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ஞாநியும நானும்…்…்…..

நண்பர் அதியமான் மூலம தான் எனக்கு
எழு்ததாளர் ஞாநி ஜநரிடடையாக
அறமுகமானர். அது வடரக்கும அவரின்
எழு்ததுக்கு்த தீவிர வாசேகனாக மட்டுஜம
இருநதுள்ஜளன். அதுவடரயிலும ஞாநி
அவர்களுடைன் தனப்பட்டை முடறயில்
எநத வடகயிலும அவருடைன் வதாடைர்ப்
வகாள்ள முயற்சிக்கவில்டல. காரணேம
பிரபல்யம என்ற நிடலயில்
இருப்பவர்களின் பணிச்சூழல் என்படத
அறநஜத காரணே்ததால் வபருமபாலும
நாஜன ஜதடிச் வசேல்வதில்டல. மின்

அஞ்சேல் வழிஜய உறதிப்படு்ததுதல்
இல்லாதபட்சே்ததில் மறநது விடுவதுண்டு.
அதியமான், ஞாநி அவர்கள் திருப்பூர்
ப்்ததகக் கண்காட்சிக்கு வருவதாக
அடழ்ததுச் வசோன்ன ஜபாது அவடர
உபசேரிக்க ஒரு வாயப்ப்க் கிடடை்ததது.
அலுவலக வநருக்கடியான சூிழநிடலயில்
எங்களின் உடரயாடைல் மிகச்
சுருக்கமாகஜவ இருநதது.
வசேன்டன வசேன்ற இருநத ஜபாது ஞாநி
அவர்களின் வீட்டுக்கு நண்பர்
ராஜராஜனுடைன் வசேன்ஜறன். ராஜராஜன்
தான் பயநது வகாண்ஜடை வநதார். காரணேம
பிரபல்யம என்ற வட்டை்ததிற்குள்
இருநதவர்கடள அவர் பார்்தத
அனுபவங்கள் அநத மாதிரி இருநதது.
ஆனால் நான் தயக்கமில்லாமல் ஞாநி
அவர்களின் வீட்டில் அவருடைன்

உடரயாடியது, பழகியது, அநதப் வபரிய
வீட்டில் அதிக ஜநரம இருநதது, ஜகணி
நிகிழச்சி நடைக்கும இடை்ததில் இருநது
நானும அதியமானும கட்டிப் ப்ரளாத
குடறயாக விவாதம வசேயதது என் என்
வசோநத வீடு ஜபால உரிடம எடு்ததுக்
வகாண்டு இருநதடதப் பார்்தத
ராஜராஜனுக்கு ஆச்சேரியமாக இருநதது.
அவரும வமதுவாகக் கூட்டை்ததில்
ஐக்கியமானார்.
ஞாநி அவர்களின் இயல்பான ஜபச்சு
பழக்க வழக்க்தடதப் பார்்தது ராஜராஜன்
திருமபி வரும ஜபாது பல முடற
ஆச்சேரியமாகக் ஜகட்டைார்.
"என்ன இநத மனுஷன் இநத அளவுக்கு
அநிநியா்ததிற்கு நல்லவராக
இருக்கின்றாஜர?" என்றார்.

அப்ஜபாது நான் அவரிடைம வசோன்னது
"எண்ணேமும வசோல்லும ஒஜரமாதிரியாக
இருப்பவர்களின் வாிழக்டக எப்ஜபாதும
இப்படி்ததான் எதார்்ததமாக இருக்கும"
என்ஜறன். டதரியமாக்த தயக்கமின்ற
அடழக்கலாம. மின் அஞ்சேல்
அனுப்பினால் அன்ஜற பதில் வநது
விடும. ஆஜலாசேடன என்படத
எப்ஜபாதும அளவாகக் வகாடு்தது நமக்கு
எதார்்தத்தடதப் ப்ரியடவப்பார்.
எழு்ததுக்கள் மூலம மட்டுமல்ல அவர்
தனப்பட்டை வாிழக்டக வகாள்டகயிலும
இருநது நான் நிடறயக் கற்றக்
வகாண்டிருக்கின்ஜறன்.
(டிசேமபர் 2012)
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நமபி டக டவ

என்னுடடைய டைாலர் நகரம ப்்ததக்ததில்
வரக்கூடிய ஒரு அ்ததியாய்ததின் வபயர்
நமபி டக டவ.

காரணேம திரு. ஞாநி அவர்களின் ஜமல்
அநத அளவுக்கு நான் நமபிக்டக
வகாண்டைவன். கடைநத ஐநது
ஆண்டுகளாக்த தான் மண்டும நான்
ப்்ததகங்கடள வாசிக்க்த
வதாடைங்கியுள்ஜளன். ஆனால்
ஏஜதாவவாரு சூிழநிடலயில் தற்காலச்
சேமூக மற்றம அரசியல் நிகிழவுகடள
ஞாநி அவர்களின் ஓ... பக்கங்கள் தான்
எனக்குப் பல ப்ரிதல்கடள
உருவாக்கியது. மனதளவில் ஜசோர்நது
ஜபாயக் கிடைக்கும தமிிழநாட்டின்
வாக்காளர்களுக்கு அருமருநதாக
உதவியது.
இவர் காட்டிய பாடதடய்த தான்
பாட்டைாளி மக்கள் கட்சி நிறவனர்
மரு்ததுவர் ராமதாஸ வகட்டியாகப்
பிடி்ததுக் வகாள்ளும அளவுக்கு இருநதது.

இவர் மட்டுமல்ல ஞாநி அவர்கள்
தமிிழநாட்டு வாக்காளர்களுக்குச்
சுட்டிக்காட்டிய 49 ஓ (யாருக்கும
வாக்களிக்க விருமபவில்டல) பல
கட்சிகளுக்கும பல சேமயங்களில்
உதவியது. பல சேமயங்களில் பதிடயயும
தநதது. இன்ற வடரயிலும தநது
வகாண்டிருக்கின்றது.
எழு்ததுலகப் பயணே்ததில் வதாடைக்க்ததில்
இருக்கும நான் வடலதள்ததில் இன்ற
அரசியல் கட்டுடரகள் எழுதும அளவிற்கு
வளர்நதடமக்கு முக்கியக் காரணேஜம திரு.
ஞாநி அவர்களின் ஓ பக்கங்கள் தநத
பாதிப்ப் தான்.
ஞாநி என்றால் பலருக்கும கசேப்ப் என்ஜற
அர்்ததம வகாள்ளும அளவிற்கு்த தனது
விமர்சேன்ததால் இதய்த துடிப்டப எகிற
டவப்பவர். இவர் தள்தடத மட்டும

சேரியான முடறயில் பராமரிக்க நபர்கள்
அடமநதார்கள் எனல் நிச்சேயம
இன்னமும பலருக்கும பலன் உள்ளதாக
இருக்கும. இவரது விமர்சேனங்கடளக்
கண்டு அரசியல்வாதிகடள விடைப்
ப்ததிரிக்டககள் தான் அதிக அளவு
பயப்படுகின்றது.
ஆனால் தனது வகாள்டகயில் மனம
தளராத விக்கிரமாதி்ததன் ஜபால இவரது
எழு்ததுப் பயணேம பல ப்ததிரிக்டககள்
தாண்டி இன்ற கலகியில் ஓ.... பக்கங்கள்
வநது வகாண்டிருக்கின்றது.
வடலயுலகில் நமது சேமூக்ததில் நடைக்கும
அன்றாடைம நடைக்கும முக்கிய
நிகிழவுகடள ஏஜதாவவாரு வடகயில்
சுட்டிக்காட்டி விடும வினவு தளம ஜபால
எழு்ததாளர்களில் வவகுஜன
ப்ததிரிடகயுலகில் முக்கிய நிகிழவுகடள்த

தனது கட்டுடரயின் மூலம தனது
எண்ணேங்கடள எடு்தது டவப்பதில்
இவஜர முதல் இடை்ததில் இருக்கின்றார்.
படிப்பவருக்கு ஜநர்மடற எதிர்மடற
எண்ணேங்கள் என்ற மனதிற்குள் எ்ததடன
ஜதான்றனாலும இன்ற வடரயிலும
எழு்ததில் அறம சோர்நத வகாள்டகடயக்
கடடைப்பிடிப்பதில் முதல் இடை்ததில்
இருக்கின்றார்.
திரு. ஞாநி குற்தத பல விமர்சேனங்கடள
வடலயுலகில் நான் படி்தது வநத
ஜபாதிலும அதற்வகல்லாம என்னுடடைய
ஒஜர பதில் அவடர முழுடமயாகப்
ப்ரிநது வகாண்டைால் நிச்சேயம எழுதுபவர்
எண்ணேம மாறக்கூடும.
ஒரு வட்டை்ததிற்குள் சிக்காத மனதர்.
எநதக் கட்சி ஆட்சிக்கு வநதாலும இவஜர
அதிகாரப்பூர்வமான எதிர்க்கட்சியாக

எழு்ததின் மூலம வசேயல்பட்டுக்
வகாண்டிருப்பவர்.
ஏராளமான விமர்சேனங்கள் எளிதாகக்
கடைநது வநதவர்.
முழுக்க முழுக்க்த தனது
மஜனாபல்ததினால் மட்டுஜம இன்றம
வாிழநது வகாண்டிருப்பவர்.
வசோல்லும வசேயலும வவ ஜவறாக
வாழும தற்ஜபாடதய சேமூக்ததில் தன்
மனதில் என்ன
ஜதான்றகின்றஜதாஅடதஜய தனது
வாிழவியல் வகாள்டகயாக டவ்தது
வாிழநது வகாண்டிருப்பவர். அது
மற்றவர்களுக்குப் பாதிப்ப்்த தருகின்றது
என்பதற்காக்த தனது எண்ணே்தடத
மாற்றக் வகாள்ளாதவர்.

நிச்சேயம ஆதரவு என்ற வபயரில் தனது
சுய்தடத்த வதாடல்தது இன்ற
வடரயிலும நிர்வாணேமாக நிற்காதவர்.
திருப்பூரில் தமிிழ இடணேய்தடதப் பற்ற
அறயாதவர்களுக்கும, எனது ஆய்தத
ஆடடை ஏற்றமதி துடற சோர்நத வதாழில்
துடற நண்பர்களுக்கு ஞாநியின் வருடக
அதிக ஆச்சேரியம அளி்ததது. எனது நூல்
வவளியீட்டு விழா அடழப்பிதடழக்
வகாண்டு ஜபாயக் வகாடு்தத ஜபாது
வதாடைக்க்ததில் கிண்டைல் அடி்ததார்கள்.
அவராவது உங்கள் விழாவிற்கு
வருவதாவது என்றார்கள். விழா
ஜமடடையில் ஞாநிடயக் கண்டை ஜபாது
ஆச்சேரியப்பட்டைார்கள்.
வதாழில் வாிழக்டகயில் சூறாவளி
ஜபாலச் வசேயல்படும அளவிற்கு இதிலும
உன் உடழப்டபக் காட்டிவிட்டைாய என்ற

இன்ற வடரக்கும ஆச்சேரிய்ததுடைன்
பாராட்டிக் வகாண்டு இருக்கின்றார்கள். . .
காரணேம என் தகுதி எனக்கு்த வதரியும.
அவர் நிச்சேயம என் எழு்ததுக்காக
வநதிருக்காவிட்டைாலும டபயன் ஏங்கிப்
ஜபாயவிடுவான். வளரஜவண்டிய
டபயன் என்ற மனதில் ஜயாசி்தது
இருக்கக்கூடும.
காரணேம எனக்கு்த வதரிநத வதரியாத
துடற ஏதுவவன்றாலும துணிநது இறங்கி
அது குற்தது முடிநதவடரக்கும கற்றக்
வகாள்ளும பழக்கம இன்ற வடரக்கும
என்னடைம உள்ளது.
சில கரு்ததுக்கள் நமடம
ஆறதல்படு்ததும. பல சேமயம சிலரின்
எழு்ததுக்கள் நமக்கு ஒரு உ்தஜவக்தடதக்
வகாடுக்கும. இழநது ஜபான ஆற்றடல

ஜமமபடு்ததும. அநத வடகயில் ஞாநி
அவர்களின் எழு்ததுப் பயணே்ததில் நான்
கற்றதும வபற்றதும அதிகம.
இன்ற இது ஜபான்ற ஒரு விழாடவ
நண்பர்கள் ஒ்ததுடழப்ப்டைன் நான் நடை்தத
முடியும என்கிற வடரயில்
உயர்நதுள்ஜளன். ஜவண்டைாத ஜவடல
என்பதாக எடு்ததுக் வகாள்ளலாம
அல்லது ஒரு தன மனத முயற்சி
என்பதாகவும இடதப் பார்க்கலாம.
இநத விழாவில் திரு. ஞாநி அவர்கடளக்
கலநது வகாள்ள டவக்க ஜவண்டும என்ற
எண்ணேம விழா திட்டைமிடை்த வதாடைங்கிய
ஜபாஜத எனக்குள் ஒரு விதமான ஜவகம
உள்ளுற உருவாகிக் வகாண்ஜடையிருநதது.
அவருடைன் உரிடமயுடைன் பழகும
வாயப்ப் அடமயப் வபற்ற காரணே்ததால்
அவடரச் சேநதிக்கச் வசேன்டன வசேன்ற

அடழப்ப் விடு்தது அணிநதுடர
ஜவண்டுவமன்ற ஜகட்ஜடைன்.
எழு்ததாளர்கள் பல சேமயம
சிநதடனயாளர்களாக இருப்பதில்டல
அல்லது இருக்க விருமப்வதில்டல.
தனது கடைடம என்பஜதாடு அடதக்
காசோக்கும கடலயில் கவனமாக
இருப்பதால் படிப்பவனுக்கு எநத
நமபக்ததன்டமயும தருவதில்டல.
காலப்ஜபாக்கில் அது ஜபான்ற
எழு்ததுக்கள் வவறம காகிதமாக்ததான்
மாறவிடுகின்றது. ஆனால் ஞாநி
அவர்களின் ஒ வவாரு கட்டுடரயும
படிப்பவருக்கும உச்சி முதல்
உள்ளங்கால் வடரக்கும ஒரு திராவக
எரிச்சேடல உருவாக்கும.

இயல்பான ஆஜராக்கிய்தடதப் வபற்ற
மன்ததிற்கு இது இயல்பானதாக
இருக்கும. ஆமாம உண்டமதாஜன
வசோல்லியிருக்கிறார் என்றம சேரியான
எண்ணேம தாஜன? என்ற ஏற்றக் வகாள்ள
டவக்கும. ஆனால் மனம முழுக்க
வக்கிர்தடத சுமநது வகாண்டு
வாிழபவர்களுக்குக் ஜகலியும கிண்டைலும
அவர் குற்தத தனப்பட்டை விசேயங்கடள
ஆராயச்சி வசேயது அழுகல் மணே்தடதச்
சுடவக்க்த ஜதான்றவதாக இருக்கும.
ஆனால் ஞாநி அவர்களின் தனப்பட்டை
வாிழக்டக கூடை நான் பார்்தத ஜகட்டை
பழகிய வடரக்கும திறநத ப்்ததகம
ஜபால்ததான் இருக்கின்றது. எவருக்கும
உரிடம உண்டு. அவர் நடை்ததும ஜகணி
கூட்டை்ததில் எவர் ஜவண்டுமானாலும
கலநது வகாள்ள முடியும. எது குற்தது

ஜவண்டுமானாலும ஜநருக்கு ஜநர் ஜகள்வி
ஜகட்கலாம. வயது வி்ததியாசேமில்லாது
அடனவடரயும அரவடணேக்கும பாங்கு
இங்ஜக சிலருக்கு்த தான் இருக்கிறது.
ஒ வவாருவருக்கும ஒ வவாரு
வட்டைங்கள். அநத வட்டை்ததிற்குள்
சிலருக்கு மட்டுஜம அனுமதி. வவளிஜய
இருப்பவர்கள் உள்ஜள வர முடியாது.
உள்ஜள இருப்பவர்கள் வவளிஜயறனால்
மண்டும உள்ஜள வரமுடியாது.
ப்கிழ மயக்க்ததில் தன்டன்த தன் ரூப்தடத
இழநது தனனுடடைய ஜபாலியான
அடடையாள்தடதப் பதிய டவப்பதில்
தான் ஒ வவாருவரும ஒ வவாரு
பாடதயில் பயணி்ததுக் வகாண்டு
இருக்கின்றார்கள். எழு்தது்த துடற
மட்டுமல்ல. நீங்கள் காணம

எல்லா்ததுடறயிலும இப்படி்ததான்
இருக்கின்றது.
ஆனால் ஞாநிக்வகன்ற எநதப் பாடதயும
இல்டல. எல்லாச் சோடலயும ஜராம
நகர்தடத ஜநாக்கி என்பது ஜபால்த தனது
சிநதடனகள் அடன்ததும சேமூக மாறதல்
குற்தஜத இருக்கின்றது என்படத்ததான்
தனது ஒ வவாரு கட்டுடர வாயிலாகவும
வவளிப்படு்ததிக் வகாண்டு வருகின்றார்.
வளர்நத, பிரபல எழு்ததாளர்கள் கூடை
முகநூல், வடலயுலகம என்படத
எட்டிக்காய ஜபால எட்டி நின்ற பார்்ததுக்
வகாண்டிருப்படதப் ஜபால இல்லாது
நவீன வதாழில் நுட்ப்தடதயும தனது
இநத வயதில் கூடை்த தளராது
பயன்படு்ததிக் வகாண்டு தன்னளவில்
ஜதான்ற சிநதடனகடள நாள் ஜதாறம

இங்ஜக விடத்ததுக் வகாண்டு
இருக்கின்றார்.
இநதியாவிற்குள் ஜனநாயகம
இருக்கின்றஜதா இல்டலஜயா நிச்சேயம
இவரிடைம உண்டு. இவர் முகநூடலப்
பார்்ததாஜல உங்களுக்குப் ப்ரியும..
ஞாநி அவர்களிடைம டைாலர் நகரம
ப்்ததக்ததிற்கு அணிநதுடர ஜவண்டும
என்ற இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜப
எழுதி டவ்தத ஜகாப்டப அவருக்கு
அனுப்பிக் ஜகட்டை ஜபாது நிச்சேயம
தருகின்ஜறன் என்றார். ஆனால் அப்ஜபாது
ப்்ததகமாக வர வாயப்பில்லாது
ஜபாயவிட்டைது. மூன்ற மாதங்களுக்கு
முன் ப்்ததகம உறதியாக வவளி வரப்
ஜபாகின்றது என்ற வசோல்லி அவருக்கும
மண்டும ஜகாப்ப் வடிவில் அனுப்பி
டவ்தது விட்டு காகித வடிவில் அவர்

வீட்டில் வகாண்டு ஜபாயக் வகாடு்தது
விட்டு வநஜதன்.
ஒருவரிடைம ஒரு ஜவடல வகாடு்தது
விட்டைால், அல்லது அநத ஜவடல
முடியாத ஜபாது வதாடைர் நிடனவூட்டைல்
மூலம அநதக் காரியம முடியும
வடரக்கும அவர்கடள்த வதாடைர்நது
வகாண்ஜடை இருப்பது என் வழக்கம. இது
திருப்பூரில் உள்ள வதாழில்
வாிழக்டகயில் நான் கற்றக் வகாண்டை
பழக்கம.
ஒரு ஜவடளக் காரியம வசேயது முடிக்க
ஜவண்டியவர்களின் சூிழநிடல இடைம
தராத ஜபாது நாஜன இநத ஜவடலடய
எடு்தது முடி்தது விடுவது என் வாடிக்டக.
ஆனால் திரு. ஞாநி அவர்களிடைம
நிடனவூட்டைஜலா, வதாடைர் துர்ததல்
எதுவும இல்லாது வழக்க்ததிற்கு மாறாக

அவர் ஜமல் உள்ள நமபிக்டகயின்
அடிப்படடையில் அடமதி கா்தஜதன்.
வசேன்டன ப்்ததகக் கண்காட்சி, அவர்
ப்்ததகங்கடள அவஜர அவரது வசோநத
பதிப்பக்ததில் வவளியிடும தன்டம, அது
குற்தத வதாடைர் பணிகள்,
ப்ததிரிக்டககளுக்கு அவர் எழுதிக்
வகாண்டிருக்கும கட்டுடரகள், இதற்கு
ஜமலாக அவர் ஆஜராக்கியம திருச்சியில்
கலநது வகாள்ள ஜவண்டிய அவரின்
தனப்பட்டை பயணே்ததிட்டைம ஜபான்ற
அடன்தடதயும கவன்ததில்
வகாண்டைஜதாடு கண்களில் ஒரு கனடவ
சுமநது வகாண்டு தான் நமபிக்டகஜயாடு
இருநஜதன்.
மனதளவில் நமபிக்டகடய்த தளரவிடைாத
ஒரு வித எதிர்பார்ப்ஜபாடு
கா்ததிருநஜதன்.

நான் ஜகட்டை அணிநதுடர
வநதபாடில்டல. ஜல அவுட் முடியும
அநத இறதிக் கட்டைம தீ ஜபால ஜநரம
என்டனச்சுற்றலும பரவி உடைமஜப
தகி்ததுக் வகாண்டிருநதது.
எனக்கு்த வதரிநது விட்டைது.
அப்ஜபாது தான் அவர் குறஞ்வசேயதி
வநதது. நிச்சேயம நான் விழாவில் கலநது
வகாள்ஜவன் என்ற வசோல்லியிருநதார்.
எனக்குப் ப்ரிநதுவிட்டைது.
அவர் ஏன் அணிநதுடர தரவில்டல
என்படத இநதக் காவணோளியில் நீங்க
ஜகட்கும ஜபாது ப்ரிநது வகாள்வீர்கள்.
https://www.youtube.com/watch?
v=vN9FoCFwmvY

நான் ஏற்கனஜவ எழுதிய ஈழம சோர்நத
விவகாரங்களில், அடதப் ஜபால்த
திருப்பூர் வதாழில் சோர்நத விசேயங்களில்
எனக்கு ஜநவரதிர் கரு்தது வகாண்டைவர்.
ஆனாலும அவரவர் கரு்ததுக்களுக்குச்
சுதநதிரம அளிப்பவர். திருப்பூர் குற்தது
ஞாநி அவர்களின் கரு்தடத ஒஜர வரியில்
வசோல்ல ஜவண்டுவமன்றால் சுற்றச்
சூழடல வகடுக்கும முக்கிய நகரங்களில்
முதன்டமயான ஊர் திருப்பூர்.
அவர் எழு்ததுலக அனுபவ்தடத
ஒப்பிடும ஜபாது நான் எழுவவதல்லாம
அவருக்கு மிகச் சோதாரணே அரிச்சுவடி
சேமாச்சோரம தான். ஆனாலும அவர் இநத
விழாவில் கலநது வகாண்டைது தான் நான்
அவர் ஜமல் டவ்ததிருநத நமபிக்டக
என்பதற்கு உதாரணேமாகும..

ஆனால் என் தநடத தாய ஜபால வாயார
மனதார தன் மனதில் டவ்ததிருநத என்
எழு்தது குற்தது அப்பட்டைமாகக்
கூட்டை்ததில் ஜபசி வபருடம ஜசேர்்தத விதம
நான் இறக்கும தருவாயில் கூடை மறக்க
இயலாது.
இநத விழா நடைக்கும அநத ஜநரம
வடரக்கும சில காரணேங்களால் அதிக
மன உடளச்சேஜலாடு இருநஜதன். காரணேம
ப்கிழ என்ற ஜபாடத ஒருவடர எப்படி
எல்லாம வசேயல்படை டவக்கும என்படத
உணேர நடைநத பல சேமபவங்கள் எனக்குப்
பல பாடைங்கடள உணேர்்ததிக் காட்டியது.
ஞாநி என் எழு்தடத பாராட்டிப் ஜபசிய
ஜபாது எனக்கும அநதச் சேமய்ததில்
அப்படி்ததான் ஜதான்றயது.

ஜவற எவருக்கும இது ஜபான்ற வாயப்ப்
அடமயுமா? என்ற எனக்கு்த
வதரியவில்டல
திருப்பூரில் தாய்ததமிிழ பள்ளிடய
நடை்ததிக் வகாண்டு வரும திரு. தங்கராசு
அவர்கள் (அடலஜபசி எண் 98 43 94 40 44 )
வீட்டில் விழா அடழப்பிதடழக்
வகாடுக்க ஜநரிடடையாகச் வசேன்ற ஜபாது
ஞாநி கலநது வகாள்கின்றரா? என்ற
வசோல்லிவிட்டு, ஏற்கனஜவ ஒருவர்
எழுதிய ப்்ததக்தடதப் படி்தது விட்டு
ஜமடடையிஜலஜய வவளு்தது
வாங்கியடதச் வசோல்லி சிரி்ததார்.
நிச்சேயம ஞாநி கலநது வகாண்டைால்(?)
உங்களின் உண்டமயான தகுதி வவளிஜய
வதரியும என்றார்.

அவர் வசோன்னபடிதான் கடடைசியில்
நடைநதது.
பிரபல்யங்களுடைன் ப்டகப்படைம எடு்ததுக்
வகாண்டு வீட்டில் டவ்தது பார்்ததுக்
வகாள்ள ஜவண்டிய சூிழநிடலயில் உள்ள
நான் ஒரு முக்கியப் பிரபல்ய்தடத
விழாவிற்கு அடழ்தது டவ்தது என் ப்்ததக
வவளியீட்டு விழாடவ நடை்ததியுள்ஜளன்.
என் அக்கா, மாமனார், மடனவி, சேகடல,
பள்ளிக்கூடை நண்பர்கள், வநதிருநத
பார்டவயாளர்கள் அ்ததடன ஜபர்களும
திரு. ஞாநி அவர்களின் ஜபச்டசே குற்தது்த
தான் என்னடைம சிலாகி்ததுப்
ஜபசினார்கள். சிலர் முரண்டுபட்டு
நின்றார்கள். நானும ஞாநிடயப் ஜபாலக்
கரு்ததுச் சுதநதிர்தடத ஆதரிப்பவன் .
வமட்ராஸ பவன் சிவகுமார் திருப்பூரில்
கலநது வகாண்டை விழாவில் தமிிழவமாழி

பற்ற குற்தது அவர் வகாண்டை மாற்ற
சிநதடனகடள்த டதரியமாகப் ஜபசு
என்ற தான் அவடர வழிவமாழிநஜதன்.
அஜத ஜபால ஞாநி எனக்குக் குட்டு
டவ்ததடத ரசிக்கஜவ வசேயஜதன்.
குறப்பாக என் மடனவிக்கு அவர் ஆதரவு
வதரிவி்தது என்டன ஞாநி ஓங்கி
தடலயில் குட்டைாமல் குட்டு டவ்தத
வித்தடத மடனவியிடைம வநது வசோன்ன
ஜபாது நீண்டை நாடளக்குப் பிறகு
மடனவியார் முக்ததில் ஆயிரம வால்ட்
பிரகாசேம.
அவர் வசோன்ன வாசேகம.
காடல நான்கு மணிக்கு எழுப்பி ஒரு
சேட்டி நிடறய இட்லி, சோமபாடரக்
வகாடு்தது விடை எப்படி மனம வநதது.
ஏன் வவளிஜய சோப்பிடை மாட்ஜடைாமா?

என்றார். எனக்கு அவர் உடைல் நலம
முக்கியம.
அவருக்குப் வபண்களுக்குச் சுதநதிரம
முக்கியம. ஒன்டற இழநதால் தான்
மற்வறான்டறப் வபற முடியும என்பது
என் பாணி. ஆனால் நான் வசோன்ன
கரு்தடத ஏற்காது விழா முடிநதும கூடை
என்டன்த துடவ்தது எடு்ததார்.
மடனவிடய வராமபப் பாடுபடு்ததாஜத.
மூன்ற ஜதவியர்களும வளர்நது உன்டன
உண்டு இல்டல என்ற படு்தத
ஜபாகின்றார்கள் என்றார்.
ஒஜர ஒரு டைாலர் நகரம ப்்ததக்தடத
அவருக்குக் வகாடு்ததடத்த தவிர ஜவற
எடதயும அவருக்கு நான் வபரிதாகச்
வசேயதுவிடைவில்டல.

எதிர்பார்ப்ப்கள் எதுவும இல்லாமல்
வாழப் பழகிய அவர் வாிழக்டகயில்
எநதப் வபரிதான விருதுகளும இன்ற
வடரயிலும அவடர்த ஜதடி வரவில்டல.
இவரும ஜதடிச் வசேல்லும நபரும
இல்டல.
விருதுகள் பலவும இன்ற எருதுகள்
சுமக்கும நிடலயில் இருப்பதால்
சேலனமற்ற நதி ஜபால அவர் பயணேம எநத
எதிர்பார்ப்பின்றப் ஜபாயக் வகாண்ஜடை
இருக்கின்றார். .
நன்ற திரு. ஞாநி அவர்கஜள.
(ஜனவரி 2013)
ஞாநி நிடனஜவநதல் கூட்டைம | பகுதி - 6
https://www.youtube.com/watch?

v=HTxk4CQTBg0
https://www.youtube.com/watch?v=iESvyx128VY
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ஞாநிடயப்பற்ற நான் முதலில் அறநதது
எழுபதுகளின் இறதியில். தமிிழநாடைகம
என்னநிடலயில் இருக்கிறது என்ற
குமுதம நாளிதிழ எழுபதுகளில் பலரிடைம
ஜபட்டி எடு்ததுப்ஜபாட்டிருநதது. அதில்
ஞாநி ‘ரு்தராட்சேப்பூடனகஜளே என
ஆக்ஜராஷமாக ஜபட்டிவகாடு்ததிருநதார்.
அநத ஜதாரடணேயும, வசோல்லாட்சியும,
கூடைஜவ வவளியான டப்பி ஸடடைல்
ப்டகப்படைமும என்டனக் கவர்நதது.
எனக்கு அப்ஜபாது பதிடனநது வயது என
நிடனக்கிஜறன்.

வநடுநாட்களுக்குப்பின் ஞாநிடயச்
சேநதி்ததஜபாது குமுத்ததின் அநதப்பக்கம
நிடனவில் இருக்கிறது என்ஜறன். அவர்
அநதப்ஜபட்டிதான் அவருடடைய
வாிழக்டகயின் திருப்ப்முடன என்ற
வசோன்னார். அவர் பாதல்சேர்க்காரின்
பாதிப்பால் சுதநதிர நாடைகங்கள் ஜபாடை
ஆரமபி்ததிருநத காலம. பரீக்ஷா
அடமப்ப் பயில்ஜவார்க் குழுவாக
உருவாகி நாடைகங்கடளப்
ஜபாட்டுக்வகாண்டிருநதது. அவர்
அன்டறய நாடைக நட்சே்ததிரங்கடள
எதிர்்ததுக் வகாடு்தத ஜபட்டிடய அவர்கள்
இநதியன் எக்ஸபிரஸ குழும்ததிற்கு
முடறயீடைாகக் வகாண்டுவசேன்றனர்.
அனுமதியின்ற இன்வனாரு ஊடைக்ததிற்கு
ஜபட்டியளி்தத குற்ற்ததிற்காக ஞாநி
ஜவடலநீக்கம வசேயயப்பட்டைார். அதற்கு
எதிராகச் சேட்டைப்ஜபாராட்டைம நடை்ததி பல

ஆண்டுகளுக்குப்பின் வவன்ற
இழப்படுவபற்றார் என்ற வசோன்னார்.
அதன்பின் பல இதிழகளில் அவர்
இதழாளராகப்
பணியாற்றயிருக்கிறார்.தீமதரிகிடை
என்னும சிற்றதடழ பல
இடடைவவளிகளுடைன் வதாடைர்நது
நடை்ததியிருக்கிறார். பரீக்ஷா
நாடைகக்குழுடவ வதாடைர்நது கடடைசிவடர
நடை்ததினார்.
என் நண்பர்கள் பலர்
அ வியக்க்ததிலிருநது வநதவர்.
அவர்களுக்கு ஞாநி ஓர் ஆசிரியர்,
தடலவர், கூடைஜவ தடடைகஜள இல்லாத
நண்பர்.
ஞாநி காஞ்சி சேங்கராச்சோரியார்
வஜஜயநதிர சேரஸவதிடய எடு்தத ஜபட்டி

துளக்கில் வவளியாகி பரபரப்பாகப்
ஜபசேப்பட்டைஜபாது அவருக்கு நான் ஒரு
வாசேகர் கடிதம அனுப்பியிருநஜதன்,
அப்ஜபட்டிடயப் பாராட்டி. அவடர
முதலில் சேநதி்ததஜபாது அடதப்பற்ற
அவரிடைம வசோன்ஜனன். முதல்சேநதிப்ப்
இப்ஜபாது மூடைப்பட்டுவிட்டை
உட்லண்ட்ஸ டிடர இன்னல்
நிகிழநதது.
என் டககடளப்பற்றக் வகாண்டு
ஆஜவசேமாக நிடறயப்
ஜபசிக்வகாண்டிருநதார். ஜபசுமஜபாது
நமடம வதாட்டுக்வகாண்ஜடை
இருப்பதும, நட்பார்நத சிரிப்ப்டைன்
முக்தடத நம முகம அருஜக
வகாண்டுவநது அடி்தவதாண்டடையில்
உரக்கப்ஜபசுவதும அவருடடைய பாணி.
ஜபச்சில் அடிக்கடி ‘என்ன? என்ன?ே

என்பார், அன்ற அவடரச் சேநதி்ததஜபாது
அப்ஜபச்சு முடற எனக்கு விநடதயாக
இருநதது. மறநாள் அவர் டிடர இன்
வர நானும அவரும அஜசோகமி்ததிரடனச்
சேநதிக்கச் வசேன்ஜறாம.
1992- ல் அவரும நானும சோகி்தய
அக்காதமி கரு்ததரங்கு ஒன்றக்குச் ஜசேர்நது
வசேன்ஜறாம. அதற்குமுன் அவருடடைய
இல்ல்ததில் ஒருநாள் தங்கியிருநஜதன்.
அப்ஜபாது அரசு்த வதாடலக்காட்சியில்
வதாடைர்கள் தயாரிப்பதில் வபரும
ஈடுபாட்டுடைன் இருநதார்.
திடர்ததுடறயில் நுடழநது இயக்குநர்
ஆகஜவண்டும என்ற திட்டைமிருநதது. சில
திடரக்கடதகடளப்பற்ற ஜபசினார்.
பிறவதாருமுடற அவருடடைய ஒரு
நாடைகவிழாவின்ஜபாது அவருடைன்
தங்கியிருநஜதன். கடடைசியாக அவர் தன்

இல்ல்ததில் நடை்ததும ஜகணி இலக்கியச்
சேநதிப்ப்க்குச் வசேன்றஜபாது அவருடைன்
ஒருநாள் தங்கியிருநஜதன். மறநாள்
அஜசோகமி்ததிரடனச் சேநதிக்கச்
வசேன்ஜறாம.

வதாடைர்நது அவருடைன் எனக்கு
வதாடைர்பிருநதது. அவருடைன் பலமுடற
நீண்டை உடரயாடைல்களில்
ஈடுபட்டிருக்கிஜறன். அவருடடைய
கரு்ததுக்கள் எளிடமயான இடைதுசோரிதிராவிடை இயக்க அரசியல்நிடலபாடுகள்
சோர்நதடவ. அநத
அரசியல்நிடலபாடுகளுடைன் சேமகால
அரசியல்வசேயதிகடள விமர்சேனம
வசேயவதுதான் அவருடடைய அறவியக்கச்
வசேயல்பாடு. ஆகஜவ அவர்
முதன்டமயாக ஓர் அரசியல்விமர்சேகர்

மட்டுஜம. அவருடடைய நாடைகங்களும
ஜமடடையில் நிகழும அரசியல்
விமர்சேனங்கள்தான்.
வபாதுவாக அவருடடைய கடல, இலக்கிய
ஆர்வங்கள் எளிய நிடலயிலானடவ.
அரசியல்விமர்சேகர் என்றாலும
அரசியலுக்குப்பின்ப்லமாக அடமயும
வரலாற, த்ததுவம ஆகியவற்றல் வபரிய
ஆர்வஜமா பயிற்சிஜயா அற்றவர்.
இதழாளராகஜவ தன்டன வடரயடற
வசேயதுவகாண்டைவர். நாவலும
நாடைகங்களும எழுதியிருக்கிறார்.
அடவயும சேமகால அரசியல் உள்ளடைக்கம
வகாண்டைடவ மட்டுஜம.
எனக்கு ஞாநியின்
அரசியல்நிடலபாடுகள் பலசேமயம
ஒ்ததுப்ஜபாவதில்டல, அவருடடைய
வபாதுவான அறநிடலபாடுகளில்

உடைன்பாடுகள் உண்டு. ஆனால் அவர் தன்
அரசியல்நிடலபாடுகளில் ஜநர்டமயான
ஈடுபாடு வகாண்டிருநதார் என்பதும,
அவருடடைய அரசியல் முழுக்கமுழுக்க
அவருடடைய வகாள்டககள் சோர்நதஜத
என்பதிலும முழுடமயான நமபிக்டக
வகாண்டிருநஜதன். சுயநல அரசியல், நம
அன்றாடைக் கயடமகள் ஆகியவற்றக்கு
அப்பாற்பட்டைவர் அவர். படழய
கமயூனஸடு்த ஜதாழர்களின் அஜத
தீவிரமனநிடலயும,அர்ப்பணிப்ப்ள்ள
வாிழக்டகயும வகாண்டைவர்.
அவர்கடளப்ஜபாலஜவ அரசியல்எதிரி
என உருவகி்ததுக்வகாண்டைவர்கள் ஜமல்
தீவிரமான வவறப்ப்ம அவரிடைம
எழுவதுண்டு. அதில் அதிக தர்க்கநியாயம
பார்க்க மாட்டைார்,
எல்லாக்ஜகாணேங்களிலும தாக்குவார்.

அஜதசேமயம ஞாநியின் இயல்ப்களில்
முதன்டமயானது அவருடடைய
திறநதமனம. எனக்கும அவருக்கும
கரு்ததுஜமாதல்கள் உருவானாலும நான்
அவர் ஜமல் எனக்குள்ள மதிப்டப
எப்ஜபாதும பதிவுவசேயது
வநதிருக்கிஜறன். அவருக்கு என் நூல்
ஒன்டற சேமர்ப்பணேம வசேயதிருக்கிஜறன்,
அவடர வபருமபாலும மறக்கும
அரசியல்கரு்ததுக்கள் வகாண்டை நூல் அது.
அரிதாகஜவ அவரிடைம மனக்கசேப்ப்
வகாள்ளுமளவுக்குப் பூசேல்கள்
நிகிழநதுள்ளன. சிலநாட்களிஜலஜய
வதாடலஜபசியில் அடழ்தது சேமாதானம
வசேயதுவகாள்ஜவன். “நீ கூப்பிடுஜவன்னு
வதரியும” என்ற சிரிப்பார். அவடரப்
வபாற்ததவடர தனமனதர்கள் எவர்
ஜமலும நீடி்தத படகடம வகாள்பவர்

அல்ல. சேநதி்தததுஜம அடன்தடதயும
மறநது தழுவிக்வகாள்ளக்கூடியவர்.
இறதிநாட்களில் உடைல்நிடல
சேரியில்லாமலிருநதஜபாது நலம
விசோரிப்பதற்காகச் வசேன்றருநஜதன். நான்
ஜநாய விசோரிக்கச் வசேன்றால்
அடதப்பற்றப் ஜபசேஜவண்டைாம என
நிடனப்பவன். அவரிடைம நானும
நண்பர்களும முற்றலும
ஜவடிக்டகயாகஜவ
ஜபசிக்வகாண்டிருநஜதாம. அப்ஜபாது
அவடர வதாடலக்காட்சியில் இருநது
ஏஜதா கரு்தது ஜகட்க அடழ்ததார்கள்.
அவர் அதன்வபாருட்டு ஜபரார்வ்ததுடைன்
நாற்காலியில் அமர்நது ஜபசுவடதக்
கண்ஜடைன். வதாடலக்காட்சி
விவாதங்களில் மிகுநத நமபிக்டகயுடைன்
அவர் கலநதுவகாண்டைார் என்றம

அவருக்கு வாிழக்டக குற்தத
நமபிக்டகடயயும பிடிமான்தடதயும
அடவ அளி்ததன என்றம ஜதான்றயது.
அன்ற மரு்ததுவக் காப்படு
வசேயவடதப்பற்ற என்னடைமும
என்னுடைன் வநத என் நண்பர்களிடைம
ஜபசிக்வகாண்டிருநதார் ஞாநி.
என்னடைமும நண்பர்களிடைம அடத
திருமப்ததிருமப வலியுற்ததினார். நான்
திருமபவநதபின் சில மாதங்கள் கழி்தது
வதாடலஜபசியில் அடழ்தது
“வசேயதுவிட்டீர்களா?” என விசோரி்ததார்.
உண்டமயில் நான் அதன்பின்னஜர
தனப்பட்டைமுடறயில்
மரு்ததுவக்காப்படு வசேயதுவகாண்ஜடைன்
அடன்ததுவடகயிலும நம
காலகட்டை்ததின் அரிதான ஆளுடமகளில்

ஒருவர் ஞாநி. ேகரு்ததியல்வாிழக்டகே என
ஒன்ற உண்டு. தனப்பட்டை மகிிழச்சிகள்,
இலக்குகள் ஆகியவற்றக்கு
முக்கிய்ததுவம அளிக்காமல் தான் நமப்ம
கரு்ததியல் ஒன்றக்காக வாிழதல், அதில்
நிடறவடடைதல்.
ஆனால் அது வவறப்பில் எழும
எதிர்நிடலபாடு அல்ல, ஜநர்நிடலயான
நமபிக்டகயிலிருநது எழுவது.
அஜதஜபால அது வவறம
வாயவவளிப்பாடு அல்ல, சேலிக்காத
வசேயல்பாடு வழியாக நீள்வது .இன்ற
முகநூலில் மட்டுஜம கரு்ததியல்சோர்பாளர்
என முகம காட்டும உலகியல்வாதிகஜள
மிகுதி. வசேன்ற யுக்ததில் அப்படி
கரு்ததியல்வாிழக்டக வாிழநதவர்கள்
பலர் நமமிடடைஜய இருநதனர்.

காநதியர்கள், இடைதுசோரிகள். ஞாநி
அவர்களில் ஒருவர். அவடர
அதன்வபாருட்டு நாம நீண்டைகாலம
நிடனவில்வகாண்டிருப்ஜபாம என
நிடனக்கிஜறன்.
(எழு்ததாளர் வஜயஜமாகன்).
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தமிழில் நான் எப்ஜபாதுஜம கவன்தது
வாசிக்கும இதழாளர்களில் ஒருவர் ஞாநி.
நான் சின்னப்டபயனாக இருநத
கால்ததில் நாடைகங்கள் அழிகிறதா என்ற
ஒரு விவாதம குமுத்ததில் வநதது. அதில்
‘ரு்தராட்சேப்பூடனகஜள !ேஎன்ற சீற ஞாநி
எழுதிய குறப்ப் வவளியாகியிருநதது.
அதுதான் நான் அவடரப்பற்ற படி்தத
முதல் தகவல். அதன் பின் இநத முப்பது
வருடை்ததில் அவடர நுட்பமாகக் கூர்நது
கவனப்பவனாகஜவ இருநதிருக்கிஜறன்.

அதன் பின் அவர் சேங்கராச்சோரியாடர
ஜபட்டிகண்டு எடு்தது வவளியிட்டைது
எனக்கு மிகவும பிடி்தத கட்டுடரயாக
இருநதிருக்கிறது.
ஞானயின் அரசியல் சேமூகவியல்
கரு்ததுக்களில் எனக்கு எப்ஜபாதுஜம
முரண்பாடுதான். அவர் தவறாகச்
வசோல்கிறார் என்ற ஜதான்றவதில்டல.
மாறா¡க எளிடமப்படு்ததிவிடுகிறார்
என்ற ஜதான்றம. சேமூக இயக்கம என்பது
எப்ஜபாதுஜம முழுக்கப் ப்ரிநதுவகாள்ள
முடியாத முரணியக்க்ததின் விடளவு.
வன்முடற இல்லாமல் அமமுரணியக்கம
நிகிழவமன்றால் அது
வளர்ச்சிப்ஜபாக்காகஜவ இருக்கும
என்பது நான் வகாண்டுள்ள
இலட்சியவாத நமபிக்டக. ஞாநி அநத

முரணியக்க்தடத காண்பதில்டல. கறப்ப்
வவள்டளகளில் நிற்கும தீவிர ஜநாக்கு
அவருடடையது. அநத
எளிடமஜநாக்குதான் அவடர ஈஜவராடவ
ஜநாக்கி இழு்ததிருக்கிறது.

ஆனால் தன்னளவில் ஜநர்டம வகாண்டை
இதழாளர் என நான் அவடர
நிடனக்கிஜறன். தன் கரு்ததுக்களுக்காக
ஜபாராடைக்கூடியவர். அதன் வபாருட்டு
எடதயும இழக்க தயாராக இருப்பவர்.
சேலியாத சேமூகக் ஜகாபம வகாண்டைவர்.
தமிழில் இன்டறய தடலமுடறயில்
அப்படி சிலடர மட்டுஜம நமமால்
சுட்டிக் காட்டை முடிகிறது. ஞாநி நான்
வசோல்லும வபருமபாலான கரு்ததுக்கடள
எதிர்ப்பார். ஆனால் அவர் தமிழில் ஒரு

தார்மக சேக்தி என்ஜற நான் எப்ஜபாதும
எண்ணி ,வசோல்லி வருகிஜறன்.
தமிழில் அ வாற சேமூகக் ஜகாபம
வகாண்டைவர்களாக காட்டிக்
வகாள்பவர்களில் வபருமபாலானவர்கள்
வவறம தனநபர்க் காிழப்ப்ம
உள்ளடைங்கிய சோதிக்காிழப்ப்ம மட்டுஜம
வகாண்டைவர்கள் என்படத நான்
வபாது்ததள்ததில் வசேயல்படை ஆரமபி்தத
இநத முப்பது ஆண்டுகளில் கண்டு
சேலிபப்டடைநதிருக்கிஜறன். ஞான
தனப்பட்டை காிழப்ப்கள் அற்றவர்.
தனப்பட்டை ஜகாபங்களுக்கு
தாவிச்வசேன்றாலும உடைஜன
குளிர்நதுவிடுபவர்
எனக்கும ஞாநிக்கும சில வபாது
அமசேங்கள் கூடை இருக்கின்றன.
அவடரப்ஜபாலஜவ நானும

அஜசோகமி்ததிரனன் எழு்ததுக்களின் தீவிர
வாசேகன். அவடர ஜபாலஜவ எனக்கும
படழய ஜபாஸட் கார்டு ஜபால
உடைமவபல்லாம மு்ததிடரகள். ஞாநிடய
பார்ப்பனர் என்றம [ இநது்ததுவர்
என்றம கூடை !] பிற்ஜபாக்குவாதி என்றம
மு்ததிடர கு்ததும எழு்ததுக்கடள நான்
வசேன்ற எ்ததடனஜயா வருடைங்களாக
கண்டுவருகிஜறன்.
அடத முன்டவப்பவர்கள் எவருஜம
எளிய அடிப்படடை ஜநர்டம கூடை இல்லாத
அரசியல் ஆ்தமாக்கள்
வபருமபாலான சேமயங்களில் ஞாநி
மு்ததிடரகளுக்கு எதிராக அதீதமாக
உணேர்ச்சிவசேப்படுவார். ஜநரடியாக அவர்
எகிறவடதக்கூடை கண்டிருக்கிஜறன்.
என்ன வசேயவது, தமிழில் எழுதினால் இது
நிகழாமலிருக்காது. நான் சிரிக்கக் கற்றக்

வகாண்டுவிட்ஜடைன். அவர் இன்னும
வகாஞ்சேம ப்ன்னடகயாவது வசேயயலாம.
ஞான ஒர் இடணேயதள்தடத
ஆரமபி்ததிருக்கிறார். வாசேகர்களுக்கு
ஆர்வமூட்டும அரசியல் சேமூகவியல்
விவாதங்களுக்காக அடத சிபாரிசு
வசேயகிஜறன்.
www.gnani.net
(எழு்ததாளர் வஜயஜமாகன்)

‘நாம விருமப்ம விஷயங்கள் எல்லாம நம
வாிழக்டகயில் கிடடைக்காமல்
ஜபாகலாஜம தவிர, ஜநர்டமயினால் நாம
வாிழவில் சிடதகிஜறாம என்ற உணேர்ச்சி
எனக்கு எப்ஜபாதும இல்டல.ே – ஞாநி
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ஜநர்டம

Gnani Sankaran:
மன அழு்தத்தடத்த தருவது
ஜநர்டமயல்ல. ஜநர்டமயின்டமதான்.
இன்வனாருவரின் ஜநர்டமயின்டம
நமக்கு மன அழு்தத்தடத்த தரும.
நமமுடடைய ஜநர்டமதான் நம மனடத
அதன் அழு்தத்தடத ஜலசோக்கும.
Taj Deen:
அன்பிற்குறய ஞாநிக்கு்…ஜநர்டமயா
இருநது அநத ஜநாயின் வகாடுடமடய
அனுபவிக்கிறதால்தான் வசோல்ஜறன்்…

‘ஜநர்டம மிகக் வகாடிய ஜநாஜயதான்.
எநத மன அழு்ததம வநது, எநத
அரசியல்வாதி/பணேவாதி/ ஜகாணேல்
கரு்ததுவாதி/ அப்தத ப்ததிரிடக
முதலாளிவாதி/ மதவாதி/ ஆன்மகவாதி/
சோமியார்வாதி/ வபண்கடள
சிடதக்குமவாதி..என்ற இப்படி நாம
காணம சேமூக்ததில் எவனாவது வசே்ததான்
என்ற வசேயதியுண்டைா? என் ஞாநிதான்
விளக்கணம.
Gnani Sankaran:
தாஜ.. திருமபவும வசோல்ஜறன்,
குழப்பிக்கறீங்க. உங்கஜளாடை
ஜநர்டமயால உங்களுக்கு மன அழு்ததம
வராது. இன்வனாரு்ததருடடைய
ஜநர்டமயின்டமதான் உங்களுக்கு
அழு்தத்தடத ஏற்படு்ததுது.
இன்வனாரு்ததருடடைய ஜநர்டம

எங்கயாவது உங்களுக்கு மன அழு்ததம
தருமா? தராது. மகிிழச்சிடய்ததான் தரும.
நீங்க வசோல்ற பட்டியல்ல இருக்கற
ஜநர்டமயற்றவர்களுக்கு ஏன்
ஜநர்டமயானவங்களால மன அழு்ததம
வரப்ஜபாகுது ? அவங்களாலதான் நமக்கு
மன அழு்ததம வரும.
இன்ன வடரக்கும நான் ஜநர்டமயா
இருக்கறதப்ப்ததி எனக்கு எநத
ஸவடைவரஸஸு்ம இல்டல.
இன்வனாரு்ததர் ஜநர்டமயில்லாம
இருக்கரதப்ப்ததின ஜகாபமதான் என்
பி.பிக்குக் காரணேம..
Taj Deen:
அன்பிற்குறய ஞாநிக்கு்… நான் என்
சின்ன வயசு வதாட்டு பலரிடைம பல

நல்லடவகடள, உயர்நதடவகடள
கற்றவன். அநத வடகயில் உங்களிடைமும
எழு்ததில் ஜநர்டமடய இன்னும சிலவும
கற்றருக்கிஜறன்.
அதுஜபாகட்டும. //உங்கஜளாடை
ஜநர்டமயால உங்களுக்கு மன அழு்ததம
வராது// இடதப் பற்ற ஜபசுஜவாம.
வருஜத. இப்படிஜய ஜநர்டம
ஜநர்டமன்னு அழிநது
வகாண்டிருக்கிஜறாம்… உருப்படைாமல்
ஜபாகிஜறாம்… அடு்ததவர்கள் நம
பார்டவடய திருமபிக் கூடை பார்க்க
மாட்ஜடைன் என்கிறார்கஜள்… ஜபான்ற
இ்ததியாதிகளால் மன அழு்ததம
வர்ததாஜன வசேயகிறது. ‘ரிஃஜபஸ-50ே
தினம ஒண்ண தின்கிற நிடலயில்தான்
இன்டறக்கு நான் இருக்கிஜறன்.
அதிக்ததிற்கு ஞாநி மன்னக்கணம.

Gnani Sankaran:
தாஜ..நாஎனக்கு தினசேரி காடலயில் ஐநது
மா்ததிடரகள், இரவிலும ஐநது, தவிர
மூன்ற ஜவடள இன்சுலின் ஊசி. என்
ஜநாயகளுக்கு என் ஜநர்டம நிச்சேயம
காரணேஜம இல்டல. என் ஜநர்டமடயப்
பற்ற எனக்கு துளியும வரு்ததஜமா
சுயபரிதாபஜமா கிடடையாது. அது
ஜதடவயுமில்டல.
சூழலில் இருக்கும தவறகள், அடவ
குற்தது நமமுடடைய இயலாடம முதலான
மன உடளச்சேல்கள்தான் நமடம
பாதிக்கின்றன. ஆனால் நாம நம
மனசோட்சிப்படி சேரியாக இருக்கிஜறாம
என்பது பற்றய மகிிழச்சிஜய இதற்கு
மருநது.
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ப்தியவதாரு இடை்ததில் – வநருக்கடியான
இடை்ததில் படு்ததிருப்பதுஜபாலக் கனவு.
திருமபிப்படுக்குமஜபாது, இடைது
டகபட்டு ஜன்னலில் இருநத சின்னஞ்சிற
முகம பார்க்கும கண்ணோடி கீஜழ விழுநது
கலீவரன்ற உடடைகிற சே்ததம.
தட்டிவயழுப்பியஜபால விழிப்ப்.
கழிப்படறக்குப் ஜபாயவநது படு்ததால்
தூக்கம வரவில்டல. அடரமணி
ஜநரமாகியும கண்வசோருகவில்டல.
கணினயின் திடரடய்த திறநது
முகநூலுக்குள் நுடழநதஜபாது கல்கி
ஆசிரியர் வவங்கஜடைஷ் ஞாநியின்

மரணேச்வசேயதிடய அறவுப்ப்ச்
வசேயதிருநதார். சேரியாக 38 நிமிடைங்கள்
ஆகியிருநதன. இ வளவு துல்லியமாகச்
வசோல்லக்காரணேம உள்ளுணேர்வின்
முன்னறவிப்ப்தான்.
உள்ளுணேர்வு பற்ற இப்ஜபாது
ஜகட்டைாலும தர்க்க அறவு நமபிக்டக
இல்டல என்றதான் வசோல்கிறது.
ஆனால் அநத உள்ளுணேர்வு தனது
முன்னறவிப்டபச் வசேயதுவகாண்ஜடைதான்
இருக்கிறது. வழக்கமாக 5 மணிஜநர
இடடைவவளியில்தான் விழிப்ப் வரும.
இரவு 11 மணிக்குப் படு்ததால் காடலயில்
4 மணி. 12 என்றால் காடல 5. எப்ஜபாது
படு்ததாலும ஐநதடர மணிக்கு எழுநது
விடைஜவண்டுவமன பழக்கமாக்கப்பட்டை
உடைல்.

அன்ற தடைமப்ரண்டு மூன்றடர
மணிஜநர்ததில் விழி்ததுக்வகாண்டைது.
படு்ததிருநத அடற ப்திய இடைமதான்.
ஆனால் குறகலான அடறயல்ல.
குற்றாலமடலயின் உள்ப்றவமல்லாம
சுற்றவிட்டு்த வதன்காசியில் வசேதியான
அடறயில் தான் தங்கியிருநஜதன். 10
மணிக்குப் படு்தது மூன்றடர
மணிஜநர்ததில் விழிப்ப் வநத காரணேம
ஞாநியின் மரணேம நிகிழநதஜபாஜத
அறயஜவண்டும என்பதாக்த தான்
நிடன்ததுக் வகாண்ஜடைன்.
ஞாநிடய ஜநர்ச்சேநதிப்பாக அறநதஜபாது
எனக்கு வயது 22. கடணேயாழி
அறமுகமான பட்டைப்படிப்ப்க்
கால்ததிஜலஜய ஞாநியின் வபயர் நன்கு
அறமுகம. கடணேயாழியின் வாசேகனாக
இருநத அஜத ஜநர்ததில் தீபம, தாமடர

ஜபான்ற இதிழகளின் வாசேகனாகவும
இருநஜதன். மாதநதவறாமல் வரும
இமமூன்டறயும வாங்குவதற்காக மதுடர
வசேண்ட்ரல் பஸ ஸடைாண்டுக்குப்
ஜபருநதில் ஜபாயவிட்டு மனாட்சியமமன்
ஜகாயிலுக்குப் ஜபாகுமபாடதயில்
பரப்பிக்கிடைக்கும படழய ப்்ததகங்கடள
ஜமயநதுவிட்டு அவமரிக்கன் கல்லூரி
விடுதிக்கு்த திருமபிய காலமது.
அஜசோகமி்ததிரனன்
ஆசிரியப்வபாறப்பில் வபல்ஸ
சோடலயிலிருநது வநதுவகாண்டிருநத
கடணேயாழியில் சுஜாதாவின் கடடைசி
பக்கங்கடள வாசிப்பதுஜபாலஜவ
ஞாநியின் குறப்ப்கள், கட்டுடரகள்
எல்லாம வாசி்ததபின்ஜப அதில் வரும
கவிடதகள், கடதகள் பக்கம ஜபாஜவன்.
ஞாநியின் தடி்தத ‘கண்ணோடிப்ஜரமே

ஜபாலஜவ அவரது டகவயழு்தது தடியாக
அச்சிடைப்வபற்ற கடணேயாழியின்
தடலப்ப்கடள ரசி்ததுப் பார்ப்ஜபன்.
தீர்க்கவாசேகன் என்ற வபயரில் இரண்டு
மூன்ற கவிடதகள் கடணேயாழியில்
அச்சிடைப்வபற்றதால், என்டனக்
கடணேயாழியின் வாசேகனாகக் கருதாமல்
அதன் எழு்ததாளனாகஜவ
கருதிக்வகாண்டிருநஜதன்.
கருணோநிதி எதிர்ப்ப் என்படத
வவளி்தவதரியாமலும, இநதிரா காநதி
எதிர்ப்ப் என்படத வவளிப்படடையாகவும
எழுதும கடணேயாழியின் அரசியல்
எழு்ததுகள் அநத ஜநர்ததில்
உவப்பானடவயாக இருநதது. அ்ததடகய
கட்டுடரகள் சிலவற்டற ஞாநி
கடணேயாழியில் எழுதினார். அஜத
நிடலபாட்ஜடைாடு கிண்டைலும

அங்கதமுமவகாண்டை ஜசோவின் துக்ளக்கும
எனது வாசிப்ப்க்குள் இருநத காலம. இநத
நிடலப்பாட்டுக்குரியவர்களாக
எங்கடளவயல்லாம மாற்றயதின்
பின்னணியின் இநதிராவின் அவசேர
நிடலக்காலம இருநதது.
மனத உரிடமப் ஜபாராளிகளாக
அறயப்வபற்ற அருண்ஜசோரி, ஜார்ஜ
வபர்ணோண்டைஸ,. தார்குண்ஜடை, குல்தீப்
நயயார் ஜபான்றவர்கடளவயல்லாம
ஜதடிப் படி்ததுக் வகாண்டிருநத ஜநரம.
நவீன ஓவியர்களின் ஓவியங்கடள
அட்டடைப் படைங்களாக்த தாங்கிவநத
கடணேயாழியின் வழியாகஜவ எனக்கு
நவீன்ததமிிழ நாடைகம அறமுகமானது.
பாதல் சேர்க்காரின் தமிழக வருடக,
ந.மு்ததுசோமி, இநதிரா பார்்ததசோரதி
ஆகிஜயாரின் நாடைகங்கள், அடவ

நிகிழ்ததப்பட்டை விதங்கள்,
பங்வகடு்ததவர்கள் பற்றவயல்லாம
ஞாநியின் குறப்ப்களில்
இடைமவபற்றருநதன. பரிக்ஷா,
கூ்ததுப்பட்டைடற, வீதிநாடைக இயக்கம
ஜபான்றனவற்டறப் பற்றய
குறப்ப்கடள்த தநதது ஜபாலஜவ
மதுடரயில் இயங்கிய மு.ராமசோமியின்
நிஜநாடைக இயக்கம பற்றய
அறமுக்தடதயும தநதது கடணேயாழிஜய.
அவமரிக்கன் கல்லூரியிலிருநது மதுடரப்
பல்கடலக்கழக்ததிற்குச் வசேன்றஜபாது
நிஜநாடைக இயக்க்தஜதாடு இடணேநது
வசேயல்பட்ஜடைன். அப்ஜபாது ஞான
என்னும நாடைக ஆளுடம எனக்குள்
நுடழநதுவகாண்டைார்.
முதுகடலப்படிப்பில் இதழியல் ஒரு
விருப்பப்பாடைம. எனது

வகுப்பளிப்ப்க்காக எழுதிய கட்டுடரடய
மு.ராமசோமியிடைம காட்டை, அதன்
முக்கிய்ததுவம – அப்ஜபாடதய
எதிர்க்கட்சி்த தடலவராக இருநத
மு.கருணோநிதியின் திருச்வசேநதூர்
ஜநாக்கிய நடடைப்பயணே்த வதாடைக்கம கருதி்த தான் வதாடைங்கிய தீமதரிகிடை
இதழின் முதல்
அட்டடைப்படைக்கட்டுடரயாக
வவளியிட்டைார். முதல் இதழில் தான்
எழுதிய கட்டுடரடய முதன்டமயாக
கருதி அச்சிடை நிடனக்காமல் அறமுகஜம
இல்லாத ஒருவரின் எழு்தடத
வவளியிட்டை அவரின் இதழியல் ஜநாக்கம
இப்ஜபாதும ஆச்சேரியம அளிப்பது.
ஞாநிடய அதுவடர ஜநரில்
சேநதி்ததஜதயில்டல. தான் ஜவடலபார்்தத
இண்டியன் எக்ஸபிரஸன்
முதலாளியுடைன் வழக்காடி

வவற்றவபற்றக் கிடடை்தத பணே்ததில்
தான் தீமதரிகிடை இதடழ்த
வதாடைங்கியிருக்கிறார் ஞாநி என்னும
இடளஞன் என்ற தகவல் எனக்கு
உற்சோகமூட்டின. தீமதரிகிடை இதழின்
விளமபரச் சுவவராட்டிடய
ஒட்டுவதற்காகச் சில இரவுகள் மதுடர்த
வதருக்களில் நள்ளிரவு தாண்டி
படசேவாளிஜயாடு திரிநஜதாம.
ரயில் சேநதிப்பில் படு்தது
உறங்கியவதல்லாம உண்டு. அவடரப்
ஜபான்றவதாரு ப்ததிரிடகயாளனாக
வரஜவண்டுவமன்ற விருப்பம இருநதது.
அவடரச் சேநதிக்கஜவண்டும என்ற
ஆடசேவயல்லாம இருநதது. அநத
ஆடசேடய நிடறஜவற்றயது அவரது
பலூன் நாடைகம தான். அநத நாடைகம
அவரது ப்ததிரிடக அடடையாள்தடத்த

தகர்்தது நாடைக ஆளுடமயாக
மாற்றக்காட்டியது.
மக்கள் சிவில் உரிடமக்கழக்ததின்
வஹென்ற தீபாங்ஜக அப்ஜபாது
தார்குண்ஜடை மது நடை்ததிய ஜபாலீஸ
தாக்குதல் வழக்டக எதிர்வகாள்ள நிதி
திரட்டிக்வகாண்டிருநதார். பாடள
சேண்முகம வழக்குடரஞராக இருநதார்.
அநத வழக்கிற்கான நிதி திரட்டைலுக்காக
ஒரு நாடைகவமான்டற்த தயாரி்தது
ஜமடடைஜயற்ற நிதிடய்த தருவது என்ற
முடிவில் தயாரிக்கப்பட்டை நாடைகஜம
ஞாநியின் பலூன். நீதிமன்றங்கடள
அமபலப்படு்ததும பலூன் நாடைக்ததில்
சே்தயன் என்னும கவிஞன் பா்ததிர்தடத
ஏற்ற நடிப்பதற்காக மனப்பாடைம வசேயத
ஞாநியின் வரிகள் அநத ஜநர்ததில்
இலக்கிய்ததில் வசேல்வாக்குப் வபற்றருநத

இரு்ததலியல்வாத்த வதானவகாண்டை
வரிகள். அவமரிக்க அரசிடைம மனத
உரிடமடயக் ஜகாரிப்வபறம விதமாக
நடை்ததப்வபற்ற ஜபாராட்டை முடறடய
உள்வாங்கி எழுதிய ஞாநி, பலூன்விடும
ஜபாராட்டை்தடத நடை்ததிக் டகதான
இடளஞர்களின் கனவுலக்தடத
முன்டவ்ததிருநதார்.
வவற்ற அரட்டடை அரங்க்த வதாகுப்பான
சேபா நாடைகங்களுக்கு அடிடமப்பட்டுக்
கிடைநத வசேன்டனயின்
நடு்ததரவர்க்க்ததினடர – குறப்பாகப்
பிராமணே நடு்ததர வர்க்கப்
பார்டவயாளர்கடள்த தன்வசேப்படு்ததும
ஜநாக்கம வகாண்டை நாடைகங்கடள ஞான,
தனது பரிக்ஷா நாடைகக்குழு மூலம
ஜமடடைஜயற்றனர்.

அதில் அவருக்கு ஆதர்சேமாக
இருநதவர்கள் ஜநரடியாக அரசியல்
கரு்ததுநிடலடய வவளிப்படு்ததிய
நாடைகாசிரியர்கள். வபர்ட்ஜடைால்ட்
ப்வரக்ட், விஜய வடைண்டுல்கர்
ஜபான்றவர்கஜளாடு பாதல் சேர்க்காடரயும
அவர் அதிகம ஜமடடைஜயற்றனார்.
இநதிய அளவில் மூன்றாம அரங்கம
என்படதக் கரு்ததியல் மற்றம
வடிவவியல் ரீதியாக விளக்கம
தநதஜதாடு பயிற்சிப்பட்டைடறகடளயும
நடை்ததிய பாதல் சேர்க்காடர்த
தமிிழநாட்டுக்குப் பரவலாக
அறமுகப்படு்ததியதில் ஞாநிக்கும
அவரது பரிக்ஷா நாடைகக் குழுவிற்கும
முக்கியப்பங்குண்டு. வீதிநாடைக்குழு
வபாறப்ஜபற்ற நடை்ததிய 10 நாள்

நாடைகப்பயிற்சி முகாமில் ஞாநியின் பங்கு
பலவிதமானது என வாசி்ததிருக்கிஜறன்.
சேர்க்காரின் ப்கிழவபற்ற நாடைகங்களான
ஊர்வலம, பிறவகாரு இநதிரஜி்த,
ஜபான்றவற்டறச் சிறப்பாகப் பலதடைடவ
ஜமடடைஜயற்றயிருக்கிறார்.
இடடைவவளிகள் இருநதஜபாதிலும
பரிக்ஷா தனது நாடைகப்பயணே்தடதப்
பலவிதமாக்த வதாடைர்நதது. ஆகச் சிறநத
ஜமடடைஜயற்றம என்படதவிடை
நாடைக்ததின் கரு்தடதச் வசோல்லிவிட்டைால்
ஜபாதும என்பதில் திருப்தி அடடையும
எண்ணேம ஞாநிக்கு உண்டு. அதனால்
அவரது ஜமடடைஜயற்றங்களில் ஜதர்நத
நடிப்டபஜயா, வதாழில் நுட்ப
வவளிப்பாடுகடளஜயா, பின்னரங்கச்
வசேயல்பாடுகடளஜயா எதிர்பார்க்க
முடியாது.

அன்றாடை வாிழக்டகயில் பலவிதமான
தடடைகளுடைன் நாடைக
ஈடுபாட்டடைக்காட்டும
இடளஞர்கஜளாடு
நாடைகச்வசேயல்பாட்டடை முன்வனடு்தத
ஞாநி, குடறவான வசேலவில்
கரு்ததுகடளச் வசோல்லும எளிய அரங்கின்
ஆதரவாளராக்த தன்டனக் கடடைசி
வடரக்கும காட்டிக்வகாண்டைார். அதன்
காரணேமாகஜவ தமிிழ நவீன
நாடைகக்குழுக்களில் அதிகமான
நாடைகாசிரியர்கடளயும நாடைகங்கடளயும
ஜமடடைஜயற்றய நாடைகக்குழுவாகவும
பரிக்ஷாடவ வளர்்தவதடு்ததார். அவஜர
எழுதிய நாடைகங்கடள்த தாண்டி
வஜயநதன், இநதிரா பார்்ததசோரதி,
ந.மு்ததுசோமி,சி.என். அண்ணோதுடர,
அறநடத நாராயணேன் ஆகிஜயாரது
நாடைகங்கடள இயக்கியவர் அவர்.

நாடைக்ததயாரிப்பில் அவருக்வகாரு
வகாள்டக இருநதது. எநதவவாரு
கடலயும அதன் நுகர்ஜவாரின் ஆதரவில்
நிற்கஜவண்டுஜமவயாழியப்
ப்ரவலர்களால் பாதுகாக்கப் படுவதாக
இருக்கக்கூடைாது என்ற கரு்ததியலில்
அவருக்குப் பிடிமானம உண்டு. தனது
நாடைகங்கடள்த தயாரிக்கப் ப்ரவலர்களின்
– நிதிநல்டகக் குழுக்களின் பணே
உதவிடய எதிர்பார்்ததுக்
கா்ததிருப்பதில்டல என்பதிலும
உறதியாக இருநதார். ப்ரவலர்களால்
ஜபணேப்படும கடல நிலப்பிரப்்ததுவக்
கடலயாக இருக்கமுடியுஜமவயாழிய
மறமலர்ச்சிக்காலக் கடலயாக இருக்க
முடியாது என்ற விளக்கம
வகாடு்ததுள்ளார்.

1980 களின் ம்ததியில் வதாடைங்கி
ப்ததாண்டுகாலம டமய அரசின் சேங்கீ்த
நாடைக அகாவடைமியின் இளம
இயக்குநர்கள் திட்டை்ததில் நிதிவபற்ற
நாடைகம தயாரிக்கும வாயப்டபக் ஜகாரி
ஒருதடைடவகூடை அவர்
விண்ணேப்பிக்கவில்டல என்பது அவரது
நிடலபாட்டின் வவளிப்பாடு.
ஜமடடை நாடைகங்களுக்குப் ப்ரவலடர
நாடைவில்டல என்பது
உண்டமவயன்றாலும உள்நாட்டு,
வவளிநாட்டு நிதியுதவிஜயாடு
வசேயல்பட்டை தன்னார்வக்குழுக்களின்
ஜதடவக்காகவும அரசு நிறவனங்களின்
ஜவண்டுஜகாள்கடள ஏற்றம
நாடைகப்பயிற்சிப்பட்டைடறகள் நடை்ததுதல்,
பிரச்சோர நாடைகங்கள், ஆவணேப்படைங்கள்
தயாரி்ததல் ஜபான்றவற்டற அவர்

நிராகரி்தததில்டல. அ்ததடகய
வசேயல்பாடுகள் எப்ஜபாதும அவரது
துடணேவியார் ப்தமாவதியிடன
டமயமிட்டு நடைநதது. வபரும வசேலவு
வசேயது ஓரிரண்டு ஜமடடைஜயற்ற்தஜதாடு
நின்றஜபாகும வாயப்ப்க்வகாண்டை
நாடைகங்கடள்த தவிர்க்கும மனநிடலயும
இதன் பின்னணியில் இருநதது என்பது
எனது கணிப்ப்.

முழுஜநர ஒ்ததிடக, பின்னரங்க
முக்கிய்ததுவம வகாண்டை நாடைக்த
தயாரிப்ப் ஜபான்றவற்டற அவர்
தவிர்்ததார் என்பதற்கு அவரது பலவித
ஈடுபாடுகள் ஒரு காரணேமாக இருநதன.
நாடைகக்காரர் என்ற அடடையாள்ததுடைன்
அவர் சினமா முயற்சிகளும
வதாடலக்காட்சி்த தயாரிப்ப்களிலும

அ வப்ஜபாது ஈடுபட்டைார். வபரியாடரப்
பற்றய ஆவணேப்படைம, விண்ணிலிருநது
மண்ணக்கு (அறநடத நாராயணேனன்
நாவடல அடிப்படடையாகக்வகாண்து)
ஜபான்றன குறப்பிடை்ததக்க முயற்சிகள்.
அண்டமய ஆண்டுகளில் திருச்சி
எஸ.ஆர்.வி. பள்ளிக்குழுமங்களின் கடல
இலக்கியச் வசேயல்பாடுகளின்
ஆஜலாசேகர்களில் ஒருவராக- வளவராக
இருநதார் .
நாடைகக்காரர் என்ற அடடையாள்தடத
விடைவும ப்ததிரிடகயாளர் என்ற
அடடையாளஜம அவருக்கு
முழுடமயானது. தனது வாிழக்டக்த
ஜதடவக்கான வருமான்தடத
இதழியலாளன் என்பதின் வழியாகஜவ
வபற்றார். தினமணி குழுமம, முரவசோலி
குழுமம, விகடைன் குழுமம. கடடைசியாக்த

தினமலர் குழுமம வடர ஒப்பநத
நிடலயில் விருப்பநிடல
இதழியலாளராக எழுதிக்வகாண்ஜடை
இருநதார். அவரது எழு்தது எல்லா
ஜநரமும உடரயாடைல் தன்டம
வகாண்டைதாகஜவ இருநதது.
ஜகள்விகளுக்குப் பதில் வசோல்வதில்
ஆர்வம அவருக்கு உண்டு. மனதன்
பதில்கள், ஓ பக்கங்கள் ஜபான்றன அவரது
ப்ததிரிடக எழு்ததின் அடடையாளங்கள்.
தனது தீமதரிகிடை இதடழ அ வப்ஜபாது
அவர் வதாடைங்கியஜபாவதல்லாம
என்டன எழுதுமபடி ஜகட்டுக்வகாள்வார்.
பலவிதமான கட்டுடரகடள அதில்
எழுதியிருக்கிஜறன். திடசேகளின் வாசேல்
என்வறாரு ப்ததி எழுதுமபடி
ஜகட்டுக்வகாண்டைார். வதாடைர்நது
எழுதிக்வகாண்ஜடை இருநஜதன்.

ஜமடடைப் ஜபச்சில் விருப்பங்வகாண்டை
ஞாநிடயப் பல தடைடவ நான்
பணியாற்றய கல்வி நிறவனங்களுக்கு
அடழ்ததிருக்கிஜறன். ஜபசியபின்
மாணோக்கர்கஜளாடு உடரயாடை
ஜவண்டுவமனச் வசோல்லிக் ஜகட்டு
உடரயாடுவார். தன்டன
அடழ்ததவர்களுக்குச் சிக்கல் வரும என்ற
ஜபாதிலும தனது கரு்தடதச்
வசோல்லிவிட்டுப் ஜபாயவிடுவார். அவர்
ஜபசிவிட்டுப் ஜபானபின்ப் அதன் பின்
விடளவுகள் சிலவற்டற எதிர்வகாள்ள
முடியாமல் தவி்தத அனுபவமும எனக்கு
உண்டு.

வபரியாரின் எழு்ததுகள், வாிழக்டக
முடற, வபண்ணியக் கரு்ததுகளில்
அவருக்கு ஈடுபாடும பிடிமானமும

உண்டு.அதன் காரணேமாக்த தன்டனச்
சோதியற்றவராக நிடன்ததுக் வகாண்டைார்.
குறப்பாக்த தன்டனப் பிறப்ப்
அடிப்படடையில் பிராமணேர் என்ற
சுட்டிக்காட்டுவடத ஏற்றக்
வகாள்வதில்டல. சிலஜநரங்களில் எனது
எழு்ததுகளில்கூடை அப்படியான சோயல்
வநதஜபாது நட்ஜபாடு சுட்டிக்காட்டி
மற்ததுள்ளார். அதற்காக நட்டப
முற்ததுக்வகாண்டைவரில்டல.
இநதியக் கமயூனஸடுகஜளாடு
(மார்க்சிஸட்) வநருக்கமான
உறவுவகாண்டைவராக்த தன்டன
நிடன்ததுக்வகாண்டைதும
வவளிப்பட்டைதுமுண்டு. இ விரு
அரசியல் நிடலபாட்டின் வழியாகஜவ
தலி்த அரசியல் எழுச்சியாக்த திரண்டை
1990 -களில் அதன் ஆதரவுக்

கரு்ததியலாளராக்த தன்டன
முன்னற்ததினார்.
அச்வசேழு்ததுகளின் தீவிர்ததாக்கம
குடறநது 24 மணிஜநரச் வசேயதி
அடலவரிடசேகளின் விவாதங்கள்
முதன்டமயான கரு்ததியல்
உருவாக்கமாக மாறய கடைநத ஆஜறழு
ஆண்டுகளில் ஞாநியின் கரு்ததுகள்
படிக்காதவர்களிடைமும வசேன்ற ஜசேர்நதன.
தனது நிடலபாட்டிலிருநது வபரிதும
மாறபடைாத விவாதம அவருடடையது.
ஜதசிய இனங்களின் தன்னுரிடமடய
மதிக்கும டமய அரடசே்த தீவிரமாக
ஆதரிக்கும நிடலபாட்ஜடைாடு,
மாநிலவமாழிகள் வழியாகக்கல்வி,
மதஜவறபாடு, சோதிஜவறபாடுகடளக்
கடளநத சேமூக வாிழவு என்பது அவரது
அடிப்படடையான அணகுமுடற.

வபண்களுக்கான சேம்ததுவ்தடதப்
ஜபசியஜதாடு நடடைமுடறயில்
பின்பற்றய வாிழக்டகக்குரியவர். தமிிழ
நாட்டு அரசியலில் மலிநது கிடைக்கும
ஊழடல டமயப்படு்ததி தி.மு.க.,
அ.இ.அ.தி.மு.க. ஆகிய இரண்டடையும
ஒஜர இடை்ததில் நிற்ததி விமரிசேனம வசேயத
ஞாநியின் நிடலபாடுகள், அதன் ஜமல்
அவர் ஊடைகங்களில் டவ்தத விவாதங்கள்,
அவர் எழுதிய எழு்ததுகள்
அண்டமக்கால்ததில் கடும
விமரிசேன்தடதச் சேநதி்ததன.
திருவான்மியூர் ப்ததிரிடகயாளர்
குடியிருப்பில் அவர் இருநத காலம
வதாட்டு அவரது வீட்டிற்குச்
வசேன்றருக்கிஜறன். வபருமபாலும
பூட்டைப்படைாத கதவுகள் வகாண்டைடவ
அவரது இல்லங்கள். ஞாநியின்

நண்பர்களாகவும, அவரது நண்பர்களின்
நண்பர்களாகவும இருக்கும
இடளஞர்களும யுவதிகளும
இருப்பார்கள்;
அவர்கஜள சேடமப்பார்கள்;
சோப்பிடுவார்கள்.. சிலர் ஜவடல
ஜதடுவதற்காக்த தங்கி இருப்பார்கள்.
சிலர் வீஜடைா, அடறஜயா
ஜதடிக்வகாள்ளுமவடர அங்ஜக
தங்கியிருப்பார்கள். பறடவகள்
வநதுஜபாகும சேரணோலயம ஜபால,
மனதர்கள் வநதுஜபாகும இல்லம அது.
எனது மகளுக்கும மகனுக்கும திருமணேம
ஆகிச் வசேன்டனக்கு வநதபிறகு
ஒருமுடற நண்பர் ஞாநி வசோன்னார்.
“ராமசோமி! பிள்டளங்வகல்லாம
வசேட்டிலாயாச்சு..அரசோங்க ஜவடல

பார்்ததது ஜபாதுஜம. வசேன்டனக்கு
வநதுடுங்க. சுதநதிரமா.. விருப்பமஜபால
மக்களுக்காக ஏதாவது ஜவடல
வசேஞ்சுக்கிட்டு இருக்கலாம; அரசோங்க
ஊழியர் என்ற பயமில்லாவம எழுதலாம”
என்றார். மாதச் சேமபள்தடத விட்டுவிடை்த
தயாரில்லாத மனசு, “நடு்ததரவர்க்க
மனசு- அதற்கு்த தயாராகவில்டல ஞாநி”
என்ற வசோல்லியிருநஜதன்.
ஜவடலயிலிருநது ஓயவு வபற்றபின்
ஞாநிஜயாடு ஜசேர்நது ஜவடலவசேயயும
வாயப்ப் இருக்கிறது என்ற
நமபியிருநஜதன். அவரது அரசியல்
பற்றய நிடலபாட்டில் முக்கால்வாசி
எனக்கு உடைன்பாடு. நாடைகம, சினமா
பற்றய கரு்ததுகளுமகூடை
ஏற்ப்டடையனதான். அதனால் ஒருவருடைம
கழி்தது அவஜராடு ஜசேர்நது

ஜவடலவசேயயும நாட்களுக்காக
ஆவலுடைன் இருநஜதன். ஆனால் அவர்
எனது நமபிக்டகடயப்
வபாயயாக்கிவிட்டுப் ஜபாயவிட்டைார்.
அவரது மரணே்தடத அறவிக்க வநத
கண்ணோடி- கனவில் உடடைநத
கண்ணோடியில் என்டனப்
பார்்ததுக்வகாண்ஜடைன். அவரது இடை்தடத
நிரப்ப இன்வனாருவர் வரவாயப்பில்டல.

அ. ராமசோமி
ஜபராசிரியர் மற்றம துடற்ததடலவர்
இலக்கிய விமர்சேனம, நவீன தமிிழ
இலக்கியம, ஊடைகம மற்றம
பண்பாட்டுருவாக்கங்கள்
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எழு்ததுக்களுக்கு க்கு ஆசோன் சேரவணேகார்்ததிஜகயன்

சி.

எழு்ததாளர், ப்ததிரிக்டகயாளர், அரசியல்
விமர்சேகர் ஞாநி இன்ற அதிகாடல
மரணேமுற்றார். மதிப்பிற்குரிஜயாருக்கு
ஜநரில் வசேன்ற இறதி அஞ்சேலி வசேலு்தத
முடியாத வதாடலவில் தான் வலௌகீக
வாிழவழு்ததங்கள் என்டன
டவ்ததிருக்கின்றன.
சேரியாய மூன்றாண்டுகள் முன் இஜத
நாளில் தான் - அது ஒரு டதப் வபாங்கல்
தினம - ப்ததிரிக்டகயாளர் ஞாநி முதல்
இதடழ வவளியிட்டு 'தமிிழ'
மின்னதடழ்த துவக்கி டவ்ததார்.

அப்ஜபாது அது குற்தது "என் மகடன
விடை ஒரு மாதம மட்டுஜம மூ்ததவரான
சேரவணேகார்்ததிஜகயன் தமிிழ
எழு்ததுலகில் துடிப்ஜபாடும
வசேறவாகவும இயங்கிவருவது எனக்கு
மகிிழச்சி தருகிறது. அவடர ஆசிரியராகக்
வகாண்டிருக்கும தமிிழ இதிழ, மாற்பட்டை
கரு்ததுக்கடள ஆழமாகவும
நாகரிகமாகவும விவாதிக்கும
களமாகவும, வவ ஜவற ரசேடனகடள
மதிக்கும படடைப்ப்க்களுக்கான
இடைமாகவும அஜத சேமயம தன் வாசேகர்
யார் என்ற ப்ரிதஜலாடு அவர்கடள
ஜநாக்கி இயங்குவதாகவும வசேயல்பட்டு
வவற்ற காணே வாிழ்ததுகிஜறன்." என்ற
வசோல்லி இருநதார். ஜபரன்ப்டைன்
எழுதப்பட்டை வரிகளாக அடவ என்டன
வநகிிழ்ததின.

ஞாநி என் அரசியல் எழு்ததுக்களுக்கு
ஆசோன். லட்சேக்கணேக்காஜனாருக்குப்
ஜபால் ஆனநத விகடைன் மற்றம
குமுத்ததில் வவளியான 'ஓ பக்கங்கள்'
வதாடைரில் தான் அவர் எனக்கு அறமுகம.
குடறநதது பதிடனநது வருடைங்களாக
அவரது வாசேகன் நான். சேமநிடல
குடலயாத, அஜத சேமயம கறாரான
அரசியல் விமர்சேனங்கள் எழுதுவது
தமிிழச் சூழலில் அரிது.
ஞாநி சேமரசேங்கள் ஏதுமின்ற அடத்த
வதாடைர்ச்சியாயச் வசேயத சோதடனக்காரர்.
நான் எழுத வநத ஆரமப ஆண்டுகளில்
பல அரசியல் மற்றம சேமூக நிகிழவுகளில்
என் நிடலப்பாடுகடள உருவாக்கிக்
வகாள்ள அவர் எழு்ததுக்கள்
உதவிகரமாய இருநதன. உதாரணேமாய
இன்ற ஜநாட்டைா எனப் பரவலாய

அறயப்பட்டை விஷய்தடத இரு தசோப்தம
முன்ஜப 49-ஓ என்ற வபயரில் வதாடைர்நது
வலியுற்ததி வநதவர் அவஜர.
2009 பாராளுமன்றப் வபாது்த ஜதர்தலின்
ஜபாது அது குற்தது நான் ஓர் அடிக்கடி
ஜகட்கப்படும ஜகள்விகள் பதிவு எழுத
அவஜர தூண்டுதல். 'ஓ பக்கங்கள்'
வதாகுதிகடள தமிழின் சிறநத நூற
ப்்ததகங்களுள் ஒன்றாகப் ப்ததாண்டுகள்
முன் குறப்பிட்டிருநஜதன். தவிப்ப்
முதலான அவரது ப்டனவுகடள
வாசி்தததில்டல. அயயா முதலான அவர்
அரங்ஜகற்றய ஜமடடை நாடைகங்கடளயும
கண்டைதில்டல. அறநதும அறயாமலும
ஜபான்ற பிற முயற்சிகடளயும
படி்தததில்டல. அதனால்
கலாப்பூர்வமாய என்னால் அவடர
மதிப்பிடை முடியாது. ஆனால் சில

தடுமாற்றங்கள் தாண்டியும ஓர் அரசியல்
விமர்சேகராய அவரது இடைம தமிழக்ததில்
அடசேக்க முடியாதது.
அவருடடைய கரு்ததுக்களின் வீச்சு
விஸதாரமானது. பல ஆண்டுகளாக
குறப்பிடை்ததகுநத எல்லா அரசியல்
நிகிழவுகளிலும தன் நிடலப்பாட்டடை
வலிடமயாகப் பதிவு வசேயது வருகிறார்.
அது ஒரு முக்கியமான சேமூகப் பங்களிப்ப்.
சேமகால்தது அரசியல் விமர்சேகர்களில்
அவரளவுக்கு வவகுஜன்தடதச்
வசேன்றடடைநத ஜவற ஒருவர் இல்டல
என்ஜபன்.
ஐமபதுகளில் பிறநத பிராமணேர் என்ற
ஜபாதிலும எநதச் வசேயலிலும
பார்ப்பனய்தடத வவளிப்படு்ததியவஜரா
இநது்ததுவ்தடத ஆதரி்ததவஜரா இல்டல.
ஆரமப காலம முதல் பிஜஜபி உள்ளிட்டை

சேங் பரிவார் அடமப்ப்கடள விமர்சி்தது
வருகிறார் என்ற அடிப்படடையில் ஓர்
ஒரிஜினல் வசேக்யூலர் ஆசோமியாக அவர்
மது வபரு்தத மரியாடத உண்டு. அவரது
நிடலப்பாடுகளில் பிசேகுகள் இருக்கலாம.
ஆனால் ஒருஜபாதும அவர் தன்
ஜநர்டமடயக் டகவிட்டைதில்டல.
ஆன்மசு்ததியுடைன் தான் நமப்ம
சி்ததாநதங்களின் அடிப்படடையில் எநத
விஷய்ததிலும தர்க்கரீதியாக சேமரசேமின்ற
தன் கரு்தடதப் பதிவு வசேயதவர்.
அவருடடைய 'ஏன் நான் கடலஞர்
கருணோநிதிடய எதிர்க்கிஜறன்?' என்ற
கட்டுடர எனக்குப் பிடி்ததமான ஒன்ற.
'தீமதரிகிடை' வழியாக அவர் வவளியிட்டை
பாரதியின் 'அன்வபன்ற வகாட்டு முரஜசே!'
என்ற ஜகாட்ஜடைாவிய சுவவராட்டி
வநடுநாட்கள் என் அடறடய

அலங்கரி்ததிருநதது. வசேன்டன ப்்ததகக்
காட்சிகளில் பலமுடற அவடர ஜநரில்
பார்்ததும என் தயக்க சுபாவ்ததினால்
அவருடைன் ஜபசோமல் விலகி
நடைநதிருக்கிஜறன். அவரது ரசேடன சோர்
நிடலப்பாடுகளிலிருநது orthogonal-ஆக
விலகி இருநதாலும என் முதல் கவிடத்த
வதாகுதியான 'பர்தடத கூற்ற' வவளியான
ஜபாது அவருக்கு அனுப்பி இருநஜதன்.
அரசியலிலுஜம கூடை நான் அவஜராடு
முரண்படும ப்ள்ளிகள் உண்டு தான்.
ஆனாலும அவற்றல் ஏன் அவர்
எதிர்நிடலப்பாடு எடு்ததிருக்கிறார்
என்படத அறநது வகாள்வது
முக்கியமானதாய இருநதது.
அ வடகயில் ஒரு கட்டை்ததில் அவடர
ஓர் இடணேப் பயணியாகஜவ பார்க்க
முடிநதது. "என் பார்டவகடள உங்கள்

முன் டவப்பது என் உரிடம. அவற்டற
நீங்கள் ஏற்பதும நிராகரிப்பதும உங்கள்
உரிடம. ஏற்ப் குற்தத மகிிழச்சி,
நிராகரிப்ப் பற்றய வரு்ததம ஆகிய மன
நிடலகடள இப்ஜபாது நான் கடைநது
விட்ஜடைன். பகிர்தல் மட்டுஜம என்
இன்டறய மனநிடல." என்ற
ப்ததாண்டுகள் முன் தன்
இடணேயதள்தடத்த துவங்கிய ஜபாது
வசோல்லி இருநதார். இப்ஜபாதும
அ்ததடகய மனநிடலடய அடடைவஜத
என் இலக்காக இருக்கிறது. அப்படியான
ஒரு ப்ததிரிக்டகயாளர் டகயால் தான் என்
மின்னதிழ துவக்கப்படை ஜவண்டும
என்பதால் தான் அவடர முதல் இதடழ
அவடர வவளியிடைக் ஜகட்டுக்
வகாண்ஜடைன். என் மகனுக்கு ஞான எனப்
வபயர் சூட்டை அவர் மதான மதிப்ப்ம
முக்கியக் காரணேம. ஒரு கட்டை்ததில் என்

மனதுக்கு அ்ததடன வநருக்கமானவராக
அவர் ஆகி விட்டிருநதார்.
ஜகாலம திடரப்படை இயக்க்தடத அவர்
துவக்கிய ஜபாது பணேம வசேலு்ததி
இடணேநஜதன். அது குற்தத சில
ஜகள்விகடள எழுப்பிஜனன். அவர்
அதற்கு பதிலளிக்கவில்டல. எஸராவின்
ப்்ததக வவளியீட்டு விழாவில் ரஜினயின்
படைம அவடர விடைப் வபரிதாகப்
ஜபாட்டைது,
ஷ்ருதி ஹொசேன் ஜதாழிகளுடைன்
மதுவருநதிக் வகாண்டிருக்கும படைம
பற்றயது என அவஜராடு நிடறயச்
சேநதர்ப்பங்களில் நீண்டை விவாதங்கள்
நிகிழ்ததி இருக்கிஜறன். விவாதங்களின்
ஜபாது சேமமநதமற்ற திடசே திருப்ப்வஜதா,
தன மனத்த தாக்குதல்களில்

ஈடுபடுவஜதா அவரிடைம காணேஜவ
முடியாது. அது மிக முக்கியமான பாடைம.
சிறநீரகம பழுதடடைநது டையலாலிசிஸ
வசேயது உயிர் வாழ்த துவங்கியதிலிருநது
அவர் தன் ஆயுள் பற்ற்த வதாடைர்நது
கவடலப்பட்டுக் வகாண்ஜடை இருநதார்
என்படத அவரது எழு்ததுக்களிலிருநது
உணேர்நதிருநஜதன். சுற்ற நிகழும அவர்
பழகிய, அவர் வயவதா்ததவர்களின்
மரணே்ததிற்கு அவர் எதிர்விடனயாற்றய
ஜபாவதல்லாம இது குற்தத பதற்றம
அதிகரி்தததாயப் பட்டைது. அடத்த தன்
அதீத்த தன்னமபிக்டக மூலம
எதிர்வகாண்டிருநதார். எவரது பிறநத நாள்
என்றாலும "ஜமலும வளம, ஜமலும
மகிிழச்சி , ஜமலும அடமதி, ஜமலும
படடைப்பாற்றல் வபருகிடை வாிழ்ததுகள்"
என்ற தான் வாிழ்ததுவார் என்படத

ஜயாசிக்கும ஜபாது அவரது அநத
மனநிடல எனக்கு மிகுநத வரு்தத்தடத
அளி்ததது.
2014 ல் ஆலநதூர் சேட்டைமன்ற்த ஜதர்தலில்
அவர் நின்றது கூடை அதன்
பக்கவிடளவாகஜவ பார்க்கிஜறன்.
அவருக்கு்த தான் ஏற்படு்ததிய சேமூக
மாற்றங்கள் குற்தது திருப்தியின்டம
இருநததாகப்படுகிறது. ஜநரடியாக,
அதிகாரம வகாண்டை மக்கள் பணியில்
ஈடுபட்டைாலாவது ஏதாவது வசேயய
முடியுமா என இறங்கிப் பார்்ததார் என்ஜற
ப்ரிநது வகாள்கிஜறன். தினமலர் பட்டைம
இதழில் பங்ஜகற்க்த துவங்கியதும
அடதவயாட்டிஜய எனக் கருதுகிஜறன்.
அதாவது அரசியல் வதளிவற்ற இநத்த
தடலமுடற ஜபாய்த வதாடலயட்டும,
அடு்தத தடலமுடறடயஜயனும அது

விடளயும ஜபாஜத வலுவான
குடிமக்களாக ஆக்க முடியுமா என
விடழநதார். தன் பணிகளின் வவற்ற
குற்தத ஆதங்கம வதாடைர்நது அவருக்கு
இருநதது.
ஜதர்தல் நிதியளி்ததது ஜபாக ஆலநதூரில்
அவடர ஆதரி்தது விரிவாய ஒரு கட்டுடர
எழுதிஜனன். 'என் சோதிக்காரருக்கு ஓட்டு
ஜபாடுங்கள்!' என்பது அதன் தடலப்ப்!
வஜயி்ததால் ஞாநியால் வதாகுதிக்கான
நலப்பணிகடள்த திறமபடை முன்வனடுக்க
முடியும என நிடன்தஜதன்.
சேட்டைமன்ற்ததில் அவரது குரல்
தனப்பட்டு ஒலிக்கும, சேமூக
வடலதளங்களில் முடைங்கி விட்டை கலகக்
குரல்கள் அரசோங்க்ததிடைம கமபரமாய
ஒலிக்க இது ஒரு வாயப்ப் என்பதாக என்
எதிர்பார்ப்ப் இருநதது. அக்கட்டுடரடய

இப்படி முடி்ததிருநஜதன்: "அவர் தன்
உடைல் நல்ததில் மிகுநத அக்கடறஜயாடு
இருக்க ஜவண்டும. தன்டனக் கவன்ததுக்
வகாள்ள ஜவண்டும. அதிலும சேமரசேம
கூடைாது. அரசியலில் வஜயிப்பது
ஜதாற்பது தாண்டி வநடிய ஆயுஜளாடு
பல்லாண்டுகள் அவர் ஓர் எழு்ததாளராக,
சேமூக அரசியல் விமர்சேகராக உற்சோகமாகப்
பங்காற்ற ஜவண்டும."
எநதக் கட்சிஜயாடும அடமப்ஜபாடும
என்டன அடடையாளப்படு்ததிக்
வகாள்ளக்கூடைாது என்ற என்
சுயக்கட்டுப்பாடு தாண்டி ஆலநதூர்
வதாகுதி பூ்ததில் ஞாநியின் ஜபாலிங்
ஏவஜண்டைாக பணி வசேயய விருமபி
அவடரக் ஜகட்ஜடைன். பூ்த ஏஜண்ட்டைாக
அநதநத பூ்ததில் வாக்காளர்களாக
இருப்ஜபார் மட்டுஜம பணி ப்ரியலாம

என்பது ஜதர்தல் விதி என்ற
பதிலளி்ததார்.
நான் பூ்த ஏவஜண்ட்களுக்கான ஜதர்தல்
ஆடணேய்ததின் டகஜயட்டிலிருநது
ஜமற்ஜகாள் காட்டி அப்படி
அவசியமில்டல என்படதச் சுட்டிஜனன்.
ஏஜனா அவருக்கு அடதச் வசேயய
தயக்கங்கள் இருநதன.
பூ்ததுக்கு வவளிஜய 200 மட்டைர்
வதாடலவில் ஜவட்பாளர்கள் அடமக்கும
உதவி பூ்தகளில் யாரும பணியாற்றலாம
என்ற வசோல்லி அடதச் சிபாரிசு வசேயதார்.
பிறகு ஏதும சேரிவராததால் நான்
ஜபாகவில்டல. 2016 ஜதர்தலில் அவர்
மக்கள் நலக்கூட்டைணிடய ஆதரி்ததது
தான் அவரது இயல்பான நிடலப்பாடு.
ஆனால் அதன் பின்னருநத டவஜகாவின்

சேதிடய அவரும கூடை உணேராதது தான்
வரு்ததம.
சேமப ஆண்டுகளில் என் மது அவருக்கு
அதிருப்தி இருநதது. குறப்பாயப்
வபண்கள் பற்றய என் சில
நிடல்ததகவல்கடளக் கண்டி்ததிருநதார்.
அதன் உச்சேமாய "பட்டைாசு என்பது
காடசேக் கரியாக்குவவதனல் உணேவு
என்பது பணே்தடதப் பயாக்குவது தாஜன!"
என்ற என் நிடல்த தகவலுக்கு "உணேவு
பணே்தடதப் பயாக்குவது என்ற சிநதிக்க
ஒரு ப மனமஜவண்டும. உணேவு தான்
உயிர்வாழச் வசேயகிறது என்ற அடிப்படடை
அறவியல் உண்டமடய
ப்ரிநதுவகாள்ளாத மனங்கள் பட்டைாசு
வவடி்தது மகிிழச்சியில் பட்டினயில்
சோகட்டும." எனக் கடுடமயாக
எதிர்விடனயாற்ற இருநதார்.

உண்டை உணேவு மறதினம மலமாயப்
ஜபாவதால் ஜபாட்டை காசு வீண் என்ற
நிடனப்பதில் அர்்ததமில்டல.
இடடையில் உடைல் அதிலிருநது சேக்திடய
உறஞ்சிக் வகாள்கிறது, சுடவடய
அனுபவிக்கிறது. அது மாதிரி தான்
பட்டைாசுகள் காடசேக் கரியாக்கும
விஷயமும. கரியாகும முன் பட்டைாசு
ப்லன்கடள - கண், காது, மனம மகிிழவிக்கிறது என்பது தான் நான்
உ்தஜதசி்தத வபாருள். "பட்டை்ததிற்கு
நன்ற. ஆனால் நான் வசோல்வது ஜவற.
வசோல்பவன் மது அடிப்படடையாய ஒரு
நமபிக்டக இருநதால் விளக்கமின்ற
அவற்டற நீங்கஜள ப்ரிநது வகாள்ள
முடியும.

அப்படி இல்லாதவர்களுக்காய இரு
வபாழிப்ப்டரகள் எழுதி உள்ஜளன்.
அப்ப்றம ப்ரிதல் அவரவர் விருப்பம
தான்." என்ற வசோல்லி இருநஜதன்.
அவரது எதிர்விடன கசேப்பூட்டியது
என்பது உண்டம தான்.
இரு மாதங்கள் முன் கிண்டிலில்
வவளியான 'கமல் ஹொசேனன் அரசியல்'
என்ற அரசியல் கட்டுடரகளின் வதாகுப்ப்
நூடல அவருக்ஜக சேமர்ப்பி்ததிருநஜதன்.
அது குற்தது அவருக்கும
வதரியப்படு்ததிஜனன். அப்ஜபாது அவர்
உடைல் நலம குன்ற சிகிச்டசே வபற்ற
வநதார். அவர் அதற்குப்
பதிலளிக்கவில்டல. அது என் மதான
ஜகாபமா அல்லது நிஜமாகஜவ
கவனக்கவில்டலயா என்றறஜயன். இன

ஒருஜபாதும அறநது வகாள்ள முடியாது
என்பது தான் ஜசோகம.
சிஎஸஜக என்ற எழு்ததாளடன,
கரு்ததாளடன திட்டைவும, நிராகரிக்கவும
வவறக்கவும ஞாநி அவர்களால்
முடியலாம. ஆனால்
சி.சேரவணேகார்்ததிஜகயன் என்ற அவரது
வாசேகடன சீடைடன அவரால் மறதலிக்க
முடியாது என நமப்கிஜறன்.

எல்லாவற்றக்கும நன்ற, அயயா! உங்கள்
பணிடய்த வதாடைர உங்கள்
மாணோக்கர்கள் முயல்ஜவாம. வசேன்ற
வாருங்கள்.
சி. சேரவணேகார்்ததிஜகயன்
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ஞாநிடயப்பற்ற நான் முதலில் அறநதது
எழுபதுகளின் இறதியில். தமிிழநாடைகம
என்னநிடலயில் இருக்கிறது என்ற
குமுதம நாளிதிழ எழுபதுகளில் பலரிடைம
ஜபட்டி எடு்ததுப்ஜபாட்டிருநதது.
அதில் ஞாநி ‘ரு்தராட்சேப்பூடனகஜளே என
ஆக்ஜராஷமாக ஜபட்டிவகாடு்ததிருநதார்.
அநத ஜதாரடணேயும, வசோல்லாட்சியும,
கூடைஜவ வவளியான டப்பி ஸடடைல்

ப்டகப்படைமும என்டனக் கவர்நதது.
எனக்கு அப்ஜபாது பதிடனநது வயது என
நிடனக்கிஜறன்.
வநடுநாட்களுக்குப்பின் ஞாநிடயச்
சேநதி்ததஜபாது குமுத்ததின் அநதப்பக்கம
நிடனவில் இருக்கிறது என்ஜறன். அவர்
அநதப்ஜபட்டிதான் அவருடடைய
வாிழக்டகயின் திருப்ப்முடன என்ற
வசோன்னார். அவர் பாதல்சேர்க்காரின்
பாதிப்பால் சுதநதிர நாடைகங்கள் ஜபாடை
ஆரமபி்ததிருநத காலம. பரீக்ஷா
அடமப்ப் பயில்ஜவார்க் குழுவாக
உருவாகி நாடைகங்கடளப்
ஜபாட்டுக்வகாண்டிருநதது. அவர்
அன்டறய நாடைக நட்சே்ததிரங்கடள
எதிர்்ததுக் வகாடு்தத ஜபட்டிடய அவர்கள்
இநதியன் எக்ஸபிரஸ குழும்ததிற்கு
முடறயீடைாகக் வகாண்டுவசேன்றனர்.

அனுமதியின்ற இன்வனாரு ஊடைக்ததிற்கு
ஜபட்டியளி்தத குற்ற்ததிற்காக ஞாநி
ஜவடலநீக்கம வசேயயப்பட்டைார். அதற்கு
எதிராகச் சேட்டைப்ஜபாராட்டைம நடை்ததி பல
ஆண்டுகளுக்குப்பின் வவன்ற
இழப்படுவபற்றார் என்ற வசோன்னார்.

அதன்பின் பல இதிழகளில் அவர்
இதழாளராகப்
பணியாற்றயிருக்கிறார்.தீமதரிகிடை
என்னும சிற்றதடழ பல
இடடைவவளிகளுடைன் வதாடைர்நது
நடை்ததியிருக்கிறார். பரீக்ஷா
நாடைகக்குழுடவ வதாடைர்நது கடடைசிவடர
நடை்ததினார். என் நண்பர்கள் பலர்
அ வியக்க்ததிலிருநது வநதவர்.
அவர்களுக்கு ஞாநி ஓர் ஆசிரியர்,
தடலவர், கூடைஜவ தடடைகஜள இல்லாத

நண்பர்.
ஞாநி காஞ்சி சேங்கராச்சோரியார்
வஜஜயநதிர சேரஸவதிடய எடு்தத ஜபட்டி
துளக்கில் வவளியாகி பரபரப்பாகப்
ஜபசேப்பட்டைஜபாது அவருக்கு நான் ஒரு
வாசேகர் கடிதம அனுப்பியிருநஜதன்,
அப்ஜபட்டிடயப் பாராட்டி. அவடர
முதலில் சேநதி்ததஜபாது அடதப்பற்ற
அவரிடைம வசோன்ஜனன். முதல்சேநதிப்ப்
இப்ஜபாது மூடைப்பட்டுவிட்டை
உட்லண்ட்ஸ டிடர இன்னல்
நிகிழநதது.
என் டககடளப்பற்றக்வகாண்டு
ஆஜவசேமாக நிடறயப்
ஜபசிக்வகாண்டிருநதார். ஜபசுமஜபாது
நமடம வதாட்டுக்வகாண்ஜடை
இருப்பதும, நட்பார்நத சிரிப்ப்டைன்
முக்தடத நம முகம அருஜக

வகாண்டுவநது அடி்தவதாண்டடையில்
உரக்கப்ஜபசுவதும அவருடடைய பாணி.
ஜபச்சில் அடிக்கடி ‘என்ன? என்ன?ே
என்பார், அன்ற அவடரச் சேநதி்ததஜபாது
அப்ஜபச்சு முடற எனக்கு விநடதயாக
இருநதது. மறநாள் அவர் டிடர இன்
வர நானும அவரும அஜசோகமி்ததிரடனச்
சேநதிக்கச் வசேன்ஜறாம.

1992- ல் அவரும நானும சோகி்தய
அக்காதமி கரு்ததரங்கு ஒன்றக்குச் ஜசேர்நது
வசேன்ஜறாம.
அதற்குமுன் அவருடடைய இல்ல்ததில்
ஒருநாள் தங்கியிருநஜதன். அப்ஜபாது
அரசு்த வதாடலக்காட்சியில் வதாடைர்கள்
தயாரிப்பதில் வபரும ஈடுபாட்டுடைன்
இருநதார். திடர்ததுடறயில் நுடழநது

இயக்குநர் ஆகஜவண்டும என்ற
திட்டைமிருநதது. சில
திடரக்கடதகடளப்பற்ற ஜபசினார்.
பிறவதாருமுடற அவருடடைய ஒரு
நாடைகவிழாவின்ஜபாது அவருடைன்
தங்கியிருநஜதன். கடடைசியாக அவர் தன்
இல்ல்ததில் நடை்ததும ஜகணி இலக்கியச்
சேநதிப்ப்க்குச் வசேன்றஜபாது அவருடைன்
ஒருநாள் தங்கியிருநஜதன். மறநாள்
அஜசோகமி்ததிரடனச் சேநதிக்கச்
வசேன்ஜறாம.
வதாடைர்நது அவருடைன் எனக்கு
வதாடைர்பிருநதது. அவருடைன் பலமுடற
நீண்டை உடரயாடைல்களில்
ஈடுபட்டிருக்கிஜறன். அவருடடைய
கரு்ததுக்கள் எளிடமயான இடைதுசோரிதிராவிடை இயக்க அரசியல்நிடலபாடுகள்
சோர்நதடவ.

அநத அரசியல் நிடலபாடுகளுடைன்
சேமகால அரசியல்வசேயதிகடள விமர்சேனம
வசேயவதுதான் அவருடடைய அறவியக்கச்
வசேயல்பாடு. ஆகஜவ அவர்
முதன்டமயாக ஓர் அரசியல்விமர்சேகர்
மட்டுஜம. அவருடடைய நாடைகங்களும
ஜமடடையில் நிகழும அரசியல்
விமர்சேனங்கள்தான்.

வபாதுவாக அவருடடைய கடல, இலக்கிய
ஆர்வங்கள் எளிய நிடலயிலானடவ.
அரசியல்விமர்சேகர் என்றாலும
அரசியலுக்குப்பின்ப்லமாக அடமயும
வரலாற, த்ததுவம ஆகியவற்றல் வபரிய
ஆர்வஜமா பயிற்சிஜயா அற்றவர்.
இதழாளராகஜவ தன்டன வடரயடற
வசேயதுவகாண்டைவர். நாவலும
நாடைகங்களும எழுதியிருக்கிறார்.

அடவயும சேமகால அரசியல் உள்ளடைக்கம
வகாண்டைடவ மட்டுஜம.
எனக்கு ஞாநியின்
அரசியல்நிடலபாடுகள் பலசேமயம
ஒ்ததுப்ஜபாவதில்டல, அவருடடைய
வபாதுவான அறநிடலபாடுகளில்
உடைன்பாடுகள் உண்டு. ஆனால் அவர் தன்
அரசியல்நிடலபாடுகளில் ஜநர்டமயான
ஈடுபாடு வகாண்டிருநதார் என்பதும,
அவருடடைய அரசியல் முழுக்கமுழுக்க
அவருடடைய வகாள்டககள் சோர்நதஜத
என்பதிலும முழுடமயான நமபிக்டக
வகாண்டிருநஜதன். சுயநல அரசியல், நம
அன்றாடைக் கயடமகள் ஆகியவற்றக்கு
அப்பாற்பட்டைவர் அவர். படழய
கமயூனஸடு்த ஜதாழர்களின் அஜத
தீவிரமனநிடலயும,அர்ப்பணிப்ப்ள்ள
வாிழக்டகயும வகாண்டைவர்.

அவர்கடளப்ஜபாலஜவ அரசியல்எதிரி
என உருவகி்ததுக்வகாண்டைவர்கள் ஜமல்
தீவிரமான வவறப்ப்ம அவரிடைம
எழுவதுண்டு. அதில் அதிக தர்க்கநியாயம
பார்க்க மாட்டைார்,
எல்லாக்ஜகாணேங்களிலும தாக்குவார்.

அஜதசேமயம ஞாநியின் இயல்ப்களில்
முதன்டமயானது அவருடடைய
திறநதமனம. எனக்கும அவருக்கும
கரு்ததுஜமாதல்கள் உருவானாலும நான்
அவர் ஜமல் எனக்குள்ள மதிப்டப
எப்ஜபாதும பதிவு வசேயது
வநதிருக்கிஜறன். அவருக்கு என் நூல்
ஒன்டற சேமர்ப்பணேம வசேயதிருக்கிஜறன்,
அவடர வபருமபாலும மறக்கும
அரசியல்கரு்ததுக்கள் வகாண்டை நூல் அது.
அரிதாகஜவ அவரிடைம மனக்கசேப்ப்

வகாள்ளுமளவுக்குப் பூசேல்கள்
நிகிழநதுள்ளன.
சிலநாட்களிஜலஜய வதாடலஜபசியில்
அடழ்தது சேமாதானம
வசேயதுவகாள்ஜவன்.
“நீ கூப்பிடுஜவன்னு வதரியும” என்ற
சிரிப்பார். அவடரப்வபாற்ததவடர
தனமனதர்கள் எவர் ஜமலும நீடி்தத
படகடம வகாள்பவர் அல்ல.
சேநதி்தததுஜம அடன்தடதயும மறநது
தழுவிக்வகாள்ளக்கூடியவர்.
இறதிநாட்களில் உடைல்நிடல
சேரியில்லாமலிருநதஜபாது நலம
விசோரிப்பதற்காகச் வசேன்றருநஜதன். நான்
ஜநாய விசோரிக்கச் வசேன்றால்
அடதப்பற்றப் ஜபசேஜவண்டைாம என
நிடனப்பவன். அவரிடைம நானும

நண்பர்களும முற்றலும
ஜவடிக்டகயாகஜவ
ஜபசிக்வகாண்டிருநஜதாம. அப்ஜபாது
அவடர வதாடலக்காட்சியில் இருநது
ஏஜதா கரு்தது ஜகட்க அடழ்ததார்கள்.
அவர் அதன்வபாருட்டு ஜபரார்வ்ததுடைன்
நாற்காலியில் அமர்நது ஜபசுவடதக்
கண்ஜடைன். வதாடலக்காட்சி
விவாதங்களில் மிகுநத நமபிக்டகயுடைன்
அவர் கலநதுவகாண்டைார் என்றம
அவருக்கு வாிழக்டக குற்தத
நமபிக்டகடயயும பிடிமான்தடதயும
அடவ அளி்ததன என்றம ஜதான்றயது.
அன்ற மரு்ததுவக் காப்படு
வசேயவடதப்பற்ற என்னடைமும
என்னுடைன் வநத என் நண்பர்களிடைம
ஜபசிக்வகாண்டிருநதார் ஞாநி.
என்னடைமும நண்பர்களிடைம அடத

திருமப்ததிருமப வலியுற்ததினார். நான்
திருமபவநதபின் சில மாதங்கள் கழி்தது
வதாடலஜபசியில் அடழ்தது
“வசேயதுவிட்டீர்களா?” என விசோரி்ததார்.
உண்டமயில் நான் அதன்பின்னஜர
தனப்பட்டைமுடறயில்
மரு்ததுவக்காப்படு வசேயது வகாண்ஜடைன்
அடன்ததுவடகயிலும நம
காலகட்டை்ததின் அரிதான ஆளுடமகளில்
ஒருவர் ஞாநி. ேகரு்ததியல்வாிழக்டகே என
ஒன்ற உண்டு. தனப்பட்டை மகிிழச்சிகள்,
இலக்குகள் ஆகியவற்றக்கு
முக்கிய்ததுவம அளிக்காமல் தான் நமப்ம
கரு்ததியல் ஒன்றக்காக வாிழதல், அதில்
நிடறவடடைதல். ஆனால் அது வவறப்பில்
எழும எதிர்நிடலபாடு அல்ல,
ஜநர்நிடலயான நமபிக்டகயிலிருநது
எழுவது. அஜதஜபால அது வவறம

வாயவவளிப்பாடு அல்ல, சேலிக்காத
வசேயல்பாடு வழியாக நீள்வது .இன்ற
முகநூலில் மட்டுஜம கரு்ததியல்சோர்பாளர்
என முகம காட்டும உலகியல்வாதிகஜள
மிகுதி. வசேன்ற யுக்ததில் அப்படி
கரு்ததியல்வாிழக்டக வாிழநதவர்கள்
பலர் நமமிடடைஜய இருநதனர்.
காநதியர்கள், இடைதுசோரிகள். ஞாநி
அவர்களில் ஒருவர். அவடர
அதன்வபாருட்டு நாம நீண்டைகாலம
நிடனவில்வகாண்டிருப்ஜபாம என
நிடனக்கிஜறன்
எழு்ததாளர் வஜயஜமாகன்
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அன்ப்ள்ள வஜயஜமாகன் அவர்களுக்கு,
ஞாநியும ஆம ஆ்தமியும என்ற கட்டுடர
படி்தஜதன். உங்களது எல்லா ஞாநி
பற்றய குறப்ப்களிலும “ஞாநி ஒரு
ஜநர்டமயாளர்” என்ற பத்தடத தவறாமல்
குறப்பிடுகிறீர்கள், எல்லா
கட்டுடரகளிலும இது தவறாமல்
வருகிறது. ஆனால் எனக்கு இது பற்ற ஒரு
ஜகள்வி உண்டு, ஜநர்டமயாளர் என்றால்
என்ன? “லஞ்சேம” வாங்காமல்
இரு்ததலா? உடழப்பின்ற பலன்
அடடையாமல் இரு்ததலா? அது
மட்டுமதான் ஜநர்டமக்கு அடடையாளமா?
இதன் அடிப்படடையில் ஞாநி
ஜநர்டமயாளர்தான், ஆனால் தனது
கரு்ததிற்கு ஜநர்டமயாக இரு்ததலும,
வகாள்டக என ஒன்டற வகாண்டைால்
அதில் வலுவிலக்காமல் இரு்ததலும

ஜநர்டமதாஜன? முன்ப்
மனுஷ்யப்்ததிரனுக்கும ஞானக்கும
ஏற்பட்டை கரு்தது மாறபாட்டு
“சேண்டடைடயஜய” எடு்ததுவகாள்கிஜறன்,
எல்லாவற்டறயும விமர்சிக்கும
மனுஷ்யப்்ததிரன் சுஜாதா வதாடைர்பான
எடதயும விமர்சிக்காமல் கள்ள மவுனம
சோதிக்கிறார் அல்லது பட்டுமபடைாமல்,
யாருக்கும ஜநாகாமல் விமர்சிக்கிறார்
அதற்க்கு காரணேம சுஜாதாவின்
ராயல்டியால் அவர் வபரும பயன்தான்,
அது மிகவும ஜநர்டமயற்ற வசேயல்”
என்பதுதான் ஞாநியின் குற்றசோட்டைாக
இருநதது. “ஒரு எழு்ததாளன் எல்லா
விஷயங்கடளயும விமர்சி்தஜத
ஆகஜவண்டும என்ற யாரும வற்ப்ற்தத
முடியாது, அஜதஜபால் உங்களுக்கு தவற
என்ற ஜதான்றவது எனக்கு தவற என்ற
ஜதான்றாமல் இருக்கலாம என்ற ஒரு

சேப்டபகட்டு கட்டினார் (அடன்ததும
நிடனவில் இருநது எழுதுகின்ஜறன்,
வார்்தடதகள் மாற இருக்கலாம, ஆனால்
வசோன்னது இதுதான்).
ஆனால் ஞாநி ஒரு அரசியல் விமர்சேகராக
முன்டதய ஆட்சிடய விமர்சி்தத அளவு
இநத ஆட்சிடய விமர்சிப்பதில்டல என்ற
ஒரு குற்றசோட்டு ஞாநி ஜமல் அப்படிஜய
உள்ளது. அடத வபாய பிரச்சோரம என்ற
வசோல்லி வசேன்ற விடுகிறார். ஆனால்
அவரது “ஒ பக்கங்கள்” முநடதய
ஆட்சியின் ஒ வவாரு
வசேயல்பாடுகடளயும விமர்சி்தது
கடளகட்டி வகாண்டிருநதது.
அதனாஜலஜய அது அடனவருக்கும
வதரிநத ஒரு வதாடைர் கட்டுடரயாக
இருநதது.அதனாஜலஜய குமுதம, விகடைன்
என்ற வதாடைர்நது துர்ததப்பட்டு

கல்கிடய சேரணேடடைநதது என்பது
அடனவரும அறநதஜத. ஆனால் ஆட்சி
மாறயவுடைன் அநத வதாடைர் நீர்்ததுஜபாய
வபாதுவான உலக பிரச்சேடனகடள
பற்றஜய ஜபசியது, ஒ பக்கங்களுக்காக
ப்்ததகம வாங்கியது ஜபாக இப்ஜபாது
வகாடுக்கும கட்டுடரகடளஜய அவர்கள்
பிரசுரிக்க ஆர்வம இல்லாமல்
இருக்கிறார்கள். இப்ஜபாது வருகிறதா
இல்டலயா என்பஜத வதரியவில்டல,
அவரது வடல்ததள்ததிலும அப்படிஜய
உள்ளது. இல்டல, இநத ஆட்சி ஒரு
ஜபாற்ற்ததக்க ஆட்சி என்றால் ஒரு
அரசியல் விமர்சேகராக அதுவும
வசோல்லப்படைஜவண்டும இல்டலயா?
ஏவனனல் “குட்டுவது” மட்டும ஞான
தன்டமயல்ல, “பூங்வகா்தது”
வகாடுப்பதுமதாஜன?

மனுஷ்யப்்ததிரடன “கள்ள மவுனம
சோதிப்பதாக” வசோன்ன ஞாநியின் இநத
வசேயல்பாடும ஜநர்டமயின் கீிழதான்
வருமா?
அரசோங்க அலுவலக்ததில் சில முக்கிய
பதவிகளில் இருப்பவர்கள்,
ஜநர்டமயானவர்கள் பிரச்சேடனயான
சேமயங்களில் “லீவில்”
ஜபாயவிடுவார்கள். பிரச்சேடன எல்லாம
முடிநதவுடைன் பின் ரிஜாயன்
பண்ணிவகாள்வார்கள். அது ஒரு
சுமூகமான ஏற்பாடு. ஆனால் அப்ஜபாதும
அவர்கடள நாம ஜநர்டமயானவர்கள்
என்றதான் வடகபடு்தத ஜவண்டுமா?
ஞான இநத ஜதர்தலில் ஜதாற்றது மிகவும
கவடலக்குரிய விஷயம, ஒரு மாற்ற
சிநதடன அரசியல்
ஆதரிக்கபடைஜவண்டும என்ற விருப்பம

நிராடசேயாக்கப்பட்டைது. நீங்கள் கூறயது
ஜபால் ஏமாற்ற்ததிர்க்குரியது, ஆனால்
அதற்கும அவர்தாஜன காரணேம. அவரது
ஜதால்வி ஒரு அரசியல் விமர்சேகராக
அவரது அறவடடை என்றதான்
வசோல்லுஜவன். அரசியல் விமர்சேகனன்
நிரநதர பதவி எதிர்கட்சி மட்டுஜம, எநத
ஆட்சி வநதாலும. ஒரு அரடசே பற்றய
விழிப்ப்ணேர்டவ மக்களிடைம
ஏற்படு்ததாமல், ஒரு அரசியல்
விமர்சேகராக விமர்சேனம பண்ணோமல்,
எநத விமர்சேனங்களும அற்ற, ஜதர்தலில்
மட்டும “அநத கட்சிக்கு ஒட்டு
ஜபாடைாதீர்கள், எனக்கு ஜபாடுங்கள்”
என்ற வசோல்வது எப்படி நியாயம.
அரசியல்வாதிகள், ஜதர்தலுக்கும மட்டும
வதாகுதிபக்கம தடலகாட்டுவது ஜபால்,
ஜதர்தல் பிரச்சோர்ததில் மட்டுமா ஒரு
அரசியல் விமர்சேகன் அரடசே விமர்சேனம

பண்ணவது? நான் இப்படிதான் எடு்தது
வகாள்கிஜறன்,என் பார்டவ சேரியா
அல்லது தவறா என்ற வதரியாது.

இடத ஏன் உங்களுக்கு எழுதுகின்ஜறன்
என்றால், எல்ஜலாரும விமர்சேன்ததிற்கு
உட்பட்டைவர்கஜள, சேமூக வவளியில்
வசேயல்படும அடனவரும ஒருவடர
ஒருவர் விமர்சேனம வசேயது வகாள்வதும,
சேநஜதகங்கடள எழுப்பி நிவர்்ததி வசேயது
வகாள்வதும இன்றயடமயாதது.
ஞாநிடய பற்றய உங்களது பல
கட்டுடரகள் சேமநிடலயானது, அவர்
ஜமலான உங்களது விமர்சேனங்கடள /
ஆதரவுகடள நீங்கள் வதாடைர்நது
வவளிபடு்ததிவகாண்ஜடை
வநதிருக்கிறீர்கள். அடத அவர் ஜமலான
உங்களது நமபிக்டக என்ஜற

உணேர்கிஜறன், விமர்சேனம என்பஜத
ஒருவர் மதான வபருமதிப்ப் என்ஜற
எடு்தது வகாள்கிஜறன். ஆனால் நான்
அறநதவடர, ஞாநி ஜமல் ஜவற யாரும
விமர்சேனங்கடள டவப்பதில்டல, (அவர்
மதிப்பறயா ஜபஸ ப்க் விமர்சேனங்கடள
நான் எடு்தது வகாள்வதில்டல)
ஒருஜவடள உங்கள் விமர்சேனங்கடள
அவர் தவறாகவும எடு்தது வகாள்ளலாம,
எனக்கு வதரியவில்டல.
இங்கு நான் ஞாநி பற்ற வசோன்ன
எடவயும மாங்கா ப்ளி்ததஜதா
வாயப்ளி்ததஜதா என்ற வசோல்லவில்டல,
ஒரு நமபிக்டகக்குரிய, இருக்கும வவகு
சில அரசியல் விமர்சேகர்களில் ஞாநியும
ஒருவர் அவர் கள்ள மவுனம சோதிப்பது
அவரது ஜநர்டமடய சேநஜதகிக்க
டவக்கிறது அல்லது “ஜநர்டம”

என்பதற்கான விளக்கம என்ன என்ற
குழப்ப்கிறது.
முருகதாஸ

அன்ப்ள்ள முருகதாஸ,
ஞாநி ஜநர்டமயானவர் என்ற நான்
வசோல்வது ஒஜர அர்்தததில்தான் தன்
கரு்ததுக்கடளக்வகாண்டு வபாருளியல்
சோர்நத சுயலாபம அடடைய அவர்
முயல்வதில்டல- நான் அறநதவடர.
ஆகஜவ அக்கரு்ததுக்கடள நாம
நமபலாம.
அ்ததடகய நமபிக்டகடய நாம
அளிக்கக்கூடிய கரு்ததுக்கள் இன்ற

மிகமிக அபூர்வம
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மனதன் பதில்கள் - ஆதி
வள்ளியப்பன்

வதான்னூறகளின் பிற்பாதியில்
கல்லூரியில் படி்ததுக்வகாண்டிருநஜதன்.
அதற்கு முன்பிருநஜத எங்கள் வீட்டின்
தினசேரி காடல விருநதாளியாக ‘தினமணிே
வநது ஜசேரும. ‘தினமணிே ஆசிரியராக
இராம.திரு. சேமபநதம
வபாறப்ஜபற்றவுடைன் அநத வசேயதி்ததாள்
வாசேகர்களுடைன் இன்னும
வநருக்கமடடைநதது. அதற்கு முக்கியக்
காரணேங்களில் ஒருவராக இருநதவர்
ஞாநி.
‘தினமணிே இடணேப்பிதிழகளுக்குப்

வபாறப்பாக தன் நண்பர் ஞாநிடய
சேமபநதம அடழ்ததுவநதிருநதார். நீண்டை
இடடைவவளிக்குப் பிறகு வவகுஜன இதிழ
பணிக்கு ஞாநி திருமபியிருநதார். தான்
வபாறப்ப் வகி்தத தினமணி கதிரில்
பல்ஜவற மாற்றங்கடள ஞாநி
ஜமற்வகாண்டைார். அரசியல், சேமூகப்
பிரச்சிடனகள் பற்றய மாற்றப் பார்டவ –
மாற்றச் சிநதடன, நாடைறநத
சிநதடனயாளர்கடள தமிழுக்கு
அறமுகப்படு்ததியது அதில்
முக்கியமானது.
அ்ததுடைன் ‘மனதன் பதில்கள்‘ பகுதியில்
பல முக்கியமான விஷயங்கடள மிகச்
சுருக்கமாக
கவனப்படு்ததிக்வகாண்டிருநதார்.
அதுவடர மற்ற இதிழகளில் வவளியான
‘ஜகள்வி-பதில்ே பகுதிகள்

வபாழுதுஜபாக்கு, அறவியல் ஜபான்ற
அமசேங்கடள மட்டுஜம
ஜநாக்கமாகக்வகாண்டிருநதன.
பிரபல நிறவனங்கள் தீபாவளி மலர்
வகாண்டுவரும சேமபிரதாயம தமிிழ
இதழியலில் நீண்டைகாலமாக
இருநதுவருகிறது. இநதப் பின்னணியில்
ஞாநி ஆசிரியர் வபாறப்பில் ‘தினமணிே
முதல் முடறயாக ‘வபாங்கல் மலடரே
வவளியிட்டைது.
20 ஆண்டுகளுக்கு முன் வவளியான அநத
மலரில் ஜபசேப்பட்டிருநத கடல,
இலக்கிய, சேமூகம சோர்நத பல்ஜவற
கட்டுடரகள் தமிிழ இதழியல் தர்தடத பல
மடைங்கு உயர்்ததின. விளமபர
வருவாயக்கான மலர்களுக்கு பதிலாக
‘மகளிர் மலர்ே, ‘மரு்ததுவ மலர்ே என
மக்கள் பயன்பாட்டுக்கான, சிநதடனப்

ஜபாக்டக மாற்றவதற்கான களமாக
சிறப்ப் மலர்கடளயும
இடணேப்பிதிழகடளயும ஞாநி
மாற்றனார்.
இன்டறக்கு கவனம வபற்றள்ள மாற்றச்
சிநதடன சோர்நத பார்டவ, சேமூக அக்கடற
சோர்நத இதழியல், சிறப்ப் மலர்கள்
ஜபான்றடவ வவகுஜன இதழியலில்
பரவலானதற்கு அவர் ஓட்டிய முன்ன்ததி
ஏரும ஒரு காரணேமாக இருநதிருக்கிறது.
நாம முக்கியமாகக் கருதும விஷயங்கள்,
பார்டவடய வவகுஜன ஊடைக்ததில்
முன்டவக்கவும எழுதவும முடியும
என்பதற்கு அவர் எடு்ததுக்காட்டைாக
இருநதார். என்டனப் ஜபான்ற சிலருக்கு
அச்சு ஊடைக்த துடறயில் ஈடுபடை
ஜவண்டும என்கிற ஆர்வம
தீவிரமடடைவதற்கு ஞாநி முக்கியக்

காரணேங்களில் ஒருவராக்த
திகிழநதிருக்கிறார்.
ஆதி வள்ளியப்பன்
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ப்ததிரிடக ஜபாராளிஜய வசேன்ற

தமிிழ அறவுலகின் முக்கியமான
குரல்களில் ஒன்றாக ஒலி்ததுவநத ஞாநி
(64) மடறநதுவிட்டைார். தமிிழ வவகுஜனக்
கலாச்சோர்ததில் ஒரு காலகட்டை்ததின்
உயரிய பிரதிநிதி அவர். தமிழில் வபாது
அறவுஜீவிக்கான (public intellectual)
இடை்தடத விஸதரி்ததவர்.
வபாதுப்ப்்ததிக்கு எதிராக்த வதாடைர்நது
இயங்கியவர். உண்டம என்ற தான்
நமபியது எதுஜவா அடத யார்க்கும,

எதற்கும அஞ்சோமல் உரக்கச் வசோன்னவர்.
ப்ததிரிடகப் பணிடய்த வதாழிலாக
அல்லாமல், ஒரு ஜபாராட்டைக் களமாகஜவ
வரி்ததுக்வகாண்டை ஜபாராளி ஞாநி.
ப்ததிரிடக எழு்தஜதாடு மட்டும
அல்லாமல் ப்டனவு, ஓவியம, நாடைகம,
பதிப்ப், அரசியல் என்ற வவ ஜவற
தளங்களில் தன்னுடடைய பணிடய
விரி்ததுக்வகாண்டை பன்முக ஆளுடம
அவர்!
1954-ல் வசேங்கல்பட்டில் பிறநத ஞாநியின்
இயற்வபயர் சேங்கரன். ஆங்கில நாளிதிழ
ஒன்றல் ப்ததிரிடகயாளராக இருநத தனது
தநடத ஜவமப்சோமியின் வழியில்
ப்ததிரிடக உலகில் நுடழநதவர். ‘தி
இநதியன் எக்ஸபிரஸே நாளிதழில்
பணியாற்ற்த வதாடைங்கிய அவர்,
‘தினமணிே, ‘விகடைன்ே என்ற முன்னணிப்

ப்ததிரிடககள் பலவற்றலும
பணியாற்றயவர். பணியாற்றய
ப்ததிரிடககளில் எல்லாம இதழியலின்
எல்டலகடள விஸதரி்ததவர். நாளிதிழகள்
சிறப்ப் மலர்கடள வவளிக்வகாணேரும
கலாச்சோரம இங்ஜக உருவானதில்
ஞாநிக்கு முக்கியமான பங்கு உண்டு.
அரசியல் கட்டுடரகளுக்கு என்ற தன
வாசேகர் கூட்டை்தடதயும ப்ததி எழு்ததுக்கு
என்ற ஒரு முக்கிய்ததுவ்தடதயும
உண்டைாக்கியதில் அவருக்குச் சிறப்பான
ஓரிடைம உண்டு. அடமப்ஜபாடு இயங்காத
ப்ததிரிடகயாளர்களுக்கு இங்கு இடைஜம
இல்டல எனும சூழடலக் கடளயவும
ப்ததிரிடகயாளர்களுக்கான சுதநதிர
வவளிடய விஸதரிக்கவும கடடைசி வடர
அவர் ஜபாராடினார். அவர் நடை்ததிய
‘தீமதரிகிடைே ப்ததிரிடக, ‘ஞானபாநுே
பதிப்பகம ஆகியடவவயல்லாம

இவற்றன் வவளிப்பாடுகஜள!
அவர் பங்களி்தத துடறகளில்
ஊடைக்ததுக்கு இடணேயாக அவர் ஜபாற்ற
வளர்்தத இன்வனாரு துடற நாடைகம.
‘பரீக்ஷாே நாடைகக் குழுடவ உருவாக்கிய
அவர், ‘ஜபார்டவ ஜபா்ததிய உடைல்கள்ே,
‘நாற்காலிக்காரர்ே, ‘பலூன்ே உட்படை 30க்கும ஜமற்பட்டை ஜமடடை, வீதி
நாடைகங்கடள இயக்கியிருக்கிறார்.
வபரியாரின் வாிழக்டக வரலாற்டறச்
வசோல்லும ‘அயயாே உட்படை
குறப்பிடை்ததக்க வதாடலக்காட்சி்த
வதாடைர்கடளயும, வதாடலக்காட்சிப்
படைங்கடளயும இயக்கியிருக்கிறார்.
தனது இறதிநாட்களில் ‘ஓ பக்கங்கள்ே
எனும வபயரில் யூடியூப் ஜசேனடல்த
வதாடைங்கியிருநதார். இப்படி அவர்
ஜதர்நவதடு்ததுக்வகாண்டை வடிவங்கள்

வவ ஜவற என்றாலும, அடிப்படடையில்
அவர் உடரயாடைல்காரராக இருநதார்.
தனக்கு உவப்பான கரு்ததுகடள மட்டும
அல்லாமல், ஜநவரதிர் கரு்ததுகடளக்
வகாண்டிருநத வர்கஜளாடும
இடடையறாது
உடரயாடிக்வகாண்டிருநதார்.
ஜனநாயக்ததில் அவர் வகாண்டிருநத
நமபிக்டகயும அதற்கான அவருடடைய
பங்களிப்ப்ம மக்ததானடவயாக
இருநதன.

சோதி, மத அடடையாளங்கடளக் கடைநது
வாழ ஆடசேப்பட்டை ஞாநி, எழு்ததுக்கும
வாிழக்டகக்குமான இடடைவவளிடய
ஆனமட்டும குடற்தது வாிழநத அரிய
ஆளுடமகளில் ஒருவர். விழுமியங்கடள
அநநியமாகப் பார்க்கும ஒரு

காலகட்டை்ததின் நடுஜவ நின்றவகாண்டு,
திருமப்த திருமப அற்தடதயும
மதிப்படுகடளயும
ஜபசிக்வகாண்டிருநதார். தமிிழ மது
மிகுநத காதல் வகாண்டிருநத அவர், தமிிழ
மக்களின் உரிடமக் குரலாகவும
பன்டம்ததுவ்ததின் காவலர்களில்
ஒருவராகவும ஒலி்ததார். ஞாநியின்
மடறவால் தமிிழச் சேமூகம தன்னுடடைய
ஜமன்டமயான ஜனநாயகக் குரல்களில்
ஒன்டற இழநதுவிட்டைது என்றாலும,
அவருடடைய பணி அவடர்த
வதாடைர்ஜவாருக்கு என்வறன்றம
உநதுசேக்தியாக இருக்கும!
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வீட்டுக்கும வபாதுவவளிக்கும
இடடைவவளியற்ற வாிழக்டக! - ஷங்கர்
ராமசுப்ரமணியன்

தாம வகாண்டை கரு்ததியடலயும தமது
தன வாிழக்டகடயயும ஜவறஜவறாகப்
பார்க்கவியலாத இலட்சியவாத்த
தடலமுடற ஒன்றன் பிரதிநிதி ஞாநி.
சினமா, அரசியல், எழு்தது அடன்ததுஜம
ஜகளிக்டகடய டமயமாகக் வகாண்டு
வவகுஜனக் கலாச்சோர்தடத்த தீர்மான்தத
1970, 80-களில் இலக்கியம, கடல,
அரசியல், சிநதடன்த துடறகளில் எநத

உடைனடிப் பயடனயும கருதாது வசோநத
நஷ்டைங்கடளப் வபாருட்படு்ததாது
ஈடுபட்டைவர்களில் ஒருவர். வபண்ணியம,
வபரியாரியம, சுற்றச்சூழல், தலி்ததியம,
மாற்றக் கல்வி, மாற்ற மரு்ததுவம,
விளிமப் நிடல அரசியல், தீவிர
இலக்கியம ஜபான்றடவ மது இன்ற
அரசுக்கும வவகுஜன ஊடைகங்களுக்கும
வவகுமக்களுக்கும ஏற்பட்டிருக்கும
அக்கடறக்கு இவர்கள்தாம காரணேம.
வமன்டம, மிதம, தீவிரம என
அடடையாளப்படு்தத முடியுஜம தவிர,
இநத ஆங்க்ரி யங்ஜமன்கள் எல்லாடரயும
மார்க்சியம பாதி்ததிருநதது. இவர்கள்
அடனவரும உயர், ம்ததியதர வர்க்க,
முன்ஜனறய சேமூகங்களிலிருநது வநத
இடளஞர்களாகஜவ வபருமபாலும
இருநதுள்ளனர். ஞாநிடயப்

வபாற்ததவடர எநத்த தீவிரமான
விஷயமும வவகுமக்கடளச் ஜசேரும
விதமாக இருக்க ஜவண்டும என்பஜத
அவரது பிரதான ஜவடல்த திட்டைமும
ஜநாக்கமுமாக இருநதது.
‘தினமணிே முதல் ‘பாடைமே வடர கன்தத,
கா்ததிரமான விஷயங்கடள வவகுஜனப்
பரப்ப்க்குக் வகாண்டு ஜசேர்்ததிருக்கிறார்.
குழநடதகள், இடளஞர்கள்,
வபரியவர்களுக்காக வவ ஜவற
காலகட்டைங்களில் அவர் ஆசிரியராகவும
ஆஜலாசேகராகவும பணியாற்றய
ப்ததிரிடககளுக்கும வாசேகர்களுக்கும
அவரது ஜவடல்ததிட்டைம பயன்
அளி்ததுள்ளது.
ஒருகட்டை்ததில் அலுப்டபயும
வடரயடறகடளயும உணேருமஜபாது
‘தீமதரிகிடைே ஜபான்ற சிற

ப்ததிரிடககடளயும
நடை்ததியிருநதிருக்கிறார். வீடிஜயா
ஜர்னல், தூர்தர்ஷன், கடத்த வதாடைர்
வதாடைங்கி சேமப்ததிய வடிவமான யூட்யூப்
ஜசேனல் வடர அவர் பல்ஜவற
ஊடைகங்களில் பயணி்ததபடி
இருநதிருக்கிறார்.
ஒரு ம்ததியதர வர்க்க ஜநாக்குள்ள
ஜநர்டமயான அறவிஜீவியாக்த தன்டன
வடரயற்ததுக்வகாண்டை அவரது
ஜவடல்ததிட்டைஜம அவரது எல்டலகடள
வடரயடற வசேயதுவிட்டைது என்ற
கூறலாம. அது நமமுடடைய சூழலில்
அபூர்வமான நிகிழவுமல்ல. அவரது
வாசிப்ப், சேமூக ஜநாக்கு, அரசியல்
பார்டவ, ரசேடனகளில் வளர்ச்சிப்
ஜபாக்டகயும மாறதடலயும அவர்
அடடையவில்டல. தன் எல்டலகடளயும

தன் வடரயடறகடளயும வகாண்ஜடை
அவர் மற்ற ஆளுடமகடளயும மற்ற
இயக்கங்கடளயும பார்்ததார்.
ஒருவடகயில் ஒரு காலகட்டை்தஜதாடு
தன்டன உடறயடவ்ததுக் வகாண்டை
வபாது அறவுஜீவி அவர்.1960-ளில்
மாணேவர் இயக்கங்களிடைமும இரண்டைாம
அடல வபண்ணியவாதிகளிடைமும
ப்கிழவபற்ற ‘தி வபர்சேனல் இஸ
வபாலிடிகல்ே (அநதரங்கம அரசியல்தான்)
என்ற முழக்கம 1970, 1980-களில் உருவான
தமிழக அறவுஜீவிகளிடைமும
ப்கிழவபற்றது.
முதலில் இநத முழக்தடத நான் ஞாநி,
ப்தமா இடணேயர் வீட்டில்தான்
ஜகட்ஜடைன். தன வாிழக்டக, வபாது
வாிழக்டக என்ற ஜபதங்கள் இல்லாமல்
தாங்கள் நமப்ம கரு்ததியடலஜய

வாிழவாக அவர்கள்
ஜதர்நவதடு்ததிருநதனர்.
குடுமபம, குழநடதகள் என
எல்ஜலாடரயும தங்கள்
நமபிக்டககளுக்குப்
பா்ததியப்பட்டைவர்களாக ஆக்கி வசோநத
இழப்ப்கடளயும அடடைநதவர்கள்
இவர்கள். வசேன்டனயின் மூன்ற
தடலமுடற அறவுஜீவிகளுக்கும
வாசேகர்களுக்கும இடைமளி்தது
ஜமமபடு்ததிப் பராமரி்தத வீடு
அவருடடையது. இடளப்பாறயவர்களின்
நிடனவுகளில் ஞாநிக்கும அவர்
ஏற்படு்ததிய சூழலுக்கும என்றம
இடைமிருக்கும!

- ஷங்கர் ராமசுப்ரமணியன்

13
இலக்கிய உலக்ததுடைன் ஒரு
பாலம! - எஸ.ராமகிருஷ்ணேன்

ப்ததிரிடகயாளர், எழு்ததாளர், நாடைகக்
கடலஞர், அரசியல் விமர்சேகர்,
ஆவணேப்படை இயக்குநர், ப்ததிரிடக
ஆசிரியர் எனப் பன்முக்ததன்டம
வகாண்டைவர் ஞாநி. மாணேவப்
ப்ததிரிடகயாளராக விகடைனல்
ஜதர்வுவசேயயப்பட்டை நாட்களில் முதல்
முடறயாக ஞாநிடயச் சேநதி்தஜதன்.
அன்றலிருநது நட்ப் நீண்டு வதாடைர்நதது.

இலக்கிய்தடதயும
இலக்கியவாதிகடளயும ஜநசி்ததவர்
ஞாநி. தன்னுடடைய ஜநசே்தடத
இதழியலுக்கும கடை்ததியவர்.
தமிழில் வவகுஜனப் ப்ததிரிடக
உலக்ததுக்கும இலக்கிய உலக்ததுக்கும
இணேக்கம இல்லாத காலகட்டைம ஒன்றம
இருநதது. வசோல்லப்ஜபானால், தமிிழ
வவகுஜன இதழியலின் சிக்குப்பிடி்தத
சில மதிப்படுகடள உடடைப்பதில் நவீன
இலக்கியம முக்கியப்
பங்காற்றயிருக்கிறது. விடளவாக,
இருதரப்ப்களுக்கு இடடையிலும ஒரு
பனப் ஜபார் நிலவிய காலமும இருநதது.
அநதக் காலகட்டை்ததில்
இலக்கியவாதிகளின் தரப்ப்
நியாய்தடதயும அவர்கள் முன்டவ்தத
விமர்சேனங்கடளயும வவகுஜன

இதழியலில் ஆக்கபூர்வமாக
அணகியவர்களில் முக்கியமானவர்
ஞாநி.

இலக்கிய உலஜகாடு அவருக்கிருநத
உறவின் குறயீடைாக
அஜசோகமி்ததிரனுடைனான அவருடடைய
உறடவக் குறப்பிடைலாம.
அஜசோகமி்ததிரன் மது ஞாநிக்கு்த தனப்
பிரியம உண்டு. இருவர் இடடைஜய
ஆழமான நட்ப் உண்டு. ஞாநியின் நாடைகக்
குழுவில் அஜசோகமி்ததிரன் இடணேநது
நடி்ததிருக்கிறார். அஜசோகமி்ததிரனன்
மடறவுக்குப் பின் அவர் வபயரில்
சிறகடதப் ஜபாட்டி நடை்ததி விருதுகள்
வழங்கினார்.

தமிிழ இலக்கிய்ததின் முக்கியமான
படடைப்பாளிகள் பலருடைன் வநருக்கமான
நட்ப் வகாண்டிருநதார் ஞாநி.
தன்னுடடைய வீட்டில் ‘ஜகணிே என்ற
இலக்கியச் சேநதிப்ப் நிகிழச்சிடய்த
வதாடைங்கியவர், அதன் முதல் நிகிழவில்
உடரயாற்ற என்டன அடழ்ததார்.
நூற்றக்கும ஜமற்பட்டை கூட்டைங்கடள
நடை்ததினார். எப்ஜபாதும தன்டனச்
சுற்றலும இடளஞர்கடளக்
வகாண்டிருக்கும ஞாநி, அவர்களிடை்ததில்
சேமூகப் பிரச்சிடனகள், அரசியடலக்
கடை்ததுவதில் வகாண்டிருநத அக்கடறடய
இலக்கிய்தடதக் கடை்ததுவதிலும
வகாண்டிருநதார். ஒருவித்ததில் தமிிழ
இலக்கிய்ததுக்கும இதழியலுக்கும
இடடையில் ஒரு பாலமாகச்
வசேயல்பட்டைார்!

எழு்ததாளர் எஸ.ராமகிருஷ்ணேன்,
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நமபிக்டகடய விடத்தத
நாடைகக்காரன்! - எஸ.ராமாநுஜம

தமிிழ நவீன நாடைகப் ஜபாக்கு இரண்டு
ப்ள்ளிகளிலிருநது வதாடைங்குவதாக
முன்டவக்க முடியும. ஒன்ற, காநதி கிராம
பல்கடலக்கழக்ததில் பன்ஸ வகளல்
நடை்ததிய நாடைகப் பட்டைடற. மற்வறான்ற,
வசேன்டனயில் பாதல் சேர்க்கார் நடை்ததிய

நாடைகப் பட்டைடற. ஞாநி இரண்டைாவது
ஜபாக்டக்த வதாடைங்கியவர்.
பாதல் சேர்க்காரின் நாடைகப் பாணி, இங்கு
தமிழில் ஒருவித வீதி நாடைகமாக
உருக்வகாண்டைது. ஞாநி வதாடைங்கிய
‘பரீக்ஷாே அ வப்ஜபாடதய அரசியல்
மற்றம சேமூக நிகிழவுகள் குற்தது ஒரு
மாற்றப் பார்டவடய அல்லது
விமர்சேன்தடத முன்டவக்கும ஒரு
வடிவமாக அதடன முன்டவ்ததது.
எனக்கு ஞாநிஜயாடு வதாடைர்ப்
ஏற்பட்டைஜபாது ‘பரீக்ஷாேவின் முதல்
கட்டைம முடிவுற்றருநதது என்ற
வசோல்லலாம. அவருடைன் பங்காற்றய
அனுபவ்ததிலிருநது வசோல்வவதன்றால்,
ஒரு ப்ததிரிடகயாளராக அவர், அதன்
நீட்சியாகஜவ நாடைக்தடதப் பார்்ததார்
என்ஜற நான் ப்ரிநதுவகாள்கிஜறன். இநதப்

பார்டவ எனக்கு ஏற்ப்டடையது அல்ல
என்றாலும, அவருடைன் இடணேநது
பணியாற்றவதில் எ்ததடகய
சிக்கல்களும ஜதான்றயதில்டல.
ஞாநி எழுதிய ‘பலூன்ே நாடைகம மற்றம
பாதல் சேர்க்காரின் நாடைக்தடத்த தழுவிய
‘பாலு ஏன் தற்வகாடல
வசேயதுவகாண்டைான்?ே நாடைக்ததிலும
நடி்தத அனுபவம எனக்கு உண்டு.

சில ஆண்டுகளுக்கு முன் நான்கு நாடைகக்
குழுக்கடள இடணே்தது ‘ஜகாலமே
அடமப்டப்த வதாடைங்கினார். ஒ வவாரு
வாரமும வியாழனன்ற ஒரு வருடை்ததுக்கு
நாடைகம நடை்ததுவது என்ற திட்டை்தடத
முன்டவ்ததார். ‘பரீக்ஷாே, ‘ஆடுகளமே,
‘ஐக்யாே, ‘யவனகாே ஆகியடவ நான்கு

நாடைகக் குழுக்கள். சுழற்சியில் நான்கு
வாரங்களுக்கு ஒரு ப்து நாடைக்தடத
நிகிழ்தத ஜவண்டும. ஆனால், முதல்
சுற்றக்குப் பின் ‘பரீக்ஷாேடவ்த தவிர பிற
மூன்ற நாடைகக் குழுக்களால் அதில்
வதாடைர்நது பங்காற்ற முடியவில்டல.
ஆனாலும, ஞாநி திட்டைமிட்டைதுஜபால்
ஒரு வருடைம நடை்ததிக் காட்டினார்.
நாடைகம நடை்ததுவதில் அவருக்கு இருநத
அக்கடறடய, ஆர்வ்தடத நாம ஒதுக்கி்த
தள்ளஜவ முடியாது. என்டனயும
என்னுடடைய ‘ஆடுகளமே நாடைகக் குழு
நண்பர்கடளயும அவர் அடடையாளம
கண்டு ஊக்குவி்ததது அவரது
அடிப்படடையான பலம. அவடரச்
சுற்றயிருநத இடளஞர்களுக்கு
எப்ஜபாதும வபரு்தத நமபிக்டகடயக்
வகாடு்ததுக்வகாண்ஜடை இருநதார். அநத

நமபிக்டகடய நாங்களும வபற்ஜறாம.
ஒ வவாரு நிகிழவிலும ‘நாங்கள்
வவல்லுஜவாமே பாடைடல ஞாநி
பாடுவார். நான் அடதப் பல முடற
வராமான்டிக் சிநதடன என்ற நிடன்ததது
உண்டு. ஆனால், இநத நமபிக்டகதான்
ஞாநி. இடத்ததான் அவர் மடறநத அன்ற
அவடரச் சூிழநது நின்றருநத
இடளஞர்கள் கூட்டைம எனக்குச் வசோன்ன
வசேயதியாக இருநதது.
- எஸ.ராமாநுஜம,
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ஞாநி: ஒரு தடலமுடறயின்
மனசோட்சி! - பாஸகர் சேக்தி

ஒ வவாரு மரணேமும சிலடர
உடடைக்கிறது. சிலடர அநாடத
ஆக்குகிறது. சிலடர வவறடமக்குள்
தள்ளுகிறது. ஆனால் ஞாநியின் மரணேம,
அவரது உறவுகள், நட்ப் வட்டைம
மட்டுமல்லாது நமது சேமூக கலாச்சோர
ஊடைக வவளியிலும ஒரு வபரும
சூனய்தடத உருவாக்கிவிட்டுப்
ஜபாயவிட்டைதாக உணேர்கிஜறன்.
எழுபதுகளில் இடளஞனாக ப்ததிரிடக
உலகில் நுடழநத ஞாநி

ப்ததிரிடகயாளராக, நாடைகக் கடலஞராக,
ஆவணேப்படை இயக்குநராக, சேமூக
விமர்சேகராகப் பல்ஜவற துடறகளில் தன்
பாதிப்டபச் வசேலு்ததியிருக்கிறார். அவர்
இயங்கிய அடன்தது்த தளங்களிலும தன்
கூர்டமயான அவதானப்பாலும
ஜநர்டமயான விமர்சேனங்களாலும
தன்தது நின்றவர் ஞாநி. சேமூக்ததில்
நிகழும எநத ஒரு விஷய்ததிலும
சேமூக்ததில் இயல்பாக எழும வபாதுக்
கரு்ததுக்கு அப்பாற்பட்டு, அநத விஷய்த
தின் நுட்பமான அடுக்குகடளக்
கவன்தது, எளிய வமாழியில் கச்சிதமாக
வவளிப்படு்ததியது ஞாநியின் ஜபனா.
‘தினமணிே, ‘ஜூனயர் விகடைன்ே,
‘ஜூனயர் ஜபாஸட்ே, ‘அடலகள்ே,
‘தீமதரிகிடைே, ‘டி.வி. உலகமே, ‘சுட்டி
விகடைன்ே, ‘விண் நாயகன்ே என்ற எ்ததடன
இதிழகள்! எ்ததடன கட்டுடரகள்!

எ்ததடன விவாதங்கள்! கிட்டை்ததட்டை 45
ஆண்டுகளாக ஞாநியின் மனவமங்கும
தமிழக்ததின் நிகிழவுகள் சுற்றச்
சுழன்றவகாண்டிருக்க... அவர் ஓயாது
எழுதிக்வகாண்டும ஜபசிக்வகாண்டும
இருநதார்.

ஞாநி தனயாக இருக்கும ஜநரம மிகவும
குடறவு. எப்ஜபாதும நாலு ஜபர் அல்லது
அதற்கும ஜமற்பட்ஜடைாருடைன்
உடரயாடிக்வகாண்ஜடை இருநத மனதர்.
“என்னால அரட்டடை அடிக்காம இருக்க
முடியாது பாஸ” என்பார். அரட்டடை
என்றால் வவற்ற அரட்டடை அல்ல. சேமூக
விஷயங்கஜள அதில் பிரதானமாக
இருக்கும. சேமூகம குற்ததும அதன்
பிரச்சிடனகள் குற்ததும வபரும கவடல
அவருக்கு இருநதது. அ வித்ததில்

தன்டன சேமூக்ததுக்கு முழுடமயாக
ஒப்ப்க்வகாடு்தத ஒரு மனதராக ஞாநி
இருநதார்.
நான் பழக்த துவங்கிய காலம வதாட்டு
அவருக்கு உடைல் உபாடதகள்
இருநதுவகாண்ஜடை இருநதன. ஆனால்,
தன் கால்ததுடைன் இநத உலகுடைனும
சேமூக்ததுடைனுமான உறவு முடிநதுவிடும
என்ற அவர் எண்ணியஜத இல்டல.
இநதச் சேமூகம எனக்குப் பிறகும அல்லது
எனக்குப் பிறகாவது நன்றாக இருக்க
ஜவண்டும. அதற்கு என்னாலான
ஜவடலடய நான் வசேயஜத ஆக ஜவண்டும
என்ற எப்ஜபாதும
நிடன்ததுக்வகாண்டிருநதார்.
ஞாநிடயக் கரு்ததுரீதியாக
விமர்சிப்பவர்களும, எதிர் நிடலயில்
இருப்பவர்களுமகூடை ஞாநியின்

ஜநர்டமடயயும அவரது சேமரசேமற்ற
ஜபாக்டகயும வியப்பார்கள். இநத
சேமரசேமற்ற ஜபாக்கு உங்களுக்கு எப்படி
வநதது என்ற ஜகட்டைஜபாது, அவர்
மூன்ற ஜபடரக் குறப்பிட்டைார். ஒருவர்
அவரது தநடத, இரண்டைாமவர் பாரதியார்,
மூன்றாமவர் வபரியார்.

அடிப்படடை ஜநர்டமடய்த தன்
தநடதயிடைமும, வாிழவின் பல
ஜகள்விகளுக்கான விடடைடய
பாரதியிடைமும, வபாது வாிழவில் ஒருவர்
எப்படி அர்ப்பணிப்ப்டைன் இயங்க
ஜவண்டும என்படத வபரியாரிடைமும
எடு்ததுக் வகாண்டைதாகச் வசோன்னார்.
அபூர்வமாக அவரிடைம வதன்படும மன
வநகிிழச்சியுடைன் அவர் வசோன்னது இது,

“வதாண்ணூற வயடசேக் கடைநத பிறகும
மூ்ததிரச் சேட்டிடய்த தூக்கிட்டு
ஜமடடையில ஜபசினாஜர வபரியார்!
அவஜராடை ஒப்பிடுமஜபாது நாம வசேயயற
ஜவடலவயல்லாம ஒண்ணஜமயில்டல
பாஸ” என்பார்.
தனது சேமரசேமற்ற ஜபாக்கினால் ஞாநி
நிடறய இழநதிருக்கிறார். தமிழுக்கு
இடணேயாக ஆங்கில்ததில் எழுதவும,
உடரயாடைவும ப்லடம வபற்றவர் ஞாநி.
ஆங்கிலப் ப்ததிரிடககளில் வபரும
வபாறப்ப்ம, பணேமும ஈட்டியிருக்க
முடியும என்றாலும, வாிழவில் தான்
ஏற்றக்வகாண்டை விழுமியங்கடளச்
சேமரசேம வசேயவடத ஒருஜபாதும தன்
மனம ஏற்காவதன்றம வசோல்லி அதன்படி
வாிழநது முடி்ததுவிட்டைார். ஒருஜபாதும
அவர் பணே்தடதப் வபரிதாக

எண்ணியதில்டல.
அப்ஜபாது ‘தினமணிேயில் மனதன்
பதில்கள் எழுதிக்வகாண்டிருநதார் ஞாநி.
சில காரணேங்களால் அது நின்றஜபானது.
எழுதிஜய ஆக ஜவண்டும; ஆனால் அவர்
எழுதுபடவ அப்படிஜய வவளிவர எநதப்
ப்ததிரிடகயிலும இடைமில்டல என்ற
சூழலில், ஏற்வகனஜவ நடை்ததி
நின்றஜபாயிருநத ‘தீமதரிகிடைே இதடழ
மறபடி வகாண்டுவருவவதன்ற
முடிவவடு்ததார். ‘இதழின்
வபாறப்பாசிரியராக நீங்கள் இருங்கள்ே
என்ற வசோன்னார். ‘தீமதரிகிடைே இதடழ
ஜநரடியாக சேநதா வசூலி்தது, அநதப்
பணே்ததில் ப்ததிரிடகடய நடை்ததிஜனாம.
டகக் காசு வசேலவு ஆனஜத தவிர,
லாபமில்டல; நட்டைமதான். ஆனால் ஞாநி
வவகு மகிிழச்சியுடைன் பார்்ததுப் பார்்தது

ஒ வவாரு இதடழயும வகாண்டுவநதார்.
ஞாநியுடைன் இதிழ தயாரிப்பில் ஈடுபட்டை
அநத நாட்களில்தான் ஞாநியின் பன்முக்த
திறடமடய உடைனருநது பார்க்க
வாய்ததது. விஷயங்கடள்த
ஜதர்நவதடுப்பது. அதடன விவாதி்தது
இறதிவசேயவது, ஜல அவுட் வசேயவது
எல்லாம அவஜர வசேயவார். ஞாநியின்
எழு்ததுரு தன்ததுவமானது. ‘பரீக்ஷாே
நாடைகங்களுக்கு ஜபாஸடைர் டிடஸன்
வசேயத காலங்களில் அநத எழு்ததுருடவ
உருவாக்கியதாகச் வசோன்னார். அநத
எழு்ததுருக்கள் ஜபான்றஜத ஞாநி வடரநத
பாரதியின் உருவமும. கறப்ப்
வவள்டளயில் ப்ருவம, கண்கள் மடசே
இவற்டற டவ்தஜத பாரதிடய நம கண்
முன்ஜன நிற்ததும அநத பாரதி ஓவியம,
ஞாநியின் முக்கியமான பங்களிப்ப். அது

இப்ஜபாது பல்ஜவற இடைங்களில்
பயன்படு்ததப்படுகிறது.
சில ஆண்டுகள் வவளிவநத ‘தீமதரிகிடைே
இதடழ மண்டும நிற்ததும சூழல்
உருவானது. அதன் பின் அவருடடைய ‘ஓ
பக்கங்கள்ே ப்ததி ‘இநதியா டுஜடைே, பின்
‘ஆனநத விகடைன்ே, ‘குமுதமே, ‘கல்கிே
என்ற மாறமாற வதாடைர்நதது.
எப்ஜபாதும கடுடமயாக உடழ்ததார்.
அவர் ஜவக்ததுக்கு அவரது உடைலால்
ஈடுவகாடுக்க முடியவில்டல.
என்னடைம ஒருமுடற அவர் வசோன்னார்.
“டபபிள்ல ஒரு ஜஸயிங்க் இருக்கு பாஸ,
‘தி ஸபிரிட் இஸ வில்லிங்; பட் தி
ஃப்வளஷ் இஸ வீக்ே (the spirit is willing but
the flesh is weak). சிறநீரகம
பாதிக்கப்பட்டிருநத ஞாநி, சேமப காலமாக

எழுதுவதற்குச் சிரமப்பட்டைார். ஆனாலும,
குரல்வகாடுக்க ஜவண்டிய
விஷயங்களுக்குக் கட்டைாயம வகாடு்ததாக
ஜவண்டும என்ற நிடன்ததார்.
விடளவாக, ‘ஓ பக்கங்கள்ே யூடியூப்
ஜசேனடலக் கடைநத வாரம வதாடைங்கியவர்
ரஜினயின் அரசியல், ஜபாக்குவர்தது்த
வதாழிலாளர் ஜபாராட்டைம என்ற நடைப்ப்
விஷயங்கள் குற்தது்த தனது
கரு்ததுகடளப் பகிர ஆரமபி்ததார்.
வபாங்கல் தினம. அன்றம தனது உடைல்
நல்தடதப் வபாருட்படு்ததாமல்
வசேன்டன வநத ஜமதா பட்கடர ஒரு
ஜபட்டி எடு்ததார். அன்டறய இரவு தன்
யூட்யூப் ஜசேனலுக்காக டவரமு்தது
ஆண்டைாள் சேர்ச்டசே குற்தத தன் கரு்தடத
ஒளிப்பதிவுவசேயதார்.

அடு்தத இரண்டு மணி ஜநர்ததில் அவரது
உடைல் தனது ஓயாத இயக்க்தடத
நிற்ததிக்வகாண்டைது. தன் மனதுக்குச் சேரி
என்ற பட்டைடத எவர் வரினும நில்ஜலன்..
அஞ்ஜசேன் என்ற ஓங்கி ஒலி்தத ஒரு
தடலமுடற மனசோட்சியின் குரல் காற்றல்
கலநதுவிட்டைது!
- பாஸகர் சேக்தி,
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வநட்டிசேன் ஜநாட்ஸ: ஞாநி மடறவு
- ஓர் எழுதுஜகாலில் டம தீர்நதது

ப்ததிரிடகயாளரும, எழு்ததாளரும,
அரசியல் விமர்சேகருமான ஞாநி சேங்கரன்
இன்ற (ஜனவரி 15) அதிகாடல
காலமானார். ஞானயின்
மடறடவயடு்தது சேமூக வடலதளங்களில்
அவடர பற்ற வநட்டிசேன்கள் பதிவிட்டு
வருகின்றன அவற்றன் வதாகுப்ப்
இன்டறய வநட்டிசேன் ஜநாட்ஸஸல்....
Gopal Narayanan
வசேன்ற வாருங்கள் #ஞாநி! ஆற்றய
ஜசேடவ அளப்வபரிது!

Adhi.suresh
ஜதாழர் #ஞாநி யின் மடறவால்
"வபாங்கல்" விழா எடுக்க மனம
இல்டல..
குட்டி டபயன் :)
ஒரு சிலர் இறநததுக்கு அப்ப்றமா்ததான்
அவர்கடளப்ப்ததி நிடறய ஜபசுறாங்க.
இ்ததடன நாளா டிஎல்ல இவடரப்ப்ததி
படிக்கக் காணோதது ஜவதடனஜய!
#GnaniSankaran #ஞான #RIPGnani

Nellaiseemai
#ஞாநி இடளஞர்களுக்கு அறவுடர.
திறடமடய வளர்்ததுக்வகாள்வடத விடை

நல்லவனாக இருப்பஜத முக்கியம.
நல்லவன் திறடமகடள எப்ஜபாது
ஜவண்டுமானாலும
வளர்்ததுக்வகாள்ளலாம.
திறடமயான வகட்டைவன் நல்லவனாக
மாறஜவ முடியாது என்படத அரசியலில்
பார்்தது வருகிஜறாம.
Asha Srinivasan
அ்ததடன வாரப் ப்ததிரிடககளும
முதலில் வாவா என அடழ்தது அவர்
துணிநது அரசியல்வாதிகடளச் சோடியதும
விரட்டிவிட்டு _அஜநகமாக சிலடர்ததவிர
எல்லா ப்ததிரிடககளுஜம இடத வசேயதது.
Gnanakuthu
சினமா வசேயதிகள்,சுஜாதா,ஹொய

மதனுக்குக்கா விகடைன்
வாசி்ததுக்வகாண்டிருநத காலமது.. ஒ
பக்கங்களில் முதல் பகுதி வநதது மனத
மலங்கடள மனதஜன அள்ளும
முடறடய சோடி எழுதியிரு்ததார் பின் ஒ
பக்கங்களுக்குக்கா விகடைன் படிக்க
ஜநர்நதது அன்ற முதல் #ஞாநி பால்
ஈர்ப்ப் வகாண்டைவன் நான்.
ஒருமுடற கூடை ப்ததிரிடகயாளர் சேநதிப்ப்
வசேயயாத பிரதமடர ப்ததிரிடகயின் பவள
விழாவுக்கு அடழப்பது இன்டறய மடியா
உலக்ததின் அறம எப்படிப்பட்டைது
என்படதஜய காட்டுகிறது - #ஞாநி
MD SHA
2014 NDTV விவாத்ததில் பங்ஜகற்பாளர்
ஒருவர் ஆங்கிலம வதரிநதிருநதும
டநதியில் ஜபசிக் வகாண்டிருக்க உடைஜன

ஞாநி தமிழில் ஜபசி பதிலடி வகாடுப்பார்.
இது எனக்கு மிகவும பிடி்தத விவாதம.
அமப்லி
ஓர் எழுதுஜகாலில் டம தீர்நதது #ஞாநி
Jenish
40+ ஆண்டுகள் பணி.எழு்ததுலகின்
ஜபரிழப்ப்.திரு.#ஞாநி அவர்களது
மடறவிற்கு ஆிழநத இரங்கல்
தமிழன்டைா
எழு்ததாளர் சேஜகாதரர் ஞான அவர்கள்
காலமானது ஈடுவசேயயமுடியாத
ஜபரிழப்ப் சோர்நஜதார் அடனவருக்கும
ஆிழநத அனுதாபங்கள்
படை்ததில் அவரது கடடைசி முகநூல் பதிவு,
யாடர அமபலப்படு்தத ஜவண்டும என

அவர் எண்ணினாஜரா அது
நடைநஜதரட்டும
சிநதடனவாதி
சிநதடனயாளர்கள் ஜாதியில்
தனக்வகன்ற தனவயாருவராக வாிழநத
மாவபரும சிநதடனவாதி
#ஞாநி இன்ற மடறநதார்
என்றம அவரது சிநதடனகளில்
வாிழவாங்கு வாிழவார்
சேரவணேன்
#RIPGnani நி-க்கும, ன-க்கும வி்ததியாசேம
வதரியாதவர்கள் அஞ்சேலிஜய வசேயய
ஜவண்டைாம. #ஞாநி
Rathinavel Rajan S

ஞான்தஜதாடும
நிதர்சேன்தஜதாடும
படடை்ததவன் நீ!!
Ashokkumar
மூ்தத ப்ததிரிக்டகயாளர் மற்றம
எழு்ததாளர் #ஞாநி அவர்கள் காலமானார்
#ஞாநி அவர்களின் விருப்ப்ததின்படி
அவரது உடைல் மரு்ததுவ கல்லூரிக்கு
தானமாக வழங்கப்படை உள்ளது
#RIPGnaniSir
Naren
அறநதும அறயாமலும, ஓ ஜபாடு மூலம
எங்கள் வவகுஜன்த தடலமுடறடய
வபரிதும பாதி்ததவர்.
‘ஜநாட்டைாே, ‘குட் டைச்ே வசோற்கடள

ப்ழக்க்ததில் விட்டைவர். ஜகாடவ
சேநதிப்பில் அவரின் அடி்தவதாண்டடை
ஜபச்சிற்கு முன் வரிடசேயில்
இடளஞவனாருவன் வதாடடை தட்டி
வபாங்கிக் வகாண்டிருநதடத என்றம
மறஜவன் #ஞாநி
/ யதார்்ததவாதி //
குதூகலக் வகாண்டைாட்டைங்களின் நடுஜவ...
ஒரு இலக்கியச் சூரியனன்
அஸதமன்தடத அறய்த தவறவிட்ஜடைாம
உண்டமயில் தவறவிட்ஜடைாம வநஞ்சுயர்நத இலக்கிய்தடத!
RJ Rofina Subash
வாிழக்டகயில் எல்லாஜம பழக்க்ததில்
வருவதுதான்.

#ஞாநி
இமரான்
முற்ஜபாக்கு சிநதடனயாளர்,
மது மற்றம மதவவறயர்களின்
எதிர்ப்பாளர்,
ஜதாழர் #ஞாநி அவர்களின் இழப்ப்,
பாசிசே எதிர்ப்ப்ப் ஜபாராளிகளுக்கு
ஜபரிழப்ப்.
Perur Hariharan
#ஞாநி என்னும #எழுதுஜகால் இன
எழுதாது....
ஞாநி என்னும #ஆணி்ததரமான_குரல்
ஒலிக்காது...

ராஜஜமாகன்..!
ஜநர்டமயான ஜபாலீஸகாரனுக்கு எப்படி
அடிக்கடி இடைமாறதால் கிடடைக்குஜமா
அப்படிஜய ஞாநிக்கும நடைக்கும
எநத ப்ததிரிடககளிலும நிரநதரமாக
எழுதியில்டல
#ஞாநி
KOLAPPA THANDESH
அநத கால்ததில் #ஞாநி யின் அநத
வமாழிவபயர்ப்ப் அ்ததடன அட்சேர
சு்ததமாக இருநதது.அடனவரின்
பாராட்டடையும வபற்றது.
#ஞாநிக்கு_அஞ்சேலி
இடை ஒதுக்கீடு பற்றய என் தவறான

பார்டவடய ஒஜர கட்டுடரயால்
மாற்றயவர். பிறப்பால் பார்ப்பனர்;
ஆனால் வாிழவால் தமிழர்! எழு்ததால்
மட்டுமின்ற சேமூக மாற்ற்ததுக்காகக் களப்
பணியும ஆற்றய வசேயல்பாட்டைாளர்! என்
மானசீக ஆசோன்களில் ஒருவரான #ஞாநி
அவர்களுக்குக் கண்ணீர் வழியும தமிிழ
வணேக்கம!
வகாள்ளிடை்ததான்
வகாண்டை வகாள்டகயில் ஜநர்டமயானவர்
ஒரு ப்ள்ளயில் #மரு_அன்ப்மணியின்
நிர்வாக திறடமடய பாராட்டி
தமிழக்தடத ஆளும தகுதிபடடை்ததவர்
என்ற பாராட்டிய ப்ததிரிக்டகயாளர்
#ஞாநி காலமானார்..
ப்ன்னடக மன்னன்

இலக்கியப்ப்ள்ளிகளில்
ஒரு ப்ள்ளி தன்டன விலக்கிக்வகாண்டைது
உயர்குல பிறப்பிலும
நடுநிடலப்ப்ள்ளி வீிழநதது
இலக்குகள் மாறனாலும
உனது இலக்கியம நிற்கும
மடறவின் பிரிஜவா
மனதுக்கு வசோல்வலான்னா வரு்ததம....
#ஞாநி
ravithambi ponnan
இருப்பிடைமற்ற அடலநது திரிநதவனுக்கு
17/2 பட்டைர்ஸ காலனயில் இருக்க இடைம
வகாடு்தது ஜசோறூட்டி என் இளம பருவ

சிநதடன ஜபாக்டக சீராக்கி
வளர்்தவதடு்தததில் #ஞாநி நட்ப்மானார்
என்படத விடை ஞான்த தநடத
யுமானார்.சேமரசேமற்ற வாிழநது
சேமரசேமற்ற மடறநத #ஞாநி மறக்க
முடியா #மாமனதர் என் வாிழவில்.
Nirmal Selvaraj
அசோ்ததிய குணேநலன் மற்றம கூர்மயான
பார்டவ வகாண்டை ஒரு சிறநத மனதர்
வநருங்கி பழக வில்டல ப்்ததக
கண்காட்சி கால்ததில் ஜபசியது உண்டு
அவரின் படடைப்ப் கடள தாண்டி ஏதும
இல்டல...... இடலபருங்கள் ஐயா...
#ஞாநி .....
Ram Moorthi
உங்களில் எ்ததடன ஜபர் டிவி

பார்ப்பர்கள்?
அடனவரும டககடள உயர்்ததிஜனாம
உங்களில் எ்ததடன ஜபர் நாளிதிழ
படிப்பர்கள்?
அரங்கஜம அடமதியாய இருநதது..
கல்லூரியில் முதலாமாண்டு படிக்கும
வபாழுது ஜதசிய மாணேவர் இயக்க்ததின்
பயிற்சி வகுப்ப் நடடைவபற்றஜபாது
ப்ததிரிக்டகயாளர் ஞாநி அவர் ஜகட்டை
முதல் இரண்டு ஜகள்விகள் இது..
#இதயஅஞ்சேலி #ஞாநி
Raj Sekar
சேமரசேம வசேயது வகாள்ளாத மனதர்

#ஓ........#ஞாநி........
Navratnam Paraneetharan
விவாதஜமடடைகளில் அடிக்கடி
காணேலாம, ஓ பக்கங்களில் தன்டன
வவளிக்காட்டியவர், கடைநத வாரமகூடை
டவரமு்ததுவின் ஆண்டைாள் விவகார
விவாதஜமடடையில் தன் முகம
காட்டியவர்.
ஆிழநத அனுதாபங்கள்.
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இநத ப்்ததகக் கண்காட்சியில்
உங்கடளப் பார்க்க முடியவில்டலஜய
ஞாநி! - விடனயூக்கி வசேல்வா

ஒ வவாரு ஆண்டு ப்்ததகக்
காட்சியின்ஜபாதும அவரது அலாதியான
ப்ன்சிரிப்ப்ம டககுலுக்கல்களும நிச்சேயம
பலருக்கும பரிச்சேயமான ஒன்ற.
வசேன்டனயில் ஞாநியில்லாத ப்்ததகக்
காட்சிகடள விரல்விட்டு
எண்ணிவிடைலாம. அதில் முக்கியமானது
அவரது மகன் திடரப்படைக் கல்விக்காக
இரண்டு ஆண்டுகள் முமடபயில்
குடிஜயறயது.
இநதப் ப்்ததகக் காட்சிக்குக் கூடை அவர்

வநதிருக்கிறார். ஆனால் நான் வசேன்ற
ஜநரங்களில் அவர்
காணேக்கிடடைக்கவில்டல.
வசேன்ற இரண்டு ஆண்டுகளில் சேற்ஜற
தளர்ச்சியுற்ற நிடலயில்கூடை (ஆமஆ்தமி
சோர்பாக அவர் எதிர்வகாண்டை ஆலநதூர்
சேட்டைப்ஜபரடவ வதாகுதி தநத ஜதர்தல்
ஜதால்வியின் தளர்ச்சியல்ல) ப்்ததகக்
கண்காட்சிக்கு வநது எல்ஜலாரிடைமும
அளவலாவியது நிடனவின் சோளரங்களில்
வமல்லிய காற்றாக
வீசிக்வகாண்டிருக்கிறது.
உண்டமயில் இநதப் ப்்ததகக் காட்சிடய
எதிர்வகாள்ளும எனது எதிர்பார்ப்பில்
அவரது ப்ன்னடகயும
இடைமவபற்றருநதது. ஆனால் அது இநத
முடற மிஸஸங்!

முதல்முதலில் காயிஜத மில்ல்த ப்்ததகக்
காட்சியில் அவடரப் பார்்ததது
நிடனவுக்கு வருகிறது. கல்லூரியில்
பிரமாண்டைமான வளாக்ததில் ப்்ததகக்
காட்சிக்கு வவளிஜய பரநதுவிரிநத
ப்ல்வவளியில் அமர்நதிருநதார்.
அதற்குமுன் என்டன அவருக்கு்த
வதரியாது. நானாக வசேன்ற அறமுகம
வசேயதுவகாண்ஜடைன்.
என்டன அறமுகப்படு்ததிக்வகாண்டு
அவர் எதிஜர அமர்நது அவரது பல்ஜவற
பங்களிப்ப்கள் குற்தது ஜபசே்த
வதாடைங்கிஜனன். அச்சேமயம அவர் பிரபல
வாரஇதிழ குடுமப்ததிலிருநது வவளிவர்த
வதாடைங்கிய சிறவர் இதிழ ஒன்றக்கு
ஆசிரியர் வபாறப்டப ஏற்றருநதார்.

''தாங்கள் வபாறப்ஜபற்றருக்கும சிறவர்
இதிழ நன்றாக உள்ளது. அஜத சேமயம
அதன் தடலயங்க்ததில் காஷ்மர்
பிரச்சேடனடய எழுதிஉள்்ளர்கஜள...
குழநடதகள் உலக்தஜதாடு அடத
சேமபநதப்படு்ததுவது சேரிதானா?'' என்ற
ஜகட்ஜடைன்.
''இன்றள்ள குழநடதகடள என்ன
நிடன்ததுவிட்டீர்கள்? அவர்களுக்கு்த
வதரிநத உலகங்கள்கூடை உங்களுக்கு்த
வதரியாது என்பது உங்களுக்கு்த
வதரியுமா?'' என்ற திருப்பிக் ஜகட்டைார்.
ஒருகணேம வசேயவதறயாது விழி்தஜதன்.
அவர் கூறயதுதான் எ வளவுவபரிய
உண்டம. குழநடதகள் சோர்நத ப்ரிதலின்
ஜவற பக்கங்களும கிடளவிடை்த
வதாடைங்கியது
அநதநிமிடை்ததிலிருநதுதான்.

எல்லா ப்ததிரிடகயாளர்களும
இப்படிவயல்லாம யாரிடைம
ஜவண்டுமானாலும எடதப் பற்ற
ஜவண்டுமானாலும பகிர்நதுவகாள்ள
ஞாநி அளவுக்கு இடைமதருவார்களா
என்பது ஜகள்விக்குறதான்.
ஒரு திறநத ப்்ததகமாக அவர் இருநதார்.
வசேன்டன்த வதாடலக்காட்சியில் ஞாநி
நிடறய தரமான வதாடைர்கடள்த
தயாரி்ததார். அதில் குறப்பிடை்ததகுநதது
நான்டகநது வாரங்கஜள வநத அவஜர
இயக்கி நடி்தத வபரியார் குற்தத வதாடைர்.
பின்னர் அது பிலிமஜசேமபரிலும
திடரயிடைப்பட்டு சேமூக ஆர்வலர்கள்
சிநதடனயாளர்கள் பலரது
பாராட்டடையும வபற்றது.
நீங்கள் சிறகடதகள்தாஜன எழுதறீங்க...
நான் வதாடைர்கடத எழுத

ஆரமபிச்சிட்ஜடைன் பா்ததீங்களா என்ற
விடளயாட்டைாக அநதஜநர்ததின்
தருணே்ததின் மகிிழச்சிடயக்கூட்டை அவர்
ஒருமுடற ஜகட்டைார். அவர் எழுதிய
தவிப்ப் வதாடைர்கடத குற்தது எனக்கு
வபரிய அபிப்பிராயங்கள் இல்டல என்ற
சேட்வடைன்ற கூறவிட்ஜடைன்.
ஹொஹொஹொ.... என்ற விழுநதுவிழுநது
சிரி்ததார். அது உங்களுடடைய
அபிப்பிராயம என்றார்.
அவரிடைம இருநது நான்
கற்றக்வகாண்டைது... விமர்சேன்தடதயும
பாராட்டடையும சேமப்ள்ளியில் அணகும
வபருநதன்டம.
இது எப்படி எனக்கு்த வதரிநதது என்றால்
அடு்தத மாதஜம அவர் ஆசிரியர்
வபாறப்ஜபற்ற நடை்ததிவநத ‘தீமதரிகிடைே
இதழில் நான் எழுதிய எனது

முக்கியமான கடதகளில் ஒன்றான
'இன்னுவமாரு கணேக்கு' எனும சிறடத
வவளிவநதிருநதது.
ஜமற்க்ததிய படடைப்பாளிகளின்
நாடைகங்கடள இன்ற கல்லூரி
வளாகமாக்த திகழும சே்தயா ஸ்டிஜயா
தளங்களில் அரங்ஜகற்றனார். ஒ வவாரு
நாடைக்ததிற்கும பார்டவயாளனாக
வசேன்ற நாடைக முடிவின்ஜபாது அவடர
சேநதி்தது அவரது நடிப்ப், இயக்கம குற்தது
பாராட்டிப் ஜபசிஜனன்.
அவர் வடரநத இலகுவான ஓவியங்களும
எளிதான வசோற்களும ஜநரடியான
வசோல்முடறகளும அவரது ப்ததிரிடக
பயணே்ததின் பாடதடய சோதடனயாக
மாற்ற்ததநதன.
ஒரு நல்ல ஜநர்டமயான

ப்ததிரிடகயாளருக்கு இருக்க ஜவண்டிய
குணேநலன்கள் அடன்ததும ஞாநியிடைம
இடைமவபற்றருநததுதான் அவரது
ப்ததிரிடகப் பயணே வவற்றயின்
அடிநாதம என்ற வசோல்ல்த
ஜதான்றகிறது.
ஒருமுடற கடைற்கடரயிலிருநது கண்ணேகி
சிடலடய வஜயலலிதா அரசு அகற்றயது
குற்தது ஞாநி அடத அகற்றயது
தவறல்டல என்ற ப்ததிரிடகயில்
எழுதியிருநதார்.
ஜதவஜநயப் பாவாணேர் நூலக அரங்கில்
அவரிடைம அதுகுற்தது நான் எழுப்பிய
ஜகள்விகளும அவர் அளி்தத பதில்களும
வபரிய விவாதமாக மாறய தருணேங்களும
என்வறன்றம மறக்கமுடியாது. ஆனால்
அடத அவர் மனதில்
டவ்ததுக்வகாண்டைதாகஜவ

வதரியவில்டல.
அடு்தத ப்்ததகக் கண்காட்சியிஜலஜய சேற்ற
பார்க்காமல் நகர்நது ஜபான என்டன
வபயர்வசோல்லி அடழ்ததார். ஏவனனல்
எப்ஜபாது சேநதி்ததாலும நான் அவரிடைம
அரசியல் நிகிழவுகடளயும திறநத
பார்டவஜயாடு அலசும அவரது நட்டபக்
ஜகாருபவன். அப்படியிருக்க நான்
நகர்நதுஜபானது அவருக்கு குழப்படத
ஏற்படு்ததியிருக்கக் கூடும.
அவரிடைம வசேன்ற நான் முதல்ஜவடலயாக
மன்னப்ப்க் ஜகாரிஜனன். ''ஜபானவாரம
உங்ககிட்டை நிடறய முரண்பாடைா
ஜபசிட்ஜடைன் சோரி சோர்'' என்ஜறன்...
''நீங்க ஜவற அதுஎன்ன நமம
வரண்டுஜபருக்குள்ள வாயக்கா வரப்ப்
தகராறா என்ன? வரண்டு ஜபருஜம ஒரு

வபாதுவிஷய்தடத்ததான் ஜபசிஜனாம.
இதுல வரு்ததப்படைறதுக்கு என்ன
இருக்கு?'' என்றார். அதுதான் ஞாநி!
யார் எதிஜர வநதாலும என்டன
டகடயப்பிடி்தது டவ்ததுக்வகாண்டு
அவர்களிடைம ஜபசினார். அன்ற மண்டும
எங்கள் காரசோரமான அரசியல்
சூடுபிடிக்கும ஜநரம வதாடைங்கும
அறகுறகள் வதன்பட்டைன.,..
ஞாநி சோர்!... இநத ப்்ததகக் கண்காட்சியில்
உங்கடளப் பார்க்கமுடியவில்டலஜய!
நீங்கள் வநதிருக்கக்கூடும. ஆனால் என்
கண்ணில் வதன்படைவில்டல.
ப்்ததகக் காட்சியில் உங்கடளக்
காணோததும முரண்பாடுகள் நிடறநத
உலகிலிருநது தாங்கள் இன்ற காடல
விடடைவபற்றக்வகாண்டை வசேயதியும

அறநதஜபாது, வாிழவின் ஏஜதா ஒரு
வாசேல் அடறநது மூடைப்பட்டைது ஜபான்ற
வலிடய்த தருகிறது ஐ வயம வவரி ஸாரி...
சோர்....
டநது்தவா சிநதடனயாளர்
மதிப்பிற்குரிய ஐயா திரு.எஸ.குருமூர்்ததி,
(டவதீக மனுஸமருதி) டநது மத்தடத
காலங்காலமாய எதிர்ப்பது திராவிடை
மரபணவில் ஊறயிருக்கிறது என்ற
அண்டமயில் “நமமில் எ்தன ஜபருக்கு
வதரியும” வடக கரு்தவதான்டற
வதரிவி்ததிருநதார். திராவிடை
டி.என்.ஏவிற்கும டவதீக வர்ணோசிரம
டநது மத்தடத தீவிரமாக
பின்பற்றபவர்களின் டின்.ஏ.விற்கும
அப்படி என்ன ஜவறபாடு இருக்க
முடியும என்பது மனடத கடைநத ஓரிரு
தினங்களாக அரி்ததுக்வகாண்ஜடை

இருநதது.
எழு்ததாளரும, மானுடைவியல்,
முற்ஜபாக்கு சிநதடனயாளரும எனது
நண்பருமான திரு.ஞாநி சேங்கரன்
மடறவில் அதற்கான பதில் கிடடை்ததது.
ஒருவரின் மடறடவ வகாண்டைாடுவது
டவதீக டிஎன்ஏ. தீபாவளி
வகாண்டைாடுபவர்களுக்கும, சூரப்தமன்
வகால்லப்படுவடத திருவிழா
ஆக்கியவர்களுக்கும இது வதரியும.
மரணி்ததவர்கடள குலவதயவங்களாக
குமபிடுவது திராவிடை மரபண. தனது
நிடலப்பாட்டில் வபருமபாலான
ப்ள்ளிகளில் விலகினாலும குடறநதபட்சே
வபாதுநன்டம ஜசேரும ப்ள்ளிகளில்
ஒன்றாய டகக்ஜகார்்தத ஆளுடமகளின்
மரணே்ததின் வபாழுது அவர்களின்
நற்வசேயல்கடள, நற்பண்ப்கடள,

சேமுதாயக்வகாடடைகடள உளம மகிிழநது
நிடனவு கூர்வதில் திராவிடை மரபணவின்
கூறகள் வவளிப்படும.
கடைநத ஓரிரு தசோப்தங்களாக திராவிடை
இயக்கங்கடளயும குறப்பாக
தமிழக்ததிற்கு வளர்ச்சி்ததிட்டைங்கள்
வகாடு்தத திராவிடை முன்ஜனற்ற
கழக்ததிற்கும அதன் தடலவர்
திரு.கருணோநிதிக்கும எதிரான
நிடலப்பாட்டடை திரு.ஞாநி
எடு்ததிருநதாலும அவரின் மரணே்தடத
வபரும வரு்ததமாக, துக்கமாக, இழப்பாக
அனுஷ்டிப்பவர்கள் யாவரன்ற
பார்்த்ததால், அவரின் கரு்ததுகளுக்குக்காக
அவருடைன் மல்லுக்கட்டிய-கடும
எதிர்ப்டப பதிவு வசேயத திமுகவினரும
திராவிடை இயக்க அனுதாபிகளுஜம!
சோமானய திராவிடை அனுதாபிகள்

நிடன்ததிருநதால், அறஞர் அண்ணோ
மரணே அஞ்சேலி கூட்டை்ததில் அண்ணோடவ
அவமானப்படு்ததி வஜயகாநதன்
ஜபசியடதப்ஜபால சேமூக ஊடைகங்களில்
எழுதியிருக்கலாம. திராவிடை
அனுதாபிகள் அப்படி வசேயயாதஜத
திருவள்ளுவரும, வபரியாரும,
அண்ணோவும, கடலஞரும ஊட்டிய
திராவிடைர்களின் அரசியல் டி.என்.ஏ!!!
தனது அசேமஞ்சே எழு்தது மற்றம
அச்சுபிச்சு ஜசேட்டடை வழியாக திராவிடை
சேமூகநீதி எதிர்ப்டபக் காட்டி பிரபலம
அடடைநத நடகச்சுடவ நடிகரும, தீவிர
வலதுசோரி ப்ததிடகயாளரான திரு.ஜசோ.
ராமசோமியின் மரணேம தராத தாக்க்தடத
ஞாநியின் மரணேம அவரின்
எதிர்க்கரு்ததாளர்களுக்கு
வகாடு்ததிருக்கிறவதன்றால் ஞாநி என்ற

ஆளுடமயின் மக்ததுவ்தடத அறநது
வகாள்ளலாம.
2013-ஆம ஆண்டு, ஞாநி ஐஜராப்பிய
பயணேம ஜமற்வகாள்ளப்ஜபாவதாக
அவரின் சேமூக ஊடைக பதிவுகளின்
வழியாக அறநஜதன். அச்சேமய்ததில் நான்
இ்ததாலி ஜராம பல்கடலக் கழக்ததில்
முடனவர் பட்டைம வபறவதற்கான
ஆராயச்சி படிப்பில் இருநஜதன்.
எனக்கு கடலஞர் கருணோநிதிடயப்
பிடிக்கும. கருணோநிதிடய விடை அவரின்
சேமூகநீதி வசேயற்பாடுகளும தமிழும
அதிகமாக பிடிக்கும. கடலஞர் ரசிகன்
ஒருவன், கடலஞடர கடுடமயாக
எதிர்க்கும ஒருவடர தனது இல்ல்ததிற்கு
விருநதினராக அடழக்கலாமா என்ற
ஜகள்வி இருநதது.

கடலஞரின் சேமூகநீதியின் உடைலும
உயிருமான திரு.வி.பி.சிங்கின் உடரகடள
தமிழில் வமாழிப்வபயர்்ததவர் திரு.ஞாநி!
சேமூகநீதியும, தமிழும! - இடவ இரண்டு
ஜபாதாதா?!. கடலஞர் ஜராமில்
இருநதிருநதாலும இடத்ததான்
வசேயதிருப்பார். ஞாநிடய ஜராம நகரில்
என்னுடைன் தங்க அடழ்தஜதன் ! "சேக
எழு்ததாளடர சேநதிப்பதில் வபரும
மகிிழச்சி விடனயூக்கி” என பதிலளி்தது
என் அடடையாள்ததிற்கும, என்
எழு்ததிற்கும அங்கீகாரம வகாடு்ததார்
மனங்கடள வவன்ற மானுடைம ஜபாற்றம
திரு.ஞாநி.
தமிிழநாட்டு எழு்ததாளர்கள்
ஜமற்குநாடுகளுக்கு
பயணேப்படுமவபாழுது எல்லா
வசேலடவயும அடழப்பாளர்களின் ஜமல்

கட்டிவிடுவார்கள் என்ற வபாதுவான
குற்றச்சோட்டு உண்டு. நான் வசேயத
வசேலவுகளுக்கு மற்ததாலும, தான் முநதி
பணேம வகாடு்ததுவிடுவார். எழு்ததிலும
வசேயற்பாட்டிலும சேமரசேம வசேயது
வகாள்ளாததால் வபாருளாதார ரீதியாக
தான் வசேல்வநதன் இல்டல என்றாலும,
தனது ஐஜராப்பிய பயணே்ததிற்கான தனது
ஜசேமிப்டப வசேலவு வசேயதால்தான் அநத
பயணே்ததின் ஜநாக்கம முழுடமயடடையும
என்பது அவரின் பதிலாக இருநதது.
உற்சோகம ஒரு வதாற்ற!. உற்சோக்ததின்
வடிவமான ஞாநியுடைன் ஜராம நகர்த
வதருக்களில் சுற்றஜனன். அவசியமான
ஜகள்விகள் பல. ஆர்வக்ஜகாளாற
ஜகள்விகள் சில்… எல்லாவற்றற்கும
பதில் வகாடு்ததார் ஞாநி.
அவர் எனக்கு அறவுற்ததிய பல

விசேயங்களில், பய்ததாஜலா
சுயநல்ததிற்காகஜவா அற்ப
சேநஜதாசேங்களுக்காகஜவா என்றஜம
சேமரசேம வசேயது வகாள்ளக்கூடைாது என்பது
முக்கியமானது.
காஞ்சி சேங்கரமடை்தது டவதீக்த துறவி
வஜஜயநதிரர் ஒரு ஜபட்டியின் வபாழுது,
திராவிடை்ததடலவர்கடள அவதூறாக
ஜபசிவிட்டு பின்ப் அப்படி வசோல்லஜவ
இல்டல என்ற மற்ததார். ஞாநி
துணிச்சேலாக, வஜஜயநதிரர் அப்படி்ததான்
ஜபசினார், வஜஜயநதிரர் ஜபட்டி
வகாடு்ததவபாழுது நான் அங்ஜக
இருநஜதன் என்ற உண்டமடய உரக்கக்
கூறனார். நான் அறயாத இ விசேய்தடத
வவனீஸ நகர்ததில் இரவு உணேவு
உண்ணமவபாழுது பகிர்நது வகாண்டைார்.
எழு்ததில் வபருமபாலும வதனாலியாக

இருக்கும எனக்கு அநத்த துணிச்சேல்
ப்்ததுணேர்ச்சிடயக் வகாடு்ததது. நான்
வபற்ற துணிச்சேல், பின்ப் கிளிமூக்கு
அரக்கர்களின் தடலடம
ஒருங்கிடணேப்பாளராக ஆனவபாழுது
வபருமளவு உதவியது.

டநதிவமாழி திணிப்ப் ஆங்கில
விவாதவமான்றல், டநதியில் ஜபசிய
வடைநாட்டைார் ஒருவருக்கு தமிழில்
அதிரடியாக பதில் அளி்தது இநதிய
இடறயாண்டமயில் ஜதசிய இனங்களின்
வமாழிகளுக்கான முக்கிய்ததுவ்தடத
உணேர்்ததியவர்.
சி்தபவன் பிராமணேர்களுக்கு மறவாிழவு
அளி்தத காகபட்டைர் வதாடைங்கி, சேமகால
விஜவகானநதர் பவுண்ஜடைசேன் வடர

வலதுசோரி பிராமணியம எப்படி மக்கடள
வசியப்படு்ததுகிறது என்பதன்
சூட்சுமங்கடள எடு்ததுக்காட்டுகளுடைன்
விளக்கினார். கன்னயாகுமரியில்
விஜவகானநதர் பாடறக்கு அருகில்
வானுயர திருவள்ளுவர் சிடல
டவக்கப்பட்டைடத சிலாகி்தததுடைன்
மட்டுமல்லாமல் சூட்சுமங்கடள
எதிர்வகாள்வது இப்படியான
வசேயல்களாக இருக்கஜவண்டும என்ற
கரு்ததூட்டினார்.
திராவிடை முன்ஜனற்ற கழக அனுதாபிகள்
பலருக்கு, கடலஞடரப் பற்ற ஞாநி
எழுதிய ஒரு சில விசேயங்களுக்காக
அவரின் ஜமல் வரு்ததமிருக்கலாம,
ஆனால் ஞாநி வாிழவின்ஜமல் காட்டிய
ஈடுபாட்டிற்கும, வாிழக்டகடய
முழுடமயாக வாழஜவண்டும என

விருமபியதற்கும கடலஞர் ஒரு
இன்ஸபிஜரஷன் என்பது பலருக்கு
வதரியாது.
கடலஞரிடைம பிடி்ததது என்ன என்ற
ஜகட்டைதற்கு ஞாநியின் பதில் ஜமஜல
வசோன்னதுதான். பலநாடுகளில்
பயங்கரவாத இயக்கம என தடடை
வசேயயப்பட்டை விடுதடலப் ப்லிகளுக்கு
எதிராக ஞாநி எப்வபாழுஜதா வசோன்ன
ஒன்றற்காக, ‘வலட்டைர் ஜபடுே ஈழ
இயக்கம ஒன்றன் தடலவர், ஞாநி
ஜபான்றவர்கள் உயிஜராடு இருப்படதக்
காட்டிலும வசே்தது வதாடலயலாம என்ற
எழுதி இருநதார். ஞாநி என்னடைம காட்டி
“நான் ஏன் விடனயூக்கி சோகனும, நான்
வாிழஜவன், உலக்ததின் பாதிடயயாவது
சுற்றவிட்டு்ததான் இ வுலக்தடத விட்டு
ஜபாஜவன்” என்றார்.

“சோர், இவங்க கடலஞர் பிறநத
நாளன்னக்கும இப்படி்ததான் வருஷா
வருஷம எழுதுறாங்க, சோபம
வகாடுக்கப்பட்டைவர்கள் வாிழவார்கள்
சோர்” என்ஜறன்.

விடுதடலப்ப்லிகளுக்கு ஆதரவாக
விடுதடலப்ப்லிகளின் “சோ்ததானன்
படடைகள்” நூல் வதாகுப்ப் பற்றய ஒரு
கட்டுடர “உயிர்டம” இலக்கியபண்பாட்டு-சேமூகநீதி ப்ததிரிக்டகயில்
எழுதப்பட்டைவபாழுது, அநத நூல்
வதாகுக்கப்பட்டை விதம, பதிப்பகம,
பதிப்பாளர் பின்ப்லம மற்றம துணிச்சேல்
பற்ற பகிர்நது வகாண்டைது
அக்கட்டுடரக்கு ஜமலும சிறப்ப்
ஜசேர்்ததது. ஞாநி நிடன்ததிருநதால்,
அ்ததகவடல வசோல்லாமஜல

இருநதிருக்கலாம, ஆனால் பகிர்நது
வகாண்டைது பஞ்சேபாண்டைவர்களின் சிறநத
ஞானயான சேகாஜதவன், எதிரிகள்
வகௌரவர்களுக்கும நல்லஜநரம பார்்ததுக்
வகாடு்ததடத ஜபால இருநதது.
என்னுடடைய ஆர்வக்ஜகாளாற
ஜகள்விகளில் இரண்டு... கடலஞருக்கு
பின்னர் திராவிடை முன்ஜனற்ற கழகம
என்ன ஆகும? வஜயலலிதாவிற்கு பின்னர்
அதிமுக என்ன ஆகும?
2013 ம ஆண்டில் தீர்க்கதரிசியாக ஞாநி
வசோன்ன பதில்கள்:
1. கடலஞருக்குப் பின்னர் ஸடைாலின்
திமுகடவ கட்டுக்ஜகாப்பாக நடை்ததுவார்.
2. வஜயலலிதாவிற்கு பின்னர்
ஔரங்கசீப்பிற்கு பின்னாலான

வமாகலாய ஜபரரடசே ஜபால அடிதடியில்
ஆரமபி்தது காணோமல் ஜபாகும.
ஞாநிக்கு தி.மு.க வசேயல் தடலவர்
திரு.ஸடைாலின் ஜமல் ஒரு தன்ததப்
பிரியம உண்டு. ஒருமுடற ஸடைாலின்
அவர்கடள ஞாநி சேநதிக்கும வாயப்ப்
கிடடை்தத வபாழுது, என்னடைம வதாடைர்ப்
வகாண்டு ஸடைாலினடைம ஏஜதனும
வசோல்ல ஜவண்டுமா எனக்ஜகட்டைார்.
“நாஜன ஸடைாலிடன சேநதிக்கும வபாழுது
வசோல்லிக்வகாள்கிஜறன்” என்ற எடைக்காக
பதில் வசோன்னாலும அடதயும ரசி்ததவர்
ஞாநி. இடலமடற காயமடறயாக
ஞாநியின் கரு்ததுகடள எனது சேமூக
ஊடைகப்பக்கங்களிலும நான் மண்டைப
எழு்ததாளராக வசேயற்படும ‘கிளிமூக்கு
அரக்கன்ே ஜபான்ற பக்கங்களில்
விமர்சி்ததாலும, தகவல் பிடழ இருநதால்

ஒழிய தன உடரயாடைலில் வதாடைர்ப்
வகாள்ள மாட்டைார் கரு்தது சுதநதிர்தடத
மதி்தத ஞாநி.
சேமப்ததில் அவரிடைம உடரயாடிய
வபாழுது, அவரின் தீர்க்க தரிசேன்தடத
நிடனவூட்டி, மற்றவமாரு
ஆர்வக்ஜகாளாற ஜகள்விடய
முன்டவ்தஜதன். “ஸடைாலினுக்குப்
பின்னர் திராவிடை முன்ஜனற்ற கழகம
என்னவாகும?”
"உங்கடளப்ஜபான்ற திராவிடை அரக்கர்கள்
முன்வனடு்தது வசோல்வார்கள்” என்றார்.
சேமரசேமற்றப்ஜபாக்கு, துணிச்சேல்,
உற்சோகம, வாிழவது - வாிழக்டகடய
முழுடமயாக வாிழவது , தகவல்
சுரங்கமாக விளங்கியது, வநருங்கக் கூடிய
மனதராக இருநதது என ஏதாவது

ஒருவடகயில் நமக்கு வநருக்கமானவராக
இருநததால்தான் ஞாநியின்
கரு்ததுகளுடைன் மாறபட்டைாலும
நூற்றக்கணேக்கான திராவிடை இயக்க
அனுதாபிகள் அவரின் இழப்டப தனது
ஜசோகமாக பார்க்கின்றனர்.
உடைல் தானம வசேயது இ வுலக்ததில்
நீங்காமல் வாழப்ஜபாகும ஞாநியின்
நிடனவுகளும கரு்ததுகளும நமமிடைம
என்றம இருக்கும. திராவிடை
சிநதடனயாளர்களும, ஞாநியும
ஒன்றபடும ப்ள்ளியான டநது்ததுவ
எதிர்ப்ஜப அவரின் கடடைசி எழு்ததாக
அடமநதது அவர் வாிழநத சேமரசேமற்ற
வாிழக்டகயின் மகுடைம.
முடனவர்.விடனயூக்கி வசேல்வா
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நிடனவில் வாிழவீர்கள் ஞாநி!
-கவின் மலர்

நான் பள்ளிக்கூடை மாணேவியாய
இருநதஜபாது வநத ஒரு ஜதர்தல். அது
குற்தது ஞாநி இதவழான்றல் ஒ வவாரு
வாரமும ஒ வவாரு கட்சியின்
வாயப்ப்கள் குற்ததும அலசேல் கட்டுடர
எழுதிவநதார். அதுதான் ஞாநி எனும
வபயடர நான் முதன்முதலில் கவன்ததது.
அப்பாவும நானும அக்கட்டுடரகள்
குற்தது சிலாகி்தது உடரயாடியவதல்லாம
நிடனவில் இருக்கிறது.

வசேன்டன வநததும, அவடர பல
இடைங்களில் கூட்டைங்களில் கண்டைாலும
வநருங்கியதில்டல. வதாடலவில்
நின்றவகாள்ஜவன். ‘தீமதரிகிடைே இதடழ
வதாடைர்நது வாசி்தது வநதிருக்கிஜறன்.
என் வடல்ததள்ததில் 'ப்ததிரிடகயாளராய
ஆவதற்கு முன்னும பின்னும' என்கிற
தடலப்பில் ஒரு பதிவு எழுதி இருநஜதன்.
அதில் அவருடடைய பின்னூட்டைம
மகிிழச்சியளி்ததது.
"நம மனமும அறவும ஒருங்ஜக
விருமப்ம துடறயில் பணியாற்றம
சுதநதிரமதான் வாிழக்டகயில்
முதன்டமயான சுதநதிரம.அடத 35
வருடைங்களாக அனுபவி்தது வருகிஜறன்.
இன்வனாரு தடலமுடறயிலும ஒருவர்
அஜத உணேர்வுகடள வவளிப்படு்ததுவது
வபரும மகிிழச்சி தருகிறது. வாிழ்ததுகள்.

ஞாநி”
இதுதான் அவர் எழுதியது. அ்ததடன
மகிிழச்சியாய உணேர்நஜதன். சிற
வபண்ணோன நான் எழுதுவடதக் கூடை
ஞாநி வாசிக்கிறார் என்கிற உணேர்ஜவ
எனக்கு அதிக உற்சோகமூட்டியது. அது
2011. நான் ஊடைக்ததில் நுடழநது இரண்டு
ஆண்டுகள் கூடை ஆகவில்டல. மூ்தத
ப்ததிரிடகயாளரான அவருடடைய
வார்்தடதகள் எனக்கு உ்தஜவகமூட்டின.
அதன்பின், நிடறய முடற
சேநதி்ததுவிட்ஜடைன். திருச்சி எஸ.ஆர்.வி
பள்ளியில் நான் உடரயாற்றச்
வசேன்றருநஜதன். ஞாநியின் பரீக்ஷா
குழுவினர் ‘வட்டைமே நாடைகம நிகிழ்தத
வநதிருநதனர் . அன்ற நடிக்கஜவண்டிய
வபண் ஏஜதா காரணேங்களால் வர
இயலவில்டல. அப்ஜபாது ‘வநத

இடை்ததில் ஜகட்கக்கூடைாதுதான்.
ஆனாலும ஜவற வழியில்டல. அநத
ஜகரக்டைரில் நீங்கள் நடிக்க முடியுமா ?ே
என்ற ஜகட்டைார். உற்சோகமாகிவிட்டைது
எனக்கு. காடலயில் ஒ்ததிடக பார்்தது
மாடலயில் நாடைகம நடைநஜதறயது.
அதன்பின் வசேன்டனயில்
ேஅடலயன்ஸலுமே ப்ரிடசே
நாடைகவிழாவில் ‘வட்டைமே நாடைக்ததில்
நடி்தஜதன். ஞாநி சில ஆண்டுகளுக்கு
முன் எழுதி இயக்கிய ‘சேண்டடைக்காரிகள்ே
நாடைக்தடத மண்டும
நடை்ததஜவண்டுவமன ஆடசேப்பட்டைார்.
அநத நாடைக்ததிற்கான ஜவடலகள்
வதாடைங்குமஜபாது அடழக்கிஜறன் என்ற
வசோன்னார். அதுஜபாலஜவ அடழப்ப்ம
வநதது. சில நாட்கள் நாடைக வாசிப்ப்
நடைநதது. ஒரு மார்ச் 8 அன்ற

அரங்ஜகற்றவது என முடிவானது.
ஆனால் ஏஜனா அது தள்ளிப்
ஜபாயக்வகாண்ஜடை இருநதது.
ேசேண்டடைக்காரிகள்ே நாடைக்தடத மண்டும
ஜமடடைஜயற்றாமஜலஜய ஞாநி
வசேன்றவிட்டைார்.
சிறயவர்கள்தாஜன என்ற ப்தியவர்கடள
அவர் என்றம ப்றக்கணி்தததில்டல.
அவர்கள் எ வளவு
சிறபிள்டள்ததனமான ஜகள்வி
ஜகட்டைாலும வபாறடமயாக
அடிப்படடையிலிருநது விளக்குவார்.
எப்ஜபாதும இடளஞர்கஜளாடு
வதாடைர்பில் இருநதார்.
மாற்றக்கரு்ததுள்ளவர்கஜளாடு
வதாடைர்நது விவாதி்ததவர். அவர்
வசோல்லும அடன்தடதயும நாம
ஒப்ப்க்வகாள்ளஜவண்டும என

எதிர்பார்க்க மாட்டைார். அவரவருக்கு
இருக்கும கரு்தது சுதநதிர்தடத
எப்ஜபாதும மதி்ததவர். அவருடடைய
நாடைகப் பிரதிகளிலும சேரி,
எழு்ததுகளிலும சேரி அவருடைன்
முரண்படுவடத அவரிடைஜம விவாதிக்க
முடியும என்பது ஞாநியின் தனச்சிறப்ப்.
அவருடடைய வீடு என்றம திறநதிருக்கும
கதவுகள் வகாண்டைது. யார்
ஜவண்டுமானாலும எப்ஜபாது
ஜவண்டுமானாலும வசேல்லலாம என்கிற
உரிடமயுடைன் கூடியது அவரது இல்லம.
சிற குழநடத கூடை ‘ஞாநிே என அவடர
வபயர் வசோல்லி அடழக்கலாம. அவர்
வயது நபர்களில் நான் வபயர் வசோல்லி
அடழப்பது ஞாநி ஒருவடர்ததான் என
நிடனக்கிஜறன். பரிக்ஷாவிலும
எல்ஜலாரும அவடர ‘ஞாநிே என்ற வபயர்

வசோல்லி அடழப்பதுதான் வழக்கம.

தனப்பட்டை முடறயில் எனக்கு ஒரு
பிரச்சேடன வநதஜபாது ஒரு மூன்றாம
நபராக அவர் அதில் தடலயிடுமபடி
ஆனது. ஆனால் அவர் அப்பிரச்சேடனடய
மிக நாகரிமாகக் டகயாண்டைார். என்
தரப்ப் நியாயங்கடளப் ப்ரிநதுவகாண்டு
ஜபசினார். அநத நமபிக்டகயில் ஒரு
கட்டை்ததில் பிரச்சேடனயின் உச்சே்ததில்
அவடரப் பார்க்கச் வசேன்றஜபாது
எல்ஜலாருக்காகவும திறநதிருநத
அவருடடைய வீட்டின் கதவுகள் அன்ற
எனக்காக்த திறக்கவில்டல. அது
இன்றளவும என்டன உற்ததும வநருடும
ஒரு தருணேம. அன்ற அவர் வீட்டு
வாசேலில் இருளில் நின்றருநத கணேம
என்டன இப்ஜபாதும வாட்டி

வடதக்கிறது.
அது குற்தது அவரிடைம
ஜகட்டுவிடைஜவண்டும என்ஜறனும என்ற
நிடன்ததுக்வகாண்ஜடை இருநஜதன். ஏன்
அப்படிச் வசேயதீர்கள் என்ற
ஜகட்கஜவண்டும என
நிடன்ததுக்வகாண்ஜடை இருநஜதன்.
அதன்பின் பல முடற அவடர
ஆங்காங்ஜக சேநதி்ததாலும அது குற்தது
அவரும ஜபசேவில்டல. நானும
ஜகட்கவில்டல. ஆனால் அதற்கான
சுவடுகளின்ற அவர் என்னுடைன்
உடரயாடினார். என்றாவது அவரிடைம
எனக்கு வநருடைல் உண்டைாக்கிய இநத
விஷய்தடதக் ஜகட்டுவிடைஜவண்டும
என்ற எண்ணி இருநஜதன்.
அமஜப்தகர் வபரியார் படிப்ப் வட்டைம
சோர்பில் மாட்டுக்கற திருவிழா நடை்தத

முடிவானஜபாது அவர் அது inclusive ஆக
இருக்கஜவண்டும. மாட்டுக்கற
உண்ணோதவர்களுக்கான உணேவும அங்கு
இருக்கஜவண்டும என்ற வாதாடினார்.
”மாட்டுக்கற டவ்ததிருநததற்காக
ஒருவடர வகான்றருக்கிறார்கள்.
அதற்கான எதிர்விடனயாக வசேயயப்படும
ஒரு விஷய்ததில் எல்ஜலாருக்குமான
உணேவு டவக்கமுடியாது. மாட்டுக்கற
உண்ணோதவர்கள் விழாவுக்கு வரலாம.
உண்ணே்த ஜதடவயில்டல. பிற கடல
நிகிழச்சிகளில் பங்குவகாள்ளலாம” என்ற
நாங்கள் சிலர் வாதாடிஜனாம. ஒரு
கட்டை்ததில் நான் ‘நாங்கள் மாட்டுக்கற்த
திருவிழாதான் நடை்ததுகிஜறாம.
வரஸடைாரண்ட் அல்ல எல்லாவற்டறயும
தருவதற்குே என்ற சேற்ற காட்டைமாகஜவ
பதில் கூறஜனன்.

ஆனால் அதன்பின்னரும அவர்
என்ஜனாடு சுமுகமாகஜவ உடரயாடினார்.
அதுதான் ஞாநி! என்றாலும நிகிழச்சிக்கு
வரவில்டல என்பதில் எனக்கு
வரு்ததமுண்டு. இப்படியான
முரண்பாடுகள் அவஜராடு அடிக்கடி
உண்டுதான் என்றாலும உடரயாடைடல
அவர் டகவிட்டைதில்டல.
வசேன்டன ப்ததிரிடகயாளர் மன்ற்ததிற்கு
ஜதர்தல் நடை்ததாமல் இருப்பது குற்தது
கடுடமயாக வாதங்கடள முன்டவ்ததுப்
ஜபாராடியவர். ஒரு முடற கூடைங்குளம
வதாடைர்பாக ஒரு வசேயதியாளர்
சேநதிப்ப்க்கு ஏற்பாடு வசேயதிருநஜதாம.
அதில் சில ஜபர் அவரிடைம ஜகள்வி
ஜகட்கிஜறன் ஜபர்வழி என்ற வநது
அவரிடைம தகராற வசேயதனர். ”முதலில்
ஜதர்தடல நடை்ததுங்கள். அதுவடர இநத

ப்ததிரிடகயாளர் மன்ற்ததிற்குள்
நுடழயமாட்ஜடைன்” என்ற
சேவால்விட்டுவிட்டு வவளிஜயறச்
வசேன்றார். அதன்பின் நானறநது அவர்
அங்கு வசேல்லவில்டல என்ஜற
நிடனக்கிஜறன்.
எஸ.பி.ஓ.ஏ. பள்ளியில் ஒரு
கரு்ததரங்க்ததில் அவர் தடலடமயில்
நான் உடரயாற்றஜனன். அப்ஜபாது
என்டன அவர் அறமுகப்படு்ததிய
வித்தடத என்னால் மறக்க முடியாது.
”இவர் வபண்ணியம ஜபசுபவர் என்ற
வசோல்ல முடியாது. அப்படியாக தன்
வாிழக்டகடயஜய
அடம்ததுக்வகாண்டைவர். வவகு சிலஜர
ஜபசுவதும வசேயல்பாடும ஒன்வறன
வாிழஜவார். அப்படி ஒருவர் கவின் மலர்ே
என்ற மாணேவர்களிடைம

அறமுகப்படு்ததினார். தன் வசோநத
வாிழக்டகடய பரிஜசோதடனக் களமாக
மாற்றய ஞாநியின் வாயால்
இ வார்்தடதகடளக் ஜகட்டைது
உண்டமயில் மகிிழச்சியாகஜவ இருநதது.
இநத வார்்தடதகள் எனக்குப்
ஜபாதுமானது; என்டன வநருடிய அநத
விஷய்தடத ஜகட்கஜவண்டைாம என
முடிவவடு்தஜதன். இறதிவடர
ஜகட்கவில்டல. இன ஜகட்கவும
முடியாதபடி ஞாநி தன் மூச்டசே
நிற்ததிக்வகாண்டைார்.
ஜநற்ற அவர் உடைல் கிடை்ததப்பட்டிருநத
அநத ஹொலில்தான் பரீக்ஷாவின்
ஒ்ததிடககள் நடைநதிருக்கின்றன. அஜத
ஹொலில் உயிரற்ற அவர் உடைடலக் காணே
இயலாது உள்ஜள ஓர் அடறக்குள்
நின்றருநஜதன். அநத அடறயில்தான்

ஒருமுடற ‘என் வானஜல ஒஜர
வவண்ணிலாே பாடைடல ஜதாழர்கள் சிலர்
பாடைச் வசோல்ல நான் பாடை்த
வதாடைங்கிஜனன். திடீவரன தாளச் சே்ததம
ஜகட்டைது. ஞாநி அப்பாடைலுக்கு
அட்டைகாசேமாக்த தாளமிட்டைார். நான்
பிரமிப்ஜபாடு பாடிக்வகாண்டிருநஜதன்.
பாடி முடி்ததஜபாது வசோன்னார்.
‘ஜபங்ஜகாஸ வாசிக்க்த வதரியும.
கச்ஜசேரிகளில் வாசி்ததிருக்கிஜறன்ே
என்றார். இது நானறயாத அவருடடைய
இன்வனாரு முகம. வியப்பாக இருநதது.
அநத அடறயில்தான் ஜநற்ற
நின்றவகாண்டிருநஜதன். திடீவரன
அங்கிருநத அ்ததடன ஜபரும என்
கண்ணிலிருநது மடறநது அடன்தது
சே்ததங்களும மறநது, ஞாநி ேஎன்
வானஜலே பாடைலுக்கு இடசே்தத தாளம
மட்டுஜம ஒலி்ததது. இனயும அவர்

குற்தத இப்படியான நிடனவுகள்
மட்டுஜம மனதில் நிற்கும.
நிடனவில் வாிழவீர்கள் ஞாநி!
கவின் மலர் Kavin Malar

19
ஞாநி, சில நிடனவுகள் - 1 அதியமான்

2008 டிசேமபரில், ஞாநிடய அவர் அன்ற
வசி்தத திருவல்லிக்ஜகணி இல்ல்ததிற்கு
வசேன்ற சேநதி்தஜதன். பிறகு நல்ல
நண்பர்கள் ஆஜனாம. என் வாிழக்டகயில்
மிகப்வபரிய தாக்க்தடதயும
திருப்ப்முடனடயயும ஏற்ப்படு்ததியவர்.
பல கரு்தது முரண்பாடுகள், ஜமாதல்கள்
இருநதாலும நட்டபயும அன்டபயும
அது பாதி்ததஜத இல்டல.
ஒரு முடற வசோன்னார் : 'அதியமான், நீங்க
முதலாளி்ததுவம ஜபசினாலும,
அடிப்படடையில் இடைதுசோரிதான்.

மனதாபிமானம அதிகம உள்ள நீங்க
இடைதுசோரி தான்' ; இது ஜபான்ற
வநகிிழச்சியான பல தருணேங்கள்.
எனது டபக்கில் அவடர பல
இடைங்களுக்கு அடழ்தது
வசேன்றருக்கிஜறன். இநதுஸதான இடசே
பிரியர். எனக்கு இநதுஸதான இடசேடய
அறமுகம வசேயது டவ்ததார். ஒரு முடற
வபசேன்ட் நகர் பச்சில் பண்டிட்
ஜஸராஜின் அற்ப்தமான கச்ஜசேரிக்கு
அடழ்தது வசேன்றார். வமட்ராஸ யூ்த
வகாயரின் கவரவ அங்க்ததினர். Madras
String Quartet திரு.நரசிமமநின் நண்பர்.
அற்ப்தமான பல இடசே நிகிழச்சிகளுக்கு
அடழ்தது வசேன்றருக்கிறார். Anil
Srinivas இன் பியாஜனா இடசேடய
அறமுகப்படு்ததினார்.
அவரின் பரிக்ஷா குழு என்னும

குடுமப்ததில் நானும ஒரு வசேயல்படைாத
உறப்பினர் ஜபால் ஆஜனன். ப்திய பல
நண்பர்கள் அடமநதனர். பல
எழு்ததாளர்கள், தடலவர்கடள அவர்
இல்ல்ததில், ஜகணி கூட்டை்ததில் சேநதி்தது
அறமுகம வசேயயது வகாள்ள வாயப்ப்
கிடடை்ததது.
2014 வடர பல்ஜவற துடறகளில் இருநத
நான், ஊடைாக துடறக்கு மாற வழி வடக
வசேயத ஆசோன் அவர். He arranged for my
interview for my present job in 2014.
கண்ணீருடைன் எனது அஞ்சேலிகள்...
KR Athiyaman
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அபாரமான நடகச்சுடவ உணேர்வு
வகாண்டைவர் ஞாநி. மிக கஸடைமான
காலங்களில், கடும உடைல் ஜவதடன
உருவான காலங்களிலும நடகசுடவ
உணேர்டவ டகவிடைாமல், கிண்டைல்
வசேயவார். என்டன, இதர நண்பர்களுடைன்
ஜசேர்நது கிண்டைல் வசேயது ஓட்டுவார்.
ஜகணி கூட்டைம முடிநத பின் அவரது
அடறயில் கூடும ஜமாவில் இப்படி
அடிக்கடி நடைக்கும. ஜகணியில் ஜபசிய
பல ஜபச்சோளர்களுக்கு நான் இ வாற
தான் அறமுகமாஜனன் !
தீவிர வபரியாரிஸடைான அவருக்கு

ஜஜாதிடை நமபிக்டக கிடடையாது.
இருநதாலும நான் அவருக்கு
அ வப்ஜபாது 'ஜஜாதிடைம' வசோல்ஜவன் !
2011 ஜனவரியில் அவருக்கு heart attack
வநது, மலர் ஹொஸபிடைலில் angioplasty
வசேயயப்பட்டைது. ICU வில் இருநத
அவடர காணே வசேன்ற ஜபாது, நான்
எதுவும ஜபசுவதற்கு முன்ப், அவர்
வசோன்ன முதல் வாக்கியம : 'எனக்கு
இப்படி ஆகும என்ற உங்க ஜஜாசிய்ததில்
ஏன் முன்னஜர வசோல்லவில்டல ?' ;
இப்படி சோவகசேமாக ஜகட்டைார்.

2008 இல் திருவல்லிக்ஜகணியில் அவர்
குடியிருநத ஜபாது, மாடியில் வீட்டு
உரிடமயாளரான ஒரு 80 வயது பாட்டி
தனயாக குடியிருநதார். பாட்டியமமா
மிகவும ஆசோரமான, பக்தி, பழடமவாதம

மிகுநத விதடவ. பசேங்க எல்ஜலாரும
வவளிநாட்டில்.
ஞாநி தனயாக தான் கீிழ ஜபார்சேனல்.
நல்ல மனதர், எழு்ததாளர் என்ற
வசோன்னார்கஜள என்ற பாட்டியமமா
முதலில் வீடு வகாடு்ததார். ஞாநி 21 ஆம
நூற்றாண்டு பின் நவீன்ததுவ,
முற்ஜபாக்காளர். ஆனால் பாட்டியமமா 19
ஆம நூற்றாண்டு பழடமவாதி. ஞாநியின்
வீடு ஒரு open house. ஆண், வபண்
நண்பர்கள், ஜதாழர்கள், பரிக்ஷா நாடைக
குழுவினர் பலரும அ வப்ஜபாது வநது
ஜபாவார்கள். சிலர் தங்குவார்கள்.
ஞாநியின் வளர்ப்ப் வபண் சில காலம
அங்கு தங்கி படி்ததார். வீட்டுக்கார
பாட்டியமமாவுக்கு ஒன்றம
ப்ரியவில்டல. ஒஜர குழப்பம. இவர்
'நல்லவரா, வகட்டைவரா' என்ற வபரும

குழப்பம. 19 ஆம நூற்றாண்டு, 21 ஆம
நூற்றாண்டடை சேநதிக்க ஜநர்நததால்
ஏற்பட்டை 'குழப்பம'. ஞாநியும நானும
இடத அ வப்ஜபாது ஜபசி
சிரி்ததுக்வகாள்ஜவாம...
KR Athiyaman
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நாங்கள் வவல்லுஜவாம..
நாங்கள் வவல்லுஜவாம...
நாங்கள் வவல்லுஜவாம - ஓர் நாள்

ஓஜஹொ, மனதில் நமபிக்டக - பூரணே
நமபிக்டக
எனஜவ நிச்சேயம வவல்லுஜவாம - ஓர்
நாள்
(நாங்கள் வவல்லுஜவாம)

நமக்கு ஜவண்டைாம ஜவஷங்கள்
இனஜமல் ஜதடவ ஜநசேங்கள்
நிச்சேயம வவல்லுஜவாம - ஓர் நாள்
(நாங்கள் வவல்லுஜவாம)

நமமில் ஜபதம இல்டலஜய
வநஞ்சில் அயர்வும இல்டலஜய
நிச்சேயம வவல்லுஜவாம - ஓர் நாள்
(நாங்கள் வவல்லுஜவாம)

ஒன்றாய ஜபாகலாம

இன ஒன்றாய ஜபாகலாம
நிச்சேயம வவல்லுஜவாம - ஓர் நாள்
(நாங்கள் வவல்லுஜவாம)

இது 'மனஜம ஜஹெ பிஸவாஸ' என்னும
வங்காள பாடைலின் தமிழாக்கம. ப்கிழ
வபற்ற வங்க நாடைக ஆசிரியர் பாதல்
சேர்க்கார் அவர்களின் பிரபல நாடைக்ததின்
தமிிழ வடிவமான (ஞாநியின்) 'ஜதடுங்கள்'
நாடைக்ததின் இறதியில் இநதப் பாடைடல
நாடைக்ததில் பங்ஜகற்பாளர்கள்
அடனவரும பாடிக் வகாண்ஜடை
பார்டவயாளர்களினுஜடை வரும ஜபாது
பார்டவயாளர்களும பாடிக்வகாண்ஜடை
அரங்குக்கு வவளிஜய வருவர். அங்கு
அடனவரும ஜசேர்நது பாடி ரசிகர்களுக்கு

விடடை அளிப்ஜபாம.
இடத இநத நாடைக்ததில் எப்ஜபாதும
கிழவன் ஜவடை்ததில் நடிக்கும ஞாநி தான்
முன்வனடுப்பார்.ஜமலும, இது ஞாநிக்கு
மிகவும பிடி்தத பாடைல் ஆதலால்,
இன்ற ஞாநிடயயும இஜத பாடைடலப்
பாடி குழுவினர் விடடை வகாடு்தஜதாம.
காடலயிஜலஜய கண் தானம முடிநதது.
இறதி சேடைங்குகள் எதுவும இன்ற,
வசேன்டன மரு்ததுவக் கல்லூரிக்கு
ஞாநிடய அவர் குடுமப்ததினர்
அர்ப்பணி்ததனர். 1988 ஆம ஆண்டில்
அவர் வபரியமமா இறநத ஜபாது, ரிக்
க்ஷாவில் அவர் உடைடல தம மடியில்
கிடை்ததி இடுகாட்டிற்கு எடு்ததுப் ஜபாய
எளிடமயாக அடைக்கம வசேயதது

நிடனவுக்கு வநதது. (இன்ற என்
குடுமப்ததினரிடைமும நான் இறநதால்,
கண் தானம முடி்தது, என்டனயும
இப்படிஜய அரசு மரு்ததுவ மடனக்கு
வகாடு்தது விடுமபடி கூற விட்ஜடைன்)
அவருக்கு இறதி மரியாடத வசேலு்தத
காடலயிஜலஜய வநதுவிட்டை ரஜின
முதல் பலரும அவரால் கடுடமயாக
விமர்சிக்கப் பட்டைவர்கள். ஞானயின்
விமர்சேனம 100% ஜநர்டமயானது.
எனஜவதான் அவருக்கு அடனவரும
வி்ததியாசேம பார்க்காமல், இறதி
மரியாடத வசேலு்தத வநதனர்.
ஒரு முடற அவர் முதல் அடமச்சேடர
கடுடமயாக விமர்சி்தத ஜபாது, ஆளும
கட்சியினர் தமிழகம முழுவதும
இவருக்கு எதிராக கண்டைனக் கூட்டைங்கள்
நடை்ததினர். அப்ஜபாது ஒரு முன்னாள்

ஆளுநர்(இவரும ஞாநியால் கடுடமயாக
விமர்சிக்கப்பட்டைவர் என்பது
குறப்பிடை்ததக்கது) வதாடலஜபசியில்
ஞாநிடய வதாடைர்ப் வகாண்டு, (you are the
only journalist I have seen with spine in
tamilnadu) தான் பார்்தத்ததிஜலஜய ஞாநி
முதுவகலுமப்ள்ள ப்ததிரிக்டகயாளர்
என்ற குறப்பிட்டைார். (நான் அப்ஜபாது
அவர் அருகில் இருநஜதன்).
ஞாநியின் சிநதடன, வசோல், வசேயல்
மூன்றலும எப்ஜபாதும ஒ்ததிடசேவு
இருக்கும. நான் என் வாிழக்டகயில்
பங்ஜகற்ற பல இயக்கங்களுள் பரீக்
ஷாவில், ஜகாஷ்டிகஜளா, அல்லது 'politics'
எனப்படும சூிழச்சிகஜளா ஒரு ஜபாதும
இருநததில்டல என்பது எப்ஜபாதும மன
நிடறவு தரும விஷயம. அடன்தது
முடிவுகளும கலநதாஜலாசிக்கப்பட்டு

ஏகமனதாக(unanimous) இருக்கும.
எனஜவதான் அவருடடைய கடலப்
பயணே்ததில் சேக பயணியாக இருநதது ஒரு
பாக்கியமாக கருதுகிஜறன்.
அவர் டகவயழு்தஜத ஓவியம ஜபால
இருக்கும. அவரின் மிகப் பிரபலமான
உயர்்ததிய ப்ருவம, முறக்கிய மடசே
வகாண்டை நாட்டுடைடமயாக்கப்பட்டை
பாரதியின் ஓவிய்ததின் கீிழ பாரதியின்
வாசேகமான 'அன்வபன்ற வகாட்டு முரஜசே'
என்ற எழுதியிருப்பார். தம அன்பால்
நண்பர்கடள வசியப்படு்ததி, மளா்த
துயரில் ஆிழ்ததி விட்டைார்.
முப்பது வருடை நட்ப்; பநதம. துக்கம
வநஞ்டசே அடடைக்கிறது. என்
வாிழக்டகயிஜலஜய என் வதாழிற்சேங்க
ஆசோன் ஜதாழர். வஜகன் அவர்கள்
மடறவிற்குப் பிறகு நிடல குடலநதது

இன்றதான்.
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ஞாநி வீட்டிற்கு முன்ப் ,அவர் உடைல்
ஆமப்லன்ஸல் ஏற்றப்படுவடத பார்்தது
வகாண்டிருநஜதன்.எநத வித சேடைங்குகளும
இல்டல. ஜதாழர்களின் வீர வணேக்கம
குரல்கள் தான் ஜதமபல்கடள மற ஒலி்தது
வகாண்டிருநதன.உடைல் வண்டியில்
ஏற்றப்பட்டை பின்ப் யாராவது நாலு ஜபர்
வாருங்கள்,freezer box எடு்தது வசேன்ற
வண்டியில் ஏற்ற ஜவண்டும என்ற குரல்
ஜகட்டைது. உடைஜன பலர் வசேன்ற ஜபாது
,ஜபாதும தூக்கி விட்டைார்கள் என்றம
குரல் ஜகட்டைது.

அவர் வீட்டில் இருநது வண்டிடய ஆன்
வசேயதால் நாலு ஜபருக்கு நன்ற எனும டி
எம எஸ பாடைல் ஒலிக்க துவங்கியது.
வண்டிடய ஓட்டைாமல் அப்படிஜய
அமர்நதிருநஜதன். நல்ல சோவு தான்.ப்்ததக
கண்காட்சியில் அவர் சுடைாலில் வழக்கம
ஜபால ஜவாட்டு வபட்டி,ப்்ததக விற்படன
,வாசேகர்களுடைன் சேநதிப்ப் ,இநது்தவ்தடத
எதிர்்தது ஜநற்றரவு வந்ததியடியாக ஒரு
பதிவு என்ற கடடைசி வடர
விருப்பப்பட்டைபடிஜய வாிழநது விட்டு
ஜவகமாக வசேன்ற விட்டைார்.
அவருக்கு பிடி்ததமான ஒரு காரிய்தடத
வசேயயும ஜபாது துடணே இருநதவன்
என்பதால் அவருக்கு எ வளவு ஜகாவம
வர கூடியபடி நடைநது வகாண்டைாலும என்
மது ஜகாவி்தது வகாண்டைதில்டல.அவர்
ஜதர்தலில் நின்ற ஜபாது நானும,என்டன

விடை என் வாகனமும அவருக்காக
துடணேயாக நின்ஜறாம.
இடடை ஜதர்தல் என்றாலும அவருக்கு
இருநத நமபிக்டகயும,உடைல்நிடலடய
மறய அவர் உடழப்ப்ம மிகவும
ஆச்சேரியப்படு்ததியது.ஒ வவாரு
பகுதியின் குடறகடள கூர்நது ஜசேகரி்தது
அதடன சேரி வசேயய என்ன வசேயஜவன்
என்பதடன வதளிவாக ஆலநதூர் இடடை
ஜதர்தலில் ஜபசி பிரச்சோரம வசேயதார்.
நாடைகம
,எழு்தது,குறமபடைம,ப்ததிரிக்டக,எழு்தது
பணி, என வாிழநாள் முழுதும அவரின்
உடழப்ப் மிகவும பிரமிக்க்ததக்க ஒன்ற.
நல்ல அரசியல்வாதியாக,எம பி யாக ,எம
எல் ஏ வாக ,அடமச்சேராக வநதிருக்க
ஜவண்டியவர் அவர்.அதற்கான அடன்தது

தகுதிகளும அவரிடைம அளவுக்கு
அளவுக்கு மற இருநதன.ஆனால் சோரு
வசோன்னது ஜபால அவர் ஒரு cultural
தாலிபான்.எடத குடிக்க ஜவண்டும,எடத
குடிக்க கூடைாது ,எடத பாடைலாக எழுத
ஜவண்டும.எடத எழுத கூடைாது எடத
படைமாக எடுக்க ஜவண்டும,எடத எடுக்க
கூடைாது,எப்படி எடுக்க கூடைாது என்ற
உறதியான நமபிக்டககள்,விதிகடள
வகாண்டிருநதார்.
இநத முரடணே என்னால் இன்ற வடர
விளங்கி வகாள்ளஜவ முடியவில்டல.மது
விலக்கு எனும மாயமான் மது அவருக்கு
இருநத நமபிக்டக மிகுநத
வரு்தத்தடதயும ஆச்சேரிய்தடதயும தநதது
என்றால் மிடக அல்ல .திமுக மற்றம
கடலஞர் மது அவருக்கிருநத ப்ரிநது
வகாள்ள முடியாத

ஜகாவ்ததுக்கும,வவறப்ப்க்கும இதுஜவ
முக்கிய காரணேம.
என்ன என்ன என்ற மணிக்கணேக்கில் தன
தரப்ப் வாத்தடத வலுவாக எடு்தது
டவக்கும அவர் மதுவிலக்கு என்ற வரும
ஜபாது வாதிக்கஜவ தயாராக இல்டல.
அவருக்கு மதுவிலக்கு இநத முடற
கண்டிப்பாக அமுலாகி விடும என்ற
நமபிக்டக இருநதது.அடன்தது
கட்சிகளும அதடன ஒரு மாதிரியாக முன்
டவ்ததடத வபரும வவற்றயாக
பார்்ததார்.அது சோ்ததியஜம கிடடையாது
என்ற தர்க்கபூர்வமாக வாதிடும ஜபாது
அவருக்கு வரும ஜகாவம அளவிடை
முடியாது.
மதுவிலக்கு எப்படிப்பட்டை ஜபாலீஸ
ஸஜடைட் ,அ்ததுமறல்,அராஜக்தடத

உருவாக்கி இருக்கும என்ற வாத்ததின்
நியாயம அவருக்கு ப்ரிநதிருக்கும
என்பதில் எனக்கு
சேநஜதகமில்டல.ஆனாலும அதடனயும
மற முற்ஜபாக்காளராக இருநதும
அதடன முன் டவ்ததார்.அவருக்கு மது
மது இருநத வவறப்ஜப அவரின் சில
அதீத ஜகாவம வகாண்டை எழு்ததுக்களுக்கு
காரணேம.சிலடர ,சில தடலவர்கடள
அவர் மிக அதிகமாக வவறக்கவும
காரணேம.
well lived ,well played ,well fought ,well lead
ஞான.வசோர்க்க்ததுக்கு தான்
வசேல்வீர்கள்.அங்கு இநது்தவர்கள்,மத
வவறயர்கள் ,சோதிவவறயர்கள் யாரும
இருக்க மாட்டைார்கள்.சேம்ததுவம
இருக்கும ஆனால் ஒன்ற தான்
உங்களுக்கு ஆகாது. எல்லாவிதமான

மதுவும அங்கு கட்டைாயம.மதுவிலக்கு
தவற என்ற கடைவுளாவது உங்கடள
மாற்றனால் மகிிழச்சி
Poovannan Ganapathy
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ப்ததிரிடகயாளர், எழு்ததாளர், நாடைக
படடைப்பாளர், குறமபடை இயக்குனர்,
கல்வியாளர், அரசியல் ஆயவாளர்,
அரசியல்வாதி என, பல ஜதாற்றங்களில்
வாிழக்டக எனும அனுபவ்தடத
சிறப்பி்ததுக் வகாண்டு இருநதவரும,
'தினமலர்' நாளிதழில், என் சேக
ஊழியருமான, திரு.ஞாநி சேங்கரன் ஜநற்ற
முன்தினம நள்ளிரவில், மூச்சு்ததிணேறல்
ஏற்பட்டு, ஜநற்ற அதிகாடல இயற்டக
எயதினார்.

வீிழஜவன் என்ற நிடன்ததாஜயா,
கிருஷ்ணேமூர்்ததி ராமசுப்ப்,துடணே
ஆசிரியர்,தினமலர்
திங்கள் ஜதாறம, பள்ளி
மாணேவர்களுக்காக, 'தினமலர்'
வவளியிடும, 'பட்டைம' இடணேப்ப் மற்றம
வாரம ஐநது நாட்கள் வவளியாகும,
'தினமலர்' மாணேவர் பதிப்டப உருவாக்க,
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன், நாங்கள்
திட்டைமிட்டுக் வகாண்டு இருநத
ஜநர்ததில், ஞாநியின் அறமுகம
கிடடை்ததது. அதுவடர அவருடடைய
எழு்தது மற்றம வதாடலக்காட்சி
நிகிழச்சிகள் வாயிலாக மட்டுஜம அவர்
எனக்கு பரிச்சேயம.

பள்ளி மாணேவர்கள் மது மிகுநத அக்கடற
வகாண்டை அவர், எங்கள் முயற்சியில்
ஆர்வ்ததுடைன் இடணேநது, வழிகாட்டியாக
வபாறப்ஜபற்றார். மாணேவர் இதழுக்கு,
'பட்டைம' என, வபயர் சூட்டியது, பல
அடிப்படடை வகாள்டககடள வகு்தது்த
தநதது, பல திறடமயான நபர்கடள
அதில் எழுத டவ்ததது என, அநத
பணியில் அவருடடைய பங்களிப்ப் மிக
முக்கியமானதாக இருநதது. அஜத கால
கட்டை்ததில், தனது பிற ஜதாற்றங்கடளயும
உயிஜராட்டை்ததுடைன் டவ்ததுக்வகாண்டு
இருநதார்.
இ வளவும, கடும சிறநீரக
ஜகாளாஜறாடு! அசோ்ததியமான
உடழப்பாளி!
சில ஆண்டுகளாக உப்பில்லாத சோப்பாடு,
அளவான குடிநீர், வதாடைர்ச்சியான,

'டையாலிசிஸ'
சிகிச்டசே என, அவதிப்பட்டுக்வகாண்டு
இருநதும, அடத வபாருட்படு்ததாமல்
எப்ஜபாதும கலகலவவன இருப்பார்.
அடன்தடதயும டநயாண்டி வசேயவார்.
வயது 64 ஆகியும, ப்திய விஷயங்கடள
சிறவன் ஜபால உள்வாங்கிக்வகாள்வார்.
மூன்ற நாட்களுக்கு முன்,
இடளஞர்களுக்கு பிடி்தத பாணியில்
நாவல்கடள எப்படி உருவாக்க
ஜவண்டும என, ஜபசிக்வகாண்டு
இருநஜதாம. அப்ஜபாது, ப்திதாக
வநதுள்ள, 'வபான்னயின் வசேல்வன்'
படைக்கடத பற்ற ஜபசே்த வதாடைங்கி, 'நீங்க
எனக்கு ஒரு சில, யங் அடைல்ட்ஸ
கடதகள், காமிக்ஸ எல்லாம படிக்க்த
தரஜவண்டி இருக்கு. தஜரன்னு
வசோன்னீங்க...' என, நிடனவூட்டினார்.

உடைஜன, அவருடடைய வமாடபல்
ஜபானல் ஜப்பான் காமிக்ஸ
படிப்பதற்கான வசேயலிடய பதிவிறக்கம
வசேயது வகாடு்தது, 'காமிக்ஸ பட்டியடல,
இ - வமயில்ல அனுப்பஜறன்' என்ஜறன்.
இன்னும அனுப்பினபாடு இல்டல.
அவருடடைய வயதினர் எ்ததடன ஜபர்
ப்திய காமிக்ஸு்க்கு அறமுகமாக
தயாராக இருப்பார்கள்!
இப்படி வாிழக்டக தரும அடன்தது
அனுபவங்கடளயும அரவடணேக்கும
ஜபாக்கு தான், பல துன்பங்கள் /
ஏமாற்றங்களுக்கு இடடையிலும, அவடர
கசேப்பான மனதராக மாற விடைாமல்,
உற்சோகமான மன நிடலயில்
டவ்ததிருநதிருக்க ஜவண்டும. இதுஜவ,
அவடர பார்்தது நான் படி்தத பாடைம.

அவரிடைம பிரகாசி்தத இன்வனாரு
குணோதிசேயம, தர்க்கம. கரு்தது
பன்டமடய எதிர்பார்்தஜத தர்க்கம
வசேயவார். அதனால், அவருடைனான
தர்க்கங்கள் ஜாலியாக இருக்கும. எடதச்
வசோன்னாலும ஒரு முரண்பாடைான
கரு்தடதச் வசோல்வார். அவர் நம கரு்தடத
ஒப்ப்க்வகாண்டைாலும கூடை!
'ஆஹொ... இடதப்பற்ற இப்படியும
ஜயாசிக்கலாமா...' என, என்டன
மறபரிசீலடன வசேயய டவப்பார்.
இறதியில், அவருடடைய கரு்தது
ஏற்ப்டடையதாக இருநதாலும,
இல்லாவிட்டைாலும, அநத தர்க்கம மூலம
என் சிநதடன பலப்பட்டு இருக்கும.
அநத பலம இப்ஜபாது விலகிவிட்டைஜத
என, வருநதுகிஜறன்.
இநத தர்க்க குணேம, அவருடடைய அறவு /

கரு்தது சோர்நத வாிழக்டக
அணகுமுடறயில் இருநது உருவாகி
இருக்க ஜவண்டும. கரு்ததுகள், ப்திய
சிநதடனகள், ப்திய ஆக்கங்கடள
பற்றஜய அவருடடைய ஜபச்சு இருக்கும.
பிற மனதர்கடள குடற வசோல்வது,
அவர்களின் சிற சிற பிடழகடள
உதப்ப்வது என்பன எல்லாம அவரிடைம
அறஜவ கிடடையாது. அஜத ஜபான்றது
தான் அவருடடைய எழு்ததும; அழகியடல
விடை கரு்ததுக்கும, கடதக்கும
முக்கிய்ததுவம வகாடுப்பார்.
எளிதாக ப்ரியும படி எழுதுவார்.
பாரதியாடர ஜபால!
பாரதிடய ஜநசி்ததவர், பாரதிடய
குறக்கும மு்ததிடரயாக பிரபலமாக
இருக்கும, 'கண்கள்+மடசே' வடரபடை்தடத

உருவாக்கியவர், பாரதியின்;
ஜதடிச்ஜசோற நிதந தின்ற - பலசின்னஞ்
சிற கடதகள் ஜபசி - மனமவாடி்த
துன்பமிக வுழன்ற - பிறர்வாடைப் பல
வசேயல்கள் வசேயது - நடரகூடி
கிழப்பருவவமயதி - வகாடுமகூற்றக்
கிடரவயன பின்மாயும - பலஜவடிக்டக
மனதடர ஜபாஜல - நான்வீிழஜவ வனன்ற
நிடன்த தாஜயா?
என்ற ஜகள்விக்கு பதில் அளிப்பது ஜபால்,
தன் வாிழக்டகடய வாிழநது வசேன்றவர்
ஞாநி.
அவருடடைய கண்கள் தானம
வகாடுக்கப்பட்டைன;
உடைல் மரு்ததுவக் கல்லுாரிக்கு தானம
வகாடுக்கப்பட்டைது.

-கிருஷ்ணேமூர்்ததி ராமசுப்ப்-துடணே
ஆசிரியர், 'தினமலர்'

24

நாம யாருக்கு விசுவாசேமாக
இருக்கஜவண்டும? - எஸ வி
ஜவணஜகாபாலன்

தமுஎகசே ஜக ஜக நகர் கிடளயில் நிகிழநத
ஒரு கூட்டை்ததிற்குப் பிறகு அருஜகஜய
டிஸகவரி ப்்ததக நிடலய அரங்கில்
நடைநது வகாண்டிருநத நூல்
வவளியீட்டுக்குச் சேற்ற தாமதமாகப்
ஜபாயச் ஜசேர்நதுவிடை முடிநதது.
யாருடடைய எலிகள் நாம என்கிற
தடலப்பில் 384 பக்கங்கள், துளி

வவளியீடு என்ற முடறயில் அவரது
வாிழக்டக இடணே ஜரகா அவர்கள்
முயற்சியில் வவளிவநதிருக்கும நூலின்
ரூ 300/நான் உள்ஜள நுடழடகயில், தி இநது
தமிிழ சிறப்ப்ப் பகுதிகளின்
வபாறப்பாசிரியர் அரவிநதன் ஜபசி
நிடறவு வசேயதிருநதார். ஞாநி அவர்களது
ஜபச்டசே முழுடமயாகக் ஜகட்ஜடைன்.
ஞாநி ஜபசியவற்றலிருநது:
என் வயது 61. எனக்கும சேமஸ
அவர்களுக்கும வயது வி்ததியாசேம 26.
நான் இதழியலுக்கு வநத ஆண்டு 1974.
எனக்கு அப்ஜபாடதய வயது 20. இநத
விஷயங்கடள ஒப்பிட்டுப் பார்்ததுக்
வகாண்டிருநஜதன். எங்களுக்கு அப்ஜபாது
இ்ததடகய ஸஜபஸ கிடடையாது.

இப்ஜபாது சூழல் உதவுவதில்எழுத
ஆட்கள் கிடடையாது. அதில் வாராது
ஜபால வநத மாமணி என்பதால், சேமஸ
பங்களிப்ப் ஜபாற்றஜவண்டியது. அது
இன்னும தடழக்கஜவண்டும.
படடைப்பாளி ஜவற, வசேயதியாளன் ஜவற
என்கிற சோதியம இதழியல் உலகில்
நிலவுகிறது.
படடைப்பாளி களுக்குள்ஜளஜய கூடை
சிறகடத, கவிடத, நாவல் என்கிற
வடகக்ஜகற்ப சோதிப் பிரிவிடனகள்.
ஆனால், ப்டனவு படடைப்பாளிடயப்
ஜபாலஜவ வசேயதிக்கட்டுடர
அளிப்பவரும மதிக்க்த தக்கவர்.
ஆனால் நடடைமுடறயில் அது
நிகிழவதில்டல. நாஜன வதாடலகாட்சி
விவாதங்களுக்குப் ஜபாடகயில் ஒரு

சிறகடதயாளரும கூடை இடைமவபற்றால்
அவருக்கு எழு்ததாளர் என்றம, எனக்கு
ப்ததிரிடகயாளர் என்றமதான்
வபயஜராடு இடணே்ததுப்
ஜபாடைப்படுகிறது. எழு்ததாளன் என்ற
வசேயதிக் கட்டுடரயாளடர ஏற்பதில்
உடைன்பாடு இல்லாத நிடலடம.
இரண்டு நிடலயிலும இயங்கிய உலகப்
படடைப்பாளி என்ற வசோல்வதானால்,
ஜகப்ரிஜயல் மார்க்வவஸ அவர்கடள்த
தான் வசோல்லஜவண்டும. ஒருமுடற அவர்
வசோன்ன பதில் அருடமயானது. அவர்
வசோன்னார், ப்டனவுகளில் எங்காவது
ஓரிடை்ததில் வாிழவியல் உண்டம
இருநதுவிடுமானால் அது அதற்குரிய
கன்தஜதாடு மக்கடளப் ஜபாயச்ஜசேரும.
அஜத ஜநரம வசேயதிக்கட்டுடரகளில் ஒஜர
ஓர் இடை்ததில் தகவல் வபாயயாகப்

ஜபாயவிடுமானால் அநதப் படடைப்ப்
அழிநஜத ஜபாகும.

அப்படியான பணிகளில் வநற பிறழாது,
ஜநர்டம தவறாது இயங்கஜவண்டும.
இநத அமசேம மிகவும முக்கியமானது.
விகடைன் எஸ எஸ பாலன் அவர்களுக்கு
இநத ஜநர்ததில் அஞ்சேலி வதரிவிக்க
ஜவண்டியது அவசியம. அவரது
குழும்ததில் பணியாற்றயது முக்கியமான
அனுபவம.
அவஜராடு பணியாற்றவதில் இருநத
நல்ல அமசேம என்னவவனல், அவஜராடு
கரு்தது மாறபாடு வகாள்ளலாம.
வாதிடைவும வசேயலாம. உங்கள் கரு்தது
தவற என்ற அவரிடைம வசோல்ல முடியும.

உங்கள் கரு்தது முட்டைாள்தனமானது
என்ற கூடை வசோல்லலாம. அவர்
அடதவயல்லாம
வபாருட்படு்ததியதில்டல. ஆனால் அவர்
வசோல்வார், என்டன 'கன்வின்ஸ'
பண்ண! அதற்கு ஜநரம அவகாசேம
அவஜர வகாடுப்பார். நாடளக்கு நாலு
மணிக்கு நாம உட்கார்நது ஜபசுஜவாம
என்பார். மறநாள் அவர் தனது கரு்ததுக்கு
ஏற்ற ஆதாரங்கஜளாடு வநது விடுவார்.
நீங்கள் உங்கள் தரப்ப்க்கு நியாயங்கள்
என்ன உண்ஜடைா அவற்ஜறாடு ஜபாய
உட்கார்நது வாதிடை ஜவண்டும.
பல பிரச்சேடனகளில் நான் அவஜராடு
இப்படி தர்க்கம வசேயதிருக்கிஜறன். அண
ஆற்றல் பிரச்சேடனயில் நான் அவஜராடு
மாறபட்ஜடைன். அவர் அது அவசியம
என்றார். அண குண்டு மற்றமல்ல அண

ஆற்றல் கூடை ஆப்ததானதுதான் என்ற
நான் அவஜராடு முரண்பட்ஜடைன். அவர்
ஒதுக்கிய ஜநர்ததில் ஜபச்சு இரண்டு மணி
ஜநரம, மூன்ற மணி ஜநரம என்ற
வதாடைர்நதது. அவர் வபாறடமஜயாடு
ஜபசிக் வகாண்டிருநதார். ஜகட்டுக்
வகாண்டிருநதார். பின்னர், சேரி, ஜூவியில்
முப்பது வார்த வதாடைர் ஒன்டற நீ எழுது
என்றார். அதில் உன் வாதங்கடள அடுக்கு
என்றம இடைம ஒதுக்க்த தயாரானார்.
அவரிடைம என்ன நிபநதடன என்றால்,
முப்பது வாரம என்ன எழுதப்
ஜபாகிஜறாம என்பதற்கான synopsis
நீங்கள் முதலிஜலஜய எழுதிக்
வகாடு்ததுவிடை ஜவண்டும.

நான் 32 வார்ததுக்கு எழுதிக்
வகாடு்தஜதன். ஆனால் எனக்கு இதிழ

வபாறப்ப் என்பதால் ஜவற ஜவற
கமிட்வமண்ட்ஸ இருப்பதால் எழுத
இயலாது என்றம அவரிடைம
வதரிவி்தஜதன். ஆர்கியு பண்ணிட்டு
எழுதல என்றால் என்ன அர்்ததம என்றார்.
பிறகு ஏ எஸ பன்னீர்வசேல்வம அவர்கடள
ஜகட்டுக் வகாண்ஜடைன். அவர் எழுத
அநத்த வதாடைர் ஜூவியில் வவளியானது.
வாசேன் கால்ததில் வதாடைங்கிய வஜமின
ஸ்டிஜயா, திடரப்படை உலகம
இவற்டறப் பார்்ததுக்
வகாண்டிருநதாலும, பாலன் அவர்கள்
இதயம ப்ததிரிடக உலக்ததில் இருநதது.
நான் பல நிறவனங்களில்
பணியாற்றயவன். இநதியன் எக்ஸபிரசில்
இருநஜதன். பின்னர் விகடைன்
நிறவன்ததில் ஜூவி வபாறப்பில்,
ஜூனயர் ஜபாஸட் வபாறப்பில், சுட்டி

விகடைன் வபாறப்பில் என
பணியாற்றயவன். எங்கும பணியில்
இல்லாதும பழகி இருக்கிஜறன்.
அதனால்தான் அரவிநதன், சேமஸ
ஜபான்றவர்களுக்கு நான் வசோல்ல
விருமப்வது, நாம யாருக்கு விசுவாசேமாக
இருக்கஜவண்டும என்பதில் வதளிவு
இருக்கஜவண்டும. வாசேகருக்குச்
வசோல்லஜவண்டிய உண்டமகடளச்
வசோல்பவனாக அவர்களுக்ஜக நமது
விசுவாசேம - நிறவன்ததிற்கு அல்ல.
அதற்காக, நிறவன்தடத betray
வசேயயஜவண்டும என்றல்ல. நமது
எழு்ததின் ஜநர்டம நமடமக் கறாராக
வழிநடை்ததும.
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படை்ததிறப்ப் விழா - மணோ
‘ே என்ஜனாடை ஓட்டு உங்களுக்கு இல்டலேே
– ஜநரடியாக ஸடைாலினடைம வசோன்ன
ஞாநி!
‘சேமப்ததில் மடறநத ப்ததிரிடகயாளர்
ஞாநிக்கான படை்ததிறப்ப் விழா வசேன்டன
நிருபர்கள் சேங்க்ததில் இன்ற ( 24.1.18)
மாடல நடைநதது .
நிடறயப் ப்ததிரிடகயாளர்கள் கலநது
வகாண்டை கூட்டை்ததில் ஞாநியின்
உறவினர்களும, நண்பர்களும கலநது

வகாண்டைனர்.
1955 ல் ஞாநி சேங்கரனன் தநடத
ஜவமப்சோமியால் துவக்கப்பட்டை இநதச்
சேங்க்ததில் ஒரு சேமய்ததில் ஞாநியும
வசேயலாளராக இயங்கியிருக்கிற
தகவடலச் வசோன்னார் வசேன்டன
ப்ததிரிடகயாளர்கள் சேங்க்ததின்
தடலவரான ரங்கராஜ.
பல கட்சி்ததடலவர்கள் கலநது வகாண்டை
கூட்டை்ததில் ஜபசேப்பட்டைவற்றலிருநது
சில பகுதிகள் :
காங்கிரஸ ஊடைகப் பிரிவு்த தடலவரான
ஜகாபண்ணோ ஜபசும ஜபாது ‘ே ஞாநி
எழுதிய ‘ே ஓ பக்கங்கள்ேே ப்ததியில் அவர்
அரசியல் கட்சிகடள விமர்சி்ததார். சேமூக
அவல்தடத விமர்சி்ததார். அவருடடைய
ப்ததி வார இதிழகளில் வருமஜபாது

நாங்கள் ஆவலுடைன் வாசிப்ஜபாம.
அவருடைன் பல வதாடலக்காட்சி
நிகிழச்சிகளில் கலநது
வகாண்டிருக்கிஜறன். சில கரு்ததுக்களில்
என்னுடைன் உடைன்படுவார். பல
கரு்ததுகளில் முரண்படுவார்.
அவருக்கான பார்டவடய அவர் இறதி
வடர மாற்றக் வகாள்ளஜவ இல்டலேே
என்றார்.
பா.ம.க சேட்டைப்பிரிவு்த தடலவரான பாலு
‘ே ஞாநி எநதக் கட்சிடயயும விமர்சிக்க்த
தவறவில்டல. பா.ம.க டவயும அவர்
விமர்சி்ததிருக்கிறார். அவருடடைய
விமர்சேன்ததில் இருநதது சேமூக்ததுக்கான
பார்டவ. யாருக்கும அஞ்சோத
துணிச்சேலான பார்டவ.
அவருடடைய ‘ே ஓ.. பக்கங்களில்ேே இருநத

ஜநர்டமக்கும, துணிவுக்கும வாரிசோக
இங்குள்ள ப்ததிரிடகயாளர்கள் யார்
வாரிசோக வரப் ஜபாகிறீர்கள்?ேே – என்ற
முன்னருநத ப்ததிரிடகயாளர்கடளச்
சுட்டிக்காட்டிக் ஜகட்டைார் பாலு.
‘ே ஞாநியுடைன் உடைன்பட்டைாலும,
முரண்பட்டைாலும அவருடடைய எழு்தது
விளிமப்நிடல மக்களுக்கானதாக்த
தானருநதது. ஒடுக்குமுடறக்கும,
அதிகாரச் வசேருக்கிற்கும எதிரானதாக்த
தானருநதது. இறதிவடர அவருடடைய
தன்தத குரல் எநதச் சோர்ப்களற்ற
ஒலி்ததுக் வகாண்டிருநதது. அநத்த
ஜதாழருக்கு வசே வணேக்க்தடத
விடுதடலச் சிற்தடதகள் வசேலு்ததுகிறதுேே
என்ற விடுதடலச் சிற்தடதகள்
கட்சி்ததடலவர் வதால்.திருமாவளவன்
ஜபசினார்.

( 2014 ல் ஞாநிக்கு விடுதடலச்
சிற்தடதகள் – அஜயா்ததி தாசேர் விருது
வகாடு்ததஜபாது கூடை மிகுநத
தயக்க்ததுக்குப் பிறஜக வாங்கிக் வகாள்ளச்
சேமமதி்ததார் என்றார் விடுடலச்
சிற்தடதகள் கட்சியின் துடணேப்
வபாதுச்வசேயலாளரான வன்னயரசு
ஜநர்ப்ஜபச்சில்!)
இநதிய கமயூனஸட் கட்சியின் மூ்தத
ஜதாழரான ஆர்.நல்லகண்ண
ேே .ஞாநியின் எழு்ததுகளில் சேமரசேம வசேயது
வகாண்டைவர் அல்ல. அவருடடைய
பார்டவடய அச்சேமில்லாமல்
வபாதுவவளியில் முன் டவ்ததிருக்கிறார்.
அவர் மடறவதற்கு முன்னால் கூடை
டவரமு்தது- ஆண்டைாள் பிரச்சிடன
வதாடைர்பாக்த தன்னுடடைய கரு்தடத்த
வதளிவாகச் வசோல்லியிருக்கிறார். இன்ற

வடர அது வதாடைர்பான கரு்ததுக்கள்
ஜபசேப்பட்டுக் வகாண்டிருக்கின்றன.
விமர்சேன்ததிற்கு ஆளான கட்டுடரயில்
வசோல்லப்பட்டை ‘ே ஜதவதாசிேே என்கிற
வசோல்டல டவ்ததுக் வகாண்டு சிலர்
தூண்டிவிடுகிறார்கள். சேவால்
விடுகிறார்கள். ஜதவதாசி முடறடயக்
ஜகாவிடல ஒட்டி வளர்்ததுக்
காப்பாற்றயது யார்? எநத சேமூகம
வளர்்ததது?
தமிழகச் சேட்டைமன்ற்ததிஜலஜய
சே்ததியமூர்்ததி ஜதவதாசி முடறக்கு
ஆதரவாகப் ஜபசியடத மறநதுவிடை
முடியுமா? இடதவயல்லாம தான் ஞாநி
வவளிச்சே்ததிற்குக் வகாண்டு வநது
வசோல்லிவிட்டுப் ஜபாயிருக்கிறார்ேே
என்றார்.

நீதியரசேரான சேநதுரு ஞாநியுடைன்
இடணேநது மண்டைல் கமிஷன்
வதாடைர்பான சிற வவளியீட்டடை 25
ஆயிரம பிரதிகள் வடர அச்சேடி்ததுக்
கல்லூரி, பள்ளி வாசேல்களில் வசேன்ற
விநிஜயாகி்தத அனுபவங்கடளச்
சுருக்கமாகப் பகிர்நது வகாண்டைார்.
நிடறவாக ஞாநியின் படை்தடத்த திறநது
டவ்ததுப் ஜபசிய தி.மு.க வசேயல்
தடலவரான மு.க.ஸடைாலின்
‘ே ஞாநி அரசியல் என்ற வருமஜபாது பல
கட்சிகடள விமர்சி்ததிருக்கிறார்.
குறப்பாக தி.மு.க.டவ அதிகமாகஜவ
விமர்சி்ததிருக்கிறார். அவதல்லாம
பண்பட்டை, நாகரீகமான, எங்கடள
மறபரிசீலடன வசேயய்த தூண்டுகிற
விமர்சேனங்களாக்த தானருநதன.

எடதயும வவளிபடடையாகச் வசோல்ல
ஞாநி தயங்கியஜத இல்டல.
1984 ஆம ஆண்டு. ஜதர்தல் சேமயம. நான்
ஆயிரம விளக்கு்த வதாகுதியின் தி.மு.க
ஜவட்பாளர்.
ஞாநி அஜத வதாகுதியின் வாக்காளர்.
வாக்குக் ஜகட்டுப் ஜபாகிறஜபாது ஞாநி
குடியிருநத பட்டைர்ஸ காலனக்குப்
ஜபாஜனன். பல ப்ததிரிடகயாளர்கடளச்
சேநதி்தஜதன். வாக்குக் ஜகட்ஜடைன்.
ஞாநிடயயும சேநதி்தஜதன். ஜபசிக்
வகாண்டிருநஜதாம. காபியும அளி்ததார்.
இறதியில் என்னடைம வசோன்னார்.
‘ே என்னுடடைய ஓட்டு உங்களுக்கு
இல்டலேே
அடு்தது 1989 ஆம ஆண்டு ஜதர்தல் சேமயம.

அவருடடைய வீட்டுக்குப் ஜபாஜனன்.
ஜபசிஜனாம.
அப்ஜபாது அரசியல் சூிழநிடல
மாறயிருநதது.
அன்ற ஞாநி வசோன்னார்.
‘ே உங்களுக்கு்த தான் ஓட்டுப்
ஜபாடுஜவன்ேே
84 ல் ஜதால்வியடடைநத நான் 89 ஆம
ஆண்டில் வவற்றவபற்ஜறன்.
மண்டைல் கமிஷன் அறக்டக வவளிவநத
சேமயம. வி.பி. சிங் தமிழக்ததிற்கு
அடிக்கடி வநதார். அப்ஜபாது சிங்குடைன்
வசேன்ற அவருடடைய கூட்டைங்களில்
ஜபச்டசே வமாழிவபயர்்ததவர் ஞாநி தான்.
2014 ஆம ஆண்டு. ஞாநியிடைம ஜபசே

ஜவண்டும என்ற ஜதான்றயது.
என்னுடடைய வீட்டிற்கு வநதிருநதார்.
இரண்டு மணி ஜநரம வடர ஜபசிக்
வகாண்டிருநஜதாம. என்னுடடைய
வளர்ச்சிக்கான பல விஷயங்கடளப் பற்ற
விரிவாகப் ஜபசிக் வகாண்டிருநதார் ஞாநி.
அவருடடைய மடறவு வபரிய இழப்ப்ேே
என்றார் ஸடைாலின்.
விழா துவங்கியதும - ஞாநியின் மகன்
மனுஷ் நநதடனப் ஜபசே அடழ்ததார்கள்.
முன்னணி ஒளிப்பதிவாளராக இருக்கும
மனுஷ்
ஜபசியது ஐநது நிமிடைங்கள் தானருக்கும.
அப்படிஜய ஞாநியின் குரடலக் வகாஞ்சேம
சுருதி குடற்ததுக் ஜகட்படதப் ஜபாலஜவ

இருநதது. காலம சிலருடடைய குரடல
எப்படிவயல்லாம ப்துப்பி்தது்த தருகிறது!

கடைநத 25 வருடைங்களில் தமிழக்ததில்
உள்ள முக்கியப் பிரபல்யங்கள்
பலடரயும ஜநரிடடையாகச்
சேநதி்ததுள்ஜளன். வநருக்கமாகப் பழகும
வாயப்ப்ம அடமநது இருநதது. இன்ற
வடரயிலும பலருடைனும அநத்த
வதாடைர்ப் இருநது வருகின்றது. ஆனால்
என் வாிழக்டகயில் ஞாநி என்பவர்
எங்கள் குடுமப்ததில் ஒருவர் ஜபாலஜவ
என்னுடைன் இருநதார். இவருடைன் பழகிய
அ்ததடன ஜபர்களும இதடன்த
தவறாமல் குறப்பிடுகின்றார். ப்்ததகங்கள்
அதிகம வாசிக்காத என் சேஜகாதரிகள்,
உறவினர்கள் என அ்ததடன ஜபர்களும
ஞாநி இறநத தினம அன்ற என்னடைம
வதாடைர்ச்சியாக விசோரி்தது்த தங்கள்
வரு்ததங்கடள்த வதரிவி்ததனர். அநத
அளவுக்கு்த தன் தனப்பட்டை
குணேநலனால் எங்கள் குடுமப

உறப்பினர்கடளக் கவர்நதவர். நிச்சேயம
இவர் நிடனவுகள் எதிர்கால்ததில் பலரின்
பார்டவக்குப் படை ஜவண்டும
என்பதற்காக இநத மின் நூடல
தயாரி்தஜதன். என் ஆிழநத அஞ்சேலிகள்.
உங்கள் கரு்ததுக்கடள அவசியம இநத
மின் அஞ்சேல் முகவரி வாயிலாக்த
வதரிவி்ததால் மகிிழச்சியடடைஜவன்.
நன்ற.
ஜஜாதிஜி திருப்பூர்
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