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தமிழ்ச் சூரியன

கழலஞரமழறை்ததுஇரண்டுமாதங்கள்ஆகப்கபா்கன்றைன. தமிழசஞ்சிழககள்மதலஆங்்கலஇதழகள்வழரஅவருக்கானசிறைப்்பதழகழள
சவளியிட்டுவட்டைன(அவற்றிலஉயிரழமமற்றுமFrontline இதழகள்சவளியிட்டைழவரனக்குப்்படத்திரு்ததன.) அப்படயானசிறைப்ப
மலரகள்கபசத்தயங்்கயஅலலதுகலசாய்மட்டுகமசதாட்டுக்கடை்ததவவயமகழலஞரின்ரழத்தாளுழமபற்றியது . அதிகபட்சமஅவரகள்
கபசியதுகழலஞரின்திழரப்படைப்பங்களிப்பகள்குறித்துமட்டும(அதுவுமரமஜிஆர- சிவாஜிகாலத்கதாடுமடத்துக்சகாள்வாரகள்).
அதனாலஅவரதுரழத்துக்கழளமட்டுகமமன்ழவத்துுருசிறைப்்பதழசகாணரகவண்டுமரன்றைஉ்ததுதலரழ்ததது . அவர
அரசியலவாதியாககவாமதலழம்சராககவாஆகவலழலரன்றைாாமரழத்துமகத்துக்காகமட்டுகமஇத்தழகயசிறைப்்பதழகள்
சவளியிடைப்படைகவண்டயதகுதிவாய்்ததவரரன்பழதகயஇமமயற்சியின்்லமஉணரத்தவருமப்ககறைன். ஆக, இதுஅசலான‘கழலஞர’
சிறைப்்பதழ!
கழலஞரபத்துலட்சமபக்கங்களுக்குகமலரழதிஇருக்்கறைாரரன்்கறைாரகள். அவரதுமக்்கயஇலக்்கயப்பங்களிப்பகளாக5
வவயங்கழளப்பாரக்்ககறைன்: 1) திருக்குறைள், ்பறைசங்கஇலக்்கயங்கள், சதாலகாப்்பயமகபான்றைபழை்ததமிழ் லகளுக்குஅவரரழதிய
உழர் லகள்2) சங்கஇலக்்கயங்களின்பாணியிலஅவரரழதியஅழைகானவசனகவழதகள்(உதா: மழசமழளத்தவயதில) 3)
வாய்சமாழக்கழதப்பாடைலகளாகமட்டுகமரஞ்சியிரு்ததஉள்உரளரரகழள்பரமமாண்டைநாயகரகளாகமண்சடைழ்சசய்தவரலாற்று
நாவலகள்4) தமிழைகவரலாற்ழறைகயகுறுக்குசவட்டைாகக்காண்்பத்தஅவரதுவரிவானுயசரிழதகள்5) ரண்பதுகள்வழரயிலானஅவரது
திழரப்படைப்பங்களிப்பகள், குறிப்பாய்சநருப்பாய்ப்சபாழ்ததவசனங்கள்.
கவனித்தாலசதரியும, இதிலநான்ரங்குமஅவழரஅரசியலபழடைப்பாளிரன்கறைா, திராவடைரழத்தாளரரன்கறைாுருக்்கவடைவலழல.
இன்னுமசசாலலப்கபானாலஅவவழடையாளத்ழதக்கூடைஅளிக்கவலழல. அதாவதுஉள்ளடைக்கத்தின்அரசியலசாய்வுஅலலதுசாழயரது
ரன்பழதத்தாண்டசபாதுவாககவுருபழடைப்பாளுழமயாகஉயர்ததுநிற்்கறைாரகழலஞர. இ்சிறைப்்பதழஅழதத்தான்தரவுகளுடைன்
கபு்கறைது.
நான்திட்டைமிட்டைதிலுருபகுதிழயமட்டுகமசசய்யமட்ததிருக்்கறைதுரன்றைாாமசிலதனித்துவமானகட்டுழரகள்இவவதழழை
அலங்கரித்திருக்்கன்றைன. (திழரப்படைங்கள்தாண்டயும) கழலஞரமக்்கயமானரழத்தாளரரன்றைஉண்ழமழயக்கணிசமாகனாருக்கு
உணரத்திவட்டைாலஇதழசஜயித்ததாகஅரத்தம.
‘தமிழ’மின்னிதழஇதுகாறுமரழத்தாளரகழளகயமன்ழவத்துவ்ததிருக்்கறைது, அரசியலவாதிகழளகயா, ஆட்சியாளரகழளகயாஅலல
ரன்பதுமகழலஞரின்ரழத்துவன்ழமரன்்கறைமகத்ழதமட்டுமரடுத்துக்சகாண்டுகபசியிருப்பதற்குுருகாரணம. அரசியலகட்டுழரகள்
இடைமசபற்றைாாம்பரதானமாய்கழல- இலக்்கயஇதழைாககவ‘தமிழ’சதாடைரும. தமிழபற்றிகழலஞரரழதிஇருக்குமுருபத்திஇங்கக:
தமிகழை! உன்ழன- உள்ளங்கவரஓவயகம! உற்சாகக்காவயகம! ஓழடைநறுமலகர! ுளியுமிழப்பதுநிலகவ! அன்கப! அழைகக! அமகத!
உயிகர! இன்பகம! இனியசதன்றைகல! பனிகய! கனிகய! பு்தகதாழகமயிகல! பழைரச்ுழவகய! மரகதமணிகய! மாணிக்க்ுடைகர!
மன்பழதவளக்கக! - ரன்சறைலலாமஅழழைத்திடைத்கதான்று்கறைது. ஆனாாமதமிகழை! உன்ழனத்“தமிகழைே”ரன்றுஅழழைப்பதிகலஉள்ள
இன்பமகவறுர்தத்சசாலலாமஇலழலரன்கபன். (‘மழசமழளத்தவயதில’சதாகுப்்பலரு்தது, 1953)
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கழலஞரின்‘மரசசால’கடதம- 146
சபான்னர- சங்கர: மன்னுழர/ மடவுழர–160

்பறைபழடைப்பகள்
பழனவு
ஓடுகால/ ஆரத்திதன்ராஜ்- 9
சபருங்காமம/ சாதனா- 18
சிவபானம/ சவங்ககடைஷ். உ- 29
கவழத
் ற்றைாண்டுத்திழரப்படைம/ ுசித்ராமாரன்- 14
கருப்பக்கண்ணாட/ ந.ஆஷிகா- 32
சமாழசபயரப்ப
சளி்படத்தபத்தன்/ மசாஓகாஷி்க(தமிழல: ந்ததாகுமாரன்) - 6
கவன்கழல
தமிழவாத்தியாரவடகவா/ மகனா- 16
குவசயாளி/ கீரத்திவாசன்(KRTY) - 26
ஓவயம
சபான்னாஞ்சல/ பரணிராஜன்–174
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: Editor’s Choice

7

சளி பிடித்த புத்தன
மசாஓகாஷி்க(தமிழல: ந்ததாகுமாரன்)
1
சச்ததும்பமட்டும
ுகுபாவன்* வானில
கமகமஇலழல.
2
கமகலபாரக்ழகயில
ரவவளவுஉயரமானபககாடைா*
இழலயுதிரகாலவானில.
3
சீழமப்பனி்ழசயின்* ுழவ
ரன்ுவசவாருகடயுமஅவவளவுகூரழம
கஹாரயு-ஜி* ககாயிலன்மணிகயாழசகபான்கறை.
4
சகண்ழடைமன்கமகலதுள்ளு்கறைது
இழலயுதிரகாலநிலசவாளியில
ுருக்கங்கள்வழ்கன்றைன.
5
இரு்ததுருசில்ததிழயயுமசகான்றை்பன்
இ்ததக்குளிரஇரவல
ரன்தனிழமழயஉணர்ககறைன்.
6
அன்்பற்குமசவறுப்்பற்குமஇழடைகய
ஓரஈழயக்சகான்று
ஓரரறும்பற்குத்தின்னக்சகாடுக்்ககறைன்.
7
நான்உனக்காகக்காத்திருக்கும
மற்றுகமாரஇரவு
குளிரக்காற்றுமழழையாகஉருமாறு்கறைது.
8
வச்ததகாலமழழை
குழடையின்கீகழைஉலாவயபட
காமிக்ஸ்பத்தகக்கழடையிலநான்.

8

9
பவளமலலவழ்கறைது
நள்ளிரவன்
கபகராழசயின்கமல.
10
படைலங்காயும
பத்தனாகும
கவனமாகஇரு.
11
பாழைழடை்ததகுளிரகாலத்தனிழம
ுருகுக்்கராமத்ழதக்கடைக்ழகயில
நாயின்குழரப்சபால.
12
இளஞ்சூடைானமழழை
வருடு்கறைது
சவற்றுமள்ழள.
13
உரு்கசந்கழ்ததகுளத்தில
ஓரஇறைாலநகர்கறைது
பழழையபாசியின்இழடைகய.
14
அ்ததிசவளி்சத்திலநிலா
ுருசகாத்துப் வதழகள்வழ்கன்றைன
கசலாப்பழை* மரத்திலரு்தது.
15
பழழையகுளம
தழலகீழைாகமிதக்்கறைது
சிலவண்டன்ஓட்டன்மது.
16
நான்கபா்ககறைன்
நீஇருக்்கறைாய்
நமமிழடைகயஇரண்டுஇழலயுதிரகாலங்கள்.
17
ரன்மதுுருபனித்துளி
்கடை்ததழதப்கபாலஉணர்தகதன்
படுக்ழகயில்கடை்ததபட.
18
கறிகாய்ப் க்கள்மலர்தது்கடைக்்கன்றைன
ஆனாலஇங்ககபாருங்கள்

9

சளி்படத்துருபத்தன்சாகக்்கடைக்்கறைான்.
* ுகுபா(Tsukuba) - ுருஜப்பானியநகரம
* பககாடைா(Pagoda) - பலஅடுக்குகள்சகாண்டைபனிதககாபரம
* சீழமப்பனி்ழச- சபரசிமான்(Persimmon) - உண்ணக்கூடயுருவழகப்பழைம
* கஹாரயு-ஜி* (Hōryū-ji) - ுருபத்தரககாயில
* கசலாப்பழைம- சசரரி(Cherry) - உண்ணக்கூடயுருவழக்சிவ்ததபழைம

குறிப்பகள்:
1.

மசாஓகாஷி்க34 வயதிலகாசகநாயாலஇறை்தத4 மதழலமழறைஜப்பானியழஹக்கூகவஞர.

2.

ஷி்கரன்றைாலஜப்பானியசமாழயிலகுயிலரன்றுஅரத்தம. ஷி்ககாசகநாயாலரத்தமகக்கஇருமவார. குயிலபாடுமசபாழது
ரத்தமகக்குமரனுருநம்பக்ழகஜப்பானிலஇரு்ததது.

3.

ஜப்பானியழஹக்கூகவஞரகளிலபாகவாழவவமரசனமசசய்து சாழன சித்தவரஷி்க.

***
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ஓட்ொல
ஆரத்திதன்ராஜ்
2014. சபங்கஉர.
“…”
“அகடைய்்…ே”
“…”
“ஸாரிடைா்…ே”
“…”
“இப்பரதுக்கு்ஞ்சியத்தூக்்கசவ்சிட்டுஇருக்க?”
“…”
“ரனக்குரப்பவுகமஆழசதான். கநத்துஓசிட்ரீட்டுனுசபலப்பட்டுவாட்ஸ்கவறைஓவராகபா்ு. இலலனாகபசாமத்தூங்்கருப்கபன்.
ஸாரிடைா்…ே”
“…”
நீயுமதாகன்…கடைய்்…ஹாப்்பயாஇரு்ததியா?”
“…”
“ரலலாமஉலட்டைாவாஇருக்கு. நான்ச்தகதாவமாஇருக்ககன். நீ்பளுக்்கட்டுஇருக்க. கடைய்்…சதன்ன்…கடை்…அழதிருகவன்டைா்…ஏகதா
உன்ழனகரப்பண்ணினஃபலஆகுது்…்ழச, ஓட்டைவண்ட்…ே”
“…”
“சசாகமாஇருக்கனுமனாஇங்கஇரு. கசாகமாஇருக்கனுமனாஉன்ரமக்ககஓடரு. நானா்ுமசநன்ுசநன்ுசிரி்ுக்்கட்டுச்தகதாவமா
இருப்கபன். ரனக்குக்ககாவமவ்ததிருமசதன்ன்…ே”
“சரண், உன்ளட்டுலசசாலலறியா?”
“ரன்ளட்டலயா? கடைய், ரதுக்குடைா்ழடைக்சகடுத்துகுட்ட்சசவுராக்குறை?”
“…”
“இங்கவாகயன். ரன்குட்டப்ழபயன்ரன்னபண்றைான்? ரட்டப்பாக்குறைான். ஹிஹி.”
“ப்். சவழளயாடைாதட. இத்தழனநாள்கவறை. கநத்திக்குஅப்பறைம்…ுருப்கராட்சடைக்ஷனுமஇலல. நீஇருக்்ககய்…ப்ளீஸ், ஊருக்கு
நானுமவகரன். ளட்லசசாலலுருதாலழயக்கட்டகூட்டட்டுவ்ததுகறைன்்…ே”
“மிஸ்டைரசதன்னவன், நீங்கரன்னிக்குரன்ஊழர, குடுமபத்ழதப்பரிஞ்ுக்ககபாறீங்ககளா! அங்கலாமநீங்கரப்பவுமரன்ட்ரிகுடுக்ககவ
மடயாது.”
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“…”
“கபானவாரமகூடைசபரிமமாபணசமாழடைலகவறைஆளுங்களுக்குஏகதாசநலமவத்துட்டைாங்கன்னுசபரியபஞ்சாயத்து. ஊருக்குள்ள
இருக்கறைசநலத்ழதசயலலாமகவறைஆளுங்கயாருக்குமவக்ககூடைாது. மறிகுடுத்துட்டைாங்கன்னுவடயவடயபஞ்சாயத்துப்கபசி,
‘பருவனுமஇலலநீயாகாப்பாத்துறை’ன்னுசபரிமமாழவப்பட்ுக்கத்தி, சமப்பாஆளுக்குக்சகாஞ்சமகாுகபாட்டுஊருசபாதுவுல
வாங்்கட்டைாங்க.”
“…”
“அசதன்னஅவன்****னாமாம, இன்னிக்குசநலத்ழதவாங்குவான், நாழளக்குஊருக்குள்ளவருவான், அவன்்கட்டைககாவலவரி
வாங்கணுமதூனுரங்கமமாகூடைகபசிட்டுஇரு்ததி்ு்…ே”
“…”
“உன்ழனகயதான்சநன்சிட்டுஇரு்தகதன். இன்னிக்குக்கூடைஇசதலலாமநடைக்குதுன்னுஉனக்சகலலாமசதரியாது. ப்ளீஸ்்…ரனக்குரன்
ளடு, ரங்கப்பாரலலாமபயமடைா. இப்படகயஇரு்ததுக்கலாமடைா.”
“…”
“கடைய்்…ே”
“ரனக்குன்னுசிலுழக்கமதிப்படுகள்இருக்குசரண். கநத்துஆடட்டுநீநலலாகுமபகரணிமாதிரிதூங்்கட்டை. ரன்னாலசபாட்டுகண்ணு
்டைமடல. நாாவருவமஆ்ு. இப்படகமயறைதுக்குசமாத்தமாமட்சிரரானுரத்தழனதடைவ்கண்டைலஅட்சிருக்க்…இப்பஅதுதான்
நடை்ததிருக்கு.”
“…”
“ரங்கப்பாலாம்பர்சழனகயஇலல. உன்குடுமபத்துக்குபய்ததிட்டுரத்தழனநாள்வாழக்ழகயஆரம்பக்காமகயஇருக்க? ரனக்கு
ரன்னகமாகலயாணமசராமபமக்்கயமதான். இ்ததலவன்ஸ்லாமரனக்குஆழமனுலநிமமதியாகவஇலல. அப்டகயவள்ததிட்கடைன்.
ப்ளீஸ்்…ரனக்காக்…ப்ளீஸ்்…ே”
“…”
“சரண்்…மயிா்…ப்ளீஸ்டைா்…வா. நா்ததான்கூடைவகரன்னுசசாலகறைன்ல. ரத்தழனநாள்பய்ததிட்கடைஇருப்ப? ுன்ஸ்ஃபாரஆல
மட்சிட்டுதங்கமாட்டைவாழைலாம. ப்ளீஸ்டைாராஜாத்தி.”
“கண்டப்பாகபசனுமா, சதன்ன?”
“ஆமா. ரனக்குசராமபமக்்கயம.”
“…”
“…”
“சரிடைா, நான்மட்டுமகபாயிட்டுவகரன்்…கபசகறைன். நீவரகவணாம.”
“இலல்…ே”
“ரதுவுமகபசாத. சநஸ்ட்ளக்சகண்ட்கபாகறைன். அதுவழரக்குமரன்குட்டழபயழனரன்்கட்டைகயஇருக்கட்டும. நீகபார. அவனத்தான்
ரனக்குப்பட்சிருக்கு. உன்ழனப்படக்கல. ஹிஹிே”
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*
2015. இ்ததியகதசத்திலுரு்கராமம.
“ஹகலாே”
“…”
“ஹகலாே”
“…”
“சதன்ன்…ே”
“…”
“நீதான? உன்்்ுக்காத்துசதரியாதா்…ே”
“…”
“அழகசவக்காதடைா்…கடைய்்…சதன்ன்…ே”
“இவன்கவறைஅழவுறைான்்…ே”
“கடைய்்…திருமபகாலபண்ணுவயா? இப்படகய்்ுமட்டுமவடுடைா்…ப்ளீஸ்்…ே”
“…”
“சரண்யா்…வ்ததுசகாழை்தழதயரடு. அழவுறைான்பாரு. பசிக்குதுகபால.”
“ழபடைா.”
*
2014. அகத்கராமம. ுருநடுப்பகல.
“ுத்தப்சபாண்ணசவ்ுக்காுசமபாரி்ுசபாழழைக்கணுமா? அப்டுண்ணுமகாுகவணாமனுஅடயாஅட்ு்கட்கடைன். சபங்கஉரல
கபாய்ஆமபழளகதடட்டுவ்ததிருக்கா. அ்ததக்காலத்துலஅப்பனாத்தாபத்துவயு, பன்சனண்டுவயுலகட்டசவ்சாங்கன்னாஅதுக்கு
கமலஆலாபறைக்குதுங்கன்னுசதரிஞ்ுதான். வ்ததானுங்கபடுங்்ககளாட்டைம, சபாண்ணபடக்கசவய்யி, படுக்கசவய்யினு. ரலலாம
கபா்ு. சபாங்கப்பாழனழயத்சதருவுலசவ்சாநாயிநக்கதான்சசய்யும. சநகுசநகுன்னுவளத்திசவ்சாசாதிசகட்டைநாசயலலாம
நக்குது. இ்ததாபாருமணிகமகல்…கழழதயக்காழலத்தருக்்களட்டுலகட்டு.”
*
2014. அகத்கராமம. அன்ழறையஇரவு.
“இ்ததாககணு்…மழறைக்குண்ணுமிலல. உங்சகாக்காபள்ளவளத்தினல்சணத்துக்குஅவழளயுமஅவசபத்ததழதயுமுண்ணாசவட்டப்
கபாட்டருப்கபன். ுருஆமபழளப்ழபயன்சமாளவாயஆட்டட்டுசபாறை்ததிரு்ததாஇ்ததப்சபாட்ழடைங்களசதாரத்திப்கபாட்டுராஜா
கணக்காஉக்கா்ததிருப்கபன். அதுக்குஇலலாமப்கபா்ு. ரப்படயுமஇத்தழனசசாத்ழதசவளியாளுக்குஏத்திவடைமடயாது.
சபாண்ழணயுமசபாருழளயுமநீகயகட்டகம்ுக்ககா. சின்னவயுலரு்ததுஇருக்கறைகப்ுதான. ுன்றைமாசத்துலஆவணிசபாறை்தத
உடைகனகலயாணத்ழதசவ்ுப்கபாடைலாம. நீரன்னசசாலறை?”
*
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2014. அகத்கராமம. சிலதினங்களுக்குப்்பன்.
சவறுமநிியஸ்கபப்பழரசபாட்டைலமாக்ுற்றிரடுத்துவ்ததுஅமமாகண்படைரரி்ததுசகாண்டரு்தததண்ணிஅடுப்்பலகபாட்டைாள்
சரண்யா.
“ரன்னட?”
“தழலக்குஊத்திக்்கட்கடைன்மா. அதான். ரன்னகமாஇ்ததத்தடைழவசீக்்கரகமவ்ததிரு்ு.”
“பரவாலல. கலயாணத்தன்னிக்குஊடுபாவாமஇரு்ததி்கச. இலலனாகாணியா்சிககாயிா, சா்ததிமகூரத்தமரலலாத்துக்குமஇன்சனாரு
சமயமபாக்கணும. கவழலஇழக்கும. இதுனாமண்டைபக்காரகனவ்ததுகட்டாக்குமசரண்டு இழத்துட்டுட்டுப்கபாயிருவான்.”
“…”
“ரன்னட?”
“ுண்ணுமிலலமா.”
*
2014. அகத்கராமம. மதலரவுக்குமறுநாள்.
வரிப்்பலஇரு்ததரத்தக்கழரழயக்கண்டு்கு்குத்துசிரித்தனரஅமமாளுமஅத்ழதயும. ்கு்குககட்டைஅப்பாருமமாமனாரும
சமருமிதமமநிமமதியுமகல்ததசபரு்்ுவட்டுக்சகாண்டைனர.
*
2014. அகத்கராமம. மதலரவன்்பன்னிரவு.
ுத்த்பகளடைாலகாலலசமலலசாகக்காயமசசய்து, சிறிதுரத்தத்ழதவரிப்்பலகதய்த்தாள்சரண்யா.
*
2015. அகத்கராமம. ஓரஇரவு.
“உன்ஊருகபருகூடைசரியாத்சதரியாது. ரங்ககபானாரன்னபண்ணினானுஅழலஞ்கசன். ரப்படகயாஆபஸ்்பரண்ட்ஸபட்ு்…, இங்க
பாரு்…நீயாருன்னுஇவங்களுக்குசதரியுமா? உனக்ககசதரியுமா? ரப்படஇங்கஇருக்க? யாருக்காக? ரப்டஇவகளாநடைக்கவட்டை?
ரத்தழனகபருக்குகவுன்சிலங்குடுப்ப? நீகயஉன்ழகயபட்ுுடை்ு்கட்டைமாதிரிஇப்படகுறு்ககபாய்ட்டகயட்…இப்படவாழைனுமனு
அவசியமிலல.”
“…”
“ஏகதாசநனப்பக்குள்ளகபாயிசிக்்கட்டுவாழக்ழகயஅழ்ுக்காத. வ்ததிரு. சகாழை்தழதயரடுத்திட்டுவா. இங்ககயநிக்ககறைன். சபங்கஉர
இருக்குடநமக்கு. சரட்டஃ்பககட்ஸ்மட்டுமரடுத்திட்டுவா. அதான்நீ.”
மட்டைக்குடத்தபண்ணயத்தாள்ரவனுக்ககாசிறுநீரமட்டை, நடுராத்திரியிலுதுங்்கயவன்இவரகழளப்பாரத்துவட்டுஅ்ததப்கபாழதயிாம
அவசரமாய்மிகு்ததவுவாசத்துடைன்சபரியளட்டுக்குஓடனான்.
*
2015. அகத்கராமம. மறுநாள்இரவு.
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“சரண்யா்…ே”
“ஏங்மாமா?”
“உங்சகாமமாக்குதிதரனு்பரசரஜாஸ்திஆயிரு்சாம. பாத்ரமலமயங்்கஉழ்ததிரு்சாம. ஓடயா.”
அழலயக்குழலயகுழை்தழதழயதூக்கப்கபானாள்.
“அவழனரதுக்குரழப்பறை? சதாட்டகலகயவட்டுட்டுவா. ஆயா்கட்டைசசாலலட்கடைன். பாத்துக்கும. நாமகஜாலசதா்ததரவுன்னுரங்க
திரியப்கபாகறைாகமா்…நீஓடயா.”
ஓட்டைமமநழடையுமாய்வரப்பவழயாககுறுக்குத்தடைத்திலபகு்ததஇருவழரயுமகநாக்்கக்கலுன்றுசீறிவர, மாமன்ககணசன்ுதுங்்கக்
சகாண்டைான். கலசினத்துடைன்சரண்யாவன்சநற்றிழயப்சபயரத்தது.
அதுமதலகலதான்ரனப்பரியசரண்யாவுக்குக்சகாஞ்சமகநரம்படத்தது. இரண்டைாவது்…்ன்றைாவது்…சரமாரியாகக்கற்கள்ளசப்பட்டை
பதிழன்ததாவதுநிமிடைத்திலரத்தச்கதமாய்சரண்யாகாணாப்்பணமானாள்.
“ஓடுகாலமண்டை. ரத்தினிதடைவஓடுவாளாம?

ழனயாட்டைமஇரு்ததா. ஏகதா்கறுக்கு, கட்டசவ்ுப்கபாட்டைாசபாட்டைாட்டைசகடைப்பான்னு

சநன்ுஉன்வாழக்ழகழயயுமஅழ்ுப்கபாட்கடைன். நீகபாயிநிமமதியாவாழ. ரன்சசாத்துக்குமபரமபழரக்குமவாரிுஅ்தத்
சின்னவன்தான். இவுருத்திநடுவுலசபாறைக்கலனுசநன்ுக்ககறைன். தூங்்கட்டுஇருக்கறைமகராசன்தான்ரனக்குப்சபாறைக்ககவண்டயவன்.
ஏகதாஇ்ததசனியன்்லமாத்தான்வரணுமனுஇரு்ததிருக்கு. அவன்கபரன்இலல. ரன்ழபயன். மாப்ள, அவழனநாகனவளத்திக்ககறைன்.
நான்சபத்தஓடுகாலநாயாலநீபட்டைதுகபாதும. கபாயிருய்யா.”
“மாமா்…ே”
“ரன்னககணு?”
“யாரா்ுமககட்டைா?”
“ஆயாக்காரிககட்டைாஓடகபாய்ட்டைான்கனசசாலா. ரலலாருக்கும. தடை்தசதரியாமப்பத்சிடைலாம.”
ரத்தமமமண்ணுுட்டயிரு்ததழகழயழககழளத்தண்்ணரஊற்றிநிதானமாய்க்கழவவட்டு, பரமநிமமதியாய்த்சதாட்டலலதூங்்கக்
சகாண்டரு்ததகுழை்தழதழயப்கபாய்ஆதூரத்துடைன்தூக்்கனார.
“கரணா்…தாத்தாவ்ததிருக்ககன்்…ரழ்ததிரிய்யா்…ே”
***
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நூற்றொண்டத் திரரைபபளக
ுசித்ராமாரன்
சபருழமக்குமஏழன்சிறுழமக்கும
கட்டைழளக்கலகருமமரன்று
மதிப்பட்டுக்குறிப்பளித்த
சபருநாவலரவதிப்படவாழ்தத
அஞ்ுக்சசலவன்ம.க.
காவத்தழலவன்கரங்களில
தமிழசவலாசமன
கலசவட்டுப்சபாறித்தளித்த
இருதூண்ழகசயாப்பமம.க.
காதலசமாழசவலசவட்டு,
கடுஞ்சாடைலசமாழவாள்ள்சசன
வசனத்சதறிப்்பலழகத்தட்டைள்ளிய
காவயரழத்துகள்ம.க.
இழறைவாழத்துப்பாடும
இவழவயகவழைக்கமமாற்றி
சமாழவாழத்துப்சபாழய
ழவத்தமத்தமிழகமகமம.க.
கண்ண்கசிலம்பனின்று
சிதறியமாணிக்கப்பரலகழள
தமிழப்பரலகளாய் மபகாரில
சதறிக்க்சசய்தம.க.
ஆரியமாழயரரிய்சசய்ய
ரழதுககாலமழனவழளரிய
தமிழத்தழைல்ட்டய
ரரிசபாருள்ம.க
அதிகாழலஆதவனும
அன்றைாடை்சசய்தித்தாள்களும
ஆவாடைன்கதடும
திருவாரரதிரும.க.
மனுநீதிகசாழைன்

16

மண்ணிாதித்து
மனுதரமசமதிரத்த
ரழஞாயிறும.க.
தன்சபயருக்குமரணாக
கனத்தசமௌனத்துடைன்
கதிசராளிதண்டைக்
காத்திருக்்கறைதுமரசசால
வாசித்கதபழை்கய
்க்குக்கண்ணாட
தமிழைரு்ததயாசிக்்கறைது
கழலஞரின்வழகழள
சகாண்டைாட்டைஇறைப்சபன்கறை
நிகழமவழரநிழனக்கழவத்து,
ரழதயுமதாங்்கயஇதயங்கழளயும
ரதிரணிசதாண்டைரகழளயுமசநாறுக்்கப்கபாட்டை
் ற்றைாண்டுசவற்றித்திழரப்படைமம.க.
***
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தமிழ் வொத்தியொர் வடிவவல
மகனா
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***
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பபரங்்ொமமக
சாதனா
1
அதிகாழலயிலவழப்பவ்ததுரழ்ததுசகாண்டைாரதிருகவங்கடைம. கதகமவயரத்திரு்ததது. அரு்கலரு்தத்பத்தழள்சசம்பழனரடுத்து
இரண்டுதடைழவகுடத்தவர, சசம்பழனமறுபடயுமஇரு்ததஇடைத்திகலகயழவத்தார. தளர்ததிரு்ததசாரத்திழனஇறுக்்கக்கட்டக்சகாண்டைார.
அவரரப்சபாழதுகமஇப்படத்தான். அதிகாழலயிலகதகமவயரத்துப்கபாய், யாகராதன்ழன, தன்உடைழலஅவசரகதியிலஉாப்்ப
ரழப்்பயதுகபாலகுபசரன்றுரழ்ததுசகாள்வார. அகதகவகத்கதாடுஇடைதுபக்கமமவலதுபக்கமமபாரத்துஅமானுஷ்யகமாமனிதகரா
ரதுவுகமயிலழலசயனஉணர்ததுஅதன்்பன்னகரதன்னிழனவுக்குவருவார.
திருகவங்கடைத்திற்குஇன்சனாரு்பர்சழனயிரு்ததது. நி்சயமாகஅதுசாழவப்பற்றியதாகயிலழல. மப்பதுவயதிலதிருமணமமடத்து
்ன்கறைஆண்டுகளிலமழனவகபாய்வடைதனிழமயில, சராமபசராமபத்தனிழமயிலமறுமணகமகவண்டைாசமன்று
திண்ணமாகவுமிரு்ததுநாற்பத்திநான்குவயதுவழரசசாலலக்சகாள்ளுமபடயானசகௌரவமானவாழக்ழகவாழ்ததாாமகாமம
வடைாப்்படயாய்ப்படுத்தியது.
்ன்சறைழத்துக்கள். ்ன்கறை்ன்றுரழத்துக்கள்தான். கா- ம- ம. மறுபடயுமுருமழறைரழத்துக்கூட்டப்பாருங்கள். நி்சயமாக
்ன்சறைழத்துதான். ஆனாலஅதுபடுத்துமபாடருக்்கன்றைகத! அப்பப்பா!
திருகவங்கடைத்திற்குமறுபடயுமகாமமபற்றியநிழனவுவ்ததது. திருவவலயத்திலரழதியிருக்குமபடக்குஆதாமம, ஏவாளுகம
்பள்ழளகழளப்சபற்றைாரகசளனிலஅழத்சாத்தியமாக்குதாக்குஆண், சபண்குறிககளஅவசியசமன்பழதஅவரகள்ரப்படயறி்தது
சகாண்டைாரகள்ரன்பழதநிழனக்குமகபாதுவயப்பாகவும, சிலகவழளகளிலசிரிப்பாகவுமிருக்கும. திருகவங்கடைமஇமமழறை
சிரித்துக்சகாண்டைார.
பதின்்ன்றுவயதாகயிருக்குமகபாதுதிருகவங்கடைமுருதடைழவகஜாகராககாககாவாக்கு்சசன்றிரு்ததார. நீண்டுசபருத்தவஸ்தாரமான
ககாவல. கயாகவரமனின்ஆட்சிக்காலத்திலகட்டைப்பட்டைது. அப்கபாதுதான்ககாவலதூண்களிாம, ுவரகளிாமசசதுக்கப்பட்டருக்கும
சிற்பங்கழளப்பாரத்தார. மழஅமமணமாய்இரு்ததசபண்சணாருத்திசதாங்குமமாரபககளாடுகுனி்ததுநிற்கஅவளுழடையகாதலன்,
அவளுடைன்்பருஷ்டைப்பணர்சியிலஈடுபடு்கன்றைான். பக்கத்திலசபண்சணாருத்திநிலத்திலகு்ததியிரு்ததுதன்னுழடையகாதலனின்
குறியிழன்ுழவத்துக்சகாண்டருக்்கன்றைாள். திருகவங்கடைத்திற்குகதகமஉதறிநடுங்கத்சதாடைங்்கற்று. தன்னுழடையஉடைலலரு்தது
சவப்பமாகஏகதாசவான்றுசவளிகயறுவதுகபாலஅவருக்குப்பட்டைது. ுற்றுமமற்றுமபாரத்தவர, யாருமிலழலசயன்பழதயறி்தது
ஏகதாசவாருழதரியமஅலலதுஅ்ததவயதிலரலகலாருக்குமிருக்குமகாமமபற்றியதானஇ்ழசஅவழரயுமஉ்ததித்தள்ளமற்ழறைய
ுவரகழளயுமுருவறுவறுப்படைன்பாரத்தார. காதலயின்கயானிழய்ுழவக்குமகாதலன், வழறைத்திருக்குமஆண்குறிழயஉருவவடும
காதல, அறுபத்திசயான்பதுவடவத்திலகலவசகாள்ளுமகாதலரகள். காதலழயஇடுப்்பலதூக்்கழவத்துஉறைவுசகாள்ளுமகாதலன்்…
இப்படரண்ணற்றைசிற்பங்கள்.
ககாவழலவட்டுசவளிகயவ்ததவருக்கு, ஆன்மிகத்திற்கும, காமத்திற்குமரன்னசமப்ததம? ரன்றைவாறைாகப்பட்டைது. அதற்குகமல, அ்தத
வயதிலஅழதப்பற்றிசி்ததிக்கமடயவலழல. கஜீராககாககாவலலகண்டைசிற்பங்கள்அவழரப்படுத்தியது. சதாசரவகாலமமஅவர
அழதப்பற்றிகயநிழனத்துக்சகாண்டரு்ததார. தாகனசிற்பங்களிலுன்றைாகமாறிகாதலயின்குறியிழனுழவப்பதுகபாலநிழனத்துப்
பாரத்தார.
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குளிக்குமகபாதுVagina is complicated nest ரன்றுதிருகவங்கடைத்துக்குத்கதான்றியது. அவழரப்சபாறுத்தவழரஅதுஉண்ழமயுமகூடை.
அதனாலதான்அவரகளாலஅவவளவுஇலகுவலஆண்கழளஅடைக்கமட்கறைது. கமலாதாஸடைமகூடை“உன்னுழடையஅலகுலகலகய
ரன்னுயிரமய்யமசகாண்டுள்ளது; உன்கயானிுருசவக்்கடைங்காய்மாறிரன்ழன்டக்சகாண்டுள்ளதுே”ரன்றுரத்தழனதடைழவகள்
பலம்பயிருப்பார.
சபண்ணின்சரீரமதான்ரத்தழனவ்தழதயானது! கடைவுள்களினாலகூடைகண்டு்படக்கமடயாதுருபதிரஅது. சவட்பமானநீரானது
திருகவங்கடைத்தின்உடைழலநழனத்துஓடயது. கண்கழள்டக்சகாண்டைார.
இயலாதவனின்காமமதழயக்காட்டாமஉக்்கரமானசதன்றுதான்அவருக்குப்பட்டைது. அப்படயாயின்இயன்றைவனுக்குகாமமுரு
சபாருட்கடையிலழலயா? குளித்துவட்டுதழலழயத்துவட்டக்சகாள்ளுமகபாதுஅவருக்குஅ்தத்ச்தகதகமவ்ததது. அழதப்பற்றி
கயாசிப்பதற்குமதலகாமசமன்றைாலரன்னசவன்பழததரக்கமாகவளங்்கக்சகாள்ளகவண்டுசமனஅவரநிழனத்தார. அத்கதாடு
காமசமன்பதின்மழழமழய, அதன்சிக்கலகழளதத்துவாரத்தமாககவாகுழறை்ததபட்சமககாட்பாட்டுரீதியாககவாவளங்்கக்
சகாண்டைவரகள்யாராவதுஇருப்பாரகளாரன்்கறை்கழளக்ககள்வயுமஅவருள்ரழ்ததது.
உழடைமாற்றிக்சகாள்ளுமகபாதுகசாப்்பனின்கவழதப்பத்தகத்ழதமறைக்காமலரடுத்து்சசலலகவண்டுசமன்றுநிழனத்துக்சகாண்டைார.
இப்கபாசதலலாமதான்அசட்ழடையாகயிருப்பதுகபாலஅவருக்குத்கதான்றியது. ரலலாவற்றுக்குமதன்னுழடையஅததமானகாமமதான்
காரணமாரன்றுமகதான்றியது. கநற்றுக்கூடைஅவரதழலவலமாத்திழரழயயும, தண்்ணரபாட்டழலயுமமறை்ததிரு்ததார. அதனாலகதகம
நடுங்்கஉடைலவயரத்துசராமபவுமசிரமமா்கவட்டைது. மதலலதன்னுழடைய்பர்சழனக்குநலலமருத்துவசராருவழரச்ததிக்க
கவண்டுசமனவுமஅப்கபாதுஅவரநிழனத்துக்சகாண்டைார.
2
வழயிலகதநீரக்கழடையிலகாஃ்புன்றுக்கு்சசாலலவட்டுஅதுவருமவழரதன்ழன்ுற்றியிரு்ததஉலகத்ழதகவடக்ழகபாரத்தார.
தூரத்திலபழனமரங்கள்அழமதியாக- அதுஏகதாதவமகபால–நின்றுசகாண்டரு்ததன. திருகவங்கடைத்திற்குஅ்ததப்பழனமரங்கள்
இருபதுவருடைப்பரி்சயம. இருபத்தி்ன்றுவயதில, பமபாயிலரு்ததுசசன்ழனக்குமாற்றைலா்கப்சபற்கறைாரகளுடைன்குடகயறியகபாது
மதலமதலாகஅப்பழனமரங்கள்தாமஅவழரவரகவற்றைன. அதற்குஏழவருடைங்கள்கழத்துகமலாதாஸழனதிருமணம
சசய்துசகாண்டைகபாதுமஅ்ததப்பழனமரங்கள்அவருடைகன்பறை்ததழவகபாலஅவரவாழக்ழகயிலதவரக்கமடயாதசவான்றைாக
மாறிவட்டைன. இப்கபாதுமசபரியவத்தியாசமிலழல. ஓரிரண்டுகுழறை்ததகதாடுசரி.
இழவயழனத்ழதயுமநிழனத்துக்சகாண்டருக்குமகபாதுஅவருக்குஇன்சனாருவவயமமநிழனவுக்குவ்ததது. நடுராத்திரியில,
பன்னிரண்கடைா, ுன்கறைாமறுபடயுமவழப்பவ்ததுமழனவழயரழப்்பஅவள்்படவாதமாகமறுத்துமவடைாமல, வயரழவத்சதப்பலாக
பணர்சியிலஈடுபட்டுக்சகாண்டரு்ததகபாதுஜன்னலன்வழகய, அழசயுமதிழரயிினகடைஅவருக்குஇ்ததப்பழனமரங்ககளசதரி்ததன.
காஃ்பவ்தததுமஅழதவாங்்கஉறிஞ்சினார. அதிகாழலயிலஇ்ததக்கழடைக்காரனிடைம்கழடைக்குமகாஃ்பதிருகவங்கடைத்ழதப்சபாறுத்தவழர
ஓரஅதிசயம; ஆ்சரயம; ரலலாமகல்ததகலழவ. ரத்தழனகயாதடைழவசசாலலயுமகமலாதாஸாகக்குஅ்ததப்பக்குவமழககூடைவலழல.
ஆனால, இவனாலமாத்திரமரப்பட? அதுவுமஇருபதுவருடைங்களாக! Even after 20 years, how can the taste continue to be so
delicious!
நாக்்கழனநீட்ட, காஃ்பக்குவழளழயஅதன்கமலஇரண்டுதடைழவதட்டனார. கழடைசி்சசாட்ழடையுமகாலசசய்தார. கழடைக்காரனிடைம
சிலலழறைகழளக்சகாடுத்தகபாதுஅதிகாழலவடயற்காழலயாயிற்று.
கபரு்ததிலகபாகுமகபாதுசநரிசலாகஉணர்ததார. உட்காருவதற்ககாரஇடைம்கழடைத்தாலகதவலாசமன்றுகதான்றிற்று. சிறிதுகநரம
கபரு்தழதக்கண்களாலஅள்ததவர, மப்பழதத்தாண்டயஇரண்டுசபண்கள்சிரித்து், சிரித்துரழதகயாகபசிக்சகாண்டருப்பழதப்
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பாரத்தார. அவரகளுக்குப்பக்கத்திலகுண்டைாக, தழலயிலமடயிலலாமலுருவன்நின்றுசகாண்டரு்ததான். இவரஅவழனப்பாரத்தகபாது
அவனுமஇவழரப்பாரத்தான். பாரழவழயத்திருப்்பக்சகாண்டைவரகுமபலாகயிரு்ததசபண்கழளக்கண்டைார.
ரலகலாருகமபதின்மவயதுப்சபண்கள். சதாழடைசதரியகுட்ழடைப்பாவாழடைஅணி்ததுசகாண்டுரதிரிலரு்ததஆண்களுடைன்கழதத்துக்
சகாண்டரு்ததாரகள். அதிலசதத்துப்பலசபண்சணாருத்தி“How was last night?” ரன்றைாள். பதிாக்குரதிரிலரு்ததவன், “She didn’t
come last night and then it was masturbation” ரன்றைான். அழதக்ககட்டுப்சபண்கசளலகலாருமகுாங்கக்குாங்க்சிரித்தாரகள்.
திருகவங்கடைத்திற்குவயிற்றிலஏகதாரரிவதுகபாலகதான்றியது. இ்ததக்காலத்துஇழளஞரகள்தாமரவவளவு
சகாடுத்துழவத்தவரகசளன்றுமதானுமஅவரகளிலுருவனாகயிரு்ததாலநன்றைாகயிருக்குகமரன்றுமநிழனத்தார. ்பற்பாடுஅப்பட
நிழனத்ததன்அபத்தமகுறித்து்சிரித்தார. இரு்ததாாமதிருகவங்கடைத்திற்குஅ்ததஇழளஞரகழளப்பாரக்குமகபாசதலலாம
சபாறைாழமயாகவும, அகதகநரம, அவரகளுக்குமவயதுகபாகுசமன்றுபட்டைகபாதுசற்கறைஆுவாசமாகவுமஇரு்ததது.
கபரு்தழதவட்டுஇறைங்்கயதுமசினிமாதிகயட்டைரபக்கமதிரும்ப, மஞ்சள்வருவதற்காய்சற்றுத்தாமதித்து, வ்தததுமஅவசரமாய்ஓடுவது
கபாலகடை்தது, அப்படக்கடைக்குமகபாதுஅனி்ழசயாகஅங்்கரு்தத்களிகஜாசியக்காரழனப்பாரத்து, ‘சசன்ழனமத்தியகழலக்கலலூரி’
ரன்றுஆங்்கலத்திலசபயரசபாறிக்கப்பட்டரு்ததஅ்ததக்கலலூரிக்குள் ழழை்ததார.
ஆசிரியரஅழறைக்குள்பரகமஸ்வரனும. திலழலநாதனுமஇரு்ததாரகள். அவரகளிருவருக்குமமகமன்கூறிவட்டுதிருகவங்கடைமதான்
சகாண்டுவ்ததிரு்ததகருப்பநிறைத்திலானழபழயத்தன்னுழடையசபயரசபாறிக்கப்பட்டரு்ததஅலமாரிக்குள்ழவத்துக்சகாண்டைார. ழகயில
கசாப்்பனின்பத்தகமிரு்ததது. ககாப்்பஇய்ததிரத்திலுருகுவழளயளவலானககாப்்பழயநிரப்்பக்சகாண்டுவகுப்பழறைக்குள் ழழை்ததார.
மாணவரகளுக்குமகமன்கூறியவர, கசாப்்பனின்கவழதப்பத்தகத்திலரண்பத்திநான்காமபக்கத்திழனத்திறை்ததுசகாண்டைார. கடை்தத
பதிசனட்டுவருடைங்களாகஇ்ததக்கலலூரியிலதான்திருகவங்கடைமகழலப்்பரிவுஆசிரியராகஇருக்்கறைார. இரு்ததாாமமாணவரகளின்
கபாக்்கழனயுமசி்ததழனழயயுமகண்டு்படப்பதுஅவருக்குஇன்றுவழரசிரமமானகாரியமாககவஇரு்ததுவரு்கறைது. கசாப்்பனின்
கவழதயிலவருமபதிரநிரம்பயமனிதரகழளப்கபாலகவஅவரதன்னுழடையமாணவரகழளயுமரண்ணினார.
ரண்பத்திநான்காமபக்கக்கவழதழயஉரக்கவாசித்தஅவர, அதன்சபாருளிழனவளங்கப்படுத்தினார. ்பன்னரகுறிப்்பட்டைசிலரிடைம
அ்ததக்கவழதழயயும, அதற்கானசபாருளிழனயுமகூறை்சசான்னார.
இரண்டைாமகநரப்பாடைகவழளமட்தது்ன்றைாமகநரப்பாடைகவழளயிலசஜரசிழய்ச்ததித்தார. திருகவங்கடைமசஜரசிழயதன்
வகுப்பழறையிலபலதடைழவச்ததித்திரு்ததாாமுருதடைழவகூடைஅவளிடைமகவழதசயான்றிழன்சசாலாமாகறைாஅலலதுகவழதக்கான
சபாருளிழனக்கூறுமாகறைாஅவரககட்டைதிலழல. பலசமயங்களிலஅவரஅவழளத்தவரத்கதவ்ததிருக்்கன்றைார. ஏசனனிலஅவழள
மதலமதலாக்ச்ததித்தகபாதுசஜரசியின்சீரானஉடைலவாகும, கநரத்தியானநாசியுமதிருகவங்கடைத்ழதப்படுத்தியது. சர்ததப்பம
்கழடைக்குமகபாசதலலாமஅவரசஜரசிழயப்பாரப்பார. அவளின்அழைழகரசிப்பார. ளட்டுக்குத்திரும்பயதுமசஜரசிழயநிழனத்துஓரிரு
தடைழவகள்கரழமதுனமசசய்ததுமண்டு.
அதன்்பறைகானநாட்களிலதிருகவங்கடைமசஜரசிழயப்பாரப்பழதமற்றைாகதவரத்கதவ்ததார. ஆனாலஇன்றுசஜரசியானவள்
திருகவங்கடைத்திற்குமிகஅரு்கலரு்ததாள். அவருள்குடசகாண்டரு்ததகாமமமறுபடயுமாகக்்களர்தசதழ்ததது. யாருக்குமசதரியாமல
அவளின்கூ்ததலமணத்ழதசமலலதாக கர்ததார. ஏகதாசசய்தது. அப்படகயகுனி்தது- யாரரன்னசசான்னாலரன்ன, சசாலலவட்டுப்
கபாகட்டும- அவளின்அலகுழல கர்ததாலரன்னசவன்றுகதான்றிற்று. தான்அவவாறுசசய்வதாகவுமநிழனத்துப்பாரத்தார. அன்ழறைய
தினமகீழவருமாறுஇரண்டுசமபவங்கள்நழடைசபறைலாயிற்று.
மதலாவதுசமபவம: திருகவங்கடைமானவரகலலூரிவளாகத்திலஉசாத்திக்சகாண்டரு்ததகபாதுசஜரசிழயக்கண்டைார. அவளின்உதட்டல
சதரி்ததசிரிப்்பழனக்கண்டைகபாதுதிருகவங்கடைத்திற்குககட்கலாசமன்றுகதான்றியது. யாரிடைமாவதுசசாலலவட்டைால? சசாலலமாட்டைாள்.
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ரன்னநி்சயம? ஏகதாசவாருநி்சயம. திருகவங்கடைத்திற்குதன்கதகமகாலயானழதப்கபாலபட்டைது. கூடைகவதன்அறிவுமசதாழல்தது
கபானதுகபாலகதான்றியகபாதுஅழதக்ககட்கடைவட்டைார.
பாரழவழயத்தாழத்தி, >> May I have sex with you? << ரன்றைார.
சஜரசிதன்உடைழலக்குறுக்்க, ழகழயஉதறிசகாலசலன்றுசிரித்தாள். திருகவங்கடைமபாரத்தகபாதுசிரிப்பழதநிறுத்திவட்டுஅவழரப்
பாரத்தாள். ஆனாலஅப்கபாதுமஅவளுதடுகளிலசிறியபன்னழகம்ததிருப்பழதக்கண்டுதிருகவங்கடைமமறுபடயுமதழலழயத்தாழத்தி
தழரழயப்பாரத்துக்சகாண்டைார.
>> What’s your age திருகவங்கடைம? Forty, forty fve… whatever… ரப்படயுமிருக்கட்டும. ஆனாலரனக்குஇப்கபாதுதான்
பதிசனட்டு. ரப்படப்பாரத்தாாமநீங்கள்ரன்ழனவடைஇருபத்திகயழவயது்த்தவர. <<
திருகவங்கடைத்திற்குஅதனாசலன்னசவன்றுகதான்றியது. ககட்கலாமாரன்றுநிழனத்தவரஅவள்கபசிமடக்கட்டுமரன்றைவாறைாகநின்றைார.
>> So, how can I have sex with you? << ரன்றைாள்.
சஜரசிஅப்படக்ககட்டைதுதிருகவங்கடைத்திற்குப்சபருத்தஏமாற்றைமாகயிரு்ததது. உண்ழமயிலஅவளின்காலலவழ்ததுசகஞ்சக்கூடைஅவர
தயாராகயிரு்ததார. ஏசனனிலகாமமஅவழரஅவவளவுபடுத்தியது. இப்கபாதுஅவருக்குரழதப்பற்றியுமகவழலயிருக்கவலழல.
இவளுடைன்ரன்னகவண்டுசமன்றைாாமகபசலாமயாரிடைமமசசாலலமாட்டைாள்ரன்றுநி்சயமாகநம்பனார. ரன்கதககமஉன்அலகுலன்
நிழனவலதான்மிதக்்கறைதுரன்றுசசாலகவாமாசயன்றுநிழனத்தவர்பன்பஇப்பட்சசான்னார.
>> ரன்ழனப்பரி்ததுசகாள், சஜரசி. ரப்கபாதுமஉன்நிழனவாககவயிருக்்கன்கறைன்காமமரன்ழனஅப்படப்படுத்து்கறைது. ுகரசயாரு
தடைழவஇதற்கு்சமமதித்துவடு. <<
ழககழளக்கட்டக்சகாண்டுசிறிதுகநரமதிருகவங்கடைத்ழதகயபாரத்துக்சகாண்டரு்ததவள், >> Am I looking like a whore? <<
ரன்றைாள். அவள்அப்படக்ககட்பாசளன்பழததிருகவங்கடைமரதிரபாரக்கவலழல. அதுவுமசஜரசிமாதிரிஓரஅழைகானசபண்ணிடைமிரு்தது
கதவடயாள்ரன்்கன்றைவாரத்ழதழயஅவரசகாஞ்சமகூடைரதிரபாரக்கவலழல. சகாஞ்சமதடுமாறியவர்பன்கீழகண்டைவாறைாக்
சசான்னார.
>> அப்படசயலலாமநிழனக்கவலழல. ஆனால, ரன்னுழடையஇ்ழசழயத்தரத்துக்சகாள்வதற்குுருசபண்கதழவப்படு்கன்றைாள்.
காலமஅ்ததப்சபண்ணாகஉன்ழனகயரனக்குஉணரத்து்கறைது. இதற்காகரன்ளட்டுக்குவரகவண்டயசம்பரதாயசமலலாம
கதழவயிலழலஉனக்குவருப்பசமன்றைாலஅகதாஅ்ததமரத்துக்குப்்பன்னாலயாருகமபாரக்காமலபத்துநிமிடைம. அதுவுமகவண்டைாம,
ுருஏழநிமிடைம்…<<
திருகவங்கடைமஇப்கபாதுசஜரசிழயர்ததத்தயக்கமமிலலாமலகநராகப்பாரத்தார. சஜரசிஅப்கபாதுமசிரித்துக்சகாண்டுதானிரு்ததாள்.
ரதற்காக்சிரிக்்கன்றைாள். இப்படஅழல்கறைாகனரன்றைா? அழலகவாம. ரன்னகுழறை்கறைது? சபண்களுக்குஅழலவது்படக்குசமன்று
யாகராசசான்னாரககள! ஆனாலகாமத்துக்காகஅழலவது்படக்குமா? அழதப்பற்றி்பறைகுகயாசிக்ககவண்டுசமன்றுநிழனத்தார.
>> இகதாபாருங்கள்மிஸ்டைரதிருகவங்கடைம. ுருசபண்ணாலஓரஆழணப்பற்றிப்பாரழவயிகலகயஅறி்ததுசகாள்ளமடயும. நீங்கள்
ரன்ழனப்பாரப்பதிலரு்தகதஉங்கள்ரண்ணங்கழளஅறி்ததுசகாண்கடைன். அதுகுறித்துநான்ககாபமசகாள்ளவலழல. ஏசனனிலமப்பது
வயதிகலகயஉங்கள்மழனவழயநீங்கள்இழை்ததுவட்தரகசளனரனக்குத்சதரியும. ஆனாலஅதற்காகI can’t share my vagina with
you. <<
அலகுலரன்றைவுடைன்திருகவங்கடைத்திற்குஅவருழடையசிுனத்திலரு்ததுதிரவத்துளிசயான்றுசவளிகயறிஅவரின்உள்ளாழடைழய
நழனப்பதுகபாற்பட்டைது. திருகவங்கடைமஅப்கபாதிரு்ததமனநிழலயிலசஜரசிுருராமபத்துண்டழனஅப்பாற்தூக்்கப்கபாட்டு“மதலல
அழதுருநாயிழனப்கபாலகவவரடுத்துவா, மற்றைழத்பறைகுகயாசிக்கலாமே”ரன்றுசசான்னாாமஅழத்சசய்வதற்கு
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தயாராககவயிரு்ததார. கூடைகவசஜரசியின்அலட்டக்சகாள்ளாதகப்ுஅவருக்குஇன்னுமழதரியத்ழதக்சகாடுத்தது. ரப்படயுமஇன்று
மாழலக்குள்சமமதித்துவடுவாசளன்கறைஅவரநம்பனார. அலலதுசமமதிக்கழவத்துவடைலாம.
>> ரனக்குப்பணர்சியிலகஷ்டைமிலழல. ுருவனுக்குுருத்திரன்்கறைபளித்துப்கபானசாமபாருமுத்துவராது. ப்ழசயாகுன்று
சசாலலவடு்கன்கறைன். I am not a virgin. ஆனாலபாருங்கள், நான்யாருடைன்படுக்ககவண்டுசமன்பழதநான்தான்
தரமானிக்ககவண்டும. ஏசனனிலஇதுரன்னுழடையகதகம. <<
ரன்றைவாறைாகசஜரசிதிருகவங்கடைத்ழதவட்டுஅப்பாலநகர்ததாள். இப்கபாதுதிருகவங்கடைத்திற்குபயங்கரமாகுழைன்றுசகாண்டரு்தத
இய்ததிரசமான்றுதன்னுழடையுழைற்றைழலதிதசரன்றுநிறுத்தியதுகபாலரு்ததது. ுருகணமதன்ழனகயமறை்ததுதிக்சகன்றுநின்றைவர
மறுபடயுமசஜரசிழயப்பாரத்தார. ்பன்னாகலசசன்றுமறுபடயுசமாருமழறைககட்கலாமாசயன்றுபட்டைது. அவள்இவழரப்பாரத்து்
சிரித்து, தன்னுழடையஆட்காட்டவரலனாலவாசவன்றுஅழழைத்தாள். அவள்அப்படஅழழைத்தகததிருகவங்கடைத்திற்கு
்கறைக்கமாகயிரு்ததது. நாட, நரமசபலலாமசூகடைறுவதுகபாலகதான்றியது.
இவள்வழளயாடு்கறைாள். ரன்கதகத்ழத்சூகடைற்றிவட்டுவழளயாடு்கறைாள். ரன்நிழலழமழயத்சதரி்ததுசகாண்டுவழளயாடு்கறைாள்.
திருகவங்கடைத்ழதஓரஇனமபரியாதபதற்றைமசதாற்றிக்சகாண்டைது.
இரண்டைாமசமபவம: கபாகுமகபாதுசஜரசியின்குமபழலக்கண்டைார. திருகவங்கடைத்ழதப்பாரத்ததுமஅ்ததக்குமபலசபரிதாக்சிரித்து,
“Look Mr. Thiruvenkadam is coming” ரன்றைது. அவரகளிசலாருவன்“What happened?” ரன்றைான். அப்கபாதுசஜரசி
“Mr.Thiruvenkadam wants to eat my pussy” ரன்றைதுமகுமபலமறுபடயுசமாருமழறை- ஆனாலஇமமழறைபலமாக–சிரித்துக்
சகாண்டைது. திருகவங்கடைத்திற்குரன்னகவாகபாலஆயிற்று. மடயுமானவழரகுமபழலவலக்்கக்சகாண்டுசசலலஅவரமயன்றைார.
அப்கபாதுஅவழரஇழடைமறித்து, “If you want Thiruvenkadam, you can taste it. It’s very delicious” ரன்றுசஜரசியின்
கதாழசயாருத்திகூறைவும, சஜரசிஅவளதுகதாளிலகுத்தி, ்பன்திருகவங்கடைத்ழதப்பாரத்து்சிரித்தாள்.
ஆசிரியரகள்அழறைக்குள் ழழை்ததகபாதுதிருகவங்கடைத்தின்உடைலவயரக்கத்சதாடைங்்கற்று. அவசரமாகத்தழலவலமாத்திழரழய
வழங்்கக்சகாண்டைவர, நிரமபத்தண்்ணரகுடத்துக்சகாண்டைார. தன்கதகமஇன்னமமநடுங்்கக்சகாண்டருப்பழதஉணர்ததுயாராவது
ஏதாவதுககட்டுவடுவாரககளாசயன்றுபய்ததார.
3
மாழலகபாலசற்றுக்குளிர்ததது. கதகநடுக்கமதருவதற்காகஆற்றுப்பக்கமகபானார. அவரபாட்டுக்குஉலாவனார. சிலரஆற்றில
குளித்துக்சகாண்டரு்ததாரகள். தானுமகுளிப்கபாமாசயன்றுநிழனத்தவர, ்பன்னரபாரக்கலாசமன்றுஅ்ததகயாசழனழயக்ழகவட்டைார.
திதசரன்றுஆழடைகழளக்கழள்ததுவட்டுஅழரநிரவாணமாகஆற்றிலகுதித்தார. நீருக்குகமலாகதழலழயவட்டுழககழள்சவட்டனார.
்பன்பஅப்படகய்பறைண்டுநீரில்ழ்கஆற்றின்ஆழைத்திற்கு்சசன்றுமணழலத்சதாட்டு, சகாஞ்சகநரத்திலஆற்றின்இன்சனாரு
பகுதியிலரழம்பனார. மகத்திழனவழத்துத்துழடைத்தவருக்குகண்கள்ரரி்ததன.
ளட்டுக்குத்திரும்பயகபாதுகூடைதிருகவங்கடைத்தின்கதகநடுக்கமநின்றைபாடலழல. இரண்டுதழலவலமாத்திழரகழளவழங்்கயும
நடுக்கமகுழறைவதாகயிலழல. ரன்ழறைக்குமிலலாதுதன்னுழடையஉடைலஅதிகப்படயாகவயரப்பதுகபாலஅவருக்குப்பட்டைது. ஆத்திரமம,
கவழலயுமஅவழர்சூழைலாயின.
4
கதழவத்திறை்ததகபாதுசஜரசியும, அவள்கதாழயுமநின்றுசகாண்டரு்ததாரகள்.
நிரம்பவழயுமபன்னழககயாடுதிருகவங்கடைத்ழதத்தள்ளிவட்டைஅவரகள்ழகப்ழபககளாடுகசாஃபாவலசசன்றுஅமர்தது
சகாண்டைாரகள். ப்ழசநிறைத்திலானசாயமடக்கப்பட்டைவரலகளினாலதிருகவங்கடைத்ழதஅவரகள்அழழைத்தகபாதுதிருகவங்கடைத்திற்கு
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நடைப்பதுகனவாஅலலதுநிஜமாரனப்பரியாமற்கபாயிற்று. சத்தமிலலாமலஅவரகளுக்குரதிகரசசன்றுஅமர்ததுசகாண்டைார.
இருவருகமபடைழவஅணி்ததிரு்ததாரகள். உதட்டுக்குஅடைரத்தியானகருழமநிறைத்திலசாயமடத்திரு்ததாரகள். இப்கபாதுமசஜரசிதன்ழனப்
பாரத்து்சிரித்துக்சகாண்டருப்பதுதிருகவங்கடைத்திற்குரன்னகவாகபாலரு்ததது.
>> அப்படயானாலநீநாங்கள்சசாலவழதக்ககட்ககவண்டும<<
தன்ழனஅவரகள்ுருழமயிலஅழழைத்ததுதிருகவங்கடைத்துக்கு்படக்கவலழலசயன்றைாாமஅழதஅவரசவளிக்காட்டக்சகாள்ளவலழல.
ஏசனனில, சஜரசிக்காகவுமமக்்கயமாகஅவளின்தூய்ழமயானஅலகுாக்காகவுமர்ததநிழலக்கு்சசலலவுமதிருகவங்கடைம
தயாராககவயிரு்ததார. ஏதுமகபசாமலமவுனமாகஇரு்ததஅவர, இன்னமமழககழளப்்பழச்ததுசகாண்டுதழரழயப்பாரத்தவாகறை
இரு்ததார.
இரண்டுசபண்களுமரழ்ததுசகாண்டைாரகள். திருகவங்கடைத்ழதஅழணத்துக்சகாண்டுஅமர்ததவரகள், தங்களின்மினுங்குமசதாழடைகழள
திருகவங்கடைத்தின்காலகளிலகபாட்டுக்சகாண்டைாரகள். திருகவங்கடைத்திற்குதிக்சகன்றைானது. ஆனாாமஅதுஅவருக்குகவண்டுமகபால
கதான்றியது.
கதகமபஞ்சாட்டைமஆனழதப்கபாாணர்ததஅவர, அப்படகயஅ்ததஇரண்டுசபண்கழளயுமமாறிமாறிப்பணரகவாமாரன்று
கயாசித்தார. அவரகளின்சதாடுழகயும, வாசழனயுமதிருகவங்கடைத்ழதஏகதாபதிதாகப்படுத்தியது. சாகுமவழர“அதுே”அவருக்குத்
கதழவப்பட்டைது. அத்கதாடுஅவரகளின்தடைவலலதன்னுழடையசிுனமானதுகலசாகவழறைத்துஸ்கலதமழடை்ததழதப்கபாலவும
அவருக்குப்பட்டைது.
திருகவங்கடைத்தின்சட்ழடைப்சபாத்தாழனத்திறை்ததுஅவரின்தளர்ததமார்பழனசஜரசிதடைவயகபாதுசஜரசியின்கதாழஅவரின்
சதாழடைகழளஸ்பரிசித்துக்சகாண்டைாள். >> ியவாண்ட்அவரகடைஸ்ட்டபஸ்ஸ? << ரன்றுகாதில்கு்குத்தாள். திருகவங்கடைத்திற்கு
உடைலவயரக்கத்சதாடைங்்கற்று. சஜரசியின்சதாழடைகழளத்தடைவயவர, அப்படகயகசாஃபாவலதழலழய்சரித்துக்சகாண்டைார. கண்கழள
்டயவாகறைசஜரசியின்கதாழயின்சதாழடைழயயுமகசரத்துத்தடைவஆரம்பத்தார.
இருசபண்களுமுருவழரசயாருவரபாரத்து்களுக்சகன்றுசிரித்துக்சகாண்டைாரகள். திருகவங்கடைத்திற்குகாமமதழலவழரஏறியது. ுரு
பாமபகபாலஅவரின்கதகமமழவழதயுமகாமமஆட்சகாண்டைகபாதுபாதியாகதிறைக்கப்பட்டைகண்களினாலசஜரசிழயப்பாரத்து, >>
Please put your little clit in my mouth << ரன்றைார.
தன்கதாழழயப்பாரத்துமறுபடயுமசிரித்துக்சகாண்டைசஜரசி, திருகவங்கடைத்ழதப்பாரத்துஉதட்ழடைப்்பதுக்்கனாள். >> சபாறுங்கள்
மிஸ்டைரதிருகவங்கடைம. நீங்கள்ஆழசப்பட்டைசதலலாமநான்தரு்ககறைன். ஆனாலஅதற்குமதலலநாங்கள்சசாலவழதநீங்கள்சசய்ய
கவண்டும. <<.
அழரமயக்கத்திலரு்தததிருகவங்கடைமஓரஆசிரியனானநான்ககவலமகாமத்துக்காகஇப்படசயலலாமகீழறைங்்கவட்கடைகனசயனுரு
கணமகயாசித்தார. ுகருருகணமதான். ்பறைகுஅவராலகமற்சகாண்டுகயாசிக்கமடயவலழல. காமமகாமமகாமம. இகதாரன்
ஆழசக்குரியஇளமசபண். அதுவுமஇரண்டுசபண்கள். அவரகள்சசாலவழதசயலலாம்…ரன்னசசாலவாரகள்? ரதுசவன்றைாாமசரி,
சசய்்கன்கறைன்.
ரனக்குகவண்டயதுசஜரசியின்கதகம. அவளின்வாசழனநிரம்பயகதகத்திலரன்னுழடையஉடைலானதுசநளி்ததுசநளி்ததுஊரகவண்டும.
அவளின்சநற்றி, உதடு, கழத்து, மாரப, சதாப்பள், இழடை, அலகுலரனஅவளின்அத்தழனஉறுப்பகளிாமநான்மத்தமிடைகவண்டும.
இத்தழனயாண்டுகளாகரன்னுள்ுரு தத்திழனப்கபாலகுடசகாண்டருக்குமகாமத்திழனசஜரசியின்மாரபக்்கழடையில
பழதத்துவடைகவண்டும.
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சஜரசிழயப்பாரத்துரன்னசசய்யகவண்டுசமனகண்களாலககட்டைார. அவரஅப்படக்ககட்டைதுமசஜரசியின்கதாழதிருகவங்கடைத்தின்
சிுனத்ழதசவளியிலரடுத்தாள். சகாஞ்சமாகவழறைத்திரு்ததஅவரின்சிுனமானதுதன்ழனத்தாகனுருதரமுற்றிக்சகாண்டு்பன்னர
அப்படகயுருபக்கமாக்சரி்ததுவழ்ததது. இரண்டுசபண்களுமதிருகவங்கடைத்தின்சிுனத்ழதப்பாரத்து்சிரித்துக்சகாண்டைாரகள்.
திருகவங்கடைத்திற்குமின்சாரமஏறியழதப்கபாலரு்ததது. மழத்கதகமமபரவசமழடை்ததழதப்கபாாணர்ததஅவர, மழழமயான
கபாழதக்குள்இறைங்்கனார. ஏகதாசவாருஇனமபரியாதஇன்பமஅவழரத்சதாற்றிக்சகாண்டைது. அவரின்ழககள்அனி்ழசயாகசஜரசியின்
மாரபகழளப்்பழசயத்சதாடைங்்கற்று. மதலலஅவரின்ழககழளதட்டவட்டைசஜரசி, இரண்டைாவதுதடைழவயுமதிருகவங்கடைத்தின்ழககள்
தன்னுழடையமாரபகழள்பழசயஆரம்பத்தகபாதுுருகணமதன்கதாழழயப்பாரத்துபன்னழகத்துவட்டு்பன்னரஏதுமசசாலலாமல
அதற்குஅனுமதித்தாள்.
சஜரசியின்கதாழயானவள், அவரின்காதில“சிக்்க, சிக்்க, சிக்்கே”ரனக்்கு்குத்தாள். திருகவங்கடைமதன்னுழடையஉடைலஉஷ்ணமழடை்தது
சவட்பமாகஏகதாசவளிகயறுவதுகபாாணர்ததார. இன்பம, இன்பம, இன்பம! இத்தழனயாண்டுகளாகஇதற்குத்தாகன
காத்துக்சகாண்டரு்தகதன். ரத்தழனஏக்கமரத்தழனகதடைலரத்தழனஅழல்சல! இகதாரலலாவற்ழறையுமஇ்ததஇரண்டுசபண்களும
தரத்துவடைப்கபா்கன்றைாரகள். வழடைத்தமாமபழைமகபாலருக்குமதங்களின்அலகுழலரனக்குத்தரப்கபா்கறைாரகள். நான்அவரகளின்
வாசழனநிரம்பயகயானிழயஆழைமாக கரப்கபா்ககறைன். அவரகளின்லா்பயாழவபற்களாலகடத்துவழளயாடைப்கபா்ககறைன். அதன்
்பறைகுரன்னசசய்யலாம? பணரலாம. அதன்்பறைகு்…?
அதன்்பறைகுஅப்படகயஇறை்ததுவடைலாம. ஆமாம்…இறை்ததுவடைலாம!
கண்கழள்டசரி்தது்கடை்ததவரின்தழலயில, கதாழசடைாசரன்றுஅழறை்ததாள். காமத்திலஅவருக்குரதுவுகமவளங்கவலழல. ககாபம
சகாள்வதற்குப்பதிலகதாழழயப்பாரத்து்கறைக்கமாக்சிரித்தார.
அவள்மறுபடயுமதிருகவங்கடைத்தின்்படைரிழயப்சபாத்திஅடத்தாள். சஜரசிஅப்கபாதுமசிரித்துக்சகாண்டுதானிரு்ததாள். திருகவங்கடைம
அவழளவடைவுமஅதிகமாக்சிரித்தார. இப்கபாதுசஜரசியுமதிருகவங்கடைத்ழதஅடக்கஆரம்பத்தாள். மதலலசசலலமாகத்
தட்டயவரகள், கநரமகபாகப்கபாகபலமாகஅடத்தாரகள். திருகவங்கடைமரலலாவற்ழறையுமசபாறுத்துக்சகாண்டைார. அவரகள்அடக்க,
அடக்கஇவரஅவரகளின்சதாழடைகழளத்தடைவஅலகுாக்குள்ழக ழழைக்ககவமயன்றைார.
இப்கபாதுதிருகவங்கடைமஇரண்டுசபண்களினதுமகாலகளுக்குக்கீகழை்கடை்ததார. ுருநாயிழனப்கபாலஅவரதன்னுழடையகாலகழளயும,
ழககழளயுமமடத்துதழரயில்கடைக்க, அவரின்நாக்கானதுஅவரின்வாயிலரு்ததுசவளியிலசதாங்்கக்சகாண்டரு்ததது. திறைக்கப்பட்டை
அவரின்காலசராய்ஜிப்்பன்வழகயஅவரின்வழடைத்தசிுனமஇளமசிவப்பசமாட்டுடைன்ுருகுட்டப்பாமபகபாலசதரியலாயிற்று.
>> ரழமப. ரழ்ததுுருநாயிழனப்கபாலஇ்ததஅழறையிழன்ுற்றிவா. << கதாழகட்டைழளயிட்டைாள்.
திருகவங்கடைமரழ்ததுசகாண்டைார. தன்னுழடையநிழலழயநிழனத்துஅவருக்ககசிரிப்பவ்ததது. அழக்குப்படயாதஆழடையுடைனும,
கநரத்தியானசிழகயுடைனுமதான்பாடைமபடத்துக்சகாடுக்குமஉருவமஅவரின்கண்மன்கனமின்னலசவட்டயழதப்கபாலசவட்ட்
சசன்றைது. தன்ழனத்தாகனகட்டுப்படுத்திக்சகாண்டுரலலாவற்ழறையுமஉதறிவட்டுஇருசபண்கழளயுமதழலயில்படத்துசவளிகயதள்ளி
சசய்யலாமதான். ஆனாலமனமுப்பவலழல. காமமஅவழருருழசத்தாழனப்கபாலஅடைக்்கழவத்திரு்ததது.
இப்கபாதுதிருகவங்கடைமஇரண்டைாவதுதடைழவயாகஅழறைழய்ுற்றைஆரம்பத்தார. திருகவங்கடைமசஜரசிழயப்பாரக்குமகபாசதலலாம
சஜரசிஇவழரகயபாரத்துக்சகாண்டரு்ததாள். உதட்டலசிரிப்ப. அவருக்குஅதற்குகமலதாங்கமடயவலழல. மழைங்காலகளினாலநடை்தது
சஜரசிழயசநருங்்கனார.
தளர்ததிரு்தததன்இரண்டுழககளினாாமசஜரசியின்இடுப்்பழனப்்படத்துக்சகாண்டைவரகநராகஅவளதுஇடுப்்பன்கீழமகமபழதத்தார.
சஜரசிஅவரின்மகத்திழனஅப்பாற்்படத்துத்தள்ளினாள். ஆனாலதிருகவங்கடைமவடுவதாகயிலழல. சஜரசிழயத்தன்பக்கமாக
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இறுக்்கயவருற்ழறைக்ழகயினாலஅவளின்படைழவழயத்சதாழடைவழரதூக்்கனார. ுருநாயிழனப்கபாலஅவளின்சதாழடைகளிலதன்
மகத்திழனபதித்துசவறிசகாண்டைவரகபாலமத்தமிடைஆரம்பத்தார. அப்கபாதுகதாழ, அவரின்்படைரியிலசபாத்திஅடத்துஅவழரப்
்பன்னாலரு்ததுஇழத்தாள். நிதானமிழை்ததுதழரயிலவழ்ததவழரதன்இரண்டுழககளினாாமபலமாகப்்படத்துக்சகாண்டு்பற்பாடு
சவட்சிரிப்ப்சிரித்தாள். அப்கபாதுசஜரசிதிருகவங்கடைத்தின்மார்பன்கமலஅமர்ததுசகாண்டைாள். >> Pity you, Thiruvenkadam.
<< ரன்றைாள்.
>> You want to lick Jersy’s pussy, Mr.Thiruvenkadam? << ரன்றுகதாழககட்கவும“ஆமாமடகவழசககள, ரனக்குசஜரசியின்கூதி
தான்கவண்டுமே”ரன்றுபலமாகக்கத்தினார. அவவாறுஅவரசபருமகுரசலடுத்துக்கத்தியதுஅழறை்ுவரகளிலபட்டுத்சதறித்தது. இரு
சபண்களுமழபத்தியம்படத்ததுகபாலசிரித்தாரகள்.
சஜரசிபடைழவழயஇடுப்பவழரதூக்்கக்சகாண்டுதிருகவங்கடைத்தின்மகத்திற்குகநராகநின்றைாள். திருகவங்கடைமசகௌவவரும
கபாசதலலாமசடைாசரன்றுதன்இடுப்்பழனத்வலக்்கக்சகாண்டு>> Don’t stop Thiruvenkadam. Don’t stop. Absorb my little pink
clit till my death. It’s feeling amazing. << ரன்றுநடத்தாள். அழதுருவழளயாட்டைாகஅவரிடைமமண்டுமமண்டுமசசய்து
சகாண்டயிரு்ததாள்.
திருகவங்கடைமகழளத்துப்கபாயிரு்ததார. ஆனாலஅவருழடையகாமமகழளத்துப்கபாவதாகயிலழல. கண்கள்சசாரு்கத்தழரயிலபடுத்துக்
்கடை்ததார. இப்கபாதுதிருகவங்கடைத்திற்குசஜரசியின்மதுசற்றுக்ககாபமமவ்ததது. இப்படஈவுஇரக்கமற்றைவளாகஇருக்்கன்றைாகள, ுகர
ுருதடைழவஅவளுழடையவசீகரரகசியத்ழதரன்னுழடையவாயிலதிணித்தாலரன்னகுழறை்ததுவடைப்கபா்கறைது? திருகவங்கடைமதன்ழன
மறுபடயுமஆசிரியனாகநிழனத்துக்சகாண்டைார. கசாப்்பனின்கவழதழயமாணவழனவாசிக்க்சசாலலஅதன்சபாருளிழனஇரு் று
சசாற்களுக்குக்குழறையாமலகூறை்சசான்னார. மாணவன்அழதஅய்மபதுசசாற்களிலகூறிமடத்தகபாதுமாணவழனசபாதுசவளியில
அவமானப்படுத்தவருமபாமலதாகனசசாற்கழளரடுத்துக்சகாடுத்துகவழதயின்சபாருளிழனஇரு் றுசசாற்களில ரத்தியாக்்கனார.
திதசரன்றுதன்னிழனவுவ்தது“சஜரசிசஜரசிே”ரன்றைார. திருகவங்கடைத்தின்மார்பலரு்ததுரழ்ததுசகாண்டைவளானசஜரசி, தன்னுழடைய
நீண்டைகுதியிழனக்சகாண்டைசாண்டலஸ்காலனாலஅவழரஉழதத்தாள். காறிர்சிலஉமிழ்ததாள். திருகவங்கடைமஅழவரவற்ழறையுகம
சட்ழடைசசய்தாரிலழல. “கயானி, கயானிே”சயன்றுமன்கனார. சபண்களிருவருமசபருமகூ்சலட்டுதிருகவங்கடைத்ழத்ுற்றி்ுற்றி
வ்ததாரகள். உதடுகழளக்குவத்துஅதன்வழகயநாக்்கழனநீட்ட“உவகவே”ரன்றைாரகள்.
ழகப்ழபகழளத்தூக்்கக்சகாண்டுசிரித்தபடசவளிகயறினாரகள். அப்படசவளிகயறுமகபாதுமறுபடயுமதிருகவங்கடைத்ழத
பாரத்துக்சகாண்டைஅவரகள்உடைழலக்குறுக்்க்களுக்சகன்றுசிரித்துக்சகாண்டைாரகள்.
திருகவங்கடைமஜிப்்பன்வழகயநீண்டரு்ததசிுனத்கதாடுகழப்பழறைழயகநாக்்கநடைக்கலானார.
***
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குவிபயொளி
கீரத்திவாசன்(KRTY)
இழறைவா, ரனக்குமககாடககாடயாய்ப்பணமசகாடு, ரளிழமயாகஇரு்ததுகாட்டு்ககறைன்.
ககாவமஇருக்்கறைஇடைத்துலதான்குணமஇருக்கும. ரன்னகுணமசார? சசான்கனகன, ககாவமதான்!
சாக்ரதஸாகக்குவவமசகாடுத்தாரகளாம. ரனக்குக்ரீன்தசகாடுங்கள்கபாதும.
அரசியல்பழழைத்கதாரக்குஅறைமகஜாக்காகும.
பத்துக்கூட்டு, ரட்டுத்சதாழகயல, ஐமசபருங்காப்்ப.
துன்பமகநரழகயில்…அப்பவாவதுஅ்ததயாழழைமட்டைாமலஇகரன்.
வளர்ததுவருமரழத்தாளரகளுக்குகபனாபரிசளிப்பது, so 1990s. கீகபாரடுவாங்்கக்சகாடுங்கள். மிகவுமவளர்ததுவட்டை
ரழத்தாளருக்குmouse கபாதும.
ஓராயிரமயாழனகழளக்சகான்றைாலபரணி. அறுபதாயிரமயாழனகள்? சபாரணி!
சசயலதழலவழரப்பாராட்டுவதுதான்'ம.க.ஸ்'துதி.
யாராவதுமழலயாளிளட்டுக்குவ்ததா, அவங்கசமாழகபசறைதாநிழன்ுட்டு“சவள்ளமகவணுகமா?”ன்னுககட்டுழவக்காதங்க.
ர்ததஜாதி, மதமானாாமதற்கபாழதயஇழளஞரகளின்ஆழச்பராமணக்கலயாணம, ்கறிஸ்தவரிசசப்வன்.
ரதுக்குடைாமழசவளக்ககறை..? Bet ட்டுலகதாத்துட்கடைன். மழசரடுக்கனும. அதான்வளரக்ககறைன்.
Sati, unhappy about what Shiva did to Dakshan, left him saying “I need space”. And there was Cosmos.
Between Jeyam Ravi, Nizhalgal Ravi and Shobana Ravi, the odd man out is a woman.
அடுத்தவாட்டகபங்க்கபாகுமகபாது, சபரஸனலகலான்கவண்டைாம, வாராக்கடைன்லுருசரண்டுககாட்கழடைக்குமாரன்றுககட்க
கவண்டும.
It’s a coincidence that coincidence got that name. It was supposed to be something else.
கவவங்்கலகீறைலவழ்ததாலகாயம. ரிவரஸ்கவவங்்கலவழ்ததால- ளரத்தழமபவழப்பண்.
மப்பத்ழத்ததுவயதில்கருஷ்ணரகவவமகபாட்டைால, கமசன்மாதிரிதான்இருக்கும.
சரவபள்ளியிாமவாழமசதய்வங்கள். (ஆசிரியரதினத்தன்றுரழதியது)
இ்ததப்கபாராட்டைமநிழறை்ததஉலகத்திலுருநாள்அணுழவப்்பள்ததுஅழமதிசவடக்கப்கபா்கறைது.
கடைவுளிடைமtrick-ஆகக்ககட்பதாகநிழனத்துக்சகாண்டு"நான்கட்டுமசசாத்துவரிஅதிகமாககவண்டும" ரன்றுயாகராுரு
பண்ணியவான்ககட்டுவட்டைார. கடைவுள்வவமக்காரன்.
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Comedy is serious business. Okay. That makes tragedy a funny one?
்க்குசளிதான்மருவmucus ரன்றுஆ்கயிருக்ககவண்டும. தமிழசதான்ழமயானசமாழதான்.
தூங்குமகபாதுவரயமாகுமகநரத்திலஏதாவதுதானாகஉடைமபரக்ஸரழசஸ்சசய்துசகாள்ளுமகருவகண்டு்படத்தாலகதவழல .
கடகாரரிப்கபரகழடைகளிலமள்ழளமள்ளாலரடுப்பதிலழல.
ுருமணிகநரமட்சரட்மிலலலநடை்ததுவ்ததுவட்டுஅடவயித்ழதத்சதாட்டுப்பாத்தானாம.
ரத்தழனபண்ணியமசசய்திருக்்ககறைன்ரன்றுகடைவுளின்சவப்ழசட்டலலா்கன்சசய்துபாரத்கதன். மதலலஆதாரலன்க்சசய்யவும
ரன்றைது.
நலலபராக்்கரமமானமழசழவத்திருக்குமகபாதுஜலகதாவமவ்ததால, அதுஅ்ததகமபரத்ழதக்சகடுத்துவடு்கறைது.
ஃபட்பாலுருழகயாலாகாதவழளயாட்டு.
குழை்தழத்பறை்தததுமஅதன்இரண்டுழககளிாமுரு் றுரபாய்த்தாழளத்திணித்தாருருஉறைவனர. Cash on delivery.
வாழக்ழகசயன்றைாலஆயிரமஇருக்கும. மாசக்கழடைசியிலஅதுகூடைஇருக்காது.
ஆழசழயத்துறை்ததபத்தரஇப்கபாசதலலாமசபண்கள்ுடதாரில!
சசன்ழனயிலசசய்தபருப்பப்பாயசத்ழத, ஜி.ட. ரயிகலற்றிடலலக்குஅனுப்்பனால–வடைபாயசம.
கடை்ததகாலம. பசி, பட்டனிமட்டுகமசபருங்சகாடுழமகளாய்இரு்ததவச்ததகாலம.
உங்கள்ளட்டுதழலகாணியிலரன்னஇருக்்கறைது? இலவமபஞ்சா? ஃகபாமா? ரங்கள்ளட்டுத்தழலயழணயிலசரண்டுhot wheels
கார, சபப்பா்பக்சபாமழம, ்பலடங்சசட்சசாப்ப, நாாக்கரயான்சபன்சில–இழவகபானசூன்யஇடைத்ழதக்சகாஞ்சமகுவன்
ஆக்்கரமித்துள்ளது.
நாமுருத்தர்கட்டைKT வாங்குகவாம. KT சகாடுத்துட்டுஅவரகபாய்டுவார. அப்பறைமதான்issues வரும.
TheDayAfterIndependence.
Early bird gets the Worm. This proverb doesnt apply to the early worm.
பலலடுக்்கலமாட்டயசிறுகதங்காய்த்துருமழபநாக்குசநரடசநரட, பண்ணுற்று, டூத்ப்ரஷ்வாகமகதாற்று, சகாப்பளித்தும
நிவாரணமிலலாநிழல. அதுகவழகயறுநிழல.
ரன்கலலழறையிலரன்னரழதகவண்டுமரன்றுகயாசித்கதன். ்கச, நமமளத்தான்ரரி்ுடுவாகள.
சமரினாவும, சரதாரபகடைலகராடுமகபசிக்சகாண்டைன. “ரன்னடைாஇது, நமமளுடுகாடைாமாத்திட்டைாங்க.” ரன்றுஅாத்துக்
சகாண்டைன. அங்ககவ்ததராஜாஜிஹால, கழனத்தது.
பலநாள்திருடைன்ுருநாள்தான்அகப்படுவான். But, ுருநாள்திருடைன்பலநாள்அகப்படுவான்.
சவள்ளிக்்கழைழமவாசம்க்ழகத்துழளக்்கறைது. #சகாண்டைாடைக்கண்டு்படத்துக்சகாண்டைாசவாருதவு
சாய்்ததாடுமநாற்காலகூடை
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நான்ரழ்தத்பன்
பத்துசசகண்ட்ஆட
தனக்காகவாழ்ததுசகாள்்கறைது.
்பலககட்ஸ்அப்பாஅவரளட்டுக்குவ்ததாராம.
“ரன்னப்பா, பணவசதிசயலலாமநலலாஇருக்கா?”
“இருக்குப்பா, சசௌக்்கயமாஇருக்ககன்.”
“ரத்தழனகதறும?”
“ரன்னப்பாககள்வ! இப்பத்திக்குசதாண்்ணறு்பலலயன்டைாலரகசர்ததிருக்கு.”
“மக்கும" ரன்றைாரஅப்பா.
“ஏமபா?”
“Jeff Bezos பாத்தியா? ் த்திஇருபத்கதாரு்பலலயன். கபா, கபாய்்…ே”
***
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சிவபொனக
சவங்ககடைஷ். உ
ஞாயிற்றுக்்கழைழம. பத்தழரமணிக்குமழப்பவ்ததது.
கநற்றிரவுஜாயிண்ட்அடத்துவட்டுசாப்்படைுருமணிக்குஆரடைரசசய்துவட்டு, அதுவருவதற்குள்தூங்்கவட்டைதாலசடைலவரிசசய்ய
வ்ததவனின்மிஸ்டுகால23 இரு்தததுஃகபானில.
ரழ்ததுமகத்ழதமட்டுமகழவக்சகாண்டு, கராலங்கபப்பரரடுத்து, கவகமாகமினிஜாயிண்ட்கராலசசய்து, அடத்துவட்டு,
கபாழதயிலபலகதய்க்கமறை்தது, பரழஸரடுத்துக்சகாண்டு, பக்கத்திலருக்குமஇட்லகழடைக்கு்சசன்று, சாப்்பட்டுவட்டுத்திரும்பரம
வருமசபாழதுுருஆக்ஸசடைண்ட்.
ழபக்லகவகமாவ்ததவன்ஸ்பட்்பகரக்கழரகவனிக்காமவட்டு, அவசரமா்பகரக்அட்ு, ஸ்்கட்ஆ்க, காரலகமாதி, ஆளுஸ்பாட்லகய
கால. ரலகலாருமுத்திநின்னுபாரத்துட்டுஇரு்ததாங்க. ரனக்குஇரத்தத்ழதப்பாரத்தாசநஞ்ுபடைபடைக்கஆரம்ப்சிடும. அதனாலநான்
கண்டுக்காமஅப்படகயநடைக்கஆரம்ப்ுட்கடைன். சசத்தவனுக்குவயுஇருபது்கட்டைதான்இருக்குமனுயாகராகபுனதுககட்டு்ு.
ரமவ்ததுகதவதிறைக்குமகபாதுநியாபகமவ்ததது. ்கச, இ்ததசாவப்பாரத்துட்டுவ்தததுலதமவாங்கமறை்ததுட்கடைன். இப்பமறுபடயும
நாாமாடஇறைங்கனும. ரரி்சகலாடுஇறைங்்க, வழலகூடைழவத்துவற்பதாலபக்கத்திலஇரு்ததுமஅ்ததக்கழடையிலரப்கபாதும
வாங்குவதிலழல, ஆனாலஇன்றுஅங்கககயுருபாக்சகட்்கங்ஸ்வாங்்க, ுன்ழறைஅங்கககயபற்றைழவத்துஅடத்தபடகயரமவ்தகதன்.
பழகதர்ததுசகாண்டருக்குமகபாகதபலகதய்க்கலாமாகவணாமாரனகயாசித்தபடகயகக்கூஸ்கபாகனன். சரி, இன்றுபலகதய்க்க
கவண்டைாசமனமடசவடுத்துகுளிக்கத்சதாடைங்்ககனன்.
ரன்சபயர்…சபயரிலரன்னஇருக்்கறைது. சாஃப்ட்கவரஇஞ்சினியர. கஷ்டைப்பட்டைகுடுமபத்துலஇரு்ததுவ்ததவன்தான். ஆனாஇப்ப
்பர்சிழனஇலல. கஷ்டைமகஷ்டைமனுுண்ணுமஅனுபவக்காமவளர்ததவன், இப்பஅனுபவக்ககாுவ்தததும, தனியாஃப்ளாட்ரடுத்து
இஷ்டைத்துக்குவாழ்ததுட்டுஇருக்ககன். ஊரலஅப்பா, அமமாகலயாணமபண்ண்சசாலலக்ககட்டுட்கடைஇருக்க, இன்னுமசரண்டு்னு
வருசமஅ்ததகப்சரடுக்காதிங்கனுசசாலலட்கடைன். காகலஜ்படக்குமகபாதுமதசரண்டுவருசமுழங்காபட்சவன், பரமட்டுமனு
ஆரம்ப்ுஅதுகஞ்சாலவ்ததுநிக்குதுஇப்கபா. ஆனாபடப்பவடைலகாகலஜ்லகவழலவாங்்கட்டுதான்சவளிலவ்தகதன். கஞ்சாத்
தண்ணிலாமதப்பாரன்ன? ரவன்தான்உடைமபசகடுத்துக்கலசசாலாங்க. ககடுனுசதரிஞ்கசதானசபப்சி, ககாக், பட்சா, பரகர, கலஸ்,
Maggi னுதின்கனஅழயறைான்.
இப்பநான்ுருழநட்சரஸ்டைாரண்ட்சமனுகாரட்வாசிக்்ககறைன்ககளுங்க்…
Gilma Briyani
Chicken Dynamite
Dragon Prawn
Kung pro Vegetables / Chicken / Lamb
Kerchief Parotta
இசதலலாமநடுராத்திரிலசாப்்பட்டைாசீக்்கரமசசத்துடுகவாமனுசதரியாமலாசாப்்படைறைாங்க? ரவனுக்குமஉடைமபபத்திக்கவழல
்கழடையாது. ஊருதப்பாகபுமனுபய்ததுகபாய்கஞ்சாஅடக்காதவன்தான்ரலகலாரும. ுருத்தனுமஇங்கநலலவன்இலல.
பய்ததாங்சகாள்ளிப்பயாக. இ்ததஆண்ழமஇலலாதஅரழசப்சபாட்ழடைனுசசாலலடுகவாமனுபய்ததுசரக்குன்றைகபருலஇவனுங்க
்ழளயகாலபண்றைடைாஸ்மாக்வவத்ழதவட்ருக்காங்க. ஆனா்ழளயவாரப்ஆக்குறைகஞ்சாழவசரினுசசாலலட்டைாரலலாப்பயாம
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ககள்வககக்கஆரம்ப்சிடுவானுங்கனுபய்ததுகபாய்சட்டைத்துலதப்பனுசசாலலட்டுரகசியமாரலலாஊரலயுமவத்துக்்கட்டருக்கு.
கஞ்சாஊசரலலாமபழகயுதுனுகபாோஸ்க்குசதரியாதுனுநிழனக்்கறீங்க, நான்ஸ்ககாரபண்றைவன்இருக்கறைது , சப்ழளபண்றைதுரலலாம
ுருட்ராஃ்பக்கபாலகஸாடைஅபாரட்சமண்ட்லதான். இத்தழனக்குமஅ்ததகபாோஸ்ுருசபாமபழள. இப்படஇரு்ததாதாகனயாரும
ககள்வககக்கமாட்டைாங்க. சதரிஞ்ுமசதரியாதமாதிரிகஞ்சாஅட்ுட்டுஅழமதியாஇரு்ததுப்பாங்க. நீங்ககஞ்சாஅட்சிருக்கீங்களா?
அட்ுப்பழை்கட்தங்கசரக்கத்சதாடைமாட்தங்க. சரக்குஉங்கழளம்ததமாக்கும. கயாசிக்கவடைாது. ஆனாஜாயிண்ட்உங்க்ழளயஆக்டவ
ஆக்கும. நீங்கரலலாத்ழதயுமகவனிக்கஆரம்ப்சிடுளங்க. உங்க்ழளரழதயா்ுமகயாசிக்கஆரம்ப்சிடும.
குளி்ுமட்சிட்கடைன். இருங்கதழலதுவட்டட்சரஸ்மாத்திட்டுதிருமப்சசாலலஆரம்பக்்ககறைன்.
ஸாரி, ட்சரஸ்மாத்திட்டுஅப்படகயுருஜாயிண்ட்கராலபண்ணிட்டுவ்தகதன், அதான்கலட்ஆயிடு்ு.
ரங்கவட்கடைன்? ஹ்மம்…கயாசழன. ஜாயிண்ட்அட்சாஉங்கமனழசகயாசழனகூட்டட்டுப்கபாகஆரம்ப்சிடும. கவகமாஓடை
ழவக்கும. இலக்்கலலாமஅங்கஇங்கனுஓடைழவக்கும. திதரனுதனியாவட்டுட்டுப்கபாயிடும. நீங்கரவவளவுகயாசி்சாாமஇவவளவு
கநரமரதசநன்சிரன்னகயாசி்சிங்கனுகண்டு்படக்கமடயாது. மதலசரடைப்்பட்ுத்கதடப்கபானாசிலகநரமகண்டு்படக்கலாம.
்கழடைக்குகதாஇலழலகயாஅ்ததத்கதடைலசசமயாஇருக்கும. வழசதரியாதகாட்டுக்குகபாயிஅழலஞ்சிருக்்கங்களா? அ்ததமாதிரி.
ரலலாருமஅதுக்குத்தானஅழலயகறைாம! இலலனாதமபாரக்லஇவகளாகூட்டைமவருமா? ரத்தழனவதமாஉங்கழளநீங்கசாகசத்துக்கு
உட்படுத்துறீங்க! RollerCoaster, Columbus, Ghost Ride - அ்ததமாதிரிுருஅனுபவமஅ்ததத்கதடைலல. ுருOCB மடஞ்ுது. ரன்மனு
கூடைநீங்களுமஓடைஆரம்பங்க.
பன்னிரண்டுமணிக்குபதனிவக்குறைான்கராட்டுல. அழதயுமநீங்கவாங்்ககுடக்்கறீங்க. ஏன்சதரியாதாகாழலலஇறைக்குனபதனிரட்டைழர,
ுமபதுக்குகமலசல்சிடுமனு. உணவுகலப்படைத்தடுப்ப்பரிவுனுதுழறைுண்ணுதான்ககடு. ரனக்குுருடைவுட். Semiotics, Structalism,
Saussure பத்திியட்ியப்லஇருக்கறைரலலாளடகயாலயுமSignifer - Signifed வளக்கTree தான்example-ஆஇருக்கு, ஏன்? ஊருல
ரலலாருமIncest Sex-னுசசான்னாஅதுபாவம, கலா்சாரசீரககடு, அதுஇது. ஆனாtamilkamakathaigal.com லஇருக்கCategories:
அண்ணன்தங்ழககழதகள்
அத்ழதகழதகள்
சித்திகழதகள்
அண்ணிகழதகள்
குடுமபக்கழதகள்
இழதசயலலாமஅப்பயாரதான்வாசிக்குறைாங்க? அப்ப, கலா்சாரகாப்பாளரகள் ராகாவாளிகதானா?
சரி, ஆமபளஆமபழளயஓத்தாஉனக்சகன்ன? அவனுக்குப்பட்சிருக்குபண்றைான். நாட்டுலஜனத்சதாழககமமியாகவாகபாவுது?
சலஸ்்பயனவட்டுட்டை, அப்பநீஆணாதிக்கவாதியானுககக்குறீங்க. இவவளவுகநரமநான்ஆணாசபண்ணானுசசாலலகவஇலலகய!
சகாஞ்சமகயாசி்ுப்பாருங்க, கஞ்சாஅடக்்கறைவங்கஆம்பளயாதான்இருக்குமனுமடவுபண்றைநீங்கதான்உண்ழமயில
ஆணாதிக்கவாதி.
ஆமா, இங்கபத்தகமவாசிக்கறைகதஆயிரத்திசசா்சம. நீங்கஏன்சாருடைா. சஜகமாடைானுகத்துறீங்க. உனக்குபட்சாப்படஇலலயாவடு.
படைமபாரத்துரசிகரமன்றைமவ்சிதலடைாவாாடைானுகத்துறைவங்கமாதிரிநீயுமகத்துனாஅப்பரன்னமயிருக்குபடக்்கறைனுசதரியாமத்தான்
படக்்கறியா?
நீநிதமபத்ழதுழவத்திருக்்கறைாயா? அலலதுஉனக்குப்்படத்தநடழக, காதல, கதாழ, கதவழதயின்நிதமபத்ழத்ுழவப்பதாககற்பழன
சசய்துுயழமதுனமசசய்திருக்்கறைாயா? ுருத்திசசாலறைா: ரன்பருவன்வாரத்துல்னுநாள்ஓத்தாாமஅதிசயமாஏதா்ுுருநாள்தான்
ரனக்குஆரகஸமஆகும. அ்ததமனுவனுக்குஅப்படனாரன்னனுசதரியுமாசதரியல. ுருநாள்அவனதுரடுத்துவாயிலழவ்சாஉடைகன
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உருவட்டு, இசதலலாமரனக்குப்படக்காதுனுசசாலறைான். இன்சனாருநாள்அவன்்கட்டைரன்நிதமபத்ழத- ரன்னமயிரு, நிதமபம! கூதியநக்குறீங்களானுமரியாழதயாககட்டைா, அவுசாரிமண்டைஅரிப்சபடுத்துப்கபாய்அழலயுறைனுஅடஅடனுஅட்ுட்டுபடுத்துட்டைான்.
இப்பநான்ரன்னசசய்ய? பருவன்ுழங்காசசய்யமாட்கடைங்கறைான்னுககஸ்கபாட்டுடகவாரஸ்வாங்கவாமடயும? அப்படகய
வாங்குனாாமசரண்டைா்ததாரமாரவன்கட்டுவான், அப்படகட்றைவன்நக்குவான்னுரன்னஉறுதி? கழடைசிவழரக்குமசவறுமஓட்ழடையா
வாழ்ததுசாககவண்டதான். இதுலநக்குனியானுககள்வகவறை!
ரன்ன, ஆரகஸமபத்திகூடைவாசதரியாது? அசதலலாமஅங்்கள்ஸ்கமலஉள்ளcomplaints. இப்கபாலாமபசங்க6th லகய்பட்டுபடைம
பாரக்கஆரம்ப்ுடுறைானுங்க. Categories, positions-னுபாடைகமரடுப்பானுங்க. ஆனாரலகலாருக்குமஇருக்கறைதுுகரபய்ததான்.
மாஸ்டைரகபட்பண்ணாஆண்ழமகபாயிடுமானுதான். ஃபாரின்லபட்சசசக்ஸாலஜிஸ்ட்ுருகபட்டலஅசதலலாமர்தததப்பமஇலலனு
சசாலறைாரு. டவலபாரத்தாதினமமுரு்கழைவன்கபரப்பள்ழளங்களா, ழககவழலபாரத்துப்பாரத்துநாசமாகபாவாதிங்கடைானுகல்கயம
வக்குறைான். ரதுஉண்ழமகயாசதரியல, ஆனாஇ்ததநாட்டுலுருபயழலயுமஇவங்குமமாஇருக்கவடைமாட்டைானுவ. சீரியலநடழக
ரதுக்குசதாப்பள் றைமாதிரிகசழலகட்டுறைா? ரியாலட்டகவான்னுதான்கபரு. டவரட்கபாட்டுதண்ணிஊத்துறைது, ப்தழதவாயால
தூக்்கட்டுகபாய்கூழடைலகபாடுறைது, பலூன்சநஞ்ுலஅமக்்கஉழடைக்்கறைதுனுககமஸ். ரப்பவாவதுஐட்டைமசாங்இருக்கறைபடைமவரும,
இப்பஐட்டைமசாங்இலலாதபடைகமஇலல. பள்ளிக்கூடைத்துலஅழரகுழறையாபடைமபாரத்துரப்படகயாபட்ுமாரக்ரடுத்துஊரவட்டு
சசன்ழனககாயமபத்தூரனுகாகலஜ்வ்ததா, டவலபாரத்ததுகபாதாதுனுகநரலகவறை. துப்பட்டைாவகழத்துலகபாட்டைாரன்னகபாடைாட்ட
ரன்ன? த்சரஜாக்சகட்லுருநாழளக்குுருடழசன். பாரக், ப், திகயட்டைரனுரங்கபாரத்தாாமகஜாடகஜாடயாஇருக்காங்க. சபாது
இடைத்துலஅசிங்கமபண்றைாங்கனுஅங்்கள்ஸ்ரலலாமகப்ுகவறை. அங்கமட்டுமரன்னபண்ணவடைறிங்க? ுருமத்தமநிமமதியாகுடுக்க
ரடைம்கழடையாதுஇங்கதமிழநாட்ல. சபண்கள்பாதுகாப்பாகவாழைத்தகுதியிலலாதநாடைாயிடு்ுனுஆம்பழளயகுழறைசசாலறைது. ஆகாம
ரன்னபண்ணும?
சசக்ஸ்பத்திகபுனாதப்ப, கராட்டுலமத்தமசகாடுத்தாதப்பனுசசாலலட்டு, டவல, கபான்ல, கபப்பரலரங்கபாரத்தாாமஆபாசம.
ஆனாசசக்ஸ்மட்டும27 வயுக்குகமலரப்கபாகலயாணமஆகுகதாஅப்பதான்்கழடைக்கும. சசக்ஸ்ுருஉடைற்பசி. ஊருக்குபய்ததுபசிய
தாங்்கட்டு, கலயாணமபண்ணிக்ககுடுத்துவ்சவன்ரப்படகயாதன்ழககயதனக்குதவனுசமாளி்சிடைறைான். சிலகபரபசிதாங்கமடயாம
மிருகமஆ்ககற்பழக்்கறைான்பாரு. அவனமிருகமஆக்குனதுஇ்ததச்கமமஅவன்வாழ்ததசூழைாம. பசிசகாடுழமயானது. வயித்துப்
பசிக்காகசமபாதி்ுசாப்்படைலாம. ்ப்ழசரடுத்தா்ுசாப்்படைலாம. ஆனாஉடைமபபசிக்குரன்னபண்றைது? ரங்கதிரும்பனாாமஏகதாுரு
சபண்கணாடைசதாப்பள், ஏகதாுருவளமபரப்பலழகயிலகாட்சிக்குழவக்கப்பட்டருக்குமநாட்டுலஉடைமபபசிக்குதரவுதான்ரன்ன?
உங்கதியரிலஏன்ுருசபண்கூடைமிருகமஆகல? ஆண்கற்பழக்கப்பட்டைகதஇலழலயா? நலலககள்வதான். ஆனாமயிராண்ட,
நீங்கதான்சபண்அடழமயாகவவளரக்்கறீங்ககளடைா. சபண்நிமிரக்கூடைாது, சிரிக்ககூடைாது, காலகமலகாலகபாடைக்கூடைாது. இப்பதான்
அதுக்சகலலாமகபாராடட்டுஇருக்காங்க. ஆம்பழளக்குகற்பனுுன்னுஇருக்கா? கற்பகான்சப்ட்நீசபாமபழளயஅடழமயாக்க
உருவாக்குனதுதான! அப்பறைமஆமபழளக்குஇலலாதகற்ழபரங்குட்டுஅழக்்கறைது? ஆமாயாரசசான்னாசபாண்ணுக்குசசக்ஸ்ல
்பர்சிழனகயஇலழலனு? இகதஊருலதான்அர்சகரகள்கமற்சட்ழடைஅணியாமலஇருப்பதுரங்கள்காமஉணரழவதூண்டுது, ரனகவ
சட்ழடைகபாடைனுமனுகடதமவ்ததிருக்கு. சிக்ஸ்கபக்ஸ்வ்ுஹகராஆடுறைதுயாருக்குனுநிழனக்்கறைநீ? உண்ழமயிலஇ்ததSex Starvationஐகாசாக்குறைதுதான்இப்ப்பஸாகனஸ். சினிமாக்காரங்கதான்சசமயாசமபாதிக்்கறைாங்க. டவகாரனுக்குமபரிஞ்ுப்கபா்ுஇப்கபா.
தமிழசீரியலரலலாத்துலயுமுகரகழததான். கள்ளக்காதல. அதுவுமவலலதான், கலயாணமானஹகராவஅழடையநான்சகாழல
சசய்யக்கூடைத்தயங்கமாட்கடைன்னுவசனமகபுறைா. மதிப்்பற்குரியமகளிரசங்கம, நீங்கஏன்அடுத்தவன்பருசழனஅழடையநிழனக்குறை
சபண்கள்பற்றிமட்டுகமரடுக்கப்படுமசீரியாக்குரதிராகபாராட்டைகமபண்ணமாட்றீங்க? உங்கசபண்டைாட்டயுமசபாண்ணுமStayfree,
Whisper, இலலகவறைர்ததப்ராண்ட்சானிடைரிகநப்்கன்பயன்படுத்துறைாங்கனுசதரியுமா?
ுருத்தனுக்குமசாவுபயகம்கழடையாது, இலலனாஇப்படுழக்ககமஇலலாமவாழவானா? அய்கயா, சாவுனுசசான்னதுமதான், காழலல
நடை்ததஆக்ஸசடைண்ட்ஞாபகமவருது. மனுசனுக்குரப்படசயலலாமசாவுவருது! சபாண்டைாட்டகயாடைகள்ளக்காதலன்ழகயாலசாவு.
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சாக்கழடைஅள்ளுமகபாதுவவவாயுதாக்்கசாவு. ப்ளாட்ஃபாரமலபடுத்திரு்ததுகாரஏறிசாவு. ஜலலக்கட்டுகவடக்ழகபாரக்கப்
கபானவனுக்குமாடுமட்டசாவு. தூங்்கட்டுஇருக்குமகபாதுசசத்தவன்ஏன்சசத்தான்னுடைாக்டைருக்ககசதரியல. ரய்ட்ஸ்உள்ளவப்சாரி
்லமரய்ட்ஸ்பரவசாவு. பாத்ரமலவழக்்கவழ்ததுசாவு. நிலத்துக்குக்சகாழல. நழகக்குசகாழல. கீழசாதிக்காரன்கமலசாதிப்
சபாண்ணக்காதல்சாசகாழல. சாவப்பாரத்துபாரத்துபயகமஇலலாமகபாய், சாவுவருமகபாதுவரட்டுமஅதுவழரக்குமரன்ன
கவணாாமபண்ணலாம, ரப்படகவணாாமவாழைலாம. ரன்வாழக்ழக, ரன்சபாண்டைாட்ட, ரன்பள்ழள. நீங்கயாரு? பக்கத்துளடைா?
ஓக்கக. தண்ணிக்குடக்காமலஇரவுமழக்ககஞ்சாஅடத்தவாலபரdehydrate ஆ்கஉயிரிழைப்ப.
ரனக்குசாழவப்பாரத்துபயசமலலாம்கழடையாது. ரதுக்கும, நான்கபாய்தண்ணிக்குட்சிட்டுவகரன்.
(ஜாயிண்ட்- கஞ்சா- கடைாப்ப–சிவபானம| OCB - கராலங்கபப்பர)
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்ரபபுடக ்ண்ணொடி
ந.ஆஷிகா
உனக்சகன்னகவண்டும? –
ககட்பவனிடைமரன்னககட்க?
வரமா? சாபமா?

சாபமதரவரும்பயதிலழல
வரமதரஅவன்கடைவுளிலழல
கடைவுகளஇலழலரன்்கறைவன்.
உரிழமழயக்ககள்ரன்று
கற்றுக்சகாடுத்தவனிடைம
ரன்னககட்பது?

கபனா?
நானின்றிஅதற்ககதுமதிப்ப?
நியாயமதான்!
ஆயுழளக்சகாடுரன்றைால
நிழறைவழடை்ததுவட்டைகத
ரன்றுழகழயப்்பழச்கறைான்.

உழழைப்ழபக்ககட்டைால
ஓய்வலஇருக்்ககறைன்
இப்கபாதுரன்்கறைான்.
இதயம?
நாகனஇரவலாய்ப்சபற்றைது
இப்கபாதுஅதுவுமரன்னிடைமிலழல.
சி்ததழனழயத்
தரு்கறைாயா?
த்தகதன்ரன்றைான்.
நி்சயமதருகவன்
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உனக்குரன்னகவண்டும? மண்டுமககட்்கறைான்.
தழலவனாய்சநருப்பாய்
சூரியனாய் ுளியாய்
நீகயகவண்டும.
யாரநீ?
கருப்பக்கண்ணாடயில
கரகரத்ததுகுரல.
தடுமாறி்சசான்கனன்உன்உயிரினுமகமலான
அன்பஉடைன்்பறைப்ப.
வரலாறுவழகாட்டும,
அதிலநானுமிருப்கபன்கண்கழளஇறுக்டனான்.
***
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்ரரலைஞர் சிறபபிதழ்

அரசியலவாதிகள்இழடையிலமழறை்ததுவடைலாம.
ஆனாலரழத்தாளராக, மனிதத்தன்ழமஉள்ளவராகஇருக்கும
கருணாநிதிரன்னகநர்ததாாமசரித்திரத்திலரு்ததுமழறையமாட்டைார.
-

கக. கக. வா(அன்ழறையதமிழைகஆளுநர, ஜூழல31, 1971)

39

திரரைபபொளல்்ள: சினிமமொப பொட்டில் மமைபிலைடககியடக குைல்
ரகமஷ்ழவத்யா
வரிகள்பயலவரிகள்கழலஞரத்தத
பகழவரிகள்திழரப்பாடைலவரிகள்காதில
தூவவட்டைசங்கீதவழதகள்சநஞ்ழசத்
சதாடு்கன்றைுவசவான்றுமஇனமானத்ழத
ஈவுழவத்துக்சகாண்டருக்குமசசாற்களுக்கு
இழசவ்ததுகுழடை்படக்குமஉ்சரித்த
நாசவலலாமகளிநயத்திலகதாயுமககட்கபார
நரமசபலலாமபகுத்தறிவுசவள்ளமபாயும!
-

சிலமசபாலசசலலப்பன்

மபகாரபடைத்தின்பாட்டுகள்சவளியானகபாது, அவற்றிலுன்றுகவரலடுசமாத்தமமஅரளவட்டை்பஸ்த்து. சசமஹிட்டு. “வாழக்ழக
ரன்னுமஓடைமவழைங்கு்கன்றைபாடைம்…ே”- படைத்திலகவு்ததிஅடகள்பாடுவதாகஅழமப்ப. கவு்ததியின்வரிகள்சதரியாதரசிகருக்கு,
கவு்ததியாகநடத்தகக்பு்ததராமபாள்ரன்றைாலஔவழவதான். இ்ததப்பாடைலன்சதானி, ுருகாலகட்டைஔவழவயின்சதானியாககவ
இருக்கும. “ககடுசகட்டைமானிடைகர, ககளுங்கள்ே”ரன்பதுமாதிரியானசசாற்கள்அதிலபயிலவழதப்பாருங்கள்.
மானிடைரின்மனதினிகல
மறைக்கசவாண்ணாகவதம
வாலபமரன்பதுகழல்கன்றைகவடைம- அதில
வ்தததுவரட்டுமரன்பவன்மழ்டைன்
வருமன்காப்பவன்தான்அறிவாளி- அது
வ்தத்பன்கனதவப்பவன்தான்ஏமாளி
துடுப்பகள்இலலாப்படைகு
அழலகள்அழழைக்்கன்றைதிழசசயலாமகபாகும
தழமழயத்தடுப்பவரஇலலாவாழவும
அ்ததப்படை்கன்நிழலகபாலஆகும்…
உவழமகளுமஉருவகங்களுமஔவழவயாலரழதப்பட்டைதுகபாலகவஇருக்்கறைது, அலலவா? “கானமயிலாடைக்கண்டரு்ததவான்ககாழ
தானுமதுவாகப்பாவத்துே”ரன்சறைழதியஔவழவயின்ரழத்து.
காக்ழகழயக்கழலஞரபாடயதுதிட்டைத்கதாடுதான்ரன்றுருசிப்்பக்கஇன்சனாருபாட்ழடையுமசசாலலலாம. அதிலரருழமழயப்
பாடு்கறைார. “ககாமாதாரங்கள்குலமாதாே”காலத்தில“ரருழமக்கன்னுக்குட்டரன்சனருழமக்கன்னுக்குட்டே”. அப்பாடைலன்ரடுப்கப
சநருப்பாகஇருக்கும.
ஊருக்குஉழழைப்பவன்ட
ுருகுற்றைமஅறியானட
உழதபட்டு்சாவானட
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ரருழமக்கன்னுக்குட்ட
ரன்சனருழமக்கன்னுக்குட்ட
நலலதுக்குக்காலமிலழல
நடைப்பசதலலாமசவளிப்பகட்டு
சசாலலப்கபானாலசவக்கக்ககடு
ஏ்சிப்சபாழழைக்்கறைவன்
ஏழைடுக்குமாளிழகயில
ரகத்தாளமகபாடுறைாகன
அவன்கப்ழசமறைக்்கறைவன்
்ப்ழசரடுக்்கறைாகன
நாட்டுக்குத்தழலவசனன்று
நமபமபடகபசிவட்டு
கவணசசலவமவாரிகயகபாவானத
நாடுசசழக்கரண்ணி
நாசளலலாமகவழலசசய்யும
ஏழழைக்குக்காலமிலகல
ரவசனவகனாவாழ்கறைான்்…

ஏதாவதுசசாலலலங்காரமழவத்தால, சசாலலவ்தததுமழறைவுக்குப்கபாய்வடுகமாரன்றுகயாசித்துமிகமிககநரடயாக
ரழதப்பட்டருக்்கறைது. அலங்காரமரன்பழதப்பரி்ததுசகாள்ளஅ்ததகநரத்திலவ்தத்பறைபாடைலகழளப்பாரக்கலாம. “குடலகு்ததலம
குவலயதளநீலமககாடமதனலாவண்யம்…ே”ஓரஉதாரணம.
இதுவுமசபருமஹிட்டுதான். ஆனால, சபாருள்பரி்ததுரசிக்கஅறிஞரகளின்உதவகவண்டயிருக்கும. ுருகருத்ழதப்்பரசாரமசசய்ய
அழை்கயலகதழவஇலழலரன்பதலல; அழை்கயலஇருக்கக்கூடைாதுரன்்கறைதரமானமஇப்கபாதுகயாசிக்ழகயிலஆ்சரியப்படுத்து்கறைது.
இதற்கானசதள்ளத்சதளிவானரடுத்துக்காட்டைாக, கலரப்படைக்கால‘ுகரரத்தம’படைப்பாட்டுவரிகழள்சசான்னாலகபாதுமானது.

41

ஏுபத்தரந்பகள்கா்ததி
காட்டுமவழயிகல
கபுமபயலசபரியார, அண்ணா,
அமகபத்காரசமாழயிகல
குன்றைமகபாலமழைங்்கநடை்தத
குலவளக்குநீயடைா–உன்
சகாடநிழைலலரன்றுமநாங்கள்
கூடுகவாமடைா
ுத்திவழளக்்கறைகசாலகயஇலழலரன்பழதக்கவனிக்கலாம. இதிலவரு்கறை‘குலவளக்கு’பாத்திரத்திலகதான்றியவரரதிரகாலமதலவர
ஸ்டைாலன்ரன்பதுகுறிப்்படைத்தக்கதா, இலழலயாரனத்சதரியவலழல.
சரண்டுகமற்ககாள்கழளப்பாரத்துவட்டு, ‘தழலவரபரட்சிப்பாட்டு, தத்துவப்பாட்டுரழதுவதிலதான்சகட்டகபாலருக்்கறைது’ரன்றை
ரண்ணத்துக்குவ்ததுவடைக்கூடைாது. ரழதியபாடைலகளிலபாதிஅளவுக்காவதுகாதல, காம, பாசப்பாடைலகளுமவரும. ஆரமபகாலத்தில
இரு்தகதுன்ழறைக்குறிப்்படைலாம.
பராசக்தியிலமற்சறைாருசவற்றிப்பாடைல,
இலவாழவனிகலுளிஏற்றுமதபமரன்
இதயராணிரபம
இ்தததபத்திகலுடைராய்
திகழவசதன்தபனின்ரபம
இளமாமயிலரபம
இகவாழவனிகலுளிஏற்றுமதபமநம
காதலதபம
கனிகயகன்னலதமிகழைஅமகத
பனிதூங்குமமலகரநிலகவ
கனிவானசமாழயாலரழனகய
கவர்ததகரகா்ததக்்களிகய
துள்ளலானசமட்டலஅழம்ததபாட்டு. ஹாரகமானியத்கதாடுஇரண்டலலாமலகல்ததுுலக்குமபழைங்குரலகள். அதில, கறுப்பசவளுப்பக்
கட்ழடைகளுக்குஇடைறைலஇலலாமலஉட்கார்ததிருக்குமவரிகள். படத்துப்பாரக்குமகபாது, வாய்ப்பாடுகபாலகூட்டைாமசபருக்காமசமமாக
இருக்குமமரபார்ததசசாற்கள். இதற்குஇப்படத்தான்ரழதகவண்டுமரன்்கறைநிரணயிக்கப்பட்டைசூத்திரம்பன்பற்றைப்பட்டருக்கும.
இகதபடைத்திலுருஹி்ததிசமட்ழடைப்பயன்படுத்தவரும்பனாராமதயாரிப்பாளர. அப்கபாதுநமபருன், டூ-வாகஇரு்ததஇரு
பாடைலாசிரியரகளாலதிருப்திகரமாகரழதமடயாதநிழலயில‘ுமமா’ரழதிப்பாரத்தாராமநமமாள். ுன்கடைக்ஓகக. கசாகப்பாட்டு. “ஏன்
்பறை்ததாய்மககனஏன்்பறை்ததாகயாே”கான்சசப்ட்.
மாழலநீகய
பழதிமண்கமகல
ளகணவ்தகதன்தவழ்ததாய்
ரன்்கறைஅ்ததப்பாட்ழடைக்ககட்டைால, நமியகத்ழதத்தாண்டயசமட்டைழமப்ழபக்கவனிக்கலாம. அதற்குரழதுவதற்குத்தான்மதல
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நமபரகள்சிரமப்பட்டருப்பாரகள். அ்தத்சிரமத்ழத்சமாளித்ததுகழலஞரின்திறைழம. குறிலசநடலாகவுமசநடலகுறிலாகவுமாக்
சமாளித்த்பற்பாடும, உயிரவ்தததாலஉக்குறைள்சமய்வட்கடைாடயிருப்பழத‘வ்தகதன்’ரன்்கறைசசாலலாட்சியிலகாணலாம. சபாதுவாக்
சினிமாக்காரரகள்இப்படப்பட்டைமயக்கங்கழளஅனுமதிக்கமாட்டைாரகள். அதுசபருமவசனக்கழலஞருக்கானளட்கடைா!
இப்படயானர்ததஅதிகாரத்ழதயுமபயன்படுத்தாமல, சமட்டைழமதியிலவயக்கழவத்தவரிகள், “கா்கதஓடைமகடைலழலமதுே”பாட்டல
உட்கார்ததிருக்கும. அநாதரவான்ன்றுகுழை்தழதகள்கபாக்்கடைமஇலலாதநிழலயிலதவக்குமசூழைல. அறை்சசாற்கள்அங்ககநிற்க
கவண்டும. காட்சிகயாகசாகத்ழதப்்பழ்ததுபாரழவயாளரகழளஉலரத்திவடுமவழகயினதாகஅழமயும. அதற்ககற்பரழதகவண்டும.
அத்கதாடுதன்சகாள்ழகழயயும(ச்ததரப்பம்கழடைக்குமகபாசதலலாம) அதற்குள்ழவத்துவடைகவண்டும.
இவவளவுசவாலகழளயுமரதிரசகாண்டருக்குமஅ்ததப்பாடைல.
ஆதரவன்றிஆழ்ததிடுமஓடைம
அதுகபாலுன்றைாய்்ழகுதலநன்றைாம
ககாலமமகபாட்டுசகாடகளுமஏற்றி
கதழரயுமஓட்டதழயயுமழவத்தான்
காலமமபாரத்துகநரமமபாரத்து
வாழழவயுமஈ்ததுவழதக்கவுமசசய்தான்
தாயின்மடயுமநிழலத்திடைவலழல
த்தழதயின்நிழைாமகாத்திடைவலழல
ஆறிாமசாவு் றிாமசாவு
அமமாரங்கழளஅழழைத்திடுதாகய
அழவழதக்ககட்கஆட்களுமஇலழல
ஆறுதலவழைங்கயாருகமஇலழல
ஏழழைகள்வாழைஇடைகமஇலழல
ஆலயமரதிாமஆண்டைவன்இலழல
இ்ததமத்தாய்ப்ழபஅவரழவத்திருப்பது, பராணசினிமாக்காலத்தில!
இப்படுன்றுக்குள்ுன்ழறைப்சபாதி்ததுழவப்பழதத்தன்பாணியாககவகழடைப்்படத்தார. ஏகப்பட்டைசரஃபசரன்ஸாககள்வரிகளுக்குள்
பழத்ததிருக்கும. படைமஅறுழவரன்கறைாநடகரகள்சமாக்ழகரன்கறைாபரிகாசமசசய்திருப்கபாம. ‘சபண்சிங்கம’படைமரன்றைாலபாட்டு
வரிகள்நமக்குள்பகு்ததனவா?
இழசயிாமநளனத்துவமபகு்ததுவட்டைநிழலயிலசமட்டுக்குரழதினார:
ளழணயிலரழவதுகவணுகானமா
திருவாடுதுழறைகதாடராகமா
திருசவண்காட்டுமகுடநாதமா
இழசகளாகலஇழணயுமஈருயிரகள்
இழண்தத்பன்பஇரண்டுமஓருயிரதாகன
காழலஅரும்பமாழலயிலமலரும
காதலகநாயாலநானுமஉரு்ககனன்
ககா்கலவாணிநீகய
சகாடுமடககா்கலமதாகன
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சகாள்ழளசகாண்டைாய்சநஞ்சத்திழன
சகாடுத்துவடுரடுத்தபடகய
கதனுமபாாமசதாழல்தத்பன்னும
தனிகயுழவழயப்்பரிக்கலாமா
இனிக்குமகதனாய்நீயும
துடக்குமஆண்பாலாய்நானும
திருமணமஆன்பன்னாலகதனுமபாாமாய்ஆகலாம
சசமபலப்சபயலநீரகபால
அன்பழடைசநஞ்சாய்நாமகல்தகதாகம்…
சமட்கடைாடுமழறை்ததுவடைக்கூடயவரிகள். ளழணரன்பதுகமபரம. சசவப்பழறைக்குஅதிர்சிதருமடைங்காருல. கவணுகானம? அதுகாது
மடைலலஉரசிப்கபாகும வன்இதழ. கமபரமமசமன்ழமயுமகல்ததகனவுநாய்கரப்படஇருப்பாள்? ளழணழயமட்டுமகபாது
அதிலரு்ததுபலலாங்குழைலஇழசவ்ததாலரப்படஇருக்குகமாஅப்படஇருப்பாள். திருவாடுதுழறையின்கதாடராகமா? நாதஸ்வரஇழச்
சக்ரவரத்திதிருவாவடுதுழறைராஜரத்தினம்பள்ழள. வடயவடய, ளட்டுக்குப்கபாகாமலஜனங்கழளக்க்கசரிககட்கழவத்தஅ்ததகமழத,
‘கதாடக்சகாருராஜரத்தினம’ரன்றுசபயரசபற்றைவர. அவசரத்கதழவக்குஅவரகதாடராகத்ழதஅடைகுழவத்துப்பணமசபற்றைார
ரன்றுகூடைுருகழதஉண்டு. திருசவண்காட்டைாரசமகாலவத்துவான். மக்கள்திக்்பரழம்படத்துமயங்்கக்்கடைப்பாரகளாமஅவர
நாகஸ்வரத்திலமகுடவாசிக்குமகபாது. காழலஅரும்பப்பகசலலலாமகபாதா்கமாழலமலருமஇ்தகநாய்ரன்றுகாமத்ழதக்
கவழதயாக்்கனாரவள்ளுவர. இன்சனாருபக்கமகக்பு்ததராமபாள்ுருசதாழகயறைாரடுத்தாலககட்க்சசவககாடகவண்டுமரன்று
ஏங்குமகாலமஇரு்ததது. அ்ததஅமபாளுக்குசகாடுமடககா்கலமரன்றுசபயர. ஊரின்சபயரசகாடுமடரன்பதா? சங்கீதத்தின்
சகாடுமடரன்றுஉள்ளரத்தம. இதிலழலட்டைாகசங்கத்ழதஉள்களவட்டைால, சசமமண்ணிலசபய்தமழழை்…இவவளவுமுருசாதாரண
டூயட்பாட்டுக்குள்அமிழ்ததிருக்்கறைதுபாருங்கள். இவற்ழறைரலலாமயாகரனுமகவனிப்பாரகள்ரன்றுகருதியிருப்பாரா?
கழலஞரரழதியஅழனத்துகம, ‘தனக்காககவ’ரன்றுகதான்று்கறைது.
***
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மீரரச மீரருத்த வயதில்: ்ரரலைஞபைனுக சங்்டக்வி
பாரவதி
கநரடயாககவசசாலலவடு்ககறைன். கழலஞரதட்டயபழடைப்்பலக்்கயங்களிலநான்வாசித்தவழரரனக்குமிகப்்படத்தமானதுஅவரது
‘மழசமழளத்தவயதில’ரன்றை் லதான். வசனகவழதகளின்சதாகுப்ப் லரனஇழதவரிழசப்படுத்தலாம. 1953 லகலலக்குட
கபாராட்டைத்திலசிழறைகய்கயகபாதுரழதிய‘ழவரமணிகள்’சதாகுப்பமசிழறைமண்டை்பன்கக. மாதவனின்ஓவயங்கழளுட்டரழதிய
‘கதனழலகள்’சதாகுப்பமகசர்ததகதஇ்த் ல. அப்கபாதுஇருபதுகளின்்பற்பகுதியிலஇரு்ததிருக்்கறைார.
ழவரமத்துவன்மயற்சியிலஇ்சிறு் லகழள்கசரத்துதமிழக்கனிபதிப்பகமசவளியிட்டுள்ளது. ‘மழசமழளத்தவயதில’ரனப்
சபயரிட்டைவருமஅவரதான். ஆறுமாதத்துக்குப்்பன்திரு்சிசிழறையிலரு்ததுமழசயுடைன்சவளிவ்தததாககழலஞகரமன்னுழரயில
குறிப்்படு்கறைாரரன்பதாலசபாருத்தமானசபயகர.
மிகஅழைகானபத்தகஆக்கம. 2002 லசவளிவ்ததஇ்த் ழலசசன்ழனயிலஅப்கபாதுகலலூரிவாசித்துக்சகாண்டரு்ததநான்கலண்ட்மாரக்
அலலதுகவகறைகதாகழடையிலமதலலபாரத்தகபாதுரடுத்துத்தடைவவய்தததுநிழனவருக்்கறைது . அப்கபாதுஅதன்மதலபக்கத்தில
ரண்பதுகளின்பழகப்படைஆலபங்களிலுவசவாருபக்கத்திாமழவக்கப்படுமGlassine தாழளழவத்திரு்ததாரகள். அடுத்த
பக்கத்திலருக்குமஅழைகானகழலஞரின்இளவயதுப்பழகப்படைமம் ற்தழலப்பமஅதன்வழகயsemi-transparent ஆகப்பலப்பட்டு
vintage உணரழவஅளிக்கும. (ஏகனாஅடுத்தபதிப்்பலஅ்ததத்தாழளநீக்்கவட்டைாரகள்!)
் லற்குழவரமத்துரழதியுள்ளமன்னுழரயுமமக்்கயமானது. மன்னுழரழயக்கடை்ததுவட்டு் ழலப்படத்த்பறைககஅதனிடைமதிருமப
வ்தகதன். ் ழலப்படத்தகபாதுரனக்குத்கதான்றியுருவவயத்ழதமன்னுழரயின்மதலவரியாககவரழதிஇருக்்கறைாரழவரமத்து
ரன்பதுஆ்சரியம. இது்கட்டைத்தட்டைகழலஞரின்மதல் லகபாலத்தான். அதனால‘வழளயுமபயிர’ரன்றைஉவழமஇயலபாககவநமக்கு
மனதிலஉதித்துவடும. ஆனாலஇ்ததமதற்பழடைப்கபரனக்குஅவரதுரழத்துக்களுள்சிறைப்பானதாகத்கதான்றுவதுதான்கபரா்சரியம.
இதுநான்கயாசித்தது. “வழளயுமபயிரமழளயிகலரன்பாரகள். மழளத்தகபாகதகதிரகளாகவழள்ததழவகழலஞரின்இளழமக்கால
ரழத்துக்கள்ே”- இதுழவரமத்து!
“தன்னாசிரியன்தன்சனாடுகற்கறைான்/ தன்மானாக்கன்தகுமழறைகாரசனன்று/ இன்கனாரபாயிரமஇயமபதலகடைகன.” ரன்றைநன்ினல
வதிழயக்குறிப்்பட்டுஆசான்மாணவனுக்குமபாயிரமபாடைலாம, மாணவன்ஆசிரியனுக்குமபாயிரமரழதலாமரன்பழதக்குறிப்்பட்டு
தானுமகழலஞருமபரஸ்பரமதத்தம் லகளுக்குமன்னுழரகள்ரழதிக்சகாண்டைழத்ுவாரஸ்யமாக்சசால்கறைாரழவரமத்து.
*
‘ழவரமணி’சதாகுப்்பன்கவழதகள்மழக்கஇயற்ழகழயவரணித்தும, அழதஅப்கபாழதயஅரசியலசூழைகலாடுஇழணத்தும, தன்
சிழறைத்தனிழமழயுப்்பட்டுமரழதி்சசல்கறைார. ்பழறை, ஆடக்காற்று, இரவுவானம, கடைல, ஆறு, வடயல, மழல, குழை்தழத, ்களிரன
இயற்ழகஅமசங்கள்ுவசவான்ழறையுமஅவரஅணு்கயிருக்குமவதமஅலாதியானது. (இவற்றில‘பகழ’ரன்றைகவழதமட்டும
பலளனமானது.)
தனிப்பட்டைமழறையிலரனக்குப்்படத்தமானது‘தனிழம’ரன்றைதழலப்்பலானஉணர்சிகரப்பழடைப்ப. சபருமபாலானகவழதகளில
சிழறையிலதான்வாடுவழதரழதிஇருக்்கறைாரரன்றைாாமதனிழமயின்சபருஞ்சிக்கலமனதிலமண்டயடக்குமநிழனவுகள்தாமரன்பழத
இதிலஅழத்தமாக்சசால்கறைார.
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கடைழலப்பற்றிரழது்கறைார:
ஜகப்சபண்ணாளின்ச்ததனகமனியிலசலசலசவனப்பறை்ததாடுமசலலாத்துணிநீ!
ப்ழச்சிுவன்பவளஉதட்டகலவழ்ததுநிற்குமபால; கழரயிலநீஉமிழம ழர!
ழவகழறையிடைமசசால்கறைார:
ஏழழைழயநீரழப்பாதநாள்- அவன்இறை்ததுகபானநாள்தாகன! ்பணத்ழதநீரழப்பவதிலழல!
மாளிழகயின்நழடைப்்பணத்ழதயுமநீரழப்பவதிலழல.
அகப்ழபகபுமதத்துவம:
குளிரநிழைலலரு்ததுககாழடைக்குவா! குற்றைாலத்திலரு்ததுசகாழடைக்கானாக்குப்கபாகாகத! ககாழடைக்கனழலசகாஞ்சமரசித்துப்பார!
மழலழயப்பற்றி்சசால்கறைார:
மனிதனின்மதவாதப்பட–‘கடைவுள்மழலழயப்பழடைத்தார’!
அ்ததமழலயின்துளியாலதாகனகடைவுழளப்பழடைக்்கறைான்மனிதன்!
குழை்தழதழயப்பாரத்துப்கபு்கறைார:
உழதத்தகாாக்குமத்தமம, உமிழ்ததவாய்க்குசரக்கழரயுமஉன்ழனத்தவரகவறுயாராலசபறைமடயும? ... குழைழலயுமயாழழையும
சவலாவாய்ரன்றைகுறைழளயுமசவலாமஉனதுமழைழலசமாழ.
பகழழைப்பற்றிஉழரக்்கறைார:
நீுருகணிழக. காலகடுக்கஉன்ழனத்கதடஅழலபவரகளிடைமகாுசபற்றுகாதலவழைங்கு்கறைாய்.

ுருசபண்ணுடைனானஉழரயாடைல:
“கநற்றுஇரசவலலாமரன்ழனஆரத்தழவயபடகய்கடை்ததகர்…ே”
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“அதற்சகன்னஇப்கபாது- நான்அழழைத்தாலவா- கபா!”
“கதழவப்பட்டைாலவரகவண்டயகதவமாதுவாநான்!”
“கதவாமிரதமாயிகரன்- இப்கபாதுகதழவயிலழல.”
“அ்ததஅமிரதத்ழதயுமகதாற்கடக்குமரன்றீரரன்அதரபானம!”
உழரயாடைலஇன்னுமதூரமகபா்கறைது.
“கனிகயவரு்கறைது- ுழவத்திடைமறுக்்கறீர. மலகரவரு்கறைது- மகர்ததிகடைன்ரன்்கறீர. இன்பகமவரு்கறைது- ரட்டநிலரன்்கறீர.”
இதிலவருமசபண்யாசரனஅறிய் ழலப்படயுங்கள்.
*
இரண்டைாமபகுதியான‘கதனழலகள்’தான்் லன்சிறைப்பானபகுதிகழளத்தாங்்கயிருக்்கறைது. ரலலாகமகவநழடையிலானகுறுங்கழதகள்
ரனலாம. இவற்றிலசபருமபாலானழவுவாரஸ்யமாகஅழம்ததுள்ளன.
பத்துக்குமகமற்பட்டைபழடைப்பகள்இதிலருக்்கன்றைன. வணிகத்தின்சபாருட்டுதழலவழயப்்பரி்ததுகராமசசலாமுருவன்அழை்கய
சபண்சணாருத்திழயஅங்ககச்ததிக்குமகழத‘கதனழலகள்’. சககாதரனின்காதாக்காகத்கதாழயின்மனழதக்கழரக்கமயாமசபண்
வரு்கறைாள்‘கதாழ’யில. கபாரமண்டுதிருமபமகாதலழனத்தழவமடயாமலமருதாணிஅணி்ததுநிற்குமசபண்பற்றி‘மருதாணி’
கபு்கறைது. நீராடரழமகாதலழயஓவயமாய்வழர்ததவன்சசய்த்பழழையின்வழளழவ்சசாலாம‘அருவ’. பலக்கஞ்சாமறைத்தமிழை்சி
ழனக்கஞ்ும்டைத்தனமசாடுமகழத‘மறைம’. மடைவன்மழனவயிடைமமயங்்கஅவழளஅழடையமழனயுமஇளவரசன்வரும‘யாழ’.
தூரத்து்சிற்பத்ழதஅசலஆசணனரண்ணிஉழடைக்குமஇளவரசிவரும‘சிற்்ப’. கசவற்சண்ழடையிலவலலான்ுருவழனசவலல
நிழனக்குமதமபதிகள்வரும‘கசவலசண்ழடை’. சிலப்பதிகாரக்ககாவலனாய்த்தன்காதலழனவரித்துக்கடதசமழதுமசபண்பற்றிய‘மடைல’.
பலகவட்ழடைக்குப்கபாகுமபருவழனப்பய்ததுதடுக்குமசபண்பற்றின‘ஆண்டுவழைா’. சமண- ழசவப்கபாரிலசமணரபக்கம
சதருவலறைங்்கப்கபாராடுமகாதலன்பற்றிய‘மயிலறைகு’.
இக்கழதகள்ுவசவான்றுகமகழலஞரஅகம, பறைசமனஇருபறைத்து்சங்கஇலக்்கயங்களிலரவவளவுதூரமபாண்டத்யமசபற்றுத்
திகழ்ததாரரனஐய்ததிரிபறைநிர்பக்்கறைது. அக்குறிப்பகள்மட்டுமின்றிஅவரதுகற்பழனப்பரியுமபரபரத்துப்பறைக்்கறைது. படக்கபடக்க
வாசிப்்பன்பமநமழமஅள்ளிக்சகாள்்கறைது. இதிலசவளிப்படுமஅவரதுசமாழ்சசழழமஆ்சரியப்படுத்து்கறைது. ்பற்பாடுஅரசகழத
சார்ததபடைங்களுக்குக்கழலஞரகழத- வசனமரழதஇதுமக்்கயமானமன்னனுபவமாய்இரு்ததிருக்குமரனப்படு்கறைது.
உதாரணத்திக்ககாரஉழரயாடைல. தழலப்பக்கழதயான‘கதனழலகள்’ரன்பதிலரு்தது–
“மயில, மிளகு, மத்துதருமதமிழைகம. ரனக்குழமயலதரக்குமஅழைகழனயுமஅளித்தது.”
“அவன்யார?”
“நீரதான்.”
“கடைலநீரகரிக்குமமமா!”
“பருகுதற்குத்கதழவயிலழல; ரன்இதயப்படைகுமிதப்பதற்குத்கதழவ!”
“பாய்கட்டயபடைகுநீ! காற்றைடத்தபக்கசமலலாமசசலலாகத்…கற்ப்ுக்காழனுழங்காய்ப்்பட.”
“காற்றுமநீர்…படைகுமநீர்…பாய்மரமமநீர்…ு்ததரத்திருப்ப்ததருமுக்கானுமநீர்…இ்ததஓடைமஊர்கன்றைகடைாமநீர்…ே”
“கடைாமநீரதான்.”
“ரன்கண்களிாமஅதுதான்.”
“கவனித்கதன்்…வழநீரிலரன்ழனமிதக்கவடைாகத- வடுவத்துவடு.”
ஆண்டுவழைாரன்றைகழதயிலரு்ததுஇன்னுகமாரஉழரயாடைலரடுத்துக்காட்டு:
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“கன்னலநிகரசச்ததமிழழைக்கரத்திலஏ்ததி, ரண்ணசமலலாமஇனிப்கபற்றுமஉ்ததன்மன்கனஇதழமழதுமசிரிப்பவளக்ககற்றி
நின்றிடுகவன்அழதவடைபலசகான்றுசபறைப்கபாகுமசபருமபரிுசிறைப்பா?”
“கண்ணழைகுகாட்டு்கன்றைரன்னருழமத்தங்கம! கட்டைழைகும, நாமசபற்றைசமாட்டைழைகுமஇன்பமரனினுமகாட்டனிகலுளி்ததிரு்தது
நாட்டைழைழகக்சகடுக்்கன்றைபலசகாலலலகபரின்பமன்கறைா!”
“பலவரிழசமத்தாரமரனப்பகழவாகய; அழதவடைப்பழடைவரிழசசபரிதா்கவட்டைகதாஉனக்கு?”
“மத்தாரமகவண்டைாசமன்சசாலலவலழல; உன்மத்தஆரத்ழதசவறுக்்கன்றைதுறைவயுமலல; உழனஅழடையாமலஇரு்ததாலநான்
ரடுத்தது்பறைவயுமலல. ரதற்குமகநரமகவண்டும, நிழலஉணரகவண்டும.”
கற்பழனவளமமகாட்சிரபமாய்்சிறைகடக்்கறைது. ‘மருதாணி’யிலஇவவரிகள்:
“பாய்்ததுவ்ததுதழவடுவாய்; பழடைமகத்து்கசதிசயான்றுமசசாலாதற்குவழயின்றிவாய்்டஇதழபதிப்பாய்ரனநிழனத்துஓட
வ்தகதன்; ஏன்மலழலதயக்கமே”ரன்றுககட்பவனுக்குக்காதலயின்பதில“காழலயிகலவருளரரன்றுமருதாணி சிக்சகாண்கடைன். ஓழலயிகலவபரமஇலழல்…ஓடவ்ததுதழவக்சகாண்டைாலமருதாணி
கழல்ததுவடுமஊரமழதுமகதாழகள்நாழளக்காழலமதலநமழமப்பற்றித்தமபட்டைமகபாட்டடுவாரஅதனாலதான்தயங்கு்கன்கறைன்.
தழவாமலஇதழகுவப்கபாமஇப்கபாகத.”
காதலழயஓவயமாய்த்தட்டுமகாதலழனக்காட்சிப்படுத்து்கறைார‘அருவ’யில:
“வழயழைழகவதவதக்கழதகபுமவதமாக்சித்தரித்தான்! இதழப்சபாலழவத்தட்டுமகபாதுதூரிழகக்குமத்தமத்ததான்! நீராட
அமர்ததிருக்குமபடைமன்கறைா; கமலாழடைமட்டுமதான்உண்டு;”
‘மடைல’ரன்றைகழதயிலகாதலன்கபாருக்கு்சசன்றைழதரண்ணுமகாதல:
“ரதிரிகழளஅழத்துவட்டுத்தழமபகளிலஉ்ததன்இதழ்லழகயாலுத்தடைமசகாடுத்துக்சகாள்கவன்!” ரனக்கழைன்றுசசன்றீர.
“கவசலடுத்துளுமகபாதுஉ்ததன்வழதான்நிழனவலநிற்கும! வாசளடுத்து்ுழைற்றுமகபாதுஉ்ததன்ுளிள்ு! ்களிப்கப்ு!” - வழடை
சபற்றுப்கபாவதற்குவாரிஇழறைத்தரசபாய்ழமகழளரன்றைஉண்ழமஇன்றைன்கறைாசதரி்கறைது. இரவுகநரமபாசழறையிலரப்படத்தான்
சபாழதுகபாகமாரனஏங்்கநின்றீர; ளங்்கயபயத்தினிகலநான்சாய்்ததுநின்கறைன்!
இவற்றிலசமாழப்பலழமமட்டுமின்றிஅவரதுச்கக்கருத்துக்கழளயுமதூவழவத்திருக்்கறைார. ஆடைலசதாழலசசய்யுமகுலத்தில
்பறை்தததாகலகயுருத்திுழக்கங்சகட்டைவளாகஇருக்ககவண்டயதிலழலரன்பழதசவவகவறுஇடைங்களிலஅழத்து்கறைார. மற்றை
சாதியினரின்கடுமஉழழைப்ழபஉறிஞ்சிவாழமபாரப்பனழரஓரிடைத்திலகாட்சிப்படுத்து்கறைார. பகுத்தறிவுக்குப்பறைமபான்டை
நம்பக்ழககழள்சாடு்கறைார.
மனங்கள்இழண்ததாலகபாதும, காதாக்கு்ச்கஏற்றைத்தாழவுசபாருட்டைலலரன்றுநிறுவு்கறைார. தன்பழடைப்்பலகுற்றைமிரு்ததது
அறி்தததுமஉயிரவடுமகழலஞன்கபான்றைபதுழமப்பாத்திரங்களுமஉண்டு.
திராவடைஇயக்கத்ழத்கசர்ததககககசாமிதிருமணத்துக்கு்சிலதினமமன்சகாழலயுண்டைழதசயாட்ட“கசாழலயிகலசதன்றைகல
இன்பம்…ே”ரன்றுசதாடைங்குமகாவயக்கழதுன்ழறைத்தான்இயற்றியழத‘சநஞ்ுக்குநீதி’யிலகுறிப்்பட்டருக்்கறைாரகழலஞர(பாகம1,
அத்தியாயம35). அதுஏன்இத்சதாகுப்்பலஇடைமசபறைவலழலரனத்சதரியவலழல. அருழமயானஅ்ததக்காவயத்திலரு்ததுசில
வரிகள்:
“வடுதழலக்குத்தாவு்கன்றைரன்ழனஉன்றைன்காதாக்குக்காவுசகாடுக்கரண்ணாகத!”
“இருவருகமகபாரக்களத்திலஇழண்ததுநிற்கபாம. அழண்ததுவட்டைாாமஆகட்டும.”
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“களமபகு்ததுவரு்கன்றைபழகழய்சாடு்கன்றைகநரமஉளமபகு்ததகநரிழழையாளுக்குரதுகநர்ததகதாரனுருகணமதயங்கும. அதற்குள்
ரன்பழடைமயங்கும.”
“மணத்திற்குத்தான்இழசயமறுக்்கன்றீர. மங்ழகசயன்ழனஉண்பதற்குப்கபாட்டுழவத்தஇழலகபாலப் ப்படுக்ழகஉண்கடை, அங்கு
வாரீர!”
“பாலகசாறுபாழனயிகலஇருக்கட்டும; பசியுண்டுரன்றைாாமபாழைாக்கமாட்கடைன்!”
“கத்துக்கடைலவழள்கன்றைமத்சதடுத்துமாழலசதாடுத்துழவக்்ககறைன்! நீரதிருமபமவழரஇங்ககநிற்்கன்கறைன். இலழலகயல
இக்கடைற்கழரகயரனக்குக்கலலழறையாம!”
வநாயகரசபற்கறைாழர்ுற்றிவ்ததுஞானக்கனிசபற்றைழதப்கபாலகழலஞரின்ரழத்துவன்ழமழயஅறிய144 பக்கங்கள்சகாண்டை
இ்சிறு் லகுறுக்குவழ. இதுரழதப்பட்டுுமாரஅறுபத்ழத்ததுஆண்டுகள்ஆ்கன்றைன. நான்வாசித்துபதிழன்ததுஆண்டுகள்ஆ்கன்றைன.
இப்கபாதுமண்டுமஇழதப்படக்ழகயிாமஇதன்சமாழஇனிக்்கறைது. பழைங்கவழதரசிகரகளுக்குஇழத்சிபாரிுசசய்்ககறைன்.
***
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வைலைொற்றுப பளங்்ள: திரரைரரய ஆணண்ளவர்
ஆத்மாரத்தி
1. ச்தகதகத்துக்குஇடைமிலலாதவழகயிலகழலஞரம. கருணாநிதியின்மரணமமாசபரியசவற்றிடைமுன்ழறைஏற்படுத்திஉள்ளது. 2.
கழலஞருருபன்மகஆளுழமரன்பழதக்கருத்தியலரீதியாகஅவழரரதிரக்ககநர்ததவரகள்கூடைுப்பக்சகாள்ளுவாரகள். 3. ஓர
இதழைாளர, திழரவசனகரத்தா, அரசியலவாதி, ரமரலஏ, ம்ததிரி, திமகதழலவர, மதலவரஆ்கயனுருகநரக்ககாட்டுநகரதற்சித்திரம
ரன்றைால, நாடைகம, பாடைலகள், ்பறைரழத்துக்கள்ரனஉப்கழளகளுக்குமசசா்ததக்காரரகருணாநிதி. 4. தான்ஆரம்பத்தரழதயும
ரதற்காகவுமநிறுத்திவடுவதிலஉடைன்பாடைற்றை்படவாதக்காரரகழலஞர. துண்டுப்்பருரங்கழளவனிகயா்கப்பதுஅவருக்குப்்படத்தமான
ுருஅரசியலபாணிரன்றைால, அழதஅவரரப்கபாதுஆரம்பத்தாகராகழடைசிவழர்பன்பற்றினார. தம்பக்குரழதியகடதங்கள்ஓர
உதாரணம. 5. ரழதயுமரதற்காகவுமரனத்தன்அத்துழணசசயலபாடுகழளயுமுன்றிழணத்துத்தான்நின்றுசகாண்டருக்கும
பள்ளியிலரு்ததுமன்சசலலகவண்டயநகரதலகநாக்்ககய, சசன்றைழடையகவண்டயஇலக்குகுறித்கததனக்குமன்னால்கழடைத்த
அத்துழணவாய்ப்பகழளயுமபயன்படுத்திக்சகாண்டைவர.
இ்ததஇடைத்திலரு்ததுஇ்ததக்கட்டுழரழயத்சதாடைங்குவதுதான்அதற்கானசின்னசதாருநியாயமரனத்கதான்று்கறைது. கழலஞரரன்்கறை
மாஉருமண்ணகமநீங்்கஐமபதுதினங்களுக்குள்அவரதுதிழரப்பயணத்தின்குறிப்்பட்டைசதாருநகரதலகுறித்துக்கட்டுழருன்ழறை
வடத்துத்தர்சசாலலக்ககட்டைகபாதுதிழகப்பாகஇரு்ததது. கடைலுன்ழறைப்பரி்ததுசகாள்ளுவதற்குக்குவழளநீழரத்த்ததுஇழதப்பருகுக
ரன்றைாலஅதுநியாயம. அகதகுவழளநீழரத்த்ததுகடைலன்ஆழைமஅறிவதற்காகஇதனுள்பகு்ததுஅழல்ததுதிரி்ததுதிருமபகரன்றைால
ரப்படத்தகும? உண்ழமயில, கழலஞரரன்்கறைமகாஆளுழமயின்ுருபரிமாணமானதிழரத்துழறையிலகழலஞரரன்பதிலரு்ததுஅதன்
்கழளயுருவானதிழரக்கழத-வசனகரத்தாகழலஞரரனுமஉபநிழலயமமன்நின்று, அதிாமவரலாற்றுத்சதான்மப்பதினங்கள்குறித்துக்
கட்டுழரவடக்க்சசான்னகபாதுஅரிதானநிமமதியுமஅயரதாமுருங்ககஏற்பட்டைது. அவரதுதிழரத்தமிழலவரலாற்றுப்பழனவுகள்
சகாண்டைபடைங்கழளமாத்திரமதனிகயஅகழ்ததுஅவற்றிலகழலஞரதுதற்றைலகுறித்தஅலசலுன்ழறைப்ப்கரலாமரன்றுவழழை்தததன்
வழளகவஇக்கட்டுழர.
அகனகமாகத்தமிழசினிமாவன்மதல் றுகழத- வசனகரத்தாக்களுக்குள்கழலஞரின்சபயரகட்டைாயமஇருக்குமரனத்சதரி்கறைது.
சமௌனசினிமா, சலனசினிமாவா்க, பாடைலகளின்சினிமாம்ததிர, த்ததிர, ர்ததிர, பராணசினிமாக்களா்க, ரத்ழதத்தின்றைால்பத்துத்
சதளியுமரன்றுஅத்ழதவ்ததுசசாலலட்டுமரனக்காத்திரு்ததகபாது, வத்ழதசதரி்ததநான்சசாலா்ககறைன்ரனக்களமகண்டைவர
கழலஞர.
இ்ததஇடைத்திலதமிழசினிமாவன்மதலஇருபதுதரமான(Trend Setting) சினிமாக்களுக்குள்கழலஞரின்பராசக்திஇருப்பழதப்பரி்தது
சகாள்ளமட்கறைது. ஏற்கனகவரமஜிஆரரன்்கறைுருவரஉதித்த்பற்பாடு, சின்னப்ப- ்கட்டைப்பபாகவதரகள்ரலலாருமசமலல
வழடைசபறைத்சதாடைங்்கய்பற்பாடு, சிவாஜிரன்்கறைககணசன்ரனுமசபருமபசிமிருகமகதான்றியகாலத்கததமிழசினிமாவன்்பரஸ்தாப
சினிமாக்கள்கழதகழளத்தாண்டஇ்ததஇரண்டுநாயகரகழளயுமமனங்களிலவழதத்து, மானசீகங்களிலஅறுவழடைசசய்துதருமஉழைவாரப்
பணிகழளத்துலலயமாகநிகழத்தித்த்ததழவசபருமபாாமகழலஞரின்படைங்கள். ரமஜிஆரும, சிவாஜியும, ரமஜிஆராகவும
சிவாஜியாகவுமஉருசவடுத்ததிழரப்படைங்கழளஉற்றுகநாக்்கனால, அவற்றின்்பன்கனசபருமபணிஆற்றித்த்ததகழலஞரின்கபனா
இருப்பதுபலனாகும.
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ுருசபரியகபாழரத்திட்டைமிட்டுத்சதாடைங்கு்கறைவன்யாருக்குரன்ன்கழடைக்ககவண்டும்கழடைக்கக்கூடைாதுரன்பதிசலலலாமகவனம
சசாத்தமாட்டைான். தன்கனாடுயாரவருவாரகள், ரப்படசயலலாமதான்கபாரிடைகவண்டும, தனதுபழடைரப்படசவன்சறைடுக்ககவண்டும,
இழவமட்டுமதான்கவனம.
சித்தா்ததத்துக்கும்பரசாரத்துக்குமானஇழடைசவளிழயத்தன்திழரப்படைவசனங்கழளக்சகாண்டுநிரப்பலானாரகருணாநிதி. மன்சசான்ன
ரழதயுமரதுவாகவுமரன்்கறைகூற்றின்பட, தான்ரதிரக்ககவண்டயகருத்துக்கழளமரண்பட்டைகதாபாத்திரங்கழளக்சகாண்டுகபச்
சசய்தார. தனக்குுப்பழமயுள்ள, கதழவயானகருத்துக்கழளத்தன்நாயகரகழளழவத்துப்கபசழவத்தார.
கரகரகுராம, கறுப்பக்கண்ணாடயும, ுருள்்கராப்பம, குட்ழடையானஉருவமம, கதாளின்இருபறைமமவழ்ததுநீளுமதுண்டும,
சபருமபாாமசவண்ணிறைஆழடைகளுமசகாண்டைகருணாநிதிகநரடயாகத்தான்சார்தததிராவடைஇயக்கத்தின்கருத்துக்கழளரப்கபாதும
த்கப்பக்குழறையாததணழலப்பராமரிக்்கறைாற்கபாலதன்பாத்திரங்கழளக்சகாண்டுகபச்சசய்தார. பராணஇதிகாசம்ததிரத்ததிர,
ஏற்கனகவமதத்தின்சசலவாக்குகநரடயாககவாமழறைமகமாககவாஅதன்ஆளுழம, இவற்றின்கீழவரக்கூடயஅத்தழனகழதகழளயும
நிராகரித்தவரகருணாநிதி. உண்ழமயில, அவருழடையசமாத்தவாழவாமமகாசிரமமானபகுதிஇதுதான். ச்கக்கழதகள்மாத்திரம
ரழது்ககறைன்ரன்றுகுன்றியிருக்ககவண்டயுருமனிதர, இருக்்கன்றைரதுவுமசதாடைமாட்கடைன், இ்ததாஉருவாக்கு்ககறைன்பதிய
வரலாறுகழளரனக்்களம்பனார.
இழசசயாடுபாட்டன்காலமசற்கறைமடவழடை்தது, உழரயாடைலுருகழலயாக்சகலதிழசகழளயுமவஸ்தரித்துக்சகாண்டு,
அப்கபாதுதான்வளரத்சதாடைங்்கயிரு்ததது. ுத்ததிரத்துக்குப்்பன்னால, சமாழ, இனமஆ்கயழவகுறித்தபரிதலகழளஏற்படுத்தி,
மாற்றியழமத்து, அவற்ழறைவாவழடைய்சசய்யுமஅரசியலமன்சனடுப்பகள்அப்கபாதுதான்உருப்சபற்றிரு்ததன. ஏகாதிபத்திய,
சரவாதிகாரஅழமப்பகள்அழனத்துமககள்வக்குஉட்படைலாயின. தன்தாய்அழமப்பானதிராவடைரகழைகத்கதாடுபழகயிலழல, மரண்
ரன்்கறைமன்ழவப்கபாடுதிராவடைமன்கனற்றைக்கழைகத்ழதத்சதாடைங்்கயிரு்ததாரஅண்ணா.
இவற்றுக்சகலலாமஅப்பால, கதரதலஅரசியழலகநாக்்கயவழரதலகளுக்குஅரசியலசஞ்சாரமபழை்கக்சகாண்டரு்ததது. இ்ததக்
காலகட்டைத்திலதான்ரழதித்தருவழதப்கபு்கறைமகங்கள்அழடையவாய்ப்பள்ளசசலவாக்குகள்குறித்சதலலாமதனித்தறியத்தயாராக
இலழலகருணாநிதி. அண்ணா, தான்சார்ததஇயக்கம, தனக்குகமலரு்ததமன்கனாடகள், இவரகளின்்பன்சனாற்றி, அரசியலலநகர்தது
சகாண்கடை, தனக்குரழதக்்கழடைத்தச்கப்படைங்களாகட்டும, அலலதுவரலாற்றுப்படைங்களாகட்டும, ஆரியரதிரப்ப, பகுத்தறிவு, சாதிமத
ரதிரப்ப, ்டைநம்பக்ழககள்அவற்ழறைப்்பன்பற்றுகவாழரக்ழகவடைழவப்பது, அவற்ழறைரற்கனகவழகவட்கடைாழரப்சபருமிதம
சகாள்ள்சசய்வது, நடைப்பஅரசியழலரப்கபாதுமகநரடயாகவும, மழறைமகமாகவுமநிழனவுபடுத்திக்சகாண்கடைஇருப்பது, இவற்ழறைத்
சதளிவாக்சசய்தார.
கடுழமயானவவாதங்களுக்குப்்பன்னாலஅவரதுரதிரிகள்கதாற்றைாரகள். அவரதுநாயகரகள், கநசரகள், அணுக்கரகள், சகலகலா
வலலழமஉழடையவரகளாக்சசாலலாாம, வலலாாமசவலலமடயாதவரகளாகமன்னிறுத்தப்பட்டைாரகள். கருணாநிதியின்
சகாள்ழககய, அவரவழதக்கவரும்பயசித்தா்ததகம, அவரகளதுசகாள்ழகயாகவுமசித்தா்ததமாகவுமமன்ழவக்கப்பட்டைது. ரலகலாரும,
ரலகலாருழடையதாகவுமஅவற்ழறைக்ழகயாண்டைாரகள். அவரதுழதரியமமளரியமமஅளப்பரியது.
“ககாவலகூடைாதுரனக்கூறைவலழல, ககாவலசகாடயவரகளின்கூடைாரமா்கவடைக்கூடைாதுரன்றுதான்கூறு்ககறைன்ே”ரன்பதுசதாடைங்்க,
பராசக்திதமிழசினிமாவன்ஆரமபகாலத்திலரடுக்கப்பட்டைஆணித்தரமானபரட்சித்திழரப்படைம. அத்திழரப்படைத்தின்ழதரியமாகத்
தனித்தறியத்கதழவயற்றைுருசபயரகருணாநிதி.
மகனாகராஉண்ழமயிலுருதிழரப்படைமலல; ரழத்தின்வழகாவயம. இலக்்கய்சாறுரன்றுமகுன்றைாததமிழஅமதம. காலமகடை்தது
தன்ழனநீட்டத்துக்சகாள்ளத்சதரி்ததசமரத்து்சிற்பம. அற்பதம.
அரசர: மகனாகரா! உன்ழனரதற்காகஅழழைத்திருக்்ககறைன்சதரியுமா?
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மகனாகரன்: திருத்திக்சகாள்ளுங்கள்! அழழைத்துவரவலழலரன்ழன. இழத்துவர்சசய்திருக்்கறீரகள்.
அரசர: ரன்கட்டைழளழயத்சதரி்ததுசகாண்டருப்பாய்நீ.
மகனாகரன்: கட்டைழளயாஇது? கழரகாணமடயாதஆழச! சபான்னும, மணியும, மின்னுமழவரமம ட்டம்கழ்ததுகண்கணமத்கத
ரன்சறைலலாமகுலவக்சகாஞ்சி, த்ததத்தாலஆனகட்டலகல, ச்ததனத்சதாட்டலகல, `ளரகன! ரன்வழநிழறை்ததவகன! ளரவழ
வ்ததவகன’ரன்றுயாழர்சீராட்டபாராட்டினரககளாஅவழனஅ்ததமகனாகரழனசங்்கலயால்பழணத்து, சழபநடுகவநிறுத்தி
ச்தகதாவமசகாண்டைாடைகவண்டுமரன்றைதங்கள்தணியாதஆழசக்குப்சபயரகட்டைழளயாத்தழதகய?
அரசர: நீநீதியின்மன்கனநிற்குமகுற்றைவாளி! த்தழதயின்மன்தனயனலலஇப்கபாது!
மகனாகரன்: குற்றைவாளி! நான்யாருக்குரன்னதங்்கழழைத்கதன்? ரன்னாலபாதிக்கப்பட்டைவரகள்யார? அரகச! த்தழதயின்மன்தனயனாக
அலல, ்பரழஜகளிலுருவனாகககட்்ககறைன். சகாழலசசய்கதனா? சகாள்ழளயடத்கதனா? நாட்ழடைக்கவழக்குமகுள்ளநரிகவழலநான்
சசய்கதனா? குற்றைமரன்னசசய்கதன்சகாற்றைவகன, குற்றைமரன்னசசய்கதன்? கூறைமாட்தரகளா? நீங்கள்கூறைகவண்டைாம. இகதா
அறைங்கூறுமஅழம்சரகள்இருக்்கறைாரகள். மறைவரகுடப்்பறை்ததமாளரரகள்இருக்்கறைாரகள்! மக்களின்்பரதிநிதிகள், இ்ததநாட்டன்குரலகள்
இருக்்கறைாரகள். அவரகள்கூறைட்டும. ரன்னகுற்றைமசசய்கதன்?
சழபகயார: குற்றைத்ழதமகாராஜாகூறைத்தான்கவண்டும.
அரசர: இதுஉங்களுக்கு்சமப்ததமஇலலாதது.
மகனாகரன்: சமப்ததமஇலலாததுசழபக்குவருவாகனன்? குடுமபத்தகராறுசகாாமண்டைபத்துக்குவருமவசித்திரத்ழதசரித்திரம
இன்றுதான்மதன்மதலாக்ச்ததிக்்கறைதுமகாராஜா!
அரசர: கபாதுமநிறுத்து. வச்ததவழைாவலநீசசய்ததவறுக்காகவச்ததகசழனயிடைமமன்னிப்பக்ககட்ககவண்டும.
மகனாகரன்: அதற்குத்தான்காரணமககட்்ககறைன்!
அரசர: ரதிரத்துப்கபுபவரகளுக்குராஜசழபயிலரன்னதண்டைழனசதரியுமா?
மகனாகரன்: மழறைப்படமண்ததராணிக்குசிழறைத்தண்டைழனஅளித்துவட்டு, ்ழலயில்கடை்தததற்குமடசூட்டயவரகளுக்குஅளிக்கப்படும
தண்டைழனழயவடைக்குழறைவானதுதான்.
அரசர: மகனாகராநீசாவுக்குத்துணி்ததுவட்டைாய்
மகனாகரன்ஆமாம. நீங்கள்ளரராகஇருக்குமகபாது்பறை்ததவனலலவாநான். சாவுரனக்கு்சாதாரணம.
அரசர: ஆத்திரத்ழதக்்களப்பாகத! நிழறைகவற்று. அரசன்உத்திரவு.
மகனாகரன்: அரசன்உத்திரசவன்ன? ஆண்டைவனின்உத்திரவுக்கககாரணமககட்கஆரம்பத்துவட்டைாரகள். அரகச!
சிழறை்சாழலக்கு்சசலலகவண்டுமதாய்ரன்றுககள்வப்பட்டை்பறைகுமஅடைங்்கக்்கடைப்பவன்ஆழம!
அரசர: தாய்க்கும, த்தழதக்குமகவற்றுழமஅறியா்டைகன! த்தழதயின்ஆழணககட்டுதாயாரின்தழலழயசவட்டரறி்ததபருராமழனப்
பற்றிககள்வப்பட்டருக்்கறைாயாநீ?
மகனாகரன்: பருராமன்அவதாரம. மகனாகரன்மனிதன்!
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அரசர: கழடைசிக்ககள்வ. ரன்கட்டைழளக்குவணங்கப்கபா்கறைாயாஇலழலயா?
மகனாகரன்: மன்னிப்பக்ககட்ககவண்டுமமகனாகரன். அதுவுமஅழரசநாடயிலஅழரசநாடசயன்ன? அதற்குள்ளாககவ. ஆனால
யாரிடைம ககட்ககவண்டுமசதரியுமா? ககாமளவலல, ககாகமதக்சிழல, கூவுமகுயில, குதிக்குமமான்ரன்சறைலலாமஉமமாலபகழைப்படும
இ்ததக்ககாணல பத்திக்காரியின்சகாள்ளிக்கண்கழள, சகாடயநாக்ழகரன்கூரவாளுக்குஇழரயாகத்த்ததுவட்டுஅழதரதிரத்தால
உமழமயுமஉமக்குப்பக்கத்துழணயாகவ்ததாலஅ்ததப்பட்டைாளத்ழதயும்பணமாக்்கவட்டுசூன்யக்காரிக்குஆலவட்டைமுற்றியவரகழள
ுடுகாட்டுக்குஅனுப்்பவட்கடைன்ரன்றுுழைாமவாளுடைன்சூழமபகழடைன்ரன்அன்ழனயிடைமஓடமன்னிப்பக்ககட்ககவண்டும.
நிழறைகவற்றைட்டுமாஅ்ததஉத்தரழவ? தயாரதானா?

கழலஞரகபச்சசாலலப்கபசியஅழனத்துமகழலஞரகபச்சசாலலப்கபசியதாககவகருதப்பட்டைதுஅவருக்குக்்கழடைத்தமிகப்சபரிய
சவற்றி. அவருழடையவசனங்கழளப்பாரத்தவரகள்்ன்றைாகப்்பரி்ததாரகள். ுன்று, கழலஞரின்அவரசார்ததஇயக்கத்தின், அவருழடைய
இணக்கமானநடகரகளின்அ்பமானிகள்; இரண்டு, கழலயாகசினிமாவாகஅவரதுழகவண்ணத்ழதரசித்துக்சகாண்கடைஅரசியலரீதியாக
அவழரரதிரத்தவரகள்; ்ன்று, அப்படப்்பரித்தறியத்சதரியாதநடுப்சபாதுக்கூட்டைத்தார.
அ்பமானிகள்சபாதுவலருப்பவரகழளவசனங்களின்குறிியடுகள், உணரத்துமஅவற்றின்உள்ளரத்தங்கள்பற்றிவனவக்சகாண்கடை
இரு்ததாரகள். தமிழத்திழரயுல்கலதிராவடைஇயக்கத்ழதஆதரித்தகழலஞரகள்கபாலகவ, ்பறைசித்தா்ததங்கழள, இயக்கங்கழள்
சார்ததவரகள்இலலாமலஇலழல. ரன்றைகபாதும, கருணாநிதிரன்்கறைுருமனிதரின்ரழத்துக்கள்உற்பத்தியா்கறைஇடைமஅவரதுகுறுவாள்
ரன்றுநமப்கறைஅளவுக்குஅவர்பன்னின்றுஇயக்்கனார. அவரதுவசனங்கள்ககட்குமகபாதுஉ்சரித்தவரகளின்குரலாகவும, ககட்டை
்பற்பாடுகழலஞரின்ழகசயழத்தாகவுமஅ்பமானிகளின்மனங்களிலபடைர்ததன.
ராஜகுமாரியிலசிப்பாய்ரமஜி.ஆழரகநாக்்கககட்பதுமஅவரபதிலசசாலவதுமாக,
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“ஏனய்யாழகயிலபலமானகாயகமா?”
“மகாராணிஅடத்ததாயிற்கறை! மனகமாகனமாய்இருக்்கறைது.”
மன்னருக்குமஆலகாலருக்குமஇழடைகயநிகழமஉழரயாடைலரத்தின்ுருக்கமாய்சசாற்சிக்கனத்கதாடுஇருப்பழதக்கண்ணுறைலாம.
வரலாற்றுப்பதினப்படைங்கள்ரன்றைாகலநீள, சநடுக, பக்கமபக்கமாய்ப்கபுவதுரன்றுஇரு்ததுற்ழறைத்தன்ழமழயகழலஞரதன்னால
ஆனமட்டுமமாற்றிஅழமத்தார. அவரதுஆரமபமயலவுகளிகலகயஇதழன்சாத்தியமசசய்தார.
“ழவரக்கத்தியாககவஇருக்கலாம. அதற்காகவயிற்றிலகுத்திக்சகாள்ளமாட்கடைன்.”
இதுமலலகா. இளவரசி. ஆலகாலழனநிராகரிப்பதற்குஇப்படுருவசனம. அதுவழரக்குமானகாதலசமாழகள்ளணா்கன்றைன.
அதிசலான்ழறைஇப்படத்சதாடைங்கு்கறைான்ஆலகாலன்:
“ஆலகாலன்நிழனத்தாலகனவுமநிஜமாகும. மலலகா, ககள். இன்றுகநற்றைலலஅறிவறி்ததபருவமமதலஉன்ழனஆராதித்துவரு்ககறைன்.
சசாரணமயமானஉன்அழை்கலசசாக்்க்சா்ககறைன். உன்ழனபட்டைம்கஷிஆகப்பக்கத்திலழவத்துப்பாரக்கஆழசப்படு்ககறைன்.”
ுகுமாழரஅவன்தாய்இப்படர்சரிக்்கறைாள்:
அரண்மழனயிலஉள்ளவங்கசாதாரணமனுவங்கஇலழலப்பா. பயங்கரஜ்ததுக்கள். அரசவரக்ககமஅகங்காரவரக்கம. அவங்ககளாடை
பழைகுறைதுஅளகவாடைமழறைகயாடைபழைகணுமப்பா.
ரரி்ததுசகாண்டருக்குமவளக்ழகத்துப்்பஅழணப்பாள்அழை்க.
அழை்க: இளழமததுமபமபருவப்சபண்ரன்ழனப்பாரத்துத்தாசயன்றீகரஇதுதரமமா?
ுகுமார: சரியானதரமம. ்பறைசபண்கழளத்தாயாகவுமதங்ழகயாகவுமகருதுவதுதான்ரங்கள்இ்ததியநாட்டுதரமம.
அழை்க: இதுவாழழவருசிக்கத்சதரியாதழபத்தியக்காரதரமம.
ுகுமார: ழபத்தியக்காரரகண்களுக்குஉலககமழபத்தியமாகத்தான்கதான்றும.
அழை்க: கப்ழசமாற்றைகவண்டைாம. ரன்ஆட்டைமரப்பட? அழத்சசாலாங்கள்.
ுகுமார: கட்டுக்கடைங்காததுகருத்ழதக்கலக்குவதுஅமமா. கழலவாணிஇங்குதழலகூடைநீட்டைமாட்டைாள்.
அழை்க: ஓ, சரியானவாரத்ழத. நாட்டயமரன்றைாலசாமானியமா! நளினமானஅழசவு, மின்னலநழடை, கண்ணிலகா்ததம- இவவளவும
கவண்டும, ுகுமார. ரன்னிடைமரலலாமஇருக்்கறைதலலவா?
ுகுமார: ரலலாமஇருக்்கறைது. மக்்கயமானுன்று–நாணம. அதுமட்டுமஇலழல.
ரன்றுசசான்னதுமதன்ஆழசக்குஇணங்கமறுக்குமுகுமாழரஅவப்பழுமத்திசகாலாமாறுஆழணயிடு்கறைாள்அ்ததசவளிநாட்டு
ராணி.
நீதித்துழறையிலுருசசாலலாடைலஉண்டு. “குற்றைவாளிழய்சாகுமவழரதூக்்கலடுங்கள்ே”ரனநீதிபதிஉத்தரவடுவார. இறை்தததுஉறுதி
சசய்யப்பட்டை்பற்பாடுதான்்பகரதமகீழறைக்கப்படும. அகதஉறுதிழய, சநஞ்ுரத்ழதக்சகாண்டைவராகக்கருணாநிதிஇரு்ததார. ரதிரிகழளக்
ழகயாளுமகபாதுகருழணயற்றைநீதிபதியாகஇருக்கத்தழலப்பட்டைார. சபற்றைத்தழதழய“உன்கழத்ழதஅறுத்துவடு்ககறைன்ே”ரன்றும“உன்
ஆழசநாய்கயின்கண்கழளப்பறித்துக்குழபறிப்கபன்ே”ரன்றும, “உன்ழனயுமஉன்ழன்சார்ததவரகள்அழனவழரயுமஓடைஓடை
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வரட்டுகவன்ே”ரன்றும“தாழயப்பழத்தவழனத்தாய்தடுத்தாாமவகடைன்ே”ரன்றுமகுமறு்கறைான்மகனாகரா. அதற்கு்சற்றுமன்பதான்
த்தழதயானவரபருராமழனநிழனவுபடுத்து்கறைார. அதற்குப்பதிலாகமகனாகரா“அதுசவறுமபராணமே”ரன்்கறைான்.
மகனாகராபடைத்திலஇன்சனாருஇடைத்தில“வச்ததகசழனசகாடயவள், கணவழனக்சகான்றைபத்ரகாளிழயப்கபான்றைவள்ே”ரன்சறைாரு
வசனமவரு்கறைது. யாகராடுகபாரபரி்ககறைாகமாஅவரககளாடுஉழரயாடைக்்கழடைத்தவாய்ப்பமகபாருக்கானுருத்ததிரமதான்ரன்பழத
சமய்ப்்பக்்கறைாற்கபால, இ்தது்சனாதனஆழப்்படமானங்கழளஏன்? ரதற்கு? ரப்பட? ரன்றுபகுத்தறியுமவனவுதழலமற்றிாமாகத்
தழடைசசய்துழவத்திருக்குமஆரியப்பாரப்பனயகத்சாதிகாரத்த்ததிரங்கழளஆங்காங்ககவழடையற்றைவசாரிப்பகளாகநிகழத்தி்
சசலாவதன்்லமாகத்திழரப்படைத்தின்காட்சிஅனுபவத்ழதத்தாண்டயபகுத்தறிவற்கானவாசலாகத்தன்வசனங்கழளப்
பயன்படுத்தினாரகருணாநிதி.
அவரதுநாயகரகள்ரதுவுமற்றைரளியவரகளாகஇரு்ததாரகள், அலலதுஇரு்ததவற்ழறைசூழ்சிகளுக்குஇழரயாக்்கஇழை்ததாரகள். அவர
ரழதிக்காட்டயநாய்ககள்மட்டைாள்களாகஇலலாது, அறிவுள்ளவரகளாகஇரு்தததுமாசபருமஆறுதல. அவரஏற்படுத்தியரதிரிப்
பாத்திரங்கள்கருழணயற்றைபனிதரகள், கழடைசிவழரகளமாட, கதாற்குமகணமவழரசவலவதற்கானசூழ்சிகழளநிகழத்திக்சகாண்கடை
இரு்ததாரகள். ம்ததிரிகுமாரிபடைத்திலஅவரரழதியுருசபண்தன்கணவழனமழலஉ்சிக்குஅழழைத்து்சசன்றுகீகழைதள்ளிக்
சகான்றைாள். அவருழடையஆடைவரகள்அவதாரங்கள்இலழல, மனிதகநயமமிக்கவரகள்.
மருதநாட்டுஇளவரசியில்…
“ஆமபழளமாத்திரமவாழ்ததா?”
“ஆமபழளமட்டுமவாழ்ததாஅதுமகபரஆசிரமம. சபாமபழளதான்குடுமபவளக்கு.”
“சபாமபழளவளக்கு. ஆம்பழளவட்டல ்சி.”
“சபாமபழளபஷ்பம. ஆமபழளவண்டுே”.
“சபாமபழளபாமப. ஆமபழளமகுட. ஹஹஹா.”
மற்சறைான்று–
மிருகஜாதியிலபலமாழனக்சகாலாது. மனிதஜாதியிலமான்பலழயக்சகாலாது.
வழளயாட்டுக்குசவளிகயஇரு்ததுவழளயாட்கடைாடுயாரயாசரலலாமசமம்ததப்படு்கறைாரகள்ரன்றுசற்றுசி்ததிக்கலாம.
ஏற்பாட்டைாளரகள், ஊக்குவப்பாளரகள், வளமபரதாரரகள்ஆ்ககயாழரவட்டுவடைலாம. பழழையஆட்டைக்காரரகள், நடுவரகள்,
வரணழனயாளரகள், பயிற்சியாளரகள், வமரசகரகள், வழளயாட்ழடைஅவதானித்துத்சதாடைர்ததுரழதிவருபவரகள். உடைலாலவல்க
மனதாலஅகதஆட்டைத்ழதஇவரகளுமஆடக்சகாண்டருப்பவரகள்தான். உடைல, மனமஇரண்டைாாமஆடுமநிஜஆட்டைக்காரரகழளவடை,
மனதாலஆடுமஇரண்டைாமவழகழமயினர் றுசதமஆட்டைத்ழதஆடைமட்கறைது. ியகங்களுமஅனுமானங்களுமதரமானங்களும
வியகங்களா்கஉத்திகளா்கபரீட்சித்துப்பாரப்பதிலவழளயவாய்ப்்பருக்்கறைசவற்றிகதாலவகழளப்சபாறுத்துுருஆட்டைமஅதன்
கூடுதலஆட்டைமாய்வரிவழடைவதுகநர்கறைது. ஆக, தன்மகத்ழதமழறைத்துக்சகாண்டுுருவரகவறைாழரயுமவடைஉக்்கரமாகஆட்டைத்தில
பங்சகடுத்துக்சகாள்ளமட்கறைது. அப்படத்தான்அரசியலரனுமஆட்டைத்தின்கூடுதலாய்சினிமாழவநிகழத்தினாரகருணாநிதி.
காஞ்சித்தழலவனில்…
ஆம்பழளங்கமனழசஊசிகபாட்டுத்ழதக்்கறைதாலத்தான்சபாமபழளங்ககப்ழசழதயலசமாழன்னுசசாலாறைாங்க
இன்சனான்று–
“ ங்குழைல...”
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“ரன்னகாற்றுதிதசரன்றுஇ்ததப்பக்கமஅடக்்கறைது?”
“அடக்்கறைகாற்றுசதன்றைலாபயலாரன்றைாவதுசதரி்கறைதா?”
“இரண்டுமிலழல. ரன்ழனஉயிரவாழை்சசய்்கறைஇன்சனான்று.”
“ ங்குழைல, பயலாகத்தான்இங்குபகு்தகதன். உன்ழனக்கண்டைதுமசிறுதுருமழபக்கூடைஅழசக்கமடயாதசமன்காற்றைாய்சமல்தது
வட்கடைன்.”
மிருகத்துக்குஅண்ணன்பலயா்கவட்டைதாகக்கழதபழன்ததுஆட்சிழயக்ழகப்பற்றிக்சகாள்ளுமசிற்றைப்பனிடைமிரு்ததுரப்படஜீவகன்தன்
உரிழமழயமட்சடைடுத்துஆட்சிப்சபாறுப்ழபஏற்்கறைான்ரன்பதான‘பதுழமப்்பத்தன்’கழலஞரின்இன்சனாருதிறைமசசப்பமதமிழத்
சதப்பம.
“யாரஅ்ததநாடைகக்காரரகள்?”
“யாகராஇன்பவலலயாமஅவளுமஅவளதுஆட்களுமரன்னாஅழைகு! ரன்னாஅழைகு! அ்ததமமாஅழைழகவரணிக்்கறைதுக்குஆயிரம
நாக்குப்பழடை்சஆதிகசவன்கூடைகமபர்கட்கடைுருநாக்குக்கடைன்வாங்கணும. அவகளாஅழைகுங்க.”
ரம.ஜி.ராம்ச்ததிரனும, ரஸ்.ரஸ்.ராகஜ்ததிரனும, கண்ணதாசனும, சிவாஜிககணசனும, தமிழசினிமாவலககாகலா்சியபடஅரசியலல
சவன்றைஇருவரமற்றுமகதாற்றைஇருவரஆனாரகள். ரம.ஜி.ஆருக்குஇரு்தத்பமப்சசலவாக்ழக்சற்றுமசிழதக்காமலஅ்ததுற்ழறையின்
பரிமாணசாத்தியங்கள்அத்தழனழயயுமபரீட்சாரத்தமசசய்துபாரக்கஅவரரப்கபாதுமவரும்பனார. கருணாநிதியின்வசனங்கள்
அவற்றின்வழளதலகள், திழரக்கழத- வசனமஆ்கயவற்றின்மக்்கயத்துவத்ழதரம.ஜி.ஆரின்மனதிலஆழைப்பதிப்்பத்திருக்கக்கூடும.
சபாதுவகலகயதனக்காகரழதப்படு்கறைுவசவாருசசாலழலயுமசரிபாரத்த்பன்கபஅனுமதிக்்கறைதணிக்ழகழயரம.ஜி.ஆரதன்
அதிகாரங்களிலுன்றைாகக்ழகயிலழவத்திரு்ததார. கழத-வசனமரன்றுமட்டுமிலழல, பாடைலன்ுவசவாருவரிகளுமகூடைப்
பாரத்துப்பாரத்துப்பண்ணப்பட்டைுருநடகரரம.ஜி.ஆர. மகஅழைகு, குரல, வாள்ள்ு, சண்ழடைக்காட்சிகளிலகவகம, ரன்்கறைரம.ஜி.ஆர
சமனுகாரடலவசனவாதங்களிலசவற்றிசபறுதலரப்கபாதுமஇருப்பதாகப்பாரத்துக்சகாள்ளப்பட்டைது.
ம்ததிரிகுமாரியில்…
ஆம. பதிழயக்சகான்கறைன். சபண்இனத்ழதமண்ணிலசநளியுமபழக்கூட்டைமாய்ரண்ணியுருபாவழயத்தான்சகான்கறைன்.
ரன்ழனகயசகாலலவ்ததுருவவப் ்சிழயத்தான்சகான்கறைன். ுருசபண்ணுக்குஅன்்பருக்குமஅளவுக்குளரப்பண்்பருக்கும
ரன்பழதமறை்ததுருமகனான்மத்தழனத்தான்சகான்கறைன். ஏன்? ரன்கமலபழயா? நாசனாருசகாழலகாரியா? நான்அவழரக்
சகாலலாவட்டைாலஅவரரன்ழனக்சகான்றிருப்பார. நீகரசசாலாம. அவரஇப்படக்சகாலலப்படைாவட்டைாலஉலகத்திலஇன்னும
ரத்தழனககாடக்சகாடுழமகழள்சசய்திருப்பார?
கவசறைாருகாலமரன்பழதவழைக்கமாகம்ததிர, த்ததிர, ்டைப்பரட்டுக்கழளசமய்ழமகபாலாக்குவதுமஅலங்காரத்துக்காகரழதயாவது
ரழதுவதுமாகுருபறைமயலவுகள்இரு்ததுசகாண்டரு்ததனரன்றைாலஅடுத்தபக்கத்திலசசலவாக்கானபராணஇதிகாசங்கழளத்தூக்்கப்
்படப்பதன்்லமாகமாவுருக்களானமதம, சாதிஉள்ளிட்டைபழழையநிறுவனங்களுக்குக்சகாட்படக்்கறைவசனகரத்தாக்களுமஇரு்ததாரகள்.
சினிமாவன்ஆரமபகாலத்திலரதழனப்படைம்படத்துக்காட்டனாாமரசித்தமன்பனிக்காலமடவலஅடுத்தமாற்றைமாககவ
கருணாநிதியின்கபனாமழனசி்ததித்தது. அததங்கழளகயா்டைத்தனங்கழளகயாழகசகாள்ளாமல, பழழையநிறுவனங்கழளயுமரதிராட,
மற்றிாமபதியசி்ததழனயிலசசாலலப்படைாதகாதல, சசாலலலஅழைகாகத்கதான்றிவடு்கறைசமரசம, அன்ப, சகஉயிரமதான
சபருங்கருழண, திராவடை்சி்ததழன, ுயமரியாழத, பகுத்தறிவுஆ்கயவற்ழறைத்தன்ரழத்திலமன்ழவத்தார. சாமான்யவழரயழறைகளுக்கு
உட்படைாதஅநீதிழயஉத்தரவாதமசசய்்கறைரலலாவற்ழறையுமரதிரத்துமற்றிாமமன்்பலலாதவழயிலஅவரவசனங்கள்மிளிர்ததன.
நடகரகளுக்குஅவரகளுழடையசதாடைர்பமபவரலாற்றிலமக்்கயமானகலலழடைவுகளாகஅப்படைங்கள்உதவனரன்பதுமமறுக்கவயலாப்
கபருண்ழம.
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ரம.ஜி.ஆருடைனானகழலஞரின்படைங்கள்ுன்றுகூடைகசாழடைகபானதிலழல. சபாதுவாக, ஆட்சிக்குவ்ததுபலமழறைஆட்சிஅழமத்து,
ரதிரப்பதற்குஏதுமற்றைசவறுழமழயமன்னிறுத்தியபடகழலஞரின்இரண்டைாவதுஇன்னிங்ஸ்வரலாற்றுத்திழரப்படைங்கள்ுன்றுகூடை
சவற்றிசபறைவலழல.
90 களுக்குப்்பறைகுதமிழலசவற்றிசபற்றைவரலாற்றுத்திழரப்படைங்கழளவரலவட்டுரண்ணிவடைலாம. அவற்றிலமக்்கயமானது
சிமபகதவனின்இமழசஅரசன்23 மபலககசி, இன்சனான்றுசதாங்்கலரு்ததுசமாழமாற்றைமசசய்யப்பட்டைபாகுபல. குட்டவரலாற்று
கபாரவன்கழளரடுப்பதாகப்பாசாங்குகாட்டயபலபடைங்கள்கதாலவசபற்றைன. கழலஞரின்கண்ணமமா, உளியின்ஓழச, சபான்னர
சங்கர, ஆ்கயபழடைப்பகள்மகா்ததிரமற்றுபயமற்றைசகாண்டைாட்டைமாகமாறிப்கபாகுமகபாருத்திழககபாலத்தளர்ததன. பலககசி
தன்னளவலகபசியஅடுத்தகாலஅரசியழலகயா, பாகுபலயின்்பருமமாண்டைத்ழதகயாுப்்படு்கறைாற்கபான்றைரப்பழடைப்்பாம
வசனகரத்தாகழலஞரபங்குசபறைவலழல. ஆட்சிஅதிகாரத்தின்உ்சத்ழதஅழடை்தத்பன்சநடுங்காலமநடகராகரம.ஜி.ஆரநீடக்கவலழல.
அதுதான்நிகழத்தியாயிற்கறைரன்்கறைஅளவலரசிகரகளுமசபாதுமக்களுமதன்னளவலஅவருமஅழமதியானாரகள்.
ரஸ்.ஏ.ச்ததிரகசகரரடுத்த80 களின்சிலபலதிழரப்படைங்கள்கழலஞரின்ரழத்துத்கதழவழயக்ககாரியபடகயகநர்ததன. ஆனால,
ச்கமாற்றைத்தின்சித்தா்ததங்கழளப்சபருமக்கட்பரப்ழபகநாக்்கக்கழதயுமகாட்சிஅழமப்பமவசனங்களுமஅவற்ழறைஉ்சரிப்கபார
நடப்பமமகபாவங்களுமாய், சமாத்தத்திலவரலாற்றின்பழனழவமன்னிறுத்தி, அதன்்லமாய்த்தனக்குத்கதழவயானசித்தா்தத
மாற்றைங்கழளசமலலப்பதியனிட்டுஅறுவழடைசசய்யமட்ததகருணாநிதிக்கு, அரசியலலஅவரதுஇழடைத்கதாலவக்காலங்களில
வரலாற்றுப்படைங்களின்உருவாக்கங்கள்ழகசகாடுக்கவலழல. அ்ததஅளவலகாங்்கரஸ்மற்றுமரம.ஜி.ஆழரரதிரத்த1987
வழரக்குமானகாலத்திலஇத்தழகயதிழரப்படைங்கள்நிகழத்தியவழளதலககளாடுுப்்படுழகயில1991 மதல2016 வழரதனக்கும
சஜயலலதாவுக்குமஇழடையிலானகாலத்திலதிழரரழத்தாளராககருணாநிதிரண்ணியதுமமின்னியதுமமிகவுமகுழறைகவ.
ரடுக்ழகயிலகாற்றிலகத்திளசி, ்பன்னணி்சத்தமகசரக்ழகயிலகத்திகள்உருமசத்தத்ழத்கசரத்துக்சகாள்ளுவதற்குத்சதாழல ட்பம
வாய்ப்பளிக்்கறைது. ரன்றைகபாதுமரப்கபாதாவதுழமக்கராவனாட்பச்க, படைப்பதிவுக்குமசத்தத்துக்குமசபாருத்தமரண்(NonSync) ஏற்பட்டுவடுவதுமஉண்டு. கமதழமசார்ததகுற்றைமலல, ரளிதிலகநர்ததுவடைக்கூடயயதாரத்தம. அ்ததஅளவல, மகனாகரா,
ம்ததிரிகுமாரி, உள்ளிட்டைபடைங்கள்மழலழயமிதித்துமதற்பாழதழய்சழமத்தஆதிநழடைவாசிகளின்பண்பாட்டு்சழமத்தலகபால
சசலாலாய்டுமழலயின்குடைவழறை்சிற்பங்கள். மவுருசசய்யமடயாதஅற்பதங்கள்.
இ்ததஉல்கலர்ததஅதிசயத்துக்குமமவருழகஇலழலரன்பகதஅதிசயத்துக்கானஇலக்கணம. அதழனத்தன்இரண்டைாமபகுதிவரலாற்றுத்
திழரப்படைங்களின்்லமாகவுமஇன்சனாருமழறைசமய்ப்்பத்துக்காட்டய, வசனவழுருகாலகட்டைத்தின்அழனத்துமனங்கழளயும
சழமத்துத்தான்நிழனத்தழதரலலாமசாதித்துக்சகாண்டைமகாகமழத, தன்கபனாழவசித்துசபாருசளன்ுழைற்றி, அதுஅரியழணழய
சநருங்குமகபாதுதானுமஅதிகலறிஅமர்ததகமழதகழலஞர, திழரழயஆண்டைவர.
இ்ததியசினிமாஇதுவழரச்ததித்தவரகளிலமிகஅபாயகரமானசதாருரழத்துக்காரர!
***
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பபொனனர் – சங்்ர்: ்ொட்சிரரய பஜெயத்த எழுத்த.
வக்கனஸ்வரிுகரஷ்
குங்குமமஇதழல62 வாரத்சதாடைராகவ்ததசரித்திரநாவலசபான்னர- சங்கர. திரு. மரசசாலமாறைன்ககட்டுக்சகாண்டைதற்்கணங்கஇழத
ரழதத்சதாடைங்்கயதாககழலஞரமன்னுழரயிலகுறிப்்படு்கறைார.
கழலஞருக்குரங்்கரு்ததுஇவவளவற்குமகநரமஇரு்தததுரன்றுரப்கபாழதயுமகபால, சபான்னர- சங்கரபடக்ழகயிாம
நிழனத்துக்சகாண்கடைன். இ்தநாவலசகாங்குநாட்டலகுமமியடப்பாடைலகளாகவும, ளரக்கழதகளாகவுமஇன்றைளவுமபகழசபற்றிருக்கும
அண்ணன்மாரசாமிகழதழயஅடப்பழடையாகசகாண்டுபழனயப்பட்டருக்்கறைது. பகழமிக்கஇக்கழதப்பாடைல‘அண்ணன்மாரகழத’ரன்றை
சபயரிலமட்டுமிலலாமல, 'சபான்னர- சங்கரகழத', ‘குன்னழடையான்கழத’ரன்றைகபரகளிாமஅறியப்படு்கறைது.
சகாங்குநாட்டன்மண்ணின்ழம்ததரகள்சகாங்குசவள்ளாளக்கவுண்டைரகள். இவரகளின்வரலாறு, சகாங்குமண்டைலவரலாற்கறைாடு
்பன்னிப்்பழண்ததுள்ளது. காட்ழடை, நாடைாக்்க, குளமசவட்ட, வளமசபருக்்க, ககாயிலரடுத்துப்பலஇடைங்களிலகுடகயறிப்பல்கப்
பர்ததுசபரு்கவாழமசமதாயமஇதுரன்பதாகப்பாடைலகளின்்லமஅறி்ககறைாம. இவரகள்தங்கள்மண்ணின்சாமியாகக்கும்படும
அண்ணன்மாரரன்்கறைசபரியஅண்ணன்சபான்னர, சின்னஅண்ணன்சங்கரரன்றைஅண்ணன்தம்பயின்சரித்திரத்ழத்சசாலாம
ளரப்பாடைலகள்பலவுண்டு. சபான்னர- சங்கரகழதஇவரகளின்தங்ழகயின்பாரழவயிலரு்தகதநகர்தததால, மக்கள்வழைக்்கல‘சின்ன
அண்ணன்சபரியண்ணன்கழத’ரன்றுமஅழடையாளப்படுத்து்கன்றைனர. சபான்னர- சங்கரசககாதரரகள்ரவவாறுதங்கள்சநலல
வளநாட்ழடைஅழமத்தாரகள், கவட்டுவகவுண்டைரகள்தழலவனின்சூழ்சிக்குரதிராகரவவாறுதாக்கு்படத்தாரகள், தங்கள்நாட்ழடைகாக்க
ரப்படசயலலாமகபாராடனரகள்ரன்பதாகஅண்ணன்மாரசாமிகழதவரி்கறைது.
கழலஞரின்சபான்னர- சங்கரநாவாமழமயக்கழதயிலரு்ததுவலகாமல, பதியதுழணப்பாத்திரங்கழளஉருவாக்்க, கழதக்களத்ழத
இலக்்கயவளத்கதாடுவரிவாக்்க, பண்ழடைத்தமிழைரகளின்ளரஉணரவு, மானங்காக்குமமாண்ப, சதான்ழமப்சபருழமகழளகபு்கறைது.
இத்தழனஇரு்ததுமநமமிழடைகயசங்ககாலமசதாட்கடைஇரு்ததுற்றுழமயின்ழமகுறித்துமஅவரதுமனத்தாங்கலஅவவப்கபாது
கதாப்பாத்திரங்கள்வழசவளிப்படு்கறைது. உண்ழமயில, சபான்னர- சங்கரிலகழலஞரசதாட்டு்சசலலாதமானுடைஉணர்சிககளஇலழல
ரனலாம. பண்பாடு, பாசஉணரவு, மனஉறுதி, ளரம, காதல, வகவகம, தனிமனிதனின்காழப்பணரவு, அதன்்பன்வழளவாகஏற்படும
சபருஞ்கசதமரன்பதாகநமமிழடைகயபழைங்குமமனிதரகள்அலலதுநாமமகசர்ததுதான்நாவலலஉலாவு்ககறைாம.
குன்றுழடையான்(கப்ுவழைக்்கலகுன்னுழடையான்), தாமழர(குன்றுழடையான்மழனவ), சபான்னர(சபரியண்ணன்- குன்றுழடையான்மகன்),
சங்கர(சின்னண்ணன்- குன்றுழடையான்மகன்), அருக்காணித்தங்கம(அ) தங்காயி(குன்றுழடையான்மகள்), சசலலாத்தாக்கவுண்டைர
(குன்றுழடையான்பங்காளி), தழலியரகாளி(கவட்டுவரகுலத்தழலவன்), மாயவன், சாமபவன்மற்றுமரண்ணற்றைதுழணப்பாத்திரங்கழளக்
சகாண்டுசபான்னர- சங்கரரன்றைஇ்தத்பரமமாண்டைநாவலபழனயப்பட்டருக்்கறைது.
மன்னுழரகயஅழைகாக'மகவாயில' ரன்றுதழலப்்பட்டுசதாடைங்கு்கறைார. சபரியமழலக்சகாழ்ததுரன்றைவரின்பதலவதாமழரதன்
மாமன்மகனானசநலழலயன்ககாடைன்ரன்பவழரக்காதலக்்கறைார. இழடையில, சசலலாத்தாக்கவுண்டைரமகன்மா்ததியப்பழனதாமழரயுடைன்
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திருமணமசசய்துழவக்கமயன்று, அதற்குதாமழரமறுக்்கறைார. சநலழலயன்ககாடைழனதிருமணமசசய்ததாமழரழயசபரிய
மழலக்சகாழ்ததுமஅவரின்பதலவரானசின்னமழலக்சகாழ்ததும(த்தழதயும, அண்ணனும), சசலலாத்தாக்கவுண்டைரின்நண்பராக
மன்னன்தழலியரகாளியின்ககாபத்திற்குஅஞ்சிளட்டலகசரக்கமறுக்்கன்றைனர. தாமழரளட்ழடைவட்டுசவளிகயறுமகபாதுதன்
தழமயனானசின்னமழலக்சகாழ்ததிடைமநீநாழளரன்ஆண்்பள்ழளகழளஉன்சபண்்பள்ழளகளுக்குமணமமடப்பதற்காகரன்
மாளிழகளட்டன்வாசலநாடவருவாய்ரன்றுசவாலவட்டு்சசல்கறைார. ுன்றுமிலலாதவரகளாகதுரத்திஅடக்கப்பட்டை
சநலழலயங்ககாடைனும, மழனவதாமழரயுமகடுழமயானஉழழைப்பால, தங்களுக்சகன்றுுரு மிழய(வளநாடு) உருவாக்்கசபரிய
சசலவ்ததரகளா்கறைாரகள். பலகுன்றுகளுக்குஅதிபதியானதாலசநலழலயங்ககாடைன், குன்றுழடையான்ரன்றுஅழழைக்கப்படு்கறைான்.
அவரகளுக்குஅருக்காணித்தங்கமரன்றைபதலவயும, சபான்னர- சங்கர(அண்ணன்மார) ரன்றைஇருபதலவரகளும்பறைக்்கறைாரகள்.
ளரரகளாகவளரக்கப்படுமஅவரகள்பலஇன்னலகழளத்தாண்ட, தாயின்சபதப்பட, மாமன்சின்னமழலக்சகாழ்ததின்மகள்களான
மத்தாயிமற்றுமபவளாயிழயதிருமணமசசய்்கன்றைனர. அண்ணன்மாரபகழபரவபரவ, கவட்டுவகுலமன்னனா்கயதழலியரகாளி
அவரகள்மதுசபாறைாழமசகாண்டுபலஇன்னலதரு்கறைான். மன்பழககாரணமாகபங்காளிகளானசசலலாத்தாக்கவுண்டைரும,
மா்ததியப்பனுமதழலியரகாளியின்மனதிலநஞ்ழசவழதத்து, வஞ்சகமாகவளநாடுமதுகபாரசதாடுக்்கன்றைனர. கணவரகள்இலலாத
கபாதுுற்றிவழளக்கப்பட்டைநிழலயில, மத்தாயியும, பவளாயியுமதங்கள்மானத்ழதக்காப்பாற்றிக்சகாள்ளஅரண்மழனக்குதழவத்து,
உயிரதுறைக்்கறைாரகள். இறுதியிலகாளிமன்னன்ளழத்தப்பட்டைாாம, கழலஞரின்சபான்னர- சங்கரநாவலமடவலநமக்குசின்ன
திடுக்்கடைலகாத்திருக்்கறைது.

ளரமமிக்கஇக்கழதயிலகழலஞரின்வரணழனகள்கபாரக்களத்தில த்த கபால, தனித்துத்சதரி்கறைது. உதாரணமாக, துவக்கத்திலவரும
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தாமழரநா்சியின்திருமண்சடைங்ழகஇவவாறுவவரிக்்கறைார:
“குறித்தகநரத்திலமணவழைாநிகழ்சிகள்கழலக்கட்டைதுவங்்கன. இருளட்ழடை்கசர்ததஉறைவனரகளுமப்ததலலகூடயவுடைன், மதலசீர
ரனப்படுமமகூரத்தக்காலநடைப்பட்டைது. மஞ்சளிலநழனக்கப்பட்டைதுணியிலநவதானியங்கழளயுமமட்தது, அரசமரக்்கழளயால
அழம்ததமகூரத்தக்காலலகட்ட, அருழமக்காரரபாலவாரத்துஅதற்குரிய ழசகழளநிழறைகவற்றிழவத்தார. மணமகன்
சநலலயங்ககாடைழனமணவழறையிலஅமரத்தி, ்பரம்சரியவரதமகழக்கப்பட்டைது. சவற்றிழலக்கட்டுதலரன்னுமமழறைப்படசவற்றிழல
பாக்கு, கதங்காய், வாழழைப்பழைம, கண்ணாட, சீப்ப, வரலமஞ்சள், ராமி்சமபழைம,

, ச்ததனம, கூழர்கசழல, ரவக்ழகத்துணி

மதலயவற்ழறைுருகவட்டயில்ட்ழடையாகக்கட்ட, அதற்குஅருழமக்காரர ழசசசய்துழவக்்கறைார. அதழனகமளத்தாளத்கதாடு
்பள்ழளயாரககாவாக்குரடுத்து்சசன்றுஅங்்கரு்ததுசகாண்டுவ்ததுமணவழறையிலழவத்துஅதற்குநீருற்றிஅவழத்துமணமகள்
தாமழரநா்சிக்குசகாடுக்க்சசய்துஅவளுமமழறைப்படஅ்ததசவற்றிழலகூழர்கசழலழயஅணி்ததுசபரியவரகள்்வழரவணங்்க
ரழ்ததாள். சநலலயங்ககாடைழனுருமக்காலயின்மதுஉட்காரழவத்துசசஞ்கசாற்ழறைுற்றிப்கபாட்டு, தண்்ணரவாரத்துதிருஷ்டப்
பரிகாரமசசய்யப்பட்டைது. கணுகவயிலலாதவரலமஞ்சழள, மஞ்சள்தடைவப்சபற்றை் லலகட்ட, அதற்குதூபமகாட்ட, அருழம
சபரிகயாரரனப்படுமஅருழமக்காரரமணமக்கள்இருவரின்வலதுகரங்களிாமகட்டவட்டைார. ுற்றைத்தாரசூழ்ததுவரமணமகன்
குதிழரயிலஅமர்தது, ்பள்ழளயாரககாவலசசன்றுகதங்காய்உழடைத்துவணங்்கவ்ததான். சபண்ளட்டைார, 'நாட்டைாரசழப' ரனப்படும
சகாங்குப்சபருமக்கள்கூடயிருக்குமஇடைத்துக்குவ்தது, “வாருங்கள்ரலகலாருமே”ரனமழறைப்படஅழழைத்திடுமசடைங்குமஇனிது
நிழறைகவறியது. மணமக்களுக்குமாமன்மழறையுள்களாரஅழனவழரயுமஅழழைத்து, பதுகவட்டவழைங்்க, ச்ததனம சி, பாலபழைம
அரு்ததுமாறுசசய்யப்பட்டைது. நிழறைநாளிுற்றைப்பட்டுஐ்ததுசசஞ்கசாற்றுஅழடைகழளயுமஅகற்றிமணமக்களுக்குமஅருழமக்காரப்
சபண்மணிதிருஷ்டகழத்துமடத்தாள்.
மணவழறைமலரகளாலஅலங்கரிக்கப்பட்டரு்ததது. வாழழைகுமகுமரங்கள்கட்டைப்பட்டைமணவழறையின்நடுவலஇரண்டுகரகங்கள்
ழவக்கப்பட்டு, அவற்றிலுன்றிலநிழறையசநலாம, மற்சறைான்றிலநிழறையநீருமநிரப்பப்பட்டைன. கரகங்களுக்குமன்னாலமஞ்சளில
்பள்ழளயாரும, ஆயிரப்சபரு்ததிரியும,

தக்கல்சாதமம, சவற்றிழலபாக்குமற்றுமஅ்ுசவலலக்குவயாமகாட்சித்ததன. குதிழரமது

அமரத்திஅழழைத்துவரப்சபற்றைமணமகன்சநலலயங்ககாடைன்மணவழரக்குவ்ததுகசர்தததுமமங்கலநாண்சூட்டுமநிகழ்சி
ஆரம்பக்கப்பட்டைது. குடமகன்ரனப்படுகவான்‘கமபரமங்கலவழைாவாழத்து’ரன்னுமபாடைழலஅழத்தமானகுரலலசசாற்ுத்தம
சகடைாமலபாடயகபாதுஅ்ததப்ப்ததகலஉணர்சிமயமாகஇரு்ததது.”
கமற்கண்டைவவரழணகழளப்படக்குமகபாகத, சகாங்குமண்டைலதிருமணத்துக்குகபாய்வ்தததுகபாலஇருக்்கறைது. இதுுருகசாறுபதம
தான். ுவசவாருநிகழவுக்குமகழலஞரசமனக்சகட்டருப்பழதபாரத்தால, ரத்தழனஆராய்்சிஇதன்்பன்இருக்ககவண்டுமரன்கறை
மழலப்பாகஇருக்்கறைது. சரித்திரநாவலரழதுவது, ரழத்ழதத்தாண்டயுமகவழலபளுமிக்கதாகக்கருது்ககறைன். அன்னப்பட்சிழயப்
கபால, ்கழடைத்ததகவலகளிலரு்ததுநமபகத்தன்ழமசகாண்டைவற்ழறை, ுவாரஸ்யத்துக்காககசரக்கப்பட்டைழவயிலஇரு்தது்பரித்துரடுக்க
கவண்டும. ்பன்னரகழதயின்ழமயக்கருசிழதயாமலபாத்திரங்கழளஉருவாக்ககவண்டும. மனிதரகள்கபுசமாழ, வாழவடைம, உழடை,
இயற்ழககாட்சிகள்ரனரலலாவற்றிாமகற்பழனமிழகப்படைாமலகாலக்கட்டைத்திற்குஏற்றைவாறுஇருத்தாமகவண்டும. இவவளவற்கும
ுருகழலஞனுக்கு ண்ணுணரவுமட்டுகமவழகாட்ட! இ்தநாவழலப்சபாறுத்தவழர, கருணாநிதிக்கு'கழலஞர' ரன்றைஅழடைசமாழ
அழம்தததுகுறித்துயாசதாருககள்வயுமரழைாதபடஅரண்நிற்்கறைாரகள்சபான்னரும, சங்கரும!
கழதமழக்ககவசாதிப்சபயரகள்வரு்கன்றைன. சகாங்கு மிகவட்டுவ- கவளாளகுலபழகழமகயஇ்ததநாவலன்கழதக்களம
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ரன்பகதாடு, கழதயின்நாயகரகழள, ்பறைபாத்திரங்கழளப்பாராட்டுழகயில, அவரதமகுலத்ழதயுமஅதன்சபருழமகழளயுமஉழரக்க
கவண்டயதுஅவசியமா்கறைது. சாதிப்சபருழமகபுவதாகஅழம்ததகழதக்களம, ஓரரழத்தாளருக்ககஅபாயகரமானதுரன்னுமகபாது,
மிகப்சபரியஅரசியலகட்சியின்தழலவரரழதினால? அவரசதாடைழரரழதிக்சகாண்டருக்ழகயிாமஅமமாதிரிபல்பர்சழனகள்
அவழரவமரசித்துவ்ததழதஅறியமட்கறைது. ஆனாலகழலஞருருமதிிய்க. இவற்ழறைரதிரபாரத்கதாரன்னகவா, மன்னுழர
சவளியானமதலவாரஇதழகலகயபாரதியின்வரிகழளகமற்ககாள்காட்ட, தான்வருமபவதுுகரசாதி, அது‘தமிழைரசாதி’ரன்பழத
அறிவத்துவடு்கறைார.
கழதயின்கபாக்்கலஓரஇடைமவரு்கறைது, மாயவழரப்பாரத்துுருசபருமாட்டசசால்கறைார: “உங்கள்கவட்டுவரகுலத்திலயாவரும
துமழபப் மாதிரிசவள்ழளமனதுக்குசசா்ததக்காரரகளாயிற்கறை!”. இதற்கு, மாயவரின்பதிலாகவருமிடைத்திலகழலஞரரன்னும
ச்கநீதிக்காவலரசவளிப்படு்கறைார. “அமமா, நீசசாலாமகபாதுதான்நான்கவட்டுவகுலத்தில்பறை்ததவன்ரன்பகதரனக்குநிழனவுக்கு
வரு்கறைது. ஏகதாஅவரவரகள்வாழ்கறைஇடைம, சசய்்கறைசதாழலகழடைப்்படக்்கறைபண்பாடுஇழவகளிலஉள்ளகவறுபாடுகளின்
அடப்பழடையிலமனிதரிலபல்பரிவுகள்உருவாயின. காலப்கபாக்்கலஅ்ததப்்பரிவுகள்்பறைப்்பன்அடப்பழடையிலஉருவாயினரன்றை
தவறைானகருத்துஏற்பட்டுவட்டைது. அதனாலரன்ழனகவட்டுவகுலமரன்றுமஉங்கழளகவளாளகுலமரன்றுமஅழடையாளமகாட்டை
கவண்டயிருக்்கறைது. ரன்ழனப்சபாறுத்தவழரயிலரலலாருமஓரகுலமதான்!”
கவட்டுவகுலமன்னன்தழலியரகாளிழயமழக்கவலலனாக்்கவடைாமலஅவன்ளரத்ழதயுமகழதகயாட்டைத்கதாடுசசாலலக்சகாண்கடை
வரு்கறைார. கவளாளகுலத்ழத்கசர்ததபங்காளிககளமன்னன்மனதிலபழகவளரக்குமவதமாககழதஇருப்பதால, இதுசாதி்சண்ழடை
ரனக்கருதவுமமடயாதவாறுசசய்துவட்டைார. ஆதிதிராவடைச்கத்ழதகசர்ததகதாழைன்கதாட்டரன்றைகதாபாத்திரத்ழதஉருவாக்்க, அவர
வழத்கதான்றைலானளரமழலரப்படகழடைசிவழரசபான்னர- சங்கருக்குஉறுதுழணநின்றுளரமரணமரய்து்கறைாரரன்பழதகழலஞர
காரணமிலலாமலகசரத்திருப்பாரரன்றுகதான்றைவலழல.
திராவடை்சித்தா்ததங்கழளசபான்னர- சங்கர்லமபகுத்தினாரரன்சறைாருவமரசனமஇன்றைளவுமழவக்கப்படுவதுண்டு. ஆனால,
கழலஞரதிராவடை்சித்தா்ததங்கழளவட்டுக்சகாடுக்காமலரழதினாரரன்றுசசாலவகததகும. உதாரணமாக, கழதயிலஇருஇடைங்களில
திருமணநிகழவுகள்வரு்கன்றைன. அழவஇப்கபாதுஇருப்பதுகபால, ழவதகஅ்ததணரகளாலநடைத்தப்பட்டருக்குமரன்பழதகழலஞர
நமபவலழல. “அருழமசபரியவரே”ரனப்படுமஅருழமக்காரரஇழறைவழபாடுசசய்துமணவழைாழவத்சதாடைங்குவதாககுறிப்்படு்கறைார.
அடுத்ததாக, குமமியடபாடைலகளில, இதற்குமன்ரழதப்பட்டை் லகளிலஇருப்பழதகபாலமடவலஅருக்காணித்தங்கமகவண்டக்
சகாண்டைபடசபரியகாண்டஅமமன், கபாரக்களத்திலஇறை்ததுவட்டைசபான்னர- சங்கழரஐ்ததுநிமிடைங்கள்உயிர்பத்துத்த்ததபகுதியும
நாவலலஇடைமசபறைவலழல. ஆனால, கழடைசிஅத்தியாயத்ழத்ல் லானகவட்டைாமபாடஅ.பழைனி்சாமிகுறிப்பகளுக்குுதுக்்க, அவர
ரழதியுள்ளழதயுமஅப்படகயதரு்கறைார. தன்சித்தா்ததங்கழளயுமவட்டுக்சகாடுக்காமல, காலங்காலமாகஇருக்குமநம்பக்ழகழயயும
சிழதக்காமலஇழதக்ழகயாண்டருப்பழதகயாசித்தால, கழலஞரமதுமரியாழதகூடு்கறைது. நமமிழடைகயவாழ்ததசாணக்்கயரஅவர
ரன்றைாலமிழகயாகாது.
கழலஞரின்கழத, திழரக்கழதமற்றுமவசனங்ககளாடுசபான்னர- சங்கர, ்பரபலங்கள்பலருமநடத்ததிழரப்படைமாகவுமவ்ததது. ஆனால
சவற்றிசபறைவலழல. மதன்ழமகாரணமமக்கள். கழலஞரின்ரழத்தாாம, ககாபாவன்ககாட்கடைாவயத்தாாமமனதிலபதி்ததுவட்டை
கதாபாத்திரங்ககளாடு, திழரயிலஇருப்பவரகழளுப்்பட்டுப்பாரத்துஏமாற்றைமழடை்ததாரகள். மக்்கயக்கதாபாத்திரங்ககளவசனங்கழள
ரழத்தின்ளரியத்கதாடுகபசமடயாமலதிணறின. கழடைசியாக, நாய்ககளின்மக்சாழடை, உழடைகள்மற்றுமஆபரணங்கள்
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அன்னியத்தன்ழமகயாடுஇரு்ததன. அதனாலதான்கதாலவழயத்தழவயது.
காட்சிசமாழரழத்ழதவடைவுமசக்திவாய்்தததுதான். ஆனால, ரழத்ழதஅங்கீகரித்தமக்கள்காட்சிழயநிராகரித்தால, அங்ககரழத்து
சஜயித்ததாகத்தான்சகாள்ளகவண்டும. கழலஞரசஜயித்திருக்்கறைார!
***
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ஒவை ைத்தக: சொதியத்ரரத எரிடககுக த
பலியரமருககசன்
மானுடைஇயக்கவதியின்மதன்ழமயானகாதலன்சபாருட்டுபடுசகாழலகள்நிகழத்தப்படுவதுமனிதன்நாகரிகமஅழடை்ததுவட்டைான்
ரன்பழதப்்பன்னுக்்கழக்குமசசயலாகும. சாதியின்கபராலகமல, கீழபாரப்பதுமகாதலமணமபரி்தகதாழரக்சகான்சறைாழப்பதும
காட்டுமிராண்டத்தனமன்றிகவறிலழல. இத்தழகயசாதிஆணவப்படுசகாழலகள்தமிழைகத்திலநித்தமமநடை்தகதறிக்சகாண்டருக்்கன்றைன
ரன்பதுமன்கதான்றிய்த்தகுடயாமதமிழக்குடக்குக்ககவலமானுன்றுதான்.
ச்கநீதிப்கபாராளியாமகழலஞரரழதியிருக்குமநாவலான‘ுகரரத்தம’சாதயகவற்றுழமகளுக்குரதிராகவும, சாதிகடை்ததகாதாக்கு
ஆதரவாகவுமகபு்கறைது. “சாதிப்பயலாலதாக்குண்டுசாய்்ததஉடைன்்பறைப்பகளின்கலலழறைகளுக்குநான்ழவக்குமமலரவழளயமஇ்தத
‘ுகரரத்தம’ே”ரனநாவழல்சமரப்்பத்திருக்்கறைாரகழலஞர. இதுகவநாவலன்சாராமசத்ழத்சசாலலவடு்கறைது.
மயிலாடுதுழறைக்குஅரு்கலஉள்ள்கராமசமான்றிலபரகமஸ்வரன்ரன்றைபண்ழணயாரஇருக்்கறைார. ரலலாப்பண்ழணயாரகழளயும
கபாலகவஅழனத்துவதஏற்றைத்தாழவுகழளயுமகழடை்படக்்கறைார. ஆ்சாரஅனுஷ்டைானங்கழளத்தவறைவடைாதவராகஇருக்்கறைார. அவருக்கு
மககஸ்வரன்ரன்றைமகனும, காமாட்சிரன்றைமகளுமஉள்ளனர. மககஸ்வரன்படத்தவனாகவுமமற்கபாக்கு்சி்ததழனயுழடையவனாகவும
இருக்்கறைான். காமாட்சிக்குதிருமணவயதுவ்ததுமவரதட்சழணஅதிகமசகாடுக்கவருமபாதபண்ழணயாரகாலமகடைத்து்கறைார. ஆனால,
மகன்மககஸ்வரனுக்குநிழறையவரதட்சழணசகாடுக்குமஇடைமாகத்கதடு்கறைார. பண்ழணயாரின்வயல, கதாட்டைகவழலகழளப்பாரத்துக்
சகாள்ளமாரிரன்றைுடுக்கப்பட்டைச்கத்ழத்கசர்ததவரஇருக்்கறைார. அவருக்குசபான்னன், ந்ததகுமாரரனஇருமகன்களும, சசங்கமலம
ரனுமுருமகளுமஇருக்்கன்றைனர. படத்தமற்கபாக்குசி்ததழனயுள்ளஇழளஞனானமககஸ்வரன்ுடுக்கப்பட்டைச்கத்ழத்கசர்தத
சசங்கமலத்ழதகாதலத்துப்பலதழடைகழளத்தாண்டசீரதிருத்தத்திருமணமசசய்துசகாள்்கறைான். காமாட்சியும, மாரியின்மகனும
சசங்கமலத்தின்அண்ணனுமானசபான்னனுமுருசமயத்திலகாமவயப்பட்டுவடு்கன்றைனர. வழளவாகப்்பறைக்குமகுழை்தழதழய
ஓரிடைத்திலகபாட்டுவட்டுவரு்கறைாள்காமாட்சி. ஆனால, அக்குழை்தழதபண்ழணயாரின்ழகக்குக்்கழடைக்க, அதுயாரகுழை்தழதரன்று
சதரியாமகலஅழதளட்டற்குக்சகாண்டுவ்ததுவளரக்்கறைார. இறுதியிலசபான்னனுக்கும, காமாட்சிக்குமதிருமணமநழடைசபறு்கறைது.
ஆனால, தான்கட்டக்காத்துவ்ததசாதிதகர்ததுகபானதுகண்டைபண்ழணயாராலஅழதமனப் ரவமாகஏற்றுக்சகாள்ளமடயவலழல.
மாரழடைப்பவ்ததுஇறை்ததுவடு்கறைார. ‘ுகரரத்தம’நாவலன்கழதஇதுதான்.
நாவலமழக்கபண்ழணஆதிக்கத்தின்கீழநுக்கப்படுமஉழழைக்குமவரக்கத்தினரின்நிழலழமழயயும, சாதிஆதிக்கத்தினாலஅன்றைாடைம
மிதிபடுமுடுக்கப்பட்டைச்கத்தினரின்துயரத்ழதயுமதன்காத்திரமானவாரத்ழதகளாலரழதிக்காட்டயிருக்்கறைாரகழலஞர. வழப்பரத்தில
ுடுக்கப்பட்டைச்கமக்கள்படுசகாழலசசய்யப்பட்டைதுபற்றியும, அவரதமசசாத்துகள்ரரிக்கப்பட்டைதுபற்றியுமகவழலகதாய்்தது
ரழதியிருக்்கறைாரகழலஞர. ரருழமமாடுகுளித்துப்பரளுமகுளத்துநீழரக்கூடைதாழத்தப்பட்டைவரகள்தண்டைக்கூடைாது. அப்படத்
தண்டனாலஅதுதட்டு; ஏசனனிலஅதுபழழையகாலத்துஐதகக்குளமரனசசாலலப்படுவழதயுமநாவலலுட்டக்காட்ட்கராமத்து்சாதிக்
சகாடுழமழயரடுத்துழரக்்கறைார.
“உப்பரிழகயின்உ்சிமாடயிகலஅமர்தது்க்சில்சமபாஅரிசியிலசசய்யப்பட்டைசரக்கழரப்சபாங்கழலத்தன்்பரியத்துக்குரியவள்
இதழகளிகலவரலபடுமஅளவுக்குஊட்டவடை, அ்தத்ுழவழயயுமஅவளின்அதர்ுழவழயயுமுப்்பட்டுக்கவழதசமாழயில
கபு்கறைாகன, சீமான்ளட்டுப்்பள்ழள- அவனுக்குத்சதரியாது, அ்ததப்சபாங்கலஅரிசிழயவழளவத்துத்தரவயரழவசி்ததியபட்டைாளம
ுன்றுநடுளதியிலபடுத்துறைங்கு்கறைகாட்சி!” ரனஉழழைத்துக்கழளத்தவரின்நிழலழயப்படைம்படத்துக்காட்டு்கறைார.
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பராணக்கழதயானந்ததனாரின்கழதழயயுமகழலஞரவட்டுழவக்கவலழல. திலழலநடைராசழனக்ககள்வக்குள்ளாக்கு்கறைார.
தாழத்தப்பட்டைச்கத்தில்பறை்ததுவட்டைந்ததன்நடைராசழனத்சதாழைவருமகபாதுகுறுக்ககந்ததிஇருப்பழதப்பாரத்து“சற்கறைவல்கயிரும
்பள்ளாய்; ச்தநிதானமமழறைக்குதுே”ரனப்பாடு்கறைார. உடைகனநடைராசன்ந்ததிழயவலக்சசாலலந்ததனுக்குக்காட்சிதரு்கறைார.
“ந்ததிழயரதற்காகவலக்சசாலலகவண்டும? ந்ததா! உள்களவா! ரன்றுஆண்டைவன்அவழரஅழழைத்திருக்கத்தாகனகவண்டும?
அதுதாகனமழறை. சதருவலநின்றைவாகறைதன்ழனவணங்கட்டுமரன்றைாலகடைவுகளகூடைசாதிசயனுமசகாடுழமக்குக்கட்டுப்பட்டுத்தாகன
இரு்ததிருக்்கறைார! இலலாவட்டைாலஉல்கலரலகலாருமதண்்ணரிலஇறைங்்கக்குளித்துவட்டுதன்ழனஅரு்கலவழபடைலாமரன்று
இணங்்கயரமசபருமான்; ந்ததனாரமட்டுமசநருப்்பலகுளித்துவட்டுநீசத்தன்ழமழயஅகற்றிய்பறைககதன்ழனசநருங்கலாமரன்று
உத்தரவு்பறைப்்பப்பாரா?” ரனகடைவுளிடைமமசாட்ழடைழய்சசாடுக்கு்கறைார!

பராணக்கழதகழளமட்டுமலல; காப்்பயங்கழளயுமவமபக்்கழத்துக்ககள்வக்குட்படுத்துவதிலஅவரதுரழத்துசதறிக்கவடு்கறைது.
பண்ழணயாரின்மகள்காமாட்சிதிருட்டுத்தனமாகுருகுழை்தழதழயப்சபற்சறைடுத்துப்பதரிலளசிவடு்கறைாள். அ்ததக்குழை்தழதழயப்
பண்ழணயிலகவழலசசய்யுமமாரியும, அவரதுமழனவயுமகண்சடைடுக்்கன்றைனர. அப்கபாதுஅதன்்பறைப்பகுறித்துப்கபு்கன்றைனர:
“கழதயிலதான்ககட்டருக்ககாம, வள்ளிதிருமணத்திகல! வள்ளிக்்கழைங்குத்கதாட்டைத்திகலநம்பராஜன்வள்ளிழயகுழை்தழதயா
கண்சடைடுத்தான்னு!”
“ஏன், ஜனகமகாராஜன்சீழதழயக்கூடைகுழை்தழதயாவயலலதாகனகண்சடைடுத்தாரு- ம்ததாநாள்சம ரணராமாயணமசதருக்கூத்தில
ஆடனாங்ககள; பாக்கலயா?”
“ஆழவாருருத்தருஆண்டைாளமமழனகூடைஇப்படத்தான்பதருக்்கட்கடைகண்சடைடுத்தாருன்னுநமமஊரககாயிலலபாகவதருருத்தரகழத
சசான்னழதப்கபானமாசமலவுட்ஸ்பக்கரிகலசவளியிகலசதாழலவாஇரு்ததுககட்கடைாகம; மறை்ததுகபா்சா?”
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சதருக்கூத்ழதகசரிமக்கள்கநரிலகண்டுகளிக்கலாம. ஆனால, பாகவதரககாயிலலகழதசசாலாமகபாதுஉள்களகபாய்க்கழதககட்க
மடயாது. அதனாலசவளியிலலவுட்ஸ்பக்கரிலதான்ககட்ககவண்டுமரன்்கறை ட்பமானதண்டைாழமக்சகாடுழமழயயுமசசாலல்
சசல்கறைாரகழலஞர.
்பள்ழளப்பாசசமன்பதுபணக்காரக்குடுமபங்களுக்கும, நடுத்தரவரக்கத்தினருக்குமமட்டுமஉரியதலல; ஏழழைவரக்கத்தினரிடைமமஅது
அபரிமிதமாகக்காணப்படு்கறைதுரன்னுமசசய்திழயயுமஉள்ளார்ததுரடுத்துழரத்திருக்்கறைார. பணக்காரரகள்ளட்டல்பள்ழளகள்இறை்தது
வட்டைாலநிழனத்துநிழனத்துஅழதுசகாண்டருக்காமலஅடுத்தகட்டைமாகதங்களதுசதாழல, அாவலகள், பயணமரனநகர்ததுவடுவர.
அகதகபால, ஏழழைவரக்கத்தினரசவள்ளத்திலதம்பள்ழளகழளப்பறிசகாடுக்ககநருமகபாதில, கதறிஅழ்கன்றைனர. ஆனாாம, கவறு
வழயிலலாமலஅடுத்தகவழள்கசாற்றுக்காக, துயரதுழடைப்பக்காகக்ழககய்ததிக்கூட்டைத்துடைன்கூட்டைமாகநிற்ககவண்டயதிருக்்கறைது.
நடுத்தரவரக்கத்தினரதான்துக்கநிகழவலரு்ததுசவளிகயறைஇயலாமலசவ்ததுழந்ததுகபா்கன்றைனரரனசவவகவறுச்கமனிதரகளின்
மனஇயலபகழளத்துலலயமாகஅளவடு்கறைாரகழலஞர.
சாதியத்ழத, சாதிசவறிழயக்கட்டக்காப்பதுரதுரன்பழதயுமசதளிவுபடுத்தியிருக்்கறைாரகழலஞர. மாரியின்மகன்ந்ததகுமாழரஆதிக்க
சாதிக்காரன்ுருவன்அடத்துவடு்கறைான். அவழனத்திருப்்பயடக்கஆட்கள்்களமப்கன்றைனர. அவரகழளத்தடுத்துநிறுத்துமந்ததகுமார
கபு்கறைான்: “ுக்கு் றைாஆக்ககவண்டயதுஆழளயலலமாமா! இ்ததமாதிரிஜாதிசவறிழய. நமமநாட்டகலசராமபகாலத்துக்கு
மன்னாடகயவவஊசிமாதிரிகபாட்டுநமபதமிழ்சமதாயத்ழதகயசகடுத்தசாஸ்திரங்கழளயும, சம்பரதாயங்கழளயுமதான்ுக்கு் றைா
ஆக்கனும!”.
தாழத்தப்பட்டைவரகள்படத்துமன்கனறியதும, தன்னுழடையுயசாதிழய்சார்ததவரகள்படப்பதற்குஏதுவாகக்ழகசகாடுத்து
உதவுவதிலழலரனஅண்ணலஅமகபத்கரஆதங்கப்பட்டைழதப்கபாலகவகழலஞருமகவழலப்படு்கறைார. “தாழத்தப்பட்டைவுங்க,
்பற்படுத்தப்பட்டைவுங்கமன்கனற்றைமரன்றைாகலஅ்ததஜாதிகளிகலயாகராநாாகபருபட்ுப்பட்டைமசபறுவது! அவன்இரண்டுகபரு
சபரியஉத்திகயாகத்துக்குப்கபாறைது! அகதாடைநமமமன்கனற்றைமமடஞ்ுகபாகுது! அப்படப்பட்சவன், பதவக்குப்கபானவன்; தான்
்பறை்ததுவளர்ததச்கங்கழளத்திரும்பப்பாரக்்கறைானான்னா, சத்தியமா்கழடையாது! அவன்பட்டைணத்திலகவழலபாத்து்கட்டு, ஏதா்ும
ுருபதவயிலஇரு்ததுக்்கட்டு, தன்ழனயுமஉயர்ததஜாதிக்காரன்மாதிரிபாவலாபண்ணிக்்கறைாகனதவரஅவனாலச்கத்துக்குுரு
சசலலாக்காுபயன்கூடைக்்கழடையாது. அதனாலதான்சசாலகறைன். யாகராுருத்தரசரண்டுகபரபட்சாகபாதுமனுஇலலாமநமபரலலா
ளட்டுப்்பள்ழளகளுமபடக்கணுமே”ரனந்ததகுமாரவழகயகழலஞரகபு்கறைார.
சீரியபகுத்தறிவாளரானநாத்திகரானகழலஞர‘ுகரரத்தம’நாவலலஆன்மகமசார்தததகவலகழளநிழறைய்சசால்கறைார. அழதசவறும
தகவலாகமட்டுமசசாலலவட்டுக்கடை்ததுவடைாமல, அழவகழளக்ககள்வக்குள்ளாக்குவதுதான்கழலஞரின்தனி்சிறைப்ப.
கூத்தினரிலதான்சரஸ்வதிக்குக்ககாயிலஇருக்்கறைது; தமிழநாட்டலகவசறைங்குமஇலழலரன்சசாலலவட்டு, ககாயிழலக்கட்டவட்டு
் ற்றுக்கு் றுதற்குறியாகத்தாகனஇருக்்ககறைாமரனப்பகடசசய்்கறைார.
கழலஞரின்கவழதநழடைழயபலகவறு் லகளிலவாசித்திருக்்ககறைாம. நாவலரனவருமகபாதுஅழதஅப்படகயபயன்படுத்தாமல
நாவாக்கானசமாழழயத்கதர்தசதடுத்துரழதியிருக்்கறைார. அதனாலதான்நாவலசிறை்ததவாசிப்பனுபவத்ழதவழைங்கு்கறைது. நாவலலசில
ுப்படுகள்ஆ்சரியப்படுத்து்கன்றைன. உதாரணத்திற்குுன்று. தன்னுழடையதங்ழகயின்வாழவலநடை்ததமரமங்கழளஅறி்ததுசகாள்ள
கநருமகபாதுமககஸ்வரன்ரப்படஉணர்கறைான்ரன்பழதகழலஞரபதுமாதிரியாக்சசாலலயிருக்்கறைார. “சபாதுக்கூட்டைத்திலுரு
கப்சாளரகபசிக்சகாண்டருக்குமகபாதுவளக்குசவளி்சத்திற்காகவட்டைமிடும ்சிசயான்றுமதுகுப்பக்கமபகு்ததுகடக்குமசபாது ,
வலப்பழதயுமதடைவமடயாமல, ஊர்ததுசசலாம ்சிழயழகழயஉள்களவட்டுமரடுக்கவுமஇயலாமலகவதழனயுடைன்கப்ழசத்
சதாடைரவழதப்கபான்றைநிழலயிலே”அவன்இரு்தததாக்சசால்கறைாரகழலஞர.
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ரளியமனிதரகளின்வாழவுமட்டுமலலசாவுமஉன்னதுமானதுதான்ரனநாவலலகழலஞரகுறிப்்படுமபகுதி, நாவாக்குகாவயத்
தன்ழமழயவழைங்்கவடு்கறைது. மாரியின்மழனவஅஞ்சழலஇறை்ததுவடு்கறைாள். பழழையபட்டுப்பாயின்கமலஅவள்்கடைத்தப்படு்கறைாள்.
அ்தநிகழழவப்பற்றியகழலஞரின்வரிகள்தாமரவவளவுமககான்னதமானழவ!
“மாரியின்வழகளிலநீரவழ்ததுசகாண்டரு்ததது. இருவருமவாழ்ததகடை்ததகாலமஅவரதுஅகக்கண்ணிலஉருண்டுசகாண்டரு்ததது.
இருபத்ழத்ததுஆண்டுகளுக்குமன்பஅவரகளதுமதலஇரவுக்குஅஞ்சழலயின்ளட்டைாரவாங்்கக்சகாடுத்தஅ்ததப்பட்டுப்பாயின்
மதுதான்அஞ்சழலயின்உடைல்கடைத்தப்பட்டரு்ததது. ஆனாலஅ்ததப்பாய், பலஇடைங்களில்கழ்ததுமழந்ததுமபளபளப்பஇழை்ததும
இரு்ததழதப்கபாலகவதான், அன்றுபருவமங்ழகயாகஅ்ததளட்டலஅடசயடுத்துழவத்தஅஞ்சழலயுமஉழழைத்துஅாத்துக்கழளத்துப்
கபாய்அ்ததப்பட்டுப்பாயாகத்கதாற்றைமளித்தாள்மாரியின்கண்களுக்கு!”
திருநாள்சகாண்டைகசரிரனும்கராமத்திலதாழத்தப்பட்கடைார்பணத்ழத்ும்ததுசபாதுளதியிலவரக்கூடைாதுரனசமபநாட்களிலநடை்தத
சகாடூரத்ழதநிழனவுபடுத்துமவதமாகநாவலலுருசமபவமவரு்கறைது. அஞ்சழலயின்உடைழலசபாதுளதியிலும்ததுசசலாமகபாது
ஆதிக்கசாதியினரதகராறுசசய்்கன்றைனர. இவவடைத்திலகழலஞரசாதிஆதிக்கத்ழதயும, ஆன்மகப்பளுழகயுமககள்வககட்்கறைார.
“இடுகாடுகளிலஇ்ததகபதமரன்றைால, இறை்ததவரசசன்றைழடைவதாக்சசாலா்கன்றைசசாரக்கம- நரகத்திாமஉயர்தகதாருக்குுருசசாரக்கம;
தாழ்தகதாருக்குுருநரகமரன்றைகபதமவகுத்துக்கூறுமகவதமஏதாவதுஇருக்்கறைதா?” ரனகழலஞரரழப்்பயககள்வக்குஇதுவழர
ரவருமபதிலசசாலலவலழல.
சாதிஆணவப்படுசகாழலகழளரதிரக்குமரலகலாருக்கும‘ுகரரத்தம’தான்ரன்்கறைாரகழலஞர!
***
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குறவுொவியக: உரரையொசிரிய மீ்க
மழனவர. கண்ண்பரான்ரவசங்கர
"வாழகவாழகவாழககவ! டைாக்டைரகழலஞரவாழககவ!" ரன்றைமழைக்கம, நாமஅழனவருமகாகவரிமருத்துவமழனவளாகத்திகலகய
ககட்டைதுதான். உயிரநாடயானசதாண்டைரகள், அ்ததமழைக்கமுன்றினாகலகய, அவரஉயிழரப்பத்துநாட்கள்்படத்துழவத்துவ்ததாரகள்!
நாடநரமசபலலாமசதாண்டைரகள்உணரவகலகயகல்ததிருக்குமதழலவசனாருவன், நாட்டன்தழலழமயழம்சழரக்(்பரதமழர) கூடை
அழடையாளமகாணமடயாமலதளர்ததுவட்டைமதுழமயிாம, தன்ளட்டன்மன்மழைக்கமிடுமசதாண்டைரகழளமட்டுமஅழடையாளமகண்டு
ழகயழசக்்கறைான்ரன்றைால? ஈரத்தமிழமழைக்கத்தின்கபகர‘ம்ததிரம’ரன்றுசதரி்கறைதா? ஆனால‘ம்ததிரம’ரன்றைாகலசமஸ்்கருதமதாகன?
அலல! ‘ம்ததிரம’தமிழ்சசாலகல! சமஸ்்கருதமஅலல! பாரக்குன்கறைகபாலகதாற்றைமகாட்டனாாம, சமஸ்்கருதம்தத்ரம/ मन्तகவறு;
ம்த+ த்ர= நிழனத்தழத+ சசாலவதுரன்றுசபாருள். தமிழம்ததிரகமாகவறு! ம்தது+ இரம= கூட்டைமாகஇரு்ததுஈரசமாழயால
வாழத்துவது! ககாயிலலுருவரமட்டுமதாகன, யாருக்குமபரியாமல, குழஆதிக்கத்தாலசமஸ்்கருதம்தத்ரமசசால்கறைார? ஆனாலதமிழ
ம்ததிரமஅப்படயலல! யாரகவண்டுமானாாம, ஈரஉணர்சியாலசசாலலலாம; ரலகலாருமகூடயிரு்தது, பரியுமபடவாழத்தலாம! அ்தத
வாழத்கத, ஆழணயிடுவதுகபாலத்தான்இருக்கும–"ரழ்ததிருதழலவா! மண்டுவா! வாழகவாழகவாழககவ!" ரன்றைநிழறைசமாழ,
அதுகவதமிழமழறைசமாழ!
“நிழறைசமாழமா்ததரஆழணயிற்்கழளத்த, மழறைசமாழதாகனம்ததிரமரன்பே”ரன்பதுசதாலகாப்்பயம! ்பன்னாளிலஆழவாரும,
இழறைவனிடைமதான்ஆசீரவாதமசபறைாமல, இழறைவனுக்ககஆசீரவாதம, ஆழணசசால்கறைார, "பலலாண்டுபலலாண்டு,
சசவவத்திருக்காப்ப!" இழதகயஐயன்வள்ளுவனுமவகுக்்கன்றைான்–“நிழறைசமாழமா்ததரசபருழம–நிலத்து, மழறைசமாழகாட்ட
வடுமே”! இக்குறைளுக்கு, சதாலகாப்்பயத்ழதமறி, ஆண்டைாண்டுகாலமாகப்சபாய்யுழரகயரழதிவ்ததாரகள்! ‘மழறை’ரன்பதற்கு‘கவதம’
ரன்றுகவண்டுசமன்கறைசபாருள்சகாண்டு, சமஸ்்கருத4 கவதங்கள்மட்டுகமநமக்கு்"சான்கறைாரகள்யார?” ரன்பழதக்காட்டத்தரும
ரன்றுசபாய்யாகஉழரரழதிவ்ததாரகள், பண்டதாள்! ஆனாலஅ்ததக்குறைகளா, கழலஞரகருணாநிதியின்கபனாவுக்காகப்பலகாலம,
பலலாண்டுபலலாண்டுகாத்துக்சகாண்டரு்ததது...
இகதா! ரப்படஉழரரழது்கறைாரபாருங்கள், கழலஞர! –
"சான்கறைாரகளின்சபருழமழய, இ்ததஉல்கலஅழயாமலநிற்கும, அவரகள்ரழதியஅறைவழ் லககளரடுத்துக்காட்டவடும;
இ்தநிலத்தில, ஈரசமாழகளாலசசாலலப்படுமஅமமக்களின்ஆழணயுமநடைக்கும!" - சதரி்கறைதா, உழரயாசிரியரகருணாநிதி, தமிழ
இலக்்கயத்துக்கு்சசய்தபங்களிப்பரன்சனசவன்று? உழரயால, உழரகலலலகதய்த்துத்கதய்த்து, மழறைப்பவலக்்கனார! தமிழமழறைப்ப
வலக்்கனார!
கழலஞரபழை்ததமிழஇலக்்கயத்துக்குத்த்ததபரிசிலகள்நான்கு: 1) குறைகளாவயம, திருக்குறைள்உழர& வான்பகழசகாண்டைவள்ளுவம2)
மபகார(சிலப்பதிகாரம) 3) சங்கத்தமிழ4) சதாலகாப்்பயப் ங்கா.
இவற்றுள், குறைகளாவயகமஓங்்கஉலகள்ததுநிற்்கறைது! துவக்கத்தில, தனக்குமிகப்்படத்தமான365 குறைள்களுக்குமட்டுகமகுறைகளாவயம
தட்டயகழலஞர, ்பன்பதமிழப்கபராழசஉ்ததித்தள்ள, 1330 குறைள்களுக்குமதனியாகஉழரரழதினாரமரசசாலயில; ுருநாளுக்கு
ுன்றுரன்றைகணக்்கல!
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அதுகவ, இன்றுஉழரஉல்கலஓங்்கஉலகள்ததுநிற்்கன்றைது! "அதான்குறைளுக்கு, 10 ம் ற்றைாண்டுதருமர/ மணக்குடைவரசதாடைங்்கஇன்று
வழர, சமாத்தம~300 உழரகள்ரழதப்பட்டுவட்டைனகவ? கழலஞரஉழரயிலமட்டும, சபருசாஅப்படரன்னய்யாஇருக்கு?” ரன்று
ககட்கத்கதான்று்கறைதா? பாரப்கபாம!
‘கடைவுள்வாழத்து’ரன்பதுதாகனமதலஅதிகாரம? அலல! ஐயன்வள்ளுவன், ‘கடைவுள்’ரன்றைசசாலழலகயரங்குகம
பயன்படுத்தவலழல, அறிளரகளா? அப்பறைமரப்படக்கடைவுள்வாழத்து?
ஐயன், தன்திருக்குறைள்் ழல, அதிகாரவாரியாகப்பத்து- பத்துக்சகாத்தாக, குறு்ததழலப்பப்சபாருளிலழவத்துரழதினாாம, பல
அதிகாரங்களின்சபயரகள்மட்டும, ்பன்னாள்உழரயாசிரியரகளின்ழகவண்ணத்திலமாற்றைப்பட்டைன; அவவளவுஏன்? ுகரஅதிகாரத்தில,
குறைட்பாவரிழசழயக்கூடை, தங்கள்இஷ்டைமகபாலமாற்றிஅடுக்்கனாரகள், பண்ணியவான்கள்! இன்றுநாமகாணுமஅடுக்குமழறை,
பரிகமலழைகரின்அடைக்குமழறை! ஆனாலஆதிமணக்குடைவரில, குறைள்வரிழசகயமாறிஇருக்கும! (இதன்தரவுகழள, ரனது‘அறியப்படைாத
தமிழசமாழ’் லல, 2-ஆமபடைலத்திலகண்டுசதளிக!)

வள்ளுவனின்சசாற்கள்–‘இழறைவன்’& ‘சதய்வம’ரன்றைஇரண்டுமட்டுகம! ‘கடைவுள்’ரன்றைசசாலழலகய, ஐயன்பயன்படுத்தவலழல!
அப்படயிருக்க, ‘கடைவுள்வாழத்து’ரன்றைதழலப்ழபயாரழவத்தது?
‘இழறைவன்’ரன்றைதமிழ்சசாலகல, இழறை(வரி) வதிக்குமஅரசன்/ தழலவழனத்தான்ஆதியிலகுறித்தது! ்பன்பமதமசபருகப்சபருக,
அ்சசாலகடைவுளின்கமலஏற்றைப்பட்டு, ஆண்பாலகடைவுள்ரன்றைா்கப்கபானது! இழறைவன்ரன்பதுபாலஅறி்களவ; சதய்வமரன்பது
பாலஅறியாக்்களவ!

இழறை’கடயன்ரன்றுழரக்குமஇன்னா்சசால‘கவ்ததன்’

68

உழறைகடு்குலழலக்சகடும! (564, சவருவ்ததசசய்யாழம–சபாருட்பால)

துழறைவன்துறை்ததழமதூற்றைாசகாலமன்ழக
‘இழறை’இறைவாநின்றைவழள! (1157, ்பரிவுஆற்றைாழம–காமத்துப்பால)
கமற்காணுமகுறைளிசலலலாம, இழறைவன்ரன்பதுதழலவன்தாகன! இறுக்குவதால, இழறை! தன்மக்கள்யாவழரயுமதன்ஆளுழமக்குள்
இறுக்்க, இழறை(வரி) வதிக்்கன்றைான்இழறைவன்; தழலவன்! அவழன, ர்ததஉழரயாசிரியருமஉண்ழமயாகக்காட்டைகவஇலழல; கழலஞர
கருணாநிதிகயகாட்டனார, இகதா!
்பறைவப்சபருங்கடைலநீ்ததுவர- நீ்ததார
இழறைவன்அடகசராதார
பரிகமலழைகர: “மற்்பறைப்்பன்வழனயாலஅடுத்த்பறைப்ப, அப்்பறைப்்பன்வழனயாலமறு்பறைப்பரன்றுகழரகாணமடயாதகடைழல, கடைவுள்
திருவடகழளப்பற்றிக்சகாண்கடைாரமட்டுகமநீ்ததிக்கடைக்கலாம; பற்றைாகதாரகடைக்கமடயாது!" ரன்றுுயமதம(கரமா) சகாப்பளிக்கஉழர
ரழத,

கழலஞர: “வாழக்ழகரனுமசபருங்கடைழலநீ்ததிக்கடைக்கமழனகவார, தழலயானவனாக(தழலவனாக) இருப்பவனின்பாழதயில
சசலலாவடல, நீ்ததமடயாமலதவக்ககநரிடும!" ரன்றுமாற்றிஉழரரழதி, இழறைவன்ரன்பதுதழலவன்ரன்றைஆதிதமிழ்சசாலாக்கு
நீதிசசய்்கறைார!
இருள்கசரஇருவழனயுமகசரா- இழறைவன்
சபாருள்கசரபகழபரி்ததாரமாட்டு
பரிதி: “சிவசபருமானின்சிவகீரத்திபாராட்டுவாரகழள, மமமலவத்துஆ்கயபாவமானதுஅண்டைாது!" ரன்று்கஞ்சித்தும
சவட்ககமயிலலாமல, ‘சிவன்’ரன்றுசபாய்கல்ததுஉழரரழத,

கழலஞர: “இழறைவன்(தழலவன்) ரன்றைசபாருழளப்பரி்ததுசகாண்டுபகழசபறுகவார, உலகநன்ழமதழமகழள, ுகரஅளவலரதிர
சகாள்வாரகள்!" ரனமாற்றுஉழரநீதிசசய்்கறைார!
ரன்னடைாஇது, கழலஞரஉழரஇப்பட‘அடைாவட’யாகஇருக்்கறைகத? ரன்றுமதலலகதான்றைலாம; ஆனாலரதுஅடைாவட? சிவன்ரன்று
ரழதியதா? தழலவன்ரன்றுரழதியதா? ரன்றுமன்சாட்சிழயக்ககட்டுப்பாருங்கள்! ‘சிவன்’ரன்றுரழதியவன்கமலபாயமாட்டைாரகள்,
இலக்்கயவாதிகள்/ பண்டதாள்! ஆனால‘தழலவன்’ரன்றுரழதியகழலஞரகமலமட்டுமபாய, ஓகடைாடவருவாரகள்!
‘இழறைவன்’(இழறைஇறுக்குபவன்) ரன்றைஆதிதமிழ்சசாலலன்சபாருள், இன்றுநமக்குத்சதரியாததால, ஸ்வாமி/ பகவான்ரன்கறை
ரழதிசயழதிப்பழை்கவட்டைதால, உண்ழமஉழரஅடைாவடகபாலகதான்று்கறைது; சபாய்உழரபழை்கவட்டைது! இழதப்பரி்ததுசகாண்டைால,
‘கழலஞரஉழர’(அலலது) மதமகடை்தததமிழன்சமய்மழம, நமக்குநன்குபரியும! வள்ளுவர, ர்ததமதத்ழதயுமகபசாமல, வாழவயல
சூழைலசநறிகழளமட்டுகமகபசினாாம, அவரஆங்காங்குபயன்படுத்துமசிலசசாற்கள்/ கருத்துக்கழள, ‘ஊ்கத்துஉணரல’ரன்றை
வழமழறையில, வள்ளுவரதமிழ்சமணராகஇருக்ககவவாய்ப்பஅதிகமரன்பதுசபருமபான்ழமத்தமிழைறிஞரகளின்மடப! கநரடத்தரவு
இலழல, கணிப்ப! அவரஅப்பட்சமணராகஇருப்்பனும, அ்ததசநறியிாமகநரடக்கடைவுள்இலழல; ஆன்மவடுதழலசபறுமசான்கறைார
/ தழலவன்சநறிகயசமணம! அப்படப்சபாருத்திப்பாரத்தாாம, இழறைவன்ரன்பதற்கு(வழநடைத்தும) தழலவன்ரன்றைசபாருகள, மிஞ்சி
நிற்கும! கழலஞரகருணாநிதியும, அவவழயிலசசன்கறை, உழரசசய்்கறைார! இஃதுஉழரஉலகப்பரட்சி!
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‘கடைவுள்வாழத்து’ரன்றைஅதிகாரப்சபயழரகய, ‘வழபாடு’ரன்றுமாற்றைமசசய்திருக்்கறைாரகழலஞர. 19 / 20 ஆம் ற்றைாண்டல,
ரவனுகமசசய்யாதுன்று! சசய்யஅ்சப்படுமுன்று! ஆனால, கழலஞரசசய்தார; துணி்ததுசசய்தார! ‘கடைவுள்’ரன்றைசசாலழலகய
பயன்படுத்தாதஆசிரியன்வள்ளுவழரமறி, ‘கடைவுள்வாழத்து’ரன்றுநீங்கள்சபாய்யாகப்சபயரழவக்கலாம; அது, மதத்தாலசசலாபட
ஆகும! ஆனால, ‘வழபாடு’ரன்றுமாற்றிப்கபரழவத்தாலமட்டும, அறிவாலசசலாபடஆகாகதா? வழபாடு= வழ+ படு; வழயில
படுதல! அதாவதுதழலவன்(அறை்சான்கறைான்) வழநடைத்தல! அதாகனஉண்ழமயானசபாருள்! இன்று, வழபாடுரன்பதற்கு ழஜ/
சடைங்குரன்றுசபாருகளமாறிப்கபானதால, நமக்குஆதியானதமிழ்சசாலபரியகவஇலழல; உழரயாசிரியரகழலஞருக்குப்பரி்ததது!
துணி்ததார!
இன்னுமரன்னசவலலாம, திருக்குறைள்உழரயில, பதுப்பாழத(உண்ழமப்பாழத) கண்டைாரஇ்ததக்கழலஞரகருணாநிதி? பாரப்கபாமா?
இன்ழறையபகுத்தறிவுவாதிககள, சரியாகப்பகுத்தறியாமல, வள்ளுவரஆணாதிக்கம்படத்தவகரா? ரன்றுகுழைமபவழதக்காண்்ககறைாம!
ஆனால, உண்ழமரன்ன? கவறுரவரின்திருக்குறைள்உழரயுமசதளிவக்காதுன்ழறை, ‘கழலஞரஉழர’பளி்ரன்றுசதளிவத்துவடும!
திருக்குறைளில, ‘சபண்வழ்கசறைல’ரனுமஅதிகாரத்ழதகமகலாட்டைமாகப்படத்தால, இன்ழறையசபண்ணியவாதிகள்ஐயன்
வள்ளுவழனகயசவறுக்கத்தழலப்படுவாரகள். ஆனால, அதுசபண்கழளஅடைக்கவ்ததகுறைள்அலல! ஆகணா/ சபண்கணா, அரசியலல
கநரடயாகப்பகாமல, திழரமழறைவலநடைத்தும்க்சன்கக்பனட்அதிகாரத்ழதக்கண்டக்கவ்ததகுறைகள! குடுமபத்திலஉள்ளசபண்கள்,
மன்னன்(தழலவன்) ்லமாக, அரசாங்கத்திலபகு்ததுஏவலசசய்வழதமட்டுகமகண்டக்்கறைார, வள்ளுவர! அதான், அழதஅறைத்துப்பாலஇலலறைவயலலழவக்காது, சபாருட்பால- அரசியலலழவத்தாரஐயன்!
திருக்குறைழள, அதிகாரமஅறி்ததுபடக்ககவண்டும; இலலாவட்டைாலகுழைப்படகய! ரலலாக்குறைளுமரலலாருக்குமானதுஅலல! பலால
மறுத்தல- துறைவறைவயல; பதலவழரப்சபறுதல- இலலறைவயல! காரப்பகரட்கபால்சாமியாருருவன், “திருக்குறைளிலபதலவழரப்
சபறுதலவரு்கறைகத? அதன்படகயநான்நடழககயாடுகூடக்குழை்தழதசபற்றுக்சகாண்கடைன்; குறைள்வழநடை்தகதன்!" ரன்றுசசான்னால,
ுமமாவடுளரகளா? அறிக: ரலலாக்குறைளும, ரலலாருக்குமானதுஅலல! அவரவரசூழைலசநறி, அதிகாரப்பகுப்ப! அதிகாரமஅறி்தது
குறைழளவாசிக்ககவண்டும! (உழரயாசிரியரகள், அதிகாரப்கபரகழளமாற்றினாாம, அதன்பகுப்பப்சபாருள்ஐயன்வள்ளுவகன
சசய்ததுதான், பத்துப்பத்துக்சகாத்தாக.)
குறைளதிகாரமசசாலாமசபண்வழ்கசறைலசபண்இழவுஅலல! ்க்சன்கக்பனட்இழவு! அழதத்சதளிவாக்்க, குறைளின்கமல்பழழையாகப்
படைர்ததுவட்டைதூசிழயக்கூடை, கழலஞகரதுழடைக்்கன்றைார!
சபண்கணவலசசய்சதாழகுமஆண்ழமயின்- நாணுழடைப்
சபண்கணசபருழமஉழடைத்து!
பரிகமலழைகர: “மழனவஏவனசதாழழல்சசய்சதாழகுமஆண்கள், ்பறைராலமதிக்கப்படைார; அவரகழளக்காட்டாமநாணமழடைய
சபண்ழமகயநன்குஉழடைத்தாம."
கழலஞர: “(அரு-இயலல, தன்குடுமபத்திாள்ள) ுருசபண்ணின்காழல்ுற்றிக்சகாண்டு்கடைக்குமுருவனின்ஆண்ழமழயக்
காட்டாம, (அரு-இயல்பன்வழகயககாகலா்சசவட்கப்படும) மானஉணரவுள்ள, ுருசபண்ணின்சபண்ழமகய
சபருழமக்குரியதாகும!"
அரசியலல்க்சன்கக்பனட்சபண்கணவலசசய்யுமஆண்கழளவடை, சபண்ககளசபருழமக்குரியவரகள், ரன்றுசபண்மாண்பகபும
ஐயன்வள்ளுவனா, ஆணாதிக்கவாதி? அலலகவஅலல! அழதக்‘கழலஞரஉழர’தான், கவசறை்ததஉழரழயவடைவுமசதளிவக்்கறைது!
அடை! கழலஞரகருணாநிதிுருபழத்தஆன்மகவாதிரன்பழதயுமஅறிளரகளா? சபாய்யான்மகமஅலல; சமய்ஆன்ம+ஈகம! தமிழ
சமய்யியலககாட்பாடு! ஆன்மா, வதி, கரமா, குருமாரன்சறைலலாமகற்பழனக்குழைப்படயிலஇறைங்்க, தத்துவமரன்றைகபரில்பத்துவ்
சண்ழடைகபாடுமஆன்மகவாதிகழளக்காட்டாம, உழரயாசிரியரகருணாநிதியின்ஆழ்ததஆன்மகஅறிழவக்கண்டுவய்ததுகபாளரகள்,
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திருக்குறைள்உழரயில! ஊழரன்பதுவதியா? அலல! ‘இயற்ழகநிழல’ரன்்கறைார, உழரயாசிரியரகழலஞர! இயற்ழக, மனிதரகழளவடை,
மிகவுமஆற்றைலவாய்்ததுன்று! அழத, மனிதன்கநரடயாகரதிரக்கமடயாது! இயற்ழகயுடைன்நட்பபழை்ககய, அறிவுபழை்ககய, சவற்றிகள்
சவன்சறைடுக்ககவண்டும; இயல+ழக= இயலபானுழகல! அதுஊழத்துவகத, ஊழரன்றைகழலஞரின்உழரவளக்கம!

ண்ணிய் லபலகற்்பனும–மற்றுமதன்
உண்ழமஅறிகவமிகும!
கழலஞர: “கூரியஅறிவுவழைங்கக்கூடய் லகழளுருவரகற்றிரு்ததகபாதிாம, அவரது‘இயற்ழகஅறிகவ’கமகலாங்்கநிற்கும.”
‘இயற்ழகநிழல’ழயமாற்றி, சசயற்ழகநிழலழயஅழமத்திடைமழன்ததாாம, இயற்ழகநிழலகயமதன்ழமயாகவ்ததுஊழத்துவதால,
ஊழழைவடைவலழமயானகவறுரழவஉள்ளன? – இப்கபாதுசபாருத்திப்பாருங்கள்! ஊழரன்பதுுவசவாருவருக்குமபாரத்துப்பாரத்து,
பகவான்கபக்ககஜ்சசய்வதா? அலலதுஇயற்ழகயாககவஊழத்துவதா? பரி்கறைதா, திருக்குறைள்- கழலஞரஉழரஏன்இன்ழறையஅறிவயல
காலத்துக்குத்கதழவரன்று? இன்ழறையகால்சிறைப்பானகுறைள்உழரகள்்ன்று!
1.

சபாதுமக்களின்ரளியஉழர- ம.வ/ கழலஞர

2.

மதமகலவாது, தமிழசார்ததஉண்ழமகளின்,

3.

தமிழப்பழகவரின்சபாய்கழளமறியடக்கும, ளரப்கபருழர- சபருஞ்சித்திரனார

ட்பஉழர- ம. கதவகநயப்பாவாணர

்ல் ாக்கு, உழர் லரழதினாாம, அதிாமஓரஅழை்கயகலாடுரழதுவாரபரிகமலழைகரரன்றுபண்டதாள்சிலா்கப்பாரகள்;
உண்ழமகய! ‘வாள்அதுஉணரவாரசபறின்’கபான்றைகுறைட்பாக்களுக்கு, பரிகமலழைகரஉழரஓரஅழை்கயகல! ஆனால, அவரமட்டுமதான்
அழை்கயலா? இன்னுமபலரின்உழரஅழை்கயழலமழறைப்பதுஏன்? உழரயிலகூடைஉவழமஅணிஅழை்கயலசசய்்கறைாகர, கழலஞர? அழதப்
கபசமட்டும, ஏன்மனமவருவதிலழலஇலக்்கயவாதிப்பண்டதாளுக்கு?
சநடுங்கடைாமதன்நீரழமகுன்றும- தட்ததுரழல
தான்நலகாதுஆ்கவடன்
கழலஞர: “ஆவயானகடைலநீரகமகமா்க, கடைலலமழழையாகப்சபய்தாலதான், கடைலகூடைவற்றைாமலஇருக்கும. (கபாலகவ) மனித்
சமதாயத்திலரு்ததுபகழடைன்உயர்ததவரகளும, அ்தத்சமதாயத்திற்ககபயன்பட்டைாலதான், அ்தத்சமதாயமவாழம!"
இதுதாகன்பறிதுசமாழதலஉவழமஅணி? வான்சிறைப்்பாம, மண்சிறைப்பகாட்டுமகழலஞரின்உழரஅழை்கயல, கவறுயாரும
சசய்யவலழலகய? பத்கதள்உலகு= சசாரக்ககலாகமரன்கறைரழதிவ்ததஉழரகளின்மத்தியில, பத்+ ஏள்= பதுழமஉலகமரன்று,
‘மாத்திகயாசி’உழரழயக்கழலஞரதாகனசசய்தார? இழவசயலலாமகபசப்படைகவண்டும; மழறைக்கப்படைக்கூடைாது! இலக்்கயப்படைம
ரன்றைுன்றிலஏறி, தாங்கள்சசய்வதுமட்டுகமஇலக்்கயம; ்பறைசவலலாமஇலக்்கயமஅலலரன்றைகமதாவத்தனமவடுத்து, அறை
சநஞ்கசாடுஅணுகுவகத, தமிழலக்்கயத்துக்கு்சசய்யுமசநஞ்ுக்குநீதி!
ுருகவழள, கழலஞரகருணாநிதிஅரசியலவாதியாகஇலலாதுகபாயிருப்்பன், அவரின்இலக்்கயப்பங்களிப்பகள்இன்றுஉ்சிமகரப்
பட்டருக்கும! ஆனால, ுருவரின்சதாழலபாரத்துவருவதலலகவஇலக்்கயம? பழடைப்பபாரத்தன்கறைாபயிலல! தமிழல, தற்்படத்தம
கடைப்கபாம!
கருணாநிதிரனுமபன்மகத்திலுருமகம, சபருமகம- ‘உழரயாசிரியர’ரனுமதிருமகம! தமிழக்கு, பதியபாழததிறை்ததபதுமகம!
அ்தத‘உழரயாசிரியன்’கழலஞருக்குப்பகழவணக்கம!
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சசாலலாலமட்டுகமஉழரசசய்தானிலழல; கலலாாமஉழரசசய்தான்! ககாட்டைமமசிழலயுமசசதுக்்கனான்; சசாத்தினான்! கழலயின்
்லமகழடைக்ககாடமக்களின்மனத்திாமகுறைழள்சசாத்தியகுறைள்சதாண்டைன்இவன்! தமிழக்குத்சதாண்டுசசய்கவான்சாவதிலழல!
வாழக, வாழக, வாழககவ!
கழலஞரஇன்றுநமமிழடைகயஇலழல! சநருநலஉளன்ுருவன், இன்றுஇலழல! இனியாவது, அவரின்சநஞ்ுக்குநீதிசசய்கவாம! ஸ்கூல
ட்ராப்பவுட்ுருவன், இவவளவுசசய்தானாதமிழக்கு? ரனரண்ணிப்பாரப்கபாம! ரண்ணிக்ழகபற்றைாது, ரண்ணிக்ழகப்பற்றுகவாம!
கழலஞரின்இலக்்கயப்பங்களிப்பகழளப்கபாற்றைாமஇன்றி, தூற்றைாமஇன்றி, உள்ளதுஉள்ளபடஅணுகுமஉள்ளமசபறுகவாம!
***
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ரர்ெயல் அளளிய ்ளல்: ஒர நிர்வொகிெயன நிரரனவ்ள
ரன். சசாக்கன்
ஆங்்கலத்தில, சபருநிறுவனங்களின்தழலவரகள்பத்தகசமழது்கறைகலாசாரமஇருக்்கறைது. சபரிதாக்சாதித்துஓய்வுசபற்றைவரகள்,
இன்னுமசாதித்துக்சகாண்டருக்்கறைவரகள், இனிகமலதான்சாதிக்கப்கபா்கறைவரகள்ரன்றுரலலாருமபத்தகமரழது்கறைாரகள், அதழன
வற்பதற்காகஊரஊராக்சசல்கறைாரகள், கமழடைகபாட்டுப்கபு்கறைாரகள், பத்தகமவாங்குகவாருக்குக்ழகவலக்கஆட்கடைா்கராஃப்
கபாடு்கறைாரகள், அவரகளுடைன்சசலஃ்பரடுத்துக்சகாள்்கறைாரகள், இத்தழனமிலலயன்்பரதிகள்வற்றைனரன்றுபள்ளிவவரங்கழள
ஃகபஸ்பக்்கலசவளியிட்டுநன்றிசசால்கறைாரகள்.
இழவசயலலாமபத்தகமவற்பதற்காகரன்றுநிழனத்தால, நாமதான்மட்டைாள். அவரகள்பத்தகத்ழதவற்கவலழல, தங்களுழடையBrandஐவற்்கறைாரகள். அதன்்லமஅவரகளுக்கு, அவரகள்சார்ததுள்ளநிறுவனத்துக்கு, அழமப்பகளுக்குப்பலநன்ழமகள்உள்ளன. மறுபறைம,
இ்த் லகழளவாங்குபவரகளுக்குமபலதனித்துவமானநன்ழமகள்உள்ளன. மக்்கயமாக, ுருநிரவா்கயின், ுருதழலவரின்மனம
ரப்பட்சி்ததிக்குமரன்பழதத்சதரி்ததுசகாள்ளலாம. அழதர்ததப்பாடைப்பத்தகத்திகலாகலலூரிப்பட்டைப்படப்்பகலாசபறைஇயலாது. அ்தத
ணுக்கமானஅனுபவவவரங்களுக்காகதான்அவரகள்நிறுவனத்தழலவரகளுழடைய் லகழளவரும்பப்படக்்கறைாரகள். அதற்காககநரம
ுதுக்்கயஅத்தழலவரகளுக்குநன்றிசசால்கறைாரகள்.
சிலஆயிரமகபரபணியாற்று்கறைுருநிறுவனத்ழதநிரவ்கக்்கறைவருக்ககஇப்படப்பட்டைதனித்துவமானஅனுபவங்கள்இருக்்கன்றைன
ரன்றைால, லட்சக்கணக்கானஉறுப்்பனரகழளக்சகாண்டைுருகட்சிழய, ககாடக்கணக்காகனாரவாழமுருநாட்ழடைநிரவ்கக்கும
தழலவரகளுக்குரப்படப்பட்டைஅனுபவங்கள்இருக்கும! அ்ததமனத்துக்குள் ழழை்ததுபாரத்துஅவற்ழறைத்சதரி்ததுசகாள்வது
ரப்கபரப்பட்டைஅரியவவயம!
இ்ததியாவலஇழதத்சதாடைர்சியாக்சசய்ததழலவரரன்றுபாரத்தால, கா்ததிதான். இன்றுஅவழரப்பற்றிஆராயவருமப்கறை
ரலலாருக்குமஅவகரபலலாயிரமபக்கங்கள்கநரட்சான்றுகழளரழதிழவத்திருக்்கறைார. அதன்்பறைகுதான்அவழரப்பற்றிப்்பறைர
ரழதியழவவரு்கன்றைன. கா்ததிழயப்கபாலகநருவுமசில் லகள்ரழதியிருக்்கறைார, இன்னுமபலதழலவரகள், ஆட்சியாளரகள்,
அழம்சரகள்அவவப்கபாதுதங்களுழடையஅனுபவங்கழளரழதுவதுண்டு. அவரகளுழடையவரலாற்றிடைத்ழதஅறி்ததுசகாள்வதற்காக
வாசகரகள்அவற்ழறைவாங்்கப்படப்பதுமண்டு.
இவரகள்அழனவரிடைமிரு்ததுமகழலஞரம. கருணாநிதிகவறுபடு்கறைார. ஏசனனில, அவருருவரதான்ஆட்சியிலஇரு்ததகபாதும,
ரதிரக்கட்சியிலஇரு்ததகபாதுமகணிசமாகரழதிக்குவத்திருக்்கறைார; மிகவரிவானகபட்டகழளவழைங்்கயிருக்்கறைார; அழவ
அழனத்திாமஅவருழடையநிரவாகமனமசதாடைர்ததுசவளிப்பட்டுக்சகாண்கடைஇருக்்கறைது. அவருழடையஅணுகுமழறைசரியா, தவறைா
ரன்பதுபற்றிஆயிரமககள்வகள்இருக்கலாம, ஆனால, இன்ழறைக்குஓரஇ்ததியஆட்சியாளரரப்பட்சி்ததித்துவ்ததார, ரப்படப்பட்டை
ககள்வகழள்ச்ததித்தார, அவற்ழறைரப்படரதிரசகாண்டைாரரன்பழதநீங்கள்கவசறைங்குமபடத்துத்சதரி்ததுசகாள்ளகவஇயலாது.
ஆங்்கலத்தில'From the Horse's mouth' ரன்றுசசாலலப்படுவதுகபாலஆட்சியாளகரதன்மனத்ழதத்திறை்ததுழவத்தஅதிசயம
அவருழடையரழத்திலதான்நிகழ்ததிருக்்கறைது.
இன்சனாருபக்கம, இதற்கு்சிறிதுமசமப்ததப்படைாதபழனவலக்்கயங்கழளயுமஅவரரழதியிருக்்கறைார, திழரப்படைங்களுக்குவசனம,
பாடைலகழளரழதியிருக்்கறைார, அவற்றில்பரசாரமகல்ததிருக்்கறைதுரன்சறைாருவமரசனமசசாலலப்படுவதுண்டு; அதுவுமஅவருழடைய
நிரவாகமனத்ழதத்தான்காட்டு்கறைதுரன்றுரனக்குத்கதான்று்கறைது. சபாழதுகபாக்குக்காகரழதினாாமஅதிலதன்னுழடைய
சி்ததழனகழள்கசரத்து்சசாலவழதஅவரஓரஉத்தியாகக்ழகயாண்டருக்்கறைார.
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'ழகயிலஅள்ளியகடைல', கருணாநிதியின்ககள்வ, பதிலகளுழடையசதாகுப்ப. சிலகநரங்களிலவாசகரகள்அவழரக்ககள்வ
ககட்டருக்்கறைாரகள், சிலகநரங்களிலதமிழ/ ஆங்்கலப்பத்திரிழகயாளரகள்ககள்வககட்டருக்்கறைாரகள், அழனத்துக்குமமிகு்தத
சிரத்ழதகயாடுமசதளிகவாடுமபதிலசசாலலயிருக்்கறைார, ஓரஇடைத்திலகூடைப் சி, சமழகுதல்கழடையாது, அலட்சியமானபதிலகள்
்கழடையாது, ககள்வககட்கபாழரஅவரர்ததஅளவுமதித்திருக்்கறைாரரன்பதுபரி்கறைது.

இ்த் லலநான்மிகவுமவரும்பரசித்தவவயம, அவரஆட்சியிலஇலலாதகபாதுககட்கப்படுமககள்வகளுக்குப்பதிலசசாலாம
வதமம, ஆட்சியிலஉள்ளகபாதுககட்கப்படுமககள்வகளுக்குப்பதிலசசாலாமவதமமமற்றிாமாகமாறியிருக்்கறைது. சில
பக்கங்களுக்குமன்னாலபாரத்தஅகததழலவரதானாஇவரரன்றுநிழனக்குமபடஅதிசயிக்கத்தக்கமாற்றைங்கள்: மிகுதியானபள்ளி
வவரங்கள், ்பரமாதமானநிழனவாற்றைலன்உதவயுடைன்பழழையநிகழவுகழள்ுட்டக்காட்டப்கபுதல, ஆங்காங்ககநழக்ுழவ,
சபாதுமக்கள்(அலலதுபத்திரிழகயாளரகள்) ரதிரபாரப்பதுகபாலரழதயுமதடைாலடயாக்சசய்யாமலசி்ததித்து்சசயலபடைகவண்டய
அவசியம/ சபாறுப்பதனக்கு(அதாவது, தன்அருக்கு) இருப்பழதத்திருமபத்திருமபப்சபாறுழமயாகநிழனவுபடுத்தல, ரதிரமழறை
வவயங்கள்ுட்டக்காட்டைப்படுமகபாதுஅவற்ழறை்சட்சடைன்றுமதிப்்பட்டுப்சபாறுப்கபாடுபதிலசசாலாதல...
கருணாநிதிஅளவுக்குப்பத்திரிழகயாளரகழள்ச்ததித்ததழலவர்கழடையாதுரன்பாரகள், அவரஅளவுக்குப்பத்திரிழகப்கபட்டகழள்
சிறைப்பாகப்பயன்படுத்திக்சகாண்டைவரும்கழடையாதுரன்றுஇ்த் ழலவாசித்த்பன்கதான்று்கறைது. இத்தழனக்குமஅவர்பரமாதமான
கப்சாளர, ரழத்தாளர, வரும்பனாலர்தத்சங்கடைமானபதிழலயுமசமாழயின்துழணகயாடுமழறைத்திருக்கலாம. ஆனாலஇத்தழனப்
கபட்டகளிலஓரிடைத்திலகூடைஅவரஅ்ததநழவலஉத்திழயப்பயன்படுத்திக்சகாள்ளவலழல. ரரி்சலூட்டுமககள்வகளுக்குக்கூடைமிக
உண்ழமயுடைன்பதிலகழள்சசால்கறைார. Emotional Intelligence, Accountability ரன்றுதழலவரகளுக்குமிகஅவசியமாக்
சசாலலப்படுமபலகுணங்கழளஇ்ததப்கபட்டகளிலமிகசமன்ழமயாகஉணரத்திவடு்கறைார.
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் லலஆங்காங்ககவருமஅவருழடையதனிப்பட்டைவாழக்ழகநிகழவுகழளத்சதாகுத்துப்பாரத்தால, கருணாநிதியின்வாழக்ழக்
சித்திரமமபரி்ததுவடும. தான்வளர்ததசூழைல, தன்ழனப்பாதித்தசகாள்ழககள், தழலவரகள், ரழத்தாளரகள், நண்பரகள், துழண
நின்றைவரகள், ரதிரிகள், துகரா்ககள், உதவயவரகள்அழனவழரப்பற்றியுமசிறுகாட்சிப்படமங்கழளவழைங்்க்சசல்கறைார. ஓர
ஆட்சியாளராகஅவருழடையஅழம்சரகள், அதிகாரிகள், மத்தியஅரகசாடுஅவருக்்கரு்ததஉறைவு, கதாழைழமக்கட்சித்தழலவரகழளஅவர
ரப்படநடைத்திவ்ததாரரன்றுஅழனத்ழதயுமசசாலலகவண்டயஅளவலசசால்கறைார. அ்ததவயப்பான, அரியசமநிழலஅவருக்கு
அனுபவத்திலரு்ததுதான்வ்ததிருக்ககவண்டும, தான்சிரமப்பட்டுக்கற்றுக்சகாண்டைவவயங்கழளஇ்தத் லல(இதுகபான்றை்பறைபல
் லகளில) தங்கத்தட்டலழவத்துநமக்குக்சகாடுத்துவடு்கறைார.
ஏகனா, தழலவரகழளவயக்்கறை, ்பன்பற்று்கறைபழைக்கமமட்டுகமஇ்ததியாவலஇருக்்கறைது. அவரகளிடைமிரு்ததுநாமகற்றுக்சகாள்ளக்கூடய
வவயங்கள்இருக்்கன்றைனரனநாமசபாதுவாகநிழனப்பதிலழல. அ்ததநிழலமாறுமகபாது, ுருநிரவா்கயாகக்கழலஞரகபான்கறைார
ஆராயப்படுவாரகள், அதற்கானஅழனத்துமதலநிழலத்தரவுகழளயுமஅவகரரழதிழவத்திருக்்கறைார.
***
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பதனபொண்டிச் சிங்்க: சவ்ொதை யுத்தக
ககாபால்கருஷ்ணன்
நான்சிறுவயதிலரு்தகதகழலஞரம.கருணாநிதியின்ரசிகன். அவரதுகமமபட்டைரழத்துத்திறைன், ுப்பற்றைதமிழப்பலழமஆ்கயழவபற்றி
அவழருருஅரசியலவாதியாகமதிப்்படுமவயழதஅழடையுமமன்கபரனக்குப்பரியழவக்கப்பட்டைது. கழலஞரின்அரசியழலஏற்காத
ரன்குடுமபத்தாரின்பங்குமஅதிலரு்தததுரன்பகதகழலஞரின்ரழத்தாளுழமக்குத்தக்கசான்று. ஆரமபப்பள்ளிப்பருவத்திலரு்ததுமற்றை
பாடைங்கழளவடைதமிழசமாழப்பாடைத்ழதஅதிகமாகவரும்பப்படத்தவன்ரன்பதாலஇயலபாககவரனக்குக்கழலஞரமதுஓரஈரப்ப
ஏற்பட்டுவட்டைது. ஆனாலஅவரதுசமாழத்திறைழனநான்அறி்ததுசகாண்டைது. அவரதுகமழடைப்கப்ு, கபட்டகள். அறிக்ழககள்,
கட்டுழரகள்வழயாகத்தான். அவருக்குள்இரு்ததபழனசவழத்தாளழனஅவரதுதிழரப்படைவசனங்கள்வாயிலாகமட்டுகமஅறி்ததவன்.
அவரதுவசனங்களிலநிரம்பயிரு்ததஅடுக்குசமாழயின்அழைகுமுவாரஸ்யமானவாரத்ழதவழளயாட்டுமதமிழப்பாரமபரியப்
சபருழமயுமரலலாவற்றுக்குமகமலாகச்கஅக்கழறையுமதான்ரன்ழனஅவரமதுஅதிகநாட்டைமசகாள்ள்சசய்தன. ஆனாலநான்அவர
ரழதியபழனகழதகள்ரழதயுமபடத்ததிலழல. இ்தத்சிறைப்்பதழக்காக‘சதன்பாண்ட்சிங்கம’நாவழலப்படத்ததுதான்அவவழகயில
மதலாவது.
‘சதன்பாண்ட்சிங்கம’ுருவரலாற்றுப்பழனவு. ரழதப்பட்டைவரலாறுமட்டுமலலாமலவாய்வழவரலாற்ழறையுமகசரத்துஅவற்றின்
அடப்பழடையிலஇ்ததநாவழலரழதியிருப்பதாகக்கழலஞகரமன்னுழரயிலசசால்கறைார. “நாட்டைாரய்யாரன்றுதமிழகூறும
நலாலகத்தினராலஅழழைக்கப்பட்டைந.ம.கவங்கடைசாமிநாட்டைாரரழதியகள்ளரசரித்திரத்திலகாணப்பட்டைசிலகுறிப்பகளின்துழணகயாடு
காதுவழககட்டைறி்ததபழைங்கால்சசய்திகழளத்சதாகுத்துராமநாதபரமபகுதியிலசிவசகங்ழக, திருப்பத்தூரவட்டைாரத்திலபாககனரி
நாடுமபட்டைமங்கலமநாடுமரப்படகமாதிக்சகாண்டுபழகபாராட்டஇரத்தமசி்ததினரன்பழத்சித்தரிக்குமஅ்தத்சிறுகழதழயதமிழைக
வடுதழலப்கபாராட்டைளரரகளின்வரலாற்றுப்்பன்னணிகயாடு, ளரமம, காதாம, பாசமமசபருக்சகடுக்குமகற்பழனப்சபட்டைகமாக
உருவாக்கவரும்பகனன். அ்ததவருப்பத்தின்வழளவுகுங்குமத்திலசதாடைரகழதயாகத்‘சதன்பாண்ட்சிங்கம’சவளிவ்தததுே”ரன்று
‘கழத்பறை்ததகழத’ழய்சசாலலவட்டுத்சதாடைங்கு்கறைாரகழலஞர.
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19 ஆம் ற்றைாண்டன்சதாடைக்கஆண்டுகளிலநடைக்்கறைதுகழத. கள்ளரநாடுகள்ரன்றுஅறியப்பட்டைபாககனரியும, பட்டைமங்கலமமதான்
கழதக்களங்கள். இவற்றின்அமபலக்காரரகளானவாளுக்குகவல, வலலத்தழரயன்மற்றுமஅவரகளதுஉடைன்்பறைப்பகள்தாமமக்்கயக்
கதாபாத்திரங்கள். குறிப்பாகவாளுக்குகவலரன்றைபாககனரியின்அரசழனுத்தஅமபலக்காரரின்ளரமமமானஉணரவுமமக்கள்மதான
அக்கழறையும, தமிழமண்ழணஆங்்ககலயரஆதிக்கத்திலரு்ததுவடுப்பதற்கானஏக்கமமஅழனத்துக்குமகமலாகதங்ழககலயாணி
நா்சியாரமதானபாசமமகழதயிலமக்்கயப்பங்குவ்கக்்கன்றைன. ‘சதன்பாண்ட்சிங்கம’ரன்றைதழலப்பமவாளுக்குகவலழயத்தான்
ுட்டு்கறைது. கத்தப்பட்டுரன்றைஇடைத்திலஇன்ழறைக்குமஇவனதுசிழலஇருக்்கறைதுரன்றுநாவலன்இறுதியிலகுறிப்்படைப்படுவழதழவத்து
இவன்உண்ழமயாகவாழ்ததவன்ரன்றுபரி்ததுசகாள்ளமட்கறைது.
கசர, கசாழை, பாண்டயவமசங்களுக்குப்்ப்தழதயதமிழைகத்தின்வரலாற்றுபதிவுகள்மிகக்குழறைவு. இ்ததநாவலலவருமகதாபாத்திரங்களில
உறைங்காப்பலரன்றைதுகரா்கயின்கதாபாத்திரமபற்றிமட்டுகமுகருருவரலாற்றுக்குறிப்பஆங்்கலத்திலஇருப்பதாகநாவாக்கு
வமரசனமரழதியுள்ள‘திருக்குறைள்மணி’திருநாவுக்கருகுறிப்்படு்கறைார. ரனகவ18, 19 ஆம் ற்றைாண்டுகளிலவாழ்ததளரபாண்டய
கட்டைசபாமமன், ஊழமத்துழர, மருதுசககாதரரகழளமட்டுமஅறி்ததநமக்குவாளுக்குகவல, வலலத்தழரயன்கபான்றை
அமபலக்காரரகளின்வாழக்ழக, ஆட்சிமழறைபற்றிரலலாமசதரியழவக்குமகழலஞரஅதன்வழகயதமிழைரகள்பாசத்துக்கு
பணி்ததவரகளாகவுமமானத்துக்குஉயிரினுமகமலானமக்்கயத்துவத்ழதஅளித்தவரகளாகவுமஇரு்ததாரகள்ரன்பழதயுமநிறுவு்கறைார.
அசதன்னகள்ளரநாடுரன்றைககள்வஇ்தத் ற்றைாண்டுவாசகரகளுக்குரழமரன்பழதஉணர்ததுசகாண்டுகள்ளரநாடுரன்பதற்கான
வளக்கத்துடைன்கழதக்களமமற்றுமகதாபாத்திரங்களின்்பன்னணிழயஅறிமகப்படுத்து்கறைார. இரண்டைாமஅத்தியாயத்திலபட்டைமங்கலத்து
அமபலக்காரரவலலத்தழரயனின்ளரத்ழதயுமதம்பழவரமத்தன், தங்ழகளரமமாள்மதானஅவனதுபாசத்ழதயுமஇ்ததஇரண்டு
நாடுகளுக்குமஇழடையிலபழகத்தழய்ட்டகுளிரகாயப்கபாகுமவலலத்தழரயனின்ழமத்துனன்உறைங்காப்பலழயயும
அறிமகப்படுத்து்கறைார. அடுத்தஅத்தியாயத்திலதான்வாளுக்குகவல, அவனதுதம்பகறுத்தஆதப்பன், தங்ழககலயாணிஆ்ககயாழர
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அறிமகப்படுத்து்கறைார. வாளுக்குகவலநாயகன்ரன்றைாாமவலலத்தழரயனுமஅவனதுதம்பழவரமத்தனுமரதிரநாயகரகள்இலழல.
வலலத்தழரயன்மானத்துக்காகஉயிரநீப்பதுுருகாவயமடவாகஇருக்்கறைது.
இவரகள்அழனவருகமசூழநிழலகளாலசிலதவறுகழளத்சதரி்ததுமசதரியாமாமசசய்பவரகள். அ்தநியரதிரிகளுமதுகரா்ககளும
ஊற்றுமரண்சணய்யிலஇவரகளின்பழகத்தவளர்கறைது. இதனாலஅருகருககஇருக்குமஇரண்டுநாடுகளுக்குமகபார்ண்டு
உயிரிழைப்பகள்ஏற்படு்கன்றைன. தமிழைரகள்சாதி, மதமஉள்ளிட்டைபறைக்காரணிகள், மற்றுமதனிப்பட்டைபழக, வன்மமகபான்றைஅகக்
காரணிகள்ஆ்கயவற்றைாலசககாதரயுத்தமசசய்தாலஅதனாலபயனழடைவதுரதிரிகளுமதுகரா்ககளுகமரனவலயுறுத்துவதற்ககஇ்தத
நாவழலரழதத்கதர்தசதடுத்திருப்பாரரன்றுகதான்று்கறைது. 1983-லஇதன்மதலபதிப்பசவளியா்கயிருக்்கறைது. அப்கபாதுஇலங்ழகயில
தமிழைரகளுக்சகதிரானஇனப்படுசகாழலநிகழ்ததது. தவரமானஈழைஆதரவுநிழலப்பாட்ழடைரடுக்்கறைாரகழலஞர. இனப்படுசகாழலழய
ரதிரத்துபதவழயராஜிநாமாசசய்்கறைார. 1983 க்குப்்பறைகுதமிழைகத்திலபலகள்உள்ளிட்டைஈழைப்கபாராளிக்குழக்கள்வாப்சபறு்கன்றைன.
அவற்றுக்குள்நிகழமசககாதரயுத்தத்ழதக்கண்டுமனமகசக்்கறைாரகழலஞர. சககாதரயுத்தமகவண்டைாமரன்றுஅவரகளிடைம
மன்றைாடு்கறைார. ‘சதன்பாண்ட்சிங்கம’நாவலலஅவரரழதரதிரத்துரழதினாகராஅழதகயநிஜவாழவாமரதிரசகாள்ளகநரிட்டைது.
கழலஞரின்பலகவறுஆளுழம்சிறைப்பகள்இ்ததநாவலலசவளிப்படு்கன்றைன. சவள்ழளஅய்யரரன்றைகதாபாத்திரத்ழததயவராக
சித்தரிக்காமலசவள்ழளயரகளுடைன்சமரசமசசய்துசகாண்டைாாமஉள்உரஅமபலக்காரரகளுக்குமநலலதுநிழனப்பவராக
சித்தரித்திருப்பதன்்லமஅவரபாரப்பனரகழளசவறுத்தவரலலரன்பழதஉணரலாம. அ்ததக்காலமக்களின்கடைவுள்நம்பக்ழகசார்தத
சசயலபாடுகழளசிறுழமபடுத்தாமலசித்தரித்திருக்குமவதத்திாமதன்சசா்ததக்சகாள்ழககள்தாண்டஅழனவழரயுமஅரவழணக்கும
அவரதுபண்ழபக்காணமட்கறைது. அகதகநரமகடைவுள்மறுப்பக்சகாள்ழகழயயுமபத்திசாலத்தனமாகசிலஇடைங்களிலபகுத்தியிருக்்கறைார.
்ன்றைாமஅத்தியாயத்திலபாககனரித்திருவழைாவலககாவலகதரநகரவதிலஇருக்குமமனிதஉழழைப்ழபயுமஅறிவாற்றைழலயுமபற்றிய
ுட்டக்காட்டைலஇதற்குஓரஉதாரணம. அகதஇடைத்திலஉழழைத்து்சாதிப்பதுுருவராகவுமஅதற்கானபாராட்ழடைப்சபறுவது
கவசறைாருவராகவுமஇருக்குமநாட்டுநடைப்ழபயுமுட்டக்காட்டு்கறைார. தன்அரசியலவாழவன்கழடைசிக்காலத்திலஅவரரதிரசகாண்டை
மற்சறைாருஅநியாயமபற்றியுமஅவரமன்கூட்டகயஇதிலசசாலலயிருக்்கறைார. அலலதுஅப்கபாதுமஅவரஅழத
அனுபவத்துக்சகாண்டரு்ததாகராரன்னகவா!
நாவலலசபண்கதாபாத்திரங்களின்சித்தரிப்புன்றுமஅவவளவுமற்கபாக்கானதுரன்றுசசாலலவடைமடயாது. கணவகனகண்கண்டை
சதய்வமரன்றைதமிழப்பாண்பாட்ழடைஅடசயாற்றியவலயுறுத்தலகள்இடைமசபற்றிருக்்கன்றைன. ஆனாாமவலலத்தழரயனின்தங்ழக
ளரமமாளுமவாளுக்குகவலயின்தங்ழககலயாணிநா்சியாருமஅவனதுகாதலயுமநடைனக்காரியுமானு்ததராமபாள்ரனஅழனவருகம
அன்பம, அறைஉணரவும, துணி்சாமமிக்கசபண்கள், ஆண்களின்தவறுகழளுட்டக்காட்டத்திருத்துமசபண்கதாபாத்திரங்கழளயும
நாவலலகாணமட்கறைது. பாலயலுகமஉட்படைவாழக்ழகயின்அழனத்துஇன்பங்கழளயுமதுய்க்கவருமபமநடைனக்காரியான
வடவாமபாள்கதாபாத்திரமமஅ்ததக்காலசினிமாக்கழளப்கபாலதயவளாக்சித்தரிக்கப்படைவலழல. அவள்ர்ததத்தவறுமசசய்யாமல
அவளதுஆழசகள்ரதுவுமநிழறைகவறைாமலமாண்டுகபாகுமகபாதுஅக்கதாபாத்திரத்தின்மதுபரிதாபமஏற்படு்கறைது.
மருதுபாண்டயரகள்நாவலன்கநரடக்கதாபாத்திரங்கள்இலழலரன்றைாாமஅவரகளதுகபாராட்டைமமஅதற்குஆதரவாகஇரு்ததவரகள்
பற்றியுமகுறிப்பகள்வரு்கன்றைன. ஆங்்ககலயரகளின்்பரித்தாளுமசூழ்சியுமத்ததிரமமஉணரத்தப்படு்கன்றைன. சிவசகங்ழக்சீழமழய்
ுற்றியழம்ததநாடுகளின்அரசரகழளப்கபான்றைஅமபலக்காரகள்ஆங்்ககலயழரப்கநரடயாகபழகத்துக்சகாள்ளாமலஅவரகழள
ரதிரத்துப்கபாராடயமருதுபாண்டயரகளுக்குபழடைகழளஅனுப்்பமழறைமகமாகஉதவயவரலாற்றுநிகழவுபதிவுசசய்யப்பட்டுள்ளது.
ஜலலக்கட்டுக்காழளதமிழைரகளின்ளரத்தின்அழடையாளமாகவுமஅ்ததக்காழளகழளஅரசகுடுமபத்தினரசபற்றை்பள்ழளகபால
வளரத்ததுமபதிவுசசய்யப்பட்டுள்ளன.
பலஇடைங்களிலகழலஞரின்சமாழப்பலழமழய, வாரத்ழதஜாலங்கழளகழதகூறைலலபதுழமழயப்பகுத்துமமயற்சிகழளயுமரசிக்க
மட்கறைது. இவற்றைால453 பக்கங்களுக்குநீளுமநாவழலமழழமயாகரசிக்கமட்கறைது. கதர்தததிழரக்கழதஆசிரியரானகழலஞர
திழரப்படைங்களிலழகயாளப்படுமஃப்ளாஷ்கபக்உத்திழயயுமசிலஇடைங்களிலஅழைகாகப்பயன்படுத்தியிருக்்கறைார. இ்ததநாவழல

78

2000 க்குப்்பறைகுரழதியிரு்ததாலஇ்ததக்காலத்திழரரசழனக்குஏற்பகமாமசிலதிதரதிருப்பங்கழள(ட்வஸ்ட்) ழவத்துஇ்ததக்
கழதழயரழதியிருப்பாரரன்றுசசாலலலாம. தன்கழடைசிஆண்டுகளிலஃகபஸ்பக்்காமசசயலபட்டுக்சகாண்டருக்குமஅளவுக்கு
காலமாற்றைத்துக்குதன்ழனத்தகவழமத்துக்சகாண்டைவரஆயிற்கறை!
ரலலாவற்றுக்குமகமலாகநாவலலரழத்துப்்பழழைகள்்கட்டைத்தட்டைஇலலகவஇலழல. ுவசவாருரழத்ழதயும, காற்பள்ளிழயயும
அழரப்பள்ளிழயயுமபாரத்துப்பாரத்து்சசதுக்்கயிருக்்கறைாரகழலஞரரன்றுகதான்று்கறைது. கழலஞரின்இலக்்கயமதிப்ழபக்ககலகபும
இன்ழறையஇலக்்கயவாதிகளுமபதிப்பாளரகளுமமதலலஇழதயாவதுஅவரிடைமிரு்ததுகற்றுக்சகாள்ளட்டும.
நாவலலகுழறைகளுமஇலலாமலஇலழல. வாளுக்குகவல, ு்ததராமபாழளத்தவரமற்றைஅழனவருகமரதிகரஇருப்பவரசசாலவழதக்
ககட்குமசபாறுழமஇலலாதவரகளாகவும, ஊகங்களின்அடப்பழடையிலமடசவடுப்பவரகளாகவுமஅவற்ழறைஉடைனடயாகசசயலபடுத்தி
தங்கள்வாழக்ழகழயபாழபடுத்திக்சகாள்பவரகளாகவுமஇருக்்கறைாரகள். நாவலன்கழடைசிஅத்தியாயங்களிலஇ்ததக்குழறைழயப்சபரிதும
உணரமட்கறைது. உறைங்காப்பலழயவலலத்தழரயனுமஅவனதுதம்பழவரமத்தனுமகழடைசிவழரநமபவதுமஏற்கமடயவலழல. இ்ததக்
குழறைகழளரலலாமதாண்டகழலஞரின்தமிழப்பலழமழய, கழதபழனயுமதிறைழன, அதன்வழகயவரலாற்ழறைப்பரியழவக்கும
ஆற்றைழல, தமிழணரழவ, ச்கஅக்கழறைழயப்பரி்ததுசகாள்ள‘சதன்பாண்ட்சிங்கம’ுருமக்்கயமானஆவணம.
***
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சங்கத் தமிழ: கடைற்ககாள் சவன்றைகழலஞர

ஸ்டைாலன்சரவணன்
கழலஞரின்அரசியலவாழழவமதிப்்படைதிராவடைஇயக்கவரலாற்றிலரு்ததுதுவங்குதலநலசமனிலகழலஞரின்தமிழத்திறைழனமதிப்்படை
சங்கஇலக்்கயத்திலரு்ததுநமபாரழவழயத்துவக்குதலநலம.
இ்ததியவழரபடைத்திலஅடப்பகுதிஏறைக்குழறையசதாட்டலன்வடவத்திலதான்இருக்கும. தமிழநாடுதான்உயரநாகரிகத்தின்சதாட்டலாகவும
இயங்்கவ்ததுள்ளது. ‘சதாட்டழலயுமஆட்டவட்டு்பள்ழளழயயும்கள்ளுவது’ரன்பதுஊரபக்க்சசாலவழடைகளிலுன்று. கழலஞர
அ்ததகவழலழய்சசய்தவரதான். தமிழைரகளின்சதாழடைகளிலசசாரழணக்சகன்கள்ளுவதுமமத்தியஅரழசசதாட்டசலனஆட்டகயபல
காரியங்கழளசமாழவழகயிலசாதித்துவ்ததவருமகூடை.
‘சங்ககாலமதமிழைரநாகரிகத்தின்கதாற்றைக்காலம. அதற்கும்தழதயகாலமஇனக்குழசமத்துவக்காலம’ரன்பாரகபராசிரியர
நா.வானமாமழல. உயர்ததநாகரீகமமமிளிர்ததசி்ததழனயுமசங்கஇலக்்கயத்தின்பக்கங்களிலஉண்டு. பத்துப்பாட்டுமரட்டுத்சதாழகயும
சங்கஇலக்்கயங்கள். ்ககரக்க, கராமநாகரிகங்களுக்குஇழணயாகப்கபசப்படுமநாகரிகத்ழதசங்கஇலக்்கயத்திலகண்டைழடையலாம.
்கம1000 லஆண்டைதாகக்கருதப்படுமசாலமன்மன்னன், தமிழநாட்டலரு்ததுசபான்னுமசவள்ளியுமயாழனத்த்ததமம, மனிதக்
குரங்குகளும, மயிலகதாழகயுமஇறைக்குமதிசசய்ததாகஹப்ருசமாழவவலயத்திலசசாலலப்பட்டுள்ளதாகஆர. பாரத்தசாரதி
குறு்தசதாழகபதிப்பழரயிலகுறிப்்படு்கறைார. கமாம, “்ககரக்கருமகராமானியருமயவனரரன்சங்கஇலக்்கயங்களில
குறிப்்படைப்படு்கன்றைனர. அவரகளுழடையகுடயிருப்பகள்கீழழைக்கடைற்கழரஓரங்களிலஅழம்ததிரு்ததன. யவனளரர பாண்டயர
அரண்மழனகளிலகாவலாளிகளாகஇரு்ததனரரனவுமஇலக்்கயங்கள்சான்றுதரு்கன்றைனே”ரன்்கறைார.
உலகஇலக்்கயங்களுக்குஇலலாததனி்சிறைப்ப, சங்கஇலக்்கயங்களுக்குஉண்டு. ஏசனனிலஅழவசமயமசாராதழவ. மன்னரபாரிதனது
அரசழவயிலபாடயபலவரகளுக்குப்பரிசாக300 ஊரகழளத்த்ததிருப்பதாகபறைநாினறுகூறு்கறைது. பலவகரமன்னசரனவருவழதக்
கற்பழனயிலழவத்தாலகழலஞரமனக்கண்ணிலவ்ததுகபாவார. இங்குகழலஞழரமன்னரரனக்குறிப்்படுவதுஓரஉவழமக்காககவ!
ஏசனனிலஅரசன்ரன்பதுமஅருரன்பதுமஅத்தழனசபருழமக்குரியதலலரன்கறைகருது்ககறைன். “மக்கள்நலன்களுக்காக
ரன்று்சசாலலத்தனியுழடைழமழயப்பாதுகாப்பதுமஅதற்காகரலலாநடைவடக்ழககழளயுமரடுப்பதுமஅருே” ரன்றை்பரசடைரிக்ஏங்சகலசின்
வாரத்ழதகள்சத்தியமிகு்ததுஇன்றுமசபாரு்ததிவரு்கறைது. கமாமஅரசரகள்ரன்பவரககளஊதாரித்தனமானஉலலாசவாழக்ழகழய,
ுககபாகத்ழதபல் றுஆண்டுகள்மன்பஅனுபவத்ததாகபதிவுகள்சங்கஇலக்்கயத்திலநிழறையஇடைங்களிலஉள்ளன.
ச்கநீதிழயதன்அரசியலவாழவன்வழவாதபகுதியாகக்சகாண்டைவரகழலஞரரன்பழததிராவடைஇயக்கவரலாறுமன்சமாழ்கறைது.
சாதாரணமாகஅடுத்தவருக்குஅன்்பன்நிமித்தமழகசயழத்திடுமகபாதுகூடை‘தமிழசவலாம’ரன்கறைரழதுவார. வள்ளுவழரதமிழன்
அருஞ்சக்தியாகக்கருதியகழலஞர, கணபதிஸ்தபதிழயஅழழைத்து“கன்னியாகுமரிக்கடைலலவள்ளுவருக்குுருசிழலழவக்கனும.
இ்ததியநாடுஇங்ககமடயுதுங்்கறைாங்கள்ல! இலழல; இங்ககதமிழநாட்டலரு்ததுதான்சதாடைங்குதுங்்கறைழத்சசாலறைமாதிரிஅழமயனும.
குமரியிலரு்ததுவள்ளுவரகநராஇமயத்ழதப்பாரக்்கறைாரே”ரன்றுகூறியுள்ளார. இதன்்லமஅவரின்தமிழநிலப்பற்று, தமிழசமாழப்பற்று
ஆ்கயவற்ழறைஆழைஅகலமாகஅறியமட்கறைது.
ச்கநீதி, தமிழ, தமிழைரநலன்ரன்பழதகயதன்காலத்தின்அழறைகூவசலனழவத்திரு்ததார. தமிழழைப்பயிற்றுசமாழயாகக்
சகாண்டைவரகளுக்குபணிநியமனங்கள்20% அளிக்குமசட்டைம, தமிழக்கு்சசமசமாழஅங்கீகாரம, சசமசமாழத்தமிழஆய்வுக்காக
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சசன்ழனயிலமத்தியநிறுவனம, ழதமதலநாள்தமிழப்பத்தாண்டுரன்றைசமாழசாரபணிகழளதனதுஆட்சிக்காலத்திலசசய்தவர.
இசதலலாமஇருக்கட்டும.
வழளயாட்டைாக நாமகபசிக்சகாள்வதுண்டு. “தமிழலதாகனசசால்ககறைன். ஏன்பரியவலழல?”. “திண்கடைாரநள்ளிகானத்தண்டைர/ பலலா
பய்ததசநய்யிற்சறைாண்டே”ரன்றுதமிழலசசான்னாலபரி்ததுவடுமா? சங்க்சசய்யுள்கள்பரிவதற்குரளிதானழவஅலல. கழலஞர
இழதகயகவநழடையிலரளிதினுமரளிதாகரழது்கறைார. “வள்ளலநள்ளியின்வளநாட்டுஆயர/ அள்ளிவழைங்குமசநய்யுடைன்/ சதாண்ட
்தூரசநலலரிசி்கசாறு்பழச்தது/ குண்டுப்பாத்திரமஏழலநிழறைத்துத்தரினுமே”ரன்றைாலபரி்கறைதுதாகன!
இத்தழகயசபருமபணிழயஅத்தழனஅழை்கயகலாடுகழலஞர‘சங்கத்தமிழ’் லலத்ததுள்ளார. காவயஅ்ததஸ்ழதசநருங்்கயும
சநருங்காமாமநிற்குமஇ்த் லகுறித்தபாரழவழயுருகட்டுழரயிலழவப்பதுகடனம. ரனகவஇ்தத் லலஇடைமசபற்றுள்ள
குறு்தசதாழகப்பாடைலகளுக்கானகவழதவரிகளிலகழலஞரின்உவழமயுமஉழரயுமரவவாறுஅழம்ததுள்ளதுரன்பழதமன்
ழவத்திருக்்ககறைன்.

ஆண்டைாண்டுகாலமாகசங்கஇலக்்கயங்களுக்குஉழரகள், பத்துழரகள்ரழதப்பட்டுவரு்கன்றைன. சங்கத்தமிழக்குகவநயஉழரத்தததன்
வழகாலத்தின்சபருமபணியிலகழலஞரதன்ழனயுமுருபள்ளிசயனஇழணத்துக்சகாண்டுள்ளார. ஆரமபகாலங்களின்சங்க்
சசய்யுள்கள்அப்படகயதான்வாசிக்கப்பட்டுவ்ததுள்ளன. ்பறைகுசபாருள், சபாழப்பழர, வளக்கவுழரரனஉழரயாசிரியரகளின்பணி
கதழவக்குரியதா்கவட்டைது. சங்கத்தமிழலகழலஞரத்ததுள்ளகவத்துவஉழரயில ுவசவாருபாடைாக்குமசபாருள்சசாலலழவத்து
வல்கவடைவழல. மாறைாகமன்்பன்கழதகழள்சசரு்கரழதியுள்ளவதமரசழனக்குரியது.
“திண்கடைாரநள்ளிகானத்தண்டைரே”ரனத்துவங்குமகாக்ழகப்பாடனியாரந்சசள்ழளயாரரழதியகுறு்தசதாழக210-வதுபாடைசலான்றுக்கு
‘காக்ழகக்குநன்றிகாட்டை’ரன்றைதழலப்்பலஉழரரழதியுள்ளார. “கபாரின்காரணமாகப்்பரி்ததுசசன்றைதழலவனின்வருழகக்காக
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காத்திருக்்கறைாள்தழலவ. அவன்வருழகக்காககாத்திருக்குமசபாழதுவரு்ததினரவருவதற்கானகாக்ழககழர்கறைது. காக்ழககழர்ததால
ளட்டுக்குவரு்ததினரவருவரரன்பதுதமிழைரின்நம்பக்ழகயாககருதப்படுவது. தழலவன்வ்தததுமகாக்ழகக்குபலரன்றுசசாலலக்கூடய
இழரழயதழலவனுமதழலவயுமதருவதாக" பாடைலன் சபாருள்.
இதற்குகழலஞரரழதியுள்ளஉழரயிலகாதலஇன்பமததுமபம. தமிழைரஇயற்ழககயாடுஇழண்ததுவாழ்ததகபாக்கு, உயிரகள்ரழப்பம
சமிக்ழகஞகழளவாழகவாடுசபாருத்திப்பாரக்குமதமிழைரநம்பக்ழக, ்பரி்ததவரகசருமகபாது்கழடைக்குமஅளவலலாஇன்பம
ஆ்கயவற்ழறைசயலலாமதன்உழரயிலகழலஞரசகாண்டுவ்ததிருக்்கறைார. ‘காகமகழரதல’குறித்துகபராசிரியரசதா.பரமசிவனின்ுரு
பத்திநிழனவுக்குவரு்கறைது. “கடைாக்குமன்்படத்சதாழாக்கு்சசலபவரதிரும்பவருமகபாதுதிழசதவறிவடைாமலதிரும்படை
காக்ழகழயயுமஅழழைத்து்சசலவர. திழசயிலகுழைப்பமவருமகபாதுகாக்ழகழயப்பறைக்கவட்டைாலஅதுசசலவழதழவத்துபடைழக்
சசாத்திகழரதிருமபவர. கடைலலஇரு்ததுபறைக்கத்சதாடைங்குமகாகமதழலவனின்ளட்ழடைஅழடை்ததுஅதன்கூழரமதமர்ததுகழரழகயில
தழலவனின்வருழகசநருங்்கவட்டைழததழலவஅறி்ததுசகாள்வாள்ே”. இதுகவகாக்ழககழரதழலத்சதாடைர்ததுவரு்ததினரவருழக
ரன்னுமநம்பக்ழகயாக்பன்னாளிலமருவு்கறைது.
கபா்கறைகபாக்்கலதழலவழயவருணிப்பழதப்கபாலகதாழழயயுமகழலஞரஉவழமகயாடுரடுத்துழரப்பார. ‘சநடுமபருவத்கதாழப்
சபண்’ரன்சறைாருபதத்ழதப்பயன்படுத்திஇருப்பார. ‘கவரிலபழத்தபலாகபான்றைபாழவ’ரன்றைதழலவக்கானஉவழம
வாசிப்்பன்பத்ழதப்சபருக்கு்கறைது.
பலாரன்பகதுழவமிகு்ததது. கவரிலபழத்தபலாசசழழமகூடயது. கவரின்அரு்கலவளருமபலாசத்துக்கழளஅதிகமசபற்று
சகாழத்திருக்கும. பாழவஅவளுமசசழழமயானஅழைகுழடையவளாகஇருப்பழதகயகழலஞரின்உவழமவழஅறியமட்கறைது.
“வயலருககஇருக்கக்கூடயமாமரத்திலஉள்ளமாமபழைமபழத்துவயலலளழ்கறைது. அதழனவயலலஇருக்கக்கூடயமன்சாப்்படைக்
கூடயஊரின்தழலவன். மழனவயின்சசாலகப்ுககட்்கறைவன்தழலவன். கண்ணாடமன்நின்றுநாமசசாலவழதஅப்படகய
்பரதிபலக்கக்கூடயகண்ணாடகபான்றைவன்ரன்றுஅவழனஆழசநாய்கயானகாமக்்கழைத்திதனதுகதாழயிடைமகுறிப்்படுவாள்ே”ரன்பது
ஆலங்குடவங்கனாரரழதிய'கழைனிமாஅத்து'ரனத்துவங்குமபாடைலன்சபாருள்.
“வாவயின்நீரிலவழள்ததுதுள்ளும/ வாழளமன்வாய்ளழவளநாடதுகவே”ரன்றுஉழரயிலவருமஇரண்டுவரிகளிலநாட்டன்வளழம
காட்சிப்படுத்தப்படு்கறைது. பாடைலலவருவழதரளிழமஉடுத்தி“வாவலவழ்ததமாங்கனிதன்ழன/ வாழளமன்வழங்்கம்கழதல
இயலகப!” ரன்றைபடமாங்கனிழயசபண்ணுக்குமவாழளமழனஆணுக்குமசதளிவுறைசபாருத்தியிருக்்கறைார.
“உண்ணத்சதவட்டைாுட்டுமாங்கனிகள்வண்ணமாதரகள்சபரு்ததனமகபாலே”ரன்னுமகழலஞரின்உவழம்கறைங்கடக்்கறைது. மாங்கனிகள்
ரன்பகதாடு நிறுத்தாமல'உண்ணத்சதவட்டைா' ரன்பழத்கசரத்து்சசாலாமகபாதுஉவழமமனழதகழலத்துப்கபாடு்கறைது. 'கபாதும
ரன்றைமனமசபான்சசய்தாாம' ஆண்இ்ததஇடைத்திலசபான்ழனமறுத்துமாங்கனிக்ககமண்டயிட்டுப்சபருழமயுறுவான்.
'ுருசபாதுமகளின்பலமபல’ரன்றுஇ்ததஉழரக்குத்தழலப்்பட்டருப்பார. ‘சபாதுமகள்ரன்னுமஇருள்வரட்டுமுளிப்்பழைமப’ரன்றை
வரிகழளவாசிக்ழகயிலசசாற்களுக்குுளிகயற்றுமவத்ழதகழலஞருக்குசாதாரணமரன்றுபரி்கறைது. அவன்மழனவழயக்குறித்து
சபாதுமகள்பலமபமிடைத்தில'அவரவரக்குுருநியாயமஉண்டு' ரன்றைஉணரழவ உழரயாசிரியரமதித்துரழதுமபண்ழபஅறிய
மட்கறைது.
சபண்களின்அகஉணரழவ ட்பமாகஉழரயிலழகயாண்டருக்்கறைார. தன்தழலவனின்பதலவழன'தன்பதலவன்' ரனபரத்ழத
ரண்ணியிருப்பதுகுறிப்்படைத்தக்கது. சபண்ஆண்டைாண்டுகாலமாகஉன்னதங்கழளதன்சநஞ்சிலதாங்்கய, ரளிதிலரவருமபரி்ததிடை
இயலாசூத்திரக்காரியாககவஇருக்்கறைாள்ரன்பழதசங்கத்திலவருமசிறுசிறுவாரத்ழதகள்வழஅறியமட்கறைது. கழலஞரஇழதசயலலாம
சதள்ளத்சதளிவாகஅகதகநரமகவநயமகுன்றைாமலஉழரயிலரடுத்து்சசல்கறைார.
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அவன்மழனவழய'கதவயாமதிருமகள்' ரன்பவள்சட்சடைனதன்காதலன்வரழவத்தடுத்துநிறுத்துமஅவளின்கபாக்ழகநிழனவுக்கு
சகாண்டுவ்தது, “கலசநஞ்சக்காரி- அவன்துழணவ/ கண்்ணழரகயகயிறைாய்த்திரித்துஅவழனக்கட்டப்கபாடு்கன்றைாள்ே” ரன்று
அடுத்சதாருபத்தியிலகூறுவாள். சபாதுமகள்ரன்னுமநிழலயிலரு்ததுஅவன்தன்ழனநிழலமாற்றைமசசய்வான்ரன்றைஅவளின்
நம்பக்ழகசபாய்த்தழதபலமபலாகஉழரயிலதுலலயமாககூறியிருப்பார. அகதகநரமசபாதுமகள்மழமற்றைாய்வாழவன்
நம்பக்ழகழயழகவடைாதவள்ரன்பழத“மதுவுண்டுசசலவதற்குபதுவண்டுவராமலாஇரு்ததுவடும!” ரன்பதன்்லமசதளிவுறுத்து்கறைார.
குறு்தசதாழகயின்32 வதுபாடைல“காழலயும, பகாமழகயறுமாழலயுமே”ரன்றுசதாடைங்கும. “குக்கூரன்றைதுககாழே”ரன்றை157 வது
அள்உரநன்மலழலயாரரழதியபாடைலரனஇரண்ழடையுமஅருகருககசபாருத்திுருகழதசசாலலலஉத்தியிலகழலஞரரழதியிருக்கும
உழரமிகவுமசிறைப்பானுன்று.
தழலமக்களின்கற்பவாழக்ழக, களவுவாழக்ழகஇரண்ழடையுமகபு்கறைதுஅகப்பாடைல. களவுவாழக்ழகயினின்றுகற்பவாழக்ழகக்கு
தழலவஇடைமசபயர்தத்பன்பமனகவறுபாட்ழடைத்துலலயமாகசவளிப்படுத்து்கன்றைது. “துமழபமலரமாரிசயனப்சபாழவதுகபால!
தூயசவண்தாடதழரயளவுநீண்டைதுகபால!” ரனஅருவழயஉவழமயாலகுளிரவக்்கறைாரஉழரயாசிரியரகழலஞர. “மலர்தததாமழரப்
க்கள்இரண்டு/ மார்பனின்தழலகீழைாய்க்கவழ்ததனகவா?/ தண்டுகள்அடவழரசவட்டுண்டு/ வண்டுகள்கபாலக்கு்ததியகதா?/ கருங்
காம்பரண்டுசகாண்டுருண்டைகனிகுாங்கே”ரனப்கபாகுமகழலஞரின்உவழமழயவாழத்துமமனமநமக்சகலலாமவாய்க்காமலா
கபாகும!
காதலகவறு, அறிவுகவறு, காதலலசபாழதுகள்குறித்துத்தழலவமயங்குவதுகாதாக்கு்சிறைப்பரன்பழதஉழரயாசிரியர
உணரத்து்கறைார. கற்பவாழக்ழகயிலஇராப்சபாழழததழலவயிடைமகதாழககள்வசயனழவப்பாள். “கடை்ததுகபானஇரவு; கனி்சாறைா?
கதன்பாகா? கன்னத்தில, கழத்திலபற்குறியும- நக்சின்னத்ழதஅதற்குக்கூடுமமழறைப்பதற்குே”ரன்றுகழலஞரகாட்சிப்படுத்து்கறைார.
சவட்கத்தாலமகமசிவக்குமதழலவ, நமக்குமகதாழக்குமகமாமசசாலலரன்னஇருக்்கறைது!?
“யாயுமஞாயுமயாரா்கயகரா?/ ர்தழதயும ்தழதயுமரமமழறைக்ககளிர? யானுமநீயுமரவவழஅறிதும?/ சசமபலப்சபயலநீரகபால/
அன்பழடைசநஞ்சமதாமகல்ததனகவ!” - இ்ததசங்கப்பாடைல்பரசித்திசபற்றைபாடைல. ஆனாலஇப்பாடைழலரழதியவரின்சபயர
்கழடைக்காததாலதமிழ்ச்கமஅப்பாடைலன்சபயராகலகயஅவழரயுமவளிக்்கறைதுசசமபலப்சபயினராரரன்று. இதுகுறு்தசதாழகயின்
40 வதுபாடைல. “நமக்குஇதற்குமன்னரர்ததஅறிமகமமஇலழல. சபற்கறைாருமஉறைவனரஇலழல. ஆனாலநமதுமனதுமழழையும
சசமமண்ணுமகபாலுன்றுக்சகான்று்பரிக்கஇயலாமலகழர்ததுகபானதுே”ரன்பதுஅதன்சபாருள. ‘அவள்நிலமானாள்; அவன்
மழழையானான்’ரன்பதுகழலஞரழவத்திருக்குமஉழரத்தழலப்ப. ரளியவாசிப்பாளனுமபரி்ததுுழவக்குமவரிகள்தான்அவரதமநழடை.
கருங்கூ்ததழலஅமாவாழசசயன்சசால்கறைார. “பழைமபராணப்பாமபவழங்குமகழதசபாய்ரனினும, பழைமகபாலரழனவழங்்க
வழங்்கவடுவக்குமஇ்ததப்பள்ளியழறைக்கழதசமய்தாகன!” ரன்றுரழதியிருப்பதுஅவரதமபகுத்தறிழவயுமதமிழழையுமசமரசம
இன்றிக்ழகயாளுமதிறைழனக்காட்டு்கறைது.
‘சநடுமபலலயத்ழத’ரனுமசபண்பாற்பலவர“அயிழரபர்ததஅமதண்பழைனத்துே”ரனத்சதாடைங்குமபாடைலசங்கத்தமிழலவரும.
“அயிழரமன்கள்சூழ்ததகுளத்திலஆமபலமலரபறிக்கஇறைங்்கடுகவாரஅவசரமகாட்டுவதுகபாலஏன்தழலவயுடைன்இருக்கஇவவளவு
அவசரமகாட்டு்கறீர? அவள்உங்களுக்ககஉழடையவள்ே”ரனத்கதாழதழலவனிடைமகுறிப்்படு்கறைாள். காதலகநாய்க்குகநரமகாலம
இலழலரன்பதுதழலவனின்நியாயமரன்பதுபாடைலன்சபாருள்.
“இழசயாமலஊடைலசகாண்டைாள்தழலவ; ரனினும்பன்னரஇழசயாமலரன்னசசய்வாள்? இழசயா்கவட்டைாள்ே”ரன்றுகழலஞர
ரழதியிருப்பார. திருகீ.இராமலங்கமஅவரகள்கழலஞரின்இவவரிகழளப்பற்றிக்குறிப்்படுமகபாது“தமிழஓழசஅளிக்குமசசவ
இன்பமே”ரன்றுசசாலவதுசாலப்சபாருத்தம.
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வணங்காமடரன்றைசபருளரன்அவனதுநண்பன்தூயனிடைமசதாகுத்துழரப்பதுகபால“இடக்குமககளிரே”ரனத்சதாடைங்குமசவள்ளி
ளதியாரின்பாடைாக்குஉழரரழதியிருப்பார. இடத்துழரக்குமுற்றைத்தாரிடைம“இதிலரன்னுழடையதவகறைதுமஇலழல. ரலலாமஉங்கள்
குழறைதாம. குழறைகூறுவழதநிறுத்துங்கள். பாழறைகமலழவக்கப்பட்டருக்குமசவண்ழணய்க்கட்டசவயிலன்சவப்பத்தாலஉரு்க
வழ்தகதாடுமகபாது, காவாக்குஇருக்குமழககள்இலலாமாம, வாய்கபசஇயலாமாமஊனமானுருவனின்நிழலதான்காமம
உழடையவரின்நிழல. ஆககவஇடத்துழரக்ககவண்டைாமே”ரன்னுமசபாருழளஉழடையபாடைாக்குகழலஞரின்உழரஆண்களின்மனழத
காட்சிப்படுத்துவதில்பழழையற்றுஅழம்ததிருக்கும.
“ஊரஉண்ககணிே”ரன்னுமபரணரரழதியபாடைாக்குஉழரழயரடுப்ப, சதாடுப்ப, மடப்பரனஇழசப்பாடைலாககவரழதியிருப்பார
கழலஞர. பசழலயின்கவழலழயரடுத்து்சசாலாமபாடைாக்குஉழரசயழதுழகயிலபலவதநழடைகழளயுமகசாதித்துப்பாரத்துரழதும
ஆரவமகழலஞருக்குஇரு்ததுள்ளழதஅறியமட்கறைது. “பழைமழழைக்களித்தபதுப்பனவர்கன்ே”ரன்னுமுக்கூரமாசாத்தியாரின்
(சபண்பாற்பலவர) பாடைாக்கானஉழரயிலஅத்தழனஉவழமநயமஇருக்கும. இழதயுமஆதிதாளம, சண்மகப்ரியாராகமரன
இழசப்பாடைலாககவரழதியிருக்்கறைார.
“பலநாட்களாகப்சபய்தமழழையின்காரணமாகஅறுவழடைசசய்யப்பட்டைவரகுமழழையாலதழழைதழழைத்துக்்கடைக்்கறைது. ஆண்மான்அதழன
கமய்்ததுசகாண்டருக்்கறைது. அ்ததவரகுத்தழழைகளுக்குஇழடைகயமலழலப் வும, காட்டுப் ழனசிரிப்பதுகபான்றைகாட்சிதரும
அருமபகளும, ்பறைமணமதருமமலரகளும த்திருக்்கன்றைன. அதழனவண்டுகள்ுற்றிவரு்கன்றைன. அத்தழகயநிலத்திற்குப்சபாருள்
கதடை்சசன்றைதழலவன்இன்னுமவரவலழலே”ரன்பதுபாடைலன்சபாருள். இதிலவலமவருமமலரகள்சபண்ரன்றைாலவண்டுரன்பது
ஆண். “இருள்்டப்கபாகாமலவாழவலஇன்பவளக்ககற்றைரப்கபாதுவருவாகராகதாழ?” ரன்றுகழலஞரஉழரழயமடத்திருக்்கறைார.
இன்னுமசபாருள்வயிற்்பரிவுநிலசமங்குமநிகழ்ததுக்சகாண்கடைதான்இருக்்கறைது. உலகமயமாக்காக்குப்்பன்சபாருளின்கதடைல
வாழக்ழகழயக்சகாடூரமாககுழலத்துக்சகாண்கடைவரு்கறைது.ரண்சணய்க்்கணறுகளில, பாழலநிலங்களில, அயலநிலத்து்சாழலகளில
கசர்ததுகருகுவதுரத்தழனசபண்களின்இரவுகள்! “பசழலநிறைமபடைர்ததுவடுமரன்உடைலமழதுமரன்சசாலல/ புஞ்கசாழலப் 
சமத்ழதமதுஅவரகரம்படத்துநான்அழதுமபலனிலழலே”ரன்றுஅழமுருசபண்ணின்கண்்ணரத்துளிகாலமதாண்டஇன்னும
காயகவயிலழல.
்கரிக்சகட்வழளயாடுபவருக்குஅரிசதன்கழடைக்குமஃப்ரீஹிட்டலஅடத்துஆடைமயலவார. கழலஞரும்கழடைக்குமஇடைங்களிசலலலாம
தன்அரசியல, பகுத்தறிழவ ழழைத்துரழது்கறைார. ச்ததுககப்்பலலாரிஓட்டுமகழலஅவருக்குபதிதலல. “உள்ளாரசகாலகலாே”ரனும
குறு்தசதாழகபாடைாக்குரழதுமஉழரயில“பலலயின்சசாலாக்குநி்சயமபலனுண்டு- இழதப்பகுத்தறிவாளரமறுப்பாரரனினும
பலலயின்சசாலாக்குநி்சயமபலனுண்டுே”ரன்பார.அதாவதுபாடைலலஉள்ளழத்சசாலலகவண்டசசான்னகபாதுமதன்மறுப்ழபயும
வாகாக ழழைக்்கறைார.
“பழணத்கதாட்குறுமகள்ே”ரனத்துவங்குமபாடைலலதழலவழயஅழடைதலகவண்டப்பழனமடைலனாலஆனகுதிழரயிலதழலவன்ஏறி
வருவான். அதற்கானஉழரழயஇழசப்பாடைசலனரழதியிருப்பார.
தன்காதலன்உறுதிழயஅறிவக்குமதழலவன், “உளத்தினிகலஇருப்பவழளஇழைப்பதற்குத்துணிகயன்!
சசங்ககான்ழமநியாயத்ழதக்கூறைட்டும- அ்தத்சச்ததமிழைாள்ரனக்சகன்கறைஆகட்டும!" ரன்றுகூறுவழதப்கபாலரழதியிருக்்கறைார.
சசங்ககான்ழமநியாயத்தின்பாற்தான்நடைக்ககவண்டுமரனஅரசியலஅறைத்ழதலாவகமாகஉழரக்குமதன்ழமசயலலாமகழலஞரின்
தனித்தன்ழமழயஉணர்சசய்்கறைது.
கதாழரன்பவள்கால்தகதாறுமஇருக்்கறைாள். சங்கப்பாடைலகளின்வழஅவகளதழலவயின்மனசாட்சியாகஇருக்கக்கூடுமரன்பழதஅறிய
மட்கறைது. கழலஞரின்உழரயிலகதாழயின்பன்மகத்தன்ழமழயஅறி்ததுசகாள்ளமட்கறைது. “குக்கூரன்றைதுககாழ" ரன்றைஅள்உர
நன்மலழலயாரபாடைாக்கானஉழரயில“அ்ததஅழைகுகராஜா, கதாழசயனுமமள்ுன்ழறைப்பாதுகாப்பக்குஅழழைத்துவ்ததிரு்ததாள்!"
ரன்்கறைார. ககாழகூவுவதற்குமன்தழலவயின்தழலவளடுசசலாமதழலவழன“ரதற்காகவ்ததர?” ரன்றுககட்பாள்கதாழ. “யாரும
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பறிக்காதமலராமஉன்தழலவதழனமறுக்காமலஅவள்சபற்கறைாரரனக்களிக்கஉன்துழணழயகவண்டவ்தகதன்ே”ரன்றுபதிலளிப்பான்
தழலவன். “தாய்த்தழதவருப்பம்பன்னர- மதலலதளிரக்சகாடயாமரன்தழலவவருமபவலழலஉமழம!” ரன்றைகதாழயின்கூற்று
காதலல, மணத்திலசபண்வருப்பமரத்தழனமக்்கயமானதுரன்பதழனகாலத்துக்குமஉணரத்து்கறைது.
ுவசவாருபாடைாமகாலத்கதாடுுட்டைுழ்கஇன்றுமுழவகுழறையாதுஅழமயுமாறுஉழரழயஅழமத்துள்ளார. சங்கஇலக்்கயப்
பாடைலகள்நிழனக்குமகதாறும, கபுமகதாறும, ரழதுமகதாறுமஇன்பத்ழதஅள்ளிவழைங்கக்கூடயது. அதற்குக்கழலஞரின்உழரகமாம
வாகசரப்பதாய்உள்ளது.
நிழறை்ததஅழை்கயல, தழலவன்தழலவஊடைல, காமம, காதலபதிவுகழளநாடைகமாய்நிகழத்து்கறைதுகழலஞரின்சங்கத்தமிழ. யாப்ப,
சசால, சதாடைர, சபாருள்ரனரலலாவற்றிாமகழலஞரபதுழமழயக்ழகயாண்டுள்ளார. சூரியநமஸ்காரத்திலகூடை“ஓமே”ரன்றுசசாலல
மறுத்தவரகழலஞர. தமிழஇலக்்கயமர்பலஇழறைவணக்கமரன்பதுரலகலாருமகழடை்படப்பது. ஆனால, சங்கஇலக்்கயமத்தத
சபரிகயாருக்குவணக்கமசசாத்துமசபாருட்டுமலரமாரிசபாழவழதமட்டுகமகழலஞரசசய்துள்ளார.
சவண்பா, ஆசிரியப்பா, கலப்பா, வஞ்சிப்பா, பரிபாடைலரன்றைபலவழகப்பாவழகயாலஆனசங்கப்பாடைலகழளபதுக்கவழதநழடையில
ரவசராருவருமபரி்ததுசகாள்ளுமவண்ணமஅழம்ததுள்ளதுகழலஞரின்உழர. ுவசவாருபாடைழலயுமரடுத்துக்சகாண்டுகழத
சசாலலலமழறையிலரளியகவழதவளக்கமாகத்த்ததுள்ளார. ரளியவற்கறைாடுமரழபயுமகசரத்துரழத்துப்பயணமசசய்வசதன்பதுமிகக்
கடனம. சபருமஉழழைப்ழபக்ககாருமஇ்ததப்பணிழயகழலஞரசசய்திருப்பதுஆ்சரியத்துக்குரியதுஅலல. உழழைப்சபன்பதுஅவருக்குக்
கருமப்சாறுஅரு்ததுவதுகபாலலலவா!
யாப்ப, இலக்கணமஇவற்ழறைவடைசசாலாம, சபாருளும, உணர்சியுமமதன்ழமயானதுரன்பழதஉணர்ததுகழலஞரத்ததுள்ளஇ்தத
உழரகாலத்தாலஅழயாத்தமிழப்பணி. காலத்தாலநிழலத்தவரின்வாரத்ழதகழலழயகடைற்ககாளுமசகாண்டுசசலலஇயாமா!
பாரழவ் லகள்:
1. சங்கத்தமிழ - மத்தமிழஅறிஞரகழலஞர
2. கழலஞரம.கருணாநிதியின்பழடைப்்பலக்்கயங்கள்–சதாகுதி1
3. சங்கஇலக்்கயம–குறு்தசதாழக: பத்தகம1 (ஆர. பாரத்தசாரதிபதிப்பழர)
4. சதற்்கலரு்ததுுருசூரியன்- திராவடை் ற்றைாண்டுவழைாமலர
***
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நொள்ங்்ள: மூனறொக தமிழ்
ந. மருககசபாண்டயன்
இருபதாம் ற்றைாண்டலதமிழலக்்கயத்திலதனித்தஇலக்்கயவடவமாகஉருசவடுத்தநாடைகமானது, இன்றுபலகவறுவளர்சிநிழலகழளப்
சபற்றுள்ளது. ுவசவாருகாலகட்டைத்திாமதமிழநாடைகவளர்சிக்குப்பழடைப்பகள்்லமசசழழமயாற்றியவரகளிலசங்கரதாஸ்
ுவாமிகள், பமமலசமப்ததமதலயார, ரஸ்.ட. ு்ததரம, அறிஞரஅண்ணா, கழலஞரம. கருணாநிதி, கசா, இ்ததிராபாரத்தசாரதி, ககாமல
ுவாமிநாதன், ந. மத்துசாமி, சஜய்ததன், அஸ்வககாஷ், ஞாநி. ்பரளயன்மக்்கயமானவரகள். இத்தழககயாரின்பழடைப்பமயற்சிகளால
தமிழநாடைகமபதியபரிமாணங்கழளப்சபற்றுள்ளது. தமிழநாடைகஉல்கலகழலஞரரனப்படு்கறைம.கருணாநிதியின்பங்களிப்ப
பன்மகத்தன்ழமயுழடையது; நிகழகழலவடவலஅழத்தமானச்கப்பாதிப்பகழளஏற்படுத்தியுள்ளது.
இ்ததியநாடுவடுதழலயழடை்தத்பன்னரநாசடைங்குமகதசியஉணரவுசபாங்்கவழ்ததது. காங்்கரஸ்கட்சியின்ஆட்சியிலகதனுமபாாம
ஓடும, நாட்டலஏற்றைத்தாழவற்றைச்கநிழலஉருவாகுமரன்றுமக்கள்நம்பனார. ஆனாலகாங்்கரஸ்அரசாங்கமநாட்டலநிலவயசமதாய
கவறுபாடுகள், சாதிரீதியிலஏற்றைத்தாழவுகள்கபான்றைவற்ழறைக்கழளயப்சபரிதுமஅக்கழறைகாட்டைவலழல, ுகரஇ்ததியாரன்றைசபயரில
நாசடைங்குமபணக்காரரகள், நிலக்்கழைாரகளின்உதவயுடைன்ஆட்சிநிழலநிறுத்தப்பட்டைது. மக்களின்வாழக்ழககமமபாடுஅழடைய
ஐ்ததாண்டுதிட்டைங்கள்கபாடைப்பட்டைாாம, உணவுஉற்பத்தியிலகூடைதன்னிழறைவுஏற்படைவலழல. நடுவண்அரு, மாநிலசமாழகளின்
வளர்சிகுறித்துஅக்கழறையின்றிஇ்ததிழயத்திணித்திடைமயன்றைது. ழவதிகசநாதனஇ்ததுமதத்தின்கமலாதிக்கமகாரணமாக்சமதாயத்தில
ஆழைமாககவரன்றிஇரு்தததண்டைாழமழயுழப்பதிலகூடைகாங்்கரசாரகவனமசசாத்தவலழல. காங்்கரசாரின்ஆட்சியின்மது
பர்ததுபட்டைமக்கள்சவறுப்பழடையத்சதாடைங்்கனர.
இ்தநிழலழய்சாதகமாக்்கக்சகாண்டைதிமகவனரதமிழைகத்திலகாங்்கரஸ்பற்றிஉருவாக்கப்பட்டரு்தத்பமபம, மாழயகழளஅன்ழறைய
ஊடைகங்கழளமழழமயாகப்பயன்படுத்தி- கமழடைப்கப்ு, பழனகழத, நாடைகம, திழரப்படைம- தகரத்சதறி்ததனர. அன்றுதமிழைகத்தில
சபாங்்கயகதசியஉணரழவத்தமிழஇனஉணரவாகமாற்றுவதிலதிராவடைஇயக்கத்தினரசவற்றியழடை்ததனர. திராவடைரஇனக்சகாள்ழக,
தமிழன்சிறைப்ப, சமத்துவம, பாரப்பனியரதிரப்ப, பகுத்தறிவு, ்டைநம்பக்ழகுழப்பகபான்றைதிராவடைஇயக்கத்தாரின்சகாள்ழககள்
மக்களிடைமள்சாகப்பரவன.
இருபதாம் ற்றைாண்டலமற்பகுதியிலதமிழநாடைகமன்கனாடகளின்நாடைகங்கள்சபருமபாாமபராண, இதிகாசக்கழதகழளக்கருவாகக்
சகாண்டரு்ததன. மிக்சிறியஅளவலதான்சமதாயநாடைகங்கள்நிகழத்தப்பட்டைன. நாட்டலஆங்்ககலயஏகாதிபத்தியரதிரப்பப்
கபாராட்டைமபரவயகபாதுசமதாயநாடைகங்கள்்லமவடுதழலப்கபாராட்டைக்கருத்துகள்பரப்பப்பட்டைன. அப்சபாழதுதனிப்பட்டை
நாடைகக்குழக்கள், நாடைகநடகரகள், பாடைகரகள்்லமவடுதழலக்குஆதரவாகநாடைகங்கள்நிகழத்தப்பட்டைன. காங்்கரஸ்இயக்கத்தின்
சார்பலசபரியஅளவலநாடைகஇயக்கமநழடைசபற்றைதாகத்சதரியவலழல.
திராவடைரகழைகத்திலரு்ததகபாதுஅண்ணா, கழலஞர, பாரதிதாசன், ரம.ஆர.ராதாகபான்கறைாரகருத்தியல்பர்சாரத்திற்காகநாடைகத்ழதப்
பயன்படுத்தினர. அண்ணாவும, கழலஞருமதாங்கள்ரழதியநாடைகங்களிலநடக்கவுமசதாடைங்்கனர. அறிஞரஅண்ணாச்ததிரகமாகன்
நாடைகம்லமநாடைகஉல்கலஅடசயடுத்துழவத்தார. ்பன்னரஓரஇரவு, கவழலக்காரி, நீதிகதவன்மயக்கமகபான்றைநாடைகங்கழள
ரழதினாாம, சதாடைர்ததஅரசியலபணிகாரணமாகஅண்ணாவனாலநாடைகமயற்சியிலஈடுபடைஇயலவலழல.
இ்தநிழலயில1943 ஆமஆண்டுந்ுக்ககாப்ழபநாடைகத்தின்்லமதமிழஉலகுக்குஅறிமகமானகழலஞரின்மதலநாடைககம
காங்்கரசாரிடைமரதிரப்ழபஉண்டைாக்்கயது. நாகப்பட்டனமதிராவடைநடகரகழைகத்தினாலதமிழநாசடைங்குமந்ுக்ககாப்ழபநாடைகம
சதாடைர்ததுநடைத்தப்பட்டைது. ந்ுக்ககாப்ழபநாடைகத்திலஇடைமசபற்றிரு்ததசீரதிருத்தக்கருத்துகள், வதழவமறுமணமடவுகபான்றைன
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அன்ழறையச்கத்திலஅதிரவுகழளஏற்படுத்தின. நாடைகத்திலசீரதிருத்தக்காரனாகவருமசிவகுருகவடைத்திலநடத்தகழலஞழரப்
பது்கசரியிலகாங்்கராஸாரஅடத்துத்தாக்்கனார. இதுுருவழகயிலகழலஞரின்நாடைகத்திழனஅன்ழறையச்கமமஅரசியலஇயக்கமம
ரதிரசகாண்டைரதிரமழறையானவழளவு.

கழலஞர1949 ஆமஆண்டுரம.ஆர. ராதாவற்காகதூக்குகமழடைநாடைகமரழதித்த்ததார. அதுதிராவடைஇயக்கக்சகாள்ழககழள
வாவாகப்்பர்சாரமசசய்தது. அதழனத்சதாடைர்ததுஅவர50 களிலஐ்ததுநாடைகங்களும, 60 களில3 நாடைகங்களும, 70 களிலஇரு
நாடைகங்களுமரழதியுள்ளார. அவவப்கபாதுசிலஓரங்கநாடைகங்கள்அவராலரழதப்பட்டருப்பழதஅறியமட்கறைது. அழவதற்சமயம
்கழடைக்கவலழல.
தமிழைகத்திலரழபதுகளின்நடுவலசதாழலக்காட்சிஅறிமகமாகுமவழரநாடைககமமக்களிழடைகயமதன்ழமயானசபாழதுகபாக்கும
நிகழகழலயாகவளங்்கயது. ரண்பதுகளின்மற்பகுதியிாமதமிழைகத்திலகமழடைநாடைகமசபருமவரகவற்பப்சபற்றிரு்ததது. இத்தழகய
காலகட்டைத்திலகழலஞரநாடைகஆக்கத்திலசபரிதுமகவனமசசாத்தியுள்ளார. நாடைகம்லமமக்களிழடைகயஅரசியலகருத்ழதக்சகாண்டு
சசலவதுரளிதுரன்றைரண்ணமஅவருக்குஇரு்ததது. ரனகவதான், “நாடைகஇலக்்கயமகபாலவழர்ததுமனமாற்றைமஉண்டைாக்கக்கூடய
ஆற்றைலகவறுரதற்குமஅவவளவாகஇலழலே”ரன்றுமணிமகுடைமநாடைகமபற்றிக்கருத்துத்சதரிவக்குமகபாதுகுறிப்்பட்டுள்ளார.
சமதாயத்திலநாடைகத்தின்சசலவாக்ழகப்பற்றியகழலஞரின்கருத்தானதுஉதயசூரியன்நாடைகத்திலசவளிப்பட்டுள்ளது. அ்தநாடைகத்தில
வரும்க்ழகயா“தி.ம.கழைகமசினிமா, நாடைகமஇழவகழளசயலலாமதன்னுழடையசகாள்ழககழளஓரளவுக்குப்்பர்சாரமசசய்்கன்றை
சாதனங்களாய்வ்சிருக்குே”ரன்்கறைார. இதுுருவழகயிலநாடைகத்தில்பர்சாரமகுறித்தகழலஞரின்வாக்கு்லம.
ந்ுக்ககாப்ழப, தூக்குகமழடை, பரப்்பரமமம, உதயசூரியன், திருவாளரகதசீயம்பள்ழள, கா்கதப் ஆ்கயநாடைகங்களின்
உள்ளடைக்கத்திழனஆராயுமகபாது, தமிழநாடைகத்ழதஅரசியலகருத்தியல்பர்சாரத்திற்குமிகப்சபரியஅளவலபயன்படுத்திசவற்றி
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கண்டைவரகளிலமதன்ழமஇடைமசபறு்கன்றைாரகழலஞர. கழலஞரின்பழடைப்பாக்கத்திறைனிலநாடைகமமதிழரப்படைமமுப்பட்டைளவல
சாதழனகள்பழடைத்துள்ளன.
நாள்கதாறுமஅரசியலபணிகாரணமாகத்தமிழைகசமங்குமஅழல்ததுதிரி்ததகபாதிாம, நாடைகமரழதியகதாடு, அதிலநடத்ததும
அவருழடையநாடைகஆரவத்திழனசவளிப்படுத்து்கறைது. ஏற்கனகவகமழடைப்கப்ு, இதழகள்்லமதி.ம.கழைகத்தின்மன்னணித்
தழலவரகளிலுருவராகவளங்்கனாாம, கழலஞரநடப்பதிலசதாடைர்ததுஆரவமகாட்டயதுதற்சசயலானதுஅலல. நாடைகஆக்கமம
நடப்பமரன்பதுகழலயுள்ளமமிக்கவரகளுக்ககசாத்தியமானது. நாடைகமாடுதலரன்பதுஇழவாகக்கருதப்பட்டைசூழைலநிலவய
கவழளயில, நாடைகத்திலநடப்பழதவருப்பமாகக்சகாண்டைகழலஞரஅடப்பழடையிலகழலமனமமிக்கவர. கழலயின்வழகய
வாழக்ழகப்பரப்்பன்கமன்ழமகழளயுமஇழவுகழளயுமவசாரித்திடுமகழலஞரின்கழலஆளுழம, பன்மகத்தன்ழமயுழடையது.
“கழலஞரின்ரழத்துக்கள்காலத்ழதசவன்றுகாட்டைக்கூடயழவ, திராவடைசமதாயத்தின்கதழவயானபழடைக்கலன்களிலுன்றைாககவஅவர
நாடைகங்கழளப்பழடைத்தார. தமிழனத்தழலவரரன்றைுட்டுசமாத்தமானஅவரதுகதாற்றைப்சபாலவற்குநாடைகாசிரியரரன்றைமகமுளி
கசரக்்கறைதுே”ரன்றைநாடைகாசிரியரககாமலுவாமிநாதனின்கழலஞரபற்றியமதிப்படுஏற்பழடையகத. கழலஞரின்பழடைப்பாக்கத்திலநாடைகம
ரன்றைகழலவடவமசிறைப்்படைமவ்கக்்கறைது.
கழலஞரின்நாடைகப்்பரதிகள்மன்னிறுத்துமசமதாயமதிப்படுகள்மக்்கயமானழவ. நாடைகப்்பரதிரன்றைநிழலயிலஅழவசவளியான
காலகட்டைத்தினுக்குமஇன்ழறையச்க்சூழைாக்குமிழடையிலமரண்கழளரதிரசகாள்்கன்றைன. ுருகுறிப்்பட்டைஅரசியலகதழவஅலலது
ச்கசநருக்கடகாரணமாகரழதப்பட்டைநாடைகப்பழடைப்பானது, காலப்கபாக்்கலசபறுமிடைத்ழதமதிப்்படைகவண்டயுள்ளது. மாறிவரும
ச்க, அரசியலநிழலழமகள்அதற்ககற்றைவழகயிலபதியவழகப்பட்டைநாடைகப்பழடைப்பகழளக்ககாரு்கன்றைன. இத்தகுசூழைலல
கழலஞரின்நாடைகங்கள், ்பரதிரன்றைநிழலயிலநளனவாசகராலரவவாறுஉள்வாங்்கக்சகாள்ளப்படு்கன்றைனரன்பதுமக்்கயமானது.
மறுவாசிப்்பலநாடைகப்்பரதியானது, இன்ழறையசூழைாக்குப்சபாருத்தமானதாரன்பதுஆய்வற்குரியது. ுருகாலகட்டைத்திலமக்களின்
சபாதுப்பத்தியிலசபருமஅதிரவுகழளஏற்படுத்தியகழலஞரின்நாடைகங்களின்சமகாலத்தன்ழமழயக்கண்டைறியகவண்டயுள்ளது.
ஏசனனிலமன்னரச்கத்தழடையாகவதிக்கப்பட்டரு்ததழவதிகசமயசநறிகள்இன்றுவாவழை்ததுவட்டைன. ்டைநம்பக்ழகரதிரப்ப,
தண்டைாழமுழப்ப, பாரப்பனியரதிரப்பகபான்றைகருத்தியலகள்இன்றுமக்களிடைமபரவயுள்ளதால, அழவகுறித்தரதிரப்பப்
்பர்சாரங்கழளமதன்ழமப்படுத்துமநாடைகப்்பரதிகளுக்குசபரியஅளவலவரகவற்பஇலழல. மக்களிடைமவழப்பணரழவஏற்படுத்திடை
கவண்டரழதப்பட்டைச்க்சீரதிருத்தநாடைகப்பழடைப்பகள், அ்ததகநாக்கமநிழறைகவறியவுடைன்தானாக்சசலவாக்்கழனஇழை்தது
வடு்கன்றைன. இதனாலஅ்ததநாடைகப்பழடைப்பகழளமக்கள்பறைக்கணித்துவட்டைனரரன்றுகருதகவண்டயதிலழல. ச்கத்கதழவழய
நிழறைகவற்றுமவழகயிலபழடைக்கப்பட்டைநாடைகங்கள், ்பன்னரச்கப்பதிவுகளாகமாறிவடு்கன்றைன.
கழலஞரின்நாடைகங்கழளப்சபாருத்தவழரயிலஇன்ழறையதமிழைகஅரசியலசூழைாக்கு்சிலநாடைகங்கள்கதழவப்படு்கன்றைன. தமிழைகத்தில
கடை்ததபத்தாண்டுகளாகமதஅடப்பழடைவாதஅழமப்பகள்கவரன்றைமயன்றுவரு்கன்றைன. சிறுபான்ழமமதவாதஅடப்பழடைஇயக்கங்கள்,
சபருமபான்ழமயினரமதானபயத்தின்காரணமாகஅடைங்்கசயாடுங்்கயும, அகதகவழளயிலதவரவாதத்ழதப்பயன்படுத்தவும
மயா்கன்றைன. சபருமபான்ழமயினழருருங்்கழணத்துஅரசியலலஆதிக்கமசசாத்தமயாமஇ்ததுமதஅடப்பழடைவாதிகள், இன்று
தமிழைக்மக்களுக்குஅ்ுறுத்துமசவாலாகவளங்கு்கன்றைனர. சபாதுவாகமக்கள்மதகவறுபாடுகழளமறை்ததுுருங்்கழண்ததுவாழ்தது
சகாண்டருக்குமசூழைலலமதசவறிஊட்ட, வன்மழறைழயப்பரப்்படைமயாமமதஅடப்பழடைவாதஅழமப்பகளினாலதமிழைகத்தின்
அழமதிக்குஇழடைியறுஏற்பட்டுள்ளது. இத்தழகயமதசவறி்படத்தபாசிசஅழமப்பகழளஇனங்கண்டுுதுக்்கடுமமனநிழலழய
மக்களிழடைகயபரப்்படைநாடைகமஉள்ளிட்டைநிகழகழலகள்கதழவப்படு்கன்றைன. கழலஞரின்நாடைகங்கழளமன்மாதிரியாகக்சகாண்டு,
மதசவறி, அதிகாரம, வன்மழறைக்குரதிராகப்பதியவழகப்பட்டைநாடைகங்கழளப்பழடைத்துத்தமிழைகசமங்குமநிகழத்தகவண்டும.
அவவழகயிலநாடைகஆக்கத்திலகழலஞரஉருவாக்்கயதவரத்தன்ழமழயநளனநாடைகஆசிரியரகள்்பன்பற்றைகவண்டயுள்ளது.
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1960 களிலகழலஞரரழதியகாங்்கரஸ்ரதிரப்பநாடைகங்கள், இன்ழறையச்கமாற்றைத்தினாலமதிப்்பழைக்கவாய்ப்பண்டு. ஏசனனில
அழவகுறிப்்பட்டைச்க்சூழைலலஅன்ழறையச்கத்திலரதிரவழனயாற்றைகவண்டுசமன்றைகநாக்்கலரழதப்பட்டைழவயாகும.
அவவழகயிலதூக்குகமழடை, உதயசூரியன்கபான்றைநாடைகங்கள்சபருமவழப்பணரழவஏற்படுத்தின. இதனாலககாபமழடை்ததகாங்்கரஸ்
அரசாங்கமஅ்ததநாடைகங்கள்நடைத்துவதற்குத்தழடைவதித்தது. இன்ழறைய்சூழைலலஅழவவரலாற்றுமக்்கயத்துவமவாய்்ததசமக
ஆவணங்களாகவளங்கு்கன்றைன. கழலஞரரழதியமணிமகுடைம, ுகரமத்தம, சிலப்பதிகாரம, பரதாயணம, அனாரகல, சாக்ரதஸ், கசரன்
சசங்குட்டுவன்ஆ்கயநாடைகங்கள்இன்றுமதமிழலமக்்கயமானழவ. இன்ழறையதழலமழறையினரின்மறுவாசிப்்பாமஅழவபதிய
சபாருழளத்தருவதன்்லமதமதுஇடைத்ழதத்தக்கழவத்துக்சகாண்டுள்ளன.
சாதி, சமயரீதியிலஏற்றைத்தாழவாகஇரு்தததமிழ்சமதாயத்திலவழப்பணரழவஏற்படுத்தியதிலகழலஞரின்நாடைகங்கள்மக்்கய
பங்காற்றியுள்ளன. “சமதாயசபருமரத்ழதகயபழரகயாடஅரித்துக்சகடுத்திடுமபலாருவகழளப்- கபாலத்தனங்கழள,
ஏற்றைத்தாழவுகழளரகத்சதிகாரங்கழளத்கதாாரித்துக்காட்டுமகநாக்குடைகனதூக்குகமழடைநாடைகத்ழததட்டயிரு்தகதன்்…அது
ரதிசராலத்தபகுத்தறிவுப்்பர்சாரத்ழத- சீரதிருத்தக்கருத்துக்கழளஆளுமகாங்்கரசாலசசரித்துக்சகாள்ளமடயவலழல்…தூக்கு
கமழடைக்ககதூக்குக்கயிறுளசப்பட்டைதுே”ரன்றுகழலஞரதனதுவாழக்ழகக்குறிப்்பலகுறிப்்பட்டுள்ளார. இ்தநாடைகம1949-ல
மதன்மதலாகத்தஞ்ழசயிலஅரங்ககற்றைப்பட்டைது. அப்சபாழதுகழலஞரின்வயதுஇருபத்ழத்தது. வாலபப்பருவத்திகலகயகழலஞரின்
அரசியல, சமதாயசீரதிருத்தக்கருத்துகள்அவருக்குள்வடசவடுத்துவட்டைதன்சவளிப்பாடுதான்தூக்குகமழடைநாடைகம. ஆளும
வரக்கத்தினராலஅதுதழடைசசய்யப்பட்டைசதனில, கருத்தியலரீதியிலஅ்தநாடைகமவாவாகவளங்்கயதுரன்பழதப்பரி்ததுசகாள்ள
மட்கறைது. அழதத்சதாடைர்ததுஅவராலரழதப்பட்டைநாடைகங்கள்சமதாயவமரசனங்களாகஅழம்ததன. மகான்சபற்றைமகன், மணிமகுடைம
கபான்றைபழனயப்பட்டைவரலாற்றுநாடைகங்களிாமஅரசியல, சமதாயவமரசனத்ழதமன்னிழலப்படுத்திப்பழடைப்பதுகழலஞரின்
தனித்துவமானகபாக்காகும. ஏற்கனகவதமிழலநழடைசபற்றுவ்ததசமதாயநாடைகங்களில, சமதாய்சீரதிருத்தநாடைகமரன்றைபதிய
வழகழயஅழத்தமாகப்பழடைத்தவரகழலஞரரன்றுஉறுதியாக்சசாலலமடயும. சமதாய்சீரதிருத்தநாடைகத்ழத்சசயலூக்கமானதாக
மாற்றியழமத்துப்பாரழவயாளரிடைமசகாதிப்ழபகயற்படுத்தி, அதன்்லமநிலவுமச்கஅழமப்பக்குறித்துஅடப்பழடையான
ககள்வகழளரழப்்பவவாதிக்கத்தூண்டுவதுகழலஞரநாடைகங்களின்சிறைப்்பயலபகள்.
சமதாய்சீரதிருத்தநாடைகஆக்கத்திலசவற்றிகண்டைகழலஞர, 1953-ஆமஆண்டுரழதியபரப்்பரமமம்லமஅரசியாக்கு
மக்்கயத்துவமதரத்சதாடைங்்கனார. ்பன்னரரழதியஉதயசூரியன்(1956), கா்கதப் (1967), திருவாளரகதசீயம்பள்ழள(1967), நாகன
அறிவாளி(1971), பனிதராஜ்யம(1979) ஆ்கயனமழழமயுமஅரசியலகருத்தியல்பர்சாரநாடைகங்ககள. “கநரழமகயாடு
சமதாயத்ழதப்பற்றி்சி்ததிக்குமஓரரழத்தாளனாலஅரசியலசித்தா்ததங்கழளப்பறைக்கணிக்கமடயாதுே”ரன்றைக. ழகலாசபதியின்கருத்து
அடப்பழடையிலகநாக்குமகபாது, கழலஞரின்அரசியலநாடைகமபற்றியகநாக்கத்திழனப்பரி்ததுசகாள்ளவயாம. நாட்டுவடுதழலக்காகப்
கபாராடயகாங்்கரஸ்கட்சி, தமிழைகத்திலஆட்சிகயறியஇருபதுஆண்டுகளில, தி.ம.கழைகத்தினராலகீகழைஇறைக்கப்பட்டைது. இன்னும
கூறினால1957-ஆமஆண்டுகதரதலலபங்ககற்கதி.ம.கழைகமபத்தாண்டுகளில1967-ஆமஆண்டுதமிழைகத்தின்ஆட்சிழயக்
ழகப்பற்றியது. இத்தழகயசாதழனபரி்ததிடை, மக்கழளத்தமபக்கமஈரத்திடைதி.ம.கழைகத்தினருக்குநாடைகமம, திழரப்படைமமமக்்கயக்
கருவயாகவளங்்கன. உதயசூரியன், கா்கதப் , திருவாளரகதசீயம்பள்ழளஆ்கய்ன்றுநாடைகங்களுமதி.ம.கழைகத்தின்சகாள்ழககழளப்
்பர்சாரமசசய்யவும, காங்்கரசின்மக்கள்வகராதப்கபாக்ழகஅமபலப்படுத்திடைவுமசபரியஅளவலஉதவன. தி.ம.கழைகமஆட்சிழயக்
ழகப்பற்றிடைக்கழலஞரின்நாடைகங்கள்மக்்கயக்காரணியாகவளங்்கயுள்ளன.
கா்கதப் நாடைகத்ழதப்பற்றி07.02.67 நாளிட்டைழடைமஸ்ஆங்்கலஏட்டல'வழைாக்ககாலத்தின்சசன்ழன" ரன்றைகட்டுழரயிலசவளிவ்தத
பகுதிகள்்பன்வருமாறு: “தமிழைகஆட்சியின்ரதிரப்ப்சக்திகளிலமன்னணியிலநிற்பதுதிராவடைமன்கனற்றைக்கழைகம. அதுகதரதல
்பரசாரமசசய்யுமமழறைகயகவறைானது. மிகப்சபரியதிடைலுன்றின்்ழலயிலதிரளானமக்கள்அமர்ததுதிறை்ததசவளிஅரங்்கல
நழடைசபறுமுருநாடைகத்ழதப்பாரக்்கறைாரகள். அதழனப்பாரத்துவட்டு்சிரிக்்கறைாரகள்... இ்ததநாடைகம'கா்கதப் " திராவடைமன்கனற்றைக்
கழைகத்தழலவருருவராலரழதப்பட்டுத்தமிழைகமமழவதுமநடக்கப்படுவதாகும. கதராழடைஉடுத்தி, உழழைப்்பன்சிறைப்பப்பற்றிய
கபாலப்கப்ுக்களாலமக்கழளமயக்்கவாக்குகள்சபறைமயாமகாங்்கரஸ்காரரகளாகஇ்ததநாடைகத்தின்வலலன், நழக்ுழவப்
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பாத்திரங்கள்காட்டைப்படு்கன்றைன.” கழலஞரின்அரசியலநாடைகத்தினுக்குஅன்றுமக்களிழடைகயஇரு்ததசசலவாக்்கழனபத்திரிழக
வமரசனமசரியாகக்கணித்துள்ளது. தமிழைகமக்களின்மனதிலஅரசியலமாற்றைத்ழதஉருவாக்்கயதிலகழலஞரின்நாடைகங்கள்சபருமபங்கு
வ்கத்துள்ளன.
கழலஞரின்நாடைகங்கள், ரம.ஆர.ராதாநாடைகக்குழவனர, திருவாரரமரசசாலநாடைகமன்றைம, கதவநாடைகசழப, ரஸ்.ரஸ்.ஆர.
நாடைகக்குழகபான்றைபலகவறுநாடைகக்குழவனராலநடக்கப்பட்டுள்ளன. அழவசபாதுஅரங்குகள், திறை்ததசவளிகமழடைகள். கட்சி
மாநாடுகளிலசபரிதுமநிகழத்தப்பட்டைன. அவற்றுள்கட்சிமாநாடுகளிலஇரவாமமப்சபருமவழைாக்களின்இறுதியிாமசிலநாடைகங்கள்
நடைத்தப்பட்டைன. சிலநாடைகங்கள்கட்சிமாநாடுகளிலஅரங்ககற்றைப்பட்டைன. சிலநாடைகங்கள்கட்சிக்குநிதிதிரட்டுவதற்காகநடைத்தப்பட்டைன.
1967 க்குமன்னரபலஇடைங்களிலகதரதல்பர்சாரநிதிக்காகவும, கட்சியினருக்கானவழைக்குநிதிக்காகவுமகழலஞரின்நாடைகங்கள்
பயன்பட்டுள்ளன. கட்சியின்சபாருளிலகமமபாட்டற்காகவுமகழலஞரின்நாடைகங்கள்உதவயுள்ளனரன்பதுகவனத்திற்குரியது.
கழலஞருழடையபழடைப்பகளுள், சகாள்ழகபரப்பதலலமிகத்தவரமாககருவயாகவளங்்கயழவநாடைகங்ககளரன்றைமதிப்படுதி.ம.கழைக
வளர்சியிலகருத்தியலரீதியிலகழலஞரின்நாடைகங்களுக்கானபங்்கழன ணுக்கமாகவழரயறுக்்கறைது. கழலஞரின்பழடைப்பாக்க
ஆளுழமயிலநாடைகங்கள்ளரயத்துடைன்வளங்்கயுள்ளன. உயிகராட்டைமானஉழரயாடைலகள்்லமகழலஞரின்நாடைகங்கள்,
பாரழவயாளரகளிடைமஉணர்சிப் ரவமானபாதிப்பகழளஏற்படுத்தின. கழலஞரின்தமிழசமாழஆளுழமஅழத்தமானது;
பன்மகத்தன்ழமயுழடையது. பண்ழடையத்தமிழஇலக்்கயத்திலகதாய்்ததபலழமயுழடையவராதலால, கற்பழனஆற்றைழலவரி்ததஅளவல
பயன்படுத்தியுள்ளார; அடுக்குசமாழவசனங்கள்்லமபாரழவயாளரகழளத்வசப்படுத்துமசூட்சமத்ழதக்ழகயாண்டுள்ளார. அனாரக்கல,
கசரன்சசங்குட்டுவன், சாக்ரதஸ்கபான்றைஓரங்கநாடைகங்களிலசவளிப்படுமஅவரதுசமாழமதானஆளுழமவலழமயானது. அதிாம
சாக்ரதஸ்பற்றியஆளுழமஅழத்தமானபாதிப்பகழளப்சபாதுப்பத்தியிலஏற்படுத்தக்கூடயது. மறுவாசிப்்பாமசாக்ரதஸ்நாடைக
உழரயாடைலகள் ட்பமானககள்வகழளரழப்ப்கன்றைன.
சிலப்பதிகாரத்ழதநாடைகமாக்்கயுள்ளகழலஞரின்மயற்சி, தமிழலக்்கயவரலாற்றிலமக்்கயமானது. பண்ழடையஇலக்்கயக்கழதழய
ரடுத்துக்சகாண்டுதற்கால்சூழைாக்குமசபாரு்ததுவதாகமாற்றியழமத்து, வவாதகநாக்்கலகழலஞரரழதியுள்ளதுதமிழக்குவளம
கசரப்பதாகும.

சங்கஇலக்்கயம, பாரதிதாசன்பழடைப்பகள்கழலஞருக்குள்ஏற்படுத்தியதாக்கமானது, அவருழடையநாடைகஆக்கத்தில

சவளிப்பட்டுள்ளது. இதுஅறுபதுகளிலதமிழஇலக்்கயமமக்களிழடைகயபரவடைப்சபரிதுஉதவயது.
கழலஞரின்நழடையானதுதவரமானகருத்திழனக்கூரழமயானசசாற்கள்்லமசவளிப்படுத்து்கறைது. ரனகவஅவர, சசாற்களின்
பயன்பாடு்லமககட்பவரின்மனழத்சி்ததிக்கத்தூண்டு்கன்றைனவாகஉழரயாடைழலஅழமப்பதிலஅக்கழறைசகாண்டரு்ததார.
உழரயாடைலகளிலரண்ணற்றைஉவழமகழளப்பயன்படுத்துதல, கபா்கறைகபாக்்கலபராண, இதிகாசக்கழதகழளக்ககலசசய்தல,
்டைநம்பக்ழககழளக்்கண்டைலசசய்தல, கழதப்கபாக்்கலநழக்ுழவழய்சாதாரணமாகஇடைமசபறை்சசய்தல, ச்கப்பகடகள்கபான்றைன
கழலஞரநாடைகஆக்கத்திலசிறைப்பஅமசங்கள். வழகளுக்குழமதட்டுவதுகபாலகழலஞரின்வசனத்திலவடைசமாழ்சசாற்கள்இடைம
சபற்றுள்ளன. சிலநாடைகங்களிலசகா்ழசசமாழபயன்படுத்தியுள்ளார. பராண, இதிகாசஅலங்காரநழடை, குடுமபக்கழதகளின்வறைண்டை
நழடைஇவற்றிலஇரு்ததுகழலஞரின்நழடைமற்றிாமமாறுபட்டைது. தமிழநாடைகஆக்கத்திலரு்ததம்ததநிழலழயமாற்றியழமத்து்,
சசயலூக்கமமிக்கதாகசமாழழயமாற்றியழமத்தசபருழமகழலஞழரகயசாரும.
நாடைகத்ழதப்கபாரக்கருவயாகவும, ரதிரத்தரப்்பனரின்அரசியலகருத்துகளிலரு்ததுதப்பமககடையமாகவும, கருத்திழனப்பரப்பம
ஊதுகுழைலாகவுமபயன்படுத்தியகழலஞரரழதியநாடைகங்களின்தனித்துவம்பன்வருமாறு: 1) தமிழலஅரசியல்பரசாரநாடைகங்கழளப்
சபரியஅளவலழகயாண்டுஅதிலசவற்றியழடை்ததவர. 2) நாடைகத்தின்பயன்மழக்கமக்களுக்கானதுரன்றைசகாள்ழகயுழடையகழலஞர,
தமிழநாடைகக்கழதசசாலலல, உழரயாடைலலபதியபாணிழயவகுத்தவர. 3) சமதாய்சீரதிருத்தநாடைகங்களிலசாதழனபழடைத்தவர. 4)
தமிழல்டைநம்பக்ழகழயுழத்துப்பகுத்தறிவுகருத்திழனப்பரப்்படைநாடைகங்கழளபயன்படுத்தியவருள்மதன்ழமயானவர. 5) தமிழ,
தமிழைரபண்பாடுரனத்தமிழழைமன்னிறுத்திப்சபருழமகபு்கறைதமிழமட்பவாதத்ழதநாடைகங்களிலமன்னிழலப்படுத்தியவர. 6)
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அரசியல்பர்சாரத்திற்குநாடைகத்ழதப்பயன்படுத்தியதமிழநாடைகஆசிரியரகளிலமதன்ழமயானவர. 7) அரசியலகருத்தியல
சவளிப்பாட்டற்குத்தமிழசமாழயின்நழடையிழனளரியத்துடைன்ழகயாண்டுள்ளார.
***
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80 ்ளின பளங்்ள: இைண்ளொக இனனிங்ஸ
மரளிக்கண்ணன்
1980 களின்ஆரமபத்திலுருங்்கழண்ததமதுழரமாவட்டைத்திலஇரு்ததரங்கள்ஊரானவத்தலகுண்டலஆண்களுக்கானகலலூரிகய
்கழடையாது. திண்டுக்கல, உத்தமபாழளயமபகுதிகளிலகலலூரிஇரு்ததாாமசபருமபாலானவரகள்மதுழரக்குசசன்றுதான்படப்பாரகள்.
சபருமபாாமரலலாத்திழரப்படைங்கழளயுமமதுழரயிகலகயபாரத்துவடுவாரகள். 1982 வாக்்கலநான்சிறுவனாகஇரு்ததகபாது,
அவரகளின்வழயாககவசினிமாக்கழதகழளககட்டுக்சகாள்கவன். அப்கபாதுதான்ுருநாள்அண்ணாதிகயட்டைரிலதூக்குகமழடை
கபாட்டருக்காங்க, கபாகறைாமவரறியாரன்றைாரகள். அதுுருடூரிங்திகயட்டைர. ஊழரவட்டுுதுக்குப்பறைத்திலஇரு்ததது. மாழலக்காட்சி
மட்ததுவருமகபாகதஇருட்டவடுமரன்பதாலபலரசசலலமாட்டைாரகள். ரன்ளட்டலஅ்ததஅன்ணன்கள்அனுமதிவாங்்கரன்ழன
அழழைத்துப்கபானாரகள்.
அதுவழரநான்கண்டரு்தததிழரயரங்கசூழைாக்குமதூக்குகமழடைதிழரயிடைப்பட்டரு்தததிழரயரங்கசூழைாக்குமசபரியவத்தியாசம
இரு்ததது. சபண்கள்மிகக்குழறைவாககவஇரு்ததாரகள். இளவயதுஆண்களின்நடைமாட்டைமம, திமககட்சிக்கழறைகவட்டகட்டயவரகளின்
நடைமாட்டைமமஅதிகமாகஇரு்ததது. தழலவரவசனத்துக்காகவ்தகதாமரன்்கறைகப்கசபரவலாகககட்கமட்ததது. படைத்தின்நாயகன்
ச்ததிரகசகர. அப்கபாதுசிவப்பமலலகபான்றைபடைங்களின்்லமமக்களிழடைகயஅறிமகமா்கஇரு்ததார. தூக்குகமழடைபடைமசபரிய
சவற்றிழயப்சபறைாவட்டைாாமகட்சிக்காரரகள்இழடைகயச்ததிரகசகருக்குநலலஅறிமகத்ழதசபற்றுத்த்ததது. தூக்குகமழடைபடைமஅகத
சபயரிலானகழலஞரின்நாடைகத்ழதஅடப்பழடையாகழவத்துபடைமாக்கப்பட்டரு்ததது. அரு, அழமப்பகளுக்குரதிராககபாராடுமுருவன்
ரன்னபாடுபடுவான், இரு்ததுமரப்படஅவன்பணி்ததுகபாகாமலஇருக்்கறைான்ரனரப்படுருவரசகாள்ழகக்காகவாழைகவண்டும
ரனக்காட்சிப்படுத்தியபடைம.
பராசக்தி, மகனாகராபடைங்களின்வசனத்தாலரலகலாழரயுமகவனிக்கழவத்தகருணாநிதிமண்டுமதன்வசனத்தாலபலழரயும
திழரயரங்்கற்குகூட்டவ்ததார. தமிழசினிமாவளமபரமரன்பதுகதாநாயகழனமன்னிறுத்திகயஇருக்கும. அடுத்துஇழசஅழமப்பாளர,
இயக்குநர, நாய்க, நழக்ுழவநடகரகள்ரன்றுஇருக்கும. வசனகரத்தாழவமன்னிறுத்திமட்டுமதிழரப்படைவளமபரமசசய்தசதலலாம
நடை்தததுகருணாநிதிக்குமட்டுமதான். சமபத்திலவருத்தப்படைாவாலபரசங்கமபடைவளமபரத்திலஇயக்குநரராகஜஷின்வசனத்திலரன
வளமபரங்களிலகசரத்துஇரு்ததாரகள். ஆனாலகழலஞரவசனமரழதுமபடைங்களுக்குஅவரமட்டுகமதிழரவளமபரங்களில
மக்்கயத்துவமசபற்றிரு்ததார.
தூக்குகமழடைபடைத்ழதஅடுத்துகழலஞரவசனத்திலவ்ததுஅழனவழரயுமகவனிக்கழவத்தபடைமபாழலவனகராஜாக்கள். அ்ததப்படைம
சவளியான1986 லதான்உள்ளாட்சிகதரதலகள்நழடைசபற்று, ரதிரிலஅதிமக, காங்்கரஸ்கூட்டைணிஇரு்ததுமதிமககுறிப்்படைத்தக்க
சவற்றிழயப்சபற்றிரு்ததது. வரதாரனமழலயாளத்திலசவளியா்கசவற்றிசபற்றிரு்ததஅரசியலபடைத்ழதசத்யராஜ், ்பரப, லட்ுமி,
ஜனகராஜ்ஆ்ககயாழரழவத்துமணிவண்ணன்இயக்்கனார, 1986 தபாவளிக்குகமலஹாசனின்பன்னழகமன்னன், ரஜினிகா்ததின்
மாளரகனாடுதிழரக்குவ்ததபாழலவனகராஜாக்கள்் றுநாட்கள்ஓடயசவற்றிப்படைமானது. சமகாலஅரசியழலழவத்துரடுக்கப்பட்டை
படைம. அரசியலவாதிக்குரதிராகுருபத்திரிக்ழகஆசிரியர(சத்யராஜ்), ஓரஐஏரஸ்அதிகாரி(லட்ுமி) ஆ்ககயாரகபாராடுமகழத.
கழலஞரின்ஆரமபகாலபடைங்களிலஇருக்குமஅடுக்குசமாழ, தூயதமிழவசனங்களிலஇரு்ததுபாழலவனகராஜாக்களின்வசனம
கவறுபட்டரு்ததது. அப்கபாழதயகப்ுசமாழவழைக்்ககலகயவசனமஇரு்ததது. தூக்குகமழடைபடைத்திாமஅப்படத்தான்ரன்றைாாம
அதிலநீளமானவசனங்கள்அதிகமஇரு்ததது. ஆனாலபாழலவனகராஜாக்களிலஅ்ததக்களத்திற்குஏற்றைாரகபாலவசனமஇரு்ததது.
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பாழலவனகராஜாக்களின்சவற்றிஅடுத்தடுத்துபலபடைங்கள்கழலஞரவசனத்திலசவளிவரஉத்கவகமாகஇரு்ததது. பாசப்பறைழவகள்,
பாடைாதகதனிக்கள், நியாயத்தராு, நீதிக்குதண்டைழன, காவாக்குசகட்டகாரன்ரன. இதிலசபருமபாலானழவமழலயாளரீகமக்குகள்
தாம.

1969 லகழலஞரஆட்சிப்சபாறுப்பக்குவருமமன்னரசீரானஇழடைசவளியிலஅவரவசனமரழதியபடைங்கள்வ்ததுசகாண்டுஇரு்ததன.
ஆட்சிப்சபாறுப்பஏற்றை்பன்னரஅவரவசனமரழதியபடைம, அவரமகன்மகமத்துநடத்த்பள்ழளகயா்பள்ழள. அதன்்பன்அவரபல
ஆண்டுகள்இழடைசவளிவட்டரு்ததார. ்பன்னரதூக்குகமழடைநாடைகத்ழதபடைமாக்்கனார. ஆட்சியிலஇலலாதகபாதுபதிதாகவாக்களிக்க
வயதுக்குவருபவரகழளகவர்ததுஇழப்பதிலுணக்கமஇருக்கக்கூடைாதுரன்பதற்காககவஅவரஆட்சிப்சபாறுப்்பலஇலலாதகபாது
சதாடைர்சியாய்த்திழரப்படைங்களுக்குவசனமரழதிஅடுத்ததழலமழறையிடைமதன்ழனஅறிமகப்படுத்திக்சகாண்டைதுகபாலகவரனக்குத்
கதான்றும.
1972 லதிமகவலஇரு்ததுரமஜியார்பரி்ததுசசன்றுஅதிமகழவஆரம்பத்த்பன்னர்ன்கறைகட்சிகள்தான்வாக்குசதவ்கதமவாவாக
இரு்ததகட்சிகள். திமக, அதிமக, காங்்கரஸ். இதிலகாங்்கரஸ்கட்சிஇழளஞரகழளஇழப்பதில்பன்தங்்கஇரு்ததது. திமக
சதாடைங்கப்பட்டைதிலஇரு்தகதகாங்்கரஸாகக்குகதய்்பழறைதான். ஆனாலஅதிமகவற்குஇழளஞரகள்கசர்ததுசகாண்கடைஇரு்ததனர. அதற்கு
ரமஜியாரின்கவர்ததிழக்குமதன்ழமயும, ்பன்னரசதாடைர்ததுஆட்சியிலஇரு்தததுமகாரணமாகஇரு்ததது. ஆனாலதிமகவற்குஅதன்
சகாள்ழகககளபதுவாக்காளரகழளகவர்ததிழக்குமசக்தியாகஇரு்ததது.
அதன்சகாள்ழககழளசதாடைர்சியாகமக்களிடைமசகாண்டுகபாய்கசரக்ககவண்டயகட்டைாயமதிமகவற்குஇரு்ததது. ரமஜியாரதனக்கு
வ்ததகூட்டைமகுழறையத்சதாடைங்்கயழதப்பாரத்துசஜயலதாழவகட்சிக்குஅழழைத்துவ்ததார. கழலஞகராஅடுத்ததழலமழறைஆட்கழள
வசீகரிக்கதன்ரழத்துக்கழளகயநம்பனார. 80 களிலகழலஞரரழதியபடைங்கழளஅப்படத்தான்பாரக்கமட்கறைது.

93

பாசப்பறைழவகள், பாடைாதகதினக்கள்ஆ்கயபடைங்கள்அரசியலசாரபஇலலாதகுடுமபகழதயமசமஉள்ளபடைங்கள். இரண்டற்கும
சபண்கள்கூட்டைமஅதிகமாகவ்ததது. படைத்தின்துவக்கத்திலபடைத்ழதப்பற்றியகழலஞரின்சிறுஉழருளிபரப்பாகும. அமமாக்ககளாடு
வருமசிறுவர, சிறுமியரயாரஇவர? ரன்றுககட்டுத்சதரி்ததுசகாள்வாரகள். நியாயத்தராு, நீதிக்குதண்டைழனஇரண்டுபடைங்களும
கபாராட்டைஅரசியலசாரபள்ளதிழரப்படைங்கள். கழலஞர்ன்றைாமமழறையாக1989 லஆட்சிப்சபாறுப்பஏற்றை்பன்னரவசனமரழதிய
படைமகாவாக்குசகட்டக்காரன். ்பரப–நிகராவாஇழண. இ்ததப்படைத்திாமசமகாலகப்ுசமாழயிலவசன்ங்கள்இரு்ததாாம, ுரு
சரித்திரநாடைகத்ழதகழலஞரஇதிலரழதியிருப்பார.
1985 க்குப்்பன், சிவாஜிககணசன்மழகநரஹகராவாகநடப்பதிலஇரு்ததுசற்றுுதுங்்கயிரு்ததார. அப்கபாதுஅவருக்குநலல
குணசித்திரகவடைங்கள்சகாடுக்கபலஇயக்குநரகள்தயங்்கனாரகள். இவழரரப்படகவழலவாங்குவதுரன. அகதகபால2000 க்குப்
்பன்னரவ்ததஇயக்குநரகளுக்குஇழளயராஜாவடைமகவழலவாங்குவதிலதயக்கமஇரு்ததது. கழலஞர20 வயதிகலகயவசனகரத்தாவாக
ஆளுழமயாகஇரு்ததவர. அதன்்பன்மதலஅழம்சரவழரசசன்றைவர. அவரிடைமரப்படஅணுகுவதுரனஅடுத்ததழலமழறை
இயக்குநரகளுக்குுருஇயலபானதயக்கமஇரு்ததுசகாண்கடையிரு்ததது. கமாமரமஜியாரஆட்சியிலஇரு்ததகாலத்திலகழலயுல்கனரில
சிலகரகழலஞழரஅணு்கனர. அ்ததஅளவுக்குரமஜியாரின்சரவாதிகாரத்தன்ழமமதுதிழரத்துழறையினருக்குபயம. இதுகபான்றை
காரணங்களாலகழலஞரவசனமரழதுவதிலுருஇழடைசவளிஇரு்ததுசகாண்கடைஇரு்ததது.
கமாமகழலஞரின்வசனத்துக்கானகதழவயுமஅ்தததிழரக்கழதயிலஇருக்ககவண்டும. அப்படஇரு்ததாலதான்ரழதியவருக்குப்
சபருழம. அதுகபான்றைவாவானகழத, திழரக்கழதகள்கழலஞரிடைமவ்ததுகசரவலழல. கழலஞரரழதுமவசனங்கழளதவறிலலாமல
உ்சரிக்கக்கூடயநடகரகளும80 களிலகுழறைகவ. நிகராவாவற்குஅவரதுஅக்காராதிகாதான்காவாக்குசகட்டக்காரனிலகுரல
சகாடுத்தார. சிவாஜிககணசன், ரஸ்ரஸ்ராகஜ்ததிரன்கபாலகழலஞரின்வசனத்ழதவாவாககபசக்கூடயவசீகரமானகதாநாயகரகள்
குழறை்ததுசகாண்கடைவ்ததாரகள்தமிழதிழரயுல்கல.
இப்படத்தான்அழம்தததுதிழரப்படைங்களிலகழலஞரின்இரண்டைாமஇன்னிங்ஸ். அத்தழனபணிகளுக்குஇழடையிாம, சூழைலகள்மாறியும
சதாடைர்ததுபங்களித்துக்சகாண்டரு்ததகதசாதழனதான். ஆனாலகழலஞரின்ஆற்றைழலபயன்படுத்தக்கூடயஇயக்குநரகள்குழறைவாககவ
அவழரஅணு்கனர. இலலாவட்டைால்பற்காலத்திாமகழலஞரின்வசனமுருசபஞ்்மாரக்காகமற்றைவரகளுக்குஇரு்ததிருக்கும.
***
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பத்திரிடகரர்யொுர்: ்ரரலைஞர் விரகபிய அரரளயொுக
சஜ. ராம்க
“சவள்ழளசட்ழடை, சவள்ழளகவஷ்ட. நடுவ்கடுரடுத்துசீவஇருப்பார. பத்துஅணாதான்ச்ததா. ழகயாலரழதியபத்திரிழகழய
கநரகலகயசகாண்டுவ்ததுசகாடுப்பார. அ்ததப்பத்திரிழகக்குரங்கஅப்பாவுமச்ததாதாராகஇரு்ததாரே”ரன்றுநிழனவுகூர்ததாரஅ்ததப்
சபரியவர. திருத்துழறைப் ண்டழயஅடுத்தகளப்பாலரன்னும்கராமத்ழதகசர்ததவர. க்சனம, நீரமழள, சசருகளத்தூர,
சபருகவாழ்ததான், சநமகமல, இருள்நீக்்கரனர்ததஊருக்குமகருணாநிதிநடை்ததுதான்ச்ததாகசரத்திருக்்கறைார. திருக்குவழளழய
ுற்றியுள்ளழவ, காவரியின்கழடைமழடைபகுதிழய்கசர்தத்கராமங்கள். ்பன்தங்்கயபகுதிகள். சபருமபாலனஇடைங்களிலஇன்றுமசாழல
வசதிஇலழல. 70 ஆண்டுகளுக்குமன்னரரப்படஇரு்ததிருக்குமரன்பழதகற்பழனசசய்துசகாள்ளலாம.
மாணவகநசன், கருணாநிதிரன்னும13 வயதுஇழளஞனின்மதலகுழை்தழத. ழகசயழத்துப்பத்திரிக்ழககள்நடைத்துவதுரன்பது, தபால
தழலகசகரிப்பதுகபான்றைபரவலானசபாழதுகபாக்காகஇரு்ததகாலகட்டைமரன்றைாாம, திருக்குவழளகபான்றை்பன்தங்்கய
பகுதிகளிலரு்ததுுரு்பற்படுத்தப்பட்டைவகுப்ழப்கசர்ததஇழளஞனாலஇதுசாத்தியப்படுத்தப்பட்டைது. வவசாயம, வறுழமதவரகவறு
ரதுவுமசதரியாதகழடைமழடைவவசாயிகள்மத்தியிலவாசிப்பபழைக்கத்ழதஉண்டைாக்கமடயும, அரசியலவழப்பணரவுஏற்படுததமடயும
ரன்றுஅ்ததஇழளஞன்நம்பயதுமட்டுமலலாமல, பலஆண்டுகள்அழதகநாக்்க, தவரமாகஉழழைத்ததுமநமழமஆ்சரியப்படுத்தும
வவயம.
ஏன்மாணவகநசன்? கருணாநிதிஅழததிட்டைமிட்டுஉருவாக்்கயதாகசசாலலவடைமடயாது. கருணநிதியின்கபாரக்குணமம, ்படவாத
குணமமதான்அவரதுரழத்துப்பணிக்கு்பள்ழளயாருழஇட்டைழவ. தன்னுழடையரதிரப்ழப, அழத்த்ததிரு்ததமாகபதிவுசசய்யகவண்டும
ரன்்கறைஉ்தததுதகலஅதற்குகாரணமாகஇரு்ததிருக்கும. அதுதான்திருவாரரககாயிாக்குஆன்மக்சசாற்சபாழவுக்குவ்ததிரு்தத
்கருபான்ததவாரியழரரதிரக்கழவத்தது. அவரதுபக்தரகள்கூட்டைத்துக்குநடுகவபகு்தது, கடைவுள்மறுப்ழபவலயுறுத்திதுண்டு்பருரத்ழத
வநிகயா்கக்கழவத்தது. தன்னுழடையரதிரப்ழபமாணவகநசன்்லமவாவாகபதிவுசசய்வதுதான்அவரதுகநாக்கமாக
இரு்ததிருக்ககவண்டும.
வடைபாதிமங்கலபள்ளிப்படப்பக்கு்பன்னரதிருவாரரவ்ததகபாதும, அவகரகநரடயாகபள்ளிகசரக்ழகக்குவண்ணப்்பத்தார.
கபாரக்குணமம, யாழரயுமசார்ததிராததன்ழமயுமதான்அவழரஇயக்்கயிருக்்கறைது. தழலழமஆசிரியர, கஸ்தூரிஐயங்காரமறுத்தகபாது,
பள்ளியிலஇடைமதராவட்டைாலகமலாலயக்குளத்திலவழ்ததுவடுகவன்ரன்றுமிரட்டத்தான்இடைத்ழதசபற்றைார. ரத்தழனகயாபள்ளிகள்
இருக்குமகபாது, இ்ததப்பள்ளியிலதான்இப்படத்தான்படப்கபன்ரன்றுவாழக்ழகழயஅவகரகதர்தசதடுத்தார.
அத்தழகய்படவாதகுணமதான், பள்ளியிலபடக்குமகபாகதஅவருக்குஅரசியலஆரவத்ழததூண்டவட்டைது. இ்ததிவகுப்பகழள
பறைக்கணித்து, இ்ததிக்குரதிராகளதிகளிலசகாட்படத்துஊரவலமசசலவதும, இ்ததிவகுப்பகள்கவண்டைாமதழலழமஆசிரியரிடைம
ககாரிக்ழகமனுஅளிப்பதுமஅன்ழறையஅரசியலசூழைலாலவழள்ததழவதான். இழளழமப்பலயாகஅவரசசய்தழவதான். ஆனால,
அவருக்குள்இரு்ததரழத்தாளன்ரன்னுமமகமதான்அவழரமற்றைவரகளிடைமிரு்ததுதனித்துக்காட்டயது.
அன்றைாடைஅரசியலகுறித்துஅவரரழதியதுண்டு்பருரங்ககள, அவழரமாணவசமகமளனத்திலகசரத்தன. தவரஅரசியலலஆரவமள்ள
மாணவரகளின்கூட்டைழமப்பஅது. ுத்தசி்ததழனயுள்ளவரகள்ுன்றைாகஅணிதிரண்டைதாலகருணாநிதியுமஉற்சாகமாகசசயலபட்டைார.
மாணவசமகமளனத்தின்நிகழ்சிநிரல, தரமானங்கழளஅவரதான்ரழத்துவடவலசகாணர்ததார. காங்்கரஸ்தழலழமயிலானஇ்ததிய
ுத்ததிரப்கபாராட்டைத்திற்குரதிரநிழலயிலஇரு்ததமாணவசமகமளனநடைவடக்ழககள், சமலலசமலலகதசியவாதம, கமியனிஸத்ழத
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கநாக்்கசசன்றைகபாதுஅதிலரு்ததுவல்க, தமிழநாடுமாணவரமன்றைமரன்னுமஅழமப்ழபயுமகருணாநிதிகயமன்நின்றுஆரம்பத்தார.
தனித்தகுரல, உரத்தகுரல!
திராவடைர, தமிழைரககாவசமலலாமஅப்கபாதுசிறுபான்ழமகுரலாகுலத்தகாலம. கதசியஅழமப்பகள்சாரபாகஏராளமான
சிறுபத்திரிக்ழககள், நாகளடுகள்வ்ததுசகாண்டரு்ததகபாது, அவரகளுக்குகபாட்டயாகமாணவகநசன்ரன்னுமழகசயழத்துப்்பரதிழய
ஆரம்பத்தார. மாணவகநசன்ரன்னுமசபயழரகதர்தசதடுத்ததிலஆ்சரயமிலழல. தமிழைரகநசன்ரனுமமாதப்பத்திரிக்ழகசவளியா்கக்
சகாண்டரு்ததது. கநசன்ரன்னுமசசால, தமிழநாட்ழடைக்கடை்ததுதமிழைரகள்வாழமசதற்காசியபகுதிகளிாம்பரபலமானதுதான். 1924
மதலதமிழகநசன்ரனுமசசய்தித்தாள்மகலசியாவாம்பரபலமாகஇரு்ததது. அ்ததசசய்தித்தாளிலஅரசியல, சினிமா, வழளயாட்டுரன
சகலமமஉண்டு. அதுகபான்றைசதாருசசய்தித்தாளாகஉருசவடுக்ககவண்டுமரன்்கறைவருப்பத்திலஅப்படசயாருசபயழரகதரவு
சசய்திருக்கலாம.

மாணவகநசன், தமிழநாடுமாணவரமன்றைத்திற்காகஆரம்பக்கப்பட்டைாாம, அதுகழலஞரின்ுன்கமன்கவா. ுவசவாருவரிழயயும
அவகரகதர்தசதடுத்துரழதினார. அவகரககல்சித்திரங்கள்வழர்ததார.
கசலத்திலரு்ததுஅப்கபாதுசவளியா்கக்சகாண்டரு்ததசபரியாரின்குடயருபத்திரிக்ழகயிலகாஞ்சிபரத்திலரு்ததுஅண்ணாதுழர
சதாடைர்ததுரழதிக்சகாண்டரு்ததார. குடயருவலதானுமரழத, கருணாநிதிஆழசப்பப்ட்டைார. அதற்கானமயற்சிகழளரடுத்தகபாது,
அண்ணாதுழரதடுத்து, படப்பதான்மக்்கயமரன்றுஅறிவுழரசசய்ததால்பன்வாங்ககவண்டயிரு்ததது. குடயருவலரழதுவதுரன்னும
லட்சியத்ழதநிழறைகவற்றுவதற்காகமாணவகநசனிலரழதி, பயிற்சிரடுததுக்சகாண்டருக்கலாம.
40 ரபாய்சமபளமதரு்ககறைன், கசலத்திற்குவ்ததுதங்்க, குடயருபத்திரிக்ழகசமப்ததமானகவழலகழளபாரத்துக்சகாள்ரன்றுசபரியார
அழழைத்ததும, ரழதயுமகயாசிக்காமலகசலத்திற்கு்களம்பயதற்குகாரணம, குடயருரன்னுமபத்திரிக்ழகயின்மதுஅவருககுஇரு்தத
கவர்சிதான். சமபளமதருவதாகசபரியாரசசாலவார, ஆனாலதரகவமாட்டைாரரன்றுரலகலாருமசசான்னாரகள். அதுதான்நடை்ததது.
உணவு, தங்குமிடைமசசலவுரன்சறைலலாம20 ரபாழய்படத்துக்சகாண்டுரஞ்சிய20 ரபாழயமட்டுமதருவதாகசபரியார
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ுப்பக்சகாண்டைார. அ்தத20 ரபாழயசபறுவதற்குமஏகப்பட்டைஅழல்சல. ரழத்துப்பணிகயகவண்டைாமரன்றுமடவுசசய்யுமளவுக்கு
ஏகப்பட்டைஅழலக்கழப்பகள், மனவருததங்கள்.
இழசகவளாளரகுடுமபத்ழத்கசர்ததுருவர, ரழத்துப்பணிழயத்கதர்தசதடுத்தகதஆ்சரயமானவவயம. கருணாநிதியின்குடுமப
்பன்னணி, அவழருருஇழசக்கழலஞராககவஉருவாக்்கயிருககும. அழதயுமமறிரழதுவதுரன்றுஅவரமடசவடுத்தகதமிகப்சபரிய
மாற்றைத்திற்கானசதாடைக்கம. ஏராளமானநாதஸ்வர, தவலவத்வான்கழளஉல்கற்குத்தததுதஞ்ழசமண். கருணாநிதியின்குடுமபமம,
இழசகயாடு்பன்னிப்்பழண்ததகுடுமபமதான். நாதஸ்வரசக்கரவரத்திட.ரன். ராஜரத்தினம்பள்ழள, இழசகவளாளரகளுக்குதனிசயாரு
சகௌரவத்ழதசபற்றுத்த்ததவர. இவருக்குஇழசயிலஏராளமானகுருக்கள்உண்டு. திருவாடுதுழறைமாரக்ககண்டை்பள்ழள, கீரினர
மத்துப்்பள்ழளரனபட்டயலலதிருக்குவழளமத்துகவலருமஉண்டு. மத்துகவலர, கருணாநிதியின்த்தழதயார!
கருணாநிதிக்குமஏராளமானகுருக்கள்உண்டு. குடயருபத்திரிக்ழகயிலஅண்ணாதுழரரழதியரழத்துக்கள்அவழரகவர்ததனரன்றைாாம
அவரதுமதலஆதரசநாயகன்அண்ணாதுழரஅலல. பட்டுக்ககாட்ழடைஅழை்கரிசாமிதான். தஞ்ழசவட்டைாரத்திலநடைத்தப்பட்டை
ுயமரியாழதக்கூட்டைங்களிலபட்டுக்ககாட்ழடைஅழை்கரிதான்மன்னிழலப்படுததப்பட்டைார. ரதுழககமாழனகழளகதமபமாககட்ட,
அடுக்குசமாழயிலஉணர்சிகரமாககபசியஅழை்கரிசாமியின்கப்ு, கருணாநிதிழயகவர்தததது. சநடுஞசசழயன், அன்பழைகன்ரன
தஞ்ழசமாவட்டைத்ழத்கசர்ததஅழனத்துதிராவடைஇயக்கதழலவரகழளயுமதன்னுழடையகமழடைப்கப்சாலவசப்படுத்தியவர
பட்டுக்ககாட்ழடைஅழை்கரி. அ்ததவழகயிலகருணாநிதிமதலலகப்சாளராகத்தான்ஆ்கயிருக்ககவண்டும.
கப்சாளராவதற்குமதற்படரழத்தாளராவதுரன்பழதகருணாநிதிபரி்ததுழவத்திரு்ததார. அடுக்குசமாழநழடைக்குஅடப்பழடையான
வவயம, ரழத்துதான். ரழதிபழை்கவட்டைால, அழதகமழடையிலகப்சாகநிகழத்திக்காட்டுவதுுலபம. சிலழர்சிலகாலமஏமாற்றைலாம;
பலழரப்பலகாலமஏமாற்றைமடயாது- இழதரழதிழவத்துவட்டுகபுவதுுலபம. அதுதான்அன்ழறையகாலகட்டைத்தின்கதழவயாக
இரு்ததது. ரழதயுமமதலலரழதுவதுரன்றுமடசவடுததுமன்நகர்ததாரகருணாநிதி. அதுகப்சாகஇருநதாாம, நாடைகமாக
இருநதாாமசரி. மதலலஉட்கார்ததுரழதிழவத்துவடுவது.
கருணாநிதியின்ஜீவாதாரகதழவழயநிழறைகவற்றியதுஅவரதுரழத்துதான். குடயருபத்திரிழக்லமாகவருமானமவராதகநரத்தில,
கவறுவாய்ப்பகழளகதடைஆரம்பத்தார. கசலத்ழதழமயமாகக்சகாண்டுசசயலபட்டைபடைநிறுவனங்களின்படைங்களுக்குவசனமரழதும
வாய்ப்பவ்ததது. ககாழவசிங்காநலலூரிலபத்துரபாய்வாடைழகக்குுருளடு்படத்து, ஊரிலரு்ததுமழனவழயயுமஅழழைத்துவ்தது,
சினிமாவாழக்ழகழயநம்பக்ழககயாடுஆரம்பத்தார. அ்பமன்ியரனுமபராணப்படைமரன்றைாாமபதுழமயானவசனங்கழளரழதும
வாய்ப்ப. ஆனால, படைழடைட்டலலஅவரசபயரஇடைமசபறைவலழல.
அடுக்குசமாழகப்ுக்குரழத்துமக்்கயமரன்பழதபரி்ததுசகாண்டைழதப்கபால, திழரப்படைவசனத்திற்குதிழரக்கழதமக்்கயம
ரன்பழதயுமபரி்ததுசகாண்டைார. வசனமரழதுவழததற்காலகமாகுதுக்்கழவத்துவட்டு, திழரக்கழதயிலகவனமசசாத்தினார.
‘ககா’சவனக்கதறுமச்ததிரமதி, துடத்துத்துவளுமதுயிாரியப்படுமதிசரௌபதிரனஅவரதுவாரத்ழதஜாலங்ககளகாட்சிகளாகவரி்ததன.
திழரக்கழதமற்றுமவசனகரத்தாரன்னுமஅழடையாளமஅவருக்குசபரிதுமழகசகாடுத்தது.
மாடைரன்திகயட்டைரஸ்ட.ஆரு்ததரகமவரும்ப, மன்வ்ததுகருணாநிதியின்ம்ததிரிகுமாரிநாடைகத்ழததிழரப்படைமாக்கமன்வ்ததார.
திருவாரரிலஇரு்ததகருணாநிதிழயமழறைப்படஅழழைததுகபசினார. திழரக்கழதவசனமஅழனத்துமகருணாநிதிகய
அழமத்துக்சகாடுத்தார. இயக்்கயதுரலலஸ்ஆரடைங்கன். நடகர, நடழக, இயக்குநருக்குஇழணயாகதிழரக்கழதவசனகரத்தாரன்னும
சதாழல ட்பப்பணிழயபலருமதிரும்பப்பாரக்கழவத்தார. வசனகரத்தாவாககதாற்றைகருணாநிதி, மண்டுமமயன்றுதிழரக்கழத
வசனகரத்தாவாகசஜயித்துக்காட்டனார. வசனநழடையிலகருணாநிதிசகாண்டுவ்ததமாற்றைங்ககள, இன்றுபன்்டையலாக்ரன்று
்பரபலமழடை்ததிருக்்கன்றைன.
“நான்ரட்டைாதபழைமே”“நான்சவட்டுமகத்திே”
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“ழவரக்கத்தியாகஇருக்கலாமவயிற்றிலகுத்திக்சகாள்ளமடயாதுே”
“நன்றிசகட்டைநரிக்குட்டநீ்சலசதரியாதமன்குட்டே”
வளவளசவன்றுவாரத்ழதகளிலவரணிக்காமல, சசாலலவ்ததழத, கூராகசசாலலயவதத்திலவத்தியாசம. வாரத்ழதஜாலசமன்றைாாம
அதிலுருஉட்சபாருள். அதுகவகாட்சிழயநகரத்தியது. தமிழசினிமாகாட்சியழமப்்பலுருசபருமமாற்றைத்ழத, தனிசயாருஆளாகக்
சகாண்டுவ்ததவரகருணாநிதி.
கழத, வசவுகருணாநிதிரன்று்கண்டைலடக்கப்பட்டைார. கருணாநிதியின்வசனம, அரசியலமட்டுகமகபசியதுரன்னுமபரிதலபரவலாக
இருக்கறைது. ஆனால, அரசியழலத்தாண்டயுமரழதியிருக்்கறைார. கருணாநிதியின்ுகரமத்தம, ுருகாதலநாடைகம. ஆனால, அதிாம
அரசியலஉண்டு. பராணமமஉண்டு. வ்பஷீணன்பாத்திரமதான்வலலன். அரசியலவசனங்களுமஉண்டு. கண்டைதுமகாதலுழகரன்னும
தழலப்்பலகருணாநிதிரழதியதுகாதலநாடைகமஅலல; நழக்ுழவநாடைகம. அதிாமஅரசியலஉண்டு. சீதாழவதிசரௌபதியாக்்க,
பராணங்கழள்கண்டைலஅடத்திருக்்கறைார. ராமாயணத்ழத்கண்டைலடத்து, 30 ஆண்டுகளிலஏராளநாடைகங்கள்ஆக்்கயவரகழலஞர
ுருவராகத்தான்இருப்பார. 1978 லகூடைபரதாயணமரன்றைசபயரிலராமாயணத்ழதககலசசய்துுருநாடைகத்ழதஅரங்ககற்றியிருக்்கறைார.
தமிழைகத்தின்வரலாற்றுநாயகரகழளபாமரரகளுக்குசகாண்டுகசரத்தவரகழலஞரரன்னுமரஜினியின்கருத்துமக்்கயமானது. தமிழ
சினிமாவாம, ஊடைகத்துழறையிாமபராணங்களும, பராணநாயகரகளுகமஅன்றும, ரன்றுமமன்னிழலப்படுததப்பட்டைாரகள். பாயுமபல
பண்டைாரகவன்னியன்ரன்சறைலலாமதழலப்்பட்டு, பாழளயக்காரரகளின்வாழக்ழகழயபதிவுசசய்தவரகருணாநிதி. அவரதுஅரசியாககு
அதுகதழவயாகஇரு்தததுரன்றுசசாலலப்பட்டைாாம, கவறுயாருமசசய்யாதசூழைலலமக்்கயமானதா்கறைது. தன்னுழடைய
குடுமபத்திலரு்ததுசவளிவருமகுங்குமமஇதழலசதாடைர்ததுரழதினார.
தினமமஇப்படசமாழழயக்ழகயாண்டைதமிழப்பழடைப்பாளிதமிழைகஅரசியலலகவறுயாருமஇலழலரன்பாரஅகசாகமித்திரன்.
தினமமரழதுவதுரன்பதுசாமானியரகளுக்குசாத்தியப்படைாதவவயம. அதுவுமுருசபருமஅரசியலஇய்ககத்தின்தழலவராக50
ஆண்டுகள்சதாடைர்ததுபணியாற்றியவர. தன்னுழடையதள்ளாதவயதிாமதினமமதன்னுழடையதழலப்்பள்ழளயானமரசசாலக்காக
ரழதினார. ரழத்ழதயும, கப்ழசயுமுருங்ககஅழமத்துக்சகாண்டைசவற்றிகரமானஅரசியலவாதிரவருமிலழல.
கருணாநிதிஏன்ரழத்ழதகதர்ததடுத்தாரரன்பதுதான்ரனக்குள்நீண்டைகாலமாகஇரு்ததககள்வ. இழசகவளாளரகள்குடுமபத்கதாடு
பழை்கய்பன்னரதான்காரணமசமலல்படபடைஆரம்பத்தது. தன்னுழடையகுடுமபத்தின்இழசப்்பன்னணி, வாழக்ழக்சூழைலலரு்தது
மற்றிாமவல்கயிரு்தது, தன்ழனவத்தியாசப்படுத்திக்சகாள்ளகவண்டுமரன்்கறைமழனப்பதான்அவழர
ரழத்தாளராக்்கயிருக்ககவண்டும.
குடயருபத்திரிழகஅாவலகப்பணி, கழதவசனகரத்தாபணிகளின்்லமாககபாதுமானவருமானமஇலலாவட்டைாாம, மரசசால
பத்திரிக்ழகழயசதாடைர்ததுநடைத்தியதற்குதன்னுழடையரழத்தாளரஅழடையாளமசதாழல்ததுவடைக்கூடைாதுரன்்கறைரண்ணமதான்காரணமாக
இரு்ததிருக்ககவண்டும. ஐ்ததுமழறைமதலவராகஇரு்தது, ஐமபதுஆண்டுகள்ுருசபருமஇயக்கத்தின்தழலவராகஇரு்ததாாம,
கருணாநிதிரன்னுமரழத்தாளரகழடைசிவழரஉயிரப்கபாடுஇரு்ததார. ரத்தழனகயாபட்டைங்களும, பதவகளும, பகழமகதடவ்ததாாம,
கழடைசிவழரஅவரரழத்தாளரதான். கலலழறையிலஅவகராடுபழதக்கப்பட்டைகபனாவும, மரசசாலயுமஅழதத்தான்ுட்டக்காட்டு்கன்றைன.
***
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பொயுகபுல பண்ளொை் வனனியன: வீைமீக த.வைொ்மீக
யமனா
பாயுமபலபண்டைாரகவன்னியன்ரன்றுநாவலன்சபயரஇரு்தததுமநான்மதலலஇதுவடைதமிழைகமாவட்டைத்தின்்பரதான, மிகவும
்பற்படுத்தப்பட்டை, ஆதிக்கசாதியின்மற்காலளரன்ுருவனின்வரலாற்ழறைுட்டரழதப்பட்டைநாவலரன்கறைரண்ணிஇரு்தகதன். அதற்குக்
காரணமஇலலாமலஇலழல. கழலஞரின்்பறைவரலாற்றுப்பதினங்களானசபான்னர- சங்கரமற்றுமசதன்பாண்ட்சங்கமஆ்கயனவடை
கமற்குத்தமிழைகமமற்றுமசதன்தமிழைகத்தின்்பற்படுத்தப்பட்டைஆதிக்கசாதிகளின்ளரரகழளஅடப்பழடையாகக்சகாண்டு
பழனயப்பட்டைழவ. அதனாலஇயலபாககவஅப்படசயாருபரிதலவ்ததுவட்டைது. அதனாகலகயஇழதவாசிக்குமஆரவமவராமல
இரு்ததது. இப்கபாதுமரன்கபாலகவரண்ணிக்சகாண்டருக்குமஏராளமவாசகரகள்இங்ககஇருப்பாரகள்ரன்பதிலரனக்குஐயமிலழல.
ஆனாலஉண்ழமயிலதமிழஈழைமண்ழணஅடப்பழடையாகக்சகாண்டைநாவல. இலங்ழகயிலவன்னிரன்றை்பரகதசமஉண்டு(இன்ழறைய
மன்னார, மலழலத்தவு, வவுனியா, ்களிசநா்சிமாவட்டைங்கழளஉள்ளடைக்்கயவடைஇலங்ழகப்பகுதி). அவவடைத்ழத்கசர்ததவரகழள
வன்னியன்ரன்றுஅழழைக்்கறைாரகள். அங்ககமலழலத்தவுரன்றைகுறுநிலத்ழதஆண்டைவன்தான்பண்டைாரகவன்னியன். அவனது
இயற்சபயரகுலகசகரமழவரமத்து. 18 ம் ற்றைாண்டன்இறுதியிலஇங்கககட்டைசபாமமன்சவள்ழளயழரரதிரத்துக்சகாண்டைஅகத
காலகட்டைத்திலஅங்ககபண்டைாரகவன்னியன்சவள்ழளயழரரதிரக்்கறைான். அ்ததக்காலகட்டைத்ழதுட்டத்தான்இ்ததஅபாரமானவரலாற்று
நளனமகட்டைழமக்கப்பட்டருக்்கறைது.
கழலஞரசமாத்தம4 வரலாற்றுநாவலகழளரழதிஇருக்்கறைார: கராமாபரிப்பாண்டயன், சதன்பாண்ட்சிங்கம, சபான்னரசங்கரமற்றும
பாயுமபலபண்டைாரகவன்னியன். ரலலாகம்பரமமாண்டைமானழவ. அழனத்துகமரண்பதுகளின்்பற்பகுதியிலரழதப்பட்டைழவ.
பாயுமபலபண்டைாரகவன்னியன்் ல1991 லசவளியா்கஇருக்்கறைது. அதுகவஅவரதுகழடைசிவரலாற்றுநாவல(கழடைசிநாவலாகவும
இருக்கலாம).
“வண்டைாாமசசாலழலமிஞ்ும/ ளரத்தான்தமிிழழைத்தான்/ துண்டைாடப்கபாட்டைசவள்ழளத்/ துழரமாரகள்தழலயுமஉண்கடை!” ரன
மடயுமரழ்சிக்கவஞரகாசிஆன்ததன்கவழதயுடைன்நாவலசதாடைங்கு்கறைது!
் ாக்குகபராசிரியரக. அன்பழைகன்ரழதியஅணி்ததுழரயிலரு்ததுசதன்பாண்ட்சிங்கமநாவாக்குதஞ்ழசப்பலகழலக்கழைகமவழைங்கும
இராசராசன்வருதுவழைங்கப்பட்டைவழைாவலகுடயருத்தழலவரசங்கரதாயாள்சரமாதான்கழலஞழர‘மத்தமிழஅறிஞர’ரனமதலல
அழழைத்ததாகுருுவாரஸ்யக்குறிப்பசதன்படு்கறைது. ுருகபராசிரியருருபள்ளிதாண்டைாமாணவனின்பழடைப்ழப, அதன்
உள்ளடைக்கத்ழத, சமாழநயத்ழத்சிலா்கத்திருப்பதுசாதாரணவவயமிலழல(அகதகட்சிக்காரரரனினும).
ுருவரலாற்றுப்பரட்ழடைஉழடைக்குமமயற்சியாககவகழலஞரஇ்ததநாவழலரழதிஇருக்்கறைார. ுன்டரிபரக்ரன்றைஆங்்கலத்தளபதி
பண்டைாரகவன்னியழனத்கதாற்கடத்ததன்நிழனவாககற்சிழலமடுரன்றைஇடைத்தில1803 லுருநிழனவுக்கலஅழமத்தான். ஆனால
உண்ழமயிலபண்டைாரகவன்னியன்கழதஅகதாடுமட்தததா, மண்சடைழ்ததுசவள்ழளயழரரதிரத்தானாரன்பழதத்தான்நாவல
கபு்கறைது.
நாவலரழதப்பட்டைது1990 வாக்்கலரன்பதாலரன்பதாலதமிழஈழைத்திலஅப்கபாதுநடை்ததுவ்ததகபாழருட்ட, தனதுஈழைஆதரவு
நிழலப்பாட்ழடைஅழத்த, தமிழகதசியரகளின், தமிிழழைஆதரவாளரகளின்மன்சாய்ழவப்சபறுமஅரசியலமன்சனடுப்பாகவுமகழலஞர
இ்தநாவழலரழதிஇருக்கலாமரனப்படு்கறைது.
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மலழலத்தவுமன்னன்பண்டைாரகவன்னியன், அவனதுகாதலகுருவநா்சி, அவனதுஅன்பத்தங்ழககள்நலலநா்சி- ஊம்சிநா்சி, கண்ட
மன்னன்கண்ணுசாமிரன்றைவக்ரமராஜசிங்கன், கரிசக்கட்டு்ழலஆண்டைமற்சறைாருகுறுநிலமன்னன்காக்ழகவன்னியன், ஆங்்கலத்
தளபதிகள்ுன்டரிபரக்மற்றுமரட்வரட்கமட்ஜ்ஆ்கயநிஜவரலாற்றுப்பாத்திரங்களின்அடப்பழடையிலகழதநகர்கறைது. இவரகள்கபாக,
கட்டைசபாமமனிடைமதளபதியாகஇரு்தத, தலத்ச்கத்ழத்கசர்தது்ததரலங்ககுடுமபனாருமவரு்கறைார.
ஆனாலபழனவன்ுவாரஸ்யத்திற்காகப்பலகற்பழனப்பாத்திரங்கழளயுமரழதிஇருக்்கறைார. கண்டமன்னனின்ம்ததிரியாகஇரு்தது
மாமனாரஆகும்பளிமதளாழவ, அவரதுமகள்்பயசீல, அவளதுகதாழமரத்தினி(இவரகள்்வருமசிங்களஇனத்தவர), பண்டைாரகனின்
தளபதிதணிழகமழலஆ்ககயாரஅப்படவரு்கன்றைனர. இதில்பயசீலபாத்திரத்ழதசபான்னியின்சசலவன்ந்ததினிபாத்திரமகபால
பாரக்கலாம.

கழலஞருக்குமன்சவகுஜனவரலாற்றுநாவலகள்ரழதிகயாரிலமக்்கயமானவரகளாககல்கமற்றுமசாண்டலயழனக்குறிப்்படைலாம.
அவரகளிலரு்ததுகழலஞரகவறுபடுவதுஇருவவயங்களில: ுன்றுகழலஞரஅசலானவரலாற்றுஆளுழமகளின், சமபவங்களின்
அடசயாற்றிகயநாவழலக்கட்டைழமக்்கறைார. அதனாலஅவரதுநாவலகள்தழரயிலநிற்்கன்றைன. அசாத்தியமானபாகுபலத்தனங்கள்அவர
நாவலகளிலஇருப்பதிலழல. கழலஞரின்வரலாற்றுப்பதினங்கழளசீரியஸ்இலக்்கயமரன்றைவழரமழறைக்குள்சகாணரமடயாவட்டைாாம
சவகுஜனஇலக்்கயமரன்றுஅலட்சியத்துடைன்கடைக்கவுமமடயவலழல. இன்சனான்றுகழலஞரஇயல்பகலகயஅனுபவமமிக்க
திழரக்கழதயாளரரன்பதாலஇ்தநாவகலுருதிழரக்கழதயாகத்தான்வாசகனுக்குவரி்கறைது. சபருமபாாமகாட்சிகளின்சதாகுப்பாககவ
அத்தியாயங்கள்அழம்கன்றைன. அதுநாவாக்குமன்னுதாரணமற்றைபதுவதவாசிப்்பன்பப்பரிமாணத்ழதநலகு்கறைது.
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ரழதியதுஅதற்கு்ுமார20 ஆண்டுகள்மன்ரன்றைாாமஇ்தநாவலஇலங்ழகஇறுதியுத்தத்ழதநிழனைட்டயது. காக்ழகவன்னியன்
கருணாழவயுமபண்டைாகவன்னியன்்பரபாகரழனயுமகபாலநாவலலஅழம்ததபாத்திரங்கள்(அவரகளின்சபயரகளிலழம்தத
கமாழனழயயுமகவனியுங்கள்!)
இதிலவரும்பயசீலயின்பாத்திரமகபாலதமிழஇலக்்கயங்களிலஇதற்குமன்கபா்பன்கபாரழதப்பட்டருக்்கன்றைனவாரன
கயாசிக்்ககறைன். அவள்காமப்்பத்கதறியவள். தான்நிழனத்தகாரியங்கழள்சாதிக்கத்தன்இளழமழயயுமசசழழமழயயுமபயன்படுத்திய
பழனவுப்சபண்டரஉண்டு. ஆனாலஇவகளாஅழதத்தாண்டகலவழயஅதன்இன்பத்தின்சபாருட்டுமபலஆண்களிடைத்திலநாடு்கறைாள்.
அவளதுத்தழத்பளிமதளாழவதன்அரசியலலாபங்களுக்காகத்தன்சசா்ததப்பத்திரியின்உடைழலகய்லதனமாக்குமசகட்டக்காரர.
அவளதுகதாழயாகவருமமரத்தினியுமதன்உடைழலப்பகழடைக்காயாகப்பயன்படுத்துமழககாரி. இன்கறைஇமமாதிரிபாத்திரங்கள்
ஆ்சரியமஅளிக்குமகபாது30 ஆண்டுகள்மன்இப்படயானபாத்திரங்கழளஉருவாக்்கஉலாவட்டருக்குமதிராணிழயவயக்ககவண்ட
இருக்்கறைது! (இ்ததரதிரமழறைப்பாத்திரங்கள்அழனவருகமசிங்களவரகள்ரன்பதுமட்டுமஉறுத்தலாய்இருக்்கறைது.)
நிலப்பரப்ழப, குடயிருப்ழபத்துலலயமாகக்கண்மன்நிறுத்து்கறைாரகழலஞர. உதாரணமாய்மலழலத்தழவத்தட்டுமஅவரசமாழ:
“நீண்டைசதுரமானநிலப்பரப்்பலசாய்வானகூழரகளுழடையளடுகளுமகூமபகவடவழம்ததகூழரளடுகளுமகுவ்ததவடவழம்ததகூழர
ளடுகளுமஅ்ததஊரகளிலகல்ததுகல்ததுகாணப்பட்டைன. அ்ததக்கூழரகள், சதன்னஓழலகளாாமபழனஓழலகளாாமழவக்ககாலாாம
கவயப்பட்டரு்ததன. ுவரககளாசபருமபாாமகளிமண்ணாலகட்டைப்பட்டரு்ததன . சிலளடுகளுக்குத்திண்ழணகளுமஇரு்ததன. சற்று
சபரியளடுகளின்மன்பறைத்திலப்ததலகள்கபாடைப்பட்டரு்ததன. உறுதிவாய்்ததழவரமபாய்்ததமரங்கள்ரனக்கூறைப்படுமகாயாமரம
மதிழரமரம, சவடுக்குநாறிமரமகபான்றைமரங்கழளகயப்ததலகாலகளாகப்பயன்படுத்தியிரு்ததாரகள். ளடுகளுக்குமன்னாலபத்திரி
மரம, கதாழடைமரம, கதசிக்காய்மரம, மாதுழளமரம, மற்றுமமருங்ழக, மா, பலாமதலயமரங்களுமசநருக்கமாகவளர்ததிரு்ததன.
ளட்டுக்குமன்பசகாஞ்சதூரத்திலசகாமபழறைரனப்படுமசநலாப்பட்டைழறைகள்இரு்ததன. ளடுகளுக்குஅருகாழமயிலபுக்களும
ரருழமகளுமகமய்்ததுசகாண்டரு்ததன.”
பண்டைாரகனின்மத்துமாளிழகழயஅவரவரணிக்குமவதமமஅழைகு. கழலஞருக்குள்ரப்கபாதுமுருகட்டடைக்கழலஞருளி்ததிருப்பழத
இதுகாட்டு்கறைது. வள்ளுவரககாட்டைம, குமரிமழனவள்ளுவரசிழல, சசமசமாழப் ங்கா, பதியதழலழம்சசயலகம, அண்ணா
் ற்றைாண்டு் லகமரனஅவர்ழளயிலஉதித்தகட்டடைங்கள்ஏராளமரன்பழதயுமஇங்ககஇழணத்துப்பாரக்கலாம. “ஆடைமபர
அலங்காரங்கள்ரதுவுமின்றிஅடைக்கத்துடைன்ஆனாலஅரிமாவன்கமபரத்துடைன்உயர்ததுநின்றைஅ்ததஅரண்மழனசபருமநிலப்பரப்ழபக்
சகாண்டைதலலரனினுமகாக்ழகவன்னியனின்அரண்மழனழயவடைநாாமடைங்குசபரியது! ரழலமாடைங்கள்கூடைங்கள்
இலழலசயனினுமரழ்சிக்ககாலமசகாண்டுவளங்்கயது! அரண்மழனமதிலகளுக்குள்ுருபதுழமயானமாளிழக! பாரப்பதற்குப்
பதுழமகயதவரபளபளப்கபாபகட்கடைாஇலலாமலகாட்சித்ததது! அ்ததமாளிழகழயஅழமத்தவனின்கற்பழனவயக்கத்தக்கது!
திறை்ததிருக்குமசிப்்பழயப்கபாலமாளிழகயின்பறைஅழமப்ப! அ்தத்சிப்்பக்குள்இருக்குமமத்ழதப்கபாலஉள்அழமப்ப! மத்தில
சபாதி்ததிருக்குமகதழவத்திறை்ததாலஉள்களவசாலமானஇடைம! அங்ககஉறைங்குமஅழறைஓய்சவடுக்குமஅழறைஉழரயாடுமஅழறை
உணவரு்ததுமஅழறைஉணவுதயாரிக்குமஅழறைஅத்தழனயுமஉண்டு! அ்ததப்பதுழமயானமத்துமாளிழக, ரளிழமயாககவ
உருவாக்கப்பட்டரு்ததது.”
கழலஞரதன்வரலாற்றுப்பதினங்கழளத்தழரயிலகாலபதித்துரழதியதாகக்குறிப்்பட்டரு்தகதன். அவரபாத்திரங்கழளவடவழமத்த
வதத்திலரு்தகதஅழதஉணரலாம. உதாரணமாய்பண்டைாரகவன்னியன்தன்ளரரகளிடைமசதாழல்ததுகபானுருமடைழலத்கதடை்சசாலல
உத்தரவடு்கறைான். அவன்அ்தநிலஅரசன். அவரகள்அவனிடைமமண்டயிட்டுஊழயமசசய்பவரகள். சபாதுவாக, மற்றைசரித்திர
நாவலாசிரியரகளின்ரழத்திலஇவவடைம“யாரங்கக?” ரன்றுசதாடைங்்ககமபரக்கட்டைழளயாகஅழமயும. ஆனாலபண்டைாரகன்அப்பட்
சசாலவதிலழல: "யாழனழயஇவரசவட்டளழத்தியஇடைத்திற்குவழர்ததுசசலாங்கள்! அங்ககநமதுமகவரியிட்டுமபாஞ்சாலங்குறி்சி
மத்திழரபதித்ததுமானமடைலுன்று்கடைக்கும. கபாய்ப்பாரத்தவுடைன்ுருகவழளரளிதில்கழடைக்காமலஇருக்கலாம. பதரகளிகலா,
குழகளிகலாரங்ககனுமளழ்ததுமழறை்தது்கடைக்கவுமகூடும. கழளப்ழபப்பாரக்காமலகதடக்கண்டு்படத்துக்சகாண்டுவாருங்கள்!"
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குடகளின்சபாருட்டுவாழமபண்டைாரகனின்நற்குணத்ழதவலயுறுத்தவுமகழலஞரஇ்ததஉத்திழயப்பயன்படுத்திஇருக்கலாம.
“தன்னுடைனானசண்ழடையிலளழ்ததுவட்டைசவள்ழளளரனின்சவத்ழதரடுத்துமழறைப்படஅடைக்கமசசய்யுமாறுதனதுளரரகளிடைம
பணிப்பவனாகே”பண்டைாரகவன்னியன்இருக்்கறைான்
ஆங்்ககலயழனவரட்டயடத்த்பறைககதன்காதலகுருவநா்சிழயக்ழகப்்படப்கபன்ரனப்்படவாதமாய்இருக்்கறைான்பண்டைாரகன்.
குடகளுக்குமஅதுசதரியும. அதிலஅவரகளுக்குஏதுமச்தகதகமரழைக்கூடைாதுரன்பதிலகவனமாய்இருக்்கறைான். தழலவனின்தனி
வாழக்ழகுழக்கமஅவன்தழலழமப்பண்படைன்சதாடைரபழடையதலலரன்றைாாமஇன்ழறையசிசிடவயுகத்திலஅசமரிக்கா(்பலக்ளிண்டைன்
- கமானிகாசலவன்ஸ்்க) மதலயமன்கனறியமற்கபாக்கானநாடுகளிலகூடைமக்கள்அழதரதிரபாரக்்கறைாரகள்ரனுமகபாதுஇழதத்
தமிழப்பண்பாட்டன்அங்கமாகமன்ழவக்்கறைாரகழலஞர. (களவயாமசங்கஇலக்்கய்தசதாட்டுநமதமிழைரகலாசாரகமரன்பது
தனிக்கழத) “அ்ததமாளிழகக்குள்பண்டைாரகனுமகுருவ்சியும ழழை்ததனர. பண்டைாரகன்மட்டுமதனியாகஅ்ததமத்துமாளிழகக்குள்
சசலாமகபாதுதான்வாசலகதழவஅவன்தாளிட்டுக்சகாள்வதுவழைக்கம. அவனுடைன்குருவ்சியுமவருமசபாழதுவாசலகதழவ
்டுவதுவழைக்கமிலழல! அவளுமஅவனுமஇருதயத்தாலுன்றியிருக்்கறைாரககளதவரஇருவரிழடைகயகாதலதழழைத்ததன்காரணமாக
உடைாறைவுரன்றைகட்டைத்துக்கு்சசன்றைவரகளலல! அப்படசயாருஐயப்பாடுகுடமக்களுக்குஏற்பட்டுவடைக்கூடைாதுரன்பதற்காககவ
மாளிழகக்குள்தனித்திருப்பதுகபான்றைுருகதாற்றைத்ழதசவளிப்படுத்துவதுகூடைத்தவறுரனஅவரகள்கருதினாரகள்!”
சபண்கழளப்பற்றியகழலஞரின்சசாற்கள்இ்தநாவலலஇருதுருவங்களிலரு்ததுசவளிப்படு்கறைது. ுருபக்கம்பயசீல, மரத்தினிரனக்
காமப்்பசாுகளாகவுமஉடைழலத்தூண்டலாகப்பயன்படுத்துபவரகளாகவுமசித்தரிக்்கறைார. மறுபக்கமகுருவநா்சி, நலலநா்சி, ஊம்சிநா்சி
ரனமிகஅழத்தமாகப்சபண்சக்திழயமன்ழவத்துப்சபண்ணியமகபு்கறைார. குருவநா்சியின்சசாலலாகவருமஇ்ததஇடைமஓர
உதாரணம: “சபண்குலமரன்பதுஆண்குலத்துடைன்ுட்டயிரு்ததுகுடுமபமநடைத்தமட்டுமதானா? ஆண்குலமஏற்றுக்சகாள்ளும
கடைழமகழளநிழறைகவற்றுமசபாறுப்பஅதற்குக்்கழடையாதா? நான்அவழரக்காதலப்பதுரன்பதுஅவருடைன்இழண்ததுஅன்னியழர
வரட்டஅவரகளதுஆதிக்கத்ழதளழத்துவதற்காககவ!”
இன்கனாரிடைத்திலமழனவகலலானாாமகணவன், பலலானாாமபருவசனனகண்்டத்தனமாகஅடழமயாகஇருக்ககவண்டயள்அலல
ரன்பழதநலலநா்சியின்சசாற்களிலசவளிப்படுத்து்கறைார. “ழகப்்படத்தகணவழனப்பாரத்துக்கயவசனன்றுமதுகரா்கசயன்றும
கண்டைபடதூற்றுவதுதமிழப்பண்பாடைா?” ரனக்ககட்குமகாக்ழகவன்னியனிடைம“இப்படசயாருபண்பாடுகபசித்தான்சபண்குலத்ழதகய
திண்டைாடைவடு்கறீரகள். கணவன்தன்ழனத்தாகனசகடுத்துக்சகாள்ளுமதயுழக்கங்களிலகதாய்்தது்கடைப்பவனாகஇரு்ததாலஅவழனத்
திருத்திடைக்கடைழமப்பட்டைவள்மழனவ!” ரன்்கறைாள்நலலநா்சி.
தன்அழடையாளமானபகுத்தறிவுக்சகாள்ழககழளயுமஆங்காங்ககதூவமறைக்கவலழல. “குறிசசாலாமகபாதுமஆரடைமசசாலாம
கபாதுமயாரகுறிககட்்கறைாரககளாஅவரகழளுகரயடயாகப்பகழ்ததுஉயரத்திலதூக்்கழவத்துவட்டுநீதான்இ்ததஉலகத்ழதகயஆளப்
கபா்கறைாய்ரன்றுசசாலலகவண்டயமழறையிலசசாலலவட்டைாலகபாதும! குறிகஜாஸ்யமஇழவகளிலநம்பக்ழகஇலலாதவரகள்கூடை
நாக்ழகத்சதாங்கப்கபாட்டுக்சகாண்டுதங்கள்ரதிரகாலத்ழதரண்ணிர்சிழலவழயவடுவாரகள்!”
பன்னழகழயசநளியவடுதலரன்றை்பரகயாகமஇன்றுபரவலாய்இருப்பது. கழலஞரஅழதஅப்கபாகதபயன்படுத்தியிருக்்கறைார. (உதா:
“தனதுசசக்க்சிவ்ததஉதடுகளிலபன்னழகழயசநளியவட்டைாள்.”)
உவழமகளின்அரசன்கழலஞர. இ்ததநாவலாமஆங்காங்ககஅ்ததமத்திழரசதரி்கறைது. பா்ததமானபாரடைரழவத்தபட்டுப்படைழவ
கபாலசசாலலவ்ததவவயத்துக்குப்சபாருத்தமாகவுமஅழைகாகவுமஅ்ததஉவழமகள்உட்கார்ததுசகாள்்கன்றைன. (பாருங்கள், அவழரப்
படத்துரனக்குகமஏகதாுட்டக்சகாண்டைது!)
“கசாற்றுப்பருக்ழககழளஇழலயிலவாரியிழறைத்தாற்கபாலவானத்திலநட்சத்திரங்கள்ுளிவட்டுக்சகாண்டருக்்கன்றைன.”
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“த்தழதயின்கதாளிலநழவ, தாயின்மடயிலகுதிக்குமகுழை்தழதகழளப்கபாலஅழலகளின்கமகலரறிக்கீகழைவழ்தது, மண்டுமரழ்தது
அ்ததத்கதாணி, தனதுபயணத்ழதநடைத்திக்சகாண்டரு்ததது.”
“இடவழ்ததுுடயப்கபா்கறைமரக்்கழளயிலதாவப்படைரு்ககறைன்ரன்றுசகாடசயான்றுதவக்குமகபாதுஅ்ததக்சகாடயின்மயற்சிழயத்
தடுப்பதுரப்படத்தவறைாகமடயும?”
“அழைகானபறைழவஅவள்! ஆனாலபழக்கழளத்தின்னு்கறைாள்.”
“தழயத்சதளி்ததநீரத்தடைாகமரனத்சதரியாமலகாலழவத்துவட்டைுருஅவசரக்காரியின்சரித்திரம!”
“தங்குதழடையினறி, கமட்டலரு்ததுபள்ளமகநாக்்க்சசலாமசவள்ளமகபாலசவள்ழளயரபழடைகண்டநகருக்குள்கமபரநழடை
கபாட்டு்சசன்றைது.”
“ஏரிகழளயுமகுளங்கழளயுமகண்களுக்குப்்பன்னாலஅழமத்துக்சகாண்டுகதழவப்படு்கறைகநரசமலலாமதிறை்ததுவாய்க்காலகளாக
வழயவடு்கறைஉன்கபான்றைகபாலப்பத்தினிகள்பலகபரின்கழதகழளக்ககள்வப்பட்டருக்்ககறைன். இப்கபாதுஉன்வழகளிலரு்தது
வழவதுகண்்ணரஅலல! ந்ுப்சபாய்ழகயின்ஊற்று!”
அடுக்குசமாழவசனங்கழளயுமபலஇடைங்களிலகாணமட்கறைது:
“அருவகயாரத்திலஆலமரத்துநிழைலல, பளிங்குநீகராழடையில, பாழறைகளின்உ்சியிலநீயுமநானுமகபசிம்கழ்ததகாதலகழதகழள
மறை்ததுவட்டைாயா? ுருவருக்சகாருவரஉழரத்திட்டைஉறுதிசமாழகழளநிழனக்கத்தவறிவட்டைாயா? கரம்படத்து்சத்தியமசசய்து
சகாண்டைஅ்ததஇன்பமானநிகழ்சிகள்கனவுகளா? கற்பழனகளா?”
“நட்படைன்இருப்பதற்குமநத்திக்்கடைப்பதற்குமஇழடைகயஉள்ளமரண்பாடுமிகப்சபரியதுரன்பதுசதரியுமா!”
“நாதழனநாய்கசகான்றைாலஅவளுக்குநரகமதான்சமபவக்கும.”
ராக்ஃகபாரட்பப்ளிககவன்ஸ்ரன்றைநிறுவனமஅழைகானமழறையில் ழலப்பதிப்்பத்திருக்்கறைது. 1991 லஅவரகள்சவளியிட்டை் லதான்
இன்னமமஅ்சிலஇருக்்கறைது. ஓவயரசஜயராஜ்சதாடைருக்குவழர்ததவண்ணஓவயங்கள்சிலவுமஇதிலஇடைமசபற்றுள்ளனன. இதன்
்பன்னட்ழடையிலுருவசீகரகழலஞரபழகப்படைம. (அழதரடுத்தவரராஜீவசகாழலவழைக்்கலசாட்சியமானுபாு்ததரம!)
2009 லமரசசாலயிலமண்டுமஇ்தநாவலசதாடைராகசவளியானது. இறுதியிலஇப்படரழதிஇரு்ததார: “காட்டுப்பாழதயிலசசன்று
அவரகள்அன்றுகாட்டயபாழதளரமறைவரகளின்பாழத! பண்டைாரகவன்னியன்ுருவனலல; அவழனப்கபாலபலர; உறுதியுமவாய்ழம
ுளியுமஉணரவுமசகாண்டைவரகள்கதான்றிடை- அ்ததமாளரனின்வரலாறுபயன்படைத்தவறைவலழல. ரனகவஅதுவாழமவரலாறு!”
இ்தநாவலன்்லமதமிழவரலாற்றுநாயகனின்வாழவன்வழகயநமக்குவழகாட்டு்கறைாரகழலஞர.
***
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பசகபமமொழ வைலைொற்ில் சிலை பசபவபட்ள: பமமொழெயன தவக
கவதாசசாரணவலல
சமாழகயா, சமாழகள்குறித்தசபருமஆ்சரியங்ககளா, அதிதவரபற்கறைா, அததசமன்னசாதாரணப்பற்றுகூடைரப்கபாதுகமரனக்கு
இரு்தததிலழல. சமாழகள்குறித்துவத்தகதாதுவதுகூடைுருவதகமட்டழமத்தனமரன்றும, அதற்சகாருசசாகுசானவாழவுகதழவ
ரன்றுகமகருதிஇருக்்ககறைன். அதற்குரதன்மதுமஅ்பமானமசகாள்ளாகதரன்றைசபரியாரின்தத்துவத்ழதயும, "ுடுக்கப்பட்டைுருவழன
ஆங்்கலகமகமகலற்றும" ரன்றைஅண்ணலன்கூற்ழறையுமநான்கமகலாட்டைமாகப்பரி்ததுசகாண்டைதுகூடைஇதற்குக்காரணமாகஇருக்கலாம.
ஆனால, இழத்சசாலவதற்ககரனக்குரன்தாய்சமாழதான்காரணமாகஇருக்்கறைதுரன்பகதஆழமனதிலமறை்ததுகபாயிருக்்கறைது. நமக்கு
வாரிவழைங்குமரவற்ழறையும, மிகரளிதாகரடுத்துக்சகாள்வதுநான்உள்ளிட்டைமனிதகுலத்தின்ஆதிகுணமரன்றுகதான்று்கறைது.
ஏசனன்றைாலநான்சமாழயிலபழைங்குபவள். நளனஇலக்்கயத்திலகழதகளின்வாயிலாககவழதகளின்வாயிலாகஉலாவருபவள்.
இப்கபாதுமகூடைுருநலலவாரத்ழதகயாஅலலதுுருநலலவரிகயாரழதிமடக்குமகபாது, அதன்சபாருழளக்கடை்ததுஅ்தத
வாரத்ழதகள்ரன்ழனகளிப்பறை்சசய்்கன்றைன. இதன்சபாருள்ரன்ன? நாமசமாழயுடைன்ஆழைமாக்பழணக்கப்பட்டருக்்ககறைாம
ரன்பதுதாகன!
மதலதழலமழறைஅரசாங்கஅதிகாரியானஅப்பா, கழலஞரின்வுவாசி. அவரின்வளரப்பானரன்னிடைமரப்படகழலஞரபற்றிய
சபருமிதங்கள்இலலாமலகபாகும! அதனாலகழலஞரபற்றிகட்டுழரககட்டைகபாதுஉடைகனசமமதித்கதன். ஆனாலஅரசியலரீதியாக
சாதியுடுக்குமழறைகள்குறித்து, பாலயலசமத்துவமின்ழமகள்குறித்து, நளனவாழவுஇன்ழறையஇழளயதழலமழறைகள்மதுசகாள்ளும
ஆதிக்கமகுறித்து, சபண்உள்ளிட்டைுடுக்கப்படுமதரப்பகள்அதன்அரசியலபரிதலகழளக்ழகவட்டுுடுக்குமதரப்பாகமாறைமயாம
ச்கஅழத்தமகுறித்சதலலாமசிறிதுமசபரிதுமாகரழதிக்சகாண்டருக்குமரனக்குகழலஞரின்தமிழப்பற்றுபற்றிரழதகவண்டய
தருணமஉருவானதுஅதிர்சிதான். சபாறுப்்பன்ுழமகுறித்தஅ்சமது. அழமப்பரீதியாகசபரியாரகட்டைழமத்தழவகழள,
அரசியலரீதியாகஉறுதியாக்கமச்கநீதிக்காப்பாளராககழலஞரபற்றிரத்தழனபக்கங்கள்கவண்டுமானாாமரழதலாம. அப்படயிருக்க,
ரனக்குத்சதாடைரபற்றைஅவரதுசமாழயாளுழமபற்றிரப்படரழதுவசதன்சங்கடைத்திலதயங்்ககனன்.
அப்படதான்'சசமசமாழவரலாற்றிலசிலசசப்கபடுகள்' ் ழலப்படக்ககநர்ததது. ககாழவயிலநழடைசபற்றைசசமசமாழமாநாட்ழடை
ுட்ட, உல்கன்்த்தசமாழகளிலுன்றைானதமிழ, சசமசமாழஅ்ததஸ்ழதசபறுவதற்காக, கடை்தத் றைாண்டுகளாகழவக்கப்பட்டை
ககாரிக்ழககள், நடைத்தப்பட்டைகபாராட்டைங்கள்பற்றி, உடைன்்பறைப்பகளுக்குகழலஞரரழதியகடதங்களின்சதாகுப்பதான்இது.
மதலகடதத்ழதஇப்படஆரம்பக்்கறைார(அப்கபாதுகழலஞரசிறுஓய்வலஇரு்தததுசதரியவரு்கறைது): "உலகத்தமிழசமாழமாநாட்டற்கு,
கடதங்கழளக்சகாண்டுுருகதாரணவாயிலஅழம்கன்றைஆரவத்கதாடுதான்இ்ததஓய்ழவபயன்படுத்திக்சகாள்்ககறைன். கதாரணவாயில
அழமக்கநான்சகாட்டழவக்குமகற்களின்குவயலஇது". கதாரணவாயிாக்குப் க்கழளரடுக்காமல, கற்கழளக்சகாட்டழவக்்கறைுரு
வலயமனதுசகாண்டருக்்கறைாரஇலழலயாஅவர! வாடவடும க்கழளக்காட்டாம, காலங்கழளகடை்ததுரழ்ததுநிற்கப்கபா்கறை
வரலாற்றுத்கதாரணங்கழளகயதமிழக்காகக்கட்டைவருமப்கறைார.
இ்ததக்கடதத்திலகயஓரிடைத்திலஅவரதமிழழைவரணிக்்கறைார: "மன்ழனப்பழழைழமக்குமபழழைழமயாய், ்பன்ழனப்பதுழமக்கும
பதுழமயாய், ரன்று்பறை்ததசதன்றைஇயலபறியாததாய், சீரிளழமத்திறைமசகாண்டைதாய்வளர்ததுசசழத்திருக்குமசச்ததமிழ". ் ற்றைாண்டுக்
காதலசகாண்டைவரகள்கூடைஇப்படக்கடதமரழதியிருக்கவாய்ப்்பலழல. ரன்னசவாருகாதாம, பத்துணரவுமஇ்ததவரணிப்்பல!
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தமிழப்பற்றுரன்பகத்பறைசமாழரதிரப்பரன்பதாகப்பலசமயங்களிலபரி்ததுசகாள்ளப்படு்கறைது. சமாழயிலரன்னஇருக்்கறைது?
ரன்பதாகப்பலசமயங்களில, ககள்வகள்ரழ்கன்றைன. ஏன், நாகனஅப்படசயாருநிழலப்பாட்டலஇரு்ததவள்தாகன. சமாழரன்பது
ுயம; சமாழரன்பதுஆயுதம; ுகரஅழமப்பாய்திரள்வதற்கானழமதானமசமாழகயரன்பழதஇ்த் லவழஉணருமதன்ழமக்கு
வ்ததிருக்்ககறைன்.

பாரப்பினயத்ழதரதிரத்து, ுயமரியாழதக்சகாள்ழகயுடைன்படுநழடைகபாடுவழததன்னுழடையமக்்கயக்சகாள்ழகயாகழவத்திரு்தத
கழலஞர, தமிழரன்றுவருமிடைத்தில, அழதமன்ழவக்காது, யாவரிடைமமசவளிக்காட்டயவாஞ்ழசரன்பது, பண்ழடைத்தமிழைறிஞர
பரிதிமாற்கழலஞரபற்றிஅவரரழது்கறைகடதமமழவதிாமவரவக்்கடைக்்கறைது. ஆரியகுலத்தில்பறை்ததாாமதமிழைராய்தமிழக்காய்
வாழ்ததுமட்ததபரிதிமாற்கழலஞகரதமிழழைஉயரசமாழரன்றும, சசமசமாழரன்றுமஅறுதியிட்டுஇறுதியிட்டுப்சபருழமயுடைன்
நிழலநாட்டயழதஅவரின்ஆராய்்சிகுறிப்பகழளுட்டக்காட்டகுறிப்்படுவதுடைன், "தமிழக்கு்சசமசமாழத்தகுதிககாரிகுரலசகாடுத்த
மதலதமிழைன்ே”ரன்றுதான்அவழரப்சபருழமப்படுத்தியழதயுமநிழனவுகூர்கறைார. பல் ற்றைாண்டுகளாகத்தமிழைகத்திலவாழம, தன்
சசா்ததசமாழகூடைமறை்தது, உணரவால, உயிராலதமிழைராககவமாறிஇருக்கும, ்பறைமாநிலத்தவரகழள'வ்தகதறி' ரன்றைழழைக்கும
தமிழத்கதசியசவறிசூழ்ததஇக்காலத்தில, தன்வாழநாள்மழவதுமரதிரத்தஆரியகரஆனாாம, தமிழக்காகப்கபாராட, தமிழைரக்காக
வாழ்ததபரிதிமாற்கழலஞழர“மதலதமிழைன்ே”ரன்றுகழலஞரவளிப்பது, தமிழன்பாலஅவரசகாண்டைபற்கறையின்றிகவசறைன்னவாக
இரு்ததுவடைமடயும!
சமாழயின்/ தவத்ழதநீநான்யாரும/ கமற்சகாள்ளவலழல–
குமரகுருபரனின்இக்கவழதவரிகழளகழலஞரின்தமிழமதானதராக்காதலன்வழபரி்ததுசகாள்்ககறைன்.
தமிழசசமசமாழதான்ரன்றுமதலலசசான்னஅறிஞரராபரட்காலடுசவலக்கு, அன்்பன்நன்றிக்கடைனாகசமரீனாகடைற்கழரயிலஅறிஞர
அண்ணாசிழலஅழமத்தழதக்குறிப்்படு்கறைார. அகதகபாலபரிதிமாற்கழலஞர் லகளழனத்ழதயுமஅருழடைழமயாக்்க, ர. 15 லட்சம
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அளித்தது, கர்தழததமிழ்சங்கத்தின்வாழநாள்தழலவராகஇரு்தத"தமிழழை்சசமசமாழயாகஅறிவக்ககவண்டும" ரன்று1917-ம
ஆண்டுமதகலகுரலசகாடுத்ததமிழைகவள்உமாமககஷ்வரன்்பள்ழளஅவரகளுக்குநிழனவுத்தபாலதழலசவளியிட்டைது, 1974-ல
கதவகநயப்பாவாணரஅவரகழள, சச்ததமிழ்சசாற்ப்்பறைப்்பயலஅகமதலத்திட்டைஇயக்ககத்தின்இயக்குனராகநியமித்தது, அவரது
பழடைப்பகழளஅருழடைழமயாக்்க20 லட்சமரபாய்அளித்ததுரன்றுதமிழைறிஞரகளுக்குகழைகஆட்சியிலகமற்சகாள்ளப்பட்டை
மரியாழதகள்குறித்து“சசமசமாழவரலாற்றிலசிலசசப்கபடுகள்ே”் லலகழலஞரஅடுக்்கக்சகாண்கடைகபா்கறைார.
ஓரளவற்குஅரசியலபரிதலவ்ததகாலங்களில, ரன்னதான்திமககுடுமபமாகஇரு்ததாாம, கழலஞரமதுஅன்படைன்இரு்ததாாம,
தமிழைறிஞரகளின்குடுமபங்களுக்குதிமகஅருசார்பலஅளிக்கப்படுமவருதுகழளகயா, பணமடப்ழபகயா, அவரகளின்பத்தகங்கழள
அருடைழமயாக்குவழதகயாசவறுமசவற்றுவளமபரமாககருதிகயகடை்ததிருக்்ககறைன். இதன்்லம, தன்ழனுருபகராபகாரியாக
காட்டக்சகாள்ளகவகழலஞரமயற்சிசசய்்கறைாரரன்கறைுவவாழமயுற்றுஇருக்்ககறைன். ஆனால, இ்த் ழலவாசிக்குமகபாதுதான்,
சமாழயின்மதுள்ளகாதலால, பற்றைால, அன்பால, மரியாழதயால, வுவாத்தாலதன்வாழநாழளகயஅரப்பணித்ததமிழஅறிஞரகளுக்கு,
அவரகழளக்கவுரவப்படுத்துவழதவடைவும, ுருுயமரியாழதஅருகவறுரன்னதான்சசய்துவடைமடயுமரன்்கறைகருத்தின்
அடப்பழடையிகலகயகழலஞரஇழதசயலலாமசசய்திருக்்கறைாரரன்றுபரி்ததுசகாள்ளமட்கறைது.
அப்கபாழதயரனதுபரிதலன்ழமகுறித்துஇப்கபாதுநாணமகமலடு்கறைது. தவறிலழல. நமகழலஞரதாகன! சவறுக்கவும, மரண்படைவும,
ுன்றுபடைவுமஅவழரக்காட்டாமசிறை்ததசதாருஆளுழமநமக்குகவறுயாருண்டுஇங்குரன்றுரன்ழனநாகன
சமாதானப்படுத்திக்சகாள்்ககறைன்.
1850-களிலஅறிஞரராபரட்காலடுசவலசதாடைங்்க, பரிதிமாற்கழலஞர, தமிழகவள்உமாமககஷ்வரன்்பள்ழள, 1950-லசடைலலயில
நழடைசபற்றைசாஹித்யஅகாடைமிசதாடைக்கவழைாவலதமிழசசமசமாழசயனகபசிய, இ்ததியாவன்மதலகலவஅழம்சரசமௌலானா
அபலகலாமஆசாத், 1966 லஉல்கன்உயரதனி்சசமசமாழரன்று ண்ணியஆராய்்சிகளுக்குப்்பன், ஆங்்கலத்தில் லரழதி
சவளியிட்டைகதவகநயப்பாவாணரரன்றுநீண்டுசநடு்ததுயர்தத, தமிழன்சசமசமாழப்பயணமஅதிமகஆட்சியின்கபாசதலலாம
தளரவழடைவழதயும, ஏன்நின்கறைகபானழதயுமவருத்தத்துடைன்பதிவுசசய்திருக்்கறைாரகழலஞர.
கழலமாமணிமணழவமஸ்தபாஅவரகளின்் ழலகமற்ககாளிட்டுகழலஞருட்டக்காட்டயுள்ளதில, 1984-மஆண்டுநழடைசபற்றை
ரமஜிஆரஆட்சியிலரப்படதமிழழைசசமசமாழயாக்குமககாரிக்ழக்கடைப்்பலகபாடைப்பட்டைதுரன்பழதக்கூறியுள்ளழதபடக்ழகயில
அதிர்சியாகஇருக்்கறைது. ஏன்ரமஜிஆருக்குதமிழகமலபற்றிலலாமலகபானதுரன்றுமஆ்சரயமாகஇருக்்கறைது. "தமிழழை்
சசமசமாழயாக்்கனாலசசத்தசமாழகளின்பட்டயலலகசரத்ததுகபாலா்கவடும" ரன்றுஅன்ழறையஅரு்சசயலாளரகுறிப்சபழதியழத
மணழவமஸ்தபா'சசமசமாழ: அகமமபறைமம' ் லலரழதியுள்ளழதகழலஞரகமற்ககாளிட்டுள்ளார. (அரு்சசயலருக்குத்தான்ரன்ன
ுருகரிசனம! இ்ததஅடப்பழடைவாஞ்ழசகூடைஇலலாமலதான்தமிழழைசசமசமாழயாக்குங்கள்ரன்றுகழலஞரஉட்படைபலதமிழைறிஞரகள்
கபாராடக்சகாண்கடைஇரு்ததாரகளா!)
திமகஆட்சியில, தமிழக்கு்சசமசமாழஅ்ததஸ்துசபறைத்சதாடைரநடைவடக்ழககள்கமற்சகாள்ளப்பட்டைழதத்தவறைாமலகுறிப்்படுமகழலஞர
1996-லதமிழஆட்சிசமாழமற்றுமதமிழப்பண்பாட்டுத்துழறைக்காகுருதனிஅழம்சகமஉருவாக்்க, அதற்குதமிழக்குடமகழன
அழம்சராக்்கயழதப்சபருமிதத்துடைன்கூறு்கறைார. இ்ததக்காலகட்டைத்தில, அதிகாரமற்றைபதவசகாடுத்துதமிழக்குடமகன்திமகவல
ுதுக்கப்படுவதாகபத்திரிக்ழககள்ரழதியழத, அப்பாவாசித்துக்காட்டயதுஞாபகத்திற்குவரு்கறைது. ஆனால, கழலஞகரா, தன்வாழநாள்
கனவுுன்ழறைநனவாக்குவதற்காகஅலலவாஅ்ததத்துழறைழயகயஉருவாக்்கயிருக்்கறைார.
"நீராருங்கடைாடுத்த" பாடைழலதமிழத்தாய்வாழத்தாக்்கயதுகபாலகவ, தமிழழை்சசமசமாழயாக்ககவண்டுசமன்றுதக்கசான்றுகளுடைன்
கூடயஅறிக்ழகயும, திமகஆட்சியிகலகயமத்தியஅருக்குஅனுப்பப்பட்டைதாகவுமகழலஞரதன்உடைன்்பறைப்பகளுக்குநிழனைட்டு்கறைார.
ுருநாட்டுக்கானுத்ததிரப்கபாராட்டைத்ழதப்கபாலகவதமிழக்கு்சசமசமாழஅ்ததஸ்து்கழடைக்கவும் றைாண்டுகாலப்கபாராட்டைம
நடை்ததிருக்்கறைதுரன்பழதப்படக்ழகயில, அதற்குழழைத்ததமிழப்பற்றைாளரகளின்மதுகபரன்பகூடு்கறைது.
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'சசமசமாழவரலாற்றிலசிலசசப்கபடுகள்' ் லன்மடவுழரயிலகழலஞரஇவவாறுரழது்கறைார: "நான்ுருகருவ. இ்ததக்கருவழய
தமிழநாட்டுமக்கள்பயன்படுத்திக்சகாண்டைாரகள். சிற்்பகள்பலர. பலலாயிரவர. அ்ததசிற்்பகளுக்சகலலாமரன்சிரமதாழ்தத
வணக்கத்ழதசதரிவத்துக்சகாள்்ககறைன்".
சசமசமாழமாநாடுககாழவயிலநழடைசபற்றைகாலகட்டைத்தில, திமகஆட்சியின்மதுசபாதுவாககவுருஅதிருப்திநிலவயது. கழலஞழர்
ுற்றியிரு்ததவரகளின்அதிகாரத்துஷ்்பரகயாகமவவாதத்துக்குஉள்ளா்கயிரு்ததது.. திமகவுவாசிககளசற்றுமகமுளித்தகாலமஅது.
அ்ததஅழலயிலநாமமஅடத்து்சசலவதுஇயலபதாகன? அப்கபாதுரன்னுடைன்பணிபரி்ததபாரப்பனப்சபண்சசமசமாழமாநாடுபற்றி
மிகஇழவாகரழத, அழதநான்வத்தகதாத, மிகப்சபருமககளபரத்திற்குஉள்ளானகாலம. மறைக்கநிழனக்குமதவறுகளிலஅதுவுமுன்று.
சிறுவயது, அரசியலபரிதலன்ழமரன்றுகடைக்்ககறைன்.
இக்கட்டுழரரழதிமடக்ழகயில, ் றைாண்டுகாலம, தமிகழைாடு, தமிழைறிஞரககளாடுகாலஇய்ததிரத்திலபயணித்ததுகபான்றைஉணரவு
ஏற்பட்டைது. இத்தழனதமிழஅறிஞரகள்ஏன்தங்களதுஉடைலசபாருள்ஆவஅழனத்ழதயுமஅளித்துதமிழக்காககபாராடனாரகள்ரன்று
கழலஞரின்இ்தத் லபரியழவக்்கறைது.
கழலகயமனிதமனங்கழளகனியழவக்குமரன்பதிலரனக்குநம்பக்ழகயுண்டு. கழலப்பண்பாட்டுஅறிமகமஅலலாதவரகள்,
ரதழனயுமஉள்வாங்காதவறைண்டைநிலமகபாலதான்இருப்பாரகள்ரன்பழதத்தவரமாகவழசமாழ்ககறைன். சமாழரன்பதுஅ்ததக்
கழலழயஏ்ததிநிற்குமகலன். அழதக்ழகவடைாதுகநசித்ததாலதான், ர்ததசவாருவறைட்டுஅரசியழலயுமமன்சனடுக்காது, கனி்தத
மனதுடைன், மக்களுக்கானஅரசியழலக்கழலஞரமன்சனடுத்தார. சகாள்ழககளிலநிழறையசமரசங்கள்சசய்துசகாண்டு, ரலகலாழரயும
உள்ளடைக்்கயசதாருஆட்சிழயநடைத்தியதில, கழலஞரகநசித்தசமாழக்குமஅதன்வழயாகஅவரழகசகாண்டைகழலக்குமசபரும
பங்குண்டுரன்றைபரிதாக்ககநான்வ்ததழடை்ககறைன்.
அரசியலபரிதாள்ளுருகழலஞன்சமாழயின்மதுமதராதபற்றுசகாண்டைவனாகஇருக்குமகபாது, அவன்கழலழயக்ழகயாள்வதன்
வழயாகநமமிடைமர்ததஅளவுக்குஊடுருவு்கறைான்ரன்றுமஅதன்வழயாகுருதராதஅரசியலஉழரயாடைழலத்கதாற்றுவக்்கறைான்ரன்றும
கயாசிக்ழகயிலதான்'கழலஞர; ரன்றைஅ்தத்சசாலசகாண்டருக்குமஅரத்தமமவசீகரமமநமக்குப்பரி்கறைது!
***
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பதொல்்ொபபியப ்ங்்ொ: உரரழைபபின இலைடக்ணக
பரிசல்கருஷ்ணா
பதிழன்ததுவருடைங்களுக்குமன்சதாலகாப்்பயப் ங்காசவளிவ்ததகபாது, அதன்வற்பழனபடுகஜாராகநடை்ததது. நான்திருப் ரில
இரு்தகதன். பத்தகவாசிப்பகுறித்துர்ததக்கருத்துமிலலாத, தி.ம.கழவ்கசர்ததஅண்ணன்ுருவரதுளட்டல‘சதாலகாப்்பயப் ங்கா’வன்
ஐ்தது்பரதிகழளக்கண்கடைன்.
“ரன்னண்ணாஇது?” ரன்றுககட்கடைன். சசன்ழனயிலநடை்ததஅவரதுகட்சிக்கூட்டைத்திலவற்பழனசசய்யப்பட்டைதாகவும, யாரஅதிகம
வாங்கு்கறைாரகள்ரன்றுஉடைன்்பறைப்பகளுக்்கழடைகயகபாட்டசயன்றுமசசான்னார. “இப்படசயலலாமாபக்வக்கணும?” ரன்று
கதான்றியது. “நீகவணாுண்ணுரடுத்துக்ககாே”ரன்றுசசாலலுரு்பரதிழயக்சகாடுத்தார. ரன்னிடைமள்ளசதாலகாப்்பயப் ங்காஅப்பட
வ்தததுதான்.
்பறைகுசிலமாதங்கள்கழத்து, நான்பணிபரி்ததஅாவலகத்திலஉணவுகமழசயிலதிராவடைக்கட்சிகள்குறித்தஉழரயாடைலஓடயது.
அப்கபாது  நான்ரன்னகமாவமரசிப்பதானரள்ளகலாடுசதாலகாப்்பயப் ங்காபத்தகவற்பழனகுறித்து்சசாலல“அவருபடக்ககவ
மாட்டைாரு. பவுுக்குஅஞ்ுபக்வாங்்கட்டுவ்ததுசவ்சிருக்காரு. இப்டலாமவத்துரன்ன்பரகயாசனம?” ரன்கறைன். ரன்னினுமவயது
்த்த, நான்மதிக்்கறை, ரப்கபாதும மகத்திலஅழமதிழயஅணி்ததிருக்குமபாாஅண்ணன்ரன்ழனநிமிர்ததுபாரத்தார.
“நீநிழறையபக்படப்்பலல்கருஷ்ணா?”
“ஆமாண்கண.”
“அ்ததபக்ழகவாங்்கட்டுவ்ததுபலமாசமா்ுன்னிகய, பட்சியா?”
ுருக்சகன்றைது. ழககழவவட்டு, “வாதமமடக்கணுமே”ரன்றுரன்ழனசவளிகயஅழழைத்தார. தக்கழடையிலநின்றுசகாண்டுகழலஞரின்
இலக்்கயமகமகுறித்துஉழரயாடனார. கழலஞரமாதிரிுருவரசதாலகாப்்பயமமாதிரியானுருசபாக்்கவத்ழதஇப்பட
சமாழசபயரப்பதுரத்தழனமக்்கயமரன்றைார. ுருவழகயிலஇன்னுமஅதிகமாககழலஞரரனக்குசநருக்கமானதுஅன்றுதான்.
கப்சில, ரழத்திலதமிழழைவளரத்தவதத்ழததிராவடைக்கட்சிகள்கபாலசசய்தஇயக்கங்கள்கவசறைான்றிலழல. சபரியார, அண்ணா,
கழலஞரரன்றுகப்சாற்றைாம, ரழத்தாற்றைாமசகாண்டுவளங்்கயஆளுழமகளாலதமிழம, தமிழகுறித்தஅறிவுமரலலாதரப்ப
மக்களிழடைகயயுமவளர்ததது. கழலஞரின்இலக்்கயமகமசபருமபான்ழமகயாராலகபசப்படைாதது.
ரலகலாருமபராசக்தி. மகனாகராரன்றுகுறிப்்படுவாரகள். நான்ரன்பதின்மவயதிலபாரத்த, வசனுலநாடைாவலதிருமபத்திருமபக்
ககட்டை‘பாழலவனகராஜாக்கள்’கழலஞரின்வசனங்களிலரனக்குப்்படத்தது. படைத்தின்சபயழரப்பற்றி்சசாலல, “தமிழநாட்டல
பாழலவனமரன்றுதனியாகுன்றிலழல. மலழலயுமகுறிஞ்சியுமதிரி்ததுசவமழமசகாளுத்துமபாழலயாகும. அகதகபால
சகாள்ழகயுமகநரழமயுமதிரி்ததுநாகடைபாழலவனமா்கவடு்கறைது, அதழனரதிரத்துநின்றுஅஞ்சாமலகபாராடுமபரட்சிகராஜாக்களும
உண்டுே”ரன்றுரழதயுமஅரசியகலாடு, பகுத்தறிவுக்கருத்கதாடுசபாருத்துவார.
சதாலகாப்்பயப் ங்காவலஅப்படத்தான்பலபகுதிகளிாம, அரசியழலயுமதமிழழையுமகல்ததள்ளித்சதளித்திருப்பாரகழலஞர. மதலல
‘சதாலகாப்்பயப் ங்கா’ரன்றை் லன்தழலப்்பகலகயகவர்ததுவடு்கறைார. சதாலகாப்்பயமரன்பதுஇலக்கண் லரன்றுகச்தது
ுதுங்காமல,

ங்காவாய்இழளஞரகள்இழளப்பாறைட்டுமரன்றுஅ்ததத்தழலப்ழபக்கழலஞரழவத்திருக்கக்கூடும. ரழத்து, சசால,
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சபாருள்ரன்ன்றுஅதிகாரங்களிாமாக் றுபாக்கழளரடுத்துக்சகாண்டு் றுமலரகளாகஅவற்ழறைரளியநழடையிலசகாடுத்திருப்பார.
அங்கங்ககஅவருக்ககஉரிய‘நறுக்ுருக்’குமஉண்டு. ுவசவாருசசய்யுள்சசாலாமசபாருழளநிழனவலசகாள்ளதுணுக்கு, கழதரன்று
ரதாவதுசசாலலஅதற்கானஓவயத்கதாடுமஇருக்்கறைதுஇப்பத்தகம. ம.சச, சஜ, ஷ்யாம்வரின்ஓவயங்களும... பட்டைாு!
இதற்குஓவயமவழரவதற்கு்வருமசசன்றிரு்ததகபாதுநடை்ததசமபவமுன்றுண்டு. ்வருக்குமானசசய்யுள்கள்்பரித்துக்
சகாடுக்க்கப்பட்டைது. ம.சச-வுக்கு‘களவயல’, ’சமய்ப்பாட்டயல’ரன்றுசகாஞ்சமகவர்சியானபடைங்கள்ுதுக்கப்பட்டரு்ததன. ஷ்யாமம,
சஜ-வுமஅப்படவழரவதிலவற்பன்னரகள். ம.சசஅவரகளிடைம“கழலஞரட்டைசசாலலமாத்திக்கலாமாே”ரன்று  சமதுவாகப்கபசிக்
சகாண்டரு்ததிருக்்கறைார. கழலஞரரன்னசவனக்ககட்டு, இதுசசாலலப்பட்டைதும, “அசதலலாமகயாசிக்காமயாசகாடுத்திருப்கபன்? அ்தத
வவயசமலலாமகடை்ததுதாகனநீங்களுமவ்ததிருப்பங்க... ரலலாமசிறைப்பாவரும. கபாங்கே”ரன்றைாராம. 447 மபக்கத்தின்ம.சசஓவயம
பாரத்தகபாதுஇ்ததவவயமஞாபகத்துக்குவ்ததது!

உழரகழளுவசவான்ழறையுமபடத்துவவரிப்பதுசற்கறைஅலல, சராமபகவகடனம. ரனக்குமிகவும்படத்ததுபலஅ்ததக்காலத்திய
பழைக்கங்கழள, அடழமத்தனத்ழத்சசாலாமசசய்யுள்கழளப்பற்றி்சசாலாமகபாது, ‘இதுசபாருள்தான். இழதக்கட்டக்்கட்டு
அழைாதங்க’ரன்றுழநஸாக்சசாலலவடு்கறைார!
உதாரணமாக, சபாருளதிகாரம- சபாருளியல- ் ற்பா15 பற்றியஉழரழய்சசாலலலாம.
சசறிவுமநிழறைவுமசசமழமயுமசசப்பம/ அறிவுமஅருழமயுமசபண்பாலான
“சபாமபழளங்கன்னாஇப்படத்தான்இருக்கணுமே”ரன்றுஅரத்தமதருமதான். ஆனால கழலஞரஇழதகவறுமாதிரிழகயாள்்கறைார.
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“அக்காலநிழலழய்ுட்டக்காட்டுமஇலக்்கயங்கழளநாமவழகாட்டகளாகக்சகாள்ளகவண்டுசமன்பதிலழலே”ரன்்கறைார. அகதசமயம,
இ்தத்சசய்யுளிலஇருக்குமஅடைக்கம, அழமதி, கநரழம, உண்ழமழயவற்பறுத்துமசசாலவன்ழம, நலலறிவு, ்பறைரிடைமகாணஇயலாத
ஆளுழமஇழவகபாற்றைத்தக்கபண்பகள்தான். ஆனால சபண்ணுக்்கடைப்படுமஅறிவுழர, ஆழணகள் ரன்றுசகாள்ளகவண்டைாமரனக்
குறிப்்படு்கறைார. இன்சனான்ழறையுமசசாலலவடு்ககறைன். வாழகத்திழணபற்றியகழலஞரின்உழர!
வடைசசாற்்களவவடைசவழத்சதாரீஇ / ரழத்சதாடுபணர்ததசசாலலாகுமகம
“வடைசமாழுலநீக்கப்பட்டைதமிழரழத்துக்களுடைன்அழம்ததசசாற்கள்வடைசசாலலாகுமே”ரன்றைசசாலஅதிகாரத்தின்சசய்யுழளக்
குறிப்்படு்கறைார. 7 ம் ற்றைாண்டல, ்கட்டைத்தட்டை2500 ஆண்டுகளுக்குமன்கபவடைசமாழகமாப்பமபாரத்துமடத்து, ஆரியரகள்
ழழைவுக்குதமிழநிலத்திலவழஅழமத்துக்சகாடுக்கப்பட்டுவட்டைது. அழதரப்படகயாஅறியாமலஇரு்ததுவட்டைனரதமிழமக்கள்ரன்று
சங்கடைப்படு்கறைார!
“அறுவழகப்பட்டைபாரப்பனப்பக்கமமே”ரன்றுசதாடைங்கு்கறைதுவாழகத்திழணயின்சசய்யுள். பாரப்பனரின்கடைழமயாககவட்டைல,
கவட்்பத்தல, ஓதல, ஓதுவத்தல, ஈதல, ஏற்றைலரன்று6 வவயங்கழளக்‘ரன்மனாரபலவர’கூறுவாரகள்ரன்்கறைாரசதாலகாப்்பயர. (உழர
மடவல, “வடை் லாரகூறுமவருணவாழகக்குறிப்பஅகத்திழண, பறைத்திழணஇயலகளிலஇலழலே”ரனநாவலரகசாமு்ததரபாரதியார,
சபருமபலவரசவள்ழளவாரணனாரஆய்வுகளிலசசாலலயிருப்பழதயுமகுறிப்்படைத்தவறைவலழலகழலஞர.)
இவற்றில, கவட்டைல- கவள்வத்தவளரத்தல, கவட்்பத்தல- கவள்வசசய்யழவத்தலஇவவரண்டுக்குமசபாங்்கயிருக்்கறைாரகழலஞர.
நற்சசயலகழளவடுத்துரதற்காகஇ்ததளணானகவள்வயுமயாகமமரன்றுசகாதிக்்கறைார. ளரமம, காதாமாய்வாழ்ததவரகழள“ஓம
குண்டைங்களுக்குமன்னாலவணங்்கக்கூன்கபாட்டுக்சகாண்டு‘ககாமயம’பருககவண்டுமா?” ரன்றுககட்்கறைார. இன்ழறைக்குமசபாரு்ததும
ககாபம!
ஆண்ஆடுகழளக்குறிப்்படும‘அப்பர’ரன்றைசசாலவழைக்்கலஇரு்ததழத; கழல, களிறுரன்பதற்குகவறுசபாருட்கள்இரு்ததழதரன்று
பலவற்ழறையுமநழக்ுழவயானகழதகள்வாயிலாக்சசால்கறைார. சமய்ரழத்துகள்ரத்தழனரனநிழனவலழவத்துக்சகாள்ள
சசங்குட்டுவன்நடைத்தியகபாழரக்குறிப்்படு்கறைார.
இவற்றிலரன்னசிறைப்சபன்றைால, அப்பட்ுவாரஸ்யக்கழதயாய்ப்படத்தாலரளிதிலபரி்கறைது, நிழனவலழவத்துக்சகாள்ளமட்கறைது
ரன்பதுதான். தமிழழைப்பற்றிக்குறிப்்படுழகயிலஅங்கங்ககதமிழைரசபருழமழயவரலாற்றுஆதாரங்ககளாடுசசாலல, கருத்ழதப்
பரியழவப்பகதாடுவரலாற்ழறையுமவளக்கு்கறைார. அவற்ழறைரலலாமபத்தகத்ழதப்படத்துத்சதரி்ததுசகாள்ளுங்கள்.
ரனக்குபத்தகத்ழதத்தாண்டுருவவயம்பரமிப்ழபத்த்ததது. அதுபத்தகமரழதரடுத்துக்சகாண்டைகாலஇழடைசவளி. 1.09.2002 ல
ரழதஆரம்பத்து, 3.10.2002 ல ரழதிமடக்்கறைார கழலஞர! 33 நாட்களிலுருசபாக்்கவம. சவறுமகனரழதுவதுமட்டுமலல, இதற்கு
மன்சதாலகாப்்பயத்துக்குஉழரரழதியவரகளின்் ற்கழளதுழணக்குழவத்துக்சகாண்டுஅவற்ழறைஅலசி, ஆராய்்ததுதான்இழதரழதி
மடத்திருக்்கறைார.
ரண்பதுவயதிலரன்னஓரஉழழைப்ப! அ்ததஉழழைப்பதான்கழலஞழரஉயிரப்கபாகடைழவத்திரு்ததது!
***
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சிறு்ரரத்ள: பிைபஞ்சப பொலைக
யுவ்கருஷ்ணா
“அரசியலதான்நான்வரும்பத்கதர்தசதடுத்துபணிபரியுமதுழறைே”ரன்றுஅடக்கடசசாலாமகழலஞர“அரசியல/ ஆட்சிஅழத்தங்களில
இரு்ததுவடுவத்துக்சகாள்ளகவகழலஇலக்்கய்சசயலபாடுகளிலஈடுபடு்ககறைன்ே”ரன்றுமகுறிப்்பட்டருக்்கறைார. இலக்்கயத்தின்பலகவறு
பரிணாமங்களிாமஅவருழடையஆரவமானசசயலபாடுஇரு்ததிருக்்கறைது. தன்ழனமதன்ழமயாகப்பத்திரிழகயாளரரன்றுஅவர
சபருழமயாகஅழடையாளப்படுத்திக்சகாண்டைாாம, இதழயலமட்டுமின்றிசிறுகழத, நாவல, கவழத, நாடைகம, திழரப்படைம, தன்வரலாறு,
கப்ுரன்று்கழளவரித்துத்தமிழபரப்்பயிருக்்கறைார.
கழலஞரின்தமிழப்பணிகளிலஅதிகமகபசப்படைாதழவயாகஅவரதுசிறுகழதகள்அழம்ததிருக்்கன்றைன.
மிக்சரியாககழலஞர்பறைப்பதற்குபத்துஆண்டுகளுக்குமன்தான்தமிழலசிறுகழதரன்்கறைவடவகமஉருவா்கறைது. கழலஞரதன்14 வது
வயதிலரு்ததுவாசிப்ப, ரழத்துரன்றுதவரமாகசசயலபடு்கறைார. அப்படயிருக்கதமிழலமதல25 ஆண்டுகளிலரழதப்பட்டை
சிறுகழதகழளதான்அவராலசதாடைக்கத்திலவாசித்திருக்கமடயும. ுட்டுசமாத்தமாகஅப்கபாது200 - 300 சிறுகழதகள்
ரழதப்பட்டரு்ததாகலஅதிகம.
தமிழசிறுகழதநளனவடவத்ழதரட்டைாதகசாதழனககுழைாய்க்காலக்கட்டைத்திலஇயங்்கயவரகளிலகழலஞருமுருவர. ரனகவ, இன்ழறைய
காலக்கட்டைத்திலசிறுகழதகளிலஇலக்்கயவாசகரகள்ரதிரப்பாரக்கக்கூடயஅழை்கயல, க்சிதமானவடவமமற்றுமசிறுகழதகளுக்கான
கறைாரானஇலக்கணமகபான்றைவற்ழறைகழலஞரின்அ்ததக்காலக்கட்டைத்துப்பழடைப்பகளிலகதடைமற்படுவதுஅபத்தம.
கமாம, திராவடைஇலக்்கயமரன்றைாகலதட்டுரன்்கறைதமிழநளனஇலக்்கயப்பண்பமகழலஞரின்சிறுகழதகள்அதிகமகபசப்படைாததற்கு
கூடுதலகாரணம. திராவடைஇயக்க்சி்ததழனகளின்பரப்்பயலஉத்திகள்குறித்தஆய்வுகள், தமிழஇலக்்கயத்திலமிகவுமஅரிது
ரன்பதிலரு்தகதஇழதப்பரி்ததுக்சகாள்ளலாம. திராவடைஇயக்கத்ழத்சார்ததவரகழளரழத்தாளரகளாகஏற்றுக்சகாள்பவரகழளகய
ஊழரவட்டுுதுக்்கழவக்குமநாட்டைாழமத்தனமானஃபாசிஸமஇன்றுமசதாடைர்கறைது. இத்தழகயசூழைலலகழலஞரின்சிறுகழதகள்குறித்த
துலலயமானவமரசனங்கழளரதிரப்பாரப்பகதளண்தான்.
அண்ணா, கழலஞர, இரா.அரங்கண்ணல, ஏவ்பஆழசத்தம்ப, இளழமப்்பத்தன், திலழலமழறைமதலவன், இரா. இளஞ்கசரன், ககஜி.
இராதாமணாளன், ரஸ்ரஸ். சதன்னரு, ட.கக. சீனிவாசன், மரசசாலமாறைன், ப. பககழை்ததி, திரு்சிசசலகவ்ததிரன்ஆ்ககயாரின்
் ற்றுக்குமகமலானகதர்தசதடுக்கப்பட்டைசிறுகழதகள்சதாகுக்கப்பட்டு, ‘திராவடைஇயக்கரழத்தாளரகளின்சிறுகழதகள்’ரன்றுசீழத
பதிப்பகமகடை்தத2012 லதிராவடைஇயக்க் ற்றைாண்ழடைசிறைப்்பக்குமவழகயிலசவளியிட்டருக்்கறைது. இன்ழறையநளனதமிழ
ரழத்தாளரககளாவமரசகரககளாஇப்படசயாருசபரு்தசதாகுப்பவ்ததிருப்பழதயாவதுஅறி்ததிரு்ததாலஅதுஅதிசயம. “திராவடை
இயக்கத்ழத்சார்ததவரகளுக்குஇலக்்கயமவராதுே”ரன்றுமட்ழடையடஅடக்குமபாரப்பனரழத்தாளரககளாஅலலதுஅவரகழள
அடவருடுமசூத்திரரழத்தாளரககளாஇவற்றிலசிலகழதகழளகயனுமவாசித்திரு்ததாலகுழறை்ததபட்சமதங்கள்அறியாழமயாவது
உணர்ததிருப்பாரகள்.
இன்ழறையநளனஇலக்்கயவாதிகளிலகழலஞழரஅதிகமவாசித்தமிகசிலரில்பரபஞ்சனுமுருவர. வாசித்திருப்பதாலமட்டுகமஅவரால
கழலஞரின்சிறுகழதகளுக்குஅடநாதமாகஇருக்கக்கூடயசமதாயஉணரழவகண்டுசகாண்டுபாராட்டைமட்கறைது. “ுருகருத்து, சி்ததழன
அலலதுஅனுபவத்ழத்ச்கமசார்ததுசவளிப்படுத்தக்கூடயவாய்ப்பாககவகழலஞரதன்னுழடையசிறுகழதகழளப்பயன்படுத்தி
இருக்்கறைார. கருத்துஇலலாத, ச்கஉணரவுசற்றுமிலலாதுகருருகழலஞரின்சிறுகழதழயகூடைநான்வாசித்ததிலழலே”ரன்்கறைார
்பரபஞ்சன். 80 ஆண்டுகளுக்குமகமலாகஇழடைவடைாதமிழப்பணிபரி்ததகழலஞர, காலமா்கஇருக்குமஇ்சூழைலலாவதுஅவரது
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ரழத்துகள்மள்வாசிப்பசசய்யப்படுவதும, அழவகுறித்தஆய்வுகள்நடைத்தப்படுவதுகமகநரழமயானசசயலபாடைாகஇருக்கமடயும.
காலமகடை்ததாவதுஇ்தத்சசயழலநளனத்தமிழஇலக்்கயவாதிகள்மன்சனடுத்து்சசய்வாரகள்ரன்றுநமபகவாம.

கழலஞரின்சிறுகழதகளுக்குவருகவாம. கழலஞரதன்21 வயதில‘்கழைவன்கனவு’ரன்்கறைசிறுகழதத்சதாகுப்ழப1945 ல
சவளியிட்டருக்்கறைார. இ்ததத்சதாகுப்்பலஇடைமசபற்றைகழதகள், ர்தசத்ததஇதழகளிலசவளிவ்ததனரன்பதுகுறித்ததகவலகள்சரியாக
சதரியவலழல. அடுத்துரட்டுஆண்டுகள்கழத்து1953 ல‘நாடுமநாகமம’, 1956 ல‘தாய்ழம’ஆ்கயசதாகுப்பகழள
சவளியிட்டருக்்கறைார. ்பன்னர‘கண்ணடைக்கம’, ‘அருமப’, ‘வாழைமடயாதவரகள்’, ‘சங்்கல்சாமி’, ‘தப்்பவட்டைாரகள்’உள்ளிட்டை
பதிழன்ததுக்குமகமற்பட்டைசிறுகழதத்சதாகுப்பகள்சவளிவ்ததிருக்்கன்றைன. 1971 லசபருமசதாகுப்பாகமக்்கயமானகழதகள்
கதர்தசதடுக்கப்பட்டு‘கழலஞரகருணாநிதியின்சிறுகழதகள்’ரன்றுசவளியிடைப்பட்டைது.

1940 லசதாடைங்்க1970 களின்இறுதிவழர- ்கட்டைத்தட்டைநாற்பதாண்டுகள்- கழலஞரசிறுகழதரழதுவதிலஈடுபாடுகாட்டயிருக்்கறைார.
்பறைகுநாவல, ஆய்வு் லகள்ரன்றுஅவரதுஆரவமதிழசமாறியநிழலயிலசிறுகழதஅரிதா்கஇருக்்கறைது. இயக்கமசார்தத
இதழகளிகலகயஅவரதுசபருமபான்ழம்சிறுகழதகள்சவளிவ்ததிருக்்கன்றைன. அழவதவரத்துசகாஞ்சமஅரிதாகசவகுஜன
இதழகளிாமரழதியிருக்்கறைார.
அவரரத்தழனசிறுகழதகள்ரழதியிருக்்கறைாரரன்பதற்குத்துலலயமானகணக்குஇலழல. கதாராயமாகஇரு் றுகழதகள்
ரழதியிருக்கலாமரன்றுசதரி்கறைது. சினிமா, நாடைகம, கப்ுரன்றுதன்னுழடையமற்றைஆற்றைலகழளரலலாமரப்படதான்ஏற்றுக்சகாண்டை
சகாள்ழகஅரசியாக்குபயன்படைத்தக்கவழகயிலமாற்றிக்சகாண்டைாகரா, சிறுகழதகழளயுமஅப்படகயதான்உபகயா்கத்திருக்்கறைார.
திராவடைஇயக்கத்தின்கருத்துக்கூறுகழளசவளிப்படுத்தக்கூடயவாய்ப்பாகதான்அவரசிறுகழதகழளயுமபாரத்திருக்்கறைார.

112

“இராமரரன்னரன்ஜினியரா?” ரன்றுராமரபாலமவவகாரத்திலகழலஞரசசய்தககல, நாடுமழக்ககவகடுழமயானஅதிரவழலகழள
ரழப்்பயது. இ்ததுத்துவஆதரவாளரகள்கழலஞரின்மழறைவுக்குப்்பறைகுமஇதற்காகஅவழரமன்னிக்கத்தயாராகஇலழல. ஆனால
உண்ழமயில70 ஆண்டுகளுக்குமன்பஅவரரழதிய‘வவமஇனிது’கழதயிகலகயஇராமரரதிரப்ழபவாவாகசவளிப்படுத்தி
இருக்்கறைார. “இராம்பராழனவடைஇ்ததவவமஇனிதுே”ரன்்கறைகூரியவமரசனத்கதாடுகூடயவசனமஅ்தத்சிறுகழதயில
சவளிப்படு்கறைது. கடைவுள்மறுப்பரன்்கறைகழலஞரின்பண்ப, அவரதுசிறுகழதகள்பலவற்றிாமசமபவங்களின்ஊடைாகவும, வசனங்களின்
சவளிப்பாடைாகவுமபளி்சசன்கறைஅழம்ததிருக்்கறைது.
‘கண்ணடைக்கம’ரன்்கறைகழதயில்பகளக்கநாய்பரவ, ஊசரலலாம்பணம. காளிபக்தன்மனுழடை்ததுகபாய்காளிகதவயிடைமநியாயம
ககட்பான்: “கருழணக்கடைலாநீ? கபய்க்குமஉனக்குமரன்னகவறுபாடு?” இழதவாசிக்குமகபாகதஉணரலாம, கழலஞரின்சபருமபாலான
கழதகளின்நாயகரகள்‘பராசக்தி’குணகசகரன்ககள! ‘நடுத்சதருநாராயணி’கழதயில‘பராசக்தி’கலயாணிழயகூடைகண்டுக்சகாள்ளலாம.
கழலஞரின்சிறுகழதகளிலதனித்துவமானதாகஅவரதுவாசகரகளாலநிழனவுகூறைப்படுவது‘குப்ழபத்சதாட்ட’ரன்்கறைகழத. சரரியலஸம,
இருத்தலயலவாதம, அழமப்்பயலவாதம, ்பன்நளனத்துவம, மா்ததிரீகயதாரத்தவாதமகபான்றைகமற்கத்தியககாட்பாட்டுமழறைகள்தமிழ
நிலத்திலகபசப்படுவதற்குசவகுகாலமமன்கப, ுருகுப்ழபத்சதாட்ட்லமாகசமகால்ச்கத்ழத்பரதிபலக்குமசிறைப்பானவடவ
உத்திழயஅ்சிறுகழதயிலகழலஞரபயன்படுத்திஇருக்்கறைார.
இடைதுசாரிஇலக்்கயஇதழைான‘சசமமலர’, இ்சிறுகழதழய‘சிகரமசதாட்டைசிறுகழத’ரன்்கறைவரிழசயிலமறு்பருரமசசய்து
சகாண்டைாடயது. கழலஞரின்இலக்்கயத்தரமகுறித்துநளனஇலக்்கயவாதிுருவரககள்வரழப்்பயகபாது, கழலஞரஇக்கழதழயதான்
தன்இலக்்கயத்திறைனுக்கு்சான்றைாகமன்ழவத்தார.
இ்சிறுகழதழயப்பற்றிக்ககள்வப்பட்டுகுஷ்வ்தத்சிங்ஆங்்கலத்திலசமாழப்சபயரத்து‘இலலஸ்ட்கரட்டைட்ளக்ல’இதழலசவளியிட்டைார.
கழதயிலசவளிப்பட்டரு்ததபராணரதிரப்பக்கருத்துகளுக்காகப்பத்திரிக்ழகஅாவலகத்ழதஇ்ததுமதசவறியரகள்மற்றுழகயிட்டு
்பர்சழனசசய்தாரகள். அப்கபாதுஅக்கழதழயப்பாராட்ட்ட்ழடை்ட்ழடையாகவ்ததிரு்ததகடதங்கழளஅவரகளுக்குமன்பாகக்
சகாட்ட, “இக்கழதழயஏற்றுக்சகாண்டைவரகளுமஇ்ததுக்கள்தான்ே”ரன்று்க்குழடைத்தாரகுஷ்வ்தத்சிங். ்பன்னர‘குப்ழபத்சதாட்ட’,
ஐகராப்்பயசமாழகளிாமசமாழப்சபயரக்கப்பட்டைது. “குப்ழபத்சதாட்டஇங்கககுப்ழபயாகுதுக்கப்பட்டைாாம்பறைசமாழகளில
சகாண்டைாடைப்படு்கறைதுே”ரன்றுகுறிப்்பட்டருக்்கறைாரகழலஞர.
சிறுகழதயின்வடவங்களிலபரிகசாதழனசசய்துப்பாரப்பதுகழலஞருக்குமிகவும்படத்தமானது. ‘நரிியரந்ததியப்பன்’ரன்றை
சிறுகழதழயக்கடதவடவலரழதியிருப்பார. அவருழடையகழதகளிலசாமியாரகழளத்கதாாரிக்குமசமபவங்கள்ஏகத்துக்கும
அழம்ததிருக்கும. ‘நளாயினி’, பராணரதிரப்பப்கபும. ‘ச்ததனக்்கண்ணம’இ்ததித்திணிப்பரதிரப்பப்கபாரின்நியாயத்ழதரடுத்து்
சசாலாம. ‘ரழத்தாளரஏகழலவன்’ரன்றைசிறுகழதயில, “சிறுகழதரன்றைாலசவறுமசபாழதுகபாக்குக்காகப்படப்பதற்காகவா
ரழதப்படுவது? அதிலஏதாவதுுருகருத்து, சமதாயத்துக்குத்கதழவயானதாகஅழமக்கப்படைகவண்டைாமா?” ரன்றுதான்ஏன்சிறுகழத
ரழது்கறைாரரன்பதற்கானநியாயத்ழதகழதயின்கபாக்்ககலகயசசாலலயிருப்பார.
சிறுகழதரன்றைாலரன்னசவன்றுஇ்தத்பன்நளனத்துவக்காலக்கட்டைத்திாமஏகதாுருவாசகனாலககட்கப்படு்கறைது. ஏகதாஓரரழத்தாளர,
தான்அறி்ததழதவளக்்கக்சகாண்டருக்்கறைார. சிறுகழதக்கானகழலஞரின்இலக்கணமமிகவுமரளிழமயானது. “ுருகாட்சிஅலலது
நிகழழவப்பற்றி, மற்றைவரகளுக்குவளக்்க்சசாலாமகபாது, அவரவரநிழலக்ககற்பவும, அறிவுவளர்சிக்ககற்பவுமவளக்குபவருக்கும
வளக்கத்ழதக்ககட்பவருக்குமிழடைகயுருபாலமாகப்பாவக்கப்படுவதுதான்சிறுகழத.”
ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடயவளக்கமதான்இலழலயா!
****
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தமிழரரச: இைண்ளொக தமிழ்
வஜய்ரஸ்ஏ(@tekvijay)
தமிழநாட்டன்20 ஆம் ற்றைாண்டுஅரசியலச்கவரலாற்ழறைப்பாரத்கதாமானாலஅதிலஇழசசார்தத‘இழசஅரசியல’ரன்பதுஅங்கு
இங்சகனபலகவறுஇடைங்களிலபர்ததுபட்டுநிழறை்ததிருக்்கறைது. இன்ழறையகததியில, தமிழழசதான்கரநாடைகஇழசரன்்கன்றைஅடப்பழடை
உண்ழமழயயாருமமறுக்கமடயாதபடபலருமஏற்றுக்சகாண்டுவட்டைனரரன்றுதான்சசாலலகவண்டும.
கபான் ற்றைாண்டலசபரும்பர்சழனயாகரழ்ததுஅடைங்்கய“தமிழநாட்டலகவற்றுசமாழயிலபாடுவதுே”ரன்்கறை்பர்சழன , இன்று
ஓரளகவனுமகுழறை்ததுவட்டைது, சஞ்சய்ுப்ரமணியமகபான்றைபகழசபற்றைசசவவயலஇழசக்கழலஞரகள், ுவசவாருஆண்டுமடசமபர
சீசனிலதமிழழசமன்றைத்திலமழக்கதமிழலபாடு்கறைாரகள். ஆனாலஇன்னமமஆரியபாரப்பனரகள்ஆதிக்கமஅதிலகவறுவதங்களில
சதாடைர்ததுசகாண்டுதான்இருக்்கன்றைன. குறிப்பாக்சசாலலகவண்டுசமனில, சசவவயலஇழசழயஅலலதுசபாதுவாகமண்சார்தத
இழசழய, தமிழழசககாட்பாடுகள்சகாண்டுஅணுகாமலஇன்னுமகரநாடைகசங்கீதமவகுத்தககாட்பாடுகள்தான்ககாகலா்ு்கன்றைன.
இன்னமமதமிழைரகளா்கயநாம, இதிலமழதாகஇறைங்்க்சீரதிருத்தமசசய்யாமலருக்்ககறைாமரன்பதுுருமக்்கயகாரணம. தமிழைகஅரு
இழசக்கலலூரிக்குமதலவராகுருதமிழைரபஷ்பவனமகுப்பசாமிஆகமடவதிலழல, ஆனால(ுதாரகுநாதன்) சிபாரிசிலஅவரகளுக்கு
கதாதானுருவரமதலவரஆகமட்கறைது. ஆனாலஅழதயுமதாண்டஇன்றுசசவவயலஇழசத்துழறைகரநாடைகஇழசரன்றைசபயரிாம,
மக்களிழசயுமஆங்காங்குஅதன்வடவாம, நளனசதாழல ட்பவளர்சியாலவழள்ததசினிமாதிழரப்படைஇழசரன்றுமபர்ததுவரி்தது
தமிழழசவாழ்ததுசகாண்டுதான்இருக்்கறைது. இ்தத்சூழைலல, தமிழமண்ழண, மக்கழள, இதன்வரலாற்ழறை, பண்பாட்ழடை, சதாடைர்தது
மாறிக்சகாண்டுவருமபகுத்தறிழவ, இறுதி்்ுஉள்ளவழரகட்டக்காத்தவருமகநசித்தவருமானகழலஞரகருணாநிதி, தமிழஇழசக்கு
சசய்தகசழவகள்குறித்துதனிகயபதிவுசசய்யகவண்டஇ்ததகட்டுழரரழதப்பட்டுள்ளது.
கழலஞரதமிழழசயின்பாலசசய்தமதலபதிவுரன்றுவரலாற்ழறைமட்ததளவு்பன்கனாக்்க்சசன்றைாலநமக்கு்கழடைப்பது, அவர
1946 இலகுடயருஇதழலரழத்துப்பணிசசய்தகபாதுரழதிய‘தட்டைாயிடுத்து!’ ரன்றைதழலப்்பட்டைுருகட்டுழர! அ்ததஆண்டு,
திருழவயாறுதியாகராஜரஉற்சவஇழசவழைாவல, தண்டைபாணிகதசிகர“வநாயககனவழனதரப்பவகனே”ரன்றுதமிழலபாடயதால, “நீச
பாழவதமிழலபாடட்டைார, தட்டைாயிடுத்துே”ரன்றுசசாலலஅங்்கரு்ததபாரப்பனரகள், தண்டைபாணிகதசிகரபாடயஇடைத்ழதநீரால
கழவனரரன்பதுஅங்குநடை்ததசமபவம. அழதகுடயருஇதழலசிறுகட்டுழரயாகக்கழலஞரரழத, சபரியாரபாராட்டனாராம!
(கட்டுழரயிலரு்தது: அகத்திாம, அக்்கரகாரத்திாமஇரு்ததுவ்ததஇ்ததஅகமபாவமஅய்யரவாள்உற்சவத்திாமபகு்ததுவட்டைது.
தமிழநாட்டகல- தமிழைரகள்உயிகராடுவாழமநாட்டகல- தமிழைரகளுழடையசமாழக்குத்தழடையுத்தரவுஆங்்கலஅரசாங்கமலல- ஆரிய
அரசாங்கத்தின்ஆழண! தமிழசமாழயிலபாடயதாலகமழடைதட்டைா்கவட்டைதுரன்றைஆணவப்கப்ு்களம்பயதற்குக்காரணமதமிழைரகள்
அடழமகளாக- அனுமாரகளாகவாழவதுதான், தமிழைரஇனமசூத்திரஇனமாகவும, தமிழைரசமாழதட்டுப்பட்டைசமாழயாகவும
கபாய்வட்டைது. தியாகராஜரதிருநாளுக்குநன்சகாழடைவழைங்குமமட்டைாள்தமிழைரகளும, சதாண்டைரக்குத்சதாண்டைராமசிஷ்யககாடகளின்
வரிழசயிாள்ளஅழைகப்பசசட்டயாரகபான்றைவபவணரகளுமஉள்ளவழரஆரியக்குடவரக்கமஅகமபாவத்கதாடுதான்வாழம.)
இதற்கடுத்து, அவரஅரசியலல ழழை்ததுவளர்ததுசவன்றுமதலவரான்பன், ஆரமபகாலகட்டைங்களிலஅவரின்பங்களிப்பகுறித்து
அதிகமதகவலகள்இலழல. ஆனால2009 இலஅவரமதலவராகஇரு்ததகபாதுசசய்தமக்்கயசமபவம, ஆ்பரகாமபண்டதரரழதிய
’கருணாமிரதசாகரம’ரன்்கறைஅதிமக்்கயமவாய்்தததமிழழச் ழலநாட்டுழமயாக்கு்கறைார. அதுமட்டுமின்றி, பண்டதரவமசாவளியில
வ்ததஅமதாபாண்டயன்ரழதிய‘கருணாமிரதசாகரம–ுருக்கத்திறைனாய்வுஉழர’(Karunamirdha Sagaram – A Brief Critical Review)
ரன்்கறை் ழலசவளியிடைஆராய்்சித்சதாழகழயஅரு்லமவழைங்கு்கறைார. இதற்குமன்ப, 1997 இல, ்படஆரபழைனிகவலராஜனின்

114

இழளயசககாதரர்படஆரகமழலத்தியாகராஜன்ரழதியதமிழழசவரலாறு/ககாட்பாடுகள்பற்றிய் லான‘இழசத்தமிழன்உண்ழம
வரலாறு’ரன்்கறை் ாக்குஅணி்ததுழரரழதியிருக்்கறைாரகழலஞர. அதுஉங்கள்பாரழவக்குகீகழை:
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கழலஞர, தமிழழசஆய்வு் ாக்குஅணி்ததுழரஅலலதுமன்னுழரரழதுமஅளவுக்குத்தான்இழசஅறிஞரஅலலன்ரன்்கறைார,
ஆனால, அவரறிவுக்குட்பட்டுஇ்தத் ழலநன்குவாசித்திருக்்கறைாரரன்பதுஅவரரழதியஅற்பதமானஉழரகயநமக்கு்சசால்கறைது.
தமிழைகத்திலஇழசயின்சபாற்காலமரன்றுகரநாடைகஇழச்வர(தியாகராஜர, மத்துசாமிதட்சிதர, சியாமாசாஸ்திரிகள்) வாழ்ததகாலத்ழத
் லாசிரியரசசாலவழதக்குறிப்்பட்டு, அவரகளுக்குமன்னகரவாழ்ததஅருணாசலக்கவராயர, மத்துத்தாண்டைவர, மாரிமத்தா்பள்ழள
ஆ்கயதமிழழச்வழர்ுட்டக்காட்டு்கறைார. தமிழஇழசவரலாற்றிலஆரியபாரப்பனரகளாலமழறைக்கப்பட்டை, மறுக்கப்பட்டைரண்ணற்றை
தகவலகளுள்இம்வருமஅடைக்கம.
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கழலஞரஇ்தததமிழழச்வரகளுக்காக, அவரகள்நிழனழவகபாற்றுமவதமாக2010 ஆமஆண்டு, இவரகளுக்குுருமணிமண்டைபம
ரழப்பப்படுமரன்றுஅறிவத்துநாழகமாவட்டைமசீரகாழயிலஇதற்காகஇடைமுதுக்்கனார. ்பன்னரஅதுகட்டைப்பட்டுஅடுத்தவ்தத
அதிமகஆட்சியிலதிறைக்கப்பட்டைது.

தமிழழசகுறித்த் லகள், பஞ்சமரப, சதாலகாப்்பயம, சிலப்பதிகாரமகபான்றைசங்ககால் லகளிலதுவங்்க, நா.மமமதுஉருவாக்்கய
தமிழழசப்கபரகராதிவழர, ்கட்டைத்தட்டை100 ் லகளுக்குள்தான்இருக்கும. ஆனாலஇன்ழறையகததியில, தமிழழசயிலஆய்வு
சசய்பவரகளுக்குஇ்தத் லகள்கூடை்கழடைப்பதுகபரரிதுரன்்கறைநிழலதான். பலகழலக்கழைகங்கள்மற்றுமகலலூரிகளின்் லகங்கள்
அழனவருமரளிதிலபயன்படுத்தமடயாதநிழலயில, வாங்கநிழனத்தாாமபல் லகள்இன்றுஅ்சிலஇலலாதநிழலயில, கழலஞர
அழமத்தஅண்ணா் லகமஇன்றுுருஞானப்பழதயகலதான்! அதன்தமிழழசப்்பரிவலபலப்பலமக்்கய் லகள்இடைமசபற்றிருப்பது
கழலஞரஅளித்தசகாழடை!
சர்ழசகளுமஇலலாமலலழல. 2007 இலபத்மாுப்ரமணியம“பரதமனிட்ரஸ்ட்ே”ரன்றைசபயரிலுருநடைனட்ரஸ்ட்சதாடைரபான
வழைாவற்காககழலஞரிடைமஅனுமதிககட்க, அவரசகாதிப்பழடை்ததிருக்்கறைார. ்பன்னரஅ்ததஇடைத்ழதபரத-இளங்ககாட்ரஸ்ட்ரனபத்மா
சபயரமாற்றிஇருக்்கறைார. அகனகமாக, இதற்குபதிலடயாகத்தான்தமிழழச்வருக்குமணிமண்டைபமதிறைக்குமதிட்டைத்ழதகழலஞர
சசயலபடுத்திஇருக்ககவண்டும. ஏசனனில, பரதரஇயற்றியநாட்டயசாஸ்திரமதான்ுட்டுசமாத்தஇ்ததியஇழசமற்றுமநடைனத்திற்கு
அடப்பழடைரனஆரியரகள்பலகாலமாய்த்திரிபவாதமசசய்துசகாண்டருக்்கன்றைனர. ஆனால4 ஆம் ற்றைாண்டுநாட்டயசாஸ்திரத்திற்கு
மன்கப, ்கம2 ஆம் ற்றைாண்டன்சிலப்பதிகாரகமதமிழைரகளின்இழசக்ககாட்பாடுமற்றுமநடைனத்திற்கானகருைலமாகத்தமிழைரகளால
கருதப்படு்கறைது. சிலமபக்கும்தழதயபஞ்சமரப(ஐ்ததுசதாழக) உள்ளிட்டை் லகளுமஇழசக்ககாட்பாடுகளுக்குஅடப்பழடைதாசனனினும
சிலமபபலகவறுகாரணங்களுக்காகுருமிகமக்்கயமய்யமான் லாகவளங்கு்கன்றைது.
2008 இலகழலஞரரழதியஉளியின்ஓழசரன்்கறைதிழரப்படைத்தில, இழசஞானிஇழளயராஜாஇழசயில‘அக்தழதயிலஆடுவதா்…’
ரன்்கறைபாடைலல, தமிழழசயின்சதான்மம, அதன்் லகள், இழசக்கருவகள்பற்றியகுறிப்பக்கழளபாடைலவரிகளாகவடத்திருப்பார!
திருவாசகம, ஸ்வப்னமகபான்றைஇழசஆலபங்கள், உளியின்ஓழசபாடைலஉள்படை, திழரப்பாடைலகளிலதமிழழசபற்றியகுறிப்பக்கழள
இழளயராஜாழவத்திருப்பார. குறிப்பாக, ககாவலபறைாரன்றைபடைத்தில, ‘அமகததமிகழை்…’ரன்றைபாடைலல, “கதினறுமகதவாரம
இழசப்பாட்டன்ஆதாரமதமிழழசகயதனியிழசகயதரணியிகலமதலழசகயே”ரன்றுபலழமப்்பத்தன்ரழதியிருப்பார. இழவ
மட்டுமின்றி, இழளயராஜா, தன்திழரப்படைங்களிலதமிழழசயின்மக்்கயஇழசக்கருவகளானபழறை, நாகுரமஉள்படை, நீண்டைகாலமாக
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இ்ததமண்ணின்பலகவறுவழகயானதாள/கமளக்கருவகழளபயன்படுத்துவதுஅழனவருமஅறி்ததது. இழளயராஜாவன்நாட்டுப்பறை
இழச, மக்களிழசக்கானபங்களிப்பசாதழனகள்ரன்பதுசசாலலசதரியகவண்டயகதஅலல. அவவழகயில, தமிழழசக்குசதாண்டைாற்றும
இழளயராஜாழவசபருழமப்படுத்தஇழளயராஜாவுக்குஇழசஞானிபட்டைத்ழதகழலஞரவழைங்்கயதுகூடை, தமிழழசத்துழறைக்குகழலஞர
சசய்தகசழவதான்.
(கமற்சசான்ன’அமகததமிகழை’பாடைலவரிகளின்படகதவாரம- 7 ஆம் ற்றைாண்டு- தான்இழசப்பாட்டன்ஆதாரமரன்றுசசான்னால,
அழதமறுத்துஅதற்கும்தழதயஇழச் லகள், இழசப்பாடைலகள், 5 ஆம் ற்றைாண்டகலகயசதாடைங்்கவட்டைபக்திஇலக்்கயமசார்தத
பாடைலகழளசிலரகுறிப்்படைலாம. ஆனாலஅன்ழறையதமிழைகத்தில247 க்குமகமற்பட்டைசிவதலங்களிலபாடைலசபற்றைதுகதவாரமதான்
ரன்பதாலஅ்ததவரிநியாயமா்கறைது. அகதகபால, தமிழழசதான்தரணியிகலகயமதன்மதலாககதான்றியஇழசரன்பதும
ககள்வக்குள்ளாக்கப்படைலாம. அதுமிகநீண்டைவவாதம. ஆனாலஉலகவரலாற்றில, ்ககரக்கஇழசக்குகூடைதுவக்கமஉண்டுஆனால
தமிழழசதுவக்ககமசதரியாதஅளவுபழழையது. சதாலகாப்்பயம, சிலப்பதிகாரம, பஞ்சமரபஆ்கய் லகளின்காலத்திகலகயதமிழழச
மிகவுமபண்பட்டை, ககாட்பாடுகள்நன்குவளர்ததசசழப்பானகழலயாகதிகழ்தததுரன்்கறைவதத்தில, தமிழழசதரணியிலமதலழசதான்.)
இழவஅழனத்துமநமக்குசசாலவதுுன்கறை! தமிழைகஅரசியலதழலவரகளில, இன்றுமுருசவழலப்்பள்ழளயாகஇருக்குமதமிழ
இழசயின்மதுஅதிகஅக்கழறையுமஆரவமமசகாண்டரு்தத, தமிழஇழசக்குசதாண்டைாற்றியுகரமதலவரகழலஞரமட்டுகம! தன்
வாழநாளிலஇன்னுமஅதிகமழறைஆட்சியிலஇரு்ததிரு்ததால, இன்னுமகூடைசசய்திருப்பார. கமற்சசான்ன‘இழசத்தமிழன்உண்ழம
வரலாறு’் லல“அக்காலத்தமிழைன்இழசயிலஉயர்ததிரு்ததழதஇக்காலத்தமிழைன்உணரவலழலே”ரன்றுகழலஞருட்டக்காட்டயகருத்ழத
மனதிலசகாண்டு, வருங்காலத்தில, தமிழப்பண்பாட்ழடைமழழமயாகஆரியஆதிக்கசக்திகளிடைமிரு்ததுமட்பதுகபாலதமிழஇழசழயயும
மட்சடைடுப்கபாமரனத்தமிழைரகள்உறுதி ணுகவாம.
***
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இனியரரவ இரபத.: ஐவைொபபிய திடகவிஜயக
ராஜூ. நா
இனியழவஇருபதுரன்்கறைஇ்ததப்பத்தகத்தின்தழலப்ழபப்பாரத்ததும, கப்சாளரஐ.லகயானி, கழலஞருக்கானதன்அஞ்சலக்குறிப்்பல
ரழதியதுதான்ஞாபகமவ்ததது: “ககாயமபத்தூரலதி.ம.க-வன்மப்சபருமவழைாழவசயாட்டபட்டமன்றைம. ‘மக்களுக்குப்சபரிதும
வழகாட்டயதுஇன்னாநாற்பதா? இனியழவநாற்பதா?’ - ரன்பதுதழலப்ப. அதுஅவரசகாடுத்ததுதான். இன்னாநாற்பது, இனியழவ
நாற்பதுசசய்யுள்கழளப்பரட்டத்தயாரபண்ணிட்டுகபாகனாம. ஆனா, ரம.்பகதரதலலதி.ம.கசஜயி்சசதாகுதிகழளவ்ுஉருவாக்்கன
தழலப்பஅதுன்னுரங்களுக்குஅப்பறைமதான்சதரிஞ்சது.”
நலலகவழளயாக, அமமாதிரியானசபாடசயலலாமஇலழல. தான்20 நாட்கள்ுற்றுலாசசன்றுவ்தததன்அடப்பழடையிலான20
பயணக்கட்டுழரகள்ரனகநரடயாககவதழலப்்பற்குவ்ததுவடு்கறைாரகழலஞர.
இ்ததஇடைத்திலசவளிநாடுஇன்ப்ுற்றுலாரன்றைதும, அவரின்்த்தமகள்சசலவுருகநரகாணலலசசான்னதுஅடுத்ததாகநிழனவற்கு
வ்ததது: “அப்பாவுக்கு, நாங்கசவளிநாடுகபாறைகத்படக்காது, சவளிநாடுகபாகறைாமன்னுசசான்னாகலமழறைப்பார.” அப்படயானால,
இவரமட்டுமசவளிநாடுகளுக்குஇன்ப்ுற்றுலாகபாகலாமாரன்றுஉள்ளுக்குள்ுருவமரசனமரழ்ததது . ஆனால, அதற்குமஅப்கபாகத
இ்த் லலபதிலரழதியிருக்்கறைாரகழலஞர. ஆம, இதுபாதிஅருமழறையிலானபயணம, மதிதான்இன்ப்ுற்றுலா! மழனவதயாளு
அமமாழளத்தவர, அருப்பயணத்திற்குரியஆட்களாகதமிழைகஅரசின்அன்ழறையநிதி்சசயலாளரஉள்ளிட்டைுருகுழழவயுமஉடைன்
அழழைத்து்சசன்றுள்ளார. தவர, இ்ததப்பயணங்கள்யாவுமஅ்தத்ததநாட்டன்அருககளஅவழரவரும்பஅழழைத்தழவ! இதில,
இங்்கலா்ததுபயணத்திற்காகுமசசலழவஅ்தநாகடைஏற்றுக்சகாள்வதாக்சசாலலயிருக்்கறைது. ஆனால, அரசின்சகாள்ழகஇடைம
சகாடுக்காதகாரணத்தால, தமிழைகஅரகசசசலழவஏற்றிருக்்கறைது. (கராமநகரின்ுருகழடையில, கண்ணாடப்சபாருசளான்ழறைஇ்ததிய
மதிப்்பலஆயிரமரபாய்வழலசசான்னதும, வழலஅதிகமரனக்கருதி, அழதவாங்காமலவ்ததுவட்டைதாக, ஓரிடைத்திலகுறிப்்படு்கறைார.)
அதன்நன்றிக்கடைனாக, அரசியலகமழடைகளிலரங்குமஇப்பயணமகுறித்துப்கபசாமல, இ்த் லன்கட்டுழரகளிலஅரசிதழகலகய
ரழதியிருக்்கறைார. சசய்திகள்வாசிக்கஆரம்பத்தகாலமசதாட்டு, 'கழலஞரசவளிநாடுபயணம' ரன்பதுகபான்றைசசய்திழயவாசித்த
ஞாபகமிலழல. அவவளவுஏன், சி்க்ழசக்காகக்கூடைஅவரசவளிநாடுசசன்றைவரிலழல. அப்பட்சசன்றிரு்ததால, அப்பயணங்களும
பத்தகங்களாகவ்ததிருக்குகம! (ுருகவழளசநஞ்ுக்குநீதிபாகங்களிலகுறிப்பஇருக்கலாம) ரதுரப்படகயா, கழலஞரரழதியுகர
பயணக்கட்டுழர் லஇ்தத'இனியழவஇருபது' மட்டுமதான்.
பயணத்திற்குத்கதழவயானசபாருட்கழளப்சபட்டயிலரடுத்துழவக்குமதிட்டைத்திலஆரம்பத்து, ளட்டலரு்தது்களம்பசசன்ழனபமபாய்வழயாக்சசலவதிலரு்ததுபமபாய்வமானநிழலயத்தில, ககாட்சூட்மாட்டக்சகாண்டருக்குமககாலத்ழதக்காண, அவர
கதாழைரகள்கூடயதுவழருன்றுவடைாமலஅழனத்ழதயுமரழதியிருக்்கறைார. வழசநடுக, தன்ழனஅனுப்்பழவப்பதற்காகக்கூடய
கூட்டைமம, அதனாகலகயகுறித்தகநரத்திற்குமன்பாகக்்களம்பயும, வமானமதன்னாலதாமதமானதற்காக, சகபயணிகளிடைமஅதற்காக
மன்னிப்பக்ககாரியுமகூடைரழதியிருக்்கறைார.
பமபாயிலவசிக்குமசநலழலத்தமிழைரகள், அவரிடைமஅப்கபாதுமமனுசகாடுக்கவ்ததிருக்்கறைாரகள். காலா'காலாத்திற்கும, ரங்கு
சசன்றைாாமஅவருக்குஇதுசதாடைர்ததிருக்்கறைது. சவளிநாடுகளிாமகூடை, சபாதுமக்கள்அவழர்ச்ததித்துஅவரிடைமமனு
சகாடுத்திருக்்கறைாரகள்.
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இழவயன்றி, சபாதுவாககவதன்னுழடையவாழவன்பலநாட்கழள, மக்கள்சபருங்கூட்டைத்தின்நடுவகலகயகழத்திருக்்கறைாரகழலஞர.
கவறுரவழரயுமகபால, தன்னாலசாழலயிலுத்ததிரமாகஉலாவமடயவலழலகயரன்பது, ுருசபருங்குழறையாக1970'களிகலகய
அவருக்குஇரு்ததிருக்்கறைது. ுவசவாருமழறையும, சிறுசபருமிதத்துடைன்அழதக்குறிப்்பட்டுக்காட்டு்கறைாரஅவர. அழதத்தரக்கும
வதமாக, சவளிநாட்டு்சாழலகளிலுருவடுதழலஉணரவுடைன்நடை்ததிருக்்கறைார. அப்படுருமழறைசாழலயிலநடை்ததுசசன்று
சகாண்டருக்ழகயில, அங்குமகழலஞழர்சிலர்பன்சதாடைர்ததிருக்்கன்றைனர. அவரஆ்சரியத்துடைன்திரும்பப்பாரக்க, அவரகள்தயாளு
அமமாழளத்சதாடைர்ததுவ்ததிருக்்கறைாரகள்.
இ்ததஇடைத்திலஇன்சனான்ழறை்சசாலலகவண்டும, வாடகனிலகபாப்பாண்டைவழர்ச்ததித்தகபாது, தயாளுஅமமாள்அவரிடைம
சஜபமாழலவாங்்கயதாகரழது்கறைாரகழலஞர. இங்கக, சசன்ழனளட்டலககமராக்களின்ப்ளாஷ்சவளி்சமமின்ன, பட்டைபரத்தி
சாய்பாபாவடைம, ஆசிவாங்்கயதயாளுஅமமாளின்காட்சிநிழைலாடயது. அவவழகயில, அங்்கரு்ததுகர'ப்ளாஷ்சவளி்சம' கழலஞரின்
கபனாமட்டுகம!
கபாப்'ழப்ச்ததிக்க்சசலழகயில, கழலஞர- தயாளுரனஇருவருக்குமட்டுகமஅனுமதிரன்றைவரகளிடைமகபசி, தன்குழவலவ்தத
அசலக்சாண்டைரரனும்கறித்துவருக்குமதலலஅனுமதிவாங்்கக்சகாடுத்திருக்்கறைார. ்பன்பஉள்களசசன்றைதும, கபாப்'்படைகமகபசி,
குழவலரு்ததஅழனவருக்குகமஅவழர்ச்ததிக்கஅனுமதிவாங்்கக்சகாடுத்திருக்்கறைாரகழலஞர.
அடப்பழடையிலகழலஞருருதிழரக்கதாசிரியரரன்பதாகலாரன்னகவா, அவரபயணமகமற்சகாள்ளுமஅ்தத்ததநகரங்களின்வரலாறும,
அதன்நாயகரகளின்வரலாறும, அவரஅங்்கருக்ழகயிலFlashback'களிலசசன்றுவரு்கன்றைன. ஓரிடைத்திலரு்ததுஇன்கனாரஇடைத்திற்கு
சசலாமஇரயில, காரபயணங்கழளஇதற்காகப்பயன்படுத்திக்சகாள்்கறைார. இழணயவக்்கப்படயாமதலானரதன்வரலாற்ழறையும
ரளிதிலஅறியுமவசதிகள்சபரு்கவட்டைகாரணத்தால, இப்கபாதுஅவற்ழறைவாசிக்ழகயில, 'ரலலாமசதரி்ததகழதகள்தாகன' ரன்்கன்றை
ரண்ணமஇயலபாககவஏற்படு்கறைது. ரன்றைாாம, கழலஞரின்ரழத்துநழடைஅதிலுவாரசியமதரத்தவறைவலழலரன்கபன். உகராம,
உகரமலு, பாரீு, இட்லர, ஆல்ததுரனரழதுமதனித்தமிழழையும, அங்கங்குசதானிக்குமவசனக்கவழதநழடைழயயுமசசாலலலாம.

120

கடகாரத்ழதமணிப்சபாறிரன்்கறைார, இலக்ரீசியா'ழவசபாற்பழடைப் ழவரனவரணிக்்கறைார. ஆக்கடைவயாழவ, மங்ழகநலலாள்
ரன்்கறைார, அக்ரிப்பானழவ, ஆபாசக்களஞ்சியமரன்்கறைார, ரலகலாரரழத்திாம்படலவாசிக்குமநீகரா, கழலஞரின்ரழத்திலயாழ
வாசிக்்கறைான், மாக்்கயவலலழயப்பற்றிரழதுழகயில, 'அரசியல்பழழைத்தாரக்குஅறைமகூற்றைாகும' ரனுமசிலப்பதிகாரத்தின்்ன்று
வாக்குகளிலமதலாவழதநிழனவுகூர்கறைார, மகசாலனிபற்றிரழதுழகயில, ுருசனநாயகவாதிக்ககஉரியுருசிறுககாபமஅவருழடைய
ரழத்திலசவளிப்படு்கறைது. அவரரழத்துயாழரப்பற்றிரங்குுற்றினாாமஇறுதியில, திருக்குறைள்அலலதுசிலப்பதிகாரத்திலவ்ததுதான்
நிற்்கறைது. சநதரலா்ததுநாட்டன்இயற்ழகஅழமப்பதாழவானபகுதிரன்றைதும, அழதகடைலசகாண்டை மபகாருடைன்ுப்்படு்கறைார
கழலஞர.
ுவட்சரலா்ததுபயணத்தின்கபாது, கபரறிஞரஅண்ணாஅடக்கடதன்ரழத்துகளிலகமற்ககாள்காட்டயநாடைாக, அழதநிழனவுபடுத்திக்
சகாள்்கறைாரகழலஞர. அதனாகலகயஅ்தநாட்டன்மதானவாஞ்ழசஅவரதுரழத்துகளிலசவளிப்படு்கறைது. ஆலப்ஸ்மழலயின்காற்ழறை,
சதன்சபாதிழகமழலக்காற்றுடைன்ுப்்பட்டுரழதியிருக்்கறைார. இதுதவர, அண்ணாஇ்த் லலஇன்னுமஇருஇடைங்களிலவரு்கறைார.
மன்னன்நீகராகாலத்தில, கராமிலரரி்ததசநருப்்பன்காரணமசதரியாதழதப்கபாலகவ1967'லஅண்ணாஆட்சிக்குக்களங்கம
வழளவக்குமவழகயில, யாகராசநருப்ப்ட்டயதாகக்குறிப்்பட்டு, அவரகழள்சாடு்கறைார. இன்சனாருஇடைம, கபாப்
ஆண்டைவருடைனானச்ததிப்ப. கபாப்்படைம, உங்கழளஅன்றுச்ததித்தஅண்ணாவன்தம்பரன்பதுகபான்று, அவழரநிழனைட்டப்
கபு்கறைாரகழலஞர.
அண்ணாவற்குஅடுத்து, 'ககள்வ- பதிலஇலலாமாமகழலஞரஇலழல. இ்த் லாம, சவளிநாட்டுநிருபரகள்கழலஞழரப்கபட்ட
கண்டைழவஅழனத்தும, ககள்வ- பதிலபாணியிலவரு்கன்றைன. அது, திமககட்சிதன்திராவடைநாடுககாரிக்ழகழயக்ழகவட்டு,
ஆட்சிழயப்்படத்து, 'மாநிலுயாட்சி'க்காகவாவாகக்குரலசகாடுத்துக்சகாண்டரு்ததகாலகட்டைமரன்பதால(1970), சபருமபாலான
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ககள்வகள்மாநிலத்திற்குஅதிகஅதிகாரமககட்பழதுட்டகயஅழம்ததிருக்்கன்றைன. அதுசஜரமனியிலரடுக்கப்பட்டைவாசனால, அ்ு
ஊடைகப்கபட்டகள்ரன்றைாாமசரி, பாரீசில்ப்பசிரடுத்தகபட்டயிாமசரி.
சஜரமனிகபட்டகளின்கபாதுககட்கப்பட்டைககள்வகள்:
கக: நீங்கள்இங்குபாரத்தஇடைங்கள், சதாழற்சாழலகள், இன்னுமமற்றைவற்றிலஇரு்ததுரதுஉங்கள்மாநிலத்துக்குப்பயன்படுவதாகஇருக்கு
ரன்றுகருது்கறீரகள்..?
ப: ரத்தழனகயாஇருப்்பனும, ளட்டுவசதித்துழறையிலசசரமனிஅழடை்ததுள்ளமன்கனற்றைமகுறிப்்படைத்தக்கது. அத்துழறையிலஇங்கு
கழடைப்்படக்கப்படுமமழறைஆராயப்பட்டு, ரங்கள்மாநிலத்திாமகழடைப்்படக்கப்படுவதற்கானமயற்சிகழளநான்கமற்சகாள்கவன்.
கக: இலங்ழகயிலரு்தது, தமிழநாட்டற்குத்தமிழைரகள்குடகயறைத்துவங்்கவட்டைாரகளா..?
ப: ஏற்கனகவழகசயழத்தான, சாஸ்திரி- பண்டைாரநாயகாுப்ப்ததப்பட, தமிழைரகள்குடசபயர்ததுவ்ததுசகாண்டருக்்கறைாரகள்.
இலண்டைன்்ப்பசிகபட்டயிலககட்கப்பட்டைககள்வ:
கக: மற்றைமாநிலமதலவரகள், உங்கழளப்கபாலமாநிலங்களுக்குஅதிகஅதிகாரமககட்்கறைாரகளா?
ப: அவரகளுக்குமஅ்ததவருப்பமிருக்்கறைது. ஆனால, சவளிப்பழடையாகத்சதரிவக்கஅவரகள்மன்வரவலழல. இதற்குப்பலகாரணங்கள்
உள்ளன. ரடுத்துக்காட்டைாக, மத்தியிாமமாநிலங்களிாமுகரகட்சி, ஆட்சியிலஇருப்பதுுருசிலழருத்ததிரமாகப்கபசஇயலாமல
கட்டுப்படுத்து்கறைது.
இறுதியாக, ுற்றுலாுருமடவுக்குவ்ததுபாரீசிலநடை்தத்ன்றைாமஉலகத்தமிழமாநாட்டலநிழறைகவறு்கறைது. ்ன்றுஇலட்சமசசாற்கள்
சகாண்டைஆங்்கலம- தமிழஅகராதிகபாதாது, ஆறுஇலட்சமசசாற்ககளனுமதமிழலஇருக்கும. அழவஅழனத்ழதயுமஅகராதியில
சகாண்டுவரகவண்டுசமனஅப்கபாகதஅமகமழடையிலகபசியிருக்்கறைாரகழலஞர. ்பன், மாநாட்டலரு்ததுர்கப்துவழயாகபமபாய்.
அங்்கரு்ததுஅடுத்துதமிழைகசமனளடுதிருமபலஅழம்கறைது.
இப்பயணத்தில, கழலஞரகண்டைரலலாநாடுகளும- குறிப்பாகுவஸ்- ுற்றுலா்லமசபாருளீட்டஅரசின்வருவாழயப்சபருக்குவது
ஓரஆட்சியாளராக, அவரகண்கழளஉறுத்திக்சகாண்கடையிரு்ததழத, பத்தகமசநடுகவுமவருமகுறிப்பகளிலரு்ததுஅறியமட்கறைது. இ்தத
இருபதுநாள்பயணத்தின்வழளவாககவ, தமிழைகத்தில'ுற்றுலாத்துழறை' ரன்றுதனியாகஓரஅழம்சகத்ழதயும, அதற்கான
அாவலகத்ழதயுமஉருவாக்்கயிருக்்கறைார. ஆக, இப்பயணத்தின்்லம, தமிழைகமஅழடை்ததஇருசபருமபலன்களாகளட்டுவசதித்துழறை
வளர்சிழயயும, ுற்றுலாத்துழறையின்கதாற்றைத்ழதயுமசசாலலலாம.
இ்ததஇனியழவஇருபது் ழல, கழலஞரின்சவளிநாட்டுபயணத்தின்அடப்பழடையிலான் லரன்பதுடைன்கசரத்து, அவருழடையுரு
திறை்ததழடைரிகபாலகவபாரக்கலாம. கராம, இத்தால, சஜரமனி, இங்்கலா்ததுகபான்றைநாட்டன்பண்ழடைய, அன்ழறையவரலாறுகள்வரும
அளவற்கு, பயணத்தின்கபாதுதான்ஆழசயாகககமராவாலரடுத்தசிலசிற்ப/ ஓவயப்படைங்கள்அழ்ததுகபானதுமாதிரியான
நிகழவுகளுமவ்ததுசசல்கன்றைன. ஆம, இ்ததவமானநிழலயத்திலஇ்ததவமானமதாமதமாகவ்தததுரன்பதுமதற்சகாண்டு, பயணம
மட்ததுகநராக, அண்ணாசதுக்கமசசன்றைதுவழரஅழனத்ழதயும- சிறிது, சபரிதுபாராட்டப்பறை்ததள்ளாது- ுவசவாருநிகழழவயும
குறிப்்பட்டுரழதிழவத்திருக்்கறைார.
கழலஞரமதுவமரசனங்கள்ரழவதற்குமசரி, ்பன்சபாருநாள்அவவமரசனங்களுக்குரங்ககனுமபதில்கழடைப்பதற்குமசரி, அவருழடைய
இ்ததத்தன்னுணரவுதான்காரணம. கவறுர்ததத்துழறையிலஇருப்பவரகழளயுமவடை, சபாதுவாழவாமஅரசியலாமஇருப்பவரகளுக்கு
இ்ததத்தன்னுணரவுமிகமக்்கயம. கழலஞருக்குஅதுஅதிகமாககவஇரு்தததுரன்பதற்குஇ்த் லஇன்னுகமாரரடுத்துக்காட்டு.
***
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எழுத்த.லைகின இளொ ஸ்ட்ளர்
வண்ணன்கணபதி
கழலஞரதன்சபாதுவாழழவரழத்தாளராகத்துவக்்கனார. பலகவறுதுழறைகளிலபலகவறுசபாறுப்பகள்ும்ததாாம
ரழத்தாளராககவ வாழ்ததார. இறைக்குமவழரகழலஞரரழத்தாளரதான். தன்ழனத்தவரகவறுயாருக்குமுன்றுமசதரியாது, தன்ழன
கபாலசாதித்தவன்கவறுரவரும்கழடையாதுரன்றைரண்ணமசகாண்டைவரகள்மிகு்ததுகாணப்படும துழறைகளிலமதலடைம
ரழத்தாளரகளுக்குரன்றைகூற்ழறைகண்ழண்டக்சகாண்டுஏற்றுசகாள்ளலாமரன்றைாாமகூடைகழலஞரின்ரழத்துசார்ததுவரும
வமரசனங்கள்இதழனயுமகடை்ததவன்மத்தின்உ்சத்ழதத்சதாட்டைழவரன்றைாலமிழக்கழடையாது.
18 வயதுஇழளஞனானகருணாநிதிதுவக்்கயழகசயழத்துப்பத்திரிக்ழகமரசசாலயிலதான்அவரின்ரழத்துபணிதுவங்்கயது. தன்
கடனஉழழைப்பாாமவடைாமயற்சியாாம மரசசாலபத்திரிக்ழகழயசதாடைர்ததுநடைத்திவ்ததழத, அதிலரழதுவழதமதலகடைழமயாக
கருதியழதவடைரழத்தின்மதானஅவரின்ஈரப்பக்குகவறுசான்றுகளுமகவண்டுகமா! திருவாரரிலஇரு்ததுதஞ்ழசக்குமஅங்்கரு்தது
சசன்ழனக்குமமரசசாலயிலபதிப்பகமமாறியது. 1960-மஆண்டலசபரியாரின்்பறை்ததநாளிலஇரு்ததுநாளிதழைாகமாற்றைமசபற்றைது.
மரசசாலபத்திரிக்ழககளிலவ்ததவற்ழறைசதாடைர்சியாய்ப்படத்துவ்ததவாசகரகளுக்குஇழணயாக, அவற்ழறைப்ழபண்ட்சசய்து
சபாக்்கவமாககசரத்துழவத்தமரசசாலயிலமரட்டுபக்தரகளின்வளர்சியுமதிராவடைஇயக்கத்தின்வளர்சிகயாடுுன்றிழண்ததுநடை்தத
ுன்று.
கழலஞரநிழனவுநீயாநானாநிகழவல(வஜய்டவ) துழரமருகன்தன்ழனரழதழவக்ககழலஞரரடுத்தமயற்சிகழளசந்கழ்சிகயாடு
நிழனவுகூர்ததார. இன்றுதமிழைகத்திலபலஆயிரமகபரரழத்தாளரகளாகஉருவாகமயற்சிக்குமசூழைாக்குவத்திட்டைவரகளிலுருவர
கழலஞர. இழணயத்திாம மற்றைசமாழகழளவடை தமிழலரழதுகவாரரண்ணிக்ழகுப்பட்டைளவல, சதளதஅளவல அதிகமாகஇருக்க
ரழத்துதுழறையிலகழலஞரஉழடைத்தபலமனத்தழடைகள்மக்்கயகாரணம.
கழதரழதுபவகனரழத்தாளர, அதிாமபரி்ததுசகாள்ளக்கடனமானமழறையிலரழதுபவன்தரமானவன், அன்றைாடைவவயங்களில
கவனத்ழதசசாத்துவதுதரமற்றைநிழலக்குதள்ளும ரன்றைரழத்துலகநாட்டைாழமத்தரப்பகழளசபாருட்டைாகமதிக்காமலரழத்ழதசகாண்டு
ச்கஅவலங்கழளமக்கள்மன்து்காரித்திக்காட்டயகழலஞரின்ரழத்ழதக்குழறைசசாலபவரகழளக்கண்டுவயப்பகமலடு்கறைது.
பள்ளிக்கலவகுழறைவாகசபற்றைுருவன்தன்வடைாமயற்சியாலதிருக்குறைளுக்குஉழரயுமசதாலகாப்்பய ங்காவுமரழதிசாதித்தான்
ரன்பது தரும்பரமிப்ழப அவரின்ரழத்துலக்சாதழனயானமரசசாலரளிதிலதாண்டவடு்கறைது. அவரரழதியபத்தகங்களுக்குகுழறைவு
்கழடையாது. மணிப்்பரவாளநழடையிலரழதுவகதஉயரசவனரண்ணியிரு்ததசபருங்கூட்டைத்தின்மன்வடைசமாழ்சசாற்கள்தவரத்து
தமிழரழததுவங்்கயுருஜனத்திரழளஉருவாக்்கயதிலரழத்தாளரகழலஞரின்பங்குஅளப்பரியது.
கழலஞரின்ரழத்துக்கள்பளி்சிட்டைமற்றுசமாருதுழறையானதிழரக்கழதப்பணியில அவரழடை்ததபகழமசபாருளுமதமிழத்திழரப்படை
வரலாற்றிலஓரஅரியசாதழனரன்றைாலமிழகயாகாது. மாணவனாகதிராவடைஇயக்கமபற்றியர்ததபரிதாமஇலலாதநிழலயிகலகயரன்
பள்ளிநாட்களிலபராசக்திபடைவசனம்பரபலமதான். ரன்கவதியியலஆசிரியர பள்ளிநிகழவுகளிலபராசக்திவசனத்ழதஅப்படகய
கபசிக்காட்டுவார. பள்ளிமாணவரகள்நாடைகங்கழளநடைத்தசபருமயற்சிரடுத்தஅ்ததஆசிரியரின்நாடைகம, வசனமமதானகாதாக்குயார
காரணமரன்பழதபரி்ததுசகாள்வதுகடனமானரன்ன!
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திழரக்கழதயிலதனக்சகனுருதனிபாணிழயஉருவாக்்க, தமிழவசனங்கள்மதுகாதலசகாண்டை, அதற்காகபடைங்கழளகதடசசன்று
மண்டுமமண்டுமபாரக்குமநிழலழயஉருவாக்்கயவரகழலஞர. அவரரழத்து, திழரக்கழதவழயாக்கழடைத்தவருவாழயரப்படசசலவு
சசய்தாரரன்பழதவளக்்கஅவகரசவளியிட்டைகுறிப்பஇது(கட்சிஉடைன்்பறைப்பகளுக்குகருணாநிதிரழதியுள்ளகடதம):

ரன்ழனப்பற்றியும, ரன்குடுமபவாழக்ழகமற்றுமசபாதுவாழக்ழகப்பற்றியுமகநரமவருமகபாசதலலாமபலமழறைஉனக்கும , உன்
வாயிலாகஊராருக்குமசசாலலஇருக்்ககறைன். இப்சபாழதுசசாலலப்கபாவதுஅழதப்கபான்றை‘ுயபராணம’அலல. ுயபராணத்ழதத்தான்
‘சநஞ்ுக்குநீதி’ரன்றைதழலப்்பலஐ்ததுபாகங்கள்ரழதிமடத்திருக்்ககறைகன. இப்சபாழதுநான்ரழதப்கபாவழதஅடுத்தபாகத்தின்
மன்னுழரரன்றுகருதிக்சகாண்டைாாமசரி, அதற்்கழடைகயரழ்ததுள்ள‘மனஓலம’ரன்றுரண்ணிக்சகாண்டைாாமசரி, இ்தத்சூழைலல
இவற்ழறைநான்ஞாபகப்படுத்திகயதரகவண்டும. நான்உயிரினுமகமலாககருதுமநமதுகழைகம, சபருமகதாலவழய்ச்ததித்துஆட்சிழய
இழை்ததிருக்குமகாலகட்டைமஇது. அ்ததஇழைப்பக்குரதுகாரணம? இழண்ததகட்சிகளுக்குவழைங்கப்பட்டைஇடைங்களின்ரண்ணிக்ழகயா?
அலலதுஅவரகள்வலயுறுத்திவாங்்கக்சகாண்டைசதாகுதிகளின்கணக்கா?
தமிழநாட்டற்சகன்கறைதனியான‘ஜபரதஸ்து’கழள, ஜனநாயகவகராத்சசயலகழள, சாட்ழடைகளாகசகாண்டு, சரவாதிகார‘பாட்ழடை’
வகுத்துக்சகாண்டைகதரதலகமிவன்ரனும்பரமமராட்சத தமா? ரன்றைககள்வகளுக்குரலலாமநான்கபாகவருமபவலழல. ஆனால
இ்ததியாவகலகயஅலலதுதமிழநாட்டகலகயஅதிகாரசசலவாக்ழகப்சபருக்்க–“ஆயிரமககாட, பத்தாயிரமககாட, லட்சமககாட
சமபாதித்து்ட்ழடைகளாகக்கட்டழவத்திருக்்கறைகுடுமபம, கருணாநிதியின்குடுமபமே”ரன்றுகதரதலகநரத்தில்பர்சாரமசசய்தவரகள்,
மழழைவட்டுமதூறைலவடைவலழலரன்பழதப்கபால, இப்கபாதுமகூடைஅ்தத்பர்சாரத்ழதஏடுகள்வாயிலாக, ஏழனயஊடைகங்களின்
வாயிலாககூறிக்சகாண்டருக்்கறைாரககள, அவற்ழறைசபாய்யுழரரன்றும, பழன்ததுழரரன்றும, பளுகுமாயப்பழதிமாயமரன்றும, ரன்
தமிழமக்களுக்குபரியழவக்ககவண்டுமரன்பதற்காகசிலவற்ழறைத்சதாகுத்து்சசாலலவருமப்ககறைன்.
நான்சசலவ்சசழப்பானசபருமதனவ்ததரகுடுமபத்தில்பறை்ததவன்அலலன். தஞ்ழசமாவட்டைத்தில(தற்கபாதுநாழகமாவட்டைத்தில)
திருவுமவளமமசகாண்டைதிருக்குவழள்கராமத்திலுற்றிாமசூழ்ததிரு்ததவயலகளில்கழடைத்தபயிழரயும, சநலழலயும, அரிசிழயயும
பயன்படுத்திசகாண்டு, ுருஓட்டுவலழலளட்டலவவசாயியாகவுமஇழசகமழதகளிலுருவராகவுமஇரு்தத- மத்துகவல
நாதுரக்காரருக்கு்ன்றைாவது்பள்ழளயாக்பறை்ததவன்நான். நான்உருண்டுமபரண்டுமதவழ்ததுமதள்ளாடநடை்ததும்பன்னரதிருவாரர
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பள்ளியிலபயின்றும, அங்குசபற்றைஅறிவாலஅ்ததஇளழமயிகலகயஅண்ணாழவயும, சபரியாழரயுமமழறைகயஅரசியல
இயக்கத்திற்கும, அறிவுஇயக்கத்திற்குமவழகாட்டகளாகஏற்றுக்சகாண்டும, சூடுதணியாதுயமரியாழதஉணரகவாடுசபாது
வாழக்ழகழயத்சதாடைங்்கயவன்நான். பதினான்குவயதிகலகய‘பனகலஅரசழர’படத்து“படக்கமடயாதுகட்டைாயஇ்ததிழயே”ரன்று
சமாழப்கபாரிலபகு்தது, அதற்குஅடுத்தடுத்தசதாடைரகளங்கள்பலவற்ழறை்ச்ததித்துஐ்ததுமழறைமதல-அழம்சராகவும, 12 மழறை
தமிழைக்சட்டைப்கபரழவஉறுப்்பனராகவுமசவற்றிசபற்று- சபான்வழைாக்கள், பவளவழைாக்கள்சகாண்டைாடயுமகூடை, இலக்்கயகவ்ததர,
கழலகவ்ததரரனகவ்ததரபட்டைங்கழளசபற்றைாாமகூடை, கவணநிலங்களுக்குசசா்ததக்காரன்ரன்கறைா, வான்சதாடுமமாளிழககளுக்கு
உரிழமயாளன்ரன்கறைா, அடுக்்கழவத்தபணப்சபட்டகளுக்குஅதிபரரன்கறைாரன்ழனநான்ரன்ழறைக்குகமஆக்்கக்சகாள்ளநிழனத்ததும
இலழல; அதற்கானமயற்சிகளிலஈடுபட்டைதுமஇலழல. அவற்ழறைத்கதடக்சகாள்ளதிருட்டுவழழயகதடக்சகாண்டைவனுமலல
அப்படயானாலஇத்தழனஆண்டுக்காலமகட்சிக்குசபாருளாளராக, 42 ஆண்டுகாலமகட்சிக்குத்தழலவராக, 19 ஆண்டுகாலமஆட்சிக்கு
மதலவராகஇரு்ததகாலகட்டைங்களிலரதுவுகமசமபாதிக்கவலழலயாரன்றைககள்வக்குநான்தருமபதிலஆம; சமபாதித்கதன், ‘தமிழக்குத்
சதாண்டுசசய்கவான்’, ‘தமிழவாழைதழலயுமசகாடுக்கத்துணிகவான்’ரன்றைபட்டைப்சபயரகழள, பகழழரகழளநிரமப்சமபாதித்கதன்.
ரன்ரளியவாழக்ழகழயநான்நடைத்திடைசபாருளீட்டயகதஇலழலசயன்றுபளு்கடுமதுணிவுரனக்்கலழல, சபாருளீட்டயதுஉண்டு.
அ்ததப்சபாருளிலசபருமபகுதிழயவாழவன்இருளிலஇரு்தகதாரக்குவழைங்்கயதுஉண்டு. நான்மதலலரழதி, நானுமநடத்த‘சா்ததா
அலலதுபழைனியப்பன்’ரனுமநாடைகத்ழத- 1940-களில் றுரபாய்க்குவற்று, அ்ததப்பணத்ழதரன்குடுமப்சசலவற்குமட்டுமலலாமல,
அடுத்தநாடைகத்திற்கானமன்சசலவுகளுக்குமஆரரநடகரகழைகஅழமப்பக்குமஅளித்கதன். அழதத்சதாடைர்தது, ககாழவஜாக்படைர
்பக்சரஸ்தயாரித்த‘ராஜகுமாரி’படைத்திற்கும, கசலமமாடைரன்திகயட்டைரஸ்தயாரித்த‘ம்ததிரிகுமாரி’, ‘கதவ்க’கபான்றைபடைங்களுக்குமநான்
வாங்்கயபணமமாத்சமபளமாகஇரு்தததாலஅ்ததஊதியத்ழத, வருமானவரிகபாகமி்சப்பணத்ழதத்தான்த்ததாரகள். ்பன்னர
‘பராசக்தி’, ‘மகனாகரா’, ‘மழலக்கள்ளன்’, ‘இருவரஉள்ளம’, ‘மருதநாட்டுஇளவரசி, ‘திரும்பப்பார’, ‘பணம’, ‘நீதிக்குத்தண்டைழன’,
‘இழளஞன்’ரன்சறைலலாமசதாடைர்ததுதற்கபாது‘சபான்னர-சங்கர’வழரயில76 படைங்களுக்குகழதவசனமரழதியிருக்்ககறைன். சில
படைங்களுக்குபாடைலகளுமரழதியிருக்்ககறைன். ்பரசாத்இயக்கத்திலஉருவான‘தாயிலலா்பள்ழள’மற்றும‘இருவரஉள்ளம’படைங்கள்் று
நாள்ஓடனாலகமாமபத்தாயிரமரபாய்தருவதாக்பரசாத்வாக்களித்து, அவவாகறை் றுநாள்அ்ததப்படைமஓடயதற்காகஅவரத்தத
பத்தாயிரமரபாழயசகாண்டுரன்ழனசபற்சறைடுத்ததிருக்குவழளயில–‘மத்துகவலர, அஞ்ுகமதாய்கசய்நலவடுதி’கட்டஅ்தநாள்
மதல-அழம்சரபக்தவத்சலத்ழதக்சகாண்டுதிறைப்பவழைாநடைத்திகனன். அப்சபாழதுநான்ரழத்தாளரமட்டுமலலசட்டைமன்றை
உறுப்்பனருமகூடை(ரதிரக்கட்சிதுழணத்தழலவராகவுமஇரு்ததவன்). இகதகபாலநான்ரழதியபடைங்கள்அழனத்திாமசபற்றை
ஊதியத்திலதிருவாருக்குஅடுத்தகாட்டூரிலசிறிதளவுநஞ்சசய்நிலமவாங்கவுமபயன்படுத்திக்சகாண்டைதுகபாகமி்சத்ழத
நல்தகதாருக்ககவழைங்்ககனன். காட்டூரிலஆரமபப்பள்ளிக்கூடைகட்டடைத்திற்குஅப்கபாகதநிதியளித்துஅ்ததக்்கராமப்பகுதியிலகலவ
வளர்சிக்குஉதவபரி்தகதன். கட்சிக்குப்சபாருளாளராகஇரு்ததகபாதுஅண்ணாவன்ஆழணப்பட, தமிழைகத்திலஊரகதாறும,
நகரகதாறும, பட்டசதாட்ட, குக்்கராமமரனசசலலாதஇடைமிலழலரன்றைஅளவற்கு்சசன்று- கழைகக்சகாடகயற்றை, கழைகத்தினரஇலலத்தில
உணவரு்ததரன்பதற்சகலலாமகட்டைணமவதித்து- சசன்ழனவருகமபாக்கமகழைகமாநாட்டலஅண்ணாவடைத்தில, ்தறிஞரராஜாஜி,
கண்ணியத்திற்குரியகாயிகதமிலலத், சிலமப்சசலவரம.சபா.சி., சபாதுவுழடைழமளரர்ப.ராம்ரத்தி, பாரவரட்்பளாக்இயக்கத்ழத்
கசர்தத்ப.கக.்க்ழகயாகதவரஆ்ககயாரமன்னிழலயில11 லட்சத்ழதகதரதலநிதியாகஅளித்கதன். சவள்ளநிவாரணநிதி, பயல
நிவாரணநிதி, ழகத்தறியாளரகண்்ணரதுழடைக்கசநசவாளரநலவாழவுக்காகநிதி, இப்படரத்தழனகயாநிதிகள்வழைங்்கயும-வசூலத்து
த்ததுமசதாண்டைாற்றியவன்தான்நான். 2004-2005-மஆண்டல‘மண்ணின்ழம்ததன்’திழரப்படைத்திற்காக11 லட்சமரபாயும,
‘கண்ணமமா’திழரப்படைத்திற்காக10 லட்சமரபாயும்கழடைத்தழதுனாமிநிவாரணசதாழகயாக- அப்கபாதிரு்ததமதல-அழம்சர
சஜயலலதாவடைமம.க.ஸ்டைாலன்்லமாககநரடயாகசகாடுக்கசசய்கதன். 9-7-2008-ல‘உளியின்ஓழச’திழரப்படைத்திற்காகரனக்கு
தரப்பட்டை25 லட்சமரபாயிலஏழலட்சமரபாய்வருமானவரிகபாகமதத்சதாழக18 லட்சரபாழயஅன்றுகழலயுலழககசர்ததநல்தத
கழலஞரகளுக்குஉதவநிதியாக- கழலஞரஅரங்கத்திலநழடைசபற்றைவழைாவலகநரடயாகவழைங்்ககனன். 17-9-2009 இல‘சபண்சிங்கம’
திழரப்படைத்திற்காகரனக்கு50 லட்சமரபாய்வழைங்கப்பட்டைது. அ்ததத்சதாழகயிழனஅரு்தததியரவகுப்ழப்கசர்ததமாணவரகளுக்கு
உதவத்சதாழகயாகவழைங்குகவன்ரன்றுஅறிவத்தழதசயாட்ட, அப்படவழைங்கப்படைகவண்டயசதாழக61 லட்சமரபாய்ரன்றுகூறிய
கபாதுரன்னுழடையசசா்ததழகயிருப்பநிதி11 லட்சமரபாழயயுமகசரத்துஉதவநிதியாக29-10-2009 அன்றுவழைங்்ககனன். 27-4-

125

2010 அன்று‘இழளஞன்’திழரப்படைத்துக்காகவருமானவரிகபாக45 லட்சமரபாய்ரனக்குவழைங்கப்பட்டைது. அ்ததசதாழகயிழன
மதலழம்சரநிவாரணநிதியிகலகசரத்து்பறைகுமாற்றுத்திறைனாளிகள்நலவாழவுக்காகஅ்ததசதாழகஉதவநிதியாகவழைங்கப்பட்டைது.
‘சபான்னர–சங்கர’திழரப்படைத்திற்காக8-9-2009-ல10 லட்சமரபாயும, 6-6-2010-ல12 1/2 லட்சமரபாயுமரனக்குவழைங்கப்பட்டைது.
இ்ததபடைத்திற்காகதரப்படைகவண்டய25 லட்சமரபாயிலவரியாக2 1/2 லட்சமரபாய்கபாகரஞ்சியத்சதாழக22 1/2 லட்சம
ரபாயாகும. இ்ததசதாழகயிலரு்ததுகாவலதுழறையிகலவழளயாட்டுப்கபாட்டகளிலகல்ததுசகாண்டுபதக்கமசபற்றைளரரகளுக்கு
வழைங்க்சசய்கதன். வடுதழலசிறுத்ழதகள்கட்சியின்சாரபாகஅமகபத்கர்பறை்ததநாள்வழைாவலசதால. திருமாவளவன்வழைங்்கய50
ஆயிரமரபாய்நிதியிழனமதல-அழம்சரசபாதுநிவாரணநிதியிலகசரத்துள்களன். கழைகத்ழதகதாற்றுவத்ததழலவரகள், கதான்றைா
துழணவரகளாகஇரு்தததழலவரகள், உயிரினுமகமலானஉடைன்்பறைப்பகளாமசதாண்டைரகள்ஆ்ககயாருக்குகுடுமபநிதியாக, நலவாழவு
நிதியாகஅள்ளித்த்தததுஆயிரமஆயிரம. அழவஇன்ழறைக்குமரன்னுழடையசபயராலஅழம்ததுள்ளஅறைக்கட்டைழளகளின்சார்பல
சதாடைர்ததுவழைங்கப்பட்டுவரு்கன்றைன. ரன்னுழடையுவசவாரு்பறை்ததநாள்நிகழ்சிகளிாம, மாழலக்குபதிலாகவும,
சபான்னாழடைகளுக்குபதிலாகவுமவழைங்கப்பட்டைநிதியிழனயுமமதல-அழம்சரசபாதுநிவாரணநிதியிகலகசரத்திருக்்ககறைன். ஈழைத்தமிழைர
நிவாரணத்திற்காகதமிழைகஅரசின்சார்பலநிதிதிரட்டைப்பட்டைகபாதுரன்னுழடையசசா்ததப்சபாறுப்்பல10 லட்சமரபாயிழன
நன்சகாழடையாகவழைங்்கயிருக்்ககறைன். ‘சன்’சதாழலக்காட்சிநிறுவனத்திலபங்குதாரராகஇரு்ததரன்மழனவதயாளுஅமழமயார
அதிலரு்தது்பரி்ததுவ்ததவழகயில்கழடைக்கப்சபற்றை100 ககாடரபாயிலரனக்கு்கழடைத்த10 ககாடரபாயிலஐ்ததுககாடரபாயிழன
பங்கீட்டுத்சதாழகயாகசசாத்தி, தி.ம.கழைகத்தின்சார்பல‘கழலஞரகருணாநிதிஅறைக்கட்டைழள’ுன்றிழனகழைகத்திகலஉள்ள
நல்ததவரகளுக்குஉதவசசய்வதற்காகசதாடைங்கப்பட்டைது. 11-1-2007 அன்றுநழடைசபற்றை30-வதுபத்தககண்காட்சிவழைாவலநான்
கபுமகபாது-இ்தத5 ககாடரபாயிலரு்ததுசதன்னி்ததியபத்தகவற்பழனயாளர-பதிப்பாளரசங்கத்துக்குுருககாடரபாய்
நன்சகாழடையாகவழைங்கப்படுமரன்றுஅறிவத்து, அவவாகறைஅ்ததசங்கத்துக்குஅ்ததசதாழகவழைங்கப்பட்டைது. அ்ததசதாழகயிலரு்தது
்கழடைக்குமவட்டத்சதாழகழயசகாண்டு-அ்ததசங்கத்தின்சார்பலஆண்டுகதாறுமநலலபத்தகங்கழள, சமதாயசீரதிருத்தகருத்துகள்
தாங்்கயபத்தகங்கழளரழதுமசிறை்ததரழத்தாளரகள், சவளியிடுமபதிப்பாளரகள்ஐ்ததுகபழரகதரவுசசய்து, தலாுருலட்சமசபாற்்கழ
வழைங்்கடைகூறியுள்களன். இ்ததுருககாடரபாய்நிதிழயக்சகாண்டு‘கழலஞரம.கருணாநிதிசபாற்்கழஅறைக்கட்டைழள’ரன்றைசபயரில
அறைக்கட்டைழளுன்றுபதிப்பாளரசங்கத்தின்சார்பலநிறுவப்பட்டுஇதுவழர17 அறிஞரகளுக்குதலாுருலட்சமரபாய்ளதம
சபாற்்கழகள்நன்சகாழடையாகவழைங்கப்பட்டுள்ளன. தி.ம.கழைகசாரபழடைய‘கழலஞரகருணாநிதிஅறைக்கட்டைழள’க்குநான்சகாடுத்ததில
ரஞ்சியநான்குககாடரபாய்க்குமாத்தகதாறும்கழடைக்்கன்றைவட்டத்சதாழகயிலரு்தது-கழைகத்திகலஉள்ளநல்ததவரகளுக்கு
உதவத்சதாழகவழைங்கப்பட்டுவரு்கறைது. அ்ததவழகயில2005 நவமபரமாதமமதலஇ்ததஆண்டுகமமாதமவழர2337 கபருக்கு
சமாத்தம2 ககாடகய1 லட்சத்து45 ஆயிரமரபாய்உதவத்சதாழகவழைங்கப்பட்டுள்ளன. இ்ததஉதவத்சதாழகதற்கபாதுமுவசவாரு
மாதமமதரப்பட்டுவரு்கறைது. ‘சன்’சதாழலக்காட்சியிலரு்ததுரனக்சகன்று்கழடைத்த10 ககாடரபாயில-‘கழலஞரகருணாநிதி
அறைக்கட்டைழள’க்குஅளித்த5 ககாடரபாய்கபாகரஞ்சிய5 ககாடரபாய்வங்்கயிலழவப்பநிதியாகழவக்கப்பட்டுள்ளது. அ்தத
ழவப்பநிதிக்கு்கழடைத்தவட்டத்சதாழகயிலரு்ததுுருககாடரபாழயநன்சகாழடையாகதமிழ்சசமசமாழநிறுவனத்திற்கு26-7-2008
அன்றுவழைங்்கஅ்ததசதாழகயிலரு்ததுகலசவட்டயல, சதான்ழமயியல, நாணயவயலஆ்கய்பரிவுகளிலஆராய்்சிசசய்யும
சான்கறைாரகளுக்குவருதுவழைங்குவதற்கானஏற்பாடுகழளசசய்திருக்்ககறைன். ககாழவயிலநழடைசபற்றைஉலகதமிழமாநாட்டன்கபாதுமதன்
மழறையாகஇ்ததவருது்பன்லா்ததுநாட்டுதமிழஅறிஞரஅஸ்ககாபரகபாலாவுக்குபத்துலட்சரபாய்சபாற்்கழயாகநன்சகாழடையுடைன்
வழைங்கப்பட்டைது. இதற்சகலலாமகமலாகசசன்ழனககாபாலபரத்திலநான்தற்கபாதுவாழ்ததுவருமரன்னுழடையளட்ழடைக்கூடைஏழழைரளியவரகளுக்குபயன்படுமவழகயிலுருமருத்துவமழனயாகமாற்றிஅளிப்கபன்ரன்றுமஅறிவத்து, அதற்கானமழறையான
பத்திரப்பதிவுகளுமசசய்யப்பட்டுள்ளன. ‘சன்’சதாழலக்காட்சிநிறுவனத்திலதயாளுஅமமாள்பங்குதாரராகஇரு்தது்பரி்ததழதசயாட்ட18-10-2005 அன்று’சன்’சதாழலக்காட்சிநிறுவனத்தாலதரப்பட்டைசதாழக100 ககாடரபாயில- 22.5 ககாடரபாய்வருமானவரியாக
மழறைப்படசசாத்திய்பன்ரஞ்சியசதாழகயான77.5 ககாடரபாய்ப்கர்ததுசகாள்ளப்பட்டைகபாதுரன்இழளயமகள்கனிசமாழ
தனக்குக்்கழடைத்த2 ககாடரபாழயபங்குத்சதாழகயாகசசாத்தி, கழலஞரசதாழலக்காட்சியிலுருபங்குதாராகஇருக்க்சசாலல
நான்தான்வலயுறுத்திகனன். கனிசமாழஅழதவருமபாவட்டைாாமகூடை, அப்பாசசால்கறைாகரரன்றுஅதற்குுப்பதலஅளித்துரு
குற்றைத்ழதத்தவரகவறுுன்றுமசசய்யவலழல. ர்ததுருநிறுவனத்திாமபங்குதாரரகளாகஇருப்பவரகள்லாபகமா, நட்டைகமாஅ்தத
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இரண்டலுன்றுக்குபங்குதாரராகஆ்கவடுவதுசபாதுவானவவயம. ஆனாலஅ்ததநிரவாகத்தின்ுவசவாருநாள்நடைவடக்ழகக்கும
அழனத்துபங்குதாரருமசபாறுப்பாகஆவதிலழல. சடைலலசி.்ப.ஐ. நீதிமன்றைத்திலகனிசமாழக்காகவாதாடயவழைக்கறிஞர
ராமசஜத்மலானி, ுருநிறுவனத்திலநழடைசபறு்கறைவரவு-சசலவு, சகாடுக்கல-வாங்கல, இவற்றிலரலலாமஅ்ததநிரவாகத்தின்
பங்குதாரரகள்சபாறுப்கபற்ககவண்டயவரகள்ரன்றுவதிமழறைஇலழலரன்பழதசதளிவாக்ுட்டக்காட்டய்பறைகுமகூடை, கழலஞர
சதாழலக்காட்சிநிரவாகத்தின்நிரவா்கதம்பசரத்குமாழரயும, ரன்மகள்கனிசமாழழயயுமஜாமனிலவடைமறுத்துசிழறைக்குஅனுப்்ப
இருக்்கறைாரகள். ரன்மதும, ரன்குடுமபத்தினரமதுமவஞ்சமதரத்துக்சகாள்ளுமபடைலத்ழதவஞ்சழனயாளரகள்சிலரகூட, சவற்றிகரமாக
நடைத்திமடத்துள்ளகபாதிாமகூடை, அத்துடைன்நிமமதிஅழடையாது, நாங்கள்வாழ்ததஇடைம, வாழமஇடைம, நமஇருவண்ணக்சகாட
பறைக்குமஇடைமஅழனத்துமதழரமட்டைமா்க- பலமழளத்தஇடைமாகப்கபாககவண்டுமரன்றுஅதுவும‘தரப்ழபப்பல’மழளத்த
இடைமாகப்கபாககவண்டுசமன்றுகுமரிமழனயிலரு்ததுஇமயக்சகாடுமடவழரயிகலஉள்ளவரகள்தவம்கடைக்்கறைாரகள்ரன்பது
ரனக்குத்சதரியாமலஇலழல.
உடைன்்பறைப்கப, உனக்குமஇ்ததஉண்ழமகள்சதரியகவண்டுமரன்பதற்காகத்தான், உன்தழமயன்நான்‘ுயபராணம’இதுரன்றைாாம
ுயமரியாழதப்பதினமாகஇழதக்கருதிஇ்ததக்கடதத்தின்சதாடைக்கத்திலரு்ததுமடவுவழரயிலுவசவாருவரியாகநீபடத்து, சி்ததித்து,
பரி்ததுசகாண்டு, சசயலபடுத்துவாயானாலதன்மானக்கழைகமாமதமிழைரநலமகதடுமஇ்ததப்பாசழறைஅறைப்கபாரக்கழணகழளஆயிரம
ஆயிரமஇழளஞரகள்வடவல, தம்பதங்ழககள்உருவலநடைமாடைவடுவாரகள்ரன்பதுரன்ரண்ணம. அ்ததஅறைப்கபாரஇறுதிப்கபாரா்க
நாமசவலவதுதிண்ணம.
அண்ணாவற்கு கருணாநிதிழயஅறிமகப்படுத்தியகதஅவரின்ரழத்துதான். ரழத்தின்மற்சறைாருபரிணாமவளர்சியானதிழரக்கழதயில
அவரபரி்ததசாதழனகளுக்குமகுழறைவு்கழடையாது. அவருக்குள்இரு்ததரழத்தாளகனஅவரின்பலகவறுச்கசீரதிருத்த
மடவுகளுக்கு காரணமரன்பதுபரி்ததாலகழலஞருக்கானஇடைமகாலத்துக்குமரழத்துதுழறையிலநிழலத்துநிற்கும.
சபண்மருத்துவரகள்இலலாததாலமருத்துவமபாரக்குமஉரிழமமறுக்கப்பட்டுஉயிரிழை்ததசபண்களின்நிழலழயக்கண்டுவரு்ததி
மருத்துவமபடத்துஅவரகளுக்குமருத்துவமபாரக்குமபணிகயாடுகமாமபலசபண்மருத்துவரகழளஉருவாக்்கய, சபண்கள்மருத்துவ
கலலூரியாக்கருத்துவமருத்துவகலலூரியிழனதுவக்்கநடைத்திவ்ததஅதன் நிறுவனரஇடைாஸ்கட்டைரஅவரகளின்கபாற்றுதாக்குரியசசயல
தான்கழலஞரின்இப்பணிக்குஇழணயாய்நிழனவுக்குவரு்கறைது.
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பமமொழப வபொரில் ஒர ்ுக: பபொத.நலைமமொன சுயநலைக
சசௌமயா
கழலஞரின்அரசியலபற்றிக்சகாஞ்சமசதரியும. கநரழமயாக்சசான்னாலஇழணயப்பரி்சயத்துக்கு்பறைககஓரளவுஅறி்தது
சகாண்கடைன். தவரரம.ஜி.ஆர. அ்பமானமசகாண்டைகுடுமப்சூழைலலஇரு்தது
வ்ததரன்னால“நமளட்டலஅதிமகவுக்குஏன்ஓட்டுகபாடு்கறைாரகள்?” ரன்பதற்கானநியாயமானகாரணங்கழள- அப்படஏகதனும
இரு்ததிரு்ததால- இதுவழரசதரி்ததுசகாள்ளமட்தததிலழல.
ரம.ஜி.ஆர. நலலவர, நம்பயாரசகட்டைவரரன்னுமசினிமாபாணியிலதான்கருணாநிதிக்குுருவலலன்்பமபமரங்கள்ளட்டலஇரு்ததது.
உண்ழமயிலஅதற்குப்்பன்கன'ரம.ஜி.ஆர. மழலயாளி' ரனுமசமாழப்பாசமதவரகவறுகாரணமரதுவுமஇரு்ததிருக்கமடயாது.
அதன்நீட்சியாகஅவராலஉருவாக்கப்பட்டைகட்சிகதாலவஅழடையக்கூடைாதுரன்னுமவுவாசத்தின்அடப்பழடையிலஅவரதுமழறைவுக்குப்
்பன்பமரன்ளட்டலசஜயலலதாவுக்குவாக்களித்துவ்ததிருக்்கறைாரகள். கவறுசகாள்ழகரீதியானகாரணங்கள்ஏதுமஇரு்தததாகத்
சதரியவலழல. அலலதுஅழதவளக்களட்டலஉள்ளவரகளுக்குசதரியவலழல.
கயாசித்துப்பாரத்தாலரம.ஜி.ஆர. சசத்தழதநமபாமலஇரட்ழடைஇழலக்ககவாக்களித்துக்சகாண்டரு்ததபட்டக்காட்டுக்்கழைவகளின்
மழறைக்குமஇதற்குமசபரியவத்தியாசமுன்றுமஇலழலதான்!
பதிதாகஓட்டுப்கபாடைவருமஆரவக்ககாளாறைானபருவத்திலதான்2011 லகழலஞழர- அப்சபாழதுநடை்ததசிலபலவவயங்கழள
மட்டுகமஅறி்தது/ பரி்தது- அதிகமவமரசித்துவ்தகதன். அழதரசிக்கநான்குகபரஇருக்்கறைாரகள்ரன்றைஇழணய்சூழைலன்குஷியில
இன்னுமகீழறைங்்க“கட்டுமரமே”ரன்சறைலலாமகபசி, ஏசிக்சகாண்டுஇரு்ததிருக்்ககறைன். அ்ததத்கதரதலன்அதிமகசவற்றியும, அழதத்
சதாடைர்ததஆட்சிக்காலமமசற்கறை்…அலலநிழறையகவகயாசிக்கழவத்ததன்பலன்தான்திமகபற்றி- குறிப்பாககழலஞரபற்றி- அறி்தது
சகாள்ளத்தழலப்பட்டைதின்காரணம. அதற்குசஜயலலதாவுக்குநன்றி!
இழணயத்தின்உதவயாலகழலஞரபற்றிசிறிதுசிறிதாகஅறியகநர்ததது. இன்னுமமழக்கத்சதரியாதுரன்றைாாமஅறி்ததவழரகடை்தத
திமக, அதிமகஆட்சிக்காலங்களின்ுப்பட்டலதற்சபாழதுள்ளர்ததக்கட்சிழயயுமவடைஅதிகதகுதியும, சசயலபாடுகளும, தமிழைகத்தின்
வளர்சியிலமற்றைகட்சிகழளவடைதிமகவன்பங்குகமசிறைப்பானதுரன்பழதயுமஓரளவுஉணர்தகதன். (இப்சபாழதுமநான்உடைன்்பறைப்ப
அலல. ஆனாலுப்படுகளின்அடப்பழடையிலதிமகசாரபநிழலரடுத்துள்ளுருவாக்காளரமட்டுகம.)
*
கழலஞழரப்பற்றிஅறி்ததுசகாள்ளஇரு்ததஆரவத்துக்குஅவரதுஅரசியலதாண்டஅவரரழத்துக்களுமமக்்கயஉ்ததுதல. அ்தத
வழகயிலதான்கழலஞரரழதிய'சமாழப்கபாரிலுருகளம!' ் ழலவாசிக்குமவாய்ப்பக்்கட்டயது. மிக்சிறிய, ரளியநழடையிலான
பத்தகமதான். ஆனாலஅதிலசபாதி்ததுள்ளவவயமஅத்தழனசிறியதலல. சசாலலப்கபானாலஇழதப்பத்தகமாகவுமஅவர
ரழதவலழல. பாழளயங்ககாட்ழடைசிழறையிலஇரு்ததசபாழதுஉடைன்்பறைப்பகளுக்குரழதியுருநீண்டைமடைலதான்இது. ்பற்பாடு
2002 லஇதன்உள்ளடைக்கத்தின்சமகாலமக்்கயத்துவமகருதிதனிகயபத்தகமாகசவளியிட்டருக்்கறைாரகள்.
மன்சபலலாமநிழனப்கபன்“இ்ததிழயஏன்இவவளவுசவறுக்்கறைாரகள்அவசியமிலலாமல? அதுவுமுரசமாழதாகன. வடைசமாழ்
சசாற்கள்கல்ததாலரன்ன? குடயாமழ்கவடும? அதனாலரலலாமதமிழஅழயவாகபா்கறைது? மிழகயாகத்தான்உணர்சி
வசப்படு்கறைாரகள்ே”ரன்றைரண்ணமஉள்ளுக்குள்இருக்கும. “இ்ததிழயமற்றைமாநிலங்கள்கபாலநாமமபள்ளிகளிலகட்டைாயமாக்்க
இரு்ததாலகவழலவாய்ப்ப்பரகாசமாஇருக்குமே”ரன்றைவாசகத்ழதபடக்கறைகாலமசதாட்டுயாராவதுசவவகவறுச்ததரப்பங்களில
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சசாலலக்சகாண்கடைஇரு்ததிருக்்கறைாரகள். தவறைாமலஅழதசயாட்டதிமகழவயுமகழலஞழரயும்பன்சனாட்டைாய்திட்டுவாரகள்.
அசதலலாமநியாயமதாகனரன்றுதான்அப்கபாதுகதான்றிஇருக்்கறைது!
அப்படயானரலலாக்ககள்வகளுக்குமஇ்ததசின்னஞ்சிறியபத்தகமபதிலசசால்கறைது. இ்ததிழயஆட்சிசமாழயாக்குவதன்்லம
ஆங்்கலத்ழததவரக்கவுமமயற்சிநடை்தததுள்ளதுரன்பதுமஇதிலசதரி்கறைது.

அரசியலதழலவரகள்ுயசரிழதஅலலதுதமவாழக்ழக்சமபவங்கள்குறித்துரழதுவதிலுருநலலபக்கவழளவுஉண்டு. கதசத்தின்
வரலாறுமகசர்ததுஅதிலபதிவா்கவடும. கா்ததியின்சத்தியகசாதழனரப்படஇ்ததியாவன்ுருகாலகட்டைவரலாற்ழறை்சசாலலயகதா,
அகதகபாலஇ்த் லதமிழைகத்தின்சிலஆண்டுகளின்வரலாற்ழறைப்பகர்கறைது. ுயநலத்திலரு்ததுரழமசபாதுநலமரன்பதுஇதுதான்
கபால!
1965 லசமாழப்கபாரகாரணமாககதசியப்பாதுகாப்பசட்டைத்தின்கீழகழலஞரசிழறையிலஅழடைக்கப்பட்டரு்ததகாலத்திலஇமமடைழல
ரழது்கறைார. (இப்பத்தகமரழதுழகயில4 வதுமழறையாகஇகதகபாராட்டைத்திற்காகசிழறைசசன்றிருக்்கறைார. இமமழறைகபாட்டருப்பது
கதசியப்பாதுகாப்பக்குஊறுவழளவப்பதானவழைக்கு. இதற்குமன்சபலலாம10, 15 நாள்சிழறைதான்.) ஆரமபகமபாழளயங்ககாட்ழடை
சிழறையிலழகதியாகஇருக்்கறைசூழைழலயும, அதன்்லம்கழடைத்தஓய்ழவப்பயன்படுத்திசமாழப்கபாழரப்பதிவுசசய்வழதயும
குறிப்்படு்கறைார. ரன்னசபரியசிழறை? இதுுருவவயமா' ரனரவருக்ககனுமககள்வரழைலாம. அதற்குமகழலஞரபதிலளித்து
வடு்கறைார. மக்கள்தமபற்றிரன்னககள்வழயரழப்பவாரகள்ரன்பழதிய்கத்துஅக்ககள்வழயதனக்குத்தாகனககட்டு, பதிலளித்து
வடுவதிலகழலஞருருமகத்தானமனசாட்சி!
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“அ்தத்ததசூழைாக்ககற்பரத்தழகயதியாகத்திற்குமதமழமதயாரபடுத்திக்சகாள்்கறைவரகளாலதான்ுருகழைகத்ழதகட்சிழயசகாள்ழக
தவறைாமலவழநடைத்தி்சசலலஇயாம'' - சிழறைசசலவதுமட்டுமலலர்சூழைலாமகழைகத்திற்காக, சகாள்ழகக்காகத்தியாகத்திற்குதயாராக
இருப்பழதஉறுதிப்படுத்து்கறைார.
இழதக்சகாண்டுபாரத்தால‘சநஞ்ுக்குநீதி’ரன்றைதன்ுயசரிழதழயக்கூடைதன்மனசாட்சியுடைனானஉழரயாடைலாககவ,
மரண்பாடுகளுடைனானசசாற்கபாராககவநிகழத்துப்பாரத்திருப்பாரகபாலருக்்கறைது!
் லன்மதலநான்குபக்கங்கள்கழலஞரின்ழகசயழத்திலஅப்படகயதரப்பட்டுள்ளது. நமக்குமகடதமரழதப்பட்டைதினத்துக்குமான
அழர் ற்றைாண்டுஇழடைசவளிகாணாமலகபாய்இ்ததிரதிரப்பக்காலத்துள்நாமஐக்்கயமாகஇ்ததஉத்திஉதவு்கறைது. சமாத்தமஏழ
அத்தியாயங்களாக் ல்பரிக்கப்பட்டருக்்கறைது.
பத்தகத்ழதவமரசிக்கும, மதிப்பழரசசய்வழதவடைஅழவயடைக்கத்துடைன்பத்தகமகபுமகருத்துக்கழளஅதாவதுஇ்ததித்திணிப்பக்கு
ரதிரானகழலஞரின்கபாராட்டைத்ழதசற்கறைுருக்கமாககூறைநிழனக்்ககறைன்.
*
1937 மதகலதமிழைகத்திலஇ்ததிஆதிக்கரதிரப்பக்குரலகள்துவங்்கவட்டைன. சபரியாரதான்வழத. ஆனால1950 களின்கபாதுதான்
இ்ததிஆதிக்கத்தின்வழளவுகழளஅழத்தமாகரடுத்துழரத்துபலமானரதிரப்ழபப்பரவலாய்க்ழகயிலரடுத்துள்ளனர. 14 மாநில
சமாழகளுமசமஉரிழமயுள்ளநாட்டலுருசமாழமட்டுமஆட்சிசமாழரன்பது்பறைசமாழகழள்பன்னுக்குதள்ளிஅமசமாழசார்தத
மக்களின்சதாழல, ச்கமன்கனற்றைங்கழள்பன்னுக்குத்தள்ளுமசசயலரன்பழதயும, 14 சமாழகழளயுகமஆட்சிசமாழயாக்க
கவண்டுமரன்றுமஅதுவழரஅ்கலஉலழகயுமரளிதாய்த்சதாடைரபசகாள்ளஉதவயஆங்்கலத்ழதத்சதாடைரபசமாழயாகஅறிவக்க
கவண்டுமரன்றுமககாரிக்ழகழவத்துள்ளனர.
சமபத்துக்குகநருஅளித்தகடதஉத்தரவாதத்ழதுட்டகபாராட்டைங்கள்அடைங்்கயிருக்்கன்றைன. அதற்குமாறைாகப்்பன்னரபாராளுமன்றைத்தில
ஆட்சிசமாழ்சட்டைமநிழறைகவற்றுமதரமானமவ்ததகபாதுகழலஞர, ராஜாஜி, சமபத்ஆ்ககயாரஇ்ததிஆட்சிசமாழயாவதற்குரதிராக
சபாதுக்கூட்டைத்திலகபு்கறைாரகள். சமபத்தனியாகசிறுகபாராட்டைமுன்ழறைநடைத்து்கறைார. ஆட்சியழமப்ப்சட்டைத்தின்17 மபக்கத்ழத
சகாளுத்தமயன்றைழதத்சதாடைர்ததுசமபத்ழகதுசசய்யப்பட்டுமறுநாள்வடுதழலஆ்கறைார. அடுத்தசிலமாதங்களிலகாங்்கரசில
இழண்ததுவடு்கறைாரசமபத். “அவரதுகபாராட்டைமஅ்ததஅளவலமட்ததுவடு்கறைதுே”ரனஅவரகட்சிமாறியழதக்ககலயாகக்
குறிப்்படு்கறைாரகழலஞர. சிழறையிலவாடுமகபாதுமதன்னுழடையரழத்திலஅ்ததவாட்டைசமலலாமசகாஞ்சமமசதன்படைாமலபாரத்துக்
சகாள்்கறைார.
்பன்சசன்ழனக்கடைற்கழரயிலமாசபருமசபாதுக்கூட்டைமகூட்டைப்பட்டுநாவலரசநடுஞ்சசழயன், கழலஞரகபான்றைவரகள்மக்களுக்கு
“ஏன்இ்ததிசமாழஆட்சிசமாழயாவழதரதிரக்்ககறைாம?” ரனவளக்கமாகரடுத்துக்கூறு்கன்றைனர. அக்கூட்டைத்திலஅண்ணாவரக்தியுடைன்
கபசியதாககுறிப்்படு்கறைார. சதாடைர்ததுகழலஞழரஇ்ததித்திணிப்பகபாராட்டைங்களுக்குத்தழலவராகக்கழைகமதரமானிக்்கறைது.
மாத்தகதாறுமகழைகஅன்பரகள்ுவசவாருபகுதிழயத்கதரவுசசய்துகபாராட்டைமநடைத்து்கன்றைனர.
இ்தநிழலயிலஜனவரி26, 1965 லஇ்ததிஆட்சிசமாழயாகபட்டைமசூட்டக்சகாள்ளப்கபாவதாகஅரசாங்கஅறிவப்பமவ்ததுவட்டைது.
இதற்குகமாமரங்கனமசபாறுத்துகபாவது? ஜனவரி26 மநாழளதுக்கநாளாகஅறிவக்ககபாராட்டைத்தழலவராககழலஞரஆகலாசழன
கூறு்கறைார. கழைகத்திற்குள்களகயகூடைரதிரப்பகள்வரு்கன்றைன. கழலஞரவளக்கமளிக்்கறைார: “ுருகுழை்தழதயின்தழலயிலகனிழயழவத்து
அப்்பள்ழளயின்தகப்பனிடைகமஅமழபக்சகாடுத்துகனிழயளழத்த்சசாலழகயிலரத்துழனகவனமாக்பள்ழளயின்மதுபடைாமல
கனிழயளழத்தமழனவாகனாஅதுகபாலஇருக்குமஇ்ததகபாராட்டைம.”
்பள்ழள–கதசம; தழல- குடயருதினம; கனி- இ்ததிஆட்சிசமாழஉத்தரவு; த்தழதஅமபரறிதல-
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கபாராட்டைம. உதாரணமரன்பதுுருவவயத்ழதவளக்குமவழகளிலுன்றைலல; ுகரவழஅதுதான்ரனயாகராசசான்னதுநிழனவுக்கு
வரு்கறைது. ரவவளவுஅழைகாகத்தன்கற்பழனவளத்தாாமசமாழத்திறைத்தாாமரளியமக்களுக்குமபரிவதுகபாலகபாராட்டைத்தின்
கநாக்கத்ழதயுமகபாராடைகவண்டயஅறைவழழயயுமசதளிவுபடுத்திவட்டைாரகழலஞர! ரழதத்சதரி்தததழலவன்இரண்டுமடைங்குபலம
சகாண்டைவனா்கவடு்கறைான். ரழதவுமகபசவுமசதரி்ததவன்்ன்றுமடைங்குபலமசபறு்கறைான். அ்ததவழகயிலகழலஞரரன்றைுற்ழறை
மனிதர்ன்றுதழலவரகளுக்கு்சமம. திமகஏன்ஐமபதுஆண்டுகளாய்அவழரத்தழலவராய்ழவத்திரு்தததுரன்பதற்குஇழதவடை்
சான்றுகதழவயிலழல.
ஆனாலஅவரதுஇ்ததஅற்பதமானவளக்கத்ழதயுமமறிஇதுபற்றிப்பலசலசலப்பகள்ரழ்கன்றைன. சபரியாகரகூடைஆகவசமாகஇதழன
ரதிரக்்கறைார. மன்ப1947 லுத்ததிரதினத்ழதகயதுக்கநாளாகஅறிவக்குமபடகூறியசபரியாரகூடைஇதழனரதிரத்தாரரனஆதங்கத்ழத
சவளிப்படுத்து்கறைாரகழலஞர.
இ்ததமடவழன்பழழையாகுமாரனதனக்குத்தாகனககள்வயாகவுமககட்டுக்சகாள்்கறைார: “1965 ஜனவரி26 மநாள்ஆட்சிசமாழயாக
இ்ததிழயஅறிவப்பதாகதரமானிக்கப்படு்கறைது. இங்குதான்ரன்்பழழைஆரமபமானது. அதுரப்பட்பழழையாகும? இ்ததிழயரதிரப்பது
நமதுகடைழமயலலவா? இ்ததிழயரதிரப்பதுரன்பதுசமாழழயரதிரப்பதலல; அதன்ஆதிக்கத்ழதரதிரப்பதுரன்பழதபரி்ததுசகாள்ள
இயலாதா?”.
சட்டைமன்றைத்திலஅன்ழறையமதலவரபக்தவத்சலம“ஜனவரி26 கபாராடுபவரகளுக்குகபாோஸ்பாதுகாப்ப்கழடையாது. துக்கநாளாக
கருப்பக்சகாடஏற்றுபவரகழளமக்கள்பாரத்துக்சகாள்வாரகள்ே”ரனப்கரங்கமிரட்டைலசதானியிலகபச, காங்்கரஸ்கட்சியினரபல
கூட்டைங்களிலஏசிகழலஞழரர்சரிக்்கறைாரகள். கட்சியின்சசயற்குழகூட்டைத்திலதிமகவனரிகலகயசிலரின்ரதிரப்ழபயுமமறிகுடயரு
நாழளதுக்கநாளாகஅறிவக்குமதரமானமநிழறைகவறு்கறைது. அறைவழயிலகருப்பக்சகாடகயற்றுமகபாராட்டைமாககவகழைகம
திட்டைமிட்டரு்ததது. சபாறைாழமக்காரரகபாோழஸதூண்டவடை, கபாோஸாகமமிரட்டை, ரதிரப்பாளரகள்கருப்பக்சகாடகாட்டனாலழக
துண்டக்கப்படுமரனர்சரிக்ழகவடுக்க, அரும“அவரவரஇலலங்களிலகருப்பக்சகாடஏற்றிக்சகாள்ளுங்கள். அதுவுமகாவலதுழறை
வ்ததுஅ்ததக்சகாடழயஇறைக்்கவட்டைாலஅழமதிகாக்ககவண்டுமே”ரனஉத்தரவட்டைது. அ்தநிழலயிாமகூடைகழலஞர
்பன்வாங்கவலழல.
அண்ணாவுமதம்பக்குஆதரவு. சிலர‘மரசசால’கட்டுழரகழளக்காட்டவன்மழறைழயத்தூண்டுவதாககுற்றைமசாட்டை, கபாோஸ்அதுபற்றிக்
தழலழமயிடைமககள்வரழப்ப, அப்படரதுவுமரழதவலழலகயரன்றைபதிழலயுமதாண்ட, அண்ணாவன்மனழதகயசிலர
சஞ்சலப்படுத்தியதாகவரு்தது்கறைாரகழலஞர. அவகவழளயிலமரசசாலழயகயநிறுத்திவடைலாமரன்சறைலலாமகதான்றியிருக்்கறைது
கழலஞருக்கு.
சதாண்டைன், தழலவழனபற்றிரத்தழகயரண்ணமசகாண்டருப்பான். அவனதுரண்ணத்திற்குதக்கபடநாமநடைக்ககவண்டுமரன்பதுப்
பற்றிசதாடைர்ததுஅவரகூறுமவழரயழறை/ வரணழனஅற்பதமானது: “கதரதல, ஆட்சி, பதவகபாதுமுகமானஅரசியாக்குரன
ரண்ணுபவரகள்ரலலாக்கட்சியிாமஉண்டு. நிழலயான, ஜனநாயகமஅழமயதியாகஉணரவுமமிகமிகத்கதழவரன்றை
சகாள்ழகயிலரு்ததுரள்மழனயளவும்பன்வாங்காதவன்நான்ரன்றைகரவமரனக்குண்டு. இ்தததியாகத்திற்காக்பறைரபாராட்ழடை
ரதிரபாரக்காதவன். ரன்மனசாட்சிதருமநற்சான்ழறைவடைசபரியபாராட்டுரது? ரன்ழனப்கபாலரண்ணமசகாண்கடைார, ரன்ழனுரு
்ழலயிலதள்ளுமளவுதியாக்சசமமலகள்இக்கழைகத்திலஏராளமாகனாரஉண்டு. உயிரமாண்கடைாரபலர. சிழறைசசன்கறைார, மழனவ
மயானத்திாம, மணாளன்சிழறையிாமாகதுன்பற்கறைாரரனஏராளம. அவரகள்கழைகத்தழலவரகழளசதாழகதத்துமகடைவுள்களாககவ
கருதிக்சகாண்டருக்்கன்றைனர. நாட்டன்நலவாழவுக்காகவும, சமாழக்காகவும, நலலாட்சிமலரவுமரத்தழகயதியாகத்ழதயுமசசய்யக்
கூடயகரமளரரகளாககவதழலவரகழளரண்ணிக்சகாண்டருக்்கறைாரகள். உண்ழமயிலஅத்தகுஉத்தமசதாண்டைரகளின்ரத்தகமகழைகம,
உழழைப்கபகட்சி, அவரகள்வயரழவத்துளிககளஅறிவகம, அன்பகம. அவரககளகழைகத்தின்நாடநரமப, மதுசகாமப. ரத்தழகய
தியாகத்ழதயுமஏற்றுதங்கழளஅடைக்குமழறைழயபலயாக்்கஅறைவழயிலகபாராடுமஅவரகழளநம்பகயஜனவரி26 துக்கநாள்
கபாராட்டைத்ழதஅறிவத்ததுகழைகம.” சதாண்டைன்ர்ததஅளவலதழலவன்மதுநம்பக்ழகழவத்திருக்்கறைான்ரன்பழதமட்டுமலல
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தழலவன்ரன்பவன்அ்ததநம்பக்ழகழயரப்படக்காக்ககவண்டுமரன்பழதயுமஉணரத்து்கறைாரகழலஞர. அப்படத்தான்அவரவாழ்ததும
காட்டயுள்ளார.
தமிழைகசமங்குமமாணவரகள்கலலூரிகழளபறைக்கணித்துஜனவரி25 அன்றுகபரணிகமற்சகாள்்கன்றைனர. சசன்ழனயிலமதலல
ஆரம்பத்தகபரணிழயத்சதாடைர்தது, மதுழரயிலமாணவரகள்நடைத்தியஅழமதிப்கபரணியிலசபாதுமக்கள்கபாரழவயிலவ்தத
கலவரக்காரரகள்அரிவாள்ள்சிலஈடுபட்டுமாணவரகழளரத்தக்காயமழடைய்சசய்்கறைாரகள். சவகுண்டைமாணவரகள்ஆளுங்கட்சியின்
கபனரகள், ப்ததலகழளத்தழவத்துக்சகாளுத்து்கன்றைனர. யாராாமஅடைக்கமடயாப்சபருமசக்தியாகமாணவரபழடைதிரள்்கறைது.
சிதமபரமஅண்ணாமழலபலகழலக்கழைகமாணவரகள்நடைத்தியகபாராட்டைத்திலுருமாணவருட்டுக்சகாலலப்படு்கறைார. ஜனவரி25
இரவுவட்ததாலஇ்ததிஆட்சிசமாழயா்கவடுமரன்றைநிழலயிலமனமசவறுத்துதக்குளிக்்கறைாரசசன்ழனயிலுருவர. கபாராட்டைத்ழத
அடைக்ககலலூரிகழள்டு்கறைதுஅரு. மாணவரகழளத்தூண்டயதாகக்கழைகத்தினரமதும, கழலஞரமதுமமிகு்ததவமரசனங்களும
வன்மமமரழ்ததது. ஆனாலமாணவரககளதமசமாழக்குமரதிரகாலத்திற்குமஏற்படுமகபராபத்ழதஉணர்ததுகபாராடைத்தழலபட்டைனகர
அன்றிஇதிலகழைகத்தின்பங்குஇலழலரன்்கறைாரகழலஞர. இதற்குகநரமாறைாய்்பரியாணிக்குஆழசப்பட்டுப்கபாராடைவ்ததவரகள்ரன்று
மாணவரகபாராட்டைத்ழதசகா்ழசப்படுத்தியதுஅரு. தழலவரகளுக்குமசிலலழறைகளுக்குமானஇழடைசவளிஇதுகவ. தழலவன்
சதாண்டைழனகமபரமாகஉணர்சசய்வான். தழலழமப்பண்பற்றைவரககளாமக்கழளத்தூற்றைமட்டுகமசசய்வாரகள்.
வன்மழறையிலசிலகபாோஸாரஉயிரிழைக்்கன்றைனர. துப்பாக்்க்சூட்டல60, 70 மாணவரகள்இறைக்்கன்றைனர. இ்ததித்திணிப்ழபரதிரத்துத்
தக்குளிப்கபாரரண்ணிக்ழகயுமசபருகு்கறைது. தமிழைககமபற்றிரரி்கறைது. மாநிலத்தின்நிழலழயழகயாளஇயலாமலமதலவர
ராணுவத்ழதவரவழழைக்்கறைார. ்பரதமரசசன்ழனவாசனாலயிலமாணவரகளுடைன்சமரசமசசய்யஉழரயாற்று்கறைார. அதில
திருப்திரழைாமலதமிழைகத்ழதத்சதாடைர்ததுகரநாடைகா, ககரளாமாணவரகளும்களர்சிழயத்துவங்கு்கன்றைனர. ்பரதமரஉழரயிலுணங்்கய
உணவுஅழம்சரசி. ுப்ரமணியமபதவவலகு்கறைார. அழைககசனுமபதவழயதுறைக்்கறைார. சதாடைர்ததுமாணவரகபாராட்டைமசற்கறை
அழமதிப்படு்கறைது. கவறுவழயின்றிமதலவரபக்தவத்சலமஆங்்கலகமசதாடைர்ததுஆட்சிசமாழயாகஇருக்கமத்தியிலவலயுறுத்துகவன்
ரன்றுசூளுழரக்்கறைார.
வன்மழறைகள்கட்டுக்குள்வ்ததுவட்டைகபாதுமஅடைக்குமழறைகள்நிற்கவலழல. சபாய்வழைக்குகளுமதழடைஉத்தரவுகளுமநீடத்திருக்்கறைது.
வன்மழறைகழளரதிரத்துரழதியதுகபாலகவஅடைக்குமழறைபற்றியுமகழலஞரமரசசாலயிலசாடரழது்கறைார. ககள்வகளுக்கு
பதிலளிக்கவயலாஅருகழலஞரரழதுவழதமடைக்கத்தரமானிக்்கறைது. ்பப்ரவரி16 இரவுகழலஞரளட்டுக்குவ்ததகாவலரகள்நாழள
வரவுள்ளதழலயங்கத்ழதப்பாரக்ககவண்டுமரனக்ககட்்கறைாரகள். “மழறைப்படரழதிக்ககளுங்கள், காண்்பக்்ககறைன்ே”ரன்்கறைார
கழலஞர. கமிவனரஅாவலகத்திற்குஅழழைத்து்சசலலகவண்டுமரனஅழழைக்்கறைாரகள். ரன்னசட்டைத்தில, ரன்னகுற்றைத்திற்காக
அழழைத்து்சசல்கறைாரகள்ரனரதுவுமஅறிவக்கவலழல. படுக்ழகயுடைன்்களம்பசசன்றுவடயவடயகபாோஸ்பாதுகாப்்பல
உறைங்கு்கறைார.
மறுநாள்காழலகபாோஸ்லாரியிலஅழழைத்து்சசல்கறைாரகள். ஏற்கனகவஇரு்ததசநஞ்ுவலநீண்டைபயணத்திலஅதிகமா்கறைது. மதுழர
மத்திய்சிழறையிலழவத்துசி்க்ழசதரு்கறைாரகள். சி்க்ழசக்குடைாக்டைரகள்கபாடுமஊசிழயவடைகமாசமாகஅங்குகூட்டைமகூட்டைமாக
வரும்ட்ழடைப் ்சிகள்ஊசிகபாடுவதாகசநஞ்ுவலயினிழடைகயயுமதன்நழக்ுழவஉணரழவஇழைக்காமலரண்ணியிருக்்கறைார.
மண்டுமலாரிப்பயணம. சநலழலயிலமாஜிஸ்டகரட்மன்பவசாரழணநடைக்ழகயிலதான்பாதுகாப்பசட்டைத்தின்கீழழகதுசசய்துள்ளழத
அறி்கறைார. பாழளயங்ககாட்ழடைதனி்சிழறையிலசநடுநாட்களாகத்திறைக்காததனி்சிழறை்பரிவுகழலஞருக்காகத்திறைக்கப்பட்டுுத்தம
சசய்யப்படு்கறைது. 30 அழறைசகாண்டைஅப்்பரிவலர்ததஅழறையிாமழகதிகள்இலழல. அ்சிழறைவளாகமமழக்ககவகழலஞர
மட்டுகம. தனிழம. கப்ுத்துழணக்குமட்டுமலல, ரங்ககாமனிதரகள்கபுவழதக்கூடைக்ககட்கமடயாததனிழம. அ்சூழைலலவலகயாடு
கழைகத்சதாண்டைரகளுக்குஅவரரழதுமமடைலதான்‘சமாழப்கபாரிலஓரகளம!’
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வன்மழறைழயசிறைப்பாகஅடைக்்கயதாகமதலவரபக்தவ்சலமகாங்்கரசாராாமமத்தியஅரசாாமபாராட்டைப்படு்கறைார. ஆனாலகழைகத்தினர
பலரமதுமபாய்்ததபாதுகாப்பசட்டைமகுறித்துகண்டப்பவரயாருமிலழல. ரதிரக்கட்சித்தழலவராகநாவலரகூடைகண்டைனஅறிக்ழகஏதும
சவளியிடைவலழலரன்பழதவருத்தத்துடைன்பதிவுசசய்்கறைாரகழலஞர. (“கண்டைனஅறிக்ழகரன்னவடுதழலசபற்றுத்த்ததுவடுமா?
இலழலதான். ஆனாலசிழறையிலரன்கபாலவாடுமபலருக்குமஅதுஓரஆறுதல.”)
பலருமஇதுபற்றி்்ுவடைாதநிழலயிலஅண்ணாநாடைாளுமன்றைமாநிலங்களழவகூட்டைத்தில“பாதுகாப்பசட்டைமரன்பதுநாட்டன்
பாதுக்காப்பக்கானசட்டைமாஅலலதுகாங்்கரசின்பாதுகாப்பக்கானசட்டைமா?” ரனவனவகழலஞருக்குஆதரவாகநீண்டைஉழர
ஆற்று்கறைார. சிலநாட்கள்கழத்துஅண்ணாகழலஞழரச்ததிக்கபாழளயங்ககாட்ழடைசிழறைக்குவரு்கறைார. அன்றுமாழல
சபாதுக்கூட்டைத்தில“ரலலாருமகூறுவதுகபாலமதலவரகருணாநிதிழயதனி்சிழறையிலஅழடைத்துதனிழமப்படுத்துமளவுசகாடுழமக்காரர
இலழல. பலபாமபகளுமபலலகளுமதுழணக்குஇருக்்கன்றைனே”ரனபகடயாககூறு்கறைாரஅண்ணா. கமாமசிலநாட்களுக்கு்பன்
கழலஞரசிழறையிலரு்ததுவடுதழலஆ்கறைார!
*
வடவலகடதமரன்றைாாமஇஃதுுருவரலாறு. (மரசசாலயின்உபதழலப்கப“இன்ழறையசசய்திநாழளயவரலாறுே”ரன்றிருப்பழதஇங்கு
ுப்பகநாக்கலாம.) ரண்ணற்றைஉயிரத்தியாகங்களுக்கு்பன்நடை்ததவற்ழறைஅறிவதுநமகடைழம. இன்ழறையநாட்கழளப்கபாலலலாமல
அன்ழறையஅரசியலதியாகம, கபாராட்டைமரனக்கடுழமயானபாழதழயகடை்ததிருக்்கறைது. மாணவரகள்ச்கவழலதளக்கூவலகளுடைன்
நிலலாமலகளமிறைங்்கப்கபாராடஇருக்்கறைாரகள். தழலவரகளுமஇன்றுகபாலசிழறைதண்டைழனரன்றைதுமசநஞ்ுவலகண்டு
மருத்துவமழனயிலசகலவசதிகளுடைன்படுத்துக்சகாள்ளவாய்ப்்பலழல.
கவனிக்ககவண்டயஇன்சனாருவவயமஇன்றுகபாலஅன்றுசிழறைரன்பதுசசாகுுமஇலழல. 62 நாட்கள்சிழறைவாசம. அதுவுமதனி
சகாட்டைடரன்பதுசாதாரணவவயமலல. கழலஞரசிழறைசசன்றைதுமட்டுமலல, பலருமஉயிரத்தியாகமசசய்கதஇப்கபாரநடை்ததுள்ளது.
இழதஇ்ததிரதிரப்பாககவாஆதிக்கரதிரப்பாககவாமட்டுமின்றிசி்ததித்தாலதமிழசபரியஆபத்திலஇரு்ததுகாப்பாற்றைப்பட்டைதுமபரியும.
இப்படயானவரலாறுகள்அறியப்படைமட்டுமலல; அடக்கடநிழனவுசகாள்ளப்படைவுமகவண்டும. அடுத்ததழலமழறைக்குக்கடைத்தப்படைவும
கவண்டும. கழலஞரஇ்த் லன்வழஅழதத்தான்சசய்திருக்்கறைார!
***
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சிறு்ரரத்ள: தொளிலரந்த. திரரைடககு
ரஸ். ராஜகுமாரன்
திராவடைஇயக்கஇலக்்கயங்கள்குறித்துசபாதுவாகுருகருத்துமன்ழவக்கப்படு்கறைது. வறைட்சியான்பர்சாரப்்பரதிகள்அழவ; அவற்றில
கழலத்தன்ழமகயாஇலக்்கய ட்பகமாஇலழலரன்பகதஅது. இழதமற்றிாமமறுக்ககவாமற்றிாமஆதரிக்ககவாநான்
வருமபவலழல.
1930 களிலசபரியாரின்ுயமரியாழதஇயக்கமதமிழலசிலபதியசி்ததழனகழளவழதசதளித்தது. சபரியாரகமியனிஸ்ட்கட்சியின்
அறிக்ழகழயதமிழக்குஅறிமகப்படுத்தினார. சபரியாரஇயக்கஏடுகளிலஅப்கபாதுதான்சபண்ணியமகுறித்துரழதப்பட்டைன.
அறிஞரஅண்ணாதிராவடைஇயக்கத்தின்ுயமரியாழத்சி்ததழனகழளஉணர்சிப்கபாக்குக்குஅவரமழடைமாற்றினார. அவருழடைய
நாடைகங்கள்உணர்சிமயமானழவ. ஆனாலதிழரப்படைவசனத்திலகழலஞரஅண்ணாழவமிஞ்ு்கறைாரரன்பகதரன்பாரழவ.
சிறுகழதகளிாமஅண்ணாழவகழலஞரபலஇடைங்களிலவஞ்ு்கறைாரரன்கறைநிழனக்்ககறைன். ஆனாலஅண்ணாவன்சிறுகழதகள்
அளவுக்குகூடைகழலஞரின்சிறுகழதகள்ஏன்கவனிக்கப்படைவலழலரன்பதுமக்்கயமானககள்வ. இக்ககள்வக்கானபதிலாகசபரிய
கட்டுழரகயரழதலாம. ஏசனனிலதிராவடைஇயக்கத்தழலவரகளிலகழலஞருக்குமன்னும, ்பன்னுமதமிழகமலதராக்காதலசகாண்டு
ரழதிக்குவத்ததழலவரகவசறைாருவரஇலழல!
கதாராயமாகஅவருழடையரழத்தாக்கங்கழளரண்ணிக்ழகயாக்்கப்பாரக்கலாம. 75 க்குமகமற்பட்டைதிழரப்படைங்களுக்குகழத,
திழரக்கழத, வசனமரழதியிருக்்கறைார. 20 நாடைகங்கள், 15 நாவலகள், 200 க்குமகமற்பட்டைகவழதகள்ரழதியுள்ளார. 7000 க்கும
கமற்பட்டைகடதங்கள், ககள்வ- பதிலகள், பத்திரிக்ழகத்தழலயங்கள். இழவதவரகணக்்கலவராதபழடைப்பகளின்ரண்ணிக்ழகக்கு
கணக்்கலழல!
70 ஆண்டுகள்அரசியலவாழவலஇறுதிவழரபகழடைகனஇரு்ததகழலஞரகழல–இலக்்கயம- இதழயலதுழறையிாமகழடைசிவழர
சதாடைர்சியாகஇரு்ததிருக்்கறைார. அவரவாழவன்கணிசமானபகுதிகள்தமிழப்கப்சாலஆனது; தமிழரழத்துக்களாலஆனது. இ்தத
அளவற்றைபகழக்குள்அவருழடையசிறுகழதமகமகவனிக்கப்படைாமலகபாயிற்றுரன்பகதரனதுகணிப்ப! ஏசனனிலஇத்துழண
துழறைகளில, இத்தழணஆண்டுகள்சதாடைர்சியாகசசயலாற்றியசாதழனபரி்ததுருஅரசியலதழலவரஇ்ததியஅளவலமட்டுமஅலலஉலகஅளவகலகயஇலழலரன்பகதஉண்ழம!
கழலஞரின்சிறுகழதகள்குறித்துரழத்தாளர்பரபஞ்சன்இப்படக்குறிப்்படு்கறைார: “ுருகருத்து, சி்ததழன, அனுபவத்ழத்ச்கமசார்தது
சவளிப்படுத்தகவசிறுகழதவடவத்ழதரடுக்்கறைார, அலலாமலகருத்தற்றைச்கஉணரவற்றைுருசிறுகழதழயக்கூடைஅவர
ரழதியதிலழல.” இதுஓரரழத்தாளனுக்குப்சபருழம.
கழலகழலக்காககவ, கழலமக்களுக்காககவரனுமஇருவழகப்பழடைப்பகளிலகழலஞரின்சிறுகழதகள்இரண்டைாமவழகழய்சார்ததழவ.
திராவடைஇயக்கமரன்பதுச்க, சபாருளாதார, அரசியலவடுதழலஇயக்கம. அதன்கருத்துகழளசவளிப்படுத்தகழலஞரகதர்தசதடுத்த
வடவங்களிலுன்றுதாமசிறுகழத. கழலஞரின்ரழத்துபாணிரன்பதுரதுழககமாழனஅழைகுமிக்கஉழரள்ு. அதுஅவரின்ரலலா
ரழத்துவழகயிாமசவளிப்படுவழதநாமபாரக்கமடயும. அவருழடையகழதசமாழழய, சிறுவரக்குக்கழதகூறைலகபான்றைதட்ழடையான
கழதயாடைலசமாழரனநளனவமரசகரகள்சிலரவமரசிக்்கன்றைனர.
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மாக்சிமகாரக்்கயின்‘தாய்’பதினத்ழதத்தழவகவழதநழடையிலகழலஞரரழதிய‘தாய்காவயம’பற்றிசஜயகமாகன்இப்படுரு
வமரசனத்ழதமன்ழவத்தார: “இதுதான்வாழக்ழகஉண்ழமரன்றுநமபழவக்கும்பரமிப்ழபத்த்தததுமாக்சிமகாரக்்கயின்‘தாய்’நாவல.
ஆனாலகருணாநிதியின்ரழத்திலஉண்ழமஉணரவுகள்கூடைசபாய்யா்கவடு்கன்றைன!”
ஆனாலஅவருழடையபலசிறுகழதகளிலஉள்ளீடைாகஉள்ளவளிமபநிழலமக்களின்வாழவுப்பாடுகள்சாதாரணமனிதரகளின்துயரங்கள்
கபான்றை்பன்நளனத்துவக்கூறுகழளர்ததவமரசகருமகபுவதிலழல.
‘குப்ழபத்சதாட்ட’ரன்றைுருசிறுகழதழயஇதற்குஉதாரணமாக்சசாலலலாம.
ுருகுப்ழபத்சதாட்டதன்கழதழயக்கூறுவதுகபான்றைகழதவடவம. அதன்குரலகலகயகழதகபும. குப்ழபத்சதாட்டழய்ுற்றி்
ுழைாமசாதாரணமனிதரகளும, அவலங்களுகமகழத. இறுதியாகுருசபண்ுருகுழை்தழதழயத்தூக்்கக்சகாண்டுவ்ததுயாருமறியாமல
குப்ழபத்சதாட்டயிலகபாட்டுவட்டுகவகமாகசவளிகயறுவாள். “நீங்கள்இழழைக்குமகுற்றைங்களுக்குரன்ழனக்குற்றைவாளிஆக்கலாமா
மனிதரககள?” ரனஇறுதியாககுப்ழபத்சதாட்டசபரு்்ுடைன்ஆதங்கப்படும. இக்கழதசவளிவ்ததகாலக்கட்டைத்தில'இலலஸ்ட்கரட்டைட்'
ஆங்்கலஇதழலஅதற்குுருசிறைப்பானவமரசனமசவளியானது.

வ.கவ.ு. அய்யரின்‘குளத்தாங்கழரஅரசமரம’, ு்ததரராமசாமியின்‘ுருபளியமரத்தின்கழத’கபான்றைஅஃறிழணயின்குரலாகவரியும
குப்ழபத்சதாட்ட, பலஅவலங்கழளப்பற்றிப்கபு்கறைது. இறுதியாக’குப்ழபத்சதாட்டக்குழை்தழத’ரனுமதுயரமிகு்ததுருச்க
அவலத்திலமட்கறைது.
ரனக்குப்்படத்தகழலஞரின்சிறுகழதகளிலமக்்கயமானது, ‘அணிலகுஞ்ு’. 1992-ஆமஆண்டலஉலழகக்குாக்்கயஇ்ததியாவன்
மிகப்சபருமமதசவறி்சசயலானபாபரமசூதிஇடப்பரனுமதுன்்பயலநிகழழவமன்னிறுத்திஅவரரழதியசிறுகழத. ுருஇஸ்லாமிய
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சிறுவன், ுருஅணிலகுஞ்ுரன்னுமஇரண்டுமக்்கயகதாபாத்திரங்கள்வழகய‘மதங்கள்மனிதமனங்கழளப்பண்படுத்தலாமா’ரன்னும
சபரு்்சின்ககள்வழயஉணர்சிவசப்படைாமலவாசிப்கபாரின்மனங்களிலரழப்்பயிருப்பார.
ுரு‘அணிலகுஞ்ு’அதன்கூட்டலரு்ததுதவறிவழ்கறைது. அழதுருஇஸ்லாமியசிறுவன்ளட்டற்குரடுத்துவரு்கறைான். ராமருடைன்
சதாடைரபழடையஅணிலதன்ளட்டுக்குள்வளர்ததாலஅதுமதப்்பர்சழனயாகஉருசவடுக்குமரனஅஞ்ுமசிறுவனின்த்தழத, கசாகமாக்
சசலாமசிறுவழனஆராவமதஅய்யங்காரரனும்பராமணரச்ததிக்்கறைார. அவன்ழகயிலஉள்ளஅணிலகுஞ்ழசக்கண்டுபதட்டைத்ழத
உருவாக்கு்கறைார. அங்குவருமசிறுவனின்த்தழதக்குமஅவருக்குமஏற்படுமவாக்குவாதமஇஸ்லாமிய- இ்ததுமதஉரசலாகமாறு்கறைது.
சிறுவன்இறுதியாகஅணிலகுஞ்ழச, கூடுஇருக்குமமரத்தடயிலவடு்கறைான். ுருகழகுவ்ததுஅணிலகுஞ்ழசக்சகாத்திக்சகாண்டு
கபாவதுடைன்கழதமட்கறைது. இதிலஅணிலகுஞ்ு‘மனிதரகள்’, கழகு‘மதசவறி’ரன்னுமஉருவகத்ழதசவளிப்படுத்திஇருப்பார. ுரு
நிஜஅணிழலத்கதட, இக்கழதழயப்படைமாக்கநான்அழல்தததுுவாரசியமானகழத.
’சங்்கல்சாமியார’ரன்னுமகழதகபால்சாமியாரகளிடைமஅப்பாவமக்கள்ரப்படகாலமகதாறுமஏமாறு்கறைாரகள்ரன்பழதப்பற்றியது.
கழதகதடகடைற்கழரயிலநடைக்குமரழத்தாளரஏகழலவனுக்கு்கழடைக்குமுருதுயரமானகழதகுறித்தசிறுகழத‘ரழத்தாளரஏகழலவன்’.
இன்னுமசிலகழதகழள்ுருக்கமாக: ’கண்ணடைக்கம’சிறுகழதகடைவுள்மறுப்பகருத்துருழவக்சகாண்டைது. ‘நதிியரந்ததியப்பன்’கடதவடவ
சிறுகழத. பராணத்துக்குரதிராகப்கபுவது‘நளாயினி’. இ்ததிரதிரப்பக்களமசகாண்டைது‘ச்ததனக்்கண்ணம’. இ்ததுத்துவமகா்ததியடகழள
பலவாங்்கய்பன்னனியிலஉருவானதுகா்ததிகதசம.
1945-லசவளிவ்தத‘்கழைவன்கனவு’கழலஞரின்மதலசிறுகழதத்சதாகுப்ப. அடுத்து1953-லநாடுமநாகமம1956-லதூய்ழம, கழலஞர
‘கருணாநிதியின்சிறுகழதகள்’ரன்னுமசதாகுப்ப1971-மஆண்டலசவளிவ்ததது. அதன்்பறைகுசிறுகழத ங்காரன்றைுருசதாகுப்ப
வ்ததது. கழலஞரின்சிறுகழதகள்இதுவழரசசமழமயான் லவடவமஅழடையவலழல. அவருழடையமழசிறுகழதகழளயும
சசமபதிப்பாகசகாண்டுவருவதுகாலத்தின்கட்டைாயம. 200 க்குமகமற்பட்டைசிறுகழதகழளகழலஞரரழதியிருப்பதாக்பரபஞ்சன்
கபான்கறைாரதருமதகவலகளிலரு்ததுஅறியமட்கறைது. (அவரின்சிறுகழதகழளகுறுமபடைத்சதாடைராகரடுத்தகபாதுமப்பதுகழதகள்
வழரபடத்துஅதில24 கழதகழளகதர்தசதடுத்திரு்தகதன்.)
கழலஞரின்சிறுகழதகள்பற்றிபலகவறுவமரசனங்கள்உள்ளன. ஆனாலஅவற்ழறைமன்னிறுத்தி, தன்சிறுகழதகழளஅவரரழதவலழல.
தன்ரலலாகழலஇலக்்கயவடவங்களிாமுகரமாதிரியானசகாள்ழககழளத்தான்இயலபாககவசகாண்டரு்ததார. ஓரரழத்தாளரும
அவருழடையரழத்துக்களுமரப்படஇருக்ககவண்டுமரனதான்சார்தததிராவடைஇயக்கக்சகாள்ழகககளாடுதனதுபழடைப்பகழளயும
கசரத்துுருகூட்டுக்சகாள்ழகழயசகாண்டரு்ததார. அதுதான்அவருழடையசிறுகழதபழடைப்பகளின்உருவமமஉள்ளடைக்கமம. இழத
அவரின்ரழத்துக்களிகலகயசசாலவதுசபாருத்தமாகஇருக்கும.
‘ரழத்தாளரஏகழலவன்’ரன்றைகழலஞரின்சிறுகழதயிலகழடைசிப்பகுதிகயஅது. “சிறுகழதரன்றைாலசவறுமசபாழதுகபாக்குப்
படப்பதற்காகவாரழதுவது? அதிலசமதாயத்திற்குத்கதழவப்படுவதாகுருகருத்துஅழமக்கப்படைகவண்டைாமா?” ுட்டுசமாத்ததிராவடை
இயக்கப்பழடைப்பகளின்சகாள்ழக்சாரமமஇதுகவரன்பழதநாமஅறியமடயும. கழல–இலக்்கயமரன்பதுமக்களுக்காக,
சமதாயத்துக்காக! கழலஞரின்சிறுகழதகளுமஅத்தழகசகாள்ழகப்கபாக்ழககயசகாண்டரு்ததனரன்பதுகண்கூடு!
*
கஜாசியக்்களிசீட்டுக்கட்டலரு்ததுுருசீட்ழடைரடுப்பதுகபால, ரன்் லகத்தில, ரப்கபாகதனுமநான்் லஅடுக்குகளிலரு்ததுரகதா
ுன்ழறைரடுப்பதுண்டு. அப்படுருமழறை–ுருநள்ளிரவலரன்ழககளிலசிக்்கய் ல‘கழலஞரின்சிறுகழதகள்‘. அதற்குமன்நான்
கழலஞரின்சிறுகழதகழளவாசித்ததிலழல. ுன்றிரண்டுசிறுகழதகழளவாசித்கதன். அப்கபாதுரனக்குள்சபாறிதட்டயது. கழலஞரின்
கழதகழளக்குறுமபடைத்சதாடைராகஉருவாக்்கனாலரன்ன? ‘கழலஞரின்கழதகநரம’ரனஅப்கபாகததழலப்பமஉதித்தது.

136

உடைகனகளத்திலஇறைங்்ககனன். கழலஞரின்‘ரழத்தாளன்ஏகழலவன்’ரன்றைசிறுகழதக்குதிழரக்கழதவடவமஅழமத்கதன். அதிலஉள்ள
உழரயாடைலகழளகயசிறுசிறுமாற்றைங்களுடைன்வசனமாக்்ககனன். மறுநாகளகழலஞழர்ச்ததித்கதன். இங்குுருசிறு‘Cut to’ சசலவது
சபாருத்தமாகஇருக்கும.
ரன்த்தழதகவஞரவயலூரசண்மகமமகழலஞருமதிருவாரரபள்ளியிலவகுப்பகதாழைரகள். அவழவழகயிலஅவருடைன்
அவவப்கபாதுபழைக்கமண்டு. அவரதுபரி்ததுழரயாலசிலகாலமசன்சதாழலக்காட்சியிலநிகழ்சிதயாரிப்பாளராகபணிபரி்ததுள்களன்.
2000-லஅப்பாவன்் லகழள, தமிழைறிஞர் லகள்நாட்டுடைழமதிட்டைத்தின்கீழஅவரநாட்டுடைழமசசய்வதற்குவழவகுத்தார.
அதற்கு்பன்இ்ததச்ததிப்ப. கழலஞரின்கழதகநரமசதாடைரதிட்டைமபற்றிஅவரிடைமவளக்்ககனன். உடைகனகய, நான்சகாண்டுசசன்றை
திழரக்கழதப்்பரதிழயவாங்்கப்சபாறுழமயுடைன்வாசித்தார. அவருக்குஅவரின்சிறுகழதகள்குறுமபடைத்சதாடைராகஉருவாக்குமகருத்துரு
்படத்துப்கபாயிற்று.
“ரனக்குவசனமரழதகநரமஇலலாமலகபானாலரன்னசசய்வது?”
“நீங்கள்ஏற்கனகவசிறுகழதகளிலரழதியுள்ளஉழரயாடைலகபாதும, பதிதாகரழதகவண்டைாம!”
“நடகரகள்யார?”
“சினிமாநடகரகள், சீரியலநடகரகள்இலழல, ரலகலாருமபதுமகங்கள். உங்கள்கழதகளின்கதாப்பாத்திரங்கள்உயிரப்படைன்வருவாரகள்
அதுமட்டுமஉறுதி!”
ம்கழ்சியுடைன்சமமதித்தார.
மறுநாகளகழலஞரசதாழலக்காட்சிஅாவலகத்திலரு்ததுரனக்குஅழழைப்ப. அப்கபாழதயநிரவாகஇயக்குனரதிரு.ரகமஷ்்பரபாவுடைன்
சதாடைரபற்றியுப்ப்ததகப்ுவாரத்ழதகள்இனிகதமட்ததன.
24 கழதகழளமதலகட்டைமசதாடைராகரடுப்பதுரனக்ழகசயழத்தா்கநான்குகழதகழளகதர்தசதடுத்துஸ்்கரிப்ட், சவட்ியல, நடகரகள்
கதரவு, தழலப்பபாடைலுலப்பதிவுரனபரபரப்பாகபணிகள்சதாடைர்ததன.
'ரழத்தாளரஏகழலவன்' ரன்றைசிறுகழதழயழபலட்ர்பகசாடைாகரடுத்கதன். அதுுருரழத்தாளழரப்பற்றியகழத. அ்ுஅசலல
ரழத்தாளரசஜயகா்ததனின்கதாற்றைத்ழதக்சகாண்டைரன்நண்பரரழத்தாளரதஞ்சாைரகவராயழரஅதிலநடக்கழவத்கதன். சமரீனா
கடைற்கழரயிலநடை்ததபடைப்்படப்்பல, அவரரழத்தாளரசஜயகா்ததன்ரன்றுநிழனத்துஆட்கடைா்கராப்வாங்கவ்தததுுவாரஸ்யமான
சமபவம.
மதலர்பகசாட்ழடைகழலஞரபாரத்தார. “நன்றைாகஇருக்்கறைது. பணிகழளத்சதாடைர!” ரனப்பணித்தார.
அடுத்தகழத‘குப்ழபத்சதாட்ட’. இங்ககமக்்கயமானுன்ழறைக்குறிப்்படைகவண்டும. நான்இ்ததசதாடைரரண்ணத்ழத
சசயலாக்குமகபாகதரனக்குள்ுருமடவுரடுத்துக்சகாண்கடைன். இதுவழைழமயாகசதாழலக்காட்சிகளிலவருமசதாடைரநாடைகமலல!
ுவசவாருசிறுகழதழயயுமஅதன்கழலத்தன்ழமகுழறையாதுருகுறுமபடைமாகஉருவாக்ககவண்டுமரன்றுரனக்குள்உறுதிரடுத்துக்
சகாண்கடைன்.
'குப்ழபத்சதாட்ட'ழயுருஉருவகக்கழதயாய்கழலஞரரழதிஇரு்ததார. அதன்குரலலகழதவரியும. நானுமஅழதப்்பன்பற்றிகய
திழரக்கழதஅழமத்கதன். குப்ழபத்சதாட்டகபசத்சதாடைங்கும. சமபவங்கள்ுவசவான்றைாகவரியும. நான்அக்கழதயிலமனநலம
பாதிக்கப்பட்டைுருஇழளஞன்கதாப்பாத்திரத்ழதஉருவாக்்ககனன். க்ழளமாக்ஸலுருஆணும- சபண்ணுமசசய்யுமமழறையற்றை
பாலயலதவறைாலுருகுழை்தழதழயகுப்ழபத்சதாட்டயிலகபாட்டுஅநாழதயாக்குமகாட்சிக்குப்்பன்மனநலமபாதிக்கப்பட்டைஇழளஞன்
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அ்ததக்குழை்தழதழய, குப்ழபத்சதாட்டயிலரு்ததுரடுத்துநான்உன்ழனவளரக்கப்கபாகறைன், படக்கழவக்கப்கபாகறைன், சபரிய
ஆளாக்கப்கபாகறைன்ரனகதாளிலசாய்த்துக்சகாண்டுநடைப்பகதாடுஅ்ததவாரகுறுமபடைத்ழதமடத்திருப்கபன். அ்ததமாற்றைத்ழதயும
பாராட்டம்க்ததாரகழலஞர.
உற்சாகத்கதாடுஅடுத்தகழதக்குப்பயணித்கதன்.
்ன்றைாவதுகழதயாகநான்படைமாக்கமற்பட்டை'அணிலகுஞ்ு' சிறுகழதரனக்குசபருமசவாலாகஅழம்ததது. நாய்,

ழன, ஆடு, மாடு

கபான்றைழவகழளசினிமாவலநடக்கழவத்துவடைலாம. அவற்ழறைசினிமாவுக்சகனவளரத்துபழைக்்கழவத்திருப்பாரகள். ஆனாலுரு
அணிழலளட்டலவளரப்பகதகடனம.
C.G. அணிழலஉருவாக்்கர்பகசாழடைரடுக்ககசனலன்பட்சஜட்அனுமதிமறுத்தது. ரப்படகயார்பகசாட்பட்சஜட்டுக்குள்அக்கழதழய
ரடுத்துக்சகாடுக்ககவண்டயதுஉங்கள்சபாறுப்பரன்றுசசாலலவட்டைதுகசனலநிரவாகம. மண்டுமமண்டுமகழதழயவாசித்து, மண்டும
்ழளழயக்கசக்்கக்சகாண்டரு்தகதன்.
ுருமடவுக்குவ்தகதன்இறுதியாக! “கதடு்கழடைக்கும!” ரனஉள்மனதிலுருஅசரீரிுலத்தது. யாரளட்டலாவதுஅணில
வளரக்்கறைாரகளாரனத்கதடஅழல்தகதன். ரன்மழனவுருபக்கம, மகள்ுருபக்கம, உதவஇயக்குநரகள்ுருபக்கம'அணிலகுஞ்ு'
கழதக்கானஅணிலநடகழரத்கதடயழல்தகதாம.
நீண்டைகதடைாக்குப்்பன்சட்சடைனுருசிறுசவளி்சமசதன்பட்டைது. ரன்மகள்கநசிகாவன்பரதநாட்டயவகுப்பத்கதாழஅமருதா
ளட்டுக்குரதிரளட்டலஓரஅணிலவளரப்பதாகஅறி்ததுஓடகனன். அவரகள்ளட்டலஜன்னலவழகயவ்ததுரலகலாரின்ழககளிாம
கதாள்களிாமவழளயாட, உணவுஉண்டுஜாலயாகஅவரகள்ளட்டுக்குள்ுற்றித்திரி்தததுஅ்ததஅணில! அவரகளிடைமரங்களின்நிழல
வளக்்க, அணிாக்குுருகூண்டுவாங்்கக்சகாடுத்து, அ்ததளட்டுப்ழபயனின்பாதுகாப்பப்பணியுடைன்மறுநாள்திருப்கபாரரில'அணில
குஞ்ு' குறுமபடைப்படைப்்படப்பஏற்பாடுகழளஇறுதிசசய்கதன். அணிலவளரப்பளட்டுப்ழபயனின்ழககளுக்கும, படைத்திலநடத்தரன்
நண்பரகா்ததியின்மகன்ரிஷிகரன்ழககளுக்கும, அ்ததஅணிழலமிகக்கவனமாகமாற்றிமாற்றி, மிகு்ததர்சரிக்ழகயுடைன்படைமாக்்க
மடத்கதன்.
படைத்சதாகுப்பக்குப்்பன்பாரத்தகபாது'அணிலகுஞ்ு' கழதமிகஇயலபாகவ்ததிரு்ததது. அணிலகதடஅழல்ததஅழல்சலன்கழளப்ப
அழதப்பாரக்குமகபாதுஉற்சாகமாகமாறியது! அ்ததர்பகசாழடைப்பாரத்தகழலஞரஅகதஉற்சாகத்கதாடும, ஆ்சரயத்கதாடுமரன்ழனப்
பாராட்டனார. 4 வதாக'சங்்கல்சாமியார' கழதயுமபடைமாக்கப்பட்டைது. கழலஞர'ுளிபரப்ழபத்சதாடைங்கலாம!' ரனஅனுமதிஅளித்தார.
அதன்்பறைகுநடை்ததரதிரபாராதசமபவங்கழளவவரித்தால அதுுருசமகாசீரியலதிழரக்கழதகபாலவரியும. கழலஞழரபாரக்கஅனுமதி
மறுக்கப்பட்கடைன். பலமழறை மயன்றுமகழலஞரடவயிலரு்ததுசரியானபதிலலழல. பலமயற்சிகள்சசய்கதன். கழலஞரஇருக்குமவழர
அவரவரும்ப, ுத்துழழைப்பநல்கயஇ்ததத்சதாடைரின்ுளிபரப்பழககூடைவலழல. காரணமஅவரிலழலரன்றைகாரணமமட்டும
நானறிகவன். கவறுகாரணங்கள்அறிகயன்! ‘ராஜகுமாரி'யிலசதாடைங்்கய'கழத-வசனம' ரன்னுமகழலஞரின்திழரப்பயணம'கழலஞரின்
கழதகநரம; சதாடைரிலதான்நிழறைவழடை்ததது.
மழறைக்கப்பட்டைசபாக்்கவங்கழளகாலகமமண்டுமரன்றைாவதுசவளிக்சகாணரும! இ்ததகழலப்பழடைப்்பன்சவளிப்பாட்ழடையுமநான்
அப்படகயரதிரகநாக்்கஇருக்்ககறைன். நான்நமபமகடைவுகளா, கழலஞரநம்பயகாலகமாஇழதுளிபரப்பமஅ்ததசவளி்சநாளுக்காகக்
காத்திருக்்ககறைன்!
***
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சமூ்ப பளங்்ள: இந்திய அைசியலன வசனக
ராஜசங்கீதன்
சமாத்தம்ன்றுபடைங்கள்- பராசக்தி, பணம, ுகரரத்தம. ்ன்றுகமகழலஞரகருணாநிதிதிழரக்கழத, வசனமரழதியழவ. பராசக்தி
1952 லசவளியானது. பணம, 1952 மஆண்டுடசமபரில. ுகரரத்தம1987 ல.
கருணாநிதிரழதியதிழரப்படைவசனங்களிலச்கமபற்றியசதறிப்பஅதிகமரன்றைசிலா்கப்ழபக்ககள்வப்பட்டருப்கபாம. நாடைகபாணி,
்பர்சாரபாணிரன்றுபலரஅழதவமரசிப்பதுண்டு. அப்படப்பட்டைதிழரக்கழதமற்றுமவசனங்களின்வழதனக்கும, தன்இயக்கத்துக்கும
ஓரஅழடையாளத்ழதஉருவாக்்க, ்பன்இ்ததியஅரசியலகலகயமக்்கயமானசதாருஆளுழமயாய்மாறி, இப்கபாதுஅவரமழறை்ததுவட்டை
இ்ததத்தருணத்திலஅவரபடைங்கழளமண்டுமபாரக்்ககறைன். ஆம, கருணாநிதிகழலஞரதான்!
ச்கத்தின்இயங்குவழசகழல. ரலலாக்கழலகளுமஏகதாுருவழகயிலமக்கழளப்்பரதிபலத்கதஉருவமசகாள்்கன்றைன. மக்கழளப்
்பரதிபலக்ழகயிலமட்டுமதான்கழலரன்றைஉருவத்ழதகயகழலசபறு்கறைது. குழகயிலவழர்ததஓவயமதான்மதலமனிதவரலாறு. அ்தத
ஓவயத்திலமிழகஇருக்கும. மழறைசபாருள்இருக்கும. நடுக்கமஇருக்கும. பகுதிகள்அழ்ததுமஇருக்கும. ரலலாவற்ழறையுமதாண்டஅங்கு
வாழ்ததமனிதனின்அகமஓவயத்துக்குள்ுளி்ததிருக்கும.
ுருகாலத்ழதயச்கத்தின்அகத்ழத்பரதிபலப்பவன்நி்சயமாகஏகதாசவாருகநாக்கத்துக்காகமட்டுமதான்சசய்்கறைான். அ்ததகநாக்கம
அடுத்ததழலமழறைக்குகசதிகடைத்துவதாகஇருக்கலாம. மக்களுக்கானஅறிவுறுத்தலாகஇருக்கலாம. ரதிரகாலத்துக்கானபது்சி்ததழனயாக
இருக்கலாம. ரதுவாகஇரு்ததாாமஅ்ததகநாக்கம, பழடைப்பவழனமிகப்சபருமகால்சக்கரத்தின்மக்்கயகண்ணியாகஇருத்திழவக்்கறைது.
காலத்ழதமன்ிய்கப்பதாாமமக்களுக்கானதரக்கதரிசனத்ழததருவதாாமரலலாகாலத்து்ச்கங்களிாம, பழடைப்பவன்நீங்காஇடைம
சபற்றுவடு்கறைான். அ்ச்கங்ககளாடுஏகதாுருகாலத்திலஉட்கார்ததுசகாண்டுஅவன்உழரயாடு்கறைான். ககள்வககட்டுக்சகாண்கடை
இருக்்கறைான்.
இ்ததிய்ச்கத்ழதசபாறுத்தவழரச்கங்களுக்குமதழலழமகளுக்குமர்ததக்காலத்திாமபற்றைாக்குழறைஇரு்ததகதஇலழல. மக்கழளக்
ழகயாளுமதழலழமகள், பலவழகஉத்திகழளயுமபயன்படுத்திகயவ்ததிருக்்கன்றைன. தழலழமக்குத்கதழவயானஓரழமழயஉத்திகள்
உருவாக்்கனகவாஇலழலகயாஅதிகபட்ச்பரிவழனகழளயுமசநருங்்கடைமடயாதஏற்றைத்தாழவுகழளயுமஆதிக்கத்ழதயுமுரண்டைழலயும
பறைரீதியாகமட்டுமின்றிஅகரீதியாகவுகமஉருவாக்்கழவத்திருக்்கன்றைன.
சகா்ததளிப்பநிழறை்ததகடைலலபயணிப்பவனுக்குகலங்கழரவளக்ககமதுழண. வளக்கத்தின்உயரத்ழதக்குழறைகூறைமடயாது. கடைாக்கு
நடுகவஅழலகளாலளழத்தப்பட்டுக்சகாண்டருப்பவனுக்குமட்டுமதான், வளக்கமசகாண்டுள்ளஉயரத்தின்அருழமசதரியும. கழரயில
நிற்பவனுக்குஅலல. ச்கரீதியாக, சாதிகளாக, வழபாடுரீதியாக, வரக்கரீதியாக, பாலனரீதியாக்பளவுககளாடுஇன்னுகமசகா்ததளித்துக்
சகாண்டருக்குமஇ்ததிய்ச்கத்திலகருணாநிதிஉயரத்தியதிழரக்கழத- வசனமரன்னுமகலங்கழரவளக்கமமிகவுமஅவசியமானது;
அழத்திடைமடயாததுமகூடை.
கருணாநிதிமழறை்ததஅன்று, நான்சசாலல, கதாழுருவர‘பராசக்தி’படைத்ழதபாரத்தார. அவர90 களின்்பற்பகுதியில்பறை்ததவர. படைம
கபுமபரமாழவபற்றிகயாஇரண்டைாமஉலகப்கபாரபற்றிகயாரள்ளளவுமசதரி்ததிராதவர. படைமபாரத்துமடத்த்பறைகுகுறு்ததகவல
அனுப்்பஇரு்ததார. “Evlo guts venum apove apdi padam eduka!”. தமிழழைஆங்்கலத்திலஉள்ளிட்டுதகவலஅனுப்பம
தழலமழறைழய்கசர்ததசபண்! படைமசவளியானகாலத்திலஅவரஅப்பாகூடை்பறை்ததிருக்கமாட்டைார. ஆனாலஅவரிடைமமகருணாநிதி
கபு்கறைார. ஏசனனில, இன்றுஅவரபாரக்கும, ககட்குமரலலாமமபடைத்திலஇருக்்கறைது.
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‘பராசக்தி’படைமரன்றைதுமநமக்குசிவாஜிதான்ஞாபகமவருவார. நீதிமன்றைக்காட்சிஞாபகமவரும. சிவாஜிரன்றைமகத்தானநடகழன
கண்சடைடுத்தது‘பராசக்தி’படைமதான்ரன்றைாாம, அதன்கழதசிவாஜிழயப்பற்றியதுஅலல. ‘கலயாணி’ரன்றைசபண்கதாபாத்திரத்ழத
பற்றியது. ஆணாதிக்கமமஅதற்குதுழணகபாகுமபகரா்கதமமரப்படகலயாணிரன்றைசபண்ழணதுன்பறுத்திவரட்டு்கறைதுரன்பதுதான்
கழத.

தங்ழககலயாணியின்திருமணத்துக்குபரமாவலரு்ததுஅண்ணன்குணகசகரன்கப்பலல்களமப்கறைான். கபாராலபயணமதழடைபடு்கறைது.
சிலமாதங்களுக்குப்்பன்மண்டுமபயணமசதாடைங்்க, தமிழநாட்டுக்குஅண்ணன்வருவதற்குள், கலயாணிக்குக்குழை்தழத்பறை்ததுவடு்கறைது.
கணவன்வபத்திலமரிக்்கறைான். அப்பாவுமஇறைக்்கறைார. கலயாணிநடுத்சதருவலநிற்்கறைாள். வ்ததஇடைத்திலஅண்ணனின்பணசமலலாம
திருடுகபா்கறைது. தங்ழகழயத்கதடஅழல்கறைான். வாழவாதாரத்துக்காகத்திருடு்கறைான். ்கறுக்கனாகநடக்்கறைான். தங்ழகழயக்கண்டை
்பறைகுமதான்தான்அண்ணன்ரனசசாலலமடயாதசூழைல. அவனிடைமஈரக்கப்படுமவமலாஅவன்கழதவசாரிக்்கறைாள். நடை்ததவற்ழறை்
சசால்கறைான். அவள்காதலக்கத்சதாடைங்குழகயில, தங்ழகழயத்கதட்சசன்றுவடு்கறைான். வாழைவழயின்றிகலயாணிகுழை்தழதழயக்
சகான்றுவடு்கறைாள். கபாோஸ்்படக்்கறைது. குடுமபமகசர்தததாஇலழலயாரன்பதுமி்சக்கழத.
இ்ததக்கழதக்குள்ரங்ககனுமபரட்சிகபசிடைமடயுமா? அக்மாரக்மத்திழரகுத்தப்பட்டைகுடுமபக்கழத! இன்ழறையஹரியிடைம
சிக்்கயிரு்ததால, இ்ததகழதரன்னவா்கஇருக்குசமனகயாசித்துபாருங்கள். படைமசவளியா்கசிலமாதங்களிகலமறை்ததுகபாயிருப்கபாம.
்கட்டைத்தட்டை66 வருடைங்கள்ஆ்கயும‘பராசக்தி’ழயகபசிக்சகாண்டருக்்ககறைாம. காரணம, படைத்துக்குள்கபசப்பட்டருக்குமச்கநீதி
அரசியல!
‘பராசக்தி’படைமசவளியானுருமாதகாலத்திகலகய‘பணம’படைமசவளியா்கறைது. சிவாஜி, பத்மினி, ரன்.ரஸ்.்கருஷ்ணன்
நடத்திருக்்கறைாரகள். பத்மினிழயசிவாஜிமணக்்கறைார. ககட்டைவரதட்சழணழயப்சபண்ளட்டலசகாடுக்காததால, சிவாஜியிடைமஇரு்தது
பத்மினிழயப்்பரித்துசவளிகயற்று்கறைாரசிவாஜியின்தகப்பன். மனமழடையுமசபண்ணின்தகப்பன், பணத்துக்காகஅலலாடு்கறைார.
கணவழனப்்பரி்ததகசாகத்திலபத்மினிவாடு்கறைார. அவரின்வாட்டைமபரி்ததுசபண்்பத்தனானகாவலதுழறைஅதிகாரிபணமசகாடுக்க

140

மன்வரு்கறைான். சிவாஜியின்தகப்பகனாபத்மினியின்நடைத்ழதயிலகளங்கமகற்்பத்து, கவறுஇடைத்திலசிவாஜிக்குமணமமடத்து
ழவக்்கறைார. இரண்டைாவதுசபண்தனக்சகாருகாதலஇருப்பதாகசசாலல, சிவாஜிசவளிகயறிவடு்கறைார. பத்மினிழய்பரி்ததவாடு்கறைார.
மகழளகடைத்திழவத்திருக்குமஇன்ஸ்சபக்டைரின்சதிபரி்தது, பத்மினியின்தகப்பன்சண்ழடைகபாடு்கறைார. இன்ஸ்சபக்டைரஅவழரக்சகான்று
வடு்கறைார. பழசிவாஜிமதுவழ்கறைது. தமபதிகள்கசர்ததாரகளாரன்பதுமதிக்கழத.
மண்டுமுருகுடுமபக்கழததான். இதிலதன்னுழடையகமியனிச்சி்ததழனழயசவளிப்படுத்திஇருக்குமகழலஞர, திராவடைஅரசியழலயும
்கட்டைத்தட்டைசவளிப்பழடையாககபசிஇருக்்கறைார. மனிதனின்வாழவல, உணரவுகளுக்குமகூடைவலங்குகழள ட்டடுமவலலழம
பணத்துக்குஉள்ளது. ரலலாருழடையவாழவன்மக்்கயமடவுகழளரடுப்பதற்குபணமஅடப்பழடையாகபாரக்கப்படுவதன்்பன்னணியில
ஓரஅரசியலஇருக்்கறைது. கருணாநிதிஅழதத்தான்இப்படைத்திலஅழத்தமாகப்கபசிஇருக்்கறைார.
கவதங்கழளரலலாமதாண்டயஅறைமகபுமபத்தகமஇருக்்கறைசதனசசாலலரன்.ரஸ்.்கருஷ்ணன்ுருபத்தகமகாண்்பப்பார.
திருக்குறைள்! ுருகாட்சியில, உழரயாடைலநடை்ததுசகாண்டருக்கும. ்பன்னாலஅவவடைத்துக்கானசபயரப்பலழகஇருக்கும. திருக்குறைள்
மன்னணிகழைகம. திமக!
’ுகரரத்தம’படைத்ழதஇதிலரு்தது35 வருடைங்களுக்கு்பறைகுகழலஞரரழதிஇருக்்கறைார. காலமநிழறையமாறியிருக்்கறைது. நிழறையப்பது
்பர்சிழனகள்! கழலஞருமகாலத்துக்ககற்பபடைத்திலச்கநீதிகபு்கறைார. ‘ுகரரத்தம’படைத்ழத்கட்டைத்தட்டைஅ்ததக்காலத்து‘காலா’ரன
சசாலலலாம. பா.ரஞ்சித்ுருநிகழவலகழலஞழரபற்றிகபுழகயிலஇப்படைத்ழதசிலா்கத்திரு்ததார. ஆம, படைத்திலசாதிதான்்பர்சிழன.
அழசவமசாப்்படைாதஓரஊரப்சபரியவரின்மகன்நாயகன்காரத்திக். மற்கபாக்குகபுபவர. அவருக்குுருதங்ழக. சீதா! வரதட்சழண
சகாடுப்பதிலழலரன்றைசகாள்ழகசகாண்டருக்குமஅப்பா, மகளுக்குவருமவரன்கழளரலலாமதட்டக்கழத்துக்சகாண்கடைஇருக்்கறைார.
ுடுக்கப்பட்டைசாதிழயகசர்ததபண்ழணயாளின்மகன்பாண்டயன். அவருக்குுருதங்ழக, தம்ப. தம்பயாகநகரத்திலஇரு்ததுவருபவர
ம.க.ஸ்டைாலன்! காரத்திக்குமஸ்டைாலனுமஇழண்ததுஊருக்குள்இருக்குமசாதிய்பர்சிழனக்குரதிராகக்குரலசகாடுக்்கறைாரகள். காரத்திக்
கறுப்பசட்ழடை, ஸ்டைாலன்நீல்சட்ழடை!
ஊருக்குள்இருக்குமதக்கழடைக்காரரராதாரவ்பற்படுத்தப்பட்டைசாதிழயகசர்ததவர. அவருடைனானவாக்குவாதத்தில’பட்டயலன
சபண்ழணத்தான்மணப்கபன்’ரனகாரத்திக்வாக்குசகாடுக்்கறைார. ஸ்டைாலனின்தங்ழகயுமகாரத்திக்குமகாதலக்்கறைாரகள். வவயம
சதரி்ததுகாரத்திக்்கன்அப்பாஅவழரசவளிகயற்று்கறைார. பட்டயலனசாதிமக்கள்தங்்கயிருக்குமஇடைத்திலகாரத்திக்குமவ்ததுதங்கு்கறைார.
ஸ்டைாலனின்தங்ழகழயகாரத்திக்மணமமடக்்கறைார. ராதாரவயின்சாதயத்துக்குரதிராககுரலசகாடுத்ததிலஸ்டைாலன்சகாலலப்படு்கறைார.
இவற்றுக்்கழடையில, திருமணஏக்கத்திலயாருக்குமசதரியாமல, பாண்டயகனாடுசீதாஉறைவுசகாள்்கறைார. கரப்பமஆ்கறைார. தாய்
மகனாரமாவுக்குஉண்ழமசதரியவரு்கறைது. கஜாதிடைருடைன்கசர்ததுதிட்டைமிட்டு, ஊரசபரியவருக்கு’சதய்வக்குழை்தழதுன்றுவாய்க்கும’
ரனஆரடைமசசாலலழவத்து, அ்ததசதய்வகுழை்தழதயாகமகளின்குழை்தழதழயகயளட்டுக்குள்வர்சசய்துவடு்கறைார. இதுஏதும
சதரியாமலமகளுக்குகலயாணமகபசிஊரப்சபரியவரமடக்்கறைார. வவயமசதரிழகயிலரன்னநடைக்்கறைதுரன்பதுமதிக்கழத.
ஆட்சியிாமஇரு்ததுவட்டு, ்பன்இத்தழகயகழதழயரடுப்பதற்குஉண்ழமயிகலகயஅசாத்தியதுணி்சாமச்கநீதியின்பாலசகாண்டை
தணியாப்பற்றுமஇருக்ககவண்டும. சகாஞ்சமஅச்ததாாம“இதற்குமன், ஆட்சியிலநீங்கள்தாகனஇரு்ததரகள். ஏன்இவற்ழறை்சரி
சசய்யவலழல?” ரனககள்வரழமவாய்ப்பகள்நிழறையகவசகாண்டைசூழைலஅது. ‘ுகரரத்தம’படைத்தில, மாறியிருக்குமச்கத்தின்
்பரதிபலப்ழபஅதிகமகாணலாம. ஆனால, அ்ததமாற்றைமசரியாகசசன்றைழடையவலழலரன்றைஆத்மாரத்தமானவமரசனத்ழதயுமகழலஞர
சவளிப்படுத்திஇருப்பார.
்ன்றுபடைங்களிாமஅட்சரடைாகுருமக்்கயுற்றுழமஇருக்்கறைது. சபண்கள்!
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“இப்கபாதுமஉன்ழனகுற்றைமசாட்டு்ககறைன். நீுருுயநலவாதி! உன்சசா்தததங்ழகக்காக, அவள்கசாகவாழவுக்காகுருண்டுகபானாகய
தவர, நாட்டகலரத்தழனதங்ழககள்நல்தது்கடைக்்கறைாரகள்ரனநிழனத்தாவதுபாரத்தாயா? அதற்காகஉன்நாவுஅழச்தததுஉண்டைா, உன்
சநஞ்ுதுடத்ததுண்டைா?”
“ரனக்ககன்துடக்ககவண்டும? இ்ததககடுசகட்டைசமதாயத்துக்கு, நன்றிசகட்டைநாட்டுக்கு, ஏழழைகழளமிதித்துவாழமரத்தரகளுக்கு
துடக்ககவண்டுமசநஞ்ு, உயிர, உடைலரலலாம்…ரனக்ககன்துடக்ககவண்டும?”
“அ்ததசமதாயத்திலநீயுமுருஅங்கம!”
“ஆனாலநான்ஏழழை்…ே”
“அப்படஆக்கப்பட்டைாய்!”
‘பராசக்தி’படைமதான். இ்ததஉழரயாடைலநடைப்பதுகுணகசகரனுக்குமஅவன்காதலவமலாவுக்குமவாழக்ழகழயயுமச்கத்ழதயுமகுழறை
கூறிகயவாழ்ததுவருமகுணகசகரனிடைமஅவனதுதவழறைரடுத்துசசாலல, ச்கத்துக்காகஅவன்சி்ததிக்ககவண்டுமரன்றைஅறிழவ
வழைங்குவதுுருசபண்கண.
்பரபலமானநீதிமன்றைவசனமரனக்கும்படக்குசமனினுமஅழதயுமதாண்டகழலஞரரன்ழனஈரத்ததுஇ்ததவசனத்தாலதான்; அதுவும
வசனத்ழதுருசபண்கதாபாத்திரமகபுவதாகழவத்ததாலதான்.
இமமாதிரி்ன்றுபடைங்களிாகமசபண்கள்மிகமக்்கயமானபங்குவ்கப்பாரகள். இன்னுமசசாலலப்கபானால்ன்றிாகமகழதயுகம
சபண்கழளுற்றித்தான்ுழைாம. ‘கலயாணி’பாத்திரமம‘வமலா’பாத்திரமம‘பராசக்தி’படைத்திலரன்றைால, ‘பணம’படைத்திலபத்மினி
பாத்திரமமT.A.மதுரமபாத்திரமம. ’ுகரரத்தம’படைத்திலசீதாகதாபாத்திரமமஅவரதுஅமமாமகனாரமாகதாபாத்திரமம.
‘பணம’படைத்திலரன்.ரஸ்.கக., மதுரத்துடைன்கபுமகாட்சிுன்றுஉண்டு. அவழரக்கலயாணமசசய்துசகாள்ளவருப்பமசதரிவத்து
கபுமரன்.ரஸ்.கக., ஆண்களுக்ககஉரியசாதுரயத்துடைன்உண்ழமகழளரலலாமசசாலவதாகக்காண்்பத்துக்சகாண்டு, ுகருருதடைழவ
ுருசபண்ணுடைன்உறைவுசகாண்டுவட்டைதா’கசசாலவார. உடைகனமதுரம‘்பர்சிழனஇலழல’ரனசசாலலவட்டு, தானுமுருஆணுடைன்
ுகருருமழறைஉறைவுசகாண்டைஅரத்தமசதானிக்ககபுவார. உடைகனரன்.ரஸ்.கக. மகமுளித்துவலகுவார. சதாடைர்தது‘ஆணுக்சகாரு
நீதி, சபண்ணுக்சகாருநீதி, ஆகுகமாசசாலலய்யா’ரனபாடைலவரும. Male Privilege ரன்்ககறைாகம, அழதஅக்காலத்திகலகய
இடத்துழரத்திருக்்கறைாரகழலஞர.
‘ுகரரத்தம’படைத்திலஇன்னுமுருபடகமகலசசன்று, திருமணமமறுக்கப்படுமசபண்ணுக்குஏற்படுமகலவவருப்பத்ழதசீதாவன்
கதாபாத்திரத்ழதழவத்துப்கபசழவத்திருப்பார. மணமாகாதுசீதாவுக்குப்்பறைக்குமகுழை்தழதழயசாதிசவறி்படத்ததகப்பனிடைமமழறைக்க
மகனாரமாரனுமசபண்தான்உதவுவார.
சரியாககவசசாலவசதனில, ‘பராசக்தி’படைக்கழதழயஆண்களின்உலகத்துக்குள்சிக்்கக்சகாள்ளுமுருசபண்ழணபற்றியகழதரன்கறை
சசாலலலாம. ஆண்கள்உலகமரன்பது, கலயாணியின்அண்ணனானககாழழைகுணகசகரனிலசதாடைங்்க, கலயாணிழயபடுக்ழகக்கு
அழழைக்குமஆண்கழளயுமகசரத்து, கழடைசியிலகலயாணிழயகயகுற்றைவாளியாகநிறுத்துமநீதிபரிபாலனமவழரயிலானசமாத்தமகம.
“தாழத்தப்பட்டைவங்க, ்பற்படுத்தப்பட்டைவங்கநாாகபரபடக்குறைது, சரண்டுகபரஉத்திகயாகத்துக்குகபாறைது, அகதாடைரங்கசமதாய
மன்கனற்றைமமடஞ்ுகபாயிடுது. அப்படப்பட்சவன், பட்டைணத்துக்குப்கபாய்உட்கார்ததுக்்கட்டு, ரதா்ுமபதவபவுகழள
கதடக்்கட்டுதன்ழனயுமுருஉயர்ததஜாதிக்காரன்மாதிரிபாவலாபண்ணிக்்கறைாகனதவர, அவனாலசமதாயத்துக்குுருசசலலாக்காு
பயன்கூடை்கழடையாதுே”
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’ுகரரத்தம’படைத்திலஇப்படசயாருவசனமரழதிஇருக்்கறைாரகழலஞர. ரத்தழனஉண்ழம! சதாடைர்ததுவவசாயிகள்ஊரிலஇரு்தது
வவசாயமபாரக்ககவண்டுமரனுருகதாபாத்திரமகபச, பதிாக்கு,
“உயிருள்ளவங்க, உடைமபலவாவுள்ளவங்கரலலாருகமஉழழைக்கணும. உழழைக்குருவரக்கம, உண்டுகளிக்குருவரக்கம்…இ்ததச்க
அழமப்ழபமாத்துருசபரியபரட்சிகயபண்ணனுமே”ரனவசனமழவத்திருப்பார. இ்ததவசனமர்ததஅரசியலசித்தா்ததத்ழதகுறிக்்கறைது
ரனவளக்ககதழவயிலலாதஅளவுக்குபட்டைவரத்தனமாகஇருக்்கறைது. திராவடைமகபு்கறைஅகதகநரமகமியனிசமகபுவழதநிறுத்தாமல
இரு்ததகதாடுமட்டுமலலாமல, அழதஅழடையாளப்படுத்தவுமதவறைாமலஇரு்ததிருக்்கறைார. கபா்கறைகபாக்்கல, வவசாயத்தின்மதான
பரவலானவழபாட்டுத்தன்ழமழயயுமஉழடைக்்கறைார.
படைத்திலஸ்டைாலனுமகாரத்திக்குமகபாடுமசட்ழடைகளின்நிறைங்கள்கறுப்ப, நீலம, சிவப்பஆ்கயழவகய!
கழலஞரின்திழரக்கழதபாணியுமஅலாதியானபாணிதான். Charles Dickens, Shakespeare கபான்கறைாரபயன்படுத்தியஉத்திழய
தமிழலஅறிமகப்படுத்தியதுகழலஞகரரனசசாலலலாம. ஆரமபத்திகலகயதிழரக்கழதகளிலகதாபாத்திரங்கழளநிறுவவடுவார.
கழதயிலஏற்படுமமதலதிருப்பத்திலசமாத்தகதாபாத்திரங்கழளயுமசிதறைடப்பார. கழதயின்ரலலா்ழலகளுக்குமகதாபாத்திரங்கள்
சசன்றுவழம. மண்டுமஅழவுன்றுகசருமாஇலழலயாரன்பகததிழரக்கழதயின்மடவாகஇருக்கும. ுன்றுகசரமயன்று
அதிகலற்படுமசிக்கலகள்பதிய்பர்சிழனஏற்படுத்துவகதஇரண்டைாமதிருப்பமாகஇருக்கும.
நிழறையப்கதாபாத்திரங்கள்ரன்பதாலரளிதாகமட்ுகளுமகழதயின்கபாக்்கலநிழறையவழம. ுவாரஸ்யம்கழடைத்துவடும.
அதனாகலகயஇயலபாககாவயத்தன்ழமபடைத்துக்குஉருவா்கவடும. ராமாயண, மகாபாரதமமற்றும்ககரக்கத்தின்இலயட்கபால.
சிறுவயதிலபாரத்தOliver Twist படைமதான்ரனக்கு‘பராசக்தி’ழயமதலதடைழவபாரத்தகபாதுநிழனவுக்குவ்ததது. சவறுமவசனங்களில
மட்டுசமனஇலலாமலதிழரக்கழதஅழமப்்பாகமகருணாநிதிவத்தகரதான். பராண, இதிகாசபடைங்கள்சவளிவ்ததகாலத்தில,
ச்கப்படைங்களிலரழதுவசதன்பது்கட்டைத்தட்டைமதலமயற்சி. அதுசரியாகவரகவண்டுமரன்பதிலகழலஞரின்்பரயத்தனமம
கதர்சியுமஅவசரழதியபடைங்களிலசதளிவாகக்காணலாம.
“கழலஞரகருணாநிதிரழதகபுவாரரன்பதுதான்சதரியுகம, படைங்களின்வசனங்களிலஅவரகபசியஅகதவவயங்கழளதிருமப
ரடுத்துக்காட்டைகவண்டுமா?” ரனககட்கலாம. ஆம, நி்சயமாகரடுத்துக்காட்டைகவண்டும. கழலஞரரவற்ழறைப்கபுவார, ர்தத்
சித்தா்ததங்களின்பாலஈரப்பசகாண்டரு்ததாரரன்பழவசயலலாமசதரி்ததுகமஇன்றுநமகண்மன்னாலஅழவதிரிக்கப்பட்டுக்
சகாண்டருக்்கன்றைன. ஆககவநி்சயமாகத்திருமபகபசகவண்டும. அவருமஅழதத்தாகனசசய்திருக்்கறைார. திருமபதிருமபசபரியார,
மாரக்ஸ், அமகபத்கர, அண்ணாரன்றுதான்கபசிஇருக்்கறைார. அதனாலதாகனஅவரகழளநமச்கஅழமப்பக்குள்ஓரளவுக்ககனும
நழடைமழறைப்படுத்தவுமஅவராலமட்ததிருக்்கறைது.
இ்ததிய்ச்கமஅதன்இயல்பகலகயஆதிக்கத்ழதயுமுரண்டைழலயுமசாதிமதங்களின்வழயாகமக்களின்அகநிழலயில
வழதக்கவலலது. அதற்கானஅடத்தளமமிகவாவாகஇ்ததியபாரப்பன, பனியாகுமபலாலபல் றைாண்டுகளாககபாடைப்பட்டருக்்கறைது.
அதுசாதி, மதமதாண்டயுற்றுழமழயக்குழலக்கும. கபதங்கழளவாப்படுத்தும. தமிழழைபலளனப்படுத்தும. சபண்கழளகமாம
கமாமஆணாதிக்கசட்டைகத்துக்குள்கநராககவாமழறைமகமாககவாஉட்படுத்திக்சகாண்கடைஇருக்கும. ஏழழைகழளஅதிகமாக்்கக்சகாண்கடை
இருக்கும. சதாழலாளிகழளுரண்டக்சகாண்கடைஇருக்கும.
வன்பணரவன்தழலநகரதிலல! ுடுக்கப்பட்கடைாரின்குரலஇன்னுகமஏறைாதஅமபலம. மனிதஉரிழமகபாராளிகளின்உயிரபறிப்ப.
கவகமாகபாரப்பனமயமாக்கப்படுமதமிழநாடு! ஆம, இன்றுமநடை்ததுசகாண்டுதான்இருக்்கறைது. ரனகவதான்கதாழயால‘பராசக்தி’
படைத்துடைன்சதாடைரபசகாள்ளமட்ததது. ஆதலாலதான்கழலஞரின்மழறைவுக்குஅத்தழனககாடஇழளகயாரபட்டைாளமகூடகண்்ணர
சசாரி்ததது. சபரியாரும, அமகபத்கரும, அண்ணாவும, கழலஞருமரழதரதிரத்துகபாராடனாரககளஅதுவ்தகதவட்டைது. நாம
ரன்னசவலலாமஆகக்கூடைாதுரனவரும்பனாரககளாஅதுவாகசவலலாமமாறிக்சகாண்டுஇருக்்ககறைாம. நமகரங்களாகலகய
சகாலலப்படைகவண்டுசமனச்கநீதியின்கழத்துநமழககளிலதிணிக்கப்படு்கறைது. இ்ச்கமகபுமுடுக்குமழறைமற்றுமுரண்டைாக்கு
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ரதிராகவசனமரழதியவரகழலஞர. அதனாகலகயஅவரகாலத்துக்குமநிற்்கறைார. அவரதுவசனங்கள்பாரப்பினயத்தின்ஆணிகவழர
அழசத்துபாரப்பழவ. ுருங்கக்கூறின், இ்ததிய்ச்கநீதிக்கானவசனத்ழதரழதியவரகழலஞரகருணாநிதி. ஆதிக்கத்துக்குரதிரான
இ்ததியஅரசியலன்வசனகமகருணாநிதி!
“பணமபறிக்குமசகாள்ழளக்கூட்டைத்ழதவளரவட்டைதுயாரகுற்றைம? பஞ்சத்தின்குற்றைமா? அலலதுபஞ்சத்ழதமஞ்சத்திற்குவரவழழைக்கும
வஞ்சகரகளின்குற்றைமா? கடைவுள்சபயராலகாமோழலகள்நடைத்துமகபாலப் சாரிகழளநாட்டகலநடைமாடைவட்டைதுயாரகுற்றைம?
கடைவுளின்குற்றைமா? அலலதுகடைவுளின்சபயழர்சசாலலகாலட்கசபமநடைத்துமகயவரகளின்குற்றைமா? இக்குற்றைங்கள்கழளயப்படும
வழரகுணகசகரன்களுமகலயாணிகளுமகுழறையப்கபாவதிலழல. இதுதான்ரங்கள்வாழக்ழகஏட்டலர்ததப்பக்கமபரட்டனாாம
காணப்படுமபாடைம, பகுத்தறிவு, பயனுள்ளஅரசியலதத்துவம!”
ஆம, காலத்தாலநிழலத்திட்டைகழலஞரதான்கருணாநிதி!
***
[“பாழன்கசாற்றுக்குுருகசாறுபதமே”ரன்றைமதுசமாழக்ககற்பகபாலரனக்குப்்படத்தகழலஞரின்சிலரழத்துக்கழளஅழவ
உண்ழமயிலசவளியானஅகதஅ்ுவடவலஅடுத்தசிலபக்கங்களிலத்ததிருக்்ககறைன். கழலஞழரஇதுகாறுமவாசித்திராதவரகள்
இவற்றிலரு்ததுசதாடைங்கலாம. - ஆசிரியர]
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்ரரலைஞர் – ‘சுபமமங்்ுொ’ வநர்்ொணல்

மழழமயாகரழத்துசதாடைரபாகமட்டுகமகழலஞரிடைமகமற்சகாள்ளப்பட்டைுகரகநரகாணலநவமபர1992 ‘ுபமங்களா’வல
சவளியானதுதான்ரனநிழனக்்ககறைன். (நன்றி: ‘ுபமங்களா’- http://www.subamangala.in/)
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கழலஞரின்‘மரசசால’கடதம

155

1976 லவள்ளுவரககாட்டைமதிறைக்கப்பட்டைகபாதுமரசசாலயிலகழலஞரஉடைன்்பறைப்பகளுக்குரழதியகடதம. சமாழயின்மதான
அவரதுபற்ழறையுமஆட்சிபலத்ழதஅதற்குப்பயன்படுத்திக்சகாண்டைழதயுமஅழதத்தன்ரழத்துவன்ழம்லமமக்களுக்குத்
சதரியப்படுத்துவழதயுமஇ்ததக்கடதமகாட்டு்கறைது.
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சபான்னர- சங்கர

: மன்னுழர

/ மடவுழர
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சபான்னர- சங்கரநாவாக்குகழலஞரரழதியமன்னுழரயுமமடவுழரயும. நாட்டுப்பாடைலகள்மற்றுமவரலாற்று் லகளிலலரு்தது
குறிப்்பட்டை்பரகதசமமற்றுமஅதன்மக்கள்சார்ததசதாருசரித்திரநாவழலஉண்டைாக்குமஅவரதுகவட்ழகக்குமவத்ழதக்குமஇது
உதாரணம. (நன்றி: https://tamilcomicsulagam.blogspot.com/)
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