நமக்கான
தமிழிலக்கியக்
ெகாள்ைக
ஞானி

www.Kaniyam.com

2

FreeTamilEbooks.com

மின்னூல் ெவளியீடு : http://FreeTamilEbooks.com

உரிைம - CC-BY-SA கிரிேயடிவ் காெமன்ஸ்.
எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.

பதிவிறக்கம் ெசய்ய http://FreeTamilEbooks.com/ebooks
/tamil_literature_policy

அட்ைடப்படம் - ெலனின் குருசாமி guruleninn@gmail.com

www.Kaniyam.com

3

FreeTamilEbooks.com

மின்னூலாக்கம் - ஐஸ்வர்யா ெலனின் aishushanmugam09@gmail.com

கணியம் அறக்கட்டைள
(Kaniyam.com/foundation)
This Book was produced using LaTeX +
Pandoc

மின்னூல் ெவளீயீடு
மின்னூல் ெவளியீட்டாளர்: http://freetamilebooks.com
ெமய்ப்புப் பார்ப்பு : தாரா - thara.nakshatraa@gmail.com
அட்ைடப்படம்:

ெலனின்

குருசாமி

-

guru-

leninn@gmail.com
மின்னூலாக்கம்: ஐஸ்வர்யா ெலனின் - aishushanmugam09@gmail.com
மின்னூலாக்க

ெசயற்த ட்டம்:

கணியம்

அறக்கட்டைள - kaniyam.com/foundation

Ebook Publication
Ebook Publisher: http://freetamilebooks.com
Proof Reader : Thara - thara.nakshatraa@gmail.com
Cover Image: Lenin Gurusamy - guruleninn@gmail.com
Ebook

Creation:

Iswarya

Lenin

-

aishushan-

mugam09@gmail.com

www.Kaniyam.com

6

FreeTamilEbooks.com

Ebook

Project:

Kaniyam

Foundation

-

kaniyam.com/foundation

This Book was produced using LaTeX + Pandoc

www.Kaniyam.com

7

FreeTamilEbooks.com

ெபாருளடக்கம்
முன்னுைர . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

பத ப்புைர . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

1. நமக்கான இலக்க யக் ேகாட்பாடு

. . . . .

24

2. என் கவ த்துவம் . . . . . . . . . . . . . . .

70

3. பக்த இலக்க யம் . . . . . . . . . . . . . .

82

4. தமிழின் ெசவ்வ யல் இலக்க யம் - ச ல
ஆய்வுகள் . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

5. தமிழ்க் கலாச்சாரம் சங்ககாலம் ெதாடங்க
இன்றுவைர… . . . . . . . . . . . . . . . .

164

6. நம் கல்வ க் ெகாள்ைகய ன் அகமும் புறமும் 238
7. இயல் வ ருது - ஏற்புைர . . . . . . . . . . .

276

8. ெபண்ணியமும் தமிழ் இலக்க ய கல்வ யும்

287

9. அற ஞர்

த ருமுருகனார்

ந ைனவாக…

அவர்களின்

. . . . . . . . . . . . . . . .

8

299

10.புது

ெவளிச்சம்

கவ ஞர்

ெவள்ளியங்காட்டான் . . . . . . . . . . . .

332

11.தமிழாய நம் ெநஞ்ச ல் என்றும் வாழ்பவர் ேபராச ரியர் ப.சு.மணியம் அவர்கள் . . . .
12.தமிழ்த்

ேதச யம்

–

ேதாழர்

348

கருணா

மேனாகரன் அவர்களுக்கு ஓர் எத ர்வ ைன

372

13.எஸ்.ெபா. ஞானத்த ன் ேநர்காணல் . . . .

402

ப ன்னிைணப்பு . . . . . . . . . . . . . . . 523
14.தமிழகத்த ல்

அந்தணர்

வரலாறு

கருத்தரங்கு - ெதாகுப்பு . . . . . . . . . . .

523

FREETAMILEBOOKS.COM . . . . . . . . . .

614

கணியம் அறக்கட்டைள . . . . . . . . . . . 633
நன்ெகாைட . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.Kaniyam.com

9

641

FreeTamilEbooks.com

முன்னுைர
‘நமக்கான

இலக்க ய

ேகாட்பாடு’

என்பது

இந்த நூலில் என் கட்டுைரகளின் ெதாகுப்பு.
தமிழிலக்க ய

மாணவர்களும்

ெநடுங்காலத்

தமிழிலக்க யத்ைத

தமிழிலக்க யத்ைதயும்

நம்

ஆய்வாளர்களும்

தான்

-

தற்காலத்

-

ஆழமாகப்

பய ல்வதற்கும் நம் காலச் சூழைல ஒட்டி ெசற த்துக்
ெகாள்வதற்கும்
அல்லது

ேதைவயான

ேகாட்பாடு

இவ்வாறு

எதுேவா

குற ப்ப ட்டுள்ேளன்.

ஆண்டுகளுக்க ைடய ல்

ெகாள்ைக
அைதத்தான்
கடந்த

மிகச்ச றந்த

50

தமிழ்ப்

ேபராச ரியர்கள், தமிழற ஞர்கள் வழியாக நான்
தமிழிலக்க யம்
ெமய்ய யல்,

கற்ேறன்
இலக்க யத்

என்பேதாடு
த றனாய்வு

வரலாறு,
என்று

நான் ேதடித் ேதடிக் கற்ற, என் நண்பர்கேளாடு
வ ரிவாக வ வாத த்தும் கற்ற எனக்குள், எனக்கான
www.Kaniyam.com
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மார்க்ச ய ெநற ய ன் வழிேய ெசற த்துக் ெகாண்ட
தமிழிலக்க யக்
ெகாள்ைக
நம்

கால

ெகாள்ைகைய

என்பதாகேவ
வரலாறு

எனக்கானக்

நான்

மற்றும்

கருதவ ல்ைல.
தமிழிலக்க யச்

சூழலில் எத்தைனேயா அற ஞர்கள், நண்பர்கள்,
நூல்கள் மூலம் எனக்குள் ெசற த்துக் ெகாண்ேடன்
என்பதால்

இக்ெகாள்ைக

ெகாள்ைகயாக

இருக்க

காரணமாகத்தான்

எனக்ேகயான

முடியாது.

இதன்

நமக்கான ெகாள்ைக

எனக்

குற ப்ப டுக ேறன்.
தமிழிலக்க யத்ைத, என்ைனப் ெபாறுத்தவைர
ெவறும்

படிப்பற வாக,

பாடம்

ேகட்ட

அற வாக

ைவத்துக் ெகாள்ளவ ல்ைல. என் வாழ்வ ல் நான்
சந்த த்த எத்தைனேயா வைகயான ச க்கல்கைள,
ேகள்வ கைள முன்ைவத்து, இவற்ற ன் தீர்வுக்கான
வ ைடகைள

எனக்குள்ளும்

ேதடி,

பற்ற ப்

இைவ

www.Kaniyam.com
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நாளைடவ ல்

எனக்குள்

ெதளிவு

ெபற்ற

ெகாள்ைக என்ற முைறய ல், இத்ெதாகுப்ப லுள்ள
கட்டுைரகள் பல அைமக ன்றன.
தமிழ்

வாழ்வுக்கும்

கடுைமயான

தமிழுக்கும்
ெநருக்கடிகள்

அத கரித்துவரும் இன்ைறய சூழலில் தமிைழயும்
தமிழ்

வரலாற்ைறயும்

எப்படிக்

காப்பாற்றுவது

என்ற ேநாக்க ல் என் வாழ்வ யல் அனுபவத்ேதாடு
எனக்குள்
வாழ்ைவ

ெசற த்துக்
எது

வாழ்வுக்கு

ெகாண்டேதாடு,

ேமம்படுத்த யேதா,
அர்த்தமாக

எது

என்
என்

வ ளங்குக றேதா

அைதத்தான் இக் கட்டுைரகள் மூலம் தந்துள்ேளன்.
எனக்காக

என்

ெதளிவுப்படுத்த க்

ச ந்தைனையத்

ெகாள்வதற்காக

நான்

எழுத யைவ இத்ெதாகுப்ப லுள்ள ச ல கட்டுைரகள்.
கருத்தரங்குகளுக்காக நான் எழுத ய கட்டுைரகள்
ச லவும் இந்த நூலில் அடங்க யுள்ளன.

அற ஞர்

த ருமுருகன்

ேகாைவ

அவர்கைளப்

www.Kaniyam.com
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வட்டாரத்த ல்

ெசன்ற

நூற்றாண்டில்

முதுெபரும்

தமிழற ஞர்

அவர்களின்

புது

பற்ற ய

என்

வாழ்ந்த

ெவள்ளியங்காட்டான்

ெவளிச்சம்

என்ற

ெதாகுப்ைபயும்

ேபாராளியான எஸ்.ெபா.

கட்டுைர

தமிழிலக்க ய

(எஸ்.ெபான்னுத்துைர)

அவர்கள் தன் வரலாறு பற்ற 2000 பக்க அளவ ல்
எழுத ய,

தமிழருக்கு

பைடப்பாக ய

வாய்த்த

‘வரலாற்ற ல்

ஓர்

வாழ்தல்’

அற்புத
என்னும்

அவரது தன் வரலாறு பற்ற ய நூைல முன்ைவத்து,
ெகாழும்ப லிருந்து

பத்தாண்டுகளுக்கு

ேமலாக

த ங்கள் ேதாறும் தவறாமல் ெவளிவருக ற அரிய
தமிழிலக்க ய

ஆய்வுகள்

இதழின் ஆச ரியர் த ரு.
எஸ்.ெபா

.

தாங்க ய

‘ஞானம்’

ஞானேசகரன் அவர்கள்

அவர்கேளாடு

வ ரிவான

ஒரு

ேநர்காணைல நடத்த னார். இந்த ேநர்காணலின்
ெதாகுப்பு,

‘தீதும்

நன்றும்’

என்னும்

ெபயரில்

ெசன்ைன மித்ர பத ப்பகத்தார் ெவளிய ட்டுள்ளனர்.
www.Kaniyam.com
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ச றப்பான
நூலின்
தரும்

இந்த

நூைல

அரிய

கருத்துகைளத்

முைறய லும்

கருத்துகேளாடு
ேபாக ேறன்

வாச த்த

எஸ்.ெபா

நான்

ந ைலய ல்
ெதாகுத்துத்

.

அவர்களின்

ெபருமளவ ல்

என்றாலும்

சல

ஒத்துப்

இடங்களில்

அவேராடு மாறுபடும் முைறய லான (முரண்படும்
ந ைலய ல்

அல்ல)

என்

கருத்துகைளயும்

ஒரு

கட்டுைரய ல்

தந்துள்ேளன்.

இவ்வைகயான

அைனத்துக்

கட்டுைரகளிலும்,

தமிழிலக்க யம்

பற்ற எனது பார்ைவ கலந்தும் கைரந்தும் உள்ளன.
என்ைனப்பற்ற

நண்பர்

பழமலய்

ஒரு

முைற

கூற னார் ‘எவரது நூைல நான் கற்றாலும் அந்த
நூலின் ஆழமான கருத்துகைள எனக்குள் நான்,
எனக்கான முைறய ல் ெசற த்துக் ெகாள்க ேறன்’
என்ற கருத்த ல் அவர் கூற ய வாசகம் இது. “ஒரு
ச ற ய ெசடி க ைடத்தாலும் அதன் ந ழலில் துண்ைட
வ ரித்து

நீ

படுத்துக்

www.Kaniyam.com
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ச றப்பாக

என்ைனப்பற்ற

யாரும்

கூற வ ட

முடியாது.
இந்தத்
கட்டுைர

ெதாகுப்ப லுள்ள
பற்ற

ேவண்டும்.
ச றப்பான
தமிழில்

இங்கு

சல

இன்ெனாரு
வ வரங்கள்

தர

‘மணற்ேகணி’ என்ற இதைழ மிகச்
முைறய ல்

ெவளிய ட்டு

தைலச றந்த

இரவ க்குமார்

வருபவரும்

அற ஞருமான

அவர்கள்

2012

ஏப்ரல்

த ரு.
இதழில்

ெஷல்ட்டன் ேபாலக் ெசம்ெமாழித் தமிழ்ப் பற்ற
எழுத ய ஆங்க ல கட்டுைர ஒன்ற ன் சாரமான
கருத்துகைள

வ ரிவாகத்

அக்கட்டுைரக்கு
தன்

எத ர்வ ைன

கருத்துகைளயும்

அண்ணாமைல
தந்த ருந்தார்.

தமிழில்
என்ற

தமிழற ஞர்

அவர்களின்

தந்தேதாடு
முைறய ல்
த ரு.

இ.

கருத்துகைளயும்

இந்த வ ரிவான கட்டுைர குற த்து

என் கருத்துகைளத் ெதாகுத்து ஒரு கட்டுைரய ல்
எழுத ேனன்.

கட்டுைர எழுத ய ேபாது எனக்குத்
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ெதரியாத
சல

சல

ெஷல்ட்டன்

கருத்துகைளப்

ப றகு

ேபாலக்

பற்ற ய

நண்பர்கள்

மூலம்

அற ந்ேதன். ெஷல்ட்டன் ேபாலக் அெமரிக்காவ ல்
ஒரு ேபராச ரியர் கர்நாடக பல்கைலக்கழகத்த ற்கு
வருைக
தமிழ்

தரு

ேபராச ரியராக

முதலிய

ெமாழிகளும்
தாக்கம்

ெபருமளவ ல்

ெமாழியாகேவா
தகுத

அைனத்துத்

உைடயைவ.

ெமாழிையக்

முடியாது.

கன்னடத்த ற்கும்

என்ற

கருத்துகளும்

சேகாதர
கன்னட

ெசம்ெமாழித்

உண்டு.

இத்தைகய

கர்நாடகத்த ல் இவர்

ெகாண்டாடப்படுக றார்.
ேவறு

சமஸ்க ருதத்த ன்

ெசம்ெமாழியாகேவா

கருத

இைவ

ெதன்னிந்த ய

தமிழின்

கருத்துைடயவர் ேபாலக்.
தகுத

இருந்த ருக்க றார்.

ெசம்ெமாழிக்கான

என

வைரயறுக்கும்

ேபாத லும்
அதற்கு

ேபாலக்

தகுத

குற ப்ப ட்ட

எத ர்வ ைன

என்ற

முைறய ல் நம்மவர் தரும் கருத்துகளும் நம் ஆழ்ந்த
www.Kaniyam.com
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ச ந்தைனக்குரியைவ.

(கட்டுைர

த ரு.

ப ன்னர்

இரவ க்குமார்

ெவளிய ட்ட
புதுைவய ல்

தமிழற ஞர் பலைர அைழத்து ேபாலக் எழுப்ப ய
சல

கருத்துகைளயும்

உள்ளடக்க

கருத்தரங்கு ஒன்ைற நடத்த

வ ரிவான

ப றகு இன்ேனார்

இதழில் ெவளிய ட்டார்.
இந்த நூலின் ப ன்னிைணப்பாக ேகாைவய ல்
தமிழ்

ேநயத்த ன்

சார்ப ல்

23.7.2005

அன்று

நைடெபற்ற கருத்தரங்கு ஒன்ற ன் உைரகைளத்
ெதாகுத்துத் தந்த ருக்க ேறன்.
அதற்கு இரண்ெடாரு நாட்களுக்கு முன்பாக
ேக.ச .

லட்சுமி நாராயணைன ஆச ரியராகக்

ெகாண்ட ‘’தமிழகத்த ல் அந்தணர் வரலாறு” என்ற
நூல் ெவளிவந்தது. ெநடுங்காலத் தமிழிலக்க யம்
முழுவத லும், ச ற்ச ல வ த வ லக்குகேளாடு மட்டும்
இயற்றப்பட்ட

www.Kaniyam.com
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பைடப்புகைள எழுத யவர் ப ராமணர் மட்டுேம ;
சமஸ்க ருதத்த ன் தாக்கம் இல்லாத நூல் எதுவும்
தமிழிலக்க யத்த ல் இல்ைல.
எழுதப்ெபற்ற

இப்படிப் பலரால்

கட்டுைரகைளக்

ெகாண்ட

இரு

ெதாகுப்புகள் குற த்து தமிழ்ப் ேபராச ரியர்கேளா,
தமிழ் அரச யல்வாத கேளா எவரும் எத ர்வ ைன
தரவ ல்ைல . இந்ந ைலய ல் ெசன்ைனய லிருந்து
’த ராவ ட

சமயம்’

(தற்ேபாது

‘தமிழர்

சமயம்’)

என்ற இதைழப் பல்லாண்டுகளாக ெவளிய ட்டு
வருவேதாடு சங்கராச்சாரியாைரத் தைலவராகக்
ெகாண்ட பார்ப்பன சமயத்ேதாடு கடுைமயாகப்
ேபாராடி
அவர்கள்

வரும்

அற ஞர்

வ டாப்ப டியாக

ெதய்வநாயகம்

இந்த

நூல்

குற த்து

கடுைமயான முைறய லும் வ ரிவான முைறய லும்
வ வாத த்தார். இலட்சுமி நாராயணன் அவர்கைள
அைழத்து ேநருக்கு ேநர் வ வாத க்கலாம் என்று
பலமுைற

அைழத்தும்

www.Kaniyam.com

18

அவர்

வரவ ல்ைல.

FreeTamilEbooks.com

இந்த
தமிழ்

நூைல
ேநயம்

முன்ைவத்து
சார்ப ல்

ேகாைவய ல்

நாங்கள்

நடத்த ய

கருத்தரங்க ற்கு த ரு. ெதய்வநாயகம் வந்த ருந்தார்.
கருத்தரங்க ல் அவேராடு எனது நண்பர் மூவரும்
உைரயாற்ற னர்.
ெதாகுப்புதான்

இந்தக்

கருத்தரங்க ன்

ப ன்னிைணப்பாக

இந்த

நூலில் இடம்ெபற்றுள்ளது.

தமிழ் மானத்ைதக்

காக்கும்

அைனவருக்கும்

ெபாறுப்பு

தமிழர்

-

குற ப்பாக - தமிழ் இலக்க யத் துைற மாணவர்
முதலிய

அைனவருக்கும்

இந்தத்

ெதாகுப்ப ல்

ேசர்த்துள்ேளன்.
அன்ேபாடு

ேதைவ

இந்தக்

ெதாடர்ந்து

ெவளிய ட்டுவரும்

என்பதாலும்
கட்டுைரையச்

என்

நூல்கைள

த ரு.

காவ்யா

சண்முகசுந்தரம் அவர்களுக்கு என் நன்ற .

ஞானி
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பதிப்புைர
ேகாைவ

ஞானி

அவர்கள்

தமிழ்

மீதுள்ள

ஆர்வம், அக்கைற மற்றும் தமிழ் இலக்க யத்த னால்
ஏற்பட்ட வாழ்வ யல் அனுபவம் வற்றாத அன்பு
ேபான்றவற்றால்,

த றனாய்வுத்

நுைழந்த ருக்க றார்.

ெவளிநாட்டார் வீச ெயற ந்த

அளவுேகால்கைள
சட்டாம்ப ள்ைளத்தனம்

துைறக்குள்

ைவத்துக்ெகாண்டு
ெசய்யேவா

அவர்கேள

அழித்ெதழுத ய ேகாட்பாடுகைளத் தூக்க ைவத்துக்
ெகாண்டு

சண்டித்தனம்

ெசய்யேவா

அல்ல

என்பைத இந்நூைல வாச ப்பவர்கள் எவராலும்
எளித ல் புரிந்து ெகாள்ளலாம்.
அவேர

கூறுவது

ேபான்று

படிப்பற வாக,

பாடம் ேகட்ட அற வாக ைவத்துக் ெகாள்ளாமல்,
தன்

வாழ்வ ல்
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ச க்கல்கைள,

ேகள்வ கைள

முன்ைவத்து

அவற்றுக்கான வ ைடகைளத் தனக்கு உள்ளும்
ெவளிய லும்

ேதடி

இைவ

வ வாத த்து

நமக்கான

பற்ற

தமிழ்

பலேராடு
இலக்க யக்

ெகாள்ைககைள உருவாக்க தமிழ்த் த றனாய்ைவ
உயர்த்த

முைனக றார்.

இவரது

தமிழ்ேநயம்

தமிழர்களால் எளித ல் மறக்கேவா மறுக்கேவா
இல்லாதது.

இதைன அங்கீகரிப்பது ேபான்ேற

ெசன்ைன எஸ்.ஆர்.
‘தமிழ்ப்

எம்.

ேபராயம்’

பல்கைலக் கழகத்த ன்
இவைர

வ ருத னால்

ெகளரவப்படுத்த ய ருக்க றது.

இதற்காக

அப்ேபராயத்ைதப் பாராட்ட ேவண்டும்.
ெதாடர்ந்து ெவளிய ட்டு வர தம் நூல்கைளக்
காவ்யா பத ப்பகத்த ற்கு தந்துதவுக றார் ஞானி
அவர்கள்.
இவருக்கு

இதற்கான
இருக்க றது.

தனித்த
இவரது

தமிழ்

மனம்

முயற்ச கள்

அரியைவ; அத்துடன் ெபரியைவ. ஆகேவ காவ்யா
www.Kaniyam.com
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ெதாடர்ந்து

இவரது

நூல்கைளத்

ெவளிய ட்டு வருக றது.

தயங்காமல்

எவ்வளவு தைலப்புகள்?

எவ்வளவு கருத்துகள்? எவ்வளவு ேதடல்கள்? இவர்
எல்ேலாருக்குமானவர். எனினும் எமக்குமானவர்.

என்ெறன்றும் அன்புடன்

காவ்யா சண்முகசுந்தரம்
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1. நமக்கான இலக்கியக்
ேகாட்பாடு
தமிழிலக்க யத்ைத
பண்பாட்டு

ேமன்ைமயாக,

ெமய்ப்பாடுகளாக
தனித்தனிேய
.
சார்ப ல்,
ச க்கைல,

ரசைனயாக
உவைமகளாக

ெமாழிச்

ப ரித்துப்

ச றப்பாக,

பார்ப்பது

ஒருவைக

தமிழிலக்க யத்த ன்
வர்க்கப்

பார்ைவ.

வரலாற்றுச்

ேபாராட்டத்ைத,

ெபண்ணியத்ைத,

முதன்ைமப்படுத்த ப்
என்ேறா

ெவறும்

தலித்த யத்ைத

பார்ப்பது

இன்ெனாரு

தமிழிலக்க யத்த ல்
பகுத்தற ெவன்ேறா

வைகப்படுத்துவது
தமிழிலக்க யத்த ல்

ேமலும்

சாத யச்

அற வ யல்

சமயெமன்ேறா
ஒரு

ெபண்ணுக்கு

என்ன

வைக.
இடம்

என்று பார்ப்பதும் ஒரு பார்ைவ. தமிழிலக்க யத்த ல்
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அறம்,

காதல்,

தனிப்படுத்த ப்
ஒரு

வீரம்,
பார்க்க ற

வைகய ல்

அழக யல்

என்றும்

பார்ைவயும்

உண்டு.

தமிழிலக்க யத்ைத

இப்படிக்

கூறு ேபாட்டு பகுத்துப் பார்க்க ற பார்ைவதான்
இன்ைறக்கும்

ெபரும்பான்ைமயாக

இருக்க றது.

இதற்கு மாறாக எல்லாவற்ைறயும் கூடிய வைர
ஒருங்க ைணத்து

இலக்க யமாக

அதன்

குைற

ந ைறகைளப் பார்க்க ற பார்ைவதான் நமக்குத்
ேதைவ.

ஒன்றாகக் காண்பேத காட்ச

என்பது

ேபான்ற பார்ைவ இது.
ெபரிய
நம்மவர்

புராணத்ைதச்

சமயமாக

புனிதப்படுத்த ப்

அங்கங்ேக

பார்க்க றார்கள்.

பாடல்களுக்க ைடய ல்

கூறுகள் இடம் ெபறுக ன்றன.
அவர்களுக்குக்

கவ ைத

சமயத்த ற்குள்

நம்ப

இடம்
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கவ ைதக்

இந்த அளவ ல்

க ைடத்தால்
முடியாத

ெபறுக ன்றன.

ேபாதும்.
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நம்பச்

ெசய்க றார்கள்.

வாழ்க்ைகையத்
வாழ்வ யல்

இதனால்

தவற

அமுங்க ப்

ந ற்க றது.

இவர்கள்

வ டுக றார்கள்.

ேபாய்

இைதப்பற்ற

சமயம்

முன்

சமயவாத கள்

கவைலப்படுவத ல்ைல . இவர்கள் சமயத்த ற்காக
இலக்க யத்ைதப் பற ெகாடுக்க றார்கள். அல்லது
புறக்கணிக்க றார்கள். இலக்க யம் மனிதனுக்கான
பார்ைவ.
ச லப்பத காரத்ைத பகுத்தற வுப் பார்ைவேயாடு
பார்த்தால்

ச லப்பத காரம்

வைகய ல் குைறபடும்.

இலக்க யம்

கண்ணக

என்ற

மதுைரைய

எரிக்க றாள். அரசனும் அவன் மைனவ யும் உய ர்
துறக்க றார்கள்.
நீத

என்ற

இத்தைகய காட்ச கவ ஞனின்

முைறய ல்

இலக்க யத்த ற்கு

ஒத்த

பார்ைவ. ‘ெதன்னவன் தீத லன்’ என்று கண்ணக
கூறும்
பார்க்க

காட்ச

மனித

முடியும்.
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மனிதனுக்குள் ஆழமாகச் ெசல்க றது. மனிதைன
வசப்படுத்துக றது.

இலக்க யத்த ற்கு இத்தைகய

ஆற்றல் உண்டு.

‘ஊழி ெபயரினும்’ என்பது

மனிதனுக்குள்
இலக்க யக்

உள்ள

காட்ச .

ேபராற்றல்

குற த்த

‘வ ற்றுக்ேகாள்

தக்கது

உைடத்து’ என்பதும் இது. இலக்க யம் இப்படித்தான்
தனக்ெகனத்

தனித்தன்ைமேயாடு

மனிதைன

வசப்படுத்துக றது.
இலக்க யப்

பார்ைவய ல்

ெபரிய

புராணக்

கைதகைள மறு பார்ைவக்கு உட்படுத்த ப் பார்க்க
ேவண்டும்.
கவ ைத

எத ர்காலத்த ல் சமயத்த ன் இடத்ைத
எடுத்துக்

ெகாள்ளுெமன்று

தாகூர்

கூற யைத நாம் புரிந்து ெகாள்ள முடியும்.
இலக்க யத்த ன் தனிக்கூறுகைள நாம் ரச க்க
முடியும்.

ரசைன மனிதனுக்குத் ேதைவ.

ரசைன

என்பது மனிதைன மலினப்படுத்த வ டக்கூடாது.
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ெவற்றுக்

கற்பைனகள்,

மனிதனுக்குள்
அவைன

ரச க்கச்

முதலியவற்ைறக்
ரச க்க றான்.
ரசைனயாகத்
ரசைன

வீர

சாகசங்கள்

வ யப்புணர்ைவ

ஏற்படுத்த

ெசய்யும்.
கூட

புராணங்கள்

மனிதன்

சமயமும்

இப்படித்தான்
மனிதனுக்குள்

தங்க ய ருக்க றது.

ெவற்று

ஆரவாரமாக,

ெவற்றுக் கற்பைனயாக,

இத்தைகய
ச ேலைடயாக,

ஆடம்பரமாக,

ேதாரைணயாக மாற வ டும்.

ெவற்று

தமிழ் இப்படி நம்

மனிதர்கைளப் ேபாைதக்குள் ஆழ்த்த ய ருக்க றது.
இது பலருக்கு வணிகம் மற்றும் அரச யல்.
ஐயப்ப

பணிக்கர்

ெதால்காப்ப யரின்

த ைணக்ேகாட்பாட்ைடத்
இலக்க யக்
ஐயப்ப
ஓர்

த ராவ டர்களின்

ேகாட்பாெடனக்

பணிக்கர்

கருத்துப்படி

இலக்க யத்ைதயும்

கண்டற ந்தார்.
உலக ன்

த ராவ டன்

எந்த

தனக்குரிய

பாங்க ல்தான் புரிந்து ெகாண்டு ரச க்க முடியும்
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என்றார்.
தமிழன்

தாமஸ் ஹார்டிய ன் நாவல்கைளத்
தனக்குரிய

டால்ஸ்டாய்
ெபர்ல்.

நாவலாக

தாஸ்தாெவஸ்க ,
எஸ்.

பர்க்

அதுதான்

ெபற்ற ருந்தன.

இந்த

ெசாலக்ேகாவ்,

நாவல்கைளயும்

இப்படித்தான் வாச த்ேதாம்.
எதுேவா

வாச க்க றான்.
நாம்

நம் காலச் ச க்கல்
நாவல்களில்

அன்னாகரினினா

இடம்

நம்ைமப்

ெபரிதும் அைசத்த நாவல். ெசாலக்ேகாவ், ெபர்ல்
நாவல்களில் இடம் ெபற்ற உழவர் குடும்பங்கள்
நம் கால உழவர் குடும்பங்கள்.

நாம் மனித

உறவுக்கு முதன்ைம தருக ேறாம்.

இயற்ைகைய

ேநச க்க ேறாம்.

இயற்ைக நமக்குத் தாய்.

ஒரு

வைகய ல் ஐயப்ப பணிக்கருைடய பார்ைவய ன்
படி நம் இலக்க யப் பார்ைவ நம் மரபுக்குள் வந்து
நம்ேமாடு

இன்றும்

நம்முள்

தங்க ய ருக்க ற

பார்ைவ. நம் பார்ைவய ல் அறத்த ற்கு முதன்ைம
இடம் உண்டு. மரைப மறுக்கும் பார்ைவ நம்ைமப்
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ெபரிதும்

கவருவத ல்ைல

.

சமூகம்

மாற க்

ெகாண்டிருக்க றது.

இலக்க யப்

பார்ைவயும்

மாறத்தான் ேவண்டும்.

இதற்ேகற்றவாறு மரைப

நாம் ெநக ழ்வு ெசய்து ெகாள்ளேவண்டும். மரைபத்
தகர்ப்பது

நமக்கு

வந்தேபாது

இயலாது.

நம்மவர்க்கு

இல்ைல.

புதுக்கவ ைத

அது

உடன்பாடாக

அைதப் ேபாலத்தான் இப்ெபாழுது

தலித்த யம் , ெபண்ணியம், ப ன் - நவீனத்துவம்
ஆக யைவயும் நம்மவர்க்கு உடன்பாடாக இல்ைல.
மரபு இலக்க யத்த னுள்ளும் இவ்வைகக் கூறுகள்
உள்ளன

என்பைத

ெநக ழ்வ க்க
குற த்த

சுட்டிக்காட்டி

நம்மவைர

ேவண்டிய ருக்க றது.

பழைம

ரசைனைய

சமயப்பார்ைவைய

மாற்றுவது
ஒதுக்குவதும்

கடினம்தான்.
கடினம்.

இப்படி இலக்க யப் பார்ைவய ல் நம் காலத்த ல்
முரண்பாடுகள் ெதாடர்க ன்றன.
19, 20ஆம் நூற்றாண்டுகளில்தான் மனிதன்
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என்றால்

என்ன?

அவைன

சக்த கள் எைவ?

மனிதனாக்க ய

இந்த சக்த கேளாடு என்ன

உறவு என்பது பற்ற ய உண்ைமகைள அற ந்து
ெகாண்டான்.
ேமலுலகம்

கடவுள்,

ஆன்மா

என்பனவற்றுக்கு

பல

ப றப்பு,

உண்ைமய ல்

என்ன ெபாருள் என்பைதக் கண்டு ெகாண்டான்.
இவனுக்கான வ டுதைல இந்த மண்ணுலக ல்தான்.
சமத்துவம் சமதர்மம்தான் வாழ்வ ன் உன்னதங்கள்.
இத்தைகய உலக யல் வாழ்க்ைக பற்ற ய வ ரிவான
வ ளக்கம்

தருவது

காவ யத்த ல்

நாவல்

இவ்வைக

இலக்க யம்தான்.

வ ளக்கம்

இல்ைல.

சமயங்கள் இவ்வைக வ ளக்கம் தருவத ல்ைல .
மனிதனின் துயரங்கள், வரலாறு, சமூகம் ஆக ய
முரண்பாடுகளிலிருந்து எழுவது.

உளவ யலும்

மனிதனுக்கு ஒருவைகச் ச க்கல்.

இைவ குற த்த

ஆய்வுக்கு

நாவல்தான்

முற்ற லும்

நல்லவேனா,
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.

அவனவனுக்கு ஒரு மறுபக்கமுண்டு.

சமூக

முரண்பாடு மற்றும் வளர்ப்புதான் குற்றவாளிகைள
உற்பத்த ெசய்க ன்றன.

ஆத க்கம் மனிதர்கைள

அடிைமப்படுத்துக றது.

அவன் தன்மானத்ைத

அழிக்க றது. ஆத க்கங்களும் பலவைக. இவற்ற ல்
ஆணாத க்கமும்
ஆணும்

ஒன்று.

அடிைமப்பட்டவன்தான்.

ப ரிவு படாதது.
ஆண்தான்
நவீன
புரிந்து

அத காரத்த ற்கு

ெபண்ைண அடிைமப்படுத்தும்

சுதந்த ரவானாக

கால

வ டுதைல

வாழ்ைவ

ெகாள்ள

இருக்க

நாம்

ேவண்டும்.

முடியாது.

இப்படித்தான்
ெதான்ைம

இலக்க யங்கள் வாழ்வ ன் உன்னதத்ைத நமக்குக்
கற்ப க்க ன்றன. நவீன இலக்க யங்கள் வாழ்வ ன்
முரண்கைளக்

கற்ப க்க ன்றன.

இலக்க யங்களில்

அதாவது

ெதான்ைம

மரப லக்க யத்த ல்

சமயம், மரபு சார்ந்த ெதான்ைம இலக்க யத்த ல்
மனம்

பத ந்தவர்கள்
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வர

இயல்வத ல்ைல.

அவர்களுக்குப்

நாவல்

இலக்க யம்

ப டிபடுவத ல்ைல

.

காலம்

மாற ய ருக்க றது. நவீன இலக்க யங்கள் மூலமும்
வாழ்வ ன் முரண்பாடுகைள,

வாழ்க்ைக பற்ற ய

சரியான பார்ைவைய அற ந்தவர்கள் ெதான்ைம
இலக்க யத்ைதச் சரியாகக் கற்க முடியும். இதனால்
ெதான்ைம

இலக்க யம்

மறுவாச ப்பு

பழுது

என்பதுதான்

படுவத ல்ைல

நம்

.

காலத்த ற்குப்

ெபாருத்தமான வாச ப்பு முைற.

ஒருவைகய ல்

சங்க

ச லப்பத காரம்

இலக்க யம்,

ஆக யைவ

த ருக்குறள்,

இன்னும்

இருக்க ன்றன.

நமக்கு
காரணம்

மனிதன்

உலக யல்

நமக்கும்

அவனுக்கும்

ெபாதுவான

மனிதன்

கடவுள்,

என்பதுதான்

தீர்மானிக்க ன்றன
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வாழ்வ லிருந்து
ப றப்பு

அவன்

அறுவேத

வ லக ய ருந்தான்.

வாழ்வ ன்

ேபறு

என

நம்ப னான். மனித உறவு மண்ணுலகம் இவற்ைற
அவன் நம்பவ ல்ைல.

படித்தவர்தான் இப்படி

வாழ்ந்தார்கள் என்பது மட்டுமல்ல.

படித்தவர்கள்

உைழக்கும்

இைதத்தான்

மக்களுக்கும்

கற்ப த்தார்கள்.

இந்தச் சூழலில் அரசத காரம்,

பைடெயடுப்பு

எல்லாேம

எளிதாக வ ட்டன.

மனிதன் எப்ெபாழுதும் ஓர் அடிைம. மன்னனுக்கு
அல்லது கடவுளுக்கு அடிைம.

இன்ைறக்கும்

நாம் இந்த உணர்வ லிருந்து வ டுபடவ ல்ைல .
இவ்வைகய லும் நாவல் இலக்க யம் நமக்கு ஒரு
கல்வ , படிப்ப ைன. வள்ளுவைரக் ெகாண்டாடுக ற
நாம்

அேதேபால்

ெஜயகாந்தைனயும்
ெபரியாைர

புதுைமப்ப த்தைனயும்
ெகாண்டாட

நம்மவர்

வள்ளுவைரக்
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ெநருக்கமானவர்.

ெபரியாைரப்

ேபால

மார்க்சும். இவ்வைகப் பார்ைவைய முரண்பாடாக
நாம்

பார்க்க

அளவ ல்

ேவண்டியத ல்ைல.

மட்டுமிருந்த

இவர்கள்தான்

ச ந்தைன

வள்ளுவரின்

மண்ணுலக ல்

ஒப்புரைவ

மனிதர்

உலக ல்

ந ைலந றுத்தப் ேபாராடுக றார்கள்.
தமிழில்

நாவல்

இலக்க யம்

ஒரு

நூற்றாண்டுக்கு ேமற்பட்ட வரலாறு உைடயது. ஒரு
நூற்றாண்டுக்கால் அளவ ல் தமிழ் நாவல்களின்
எண்ணிக்ைக குைறந்த அளவுக்கு ஓர் ஆண்டுக்குப்
பத்து என்று கணக்க ட்டால் கூட ஒரு பத்தாய ரம்
என்ற அளவுக்கு வரும்.

இவற்ற லிருந்தும் நாம்

ெதரிவு ெசய்து ெகாள்ளலாம்.
கறாராக,
குைறந்த

இறுக்கமாகத்
அளவுக்கு

நாவல்கைளயாவது

எவ்வளவுதான்

ெதரிவு

ெசய்தாலும்

இருநூற்று
நாம்

ெதரிவு

ஐம்பது
ெசய்ய

ேவண்டியது வரும். இேதேபால ச றுகைதகைளயும்
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நாம்
ச றந்த

ெதரிவு

ெசய்ய

ச றுகைதகைள

சங்க

தனிப்பாடல்களுக்கு
முடியும்.

ேவண்டியது

இலக்க யத்த ன்

ந கராகச்

காவ ய

வரும்.

பரிமாணம்

ெசால்ல

உைடய

தமிழ்

நாவல்களும் ெவளிவந்துள்ளன. இவற்ற னுள்ளும்
தரத்த ல் ச றந்த தமிழ் நாவல்கள் பலவற்ைறச்
ெசால்லலாம்.
ெசல்வன்’,

கல்க ய ன்

‘அைல

ெஜயகாந்தன்,

சுந்தர

ெபான்னீலன்,
என்று

ஓைச’

என்று

ராமசாமி,

ெஜயேமாகன்,

பலரது

‘ெபான்னிய ன்
ெதாடங்க
ப ரபஞ்சன்,
எம்.ஜி.சுேரஷ்

காவ யப்

பரிமாணமுைடய

நாவல்கைளச் ெசால்லலாம்.

அேசாகமித்த ரன்,

இந்த ரா பார்த்தசாரத , நகுலன், சா.
வண்ணந லவன்,
ெதாடக்கத்த ல்
சங்கரராம்,

டி.

வ.ரா.,

கந்தசாமி,

ெசல்வராஜ்,
க.சு.

சுஜாதா,

ெவங்கடரமணி,

ப றகு ராஜம் க ருஷ்ணன்,

இமயம்,

சங்கரநாராயணன், த லகவத , காேவரி , பாமா
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-

பட்டியலிடுவத ல்

தவறு

ேநரலாம்.

ெபயர்

குற ப்ப டாமலும் இருக்க முடியாது.
இவர்களின்

நாவல்கள்

தமிழ்

மக்களின்

வாழ்வ யைல மிகமிக வ ரிவாக ஆராய்க ன்றன.
நாவல் என்பது அடிப்பைடய ல் மனிதைனப் பற்ற ய
ஆய்வு.

இருபதாம் நூற்றாண்டுச் சூழலில் தமிழ்

மக்கைளப் பற்ற ய ஆய்வுகள் இந்த நாவல்கள்.
குடும்பம், ஆண், ெபண் உறவு, சமூகச் சூழலில்
மனிதன்

வர்க்கப்

ேபாராட்டத்த ல்

மனிதன்.

இப்படி நூற்றுக்கணக்கான ச க்கல் குற த்து இந்த
நாவல்கள் மனிதனின் கைதையச் ெசால்க ன்றன.
கைத ெசால்லுவத ல் எத்தைனேயா வடிவங்கள்,
ேகாணங்கள், பார்ைவகள் (கல்க ேயாடு அக லன்,
நா.

பார்த்தசாரத ,

மு.வ.,

ெஜகச ற்ப யன்

என்றும்

ச லைரக்

குற ப்ப ட

ேவண்டும்.)

அரச யல்

அரங்க ல்

மனிதனின்

ேபாராட்டம்,

ந லக்க ழாருக்கும்
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ேபாராட்டம்,

அரசுக்ெகத ரான

ேபாராட்டம்,

(சு.

சமுத்த ரம்) காவல்துைறக்கு எத ரான ேபாராட்டம்,
கட்ச க்குள்ளும்
அரசு

நைடெபறுக ற

அலுவலகங்களுக்குள்

உழவர்கள்,

ேபாராட்டம்,
ேபாராட்டம்,

மீனவர்கள் ேபாராட்டம்,

மைலவாழ்

ேபாராட்டம், குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் ந ைலைம,
வ டுதைலக்கான

ேபாராட்டம்,

ெநசவாளர்

ேபாராட்டம், கைலஞன் தனக்குள்ளான ேபாராட்டம்
** நாவல் - ேகாட்பாடு**
ேகாட்பாெடன்பது வ ரிந்த தளத்த ல் பன்முகக்
கூறுகைள

உட்ெகாள்வது.

ேகாட்பாெடன்பது

ஓர்

வரலாற்றுச்

வாழ்வ ல்

ஆக்கங்கள்,

அழக யல்

உணர்ேவாடு

இலக்க யக்

சூழலில்

அழிவுகள்

மனித
பற்ற

கூடியது.

மனித

வாழ்வ ன் ஆக்கங்கள்,

அழிவுகள்,

வரலாற்றுச்

சூழலில்

ெசயல்பாடு,

மனிதனின்
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தனக்குள்ளும் புறத்த லும் எந்த அளவுக்கு வ ரிந்து
இயங்குக றான்.
சமூகத்ைத

வரலாற்ைற,

எந்த

இயற்ைகைய,

அளவுக்குத்

தனக்குள்

உள்வாங்க க் ெகாண்டிருக்க றான்.
நாவல்

என்பது

நவீன

கால

இலக்க யம்.

முதலாளியத்த ன் வருைகையத் ெதாடர்ந்து மக்கள்
மத்த ய ல் கல்வ , வளர்ச்ச , அச்சு வாகனம், இதழ்
நூல் ெவளிய டல் ,

வ ரிந்த சமூகப் பரப்ேபாடு

கல்வ யற வு ெபற்ற வாசகனின் உறவு, வ ரிந்த
உலகப் பார்ைவ புத ய உணர்வுகள் இவற்ேறாடு
நாவல் இலக்க யம் ேதான்றுக றது.

முதலாளியம்

மனிதனுக்குள் அற வு வளர்ச்ச ையத் தூண்டுக றது.
புத ய

உற்பத்த கள்,

புத ய

ஆைட,

புத ய

ெபாருள்கள் இப்படி மனிதைனச் சூழ ஒரு புத ய
உலகம் ேதான்றுக றது.
சூழல்

ெகாண்ட

ேவறுபட்ட கலாச்சாரச்

நாடுகேளாடு,

மக்கேளாடு

ெதாடர்பு ேநர்க றது.

நீண்ட பயனாளிகள், நகர

www.Kaniyam.com

39

FreeTamilEbooks.com

வாழ்க்ைக , ந லக்க ழாரியத்த லிருந்து வ டுதைல,
இயந்த ரங்கேளாடு

ெதாடர்பு,

இப்படிெயல்லாம்

வாழ்க்ைகச் சூழல் மாறுக றது.

நமக்கு ஒரு

ேதசம் என்ற உணர்வு, நமக்கு ஒரு கலாச்சாரம்
என்ற

உணர்வு

இத்தைகய

புத ய

சூழலில்

மனிதன் வாழ்க்ைகைய நவீனப்படுத்த க் ெகாள்ள
வ ரும்புக றான்.
பார்க்க றான்.

தன் மன உணர்வுகைள எழுத ப்
உைரநைட

இவனுக்குக்

ைக

ெகாடுக்க றது. தனக்குள் ஒரு வாசகன் மட்டுமல்ல
பைடப்பாளியும் இருப்பைதக் கண்டு ெகாள்க றான்.
கவ ைத புைனக றான்.
குறுக ய

ச றுகைத எழுதுக றான்.

எல்ைலக்குள்

வாழ்க்ைகய னுள்ளும்

புத ய

அடிைமத்

இனி

கூட்டுக்

தைளகள்
குடும்ப

வாழ்க்ைகய ல்ைல.
ச க்கல்கள்,

ேவண்டியத ல்ைல.

வாழ்க்ைகக்கும்

ெபண்ணுக்கும் கல்வ

பல

ேவண்டும்.

வழிய ல்ைல.
உரிைமயும்

ேவண்டும். மனிதர் மத்த ய ல் சமத்துவம் ேவண்டும்.
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ேபருந்து, ரய ல், த ைரப்படம், ெதாைலேபச ெயன
புத ய

வாழ்க்ைக

வசத கள்,

அரசுப்

பணி,

பத்த ரிைககள், புத ய பாடத் த ட்டங்கள், இந்தப்
புத ய உலக ல் புத ய மனிதனாக வாழ ேவண்டும்.
மரபு

வழித்

இல்ைல.

கட்டுப்பாடுகள்

வரலாறு,
புத ய

ெபாருளாதாரம்,

பார்ைவ,

வ வாத க்க முடியும்.

ேவண்டும்.

அரச யல்

தனக்கான

அைமத்துக் ெகாள்ள முடியும்.
முடியும்.

இனி

தனக்குள் புத ய உணர்வுகள், புத ய

பார்ைவ,
பற்ற ய

ெதாழில்

அரைச

பலேராடு ேபச
நமக்கு சுதந்த ரம்

புத ய சமூகம் ேவண்டும்.

நாம்

யாருக்கும் அடிைமய ல்ைல . இந்தப் புத ய உலக ல்
இலக்க யமும் புத யதாக மாறுக றது. இைத நாவல்
இலக்க யம் ெவளிப்படுத்துக றது. படித்தவர் ச லர்
கைலஞராக ன்றனர்.
இந்தப்

புத ய

வாழ்க்ைகக்குள்

நுைழய ேவண்டும்.
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இப்படித்தான்
நூல்

ச லர்

எழுத்தாளராக ன்றனர்.

ெவளிய டுக ன்றனர்.

பத்த ரிக்ைக

நடத்துக ன்றனர்.
இலக்க யம்
நவீனகால

என்பது

ஒரு

புத ய

உணர்வு.

இலக்க யத்ைத

இலக்க யமாகப் பார்க்க ற உணர்வு.
என்பது ஒரு கைல.

உணர்வு.

இலக்க யம்

நவீனகாலக் கைல.

இல்லாமல் மனிதனால் வாழ முடியாது.

கைல
எல்லா

அனுபவங்கைளயும் மனிதன் கைதயாக்குக றான்.
புத ய

அர்த்தங்களுடன்

பலேராடு

தன்ைனப்

தனக்குள்

வந்த

ேநர்த்த யாக

பக ர்ந்து

புத ய

ஏற்ற

உணர்ச்ச கரமாகப்
ெகாள்க றான்.

பார்ைவைய,

அழகாக,

இறக்கங்களுடன்

ஒரு

ைமயத்த ல் ேகார்ைவப்படுத்த முதல், நடு, இறுத
என்ற

கட்டைமப்ேபாடு

இைடய ல்

உைரயாடல்

கலந்து, நாடகமயப்படுத்த ெவளிப்படுத்துக றான்.
தனக்கான புத ய பார்ைவேயாடு ெசால்க றான்.
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எல்லாவற்ைறயும்

அழகாக,

ெசால்லுக றான்.

அழகுபடுத்த ச்

இந்தப்

புத ய

பார்ைவ

அவைனயும் அழகுபடுத்துக றது. ெமாழிக்கு அழகு
ேசர்க்க றது. பலேராடு இவனுக்குப் புத ய உறவுகள்,
புத ய அைமப்புகள், கட்ச கள், ெதாழிற்சங்கங்கள்,
இைவெயல்லாம்

அவனுக்குள்

ஏற்படுத்தும்

புத ய உணர்வுகைள அழகாகச் ெசால்லுக றான்.
இவனுக்குள்

புத ய

புைனவுகள்.

பைழய

உலக லிருந்து இவன் வ டுபட்டு வருக றான். புத ய
ச க்கல்கள் இவற்ைறப் புரிந்து ெகாள்வத ல் ஒரு
புத ய த றன், ெசயல்படுத்துவத ல், ேபாராடுவத ல்,
புத ய

உற்சாகம்,

காதல்

ெசய்யக்

கூடுதலான

வாய்ப்பு , இப்படி புத ய அழக யல் இவனுக்குள்
வந்த ருக்க றது.
இவன்
உலக ன்

கைத

ெசால்க றான்.

கைத.

கலந்து ெகாள்க றான்.
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ேவண்டும். புத ய உத்த கள் ேவண்டும். இலக்க ய
மரப லிருந்து

ெகாள்ள

ேவண்டும்.

மரைபப் புதுைமப்படுத்த ேவண்டும்.

யதார்த்தம்

என்று

எடுத்துக்

ெசால்லி

கூடாது.

வறட்டுத்தனமாகப்

ேபசக்

வாழ்க்ைகெயன்பது உணவு,

உைட,

இருப்ப டம், ேவைலவாய்ப்பு என்பேதாடு அடங்க
வ டுவத ல்ைல.
பத ல்

மன

ெசால்ல

உைளச்சலுக்கு

ேவண்டும்.

இவன்

மனத்த னுள்

நுைழந்து ேதட ேவண்டும்.

மன உைளச்சல்

எங்க ருந்து

ெதாடங்க யது

என்று

ேவண்டும்.

ெபாருள்

ந ன்ற ட முடியாது.
ெகாள்ளேவண்டும்.
அவனுக்குக்
என்பது

கைல

ஒற்ைறப்

ஆராய

வசத ேயாடு

இவன்

மனத்ைதத் ெதளிவுபடுத்த க்
புத யது

கற்கேவண்டும்.

ேவண்டும்.
பரிமாணத்த ல்

வாழ்க்ைகக்குப் பல பரிமாணங்கள்.

வாழ்க்ைக
இல்ைல.
ஒன்ற ல்

பயணம் ெசய்யும் ேபாது அடுத்தைதக் ெகாஞ்சம்
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தள்ளி ைவக்க ேவண்டும்.
ேவண்டும்.
அது

அல்லது வ ட்டுவ ட

அற வ யல் என்று ெதாடங்க னால்

முழுைமயாய்

ெகாள்க றது.

மனிதைன

வசப்படுத்த க்

கைலயும் இப்படித்தான்.

கூட இப்படித்தான்.

குடும்பம்

வரலாறு பற்ற , வாழ்க்ைக

பற்ற மனிதனுக்குப் பார்ைவ ேவண்டும்.

அத க

அளவுக்கு வ ரிந்த பார்ைவ. இப்படித்தான் அவன்
உணர்வு, அத லிருந்து ச ந்தைன, எண்ணங்கள்,
அவற்ற லிருந்து ஓர் அைமப்பாக ஒரு ெகாள்ைக,
இன்னும் வ ரிவாகக் ேகாட்பாடு இப்படி இவன்
வகுக்கும் ேகாட்பாடு வாழ்க்ைகைய அரச யைல
வரலாற்ைற, கூடேவ இலக்க யத்ைத மனிதனின்
அகத்ைத, புறத்ைத ெசால்லுவதாக அைமக றது.
ேகாட்பாடு இவனுக்கு ஒரு பார்ைவ, ஒரு கருவ ,
ஆயுதம், இலக்கு, ஆற்றல் மற்றும் அழகு.
தன்ைனப்
ப ரபஞ்சம்

பாதுகாத்துக்ெகாள்ள
வைர
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ஒரு ெபரும் சக்த .
இலக்க யத்த ன்
வாழ்வ யல்,

ைமயெமன்பது

குற ப்பாக

நவீன

மக்கள்

இலக்க யத்த ன்

அடிப்பைட மக்கள் வாழ்வ யல்தான்.

தமிழில்

ச ற்ற லக்க யம் வைரய லான இலக்க யத்ைத மரபு
இலக்க யெமன்றும்

வள்ளலார்,

காலம்

நவீன

ெதாடங்க

ேவதநாயகம்

இலக்க யெமன்றும்

வைகப்படுத்த னால் மரபு இலக்க யத்த ல் சங்க
இலக்க யம்

தவ ர

ச லப்பத காரம்,
ஆக யைவ
மக்கள்

இலக்க யத்ேதாடு

மணிேமகைல,

தவ ர

பற

வாழ்வ யல்

காப்ப யங்களில்
ைமயம்.

சங்க

த ருக்குறள்

இலக்க யங்களில்

ைமயத்த ல்
மன்னர்

இல்ைல.

வாழ்க்ைகேய

பக்த இலக்க யத்த ல் கடவுள் ைமயம்.

ச ற்ற லக்க யத்த ல் பள்ளு இலக்க யம், குறவஞ்ச
இலக்க யம் தவ ர ப ற இலக்க யங்களில் மக்கள்
வாழ்க்ைக ைமயத்த லில்ைல. ெபரிய புராணத்த ல்
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மக்கள் ச லர் முகம் ெதரிக றேத ஒழிய சமயேம
வாழ்ைவ அைடத்துக் ெகாண்டிருக்க றது.
மக்கள் வாழ்வ யைலப் பாத க்கும் சக்த கெளன
அரச யைலயும் ெபாருளியைலயும் குற ப்ப டலாம்.
சங்ககாலத்த ல் புற இலக்க யத்த ல் முதன்ைமயாக
மன்னனும்
மக்களும்

மன்னனுக்குச்

ேசைவச்

ேபசப்படுக ன்றனர்.

ெசய்யும்
இனக்குழு

சமூகத்த ன் முகம் ெவளிப்பைடயாகேவ ெதரிக றது.
அகத்த ைண

இலக்க யத்த ல்

தைலவன்

முகம்

ெதரிக ற அளவுக்கு மக்கள் முகம் ெதரியவ ல்ைல.
மக்கள்

ெதாழில்

ெசய்க றார்கள்.

தைலவ யர் காதலிக்க ன்றனர்.
அவலத்ேதாடுதான்

தைலவன்
பரத்ைதயர்கள்

வாழ்க ன்றனர்.

ெபாருள்

ேதடித் தைலவன் ப ரிக றான். த ரும்ப வருக றான்.
பாைல ந லத்த ல் தைலவன் ெகால்லப்படுக றான்.
ேபார்க்களத்த ல் அடிபட்ட வீரைன வீட்டில் ைவத்துப்
ெபண்கள் காப்பாற்றுக ன்றனர்.
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சாவது மக்கள் கடைம.
கடைம.

நடுகல்லில்

தைலவன்தான்.
மக்களின்

ெபண்களுக்கும் இது
ந றுத்தப்படும்

சங்கத்ைத அடுத்த காலத்த ல்

வறுைமத்துயர்,

முதலியைவ

அநீத யான

ெதரிக ன்றன.

ச லப்பத காரம்,
இத்தைகய

வீரனும்

த ருக்குறள்,

மணிேமகைல
காட்ச கள்

ஆட்ச

ஆக யவற்ற ல்

ெவளிப்பைடயாகத்

ெதரிக ன்றன.
நவீன

காலத்த ல்தான்

ெவளிப்படுக றது.

மக்கள்

அதுவும்

நம்

வாழ்வ யல்
காலத்த ல்

சமூகத்த ன் பல ப ரிவுகள் நாவல் இலக்க யத்த ல்
வ ரிவாக இடம் ெபறுக ன்றனர்.

மார்க்ச யரின்

பைடப்புக்களில் ெதாழிலாளர் இடம் ெபற்றனர்.
அதற்கு முன்னரும் ப ன்னரும் அடித்தள மக்கள்
இடம்

ெபறுக ன்றனர்.

மக்களும்

ெபண்களும்

இப்ெபாழுது

தலித்

ஆத வாச களும்

இடம்

ெபறுக ன்றனர்.
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இலக்க யக்

ேகாட்பாடு

என்பத ன்

ைமயம்,

மக்கள் வாழ்வ யல் என்றால் மக்கள் வாழ்ைவப்
பாத க்கும்
மற்றும்

அல்லது

உருவாக்கும்

ெபாருளியல்

இடம் ெபறுக ன்றன.
இச்சக்த கள்
படலாம்.

சக்த கள்

அரச யல்

ப ன்புலத்த ல்

மக்கள் வாழ்வ யலுக்குள்

ேநரிைடயாகவும்
சாத ,

மதம்

ெவளிப்

முதலிய

சக்த களும்

ஓரளவுக்ேகனும் இடம் ெபறுக ன்றன.
வாழ்வ யைல

ஓரத்த ற்கு

மக்கள்

ஒதுக்க வ ட்டு

அரச யலுக்கும்

ெபாருளியலுக்கும்

அழுத்தம்

தருக றேபாது

இலக்க யத்த ன்

அழக யல்

ச ைதக றது.

வட்டார

இலக்க யம்,

தலித்

இலக்க யம் என்பனவற்ற னுள்ளும் வாழ்வ யலின்
பகுத யாகேவ இக்கூறுகள் இடம் ெபற ேவண்டும்.
வாழ்வ யல் என்பதனுள் குடும்பம் அல்லது ஆண்,
ெபண் உறவுக்ேக அழுத்தம் தருக ற ேபாதும் ரசைன
அத கரிக்க றேத தவ ர இலக்க யப் பைடப்ெபன்பது
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பாத ப்புக்கு உள்ளாக றது.
இலக்க யத்த ன்

அழக யல்

என்பது

மிக

முக்க யம். நாவலின் வடிவ ேநர்த்த இத ல் முதல்
கூறு. முரண்பாடுகைள முைறயாகப் படிப்படியாகக்
காட்ச ப்படுத்த

ேவண்டும்.

ேதைவயான

அளவுக்குக் காட்ச ப்படுத்தல், இயற்ைக வர்ணைன,
மனிதனின் உயர் குணங்கள், அவலம், அளவான
உைரயாடல்,

நாடகத்தன்ைம

,

கைல

ேநர்த்த

ஆக யன அரச யல் கூறுகள்.
காலனியாத க்கத்த ன்
தமிழர்

வாழ்வுக்குள்ளும்

பாத ப்பு
தமிழ்

நாவல்

இலக்க யத்த ற்குள்ளும் குைறந்த அளவுக்குக்கூட
த றனாய்வ ற்கு

உட்படுத்தப்பட்டு

ெவளிேயற்றப்பட

வ ல்ைல.

இதுவைர
காந்த ையயும்

காங்க ரச ன் வ டுதைல இயக்கத்ைதயும் பாராட்டும்
ேநாக்க ல் தமிழ் நாவல்கள் ச ல எழுதப்பட்டன.
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கல்க ய ன்

பார்ைவய ல்

வன்முைறயாளனாக ய

மார்க்ச யன் இறுத ய ல் காந்த யத்ைத ஏற்க றான்.
ர.சு.நல்லெபருமாளும்

இேத

ேபால

நாவல்

பைடத்துள்ளார். இங்ெகல்லாம் நாவலாச ரியர்கள்
பரப்புைரயாளராக
மனிதைனப்

இருக்க ன்றனேரெயாழிய

பற்ற ய

ெவளிப்படுத்தும்

பார்ைவையச்

பைடப்பாளராக

சரியாக
இல்ைல.

வ டுதைலப் ேபாராட்டத்த ன் ெவள்ளி வ ழாைவக்
ெகாண்டாடும்

முைறய ல்

நா.

பார்த்தசாரத

‘ஆத்மாவ ன் ராகங்கள்’ எழுத னார். இதற்குள்ளும்
ஒரு

ேமாசமான

நாவலின்
தம்ைமச்

காதல்

சாபக்ேகடு.
ெசால்லிக்

கைத.

இது

தமிழ்

முற்ேபாக்காளெரனத்
ெகாள்ளும்

மார்க்ச யரும்

இேத ேபாலப் பரப்புைர ேநாக்கத்த ற்காக நாவல்
பைடத்துள்ளனர். உதாரணம் ச ன்னப்ப பாரத ய ன்
சங்கம்.

இந்தக்

குைறய லிருந்து

தன்ைன

வ டுவ த்துக் ெகாண்டவர் ெபான்னீலன். இதற்காக
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இவரது ‘புத ய தரிசனங்கள்’ நாவல் கட்ச ய னரால்
ெபாருட்படுத்தப்படவ ல்ைல.
காலனியாத க்க

உணர்வு

தமிழ்

நாவல்

இயக்கத்த ற்குள் ஆழப் பத ந்த ருக்க ேவண்டும்.
ஈழத்து
ேபால

எழுத்தாளர்
தமிழ்

இன்ைறக்கும்
மார்க்ச ய

ெச.

கேணசலிங்கன்

நாவலாச ரியர்
இேத

இயங்கவ ல்ைல.

ந ைலதான்

இயக்கமும்

ெதாடர்க றது.

த ராவ ட

இயக்கமும்

ெதாடக்க காலத்த ல் மனிதனின் ஆக்கத்த றைனத்
தூண்டி வளர்த்தன.
மனிதைன

ப ன்னர் இேத இயக்கம்

முடமாக்க யைத

எழுதவ ல்ைல.

நாவலாச ரியர்

வ த வ லக்காக

இரண்ெடாரு

பைடப்புகள்.
எனது
வாழ்வ யல்

இலக்க யக்
ேகாட்

பாடும்

ேகாட்பாடும்
ஒன்றுக்ெகான்று

அனுசரைனயானைவதான்.
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வாழ்க்ைகக்குள்ளிருந்துதான்
ப றக்க றது
சாரத்ைத

என்ற

உண்ைம

உள்ளடக்க யதாக

என்பதுதான்.

மனித

இலக்க யம்
மனித

வாழ்வ ன்

இருக்க

ேவண்டும்

வாழ்வுக்கு

அர்த்தம்

ேவண்டும், அழகு ேவண்டும், ஆற்றல் ேவண்டும்.
இைவ இலக்க யத்த ற்கும் ேதைவ.
வ டுதைல

ேவண்டும்.

மனிதனுக்கு

இலக்க யத்த ன்

இலக்கும் மனித வ டுதைல ேநாக்க யதாகத்தான்
இருக்க

முடியும்.

மனித

வாழ்க்ைக

என்பது

ெநடுங்கால வரலாற்ற ன் ஒரு கூறு. வரலாற்ற ன்
நீேராட்டத்ைத, உள்ளியக்கத்ைத, வ ரிைவ, மனித
வாழ்க்ைகைய உட்ெகாண்டதாக இருக்க ேவண்டும்.
இலக்க யத்த ன்
இதுதான்.

உள்ளடக்கமும்

உள்ளியக்கமும்

ஒரு ேதசத்த ல் குற ப்ப ட்ட அரச யல்

ெபாருளியல்

சூழலில்,

குற ப்ப ட்ட

குடும்பச்

சூழலில் நாம் வாழ்க ேறாம்.

குடும்பம் முதலிய

சூழலிலிருந்து

உள்ளியக்கத்ைதப்
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பார்ைவையப் ெபற்றுக் ெகாள்வேதாடு குடும்பம்
முதலியவற்ற ன் முரண்பாடுகளுக்கு எத ர்வ ைன
தருவதன்

மூலம்

ெகாள்க ேறாம்.

நம்ைம

நாேம

பைடத்துக்

வரலாறு, இயற்ைக, ப ரபஞ்சம்

ஆக யவற்ற ன் மூலம்தான் நமக்கான வாழ்ைவ,
அழைகப் ெபறுக ேறாம். இவற்ற ல் அத க அளவ ல்
ெசால்வது கவ ைத.

ஒரு நாவலும் கூட தன்

உள்ளியக்கத்த ல் ஒரு மாெபரும் கவ த்துவத்ைதக்
ெகாண்டிருக்க முடியும்.
பரப்பு

நமக்குப்

தமிழிலக்க யப் ெபரும்

ேபாதாது.

இராமாயணம்,

மகாபாரதம் உள்ளடங்க உலக இலக்க யம் நமக்குத்
ேதைவ.

இேதேபால் வாழ்வும் நமக்குத் ேதைவ.

தமிழிலக்க யப் பரப்ப ல் மாெபரும் கவ ஞர்கள்,
பைடப்பாளிகள்
உழவனும்

வாழ்ந்த ருக்க றார்கள்.

ெநசவாளியும்

தாயும்

ஓர்
கூடப்

பைடப்பாளிகள்தான். குறுக ய எல்ைலக்குள் நாம்
வாழ முடியாது. நமக்கு வ ரிந்த வானம் ேதைவ.
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தமிழிலக்க யத்த ன்
உருவாக்கத்ைத

ெவளிய ல்

உள்ளிருந்ேத
க.

நா.

ேதட

உருவாக்க
சு.

தமிழவன்

ேகாட்பாட்டு
ேவண்டாம்.

முடியும்

பலமுைறயும்

ெசான்னார்.

முதலியவர்களும்

கருத னர்.

என்று

இேதேபால்

ஐயப்ப பணிக்கர் சுட்டிக் காட்டியபடி

ெதால்காப்ப யரின்
ேமலும்

த ைணக்

வ ரிவுபடுத்த

ேகாட்பாட்ைட

தமிழிலக்க யத்த ற்குத்

ேதைவயான, ெதாடர்ச்ச யானக் ேகாட்பாடுகைள
உருவாக்க
தமிழ்

முடியும்

என்று

உணர்ேவாடு

நாம்

இைதச்

நம்ப னாலும்

ெசய்யவ ல்ைல.

முதல், கரு, உரி என்ற ெகாள்ைகையயும் நாடக
வழக்கு,

உலக யல் வழக்கு,

என்பைதயும்

ேமலும்

வாய்பாடுகைளயும்
முடியும்.

புலெனற

சல

வழக்கு

ெதால்காப்ப ய

பயன்படுத்த க்

ெகாள்ள

உைரயாச ரியர்கள் இம்முயற்ச ையத்

ெதாடரவ ல்ைல .
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புறத்ைதயும் ப ரித்துப் ேபச னார்.
ேபசுவது

நமக்கு

முக்க யம்.

என்பதைன அறம், பக்த
முடியும்.

இைணத்துப்
உரிப்ெபாருள்

என்ெறல்லாம் ப ரிக்க

நாடக வழக்கு என்பதனுள் புைனவு

என்பைத அடக்க முடியும்.

உலக வழக்கு என்பது

எதார்த்தம் என்று ெகாண்டால் இதற்குள் புைனவு
என்பதைன இைணத்து புலெனற வழக்கு என்று
ெபாருள்படுத்தலாம்.

ேமலும்

ேபாதாைமேய

ெபரிதாகத் ெதரிக றது.
வள்ளலார்

வைரய லான

மரபு

இலக்க யத்ைதக் கடந்தவுடன் நவீன இலக்க யம்
புலைமயாளர்கைளத்

தடுமாற

ப ன்னர் எதார்த்த வாதம்,
இன்னும்

ஒரு

தலித்த யம்,
தடுமாற்றங்கள்.

ைவக்க றது.

மார்க்ச யம் என்பன

தடுமாற்றம்.

நவீனத்துவம்,

ெபண்ணியம்

என்பனவும்

புலைமயாளர் நவீன காலத்

தமிழ் இலக்க யத்த ற்குள் இயல்பாகப் பயணம்
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ெசய்ய

முடியவ ல்ைல.

ைவயாபுரியார்
மு .வ .
ெசல்ல

ெசய்தைவ

ச று

அடிகள்,

முயற்ச கள்

.

ச றப்பாகச் ெசய்தார் எனினும் ேமேல
முடியவ ல்ைல.

அருைமயான
நம்

மைறமைல

நா.

பார்த்தசாரத

நாவல்கைளப்

காலத்த ல்தான்

பைடத்தார்.

வ த வ லக்காகச்

ச லப்

ேபராச ரியர்கள் நவீனத் தமிழ் இலக்க யத்த னுள்
தடங்கலின்ற பயணம் ெசய்க ன்றனர்.

இவர்கள்

மார்க்ச யர்களாக இருப்பதால் ெதான்ைம மற்றும்
நவீன

இலக்க யத்த னுள்

மனித

வாழ்வ ன்

பயணத்ைதக் காண்க ன்றனர். ப ன் நவீனத்துவம்
என்பது ேமலும் ஒரு ெபரிய தடுமாற்றம்.
ந தானமாகப்
மார்க்ச யம்,

பார்த்தால்

புைனவ யல்,

நவீனத்துவம்

காண
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என்பதற்கான

ெநடுங்காலத்
அங்கங்ேக

எதார்த்தவாதம்,

தமிழ்
முடியும்.
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சீைத

தீக்குளிப்பு

ெகாடுத்து
இராமர்

என்பனவற்ற ற்கு

இராமாயணத்ைத

கைதயும்

மாற வ டும்.

அழுத்தம்
வாச த்தால்

ப ன்நவீனத்துவக்

கைதயாக

இப்படியும் ச ல முயற்ச கைள நாம்

ெசய்து தமிழிலக்க யப் பரப்பு முழுவத னுள்ளும்
இயங்கும்

ேகாட்பாடுகைளக்

ெதால்காப்ப யர்

காலத்த னுள்

காணமுடியும்.
அவர்

ெசய்த

ேகாட்பாட்டு முயற்ச ைய மற்றவர் ெதாடரவ ல்ைல
என்பது உண்ைமதான்.

எனினும் ச லப்பத காரம்,

த ருக்குறள், மணிேமகைல, ச ந்தாமணி, கம்பர்
காவ யம்,

ேசக்க ழார் புராணம் என மாெபரும்

பைடப்புகைள
ஆழமான

உருவாக்க யவர்

ேகாட்பாட்டுச்

தமக்குள்ளும்

ச ந்தைன

அவற்ைறச் ெசய்த ருக்க முடியாது.

இல்லாமல்
ச ந்தைன

வடிவ ல் ேகாட்பாடு எழுத்த ல் இடம் ெபறவ ல்ைல.
ஆனால்

உணர்வளவ ல்

ேகாட்பாட்டு

இயக்கம்

நைடெபறாமல் இல்ைல. நம்மவர்களும் ெதாடர்ந்து
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முயற்ச ெசய்க ன்றனர்.
தமிழ்

இலக்க யத்த ன்

தமிழிலக்க யத்த ற்கான

உள்ளிருந்ேத
ேகாட்பாடுகைளக்

கண்டற ந்து ெதாகுக்க ேவண்டும் என்பது நம்
எண்ணம்.

இயற்ைகேயாடு மனிதனின் வாழ்வு

என்றும் ெதாடர்வதாகத்தான் இருக்க றது.
உணர்ேவாடு

அநீத கைள

ேபாராடித்தான்

எத ர்த்து

தமிழனும்

வந்த ருக்க றான்.

இவன் ைகவ டவ ல்ைல .

அற

அன்ைப

கடவுைளயும் மனித

முகத்ேதாடுதான் கண்டான். அழக யல் உணர்ைவ
வாழ்வ ன் அைனத்து களங்களினுள்ளும் இவன்
ெகாண்டிருந்தான்.

காதல், வீரம் என்பனவற்ைற

சற்றுக் கூடுதலாகேவ கைடப்ப டித்தான். வாழ்ைவ
இவன் ெதாடர்ந்து வ ரிவு ெசய்து ெகாண்டிருந்தான்.
இவ்வுணர்வு

எல்லாம்

இலக்க யத்த னுள்

ெநடுங்காலத்

ெதாடர்ந்து

தமிழ்

பத வாக யுள்ளன.

ெகாடுங்ேகான்ைமக்கு எத ரான ேபாைர இராமன்
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ெசய்தான்.

கந்த புராணத்த லும் இேத கைத.

இப் ேபாராட்டத்த னுள் அக்கால் அரச யைல நாம்
காண முடியும். புைனவுகள் கூடுதலாக இருந்தன
என்பது உண்ைமதான். ஆனால் எதார்த்த வாழ்ைவ
எல்லா

ந ைலகளிலும்

முடியாது.

மனிதன்

இதற்கான

பத வுகைள

இலக்க யங்களிலும் காண முடியும்.
உணர்ேவாடு
புராணம்,

கற்க

இழந்துவ ட
த றனாய்வு

இயலுமானால்

ச ற்ற லக்க யம்

எல்லா
ெபரிய

ேபான்றவற்ற னுள்

மனித வாழ்வ ன் எதார்த்தத்ைதேயா, த ரிைபேயா
நாம் காண முடியும்.

தமிழ் இலக்க யத்ைத நாம்

ேநசத்ேதாடு கற்க ேறாம்.

இலக்க யத்த ன் எந்தப்

பகுத ையயும் நாம் குைறத்துப் ேபசுவத ல்ைல.
தமிழிலக்க யத்த லிருந்து சமதர்மம், சமத்துவம்
என்பதற்கான

ெமய்ய யைல

எடுத்துக்ெகாள்ள இயலும்.

அழுத்தமாக

இதனடிப் பைடய ல்

தமிழ் நாவல்களில் மார்க்ச ய சார்ைபக் காண
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முடியும்.
என்ற

அைதப்
ச ந்தைன

வந்தெதன்று

தமிழிலக்க யத்த னுள்

பத ைவ

ெதாடங்க

இருத்தலியல்

ேமற்க லிருந்து

கூறப்பட்டாலும்
ஆழ்ந்த

ேபாலேவ

த ருமூலர்,

இதன்

த ருவள்ளுவர்

தமிழ் நாவல்களில் அேசாகமித்த ரன்,

த . ஜானக ராமன், நகுலன், இந்த ரா பார்த்தசாரத ,
ெஜயகாந்தன்
முடியும்.
என்ற

ஆக யவர்களுக்குள்ளும்
‘நாெளன

வள்ளுவரின்

இன்று

ச ந்தைன,

ேபால்

காண
காட்டி’

இருத்தலியல்

ச ந்தைன. சாவு, அபத்தம், இருண்ைம என்பனவும்
இவ்வைகச் ச ந்தைன. நாவல் என்பது வாழ்வ ன்
வலிையச் ெசால்வது என்பதனால் சாவு, அபத்தம்,
இருத்தலியல் பற்ற ப் ேபச யாக ேவண்டும். நகுலன்
குற த்து

இங்கு

அவச யம்

ெசால்ல

ேவண்டும்.

கூடேவ சா. கந்தசாமி பற்ற யும் ெசால்ல ேவண்டும்.
ஃப ராய்டின்

ச ந்தைன

நமக்கு

எந்த

வைகய லும் அந்ந யமானத ல்ைல. அந்ந யமாதல்
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என்ற

ச ந்தைன

கூட

பக்த

இலக்க யத்துள்

அழுத்தம் ெபற்ற ச ந்தைன. த . ஜானக ராமனின்
‘அம்மா வந்தாள்’, ‘மரப்பசு’, ‘ேமாகமுள்’ முதலிய
நாவல்களில் ஃப ராய்ட் ெசால்லும் காமம் ஒரு
ைமயக்

கூறு.

ெஜயகாந்தனின்

‘ரிஷ மூலம்’

தமிழ் வாழ்ைவப் ப ளந்து ேபாடுக றது. ெஹன்ற
தன்னிலிருந்து
தமிழ்

வ டுபட்டவன்,

நாவல்களில்

காண்க ேறாம்.

ச த்தர்கைளத்

க.நா.சு.,

அேசாகமித்த ரன்

ஒரு

த.

ச த்தன்.
ெதாடர்ந்து

ஜானக ராமன்,

நாவல்கள்

இதற்கு

நல்ல

சான்றுகள்.
கைத என்பைத நாவலின் இன்ற யைமயாத
கூறு எனக் கருதுக ேறாம்.

கைதக்கு ைமயம்

ேவண்டுெமன்க ேறாம். ைமயம் அழிந்த கைதகள்
தமிழிலக்க யத்த ல் இல்ைல என்று கூட ெசால்லத்
ேதான்றும்.
வாழ்க்ைக

ஆனால்
என்பது
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இன்ெனாரு
என்று

புள்ளிய ல்

ெசால்ல

வாழ்வ லும்

ஒேர

முடியாது.
ைமயம்

மனிதனுக்குள்ளும்
மனிதன்
என்பது

முற்று

எந்த

ப ளவுகள்
ப ளவு

பக்த

மனிதன்

இலக்க யங்களில்

.

இருக்க ன்றன.
ேபாராடுக றான்

பற்ற ய

வாழ்வுக்கு அர்த்தம் ேவண்டும்,
என்ெறல்லாம்

ஒருவர்

என்பதுமில்ைல

தன்ேனாடு
இந்தப்

ெபறுக றது

கைததான்.

ப ளவு கூடாது

கூச்சலிடுவைதத்தான்
காண்க ேறாம்.

இக்

ேகாணத்த ல் தமிழிலக்க யத்ைத வ ரிவாக ஆராய
முடியும்.
இல்லாமல்
இல்ைல.

யாருைடய வாழ்வ ல்தான் இருண்ைம
இல்ைல.

அபத்தம்

இல்லாமல்

ெவறுைமய ல்லாமல் இல்ைல.

ெவறுைமேயாடுதான்

கப லர்

இந்த

அைலந்தார்.

ேகாப்ெபருஞ்ேசாழன் வடக்க ருந்தான்.
சா.

கந்தசாமி

நாவலுக்குள்

கைத

என்ற

வ வாதத்ைத

முன்

ேதைவய ல்ைல
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ைவக்க றார்.

ந கழ்வுகள் ேபாதும்.

வரிைசயாக

அடுக்க

அர்த்தப்படுத்த முடியாது.
மூலம்

தமிழிலக்க ய

ந கழ்வுகைள
வாழ்க்ைகைய

கந்தசாமி ெசால்வதன்
ஆய்வுக்குள்ளும்

நாம்

ெநடுந்ெதாைலவு ெசல்ல முடியும்.
ேமலும் ஒன்று தமிழ் நாவல்கள் மூலம் தமிழ்
வாழ்வுக்குக்

க ைடத்த

படிமங்கள் பற்ற

அழுத்தம்

த ருத்தமான

அவச யம் ெசால்ல ேவண்டும்.

ெஜயகாந்தனின் கங்கா - கல்யாணி - ெஹன்ற
-

ராஜாராமன்,

சு.ரா.வ ன்
இப்படி

க.நா.சு.வ ன்

தாேமாதர

ஓர்

ஐம்பது

ேசாமு

ஆசான்

-

பண்டாரம்,

ேஜ.

ேபர்கைளயாவது

ேஜ

.

தமிழ்

வாழ்வ ன் ெவளிச்சங்களாக, ெவளிப்பாடுகளாக,
அழிவ ல்லாத பத வுகளாக நாம் ெசால்ல முடியும்.
தமிழ்

நாவல்களிலிருந்து

ப ரிக்க

முடியாது.

ப ரிக்க

வாழ்ைவப்

தமிழிலக்க யத்த லிருந்தும்

முடியாது.
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ெபான்னீலனின்

சுகுமாரன்

-

புஷ்பாபாய்

இவர்களும் குற ப்ப டத்தக்கவர்கள்.
தமிழ் இலக்க யத்த ன் ேகாட்பாட்டு ஆய்வுகள்
குற த்துப்

ேபசும்

ெபாழுது

இறுத யாக

இன்ெனான்ைறக் குற ப்ப ட ேவண்டும். இலக்க யம்
நமக்கு

அலங்காரமன்று.

ெபாருளும்கூட அன்று.
ேவண்டும்.

ஆய்வுக்கான
இலக்க யம் வாழ்வாக

யதார்த்தம்

முதலியைவ

கூட

புைனவுகள்தான் என்பைத நாம் மறுப்பதற்க ல்ைல.
எல்லாவற்ைறயும் ச ந்தைனக்குள் உணர்வுக்குள்
ைவத்து வ ைளயாட்டாக மாற்ற மாற்ற ப் ேபாட்டுப்
பார்த்துக் ெகாள்ளலாம்.
தான்

நாம்

ஆத க்க உலகத்த ல்

வாழ்க ேறாம்.

ஆத க்கங்கைளத்

தகர்த்து நாம் வ டுதைலப் ெபற்றாக ேவண்டும்.
உழவர்களுக்கும், ைகவ ைனஞர்களுக்கும் வாழ்வு
ேதைவ.
அமுக்க

அரச யல்வாத கள் எல்லாவற்ைறயும்
ைவத்த ருக்க றார்கள்.
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படிப்பாளர்களும் ைகேகார்த்துக் ெகாள்க றார்கள்.
இவர்களுக்கு

ேமேலயும்,

வழியாகவும்

வைகவைகயான

ஆத க்கங்கள்.

இவற்ைறத்

தகர்ப்பதற்கான பார்ைவயும் ஆற்றலும் ேவண்டும்.
இவற்ைற
ெகாள்ள
வழி

இலக்க யங்கள்
முடியுமா?

இருக்க றது

ஆய்வுகைளச்
இந்த

த ரட்டிக்
என்ற

ெகாள்வதற்கு
நாம்

ெகாண்டிருக்க ேறாம்.

தீவ ரமான

ெசயல்பாடுகளுக்குப்

த ரட்டிக்

ேநாக்க ல்தான்

ெசய்து

ஆய்வுகள்

இங்குதான்

வழி

ெபாருந்த

மக்கேளாடு

இலக்க யச்
ேவண்டும்.

இைணவது

பற்ற ப்

ேபச ேவண்டும்.

காலனியாத க்கம் படிப்பாளிகள்,

கட்ச க்காரர்கள்

வழிேய

இவர்கைள

இன்னும்

தகர்த்துக் ெகாண்டுதான் இருக்க றது. காடுகைள
இன்னும்

அழிக்க றார்கள்.

புத ய

பாைதகள்

ேபாடுக றார்கள். ஊர்த கைளப் ெபருக்குக றார்கள்.
கணினி

ந றுவனங்கள்
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புரட்ச ையத்

தீவ ரப்படுத்துக றார்கள்.

புத ய

பல்கைலக்கழகங்கள்

ஆய்வுக்

கூடங்கள்

ெதாடங்குக ன்றனர்.

இறுத ய ல்

எல்லாேம

மக்கைள வசப்படுத்த அவர்களின் சுய அற ைவ
அழித்து

ந லம்,

நீர்ந ைலகைள

ெபண்கைளச்

சீரழித்து

நாசமாக்க ,

குழந்ைதகைளக்

ெகால்வதாக முடிக றது.
ப ன்ைனக்

காலனித்துவம்

காலனித்துவத்த ற்கு
என்று

ேபசும்

கைதகள்

எத ரான

ேபாது

என்ெறல்லாம்

ெசல்லப்பாைவயும்
அேதேபால

(அ)

நாட்டார்
ேபச ப்

க.

நா.

ெபரியாைரயும்

ெசயல்
கைலகள்,
பயனில்ைல.
சுைவயும்,

அம்ேபத்கைரயும்

இழந்துவ ட முடியாது. காந்த ையப் ேபாற்றத்தான்
ேவண்டும்.
அளவு

காலனியாத க்கத்ேதாடு
ஒத்துைழத்தவர்கள்

ேமற்கத்த ய

ெதாழில்நுட்பம்
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ெபரிதாக வரேவற்றவர் மார்க்ச யர்.
இங்கு

இறக்குமத

முயன்றனர்.

ரஷ்யாைவ

ெசய்யக்கூட

இவர்கள்

அத காரத்த ல்

இந்த யா

ரஷ்ய

என்னவாக ய ருக்கும்?

இந்த யா

எனும்

கட்டைமப்புகூட காலனியாத க்கத்த ன் முதற்ெபரும்
வ ைளவு.
என்று

ேதச ய

நாம்

இப்படி

இன்று

இனங்களின்
ேபசுக ேறாம்.

எத்தைனேயா

இலக்க யம்

பற்ற யும்

புைனவுகள்

என்றவுடன்

யதார்த்தம்

தமிழ்

ேவண்டும்.
முற்றாக

படிப்பாளிகளுக்குப்

புைனவுகள் ேபாதும்.
ேதைவ.

இன்னும்

வ வரங்கேளாடு
ேபச

அழிந்துவ டவ ல்ைல.

வ டுதைல

மக்களுக்கு யதார்த்தம்

இலக்க யக்

ேகாட்பாடுகளில்

ச த்தர் இலக்க யக் ேகாட்பாடு இன்றும் நமக்குப்
ெபரிதும் பயன்படும்.
ெநடுங்காலத்

தமிழ்

இவர்கள் வழிய ல்தான்
இலக்க யத்ைத

நமக்குள்

ெகாண்டு வர முடியும். தமிழ் இலக்க யப் பரப்ப ல்
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இயல்பான

ேபாக்கு

எனத்

ெபண்ணியத்ைதயும்

தலித்த யத்ைதயும்

ெகாள்வது

கடினம்

என்றாலும் தமிழ் இலக்க யத்த ற்குள் இவர்களுக்கு
இடம் ெசய்தாக ேவண்டும்.
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2.

என் கவித்துவம்

கவ த்துவம்தான்
ெகாள்ைகய ன்

என்

ஆதார

த றனாய்வுக்

ந ைலப்பாடு

என்று

கருதுக ேறன். இலக்க யக் ெகாள்ைக, வாழ்வ யல்
ெகாள்ைக முதலியனவற்றுக்கும் கவ த்துவம்தான்
ஆதாரம் எனக் கருதுக ேறன். ஒன்றாகக் காண்பேத
காட்ச என்பது அவ்ைவயாரின் வாக்கு. சமத்துவம்,
சமதர்மம் என்பதுதான் தனிமனித வாழ்வுக்கும்
ஆதாரமான

சக்த கள்.

இயற்ைகய லிருந்தும்

சமூகத்த லிருந்தும் ப ற உய ர்களிடமிருந்தும் நாம்
ேவறுபட்டவர்களாக இல்ைல . எல்லாவற்ேறாடும்
நாம் இைணந்த ருக்க ேறாம்.
வாழ்வுக்கும் ஆதாரம்.

இைவதான் நம்

வானம், பூமி, ந லம், நீர்,

காற்று - இைவதான் இயற்ைகய ன் மாெபரும்
சக்த கள்.

இவற்ற ன்
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உய ர்ப்ைப

உணவு

ெபறுக ேறாம்.
கூட்டு

முதலிய

ஒட்டுெமாத்தமான சமுதாயத்த ன்

உைழப்ப ன்

வாழ்ைவயும்
என்று

எல்லாவற்ைறயும்

மூலம்தான்

ெபறுக ேறாம்.

ெசால்லும்

நமக்கான
இயற்ைக

ெபாழுேத

ப ரபஞ்சம்

தழுவ யதாக இயற்ைகையயும் குற ப்ப டுக ேறாம்.
வரலாற்ற ல்தான்
வரலாற்று
/

நாம்

இயக்கத்த ன்

அழிவுகேளாடும்

மனிதராேனாம்.
தற்கால

நாம்

ஆக்கங்கள்

இருக்க ேறாம்

/

இயங்குக ேறாம். இைவயைனத்துேம தனி மனிதர்
பைடத்தைவயல்ல. இவற்ற ல் எந்தப் பகுத ையயும்
தனி

மனிதர்

முடியாது.

தனக்ெகன
இயற்ைக,

உரிைம

வரலாறு,

ெகாண்டாட
சமூகம் என

எல்லாவற்ற ன் வழிய லும் நாம் உருவாேனாம் /
வாழ்க ேறாம். இைவ நமக்குள்ளும் இருக்க ன்றன
/ இயங்குக ன்றன.

இயற்ைக எந்த ெநாடிய லும்

ஓயாத இயக்கத்த லிருக்க றது.
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வரலாற்ற னுள்ளும்
உள்ள

ஓயாத

சமூகத்த னுள்ளும்

இயக்கத்ைதயும்

இயற்ைக

என்ற ேபரியக்கத்த ன் - அதாவது ப ரபஞ் சம்
என்ற

ேபரியக்கத்த ன்

காண முடியும்.

ெதாடர்ச்ச யாகேவ

நாம்

தனி மனிதர் என்ற முைறய ல்

நமக்குள்ளும்

இந்த

உய ரியக்கம்

மட்டுமல்லாமல்

அைனத்துவைக

இயக்கம்

ெதாடர்க றது.
நம்

இயக்கங்களும்

ெதாடர்ச்ச ேயாடுதான் உள்ளன.

வாழ்வ ல்
இவற்ற ன்

ஒருவைகய ல்

ப ரபஞ்சம்தான் இயற்ைக, வரலாறு, சமூகம் ஆக ய
அைனத்த னுள்ளும்,
இயங்குக றது.
உய ர்ப்புமில்ைல.
புறத்த ல்

அேதேபால்

நமக்குள்ளும்

இயக்கமில்லாமல்
இந்த

மட்டுமல்லாமல்

இயக்கம்

எவ்வைக
நமக்குப்

அகத்த னுள்ளும்

ெசயல்படுக றது. இயற்ைகையப் ேபாலேவ நாமும்
பைடக்க ேறாம்.

இயற்ைக

ஓய்வ ல்லாமல் பைடக்க றது.
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ப ன்னர்

அவற்ைற

அழிக்கவும்

ெசய்க றது.

அழிவு என்பது முற்றானதாக இல்ைல.

மீண்டும்

ஆக்கத்த ற்கான இயற்ைகய ன் ஒரு ெசயல்பாடு.
நமக்குள்ளும்

இத்தைகய

ெதாடர்க றது.

பைடப்ப யக்கம்

உய ரியக்கமில்ைல.
வாழ்ைவ,

பைடப்ப யக்கம்
இல்லாமல்

எந்த உய ரும் தனக்கான

தனக்கான வாழ்வ ன் ேதைவகைளப்

பைடத்துக்

ெகாள்க றது.

மனிதன்தான்

தன்

உய ர்

வைககளில்

உணர்ேவாடு

தனக்கான

வாழ்ைவப் பைடத்துக் ெகாள்க றான்.

ப ற வைக

உய ர்கைளப் ெபாறுத்தவைர தன் உணர்வ ன்ற
அத ல் ெசயல்படுவதாகத்தான் ெபாதுவாக நாம்
கருதுக ேறாம்.
உணர்ேவாடு

குைறந்த அளவுக்ேகனும் தன்
ெசயல்படும்

நாம் பார்க்க ேறாம்.
உரியது

என்பைதயும்

உய ரினங்கைளயும்

இது வ ரிவான ஆய்வுக்கு
நாம்

மறுப்பதற்க ல்ைல.

குழந்ைதகைளப் ெபாறுத்தவைர ெதாடக்கத்த ல்
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தன்

உணர்வ ன்ற தான்

வ ைளயாட்டு

முதலியவற்ற ல் ஈடுபடுக ன்றனர்.
தன்ணுணர்ைவப்

நாளைடவ ல்

ெபறுக ன்றனர்.

தன்

ேதைவகைளத் தன் உணர்ேவாடு ந ைறவு ெசய்து
ெகாள்க ன்றனர்.

ஓர் உழவன் அல்லது ஒரு

ேவடன் தன் உணர்ேவாடுதான் இயற்ைகய ன் மீது
ெசயல்பட்டு தன் வாழ்வுக்கானத் ேதைவகைளப்
ெபறுக றான்.

இப்படித்தான்

மனித

வாழ்வு

ெதாடங்குக றது என்ேற ைவத்துக் ெகாண்டாலும்
நாளைடவ ல்

மனிதன்

வரலாற்ற ன்

மூலம்

தான்

தன்ைனப்

என்ற

புரிதல்

தனக்காக
மனித

சமுதாயத்த ன்
இயற்ைகய ன்

பைடத்துக்

ஏற்பட்டு

ேபாது

ஒட்டுெமாத்தமான

சமூகத்த ற்காகவும்

பைடக்க றான்.

மூலம்

ெகாள்க றான்

ந ைலெபற்ற

என்ற ல்லாமல்

மூலம்

வாழ்க றான்,

கூர்ந்து பார்த்தால் அேனகமாக

எல்லா மனிதர்களும் தனக்காக மட்டுேம வாழ்வது
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இல்ைல / பைடப்பத ல்ைல.
குடும்பத்த ற்காக
சமூகத்த ற்காக

ேமலும்

குழந்ைதகளுக்காக,
வ ரிந்த

வாழ்க றான்

/

ந ைலய ல்

பைடக்க றான்.

இயற்ைக ஓயாமல் பைடக்க றது. அந்த இயற்ைக
மூலம்தான்

மனிதன்

ெகாள்க றான்.

தன்ைனயும்

பைடத்துக்

இயற்ைகையப்

ேபாலேவ

வரலாறும் சமூகமும் பைடக்கப்படுக ன்றன. இந்த
பைடப்ப ன் மூலம்தான் வாழ்க றான். தன்ைனயும்
பைடத்துக்

ெகாள்க றான்.

பைடப்ப யக்கம்

இவன் வாழ்வுக்கு மூலமாக றது.
பைடப்ப ன்
வரலாறு,

மூலம்தான்
சமூகம்

ப ரபஞ்சம்

முதலிய

உள்வாங்க க் ெகாள்க றான்.
இயக்கத்ேதாடும்
பைடப்ப யக்கம்
இயற்ைக,
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இயற்ைக,

எல்லாவற்ைறயும்
இைவயைனத்த ன்

தானும்

இயங்குக றான்.

இவனுக்கு

இயல்பாக றது.

வரலாறு,

உணர்ேவாடு

ஆதாரக றது.

சமூகம்

ஓயாத
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உள்ளவன்
நம்மால்
ஒரு

என்ற

முைறய ல்

புரிந்து

ெகாள்ள

ெமய்ய யலாளைன,

அற வ யலாளைன
முடியும்.

மனிதைன
இயலுமானால்

ஒரு

நம்மால்

கவ ஞைன

புரிந்து

ஓர்

ெகாள்ள

ஒரு தாைய ேவறு எப்படி நம்மால்

புரிந்து ெகாள்ள முடியும். ஒரு தைலவைன ேவறு
எவ்வைகய ல் புரிந்து ெகாள்வது.
இளங்ேகா,

சாக்ரடீஸ்,

வள்ளுவன்,

மார்க்ஸ்,

ெலனின்,

ஐன்ஸ்டீன் ேபான்றவர்கைள ேவறு எந்த வைகய ல்
நம்மால்

புரிந்து

இேயசு

முதலியவர்களும்

தம்ைமத்

தாேம

ெகாள்ள

முடியும்.

புத்தன்,

இவ்வைகய ல்தான்

பைடத்துக்

ெகாண்டார்கள்.

எந்த வைகயான பைடப்பும் இம்முைறய ல்தான்
உருவாக ய ருக்க
வள்ளுவர்
கூற யபடி

முடியும்.

புத்தர்,

முதலியவர்கள்,
ப ரபஞ்சம்

தனக்குள்ளும்
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கண்டவர்கள்.

வரலாற்றுச் சூழலுக்கு ஒத்தபடி

தமக்கான பார்ைவைய வரித்துக் ெகாண்டவர்கள்
இவர்கள்.

வரலாற்ற ன்

வளர்ச்ச ய ன்

ஒரு

கட்டத்த ல் தான் மனித வாழ்வ ன் முழுக் ேகாளமும்
ெதளிவாகத் ெதரிய வருக றது.
பல்ேவறு

சமயங்கள்,

மனிதர் பைடத்த

சாத்த ரங்கள்,

கைலகள்,

இலக்க யங்கள் முதலிய அைனத்துேம வரலாற்றுச்
சூழைல

உட்ெகாண்டைவதான்.

குற ப்ப ட்ட

வரலாற்றுச் சூழலில் ைவத்துத்தான் இவற்ைற
அக்காலத்த ற்கான

வைரயைறகேளாடு

புரிந்து

ெகாள்க ேறாம். வரலாற்ற ன் த ரிபுகேளாடு தான்
மனிதன் வளர்ந்து வந்த ருக்க றான்.

த ரிபுகள்

முற்றாக என்று தீரும் என்றும் ெசால்வதற்க ல்ைல.
ஒவ்ெவாரு

வரலாற்றுக்

த ரிபுகேளாடுதான்
என்றாலும்
இயக்கத்ைத,
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காலத்த ற்கான

மனிதன்

அவனுக்குள்ளும்

வாழ்க றான்
வரலாற்று

அவன்

காலவைரய லான
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வரலாற்ற ன்
வாங்கைல,

ஆக்கத்ைத

இயற்ைகய ன்

உள்

சமூகச் சார்ைப கைல உணர்ைவ

நம்மால் புரிந்து ெகாள்ளாமல் இருக்க முடியாது.
ஒரு

காலத்த ல்

ஒன்ற

மனிதன்

இருந்தான்

இயற்ைகேயாடு

என்க ேறாம்.

அப்ேபாது

சமூகத்ேதாடும் ஒன்ற ய ருந்தான்.

வரலாற்றுச்

சூழலுக்குள்

வந்த

ந ைலய ல்தான்

மனிதர்

தமக்குள்ளும் முரண்படுக ன்றனர். தனியுைடைம
அரசத காரம் இவற்ற ல் எல்லாம் ேதான்ற வளர்ந்த
ந ைலய ல்
மாட்டிக்

மனிதன்

ெகாண்ட

காலத்து
முற்றாக

முரண்பாடுகளுக்க ைடய ல்

ேபாத லும்

ெபாதுைம

தன்

உணர்ைவ

இழக்காமலிருந்தான்.

எத்தைனேயா
ெதரிவுகள்,

மாற்றங்கள்,
மாையகள்

தனக்குள்ளிருந்த

ெபாதுைம
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வரலாற்ற ல்
முரண்பாடுகள்,

இவற்றுக்க ைடய லும்

முற்றாக வ லக வ டவ ல்ைல.
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FreeTamilEbooks.com

உணர்வ ன்

ேபாதுதான்

தன்ைன

அவன்

மனிதனாக

இனங்கண்டுெகாண்டவனாகவும்

இருந்தான்.

இைடய ல் எத்தைனேயா ேபார்கள்,

ேதசப் ப ரிவ ைனகள், ெமாழிகள், நாகரிகங்கள்
இைவயைனத்துேம
தரித்துக்

ெகாண்ட

ேகாலங்கள்

அவன்

ேமலாைடகள்,

வளர்க றான்

இந்த

ெபாதுைம

எனத்

வடிவங்கள்,

இவற்ேறாடுதான்

வாழ்ந்தான்,
ஆத ப்

தனக்கு

மனிதன்

என்ற

ேபாத லும்

உணர்ைவ

மீண்டும்

மீண்டும் தனக்குள்ேளனும் ந ைனவுப் படுத்த க்
ெகாண்டான்.

முரண்பாடுகள்

மனிதன் வாழ முடியும்.
ெபாறாைமகளின்ற ,

இல்லாமல்

பைகய ன்ற

ேபார்களின்ற

ேபாட்டி

எல்ேலாரும்

கூடி உைழத்து பக ர்ந்து உண்டு ஒருவருக்ெகாருவர்
உதவ யாக இருந்து வாழ முடியும்.
வாழ்வுதான்
முடியும்.

ந ைறவான

இத்தைகய

வாழ்வாக

இருக்க

புத்தர், இேயசு, வள்ளுவர் முதலியவர்
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மனிதைனப் பற்ற க் கண்ட கனவும் இதுவாகத்தான்
இருக்க

முடியும்.

சமத்துவம்,

சமதர்மம்

ஆக யவற்ற ன் ந ைறவ ல்தான் மனிதன், ந ைற
மனிதனாகவும் இருக்க முடியும்.

வாழ்க்ைக ,

வரலாறு, இயற்ைக, சமூகம், ப ரபஞ்சம் ஆக ய
அைனத்த ேனாடும்
வாழ முடியும்.
முழு

ந ைறவாக

மனிதனால்

இவன்தான் பைடப்ப யக்கத்த ன்

ஆற்றைலயும்

பைடப்ப யக்கம்தான்

தாங்க யவன்.
மனிதனுக்குள்

இயங்கும்

கவ த்துவம்

கவ த்துவமும்

ேவறானைவயல்ல.

உள்ளியக்கம்

என்று

இந்தப்
ஓயாமல்

பைடப்ப யக்கமும்
வாழ்வ ன்

கவ த்துவத்ைதத்தான்

ெசால்ல முடியும் எல்ேலாருக்குள்ளும் கவ த்துவம்
இருக்க றது

என்றாலும்

தனக்குள்

இருக்க ற

கவ ைதைய கவ த்துவத்ைதக் கண்டு ெகாள்பவன்
தான் மனிதன்.
தனக்குள்ளிருக்க ற
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இவன்தான் ெமய்ய யலாளன்.
கவ த்துவத்ைத
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ெகாண்ட

ந ைலய ல்

ஒருவர்

ெகாடியவனாக,

ெகாள்ைளக்காரனாக, அத காரியாக, வணிகனாக
வாழ முடியும்.

இவர்கள் வாழ்க்ைக அைரகுைற

வாழ்க்ைக. தரமான மனித வாழ்க்ைகயன்று.
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3. பக்தி இலக்கியம்
தமிழின்

பக்த

இலக்க யத்ைத

இன்ைறய

ேநாக்க லிருந்து படித்து அற வது என்பது பற்ற ச்
ச ல ெசால்லலாம்.
இன்ைறய ேநாக்கு அற வ யல் ேநாக்கு அல்லது
அற வு ேநாக்கு என்று ெகாள்ள ேவண்டும்.
காலத்த ல்
ேநாக்கு

நமக்கு

என்ற

இத லிருந்து

அற முகமான

ேபாக்ைகச்

மார்க்ச ய

பகுத்தற வு

ெசால்ல

ேநாக்கு

என்பைதக் குற ப்ப ட ேவண்டும்.

நம்

முடியும்.

ேவறுபட்டது
இைவ பற்ற ப்

ப றகு பார்க்கலாம்.
மனிதைனக்

கட்டைமக்க ற

பலவைகத்

த றன்களில் ஒன்ைற அற வு அல்லது தர்க்கம்
என்று ெசால்ல முடியுமானால் இன்ெனான்ைற
உணர்வு அல்லது அதர்க்கம் என்று குற ப்ப டலாம்.
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அதர்க்கம்

என்ற

ெதாடர்ந்து

ப ரேதசத்த ன்

அற வ யலின்

வருக ன்றன.

அற வு

பல

கூறுகள்

எல்ைலக்குள்

எல்ைலக்குள்

வராத

உணர்வுப் ப ரேதசம் இன்னும் ெபரிய அளவ ல்
இருக்கத்தான் ெசய்க றது.

உளவ யல் ஆய்வுகள்

இந்தப் ப ரேதசத்ைத முழுைமயாகக் ைகப்பற்ற
தன்னுைடயது
முயற்ச கள்

என

ஆக்க க்

நைடெபறுக ன்றன.

ெகாள்ளும்
ெமய்ய யல்

என்ற அணுகுமுைறக்கு அற வ யல் ஆய்வு எந்த
அளவ ல் வ ட்டுக் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்பதும்
ஒரு முக்க யமான ேகள்வ .
மனிதைன வ ட்டு உணர்ைவப் ப ரிக்க முடியாது.
உணர்வ ன் ஒரு முக்க ய கூறு பக்த .

பக்த

என்பது சமயத்த ன் எல்ைலக்குள் த ரட்டப்பட்டதாக
இருந்த

ேபாத லும்

சமூகத்

தளத்த னுள்

பக்த

என்ற இயக்கத்த ற்கு ந ைறய இடம் இருக்க றது.
கட்ச , தைலவர், குடும்ப எல்ைலக்குள் ெபற்ேறார்,
www.Kaniyam.com
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முந்ைதேயார் என்ற முைறய ல் பக்த உணர்வுகள்
இன்றும் ெசயல்படுக ன்றன.

கூடியவைர இந்த

உணர்வுகள் அற வார்ந்ததாக இருக்க ேவண்டும்
என்பதற்கு ேமல் நாம் எைதயும் ெசால்ல முடியாது.
இங்கு

அற வார்ந்தது

என்பைத

அற வ யல்

வைரயைறகள் சார்ந்தது என்று ெபாருள்படுத்தவும்
முடியாது.

அப்புறம் உணர்வற்ற அற வு என்பது

இல்ைல என்பைதயும் நாம் ஒப்புக்ெகாள்ள முடியும்.
பக்த
கடவுள்
என்றும்
என்றும்

இயக்கம்
என்றும்

ேகாய ல்

சடங்குகள்
பலவற்ைற

சமுதாயத்த ல்

என்று

ெசால்லும்ேபாது
என்றும்

என்றும்

ெகாண்டாட்டம்

உள்ளடக்க ப்

எத்தைனேயா

உருவம்

ேபசுக ேறாம்.
வடிவங்களில்

சடங்குகள் இருக்கத்தான் ெசய்க ன்றன.
ேபாலேவ

உருவங்களும்

அைத

வழிபாடுகளும்,

ேகாய லுக்குப் பத லாக மண்டபங்களும், ந ைனவுச்
ச ன்னங்களும் இருக்கத்தான் ெசய்க ன்றன.
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கடவுள்
மீது

நம்ப க்ைக

கட்ச ய ன்

மீது

மீது

என்பது,

நம்ப க்ைக,

நம்ப க்ைக

என்ற

ந ைலெபறுக ன்றன.

தைலவர்
தத்துவத்த ன்

வைககளிலும்

கடவுள் இல்ைல என்பது

இன்று ஒப்புக்ெகாள்ளப்படுக ற கருத்து என்ேற
ைவத்துக் ெகாண்டாலும், கடவுள் என்ற கருத்த ன்
உள்ளடக்கம்

என்ன

என்ற

இடம் ெகாடுக்க ேறாம்.

ஆய்வுக்கும்

நாம்

கடவுள் என்பது ெபாய்

என்றும் சமூகத்த ல் ஒரு ப ரிவ னரின் ேதைவக்காக
அக்கருத்து ஏற்படுத்தப்பட்டது என்றும் ெசால்வதன்
மூலம் கடவுள் பற்ற ய ஆய்ைவ முடித்துக்ெகாள்ள
முடியாது.

வரலாற்ற ல்

பழங்காலச்

சூழலில்

கடவுள் கருத்து ஏற்பட்டது என்பது உண்ைமதான்.
நவீன

காலச்

சூழலிலும்

ந ைலேபற்றுக்கும்

கடவுள்

கருத்த ன்

புத்தாக்கத்த ற்கும்

சல

ேதைவகள் இருக்கத்தான் ெசய்க ன்றன.

கடவுள்

இன்றும்

சாகவ ல்ைல.
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இத்தைகய அனுபவத்ைதப் பார்க்க ேறாம்.
இலக்க யம்

என்று

ேபசுக றேபாது,

ச ந்தைனகேளாடுதான்

பக்த

நாம் அணுகுக ேறாம்.

பக்த

இவ்வைகச்

இலக்க யத்ைத

பக்த , ஒருவர்க்குள் தீவ ர

இயக்கம் ெகாள்ளுக ற ந ைலய ல் அவனுக்குள்
ப றழ்
நாம்

உணர்வுகைள

ஏற்படுத்தும்

மறுக்கவ ல்ைல.

ேபான்றவர்கைள

என்பைத

கண்ணப்ப

நாயனார்

இந்ேநாக்க ல்தான்

புரிந்து

ெகாள்ள முடியும்.
மாணிக்க

வாசகர்

வரலாற்ற ல்

கற்ப தங்கள் இடம் ெபறுக ன்றன.
பக்த

என்ற

ெபயரில்

ந ைறய

ந ைறய
ேசக்க ழார்

கற்ப தங்கைள

த ரும்பத் த ரும்ப ெசால்லப்பட்டு அத காரத்ேதாடு
இைணயும் ெபாழுது உண்ைமயாக வ டுக ன்றன.
இைவ

உண்ைமதான்

ஆதாரங்களும்
சமயம்

என்று

ெசால்வதற்கான

உருவாக்கப்படுக ன்றன.

ந றுவனப்படுத்தப்பட்ட
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இைவ

மனிதர்கைள

தம்

ெசயல்படுத்துக ன்றன.

ஆத க்கத்த ல்

இத்தைகய ேபாக்ைக

நாம் இன்று மறுத்துவ டுக ேறாம். பக்த இலக்க யம்
பற்ற ய ஆய்வுக்கு மத ந றுவனங்கள் வழிய லான
அணுகுமுைற

நமக்கு

ச ற தளவும்

பயன்படாது.

அத லும் குற ப்பாக இலக்க யம் என்ற முைறய ல்
பக்த இலக்க ய ஆய்வுக்கு ந றுவன அணுகுமுைற
பயன்படாது.

ந றுவன

எத ரியக்கமாகத்
இயக்கம்.

அணுகுமுைறக்கு

ேதான்ற யதுதான்

பகுத்தற வு

கடவுள் ெபாய் என்றும், சடங்குகள்,

மூடநம்ப க்ைக
ந றுவனங்கள்

சார்ந்தைவ
ஆத க்க

என்றும்

ந றுவனங்கள்

மத
என்றும்

புராணங்கள் ெபாய் என்றும் பகுத்தற வுப் பார்ைவ
ெதாடர்ந்து ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்கும் இவ்வ ரு
பார்ைவகளும் இன்று பக்த இலக்க ய ஆய்வுக்கு
ெபாருந்தாதைவ.
மனிதைனக்
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அதர்க்கம்

என்பது

மனிதனுக்குள்

ஒரு

மரபு

முக்க யமான

ெசயல்படுக றது.

குடும்பத்த னர்கேளாடும்
மனிதன்

கலந்து

இயற்ைகய ன்
அைடக றான்.
அளவ ல்
அரிய

/

கைரந்து

வாழ்க றான்.

தனக்குள்

காதலில் கைரக றான்.
வ ரித்துக்

முயற்ச களில்

ெகாள்க றான்.

தன்

நண்பர்கேளாடும்

மத்த ய ல்

தன்ைன

கூறு.

தன்ைன

ெநக ழ்வு
சமூக

ெகாள்க றான்.
ஈடுபடுத்த க்

நாடு என்றும், ெமாழி என்றும்,

வ டுதைல என்றும் ேபசுக றான்.

ெபாருளுக்கும்

அத காரத்த ற்கும் மனிதன் இைரயாகக் கூடாது
என்க றான். அற வும் உணர்வும் கலந்து இயங்கும்
ப ரேதசம்
மனிதன்

என்று
தன்ைன,

இவற்ைறக்
நான்

குற ப்ப டலாம்.

என்ற

அளவ ல்

சுருக்க க் ெகாள்ள முடியாது. தனக்குள் வரலாறு,
சமூகம்,
தன்

இயற்ைக

ஆளுைமைய
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ேவண்டும்.
பைடப்பு

இத்தைகய

உணர்வு

மனிதனுக்கு

மனிதனிடம்தான்

ேமம்படும்.

கடவுள்,

இத்தைகய

ேகாய ல்,

சடங்குகள்

என்பைவ புரியும். கடவுள் என்பவர், தன்னிலிருந்து
ேதான்ற யவர்தான் என்பது இவனுக்குத் ெதரியும்.
வரலாற்றுக் காலம் முழுவதும் மனிதைன ஆளுைக
ெசய்த சக்த கள் பல.
கடவுளும் ஒன்று.

இவ்வைகச் சக்த களில்
அரசும் இன்ெனாரு சக்த .

உைடைம, உறவு என்பனவும் இவ்வைகச் சக்த கள்.
எப்ெபாழுெதல்லாம் இவற்றுக்கு முற்றாக மனிதன்
ஆட்படுக றாேனா,

அப்ெபாழுெதல்லாம்

கடவுளாக வ டுக ன்றன.
முயற்ச களும்

ெதாடர்ந்து

வரலாற்ற ல்

இவ்வைக

முக்க யமானது.
இவ்வைக

இைவ

இவற்ைறக் கைளயும்
நைடெபறுக ன்றன.
இயக்கம்

மிக

வரலாற்றுக் காலம் முழுவதும்

இயக்கங்கள்

தன்ைனத்தாேன

கடந்து
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கடத்தலின்
காலத்த ன்

ேபாது

முன்ைனய

ஆற்றல்கைள

ெகாள்க றான்.

வரலாற்றுக்

தனக்குள்

ெசரித்துக்

இன்று மனிதனுக்குக் கடவுள்

ேதைவய ல்ைல.

கடவுள் என்ற வடிவத்த ற்குள்

எைவெயல்லாம் த ரண்டிருந்தன என்பைத இன்று
மனிதன்

பார்த்துக்

முதலிய

ஐந்து

என்றான்.

ெகாள்க றான்.

பூதங்கைள

வானம்

மனிதன்

ஐம்பூதங்களின்

கடவுள் தன்ைம என்றான்.

கடவுள்

குணங்கைளக்

தன் ப றப்ைபயும்

வாழ்ைவயும் அப்புறம் சாைவயும் கூட கடவுேளாடு
ெதாடர்புபடுத்த னான்.

இயற்ைகய ல்

உள்ள

தாவரங்கள், சந்த ரன், சூரியன், மைழ, ெவய ல்,
காற்று ஆக யவற்ைறெயல்லாம் கடவுள் என்றும்,
கடவுேளாடு

ெதாடர்புபடுத்த யும்

எல்லாவற்ைறயும்

கடந்தும்

கூற னான்.
தனக்குள்ளும்

இருப்பவர் கடவுள் என்றான்.
புலன்களின்
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உணர்வுகைள

ஒருங்க ைணக்கும்

கடவுள் என்றான்.
தனக்குள்

சக்த ையக்

புலனற வுக்கு அகப்படாமல்

இயங்கும்

உள்ளுணர்ைவ

கடவுள்

என்றான் அல்லது ஆன்மா என்றான். கடவுளுக்கும்
ஆன்மாவுக்கும் என்ன ெதாடர்பு இருக்க முடியும்
என்று

ச ந்த த்தான்.

கடவுளும்

ஆன்மாவும்

ஒன்றுதானா, அருக லிருப்பைவயா, ெதாைலவ ல்
இருப்பைவயா
நன்ைம,

என்ெறல்லாம்

தீைம,

ச ந்த த்தான்.

பாவம்,

என்பனவற்றுக்கும்

புண்ணியங்கள்

கடவுளுக்கும்

என்று ச ந்த த்தான்.

என்ன

உறவு

வ ைட ேதடி தனக்குள்ளும்,

ெவளிய லும்

அைலந்தான்.

கண்டுப டித்த

வ ைடகைள

அழித்து

வ ைடகைளக்

கண்டான்.
வ ைடகைளயும்

ேவறு

ஒன்றுக்ெகான்று
கண்டான்.

முரண்பட்ட

கடவுள்

உண்டு

என்றான். கடவுளுக்கு உருவம் இல்ைல என்றான்.
ெதாைலவ ருக்கும்

கடவுள்
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இருக்க றார் என்றான்.

கடவுள் என்பது மாைய

என்றான். சூன்யேம உண்ைம என்றான். கடவுளும்
சூன்யமும்

ஒன்றுதான்

என்று

ெசான்னான்.

கடவுைளக் காட்டிலும் அறம் ெபரிது என்றான். வ த
ெபரிது என்றான். அரசனும் கடவுள்தான் என்றான்.
அன்ைனயும், ப தாவும், குருவும், ெதய்வம் என்றான்.
ேகாய ல்களில்
என்றான்.

ேதடி,

அங்கு

கடவுள்

இல்ைல

இவ்வாெறல்லாம் கடவுைளப் பற்ற ய

மனிதனின் அனுபவங்கள் வைகவைகயானைவ.
பக்த

இலக்க யத்த னுள்

அவ்வளைவயும்
கடவுள்

நாம்

இைவ
காண்க ேறாம்.

அரியவனாகவும்

இருக்க றான்.

எளியவனாகவும் இருக்க றான். கடவுள் மனிதைன
இன்புறுத்துக றான். துன்புறுத்தவும் ெசய்க றான்.
கடவுள் என்பது மனிதன் பைடத்த மிகப் ெபரும்
நாடகம்.

மிகப் ெபரிய கைல.
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இலக்க யம்.

கடவுைளப் ெபரியதாக மனிதன்

பைடத்துக் ெகாள்க ற ெபாழுேத அந்தக் கடவுளுக்கு
மனிதன் தன்ைன இழந்து வ டுக றான்.

தான்

பைடத்துக் ெகாண்ட கடவுள், தன்ைனக் காப்பாற்ற
ேவண்டுெமன்று

அதன்

காலடிய ல்

வ ழுந்து

புலம்புக றான். தனக்ேக அது புலப்படாத ெபாழுது
ேதடியைலக றான்.

க ைடப்பது ேபால ேதான்ற

அந்தக் கடவுள் தன்ைன வ ட்டு மைறந்து ேபாக றது.
இப்படி தான் பைடத்துக் ெகாண்ட நாடகத்த னுள்
மனிதன் இன்புறுக றான். துன்புறவும் ெசய்க றான்.
உண்ைமய ல்
வரலாறு,

கடவுளுக்குள்

ெபாருளியல்

அகப்பட்டிருக்கும்

சக்த கள்

இவனுக்குத்

ெதரியவ ல்ைல.

எவ்வைகச் சக்த கள் தனக்குள்

கடவுள்

உணர்ைவ

என்ற

ேதாற்றுவ த்தது

என்று

/

புரியாத

உருவத்ைதத்
க ைடய ல்

தனக்குள் குழம்ப த் தவ க்க றான். ஒரு வைகய ல்
மனிதன் தன்ைனத்தாேன கண்டற ந்து ெகாள்ளும்
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முயற்ச என்றும் இதைனக் கூறலாம்.
இதற்காக

மனிதன்

சாத்த ரங்கள்

தவங்கள்

ெசய்தான்.

பைடத்தான்.

தத்துவங்கள்

எல்லாவற்ற னுள்ளும்

கடவுைளத்

ேதடுக ற

சாக்க ல்

ேதடிக் ெகாண்டிருந்தான்.
ெபாருள்

ெசய்தான்.

வைகச்

தனியானவன்

மனிதன்

தன்ைனேய

வரலாற்ற லிருந்தும்,

சக்த களிலிருந்தும்

என்ற

கருத்து

தான்

இவைன

ெநடுங்காலம் அைலக் கழித்தது.

அண்ைமக்

காலத்த ல்

இவனுக்கு

தான்

இந்த

உண்ைம

புரியத் ெதாடங்க யது.

பகுத்தற வுவாத

இந்த

உண்ைமைய இன்னும் புரிந்து ெகாள்ளவ ல்ைல.
மனிதனுக்குள் அற வு அல்லது மடைம என்பது
ஒரு தனியான சக்த
கருதுக றான்.
ெதாடர்பற்ற

என ஒரு பகுத்தற வுவாத

வரலாற்ேறாடும் ெபாருேளாடும்
தனியான

சக்த ெயன

அவற்ைறக்

கருதுக றான். மனிதனின் மடைமதான் கடவுைளக்
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கண்டுப டித்தது என்க றான்.

அற வுள்ள மனிதன்

கடவுைளக்

கைளந்து

என்க றான்.

அற ேவ முழு முதல் சக்த என்றான்.

மார்க்ச யவாத ,

ெகாள்ள

ெபாருளுக்கு

கடவுள் இல்ைல என்க றான்.
மனிதனுக்கும்

இைடய ல்

ேவண்டும்

முதன்ைம

தந்து

ெபாருளுக்கும்
ேதான்ற யதுதான்

கடவுள், தனக்குள் கடவுளும், கடவுளுக்குள் தானும்
இருந்தைத,

மார்க்ச யவாத

கண்டு

ெகாள்ள

ேவண்டும்.
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4.

தமிழின் ெசவ்வியல்

இலக்கியம் - சில ஆய்வுகள்
த ரு. இரவ க்குமார் அவர்கைள ஆச ரியராகக்
ெகாண்ட

மணற்ேகணி

தமிழின்

ெசவ்வ யல்

ெஷல்டன்
ஓர்

ெபால்லாக்

ஆய்வுக்

2012

ஏப்ரல்

இலக்க யம்

குற த்து

என்பவர்

எழுத ய

கட்டுைரய ன்

கருத்துைரகைளத்

இதழில்

ெதாகுத்துத்

முக்க யமான
தருவேதாடு

இைடய ைடேய தன் கருத்துகைளயும் தருக றார்.
ெஷல்டன்
பற்ற இ.
ஒரு

ேபாலக்

அவர்களின்

கட்டுைரையப்

அண்ணாமைல அவர்களிடமிருந்தும்

கட்டுைர

ெபற்று

ெவளிய ட்டிருக்க றார்.

தமிழின் ெசவ்வ யல் இலக்க யம் பற்ற இம்மூவரின்
கருத்துகளும் நமக்குள் ந ைறய எத ர்வ ைனகைள
எழுப்புக ன்றன. இதன் ெதாடர்பாக என் குற ப்புகள்
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ச லவற்ைற நண்பர்களின் ேமலாய்வுக்காகக் கீேழ
தருக ேறன்.
1. தமிழுக்குச் ெசம்ெமாழித் தகுத ைய இந்த ய
அரசு வழங்க யது ஓர் அரச யல் ந ர்பந்தம்தான்
என்பது

ேபாலக்

குற ப்ப டுவைத

ஏற்க ேறாம்.

இேத

கன்னடத்த ற்கும்

நாம்

ேபாலத்தான்
ெதலுங்க ற்கும்

ெசம்ெமாழித் தகுத க ைடத்ததும் அம்ெமாழி
சார்ந்தவர் ெசய்த அரச யல் ந ர்பந்தம்தான்.
இேத

முைறய ல்தான்

மைலயாள

ெமாழி

சார்ந்தவரும் தம் ெமாழிக்குச் ெசம்ெமாழித்
தகுத ைய வற்புறுத்துக ன்றனர். அவர்களும்
சல

ஆதாரங்கைள

ெசய்க ன்றனர்.

முன்

ைவக்கத்தான்

ெசம்ெமாழித்

காலங்கடந்துதான்

தமிழுக்கு

தகுத

க ைடத்தது.

க ேரக்கம், இலத்தீன் முதலிய உலகளவ லான
ெசம்ெமாழிகைள
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பார்க்கும்
ந கராக

ெபாழுது
தமிைழச்

ெமய்ப்ப ப்பத ல்
க ேரக்கம்

அம்

ெமாழிகளுக்கு

ெசம்ெமாழிதான்

எவ்வைக

ச க்கலுமில்ைல.

முதலியவற்ற ன்

தகுத க்கான

என

ெசம்ெமாழித்

வைரயைறகள்

தமிழுக்குப்

ெபாருந்துக ற அேத முைறய ல் / தரத்த ல்
கன்னடம்

முதலிய

ெமாழிகளுக்கும்

ெபாருந்தும் எனத் ேதான்றவ ல்ைல. தமிைழச்
ெசம்ெமாழிெயன இந்த ய அரசு ஏற்பதற்கு
அரச யல்

ந ர்பந்தம்

ந யாயத்த ற்கு
கன்னடம்
முடியாது.

ேதைவப்பட்டதற்கான

ந கரான

முதலிய

ெமாழியாளர்

ேமலும்

குற ப்ப ட ேவண்டும்.
ெமாழிகளுக்கான

ந யாயத்ைதக்
ைவக்க

ஒன்ைற

இங்கு

க ேரக்கம் முதலிய

ெசம்ெமாழித்

எந்த அரசும் வழங்கவ ல்ைல.

தகுத ைய

இயல்பாகேவ

அம் ெமாழிகளுக்கான தகுத ைய உலகளவ ல்
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ெமாழிய யல் / இலக்க யம் சார்ந்த அற ஞர்
தீர்மானித்தனர்.

அேதேபாலத்தான்

தமிைழயும்

ெசம்ெமாழிெயன

அவர்கள்

ஒப்புக் ெகாண்டனர். இந்த யாவ ன் அரச யல்
மட்டத்த ல்
வழங்க

ைமய

அரசு

ேவண்டுெமன்று

ேவண்டிய ருந்தது.
ெமாழிகளுக்கு

இத்தகுத ைய
நாம்

ேபாராட

சமஸ்க ருதம் முதலிய

ந கரான

தகுத ைய,

பல

காலம் வழங்கத் தவற ய ைமய அரைச நாம்
ந ர்பந்த க்க ேவண்டிய ருந்தது.
தமிழுக்குக் க ைடத்த தகுத கன்னடம் முதலிய
ெமாழி

சார்ந்தவர்கைள,

ஆத்த ரத்துடனும்

ெபாறாைமயுடனும்

க ளர்ந்ெதழச்

ெசய்தது.

எங்கள் ெமாழிகைள வ டவா தமிழ் உயர்ந்தது
/ ெதான்ைமயானது என்று அவர்கள் உரத்துக்
குரல்

எழுப்ப னார்கள்.

எல்லாேம

அநாகரிகத்த ன்

ச லவைக
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ந ர்பந்தம் ெசய்துதான் நமக்கு இந்தப் ெபருைம
க ைடத்தது என்பதற்காக நாமும் தாம் தைலகுனிய
ேவண்டிய ருக்க றது. இந்த ய அரச ல் நாம் மாட்டிக்
ெகாண்டதான் ஒரு வ ைளவு இது.
2. ேபாலக்

முதலியவர்கள்

ெசவ்வ லக்க யம்
இலக்க யம்

கட்டுைரகளில்

/

ெசம்ெமாழி

என்பதற்கான

குற த்து

வைரயைறகள்

மாறுபட்ட

கருத்துகள்

முன்ைவக்கப்படுக ன்றன.

ஒரு ெமாழிய ன்

ெதான்ைம,
ெமாழிய ன்

அம்ெமாழிய ன்
உள்ளடக்கம்,

வளம்,

குற ப்ப ட்ட

ஒரு

ெமாழி ப ற ெமாழிகளின் மீது ெசலுத்தும்
தாக்கம்.

இப்படி

இம்முைறய ல்
150

ஒரு

ெபாதுக்

தமிழின்

ஆண்டுகளுக்கு

கருத்து.

ெதான்ைம

முற்பட்டது.

தமிழ்

ெமாழிய ன் முற்றான தனித்தன்ைம, ேவறு
எந்த

ெமாழிக்கும்
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உயர்தரமான

இலக்க ய

ேமன்ைமேயாடு

பண்பாட்டு ேமன்ைம. குற ப்ப ட்ட காலத்த ற்கு
ப ன்னரும்
மீது

அது

ேதான்ற ய
ெசலுத்த

இலக்க யத்த ன்

வரும்

தாக்கம்

ஒரு

ெமாழிக் குடும்பத்த னுள் முதன்ைமத் தன்ைம
இப்படித் தமிழின் தகுத ையத் ெதாகுத்துக்
ெகாள்ளலாம்.
இந்த ய

அரசு

இந்த

வைரயைறகைள

முன்ைவத்தேதாடு நாமும் ஏற்றுக் ெகாண்ேடாம்
/ ஏற்றுக் ெகாண்டது எந்த அளவ ற்கு சரிெயன்று
நமக்க ைடய ல் ேகள்வ

உண்டு.

உடனடியாக

ரவ க்குமார் ஒரு ேகள்வ

எழுப்புக றார்.

ஆறாம்

முற்பட்ட

நூற்றாண்டிற்கு

41

க .மு.
நூல்கள்

மட்டும்தான் ெசவ்வ லக்க யமா? அடுத்துத் தமிழில்
ேதான்ற ய பக்த

இலக்க யம், ெபரிய புராணம்,

கம்ப ராமாயணம் ஆக யவற்றுக்கு ெசவ்வ லக்க ய
தகுத இல்ைலயா? என்று ேகட்க றார். ெபருங்கைத,
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ச ந்தாமணி

முதலியனவும்

ெசவ்வ லக்க யம்

இல்ைலயா? என்றும் அவர் ேகட்டிருக்கலாம். சங்க
இலக்க ய ெதாகுப்ப னுள் உலக யல் சார்ந்த மனித
வாழ்வ ன்

வ ழுமியங்கள்

ேமம்பட்டிருக்க ன்றன.

இத்தைகய வ ழுமியங்கைளத்தான் இன்ைறக்கும்
நாம் ெகாண்டாடுக ேறாம்.

க ேரக்கம் முதலிய

ெமாழி

இத்தைகய

இலக்க யங்களிலும்

வ ழுமியங்களுக்ேக

முதன்ைம

நாம் கருதுக ேறாம்.
பக்த

உண்டு

மனித
என

ரவ க்குமார் குற ப்ப டும்

இலக்க யம் முதலியவற்ற ல் மனிதவ யல்

சார்ந்த வ ழுமியங்கைள வ டவும், சமயம் சார்ந்த
வ ழுமியங்கள்
மனித

ேமலுக்கு

வ ழுமியங்கைளக்

இைறவன்

ஆன்மா

ஆத க்கத்த ற்கு

வந்த ருக்க ன்றன;
கீேழத்

சார்ந்த

தள்ளிவ ட்டு
வ ழுமியங்கள்

வந்த ருக்க ன்றன.

ெமாழி

வளத்ைதப் ெபாறுத்தவைரக் குைற ெசால்வதற்கு
எதுவுமில்ைல.
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கூடிய ருக்க ன்றன.
இன்னும் ஒன்ைறச் ெசால்லலாம். இலக்க யம்
என்ற

முைறய ல்

தாக்கத்ைத

ெதான்ைம

இலக்க யத்த ன்

இவற்ற னுள்ளும்

காண

முடியும்

என்றாலும் எந்த அளவ ற்கு என்பத ல் மாறுபட்ட
கருத்த ற்கு

இடமுண்டு.

இருந்தேபாத லும்

இரவ க்குமார் அவர்களின் கருத்ைத ஆய்வுக்கு
எடுத்துக்

ெகாள்ளலாம்.

ெபாதுவாக

இவ்வைக கருத்ேதாடு இ.

அண்ணாமைலயும்

உடன்படுவதாகேவ நான் கருதுக ேறன்.
ேபாலக்

அவர்களின்

மாறுபட்டது.
அவர்

தரும்

கருத்து

முற்ற லும்

ெசவ்வ லக்க யம்

என்பதற்கு

ெபாருள்

அர்த்தச்

ெசற வுைடயது.

மனித வாழ்வ ன் அர்த்தத்ைதத் தாங்க ய ருக்கும்
இலக்க யம் - மனிதைன, மனித வாழ்ைவ முன்
நகர்த்த ச்

ெசல்லும்
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பல
-

தைலமுைறகைள

ேபாலக்க ன்

கருத்ைத

ெகாள்க ேறன்.

இப்படி

நான்

புரிந்து

ஓர் இலக்க யம் அல்லது ஒரு

இலக்க யத்த ன்

ெசற வுைடய

இலக்க யம்

ெதான்ைமப்பற்ற அவர் எதுவும்

கூறவ ல்ைல.
ெதாைக

இயக்கும்

வாழ்வ ன்

உள்ளடக்கம்.

அர்த்தச்

அத்துடன்

அந்த

இலக்க ய ெமாழிய ன் வளம், மனித வாழ்ைவப்
பல தைலமுைறக்கு முன் நகர்த்தும் இலக்க யம்
என்பதாகப்
மனித

ேபாலக்

வாழ்வ ன்

ெபாருள்

ெசம்ைமைய,

கூறுக றார்.
ெசழுைமைய,

ேமன்ைமைய இலக்க யம் தனக்குள் ெகாண்டிருக்க
ேவண்டும்

என்பதாக

ேபாலக்

அவர்களின்

கருத்ைதப் புரிந்து ெகாள்ளலாம். இப்படி எடுத்துக்
ெகாண்டால் எந்த ஒரு ெமாழிய னுள்ளும் பற்பல
இலக்க யங்கைளச்
என

நாம்

ெசவ்வ யல்

இனங்காண

நூற்றாண்டு
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ெசவ்வ லக்க யங்கள் என்பது ேபாலப் ேபசுக றார்
இ.

அண்ணாமைல அவர்கள்.

இவர் கருத்துக்கு

முரண்படுவார் ேபாலத் ெதரிக றது.

ஆங்க ல

இலக்க யம், ேமன்ைமயானதாக இருந்த ேபாத லும்
அைதச்

ெசவ்வ லக்க யம்

கூறவ ல்ைல .

என

க ேரக்கம்,

அண்ணாமைல

இலத்தீன் ஆக ய

ெசவ்வ லக்க யத்த ன் தாக்கத்ைதேய ஆங்க லம்,
ப ெரஞ்ச்,

ெசர்மன்

காண்க றார்.

ஆக ய

ெமாழிகளில்

தமிழும் இவ்வைகய ல் ெசவ்வ யல்

ெமாழி. தமிழின் தாக்கம் மைலயாளத்த ன் ேமலும்
உண்டு. ஆகேவ மைலயாளம் ெசவ்வ யல் ெமாழி
ஆக முடியாது என்க றார்.
இைவயைனத்தும்
ெசன்ைனய ல்
பற்ற யும்
41

ஆய்வுக்குரிய

உள்ள

ெசம்ெமாழி

ரவ க்குமார்

ேகள்வ

இலக்க யங்கைள

மட்டுேம

கருத்து.
ந றுவனம்

எழுப்புக றார்.
ெசவ்வ யல்

இலக்க யம் என ந றுவனம் ஏற்றுக் ெகாண்டத ல்
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எவ்வைக

தர்க்கமுமில்ைல

இலக்க யங்களினுள்ளும்
ெசவ்வ லக்க யங்கள்,

என்க றார்.

41

எைவ

அசலான

எவ்வைக

அரச யல்

காரணமாக இைவ பட்டியலில் இடம் ெபற்றன
என்றும் நாம் ேகட்க முடியும்.

க .மு.

ஆறாம்

நூற்றாண்டு என்ற வைரயைறையக்கூட ைவத்துக்
ெகாண்டாலும் அதற்குள் இன்னும் எைவ அடங்கும்,
எைவ அடங்காது என்ெறல்லாம் ேகட்க முடியும்.
ஒருவைகய ல்
வ வாதம்

ேதன்கூட்ைட

எழக்கூடும்.

கைலப்பது

ேபால்

இப்ெபாழுது

உள்ள

சூழலில் கைலக்காமல் இருப்பேத நல்லது என்று
ேதான்றுக றது.
3. ேபாலக்,

அண்ணாமைல

கட்டுைரகளில்
என்பதற்கான

ஆக யவரது

ெசவ்வ லக்க யம்
ஆழமான

சல

முன்ைவக்கப்பட்டிருப்பைத

கருத்துகள்

ேநாக்க

நம்

கவனத்ைதக் குவ க்க ேவண்டும். அெமரிக்கப்
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பல்கைலக்

கழகங்களில்

மாணவர்களுக்குச்

இளங்கைல

ெசவ்வ லக்க யம்

ஒரு

கட்டாயப் பாடம் என்க றார் அண்ணாமைல.
ெசவ்வ லிக்க ய

கல்வ

மூலம்தான்

மனித

வாழ்வ ற்கான அர்த்தம் கற்ப க்கப்படுக றது.
ெசற வான

அர்த்தத்ைத

கலாச்சாரம்

உள்ளடக்க ய

கற்ப க்கப்படுக றது.

இக்கலாச்சாரத்ைத

தளடுருவ

உள்ள

ச ந்தைன வளம், தத்துவம், சமய இலக்க யம்
ஆக யைவ

கற்ப க்கப்படுக ன்றன.

இவ்வைக ெசவ்வ லக்க யம் கற்காமல் எந்த
மாணவனும் கல்லூரிைய வ ட்டு ெவளிேயற
முடியாது.

அெமரிக்காவ ல்

ெசவ்வ யல்

கல்வ

கற்கும்

இவ்வைக

கலாச்சாரத்த ன்

இத்தைகய

மாணவனுக்கு
மூலங்களும்

கற்ப க்கப்படுக ன்றன.
இலத்தீன்
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இலக்க யங்கள்,
வரும்

இவற்ற ன்

ஆங்க ல

அெமரிக்க

இலக்க யம்

இலக்க யம்

கற்ப க்கப்படுக ன்றன.
தத்துவ

வரலாறு,

இலக்க ய

ெதாடர்ச்ச ய ல்
இறுத யாக

இைவெயல்லாம்
கலாச்சார வரலாறு,

ச ந்தைன

வரலாறு

வரலாறு,

முதலியைவ

இக்

கல்வ ய ல் ஒருங்க ைணக ன்றன.
இத்தைகய
அர்த்தச்

கல்வ தான்

ெசற ைவ

மனித

வாழ்வ ன்

மாணவனுக்குள்

புகுத்தும்.

இது எத்துைணயளவு வ ரிந்த பார்ைவ என்று
நமக்குள் வ யப்ெபழுக றது.

சங்க இலக்க யம்

என்பதும் இத்தைகய மனித வாழ்வ ன் அர்த்தச்
ெசற ைவ
தாேன?
ெசய்க ற
வ ரிந்த
வளம்,

நமக்கு

கற்ப க்க ற

இலக்க யம்

சங்க இலக்க யத்த ற்குள் நாம் பயணம்
ெபாழுது
கலாச்சாரம்,
ெமாழி
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வ யப்பைடக ேறாம்.
ெசவ்வ லக்க யம்

அண்ணாமைல அவர்களும்
என்பதைன

ெபாருள்படுத்துக றார்.
கருத்தும்

இது

இப்படித்

ேபாலக்

ேபாலத்தான்

தான்

அவர்களின்

இருக்க

முடியும்.

ெநடுங்கால வரலாற்ற ன் ெதாடர்ச்ச ய லிருந்தும்
கலாச்சார
ெவட்டிக்

ெதாடர்ச்ச ய லிருந்தும்
ெகாள்ள

நம்ைம

முடியாது.

க ேரக்க

இலக்க யத்ைத ேமற்கத்த யர் மீண்டும் மீண்டும்
பய ல்க ன்றார்.
ெதான்ைம

அேத

இலக்க யத்ைத

கற்க ன்றார்.

ேபால்

சீனாவ ன்

அம்மாணவர்கள்

ெநடுங்கால மனித சமூகத்ேதாடு

நம்ைம ெதாடர்புறுத்த க் ெகாள்க ேறாம்.
இனத்த ற்கான
தருக றது.

அைடயாளத்ைத

நம்

இதுதான்

தமிழன் என்று நாம் அழுத்தமாகச்

ெசால்லிக் ெகாள்வதற்கு ேவறு என்ன ெபாருள்
இருக்க முடியும்.
4. ேபாலக்
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அவர்களும் நம் காலச் சூழல் பற்ற வ ரிவாகப்
ேபசுக ன்றனர்.
ஏன்

நம்

ெசவ்வ யல்

மாணவர்களுக்கு

இலக்க யம்

முதன்ைமயாக,

அழுத்தமாக

கற்ப க்கப்படுவத ல்ைல.

ஆச ரியர்களுக்கும்

இத ல்

இல்ைல

என்ற

தருக ன்றனர்.
ந ைல?

ஏன்

ேகள்வ க்கு

இந்த யாவ லும்
தான்

இேத
இந்த

வரலாற்ற ல் என்ன ேநர்ந்தது?
சூழலில்

வந்துவ ட்டன.
பன்னாட்டு

வ ைட

தமிழகத்த ல் மட்டுமா இந்த

அெமரிக்காவ லும்
உலகச்

அக்கைற

ந ைல.
ந ைல.

இன்ைறய

மாெபரும்

மாற்றங்கள்

வல்லரசு

ெகடுப டிகள்,

ந றுவனங்கள்,

பயங்கரவாதம்,

நவீன அற வ யல் ெதாழில் நுட்பங்கள் என்று
எவ்வளேவா

வந்துவ ட்டன.

இவற்ற ன்

மத்த ய ல்தான் நாம் வாழ்க ேறாம். இவற்ைற
நம்மால் தவ ர்க்க இயலாது.
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ேவைல வாய்ப்பு, வன்முைற, நுகர்வு ெவற
என்பைவ

மனித

வாழ்ைவ

ெகாண்டிருக்க ன்றன.
கல்வ

ேவண்டும்.

அைடத்துக்

ேவைலவாய்ப்ப ற்கு
ெதாழிற்கல்வ

ேதைவ.

பண்பாட்டுக் கல்வ க்கு இடம் தர முடியாது.
ஆகேவ

ெசவ்வ லக்க யம்

பாடத்த ட்டத்த ல்

முதன்ைம ெபற முடியவ ல்ைல.
மட்டுமல்ல

மனிதவ யல்

கல்வ ேய

புறக்கணிக்கப்படுக றது.
வரலாறு,

இலக்க யம்

கைலகள்

சமூகவ யல்,
முதலியைவ

பாடத்

த ட்டத்த ல் முக்க யத்துவம் ெபறுவத ல்ைல.
இந்த யாவ லும்
இந்த யாவ ற்கு
ெகாண்டுவந்த
கல்வ ைய
வ டுதைலக்குப்
நுட்பம்

இேத
வந்த

கல்வ

காலனியாத க்கம்

முைற

ெசவ்வ லக்க ய

முதன்ைமப்படுத்தவ ல்ைல.
ப றகும்

என்பைவதான்
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இந்த யாவ ற்கு
இருந்தன.

எனச்
தமிழ்ச்

சல

தனித்தன்ைமகளும்

சூழலில்

ப ராமணருக்கு

எத ர்ப்பு, சமஸ்க ருத ெமாழிக்கு எத ர்ப்பு இயல்பாக
எழுந்தது. ஒரு காலத்த ல் சட்டக் கல்வ க்கு இருந்த
முதன்ைம வ டுதைலக்குப் ப ன் மாற யது.
இலக்க யம்
ஏற்ற

தற்கால

அரச யல்

முைறய ல்

கற்ப க்கப்பட்டது.

சங்க

ேநாக்கத்த ற்கு

ெபாருள்படுத்தப்பட்டது,

தமிழ் உணர்வுக்கு அழுத்தம்

தரப்பட்டது. இதன் ெதாடர்ச்ச யாக தமிழ்த் ேதச ய
அரச யல் முன்னிைலக்கு வந்தது.

சமஸ்க ருதம்

ேவண்டாம் தமிழ் மட்டுேம ேபாதும் என்ற குறுக ய
பார்ைவயும் தமிழ்ச் சூழலில் எழுந்தது. 70க்கு முன்
தமிழ்க் கல்வ ய ல் ெசவ்வ லக்க யத்த ற்கு இருந்த
முதன்ைம ப றகு மாற யது.
பகுத யாக இதழியல்,

தமிழ்க் கல்வ ய ன்

நாட்டார் வழக்காற்ற யல்

முதலியைவ இடம் ெபற்று தமிழ்க்கல்வ , தமிழியல்
கல்வ யாக மாற யது.
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தனக்குள் முரண்பட்டது. ெசம்ைமக் கல்வ ஒரு புறம்
நவீன இலக்க யக் கல்வ ஒருபுறம். நவீன இலக்க ய
கல்வ ையேய மாணவர் வ ரும்ப னர்.
பைடப்பாளிகளும்,

ெசவ்வ யல்

பக்கம் ெசல்லவ ல்ைல.
இப்படி இ.

தமிழ்ப்

இலக்க யத்த ன்

தமிழ்ச் சூழல் பற்ற

அண்ணாமைல அவர்கள் வ ரிவாக

வ வாத க்க றார்.
5. ெபாருளுக்கு, பணத்த ற்கு, அத காரத்த ற்கு,
நுகர்வதற்கு,
வகுக்கும்

ஆத க்கத்த ற்கு

ெதாழிற்

கல்வ

இன்ைறய

சூழலில்

முடியாது.

இந்தச்

ெசவ்வ யல்

முதலியவற்ைற
புறக்கணிக்க

சூழலில்

இலக்க யம்

ேபசுக ேறாம்.

வழி

பற்ற

நமக்குள்ளும்

ைவத்து
நாம்
ந ைறய

ேகள்வ கள் எழுக ன்றன. உலக அளவ லான
பன்னாட்டு

ந றுவனங்கள்

முதலியவற்ற ன்

ஆத க்கத்ேதாடு அரசுகள் ஒத்துைழக்க ன்றன.
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முதலாளிகள்
பல்கைலக்

ஒத்துைழக்க றார்கள்.

கழகங்கள்

அரச யல்வாத கள்
இத்தைகய

ஒத்துைழக்க ன்றன.
ஒத்துைழக்க ன்றனர்.

கடுைமயான

சூழலில்தான்

ெநடுங்காலமாக நாம் ேபாற்ற வந்த வாழ்வ ன்
ெசம்ைமகள் தகர்க ன்றன.

இலக்க யங்கள்,

மனிதவ யல் கல்வ முதலியைவ ஓரத்த ற்கு
ஒதுக்கப்படுக ன்றன.
ெபாறுத்தவைர
தமிழ்த்

ேதச ய

வந்த ருக்க றது.

தமிழைனப்

இன்ைறய
உணர்வு

சூழலில்
முதன்ைமக்கு

இந்த யச் சூழலில் தமிழன்

தன்ைனத் தக்கைவத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்.
தமிழுக்குக்
தகுத

க ைடத்துள்ள

ெசம்ெமாழித்

இதற்கான ஒரு நல்வாய்ப்பு.

இலக்க யத்ைத,
இலக்க யத்ைத

தமிழின்
நாம்

ைகவ ட

சங்க

ெசவ்வ யல்
முடியாது.

தமிழன் தன் வரலாற்ைற அழித்துக்ெகாள்ள
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முடியாது.

உலகச்

சூழைல

ேவண்டும்

என்பத ல்

நம்ைம

ெநருக்கடிக்குள்

தள்ளியுள்ள

ஆத க்கத்ைத

ெபாருளியல்

அரச யல்

நமக்கும்

மாற்ற

பங்குண்டு.

ஆத க்கத்ைத, ஆங்க ல ஆத க்கத்ைத நம்மால்
ஒப்புக்ெகாள்ள

முடியாது.

எத ரான

ேபாராட்டத்த ன்

தமிழன்

தன்ைன,

வரலாற்ைற,
முடியும்.

இவற்ற ற்கு
மூலம்

தன்

ேதசத்ைத

வாழ்ைவ

மீட்டுக்

ெசவ்வ யல்

தான்
,

ெகாள்ள

இலக்க ய

கல்வ

இத்தைகய ேபாராட்டத்த ற்குத் ேதைவயான
வ ழுமியங்கைளத்

தர

முடியும்.

ஒரு

வைகய ல் தமிைழக் காப்பது ஓர் அரச யல்
ெசயல்பாடு.
காப்பதும்

ஓர்

ெசவ்வ யல் இலக்க யத்ைதக்
அரச யல்

என்பத ல் ஐயமில்ைல .
இலக்க யத்ேதாடு,
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அரச யைலயும்

கற்ப த்தாக

வள்ளுவருக்குள்

ேவண்டும்.

இளங்ேகாவுக்குள்,

சாத்தனாருக்குள்,

கப லருக்குள்,

அவ்ைவயாருக்குள் இயங்க யது இத்தைகய
அரச யல்.

கம்பருக்குள்

இல்ைலயா?
அரச யல்

இந்த

அரச யல்

வள்ளலாருக்குள்
இல்ைலயா?

இந்த

இத்தைகய

அரச யேலாடுதான் தமிழ்க் கல்வ ைய நாம்
ெசயல்படுத்த ேவண்டும்.
முதலியவர்கள்
கல்வ ைய

ெசவ்வ யல்
ேமம்படுத்த

கருத்துைரகைள
சங்க

முன்னிறுத்த யுள்ளனர்.
ெசம்பத ப்புகள்

இலக்க யத்ைத
சல

ைவக்க றார்.
தலித்த யம்
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இலக்க ய
எத்தைனேயா

இலக்க யத்த ற்கு

ேதைவ.
ேபாலக்

அண்ணாமைல

புத ய

பார்ைவகைள

மார்க்ச யம்,
முதலிய
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மூலம்

ெசவ்வ யல்

ெபாருள்படுத்த
பகுத ப்

இலக்க யத்ைதப்

ேவண்டும்.

பார்ைவயாக

இைவ
சுருங்க வ டக்

கூடாது என்று எச்சரிக்க றார்.

இலக்க யம்

பற்ற ய முழுப் பார்ைவ ேதைவ என்க றார்.
வரலாறு,

ெபாருளியல்

முதலியவற்ற ன்

ஊடாட்டத்ேதாடு இலக்க யம் கற்க ேவண்டும்
என்க றார்.

தமிைழத் தவ ர இன்ெனாரு

ெசம்ெமாழிையக் கற்க ேவண்டும் என்க றார்.
ஆங்க லம் இல்லாமல் முடியாது என்க றார்.
ஆங்க லம்
அற ந்து
ெசம்ெமாழி

மூலேம
ெகாள்ள

பற

ெசம்ெமாழிகைள

முடியும்

என்க றார்.

இலக்க யத்த ற்கும்

நவீன

இலக்க யத்த ற்கும் இைடய ல் உறவு ேதைவ
என்க றார்.

பைடப்பாளிகள்

இலக்க யத்த ன்பால்

தம்

ெசம்ெமாழி
கவனத்ைத

ெசலுத்த ேவண்டும் என்க றார். சமஸ்க ருதம்
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கற்க ேவண்டும் என்க றார்.
தமிழுக்குத்

தந்த

சமஸ்க ருதம்

நன்ெகாைடகைளப்

ேபால

சமஸ்க ருதத்த ற்கும்

தமிழ்

வழங்க ய

நன்ெகாைடகைளத்

ெதரிந்து

ெகாள்வதற்காகவும்

சமஸ்க ருதம்

படிக்க

ேவண்டும் என்க றார்.
என்

கட்டுைர

ெகாண்டது

பல
என்பைத

மணற்ேகணிய ல்
கட்டுைரகைளப்

படிக்கும்
மிகுந்த

நாம்

ஆகேவண்டும்.

தந்துள்ள

நண்பர்கள்

ரவ க்குமார்

கட்டுைரகைள
இப்ெபாழுது

ரவ க்குமார்

ெதாகுத்துத்

ெகாள்வார்கள்.

உைரயாடல்

வைரயைறகைளக்

படித்து

அற ந்து

அவர்களின்

அக்கைறேயாடு
நமக்குள்

ேபச

ெசவ்வ யல் இலக்க யம் பற்ற ய

நமக்குள்

வலுப்ெபற

ேவண்டும்.

சரியான உண்ைமகைளத் ேதடி நாம் ெசல்வதற்கு
என்

குற ப்புைரகளும்
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தூண்டுதலாக அைமய முடியும்.
6. ேபாலக்

முதலிய

மூவரின்

கட்டுைரகளிலிருந்து ேமலும் ச ல வ வரங்கள்
நம்

கவனத்த ற்குரியைவ.

பல்கைலக்கழகங்களில்

ேமற்குலக ல்
இந்த யவ யல்

ஆய்வுகள் முன்ப ருந்த அளவ ற்கு தற்ேபாது
இல்ைல.

இந்த யவ யல் ஆய்வ ல் ஈடுபடும்

மாணவர்களின்

எண்ணிக்ைக

ெகாண்ேட வருக றது.
வட

இந்த ய

குைறந்து

இந்த யாவ னுள்ளும்

பல்கைலக்

கழகங்களில்

தமிழியல் ஆய்வுக்கான இருக்ைககளுக்குத்
தற்ெபாழுது

ெசல்வாக்கு

தமிழகத்த னுள்ளும்
ந றுவனம்,
கழகம்,

உலகத்

தஞ்ைசத்

இல்ைல.
தமிழாராய்ச்ச

தமிழ்ப்

புதுைவய ல்

பல்கைலக்
ெமாழிய யல்

பண்பாட்டு ந றுவனம் ஆக யவற்ற லிருந்தும்
நாம்

எத ர்பார்த்த

www.Kaniyam.com

119

அளவ ற்கு

தமிழியல்

FreeTamilEbooks.com

ஆய்வுகள்

ெவளிவரவ ல்ைல.

ெவளிவந்த

ஆய்வ தழ்கள்

முன்பு
தற்ெபாழுது

ெவளிவருவதாகவுமில்ைல.

ெசம்ெமாழி

ந றுவனத்த லிருந்தும் இதுவைர ஆய்வ யல்
எதுவும்

வரவ ல்ைல.

ெசவ்வ யல்

இலக்க யங்கள் பற்ற ய தரமான பத ப்புகளும்
நமக்க ல்ைல. ெதாகுத்துப் பார்க்கும் ெபாழுது
உலகளவ ல் ெதான்ைம இலக்க யம் குற த்த
ஆய்வுகள்
குற த்த

/

ெதான்ைமக்

ஆய்வுகள்

கலாச்சாரம்

தற்ேபாைதய

ெசய்யப்படுவதாகத்

சூழலில்

ெதரியவ ல்ைல.

தமிழுக்கும் தான் இக்கத ேநர்ந்துள்ளது.
ேபாலக் அவர்கைளப் ெபாறுத்தவைர ேமலும்
தன் அனுபவங்களிலிருந்து ச ல வ வரங்கைளத்
தருக றார்.

டி.டி.

கருத்தரங்க ற்கு

ேகாசாம்ப பற்ற ய ஓர் ஆய்வுக்
அவரளவ ற்குத்

தரமான

இந்த யவ யல் அற ஞர்கைளத் ேதடிய ேபாது ஒரு
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ச லேர க ைடத்தனர் என்க றார். ெதன்க ழக்காச ய
பண்பாட்டியல்

பற்ற ய

அற ஞர்களின்
என்க றார்

ஆய்வ ல்

ஈடுபட்டுள்ள

ெதாைகயும்

இந்த யாவ ல்

குைறவுதான்
டி.டி.ேகாசாம்ப க்கு

ந கரான ேபரற ஞர்கள் பலர் குற த்த பட்டியைலத்
தருக றார்.
ப றகு

இவர்களின் தரத்த ல் எழுபதுக்குப்
குற ப்ப டத்தக்கவர்

என்க றார்.

தமிழகச்

எவருமில்ைல

சூழலிலும்

உ.

சாமிநாதய்யர், ைவயாபுரியார், ெத.
முதலிய

ேபரற ஞர்களின்

தரத்த ல்

ேவ.

ெபா.

மீ.

அடுத்து

வந்த தைலமுைறகளில் காண்பது அரிதாகேவ
இருக்க றது.

ேகாசாம்ப ையப் ேபான்றவர்கள்

ஒரு துைறய ல் மட்டுமல்ல வரலாறு, ெபாருளியல்,
கலாச்சாரம், ெமாழிய யல், மானுடவ யல் என்று
பல

துைறகளிலும்

வ ரிவான

ஒருங்க ைணந்த

பார்ைவையக் ெகாண்டவர்கள்.

இவர்கள்தான்

அற ஞர் என்ற ெபயருக்குத் தகுத யுைடயவர்கள்.
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தமிழகத்த லும்

இப்படிச்

முன்பு காண முடியும்.

சல

அற ஞர்கைள

தமிழிலக்க ய ஆய்வு

என்பதும் இப்படி பலதுைற சார்ந்த அற வுத்த றன்
மிக்கவர்க்ேக சாத்த யம். ேபாலக் குற ப்ப டுக றபடி
பலதுைற சார்ந்த அற ஞர்கள் ேதைவதான் என்ற
ேபாத லும்

குற ப்ப ட்ட

அற வுைடயவர்களும்
ஐயமில்ைல.
ெபாருந்தாது

ஒரு

துைறய ல்

ேதைவதான்

ஆழ்ந்த

என்பத ல்

ெபாதுப்பைடயாக இப்படி ேபசுவது
என்பைதயும்

நாம்

ந ைனவ ல்

ெகாள்ள ேவண்டும். நாேம கூட ேமலும் ந ைனத்துப்
பார்த்து உலகளவ லும் இந்த யாவ லும் இன்றும்
உள்ள ச ல ேபரற ஞர்கைளக் குற ப்ப ட முடியும்
என்றாலும்

ேபாலக்

வ வாத க்க றபடி
பன்னாட்டு

அவர்களும்

உலகளாவ லான

ந றுவனங்கள்

ப றரும்
இன்ைறய

முதலியவற்ேறாடு

கூடிய நவீன காலம் என்பது, எல்லாவற்ைறயும்
பல துண்டுகளாக உைடத்துத் தகர்த்து, இவற்ைறத்
www.Kaniyam.com

122

FreeTamilEbooks.com

தன் ஆத க்கத்த ற்குப் பயன்படுத்த க் ெகாள்ளும்
முயற்ச ய ல்தான்
சூழலில்

ஈடுபட்டுள்ளது.

பலதுைற

சார்ந்த

இன்று ேதைவய ல்ைல.

இந்தச்

ேபரற ஞர்களுக்கு

எல்லாவைக அற வுத்

துைறகைளயும் கைலத் துைறகைளயும் சரக்காக,
வணிகப்

ெபாருளாக,

மாற்றுவத ேலேய
நவீன

கால

மூலப்

முழு

நாகரிகம்

ஈடுபாடு

ெகாண்ட

குற ப்ப ட்ட

துைறய ல்

நுண்ணற வாளர்கைளத்தான்
வரலாற்றுச்

சூழலில்

எப்ெபாழுது

ெபாருளாக

வளர்க்க றது.

இப்ேபாக்கு

முன்னிைலக்கு

எப்படி,

வந்தது

என்பது

பற்ற நாம் எண்ணிப் பார்க்க ேவண்டும்.
முன்னர்

இருந்த

உலகம்

இன்று

80க்குப்

ப றகு

ேசாவ யத்

80க்கு

இல்ைல.

ஒன்ற யத்த ல்

ேசாசலிசத் தகர்ைவ அடுத்து உலக அளவ லான
முதலாளியம் தன் ெநடுங்காலக் கனைவ இனி
முற்ற லும்

ந ைறேவற்ற க்
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என

நம்ப யது

தன்ைன

ஒழுங்குபடுத்த

ெகாண்டது.
எல்லா

முடியும்.

ஒன்ற ைணத்துக்
நுகர்வு

மக்கைளயும்
பண்பாடு,

இயற்ைக

ெவற க்குள்

த ணித்துவ ட

கைல,

வட

ந றுவனங்கைளத்
ேவண்டும்.

தனியார்

மயப்படுத்த யாக

ஆய்வுகள்

ேதைவய ல்ைல.

வணிகப்

ெபாதுத்துைற

இந்த

மாட்டிக் ெகாண்டன.

சூழல்,

முடியும்.

இப்படித்தான்

உருவாக யது.

முடியும்.

மருத்துவம்,

என்ெறல்லாவற்ைறயும்

ெபாருளாக்க

தமிழியல்

முதலாளியம்

இனி எல்லாவற்ைறயும் சரக்காக்க

ெகாண்டுவ ட
கல்வ ,

உலகளவ லான

நவீன

வரலாற்றுக்குள்
முதலிய

உலகம்
தான்

அைனத்துேம

பண்பாட்டு கல்வ இனித்

இலக்க ய கல்வ யும் வணிகப்

ெபாருள்தான்.
ேபாலக், இ.

அண்ணாமைல, ரவ க்குமார்

முதலிய அற ஞர்கள் ளுக்கு இவ்வைக ச ந்தைன
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இல்ைல

என்று

நாம்

ந றுவனங்களில்

கருதுவதற்க ல்ைல.

பணிபுரிபவர்களுக்கு

-

அத லும் குற ப்பாக பன்னாட்டு ந றுவனங்களின்
ஆதரவ ல்

உள்ள

ஆய்வ யல்

ந றுவனங்களில்

பணிபுரிபவர்கள் இத்தைகய ச ந்தைனகைள முன்
ைவப்பார்கள் என்று நாம் எத ர்பார்க்க முடியாது.
அன்ற யும்

ேபாலக்,

அண்ணாமைல

அரச யல் களத்த ற்குள் இல்ைல.

அவர்கள்
இத்தைகய

ச ந்தைன ரவ க்குமார் அவர்களுக்குச் சாத்த யம்
என்பத ல்

ஐயமில்ைல.

உலக

அளவ லான

இந்தப் ேபாக்ைக மாற்றுவதன் ஒரு பகுத யாகேவ
ெசவ்வ யல் இலக்க ய கல்வ ைய நாம் பய லவும்
பய ற்றவும் ேவண்டும்.
7. ெபாதுவாக தமிழியல் ஆய்வ ல், குற ப்பாக
ெசவ்வ யல்
சூழலில்
ஒரு

இலக்க ய
இன்று

ச க்கல்
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தமிழுக்குச்
ப றகு

ெசம்ெமாழித்

தமிழ்ப்

கல்லூரித்

தகுத

பல்கைலக்

தமிழ்த்

க ைடத்த

கழகங்களில்,

துைறகளில்

சங்க

இலக்க ய ஆய்வுகள் ஆய்வு மாணவர்கைளப்
ெபரிதும்

ஈர்த்து

வருவதாக

ரவ க்குமார்

குற ப்ப டுக றார். ெசம்ெமாழி ந றுவனத்த ன்
ஆதரவுடன் ெசவ்வ யல் இலக்க யம் குற த்த
ஆய்வுக் கருத்தரங்குகள் தமிழகம் முழுவதும்
பரவலாக

நைடெபறுக ன்றன

உண்ைமதான்.
காத்து
என்ற

ெசம்ெமாழித் தகுத ையக்

ந ைலந றுத்த யாக
ெபரு

ந றுவனம்

என்பதும்

ேவட்ைகேயாடு

இத்தைகய

ேவண்டும்
ெசம்ெமாழி

கருத்தரங்குகைள

ஊக்குவ க்க றது என்பதும் உண்ைமதான்.
தமிழ்த்துைறக்கு ெவளிய லும் கூட இத்தைகய
ஆர்வங்கள் ேமேலாங்க
ஐயமில்ைல.
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இந்தக்

கருத்தரங்குகளில்

பத ைனந்து

தரமான ேபராச ரியர்கள் மட்டுேம வலம் வந்து
ெகாண்டிருக்க ன்றனர்
உண்ைம.

என்பதும்

நாம்

அற ந்த

ெபரும்பாலான ேபராச ரியர்களுக்கு

இவ்வைக கருத்தரங்குகளில் ெபரும் ஈடுபாடில்ைல
என்பைதயும்

ரவ க்குமார்

சுட்டிக்

காட்டுக றார்.

முதுகைல தமிழிலக்க ய கல்வ பய ற்ச என்பது,
இளங்கைல

வகுப்புகளில்

மாணவர்களுக்குக்

தமிழ்க்கல்வ ைய

கற்ப க்கும்

நைடெபறுக றது.

ேநாக்குடன்தான்

அன்ற யும்

தமிழகம்

முழுவத லும் உள்ள பல ஆய ரம் உயர்ந ைல /
ேமல்ந ைலப்

பள்ளிகளில்

தமிழாச ரியர்கைள

உற்பத்த

ெசய்வதற்காகவும் இத்தைகய கல்வ ப்

பய ற்ச

நைடெபறுக றது.

ஆங்க லத்த ற்ேக

மரியாைத மிகுந்து வரும் சூழலில் தமிழ்க்கல்வ
ஏேனாதாேனா
கற்ப க்கப்படுக றது.
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குற ப்ப டுக றார்.
ேமைட

பட்டிமன்ற ேபச்சாளர்கைளயும்

ெசாற்ெபாழிவாளர்கைளயும்

கல்வ ப் பய ற்ச

உற்பத்த

பற்ற ெயல்லாம்

இங்கு

ேவண்டியத ல்ைல.
பதவ

முக்க யம்,

இவ்வைக

ெசய்க றது.

இைவ

வ ரிவாக

ேபச

ேபராச ரியர்

பலருக்கு

முக்க யம்,

அத காரம்

பணம்

முக்க யம், ஆய்வ ல் அக்கைறய ல்ைல.
படித்தப் படிப்ேப ேபாதும்.

என்ேறா

பட்டங்கள், ஆய்வுகள்

எல்லாேம பதவ க்காகவும் பணத்த ற்காகவும் தான்
நைடெபறுக ன்றன. ெபயரளவுக்கு ஏேதா ெசய்து
ஆய்வுப்

பட்டங்கைளயும்

ேதைவயானைதக்

ெபற்றுவ ட

ெகாடுத்து

அவரவர்க்குப் பதவ

முடியும்.

ேவைலவாய்ப்பு

உயர்வு முதலியவற்ைறயும்

ெபற்றுக்ெகாள்ள முடியும். தமிழ் எக்ேகடு ெகட்டால்
என்ன?

தமிழ்

கடைமய ல்ைல.
பய ற்ச ய ல்ைல.
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காப்பது

நமது

மாணவர்களுக்குக் கட்டுைரப்
எழுத்துப்
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எழுதுவார்கள். கண்டு ெகாள்ள ேவண்டியத ல்ைல.
தமிழ்க்

கல்வ ய ன்

இன்ைறய

ந ைல

என்பது

இதுதான். இதுதான் உண்ைம என்றால் தமிழியல்
ஆய்வு ந றுவனங்கள், தமிழ்த் துைறகள் ச றப்பாக
நைடெபறும் என்று நம் எத ர்பார்ப்பதற்க ல்ைல.
வாழ்வுக்குக்
பட்டம்

ெகாஞ்சம்

ெபற

படிக்க

ேவண்டும்.

பணம் க ைடக்க றது.
வழிய ருக்க றது.

ேவண்டும்,

பதவ யும்

ேதைவ.

பணத்ைதப் ெபருக்கவும்

யாைரயும் பைகத்துக் ெகாள்ள

ேவண்டாம்.

தைலவர்களுக்குத் துத பாடினால்

ேபாதும்.

அரசத காரத்ேதாடு

மிக முக்க யம்.
த ருக்குறள்
முழுவதும்
சங்க

ேமைடப் ேபச்சுக்கு ஒரு நூறு

ேபாதும்.
கற்றாக

ச லப்பத காரம்

ஒத்துைழப்பது

பற்ற ச்

கம்பர்
ேவண்டும்
ச றப்பாக

இலக்க யத்த லிருந்து

ஒரு

காவ யத்ைத
என்பத ல்ைல.
ேபச

முடியும்.

50

பாடல்

ேபாதும், நைகச்சுைவ கலந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
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வகுப்பைறய ல்

மட்டுமல்லாமல்

ெவளிய லும்

ெபரும் ெசாற்ெபாழிவாளராக பவனி வரமுடியும்.
இப்படித்தான்

வாழ்க்ைக

இவர்களுக்கு

நைடெபறுக றது.

வாழ்க்ைகயும்

வளமாகத்தான்

இருக்க றது.

ஊரும் உலகமும் ெகட்டு வருவைத

நாமும்தான்

பார்க்க ேறாம்.

ெசய்ய முடியும்?

நம்மால்

என்ன

ஈராக்க ல் என்னெவல்லாேமா

நைடெபற்றது. ஈழத்த லும் ஒரு லட்சம் தமிழர்கள்
ெசத்தனர்.

நமக்குள்ளும் ஈரமில்லாமல் இல்ைல.

அெமரிக்காைவ

எத ர்க்க

முடியாது.

இந்த ய

அரசுக்கு நாம் கட்டுபட்டுத்தான் தீர ேவண்டும்.
காவ ரிய ல் தண்ணீர் இல்ைல.
இருக்க றது.

ஊர்வலத்த ல்

ெகாள்ளலாம்.

ஊர்வலத்த ல்

பத வு ெசய்து ெகாள்ளலாம்.

காலியாகத்தான்
நாம்
நம்

ெபயைரப்

தமிழன் என்ற

ெபயரில் நாம் என்ன ெசய்ய முடியும்?
என்ன ெசய்ய முடியும்?
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ந லவரம் என்றால் - ெசவ்வ யல் ேநாக்க லான
சங்க இலக்க யத்த ற்குத்தான் .

என்ன வாய்ப்பு

இருக்க முடியும்?
இ. அண்ணாமைல தன் கட்டுைரய ல் ச றப்பாக
ஓர் உண்ைமையக் குற ப்ப டுக றார்.

வாழ்வுக்கு

அர்த்தம் தருக ற கல்வ

வாழ்வுக்கு

ேதைவ.

ெசற வான அர்த்தம் தருக ற தமிழ் இலக்க ய கல்வ
| தமிழ் ெசவ்வ யல் கல்வ ேதைவ.

ெசவ்வ யல்

இலக்க யம் மனித வாழ்வ ன் அர்த்தச் ெசற வு
பற்ற ப் ேபசுக றது.

சங்க இலக்க யம் மனித

வாழ்வ ன் ேமன்ைம பற்ற ச் ெசால்க றது. உலகம்
இரண்டு பட்டது பற்ற பக்குடுக்ைக நன்கணியார்
கவைலப்படுக றார்.

உண்பது நாழி; உடுப்பைவ

இரண்ேட என்று ெசால்லும் நக்கீரர் அரசனுக்கும்
ேவடனுக்கும் இவ்வ ரு ேதைவகைளத் தவ ர ப ற
ேதைவகளில்

ேவறுபாடு

இல்ைல

என்க றார்.

ெசல்வத்துப் பயன் ஈதல் என்க றார். ெசல்வத்ைதச்
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ேசர்த்து

ைவத்து

நாம்

மட்டுேம

துய்ப்ேபாம்

என்று கருத னால் வாழ்வ ல் பலவற்ைற இழந்து
வ டுேவாம் என்க றார்.
இப்படி

எத்தைன

ேமன்ைமகள்.

சங்க இலக்க யத்த ல்

வைகவைகயான

கணியன் பூங்குன்றைன நாம்

ஏன் ேபாற்றுக ேறாம்.
நாம்

வாழ்வ யல்

ேகாப்ெபருஞ்ேசாழைன

ெவறுத்ேதாமா?

பாராட்ட முடியுமா?

இளங்குமணைனப்

பாரிைய நாம் ந ைனக்காத

நாளுண்டா? சங்கத் தமிழ்ச் சான்ேறார் ெநற ய ல்
தாேன

வள்ளுவைரயும்

இளங்ேகாைவயும்

நாம் ைவத்துப் பார்க்க ேறாம்.

பல்யாகசாைல

முதுகுடுமி ெபருவழுத ைய நாம் மத க்க ேறாமா?
ேசரலாதனுக்கு

எத ராக

ெவண்ணிகுயத்த யார்
எப்படி மத த்தார்?
மூலம்தான்

சங்க

எங்ேக

ைவத்தார்?

இவ்வைக நூறு ேகள்வ கள்
இலக்க யத்ைத

பத த்துக் ெகாண்ேடாம்.
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அத்த ைச ேசாேற’ என்ற அவ்ைவயாைர நம்மால்
இகழ முடியுமா? ‘யான் வாழும் நாளும் பண்ணன்
வாழியர்’

என்று

பாண்டியன்

கூற யவன்

க ள்ளிவளவன்.

ெநடுஞ்ெசழியனுக்கு

வழக்குைரத்து

ெவன்ற

எத ராக

கண்ணக ய ன்

அற

உணர்ைவ நாம் ந ைனத்து எத்துைண ெபருமிதம்
ெகாள்க ேறாம்.

உதயகுமரன் சாவுக்கு நம்மால்

இறங்காமல் இருக்க முடியுமா?

மணிேமகைல

எத்துைண ெபரிய அறச்ெசல்வ .
இப்படித்தாேன

ெசவ்வ யல்

இலக்க யம்

நமக்குள் பத ய ேவண்டும். இவர்கள் அைனவரும்
நமக்குக் காட்ச ப் ெபாருளா? இவர்கள் தாேன நம்
தமிழ் வாழ்வுக்கு ஆதாரம்.

தமிழ் கற்பெதன்றால்

இவர்கள் ெநற ய ல் தாேன தமிழ்க் கற்க ேவண்டும்.
வள்ளுவர்

நமக்குள்

ச லப்பத காரத்ைத

என்னவாகப்

ைவத்து

பத க றார்.

வணிகம்

ெசய்ய

முடியுமா? மாதவ க்கு ேநர்ந்த ெகாடுைமைய நாம்
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மறக்க முடியுமா? குற்றவாளிகைள மணிேமகைல
எப்படித் த ருத்த னாள்? அரசத காரத்த ற்கு தமிழ்ச்
சான்ேறார் அடிபணிந்தனரா?
பதவ யா ெபரிது?
தமிழிலக்க யம்

சுருக்கமாகச் ெசான்னால்
கற்பெதன்பது

அர்த்தம் கற்பது.
ஆக்க க்

பணமா ெபரிது?
வாழ்வ ன்

வாழ்ைவச் ெசற வுள்ளதாக

ெகாள்வது.

வாழ்க்ைகய ல்ைல.

நமக்ெகன
ஊருக்காக

வாழ்வது

உலகுக்காக

வாழ்வத ல்தான் தமிழ் வாழ்வு ந ைறவு ெபறும்
ஆத க்கவாத களின்

ைகப்ெபாருளாக

இருக்க முடியாது.

கம்பர் எப்படி வாழ்ந்தார்?

வள்ளலாருக்கு

வாய்த்த

உலகம்

வாழ்க்ைக

என்ன?

த ருமூலரின் தவெநற ைய எப்படிக் கற்க ேறாம்?
தமிழ் கற்பெதன்றால் தமிழகம் கற்பது - என்று
ெபாருள். ஒரு சாத க்குத் தமிழன் தன்ைன வ ட்டுக்
ெகாடுக்க முடியாது.

ேமலுலகம் இல் எனினும்

ஈதேல நன்று என்றார் வள்ளுவர்.
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உப்பக்கம்

காணமுடியும்

என்றார்

வள்ளுவர்.

தமிழ் கற்று, தமிழ் வாழ்ைவ வ ட்ெடாழித்து தமிழ்
ெநற க்கு எத ராகச் ெசயல்படுபவைன நம்மால்
ேபாற்ற முடியாது.

நம் காலத்த ல் நம் தமிழ்ப்

ெபருமக்கள் என்ன ெசய்தார்கள். தமிைழ இவர்கள்
வாழ்வ த்தார்களா?

தமிழின் அழிவுக்குத் துைண

ேபானார்களா?
இப்படித்தான் நம் மாணவர்களுக்குத் தமிழ்
கற்றுத் தர ேவண்டும்.
ேவண்டும்.
ேவண்டும்.
ெவற்ற

வாழ்ைவக் கற்றுத்தர

இலக்க யத்ைதக்

தர

இந்த வாழ்வு இன்ைறய உலக ல்

ெபறுமா?

ெபறாதா?

நம் முன் ந ற்கத்தான் ெசய்க றது.
கூறப்

கற்றுத்

ேபாக ேறாம்.

ெகாள்ளட்டும்.

அவரவர்

என்ற ேகள்வ
என்ன பத ல்
தீர்மானித்துக்

தமிைழ இகழ்பவைனத் தாய்

தடுத்தாலும் வ ேடாம் என்றார் பாரத தாசன். இது
சரிதானா? உண்ைமதானா? உலகத்ேதாடு ஒத்து
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வாழ ேவண்டும் என்பதற்குப் ெபாருள், உலகளவ ல்
ெபருக வரும்

ஆத க்கத்த ற்கு

ேசைவ

ெசய்ய

ேவண்டும் என்றாக வ டுமா?
ெசம்ெமாழி

ந றுவனத்த ன்

ஆதரவ ல்

நைடெபறும் சங்க இலக்க யக் கருத்தரங்க ல் முன்
ைவக்கப்படும் கட்டுைரகளில் ெபரும்பாலானைவ
மரபு

முைறய ல்

இலக்க ய

ரசைன

இருக்க ன்றன.
முன்ைவத்த
ேமலும்

இலக்க ய

ெபருைம

சார்ந்த

ெதால்காப்ப யர்

த ைணத்துைறக்
உவைம

கூற்று

பற்ற

இருக்க ன்றன.
காலத்து

மற்றும்

கட்டுைரகளாகேவ

கூடுதலாக,

உள்ளுைற,

கட்டுைரகளாக
சங்க

தமிழ்ப்

ஆய்வுக்
கூடுதலாக

ெபண்

கவ ஞர்கள்

பற்ற ய கட்டுைரகளும் முன்ைவக்கப்படுக ன்றன.
தமிழ்த்

துைறகளில்

பட்டங்களுக்காக
இேத

முைனவர்

ெசய்யப்படும்

வைகப்பட்டைவயாகேவ

www.Kaniyam.com

136

முதலிய

ஆய்வுகளும்
இருக்க ன்றன.

FreeTamilEbooks.com

இைவ

அைனத்துேம

சார்ந்த,

ெவறும்

படிப்பற வு

தகவல் ெதாகுக்கும் கட்டுைரகளாகேவ

அைமக ன்றன.

தமிைழச்

அற வ க்கப்பட்டதன்

ெசம்ெமாழி

ப ன்னர்

சங்க

என

இலக்க யம்

குற த்த ஆய்வுகள் இன்னும் ஆழமாக அைமய
ேவண்டும் என்பது மட்டுமல்ல இதுவைரய லான
மரபுமுைற

ஆய்வ லிருந்து

ேநாக்க லான
என்பது

ஆய்வுகளாக

பற்ற

ஆந்த ர

அக்கைற

அகநானூறு

கதாசப்தத ய ல்
பார்ைவேயாடு

இடம்
சங்க

முற்ற லும்
அைமய

ேவறு

ேவண்டும்

ெவளிப்படவ ல்ைல.

என
ெபற்ற

ெசால்லப்படும்
சற்று

இலக்க யத்ைத

வ ரிந்த
ஒப்ப டும்

முைறய ல் ஆய்வுகள் அைமந்த ருக்க ேவண்டும்.
சான்ேறார்
சங்க

இலக்க யெமனச்

இலக்க யத்த ல்

வைரயைறகளுக்கு
கண்ேணாட்டம்
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ெதால்காப்ப யர்
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இல்ைல, கதாசப்தகத ய ல் இருக்க ன்றன.
ெதால்காப்ப யர்தந்த
கடந்து

இலக்க யம்

வைரயைறையக்

என்ற

முைறய ல்

சங்க

இலக்க யத்ைதக் காண ேவண்டும். அண்ைமய ல்
சீன ெமாழிய ேல 2500 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட
,

கூடியவைர நம் சங்க இலக்க யக் கவ ைதப்

ேபாக்ைக உள்ளடக்க ய கலித்ெதாைக என்னும்
கவ ைத ெமாழிெபயர்ப்பு நூல் ெவளிவந்துள்ளது.
கலித்ெதாைகையச்

சங்க

இலக்க யத்ேதாடு

ஒப்ப ட்டு பார்க்கும் ேபாது சங்க கால வாழ்வ யலின்
உள்ளும்

எைவெயல்லாம்

வ டுபட்டு

உள்ளன

என்பது பற்ற ய நம் ச ந்தைனையத் தூண்டுவதாக
அைமக றது.
அண்ணாமைல அவர்கள் குற ப்ப ட்டபடி சங்க
இலக்க ய
,

ஆய்வ ல்

ெபண்ணியம்
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ேமற்ெகாள்வதன்

மூலம்

இலக்க யம்

குற த்த

பகுத ப் பார்ைவேய நமக்குக் க ைடக்க றது. பகுத ப்
பார்ைவகைள

உள்ளடக்க யும்

கடந்தும்

சங்க

இலக்க யம் குற த்த முழுைமப் பார்ைவ நமக்குத்
ேதைவ என்க றார்.
என்பைதப் பற்ற
எனினும்
ேதைவ.
34

முழுைமப் பார்ைவ என்ன
அவர் வ ளக்கம் தரவ ல்ைல.

நமக்கு

இதுபற்ற

ஒரு

முயற்ச

ெதால்காப்ப யர் ெசய்யுள் என்பதற்கு

இலக்கணம்

கூறுகைளத்

ெதாகுத்துத்

தந்த ருக்க றார். இவற்ற ன் வழிேய சங்க இலக்க ய
கவ ைத

பற்ற ய

ஆய்ைவ

முடித்து

ெகாள்ள

முடியாது என்ேற நான் கருதுக ேறன்.
கவ ைத
ச லேவா

என்பதற்கு

பலேவா

ெகாண்டாலும்
வகுத்த

வைரயைறகள்

ேதைவ

கவ ைத

என்ேற

ைவத்துக்

ெபரும்பாலும்

முன்பு

வைரயைறகைளக்

கடந்ததாகேவ

இயங்கும் ஆற்றல் உைடயது.

நாம் வகுக்கும்
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வைரயைறகூட

கவ ைதக்கான

உள்ளியக்கத்

ைதக் கட்டுப்படுத்தவும் முடியாது.
குற ப்ப ட்டபடி
சூழலில்

கவ ைத

வரலாறு,

முதலியவற்ற ன்

அவர்கேள

ேதான்ற ய

காலச்

அரச யல்,

ெபாருளியல்

ஊடாட்டேதாடு

கவ ைதையப்

ெபாருள்படுத்த ேவண்டும் என்க றார்.

இவ்வைக

ஆய்வு ேதைவதான் என்ற ேபாத லும் கவ ைத
ேதான்ற ய

குற ப்ப ட்ட

காலத்து

அரச யல்

ெபாருளியல் முதலியவற்றுக்குக் கவ ஞர் தரும்
எத ர்வ ைனயாகவும் கவ ைத அைமய முடியும்.
கவ த்துவம் என்பது ஆழ்ந்த ெபாருளுைடயது.
இது

பற்ற

மிகச்

குற ப்ப டலாம்.

சுருக்கமாக

ச றந்த

கவ ஞர்

ஒன்ைறக்
என்ற

எவர்

ஒருவரும் மனித வாழ்ைவ மிக வ ரிந்த ேநாக்க ல்
உள்வாங்க

ெகாண்டவராகேவ இருக்க முடியும்.

சமூகம் வகுத்துள்ள உைடைம, அத காரம், சாத
முதலிய

அைனத்துக்
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கடந்ததாகேவ
ெசல்லும்.

கவ ஞனின்
அைனத்து

உணர்வுைடயவர்
அத காரம்

பார்ைவ

வ ரிந்து

உய ர்கேளாடும்

கவ ஞர்.

முதலியவற்ைறத்

ஒத்த

ஏற்றத்தாழ்வு,
தனக்குள்

எந்த

வைகய லும் அனுமத க்காதவர் கவ ஞர். ஒன்றாக
காண்பேத காட்ச என்று கூற ய அவ்ைவயார் ஒரு
கவ ஞரின் அல்லது ெமய்ய யலாளனின் பார்ைவ
எத்தைகயதாக இருக்க முடியும் எனச் சுருக்கமாகத்
தந்த ருக்க றார்.
பயணம்

ெசய்யும்

வள்ளுவர்
ேபாது

ஒரு

கவ ைதக்குள்
சான்ேறாரின்

பண்புகள் எைவெயன்பைதத் த ரட்டிக் ெகாள்ள
முடியும். இந்தச் சான்ேறார்தான் வள்ளுவர் என்ற
மாெபரும் கவ ஞனின் உள் இயக்கம் - எனக்
கூறலாம். கணியன் பூங்குன்றன் என்று இன்னும்
பலைரயும்

இவ்வைக

பார்ைவையத்

ெகாண்டவெரன்று நாம் காண முடியும்.

தமக்குள்
மனித

வாழ்க்ைக என்பது இத்தைகய வ ரிவுைடயதாக
www.Kaniyam.com
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இருந்தாக

ேவண்டும்

என்பது,

நமது

இலக்கு

என்ற ேபாத லும் வரலாறு மற்றும் ெபாருளியல்
சூழல் ஒரு கவ ஞைனத் தனக்குள் கட்டுப்படுத்தும்
ெபாழுது அக்கட்டுப்பாடுகளுக்குள் ச க்க த ணற
ெவளிேயற

துடிக்கும்

கவ ஞைன

அவனது

கவ ைதக்குள்ளிருந்து கண்டற ய முடியும். எத்த ைச
ெசல்லினும் அத்த ைச ேசாேற என்று அவ்ைவக்குள்
ஏற்படும் ெகாத ப்பு ஒரு கவ ஞனின் ெகாத ப்பு.
சங்க இலக்க யத்ைத மட்டுமல்லாமல் எவ்வைக
இலக்க யத்ைதயும் இத்தைகய பார்ைவேயாடுதான்
ஆய்வுக்கு எடுத்துக்ெகாள்ள முடியும்.
மனித வாழ்வ ன் அர்த்தம் ேதடி காலம்ேதாறும்
அைலயும்

மனிதனுக்குள்தான்

கவ ஞைர,

ெமய்ய யலாளைர

முடியும்.

இத்தைகய
நாம்

காண

கம்பர், இளங்ேகா , ேசக்க ழார் என்று

எல்ேலாருக்குள்ளும்
காண்பதுதான்
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கவ ைத
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பற்ற ய ஆய்வாக இருக்க முடியும்.

ெசவ்வ யல்

ேநாக்க ல் மனித வாழ்ைவ மத ப்பீடு ெசய்வது
இத்தைகய பார்ைவயாக தான் இருக்க முடியும்.
ெசவ்வ யல்

இலக்க யம்

இலக்க யத்ைத

கற்பதும்,

இன்று,

ேபாற்றுவதற்கும்,

நம்

ெசவ்வ யல்

காலச்

இதுதான்

சூழலில்

காரணமாகவும்

இருக்க முடியும். தமிழ் நாகரிகம் அதன் ெதான்ைம,
ேமன்ைம

என்ெறல்லாம்

ேபசுக ேறாம்.

இது

நாம்

ெவற்றுப்

ெதாடர்ந்து
ெபருமிதமாக

ேபாய்வ டக் கூடாது, என்பத ல் நமக்கு அக்கைற
இருக்க றது.

இன்ைறக்கும்

தமிழ்

நாகரீகம்

என்பைதத் தக்க ைவப்பதற்கான ஒரு முயற்ச
என்ற முைறய ல் ெசவ்வ யல் இலக்க யம் குற த்த
பார்ைவ
இயங்க

நமக்குள்ளும்
ேவண்டும்.

இருக்க
சங்க

ேவண்டும்

/

இலக்க யத்ைத

முன்ைவத்து இந்த யாவ லும் இன்ைறய உலக லும்
நம்ைமத் தக்க ைவத்துக் ெகாள்வதற்கான ஒரு
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முயற்ச என்ற முைறய ல் இத்தைகய ெசவ்வ யல்
பார்ைவைய நம் மாணவர்க்குள்ளும் வ ைதக்க
ேவண்டும்,

வ ைளக்க

ேவண்டும்.

இதுேவ

ேபராச ரியர்களுக்குரிய / ஆய்வாளர்களுக்குரிய
கடைமயாகவும்
ெசவ்வ யல்

இருக்க

இலக்க யம்

ேவண்டும்.

என்ற

தகுத க்கு

ெபாருத்தமானவர்கள்தான்

நாம்

என்பதற்கான

ந ருபணமாகவும் இதுதான் இருக்க முடியும்.
இங்கு
ேவண்டும்.

இன்ெனான்ைறயும்

ெசால்லியாக

ெசவ்வ யல் என்பதற்கும் ெசவ்வ யல்

இலக்க யம் என்பதற்கும் க ேரக்கம் முதலிய ெமாழி
இலக்க யங்கைள

முன்ைவத்து

வைரயைறைய

நாமும்

இருக்க ேறாம்.

தமிழுக்கும்

ஒருவைகயான
ஏற்றுக்ெகாண்டு
2000

ஆண்டுக்கு

ேமலான ெதான்ைம உண்டு எனினும் அரச யல்
ந ர்பந்தம் காரணமாக 1500 ஆண்டுகள் என்றும்
ஏற்றுக் ெகாண்ேடாம்.
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என்பதற்கு

ெதான்ைம

ஓர்

இன்ற யைமயாத

வைரயைற என்பதும் நம் எண்ணமாக இருக்க றது.
ெதான்ைம சார்ந்த இந்த இறுக்கமான வைரயைற
ெஷல்டன் ேபாலாக் ஏற்கவ ல்ைல என்பது கூட
நமக்கு

ஒரு

சங்கடமாகத்தான்

இருக்க றது.

ஆனால் பண்பாட்டு வைகய ல் ெசவ்வ யல் என்பது
பற்ற ச்

ச ந்த க்கும்

ெபாழுது

மனித

வாழ்வ ன்

ேமன்ைம மனித வாழ்வு குற த்து ஒருங்க ைணந்த
பார்ைவ

இவற்ைற

ேமன்ைமயான

உள்ளடக்க

வாழ்வு

என்று

ெசம்ைமயான,
ெசவ்வ யல்

என்பதற்கு அர்த்தம் காண முடியும்.
மனிதர்

அைனவரும்

மனிதருக்கு

சமத்துவமானவர்

இைடய ல்

ேதைவய ல்ைல.

ஏற்றத்தாழ்வு

தனியுைடைம ெகாடுைமகள்

இனியும் நமக்கு ேவண்டாம்.
ஆத க்கமும்

மனித

ச ைதக்கும்.
www.Kaniyam.com

எவ்வைகய லான

வாழ்வ ன்
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கூடி

உைழப்ேபாம்.

பக ர்ந்து

ெகாள்ேவாம்.

சமத்துவமான வாழ்வ ல் தான் தனி மனிதரும்,
தனித்த றேனாடு வாழ முடியும். இன்றுள்ள மனித
ஆற்றலும் அற வுத்த றனும், கைலநுட்பமும், காலம்
காலமாக

ேகாடிக்கணக்கான

கூட்டுைழப்ப ன்

மனிதர்களின்

வ ைளச்சல்.

வரலாற்ற ன்

வழிேய வளர்ந்த இந்த ஆற்றல்தான் நமக்குள்ளும்
இருக்க றது / இயங்குக றது. என் அற வுத்த றைன
நாேன

ேதாற்றுவ த்துக்

ெபருக ச்

ெசல்லும்

ைகயளவு

நீைர

ெகாள்ளவ ல்ைல.

ஆற்று

எடுத்து

ெவள்ளத்த ல்

நான்

ஒரு

அருந்துவைதப்

ேபாலத்தான் வரலாற்றுக்குள்ளிருந்து எனக்கான
வாழ்ைவ ேசகரித்து ெகாள்க ேறன். மனித வாழ்வு
என்பது இயற்ைகேயாடு முற்றாக இைணந்தது.
இயற்ைக அழித்துவ ட்டு மனித சமூகம் நலமாக
இருக்க

முடியாது.

இத்தைகய

உணர்வு

/

பண்பாடுதான் ெசவ்வ யல் ேநாக்கும். இத்தைகய
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பார்ைவயும் சமதர்மம் குற த்த பார்ைவயும் ேவறு
ேவறு அல்ல.
கவ ஞனும்

எந்த ஒரு ச றந்த கைலஞனும்
ெமய்ய யலாளனும்

இத்தைகய

பார்ைவேயாடு தான் இயங்க முடியும்.
ேபாலாக்

ெசவ்வ யல்

என்பைத

ெபாருள்படுத்துக றார்.
தான்

ெசவ்வ யல்

ெசால்வதற்க ல்ைல.
இருப்பது

ெசல்டன்

இப்படிதான்

வள்ளுவருக்குள்
பார்ைவ

உண்டு

என்று

புதுைமப்ப த்தனுக்குள்ளும்

இப்பார்ைவதான்.

ெசவ்வ யல்

இலக்க யம்

என்பதற்கும்

வைரயைறைய

வ ரிவுபடுத்த க்

இத்தைகய
ெகாள்வத ல்

தவறு இருக்க முடியாது. இத்தைகய பார்ைவக்குள்
ெநடுங்காலத்

தமிழிலக்க யத்ைத

முன்ைவத்து

எவெரவைர இனம் காண முடியும் என்பது பற்ற
நாம் ச ந்த க்க ேவண்டும்.
9. இ. அண்ணாமைல அவர்கள் ெதான்ைமயான
ெசவ்வ யல் இலக்க யத்த ற்கும் நவீன கைல
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இலக்க யத்த ற்கும் இைடய லான உறைவக்
கண்டற ய ேவண்டும் என்க றார்.

நவீன

இலக்க யத்ைதச் ெசவ்வ யல் இலக்க யத்த ன்
ெதாடர்ச்ச யாக

நவீன

இலக்க யத்த ற்கு

ெசவ்வ யல் இலக்க யம் ஊற்றம் தருவதாக
இருக்க ேவண்டும் .
ேபசுக றார்.
ஈடுபாடு

என்னும் கருத்த ல்

ெசவ்வ யல்
உைடய

நவீன

இலக்க யத்த ல்

தைலமுைறய னரும்

இலக்க யத்த ற்குள்

இயல்பாகேவ

ெசல்பவராக இருப்பதற்கு என்ன வழி என்றும்
அவர்

நம்ைமச்

இதற்கான

ச ந்த க்க

வ ைடைய

தூண்டுக றார்.
நாம்

கண்டாக

ேவண்டும்.
ெசவ்வ யல் இலக்க யத்த னுள் தான் மனித
வாழ்வ ன்

ேமன்ைம,

இயங்குக றது
ெசவ்வ யல்

ஒருங்க ைணந்த

என்பது

கூட

இலக்க ய
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முரண்பாடுகள்

இன்ற ருப்பைதப்

ேபால

கடுைமயானதாக இருந்த ருக்க முடியாது.
சமூகத்த னுள்

ப ளவு

இல்லாத

சமூகத்த லிருந்து

மனித

இனக்குழுச்

தனியுைடைமேயாடும்,

அரசத காரத்ேதாடும்

கூடிய

ஏற்றத்தாழ்வான

வர்க்க சமூகம் ேதான்ற ய காலத்த ல் எழுந்த சமூக
முரண்பாடுகளுக்கு எத ர்ந ைல எனத் ேதான்ற ய
இலக்க யம் சங்க இலக்க யம் என்று கூறலாம்.
அதாவது

வர்க்க

சமூகம்

வளர

ெதாடங்க ய

அேத காலத்த ல் இனச் சமூகத்த ன் ெபாதுைம
கூறுகள் தன்ைன வ ட்டுக் ெகாடுக்காத காலத்ைதச்
சார்ந்தது சங்க இலக்க யம்.

மனித வாழ்வ ன்

ஒருைம தகர்வைத ஏற்க முடியாது என்ற உணர்ைவ
ெகாண்டவர்கள்

சங்கத்

தமிழ்ச்

சான்ேறார்.

ஏற்றத்தாழ்வான புத ய சமூகத்ைத ஏற்க இயலாத
ந ைலய ல்

சமூகத்த ன்

ெபாதுைம

அறத்ைதத்

தாங்க இருந்தவர்கள் அவர்கள். இக்கட்டுைரய ல்
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149

FreeTamilEbooks.com

முன்ேப

வ வரித்தபடி

முதலியவர்கள்

கணியன்

இத்தைகய

ெவளிப்படுத்த யவர்கள்.
ேமன்ைமக்கு

பூங்குன்றனார்

ெபரும்

குணத்ைத

சங்க இலக்க யத்த ன்

இத்தைகயவர்களின்

குணம்தான் காரணம்.

ெபரும்

வடக்கு இருந்து உய ர்

நீத்த ேகாப்ெபருஞ்ேசாழேனாடு எத்தைன ெபரும்
புலவர்கள் உய ர் துறந்தனர் என்பைத ைவத்து
இக்கூற்ைற ெமய்ப்ப க்கலாம்.
சங்க

காலத்து

இத்தைகய

மனித

ஒருைமப்பாடு
தமிழ்
என்றும்

இலக்க யத்த ல்
வாழ்வ ன்

ேமன்ைம,

ஆக யைவதான்

ப ற்கால

இலக்க யத்த னுள்ளும்
நாம்

இடம்ெபற்ற

பார்க்க ேறாம்.

இலக்க யத்த னுள்ளும்

இது

ெதாடர்க ன்றது
நம்

கால

ெதாடர்வதாகவும்

பார்க்க முடியும். அன்ற யும் இலக்க யப் பைடப்ப ன்
உள்ளியக்கம் பற்ற முன்ேப பார்த்ேதாம்.
முரண்பாடுகள்,
www.Kaniyam.com

முற்ற வரும்
150

சமூக

காலத்த னுள்ளும்
FreeTamilEbooks.com

மனிதன்

தனக்குள்

ப ளவுபட்டுவ டக்

கூடாது.

இயற்ைகேயாடும், சமூகத்ேதாடும் ஒன்ற ய ருக்க ற
மனித

ெபாதுைமைய

கூடாது

என்ற

வாழ்வ ன்

தாங்க யவராக

காலத்த ல்

முதலியவற்ற ன்
முற்றாக

என்றும்

,

முன்பு

தாக்கத்ேதாடு

இயல்ைபத்

எக்காலத்த லும்

பன்னாட்டு

ச ைதந்து

இத்தைகய

இழந்துவ டக்

ஆதார

கவ ஞர்கள்

இயங்குக றார்கள்
நம்

மனிதன்

பார்த்ேதாம்.

ந றுவனங்கள்
மனித

வருக ன்ற

ச ைதைவ

வாழ்வு

சூழலிலும்,

முற்றானது

என்றும்

மாற்ற இயலாதது என்றும் ச ல ச ந்ைதயாளர்கள்
உரத்துப்

ேபசுக ன்ற

இன்ைறய

சூழலிலும்

மனித ஒருைமைய சமூக ஒருைமைய வாழ்வ ன்
ஒருைமைய
தர

நாட்டின்

முடியாது

பைடப்பாளிகள்
முதலாளியம்
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ஒருைமைய
முைறய ல்

இயங்க த்

வ ட்டு
அசலான

தீர

ேவண்டும்.

முதலியவற்றுக்கு

வசப்பட்டு
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பைடப்பாளிகள் தம் கவ த்துவத்ைத அவர்களுக்கு
அடகு ைவத்துவ ட முடியாது.

இம்முைறய ல்தான்

பைடப்ப லக்க யவாத கள்

ெமய்ய யலாளர்கள்

இன்ைறய சூழலில் ெசயல்பட்டாக ேவண்டும். சங்க
இலக்க யத்ைத ெநடுங்காலத் தமிழ் இலக்க யத்ைத
நம்

காலத்து

நவீன

பைடப்பாளிகள்

கற்பதன்

மூலமும், நம் காலத்த லும் வாழ்வ ன் ேமன்ைமைய
/ ஒருைமைய வலுப்படுத்த க் ெகாள்ள முடியும்.
நம் காலத்துப் பைடப்பாளிகைள இம்முைறய ல்
வள்ளுவர், இளங்ேகா, கம்பர் முதலியவர்களின்
பாரத யார்,

பாரத தாசன்

முதலியவர்களின்

வாரிசுகள் என்றும் மத ப்ப ட முடியும். அேத ேபால
புதுைமப்ப த்தன் முதலிய நம் காலத்து ச றந்த
பைடப்பாளிகைள வள்ளுவர் முதலியவர்களுக்கும்
ந கரானவர் என்று தான் ந ைனக்க முடியும். மனிதச்
ச ைதைவ

முன்னிருத்தும்

பைடப்புகைளயும்

இந்ேநாக்க ல்தான் நாம் த றனாய்வு ெசய்யவும்
www.Kaniyam.com

152

FreeTamilEbooks.com

ேவண்டும்.
1980க்குப்

ப றகான

தாறுமாறான

உலகச்

முதலாளிய

சூழலின்

வளர்ச்ச ய ன்

ஒரு

ெபரும் வ ைளவாக உலகப் ெபாருளாதாரத்ைதப்
பன்னாட்டு ந றுவனங்கள் தம் ஆத க்கத்த ற்குள்
ெகாண்டு வந்த சூழலில்தான் மனித வாழ்வ ன்
ச ைதவு ெபருமளவ ல் ேநர்ந்துள்ளது. எண்பதுக்கு
முன்னர் உலகம் இந்த அளவ ற்கு துண்டுகளாகச்
ச ைதவுபடவ ல்ைல
டி.டி.ேகாசாம்ப
ேசர்ந்த
இேத

.

ேபாலக்

முதலியவர்கள்

ேபரற ஞர்
கால

பலைரக்

அளவ ல்

அவர்கள்,
காலத்ைதச்

குற ப்ப டுக றார்.

தமிழகத்த னுள்ளும்

ேபரற ஞர் வாழ்ந்தனர் என்பது நமக்குத் ெதரியும்.
இந்த யாவ ல்
இந்த ய

மக்கள்

மத்த ய ல்
அற ஞர்

எழுந்த

வ டுதைலப்

மத்த ய ல்

எழுப்ப ய
ெபருமக்கள்
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ேபாராட்டம்

குற ப்பாக

அற ஞர்

ேபருணர்வ ல்

இந்த

இைணந்த ருந்தார்கள்.
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ஆங்க ேலயருக்கு
இந்த யா

தன்ைனப்

புதுப்ப த்துக்
வரலாறு,
கைல

எத ரான

பழைமய லிருந்து

ெகாண்டது.
அரச யல்,

இலக்க யங்கள்

சமகால

ேநாக்க ல்

தமிழகத்த னுள்ளும்

ேபாராட்டத்த ல்
தன்

ெதான்ைம

தத்துவம்,

பண்பாடு,

முதலிய

பலவற்ைறச்

த ரட்டிக்

ெகாண்டது.

அற ஞர்கள்

தம்ைம

இவ்வைகய ல் த ரட்டிக் ெகாண்டனர்.

அதாவது,

ேதச ய
பன்முகப்

உணர்ெவழுச்ச

என்பது

பார்ைவகைள

இத்தைகய

ஒருங்க ைணத்தது.

ஒருங்க ைணந்த பார்ைவையக் ெகாண்ட அற ஞர்
பலர் இக்காலத்த ல் ேதான்ற னர்.

முதலாளியம்

இந்த யாைவப் ெபாறுத்தவைர தன் வளர்ச்ச ய ல்
ெதாடக்க

ந ைலய ல்தான்

இருந்தது.

இதன்

காரணமாகவும் மனித வாழ்க்ைகய ல் முன்ப ருந்த
ஒருங்க ைணப்பு ெதாடர்ந்தது.
வ டுதைல
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எழுந்த

ேபெரழுச்ச

50/60களிலும்

ெதாடர்ந்தது.

ெதான்ைம நாகரிகத்த ன் ேமன்ைமையத் தற்கால
ேநாக்க ல்

புதுப்ப த்து

ெதாடர

அற ஞர் ெபருமக்கள் நம்ப னர்.

முடியும்

என

70க்குப் ப ன்னர்

இந்த ய அரச யலில் ேநர்ந்த ப ன்னடைவ இங்கு
வ வரிக்க

ேவண்டியத ல்ைல.

மனித

வாழ்வு

ச ைதவுக்குள்ளாக யது. பணம், பதவ , சாத , மதம்
முதலியைவ
மனித வாழ்ைவச் சீரழித்தன.

தமிழிலக்க ய

சூழலினுள்ளும் இந்தப் ேபாக்க ன் வ ைளவுகைள
நாம்

பார்க்க ேறாம்.

இத்தைகய
ேபான்ற

ச ைதந்த

ேபாலக்

கூறுக றபடி

சூழலில்

ேகாசாம்ப

ேபரற ஞர்களுக்குத்

ேதைவய ல்ைல.

தமிழகத்த னுள் ேநர்ந்த இேத ப ன்னைடவுதான்
இந்த யாவ னுள்ளும்

காண்க ேறாம்.

உலகச்

சூழலினுள்ளும் இந்தப் ேபாக்ைகத்தான் ேபாலக்
ெதாகுத்துைரக்க றார். இந்த வரலாற்றுப் ேபாக்ைக
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மாற்றத்தான் முடியாது என்பது ேபால், ேபாலக்
ேபான்றவர்கள்

கருதுவதாகத்தான்

நம்மால்

புரிந்து ெகாள்ள முடியும். இத்தைகய வரலாற்றுப்
ேபாக்ைக
நாம்

மாற்ற

வரத்தான்

முடியாது

என்ற

ேவண்டுெமன்றால்

முடிவுக்கு
அதன்

ப ன்னர் மனித வாழ்ைவயும் இலக்க யத்ைதயும்
இனியும் காப்பாற்றுவது பற்ற ய கவைலைய நாம்
வ ட்டுவ டத்தான் ேவண்டும். அப்புறம் ெசவ்வ யல்
முதலிய ஆய்வு நமக்குத் ேதைவயுமில்ைல. இப்படி
இருந்து வ டலாமா?
தமிழின்

ெசவ்வ யல்

இலக்க யம்

ஆய்வு ெதாடர்பான ேபாலக், இ.
ரவ க்குமார்

ஆக வர்களின்

இதுவைர ஆய்வு ெசய்ேதாம்.

குற த்த

அண்ணாமைல,
கருத்துகைள

தமிழ் ெசவ்வ யல்

இலக்க யம் குற த்து மிகுந்த அக்கைறேயாடு 10
ஆண்டுகளுக்கு ேமலாக நானும் எழுத வருக ேறன்.
ெசவ்வ யல் இலக்க யம் குற த்து என் ஆய்வுக்
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கருத்துகள்

ச லவற்ைறயும்

இந்த

வ வாதத்த ல்

முன்ைவக்க வ ரும்புக ேறன்.
தமிழுக்கு ெசவ்வ யல் ெமாழிக்கானத் தகுத
க ைடத்த ருக்க றது என்பது இன்ைறய இந்த யச்
சூழலில் தமிழராக ய நமக்குக் க ைடத்த ருக்க ற
ஒரு

மாெபரும்

வாய்ப்பு

மட்டுமல்ல

இறுத

வாய்ப்பு எனவும் நான் கருதுக ேறன். ச ந்துெவளி
நாகரிகம்

முதலியவற்ைற

முன்ைவத்துப்

பார்க்க றேபாது இந்த ய நாகரிகம் என அற யப்பட்ட
ெபருந்ெதாகுப்ப னுள்

தமிழர்

நாகரிகம்தான்

ெதான்ைம நாகரிகம் என்பது மட்டுமல்ல, இந்த ய
நாகரிகம் என்ற ெதாகுப்ப னுள் ேமலடுக்கு ஆரிய
நாகரிகம்

என்று

நாகரிகத்த ன்

அடித்தளம்

நாகரிகம்தான்.
ெதாழில்,

ெசால்லப்பட்டாலும்

ெமய்ய யல்,

கால்நைட வளர்ச்ச ,
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இைச,

மருத்துவம்,

அைனத்த ன்

ஆக்கமும்

ஆக்கேமயன்ற
ஆரியத்த ன்

ெமய்ய யல்
தமிழ்

நாகரிகத்த ன்

இவ்வைக

பங்களிப்பு

முதலிய

வளர்ச்ச ய ல்

என்று

எதுவுமில்ைல.

சமஸ்க ருத ெமாழியும் க ேரக்கம், பாரசீகம், தமிழ்
முதலியவற்ைற
ெசய்து

ைவத்துத்

ெகாண்ட

தன்ைனத்

ெமாழிதான்/

த ருத்தம்

வட

இந்த ய

ெமாழிகள் அைனத்த ன் ெதாடரைமப்பு முழுவதும்
தமிழின் ெதாடரைமப்புதான்.

தமிழ் நாகரிகம்

குற த்து இப்படி எவ்வளேவா ெசால்ல முடியும்.
இவ்வாறு ெசால்வதற்கு ஆதாரமாக ஏ.

எல்.

பாஷ்யம் ெதாடங்க , ச ேலட்டர், குருவ க்கரம்ைப
ேவலு, அப்பாத்துைரயார் முதலிய அைனவைரயும்
காட்ட முடியும்.

தமிழ் நாகரிகத்த ன் ெபருமிதம்

பற்ற யும் ேபச்சாகவும் இைத எடுத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டியதுமில்ைல.

இந்த ய

அரச யலில்

இன்று தமிழனுக்கு மரியாைதய ல்ைல.
www.Kaniyam.com

158

இந்த ய

FreeTamilEbooks.com

அரச யலுக்குத்

தமிழக

அரச யல்

ெபாருளியல்

முதலிய அைனத்ைதயும் வ ட்டுக் ெகாடுத்தவர்கள்
தமிழகத்து

அரச யல்வாத கள்.

ெசவ்வ யல்

வளத்ைத

இந்த ய

ெமய்ப்ப ப்பது

நாகரிகத்த ல்

இடத்ைதத்

தமிழின்

ெதாடர்ந்து

தமிழர்

என்பது

நாகரிகத்த ன்

ஆதாரங்கள்

ேதடி

ெமய்ப்ப ப்பதன் மூலேம சாத்த யம். ெசம்ெமாழித்
தகுத ைய இப்படி நம்மால் ந ைறேவற்ற க் ெகாள்ள
இயலுமானால்
நமக்கான

மீண்டும்

இடத்ைத

இந்த ய

மீட்டுக்

அரச யலில்

ெகாள்ள

முடியும்.

இதற்கான வ ரிந்த ஆய்வ ல் தமிழற ஞர்கள் ஈடுபட
ேவண்டும். இது ஆய்வுத் ெதாடர்பான ெசயல்பாடு
மட்டுமல்ல.

இது

முற்ற லும்

ஓர்

அரச யல்

ெசயல்பாடு. பாவாணர் முதலியவர் ேமற்ெகாண்ட
முயற்ச ய ன்

ெதாடர்ச்ச

இது.

குமரிக்கண்ட

ஆய்வும் இம்முயற்ச ய ல் ஒரு பகுத . அரச யலாரின்
ஆதரேவாடு ெசயல்படும் ஆய்வு ந றுவனங்களின்
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முயற்ச இதற்குப் ேபாதுமானதல்ல. இதுபற்ற நாம்
ச ந்த க்க ேவண்டும்.
சங்க இலக்க யம் பற்ற ய என் ஆய்வ ல் நான்
ெதாடர்ந்து முன்ைவத்த ஒரு கருத்து, சங்கத் தமிழ்ச்
சான்ேறார்

பலரினுள்ளும்

ெபற்றது அற உணர்வு.
எனக் குற ப்ப ட்டிருந்ேதன்.

அழுத்தமாக

இடம்

இைத நான் தமிழறம்
இந்தத் தமிழறம்தான்

இன்று வைரய லான தமிழ் இலக்க யத்த னுள் ஓர்
ஆழ்ந்த நீேராட்டமாக ெதாடர்க றது என்பைதயும்
அற ஞர்கள் உணர முடியும். நம் காலத்த ல் தமிழறம்
என்பைத சமத்துவம் என்றும் சமதர்மம் என்றும்
ெபாருள்படுத்தலாம்.

இந்தத் தமிழறம் என்பைத

நமக்குள் ெசற த்துக் ெகாள்வதற்காகத்தான் சங்க
இலக்க யத்ைத நாம் ஆழ்ந்து பய ல ேவண்டும்
என்பைதயும்

நான்

வற்புறுத்துக ேறன்.

ஒரு

மார்க்ச யன் என்ற முைறய ல் சங்க இலக்க யத்ைத
இப்படித்தான்

நான்
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(இதுபற்ற என் கட்டுைரகள் பலவற்ற ல் வ ரிவாக
எழுத யுள்ேளன்)
/

உலகச்

இன்ைறய

சூழலில்

தமிழ்ச்

சமத்துவம்

சூழலில்

என்பைதயும்

சமதர்மம் என்பைதயும் மனித வாழ்வுக்கு நாம்
ஆதாரமாக ெகாண்டாக ேவண்டும். ஒரு வைகய ல்
சமத்துவம் என்பைதயும் சமதர்மம் என்பைதயும்
ேவறு

ேவறாக

ெகாள்ள

ேவண்டியதுமில்ைல.

இத்தைகய தமிழறம் மட்டுேம தமிழ் வாழ்வுக்குத்
தமிழ் மக்களின் வாழ்வுக்கு ஆதாரமாக அைமய
முடியும்.
என்பது

சங்க

இலக்க யத்ைதப்

தமிழறத்ைத

ெகாள்வதற்காகத்தான்
அரச யல்,

இந்த ய

நமக்குள்
இன்ைறய

அரச யல்,

பய ல்வது
ெசற த்துக்
தமிழக

உலகளவ லான

அரச யல் என்ற சூழலில் சமதர்மம் என்பைதச்
ெசயல்படுத்துவைதத் தவ ர மனித நாகரிகத்ைதத்
தக்க ைவத்துக் ெகாள்வதற்கு ேவறு வழியுமில்ைல.
சங்க இலக்க யத்ைத உள்ளடக்க ய ெசவ்வ யல்
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இலக்க யத்ைதக் கற்பவர்களுக்கு முன் இருக்க ற
இன்ெனாரு மாெபரும் கடைம பற்ற யும் இங்குக்
குற ப்ப ட ேவண்டும்.
உள்ளாக

இன்று ெநருக்கடிகளுக்கு

இருக்கும்

மனித

நாகரிகத்ைத,

ெநருக்கடிகளிலிருந்து மீட்பதற்கு, ெதான்ைமயான
நாகரிகத்ைதச்

சார்ந்தவர்களாக ய

நம்மவர்க்கு

இத்தைகய கடைம முன்னிற்க றது.
முதலிய

ெதான்ைமயான

நாகரிகங்கள்,

உண்ைமய ல்

க ேரக்கம்
ெசவ்வ யல்

உலக

அளவ ல்

எழுச்ச ெபற்ற முதல் நாகரிகம் - மனித நாகரிகம்
இந்தத் ெதான்ைம நாகரிகத்த னுள் தான் மனித
வாழ்வ ன்

ேமன்ைம,

அடங்க யுள்ளது.
நாகரிகங்களுக்கும்

ஒருங்க ைணந்த
உலகளவ லான
முன்

தன்ைம
பல்ேவறு

ேதான்ற யது

தமிழ்

நாகரிகம் என்று ெசால்லிக் ெகாள்ளும் நம்மவர்க்கு
இன்ைறய

ெநருக்கடிய லிருந்து

காப்பது கடைமயாக றது.
www.Kaniyam.com

162

உலைகக்

இதற்காகவும் தமிழின்
FreeTamilEbooks.com

ெசவ்வ யல்

இலக்க யத்ைத

உலகளவ ல்

நாம்

ெகாண்டு ெசல்லவும் ேவண்டும். இவ்வாெறல்லாம்
நமக்குள்ள ெபாறுப்புகள் பற்ற ச் ச ந்த ப்பதற்கும்
தமிழின் ெசவ்வ யல் ஆய்வுகள் நம்ைமத் தூண்ட
ேவண்டும்.

இலக்க ய ஆய்வு என்பது ெவற்று

நயங்கைள, வ வரங்கைள, ெதாகுக்கும் ஆய்வாக
அைமய

முடியாது.

வரலாறு,

ெபாருளியல்

முதலியவற்ேறாடு இலக்க யத்ைதயும் இைணத்துக்
கற்பதற்கான

ஆய்வாகவும்

அைமய

ேவண்டும்.

ெவறும் பதவ , புகழ், பணம் முதலியவற்ைறேய
வாழ்வ ன்
தமிழியல்
தம்

இலக்குகளாக
ஆய்வ ன்

வாழ்வ ன்

ெகாள்க ன்றனர்.

ைவத்த ருப்பவர்கள்

தரத்ைதக்
தரத்ைதயும்

குைறப்பேதாடு
குைறத்துக்

இத்தைகய வ பத்த ற்குள் நாம்

மாட்டிக் ெகாள்ள ேவண்டாம்.
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5. தமிழ்க் கலாச்சாரம்
சங்ககாலம் ெதாடங்கி
இன்றுவைர…
உலக

வரலாற்ற ல்

எத்தைனேயா

ேபரனுபவங்களுக்குப் ப றகு இறுத யாக இருபதாம்
நூற்றாண்டில்

மனித

சமூகம்

கண்டற ந்த

அற்புதமான நாகரிகம் என்று சமதர்மத்ைதத்தான்
குற ப்ப ட முடியும்.

தமிழ்க் கலாச்சாரம் என்று

நாம் உயர்த்த யும் உணர்ச்ச ேயாடும் ேபசுக ற நம்
நாகரிகத்த ன்
சமூகம்

ெதாடக்க

என்று

நாகரிகத்த ற்கான

இன்று

ந ைலய ல்
நாம்

அடிப்பைடக்

சமதர்மச்

அற ய
கூறுகள்

வந்த
பல

காணக் க ைடக்க ன்றன. இப்படிச் ெசால்வதற்கான
ஆதாரங்கைளச் சங்ககால இலக்க யத்த லிருந்து
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இன்று நம்மால் ெதாகுத்துக்ெகாள்ள முடியும்.
சங்க

காலத்த ற்கு

முன்னர்

இனக்குழுச் சமுதாயம்.

இனக்குழுச் சமூகத்த ல்

ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு இடமில்ைல.
பக ர்வ லும்

ந லவ யது

அைனவரும்

உைழப்ப லும்

பங்கு

ெபற்றனர்.

ேபாட்டி, ெபாறாைம, வம்பு வழக்குகளுக்கு அங்கு
இடமில்ைல.
ஏற்பட்ட

தனியுைடைமயும் அரசத காரமும்

அடுத்த

காலச்

சமூகத்த ல்தான்

ஏற்றத்தாழ்வுகள், ேபார்கள், ேபாட்டி, ெபாறாைம
முதலியைவ

ேநர்ந்தன.

ப ளவுபட்டது.
சீரழிவு
தந்தது.

சமூகம்

இங்குப்

முன்ைனய சமூகத்த ல் இல்லாத

பலவற்ற ற்கு

இந்தச்

சமூகம்

இடம்

ஆத க்கம் ஒரு புறமும் அடிைமத்தனம்

மறுபுறமுமாகப் ப ளவுபட்ட இந்தச் சமூகத்த ல்தான்
இன்றுவைர

நாம்

காணுக ன்ற

பல்ேவறு

ெகாடுைமகள் ெதாடங்க ன. இவ்வாறு தீைமக்கும்
ெகாடுைமக்கும்

ெதாடக்க
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தன்

உைடைம

/

அரசத காரச்

சமூகத்ைத,

இனக்குழுச் சமூகத்த ன் பண்பாட்ைட உள்வாங்க க்
ெகாண்ட

சங்ககாலத்துத்

தமிழ்ச்

சான்ேறார்

ஒப்புக்ெகாள்ளவ ல்ைல.
ப ளவுபட்ட இந்தச் சமூகத்த ல்தான் ஓர் ஊரில்
ஒேர ெதருவ ல் ஓர் இல்லத்த ல் மணப்பைறயும்
இன்ேனார் இல்லத்த ல் சாப்பைறயும் முழங்க ன.
பக்குடுக்ைக நன்கண்ணியார் என்னும் புலவருக்கு
இது

இன்னாத

உலகமாகத்

ேதான்ற யது.

ெகாடுைமயானது இந்த உலகம் என்றார் அவர்.
தனியுைடைமயும்
வந்த

இந்தச்

ந ம்மத யாக

அரசத காரமும்

சமூகத்த ல்
இருக்க

ெபருக

ேகாப்ெபருஞ்ேசாழன்

முடியவ ல்ைல.

ேசர்ந்த

ெசல்வம் அைனவருக்கும் ெபாது என்ற முைறய ல்
வாழ்ந்த ேகாப்ெபருஞ் ேசாழைன அவன் மக்கேள
பைடத ரட்டி

எத ர்த்தனர்.

ேகாப்ெபருஞ்ேசாழன்,
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வடக்க ருந்து உய ர் துறந்தான். அவேனாடு புலவர்
பலரும் உய ர் துறந்தனர்.
அரசத காரத்ேதாடும்

தனியுைடைமேயாடும்

வந்த

சமூகச்

சூழைல

இவர்கள் ஒப்புக்ெகாள்ளவ ல்ைல.
ேபரிடிேயாடு ெபருமைழ ெபாழிந்து ெவள்ளம்
ெபருக ய ேபராற்ற ல் ச க்க ய புைணேபால மக்கள்
சமூகம் அைலக்கழிப்ப ற்குள்ளாய ற்று.
ச லர் ெபரியவராய னர்.

த டீெரன

பலர் ச ற யவராய னர்.

ெபரிேயார் புகழ்ச்ச க்கும் ச ற யவர் இகழ்ச்ச க்கும்
உள்ளாய னர்.

இந்ந ைலையக்

கணியன்

பூங்குன்றன் ஏற்கவ ல்ைல. இந்த உலகம் ெபாது.
அைனத்து மக்களும் இங்கு ேகளிர். இந்த ந ைல
எப்படி மாறுபடலாம் என்பது அவருக்குள் எழுந்த
ேகள்வ .
இந்தச்
மன்னன்

சமூகத்த ற்குள்
உலகத்ைத
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முற்பட்டான்.

இரவு பகல் எனப் பாராமல் தன்

உணவுக்காக வ லங்குகைள ேவட்ைடயாடினான்
ஒரு ேவடன்.

இருவர்க ைடய ல் உண்பத லும்

உடுத்துவத லும் ேவறுபாடு இல்ைல.

இருவரும்

உண்பது நாழி (நாழியளவு உணவு), உடுப்பைவ
இரண்டு ஆைடகள், ப றவைகய ல் இவர்களுக்குள்
ேவறுபாடுகள் இல்ைல. ெசல்வம் ச லரிடம் ேசரும்
ெபாழுது அவர்கள் தமக்குள் சுருங்க எத்தைனேயா
இன்பங்கைள இழந்து வ டுக ன்றனர்.
ெசல்வத்ைதப்

பக ர்ந்து

ெகாள்வதன்

ேசர்ந்த
மூலம்

பலரும் நலமாக வாழ முடியும். ெசல்வம் ஓரிடத்த ல்
குவ யும் ேபாது சமூகத்த ற்கு தீங்காக றது. இப்படிக்
காண்க றார் நக்கீரர்.
இவர்கள்

தமிழ்ச்

சான்ேறார்

முன்ைனய

இனக்குழுச் சமூகத்த ன் ேமன்ைமகள் உைடைமச்
சமூகத்த ல்

அழிவைத

இவர்கள்

ஏற்கவ ல்ைல.

இவர்கள் சங்க காலத்துச் சான்ேறார்.
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இலக்க யம்

இவர்களின்

கருத்துக்கைளத்
சங்க

ேமன்ைமயான

தாங்க யுள்ள

காலத்ைத

அடுத்து

இலக்க யம்.

வந்த

வள்ளுவரும்

உைடைமச் சமூகத்ைத மத க்கவ ல்ைல.
இருேவறு

துண்டுகளாக

ஏற்காதவர் வள்ளுவர்.
மறுபக்கம்

அற வும்

துண்டுபடும்

படுவைத

ஒரு பக்கம் ெசல்வம்,
பண்பாடும்.

உலகம்

இப்படித்

இன்னாத

இளங்ேகாவடிகளும்
ேவறு

ப ளவு

உலகம்

உலகம்.

இக்ெகாள்ைகயுைடயவர்.

நாட்டிலிருந்து

ப ைழப்புத்

ேதடி

வரும்

ஒருவன் ைகய ல் வ ைலயுயர்ந்த ச லம்ப ருந்தால்
அவன்

கள்வனாகத்தான்

கள்வைனக்

ெகால்வது

ேகாவலைனப்
சான்ேறார்

இருக்க
கடுங்ேகால்

பாண்டியன்
இருந்தனர்.

ஆகாது.

ெகான்றான்.

இக்ெகாடுைமையப்

ெகாண்டுதான்

முடியும்.

பார்த்துக்

ெதய்வங்களும்

தைலய டவ ல்ைல. இத்தைகய சமூகம் எரிக்கப்பட
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ேவண்டிய
என்று

சமூகம்.

கண்ணக

புைனந்துைரக்க றார்

தமிழிலக்க யம்

முழுவத லும்

எரித்தாள்

இளங்ேகாவடிகள்.
இத்தைகய

அறச்

சீற்றத்ைதக் காணமுடியும்.
சங்க

இலக்க யத்த னுள்ளும்

வள்ளுவர்,

இளங்ேகா, சாத்தனார் முதலிய தமிழ்ச் சான்ேறார்
வடித்த
தமிழறம்

இலக்க யத்த னுள்ளும்
-

தமிழ்ப்

பண்பாடு

நாம்

காணும்

என்பது,

உலக

வரலாற்ற ல் இருபதாம் நூற்றாண்டு கண்ெடடுத்த
சமதர்மச் சமூகம் என்று அற யத்தக்க பண்பாட்ைட
ஒத்து இருப்பைத நாம் காண முடியும்.
தமிழ்க் கலாச்சாரத்ைதப் பாதுகாப்பது பற்ற
இன்று நாம் அக்கைற படுக ேறாம்.

சமதர்மம்

என்ற பண்பாட்ைட இன்ைறய சமூக ெநருக்கடிச்
சூழலிலும் நம்மால் காப்பாற்றுவது பற்ற த்தான்
ேபச யாக

ேவண்டும்.
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தமிழ்ப் பண்பாடு என்பதற்கு ேவறு வைகயான
வைரயைறகள் / வ ளக்கங்கள் பற்ற ப் ேபசுவதற்ேக
இடம் உண்டு என்ேற ைவத்துக் ெகாண்டாலும்
மனித வரலாறு ேதாற்றுவ த்த உயரிய பண்பாடு
என்ற

முைறய ல்

ெதாகுப்ப னுள்
என்பதுதான்

தமிழ்ப்

பண்பாடு

அடங்க யுள்ள
பண்பாட்டின்

என்றும்
சமதர்மம்

ஆணிேவராகத்

த கழ்க றது.
இனக்குழுச்
பண்பாட்டு

சமூகத்த ன்

இயல்ைப

அற்புதமான

குைறந்த

அளவுக்ேக

ெகாண்டிருந்த சங்க காலச் சமூகம் அடுத்து வரும்
நூற்றாண்டுகளில்

ெபருமளவு

உள்ளாய ற்று.

சாத யும்

சமூகத்த ல்

மாறுதலுக்கு

மதமும்

நுைழந்தன.வடக்க லிருந்து

தமிழ்ச்
வந்த

ஆரியத்த ற்கும் தமிழ்ச் சமூகம் இடங் ெகாடுத்தது.
சங்ககாலச்

சமுதாயத்த ல்

ந லவ ய

கள்ளும்

சூதும் பரத்தைமயும் தமிழ்ச் சமூகத்த ல் ெபருக ன.
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ேபார்க் ெகாடுைமகளும் கூடின.

இந்ந ைலைய

மாற்றும் ேநாக்க ல் புத்தமும் சமணமும் தமிழ்ச்
சமூகத்த ல் ஆக்கம் ெபற்றன.

இவற்ற ல் தமிழ்ச்

சமூகம் மீண்டும் முன்ைனய ந ைலக்கு மாற யதா?
மாறவ ல்ைல.
முன்ைனய

சமூகத்த ல்

இல்லறம்தான்

முதன்ைமயறம் ஆனால் இப்ெபாழுது துறவுக்கு
மரியாைத
தமிழ்ச்
ேபார்க்

ஏற்பட்டது.

சமூகத்த ல்
முதலிய

வறுைம,
ந லவரங்கள்

சூழலில்தான்

துயரங்களின்
மனிதப்

ெபருக ய ருக்க

ெகாடுைமகள்

ெகாள்ைள
சமூகச்

ேபாலித்

மனித

ெகாள்கலம்

ப றவ ேய

என்று

ேவண்டாம்.

துறவ களும்
ேவண்டும்.
ெகாைல,
கூடிவரும்
வாழ்ேவ
ேபசப்பட்டது.
ப றப்பு

அற

ேவண்டுமானால் ஆைசகைள ஒழிக்க ேவண்டும்.
ெபண்ணின்பத்ைதத்

துறக்க

புலனடக்கம் இல்லாமல் முடியாது.
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ேபாக்குத் ெதாடர்ந்து அத கரித்த ந ைலய ல் தமிழ்ச்
சமூகம்

தனக்குள்

தடுமாற ய ருக்க

த ணற ய ருக்க ேவண்டும்.

ேவண்டும்.

இந்ந ைல ெதாடரும்

என்றால் தமிழ்ச் சமூகம் பூண்டற்றுப் ேபாய ருக்கக்
கூடும்.

இந்ந ைலய ல்

அகற்றப்பட ேவண்டும்.

புத்தமும்

சமணமும்

இச்சூழலில் ைசவமும்

ைவணவமும் ேமலுக்கு வந்தன.
தமிழக

வரலாற்ற ல்

இக்காலத்த ல்

என்னெவல்லாம் ந கழ்ந்தன என்ற வ வரங்களில்
நாம் ஆழ்ந்துவ ட முடியாது.
பண்பாடுதான்

வரலாறு

சமதர்ம சமூகப்

கண்டற ந்த

உயரிய

பண்பாடு என்ற அணுகுமுைறய லிருந்து நம்மால்
வ லக

முடியாது.

தமிழ்ச்

இடம் ெபற்ற சாத ,

சமூகத்த னுள்ளும்

மதம் முதலியைவ தமிழ்க்

கலாச்சாரத்த ன்

கூறுகள்

என

பகுத ய னரால்

கருதப்படுக றது

ஒரு

ெபரும்

என்பதால்

சமதர்ம ேநாக்க ல் இைவ பற்ற ய ஒரு மத ப்பீட்ைட
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இங்கு முன்ைவக்க ேவண்டிய ருக்க றது.
இல்லாமல் மனிதன் வாழ முடியும்.
கூறுகள்

சமூக

வாழ்வுக்குள்

சாத
சாத யக்

நுைழந்து

மனித

வாழ்வ ன் தரத்ைத நாசமாக்க ேவண்டியத ல்ைல.
புத்தமும் சமணமும் அைவ ேதான்ற ய வரலாற்றுச்
சூழலில் ைவதீகத்த ற்கு எத ராக மனித வாழ்ைவக்
காத்து ந ன்றன என்பது உண்ைம என்றாலும்
அடுத்து

வந்த

வரலாற்றுக்

காலத்த ல்

இைவ

சமூக வளர்ச்ச க்கு உகந்ததாக இருக்கவ ல்ைல.
மனித வாழ்ேவ துயரத்த ன் ெகாள்கலம். ஆைசேய
துயரங்களுக்குக்
இல்லாமல்

காரணம்.

முடியாது.

புலனடக்கம்

ப றவ கள்

ப றப்பு முற்றாக அறேவண்டும்.

ெதாடரும்.

இவ்வைகயான

கூற்றுகளில் உண்ைமய ல்ைல. சமூக வளர்ச்ச க்கு
இத்தைகய

கருத்த னங்கள்

தைடெயன்பத ல்

ஐயமில்ைல.
தனி உைடைமயும் அரசத காரமும் வரலாற்ற ல்
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தவ ர்க்க

முடியாதைவ

சுரண்டைலயும்

என்ற

ஒடுக்கு

ேபாத லும்

முைறையயும்

இைவ

உைழக்கும் மக்கள் மீது த ணித்தன என்பதன்
காரணமாகத்தான் மனித வாழ்வ ல் துயரங்கள்
ஏற்படுக ன்றன.

புலனடக்கம் ேதைவதான் என்ற

ேபாத லும் ஆைசகைள அறேவ துறப்பெதன்பது
அற வுைடைம ஆகாது. அைதப்ேபாலேவ ைசவமும்
ைவணவமும்
கத

இைறவைன

முற்றாக

நம்ப

ெசய்தாேல துயரங்கள் தீரும் என்பத லும்

உண்ைமய ல்ைல.

மனித

சமூகத்த லிருந்து

இன்ைறய ந ைலய லும் மதத்ைத அறேவ ஒழிக்க
முடியாது என்பது உண்ைம தான்.
ெவற்றுச்

சடங்குகள்,

முதலியவற்ைற
நமக்கு

மதம்

புேராக தம்,

ெபாய்ைமக்
ேபாற்றுக றது

உடன்பாடில்ைல.

கைதகள்
என்பது

மதத்த னுள்ளும்

ஆழத்த ல் இருக்கும் மக்கட் சார்ைவ நாம் மறுக்க
முடியாது.
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அவன் எங்குமிருக்க றான்.

எல்ேலாருக்குள்ளும்

இருக்க றான். மனிதர் அைனவரும் இைறவனின்
குழந்ைதகள்.

இவர்களுக்க ைடய ல்

ேவற்றுைமய ல்ைல.

இைறவன் முன்னிைலய ல்

இவர்கள் அைனவரும் சேகாதரர்கள்.

இைறவன்

பைடத்த உலகம் இவர்கள் அைனவருக்கும் உரியது.
மனிதர்களுக்கு

மட்டுமல்லாமல்

அைனத்து

உய ர்களுக்கு உரியது இவ்வுலகம். இைறவைனப்
பற்ற

மதங்கள்

முன்ைவக்கும்

இவ்வைக

கருத்த னங்கள் சமதர்மம் என்ற ேபருணர்வுக்கும்
ஒத்த கருத்த னங்கள்.

இனக்குழுச் சமூகத்த ன்

உயரிய பண்பாடு இவ்வைக கருத்த னங்களுக்குள்
தங்க ய ருக்க றது என்பத ல் ஐயமில்ைல .
முன்ைவக்க ற

புேராக தம்

மதம்

முதலியவற்ைற

ஒதுக்கும் ெபாழுேத இவ்வைகக் கருத்த னங்கள்
வழிேய
உணர்ைவ

மைறமுகமாகத்

ெதாடரும்

சமதர்ம

மதங்களுக்குள்ளிருந்ேத

நம்மால்
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வளர்த்ெதடுக்க முடியும்.
தமிழ்ச் சமூக வரலாற்ற ன் இைடக்காலத்த ல்
சாத , மதம் முதலியைவ மனித சமூகத்ைதத் தடம்
புரட்டின

என்ற

முைறய ல்

இவற்ைற

நம்மால்

புரிந்து ெகாள்ள முடியும். நம் காலத்த லும் தமிழ்ச்
சமூகத்த ன் உள்ளார்ந்த கூறுகளாக இவற்ைற நாம்
கருத ேவண்டியத ல்ைல.
தமிழ்க் கலாச்சாரம் என்பதனுள் ஆழமாகத்
தங்க வ ட்ட
தமிழகத்த ல்
பலவற்றுள்
யாகம்

இன்ெனாரு
நைடெபறும்
பார்ப்பனர்

முக்க ய

சகத்த னுள்

இடம்

கூறு
குடும்பச்

இடம்

ைவதீகம்.
சடங்குகள்

ெபறுக ன்றனர்.

ெபறுக றது.

இடம்ெபற்ற

பார்ப்பனரின்

சங்கச்
யாகம்

முதலியவற்ைற தமிழ்ச் சமூகத்த னுள் ெகாண்டு
வந்தவர்கள்

எனத்

தமிழ்

மன்னர்கைளத்தான்

குற ப்ப ட முடியும்.யாகம் ெசய்தால் ேபாரில் ெவற்ற
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க ட்டும்.

மன்னரின் ஆயுள் நீளும், மக்கள் ேபறு

க ட்டும்.

நாட்டில் தீய ந கழ்வுகள் நைடெபறா.

இவ்வாெறல்லாம்

ேவத யர்

கூற யைத

ஆைச

காரணமாக மன்னர்கள் நம்ப னர்.
அரசைனத் த ருமாலின் அவதாரம் என்றனர்.
இைறவன்

மக்கைளக்

மன்னனும்
இைறவன்
ேபாது

காப்பைதப்

காப்பாற்றுக றான்
என்றனர்.

ேவத யைரக்

நடத்த னர்.

ேபார்
ெகாண்டு

நகரங்கள்,

ேபால்

என்பதால்
ெவற்ற களின்

மன்னர்

குளங்கள்,

யாகம்
பய று

வைககள், மனித உய ர்கள் ேபரளவ ல் அழிவதற்கு
மன்னன் காரணம் என்பதால் யாகம் ெசய்வதன்
மூலம்

மன்னன்

வ டுபடுக றான்.

அந்தப்

பாவங்களிலிருந்து

மன்னன் ெசயல்கைள மக்கள்

நம்ப ேவண்டும். மக்கைள நம்ப ைவக்க ேவண்டும்.
ேவத யர்கள் இப்பணிையச் ெசய்வதற்கு உதவ னர்.
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இைடக்காலத்த ல்

ெபரு

மன்னர்களுக்கு

ேவத யர் மிக ெநருக்கமாக னர். ேசாழ மன்னர்கள்
ேவத யர்களுக்கு வ ைளந லங்கைளப் ேபரளவ ல்
தந்தனர்.
தமிழ்ச்

மாெபரும் ேகாவ ல்கைள எழுப்ப னர்.
சமூக

முதன்ைமயான

வாழ்வ ல்
இடம்

ேவத யர்களுக்கு

வழங்கப்பட்டது.

மதமும் ைசவமும் ெநருக்கமாய ன.

ேவத

ஆரியரின்

வருணமுைற தமிழ் சமூகத்த னுள்ளும் நுைழந்தது.
இராசராசன்
மாெபரும்

பைட

ெவன்றனர்.
ெகாள்ைளயடித்த

முதலிய

ெபரு

ேவந்தர்கள்

பல

நாடுகைள

நடத்த

நகரங்கைள

நாசமாக்க னர்.

ெசல்வங்கேளாடு

ேதாற்ற

பைட வீரர்கைளயும் அடிைமப்படுத்த க் ெகாண்டு
வந்தனர்.

இவர்கைள ைவத்து அைணக்கட்டுகள்

முதலியவற்ைற

உருவாக்க னர்.

முைறைய ந ரந்தரப்படுத்த னர்.

சாத
மன்னர்களின்

அரசத கார ெபருக்கத்த ற்கு மக்கள் உைழத்தாக
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ேவண்டும்.

ஒடுக்குமுைறகளுக்குள்ளாக

ேவண்டும். இைற நம்ப க்ைக இதற்கு உதவ யாக
இருந்தது.

ச வனடியார்கள், ஆழ்வார்கள் பற்ற ய

புைனகைதகள் உருவாக்கப்பட்டன.
ெபரிய புராணம் எழுத னார்.

ேசக்க ழார்

ைசவ மடங்களும்

ச த்தாந்தமும் உருவாக ன.
தமிழ்ச்

சமூக

இன்ற யைமயாத

வாழ்வ ல்

இைவெயல்லாம்

கூறுகளாய ன.

ேவத யரும்

வருண முைறயும் ெபற்ற ெவற்ற க்கு அளவ ல்ைல.
இைவ
முைறய ல்

பற்ற

மறுபார்ைவ

ச லவற்ைற

நாம்

ெசால்ல

என்ற
முடியும்.

ெதால்காப்ப யரின் கருத்த யலில் முதற் ெபாருளாக
ெதய்வமில்ைல.

கருப்ெபாருள்களில்

ஒன்று

எனத்தான் ெதய்வம் இடம் ெபற்றது. ெபாருைளயும்
காலத்ைதயும்

பைடத்தவன்

இைறவனில்ைல.

முழுமுதற் ெபாருள் என வள்ளுவர் இைறவைனச்
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ெசால்லவ ல்ைல.

ைவயத்துள்

வாழ்வாங்கு

வாழ்பவர் ெதய்வத்த னுள் இடம் ெபறுவர். குடிைய
உயர்த்தப் பாடுபடுபவனுக்குத் ெதய்வம் தாேன
ஓடிவந்து உதவ
ெதய்வெமனக்
மனிதரின்

ெசய்யும்.

ச லம்ப ல் கற்புத்

கண்ணக ப்

ேபாற்றப்பட்டாள்.

வாழ்வுக்குள்ளிருந்ேத

கருத்து உண்டாய ற்று.
மனிதனின்

ெதய்வக்

உலக யல் வாழ்க்ைக

ைககளில்

இருந்தெபாழுது

ெதய்வத்த ற்கு

முதன்ைம

இடம்

மன்னர்கள்,

ெசல்வங்கள்,

இல்ைல.
மதவாத கள்

முதலியவர்களின் ஆத க்கத்த ற்குள் உைழக்கும்
மக்கள்

அகப்பட்ட

ெபாழுது

மனித

வாழ்ைவக்

கட்டுப்படுத்தவல்ல ெதய்வக் கருத்து உருவாய ற்று.
ேபார்க்

ெகாடுைமகள்,

வறுைம

முதலியைவ

அத கரித்த ந ைலய ல் எல்லாம் வல்ல ெதய்வக்
கருத்து

முதன்ைம

வழிபாடுகள்,

ெபற்றது.

சாத்த ரங்கள்,
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த ரண்டன். மனிதன் தனக்கான வ டுதைலயைடய
ேமாட்சத்ைத
தரமுடியும்.

இனி

இைறவனால்தான்

இைறவனின் அத காரத்ைத ேவத யர்

ெபற்றனர்.

ச வனடியார்களுக்கும்

இைறவன்

ெநருக்கமானான்.
தமிழ்ச்

சமூகம்

நம்ப க்ைகக்கு

முற்ற லும்

ேவத யர்

இைற

ஆத க்கத்த ற்கு

மன்னர்களின் ெகாடுங்ேகான்ைமக்கு முற்ற லும்
வசப்பட்டெதனக் கூறவும் முடியாது.

சங்க காலச்

சமூகத்த ல் இைற நம்ப க்ைக இருந்தெதனினும்
இைறவேன

எல்லாம்

என்ற

நம்ப க்ைக

ஏற்படவ ல்ைல. தமிழ்ச் சமூகத்த ல் மதம் ஆத க்கம்
ெபறவ ல்ைல.

புத்தமும் சமணமும் கடவுைளக்

ேகள்வ க்குள்ளாக்க ேய
அன்புதான்
தமிழ்ச்

ச வம்

சமூகத்த ல்

என்றார்
ஆற்றல்

இருந்தவர்கள் ச த்தர்கள்.
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பார்ப்பனியம் முதலிய எல்லாவற்ைறயும் அவர்கள்
ேகள்வ க்குள்ளாக்க னர்.
இறுத யாக
புராணக்

ச த்தர் பரம்பைரய ல்

வந்தவர்களில்
கைதகள்

வள்ளலார்.

முதலியவற்ைறத்

ெநற ய ல் ஒதுக்க னார்.
ேமலும்

ஒருவர்

தமிழ்

வள்ளலார் ெநற ய ல்

ெதாடரும்ெபாழுது

நமக்கு

வாய்த்தவர்

ெபரியார்.
ெதாகுத்துப் பார்த்தால் தமிழ்க் கலாச்சாரம்
என்ற

ெதாகுப்ப லிருந்து

பார்ப்பனியம்,
ஒதுக்க
என்ற

சாத

இைற

முதலிய

ைவக்க முடியும்.
ெதாகுப்ப னுள்

நம்ப க்ைக,

பலவற்ைறயும்

தமிழ்க் கலாச்சாரம்
இவற்றுக்கு

இடம்

ேவண்டியத ல்ைல.
இப்படி நாம் வ வாத க்கும் ெபாழுது தமிழ்க்
கலாச்சாரம்

என்ற

ெதாகுப்ப னுள்

தமிழ்நாட்டு

ேகாவ ல்கள், ச ற்பங்கள், ேதவாரம், த ருவாசகம்,

www.Kaniyam.com

183

FreeTamilEbooks.com

ஆழ்வார் பாடல்கள்,

ெபரிய புராணம் முதலிய

இலக்க யங்கள் முதலியவற்ைற ஒதுக்க த் தள்ள
முடியுமா?
மாெபரும்

உண்ைமய ல்
கூறுகள்

தமிழ்ச்

அல்லது

சமூகத்த ன்

அைடயாளங்கள்

என்று ேபாற்றத்தக்க முைறய ல் வ ளங்குபைவ
மாமல்லபுரம்
ேகாவ ல்
ெபரிய

ச ற்பங்கள்,

முதலியைவ.
புராணம்

தஞ்ைச
தமிழிைச,

முதலியைவ.

ெபரிய
ேதவாரம்,

ேகாவ ல்கள்

மாெபரும் கைலக்கூடங்கள். உலகம் வ யக்கத்தக்க
கட்டிடக்கைல, ச ற்பக்கைல மாண்புகைள இைவ
ெவளிப்படுத்துக ன்றன.
சங்க

காலம்

முதற்ெகாண்ேட

வளர்ந்த

தமிழிைசய ன் உச்சத்ைதத் ேதவாரப் பாடல்கள்
ெகாண்டுள்ளன.

இவற்ைறப்

தமிழ்க் கைலஞர்கள் .
முதலியவற்ைற

பைடத்தவர்கள்

தஞ்ைச ெபரிய ேகாவ ல்

உருவாக்க யவர்கள்

தமிழ்

ச ற்ப கள் இராசராசன் தஞ்ைசப் ெபருங்ேகாய ைல
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எழுப்புவதற்கு
கூறலாேம

காரணமாக
ஒழிய

இருந்தான்

ேகாவ ல்,

என்று

ச ற்பங்கள்

முதலியவற்ைற தம் மனத்த னாலும் ைககளின்
நுட்பத்ேதாடு

பைடத்தவர்கள்

தமிழ்

ச ற்ப கள்.

ச ற்பங்களும்

புராணக்

கைதகளும்

கடவுளின்

அருளியச்

ெசய்த கள்

அற்புதத்

ேதாற்றங்கள்,

பற்ற ப்

புைனந்துைரயாக

ெவளிப்படுத்த ன

என்ற அளவ ல் மட்டும் நம் பார்ைவைய நாம்
முடக்க க் ெகாள்ள முடியாது. இைவ அைனத்துேம
மனிதனின் கைதையத்தான் ெசால்க ன்றன. மதம்
என்ற புைனைவ நீக்க இவற்ைற நம்மால் இன்று
வாச க்க முடியும் / புரிந்து ெகாள்ள முடியும்.
வறட்டு நாத்த கப் பார்ைவைய முன்னிறுத்த
இவற்ைறத்

தமிழ்

ஒதுக்க முடியாது.

பாட

வரலாற்ற லிருந்து

இந்தச் ச ற்பங்கள் கைதகள்

முதலியவற்ைற வாச க்கும் ெபாழுேத நம்ைமயும்
கைலஞராக்குக ன்றன.
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கைல

முதலியைவ

தமிழரின்

ெபாற ய யல்,

கணிதவ யல் முதலிய ஆற்றல்கைளயும் அழக யல்
நுட்பங்கைளயும்

தமிழில்

பத வு

ெசய்துள்ளன.

தமிழிைசக் கைலைய யாரால் ஒதுக்க முடியும்?
இராசராசன்

முதலிய

ெபரும்

மன்னர்கள்

அயல் நாடுகளிலிருந்து அடிைமகைளக் ெகாண்டு
வந்தார்கள்.

மக்கள் மீது சுரண்டைலயும் ஒடுக்கு

முைறையயும்

த ணித்தார்கள்.

ேகாவ ல்கைளயும்

நீர்பாசன

ந ைறேவற்ற னார்கள்.
மன்னர்கள்

மாெபரும்
த ட்டங்கைளயும்

இவற்ைறச்

ஆத க்கவாத கள்.

ெசய்த

இப்படி

நாம்

வ மர்சனம் ெசய்வத லுள்ள ந யாயத்ைத மறுக்க
ேவண்டியத ல்ைல.
முதலியவற்ைற

மாெபரும்
உருவாக்கும்

ஆய ரக்கணக்கானவர்
ேநர்ந்த ருக்கும்.
தவறு

காரணமாக
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உள்ளாக ய ருப்பர்.

இவற்ைறயும் நாம் மறுக்க

ேவண்டியத ல்ைல.

ஆனால்

இவ்வைகச்

ெசயல்பாட்டிற்கு இன்ெனாரு பக்கமும் இருக்க றது.
இந்த

உைழப்பாளிகளும்

கைலஞர்களும்

தம்

உய ைரக் ெகாடுத்து மாெபரும் கட்டிடங்கைளயும்
அழக ய

ச ற்பங்கைளயும்

இவற்ைறப்
ேவைல

பைடக்கும்

த றனும்

ெபாழுேத

கைலத்

ேமம்பட்டிருக்கும்.

பைடத்துள்ளனர்.
இவர்களின்

த றனும்

ேபரளவ ல்

உைழப்பு

இவர்கைள

ேமம்பட்ட மனிதர் ஆக்க ய ருக்கும்.

வரலாற்ற ல்

இவர்களின்

ெபயர்கள்

பத வு

ெபறவ ல்ைல.

என்றாலும் தமிழின் இலக்க ய கைல ஆக்கத்த ல்
வள்ளுவரும்

இளங்ேகாவும்

மரியாைதையப்

ெபயர்

ெபற்ற ருக்கும்

பத வு

ெபறாத

இந்த

மாெபரும் கைலஞர்களுக்கும் நாம் தரமுடியும்.
புராணக்
இருபதாம்

கைதகள்
நூற்றாண்டுச்
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அணுகுமுைற ெகாண்டு நம்மால் வாச க்க முடியும்.
இக்கைதகளின் உள்ளும் தமிழ் வரலாறு அடங்க
இருக்க றது. தமிழற ஞர்கள், தமிழ்க் கைலஞர்கள்
வரலாறு

அடங்க ய ருக்க றது.

கைதகளின்

அடிய ல் இயங்கும் தமிழ்ச் ச ந்தைனைய நாம்
ெதாகுத்துப் பார்க்க முடியும்.
ெசால்லலாம்.

சான்றுக்கு ஒன்றுச்

ெபரிய புராணத்த ல் இடம் ெபறும்

கண்ணப்ப நாயனார் கைதையக் குற ப்ப டலாம்.
ச வேகாசாரியார் சடங்க ல் மன ந ைறவு அைடபவர்.
ச வெபருமானுக்கு முைறயாக வழிபாடு ெசய்வேத
அவருக்குப் ேபாதும்.
பைடத்த

உணைவ

உண்ண ேவண்டும்.

கண்ணப்பனுக்குத் தான்
/

இைறச்ச ைய

இைறவன்

இைறவன் கண்ணிலிருந்து

இரத்தம் வடிந்தால் தன் கண்ைணத் ேதாண்டி
இைறவனுக்குத்
தன்

கண்ணால்

தரமுடியும்.
இவன்

இைறவைனத்
பார்க்க

ேவண்டும்.

புைனந்துைர வடிவ ல் உள்ள இந்தக் கைதய ன்
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ஆழத்த ல்

என்ன

வ த முைறகள்,
தன்ைனச்

இருக்க றது?

சடங்குகள்,

சட்டங்களுக்குள்

ச ைறப்படுத்த க்

மனிதன்

ெகாள்ள

முடியாது.

மனிதனுக்கு அசலான வாழ்வு ேவண்டும், இயற்ைக
ேவண்டும். எத்தைகய இடைரக் கடந்தும் உண்ைம
காண

ேவண்டும்.

புரிதல்

இது

புேராக தர்கள்

நம்

காலத்துக்கான

உண்ைமக்குத்

த ைர

ேபாடுபவர்கள். மாயத் த ைரகள் நம் வாழ்ைவயும்
அைடத்துள்ளன.

த ைர நீக்க

பார்க்க ேவண்டும்.

உண்ைமையப்

கடவுளும் ஒரு மாயத்த ைர.

வள்ளலாருக்குள்ளும்

மாயத்த ைர

இருந்தது.

வரட்டு நாத்த கமும் ஓர் இரும்புத் த ைர. த ைரகைள
நீக்க முடிந்தால் வ டுதைலக் க ட்டும். சமதர்மம்தான்
மனித

வ டுதைலக்கு

ஒேர

ெநற .

தமிழ்க்

கலாச்சாரத்த னுள் இருக்க றது இந்த ெநற .
தமிழ்

வரலாற்ற ல்

நூற்றாண்டுகள்

தமிழர்
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ெநருக்கடிகள் பாத த்த காலம் என்று ெசால்லலாம்.
மாலிக்காபூர்
ெகாள்ைளகள்

பைடெயடுப்பு

அவன்

ஏற்படுத்த ய

நாசங்கள்

கடுைமயானைவ.

ப ன்னர்
பைடெயடுப்பும்

தாக்கங்களும்.

மிகக்

அடுத்து வந்தது மராத்த யர்

பைடெயடுப்பு.
மன்னர்களின்

ெசய்த

வ சயநகரத்து
கடுைமயான

தமிழ் ந லம் பல அந்ந யர்களின்

வசமாய ற்று. நகரங்கள் க ராமங்கள் நாசமாக ன.
தமிழர்

தம்

குடிெபயர்ந்து
இதன்

வாழ

அங்கும்

இங்கும்

ப ன்னர்

மன்னர்கள்
உைடைம

ந லத்த ல்

முடியவ ல்ைல.
அைலந்தனர்.

ேமற்கத்த யரின்

காணாமல்
முைறய ல்

நுைழவு.

ேபாய னர்.
ெபருத்த

நல

மாற்றங்கள்.

தமிழர்களின் ஊராட்ச முைறைம உருக்குைலந்தது.
ஐேராப்பாவ ன்

ெதாழில்

ேதைவகளுக்காகத்
வளங்கள்

தமிழ்

வளர்ச்ச

முதலிய

மக்களின்

ெதாழில்

சூைறயாடப்பட்டன.
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முகம்

அழிந்து

ேபானான்.

அந்ந யர்களுக்கு

எத ரான கலவரங்கள் கடுைமயாக ஒடுக்கப்பட்டன.
ப ைழப்புத்

ேதடி

தமிழ்

ெவளிேயற னர்.

மக்கள்

நாடு

நாட்ைடவ ட்டு

நாடாக

கலாச்சாரங்களுக்க ைடய ல்

இல்ைல.

நல்லுறவுகள்

நாகரிக எழுச்ச க்குக் காரணமாகலாம்.
இங்கு நைடெபற்றது,

ஆனால்

நாகரிகங்களுக்க ைடய ல்

கடுைமயான ேமாதல்.

முன்ைனய நாகரிகம்

ெபருமளவ ல் நாசமாய ற்று.

அயல் நாகரிகம்

இங்கு தன் ஆத க்கத்ைத ந ைலந றுத்த யது.
ஆங்க ல
எழுச்ச ப்

ஆட்ச க்கு
ெபற்ற

ேவறுபட்ட
ெகாண்ட

எத ராக

இந்த யாவ ல்

வ டுதைலப்

கலாச்சாரங்கள்,
மக்கைளக்

ஒருங்க ைணக்க
தமிழர்களும்

இந்த

ெமாழிகள்

குைறந்தளவுக்ேகனும்

காரணமாக
இைணப்ப ன்

இந்த யர் என உணரத் ெதாடங்க னர்.
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இயக்கம்

தனக்குள்ளிருந்த

முரண்பாடுகைளச்

சரியான

முைறய ல்

ைகயாண்டு

வளர்த்த ருக்குமானால்

இந்த

வலிைமயைடந்த ருக்கும்.
இசுலாமியருக்கு

ஒருங்க ைணப்பு
இந்துக்களுக்கும்

மிைடய ல்

ெதாடர்ந்தன.

உரசல்கள்

ஆங்க ேலயருக்கு

எத ரான

வ டுதைலப் ேபாராட்டம் கடுைமயாக நைடெபற்ற
காலங்களில்

இந்து

முஸ்லீம்களுக்க ைடய ல்

ெசற வான ஒற்றுைம ந கழ்ந்தது. ேபாராட்டத்த ல்
தளர்ச்ச

ஏற்பட்ட

மிகுந்தன.

காலங்களில்

ேவற்றுைமகள்

இயக்கத்த னுள்ளும் தைலைமக்கான

சத களும்

குறுங்குழு

ெதாடர்ந்தன.

வ வாதங்களும்

எல்லாக்

காலங்களிலும்

வடக்கத்த யேர தைலைமய லிருந்தனர்.
தைலைமய டத்த ற்கு
இந்த

வர

இயக்கத்த ற்குள்

எழுந்தது.
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தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு

இறுத ய டம்.

மரியாைத அவர்களுக்கு இல்ைல.

தக்க
ெபரியார்

இந்தச் ச க்கைல எழுப்ப னார். வ டுதைல இயக்கம்
அைனத்துச் சாத ய னைரயும் இைணத்துச் ெசல்ல
முடியாது

என்பது

வ டுதைல

ெபற்ற

இந்த யாவ ல்

புலனாய ற்று.

இந்த யா

ப றகும்

வருண

முைறேய

என்ற

உண்ைம

ந ைல

ெதளிவாய ற்று.
ஏற்க முடியாது.
ப ளவுப்படுத்த

ெபறும்

தமிழினம் இந்த ந ைலைய
சாத

தமிழ்ச் சமுதாயத்ைதப்

நாசமாக்கும்.

இந்த உண்ைம

இன்று வைர நீடிக்க றது.
** தமிழ்க் கலாச்சார பாதுகாப்பு**
தமிழ்க்
தமிழ்

கலாச்சாரம்

வாழ்வு

நாம்
வரலாற்ற ல்

பற்ற

தமிழ்

வரலாறு,

இன்ைறய

ந ைலய ல்

ெபருமிதத்ேதாடு
நமக்கு
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ெநருக்கடிகளுக்க ைடய ல் நம்ைம, நம் வாழ்ைவ,
நம்

வரலாற்ைற

மீட்டுக்

ெகாள்ள

ேவண்டிய

இன்ற யைமயாத கடைம என்ற முைறய ல் இைவ
குற த்துப் ேபசுக ேறாம்.
ஆற்றைல

மீட்டுக்

இவற்றுக்குள்ளிருக்கும்
ெகாள்ளும்

முைறய ல்

ேபசுக ேறாம்.
இருபதாம்
நம்ைமத்

நூற்றாண்டுச்

தமிழர்

என்றும்

வரலாறும்

ேமன்ைமயும்

நாம்

ேவண்டி

ேபச

நாகரிகம்
ேவத

நாகரிகம்தான்

ேபச ய
ேவத

என்பது

நமக்கு

என்றும்

ேநர்ந்தது.
இந்து
என்று

பலர்

நாகரிகத்த ற்கு

முன்ேப

நாகரிகம்

இந்த ய

நாகரிகம்

இவற்ைற

தமிழ்

ெநடுங்கால

உண்டு

ந ைலய ல்

இருந்தது

சூழலில்தான்

தான்,

அடித்துப்

மறுத்தேதாடு
ேமன்ைமேயாடு

என்றும்

இப்படிச்

ெசால்வதற்கான ஆதாரம் ச ந்துெவளி நாகரிகம்
என்றும் நாம் ேபச ேவண்டிய ருந்தது.
www.Kaniyam.com

194

இந்த ய

FreeTamilEbooks.com

ெமாழிகளுக்ெகல்லாம் மூலெமாழி சமஸ்க ருதம்
என்று பலர் ேபச யைத மறுத்தேதாடு த ராவ ட
ெமாழிகளின்
ெதான்ைம

-

குற ப்பாக

குற த்தும்

நாம் ேபச ேனாம்.
ஒரு

கூற்றுதான்

ைவதீகத்ைதத்

தமிழ்

ெமாழிய ன்

ேமன்ைம

குற த்தும்

இந்த ய நாகரிகம் என்பதன்
ேவத

நாகரிகம்

ெதான்ைமக்

என்றேதாடு

காலம்

முதேல

மறுத்த சமணம், பவுத்தம், சாங்க யம், ஆச வகம்,
சார்வாகம்

பற்ற ெயல்லாம்

நாம்

ேபச ேனாம்.

இந்த யாவ ன் ஆத க்குடிகளின் நாகரிகம் பற்ற யும்
ேபச ேனாம்.

அைவதீகம் என்று ெசால்லப்பட்ட

நாகரிகங்கேளாடுதான்
ைவத்துப்

ேபச

இராணுவ

ஒருங்க ைணத்த
தந்த ரங்கள்

நாகரிகத்ைதயும்

ேவண்டிய ருக்க றது

இந்த யாைவ
ெநருக்கமாக

தமிழ்

ஆங்க ேலய

இருந்த
பற்ற ப்
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என்ேறாம்.
ெகாண்டு

அத காரிகளுக்கு

ப ராமணர்கள்
ேபச
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இந்த ய வரலாறு என்பது வடக்க லிருந்து அல்ல,
ெதற்க லிருந்துதான் ெதாடங்குக றது என்பைதயும்
அவர்களுக்கு
ேவத

உணர்த்த

நாகரிகம்

அல்லது

ேவண்டிய ருந்தது.
ஆரிய

நாகரிகம்

ேமலுலகம், யாகங்கள், சடங்குகள் முதலியவற்ைற
ஆதாரமாகக்

ெகாண்டது

என்றும்

தமிழர்

நாகரிகம் மண்ணுலகம், இயற்ைக மனித வாழ்வு
முதலியவற்ைற உள்ளடக்க ய உலக யல் சார்ந்தது
என்றும்

ேபச ேனாம்.

சங்க

இலக்க யத்ைதச்

இருபதாம்

நூற்றாண்டுச்

சான்றாக்க ேனாம்.
இப்படித்தான்

சூழலில் நாம் தமிழர் என்ற உணர்ெவழுச்ச ையப்
ெபற்ேறாம்.

முன்ைனய

நூற்றாண்டுகளில்

நாம் ஒரு ேதச ய இனம் என்ற முைறய லான
கருத்த யல் எழவ ல்ைல. இைடக்காலத்த ல் சமயம்
ேமலாத க்கம் ெபற்ற ந ைலய ல் நம் மக்கள் தம்ைம
ைசவர் என்ேறா, ைவணவர் என்ேறா ெசால்லிக்
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ெகாண்டனேர அன்ற நாங்கள் தமிழர் என்ற இன
உணர்ேவாடு ேபச யதாகத் ெதரியவ ல்ைல.
சமயம்

மனித

மைறத்தது.

வாழ்ைவத்

த ைரய ட்டு

மனிதர் தன்ைன மனிதர் என்று

மத ப்ப ட்டுக்

ெகாள்வதற்ேக

இருபதாம்

நூற்றாண்டு வைர காத்த ருக்க ேவண்டி இருந்தது.
மன்னர்கள்,
ேபான்ற

மதவாத கள்,

சாத கள்,

கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து

நூற்றாண்டுச்

சூழலில்தான்

வ டுவ த்துக்

ெகாண்ட

தன்ைன

சடங்குகள்

மனிதனாக

தன்ைன

ந ைலய ல்

உணர்ந்தான்.

இருபதாம்
முற்றாக
மனிதன்
கடவுள்

மனிதைனப் பைடக்கவ ல்ைல. ப ரபஞ்சம் என்பது
தன்னளவ ல் ேபரியக்கம் ெகாண்டது.
இவ்வைக

இயக்கத்த ன்

ஒரு

கட்டத்த ல்

உலகம், இயற்ைக உய ர் வைககள், இறுத யாக
மனிதன் என்ற பரிணாமம் ந கழ்ந்தது.
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மன்னர்கள் மதவாத கள் கட்டுப்பாடுகைளக் கடந்து
தனக்கான

வாழ்ைவ

ெகாள்ள முடியும்.
முதலியவற்ற ன்

வரலாற்ைறப்

பைடத்துக்

அற வ யல் ெதாழில் நுட்பம்
வளர்ச்ச ய ல்

ஒரு

கட்டத்த ல்

மனிதன் தனக்கான அரச யைலப், ெபாருளியைல
வாழ்வ யைலப்

பைடத்துக்

ெகாள்ள

முடியும்

என்ற புரிதல் ஏற்பட்டது. இந்த யாவ ல் இருபதாம்
நூற்றாண்டில் இத்தைகய பார்ைவைய மனிதன்
ெபற்றான்.
தன்ைன

ஆங்க ேலயர் ஆத க்கத்த லிருந்தும்

வ டுவ த்துக்

நம்ப க்ைகையப்

ெகாள்ள

ெபற்றான்.

முடியும்

என்ற

ேமற்குலக ல்

ஒரு குற ப்ப ட்ட கட்டத்த ல் ேதச ய இனம் என்ற
கருத்த யல் ேதான்ற யது.
ேதசம்

என்பதுதான்

ஒரு ெமாழிக்ெகாரு
இயல்ெபன

ஆய ற்று.

வரலாற்ற ல் இத்தைகய ப ன்புலத்த லிருந்துதான்
மனிதைனப்
இத்தைகய

பற்ற

ேபச

ப ன்புலத்ேதாடு
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நூற்றாண்டுச்
தான்

சூழல்

தமிழன்

இங்குள்ள

மனிதைனத்

உணரத்

தூண்டியது.

என

வரலாற்றுக்குள் தான் வந்த வைகைய இவன்
புரிந்து ெகாண்டான். தமிழனுக்கான தனி வரலாறு,
தனி நாகரிகம் பற்ற ெயல்லாம் இனி இவனால்
ேபச முடியும். இப்படி எழுந்த உணர்ெவழுச்ச ய ன்
வ ைளவாகத்தான் நாம் தமிழர், தமிழ் நாகரிகம்,
தமிழ்க் கலாச்சாரம் என்ெறல்லாம் ேபசுக ேறாம்.
இந்த யாவ னுள்ளும்

தமிழன்

ஆத க்கங்களிலிருந்து
முடியும்.

தன்ைனப்

வ டுவ த்துக்

பற

ெகாள்ள

வ டுதைல என்ற ேதைவ கருத த்தான்

தமிழ்க் கலாச்சாரம் பற்ற இன்று நாம் ேபசுக ேறாம்.
தமிழன்

தனக்கான

ேதசத்ைதப்

ெபற்றால்

மட்டுேம தனக்கான அரச யல், ெபாருளியல், கல்வ ,
கலாச்சாரம் முதலியவற்ைறப் பைடத்துக் ெகாள்ள
முடியும். இந்த ய வ டுதைலக்கானப் ேபாராட்டத்த ல்
இந்த யாவ ல்

உள்ள
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இனங்கள் ஒன்ற ைணந்தேபாது வ டுதைலக்குப்
ப றகு தனியாட்ச ெபற முடியும் என்று நம்ப க்ைக
அளிக்கப்பட்டது. 46க்குப் ப றகு இந்த ய அரச யல்
அைமப்பு பற்ற ய வ வாதம் அரச யல் ந ர்ணய
சைபய ல் நைடெபற்ற ேபாது ெதாடக்கத்த ல் ஒரு
ேதச ய இனத்த ற்கு ஒரு நாடு என்ற ருந்த ந ைல
ப றகு மாற
ஏற்பட்டது.
கண்டம்.

இந்த யா ஒரு ேதசம் என்ற முடிவு
உண்ைமய ல் இந்த யா ஒரு துைணக்

இந்த யாவ ல் உள்ள ேதச ய இனங்கள்

பலவற்றுக்கும் தனி ெமாழி, வரலாறு, பண்பாடு
முதலியைவ தனித்தனிேய உண்டு. ப ரிட்டிஷ் அரசு
இராணுவத்ைதக் ெகாண்டு ேதச ய இனங்களின்
தனித்தன்ைமையப்

ெபாருட்படுத்தாமல்

ச ைறக்குள்

இனங்கள்

அைடத்து

ேதச ய
ைவத்து

ெபற்றதாகச்

ஒடுக்க யது.

ெசால்லப்பட்ட
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ேதச ய

இனங்களின்

ஒப்புக்ெகாள்க ற

ஒரு

இைறயாண்ைமைய
சரியான

கூட்டாட்ச

என்ற அடிப்பைடய ல் இந்த யா என்ற துைணக்
கண்டத்த ற்குள் ஒரு ேதச ய இனத்த ற்கு ஓர் அரசு
என்ற முைறய ல் ஒருங்க ைணந்து வாழ முடியும்.
இந்த

வாய்ப்பு

தமிழினத்த ற்கு

க ட்டவ ல்ைல.

இந்த யா ஒரு ேதசம் என்ற முைறய ல் ைமய
அரசுக்கு கூடுதலான அத காரங்கள் அன்ற யும்
ைமய
ஆட்ச

அரசுக்கு
ெமாழி.

இந்த ேயாடு
மாந ல

ஆங்க லமும்

அரசுகளுக்குத்

தனி

அத காரங்கள் இருந்த ேபாத லும் ைமய அரச ற்கு
கட்டுப்பட்டு

இருக்க

அைமப்ப ல்

ேவண்டும்.

சாத களுக்கும்

தக்க பாதுகாப்பு உண்டு.
வாய்ப்ப ல்ைல.
முைறய ல்

இந்த யா

அரச யல்
மதங்களுக்கும்

இவற்ைற ஒழிக்க
ஓர்

இந்துத்துவத்த ற்கு

அரசு

என்ற

கூடுதலான

மரியாைத.
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இந்த யாவுக்கு
அரசு

ெதாடக்கம்

வந்து
முதேல

ேசர்ந்த

ப ரிட்டானிய

ஒன்ைறச்

ெசய்தது.

ஆங்க ல அரசு தான் இந்த யா என்ற ெபயைர
இந்த

மாெபரும்

ஆங்க ல

ந லப்பரப்புக்கு

அரச ன்

இந்த யா

ஒரு

ைவத்தது.

ஆத க்கத்த னுள்ளும்
ேதசமாக

என்ைறக்கும்

ஒருங்க ைணக்கப்படவ ல்ைல.

என்ன

முரண்பாடுகேளாடும் அரசு தன் ஆத க்கத்ைதச்
ெசயல்படுத்த முற்பட்டது.

இந்த யா என்ற ெபயர்

ைவப்புடன் ஆங்க ல அரசு ெசய்த இன்ெனாரு
மாெபரும்

தவறு

இந்த யாவ ல்

பற்ற க்

பல்ேவறு

குற ப்ப ட

ேவண்டும்.

மதங்கள்

இருந்தன.

இந்த ய அரசு ைசவம், ைவணவம், ேவத மதம்
முதலிய பலவற்ைறயும் உள்ளடக்க இந்து மதம்
என்று ெபயர் ைவக்க றது. ெபரும்பாலான சமயப்
ேபாக்குகள் இந்து மதம் என்ற கட்டைமப்புக்குள்
இைணக்கப்பட்டன.
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உறுத ப்படுத்துவதற்கு

இத்தைகய

அைமப்பு

பயன்பட்டது. ப ராமணர்கள் மக ழ்ச்ச யைடந்தனர்.
புத்தம், சமணம், சீக்க யம் தவ ர ப ற அைனத்து
தரிசனங்களும்
ஒடுங்க ன.

இந்து

மதம்

என்பதற்குள்

சாங்க யம், சார்வாகம் முதலியனவும்

இந்து மதம் என்ற கட்டைமப்புக்குள் வந்தன. தமிழ்க்
கலாச்சாரம் தன் தனித்தன்ைமைய இழப்பதற்கு
இதுவும் ஒரு காரணம். இனித் தமிழ்க் கலாச்சாரம்
தன்ைன இந்து மதம் என்ற எல்ைலக்குள்ளிருந்து
வ டுதைல ெபறுவதற்கு வாய்ப்பு மிக குைறவு.
தமிழக வரலாற்ற ன் ெதாடக்கக் காலம் என
நமக்குத்

ெதரிந்த

குற ப்ப டுக ேறாம்
காலத்த ற்கு
சமூகத்த ன்
சங்க

அளவ ல்
என்ற

காலத்ைதக்

ேபாத லும்

முற்பட்டதான
இருப்ப ற்கான

இலக்க யத்த ன்

வருக ேறாம்.

சங்க

சங்க

இனக்குழுச்
தடயங்கைளயும்

மூலம்

நாம்

அற ய

தனக்குள் முரண்பாடு இல்லாதது
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அந்த

இனக்குழுச்

சமூகம்.

உைழப்ைபயும்

பக ர்ைவயும் தனக்குள் பக ர்ந்து ெகாண்டது அந்தச்
சமூகம். இனக்குழுச் சமூகத்த ற்கும் ஒரு தைலைம
உண்ெடனினும்
சுரண்டலுக்கும்
சங்க

அந்த

சமூகத்த ற்க ைடய ல்

ஒடுக்குமுைறக்கும்

இலக்க யத்த னுள்

தாக்குதலுக்குள்ளாக

இடமில்ைல.

மூேவந்தர்களின்

அழிந்தவர்கள்

என்று

அற யப்படுக ற பாரி, அத யன் முதலிய ேவளிர்கள்
அந்த

இனக்குழுச்

தைலவர்கள்.
முரண்பட்டு
பற த்துக்

சமூகத்த ன்

அற்புதமான

ேகாப்ெபருஞ்ேசாழேனாடு
அவர்களிடமிருந்து

ெகாள்ள

தமக்ெகன

ஆளுைகையப்
ஒரு

பைடத்

த ரட்டிக் ெகாண்டு ேபாரிட முற்பட்ட ேசாழனின்
மக்கள்,
மற்றும்

புத தாகத்

ேதான்ற ய

அரசத காரத்த ன்

முதல்

தனியுைடைம
ப ரத ந த கள்.

குமணனுக்கு எத ராக ந ன்ற இளங்குமணனும்
புத யதான

அரச ன்
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ச ன்னம்.

பக்குடுக்ைக நன்கண்ணியார் பாடிய

இன்னாத உலகம் என்பது இந்த புத ய சமுதாயம்.
கணியன் பூங்குன்றன் முதலிய தமிழ்ச் சான்ேறார்
பலரும் ேபாற்ற

முன்ைவத்த பண்பாடு என்பது

இனக்குழுச்

சமூகத்த ன்

தமக்குள்

ெதாகுத்துக்

ேபராற்று

ெவள்ளம்

வந்து
எத ர்

ெகாண்ட
எனப்

ெகாண்டிருக்க ற
ந ன்று

ஆக்கத்த லிருந்து
பண்பாடு.

ேபராற்றலுடன்

புத யதான

‘ெபரிேயாைர

சமூகத்த ன்

வ யத்தலும்

இலம்,

ச ற ேயாைர இகழ்தல் அதனினும் இலம்’ என்று
பாடியவர்
சமூகத்த ன்

இவர்.

ெதான்ைம

பண்பாட்டுச்

இனக்குழுச்

ெசழுைமையத்

தான்

வள்ளுவர் தனக்குள் அறெமன வடித்த ருக்க றார்.
தனியுைடைமயும்
சமூகத்த ன்

அரசத காரமும்

ஆதாரங்களாக

இவர்களுக்க ைடய லான
ெகாடுைமகள்,
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அழிவுகள்

என்ெறல்லாம்

க ளம்ப யது

இந்தப்

புத ய சமூகம்.
நகர

நாகரிகம்,

ெதாழில்

என்ெறல்லாம்

ெதாடங்க யது,

முதல்

தமிழிலக்க யத்த ல்

எழுச்ச

ேபாற்ற

வரலாற்ற ன்

ெசால்லப்படுக ன்றது

நாகரிகம் என்பதுதான்.
ெதாழில் வளர்ச்ச ,

வளர்ச்ச
ெபரிதாகப்
மருத

நல

நாளைடவ ல் நகரம்,

வணிகம் என்பைவ சார்ந்த

இந்தப் புத ய நாகரிகம் தான் குற ஞ்ச , முல்ைல
,

ெநய்தல்

தனக்குள்
பயனாக

முதலிய

உள்வாங்க
வளர்ச்ச ப்

நாகரிகத்த ன்

பற

நாகரிகங்கைளத்

ஒடுக்க க்
ெபற்றது.

ேபரழிேவாடு

ெகாண்டதன்
முன்ைனய

வளர்ந்த

இந்தப்

புத ய நாகரிகத்த ன் ஒரு வ ைளவு என வறுைமக்
ெகாடுைமையக் குற ப்ப டலாம்.

கள்ளும் சூதும்

பரத்தைமயும் ேவறு ச ல ெகாடுைமகள்.
இரண்டுபட்டதன்

இன்ெனாரு
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ப ைழப்புக்காக

அயல்

ந லத்த லிருந்து

வந்த

ஒருவன் ைகய ல் வ ைலயுயர்ந்த ச லம்பு இருக்க
முடியுெமன்றால் அவன் கள்வனாகத்தான் இருக்க
முடியும்.

இப்படி

அவைன

குற்றப்படுத்த னான்,
வாங்க னான்.
தீைமையத்

மன்னன்

அவன்

உய ைர

முன்

நடக்கும்

சான்ேறார்

இல்ைல,

கண்ணுக்கு

தட்டிக்ேகட்க

ெபாற்ெகால்லன்

ெதய்வங்கள் இல்ைல. அநீத ேய ஆளுைக புரிந்த
இந்த நகைர இனி எரித்தாக ேவண்டும்.
மணிேமகைலக்கு இனி இல்லற வாழ்வ ல்ைல.
இளவரசன்

இப்படி

கற்பழிக்க முயற்ச
மீற

அரச

ெகாைல
ச ைறபட

ெசய்யலாம்.

துரத்த

அரசைனயும்

மணிேமகைலையக்

அவைளக்
வறுைமக்

ஒருத்த ைய

கவர்ந்து

ெகாடுைமக்குள்ளாக்கலாம்.
ெகாடுைம
முதலிய

காரணமாக

குற்றங்கைளச்

ேநர்ந்த ருக்க றது.
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ெகாடுைம நாெடல்லாம் பற்ற எரிக றது.
காலத்ைதயடுத்த

சமூக

வாழ்க்ைக

சங்க

இத்தைகய

அவலம் ந ைறந்தது.
வரலாற்ற ன்

வளர்ச்ச க்குத்

இல்லாமல் முடியாது.
முடியாது.

தனி

உைடைம

அரசத காரம் இல்லாமலும்

ெதாழில் வளர்ச்ச வணிக ெபருக்கம்

நகர நாகரிகம் ஆக யனவும் மனித வரலாற்று
வளர்ச்ச க்கு ஆதாரங்கள். இைவதான் வரலாற்ற ல்
ஏற்றத்தாழ்ைவயும்,

சமூக

ஏற்படுத்துக ன்றன.

முரண்பாடுகைளயும்

வறுைம,

கள்,

சூது,

பரத்தைம, த ருட்டு, ெகாைல, கற்பழிப்பு, அநீத
முதலியனவும்

இதன்

கூறுகள்.

ெபண்ணடிைமத்தனம்
வ ைளவுகள்.

பரத்தைம,

முதலியனவும்

இத்தைகய

பாத ப்புக்குள்ளாகுபவர்

இதன்

ச றுைமகளில்

சமூகத்த ன்

கீழ்த்தட்டில்

உள்ளவர்கள். ேமல்தட்டில் உள்ளவர்கள் ஆட்ச ய ல்
உள்ளவர்கேளாடு
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பாதுகாப்பாகவும்
முதலிய

இருக்க

முடியும்.

அைனத்துக்

இவர்கள்

காரணம்

வறுைம

ெகாடுைமகளுக்கும்

என்ற

ேபாத லும்

முதலியன

ெசய்து

இவர்கள்

முடியும்.

இவர்களுக்குத்தான்

ஈைக

வாழ்ந்துவ ட
அரசத காரம்

ேதைவ. இவர்களின் ஏவலுக்கும் அத காரத்த ற்கும்
இடங்ெகாடுத்து இவர்களுக்குத் துத பாடும் ஒரு
கூட்டத்ைதயும் இவர்கள் தயாரித்துக் ெகாள்வர்.
இத்தைகய சமூக சீர்ேகடுகளுக்கு எத ராகத்தான்
வள்ளுவர்,

இளங்ேகா,

சான்ேறார்கள்
என்றும்

சாத்தனார்

இருந்தனர்.

சான்றாண்ைம

முதலிய

இவர்கள்

என்றும்

அறம்

எவ்வளேவா

ேபச னர் என்றாலும் தனியுைடைமைய இவர்கள்
மாற்ற

முடியாது.

அரசத கார

ெகாடுைமக்கு

எத ராக இவர்கள் ேபச னாலும் அரசத காரத்ைத
இவர்கள் ஒழிக்க முடியாது. இவர்கள் ெதாடர்ந்து
வற்புறுத்த ய அறம் என்பது மனித வாழ்வுக்கு
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மனித ேமன்ைமக்கு ஓர் ஆதாரம்.
சங்க இலக்க யத்த ன் வழிேய நாம் அற ய வரும்
தமிழ்ச் சமுதாயத்த ல் இன்ெனாரு ெபரிய மாற்றம்
ஏற்படுக றது. சங்க காலத்த ேலேய வடக்க லிருந்து
வந்த

ஆரியருக்கு

மன்னர்

இடங்ெகாடுத்தனர்

என்றாலும் தமிழ்ச் சான்ேறார் பலருக்கும் இருந்த
மரியாைத இவர்களுக்கு ஏற்படவ ல்ைல.
சூது,

பரத்தைம

ந ைலய ல்

தமிழ்ச்

முதலியைவ

கள்,

மலிந்துவரும்

சமூகத்த ற்குள்

சமணமும்

பவுத்தமும் இடம் ெபற்றன என்பத ல் வ யப்ப ல்ைல.
முன்ைனய தமிழ்ச் சமூக வாழ்வ ல் இல்லறத்த ற்ேக
முதன்ைம இடம் - முற்றான இடம் இப்ெபாழுது
தமிழ்ச் சமூகத்த னுள் துறவ களுக்கு மரியாைத
ஏற்பட்டது. ெதாடர்ச்ச யாக நைடெபற்ற ேபார்களின்
வ ைளவாக தமிழ்ச் சமூகத்த னுள் அைமத க்குத்
ேதைவ
இன்னா

ஏற்பட்டது.
ெசய்யாைம
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வன்முைற ெகாைல முதலியவற்ைற மறுத்தனர்.
பரத்தைமையக்

கடிந்துைரத்தனர்.

ேமம்படுத்த னர்.

கற்ைப

மனித வாழ்வுக்குப் ெபாருள்

என்ன என்பது பற்ற இவர்கள் உரத்துப் ேபச னர்.
மனித

வாழ்ேவ

ெபரும்

துன்பம்

என்றனர்.

வாழ்க்ைக ந ைலய ல்லாதது என்றனர்.

ெசல்வம்

மட்டுமல்ல இளைமயும் ந ைலய ல்லாதது என்றனர்.
ப றப்பு ேவண்டாம் என்றனர். எவ்வைக ஆைசயும்
கூடாது என்றனர்.

புலனடக்கம் ேதைவ.

ப றப்பு

அறுவதற்கு தவம் ேதைவ. இளைமய ேலேய துறவு
ேதைவ.

புத்தரும் சமணரும் வற்புறுத்த ய ச ல

அறங்கள் வள்ளுவ ெநற க்கு உடன்பாடானைவ.
வள்ளுவர்
ேபாலித்

துறைவ
துறைவக்

வள்ளுவர்.
அரச

முதன்ைமப்படுத்தவ ல்ைல.

இளங்ேகா

அநீத ையச்

இத்தைகயவர்
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துறவ

சாடியவர்.

என்ற

என்றாலும்
சாத்தனாரும்

ேபாத லும்
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ெபருந்துன்பம்.

ஆைசகள் முற்றாக அறுபடுவேத

ேபரின்பம்.
இைவ

ெபண்ணின்பேம

உண்ைமய ல்ைல.

ெபருந்தவறு.
இவர்களுக்கு

உலக யல் முதன்ைமய ல்ைல.

இந்த உலகம்

என்பது கூட ெபாய்ைம உலகம்.

மனிதப் ப றவ

தவ ர ேவறு ப றவ களும் பல உள்ளன.
உலகங்களும்

உள்ளன.

ேவறு

இைவெயல்லாம்

இவர்கள் முன்ைவத்த மாையகள்.

ெபாய்ைமகள்

ச க்கலான வரலாற்றுச் சூழலில் ச க்கல் எைவ
எனத் ெதரியாைமயால் இவர்களும் இத்தைகய
மாையகளுக்கு இடம் தந்தனர். மனித வரலாற்ற ல்
ஏற்பட்ட இந்த தடுமாற்றமும் தவறும் ெநற ப றழ்வும்
கடுைமயானைவ.
புத்தமும்
தவறுகள்

சமணமும்
காரணமாக

ெசய்த
மனித

வரலாற்ற ல்

இன்ெனாரு ெபருந்த ருப்பம் ஏற்பட்டது.
இரண்டு

சமயங்களுக்கு
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எழுந்தைவ
ெபருந்

ைசவமும்

ைவணவமும்.

ெதய்வங்கள்

ேவண்டியத ல்ைல.

இைவ

புலன்கைள

ஒறுக்க

ெபண்ைண

ஒதுக்க

ேவண்டியத ல்ைல. இல்லறம் தீைமயானத ல்ைல.
இைறவைன நம்ப வழிபட்டால் துயரங்கள் முற்றாக
ஒழியும்.

இத்தைகய ெகாள்ைக அற வ ப்ேபாடு

க ளம்ப ய ைசவமும் ைவணவமும் தமிழ் மக்கள்
மத்த ய ல்

ெபரும்

ெசல்வாக்குப்

ெபற்றன.

சமணர்களும் பவுத்தர்களும் முற யடிக்கப்பட்டனர்.
அரசத காரத்ைதச்

ைசவம்

ைகப்பற்ற யது

அல்லது அரசத காரத்த ற்கு ெநருக்கமாக ைசவம்
வ ளங்க யது.
இனி

இைறவைன நம்ப னால் எல்லாேம

சரியாக வ டும்

ைசவர்கள்

முழு

ெபரும்பாலான
வரலாற்ற ல்
என்பேதாடு

என்ற

நம்ப க்ைகையச்

அளவ ல்

ெகாண்டேதாடு

மக்கைளயும்

எதுவும்

நம்ப

முற்றாக

இன்ெனான்றுக்கு
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அதன்மூலம் தான் வாழேவ ெசய்க றது என்பது
ஒரு ேபருண்ைம.

இம்முைறய ல் தான் சமணம்

ைசவத்த னுள்ளும் பவுத்தம் ைவணவத்த னுள்ளும்
தம்ைம இழந்து அவற்ற ன் வழிேய வாழ்க றது
என்பதும் வரலாறு.
சங்க

காலத்த ேலேய

வடக்க லிருந்து

வந்த

ஆரியர் தமிழ் மன்னர்களுக்கு ெநருக்கமாக னர்.
பைடெயடுப்ப ல்

மன்னர்

ெவற்ற

ெபற

யாகங்கள் ெசய்ய ேவண்டும் என்றனர்.

ெசல்வ

ெபருக்கம் முழு அளவ ல் வாழ்நாள்,
முதலியவற்ற ற்கும்
என்றனர்.

யாகங்கள்

மகப்ேபறு

-

ேதைவ

பைடெயடுப்புகள் என்ற முைறய ல்

நகரங்கள் குளங்கள் பய ர் வ ைளச்சல், ஆக ய
ேபரழிவுக்குப்
யாகங்கள்

பரிகாரம்

ெசய்யும்

முைறய ல்

பயன்படும்

என்றும்

அவர்கள்

கூற னர்.

மன்னர்கள்

நம்ப ய ருக்க

ேவண்டும்.
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மன்னனின் அத காரம் ெசல்லுபடியாக ேவண்டும்.
மன்னன்தான் மக்களின் வாழ்வுக்கும் ஆதாரமாக
வருக றான்.
மன்னன்

கள்வர்கள்

அடக்க

ெபாறுத்தவைர

முதலியவர்கைள

ைவக்க றான்.

மக்கைளப்

மன்னனும்

கடவுளுக்கு

ந கராக றான்.

நாளைடவ ல் ஆரியர் குற ப்பாகப்

பார்ப்பனர்

ெசல்வாக்கு

அத கரிக்க றது.

வடக்க லிருந்து வந்த ஆரியர் மூலம் தான் வருண
முைறயும் தமிழகத்த ல் ந ைலெபறுக றது.

சமூக

ந ர்வாகத்த ற்கு வருணமுைற ேதைவயாக வ ட்டது.
ஆரியரின் வருணமுைற சாத , கடவுள் நம்ப க்ைக
முதலியவற்ைற

மறுக்கும்

முைறய ல்

ேபச

வந்த பவுத்தர்களும் சமணர்களும் நாளைடவ ல்
ெசல்வாக்கு இழந்தனர். புத்தர், சமணர் ெநற ய ல்
ப றவ அறுவதற்கு மிகக் கடுைமயான முைறய ல்
புலனடக்கம்

/

தவம்

ெசய்வைதக்

காட்டிலும்

இைறவைன நம்ப ேகாவ ல் வழிபாடு சடங்குகள்
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முதலியவற்ைற ஓரளவுக்ேகனும் ெசய்து வந்தால்
ப றவ த்

துயர்

ஒழிந்து

ேமலுலகம்

எளிதாகக்

க ட்டும் என்பது அந்தணர் அற வுைரைசவத்த ற்கும்
இக்ெகாள்ைக உடன்பாடு.

அரசத காரத்த னுள்

உயர்சாத

இடம்

ேவளாளருக்கும்

க ைடத்தது.

சமணமும் பவுத்தமும் முன்ைவத்த துறவு ெநற ைய
நாளைடவ ல் ைசவரும் ஏற்றனர். ச வனடியார்கள்
ச வனுக்கு

ந கரானவர்கள்.

ேபரளவ ல்

எழுந்தன.

ேகாவ ல்கள்
புராணக்

ெசல்வாக்குப் ெபற்றன.

கைதகள்

மன்னர் இல்லாமல்

ெதய்வங்கள் இல்லாமல் வருணம், சாத , சடங்குகள்
இல்லாமல்
கருத்ைத

மனிதனுக்கு
இவர்கள்

உய்வ ல்ைல

அைனவரும்

என்ற

அவரவர்

ேபாக்க ல் வற்புறுத்த மக்கைள நம்ப ைவத்ததன்
வ ைளவாக மனித வாழ்க்ைகைய மாையகளும்
ப ரம்ைமகளும் மைறத்தன.
ஆய ற்று.

பக்த ேய ேபரின்பம்

இயற்ைகய னுள்ளும் எல்லா அருஞ்
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ெசயல்களினுள்ளும் இைறவேன இயங்குக றான்.
இைறவன் இல்லாமல் மனிதன் இல்ைல.

மனித

வாழ்க்ைக என்பது மனிதைனப் ெபாருட்படுத்தாத
வாழ்க்ைக ஆய ற்று.
தமிழ் வரலாற்ற ல் இப்படி கழிந்தைவ பல
நூற்றாண்டுகள்.

இராசராச

ேசாழன்

முதற்

ெகாண்டு மன்னர்கள் பலரும் பல ேபார்கைள
நடத்த னர்.

நாடுகள்

ெகாண்டனர்.

பலவற்ைற

ேகாவ ல்கைள

ெவற்ற

எழுப்ப னர்.

கட்டிடக்கைலயும், ச ற்பகைலயும், இைசக்கைலயும்
தம் உச்சங்கைளத் ெதாட்டன. கல்லைண எழுந்தது.
நூற்றுக்கணக்கான குளங்கள் அைமக்கப்பட்டன.
நீர்பாசனத் த ட்டங்கள் ேபரளவ ல் ெசயல்பட்டன.
மக்களின்

ேபருைழப்ப ல்லாமல்

நைடெபறவ ல்ைல.
நாடுகளிலிருந்து
அடிைமகளாக
www.Kaniyam.com

ெவற்ற

இைவ
ெபற்ற

ஆய ரக்கணக்கானவர்கள்

ெகாண்டு
217

வரப்பட்டு

மாெபரும்

FreeTamilEbooks.com

ஆக்க

ேவைலகளில்

ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.

இத்தைகய மாெபரும் ெசயல்கள் மக்களிடமிருந்து
ேபரழிவ லான
முடியாது.

சுரண்டல்

ஒடுக்குமுைற

இயல்பாக நைடெபறாது.
வளர்ச்ச

இல்லாமல்

என்ற

காலத்த ல்

இல்லாமல்

சமூக

இைவ

வரலாற்ற ல் மாெபரும்

முைறய ல்

நைடெபற்றுக்

ெசயல்பட

இைவெயல்லாம்

ெகாண்டிருக்கும்

அேத

அடித்தளத்த ல்

இருக்கும்

இலட்சக்கணக்கான மக்கள் படும் துயரங்களும்
அத கரித்த வண்ணேம இருக்கக் கூடும். ேதவாரம்,
த ருவாசகம், ஆழ்வார் பாடல்கள் முதலியவற்ற ல்
மக்களின்

ேவதைனகள்,

ஓலங்கள்

ஓயாமல்

இடம் ெபறுவைத இன்று நாம் ேகட்க முடியும்.
நாயன்மார்களும்

ஆழ்வார்களும்

ேதடி

அைலந்து

ஓயாமல்

இைறவைன
என்று

ேநரடியாக

ெசால்வதற்கு
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இைறவைனக் காண ேவண்டும் என்று தவ த்த
ேநரங்கள்

அத கம்.

ஒவ்ெவாரு

நாளும்

ேவதைனகள்

வாழ்வ ல்

அனுபவ த்த

கூடுதலாகேவ

வருந்த

கடவுேளாடு ஐக்க யமானால்

முற்றாக

நம்ப ய ருந்தனர்.

வட

அவர்கள்

பற்ற

உைரக்க ன்றார்.
துயரங்கள்

இதைன

ஒழியும்

என்று

அவர்கள்

அவர்கைளப் பற்ற

புராணக்

கைதகள் எழுத யவர்கள் உய ர் வாழ்வ ன் ேபாது
அல்லது அவர்கள் இறந்த ப ன்னர் கடவுேளாடு
ஐக்க யப்பட்டனர் என்று கைத புைனந்தனர்.
இைற உணர்ேவாடு வானம், பூமி, உய ர்கள்
அைனத்ைதயும்
அற்புதமாகப்

கண்டு

மக ழ்ந்தைத

பாடிய ருக்க ன்றனர்.

இயற்ைக

முதலியவற்ற ன்

அவர்கள்
ஊேட

இைறவனது

ேபெராளியும்

துலங்குவைத

பாடினர்.

ப ரபஞ்சம்,

ஆக ய

அவர்கள்

இயற்ைக,

அைனத்த னுள்ளும்
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ேபரியக்கம்
இந்தப்

உண்ைம

என்பத ல்

ேபரியக்கத்த ற்கு

ஐயமில்ைல.

அப்பால்

தனி

ஒரு

ேபரியக்கம் உண்டு என்பேதா இயற்ைகயாக ய
ேபரியக்கத்ைத

இன்ெனாரு

ேபரியக்கம்

அப்பாலிருந்து இயக்குக றது என்று நம்புவத ேலா
உண்ைமய ல்ைல.

ஆனால்

அடியவர்கள்

என்பவர்கள் இப்படி ஒரு மாையையத் தமக்குள்
பைடத்துக் ெகாண்டு வ யப்ப லும் ேவதைனய லும்
ஆழ்ந்த ருந்தனர்.
ேகாவ ல்கள்,

இைறவன்
வ க்க ரகங்கள்,

த ருவ ழாக்கள்,

சடங்குகள்,

யாத்த ைரகள்

வழிபாடுகள்,
புராணங்கள்,

என்பனவற்ற ெலல்லாம்

நம்ப க்ைக

ைவத்து

இதற்காக

ஏராளமான

முதலியவற்ைறச்
ெசய்வத ல்

ெபயரில்

மக்கள்
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ெபாருள்

ெசலவ ட்டனர்.

இருக்கும்

த ைளத்தனர்.

வாழ்ந்தனர்.

மாய

இவ்வாறு
ேபரின்பத்த ல்

இவற்ைறெயல்லாம்
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அற வ யல்

ஆய்வ ல்

பூதவாத கள்

அவர்கள்

முதலியவர்கள்

ஈடுபடவ ல்ைல.

கடவுள்

முதலிய

மாையகைள ஓயாமல் மறுத்துைரத்தைத இவர்கள்
ெபாருட்படுத்தவ ல்ைல.
மாையக்குள்

இவ்வாெறல்லாம்

இவர்கள்

அரசத காரத்த ன்
முதலிய

ெபருக்கத்த ற்கும்

மதவாத களின்

ேபராதரவாக இருந்தது.
ஈடுபட்ட

வாழ்ந்தது,

இவர்கள்

ெபருமளவ ல்

அந்தணர்

வளர்ச்ச க்கும்

ஓயாமல் உைழப்ப ல்
உைழப்ப ன்

அரசுக்கும்

பயைனப்

மதவாத களுக்கும்

ஓயாமல் ெகாடுத்தனர். இவ்வாறுதான் அன்ைறய
மக்களின் கலாச்சார வாழ்வு அைமந்த ருந்தது.
வரலாற்று
ஒருபடித்தாகேவ,

இயக்கம்

என்பது

ஒரு சார்பாகேவ இயங்க யது

என்றும் ெசால்ல முடியவ ல்ைல.
மாையகளிலிருந்து
ச த்தர்கள்

பலரும்
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இப்படி

மதவாத களின்

ெபருமளவு
எல்லாக்
221

வ டுபட்ட

காலங்களிலும்

FreeTamilEbooks.com

வாழ்ந்தனர்.

மருத்துவ பணி ெசய்தனர்.

சாத ,

மதம், சடங்குகள், பார்ப்பனர் முதலியவர்கள் நம்ப
ஏமாற ேவண்டாம் என்றனர்.
உருவமில்ைல என்றனர்.
மறுக்கும்

நாத்த கரும்

வாழ்ந்தனர்.
எத ரான

சல

ெதய்வங்களுக்கு
கடவுைள முற்றாக

எல்லாக்
சமயம்

கலவரங்கைளயும்

காலங்களிலும்

அரசத காரத்த ற்கு
மக்கள்

ெசய்தனர்.

வரிக் ெகாடுைம தாளாத ந ைலய ல் ேகாவ ல்கைள
இடித்தனர்.
வ ழுந்து

ேகாவ ல்
தற்ெகாைல

ேகாபுரங்களிலிருந்து
ெசய்து

ெகாண்டனர்.

அரச ன் முற்றான அத காரத்த ற்கு முழு அளவ ல்
உட்படாமல்

க ராம

ெசயல்பட்டன.

சைபகள்

காலந்ேதாறும்

க ராம சைபகளில் ச ல சமயம்

ப ராமணரும் தண்டிக்கப்பட்டனர். க ராம சைபகள்
ஓரளவுக்ேகனும் மக்கள் குடியரசுகளாக மக்கள்
நீத மன்றங்களாகவும்

ெசயல்பட்டன.

தமிழக

வரலாற்ற ல் ஓர் ஆய ரம் ஆண்டுகளுக்கு ேமலாக
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இடங்ைக வலங்ைகய னருக்கு இைடய ல் ஓயாத
ேபாராட்டங்கள் நைடெபற்றன. அரசத காரத்ேதாடு
ஒத்துைழத்தவர்கள்
வலங்ைக

வலங்ைக

சாத ய னரின்

சாத ய னர்.
ஆத க்கத்த ற்கு

எத ராக ெசயல்பட்டவர்கள் இடங்ைக சாத ய னர்.
கைலஞர்கள்,
இல்லாமல்

கவ ஞர்கள்,

எந்த

புராணங்கள்,

ஒரு

உைழப்பாளிகள்

சமூகமும்

சடங்குகள்

வாழவ ல்ைல.

இல்லாமல்

எந்தச்

சமூகமும் வாழ்ந்ததாகவும் வரலாறு இல்ைல.
கலாச்சாரம் என்பது இவற்ற லிருந்து எல்லாம்
தனித்ததான

இயக்கம்

மாையகேளாடும்

மாையகளுக்கு

மக்கள் வாழ்ந்தனர்.
பக ர்வும்
சாத்த யமும்
சுரண்டலும்

ெகாண்டதாகவுமில்ைல.
உைழப்பும் உற்பத்த யும்

இல்லாமல்

சமூக

இல்ைல

.

நைடெபறுக ற

இவற்றுக்க ைடய லும்
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இைடய லும்
வாழ்க்ைக
ஆத க்கமும்

அேத

இவற்ேறாடும்
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வாழ்ந்து

ெகாண்டுதான்

அரசனுக்காகேவா

இருந்தனர்.

மதவாத களுக்காகேவா

ேகாவ ல் கட்டும் ெபாழுதும் ச ற்பங்கள் ெசதுக்கும்
ெபாழுதும் மக்கள் தனக்கான அற வுத் த றைனயும்
காலத்

த றைனயும்

ெகாண்ட

ேபாது

ேமம்பட்டனர்.

தமக்குள்
மனிதத்

வளர்த்துக்
தன்ைமய லும்

வரலாற்ற ன்

வளர்ச்ச ய ல்

தமக்கும் பங்கு இல்லாமல் இல்ைல. அரசத காரம்
முதலியவற்றுக்காக மக்கள் தம்ைம எத்தைனேயா
வைககளில்

இழந்த

ந ைலய லும்

இவர்களின்

பங்களிப்ப ல்லாமல் எதுவும் நைடெபற்றத ல்ைல.
இப்ெபாழுது

ந ைனத்துப்

தஞ்ைச ெபரிய ேகாவ ல்,
வயல்கள்,
பய ர்

மாெபரும்

வைககள்,

வளர்ச்ச

முதலிய

பார்க்க றேபாது
கல்லைண,

குளங்கள்,

ஆடுமாடு
நூறு

ெநடும்

அற்புதமான

வளர்ப்பு,

வைககளில்

கால
மக்கள்

அற்புத சாதைனகைள, ஆற்றைல ெவளிப்படுத்த
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உள்ளைதயற க ேறாம்.

இைவயைனத்தும்

நமக்கு

அவர்கள்

மாெபரும்

ெசல்வங்கள்.

இன்ைறக்கும்
வளர்ச்ச

வ ட்டுச்
இைவ

நமக்கும்

இல்ைல.

வரலாற்ைறயும்

ெசன்றுள்ள
இல்லாமல்

வாழ்க்ைகய ல்ைல.

இன்ைறக்கும்
வாழ்ைவயும்

நமக்கான

இவர்கள்தான்

வ ட்டுச் ெசன்றுள்ளனர்.
14, 15ஆம் நூற்றாண்டுகைள உள்ளடக்க யதாக
இன்று

வைரய லும்

வரலாற்றுச்

சூழல்

ெசயல்பட்டுவரும்
நம்

காலத்துக்கும்

தமிழக
நாம்

இன்றும் அனுபவ க்கும் பல்ேவறு ச க்கல்களுக்கும்
ெநருக்கமானதாகவும்
அைமந்த ருக்க றது.

காரணமாகவும்

கூட

தமிழ் ந லம் ஒன்று நாம்

இன்று மனத்த ல் வைரந்துள்ள ந லப்பரப்ப ன் மீது
ெதாடர்ச்ச யான பைடெயடுப்புகள் தாக்குதல்கள்
ஊடுறுவல்கள்

ேநர்ந்ததன்

வ ைளவாக

தமிழ்

ந லம் தன் முன்ைனய அைடயாளங்களிலிருந்தும்
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ெபரிதும்

ேவறுபட்டதான

புத ய

அைடயாளங்கைளப் ெபற்றது.

கலப்படமான

பாண்டியர்களுக்

க ைடய ல்

ஏற்பட்ட

முரண்பாடுகளின்

வ ைளவாக

வடக்க லிருந்து

மாலிக்காபூர்

பைடெயடுத்து வந்து தமிழகத்து ேகாவ ல்களில்
ஏராளமாக

குவ ந்த ருந்த

கவர்ந்து

ெசன்றான்.

மன்னன்

சார்ப ல்

நாயக்கர்

மன்னர்கள்

ெசல்வங்கைளக்
வ சய

நகரத்து

தமிழகத்த ற்குள்

நுைழந்த

மதுைரய ல்

ந ரந்தரமாக

தங்க யேதாடு அவர்களின் துைணப் பைடய னர்
என்று

ெசால்லத்தக்க

ெதன்பகுத ய ல்
ந லங்கள்,

பாைளயக்காரர்கள்

பைடவீடுகள்

அைமத்து

ந ர்வாகம்

முதலியவற்ைற

வசப்படுத்த க் ெகாண்டனர்.

ஆந்த ராவ லிருந்து

பல்வைக
ேபசும்

ஆற்றேலாடு

கைலஞர்களும்

ெதலுங்கு
மற்றவர்களும்

ந லங்களில் பரவலாகக் குடிேயற னர்.
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நூற்றாண்டுகளில்
பைடெயடுப்புகள்
இசுலாமியர்

மகாராட்டிரத்த லிருந்து
ேநர்ந்தன.

தமிழகத்த ல்

ந ரந்தரமாக

ஆளுைகய ல்

அமர்ந்தனர்.

ப ன்னர்

ேமற்க லிருந்து

ேபார்ச்சுகீச யர்

ப ெரஞ்சுக்காரர்

அதன்ப றகு

ஆங்க ேலயர்

தமிழகத்த ற்குள்

நுைழந்து

நாளைடவ ல்

தமிழ்

மக்களின்

வாழ்வ ல்

கடுைமயான பாத ப்புகைள உருவாக்க னர். தமிழ்
ந லம் மாெபரும் சீரழிவுகளுக்கு உள்ளாய ற்று.
தமிழ் நாகரிகம் என்பது முற்ற லும் அைடயாளம்
இழப்பதற்கான
ஆட்ச ய ன்

சூழல்

ேபாது

ந லக்க ழாராகவும்
ஆற்றேலாடு
வாழ்ந்த

நாயக்கர்

முன்ைனய

சமூகத்த ல்

ஊர்த்தைலவர்களாகவும்

வ ளங்க ய

மள்ளர்கள்

ந லங்களிலிருந்து

சமூகத்தரத்த ல்
ஆக னர்.

ஏற்பட்டது.

தாழ்வுக்குள்ளாக

அவர்கள்

ெவளிேயற
பள்ளர்கள்

புத ய ெதாழில்கள், புத ய கைலகள்,
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புத ய

வாழ்வ யல்

முைற

பழக்கமாய ற்று.

தமிழ்

மக்களுக்குப்

ெதலுங்கு இனத்தவர்களால்

தமிழகச் ெசல்வங்கள் - தமிழ் ந லத்ைத வ ட்டு
ெவளிேயறவ ல்ைல.

ஆனால் ேபார்ச்சுக்கீச யர்

ப ெரஞ்சுக்காரர் ஆங்க ேலயரின் ஆளுைகய லும்
ஆத க்கத்த லும்
சுரண்டலுக்கும்

தமிழ்

சீரழிவுகளுக்கும்

கடுைமயான

மேலச யா

மாெபரும்
உள்ளாய னர்.

பஞ்சங்களின்

தமிழகத்த லிருந்து
உைழக்கும்

மக்கள்

வ ைளவாக

பத்தாய ரக்கணக்கான

மக்கள்
முதலிய

ப ைழப்புக்காக

இலங்ைக

நாடுகளுக்குச்

ெசன்றனர்.

அந்ந யர்களின் ஆத க்கத்த ற்கும் சுரண்டலுக்கும்
எத ராக ேபாராடிய மன்னர்களும் மக்களும் மிகக்
ெகாடுைமயான

முைறய ல்

ஒடுக்கப்பட்டனர்

அல்லது ஒழிக்கப்பட்டனர். தமிழ் மக்கள் மத்த ய ல்
காலங்காலமாக

ந லவ ய

க ராம

சைபகள்

ெபருமளவ ல் தம் ஆற்றைல இழந்தன.
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உரிைமய ன்
உரிைம

மீது

முைற

முன்னர்

ந லவ ய

தகர்க்கப்பட்டு

ெபாது

இரயத்துவாரி

என்னும் ெபயர் முைறய ல் ந லத்த ல் தனி உரிைம
என்னும் ெசாத்துரிைம புகுத்தப்பட்டது.

அந்ந யர்

ஆத க்கத்துக்கு எத ரான கலவரங்கள் கடுைமயாக
ஒடுக்கப்பட்டன. தமிழகத்துச் ெசல்வம் ஐேராப்ப ய
ெதாழில் வளர்ச்ச க்கு ஆதாரமாய ற்று.

தமிழகம்

தன் சுய ஆளுைமைய இழந்தது.
ஆங்க ேலயர்
வலிைமய னாலும்
மக்களுக்க ைடய ல்
பயன்படுத்த க்

தன்

இராணுவ

இந்த ய

மன்னர்கள்,

ந லவ ய

முரண்பாடுகைளப்

ெகாண்டதன்

வ ைளவாகவும்

இந்த யாைவச் சுரண்டி ெகாள்ைளயடித்த ப ன்னர்
இந்த யாவ ல் பரவலாக தன் ஆத க்கத்ைத ந றுவ க்
ெகாண்டனர்.

தம் ஆத க்கத் ேதைவகளக்கு ஒத்த

முைறய லும் இந்த ய மக்கைள ந ர்வாகம் ெசய்யும்
முைறய லும் மாற்றங்கள் பலவற்ைறச் ெசய்தனர்.
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ஆங்க லக் கல்வ இரய ல்ேவ கட்டைமப்பு அஞ்சல்
முைற ெதாழில் முைற ஆக யவற்ைறப் புகுத்த னர்.
ஆங்க ேலய

ஆத க்கத்த ற்கு

எத ரான

1857க்

கலவரங்களுக்குப் ப றகு புத ய ந ர்வாக முைறகள்
புகுத்தப்பட்டன.

ேமற்கத்த ய

கல்வ

நாகரிக

ஊடுறுவல் காரணமாக இந்த ய மக்கள் மத்த ய ல்
வ ழிப்புணர்ச்ச
தமக்கும்

ஏற்பட்டது.

ெநடுங்கால

இந்த ய

வரலாறு

ஆட்ச

மக்கள்
முைற,

மருத்துவ முைற, ெதாழில் முைற, ேமன்ைமயான
நாகரிகம் உண்டு என்பைத அற யத் ெதாடங்க னர்.
தம்ைமத்தாேம

ந ர்வாகம்

ெசய்து

ெகாள்ள

முடியுெமன்று நம்ப னர்.

வ டுதைலப் ேபாராட்டம்

என்னும்

கூடியவைர

முைறய ல்

ஒன்றுபட்டனர்.
இத்தைகய

தமிழக

வ ழிப்புணர்வு

மக்கள்

தமக்குள்
மத்த ய லும்

ஏற்பட்டது.

தமிழ்

மக்கள், தம் ெநடுங்கால வரலாறு, ெமாழிய ன்
தனித்தன்ைம,
www.Kaniyam.com

இலக்க ய ேமன்ைம,
230

பண்பாட்டு

FreeTamilEbooks.com

வளம்,

அற வுத்த றம் முதலிய வற்ைற அற ந்து

ெகாண்டனர்.
தைலப்

ஆங்க ேலயருக்கு எத ரான வ டு

ேபாராட்டத்த ல்

ெகாண்டனர்.
ஆர்வம்

இைணந்து

தமக்கான தனி ஆட்ச

ெகாள்ளத்

வ டுதைல

தாமும்

ெபற்ற

ெதாடங்க னர்.
ந ைலய ல்

பற்ற யும்
இந்த யா

தமிழ்

மக்கள்

மத்த ய ல் புத ய வ ழிப்புணர்வு ஏற்பட்டது.
தமிழ்

கலாச்சார

கருத்தரங்க ன்

ெபாது

பாதுகாப்பு
தைலப்பு.

என்பது
இந்தத்

தைலப்ப ன் கீழ் சங்க காலம் முதற் ெகாண்டு
1950 வைரய லான தமிழ் கலாச்சார வரலாற்ற ல்
ஏற்ற இறக்கங்கள் ப ற கலாச்சாரங்கேளாடு தமிழ்
கலாச்சாரம் ெகாண்ட உறவு, இவற்றுக்க ைடய ல்
ேமாதல்,
அளவுக்கான
உள்ளடக்க

கலாச்சாரம்
ஒரு

பற்ற ய

வைரயைற

அந்ந யர்களிடமிருந்து

குைறந்த

ஆக யவற்ைற
ெபற்றதாகச்

ெசால்லப்படும் இந்த ய வ டுதைல வைரய லான
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வரலாறு குற த்து நான் சுருக்கமாகச் ெசால்ல
ேவண்டும்.

ஒரு பாட நூல் கட்டுைர ேபால

என் கட்டுைர அைமவதற்க ல்ைல.
கலாச்சாரம்

என்பைத

அடிப்பைடய லான
கலாச்சாரம்,

சாத க்

கலாச்சாரம்

கலாச்சாரம்,

க ராமம்

அன்ற யும்

அல்லது

மத

ெதாழிற்சங்க
நகரம்

சார்ந்த

கலாச்சாரம், கல்வ சார்ந்த கலாச்சாரம், ெபண்கள்
சார்ந்த

கலாச்சாரம்

-

இப்படி

வைகப ரித்து

வ வரங்கள் ெதாகுத்து ஒரு கட்டுைர எழுதவும்
இப்ெபாழுைதக்கு ேதைவய ல்ைல.

எவ்வைக

கலாச்சாரமும் தனித்த இயக்கம் உைடயதாகவும்
இருப்பதற்க ல்ைல.

குற ப்ப ட்ட

வரலாற்றுச்

சூழலில் அரச யல், ெபாருளியல் முதலியவற்ற ன்
தாக்கங்கைள உள்வாங்க க் ெகாண்டதாகத்தான்
கலாச்சாரத்த ன்

உள்ளியக்கம்

இருக்க

முடியும்.

காலங்கள் ேதாறும் கலாச்சாரம் என்ற

பாரிய

களத்த னுள்
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இயலாதைவ.

இப்படி

ஆய்வுக்கு

உள்ளாக்க

அைமயும்

ந ைலய ல்

மாற்றங்கைள

பன்முக

கூடியதாக

ேநாக்க ல்
கலாச்சாரம்

ெபாதுவாக

உள்ளடக்க யதான

பல்ேவறு

கலாச்சாரம்

-

குற ப்பாக தமிழ்க் கலாச்சாரம் என்பதன் இன்ைறய
சமுதாய

வரலாற்றுச்

ேதைவயானதுமான
இருந்தாக

ேவண்டும்

சூழலுக்கு
எத்தைகய
என்பது

ஒத்ததும்
கலாச்சாரம்

பற்ற ய

ஒரு

ெதளிவான கருத்ைத முன்ைவக்கும் முைறய ல்
இக்கட்டுைரையத் ெதாடர்க ேறன்.
கலாச்சாரம்

அல்லது

பண்பாடு

அடிப்பைடயாக என்ன இருக்க முடியும்.

என்பதன்
பல்ேவறு

சமூக ப ரிவுகளாக, பல்ேவறு கலாச்சார கூறுகைள
உள்ளடக்க யதாக அைமக ற ஒரு சமுதாயத்த ல்
ெபாருளியல்
இருக்க ற
சகப்

வைகப்பட்ட
காலம்

முழுவத லும்

ப ரிவுகளுக்க ைடய ல்
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ேமாதல்களும்

கலாச்சார

இருக்கத்தான்

ெசய்க ன்றன.

சீர்குைலவுகளும்
சாத ,

மதம்,

உணவு, உைட, இருப்ப டம், ேவைலப் ப ரிவ ைன
முதலியவற்றால் ேவறுபடும் அல்லது முரண்படும்
சமூகப் ப ரிவுகளுக்க ைடய ல் ேமாதல் முதலியைவ
அறேவ இருக்கக் கூடாது என்பது நம் வ ருப்பம்
என்றால் இத்தைகய ேவறுபாடுகளுக்கு அடிய ல்
அைமவதாக ய

ெபாருளியல்

ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு
முடியாது.
வைகப்பட்ட

அறேவ

வைகப்பட்ட
இடம்

இருக்க

ெநடுங்கால வரலாற்ற ல் பல்ேவறு
சூழல்கைளக்

கடந்து

இருபதாம்

நூற்றாண்டுக்குள் வரும்ெபாழுது மனிதர்களுக்கு
மத்த ய ல் அைனவரும் சமத்துவமாக சமதர்மம்
என்ற

முைறய ல்

வாழ

முடியும்,

வாழ்ந்ததாக

ேவண்டும் என்ற அற்புதமான புரிதலுக்கு நாம்
வந்து ேசர்ந்த ருக்க ேறாம். வரலாற்ற ன் ைமயமாக
இருப்பவன் மனிதன்.
www.Kaniyam.com

மன்னர்கள், மத பீடங்கள்,
234

FreeTamilEbooks.com

சாத ய

முைற

ந லக்க ழாரியம்,

முதலாளியம்

ஆக யவற்ைறக் கடந்து மனிதர்கள் தமக்க ைடய ல்
சுரண்டலும்

ஒடுக்குமுைறயும்

இல்லாமல்

வாழ்வதற்கான வாய்ப்புகைள வரலாறு நம் முன்
த றந்து ைவத்துள்ளது. வரலாற்ற ன் ேபரனுபவம்
என்ற முைறய ல் சமதர்மச் சமுதாயம் என்பைத
நாம் கண்ட ப றகும் அைனத்து மக்களுக்குமான
வளமான

ஒரு

ெகாள்ளும்

வாய்ப்புகைள

முைறய ல்

சமூகத்ைதப்

உலகளவ ல்

ஆத க்கங்கள்

பைடத்துக்

முற்றாக

பல்ேவறு

இன்றும் பல்ேவறு

தடுக்கும்
வைகயான

முயற்ச கைள

ேமற்ெகாண்டுள்ளன. இவற்ற ற்கு இடங்ெகாடுத்து
இவர்கேளாடு

ஒத்துைழப்பவர்களின்

தன்னல

ெவற த்தனங்களுக்கு நாம் பலியாேவாெமன்றால்,
இன்று

வைரய லான

மனித

வரலாற்று

வளர்ச்ச ைய அழித்துக் ெகாள்வேதாடு மீண்டும்
வரலாற்றுக்கு
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காலத்த ற்கு நாம் ேபாய்ச் ேசர ேவண்டி வரும்
அல்லது இயற்ைக முதலியவற்ற ன் ேபரழிேவாடு
மனித

வரலாற்ற ன்

இறுத க்கு

ேசர ேவண்டிய ருக்கும்.
வரலாற்ற ன்

நாம்

ேபாய்ச்

ஆகேவ ெநடுங்கால

ேபரானுபவங்கைள

உள்வாங்க க்

ெகாண்டவர்களாக நாம் எவ்வைக சுரண்டலுக்கும்
ஒடுக்குமுைறக்கும்
வாழ்ைவக்

இடந்தராத

கண்டற ந்து

கலாச்சார

கைடப்ப டித்தாக

ேவண்டும். சாத மத ேவற்றுைமக்கு இடந்தராமல்
நாம் வாழ முடியும். ெபாருளியல் ஏற்றத்தாழ்வுகள்
நமக்குத்

ேதைவ

பக ர்வும்
தரும்.

இல்ைல.

உன்னதமான
இயற்ைகைய,

அளவ ல்

பாதுகாத்தால்

உைழப்பும்

வாழ்வுக்கு

இடம்

உய ரினங்கைள

முழு

அன்ற

பத்த ரமாக வாழ்வதற்க ல்ைல.

மனிதனும்

மனிதன் இன்று

உலகளவ லான வளமான வரலாற்ைற தனக்குள்
அனுபவ க்க

முடியும்.
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ேபரியக்கத்ைதத் தனக்குள்ளும் உணர முடியும்.
தன்னலத்ைத முழு அளவ ல் துறந்த ந ைலய ல்
மனித வாழ்வு ேபரின்ப வாழ்வாக அைமய முடியும்.
வள்ளுவர், புத்தர், இேயசு முதலியவர்கள் காண
வ ரும்ப ய

ெபருவாழ்வு

மனிதன்

ைககளுக்கு

வசப்படும். கலாச்சாரம் என்பதன் முழு ந ைறைவ
மனிதன் தனக்குள் காண முடியும்.
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6. நம் கல்விக் ெகாள்ைகயின்
அகமும் புறமும்
பகுத 1
இந்த யாவ லும்

தமிழகத்த லும்

தரப்பட்ட

பள்ளி

பற்ற

ஆண்டுகளுக்கு

50

ஆைணக்குழு
குழுக்களும்
பல்ேவறு

ெதாடங்க
நீண்ட

த ட்டத்ைத

கல்லூரிக்

கல்வ

ேமலாக

ேகாத்தாரி

பல்ேவறு

ஆைணக்

ெநடிய

மட்டங்களில்

வந்த ருக்க ன்றன.
ச றந்த

மற்றும்

பல்ேவறு

வ வாதங்களும்

ஓயாமல்

நைடெபற்று

கல்வ யாளர்கள் இத்தைகய
முன்ைவத்த

ேபாத லும்

ஆட்ச யாளர்கள்

கல்வ த்துைற

சார்ந்த

அலுவலர்களின்

ஒத்துைழப்புடன்

தமக்கு

வசத யான

த ட்டங்கைளேய

www.Kaniyam.com

238

அைரகுைறயாகச்

FreeTamilEbooks.com

ெசயல்படுத்த வருக ன்றனர்.
ெசலவ டும்

ெதாைக

கல்வ த்துைறக்குச்

என்பது

உண்ைமய ல்

ேதசத்த ன் சமூகத்த ன் வளர்ச்ச க்கான மூலதனம்
என்பது
இங்கு

எல்ேலாருக்

கும்

ெதரிந்த

அரச யல்வாத களின்

முதலாளிய

காரணமாகச் ெசயல்படுவத ல்ைல.
சமூகங்களின்

கல்வ

உண்ைம

.

சார்பு

ேமற்கத்த ய

வளர்ச்ச க்கு,

அந்த

அரசுகள் தரும் முக்க யத்துவம் இங்கு முற்றாகப்
புறக்கணிக்கப்படுக றது.
ேமல்ந ைலக்

கல்வ

ஊக்குவ க்கப்படுக றேத
ேமல்ந ைலக்
இருக்க

ெபருமளவ ல்
ஒழிய

கல்வ க்கு

ேவண்டிய

ஆதாரமாக

ெதாடக்க

இைடந ைலக்கல்வ

ந ைலக்கல்வ ,

முதலியைவ

கவனத்த ற்கு உரியதாக இல்ைல.
ெதாழில்
ேபச க்

வளர்ச்ச க்கு
ெகாள்ளும்
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துைறையப்

புறக்கணிப்பைதப்

ேபாலேவ

கல்வ த்துைறையயும் புறக்கணிப்பேதாடு கல்வ
வளர்ச்ச க்கான தன் தார்மீகப் ெபாறுப்ைபத் தட்டிக்
கழித்து வ ட்டு, கல்வ ையத் தனியார் மயப்படுத்த
வருக றது.
தனியார்

எனப்படும்

ெபாறுத்தவைர
ெசய்யும்

கல்வ த்

அளவுக்குக்

முதலாளிகைளப்

துைறைய

குைறந்த

கல்வ யாளர்களாக இல்ைல.
தமிழகத்த ற்குத்

ந ர்வாகம்

அளவுக்ேகனும்
இந்த யாவுக்குத்

ேதைவயான

கல்வ

எத்தைகயதாக இருக்க ேவண்டும் என்பது பற்ற ய
ச ந்தைன இவர்களுக்கு இல்ைல. ெபரும்பாலான
முதலாளிகள்

சமூக

வளர்ச்ச க்கான

கல்வ

வளர்ச்ச ய ல் அக்கைறயற்று இருப்பேதாடு கல்வ
என்பைத
ெதாழில்

ஒரு

ெதாழில்

என்பைதக்

ேநாக்க லான
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ெசயல்படுத்த வருக ன்றனர்.
இவர்களின்
தன்மானம்

ந ர்வாகத்த ல்

ஆச ரியர்கள்

அற்றவர்களாகத்

இருந்தாக

ேவண்டும்.

மாணவர்களின்

ெபற்ேறார்களிடமிருந்து
கட்டடம்

என்ற

தான்

கல்வ

முைறய ல்

வளர்ச்ச ,
அன்பளிப்பு

என்னும் ெபயரில் ெபறும் ெதாைக முழுவதும்
இறுத ய ல்
ேபாய்ச்

இவர்களுக்குத்

ேசருக றது.

வசூலிக்கும்
ெகாண்டு

தனிச்ெசாத்தாகேவ
இவர்களில்

ெதாைகக்குக்

அரசுக்கு

கணக்கு

வருமான

ந யாயவான்களாக இல்ைல.

வரி

எவரும்
ைவத்துக்

ெசலுத்தும்

இவர்கேளாடு முழு

அளவ ல் ஒத்துைழக்கும் தணிக்ைகயாளருக்கும்
கல்வ த்துைற
மீேதா,

அத காரிகளுக்கும்

மக்கள் மீேதா,

மாணவர்

ேதசத்த ன் மீேதா பற்று

இல்ைல. கல்வ என்னும் ெபயரில் நைடெபறுவது
வன்முைற

சார்ந்த
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மாணவர்களின்

ஆளுைம

வளர்ச்ச க்கான

கல்வ யாக அைமயவ ல்ைல.
ஆச ரியர்கள் தமக்ெகனத் ெதாழிற்சங்கங்கள்
ைவத்த ருக்க ன்றார்கள்.

ெதாழிற்சங்க

ந ர்வாக கைளப் ெபாறுத்தவைர, மாணவர்களின்
கல்வ

வளர்ச்ச க்கான

அக்கைறய ல்லாதவர்களாக
அரசுத்துைற

சார்ந்த

த ட்டங்களில்
இருப்பேதாடு

கல்வ

அத காரிகளுக்கு

ெநருக்கமாக இருந்து ஆச ரியப் ெபருமக்களின்
பணிவாய்ப்பு,
ெபற்றுத்

பணி

உயர்வு

தருவதற்கான

முதலியவற்ைறப்

தரகர்களாக

ெசயல்

படுக ன்றனர். அரசு முன்ைவக்கும் கல்வ த் த ட்டம்
எத்தைகயதாக இருந்த ேபாத லும் அைவ பற்ற ய
ஆய்ைவேயா, சமூக நலத்த ற்கு எத ரான கல்வ த்
த ட்டெமன அற ந்த ந ைலய லும் ஆச ரிய சமூகம்
என்ற முைறய ல் தம் கருத்ைத முன் ைவத்து
அரேசாடு

ேபாராடும்
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அற்றவர்களாகேவ இருக்க ன்றார்கள்.
இப்படி இந்த யாவ ல், குற ப்பாக தமிழகத்த ல்
கல்வ

வளர்ச்ச

ெதாடர்பாக

எத்தைனேயா

குைறபாடுகைளப் பலகாலமாக சமூக அக்கைற
ெகாண்ட

இயக்கங்களும்

முன் ைவக்க றார்கள்.

தனிமனிதர்களும்

சமச்சீர்கல்வ , தமிழகச்

சூழலில் எம்முைறய ல் எல்லாம் அணுகப்பட்டது
என்பது பற்ற யது நம் அண்ைமக்கால அனுபவம்.
இந்த ய அரச யலைமப்புச் சட்டம், ஆரம்ப இலவசக்
கல்வ

ெதாடர்பாக

ெநடுங்காலம்
மிக

முன்ைவத்த

வாக்குறுத கள்

ந ைறேவற்றப்படவ ல்ைல.

அண்ைமக்காலத்த ல்தான்

வைரய லான
இலவசக்

அைனத்து
கல்வ க்கான

14

வயது

மாணவர்களுக்கும்
உரிைம

என்பது

உறுத படுத்தப்பட்டு, அைதயும் குைறந்த அளவுக்ேக
அரசு நைடமுைறப்படுத்த வருக றது.

www.Kaniyam.com

243

FreeTamilEbooks.com

அரசு

பள்ளிகைளப்

சட்டப்படியான

ெபாறுத்தவைர

ஊத யத்த ற்ேகா,

உயர்வுக்ேகா

உள்ள

ந றுவனங்களில்

வாய்ப்பு,

ெபரும்பாலும்

அைடக்கப்படுவத ல்ைல.
ந ருவாகத்த ன்

ஊத ய
தனியார்
ெபரும்பகுத

தனியார்

கருைணேயாடு

ஊத யத்த ற்காகேவ

அவர்களின்

கட்டுப்பாடுகைளயும்
எவ்வைகயான

தரும்
அைனத்துக்

ஏற்றுக்ெகாண்டு
சுதந்த ர

கடுைமயாக

பள்ளி,

உைழக்க

உணர்வுமின்ற
ேவண்டிய ருக்க றது.

இைதெயல்லாம் கல்வ த்துைற கண்டு ெகாள்வேத
இல்ைல.

தமிழகத்த ல் ெமட்ரிக் பள்ளிகளில்

கல்வ க் கட்டணம் என்ற முைறய ல் அன்பளிப்புத்
ெதாைகேயாடு ேசர்த்து வசூலிக்கப்படும் ெதாைக
குற த்து
இதுவைர
தமிழகம்

அரசால்

எத்தைகய

கட்டுப்பாட்ைடயும்

ெசயல்படுத்த
முழுவதும்
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ேபாராடியதற்கும்
நடவடிக்ைக

பயனில்ைல.

எடுக்கப்படும்

கடுைமயான
என்று

அரசு

மிரட்டுவைத ஒரு ேவடிக்ைக ேபாலேவ தனியார்
எடுத்துக் ெகாள்க ன்றனர்.

தன் ஆைணையச்

ெசயல்படுத்தும்

அரசுக்கு

அத காரம்

இல்ைல

என்பது உண்ைமய ல்ைல. முதலாளிமார்கேளாடு
அரசு முற்றாக ஒத்துைழக்க றது என்பைதத் தவ ர
ேவறு ெசால்வதற்க ல்ைல.
காமராச ன்
தமிழக

கல்வ த்த ட்டம்

மக்களின்

எக்காலத்த லும்

நன்ற க்குரியது.

ஆனால்

தமிழகத்த ல் இன்று தரப்படும் ெதாடக்க ந ைலக்
கல்வ ேயா,
த ட்ட

இைடந ைலக்

அளவ ல்

ெசயல்முைறய ல்

தரமாக

கல்வ ேயா
இருந்த

தரமற்றதாகேவ

பாடத்

ேபாத லும்
இருக்க றது.

அரசுப் பள்ளிகளிலும் மாநகராட்ச பள்ளிகளிலும்
ஆச ரியர்களுக்குத் தரப்படும் ஊத யத்த ற்கு ஒத்த
முைறய ல்

ஆச ரிய
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பாராட்டும் முைறய ல் இல்ைல.
காசு

வந்தவுடன்

எப்படிேயா

ைக ந ைறய

ஆச ரியரின்

தாழ்ந்து

பண்பாட்டுத்தரம்

வ டுக றது.

நம்

சமூக

ந லவரங்கைளேய இதற்கு காரணமாகச் ெசால்ல
முடியும் என்ற ேபாத லும் மாணவர்களின் கல்வ
வளர்ச்ச ையப்

புறக்கணிக்க ற

ஆச ரியர்களின்

ெபாறுப்ப ன்ைமைய

நம்மால்

முடியாது.

ேதசத்த ன்

வ ைத

ஒரு

வ த்துகைளப்

ெசல்வங்கைள
ஏற்க

ஏற்றுக்ெகாள்ள
நம்

மாணவச்

நாசப்படுத்துவைத

நம்மால்

முடியாது.

ேபான்ற

வாழ்வுக்கான

காமராசு,

நாம் ஓயாமல் ேபசுக ேறாம்.

ெபரியார்

அற ஞர் அண்ணா

பற்ற யும் ெபருைம ெகாள்க ேறாம்.
பண்பாடு,

தன்மானம்

இைறத்த

நீராவது’

பகுத்தற வு,

என்ெறல்லாம்

எடுத்துைரக்க ேறாம்.

எல்லாேம
பற்ற

என்று

ஓயாமல்
‘வ ழலுக்கு

நாம்

கவைலப்பட

ேநர்ந்த ருக்க றது.

கல்வ த்தரம்

ெபரும்பகுத
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குைறந்துவ ட்டது

என்று

நாம்

கவைலப்படும்

அேத சமயம் தமிழ்க் கல்வ ய ன் சீரழிவு குற த்து
நமக்குள் ஏற்படும் அத ர்ச்ச க்கு அளேவ இல்ைல.
ெநடுங்காலத்

தமிழ்

வரலாறு

இலக்க யம்

பண்பாட்டு ேமன்ைம என்ெறல்லாம் ெபருைம ேபச ,
வளர்ந்தவர்கள் நாம். ஆனால் இன்ைறய சூழலில்
ஆங்க லத்த ற்ேக

அைனத்து

வாய்ப்புகைளயும்

வழங்க தமிழ் ஓரத்த ற்கு ஒதுக்கப்படுவது பற்ற
நமக்கு ஏற்படும் ேவதைனக்கு அளேவய ல்ைல.
சங்கத்தமிழ்

சான்ேறார்களும்

இளங்ேகாவும்

கம்பரும்

நாடு

ெபருைமைய

என்ற

ெகாண்டிருக்க ேறாம்.

வள்ளுவரும்

ேசக்க ழாரும்
நாேம

வாழ்ந்த
அழித்துக்

அரசு புறக்கணித்தாலும்

தமிழாச ரிய ெபருமக்களால் தமிைழக் காப்பாற்ற
ைவத்த ருக்க முடியும்.

ஒட்டுெமாத்தமான சமூக

சீர்ேகடுகளுக்கு ஆடம்பரம், ஆத க்கம், பணெவற ,
நுகர்வு

ெவற ,
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தாமும் இடந்தந்து தமிைழ, தமிழ் வாழ்ைவ, தமிழ்
வரலாற்ைற

அறேவ

ஒழிக்க ற

ெநருக்கடிக்கு

தமிழாச ரியர்களும் இடந்தருக ன்றனர்.
தமிழியல் ஆய்வுத் துைறையப் ெபாறுத்தவைர
நாம் மரியாைதேயாடு ெசால்வதற்க ல்ைல. தமிழ்
ஆய்வுகள் என்ற ெபயரில் நைடெபறும் 100க்கு 95
வ ழுக்காட்டு

ஆய்வுகள்

இல்ைல.

தமிழிலக்க ய

வாழ்வுக்கும்
தமிழ்

சத்தான

இைவ

ஆய்வுகளாக
வளர்ச்ச க்கும்

ஆதாரமாக

ஆய்வாளர்களில்

இல்ைல.

ெபரும்பகுத ய னருக்கு

வரலாற்று ப ன்புலம் பற்ற ய அற ேவா, நவீன கால
இலக்க யவ யல் ஆய்வுகைளப் பற்ற ய அற ேவா,
த றனாய்வுணர்ேவா அறேவ இல்ைல. இவர்கைள
ைவத்து

எந்த

ெமாழிையயும்

சமூகத்ைதயும்

காப்பாற்ற முடியாது. தமிழ்ச்சமூகத்ைத அழிக்கும்
புல்லுருவ கெளன
தவற ல்ைல.
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ஆய்வுணர்வு உள்ள எவரும் தமிழினத்ைதத் தம்
வாழ்வ ல் கைடப்ப டிக்கும் துணிவுள்ளவர்களாக
மாற யாக

ேவண்டும்.

நைடெபறும்

தமிழகச்

அரச ன்

அக்க ரமம்

சூழலில்
எைதயும்

இவர்களில் எவரும் தட்டிக் ேகட்பவராக இல்ைல.
ெசம்ெமாழி

என்ற

வாய்ப்ைபக்

கூட

இவர்களால் காத்துக்ெகாள்ள இயலாது என்ேற
ேதான்றுக றது. ெசம்ெமாழிையப் புறக்கணிக்கும்
அரேசாடு ேபாராடும் துணிவு இவர்களுக்க ல்ைல.
பகுத - 2
இந்த ய தமிழகச் சூழலில் கல்வ த்துைறய ன்
அவலங்கள்
ேபசுவதற்கு

குற த்து
வ வரங்கள்

ேமலும்
உண்டு

வ ரிவாகப்
எனினும்,

இது பற்ற ய வ வரங்கைள நாம் பட்டியலிட்டும்
பயனில்ைல.
என்னதான்
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என்பைத முதன்ைமப்படுத்த
ெசால்ல

முடியும்.

நாம் ச லவற்ைறச்

இத்தைகய

அவலமான

ந லவங்களுக்குள் அகப்பட்டுக் ெகாண்டவர்கள் நம்
ஆச ரியர்களும் கல்வ யாளர்களும் கல்வ த்துைற
அரசு
நாம்

அலுவலர்களும்
ெசால்லியாக

என்பைதத்தான்

ேவண்டும்.

இவர்கள்

இரங்கத்தக்கவர்கள். ஒரு ேமாசமான சூழலுக்குள்
அகப்பட்டுக் ெகாண்டவர்கள். இந்தச் சூழலுக்குள்
எப்படி அகப்பட்டுக் ெகாண்ேடாம் என்பது பற்ற க்
கூட

அற யாதவர்கள்

மன்றாடியைதப்

ேபாலேவ

ெசால்ல

முடியும்.

ெசய்யும்

ப ைழ

இப்படிச்

ெசான்ன

ப ைழைய
ேகட்டுக்
தாம்

இேயசு

இன்னெதன

மன்னியும்’

ெகாண்டது

ெசய்யும்
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நாமும்

‘ேதவேன
இேயசு

ப ைழ

ஒன்ைறச்

இவர்கள்

தாம்

அற யாதவர்கள்’

ேமலும்

என்று

ேபால

இைறவனிடம்

‘இவர்கள்

இைறவைனக்

நம்மால்

முடியாது.

இன்னெதன

இவர்கள்
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அற ந்த ருக்க ேவண்டும். இவர்கள் படிப்பாளிகள்.
இந்த யாவ ன்
இவர்கள்

வரலறும்

ெதரிந்த ருக்க

ெபாருளியலும்

ேவண்டும்.

அரசு

என்ன ேநாக்கத்ேதாடு முதலாளிகைள,
ந றுவனங்கைள

ஆதரிக்க றது

அந்ந ய

என்பது

பற்ற

இவர்கள் ெதரிந்து ெகாள்ளாமல் இருக்கக் கூடாது.
தம் வாழ்வ ன் சீர்ேகடுகள் அைனத்தும் அரச ன்
ெபாருளியல் முதலிய ேநாக்கங்களிலிருந்துதான்
ப றக்க ன்றன

என்பது

பற்ற

இவர்கள்

அற ந்த ருக்க ேவண்டும். தம் வாழ்வ ன் பண்பாட்டு
சீர்குைலவுகளுக்கு
கூடாது.

இவர்கள்

உடன்பட்டிருக்கக்

ேதசத்த ன் நல்வாழ்ேவாடு தங்களுக்கு

இருக்க ேவண்டிய இணக்கத்ைத,

ப ைணப்ைப

யார் துண்டித்தார்கள் என்பது பற்ற அற ந்த ருக்க
ேவண்டும்.
ேபால,
ேமலும்

ஏதுமற யாத
க ைடத்த

ேமலும்
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வாழ்வ யல்

ெபருக்க க்
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வாய்ப்புகளிேலேய ெதாடர்ந்து கவனம் ைவத்துத்
தம்

மாணவர்கள்

மக்களின்

நல்வாழ்வ ற்கு,

நாசத்த ற்குத் தாேம காரணமாக இருக்க முடியாது
எனத்

தீர்மானித்த ருக்க

ெவற்று

ேவண்டும்.

அத காரத்த ற்கும்

ேபராைசக்கும்

இடம்

அரச ன்

முதலாளிகளின்

ெகாடுத்து

இவர்கள்

தம்

தன்மானத்ைத இழந்த ருக்கக் கூடாது. இது பற்ற ச்
ச ல வ ளக்கங்கைள நாம் காண முடியும்.
இங்க லாந்த ல்
புகழ்பட

இருபதாம்

வாழ்ந்த

நூற்றாண்டில்

தத்துவப்

ேபரற ஞர்

ெபர்ட்ரண்டுரசல் பற்ற நம்மில் பலர் அற ந்த ருக்கக்
கூடும்.
ச லர்

ஒரு சமயம் இவரிடம் வந்து கல்வ யாளர்
தம்

ேதசத்த ற்கு

எத்தைகய

கல்வ த்

த ட்டத்ைத ரசல் அவர்கள் வகுத்துத் தர முடியும்
என்று

ேகட்டார்களாம்.

ரசல்

அவர்கைளப்

பார்த்துக் ேகட்ட ஒரு ேகள்வ “உங்கள் ேதசத்த ற்கு
எத்தைகய சமூக அைமப்புத் ேதைவ? முதலாளிய
www.Kaniyam.com

252

FreeTamilEbooks.com

அைமப்பா?

ேசாசலிச அைமப்பா?

என்று ேகட்டாராம்.

ேகட்பவர் சற்று ேநரத்த ல்

வ யப்பைடந்த ருக்கக் கூடும்.
அவர்களின்

எது ேதைவ?”

கருத்துப்படி

உண்ைமய ல் ரசல்

முதலாளியச்

சமூகம்

ேதைவ என்றால் அதற்ெகன ஒரு கல்வ த் த ட்டம்.
சமதர்ம

சமூகம்

ேதைவ

என்றால்

அதற்ெகன

ஒரு கல்வ த்த ட்டம் இரண்டு கல்வ த்த ட்டங்களும்
ஒன்றாக இருக்க முடியாது.
இப்ெபாழுது நமக்கும் ஓரளவுக்கு உண்ைம
ெதளிவாக வ ட்டது
ெபயரளவுக்கு
ெகாண்டது
அவர்கள்
இந்த ய

ேபாலத்
இந்த ய

ேதசம்

ேசாசலிசம்
ெசய்த

சல

ேதான்றுக றது.
வரித்துக்

என்றாலும்

முயற்ச களுக்கு

அரச யல்வாத களால்,

ேநரு
ப ன்பு,
இந்த ய

ேதசத்த ற்ெகன வைரயறுத்துக் ெகாண்ட த ட்டம்
முதலாளியம் தான். இந்த யாைவ வ ட்டு அந்ந யர்
வ ரட்டப்பட்டனர்
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இந்த யாைவ
ேபாத லும்

வ ட்டு

ஆங்க ேலயர்

ஆங்க ேலயருைடய

ெபாருளியல்

த ட்டம்

அரசத காரம்,

முதலியைவ

கைடப்ப டிக்கப்பட்டன.

ெசன்ற

அண்ைமக்

ெதாடர்ந்து
காலத்த ல்

அந்ந யர்களின் அரச யல் மற்றும் ெபாருளியல்
த ட்டங்கைள இந்த ய அரசு தானும் உள்வாங்க க்
ெகாண்டு நம் மீது த ணிக்க றது என்பது பற்ற
நாம்

ெதளிவாக

அற யத்

இந்த ய

அரசு

நம்

சார்பான அரசு.
ந றுவனங்கைளத்
ெகாண்ேட
என்பது

ெதாடங்குக ன்ேறாம்.

இந்த ய அரசு தான் அத கார
ெதாடர்ந்து

வருக றது.
ைமய

முதலாளிகளுக்ேக

அரச ன்

வலுப்படுத்த க்

மாந ல

அரசுகள்

உறுப்புகேளயன்ற

இவற்றுக்ெகனத் தனி இைறயாண்ைம இல்ைல.
இந்த யாவ ல் நைடெபறுவதாகச் ெசால்லப்படும்
சனநாயகம் நாளுக்கு நாள் பணநாயகமாகேவ
மாற வருக றது.

மக்களின்
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தான் தாங்கள் பாடுபடுக ேறாம் என்று ெசால்லிக்
ெகாண்டுத்

ெதாடங்க ய

அரச யல்

கட்ச கள்

அைனத்தும் நாளைடவ ல் அரசத காரத்த ல் பங்கு
ெபறுவதற்கான,

ேநாக்கத்ைத

ெசயல்படுக ன்றன.

ஊழல்

முன்ைவத்ேத
என்பது

சமூக

வாழ்வ ன் தவ ர்க்க முடியாத ஒரு கூறு ஆக வ ட்டது.
அத காரத்த ல்

இருக்கும்

கட்ச யும்

சரி,

எத ர்

கட்ச கள் எனச் ெசால்லிக் ெகாள்ளும் கட்ச களும்
சரி இைவ இரண்டுேம ஆளும் வர்க்கக் கட்ச கள்
தான்.

பன்னாட்டு

ேதைவகைள

முழு

வணிக
அளவ ல்

ந ைறேவற்றுக றது.
ந ைலய

த ட்டமும்

புரிக றது.

இந்த ய

இத்தைகய

இந்த ய

ெகாள்க றது.

அரசு

இத்தைகய

ஒன்று
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அைனத்து

ைகேகார்த்துக்

வ வரிப்புகைளயும்

ெதாடர்வதற்க ல்ைல.
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ப ன்னணிய ல் அரச ன் கல்வ க் ெகாள்ைகப் பற்ற
இனிப் ேபசலாம்.
நம் மாணவர்களுக்கு நம் கல்வ ந றுவனங்கள்
தரும்

கல்வ

என்பது,

வ ருப்பத்த ற்கு

உகந்த

மாணவர்களுக்குத்
ைவக்கப்படும்
முன்ைவத்த

மாணவர்களின்

கல்வ யாக
தருவதற்ெகன

கல்வ த்த ட்டம்,

ந ைறேவற்ற க்

அரசு

வகுத்துக்

அரசு தன் ேதைவகைள

ெகாள்ளுவதற்கான

கல்வ த்த ட்டத்ைதக்

முன்

கல்வ யாளர்கள்

த ட்டத்த லிருந்து

ெகாண்ட ஒரு த ட்டம்.

இல்ைல.

கல்வ

தன்

ந றுவனங்கள்,

ஆச ரியர்கள் மூலம் மாணவர்களுக்கு வ த க்க றது.
அரச ன்

கல்வ

ேதைவயான
இல்ைல.

த ட்டத்ைத
புரிதல்

தம்

ஆராய்வதற்குத்
ெபற்ேறார்களுக்கு

குழந்ைதகள்

பள்ளி

அல்லது

கல்லூரிய ன் கட்டுப்பாடுகைள ஏற்றுக்ெகாண்டு,
ஆச ரியர்களுக்கு அடங்க
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ெகாண்ட

பாடத்த ல்

ேவண்டும்.

ஏற்று

கட்டுப்பாட்ைட

நலனுக்கு

தம்

என்பது

ேதர்ச்ச

ெபற

கல்வ ந றுவனேமா, ஆச ரியர்கேளா,

கூடுதலான
மாணவர்

முற்றாகத்

வ த த்தாலும்

ஒத்தேத

குழந்ைதகள்

ெபற்ேறார்

எதுெவன்றாலும்

என்றும்

படிக்க

அைத

ேவண்டும்

கருத்து.

ெபற்ேறார்

அது

கட்டணம்

ச ரமத்ேதாடு

தம்

ெசலைவயும் குைறத்துக்ெகாண்டு வ ருப்பத்ேதாடு
வழங்கத்தான்
பள்ளிையவ ட

ெசய்க ன்றனர்.
தனியார்

அரசுப்

பள்ளிகேள

ச றந்த

பள்ளிகள் என்ற நம்ப க்ைகேயாடு ெபற்ேறார் தம்
குழந்ைதகைளத் தனியார் கல்வ ந றுவனங்களில்
தான்

ேசர்க்க ன்றனர்.

தரமான

கல்வ த்

ஆச ரியர்களும்

அரசுப்

தருவத ல்ைல

தம்

பள்ளிகள்

அரசுப்பள்ளி

குழந்ைதகைளத்

தனியார்

பள்ளிய ல்தான் ேசர்க்க ன்றனர்.
மருத்துவம்,
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குழந்ைதகைளச் ேசர்க்க ேவண்டும்.

காரணம்

இந்தத் துைறகளில் தான் கூடுதலான சம்பாத்த யம்
க ைடக்க றது.

தகவல் ெதாழில் நுட்பக்கல்வ

ேமலும் கூடுதலான வாய்ப்புகைளத் தரக்கூடிய
துைற.

எத்தைகய ச ரமம் இருந்த ேபாத லும்

இவற்ற ல்தான் தம் குழந்ைதகள் பய ல ேவண்டும்.
இவற்றுக்கு அடுத்தத் துைற என்பது அற வ யல்
துைறயாக
ேதர்ச்ச

இருக்கலாம்.

ெபறும்

இவற்ற ன்

மாணவர்கள்

பணி வாய்ப்ைபப் ெபறலாம்.

இந்த ய

மூலம்
அரசுப்

ேமலாண்ைமத்

துைறக்கான கல்வ முக்க யத்துவம் கூடி வருக றது.
வரலாறு, இலக்க யம், ெபாருளியல், சமூகவ யல்
ஆக ய

துைறகளுக்குக்

மரியாைத.

குைறந்த

அளவுக்ேக

சமூகத்த ல் வசத வாய்ப்புள்ளவர்கள்

தனியார் ந றுவனங்களில் ேசர்ந்து ேமேல ெசல்ல
முடியும்.

சமூகத்த ல் வசத

ெபயரளவுக்கு
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ேநாக்கத்ேதாடு

வரலாறு,

இலக்க யம்

என்ற

துைறக்குச் ெசல்ல முடியும்.
ெபற்ேறாைரப்

ெபாறுத்தவைரத்

தம்

குழந்ைதகள் கல்வ கற்று முடிந்த ப றகு ெபரிய
பதவ ய ல் ேசர ேவண்டும்.
ெபற ேவண்டும்.

உயர்ந்த ஊத யம்

இயலுமானால் அெமரிக்கா

ெசல்ல ேவண்டும்.

உலகளவ ல் இவர்களுக்கு

மரியாைத க ைடக்க ேவண்டும். இறுத க்காலத்த ல்
தம் குழந்ைதகேள தம்ைமப் புறக்கணித்தாலும்
இப்ெபாழுது கவைலப்பட ேவண்டியத ல்ைல.
இத்தைகய
என்னதான்
பற்ற ச்

கல்வ

நைட

சற்றுக்

ேவண்டும்.
அரசு

கல்வ த்

ெபறுக றது

கூர்ைமயாக
முதலாளிகளின்

முன்ைவக்க ற
ந றுவனங்கள்
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கல்வ த்

த றம்பட

மூலம்

த ட்டத்ைத,

ெசயல்படுத்த ,
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தமக்ெகன

அத காரத்ைதயும்

ேசர்த்துக்ெகாள்ள முடியும்.
ெகாள்ைக
அதுேவ
என்று
அரசு

கல்வ

அரச ன் முதலாளியக்

ந றுவனங்கள்

இயல்பான

கல்வ க்கான

ெபற்ேறார்களும்

இத்தைகய

நம்ப ,

அரச யல்வாத களும்

பத்த ரிைகயாளர்களும்
என

ெகாள்ைக

எல்லாவற்ைறயும்

என்று

உண்ைமதான்

மூலம்,

ஆச ரியர்களும்

நமக்காகத்தாேன

ெசய்க றது

பணத்ைதயும்

பரப்பும்

நம்ப

கல்வ ையத்

மாணவர்கள்

கற்பதுேம

கத ேமாட்சம்

என்று

கருத்ைத

ஏற்றுக்

த றம்பட
தம்

ெகாண்டு,
கற்ப ப்பதும்

வாழ்வுக்கான

எல்ேலாருேம

நம்ப

ஏற்றுக்ெகாள்வதன் மூலம் அரச ன் முதலாளியக்
கல்வ த்த ட்டம்

த றம்பட

மாணவர்கள்
ெபரும்

பதவ ,

ந ைறேவற்றப்படுக றது.

த றம்பட
பணம்

கற்பதன்
ெபறமுடியும்

மூலேம
என்று

ெபற்ேறாருக்குள்ளும் இயல்பாக எழும் ேபராைச
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ேமலும்

ேமலும்

தூண்டப்படுக றது.

அரசும்

கல்வ யாளரும் ெபற்ேறாருமாகக் ைகேகார்த்துக்
ெகாண்டு மாணவர்கள் மூைளய ல் கல்வ த் த ட்டம்
த றம்படத் த ணிக்கப்படுக றது.

மாணவனுக்குச்

சுய வ ருப்பம் ேதைவய ல்ைல. இைச, வ ைளயாட்டு
முதலியவற்ைற

ஒதுக்க வ ட்டு

மாணவனுக்குப்

படிப்ேப முதன்ைம ேநாக்கமாக ேவண்டும். மனித
ஆளுைம

வளர்ச்ச

தாய்ெமாழிப்
முைறய ல்

பற்று

இங்கு

முக்க யமில்ைல.

கைலய ல்

மாணவன்

தன்

ஈடுபாடு

என்ற

பார்ைவையச்

ச தறடித்துக் ெகாள்ளக்கூடாது. படிப்ேப முதன்ைம
ெபற்ேறார்

வ ருப்பத்த ற்ேக

முைறய ல்

மாணவன்

ெகாள்ள
ஆக றது?

ேவண்டும்.

முதலிடம்

தன்ைனச்
இறுத ய ல்

முதலாளியம்

தூண்டப்படுவேதாடு

என்ற

சுருக்க க்
என்ன

எல்ேலாருக்குள்ளும்
முதலாளியத்த ற்கான

கருவ யாக மாணவர்கள் உருவாக்கப்படுக ன்றனர்.
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கல்வ

ந றுவனங்கள் மூலம் அரசு ஓயாமல்

ெசால்லுக ற

ேதசபக்த

அரசத காரத்ைத

என்பது

இறுத ய ல்

முதலாளியத்ைத

வளர்க்கும் த ட்டமாக றது.

ஆதரித்து

ேதச பக்த என்னும்

ெபயரில் இந்த ய வரலாறு, பண்பாடு முதலியைவ
சுருக்கப்படுக ன்றன.
அரசும்

இந்த யா

ேமலும் ஒன்று இந்த ய
ஆதரிக்கும்

முதலாளியமும்

இறுத ய ல் அந்ந ய ஆத க்கத்ைத உள்வாங்க க்
ெகாள்வதுமாக றது.

இந்த ய

அரச ன்

முதலாளிய ேநாக்கத்ேதாடு ஒத்துச் ெசயல்படாத
ஆச ரியேரா,
அரச ன்

மாணவேரா,

பார்ைவய ல்

பயங்கரவாத கள்,

ெபற்ேறாேரா

ேதச

வ ேராத கள்,

கம்யூனிஸ்டுகள்

என்று

முத்த ைர குத்தப்படுக ன்றனர்.
ெபர்ட்ரண்டு ரசைல இங்கு மீண்டும் ந ைனவு
கூர்ேவாம்.

இந்த ய அரேசா,

தமிழக அரேசா

முன்ைவத்து நடத்தும் கல்வ க் ெகாள்ைக என்பது
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மாணவர்களின் மனித ஆளுைமக்கான,
வ டுதைலக்கான
இல்ைல.

கல்வ க்

மனித

ெகாள்ைகயாக

ரசல் கூற யபடி இது முதலாளியக்

ெகாள்ைக.

முதலாளிய சமூகத்ைத உருவாக்க

வலுப்படுத்துவதற்கான ெகாள்ைக.
உணர்ைவ,

முதலாளிய

முதலாளிய தன்னலத்ைத,

அத காரத்ைத,

முதலாளிய த மிைர

மாணவர்களுக்குள்ளும்
த ணிக்கும் ெகாள்ைக.

முதலாளிய

மக்களுக்குள்ளும்
முதலாளியத்த ன் ைகக்

கருவ ஆக்கும் ெகாள்ைக.

சமதர்ம உணர்வுக்கு

எத ரான ெகாள்ைக. ேநரு, காந்த முதலியவர்கள்
வ ரும்ப க்

கைடப டித்த

ெகாள்ைக.

இந்த ய

ேவண்டும்,

ெகாள்ைகக்கு
இராணுவம்

இந்த யாவுக்கான

ந ைலயங்கள்

ேதைவ,

ேவண்டும்.

ேதச ய

இந்த யா
இன

எத ரான

வலுப்ெபற
அணுமின்
வல்லரசாக

வ டுதைல

என்று

இந்த யாவ ல் எந்த ேதசத்த னர் ேபாராடினாலும்
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பயங்கரவாத கள்
ஒழித்தாக
ெதாழில்

என்று

ெசால்லி

ேவண்டும்.
வளர்ச்ச

அந்ந ய

இந்த யாவுக்குத்

ேதைவ

என்னும்

முதலாளிகளுக்கு

கனிமவளங்கைள
அந்த

அவர்கைள
ெபயரில்

இந்த யாவ ன்

ஒப்பைடக்க

ேவண்டும்.

அந்ந யர்களிடம்தான்

மூலதனமும்

ந புணத்துவமும் இருக்க ன்றன.

இந்த யாவ ன்

கனிமவளங்கைள
எடுத்துப்

அவர்களால்தான்

பக்குவப்படுத்த

ேதாண்டி

முடியும்.

அவர்கள்

மூலம் தான் அவர்களின் ெதாழில்நுட்பங்கைள
இந்த யர் கற்றுக் ெகாள்ள முடியும்.
ைமய

அரசு

அத காரத்ைத
கூடாது.

இல்லாமல்
எவரும்

வலுவான

முடியாது.

ேகள்வ க்கு

அரசு
உட்படுத்தக்

இத்தைகய உணர்வுதான் ேதசப்பற்று.

இைதத்தான்

மாணவர்கள்

கற்றுக்

ெகாள்ள

ேவண்டும். கல்வ ந றுவனங்களில் வ டுதைல நாள்
வ ழா, குடியரசு நாள் வ ழாவ ல் ெகாண்டாடுவது,
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இந்த

ேநாக்கத்ைத

முன்ைவத்துத்தான்

மாணவர்களுக்குத் ேதச ய மாணவர் பைட என்ற
முைறய ல்

மாணவர்கைளப்

பய ற்றுவ ப்பதும்

இதற்காகத்தான். எல்லா வ ழாக்களிலும் ‘ஜன கன
மன’ பாடப்பட ேவண்டும்.
இதுவைர

ஓரளவுக்ேகனும்

நாம்

வ ளக்க

வந்தத லிருந்து இந்த யாவ லும் சரி, தமிழகத்த லும்
சரி

மாணவர்களுக்காக

கல்வ த்த ட்டம்

என்ன

ேநாக்கத்ேதாடு

முன்ைவக்கும்

என்பைதயும்

எத்தைகயவர்களால்

ெசயல்படுத்தப்படுக றது

எத்தைகய
எப்படிச்

என்பைதயும்

ஓரளவுக்ேகனும் உணரமுடியும். ஆச ரியர்கைளயும்
ெபற்ேறார்கைளயும்

இத்த ட்டம்

சீர்குைலத்த ருக்க றது

என்பைதயும்

ெகாள்ள முடியும்.
முைறய ல்

கல்வ
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இந்தத்

த ட்டத்ைதச்

ெசயல்படுத்துக றார்கள்

என்பைதயும் புரிந்து ெகாள்ளமுடியும்.
தமிழ்க்கல்வ

ஏன்

என்பைதயும்
இந்த யப்

புறக்கணிக்கப்படுக றது

புரிந்து

பண்பாடு

தமிழ்,

ெகாள்ளமுடியும்.

என்று

ேபச க்ெகாள்க ற

மதவாத கள் முதலியவர்களும் தமக்கான கல்வ
ந றுவனங்கைள ஏற்படுத்துவதன் மூலம் தம்ைம
எப்படி எல்லாம் வலுப்படுத்த க் ெகாள்க ன்றனர்
என்பைதயும் புரிந்து ெகாள்ள முடியும்.

இந்த ய

வரலாறு, இந்த யப் பண்பாடு என்பனெவல்லாம்
இந்த ய அரச ன் ேதைவக்கு ஒத்த முைறய ேலேய
குறுக்கப்படுக றது
ெகாள்ள முடியும்.
அற ஞர்

என்பைதயும்
ேநருவுக்ேகா,

புரிந்து
காந்த க்ேகா,

இராதாக ருஷ்ணனுக்ேகா

இந்த ய

வ டுதைலக்காகப் ேபாராடிய இயக்கங்களுக்ேகா
ஏன்

மரியாைதய ல்ைல

ெகாள்ள முடியும்.
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ெகாள்ைகக்ேகா,
முழுவதும்

கல்வ க்

ெகாள்ைகக்ேகா

ஒத்துைழக்க

இவர்களால்தான்

இந்த ய

முடியாமல்,
மக்கள்

இன்னும்

அடிைமத்தனத்த ேல

ைவக்கப்பட்டிருக்க றார்கள்

என்பைதப்

ெகாண்டு

புரிந்து

முதலாளிய

அரசு

ஆத க்கத்த லிருந்து

வ டுவ க்கேவண்டுெமன்ற
இந்த யாவ ல்

வ டுதைல

ெசயல்படுக ன்றன
ெகாள்ள முடியும்.
ஆளுைமய ன்

மற்றும்
மக்கைள

ேபருணர்ேவாடு
இயக்கங்கள்

என்பைதயும்

ஏன்
புரிந்து

கல்வ ந றுவனங்கள் மனித

வளர்ச்ச க்காக

இருக்க

முடியும்.

வரலாற்ேறாடும் சமூகத்ேதாடும் இயற்ைகேயாடும்
கைல

இலக்க யப்

மாணவர்கைள,
இத்தைகய

பண்பாடுகேளாடும்

மக்கைள

இைணப்ப ன்

இைணப்பதாகவும்
மூலம்

மனித

ஆளுைமைய வ ரிவு ெசய்வதன் மூலம் இறுத ய ல்
உலக

அளவ லான
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ேபாராட்டத்ேதாடு

தம்ைம

இருந்தாக ேவண்டும்.

இைணப்பதாக

இந்த யாவ ல் தரப்படும்

கல்வ என்பது எத்தைகய சீர்குைலேவாடு இருந்த
ேபாத லும்

இந்தச்

சீர்குைலவுக்கு

அப்பாலும்

வரலாறு

ெபாருளியல்

பற்ற ய

இந்தக்

கல்வ ய ன்

உள்ளிருந்ேத

ெகாள்வதற்கான

வாய்ப்புகளும்

உணர்வுகைள
கற்றுக்

இருக்கத்தான்

ெசய்க ன்றன. அற வும் ஆற்றலும் உள்ள ஆச ரியப்
ெபருமக்கள்
தம்

இத்தைகய

மாணவர்களுக்குக்

குைறந்த

ேபருணர்வுகைளத்

கற்றுத்

வாய்ப்புகைளப்

தருவதற்கான
பயன்படுத்த க்

ெகாள்ள

முடியும்.

அரசும்

கல்வ யாளரும்

தரும்

கல்வ க்குள்ளிருந்ேத

அவர்களின்

ஆத க்கத்ைதக் ேகள்வ க்குள்ளாக்கும் அவர்களின்
உணர்வுகைளயும்
முடியும்.

கற்றுக்ெகாள்ள,

கற்ப க்க

வரலாற்ற ல் இன்னும் வள்ளுவேரா,

சாக்ரடீேசா, புத்தேரா சாகவ ல்ைல.
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ஆத க்கவாத யும்
முடியாது.

இவர்கைளச்

இவர்கள்

மீண்டும்

மீண்டும்

வரலாற்றுக்குள்ளிருந்து
தம்ைம

ெகாள்வார்கள்.

சாகடிக்கவும்
உய ர்ப்ப த்துக்

கல்வ

என்னும்

களம்

இவர்களின் உய ர் கருக்கைள இன்னும் தாங்க க்
ெகாண்டுதான் இருக்க றது.
கல்வ

இறுத ய ல்

மக்களின்

வ டுதைலக்கானதாக இருக்க ேவண்டும் என்று
நாம் கூற யைத இன்னும் சற்று ஆழமாகப் புரிந்து
ெகாள்ளத்தான் ேவண்டும். இந்த யாவ ன் ஆளும்
வர்க்கங்களும் முதலாளிகளும் அரசு ஊழியர்கள்
படிப்பாளிகள்
நடுத்தர
மக்கள்

ஆக யவர்கைள

வர்க்கத்த னரின்
ெதாைகய ல்

அத கமான

உைழக்கும்

80

உள்ளடக்க ய
ஒத்துைழப்ேபாடு
வ ழுக்காட்டுக்கு

மக்களில்

மாெபரும்

கூட்டத்த னரின் வாழ்வுக்கு ஆதாரமான இயற்ைக
வளங்கள்

முதலியவற்ேறாடு
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அவர்களிடமிருந்து
தங்கள்

அபகரித்துக்

நலத்த ற்ேக

ெகாள்வேதாடு

முதன்ைமயானது

இந்தத்

ேதசம் என்ற முைறய ல் கல்வ க் ெகாள்ைக முதலிய
அைனத்ைதயும்

உருவாக்க

பல்லாய ரமாண்டு
ேதசத்த ன்
முதலிய
மூலம்

வரலாறு

ேவளாண்ைம,

ெதாழில்கள்,

ைவத்துள்ளனர்.

அற வ யல்,

ெகாண்ட
கால்நைட

வளர்ப்பு,

கட்டிடக்

கைலகள்

அைனத்ைதயும்
இந்த ய

ேமன்ைம

இந்த ய

உருவாக்க யதன்

நாகரிகம்

முதலியவற்ைறப்

பண்பாட்டு
பைடத்தவர்கள்

உைழக்கும் மக்கள்.

இவர்களிடமிருந்து ேதசம்,

நாகரீகம்,

பண்பாடு

முதலிய

பற த்துக்

ெகாள்வதன்

கூலிகளாக,

மூலம்

அடிைமகளாக,

ெபாய்யர்களாக,
இவர்களிடமிருந்து

அைனத்ைதயும்
அவர்கைளக்
ேகாைழகளாக,

ேவச களாக

ெசய்தவர்கள்

அைனத்ைதயும்

பற த்துக்

ெகாண்ட ேமல்தட்டு வர்க்கத்த னர் இவர்கள் தான்
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மக்களுக்கு ேதசபக்த ைய நவீன நாகரிகத்ைதக்
கற்ப க்க றார்கள்.

ேமற்கத்த ய

நாகரிகத்ைத,

ேமற்குலக ன் முதலாளியத்ைதச் சுரண்டலுக்குத்
ேதைவயான

நவீன

நுட்பங்கைள

,

க ரிக்ெகட்
இங்கு

அற வ யல்

அேலாபத

முதலிய

மூலம்

நடுத்தர

தம்

மருத்துவத்ைத,

ெபாழுது

இறக்குமத

ேபாக்குகைள

ெசய்து

வர்க்கத்து

ெதாழில்

இவற்ற ன்

மக்கைள

ஆளுைமக்கும்

மயக்க

அத காரத்த ற்கும்

ேதைவயானவர்களாக அவர்கைள மாற்ற

இந்த

நடுத்தர வர்க்கத்த ன் மூலம் உைழக்கும் மக்கள்
மீது

சுரண்டைலயும்

ஒடுக்கு

முைறையயும்

ஓயாமல் த ணித்து அவர்கைள ஓட்டாண்டியாக்க
அவர்களுக்கான
மாற்ற க்

ேதசத்ைதத்

ெகாண்டவர்கள்

வர்க்கத்த னர்.

இந்த

ேதசமாக
ேமட்டுக்குடி

அந்ந யர்கைளயும் துைணக்கு

அைழத்துக்ெகாண்டு
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வலுப்படுத்த க்

ெகாண்டவர்கள்

இவர்களிடமிருந்து

ேதசத்ைத,

இவர்கள்.
இயற்ைகைய,

வாழ்ைவ வ டுவ த்துக் ெகாள்வதற்கான ெகாள்ைக
எதுேவா அதுேவ இறுத ய ல் நம் மக்களுக்குத்
ேதைவயான கல்வ க் ெகாள்ைகயாகவும் இருக்க
முடியும்.
ெசால்லிக்

அந்ந யர்களிடமிருந்து
ெகாள்ளும்

முழுைமயானதாக

ெபற்றதாக

வ டுதைல

இனிதான்

மாறேவண்டும்.

இதுேவ

வ டுதைலக்கான கல்வ க் ெகாள்ைக.
இந்த யாவ ன்

அரச யலைமப்புச்

சட்டத்த ல்

சமதர்ம ெகாள்ைக இன்னும் இடம் ெபற்றுத்தான்
இருக்க றது.

இன்று

இந்த ய

இன்னும் அகற்ற முடியவ ல்ைல.

அரசு

இைத

ஒருேவைள

சமதர்ம ெகாள்ைகைய இந்த ய அரசு உறுத யுடன்
ெசயல்படுத்த ய ருக்க
உருவாக்க ய

முடியுமானால்

ெபாதுத்துைற

ேநரு

ந றுவனங்கைளத்

தனியாருக்கும் அந்ந யர்களுக்கும் தாைரவார்க்கும்
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த ட்டத்ைத இந்த ய அரசு ைகவ ட்டிருக்க ேவண்டும்.
தண்டிய ல் காந்த யார் கடலில் உப்ெபடுத்த ேபாது
காந்த யார்
கடல்,

என்ன

எங்கள்

எங்கள்

ெசான்னார்,

உைழப்ப ல்

உைழப்ப ன்

‘இது

எங்கள்

உப்ெபடுக்க ேறாம்.

வ ைளவு

எங்களுக்குச்

ெசாந்தம். அந்ந யருக்கு நான் ஏன் வரி ெகாடுக்க
ேவண்டும்.

அந்ந யருக்கு நாங்கள் ஏன் கட்டுப்பட

ேவண்டும்’.

காந்த ய ன் ேதசப்பற்று இன்னும்

இந்த ய

தைலவர்களின்

ெநஞ்ச ல்

இருக்கும்

என்றால் அந்ந ய ந றுவனங்களின் ஆத க்கத்த ற்கு
இந்த யாவ ன்

இயற்ைக

தந்த ருக்க முடியாது.
நம்

மீது

இங்குச்

முடியாது.

கல்வ க்

அற்றவர்கள்.
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அந்ந ய

ெகாள்ைகைய

ெசயல்படுத்த ய ருக்க

இப்படிெயல்லாம்

வ ட்டுத்

அெமரிக்க ஆத க்கத்ைத

த ணித்த ருக்க

நலன்களுக்கான

வளங்கைள

ெசய்பவர்கள்,

முடியாது.
ேதசப்பற்று

இந்த ய வ டுதைலய ல்,
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வாழ்வ ல்
நம்

அக்கைறயற்றவர்கள்.

தைலவர்கள்

என

ெபற்ேறார்களும்

நம்

இவர்கைள

கல்வ யாளர்களும்

ெகாண்டாடுவதன்

மூலம்

நமக்கு நாேம துேராகம் ெசய்து ெகாள்க ேறாம்.
எத ரிய ன் நலன்கைள வளர்ப்பதற்காக நம்ைம ,
நம் மக்கைள நம் மாணவர்கைள அழிக்க ேறாம்.
இன்ைறய கல்வ க் ெகாள்ைகய ல் உண்ைம முகம்
இதுதான் என்பைதத் ேதசப்பற்று உள்ளவர்கள்
புரிந்துெகாள்ள முடியும்.
இருபதாம்
ேசாவ யத்
சமதர்மம்
ந ைல

இரஷ்யாவும்
என்ற

ய ல்

இந்த ய
தாேன

நூற்றாண்டின்
மக்கள்

சீனமுேம

ேகாட்பாட்ைடக்

ைகவ ட்ட

ேநரு,

காந்த

முதலியவர்கைள

அரச யல்வாத கள்
அற வுைடைம

எழுப்பலாம்.

இறுத ய ல்

என்று

ஒதுக்க யது
ச லர்

ேகள்வ

அவர்கள் ஏன் சமதர்மத்த ைனக்

ைகவ ட்டார்கள் என்பது பற்ற ய ஆராய்ச்ச ஒருபுறம்
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இருக்கட்டும், அந்ந ய ந றுவனங்கைள மீண்டும்
இந்த யாவ ல் முழு அளவ ல் குடிேயற்றுவதற்கு
என்ன
அெமரிக்க

ேதைவ

இங்கு

ஆத க்கத்த ற்கு

ைவக்கத்தான் ேவண்டுமா?
ேகாடிக்கணக்கான
வாழ்வுக்கு

ேநர்ந்துவ ட்டது.

இந்த யாைவ

க ராமப் புறங்களில்

வ வசாய கைள

ஆதாரமான
அற வுத்தரத்த ல்

மாணவர்கைள
மக்கைள

முற்றாக

ேமற்குலக ன்
முதல்

இங்க ருந்து

ெசய்யத்தான் ேவண்டுமா?

அவர்களின்

ந லங்களிலிருந்து

ெவளிேயற்றத்தான் ேவண்டுமா?
ேதைவக்காக

அடகு

தரமான
ஏற்றுமத

பண நாகரிகத்த ற்கு

பலிய டத்தான்

ேவண்டுமா?

இறுத யாக இந்த ய மக்கைள மீண்டும் அந்ந ய
மக்களுக்கு அடிைமப்படுத்த மக்களின் வாழ்ைவ
நாசமாக்கத்தான் ேவண்டுமா?

இதற்காக ஒரு

கல்வ க் ெகாள்ைக ேதைவதானா?
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7. இயல் விருது - ஏற்புைர
நான் க ராமத்த ல் ப றந்ேதன். எளிய குடும்பம்.
உடன் ப றந்தவர் பலர்.

ேகாைவய ல் கற்ேறன்.

ேமற்படிப்பு அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகத்த ல்
தமிழாச ரியராக 28 ஆண்டுகள் மார்க்ச யத்ேதாடு
உறவு.

முைனவர்

ேபராச ரியராகப்

பட்டம்

பணிபுரியவ ல்ைல

ந ைறய புத்தகம் படித்ேதன்.
ேபராச ரியர்கள்

ெபறவ ல்ைல.

நண்பர்கள்

ேதடித்ேதடிக் கற்ேறன்.

எனினும்

எனக்கு வாய்த்த
அற்புதமானவர்கள்.

ந ைறய எழுத ேனன்.

தமிேழாடும் மார்க்ச யத்ேதாடும் நான் வாழ்ந்ேதன்.
இந்த வாழ்க்ைக எனக்கு ந ைறவானது.
தமிழும் மார்க்ச யமும் எனக்குள் ஒரு புள்ளிய ல்
சந்த க்க ன்றன.
இலக்க யம்,

தமிழின்

ெதான்ைமயான

தற்கால இலக்க யம் இரண்ைடயும்
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எனக்குள் ெசற த்துக் ெகாண்ேடன்.
ெபாருளியல்,
நான்

வரலாறு,

ெமய்ய யல் எனப் பலவற்ைறயும்

ெதாடக்கம்

இவற்ேறாடு

முதேல

எனக்குள்

ச ல ேதடல்கள்.

ஆழ்ந்து

கற்ேறன்.

ெதாடக்கம்

முதேல

இந்த ேதடல்தான் என்ைன

வரலாற்ேறாடும் மார்க்ச யத்ேதாடும் இைணத்தது.
சமகால வரலாறு,
சூழல்

நம் அரச யல்,

என்ைனக்

இவற்ற ற்கு

கடுைமயாகப்

எத ர்வ ைன

நண்பர்கேளாடு
வ வாத த்ேதன்.
மட்டுமல்லாமல்

ெபாருளியல்,
பாத த்தது.

என்ற

முைறய ல்

இைணந்து

கற்ேறன்

இதழ் நடத்த ேனன்.
ெபரியாரியம்,

மார்க்ச யம்

ெபண்ணியம்,

ப ன் நவீனத்துவம் எனப் பலவற்ைறயும் இயன்ற
அளவ ல்

எனக்குள்

ெசற த்துக்

ெகாண்ேடன்.

மார்க்ச யம்தான் இைவ அைனத்ைதயும் தனக்குள்
வாங்க க் ெகாள்க ற ஆதாரம்.
தனித்துவமான
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நான் ெபற்ேறன்.
மனித

வாழ்வ ன்

ஆதாரமாக

இருக்க

ேவண்டியது சமத்துவமும் சமதர்மமும் என்பது என்
ெகாள்ைக.

இந்த அடிப்பைடய ல்தான் தமிழியல்

ஆய்ைவ நான் ெசய்ேதன். இனக் குழுச் சமூகத்த ன்
உள்ளார்ந்த

பண்புகள்

வரலாற்றுக்

காலம்

வள்ளுவரின்
புரட்ச யும்

தமிழ்ச்

முழுவதும்

அறமும்

சாத்தானார்

சமூகத்த ன்

ெதாடர்க ன்றன.
இளங்ேகாவ ன்

ெகாள்ைகயும்

அரச யலும்

ச த்தர்களின்

தமிழறத்த ன்

இைடயறாத

கம்பரின்

ெகாள்ைககளும்
ெதாடர்ச்ச

என்ேற

கருதுக ேறன். இலக்க யம் என்பதன் உள்ளியக்கம்
இதுவாகத்தான்
கருத்தாக்கத்த ன்
இருக்க

முடியும்.

ஆதாரத்ைத
முடியாது.

இருக்க றது.
உள்ளீடும்
மனித

எத்தைகய

கடவுள்

என்ற

இதுவாகத்தான்
வாழ்வ ன்

ஆத க்கமும்

இந்த,
அழிக்க

த ரும்பத் த ரும்ப மனிதன் தன்ைன
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புதுப்ப த்துக்

ெகாள்க றான்.

காலந்ேதாறும் நைடெபறும் வர்க்கப் ேபாராட்டம்
என்பதன்
இருக்க றது.

உள்ளடக்கமும்

இதுவாகத்தான்

வர்க்கப் ேபாராட்டத்த ன் வழிேய

வர்க்கங்கைளக் கடந்து ெசல்வதுதான் மார்க்ச யம்
என்பது நான் கண்ட உண்ைம.
/

மத

மனித

அத காரம்
வாழ்ைவ

ஆத க்கங்கள்

முதலியைவ
சீரழிவுக்கு

எந்த

இன்ைறக்கும்

உள்ளாக்குபைவ.

வைகய லும்

வ டுதைல தரமுடியாது.
ஆத க்கம்,

முதலாளியம்

சாத

ஆணாத க்கம்

மனிதனுக்கு

ஆத க்கம்,

மத

என்பனெவல்லாம்

மனித வாழ்ைவச் சீர்குைலப்பைவ. ஆத க்கத்ைத
உள்வாங்க க் ெகாண்ட மதேமா,
ெபரியாரியேமா,
தரமுடியாது.

மனித

மார்க்ச யேமா,

வாழ்வுக்கு

வ டுதைல

இலக்க யம், ெமய்ய யல், அரச யல்,

ெபாருளியல், உளவ யல் என்பனவற்ற னுள்ளும்
ெசயல்படும்

ஆத க்கத்ைத
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மூலம்தான் மனித வாழ்வு சீரைடயும்.
ஆய்வு

முதலிய

எவ்வைக

இலக்க ய

ஆய்ைவயும்

இந்த

ேநாக்க ல்தான் ெசய்தாக ேவண்டும்.
நான்

ஒரு

தமிழாச ரியனாக

மட்டுேம

இருந்த ருப்ேபன் என்றால் என் வாழ்க்ைக சம
காலத்ேதாடு

இைணந்ததாக

சமகாலத்ேதாடு
நான்

இருக்க

இைணயும்

மார்க்ச யத்ேதாடு

முடியாது.

முைறய ல்தான்

உறவு

ெகாண்ேடன்.

நவீனகாலத் தமிழிலக்க யத்ேதாடும் நான் உறவு
ெகாண்ேடன். மார்க்ச யம் சார்ந்த கட்ச ேயாடு என்
உறவு

நீடிக்கவ ல்ைல

நான்

வ லகவ ல்ைல.

ேசாவ யத்

என்றாலும்

மார்க்ச யம்

ரஷ்யாேவாடு

முடிந்ததாகவும் இல்ைல.
பல

இன்றுவைர

பரிமாணங்களில்

மக்கள்

என்பது

சீனத்ேதாடு

ேமற்க லும் மார்க்ச யம்
வளர்ந்த ருக்க றது.

இந்த யாவுக்கு மார்க்ச யர் இல்லாமல் முடியாது.
தமிழுக்கும்

மார்க்ச யம்
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சூழலுக்கு தமிழ் வரலாற்றுக்கு ஒத்த மார்க்ச யம்
ேதைவ.

தமிழ் மரப லிருந்து வளர்த்ெதடுக்கும்

மார்க்ச யம்தான் தமிழ் மார்க்ச யமாகவும் இருக்க
முடியும்.

இப்படி ஒரு மார்க்ச யத்ைதத் தமிழக

சூழலில் கடந்த ச ல 10 ஆண்டுகளுக்கு ேமலாக
நான் ேபச வருக ேறன்.
உறுத யாகப்

கட்ச மார்க்ச யர் இப்படி

ேபசுவத ல்ைல.

ேபராச ரியர்
ேபச யேபாேத

அண்ைமய ல்

ச வத்தம்ப ையச்
ச வத்தம்ப

அவர்கள்

சந்த த்து
ெசான்ன

ஒரு வாசகம் எனக்கு ெபரும் வ யப்ைபத் தந்தது.
”ஞானி நானும் இப்ெபாழுது தமிழ் மார்க்ச யம்
என்று ேபசுக ேறன்’ ’ என்று அவர் கூற யேதாடு
ேமலும் வ வரித்தார்.
மார்க்ச யத்ைத
சீன

ெலனின்

சூழலுக்கான

உருவாக்க னார்.

இரஷ்ய சூழலுக்கு ஏற்ற
உருவாக்க னார்.

மார்க்ச யத்ைத

மாேவா

நம் சூழலுக்குள் இருந்து நம்

மரப லிருந்து மார்க்ச யத்ைத உருவாக்க ேவண்டும்
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என்றார்.

இந்த அடிப்பைடய ல் தமிழ்த் ேதச யம்

என்று நாம் ேபச முடியும். இந்த ய ேதச யத்ேதாடு
மார்க்ச யம் எந்த அளவுக்கு இைணயும் என்பது
ேகள்வ .

இந்துத்துவத்த ற்கும் மார்க்ச யத்த ற்கும்

எந்த வைகய லும் ஒத்து வராது. இலங்ைகய லும்
ச ங்கள ேதச யம் என்றும் தமிழ்த் ேதச யம் என்றும்
தான் ேபச ேவண்டும்.

இப்படி எங்களுக்குள்

உைரயாடல் நைடெபற்றது.
இன்ெனான்று
ேவண்டும்.

நான்

இப்ெபாழுது

ெசால்ல

தமிழாச ரியனாக இருந்து ெகாண்ேட

தமிழகத்த ல் ச . சு. ெசல்லப்பா காலம் ெதாடங்க
ச ற்ற தழ் இயக்கத்ேதாடு எனக்கு ெநருக்கமான
உறவு

ெகாண்டவனாக

ச ற்ற தேழாடு
நான்

உறவு

ெகாண்ட

த றனாய்வாளன்

தமிழிலக்க யத்த ல்

இருந்த ருக்க ேறன்.
ந ைலய ல்தான்

ஆேனன்.

தமிழ்க்

தற்கால

கவ ைதகள்

தமிழ்

நாவல்கள் என்பது பற்ற நான் ந ைறய வ வாத த்து
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இருக்க ேறன். தமிேழாடு உறவு ெகாண்ட எவரும்
த றனாய்வுணர்வு இல்லாமல் தமிழிலக்க யத்ைத
ேமம்படுத்த இயலாது இதற்கு ச ற்ற தழ் இயக்கம்
தான் ஆதாரம் அன்ற யும் மார்க்ச யம் இல்லாமலும்
தமிழிலக்க ய

ஆய்ைவத்

இவ்வாெறல்லாம்
தமிைழச்
முடியும்.

ெதாடரவும்

ெசய்வதன்

சமகாலத்த ற்குள்
வளர்க்க முடியும்.

நவீனத்துவம்

முடியாது.
மூலம்தான்

ைவத்து

வாச க்க

இதற்குத்தான் ப ன்

வைரய லான

அைனத்து

புத ய

அணுகுமுைறகளும் ேதைவப்படுக ன்றன.
தமிழிலக்க யத்த ற்கு
சமய

இலக்க யம்

பக்த

மூன்ற ல்

ஒரு

இலக்க யம்
பகுத

/

என்ற

அளவ ற்கு மிகுத யாக இருக்க றது. ெபரியாரியம்
ேமேலாங்க ய
பக்த

நம்

காலச்

சூழலில்

தமிழின்

இலக்க யம் குைறத்ேத மத க்கப்படுக றது.

இவ்வைகய ல்
இழக்க றது.

தமிழ்

தன்

சமயம் பற்ற
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அடிப்பைடய லான
ஒரு

சமூகமும்

பார்ைவய ல்ைல.
சமயம்

எந்த

இல்லாமல்

இல்ைல.

சமயத்த ற்கு அடிய ல் உள்ள ெமய்ய யல் பார்ைவ
நமக்குத் ேதைவ.

சமயத்த ற்கு அடிய ல் உள்ள

ெமய்ய யைலக் கண்டற ந்து சமயம் பற்ற

நாம்

வ ளக்க ேவண்டும்.
சமயம் பற்ற ய என் அனுபவம் நாளைடவ ல்
ெமய்ய யல்

பார்ைவ

ெசலுத்த யது.

ேநாக்க

என்ைனச்

என் மார்க்ச ய புரிதலும் இதற்கு

உதவ யாக இருந்தது. மார்க்ச யத்ைதயும் ெவறும்
அரச யலாக ெபாருளியலாகக் குைறத்த ெபாழுது
மார்க்ச யத்த னுள்
தவறவ ட்ேடாம்.

இயங்கும்

ெமய்ய யைலத்

நம் காலத்த ல் ெமய்ய யைல

மீட்டாக ேவண்டுெமன்ற கட்டாயம் நமக்க ருக்க றது.
பணம்,

அத காரம் என்ற அடிப்பைடய ல் மனித

வாழ்ைவ

மத ப்ப டுவது

வாழ்வுக்குப்

ெபரும்

தீங்காக முடியும். இன்ைறய சூழலில் ெபாருளியல்
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ஆத க்கம் ேமேலாங்க நம் வாழ்க்ைகச் சீரழிக றது.
இதன் காரணமாக மார்க்ச யத்த ற்குள்ளிருந்தும்
தமிழின்

பக்த

ெமய்ய யல்
இைத

இலக்க யத்த ற்குள்ளிருந்தும்

பார்ைவைய

நான்

ேபரளவ ல்

மீட்க

ேவண்டும்.

ெசய்த ருக்க ன்ேறன்

என்ற மனந ைறவும் எனக்கு உண்டு.

இப்படிச்

ெசய்வதனால்

தமிழிலக்க யத்த ன்

வளமும்

மார்க்ச யத்த ன்

ஆற்றலும்

என்பது

ேமம்படும்

என் நம்ப க்ைக.
தமிழுக்கு
ெசம்ெமாழித்

இப்ெபாழுது
தகுத

மாெபரும் இறுத
இந்த

க ைடத்த ருக்க ற

நமக்குக்

க ைடத்த ருக்க ற

வாய்ப்பு எனக் கருதுக ேறன்.

வாய்ப்ைபச்

ெகாள்வதன்

மூலம்

வரலாற்ைற

இந்த ய

சரியாக
தமிழ்

பயன்படுத்த க்

வாழ்ைவ,

சூழலில்

நம்மால்

தமிழ்
மீட்க

முடியும். இைத சரிவரச் ெசய்ய தமிழற ஞர்களுக்கு
உரிய தகுத ேதைவ. உலக வரலாறு முதலியைவ
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பற்ற ய ெதளிவும் ேதைவ.

தமிழ்தான் எனக்கு

வாழ்வு என்ற உறுத யும் ேதைவ.
உய ருக்கு

ேநர்’

என்ற

‘தமிழ் எங்கள்

பாரத தாசன்

வாக்கு

நம்மளவ ல் உண்ைம என்பைத நம்மால் ெமய்ப க்க
முடியுமானால் தமிைழ, தமிழ் வரலாற்ைறக் காக்க
முடியும்.
மாநாடு

ஆரவாரத்ேதாடு கூடிய உலகத் தமிழ்
இதற்கு

எந்த

முைறய ல்

பயன்படும்

என்பது பற்ற யும் நாம் ச ந்த க்க ேவண்டும். தமிழ்
ஈழத்துக்கு ேநர்ந்த கத நமக்கும் என்றும் ேநரலாம்.
அல்லது என்ைறக்காவது ேநரலாம். இது பற்ற ய
எச்சரிக்ைக உணர்வு நமக்குத் ேதைவ.
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8.

ெபண்ணியமும் தமிழ்
இலக்கிய கல்வியும்

நாம்

குற ப்ப ட்ட

வாழ்க ேறாம்.

வரலாற்றுச்

சூழலுக்குள்

ெபாருளியல்

சூழலுக்குள்

வாழ்க ேறாம்.

இந்த

உள்ள அரச யல்,

ெபாருளாதாரம்,

ஏற்றத்தாழ்வுகள்,

முதலாளியம்

நம்ைம

சறய

வரலாற்றுச்

அளவ ேலா ெபரிய

பாத க்க ன்றன.

தமிழகச்

இந்த யச் சூழலில் ஒரு பகுத
அளவ லான

வரலாறு

சூழலில்

சாத ,

மதம்,

முதலியைவ
அளவ ேலா

சூழல்

என்பது

இைவயும் உலக

மற்றும்

ெபாருளியல்

சூழலின் பகுத கள். உலக ல் இன்று எவ்வளேவா
நைடெபறுக ன்றன.
அற ேவாம்.
ஒடுக்கப்பட்டது
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அரச யல்வாத கள்
எத ர்காலத்ைத
பற்ற

நமக்கு

என்ன

வைகயான

ைவத்த ருக்க றார்கள்

நமக்குத் ெதரியாது.

என்பது

நமக்குள்ளும் நாம்

கடுைமயான ச க்கேலாடு ெநருக்கடிகேளாடுதான்
வாழ்க ேறாம். தமிழுக்கு இன்று மரியாைத இல்ைல.
ஆங்க ல

ஆத க்கேம

ேமேலாங்க

வருக றது.

குடும்ப உறவுகள் சீரழிந்து ெகாண்டிருக்க ன்றன.
ந ர்வாகங்கள்

ேநர்ைமயான

ெசயல்படுவத ல்ைல.
கடுைமயான

முைறய ல்

ஆத க்கங்கள்

ெநருக்கடிகளுக்கு

நம்ைமக்

உள்ளாக்க

வருக ன்றன. நாம் ந ம்மத யாக வாழ்வதற்க ல்ைல.
தமிழுக்கு

மரியாைத

தமிழிலக்க யத்த ற்கு
க ைடக்கும்.

குைறந்த

மட்டும்

என்ன

ந ைலய ல்
மரியாைத

வள்ளுவமும் இளங்ேகாவும் நம்

சமூகத்த ல் என்ன மரியாைத ெபறுவார்கள்? பட்டி
மன்றங்கள்

நமக்கு

அவ்வப்ேபாது

உற்சாகங்கைளத் தரலாம்.
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நம்ைமச்

சுற்ற லும்

தமிழக

அளவ ல்

இந்த ய

அளவ ல் உலகளவ ல் எத்தைனேயா ெநருக்கடிகள்.
இைவ

குற த்து

நாம்

ெதரிந்து

இைவ

பற்ற ய

சரியான

இவற்றுக்ெகல்லாம்
என்னவாக

நம்

இருக்க

ெகாள்ளாமல்

அற ைவப்ெபறாமல்,
எத ர்வ ைனகள்

ேவண்டுெமன்ற

புரிதல்

இல்லாமல் நாம் ெவறுமேன ந கழ் கணங்களில்
வாழ்ந்து வ ட முடியாது.

ச க்கல் கடுைமயானது

தான். இவற்ற ல் நமக்குத் ெதளிவு ேதைவ.
2. இத்தைகய

கடுைமயான

ெநருக்கடிகளுக்க ைடய ல் நமக்கு வ ரிவான
பார்ைவத் ேதைவப்படும் சூழலில் ெபண்கள்
என்ற

ஒரு

எதைன
முடியும்.

ேகாணத்த லிருந்து
நம்மால்

புரிந்து

இவற்ற ல்
ெகாள்ள

ஆத க்கம் என்பது ஆணாத க்கம்

மட்டும்தானா?

ஆண்கள்

எல்ேலாரும்

சுதந்த ரவான்களாகத்தான் இருக்க றார்களா?
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தம்

ச க்கல்கைள

தீர்த்துக்ெகாள்ள

இவர்களால்

தாேம

முடியுமா?

மின்சாரம்

வ ைலவாச கள்

ெதாடர்ந்து

ஏற க்ெகாண்ேட இருக்க ன்றன.

இயற்ைக

இல்ைல.
அழிக றது.

எங்கும்

மாசுகள்

வருக ன்றன.

எங்கும் ஊழல் மயம்.

சமயத்த லும்

ேபார்

அத காரிகள்

ெநருக்கடி

எதைனயும்

ெபருக
எந்தச்
வரலாம்.

ெசய்வார்கள்.

மதவாத கள் பத்த ரமாக இருக்கவா முடியும்?
தைலவர்கைள அல்லது கடவுளர்கைள நம்ப
நாம் வாழ்ந்துவ ட முடியுமா? ெபண் என்ற ஒரு
புள்ளிய லிருந்து நமக்கான வாழ்ைவப் ெபற
முடியுமா?
வ ரிந்த

ெபண்ணியம் என்பது நமக்குள்
பார்ைவையத்

தர

ெபண்ணியத்த லும்

பலவைககள்

ெசால்லப்படுக ன்றன.
ெபண்ணியம்,
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ேசாசலிசப் ெபண்ணியம் இப்படி ேமலும் ச ல
வைககள். ெபண்ணியத்த ற்கும் உலகளவ ல்
வரலாறு உண்டு.

இந்த யாவ ன் உள்ளும்

ெபண்ணியம் குற த்துப் பார்ைவக்கு என்ன
இடம்

உண்டு.

என்ேறா?

இந்த யப்

தமிழ்ப் ெபண்ணியம் என்ேறா

நாம் ேபச முடியும்.
வைகப்
சல

ெபண்ணியம்

ெபண்ணிய

வ ளக்கங்கைள

இவ்வாறு அைனத்து
பார்ைவய னுள்ளும்
நாம்

ெபற

முடியும்

என்றாலும் இைவ ேபாதுமா? உலகளவ லான
ெநருக்கடிக்குள் நாம் வாழ்ந்து வருக ேறாம்.
நம் மக்கள் வாழ்ந்து வருக றார்கள்.
நம் ேதசமும் ெநருக்கடிக்குள் இருக்க றது. இந்த
ந ைலய ல்தான் ெபண்ணியம் என்பைத ஒற்ைறப்
பார்ைவயாய்

சுருக்க க்

ெகாள்ள

ேவண்டாம்.

ெபண்களும் மனிதர் என்ற முைறய ல் வ ரிந்த
பார்ைவையப்

ெபற
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ந ைலயமா?

காஷ்மீர் ச க்கலா?

ேபாரா?

இப்படி

எந்த

சீனாேவாடு

ச க்கல்

என்றாலும்

இந்த யாவ ல், தமிழகத்த ல் ஒரு மனிதன் என்ற
முைறய ல் நமக்குப் பார்ைவ ேதைவ. நம் அரச யல்
பற்ற , பத்த ரிைக பற்ற , ெதாைலக்காட்ச பற்ற
நமக்குப் பார்ைவ ேதைவ.

எந்த, இடத்த லாவது

நம்ைமச் சுருக்க க் ெகாள்ள முடியாது. இருப்பேத
ேபாதும் என்று இருந்துவ ட முடியாது. கண்கைளத்
த றந்து ைவத்து காதுகைளத் த றந்து ைவத்து
அற ைவ வ ரிவு ெசய்து ெகாள்ளத்தான் ேவண்டும்.
ெபண்ணியப் பார்ைவைய ஒதுக்க வ ட ேதைவயும்
இல்ைல.

ெபண்ணியம் பற்ற சரியான புரிதல்

ேதைவ.

இப்படி ஒரு ெபண்ணியம் பற்ற யும்

அற ஞர்கள் ேபச ய ருக்க றார்கள்.
ஒருவர்

ஜூலியன்

க ற ஸ்த்வா

இவர்களில்
.

இயற்ைகய ன் ஒரு முக்க யமான கூறு.
பைடப்பவள்;
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என்பது

ெபண்ணின்

முதன்ைமயானக்

கூறு.

ெபண்ணுக்குத் தாய்ைம உள்ளம் இயல்பானது.
தாய்ைமேயாடு அைனத்ைதயும் பார்க்க ேவண்டும்.
இயற்ைகையப் பாதுகாக்க ேவண்டும்.

ெதாழில்

வளர்ச்ச

மாசுபடக்

என்ற

ெபயரால்

இயற்ைக

கூடாது, அழியக் கூடாது. ேபார்கள் ேதைவய ல்ைல.
இராணுவம்

ேதைவய ல்ைல.

ஆத க்கம்

இல்லாமல் வாழ்ந்து வ ட முடியும்.
வ ைளைவ
முடியும்.
சமதர்மம்
இது

அைனவரும்

உைழப்ப ன்

பக ர்ந்து

ெகாள்ள

இதுதான் மனிதத் தரமான வாழ்வு
வாழ்வ ன்

இயல்பாக வ ட

ெபண்ணியம்.

அசலான

ேவண்டும்.

ெபண்ணியம்.

துண்டுபடாத ெபண்ணியம்.
3. தமிழிலக்க யத்ேதாடு நமக்கு என்ன உறவு.
தமிழ்க் கல்வ ைய நாம் எப்படி பய ல்க ேறாம்.
தமிேழாடு
மரேபாடு
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என்ன

உறவு?

சாத்தனார்

வள்ளுவர்,

முதலியவர்கேளாடு

என்ன உறவு?
ேதைவ?

இளங்ேகா,
நமக்கு

எத்தைகய உறவு நமக்குத்

தமிழிலக்க யத்ைத நாம் எப்படி

பய ல்க ேறாம்?

ேதர்வுக்காக மட்டுேம நாம்

பய ல்க ேறாமா?

ேவைலவாய்ப்பு க ட்டும்

என்று பய ல்க ேறாமா? தமிழ் நமக்குத் தரும்
ஆளுைம எத்தைகயது? தமிழ் நமக்குள் எந்த
அளவுக்கு ஊறுக றது. தமிைழ நாம் ெவறும்
ஒரு பாடமாகத்தான் கற்க ேறாமா? த றனாய்வு
உணர்வ ன்ற

தமிைழக்

கற்க

முடியுமா?

கம்பன், பாரத , பாரத தாசன், புதுைமப த்தன்,
ெஜயகாந்தன்,

சுந்தர

ெஜயேமாகன்

இவர்கைளெயல்லாம்

நமக்குள்

எந்த

நவீன

இலக்க யத்ேதாடும்

இடத்த ல்

ெதாடர்பு ேதைவதானா?
www.Kaniyam.com

இராமசாமி,

294

ைவக்க ேறாம்.
நமக்குத்

தமிழில் எத்தைன
FreeTamilEbooks.com

குறட்பாக்கள்

ெதரியும்?

பாரத யாரில்

எத்தைனப் பாடல். ெதால்காப்ப யைர நம்மால்
ேநச க்க
நாம்

முடியுமா?

யாைர

தமிழ்

எல்லாம்

வரலாற்ற ல்

சந்த க்க ேறாம்?

தமிழியக்கங்கள் என்று இருப்பனவற்ேறாடு
நமக்கு உறவு உண்டா?
பாவாணர்
நமக்குள்

என்று
கவ ைத

எழுதுக ேறாமா?

மைறமைல அடிகள்,

நாம்

படிக்க ேறாமா?

உண்டா?
ஆய்வு

கவ ைத

ெசய்க ேறாமா?

தமிைழ முழுைமயாகக் கற்க ேவண்டுெமன்ற
ெவற

நமக்குள் இருக்க றதா?

பயன்

உண்டா?

ேகள்வ கள்

இப்படி

நமக்குள்

எழ

தமிழிலக்க யத்த னுள்ளும்

இதனால்

எத்தைனேயா
ேவண்டும்.
அவ்ைவயார்,

கண்ணக , மாதவ , மணிேமகைல, ஆண்டாள்,
காைரக்கால் அம்ைமயார் என்று இத்தைன
ேபர்கைள நாம் பார்க்க ேறாம். இவர்கேளாடு
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நமக்கு என்ன உறவு? இவர்கள் தம் காலத்த ல்
எத்தைகய ச க்கைலச் சந்த த்தார்கள். எப்படி
தீர்த்துக் ெகாண்டார்கள்.

இலக்க யத்த ல்

மட்டுேம இவர்கள் இருக்க றார்களா? இவர்கள்
நமக்குள் இல்ைலயா?

இவர்கைள நமக்குள்

அனுமத க்க ேறாமா?

இவர்கேளாடு

உைரயாடுக ேறாமா?

வ வாத க்க ேறாமா?

இவர்கள்

தம்

வாழ்ைவ

வாழ்ந்த ருக்க
ேபாராடியது

ேவறு

முடியுமா?

வைகய ல்
கண்ணக

சரிதானா?

மாதவ

துறவு ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும்?
பாத்த ரத்ேதாடு
ேகட்க ேறாமா?
ேகட்கும்

இத்தைகய
www.Kaniyam.com

ஏன்

இப்படி எல்லாம் நாம்

ப றகு எப்படி இவர்கைளப்

புரிந்து ெகாள்ள முடியும்?
நாம்

ஏன்

அட்சயப்

மணிேமகைல

அைலய ேவண்டும்.

நாம்

ேபாது

இப்படிெயல்லாம்

நம்ைம

ேநாக்க யும்

ேகள்வ கைளக்

ேகட்டுக்
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ெகாள்ளத்தாேன ேவண்டும். அவ்ைவயாரின்
அவலம்

நம்

அவலமா?

ெபண்களுக்கு

கண்ணக ,

ேபாராடத்தாேன

ேநராத

மாதவ

ேவண்டும்.

இன்றும்

சமூகத்த ல்

ந லவும் வறுைமையத் தீர்க்க மணிேமகைல
மாத ரி

ஏதாவது

ெசய்ய

ேவண்டாமா?

மாதவ ய ன் துறவு இன்றும் இல்லாததுதானா?
இப்படி

எவ்வளேவா

ேகள்வ கள்

எழத்தான் ேவண்டும்.
கற்பெதன்பது
கற்றுக்

நமக்குள்

தமிழிலக்க யத்ைதக்

இறுத ய ல்

நம்ைம

நாேம

ெகாள்வதாகத்தாேன

முடியும்.

ெபண்ணியம்

இருக்க

என்ற

வ ரிந்த

பார்ைவய லிருந்து இத்தைகய ேகள்வ கைள
எழுப்ப த்

தமிழிலக்க யத்ைத

நாம்

கற்க

முடியும். மிதவாதப் ெபண்ணியம் தீவ ரவாதப்
ெபண்ணியம் என்ற ஒற்ைறப் பரிமாணத்த ல்
ெபண்ணியம்
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ேபாதாது.
பரப்ப ற்குள்

தமிழிலக்க யம் என்ற ெபரும்
இத்தைகய

பார்ைவேயாடு

நுைழய முடியாது.
(குற ப்பு: பழனி - அருள்த ரு பழனியாண்டவர்
கல்லூரிக்

கருத்தரங்க ல்

முன்ைவக்கப்பட்ட

கட்டுைர)

www.Kaniyam.com
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9. அறிஞர் திருமுருகனார்
அவர்களின் நிைனவாக…
தமிழிைச அற ஞரும் தமிழ்ப் ேபாராளியாக
நம்மிைடேய வ ளங்க ய முைனவர் த ருமுருகனார்
அவர்கள் மைறந்து ஓராண்டு முடிந்த ந ைலய ல்
அவருைடய

ந ைனைவப்

த ருமுருகனாரின்

ேபாற்றும்

முைறய ல்

அறக்கட்டைளயும்

புதுைவ

ெமாழிய யல் பண்பாட்டு ந றுவனமும் இைணந்து
நடத்தும் ந கழ்ச்ச க்கு அறக்கட்டைள ெசாற்ெபாழிவு
ந கழ்ச்ச ய ல்

என்ைன

நண்பர்களுக்கும்
ெநஞ்சார்ந்த
ெகாள்க ேறன்.

அன்ேபாடு

அைழத்த

ெபரியவர்களுக்கும்
நன்ற ையத்

என்

ெதரிவ த்துக்

அறக்கட்டைளச் ெசாற்ெபாழிைவ

ந கழ்த்த நண்பர் தமிழ்மணி அவர்கள் என்ைன
அைழத்தேபாது
www.Kaniyam.com
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சந்த க்க

ேவண்டுெமன்ற

என்

ஆர்வம்

காரணமாகவும் என் இைசைவத் ெதரிவ த்ேதன்.
எனினும்

என்

உடல்ந ைல

ெநடுந்ெதாைலவு

பயணம்

காரணமாக

ேமற்ெகாள்வத ல்

உள்ள இடர்கருத என் இயலாைமையத் தமிழ்மணி
அவர்களுக்கு நான் ெதரிவ த்தைத அவரும் ஏற்றுக்
ெகாண்டார்.

எனினும்

நண்பர்கள்

ெபரியவர்

என்

இயலாைமக்கு

அைனவரிடத்தும்

மன்னிப்ைப ேவண்டுக ேறன். ஏற்ெகனேவ ஒப்புக்
ெகாண்டபடி
என்

த ருமுருகனார்

உணர்வுகைள

ெகாள்ளும்

அவர்கள்

நண்பர்கேளாடு

முைறய ல்

இந்தக்

குற த்து
பக ர்ந்து

கட்டுைரைய

அனுப்புக ேறன்.
ெபருமத ப்புக்குரிய
அவர்களின்

த ருமுருகனார்

மைறவுச்

ெசய்த ையக்

ேகட்ட

அன்று நான் ெபருந்துயருக்கு ஆளாேனன்.

81

அகைவய ல் அவர் காலமானார் என்பது இயல்பான
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ஒரு

ந கழ்வுதான்

என்ற

ேபாத லும்

தமிழுக்கு

ெநருக்கடிகள் ெதாடர்ந்து அடர்ந்து வரும் இக்காலச்
சூழலில் மிகச் ச றந்த ஒரு தமிழ்ப் ேபாராளிைய
இழக்க ேறாம்

என்பதுதான்

என்

காரணம்.

எத்தைனேயா

துயருக்குக்

தமிழற ஞர்கைள

இன்றும் நாம் ெபற்றள்ள ேபாத லும் இவர்களில்
பலருள்ளும்
நம்மால்

ஒரு

ேபாராளிைய

உடனடியாக

குற ப்ப டுவதற்க ல்ைல.

ேபரா.

இலக்குவனார்,
ேபரா.

புலவேரறு ெபருஞ் ச த்த ரனார்,

சாைல இளந்த ைரயனார் ஆக யவர்கைள

நாம் இழந்த ந ைலய ல் தமிழுக்காக அரேசாடும்
ந றுவனங்கேளாடும்
த ருமுருகனார்
ெபயரளவுக்குத்

ேபாராடக்

அவர்கள்
தமிழ்ப்

கூடியவராக

மட்டுேம

இருந்தார்.

ேபராச ரியர்களாக

இருப்பவர்கைள ஒதுக்க வ டுேவாம். ஆற்றல்மிக்க
தமிழற ஞராக

இருக்கும்

ஒரு

ச லரும்

தம்

பதவ க் காலத்த ல் அரேசாடு ஒத்துச் ெசல்வதும்
www.Kaniyam.com
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பதவ ய லிருந்து

ஓய்வு

ெபற்ற

ந ைலய ல்

அரசுக்கு எத ராக ஒரு ச ல கருத்துக்கைள மட்டும்
உத ர்ப்பதுமாக இருக்கும் தமிழற ஞர்கள் குற த்து
நாம் ெசால்வதற்கு என்ன இருக்க றது?
இன்னும்

ஒன்ைற

நண்பர்கேளாடு

நான்

பக ர்ந்து ெகாள்ள ேவண்டும். த ட்டமிட்டு தமிழுக்கு
இடர் ெசய்யும் அரைச உறுத யாக கண்டிப்பத ல்
தமிழற ஞர்களும் ேபராச ரியர்களும் தமிழ் ஆய்வு
ந றுவனங்களும் உறுத யாக இருக்க முடியுமானால்
தமிழுக்கு

இத்தைன

ேநர்ந்த ராது
ேபச

ேபரழிவு

என்பைத

இயலாதவர்களும்

நம்

காலத்த ல்

ெவளிப்பைடயாகப்
தம்

மனத்த ேலனும்

ஒப்புக்ெகாள்ளத்தான் ெசய்வர்.

தமிைழ இழந்த

ப றகு நம் வாழ்வுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்க
முடியும்?

தமிைழ அரசுதான் காப்பாற்ற யாக

ேவண்டும் என்று நாம் எதற்காக ஓய்ந்த ருக்க
ேவண்டும்? இது மக்கள் நாயகம் என்று எல்ேலாரும்
www.Kaniyam.com

302

FreeTamilEbooks.com

ேபசுக ேறாம். அரச ன் பணி என்று ஏற்றுக் ெகாண்ட
அளவ ேலேய

நம்

ச ந்தைனகள்

உணர்வுகள்

இறுத யாக நம் ஆளுைம முதலிய அைனத்ைதயும்
அரசத காரத்த ற்கு நாம் வ ட்டுக் ெகாடுத்த ப றகு
மக்கள் நாயகம் என்று நாமும் ேபசுவத ல் என்ன
ெபாருள் இருக்க முடியும்?
த ருமுருகனார் அவர்கள் புதுைவ அரேசாடு
ேபாராடினார்.
சமயத்த ல்

அரச ன் பணி தனக்கு வாய்த்த
ஒரு

இைடயூறுகளால்
இருந்து

ச லரால்
மனம்

தாம்

அவர்

தளராமல்

ேமற்ெகாண்ட

த றம்படச் ெசய்தார்.
தமிைழ

தமக்கு

தயங்கவ ல்ைல.

ச லேராடு

பணிையத்

எத ர்

காய்வத ல்

தமிழுக்கு

துைணேவந்தேராடு,
அவர்

உறுத யாக

அைமச்சர் என்ற ேபாத லும்

இகழ்ந்துைரத்தவைரக்

ெசய்யும்

ேநர்ந்த

ந ன்று

இழிவு

தமிழற ஞர்
ெதளிவாக

தம்

கருத்துக்கைள எழுத னார்.

தமிழ்ச் சான்ேறார்
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என்று தம்ைமத்தாேம ந யமித்துக் ெகாண்ட ஒரு
ச லர் தன்ைனப் ெபாருட்படுத்தாத ேபாது அவருக்கு
எத ராகவும் உறுத யாக ந ன்றார்.

வ டாப்ப டியாக

தமிழுக்கு அழிவு ெசய்யும் இதழ்களுக்கு எழுத னார்.
இப்படி தமிழ்க் காப்புக்காக அவர் உறுத யாகச்
ெசயல்பட்ட ந கழ்ச்ச கள் ஒரு நூறு இருக்கலாம்.
த ருமுருகனார்
ேபாற்றும்

அவர்களின்

முைறய ல்

கூடிய ருக்க ேறாம்.

ந ைனைவப்

இன்று

நாம்

நம் மனச்சான்ைற நாேம

ெகாஞ் சம் உலுக்க க் ெகாள்ளத்தான் ேவண்டும்.
தமிைழக்

காப்பதற்கும்

வளர்ப்பதற்கும்

நாம்

பணிெசய்யும் இடங்களிலும் நம்ைமச் சூழ உள்ள
பல்ேவறு

வைகயான

ஊடகங்கேளாடும்

நாம்

நடத்த ய ேபாராட்டங்கள் என்று ச லவற்ைறேயனும்
நம்மால் ந ைனவு கூற இயலுமா?
ச லவற்ைறச்
த ருமுருகனார்
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ெசால்ல

எனக்கு

இயலாது.

அரைசப்

பல

காரணங்களுக்காக நாம் காய்க ேறாம். காயத்தான்
ேவண்டும்.

அரசு

நம்ைமவ ட

என்பது

ேமன்ைமயானது

நம்ப ேவண்டியத ல்ைல.
அைமக றது?

என்று

நாம்

அரசு எப்படி இன்று

என்ெறல்லாம் ஒவ்ெவாரு

அற ேவாம்.

என்று

ஒன்றும்

அரசு அத காரம் எப்படிெயல்லாம்

நைடெபறுக ன்றன?
நாளும்

அப்படி

இது

ெபருைமேயாடு

நம்

அரசுதான்

ேபசுவதற்க ல்ைல.

அரேசாடு ேசர்ந்து நாமும்தான் ச றுைமப்பட்டுப்
ேபாக ேறாம்.

அரசு தன் ெசயல்முைறகளால்

நம் அைனவைரயும் எவ்வாெறல்லாம் அற ேவா,
ஆளுைமேயா,
ெசய்து

அற்றவர்களாகச்

ெகாண்டிருக்க றது

ஒவ்ெவாரு
சீரழிந்து

தன்மானேமா
நாளும்

என்பைத

உணர்ந்து

ெகாண்டிருக்க ேறாம்.

நாம்

ெநாந்து
தமிழுக்கு

அழிைவ அரேசாடு ேசர்ந்து நாமும்தான் ெசய்து
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ெகாண்டிருக்க ேறாம்.
தமிழ்

தமிைழ

வரலாற்ைறயும்

நம்

மட்டுமல்ல

ைககளால்

ச ைதத்துக் ெகாண்டிருக்க ேறாம்.

நாேம

நாம் தமிழர்

என எப்படி தைல ந மிர்ந்து நம்மால் ந ற்க முடியும்?
த ருமுருகனார்
ேபாராடினார்.

அவர்கள்

ந மிர்ந்து

ந ன்றார்,

ந ைறவாழ்வு வாழ்ந்தார்.

அவைர

நாம் ெநஞ்சார வணங்குக ேறாம். அவைரப் பற்ற ய
ந ைனவு நம்ைமத் தன்மானமிக்க தைலவர்களாக
மாற்றுமானால் நல்லது.
அவர்

முதல்

தரமான

தமிழற ஞர்

உண்ைம நம் அைனவருக்கும் ெதரியும்.

என்ற
நம்மில்

பலருக்கு இல்லாத ச ல தனித்த றைமகைள அவர்
ெபற்ற ருந்தார்.

தமிழிைசமீது நம்மில் பலருக்கு

ஆர்வம் உண்டு என்றாலும் இைசேயாடு தமிழ் பாட
நாம் பழகவ ல்ைல.

தமிழிலக்க யம் கற்றேபாது

இைசத்தமிைழ நாம் கற்கவ ல்ைல .
யாரும் கற்றுத் தரவ ல்ைல.
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ஓரளவுக்கு
என்பது

நமக்குத்

கூத்து

ெதரியும்.

முைறதான்

நாடகத்தமிழ்

என்பது

நமக்குத்

ெதரியாது. த ருமுருகனார் இைவ பற்ற நமக்குச்
ெசான்னார்.

தமிழிைசக்கும் இைசத்தமிழுக்கும்

என்ன ேவறுபாடு என்று நமக்குச் ெசான்னார்.
நாடகத்த ற்கும்

நாடகத்

தமிழுக்கும்

ேவறுபாடு என்பைதயும் கற்ப த்தார்.

என்ன
தமிழ்க்

கல்வ ய ல் இவற்ைற உள்ளடக்க ேவண்டுெமன்ற
முயற்ச

நம்

காலத்த ல்

இல்ைல.

தமிழின்

ஆற்றைல நாம் எவ்வளேவா இழந்த ருக்க ேறாம்.
இைசயும்
இல்ைல.

கூத்தும்

நம்

உடல்

இயக்கத்த ல்

உலகளவ ல் நாம் பார்க்கும் ெபாழுது

எத்தைனேயா

சமூகங்களில்

இன்றுவைர

ச று

குழந்ைதகள் முதல் முத யவர் வைர இைசயும்
கூத்துமாய் இைணந்த ருக்க ன்றனர்.
தமிழ்

நம்ைம

எவ்வளேவா

ேமைடத்

சீரழித்துவ ட்டது.

ேமைடத் ேதாரைணகள் நம் தமிைழக் ெகடுத்தன.
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பட்டிமன்றங்கள்
மக்கைள

என்ற

நாம்

வடிவ ல்

தமிைழ

மலினப்படுத்த

தமிழ்

வருக ேறாம்.

ச ரிக்க ைவத்து நம் மக்கைள நாம் மலினப்படுத்த
வருக ேறாம்.

ச ரிக்க ைவத்து நம் மக்கைளச்

ச றுைமப்படுத்துக ேறாம்.

சங்க காலத்த ல் நாம்

இைசேயாடும் கூத்ேதாடும் இைணந்த ருந்ேதாம்
என்பதற்கு

இப்ெபாழுது

முதலியவற்ற லிருந்து

நாம்

பரிபாடல்

ஆதாரங்கள்

காட்ட

ேவண்டியத ல்ைல.
இயங்கு த றைன நாம் எப்படி இழந்ேதாம்?
மனத்தளவ ல் மட்டும் உயர்ந்த ச ந்தைனகேளாடு
கற்பைனகேளாடு
ச ந்தைனகைளச்
நம்மில்

நாம்

வாழ்ந்து

ெசயல்படுத்தும்

ெபரும்பாேலாேனார்

வ ட்ேடாம்.

வருக ேறாம்.

முற்றாக

த றைன
இழந்து

நம் கண்முன் எத்தைன அழிவுகள்

நடந்தாலும் தட்டிக்ேகட்கும் த றன் நமக்கு இல்ைல.
கைடத்ெதருவ ேலா
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ேவறு

எத்தைனேயா

இடங்களில்

நம்

தன்மானத்த ற்கு இழுக்கு ேநரும் முைறய ல் எவர்
ேபச னால் கூட உணர்வு அற்றவராக இருக்கப்
பழக க் ெகாண்ேடாம். நாளுக்கு நாள் நம் சூழலும்
நாற க் க டக்க ன்றது.

ேபாராடிப் பயன் இல்ைல

என்ற முடிவு ெசய்து ெகாண்ேடாம். ந ர்வாகத்த ற்கு
எத ராக

நாம்

ேபாராட

முடியாது.

அரேசாடு

ேபாராடினால் வாழ்ேவ ேகள்வ க்குற யாக வ டும்.
வரலாற்ற ல்
இழந்தான்.

தமிழன்

தன்ைன

இதற்குச்

இருக்க ேறாம்.

இப்படித்தான்

சான்றாக

என்று

இந்த

நாமும்தான்

இழிவ லிருந்து

நம்ைம மீட்டுக் ெகாள்ளப் ேபாக ேறாம்? தமிேழாடு
ஆங்க லத்ைதக் கலந்து பலர் உைரயாடும் ெபாழுது
கூட நாம் இைதச் சுட்டிக் காட்டத் தவறுக ேறாம்.
ச ற தளவாவது தன்மான உணர்ைவ நாம் மிச்சம்
ைவத்த ருக்கத்தான் ேவண்டும்.
நாம்

சுைவக்க ேறாம்
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தமிழிைச வளர்ச்ச ய ல் நமக்கும் பங்கு உண்டு.
தமிழ் அற ந்தவர் என்ற முைறய ல் நம் பங்ைகச்
ெசலுத்தத்தான் ேவண்டும்.
குற த்து

த ருமுருகனார்

நுட்பமான

அற வு

நன்னூலுக்கு

தமிழ் இலக்கணம்
அவர்களின்

கண்டு

ந கராக

வ ரிந்த

வ யப்பைடக ேறாம்.

இக்காலத்

தமிழுக்கு

இலக்கணம் எழுதும் அற வும் உணர்வும் அவருக்கு
இருந்த ேபாத லும் அவர் ெசய்யவ ல்ைல என்பது
குற த்து நாம் அவைரக் குைற ெசால்ல முடியாது.
தமிைழ

எத்தைனேயா

வழுக்கேளாடு

இன்று

மாணவர்கள் மட்டுமல்ல ஆச ரிய ெபருமக்களும்
எழுதுக ன்றனர். ஊடகங்கள் ெசய்யும் இலக்கண
வழுக்களுக்கு

அளவுதான்

ெதாைலக்காட்ச ய ல் ேபரா.

இல்ைல.

நன்னன் அவர்கள்

ஓயாமல் சாடுக றார், கதறுக றார்.
உணர்வ ல்

நாமும்

மக்கள்

ெகாஞ்சம்

இவர்களது
எடுத்துக்

ெகாள்ளத்தான் ேவண்டும். நம் காலத்த ல் தமிழின்
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அழிவு கண்டு ெநாந்து பயனில்ைல.

தமிைழக்

காக்க நம்மளவ ல் ச லவற்ைறேயனும் த ட்டமிட்டுச்
ெசய்ய முடியும்.
த ருமுருகனார்
தமிழிைசக்கு,

அவர்கள்

தமிழுக்கு,

தமிழ் இலக்கணத்த ற்குச் ெசய்த

மாெபரும் பணி என்பது அவர் ச ந்துப்பாவுக்கு
இலக்கண

வைரயைற

என்பத லிருந்து

நாம்

தமிழிைசய லும்

ெசய்து

அைனவரும்

இலக்கண

தந்தார்
அற ேவாம்.

புலைமய லும்

அவருக்கு இருந்த தன்னிகரற்ற அற வ ன் ஆற்றல்
மிக்க

வ ைளவு

ேகாைவக்கு

என்று

அவர்

இைதக்

ஒருமுைற

குற ப்ப டலாம்.
வந்த

ேபாது

தவத்த ரு.

சாந்தலிங்க இராமசாமி அடிகளார்

அவர்களின்

இைசவு

மாணவர்கள்

மத்த ய ல்

ஏற்பாடு ெசய்ேதன்.
குற த்து

அவர்
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தற்காலத்
எல்லாம்

த ைரப்பட
தமிழிைச

ெபாருந்த ய ருக்க றது

இைச

ஆக யவற்ற ல்

இலக்கணம்
என்று

எவ்வாறு

வ ளக்க யேபாது

தமிழ் மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்லாது எனக்கும்
ஏற்பட்ட

வ யப்புக்கு

இலக்கணம்

அளவ ல்ைல.

தமிழிைச

எனக்குத்

ெதரியாது.

பற்ற

இைசத்தமிழில்

ஈடுபாடு

ெபருமளவு

எனக்கு

உண்டு என்றாலும் இனி என்னால் இலக்கணம்
கற்றுக் ெகாள்ளவும் இயலாது.

தமிழ்க் கல்லூரி

பாடத் த ட்டத்த ல் தமிழிைச ஒரு பாடமாக இருக்க
ேவண்டும்

என்றும்

அதற்கான

பாடத்

த ட்டம்

ஒன்ைறத் த ருமுருகனார் தரேவண்டும் என்றும்
அடிகளார் ேகட்டுக் ெகாண்டார்.
ந ைறேவறவ ல்ைல.

ஆனால் அது

தமிழ்க் கல்லூரிகளிலும்

தமிழ் என்பது இப்படித்தான் இருக்க றது. ேதவாரப்
பாடல்

ெதாகுத கள்

பல

ெவளிவந்த ருப்பதும்

த ருமடங்கள் அவற்ைற ெவளிய ட்டிருப்பதும் நாம்
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அற ேவாம்.

ேதவாரப் பாடல்கள் யாப்ப லக்கண

அடிப்பைடய ல் சீர்ப ரித்து அச்ச ட்டிருப்பது தவறு
என்பைதத்
பண்

த ருமுருகனார்

இைசக்குரிய

எடுத்துைரத்தார்.

முைறய ல்

பாடல்கள்

முைறப்படுத்தப்பட ேவண்டும் என்றார். இத்தைகய
ஒரு பத ப்ைப அவர்தான் ெசய்த ருக்க முடியும்.
இதுவும்

ந ைறேவற யதாகத்

த ருமுருகனார்
எவ்வளேவா

அவர்கைளக்

ெசய்த ருக்க

ேநர்ந்த ருக்கும்
எத்தைனேயா

ெதரியவ ல்ைல.
ெகாண்டு

முடியும்.

இழப்புக்கு

நாம்
நமக்கு

அளவ ல்ைல.

தமிழற ஞர்கைள,

தமிழ்ச்

ெசல்வங்கைள நாம் இழந்த ருக்க ேறாம்.
இதன் ெதாடர்பாக நான் இன்ெனான்ைறயும்
குற ப்ப ட
ெசய்தது
ஒரு
முதல்

வ ரும்புக ேறன்.
முதல்

குற ப்ப ட்ட
நூல்

நூல்’

என்பது

துைறய ல்

எழுத யவர்க்ேக
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தகுத

ெபாருந்தும்.

அசலான

முதல்

நூல்.

நூல்

அப்பாத்துைரயார்,

என்பது
வ.சுப.

மாணிக்கனார் ேபான்ேறார் ெசய்த ச ல அசலான
தமிழாய்வுகைள நாம் இங்கு ந ைனவு கூறலாம்.
ச ந்துப்பாவ ற்கு
ெசய்த

இலக்கணம்

த ருமுருகனார்

ஓர் அசலான ஆய்வு.
முதல் நூல்.

வைரயைற

அவர்களின்

ஆய்வு

இவரது நூல் தமிழுக்கு

முைனவர் என்ற தகுத இவருக்ேக

ெபாருந்தும்.

முைன மழுங்க யவர்கள் 10,

20

நூல்கைளப் பார்த்து அவற்ற லிருந்து அங்கங்ேக
களவாடித் ெதாகுத்துக் ெகாள்வது ஆய்வு என்ற
ெநற க்கு அறேவ ெபாருந்தாது. இவர்கள் முைன
மழுங்க யவர்கள்.
தமிழ்த்

இத்தைகய களவாணிகைளத்

துைறகள்

ெசய்க ன்றன.

ந ைறயேவ

உற்பத்த ச்

இவர்கள் அைனவரும் தமிைழத்

த ட்டமிட்டு அழிப்பவர்கள்.

ஏேதா ஒரு முைனவர்

பட்டம் வாங்க ப் ப ைழத்துக் ெகாள்ளட்டும் என்ற
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ெபருந்தன்ைமேயாடு

அனுமத க்க றார்களாம்.

இத்தைகய ேபராச ரியர்களும் அசலான ஆய்வு
என்ற

ஒன்ைறச்

ெசய்த ருப்பார்களானால்

களவாணிகைள

எப்படி

ஊக்குவ ப்பார்கள்?

த ருமுருகனார்

அவ ந்த

ெகாள்ைகச்

இவர்கள்
ஆன்று

சான்ேறார்.

இவரால்

கள்ளர்கைளச் சாடத்தான் முடியாது என்றாலும்
இத்தைகயவர்கைளக் கண்டு எவ்வளவு உள்ளம்
ைநந்த ருப்பார்.
த ருமுருகனார்

அவர்கள்

தமிழாச ரியராகத்தான்

பணி

வைர

பணியாற்ற னார்

அற ந்த ருக்க ேறன்
தமிழ்ப்

பணியாற்ற னார்.

இருந்து
அவர்

நூலாச ரியராகவும்
ம.இெல.

ஓய்வு

ெபறும்

என்றுதான்

என்றாலும்

ேபராச ரியராக

பள்ளிய ல்

ஓர்

அசலான

அவர்
மிகச்

நான்
தமிழ்ப்
ச றந்த

இதழாச ரியராகவும்

தங்கப்பா அவர்கேளாடு இைணந்து
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ெசயல்பட்டார்.

மாணவர்களுக்குத்

யாப்ப லக்கணத்ைதக்

கற்றுத்தரும்

அவர்

வகுப்புகள்

நடத்த னார்.

யாப்பு

வைககள்

அைனத்த லும்

பய ற்ச

ெபற

ேவண்டும்

ேபரார்வத்ேதாடு

பல்வைக

மரபுக்

கவ ைதய ல்தான்

ஈடுபட்டிருந்த

அவர் ஒதுக்கவ ல்ைல.
யாப்ப ன்

மற்றவர்கள்

என்ற

சல

முைறய ல்
‘ெதளிதமிழ்’

யாப்புகைள

ேபாத லும்

முைறய ல்
தமிழின்

ெசயல்பட்டார்.

இதழில்

தமிழ்

ெவளிய ட்டார்.

அவர்

உள்ளம்

புதுக்கவ ைதைய

புதுக்கவ ைதக்குள்ளும்

கூறுகள்

எடுத்துக்காட்டினார்.

ெதாடர்வைத
குறட்பாக்கைள

அவர்
நம்

காலத்துக்கு ஒத்த முைறய ல் ெபாருள்படுத்தும்
ேநாக்க ல்

ச லர்

எழுத யேபாது

அவர்களின்

முயற்ச ைய அவர் ெநற ப்படுத்தேவ முற்பட்டார்.
அவரும் புத ய ேநாக்க ல் கவ ைதகள் எழுத னார்.
தமிழாச ரியராக

இருந்த
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பன்முகப்

பரிமாணங்கேளாடு

தன்

முழுவதும் எழுத ச் ெசயல்பட்டார்.

காலம்

உண்ைமய ல்

தமிழ் ஒருவரது ெநஞ்ச ல் ஆழப் பத ந்த ருக்கும்
ெபாழுது

இவ்வாெறல்லாம்

பன்முக

ேநாக்க ல்

எழுதாமலும் ெசயல்படாமலும் இருக்க முடியாது.
தமிழின்

ஆற்றல்

ெகாள்ள முடியும்.
தமிழ்ப்

இது

என

நம்மால்

புரிந்து

நமக்கு முந்த ய தைலமுைறத்

ேபராச ரியர்கள்,

இவ்வாெறல்லாம்

உண்ைமயாகவும் உறுத யாகவும் ெசயல்பட்டதன்
வ ைளவாகேவ

தமிழக

அரச யலிலும்

ெபரும்

மாற்றங்கள் ேநர்ந்தன என்பது வரலாறு.
ஆனால் இன்ேறா நம் தமிழாச ரிய ெபருமக்கள்
தமிழுணர்ைவ
என்பைதேய

இழந்து

வருமானம்,

முதன்ைமயாகக்

கருத

வாழ்க்ைக
தமக்குள்

சுருங்க தமிழர் என்ற அைடயாளத்ைதயும் இழந்து
வருவைதத்தான்
இவர்களுக்குள்
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சத்ைத இழந்தது என்பது ஒரு ெகாடுைம.
காரணமாகேவ

வாழ்வ ன்

இதன்

அர்த்தங்கைளத்

ெதாைலத்து யார் யாருக்ேகா காவடி எடுத்துக்
ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

தமிழ்தான் தங்களுக்குச்

ேசாறு ேபாட்டது என்பைதக் கூட மறந்தவர்களாய்,
நன்ற ெகட்டவர்களாய் இவர்கள் வாழ்க றார்கள்.
த ருமுருகனார்
ைவத்து

அவர்கைள

ந ைனக்கும்ெபாழுது

உணர்வுகள்

எனக்குள்

ெநஞ்ச ல்

இப்படிெயல்லாம்

ெகாந்தளிக்க ன்றன.

நானும் ஒரு தமிழாச ரியனாகத்தான் வாழ்ந்ேதன்.
ேகாைவய லும்
கழகத்த லும்

அண்ணாமைலப்
நம்

காலத்த ல்

பல்கைலக்
தைலச றந்த

அற ஞர்களிடம் நான் தமிழ்க் கற்ேறன். 50, 60களில்
தமிழுணர்வ ல்

தமிழகேம

தைழத்த ருந்தது.

த ரு.வ .க., ெத.ெபா.மீ., ேசதுப்ப ள்ைள, பாவாணர்,
தண்டபாணி
அற ஞர்

ேதச கர்,

அண்ணா,
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எத்தைனேயா தமிழ்ச் சான்ேறார், தமிைழ, தமிழ்
அரச யைல,

தமிழாய்ைவ

வளம்

ெபருக்க ய

சூழலில் எனக்குள்ளும் தமிழுணர்வு உறுத யாய்த்
தங்க யது.

தமிழ் என் வாழ்ைவ வசப்படுத்த க்

ெகாண்டது.
வாய்த்த

தமிேழாடு வாழ்வதுதான் எனக்கு

ெபரும்

ேபறு.

வள்ளுவைரயும்

இளங்ேகாைவயும் சங்கத் தமிழ்ச் சான்ேறாைரயும்
கம்பைனயும் வள்ளலாைரயும் ெகாண்ட தமிழ்ச்
சமூகம்

எப்படித்

முடியும்?

தன்ைன

பாரத

அழித்துக்

அற்புதமாய்ப்

ெகாள்ள
பாடினார்.

வள்ளுவரின் குறளறமும் இளங்ேகாவ ன் அரச யல்
ெநற யும் கம்பனின் ெமய்ப்ெபாருள் ேதடலும் ஆழப்
பத ந்த ருக்கும் தமிழ்ச்சாத அமரத்துவம் உைடயது
என்றார்.

இப்படிப் பாடிய பாரத தாசன் தன் கால

ந லவரங்கைள

எண்ணிப்பார்க்கும்

ெபாழுது,

‘’வ த ேய வ த ேய தமிழ்ச் சாத ைய என் ெசய்ய
ந ைனத்தாய்” என்று கதற னார்.
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இப்படித்தான் கதறுக ேறாம்.

த ருமுருகனாைரப்

பற்ற ய ந ைனவு நம்ைம இப்படிக் கதற ைவக்க றது.
த ருமுருகனார்
ைவத்துப்

அவர்கைள

ேபாற்றுக ற

அவரிடமிருந்து
இப்படி

நான்

அவர்கைள

நான்

ெநஞ்ச ல்

சல

கூறுகளில்

ேவறுபடவும்

ெசய்க ேறன்.

ேவறுபடுவதால்

த ருமுருகனார்

எவ்வைகய லும்

ெசால்ல மாட்ேடன்.

நான்

குைறத்து

புலைமத் தமிைழயும் நான்

ேபாற்றத்தான் ெசய்க ேறன். ேகாபாலய்யர் என்று
ெதாடங்க ப்

பல

தமிழ்ப்

ெபரியார்கைள

இங்கு ந ைனத்துக் ெகாள்ளலாம்.

நாம்

பழந்தமிழின்

ேபராற்றைல இவர்கள்தான் தமக்குள் ந ைறவாகக்
ெகாண்டிருந்தார்கள். பழந்தமிைழ இவர்கள்தான்
நம் காலம் வைர காப்பாற்ற னர்.

பழந்தமிழ்

இல்லாமல் புத ய தமிழும் இல்ைல.
தமிழிலக்க யத்ேதாடு
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முதலியவற்ைற ஆழமாக பய ன்றதன் வ ைளவாக
தமிைழ நான் ெபரிதும் ேநச க்க ேறன். மார்க்ச யம்
பய ன்றதனாலும்

தமிழின்

ஆற்றைல

நான்

கூடுதலாக அற ந்த ருக்க ேறன். தமிழ் இல்லாமல்
தமிழனுக்கு

வாழ்வ ல்ைல

த ருத்தமாக

ேபாற்றும்

கவ ைதைய

என்னால்

புதுக்

ெபாழுேத

மரபுக்

குைறத்துப்

ேபசேவ

ஆற்றல் மிக்கது தமிழறம்.

அறத்ைதச்
என்றும்

அழுத்தம்

உணர்ந்த ருக்க ேறன்.

கவ ைதையப்
முடியாது.

என்பைத

சமத்துவம்
நம்

காலத்துக்கு

ெபாருள்படுத்துக ேறன்.

இந்த

என்றும்

சமதர்மம்

ஒத்த

முைறய ல்

த றனாய்வுத் துைறய ல்

நான் ெகாண்ட ஈடுபாட்டின் வ ைளவாக வள்ளுவர்,
இளங்ேகா, கம்பர் முதலியவர்களுக்குள் இயங்க ய
த றனாய்வுப் பார்ைவையப் புரிந்து ெகாள்க ேறன்.
வள்ளுவேரா இளங்ேகாேவா தம் கால அரச யைலப்
ெபாருளியைல
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த றனாய்வுக்கு உட்படுத்தாமல் ஆற்றல் மிக்கத் தம்
பைடப்புகைள உருவாக்க ய ருக்க முடியாது என்பது
என் துணிபு. த ருமுருகனார் அவர்களின் பன்முகப்
பார்ைவைய இவ்வைகய ல்தான் ேபாற்றுக ேறன்.
ஒரு தமிழாச ரியர் பழங்காலத்ேதாடு, பழந்தமிழ்
இலக்க யத்ேதாடு

மட்டும்

ெகாள்ள முடியாது.
தன்ைனப்

தன்ைனச்

சுருக்க க்

இலக்க யம் காலந்ேதாறும்

புதுப்ப த்துக்

மரபும்

காலத்த ற்ேகற்ப

ெசய்து

ெகாள்க றது.

ெகாள்க றது.

தமிழ்

தன்ைனப்

புதுைம

வள்ளுவர்

என்று

ெதாடங்க னால் வள்ளலாருக்குள், ெபரியாருக்குள்,
பாரத யாருக்குள்

பாரத தாசனுக்குள்

ேசர்ந்தாக ேவண்டும்.

வந்து

தமிழிலக்க யம் முழுவதும்

இயங்குவது இத்தைகய நீேராட்டம்.
ஈழத்

தமிழகம்

நமக்கு

கற்றுத்

பாடத்ைத நாம் மறக்கேவ முடியாது.
என்பது

இன்று
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இருக்க றது.
ெபாருளியல்

உலகளவ ல்
மற்றும்

அரச யல்

ஈழத் தமிழகம் பலியாக யது.

பரவ யுள்ள

ஆத க்கத்த ற்கு
இது மட்டுமல்ல,

உலகளவ லான அரச யல், ெபாருளியல் முதலிய
ஆத க்கங்களுக்கு
அழிந்து

இடங்ெகாடுத்து

ெகாண்டிருக்க ேறாம்.

வரலாற்றுப்

ேபாக்ைகப்

நாமும்தான்
இத்தைகய

புரிந்து

ெகாள்ளாமல்

எத ர்வ ைன தராமல், தமிைழ, தமிழ் வரலாற்ைற
நம்மால்

காப்பாற்ற

முடியாது.

இறுத யாக,

த ருமுருகனார் அவர்கைள ெநஞ்ச ல் ைவத்துப்
ேபாற்றுவத ல்

நண்பர்கள்

அைனவேராடும்

நானும் இைணந்து ெகாள்க ேறன். த ருமுருகனார்
அவர்களின் குடும்பத்த னர்க்கும் எனது பணிவான
வணக்கங்கள். நன்ற !
*
த ருமுருகனார் அவர்கள் தம் காலந்ேதாறும்
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ெசய்த

பணிகள்

ச லவற்ைற,

அவைர

நம்

ெநஞ்ச ல் ந றுத்த நம்மால் இயன்றவைர நாமும்
ெதாடரத்தான்
நம்

ேவண்டும்.

இலக்கணப்

பற்ற ய

புலைமையத்

அற ைவ

நாமும்

மாணவர்க்குள்ளும்
ெகாண்டு
தமிழ்
ெதாடர
நம்

ெசல்ல

ேவண்டும்.

ந ைலய லும்
நம்மால்

நம்

ெநடுங்காலத்
நாம்

இழந்துவ ட

இத ல் நம் பய ற்ச ைய இயன்றவைரத்

காலத்த ற்கு

யாப்ப ன்

இைச

மக்களுக்குள்ளும்

ேவண்டும்.
மரைப

தமிழ்

ெபறுவேதாடு

நம்

யாப்ப யல்

முடியாது.

அவைரப்ேபால

புதுக்கவ ைத
உரியதாய்

மரபு

இழந்துவ ட

வளர்ந்துவ ட்ட

முைறய லான

நுட்பங்கைள,

என்பது

யாப்ப ன்

முடியாது.

யாப்ைப,
ேபரழைக
பழந்தமிழ்க்

கவ ைதையயும் யாப்ைபயும் ேபாற்றும் அேதசமயம்,
கவ என்றால் என்ன?

கவ த்த றைன நமக்குள்

எப்படி வளர்த்துக் ெகாள்ள முடியும்?
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முதலியவருக்குள் ெசயல்பட்ட கவ த்த றன் குற த்த
நுட்பங்கள் யாைவ என்பனவற்ைற நாம் ஆய்ந்து
கற்க ேவண்டும்.
எழுதாமல்
தமிழ்க்

தமிழ் அற ந்தவன் கவ ைத

வாழ

முடியாது.

கவ ைத

தன்

காலந்ேதாறும்
காலத்த ற்குரியதாய்

தன்ைனப் புதுப்ப த்துக் ெகாண்டு இருந்தைதப்
ேபாலேவ நம் காலத்த ற்குரிய கவ ைதயும் நம்
காலத்த ற்குரியதாய், நம் காலத்துச் ச க்கல்களுக்கு
எத ர்வ ைன தருவதாய் அைமயத்தான் ேவண்டும்.
தமிழறம்

என்பைத

என்றும் இழக்கவ ல்ைல.
என்பதுதான்

தமிழறம்

தமிழ்க்

கவ ைத

சமத்துவம், சமதர்மம்
என்ற

உணர்ைவ

நாம்

இழக்க முடியாது.
த ருமுருகன் அவர்கள் நம் காலத்த ல் மிகச்
ச றந்த
தமிழுக்கு

தமிழ்ப்
நம்
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கூடுதலாக

வருக ன்றன.

இந்ந ைலய ல்

அரேசாடும்

ந றுவனங்கேளாடும்

தமிைழக் காக்கவும் முடியாது.
தமிழ்

ேமன்ைமைய

ெசயல்படுவைத

ேபாராடாமல்

தமிழ் ஊடகங்கள்

அழிப்பத ல்

நாம்

அைமத யாக

முைனந்து
பார்த்துக்

ெகாண்டு இருக்கவும் முடியாது. தமிழியக்கங்கள்
இவ்வைகய ல் தமிழ் உணர்வாளர்கைளத் த ரட்டி
தமிழ்க் காப்ப ல் முைனந்து ந ற்கத்தான் ேவண்டும்.
இவற்ேறாடு

அண்ைமய ல்

நமக்கு

வாய்த்த ருக்க ற ெசம்ெமாழி என்ற வாய்ப்ைபச்
ெசயல்படுத்தும்
ெசயல்பட

முைறய ல்

ேவண்டிய

இன்ெனாரு

நமக்ெகன இருக்க றது.
வ ரிவாக

என்

நாம்

முைனந்து
பணியும்

இது பற்ற இங்கு சற்று

கருத்துக்கைள

நண்பர்கேளாடு

பக ர்ந்து ெகாள்ள வ ரும்புக ேறன். த ருமுருகனார்
அவர்களின்

ெநஞ்சுக்கு

இதம்

தருவதாகவும்

இப்பணி அைமயுெமன்ேற நம்புக ேறன்.
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தமிைழச்
அற ஞர்

ஏற்றுக்

நூற்றாண்டுக்கு
தமிைழச்

ெசம்ெமாழிெயன
ெகாண்ட

ேமலாக

ப றகும்

நாம்

ஒரு

ேபாராடித்தான்

ெசம்ெமாழிெயன

ஏற்றுக் ெகாண்டிருக்க றது.

உலகளவ ல்

இந்த ய

அரசு

இந்த ய அரசு ஏன்

தமிழுக்கான இந்த தகுத ைய இவ்வளவு காலம்
மறுத்து வந்தது என்பது பற்ற ய உண்ைமைய
நாம் அற யாமலும் இல்ைல.
என்று

அற யப்படும்

இந்த ய நாகரிகம்

ெபரும்

ெதாகுப்ப ன்

ேமலடுக்கு என்பது ஆரிய நாகரிகம்தான் என்பைத
நாமும் அற ேவாம்.
என்பதன்

ஆனால் இந்த ய நாகரிகம்

அடித்தளம்

முழுவதும்

த ராவ டர்

/

தமிழர் நாகரிகம்தான் என்பைத அற ஞர் பலரும்
ஏற்ெகனேவ அற ந்துள்ளனர்.
ெசால்லப்படும்

இந்தத்

ெதான்ைம நாகரிகம்,
இந்த யாவ ன்
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கண்டத்த ன்

த ராவ டர் நாகரிகம்தான்.
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கால்நைட

வளர்ப்பு,

கட்டிடம்,

ச ற்பம்,

இைச,

மருத்துவம் - இவற்ேறாடு அற வ யல் - கணிதம் தர்க்கம் - ெமய்ய யல் - முதலிய அைனத்த னுள்ளும்
த ராவ டரின் பங்களிப்ைபத் தான் காணமுடியும்.
தமிைழப் பார்த்து தன்ைனத் த ருத்த க் ெகாண்ட
ெமாழிதான் சமற்க ருதம்.
இத காசங்கள்

என

தமிழர்

பங்களிப்ைபத்

முடியும்.

சாங்க யம்,

தமிழர்

தந்தைவ.

ேவதம்,

உபந டதம்,

உள்ளனவற்றுள்ளும்
ெதளிவாகேவ

காண

ஆச வகம் முதலியனவும்
வட

இந்த ய

ெமாழிகள்

அைனத்த ன் ெதாடரைமப்பு என்பைதத் தமிழின்
ெதாடரைமப்ேபாடு தான் ைவத்துக் காண முடியும்.
ஆரியரது ேவதம் முதலியைவ மக்களின் உலக யல்
வாழ்ைவ மறுக்கக் கூடியைவ.
தமிழர் வாழ்வும் ெமய்ய யலும் மண்ணுலக
வாழ்வுக்கு, அறத்த ற்கு உைழப்புக்கு பக ர்வுக்கு
அழுத்தம் தருபைவ. இன்று ெபரிதாகப் ேபசப்படும்
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இந்துத்துவம் என்பைத தமிழ்ச் சமூகம் மறுத்ேத
வந்த ருக்க றது.

மன்னருக்ேகா,

குடிகளுக்ேகா வருணமுைற,

ேமட்டுக்

ச ல காலங்களில்,

மக்கைள ஒடுக்குவதற்கு ேதைவப்பட்டிருக்கலாம்.
ஆனால் தமிழ் மக்களுக்கு வருண முைற என்றும்
ேதைவப்படவ ல்ைல.

சங்க காலச் சான்ேறார்

முதற்ெகாண்டு வள்ளலார்வைர வருண முைறக்கு
எத ரானவர்கள்.

ச த்தர்

தமிழிலக்க யத்த ன்

ைமயம்.

ச ந்தைனய ன்

இலக்க யம்

ச த்தர்களின்

ெதாடர்ச்ச ய ல்தான்

நாம் ைவக்க ேறாம்.

தான்

ெபரியாைர

தமிழ் மக்களின் இத்தைகய

வரலாற்ைற இந்துத்துவ வாத கள் ஏற்பத ல்ைல.
மத ப்பத ல்ைல.
என்று

இந்த யாைவத் தமிழ் இந்த யா

கந்ைதயா

ப ள்ைள

குற ப்ப ட்டார்.

அப்பாத்துைரயார் அவர்களின் ஆய்வும் இதைன
ஒத்தேத.

இந்த யாவ ன்

வரலாற்ற ல்

தமிழன்
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சமற்க ருதத்த ற்கு

இந்த ய

அரசு

தரும்

மரியாைதையத் தமிழுக்குத் தருவத ல் இன்னும்
தயக்கம் இருக்க றது.
ெசம்ெமாழித்
இந்த ய

தகுத

இத்தைகய சூழலில்தான்
நமக்கு

வரலாற்ற ல்

வாய்த்த ருக்க றது.

தமிழன்

தன்

வரலாற்று

இடத்ைதத் தக்க ைவத்துக்ெகாள்வதற்கு இஃது
ஒரு ெபரும் வாய்ப்பு.

இந்த ய அரச யலிலும்

ெபாருளியலிலும் தமிழன் தனக்கான இடத்ைத
மீட்டுக்

ெகாள்வதற்கும்

இத்தைகய
ேவண்டும்.
இல்ைல

இஃது

ேபருணர்வு

ஒரு

நம்ைம

ஆட்ெகாள்ள

நாம் யாருக்கும் இைளத்தவர்கள்

.

அரச யைலப்

இந்த ய

அரசுக்கு

ெபாருளியைல

முடியாது.
இடங்ெகாடுத்து

பன்னாட்டு

ேபச

www.Kaniyam.com

தம்

தருக்கு
330

தன்

ைவக்க

ந றுவனங்களுக்கு

தமிழர்
நாம்

தமிழன்

அடகு

ஆதாரங்கைள இழக்க முடியாது.
என்று

வாய்ப்பு.

வாழ்வ ன்
ெசம்ெமாழி

ெகாள்வதற்கும்
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இடமில்ைல.

தமிழ்ச் ெசம்ெமாழி என்பதற்கான

தகுத ைய நாம் ெபறேவண்டும்.

வரலாற்ற ல்

நம்ைம மீட்டுக் ெகாள்வதற்கு இஃது ஒரு ெபரும்
வாய்ப்பு.

த ருமுருகனார் அவர்களின் ந ைனைவ

நாம் ேபாற்றுக ேறாம் என்பதற்கு உண்ைமயான
உைரகல் என்பது இத்தைகய உணர்ைவ நாம்
ெபறுவதாகத்தான் இருக்க முடியும்.
நன்ற !
(குற ப்பு:
ஆய்வு

புதுைவ ெமாழிய யல் பண்பாட்டு

ைமயம்

ந ைனவாக

த ருமுருகன்

நடத்த ய

அவர்களின்

கருத்தரங்க ல்

முன்

ைவக்கப்பட்ட ச றப்புைர)
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10. புது ெவளிச்சம் கவிஞர்
ெவள்ளியங்காட்டான்
கவ ஞர்

ெவள்ளியங்காட்டான்

உபந டதங்கைளப்
நூல்

பற்ற ய

உபந டதங்கள்

அவர்களின்

இந்த

பற்ற

ஒரு

ெவளிச்சத்ைத ெவளிப்படுத்துக றது.
ஆய்வு

தமிழுக்கு

ெபாதுவாக

இத்தைகய
புத யது.

சமயவாத களுக்ேகா

மத க்கவ ல்ைல.

குற ப்பாக

இவருைடய

ஏற்கத்தக்கதாக இருக்க முடியாது.
அவர் ஏற்கவ ல்ைல.

புத ய

முற்ற லும்

இந்துத்துவவாத களுக்ேகா
இவர்

ஆய்வு

ஆய்வு

ேவதங்கைள

பகவத்

கீைதைய

சங்கரைரச் சாடுக றார்.

வருண தர்மத்ைதச் சாடுக றார்.

சங்கரேராடு,

இராமானுசர், மத்துவர் ஆக ேயாைரயும் சாடுக றார்.
நாயன்மார்கைளயும்

ஆழ்வார்கைளயும்
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வ ட்டு ைவக்கவ ல்ைல.

இவரது மத ப்பீட்டில்

த ருக்குறள் உபந டதம் ஆக றது. த ருமந்த ரமும் ஓர்
உபந டதம்.

ச வவாக்க யைரக் ெகாண்டாடுக றார்.

இவர்கைள ைவத்துக்ெகாண்டு தமிழர்கள் ஏன்
அற யாைம இருளில் மூடிக்க டக்க ேவண்டும் என்று
சாடுக றார்.
உபந டதங்களின்
சங்கரர்

உண்ைமப்

மட்டுமல்லாமல்

ெபாருைளச்

இராதாக ருஷ்ணன்

முதலியவர்களும்

ஏன்

என்று ேகட்க றார்.

இந்த ய நாட்ைட அற யாைம

என்ற

ேபரிருளில்

மைறக்க

ஆரியர்

ஆழ்த்த

வ ட்டார்கள்

நாடு

ஆங்க ேலயருக்கு

ேதவாசுரப்

ேபார்

ப ராமணர்கள்

என்க றார்.

இதனால்தான் என்க றார்.
ேபாராட்டம் பற்ற

/

ேவண்டும்

இந்த ய

அடிைமப்பட்டது
ஆரியர் த ராவ டர்

உணர்ச்ச கரமாகப் ேபசுக றார்
என்பது

ஆரியர்களுக்கும்

த ராவ டர்களுக்கும் நைடெபற்ற ேபார் என்க றார்.
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(ஆரியர்கள் ேதவர்கள்.

த ராவ டர்கள் அசுரர்கள்).

இப்படித்தான் கவ ஞர் கருதுக றார்.

சமத்துவமும்

சேகாதரத்துவமும் இல்லாத இடத்த ல் எனக்கு ஏது
சுதந்த ரம் என்று ேகட்க றார்.

நான் கூலிக்காரன்,

நான் அடிைம எனக்கு எப்படி சுதந்த ரம் வாய்க்கும்
என்க றார். என்ேமல் எனக்கு சுயாதீனம் இல்ைல
என்க றார். என்ேமல் எத்தைனேயா ஆத க்கங்கள்
அழுத்துக ன்றன.
நான் மட்டுமல்ல.

நான்

பாராதீனப்பட்டவன்.

என்ைனப்ேபால் இந்த யாவ ல்,

தமிழகத்த ல், எத்தைன ேகாடி மக்கள் இப்படி வாழ
ைவக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று ேகட்க றார்.
நாம்

இருளில்

ெதய்வங்கள்

எது

உருவங்கைளத்
நம்ப

வாழ்க ேறாம்.
என்று

இல்ைல.
ெதய்வம்

ெதரியாது.

ெதய்வங்கள்

வழிபடுக ேறாம்.
ெதய்வம்
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கல்

என

கல்லில்

நாம்
ெதய்வம்

ெவளிய லில்ைல.

நமக்குள்ளிருக்க றது.
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இருப்பது ெதய்வம்.
ப ரம்மம்.

நான் ெதய்வம்.

நான்

ஒளிமயமானவன்.

யாருக்கும் அடிைமய ல்ைல.

நான்
நான்

என்ைன யாரும்

அடிைமப்படுத்த முடியாது. நான் சுதந்த ரமானவன்.
நான்

மட்டுமல்ல.

அைனத்து

சுதந்த ரமானவர்கள்.
ப றருக்கு

மனிதரும்

ப ரம்மத்ைத உணர்ந்தவன்

அடிைமயாக

மாட்டான்.

சங்கரர்,

உண்ைமைய மைறத்தார். ஞானம் எதுெவன்பைத
நமக்குச் ெசால்லாமல் மைறத்தார்.
‘ஓம்

தத்

சத்’,

‘அகம்

ப ரம்மாஸ்மி’

என்ற

உபந டதம் வாக்க யங்களுக்கு என்ன ெபாருள்?
நான் ப ரம்மமாய ருக்க ேறன்.
ப ரம்மம்.

நான் மட்டுமா

நீயும் ப ரம்மம் எல்லாமும் ப ரம்மம்.

த ருமூலர் ெசால்வது மாத ரி ேதனும் சுைவயும்
ேவறாக முடியாது.

ச வனும் ச வமும் ஒன்றுதான்.

ப ரம்மத்ைதயற ந்தவர்தான்

ப ராமணன்.

ப ராமணன் என்பது ஒரு ஜாத ப் ெபயரா? இல்ைல
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இருக்க முடியாது. சத்த ய காமன் ஜபாலாவுக்குப்
ப றந்தவன்.

சத்த ய காமனுக்குத் தன் தந்ைத

ெபயர் ெதரியாது.
வயத ல்

தாையக் ேகட்க றான்.

ஆச ரமத்த ல்

யாருக்கு

நீ

ெதரியாது

என்க றாள்

நான்

ப றந்தாய்

பணிபுரிந்ேதன்.

என்பது

தாய்.

எனக்குத்

சத்த யகாமன்

ேவதம் கற்க கவுதமனிடம் ெசல்க றான்.
உன்

ேகாத்த ரம்

சத்த யகாமன்

என்ன?

இள

என்று

உண்ைமையச்

கவுதமர்

ேகட்க றார்.

ெசால்க றான்.

உண்ைமைய நீ ெசான்னதால் நீதான் ப ராமணன்.
உனக்கு நான் ேவதம் கற்ப க்க ேறன் என்க றார்
கவுதமர். ப ராமணன் என்பது சாத ப் ெபயரில்ைல.
உண்ைம ெசால்பவன், அறெநற ய ல் நடப்பவன்
ப ராமணன்.

சங்கரர் உண்ைமைய மைறத்தார்,

நம்ைம இருளில் ஆழ்த்த னார்.
உபந டதங்களில் ஓயாமல் இடம் ெபறும் ரிதம்
என்ற கருத்து கவ ஞர் ெவள்ளியங்காட்டாைனப்
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ெபரிதும் ஈர்க்க றது. ரிதம் என்பது ஒழுங்கு, ெநற ,
சத்த யம், வாய்ைம எனப் பல ெபாருள்படுக றது
என்பைத எடுத்துைரக்க றார்.

ப ரபஞ்சம் முதல்

எல்லா உய ர்களினுள்ளும் மனித வாழ்வ னுள்ளும்
இருப்பது இந்த சத்த யம்.
ெநற

/

ந யத .

இயங்குவது இந்த

இதுேவ

ப ரம்மம்.

இது

ப ரம்மார்த்த கம். இைத அற யாதவர் ெதய்வத்ைத
அற யாதவர்.
கூறுக றார்.

கவ ஞர்

ேமலும்

ச லவற்ைறக்

குருமார்கள் இந்தப் ேபருண்ைமைய

எடுத்துைரப்பத ல்ைல. குருபக்த என்ற ெபயரில் 12
ஆண்டுகள் இந்தப் பாடம் கற்றுக் ெகாள்ளுங்கள்
என்க றார்கள்.
ஓதுக றார்கள்.
என்க றார்கள்.
மைறக்க றார்கள்.

இறுத ய ல்
காலில்

ஏேதா

வ ழுந்து

காத ல்
வணங்கு

இப்படி இவர்கள் உண்ைமைய
ப ரம்மம்

எது

என்பைத

மைறக்க றார்கள்.
இப்படிக் கூற ய ப றகு வள்ளுவைர ேமற்ேகாள்
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காட்டுக றார். வள்ளுவர் ‘இருைம வைக ெதரிந்து
ஈண்டு அறம் பூண்டார் ெபருைம ப றங்க ற்று உலகு’
என்னும் குறைள ேமற்ேகாள் காட்டுக றார்.

ேமல்,

கீழ், இருள், ெவளிச்சம், பகல், இரவு, இனிப்பு, கசப்பு,
ஆண், ெபண் என்று உலக இயற்ைகய னுள் உள்ள
இருைமகள் பற்ற ப் ேபசுக றார். இது உலக ந யத
என்க றார். வாழ்க்ைக ந யத என்க றார். வாழ்வ ன்
இயங்கு சக்த என்க றார்.

உபந டதக் கருத்தும்

வள்ளுவர் கருத்தும் ஒன்று என்க றார்.
சத்யேமவ
கருத்ைதக்

ஜயேத

கவ ஞர்

என்னும்

ச றப்பாக

உபந டதக்

வ ளக்குக றார்.

சத்த யேம ப ரம்மம். சத்த யேம ெதய்வம். சத்த யேம
அழகு. சத்த யத்ைதப் ப ன்பற்றுவேத தவம் என்றும்
உபந டதம் கூறுக றது. இது காடுகளுக்குச் ெசன்று
சைடமுடி தரித்து இல்லறம் துறந்து வாழ்வைத
தவம் என்று உபந டதம் கூறவ ல்ைல என்க றார்.
உடனடியாக

தவம்
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கருத்துகைள வ ரிவாக எடுத்துைரக்க றார்.
உபந டதங்களில்

உருவ

வணக்கம்

ெசால்லப்படவ ல்ைல.

ேகாவ ல்கள்

உபந டதம்

என்க றார்

ேபசவ ல்ைல

பற்ற
கவ ஞர்.

ேகாவ ல்கள், உருவ வணக்கம் முதலியவற்ைறக்
ெகாண்டு வந்தவர் ப ராமணர் என்று ெசால்லி
ேகாவ ல்கள்,

கடவுளுக்கு

மக ைம

கற்ப த்தல்

அரசுக்கு வருமானம் ேசகரித்தல் பற்ற ெயல்லாம்
அர்த்தசாஸ்த ரத்த ல்

சாணக்க யர்

ெசால்லும்

கருத்துகைள ேமற்ேகாள் காட்டுக றார்.

நடுகல்

வணக்கம் தவ ர தமிழனுக்கு ேவறு ெதய்வமில்ைல
என்று புறநானூறு பாடல் வரிைய ேமற்ேகாள்
காட்டுக றார். சீவேன ச வலிங்கம் என்று த ருமூலர்
ேமற்ேகாள்

காட்டுக றார்.

சுட்டச்

கற ச்சுைவ

யற யுேமா

ச வவாக்க யைர

என்று

ேமற்ேகாள் காட்டுக றார்.
-

மூலம்

ப ராமணர்
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அம்பலப்படுத்துக றார்.
இதன் ப றகு த யானம் என்று ப ராமணர்கள்
ஓயாமல்

ெசால்லும்

என்பைத

கவ ஞர்

என்பது

கருத்த ன்

உண்ைம

வ ளக்குக றார்.

அனுட்டானம்

என்க றார்.

எது

த யானம்
உபந டதக்

கருத்த ன்படி சங்கற்பம் - அதாவது குற க்ேகாள்.
ச த்தம்
என்ற

-

ைவராக்க யம்

உபந டதக்

இதன்ப றகு

கருத்ைத

கண்கைள

மூடி

ெநஞ்ச ல்

உருப்ேபாடுவது

கவ ஞர்.

த யானம்

எடுத்துைரக்க றார்.

புலன்கைள

அடக்க
அல்ல

ஏதாவது
என்க றார்

ஐன்ஸ்டீ னும், எடிசனும் ேசாதைனகள்

ெசய்து ஒேர குற க்ேகாேளாடு ைவராக்க யத்ேதாடு
ந ைனைவ

ஒருந ைலப்படுத்த

உண்ைமகைளக்

கண்டற வது த யானமன்ற ேவற ல்ைல என்க றார்
கவ ஞர்.
இைதத்

ெதாடர்ந்து

www.Kaniyam.com

340

உபந டதம்

கூறும்

FreeTamilEbooks.com

த யாகம்

என்பைதக்

தன்னலம்

கவ ஞர்

துறந்து

ப றர்

ெசயல்படுவது த யானம்.
ெசயல்பாட்ைடத்தான்
உடனடியாக

நலத்த ற்காக

உபந டதம் இத்தைகய

பாராட்டுக றது

காந்த ,

முதலியவர்கைளக்

வ ளக்குக றார்.

என்க றார்.

த ருப்பூர்

கவ ஞர்

குமரன்

ந ைனவுப்படுத்த க்

ெகாள்க றார்.
இவ்வாெறல்லாம்
ச லவற்ைற

உபந டதக்

வ ளக்க

கருத்துக்கள்

வந்த

கவ ஞர்

ப ராமணர்கேளா மற்றவர்கேளா ெசால்வது ேபால
புனர் ெஜன்மம் அதாவது மறுப றப்பு என்பதற்கு
உபந டதங்களில் இடமில்ைல என்க றார்.
காய்க றது

வ ைதகைள

இடுக ேறாம்.
வ ைதய ன்

மீண்டும்

வ ைத முைளக்க றது.
மறுப றப்பு.

மனிதர்களுக்கும் மறுப றப்பு.

இேத

ெசடி

ந லத்த ல்
இதுேவ

ேபாலத்தான்

ப றப்பு, மறுப றப்பு

என்ற ெபாய்கைள நம் மக்கள் ெநஞ்ச ல் பத ய
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ைவத்தத ல்

சமணர்கள்

முதலியவர்களுக்குப்

பங்குண்டு என்பத ல் அவர்கைளயும் சாடுக ன்றார்.
இப்படி வ வாத த்து வரும் கவ ஞர் தானும் ஓர்
இந்து என்பவர் இந்து மதத்த ற்குள் இத்தைகய
ெபாய்கைள
சாடுக றார்.

வ ைதத்தவர்கைள

ஆேவசமாகச்

ப ரம்மம் என்று ேபச ய சங்கரர்

வ ஷ்ணு, ச வன், அம்ப ைக, கணநாதர் என்று 5
சமன்கைள உருவாக்க உருவ வணக்கம் ேதைவ
என்று கூற யைதச் சாடுக றார்.
நீர்,

ெநருப்பு,

ந லம்

முதலியைவ

வாழ்வுக்கு ஆதாரமான சக்த கள்.
பூதங்கள்

என்றும்

உண்ைமய ல்
தான்

நம்

இைவதான்

ெசால்லப்பட்டைவ.

இந்த

உண்ைமைய மறுத்துவ ட்டு வ ஷ்ணுைவ ச வைன
அம்ப ைகைய

வணங்க

ேவண்டும்

என்றார்

சங்கரர். நீர், ெநருப்பு, வாயு ஆக ய அருவங்கைள
உருவங்கள் ஆக்குக றார். ேவறு ஓர் உபந டத்த ல்
ப ராமணர்களுக்குத்
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(அக்னி)

என்றும்

உருவம்

என்று

எங்கும்

பாமரர்களுக்குத்

ெதய்வம்

சமதர்மிகளுக்குத்

ெதய்வம்

எல்லாமும்

எடுத்துைரக்க றார்.

என்று

குற ப்ப ட்டுள்ளைத

எங்கும் உள்ளது ெதய்வம்

என்றால் இத்ெதய்வத்ைத உருவங்களில் அைடக்க
முடியாது. அக்க னிக்குள் அைடக்க முடியாது இப்படி
வ வாத க்க றார்.
நல்வ ைன தீவ ைன - முற்ப றப்ப ல் ெசய்த
தீவ ைன
என

இப்

ப றப்ப ல்

இைவேபான்ற

உபந டதங்களில்
நல்லது

வ ைனக்

ஆதாரம்

ெசய்தால்

நம்ைமப்

நல்லது

பாத க்கும்

ேகாட்பாட்டிற்கு

இல்ைல

என்க றார்.

நடக்கும்.

தீயது

ெசய்தால் தீைம வ ைளயும் என்ற கருத்து மட்டுேம
உபந டதங்களில் இடம் ெபறுக றது.

த ருக்குறள்

முதலிய தமிழ் நூல்களிலும் இத்தைகய அற வு
சார்ந்த

கருத்துக்ேக

இடம்

உண்டு

என்க றார்.

தீயைவ தீய பயத்தலால் என்பது வள்ளுவர் குறள்.
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இவ்வாறு அற வு சார்ந்த கருத்துகள் த ருக்குறள்,
த ருமந்த ரம் முதலிய நூல்களில் வ ரிவாக இடம்
ெபற்ற ருப்பைதத்

தமிழ்நாட்டில்

ஏன்

ச றப்பாக

கற்ப க்கவ ல்ைல என்றும் ேகள்வ எழுப்புக றார்.
மாதா,
அத த

ப தா,

குரு,

ெதய்வம் இவர்கேளாடு

(வ ருந்த னரும்)

உபந டதம்
ஏற்க றார்.

ெதய்வங்கள்

ெசால்லும்

கருத்ைதக்

என்று
கவ ஞர்

இவர்கள்தான் உண்ைம ெதய்வங்கள்.

இவர்கைளத்

தவ ர

ேவறு

ெதய்வமில்ைல.

ப ராமணர்கள் நம் சமுதாயத்த ல் த ணித்துள்ள
ெதய்வங்களுக்கு அளவ ல்ைல. எப்படி இவற்ைற
நம் மக்கள் ஏற்றார்கள் என்று ேகட்க றார் கவ ஞர்.
உபந டதங்கள்

மூன்று

வைகயான

அக்னிகைளக் குற ப்ப டுக ன்றன. ஜீராணாக்க னி,
ஞானாக்க னி, ப ராணாக்க னி என்பைவ இைவ.
ஆனால்

ப ராமணர்கள்
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யாகங்கைளக்

கற்ப த்து

மக்களிடமிருந்தும்
ேநாக்க ல்

மன்னர்களிடமிருந்தும்
ெபாருள்

ஏராளமான

த ரட்டும்

உணவு

முதலிய

ெபாருட்கைள அக்னிய லிட்டு சாம்பலாக்க யதற்கு
உபந டதங்களின்
கவ ஞர்.

சான்று

இல்ைல

என்க றார்

ச லவைக யாகங்கள் பற்ற வ ரிவான

வருணைனகைளயும் கவ ஞர் தருக றார்.
தன்

82

ஆவது

இருந்தேபாது
உண்ைமைய
கஸ்தூரி

உபந டதங்கள்
சல

என்ற

ெகாண்டதாகக்

வயத ல்
கன்னட

கர்நாடகத்த ல்
பற்ற

இந்த

நூலிலிருந்தும்

இதழிலிருந்தும்

கவ ஞர்

கற்றுக்

குற ப்ப டுக றார்.

50

ஆண்டுகளுக்கு ேமலாக ெதய்வம் முதலியைவ
பற்ற ய

ேகள்வ களுக்குத்தான்

முயன்றைதயும்

குற ப்ப டுக றார்.

மக்கள்,

மக்கைளக்

தமிழ்

குைறந்தவர்கள்

என்றும்
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காட்டிலும் பண்ப ல் ச றந்தவர் என்றும் குற ப்ப டும்
கவ ஞர்

கல்வ

அற வு

ஒருவன்

பாடிக்

ெகாண்டிருந்த

குற ப்ப டுக றார்.

இல்லாத

இைளஞன்

பாடல்

பற்ற க்

உபந டதம் குற ப்ப டும் தர்மம்,

சத்த யம் பற்ற ய எளிய உண்ைமகள் அப்பாடலில்
இருந்தைத

வ யப்புடன்

ெசால்லுக றார்.

இளைம முதற்ெகாண்ேட பகுத்தற வுப் பார்ைவ
ெகாண்டிருந்தவர் கவ ஞர். சமதர்ம உணர்வும் தன்
காலச் சூழலில் இவருக்குள் இடம் ெபற்ற ருந்தது.
வ டுதைல

ெபற்ற

இத்தைன வறுைம,
இவைரத்
த ருக்குறள்,

நாட்டில்

ஏன்

இன்னும்

அற யாைம என்ற ேகள்வ

துைளத்துக்

ெகாண்டுதானிருந்தது.

த ருமந்த ரம்,

புறநானூறு

ஆக ய

நூல்கைள அவர் எந்த அளவ ற்குப் ேபாற்ற னார்,
கற்றார் என்பைத இன்னும் ந ைனத்துப் பார்த்து
வ யப்பைடக ேறாம்.

தமிழ் மக்களுக்கு இந்த

நூல்கள் கருத்துக் களஞ்ச யங்கள்.
www.Kaniyam.com

346

இவ்வளவு

FreeTamilEbooks.com

நல்ல

நூல்கைள

தமிழர்கள்

ைவத்துக்

ஏன்

ெகாண்டிருக்கும்

ேவதங்களுக்கும்

பார்ப்பனர்

பரப்ப ய ெபாய்களுக்கும் இடம் தந்து அழிந்தார்கள்
என்று ஆேவசமாகக் ேகட்க றார். இத்தைகய அற வு
நூல்கைளத்
அரைசயும்

தமிழ்

மக்களுக்குக்

ஆச ரியைரயும்

சாடுக றார்.

உபந டதங்களின்

கற்றுத்தராத
கடுைமயாகச்
உண்ைமப்

ெபாருைள மைறத்து ெபாய்ைமையக் கற்ப த்த
குருமார்கைளக் கடுைமயாகச் சாடுக றார்.
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11. தமிழாய நம் ெநஞ்சில்
என்றும் வாழ்பவர் ேபராசிரியர் ப.சு.மணியம்
அவர்கள்
அருட்கைல
வட்டாரத்த ல்

ஆசான்
நூற்றுக்கு

இன்றும்

ேமற்பட்ட

ேகாைவ
சீடர்களால்

வணக்கத்த ற்குரியவராக

ேபாற்றப்படுபவரும்
ேதாற்றுவ த்து

என்று

அருட்கைல

பழனிக்கு

தன்

இயக்கத்ைதத்
அன்புக்குரிய

மாணவர்கேளாடு ஆண்டுக்கு ஒருமுைற தவறாமல்
வழிநைடப் பயணம் ேமற்ெகாண்டவரும் ேவறு எந்த
தமிழற ஞைரக்

காட்டிலும்

மாணிக்கவாசகரின்

த ருவாசகத்ைத உருக்கமாக ஓத உணர்ந்தவரும்
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ெகாங்கு வட்டாரத்த ல் பல ஊர்களில் தமிழ்முைறத்
த ருமணங்கைள நடத்துவ த்தவரும், த ருக்குறள்
- வகுப்புக்கைள ஓயாமல் நடத்த யவரும் ஆக ய ,
என்றும் அவரது சீடர்களாலும், மாணவர்களாலும்
மறத்தற்கு இயலாதவருமாக ய ேபராச ரியர் ப. சு.
மணியம் அவர்களின் ேபரன்புக்குரிய மாணவன்
என்ற முைறய ல் என் ந ைனவுகள் ச லவற்ைற
இங்குப் பத வு ெசய்ய வ ரும்புக ேறன்.
1953 - 55 ஆண்டுவாக்க ல் ேகாைவ அரசுக்
கைலக் கல்லூரிய ல் இண்டர் - டி வகுப்ப ல் தமிழ்
இலக்க ய

மாணவனாக

பய ன்றக்

காலத்த ல்

எங்களுக்கு ‘நம்ப அகப்ெபாருள்’ பாடம் எடுத்தார்.
தமிழ்த்துைறய ல்

அப்ெபாழுது

பணி

ஆற்ற ய

ேபராச ரியர் பலருள் கல்லூரி மாணவர் மற்றும்
ஆச ரியர்கள் அைனவராலும் மத க்கத்தக்கவராக
ேபராச ரியர் ப. சு. மணியம் அவர்கள் த கழ்ந்தார்.
அவரிடம்

பய ன்றது
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ேபறு

என்ற

உணர்வு

இன்று

வைர

ெநஞ்ச ல் இருந்து மைறயவ ல்ைல.

எங்கள்

கற்ப க்கும்

ேபாது இைடய ைடேய த ருக்குறள் பாக்களுக்குப்
பரிேமலழகரின்

உைர

நுட்பத்ைத

மிகுந்த

ஈடுபாட்ேடாடு எடுத்துச் ெசால்வார்.
அக்காலச்

சூழலில்

பரிேமலழகைர,
காரணமாக

அவரது

மிகக்

இயக்கத்த னர்

தமிழகத்த ல்
வடெமாழிச்

கடுைமயாக

பகுத்தற வு

மட்டுமல்லாமல்

ேபராச ரியர்கள்

பலரும்

சார்பு
தமிழ்

கடுைமயாகச்

சாடி

வந்தனர். த ருக்குறளுக்குப் பரிேமலழகர் எழுத ய
உைரய ன் ச றப்ைபப் ெபரிதும் மத த்து ேபசும்
ெபாழுேத த ருக்குறளுக்கு வடெமாழிச் சார்ப ல்
அவர்

ெபாருள்

வந்தனர்.

த ருக்குறைள

பரிேமலழகர்
ஓத யவர்.

கூற யதற்காக
உைரையயும்

பலரும்

மட்டும்

சாடி

அல்லாமல்

ஓய்வ ல்லாமல்

ேபராச ரியர் ப.சு.மணியம் அவர்கள்.
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எங்கள்

வகுப்ப ல்

இலட்சுமி

பய ன்ற

நண்பர்

த ரு.

நாராயணன்

ேபராச ரியேராடு

வகுப்பைறய ல் இது பற்ற

வ வாதம் ெசய்வார்.

பரிேமலழகரிடம்
அதற்கான
இடத்த ல்

ஓரிடத்த ல்

பத ைலப்

குைறகண்டாலும்

பரிேமலழகர்

ைவத்த ருப்பதாகக்

வ ளக்குவார்.

அன்ற யும்

கூற
குறளின்

ேவறு
அைத
கருத்து

வளத்ைதப் பரிேமலழகைரப் ேபால் காண்ப த்தவர்
ேவறு

எவரும்

இல்ைல

எடுத்து உைரப்பார்.
பரிேமலழகைரப்
மரியாைதக்

என்ற

முைறய லும்

என்ைனப் ெபாறுத்தவைர
பகுத்தற வாளைரப்

குைறவாக

ேபச யது இல்ைல.

நான்

ேபால

என்ைறக்கும்

அவரது வடெமாழிச் சார்பு

எனக்கும் உடன்பாடு இல்ைல. எனினும் குறளின்
நுட்பத்ைத அவைரப்ேபால எடுத்து உைரத்தவர்
அவர்

காலம்

இம்முைறய லும்
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இதற்காகவும்

நான்

ெபரிதும்

மத க்க ேறன்.

ஒருேவைள அவருக்கு நான் மாணவன் இல்ைல
என்றால் நானும் தடம் மாற இருப்ேபனா என்பது
ெதரியவ ல்ைல.
‘நம்ப
பழுதற

அகப்ெபாருள்’

இலக்கண

எங்களுக்குக்

இைடய ைடேய

வரும்

அைனத்ைதயும்

கற்ப த்தேதாடு

உதாரணச்

(தஞ்ைச வாணன் ேகாைவ,
ஒன்று

நூைலப்

ெசய்யுள்கள்

பாடல்கள் உட்பட)

வ டாமல்

நுணுக்கமாக

ெபாருள் ெசால்லி வ ளக்குவார். ஒரு ெசய்யுளுக்கு
எவ்வாறு பதவுைர வ ரிப்பது என்பதன் அழைக
அவர் மூலம்தான் நான் அற ந்ேதன். அகப்ெபாருள்
இலக்கணம் கற்ப க்கும் ேபாேத அவர் நாவ லிருந்து
த ருக்ேகாைவயார்

பாடல்கள்

இைசேயாடு

ெவளிப்படும். தமிழின் ேபரழகுக்குத் த ருவாசகம்
மட்டு மல்லாமல் த ருக்ேகாைவயாரும் அற்புதமான
சான்றுகள் என்பைதப் ேபராச ரியர் மூலேம எங்கள்
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ெநஞ்ச ல் ஏற்ேறாம்.
ேகாைவ

அரசுக்

கைலக்கல்லூரிய ல்

இரண்டாண்டுகள் மட்டுேம பய ன்ற ப றகு ேமலும்
கற்பதற்காக அண்ணாமைல பல்கைலக் கழகம்
ெசன்ேறன்.
நண்பர்

ப ன்னர், ேகாைவக்கு வந்த ப றகு

ச ன்னச்சாமி

அவர்கேளாடு

அவரது இல்லத்த ற்கு ெசன்ேறன்.

ச லமுைற

எப்ெபாழுதும்

அவைரச் சூழ ஒரு மாணவர் கூட்டம் - இருக்கும்
புலவர் ேதர்வுக்காக.

அவரிடம் கற்றுக்ெகாள்ள

ச லர் வந்த ருப்பார்கள். அருட்கைல இயக்கத்ைதச்
சார்ந்தவர் எனவும் அங்கு வருவர்.

அம்ைமயார்

அைனவைரயும்

அன்ேபாடு

உபசரிப்பார்.

தமிழிலக்க யம்,

தமிழிலக்கணம்

ேபராச ரியரும்
எனப்

பலவற்ற லிருந்தும்

வ ளக்குவார்.
ஒன்று

என்

ேமற்ேகாள்கேளாடு

ஒரு சமயம் அவர் கூற ய கூற்று
ெநஞ்ச ல்

சுழல்க றது.
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என்பத ல் ஐயமில்ைல. தமிழிலக்க யம் முழுவதும்
அவர் ெநஞ்ச ல் பத ந்து இருந்தது என்பத லும்
ஐயமில்ைல.

இலக்க யத்ைதயும் சமயத்ைதயும்

அவரிலிருந்து ேவறுபடுத்த ப் பார்க்க முடியாது.
எனினும்

அவர்

கூற னார்.

”த ருவாசகம்,

ேதவாரத்த ன் ஒரு வரிக்குக் கூட இைணயாக
சங்க இலக்க யத்த ன் எந்தப் பாடைலயும் என்னால்
ந ைனத்துப் பார்க்க முடியாது.’ ’ (அவரது கூற்ற ல்
ச ல ெசாற்கள் ேவறுபட்டு இருக்கலாம்.

எனினும்

அவரது உணர்வு இதுவாகத்தான் இருந்தது எனக்கு
அத ர்ச்ச யாகத்தான் இருந்தது. அவரது வாழ்ைவச்
சமயம் எந்த அளவுக்கு வசப்படுத்த க் ெகாண்டது
என்பதாகத்தான் உணர்க ேறன். இைடக்காலத்த ல்
அவரது வாழ்வ ல் ஏற்பட்ட இழப்புக்கள் முதலியைவ
கூட

இதற்கு

உண்ைமய ல்
காட்டிலும்

காரணமாக
இலக்க ய

சமய
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தான் என்பைத எவரும் மறுப்பதற்கும் இல்ைல .
சங்க இலக்க யம் அத க அளவ ல் அகத்த ைணயும்,
புறத்த ைணயுமாக அைமவது.
முற்றாக

வசப்படுத்தும்

என்றும்

கூறுவதற்கு

சமயத்த ற்குள்

வாழ்ைவ இைவ

வல்லைம
இல்ைல.

ஆழ்ந்து

பயணம்

உைடயைவ
அன்ற யும்
ெசய்பவர்க்கு

ப றகு அகத்த ைணயும், புறத்த ைணயும் எப்படித்
ேதைவப்படும்.)
சமயம் என்பைத ஒரு ெபரும் மாைய என்ேற
ைவத்துக் ெகாண்டாலும் அந்த மாைய தனக்குள்
ெசன்றவர் மீது தனக்குள்ள ப டிப்ைப என்ேறனும்
குைறத்துக் ெகாள்ளுமா என்ன? ேபராச ரியேராடு
அவரது சீடர்கைளப் ேபால நான் ெநருக்கமாக
இருந்து பழகவ ல்ைல.

இதன் காரணத்ைதப்

ப றகு ெசால்க ேறன். அவருக்கு நான் சீடனில்ைல.
அவரது உண்ைமயான மாணவர்களில் ஒருவன்
என்று தான் என்ைன ந ைனத்துக் ெகாள்க ேறன்.
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அவேராடு

பல்லாண்டு

இலக்கணம்,

ெநருக்கமாக

இலக்க யம்,

சமயம்

இருந்து

எனக்

கற்ற

பலரிடம் எனக்கு ஒரு மனக்குைற உண்டு. அவரது
ந ைனவுகைள மட்டுமல்லாமல் அவர் இலக்க யம்
முதலியைவ

குற த்து

ெசான்ன

அைனத்தும்

அன்றன்று

தன்

கருத்துக்கள்

ஏடுகளில்

பத வு

ெசய்து ைவத்த ருக்க ேவண்டும். ெநஞ்ச ல் பத வு
ெசய்தது ேபாதாது.

ஏட்டில் பத வு ெசய்த ருக்க

ேவண்டும்.
ஒலிப்ேபைழகளில்
ேவண்டும்.

பத வு

ேபராச ரியர்

எழுத யது மிகவும் குைறவு.
படிப்பு,

ெசய்த ருக்க

அவர்கள்

தாேம

அவர்தன் வாழ்வு,

அனுபவம் குற த்து ந ைறயச் ெசால்லி

இருப்பார். அைவ குற த்து எல்லாம் அவ்வப்ேபாது
எழுத ய ருக்க
பலவற்ைறச்

ேவண்டும்.

அம்ைமயாரும்

ெசால்லிய ருப்பார்.

இத்தைகய

பத வுகள் தமிழ் வாழ்வுக்குப் ெபரும் களஞ்ச யமாக
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அைமந்து இருக்கும்.

குைறந்த அளவுக்ேகனும்

கடந்த ச ல ஆண்டுகளாக, அவரது இறப்புக்குப்
ப றகு ஆண்டுேதாறும் கூடி ச லவற்ைறச் ெசய்து
வருக றார்கள். அவைரப் ெபருமளவு உள்வாங்க க்
ெகாண்ட மாணவர்களும், சீடர்களும் இன்ைறக்கும்
இருக்க றார்கள். அவர்கள் இன்றும் ெசய்ய முடியும்.
அவருக்கு

ெநருக்கமாக

முடியவ ல்ைல.
ெபற்ற
நலம்

ப றகு
ெபற்று

மருத்துவமைனய லிருந்து
ெவளிவந்த

அவைரப்

முதலியவற்ைற

இருக்க

ேபராச ரியர் அவர்கள் ஓய்வு

வ த்த யாலயத்த ல்
பலரும்

நான்

நடந்த

உடல்

ப றகு

புரந்தரதாசர்

ஒரு

சந்த ப்ப ல்

பற்ற ய

ந ைனவுகள்

ெவளிப்படுத்த னார்கள்.

இைடய ல் நானும் ேபசுமாறு அைழக்கப்பட்ேடன்.
ேவறு வழிய ல்லாமல் ச லவற்ைறப் ேபச ேனன்.
இரண்டு

சந்தர்ப்பங்களில்

அவைர

நான்

புண்படுத்த யதாக நான் கருத க் ெகாண்டைதச்
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ெசான்ேனன்.

அது என் ெநஞ்ைச வருத்துக றது

என்றும் ெசான்ேனன். அவரிடம் மன்னிப்பு ேகட்டுக்
ெகாண்டு என் வருத்தத்த ல் இருந்து என்ைன
வ டுவ த்துக் ெகாள்ளவும் நான் வ ரும்பவ ல்ைல
என்றும் ெசான்ேனன். அந்த வருத்தேம எனக்குத்
தண்டைனப் ேபால் அைமயட்டும் என்றும் ெசால்லி
ைவத்ேதன். ப ன்னரும் நண்பர்கள் அந்த இரண்டு
ந கழ்ச்ச கள் என்ன என்று நான் ெசால்லுமாறு
வற்புறுத்த னார்கள்.

ஆனால் இப்ெபாழுேதனும்

அைவக் குற த்து ெசால்ல வ ரும்புக ேறன்.

அவர்

இல்லாத ேபாது ஏன் ெசால்ல ேவண்டும் என்று
எனக்குள்

ஒரு

ேகள்வ

ெதளிவுபடுத்த க்
ேவண்டும்.

எழுந்தாலும்

ெகாள்ள

என்ைன

ெசால்லத்தான்

இதற்கும் என்ன காரணம் என்றும்

ெசால்ல வ ரும்புக ேறன்.
அரசுக்
எங்களுக்குப்

கைலக்
பாடம்
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ேபாது எனக்குள் எழுந்த ேகள்வ ைய அவரிடம்
ேகட்டு ைவத்ேதன்.

ஆழ்ந்த பக்த உணர்ேவாடு

அவர் என்றும் ேபசுவார்.

பாடம் நடத்தும்ேபாது

த ருவாசகத்த லிருந்து ஒரு பாடைலச் ெசான்னார்.
ச று

வயது

நம்ப க்ைக

முதற்ெகாண்ேட
இருக்கத்தான்

எனக்கும்

ெசய்தது.

கடவுள்
கடவுள்

குற த்து எனக்குள் ந ைறய ேகள்வ கள் இருந்தன.
அந்தக்

ேகள்வ கைள

பக்த ய ல்

என்ைன

ெகாள்ளவ ல்ைல.
வ ரும்பவ ல்ைல.

மீற
நான்

கடவுைளக்
இனி

ஆழ்த்த க்

குற த்த

ஆழ்த்த க்
ெகாள்ளவும்

மாணிக்கவாசகர் குற ப்ப டும்

ச வெபருமான் முதலியவர் கற்பைன தாேன என்று
ேகட்டு ைவத்ேதன்.
உணர்ச்ச
ெதாடங்க னார்.
எத்தைனேயா

ெபருக்ேகாடு

பத ல்

மாணிக்கவாசகர்
கற்றற ந்த

ெசால்லத்
முதலிய

சான்ேறார்கள்,

உணர்ந்தது, ெசான்னது எல்லாம் ெபாய்தானா?
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என்று

அவர்

ெபாருமினார்.

அவரால்

என்

ேகள்வ ையச் சக த்துக் ெகாள்ள முடியவ ல்ைல.
எனக்கு பத ல் ேதைவேய ஒழிய அவரது ச னம்
எனக்கு

புரியவ ல்ைல.

அவரது

எனக்குப் புரியவ ல்ைல.
வகுப்பைறைய

வருத்தம்

அேத வருத்தத்ேதாடு

வ ட்டுச்

ெசன்றார்.

அடுத்த

வகுப்புக்கு வந்த ச ல நாட்கள் அவைர என்னால்
ந மிர்ந்து பார்க்க முடியவ ல்ைல. என் வகுப்பைற
நண்பர்கேளாடும்
முடியவ ல்ைல.

இது

பற்ற

என்னால்

ேபச

ஒரு வாரம் கழித்து அவராக என்

ெபயர் ெசால்லி இன்னும் வருத்தமா?

என்றார்.

நான் கண்ணீர் வ ட்ேடன். அவர் சான்ேறார். அவரது
ச னம் ஒரு கணத்த ல் அல்லது ச ல நாட்களில்
கழிந்துவ ட்டது.

என் மன வருத்தம் இன்றளவும்

தீர்வதாக இல்ைல.

நான் ேகட்டத ல் தவற ல்ைல.

ஒரு மாணவன் என்ற முைறய ல் நான் ேகட்கத்தான்
ேவண்டும். அவர்தான் என்ன ெசய்வார்?
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இைடய ல்

இன்ெனாரு

ந ைனைவயும்

இங்குச் ெசால்ல வ ரும்புக ேறன்.
அவர்களின்
சமயம்.

‘ெநருஞ்ச
என்

முள்’

நண்பர்

அற ஞர் மு.வ.

ெவளிவந்த ருந்த

லட்சுமி

படித்துவ ட்டு எனக்கும் தந்தார்.
ஒரு

வ த்த யாசமான

நாராயணன்
கற்பு குற த்து

பார்ைவைய

மு.வ.

அவர்கள் தன் நாவலில் முன் ைவத்த ருக்க றார்.
வாழ்நாள்

முழுவதும்

இன்ெனாருவைன

ஒரு

கணவைனத்

ந ைனக்கக்

கூடாது

தவ ர
என்ற

முைறய ல் கற்புக்கு ெபாருள் ெசால்ல முடியாது.
கணவன்

இருக்கும்

ெபாழுேத

கூட

மனம்

ேவறுபடலாம். இப்படி அந்த நாவலில் கருத்துக்கள்
ச ல கூறப்பட்டு இருந்தன.
ந ைனவுபடுத்த க்
எனினும்

ெகாள்ள

கற்பு

பற்ற

(சரியாக என்னால்
இயலவ ல்ைல.
வ த்த யாசமான

கருத்துக்கைளக் ெகாண்டுள்ளது இந்த நாவல்).
கற்பு குற த்து மு.
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அக்காலத்த ல் மு.
பலத ைசப்
ந ைறய

வ.

உட்பட தமிழற ஞர்கள்

பார்ைவேயாடு

எழுத னார்கள்.

உலக

பார்ைவகள்

தமிழனுக்கும்

முைறய ல்

பகுத்தற வாளர்

பலரும் எழுத னார்கள்,
மாணவர்களாக ய

இருந்தார்கள்.
அளவ லான

ேவண்டும்

என்ற

முதற்ெகாண்டு

ேபச னார்கள்.

நாங்களும்

தமிழ்

படித்ேதாம்.

ேபச ேனாம். இம்முைறய ல் தான் ‘ெநருஞ்ச முள்’
நாவல் குற த்தும் ேபச ேனாம்.

நண்பர் லட்சுமி

நாராயணன் ெவளிப்பைடயான மனிதர்.

உள்

ஒன்று ைவத்து ேபச அற யாதவர். ப. சு. மணியம்
அவர்கள் இந்த நாவல் குற த்து என்ன ெசால்வார்.
ேகட்க ேவண்டும் என்ற கருத்ேதாடு இந்நாவைல
என் நண்பர் ேபராச ரியருக்குத் தந்தார்.
நாட்கள் கழிந்தன.

சல

ஆேவசத்ேதாடு ேபராச ரியர்

மு.வ. அவர்களின் கருத்ைத மறுத்துப் ேபச னார்.
மு.வ.

அவர்கைளச்
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எங்களுக்கு ந ைறவு ஏற்படவ ல்ைல.

ேவண்டும்

என்று நண்பர் இப்படிச் ெசய்யவ ல்ைல.
இன்ெனாரு

ந ைனைவ

ெசால்க ேறன்.

தமிழாச ரியராக

பணிையத்

ெதாடங்க ய

இல்லத்த ல்

அவைர

நான்
பற்ற

த ட்டமிட்டு
அவரிடம்

ெசால்ல

உடன்படவ ல்ைல.
இதுபற்ற

நாங்கள்

நான்

காலத்த ல்

ஒருமுைற

இருந்த

த ருமணத்த ற்கு
ெகாள்ள

இப்ெபாழுது

என்

ேபரூர்

சந்த த்ேதன்.
த ருமணம்

ேவண்டும்.

ெபண்ணின்

என்

என்
உறவ னர்

எனினும் த ருமணம் ெசய்து
உடன்பட்டு

இருந்ேதாம்.

அவரிடம் ெசான்ேனன்.

ஏற்கனேவ

ச லர் மூலம் இச் ெசய்த அவருக்கு எட்டி இருக்க
ேவண்டும். ெபண்ணும், நானும் ஓராண்டு ப ரிந்து
இருக்க ேவண்டும்.

இைடய ல் எந்த உறவும்

ைவத்துக் ெகாள்ளக்கூடாது.
கூடாது.

கடிதத் ெதாடர்பும்

ஓராண்டுக்குப் ப றகு இருவர் மனமும்
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மாறவ ல்ைல

என்றால்

ெசய்து ெகாள்ளலாம்.
கூற னார்.

நீங்களாகத்

த ருமணம்

இப்படி எனக்கு அற வுைர

அவைர என்னால் மறுத்துப் ேபச

முடியவ ல்ைல.

என்ன கருத இப்படி அற வுைர

வழங்க னார் என்பதும் எனக்குப் புரியவ ல்ைல.
ப ன்னர் நாங்கள் த ட்டமிட்டபடி த ருமணம் ெசய்து
ெகாண்ேடாம்.

ேபராச ரியர் முகத்த ல் எப்படி

வ ழிப்பது என்ற முைறய ல் நான் ச ல காலம்
அவைரச் சந்த க்கவ ல்ைல. என் கருத்த லும் நான்
தவறு காணவ ல்ைல.

வ ரும்ப ய ெபண்ைணத்

த ருமணம் ெசய்வத ல் என் உறுத தளர காரணமும்
இல்ைல.

ேபராச ரியர்

இருக்கலாம்.

அது பற்ற எனக்கு இனி ச ந்த க்க

முடியாது.

கருத்த ல்

ந யாயம்

எது ேநர்ந்தாலும் சரி என் த ட்டத்ைத

ெசயல்படுத்துவது என்பதுதான் என் உறுத யான
கருத்தாக

இருந்தது.

ெசால்லாமல்

ேபராச ரியருக்குச்

தவ ர்த்து

www.Kaniyam.com

364

இருக்கலாம்

என்றும்

FreeTamilEbooks.com

அக்காலம் நான் எண்ணவ ல்ைல.
ேதைவயான
ேவண்டும்

அற வுைரைய

என்பது

என்

ஏன்

ேகள்வ யும்

எனக்குத்
ெசால்ல
இல்ைல.

ப ன்னர் என் த ருமணச் ெசய்த க் ேகட்ட ேபாது
அவர் என்ன ந ைனத்த ருப்பார் என்பது எனக்குத்
ெதரியவ ல்ைல.
நான் ேமற்குற ப்ப ட்ட இரண்டு ந கழ்ச்ச கள்
குற த்து இப்ெபாழுதும் ந ைனத்துப் பார்க்க ேறன்.
நான் தவறு ெசய்யவ ல்ைல என்றாலும் அவருக்கு
வருத்தம் ஏற்படுமாறு நடந்து ெகாண்ேடன். அவரது
வருத்தம் தீர்க்கும் வாய்ப்பு எனக்க ல்ைல. காலம்
மாற க் ெகாண்டுதான் இருக்க றது. அன்ைறக்கும்
கால மாற்றம் ந கழ்ந்து ெகாண்டுதான் இருந்தது.
காலத்ைத

எவரும்

கட்டுப்படுத்த

இயலாது.

மாறுவைதப் புரிந்து ெகாள்ளத்தான் ேவண்டும்.
நான் மாணவன்.

மாற க் ெகாண்டு இருந்ேதன்.

ேபராச ரியரின் ப டிக்குள் நான் இல்ைல .
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தந்ைதயாரின்
முடியாது.

ப டிக்குள்

மகனாலும்

இருக்க

வ ட்டுப் ப டிக்க ேவண்டும் என்பதும்

உண்ைமதான்.

ப டிப்பதற்கும் ந யாயம் இருக்க

ேவண்டும்.
ேபராச ரியர்
புலவர்.

என்று

ப.சு.மணியம்

கைலக்கல்லூரிய ல்
பணியாற்ற னார்.
கழகத்
உட்பட
பய ன்று

அற யப்பட்ட

த ல்

அரசுக்

வ ரிவுைரயாளராகத்தான்
அண்ணாமைலப் பல்கைலக்

மிகச்ச றந்த

ெபரிதாகச்

அவர்கள்

அக்காலத்த ல்

புலவர்

ேபாத லும்

ராகைவயங்கார்

ேபராச ரியர்களிடம்

பட்டம்

ெபற்றவர்.

ெசால்லப்படும்

தமிழ்
இன்று

முைனவர்

பட்டம்

ேபால் அவர் எதுவும் ெபறவ ல்ைல. எனினும் பல
ேபராச ரியர்கள் அவரிடம் அமர்ந்து தமிழிலக்க யம்,
இலக்கணம் கற்றார்கள்.
ெபறுவதற்கு

அவர்

பலர் புலவர் பட்டம்

காரணமாக

இருந்தார்.

அவரிடம் பய ன்றவர்கள் ெவறும் பட்டத்த ற்காக
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பய ன்றவர்கள் இல்ைல.

இன்று உள்ள பல

ேபராச ரியர்கைளப்

ேபால

ஒரு பதவ

உத்த ேயாகம் என்று அவர்

என்று,

ஆச ரியப்

பணிைய

கருதவ ல்ைல. தன் காலம் முழுவதும் ஒவ்ெவாரு
நாளும்

தமிழிலக்க யத்ைத,

ெசால்வது

ேபால

அவேர

அடிக்கடி

எழுத்ெதண்ணிக்

கற்றார்.

தன் கல்லூரிப் பணி, குடும்பம் என்று அளவ ல்
அவர் தன் வாழ்ைவக் குறுக்க க் ெகாள்ளவ ல்ைல.
தமிேழாடு அவர் வாழ்ந்தார். தமிழ்ச் சமயத்ேதாடு
அவர் வாழ்ந்தார்.
தமிழ்

முைறத்

த ருமணத்ைத

நூற்றுக்கணக்க ல் அவர் நடத்த ைவத்தார்.

பல

ஊர்களில் த ருக்குறள் வகுப்பு நடத்த னார்.
ேகரளாவ ல்
ெசல்பவர்கைளத்

உள்ள
தடுத்து

ஐயப்பைன

ஆட்ெகாண்டு

தமிழ் முருகைன ேநாக்க நடத்த னார்.
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கருத அவர் எைதயும் ெசய்யவ ல்ைல.
உணர்ச்ச ப்
அற ஞர்

ெபாங்க

என்ற

ேபச னார்.

முைறய ல்

தமிழற ஞரின்
தளங்களில்
வாழ்வாக

வாழ்வு
தமிழ்ச்

அைமய

ஒரு

தமிழ்

நூற்றுக்கணக்கானவர்கைள

தமிைழ

வாழ்வுக்குள்

ஈர்த்தார்.

எத்தைகய
சமூக

தமிழ்
ஒரு
வ ரிந்த

ேமன்ைமக்கான

ேவண்டும்

என்பதற்காக

இயக்கம் பல கண்டு, ஊத யம் கருதாது ஓயாது
உைழத்து, தமிழ் சமூகத்ைத முழுைமயாக தழுவ க்
ெகாள்ளும் முைறய ல் அவர் வாழ்ந்தார். குறுக ய
தன்னலத்ேதாடுதான்
முைறய ல்

இன்று

கற்றது
வாழும்

ேபாதும்

தமிழ்ப்

என்ற

புலவர்கள்

என்று ெபருைமக்காக அைலபவர்களுக்கு அவரது
ெபருந்தன்ைம தமிழ்ப்புலைம சமயப்பற்று என்று
எதுவும் ெதரியாது. வணக்கத்த ற்குரிய மைறமைல
அடிகைளத் தன் ெநஞ்ச ல் தாங்க நம்ேமாடு அவர்
வாழ்ந்தார். அவரது வாழ்வு அசலான தமிழ் வாழ்வு.
www.Kaniyam.com

368

FreeTamilEbooks.com

இன்று தமிழ் கற்பது என்றால் எைதக் கற்பது,
எவ்வளவு கற்பது?

எதற்காக கற்பது?

என்ற

அளவ ல் மட்டுேம தமிழ் கற்கும் புலவர்களுக்கு
ப.சு.மணியம்

அவர்களின்

தமிழ்

வளம்,

தமிழ்

வாழ்வு புரியாது.

தமிழ் கற்பது என்பது ெமல்ல

ெமல்ல வ ரிந்து,

ஆழப்பட்டு வாழ்வ ன் எல்லா

உணர்வுகளுக்குள்ளும்

ஊடுருவ ,

தன்

வாழ்வு

தமிழ் சமூகத்த ன் வாழ்வு என்று ேவறுபாடற்று,
பல்லாய ரமாண்டு
சூழலிலும்

தமிழ்

தற்காலச்

மரைபத்

சூழலுக்கு

தற்காலச்
ஏற்றவாறு,

தனக்குள் ெபாருள்படுத்த தமிழ் வாழ்வு என்பதற்கு
இத்தைன அர்த்தச் ெசற வு உண்டு என்பைதப்
புலப்படுத்த தமிழின் ஆற்றைல எவராலும் அழிக்க
முடியாது, தமிழின் அறத்ைத எவராலும் அழிக்க
முடியாது

என்பதற்கு

உறுத யான

சான்றாக

தமிழ் அற ஞர் வ ளங்க முடியும் என்பதற்கான
சான்றாக

ப.சு.மணியம்

www.Kaniyam.com

369

அவர்கள்

த கழ்ந்தார்.

FreeTamilEbooks.com

இருபதாம் நூற்றாண்டில் புத்துய ர் ெபற்று வந்த
தமிைழத் தமக்கு வாழ்வாக ெகாண்டு வாழ்ந்த
தமிழற ஞர்கள்
மைறமைல
பாரத யார்,

மேனான்மணியம்

அடிகள்,
வ.சுப.

சுந்தரனார்,

த ரு.வ .க.,

ேசாமசுந்தர

மாணிக்கம்,

அவ்ைவ சு.

துைரசாமிப ள்ைள முதலியவர்களின் வரிைசய ல்
தன்ைன ந றுவ க் ெகாண்டவர் ப.

சு.

மணியம்

அவர்கள்.
தமிைழ அவர் ஒரு தவம் ேபால பய ன்றார்,
வாழ்ந்தார். ேபராச ரியர் பட்டியப்பனார் ஒருமுைறக்
கூற யது ேபால், த ருமூலரிடமிருந்து க ைளவ ரியும்
மரபுகள் இரண்டில்,

முதல் ப ரிவாக ய ேயாகம்,

சாத்த ரம், ச த்தாந்தம், துறவு, மத பீடம் என்பைத
மறுத்து

இரண்டாம்

ச த்தர்கள்,

ப ரிவாக ய

தாயுமானவர்,

த ருவள்ளுவர்,

வள்ளலார்

எனத்

ெதாடரும் அன்பு, அருள், அற வு, மரப ல் தன்ைன
இைணத்துக் ெகாண்டவர் ப.சு.மணியம் அவர்கள்.
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இறுத யாக
முடியும்.

ஒன்ைற

இவரின்

தவ

என்னால்

ெசால்ல

வாழ்ைவ

இவருக்கு

ெநருக்கமாக இருந்து கற்ற எவரும் தமிழுக்காக
இன்றும் வாழ முடியும்.
இன்ைறய

சூழலில்

ெநருக்கடிகள் மிகுந்த

தமிழும்,

தமிழ்

வாழ்வும்

ெபயர் ெதரியாமல் அழிக்கப்பட்டு வரும் இன்ைறய
சூழலில் தமிைழயும், தமிழ் மரைபயும் தமக்கு உய ர்
எனக்

ெகாண்டு

ேவண்டும்.

தமிழ்

அற ந்தவர்

ப.சு.மணியம்

சந்தர்ப்பங்களில்

நான்

வாழ்ந்தாக

அவர்கேளாடு

மாறுபட்ட

எனக்குள் அவர் தமிழாய் வாழ்க றார்.

சல

ேபாத லும்
அவரது

ேபரன்புக்கு உரிய மாணவன் என்ற முைறய ல்
வாழ்வது எனக்கு வாய்த்த ஒரு ேபறு.
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12.

தமிழ்த் ேதசியம் -- ேதாழர்
கருணா மேனாகரன்
அவர்களுக்கு ஓர்
எதிர்விைன

ேதாழர்

கருணா

மேனாகரன்

மார்க்ச ய

இயக்கத்த ல் தீவ ரமாக ஈடுபட்டு அனுபவங்கள் பல
ெபற்ற இயக்கத்த லிருந்து வ டுபட்டார் எனினும்
மார்க்ச ய

உணர்வ லிருந்து

வ டுபடவ ல்ைல.

அவரால் வ டுபடவும் இயலாது.

அவர் ெபற்ற

அனுபவங்களில் என்பது அவர் கருத்து. த ராவ ட
ஒன்று

தமிழகச்

அழுத்தமான
அம்ேபத்கர்

சூழலில்

உணர்வு.
அவர்களின்
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இதற்காகேவ
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கூட
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ெவளிய ட்டார். தலித்த யம் பற்ற உைரயாடல்கைள
நடத்த னார். பார்ப்பனியத்த ற்கு எத ராக ெபரியார்
ேபாராடினாேர

ஒழிய

பயனைடந்தவர்கள்
அன்ற
அவரது

சாத

இயக்கத்தால்

நடுத்தர

சாத ய னேர

தாழ்த்தப்பட்டவர்களில்ைல
அழுத்தமான

என்பது

நம்ப க்ைக.

தமிழ்த்

ேதச யம் பற்ற தற்ெபாழுது ெபரும் ஈடுபாட்டுடன்
ேபசுக ன்ற

ேதாழர்

கருணா

ஒழிந்தால்

ஒழிய

எழுச்ச க்கு

வாய்ப்ப ல்ைல

ேதச யம்

பற்ற த்

தமிழ்த்

அவர்கள்

ேதச ய

உணர்வ ன்

என்க றார்,

தற்ெபாழுது

சாத
தமிழ்த்

அக்கைறேயாடு

ேபசுபவர்களும் நடுத்தர மக்களாகேவ நடுந ைலச்
சாத ய னராகேவ
ேதாழர்

இருக்க ன்றனர்

த ருமாவளவைனப்

என்க றார்.

ேபான்றவர்கள்

தமிழ்த் ேதச ய உணர்வுடன்தான் ேபசுக ன்றனர்
எனினும்

அவேராடு

ேபசும்

தைலவர்களுக்கு
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தமிழ்த்

ேதச யம்

இணக்கமில்ைல
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என்க றார்.

தலித்

எனப்படும்

தாழ்த்தப்பட்ட

சாத ய னருக்குத் தமிழ்த் ேதச யம் தரும் இடம்
என்ன? என்றும் ேகள்வ எழுப்புக றார். சாத ைய
ஒழிக்க,

சாத

சட்டரீத யாக

மறுப்பு

த ருமணங்கைளச்

ெசயல்படுத்த

ேவண்டும்

ஒரு

கருத்ைத

முன்ைவக்க றார்.

ஒரு

சட்டத்ைத

ஒழிப்புக்காக

இந்த ய

இப்படி

பாடுபடவ ல்ைல

அரச யலைமப்புக்குள்ளிருந்து

ெசய்ய முடியும்.

என்ற

யாரால்

என்ற ேகள்வ க்கு அவரிடம்

பத லில்ைல. இந்த ய அரச யலைமப்புச் சட்டத்த ல்
இன்ைறய

சூழலில்

நமக்குத்

ேதைவயான

த ருத்தங்கள் ெசய்வதற்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாகத்
ெதரியவ ல்ைல.

ேதாழர்

கருணா

அவர்கள்

இந்தச் ச ற ய நூலில் இப்படித் ெதாடங்க ந ைறய
வ வாதங்கைள எழுப்புக றார்.
தமிழ்த் ேதச யம் என்பது நமக்குத் ேதைவயான
ஒன்று என்பத ல் ஐயமில்ைல.
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என்றால் என்ன? இதன் அரச யல் வைரயைறகள்
என்ன,

ெபாருளியல்

என்ெறல்லாம்
ெதளிவான

வைரயைறகள்

நமக்குள்
பத ல்

ெதரியவ ல்ைல.

ேகள்வ

நம்மிடம்
தமிழ்த்

என்ன,

எழும்ேபாது
இருப்பதாகத்

ேதச யம்

என்பது

நமக்கு வ ருப்பமான ஓர் உணர்வு / ேபருணர்வு.
தமிழ்த்

ேதச யம்

த ட்டம்

வகுத்து

என்பதற்கான

ஒரு

ெசயல்படுக ேறாமா

அப்படி எதுவும் நம்மிடமில்ைல.

ெசயல்
என்றால்

ஒருவைகய ல்

தமிழ்த் ேதச யம் என்ற உணர்வுடன் ஆய்ைவ நாம்
நடத்த க் ெகாண்டு இருக்க ேறாம்.
அரச யலைமப்பு

சட்டம்

இைறயாண்ைமைய

இந்த யாவ ன்
மாந லங்களில்

ஒப்புக்

ெகாள்க ற

ஒரு

சரியான கூட்டாட்ச யாக இல்ைல என்பது நமக்குப்
புரிக றது.

1946க்கு முன்பு மாந லங்கள் ப ரிந்து

ெசல்வதற்கான
சல

உரிைம

வட்டாரங்களிலிருந்த
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அரச யலைமப்புச் சட்ட உருவாக்கத்த ன் இறுத க்
கட்டத்த ல்
இதன்

இந்த

உணர்வு

காரணமாகேவ

மறுக்கப்பட்டது.
வ டுதைலக்குப்

ப ன்னரான வரலாற்றுச் சூழலில் எத்தைனேயா
ப ரிவ ைனக்கான ேபாராட்டங்கள் வ டாப்ப டியாக
எழுந்தன

என்றாலும்

அரச னால்

அைவெயல்லாம்

கடுைமயாக

மத்த ய

ஒடுக்கப்பட்டன.

இன்றுவைர இந்தச் ச க்கல் தீர்வதாகவும் இல்ைல.
ைமய அரசுக்கும் மாந லங்களுக்கும் கடுைமயான
ேபாராட்டங்கள்

பல

நைடெபறுக ன்றன.
தீராத ேமாதல்கள்.
ச க்கல்கள்.

வைககளில்

இன்றுவைர

மாந லங்களுக்க ைடய லும்
மாந லங்களுக்குள்ளும் பல

இந்த யாைவ ஒரு ேதசெமன ந ைல

ந றுத்துவதற்கு மத்த ய அரசு வைக வைகயான
அக்க ரமங்கைள,

அநீத கைள,

ெகாடுைமகைளச்

ெசய்ய

மத்த ய அரச ல் ஒரு கட்ச
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காலம் ஆன ந ைலய லும் கூட்டணியாட்ச ய லும்
அநீத கள் ெதாடர்க ன்றன. இந்த ய அரச யைமப்புச்
சட்டத்ைதத்

த ருத்துவத ல்

மாற்ற யாக

ேவண்டும்,

பயனில்ைல.

என்பதற்கான

ெதாடர்ந்து அத கரித்து வருக றது.

ேதைவ

இந்த யாைவ

ஒரு ேதசெமன்ற வைகய ல் எத்தைன காலத்த ற்கு
தக்கைவத்துக்
எவரும்

உறுத

கூர்ந்து
என்ற

ெகாள்ள
ெசால்ல

பார்த்தால்
ேபச்சுக்கு

இந்த யா

முடியும்
முடியாது.

ேதச ய

இன்று

தகர்வதற்கான

சற்று

ஒருைமப்பாடு

அர்த்தேம

கலகலத்துக்

என்பதற்கு

இல்ைல.

ெகாண்டிருக்க றது.

வாய்ப்புகள்

கூடிவருக ன்றன.

இறுக்க ப டிப்பதன் காரணமாகேவ எத்தைனேயா
ேசதங்களும் அழிவுகளும் ந கழ்ந்து ெகாண்டும்
இருக்க ன்றன. தமிழ்த் ேதச யம் பற்ற இன்று நாம்
அக்கைறேயாடு ேபசுவதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம்.
ேதச ய

இனங்களின்
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கூடிய

கூட்டாட்ச

என்ற

அடிப்பைடய ல்

இந்த யாவ ன் அரச யலைமப்ைப மாற்ற யைமக்க
முடியுமானால் இந்த யா ஒருேவைள ந ைலக்கலாம்.
எத்தைனேயா ெநருக்கடிகளும் ேநரலாம். இந்த ய
மக்கள் மத்த ய ல் வளமான வாழ்வுக்கும் ந த க்கு
வழி ப றக்கலாம்.
இத்தைகய

ேதாழர் கருணா அவர்களும்

உணர்ைவக்

இந்த யாைவ

உைடக்க

ெகாண்டிருக்க றார்.

ேவண்டும்

/

ேவண்டும் என்ற ேபச்சு அவரிடமில்ைல.

தகர்க்க
அேத

சமயம் இந்த ய அரச யலைமப்ைப ஒரு சரியான
கூட்டாட்ச என்ற முைறய ல் மாற்ற யைமப்பதற்கு
நாம் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்பது பற்ற
இந்தச் ச று நூலில் அவர் எதுவும் ேபசவ ல்ைல
.
ஒரு

இந்த யாைவ ப ரிட்டிஷார் தன் ேதைவக்காக
ேதசம்

என

இராணுவ

வளைமையக்

ெகாண்டு உருவாக்க முைனந்தார் என்பைதயும்
ப ரிட்டிஷாரிடம்
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FreeTamilEbooks.com

வாரிசு

உரிைம

அரச யல்

ேபால

சக்த கள்,

எடுத்துக்ெகாண்ட

துைணக்

கண்டெமன

இயல்பாக அைமந்த ருக்க ேவண்டிய ஒன்ைற ஒரு
ேதசெமன உருவாக்க இன்னும் முைனந்துள்ளனர்
என்பைதயும் இந்த அைமப்ப னுள் தமிழ்த் ேதசமும்
வ டுதைலக்கு

வழிய ல்லாமல்

மாட்டிக்ெகாண்டு

இன்றளவும் த ணறுக றது என்பைதயும் கருணா
அவர்கள் கட்டுைரய ன் இைடய ல் ெசால்லத்தான்
ெசய்க றார்.

இக்கருத்ேதாடு நம்மில் எவருக்கும்

முரண்பாடில்ைல.
தமிழ்த்
வரலாற்ற ல்

ேதச யம்
என்று

காரணங்கேளாடு
பற்ற ெயல்லாம்

என்றாலும்

உணர்வு

ேதான்ற யது

இந்தச்

ச று

உடனடித்
தமிழ்
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என்பது

நூலில்

அன்ற யும்

தமிழக

எத்தைகய

ேதான்ற ன

வ வாத க்கவ ல்ைல.
ஆய்வுக்கான

என்ற

ெதான்ைமயான
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வரலாறு சங்க இலக்க ய ேமன்ைம பற்ற அவர்
குற ப்ப டாமல் இல்ைல.
இைடக்காலம் பற்ற ,
வலுப்ெபற்ற

தமிழக வரலாற்ற ல்

சாத ,

இைடக்காலம்

மதம் முதலியைவ
பற்ற ப்

ேபசத்தான்

ேவண்டும் என்றாலும் இத்தைகய புரிதல் தமிழ்த்
ேதச யம்

பற்ற ப்

இருக்கும்
இது

ேபசுபவர்

ெபாதுவான

பற்ற யும்

சூழலில்தான்

புரிதல்

இந்தக்

ேவண்டியத ல்ைல.
எழுச்ச

வ ரிவாகப்

ேபசுக றார்.

பாவாணர்,

என்பதாலும்

கட்டுைரய ல்

ேபச

இருபதாம்

நூற்றாண்டு

ேதச ய

உணர்வ ன்

தமிழ்த்

தீவ ரமான

பலருக்குள்ளும்

பற்ற

ேதாழர்

கருணா

மைறமைலயடிகள்,

ெபருஞ்ச த்த ரனார்

முதலிய

தனித்தமிழ் உணர்வாளர்கள் வழிேய வீரியத்ேதாடு
ெவளிப்பட்ட

தமிழ்த்

ேதச ய

உணர்ைவக்

குற ப்ப டுக றார்.

தமிழ் உணர்வாளர்கள் பலர்

ெநஞ்ச லும் பரவ

இன்றுவைரய லும் அழுத்தம்
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ெபற்ற ருக்கும்
ஐயமில்ைல.
பகுத யாளர்

ேபருணர்வு

இது

என்பத ல்

இந்த உணர்வ ன் வயப்பட்ட ஒரு
ெநஞ்ச ல்

தனித்தமிழ்நாடு

உணர்வும் இடம் ெபறுக றது.

என்ற

ெதான்ைமயான

தமிழ் வரலாறு தமிழின் தனித்தன்ைம குமரிக்
கண்டம் ெதாடங்க தமிழன் ெபற்ற ருந்த தனி ஆட்ச
என்ெறல்லாம் இவர்கள் இன்றும் அக்கைறேயாடு
ேபசுக ன்றனர்.

இவர்கைளத் தவ ர ெபரியார்

காலம் ெதாடங்க த ராவ ட இயக்கத்தார் மத்த ய ல்
ந லவுக ற தமிழ்த் ேதச ய உணர்வு இன்ெனாரு
வைக. த ராவ ட முன்ேனற்ற கழகத்த ன் வழிய லும்
ெதாடர்க ற தமிழ்த் ேதச ய உணர்வு, ைசவ சமயம்
சார்ந்த

அற ஞர்கள்

ஆர்வலர்கள்

ெநஞ்ச ல்

ந லவுக ற இன்ெனாரு வைகயான தமிழ்த் ேதச ய
உணர்வு

பற்ற யும்

குற ப்ப டுக றார்.

ேதச ய உணர்ைவத்
பல

தமிழகச்

வைகய னரும்
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என்ற

உண்ைமைய

நாம்

மறுப்பதற்க ல்ைல.

இவர்களின் ஒவ்ெவாரு வைகய னரின் தமிழ்த்
ேதச ய உணர்வ ன் வன்ைம ெமன்ைம குற த்துப்
ேபசுவதற்கு இடமுண்டு.
சாத

இவர்களில் பலரும்

உணர்வ லிருந்து வ டுபட்டவர்கள் இல்ைல.

பார்ப்பனியத்த ற்கு இவர்கள் ேசைவ ெசய்யாமலும்
இல்ைல.
இல்ைல.

இவர்கள் இைடய ல் ஒருங்க ைணப்பும்
தலித்

மக்களிடம்

ெநருக்கமும் இல்ைல.

இவர்களுக்கு

இன்ைறய ந ைலய ல்

தமிழ்த் ேதச யம் ேபசும் சக்த கள் என இவர்கள்
முன்னிற்க ன்றனர்.

தமிழ்த் ேதச யம் என்பதன்

அரச யல் சார்ந்த உணர்வு இவர்கள் அைனவரின்
ெபாது உணர்வு.

காவ ரி, முல்ைலப் ெபரியாறு

முதலியவற்ற ல் தமிழ் மக்களுக்கான உரிைமைய
மீட்க ேவண்டும்.

ெநய்ேவலிய ல் உற்பத்த யாகும்

மின்சாரத்ைதப் ப ற மாந லங்களுக்கு ஏன் வ ட்டுக்
ெகாடுக்க ேவண்டும்.
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கூடங்குளம்

அணுமின்

ந ைலயம்.

இைவ

ெதாடர்பாக இந்த ய அரசு பற்ற ய வ மர்சனங்கள்.
தமிழ் அழிந்து ெகாண்டிருக்க றது என்பது பற்ற யும்
ஒருவைக கவைல.
இல்ைல.

தமிழ் பய ற்று ெமாழியாக

ஆட்ச ெமாழியாக இல்ைல.

ெமாழியாக

இல்ைல

ெபாது உணர்வு.

என்பன

ேகாவ ல்

பற்ற யும்

ஒரு

தமிழர் வரலாற்று ேமன்ைம

பற்ற , தமிழிலக்க ய ேமன்ைம பற்ற தீவ ரமான
ேபச்சு
இன்று

ேமைட

முழக்கங்கள்

தமிழ்த்

அக்கைறகைளயும்
இந்த ய

ேதச யம்

இம்முைறய ல்
ேபசும்

ெதாகுத்துக்

அரச யலைமப்புச்

அக்கைறகள்

இதற்கு

ேமல்

ெகாள்ளலாம்.

சட்டம்

இவர்களுக்கு த றனாய்வு உண்டு.

பலரது
பற்ற யும்

இவர்களின்

வ ரிந்த ருப்பதாக

ெசால்வதற்க ல்ைல.
இந்த இடத்த ல்தான் ஈழத் தமிழக வ டுதைல
பற்ற இவர்கள் அைனவரின் ெநஞ்ச லும் எழுந்த
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ேபருணர்வுகள்

பற்ற யும்

ெகாந்தளிப்புகள்

பற்ற யும் குற ப்ப ட ேவண்டிய ருக்க றது.
பற்ற த்

ேதாழர்

கருணா

தமது

இது

கட்டுைரய ல்

மிக வ ரிவாகவும் அழுத்தமாகவும் பலவற்ைறச்
ெசால்க றார்.

குற ப்பாக ஒன்ைறக் குற ப்ப ட

ேவண்டும்.
வ ரிவான
ேவண்டும்.
ஏற்பட்டது
தன்

ப ரபாகரன்
வ மர்சனங்கள்

பற்ற
பற்ற க்

இவரது
குற ப்ப ட

வ டுதைலப் ேபாரில் ஏன் ேதால்வ
என்பது

கருத்துக்கைள

பற்ற ெயல்லாம்
வ ரிவாகச்

கருணா

ெசால்லுக றார்.

இந்த ய சூழலில் தமிழ்த் ேதச யம் பற்ற மிகுந்த
ஈடுபாட்டுடன் இருக்கும் பலருக்கும் ஈழத் தமிழர்
வ டுதைலய ல் மிகுந்த அக்கைறயும் நம்ப க்ைகயும்
இருந்தன

என்பது

உண்ைமதான்.

தமிழகத்த ல் எழுந்த ேபெரழுச்ச

ஈழத்

ஒருவைகய ல்

இந்த ய தமிழகத்த லும் தமிழ்த் ேதச யம் பற்ற
எழுந்த ேபருணர்வுக்கும் காரணமாக இருந்தது.
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ஈழத் தமிழன் மூலம்தான் இந்த யத் தமிழனுக்கும்
உலகளாவ ய மரியாைத க ைடத்தது.
ஈழத்

தமிழனின்

ெபயைரத்

மரியாைதேயாடு கருத யது.

அல்லது

தான்

உலகம்

ஈழத் தமிழனுக்கு

இருந்த இந்த மரியாைதய ல் இந்த யத் தமிழனும்
பங்ெகடுத்துக் ெகாண்டான்.

உலக ல் 10 ேகாடி

தமிழர்கள் வாழ்க றார்கள்.

இவ்வளவு ெபருந்

ெதாைகய ல் தமிழர்கள் இருந்தாலும், ெநடுங்கால
வரலாற்று ேமன்ைமகள் பலவற்ைற தமிழர்கள்
ெகாண்டிருந்தாலும் தமிழனுக்கு எனச் ெசால்லிக்
ெகாள்வதற்கு ஒரு தனி நாடில்ைல என்ற குைறைய
ஈழத் தமிழகம் ந ைறவு ெசய்யும் என்று இந்த ய
தமிழர் நம்ப ேனாம்.
ச ங்களத்ைதப்
தமிழருக்கு

இடமில்ைல

ேவண்டுெமன்பது
கனவு.

ெபாறுத்தவைர

கடந்த
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ஈழத்தமிழைர

ஒடுக்க யாக

இயலுமானால்
ச ங்கள

அழித்தாக

ேவண்டும்.

ேவண்டும்

அரச யல்வாத களுக்கு

ெவற .

என்பது

இருந்த

ஒரு

இலங்ைகய ல் தமிழர்கள் தனக்கான

தாயகத்த ல் தனி உரிைமேயாடு வாழ வ ரும்ப
எத்தைனேயா
ச ங்கள

அரச யல்வாத கள்

உரிைமைய
தான்

ேபாராட்டங்கைள
ஈழத்

ஏற்கவ ல்ைல.

தமக்ெகன

ஒரு

நடத்த னாலும்

தனி

தமிழர்களின்

இதன்
நாடு

ப ன்னர்

இல்லாமல்

முடியாது என்ற முைறய ல் ஆயுதப் ேபாராட்டத்த ல்
ஈடுபட்டனர். இைடய ல் எவ்வளேவா நைடெபற்றன.
இைவ பற்ற

ஏராளமான வ பரங்கள் இன்னும்

வந்து ெகாண்டிருக்க ன்றன. இந்தச் சூழலில்தான்
ப ரபாகரன்
முதலியைவ
ஒன்ைற
தவற ல்ைல.

பற்ற ய

ேபருணர்வு,

எழுக ன்றன.
ெவளிப்பைடயாக

பாராட்டுகள்

இந்த

இடத்த ல்

குற ப்ப டுவத ல்

ஈழத் தமிழர் வ டுதைலையத் தமிழ்
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உணர்வாளர் / தமிழ்த் ேதச ய உணர்வ யலார்
என்ற முைறய ல் நாம் வரேவற்ேறாம். ப ரபாகரன்
ெவற்ற யைடவார் என்று நம்ப ேனாம். உறுத யான
முைறய ல்

வ ட்டுக்

ேபாராடிய

ெகாடுக்காதவர்

என்று

ப ரபாகரைன

உலகத்

ந ைலய ல்

தமிழ் இனத்த ன் தைலவர் எனப் ேபாற்ற ேனாம்.
ப ரபாகரன்
மாறுபட்ட

அவர்களின்
கருத்துக்கள்

ெசயல்

பற்ற ய

ெசய்த கள்

ேபாத லும் நாம் புறக்கணித்ேதாம்.

பல

ெவளிவந்த
கடுைமயான

ேபார்ச்சூழலில் ச லவற்ைறத் தவ ர்க்க இயலாது
என்றும் கருத ேனாம்.
ஈழத்

தமிழகத்த ன்

தமிழர்களாக ய
நம்ப ேனாம்.

நமக்கும்

வ டுதைல
வழி

இந்த ய

த றக்கும்

என

வரலாற்ற ல் தம் ெகாள்ைகய ல்

ெவற்ற

ெபற

வாய்ப்பு

ெவற்ற

ெபறுவதற்காக

ேநரும்
அவர்கள்

என்றால்
ெசய்த

தவறுகள் முதலியைவ மைறக்கப்படும் அல்லது
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மைறந்துவ டும் என்ற ெபாது உண்ைம நமக்கும்
தான் ெபாருந்தும். இந்த யச் சூழலில் நாம் ெபரிதும்
வ ரும்ப னாலும் நமக்கான ஒரு ேதசத்ைத ெவல்ல
முடியவ ல்ைல என்ற குைறைய ஈழ வ டுதைல
மூலம்

நாம்

தீர்த்துக்ெகாள்ளலாம்

ஆழ்மனத்த ல்

என்றும்

ந ைனத்த ருந்ேதாம்.

இந்த யச்

சூழலில் தமிழ்த்ேதச யம் என்ற ேநாக்க ல் அரச யல்
ெபாருளியல்
ெசய்ய

ேபான்ற

ேவண்டிய

முதலியவற்ைற

பல

கடைமகள்

ெவறும்

ைவத்துக்ெகாண்டு

துைறகளில்

ஈழ

/

நாம்

ெபாறுப்புகள்

ேபச்சளவ ல்
வ டுதைல

மட்டும்

என்ற

ஓர்

இலக்ைகேய ேவண்டி ந ன்ேறாம்.

ஈழ வ டுதைல

தவற ப்

எத்தைனேயா

ேபாய ற்று.

காரணங்கள்.
ஒழித்துக்

இதற்கு

ஈழத் தமிழர்கள் வ டுதைலைய

கட்டியத ல்

இந்த யாவுக்கும்

ெபரும்

பங்குண்டு. பயங்கரவாதம் என்ற ெபயர் ெசால்லி
உலக அளவ ல் அெமரிக்கா ெதாடங்க
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ஆத க்க

ெவற ைய

அரசும்

தனக்குச்

ெகாண்டன.

இந்த ய
சாதகமாக

ச ங்கள

பயன்படுத்த க்

இப்படி வ ரிவான வ வாதங்களுக்கு

இடமுண்டு.

உலகச்

புரிந்து

சூழைல

ெகாள்ளவ ல்ைல

ேபசுவதற்கும் இடமுண்டு.
ச ங்களத்ேதாடு
ேவண்டிய

அரசும்

ஈழத்

தமிழர்

என்ெறல்லாம்

புவ சார் அரச யலில்

இந்த யா

ெநருங்க

இன்ற யைமயாத

ேதைவ

இருக்க
குற த்தும்

ேபச முடியும்.
இந்த யாவ னுள்ளும் தமிழர் மீது இந்துத்துவ
உணர்ேவாடு

இந்த ய

அரசு

ெசய்து

வரும்

ஒடுக்குமுைறய ன் இன்ெனாரு பகுத யாக ஈழத்
தமிழரின்

வ டுதைலைய

ஒழிப்பத ல்

இந்த ய

அரசுக்குள் அக்கைற பற்ற யும் ேபசமுடியும்.
ேதாழர்

கருணா

மேனாகரன்

ஈழத்

தமிழக

வ டுதைல, ப ரபாகரனின் ேபார்முைற, அரச யல்
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பற்ற ெயல்லாம் ஓர் எத ரிைடயான ேநாக்க ல்தான்
ேபசுக றார் என்று நாம் கருதுவதற்கு இடமுண்டு.
அவரது கருத்துக்கைள, அவர்தரும் வ வரங்கைள
மறுக்கவும் இடமுண்டு.
முன்னேர

இத்தைகய வ வாதம்

எழுந்தது

ெநடுங்காலத்த ற்கு

எனினும்

இன்னும்

ெதாடரத்தான்

ெசய்யும்.

ப ரபாகரன் பற்ற ய ப ரம்ைமய ல் மூழ்க ய ருந்த
எத்தைனேயா தமிழ் உணர்வாளர்களில் நானும்
ஒருவன்.

இங்கு

ஒப்புக்ெகாள்வத ல்

நான்

தயங்கவ ல்ைல.
ஈழத்தமிழக
ேதால்வ

கண்டது.

ஈழத்தமிழருக்கு
முைறய ல்
ஈழத்தமிழ்
தீவ ரம்
இந்த ய

வ டுதைலப்

ேபார்

மாெபரும்

ேநர்ந்தன.

முதலியவர்கள்

ஒடுக்குவத ல்

காட்டிக்ெகாண்டுதான்
அரசுக்கும்
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ெதரிந்ேததான் ச ங்கள அரேசாடு ஒத்துைழக்க றது.
எஞ்ச ய ருக்கும்

தமிழ்

அளவுக்ேகனும்

உய ர்

வாய்ப்புகள்
ேவண்டும்.
வாய்ப்பு

மக்களுக்கு

குைறந்த

வாழ்வதற்கான

இப்ெபாழுது

உறுத

சல

ெசய்யப்பட

வ டுதைலப் ேபார் ெதாடர்வதற்கான

அங்கு

இப்ெபாழுது

அறேவ

இல்ைல.

இந்தச் சூழலில்தான் தமிழ்த் ேதச ய கூட்டணிய ன்
தைலவர்

த ரு.

சம்பந்தம்

அக்கைறேயாடு

ச லவற்ைறச் ெசய்க றார், ேபசுக றார்.
த ரு.

சம்பந்தம் அவர்களின் அண்ைமக்கால

உைரைய

வ ரிவாகக்

சம்பந்தம்

அவர்கைளப்

இன்ைறய
முடியும்.

குற ப்ப டும்

சூழலில்

பாராட்டுக றார்.

இைதத்தான்

ெசய்ய

தமிழகத்த லிருந்து ச லர் ேபசும் ஆேவச

உைரகளுக்கு அர்த்தமில்ைல.
இன்ெனாரு
என்று

கருணா

ஈழத் தமிழகம்

வ டுதைலக்காகக்

ெசால்லி
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ேதைவயான சமயத்த ல் உருப்படியாக எைதயும்
ெசய்யாமல் ெவற்று உைரகளிேல காலம் கழித்த
நம்மவர்

இன்ேறனும்

நாணி

குனியத்தான்

ேவண்டும். இந்த யாவ லிருந்து ெகாண்டு தமிழ்த்
ேதச யம் பற்ற

அக்கைறேயாடு ேபசும் நமக்கு

ஈழத் தமிழக வ டுதைல என்பது ஒரு மாற்றாக
இருக்க முடியாது.

தூண்டுதலாக உதவ யாக

இருந்த ருக்கலாேமயன்ற ஈழத் தமிழக வ டுதைல
நமக்கான

வ டுதைலயாக

இருக்க

முடியாது.

ேதாழர் கருணா அவர்களின் முடிைவ இப்படிப்
புரிந்து ெகாள்வதுதான் ேநர்ைமயானதாக இருக்க
முடியும்.

ேதாழர்

கருணா

பற்ற

எத்தைகய

மாற்று கருத்து நமக்கு இருந்தேபாத லும் கருணா
அவர்களின்

இத்தைகய

உணர்ைவப்

புரிந்து

ெகாள்ள நம்மவர் தவற வ டக் கூடாது.
ேதாழர்

கருணாகரன்

அவர்கேளாடு

இப்ெபாழுது கடுைமயான வ வாதத்த ல் ஈடுபட
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ேவண்டிய ருக்க றது.

அவர்

முன்ெபல்லாம்

ஆத க்கத்த லிருந்தது

இன்ைறய

அரச யல்,

உலக ல்

கருத்த ன்படி

ெபாருளியல்

சக்த கள்

ஆத க்கத்த லிருக்க ன்றன.

முழு

அளவ லான

ஆத க்கம்

சக்த

உைடயது.

ெபாருளியல்

அதாவது ெபாருளியல், அரச யல், கைல, கல்வ
முதலிய

அைனத்ைதயும்

அல்லது

அரச யல்,

முதலிய

வ ட்டுத்தர

கைல,

அைனத்ைதயும்

இன்று தீர்மானிக்க றது.
நுட்பங்கைள
மின்

கல்வ ,

இன்று

உற்பத்த க்காக

ேதைவதான்.

ேவண்டும்
பண்பாடு

ெபாருளியல்தான்
அற வ யல் ெதாழில்

நாம்

மறுக்க

அணுமின்

முடியாது.

ந ைலயங்கள்

பன்னாட்டு ந றுவனங்கள் இன்று

உலக அளவ ல் ஆத க்கத்த ல் உள்ளன. இவற்ைற
இனி மறுக்க முடியாது.

முன்ெபல்லாம் தமிழ்ப்

பண்பாடு என்று ேபச ேனாம்.
ேபசுவத ல்

ெபாருளில்ைல.
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வளர்ச்ச க்கு

அற வ யல்

ெதாழில்

நுட்பங்கள்

இல்லாமல் முடியாது என்பது ேபாலேவ ஆங்க லம்
இல்லாமலும் முடியாது. அற வ யல் வளர்ச்ச ய ன்
ேபாது

என்னதான்

ெபருைமக்குரியதாக

இருந்தாலும் தமிழ் அழிந்துதான் தீரும்.

காவ ரி,

முல்ைலப்ெபரியாறு என்று இனி அரச யல் நடத்த க்
ெகாண்டிருக்க முடியாது. கர்நாடகத்த ற்கு காவ ரி
தண்ணீர்

ேதைவதான்.

சாகுபடிக்கு
நாம்

அவர்கள்

மறுப்பத ல்

குடிநீர்த்
ெகாண்டு
முடியும்.

புத ய
ெகாண்டு

பயனில்ைல

ேதைவக்குக்
ெசல்வைத

ந லங்கைளச்

.

வருவைத
ெபங்களூர்

காவ ரி

நீைர

நாம்

எப்படித்

அவர்கள்
தடுக்க

பன்னாட்டு ந றுவனங்கள் தமிழ்நாட்டின்

ெதாழில் வளர்ச்ச க்கும் பயன்படுக ன்றன.

புத ய

அற வுத்த றன் நம் இைளஞர்கள் கற்று அந்ந ய
ந றுவனங்களில் அத க ஊத யத்த ற்கு ேவைல
பார்க்க றார்கள்.

தங்கள்
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வ ற்பத ல் என்ன தவறு?

வ ைள ந லங்களில்

ெபரிய ந றுவனங்கைள எழுப்புக றார்கள் என்று
நாம் புலம்புவத ல் பயனில்ைல.

நாம் உற்பத்த ச்

ெசய்தவற்ைற ேதைவயானவர்களுக்கு ெவளிய ல்
வ ற்று

அங்க ருந்து

நமக்குத்

ேதைவயானைத

வாங்க க் ெகாள்வேத அற வுைடைம. ெபாருளியல்
சக்த கள்

வலுமிக்கைவ.

இச்சக்த களுக்கு

அரச யல்வாத கள்

இடம்

ெகாடுத்துதான்

தீர

ேவண்டும்.
ச று வணிகம் அழியத்தான் ெசய்யும்.

நம்

உைடகைள, உணவு முைறைய, வீடுகைள நவீன
முைறய ல்
இத ல்

மாற்ற யைமத்துக்

தவறு

பண்பாடு,

முடியாது.

தமிழ்ப் ெபருைம,

என்ெறல்லாம்
ெதாழில்

காண

ெகாள்க ேறாம்.
தமிழ் வாழ்வ யல்

ேபசுவதற்கு

வளர்ச்ச ய ன்

அர்த்தமில்ைல.

வ ைளவாக

முதலியைவ ஏற்படத்தான் ெசய்யும்.
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மாற்றுவதற்கும்

ெதாழில்நுட்பங்கள்

இருக்க ன்றன.
சீனா

பன்னாட்டு ந றுவனங்கைளச்

அனுமத த்தது.

அவர்கைளத்

ஆத க்கத்த ற்குள் அனுமத த்தது.
கட்டுப்பாடுகைள

வ த த்தது.

தன்

ேதைவயான
இது

என்பைத கருணா ஏற்க மாட்டார்.

அரச யல்
எந்த ஒரு

காலத்த லும் ெபாருளியலிலிருந்து அரச யைலப்
ப ரிக்க முடியாது என்ற ந ைலய ல்தான் அரச யல்
ெசயல்பட்டது.
ஒன்ைற
ேசாசலிசம்

அரச யல்

குற ப்ப டுவதற்கு
என்று

ைவத்துக்ெகாண்டு

சல

என்று

ஒன்றுமில்ைல.
வைரயைறகைள

ெபாருளியைல

கட்டுப்படுத்த முடியாது.

தனிேய

அதற்குள்

ஆறுகள் நாசமாக ன்றன

என்று நாம் வீேண புலம்புக ேறாம்.

இப்ெபாழுது

ெபய்யும் மைழ நீரில் ெபரும்பகுத கடலில் வீேண
கலக்க றது. அங்கங்ேக தடுப்பைணகள் அைமக்க
முடியும்.

குளங்கள் ெவட்டி நீைரச் ேசகரிக்க
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முடியும்.

இேதேபாலத்தான் வீரிய வ த்துக்கள்

முதலியவற்ைறப் பயன்படுத்த முடியும். இயற்ைக
ேவளாண்ைம எல்ேலாருக்கும் உணவு தராது.
இந்த

முைறய ல்தான்

வ வாத ப்பதாகத்
வளர்ச்ச ய ல்

கருணா

ேதான்றுக றது.

நாமும்

முன்ேனற

அவர்கள்
ெதாழில்

அெமரிக்கா,

அய்ேராப்ப ய நாடுகளுக்கு ந கராக ந ற்க முடியும்.
முதலாளியம்தான்

உலைக

ஒருங்க ைணக்கும்

ஒரு மாெபரும் சக்த என்று மார்க்ஸ் ெசான்னது
இப்ெபாழுது உண்ைமயாக வ டுக றது.
முதலாளியத்த ன்

வளர்ச்ச ைய

கட்டுப்படுத்த முடியாது.

இதுதான் மார்க்ச யம்

என்று கருணா கருதுக றார்.
பழைமயானைவ என்க றார்.
உண்ைம
கூட

என்றால்

இங்கு

என்ன
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தமிழ்த்
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ேதான்றுக றது. ேதசங்களுக்க ைடய ல் ப ரிவ ைன
வைரயைறகள் கூட ேதைவய ல்ைல என்றுதான்
அவர் கருதுவதாகத் ேதான்றுக றது.
ெதாழில்

நுட்பத்த ன்

அற வ யல்

ஆய ரக்கணக்கான

வ ைளவுகைள நாம் ஏற்றுக் ெகாண்ேடாம்.

நம்

முன்ைனய மரேபாடு இைவ முரண்படுக ன்றன
என்று ெதரிந்தும் ஏற்றுக் ெகாண்ேடாம். இவற்ைற
ஒதுக்க வ ட்டு வாழ முடியாது என்பதும் நமக்குப்
புரிக றது.

இயற்ைக

மருத்துவம்,
என்றும்

ச த்த மருத்துவம்,

ேபசுக ேறாம்.

இவற்ைறக்

உணவு,
ச லர்

இயற்ைக

பழம் பண்பாடு
வ டாப்ப டியாக

கைடப்ப டிக்க றார்கள்.

இவர்கள்

இன்று சமூகத்த ன் ைமயத்த லில்ைல. ஓரத்த ற்கு
இவர்கள் ஒதுக்கப்படுக றார்கள். வ ளிம்ப லிருந்து
ெகாண்டு ைமயத்ைதக் ைகப்பற்றுவது பற்ற நாம்
எண்ணுக ேறாம்.
நாம்

இப்படி
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ெதாழில்

வளர்ச்ச ய ன்

ேபரழிவுக்குள்ளாகும்
நாம்

வ ைளவாக

என்பதன்

த ைகக்க ேறாம்.

ஆத க்கச்

இயற்ைக

காரணமாகவும்

ெபாருளியல்

சக்த கைளக்

சார்ந்த

கட்டுப்படுத்த யாக

ேவண்டும் என்று ேபசுக ேறாம். கருணா அவர்கள்
தன் ச ந்தைனய ல் உறுத யாகத்தான் இருக்க றார்.
அவரிடம் தடுமாற்றம் எதுவுமில்ைல .
ச ந்தைன

இயக்கத்த னுள்

தமிழ்த்

அவரது
ேதச யம்

எப்படி இைணக றது என்பது புலப்படவ ல்ைல .
கட்டுைரய ன் ஒரு பகுத ய ல் மதம் ேதைவ என்பது
ேபால் ேபசுக றார். இந்து மதம் - என்பேதாடு அவர்
முற்றாகேவ

முரண்படுக றார்.

ெகாள்ைகைய

ைமயத்த ல்

த ருவள்ளுவர்
ைவத்து

தமிழ்

மாதம், வள்ளுவர் ேகாவ ல் என்ெறல்லாம் நாம்
பைடத்த ருக்க ேவண்டும் என்க றார்.
ெதாடங்க னால்

தமிழ்ப்

புேராக தர்கள்

இப்படித்
உள்ேள

வந்து வ டுவார்கள். இப்படி ஒரு ச ந்தைன கருணா
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அவர்களுக்குள் எப்படி வந்தது என்று புரியவ ல்ைல.
கட்டுைரய ன் இன்ெனாரு பகுத ய னுள் தமிழீழம்
ேதைவ

என்றும்

ேபசுக றார்.

இதுவும்

புத ராகத்தான் ேதான்றுக றது.
என்ற

முைறய ல்

கருணா

ஒரு

ஒரு மார்க்ச யர்

அவர்கள்

இன்னும்

சமதர்மம் என்ற ெகாள்ைகையக் ைகவ ட்டிருக்க
மாட்டார் என்றால் தம் ச ந்தைன ெதாகுப்ப னுள்
சமதர்மத்த ற்கு என்ன இடம் என்பது பற்ற அவர்
வ ளக்கம் தர ேவண்டும்.
தமிழ்த் ேதச யம் என்று ச ந்த ப்பவர்களுக்கு
மத்த ய ல்

ஒருங்க ைணப்ப ல்ைல

ஒரு முக்க யமான உண்ைம.
எத ர்ெகாள்ளும்

பல்ேவறு

என்பது

தமிழ்த் ேதச யம்

ச க்கல்கள்

குற த்து

இவர்கள் தமக்குள் வ ரிவாக வ வாத க்கத்தான்
ேவண்டும்.

தமிழ்த் ேதச யத்த ற்கான அரச யல்

என்ன, ெபாருளியல் என்ன, கலாச்சாரம் என்ன,
கல்வ என்ன, அயல் நாடுகேளாடு என்ன உறவு
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பன்னாட்டு
இயற்ைக,

ந றுவனங்கேளாடு
ேவளாண்ைம,

கருத்துக்கள் என்ன?

என்ன

உறவு,

சுற்றுச்சூழல் பற்ற ய

இப்படி ந ைறய வ வாத க்க

ேவண்டும். இதன் ெதாடர்பாக அணுமின் ந ைலயம்
பற்ற யும் ேபச ேவண்டும். வரலாறு, ெபாருளியல்,
உளவ யல் என்ெறல்லாம் ேபச ேவண்டும்.

சாத ,

மதம், ெபண்கள், குழந்ைதகள் என்ெறல்லாம் ேபச
ேவண்டும்.

கருணா அவர்கேளாடும் உைரயாடல்

ேதைவ. ”
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13.

எஸ்.ெபா. ஞானத்தின்
ேநர்காணல்

(குற ப்பு :

எஸ்.ெபா .

அவர்கள் எழுத ய

தன் வரலாற்று நூல் - வரலாற்ற ல் வாழ்தைல
முன்ைவத்து

ெகாழும்ப லிருந்து

‘ஞானம்’ இதழின் ஆச ரியர் த ரு.
அவர்கள்

எழுப்ப ய

ெவளிவரும்
ஞானேசகரன்

வ னாக்களுக்கு

வ ரிவான பத ல் கூறுக றார்.

எஸ்.

எஸ்.ெபா.
ெபா.

-

ஞானம் நூல் ’தீதும் நன்றும் ெதாகுப்ைப மித்ர
பத ப்பகம் ெவளிய ட்டுள்ளது.

இக்கட்டுைரய ல்

இைடய ைடேய

கருத்துைரகளும்

-

ஞானிய ன்

இடம் ெபறுக ன்றன.)
1. எடுத்த

எடுப்ப ேலேய

யாவரும்
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பூங்குன்றனார்

பாடலும்

தன்

வாழ்வும்

ஒன்ற ய ருப்பைத எஸ்.ெபா. குற ப்ப டுக றார்.
இது

வ யப்பாகத்தான்

இருக்க றது.

பூங்குன்றனாரின் பாடலுக்குள் பத ந்த ருக்க ற
வாழ்வ யல்
முழுவதும்
ேபரனுபவம்.

அனுபவம்,
தனக்குள்

தமிழ்ச்

வாழ்ந்த

சமூகம்
ஒருவரின்

உண்ைமய ல் எஸ்.

ெபாவும்

அனுபவத்ைதத்

தானும்

இத்தைகய

ெபற்ற ருப்பைதத்
குற ப்ப டுக றார்.

தன்னுணர்ேவாடு
இப்படி யாரால் ெசால்ல

முடியும் என்பது என் வ யப்பு.
2. ஞானம்

அவர்களின்

ேகள்வ க்குப்

பத ல்

ெசால்லும் ேபாேத ‘வரலாற்ற ல் வாழ்தைல’
நான்

ஏன்

எழுத ேனன்

என்று

ெசால்லி

வரும்ேபாது, உண்ைமகைள / சத்த யத்ைதத்
ேதடும் ேநாக்க ல் தான் எழுத யது பற்ற ச்
ெசால்லுக றார்.
www.Kaniyam.com

ஏற்கனேவ
403

ெதரிந்த

FreeTamilEbooks.com

உண்ைம
மட்டும்

இது.

வாழ்வனுபவங்கைள

பத வு

ெசய்வதற்காக

இைத

எழுதவ ல்ைல என்று எழுதும் ேபாேத தான்
வாழ்ந்த
புத ய

வரலாற்றுக்குள்ளிருந்து

சத்த யத்ைதத்

எழுதுவதாகச்
இன்னும்

ேதடும்

ேமலும்

ேநாக்க லும்

ெசால்லுக றார்.

சரியாக

நாம்

இைத

ெசால்ல

முடியும்.

அதாவது எஸ். ெபாைவப் ேபான்ற ெசற வான
வாழ்வ யல் அனுபவங்கள் ந ைறந்த ஒருவர்,
தனக்குள்

ேதடும்

ெபாழுது

எத்தைகய

வரலாறு - தன் கால், தன் ேதச வரலாறு சமூக வரலாறு - இலக்க ய வரலாறு - உலக
வரலாறு தனக்குள் வந்துள்ளது.

ேமலும்

சரியாகச் ெசால்வெதன்றால் இவ்வைகயான
வரலாற்ற ன் வழிேய தன் வாழ்ைவ,
வாழ்வ யல்
ெகாள்வதன்
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பற்ற யும் புரிந்து ெகாள்ள முடியும்.
வாழ்வு

என்பது

தனக்குள்

வந்த

தன்
வாழ்வு.

புற உலகத்த லிருந்து தன் ேதடலின் ேபாது
தனக்குள்

உணர்ேவாடு

ெகாண்ட

வாழ்வு.

கைரவது

ேபால

கைரவைதப்

தானும்
வரலாறு

வரலாற்றுக்குள்

ெபாறுத்து

வாழ்வு வாய்க்க றது.
ெநடுங்காலத்

நமக்கும்

த ரட்டிக்
நமக்குள்
நாமும்
பாரிய

இவ்வைகய ல்தான்

தமிழிலக்க யம்

எஸ்.ெபா

.

அவர்களுக்குள் ெசற வு ெபற்ற ருக்க றது. தன்
ேதசத்த ன், தன்கால் வரலாற்று முரண்கள்
அவைரத்

தாக்க ,

வலுவான

அவருக்குள்ளிருந்து

எத ர்வ ைனையத்

உருவாக்கக்
எங்க ருந்ேதா

தான்

காரணமாய ருக்க றது.
ேதான்ற ,

எல்லாத்

ேதசங்கைளயும்

அத ர்வுக்குள்ளாக்க ய

கம்யூனிச

அவரது
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வந்த ருக்க றது.

இப்படி வாழ்வதன் மூலம்

அவரது வாழ்ைவ ந ைறவு ெசய்த ருக்க றது.
தமிழிலக்க யத்ைதயும்

மார்க்ச யத்ைதயும்

தனக்குள் அவர் ெசரித்துக் ெகாள்ளவ ல்ைல
என்றால் இன்று எஸ்.
ெகாண்டாட

ெபாைவ நம்மால்

முடியாது.

அைரகுைறயாக

இவற்ைறச் ெசரித்துக் ெகாண்டிருந்தால் அவர்
அேநகமாகக் கம்யூனிஸ்டுக் கட்ச க்காரராக
மட்டுேம

-

அைரகுைற

கம்யூனிஸ்ட்டாகேவ

ேவக்காட்டுக்

அவர்

வளர்ந்த ருக்க

முடியும் / வாழ்ந்த ருக்க முடியும்.
ெதாடக்க

ந ைலய ேலேய

உள்வாங்க க்
பல்லாண்டு

ெகாள்வதும்
வாழ்ந்து

எல்லாவற்ைறயும்
சாத்த யமில்ைல.

அங்குமிங்கும்

அடிபட்டு,

வாழ்வுக்குள் வந்த எத்தைனேயா நஞ்சுகைளத்
த ன்று

ெசரித்துக்ெகாண்டு,

வ டுபட்டுத்
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தன்ைன
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ெகாள்வதன் மூலேம ஒரு கம்யூனிஸ்ட் வளமான
ஆளுைமையப் ெபற முடியும்.
அவர்களுக்குள்

இன்னும்

எஞ்ச ய ருக்க ன்றன.

ெபா.

கசப்பும்

ச னமும்

இவற்ற லிருந்து எஸ்.ெபா.

வ டுபடத்தான் ேவண்டும்.
ெகாண்ட

எஸ்.

ச வைனப்

நஞ்ைசச் ெசரித்துக்

ேபால

அவர்

மாறத்தான்

ேவண்டும்.
3. மு.

கார்த்த ேகசு அவர்களின் தைலைமய ல்

தானும், என்.

ேக.

ரகுநாதன், ெடாமினிக்

ஜீவா,

ேடனியல்

முதலியவர்களும்

மார்க்ச ய

இலக்க யக்

குழுவ ல்

1950

வாக்க ல் ெசயல்பட்டைதச் ெசால்லி வரும்
எஸ்.ெபா.

56க்குப் ப றகு பண்டார நாயக்க

காலத்த ல்

ச ங்கள

சூழலில்

கம்யூனிஸ்ட்டு

முற்ேபாக்கு

இயக்கத்துள்

ைகலாசபத ,

இலக்க ய
ச வத்தம்ப
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ேதச யம்

உருவான

முதலியவர்களுக்குக்
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ஏற்றம்

பற்ற

வ ரிவாகப்

இலங்ைகய ல்

சாக த்த ய

பரிசு பற்ற யும் எஸ்.ெபா .

ேபசுக றார்.

மண்டலம்

தந்த

ெசால்லுக றார்.

ைகலாசபத பட்டதாரி, ஆங்க ல இலக்க யம்
கற்றவர்.

ெதாடக்கத்த ல் ச றுகைத எழுத ப்

ப றகு,

வ மர்சகராக

ெவளிப்பட்டவர்.

யாழ்ப்பாணத்த ல்

ேவளாளர்

சாத ையச்

சார்ந்தவர்.

கட்ச க்குள்

ேவளாளர்

ெசல்வாக்ேகாடு
மூலம்

-

ைவத்த யலிங்கத்த ன்

வந்தவர்.

முற்ேபாக்கு

அைமப்ப னுள்
முதன்ைமத்
தைலைமய ல்

பைடப்பாளிகளுக்குத்தான்
ேதைவ.

புலைமயும்
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இருக்கக்கூடாது

வ ன் வாதம்.

தமிழிலக்க யவாத கள்
ேவண்டும்.

வ மர்சகர்கள்

இயக்கம்

என்பது எஸ்.ெபா.
ஆழ்ந்த

இலக்க ய

எஸ்.
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அன்ற யும்

தமிழிலக்க யத்த ல்
பற்றும்

ெபற்ற ருக்க

ெபா.

சாத ய ல்
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தாழ்ந்தவர்.

ேடனியல் முதலியவர்களுக்குப்

பைடப்ப ல்

பய ற்ச

தந்தவர்.

இந்த

வ வரங்கைள எல்லாம் ஞானம் அவர்களின்
ேகள்வ க்கு

எஸ்.ெபா.

வ ரிவாகத்

தருக றார். ேபராச ரியர்கள் கணபத ப ள்ைள,
வ த்த யானந்தன்

ஆக யவர்களின்

அடிப்ெபாடியாகக் ைகலாசபத ெசயல்பட்டவர்
என்றும்

குற ப்ப டுக றார்.

இயக்கத்த ற்குள்

கம்யூனிஸ்ட்

1948ேலேய

வந்தவர்

எஸ்.ெபா. 56 காலத்த ல் வந்தவர் ைகலாசபத
என்றாலும்
என்.

ேக.

எஸ்.ெபா.
இல்ைல.

முற்ேபாக்கு

இயக்கத்த ல்

ரகுநாதன், மு.

கார்த்த ேகசு,

முதலியவர்களுக்குப்

பத வு

இத்தைகய வ வரங்களிலிருந்து

நாம் ச லவற்ைறப் புரிந்து ெகாள்ள முடியும்.
கம்யூனிஸ்ட்
ேவளாளருக்கு
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இயக்கத்த னுள்
முதன்ைம
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உயர்சாத
இருந்தது.
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சாத ய ன் காரணமாகத்தான் இந்த இடம் என்பைத
மறுப்பதற்க ல்ைல.

சாத யுணர்வ லிருந்து

மார்க்ச யவாத இயக்கத்த னுள் வந்த ப றேகனும்
தன்ைன வ டுவ த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். தமிழ்ச்
சமூகத்த லும்

இதற்கு

எங்களுக்கும் உண்டு.
உயர்

சாத ய ல்

தாழ்ந்தவர்

சாத ய னைரக்

வ டுவ த்துக்

எஸ்.

அனுபவங்கள்

இன்று வைரய ல் இது

உண்ைம.
தம்ைம

ஒத்த

காட்டிலும்

சாத யுணர்வ லிருந்து
ெகாள்வது

ெபாைவப்

சாத்த யம்.

ெபாறுத்தவைர

தன்

தந்ைதய ன் ேபராண்ைமயும் ெபருமிதவுணர்வும்
தனக்குள்ளும் பத ந்து இருந்ததால் என்ைறக்கும்
எவரிடத்தும்

அவர்

தன்ைனத்

தாழ்த்த க்

ந மிர்ந்ேத

ந ற்க றார்.

ெகாள்வத ல்ைல.

யாருக்கும் அவர் அடிப்ெபாடியாகவுமிருந்தத ல்ைல.
தமிழிலக்க யத்ைத
தனக்குள்

ைவத்து
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இளைம

முதற்ெகாண்ேட

ஆழ்ந்து
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தமிழிலக்க யத்த ன் ேமன்ைமக்கு முழு அளவ ல்
வசப்பட்டவராகவும் இருக்க றார்.

எஸ்.

ெபா.

இத்தைகயவர்.
மார்க்ச யம்
தமிழ்ப்பற்று
தமிழும்

கற்றதனால்
குைறந்துவ டாது.

மார்க்ச யமும்

வ டவும்

இத்தைகயவரிடம்

முடியும்.

அன்ற யும்

தமக்குள்
மார்க்ச யம்

கைரந்து
ெதரிந்தவர்

தமிழிலக்க யத்ைதத்

தாழ்வாக

ந ைனக்க

ேவண்டியத ல்ைல.

முற்ேபாக்கு

இலக்க ய

இயக்கத்த ல்

வ மர்சகர்

எஸ்.ெபா.
புரிந்து

வ மர்சனம்

ெகாள்ள

அனுபவம்

-

ெசய்வைத

முடியும்.

தனக்குள்

பைடப்பாளிகைளப்

புரிந்து

பைடப்ப லக்க ய
ச றந்த

தைலைமய லிருப்பைத
பைடப்ப லக்க ய
ெகாண்டவர்தான்
ெகாள்ள
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முடியும்.

அனுபவமில்லாதவர்

வ மர்சகராகவுமிருக்க

பைடப்ப லக்க ய

நாம்

அனுபவமும்
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த றனாய்வுத்
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த றனும்

முரண்பட

ேவண்டியதுமில்ைல.

முற்ேபாக்க லக்க ய

இயக்கம்

சரி

கட்ச

அரச யலியக்கத்த ன்

உறுப்பாகத்தான்

ெசயல்படுக றது.

இங்கும்

ஓர்

சரி

இலங்ைகய லும்

கட்ச க்காக

இலக்க யவாத கைளத்

ேநாக்கமும்

இலக்க ய

இலக்க ய
தான்

இயக்கத்த ற்கு

இயக்கத்த ல்

கட்ச க்கு

ெடாமினிக்

இருப்பவர்களுக்குத்

பாராட்டும்

ெதாழிற்சங்கவாதத்த ன்

வழங்குவார்.

உடன்ப றந்த

ஜீவா

பைடப்ப லக்க யம்

உண்டு.

தைலைமய லுள்ளவர்,

அடிப்ெபாடியாக
பரிசும்

தயாரிக்கும்

ேநாய து.

எஸ்.ெபா.வ டமிருந்து

கற்றவர்தான்.

ப ன்னர்

ைகலாசபத ய ன் பாராட்ைடப் ெபற்ற ந ைலய ல்
அவரடிப்ெபாடியாகவும்
ப ன்னர்
ஓர்

இருந்தவர்தான்.

ஒரு

கட்டத்த ல்

அசலான

மார்க்ச யர்

அடிப்ெபாடியாக
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இருக்க
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வ டுபட்டிருக்க றார்.
இப்படி

யாருக்கும்

முடியாது.

ச ங்கள
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ேதச யத்ைத ஒப்புக்ெகாண்டு அரச ன் ஆதரவ ல்
பதவ யும் மரியாைதயும் ெபற்றவர் ைகலாசபத .
வ ரிவுைரயாளர் த டீெரன்று ேபராச ரியராக றார்.
ப ன்னர் துைணேவந்தருமாக றார்.
4. ஞானம்

அவர்களின்

இன்ெனாரு

ேகள்வ க்குப்

பத ல்

த னகரன்

பத்த ரிைகய ன்

பதவ ய லிருந்து
சமயத்த ல்

ெசால்லும்

ைகலாசபத

190

த னகரன்

ஆச ரியர்

பதவ க்கு

ைகலாசபத

பரிந்துைர

1961இல்

முற்ேபாக்கு

இலக்க ய

இடம்

ெபறுக றார்.

வருக றார்.
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வ லகும்
பத்த ரிைக

ெசய்த ருக்க றார்
அதுவைர எஸ்.

ைகலாசபத க்கும்

இல்ைல.

ஆச ரியர்

எஸ்.ெபா.ைவக்

என்பைதச் ெசால்லுக றார்.
ெபாவுக்கும்

ெபாழுது

தான்

முரண்பாடு
ைகலாசபத

இயக்கத்த ற்குள்
தைலைமக்கும்

பைடப்ப லக்க யவாத யாக ய
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எஸ்.ெபா.

தைலைமக்கு வந்துவ டக்கூடாது

என்பதனால்தான்
எத ர்ந ைல

இவருக்கு

எடுத்தார்.

யாழ்ப்பாணக்
எஸ்.ெபா.

ைகலாசபத

மற்றபடி

கட்ச ய ல்

உறுப்ப னராக

இருக்கவ ல்ைல.

கட்ச க்க ைளய ல்

மட்டக்களப்பு

க ருஷ்ணமணிக்கு

அடுத்த ந ைலய லிருந்து கைல இலக்க யத்
துைறய ல்

ச றந்த

பணியாற்ற னார்

என்பைதயும் ெசால்லுக றார்.
கட்ச ய லிருந்து
எஸ்.ெபா.

ைகலாசபத யால்
ெவளிேயற்றப்பட்டார்

மு.தைளயச ங்கம்

எழுத யைத

மறுக்க றார்.

என்று

எஸ்.ெபா.

தைலயச ங்கத்ைத,

அவசரக்காரர் என்க றார்.
/ கட்ச

யாழ்ப்பாணக்

இப்படி இலக்க ய

வரலாற்ைறத் த ருத்தும் முைறய ல்

எத்தைனேயா
தருக றார்
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ளின்

கட்ச

/

இப்படித்தான்

இயக்க

வரலாறு

தன்ேனாடு

ெவளிேயறுபவர்களின்

என்பது,

முரண்பட்டு

பங்ைக

முற்றாக

ஒதுக்க வ ட்டு எழுதப்படுக றது.
5. ஸாக ரா

மகாநாட்டிற்குப்

முற்ேபாக்கு

ப றகு

எஸ்.ெபா.

இலக்க யத்தவேராடு

ெதாடர்ப ன்ற

இருந்தேதாடு

இலக்க யம்

என்ற

நற்ேபாக்கு

கருத்தாக்கத்ைத

முன்ைவத்து

மார்க்ச யத்த ற்கு

எத ராகச்

ெசயல்பட்டார்

என்ற

மறுக்கும்

கருத்ைத

முைறய ல் ஞானம் அவர்களின் ேகள்வ க்கு
எஸ்.ெபா.

பத ல் தருக றார்.

எஸ்.ெபா.ைவ
அல்லாமல்
அழுத்தம்

ெதாடக்கத்த ல்

உள்ளடக்கத்த ற்கு
உருவத்த ற்ேக

தருக றவர்

என்று

-

நைடக்ேக
முற்ேபாக்கு

இலக்க யக்காரர் வ மர்சனம் ெசய்தனர். எஸ்.
ெபா.

நைடக்கு அழுத்தம் தருக றவர்தான்.
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அேதசமயம் தமிழ்நைட மரபுக்கும் எஸ்.ெபா.
அழுத்தம் தருக றவர்.
இலக்க யக்காரர்
உள்ளடக்க ய

மரைப முற்ேபாக்கு

மறுத்தனர்.
முைறய ல்

மரைப
நற்ேபாக்கு

இலக்க யம் என்ற ெதாடர் எழுந்தது.

ஒரு

வசத க்கான

இது

ெதாடர்

என்பது எஸ்.ெபா.

என்பதுதான்

கருத்து.

ேபரா.

FX.C.

நடராசா மூலம் தமிழ் இலக்கணம் கற்றேபாது
மரப ன் ஆதாரமில்லாமல் பைடப்ப லக்க யம்
இல்ைல

என்பைத

ெகாண்டார்.

எஸ்.ெபா.

புரிந்து

நாளைடவ ல் தமிழ் மரப ன்

உரம் என்பைதத்தான் தமிழ்த்துவம் என்று
ெபயரிட்டு எஸ்.ெபா. ேபசுக றார். உடனடியாக
இல்லாமல் பல ஆண்டுகளுக்குப் ப றகுதான்
இத்தைகய ெதளிவு தனக்கு ஏற்பட்டெதன்று
எஸ்.ெபா. கூறுக றார்.
ஏற்கனேவ
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மார்க்ச யர்
ஆழ்ந்த

பலருக்குத்

படிப்பும்

தமிழிலக்க யத்த ல்

பய ற்ச யுமில்ைல.

இதன்

காரணமாக அவர்களுக்குத் தமிழ் ேநயமில்ைல.
வர்க்கப்

ேபாராட்டம்

பழந்தமிழிலக்க ய

என்ற

ஆய்வ ல்

பயன்படுத்த னார்கள்.
இலக்க யத்ைத
அவர்களுக்கு

வாய்பாட்ைடப்

எத ர்ந ைலயாகேவ

தமிழ்ப்பற்றாளர்

ேமன்ைமப்படுத்த க்
உடன்

பாடில்ைல.

சங்க

கூறுவது
வள்ளுவர்

வணிக வர்க்கச் சார்பாளர் என்றுதான் ஓயாமல்
எழுத னர்.

சங்க

காலம்

ெபாற்காலமில்ைல

என்று அவர்களுக் ெகாத்தவாறு ஆதாரங்கைள
எடுத்து வ வாத த்தனர். ைவயாபுரி அவர்கேளாடு
ேசர்ந்து சங்க இலக்க யக் காலத்ைதக் க .ப . 4/5ஆம்
நூற்றாண்டுக்குப் ப ன்னர் தள்ளினர். வடெமாழிச்
சார்ப ல்லாமல் தமிழ்ச் ச ந்தைன இல்ைல என்றனர்.
தமிழ்த்ேதச யம் என்ற உணர்வு அவர்களுக்குக்
கசப்பான உணர்வு.
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மிக

அண்ைமக்காலத்த ல்

தான்

மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்க றது.
ேகலி

ேபச யைதயும்

இவர்களிடம்

ஜீவாைவ இவர்கள்

இங்கு

குற ப்ப டத்தான்

ேவண்டும். மார்க்சு வந்த ப றகுதான் வரலாற்ற ல்
ெவளிச்சம்

வந்தது

நம்ப க்ைக.

என்பது

பழங்காலம்

இவர்களின்

என்பது

காலமாகத்தான் இருக்க முடியும்.

இருண்ட

இப்படித்தான்

இவர்கள் தமிழுக்கும் தமிழ் மரபுக்கும் எத ராகச்
ெசயல்பட்டதன் மூலம் தமிழ் மக்கள் ெநஞ்ச ல்
இடம்

ெபறமுடியவ ல்ைல.

தமிழ்ப்

பற்ேறாடு

மார்க்ச யத்ைத அற முகப்படுத்த ய ருந்தால் தமிழ்
மக்கள்

வாழ்வ ல்

ச ந்தைனய ல்

எவ்வளேவா

ேமன்ைம கூடிய ருக்க முடியும்.
6. எஸ்.ெபா.
ைகலாசபத
-

க்கும்

ஞானம்
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எஸ்.ெபா.

வ ரிவாக

கலாந த
தாம்சன்

ைகலாசபத
என்ற

வ ைட

தருக றார்.

ப ரிட்டனில்

ேபராச ரியரிடம்

ஜார்ஜ்

முைனவர்

பட்டத்த ற்கான ஆய்வு மாணவராக இருந்து
சங்கக் கவ ைதகைள வீரயுகக் கவ ைதகள்
என்று முடிவு ெசய்து நூல் ெவளிய ட்டார். எஸ்.
ெபா.

குற ப்ப டுவது ேபால க ேரக்கத்த ல்

மட்டுமல்லாமல்
ேதான்ற ய
ச.

எம்.

ஐேராப்ப ய

வீரந ைலப்

சமூகத்த ல்

பாடல்கள்

குற த்து

பவுரா ெசய்த ஆய்ைவ அப்படிேய

ைகலாசபத தமிழ்ச் சூழலுக்கும் ெபாருத்த ப்
பார்த்த ருக்க றார்.

ைகலாசபத அவர்களின்

தவறான ஆய்வு குற த்து இங்கு வ ரிவாகச்
ெசால்ல ேவண்டியத ல்ைல. ேபராச ரியர் நா.
ெஜயராமன், ெத.
ைகலாசபத ய ன்

ெபா.

மீ.

கருத்ைத

முதலியவர்கள்
அழுத்தமாக

மறுத்த ருக்க றார்கள். இது பற்ற எழுத னால்
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இது

பல

பக்கங்களுக்கு

தவ ர்த்துக் ெகாள்க ேறன்.

நீளும்

நான்

சங்க காலத்த ல்

பாணர், பாடினி, வ றலியர், கூத்தர் ெசய்த
பாடல்களில் ச ல வரிகள் த ரும்பத் த ரும்ப
வந்த ருப்பைத
முழுவதும் ச .
மாத ரி

ைவத்து,
எம்.

சங்க

இலக்க யம்

பவுரா குற ப்ப டுக ற

வாய்ெமாழிப்

பாடல்கள்

என்று

குற ப்ப டுவதற்கும் ேபாதுமான சான்றாகாது.
எஸ்.ெபா.

சரியாகத்தான் ைகலாசபத ைய

மறுத்த ருக்க றார்.
சல

கடுைமயான

மறுக்கும்

ெபாழுது

ெசாற்கைள

எஸ்.ெபா.

பயன்படுத்துவைதத்

தவ ர்த்த ருக்கத்தான்

ேவண்டும்.
எஸ்.ெபா.
ெசால்க றார்.

ேமலும்

பலவற்ைற

இங்குச்

பாணன், பாடினி முதலியவர்கள்

ெதாடக்கத்த ல் பைடப்பாளிகளாகவும் இன்ெனாரு
சமயத்த ல்
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கைலஞர்களாகவும்
ெசால்க றார்.

சங்க

ந ைலய லும்

சங்க

இனக்குழுச்
கூத்தர்

இருந்தனர்

ேபால

காலத்த ல்

ெதாடக்க

காலத்த ற்கு

முற்பட்ட

சமூகத்த லும்

முதலியவர்

என்பது

பாணர்,

சமுதாயத்த ன்

பாடினி,
அங்கமாக

இருந்த ருக்க ன்றனர். இைடக்காலத்த ல் அதாவது
இனக்குழுச்சமூகம்

அழிந்து,

தனியுைடைம

அரசாத க்கம் வலுப்ெபற்ற, சங்க ப ற்காலத்த ல்
மன்னர்களிடத்து
மாற னர்.

பாடிப்

பரிசு

ெபறுபவர்களாக

சங்க காலத்த ன் இறுத க் கட்டத்த ல்

தம்ைம ஆதரிக்கும் ேவளிர் முதலியவர்கள் அழிந்த
ந ைலய ல் பழு மரம் ேதடும் பறைவகைளப் ேபாலத்
தம்ைம ஆதரிக்கும் மன்னர்கைளத் ேதடி அைலந்து,
நாளைடவ ல்
இடம்ெபறும்

அகத்த ைணப்பாடல்களில்
தைலவர்

தைலவ க்கு

ஆதரவுக்கு

அைலந்தவராய்

ெதாடக்கத்த ல்

இவர்கள்
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இருந்தனர்

என்பதற்கு

சான்றுகள்

உண்டு.

அவ்ைவயும் தன்ைனப் பாடினி என்ேற ெசால்லிக்
ெகாள்க றாள்.
சங்க இலக்க யத்த ல் இடம்ெபறும் அைனத்துப்
ெபருந்ெதாைகயான பாடல்கைள இயற்ற யவர்கள்
புலைம
-

மிக்கவர்கள்.

தமிழ்ச்

அதாவது

சான்ேறார்

மன்னர்களுக்கு

கூற த்த ருத்துபவர்களாகவும்

மன்னர்களும்

இயற்ற னர்.

இப்புலைமயாளர்களில்
ச லராகேவ

அறம்

இவர்கள்

இருந்த ருக்க ன்றனர்.
பாடல்கள்

புலவர்கள்

ெபருந்ெதாைகயான
பாணர்

இருக்கக்கூடும்.

என்பவர்

பாணர்

மரபும்

புலைம மரபும் இைடய ல் உறவுைடயைவ எனினும்
ெபரிதும் ேவறுபட்டைவ.
இயற்ற ய

அைனவரும்

என்பது ேபால எஸ்.ெபா.

சங்க காலப் பாடல்கள்
பாணர்

பாடினியர்

அழுத்த க் கூறுவைத

ஆய்வாளர்களால் ஏற்பதற்க ல்ைல.
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ஆனால்

பாணர்,

வ றலியர்,
மரபு,

பாடினியர்,

ெபாருநர்

வரலாற்றுக்

என்ற

கூத்தர்,

கைலஞர்களின்

காலந ைலக்கு

ஒத்தவாறு

ஏற்றத்தாழ்வுகேளாடு இருந்தது என்றாலும் இந்தக்
கைலஞர்களின்

காலம்

வைரய லும்

அறுபட்டுவ டவ ல்ைல

என்பைத

எஸ்.ெபா.

அழுத்தமாகக்

உண்ைமதான்

மட்டுமல்ல.

மரபு

நம்

கூறுவது

என்பது

இந்த உண்ைமைய எஸ்.ெபா.

தன்

ஆற்றல்மிக்க உய்த்துணர்வ ன் மூலம் கூறுவது
வ யப்ப ற்குரியது.
இந்த
காலத்த ல்

மரப னர்தான்
தமிழிைச

இருந்த ருக்கக் கூடும்.
இவர்கள்தான்
கூத்தர்கள்.

பக்த

இலக்க யக்

வளர்ச்ச க்கு

ஆதாரமாக

இராஜராஜன் காலத்த ல்

ேகாவ ல்களில்
ேதவரடியார்கள்

ெபரும்பாலும் இவர்கள்தான்.

இடம்ெபற்ற
என்பவர்களும்

சதுர் ஆட்டத்ைதத்

தமக்குள் தாங்க வளர்த்தவர்களும் இவர்கள்தான்.
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இன்று

ெபருமளவு

நாட்டியத்த ற்கும்

பாராட்டப்படும்

தமிழிைசக்கும்

மூலவர்கள்.

இவர்கள்தான்

வைகவைகயான

கருவ களுக்கும்

பரத

இவர்களுக்கும்

இைசக்

உள்ள

உறவு

வ யக்கத்தக்கது.
ஞானம்

அவர்கள்

எஸ்.ெபா.வ ன்

ேகள்வ க்குரிய

தமிழ்த்துவம்

பற்ற

இங்குச்

சுருக்கமாகச் ெசால்ல ேவண்டும். எஸ். ெபா. கூறும்
தமிழ்த்துவத்த ற்கும் ைகலாசபத ய ன் ஆய்வுக்கும்
இைடய ல்

எந்த

உறவும்

ெசால்ல ேவண்டும்.

எஸ்.

இல்ைல
ெபா.

என்றுதான்
தமிழ்த்துவம்

என்று ெசால்வைத இன்று நாம் தமிழியம் என்று
குற ப்ப டுக ேறாம். தமிழ்த்துவம் என்பைதத் தமிழ்
+ தத்துவம் - தமிழாக ய தத்துவம் (அ) தமிழின்
தத்துவம்
(தத்துவம்

என்று
என்ற

ெபாருள்படுத்த ப்
வடெசால்ைலத்

பார்க்கலாம்.
தற்ேபாது

ெமய்ய யல் என்க ேறாம்) எஸ்.ெபா.ைவப் ேபால
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வடச்ெசாற் பயன்பாட்டில் நமக்கு ஆர்வமில்ைல .
இது ஒருபுறம் இருக்கட்டும் தமிழின் தத்துவம் (அ)
தமிழின் ெமய்ய யல் என்பது தமிழ்த் ேதச யம்
என்ற

உணர்ேவாடு

ஒன்ற யது.

தமிழின்

ெதான்ைம மரைப நவீன காலத்த லும் ஒதுக்க வ ட
முடியாது.

முற்ேபாக்கு இலக்க யகாரர்கள் இப்படி

இல்ைல .

தமிழ் மரபு என்பைத ஒருேவைள

எஸ்.ெபா.

வ ரிவாகக்

கூறுவது

ேபாலக்

காலந்ேதாறும்

ெதாடரும்

பாணன்,

பாடினி

ஆக யவர்கைள உள்ளடக்க ய கைலஞர் மரபாகப்
ெபாருள்படுத்தலாம்.

இவர்கள்

என்ைறக்கும்

மக்கள் சார்புைடயவர். இவர்கள் ேமட்டுக்குடிய னர்
அல்லர். உைழக்கும் வர்க்கத்த னர் என்று ைவத்துக்
ெகாள்ள ேவண்டும் என்பது எஸ்.ெபா. அவர்களின்
மனந ைல.
தமிழ் மரபு என்பைத இன்ெனாரு வைகய ல்
ெபாருள்படுத்தலாம்.
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தனியுைடைமயும்
அழுத்தம்

அரசத காரமும்

ெபற்றைத

சங்கத்த ற்கு

நாம்

முற்பட்ட

இனக்குழுச்

காண்க ேறாம்.

காலத்த ல்

சமூகத்த ல்

இடமில்ைல.

ெதாடர்ந்து
ந லவ ய

ஏற்றத்தாழ்வுக்கு

உைழப்ைப அைனவரும் பக ர்ந்து

ெகாண்டனர்.

ஆண்டான்

அடிைம

ேவறுபாடு இங்கு அறேவ இல்ைல.

என்ற

இனக்குழுச்

சமூகம், தனியுைடைம அரசத காரத்ேதாடு கூடிய
உைடைம

சமூகத்த ற்கு

இடம்

ெகாடுத்துதான்

மைறந்தது என்றாலும் இனக்குழுச் சமூகத்த ன்
உயரிய

பண்பாட்ைட

சான்ேறார்

தமக்குள்

மக்கள்

குற ப்பாகச்

மறக்காமல்

ேபாற்ற னர்.

தனியுைடைமயும் அரசத காரமும் அழுத்தம் ெபறும்
சமூகம்,

மனித

சமூகம்

ஒரு

ெபாழுேத

பண்பாட்டுக்கு
பக்கத்த ல்

இன்ெனாரு

மத ப்பளிக்காத

ெசல்வம்

ெபருகும்

பக்கத்த ல்

வறுைம

ெபருகும் சமூகம்.

உைடைமயும் அத காரமும்

www.Kaniyam.com

426

FreeTamilEbooks.com

எப்ெபாழுதும்
ேபாது

தம்ைம

ேபாட்டி

ெபருைம

ந றுவ க்

ெபாறாைம

ச றுைம

ெகாள்க ற

வம்பு

வழக்குகள்

முதலியைவ

மனிதர்

மத்த ய ல் முன்னர் ந லவ ய சமத்துவ வாழ்ைவச்
சீர்குைலக்கும்.

சங்கத் தமிழ்ச் சான்ேறார் இைத

ஒப்புக்ெகாள்ளவ ல்ைல.
வடக்க ருந்து

உய ர்நீத்த

புலவர்

உய ர்

பலர்

இந்ந கழ்வ ன்

ேகாப்ெபருஞ்ேசாழன்
ேபாது

நீத்தது

ப ன்புலம்

அவேனாடு

இதற்கு

நம்

சான்று.

அைனவருக்கும்

ெதரியும். வள்ளுவர் கூறுவது ேபால் ஊருணிய ல்
ந ைறந்த

நீைரத்

ேதைவப்படுேவார்

பயன்படுத்தும் ந ைல ேவண்டும்.

எடுத்துப்

ஊர் நடுேவ

பழுத்த பழமரத்த லிருந்து பழத்ைத எடுத்து ஊரில்
எவரும் பயன்படுத்தலாம்.

இத்தைகய சமூகம்

உயரிய சமூகம். இனக்குழுச் சமூகம் இத்தைகயது.
உைடைமச் சமூகம் இதற்கு மாறானது.
மரெபன்பது
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சமதர்மத்ைதச்

சாரமாகக்

ெகாண்டது.

சாத

ஏற்றத்தாழ்வு தமிழருக்கு உடன்பாடில்ைல.
மனிதைனப்

ப ளவுபடுத்த

இத்தைகய மரபு தமிழ் மரபு.

மதம்

ேவண்டியத ல்ைல.
இந்த மரபு தமிழ்த்

ேதச யத்த ன் உள்ளடக்கம். இைதத்தான் தமிழியம்,
தமிழ்த்துவம்
எஸ்.

என்று

ெபா.

ெபாருள்படுத்த

அவர்களின்

முடியும்.

தமிழ்த்துவத்ைத

இப்படித்தான் நான் ெபாருள்படுத்துக ேறன். தமிழ்
மரபு

என்பைத

இவ்வாறு

ெபாருள்படுத்துவது

மரப லக்க யகாரர்களுக்கு ஒவ்வாது.
சான்ேறார்

மட்டுமல்லாது

கைலஞர்களுக்கும்

இத்தைகய

ேவண்டுவது.

(தமிழ்

ெபாருள்படுத்தும்

முைறய ல்

புலவர்கள்
மரபு

மரைப
என்

தான்
இப்படிப்

கட்டுைரகள்

பல அைமந்துள்ளன).
7. தன்

எழுத்து
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நண்பர்கைளக்

கற ேவப்ப ைல

பயன்படுத்த க்

ெகாண்டு

ேபால்
அப்புறம்

எஸ்.ெபா.தூக்க ெயற ந்து வ டுக றார் என்ற
ஒரு கருத்து ந லவுக றது. இது உண்ைமதானா
என்று ஞானம் ஒரு ேகள்வ ைய எழுப்புக றார்.
சற்று

நம்ைம

என்றாலும்

அசரைவக்கும்

எஸ்.ெபா.

பத லிலிருந்து

இதற்குக்

ஒரு

பகுத ைய

முழுைமயாகப் பத வு ெசய்க ேறன்.

ேகள்வ
கூறும்
இங்கு
‘’என்

எழுத்து ஊழியத்த ேல நான் எப்ெபாழுதும்
சகாக்கைளேய
ஏெனன்றால்

நாடித்
எழுத்து

த ரிக ன்ேறன்.
ஊழியம்

என்பது

எனக்குத் ெதய்வீகமாக அருளப்பட்டது என
என்ைன ஏமாற்ற

ெகாண்டத ல்ைல.

அது

பரம்பைரயாக சங்க காலத்த ல் ேதான்ற ய
இலக்க யத்த லிருந்து ெதாடர்ச்ச யாக வந்த
ஒரு முதுெசாத்து.
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நம்

நூற்றாண்டுக்குக்

ேசர்ப்பதற்குச்

ெகாண்டு

சகாயத்து

வந்து

வந்தவர்கள்

அைனவருேம எனக்குச் சகாக்கள். இதனால்
எனக்கு இளங்ேகா அடிகளும், வள்ளுவனும்,
கம்பனும்
இன்றளவும்

பாரத யும்,

புதுைமப்ப த்தனும்

சகாக்களாகச்

ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

சகாய த்துக்
சகாக்கள்

என்பவர்கள் ஒத்த கருத்ைத உைடயவர்களாக
ஓர் இயக்கத்த ைன இன்ெனாரு கட்டத்த ற்கு
முன்ெனடுத்துச் ெசல்லக்கூடிய ேதாழர்கேள
”நான் இலக்க யத்ைதப் புனிதம் என்றுதான்
கருதுக ேறன்”. (பக்கம் 21)
எஸ்.ெபா. அவர்களின் ேமதைம, ேபராண்ைம
இந்த வரிகளில் அற்புதமாக ெவளிப்பட்டிருக்க றது.
நாம் சற்று அத ர்ந்து ேபாக ேறாம்.

நமக்குள்

ேகட்டுக் ெகாள்க ேறாம். எஸ். ெபா. ேவாடு நாமும்
உறவு ெகாண்டிருக்க ேறாம். எஸ். ெபா. நம்ைமத்
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தமக்கு நண்பராகக் கருதுக றரா?
கருதுக றாரா?
ேவண்டும்.

(அ) சகாவாகக்

பத லுக்குக் காத்த ருக்கத்தான்

மாெபரும் தமிழ் மரைபத் தனக்குள்

முழு அளவ ல் ெசரித்துக்ெகாண்ட ஒருவர்தான்
இப்படி உறுத யாகக் கூறமுடியும்.
ஆண்டுகளுக்கு
மிக்கத்

தமிழ்

ேமலாகத்
மரபு

நம்

இரண்டாய ரம்

ெதாடரும்

ஆற்றல்

வழியாகவும்

ேமலும்

பாய்ந்து ெசல்ல ேவண்டும் என்ற வர் ெசால்க றார்
என்றால்

எத்தைகய

ஆளுைம

இவருக்குள்

பத ந்த ருக்க முடியும்! யார் இவர் மீது கல்ெலற ய
முடியும்.

இவரளவுக்குத் தமிழ் ஆளுைம உைடய

ஒருவர்தான் இவைரத் தட்டிப்பார்க்க முடியும்.
சகா
ெசால்.
இந்தச்

என்க றார்

ேதாழர்

என்பது

அற்புதமான ெசால்.
ெசால்ைல

தமிழ்ச்

கட்ச க்காரர்கள்

மலினப்படுத்த னார்கள்

என்பதற்காக நாம் இந்தச் ெசால்ைல வ ட்டுவ ட
ேவண்டியத ல்ைல.

எஸ்.ெபா.
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ேபால இந்தச் ெசால் புனிதமானது.
இந்தச்

ெசால்ைல

எவ்வளவு

பயன்படுத்த ய ருக்க றார்.)
இந்தப்

பத ைல

(கம்பரும்

அற்புதமாகப்
எஸ்.ெபா.வ ன்

நூறுமுைற

படித்து

ஓதலாம்.

இத்தைகய ஆளுைம நமக்குள் எந்த அளவுக்கு
பத ந்துள்ளது

என்று

ேகட்டுக்

தமிழ் வீறு இத்தைகயது.

ெகாள்ளலாம்.

நமக்கும் வாய்த்துள்ள

நண்பர்கைளயும் ேதாழர்கைளயும் ேவறுபடுத்த ப்
பார்த்துக் ெகாள்ளத்தான் ேவண்டும்.
8. ஞானம்
கூறும்

அவர்களின்
முைறய ல்

ேகள்வ க்குப்
1965இல்

பத ல்

சாக த்த ய

மண்டலப் பரிசுக்காகத் ெதரிவு ெசய்யப்பட்ட
‘வீ’ ச றுகைதத் ெதாகுப்பு ெபௗத்த மதத்ைதக்
ேகவலப்படுத்த யதாகப் ெபாய் கூறைவத்து
அவருக்குச்
தடுத்த

ெசல்ல

முற்ேபாக்கு

ேவண்டிய

இலக்க யவாத கள்

பற்ற வ வரமாக எஸ்.ெபா.
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அேதேபால ‘அத்த’ இதழில் ப ரசுரத்த ற்காக
ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்ட எஸ்.ெபா.வ ன் ேயாகம்
நாவல்

த ரும்பவும்

அவமத க்க றது

ெபௗத்த

என்று

சமயத்ைத

ெபாய்

ெசால்லி

இைடய ல் ந றுத்த ஏற்பாடு ெசய்த முற்ேபாக்கு
இலக்க யக்காரர்கள்

பற்ற யும்

எஸ்.ெபா.

ெசால்லுக றார். எஸ். ெபா. தரும் வ ரிவான
வ வரங்கள்

இன்றும்

நமக்கு

அத ர்ச்ச

தருக ன்றன.

ெபளத்த சமயத்ைத எஸ்.ெபா.

இகழவ ல்ைல என்று எஸ்.ெபா. அழுத்தமாகச்
ெசால்வைத

நாம்

ஏற்கத்தான்

ேவண்டும்.

எஸ்.ெபா.ைவ வ மர்சன ரீத ய ல் சந்த க்கத்
த றனற்ற

ேகாைழகளாக

இலக்க யகாரர்கள்

நடந்து

என்று

எஸ்.ெபா.

பத்து

அத்த யாயம்

முற்ேபாக்கு
ெகாண்டார்கள்

கூற

முடிக்க றார்.

ெகாண்ட

ேயாகம்

நாவைல எஸ்.ெபா.ைவப் ேபால் நாமும்தான்
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தவறவ ட்ேடாம்.
ெதாடர்பு

ெகாண்ட

இந்த

வ வகாரத்த ல்

ெபரிய

மனிதர்களின்

ச றுைமத்தனங்கள்

நமக்கும்

எரிச்சல்

தருக ன்றன. இலக்க ய உலக லும் இத்தைகய
ச றுைமகள்

காலந்ேதாறும்

நடக்க ன்றன.

இவர்களால்

இலக்க யத்த ற்கு

மட்டுமல்ல

தமிழுக்கும் ேநர்வது அழிவு என்று புரிந்து
ெகாள்க ேறாம்.

எஸ்.

ெபா.ைவ இன்றும்

காய்ந்து ெகாண்டிருக்கும் மார்க்ச யர் இதற்கு
எல்லாம் என்ன பத ல் ைவத்த ருக்க றார்கள்.?
எஸ்.ெபா.வ ன் ‘சடங்கு’ நாவைலப் பச்ைச மஞ்சள் நாவல் என்று இக்பால் என்ற வ மர்சகர்
எழுத யைத

மறுத்து

ெசால்லுக றார்.

எஸ்.ெபா.

ந ைறயச்

பலரது மத ப்பீட்டில் அது ஒரு

சமூக ஆவணம் என்க றார். உண்ைம தான் நாமும்
ஏற்க ேறாம்.

இலங்ைகய ல்

இந்த யாவ லும்

சடங்கு
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மறுபத ப்பு

ெசய்யப்பட்டது

பற்ற யும்

ஒன்றைர

இலட்சம் ப ரத கள் ெசலவாக ன என்பது பற்ற யும்
யாழ்ப்பாணத்
தமிழகத்து
என்பது

தமிழில்

எழுதப்பட்டிருந்தாலும்

வாசகர்களும்

பற்ற யும்

வ ரும்ப ப்

எஸ்.ெபா.

படித்தனர்

ெசால்லுக றார்.

எஸ்.ெபா. சற்று ஆதங்கத்துடன் தான் இவற்ைறச்
ெசால்லுக றார் என்று புரிந்து ெகாள்க ேறாம்.
9. 1955க்குப்

ப றகான

மட்டக்களப்பு

எஸ்.ெபா.வ ன்

வாழ்வ ன்

ேபாது

அவரது

கைலப்பணிகள் குற த்துச் ச ல வ னாக்கள்
ஞானம்

அவர்கள்

வ னாக்களுக்கு
பத ல்

எழுப்புக றார்.
வ ரிவாக

தருக றார்.

ஆக்கத்ேதாடு
வ புலானந்தர்

எஸ்.ெபா.

நவீன
ஆழ்ந்த

வாழ்ந்த

இந்த
இலக்க ய

உறவுைடய

மட்டக்களப்பு

1994

ஆம் ஆண்டில் கூட கல்க ையக் கடந்து நவீன
இலக்க யத்ேதாடு
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இல்ைல.

நண்பர்கேளாடு

இைணந்து

இலக்க ய இயக்கம் ஒன்ைறத் ேதாற்றுவ க்க
ேவண்டுெமன்று எஸ்.ெபா.

வ ரும்ப னார்.

முயற்ச கள் ேவகம் ெபறவ ல்ைல. கல்முைன
இலக்க யச் சங்கத்ேதாடு ெதாடர்பு ெகாண்டு
ச லவற்ைறச்

ெசய்தார்.

முற்ேபாக்கு

இலக்க யக்காரர்களின் இலக்க ய இயக்கம்
என்பது ெதாழிற்சங்கம் ேபான்றது.
வட்டாரத்த ல்
இலக்க யச்

இலங்ைக
சங்கத்த ன்

க ழக்கு

முற்ேபாக்கு
சல

முக்க யக்

க ைளகள் இருந்தன. தைலவர்கள் கட்ச யால்
த ணிக்கப்பட்டவர்கள்.

இவ்வைக இலக்க ய

அைமப்ப னுள்

எழுத்தாளர்களுக்குச்

சுதந்த ரமில்ைல.

கட்ச

உறுப்ப னராக

எஸ்.ெபா. இருந்து பணியாற்ற ய ேபாத லும்
இலக்க யச்

சங்கத்த ல்

இருப்பைத

அறேவ
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1962

ஸாக ரா

இலங்ைகய ன்
உள்ள

மாநாட்டுக்குப்

பல்ேவறு

ப றகு

வட்டாரங்களிலும்

இலக்க யவாத கைளக்

கூட்டி

மட்டக்களப்ப ல் ஒரு தமிழ் வ ழா நடத்துவது
என்று

நண்பர்கேளாடு

ெசய்தார்.

இதற்கான

தைலவர்
இந்த

கூடி

மகாவ த்வான்

அைமப்ப னுள்

எஸ்.ெபா.

அைமப்ப ன்

FX.C.

எந்தப்

முடிவு
நடராசா.

பதவ ையயும்

ஏற்க வ ரும்பவ ல்ைல.

1963இல்

மட்டக்களப்ப ல்

நைடெபற்ற

அதுவைரய ல்

இலங்ைகய ல்

நைடெபற்ற

வ ழாைவக்காட்டிலும்

ச றப்பாக

எந்த

அைமந்தது.

தமிழ்

வ ழா

மூன்று நாட்கள் நைடெபற்ற

இந்த வ ழாவ ல் இலங்ைக முழுவத லுமிருந்து
முந்நூறு ேபராளர்கள் கைலஞர்கள் கலந்து
ெகாண்டனர். முன்ேப ச றுகைதப் ேபாட்டியும்
நைடெபற்றது.
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கண்டிராத வைகய ல் மாநாடு ெதாடங்க யது.
நாள்

முழுவதும்

கருத்தரங்குகேளாடு

கைலந கழ்ச்ச களும் வாண ேவடிக்ைககளும்
நைடெபற்றன.

இவ்வாறு

வ வரங்கைள

எஸ்.ெபா.

தருக றார்.

கட்ச

இது.

ெதாகுத்துத்

சார்பற்ற

கைலவ ழா

ச ங்களக்கைலஞர்களும் வ ழாவ ல்

பங்ெகடுத்தனர்.
மூலம்

வ ரிவான

தமிழுக்கு வ ழா எடுப்பதன்

எஸ்.ெபா.

தன்

ஆளுைமைய

மட்டக்களப்ப ல் பத வு ெசய்து ெகாள்க றார்.
10. மட்டக்களப்பு வாழ்வ ன் ேபாது எஸ்.ெபா.வ ன்
நாடக

அனுபவங்கைள

ஞானம்
மிக

அவர்களின்
வ ரிவாகப்

எஸ்.ெபா.
மாணவராகப்
ேபாது

எடுத்துைரக்குமாறு

கல்லூரி
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‘சாவு’

என்ற

இயக்க ய

நாடகத்ைத

அனுபவம்

வடெகாரியாவுக்கும்,

எழுத யேதாடு

பற்ற க்

கூறுக றார்.

ெதன்ெகாரியாவுக்கும்

நைடெபற்ற ேபாரின் ேபாது ேபார்க்களத்த ல்
காயம்பட்ட

ெதன்

ெகாரிய

வீரர்களுக்குப்

பணிபுரிவதற்காக மருத்துவக் குழு ஒன்ைற
ேநரு

அனுப்ப

ைவத்தார்.

வடெகாரிய

வீரர் காயம் பட்ட ந ைலய ல் அவன் தாயார்
வருந்த க்

ேகட்டுக்

ெகாண்ட

ேபாதும்

இந்த ய மருத்துவக் குழு அவனுக்கு உதவ
ெசய்யவ ல்ைல

என்பது

சாவு

நாடகத்த ன்

கரு.

நாடகத்த ற்குத் தைலைம தாங்க ய எம்.

ஜி.

இராமச்சந்த ரன் நாடகத்ைதப் ெபரிதும்

பாராட்டியதாகக் கூறுக றார்.

இலங்ைகய ல்

இருந்து வந்த மாணவர் ஒருவர் ேநரு குற த்த
அரச யல்
அவரின்
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ெதளிைவயும் புலப்படுத்துக றது.
மட்டக்களப்பு
ஆச ரியராகப்

ெமதடிஸ்த

பணிபுரிந்த

வற்புறுத்தலுக்கு

கல்லூரிய ல்

ேபாது

இணங்க

நண்பர்கள்

ஆண்டு

வ ழாவ ல்

நடிப்பதற்காக ‘அந்த நாள்’ நாடகம் எஸ்.ெபா.வால்
எழுதப்பட்டது.
ஒரு

இலங்ைக

ந கழ்ச்ச ைய

வரலாற்ற லிருந்து

எடுத்துக்

ெகாள்க றார்.

இலங்ைகய ன் முதல் ச ங்கள மன்னன் வ ஜயன்.
இலங்ைகய ன்
த ருமணம்
அவள்

ஆத க்குடிய லிருந்து

ெசய்து

ெகாண்ட

அரசவம்சத்ைதச்

என்பதற்காக
பாண்டியனின்

மகைளத்

குேவனிைய

ேசர்ந்தவள்

ஒதுக்க

அவன்
இல்ைல

ைவத்துவ ட்டு,
த ருமணம்

ெசய்து

ெகாண்ட கைதைய நாடகத்த ன் கருவாக்க னார்.
வ ஜயைன அம்பலப்படுத்தும் நாடகமிது.
மட்டக்களப்பு
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கழகத்ைதச்

சார்ந்தவரும்

உறுப்ப னரும்

த .மு.க.

ேபச்சாளருமான
‘சங்க லியன்’
நாடக

பாராளுமன்ற

பாணிய ல்

ேமைடப்

இராசதுைர
நாடகம்

ேமைட

ஆக்கத்த லிருந்த

எழுத ய
ஏற்றப்பட்டது.

ப ைழகைளயும்

வரலாற்று ந கழ்ச்ச களில் இருந்த தாறுமாறான
ப ைழகைளயும்
சுட்டிக்காட்டிய

எஸ்.ெபா.
ெபாழுது

கூர்ைமயாகச்

உன்னால்

வரலாற்று

நாடகம் ஒன்ைறத் தயாரிக்க முடியுமா?

என்று

இராசதுைர அைறகூவல் இட்ட ேபாது, எஸ்.ெபா.
தயாரித்து
முழக்கம்’.

ேமைடேயற்ற ய
தமிழ்

நாடகம்

மன்னன்

‘முதல்

எல்லாளனுக்கும்

ச ங்கள மன்னன் துட்டகாமினிக்கும் நைடெபற்ற
ேபாரில்,
புத்தத்

எல்லாளனின்
துறவ களின்

துட்டகாமினிய ன்

பைடத்தைலவைன

தைலைமய ல்

தாயார்

வந்த

வ காரமகாேதவ

தன் உைடகைளக் கைளந்து அவைன மயக்க க்
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ெகான்றதன்

மூலம்

துட்டகாமினி

ெவற்ற ையச்

ெசால்க றது

இந்த

ெபற்ற
நாடகம்.

இலங்ைகய ல் சமகாலத்த ல் நைடெபற்ற தமிழர்
ச ங்களர்

முரண்பாட்ைட

இந்த நாடகம்.
முதேல

உள்ளடக்க ய ருந்தது

புத்த துறவ ெதாடக்கக் காலம்

அரச யலில்

ெகாண்ட

ஈடுபாட்ைடயும்

ச ங்கள அரசனின் சத ச் ெசயைலயும் தமிழரசன்
எல்லாளனின் ேநர்ைமத் த றத்ைதயும் இந்நாடகம்
பத வு ெசய்த ருக்க றது.

எஸ்.ெபா.வ ன் மிகச்

ச றந்த சாதைன இந்த நாடகம்.
இதுவைர பார்த்த எஸ்.ெபா.வ ன் நாடகத்துைற
அனுபவங்கள் வழிேய எஸ்.ெபா.

பற்ற

ஒரு

சுருக்கமான மத ப்பீட்ைட இங்குமுன் ைவக்கலாம்.
அண்ணாமைலப்

பல்கைலக்கழகத்த லும்

ெசன்ைனய லும் வரலாற்றுக் கல்வ

பய ன்றவர்

எஸ்.ெபா. வரலாற்று மாணவர்க்குப் ேபார்க்குணம்
ேதைவதான். இந்தப் ேபார்க்குணம் காரணமாகேவ
www.Kaniyam.com

442

FreeTamilEbooks.com

அண்ணாமைலய லிருந்து
சமாதான

சகவாழ்வு

ெவளிேயற்றப்பட்டார்.

குற த்து

ெபரிதாகப் ேபச யவர் ேநரு.
சகவாழ்வு

என்பது

உலக

அளவ ல்

அவரது சமாதான
ெதன்ெகாரியாவ ற்கு

மட்டுமல்லாமல் ெதன்ெகாரியாவ ற்குச் சாதகமாக
இருந்த

அெமரிக்காவுக்கும்

இருந்த ருக்க றது.

சாதகமாகத்தான்

அந்தக் காலத்த ல் ேநரு பற்ற

இப்படிக் கூறும் வ மர்சனத்ைத முன்ைவத்தவர்
எஸ். ெபா. த .மு.க. இயக்கத்ைதயும் அவர்களின்
ேமைடத் தமிைழயும் எஸ்.ெபா.

கடுைமயாகேவ

சாடியவர். மாணவப்பருவத்த ேலேய தன்னிகரற்ற
ஆளுைமைய

ெவளிப்படுத்த யவர்

எஸ்.ெபா.

ச ங்கள அரச யல் வரலாற்ற லும் ெபரும் படிப்பற வு
மட்டுமல்லாமல் ஆய்வும் ேமற்ெகாண்டிருக்க றார்.
புத்தத்

துறவ களின்

ேபாலித்தனத்ைத

எப்ெபாழுதும் சாடி வந்த ருக்க றார்.
கட்ச ையயும் சாடத்தான் ெசய்தார்.
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ச ங்களவர்

அக்க ரமத்ைதயும்

இவற்ைறெயல்லாம்

சாடினார்.

மார்க்ச யர்

ந ைனத்ேத

பார்த்த ருக்க மாட்டார்கள்.
ஞானம்

அவர்களின்

ேமலும்

சல

ேகள்வ களுக்கு எஸ்.ெபா.

தன் அனுபவங்கள்

ச லவற்ைறக் கூறுக றார்.

நாடக ஆக்கத்த ல்

அவர்

ெதாடர்ந்து

ஈடுபடவ ல்ைல

எனினும்

இலங்ைக வாெனாலிய ன் ேதைவக்காக ‘வைல’
நாடகம்

எழுத யது

பற்ற ச்

ெசால்லுக றார்.

சானாவ ன் ேவண்டுேகாைள ஏற்று அைத ேமைட
நாடகமாக

உருவாக்க

யாழ்ப்பாணம்

முதலிய

பல இடங்களிலும் கல்லூரிகளில் ‘வைல’ நாடகம்
ேமைடேயற்றப்பட்டது பற்ற க் கூறுக றார்.

இதன்

ப றகு ‘முறுவல்’ நாடகம் எழுத னார். ெகாழும்ப ல்
சுைஹர் ஹமீட் மூலம் ேமைல நாடுகளில் உருவான
புத ய நாடகங்கைளத் தானும் ெதரிந்து ெகாண்டது
பற்ற யும்

ெகாழும்ப லிருந்த
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கைலஞர்கைளக் ெகாண்டு ‘முறுவல்’ நாடகத்ைத
எழுத

சுைஹர்

ஹமீட்

அவருடன்

இைணந்து

ேமைடேயற்ற யது பற்ற யும் ெசால்லுக றார்.
ேமைல
நாடக

நாடக

முைறையயும்

வளர்ச்ச க்கு
தந்த

உத்த களுடன்

மிகச்

சுைஹர்

இைணத்து
ச றந்த

ஹமீட்

இலங்ைக

நாடகத்துைற

பணிையச்

இறந்த

ெபாழுது

ெசய்து
அவர்

ந ைனைவப் பத வு ெசய்யும் முைறய ல் ‘முறுவல்’
நாடகத்ைத நூல் வடிவ ல் ெவளிய ட்டதாக எஸ்.ெபா.
கூறுக றார்.
இலங்ைக

சாக த்த ய

மண்டலத்த ல்

தமிழ்

நாடகக் கைலக் குழுவ ல் தான் பணியாற்ற யது
பற்ற க் கூறுக றார்.
ெகாண்ட

கைலத்துைறய ல் ஈடுபாடு

பல்கைலக்கழக

வ ரிவுைரயாளர்

பாலசுந்தரம் கூற யபடி மட்டக்களப்பு பாராளுமன்ற
உறுப்ப னரின்
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கைலக்குழுவ ல்

எஸ்.ெபா.

நாடகத்துைறய ன்

இடம்

வளர்ச்ச க்குப்

ெபற்றார்.
பணிபுரிய

இது ஒரு வாய்ப்பு என்று கருத னார்.

இவரது

த றைமையக் கண்ட நாடகக் கைலக்குழுவ னர்
இவைர

அதன்

ெசயலாளராகவும்

ெதரிவு

ெசய்தனர்.

ஆனால், நாடகக் கைலக் குழுவ ன்

தைலவர்

கந்ைதயா

இவரிடம்

ெகாண்ட

ெபாறாைம காரணமாக இவர் மீது ேவண்டாத
பழிசுமத்த

இவர்

ெவளிேயறக்

காரணமானார்.

அரசைமப்புகளில் இைணந்து பணிபுரிவதன்பால்
இவர்

ெகாண்டிருந்த

ெவறுப்பு

மீண்டும் உண்ைமயாய ற்று.

இப்ெபாழுது

இங்கும் அவருக்கு

எத ராகச் ெசயல்பட்டவர் இக்பால்.
11. எஸ்.ெபா.வ ன்
அனுபவங்கள்

ெதாழிற்சங்க
பற்ற ய

ஞானத்த ன்

ேகள்வ க்குப் பத ல் தரும் முைறய ல் தன்
அனுபவங்கைள
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மட்டக்களப்ப ல்
இைணந்து

க ருஷ்ணன்
தச்சுத்

ேவைலந றுத்தப்
இறுத ய ல்

குட்டிேயாடு

ெதாழிலாளர்களின்
ேபாராட்டம்

ெகாழும்ப ல்

நடத்த

உள்ள

ெதாழிலாளர்களுக்கு

தச்சுத்

இைணயான

ஊத யத்ைதப் ெபறும் வைகய ல் ேபாராட்டம்
ெவற்ற

ெபற்றது

கம்யூனிஸ்ட்

பற்ற க்

ெதாழிற்சங்க

கூறுக றார்.
டீ

ேவண்டுேகாளுக்க ணங்க
ேமாட்டார்

ெமல்லின்
மட்டக்களப்பு

ெதாழிற்சங்கத்த லிருந்து

பணியாற்ற யைதச் ெசால்லுக றார்.
மட்டக்களப்ப லிருந்த
ஆச ரியர்கேளாடு
பணியாற்ற யது
அைனத்தும்

ஆச ரியர்

பற்ற யும்

அரசுடைம

ெதாழிற்சங்கத்த ல்
என்ற

கூடிய

பல

ஆச ரியர்
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இனித் ெதாழிற்சங்கத்த ல் பணியாற்ற இயலாது
என்ற

ந ைலய ல்

குட்டி

எஸ்.ெபா.

வற்புறுத்தலுக்கு

க ருஷ்ணன்

மாறாகக்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய லிருந்து வ லக யது பற்ற யும் கூறுக றார்.
முற்ேபாக்கு

எழுத்தாளர்

சங்கத்த ல்

எழுத்தாளர் என்ற முைறய ல் இடம் ெபறுவைத
அறேவ

ெவறுத்த

எஸ்.ெபா.

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ல் உறுப்ப னராக இருந்தேதாடு பல்ேவறு
ெதாழிற்சங்கப்

பணிகளிலும்

முழுைமயாக

ஈடுபட்டவராக இருந்த ருக்க றார்.

ஒரு கட்டத்த ல்

ஒரு

ேவைள

தன்மானத்த ற்கு

இழுக்கு

என்ற

முைறய ல் ஏற்பட்ட அனுபவத்த ன் வ ைளவாகக்
கட்ச ய லிருந்தும்
உறுப்பாக ய
இேத

வ லக னார்.

நாடகக்

ேபான்ற

ெவளிேயற னார்.
உணர்ைவயும்
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ந கழ்வுகள்

ச றப்பாக

ெவளிப்படுத்துக ன்றன.

எத்துைறய லும்

இவரது

என்பது இதுதான்.

அரசைமப்ேபாடு முற்ேபாக்கு

எழுத்தாளர்கள்

ஆளுைமத்த றம்

ஒத்துைழப்பது

ேபால

எஸ்.ெபா.வால் ெசயல்பட முடியாது.
12. மட்டக்களப்ப ல் நடத்த ய தமிழ் வ ழாவுக்குப்
ப றகும் ேவறு தமிழ் வ ழாக்கைள எஸ்.ெபா.
நடத்த னாரா?

என்ற ேகள்வ க்கு எஸ்.ெபா.

பத ல் தருக றார்.

1964இல் வந்தாறுமூைல

மகாவ த்த யாலயத்த ல்
பதவ ேயற்றுப்

தமிழாச ரியராகப்

பணிபுரிந்த

காலத்த ல்

பல்ேவறு க ராமங்களிலிருந்து வந்து தமிழ்
கற்ற மாணவர்களுக்குச் சங்க இலக்க யம்
உட்பட

தமிழிலக்க யத்த ல்

அளவுக்கு

அற வ ல்ைல

தமிழில்

பத்துப்

ேதைவயான

என்பைதயற ந்து,

ெபருங்காப்ப யங்கள்

குற த்து வந்தாறுமூைலய ல் இரண்டு நாள்
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காப்ப யப்

ெபருவ ழா

கூறுக றார்.
கனக.

நடத்த யது

பற்ற க்

இந்தப் ெபருவ ழாவ ன் ேபாது

ெசந்த நாதனுக்குத் தக்க முைறய ல்

‘இரச கமணி’

பட்டம்

தந்தைத

ந ைனவு

கூர்க றார்.
எஸ்.ெபா.வ னால்
ேபராதைனப்

கவரப்பட்ட

பல்கைலக்கழக

வ ருப்பத்த ற்க ணங்க
பரேமஸ்வரன்

மாணவர்கள்

வ ரிவுைரயாளர்

எஸ்.ெபா.வுடன்

கலா

இைணந்து

ெதாகுத்த காலத்த ன் குரல் என்ற ச றுகைதத்
ெதாகுத க்கு
ேகட்டுக்
ெதாகுப்பு

எஸ்.ெபா.

முன்னுைர

ெகாண்டார்.

இந்தச்

ேபராதைனப்

எழுதக்

ச றுகைதத்

பல்கைலக்கழகத்த ல்

எஸ்.ெபா.வால் ெவளிய டப்பட்டது.

புகழ்ெபற்ற

பல்கைலக்கழகத்த ல்

பணியாற்ற ய

தமிழற ஞர்கள் பலர்.

இவர்கேளாடு எஸ்.ெபா.

ெநருக்கமான உறவு ெகாண்டார்.
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ைகலாசபத ய ன்

ெசல்வாக்கு

குைறந்த ருந்தது

என்றும் எஸ்.ெபா. குற ப்ப டுக றார்.
ைகலாசபத
வட்டாரத்துப்
ெபருைம

ேபான்ற முற்ேபாக்கு இலக்க ய
ேபராச ரியர்கள்

ேசர்க்கும்

தமிழுக்குப்

முைறய லான

காப்ப யப்

ெபருவ ழாக்கைள நடத்துவது பற்ற ச் ச ந்த க்கேவ
மாட்டார்கள்.

காப்ப யங்கள்

காலத்து

மன்னர்களின்

த ருமண

ஆடம்பரங்கள்

கூறுபைவ.

ேபார்ச்

ெசயல்கள்

முதலியைவ

பற்ற க்

இைவ பாட்டாளி வர்க்கப் பண்புக்கு

எத ரானைவ.
வ ரும்ப

ந லப்ப ரபுத்துவ

முற்ேபாக்குவாத கள் இவற்ைற

முடியாது.

ஆனால்

எஸ்.ெபா.வுக்கு

முதன்ைமயாகத் தமிழ் ேவண்டும். ெபருைமக்குரிய
தமிழிலக்க யங்கள்

ேவண்டும்

இவரது

தமிழ்த்

ேதச யம் இத்தைகயது. தமிழ் ேநயத்ைத வளர்ப்பது
என்பது மார்க்ச யத்த ற்கு எத ரானதாகவும் இருக்க
முடியாது.
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எஸ்.ெபா. த ட்டமிட்டவாறு மட்டக்களப்ப ல் சங்க
இலக்க ய வ ழாக்கைள ஏன் நடத்தவ ல்ைல என்று
ஞானம் அவர்கள் எழுப்ப ய ேகள்வ க்கு எஸ்.ெபா .
பத ல் கூறுக றார்.
1964இல்
ஆட்ச க்கு

ச ற மாேவா
வந்த

ேபாது

எல்லாவற்ைறயும்

பண்டார

நாயக்கர்

ேதச ய

ேநாக்க ல்

த ருத்த யைமக்கும்

ஒரு

முயற்ச என்ற வைகய ல் அைமச்சர் என்.

எம்.

ெபேரரா பாடப்புத்தக ந றுவனம் ஒன்ைற அரசுப்
ெபாறுப்ப ல் புத யதாக ஏற்படுத்த வ ரும்ப னார்.
அதுவைரய ல்

பாடப்புத்தகங்கைளத்

தனியார்

பத ப்பகங்கள்

ெவளிய ட்டு

ெபாருள்

த ரட்டினார்கள்.

ெபரும்

முதலாளிகளிடமிருந்து இந்தப்

ெபாறுப்ைப அரசு ஏற்க வ ரும்ப யது.
ஒரு

முயற்ச யாக

வரலாற்றுப்

அத ல்

பாடநூல்கைளத்

ேதச ய ேநாக்க ல் எழுத ேவண்டும் என்ற முைறய ல்
அைமக்கப்பட்ட
www.Kaniyam.com

15

ேபர்
452

ெகாண்ட

பாடப்புத்தக

FreeTamilEbooks.com

குழுவ ல்

(9

ேபர்

ச ங்களவர்,

முதலாவதாக எஸ்.ெபா.

6

ேபர்

ெதரிவு ெசய்யப்பட்டார்.

மூன்று குழுக்கள் அைமக்கப்பட்டன.
வரலாற்று
இருக்க
ேபாது,

நூைல

எழுதும்

ேவண்டுெமன்று
ச ங்களவர்

ேவண்டும்

உறுத யாக

இருந்தனர்.

இலங்ைக

ேநாக்கு

எதுவாக

வ வாதம்

எழுந்த

ேநாக்க ல்

எழுதப்பட

தமிழர்)

தான்

என்பத ல்

வரலாறு

ச ங்களவர்

இந்த யாவ லிருந்து

வந்த இரண்டு பண்பாட்டுக் க ைளகளில் ஒன்று
இந்து

மதம்.

இன்ெனான்று

என்று எஸ்.ெபா.
ெபளத்தம்
என்று
வந்தது

ெபௗத்த

கூற யைத மறுத்த அவர்கள்,

ேநபாளத்த லிருந்துதான்

வ வாத த்தனர்.
என்பைத

மதம்

வந்தது

இந்த யாவ லிருந்து

அவர்கள்

வ ரும்பவ ல்ைல.

புத்தர் இருந்த காலத்த ல் ேநபாளம் என ஒன்று
இல்ைல என்றும், ேநபாளம் இன்ைறக்கும் இந்துமத
நாடாகத்தான் இருக்க றது என்றும் கூற னார். எஸ்.
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ெபா.

இத்தைகய கருத்து ேவறுபாடுகேளாடு

கூடிய குழுவ ன் வ வாதங்கைளக் கடந்து தைலவர்
குருேகவ ன் பார்ைவக்குச் ெசன்ற ேபாது இலங்ைக
வரலாறு

தான்

எழுதப்பட

ேவண்டும்

எஸ்.ெபா.வ ன் கருத்ைத அவர் ஏற்றார்.
இந்தச்

சமயத்த ல்

அரசு

ஆட்ச க்கு வந்தது.

என்ற
ஆனால்

கைலந்து

யு.என்.ப .

அதுவைரய ல் பாடப்புத்தகப்

பத ப்பாளர்களுக்குக் ெகாண்டாட்டம்.

இக்காலம்

முழுவதும் எஸ்.ெபா. ெகாழும்ப ல் தங்க ய ருந்தார்.
பல்கைலக்கழகப்
வளர்த்துக்

ேபராச ரியேராடு

ெகாண்டிருந்தார்.

தைளயச ங்கம்

இதுபற்ற

எழுதும்ேபாது

தீர்மானித்துக்

எழுத யைத எஸ்.ெபா.

ெகாண்டிருந்தார்
ஏற்க றார்.

மு.

ெகாழும்புப்

ேபராச ரியர்களின் ச ந்தைனகைள எஸ்.
தான்

உறைவ

ெபா.
என்று

இத்தைகய

சூழலில்தான் சங்க இலக்க ய வ ழாக்கள் தவற ப்
ேபாய ன

என்க றார்
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ஆய்வ ல் எஸ்.ெபா.வ ன் ஆளுைமத்த றம் ச றப்பாக
ெவளிவந்த ருக்க றது.
புலப்படுக றது.
தன்ைன

ச ங்களவர் ேநாக்கமும்

எஸ்.

ந றுவ க்

ெபா.

இந்தச் சூழலிலும்

ெகாண்டுதான்

இருந்தார்.

ேபராதைனப் பல்கைலக் கழகத்ைதப் ேபாலேவ
ெகாழும்ப லும்

ைகலாசபத ய ன்

ெசல்வாக்கு

அக்காலத்த ல் எடுபடவ ல்ைல என்க றார் எஸ்.ெபா.
ெகாழும்ப ல்

தங்க ய ருந்த

காலத்த ல்

இளங்கீரேனாடும் ப ன்னர் எம். ஏ. நுஹ்மானுடனும்
இைணந்து

ெசய்த

குற ப்ப டுக றார்
சாக த்த ய

பணிகள்

பற்ற

க ழக்க லங்ைக

மண்டல

எஸ்.ெபா.

எழுத்தாளர்கள்

பரிசுக்கான

ேதர்வ ல்

அதுவைர புறக்கணிக்கப்பட்டு இருந்தைத மாற்றும்
முைறய ல் எஸ்.ெபா.
நடராசா

அவர்களின்

ெசயல்பட்டதாகவும் F.X.C.
நூலுக்குச்

சாக த்த ய

மண்டலப் பரிசு க ைடத்தது பற்ற யும் எஸ்.ெபா.
ெசால்லுக றார்.
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எழுச்ச

முற்ேபாக்கு

ப டிக்கவ ல்ைல .

இலக்க யகாரர்களுக்குப்

ச ற மாேவா மீண்டும் பதவ க்கு

வந்த (1960) ந ைலய ல் எஸ்.ெபா. மீது முட்ைடயடி
வ ழா நடத்த யது . பற்ற யும் எஸ்.ெபா. கூறுக றார்.
இந்த இைடக்காலத்த ல் 1963 இல் முற்ேபாக்கு
எழுத்தாளர் ெசல்வாக்கு இழந்த ருந்தனர். 70க்குப்
ப றகு அரச ன் ஆதரேவாடு சாக த்த ய மண்டலப்
பரிசுகைள இவர்கேள பற த்துக் ெகாண்டார்கள்.
டானியல்,

ஜீவா,

ெசல்வராசன்,
ேசாமு,

காவலூர்

நீர்ைவ

ஆக யவர்கள்
அைமப்ப ன்
இலக்க யச்
ப ேரம்ஜி

ைகலாசபத ,

மூலம்

ஈழத்து

இளங்கீரன்

முற்ேபாக்கு

இலக்க ய

ெசல்வாக்குப்

ெபற்றனர்.

சங்கத்த ன்
என்ற

இராசதுைர,

ெபான்ைனயன்,

தான்

ச ல்ைலயூர்

ந ரந்தரச்

ஞானசுந்தரன்.

ெசயலாளர்
இரஷ்யத்

தூதரகத்த லும் ந ரந்தர ெமாழி ெபயர்ப்பாளராக
இருந்து ெசல்வம் குவ த்துக் ெகாண்டவர் இவர்.
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எஸ்.ெபா.வ ன்
முற்றாக

இலக்க யச்

இருட்டடிப்புச்

ெசயல்பாடுகைள

ெசய்தவர்கள்

இவர்கள்

இப்படித்தான் முற்ேபாக்கு இலக்க ய வரலாற்ைற
இவர்கள் எழுத க் ெகாண்டனர் என்க றார் எஸ்.ெபா.
13. ைகலாசபத , ச வத்தம்ப குற த்துத் ெதாடர்ந்து
காட்டமான வ மர்சனங்கைள எஸ்.ெபா. முன்
ைவப்பதாகவும் இது அவரது முயற்ச க்கும்
ஊழியத்த ற்கும் ெபாருந்தாது என்று கூறும்
பலரது

கருத்துக்கைள

ந ைனவுபடுத்த
ேகட்க றார்?

ஏன்

ஞானம்
என்ற

அவர்கள்
முைறய ல்

ைகலாசபத யும் ச வத்தம்ப யும்

இலக்க யம்

குற த்த

அளவீடுகைளக்

தரமத ப்பீடுகைள,

குழப்ப ய ருப்பதற்காகவும்

அவருைடய சீடேகாஷ்டிகள் பல்கைலக்கழகப்
ேபராச ரியர்

பதவ களிலிருந்து

இந்த

அளவீடுகைளேய ெதாடர்ந்து உண்ைமெயனச்
சாத த்து
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இவர்கைளத்
என்க றார்

ெதாடர்ந்து

சாடுக ேறன்

ெபா.

ச வத்தம்ப

எஸ்.

மாற ய ருப்பதாகக் கூறும் எஸ்.ெபா . நுஃமான்
ெசய்த சுயவ மர்சனத்ைதயும் குற ப்ப டுக றார்.
தமிழ்நாட்டிலும்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

துைணேயாடு ைகலாச பத யும், ச வத்தம்ப யும்
ெபற்ற

ெசல்வாக்ைகயும்

குற ப்ப டுக றார்.

அவர்கள் முன்ைவத்தக் ேகாட்பாடுகள் இன்று
ச த லமைடந்துவ ட்டன. தத்துவார்த்தமாகவும்
அற வுரீத யாகவும்
ெகாண்ட

இலக்க யத்த ன்

பக்த ய ன்

ைகலாசபத யும்

மீது

காரணமாகவும்

ச வத்தம்ப யும்

ெசய்த

அற வு ேமாசடிையச் சாடுக ேறன் என்க றார்.
எல்லாக்

காலத்த லும்

மீளாய்வுக்குத்

ேதைவ

உண்டு

எஸ்.ெபா.

எைதயும் பூரணத்துவம் உைடயது

என்று

ஒப்புக்
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ெதளிவுபடுத்துக றார்.
ைகலாசபத யும்
முன்ைவத்த

ச வத்தம்ப யும்

தரமத ப்பீடும்

அளவுேகால்களும்

மார்க்ச ய

தாம்

இதற்கான
ேநாக்க ல்

சரி

என்ேற ெசால்லிக் ெகாண்டார்கள். இவர்களுக்கு
அப்பால்

இவர்களது

தமிழகத்த லும்
உண்டு.

சீடர்கள்

ெசல்லவ ல்ைல.

இவர்களுக்குச்

சீடர்கள்

இன்ைறக்கும் ச லர் இருக்க றார்கள்.

ைகலாசபத யும் ச வத்தம்ப யும் தமிழ் இலக்க ய
ஆய்வ ல் எத்தைனேயா சாதைன பைடத்தவர்கள்.
தமிழிலக்க ய

ஆய்வுக்கு

பயன்படுத்துவத ல்

மார்க்ச யத்ைதப்

இன்றளவுக்கும்

மத க்கப்படுக றார்கள்.

அவர்கள்

தமிழகச் சூழலில் மரபு

முைறய ல் தமிழிலக்க ய ஆய்வ ல் ஈடுபட்டவர்கள்
வர்க்கப்

ேபாராட்டம்,

சமகாலத்த ற்குத்

வரலாறு,

ேதைவயான

ெபாருளியல்
சமூக

மாற்றம்

என்பனவற்ைறெயல்லாம் ஒதுக்க வ ட்டுத் தமிழின்
www.Kaniyam.com

459

FreeTamilEbooks.com

ெதான்ைம, ேமன்ைம ெசால்லும் ஆய்வு ெசய்து
ெகாண்டிருந்தார்கள்.
இவர்களின் ஆய்வு முைறையக் கூர்ைமயான
ேகள்வ களுக்கு

மார்க்ச யர்

உட்படுத்த னார்கள்.

தமிழக மார்க்ச யவாத களும் இத்தைகய பணிய ல்
ஈடுபட்டிருந்தார்கள்.
குற த்தும்

நவீன கால இலக்க யம்

ைகலாசபத ,

ச வத்தம்ப ையப்

ேபாலேவ தமிழக மார்க்ச யர்களும் கூடுதலான
த றனாய்ைவச் ெசய்தார்கள். அேத சமயம் மாற்றுக்
கருத்துைடயவர்கைள இழிவு ெசய்யவும் இவர்கள்
தயங்கவ ல்ைல.

ைகலாசபத யும் க.

முதலியவர்கைளத்

தரத்த லிருந்ேத

வ மர்சனம் ெசய்தார்.
கம்யூனிஸ்ட்
என்பதன்

சு.

தாழ்ந்ேத

இவர்கள் அைனவருேம

கட்ச ேயாடு

ெகாண்டவர்கள்.

நா.

ெதாடர்பு

ைவத்துக்

பைடப்ப லக்க யம், த றனாய்வு

மூலமும்

சமகால

அரச யலுக்குத்

ேதைவயான கட்ச ப் பணிையச் ெசய்வதாகேவ
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இவர்களும்

நம்ப னர்.

இவர்கள்

மார்க்ச யேம இவர்களுக்குப் ேபாதும்.

கற்ற

இரஷ்யா

சீனாவ லிருந்து மட்டும் மார்க்ச யம் வரவ ல்ைல.
ேமற்கு

நாடுகளிலிருந்தும்

மாறுபட்ட

பார்ைவகளும்

ெகாண்டிருந்தன.
மாேவா

சூழல்களில்

வந்து

மூலவர்கள்

நூலினுள்ளும்

மற்றவர்களும்

முன்ைவத்த

பார்ைவகளிலிருந்து
இருந்தன.

ெதாடர்ந்து

மார்க்சு, ஏங்ெகல்ஸ், ெலனின்,

முதலிய

ைகலாசபத

மார்க்ச யத்த ன்

ேவறுபட்ட

பார்ைவகளும்

மார்க்ச யம் பல்ேவறு வரலாற்றுச்
புத ய

புத ய

அர்த்தங்கேளாடு

ெதாடர்ந்து வ ரிவுபடுத்தப்படுவதாகவும் இருந்தது.
கட்ச

மார்க்ச யர்

முன்ைவத்த

அரச யலில்

ைமயங்ெகாண்ட பார்ைவயும் குைறபாடுகைளக்
ெகாண்டதாகேவ
அற வ யல்,
மாறுபட்ட

இருந்தது.
ெமய்ய யல்

பார்ைவ
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வ ரிவான

முைறய ல்

வ வாத த்துக்

ெகாள்வதற்கும் ேதைவய ருந்தது.
கற்ற

ேகாட்பாடுகளில்

இறுக்கத்ேதாடு
தமக்குள்ளும்

இளைமய ல்

மார்க்ச யர்

இருந்தார்கள்.
தமக்குத்

என்ற

பலர்

இவர்கள்

பண்பற்றவர்களாக

மத க்காதவர்களாகத்
மிக்கவர்

கட்ச

கற்றுக்

நட்புணர்ைவ
தாேம

அற வு

நம்ப க்ைகயுைடயவர்களாக,

ஆணவக்காரர்களாக

இருந்தார்கள்.

மக்களிடமிருந்து இதன் காரணமாகத் ெதாடர்ந்து
வ லக க் ெகாண்டிருந்தார்கள்.
எவ்வளேவா

ெசால்ல

முதலியவர்கள்

இப்படி இன்னும்

முடியும்.

இலக்க ய

ைகலாசபத
அைமப்புக்களில்

தைலவராக இருந்து தமக்கு ேவண்டியவர்களுக்ேக
பரிசு

வழங்க க்

மறுக்கேவ

ெகாண்டிருந்தார்கள்

முடியாது.

மார்க்ச யத்த ற்குள்
அவரது

பைடப்பு
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இல்ைல.

எஸ்.

ைகலாசபத

முதலிய

ேதச யவுணர்வு
மரப ன்

ெபா.

மரியாைத

மார்க்ச யரிடம்

அறேவ

மீது

கூறுவது

இல்ைல.

இவர்களுக்குச்

இல்ைல.

ேபால
தமிழ்த்
தமிழ்

ச ற தளவும்

பைடப்பாளுைமைய

மத ப்ப டுவது என்பது கட்ச அரச யல் முன்ைவக்கும்
அளவுேகாைல
இருக்கேவ
மூலம்

முன்ைவத்துச்

முடியாது.

இப்படிச்

தமிழிலக்க யத்த ற்கும்

எத ராகேவ

ெசய்வதாய்

ெசயல்பட்டார்கள்.

ெசய்வதன்
இவர்கள்

உண்ைமய ல்

இது மார்க்ச யத்த ன் குைறயா என்றால் இப்படிச்
ெசால்வதற்கு

மார்க்ஸ்

சான்று

காட்டமுடியாது.

எப்படி

இவர்கள்

மாற னார்கள்.

மார்க்ச யத்ைதவ ட

மத யாைதக்குரியவர்களாக
இலங்ைகய ல்

தமிழ்நாட்டிலும்

கட்ச

அளவுேகால்

என்பது
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ைகமாற்ற க்

ெகாண்டது.

எத்தைனேயா
முற்றாக

ஸ்டாலின்

ெசயல்பாடுகைள

ஏற்றுக்

ெசய்த

இவர்களும்

ெகாண்டுதானிருந்தார்கள்.

இவர்களுக்குள்ளும்

ஸ்டாலின்

வாழ்ந்து

ெகாண்டிருந்தார்.
ைகலாசபத
மூத்தவர்
மட்டுமல்ல

ேபான்றவர்

என்ற
அவர்

முன்னவர்கைளக்
எப்படிப்

தமக்கு

முன்னவர்

முைறய ல்

எஸ்.ெபா.ைவ

குற ப்ப டும்

எத்தைனேயா

ைகலாசபத

ேபான்றவர்கள்

ெபாருட்படுத்தாமலிருந்தார்கள்.

அரசாதரவு க ைடத்தவுடன் அைதக் ைகலாசபத
இறுகப் பற்ற க் ெகாண்டார்.

குறுக்கு வழிய ல்

ெபரும் பதவ கைளப் ெபற்றார்.
இதுபற்ற

வ ரிவாகேவ

ஓர்

உண்ைமயான

நடந்து

ெகாள்ள
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இவருக்குள்
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ெபா.

ெசால்லுக றார்.

முடியுமா?

ெகாள்வாெரன்றால்

எஸ்.

இப்படி

இப்படி

நடந்து

எந்த

அளவு
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மார்க்ச யம்

ெசற வு

ெபற்றது.

எத லும்

பூரணத்துவம் என்பது சாத்த யமில்ைல என்பைத
நாம்

மறுப்பதற்க ல்ைல.

முதன்ைமப்படுத்த ,
ேசர்த்துக்
உயரிய

ஆனால்

தனக்குள்

அத காரத்ைதச்

ெகாள்க றேபாது

தன்ைனவ ட

பதவ களில்

ஒத்துைழக்கத்
இருக்க ற

தன்ைன

இருப்பவர்கேளாடு,

தயங்காத

மனச்சான்ைற

இவற்ைறெயல்லாம்

ேபாது

தனக்குள்

முடக்க னால்

ெசய்ய

முடியாது.

ஒழிய
தன்

ெநஞ்சற ந்ேத ெபாய் ெசால்லத்தான் ேவண்டுமா?
இன்னும் ஒன்ைற இங்குச் ெசால்ல ேவண்டும்.
50/60களில்

நாம்

கற்ற

மார்க்ச யம்

எழுபது

எண்பதுகளுக்கு வருக றேபாது ேபாதுமானதாக
இல்ைல

என்பைத

ெதாடக்கத்த ல்
உண்ைமெயன
ப ன்னர்

நாம்

கற்ற

ெகாண்ேடாம்.

மார்க்ச யேம

நம்ப க்

ெபருமளவுக்கு
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முற்றான

ெகாண்டிருந்தவர்கள்
ஏமாற்றங்களுக்கு
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உள்ளானார்கள்.
ஒேர

இரஷ்ய

மார்க்ச யம்

மார்க்ச யத்ைத

மார்க்ச யேம

என்று

நம்ப யவர்கள்

மார்க்ச யம்

என்ேற

ெகாள்ளவ ல்ைல.

இப்படி

தவறுகள், தவறான மத ப்பீடுகள்.

சீன
ஒப்புக்

எவ்வளேவா
எஸ்.ெபா.வ ன்

மார்க்ச யமும் தன் இளைமக் காலத்த ல் கட்ச க்குள்
தான் வந்த ெதாடக்க காலத்த ல் கற்ற மார்க்ச யம்.
பைடப்பாளுைமய ல்

தான்

ெகாண்ட

முழு

ஈடுபாடு காரணமாகத் தான்கற்ற மார்க்ச யத்ைத
ேமலும்
அவர்

புதுப்ப த்துக்

ெகாள்ளும்

உணரத்தானில்ைல.

முதலியவர்கள்
ஆளுைமைய

ைகலாசபத

எஸ்.ெபா.
மறுத்தேதாடு

ேதைவைய

வ ன்

மாெபரும்

அவருக்ெகத ராகப்

ெபரும் கூட்டத்ைதச் ேசர்த்துக் ெகாண்டு அவைரக்
ேகவலப்படுத்த த்

ெதாடர்ந்து

காயப்படுத்த ய

ேபாது அவர் ெகாண்ட ேகாபத்ைதச் சீற்றத்ைத
இன்றளவுக்கும் நம்மால் புரிந்து ெகாள்ள முடியும்.
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கட்ச மார்க்ச யர் ெதாடர்ந்து இலக்க யம், வரலாறு
முதலியவற்ைறயும் தமக்கு ஒத்தவாறு த ருத்த யும்
மாற்ற க்

ெகாண்டும்தான்

வரலாற்றுக்குள்

இருப்பார்கள்.

ஆற்றேலாடு

இயக்கங்கள்,

ஆளுைமகள்

இருட்டடிப்பு

ெசய்வைத

வரலாற்றுக்கும்

தான்

ெசயல்பட்ட

முதலியவற்ைறயும்
மார்க்ச யத்துக்கும்

ெசய்யும்

ேசைவெயன

நம்புவார். ைகலாசபத முதலிய எவைரக்காட்டிலும்
உைழக்கும்

மக்கேளாடு

அற வாளிகேளாடு,

கைலஞர்கேளாடு, வட்டாரங்கேளாடு மரபுகேளாடு
மிக மிக ெநருக்கமாக இருந்தவர் எஸ்.ெபா. எஸ்.
ெபா.

அவர்களின் நைட ேவறுபாடுகைள எவரும்

மறுக்கவ ல்ைல.
உருவ

அழைக

முற்ேபாக்கு வட்டாரமும் அவரது
நைடயழைக

மறுக்கவ ல்ைல.

முற்ேபாக்கு வட்டாரமும் அவரது உருவ அழைக
நைடயழைக மறுக்கவ ல்ைல.
வ ன்

தமிழ்
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மட்டக்களப்பு முதலிய பல்ேவறு மாறுபட்ட வட்டார
மக்கேளாடிருந்து தனக்குள் வரித்துக் ெகாண்ட
நைட என்பதாக மட்டும் இல்ைல.
பல்ேவறு
வாழ்ந்த

வட்டாரத்து

மண்ேணாடும்,

மக்கைள,

அவர்கள்

மரேபாடும்,

மரபு

முதலியவற்ற ன் ஆழங்கேளாடும், முழு அளவ ல்
தனக்குள் எஸ்.ெபா.

வரித்துக் ெகாண்டிருந்தார்.

எஸ்.ெபா.வ ன் ெநஞ்சம் இத்தைன வ ரிவுைடயது.
ைகலாசபத ேபான்ற ேமட்டுக்குடிய னர், ேவளாளர்,
அடித்தட்டு மக்கேளாடு இத்தைன ெநருக்கமாக
இருந்த ருக்கேவ முடியாது. ெகாஞ்சம் இப்ெபாழுது
ஜீவாைவ ந ைனவுபடுத்த க் ெகாள்ேவாம். அவரது
ேபராண்ைம

எங்க ருந்து

வ ைளந்தது

என்று

நமக்குள் ேகட்டுக் ெகாள்ேவாம்.
குழந்ைதய ன்
ெமாழிேயாடு
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இருந்து குழந்ைதைய வளர்த்ெதடுக்கும் தாய்க்கு
ந கராகத்

தந்ைதையப்

பற்ற

ஒரு

வார்த்ைதச்

ெசால்ல முடியுமா? ஜீவாவும் தாய்க்கு ந கரானவர்.
எஸ்.ெபா.வும் இத்தைகயவர்.
வ ழா

எஸ்.

ெகாண்டாடினாெரன்றால்

அவரது

வ ரிந்த

ெகாள்ள முடியும்.
மத க்க,

உள்ளத்ைத

இதன்

நம்மால்

தமிழ்
மூலம்
புரிந்து

இத்தைகய ேபராளுைமைய

இவரிடமிருந்து

கற்றுக்ெகாள்ள

ைகலாசபத க்குத் ெதரியவ ல்ைல.
ைகலாசபத ையக்

ெபா.

ேகாப க்க

இதற்காகக்

முடியுமா?

ஒரு

தாைய, தந்ைதையப் புரிந்து ெகாள்ளாத மகன்
எட்டி

உைதக்க றான்.

ைகலாசபத ையயும்

எஸ்.ெபா.ைவயும் ஒப்ப ட்டு இப்படிச் ெசால்வத ல்
தவற ல்ைல என்ேற கருதுக ேறன்.
ைகலாசபத ெசய்த தவறு, அவர் காலத்த ல்
உலகளவ ல்

கட்ச

மார்க்ச யர்

ெசய்த

தவறு.

ேமட்டுக்குடிய ல் வளர்ந்து வாழ்வ ன் வசத கைள
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வ ட்டுக்

ெகாடுக்க

முடியாதவர்

தாழ்த்தப்பட்ட

சாத ய னர் என்று ெசால்லும் அடிபட்ட மக்கேளாடு
என்ன

உறவு

ெகாள்ள

முடியும்?

வர்க்க

ேவறுபாடு என்று வாயால் ெசான்னால் ேபாதாது.
நடுத்தர

மக்கள்

தான்

ெபறுக ன்றனர்.

கட்ச க்குள்

இவர்கள்

மார்க்ச யம் என்றும் ஆக றது.

மரியாைத

ெசால்வதுதான்
இந்த மார்க்ச யம்

யாருைடய ேதைவக்கான மார்க்ச யம்? எஸ்.ெபா .
அவர்கேளாடு மார்க்ச யம் குற த்து வ வாதங்களில்
இவர்கள் ஈடுபட்டிருக்க ேவண்டும். ஈடுபட்டிருந்தால்
எஸ்.ெபா.வ டமிருந்து
வாய்ப்பு

இவர்கள்

ஏற்பட்டிருக்கும்

கற்றுக்ெகாள்ள

எஸ்.ெபா.வும்

கற்றுக்

ெகாண்டிருப்பார்.
14. ஆறுமுக நாவலைர முதல் தமிழ்த் ேதச யவாத
என்று ைகலாசபத எழுத யைதக் காட்டமாக
மறுத்து எஸ்.ெபா.
அவர்களின்
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தமிழ்த்

ேதச யவாத

ெமய்ப்ப க்கும்

அல்லர்

முைறய ல்

என்பைத

அடுக்கடுக்கான

வ வரங்கைள எஸ். ெபா. தருக றார்.
ஆறுமுக நாவலர் தமிழ்வசன நைடக்குச் ெசய்த
ேசைவைய எஸ்.ெபா. ச றப்பாகப் பாராட்டுக றார்.
தமிழ் இலக்கணத்ைத எளிைமப்படுத்த யைதயும்
பாராட்டுக றார்.
ஆறுமுக

தன்னுைடய தமிழ் நைடக்கு

நாவலர்தான்

ெசால்லுக றார்.

ஆதர்சம்

க ற த்துவச் சமயத்ைத நாவலர்

கடுைமயாக எத ர்த்து ந ன்றார்.
ைசவத்ைத

அேத சமயம்

வளர்ப்பதற்காகத்

வளர்த்தார்

என்றும்

என்று

தமிைழயும்

ெசால்வைத

எஸ்.ெபா.

மறுக்க றார்.
ச ங்கள
வளர்த்த

இனவாதத்ைதப்

அநாகரிக

ெபருமளவுக்கு

தர்மபாலாவுக்கு

எத ராக

தமிழ்த் ேதச யத்ைத வளர்த்தவர் ஆறுமுக நாவர்
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என்று

ைகலாசபத

மறுக்க றார்.

எழுத யைதக்

கடுைமயாக

நாவலர்ைசவத்ைத

வளர்த்தார்

என்பது யாழ்ப்பாணத்து ேவளாளருக்கு உவப்பாக
இருக்க

முடியும்.

சாத ையத்
எத ராக

அேதசமயம்

தாழ்த்தப்பட்ட
வளர்த்தார்

ேவளாளர்

சாத ய னருக்கு

என்பைதயும்

ேசர்த்துக்

காணேவண்டும். தமிழ்த் ேதச யத்ைத வளர்த்தவர்
என்பது

உண்ைமயானால்

தமிழ்

மக்கைள

ஒன்ற ைணக்கும் முைறய ல் சாத க்கு எத ராகச்
ெசயல்பட

ேவண்டும்.

ஆறுமுக

நாவலர்

இவ்வாறு எல்லாம் ெசயல்படேவய ல்ைல. தமிழ்த்
ேதச யவாத தமிழ் மக்களின் தன்னுரிைமக்காகப்
ேபாராட ேவண்டும்.

ஆங்க லத்துக்கு எத ராகத்

தமிழ் ெமாழிைய ஆட்ச ெமாழியாக்குவதற்காகப்
ேபாராட

ேவண்டும்.

இத்தைகய

எதுவும் ஆறுமுக நாவலருக்கு இல்ைல.

ேநாக்கம்
ஆறுமுக

நாவர் ெசய்த ேசைவய ன் பயனாகத்தான் ேசர்
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ெபான்னம்பலம் முதலியவர்கள் தமிழ்த் ேதச ய
ெநற ய ல்

ஈடுபட்டார்கள்

எழுத யைதயும்

என்று

ைகலாசபத

எஸ்.ெபா.

ஆங்க லத்த ன்

மூலம்

ேதச

மறுக்க றார்.
அரச யலில்

தமிழ்

மக்களுக்கானச் ச ல உரிைமகைளக் ேகட்டவர்கள்
அவர்கள்.
எத ராக

ச ங்களவர்களின்

ேதச யத்த ற்காக

அவர்கள்

ேபாராடவ ல்ைல என்க றார் எஸ்.ெபா.

ப ரபந்தத்

த ரட்டில்

தமிழ்த்

ஆத க்கத்த ற்கு

பைறயர்,

கைரயார்

என்ற

சாத ப்

ெபயர்கைள அழுத்த ச் ெசால்க றார் நாவலர்.
வட இலங்ைகய ல் இந்துக்கல்லூரி ஆக்கம்
ெபற்றதற்கு

ஆறுமுக

நாவலரும்

என்ற கூற்ைறயும் மறுக்க றார்.

காரணம்

ஆங்க லத்துக்கு

வாழ்த்துப் பாடியவர் நாவலர். இந்துக்கல்லூரிகள்
இந்து மதத்ைதயும் ஆங்க லத்ைதயும் வளர்த்தன
என்ற ேநாக்க ல் எஸ்.ெபா. நாவலைர மறுக்க றார்.
வள்ளலாரின்
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ஆறுமுக

நாவலர்

குற ப்ப டுக றார்.

சாடியைதயும்

எஸ்.ெபா.

வள்ளலாரின் சமய மறுப்பு

நாவலருக்கு உடன்பாடில்ைல.

ஆறுமுகத்த ற்கு

நாவலர் பட்டம் தந்தவர்கள் தமிழகத்த ல் ைசவ மத
பீடங்கள்.
இவ்வாறு
எஸ்.

ெபா.

அடுக்கடுக்கான

வ வரங்கைள

தந்து ைகலாசபத ைய மறுக்க றார்.

ஆறுமுக நாவலைரப் பாராட்டுவதற்காக அவைரத்
தமிழ்த் ேதச யத்த ன் மூலவர் என்ேறா முதல்வர்
என்ேறா ெசால்வதற்குத் ேதைவய ல்ைல.
ெபா.

வ ரிவாக

வ வாத ப்பைதப்

எஸ்.

பார்க்கும்

ெபாழுது உண்ைமய ல் ஈழத்த ல் தமிழ்த் ேதச ய
உணர்வ ன் வளர்ச்ச க்குத் தைடயாக இருந்தவர்
ஆறுமுக நாவலர் என்றும் எண்ணத் ேதான்றுக றது.
ெபான்னம்பலம்
ெபா.

முதலியவர்கைளயும்

எஸ்.

தமிழ்த் ேதச யவாத கள் அல்லர் என்றும்

கூறுவைதயும், அவர்கள் தமிழ்த் ேதசத்த ன் தன்
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உரிைமக்காகப்
நம்மால்

ேபாராடவ ல்ைல

ஏற்கமுடியும்.

என்பைதயும்

ஆறுமுக

நாவலைர

இவ்வாறு மக ைமப்படுத்த ேவண்டியதன் ேதைவ
ைகலாசபத க்கு ஏன் ஏற்பட்டது என்றும் ேகட்க
ேவண்டிய ருக்க றது. ைகலாசபத க்குள்ளும் சாத
உணர்வு இருந்தது என்று ச லர் குற ப்ப டுவைத
இப்ெபாழுது ந ைனத்துப் பார்த்துக் ெகாள்ளலாம்.
தமிழ்த் ேதச யம் என்பது குற த்து எஸ்.ெபா.வ ன்
ச ந்தைன எத்த ைசய லியங்குக றது என்பைதயும்
நாம்

புரிந்து

ெகாள்க ேறாம்.

தன்னுரிைமத் ேதைவ.

தமிழருக்குத்

தமிழ் ஆட்ச ெமாழியாக

ேவண்டும்.

சமயமும்

உணர்வ ன்

வளர்ச்ச க்குத்

தமிழ்ப்பற்று ேபாதாது.

சாத யும்
தைட.

தமிழ்

இன்

ெவறும்

அரசத காரத்த ல் பங்கு

ெபறுவேதாடு பக ர்வு ேதைவ என்பேதா தமிழ்த்
ேதச யம் ஆக முடியாது.

இைவ தமிழ்த் ேதச யம்

குற த்த எஸ்.ெபா.வ ன் ெதளிவான ச ந்தைனகள்.
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** தலித் இலக்க யம்**
15. எஸ்.ெபா. தலித்தாக இருந்த ேபாத லும் தான்
தலித் இலக்க யம் பைடக்கவ ல்ைல என்று
கூறுவைத வ ளக்க ேவண்டுெமன்ற ஞானம்
அவர்களின் ேகள்வ க்கு எஸ்.ெபா.

பத ல்

கூறுக றார்.
எஸ்.ெபா.
சாத

எந்த ஒரு சமயத்த லும் தான்

உணர்வு

ெகாண்டவராக

இருந்தத ல்ைல

என்பைத நாமும் புரிந்து ெகாள்ள முடியும். ஒருவர்
மார்க்ச யனாக இருக்க முடியும் (அ) தலித்தாக
இருக்க முடியும்.

ஒருவர் இரண்டாகவுமிருக்க

முடியாது என்று அழுத்தந்த ருத்தமாக கூறுக றார்.
மார்க்ச யம்

தற்காலத்த ல்

ெபண்ணியம்

என்பன

தலித்த யம்

குற த்து

,

அக்கைற

ெகாள்ள ேவண்டுெமன்று நுஃமான் கூறுவைதயும்
எஸ்.ெபா.

மறுக்க றார்.
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இருந்து

சாத

ஒழிப்புக்காகப்

முதன்ைமயாகவும்
மார்க்ச யர்.
எழுத னார்

இறுத யாகவும்
ேடனியல்

என்றும்

இலக்க யவாத

ேபாராடியவர்.

தலித்

அவர்தான்

ேடனியல்
இலக்க யம்

முதல்

தலித்

என்றும் ெசால்வைத ேடனியேல

ஒப்புக் ெகாள்ளமாட்டார் என்பது எஸ்.ெபா.வ ன்
கருத்து.

தலித் இயக்கம் என்று ஒன்று தனிேய

ெசயல்படலாம்.
குற த்தும்

தலித்

தலித்

மக்களின்

ெமாழிய ேலேய

இருப்பு

இலக்க யம்

பைடக்க ேவண்டுெமன்றும் அவர்கள் கருதலாம்.
இப்ேபாக்ைக மறுக்க ேவண்டியத ல்ைல.
எஸ்.ெபா .

வ வாத க்க றார்.

இப்படி

எஸ்.ெபா.ைவ

தலித் இலக்க யவாத கள் சாடுவார்கள் என்பைத
நாம் புரிந்து ெகாள்க ேறாம்.
சமுதாயத்த லிருந்து

அறேவ

ேவண்டுெமன்பைத எஸ்.ெபா.
சாத

ஒழிப்புக்காக
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என்று

ெசயல்படுபவர்கைளயும்

எஸ்.ெபா.

மறுக்கமாட்டார். சாத ஒழிப்புக்கு மார்க்ச யர் என்ன
ெசய்ய ேவண்டும் என்று ேகள்வ எழுந்தால் சமூக
மாற்றத்த ல்

மார்க்ச யர்

முதன்ைமயான

முற்றாக

கவனம்

ஈடுபடுவத ல்

ெகாண்டிருந்தால்

ேபாதும். இதன் வழிேய சாத ஒழிந்து வ டுெமன்று
எஸ்.ெபா.
சாத யம்

கூறக்கூடும்.
குற த்து

மார்க்ச ய ேநாக்க ல்

எத்தைகய

வைரயைரைய

ைவக்க முடியும் என்ற ேகள்வ கூட எஸ்.ெபா.வுக்கு
ஒரு முக்க யமான ேகள்வ யாக இருக்குெமன்று
ேதான்றவ ல்ைல.

இது குற த்து எஸ்.ெபா.வுடன்

ெதாடர்ந்து உைரயாடல் ேதைவ.
** முற்ேபாக்கு - தமிழ் மரபு - தமிழ்த்துவம்**
16. முற்ேபாக்குக்கும்

மரபுக்கும்

இைடய லான

முரண்பாடு மற்றும் உறவு குற த்து ஈழத் தமிழ்ச்
சூழலில் ஏற்பட்ட வ வாதங்கள் முதலியைவ
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குற த்த

ஞானம்

அவர்களின்

ேகள்வ க்கு

எஸ்.ெபா. வ ரிவானப் பத ல் கூறுக றார்.
எஸ்.ெபா. தன் பத லில் இருபதாம் நூற்றாண்டு
இலக்க ய வரலாறு கல்லூரி வட்டாரத்த ல் கூட
சரியாக எழுதப்படவ ல்ைல என்பைத வ ளக்கும்
முைறய ல்

ஈழத்து

வ புலானந்தர்

இலக்க ய

மட்டுமல்ல

நாடகத்துைறய ல்

அவைரயடுத்து

பணிபுரிந்த

கணபத ப ள்ைளயும்

வரலாற்ற ல்
ேபராச ரியர்

வ த்த யானந்தனும்

கூட

சரியான முைறய ல் பத வு ெசய்யப்படவ ல்ைல.
இவர்கள்

மரபுவாத கள்

என்பதனால்

முற்ேபாக்குவாத களால் புறக்கணிக்கப்பட்டார்கள்.
அன்ற யும் 1956க்குப் ப றகு ைகலாசபத ச வத்தம்ப
நுைழைவயடுத்துத்தான்

தமிழிலக்க யம்

புத்துயர் ெபற்றது ேபால் எழுதுக றார்கள்.
பற்ற யச்

ச க்கைல

என்பது

பற்ற
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எழுதுக றார்கள்.

சாக த்த ய

மண்டலத்த ல்

பண்டிதரும் ேபராச ரியருமாக ய சதாச வம் இடம்
ெபற்ற ப றகு ந ைலைமய ல் மாற்றம் ஏற்பட்டது
என்க றார் எஸ்.ெபா.
சதாச வமும்

பண்டிதர்

பண்டிதர்களின்

வட்டாரம்

வடெசாற்கைள

அறேவ

ெசந்தமிழில்

தான்

க ளர்ச்ச யைடந்தது.
தவ ர்த்து

இலக்க யம்

ேவண்டுெமன்றனர்.
இலக்க யத்த ல்

என்பதால்
எழுதும்
பைடக்க

ேபச்சு ெமாழிச் ெசாற்கள்

கலக்கக்கூடாது.

இப்படிக்

கலப்பவர்கள் முற்ேபாக்குவாத கள்.

இவர்கள்

தமிழிலக்க யத்ைதச்

என்றனர்.

பண்டிதர்கள்
வன்ைம
மரபு

சீரழிக்க ன்றனர்

இத்தைகய

ெமன்ைம
குற த்து

பற்ற

ஆய்வ ல்லாமல்

சதாச வம்

எழுத ய

கட்டுைரைய

ெசய்தும்

தான்
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குற ப்ப டுக றார்.

தமிழிலக்க யத்ைத

முன்ெனடுத்துச் ெசல்வது பற்ற ய அக்கைறையச்
சதாச வம்

ெவளிப்படுத்த ய ருந்தைத

பாராட்டுக றார்.

எஸ்.ெபா.

ஆனால் சதாச வத்ைத ஆக்க

இலக்க யங்கள் பற்ற ெதரியாத மரபுவாத மற்றும்
ப ற்ேபாக்குவாத

என்று

முற்ேபாக்குவாத கள்

சாடினர்.

EX.C. நடராசா, கனக.

ெசந்த ல்நாதன்

முதலிய

ேபராச ரியர்களுடன்

கலந்த

எஸ்.ெபா.

தான் எழுத ய கட்டுைரய ல்,

ப றகு,
மரபு

என்பது சுழலும் சக்கரத்த ல் ைமயமாக இருக்கும்
அைசயாப்புள்ளி என்றும் எந்த ஒரு ெமாழியும் ப ற
ெமாழிகளின் தாக்கத்தால் அழிவுறாதபடி காப்பது
இந்த மரபுதான் என்றும் எழுத யதாக கூறுக றார்.
இத்தைகய மரபு ச லரது ந ர்பந்தங்களுக்கு உட்பட்டு
அழிந்து

வ டக்கூடாது

ேபணப்பட

ேவண்டும்

என்றும் எழுத னார்.
இதன்

ப றகு
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என்று

எஸ்.ெபா.

முட்ைடயடி

ேபசத்

முதலியனவும்

ேநர்ந்தன என்க றார்.
பற்ற

ெதாடங்க னார்.

ெதாடர்ந்து

இதன்ப ன்தான்

நற்ேபாக்கு இலக்க யம்
எழுந்த

வ ைளவாக எஸ்.ெபா.

வ வாதங்களின்

தான் ெபற்ற ெதளிைவக்

கீழ்க்கண்டவாறு கூறுக றார்.

“இருபத்த ேயாராம்

நூற்றாண்டிேல இந்த நற்ேபாக்கு இலக்க யத்த ன்
ப ரதான
என்று

அம்சம்

என்பது

தமிழ்த்துவம்

வ ளங்கப்படுத்த ேனன்.

தமிழ்த்துவம்

என்பது

மரபு

ரீத யான

இலக்க யங்களினுைடய
உற ஞ்சப்பட்டு,
ேவண்டும்
தமிழ்

இந்தத்
தமிழ்

ேவரிலிருந்து

புத ய இலக்க யம் பைடக்கப்பட
என்பது

ெமாழியும்

மட்டுமல்லாமல்,

தமிழ்

இலக்க யத்த ன்

தனித்துவங்களும் ேபணப்பட ேவண்டுெமன்றால்,
தமிழ்த்

ேதச ய

உணர்வும்

வளப்படுத்துவதற்கான
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தமிழ்

மண்ணும்

இருக்க

ேவண்டும்

என்பைத

வ ளக்கப்படுத்த ேனன்”(பக். 89).
“இருபத்த ேயாராம்
புலம்ெபயர்ந்த

நாடுகளில்

ஆேவசங்கள்,
உள்வாங்க ,
இலக்க ய

நூற்றாண்டில்
உள்ள

ஆதங்கங்கள்
ஈழத்த ன்
மரபு

இலக்க ய

முழுவைதயும்

பரம்பைரமிக்க

தமிழ்

முன்ெனடுக்கப்படுவதற்கு

தமிழ்த்துவேம ஒரு ெகாள்ைகயாகப் பய லப்படும்
என்பைத ந யாயப்பூர்வமாக ந றுவ யுள்ேளன்” (பக்.
90).
இத்தைன ெதளிேவாடு குற ப்ப டும் எஸ்.ெபா.
தமிழர்க்ெகன ஒரு தனிநாடு ேதைவ என தமிழ்த்
ேதச யச் ச ந்தைன உருவான கால ந ைலய ல்
பண்டிதர்கள்

வாய்மூடி

ஆனார்கள்.

இந்தப்

எத ர்வ ைன

தரும்
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முற்ேபாக்குவாத களும் இழந்துவ ட்டார்கள் என்று
குற ப்ப டுக றார். ச ங்கள அரேசாடு ஒத்துைழக்கும்
முைறய ல்
சமயம்

வழக்குைரஞர்களாகவும்

அரச யல்வாத களாகவும்

அேத

ெசயல்பட்டப்

ெபான்னம்பலம், முதலியவர்கள் (அமிர்தலிங்கம்
வைரய லானவர்கள்)
மட்டும்

தமிழில்

ேதர்தல்

ேபச ய

ந லவரமும்

காலத்த ல்
மாற யது.

தமிழ்த்துவத்ேதாடு இைணக ற தமிழ்த் ேதச யம்
தான் புத்த லக்க ய ஆக்கத்த ற்கான ெகாள்ைக ஆக
இருக்க முடியும்.

இக்ெகாள்ைகய ல்லாதவர்கள்

தமிழ் மக்களுக்கும் எத ரானவர்கள், எஸ்.ெபா.வ ன்
கருத்ைத இப்படிப் புரிந்து ெகாள்ளலாம்.
** கீைத - ஆன்மிகம் - மார்க்ச யம்**
17. எஸ்.ெபா. எழுத ய கீைத ந ழலிேல நூல் பற்ற
ேகள்வ எழுப்பும் ஞானம் அவர்கள் மார்க்ச யம்
பற்ற ப் ேபசும் நீங்கள் இக்கீைதய ல் இடம்
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ெபறும்

ஆன்மிகத்ைத

எப்படி

ஏற்றுக்

ெகாள்க றீர்கள் என்று ேகட்க றார்.
கீைதய ன் ஆன்மிகம் பற்ற நான் எழுதவ ல்ைல
என்றும், கீைதய ன் ந ழலில் தனது ச ல குளிர்ந்த
அனுபவங்கள் பற்ற த்தான்.
ஆன்மிகம்

என்பது

எழுத ய ருக்க ேறன்.
ெவறுக்கத்தக்கதல்ல.

மார்க்ச யத்த னுள்ளும்
இடமுண்டு.
ெபாழுது

ஆன்மிகத்த ற்கு

மனிதேநயம்

ஆன்மிக

குற த்து

உணர்ேவாடு

ேபசும்

ேபசுக ேறாம்.

மனிதனுக்குள் கடவுளும், கடவுளுக்குள் மனிதனும்
இருப்பது

உண்ைமதாேன

பாரத ய டமிருந்து
கண்ணன்

பற்ற ய

நீக்க வ ட்டால்

என்க றார்

கண்ணன்
ேமலும்

பாரத ைய

பாட்டு
சல

எஸ்.ெபா.
மற்றும்

பாடல்கைள

மகாகவ

என்று

ேபசமுடியாது என்க றார். பாரத ெமாழி ெபயர்த்த
கீைதைய எஸ்.ெபா.

படித்தேபாதும் அதன்ப றகு

புலவர் மணி ெபரியதம்ப
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ெவண்பா

நூைலப்

அனுபவங்கைள

பார்த்த

உள்ளடக்க

ேபாதும்
எழுத

தன்

ேநர்ந்தது

என்க றார்.
கீைத

குற த்து

முைறய லும்
கல்க

தான்

இதழ்

என்றும்

மறுவ சாரைண

அவர்

என்ற

எழுத ய ருந்ததாகவும்

அைதப்

ப ரசுரிக்கவ ல்ைல

குற ப்ப டுக றார்.

நூல்

ெவளிய டும் ேபாது நீத யரசர் இஸ்மாய ல் ஒப்புக்
ெகாண்டபடி முன்னுைர தரவ ல்ைல என்பைதயும்
குற ப்ப டுக றார்.
மார்க்ச யத்ேதாடு
முைறய லான
என்பத ல்

மனிதேநயம்

ஆன்மிகத்துக்கு

ஐயமில்ைல.

கீைத

என்ற
இடமுண்டு

(அ)

சமயம்

ெசால்லும் ஆன்மிகம் எஸ்.ெபா.வுக்கு உடன்பாடாக
இருக்க முடியாது.
தான்

கீைதய ன் தரிசனம் என்று,

எழுதவ ல்ைல
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நாம்

ஏற்க ேறாம்.

ஆன்மிக

ஒரு

பைடப்பாளருக்குள்

உணர்வு

இல்லாமலும்

முடியாது.

முற்ேபாக்குவாத கள்

ஆன்மிகம்

என்று

ஒருவர்

ேபச னால்

ப ற்ேபாக்குவாத

அவைரக்

என்ேற

கைடந்ெதடுத்தப்

சாடுவர்.

இந்த ய

சமூகத்ைத இதன் காரணமாகவும் அவர்கள் புரிந்து
ெகாள்ளவ ல்ைல.

மார்க்ச யம் என்பது வரட்டு

நாத்த கம் இல்ைல. இைவ குற த்து நாம் இன்னும்
கூடுதலாகப் ேபசும் ேதைவ இருக்க றது.
** இலக்க ய இயக்கம்**
18. எஸ்.ெபா.
இலக்க யம்

தன்

அனுபவங்களிலிருந்து

குற த்த

தன்

பார்ைவகைள,

எவ்வாறு தனக்குள் கண்டற ந்தார் என்பது
பற்ற

இங்குச்

ெகாள்ளலாம்.

ச லவற்ைறத்
ஸாக ரா

ெதாகுத்துக்
மாநாட்டுக்குச்

ெசல்வதற்கு முன்னர் ஓர் இலக்க ய அைமப்பு
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குற த்து தன் பார்ைவ என்னவாக இருக்க
முடியும் என்று முடிவு ெசய்க றார். இலங்ைக
முழுவத லும்

உள்ள

அைனவைரயும்

பைடப்பாளிகள்

உள்ளடக்க யதாகவும்

மார்க்ச யர் தைலைம தாங்கக்கூடியதாகவும்
கட்ச

சார்பற்ற

ஆய்ைவ

முைறய ல்

இலக்க ய

முன்ெனடுத்துச்

ெசல்வதாகவும்

இருக்க

ேவண்டுெமன்பது

எஸ்.ெபா.வ ன்

கருத்து.

தமிழிலக்க யமும் பைடப்ப யக்கமும்

தம்

வாழ்வ ன்

இயக்கமாகத்

தமக்குள்

மார்க்ச ய

ேநாக்க ல்

ெகாண்டவர்கைள

வளர்த்ெதடுக்க முடியும். இதன் காரணமாகப்
பைடப்ப லக்க யம்

ேமம்பட

ேவண்டும்.

வரலாற்றுச் சூழலில் மக்கள் எத ர்ெகாள்ளும்
ச க்கல்கள்

குற த்த

ச ந்தைனகளில்

பைடப்பாளி தன்ைன ஈடுபடுத்த க் ெகாள்ளும்
ேபாது

அத்தைகய
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இலக்க யத்ைத மட்டுமல்லாமல் வாழ்ைவயும்
முன் நகர்த்துவதாக இருக்க முடியும்.
இலக்க யத்த ன்

ேநாக்கம்

மார்க்ச யத்ேதாடு

இங்கு இயல்பாகேவ இைணவு ெகாள்ளமுடியும்.
இத்தைகய

ச ந்தைனைய

எஸ்.ெபா.

ெகாண்டிருந்தார் என்று நாம் புரிந்து ெகாள்ளலாம்.
ஸாக ரா மாநட்டு அனுபவம் இதற்கு முற்ற லும்
எத ராக இருந்தது.
ப ன்னர்தான்
நடத்த னார்.

மட்டக்களப்ப ல்

தமிழ்

வ ழா

தமிழ் மரைப ந கழ்கால இலக்க ய

ஆக்கத்த ற்கு
முடியும்

இத்தைகய அனுபவத்த ற்குப்

உரமாக

என்ற

வ ழா எடுக்க றார்.

ஆக்க க்

ெகாள்ள

நம்ப க்ைகேயாடு

தமிழுக்கு

பைடப்ப யக்கத்த னுள் முழு

அளவ ல் தன்ைன ஈடுபடுத்த க் ெகாள்ளும் ஒருவர்
இயல்பாகேவ

முற்ேபாக்குவாத யாகத்தான்

இருந்தாக ேவண்டும்.

இத்தைகய நம்ப க்ைக

ஒரு மார்க்ச யனுக்குத் ேதைவ.
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வரலாற்ற லும் ேவர் ெகாண்ட ஒரு பைடப்பாளி
மக்களிடமிருந்து வ லக ய ருக்கேவ முடியாது.
இவனுக்குள்
ெபண்ைண
இவனுக்கு

சாத யுணர்வுக்கு
அடிைமப்படுத்தும்

இருக்க

முடியாது.

ஆதரிக்க

இயக்கத்த னுள்ளும்

அத காரம்

ெசய்வைத

ஏற்க

ெவற்று ஆரவாரத்ேதாடு ேமைடய ல்

அலங்காரமாய்
சமூக

எத்தைகய

இவனால்
இலக்க ய

கட்ச க்காரர்

மனந ைல

முடியாது.

ஆத க்கத்ைதயும்

முடியாது.

இடமில்ைல.

தமிைழ

அனுபவத்ைத

முழங்க

முடியாது.

தனக்குள்

ஆழமாய்

ெசரித்துக் ெகாண்டவரது தமிழ் ஆற்றல் மிக்கத்
தமிழ்,

இத்தைகய

உணர்வுகேளாடுதான்

பைடப்பாளிமார்க்ச யத்ேதாடு

ஒரு

ெநருக்கமான

உறவு ெகாள்ள முடியும். எஸ்.ெபா. இத்தைகயவர்
என்பைத நம்மால் புரிந்து ெகாள்ள முடியுமானால்
இவைரப்
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ெபண்ணியம்

என்று

ேதைவய ல்ைல.
சாத யுணர்ைவக்

ப ரித்து

கட்ச

இருக்கும்

இல்லாதேபாது,
ஆணாத க்க

உணர்வ லிருந்து

தன்ைன

ெகாள்ளாத

கட்ச

ேபாது,

ேவண்டிய

மார்க்ச யன் தனக்குள்

கடந்தவனாக

தனக்குள்ளும்

ேபச

வ டுவ த்துக்

மார்க்ச யம்

மக்கள்

மத்த ய ல் ெசல்வாக்கு இழந்து வருக றேபாது, இனி
மார்க்ச யர் தலித்த யம் குற த்தும் ெபண்ணியம்
குற த்தும்

அக்கைற

ெகாள்ள

ேவண்டுெமன்று

சந்தர்ப்பத்த ற்கு ஏற்றவாறு ேபச ேநரும் என்பைத
புரிந்து

ெகாள்க ேறாம்.

இத்தைகய

ேதைவ

எஸ்.ெபா.வுக்கு இல்ைல.
ேடனியல்

முதல்

தலித்

எழுத்தாளர்

என்று

ச லர் ெபருைமபடுத்த யைத இப்படித்தான் நாம்
புரிந்து

ெகாள்க ேறாம்.

மார்க்ச யத்த ற்குள்

தலித் மக்களின் ச க்கல் இயல்பாக இடம் ெபற
முடியும். தலித்த யம் என்ற ெபயர் கூடத் தனியாக
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ேதைவய ல்ைல.

மார்க்ச யத்ைத ஏற்காதவர் (அ)

புரிந்து ெகாள்ளாதவருக்குத் தலித்த யம் என்ற
ெபயரில் தனி இயக்கம் ேதைவ.
மார்க்ச யம் உலகளவ ல் பல நூறு வரலாற்று
அனுபவங்கேளாடு

தனக்குள்

எத்தைனேயா

வ ரிவுகைள கண்டுள்ளது. இத்தைன வ ரிவுகளும்
எஸ்.ெபா.வுக்குள்

இருக்க

நாம் எத ர்பார்க்கவ ல்ைல.
வரலாற்ேறாடும்
தன்ைன

மக்கள்

இைணத்துக்

ேவண்டுெமன்று
தன் காலத்ேதாடும்
வ டுதைலேயாடும்

ெகாண்டவர்

என்ற

முைறய ல் அவருக்குள் இயங்கும் மார்க்ச யத்ைத
நாம் ஏற்க முடியும்.
19. ‘இனிெயாரு
எஸ்.ெபா.வ ன்

வத

ெசய்ேவாம்’
கட்டுைரத்

என்ற

ெதாகுப்பு

இரண்டாய ரத்த ல் ெவளிய டப்பட்டது.

1960

முதல் பல்ேவறு சந்தர்ப்பங்களில் இலக்க யம்
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குற த்து தனக்குள் எழுந்த, தனக்குள்ேளேய
மாற வரும் ச ந்தைனகைளக் கட்டுைரகளாக,
அற க்ைககளாக,

ேநர்காணலாக

ெவளிய ட்டு வந்த ருக்க றார்.

எஸ்.ெபா.

காலத்த ற்கு

காலம் எவருைடய ச ந்தைனயும் மாறுபடாமல்
இருக்க முடியாது.
இருந்த
தன்

தப்பப ப்ப ராயங்களாக

ேபாத லும்

எவருக்கும்

கருத்துகைளத்

அஞ்சாமல்

தான்

ப ரகடனம்

ெசய்து வந்ததாகவும் எஸ்.ெபா.

கூறுக றார்.

இம்முைறய ல்
ெவளிய ட்டக்

பல்ேவறு

சந்தர்ப்பங்களில்

கட்டுைரகள்

முதலியவற்ைற

‘இனிெயாரு வ த
எஸ்.
ஞானம்

ெபா.

ெசய்ேவாம்’ ெதாகுப்ப ல்

ெவளிய ட்டைத முன்னிட்டு

அவர்கள்

எழுப்புக றார்.
ெவளிய ட்டது

பல்ேவறு

ேகள்வ கள்

கனடாவ ல் இந்த நூைல
ஏன்?

புலம்

ெபயர்ந்த

எழுத்தாளர்கள் தான் புத்தாய ரத்த ல் மிகச்
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ச றந்த இலக்க யங்கைளப் பைடக்க முடியுமா?
தமிழ் நாட்டார் பைடக்கமாட்டார்களா?

என்று

வைகவைகயான ேகள்வ கைள எழுப்புக றார்.
இவற்றுக்ெகல்லாம் எஸ்.ெபா.

வ ரிவான

பத ல் கூறுக றார்.
1999இல்
கூடிய ருந்த
தான்

ச ங்கப்பூரில்
சைபய ல்

புலம்

புத்தாய ரத்த ல்

பைடப்பார்கள்

எழுத்தாளர்
ெபயர்ந்த

புத ய

என்று

பலர்
தமிழர்

தமிழிலக்க யம்

தான்

ெவளிய ட்டக்

கருத்ைதத் தமிழகத்த லிருந்து வந்த அம்ைபயும்,
ப ரபஞ்சனும் மறுத்தைதக் குற ப்ப டுக றார்.
தமிழகத்த ல் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் முற்ற லும்
வணிக மயமாக யேதாடு த ைரப்படத்த ல் வாய்ப்பு
ேதடி

அைலபவராகவும்

இவர்களால்
இயலாது

ச றந்த

ந ைலய ல்

பைடப்புகைளப்

பைடக்க

அன்ற யும்

த ராவ ட

என்க றார்.
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இயக்கங்கள்
ேதச ய

தமிழ்

மக்கள்

உணர்ைவ

மத்த ய ல்

அழித்ததன்

தமிழ்த்

வ ைளவாக

ஆற்றல் மிக்கத் தமிழிலக்க யங்கள் தமிழகத்த ல்
ேதான்றுவதற்கான
இழந்துவ ட்டனர்
பாட

வாய்ப்ைபத்
என்க றார்.

ெமாழியாக

தமிழர்
ஆங்க லேம

தமிழகத்த ல்

மாற வ ட்டச்

சூழலில் தமிழுணர்வு அற்றேதாடு தமிழர்தம்ைம
இந்த யர்

என்று

ெசால்லிக்

பற்ற யும்

எஸ்.ெபா.

ெகாள்வது

குற ப்ப டுக றார்.

தமிழகத்ைதவ ட்டு

அெமரிக்காவ லும்

ஐேராப்ப ய

ெதாழில்

நாடுகளிலும்

ேதடிச்

ெசன்று வாழும் தமிழர்கள் இந்த யர்கள் என்று
தான்
ஆனால்

நம்ைம

அைடயாளப்படுத்துக றார்கள்.

ஐேராப்பாவ லும்

அகத களாகவும்
ஈழத்தமிழர்கள்,

பரேதச களாகவும்
தமிழர்கள்

அைடயாளப்படுத்துக றார்கள்.
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வ ட்டுவ ட முடியாது.

புத ய சூழலில் முற்ற லும்

புத ய அனுபவங்கைளத் தமக்குள் ெபறுக றார்கள்.
புத ய

ெமாழிகள்

ேபார்ச்

சூழலில்

ெவளி

உலக லும்

கற்க றார்கள்.
ெபற்ற

அனுபவங்கேளாடு

புத ய

ெபறுக றார்கள்.

அனுபவங்கைளப்

தமிழ்த்

ேதச யவுணர்வு

இவர்களுக்குள் தங்க ய ருக்க றது.
புத ய

ப ன்னணிய ல்

புத ய

ஈழத்த ல்

இச்சூழலில்

கருப்ெபாருேளாடு

இவர்களால் இலக்க யம் பைடக்க முடியும்.

தாம்

கற்கும் புத ய ெமாழிகளின் மூலம் புத ய உத்த கள்
கற்க றார்கள்.

இந்தச் சூழலில் ஈழத் தமிழர்தான்,

தம் தனித்துவத்ைத ந ைலநாட்டுவார்கள் என்ற
நம்ப க்ைகேயாடு புத்தாய ரத்த ல் ஈழத் தமிழரால்
தான் புத ய தமிழிலக்க யம் பைடக்க முடியும் என்று
எஸ்.ெபா. கூறுக றார்.
ஈழத்த ல்

கடுைமயான

வாழ்பவர்களுக்கு
www.Kaniyam.com

ேபார்ச்சூழலில்

இலக்க யம்
496

பைடப்பைதக்

FreeTamilEbooks.com

காட்டிலும்

முன்னுரிைம

பல உள்ளன.

ப ரச்சைனகள்

ெகாழும்ப ல் வாழும் தமிழைரப்

ெபாறுத்தவைர
இரண்டு

ெபறும்

அரச ன்

மிரட்டலுக்கஞ்ச

ெகட்டான்களாகத்

முடியும்.

தான்

பத்த ரிைககளும்

வாழ
உண்ைம

அனுபவங்கேளாடு இலக்க யப் பைடப்புக்கைளத்
தர முடியாது.

மட்டக்களப்ைபப் ெபாறுத்தவைர

தமிழிலக்க யவாத கள்
இலக்க யத்

வ புலானந்தரின்

தடத்ைதப்

க ழக்க லங்ைகப்

நவீன

புதுப்ப க்கவ ல்ைல.

பல்கைலக்கழகமும்

நாட்டார்

பாடல்கள், கூத்துக்கைளப் பற்ற ய ஆய்வுகளிேல
மூழ்க ய ருக்க றது.

ெபயர் ெசால்ல தகுந்த ஒரு

பைடப்பாளி நீலவாணன்.
முஸ்லீம்
ேதச ய

எழுத்தாளர்கள்

இதழ்களில்

தம்

ெவளிய டுக றார்கள்.

ச ங்கள
பைடப்புகைள

இவர்கைள

ஶ்ரீலங்கா

எழுத்தாளர் என்று வைகப்படுத்துவதா?
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எழுத்தாளர்
ச க்கல்

என்று

உள்ளது

வைகப்படுத்துவதா

என்க றார்.

அேத

என்று
சமயம்

மிகச் ச றந்த இஸ்லாமிய எழுத்தாளர்கைளயும்
குற ப்ப டுக றார்.
‘இனிெயாரு
ெதாகுப்ப ல்

வத

ெசய்ேவாம்’

கட்டுைரத்

முப்பதாண்டுகளுக்கு

ேமற்பட்ட

எஸ்.ெபா.வ ன்

இத்தைகய

ெதாகுக்கப்பட்டுள்ளன.

இைவ

ச ந்தைனகள்
பற்ற ய

ஒரு

மத ப்பீட்ைட இங்கு முன் ைவப்பது ெபாருந்தும்.
‘இனிெயாரு

வத

ெசய்ேவாம்’

ெதாகுப்ப ல் இடம் ெபற்ற எஸ்.ெபா.
ெவளிய ட்டச்

சூழைல

முன்ேப

என்ற

அற க்ைக
எஸ்.ெபா.

கூற ய ருக்க றார். தமிழகத்த லிருந்து ெவளிவரும்
சஞ்

ச ைககைளத்

தைட

ெசய்வதன்

மூலம்

இலங்ைகய ல் ேதச ய இலக்க யத்ைத வளர்க்க
முடியும் என்ற குரல் இலங்ைகய ல் எழுந்த சூழலில்
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ைகலாசபத முதலியவர்களும் குரல் எழுப்ப யைத
எஸ்.ெபா.

குற ப்ப டுக றார்.

எஸ்.ெபா.வுக்கு

இக்கருத்து உடன்பாடில்ைல.

ச ற மாேவாவ ன்

அைமச்சரைவய ல் இடம்ெபற்ற குமார சூரியைர
எஸ். ெபா. சந்த க்கவும் மறுத்துவ ட்டார். ஆனால்
தமிழ் சஞ்ச ைககைள ஊக்குவ க்கும் முைறய ல்
அரசு

ஒரு

த ட்டத்ைத

முன்ைவத்த

ந ைலய ல்

குமாரசூரியர் அைழத்தக் கூட்டத்த ல் இளம்ப ைற
இதழ் சார்பாக எஸ்.ெபா. கலந்து ெகாண்டார். இதழ்
எைதயும் நடத்தாத ைகலாசபத யும் ச வத்தம்ப யும்
இந்தச்

சந்த ப்ப ல்

இறுத ய ல்

அைமக்கப்பட்ட

கூட்டைமப்ப லும்
எஸ்.ெபா.

கலந்து

ெகாண்டேதாடு
சஞ்ச ைககளின்

இவர்கள்

இடம்

குற ப்ப டுக றார்.

ெபற்றைத

உண்ைமய ல்

ேதச ய இலக்க யத்ைத வளர்ப்பது எப்படி என்பது
குற த்து தான் அச்சமயம் ெவளிய ட்ட எஸ்.ெபா.
அற க்ைகப் ேபால ேவறு எவரும் தம் இலக்க யக்
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ெகாள்ைக

பற்ற

அற க்ைக

ெவளிய டவ ல்ைல

என்று எஸ்.ெபா. கூறுக றார்.
தன்ைனக்

குமாரசூரியர்

எஸ்.ெபா.

அைழத்த

சந்த க்கவ ல்ைல.

ேபாது
ஆனால்

குமாரசூரியைரக் ைகலாசபத யும், ச வத்தம்ப யும்
தாேம

வலிந்து

குற ப்ப டுக றார்
அரேசாடு

ெசன்று
ச ற மாேவாவ ன்

மிகுந்த

முதலியவர்கள்

சந்த த்தைதக்
முற்ேபாக்கு

ஆர்வத்துடன்
இவ்வாறு

ைகலாசபத

ஒத்துைழத்தைத

எஸ்.ெபா. அம்பலப்படுத்துக றார்.
ைநஜீரியாவ ல்
ஆப்ப ரிக்க

தான்

வாழ்ந்த

இலக்க யங்கைளக்

கற்ப த்ததன்

வாய லாக,

இலக்க யப்

பைடப்புகைள

ைவத்து

காலனி

தமக்குள்ளிருந்து
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கீைழத்ேதய

பைடப்பாளிகள்

இலக்க யம்

இனி

பைடக்க முடியாது என்றும், தம் ெசாந்த வரலாற்று
மரபுகைள உய ர்ப க்கும் முைறய லும் ேமற்கத்த ய
ஆத க்கத்த லிருந்து

தம்ைம

வ டுவ த்துக்

ெகாள்ளும் முைறய லும் பைடக்கும் இலக்க யம்
தான் உண்ைம இலக்க யமாக இருக்க முடியும்
என்ற ெதளிைவப் ெபற்றதாகவும் குற ப்ப டுக றார்.
இனி இதுவைரய லான எஸ்.ெபா. வ ன் கருத்துகள்
குற த்த மத ப்பீட்டுக்குச் ெசல்லலாம்.
ஒவ்ெவாரு
பைடப்புகைள

ேதச ய

இனமும்

உருவாக்க க்

தனக்ெகனப்

ெகாள்வதுதான்

உண்ைம இலக்க யப் பைடப்பாக இருக்க முடியும்.
தமிழ்த் ேதச ய இனம் சார்ந்த பைடப்பாளிகள், தாம்
இந்த யர் என்ற மாையய லிருந்து வ டுபட்டு, தம்
ெநடுங்கால வரலாற்ைறயும் வரலாற்று வழிேய
தமக்குள்

வந்த ருக்கும்

அனுபவங்கைளயும்

தம்
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முைறய லும்

தம்

உய ர்ப்ப த்துக்

ேதசத்ைதயும்

ெகாள்ளும்

பைடப்புக்கைள

மரைபயும்

முைறய ல்

உருவாக்கத்தான்

புத ய

ேவண்டும்

‘இந்த ய’ தமிழர், அேத ேபாலேவ த ராவ டத் தமிழர்
இத்தைகய முைறய ல் தமக்குள் பத ந்த ருக்கும்
மாையகைளக்

கைளந்து

எஸ்.ெபா.

ெகாள்ளாதது

குற ப்ப டுவைத

நாம் ஏற்க ேறாம்.
இத்தைகய

நன்ற ேயாடு

எனினும் தமிழ்ச் சூழலில்

தமிழ்த்

பைடப்ப ல்

பற்ற

ேதச ய

ஈடுபட்டிருக்கும்

உணர்ேவாடு
சல

அசலான

பைடப்பாளிகைளயும் நாம் கவனிக்காமல் இருக்க
முடியாது.
அம்ைபயும்
ேகள்வ களும்

ப ரபஞ்சனும்
வ ரிவான

எழுப்ப ய

வ வாதத்த ற்குரியைவ.

த ராவ ட இயக்க வட்டாரத்த ல் அசலான தமிழ்ப்
பைடப்பு
இல்ைல

என்று

தற்காலத்த ல்

என்பைத
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இந்துத்துவம்

என்ற

உணர்ைவ

ெகாண்டவர்கைளத்தான்

உள்வாங்க க்

இந்த யர்

என்று

குற ப்பதாக ைவத்துக் ெகாண்டால் இந்துத்துவ
உணர்ேவாடு எழுதும் எழுத்தாளர் எவரும் நமக்குத்
ெதரிந்த வைர ச றந்த பைடப்புகைளத் தரவ ல்ைல
என்பைதயும் ஏற்கலாம்.

இடதுசாரி எழுத்தாளர்

என்பவர்கள் தம்ைம இந்த யர் என்று உணர்ந்த
ேபாத லும்

இந்துத்துவத்த ன்

இல்ைல.

எடுப டிகளாக

இவர்கைளப்

ஸ்டாலினிய

ெபாறுத்தவைர

வைரயைறகைள

இலக்க யத்த ற்கான

முற்ேபாக்கு

வைரயைறகள்

என்று

ைவத்துக்ெகாண்ட முைறய ல் இவரது பைடப்புகள்
வ மர்சனத்துக்கு

உரியைவேய

அன்ற

இவரது

பைடப்புகளின்

தனித்தன்ைமைய

நாம்

முடியாது.

புலம்

தமிழர்கைளப்

ெபாறுத்தவைர
பைடப்புகைள
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உண்டு

என்பைத

நாம்

ஏற்க ேறாம்.

புலம்

ெபயருவதற்கு முன்பும் ஈழத்து இலக்க யத்த ன்
தனித்தன்ைமகைள நாம் என்றும் மத க்கத்தான்
ெசய்க ேறாம்.

அயல்

அனுபவங்கைள

நாடுகளின்

உள்வாங்க க்

புத ய

ெகாள்வேதாடு

தம் மரப ன் ஆற்றைல உய ர்ப்ப க்கும் முைறய ல்
இவர்கள்

எழுதும்

புத ய

பைடப்புகளின்

தனித்தன்ைமையயும் நாம் மத க்க ேறாம். ஆனால்
இதற்கு

ேமலும்

ெவளிய டுவது

சல

கருத்துகைள

நம்ைம

எஸ்.ெபா.

உசுப்ப வ டுவதற்காக

என்ற முைறய ல் நாம் வரேவற்க ேறாம்.
** இலக்க யவாத யா? வ மர்சகரா?**
20. எஸ்.ெபா.

ஒரு பைடப்ப லக்க யவாத மட்டும்

தானா? கூடேவ வ மர்சகரா? என்ற முைறய ல்
இலங்ைகச்
முன்னிறுத்த
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இதற்குப்

பத ல்

ெசால்லும்

முைறய ல்

எஸ்.ெபா. வ ரிவாகச் ெசால்லுக றார்.
இரச கமணி கனக.
தமிழிலக்க ய

ெசந்த நாதன் ‘ஈழத்துத்

வளர்ச்ச ’

குற த்து

நூலில் ச ல பகுத கைள எஸ்.

எழுத ய

ெபா.

தான்

எழுத னார் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்ைட முற்ேபாக்கு
வாத களும் ப றரும் முன்ைவத்தது பற்ற எஸ்.ெபா.
கூறுக றார்.

பண்டிதர்

ெசந்த நாதன்

வந்தவர்

இலக்க யமும்
சந்த க்கும்

எனினும்

நவீனத்தமிழ்

யுகத்ைதப்

ெசந்த நாதன்

பரம்பைரய ல்

என்று

வ மர்சனங்கைள

பழந்தமிழ்

இலக்க யமும்

ப ரத பலிப்பவர்
எஸ்.ெபா.

குற ப்ப டுக றார்.

ேமற்கத்த ய
அவர்

கனக.

அற யாதவர்

கனக.

ச றப்பாகக்
இலக்க ய
எனினும்

நவீன காலத்த ற்குரிய இலக்க யப் பார்ைவைய
அவர்
எஸ்.ெபா.

ெவளிப்படுத்த ய ருக்க றார்
குற ப்ப டுக றார்.
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தான் கனக.
புகுத்த யது

ெசந்த நாதன் நூலில் எஸ்.ெபா.
என்று

ெகாண்டனர்.

கனக.

கட்டுைரகைளத்
சல

மற்றவர்

தவறாகப்

புரிந்து

ெசந்த நாதன் த னகரனில்

ெதாடர்ச்ச யாக

வ மர்சனங்கைள

எழுத யேபாது

எஸ்.ெபா.

முன்

ைவத்த ருக்க றார். அவ்வளவுதான். எஸ்.ெபா.ைவ
உள்வாங்க க் ெகாண்டு நூல் ெவளிய டும் ெபாழுது
நவீனகாலப் பார்ைவையக் கனக.

ெசந்த நாதன்

உள்ளடக்க எழுத ய ருக்கலாம். இவ்வாறு தன் மீது
ெசால்லப்பட்ட

பழிக்குப்

எஸ்.ெபா.

பத ல்

ெசால்லுக றார்

ேதைவய ல்லாத

முற்ேபாக்கு

இலக்க யக்காரர்கள்

பழி

அவர்களுக்கு

ேபசுவது

இடங்களிலும்
நுைழந்து

இயல்பாக வ ட்டது

என்று எம்மால் புரிந்து ெகாள்ள முடியும்.
இலக்க யச்

ேசைவ

என்று

எவராலும்

இைத
கருத

முடியாது. இவர்களின் மனிதத் தரம் பற்ற த்தான்
நாம் ேகட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
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எஸ்.ெபா.
வ மர்சகர்

பைடப்ப லக்க யக்காரர்தான்.

அல்லர்

முைறய ல்

என்ற

ஒரு

கருத்ைத

புத்தகத்த ற்கு

முன்னுைர வ மர்சனம் அல்ல.
எழுதப்படும்

மறுக்கும்

மத ப்புைர

எழுதும்

பத்த ரிைகய ல்

வ மர்சனம்

என்ெறல்லாம் வ ளக்க வ ட்டு டி.எஸ்.
பைடப்ப லக்க யவாத யாகவும்

அேத

அல்ல
எலியட்
சமயம்

வ மர்சகராகவும் இருந்தார் என்பைதச் சரியாகேவ
குற ப்ப டுக றார்.
இத்தைகய

மரியாைதையத்

புதுைமப்ப த்தனுக்கும்

ச தம்பர

தமிழில்

ரகுநாதனுக்கும்

தருக றார். ச வபாத சுந்தரத்ைதயும் இவ்வ டத்த ல்
குற ப்ப டுக றார்.

ைகலாசபத ,

ேபான்றவர்கள்

ச வத்தம்ப

பைடப்ப லக்க யத்த ல்

ஈடுபடாமேலேய வ மர்சகராகத் தம்ைம ந யமித்துக்
ெகாண்டவர்கள்.
பதவ க்காக
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என்றும்

எஸ்.ெபா.

குற ப்ப ட்டுச்

ெசல்க றார்.

கேணசலிங்கத்த ன்

‘ெசவ்வானம்’

நூலுக்கும்

இளங்கீரனின்

‘நீத ேய

நீ

ேகள்’

நூலுக்கும்

ைகலாசபத எழுத யைவ முன்னுைரகேள அன்ற
வ மர்சனங்கள் அல்ல என்றும் ெசால்லுக றார்.
ைகலாசபத ைய

வ மர்சகர்

என்று

ெகாண்டாடும் முற்ேபாக்குகாரர்களுக்கு எஸ்.ெபா .
ஒரு வ மர்சகர் என்று ேதான்றாத்த ல் வ யப்ப ல்ைல
தான்.

ைகலாசபத ேபால அக்காடமிக் தனமாக

எஸ்.ெபா.
எடுத்த

எழுதவ ல்ைல.
ேமற்க்ேகாள்கைள

அங்குமிங்கும்
ஆர்ப்பாட்டத்ேதாடு

இைடய ல் ைவத்து ைகலாசபத ேபால் எஸ்.ெபா.
எழுதவ ல்ைல. பல்கைலக்கழகத்த ல் பதவ உயர்வு
ெபற ைகலாசபத க்கு இம்முைற ேதைவப்படலாம்.
எஸ்.ெபா.வால்

இப்படி

ச ந்த க்கேவ

முடியாது

என்பது உண்ைமதான்.
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** இலக்க யத்த ன் ேநாக்கம்**
இலக்க யத்த ற்கு ேநாக்கம் எதுவாக இருக்க
முடியும்?

என்று எஸ்.ெபா.

ேகட்டுக்ெகாள்க றார்.

சங்க இலக்க யம், அடுத்து வந்த ச லப்பத காரம்,
த ருக்குறள் ப ன்னர் பக்த

இலக்க யம் முதலிய

ஆக்கங்களுக்கு

எதுவாக

ேநாக்கம்

இருந்தது

என்று கூறுக றார். ச லப்பத காரம் வாழ்வ யைலக்
கூறும் இலக்க யம்.

த ருக்குறள், வாழ்வ யைலக்

கூற யேதாடு

அறத்த ற்கு

இலக்க யம்.

பக்த

மாறுபாட்டுக்கு

முதன்ைமயாகக்
ேநாக்கமும்

இவ்வ லக்க யங்கள்

ஒத்த

ேநாக்கங்கைள

ெகாண்டைவ.

எல்லாக்

தந்த

இலக்க யம் வாழ்வ யைல

வ ட்டு வ லக ய இலக்க யம்.
கால

அழுத்தம்

காலத்த ற்கும்

இலக்க ய
ஒன்றாக

இருக்க முடியாது. இலக்க யம் மக ழ்ச்ச ஊட்டுவது,
நம்ப க்ைக தருவது. அன்ற யும் க ளர்ச்ச ஊட்டுவது.
இவற்ைறவ ட - மனித வாழ்வுக்கு ஆதாரமான,
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ஒன்ைறக் கூற ேவண்டும்.

இதைன பாச ட்டிவ்

அணுகுமுைற என்க றார் எஸ்.ெபா.

மாற வரும்

வரலாற்றுச் சூழைல உள்வாங்க க் ெகாள்வேதாடு
வாழ்வ ன் ேதைவைய வ ழுமியத்ைத இலக்க யம்
முன் ந றுத்துவது குற த்து எஸ்.ெபா.

ேபசுக றார்.

வ மர்சகனின் ெசயல்பாடு இது என்பைத நம்மால்
புரிந்து ெகாள்ள முடியும்.
முற்ேபாக்குக்காரர்கைளப்
ெதாழிலாளி
ேவண்டும்

வர்க்கத்ைத

முன்னிறுத்த

முதலாளிையத்

ேவண்டும்.

இவ்வைகய ல்

முன்வருக றது.

ெபாறுத்தவைர
தாழ்த்த
ப ரசார

எழுத
எழுத

ேநாக்கம்

இலக்க யத்த ன் நுண் உணர்வு,

ேநாக்கம் பாழ்படுக றது.

கட்ச ப் ப ரசாரத்த ற்காக

எழுதப்படுவது ச றந்த இலக்க யப் பைடப்பாகாது.
எஸ்.

ெபா.

இத்தைகய

ெசய்ய முடியாது.
என்ற

முைறய ல்
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முடியும்.

பதவ

சமரசம்

ெசய்து

கைலஞன்
தரம்

பற்ற ப்

உயர்வுக்காக,
ெகாள்ளும்

பாராட்டுக்காக

முைறய ல்

ஒரு

இலக்க யம்

இலக்க யத்த ன்

ேபசமுடியாது.

சமரசத்த ற்கும்,

சந்தர்ப்பவாதத்த ற்கும்

இலக்க ய

மத ப்பீட்டில்

இடமில்ைல. வ மர்சனப் பார்ைவயும் காலத்த ற்குக்
காலம் மாற வரத்தான் ெசய்யும்.
தீர்க்க

தரிச யல்ல.

எஸ்.ெபா.

வ மர்சகர்கள்

இவ்வளவும்

ேதைவப்படும்

ெபாழுெதல்லாம்

வ மர்சனம் ெசய்யத் தவற யத ல்ைல.
சூழ்ந ைலய ன்
மாற வரும்

ெசால்லும்
அன்ைறய

ேதைவகளுக்ெகாத்தவாறு

தரவுகேளாடு

தானும்

வ மர்சனம்

ெசய்த ருப்பது குற த்து எஸ்.ெபா. குற ப்ப டுக றார்.
எஸ்.ெபா. தன் காலம் முழுவதும் முற்ேபாக்கு
இலக்க யவாத கேளாடு,

முற்ேபாக்கு

இலக்க ய

வ மர்சகர்கேளாடு ேபாராடி வருக றார். இலக்க யம்
குற த்துத் ெதாடர்ந்து ேபசுக றார். தன் இலக்க யப்
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பார்ைவயும்

மாற யும்

பற்ற ச் ெசால்க றார்.
சத்த யம்

ேதடிப்

வளர்ந்தும்

தன் வாழ்வ ன் வழிேய

பயணம்

ேபசுக றார்.

வருவது

ெசய்வது

பதவ க்காகப்

பற்ற ப்

பாராட்டுக்காக

எழுதவ ல்ைல என்க றார். ெவற்று அலங்காரங்கள்
இவருக்கு அறேவ உடன்பாடில்ைல.
காலத்த ற்கு
தன்

முன்

வாழ்ைவ

என்க றார்.
யாருக்கும்

ந றுத்த க்

தன்ைனயும்
ெகாள்க றார்.

இலக்க யத்த ற்கான

ஊழியம்

உண்ைமக்கான ேதடல் என்க றார்.
இவர்

என்ைறக்கும்

வைளந்து

தன்

ெகாடுக்கவ ல்ைல.

ெபருமிதத்த லிருந்து

இவர்

தளரவ ல்ைல. தன்ைன இவர் என்ைறக்கும் முன்
ந றுத்த யத ல்ைல.

ஈழத்து இலக்க யவாத கைள

வரலாற்ற ல் ந ைலந றுத்தும் ேநாக்க ல், அவரது
பைடப்புகைள

வ ரிவாக

ெவளிய டுக றார்.

தனக்குத் ேதைவ நண்பர்கள் அல்ல சகாக்கள்
என்க றார்.

ெநடுங்காலத் தமிழ் இலக்க யத்த ன்
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வரலாற்ேறாடு தன்ைன இைணத்துக் ெகாள்க றார்.
எஸ்.ெபா.

பைடப்பாளியா?

ேகள்வ க்கு

உறுத யாக

புதுைமப்ப த்தன்

வ மர்சகரா?
இப்படிக்

எப்படிேயா?

என்ற

கூறலாம்.

அேத

ேபால

எஸ்.ெபா.
** பைடப்பு - ேபரானந்தம்**
21. தீதும்

நன்றும்

அவர்களின்

ெதாகுப்ப ல்

ேகள்வ க்கு

மிக

ஞானம்
வ ரிவாகப்

பத ல் ெசால்லி வரும் எஸ்.ெபா. அவர்களின்
இலக்க ய

ஆளுைமைய

நாம்

புரிந்து

ெகாண்ட முைறய ல் நூலின் இறுத ய ல் இடம்
ெபறும்
கீேழ
ஓர்

அவரது

வாசகங்கள்

ெதாகுத்துக்

ச லவற்ைறக்

ெகாள்ளலாம்.

எழுத்தாளன்

பைடப்ப யக்கத்ேதாடு

என்ற
தான்

கைரந்த ருக்க றார் என்பது பற்ற

www.Kaniyam.com

513

தான்
முைறய ல்
எவ்வளவு
எஸ்.ெபா.

FreeTamilEbooks.com

கீழ்வருமாறு ெசால்க றார்.
‘’ஓர்

எழுத்தாளரிடம்

நல்லெதாரு

பைடப்பு

அவனுைடய உள்ளத்த ேல நீண்ட பல காலமாக
உறங்க ,

கருவுற்று

உண்ைமயான
பைடப்புகள்

ச றந்த
ந யமித்த

கனிந்து

ப றக்கும்.

பைடப்புகள்
ேவைளகளிேல

ப ரசவமாகும் என்பது என் அனுபவம்.
குழந்ைத

அந்தப்

கருவுற்றது.

தான்

எவ்வாறு

மாதக்கணக்க ல்

கர்ப்பப்ைபய ல் வளர்ந்து இனியும் தாங்க முடியாது
என்க ற அவஸ்ைதய ேல ப றக்க றேதா, அது ேபால.
இந்த

உவைமைய

ெபாருத்தலாம்.

serious-ஆன

பைடப்புக்குப்

அந்தப் பைடப்பு ந கழ்வதற்கு

ஊக்குவ ப்புத் ெதாைககள் ஒரு ெபாருட்டு அல்ல.
உண்ைமயான

பைடப்பாளிய னுைடய

சன்மானம் என்னெவன்றால்,

ச றந்த

அந்த இலக்க யப்

பைடப்ைபப் பைடத்த ப ன்னர் க ைடக்கக்கூடிய
த ருப்த . அந்த த ருப்த ஆனந்தம் அன்ேறல் பரம
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பரவசம்! The Bliss - Supreme Bliss என்று ெசால்லலாம்.
இன்ெனாரு வழிய ேல ெசால்வதானால் ெசார்க்க
அனுபவம்!

இந்த அனுபவம் வார்த்ைதகளின்

ப டிமானத்த ற்குள் ச க்குப்பட மாட்டாது.
ஆனந்தத்ைத

-

ச லிர்ப்ைபச்

இந்த

சன்மானமாகக்

ெகாண்டு எழுத்து ஊழியம் பய ல்பவன் ந ச்சயமாக
serious writer ஆக உயர்வான்” (பக். 149).
** பைடப்பு அனுபவம்**
23. பாரத , புதுைமப த்தன், த .

ஜானக ராமன்,

ேஜம்ஸ் சாய்ஸ் ேபான்ற தனக்கு ஆதர்சமான
பலரது

எழுத்தாக்கங்கைளப்

குற ப்ப ட்டு வரும் எஸ்.ெபா.
அனுபவம்

பற்ற க்

பற்ற க்

தன் எழுத்து

கீழ்க்கண்டவாறு

கூறுக றார்.
’ ’ச ல பைடப்புகளில் ஈடுபட்டிருந்த ெபாழுது,
இரவும் பகலும், ச ல சமயம் தூக்கத்த லும் கூட
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அந்தப் பைடப்ைபப் பற்ற ய ந ைனவுகள் சைடத்துக்
க ைடக்கும்.

காைலய ல்

அந்தப் பைடப்ப ல்,

எழும்பும்

ெபாழுது

கல்லி எடுக்கப்படக் கூடிய

கூறுகைளப் பற்ற ய ந ைனவுகளுடன் எழும்ப மீள
எழுத ய ருக்க ேறன்.
பக்த கூறற்ற பக்த .
அவருைடய

அது த யானம்.

ேவெறந்தப் பராக்குகளும்

அந்த

பைடப்பு

உந்துதைலயும் ச ைதக்க முடியாது.

ஒர்மத்ைதயும்
அப்படிப்பட்ட

பக்குவங்கள் ேதான்றுதல் ேவண்டும்.
அேத

பக்குவத்ைத

பண்டிதமணி

அது ஒரு

எழுத்த ல்

வசப்படுத்தாதவர்கைளப்

கணபத

ப ள்ைள

ெசால்வார்

அபக்குவர் என்று, இந்த அபக்குவர்கள் எத்தைகய
வ ண்ணங்கள் ெசய்தாலும் காலத்ைத எத ர்த்து
ந ற்கமாட்டார்கள்” (பக். 152).
23. எஸ்.ெபா.

ஆஸ்த ேரலிய

குடியுரிைம

ெபற்றவராக இருந்த ேபாத லும் தமிழகத்த ல்
ெசன்ைனய ல்
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ஏற்படுத்த நூல்கைள ெவளிய ட்டு வருவதன்
காரணெமன்ன? என்று ஞானம் அவர்களின்
ேகள்வ க்கு எஸ்.ெபா. பத ல் கூறுக றார்.
த ராவ ட

இயக்கத்த ன்

ஆளுைமயால்

தமிழ்த்ேதச ய உணர்ைவ நகரத்த ல் வாழும் தமிழர்
பலர் இழந்த ந ைலய லும் ஆங்க ல ஆத க்கத்த ற்கு
இைரயாகாமல் தமிழகத்த ன் ஆய ரக்கணக்கான
க ராமங்களில் வாழ்ந்து வரும் ேகாடிக்கணக்கான
தமிழர்கள்
வாழ்ந்து

இன்னும்

தமிழுணர்ேவாடுதான்

வருக றார்கள்.

காப்பாற்றுவார்கள்.

இவர்கள்

தமிைழக்

அன்ற யும் இரண்டாய ரம்

ஆண்டுகளுக்கு ேமற்பட்ட ஆற்றல் மிக்கத் தமிைழத்
தமிழகம்

எத்தைகய

சூழலிலும்

காப்பாற்றும்

என்பத ல் ஐயமில்ைல. தமிழ்ப் பைடப்பாளிகளில்
ஒரு பகுத ய னேரனும் இன்னும் தமிழ் மரைபப்
ேபணும்

முைறய ல்தான்

புத்தாய ரத்த ல்
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ஏற்கும் தகுத புலம் ெபயர்ந்த தமிழருக்ேக உண்டு
என்று தான் நம்ப னாலும் உலகளவ லான தமிழ்
மக்கள் அைனவருக்கும் தமிழ்நாடு தான் ைமயமாக
இருக்க முடியும்.
இருநூறுக்கு ேமற்பட்ட நூல்கைள ெவளிய ட்டு
நூற்றுக்கணக்கான எழுத்தாளர்கைள அைழத்து
நூல்

ெவளிய ட்டு

வ ழாக்கைளச்

ச றப்பாக

நடத்த யதன் வ ைளவாக முன்பு தன்ைனவ ட்டு
வ லக ய ருந்த தமிழ் எழுத்தாளர் பலர் ெநருங்க
வந்து தன்ைன ேநச க்க ன்றனர்.

இத்தைகய

சூழலில் தமிழ் வாழும் என்ற நம்ப க்ைகேயாடு
ெசன்ைனய ல் தன் பணிையப் பத்தாண்டுகளுக்கு
ேமலாக
எஸ்.ெபா.

மக ழ்ச்ச ேயாடு

ெசய்து

கூறுவேதாடு

ெவளிப்படுத்துக றார்.

தன்

வருவதாக

நம்ப க்ைகைய

’ ’என் இருத்தல் என்பது

எஸ்.ெபா.வ ன் இருத்தல் அல்ல. எஸ்.ெபா. என்க ற
ஓர்

ஈழத்தமிழன்
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வாழ்க றான்.

இந்த இருத்தைல உணர்த்துதல்

(எழுத்த ன் மூலம்) எனக்குப் ெபரிதாகப்படுக றது.
நீ யார்?
ஒரு

என்ற ேகள்வ க்கு நான் அகத யல்லன்

தமிழன்

என்று

அைடயாளப்படுத்துதல்

ெபருைமயாக இருக்க றது.

நான் தமிழனாய்

வாழ்க ேறன் என்பைத உறுத ப்படுத்த என்னுைடய
இலக்க ய ஊழியம் உதவுக றது.”
எனேவ,
அல்லாமல்,

ெமாழி
அந்த

சார்ந்ததாக

ெமாழி

ேபச ய

மட்டும்

மண்ணிேல

வாழ்ந்த

ைமந்தர்களுைடய

உணர்வுகைளயும்

அவர்கள்

காலம்

கட்டிக்காத்த

காலமாகக்

சல

வ ழுமியங்கள் ேசர்ந்த கைலகைளயும் இன்ெனாரு
தைலமுைறக்கு
ஊடகமாகேவ
பைடப்புகைளத்

எடுத்துச்
நான்

ெசல்வதற்கான

கைல

தரிச க்க ன்ேறன்.

இலக்க யப்
தமிழுக்கு

இரண்டாய ரம் ஆண்டுகளுக்கு ேமற்பட்ட வயது
என்று ந ர்ணய க்கப்படும் ெபாழுது, அந்த வயது
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ந ர்ணயம் எது சார்ந்து ந கழ்க றது?

தமிழ் மூலம்

ெசய்யப்பட்ட கைல - இலக்க யப் பைடப்புகளுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும் வரலாற்று ரீத யான வயது தான்
அது. அந்த வயத ன் நீட்ச ய ேல எனக்கு பங்குண்டு
என்க ற உணர்வு எத்தைகய ஆனந்தம். (பக். 175).
‘’எனேவ

என்னுைடய

ெபருைமகைள

இனத்த னுைடய

நான்

பைறசாற்றுதல்

ேவண்டுெமன்றால், என்னுைடய கைல - இலக்க ய
உணர்வுகள்

தக்க

ைவக்கப்படுதல்

ேவண்டும்.

தக்க ைவத்தல் என்பதற்கு ேதங்கவ டாது அடுத்த
கட்டத்த ற்கு

வளர்த்ெதடுக்கும்

ஊழியத்ைதயும்

குற க்கும்.” (பக். 176)
’‘……..
என்று
அற்புத

என்ைன வ ளிம்பு ந ைலப் பைடப்பாளி

மற்றவர்கள்
குேபர

ஊழியத்த னால்
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176)
தமிழின்
மீதும்

மீதும்

தமிழிலக்க ய

தமிழினத்த ன்

ெகாண்ட

ஒரு

எஸ்.ெபா.வுக்குள்

மீதும்

இத்தைன

மாெபரும்
அன்ற

வரலாற்ற ன்
ேநசம்

பைடப்பாளிைய
நம்ேமாடு

வாழும்

எந்த தமிழ் பைடப்பாளிக்குள் நம்மால் தரிச க்க
முடியும்?

பாரத ேயாடும் புதுைமப்ப த்தேனாடும்

அன்ற எஸ்.ெபா .
நம்மால்
ெபா.

ஒப்ப ட்டுப்

அவர்கைள ேவறு யாேராடு
பார்க்க

முடியும்.

எஸ்.

அவர்கேளாடு கைரவதன் மூலம் தமிழ்

வாழ்வுக்குள், வரலாற்றுக்குள் நாமும் கைரக ேறாம்.
இப்படிக்

கைரவதன்

மூலம்

நமக்குள்ளும்

ஏற்படுவது ேபரானந்தம், பரவசம்.
வரலாற்றுக்குள்ளிருந்து தன் ஆளுைமையப்
ெபற்றவர் எஸ்.ெபா.

வரலாற்ைறத் தனக்குள்

வாழ்பவர் எஸ். ெபா. வரலாற்ைற நமக்குள்ளும்
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உணர்வது ஒரு தரிசனம்.

எஸ்.

ெபா.

த ரும்பத்

த ரும்பச் ெசால்வது ேபால் ஒரு தவம்.
இலக்க யத்த ன்

வழிேய

நம்மாலும் வாழ முடியும்.

தமிழ்

வரலாற்றுக்குள்

எஸ்.ெபா.வ ன் வழிேய

நாம் இத்தைகய உணர்ைவப் ெபறுக ேறாம்.
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பின்னிைணப்பு
14.

தமிழகத்தில் அந்தணர்
வரலாறு கருத்தரங்கு ெதாகுப்பு

** முன்னுைர**
சங்கர

மடத்த ன்

ப ராமண

ஆச ேயாடு

சங்கத்தார்

தமிழகத்த ல்
அண்ைமய ல்

ெவளிய ட்டுள்ள ‘தமிழகத்த ல் அந்தணர் வரலாறு’
என்னும்
நூல்

ஆய ரம்
அடங்க ய

பக்க

அளவ ல்

ெதாகுத ைய

இரண்டு

ெவளிய ட்டு

உள்ளார்கள்.

2001இல் ைமய அரச ல் பாரத ய

ஜனதா கட்ச

ஆட்ச க்கு வந்தவுடன், அது நாள்
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வைரய ல் ச றப்பாகச் ெசயல்பட்டு வந்த இந்த ய
வரலாற்று ஆய்வு ந றுவனத்ைதக் கைலத்துவ ட்டு,
இந்துத்துவ ேநாக்க ல் இந்த ய வரலாற்ைற த ருத்த
எழுதுவதற்காக ஒரு புத ய இந்த ய வரலாற்றுக்
கழகத்ைத உருவாக்க னார்கள்.
மற்றவரும்

அப்ெபாழுது

குரைல

அவர்கள்

அவர்கள்

பார்ைவய ல்

மார்க்ச யரும்

எழுப்ப ய

கண்டு

எத ர்ப்புக்

ெகாள்ளவ ல்ைல.

புத ய

பாட

நூல்களும்

ெவளிய டப்பட்டன.
தமிழ்

உணர்வும்

த ராவ ட

ெசழித்து

இருக்க ற

தமிழ்நாட்டில்

ப ராமணர்களுக்கு
ஆற்றேலாடு

எத ரான

இயங்குக ன்றன.

தான்

ப ராமணர்களுக்கான

பீடம்.

இவர்களுக்குச்
மக்களின்
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தான்

இயக்கங்கள்
சங்கர

மடம்

தைலைமப்

சாதகமான

இங்கு தான் நைடெபறுக றது.
தமிழ்

இயக்கமும்

ஆட்ச யும்

இங்கு வாழும்
மழுங்கடிக்க

FreeTamilEbooks.com

ேவண்டும்.

இந்த ேநாக்கத்ேதாடு தான் சங்கர

மடத்த ன் ஒத்துைழப்ேபாடு ப ராமண சங்கத்தார்
தமிழகத்த ல் அந்தணர் வரலாறு’ என்ற நூைல
ெவளிய ட்டனர்.
த ராவ ட இயக்கங்களும் தமிழ் இயக்கங்களும்
இந்த ய
இந்த

வரலாற்ைறத்
நூைலக்

த ரித்துச்

கடுைமயாகக்

ெசால்லுக ற

கண்டித்த ருக்க

ேவண்டும். இவர்கள் கண்டுெகாள்ளாத ந ைலய ல்,
ெசன்ைனய ல்

இருந்து

ெவளிவரும்

சமயம்’

இதழின்

ஆச ரியர்

என்ற

‘த ராவ ட

அற ஞர்

மு.

ெதய்வநாயகம் அவர்கள், சங்கர மடமும் ப ராமண
சங்கத்தாரும் ெசய்துள்ள வரலாற்றுத் த ரிபுகைளக்
கடுைமயாக எத ர்த்தேதாடு அவர்கைள ஒரு நீண்ட
வ வாதத்த ற்கு

அைழக்கும்

முைறய ல்

நூலின்

ப ரதம ஆச ரியர் ேக.ச .இலட்சுமி நாராயணனுக்கு
எழுத ய

கடிதத்ைதயும்

அதற்கு

இலட்சுமி

நாராயணன் எழுத ய பத ைலயும் த ராவ ட சமயம்
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சூன் இதழில் ெவளிய ட்டார். தமிழ் உணர்வுமிக்க
ேகாைவ நண்பர்கள் மத்த ய ல் இந்த வ வாதத்ைதக்
ெகாண்டு ெசல்ல ேவண்டும் என்பதற்காக அற ஞர்
ெதய்வநாயகம் அவர்கைளக் ேகாைவ வருமாறு
அைழத்ேதன்.

அன்ேபாடு

ெதரிவ த்தார்.

அவரும்

இைசவு

23.7.2005 அன்று தமிழ்க் களம்

சார்ப ல் ேகாைவய ல் ச ப ஐஏஎஸ் அகாதமிய ல்
நைடெபற்ற

கருத்தரங்க ல்

கலந்து ெகாண்டார்கள்.
தைலைமய ல்

நண்பர்கள்

பலரும்

முைனவர் ம.நடராசன்

நண்பர்கள்

த ரு.

இரணியன்,

முைனவர் ேவ. சுகுமாரன் ஆக யவர்கள் ஆய்வுைர
வழங்க னர்.

அற ஞர் மு.

ெதய்வ நாயகம்

வ ரிவுைர ந கழ்த்த னார். இைவ இங்கு ெதாகுத்து
தரப்படுக ன்றன.
** ஞானி - ெதாடக்க உைர**
‘தமிழகத்த ல்
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இந்த

நூல்

இதுவைர

நாம்

நம்ப

வந்த

உண்ைமகள் பலவற்ைற அடிேயாடு மாற்றுக றது.
ச ந்துசமெவளி
இல்ைல
என்று

நாகரீகம்,

என்க றது.

ஆரியர்

ேபசுவதற்கு

கூறுக றது.
வரவ ல்ைல.

த ராவ ட
-

நாகரீகம்
த ராவ டர்

அர்த்தமில்ைல

ஆரியர்கள்

ெவளிய ல்

இவர்கள்

இந்த யாவ ன்

என்று
இருந்து
ஆத ப்

பழங்குடிகள். க .மு. 8,000 வாக்க ல் இந்த யாவ ன்
வடேமற்குப் பகுத ய ல் சரசுவத நத க் கைரய ல்
வாழ்ந்த

ப ராமணர்கள்

ேதாற்றுவ த்தனர்.

ேவத
ேவத

நாகரீகத்ைதத்
நாகரீகம்

தான்

இந்த யாவ ன் ஒேர நாகரீகம்.
இத்துடன்
த ராவ ட
இல்ைல.

அவர்கள்

ெமாழிக்

ந ற்கவ ல்ைல.

குடும்பம்

சமஸ்க ருதம்

ெதான்ைமயான ெமாழி.

தான்

என

ஒன்று

இந்த யாவ ன்

இந்த யாவ லிருக்கும்

எல்லா ெமாழிகளுக்கும் ஊற்று என இருப்பது
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சமஸ்க ருதம் ஒன்று தான்.
ஆண்டுகளுக்கு

ேமலாக

தமிழகத்த ல் 3,000
ப ராமணர்

ெகாண்டு இருக்க றார்கள்.
ஒரு ப ராமணர்தான்.

வாழ்ந்து

ெதால்காப்ப யரும்

கணியன் பூங்குன்றனும்

ஒரு ப ராமணர். த ருமூலரும் ஒரு ப ராமணர்தான்.
இப்படி இவர்கள் கூறுக றார்கள்.
இவர்களின்

ேநாக்கம்

ெதரிக றது.
ஜீவா

ெதளிவாகத்

ம.ெபா.ச வஞானம்,

முதலியவர்கள்

தருக றார்கள்.

இவர்களுக்குச்

அம்ேபத்கர்

ஆதாரமாக றார்.

த ரு.வ .க.,
சான்று

இவர்களுக்கு

வ ேவகானந்தைர

இவர்கள்

தம் அணிய ல் ேசர்த்துக் ெகாள்க றார்கள். நம்ைம
இவர்கள் முட்டாள் ஆக்குக றார்கள். இந்த யாவ ல்
இவர்கைளக்
தமிழ்

கடுைமயாக

மக்களாக ய

நாம்

எத ர்ப்பவர்கள்

மட்டுேம.

நம்ைம

மழுங்கடித்துவ ட்டால் இந்த யாவ ல் இந்துத்துவம்
என்ைறக்கும்

ந ைலெபறும்.
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ெபாய்கைள, த ட்டத்ைத நாம் முற யடிக்கத்தான்
ேவண்டும்.

தமிழ் உணர்வாளர்களும் த ராவ ட

இயக்கத்தவரும் ஓய்ந்த ருக்க முடியாது.

ைசவ

சமயத்ைதயும் இவர்கள் வ ட்டு ைவக்கவ ல்ைல.
இந்துத்துவவாத கள்
ெகாண்டாட,

இந்த யாவுக்குச்

இறுத யாக

களம்

ெசாந்தம்

இறங்க வ ட

இருக்க றார்கள். இந்த யா த ராவ டர்களின் ேதசம்.
தமிழர்களின் ேதசம்.

இந்த வரலாற்ைற நாம்

ெமய்ப்ப த்தாக ேவண்டும். அற ஞர் ெதய்வநாயகம்
இந்தப் ேபாைரத் ெதாடங்க இருக்க றார்.

நாம்

இவேராடு ைகேகாத்துக் ெகாள்க ேறாம்.
** த ரு. மா. நடராசன்**
இதுநாள்வைர
இப்ெபாழுது

க ளம்ப

த ருவள்ளுவரிடம்
ெசால்ைல
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சாதுரியமாக,

தந்த ரமாக

ெசயல்படுக றார்கள்.

இவர்கள்

நஞ்ைச மருந்து ேபால

இவர்கள் நமக்குத் தருக றார்கள்.

நாம் ஏமாந்து

ேபாகமாட்ேடாம்.
இந்த ய வரலாற்ைற இதுவைர எழுத யவர்கள்
ஐேராப்ப ய கண்ேணாட்டத்ேதாடு க ற த்தவ மதம்
பரப்பும் ேநாக்கத்ேதாடு எழுத இருக்க றார்களாம்.
கால்டுெவல்
ஆராய்ந்து

இங்கு

வந்து

தமிைழப்

எழுத ய ருக்க றார்.

ெகாச்ைசப் படுத்துக றார்கள்.
ேபர்வழியாம்.
எல்லாம்

படித்து,

இவைரக்
இவர் ேமாசடிப்

த ராவ ட
தமிழின்

படித்து

ெமாழிகைள

தனித்தன்ைமைய

ந ைலந றுத்தும் முைறய ல் ‘த ராவ ட ெமாழிகளின்
ஒப்ப லக்கணம்’ என்ற ஒரு ெபரிய ஆய்வு நூைல
எழுத யவைர ேமாசடிப் ேபர்வழி என்று இலட்சுமி
நாராயணன் கூறுக றார். ‘தமிழகத்த ல் அந்தணர்
வரலாறு’ என்ற நூலுக்கு இவர் ப ரதம ஆச ரியர்.
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2001 இல் இந்த யாவ ன் ஆட்ச அத காரத்த ற்கு
வந்த உடேன த ட்டமிட்டு இந்த ய வரலாற்ைறத்
த ரித்து

எழுதுவைத

வ ட்டார்கள்.

இவர்கள்

ஆரியர்கள்

வழியாக வரவ ல்ைல.

ைகபர்

ெதாடங்க
கணவாய்

இவர்கள் இந்த யாவ ன்

ஆத க் குடிகள். இப்படி இவர்கள் எழுதுக றார்கள்.
முன்பு

எல்லாம்

இவர்கள்

ேவறு

வைகயாகச்

ெசான்னார்கள்.

‘நாங்கள் ெவள்ைள ந றத்தவர்.

எங்கள்

கூர்ைமயானது.

மூக்கு

அற வுக் கூர்ைம உைடயவர்கள்.

நாங்கள்
நீங்கள் கருப்பு

ந றத்தவர். உங்கள் மூக்கு சப்ைபயாக இருக்க றது.
நாங்கள் இங்கு வந்த ப றகுதான் நாகரீகத்ைதத்
ேதாற்றுவ த்ேதாம்’
ெசான்னார்கள்.

இப்படி

அவர்கள்

முன்பு

இலட்சுமி நாராயணேனா இந்த

நூலில் ெசால்க றார். ‘ேமற்கத்த யர் இங்கு வந்து
அஜந்தா, எல்ேலாரா ஆக ய குைககைள எல்லாம்
கண்டுப டித்து நமக்குச் ெசான்னார்கள். நம்முைடய
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வரலாறு பண்பாடு ஆக யவற்ைற எல்லாம் நமக்கு
எடுத்துச் ெசால்லி இருக்க றார்கள்.

இப்படிச்

ெசய்த

ேமற்கத்த யர்

த ரித்து

எழுத

இருக்க றார்கள்,’

நாங்கள்

தான்

நம்

இங்கு

வரலாற்ைற
என்றும்

கூறுக றார்.

கல்வ ையக்

கற்றுக்

ெகாடுத்ேதாம். ஆட்ச ெசய்வது என்பைதக் கற்றுக்
ெகாடுத்ேதாம்.

இந்த வரலாற்ைற ஐேராப்ப யர்

மைறத்து வ ட்டார்கள்.
இப்படிச் ெசால்லும் இலட்சுமி நாராயணன்,
இந்த ய

வரலாற்ைற

ேவதத்த ல்

இருந்து

ெதாடங்க ப் புத யதாக எழுத ேவண்டும் என்று
ெசால்க றார்.
ேமற்கத்த ய
மாற்ற

மாக்ஸ்முல்லர்

முதலியவர்கள்

பாவைனேயாடு

எழுத யைத

எழுத ேவண்டும் என்க றார்.

கருதுேகாளின்

அடிப்பைடய ல்

தவறான
வரலாற்ைற

த ருத்த எழுத ேவண்டும் என்க றார்.
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2001

முதேல

நூலின்

ெதாடங்க

உள்ேள

படத்ைதப்

சங்கராச்சாரியாரின்

ேபாட்டிருக்க றார்கள்.

ெபரியவர்,

ச ற யவர்

சங்கராச்சாரியார்கள்.
தான்

நூல்

முரெசாலி

இவர்கள்

இரண்டு
ஆச ேயாடு

எழுதப்பட்டிருக்க றது.

மாறைனயும்

உள்ேள

நூலில்

அண்ணாதுைரையயும்
சாடுக றார்கள்.

இவர்கைளக் ெகாச்ைசப்படுத்த
எல்ேலாரும்

இன்றுள்ள

என

ெநடுஞ்ெசழியைனயும்
நூலின்

வ ட்டார்கள்.

கட்டுைரகள்

ப ராமணர்கள்.

எழுதுக றார்கள்.
எழுத யவர்கள்
ேகாபால்

முதற்ெகாண்டு எத்தைனேயா ஐயர்கள்.
ெவளிப்பைடயாகத்தான்
வ.

உ.

ேபச வ ட

ஐயர்
நாமும்

ேவண்டும்.

ச தம்பரனார், த ரு.வ .க., ம.

ெபா.

ச வஞானம், ந. மகாலிங்கம் - இப்படி இவர்கைள
எல்லாம் ேமற்ேகாள் காட்டுக றார்கள்.
எந்தப்

ப ன்னணிய ல்

www.Kaniyam.com

533

ஏன்

இவர்கள்

ெசான்னார்கள்

FreeTamilEbooks.com

என்று

இல்லாமல்

இவர்கைள

ேமற்ேகாள்

காட்டுக றார்கள்.
ேமலும் ஒன்று ேவதத்த ன் ெசாற்கைள எல்லாம்
இதுவைர

தவறாக

ெபாருள்படுத்த

எழுத இருக்க றார்களாம்.

இைதயும் மாற்ற ஆக

ேவண்டும் என்க றார் எம்.ஜி.
ஆரியர்

என்பது

என்க றார்கள்.
ெசால்

வரலாறு

இனச்

எஸ்.

நாராயணன்.

ெசால்

இல்ைல

அது பண்பாட்ைடக் குற க்கும்

என்க றார்கள்.

ஆரியர்கள்

பண்பாடு

மிகுந்தவர்களாம். எங்கள் பண்பாடு என்ன என்பது
எங்களுக்குத் ெதரியும்.

நீங்கள் இந்த யாவ ற்குச்

ெசாந்தக்காரர்கள் என்று ஏற்க மாட்ேடாம்.

இந்த

நாட்டின் மண்ேணாடு தன்ைன எவன் கைரத்துக்
ெகாள்க றாேனா, உைழத்து இந்த நாட்ைட எவன்
உருவாக்குக றாேனா அவன்தான் இந்த நாட்டின்
ெசாந்தக்காரன்.

ப ரம்மதானம், உத்தமதானபுரம்

இவற்ைறெயல்லாம்
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யார்?

இைத அனுபவ த்தவன் யார்?

வரலாறு
நீ

ெசால்ல

எல்லாம்

எங்களுக்குத்

இந்த
ெதரியும்.

ேவண்டியத ல்ைல.

நாங்களும்

ஆராய்ச்ச ெசய்த ருக்க ேறாம்.

அகழ்வாராய்ச்ச

ெசய்த ருக்க ேறாம்.

கல்ெவட்டுகைள

ஆராய்ந்த ருக்க ேறாம்.

இந்த ஆராய்ச்ச எல்லாம்

உனக்கு ஆபத்தாக இருக்க றது. ஆகேவ நீ மாற்ற
எழுத ேவண்டும் என்க றாய்.
நம்ப முடியாது.

உன்ைன நாங்கள்

நீ ெவளிய ல் இருந்து வந்தவன்

ஆனாலும் உன்ைன நாங்கள் துரத்த மாட்ேடாம்.
நீயும் இங்ேக இருக்கலாம்.
நீயும்
என்று

பக ர்ந்து

ெகாள்ளலாம்.

ெசால்லி

முடியாது.
ஒரு

இனியும்

கால்டுெவல்

இழிவுபடுத்துவைத
இைத

எங்கள் உணைவ
எங்கைள

ஏமாற்ற

முதலியவர்கைள

எங்களால்

ப ரகடனம்

காணிக்ைக

ேபாலச்

எற்க

நீ

முடியாது.

ெசால்க ேறாம்.

மகாலிங்கம் இன்ைறக்கு ஒன்ைறச் ெசால்வார்.
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நாைளக்கு அைத மாற்ற ச் ெசால்வார்.

இவைர

எல்லாம் நீங்கள் ஆதாரம் காட்டுவைத நாங்கள்
ஏற்க மாட்ேடாம்.
இந்த
என்று

ஆராய்ச்ச ய ன்

ெசால்லி

ெதான்ைமயானது

ேநாக்கங்கள்

இருக்க றார்கள்.

ஐந்து
உலக ல்

ேவதங்கள்.

அவற்ற ன்

ஆதாரத்த ல் இருந்து தான் இந்த ய வரலாற்ைற
எழுத

ேவண்டும்.

ஆச யாவ லிருந்து
வந்தார்கள்

ைகபர்

என்பது

ஆரியர்கள்

மத்த ய

கணவாய்

வழியாக

தவறு.

த ராவ டைரப்

ேபாரிட்டுத் ெதற்ேக துரத்த னார்கள் என்பது ெபாய்.
ப ராமணர்கள் தான் இந்த யாவ ன் ஆத க் குடிகள்.
ேவத நாகரீகம் தான் இந்த யாவ ன் ஒேர நாகரீகம்.
இந்த

ேநாக்கங்கைள

முன்

இவர்களின்

ஆய்வு

அகந ைலச்

ைவக்க ற
சார்பு

உைடயதுதான். இவர்கள் இைத ெவளிப்பைடயாக
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ஒப்புக்ெகாள்ள மாட்டார்கள்.

ஆனால் இவர்கள்

ஏேதா புறந ைலச் சார்பாக வரலாறு எழுதுவதாக
ெசால்லிக்
ந ைல

ெகாண்டு

மிகத்

எழுதுக றார்கள்.

ெதளிவானது.

உைழப்பவனுக்குத்தான்
நாடு

ெசாந்தம்.

பைடக்க றான்.

நம்

உறுத யானது.

இந்த

மண்

வரலாற்ைற

ெசாந்தம்.

இவன்தான்

பூைச ெசய்பவனுக்கு இந்த நாடு

ெசாந்தமாக முடியாது. அவைன நாம் இங்கு வ ட்டு
ைவத்த ருக்க ேறாம்.
இந்த நூல் அடிப்பைடய ேலேய ஒரு ேமாசடி.
இைத

அம்பலப்படுத்த

ேவண்டும்.

இந்த ய

வரலாற்ைற நம் பார்ைவய ல் எழுத ேவண்டும்.
இது கல்வ யாளர்களுக்கு முதன்ைமயான கடைம.
வரலாற்றுப்

ேபராச ரியர்கைளப்

ெபாய்யர்கள்

என்று இவர்கள் பழி ேபசுக றார்கள்.

இந்தப்

பழிைய நாம் துைடக்க ேவண்டும்.

நாம் முன்பு

ேபால் ஏமாந்து இருக்க முடியாது.

தைலய ல்
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ப றந்தவன்
இன்றும்

பார்ப்பனன்
கய று

என்று

த ரிப்பைத

முன்பு
நாம்

ெகாண்டு இருக்க முடியாது.

ேபால்

பார்த்துக்

‘ெதால்காப்ப யப்

பூங்கா’ எழுத யவர்கள் இப்ெபாழுது அைமத யாக
இருக்கக்கூடாது.

அண்ணாைவ,

முரெசாலி

மாறைன இவர்கள் ஏளனம் ெசய்து இருக்க றார்கள்.
எங்கைள

வட

நீங்கள்தான்

ப ராமணரின்

வரலாற்று ேமாசடிையத் தமிழ் மக்களுக்கு எடுத்துச்
ெசால்ல ேவண்டும். அந்தணர் என்று இவர்கைள
நம்மால் ெசால்ல முடியாது.
இருந்து

அவர்கள்

த ருவள்ளுவரிடம்

களவாடுவைத

நம்மால்

ெபாறுத்துக்ெகாள்ள முடியாது.
** அற ஞர் மு. ெதய்வநாயகம் - அற முகவுைர**
தமிழ்நாட்டிேல

வாழ்ந்து

ெகாண்டு,

தமிழ்

ெமாழிையப் ேபச க் ெகாண்டு தமிைழ நீச ெமாழி
என்றும்,

தமிழர்கைள
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சாரார் இங்கு ெசால்வைதப் ேபால் உலக ல் எந்த
ேதசத்த லும் இப்படி ெசால்வைத ஏற்க மாட்டார்கள்.
தமிழ்நாட்டில்தான்

இவர்கள்

இப்படிச்

ெசால்ல

முடியும். நாமும் ேகட்டுக் ெகாண்டு இருக்க ேறாம்.
ெபரியார் வாழ்ந்த நாட்டில் நாம் இன்று தன்மானம்
அற்றவர்களாய்,
காலடிய ல்

பதவ க்காக

வீழ்பவர்களாய்

இருக்க ேறாம்.

இன்ெனாருவர்

வாழ்ந்து

ெகாண்டு

வரலாற்ற ல் இன்று ேபால் நாம்

என்றும் இப்படி இருந்தேத இல்ைல.
‘தமிழக
நூைல

அந்தணர்
2003இல்

வரலாறு’

என்ற

ெவளிய ட்டிருக்க றார்கள்.

காஞ்ச புரத்த ல் சங்கராச்சாரியார் முன்னிைலய ல்
இந்த

நூைல

ஆராய்ச்ச

உருவாக்குவதற்காக
ைமயத்ைத’

சங்கராச்சாரியாரின்
ெசன்ைனய ல்

இந்த

‘அந்தணர்

ெதாடங்க னார்கள்.
ஆச ேயாடு

நூல்

தான்

ெவளிய டப்பட்டது.

சங்கர மடமும் தமிழ்நாடு ப ராமணர் சங்கமும்
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ேவறு ேவறு அல்ல இரண்டும் ஒன்றுதான்.
இந்த நூலுக்கு முன்ேனாடியாக நாலாய ரம்
பக்க அளவுள்ள ‘அருந் ெதாண்டாற்ற ய அந்தணர்
வரலாறு’ எனும் நூைல எழுத ெவளிய ட்டார்கள்.
தமிழ்

அற ஞர்கேளா

த ராவ ட

இயக்கத்தவேரா

கண்டு ெகாண்டார்களா என்றால் அறேவ இல்ைல
என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டும்.
ெசழியன்,

சங்ெகாலி

என்ற

த ரு.

இதழில்

இரா.
‘வாழ்க

அந்தணர்’ என்ற தைலப்ப ல் பாராட்டி இந்த நூல்
பற்ற ஒரு கட்டுைர எழுத னார்.
எழுதவ ல்ைல .

ேவறு யாரும்

நம் தன்மானம் பற ேபாவைதப்

பற்ற யாரும் கவைலப்பட்டதாகத் ெதரியவ ல்ைல
.

துடிப்ேபாடு ேபசுக ேறாம்.

இனம்

என்ற

தமிழ் ெமாழி, தமிழ்

அடிப்பைடய லாவது

நமக்குள்

ஒற்றுைம இருக்க றதா என்றால் அப்படி எதுவும்
இல்ைல .
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‘துக்ளக்’ ேசா ெசால்லி, ேக.
நாராயணன்

என்பவைர

கண்டுப டித்து

ப ரதம

ெசய்தார்கள்.

ெபயரில்

காமராசருக்கு

மக்கைள

கருப்ைபயா

சங்கத்தார்
ஆச ரியராக

கருப்ைபயா
ெநருக்கமாக

ஏமாற்ற யவர்

தான்

இலட்சுமி

ப ராமண

அவைர

ந யமனம்
தமிழ்

ச.

இவர்

இருந்து

தான்

என்று

ெகாண்டவர்கள் வ யப்பைடக றார்கள்,

என்ற
இவர்.

ெதரிந்து
அத ர்ச்ச

அைடக றார்கள்.
நூைல ெவளிய ட்ட ப றகு அவர்கேள ெசன்று
நம்

தைலவர்கைளப்

பார்த்து

நூல்கைளக்

ெகாடுத்து வந்தார்கள்.

நம்மவர்களுக்குப் பணம்,

பதவ தான் முக்க யம்.

தமிழ் மக்கைளப் பற்ற

கவைல

இல்ைல.

இரண்டாவது
தமிழர்கள்

இந்த

நூைல

துணிச்சலில்தான்

ெவளிய ட்டிருக்க றார்கள்.

நன்றாகத்

தூங்க க்

ெகாண்டு

இருக்க றார்கள் என்று ெதரிந்த ந ைலய ல் தான்
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இரண்டாவது நூல் ெவளிவந்த ருக்க றது.

இந்த

நூைல எழுத யேபாது மத்த ய லும் அவர்கள் ஆட்ச .
மாந லத்த லும் அவர்கள் ஆட்ச . எைதயும் ெசய்ய
முடியும் என்பதனால் தான் அவர்கள் துணிந்து
நூைல ெவளிய ட்டார்கள்.
‘ஆட்ச ய ல்
பைடத்தேத

அமர்ந்து
வரலாறு

ஆக றது.’

இருப்ேபார்
அந்த

வரலாற்றுக்கும் உண்ைமக்கும் எந்தத் ெதாடர்பும்
ேவண்டியத ல்ைல.

‘அத காரம்

ேபசுக றது.

அைதக் ேகட்ேட தீர ேவண்டும்’ இப்படி இவர்கள்
ெதளிவாக எழுத ய ருக்க றார். ‘ஒரு அப்பட்டமான
ெபாய்ைய நூறு ேபர் முன்னிைலய ல், நூறு முைற
ெசான்னால் அது உண்ைம ஆக வ டும்’ இவர்கள்
ெவளிப்பைடயாக எழுதுக றார்கள்.
எங்களிடத்த ல் இருக்க றது.
வசத்த ல் இருக்க ன்றன.
ெபாய்தான்.
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ேவண்டும்’ இப்படியும் எழுதுக றார்கள்.
‘ப ராமணர்கள் ெவளிய ல் இருந்து வந்தவர்கள்
என்பது சுத்தப் ெபாய்’. அந்தணர்கள் இந்த யாவ ன்
ஆத க்குடிகள். பல்லாய ரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
சரசுவத

நத க்கைரய ல்

உருவாக யது

இந்த

சரசுவத நாகரிகம். ‘ஆரியர் - த ராவ டர் ேவற்றுைம
என்பது ெவறும் கற்பைன’. இந்த ேநாக்கங்கைள
ந ைறேவற்றுவதற்காகத்தான்

இந்த

ெபரும்

பணிைய நாங்கள் ெதாடங்க இருக்க ேறாம். ’
தமிழ்நாட்டில்
ெசான்ன

இவ்வளவு

ப றகும்

ெவளிப்பைடயாக

எத ர்த்துக்

ேகட்பதற்கு

நாத ய ல்ைல . இதுதான் நம் உண்ைம ந லவரம்.
இந்த

இரண்டு

வாங்க க்

ெகாண்டு

ெகாடுத்ேதாம்.
இல்ைல .

புத்தகங்கைளயும்
ேபாய்

நாங்கேள

தைலவர்களிடம்

எந்த ப ரத பலிப்பும் அவர்களிடம்

காரணம் என்னவா இருக்க முடியும்.
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இவர்களும்

அவர்களும்

இருக்க றார்கள்.

இைணந்ேத

தான்

ஒரு ெபரிய சத - எல்ேலாரும்

இைணந்து ெசயல்படுக றார்கள்.
‘இது
என்று

ஒரு

அழகான

ஆராய்ச்ச ப்

அச்ச ட்டிருக்க றார்கள்.

பைடெயடுத்து

வந்தவர்கள்

பைடப்பு’
‘ஆரியர்

என்பது

சுத்தப்

ெபாய் என்று இந்நூல் ந றுவுக றது’ அட்ைடய ல்
அச்ச ட்டிருக்க றார்கள். ஒரு கற்பைனக் காலத்ைத
இவர்கள்
நமக்குத்

காண்ப க்க றார்கள்.
ெதளிவாக

வரலாறு

இருக்க றது.

எைத ந ரூப த்த ருக்க றார்கள்.

இவர்கள்
ப ராமணர்கள்

இந்த யாவ ன் ஆத க் குடிய னர்கள் என்று இந்த
நூல்

ந ரூப க்க றது

வ வாத க்கலாம்

என்று

வா

என்று

எழுதுக றார்கள்.
ேகட்டால்

வர

மறுக்க றார்கள். ஓடி ஒளிக றார்கள்.
‘த ராவ ட

www.Kaniyam.com

இனம்

544

குரங்கு

இனம்’.

FreeTamilEbooks.com

தாழ்த்தப்பட்டவர்கள்,
எழுதுக றார்கள்.

கயவர்கள்

என்று

இைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டு நாம்

என்ன ெசய்க ேறாம். நாம் உணர்வாளர்கள் இைத
ஏற்றுக் ெகாள்ள முடியுமா? நம் பத ல் என்னவாக
இருக்க ேவண்டும்?

இதுதான் நம் முன் எழும்

ேகள்வ .
இந்த

நூல்

ெவளிவந்தவுடன்

எங்கைள

அைமப்ைப கூட்டி வ வாத த்ேதாம். நூைல தீய ட்டு
எரிக்கலாம் என்க றார்கள்.
ேக.

ச.

எரிப்பதற்கு முன்னர்

இலட்சுமி நாராயணனுக்குக் கடிதம்

எழுத ேனாம்.

ந றுவ ய ருப்பதாக எழுத னீர்கள்.

அற ஞர்கள் முன்னிைலய ல் வ வாத க்கலாம் என
அைழத்ேதாம்.

வரவ ல்ைல.

நம் இனத்ைத, நம்

தைலவர்கைள, நம் இயக்கங்கைள, இழிவுபடுத்த
எழுத ய ருக்க றார்கள்.
வீரமணிய ன்

கைலஞர்

ெபயைரப்

ேபாட்டு

ெபயைர,

இழிவுபடுத்த

இருக்க றார்கள். கைலஞருக்குப் புத்தகங் கைளக்
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ெகாடுத்தனுப்ப ேனன்.

பத ல் இல்ைல.

அங்ேக

என்னதான் நடக்க றது? நாம் எல்ேலாரும் வாக்கு
வங்க கள் தானா?

நாம் வ ட்டுவ ட ேவண்டுமா?

என்ன ெசய்யலாம்?

என்பதற்குத்தான் இந்தச்

சந்த ப்பு.
‘தமிழர்’

என்னும்

சமஸ்க ருதத்த ல்

தமிழ்ப்

ெபயர்

‘த ராவ டர்’

குற க்கப்படுக றது.

என்று

ஒரு காலத்த ல் இந்த யா

முழுவதும் தமிழ் ெமாழி ேபசப்பட்டு வந்தது என்று
அம்ேபத்கார் கீழ்க்கண்டவாறு குற ப்ப டுக ன்றார்.
1. இன்று தமிழ்ெமாழிையப் ேபசும் தமிழர்கள்
என்னும்

த ராவ டர்கள்

தமிழ்நாட்டில்

வாழுக ன்றார்கள்.
2. தமிழிலிருந்து
கன்னடம்,

ெதலுங்கு

ெமாழிகைளப்
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இந்த யாவ ல் வாழுக ன்றார்கள்.
3. த ராவ ட ெமாழிகைள மறந்த த ராவ டர்கள்
வட இந்த யாவ ல் வாழுக ன்றார்கள்.
4. இன்று

இந்த ய

சதவ க தம்

மக்கள்

ேபர்

ெதாைகய ல்

த ராவ ட

90

இனமக்கள்.

இவர்கள் சூத்த ரர், பஞ்சமர் என்று ஆரியப்
ப ராமணர்களால்

முத்த ைரக்

குத்தப்பட்டு,

ஆரியப் ப ராமணர்களிடம் அடிைம வாழ்வு
வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
க.

மு.

ஆறாம்
மீது

ஆறாம் நூற்றாண்டு முதல் க .ப .

நூற்றாண்டு

வைர

பைடெயடுத்து

க ேரக்கர்,

சகர்,

இந்த யாவ ன்

வந்த,

குஷானர்,

பாரசீகர்,

ஹணர்

ஆக ய

அந்ந யர்கள் ‘ஆரியர்’ என்ற ெபாதுப் ெபயரால்
அைழக்கப்படுக ன்றார்கள்.

இவர்கள்

க .ப .

ஏழாம் நூற்றாண்டில் ராஜஸ்தானிலுள்ள மவுண்ட்
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அபுவ ல்

ஆரியக்

ஆரியக்

கூட்டணி

கூட்டணிைய
வட

அைழத்தார்கள்.

இந்த யாவ ல்

ெபரும்

பகுத ையப் ப டித்து ‘ஆரியவர்த்தம்’ என்ற ெபயரால்
அைத க .ப . ஏழாம் நூற்றாண்டு முதல் க .ப . 12ஆம்
நூற்றாண்டு வைர ஆட்ச ெசய்தது.
அப்ெபாழுது ப ராமணர், சத்த ரியர், ைவச யர்
என்று ஆரியர்கள் தங்கைள மூன்று ப ரிவுகளாகப்
ப ரித்துக் ெகாண்டு த ராவ டர்கைள நசுக்க ஆட்ச
ெசய்தார்கள்.

த ராவ டர்களில்,

ஆரியருக்கு

அடிபணிந்த ெபாதுமக்கள் ‘அடிைமகள்’ என்னும்
ெபாருளில் ‘சூத்த ரர்’ என்று முத்த ைர கத்தப்பட்டு,
ஆரிய ஆட்ச ய ல் குடியுரிைம ெபற்றார்கள். ஆகேவ
ஆரிய வர்த்தத்த ல் குடியுரிைமயுைடய ப ராமணர்,
சத்த ரியர், ைவசரியர், சூத்த ரர் ஆக ய நான்கு
ப ரிவ னரும்

சதுர்வர்ணத்தார்

என்று

ெபயர்

ெபற்றார்கள்.
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ஆரியர்கைள எத ர்த்த த ராவ டத் தைலவர்கள்,
த ராவ ட ஞானிகள், உைடைமகள் பற க்கப்பட்டு,
ஊருக்கு ெவளிேய துரத்தப்பட்டார்கள்.
வர்த்தத்த ல்

இவர்களுக்குக்

க ைடயாது.
இவர்கைளக்

யார்

குடியுரிைம

ேவண்டுமானாலும்

ெகாடுைமப்படுத்தலாம்.

ேகட்க ஆள் க ைடயாது.

ஆரிய

தட்டிக்

இவர்கள் ‘ஐந்தாவது

ப ரிவ னர்’ என்னும் ெபாருளில் ‘பஞ்சமர்’ என்று
அைழக்கப்பட்டனர்.
12ஆம் நூற்றாண்டிற்குப் ப ன்னர் இந்த யாைவ
ஆண்ட

இஸ்லாமியர்களும்

ெவளிநாட்டிலிருந்து
இருந்தபடியால்

வந்த

ஐேராப்ப யர்களும்
அந்ந யர்களாய்

அந்ந யர்களாக ய

ஆரியர்கள்,

இவர்கேளாடு ேசர்ந்து ெகாண்டு த ராவ டர்கைள
நசுக்க னார்கள்.

ஆரியர்கள் அந்ந யர் ஆட்ச ய ல்

பங்கு ெகாண்டனர்.

www.Kaniyam.com

549

FreeTamilEbooks.com

கைடச யாக

இந்த யாைவ

அந்ந யர்களாக ய
இந்த யாைவ
சுதந்த ரம்

ஆட்ச

ெசய்த

ஐேராப்ப யர்கைள1947இல்

வ ட்டு

ெவளிேயற்ற

அைடந்தது.

ஐேராப்ப யர்களுடன்

இந்த யா

அந்ந யர்களாக ய
ேசர்ந்து

ெகாண்டு

தங்களுக்கு ‘இந்த ய ஐேராப்ப யர்கள்’ என்னும்
ெபயைரச் சூட்டிக் ெகாண்டு ஐேராப்ப யர்களாக ய
ஆங்க ேலயர்
ஆரியப்

ஆட்ச ய ல்

பங்கு

ப ராமணர்களுக்கு

ெகாண்டிருந்த
ஆங்க ேலயர்

ெவளிேயற்றப்பட்ட ப ன்னர் உள்ளத்த ல் அச்சம்
வந்தது. என்ன அச்சம்?
மக்களாட்ச
த ராவ ட

மலர்ந்துள்ள

இனமக்கள்

90

இந்த யாவ ல்
சதவ க தம்

இருக்க ன்றார்கள். இவர்கள் தங்கைள உணர்ந்து
ஒன்று

ேசர்ந்துவ ட்டால்,

தங்கைளயும்
வ டுவார்கேளா?
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உள்ளத்த ல்

உருவாய ற்று.

ஏெனன்றால்

ப ராமணர் இந்த ய மக்கள் ெதாைகய ல் ஏறத்தாழ
4 வ ழுக்காடு மட்டுேம இருக்க ன்றார்கள் மிக மிகச்
ச றுபான்ைமய னப் ப ராமணர்கள்.
ஆரியப்

ப ராமணர்கள்

இந்த யாவ ன்

ஆத க் குடிமக்கள் என்று இந்த ய மக்களாக ய
த ராவ டர்கைளக்
ைவத்து

வ ட்டால்,

ந ம்மத யாக
இடத்த ல்

கபடமாக

ஏமாற்ற

நாங்கள்

இந்த ய

இந்த யாவ ல்

ஆட்ச ய ன்

இருக்கலாம்

என்று

நம்ப

தைலைம

சத த்

த ட்டம்

ேபாட்டார்கள். அந்தச் சத த் த ட்டத்ைத ந ைறேவற்ற
ப ராமணர்களால்
இந்த ய

உருவாக்கப்பட்ட

ஆட்ச ையப்

ப டித்து

ஆளும்

பா.ஜ.க.
ேநரேம

தகுந்த ேநரம் என்று முடிவு ெசய்தார்கள். தங்கள்
வ ருப்பத்த ற்கு ஏற்ப இந்த ய வரலாற்ைற மாற்ற
எழுத

அைதக் கல்வ

ந ைலயங்களில் இந்த ய

மாணவர் உள்ளங்களில் த ணித்தார்கள்.
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இந்த ய மக்களில் 90 வ ழுக்காடு இருக்கும்
த ராவ ட

இன

தமிழ்நாடு.

மக்களின்

தைலைம

இடம்

இங்குதான்

‘த ராவ டர்’

என்ற

ெபயருக்கு அடிப்பைட காரணமான தமிழ் ெமாழி
ேபசப்பட்டு வருக றது. இன்று இந்த யாவ ல் ேபச்சு
வழக்க ல் இருக்கும் ெமாழிகளில் தமிழ் ெமாழிய ல்
மட்டுேம 2000 ஆண்டுகளுக்கு ேமற்பட்ட இந்த யத்
த ராவ டர்களின் வரலாறு இருக்க றது.

தமிழ்

இனம் என்னும் த ராவ ட இனத்த ன் ச றப்பு தமிழ்
ெமாழிய ல் மட்டுேம இருக்க றது. இதனால் ஆரியப்
ப ராமணர்களுக்கு

‘தமிழ்

ெமாழி’

என்றாேல

அது ஆரியப் பைகவரின் ெமாழி என்ற உணர்வு
அவர்கள் உள்ளத்த ல் ேதான்ற அவர்கைள நடுங்க
ைவக்கும் ஒன்றாக இருக்க றது.
ஆரியப் ப ராமணர்கைள மிகவும் அத கமாக
நடுங்க

ைவக்கும்

ஆகும்.

’த ராவ டர்’ என்ற ெபயைரக் ேகட்டவுடன்,
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ஆரிய

-

த ராவ டப்

உள்ளத்த ல் வந்து,

ேபார்

ந ைனவு

அவர்கள்

அவர்கைள மிக அத கமாக

நடுங்க ைவத்து வ டுக றது.

அதனால் இந்த ய

ெமாழிகளில் ‘த ராவ டர்’ என்னும் ெபயர் எங்குேம
இல்லாதபடி

ஆரியப்

ப ராமணர்கள்

த ட்டமிட்டு

நீக்க வந்துள்ளைத இந்த ய வரலாறு ெதளிவாகக்
காட்டுக றது.

‘தமிழர்’ என்று ேவண்டுமானால்

கூற க்ெகாள்.

‘த ராவ டர்’ என்று கூற வ டாேத

என்பேத

ஆரியப்

ப ராமணர்கள்

தங்களுக்கு

ெநருக்கமான தமிழர்களிடம் ெகாடுக்கும் அற வுைர
ஆகும்.
‘தமிழர்கள் யார்?’
ேபசுக ன்றவர்கள்
என்ற

எல்ேலாரும்

வ ளக்கத்ைதக்

ப ராமணர்களும்
வருக ன்ற

என்றால் ‘தமிழ்ெமாழி
ெகாடுத்து

தமிழ்

காரணத்தால்,

தமிழர்கேள’
தமிழ்நாட்டுப்

ெமாழிையப்

ேபச

ப ராமணர்களும்

தமிழர்கேள’ என்று கூற ைவத்து வ டலாம் என்பது
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ப ராமணர்களின்
தமிழர்கேள’

தந்த ரம்.

என்று

‘ப ராமணர்களும்

தமிழ்

மக்கைள

நம்ப

ைவத்துவ ட்டால், ப ராமணர்களாக ய ஆரியர்கைள
எத ர்க்கும்

த ராவ ட

இன

உணர்வு

மைறந்து,

ஆரியப் ப ராமணர்களிடம் த ராவ ட இன மக்கள்
என்ெறன்றும் அடிைமகளாக வாழ்வார்கள் என்பது
ஆரியப் ப ராமணர்களின் சத த்த ட்டம்.
ப ராமணர்கள் தங்கைள ஆரிய இனத்த னர்
என்று உரிைம பாராட்டினால், ேகட்பவர்களுக்கு
‘ஆரியர்’ என்பதற்கு எத ரான ‘த ராவ டர்’ என்னும்
இன உணர்வு வந்து வ டும் என்று எண்ணினர்.
அதனால்

ஆரியர்,

த ராவ டர்

என்று

இரண்டு

இனங்கள் இல்ைல என்று நம்ப ைவத்துவ ட்டால்,
ப ராமணர்களுைடய தைலைமப் பதவ க்கு எந்தச்
ச க்கலும்

இல்லாமல்

ப ராமணர்கேள

தமிழ்நாட்டில்

தமிழகத்த ன்

நீடிக்கலாம்.

இந்த யாவ ன்

ஆத க்குடி மக்கள் என்று நம்ப ைவத்துவ டலாம்
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என்னும் தமிழ்நாட்டுப் ப ராமணர்களின் த ட்டத்ைத
ந ைறேவற்ற, மத்த ய ல் பா.ஜ.க.வும் மாந லத்த ல்
ெசல்வ .

ெஜயலலிதாவும் ஆளும் ேநரத்ைதத்

ேதர்ந்ெதடுத்தார்கள்.
ப ராமணர்களின்
ெகாள்ைகக்குத்

ஜாத

ஏற்றத்தாழ்வுக்

தமிழ்நாட்டிலுள்ள

தைலைம

இடம் காஞ்ச சங்கர மடம், தமிழ்நாட்டுப் ப ராமண
ஜாத ய னரின் ஜாத ச் சங்கம், தமிழ்நாடு ப ராமணர்
சங்கம் இந்த இரண்டு ப ராமண அைமப்புகளும்
ேசர்ந்து,
ேக.ச .

தங்கள் த ட்டத்ைத ந ைறேவற்ற த ரு.

இலட்சுமி நாராயணன் என்பவைர ப ரதம

ஆச ரியராகத் ேதர்ந்ெதடுத்து,
1. அருந்ெதாண்டாற்ற ய தமிழக அந்தணர்கள்
2. தமிழக அந்தணர் வரலாறு
என்னும் இரண்டு நூல்கைள , சத முைறய ல்
த ராவ ட

இனத்த ற்கு
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தமிழ் அந்தணர்கள் ப ராமணர்கேள என இந்த
நூல்கள் சாத க்க முயலுக ன்றன.
ப ராமணர்களின்

ஜாத

ஏற்றத்தாழ்வுக்

ெகாள்ைகைய எத ர்க்கும் ெகாள்ைகயுைடயவர்கள்
இந்த யாவ ல் மூன்று ப ரிவ னர். அவர்கள்
1. இஸ்லாமியர்கள்
2. க ற ஸ்தவர்கள்
3. கம்யூனிஸ்டுகள்
இந்த

மூன்று

அந்தணர்

வரலாறு’

ப ரிவ னரும்
என்னும்

நூல்

‘தமிழக
முழுவதும்

கண்டிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.
இந்த
அத கம்

மூன்று

ப ரிவுகளில்

கண்டிக்கப்பட்டிருப்பதுடன்

இழிவுபடுத்தப்பட்டுமிருப்பவர்கள்
க ற த்தவத்
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நற்ெசய்த யாளரும் இழிவுபடுத்தப் பட்டிருப்பதுடன்,
இேயசு

க ற த்து

பயங்கரமான

முைறய ல்

இழிவுபடுத்தப்பட்டிருக்க ன்றார்.
சாத

அதுவும்

முைறய ல் இந்தப் பகுத ைய (பக்கம் 650)

வாச க்கும் க ற த்தவர்களின் உள்ளம் துன்பத்தால்
துடிக்கும்

ந ைலய ல்

இப்பகுத

அைமக்கப்பட்டுள்ளது.

ப ராமணர்கள் க ற த்தவ

நற்ெசய்த யாளைரயும்
சைபையயும்
அளவுக்கு

இேயசு

இழிவு

சத முைறய ல்

க ற த்தவ

த ருச்

க ற த்துைவயும்

இந்த

படுத்தக்

காரணம்

என்ன?

என்னும் ேகள்வ ையக் ேகட்டால் இக்ேகள்வ க்கு
தமிழக

அந்தணர்

வரலாறு

என்னும்

நூல்

காரணங்கைளச் சத முைறய ல் அடுக்குக றது.
க ற த்தவப்

பாத ரியார்கள்

பணி ஆற்றுவதற்கு முன்னர்,
தமிழ்
ஆரியப்

இனம்

என்னும்

ப ராமணர்களிடம்
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அடிைமப்பட்டுக் க டந்தன.
பாத ரியார்கள்

ஆனால் க ற ஸ்தவ

தமிழகத்த ல்

கால்

ப ன்னர் ந ைலைம மாற வ ட்டது.

ைவத்த

1967 முதல்

இன்றுவைர 38 ஆண்டுகள் த ராவ ட இயக்கங்கள்
தமிழ்நாட்டில் ஆட்ச ய ல் அமர்ந்து ஆரிய ப ராமண
எத ர்ப்ைப

இந்த யா

முழுவதும்

ெகாண்டிருக்க ன்றார்கள்

பைறசாற்ற க்

என்றால்

அதற்குக்

காரணம் க ற த்தவப் பாத ரியார்கேள. எவ்வாறு?
இந்த யாவ ல்
அத்தைன

ேதான்ற ய

ேபரிலும்

புகழால்

அற ஞர்கள்
மட்டுமல்லாமல்

ச ைலயாலும் உயர்ந்து ந ற்பவர் த ருவள்ளுவர்.
133

அடி

உயரத்த ல்

ெதன்முைனயாக ய

இந்த யாவ ன்
கன்னியாகுமரிய ல்

இந்த யச் ச ைலகள் அத்தைனய லும் உயரமான
ச ைல

வடிவ ல்

ந ன்று

த ருவள்ளுவர்.
நூலாக

த ருக்குறள்
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என்னும் தீர்மானம்
மனதாக

தமிழக சட்டசைபய ல்

ந ைறேவற்றப்பட்டுள்ளது.

ஒரு

இன்று

த ருக்குறள் 80க்கும் ேமற்பட்ட உலக ெமாழிகளில்
ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டு,
உலகம்

முழுவதும்

இதற்குக்

அதன்

அற ந்து

ெபருைமைய

ெகாண்டிருக்க றது.

காரணமானவர்கள்

பாத ரியார்கேள.

இருபதாம்

க ற த்தவப்
நூற்றாண்டில்

கூட த ருக்குறைள ‘தீக்குறள்’ என்று இகழ்ந்து
கூற யவர்

மைறந்த

காஞ்ச

காரணம்

ப ராமணர்களின்

சங்கராச்சாரியார்.
ெகாள்ைககளுக்கு

எத ரான ெகாள்ைகயுைடய தமிழராக ய த ராவ டர்,
த ருவள்ளுவர்.
த ருவள்ளுவருைடய

ெகாள்ைக

உலகம்

முழுவதும் பரவ ேவண்டும் என்னும் ேநாக்க ல்,
அப்ெபாழுது உலகம் முழுவதும் க ற த்தவர்களின்
வழிபாட்டு

ெமாழியாக

ெமாழிய ல்
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தமிழ்

அல்லாத

ெமாழிக்கு

ெமாழிெபயர்த்தவர்

வீரமாமுனிவர் என்று தமிழர்களால் அற யப்பட்ட
கான்ஸ்டன்ைடன்

ேஜாசப்

ெபஸ்க்க

என்னும்

க ற த்தவப் பாத ரியார் ஆவார்.
இது
ஓர்

தமிழ்ெமாழிக்கும்

உயர்ைவ

ஆங்க ேலயர்
காலத்த ல்,
ெபாது

ஏற்படுத்த யது.

இந்த யாவ ல்

ஆண்டு

ெகாண்டிருந்த

ஆங்க லம்

ெமாழியாகப்

த ருக்குறள்

தமிழர்களுக்கும்

உலகம்

பரவ க்

ெகாண்டிருந்தது.

முழுவைதயும்

ஆங்க லத்த ல்

ெமாழிெபயர்த்ததுடன்,
த ருவருட்பயன்

த ருவாசகம்,

முதலிய

நூல்கைளயும்

முழுவதும்

தமிழர்

ஆங்க லத்த ல்

சமய

ெமாழிெபயர்த்து

தமிழ் ெமாழி, தமிழ் இலக்க யம், தமிழர் ஆன்மிகம்
இவற்ற ன்

ச றப்ைப

உலகம்

அற யுமாறு

ெசய்ததுடன் தன்ைன ஒரு தமிழ் மாணவன் என்று
அற வ த்தவர்

ஜி.யு.ேபாப்
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பாத ரியார்.
தமிழ் ெமாழி சமஸ்க ருத ெமாழிய லிருந்து
ேதான்ற ய ெமாழி என்று தமிழர்களும் நம்ப க்
ெகாண்டிருந்த காலத்த ல், த ராவ ட ெமாழிகளின்
ஒப்ப லக்கணம் என்னும் தைலப்ப ல் ஓர் ஆராய்ச்ச
நூைல எழுத , தமிழ் ெமாழி சமஸ்க ருதத்த லிருந்து
ேதான்ற ய
தனித்து

ெமாழி

இல்ைல

இயங்கக்கூடிய

ெசம்ெமாழி

என்றும்,

என்றும்,

மிகப்

தமிழ்

தமிழ்

பழைமயான

ெமாழிய லிருந்து

ப ரிந்தைவேய மற்ற த ராவ ட ெமாழிகள் என்றும்
ந ரூப த்துக்

காட்டியவர்

கால்டுெவல்

என்னும்

க ற த்தவப் பாத ரியார். கால்டுெவல்லின் ஆய்வ ன்
பயனாகேவ தமிழ் மறுமலர்ச்ச

இயக்கங்களும்

த ராவ ட இயக்கங்களும் ேதான்ற வளர்ந்துள்ளன
என்பது வரலாறு.
1921க்குப் ப ன்னர் ஹரப்பா, ெமாஹஞ்ேசாதரா
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முதலிய

இடங்களில்

அகழ்வாராய்ச்ச களின்

நைடெபற்ற

பயனாக

நாகரிகம் ெவளிப்பட்டது.

ச ந்துெவளி

ச ந்துெவளி நாகரிகம்

ஆரிய நாகரிகம் என்று காட்ட ஆரிய ப ராமணர்கள்
இன்று

வைர

கடும்

முயற்ச ,

எடுத்து வருக ன்றனர்.
த ராவ ட

நாகரிகேம

சத

முைறய ல்

ச ந்துெவளி நாகரிகம்,
என்பைத

ேநர்ைமயான

ஆராய்ச்ச யாளர் எவரும் மறுக்க இயலாவண்ணம்
தக்க

ஆராய்ச்ச ய ன்

வழி

ந ைலநாட்டியவர்

ஹீராஸ் என்னும் க ற த்தவப் பாத ரியார் ஆவார்.
ச ந்துெவளி த ராவ டர்களின் நாகரிகத்த லிருந்ேத,
சுேமரிய
என்பைத

எக ப்த ய

நாகரிகங்கள்

ஹீராஸ்

பாத ரியார்

ப றந்தன
தகுந்த

காரணங்களுடன் வ ளக்க யுள்ளார். தமிழ் ெமாழி,
தமிழ் இலக்க யம், த ராவ ட ெமாழிகள், த ராவ ட
நாகரிகம், த ராவ ட இனம் இவற்ற ன் ச றப்புகள்
க ற த்தவப்

பாத ரியார்களால்
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வரப்பட்டு உலகத்த ன் கவனத்ைத ஈர்த்துள்ளன.
இருபதாம்
21

ஆம்

நூற்றாண்டின்
நூற்றாண்டின்

இறுத ய லும்
ெதாடக்கத்த லும்

த ராவ டர்களின் ஆன்மிகக் ெகாள்ைககளிலிருந்து
உருவானைவகேள

உலக

சமயங்கள்

என்றும்,

உலக சமயங்கள் அைனத்த ற்கும் ஒரு ெபாதுப்
ெபயர்

ெகாடுத்தால்

அது

‘த ராவ டர்

சமயம்’

என்ற ெபயரில் அடங்க வ டுக றது என்றும், தக்க
வரலாற்று ஆய்வுகளின் வழி த ராவ ட ஆன்மிக
இயக்கம் ந றுவ யுள்ளது. உலக ஆத்த க சமயங்கள்
அைனத்ைதயும் இைணத்தால்
ெதன்னாடுைடய ச வேன ேபாற்ற
எந்நாட்டவர்க்கும்

ேபாற்ற

என்னும்

மாணிக்கவாசகரின்

இைறவா

த ருவாக்கு

ந ைறேவறுக றது.
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‘ச வம்’ என்பது ‘அன்பு’ என்பைதக் குற க்க றது.
’அன்பும்
இரண்டெடன்பார் அற வ லார்’

ச வமும்

என்று த ருமூலர் கூறுக ன்றார்.
** த ரு. இரணியன்**
‘தமிழகத்த ல்

அந்தணர்

வரலாறு’

என்ற

இரண்டு ெதாகுத கைளயும் படிக்க றேபாது ஒன்று
புரிக றது.

அவர்களுக்கு

இப்ேபாது

இருப்பது அைடயாளச் ச க்கல்.

ஏற்பட்டு

இன்று இந்த யா

முழுவதும் ஒரு ெபரும் கருத்துப் ேபார் நைடெபற்று
வருக றது.

இந்தக்

கருத்துப்

ேபாரில்

தமிழ்

மக்கள் ஆக ய நாம் இன்று ச லவற்ைற முடிவு
ெசய்தாக ேவண்டும். ெபரியாைரப் ெபாறுத்தவைர,
ப ராமணர் என்றச் ெசால்ைல நாம் பயன்படுத்தக்
கூடாது.

பார்ப்பனர்

என்று

தான்

ெசால்ல

ேவண்டும் என்பார். பாவாணைரப் ெபாறுத்தவைர,
பார்ப்பனர் என்பது உயர்ந்த ெசால்.
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என்ற ெசால்ைலத்தான் பயன்படுத்த ேவண்டும்
என்பார். இதுவைர தங்கைள ப ராமணர்கள் என்று
ெசால்லிக் ெகாண்டவர்கள் இப்ெபாழுது அந்தணர்
என்று ெசால்லுக றார்கள்.
இந்த நூல் ெதாடர்பாக ‘இந்த ய குடிைச’ என்ற
இன்ெனாரு நூைல நான் குற ப்ப ட ேவண்டும்.
அைத எழுத யவர் ெவர்டி நான் ேசவ யர் என்ற
ப ெரஞ்சுக்காரர்.

வரலாற்ற ன் மீது அக்கைற

உைடய ஒவ்ெவாருவரும் படிக்க ேவண்டிய நூல்
இது.

இந்த நூைல நல்ல தமிழில் வடிேவல்

இராவணன் ெமாழிெபயர்த்த ருக்க றார்.

இந்த

நூலின் ைமயமான ஒரு ெசய்த , இந்த யாவ ல்
அற வாளி என்பவன் பார்ப்பனனா?

பைறயனா?

பைறயன் தான் என்பைத ந ைலநாட்டுக றது இந்த
நூல்.

ஞானங்களுக்கு எல்லாம் அவன் தான்

காரணம்.

அவன் இந்த மண்ேணாடு வாழ்பவன்.

இவன்தான் இந்த நாட்டின் ஆத க்குடி.
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இப்ெபாழுது ‘அந்தணர்’ என்ற ெசால் பற்ற ப்
பார்க்கலாம்.

தூய

சமணத்

துறவ கைளத்

தான் இந்தச் ெசால் குற க்க றது.
என்ேபார்

அறேவார்’

என்று

‘அந்தணர்
த ருக்குறள்

கூறுக றது. வடெமாழி நூல்களில் ெசால்லப்படும்
குருமார்கள்,

ெகாடியவர்கள்.

என்று

ெசால்ைலப்

ரிஷ

ஒரு

தமிழில்

ரிஷ

பயன்படுத்துக ேறாம்.

மாத ரிப் பாய்க றான் என்று க ராமத்த ல்

ெசால்வார்கள். ரிஷ என்பவன் ெகாடூரமானவன்
- சமஸ்க ருதத்த ல் ரிஷ
.

என்பவன் சான்ேறான்

நம்ைமப் ெபாறுத்தவைர பார்ப்பான் என்பதும்

ப ராமணர் என்பதும் அந்தணர் என்பதும் ேவறு
ேவறு ெசாற்கள்.
இந்த நூலில் இவர்கள் என்ன ெசால்க றார்கள்?
நாங்கள்

இந்த யாவ ன்

தமிழ்நாட்டில்
வருக ேறாம்.

ஆத க்குடிகள்.

ெநடுங்காலமாக

வாழ்ந்து

ஆரியர் என்ற ெசால் சான்ேறார்
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என்ற

உயர்ந்த

மக்கைளத்தான்

குற க்கும்.

த ராவ டர் என்ற ெசால் அந்ந ய ஆட்ச யாளர்களால்,
மக்கைளப் ப ளவுபடுத்த கற்ப க்கப்பட்ட ஒரு ெசால்.
ஆரியம், த ராவ டம் என்பத ல் உண்ைம இல்ைல .
ஒரு தூண்டல் இல்லாமல் துலங்கல் நடக்காது
என்பது

உளவ யல்

ெசால்லும்

உண்ைம

.

த ராவ டர் - த ராவ ட இயக்கம் - என்ற அனாரிய
இயக்கம் எப்படி வந்தது?

ப ராமணர்தான் கல்வ

அற வு உைடயவர்கள்.

அவர்கள் தான் கற்க

ேவண்டும்.
ந லவரம்
எத ராக
இயக்கம்.

மற்றவர்கள் கற்கக் கூடாது என்ற
இருந்த

க ளர்ந்து

ேபாது,
எழுந்த

ப ராமணர்களுக்கு
இயக்கம்

த ராவ டர்

ப ராமணிய ேமலாண்ைம, ஆத க்கம்

ஆக யவற்ற ன்

எத ர்வ ைளவு

தான்

த ராவ ட

இயக்கம்.
முத்துசாமி
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‘ஐேராப்ப ய ஆரியரும் இந்த ய ஆரியர்களுமாக ய
நாங்களும் இைணந்துதான் இந்த ய சமூகத்த ல்
ஒரு

ேபெரழுச்ச ைய

ெபங்களூரிலிருந்து
இதழின்

ஏற்படுத்த ேனாம்’

ெவளிவரும்

ஆச ரியர்

த ரு.

தலித்

ராஜேசகர்

பற்ற

இருக்க றார்.

இட்லரியம் என்பது எங்ேக இருந்து
என்ற

ஒரு

நூல்

-

ஹ ட்லைரப்

ெதாடங்குக றது?

அவர்

ஒரு

ேகள்வ ைய

எழுத
எழுப்ப

பத ல் ெசால்க றார். மாக்ஸ்முல்லர் ெஜர்மனிய ல்
எழுத ய

நூைலப்

படித்துவ ட்டுத்

தான்

இட்லர்

தன்ைன ஆரியன் என்று கண்டு ெகாண்டானாம்.
இந்த யாவுக்கு நாகரீகத்ைத கற்று ெகாடுத்தவர்
ஆரியர். ஆரியன் மட்டும்தான் ஆளப் ப றந்தவன்.
உலகத்ைத ஆரியன் ெவற்ற ெகாள்ள ேவண்டும்.
வல்லவன் தான் ந ைல ந ற்பான். ஆரியன் மட்டுேம
வல்லவன்.

ெஜர்மானியன் தான் தூய ஆரியன்

இப்படி இட்லர் கருத னான்.
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கருத்துக்கு

மூலமாக

இருந்தவன்

இந்த ய

ப ராமணன் தான் என்பைத ெதளிவுபடுத்துக றார்
த ரு. ராஜேசகர்.
இட்லருைடய
ச ன்னம்

ெகாடிய ல்

ரிக்

இருந்த

ேவதத்த ல்

சுவஸ்த க்

இருந்துதான்

எடுக்கப்பட்டது என்று இவர் கூறுக றார்.
உலகம்

முழுவதும்

உைழப்பவன்
வ ைதத்தவன்

மக்கைளப்

தாழ்ந்தவன்
ப ராமணன்.

இப்படி

ப ளவுபடுத்த

என்ற

கருத்ைத

ப ராமணனுக்குச்

ெசத்த ப ணத்ைதப் புைதக்கத் ெதரியாது.
கல்ைலச்

ச ற்பமாகச்

ெசதுக்கத்

ஒரு

ெதரியாது.

ப ராமணனுக்கு எதுவும் ெதரியாது. இவன் எப்படி
உயர்ந்தவன் ஆக முடியும்? தமிழகத்த ல் ெசருப்புத்
ைதப்பவன்,
கட்டுபவன்

-

மரேவைல

ெசய்பவன்,

கட்டிடம்

இவர்கள்

எல்ேலாரும்

சாத ய ல்

தாழ்ந்தவர்கள். இவற்ற ல் எதுவும் ெதரியாதவன்
உயர்ந்தவன்.
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த ணித்தவன் ப ராமணன்.

இந்த ய மக்கைளக்

கூறு ேபாட்டு, இழிவுபடுத்த , இந்த ய மக்களின்
வ டுதைலக்கு

வழிவ டாத

ப ராமணியம்

தான்

இந்த ய மக்களுக்கு நாங்கள்தான் நாகரீகத்ைதக்
கற்ப த்ேதாம் என்று கூறுக றது.
வரலாற்ைற

இவர்கள்

இந்த

இப்படி நம்
நூலின்

மூலம்

மைறக்க றார்கள்.
தம் முந்ைதய தைலமுைறய ல் கால்டுெவல்,
பாவாணர்,

ந.ச .

ஆக யவர்கள்

நம்

எடுத்துைரத்தார்கள்.

கந்ைதயாப ள்ைள
வரலாற்ைற

ஆராய்ந்து

இன்ைறக்கும் வரலாற்று

ஆய்வு நமக்குத் ேதைவப்படுக றது.
நாம் எதுவுேம ெசய்யவ ல்ைல .
இங்கு

எப்படி

ஆராய்ந்து

ஏற்பட்டது

என்று

எழுத ய ருக்க றார்.

ெசால்லிய ருக்க றார்?

ஆனால்
தீண்டாைம

ஓர்
அவர்

அற ஞர்
என்ன

ெநடுங்காலத்த ற்கு

முன்பு ெவளிய ல் இருந்து ெவள்ைள இனத்தவர்
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தங்கள்

வீட்டு

வ லங்குகள்

முதலியவற்ேறாடு

இங்கு பைடபைடயாக வந்தனர்.

புத ய ேநாய்கள்

பலவற்ைற அவர்கள் இங்கு ெகாண்டு வந்தார்கள்.
ஆகேவ அவர்கைளேயா அவர்கள் ெகாண்டு வந்த
ெபாருட்கைளத்

தீண்டக்கூடாது

என்று

இங்கு

உள்ளவர்கள் கருத னர். இப்படித்தான் தீண்டாைம
ஏற்பட்டது.

அதன்ப றகு

நமக்குள்ேளேய

ஒரு

ப ரிவ னைர மற்றவர் தீண்டக்கூடாது என்ற கருத்து
ஏற்பட்டது. இப்படி ெசால்லுக றார் இந்த அற ஞர்.
ேமலும்

சல

ஆய்வுகள்

இப்ேபாது

ெகாண்டிருக்க ன்றன.

வந்து

ரிக்ேவதத்த ல்

ெசால்லப்படுக ற ெசடி, ெகாடி வைககள் எல்லாம்
இங்கு

இருந்தைவ

வடபகுத ய ல்

நார்ேவ

இருப்பைவ

அைவ.

ேவதத்த ல்

ஒரு

உச்ச

அல்ல.

வானத்த ல்
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முதலிய

நாடுகளில்

இைதப்ேபாலேவ
வர்ணைன
அங்கும்
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ெகாண்டிருப்பான்.

இப்படி

ஒரு

நார்ேவய ல் தான் காணமுடியும்.

காட்ச ைய

ரிக் ேவதத்த ல்

உள்ள அகச்சான்றுகைள இவர்கள் இப்ெபாழுது
மறுக்க

முடியாது.

இவர்கள்

வார்த்ைத

என்க றார்கள். ஆங்க லத்த ல் Word . இங்கு நாமம்
என்பது ஆங்க லத்த ல் Name. இப்படிப் பார்த்தால்
ஆரிய ெமாழியும் ஐேராப்ப யர்களின் ெமாழியும்
ஒன்று எனத் ேதான்றுக றது.
நான்கு யுகம் என்று கூறுக றார்கள். க ருத யுகம்
என்பது ப ரகாசமான காலம்.

துருவப்பகுத ய ன்

பனி படர்ந்த ப ரேதசத்த ன் ந ைனவாக இந்தச்
ெசால்.

ஒன்ைற

அடுத்து

வந்த

யுகங்கள்

என்பைவ இவர்கள் கடந்து வந்த காலங்கள் /
இடங்கைளக் குற க்க ன்றன.

அவர்கள் இங்கு

வந்தேபாது கரிய ந ற மனிதர்கைளக் கண்டார்கள்.
‘கலியுகம்’ கலி என்றால் கருப்பு. ‘இந்தக் கருப்புப்
ப சாசுகள் ேகாடுகளினால் ேபச க் ெகாள்க றார்கள்’
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என்று

ேவதத்த ல்

ஒரு

வர்ணைன.

இங்கு

உள்ளவர்கள் எழுதத் ெதரிந்தவர்கள்.

அவன்

உள்ேள நுைழந்த காலத்த ல் நமக்கு எழுத்து ெமாழி
இருந்தது.

ேகாட்ைடகளும்

நமக்கு இருந்தன.

அவன் நாேடாடி.

இப்படி எதுவும் இல்ைல.
வாழ்பவர்கள்
கருத னான்.

ெகாத்தளங்களும்
அவனுக்கு

இது கலியுகம்.

மிேலச்சர்கள்.

இப்படி

இங்கு
அவன்

நமது நாகரீகம் அவனுக்கு இல்ைல.

இப்படி ஆராய்ந்து உண்ைமகைள நாம் காண
ேவண்டும். வரலாற்று ஆய்வு இல்லாமல் அவைன
முற யடிக்க முடியாது.
கர்நாடகத்த ன் ஒரு மைலப்பகுத .
கருைம

ந றத்தவர்

அங்கு

முற்ற லும்

வாழ்க ன்றனர்.

உடல்வாைகப் ெபாருத்தவைர அவர்கள் ஆப்ப ரிக்க
நீக்ேராக்கள். ேபசும் தாய் ெமாழி கன்னடம். த சுலர்
என்ற ஒரு குடி. அவர்கள் ேபசுவது தமிழ். அவர்கள்
எழுத்து இன்ைறக்கும் வட்ெடழுத்து.
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மக்கள்

இடம்

ெபயர்ந்து

வாழ்வது

இயற்ைக.

வாழும் ேபாது ெமாழிகளும் மாற வ டுக ன்றன.
இவ்வாறு இடம் ெபயர்ந்து வந்தவர்கள் மண்ைண
ேநச க்க றார்கள்.

ஆரியனால் இந்த மண்ைண

ேநச க்க முடியவ ல்ைல .

நீ இந்த மண்ணுக்கு

உரியவன் என்றால் தமிழ் மண்ைண ,
ெமாழிைய,

இந்த

மக்களின்

உைழப்ைப

ேநச க்க

ெதாழில்கைள,

ேவண்டும்.

வந்தாய்

என்பது

இடத்த ல்

மக்கேளாடு

எங்க ருந்து

முக்க யமில்ைல.
மக்களாய்

தமிழ்

வந்த

வாழ்க றாயா?

இல்ைலயா என்பதுதான் வைரயைற. நீ மண்ைண
ேநச க்கவ ல்ைல.
ெசால்க றாய்.
உன்ைன

ஆனால் உயர்ந்தவன் என்று
மக்கைளக் கூறு ேபாடுக றாய்.

நாங்கள்

எப்படி

ேநச க்க

முடியும்.

ப ராமணியத்ைத தூக்க எற . பூணூைலக் கழற்ற
எற . சமஸ்க ருதத்ைத ஒதுக்க ைவ. இவ்வாறு நீ
வந்தால் உன்ைன ஏற்க ேறாம்.
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நாங்கள் மனிதர்கள். மண்ைண ேநச ப்பவர்கள்.
மக்கைள

ேநச ப்பவர்கள்.

மத ப்பவர்கள்.

உைழப்ைப

ெவறுப்ைப நாங்கள் வளர்க்க

வ ரும்பவ ல்ைல .

தமிழன் என்றும் த ராவ டன்

என்றும் நாங்கள் ேபசுவதற்கு இதுதான் ெபாருள்.
நாங்கள் சமத்துவத்ைத ேநச க்க ேறாம்.
அேபதவாத கள்.

நீங்கள் ேவதவாத கள்.

ேவதத்ைத, ேபதத்ைத ேநச ப்பவர்கள்.

நாங்கள்
நீங்கள்
உங்கள்

அைடயாளச் ச க்கல் இதுதான் என்பைதப் புரிந்து
ெகாள்க ேறாம்.

ஆகேவ இந்த நூைல எழுத

இருக்க றீர்கள். நாங்கள் ஓய்ந்து இருக்கக்கூடாது.
புத ய வரலாறு எங்களுக்குத் ேதைவ. வரலாற்ைறப்
பைடக்கப்
எங்கைளத்

புறப்பட்டிருக்க ேறாம்.
தடுக்க

முடியாது.

உங்களால்
உங்கைளத்

த ருத்த க் ெகாண்டால் எங்கேளாடு இைணந்து
வரலாம்.

இதுகாறும் வைர எங்கைள நீங்கள்

அடிைமப்படுத்த யைத
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ைவத்த ருக்க ேறாம்.

நீங்களும் மனிதர்களாக

ேவண்டும்.
** முைனவர் ேவ. சுகுமாரன்**
‘தமிழகத்த ல் அந்தணர் வரலாறு’ என்ற இந்த
நூல் ெதாகுப்பு அண்ைமய ல் ெகாண்டு வரப்பட்டது.
இந் நூல் ெதாகுப்பு இந்த ய வரலாறு பற்ற ப்
பல்ேவறு
வரலாறு

வ ைடயங்கைள
பற்ற

முன்ைவத்துள்ளது.

எழுதப்பட்டுள்ள

பகுத களில்

ச லரின் கட்டுைர மட்டுேம வாச க்கத் தக்கனவாக
உள்ளன.

மற்றைவ அலுப்புத் தரக்கூடிய ஒேர

வ டயத்ைத மீண்டும் மீண்டும் ெசால்லுபைவயாக
உள்ளன.
ெதாகுப்பு

வரலாற்றுப்
கீழ்க்காணும்

பகுத ய ல்

இந்

வ டயங்கைளப்

நூல்
பற்ற

ெபரிதும் ேபச முயன்றுள்ளது. அைவ :
1. ஆரியப்

பைடெயடுப்பு

என்று

ஒன்று

ந கழவ ல்ைல .
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2. ஆரியர்கள் பூர்வகுடி மக்கேள.
3. சரஸ்வத

நத

ஒன்று இருந்தது.

அதன்

கைரய ல் ஒரு ச றந்த நாகரிகம் இருந்தது.
4. ேவதகாலம் மிகப் பழைமயானது.
5. த ராவ டன்

என்று

ஒரு

இனம்

இல்ைல

.

ஆங்க ேலயரின் * ப ரித்தாளும் சூழ்ச்ச .’
6. வர்ணாச ரம

தர்ம

முைற

இல்ைல

என்பனவாம்.
இவ்வ டயங்கைளப் பற்ற ப் ேபச நாம் உள்ேள
ெசல்வதற்கு முன் க.

ச.

-

ஆச ரியர்

இத்ெதாகுப்ப ன்

இலட்சுமி நாராயணன்
-

கூற யுள்ள

வ டயங்களுக்கு வ ைட கூற வ டுவது நல்லது.
வரலாற்ைற எப்படி எழுதுவது என்பது பற்ற க்
கூறவந்த இவர் வரலாற்ைறப் புறந ைல ேநாக்க ல்
அணுகேவண்டும் என்பது வரலாற்ைற எழுதுவது
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குற த்த அடிப்பைடயான வைரயைற (பக்.
என்று கூறுக றார்.

77)

ஆனால் தான் ெசான்னதற்கு

மாறாக இந் நூல் ெதாகுப்ப ல் பல இடங்களில்
அகந ைல

ேநாக்ேகாடு

எழுதப்பட்டிருப்பைத

த ட்டமிட்ேட காண மறுக்க றார். இது உண்ைமயான
வரலாற்ைறப் புறந்தள்ளி அவர் கூறுவது ேபால்
‘குப்ைபக்கூளங்கைள’ எழுதப் பயன்படுேம அன்ற
வரலாறு எழுதப் பயன்படாது. உள்ளைத உள்ளபடி
நமக்குக் க ைடத்த ருக்க ற ஆதாரங்கைள ைவத்து
வரலாற்ைற எழுத முற்பட ேவண்டும்.
“பாச சம்,
நான்

மார்க்ச யம்

ஏற்கும்படி

மார்க்ச யத்ைதேய

இரண்டில்

ஒன்ைற

வற்புறுத்தப்பட்டால்
ஏற்ேபன்.

நான்

ஏெனனில்,

அதுதான் வரலாற்ைற நமக்கு வ ஞ்ஞான ரீத யாக
ேபாத க்க றது”

என்றார்

ஜவஹர்லால்

ேநரு.

இத்தைகயேதார் உண்ைம கூறும் முயற்ச இந்நூல்
ெதாகுப்ப ல் காணப்படுக றதா?
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ேநாக்குேவாம்.
1. ஆரியப்

பைடெயடுப்பு

என்று

ஒன்று

ந கழவ ல்ைல
நல்லெதாரு

நாகரிகத்த ல்

வாழ்ந்து

ெகாண்டிருந்த ச ந்துெவளி மக்களின் நாகரிகம்,
ஆரியப்

பைடெயடுப்பால்

அழிந்தது.

இப்படி

ஒரு கருத்த 20ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுத ய ல்
முன்ைவக்கப்பட்டது. இக்கருத்ைத முன்ைவத்தவர்
சர். ஜான் மார்ஷல். இக்கருத்த ன் ெதாடர்ச்ச யாக
ச ந்துெவளி

நாகரிகம்

அழிக்கப்பட்ட

ப றகு,

அம்மக்கள் ெதற்குப் பகுத க்கு வந்து தங்க வாழத்
ெதாடங்க னர்.
கூட்டத்ைதச்

இவர்கள்
சார்ந்த

ேபசப்பட்டதால்

சல

இவர்கள்

த ராவ ட

ெமாழிக்

ெமாழிகள்
த ராவ டர்கள்

இங்கு
என

அைழக்கப்பட்டனர்.
ஆரியர்கள் எங்க ருந்து வந்தார்கள் என்பது
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த ட்டவட்டமாகத்

ெதரியவ ல்ைல.

இப்ேபாது

இவர்கள் இரத்தத்த ல் அந்ந ய இரத்தம் ஓடாமல்
இருக்கலாம்.

எனினும் இவர்கள் மூதாைதயர்

ேமற்கத்த யர் என்பைத நாம் ந ைனவ ல் ைவத்துக்
ெகாள்ள

ேவண்டும்

என்க றார்

ராமர்

சங்கர்

த ரிபாத (Page 27, History of ancient India - Rama
Shankar

Tripathi).

ெதாடர்ந்து

அகழ்வாராய்ச்ச ய ன்
ெமாஹஞ்சதாேரா

ெசய்யப்பட்ட

வ ைளவாக
பற்ற

ெவளிப்ேபாந்தன.

பல

ஹரப்பா,
உண்ைமகள்

ச ந்துெவளி

நாகரீகம்

ஆரியப் பைடெயடுப்பால் அழியவ ல்ைல.
ெவள்ளப்

ெபருக்காேலா,

இதர

அது

இயற்ைக

சீற்றத்தாேலா அழிந்த ருக்கலாம் என்று இப்ேபாது
நம்பப்படுக றது.
என்ற

ஆரியர்கள்

ெபயரில்

ச றுச று

கூட்டமாக

இம்மக்களுடன் தங்க ய ருக்கலாம்.
தங்க யேபாது
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பரப்ப ய ருக்கலாம்.
ெகாள்வதால்
(இப்ேபாது

அம்ெமாழிையக்

நன்ைமய ருப்பதாக
தமிழர்கள்

கற்றுக்
எண்ணி

ஆங்க லம்

கற்றால்

ேவைல க ைடக்கும் என்று எண்ணுவது ேபால)
அம்ெமாழிையக் கற்ற ருக்கலாம் என்று ேராமிேலா
தாப்பர் ேபான்ற வரலாற்றாளர்கள் நம்புக ன்றனர்.
(P.P. - 96, Recent perspective of early Indian history Romila Thapar).
ஆரியர் பைடெயடுப்பு ந கழவ ல்ைல என்பதாக
டாக்டர்

அம்ேபத்கார்

கூற யைதயும்

ெதாகுப்பு எடுத்துக்காட்டுக ன்றது.
ந கழ்ந்த ருக்குமானால்
இருந்த
சமயத்த ல்

அத்தைன

பைடெயடுப்பு

ச ந்துெவளிய ல்
மக்களும்

ேபாக்குவரத்து

காலகட்டத்த ல்

இந்நூல்

எப்படி

இல்லாத

ெதன்பகுத க்கு

ஒேர
அந்த

வந்த ருக்க

முடியும் என்றும் தமிழகத்த ல் அப்ேபாது யாரும்
இருந்த ருக்கவ ல்ைலயா
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அப்ேபாத ருந்தவர்கள்

எப்படி

இத்தைன

ேபைர

வரேவற்றார்கள்? என்றும் ேகள்வ எழுப்ப யுள்ளார்
இந்நூல்

ெதாகுப்ப ன்

ஒருவரான த ரு.

டி.

கட்டுைரயாளர்களில்
என்.

இராமச்சந்த ரன்.

இப்படி ஆரியப் பைடெயடுப்பு ந கழவ ல்ைல என்று
கூறப்பட்ட ேபாத லும் ஆரியர் என்பவர் யார்? என்ற
ேகள்வ

வ ைடயளிக்கப்பட ேவண்டிய முக்க யக்

ேகள்வ யாக இருக்க றது.
2. ஆரியர்கள் பூர்வகுடி மக்கேள
ஆரியன்

என்ற

குற க்கவ ல்ைல
ஒழுக்கம்

ெசால்

என்றும்,

மிக்கவர்,

மத ப்பு

கருதப்படுபவைரக்

குற க்கும்

கூறப்படுக றது.

ரிக்

உயர்ந்தவைரயும்,
வணங்குபவைரயும்
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சமூகத்த ல்

மிக்கவர்
ெசால்

ேவதத்த ல்

என்று
என்றும்

இச்ெசால்

சரியான

கடவுைள

குற ப்பதாக
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தாபரும்

குற ப்ப டுக றார்.

இந்நாட்டவர்தான்
ப றந்த

அல்லது

பூர்வகுடி

த ட்டவட்டமான

ஆனால்

மக்கள்

தான்

சான்று

ெதாகுப்பாளர்

கூறுவது

இந்நாட்டில்
என்பதற்கான

எதுவும்
ேபால்

ஆரியர்

இந்நூல்

க ைடத்ததாக

ெதரியவ ல்ைல . எனேவ ஆரியர்கள் இந்நாட்டவர்
என்பது

இப்ேபாைதய

சான்றுகளின்

படி

ஏற்பதற்க ல்ைல.
க ேரக்கம், இலத்தீன், சமஸ்க ருதம், அெவஸ்தம்
ேபான்ற ெமாழிகள் இந்ேதா - ஆரிய ெமாழிகள்
என்று

கூறப்பட்டிருப்பதால்

இனத்ைதக்

குற க்காது

ஆரியன்
என்ற

என்பது

ந ைலய ல்

இவர்கைள இந்ேதா ஆரிய ெமாழி ேபசும் மக்கள்
என்று

குற ப்பேத

சரியாக

இருக்கும்

என்று

ேராமிேலா தாபர் ேமலும் கருதுக றார்.
3. சரஸ்வத
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கைரய ல் ஒரு ச றந்த நாகரிகம் இருந்தது
இந்நூல்

ெதாகுப்பாளர்கள்

நம்புவது சரஸ்வத

நத

அந்நத க்கைரய ல்
பல்லாய ரம்
நத ேயாடு
ப யாஸ்),

என்று ஒன்று ஓடியது.

ஒரு

ச றந்த

ஆண்டுகளுக்கு

என்பதுதான்.
சதத்ரு
அக்னி

வலுவாக

அக்கால்

முன்

கட்டத்த ல்

(சட்ெலஜ்,)

நாகரீகம்
இருந்தது
சரசுவத

வீரபாசா

(ெசனாய்/சீனாய்),

(வீஸ/

பேராஸ்ந

(வீ), வ தஸ்தா (ஜீலம்), ச ந்து ஆக ய ஆறு நத களும்
இைணந்து ‘சப்தச ந்து’ என்று அைழக்கப்பட்டன.
இந்நத க் கைரய லும் ஒரு நாகரிகம் இருந்தது.
ப ன்னர் நத ராஜஸ்தான் பாைலவனத்த ல் ெசன்று
வரண்டுவ ட யமுைன நத யும் சட்ெலஜ் நத யும்
த ைசமாற,

சரஸ்வத

நத க்கைர மக்கள் ேவறு

இடம் ேதடிச் ெசல்ல ேவண்டியதாய ற்று.

இது

அண்ைமக்கால கண்டுப டிப்புகளால் அற யவரும்
ெசய்த கள்.
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4. ரிக்ேவத காலம் மிகப் பழைமயானது
ஆய ன்,

இதன்

காலம்

பற்ற

இந்நூல்

ெதாகுப்பாளர் கூறுவது சரிதானா? என்ற ேகள்வ
இப்ேபாது ந ற்க றது.

க ற த்துவ மதத்ைதயும்,

ேமற்கத்த ய நாகரீகத்ைதயும் உயர்த்த ப் ப டிக்க
மாக்ஸ் முல்லர், சர்.

ஜான் மார்ஷல் ேபான்ேறார்

ரிக் ேவதகாலத்ைத க .மு.

3000லிருந்து க .மு.

1500 என்றும் அதற்குக் குைறவானது என்றும்
கூற னர். உண்ைமய ல் இது 8000 ஆண்டுகளுக்கு
ேமற்பட்டது

என்று

இந்நூல்

ெதாகுப்பாளர்கள்

கருதுக ன்றனர். எனினும் இதற்கு ஆணித்தரமான
சான்று எதுவும் இவர்களால் காட்ட இயலவ ல்ைல.
மனம்

ேபான

ேபாக்க ல்

ஒரு

ெபருங்ெகாண்ட

கணக்ைக இவர்கள் காட்டுக றார்கள். ’ ’தற்ேபாது
நைடெபறும் அகழ்வாராய்ச்ச

இந்தக் காலத்ைத

க .மு. 7000 வைரய ல் எடுத்துச் ெசல்க றது” என்பது
இவர்கள் கூற்று. (பக்கம் 747).
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ஆனால்

உண்ைமயான

ந ைலைய

ஆதாரத்துடன் ேராமிலா தாபர் இப்படிக் கூறுக றார்.
ஸ்வாட் சமெவளிகள் ெசய்யப்பட்ட அகழ்வாய்வ ல்
க ைடத்த

வர்ணம்

தீட்டப்பட்ட

மட்பாண்டங்கள்

ேதாவப் பகுத களில் க ைடத்த மட்பாண்டங்கேளாடு
ஒப்ப டுைகய ல் இது ஏறத்தாழ க .மு.
400

வைரய லான

காலத்த ற்கு

150 - க .மு.

உரியன

எனக்

கருதப்படுக றது. (பக்கம் 89, ேராமிலா தாபர்).
ஆக புறந ைல ேநாக்க ல் நமக்கு வ ருப்பமான
காலத்த ற்கு

வரலாற்ைறக்

ெகாண்டு

ெசல்ல

இயலாது என்பத ல் ெதளிவு ேவண்டும்.
5. த ராவ டன் என்று ஓர் இனம் இல்ைல ; இது
ஆங்க ேலயரின் ப ரித்தாளும் சூழ்ச்ச
ெபரிய

பூசணிக்காையச்சட்ைடப்ைபக்குள்

மைறக்க முடியுமா?

முயன்றால் முடியும் என்று

எண்ணி முயன்று பார்த்த ருக்க றார்கள். த ராவ டம்
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என்று ஒரு தனி இனம் இல்ைல .
த ராவ ட

ேமாதல்கள்

ஆங்க ேலயர்கள்

என்பது

நம்ைம

ஆரிய கட்டுக்கைத.

ப ரித்தாள

ெசய்த

சூழ்ச்ச என்று கூறும் முைனவர் த.ந.
தன்

கருத்துக்கு

ஆதாரமாக

கணபத

ேடவ ட்

நூலிலிருந்து

சல

காட்டுக றார்.

The Myth of the Aryan Invasion

என்னும்

நூலில்

முக்க யமான

’ ’த ராவ டர்கள்

குடிமக்களாக

இருக்க றார்கள்.
வ ஷயம்
ேவத

பகுத கைள

ப்ராலி

இத ல்

என்னெவன்றால்

நாகரிகத்ைத

நன்கு

இந்த யாவ ன்

ெவகு
ஒரு

எடுத்துக்

காலமாக

வ யப்புக்குரிய

அவர்கள்

தாம்

காப்பாற்ற யவர்கள்.

ெதன்னிந்த யாவ ல் தான் ேவதகால சமஸ்க ருதம்,
சடங்குகள்,

பாரம்பரியம்

காணக்க டக்க ன்றன.

ெதன்னிந்த யா இப்படி (ேவதகால நாகரீகத்ைதப்)
பாதுகாத்து வருவத லிருந்து ேவத நாகரீகத்த ன்
பழைமக்கு

இந்தப்
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முக்க யத்துவம் ெதரிக றது” என்று கூறுக றார்.
ஆரியரும் த ராவ டரும் ேவறு ேவறல்ல என்று
கூற வந்த ேவகத்த ல் இமயத்த ற்கும் நர்மைத
நத க்கு நடுேவ பஞ்ச த ராவ டம் இருப்பதாகக்
கூட

கூறுக றார்.

உருவாக்க ய
ைவத்துக்
பற்ற ப்

த ராவ ட

ெகாண்டு

க ற த்துவ

பாத ரிமார்கள்

ெமாழிக்

ெகாள்ைகைய

ஆரிய

ேபசப்படுவதாக

த ராவ ட

கணபத

ேபதம்

சாடுக றார்.

இத்தைகயெதாரு ந ைல இருந்தத ல்ைல என்று
அடித்துக் கூறுக றார்.
இதுகாறும்

க ைடத்துள்ள

அகழ்வாய்வு

ஆதாரம் எதுவும் ஆரியனும் த ராவ டனும் ஒன்ேற
என்று காட்டவ ல்ைல.
பழங்குடி

சரசுவத

மக்களிைடேய

ெவளிப்படுத்தும் ஆர்.எஸ்.

நத க்கைரய ல்

ந கழ்ந்த

பூசல்கைள

பாரி ஆரிய த ராவ ட

இனத்த ன் ேவறு ப ரித்துக் காட்டும் பகுத ைய அவர்
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ெமாழிய ேலேய காண்ேபாம்.
“……… The Aryans were tall and fair and the ‘Dasyus’
were dark - skinned and of short stature. Their features
were uncouth, being flat-nosed (anasah).

They did not

beleive in Vedic gos (a - devays), indeed reviled them (devapiya), never performed sacrifices (a-yajkan) or any rites
(a-karman), but worshipped the phallus embleme. (Sisnadevah) and followed strange laws (anyavate). Their speech
was unintelligible (mridravak). These characteristics indicate that the ‘Dasyus’ probably belonged to the Dravidian
stock, then occupying the parts over which the aryans were
seeking to establish their domination. The ‘Dasyus’ fought
valintly in defence of their homes and herds of castle, and
they yielded to the superior might of the Aryans only when
the distruction of their puras and durgas, towns and crude
fortifications, made further resistances futile. Many of the
‘Dasar’ became slaves (dasa - slave) of the conguerons, havwww.Kaniyam.com
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ing been admitted in society as Sudras, but other retired into
the jungles and mountain fastnesses, where we still find their
descendants living in primitive conditions.”
(PP. 30, History of Ancient India, R.S. Tripahti, 1992)
உயரமான, அழகாக ந றங்ெகாண்ட ஆரியர்கள்
அழகற்ற,

தட்ைடயான

மூக்க ைனயுைடய,

எளித ல் புரிந்து ெகாள்ள இயலாத வண்ணம்
ேபசுக ற , ஆரியக் கடவுள்கைள, வழிபாட்டு சமய,
சம்ப ரதாயங்கள் எைதயும் கைடப டிக்காத ஆனால்
ச வலிங்கத்ைத

வழிபட்ட

தஸ்யூக்கள்

த ராவ ட

இனத்தவராக இருந்த ருக்கலாம். இவர்கள் தங்கள்
கால்நைடகைளப்
ேபாராடிய

பாதுகாக்க

ேபாத லும்

இறுத ய ல்

கடுைமயாகப்
இவர்கைள

ஆரியர்கள் ெவன்று உைடைமகைளக் ைகப்பற்ற
இவர்கைள

அடிைமயாக்க னர்.

காடுகளுக்குள்
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புராதன ந ைலய ல் வாழ்க றார்கள்.

இது ேமேல

தரப்பட்ட ஆங்க லப் பகுத ய ன் சுருக்கம். ந ைலைம
இவ்வாறு இருக்க ஆரியரும், த ராவ டரும் ஒன்ேற
என்க ற வாதம் எப்படிப் ெபாருந்தும்.

ேமேல

தரப்பட்டுள்ள ஆங்க லப் பகுத ய ல் தஸ்யூக்கைள
‘Dravidian Stock’ என்று குற ப்ப டுக றார்.

இது

தஸ்யூக்கள் த ராவ டர்களின் வழித்ேதான்றல்கள்
என்பைத அவர் வலியுறுத்த ச் ெசால்ல ைகயாளும்
ெசால்லாகும்.
6. வர்ணாச ரம தர்மமுைற இல்ைல
வர்ணாச ரம தர்மம் என்பது ஜாத ேநாக்க ல்
ஆனது அல்ல.

அது ஒரு சமூகப் பகுப்பு முைற

என்று கூறப்படுக றது.

இது பற்ற

இந்நூலில்

முைனவர் க.ந. கணபத கூறுவைதப் பார்ப்ேபாம்.
“….

ஆகேவ

தர்மம்

அன்று.
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இந்தப்

பண்புைடய

மனிதர்கள், தகுத

மக்கள்

குழு

தனிப்பட்ட

ெபற்றதும், தாங்கள் சார்ந்த

குழுைவ மாற்ற க் ெகாள்ளவும் அேதேபால் ஒத்த
பண்புைடய குழுக்கள் தங்கள் உறுப்ப னர்கைள
மாற்ற க் ெகாள்ளவும் வைக ெசய்யப்பட்ட ஒரு
ெகாள்ைகேய

அன்ற

அது

ஜாத ப்

ப ரிவ ைன

அல்ல. இேத கருத்ைதத்தான் யுத ஷ்டிரா, ஒருவன்
ப ராமணனாக இருப்பது ப றப்பாேலா அல்லது
ேவறு ெவளித் ேதாற்றங்களினாேலா அல்ல என்று
மகாபாரதத்த ல் கூறுக றார்.”

(பக்கம் 187, தமிழக அந்தணர் வரலாறு)
ேமலும்

தன்

அம்ேபத்காைரயும்,
இக்கட்டுைரயாளர்

கருத்த ற்கு

ஆதரவாக

இழுத்துக்

ெகாள்ளும்

வர்க்க

ேபதமற்ற

சமுதாயம்

அைமய தன் முடிவான கருத்ைத முத்தாய்ப்பாய்
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ெகாடுத்த ருக்க றார்

பாருங்கள்.

”ஒரு

வர்க்கமில்லாச் சமுதாயத்த ற்கு Classless - Society - க்கு உண்ைமயாக அடிேகாலிய ெகாள்ைக
வர்ணாச ரமக்
முடிவு.

ெகாள்ைக

என்பது

என்னுைடய

எந்த ஒரு வ ைடயமும் ெதாடக்கத்த ல்

ெசால்லப்படும்ேபாது அல்லது ெதாடங்கும் ேபாது
அது

சரியாக

இருக்கலாம்.

ஆனால்

முடிவு

வைர அது அப்படிேய இருக்குெமன்று கூற வ ட
முடியாது.
எனேவ

ெதாடக்கம் சரியாகத்தான் இருந்தது.
எப்படியாய னும்

தான்

அைத

ஏற்றுக்

ெகாள்ளத்தான் ேவண்டும் என்று ப றர் நம்ைம
வற்புறுத்த இயலாது.
ரிக் ேவத காலத்த ல் இரண்டு வர்ணங்கள்தான்
இருந்தன.
அைவ

ஆனால் ப ந்த ய ேவத காலத்த ல்

நான்கு

வர்ணங்களாய்

மாற வ ட்டன.

இைத ேராமிலா தாபரின் ெமாழிய ேலேய இங்ேக
எடுத்துக் காட்டுக ேறன்.
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“There was also a broader division of society initially
into two varnas; the arya varna and the dasa varna as referred to in the Reg Veda, Both these words arya and dasa
have in the past been intepreted as referring to race as well
as to social differentiation. The racial identification may need
correction. Whereas the term dasa did sometimes have an
association with physical characteristics, the term arya is fenerall a reference to someone who is to be respected and
does not carry a specific racial meaning. It is even likely that
sometimes arya and dasa were used symbolically. The later
vedic texts refer to the more familiar four varnas - bralonan,
ksatriya, vaisya and sudra.”

(PP. 103, Romila Thapar, 1998)
எனேவ

வர்ணாச ரம

தர்மம்

சமூகத்ைதக்

காக்க வந்தது என்றும், சமூகத்த ல் ஒற்றுைமைய
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ந ைலப்படுத்த
என்பதும்

இது

உருவாக்கப்பட்டது

உண்ைமயான

கூற்று

அல்ல.

வர்ணம் என்ற ெசால் ெதாடக்கத்த ல் தவறாக
ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டிருக்கலாம்
வர்ணாச ரம

தர்மேம

எனினும்,

இல்ைல

என்று

கூற

வரலாற்ைறத் த ைச த ருப்ப வ ட முடியாது.
காங்க ரஸ்
தமிழகத்த ல்

கட்ச ையச்

சார்ந்த

வர்ணாச ரம

ஒருவர்

முைறய ல்

ஒரு

குருகுலப் பள்ளி நடத்த ய ேபாது அது சரிதானா?
என்று ஜீவா காந்த யடிகளிடம் ேகட்டார்.

அது

சரிதான் என்று காந்த யடிகள் ெசான்ன பத ல்
தான் ஜீவா காங்க ரைச வ ட்டு வ லக கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச ய ல் ேசர ைவத்தது.

எனேவ சமூகத்த ல்

ேபதமில்ைல என்பது புரட்டல் வாதம்.
இந்நூலில்
வ ைடயங்கைள
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ேநரமின்ைமயால்
வ னாக்களாகத்

அவற்ற ல்
ெதாடுத்து

ச லவற்ைற
இக்கட்டுைரைய

முடிக்க ேறன்.
1. ச வலிங்க

வடிவம்

அகழ்வாய்வ ல்
தராசு

என்று

அரப்பா

கண்ெடடுக்கப்பட்டைவ

எைடக்கற்கள்

என்றும்,

அவற்ைறச்

ச வலிங்கம் என்று கூற யதன் மூலம் ைசவ
மதத்த ற்கு

அவமத ப்பு

ேநர்ந்துவ ட்டது

என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

அப்படிெயனில்

இன்று

ச வலிங்கங்கள்

ேகாவ ல்களில்

ைவக்கப்பட்டிருப்பது ஏன்?
2. ஆரியனும் - த ராவ டனும் ேவறு ேவறு அல்ல
என்றால்,
ப ன்பற்ற ,

த ராவ டக்
இட

வ ைடயங்களில்
ஏற்று

கலாச்சாரத்ைதப்

ஒதுக்கீடு

ேபான்ற

உண்ைமயான

ந ைலைய

த ராவ டர்கேளாடு
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ப ராமணர்கள் தயார்தானா?
3. சாத யம் என்று ஒன்று இல்ைல என்றால்
ேகாவ ல்

கருவைறகளில்

அல்லாேதார்

ப ராமணர்

அனுமத க்கப்படுவது

இல்ைலேய ஏன்?
மக்கள் வ ழிப்பைடயாத வைர ப ராமணர்கள்
நந்தைனத்

தீய லிட்டுப்

உணர்ச்ச யாலும்,

தாழ்வு

ெபாசுக்க வ ட்டு

குற்ற

மனப்பான்ைமயாலும்

நந்தன் தீக்குள் இறங்க வ ட்டான் என்றும் ேதால்வ
மனப்பான்ைமயால்

மதுைரய ல்

சமணர்கள்

தாேம ெசன்று கழுவ ல் அமர்ந்து ெகாண்டார்கள்
என்றும்

ெதாடர்ச்ச யாக

ெகாண்ேடய ருக்கலாம்.

ெபாய்கைளக்

கூற க்

இந்நூல் ெதாகுப்ப ல்

ேகாயபல்ஸ் பற்ற யும் கூறப்பட்டுள்ளது.

நாமும்

அைதேய த ரும்பச் ெசால்ேவாம். ஒேர ெபாய்ைய
நூறு முைற கூறுவதால் உண்ைமயாக வ டாது.
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** அற ஞர் மு. ெதய்வநாயகம் - ந ைறவுைர**
சரசுவத

நாகரிகம்

கூறுவதற்கு
.

என்று

ஆதாரங்கள்

வானில்

இந்த யாவ ன்

இருந்து
வடேமற்கு

ப ராமணர்கள்

எதுவும்
படம்

எடுத்ததாகவும்

பகுத ய ல்

ஓடியதாகவும் ெசால்க றார்கள்.
சரசுவத

என்று

யார்

ெபயர்

இல்ைல
ஒரு

நத

இந்த நத க்கு
ெகாடுத்தார்கள்?

இந்தப் ெபயர் ரிக் ேவதத்த ல் இருக்க றது என்று
ெசால்லுக றார்கள்.

ரிக் ேவதத்ைத எழுத யவர்

யார்? எந்த காலத்த ல் ரிக் ேவதம் எழுதப்பட்டது?
மாக்ஸ்முல்லர் க .ப .
என்க றார்.

1500இல் எழுதப்பட்டது

அவேர ேமலும் ெசால்க றேபாது ரிக்

ேவதத்த ன் காலத்ைத அளவ ட முடியாது என்க றார்.
எந்த அடிப்பைடைய ைவத்து காலத்ைத ந ர்ணயம்
ெசய்வது?

அவர்கள்

எதுவும்

ெசால்லலாம்.

3000 என்ேறா , 5000 என்ேறா, 5 லட்சம் என்ேறா
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ெசால்லிக் ெகாள்ளலாம். இதற்கு எல்லாம் ஆதாரம்
இல்ைல .
ரிக் ேவதத்ைதத் ெதாகுத்தவர் ேவதவ யாசர்,
அவர்

ேவதாந்தக்

ெகாள்ைக

உைடயவர்.

த ராவ டர். ெசம்படவப் ெபண்ணுக்குப் ப றந்தவர்.
ஆரியர்களின் நாேடாடி வழிபாட்டுப் பாடல்கைளத்
ெதாகுத்து

ேவதம்

என்று

இவர்

தான்

ெபயர்

ெகாடுத்தார். முன்பு ேவதம் என்ற ெபயர் இல்ைல.
குளிர் நாட்டில் இருந்த நாேடாடிகள் குளிருக்காக
ெநருப்ைப
அத ல்

சுட்டு,

மூட்டி

ஆடு,

ேசாமபானம்,

மாட்டுக்கற ைய
சுராபானம்

அருந்த யவர்களின் பாடல்கள் அைவ.
ஆக ய

ேவதவ யாசர்

ஆன்மிக

என்று

த ராவ டர்
ெகாள்ைக

உைடயவர். நாேடாடிகளின் பாடல்களில் ஆன்மிகக்
ெகாள்ைக என்று எதுவும் இல்ைல .

புத்தமும்

சமணமும் நாத்த கம் ேபச ன என்றாலும் அைவ
ஆன்மிகச் சமயங்கள் ; த ராவ டரின் சமயங்கள்.
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வ யாசர்

ேவத

ெகாள்ைகைய

ஏற்றுக்

ெகாள்ளவ ல்ைல. அவர் ேவதாந்தக் ெகாள்ைகைய
உைடயவர்.

ைசவமும் ைவணவமும் ேவதாந்தக்

ெகாள்ைக உைடயைவ.
கீைத,

மகாபாரதம்

வ யாசர்.

ப ரம்ம சூத்த ரம், பகவத்

ஆக யவற்ைற

உபந டதங்கைளத்

எழுத யவர்

ெதாகுத்தவரும்

அவேர. வ யாசர் என்பவர் ஒரு தனி மனிதரில்ைல .
ெதாகுப்பாளர் பரம்பைர.
ேவதாந்த ெகாள்ைகைய இந்த யா முழுவதும்
பரப்புவதற்காகத்
த ராவ டர்
க ேரக்க
பார்த்த

தான்

சமஸ்க ருதத்ைதத்

உருவாக்க னர்.

சமஸ்க ருதத்த ல்

ெமாழிையயும்

லத்தீன்

ஆங்க ேலயர்

இலத்தீனுக்கும்

முற்பட்ட

க ேரக்கத்த ற்கும்
ெமாழி

என்று தவறாகக் கருத னர்.
மனுநீத

நூைல

ெபயர்த்தவர் சர்.
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க ேரக்கத்ைதயும்
அற ஞர்

லத்தீைனயும்

சமஸ்க ருத

இலத்தீனும்

பழுதற

ெமாழிய ல்

இருப்பைதப்

கற்ற

க ேரக்கமும்

பார்த்த

இவர்

உலக ல் உள்ள எல்லா ெமாழிகளுக்கும் மூலம்.
சமஸ்க ருதம் என்ற முடிவுக்கு வந்துவ ட்டார். 1794
இல்

இவர்

இப்படி

எழுத யைத

ஐேராப்பாவ ல்

இருந்த பலரும் நம்ப னார்கள். சமஸ்க ருத ெமாழி
வழங்க யவர் இந்ேதா - ஐேராப்ப யர் என்ற தவறான
முடிவுக்கு வந்தனர். ஐேராப்ப யர் அைனவருக்கும்
மூல ெமாழி சமஸ்க ருதம் என்று கருத னர்.
சமஸ்க ருதம் க .ப .
ெமாழி.

த ராவ ட

இல் உருவாக்கப்பட்ட
ஆன்மிகத்ைத

இந்த யா

முழுவதும் பரப்புவதற்காக த ராவ டர் உருவாக்க ய
ெமாழி .

ரிக் ேவதத்த ல் 500 தமிழ் ெசாற்கள்

இருப்பைத இந்த நூலிேலேய குற ப்ப டுக ன்றனர்.
குஜராத்த ,

இந்த

ஆக ய

ெமாழிகள்

தமிழ்

இலக்கண அடிப்பைடையக் ெகாண்டைவ என்று
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இவர்கேள எழுத உள்ளனர். காஞ்ச புரத்த ல் தான்
முதன்முதலில்

சமஸ்க ருதம்

காஞ்ச ய ல்தான்

உருவாக்கப்பட்டது.

ெபளத்தரின்

மகாயாணம்

உருவானது. காஞ்ச ய ல் ெபரிய கல்லூரி இருந்தது.
இங்கு தான் தமிழ் மக்களின் தமிழ், ெபளத்தரின்
பாலி,

சமணர்களின்

அர்த்தமாகத

ஆக ய

ெமாழிகளில் இருந்து சமஸ்க ருதம் உருவானது.
வணிகத்த ற்காக

இந்த யாவுக்குக்

க ேரக்கர்கள் வந்தார்கள்.

ேராமர்கள் வந்தார்கள்.

சமஸ்க ருத உருவாக்கத்த ல் இந்த ெமாழிகளுக்கும்
இடம் உண்டு.

சமஸ்க ருதம் என்றால் நன்றாகச்

ெசய்யப்பட்ட ெமாழி என்பது ெபாருள்.

அது

இயல்பாக ேதான்ற ய ெமாழி இல்ைல.
இப்படி ெசால்வதற்கு முதன்ைமயான ஆதாரம்
ஒன்று இருக்க றது.

அேசாகன் தன் நாட்டில்

பலிய டக்கூடாது என்று சட்டம் ெசய்தான்.
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சட்டத்ைத

நாடு

தூண்களிலும்
அர்த்த

முழுவதும்

ெசதுக்கச்

மாகத ,

கற்பாைறகளிலும்

ெசய்தான்.

க ேரக்கம்,

பாலி

அறேமயம்

ெமாழிகளில் தன் சட்டத்ைத எழுத

ஆக ய

ைவத்தான்.

சமஸ்க ருதத்த ல் எழுத ைவக்கவ ல்ைல . காரணம்
அவன் காலத்த ல் சமஸ்க ருதம் இல்ைல.
பலி இடுவத ல் ஆரியர் முைற ேவறு. த ராவ டர்
முைற ேவறு.
இைறச்ச ைய

தீ வளர்த்து அத ல் ஆடு, மாட்டு
ஆரியர்கள்

சுட்டு

உண்பார்கள்.

த ராவ டர் ஆட்ைட அறுத்து இரத்தத்ைத மட்டும்
ேகாவ லில் ச ந்த இைறச்ச ைய வீட்டுக்கு எடுத்து
வந்து

சைமத்து

உண்பார்கள்.

நாேடாடிகள்

த ராவ டர்கள்

ந ைலயான

நாகரிகம்

ஆரியர்கள்

சைமத்து

உைடயவர்.

நாகரிகம் ந ைலயான நாகரிகம்.

உண்பவர்.
த ராவ ட

பக்குவப்பட்ட

நாகரிகம்.
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ஆரியரின் யாக முைறையப் புஸ்யமித்த ரனின்
காலத்த லிருந்து தான் நாம் பார்க்க ேறாம். அதற்கு
முன்னால் இதற்குச் சான்று இல்ைல. க .மு.186இல்
அேசாகனுைடய ேபரன் ப ரகதத்தைன அவனது
பைடத்

தைலவனாக

ெகான்றான்.

இருந்த

புஸ்யமித்த ரன்

புஸ்யமித்த ரன் ப ராமணன்.

சத

ெசய்து மன்னைனக் ெகான்று ஆட்ச க்கு வந்தான்.
அேசாகன் யாகத்ைதத் தைட ெசய்து கல்ெவட்டு
அைமத்தான். அத ல் சமஸ்க ருதம் இல்ைல . க . ப .
முதல் நூற்றாண்டுக்கு ப ன்புதான் சமஸ்க ருதம்
ெசய்யப்பட்டது.

சமஸ்க ருதம்

ெசய்யப்பட்ட

ப ன்புதான் ேவதம் இயற்றப்பட்டது. ரிக் என்றால்
ெசய்யுள் என்று ெபாருள். யஜுர் என்றால் யாகம்
ெசய்யும் முைற. சாமம் என்றால் கீதம். அதர்வண
என்றால் மந்த ரங்கள். ஆரியர் மத்த ய ல் வழங்க ய
ெசய்யுள்கைளத்

ெதாகுத்து

வைகப்படுத்த யவர்

வ யாசர்.
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ச ந்து

நாகரிகம்

இருந்தக்

ஆரியர்கள் வரேவ இல்ைல .

காலத்த ல்

க .மு.

518இல்

பாரசீகரின் முதல் பைடெயடுப்பு நைடெபற்றது.
அதற்கு முன்னர் அவர்கள் ஈரான்,
ஆக யவற்ைறக் ைகப்பற்ற னர்.

பாப ேலான்

க .மு.

1200க்கு

முன்னர் அவர்கள் ஈரானுக்குள் வந்தனர். ஈரானில்
அப்ேபாது

ஆட்ச

ெசய்தவர்கள்

அங்க ருந்தவர்கள் ஏழமியர்.
ெமாழி ஏழமி.
த ராவ டப்

அவர்கள் ேபச ய

அது த ராவ ட ெமாழி.

ேபார்

நைடெபற்றது.

த ராவ டர்கள்.

என்பது

ஈரானில்

ஆரிய
தான்

இந்த யாவ ல் நைடெபறவ ல்ைல.

தஸ்யூக்கள் என்பவர்கள் தமிழர்கள்.
க .மு.

518இல் பாரசீகர் இந்த யாவ ன் மீது

பைடெயடுத்தனர்
இல்ைல.

என்பதற்கு

ஆதாரம்

இங்கு

அது ெவளிய ல் தான் க ைடக்க றது.

ஆரியர் என்ற ெசால்ைல முதன் முதலில் அற முகப்
படுத்த யவர் மாக்ஸ்முல்லர் தான். அதற்கு முன்னர்
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ஆரியர் என்ற ெசால் இல்ைல.

இந்த யாவுக்கு

ெவளிய லும் இப்படி ஒரு ெசால் இல்ைல.
க . மு. ஆறாம் நூற்றாண்டில் பைடெயடுத்து
வந்தவர்

பாரசீகர்கள்.

நூற்றாண்டில்

க .மு.

பைடெயடுத்து

நான்காம்
வந்தவர்கள்

க ேரக்கர்கள்.

க .மு.

சாகர்.

ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் வந்தவர்

க .ப .

குசாணர்கள்.

இரண்டாம் நூற்றாண்டில்

க .ப .

4/5ஆம் நூற்றாண்டில்

பைடெயடுத்து வந்தவர் ஹீணர்கள். இவர்கேளாடு
க . மு. 6 நூற்றாண்டில் வணிகத்த ற்காக வந்தவர்
உேராமர். இந்த ஆறு குழுவ னரும் ேசர்ந்து தான்
ஆரியர் என்ற இனம்.

க .மு.

ஏழாம் நூற்றாண்டு

முதல் ஒருவருக்குப் ப ன் ஒருவர் மற்றவர் மீது
பைடெயடுத்து வந்தனர்.
க .ப . ஏழாம் நூற்றாண்டில் ஹர்சரின் ஆட்ச க்
காலத்த ல் முன்பு வந்த எல்ேலாருைடய ஆட்ச யும்
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ஒழிந்தது.
எல்லாரும்
க .ப .

ஆகேவ
ேசர்ந்து

ெவளிய லிருந்து

கூட்டணிைய

வந்த

அைமத்தனர்.

ஏழாம் நூற்றாண்டில் இராஜஸ்தானில்

ெமளண்ட் அபு என்ற இடத்த ல் கூடிக் கூட்டணிைய
அைமத்தனர்.

ெவளிய ல் இருந்து வந்தவர்கள்

ெவள்ைள இனத்தவர்கள்.
கருப்பர்கள்.

கூட்டணிய ல் பைட வீரர்களாய்

அைமந்தவர்கள்
பாரசீகர்கள்,

இங்கு இருந்தவர்கள்

சத்த ரியர்.

இவர்களில்

ப ராமணர்கள்.

பைடெயடுத்து
ெசால்லப்படும்

வந்த

க .மு.

பாரசீகர்கள்

ப ராமணர்கள்

518இல்
என்று

அெலக்சாண்டர்

பைடெயடுத்து வந்த ேபாது இங்கு ஆட்ச ெசய்த
ஹம்ப என்பவன் பாரசீகன் புஸ்யமித்த ரன் ஒரு
பாரசீகன். இவன் உருவாக்க ய சுங்க வம்சத்த னர்
க .மு.

185லிருந்து 128 வைர ஆட்ச ெசய்தனர்.

ஆட்ச

ெசய்த

ப ராமணர்

ப ன்னர்

ஆட்ச ைய

இழந்த ேபாது அரசைன ஆள்பவராக மாற னார்கள்.
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அரசனாக இருப்பைத வ ட அரசைன ஆள்பவராக
ந ரந்தரமாக இருக்க முடியும்.

ப ராமணன் ஆட்ச

ெசய்வான். ஆட்ச யாளைர ந யமனமும் ெசய்வான்.
இதுதான் ப ராமண தருமம்.
ப ராமணர்கள்
சத

அரச ன்

ெசய்க றார்கள்.

ஆதரேவாடு
நாம்

தூங்க க்

ெகாண்டிருக்க ேறாம்.

தூங்க க்

ெகாண்டிருக்க ேறாம் அல்லது தூங்க க் ெகாண்டு
இருப்பது மாத ரி நடிக்க ேறாம்.

அடிைமயாக

இருப்பவைனத் தட்டி எழுப்ப முடியும். அடிைமயாய்
இருப்பத ல் சுகம் காண்பவைனத் தட்டி எழுப்ப
முடியாது.

நம்ைம

இன்று ஆர்.
அல்ல,
ஆர்.

எஸ்.

அடிைமப்படுத்துபவன்
எஸ்.

காரன் மட்டும்

காங்க ரஸ்காரனுக்குள்ளும்
எஸ்.

எஸ்.

தான் இருக்க றான்.

இந்த
பாபர்

மசூத ைய இடித்த ெபாழுது ஆட்ச ய ல் இருந்தது
காங்க ரஸ்காரன் தான்.
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என்பது எளிதான ெசயல் இல்ைல.

ந தானமாக

ஆனால் உறுத யாக நாம் முன் ெசல்ல ேவண்டும்.
ப ராமணர்கள் சத காரர்கள், ெகாள்ைளக்காரர்கள்
என்பைத நாம் ந ரூப க்க ேவண்டும்.

ப ராமண

சங்கத்ைதத் தைட ெசய் என்று அரைச வற்புறுத்த
ேவண்டும். இனவாதத்ைதப் ேபாலேவ சாத யமும்
ஒருவைகயான
ெமய்ப்ப த்து
சாத ய
இந்த

இனவாதம்

இருக்க ேறாம்.

வாதத்த ற்கு
நூைலத்

தான்

என்று

மனுநூல்தான்

அடிப்பைடயான

தைட

நாம்

ெசய்ய

நூல்.

ேவண்டும்.

இனவாதத்த ன் வளர்ச்ச தான் சாத யம்.

இந்த

உண்ைமைய ஐக்க ய நாடுகளின் அைவயும் ஒப்புக்
ெகாண்டுள்ளது.

இங்குள்ள ப ராமணர்களும்

ஐேராப்ப யர்களும் இைணந்து உலகமயமாதைல
நம்

மீது

இங்குள்ள

த ணிப்பத ல்

ஒன்றுபட்டிருக்க றார்கள்.

ப ராமணர்கள்

அெமரிக்காவுக்குச்

ெசன்று அங்கும் அத்ைவதத்ைதப் பரப்புக றார்கள்.
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த ராவ டன் தான் உண்ைமய ல் பண்பாட்டில்
ச றந்தவன்.
ஆன்மிகம்

ஆச யாவ ல் தான் உண்ைமயான
வளர்ந்த ருக்க றது.

வளர்த்தவன்

த ராவ டன்

ஆன்மிகத்ைத

-

தான்

எல்லா

வைகயான

ஏற்று

ெகாண்டிருக்க றது.

தான்

உண்ைமயான

தமிழ்

மட்டும்

சமயங்கைளயும்
தமிழனுக்குத்

ஆன்மிகம்

ெதரியும்.

ப ராமணனுக்கு ஆன்மிகம் ெதரியாது.

சங்கர

மடத்த ற்கு என்ன ஆன்மிகம் ெதரியும்?

யாதும்

ஊேர

யாவரும்

ஆன்மிகம்.

ேகளீர்

கடவுள்

என்பது

தான்

தமிழனின்

உன்ைன

இப்படி

பைடத்தான் என்று ப ராமணன் ெசான்னைத நம்ப
நாம் சகத ய ல் வாழ்ந்து வந்த ருக்க ேறாம்.

நம்

ஆன்மிகத்ைதப் பயன்படுத்த நம்ைமச் சகத ய ல்
தள்ளியவன் ப ராமணன்.
மைறந்த ருந்து

தான்

ப ராமணன் இதுவைர
நம்ைம

தாக்க னான்.

தமிழகத்த ல் அந்தணர் வரலாறு என்ற நூைல
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ெவளிய ட்டதன்

மூலம்

அவன்

ெவளிய ல்

வந்த ருக்க றான். இதற்காக நாம் அவனுக்கு நன்ற
ெசால்ல ேவண்டும்.

நம் உண்ைமயான வரலாறு

என்ன என்பைத இனிேமலும் அற ந்து ெகாள்ள
ேவண்டும்.

நம்ைம வ டுதைல ெசய்து ெகாள்ள

ேவண்டும்.
க .ப .

ஏழாம்

நூற்றாண்டுக்கு

இவர்கைளப் பாரசீகர்,
ப ரிக்க முடியும்.
இவர்கள்

முன்னர்

க ேரக்கர் என்ெறல்லாம்

ஏழாம் நூற்றாண்டுக்குப் ப றகு

இைணந்து

ப ராமணர்,

சத்த ரியர்,

ைவச யர் என வகுத்துக் ெகாண்டு ஆரியவர்த்தம்
என்பைத
ஆண்டனர்.

அைமத்து

500

ஆண்டுகள்

அதாவது ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு

முன்பு இருந்த வரலாறு ேவறு;
வரலாறு ேவறு.
ெவளிய ல்

நம்ைம

க .ப .

இருந்து

ப றகு ஏற்பட்ட

8/9 நூற்றாண்டுகளிலும்

வந்தவர்கள்

எப்படிெயல்லாம்

உறைவ
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ெகாண்டார்கள்

என்ெறல்லாம்

வரலாற்று

ஆதாரங்கள் இருக்க ன்றன.
ச ந்துெவளி
இைத

நாகரிகம்

ந ரூபணம்

த ராவ டனாவது

த ராவ ட

நாகரிகம்.

ெசய்வதற்கு

ஈடுபட்டானா?

எந்த

ேதவேநயப்

பாவாணரின் மாணவர் மத வாணன் ெகாஞ்சம்
ஆராய்ச்ச ெசய்தார்.

இப்ெபாழுது பூரண சந்த ர

ஜீவா இந்த ஆய்வ ல் ஈடுபட்டு இருக்க றார்கள். நாம்
அடிைமயாக இருந்ேதாம்.

ஆராய்ச்ச க்கு நம்ைம

ஈடுபடுத்த க் ெகாள்ளவ ல்ைல.

நம்மவர்களில்

படிப்பாளிகளாக இருப்பவர்கள், ப ராமணர்கைள
எத ர்க்க

அஞ்ச

ெகாள்வத ேலேய

தம்

பதவ ையக்

கவனமாக

காப்பாற்ற க்

இருக்க றார்கள்.

ப ராமணர்கைள எத ர்த்தால் துைணேவந்தர் பதவ
க ைடக்காது.

நமக்குத் துணிவு இல்ைல.

தமிழ்

வாழ்க என்று ெசால்ேவாம்.

www.Kaniyam.com
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ஆனால்
மாட்ேடாம்.

தமிழன்

வாழ்க

என்று

ெசால்ல

தமிழன் வாழ்க என்றால் தானும்

கீழ்ச்சாத க்காரனும் ஒன்றா என்று ேகட்பார்கள்.
சாத

ஒழியட்டும் என்று ேமைடய ல் கத்துேவாம்.

ஒருவைர ஒருவர் சந்த க்கும் ேபாது இவர் என் சாத
என்று கட்டிக் ெகாள்ேவாம். ப ராமணன் நம்ைமக்
ெகாள்ைள அடிக்க றான்.

ெகாள்ைளய ல் 50

வ ழுக்காட்ைட அவன் ைவத்துக்ெகாண்டு, மீத ைய
நமக்குப் பங்கீட்டுக் ெகாடுக்க றான்.

www.Kaniyam.com
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மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்:
மின்புத்தகங்கைளப்
ைகய ேலேய
கருவ கள்

படிப்பதற்ெகன்ேற

ைவத்துக்

தற்ேபாது

ெகாள்ளக்கூடிய

சந்ைதய ல்

பல

வந்துவ ட்டன.

Kindle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்ற ல்
ெபரும்பங்கு

வக க்க ன்றன.

கருவ களின்

மத ப்பு

இத்தைகய

தற்ேபாது

4000

6000 ரூபாய் வைர குைறந்துள்ளன.

முதல்
எனேவ

ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன
வாங்க வருக ன்றனர்.
ஆங்க லத்த லுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்க லத்த ல்
மின்புத்தகங்கள்
ெபறுக ன்றன.
www.Kaniyam.com
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தற்ேபாது

க ைடக்கப்

அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
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ேபான்ற வடிவங்களில் இருப்பதால்,
ேமற்கூற ய

கருவ கைளக்

அவற்ைற

ெகாண்டு

நாம்

படித்துவ டலாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு
மின்புத்தகங்களாக

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.

ProjectMadurai.com

எனும்

குழு

தமிழில்

மின்புத்தகங்கைள

ெவளிய டுவதற்கான

ஒர்

உன்னத ேசைவய ல் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு
இதுவைர வழங்க யுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்
அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன.

ஆனால்

இைவ மிகவும் பைழய புத்தகங்கள்.
சமீபத்த ய

புத்தகங்கள்

ஏதும்

இங்கு

க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
சமீபத்த ய புத்தகங்கைள தமிழில் ெபறுவது
எப்படி?
www.Kaniyam.com
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அேமசான்

க ண்டில்

கருவ ய ல்

தமிழ்

ஆதரவு தந்த ப றகு, தமிழ் மின்னூல்கள் அங்ேக
வ ற்பைனக்குக்

க ைடக்க ன்றன.

ஆனால்

அவற்ைற நாம் பத வ றக்க இயலாது.

ேவறு

யாருக்கும் பக ர இயலாது.
சமீபகாலமாக
பத வர்களும்,
பற்ற ய

பல்ேவறு

எழுத்தாளர்களும்,

சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப்

வ வரங்கைளத்

ெதாடங்க யுள்ளனர்.
வ ைளயாட்டு,
அரச யல்,
தகவல்

தமிழில்
அைவ

கலாச்சாரம்,

ெதாழில்நுட்பம்

இலக்க யம்,

உணவு,

புைகப்படக்கைல,

வணிகம்

ேபான்ற

எழுதத்
ச னிமா,
மற்றும்
பல்ேவறு

தைலப்புகளின் கீழ் அைமக ன்றன.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து
தமிழ் மின்புத்தகங்கைள உருவாக்க உள்ேளாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட
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Creative

Commons

எனும்

ெவளிய டப்படும்.
மூலம்

கீழ்

இவ்வாறு ெவளிய டுவதன்

அந்தப்

புத்தகத்ைத

ஆச ரியருக்கான

உரிைமகள்

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன.
மின்புத்தகங்கைள
யாருக்கு

உரிமத்த ன்
எழுத ய

மூல

சட்டரீத யாகப்

அேத ேநரத்த ல் அந்த

யார்

ேவண்டுமானாலும்,

ேவண்டுமானாலும்,

இலவசமாக

வழங்கலாம்.
எனேவ

தமிழ்

படிக்கும்

ஆய ரக்கணக்க ல்
மின்புத்தகங்கைள

வாசகர்கள்

சமீபத்த ய
இலவசமாகேவ

தமிழ்
ெபற்றுக்

ெகாள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும்

எந்த

வைலப்பத வ லிருந்து

ேவண்டுமானாலும் பத வுகைள எடுக்கலாமா?
கூடாது.
ஒவ்ெவாரு
www.Kaniyam.com
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ஒருச ல அனுமத கைளப் ெபற்ற ருக்கும்.

ஒரு

வைலப்பத வ ன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள
“யார்

ேவண்டுமானாலும்

பயன்படுத்தலாம்”

என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம அதைன நாம்
பயன்படுத்த முடியும்.
அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்த ன்
கீழ் வரும் பத ப்புகைள மட்டுேம நாம் பயன்படுத்த
முடியும்.
அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும்
உரிமத்த ன் கீழ் இருக்கும் பத ப்புகைள நம்மால்
பயன்படுத்த முடியாது.
ேவண்டுமானால் “All Rights Reserved” என்று
வ ளங்கும் வைலப்பத வுகைளக் ெகாண்டிருக்கும்
ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள “Creative Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

நாம்

நமது ேவண்டுேகாைளத் ெதரிவ க்கலாம். ேமலும்
www.Kaniyam.com
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அவரது

பைடப்புகள்

ெபயரின்

கீேழ

தான்

அைனத்தும்

அவருைடய

ெவளிய டப்படும்

எனும்

உறுத ையயும் நாம் அளிக்க ேவண்டும்.
ெபாதுவாக
பத வுகைள
பத வுகள்

புதுப்புது
உருவாக்குேவாருக்கு

அவர்களது

ந ைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய

ேவண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும்.
அவர்களது

பைடப்புகைள

எடுத்து

நாம்
இலவச

மின்புத்தகங்களாக வழங்குவதற்கு நமக்கு
அவர்கள் அனுமத யளித்தால்,
அவர்களது

பைடப்புகள்

மக்கைளச்

ெசன்றைடயும்.

உண்ைமயாகேவ

ெபரும்பான்ைமயான
வாசகர்களுக்கும்

ந ைறய புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் க ைடக்கும்
வாசகர்கள்

ஆச ரியர்களின்

வைலப்பத வு

முகவரிகளில் கூட அவர்களுைடய பைடப்புகைள
ேதடிக் கண்டுப டித்து படிக்கலாம். ஆனால் நாங்கள்
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வாசகர்களின் ச ரமத்ைதக் குைறக்கும் வண்ணம்
ஆச ரியர்களின்

ச தற ய

வைலப்பத வுகைள

ஒன்றாக இைணத்து ஒரு முழு மின்புத்தகங்களாக
உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

ேமலும்

புத்தகங்கைள

“மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்”க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்
ெசய்க ேறாம்.
FREETAMILEBOOKS.COM
இந்த

வைலத்தளத்த ல்தான்

ப ன்வரும்

வடிவைமப்ப ல் மின்புத்தகங்கள் காணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3,
ODT
இந்த

வைலதளத்த லிருந்து

ேவண்டுமானாலும்
இலவசமாகப்
www.Kaniyam.com

யார்

மின்புத்தகங்கைள

பத வ றக்கம்(download)
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ெகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பத வ றக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட
புத்தகங்கைள

யாருக்கு

ேவண்டுமானாலும்

இலவசமாக வழங்கலாம்.
இத ல் நீங்கள் பங்களிக்க வ ரும்புக றீர்களா?
நீங்கள்

ெசய்யேவண்டியெதல்லாம்

எழுதப்பட்டிருக்கும்

தமிழில்

வைலப்பத வுகளிலிருந்து

பத வுகைள
எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற
wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர் எளிய மின்புத்தகமாக
மாற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதான்!
ேமலும் ச ல பங்களிப்புகள் ப ன்வருமாறு:
1. ஒருச ல
அவர்களது
www.Kaniyam.com

பத வர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு
பைடப்புகைள
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உரிமத்த ன்கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

மின்னஞ்சல் அனுப்புதல்
2. தன்னார்வலர்களால்

அனுப்பப்பட்ட

மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும்

தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்
3. ேசாதைனகள் முடிந்து அனுமத வழங்கப்பட்ட
தரமான

மின்புத்தகங்கைள

நமது

வைலதளத்த ல் பத ேவற்றம் ெசய்தல்
வ ருப்பமுள்ளவர்கள்

freetamilebook-

steam@gmail.com எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்பவும்.
இந்தத்

த ட்டத்த ன்

மூலம்

பணம்

முழுக்க

முழுக்க

சம்பாத ப்பவர்கள் யார்?
யாருமில்ைல.
இந்த

வைலத்தளம்
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தன்னார்வலர்களால்
ஒரு

வைலத்தளம்

ேநாக்கம்

ெசயல்படுக ன்ற
ஆகும்.

என்னெவனில்

மின்புத்தகங்கைள

இதன்
தமிழில்

உருவாக்குவதும்,

ஒேர

ந ைறய
அவற்ைற

இலவசமாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுேம ஆகும்.
ேமலும்

இவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

மின்புத்தகங்கள், ebook reader ஏற்றுக்ெகாள்ளும்
வடிவைமப்ப ல் அைமயும்.
இத்த ட்டத்தால்

பத ப்புகைள

எழுத க்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பத வருக்கு என்ன
லாபம்?
ஆச ரியர்/பத வர்கள்

இத்த ட்டத்த ன்

மூலம்

எந்தவ தமான ெதாைகயும் ெபறப்ேபாவத ல்ைல.
ஏெனனில்,

அவர்கள்

புத தாக

இதற்ெகன்று

எந்தஒரு பத ைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவத ல்ைல.
ஏற்கனேவ அவர்கள் எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும்
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பத வுகைள எடுத்துத்தான் நாம் மின்புத்தகமாக
ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.
அதாவது
இந்தப்

அவரவர்களின்

பத வுகள்

அைனத்தும்

க ைடக்கப்ெபற்றாலும்,
ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து

வைலதளத்த ல்
இலவசமாகேவ

அவற்ைறெயல்லாம்
ebook

reader

ேபான்ற

கருவ களில் படிக்கும் வ தத்த ல் மாற்ற த் தரும்
ேவைலைய இந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.
தற்ேபாது

மக்கள்

ெபரிய

அளவ ல்

tablets

மற்றும் ebook readers ேபான்ற கருவ கைள நாடிச்
ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு
நல்ல வாய்ப்பாக அைமயும்.
நகல் எடுப்பைத அனுமத க்கும் வைலதளங்கள்
ஏேதனும் தமிழில் உள்ளதா?
உள்ளது.
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ப ன்வரும் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல்
எடுப்பத ைன அனுமத க்க ன்றன.
1. http://www.vinavu.com
2. http://www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. http://kaniyam.com
5. http://blog.ravidreams.net
எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS

உரிமத்த ன்

கீழ்

அவரது

பைடப்புகைள

ெவளிய டுமாறு கூறுவது?
இதற்கு

ப ன்வருமாறு

ஒரு

மின்னஞ்சைல

அனுப்ப ேவண்டும்.
<துவக்கம்>
உங்களது
www.Kaniyam.com
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[வைலதளத்த ன் ெபயர்].
தற்ேபாது

படிப்பதற்கு

உபேயாகப்படும்

கருவ களாக Mobiles மற்றும் பல்ேவறு ைகய ருப்புக்
கருவ களின்

எண்ணிக்ைக

அத கரித்து

வந்துள்ளது.
இந்ந ைலய ல் நாங்கள் h t tp : / / w w w . F r e e T a
m i l E b o o k s . c o m எனும் வைலதளத்த ல், பல்ேவறு
தமிழ் மின்புத்தகங்கைள ெவவ்ேவறு துைறகளின்
கீழ்

ேசகரிப்பதற்கான

ஒரு

புத ய

த ட்டத்த ல்

ஈடுபட்டுள்ேளாம்.
இங்கு

ேசகரிக்கப்படும்

மின்புத்தகங்கள்

பல்ேவறு கணிணிக் கருவ களான Desktop,ebook
readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS ேபான்றவற்ற ல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும்.
அதாவது இத்தைகய கருவ கள் support ெசய்யும் odt,
pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்ப ல் புத்தகங்கள்
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அைமயும்.
இதற்காக

நாங்கள்

வைலதளத்த லிருந்து

உங்களது

பத வுகைள

ெபற

வ ரும்புக ேறாம். இதன் மூலம் உங்களது பத வுகள்
உலகளவ ல் இருக்கும் வாசகர்களின் கருவ கைள
ேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.
எனேவ

உங்களது

பத வுகைள

வைலதளத்த லிருந்து

ப ரத ெயடுப்பதற்கும்

மின்புத்தகங்களாக

அவற்ைற

மாற்றுவதற்கும்

உங்களது

அனுமத ைய ேவண்டுக ேறாம்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில்
கண்டிப்பாக
மற்றும்

ஆச ரியராக

உங்களது

இடம்ெபறும்.
உரிமத்த ன்

உங்களின்

வைலதள

ெபயரும்

முகவரியும்

ேமலும் இைவ “Creative Commons”
கீழ்

மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும்

எனும் உறுத ையயும் அளிக்க ேறாம்.
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http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள்

எங்கைள

ப ன்வரும்

முகவரிகளில்

ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G plus: https://plus.google.com/communities/108817
760492177970948

நன்ற .
</முடிவு>
ேமற்கூற யவாறு
உங்களுக்குத்

ஒரு
ெதரிந்த

மின்னஞ்சைல
அைனத்து

எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்ப அவர்களிடமிருந்து
அனுமத ையப் ெபறுங்கள்.
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முடிந்தால்

அவர்கைளயும்

“Creative

Com-

mons License”-ஐ அவர்களுைடய வைலதளத்த ல்
பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.
கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத
அளித்து அனுப்ப ய ருக்கும் மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எனும் முகவரிக்கு
அனுப்ப ைவயுங்கள்.
ஓர்

எழுத்தாளர்

ேவண்டுேகாைள

உங்களது

மறுக்கும்

உங்களது

பட்சத்த ல்

என்ன

ெசய்வது?
அவர்கைளயும் அவர்களது பைடப்புகைளயும்
அப்படிேய வ ட்டுவ ட ேவண்டும்.
ஒருச லருக்கு
முயற்ச ய ல்

அவர்களுைடய
மின்புத்தகம்

ெசாந்த
தயாரிக்கும்

எண்ணம்கூட இருக்கும். ஆகேவ அவர்கைள நாம்
மீண்டும் மீண்டும் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
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அவர்கைள அப்படிேய வ ட்டுவ ட்டு அடுத்தடுத்த
எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க

நமது

முயற்ச ையத்

ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும்?
ஒவ்ெவாருவரது
குைறந்தபட்சம்
காணப்படும்.

வைலத்தளத்த லும்

நூற்றுக்கணக்க ல்
அைவ

பத வுகள்

வைகப்படுத்தப்பட்ேடா

அல்லது வைகப்படுத்தப் படாமேலா இருக்கும்.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் த ரட்டி
ஒரு ெபாதுவான தைலப்ப ன்கீழ் வைகப்படுத்த
மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம்.

அவ்வாறு

வைகப்படுத்தப்படும்

மின்புத்தகங்கைள

பகுத -

I பகுத -II என்றும் கூட தனித்தனிேய ப ரித்துக்
ெகாடுக்கலாம்.
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தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள் யாைவ?
இனம்,

பாலியல்

மற்றும்

வன்முைற

ேபான்றவற்ைறத் தூண்டும் வைகயான பத வுகள்
தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.
எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வது எப்படி?
நீங்கள் ப ன்வரும் முகவரிகளில் எங்கைளத்
ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
� EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
� Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEb
ooks
� Google Plus: https://plus.google.com/communities/
108817760492177970948
இத்த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision
தமிழ்

ெமாழி

மற்றும்

சார்ந்த ெமய்ந கர்வளங்கள்,
அற வுத்ெதாகுத கள்,

இனக்குழுக்கள்
கருவ கள் மற்றும்

அைனவருக்கும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல் க ைடக்கும் சூழல்
பணி இலக்கு – Mission
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அற வ யல்
வளர்ச்ச க்கு
பயன்பாடு

மற்றும்

சமூகப்

ெபாருளாதார

தமிழ்

ெமாழிய ன்

ஒப்ப,
வளர்வைத

உறுத ப்படுத்துவதும்,

அைனத்து அற வுத் ெதாகுத களும், வளங்களும்
கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல்

அைனவருக்கும்

க ைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்
� கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/
� க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இலவச
தமிழ் மின்னூல்கள் – http://FreeTamilEbooks.co
m

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
� உைர ஒலி மாற்ற – Text to Speech
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� எழுத்துணரி – Optical Character Recognition
� வ க்க மூலத்துக்கான எழுத்துணரி
� மின்னூல்கள் க ண்டில் கருவ க்கு அனுப்புதல்
– Send2Kindle
� வ க்க ப்பீடியாவ ற்கான ச று கருவ கள்
� மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவ
� உைர ஒலி மாற்ற – இைணய ெசயலி
� சங்க இலக்க யம் – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி
� WikisourceEbooksReportஇந்திய
ெமாழிகளுக்ககான

வ க்க மூலம்

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்
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� FreeTamilEbooks.com

–

Download

counter

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

� வ க்க

மூலத்த ல்

உள்ள

மின்னூல்கைள

பகுத ேநர/முழு ேநரப் பணியாளர்கள் மூலம்
வ ைரந்து ப ைழ த ருத்துதல்
� முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு
கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள் உருவாக்குதல்
� தமிழ்

NLP

க்கான

பய ற்ச ப்

பட்டைறகள்

நடத்துதல்
� கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
� கட்டற்ற

ெமன்ெபாருட்கள்,
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காமன்சு

உரிைமய ல்

வளங்கைள

உருவாக்குபவர்கைளக்

கண்டற ந்து

ஊக்குவ த்தல்
� கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள
உருவாக்குதல், பய ற்ச அளித்தல்
� மின்னூலாக்கத்துக்கு

ஒரு

இைணயதள

ெசயலி
� எழுத்துணரிக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� தமிழ்

ஒலிேயாைடகள்

உருவாக்க

ெவளிய டுதல்
� http://OpenStreetMap.org ல் உள்ள இடம், ெதரு,
ஊர் ெபயர்கைள தமிழாக்கம் ெசய்தல்
� தமிழ்நாடு முழுவைதயும் http://OpenStreetMap.
org ல் வைரதல்
� குழந்ைதக்
www.Kaniyam.com
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வழங்குதல்
� http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்த API க்கு
ேதாதாக மாற்றுதல்
� h t tp : / / T a . w i k t i o n a r y . o r g க்காக ஒலிப்பத வு
ெசய்யும் ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுத்துப் ப ைழத்த ருத்த உருவாக்குதல்
� தமிழ்

ேவர்ச்ெசால்

காணும்

கருவ

உருவாக்குதல்
� எல்லா h t tp : / / F r e e T a m i l E b o o k s . c o m
மின்னூல்கைளயும்

Google

Play

Books,

GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
� தமிழ்

தட்டச்சு

கற்க

இைணய

ெசயலி

உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய
ெசயலி உருவாக்குதல் ( aamozish.com/Course_www.Kaniyam.com
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preface ேபால)

ேமற்கண்ட
உருவாக்க

த ட்டங்கள்,

ெமன்ெபாருட்கைள

ெசயல்படுத்த உங்கள் அைனவரின்

ஆதரவும் ேதைவ.
பங்களிக்க
வ வரங்கைள

உங்களால் எவ்வாேறனும்

இயலும்

எனில்

உங்கள்

kaniyamfoundation@gmail.com

க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

ெவளிப்பைடத்தன்ைம
கணியம்
த ட்டங்கள்,
அைனவருக்கும்

அறக்கட்டைளய ன்

ெசயல்கள்,

ெமன்ெபாருட்கள்
ெபாதுவானதாகவும்,

ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும்

யாவும்
100%

இருக்கும்.இந்த

இைணப்ப ல் ெசயல்கைளயும், இந்த இைணப்ப ல்
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மாத அற க்ைக, வரவு ெசலவு வ வரங்களுடனும்
காணலாம்.
கணியம் அறக்கட்டைளய ல் உருவாக்கப்படும்
ெமன்ெபாருட்கள்

யாவும்

ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன்,
Apache,

கட்டற்ற
GNU GPL,

BSD, MIT, Mozilla ஆக ய உரிைமகளில்

ஒன்றாக ெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும் ப ற
வளங்கள்,

புைகப்படங்கள்,

காெணாளிகள்,

ஒலிக்ேகாப்புகள்,

மின்னூல்கள்,

கட்டுைரகள்

யாவும் யாவரும் பக ரும், பயன்படுத்தும் வைகய ல்
க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இருக்கும்.
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நன்ெகாைட
உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற
வளங்கைள

உருவாக்கும்

ெசயல்கைள

ச றந்த

வைகய ல் வ ைரந்து ெசய்ய ஊக்குவ க்கும்.
ப ன்வரும்

வங்க க்

கணக்க ல்

உங்கள்

நன்ெகாைடகைள அனுப்ப , உடேன வ வரங்கைள
k a n i y a m f o u n d a t i o n @ g m a i l . c o m க்கு மின்னஞ்சல்
அனுப்புங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
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Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கான QR Code
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குற ப்பு:

ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR

Code ேவைல ெசய்யாமல் ேபாகலாம்.

அச்சமயம்

ேமேல உள்ள வங்க க் கணக்கு எண், IFSC code ஐ
பயன்படுத்தவும்.
Note: Sometimes UPI does not work properly, in that
case kindly use Account number and IFSC code for internet
banking.
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