடெ 
குறித்து ஆழந்த கைந்துடரயாைடைத் துவக்குஙகள்.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர.
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பத்சதான்பதாம் நூறறாண்டில் ஆஙகிசையர் 
ஆடசிக்கு எதிராக சுசதசிகளின் அதிருப்திகள் 
முடளவிைத்  சத ாைஙகி  இருந் த சப ாது , 
அதிருப்தியாளராகத் தம்டமக் காடடிக்சகாள்ளாமல், 
ஆடசிக்கு எதிராகப் சபொமல், ஆஙகிசையர்களின் 
நி ரு வ ா க  முட ற க டள ச ய  ம ா தி ரி ய ா க 
டவத்துக்சகாண்டு தான் ொர்ந்த ெமூகத்டத 
மதத்தின் வழி நின்று சநறிப்படுத்திவர் ஆறுமுக 
நாவைர் (ஆ.நா). ஆஙகிை ஆடசியாளர்களிைம் 
அதிகாரம் இருந்தது. பாதிரியார்களிைம் கிறித்துவம் 
என்னும் தத்துவம் இருந்தது. அதிகாரமும் தத்துவமும் 
செர்ந்து ஐசராப்பிய நவீன வாழக்டகடய இைஙடகச 
டெவர்களுக்குக் காடடிக்சகாண்டிருந்தது. அது, 
ஏறகனசவ கிறித்தவம் டெவத்டதத் தின்று 
செரித்துவிடும் என்பதான கணிப்புக்கு வந்திருந்த 
ஆ.நா .வுக்கு அதிர்சசிடய உண்ைாக்கியது. 
ஆடசியாளர்களின் அதிக ா ர த்டத  விை 
பாதிரியார்களின் தத்துவம் அபாயகரமானது 
என்பது ஆ.நா.வின் நம்பிக்டக. அதனாசைசய அவர் 
தம் ெமயஞொர் ெமூக சமன்டமக்கான சவடைடய 
மிகு ந் த  எ ச ெ ரி க்டக சய ாடும்  க ற ா ர ான 
திடைமிைசைாடும் வடிவடமத்துக் சகாண்ைார். 
அவரது அந்திமக் காைம் வடர தம் காை டெவம் 
எது? என்பதறகு வடரயடறடய உருவாக்கிப் 
புதுப்பித்துக் சகாண்சை இருந்தார். அதறகாக 
மைாதிபதிகடளயும் கல்வியாளர்கடளயும் 
புரவைர்கடளயும் தன்சனாசை இருக்கும் படியாகப் 
பார்த்துக் சகாண்ைார்.  

மைாதிபதிகள் ஆ.நா.வின் சவடைத் திடைம் 
காைத்தின் சதடவ என்படத உணர்ந்திருந்த 
காரணத்தினால் அவருக்கு ஒத்துடழத்தனர். 
ஆஙகிசையர்களின் புதிய ெடைஙகள் தம்டமப் 
பாதித்துவிைாதபடிக்குத் தடுத்தாை மைாதிபதிகளுக்கு 
ஒரு ஆள் சதடவப்படை சபாது, அசத எண்ணத்தில் 
இருந்த ஆ.நா. அவர்களுக்குத் துடணயாக்கப்படைார். 
மைாதிபதிகசளாடு நடடபத் சதாைர விரும்பிய 
ெமஸ்தானர்களும், ெமய அபிமானமுள்ள 
செல்வந்தர்களும் ஆ.நா.வுக்கு உதவிகள் செய்தனர். 

ஆ.நா.வுக்கு இைஙடகக்கும் இந்தியாவுக்குமான 

கடடுனர

ஞா.குருசாமி
jeyaseelanphd@yahoo.in

ஆறுமுக நாவலரின 
மெவமும் தமிழும்

பயணம் ஒவசவான்றும் ஒவசவாரு விதமான 
இைாபத்டதக் சகாடுத்துக் சகாண்சை இருந்தது. 
டெவர்கடளத் கிறித்தவம் தழுவும்படி விடடுவிைக் 
கூைாது என்பதிலும் தழுவியவர்கடளச டெவத்திறகுத் 
திரும்ப டவக்க சவண்டும், கிறித்துவத்தில் கிடைக்கும் 
யாவும் டெவத்தில் கிடைக்கும்படி செய்ய சவண்டும் 
என்பதிலும் கவனம் செலுத்திய ஆ.நா. கிறித்தவம் 
தழுவ இருந்தவர்கடளத் தடுத்து நிறுத்தினார். 
கிறித்தவக் குடும்பத்தில் பிறந்து இளடமக்காைம் 
வடர கிறித்தவராக இருந்த சி.டவ.தாசமாதரனார் 
உள்ளிடை பைர் டெவம் தழுவக் காரணமாக 
இருந்தார். கிறித்தவக் கல்வி நிறுவனஙகடள 
சநாக்கிச சென்றுசகாண்டிருந்த டெவர்கடளத் 
தடுத்து நிறுத்தும்சபாருடடு கல்வி  நிறுவனஙகடள 
ஆரம்பித்தார். அதறகுத் சதடவயான பாை 
நூல்கடளத் தாசம எழுதிப் பதிப்பித்தார். சொந்தமாக 
அசசுக்கூைம் ஏறபடுத்திக் சகாண்ைார். டெவத்தின் 
சமன்டமடய வலியுறுத்தி சதாைர்சசியாக பிரெஙகம் 
ச ெய் த ா ர் .  கி றி த் தவ த்தி றகு  எதி ர ானக் 
கண்ைனஙகடளப் சபசொகவும் எழுத்தாகவும் 
சவளிப்படுத்திக் சகாண்சை இருந்தார். 

ஆறுமுக ோ்வலரும் ரச்வமும்

இைஙடக நல்லூரில் சகாயில் கடை முதல் 
தரமான கருஙகல் தமிழநாடடில் இருந்து சகாண்டு 
செல்ைப்படைதறகு ஆ.நா. எடுத்துக் சகாண்ை 
முயறசிகள் அவர் டெவத்தின்பால் சகாண்டிருந்த 
அபிமானத்டதப் புைப்படுத்தும். ‘டெவ ெமயிகளாகிய 
நாசமல்ைாம் நமது பரமப் பிதாவாகிய 
சிவசபருமானுடைய திருக்சகாயில் முதலியவறறுக்கு 
இடையூறு நிகழும்சபாழுது நம்முள்சள எத்துடணப் 
படகயிருப்பினும் அதடனச சிறிதும் பாராடைாது 
ஒ ற று ட ம யு ட ை ய வ ர் க ள ா ய் த்  தி ர ண் டு 
அவவிடையூறடற நீக்கி அசசிவபிரானுக்கு 
இனியவர்களாய் ஒழுகுவசத அழகு’1 என்பதன் வழி, 
சபாது அடையாளத்திறகுச சிக்கல் வரும் சபாது 
உள்முரண்கடளப் விடடுவிை சவண்டும் என்னும் 
கருத்துடையவராகத் சதரியவரும் ஆ.நா., அதறகு 
உதாரணமாக தமக்கும் ெக டெவர்களுக்குமான பை 
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உள்முரண்கடள மறந்து, ஆகம விதிடயக் 
கடைப்பிடிகாத வழிபாடடு முடறடமடயக் 
சகாண்டிருந்த நல்லூர் கந்தசுவாமி சகாயில் மீது 
தனி அக்கடற சகாண்ைவராக இருந்தார். 

ஆகமத்தின்படி பூடஜகள் நடைசபறவில்டை 
என்ற காரணத்திறகாகத் தனது சொந்தவூர் 
சகாயிலுக்கு 25 ஆண்டுகளாகப் சபாகாமல் இருந்த 
ஆ.நா. , ஆடு சவடைக் கூைாது, சிவதீடடெ 
சபறறவர்கசள பூடஜ செய்ய சவண்டும், கருவடறயில் 
இருக்கும் சவைாயுதத்டதயும் அதறகு இரண்டு 
புறமும் உள்ள சதய்வாடன,  வள்ளியின் 
விக்கிரகஙகடள நீக்கி சிைாவிக்கிரகம் டவக்க 
சவண்டும் என்ற தம் சகாரிக்டகடய நிடறசவறறுவதாக 
சகாயில் நிருவாகம் ஒப்புதல் அளித்த பிறசக 
சகாயிலுக்குச சென்றார். பின்னாளில் ஆடு 
சவடைப்படுவடத அறிந்ததும் சகாயிலுக்குப் 
சபாவடத நிறுத்திக்சகாண்ைார். இதுசபான்ற 
அவரது நைவடிக்டககள் அவடர சிவாகமம் தவறாத 
தீவிர டெவராகக் காடடும்.

‘சிவ ஆையஙகளில் பூடஜகள் சவத விதிப்படி 
காைம் தவறாமல் செய்யப்படுமானால் தவறாமல் 
மடழ சபய்யும், சநல் வளம் சபருகும், ஆசராக்கியம் 
உண்ைாகும், அரெநீதி நைக்கும். விதிப்படி 
செய்யாவிடைால் பஞெம், களவு முதலிய தீய 
சதாழில்கள் சபருகும்’2 என்பது ஆகம விதியின் 
மீதான ஆ.நா.வின் நம்பிக்டகடய சவளிப்படுத்தும்.

கண்ணகிக்கு இருபுறமும் விநாயகடரயும் 
முருகடனயும் டவத்து வழிபடும் வழக்கத்டதக் 
கண்ை ஆ.நா . ,  ‘ெமணெமய வழி ஒழுகிய 
செடடிசசியாகிய கண்ணகிடயத் சதய்வமாக 
வணஙகியது மாபாதகம், ஒரு பயனும் இல்டை. 
சிவகுமாரர்களின் சகாபத்திறகு ஆளாவார்கள்’3 
என்று ஆ.நா சபசியது அவடர டெவத்தின் தூய 
சநறிடய விரும்பியவராகச சித்திரிக்கும்.

டெவ வினா விடை முதல் புத்தகத்தில் யாரிைம் 
உணவு உண்ணக் கூைாது என்ற சகள்விக்கு ‘தாழந்த 
ொதியார் இைத்திலும், கள்ளுக் குடிப்பவர் 
இைத்திலும், மாமிெம் புசிப்பவர் இைத்திலும், 
ஆொரம் இல்ைாதவர் இைத்திலும் சபாெனம் 
பண்ணல் ஆகாது’4  என்பதன் வழி ொதி 
ஆசொரமிக்கவராக அறியப்படும் ஆ.நா. யார் 
டெவர்?, டெவர்களின் வடககள், டெவர்களின் 
ஒழுக்கம், குணம் முதலியவறடறப் புராணஙகளின் 
துடணசகாண்டு வடரயறுத்தார். ‘சிவாைய தரிென 
விதி’ பத்து பதிப்புகள் வடர அசசிடடு அடனவருக்கும் 
விநிசயாகிக்கப்படைது. அடனத்துச ொதியினரும் 
சிவடன வழிபாடு செய்வதறகு உரியவர்கள் 
என்றாலும் அவரவர் தத்தம் ொதிக்குரிய 
ஒழுஙகுகடளப் பின்பறற சவண்டும் என்படத ஆ.நா. 
தமது நூல்களில் பை இைஙகளில் குறிப்பிடடிருக்கிறார்.

ஆறுமுக ோ்வலரும் தமிழும்

கிறித்தவம் உருவாக்கியிருந்த கல்வி அடமப்பில் 
உைன்பாடுடைய ஆ.நா. அசத சபான்றசதாரு 
பாைத்திடைத்டத தமிழ படிப்சபாருக்காக 
உருவாக்கினார். இது, தமிழ இைக்கியக் கறபித்தல் 
மரபில் திடைமிடடு உருவாக்கிய பாைத்திடைத்தின் 

அடிப்படையில் அடமந்த முதல் முயறசியாகும். 
‘தமிழ கறகப் புகுஞ டெவெமயிகள் முன்னர்ப் 
பாைபாைஙகடளப் படித்துக்சகாண்டு, இைக்கணச 
சுருக்கத்டதக் கறறறிந்து ,  இயன்ற அளவு 
பிடழயில்ைாமல் எழுதவும் சபெவும் பழகுக’5 
என்னும் ஆ.நா., தமிழ படிக்க வருகிறவர்கள் 
முதன்முதைாக தமிழ எழுத்துகள், நிகண்டு, 
திருக்குறள், நாைடியார் ஆகியவறடறக் கறக 
சவண்டும். பின்னர் தீடடெ சபறறுக் சகாண்டு 
சதவாரம், திருவாெகம், புராணஙகள், ஐந்திைக்கணம், 
பாடடியல் நூல்கள், பூசகாளம், கசகாளம், அஙக 
கணிதம், வீெ கணிதம், தருக்க நூல்கள் படிக்க 
சவண்டும். இவறடறப் படித்த பின் சிறப்பு தீடடெ 
சபறறுக் சகாண்டு டெவ ெமய சநறிவுடர, 
சிவதருசமாத்ரவுடர முதலியவறடறப் படிக்க 
சவண்டும். சமறசகாண்டு படிக்க விரும்புகிறவர்கள் 
டெவ ொத்திர நூல்கடளப் படிக்க சவண்டும். 
டவணவர்கள் டெவ நூல்கடள மடடும் நீக்கிவிடடு 
அதறகுப் பதிைாக அவர்தம் ெமய நூல்கடளப் 
படித்துக் சகாள்ள சவண்டும் என்று பாைத் திடைம் 
வகுத்துள்ளார்.

இ ந் த ப்  ப ா ை த் தி ட ை த் தி ன்  ப டி த் து 
முடித்தவர்களுக்கு மைாதிபதிகள் சதர்வுகள் டவத்து 
திறடமக்குத் தக்கபடி சபயரும் சின்னமும் சகாடுத்து 
ஆதரிப்பார்கசளயானல் தமிழ வளரும் என்றார் 
ஆ.நா. பாைத்திடைத்டத வடரயடற செய்தது 
மடடுமின்றி அப்பாைத் திடைத்திறகான பாை 
நூல்கடளயும் எழுதினார். மாணவர்களுக்காக 
இைக்கண இைக்கியஙகடள எளிய முடறயில் 
அடனத்து வயதினரும் புரிந்துசகாள்ளும் படி 
உடரநடை விளக்கத்சதாடு பதிப்பித்தார் . 
புராணஙகளுக்கு வெனம் எழுதினார். சூைாமணி 
நிகண்டை குறிப்புடரயுைன் அசசிடைார் . 
திருக்குறளுக்கும் ஒளடவயார் நூல்களுக்கும் 
சுருக்கவுடர வடரந்தார். எண் கணிதம். கணித 
வாய்பாடு, நீதிக்கடதகள், பாடடு என ஒவசவாரு 
வயதினருக்கும் ஏறறவடகயில் பாைபாைம் 
எழுதினார். 

தமிழ படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஆ.நா. 
உருவாக்கிய பாைத்திடைத்தில் ெஙக இைக்கியம் 
இல்டை என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. காரணம் 
அப்சபாது டெவர்களுக்கு ெஙக இைக்கியம் 
தீடடுக்குரியதாக இருந்தது. ெஙகம் என்பது சபளத்தச 
சொல்ைாக இருந்ததாலும் ெஙக இைக்கியத்தின் 
புறப்பாைல்கள் சபளத்தத் தத்துவத்டதப் 
சபசுவனவாகவும் இருந்ததாலும் அடவ தீடைாகப் 
பார்க்கப்படைன.

தமக்கு உவப்பானவறடறக் சகாண்டும் 
பிறவறடறத் தள்ளியும் ெமயத்திறகும் சமாழிக்கும் 
கிறித்தவத்தால் வரும் சிக்கடைக் கடளயும் சபாருடடு 
கல்வி நிறுவனஙகடள நிறுவி, அதறகாக பாை 
நூல்கடள உடரநடையில் எழுதி ‘உடரநடை’ கடை 
டகவரப் சபறறவர் என்ற அடிப்படையில் ஆ.
நா.வின் பணி குறிப்பிைத்தக்கதாகும். 

(2022 டிெம்பர் 18 ஆறுமுக நாவைரின் 200 வது 
பிறந்த நாள்)

கைட்டு்ரயாளர: க்பராசிரியர
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ஒரு ெமூகசமா, நாசைா சமம்படுவது அதன் 
அறிவு வளர்சசியில்தான் என்பது வரைாறு கூறும் 
செய்தி. சமம்பாடடுக் சகாடபாடும் இந்தக் 
கருத்டத நிரூபணம் செய்துள்ளது. அந்த அறிவு 
எப்படி வளர்த்சதடுக்கப்படுகிறது என்றால் அது 
கல்வியின் மூைம்தான் .  அந்தக்  கல்வி 
தாய்சமாழியில் கறறுக் சகாடுக்கப்படைால் 
அந்தக் கல்வி கறறுக் சகாள்பவருக்கு ஆறறடைத் 
தரும் தன்னம்பிக்டக தரும். இனிடம தரும், 
வ ா ழ க்டக க் கு ப்  ப ய ன் ப டு ம் .  இ ட வ 
எல்ைாவறடறயும் விை அறிவு சபறசறாம் என்ற 
நிடறவும் மனதில் எல்டையறற ஆனந்தமும் 
கிடைக்கும் .  அதன் வாயிைாக  அவர் 
அதிகாரப்படுத்தப்படடுவிடுவார். தாய் சமாழியில் 
அவர் கறகும்சபாது அவர் சபறுகின்ற அறிடவ 
தன் சிந்தடனத்திறத்தாசை விொைப்படுத்திக் 
சகாள்வார். அது மடடுமல்ை தான் கறபது 
புரியும்சபாது அது அவருக்கு இனிடமயாக 
இருந்தும் கறறலுக்குள் சதாய்ந்திைச செய்துவிடும். 
அறியாதது அறியும்சபாது, புரியாதது புரியும்சபாது, 
இயல்பாகசவ அது ஒரு எல்டையறற இனம்புரியா 
மகிழசசிடய மனதுக்குள் நீசராடையாக செலுத்திக் 
சகாண்சையிருக்கும். அதன் விடளவாக கறறலில் 
ஒரு ஆர்வத்டத உருவாக்கிக் சகாண்சையிருக்கும். 
அறிவு உருவாக்கம்  த ாய்  சமாழியில் 
நடைசபறுகின்றசபாது அந்த அறிவு ொதாரண 
மனிதடரயும் சென்று செர்ந்துவிடும். ஆடகயால் 
தான் வளர்சசி மறறும் சமம்பாடடுக் 
சகாடபாடைாளர்கள், தாய்சமாழிக் கல்விடய 
வலியுறுத்தி வந்துள்ளனர். அயல் சமாழியில் 
கறகும் கல்வி ஒருவடர அதிகாரப்படுத்தாது, 
மாறாக அந்தக் கல்வி கறசபாடர ெமூகத்திலிருந்து 
அன்னியப்படுத்திவிடும். தாய்சமாழிக் கல்வி 
இல்ைாத இைத்தில் கல்வி கறசபாருக்கும் 
ெமூ க த் தி ற கு ம்  ஒ ரு  இடைசவளிடய 
உருவாக்கிவிடும். அத்துைன் ஏறறத்தாழடவயும் 
உருவாக்கிவிடும். இடதசயல்ைாம் அறிந்த கல்விச 
சி ந் தடனய ாள ர் களும்  ச ம ம் ப ாடடு ச 
சிந்தடனயாளர்களும் இந்தச  சூழடை 
மாறறியடமக்க தாய்சமாழிக் கல்வி ஒன்றுதான் 
தீர்வு என்று வலியுறுத்தினர். இந்திய நாடு 
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தாய்சமாழியும் 
தமம்பாடும்

சுதந்திரம் அடைந்து இந்த நாடடுக்கான 
கல்வித்திடைம் ஒன்டற உருவாக்க முடனந்தசபாது 
மகாத்மா காந்தி இந்திய நாடடின் கல்வி 
சமறகத்திய கல்வியிலிருந்து சவறுபடைதாக, 
இந்திய மண்ணுக்கானதாக உருவாக்கப்படடு 
அந்தக் கல்வியும் தாய்சமாழியில் புகடடிை 
சவண்டும் என சவண்டினார். அது மடடுமல்ை 
அவரது கிராம நிர்மாணத்திடைத்தில் தாய்சமாழிக் 
கல்விடயயும் ஒரு செயல்பாைாக்கினார். 
தாய்சமாழிக் கல்வி என்பது கல்வி கறசபாருக்கானது 
மடடுமல்ை, அது சபாதுமக்களுக்கானது. 
தாய்சமாழிக் கல்வி ஒன்றுதான் சபாதுமக்கடள 
தாய் நாடடின் சமம்பாடடில் ஈடுபடுத்திை 
முடியும். வளர்ந்து வரும் விஞஞானம், சதாழில் 
நுடபம் அடனத்தும் தாய்சமாழியில் தந்தால் 
அடவகள் அடனத்தும் ொதாரண மனிதனுக்கு 
மிக எளிதாக சென்று செர்ந்துவிடும். எந்த 
நாடடில் ெமூகத்தில் கல்வி அன்னிய சமாழியில் 
கறறுக் சகாடுக்கப்படுகிறசதா அந்த நாடடில் 
ெமூகத்தில் ொதாரண மக்கள் அன்னியப்படடுப் 
சபாவார்கள். அது மடடுமல்ை அந்தக் கல்வி 
பைடர கல்வி கறபதிலிருந்து விைகச செய்துவிடும். 
கல்வி தாய்சமாழியில் கறறுத் தரும்சபாது அறிவு 
உருவாவது மடடுமல்ை, அந்த அறிவு ொதாரண 
மனிதனுக்கு சென்று செர்வது மடடுமல்ை 
இடவகடளயும் தாண்டி அந்த சமாழி 
ச ெ ம்டமப்படடுக்  ச க ாண்சைருக்கும் , 
செழுடமயடைந்து சகாண்சையிருக்கும். ஆக 
தாய்சமாழிக் கல்வி ெமூகத்டத அறிவுைகத்துக்குள் 
இடணத்துவிடும். அப்படி இடணப்பதன் மூைம் 
ச ப று கி ன் ற  அ றி வு  வ ா ழ க்டக க் கு ப் 
பயன்படடுவிடும். சுதந்திரம் அடைந்து 75 
ஆண்டுகள் கழிந்த பின்னும் நம் விஞஞான 
வளர்சசியும், சதாழில் நுடப வளர்சசியும் 
ொதாரண மனிதனின் மானுை வாழக்டகடய 
சமம்படுத் முடியவில்டை.

அறிவியல் வளர்சசியும், சதாழில்நுடப 
வளர்சசியும் ெந்டதயில் சபாருள் உறபத்திக்கும் 
பயன்படடு மக்களிைம் சபாருள்களாக வந்து 
செர்கின்றனசவ தவிர, அறிவாக அந்தப் சபாருள் 
பயன்படுவதில்டை. மருத்துவம், சதாழில்நுடபம், 
சபாறியியல், சபாருளாதாரம் இடவகள் 

அறிவியல் ேளர்ச்சியும், ச்தோழில்நுடப ேளர்ச்சியும் 
ெநன்தயில் சபோருள் உற்பத்திக்கும் பயன்படடு மக்களிடம் 
சபோருள்களோக ேநது வெர்கின்ேைவே ்தவிர, அறிேோக அந்தப் 
சபோருள் பயன்படுேதில்னல.
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அடனத்தும் தாய்  சமாழியில் கறறுக் 
சகாடுக்கப்படடு விடைால் இடவ அடனத்தும் 
ொதாரண மனிதனின் பயன்பாடடுக்குச 
சென்றுவிடும். ஆடகயால்தான் கல்விக் 
சகாள்டகயில் தாய்சமாழிக் சகாள்டக 
வ லி யு று த் த ப் ப டு கி ற து .  இ ட த  ந ா ம் 
சபாருளாதாரத்தில் வளர்ந்த ெமூகத்தில் 
சமம்படை நாடுகளிைம் நாம் கறறுக்சகாள்ள 
சவண்டும். தாய்சமாழிப் பறறு என்பது எசதா ஒரு 
உணர்வுக்காக கூறப்படுவதல்ை. தாய் நாடு 
தாய்சமாழி, நம் கைாசொரம் என்பசதல்ைாம் 
ஒடடுசமாத்த ெமூகம் சமம்பைக் கூறப்படும் 
அறிவுடரகளாகும். உைகில் நடைசபறும் 
மாறறஙகள், அறிவியலில் சதாழில் நுடபத்தில் 
ஏறபடும் முன்சனறறஙகள் தாய் சமாழியில் 
வருசமயானால் எழுதப்படிக்கத் சதறிந்த 
அடனவரும் அடவகளின் பயன்கடள அனுபவிக்க 
முடியும். ஆடகயால்தான் பாரதியார் உைகில் 
உருவாகின்ற அறிவியல் மறறும் சதாழில்நுடப 
வளர்சசி அடனத்தும் நம் தாய் சமாழியில் 
சமாழிசபயர்க்கப்படடு, ொதாரண மனிதடன 
சென்றடைய சவண்டும் என சவண்டினார். இந்த 
நாடடில் அது நடைசபறவில்டை என்பதுதான் 
நாம் ெந்திக்கும் சபரும் சொகம். நாடு சுதந்திரம் 
அடைந்து 75 ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் நம்மால் 
இந்தப் புரிதடை நம் படித்தவர்களிடைசய 
ஏறபடுத்த முடியவில்டை. அதுமடடுமல்ை, 
படித்தவர்களின் அறியாடம என்பதுதான் இந்த 
நாடடில் நாம் பார்க்கும் அடுத்த தாழநிடை. 
அவர்கடளப் பார்த்துத்தான் படிக்காதவர்கள் 
பழகிக் சகாள்கின்றனர். உடழக்கும் மக்களில் 
பைர் தன் குழந்டதகள் ஆஙகிைம் கறக சவண்டும் 
என்று தன் உடழப்பின் மூைம் ஈடடிய சபாருடளக் 
சகாடுத்து படிக்க டவக்கின்றனர். அது சபசும் 
அயல்சமாழி அவர்களுக்கு ஆசெரியத்டதக் 
சகாடுக்கிறது. அந்தக் கல்விடயவிை தாய்சமாழிக் 
கல்வியில் தன் மக்கள் சமம்படடுவிடுவார்கள் 
என்படத யார் அவர்களிைம் எடுத்துக் கூறுவது. 
எப்சபாழுது தாய் சமாழியில் நம் மருத்துவம், 
சபாறியியல், விவொயம், மருந்தியல் சபான்ற 
படிப்புகளும், அறிவியல், கணிதம் சபான்ற 
படிப்புக்களும் மாணவர்களுக்குக் கறறுக் 
சகாடுக்கப்படுகின்றசதா அன்றுதான் அறிவு 
ொதாரண மனிதடன எடடும். அதுவடர 
ெமூகத்தில் இருக்கும் பிளவு என்பது ஒரு சதாைர் 
கடததான் என்படத நம் படித்தவர்கள் புரிந்து 
சகாள்ள சவண்டும். ெமூகத்தில் ெமத்துவம் 
என்படதக் சகாண்டுவர கல்வி என்பது 
தாய்சமாழியில் கறறுத்தர  சவண்டும் . 
அதுமடடுமல்ை எந்த ெமூகம் தன் சவர்கடள 
இழந்து, அதாவது அதன் சதான்டம, நாகரீகம், 
கைாசொரம், சமாழி ஆகியடவகடள இழந்து 
அயல் சமாழியில், பயணித்து தன் சிந்தடன, 
நைத்டத, செயல் அடனத்திலும் அன்னியத்தில் 
பயணிக்கின்றசதா, அந்த ெமூகம் சமம்பாடடில் 

உசெத்டத என்றும் எடடிைாது. அது மடடுமல்ை 
அது சுயமரியாடதடய இழந்ததாகசவதான் 
செயல்படடுக் சகாண்டிருக்கும். ஒரு ெமூகம் 
அடனத்டதயும் தன் தாய் சமாழி மூைம் தான் 
சவன்சறடுக்க முடியும். அந்தப் புரிதடைத்தான் 
நாம் முதலில் மக்களிைம் ஒரு இயக்கமாகச 
செயல்படடு ஏறபடுத்த சவண்டும்.

இந்தியநாடடில் சுதந்திரப் சபாராடை 
காைத்தில் வழக்கத்தில் இருந்த ஒரு மந்திரச சொல் 
சுயராஜ்யம் என்பதாகும். அடதசய பூரண 
சுயராஜ்யம் என்றும் விரித்துப் சபெ ஆரம்பித்தனர். 
இந்த பூரண சுயராஜ்யம் என்பது அடனத்து 
அடிடமத் தடளகளிலிருந்தும் இந்திய மக்கள் 
விடுதடை சபறசவண்டும் என்பதுதான் 
அடிப்படை சநாக்கம். இந்த விடுதடை என்படத 
முடறயாக மக்களிைம் கருத்தாக்கமாக எடுத்துச 
செல்ைவில்டை. அதன் விடளவு அரசியல் 
விடுதடை கிடைத்துவிடைது. ஒரு ெமூகம் அதன் 
கைாசொரத்டதயும் சதான்டமடயயும், அதன் 
அறிவுத் தைத்டதயும் மீடசைடுக்கவில்டை 
என்றால் அது அடைந்த அரசியல் சுதந்திரத்தில் 
எந்தப் பயனும் இல்டை. இடதசய இன்சனாரு 
வடகயில் கூறுவார்கள். இந்தியாவில் ெமூக 
ெமத்துவம் நிகழத்தப்பைவில்டை என்றால் நாம் 
அடைந்த அரசியல் விடுதடையால் எந்தப் 
பயனும் இல்டை என்று. ெமூகத்திறகு ெமத்துவ 
உணர்வு எப்சபாழுது கிடைக்கும். அது ஒரு நல்ை 
கல்வி நாடடில் இருக்கும்சபாது தான் ொத்தியம். 
அந்தக் கல்வியின் மூைம்தான் அந்த மாறறஙகடளக் 
சகாண்டுவர முடியும். அந்த மாறறஙகடளக் 
ச க ா ண் டு வ ர க் கூ டி ய  க ல் வி  எ தி ல் 
ச ப ா தி க் க ப் ப ை ச வ ண் டு ம்  எ ன் ற ா ல் 
தாய்சமாழியில்தான். எவவளவு ஆழமாக 
மாணவர்கள் கல்விடய கறறுக் சகாள்கின்றார்கசளா 
அந்த அளவுக்கு மாணவர்கள் தஙகடள 
அதிகாரப்படுத்திக் சகாள்வார்கள். இது எப்சபாது 
ொத்தியம் என்றால் அந்தக் கல்வி தாய் சமாழியில் 
கறறுக் சகாடுக்கப்படும்சபாது மடடும்தான். 
எனசவ சுயராஜ்யம் என்பது நம் நாடடு அரசியடை 
நம் தடைவர்கள் நைத்துவது மடடும் அல்ை. நம் 
நாடடு மக்கள் எல்ைா நிடையிலும் அடிடமத் 
தனத்டத உடைப்பது.

அதனுடைய திறவுசகால் என்பது கல்வியாகும், 
அந்தக் கல்வியும் நம் நாகரீகத்டத தழுவியதாக 
அடமந்த கல்வியாக இருக்க சவண்டும். இந்தப் 
பார்டவடய நம் ஆடசியாளர்களும், நம் மக்களும் 
உருவாக்கிக் சகாண்டு செயல்படைால் நாம் 
சுதந்திரமானவர்கள் என்று கூறிக்சகாள்ள 
முடியும். சமாழிச சுதந்திரம் அடையாத வடரயில் 
நாம் அடிடம வாழவில்தான் இருக்கிசறாம் 
என்படத மனதில் இருத்தி நாம் செயல்பை 
சவண்டும்.

கைட்டு்ரயாளர: க்பராசிரியர
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ஒ ரு மாத காைம் நடைசபறவுள்ள 
சபருநிகழவான காசி தமிழ ெஙகமத்டத பிரதம 
அடமசெர் நசரந்திர சமாதி 2022 நவம்பர் 19, 
ெனிக்கிழடமயன்று காசியில் சதாைஙகிடவத்தார். 
ஒன்றிய அரசின் கல்வித்துடற இந்நிகழடவ 
ஒருஙகிடணக்கிறது. ஒன்றிய அரசின் சவறு சிை 
துடறகளும் உத்திரப்பிரசதெ மாநிை அரசும் 
கல்வித்துடறயுைன் இடணந்து இந்நிகழடவ 
நைத்துகின்றன. இந்நிகழவு குறித்த நாளிதழ 
விளம்பரம் ‘ஒசர பாரதம் உன்னத பாரதம்’ என்ற 
ஒப்பிைாத் தத்துவத்டத உயர்த்திப்பிடிக்கும் ஒசர 
தளம் என்றும் காசியும் தமிழநாடும் ெந்திக்கும் 
இைம் என்றும் இந்நிகழடவ வருணிக்கிறது. 
பனாரஸ் இந்து பல்கடைக்கழக ஆம்பி திசயடைர் 
டமதானத்தில் ெஙகமத்தின் சதாைக்கவிழா 
பிரம்மாண்ைமாக நைத்தப்படைது. காசி தமிழ 
ெஙகமத்டத காசியில் நைத்தாமல் ஏன் பனாரஸில் 
நைத்தசவண்டும் என்ற ஐயம் சிைருக்குள் எழைாம். 
காசியும் பனாரைும் ஒசர நகரின் இரு சபயர்கள். 
காசிக்கு இன்சனாரு சபயரும் உண்டு. வாரணாசி! 
கஙடக நதிக்கடரயில் அடமந்திருக்கும் நகரம்

ெஙகமம் சதாைக்க விழாவில் சமாதியுைன் 
உத்திரப்பிரசதெ ஆளுநர் ஆனந்திசபன் பசைல், 
உத்திரப்பிரசதெ முதைடமசெர் சயாகி 
ஆதித்யாநாத், ஒன்றியக் கல்வி அடமசெர் 
தர்சமந்திரா பிரதான் ஆகிசயார் சிறப்பு 
விருந்தினர்களாக சமடையில் அமர்ந்திருந்தனர். 
தமிழ சதாைர்பானசதாரு நிகழவின் சதாைக்க 
விழா சமடையில் தமிழ சதரிந்தவர்கள்தான் 
அமரசவண்டும் என்று நியதிசயான்றும் இல்டை. 
தமிழ சதரிந்தவர்கள் சிைரும் அமர்ந்திருந்தனர். 
ஒருவர், எல். முருகன், தமிழநாடடைச ொர்ந்த 
ஒன்றிய இடணயடமசெர். இன்சனாருவர், 
அண்ணாமடை, பாஜ.க. வின் தமிழகத்தடைவர். 
இவ ர்  என்ன  தகுதியில்  ச மடையில் 
அமர்த்தப்படைார் என்படத எவரிைம் சகடக? 
ஓர் அரசு விழா சமடையில் கடசித் தடைவருக்கு 
என்ன சவடை? அதுவும், ஒசரசயாரு கடசியின் 
தடைவருக்கு! கடசி நிதியில் அல்ைாமல் அரசு 
நிதியில் நைத்தப்படும் விழாவுக்கு கடசித்தடைவடர 
அடழப்பதாயிருந்தால், சபதம் பார்க்காமல் 
அடனத்துக் கடசிகளின் மாநிைத் தடைவர்கடளயும் 
அடழத்திருக்க சவண்டும் அல்ைவா? இது காசி 

கடடுனர

்ே.ஆர.வி. எட்்வரட்

காசி தமிழ ெஙகமம்: 
தமிழுககா, கட்சி வளர்சசிககா?

தமிழ ெஙகமத்தின் முதறசகாணல். முதறசகாணல் 
முறறிலும் சகாணல் என்பது தமிழப் பழசமாழி.

ெஙகமம் சதாைக்க விழாவில் தமிழக ஆளுநர் 
ஆர்.என். ரவி பஙசகறறதாகத் சதரியவில்டை. 
பிறிசதாரு நாள் அவர் பஙசகறகக்கூடும். ஆனால், 
ெஙகமம் பஙசகறபாளர்களுக்காக ஏறபாடு 
செய்யப்படை முதல் சிறப்பு ரயிடை 
சகாடியடெத்து அனுப்பிடவத்தார் அவர். தமிழக 
ஆளுந ர ா க ப்  சப ாறுப் சப ற றது  முதல் 
ஆய்வறிஞராகிவிடைவர் அவர். தமிழ குறித்தும், 
தமிழப்பண்பாடு குறித்தும் அவவப்சபாது அவர் 
சவளிப்படுத்தும் கருத்துகள் புல்ைரிக்கடவப்படவ. 
திருக்குறள் முதல் கால்டுசவல் வடர துணிந்து 
கருத்துசசொல்லும் அறிஞர் அவர். தமிழக 
ஆளுநராகப் சபாறுப்சபறற பிறகான குறுகிய 
காைத்தில் எண்ணறற தமிழ இைக்கிய நூல்கள், 
ஆய்வு நூல்கடளசயல்ைாம் தீவிரமாக வாசித்து 
நுடபமாக அைசி, காத்திரமான கருத்துக்கடள 
சபாதுசவளியில் பகிரும் புைடமயும் திறனும் 
சபறறிருக்கிறார் அவர். இவரால் சவசறாரு 
நன்டமயும் உண்ைாகியிருக்கிறது. எச. ராஜா ஒரு 
சிறந்த ஆய்வறிஞர் என்ற உண்டமடயத் 
சதரிந்துசகாண்ை நன்டம. எச ராஜாவின் 
கருத்துக்கள் ஆளுநரில் கருத்துகளுைன் இடயபாய் 
உள்ளது இந்த உண்டமடய உணரசசெய்கிறது. 
ஆளுநரது மூடளயின் அபார ஆறறல் மடைப்;டபத் 
தருவதாக உள்ளது. ஷஙகர் இயக்கி ரஜினிகாந்த் 
நடித்த ‘எந்திரன்’ திடரப்பைம் நிடனவுக்கு 
வ ரு கி ற து  இ த் த ரு ண த் தி ல் .  த டி த் த 
புத்தகஙகடளசயல்ைாம் சிை சநாடிகளில் புரடடி 
உள்வாஙகும் ஆறறல் எந்திரனுக்கு (சராசபா) 
இருந்தடத பைம் பார்த்தவர்கள் அறிவார்கள். 
பைநூறு பக்கஙகள் சகாண்ை சதாடைசபசி 
டைரக்ைரி நூல்கடள சிை சநாடிகளில் 
அைாக்காகப் புரடடி மனப்பாைம் செய்யும் திறன் 
சகாண்டிருந்தது சராசபா ரஜினி. அடதவிை 
அதிக திறன் சகாண்ை ஒருவர் தமிழநாடடுக்கு 
ஆளுநராக அமர்த்தப்படடிருப்பது தமிழர்களுக்குப் 
சபருடம .  தமிழகத்டத  எதிர்சக ாள்ள 
ொதாரணமான ஒருவர் சபாதாது; அதிக திறன் 
சகாண்ை ஒருவர் சவண்டும் என்ற ஒன்றிய 
அரசின் கண்டுபிடிப்பு தமிழ நாடடின் 
தனிசசிறப்புக்கு உடரகல். மிகக்குறுகிய காைத்தில் 
தமிழிைக்கியஙகள், ஆய்வுநூல்கடளசயல்ைாம் 
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ஆய்ந்து பை அரிய உண்டமகடளக் கண்ைறிந்து 
துணிந்து சபாதுசவளியில் சபசுவது ொதாரண 
விஷயமல்ை. இத்தடனக்கும் ஆளுநருக்கு தமிழ 
சதரியாது. தமிழ சபெவும் வராது. தமிழநாடடில் 
நடைசபறும் நிகழவுகளில் பஙசகறகும் அவர் 
மறசறல்சைாரும்  தமிழில் உடரயாறற 
ஆஙகிைத்திசைசய உடரயாறறுகிறார். ஆஙகிைம் 
அந்நிய சமாழி என்ற கருத்தியடைக் சகாண்ை 
ஒன்றிய அரசின் பிரதிநிதியாய் இருந்தும் துணிந்து 
ஆஙகிைத்திசைசய உடரயாறறுகிறார். தமிழ 
சதரியாத ஒருவர் தமிழ இைக்கியஙகள் குறித்தும் 
தமிழப்பண்பாடு குறித்தும் ஆய்வு செய்வதும் 
சபசுவதும் எத்தடன அரிய செயல்!

ஆளுநரின் இத்திறடம குறித்து இஙகு குறிப்பிை 
காரணம் உண்டு. காசி தமிழ ெஙகமம் குறித்து 
அவர் எழுதியிருக்கும் அறபுதமான கடடுடர 
தான் இதறகுக் காரணம். காசிக்கும் தமிழ 
நாடடுக்குமிடைசயயான சதாப்புள்சகாடி உறவு 
குறித்து நாளிதழ ஒன்றில் அவர் எழுதியிருக்கும் 
கடடுடர அவர் எத்துடண சிறந்த வரைாறறறிஞர் 
என்படதயும் நிறுவுகிறது. ‘சவறு யாசரா 
எழுதிக்சகாடுப்படத தன் சபயரில் சவளியிடுகிறார் 
இவர்’ என்று நண்பர் ஒருவர் சொன்னார். 
செசசெ, அப்படியிருக்காது. நாணயமானவர் 
அவர்!

காசி தமிழ ெஙகமத்டதத் சதாைஙகிடவத்து 
உடரயாறறிய பிரதம அடமசெர் நசரந்திர சமாதி, 
தனது சதாைக்க உடரயில், தமிழகத்துக்கும் 
க ா சி க் கு மி ட ை ச ய ய ா ன  உ ற ட வ யு ம் 
சதாைர்புகடளயும் விவரித்ததுைன் தமிழின் 
சபருடமகடளப் பாதுகாப்பது 130 சகாடி 
இந்தியர்களின் கைடமசயன்றும் சூளுடரத்தார். 
தமிழ மீதான அவரது கரிெடன சிலிர்ப்டபத் 
தருகிறது. பிரதமர் காசியில் உடரயாறறும் 
முன்னசர அவரது உடரயின் ொரம் நாளிதழகளில் 
ச வ ளி ய ா ன  சி ை  க ட டு ட ர க ளி ல் 
சவளிப்படடிருந்தது. எல்சைாருக்கும் ஒசர 
இைத்திலிருந்து தான் தரவுகள் கிடைக்கிறசதா, 
என்னசவா?

காசி தமிழ ெஙகமம் எந்த அளவுக்கு தமிழின் 
வளர்சசிக்கு உதவும் என்பது விடை சதரியாத 
வினா. இந்த ெஙகமத்தில் கைந்து சகாள்வதறகாய் 
2 5 0 0 - க் கும்  அதிகம ான  பி ரதிநிதிகள் 
தமிழகத்திலிருந்து சதர்ந்சதடுக்கப்படடு காசிக்குச 
சென்றிருக்கிறார்களாம். எந்த அளவுசகாலின்படி 
இப்பிரதிநிதிகள் சதர்ந்சதடுக்கப்படைார்கள் 
என்று சதரியவில்டை. சபாதுவாக, சமாழி ொர்ந்த 
அல்ைது அறிவியல் ொர்ந்த அல்ைது கல்வி ொர்ந்த 
ஒரு மாநாடு நைக்கிறசபாது, அது குறித்த 
அ றி வி ப் பு  க ல் வி  நி று வ ன ங க ளு க் கு 
அனுப்பப்படசைா அது குறித்த தகவல் 
ஊைகஙகளில் பகிரப்படசைா ஆர்வமுள்ளவர்கள் 
விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு வழஙகப்படும். ெஙகம 
நிகழவில் அப்படி எதுவும் நைந்ததாகத் 

சதரியவில்டை .  அப்படியானால் இந்த 
பிரதிநிதிகள் எவவாறு சதர்ந்சதடுக்கப்படைார்கள்? 
சதரியவில்டை. மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், 
இைக்கியவாதிகள், கைாசொர வல்லுநர்கள், 
வர்த்தகம் மறறும் சதாழில் துடற வல்லுநர்கள், 
டகவிடனக்கடைஞர்கள் மறறும் பை ஆன்மீகத் 
தடைவர்கள் பஙசகறகிறார்களாம் நிகழவில் 
தமிழகத்தின் டெவ மை ஆதீனஙகசளல்ைாம் 
நிகழவில் பஙசகறறிருக்கிறார்கள். தவிர, தமிழநாடு 
மறறும் உத்திரப்பிரசதெத்தின் கடைவடிவஙகடள 
சவளிப்படுத்தும் கைாசொர நிகழவுகளும் ஏறபாடு 
செய்யப்படடுள்ளனவாம். சபாகிற சபாக்டகப் 
ப ா ர் த் த ால்  தமிடழயும்  இ ந்திடயயும் 
இடணத்துவிடுவார்கசளா என்று எண்ணத் 
சதான்றுகிறது. தமிழ உைகின் பழடமயான 
சமாழிகளில் ஒன்று என சமாதி தன் சபசசில் 
குறிப்பிடைது உண்டம தான். தமிழ ொர்ந்து 
உணர்சசி சபாஙக அவர் குறிப்பிடை சவறு சிை 
கருத்துக்களும் ஏறகத்தக்கசத. ஆனால், அடத 
அவர் உணர்ந்து சபசினாரா, அல்ைது எழுதிக் 
சகாைக்கப்படைடத அப்படிசய வாசித்தாரா 
என்று  ச த ரி ய ா து .  அவ ர்  ச ப சி யது 
உணர்வுபூ ர் வ ம ானச தன் ற ா ல்  அவ ர் 
எதிர்சகாள்ளசவண்டிய ெவால்கள் பை. அவறறுள் 
சிை: தமிடழ ஆடசி சமாழிகளுள் ஒன்றாக 
அறிவிப்பது; மத்திய நிறுவனஙகளில் குடறந்த 
படெம் இந்திக்கு இடணயான இைம் தமிழுக்கும் 
சகாடுப்பது; செம்சமாழித் தமிழ நிறுவனத்டத 
சமம்படுத்துவது; உண்டமத் தமிழர்களின் டகயில் 
அதன் நிர்வாகப் சபாறுப்புகடள வழஙகுவது 
உள்ளிடை பை ெவால்கள் உள்ளன.

்காசி தைமிழ் சங்கமததுககு தைமிழின் 
குறிபபிடததைக்க ப்டபபாளர்்கள், ்கவிஞர்்கள், 
்க்லஞர்்கள், ஆயோளர்்கள் எேரும் 
அ்ழக்கபபடவுமில்்ல; அ்ழததுச் 
தசல்லபபடவுமில்்ல. சரியா்கச் தசான்னால், 
தைமிழ் உணர்ோளர்்கள் எேரும் சங்கமததில் 
பஙக்கற்கவில்்ல. தைமிழ் ேளர்ச்சிக்கான 
எதுவும் அஙகு ெடபபதைற்கான சாததியக 
கூறு்களும் இல்்ல. ெஙகமத்தில் கைந்துசகாண்ை 
அண்ணாமடை, ‘ஆன்மீகத்துைன் மடடுசம 
தமிழுக்கு சநருக்கம் அதிகம்’ என நாளிதழ 
ஒன்றுக்கு  சபடடி அளித்திருக்கிற ா ர் . 
ஆன்மிகத்துைன் தமிழுக்கு சநருக்கம் உண்டு 
தான். அது அண்ணாமடை புரிந்துடவத்திருக்கும் 
ஆன்மிகம் அல்ை. ஆன்மிகத்துக்கும் மதசவறிக்கும் 
சவறுபாடு சதரியாதவர் அண்ணாமடை. 
அண்ணாமடை முன்சனடுக்கும் ஆன்மிகம் 
அபாயகரமானது என்படத தமிழ மக்கள் நன்கு 
அறிவர். அறிவியலுைனும் பகுத்தறிவுைனும் கூை 
தமிழுக்கு சநருக்கம் அதிகம் என்பது 
அண்ணாமடை அறியாத உண்டமயா, மடறக்க 
நிடனக்கும் உண்டமயா, சதரியாது.

காசிக்கு தமிழநாடடுைன் மடடுமல்ைாது 
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எல்ைா மாநிைஙகளுைனும் சதாைர்பு இருக்கிறது. 
தமிழர்கள் மடடுமா காசிக்குச செல்கிறார்கள்? அல்ைது, 
காசியில் குடிசயறியிருக்கிறார்கள்? பகுத்தறிவாளர்கள், 
ஆன்மிகவாதிகள், மூைநம்பிக்டகயாளர்கள் என எல்ைா 
வடக மனிதர்களும் எல்ைா மாநிைஙகளிலும், எல்ைா 
நாடுகளிலும் இருக்கிறார்கள். சதாைர்ந்து காசி மடையாள 
ெஙகமம், காசி வஙகாளி ெஙகமம் எல்ைாம் ஒரு சவடள 
நைத்தப்பைைாம்.

தமிழநாடடுக்கு காசியுைன் மடடுமல்ை, சபரும்பாைான 
இந்திய நகரஙகளுைனும் சதாைர்பு இருக்கிறது. மும்டப, 
சைல்லி, பஙகளூரு, திருவனந்தபுரம் என பை நகரஙகளுைன். 
அஙசகல்ைாசம தமிழர்கள் குடிசயறியிருக்கிறார்கள். 
மசைசியா, சிஙகப்பூர், மியான்மர், இைஙடக, அசமரிக்கா 
என பை நாடுகளில். எதார்த்தம் இவவாறிருக்க, காசிக்கு 
மடடும் அப்படிசயன்ன தனி முக்கியத்துவம்? காசிடய 
இந்தியாவின் கைாசெ ா ர த்  தடைநகர்  எனக் 
குறிப்பிடடிருக்கிறார் பிரதம அடமசெர். காசிக்கு 
இடணயாக ராசமசுவரம், காஞசிபுரம் முதைான 
நகர்கடளயும் குறிப்பிடை அவர், ராசமசுவரத்டதசயா 
காஞசிபுரத்டதசயா ஏன் கைாசொரத் தடைநகராகக் 
குறிப்பிைவில்டை என்பது ஒரு சகள்வி மடடுசம. சிை 
மாதஙகளக்கு முன்பு ொதுக்கள் கூடி இந்தியாவின் 
தடைநகரமாக  சைல்லிடய அல்ை ,  க ாசிடய 
அறிவிக்கசவண்டும் எனத் தீர்மானம் நிடறசவறறியது 
ஒப்புசநாக்கத்தக்கது.

தமிழ ெஙகமத்தில் உத்தரப்பிரசதெ முதைடமசெருக்கு 
இடணயான அல்ைது அதறகும் அதிகமான முக்கியத்துவம் 
தமிழநாடடு முதைடமசெருக்கு வழஙகப்படடிருக்க 
சவண்ைாமா? காரணம், நைப்பது தமிழ ெஙகமம். 
முதைடமசெர் மடடுமல்ை தமிழநாடடின் எந்த அடமசெரும் 
ெஙகமத்தில் இல்டை. தமிழச ெஙகமம் நைத்தும் சபாறுப்டப 
- உண்டமயான அக்கடறயுைனும் சநர்டமயுைனும் 
நைத்துவசதன்றால் - தமிழக அரசிைமல்ைவா சகாடுத்திருக்க 
சவண்டும்? காசியில் நைப்பது கடசி நைத்தும் மாநாைல்ை. 
மக்கள் வரிப்பணத்தில் அரசு நைத்தும் நிகழவு. அதில் 
கடசியினடர அடழப்பசதன்றால் , அடனத்துக் 
கடசியினடரயும் அடழக்க சவண்டும் தாசன? ஒரு 
கடசியின் தடைவருக்கு மடடும் ஏன் சிறப்பு அடழப்பு? 
இதிலிருந்சத புரிந்துசகாள்ள முடிகிறது, இது அரசுப் 
பணத்தில் கடசிடய வளர்க்கும் முயறசி என்று.

தைமிழ் இ்ளஞர்்க்ளயும் மாணேர்்க்ளயும் 
அ்ழததுச் தசன்று, தைங்க ்ேதது, அரசு தசலவில் 
சாபபாடு கபாட்டு, ஆன்மி்கம் என்்ற தபயரில் 
ம்்றமு்கமா்க தைம் சிததைாநதைங்க்ள அேர்்களிடம் 
திணிககும் முயறசிகய இநதை சங்கமம் என்று 
கதைான்றுகி்றது. ெஙகமம் பறறிய சதாராய மதிப்பீடு இது. 
தமிழநாடடில் கடசிடய சவரூன்றடவக்கும் முயறசிகளில் 
ஒன்றாகவும் இருக்கைாம். உைகத் தமிழ மாநாடுகள் பை 
நைந்தப்படடிருக்கின்றன. தமிடழ வளர்க்கும் அல்ைது 
புதுப்பிக்கும் சநாக்கம் சகாண்ைடவ அடவ. காசி தமிழ 
ெஙகமசமா தமிழுணர்டவ மழுஙகடிப்பதறகானது. 
ெஙகமத்தால் கடசி எந்த அளவு வளரப்சபாகிறது என்படத 
சபாறுத்திருந்துதான் பார்க்கசவண்டும்.

கைட்டு்ரயாளர: க்பராசிரியர

திமிர் அதிகம்

= ஜே.ஜே.ஃபர்ாண்டஸ்

வகாசயன ்றறழத்்ததும்
வருவகாள் ் கா்தலி.
வகாசயன ்றறழத்்ததும்
வருவகான நண்்பன.
வகா� மல்லிற்
வகாஙகி வந்து
வகாவகா சயன்றகால்
வருவகாள் மறனவி.
வண்ண வண்ண
ச்பகாம்றமக ் காட்டி
வகாவகா சயன்றகால்
வந்திடும் குழந்ற்த.
வகாவகா சயன்றதும்
வகாறல யகாட்டி
வந்திடும் வளர்பபு நகாய்.
மனதுருகி ் வண்டினகால்
மற்ற்யகான வருவகானகாம்
மண்ணில் இ்றஙகி.
மந்திரம் ் ற்றறழக்
்தந்திரப ் ்பய்்ளும்
வருமகாம் அடஙகி.
மனமுவந்து அறழக்
மகாண்டவர் ஆனமகாவும்
வருமகாம் அன்பகாய்.
்விற்தக்்கா
திமிர் அதி்ம்
்காது ச்காடுப்பதில்றல அறழத்்தகால்.
வரும்தன ் ்பகாககில்
வகானினறு வரும்
வருணம் ் ்பகான்்ற .
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ஆனந்த குமாரசுவாமி அளவுக்கு சவசறந்த 
இைஙடகயரும் உைகளவில் ஆய்வுக்குடபடுத்தி 
இருக்க முடியாது. அந்தளவு உைகப் புகழ சபறற 
சவசறந்த பல்துடற ஆறறல் படைத்த இைஙடக 
அறிஞரும் இருக்க முடியாது என்று உறுதியாகக் 
கூற முடியும். ஆனந்த குமாரசுவாமி பறறி 
ஏராளமாக உைகளவில் சதரிந்திருந்தும் அவரின் 
மடனவிகள் எப்சபர்ப்படை சபண் ஆளுடமகளாக 
இருந்திருக்கிறார்கள் என்படதப் பறறிய 
சதாகுப்பான பதிவுகள் செய்யப்பைவில்டை 
என்படத அறிய முடிகிறது. அப்சபண்களின் 
மீதான ஆனந்த குமாரசுவாமியின் காதலும் 
ஈடுபாடும் சவறும் உைல் கவர்சசியாசைா, 
பாலியல் சமாகத்தாசைா வந்ததல்ை என்படத 
அவர்கள் வாழந்த வாழக்டகடய டவத்து 
உணர்ந்து சகாள்ள முடியும். அந்த நால்வரின் 
ஆளுடமகடளயும் படடை தீடடுவதறகு ஆனந்த 
குமாரசுவாமி சபரிதளவும் துடண நின்றிருக்கிறார். 
அதுசபாை ஆனந்த குமாரசுவாமியின் அடனத்துப் 
பணிகளினது சவறறிக்கும் இந்த நான்கு 
சபண்களின் பஙகளிப்பு இன்றிடமயாததாக 
இருந்திருக்கிறது. நால்வருைனும் செர்ந்து அவர் 
கடை இைக்கியப் பணிகளில் இயஙகியிருக்கிறார். 
நான்கு சபண்களினதும் ஆறறல்கடள ெரியாக 
தமது கடை இைக்கிய, ஆய்வுப் பணிகளுக்கு 
பயன்படுத்தியிருக்கிறார். அவவாறு சமறசகாண்ை 
படைப்புகள் அந்தந்த மடனவியரின் சபயருைன் 
தனது சபயரும் செர்ந்து சவளியாகியிருக்கிறது.

இன்சனாரு வடகயில் சொல்ைப்சபானால் 
இந்த நான்கு சபண்களின் ஆதரவு இன்றி உைகப் 
புகழ சபறறிருக்க முடியுமா என்றும், இத்தடன 
படைப்புகடளயும் ,  ெ ா தடனகடளயும் 
ொதித்திருக்க முடியுமா என்றும் வினவுவதில் எந்த 
பிடழயும் இருக்காது என்சற நம்புகிசறன்.

ஆனால் அப்சபண்கள் பறறிய விபரமான 
குறிப்புகள் சதாகுப்பாக எஙகும் கிடைப்பதில்டை. 
மாறாக பை நூறு நூல்களிலும், கடடுடரகளிலும் 
இருந்சத ஆஙகாஙகிருந்து சொறகளாக சபாறுக்கி 
எடுக்க சவண்டியிருக்கிறது.

எத்தல ் மரி குமாைசு்வாமி

எத்சதல் சமரி குமாரசுவாமி (Ethel Mary Mairet 
17 பிப்ரவரி 1872 - 18 நவம்பர் 1952) பிரிடடிஷ் 
டக த் தறி  ச ந ெவ ாள ர ா க  உை களவில் 
அறியப்படுபவர், இருபதாம் நூறறாண்டின் முதல் 
பாதியில் டகவிடனப்சபாருளின் வளர்சசி பறறி 
சபெப்படும்சபாது  எத்சதல் சமரியின் பாத்திரத்டத 
தவிர்த்துவிடடு அதடனப் பார்க்க இயைாது.

எத்சதல் சமரி பார்டரிடஜ் 1872 இல் 
இஙகிைாந்தில் சைசவானில் பிறந்தார். அவர் 
உள்நாடடில் கல்வி கறறு பின்; 1899 இல் சராயல் 
அகாைமி ஆஃப் மியூசிக்கில் பியாசனா என்கிற 
கல்லூரியில் கறபிக்கத் தகுதி சபறறார்.

அவர் ஆனந்த குமாரசுவாமிடய 19 ஜூன் 1902 
இல் திருமணம் செய்து சகாண்ைனர். அப்சபாது 
ஆனந்தகுமாரசுவாமிடய விை எத்சதல் 5 வயது 
மூத்தவராக இருந்தார். இருவருமாக இைஙடகக்கு 
பயணமாகினர். அஙகு ஆனந்த குமாரசுவாமி ஒரு 
கனிம ஆய்வுப் பணியில் செர்ந்திருந்தார். இந்த 
காைப்பகுதியில் அவர் எழுதிய இைஙடகயின் 
கனிம வளஙகள் பறறிய பை கடடுடரகள் 
பல்சவறு ஆய்வுச ெஞசிடககளில் சவளியாகின. 
அவரின் ஆய்வாரம்பசம இத்துடற தான்.  கண்டி 
நகடர அண்மித்த ஒரு பஙகளாவில் அவர்கள் 
தஙகியிருந்தனர்.1 தம்பதியினர் ஒவசவாரு 
கிராமத்தின் கடைகடளயும், டகவிடனப் 
சபாருடகடளயும் பதிவு செய்தனர். அவர் 
கவனித்த ஒவசவாரு டகவிடனப் சபாருடகடளப் 
பறறிய பதிவுகள் எடுத்ததுைன் அவறடறப் 
புடகப்பைமும் எடுத்தார். ஐந்தாண்டுகளின் 
பின்னர் 1907 இல் இஙகிைாந்துக்குத் திரும்பி, 
இைஙடகயின் டகவிடனப்சபாருடகள் பறறிய 
தஙகள் ஆய்டவ சவளியிடைனர்.

1910 வடர அவர்கள் பிசராட சகம்ப்ைனில் 
வாழந்தார்கள். அஙசக டகவிடனக் கடடிைக் 

1  Coatts, Margot, A weaver&#39;s life : Ethel Mairet, 1872-1952, 
London : Crafts Council; Bath : In association with the Crafts Study 
Centre, Publication date 1983 

கடடுனர

என்.சை்வணன்
nsaravanan@gmail.com

வரலாற்றுச சுவடிகளில் மமறககப்பட்ட
ஆனநத குமாரசுவாமியின 

ஆளுமம மிகக நானகு துமணவிகள்
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இளரமயில் ஆ்னந� குமாைொமி

லூயிொ ைன்ஸ்ரடன் ஸ்சடல்லா ப்்ளாச

கடைஞர் ொர்ைஸ் சராபர்ட ஆஷ்பீஸ் சபான்ற 
கடைஞர்களுைன் செர்ந்து  டகவிடனஞர்களின் 
குழுமத்டத உருவாக்கி இயஙகினார்கள். பின்னர் 
தம்பதியினர் இந்தியாவிறகும் இைஙடகக்கும் 
மீண்டும் விஜயம் செய்து அஙசக தமது கடைப் 
பணிகடள சதாைர்ந்தார்கள்.

எத்சதல் சுயமாக சநெவுக் கடை, ொயமிடுவது, 
நூல் சுழறபந்து செய்வது சபான்றவறடறக் 
கறறுக்சகாண்ைவர். சபண்கள் சமறசகாள்ளும் 
சநெசவன்பது வீடடுத் சதடவசயாடு 
மடடுப்படடிருந்த காைத்தில் அடத ஒரு 
கடையாகவும், அடத ஒரு சதாழில்ரீதியிைான 
கறடகயாகவும்  ஆக்கிக் காண்பித்தவர் அவர். 
அத்துடறயில் ஆர்வம் காடடிய சபண்களுக்கு 
சபரும் முன்மாதிரியாக இருந்தார். அதன் மூைம் 
அவர் சநெவுக் கடையில் புகழசபறறிருந்தார்.

எத்சதல் 1909 இல் மீண்டும் இஙகிைாந்தில், 
சகம்ைனில் சநெவு செய்வதிலும், ொயமிடுவதிலும் 
தனது முதல் பரிசொதடனடய சமறசகாண்ைார். 
அவர் ஆக்ஸ்சபார்டில் உள்ள சபாடலியன் 
நூைகத்தில் காய்கறி ொயஙகடளப் பறறிய 
நூல்கடளப் படித்தார், இதறகாகசவ சநெவு 
கறபதறகாக உரிய இைஙகடளத் சதடிசசென்று 
கறறார். ொயமிடுவது, டதயலின் மூைம் வர்ண 
அைஙகாரஙகடள செய்வது பறறிய அறிடவ 
அவரது தந்டதயும் (ஒரு சவதியியைாளர்) மறறும் 
அவரது கணவர் ஆனந்த குமாரசுவாமியும் (ஒரு 
தாவரவியைாளர்) கூடடியிருக்கைாம்.

1 9 1 0 மார்கழியில் எத்சதலும் ஆனந்த 

குமாரசுவாமியும் இந்தியாவிறகு பயணம் செய்து 
கடை பறறிய ஆய்வுகடளயும் சதாைர்ந்தார்கள். 
தமது கண்டுபிடிப்புகடளப் பறறி எழுதினார்கள்.

1910 ஆம் ஆண்டில் குமாரொமி சவளிப்படையாக 
இன்சனாரு காதலுறடவ சபணினார். அதுசவ 
எத்சதல், குமாரசுவாமி ஆகிசயாரின் திருமண 
உறடவ முடிவுக்கு சகாண்டுவந்தது.

எத்சதல் பின்னர் பார்ன்ஸ்சைபிள் என்கிற 
நகரத்துக்கு அருகில் துணிகடளச ொயமிடுதல், 
சநெவு செய்வதது என்பதறகான ஸ்டுடிசயாக்கள் 
சகாண்ை ஒரு வீடடைக் கடடினார். 1913 ஆம் 
ஆண்டில் அவர் பிலிப் சமரத்டத (Philip Mairet) 
மணந்தார். அத்துைன் இருவரும் செர்ந்து தி 
தடசட ெவுஸ் (The Thatched House) ஒரு கூடடு 
இல்ைத்டதயும் ஸ்டூடிசயாடவயும் நிறுவினர். 
அவரது கனவு சநெவுப் படைடற நனவில் 
நிடறசவறியது. அடுத்த ஆண்டு, மகாத்மா காந்தி 
அவடரச ெந்தித்தார் ,  இைஙடகயிலும் 
இந்தியாவிலும் எத்சதல் சமறசகாண்ை பணிகடள 
காந்தி அறிந்திருந்தார். சமலும் அவர் இந்தியாவில் 
எளிடமயான கதர் ஆடை நூறபு நுடபஙகடளப் 
பயன்படுத்துவதில் தீவிர ஆர்வம் சகாண்டிருந்தார் 
காந்தி.

1916 ஆம் ஆண்டில், ைண்ைனின் A Book on 
Vegetable Dyes (காய்கறி ொயஙகள் பறறிய நூல்) 
என்கிற நூடை சவளியிடைார். இந்த நூல் 
இன்றும் இத்துடறயில் பிரபைமான முன்சனாடி 
நூல்களின் ஒன்றாக சகாண்ைாைப்படடு 
வருகிறது. 1917 ஆம் ஆண்டு அவர் மீண்டும் 
அந்நூலின் இரண்ைாம் பதிப்டப திருத்திய 
பதிப்பாக சமலும் பை சமைதிக விபரஙகடள 
செர்த்து சவளியிடைார்.

1930கள் 1940களில் அவர் தனது ஸ்டுடிசயாவில் 
சநெவு மறறும் ொயமிடுவது சதாைர்பாக 
மக்களுக்குப் பயிறசி அளித்தார். எத்சதல் தனது 
படைடறயில் சகாடுத்த பயிறசிகள் இத்துடறயிடன 
நிபுணத்துவம் சகாண்ை கடைத்துடறயாக அடுத்த 
ெந்ததிக்கு கைத்தியது. இத்துடறயில் அவர் 
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உலகளவில் அறியப்படட 
ஆ்னந� குமாைொமி நிைறபடம்

காடடிய ஈடுபாடும், புதுடமயும் பை நாடுகளில் 
புகடழக் சகாடுத்தன.

1937 ஆம் ஆண்டு கடைக்கான இஙகிைாந்தில் 
ராஜரீக படைத்டதப் (Royal Society of Arts) 
சபறறார் . இப்படைத்டத சபறற முதல் 
சபண்மணியாக எத்சதல் ஆனார். 1939 இல் அவர் 
Handweaving Today (இன்டறய டகத்தறி) என்கிற 
நூடை சவளியிடைார். 1939 முதல் 1947 வடர 
பிடரடைன் கடைக் கல்லூரியில் கறபித்தார்.

எத்சதல் தனது வாழநாள் முழுவதும் தனது 
துடற ொர்ந்து சுறுசுறுப்பாக இயஙகியிருந்தார். 
மாணவர்களுக்கு சதாைர்ந்து வழிகாடடினார். 
நாைளாவிய ரீதியில் பள்ளிகளுக்கு தனது 
படைப்புகளின் மாதிரிகடள அனுப்பினார்.

இன்றும் டமசரட சநெவாளர்களின் 
தடைமுடறடய பாதித்தது. வாழக்டக ெரித 
ஒக்ஸ்சபார்ட அகராதியில் எத்சதடை “ஆஙகிசைய 
டகத்தறிக் கடையின் தாய்” என்று குறிப்பிடுகிறது. 
அவரின் படைப்புகள் இன்றும் நூதனொடையில் 
காடசிக்கு டவக்கப்படடிருகிறது. 1872-1952 
வடரயிைான ஆவணஙகளும் நிடனவுச 
சின்னஙகளும் அஙசக உள்ளன. தனிப்படை 
ஆவணஙகள், பயண இதழகள் 1910-1938. வணிக 
மறறும் தனிப்படை கடிதஙகள், கணக்குப் 
புத்தகஙகள், புடகப்பைஙகள் ஆகியனவும் அதில் 
அைஙகும். அவரின் படைப்புகள் இன்றும் கல்விப் 

பாைமாக உள்ளன.

ஆனந்த குமாரசுவாமிடய அவர் 19 யூன் 1902 
மணந்தார் . ஆனால் 19 13இல் அவர்கள் 
விவாகரத்தானார்கள். எத்சதல் 1952 ஆம் ஆண்டு 
காைமானார். அவர் பிடரடைனில் புனித 
நிக்சகாைஸ் சதவாையத்தில் அைக்கம் 
செய்யப்படைார் .

மகா்வம்சதரத ஆஙகிலததுக்கு ் மாழி்பயரதத்வர

ஆனந்த குமாரசுவாமி யாழப்பாண தமிழ x 
இஙகிைாந்து ஆகிய குடும்பப் பின்னணிடயக் 
சகாண்டிருந்தாலும் அவடர இன்றும் அதிகமாகக் 
சகாண்ைாடுவது சிஙகள சபௌத்த ெமூகம் தான். 
அவரின் ஆய்வுகள் இன்றும் கீடழத்சதயம் 
மடடுமன்றி சமறகத்சதய உைகமும் வியந்து 
பார்த்துக்சகாண்டிருக்கிறது. கீடழத்சதய 
க ட ை க டள யு ம் ,  பண்ப ா டு க டள யு ம் , 
இ ை க் கி ய ங க ட ள யு ம்  ச ம ற கு ை கு க் கு 
அறிமுகப்படுத்தியதில் அவரின் பஙகு 
விொைமானது.

ஆனந்த குமாரசுவாமி பறறி இைஙடகயின் 
அரெ பாைொடைப் பாைப்புத்தகத்தில் 9ஆம் 
ஆண்டு சிஙகள சமாழிப் பாைநூல்களில் 12 
பக்கஙகளில் எழுதப்படடிருக்கிறது. தமிழ 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 டி
சம
்பர்
 2
02
2

125

ைத்�ன் ் �வி

பயிறசிக்கூடத்தில் மா்ணவியுடன் ஏச�ல் ் மரி

பாைநூல்களில் கூை அத்தடன விபரமாக 
அவடரப் பறறிய விபரம் கிடையாது.

அவர் ஆஙகிைத்தில் எழுதிய படைப்புகளும், 
நூ ல் க ளு ம்  ப ை  ச ம ா ழி க ளி ல் 
சமாழிசபயர்க்கப்படடுள்ளன. குறிப்பாக 
அவரின் அதிகமான நூல்கள் சிஙகளத்தில் 
சமாழிசபயர்க்கப்படடுள்ளன. தமிழில் 
விரல்விடடு எண்ணக்கூடிய சிை நூல்கசள 
ச ம ா ழி ச ப ய ர் க் க ப் ப ட டு ள் ள ன . 
இன்சனாருவடகயில் சொல்ைப்சபானால் 
ஆனந்த குமாரசுவாமிடய சிஙகள ெமூகத்தில் 
அறியப்படை அளவுக்கு தமிழ ெமூகத்தில் 
அறியப்பைவில்டை என்சற கூறைாம்.

சிஙகளப் பாரம்பரிய பண்பாடு, கடை, 
இைக்கியம் என்பன பறறிய ஆய்வுகடள ஆனந்த 
குமாரசுவாமிக்கு முதல் சவசறந்த இைஙடகயரும் 
அந்தளவு விரிவாக செய்தது கிடையாது. எனசவ 
தான் சிஙகள சபௌத்த ெமூகம் பறறிய வரைாறறின் 
மீள்கண்டுபிடிப்பு பறறிய அவரின் பணிகள் 
இன் றளவிலும்  சி ங க ள  ெமூ க த் த ா ல் 
சகாண்ைாைப்படடு வருகின்றன.

1905 ஆம் ஆண்டு பாலி சமாழியில் இருந்து 
சஜர்மன் சமாழிக்கு முதல் தைடவ “தீபவம்ெம் 
மகாவம்ெம்” நூடை சவளிக்சகாணர்ந்தவர் 

வில்செம் டககர்.2 அதடன அடுத்த மூன்று 
ஆண்டுகளுக்குள் ஆஙகிைத்துக்கு அடத 
ச ம ா ழி ச ப ய ர் த் த வ ர்  எ த் சத ல்  ச ம ரி 
குமாரசுவாமி. 3அதன் பின்னர் தனியாக 
மகாவம்ெத்டத மாத்திரம் மாசபல் செனஸ் 
சபாத (Mabel Haynes Bode) என்பவரின் உதவியுைன் 
வில்செல்ம் டககர் சமாழிசபயர்த்த மகாவம்ெம் 
1912இல் சவளிவந்தது.4 இவவாறு மகாவம்ெமானது; 
பாலியிலிருந்து சஜர்மன் சமாழிக்கும், சஜர்மன் 
சமாழியிலிருந்து ஆஙகிைத்துக்கும், இறுதியில் 
ஆஙகிைத்திலிருந்து தான் சிஙகளத்துக்கும் 
சமாழிசபயர்க்கப்படை வரைாறடறக் 
காண்கிசறாம். இவவாறு டககர் சதாைக்கம் 
மாசபல் செனஸ் வடர மகாவம்ெ சமாழியாக்க 
வளர்சசியில் ெம்பந்தப்படை அடனவரின் 
ச ப ய ர் களும்  வ ர ை ா ற றி ல்  ஆழம ா க 
பதியப்படடிருக்கிற சபாதும்; முதன் முதலில் 
அதடன ஆஙகிைத்துக்கு சமாழிசபயர்த்த 
எத்சதல் குமாரசுவாமி பறறி பின் வந்த எந்த 
மகாவம்ெப் பிரதிகளிலும் குறிப்பிைப்படைது 
கிடையாது. இறுதியாக இைஙடக அரொல் 
சவளியிைப்படை மகாவம்ெத்தின் 6ஆம் 
சதாகுதியில் கூை சமறபடி அடனவரின் 
சபயர்களும் குறிப்பிைப்படடிருக்கிற சபாதும் 
எத்சதலின் சபயர் மாத்திரம் இருடைடிப்சப 
செய்யப்படடிருப்படத இனஙகண்ை சபாது 
வியப்பாக உள்ளது. குறிப்பாக சிஙகளத்தில் 
எஙசகயும் குறிப்பிைப்படைது கிடையாது.

அதுமடடுமன்றி எத்சதலின் சமாழிசபயர்ப்பு 
உதவி பறறிய எந்தக் குறிப்டபயும் டககரும் கூை 
அந்த “தீபவம்ெம் மகாவம்ெம்” பிரதியில் எஙகும் 
குறிப்பிைப்பைவில்டை. இவவாறு எஙசகஙகும் 
எத்சதலின் மகாவம்ெப் பஙகளிப்பு பறறி பதிவு 
செய்யாததாசைசயா என்னசவா பிறகாைத்தில் 
“ஒரு டகத்தறியாளியின் வாழக்டக” (A WEAVER’S 
LIFE: ETHEL MAIRET 1872-1952) என்கிற சபயரில் 
அவரின் ெரிதத்டத விரிவாக எழுதிய நூலில் கூை 
இந்தத் தகவல் எஙகும் காணப்பைவில்டை.5

இசத 1908 ஆம் ஆண்டு தான் ஆனந்த 
குமாரசுவாமியின் “மத்தியகாை சிஙகளக் கடைகள்” 
(Mediaeval Sinhalese Art) என்கிற நூலும் சவளிவந்தது. 

2  German of Wilhelm Geiger, Dipavamsa und Mahavamsa und die 
geschictliche berlieferung in Ceylon (Leipzig: Wilhelm Tageiger, 
1905). 

3  The Dipavamsa and Mahavamsa and their Historical Development 
in Ceylon by Geiger Wilhelm; Translated in to English by 
Coomaraswamy M Ethel, C. Cottle (Colombo) Government Print-
er, Ceylon, 1908 

4  The Mahavamsa, or, The great chronicle of Ceylon / translated into 
English by Wilhelm Geiger, assisted by Mabel Haynes Bode, Lon-
don: Published for the Pali Text Society by Henry Frowde, Oxford 
University Press, 1912 

5  Margot Coatts, A weaver&#39;s life: Ethel Mairet 1872-1952. A 
study of Ethel Mairet and her workshops. Crafts Study Centre, 
1983. 
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ஆனந்த குமாசுவாமியின் முதைாவது நூல் அது தான். 
எத்சதலின் “மகாவம்ெம்” சமாழிசபயர்ப்பு அதறகு 
முன்னசர சவளிவந்துவிடைது. சிஙகள ெமூகத்தால் 
சகாண்ைாைப்படும் முக்கிய நூல் “மத்தியகாை சிஙகளக் 
கடைகள்”. இந்த நூலில் மகாவம்ெத்டதப் பறறி பை 
இைஙகளில் அவர் ஆதாரம் காடடியிருப்பார். இந்த 
நூலின் சிஙகளப் பதிப்பு பை ஆண்டுகளாக பை 
பதிப்புகடளக் கண்டிருக்கிறது. இைஙடகயின் கடைப் 
பாரம்பரியத்டத உைகக் கடைகளின் வடரபைத்தில் 
முதன் முதலில் செர்த்த வரைாறறு முக்கியத்துவம் 
சகாண்ை நூல் இது என்று பாைப்புத்தகத்தில் 
குறிப்பிைப்படடிருக்கிறது.6  அவடரப் பறறியும், அவரின் 
படைப்புகள் பறறியும் பைகடைக்கழக பாைத்திடைம் 
வடர முக்கியத்துவம் சபறறுள்ளது. முக்கியமாக தமிழ 
சமாழியிைான பாைநூல்கடள விை சிஙகள 
சமாழியிைான பாைநூல்களில் தான் அவடரப் பறறி 
அதிகம் கறறுக்சகாடுக்கப்படுகின்றன.

ஆனந்த குமாரசுவாமி நான்கு முடற விவாகம் 
செய்தார். எத்சதல் சமரிடய 1902 இல் விவாகம் செய்து 
1913 வடர வாழந்தார். 11ஆண்டுகள் ஆகியும் அவர்களுக்கு 
குழந்டதகள் பிறக்கவில்டை. இந்த இடைக்காைத்தில் 
1907ஆம் ஆண்டு குமாரசுவாமி தம்பதிகளின் கடைக் 
குழுவில் இடணந்து பணியாறறுவதறகாக இடணந்தவர் 
தான் எலிஸ் எத்சதல். அடுத்த ஆண்சை, எலிசுைன் 
ஆனந்த குமாரசுவாமி காதலுறடவத் சதாைஙகினார். 
எத்சதல் ஒரு வாரிடெ சபறசறடுக்காத நிடையில் ஒரு 
குழந்டதடய சபற விரும்பினார் .  இறுதியில் 
பகிரஙகமாகசவ ஆனந்த குமாரசுவாமி தான் 
இரண்ைாவது திருமணம் செய்து சகாள்ளவிருக்கும் 
சயாெடனடய தனது மடனவி எத்சதலிைம் கூறினார். 
இப்படி ஒரு சயாெடனடய அவர் ெறறும் 
எதிர்பார்த்திருக்கவில்டை. அடதக் சகடை எத்சதல் 
திடகத்து, வீடடை விடடு சவளிசயறினார்.7

எத்சதல் ஆனந்த குமாரசுவாமிசயாடு இடணந்து 
எழுதிய கடடுடரகள் ஒரு புறமிருக்க அவரின் நூல்கடள 
மடடும் இவவாறு படடியலிை முடியும்.

Old Sinhalese Embroidery. 1906

The Dipavamsa and Mahavamsa and their Historical 
Development in Ceylon by Geiger Wilhelm; Translated in to 
English by Coomaraswamy M Ethel, C. Cottle (Colombo) 
Government Printer, Ceylon, 1908

A Book on Vegetable Dyes. Douglas Pepler at the Hamp-
shire House Workshops, Hammersmith, gutenberg.org. (1916)

Hand-weaving To-day, Traditions and Changes: By Ethel 
Mairet,... Faber and Faber. (1939).

ைததன் ் தவி (1913–1922),

ஆனந்த குமாரசுவாமியின் இரண்ைாவது மடனவி 

6  සිංහල භාෂාව, 9 ශ් රේණිය, “ආනන්ද කුමාරසවාමි” (சிஙகைள 
வமாழி, 9ஆம ஆண்டு ்பா்டநூல், “ஆனந்ை குமாரசுவாமி” ) 

7  Crooks, Edward. John Cage&#39;s Entanglement with the Ideas of 
Coomaraswamy. York University. (July 2011), pp. 66–67. 

ரத்தன் சதவி என்று அடழக்கப்படுபவர் 
எலிஸ் எத்சதல் தான். அந்தப் சபயடரப் 
பார்த்தவுைன் எவரும் அவராவது தமிழராக 
இருக்கைாம் எனக் கருதக் கூடும். ஆனால் 
அப்படி அல்ை. ரத்தன் சதவியின் 
இயறசபயர் எலிஸ் எத்சதல் ரிசெர்டென் 
(Alice Ethel Richardson). இஙகிைாந்தில் 
1889இல் பிறந்தவர் எலிஸ். ஆனந்த 
குமாசுவாமிக்கும் எலிசுக்கும் இரண்டு 
ஆண், சபண் என இரு குழந்டதகள் 
பிறந்தன. நாரத குமாரசுவாமி, சராகினி 
குமாரசுவாமி என சபயரிைப்படைார்கள்.

ஆனந்த குமாரசுவாமியும், எலிசும் 
இந்தியாவில் காஷ்மீர், ஸ்ரீ நகர் சென்று 
அ ங சக  ஒ ரு  ப ை கு  வீ ட டி ல் 
வாழந்துவந்தார்கள். குமாரொமி ராஜபுதன 
ஓவியத்டதயும், எலிஸ் கபுர்தைாடவச 
செர்ந்த அப்துல் ரஹீமுைன் இந்திய 
இடெடயயும் பயின்றார். அதன் விடளவாக 
அவர் 1916 இல் ராஜபுதன ஓவியஙகள் (Al-
ice Ethe l R ichardson ) என்கிற இரு 
சதாகுதிகடளக் சகாண்ை நூல்கடளயும் 
சவளியிடைார்.8 அவர்கள் மீண்டும் 
இஙகிைாந்து திரும்பியசபாது, எலிஸ் 
“ரத்தன் சதவி” என்ற சபயரில் பை 
சமடைகளில் இந்தியப் பாைல்கடள 
நிகழத்தினார். இந்த சவறறிகரமான 

8  Ananda Coomaraswamy, Rajput Painting: Being an Ac-
count of the Hindu Paintings of Rajasthan and the Panjab 
Himalayas from the Sixteenth to the Nineteenth Century 
Described in Their Relation to Contemporary Thought 
with Texts and Translations; Humphrey. Milford, 1916. 
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வாழக்டகப் பயணத்தில் பை சுறறுப்பயணஙகடள 
சமறசகாண்ைார்கள். அஙசகல்ைாம் ஆனந்த 
குமாரசுவாமியின் சபசசுக்குப் பிறகு எலிஸ் 
பாடுவார்.

1913ஆம் ஆண்டு “Thirty Songs from the Punjab 
and Kashmir” (பஞொப் காஷ்மீரிய முப்பது 
பாைல்கள்) என்கிற நூடை ஆனந்த குமாரசுவாமியும் 
எலிசும் இடணந்து எழுதி சவளியிடைனர். பை 
ஆண்டுகள் காத்திருந்து சபறற மூத்த மகன் 
நாரதவுக்கு இந்த நூடை அவர்கள் ெமர்ப்பணம் 
செய்திருந்தார்கள்.9 இந்த  இந்த நூலின் சிறப்புகள் 
இரண்டைச சொல்ைைாம். இந்தப் பாைல்கள் 
இடெக் குறியீடுகடளயும் (musical notation) 
உள்ளைக்கியது. அடுத்தது இந்த நூலில் அறிமுக 
உடரடய எழுதியிருப்பவர் ரவீந்திரநாத் தாகூர். 
ஆனந்த குமாரசுவாமியின் கல்கத்தா பயணஙகளின் 
சபாது தாகூரின் விருந்தினராக அவருைன் 
தஙகியிருந்திருக்கிறார். தாகூர் எலிஸின் பாைடைப் 
பறறி புகழாரத்துைன் எழுதியிருந்தார் . 
ப த் தி ரி ட க க ள்  ம ட டு ம ன் றி  பி ர ப ை 
இடெயடமப்பாளர் சபர்சி கிசரய்ஙகர் (Percy 
Grainger,), புகழசபறற நாைக ஆசிரியர் ஜார்ஜ் 
சபர்னார்ட ஷா (George Bernard Shaw) கவிஞர் 
ைபிள்யூ பி யீடஸ் (W. B. Yeats) சபான்சறாரிைமிருந்தும் 
சிறந்த விமர்ெனஙகடளயும் சபறறார்.10

9  Roger Lipsey, Coomaraswamy: His Life and Work Princeton Univ 
Press; 1st edition (January 1,1977) 

10  Crooks, Edward (July 2011). John Cage&#39;s Entanglement 
with the Ideas of Coomaraswamy (PDF). York University. 

இடத விை ரத்தன் சதவி  Book of Words of 
Classic East Indian Ragas and Kashmiri Folk Songs 
Sung by Ratan Dev  (Mrs. Ananda K. Coomaraswamy) 
in her Costume Recitals. New York: J. B. Pond Lyceum 
Bureau. என்கிற நூடையும் சவளியிடைார்.

1916 ஒக்சைாபர் 14 சவளியான Musical Ameri-
ca என்கிற பிரபை அசமரிக்க ெஞசிடகயில் 
இவர்கள் இருவரது காஷ்மீர் இடெப் பயணம் 
பறறி இப்படிக் குறிப்பிடுகிறது

1915-1916 பிறபகுதியில், ரத்தன் சதவி மறறும் 
கைாநிதி ஆனந்த குமாரசுவாமி ஆகிசயாரின் 
கிழக்கிந்திய பாரம்பரிய ராகஙகள் மறறும் 
காஷ்மீரி நாடடுப்புறப் பாைல்கள் பறறிய 
விளக்கஙகடளக் சகாண்ை மிகவும் சுவாரஸ்யமான 
இடெ நிகழசசிகடளக் காணமுடிந்தது. இந்தக் 
கடைஞர்களுக்கான நாடைம் மிகவும் அதிகமாக 
இருந்ததால், அடனத்து சகாரிக்டககடளயும் 
அவர்களால் பூர்த்தி செய்ய இயைாது சபானது. 
எனசவ அவர்கள் இரண்ைாவது அசமரிக்க 
சுறறுப்பயணத்டத சமறசகாள்ள முடிவு 
செய்துள்ளனர், இது ஜனவரி 1 ஆம் சததி 
ஆரம்பிக்கப்படும்.11

இசத 1916ஆம் ஆண்டு ரத்தன் சதவி இந்திய 
இடெடய அறிந்து, அனுபவித்து பரப்பி வரும் 
பணி குறித்து இன்சனாரு அசமரிக்க 
ெஞசிடகயிலும் விரிவான கடடுடர ஒன்று 
சவளியாகியிருக்கிறது. இந்திய இடெடய 
பியாசனாவின் மூைம் இடெக்கும் அவரின் 
ை ா வ க த் டத யு ம்  சி ை ா கி த் து  அ தி ல் 

11 Musical America 1916-10-14: Vol 24 Iss. 24 
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சபாறறப்படுகிறது.12 இன்னும் சவறு அசமரிக்க 
ெஞசிகளிலும் சவளிவந்துள்ள செய்திகளும், 
கடடுடரகளும் காணும் சபாது,13 நூறாண்டுக்கு 
முன்னர் கீடழத்சதய இடெடய, குறிப்பாக இந்திய 
இட ெட ய  ச ம ற க த் சத ய  ம க் களிை ம் 
அறிமுகப்படுத்தியதில் இவர்களின் பஙடக 
சபரிதாக கவனிக்க சவண்டியுள்ளது. இன்றும் 
பை ஆய்வுகளுக்கு அடிக்குறிப்பு படடியல்களாக 
இவர்களின் இந்தப் பணி திகழந்து வருவடத 
காண முடிகிறது.

1917ஆம் ஆண்ைளவில் இவர்களின் திருமண 
வாழக்டக பிளவுபடைது. இருவரும் முதலில் 
தனித்தனியாக வாழந்து வந்தார்கள். பின்னர் 
நிரந்தரமாகப் விவாகரத்தானார்கள். திருமண 
வாழக்டக பறறிய தத்துவார்த்தப் புரிதல் என்ன 
என்பது பறறியும், தனது மணமுறிவுக்கான 

12  Hadland, F. A. (1916): ‘Indian Music: Ratan Devi’s Recital’. Re-
view of concert performance by Ratan Devi, Æolian Hall, London. 
The Musical Times, 1st January, 1916 (vol. 57), 27-28. 

13  New York Times (1916): ‘A Concert of Indian Music: Ratan Devi 
Sings Classical Ragas and Kashmiri Folk Songs’. Review of con-
cert performance by Ratan Devī, Princess Theatre, New York.14 
April, 7. 

தத்துவார்த்த விளக்கத்டத அவர் தனது சிவ 
நைனம் (The Dance of Shiva) என்கிற நூலில் 
“இந்தியப் சபண்களின் நிடை” என்கிற தடைப்பின் 
கீழான கடடுடரயில் விளக்கியிருக்கிறார்.14

அவர் ெம்ொர வாழக்டக, ெந்நியாெ வாழக்டக 
பறறிய தனது புரிதல்கடளயும், சதைல்கடளயும் 
தத்தவார்த்த ரீதியில் தனது நூல்களில் அதன் 
பின்னர் எழுதினார். அவரின் “Buddha and the 
Gospel of Buddhism” சபான்ற நூல்களும் இதறகு 
ஒரு உதாரணம்.

ஸ்்ைலலா ப்்ைா்ச (Stella Bloch)

ஆனந்த குமாரசுவாமியின் மூன்றாவது 
மடனவி ஸ்சைல்ைா ப்சளாச. அவடர 1922ஆம் 
ஆண்டில் மணந்து 1930 வடர வாழந்தார். 
அ வ ர் க ள்  இ ரு வ ரு ம்  தி ரு ம ண ம் 
செய்துசகாள்ளும்சபாது இருவருக்கும் இடையில் 
20வயது வித்தியாெம் இருந்தது. 1922இல் ஆனந்த 
குமாரசுவாமிக்கு 45வயதும் ஸ்சைல்ைாவுக்கு 25 
வயதுமாக இருந்தது. ஸ்சைல்ைா ப்சளாச 1897இல் 

14  Ananda Coomaraswamy, “Status of Indian Women,” in The 
Dance of Shiva, pp. 103-104. 
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ஏச�ல் ் மரி அவர்களது நூல்

பிறந்தவர். அவர் ஒரு அசமரிக்க  நைனக் 
கடைஞர். பத்திரிடகயாளர். ஒரு சிறந்த ஓவியரும் 
கூை. அவர் 1999 ஜனவரியில் தனது 101 வயது 
பிறந்த நாளுக்கு முன் தினமான 10ஆம் திகதி 
மடறந்தார். சமலும் ஆனந்த குமாரசுவாமிடய 
விவாகரத்து செய்தபின்னர் 71 ஆண்டுகள் 
வாழந்தவர்.

ஆனந்த குமாரசுவாமிடய அசமரிக்காவில் 
ெந்தித்த ஸ்சைல்ைா ப்சளாச 17 வயதிருக்கும் 
சபாது அவசராடு செர்ந்து கீடழத்சதய கடைகடள 
அறிவதறகாக சுறறுப்பிரயாணம் செய்திருக்கிறார். 
அவர்கள் பாலி, கம்சபாடியா, சீனா, இந்தியா, 
ஜாவா, ஜப்பான் சபான்ற நாடுகளுக்கு விஜயம் 
ச ெ ய் து  அ ங கி ரு ந் த  க ட ை க ட ள 
கறறறிந்திருக்கிறார்கள். இந்திய நைனஙகடள 
இந்தக் காைப் பகுதியில் கறறுக்சகாடுத்தவர் 
ரத்தன் சதவி தான்.

ஆனந்த குமாரசுவாமியின் சிை பிரபைமான 
புடகப்பைஙகடள எடுத்திருப்பவர் ஸ்சைல்ைா 
தான். அதுசபாை இன்றும் எஞசியிருக்கும் 
ஸ்சைல்ைாவின் பிரபை புடகப்பைத்டத 
எடுத்திருப்பவரும் ஆனந்த குமாரசுவாமி தான். 
ஸ்சைல்ைா ப்சளாச “Dancing and the Drama East 
and West” (கிழக்கத்சதய சமறகத்சதய நைனஙகளும், 
நாைகஙகளும்) என்கிற ஒரு நூடை எழுதி 1922இல் 
சவளியிடைார். இந்த ஆண்டு தான் இருவரும் 
திருமணம் செய்துசகாண்ைார்கள். இந்த நூலின் 
அ ட டை  “ ஆ ன ந் த கு ம ா ர சு வ ா மி யி ன் 
அறிமுகத்துைன்” என்கிற வாெகத்துைன் தான் 
காணப்படுகிறது.  ஆனால் உள்சள உள்ள 
அறிமுகம் 1921 என்று குறிப்பிைப்படடிருக்கிறது. 
அதாவது திருமணமாகுமுன் ஒரு ஆண்டுக்கு 
முன்னர் அது எழுதப்படடிருக்கிறது என்று 
சதரிகிறது. மிகவும் குடறவான பக்கஙகளுைன் 
அதாவது 38 பக்கஙகள் என்று இருந்த சபாதும் 
சவறறுப் பக்கஙகளும், ஆனந்த குமாரசுவாமியின் 
3 பக்க அறிமுகமும், உள்சள உள்ள ஓவியஙகள் 
உள்ள 8 தனிப்பக்கஙகளின் எண்ணிக்டகயும் 
கழித்துப் பார்த்தால் உள்ளைக்கம் 13 பக்கஙகள் 
மாத்திரம் தான் உள்ளன. 2400 ஆஙகிை 

சொறகளுக்கும் குடறவான ஒரு சிறு கடடுடர 
தான் இப்படி நூைாக அசொக்கப்படடிருகிறது. 
அதில் உள்ள சகாடசைாவியஙகள் அடனத்டதயும் 
ஸ்சைல்ைா தான் வடரந்திருக்கிறார்.

ஸ்சைல்ைா 1931இல் குமாரசுவாமியிைம் 
இருந்து பிரிந்ததன் பின்னர் அசமரிக்காடவச 
செர்ந்த ஒரு பாைைாசிரியரும், தயாரிப்பாளரும், 
நடிகருமான   எடவர்ட எலிஸ்கு (Edward Eliscu) 
என்பவடர மணமுடித்தார். ஸ்சைல்ைா அதன் 
பின்னர் பை ஆய்வுக் கடடுடரகடள 
எழுதியிருக்கிறார். சபாஸ்ைன் நுண்கடை 
நூதனொடையில் அவர் பணியாறறிய காைத்தில் 
அஙசக பை படைப்புகடள செய்திருக்கிறார். 
அவரின் ஓவியஙகடள கறுப்பின இடெப் 
படைப்புகளின் சின்னஙகளாக ( L o g o ) 
பயன்படுத்தப்படடிருக்கின்றன. அவரின் 
ஓவியஙகளும் ஏடனய படைப்புகளும் பிரின்ஸ்ைன் 
பல்கடைக்கழகத்திலும், சபாஸ்ைன் நுண்கடை 
நூதனொடையிலும் இன்றும் பாதுகாப்பாக 
டவக்கப்படடுள்ளன.

ஆனந்த குமாரசுவாமிசயாடு இடணந்து அவர் 
செய்த ஐந்து கடடுடரகளின் விபரஙகள்; ஆனந்த 
குமாரசுவாமியின் படைப்புகள் பறறிய படடியல் 
சதாகுக்கப்படடுள்ள நூலில் உள்ளது. 15 
அப்படடியடைத் சதாகுத்தவர் சைாக்ைர் ராமா 
சபான்னம்பைம் குமாரசுவாமி.

ஸ்சைல்ைாவின் நூல்கள் கடடுடரகளுக்கு சிை 
உதாரணஙகள்:

Introduction to Dancing and Drama in East and 
West by Stella Bloch, New York, 1922.

The Appreciation of Art (with Stella Bloch). The Art 
Bulletin, (Providence, R. I.), VI, 1923, pp. 61-64

Medieval and Modern Hinduism (with Stella Bloch), 
Asia, (New York), XXIII, No. 3, 1923, pp. 203-206 and 
230, 4 figs.

The Chinese Theatre in Boston (with Stella Bloch), 
Theatre Arts Monthly, (New York), IX, February 1925, 
pp. 113- 122.

The Javanese Theatre (with Stella Bloch), Asia, (New 
York), XXIX, 1929, pp. 536- 539, 6 fi gs. Reprinted in 
Baker’s Drama Gram, (Boston), VII, 1929, pp. 15- 17 (as 
an abstract and without illustrations).

லூயிசா ைன்ஸ்ரைன் (Dona Luisa Runstein)

சமறகூறிய சதாகுப்டப சவளியிடை ‘சைாக்ைர் 
ராமா சபான்னம்பைம் குமாரசுவாமி’ சவறு 
யாருமல்ை. ஆனந்த குமாரசுவாமியின் நான்காவது 
மடனவி லூயிொவுக்கும் ஆனந்த குமாரசுவாமிக்கும் 
பிறந்த மகன்.

15  Dr. Rama P. Coomaraswamy, “Ananda Kentish Coomaraswamy A 
Working Bibliography”, Department of Culture Lalit Kala Akademi 
New Delhi, 1976. 
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ஸ்சைல்ைாவிைம் இருந்து விவாகரத்தான 
அசத ஆண்டு ஆர்ஜந்தீனாடவச செர்ந்த லூயிொ 
ரன்ஸ்டைடன  திருமணம் முடித்து 1947ஆம் 
ஆண்டு ஆனந்த குமாரசுவாமி இறக்கும் வடர 
அவசராடு வாழந்தார்.

திருமணமாகும் சபாது 28 வயது இடைசவளி 
அவர்களுக்கு இடையில் இருந்தது. லூயிொடவ 
அவர் முதற தைடவ சகம்பிரிடஜில் நிகழந்த ஒரு 
சகாம்யூனிஸ்ட ஆர்ப்பாடை ஊர்வைத்தில் 
டவத்து ெந்தித்திருந்தார். லூயிொவின் சபறசறார் 
ஆர்ஜன்தீனாவுக்கு குடிசபயர்ந்த  யூத 
பின்னணிடயச செர்ந்தவர்கள். 16 வயதிருக்கும் 
சபாது லூயிொ அசமரிக்காவுக்கு வந்திருக்கிறார். 
அஙசக லூயிொ Xlata Llamas (Lotte Lamas) என்கிற 
புடனசபயரில் ஒரு புடகப்பைக் கடைஞராக 
இயஙகிக்சகாண்டிருந்த காைம். அவர் ஒரு சிறந்த 
புடகப்பைக்  கடைஞர ா க  அப்சப ாது 
அறியப்படடிருந்தார். பிறகாைத்தில் நமக்கு 
கிடைத்த ஆனந்த குமாரசுவாமியின் பை 
புடகப்பைஙகள் லூயிொவால் எடுக்கப்படைடவ. 
ரவீந்திரநாத்  தாகூரின் அழகான சிை 
புடகப்பைஙகடளயும் அவரின் புடகப்பைத் 
சதாகுப்பில் காண முடிகிறது. தாகூர் தனது 
டகசயழுத்டத பதித்து சகாடுத்த அவரின் 
புடகப்பைஙகடளக் கூை இடணயத் தளஙகளில் 
காணைாம். மூன்றாவது மடனவி ஸ்சைல்ைா 
ப்சளாசசின் சதளிவான முகமாக எஞசியிருக்கும் 
பிரபைமான புடகப்பைத்டதக் கூை எடுத்தது 
லூயிொ என்படத அறிய முடிகிறது.

லூயிொவுக்கு அப்சபாது 25வயது மடடும் 
தான். விவாகமாகி இரு ஆண்டுகளில் அவர்களுக்கு 
பிறந்தவர் தான் ராமா சபான்னம்பைம். அவர்கள் 
சபாஸ்ைனுக்கு அருகாடமயில் உள்ள ஒரு 
வீடடில் பை ஆண்டுகளாக குடியிருந்தார்கள். 
ராமா இந்தியாவில் பழடமவாத இந்து 
ப ாை ெ ாடையில்  ஆரம்ப க்  க ல்விடய 
மு டி த் து க் சக ா ண் ை ா லு ம்  பி ன் ன ர் 
மருத்துவத்துடறயில் உயர்கல்விடயக் கறறு பிரபை 
மருத்துவராக பணியாறறினார். சமலும் அவர் 
கிறிஸ்தவ மதத்டதத் தழுவிக் சகாண்ைார். அவர் 
அசமரிக்கா, கனைா சபான்ற நாடுகளில் சிை 
காைம் வாழந்துவிடடு பின்னர் இஙகிைாந்துக்கு 
குடிசபயர்ந்து அஙசக ஒக்ஸ்சபார்ட, ொவார்ட 
கல்லூரிகளில் சமறபடிப்டபயும் முடித்துக் 
சகாண்ைவர். கிறிஸ்தவம் பறறிய பை ஆய்வு 
நூல்கடள எழுதி சவளியிடடிருக்கிறார். 2006ஆம் 
ஆண்டு அவரின் 75வது வயதில் அவர் மடறந்தார்.

லூயிொ  ஆனந்த  குமா ரசுவாமிடய 
அக்கடறயுைன் பராமரிக்கும் ஒருவராக இறுதி 
வடர இருந்தார். அவரின் அலுவைக உதவிகள், 

ஆய்வு உதவிகடளயும் சமறசகாள்ளும் 
உதவியாளராகவும் இருந்தார்.

ஆனந்த குமாரசுவாமி மடறந்ததன் பின்னர் 
அவரின் பணிகள் குறித்து ஆய்வு செய்த பைருக்கு 
வழிகாடடியாக லூயிொ இருந்தார்.

ஆனந்த குமாரசுவாமி 1947ஆம் ஆண்டு 
செப்ைம்பர்  9ஆம் திகதி அசமரிக்காவில் 
மடறந்தார். அவரின் கிறிஸ்தவ சதவாையத்தில் 
அவரின் இறுதிச ெைஙகு நிகழந்தது. அஙசக 
லூயிொவும் அவர்களது மகன் ராமா 
சப ான்னம்பைமும் ஆறறிய  உடரகள் 
ஐந்தாண்டுகளின் பின்னர் 1952 ஆம் ஆண்டு 
அவரின் நிடனவாண்டின் சபாது சவளியிைப்படை 
நிடனவு மைரில் சவளியாகின. இைஙடகயின் 
அன்டறய பிரதமர் டீ.எஸ்.செனநாயக்க உடபை 
பைர் அதில் நிடனவஞெலி செய்திகடளயும் 
கடடுடரகடளயும் எழுதியிருக்கிறார்கள். 420 
பக்கஙகடளக் சகாண்ை சபரிய நூல் அது.16 
அதடனத் சதாகுத்தவர் துடரராஜ சிஙகம். 
லூயிொவின் அந்த உடரயில்..,

“குமாரசுவாமி தனது வாழநாள் முழுவடதயும், 
கறறலுக்காகவும், அறிடவக் கண்ைறிதலுக்காகவும், 
சதாைர் சதைலுக்காகவும், தன்டனத் தாசன 
அறிந்து சகாள்வதறகாகவும் செைவிடைார். 
இடவ அடனத்திலும் நமது ஆழந்த அக்கடற 
இரும்புத் துகள்களாகவும் அவறடற பறறி 
இழுக்கும் உமது காதல்; காந்தமாகவும் ஆகி நாம் 
இழுக்கப்படடிருக்கிசறாம்.”

ஆனந்த குமாரசுவாமியுைன் இறுதியாக 
17ஆண்டுகளாக இறுதிவடர வாழந்த லூயிஸ் 
பறறிய வாழக்டக குறிப்புகள் அவவளவு 
சதளிவாகவும், விபரஙகளாகவும் செகரிக்க 
இயைவில்டை என்பது மகிழசசி தரக்கூடியதல்ை. 
அவரின் புடகப்பைஙகடளயும், அவறடறப் 
பறறிய கடடுடரகடளயும் சதைக்கூடியவர்கள் 
Zlata Llamas சபயடரத் சதடிப் பார்க்கைாம்.

லூயிொவும் சிறந்த புடகப்பைக் கடைஞராக 
மடடும் அறியப்பைவில்டை. கூைசவ சிை ஆய்வுச 
ெஞசிடககளில் Dora Luisa Coomaraswamy சபயரில் 
சவளிவந்த அவரின் கடடுடரகடளக் காணும் 
சபாது அவர் எத்தடன ஆழம் மிக்க படைப்பாளி 
என்படத உணர முடிகிறது.

1969ஆம் ஆண்டு லூயிொ தனது 65வது வயதில் 
மடறந்தார்.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர

16  Singam, S. Durai Raja, Homage to Ananda Coomaraswamy : A 
garland of tributes, 1952 



நடுவர் குழு:
நெறியாளர்: மதிப்புக்குரிய 
இ. பதமொப ஐயர் (இங்கிலாந்து)

பகுப்பாளர்: மமனாள் விரிவுரையாளர் 
மு. நிததியானந்்தன் (இங்கிலாந்து)

1. மபைாசிரியர் அ. இைாமசாமி (இந்தியா)

2.  மூத்த விரிவுரையாளர் 
கலாநிதி நச. சு்தர்சன் 
(மபைா்தரன-இலங்ரக)

3.  விரிவுரையாளர் திருமதி 
நெயைஞ்சினி ஞான்தாஸ் 
(கிழக்குப் பலகரல-இலங்ரக)

4. எழுத்தாளர் எம். நபௌசர் (இங்கிலாந்து)

ஜ்போடடியின் விதிமுலைகள்:

1.  2 0 1 0 கைளின்  பின்்ன ர்  இ லங்கையில் 
வெளிெந்துவகைாண்டிருககும் / வெளிெந்த தமிழ் 
இலககியச் சிற்றிதழ் / இ்ைய இதழ் ெ்கையில் 
கைாலம் கைெ்னத்தில் வகைாள்ளப்படும்.

2.  சிற்றிதழ்கைள சமூகைக கைரிச்்ன தமிழ் கை்ல-
இலககியப ்பண்்பாடு ெரலாறு அறிவியல் ஆய்வு 
ந�ாககு்ையதாய் இருத்தல் நெண்டும்.

3.  மத/ கைட்சி/ குழுப பிரச்சார ஏடுகைள ந்பாட்டிககு 
எடுத்துகவகைாள்ளப்பைமாட்ைாது.

4.  ந்பாட்டியில் ்பஙகுவ்பறும் சிற்றிதழ்கைள தமககைா்ன 
வெளியீைாகை ஆகைக கு்றந்தது 5 இதழ்கை்்ள 
இககைால கைட்ைத்தில் வெளியிட்டிருககை நெண்டும். 
(இது மாதாந்தம் / கைாலாண்டு / அ்ரயாண்டு / 
இரு மாதம் எ்ன எவெ்கையா்னதாகைவும் 
இரு க கை ல ா ம் .  வ ெளியீட்ை ா ்ள ர் கைளின் 
ெசதியின்்மயால் கைால தாமதமாகைககூை 
வெளிெந்திருககைலாம்.

5.  ந்பாட்டியில் வெளியீட்ைா்ளர் ொசகைர் அல்லது 
ஆெைமாகைச் நசகைரிப்பா்ளர் ்பஙநகைற்கைலாம். 
இெர்கைள தமது சுயவி்பரக குறிபபுகைள மற்றும் 
வதாைர்்பாைல் வி்பரஙகைளுைன் தனியாகை அறிமுகைம் 
வசய்ய நெண்டும்.

6.  ந்பாட்டியில் ்பஙநகைற்கும் சிற்றிதழ் ்பற்றிய 
விமர்ச்னஙகைள / திற்னாய்வுகைள வ்பாது 
ஊைகைஙகைளில் வெளிெந்திருந்தால் அெற்்றத் 
தனியா்ன இ்ைப்பாகை அனுபபி்னால் சிறப்பாகைக 
கைெ்னம் வகைாள்ளப்படும்.

7.  ந்பாட்டியில் கைலந்துவகைாளளும் இதழ்கைளின் 
பிடிஎவ ெடிெம் இருபபின் அெற்்ற கீழ்ககைாணும் 
மின்்னஞசலுககு அனுபபி ்ெககைலாம் . 
ஏ்்னயெர்கைள தனியாகைத் வதாைர்பு வகைாளளுஙகைள

8.  இந்தப ந்பாட்டிககைா்ன மின்்னஞசல் முகைெரி 
kipian2023kaakkaicirakinile@gmail.com

9.  ந்பாட்டி வதாைர்்பா்ன தகைெல்கை்்ள அறிய நமநல 
கைண்டுள்ள மின்்னஞச்ல வதாைர்பு வகைாளகை.

2010களின் பின்்னர் இலங்கயில் வெளிெந்துவகொண்டிருக்கும் / வெளிெரும் 
தமிழ் இலக்கியச் சிற்றிதழ் / இ்ைய இதழ் என்்பதொக இப்்பொட்டி அ்ைகிறது.

‘கொக்்கச் சிறகினி்ல’ முன்வ்னடுக்கும்
எட்ாவது ஆண்டு 

கவிஞர் கி பி அரவிந்தன் 
நிலைவு இைக்கியப் பரிசுப் (2023) வபாடடி

வள்ளுவராண்டு 2054

‘சிறநத இலஙனகத் தமிழ் இலக்கியச் 
சிற்றிதழ் – இனைய இதழ்’ சதரிவு

பரிசு விபரம்

முதல் பரிசு

10,000 
இநதிய ரூபாய் 

+
ொன்றிதழ்

இரண்டாம் பரிசு

7,500 
இநதிய ரூபாய் 

+
ொன்றிதழ்

மூன்றாவது பரிசு

5,000 
இநதிய ரூபாய் 

+
ொன்றிதழ்

மற்றும் 3 ஆறுதல் பரிசுகள்
(சான்றிதழ் – காக்க ஓராண்டு சநதா)

ஆவணச் சேகரிபபபாளர்கள் சிறபபுத் ததரிவு
இணணய ஆவணச் சேகரிபபுககபான ஊககப பரிசு – 7500 இந்திய 
ரூபபாய் – ேபான்றிதழ் – கபாகணக ஓரபாண்டு ேந்தபா எனவபாக அணமயும்.
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