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இக்கால இலக்கியம் 

இளங்கலல முதலாமாண்டு 

முதல் பருவம் 

அலகு --  1 

பாரதியார ்கவிதைகள் 

பாரதியார ்குறிப்பு: 

பாட்டுக்ககாருவன் புலவன் பாரதி எட்லடயபுரத்தில் சின்னசச்ாமி ஐயருக்கும் 

இலக்குமி அம்லமயாருக்கும் மகனாய்த் ததான்றினார.் நமக்குத் கதாழில் 

கவிலத, நாட்டிற்கு உலைத்தல், இலமப்தபாதும் தசாராதிருத்தல் என்று வாை்ந்து 

மக்களுக்காகக் கவிலத எழுதினார.் குயில் பாட்டு, பாப்பா பாட்டு, கண்ணன் 

பாட்டு, பாஞ்சாலி சபதம், புதிய ஆதத்ிசச்ூடி எனப் பல்தவறு பாடல்கலள 

எழுதியுள்ளார.்  

1. கண்ணன் -- என் ததாைன் 

முன்னுதர: 

    ஒருவனுக்கு அலமந்த உயிரத்்ததாைன் அவனுக்கு எந்கதந்த வலககளில் 

எல்லாம் உதவி கசய்வாதனா அவ்வாகறல்லாம் கண்ணன் ததாைனாய் 

இருந்து உதவி கசய்கிறானாம். அப்படி கண்ணலனத் ததாைனாய் அலடந்து 

தான் கபற்றவற்லற எடுத்துலரக்கிறார ்பாரதியார.் 

உைவும் கண்ணன் 

      அவன் சுபத்திலரலய மணம் கசய்ய என்ன வழி, அண்ணன் பலராமன் 

தலடயாக இருக்கிறாதர என்று தகட்டதற்கு அவலளச ் சிலறகயடுதத்ுச ்

கசல்ல ஓர ்உபாயம் உடதன கசால்லி உதவி புரிகிறான். 

        வில் வித்லதயில் அரச்ச்ுனனுக்கு நிகரான கரண்லனப் தபாரில் எப்படி 

கவல்வது, அவன் தரம்ங்கள் அவலனச ் சுற்றி நின்று பாதுகாக்கின்றனதவ 

இதற்கு நீதான் ஓர ் உபாயம் கசால்ல தவண்டுகமன்று அவலனத ்

தஞ்சமலடந்தால் கண்ணன் ஓர ்கணதத்ில் அதற்கு வழி கசால்லுகிறான். 

வாழ்க்தகதய வழி நடை்தும் கண்ணன் 

       பாண்டவரக்ள் கானகத்தில் சுற்றித ் திரிந்த நாட்களிலும், குருஷஷத்திர 

யுத்தத்திலும் உறுதுலணயாக நின்று உதவி கசய்தவன் அல்லவா கண்ணன். 

அரச்ச்ுனனுக்குத ் தததராட்டியாக அமரந்்து கீலத உபததசம் கசய்து 

யுத்தத்லத மட்டுமல்ல வாை்க்லகலயயும் வழி நடதத்ிக் ககாடுத்தவன் 

கண்ணன். உடலுக்கு தநாய் வந்தால் உற்ற மருந்து கசால்வான், ஈனக் 

கவலலகள் கநஞ்லச வாட்டுகின்றதபாது அதற்கு  இதம் கசால்லி ஆறுதல் 

கூறுவான். 
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உதழப்தபச ்சசால்லிை் ைரும் கண்ணன் 

        பிலைப்பதற்கு வழிக்தகட்டாலும் ஒரு தபசச்ிதல கசால்லுவான். 

உலைக்கும் வழியிலனக் தகட்டால் வழிலயயும் அதன் பயலனயும் 

உலரப்பான். அவலன எப்தபாது அலைத்தாலும் சாக்கு தபாக்குஷஷ 

கசால்லாமல் அலர கநாடிக்குள் வந்து தசரவ்ான். மலை கபய்யும்தபாது 

குலட தபாலவும், பசி தநரத்தில் கிலடக்கும் உணவு தபாலவும், எங்கள் 

வாை்வுக்குக் கண்கள், எங்கள் கண்ணன், என்று பாரத்்தன் நயந்து 

கசால்வான். 

கண்ணனன சிறந்ை னைாழன் 

      தகட்ட கபாஷஷஷஷ எதுவாக இருப்பினும் உடதன ககாடுப்பான். எப்படி தகலி 

கசய்தாலும் கபாறுத்துக் ககாள்வான். மனம் துவண்டதபாது ஆட்டங்கள் ஆடி, 

பாட்டுக்கள் பாடி துயரம் தீரப்்பான். மனதில் ககாண்ட எண்ணத்லதக் 

குறிப்பறிந்து புரிந்து ககாள்வான். சுற்றிப் பைகும் அன்பர ்கூட்டதத்ில் இந்தக் 

கண்ணலனப் தபான்ற சிறந்த ஒரு ததாைன் யாருக்குக் கிஷஷப்பான்? என்று 

கூறி  கண்ணன் தபான்ற ஒரு சிறந்த ததாைன் இல்லல என்கிறார ்பாரதியார.் 

துன்பை்தைப் னபாக்கிடும் கண்ணன் 

       மனத்தில் கரவ்ம் ததான்றினாதலா அவன் கசால்லாலும் கசயலாலும் 

நமக்கு  ஷஷஷ அடி ககாடுப்பான். கநஞ்சில் கள்ளத்லதத் ததக்கி வஞ்சலன 

கசய்தால் நம் மீது காறி உமிை்ந்திடுவான்.சிறு பள்ளதத்ில் நீண்ட நாட்களாக 

நீர ் ததங்கி நின்றால் பாசி ததான்றும். அப்பாசிலயப் கபரு கவள்ளம் வந்து 

அடித்துச ்கசல்லும். அதுதபால நமக்கு எவ்வளவு கபரிய துன்பம் வந்தாலும் 

கண்ணன் ஒரு வாரத்்லதயிதல அதத்ுன்பத்லதப் தபாக்கிடுவான். 

கண்ணன் நட்பின்றி வாழ்ைல் அரிது 

         சின்னக் குைந்லதலயப் தபால சிரித்து விலளயாடி மகிை்ந்திருப்பான். 

கபண்கலளத ் தன்வசப்படுத்த பல மாயங்கள் புரிந்திடுவான். அவன் 

கசான்னபடி நடக்கவில்லலகயன்றால் அவ்வளவுதான். அவன் தரும் 

கதால்லலக்கு அளதவ இருக்காது. அப்தபற்பட்ட கண்ணனின் நட்பு 

இல்லலதயல் இந்த உலகில் ஏது வாை்வு? என்று கண்ணன் நட்பின்றி வாை்தல் 

அரிது என்கிறார ்பாரதியார.் 

தீதமகதளப் னபாக்கும் கண்ணன் 

         தகாபம் தலலக்தகறி முகம் சிவக்க நிற்கும்தபாது நம் தகாபத்லதக் 

குலறக்க ஏததா ஒன்லறச ் கசால்லி குலுங்கிச ் சிரிக்கச ்

கசய்திடுவான்.ஏதாவகதாரு மனஸ்தாபம் உண்டாகியிருக்கும்தபாது 

குறுக்தக புகுந்து எலதயாவது கூறி மனம் தளிரக்்கச ் கசய்திடுவான். 

தபராபதத்ு தநரிடுலகயில் பக்கத்தில் நின்று அதலன விலக்கிடுவான். 

விளக்கில் விழும் பூசச்ியானது உடதன இறந்து, இல்லாமல் தபாகும். அது 

தபால நமக்கு ஏற்படும் தீலமகலளகயல்லாம் உடதன அழிந்துப் தபாகச ்

கசய்வான். 
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நற்குணம் பதடை்ைவன் கண்ணன் 

       உண்லம தவறி கபாய்லம வழியில் நடப்பவரக்லள அவன் எப்தபாதும் 

மன்னிக்கமாட்டான். ஆனால் பிறரின் நலன் கருதி அவன் மட்டும் தவண்டிய 

ஷஷஷஷஷஷஷஷ நிலறய கபாய்கலளச ்கசால்லுவான். கபண்லமக்குரிய இரக்கக் 

குணம் அவனிடதத்ில் உண்டு. எதிரப்ாராத காரியங்கலளச ் கசய்வதால்  

பித்தலனப் தபாலும் குணம் பலடத்தவன் எனலாம். பிறருக்கு இதந்தரும் 

தண்லம குணங்களும் ககாண்டவன். இருப்பினும் சில தநரங்களில் 

கநருப்லபப் தபால சுட்கடரிக்கவும் கசய்வான். 

நல்லவருக்கு நல்லவன் கண்ணன் 

      ககால்லும் ககாலலக்குஷஷ சிறிதும் அஞ்சிடாத மறவர ்குணம் உலடயவன். 

சூதுவாது அறியாத குைந்லத மனம் ககாண்டவன். நல்லவரக்ளுக்கு ஒரு 

தீங்கும் தநராமல் எப்தபாதும் காப்பவன். அததசமயம் தீதயாருக்கு விஷம் 

தபால, தநாய் தபால, தீயிலனப் தபால ககாடியவனாவான். 

பாரதியின் னைாழன் 

      இத்தலகய குணநலன்கலளயுலடய இந்தக் கண்ணன் யார ் கதரியுமா? 

தவதங்கலள உணரந்்து தவதத்ில்  சிறந்த முனிவரக்ளின் உணரவ்ில் 

இருக்கும்  பரம்கபாருதள,  அவன் கீலதகயனும் அறவுலர தந்து கீரத்்தி கபற 

விளங்கியவன். அவன்தான் என் ததாைன் என்கிறார ்பாரதியார.் 

முடிவுதர 

      கண்ணன் தனக்குத் ததாைனாக இருந்து பல்வித நன்லமகலளகயல்லாம்  

கசய்தார ்என இப்பாடல் மூலம் கூறுகிறார ்பாரதியார.் 

கண்ணன்  ---  என்  தாய் 

  முன்னுதர: 

         பாரதியார ்கண்ணலனத் தன் தாயாக நிலனத்து கண்ணன் என் தாய் 

எனும் தலலப்பில் பாடல் பாடியுள்ளார.் அப்பாடலில் தாய்லமலயக் குறிதத்ு 

விளக்கியுள்ளலதக் காணலாம். 

உயிதரை் ைந்ைவள் 

        கண்ணதன என் தாயாக வந்தாள். அவளது விஸ்வரூபம்தான் என்தன! 

குைந்லதயான என்லன வானம் எனும் தன்னிரு லககளிதல 

அள்ளிகயடுதத்ுத் தூக்கிப் பின்னர ் பூமி எனும் தனது மடியிதல லவதத்ுத ்

தாலாட்டி உயிரும் உணரவ்ுமாய்ப் பாலூட்டி மனம் மகிழும் பற்பல 

கலதகலளச ்கசால்லி அவள் மனம் களிப்பாள். 

கதைச ்சசால்லி ஆனாள் 

           அடடா! அவள் கசால்லுகின்ற கலதகள்தான் எத்தலகயன? இன்பம் 

தரும் பல கலதகள். ஏற்றமும் கவற்றியும் தரும் சில கலதகள். துன்பசச்ுலவ 
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நிரம்பிய சில கலதகள். ததால்வி, வீை்சச்ி எனும் கலதகள். என் வாை்வின் 

பருவங்களுக்தகற்ப கபாருத்தமான கலதகள். இப்படியாகப் பற்பல 

கலதகலள எப்கபாழுதும் கூறிக்ககாண்தடயிருப்பாள். கலதகலளக் 

தகட்கும்தபாது மனம் பரவசதத்ில் திலளக்கும். 

 

சபாம்தமதயப் பரிசளிை்ைல் 

       குைந்லதயான எனக்கு அந்ததத்ாய் காட்டும் விலளயாட்டுக்கள்தான் 

எத்தலன? பரிசளித்த கபாம்லமகள்தான் எத்தலன? சந்திரன் என்கறாரு 

கபாம்லம. அப்கபாம்லமயிலிருந்து தண்லமயும், அமுதத்தின் சுலவயும், 

பரந்து விரிந்த தமகக்கூட்டதத்தாடு கூடிய மிக அைகான கபாம்லம அது.  

பூமிக்கு இனிலமயும், குளிரச்ச்ியும் தருவது மலை. அந்த மலைலயத் தரும் 

சூரியன் என்கறாரு கபாம்லம. அந்தச ் சூரிய கபாம்லமயின் ஒளி, அதன் 

அைகு அதலன விளக்க வாரத்்லதகள் இல்லலதய! 

இயற்தகனயாடு விதளயாடுைல் 

        வானகவளிகயங்கும் கவள்ளி மணிகலள வாரி இலரத்தாற்தபால 

நட்சதத்ிரக் கூட்டங்கள். அவற்லற எண்ணி எண்ணி முடியாமல் 

விட்டுவிட்தடன். அடரந்்த காட்டில் தமானதத்ில் ஆை்ந்தலவதபால் 

அலசயாமல் அமரந்்திருக்கும் மலலகளின் கூட்டம். 

        நல்ல நல்ல ஆறுகள். அலவ நாகடங்கும் ஓடி விலளயாடி வரும். கமல்ல 

கமல்ல விலளயாடிக் ககாண்தட பல ஊரக்லளத ்தாண்டி இறுதியாக பரந்து 

விரிந்த கடலில் தபாய் விழும். அந்தக் கடல் கபாம்லமதயா மிகப் கபரிது. 

அதற்கு எல்லலதய காணமுடியவில்லல. அதன் மீது வீசுகின்ற அலல பாட்டு 

இலசக்கின்றது. அந்தப் பாட்டு “ஓம்” என்று என் காதில் ஒலிக்கின்றது. 

        பூமியின் மீதுதான்  எத்தலன எத்தலன தசாலலகள், காடுகள். 

அலவகளில்தான்  எத்தலன எத்தலன வண்ண வண்ண மலரக்ள். 

மரங்களிகலல்லாம் விதவிதமான கனிவலககள். இப்படி எத்தலன எத்தலன 

கபாம்லமகள் எனக்கு. 

னைாழதமை் ைந்ைவள் 

          தின்பதற்குப் பண்டங்கள், கசவிகளுக்கு இனிலமயான நல்ல பாடல்கள், 

பைகுவதற்கு நற்குணம் ககாண்ட ததாைரக்ள். வானில்  பறந்து திரியும் 

பறலவகள், நிலதத்ில் திரியும் விலங்குகள், கடல் முழுதும் உள்ள மீன் 

வலககள் என, பலவிதமான ததாைரக்லள எனக்களித்தாள்.  எங்ககங்கு 

காணினும் இன்பமடா!  அலத நிலனத்துப் பாரக்்கவும் கூடுவதில்லல. 

 

அறிவிதனை் ைந்ைவள் 
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          தகாடி வலக சாத்திரங்கள் லவத்தாள் அன்லன. அலவகலள அறிந்திடு 

வலகயில் ஞானம் லவதத்ாள். இலவகளுக்கிலடதய நான் தவடிக்லகயாய் 

சிரிதத்ு மகிை்ந்திடதவ  இலடயிலடதய கபாய் தவதங்கலளயும், மதக் 

ககாலலகலளயும், அரசரக்ள் கசய்யும் தகாமாளிக் கூதத்ுக்கலளயும், 

வயதில் முதிரந்்ததார ்சிலர ்கசய்யும் கபாய்க்காரியங்கலளயும், இலளதயார ்

தம் கவலலகலளயும் எனக்குக் காட்டினாள். 

புகழதடய சசய்ைவள் 

       தவண்டியது அலனத்லதயும் அன்லன ககாடுத்திடுவாள். அலவ 

தவண்டுகமன நான் நிலனக்கும் முன்பாக அலவயலனதத்ும் எனக்குக் 

கிலடத்திட வலக கசய்வாள். அலடக்கலம் ககாடுத்து அன்லன என்லன 

ஆதரிப்பாள். அரச்ச்ுன்லனப் தபால என்லன ஆக்கிடுவாள். அந்த 

அன்லனலய அவளது அருலள என்கறன்றும் நான் பாடுதவன். அவ்வாறு 

கசய்யும் எனக்கு அவள் நீண்ட ஆயுலளயும், புகை்மிக்க வாை்க்லகலயயும், 

நிகரற்ற கபருலமகலளயும் அள்ளியள்ளித் தருவாள். 

முடிவுதர 

         கண்ணன் தாய் என்னும் நிலலயில் இருந்து தனக்குச ் கசய்த 

நன்லமகலளகயல்லாம்  மிக அைகாக எடுத்துலரதத்ுள்ளார ்பாரதியார.் 

கண்ணன்  ---   என்  தந்லத 

முன்னுதர: 

         பாரதியார ்கண்ணலனத ்தந்லதயாக நிலனதத்ு கண்ணன் என் தந்லத 

என்னும் தலலப்பில்  பாடல் பாடியுள்ளார.் கண்ணனாகிய தந்லத எந்தவித 

தவறுபாடும் பாரக்்காமல் தனக்கு கசய்த நன்லமகலளக் கூறுவலதக் 

காணலாம். 

ைந்தை பதடை்ை கவிதை 

என்லன இந்த பூமிக்கு அனுப்பியவன் யார ்கதரியுமா? என் தந்லத. எனக்கு 

தம்பிமாரக்ள் உண்டு. அவரக்ள் புத மண்டலத்திதல இருக்கிறாரக்ள். இந்த 

பிரபஞ்சதத்ில்தான் எத்தலனகயத்தலன கிரகங்கள். அலவகள் நியமிதத் 

வலரமுலறதயாடு நிதத்நித்தம் உருண்டு ககாண்டிருக்கின்றன. 

இங்ககல்லாம் எங்கள் இனத்தாரக்ள் இருக்கின்றாரக்ள். 

இவரக்லளகயல்லாம் பலடத்த சாமியாம் என் தந்லதலயப் பற்றிய 

வரலாற்லறச ் கசால்லுகின்தறன். என் தந்லத கணக்கற்ற கசல்வம் 

பலடத்தவன். அவன் தசமிதத்ு லவதத்ிருக்கும் கபான்னுக்தகார ்அளவில்லல. 

கல்வியில் மிகச ் சிறந்தவன். அவன் பலடக்கின்ற கவிலதயின் 

இனிலமக்தகார ்அளவில்லல. 

னசாைதனகதளை் ைருபவன் 

      இவ்வளவு  கபருலமகள் இருந்தாலும் கண்ணனுக்கு அடிக்கடி கிறுக்குப் 

பிடித்து விடும். நல்வழியில் தநரல்மயாக நடப்பவரக்லள மனம் கநாந்து 
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தபாய் மனம் தளரும் அளவுக்குச ் தசாதலனகள் கசய்து விடுவான். அவன் 

கபயலரச ்கசால்ல நா தயங்குகிறது. எங்களுக்கு ஈசன் எனலாமா/ அல்லது 

கண்ணன் எனலாமா? அவனுலடய கபயலர மூன்று வலகயாகச ்

கசால்லிக்ககாண்டு ஒவ்கவாரு வலகக்காகவும் சிலர ் தசரந்்து சண்லடகள் 

கசய்வாரக்ள். 

ைந்தையின் குலம் எது?  

      அவன் பிறந்தது ததவர ் குலம் என்பர ் சிலர.் பிறந்தது மறக் குலதத்ில், 

தவறுபாடின்றி வளரந்்தது இலடக்குலதத்ில், ஆனால் அவன் 

தமன்லமயானவன், மிக உயரந்்தவன் என்று கபயர ் கபற்றது பாரப்்பன 

குலத்தில். ஆனால் கண்ணனுக்குச ்கசட்டிக் குலதத்தாடு, மக்கதளாடு மிகப் 

பைக்கமுண்டு. அவன் நிறம் நல்ல கருலம, ஆனால் தநயத்ததாடு அவன் 

பைகுவது கபான்நிறப் கபண்கதளாடு. 

புை்தி மாறும் ைன்தம 

         கபாய்யான சாத்திரங்கலளக் கண்டு எள்ளி நலகயாடுவான். அவனது 

ததாைரக்ள் ஏலைகள்.  அதனால் கசல்வம் பலடத்த காரஷத்தால் 

கசறுக்குலடயாரப்ால் சீறி விழுவான். எத்தலன துன்பம் வந்தாலும் மனம் 

தளராமல் அதலன எதிரத்த்ுப் தபாராடுதவாரக்்குச ் கசல்வங்கலள அள்ளி 

அள்ளிக் ககாடுப்பான். தநரத்துக்கு தநரம் அவனது புத்தி மாறும். ஒரு நாள் 

இருந்தது தபால மறுநாள் இருக்க மாட்டான். யாருதம இல்லாத இடம் ததடி 

ஓடிவிடுவான். பாட்டுக் தகட்பதிலும், கலத தகட்பதிலும் தன் தநரத்லதச ்

கசலவிடுவான். இன்பதம நன்று, துன்பம் இனியதல்ல என்று அவன் 

தபதப்படுதத்ிப் பாரப்்பதில்லல. 

 

பிறப்பினால் னவறுபாடு பார்ப்பது ைவறு எனல் 

      அன்பு மிகுந்தவன். உயிரக்்குலம் முழுவதும் கதளிந்த அறிவு கபற 

அன்பாக கசயல்புரிவான். அவனுக்கு ஓர ்அலமசச்ன் உண்டு. அவன் கபயர ்

விதி. முன்பு என்ன விதித்திருந்தாதனா அதலனத் தவறாமல் நடக்கச ்

கசய்வான் அவன். அவன் ஒரு மாலல தகாரத்்து லவத்தான், அலவ தவதங்கள் 

என்றலைக்கப்படுகின்றன. அவ்தவதங்கள் மனிதர ் தபசும் கமாழியில் 

இல்லல. ஆனால் இப்புவியில் சிலர ் கசால்லுகின்ற கவட்டிக் கலதகளில் 

தவதம் இல்லல. நல்ல தநாக்கதத்தாடு பூமியில் நான்கு குலங்கலள 

அலமத்தான். ஆனால் அவற்லற மூட மனிதரக்ள் நாசப்படுதத்ி விட்டனர.் 

சீலம், அறிவு, கருமம் ஆகிய இலவகளில் சிறந்ததார ்குலத்தில் சிறந்தவராம். 

தமதலார,் கீதைார ் என்று பிறப்பினால் பிரிக்கப்படும் தபாலி சுவடிகலளத் 

தீயிலிட்டுப் கபாசுக்கிவிட்டால் எவரக்்கும் நன்லம உண்டாம் என்பான். 

னபைமின்றி நன்தம சசய்பவன் 

          அவனுக்கு வயது முதிரந்்தாலும் வாலிபக் கலள மாறவில்லல. 

அவனுக்குத் துயரம் கிலடயாது. மூப்புக் கிலடயாது. தசாரவ்ு என்பது 
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அவனுக்கு எப்கபாழுதும் இருந்ததில்லல. தநாய்கள் அவலனத ்

தீண்டியதில்லல.அவனுக்குப் பயம் என்பதத எப்தபாதும் இருந்ததில்லல. 

அவன் யாருக்கும் பரிஷஷஷஷ ஷஷஷஷவதில்லல. எவர ் பக்கமாவது நின்று 

எதிரப்்பக்கம் துன்பம் தருவதில்லல. நடுநிலலதயாடு நின்று, அதன்வழி 

நடந்து ககாண்டு அலனவருக்கும் நன்லம கசய்து எல்லாம் விதிப்படி 

நடப்பலதக் கண்டு மகிை்ந்திடுவான். துன்பப்படுபவரக்லள அரவலணதத்ு 

அன்பு காட்டுவான். அன்பிலனக் கலடப்பிடி துன்பங்கள் பறந்து தபாகும் 

என்பான். அலனவரும் இன்பம் அலடந்திட விருப்பமுறுவான். 

முடிவுதர 

      கண்ணன் தந்லதயாய் இருந்து என்னகவல்லாம் கசய்தார ் என்பலத, 

கண்ணன் என் தந்லத என்னும் தலலப்பில் அலமந்த இக்கவிலத மூலம் 

விளக்கிக் கூறியுள்ளார ்பாரதியார.் 

 

 

 

கண்ணன்  --   என் தசவகன் 

முன்னுதர: 

          தசவகனால் துயரத்தில் இருந்த பாரதிக்குக் கண்ணன் தசவகனாய் 

இருந்து பல நன்லமகள் கசய்தலதப் பாரதியார ் கண்ணன் என் தசவகன் 

எனும் தலலப்பில்  பின்வருமாறு கூறுகிறார.் 

பணியாளரக்ளின் நிதல 

        வீட்டு தவலலக்கு ஆடக்ள் கிலடப்பதில்லல. அப்படிக் கிலடத்தாலும் 

அவரக்ளால் ஏற்படும் கதால்லலகள் கணக்கில்லல. கூலி அதிகம் 

தவண்டுகமன்பாரக்ள். அப்படிக் தகட்கும்தபாகதல்லாம் ககாடுத்தாலும் 

வாங்கிக் ககாண்டு அலனத்லதயும் மறந்து விடுவாரக்ள். நன்றி 

மறந்தவரக்ள் அவரக்ள். ஒரு நாள் தவலல அதிகமாக இருக்கிறது, அதனால் 

கட்டாயம் வரதவண்டும் தவலலக்கு என்று கசால்லியிருந்தால் அன்லறக்கு 

வராமல் இருந்து விடுவாரக்ள். ஏனடா நீ தநற்லறக்கு தவலலக்கு வரவில்லல 

என்றால் அதற்குக் காரணமாக பல கபாய்கலளக் கூறுவாரக்ள். பாலனக்குள் 

இருந்து ஒரு ததள் பல்லால் கடிதத்ுவிட்டது என்பார.் வீட்டில் கபண்டாட்டி 

தமல் பூதம் வந்துவிட்டது என்பார.் பாட்டி கசதத்ுப் தபாய் பன்னிகரண்டாம் 

நாள் என்பார.் இப்படி ஓயாமல் கபாய்யுலரப்பர.் 

பணியாளரக்ளின் பண்பு 

            நாம் ஒரு தவலலலயச ் கசான்னால் அதற்கு மாறாக தவறு ஒரு 

தவலலலயச ் கசய்வாரக்ள். பிற பணியாளரக்தளாடு தனியாக நின்று 

தபசுவர.் நம் வீட்டுச ் கசய்திகலளகயல்லாம் ஊகரல்லாம் கசன்று 
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பலறயடிப்பது தபால கதரிவிப்பர.் வீட்டில் எள் தபான்ற மிகச ்சாதாரணமான 

கபாருள் இல்லலகயன்றாலும்கூட , உனக்கு விஷயம் கதரியுமா அவரக்ள் 

வீட்டில் எள்கூட இல்லலயாம் என்று அலனவரிடமும் கூறுவாரக்ள். 

இவ்வாகறல்லாம் தசவகரக்ளால் மிகவும் துன்பப்பட்டிருக்கும் தபாதும், 

தசவகரக்ள் இல்லாமல்  இருந்தால் தவலல எதுவும் நடக்காதத என்று எண்ணி 

தவதலனதயாடு இருந்ததன். 

எங்கிருந்னைா வந்ைான் கண்ணன் 

         இப்படி நான் துன்பத்துடன் இருக்கும்தபாது எங்கிருந்ததா வந்தான் 

ஒருவன், என்னிடம் வந்து ஐயா, நான் இலடசச்ாதிலயச ் தசரந்்தவன். மாடு 

கன்றுகலள நன்றாக தமய்ப்தபன். வீட்டிலுள்ள பிள்லளக் குட்டிகலளக் 

காப்தபன். வீடு கபருக்குதவன். தினமும் வீட்டில் விளக்தகற்றி லவப்தபன். 

நீங்கள் கசால்லும் தவலலகலளகயல்லாம் தலடயின்றி கசய்தவன். 

துணிமணிகலளத ் துலவத்து காயலவத்து பத்திரப்படுத்தி லவப்தபன். 

வீட்டிலுள்ள குைந்லதகளுக்கு இனிலமயான பாடல்கள் பாடி ஆட்டங்கள் 

காட்டி அவரக்ள் அைாதபடி பாரத்த்ுக் ககாள்தவன். கவளியூர ் கசல்ல 

தவண்டுகமன்றால்  அது காட்டு வழியாக இருந்தாலும் , வழியில் திருடர ்பயம் 

இருந்தாலும், இரதவா, பகதலா எந்த தநரமாக இருந்தாலும் சிரமத்லதப் 

பாரக்்காமல் ததவரீர ் தம்முடதன வருதவன். உங்களுக்குத ் துன்பம் எதுவும் 

ஏற்படாமல் தங்கலளக் காப்தபன். 

ைன்தன அறிமுகம் சசய்து சகாள்ளல் 

     ஐயா, நான் எதுவும் படித்ததில்லல. நாட்டுப்புறத்தில் வளரந்்த காட்டு 

மனிதன். இருந்தாலும் எனக்குச ் சில வித்லதகஷஷ கதரியும். சிலம்பம் 

சுற்றுதவன். மல்யுத்தம் கதரியும். குதத்ுப்தபார ் கதரியும். ஆனால் 

நயவஞ்சலன எதுவும் புரியத் கதரியாது எனக்கு. இப்படி பலஷஷபல கசால்லி 

நின்றான். அது சரி, உன் கபயகரன்ன கூறு என்தறன் நான். ஐயதன! 

ஒண்ணுமில்தல கண்ணன் என்று ஊரில் உள்தளார ்கசால்வாரக்ள் என்லன, 

என்று கூறினான். அவலன ஏற இறங்க பாரத்்ததன் நல்ல கட்டான உடல். 

கண்களில் நல் குணம் கதரிந்தது. அன்பும் பாசமும் கபாங்க அவன் தபசிய 

வாரத்்லதகள். இலவகளால் சரி, இவன் நமக்கு ஏற்ற பணியாள்தான் 

என்கறண்ணி மனம் மகிை்ந்து, “ தம்பி நன்றாகத்தான் தபசுகிறாய், 

உன்லனப் பற்றி மிக அதிமாகதவ புகை்ந்துப் தபசுகிறாய்,அது கிடக்கட்டும் 

கூலி எவ்வளவு தகட்கிறாய்? கசால் என்று தகட்டதற்கு அவன் கசால்லுகிறான் 

காசு சபரிதில்தல ஆைரனவ னபாதுசமனல் 

   ஐயன! எனக்குத் தாலி கட்டிய கபண்டாட்டிதயா, பிள்லள குட்டிகதளா 

எவரும் கிலடயாது. நான் ஒரு தனிக்கட்லட. எனக்கு நலரதயா, உடலில் 

சுருக்கதமா ஏற்படவில்லலகயன்றாலும்  ஆன வயதிற்கு ஓர ் அளவில்லல, 

ததவரீர ் நீர ் என்லன ஆதரித்தால் தபாதும். நீங்கள் தரப்தபாகும் காசு 

கபரிதில்லல. கநஞ்சிலுள்ள அன்புதான் கபரிது என்றான் சரி சரி இது ஓர ்

பலையகால லபத்தியம், பிலைக்கத ் கதரியாதவகனன்று 

எண்ணிக்ககாண்டு, மனதத்ில் மகிை்சச்ிதயாடு அவலன நான் எனது 
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பணியாளனாக ஏற்றுக் ககாண்டு விட்தடன். அன்று முதல் அவனுக்கு எங்கள் 

தமல் அன்பு அதிகரிதத்ுக் ககாண்தட வரதக்தாடங்கியது. அவனால் நாங்கள் 

அலடயும் நன்லமகலளப் பட்டியலிட்டுச ்கசால்லமுடியாத அளவுக்கு அதிகம் 

என்று கூறலாம். 

கண்ணன் சசய்யும் பணிகள் 

   கண்கலள இலமகள் எப்படிக் காக்கின்றததா அப்படி அவன் எனது 

குடும்பத்லதக் காக்கின்றான்.  வாசல் கபருக்குகிறான். வீட்லட நன்கு 

துலடத்து சுத்தம் கசய்கிறான். தவலலக்காரிகள் கசய்கின்ற 

குற்றங்கலளகயல்லாம்  கண்டித்து அடக்குகிறான். அதுமட்டுமா? 

குைந்லதகளுக்கு அவன் ஆசிரியராக இருந்து பாடம் கசால்லிக் 

ககாடுக்கிறான். வளரப்்புத்தாய்ப் தபால் அவரக்ளுக்கு அலனத்துப் 

பணிகலளயும் தயங்காமல் கசய்கிறான். குைந்லதகளுக்கு ஏதாவது உடல் 

நலக்குலறவு ஏற்பட்டால் ஒரு லவத்தியலனப் தபால மருந்து ககாடுதத்ு ஒரு 

மருத்துவன் தபாலவும் நடந்துக் ககாள்கிறான். எல்தலாரிடமும் மிக இயல்பாக 

நடந்துக் ககாள்கிறான். 

கண்ணனால் சபற்ற நன்தமகள் 

    ஒரு தவலலயிலும் குலற லவக்காமல் வீட்டுக்கு தவண்டிய அலனதத்ு 

சாமான்கலளயும் வாங்கித் தயாராக லவத்து விடுகிறான். பால், தமார ்

வாங்கி லவக்கிறான். வீட்டுப் கபண்களிடம் ஒரு தாலயப் தபால் பிரியமுடன் 

பரிந்து ஆதரவுடன் நடந்துக் ககாள்கிறான். ஒரு நல்ல நண்பலனப் தபாலவும், 

ஷஷஷ அறிவு மிகு அலமசச்ன் தபாலவும், ஒரு நல்ல ஆசிரியலனப் தபாலவும், 

கதய்வப்பண்புகதளாடும், பாரப்்பதற்கு மட்டும் ஒரு தவலலக்காரனாக 

நடந்து ககாள்ளும் இவன் எங்கிருந்ததா வந்து தசரந்்தாதன! இலடசச்ாதி 

என்றல்லவா கசான்னான்! இங்கு இப்தபற்பட்ட தூயவலன நான் 

தவலலக்காரனாகப் கபற என்ன தவம் கசய்து விட்தடன். 

கவதலயின்றி வாழ்ைல் 

             கண்ணன் என் அகதத்ில் கால் லவத்த நாள் முதலாக எண்ணம், விசாரம், 

கவலல எதுவும் அவன் கபாறுப்பு என்று விட்டு விட்தடன். அவன் காலடி எடுதத்ு 

என் இல்லத்தில் லவத்த நாள் முதலாய் கசல்வம், இளமாண்பு, சீர,் சிறப்பு, 

நற்கீரத்்தி, கல்வி, அறிவு, கவிலத, சிவதயாகம், கதளிதவ வடிவாம் சிவஞானம், 

எப்தபாதும் சிறந்து விளங்கும் நலன்கள் அலனத்துஷஷ ஓங்கி வளரக்ின்றன 

காண். ஆடக்காண்தடன்! ஆடக்காண்தடன்! கண்ணலன நான் ஆடக்காண்தடன். 

கண்ணலனக் ககாண்டதால் கண்ககாண்தடன்! கண்ககாண்தடன்! கண்ணன் 

என்லன வந்தலடந்து ஆடக்காள்ள காரணமும் இருக்கின்றனதவ என்கிறார,் 

பாரதியார.் 

முடிவுதர 

      தசவகனால் அலடந்த துயரங்கலளயும், கண்ணலனச ்தசவகனாகப் கபற்ற 

பிறகு பாரதியார ்தான் அலடந்த பல நன்லமகலளயும் பாடியுள்ளார.் 
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கண்ணன்   ---   என் அரசன் 

முன்னுதர 

                   கண்ணன் அரசனாக இருந்து கசய்த நன்லமகலளகயல்லாம் குறிதத்ு 

பாரதியார ் கண்ணன் என் அரசன் எனும் தலலப்பில் பாடியுள்ளலத இங்குக் 

காணலாம். 

அரசன் யாசரனக் கூறல் 

    எங்கள் அரசன்  இருக்கிறாதன கண்ணன் , அவன் என்ன கசய்வான் 

கதரியுமா? எதிரிகளால் பலக முற்றி முதிரந்்திடும் மட்டும் எதுவும் கசய்யாமல் 

பாரத்த்ுக் ககாண்டிருப்பான். எதற்கும் ஓர ்புன்னலக அவ்வளவுதான். இப்படிதய 

நாட்கலள, மாதங்கலள, ஆண்டுகலள ஓட்டிக் ககாண்டிருப்பான். இந்தக் 

கண்ணன் , என்று பலகவரக்தளாடு தபார ்புரிவது, என்று எதிரிகலள அழிப்பது? 

இது நடக்காத காரியம் என்று நாம் மனம் தசாரந்்து தபாதவாம். 

னபாருக்குை் ையாராகாமலிருை்ைல் 

   இப்படி எதிரப்ாரத்த்ு எதிரப்ாரத்த்ு மனம் தசாரந்்து நாட்கள்  யுகங்களாகக் 

கழிந்து தபாகும். எதிரிகதளாடு தபார ் என்றால் பலட வீரரக்லளச ் தசரக்்க 

தவண்டாமா? துலணவரக்ள், ஏவலரக்ள் இவரக்லளச ் தசரத்த்ுக் ககாள்ள 

தவண்டாமா? தபாருக்கு அதிகமாக கசலவு ஆகுதம, அதற்குச ் கசல்வத்லதச ்

தசரத்த்ு லவதத்ுக் ககாள்ள தவண்டாமா? இவற்றுக்கான எந்த தவலலலயயும் 

கசய்யமாட்டான். 

எப்னபாதும் மகிழ்ந்திருை்ைல் 

       மாடு தமய்ப்பவன் தாதன இவன் வீரமில்லாதவன், பயந்தாங்ககாள்ளி என்று 

மற்றவரக்ள் தபசும் ஏசச்ுக்ககல்லாம் இவன் கவட்கப்படுவதத இல்லல 

.கண்ணலனக் ககால்ல பூதகிலய அனுப்பிய இவனது மாமன் உல்லாசமாக 

கசங்தகால் ஏந்தி இந்தப் பூவுலலக ஆளுகின்றதபாது, இவன் ஆயரக்ுல 

கபண்டிதராடும், அவரக்ள் ஆடுகின்ற ஆட்ட பாட்டங்களில் மனம் களித்து அதில் 

மனத்லதச ்கசலுதத்ிக் ககாண்டு கபாழுலதக் கழிப்பான். 

மனம் திருந்துவானா என எதிர்பாரை்்ைல் 

     மலை வராதா என்று ஏங்கும் பயிரக்ள் தபால மக்கள் இவன் மனம் திருந்தி 

தபாருக்குத ் தயாராக மாட்டானா என்று தவிக்கும்தபாது , இவதனா, சங்கீதம், 

தாளம், கூதத்ு, தனிலமயில் அமரந்்து குழுலூதல் என்று இவற்றில் மனம் 

கசலுத்துவான். அவன் காலலப் பிடிதத்ுக் ககாண்டு எங்களுக்கு வழிகாட்டி 

என்று ககஞ்சினால் , நாவில் ஒன்று பலித்திடும் பார ் என்பான், இதற்கு என்ன 

கபாருள் என்று எப்படி உணரவ்து? நாகமல்லாம் அவனது பலத்லத நம்பி 

இருக்லகயில் , இவதனா கவட்கமின்றி பதுங்கிக் கிடப்பான், சில தநரம் 

தீலமகலள ஒழிதத்ுக் கட்டவும் கசய்வான், சில தநரம் ஓடி ஒளிந்துக் ககாண்டு 

சிறுலமப்படுவான். 

சநாடியில் துன்பங்கதள மாற்றுைல் 
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         தந்திரங்களும் நன்கு கசய்வான். சவுரியங்கலளயும் ஏற்படுதத்ிக் 

ககாள்வான். மந்திரச ் சக்திலயயும் காட்டுவான். வலிலம இல்லாமல் 

சிறுலமயிலும் வாை்வான். சரியான காலம் வந்து தசரும்தபாது, ஓர ் கணத்தில் 

புதிய மனிதனாக உருகவடுத்து விடுவான். ஆலகால விஷத்லதப் தபால 

இவ்வுலகதம அஞ்சி நடுங்கி ஆடும்படி சீறுவான். தவரும் தவரடி மண்ணும் 

இல்லாமல் பலக கவந்து தபாகும்படி கபாசுக்கி விடுவான். உலகமும் வானமும் 

ஆயிரமாண்டுகள் பட்ட துன்பங்கலள கநாடியில் மாற்றிவிடுவான். லகயிலுள்ள 

சக்கரத்லத ஓர ் கணதத்ில் எடுப்பான், அடுத்த கணம் பாரில் தரம்ம் ஓங்கி 

வளரந்்து விடும். இவ்விரண்டுக்கும் இலடப்பட்ட தநரம் ஏததனும் உண்தடா? 

இல்லல கண்ணிலமப்பில் இலவ முடிந்துவிடும். 

பதகதமதய நீக்கியவன்       

         இந்த குறுகிய காலதத்ுக்குள் பலகலய ஒழிதத்ுக் கட்டிவிடுவான்.  

கண்ணன் எனும் எங்கள் அரசனின் புகழிலனக் கவிலதயால் வடிதத்ு எந்தக் 

காலமும் தபாற்றுதவன். திண்லண வாசல் கபருக்க வந்த என்லன இந்த ததசம் 

தபாற்றும் வலகயில் தன் மந்திரியாக நியமித்தான். அன்றாடச ் தசாற்றுக்கு 

ஏவல் கசய்ய வந்த எனக்கு , நிகரற்ற கபரும் கசல்வத்லதக் ககாடுத்து 

உதவினான். வித்லத ஒன்றும் கற்காத எனக்கு தவத நுட்பங்கள் யாலவயும் 

விளங்கிடுமாறு கசய்தான். கண்ணன் எனும் இந்த அருளாளனின் அருள் வாை்க. 

கலியின் ககாடுலம அழிந்து இந்தப் பூமியின் கபருலம வாை்க. கண்ணன் எனும் 

அண்ணலின் அருள் கபற்ற நாடு அவலகமல்லாம் நீங்கி புகழில் உயரட்டும் 

என்கிறார ்பாரதியார.் 

முடிவுதர 

    கண்ணனாகிய அரசன் எப்தபாதும் மகிை்ந்திருந்து, பலகலமலய நீக்கி 

வாை்ந்த நிலலயிலன இப்பாடல் மூலம் எடுத்துலரதத்ுள்ளார ்பாரதியார.்      

 

 

 இக்கால  இலக்கியம் 
சசசசசசச பரவ்ைை்தின் சாரல் 

அலகு  ---  1 

பாரதிைாசன்பாடல் 

  

 

இருபதாம் நூற்றாண்டில் பாரதியாருக்கு அடுதத்படியாக உள்ளவரக்ளில் 

புகை் கபற்று விளங்கும் கவிஞர ் பாரதிதாசன் ஆவார.் இயற்கபயர ்

கனகசுப்புரதத்ினம். பல்வலக பாக்கள் பாடும் திறன் ககாண்டவர.் 

கபாதுவுலடலம ககாள்லக உலடயவர.் இயற்லகலயப் பாடுவதில் வல்லவர.் 

இவரது பிசிராந்லதயார ் நாடகம் 1969 இல் சாகிதத்ிய அகாடமி விருதிலனப் 

கபற்றது. பாரதிதாசனின் காப்பியங்களில் முதலில் (1930) கவளிவந்தது ‘சஞ்சீவி 

பரவ்தத்தின் சாரல்’ என்னும் காப்பியம் ஆகும். 
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மலலசச்ாரல் 

அைகான மலல.அதன் கபயர ் சஞ்சீவி மலல.அங்கு குயில் கூவி 

ககாண்டிருக்கின்றன. அைகு மிகுந்த மயில் நடனமாடிக் ககாண்டிருக்கின்றன. 

வாசம் ககாண்ட குளிரந்்த காற்று வீசிக் ககாண்டிருக்கின்றன. கண்ணாடி தபால  

கதளிந்த நீர ்ஊற்றுகள் அங்குண்டு. கனிமரங்கள் மிக உண்டு. பூக்கள் மணம் 

வீசிக் ககாண்டிருக்கின்றன. ததனீக்கள் இலச பாடிக் ககாண்டிருக்கின்றன. 

தவட்டுவப் கபண்கள் விலளயாடச ்கசல்கிறாரக்ள். காட்டு மறவரக்ளும் காதல் 

மணம் கசய்வதுண்டு. இந்த இடம்தான் சஞ்சீவிமலல. 

குப்பனும் வஞ்சியும் 
இக்காப்பியத்தில் குப்பன் என்பவனும் வஞ்சி என்பவளும் சஞ்சீவி 

மலலக்கு வருகின்றனர.் அவரக்ள் இருவரும் காதலரக்ள். வஞ்சியின் லகலயக் 

குப்பன் கதாடுவதற்குப் தபானான். அப்தபாது வஞ்சி ‘கதாடாதீரக்ள்’ என்று 

கசால்லி விட்டாள். 

‘ஏன் உன்லனத் கதாடக்கூடாது?’ என்று தகட்ட குப்பனிடம் காரணத்லதச ்

கசான்னாள் வஞ்சி. அந்தக் காரணத்லதக் கூறுவதில்தான் கலததய 

கதாடங்குகின்றது. அடுதத்ு அதலனக் காணலாம். 

  

 இரண்டுமூலிதககள் 

சஞ்சீவி மலலயில் இரு அற்புத மூலிலககள் உண்டு என்று வஞ்சியிடம் 

குப்பன் கூறியிருந்தான். அந்த மூலிலககலளப் பறித்துத ் தருதவன் என்றும் 

கசால்லியிருந்தான். ஆனால் அந்த மூலிலககலளப் பறிதத்ுத ் தராமல் அவன் 

நாட்கலளக் கடதத்ிக் ககாண்டிருந்தான். அந்த மூலிலககலளப் பறிதத்ுத ்தந்து 

விட்டு என்லனத் கதாடுங்கள் என்று கசால்லி விட்டாள்வஞ்சி. 
 

மலல உசச்ியில் இருக்கும் அந்த மூலிலககலளப் பறிப்பதற்கு உன்னால் 

மலல உசச்ிக்கு வரமுடியாது என்று எடுத்துச ் கசான்னான் குப்பன். வஞ்சி 

விடுவதாய் இல்லல. மூலிலக பறிப்பதற்கு என்றால் எவ்வளவு உயரத்திற்கும் 

என்னால் வரமுடியும் என்று கசான்னாள் அவள். மூலிலககலளப் பறிதத்ுக் 

ககாடுப்பதற்கு ஒப்புக் ககாண்டான் குப்பன். அதற்கு முன் அந்த மூலிலககளின் 

அற்புதத்லதச ் கசால்கிதறன் தகள்! என்றான். 

  

 மூலிதகயின்அற்புைங்கள் 
 

‘அந்த இரண்டு மூலிலககளில் ஒன்லறத் தின்றால் உலகில் உள்தளார ்

தபசுவது நமது காதில் நன்றாகக் தகட்கும். இன்கனாரு மூலிலகலயத் தின்றால், 

இந்த உலகில் நிகழும் நிகை்சச்ிகள் எல்லாம் கண்ணுக்கு எதிதர கதரியும்’ என்று 

குப்பன் கூறினான். ஆகதவ இந்த மூலிலககள் உனக்கு தவண்டாம் என்று அவன் 

தமலும் கதரிவித்தான். ஆனால் வஞ்சிதயா, ‘நீங்கள் கசான்ன அற்புதத்லதக் 

தகட்டபிறகு அந்த மூலிலககளின் தமல் ஆலச கூடுகிறது’ என்று கூறினாள். 

நீங்கள் என்லன அலைதத்ுச ் கசன்று அந்த மூலிலககலளப் பறிதத்ுத ்

தராவிட்டால் நாதன கசன்று பறிப்தபன். என்னால் மூலிலககலளப் பறிக்க 

இயலவில்லல என்றால் மலலயிலிருந்து கீதை விழுந்து இறந்து விடுதவன் 

என்றும் கூறினாள். 
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வஞ்சியின் உறுதிலயக் கண்ட குப்பனும் அவளுடன் கசன்று 

மூலிலககலளப் பறித்தான். அவற்றில் உலகத்தில் உள்ளவரக்ளின் தபசல்ச 

எல்லாம் தகட்கச ் கசய்யும் மூலிலகலய இருவரும் தின்றாரக்ள். 
 

 பிற நாட்டவர ்னபசச்ு 

  

உலகில் உள்ளவரக்ளின் தபசல்சக் தகட்கச ் கசய்யும் மூலிலகலயத ்

தின்றதும் பிற நாட்டவரக்ளின் தபசச்ுகளும் அவரக்ளின் காதுகளில் தகட்டன. 

அவ்வாறு தகட்டவற்றில் பிரான்சு நாட்டில் இருவர,் அகமரிக்கர,் 

இங்கிலாந்துக்காரர ் ஆகிதயாரின் தபசச்ுகலளயும் இராமாயணச ்

கசாற்கபாழிவுக் காட்சி ஒன்லறயும் தகட்டனர.் 

  

 பிரான்சு நாட்டில் இருவர ்னபசச்ு 

  

இத்தாலி நாட்டுக்காரன் ஒருவன் பிரான்சு நாட்டு விடுதி ஒன்றில் 

தங்கியிருந்தான். அவன் அந்த விடுதியில் கறுப்பரக்ள் உணவு உண்ணக்கூடாது 

என்று கசான்னான். அலதக் தகட்ட பிரான்சுக்காரன், எங்கள் நாட்டில் இந்த நிற 

தபதம் கிலடயாது எனதவ, நாங்கள் கறுப்பரக்லளத ்தடுக்க இயலாது என்றான். 

[ 

 அசமரிக்கன் னபசச்ு 

இந்த உலகத்தில் உள்ளவரக்ள் அலனவரும் நலமாய் இருக்க தவண்டும் 

என்று நல்ல அகமரிக்கன் நிலனப்பான். தீய அகமரிக்கன் மட்டுதம, 

தான்மட்டும் கசல்வம் உலடயவனாக வாை விரும்புவான். நான் நல்ல 

அகமரிக்கனாகதவ வாை விரும்புகிதறன் என்றான்  ஓர ் அகமரிக்கக்காரன். 

  

 இங்கிலாந்துக்காரன் னபசச்ு 

 இந்தியாவில் முப்பத்து மூன்று தகாடி மக்கள்  வாை்கிறாரக்ள். 

அவரக்ளிடம் பிரிவிலனயும் முப்பத்து மூன்று தகாடி இருக்கும். ஆலகயால் 

அங்தக எல்தலாரும் தனித்தனிதான். பிரிவிலனகலள வளரப்்பதற்காகதவ 

அவரக்ள் புராணங்கலளயும் இதிகாசங்கலளயும் லவத்திருக்கிறாரக்ள். 

இவரக்ள் தபதம் நீங்கி ஒன்றுபட்டு எப்தபாது நம்லம எதிரப்்பர ் .கபாற்புள்ள 

மாந்தரக்லளக் கல்லாக்கி அந்தக் கற்கலளக் கடவுளாக்கிப் பாரக்்கின்றனர.் 

இந்த நிலலயில் சுதந்திரப் தபார ் எங்தக நிலனவுக்கு வரப்தபாகிறது 

இவரக்ளுக்கு. நல்லகதாரு ககாள்லக முலளப்பகதங்தக? ‘இந்த உலகம் கபாய் 

பரம பததம கமய்’ என்று தவதாந்தம் தபசும் தவதாந்திகள் அங்தக நிலறந்து 

உள்ளாரக்ள். 

  

 இராமாயணச ்சசாற்சபாழிவு 

இவற்லறக் தகட்டுக் ககாண்டிருந்த வஞ்சி மகிை்சச்ி அலடந்தாள். இந்த 

மூலிலக மிகவும் பயன்படும் என்று கசான்னாள். குப்பனின் அருகில் 

கசன்றாள்.அன்னியரக்ள் தபசுவதில் கவனம் கசலுத்துங்கள் என்றாள். அன்பும் 

ஆருயிரும் உனக்குத்தான் என்று குப்பன் கூற, இருவரும் லகதயாடு லககலக்க, 

அப்தபாது ஒரு குரல் யாதரா ஒருவரக்்குக் கட்டலள இடுவது தபால் தகட்டது. “ஒரு 

கநாடியில் ஓடிப்தபாய் சஞ்சீவி மலலலய தவதராடு தபரத்த்ு வா” குரலலக் 
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தகட்டதும் குப்பன் மிகவும் அஞ்சினான். ‘நாம் இருக்கும் இந்த மலலலயத ்

தூக்கினால் நமது கதி என்ன ஆவது?’ என்றான். அதற்கு வஞ்சி ‘சஞ்சீவி 

மலலலய மனிதனால் தூக்க இயலாது’ என்றாள்.அப்தபாது மீண்டும் குரல் 

தகட்டது.“உனக்கு இராமனின் அருளும் வானம் வலர வளரும் உடலும் உண்டு. 

உடதன தபாய், சஞ்சீவி மலலலய எடுதத்ுவா” என்றது குரல்.இராமனின் அருள் 

கபற்றவன் வந்து மலலலயத ் தூக்கப்தபாகிறான் என்று தகட்டதும் குப்பன் 

தமலும் அஞ்சினான். அப்தபாது அந்தக் குரல் தமலும் கூறியது. 

  

 

காட்சி 

  

“அனுமன் சஞ்சீவி மலலலய எடுதத்ு வந்து, அம்மலலயில் உள்ள 

மூலிலகயால் இராமனுக்கும் இலட்சுமணனுக்கும் உயிர ்ககாடுத்தான். மீண்டும் 

சஞ்சீவி மலலலய எடுதத் இடத்தில் ககாண்டு தபாய் லவத்தான்” என்னும் 

குரலலக் தகட்ட குப்பன் ஆறுதல் அலடந்தான்; இனி ஆபதத்ு வராது என்று 

கதளிந்தான். 

  

சற்று தநரத்தில், “இத்துடன் இன்று கலதலய நிறுத்துகின்தறன். மீதிலய 

நாலளக்குக் கூறுகின்தறன்” என்ற குரல் தகட்டது. உடதன வஞ்சி ‘இந்த 

மூலிலகலயச ் சாப்பிடுங்கள்’ என்று உலக நிகை்சச்ிலயக் கண்ணுக்குக் 

காட்டும் மூலிலகலயக் குப்பனிடம் ககாடுத்தாள். அலதக் குப்பன் 

சாப்பிட்டான். இராமாயணக் கலத கசால்பவலனயும் அவலனச ்சுற்றி இருந்த 

மக்கலளயும் குப்பனும் வஞ்சியும் பாரத்்தாரக்ள். 

‘இப்தபாது புரிந்ததா? இராமயணக் கலத கசால்பவன் கசான்னலததத்ான் 

நாம் மூலிலகயின் அற்புதத்தால் இதுவலர தகட்டுக் ககாண்டிருந்ததாம்’ என்று 

கூறினாள் வஞ்சி. உண்லமலய உணரந்்த குப்பன் வஞ்சிலய 

அலைத்துக்ககாண்டு மலல அடிவாரத்திற்கு வந்தான். 

  

சஞ்சீவி பரவ்ைை்தின் சாரல் - காப்பியக் கருை்து 

மனிததனா விலங்தகா வாலனத ் கதாடும் அளவு வளரத்ல் என்பது 

அறிவுக்குப் கபாருந்தாதது ஆகும். மனிதனாகப் பிறந்தவன் இறப்பது உறுதி. 

இறந்த பிறகு கசாரக்்கம், நரகம் என்பலவ கிலடயாது தபான்ற கருதத்ுகலளப் 

பாரதிதாசன் கதரிவித்துள்ளார.் 

பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாத கருதத்ுகலளக் காலந்ததாறும் சிலர ் பரப்பிக் 

javascript:nw_func('c01143v0.htm',550,413)
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ககாண்டிருக்கிறாரக்ள்; சில ஏடுகளும் இதத கருதத்ுகலள வலியுறுத்துகின்றன. 

எவ்வளவுதான் முயன்றாலும் இவரக்ளால் மூடத்தனத்லதப் பரப்ப இயலாது 

என்பலத, 

  

பகுை்ைறிவுக்கு ஒவ்வாை ஏடுகளால் 

எள்தள அதசக்க இயலாது 

(சஞ்சீவி பரவ்ைை்தின் சாரல் 361-362) 

 

என்று பாரதிதாசன் கதரிவிதத்ுள்ளார.் 

உலைக்கின்ற அளவிற்கு ஏற்ப வருவாய் கிலடக்கும். வானத்திலிருந்து 

வருவாய் வந்து குவியாது. பரம்கபாருள் ஒன்று இருக்கிறது என்பது 

உண்லமயில்லல என்னும் கருதத்ுகலளப் பாதவந்தர,் 

மக்கள் உதழக்காமுன் னமலிருந்து வந்திடுனமா? 

எக்காரணை்ைாலும் இன்தமயினல உண்தம உண்னடா? 

(சஞ்சீவி பரவ்ைை்தின் சாரல் 369-370) 

  

என்னும் வரிகளின் வழியாக விளக்கியுள்ளார.் 

இந்தியாவில் இமயமலல இருக்கிறது; கங்லக நதி பாய்கிறது; கசந்கநல் 

வயல்களும் கசங்கரும்புத் ததாட்டங்களும் கனிகளும் நிலறந்துள்ளன. இங்தக 

முப்பத்து மூன்று தகாடி மக்கள் வாை்கிறாரக்ள்; எல்லா வளங்களும் 

இருக்கின்றன. இவற்றுடன் மூடப்பைக்கமும் இருக்கின்றதத! இந்த மூடப்பைக்கம் 

ஒழிந்தால்தான் இந்தியா முன்தனறும் என்பலத அைகாகப் பாரதிதாசன் 

கதரிவித்துள்ளார.் 

  

நல்ல இமயம் நலம் சகாழிக்கும் கங்தகநதி 

சவல்லை் ைமிழ் நாட்டின் னமன்தமப் சபாதியமதல 

சசந்சநல் வயல்கள், சசழுங்கரும்புை் னைாட்டங்கள் 

தின்னக் கனிகள், சைவிட்டாப் பயன் மரங்கள் 

இன்பம் சசறிந்திருக்கும் இப்சபரிய னைசை்தில் 

முப்பை்து முக்னகாடி மாந்ைரக்ள் சமாய்ை்சைன்ன? 

சசப்பும் இயற்தக வளங்கள் சசறிந்சைன்ன? 

மூடப்பழக்கம் முடிவற்ற கண்ணுறக்கம் 

ஓடுவது என்னறா? உயரவ்து என்னறா? 

 

(சஞ்சீவி பரவ்ைை்தின் சாரல் 393-401) 

  

என்னும் வரிகள் பாரதிதாசனின் இசச்ிந்தலனலய நமக்குக் காட்டுகின்றன. 

இந்தியா விடுதலல கபறதவண்டும் என்றால் இந்நாட்டில் உள்ள 

கபண்களுக்கு முதலில் விடுதலல தவண்டும். கபண்கலள ஊலம என்று 

கசான்னால் ஆண்கள் ஆலமகளாய் அந்நியருக்கு அடங்க தவண்டியது தான் 
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இக்கால இலக்கியம் 

அலகு  ---   1 

ஈதராடு தமிைன்பன் 

கலத  முடியவில்லல 
           ஈதராடு தமிைன்பன் கசன்னிமலலயில் பிறந்தவர.் கபற்தறார ் --  

நடராஜா, வள்ளியம்மாள். 28.09.1940 இல் பிறந்தவர.் இயற்கபயர ் ந.கஜகதீசன். 

1960 – க்குப் பிறகு கவிலத உலகுக்கு வந்தவர.் கசன்லன புதுக் கல்லூரியில் 

தமிை்ப் தபராசிரியராகப் பணியாற்றியவர.் படிமக் கவிஞராக விளங்கியவர.் 

தமிைன்பன் கவிலதகள் என்ற மரபுக் கவிலதக்காகத் தமிைக அரசின் பரிசு 

கபற்றவர.் இவர ்கவிலதகளில் பைலமப் தபாக்கு, புதுலம தபாக்கு, பல புதிய 

சிந்தலனகள், உலகளாவிய பரந்த பாரல்வ தபான்றவற்லறக் காணலாம். 

கால மாற்றம் 

        இலச விடுமுலற எடுதத்ுக் ககாண்டிருந்தது. சலங்லககள் ஒதத்ிலகக்குப் 

தபாயிருந்தன. அவள் தன் கண்களால் அவலன எழுதிக் ககாண்டிருந்தாள். 

விடுமுலற எடுத்துச ் கசன்ற இலச மற்கறாரு நாள் வீலணயிடம் வந்தது. 

சலங்லககளுக்குள் உலடப்புக் கண்ட தாள அடவுகள் காயம் ஆற்றிக் 

ககாண்டிருந்தன. கடல் அலலகளில் அவன் பாடிய தபாது  அவள் அகராதிகளில் 

தகராறுகள். வீலணயிலிருந்து இருடட்ிக் ககாண்டு வந்த  அந்த நாலளக் காலம் 

அவன் லகயில் கரிப் கபாடியாக உதிரத்த்து. அப்புறம் ஒருநாள் மகள் வீலண 

கற்க விரும்புவதாகச ் கசான்னாள். சலங்லககலளத் ததடினாள். கண்களில் 

அவலள எழுதிக் ககாண்டு அவலள யாசகம் தகட்டு வாசலில் நின்றிருந்தான் 

ஒரு கபௌத்த சமயத் துறவி. 

முறி 

என்னும் கருதத்ுகலளப் பாரதிதாசன் பின்வரும் அடிகளில் கதரிவிதத்ுள்ளார.் 

சபண்ணடிதம தீருமடட்ும் னபசுந்  திருநாடட்ு 

மண்ணடிதம தீர்ந்து வருைல் முயற்சகாம்னப. 

ஊதமஎன்று சபண்தண உதரக்குமடட்ும் உள்ளடங்கும் 

              ஆதம நிதலதமைான் ஆடவரக்்கும் உண்டு   (56-59)  

 

 

என்று கபண் விடுதலலக் கருத்லதயும் ‘சஞ்சீவி பரவ்தத்தின் சாரல்’ என்னும் 

காப்பியதத்ில் பாரதிதாசன் கதரிவிதத்ுள்ளார.் 
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   ஒரு மறதி திரும்பி வந்தது தபால் பிறந்ததனா?  இல்லல மலறந்த ஒரு நிலனவு 

பிறந்து வந்தது தபால் திரும்பி வந்ததனா? எனத ் தன்லன ஒருவன் தகள்வி 

தகட்டுக் ககாள்கிறான். என் வாரத்்லதகலளத் தயாரிக்க இருளின் 

கதாழிற்சாலலலய இலடவிடாமல் இயக்குவது யார?் எனக்குப் பாச முத்தப் 

பரிசுகள் வைங்கத் தாயாக கண்ணகி இருந்திருக்க தவண்டும். அறத்திஷஷ 

நரம்புகலள இசச்முகம் அன்றாடம் அறுதக்தறிவலதக் கண்டும் காணாமல் 

இருக்கிதறதன? அரசலனதய தகள்வி தகட்ட கண்ணகியின் கநருப்பில் ஒரு கங்கு 

கூட என்னிடம் இல்லலதய!  மணிதமகலலயின் அமுதசுரபியில் ஒரு 

பருக்லகயாக இருந்திருக்க தவண்டும் நான். பிசல்சக்காரரக்ள் இல்லாத 

நாட்லட நான் பாட்டில் பலடதத்ு என்ன பயன்? என் கவிலதலயப் படித்த 

பின்னும் அதாவது தின்ற பின்னும் பசி பட்டினிதயாடு படுக்லகயில் 

புரள்பவரக்ளின் கண்ணீலரத ் துலடக்க விரல்கள் அற்ற லககலளதான் நீட்ட 

முடிகிறது. என் வாை்வுக்குள் வருவதற்கு முன் நாள்கள் நதிதயாரங்களில் 

விலளயாடி விட்டு வரக்கூடாதா? என் மரணதமனும் என்லன எப்படி அணுகலாம் 

என்பலதத் திருவள்ளுவரிடம் ஒருமுலற ஷஷசித் கதரிந்துக்  ககாண்டு வருமா? 

என்று ஒருவன் தன்லனத ்தாதன தகள்வி தகட்டுக் ககாள்கிறான். 

பிரபஞ்ச இரக்கம் 

       கநருப்பு எலதத் தனது கநஞ்சுக்குள் லவத்திருக்குதமா அலதத ் தனது 

நிலனவுக்குள் லவத்திருப்பவன் மனிதன். உலல ககாதிக்க லவக்கும் 

கநருப்புக்குப் பசித்தவரக்ள் வயிறுகள் கதரியும். உலலக்கூட கநருப்புக்குத ்

தளவாடம் ஏந்தும் தபாராளிகள்தான். எரிப்பதற்குப் பிணம் ததடி அலலயும் 

இரக்கமற்றதன்று அது. 

        கடல் எலதத் தனது மனதத்ின் லமயத்தில் லவத்திருக்கிறததா அலதத ்

தனது கசால்லுக்குள் லவத்திருப்பவன் மனிதன். மீனவரக்ளின் ஏக்கம் 

அலலகளுக்குத் கதரியும்.கடனில் மூை்கி விடாதபடி துடிக்கும் பாட்டாளியின் 

கநருக்கடிகள் உப்புக்குள் கலரயும், கடலின் மூசச்ுக்குப் புரியும். 

      பூமியின் ஆைம் கனிமக் கனவுகலளயும் கடந்துச ் கசல்வது. மனிதனின் 

நனவுகள் கடப்பதற்குக் காலம் பலவாகும். விலதகள் மனிதனின் உறுபசிலயப் 

தபாக்க தனது ஒவ்கவாரு துடிப்பிலும் உற்பத்திலய விலரவுபடுத்தும். 

தின்பதற்கு மனித எலும்பு தகட்டுத ்தினமும் வாலயத் திறப்பதில்லல. 

        எந்த குறுக்கீடும் இல்லாத இயற்லகயின் விரிவுலர வானம். ஒவ்கவாரு 

நட்சதத்ிரத் துணுக்கிலும் தபாய் ஒளி திரட்டுபவன் மனிதன். அலடதத்ுக் 

கிடக்கும் மனிதனுக்குள்ளும் பிரபஞ்சம் அவலனத் திறந்தும் தன்லனத் திறந்தும்  

வளரக்்கதவ விரும்பும். மானுட கவற்றிகலள, வீை்சச்ிகலளப் பதிவு கசய்ய 

வானம் ஒரு காகிதமாகக் காதத்ிருக்கிறது. வானம் மலை கபாழிந்து 

உயிரக்்ககாலலப் புரிவதில்லல. 

      ஏழு நாட்கலளத ்திறந்து மூடும் காற்றில் ததடத்தக்கது எதுகவன்று ததரந்்து 

ககாள்பவன் மனிதன். முற்றுப் புள்ளிகதளாடு மனிதலன முற்றுலக தபாடும் 

பிணிகளுக்கும் பலகலமகளுக்கும் எதிரான துடிப்புகள் காற்றின் நரம்புகளில் 

உண்டு. மண்ணின் பயிர ்பசல்சகலள வளரக்்க காற்று வடிவமற்ற விரல்களால் 
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தவள்வி கசய்யும். மனிதனின் சுவாசப் லபகலளக் ககாள்லளயடிதத்ுக் 

ககாண்டு தபாகும் ககாள்லக காற்றுக்கு இல்லல. 

விடுைதல 

      கசடிகளில், ககாடிகளில் இருக்க விருப்பம் இல்லாத மலரக்தள வாருங்கள் 

என் கவிலதயில் இடம் நிலறய இருக்கிறது என்தறன். எந்தச ் கசடியும் எந்தக் 

ககாடியும் மலரக்லள விடுவித்து அனுப்ப விரும்பவில்லல. எந்த மலருக்கும் 

அந்த விருப்பம் இல்லதவ இல்லல. ஒளிதய நிலாவிலும் பரிதியிலும் நீ 

நிராகரிக்கப்பட்டாலும்  அங்தகதய பாடு கிடக்க தவண்டாம். இங்கு என் 

சிந்தலனக்குள் இடம் உண்கடன்று அறிவிப்புச ் கசய்ததன். ஒளிக்கு இடம் தர 

தவண்டாம் என்று இருள்கள் கசய்யும் தூண்டுதல்கலள ஒரு தபாதும் 

ஒப்பியதில்லல நிலாவும் பரிதியும். 

       நதியில் கடலில் எந்தச ்சிக்கல் ஏற்பட்டாலும் அலலகளுக்குக் கதவு திறந்து 

லவக்க நான் தயார ் என்று அறிக்லக கவளியிட்தடன். நதியின் நாக்கிலிருந்து 

கவளிதய தபா என்று அலலகலள தநாக்கிய ஆத்திர ஆலண பிறந்ததில்லல 

இதுவலர. கடல் ஒற்லற அலலலயப் பிரிய தநரந்்தாலும் ஓகவன்று அலறுகிறது. 

வறண்ட என் அலைப்லப ஏற்று அலடப்பட்ட கதவுக்குள் வர எந்த அலலயும் 

சம்மதிக்கதவ இல்லல. என் கவிலதலயச ் கசடி ககாடிகளுக்குக் ககாடுத்து 

விட்தடன். என்னிடம் இருந்த சுருங்கிய மனிதச ்சிந்தலனகலளத ்தூண்டிலிட்டு 

நிலாவிடமும் பரிதியிடமும் அனுப்பி விட்தடன். எனது பரப்லப நதியிடமும் 

கடலிடமும் ஒப்பலடதத்தன். தவரக்ளிடம் என் புது விருப்பங்கலளச ்கசால்லிக் 

ககாண்டிருக்கிதறன். பிரபஞ்சத்திடம் புள்ளிக்குள் ஒரு புள்ளியாய் ஒடுங்கி   

விசாலித்துக் ககாண்டிருக்கிதறன். 

இதசப் பிசகுகள் 

      இத்தலன சதுர அடி இன்னாருக்கு அல்லது இன்னதுக்கு என்று நிைலல எழுதி 

லவப்பதில்லல.மரங்கள். வாரிசுகளுக்ககன்று கனிகலள அலவ பதத்ிரம் 

எழுதிப் பதிவு கசய்து லவப்பதும் இல்லல. பட்டாம்பூசச்ிகளின், வண்டுகளின், 

தும்பிகளின், ததன்சிடட்ுகளின் தகுதியுரிலம பற்றித் தரக்்கம் கசய்வதில்லல 

கசடிககாடிகள்.எதிரப்ாரப்்லப, நிரப்்பந்தத்லதத் தவிரப்்பதால் பூக்களின் 

ததனில், வண்ணத்தில், வடிவத்தில் இயற்லக இருக்கிறது அப்படிதய. 

       கடப்பாலறகள், மண்கவட்டிகள் பற்றிய கவலலகள், கடத்தல்கள், 

விற்பலனகள், கள்ள வாணிகங்கள் குறித்த நிலனவுகள் எந்த மலலயிடமும் 

இருந்ததில்லல. இருந்திருந்தால் இப்படி உயரந்்திருக்குமா மலலகள்.பதுக்கி அடி 

ஆைத்தில் லவதத்ிருப்பலதக் கருவிதலதய கலலதத்ிருக்கும் அலவ ததாண்டி 

எடுக்கும் மனிதன். 

   நதிகளின் கனவுகளிலும் ஈரம் இருப்பதன்றி கவப்பம் எப்தபாதும் 

இருப்பதில்லல. அலலகளில் மனிதரக்ளும் அரசியலும் சுயநலச ்

சண்லடகலளக் கலக்கும் நாள் வரும் என்று அலவ அறியமாட்டா. களங்கமற்ற 

வாை்க்லகதயாடு ஒவ்கவாரு குைந்லதயும் கண் மலரக்ிறது. குைந்லதக்குள் வர 

இருக்கும் ஒவ்கவாரு மனிதனும் அக்குைந்லதலயக் ககான்றபின் தனது 
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வாை்லவத் கதாடங்குகிறான். இலசப் பிசகுகள் எங்ககங்கும் கதறிதத்ுச ்

சிதறுகின்றன. 

சுதவ 

       உப்லபக் ககாஞ்சம் குலறத்தால் குைம்பு சுலவயாகிவிடும். காரம் 

ககாஞ்சம் குலறத்தால் காய்கறி சுலவயாகிவிடும். புளிப்லபக் ககாஞ்சம் 

குலறத்தால் மிளகுசச்ாறு சுலவயாகிவிடும். இனிப்லபக் ககாஞ்சம் குலறத்தால் 

பாயாசம் சுலவயாகிவிடும். உன்லனக் ககாஞ்சம் குலறத்தால் உலகுக்குச ்

சுலவயாகிவிடுவாய். உன்லன நீ அறதவ குலறத்து விட்டால்  உனக்கு நீதய 

சுலவயாகிவிடுவாய். 

மரண வாக்குமூலம் 

       கனவுகளில் ஆயிரம் முஷஷ கதலவதத்ட்டிக் கட்டில் விளிம்லபத ் கதாட்டு 

அவசரப்படுத்தலாம். ஆனால் ஒரு காலல தநரதத்ின் கழுத்தில் கயறு மாட்டி 

இறுக்கி ஒரு நாலளக் ககாள்வதும், ஓர ்இரவுக்ஷஷ நஞ்சு பரிமாறி விடியலலப் 

பிணமாக்குவதும் மரண அறமாகாது. நனவுகளில் அசச்த்லத அசச்டிக்கும் 

இறப்பு பிறப்பிடம் தகட்க தவண்டும்” உன்லன விரும்புவது தபால் மக்கள் 

என்லன ஏன் விரும்புவதில்லல” என்று. 

       மாயத ் திலரயணிந்த மரணதத்தாடு இரண்ஷஷருமுலற நான் 

தபசியிருக்கிதறன். ஒரு லகயில் மலரக்்ககாதத்ும் மறு லகயில் லகக்குட்லடயும் 

லவத்திருந்த அதனிடம் என் வாை்க்லகலயக் குறித்த எந்த அலடகமாழியும் 

இல்லல. என் கவிலதலயப் பற்றி ஏதும் கதரியுமா? எனக் தகட்தடன். உன் 

கவிலதலயப் பாரக்்க கண்களும் படிக்க உதடுகளும் உலகில் முலளதத்ுக் 

ககாண்தட இருக்கலாம், அது எனக்குத ்கதரியாது 

கற்களும் பூக்களும் 

           எனக்குக் ககாடுக்கப்பட்ட பாதத்ிரமா?  இல்லல நாதன எடுதத்ுக்ககாணட 

பாத்திரமா? கதரியவில்லல. இருந்தாலும் நடித்து முடித்து விட்தடன் மிஞ்சப் 

தபாவது நானா? பாத்திரமா? கதரியவில்லல.இலதவிட தவறு பாதத்ிரம் 

இவனுக்குச ்சரிப்பட்டு வந்திருக்காது ஷஷ இப்படிப் தபசுகின்றனர ்சிலர.் இன்னும் 

ககாஞ்சம் கவனமாக நடித்திருக்கலாம் என்று சிலர.் தவற கதாபாதத்ிரம் 

ககாடுத்திருந்தால் நஷஷறாக நடிதத்ிருப்பான் என்று ஒரு சிலர.் இவனுக்கு 

இவலனயும் புரியவில்லல, இவன் ஏற்ற பாத்திரமும் புரியவில்லல. ஏன் இவன் 

தமலடதயறினான் என்று கண்டனங்களும் வந்தது. மிலக நடிப்பு, எதாரத்்தம், 

நம்பகத்தன்லம இல்லல என்று சில பத்திரிக்லககள் எழுதின. நாடகம் 

மன்னித்தாலும் பாதத்ிரங்கள் மன்னிக்க வாய்ப்பில்லல என்று கூறின சில 

ஏடுகள். 

   அறிவுஜீவிகள் பாதத்ிரதத்ிலிருந்து என்லனயும் என்னிலிருந்து 

பாத்திரத்லதயும் கவட்டி எடுதத்ு தசாதலனக் குைாய்களில் தபாட்டுக் 

கண்கலளக் கைற்றி லவதத்ு விட்டுக் கண்ணாடிகளால் உற்று 

தநாக்குகிறாரக்ள். நாடகம் பாரத்்தவரக்ளில் சிலர ் கற்கதளாடு வந்தவரக்ள் 
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பூக்கலளக் ககாண்டு வரவில்லலதய என ஏங்கினார.் சிலர ் பூக்கதளாடு 

வந்தவரக்ள் கற்கள் ககாண்டு வரவில்லலதய எனக் தகாபப்பட்டனர ்கற்களும் 

பூக்களும் சரமாரியாக விழுந்தன. இரண்டுதம.என் கல்லலறக்குத் 

ததலவப்பட்டது.  அப்தபாதும் எனக்கு ஓர ்ஐயம், அடக்கம் கசய்யப்பட்டது நானா? 

பாத்திரமா? என்று ஓர ்நடிகன் தனக்குத்தாதன வினா தகட்டுக் ககாள்கிறான்..   

கதரைலின் பயன் 

   எல்லாப் பகல்கலளயும் அலடமானம் லவத்து ஒரு பால் கபௌரண்மிலய 

வாங்க தவண்டும். அது தீரவ்தற்குள் எத்தலன கவிலத எழுத முடியுதமா 

அத்தலனலயயும் எழுதி முடிதத்ுவிட தவண்டும். பவுரண்மிக்கும் வானத்திற்கும் 

அப்பால் ஒரு புள்ளிக்குள் இருந்து இந்த பிரபஞ்சதத்ில் கலரய தவண்டும் நானும் 

என் கவிலதயும். பிறகு நானும் என் கவிலதயும் இப்பிரபஞ்சத்தில் கவளிப்பட்டு 

மானுடத்தின் கலரகளிதல ஒதுங்க தவண்டும். லவகாசியிலிருந்து 

சித்திலரகலள மீட்பதுதபால் இைந்த பகல்கலள மீட்தபன். 

       மீட்டலின் கதாடரச்ச்ியில் என்லனயும் மீட்தபன். மூப்பின் முடிசச்ுள் இருக்கும் 

வாலிபத்லதயும் மீட்தபன். தாை்வாரத்தில் தவை்ந்த நாட்கள் தாை் திறக்கத ்

கதாட்டில் தினங்கலள மீட்தபன். மீட்பு முயற்சியில் தமலும் கதாடரந்்து என் 

அன்லன கருவலறக்குள் தபாய் விடுதவன். என் பகல்கலள மீட்க இரலவத ்

திறக்கும்தபாது அதற்குள் ஒரு புள்ளி. அப்புள்ளிக்குள் திறந்த பிரபஞ்சத்துள் 

கலரயும் கவிலதயாய் நான். 

நிலாக்கள் 

கனவும் நனவும் 
       என் கண்களுக்கு எப்தபாதும் ஒரு நிலனப்பு. ஒவ்கவான்றும் ஒவ்கவாரு 

நிலவாக இருப்பதாகதவ. இளம் பருவதத்ில் அதாவது ஒன்பது வயதில் என் 

அம்மாலவப் பறிககாடுக்கும் வலர என் கண்களுக்கு நிலாதவ 

கதன்பட்டதில்லல. என் கண்கள் இரண்டும், நட்சதத்ிர நாட்டில் இருக்க 

தவண்டிய நாம் இவன் முகதத்ில் இருக்கிதறாதம என்று எண்ணிய 

தருணங்களும் உண்டு.  கண்ணிர ் கவள்ளத்தில் மூை்கியதபாது கண்ணீலரத ்

துலடப்பதா? கண்கலளக் காப்பாற்றுவதா எனக் குைம்பிப் தபாயிருக்கிதறன். 

என் தாயின் முகம் காண கண்கலளத் திறக்க முற்பட்டது தபால் வானம் , பூமி 

பாரக்்கவும் ஆலசப்பட்தடன். அரும்புகள் மலரவ்லதப் பாரப்்பதற்கும், 

சிடட்ுக்குருவியின் பறக்கும் சிறகுகலளப் பாரப்்பதற்கும் ததலவப்பட்ட என் 

கண்கலளக் கனவுகலளக் காணதவண்டும் என்று ஆலசக்காட்டி மூடிலவத்த 

இரவுகலள என் விழிப்புகள் எப்தபாதும் கவறுத்ததில்லல. 

    தாலாட்டுப் ஷஷடல்களில் கூட என் தாய் என் கண்கலள நிலா என்று 

புலனந்ததத அதிகம். அலதக் தகட்ட நிலாக்கிறுக்கு என் கண்களில் நிரம்பி 

விட்டது. ஆனால் எல்லாம் என்ன ஆயிற்று? குளிரக்் கண்ணாடிக்குள் குடி 

லவத்தது கண்கலள. நிலாக்களில் நிைற்படலங்கள். கிரகண தநரங்கள் பகல் 

முழுக்க ததமல் படரந்்த காட்சிகளில் விடுதலல, கவப்பதத்ிற்கா? விழிகளுக்கா? 

மங்கல் சிலறகள் நிலாகவன்ற நிலனப்லப கவப்பத்திற்கா? விழிகளுக்கா?  என் 

கண்களிதலதய லகது கசய்து லவத்தன.  
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    அதன்பிறகு புலரப்படலம். என் நிலாக்களில் ஊசிகளின், கத்திகளின் 

ககாஞ்சம் இரத்த விலளயாட்டு. மருத்துவர ்கசான்னார,் நிலாக்களில் தபாதிய 

கவளிசச்ம் இல்லல. உலடந்து சிதறிய நிலா என்ற நிலனப்புக்குள் நடுங்கி 

ஒடுங்கின கண்கள். கண்ணாடி காட்டுகிறபடி கண்கள் பாரக்்கின்றன. 

கண்ணாடி கசான்னபடி படிக்கின்றன எழுதத்ுகலள... கண்ணாடி என்று 

எல்தலாரும் கசால்லிசக்சால்லி என் நிலாக்கள் உள்ளுக்குள் ஒரு தகாயில் வாசல் 

சிதறு ததங்காய்களாயின. 

 

இக்கால இலக்கியம் 

அலகு  --   2 

தகாடுகளும்  தகாலங்களும் 

இராஜம் கிருஷ்ணன் 

      1925 இல் தமிைகதத்ின் திஷஷசச்ிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் முசிறியில் 

பிறந்தவர ்இராஜம்கிருஷ்ணன் அவரக்ள். பள்ளிக்குச ்கசன்று முலறயாக கல்வி 

பயிலாதவர.் கபண்கள் பூப்பலடயும் முன்தப திருமணம் கசய்து லவதத்ு விடும் 

சமூக வைக்கப்படி 15 வது வயதிதலதய கிருஷ்ணனுக்குத் திருமணம் கசய்து 

லவக்கப்பட்டது. திருமணதத்ிற்குப் பின்னர ் கசன்லன வந்து குடிதயறினார.் 

மின்கபாறியாளரான கணவரின் உதவியால் பல புத்தகங்கலளப் படிதத்ு, பிறகு 

தாதன கலதகலள எழுதத ்கதாடங்கினார ்தமிழின் மூத்த கபண் நாவலாசிரியர ்

இவர.் இவருலடய காலத்தின் கபண் அடிலம நிலலலயயும் மற்ற சமூக 

அவலங்கலளயும் இவரின் பலடப்புகள் கவளிசச்மிட்டுக் காட்டுகின்றன. 

          கபாதுவாக தனது பலடப்புக்காகத ் ததரந்்கதடுக்கும் கலதக்களம் உள்ள 

பகுதிகளுக்கு தநரில் கசன்று அங்கு வாழும் மக்கதளாடு கநருங்கிப் பைகி 

உண்லம நிலலலமகலள அனுபவப் பூரவ்மாக உணரந்்துக் ககாண்டு, அந்த 

உணரல்வயும் , அவரக்ளது உண்லமயான  முதனற்றத்திற்கான 

லட்சியத்லதயும் தம் எழுத்து வழியாகக் ககாண்ஷஷ வந்தவர.் இவரின் 80 க்கும் 

தமற்பட்ட பலடப்புகள் தமிை்ப் புத்தகாலயத்தால் கவளியிடப்பட்டுள்ளன. 

இவரது நூல்கள் தமிைக அரசால் 2009 ஆம் ஆண்டில் அரசுலடலம 

ஆக்கப்பட்டன. அதற்காக மூன்று இலட்சம் ரூபாய் வைங்கப்பட்டது.  

முதன்முலரயாக உயிருடன் இருந்ததபாதத அரசுலடலம ஆக்கப்பட்ட்து இவரது 

நூல்கதளயாகும். உண்லமயும் உயிதராட்டமும் நிலறந்த பலடப்புகலளப் 

பலடத்த இவர ் உடல் நலக் குலறவால் 2014 இல் அக்தடாபர ் 20 ஆம் தததி 

இயற்லக எய்தினார.் .  

 நாவல் ததான்றுவதற்கான காரணம் 

     புரட்சிப் கபண்மணி மணலூர ் மணியம்மா 1930களில் விவசாயத ்

கதாழிலுக்காகக் கீை்த்தஞ்லசப் பிரததசத்தில் இயக்கத்லதத் ததாற்றுவிதத்வர.் 

1953- இல் காலமான அவருலடய வாை்க்லக வரலாற்லற - கிராமதத்ு எளிய 

விவசாயக் கூலி மக்களின் வாய் கமாழியாகதவ தகட்டறிந்து ‘பாலதயில் பதிந்த 
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அடிகள்’ எழுதும் தபாதும் இதத பயிரத் ் கதாழிலாளலரதய எழுதத்ு லமயம் 

ககாண்டது. 

     இந்த நாவல் ‘தகாடுகளும்தகாலங்களும்’, பயிரத்் கதாழிலலயும் அதில் 

ஈடுபடும் கபண்களின் வாை்லவயும் லமயமாக்கி எழுதப்பட்டதுதான். ஆனால் 

இது முற்றிலும் தவறுபட்ட தகாணத்தில் பாரல்வலயச ்கசலுதத்ி எழுதப் பட்டது. 

எப்தபாதுதம, முரணான உண்லமகள் சிந்லதலய கநருடும்தபாது அந்த 

கநருடதல அலத ஆராய தவண்டும் என்ற உந்துதலலத் ததாற்றுவிக்கும். அதுதவ 

பலடப்புக்கும் ஆதாரமாகும். 

         சுதந்தரம் கபற்ற பின்னர,் மாறிய அரசியல் சூைலில், ஒரு கால் நூற்றாண்டு 

காலம் கழிந்த பின் அந்த அரசியல் சுதந்திரம் உழுதுண்டு வாழும் கலடக்தகாடி 

மனிதரின் வாை்வில் எத்தலகய மாற்றங்கலளக் ககாண்டு வந்திருக்கின்றன 

என்ற தகாணதத்ில் பாரத்த்ு எழுதிய நாவல் ‘தசற்றில் மனிதரக்ள்’ எனும் நாவல் 

ஆகும். அதலனத ் கதாடரந்்து, விவசாயப் கபண்களின் நிலலலயக் குறித்து 

எழுதப்பட்டலவதய இந்நாவலாகும். 

கிராமப்புற வாழ்க்தக 

     கபண்களின் சமூக, கபாருளாதார தமம்பாடுகள் பல தபாராட்டங்களுக்குப் 

பின்னரும் கனவாகதவ இருந்த நிலலகண்தடன். சுதந்தரம் கபற்ற பின் - 

நாற்பதாண்டுக் காலம் ஓடிய பிறகு விஞ்ஞான கதாழில் நுட்பங்கள் எல்லாத் 

துலறகளிலும் வியக்கத்தக்க மாற்றங்கலளக் ககாண்டு வந்திருக்கின்றன. 

பயிரத் ் கதாழிலில், கபருகி வரும் மக்கட்கதாலகக்கு ஈடுகட்ட புதிய வீரிய 

வித்துக்கள், பயிரிடும் முலறகள், நீர ் நிரவ்ாகம், புதிய ரசாயன உரங்கள் 

ஆகியலவ முன்தனற்றப் பாலதயில் மக்கலள  வளலமலய  தநாக்கிச ்கசல்ல 

வழி வகுதத்ிருக்கின்றன என்று கசால்லலாம். 

           ஆனாலும், ஒரு சமுதாயத்லதச ் சக்தி வாய்ந்ததாக இயக்கவல்ல 

கபண்களுக்கு இந்த வளலம பயன்பட்டிருக்கிறதா என்ற சிந்தலன குறிப்பாகத் 

ததான்றியிருக்கவில்லல எனலாம். 

 நகர்ப்புற வாழ்க்தக 

     கிராமப்புறப் கபாருளாதாரத்லத உயரத்்திப் பிடிக்கும் பயிரத்க்தாழிலலப் 

புறக்கணிதத்ு, நிலமற்ற விவசாயிகளும், நிலம் உள்ள கபருந்தனக்காரரும் 

நகரங்களுக்கு ஷஷஷஷப் கபயரந்்து வந்து, சுற்றுசச்ூைலல மாசுபடுதத்ி ஒரு நசச்ுக் 

கலாசச்ாரத்லதப் பரவ விடுவலதத் தவிரக்்க முடியவில்லல. ‘உழுதவன் 

கணக்குப் பாரத்்தால் உைக்குக் கூட மிஞ்சாது’ என்ற நிலலலய எதிர ்தநாக்கத் 

கதம்பின்றி, பணதம கபாருளாதாரச ் கசழிப்பு என்ற மாயமாலன தநாக்கிய 

மக்கள் நகரப்்புறங்களில் கநருங்கினர.் 

     கபண்களின் சுயசச்ாரப்ு, கபாருளாதார சுதந்தரம் என்பதில் நகரங்கலளயும், 

நகரப்்புறங்கலளயும் சாரந்்ததாகதவ அவரக்ள் கல்வி, தவலலவாய்ப்பு, கதாழில் 

என்று கணிக்கப்பட்டது. உண்லமநிலல என்னகவன்றால், கிராமப்புறங்களில் 

விவசாய பயிர ் உற்பத்தியில், மிகப் கபரும்பான்லமயினராகப் கபண்கதள 
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ஈடுபட்டிருக்கின்றனர.் இந்த உற்பதத்ியில் மிக அதிகமான விழுக்காடு, 

கபண்களின் உலைப்லப ஆதாரமாகக் ககாண்டிருக்கிறது. 

சபண்  விவசாயிகளின்  உதழப்பு  

   நிலத்தில் உழுவது ஒன்று தவிர, எருச ்சுமந்து ககாட்டுதல், அண்லட கவட்டுதல், 

விலதத்தல், நாற்று நடுதல், கலள எடுத்தல், அறுவலட கசய்தல், தூற்றுதல், 

புழுக்குதல் என்று கநல்லல அரிசியாக்கிச ்  தசாறாக்கிக் கலத்தில்  இடுவது 

வலரயிலும் அவரக்ளின் உலைப்தப  பிரதானமாகிறது. இவ்வளவு கபாறுப்லபச ்

சுமந்து ககாண்டு உலைப்லப நல்கும் கபண்களுக்கு, நிலதத்ின் மீது பட்டா 

உரிலமதயா, முடிகவடுக்கும் உரிலமதயா  இருக்கிறதா என்பதும் தகள்விக் குறி. 

     வீட்தடாடு இருந்து, வீடு, ககாட்டில் மாடு, பயிர ்எல்லாவற்லறயும் தபணுவதில் 

தன் வாை்லவதய ஈடாக்கும் கபண்ணுக்கு, விடுப்பு உண்டா? ஊதியம், ஊதிய 

உயரவ்ு, ஓய்வுக்கால ஆதரவு, தபானஸ் என்ற சலுலககள் பற்றிதயா, தபறுகால, 

உடல் தநாய் வரும்தபாதான மருதத்ுவ வசதிகளுக்குத ் ததலவயான 

உத்தரவாதம் பற்றிதயா ஓர ்அடிப்பலட உணரத்வனும் உண்தடா? 

     கபண் என்றால், கபண் தான். எல்லா தவலலகலளயும் கசய்வது அவள் 

இயல்பு. அவ்வளவுதான். ஒரு ஏக்கர,் இரண்டு ஏக்கர ் என்று கசாந்தமாக நிலம் 

லவத்துக் ககாண்டு பயிரிடும் குடும்பங்களில், தங்கள் நிலங்களில் தவலல 

கசய்வது தவிர, இது தபான்ற தவறு சில விவசாயிகளின் நிலங்களில் கூலி 

தவலலயும் கசய்கிறாரக்ள் கபண்கள். 

சமக்கூலி இல்தல 

                  உைவு கசய்யும் ஆண், ஒரு நாலளக்கு ஆறு மணி உைதவாட்டி, ரூபாய் 

எண்பதிலிருந்து நூறு வலரயிலும் கூலி கபறுகிறான். ஆனால் கபண்தணா, 

அவள் தவலலக்கு ஊதியமாக, பதிலனந்தில் இருந்து இருபது வலரயிலும் தான் 

கபறுகிறாள். சமதவலல - சமகூலி என்பது விவசாயத் கதாழிலலப் கபாறுத்து 

ஏட்டுச ் சுலரக்காயாகதவ இருக்கிறது. 

             அறுவலடக்காலதத்ில் இருவரும் ஒதர தவலலலயச ் கசய்தாலும், 

ஆணுக்குக் கூலி கநல்லுக்கு தமல் பணமும் ககாடுக்கிறாரக்ள். ஆனால் 

கபண்தணா, அதத அளவு கநல் மட்டுதம என்றும் கூலியாகப் கபறுகிறாள். பணம் 

எதுவும் கபறுவது கிலடயாது. இது ககாஞ்சமும் சரியில்லலதய, ஏன் இப்படி? 

நீங்கள் ஏனம்மா ஊதிய உயரவ்ு தகாரவில்லல. தபாராடவில்லல என்ற 

தகள்விக்கு வந்த பதில் சிந்தலனக்குரியதாகும். 

               ஐந்து ஏக்கர ் வலர லவதத்ுக் ககாண்டு தங்கள் நிலங்களில் தாங்கதள 

தவலல கசய்யும் சிறு விவசாயக்காரரக்ள் - கபண்கள் ஒருவருக்ககாருவர ்என்று 

உதவிக்ககாள்கிறாரக்ள். நிலமற்ற விவசாயக்கூலிகள் - கபரும் பண்லண என்ற 

அளவில் தபாராட்டங்கள் நிகை்கின்றன; கதாழிற்சங்கங்கள் இருக்கின்றன. 

ஆனால் சிறு விவசாயிகள் கபண்கள் அதத்லகய தபாராட்டத்லத 

விரும்பவில்லல. ஏகனனில், நடவு, கலளகயடுதத்ல் தவலலகளுக்கு இருபது 

ரூபாய் என்று ஐந்து ரூபாய் கூலி உயரல்வக் கூட அவரக்ள் ஏற்கவில்லல. கூலி 

வாங்குவதுடன் அதத கூலி ககாடுக்க தவண்டும் என்றாகி விடுதம? உைதவாட்ட 
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ஆட்கள் கிலடப்பதில்லல. சில இடங்களில் உபரியாகச ் சாராயம் வாங்கவும் 

காசு தகட்பதாகச ் கசால்லப்படுகிறது. 

     கபண் ஏர ்பிடித்து உழுவதில்லல. அது ஒரு தலடயாகதவ இருக்கிறது. எனதவ 

ஆண், உைவுதக்தாழிலில் எப்படி இருந்தாலும் தகாதலாசச்ுபவனாகதவ 

இருக்கிறான். கபண் இந்தத் கதாழிலில் அதிகமாக வஞ்சிக்கப்படுகிறாள் 

எனலாம். 

ைான்வா 

     இந்த நிலலலய மாற்றி, கபண் தன் உலைப்பின் பலலனயும் 

உரிலமயுணரல்வயும் கபற, வாய்ப்பாகத் துவக்கப்பட்டது தான் தமிை்நாடு 

பண்லண மகளிர ் பயிற்சித ் திட்டம் - அல்லது - ‘தான்வா’ என்ற அலமப்பு. 

‘தமிை்நாடு விமன் இன் அக்ரிகல்சச்ர’் என்ற ஆங்கிலச ் கசாற்கறாடரின் 

சுருக்கதம ‘தான்வா’வாகும். இது கடன்மாரக்் அரசின் ‘தடனிடா’ 

உதவித்திட்டத்தின் ஆதாரதத்ில் ததான்றியதாகும். தமிை்நாடு முழுவதும், சுமார ்

இருநூறு விவசாயத ் கதாழில் பட்டதாரிப் கபண்கலளத் ததரந்்து, சிறப்புப் 

பயிற்சி அளிதத்ு, அவரக்லளக் ககாண்டு தமிை்நாடு முழுவதும் உள்ள சிறு 

விவசாயிகளாகிய குடும்பப் கபண்களுக்கு மண் பரிதசாதலன, விலதச ்

கசய்தநரத்்தி, நுண்ணூட்ட உரங்கள், நடவு, நீர ் பராமரிப்பு, உரமிடுதல் ஆகிய 

அம்சங்களின் சிறுசிறு நுணுக்கங்கலளப் பயிற்றுவிக்கும் திட்டமாகும். இதற்கு 

முன்னர,் உைவர ்பயிற்சித் திட்டங்கள் பரவலாகச ்கசயலாக்கப்படாமல் இல்லல. 

ஆனால் இதுதவா குறிப்பாகக் கிராமப்புறத்து மகளிலரச ்சக்தி மிகுந்தவரக்ளாக 

மாற்ற தவண்டும் என்ற முலனப்புடன் தீவிரப்படுத்தப்பட்ட திட்டம். 

ைான்வாவின் னநாக்கம் 

                  இந்தப் கபண் பயிற்சியாளர,் அந்தந்தக்  தகாட்டங்களில் உள்ள விவசாய  

அலுவலரக்ளின் ஒத்துலைப்புடன், மகளிலரப் பயிற்சிக்குத் ததரந்்தனர.் வாலிப, 

நடுத்தர வயதுப் கபண்கள் கசாந்தக் குடும்ப நிலங்களில் தவலல 

கசய்பவரக்தள பயிற்சிக்கு  உரியவராயினர.் இருபத்லதந்து தபர ் ககாண்ட 

குழுவினருக்கு, ஐந்து நாட்கள் பயிற்சி; பயிற்சிக் காலதத்ில் ஒரு சிறு 

ஊக்கதக்தாலகயும் அளிக்கப் கபற்றது. பிறகு இவரக்தள ஒவ்கவாருவரும் 

பத்துப்பத்துப் கபண்கலளப் பயிற்றுவிதத்ாரக்ள். பயிற்சி கபற்ற உடன் இந்தப் 

கபண்கள், கசயலில் இறங்க உடதன ஊக்கம் கபற்றதும், இவரக்ள் அறிவு, 

விரிந்து புதிய அநுபவங்களாக, விலளசச்லில் பலன் கபற்றதும், அண்லமக்கால 

வரலாறு. பண்லண மக்களின் வாை்வில், புதிய மாற்றங்கள் இலசந்தன. புதிய 

மாற்றத்துக்கான ஆதாரம், தன்னம்பிக்லகயும் கபாருளாதாரச ்

சுயசச்ாரப்ுமாகும். 

     காலம் காலமாகக் குருடட்ுத் தடங்களில் ஒடுக்கப்பட்டு வந்த இந்திய 

விவசாயக்குடும்பப் கபண், விழிப்புணரவ்ு கபற்றிருக்கிறாள். சிந்திக்கும் திறன் 

இவளுக்கு வந்திருக்கிறது. இவரக்ளுலடய தன்னம்பிக்லகயும் சுயசச்ாரப்ும், 

உலைப்பின் பயனாகப் கபற்றலவ என்றாலும், சிந்திக்கும் சக்திதய அவற்லறச ்

சாத்தியமாக்கி இருக்கிறது. பயிரத் ் கதாழிலின் முன் நிற்கும் பிரசல்னகலள, 

சமூக தநாக்கில் எதிரத்நாக்குமளவுக்கு, ஒன்றுதம கதரியாமல் உலைத்து 
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உலைத்துத் ததய்ந்திருந்த இந்தப் கபண்கள் விழிப்புணரவ்ு 

கபற்றிருக்கின்றனஷஷ. காலந்ததாறும் கபண் என்ற கணிப்பு, கபண்களின் 

பின்னலடவுகலளதய துல்லியமாகக் காட்டுவதான தசாரல்வதய  தந்திருந்தது. 

     ஏறக்குலறய ஒரு பதத்ாண்டுக்கால  முயற்சியில் தான்வா என்ற பண்லண 

மகளிர ் குழுவினர ் தமிை்நாகடங்கும் பல்கிப் கபருகி, ஒரு புதிய வரலாறு 

பலடப்பலதக் காணும் தபாது நம்பிக்லக துளிரக்்கிறது. சமூகதத்ின் 

முன்தனற்றதத்ுக்கும், வளலமக்கும் ஆதாரமான கதாழிலில், கபண்கள் 

ஈடுபட்டு, விலளவு கண்டு ஆற்றல் கபறுவது சாதலனயல்லவா! கபண்கள், 

கபாதுதத்ுலறகளிலும், அரசுத் துலறகளிலும் முக்கிய இடங்களில் 

கபாறுப்தபற்றிருப்பதும், அலமப்பு ரீதியிலான கபண்கள் இயக்கங்களின் 

இலடவிடாத கசயல்பாடு சாரந்்த அலனத்து முடிகவடுக்கும் 

நிறுவனங்களுக்கும்  கபண்கலளக்  குறிப்பாக்கிதய வலியுறுத்தி இருக்கின்றன 

என்றால் மிலகயில்லல. 

                எனக்குப் பல வலககளிலும் பயிற்சியாளரான கபண் அலுவலர ் பலர ்

உதவினாரக்ள். குறிப்பாக திருமதிகள், மங்களம், பத்மாவதி, வளரம்தி 

ஆகிதயாருக்கு நான் கபரிதும் கடலமப்பட்டுள்தளன். பல கிராமங்களிலும் நான் 

கசன்று சந்தித்த தான்வா கபண்கள் தங்கள் அநுபவங்கலள ஆரவ்தத்ுடன் 

எடுத்துலரத்தாரக்ள். வயல்களுக்கு அலைத்துச ் கசன்று ஒவ்கவாரு 

அம்சத்லதயும்  காட்டியும், எத்தலன முலறகள் தகட்டாலும் சந்ததகம் தீரத்த்ு 

லவக்க விளக்கியும் எனக்கு உதவிய கபண்கள் பலர.் அவரக்ளில் முசரவாக்கம் 

குப்பம்மாள், ‘தவண்டாம்மா’ லட்சுமி, அரண்வாயில் இந்திரா, பிதரமா, 

ஜகதீசுவரி, அவளூர ் ஏகம்பம்மா, சுந்தரி, காக்களூர ் குணாபாய் ஆகிதயார ்

குறிப்பிடதத்குந்த சில கபண்மணிகள். பயிற்சி வகுப்புகள், கசயல் முலற 

விளக்கங்கள், பிறகு கபண்களில் அன்றாட ஈடுபாடுகள், அநுபவங்கள் 

எல்லாவற்றிலும் நான் பங்கு ககாள்ளும் வலகயில் எனக்கு உதவி புரிந்தாரக்ள் 

தான்வாக் குழுவின் இப்கபண்மணிகள், என்று நாவலாசிரியர ்

இராஜம்கிருஷ்ணன் அவரக்ள் தன் அனுபவத்லத இங்தக பதிவிடுகிறார.் 

 நாவல் சுருக்கம் 

       கசவந்தியின் தந்லதக்கு ஐந்து ஏக்கர ் நிலம் கசாந்தமாக இருந்தாலும் ஒரு 

ஏக்கர ் நிலம் தவிர மற்ற நிலங்கலளக் குத்தலகக்கு விட்டிருந்தார.் 

கசவந்திக்குத ்திருமணம் ஆகி சரவணன், சதராஜா என்று இரண்டு பிள்லளகள் 

உண்டு. கசவந்திக்குத் திருமணமாகியும் தன் கணவதராடு தன் தந்லத 

வீட்டிதலதய இருந்தார.் தன் கணவன் ரங்கசாமி லசக்கிள் பழுது கசய்யும் கலட 

லவத்திருந்தார.் சரியான வருமானம் இல்லல. குடும்பம் நடதத் மிகவும் 

சிரமப்பட்டுக் ககாண்டிருந்தார ் கசவந்தி. வயலிலும் உழுது பயிர ்

கசய்யமுடியாத நிலல. அசச்மயத்தில் தான்வா அலமப்பினர ் இந்த கிராமம் 

வந்து கபண்கள் விவசாயம் கசய்ய எளிலமயான வழிவலககலளச ்கசால்லித் 

தந்தனர.் கபண்கள் விவசாயம் கசய்ய ஊக்கப்படுத்தினர.் பயிர ் கசய்வதற்கு 

வங்கியில் கடன் வாங்க வழிவலககலளயும் கூறினர.் அதலனக் தகட்ட கசவந்தி 

தன் தந்லதயிடம் வங்கியில் கடன் கபற்றுத்தரச ்கசால்லி அந்த கிராமத்திதலதய 

முதலாவதாக முயற்சித்து விவசாயம் கசய்யத் கதாடங்கினாள். கசவந்தியின் 

கணவன் எந்த ஒரு சிறு உதவியும் கசய்யவில்லல. அதற்கு மாறாக பயிர ்
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கசய்வது வீண் என்று கசால்லி வந்தான். ஆனாலும் கசவந்தி தான் எடுத்த 

முயற்சியில் பின் வாங்காது பயிர ் கசய்யத் கதாடங்கினாள். நிலம் உழுவது 

முதல் அறுவலட வலர எல்லா உதவிகலளயும் கன்னியப்பன் கசய்து வந்தான். 

கசவந்திக்கு நாற்று நட பிற கபண்கள் உதவி கசய்தனர.் தான்வா அலமப்பினர ்

கூறிய வழியில் பயிர ்கசய்து நல்ல விலளசச்ல் கண்டாள் கசவந்தி. 

            கசவந்தியின் அண்ணன் கமதத்ப் படிதத்ு பணக்கார வீட்டுப் கபண்லணத ்

திருமணம் கசய்து ககாண்டு மதுலரயில் தங்கி விட்டான். அதனாதலதய 

கசவந்தி தன் கபற்தறாருடன் வசிதத்ு வந்தாள். கசவந்தியின் முயற்சியால் நல்ல 

பயிர ் விலளந்ததால் அவலளப் பாரத்்து அவ்வூரில் பிறப் கபண்களும் பயிர ்

கசய்யத் கதாடங்கினர.் கசவந்தி தன் தந்லதயின் உதவியால்  வங்கியில் கடன் 

கபற்று மீண்டும் மீண்டும் மிக நன்றாக பயிர ் கசய்து நல்ல வருமானத்லத 

ஈட்டினாள். கசவந்தியின் மகள் சதராஜா அம்மாவிற்கு பயிரத் ்கதாழிலுக்கு எந்த 

உதவியும் கசய்யாது நன்றாகப் படிதத்ு வந்தாள். பத்தாம் வகுப்பு முடிதத்தும் 

தன் மாமா வீட்டிற்குச ் கசன்று தமல்படிப்பு படிக்க நிலனதத்ு அங்கு கசன்று 

ஏமாற்றம் அலடந்து திரும்பி வருகிறாள். பிறகு தங்கள் ஊருக்கு அருகிதலதய 

தமற்படிப்லபத ்கதாடரக்ிறாள். 

         வசதியாக வாை்ந்த அண்ணன் தனது கசாந்த ஊருக்கு வரதவ மாட்டார.் 

காரணம் அவள் மலனவிக்கு இங்கு வரப் பிடிக்காது. ஒரு கட்டதத்ில் உடல் 

நலமின்றி கசன்லன வந்து மருதத்ுவம் பாரத்த்ு பணமின்றி தவித்ததபாது 

அதலனக் தகள்விப்பட்ட கசவந்தி தன் கணவனிடம் ககாஞ்சம் பணம் 

ககாடுத்தனுப்புகிறாள். விவசாயம் கசய்து  அதிக  வருமானம் ஈட்டத ்

கதாடங்கியதும் கசவந்தியின் தந்லத, தாய், கணவன் என அலனவரும் 

அவளுக்கு உதவத ் கதாடங்கி விட்டனர.் கசவந்தி தாங்கள் இருந்த வீட்லடச ்

சீரப்டுதத்ினாள். தன் மகலளச ் கசலவு கசய்து படிக்க லவத்தாள். தன் 

மகளுக்காகக் ககாஞ்சம் நலக வாங்கி லவத்தாள். தன் தந்லதயின் கபயரில் 

உள்ள இந்த நிலதத்ில் தன் தாயின் தங்லகக்கும் பங்கு உள்ளதால் நிலத்திஷஷ 

இருந்து வந்த வருமானதத்ிஷஷ ஒரு பங்லகத ்தன் சித்திக்கும் தர நிலனதத்ாள். 

அதன்படி தான்வா கூட்டம் நலடகபற்ற கசன்லனக்குச ் கசன்ற கசவந்தி தன் 

சித்திலயச ்சந்தித்து பணம் ககாடுத்து விட்டு வந்தாள்.  

    சதராஜா படித்து முடித்ததும் கசன்லன கசன்று தவலலத் ததடினாள். பல 

இடங்களில் கசன்று தன் தாயின் சிதத்ி உதவியுடன் கசன்லனயில் தங்கி தவலல 

ததடினாள். தன் தாதயாடு கசன்றும் தவலல ததடினாள்.  அதற்குள் கசவந்தி தன் 

மகளுக்குத ் திருமணம் கசய்ய நிலனக்கிறாள். கசவந்தியிடம் சதராஜா 

தற்தபாலதக்குத் தனக்குத் திருமணம் தவண்டாம் என்றும், நானும் தங்கதளாடு 

விவசாயத்திற்கு உதவி கசய்கிதறன் என்றும், தான்வா குழுவில் இலணந்து சில 

காலம் பணியாற்ற விரும்புகிதறன் என்றும் கூறினாள். கசவந்திக்கும் அது சரி 

என்று படதவ அப்படிதய ஆகட்டும் என்று அவள் விருப்பதத்ிற்குத ்தலடதயதும் 

கசால்லவில்லல.கசவந்திக்கு மிக உதவியாக இருந்த கன்னியப்பனுக்குச ்

கசவந்தியின் பக்கத்து நிலதத்ுக்காரரின் விதலவ மருமகலளத் திருமணம் 

கசய்து லவக்கப்படுகிறது. அவ்விதலவப் கபண்ணுக்கு ஒரு கபண் குைந்லதயும் 

இருந்தது. அதலனயும் ஏற்றுக்ககாண்டு மகிை்சச்ியாகக் குடும்பம் 

நடத்தினான்.சதராஜா தங்களது கிராமதத்ில் தான்வா கூட்டம் நடத்த ஏற்பாடு 



 
 

Page 28 /51 

 

கசய்தாள். ஊர ்மக்களும் மிக ஆரவ்த்ததாடு இக்கூட்டம் நடக்க பணியாற்றினர.் 

இக்கூட்டதத்ிற்குச ்கசவந்தி தாயின் தங்லகயும் வந்திருந்து கசன்று விட்டாள். 

     கசவந்தியின் அண்ணன் முருகனுக்குப் புற்றுதநாய் வந்து கசன்லனயில் 

லவத்தியம் பாரத்த்ு கமாத்த பணம், நலக, கசாத்து என அலனத்லதயும் இைந்து 

குடும்பதத்தாடு கிராமம் வந்து தசரக்ிறாரக்ள். இவ்வூரில் உள்ள தகாயிலில் 

குடமுைக்கு விைா நலடகபற ஊதர ஒன்று திரண்டது. அலனவரும் 

மகிை்சச்ிதயாடு காணப்பட்டனர.் ஊர ் மக்களின் உறவினரக்ள் அலனவரும் 

வந்திருந்தனர.் இலறசச்ி உணவும், லசவ உணவும்  அங்கு வந்திருந்த 

பக்தரக்ளுக்கு அளிக்கப்பட்டது. கசவந்தியின் தந்லத தன் மலனவியின் 

தங்லகக்குத ்துதராகம் இலைதத்ு விட்டதாக எப்தபாதும் புலம்புவார.் குடமுைக்கு 

விைாவிற்கு அவள் வந்ததபாது அவளிடம் மன்னிப்பு தகட்க நிலனத்தார.்ஆனால் 

அவள் விைாவிற்கு வந்து கசன்று விடுகிறாள்.கசவந்திக்கு தந்லதயின் நிலல 

கண்டு வருதத்மலடந்து பாரக்்க அவர ்மனதில் உள்ள கசடுகலள நீக்கிவிட்டால் 

கண்ணீரக்ூட கரும்பாய் திதத்ிக்கும் என்று  ஷஷஷஷஷஷஷஷஷஷஷஷ கூறி , உனக்கு 

நல்ல மனசு, இனி நீ உன் அண்ணன் குைந்லதகலள நன்றாகப் படிக்க லவ 

என்று கசால்லி விட்டு அங்கிருந்து நகரக்ிறார.் வானம் கமல்ல தூறத் கதாடங்க 

கசவந்தி விைாப் பந்தலுக்குள் கசல்கிறாள். 

 

 

 

 

இக்கால இலக்கியம் 

அலகு  --- 3 

ஆழம் 

பூமணி 
  பூமணி சிறந்த நாவலாசிரியர.் வட்டார நாவல்கள் அதிகம் எழுதியுள்ளார.் 

பிறகு தபான்ற நாவல்கலள எஷஷதியவர.் பல சிறுகலதகலள இயற்றியுள்ளார.் 

இவரது நாவல் சாகித்திய அஷஷதமி விருதும் கபற்றுள்ளது. தலித்திய 

பலடப்புகலள அதிகம் பலடதத்ுள்ளார.் 

கலத கதாடக்கம் 

                         அவன் கலதகயழுதிக்  ககாண்டிருந்தான். தூக்கம் கழுவித ்

துலடதத்ிருந்த  மனசுக்குள்  நிலனவும் உணரவ்ும் ஊறி விரலில் கசிய  எழுதத்ு 

தவகமாக ஓடியது. உடம்பு குளிலர  மறந்து முறுக்தகறியிருந்தது. கடலுக்கு தமல் 

கமல்லக் கலலயும் சாம்பல் புலக மண்டலம். அங்குமிங்குமாகத் திரியும் 

பறலவத ் தூள்கள். கதாலலவிலிருந்து சூரியலனப் புரட்டித் தள்ளிவரும் 

அலலகள், லமதானத்தில் மலை பரப்பியிருந்த நீரில் சரக்்கலரச ்சாரல் உதிரந்்து 

கலரந்தது. காக்காய்கள் குதிதத்ுக் குதிதத்ு தலலயால் தகாலிக் குளிதத்ுச ்

சிலிரத்்தன 
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. குடும்பத ்தலலவி 

               மலனவி பாத்ரூமுக்குள்ளிருந்தாள். 'தலலலய ஒணத்துடா. முடிலய 

உதறிக்ககாண்தட மூத்தவள் வரண்டா சுவருக்கு தமல் அலசயும் வாதுலமக் 

ககாழுந்துகலள நீவிவிட்டாள். முன்பு ககாழுந்துகலள எட்டிப் பாரத்்தவள் 

இப்தபாது கதாட்டுப் பாரக்்கிறாள். சின்னவன் தாலட நடுக்கதத்ில் சட்லட 

ததடினான். தலலஷஷல் தண்ணீர ்ஊற்றி  விட்ஷஷள். அவனுக்குச ்சிணுங்கல்கூட 

குளிரந்்துவிடுகிறது. மலனவி துணி கும்மினாள். 

                'அந்தப் பய அழுகிறது தகக்கலயா. காது இடிஞ்சா தபாசச்ு. வீட்ல ஆம்பள 

இல்லன்னு என்னிக்தகா முடிவாயிருசச்ு. ' என்றாள். அவள் வந்து தசலலத ்

தலலப்பால் சின்னவன்  தலலலய இன்கனாரு தடலவ துவட்டி ஈரம் பாரத்்தாள். 

எழும்பியிருந்த  முடிலய மடக்கித ் தடவினாள். சட்லடலய எடுத்துக் 

ககாடுதத்ுவிட்டு சலமயலலறக்குப் தபானாள். வந்து  ககாட்டிக்தகாடா. 

ஸ்கூலுக்குப் தபாகணுமிங்கிறது ஞாபகமிருக்கா. இப்பதவ தகப்பன் புத்தி  

தலலயில ஏறிக்கிருசச்ா. ' எனஷஷ தன் அன்றாட புலம்பல்கலளயும் 

அக்கலறயான தபசல்சயும் கதாடங்கினாள்.  

குடும்பச ்சூைல் 

           அவன் மும்முரமாகப் தபனாவில் சவாரி  கசய்தான். 'ஒடம்புச ் சலதலய 

அறுதத்ுக் குடுத்த மாதிரி மாசம் மாசம் ஸ்கூலுக்கு அழுகிறது ஒங்களுக்கு எங்க 

கதரியும். 'மூத்தவள் ககாைந்தகளப் பிரிந்து வந்தாள். சின்னவன் தயாராக 

உட்காரந்்திருந்தான். சாப்பிட  ஆரம்பித்தாரக்ள். 'மை வந்தா ககாைந்லதக 

நலனயாமப் தபாறதுக்கு ஒரு ககாட உண்டுமா.  தனக்குத்தான் தவண்டாம்னா 

அதுகளுமா நனயணும். 'அவன் தலல நிமிரவில்லல. கால்மடிப்லபத ்

தளரத்த்ினான் 

        பாத்ரூமுக்குள் மறுபடியும் துணியின் அங்கலாய்ப்பு. இடுப்பு வலிக்க எழுதி 

காலணாவுக்கு வழி உண்டுமா. இந்த வயசுதலதய கண்ணக் ககடுதத்ுக் 

கண்ணாடி தபாட்டாசச்ு.  தலயக் ககாடஞ்சு மயிரு நரசச்ிருசச்ு. இங்க இப்படி 

உக்காந்துட்டுப் தபாயி ஆபீசுலயும் உக்காந்தா ஒடம்பு என்னத்துக்காகும். நம்ம 

படுத்துக்கிட்டா என்னன்னு தகக்கிறதுக்கு ஆளு உண்டுமா. நம்மளாத்தான் 

உருண்டு எந்திரிக்கணும். தநாய  கவலக்கு வாங்குறதுக்கா  எழுதணும். 

டாக்டருக்குக் குடுத்து முடியுதா. எழுதிகயழுதி கிழிசச்ுப் தபாடுற தபப்பர 

ககாைந்லதகளுக்குக் குடுத்தாலாவது பாடம் எழுதிப்பாக்கும்  

                    அவளுக்கு முன்னால் அழுக்கு நுலர தகாபுரங்கட்டியிருந்தது. அடிதத்ு 

இருத்தி லவத்த குைந்லதகலளப் தபால் கசக்கியத ் துணிகள் உம்கமன்று 

உட்காரந்்திருந்தன என்பதாகச ்சூைல் உள்ளது. 

 வறுலமயின் குறியீடு 

                      தாலிக்கயறு கநறம் கவளுதத்ுட்டுப் தபாகுது. புதுசு ஒண்ணு வாங்கித ்

தாங்கன்னு கசால்லாஷ நாளில்ல. அத காதுலதய      தபாட்டுக்கிறதில்ல. 

தங்கதத்ுல கசயினா தகக்காக. நாலணாக்கயறு. அதுக்கும் பஞ்சமாப் தபாசச்ு. 

ஒரு பியூன் வீட்டுக்காரி கவரல் தண்டியில கசயின் தபாட்ருக்கா. பாதத்ா 



 
 

Page 30 /51 

 

கவக்கமாருக்கு. ஸ்கூலுக்குப் தபானா அத்தன  தபரும் கழுத்ததவ  பாக்கிறாங்க. 

தசலய மூடி கழுதத் மறசச்ா கசாகமில்லலயான்னு தகக்கிறாங்க.. ஒரு தநரதத்ுல 

வித்தா ஒரு தநரதத்ுல வாங்கணும். பின்னால வாங்கலாம்னு கசால்லித்தான 

வித்ததாம். அடுத்த வருசம் அடுத்த வருசம்னு ஒவ்கவாரு வருசமும் 

வந்துட்டுத்தான் தபாகுது.  கசதத்துக்குப் பின்னால வாங்கினாச ் சரி என்றாள். 

அவளது லககள் கதாடரந்்து உச ் ககாட்டின. 'குடும்பதத்ுல கஸ்டம் எந்நாளும் 

இருக்கத்தான் கசய்யும். அதப்பாத்தா முடியுமா. இருக்கிறது  ஒரு கபாண்ணு. 

அது உக்காந்தா தபாட்டுப் பாக்க மினுக்குனு ஒரு பண்டம் இருக்குதா.  

ஆம்பளகதள கழுதத்ுல தபாட்டு அத கபரிசா காட்டாட்டு அலலயறாங்க. 

கபாம்பளங்க  ஒண்ணுமில்லாம இருந்தா யாரு மதிக்கிறாங்க. 'என புலம்பும் 

புலம்பலலக் தகட்காமல் அவன்  தபப்பலர மறுபக்கம் திருப்பியிருந்தான். 

குைந்லதகள் புஸ்தகங்கலள அடுக்கிப் லபக்குள் திணித்தாரக்ள். 

 பக்கதத்ு வீட்டு கமலா   

                 என்னப்தபால கயறு தபாட்ருந்த கமலாகூட கபரிய கசயின் 

வாங்கீட்டாங்க. தநதத்ு  ஸ்கூலுக்குப் தபாறவங்க பாத்துட்டு தபசாமப் 

தபாறாங்க. நின்னு ஒரு வாரத்்லத தபசினா என்ன.  கசயின 

பிடுங்கிக்கிருவாங்களா. இதத்ன நாளும் என்  பக்கத்துல உக்காந்து 

ககாைந்லதகளுக்குச ்  தசாறு ஊட்டுவாங்க. தநத்து கிடட்தய வரல. அவசரமா 

ஊட்டி முடிசச்ிடட்ு முந்திப்  தபாய்ட்டாங்க. எனக்கு அழுலகயா வந்துருசச்ு. 

யாருகிடட்ச ்கசால்றது. கசாவரல்தான் முட்டிக்கிறணும். 'அவள் பக்கட்டிலிருந்து 

பலையத்  தண்ணீர கவடுக்ககன்று ஊற்றி நுலரலய விரட்டினாள். எல்லாம் 

தசரந்்து கழிவுக் குைாயில் ககாடககாடத்தது. தடப்லபத் திறந்து  விட்டாள். 

பக்கட்டில் புதுத் தண்ணீரின் இரசச்ல். துணிகலள உள்தள அமுக்கி குடுமிலயப் 

பிடித்து   தூக்குவதும் தண்ணீலரக் ககாட்டுவதும் கதாடரந்்து நடந்தது. அவன் 

முதுகுக் குறுக்லக   கநளிக்கக்கூட தநரமில்லாமல் எழுத்தில் லயிதத்ிருந்தான். 

கலத கவண்லணயாகத் திரண்டு வந்தது. கழுவியத ் துணிகள் நீர ் கக்கிக்  

ககாண்டு ககாடியில் கதாங்கின. அவள் கவளிதய வந்து  ஸ்டவ்வில் 

உட்காரந்்திருந்த பாலனயின் மூடிலயத் திறந்து பாரத்்தாள். 'கவன்னீர ் 

ககாதிசச்ிடட்ுக் ககடக்கிறது  யாருக்குத் கதரியுது. குளிக்கக்கூட நமக்கு 

தநரங்கலடக்க  மாட்டங்குது. துணி ததடி பாலனலயப் பாத்ரூமுக்குள் தூக்கிக் 

ககாண்டு ஓடினாள். வந்து ஸ்டவ்வில் தண்ணீர ்கதளிதத்ு அலணத்தாள். 'ஸ்டவ் 

ஒழுங்கா எரியுதா. தூண்டி விட்டா  குதிக்குது. ரிப்தபருக்குக் குடுத்தா ரூவா 

தகப்பான். இத என்னன்னு பாக்கிறதுக்கு முடியல. நம்ம கத இப்படி  இருக்குது. 

  ஆபீஸ் கசல்லுதல்  

                    மாடிப்படிகளில் சின்னக் கால்களின் ஓட்டம் தகட்டது. அவனால் 

எழுத்லதத்  கதாடர முடியவில்லல. மூக்குக்குள் சிரிதத்ுக் ககாண்டான். அதுகூட 

பலமாகக் தகட்டது. ஆபீஸ்  கடிகார முள் நினவில் எழுந்து பாத்ரூமுக்கு 

விலரந்தான். சாயங்காலம் அவன் வீட்டுக்கு வரும்தபாது மலனவி சந்ததாசமாக 

இருந்தாள். பல்தகாரல்வ கவள்லள முகத்தின் கமல்லிய  மஞ்சள்  பூசல்ச 

அடிக்கடி மிஞ்சியது. தாலிக்கயிற்றிலும் மஞ்சளால் நிறதமற்றி கவளியில் 

கதரியும்படி தபாட்டிருந்தாள். அவன் முகங்கழுவிவிட்டு வந்து உட்காரந்்தான். 
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 ஆைம்  

            மதியம் ஸ்கூலுக்குப் தபாயிட்டு வந்து குளிசச்ன். ஒங்களுக்கு ஒண்ணு  

கதரியுமா. என்ன  விஷயம். இருங்க அடுப்பில காபி வசச்ன். 'அவள் சூடாக காபி 

ககாண்டு  வந்து   லவதத்ாள். அவன் எடுக்கவில்லல. கசால்லு. ''ஸ்கூல்ல 

கமலாவப் பாதக்தன். 'அவள் வாய்விட்டுச ் சிரித்தாள்.  'இதுக்ககன்ன சிரிப்பு. 

அவங்கள கதனமுந்தான பாக்கிற என்தனாட தபசீட்ருந்தாங்க. 

''தபசமாட்தடங்கிறாங்கன்னு   காலலயிலதான் அடிசச்ுக்கிட்ட. ''என்ன 

தபசினாங்க கதரியுமா. ''கசான்னாத்தான கதரியும். 'கழுதத்ுல பலையபடி கயறு 

தபாட்ருக்காங்க. ''அதுக்குள்ள புதுசக்சயின் எங்க கபாயிருசச்ாம். 'புதுச ் 

கசயினா?. 'அவள் இன்னும் உரக்கச ் சிரித்தாள். ஏன் பைசா?. ''பைசுமில்ல 

புதுசுமில்ல. 'அப்புறம்.... ' தநத்து வரற்தா அவங்க அப்பா ஊருலருந்து ஒரு 

வாரதத்ுக்கு முந்திதய கடிதம்  தபாட்ருந்தாராம். ''அதுக்ககன்ன. ''வந்து கசயின் 

எங்கன்னு தகட்டா என்ன கசால்றது. ' உள்ளதச ் கசால்ல தவண்டியதுதான. 

''வித்துத ்தின்னுட்டம்னு கசால்ல  முடியுமா. ''அதுதான நடந்தது. அவரும் குடும்ப 

கநலமயத ்கதரிஞ்சுக்கிறட்டுதம. ''ஒங்க புத்தி ஒங்கள விட்டு எங்க தபாகும். ' சரி 

அதுக்காக என்ன கசஞ்சாங்களாம். 'அண்ணக்கிலருந்து  வீட்டுக்காரர 

அரிசச்ிருக்காங்க. அவரு அங்க இங்க ஓடி பணம் கபரட்டி கனமா கவரிங் 

கசயின் வாங்கி வந்துட்டரு. அப்பா  தநதத்ு வந்துட்டு இண்ணிக்குப் 

தபாயிட்டாராம்.   அவரு தபான ஒடஷஷ கயற எடுதத்ு   மாட்டிக்கிட்டாங்க. அடடா 

வீண்கசலவுதான. பணதத்ுக்கு என்ன கஸ்டப்பட்டாதரா. ' 'இனியும் அவங்க 

அப்பா வருவாருல்ல .  அதனால பத்திரமா கைட்டி வசச்ிட்டாங்க. இல்லன்னா 

கவரிங்   கவளுதத்ுப் தபாகுஷஷதம. நல்லதவள எனக்கு அப்பாவுமில்ல 

அம்மாவுமில்ல. 'அவனுக்கு  கநற்றிக்குள் குலடந்தது. ராத்திரிக்கு  கலதகயழுத  

முடியுகமன்று ததாணவில்லல. தூக்கம்கூடச ் சந்ததகந்தான். 'ககாைந்லதக 

இன்னும் வரலயா. ' 'காபி ஆறிப்  தபாயிருக்கும். 'அவள் கவளிதய  நின்று 

குைந்லதகலளத ்ததடினாள். அவன் அவலளதய பாரத்்தபடி காபிலய விழுங்கும்  

தபாது கதாண்லடக்குள் விக்கியது.  இவ்வாறு ஆைம் சிறுகலதயில் கபண்ணின் 

மனதில் உள்ள ஆைத்லத ஒரு சிறுதகாடிட்டு காட்டியுள்ளார.் அதாவது தனக்கு 

இல்லலதய என்பலத விட, மற்றவரக்ளிடம் இருப்பது தன்னிடம் இல்லலதய 

எனும் கபருமூசச்ு வாங்குதலும் , அதுதவ அவரக்ளிடம் இல்லல என்பலத 

அறிந்ததும் கபருமூசச்ு விடும் மனலதக் காட்டியுள்ளார.் 

இக்கால இலக்கியம் 

நாடகம் 

அலகு  --  4 

சபாபதி 

பம்மல் சம்பந்ை முைலியார் 
         பம்மல் சம்பந்த முதலியார ்  (பிப்ரவரி 1, 1873 – கசப்டம்பர ் 24, 1964) தமிை் 

நாடகத் தந்லத என்று தபாற்றப்பட்டவர.் தமிை் நாடகங்கலள முதன்முதலில் 

உலரநலடயில் எழுதியவர.் வைக்கறிஞர,் நீதியரசர,் நாடகாசிரியர,்  தமலட 

நாடக நடிகர,் எழுத்தாளர,் நாடக இயக்குனர ் என்ற பல பரிமாணங்கலளக் 

கண்டவர.் முதன்முதலில்  புஷ்பவல்லி என்ற சமூக நாடகத்லத 1883ல் எழுதி 
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நடிதத்ார.் 1891ல் கசன்லனயில் சுகுணவிலாச சபா என்ற அமசச்ூர ் நாடக  

சலபலயத ்  ததாற்றுவித்து நாடகங்கலள எழுதி தாதம நடிதத்ுப் பிற 

அறிஞரக்லதயும் நடிக்க லவத்த சான்தறார ்இவர ்

. வாை்க்லகக் குறிப்பு  

             கசன்லனயில் பம்மல் விஜயரங்க முதலியார ் - மாணிக்கவல்லி 

அம்மாளுக்கும் பிப்ரவரி 1ம் நாள் 1873 அன்று பிறந்தார.் இவர ் தந்லத 

விஜயரங்கம் முதலியார ் முதலில் தமிை் ஆசிரியராகவும், பின்னர ் பள்ளிக் 

கல்வித் துலறயில் ஆய்ஷஷளராகவும் இருந்தவர.் அவர ்தரமான தமிை் நூல்கலள 

கவளியிடட்ு வந்தார.் இதன் காரணமாக அவரக்ள் வீட்டில் ஆங்கிலதத்ிலும் 

தமிழிலும் இரண்டாயிரதத்ுக்கும் தமற்பட்ட புத்தகங்கள் இருந்தன. படிக்கத் 

கதரிந்த நாள் முதல் சம்பந்தம் இப்புத்தகங்கலளகயல்லாம் ஒவ்கவான்றாக 

ஆரவ்முடன் படிதத்ு வந்தார.் தகாவிந்தப்ப நாயக்கர ் உயரந்ிலலப் பள்ளி, 

பசல்சயப்பன் உயரந்ிலலப் பள்ளி, மாநிலக் கல்லூரி ஆகிய கல்வி 

நிலலயங்களில் கல்வி பயின்றார.் சட்டக்கல்வி பயின்று வைக்கறிஞரான இவர ்

1924 முதல் 1928 வலர நீதிமன்றத் தலலவராகவும் பணி கசய்தார.்  சிறு 

வயதிதலதய ஆங்கில, தமிை் நாடகங்கலளப் பாரத்்தவர.்  தமிை் நாடகப் 

தபாக்கில் இழிந்த நிலலலயக் கண்டு அதில் சலிப்புற்றிருந்தார.் 1891 இல் 

கபல்லாரியிலிருந்து வந்த கிருஷ்ணமாசச்ாரல்ு என்ற ஆந்திர நடிகர ் நடிதத் 

நாடகங்கலளக் கண்டு இவருக்கு தமிை் நாடகங்கள் தமல் பற்றிலன உண்டு 

பண்ணின. அவரது நாடகக் குழுவில் வைக்கறிஞரக்ளும், மருத்துவரக்ளும், 

பட்டப்படிப்பு முடித்தவரக்ளும் தசரந்்திருப்பலதக் கண்ட சம்பந்த முதலியார ்

தாமும் அது தபால ஒரு நாடகக் குழு அலமக்கத் திட்டமிட்டார.் சீரழிந்த 

நிலலயில் அவதிப்படும் தமிை் நாடகதல்தச ் சீரப்டுத்திட தவண்டும் என்ற 

இவரது  ஆவல்  இவலர நாடக உலகிற்குள் புகுத்தியது. நண்பரக்ள் சிலருடன்  

ஜாரஜ்் டவுனில், 1891 ஜூலல 1 ஆம் நாள், "சுகுண விலாச சபா" என்ற நாடகக் 

குழுலவ உருவாக்கினார.் நாடகம் என்றால் கதருக்கூத்து என்றும், சிற்றூர ்

மக்கள் மட்டும் காண்பவரக்ள் என்ற நிலலலய மாற்றி, நகரங்களில் நல்ல 

தமலடயலமத்து, பல வலக நாடகங்கலள  நடத்திக் காட்டினார.் உயரக்ுடியில் 

பிறந்தவரக்லளயும், கற்றவரக்லளயும், அறிஞரக்லளயும், சம்பந்தம் தம்முலடய 

நாடகங்களில் நடிக்கச ் கசய்தார.் இவரக்ளில் குறிப்பிடத் தக்கவரக்ள் , 

சி.பி.ராமஸ்வாமி அய்யர,் எஸ்.சதத்ியமூரத்்தி, எம்.கந்தசாமி முதலியார ் (எம். 

ஆர.் ராதாவின் தந்லத), சர.் ஆர.்மக. ஷண்முகம் கசட்டியார,் வி.வி.ஸ்ரீனிவாச 

அய்யங்கார,் வி.சி.மகாபாலரத்தினம் ஆகிதயார ்ஆவாரக்ள்.  நாடகக் கலலக்கு 

தம் 81வது வயது வலர கபரும்பணி ஆற்றினார.் கண்பாரல்வ  மங்கிய 

நிலலயிலும் தாம் கசால்லி பிறலர எழுத லவத்தார.் விருதுகளும் சிறப்புகளும் 

பல கபற்றவர.் 22வது வயதில் அவருதடய முதல் நாடகம் 'லீலாவதி - 

மதிசுதலாசனா' என்ற கபயருடன் அரங்தகறியது. கமாத்தம் 80 நாடகங்கள் 

எழுதினார.் 1959 இல் சங்கீத நாடக அகாதமி விருது 1916 இல் நாடகப் தபராசிரியர ்

என்ற விருது கபற்றார.் 1959 இல் பத்மபூஷண் என்ற பட்டத்ஷஷயும் கபற்றார.் தன் 

நாடகங்களில் சிலவற்றில் கசய்யுள், கீரத்்தலன முதலியவற்லறயும் 

அறிமுகப்படுத்தினார.் தமிை் நாடகம் மக்களின் பாரல்வயில் உயரந்்த 

மதிப்புக்குரியதாகத் திகை்வதற்கு முதற்காரணமானார.்  
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தமிழில் தஷக்ஸ்பியர ்நாடகங்கள் 

 தஷக்ஸ்பியரின் பின்வரும் ஆங்கில நாடங்கங்கலள அவற்றின் சுலவயும்  

நயமும் சிறிதும் குலறயாமல் தமிை் நாடகங்கலளப் தபாலதவ  

கமாழிகபயரத்்தார.்   Hamlet-  அமலாதிதய்ன் , As You like it-  நீ விரும்பியபடிதய,  

Macbeth – மகபதி ,  Cymbeline -   சிம்மநாதன் ,  Merchant of Venice  - கவனிஸ் நகர 

வாணிகன்    தபான்றலவயாகும். நாளலடவில்  பம்மல் சம்பந்த முதலியாரின் 

பல நாடகங்கள் திலரப்படங்களாக ஆக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் சில காலவா 

ரிஷி (1932) சதி சுதலாசச்னா (1934, கலத, வசனம், இயக்கம், நடிப்பு)   மதனாகரா 

(1936, கலத, வசனம், இயக்கம், நடிப்பு)  ரதன்ாவளி (1935) யயாதி (1938) ராமலிங்க 

சுவாமிகள் (1939) சந்திரஹரி (1941) ஊரவ்சி சாகசம் (1940) தாசிப் கபண் (1943) 

சபாபதி (1941)  தவதாள உலகம் (1948) முதலியலவ  நாட்டுலடலமயாக்கப்பட்ட 

நூல்கள்   ஆகும். 

 

நாடகச ்சுருக்கம் 

        மாணிக்க முதலியாரின் மகன் சபாபதி முதலியார.் சபாபதி முதலியார ்

தனது அலறயில் அமரந்்துக் ககாண்டு தங்கள் வீட்டுப் பணியாளனிடம் “ என்ன 

மணி நாலலற ஆகிவிட்டது, இன்னும் என் நண்பரக்லளக் காணவில்லலதய. 

இதுதவ ஐதராப்பியரக்ளாக இருந்தால் தநரத்லத வீணாக்காமல் சரியான 

தநரதத்ிற்கு வந்திருப்பாரக்ள்” என்று கூறினார.் நண்பரக்ள் யாரும் வராததால் 

அவரக்லள எதிரத்நாக்கிக் காதத்ுக் ககாண்டிருந்தார ் சபாபதி முதலியார.் 

அப்தபாது தனது பணியாளனிடம் உனது கபயலர மாற்றி லவதத்ுக் ககாள் 

என்றார.் அதற்கு என்ன கபயர ்லவப்பது எஜமான் என்று தகட்டு விட்டு , அதற்கு 

ரூபாய் அதிகம் கசலவாகுதம என்றார.் ஏன் எனக் தகட்டதற்கு உறவினரக்லள 

அலைத்து விருந்து லவதத்ுதான் கபயலர மாற்றி லவக்க தவண்டும் எனக் கூற, 

முதலியார ்எவ்வளவு ஆகும் எனக் தகட்க ஒரு ஐந்து ரூபாய் தவண்டும் எனக் கூற 

நான் கசான்தனன் என்று கூறி அம்மாவிடம் வாங்கிக் ககாள் என்றார.் 

      இவரக்ள் தபசிக் ககாண்டிருக்லகயிதல நண்பர ் முருதகசன் வருகிறார.் 

அவலரத் கதாடரந்்து இன்கனாரு நண்பர ் குமரகுரு வருகிறார.் ஏன் தாமதம் 

எனக் தகட்டதற்கு வரும் வழியில் ககாட்டப் பாக்கு வாங்கி வர தாமதமானது 

எனக் கூற நல்ல ஒஸ்தியான ககாட்டப் பாக்கு என் அம்மாவிடம் கசால்லி தநற்தற 

வாங்கி லவத்துள்தளன். சபாபதி அம்மாவிடம் பாக்லகக் தகட்டு வாங்கி வா 

என்றார.் லகயில் எடுத்து வந்தான். முதலியார ்அதற்கு திட்டினார.் பிறகு ஏன் 

ருக்மாங்கதம் வரவில்லல எனக் தகட்க அவன் புதத்கம் படிதத்ுக் 

ககாண்டிருப்பான். பிறகு ஷஷஷஷஷஷஷஷஷஷஷ காரட்ு தபக் எடுத்து வரச ்கசான்னதும் 

காரக்பட் தபக்லக கவள்ளித் தட்டில் லவத்து எடுதத்ு வருகிறான். திரும்பவும் 

சபாபதிக்குத் திட்டு விழுந்தது. பிறகு சீட்டுக்கட்லட எடுதத்ு வரச ்கசால்லியதும் 

ஒழுங்காக எடுத்து வந்தான். நாலாவது லக குலறகிறது, கதருவில் யாராவது 

கதரிந்தவரக்ள் வந்தால் அலைதத்ு வா என்றதும் இவரக்ளின் தமிை் 

வாத்தியாலர அலைதத்ு வருகிறான் சபாபதி. அவர ் வந்ததும் பாடம் எடுக்கத ்

கதாடங்குகிறார.்  மாணிக்க முதலியார ்வந்து வாத்தியாலரத் திட்டுகிறார.்  
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       மாணிக்க முதலியாரின் மலனவி வந்து நம் மகனுக்கு கபண் வீடு பற்றி 

கசால்ல வந்திருக்கிறாரக்ள், தமலும் நம் மகலனப் பாரத்த்ு விட்டுச ் கசல்ல 

வந்திருக்கிறாரக்ள் என்றதும் இப்தபாது என்ன அவசரம் கல்யாணதத்ுக்கு என்று 

தகட்க வயசாகுதில்தல,ஏன் இப்படி தபசறீங்க, என்று கசான்னதும் வாதத்ியாலர 

அனுப்பி விட்டு இருவரும் உள்தள கசல்கிறாரக்ள். அதற்குள் சபாபதி முதலியார ்

பணியாளனிடம் தமதல கசன்று நான்லகந்து தடியான புத்தகங்கலளக் 

ககாண்டு வா என்றார.் அவனும் ககாண்டு வர அவற்லற சதத்மாகப் படிக்க 

அவரின் தாயும் , மாப்பிள்லள காண வந்த கபண்ணும் அவர ் ஆங்கிலம் 

படிப்பலத ஆரவ்மாகக் தகட்டுக் ககாண்டிருந்தனர ்

       சபாபதிக்குப் பாரத்த்ிருந்த கபண்ணின் தம்பியும் தந்லதயும் வருகிறாரக்ள். 

பரிட்லச முடிவுகலளச ் கசன்லனயில் தநரில் பாரத்த்ு கசல்ல வந்ததாகவும் 

கூறினாரக்ள். தமலும் கபாங்கலுக்கு அலைத்துச ் கசல்லவும் வந்ததாகக் 

கூறினாரக்ள். பணியாளனிடம் தசாடா ஒடசச்ி ககாண்டு வா என்றதும் தசாடா 

பாட்டிலல நான்கு துண்டுகளாக உலடதத்ு தட்டில் லவத்துக் ககாண்டு வந்தான். 

அட முட்டாதள, சரி டீ ஒன்றும் காபி ஒன்றும் எடுத்து வா எனக் கூற சூடாக 

எடுத்து வந்தான். அலத ஆற்றிக் ககாண்டு வா என்றதும் ஆற்றிக் ககாண்டு 

வந்தான். வாயில் லவதத்தும் தூ எனத ் துப்பினாரக்ள். காரணம் டீலயயும் 

காபிலயயும் கலந்து ககாண்டு வந்தததயாகும்.  நான்  நன்றாக பாடுதவன் என்று 

கசால்லி  சபாபதி முதலியார ்கிராம தபாலன இயக்கினால் அது பாடவில்லல. 

அப்தபாது பணியாளன் நான் தநற்று அலதக் குண்டூசியால் கீறிதனன், 

அப்பதான் அது நன்றாக பாடும் என நிலனத்ததன் என்று கூறினான். 

       முருதகசன்  வந்து ரிசல்டு வந்து விட்டது எனக் கூற கபண்ணின் தம்பி , 

அப்பா இருவரும் கசன்று விடுகிறாரக்ள். பணியாளனிடம் நான் கபயில் ஆகி 

விடுதவன் , நீ யாரிடமும் கசால்லக் கூடாது, உனக்கு ஒரு ரூபாய் சம்பள உயரவ்ு 

கசய்கிதறன் என்றார ் சபாபதிமுதலியார.் பிறகு நீ கலடக்குச ் கசன்று 

பதகாடாவும் அல்வாவும் வாங்கி வா என்றார.் வாங்கி வந்த பிறகு, முதலியார ்

அவனிடம் நான் தூக்குப் தபாட்டுக் ககாள்வது தபால் நடிப்தபன் , நீ 

விட்டுக்குள்தள கசன்று தவகமாகக் கதத்ு என்றதும், அதன்படி அவன் கத்த 

முதலியாரின் அம்மா ஓடி வந்து ததரவ்ில் கபயிலானால் என்ன, அடுதத்முலற 

பாரத்த்ுக் ககாள்ளலாம், அதற்கு ஏன் இந்த விபரீத முடிவு எடுத்தாய் எனக் தகட்க, 

அம்மா அடுத்த வருடமா, தவண்டாம் அம்மா, ஆனாலும் அப்பா திட்டுவாதர 

என்றதும் அம்மா , அப்பாவிடம் நான் கசால்லிக் ககாள்கிதறன், நீ இனிதமல் 

இப்படி ஒரு காரியம் கசய்யக் கூடாது என்று கசான்னதும் நிம்மதியலடந்தார ்

சபாபதி முதலியார.் 

     நண்பரக்ள் வருகிறாரக்ள். சபாபதி முதலியார ் சபாபதியிடம் தன் 

மாமனாருக்கு கடலிகிராம் அனுப்ப தபாஸ்டு ஆபிசுக்கு அனுப்புகிறார.் அவன் 

அலத கீதை தபாட்டு விட்டு தவடிக்லகப் பாரக்்க கபருக்கும் கபண்  அலதக் 

குப்லபயில் எடுத்துப் தபாடுகிறாள். அவளுடன் சண்லடப் தபாட்டு குப்லப 

முழுவலதயும் தமலும் தபாஸ்ட் பாக்லசயும் எடுதத்ுக் ககாண்டு வீடு வருகிறான். 

சுந்தரமூரத்்தி முதலியார ் சபாபதி முதலியாலரப் பாரத்த்ு எனக்கு 

முனிசிபாலிட்டியில் கமிஷனராக ஆலச உள்ளது, நீ தான் எப்படியாவது எனக்கு 

உதவி கசய்ய தவண்டும் எனக் தகட்க, உங்களுக்குக் குப்லப அள்ளத் கதரியுமா, 



 
 

Page 35 /51 

 

சாலலலயச ்சுத்தம் கசய்யத ்கதரியுமா, வீட்டு வரி வாங்கி சாப்பிடத் கதரியுமா 

? இதகயல்லாம் கற்றுக் ககாண்டு வாருங்கள் என்று கூறி அனுப்பி விடுகிறான்.  

     பணியாளன் மூன்று கடிதங்கலளக் ககாண்டு வருகிறான். இது எனக்கு 

வந்ததல்ல. எனக்கு வரும் கடிதத்தில் சபாபதி முதலியார ்எம்.பி என்று இருக்கும். 

அலத மட்டும்தான் எடுதத்ு வர தவண்டும். அப்தபாது பாடகரக்ள் வருகிறாரக்ள். 

அவரக்ள் உணவு உண்டு வருவதற்குள் சபாபதி புல்லாங்குைலல அடுப்பூதும் 

தகால் என நிலனதத்ு  முதலாளி அம்மாவிடம் ககாடுதத்ு விடுகிறான். அவனிடம் 

முதலியார ்ஐஸ் கிரீம் தயார ் கசய். உப்பு, சரக்்கலர கலந்து பாலல கவளிதய 

தபாடு என்றதும்  பாலனக்குள் உப்பு , சரக்்கலர தபாட்டு பாலல கவளிதய 

ஊற்றுகிறான். நண்பரக்ள் வருகிறாரக்ள். இன்னும் ரிசல்டு வரவில்லல. உனக்கு 

யார ் கசான்னது என்றதும் என் மசச்ான் என்ககாயரி பண்ணி கசான்னான் 

என்றார.் அதற்குள் ஒரு பிராமணன் வந்து உப்புமா தர வாயில் லவதத்ு சீ 

உப்தபயில்லல என்கிறாரக்ள். ஓதக அவரக்ளுக்குப் பால் தா என்றதும் பால் 

ககாடுக்கப்பட பால் குடிதத்ு காறி துப்பினர.் காரணம் பாலில் உப்பு இருந்தது. 

        பாடகரக்ள் யார?் எங்கிருந்து வந்துள்ளாரக்ள்?  இவரக்ள் தஞ்சாவூரிலிருந்து 

வந்துள்ளாரக்ள் என்றார.் புல்லாங்குைல் எங்தக? எனக் தகட்டதும் அலத 

அம்மாவிடம் ககாடுதத்ு விட்தடன் என்றான் சபாபதி. கடம் எங்தக? என்னது 

எனக்தகட்க பாலன எனச ்கசால்ல பாலனலயக் காட்டுகிறான். அலத எடுக்கச ்

கசல்லகயில் எடுக்காதீர ் என்றான் சபாபதி. அலதக் தகட்காமல் எடுத்து 

விரலால் தட்ட பாலன உலடந்து அதிலிருந்து ஐஸ்க்ரீம் கவளிதய வந்தது. புதுப் 

பாலன வாங்கி வரச ் கசான்னதும் சலமயலலறயில் இருந்த கரிப்பாலன 

ஒன்லறக் ககாண்டு வந்து ககாடுத்தான். பாலன வரும் வலர எம் தமிைாசிரியர ்

எழுதியுள்ள சாத்துக்கவிலய வாசியுங்கள் என்றதும் அந்தக் காகிதத்லத 

எடுத்துக் ககாடுக்க அலத பாடகர ் வாசிக்கிறார.் அது   மளிலக சாமான் 

பட்டியலாக இருந்தது. அசச்மயதத்ில் ஒரு தந்தி வந்தது. தந்தியில் நீ கபயிலாகி 

விட்டாய். பாஸ் பண்ணியது பம்மல் சம்பந்த முதலியார ்என்று இருந்தது. உடதன 

பாரட்்டிலய இன்கனாரு நாள் லவக்கிதறன். மன்னிக்க தவண்டுகிதறன். நான் 

உடதன ஊருக்கு கசல்ல தவண்டும் என்று கசால்லி கிளம்பத் தயாராகிறார.் 

நான் வருவதற்கு ஒருமாத காலம் ஆகும் என்றார,் சபாபதி முதலியார.் உடதன 

சபாபதியான பணியாள் சபாபதி முதலியாரிடம் நாம் இலத ஏன் நாடகமாக 

தபாடக்கூடாது. முதலியாரும் ஓதக தபாடலாதம என்றார.் நாடகதத்ிற்கு என்ன 

கபயர ்லவப்பீரக்ள் என்று தகட்டு விட்டு என் கபயர ்லவயுங்கதளன் என்றதும் 

முதலியார ் முலறக்க இல்லல சபாபதி என்தற உங்கள் கபயலர லவதத்ுக் 

ககாள்ளுங்கள் என்று கூறி முடிக்கிறார.் நாடகமும் இத்துடன் முடிவலடகிறது.      

இக்கால இலக்கியம் 

ைனி நாயக அடிகள் 

அலகு  --  5 
ஆசிரியர் குறிப்பு 

         ஈைத்தில் பிறந்து, பாரதத்தில் பயின்று, மலாய் நாட்டில் தமிை்த் 

கதாண்டற்றியவர ் தனிநாயக அடிகள். தம்லம, தன் வாை்க்லகலயப் 

பிறர ் பணிக்காகதவ அரப்்பணித்துக் ககாண்டவர.் இவர ் இளலமயில் 
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யாை்ப்பாணத்தில் உயரந்ிலலக் கல்வி கபற்று, உதராலம நகரில் 

திருமலறக் கல்வி பயின்று தவத சாத்திரங்களில் டாக்டர ் பட்டம் 

கபற்றவர.் அண்ணாமலலப் பல்கலலக் கைகத்தில் முதுகலல மற்றும் 

இளம் முலனவர ்பட்டமும் கபற்றவர.் 

          இலண்டன் பல்கலலக் கைகத்தில் ஒப்பியல் கல்வி பயின்று டாக்டர ்

பட்டம் கபற்றவர.் ஆங்கிலம், இத்தாலி, பிகரஞ்சு, ஸ்பானிஷ், கஜரம்ன், 

இலத்தீன், கிரீக்கு ஆகிய கமாழிகளில் நன்கு புலலமக் ககாண்டவர.் 

வடகமாழி, ரஷ்ய கமாழி, தபாரச்ச்ுகீஸ், சிங்களம், ஹீப்ரு ஆகிய 

கமாழிகளில் ஓரளவு புலலமயும் உலடயவர.் இல்லற வாை்க்லகலயத் 

துறந்து வாை்ந்த தபாதிலும் தமிை்ப் பற்லறத் துறக்காமல் வாை்ந்தவர.் 

             உலகின் பல நாடுகளுக்குச ்கசன்று தமிலை வளரத்்தவர.் உலகம் 

முழுவதும் பல நாடுகளுக்குச ் கசன்று பல்தவறு மாநாடுகளில் 

உலரயாற்றியவர.் வாகனாலியிலும் உலரயாற்றி தமிலை வளரத்்தார.் 

அடிகளாரின் புலலம அறிந்து பல பல்கலலக் கைகங்கள் இவலர 

அலைத்து உலரயற்றச ் கசய்துள்ளன. சில ஆண்டுகள் இலங்லகயிலும் 

அதன் பிறகு சில ஆண்டுகள் மதலசியாவிலும் தபராசிரியராகப் 

பணியாற்றியவர.் 

சுற்றுச ்சசலவுக் கதல 

              புதுப்புது இடங்களுக்குச ் கசல்வதிலும், அங்குள்ள புதுப்புது மக்கலளக் 

காண்பதிலும், பலைய பண்பாடுகளின் நிலலக்களங்கலளப் பாரல்வ 

இடுவதிலும் அளவற்ற இன்பத்லதப் கபறுகின்றனர ்சிலர.் 

               என் முதல் சுற்றுச ் கசலவுகள் நான் சிறுவனாக இருந்த காலத்திதலதய 

கதாடங்கின. நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் என் அன்லனயாருடன் ஊர ்

காவற்றுலறயிலிருந்து யாை்ப்பாணம் கசன்ற நிலனவு மிகவும் கதளிவாக 

இன்றும் எனக்கு உள்ளது. அக்காலதத்ில் கபாறி வண்டிகள் எங்கள் பகுதியில் 

இல்லல. எனதவ யாை்ப்பாணப்  பட்டினத்திற்குச ்கசல்லும் மக்கள் சிறு படகில் ( 

மசச்ுவாகயன்று கசால்வாரக்ள் ) ஏறி, மூன்று மணிக்காலம் பிரயாணம் கசய்து 

யாை்ப்பாணத் துலறமுகதத்ில் இறங்குவர.் ஊர ் காவற்றுலற அக்காலத்தில் 

கபரும் துலறமுகமாக விளங்கியது. தவற்று நாடு கசல்லும் மரக்கலங்கள் 

ஏறக்குலறய ஐயாயிரம் வலர அதத்ுலறமுகத்தில் பதிவு கசய்யப்பட்டிருந்தன. 

எண்ணிறந்த படகுகளும் கப்பல்களும் அவ்வைகிய கடல் பரப்பில் நங்கூரம் 

பாய்சச்ப்  பட்டிருந்தலத நான் கண்டிருக்கின்தறன் 

                   அத்துலறமுகப் பக்கதத்ிற்குச ் கசன்றால், பண்டங்கலள இறக்குமதி 

கசய்தவாரின் ஆரவாரமும், மரக்கலங்கலளப் பழுது பாரப்்தபாரால் 

பயன்படுத்தப்படும் சம்மட்டியின் ஒலியும், காய்சச்ப்படும் தாரின் எழுசச்ி தரும் 

மணமும், புது மரக்கலங்கலள இலைப்தபாரின் காட்சியும் புலன்களுக்குப் 

புத்துணரச்ச்ி அளிக்கும். 

சுற்றுலா சசல்ல ஏற்ற வாகனங்கள்  
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                     நம் முன்தனார ் பயன்படுத்திய கசலவு வாகனங்களுக்கும் நாம் 

பயன்படுதத்ும் வாகனங்களுக்குமிலடதய உள்ள தவற்றுலமகள் பல. கதாழில் 

நுட்ப வளரச்ச்ியால் பல வாகனங்கள் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளன. அதனால் 

எளிதாக உலக நாடுகளுக்குச ் கசன்று வர முடிகிறது.  பிற நாடுகளுக்குப் 

புலகவண்டியிலும் கப்பலிலும் வானவூரத்ியிலும் தமாட்டார ்வண்டியிலும் நான் 

கசன்றிருக்கின்தறன். ஒவ்கவாரு கசலவு இயந்திரமும் கவவ்தவறு வசதிகலள  

நமக்கு அளிக்கின்றன.  

 

னமாட்டர ்வண்டியும் புதகவண்டியும் 

              முதன் முதல் ஒரு நாட்லட நன்றாகப் பாரக்்க  தவண்டுமாயின் தமாட்டார ்

வண்டியிலும் புலகவண்டியிலும் கசல்லுதல் தவண்டும். நான் புலகவண்டியில் 

கசன்றலமயால் ஐக்கிய அகமரிக்காவின் தகாலறாகடா அறிதசானா 

நிலப்பரப்புகலளயும் (Prairies of Colorado, Arizona), இங்கிலாந்து, இத்தாலி, 

சுவிட்சரல்ாந்து, சாவகம் (Java) முதலிய நாடுகளின் இயற்லகயைலகயும் கண்டு 

இன்புற முடிந்தது.  இந்நாடுகளில் சுற்றுச ் கசலவாளரக்ளுக்ககன, நாட்லடப் 

பாரப்்பதற்தகற்ற (observation cars)  வண்டிகளுண்டு. இலவ மரப்பலலகலயக் 

காட்டிலும் கண்ணாடிலய அதிகமாகக் ககாண்டு கட்டப்பட்டுள்ளன.  எனதவ 

பிரயாணிகள் பரந்த கண்ணாடிச ் சன்னல்கள் வழியாக கவளிதய பாரத்்தல் 

கூடும். ஓராயிரம், ஈராயிரம் கல் புலக வண்டியில் பிரயாணஞ் கசய்யும் 

கபாழுது நிலப்பரப்பின் அைலக நன்கு பாரத்்தல் கூடும் என்பது கதளிவு. 

இவ்வாதற தமாட்டார ்வண்டியும் நாட்டின் அைலகக் காட்டுவதுடன் தவண்டிய 

இடத்தில் வண்டிலய நிறுதத்ி இடங்கலளப் பாரக்்க வாய்ப்பிலன 

அளிக்கின்றது. தமாட்டார ்வண்டிகள் மிகுதியாக உள்ள நாடுகளில் தமாட்டாரப்் 

பிரயாணிகள் தங்குவதற்ககன மலிவான விடுதிகள் உள்ளன. இவ்விடுதிகலள 

ஆங்கிலத்தில் குறிக்கும் “தமாட்டார-்ஓட்டல்” (Motor-hotel)  எனும் கசாற்கறாடலர 

"தமாட்தடல்” (Motel)  என்று அகமரிக்கர ்சுருக்கியுள்ளனர.் 

விமான பயண நிதல 

          மக்கள் எப்தபாதும் தவகத்லத விரும்புபவரக்ள். அதனால் விமானம் தவிர 

பிற வாகனங்களில் பிரயாணம் கசய்வலத அதிகம் விரும்புவதில்லல என்தற 

கசால்லலாம். மிக குறுகிய காலதத்ிற்குள் கசல்ல தவண்டிய நாட்டிற்கு விமானம் 

மூலம் கசன்று விட முடியும். காலலயில் சிங்கப்பூர,் அன்று மாலலதய 

ஹாங்காங் கசன்று விட முடியும். மறுநாள்  காலல ததாக்கிதயா, அன்று 

மாலலதய சான்பிரான்சிஸ்தகா. அதுதபால் காலலயில் கதன் அகமரிக்கா, 

அன்று மாலலதய வட அகமரிக்கா என விமானத்தில் மட்டுதம இவ்வளவு 

விலரவாக கசல்ல முடியும். 

         இதுவலர இரண்டு இலட்சம் லமல்கள் விமானத்தில் பிரயாணம் 

கசய்துள்தளன். மகிை்சச்ிதான் எனக்கு. ஆனாலும் விமானத்தில் பிரயாணம் 

கசய்யும் தபாதத சில சமயம் பதத்ிரிக்லககளில் விமான விபத்து குறிதத்ு 

படிக்கும் தபாது ககாஞ்சம் அசச்மாகக் கூட இருந்ததுண்டு. ஆனாலும் 

விமானத்தில் பிரயாணம் கசய்தவாரின் எண்ணிக்லக குலறயவில்லல. 
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                       விமானச ் கசலலவப் பற்றி எனக்கு ஒதரகயாரு முலறயீடு உண்டு. 

தனிக் கட்டணமின்றி உள்நாட்டுச ் கசலவிற்கும் கவளிநாட்டுச ் கசலவிற்கும் 

சுற்றுச ்கசலவாளி வகுப்பில் (Tourist Class)   44  இராத்தல் நிலறயுள்ள கபட்டிகள் 

தாம் பிரயாணிகள் ககாண்டு கசல்லுதல் கூடும். முதல் வகுப்பார ்66 இராதத்லும் 

உலகம் சுற்றும் சீட்டுலடதயார ் (World round-trip ticket )  88 இராத்தலும் எடுதத்ுச ்

கசல்லக்கூடும். 44 -இராத்தல் விதிலய மாற்றி விமானக் குழுவினர ் இன்னும் 

மிகுதியான எலடக்கு இடம் ககாடுத்தல் தவண்டும். எனினும் எதிர ் காலத்தில் 

எளிதில் துலவக்கக்கூடிய லநதலான்', கதரிலீன்' தபான்ற உலடகளுடன் 

கசல்தவார ்சிறு எலடப் கபட்டிகலளதய ககாண்டு கசல்வர.் 

கப்பல் பிரயாணம் 

       கடல் பிரயாணம் உடலுக்கும் உயிருக்கும் நலம் தரும். பல நாள் தலரலயக் 

காணாது அடிவானம் பரந்திருக்க நீலர மட்டுதம பாரக்்க முடியும். தமதல 

பறலவகள் பறப்பலதக் காண முடியும். பிரயாணிகள் கப்பல் மிகப் கபரிய 

மாளிலக தபால இருக்கும். அங்குப் பலவிதமான விலளயாட்டுகள் 

பிரயாணிகளால் மகிை்சச்ியாக விலளயாடப்படும். ஒருபுறம் நாட்டிய நிகை்சச்ி 

நலடப்கபற்றுக் ககாண்டிருக்கும். மற்கறாரு புறம் திலரப்படம் ஓடிக் 

ககாண்டிருக்கும். இவ்வாறாக பல கபாழுதுதபாக்கு அம்சங்கள் இருக்கும். 

       கப்பலில் பல நாள் பிரயாணம் கசய்வதால் பிற நாட்டு மக்கதளாடு அதிக 

அளவில் தபசவும் பைகவும் வாய்ப்பு அதிகம் உண்டு. கடலில் பிரயாணம் 

கசய்வது அவ்வளவு எளிதல்ல. காரணம் கடல் தநாய் வரும். கடல் தநாய் வந்தால் 

பிரயாணம் கசய்வது துன்பமாக இருக்கும். படுதத்ுக் ககாண்தட இருக்க 

தவண்டும். எனதவ கடல் வராமல் பாரத்்துக் ககாள்ள தவண்டும். கப்பலில் 

பிரயாணம் கசய்யும் தபாது  ஓய்வு எடுக்கும் ஊழியரக்தளாடும், அடித்தளத்தில் 

பணி கசய்யும் ஊழியரக்தளாடும் நாம் தபசினால் நமக்கும் கபாழுது தபாகும், 

அவரக்ளும் மகிை்சச்ி அலடவர.் 

நாடு பாரக்்கும் முதறகள்  

                          இந்நூலில் நான் பிரயாணம் கசய்ததாகக் குறிப்பிட்ட நாடுகலளவிட 

மற்றும் சில நாடுகளுக்கும் கசன்றுள்தளன். ஆயினும் நான் அந்நாடுகளில் 

தபாதிய நாட்கள் தங்காததால் அவற்லற மீண்டும் நன்றாகப் பாரக்்க வாய்ப்புப் 

கபறுதவனாயின் அவற்லறப் பற்றி தவறு பதிப்பில் எதிரக்ாலத்தில் எழுத 

முயல்தவன். எந்த நாட்டிற்குச ்கசன்றாலும், நாம் அந்நாட்டின் தலலநகரக்லள 

மட்டும் பாரத்்துவிட்டு நாட்லடப் பாரத்த்ுவிட்தடாம் என்று நிலனப்பது தவறு. 

அந்நாட்டில் உள்ள முக்கிய இடங்கள், வரலாற்றுச ் சிறப்பு வாய்ந்த பகுதிகள், 

நிலனவுச ் சின்னங்கள் தபான்ற அத்தலன இடங்கலளயும் பாரத்்தால்தான் 

அந்த நாட்லடப் பாரத்்ததாகப் கபாருள் ககாள்ள முடியும் 

அனுபவம். 

                      ஆங்கிலம் நன்றாக தபசத் கதரிந்தால்  உலகின் எந்த நாட்டிலும் மிக 

எளிதில் பிரயாணம் கசய்யலாம். ஏற்கனதவ சுற்றுலா கசன்று வந்தவரிடம் 

அவரக்ளின் அனுபவங்கலளக் தகட்டறிந்து ககாள்வது நல்லது. அவரக்ளிடம் 

நாம், கசல்லும் நாட்டில் பாரக்்க தவண்டிய இடம், அதற்கு கசல்ல தவண்டிய 
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முலற, வழிகள், விலரவாக பாரக்்க எளிதான வழி தபான்றவற்லறத் கதரிந்து 

ககாண்டு கசன்றால் நமக்கும் பிரயாணம் எளிதாக அலமயும். தமலும், விசா 

வாங்கதவ பல நாட்கள் ஆகும். ஆப்ரிக்க நடுகளுக்குச ்கசல்வகதன்றால் அங்கு 

பல தடுப்பூசிகள் தபாடுவர.் கீை்தத்ிலச நாடுகளுக்குச ் கசல்வகதன்றால்  

ஒன்றலற மணிதநரப் பிரயாணத்திற்கு அலர மணிதநரம் விண்ணப்பப் 

படிவங்கலளப் பூரத்த்ி கசய்ய தவண்டும். தமலும் சுங்கச ் தசாதலன 

பிரயாணிகளுக்குப் பல முலறகளில் கதால்லல ககாடுக்கும் தன்லமயில், 

கீை்த்திலச நாடுகளில் நடத்தப்படுகின்றது. 

                     ஒரு நாட்டில் கண்டவலர மீண்டும் தவதறார ் நாட்டில் நான் 

பாரத்த்ிருக்கிதறன். அப்படிக் காண்பது எனக்கு மகிை்சச்ிலய அளித்திருக்கிறது. 

இது ஓர ் இன்பம் எனலாம். பல நாடுகளில் என் கண், மூக்கு, முகம், நிறம் 

தபான்றவற்லறக் கண்டு அவரக்ள் கமாழி எனக்குத ்கதரியாது என நிலனதத்ு 

என்லனக் தகலி தபசியதுண்டு. நான் அவரக்ள் தபசுவலதப் கபாறுலமயாகக் 

தகட்டு விட்டு, பிறகு அவரக்ள் தபசியதற்கு அவரக்ள் கமாழியிதலதய பதில் 

அளித்ததும் மிரண்டு தபாய் முகம் மாறியலதக் கண்டு ரசித்துள்தளன். 

இதலனப் பிறிததார ்இன்பம் எனலாம்.     

                         பல நாடுகளுக்குச ் கசன்றதபாகதல்லாம் நான் அந்நாடுகளில் 

மக்களின் விருந்ததாம்பும் மனப்பான்லமலய அறியும் வாய்ப்பிலனயும் 

கபற்தறன். என் வியப்பு யாகதனில் மக்கள் அத்தலகய பரந்த கனிந்த 

உள்ளத்லதப் பலடத்தவரக்ளாய் இருந்தனர ் என்பததயாம். சில நாடுகளில் 

அரதச தம் நாட்லட நான் நன்றாகப் பாரப்்பதற்கு தவண்டிய வசதிகலளச ்

கசய்து தந்தது. தவறு சில நாடுகளில் இந்திய, இலங்லகத் தூதுவர ் அல்லது 

தமிை்த் தலலவரக்ள் அதத வசதிகலள எனக்கு அளித்தனர.் ஆனால் எல்லா 

நாடுகளிலும் பல்கலலக் கைக ஆசிரியரக்ளும் கதத்தாலிக்கத ் திருமலறக் 

குருக்களும் எனக்கு ஆற்றிய உதவிகள் பல. அவரக்ளுடன் நான் அவர ்நாட்லடப் 

பற்றி உலரயாடவும் அந்நாட்டின் மக்கலளச ் சந்திக்கவும், சிறப்பான 

இடங்கலளப் பாரக்்கவும் பல வாய்ப்புகலளப் கபற்றுள்தளன். 

தாய்லாந்து 

                       மலாயாவில் தமிை்ப்தபசும் மக்கள் ககாண்டாடிய தமிைர ்

திருநாளுக்குச ் சிங்கப்பூரத்் தமிைர ் பிரதிநிதித்துவ சலபயினர ் என்லன ஒரு 

முலற அலைத்திருந்ததபாது தாய்லாந்து வழியாகச ் சிங்கப்பூருக்குச ் கசல்ல 

எனக்கு வாய்ப்புக் கிலடதத்து. தாய்லாந்தின் தலலநகராகிய தபங்தகாக்கில் 

சில நாட்களும் கம்தபாதியாவில் சிறந்த பலைய நகரங்களாகிய அங்தகார ்

வாட், அங்தகாரக்தாம் என்னும் இடங்களில் சில நாட்களும் தங்கி அங்குத் 

தமிை்ப் பண்பாட்டினுலடய கதாடரப்ுகலளச ்சிறிது ஆராய்ந்ததன் 

இந்துப் பிராமணரின் வழிை்னைான்றல் 

                            தபங்தகாக் நகரில் இந்துப் பிராமணரின் வழித்ததான்றல்கள் 

இருக்கிறாரக்களன்றும், அவரக்ள் தாய்லாந்து மன்னரின முடிசூட்டு விைாவில் 

தமிை்ப்பாக்கள் சிலவற்லறப் பாடுவதுண்கடன்றும் ஒரு நூலில் நான் 

கண்டிருந்ததன். எனதவ அங்குள்ள பைம்கபாருடட்ுலற அறிஞர,் இளவரசர ்தானி 
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(Prince Dhani Nivat) என்பவரின் உதவிலயக் ககாண்டு அப்பிராமணர ் இருக்கும் 

தகாயில்களுக்குச ்கசன்தறன். தகாயிகலான்றில் அவரக்ளுலடய அரச குருலவக் 

கண்டு தாய் மன்னரின் முடிசூட்டு விைாவில் பாடும் தமிை்ப் பாக்கள் யாலவ 

என்று வினவியகபாழுது, அரசகுரு அவரக்ள், 'தாய்' (Thai) கமாழியிலும் 

கிரந்ததத்ிலும் எழுதிய சில ஏடுகலள எடுத்துப் படித்தார.் அவரக்ளுலடய 

ஒலித்தல் முலற மிகவும் தவறுபட்டிருந்தாலும் பண்டுகதாட்டு வாலையடி 

வாலையாகப் பாடிவரும் பாணியில் அவரக்ள் அப்பாடல்கலள இலசத்தனர.் 

                        பிற்காலத்தில் புத்த மதத்லத தமற்ககாண்ட காலதத்ிலும் தாய் 

மன்னர ் இந்துப் பிராமணலரப் தபாற்றி அவரக்ளின் சடங்குகளுக்கும் தமிை் 

கமாழிப் பாடல்களுக்கும் தம் அரண்மலனயில் இடங்ககாடுதத்ிருத்தல் தமிை்ப் 

பண்பாடும் கசல்வாக்கும் அங்கு எதத்ுலண அளவுக்கு தவரூன்றியிருத்தல் 

தவண்டுகமன்பலதக் காட்டுகின்றது. 

திருப்பாதவக் சகாண்டாட்டம் 

                           திருப்பாலவ, திருகவம்பாலவப் பாக்களிலிருந்து இச ்    

கசய்யுள்கலளத் ததரந்்கதடுத்ததற்கு தவகறாரு காரணமும் இருந்திருதத்ல் 

கூடும். தாய்லாந்தில் பண்டுகதாட்டுத் திருப்பாலவ திருகவம்பாலவ என்னும் 

திருநாலளத் லதத் திங்கள் ததாறும் தபரூரக்ளில் ககாண்டாடி வந்தவரக்ள் 

என்பதற்குச ் சான்றுகள் பல உள்ளன. இந்தத்  திருநாள், ஊரம்க்கள் 

அலனவருக்குதம கபரும் திருநாளாக விளங்கியது. தபங்தகாக் தபரூரின் கபரும் 

வீதியில் திருப்பாலவக் ககாண்டாட்டச ்  சடங்கின்தபாது ஊஞ்சல் கட்டி ஆடிய 

கபரும் நிலலமரங்கலள இன்றும் காணலாம். இன்று திருப்பாலவ 

திருகவம்பாலவத ் திருநாள் மக்களால் ககாண்டாடப்படாமல் இருப்பினும் 

தாய்லாந்தின் பிராமணர ்தபங்தகாக்கிலிருக்கும் சிவன் தகாயிலிலும் திருமால் 

தகாயிலிலும் திருப்பாலவ திருகவம்பாலவத் திருநாலளக் ககாண்டாடி 

வருகின்றனர.் அக்ககாண்டாட்டதத்ிற்கு லிதகார ் எனும் கதன்பகுதி 

நகரிலிருந்தும் பிராமணர ்வந்து கலந்து ககாள்கின்றனர.் 

                தமிை்ப் பண்பாடும் கசல்வாக்கும் தாய்லாந்தில் சிறப்பாக விளங்கிய 

தசாை மன்னர ் காலம் கதாடங்கி , இப்பாடல்கலள அந்நகரில் பாடி 

வருகின்றனர.் சமயத்லதத் தழுவி பிற்காலத்தில் புத்தமதத்லத தமற்ககாண்ட 

காலத்திலும் தாய்லாந்து மன்னர ் இந்து மன்னலரப் தபாற்றியிருக்கலாம். 

அவரக்ளின் சடங்குகளுக்கும், தமிை்கமாழிப் பாடல்களுக்கும் அரண்மலனயில் 

இடம் ககாடுத்தனர.் இதன் மூலம் தமிை்ப் பண்பாடு  தாய்லாந்தில் எந்த 

அளவுக்கு தவரூன்றியிருந்தது என்பலத அறிய முடிகிறது. 

பிற இலக்கியை் சைாடர்பு 

                         இப்பக்திப்பாடல் கதாடரப்ிலனத் தவிர தவறு இலக்கியத் கதாடரப்ும் 

தமிை் நாட்டிற்கும் தாய்லாந்திற்கும் உண்டு. மணிதமகலலத் கதய்வ வழிபாடு 

தாய் நாட்டிலும் பரவியிருந்தது. பீயா அனுமான் எனும் சிறந்த தாய் அறிஞர ்

என்னுடன் உலரயாடும்தபாது 'தாய்' கமாழியில் இயற்றப் கபற்றுள்ள 

இராமாயணதத்ின் ஒரு கபரும் பகுதி தமிை்க் கம்ப ராமாயணத்லததய தழுவி 

யாக்கப்கபற்றுள்ளது என்றும் குறிப்பிடட்ார.் தங்கம் என்னும் கசால் " தாய்' 
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கமாழியிலிருந்தும் சீனத்திலிருந்தும் தமிை் கமாழிக்கு வந்திருத்தல் தவண்டும் 

என்றும் குறிப்பிட்டார.் தாய் இராமாயணத்தின் கலத மாந்தர ் தமிை்ப் கபயர ்

வைக்லகதய தழுவி குதபரன், சுமந்தன், மாயன், ததவன், சீவன் என்று “அன்” 

விகுதியுடன் கபயரிடப் கபற்றிருக்கின்றனர.்  

சசாற்களின் சைாடர்பு 

                      தமிை்ச ்கசாற்கள் சில தாய்' கமாழியில் இடம் கபற்றுள்ளன. 'ஐ', 'அம்', 

'ஆய்' என்னும் விகுதிகள் கபற்ற கசாற்கள் தாய்' கமாழியிற் பல உள்ளன. இலவ 

கபரும்பாலும் தமிலைத் தழுவிதய விகுதி கபற்றன என்றும் கூறினர.் தமிைர ்

கபருங் கப்பதலாட்டிகளாக இருந்ததால் கப்பல் என்னுஞ் கசால் அந்நாடுகளில் 

பரவியிருக்கக்  கூடுகமன நிலனத்து தாய்' கமாழியிற் கப்பலல எவ்வாறு 

குறிப்பிடுகின்றனர ்என்று நான் தகட்டதபாது, கப்பலலக் "கப்பால்” என்று 'தாய்' 

கமாழியினர ்கூறுவதாக அறிந்ததன். இசக்சால் கதன் கிைக்கு ஆசிய நாடுகள் 

அலனத்திலும் இடம் கபற்றுள்ளது 

ைமிழ்நாட்டுக் கதலகள் 

                               கம்தபாதியாவிலும் தாய்லாந்திலுமுள்ள நாட்டியக் கலலகள் 

கபரும்பாலும் தமிை்நாட்டுக் கலலகலளதய ஒத்திருக்கின்றன. ஆனால் இன்று 

அந்நாடுகளில் நடனங்கள் பரதநாட்டியத்தின் ஆற்றலலயிைந்து பல 

அபிநயங்கள சற்றுச ்சலிப்புண்டாகும் வலகயில் அலமந்து ஒதர பான்லமயில் 

காண்ப்படுகின்றன. தாய்லாந்தில் ஆக்கப்கபற்ற கவண்கலச ் சிலலகளும் 

தசாைரக்ால கவண்கலச ்சிலலகளின் கதாடரல்பத ்கதளிவாகக் காட்டுகின்றன 

புத்தசமயம் இந்நாடுகளிற் பரவிய காலம் 10,11 ஆம் நூற்றாண்டுகதளயாகும். 

அதன்முன் பாமர மக்கள் புத்த மததல்தத் தழுவியிருந்தாலும், அரசரக்ளும் 

அரசலவயிலுள்தளாரும் கபரும்பாலும் இந்து சமயத்லததய தழுவியிருந்தனர.் 

பல்லவர,் தசாைர ் காலதத்ில் பல்லவர,் தசாைர,் சிற்பமுலறகளும் கட்டட 

அலமப்புக்களும் இந்நாடுகளில் பரவியிருந்தன. பல்லவர ் கால முலறயிதல 

கசதுக்கப்கபற்ற திருமாலின் சிலலகள் பல இந்நாடுகளில் காணப்படுகின்றன. 

தபங்தகாக்கிலுள்ள கபாருட்காட்சிச ் சாலலயில் அத்தலகய சிலலகள் 

சிலவற்லறக் காணலாம் 

தமிை் என்றால் கறுத்த இந்தியன் 

                           தாய்லாந்தில் “தமிை்” என்ற கசால்லுக்குத் தாய்' மக்கள் புதுப் 

கபாருள் ககாடுதத்ிருக்கின்றனர.் "தமிை்" எனும் கசால்லல அவரக்ள் “தமின்” என   

னகர, ஒலி ககாடுதத்ு ஒலிக்கின்றனர.் “தமின்" எனப்படுவது அவரக்ள் 

கமாழியில் ககாடியவன்” என்ற கபாருலளப் கபற்றிருக்கின்றது. தபங்தகாக்லக 

விட்டுச ்கசல்லுமுன், வானூரத்ி நிலலயத்திலுள்ள ஊழியர ்ஒருவரிடம் "தமின்” 

என்ற கசால்லின் கபாருலளக் தகட்தடன். அதற்கவர,் “தமின் என்றால் ஒரு 

ககாடிய கறுத்த இந்தியன்” என்று விலடயிறுத்தார.் தசாைர,் ஈை நாட்டின் மீது 

பலடகயடுத்த காலத்தில் புத்த முனிவரக்ள் பலர ் ஈைத்திலிருந்து 

தாய்லாந்திற்குக் கப்பதலறிச ்கசன்றனர.் 
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னபங்னகாக் நகர அழகு 

                          தபங்தகாக் நகரானது கபரிய நகராயினும் ககாழும்லபயும் 

தகாலாலம்பூலரயும் தபான்ற அைகிய நககரன்று கசால்வதற்கில்லல. 

ககாழும்பு, தகாலாலம்பூர ் தபான்றவற்றில் இளமரக்காவும் தசாலலகளும் 

மரஞ்கசடிகளும் இல்லத் ததாட்டங்களும் நிலறந்திருப்பதால் அவற்லறத் 

ததாட்டப் தபரூரக்ள் என்றலைப்பர.் ஆயினும் தபாங்தகாக்கில் அைகிய புதத் 

தகாயில்களும். பண்லடத் "தாய்' மன்னரின் மாளிலககளும் அரச 

குடும்பத்லதச ் தசரந்்தவரக்ளின் புதிய மாளிலககளும் உள்ளன. 'தாய்' 

மன்னரும் பிரபுக்களும் பல மகளிலர மணம் கசய்யும் வைக்கம் இருந்ததால் 

அரச குடும்பத்லதச ்தசரந்்தவரக்ள் பலர ்தபங்தகாக்கில் உள்ளனர.் "இளவரசர'், 

"இளவரசி என்று பட்டம் கபற்ற பலர ் ஆட்சித் துலறயில் தவலல கசய்து 

வருகின்றனர.் அதத்லகதயார ் மூவர ் நால்வலர நான் முன்னதர 

அறிந்திருந்ததால் அவரக்ள் எனக்குத ் துலணவரக்ளாகத ் தம் ஊரின் 

பகுதிகலளயும் நிலலயங்கலளயும் காட்டினர.் 'தாய்' மக்கள் கபரும்பாலும் 

மகிை்சச்ியும் உல்லாசமும் உலடயவரக்ளாகத ் ததான்றினர.் அவரக்ளுலடய 

தலலநகர ் இரவிலும் நன்றாக ஒளி அைகு பலடதத்ு விளங்குகின்றது 

தாய்லாந்தத கதன் கிைக்கு ஆசிய நாடுகளில் தவற்று அரசிற்கு உட்படாது 

தன்னாட்சி கபற்று என்றும் இன்புற்ற நன்னாகடன்று 'தாய்' நாட்டார ்கபருமிதம் 

ககாள்கின்றனர ்

                             தபங்தகாக்கிலும்  மற்றும் ஏலனய கதன்னாசியப் தபரூரக்ளிலும் 

வாை தவண்டுகமன்றால் அதிகமாகப் பணம் கசலவு கசய்தல் தவண்டும். 

விடுதிகள் உயரந்்த கட்டணத்லத விதிக்கின்றன. தாய் உணவுச ் சாலலகளில் 

தண்ணீர ் பருகுவதற்குப் பதிலாக கமன்லமயான ததநீலரயும் வாலைப் 

பைத்தின் சாற்லறயும் பருகுகின்றனர.் 

கம்னபாதியா 

                           வரலாற்றியல் நன்றாகக் கற்றவருங்கூட "அங்தகார ்வாட்” (Angkor Wat) 

“அங்தகார ் கதாம்” (Angkor Thom) என்ற கபயரக்லளக் தகட்கும்கபாழுது 

அவற்லறப்பற்றி அறியாமல் தடுமாறுவலத நான் கண்டுள்தளன். 

அங்தகாரவ்ாட், அங்தகாரக்தாம் என்பலவ கம்தபாதியாவில் உள்ள சிறந்த 

கட்டிடமும், நகரும் என்று கற்றறிந்ததாரும் அறியாதிருப்பதற்கு நாம் கல்வித ் 

துலறயில் தமல்நாட்டு வரலாற்லறயும் பண்பாட்லடயும் வலியுறுத்திக் 

கீை்நாட்டு வரலாற்றிலனப் கபாருட்படுத்தாததத காரணம். கம்தபாதியாவில் 

உள்ள இடிந்தழிந்த கபரும் நகரக்லளப் தபாலவும் தகாயில் மாளிலககலளப் 

தபாலவும் இவ்வுலகில் தவகறந்த நாட்டிலும் இடிந்த கட்டடப் பரப்பு இல்லல. 

இடிந்த நகரக்ளும் தகாயில்களும் மாளிலககளும் கசய்குன்றங்களும் நீரக்ால் 

யாத்தலுக்குரிய ஏரிகளும் கால்வாய்களும் அங்குப் பரந்திருப்பதால், இன்கார ்

(Incas) அஸ்ததக்கர ்(Aztecs), மாயர ்(Mayas) என்தபார ்கதன் அகமரிக்காவில் நிறுவிய 

நகரக்ளும், கட்டடங்களும் கம்தபாதியாவின் பலைய நகரக்ளுடன் 

ஒப்பிடுங்கால் சிறியனவாகத ்ததான்றுகின்றன.  
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                           இலங்லகயின் அனுராதபுரம் கதான்லம வாய்ந்ததாயினும் 

கம்தபாதியப் பலைய நகரக்லளப் தபால் சீரும் பல்துலறப் பண்பும் 

பலடத்திருந்ததாகத் கதரியவில்லல. அங்தகார ் வாட்” எனும் தகாயில் 

மாளிலகயும் அங்தகார ் கதாம்” எனும் கபருநகரும் "கிதமரர"் (Khmers), எனும் 

இனத்தவர ் கம்தபாதியாவில் ஓசச்ிய காலதத்ில் எழுப்பப்கபற்ற புகை் 

கபாருந்திய இடங்களாம். கிதமரர ் கம்தபாதியாவின் கதன்பாகத்தில் அரசு 

புரிந்து வந்தாரக்ள். இம்மன்னன் இந்தியாவிலிருந்து வந்த இளவரசனின் 

புதல்விலயத் திருமணம் கசய்தார.் அதனால் இந்தியாவிலிருந்து அரசியல், 

கலல, கல்வி முதலானவற்லறப் கபற்றனர.் குறிப்பாக கதன்னிந்திய நடல்பப் 

கபற்றாலும் பிற்காலதத்ில் சீனப் பண்பாட்லடதய பின்பற்றினர.் 

    கம்தபாதியா உசச்நிலல அலடந்து கிதமரர ் தபரரசு நிறுவியது. ஒன்பது 

மற்றும் பத்தாம் நூற்றாண்டில் உயரந்ிலல அலடந்து தமாகாங் தபராற்றின் 

பரப்பு நிலதத்ில் “அங்தகார”் நகலர உருவாக்கினர.் ஏரிகலளத ் ததாண்டி 

விவசாயம் கசய்தனர.் தகாயில்களும் மாளிலககளும் கட்டினர.் முதலில் 

கதன்னிந்தியக் கலலகலளப் பின்பற்றினர.் வாணிகம் கசய்தனர.் லசவம், 

லவணவம், புத்தம் முதலான சமயங்கலளப் பின்பற்றினர.் இந்திய வானநூல், 

கணிதம், சிற்பம், இலக்கியம் முதலானவற்லறக் கற்றறிந்தனர.் 

பிராமணரக்லளக் தகாயில் குருக்களாகவும் அலமசச்ரக்ளாகவும் பணியில் 

அமரத்்திக் ககாண்டனர.் நாட்டுப்பற்றும் இனப்பற்றும் ககாண்தடார ் தம் 

பண்பாட்டிற்குத ் துலண இந்தியப் பண்பாடுதான் என்பலத ஏற்றுக் 

ககாள்ளவில்லல.  

                   ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் கசழிப்புறத் கதாடங்கிய கிதமரர ் அரசு 

பதிலனந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டில் ஆதிக்கம் ஒழிந்து அடிலமயாயிற்று. 

இப்தபரரசு தாை்வுநிலல அலடந்ததற்குப் பல காரணங்கள் உள்ளன. கிைக்கில் 

அன்னமீத்தரும் (Annamites) தமற்கில் தாயரும் (Thai) வடக்கில் சீனாவிலிருந்து 

இடம் கபயரந்்து குடிதயறும் முரட்டினத்தவரும், இவலரத் தாக்கினதால் கிதமரர ்

பண்பாடு ஒழிந்தது என்று கூறுவர.் கிதமரர ் தம் தலலநகலரத் துறந்து 

கம்தபாதியாவின் கிைக்கு மாவட்டங்களில் குடிதயறினர.் அவரக்ள் 

பண்பாட்டிற்கு அடிதகாலிகளாக விளங்கிய பிராமணரும் அரச குலதத்வரும் 

லகதிகளாக மற்கறாரு நாட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டனர.் எஞ்சிதயார ் ஒதுங்கி 

வாை்ந்தனர.்  

                      பத்து இலட்சம் மக்கள் வாை்ந்த மாநகர ் பாைலடந்தது. அங்குள்ள 

உதலாகச ் கசல்வங்கள் கள்வரால் கவரப்பட்டன. வானத்லத வருடும் மரங்கள் 

வளரும் அடரந்்த இருண்ட காடு, மாளிலககலளயும் தகாயில்கலளயும் மூடியது. 

மரங்களின் தவரக்ளும் விழுதுகளும் ககாடிகளும் கட்டடங்களின் நீக்கல்கள் 

வழியாக ஊடுருவிச ்சுவரக்லள கவடிக்கச ் கசய்து கட்டடங்களின் கற்கலளத் 

தலரகயங்கும் சிதறப் பரப்பின. அங்தகாகரனும் தலலநகரப்் கபயரின் 

நிலனவுதானும் இந்நாட்டு மக்களிடம்கூட மங்கிய ஒரு தூர 

நிலனவாகதவயிருந்தது. தமல்நாட்டினரும் அதலனப் பற்றிய யாகதாரு 

கசய்திலயயும் அறிந்திலர.் 

அங்னகார் நகரக்ள் 
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                        கம்தபாதியாவின் கட்டடங்களில் முதன்முதல் அங்தகாரவ்ாட்லடதய 

பாரக்்கச ் கசன்தறன். “அங்தகார”் என்னுஞ் கசால் நகர'், நகரா" என்னுஞ் 

கசால்லின் திரிபு. நகர ் என்பது வடகமாழிச ் கசால்கலன்று கபாதுவாகக் 

கருதப்படுகின்றது. ஆயினும் அசக்சால், வடகமாழிகயாழிந்த ஏலனய இந்ததா - 

ஐதராப்பிய கமாழிகளில் இல்லாலமயாலும் திராவிடர ் நகரங்கலள 

அலமப்பதில் பண்டு சிறந்து விளங்கியதாலும், நகர'் என்னும் கசால் திராவிட 

கமாழிக்தக பண்டு கதாட்டு உரிய கசால் என்று கருதுவதற்கு ஆதாரங்கள் சில 

உள்ளன. "அங்தகாரவ்ாட்" தனிக் கட்டடமாயிருந்தும் மலல நககரன்ற கபயலர 

அது கபற்றதற்கு அதன் பரப்பும் மாண்பும் காரணமாய் இருந்திருக்க தவண்டும். 

                            நீண்ட அகழிலயப் பாலம் வழியாகக் கடக்கும்கபாழுது 

அக்கட்டடத்தின் மாண்பு ததான்றியது. வரிலச வரிலசயாக எழும்பும் 

அரண்மலனயின் பாகங்களும், அதன் சிகரதத்ில் உள்ள ஐந்து தகாபுரங்களும் 

மாட்சிலம ததான்றத ் திறம்பட அலமக்கப் கபற்றிருக்கின்றன. கிதமரர ்

இவ்வாறு மாண்பு ததான்றக் கட்டடங்கலள அலமப்பதில் லகததரந்்தவரக்ள். 

உள்கசன்று அங்குள்ள அலறகள், ஓலக்கங்கள், தகாயிற் பகுதிகள், உள் 

முற்றங்கள் முதலியவற்லறப் பாரத்த்தன். நீண்ட படிகள் வழியாக உசச் 

அலறகலளயும் கண்ணுற்தறன்.  

                           கிதமரர ் சுவரக்லளயும் தூண்கலளயும் வாளாவிடாது உருவங்கள் 

பூக்கும் கசடிகள் முதலியவற்லறச ் கசதுக்கி அைகுபடுத்தியுள்ளனர.் நடிக்கும் 

கபண் உருவங்களும், அப்சரரும், சிரிக்கும் அைகிகளும், ஐம்பால் கூந்தல் 

வகுத்தும், அணிகலன்கள் கூந்தலில் கபாருதத்ியும், பட்டாலட இலடயிதல 

அணிந்தும், சுவரக்ள் ததாறும் கசதுக்கப்பட்டிருப்பதால் கிதமரர ் அைகியலில் 

எங்ஙனம் ஆை்ந்திருந்தனர ் என்பலத நாம் உணரத்ல் கூடும். இவ்வுருவங்கள் 

யாவும் இன்முகம் காட்டிப் புன்முறுவல் பூத்து நிற்கின்றன. மாளிலக சுவரக்ளில் 

இராமாயணம்,, மகாபாரதம், விஷ்ணுபுராணம், திருமால் பாற்கடலலக் 

கலடந்தது, திருமால் வரலாறு , இராமாயண, மகாபாரத தபாரக்் காட்சிகள், 

இரண்டாம் சூரியவரம்ன் கபருலம முதலானலவ வலரயப்பட்டிருந்தது. 

கல்கவட்டுகளிலும் இசக்சய்திகலளக் காணமுடிகிறது. 

        கிதமரரின் தலலநகரமாக அங்தகாரவ்ாட் இருந்துள்ளது. அடரந்்த மரங்கள் 

சூை்ந்த மாளிலககள். அைகான வீதிகள். பத்து இலட்சம் மக்கள் வாை்ந்த இடம் 

அது. வழியில் காவல்  சிலலகள் இருந்தலமக்கான அலடயாளங்கள் இருந்தன. 

உலடந்த தூண்கள் அங்குக் காணப்பட்டன. இந்த மாளிலககலளக் கட்டிய 

அரசனின் முகம் அங்கு இருந்தது. நகரின் நான்கு வாயில் தகாபுரம் இருந்தன. 

பாதயான் எனும் குன்றம் தபால ஆலயம் அங்கிருந்தது. அதற்கு முக்தகாபுரம் 

இருந்தது. பல சிறு வழிபாட்டு அலறகள் அங்குக் காணப்பட்டது.  

சமயம் 

    கிதமரரக்ள் ஒவ்கவாஷஷ காலக்கட்டத்திலும் ஒவ்கவாஷஷ சமயத்லதப் 

பின்பற்றி வந்துள்ளனர.் லசவம் மற்றும் லவணவ சமயத்லத அரசக் 

குடும்பத்லதச ் சாரந்்தவரக்ள் பின்பற்றி வந்தனர.் பிற்காலத்தில் மகாயான 

புத்தம், ஈனயான புதத்ம்  ஆகிய சமயங்கலள அரசரும் மக்களும் 
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பின்பற்றினாரக்ள். அரண்மலன மற்றும் மாளிலககளில் பிராமணரக்ள் 

வழிபாடு கசய்தனர.் 

திருமதறக் கதலகள 

                             கிதமரருலடய கலலகள் அலனத்தும் திருமலறக்கலலகளாகதவ 

அலமந்திருந்தன. ஒவ்தவார ் அரசனும் தன் பக்திலயக் காட்டுவதற்குப் புதுக் 

தகாயில்கலளக் கட்டி வந்தான். அதத்ுடன் அரசதர திருமாலின் அவதாரமாகக் 

கருதப்பட்டதால் தம்முலடய கதய்வீக அரசத்தன்லமலயப் புகட்டுவதற்காக 

வும், தாம் இறந்தபின் தம்முலடய கதய்விகத ் தன்லமயும் புகழும் 

குடிககாள்வதற்காகவும், அரசர ்கபரிய தகாயில்கலளக் கட்டினர.் இவ்வாறுதான் 

அங்தகார ் வாட், பாதயான், பண்ததய் சிலற தபான்ற அைகிய தகாயில்கள் 

நிறுவப் கபற்றன. தமலும் கதய்வ தலாகங்களின் அலமப்பின்படி தகாயில்கள் 

தமருமலலலயப் தபான்றலவயாக இருக்கதவண்டுகமன்று அவற்லற 

உயரமாகக் கட்டினர.் எனதவ அவற்றின் தகாபுரங்கள் இருநூற்லறம்பது அடி 

உயரமான சிகரங்கலளக் ககாண்டிருக்கின்றன. அரசத் கதய்வத்தன்லம 

தங்குவதற்காக தமருமலல தபான்ற ததாற்றமுலடய கசய்குன்றங்கலளக் கட்டி 

அவற்றின் உசச்ியில் இலிங்காங்கலள அலமதத்ு வழிபட்டு வந்தனர.் 

தமருமலலயின் ககாள்லக கிதமரரின் கட்டடக் கலலக்கு அடிப்பலடக் 

ககாள்லகயாக அலமந்தது. 

கட்டிடக் கதலகள் 

                              கம்தபாதியாவின் கட்டடச ் சிற்பக்கலலகளின் சின்னங்கலளப் 

பாரக்்கும்கபாழுது, அலவ  தமிை்நாட்டுக் கலலகலள எங்ஙனம் தழுவியலவ 

எனும் வினா எழுவது இயல்பு. அங்தகாரின் கபருலமயும் பல்லவர ் தசாைரின் 

கபருலமயும் ஒதர காலதத்லவ. அங்தகார ்வாட்டின் தகாபுரங்கலளயும் கட்டட 

அலமப்புகலளயும், திருமாலின் உருவங்கலளயும் யாலனப்பீடத் லதயும் 

ஆராயும்கபாழுது, மாமல்லபுரம், காஞ்சிபுரம் இடங்களிலுள்ள கட்டிட மற்றும்  

சிற்பக்கலலலயக் கிதமரர ் அறிந்திருக்க தவண்டுகமன்ற நம்பிக்லக 

உறுதியாக உண்டாகிறது. தமலும், இவ்வரசரின் “அன்” விகுதி கபற்ற கபயரக்  

ளாகிய சயவரம்ன், இந்திர வரம்ன், சூரியவரம்ன் தபான்ற கபயரக்ள், பல்லவ 

மன்னவருடன் எத்தலகய கதாடரல்பக் ககாண்டவரக்களன்ற தகள்விலய 

எைசக்சய்யும். கம்தபாதிய அரண்மலன நாட்டியங்கள் பரத நாட்டியத்துடன் 

கதாடரப்ுள்ளலவ. ஆயினும், இதத்ுலறயில் ஆய்வு நிகை்த்தாமலும் சீனம், கிதமர ்

தபான்ற கமாழிகலளப் பயின்று கதாடரப்ுள்ள நூல்கள், கல்கவட்டுகள் 

முதலியவற்லறப் ஆராய்சச்ி  பாரல்வயிடாமலும், முடிந்த துணிலபக் கூறுவது 

இயலாது. 

             கிதமரர ் பண்பாட்லடப் பற்றி எழுதியவரக்ள் அவரக்ஷஷஷஷ பண்பாட்டின் 

ஆதிக்கம் கபரும்பயலனத் தரவில்லல என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர.் 

சிந்தலனயிலும் கமய்யுணரவ்ிலும் அவரக்ள் கபயர ் கபற்றவரக்ள் அல்லர.் 

ஆயினும் அவரக்லளப்பற்றி ஆராய்ந்து கூறுவதற்குரிய பல சான்றுகள் 

சிறப்பாக இலக்கியச ் சான்றுகள் அழிந்கதாழிந்து தபாயின. கிதமரர ்

இந்தியாவிலிருந்து சமயத்லதயும் அரசியல் அறிலவயும் கலலக் 
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ககாள்லககலளயும் கபற்றிருந்தாலும் தம்முலடய ஆக்கப் பண்லபக் ககாண்தட 

தம் பண்பாட்லட ஒப்பற்ற முலறயில் வளரத்்தனர.் பிறரிடமிருந்த கலலகலளப் 

கபறுவது இழுக்கன்று. அவற்லற வளரக்்காதும் மாற்றாதும் தான் இழுக்காகும். 

எழுதும் கபாழுதுகூட அங்தகாலர மீண்டும் பாரக்்க தவண்டும் என்ற அவா என் 

உள்ளத்தில் கபாங்குகின்றது. அங்தகாலரப் பற்றிய பல கசய்திகள் இன்னும் 

நமக்கு மலறந்தத இருக்கின்றன.. 

ஜப்பான் 

                              நாள் முழுவதும் ஹாங்காங்கிலிருந்து பறந்து பறந்து கசன்ற கடல் 

வானவூரத்ி (Flying Boat) கயாக்தகாஹாமாவின் அகன்ற நீரப்்பரப்பில் 

கடற்பறலவதபால் கலளப்புற்று வந்து அமரந்்தது. விண்ணில் அது தனக்கு 

வகுத்த கபருவழி பாரத்மாசாத் தீவிற்கும் இன்னும் நூற்றுக்கணக்கான 

தீவுகளுக்கும் தநர ் தமதல கசன்றது. மலலயுசச்ிகளில் மிகவும் சிறந்தகதனப் 

தபாற்றப்படும் பியூஜியாமாவின் ககாடுமுடியில்    பறக்கும்  கபாழுதத பாரக்்க 

தவண்டும் என்று உற்று தநாக்கிக் ககாண்டிருந்ததன். கசருக்தகாடு 

திலரயிட்டிருந்த முகில்கள் ஒரு சிறுகபாழுது மட்டும் திலரலய நீக்கிப் பனி 

மூடிய எரிமலல விளிம்லபக் காட்டின. அந்த அற்புதக் காட்சிலய நிலனதத்ுக் 

ககாண்தட கபாறி வள்ளதத்ில் இறங்கிக் கலரலய அலடந்ததன். கலரயில் என் 

நண்பர ் ஒருவர ் எனக்காகக் காத்திருந்தார.் அவர ் என்னுடன் உதராலம 

மாநகரில் திருமலறக் கல்வி பயின்றவர.் இருவரும் ததாக்கிதயாலவ தநாக்கி 

ஜீப்பில் கசன்தறாம் 

                        ஜப்பாலனஷஷ  பாரக்்க தவண்டுகமனப் பலகாலம் விரும்பி வந்ததன். 

தமலல நாடுகள் எல்லாம் ஏறக்குலறய ஒதர வலகயான பண்பாட்டிலனதய 

காட்டுவன. ஆங்குப் பல்லாண்டுகள் தங்கிய நான் அவற்றினின்று தவறுபட்ட 

நாடுகலளக் காண விலைந்ததன். தமலும் ஜப்பானின் வரலாறு இளலமப் 

பருவத்திதலதய என் கருத்லதக் கவரந்்திருந்தது. ஐம்பது ஆண்டுகளில் 

மிகப்கபரிய முன்தனற்றமும் கல்வியும் எழுத்தறிவும்  அலடந்த மக்கலள அவர ்

தம் சூை்நிலலயில் காண விரும்பிதனன் 

ஜப்பானியை் சைருக்களும் வீடுகளும் 

                         ஜப்பானியத் கதருக்கள் கரடு முரடாய் இருந்தன. தபார ் முடிந்தும் 

ஐந்தாண்டுகள் கழிந்தும் சாலலகள் குண்டும் குழியுமாய் காணப்பட்டன. 

மக்கள் எளிய ஆலடகள் அணிந்து ககாண்டு, தலல குனிந்துக் ககாண்டு 

பணிவாக நடந்து கசன்றனர.் தபாரானது இத்துலண அழிலவ 

உண்டாக்கியிருக்குஷஷஷ நான் நிலனக்கவில்லல. மரத்தாலும் காகிததத்ாலும் 

அலமந்த  எளிமயான வீடுகள். மின் வண்டிகளும் புலக வண்டிகளும் கசன்றன. 

அவற்றில் மக்கள் மிக கநருக்கமாய் அதில் பிரயாணம் கசய்தனர.் அப்கபாழுது 

அவரக்ளின் முகம் வாடியிருந்தலதக் காண முடிந்தது. ஜப்பானில் ஓர ்ஆண்டில் 

ஏறக்குலறய 3000 க்கும் தமல் நில நடுக்கம் ஏற்படுமாம். அங்குள்ள வீடுகளில் 

அடிக்கடி தீப்பற்றி எரியும்.  
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         ஜப்பானின் தபரூரக்ள் அகன்று பரந்து காணப்படுகின்றன. 

நிலநடுக்கத்திற்கு அஞ்சி யாரும் மாட மாளிலககள் கட்ட மாட்டாரக்ள். 

ததாக்கிதயா நகரம் உலகில் மூன்றாவது மாகபரும் நகரமாகும். அங்கு ஒரு 

தகாடி மக்கள் உள்ளனர.் கிதயாதத்தா பண்லடக் காலதத்ில் தலலநகரமாக 

இருந்துள்ளது. 

ஜப்பானியர் வரலாறு 

                     ஜப்பானியர ்ஆதியில் சீனர ்வகுப்பிலனச ்தசரந்்ததார ்ஆவர.் அவரத்ம் 

பண்பாடும், கலலகளும், பண்லடக் காலத்தில், சீனரக்ளின் பண்பாட்டிலனயும் 

கலலகலளயும் அடிப்பலடயாகக் ககாண்டிருந்தன. ஜப்பானியர ் சீன 

நாட்டிலிருந்து கபற்று பிற்காலத்தில் தமக்தகயுரியப் பண்பாடாக மாற்றிக் 

ககாண்டனர.் கி.பி. ஆறு, ஏைாம் நூற்றாண்டுகளின் பின்னர,் ஜப்பான் தனி 

நாடாக முன்தனற்றம் அலடயத ் கதாடங்கியது. கபரு நிலக்கிைவர ் பலர ் தம் 

சிற்றாட்சிகலள நாகடங்கும் நிகை்த்தி வந்தனர.் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் 

ஐதராப்பியர ் முதன்முதல் அந்நாட்டிற்குச ் கசன்றனர.் கிறிதத்வத் 

திருதக்தாண்டரும் தம் திருமலறலயப் பரப்புவதற்காக அந்நூற்றாண்டிதலதய 

அங்குச ் கசன்றிருந்தனர.் அவருள் தலலசிறந்தவர ் தூய சதவரியார ் ஆவர.் 

சதவரியார ் ஜப்பானுக்கு முதன் முதலாகச ் கசன்றகபாழுது, தமிை் நாட்டு 

இலளஞன் ஒருவன் அவருடன் கசன்றனன் எனக்கூறப் கபற்று வருகின்றது. 

அந்நாள் முதல் ஜப்பானியர ் பிற நாட்டுத் கதாடரப்ிலன விரும்பினராயினும், 

பிறநாட்டினரால் தங்களின் ஆட்சிக்குத் தீலம வரக்கூடுகமன அஞ்சினர.் 

ஆதலால் கிறித்துவ மக்கலளத ் துன்புறுத்தியும் தவற்று நாட்டுத ் கதாடரல்ப 

கவறுத்தும் வந்தனர.் 

                         பதக்தான்பதாம் நூற்றாண்டில் ககாமதடார ் கபரி (Commodore Perry) 

எனும் அகமரிக்கர,் ஜப்பான் தம் நாட்டுடன் வாணிகம் கசய்தல் தவண்டும், 

இன்தறல் தபார ் கதாடுப்தபாம் என அசச்ுறுத்தினர.் அதனால் அலமதிலய 

முன்னிட்டு அவர ்விரும்பிய வண்ணம் பிற நாடுகளுடன் கதாடரப்ு பாராட்டத ்

கதாடங்கினர.் விலரவில் ஐதராப்பா அகமரிக்கா நாடுகளுக்குத ்தம் மக்கலள 

அனுப்பி, அவர ் தம் கலலகலளயும், வாணிக முலறகலளயும், லகதக்தாழில் 

திறன்கலளயும், கபாறிதக்தாழில் மாண்புகலளயும் கற்றனர.் தம் நாட்டில் 

எழுத்தறியாத மக்கட்ககல்லாம் எழுத்தறிலவ ஊட்டினர.் தமல்நாட்டு 

நாகரிகதத்ில் கவளிதத்தாற்றப் கபாலிவுகலளக் லகயாண்டு, கபரு 

மரக்கலங்கலளயும், சிறு நாவாய்கலளயும் திரட்டவும் தலலப்பட்டனர.் ரஷ்யா 

மீது பலடகயடுதத்ு (1904-1905) கவற்றியும் கபற்றது. இது காறும் ஞாலத்தின் ஒரு 

மூலலயில் மலறந்து கிடந்த ஜப்பான், இந்நூற்றாண்டின் கதாடக்கதத்ில் கபரும் 

வல்லரசாக விளங்கத் கதாடங்கியது 

ஜப்பானியரக்ளின் சமயம் 

                          ஜப்பானில் மூன்று கபருஷஷ சமயங்கள் நிலவுகின்றன. பலர ்

கதான்றுகதாட்டு ஷிந்ததா (Shinto) எனும் மலறலயத் தழுவியுள்ளனர.் ஆறாம் 

நூற்றாண்டில் ககாரியாவின் வழியாகப் புத்தசமயம் ஆங்கு இடம் 

கபறுவதாயிற்று. பதினாறாம் நூற்றாண்டு கதாட்டுக் கிறித்துவ சமயமும் 
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தழுவப் கபற்று வருகின்றது. ஷிந்ததா மலற இயற்லகப் கபாருடக்லளயும், 

கதன்புலத்தாலரயும் வழிபடுகின்ற ஒரு மலறயாகும். ஆகலின், அம்மலறதயார ்

கடல், ஆறு, மலல, கநருப்பு, காற்று முதலியவற்லறயும் தபரரசர ் மரபிலனச ்

தசரந்்த கபரு வீரலரயும் வணங்கி வருகின்றனர.் புத்த சமயத்லதத் தழுவி 

வளரத்்த பற்பல தகாட்பாடுகள் ஆங்கு இருக்கின்றன. இங்ஙனம் பண்லட 

வரலாற்று முலறயில் ஜப்பானிய மக்கள் சிறப்புற்றவதரனும், அவரக்ள் உலகிற் 

கபயரக்பற்ற கபரியார ் எவலரயும் பயந்திலர ் என்பது எழுத்தாளர ் சிலரின் 

கருத்தாகும். கன்பூசியஸ் (Confucius), லாதவாதச (Lao t se)  தபான்தறார ் எவரும் 

ஜப்பானில் ததான்றிலர.் 

ஜப்பானியரக்ளின் கல்விநிதல 

           கடந்த அறுபது ஆண்டுகளாக எழுத்தறிலவ நாகடங்கும் பரப்ப 

நிலனத்தனர.் அவரக்ளின் விடாமுயற்சியால் நூற்றுக்கு 98 தபர ் கல்வியறிவு 

கபற்றவரக்ளாக உள்ளனர.் நாட்கசய்தி தாள்கள் முப்பது இலட்சம், நாற்பது 

இலட்சம் படிகள் அசச்ாகி கவளியாகின்றன. பிற கமாழியில் கவளியாகும் 

நூல்கலள ஒதர வாரத்தில் தங்கள் கமாழியில் கமாழிகபயரத்த்ு விடுகின்றனர.் 

இதுதவ இவரக்ளின் சிறப்பம்சம் எனலாம். புத்தகக் கலடக்குச ்கசன்றால் அங்கு 

கல்லூரி மாணவரக்ளின் எண்ணிக்லக மிக அதிகமாக இருப்பலதக் 

காணமுடியும். அவரக்ளின் நூல்கள் வலப்பக்கம் கதாடங்கி தமலிருந்து கீை் 

வரியாகச ்கசாற்கள் கசல்கின்றன. 

பைக்க வைக்கங்கள் 

             உழுதுண்ணும் மக்கள் வாழும் நாடு. நிலம் குலறவாக இருந்த தபாதும் 

கநல் மற்றும் தானியங்கலளப் பயிர ் கசய்து வந்தனர.் ஐந்தாறு அடி நிலம் 

இருந்தாலும் அங்தகயும் பயிர ் கசய்வாரக்ள்.  விவசாயத்லத அடுத்து பட்டுக் 

லகத்தறி கதாழில் கசய்து வந்தனர.் பசல்ச மற்றும் கருப்புத் ததயிலலப் பயிர ்

கசய்தனர.் காடுகளில் பலவலக மரங்கள் காணப்படுகின்றன. அங்குள்ள 

கடலில் மீன் அதிகமாகதவ இருக்கின்றன 

             .நண்பரின் இல்லம் கசன்ற தபாது அவரக்ளின் வரதவற்பு மிகவும் 

வித்தியாசமாக இருந்தது. வீட்டின் தூய்லமக்கு எல்லலயில்லல. தங்களின் 

இலட கநாசிய பலமுலற தாை்ந்து குனிந்து வரதவற்பது அவரக்ளின் பண்பாகும்.  

நான் சிலமுலற முயற்சி கசய்து இடுப்பு வலி எடுத்ததால் பதிலுக்கு குனிந்து 

வணக்கம் கசால்வலத விட்டுவிட்தடன் .ஜப்பானியரக்ள் கவந்நீரில்தான் 

குளிப்பாரக்ள். அவ்கவந்நீரத் ் கதாட்டி மூன்றடி சதுரமுலடயது. 110 பாலக 

கவம்லமயுள்ள நீர ்நிரம்பியிருக்கும். உடம்லபச ்சுதத்ம் கசய்து விட்டு கவந்நீரத்் 

கதாட்டியில் வீட்டில் உள்ளவரக்ள் ஒருவர ் பின் ஒருவராக இறங்கி மூை்கிக் 

குளிப்பர.் நான் முதன்முதல் நீராடி கவளிதய வந்ததபாது அலனவரும் 

சிரித்தனர.் என்லனப் பற்றித்தான் சிரிக்கிறாரக்ள் என உணரந்்து காரணம் 

வினவிதனன். நான் குளிதத்ு முடிந்ததும் கதாட்டியில் இருந்த நீலரத் திறந்து 

விட்டுவிட்தடன். ஆதலால், ஏலனதயார ் நீராட இயலாது தபாயிற்று என்று 

சிரித்தனர.் 
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                      ஜப்பானியர ் வடிவில் சிறிதான கபாருடக்லள விரும்புவர.் அவரக்ள் 

கபரும்பாலும் உயரமாக வளரந்்தவர ்அல்லர.் அங்குத் தங்கியுள்ள நாட்களில் 

நான் மிக்க வளரச்ச்ி ஷலடயவன் தபால் எனக்குத ் ததான்றியது. 

ஜப்பானியரக்்ககன அலமக்கப்பட்டிருந்த ஏற்ற இறக்க முடியாத ஒலிவாங்கி 

(Microphone) உள்ள இடங்களிகலல்லாம் நான் சிறிது குனிந்து ககாண்தட தபச 

தவண்டியதாயிற்று. சிறு இல்லங்களில் சிறு மலரச் ் கசப்புக்களில், சின் 

மலரக்லள லவதத்ு அணி கசய்வர.் தலரயில் சிறு பஞ்சலணகள் தமல் அமரந்்து 

சிறு தமலசகள் மீது, சின்னஞ் சிறு கலங்களில் சிறு கட்டிகளாக உணலவப் 

பலடதத்ு லவப்பர.் அலவ பாலவ மணத்தில்  நம் சிறுவர ் லகயாளும் சிறு 

கலங்கலளப் தபால் இருக்கும். 

உணவுப் பழக்கம் 

                தசாறு வைங்கும் கபாழுதும் அதலனச ் சிறுசிஷஷ உருண்லடகளாக 

அலமத்துப் புலகயிலல தபான்ற கடல் தாலையின் கமல்லிய இலலகளில் சுற்றி 

லவப்பர.் அசத்சாற்று உருண்லடகலள இரு சிறு மூங்கில் குசச்ுகளால் எடுதத்ுக் 

கடற்றாலைச ்சாற்றில் ததாய்த்து உண்பர.் கடற்றாலை உண் பதற்குரிய சீரிய 

உணவுப் கபாருள் என்பது அவரக்ள் கருதத்ு. மூங்கிற் குசச்ுகள் இரண்டிலனயும் 

இரு லககளாலும் பிடிப்பார ் அல்லர.் இரு குசச்ுகலளயும் வலக்லக 

ஒன்றினாதலதய பற்றிக் ககாண்டு, உணலவ எடுதக்தடுத்து உண்பர.் அவர ்

கஞ்சிலய அக்குசச்ுகலளக் ககாண்தட அடித்தடித்து எழுப்பிப் பருகிய 

அருஞ்கசயல் எனக்குப் கபரு வியப்பாயிற்று. எனக்ககன்று கரண்டிகளும் 

முட்களும் ககாணரந்்து லவதத்னர.் ஆனால் நானும் அவரக்லளப்தபால் உண்ண 

தவண்டுகமன்று கருதி குசச்ுகலளக் லகயில் எடுத்ததன். அவரக்ளுக்கு நான் 

உண்ட காட்சி, நலகப்பாய் இருந்தது. 

                 கநல் தசாற்றிலிருந்து குடிபானம் தயாரிதத்ு குடிக்கின்றனர.் நம் தமிை் 

மக்களும் இவ்வாறு குடிபானம் தயாரித்து உண்டதும் இங்கு 

ஒப்புதநாக்கத்தக்கது. பருப்லபக் ககாண்டு உணவும், தின்பண்டங்களும் 

சுலவயாகச ் கசய்வர.் உணவின் சுலவலய இதழினாலும் நாவினாலும் 

ததான்றும் ஒலி ககாண்டு உணரலாம். ததநீரச்ச்டங்கு ஜப்பானியரின் சிறப்பான 

கபரும் பைக்கமாகும். இதலன நடதத் கபண்களுக்குத் தனியாகப் பயிற்சி 

அளிப்பர.் விருந்து அளிக்க தனி அலற, தனிதத்தாட்டம் அலமக்கப்படும். 

ததநீரச்ச்டங்கு நடத்த மூன்று அல்லது நான்கு மணி தநரம் கசலவிடுவர.் பாதலா 

சரக்்கலரதயா கலந்து பருகமாட்டாரக்ள். 

கதலகள் 

           ஜப்பானியரது  ஓவியக் கலல மிகவும் சிறப்புலடயது. தம் கமாழியின் 

எழுத்து வடிவங்கள் சிறந்த ஓவியங்கள் என மதித்து எழுதத்ு ஓவியங்கலளச ்

சீனலரப் தபால, தம் இல்லங்களில் தபணுகின்றனர.் லகததரந்்த ஓவியர ்

துகிலிலக ககாண்டு தீட்டும் கநடுங்கணக்கின் தனிகயழுதக்தான்று ஒப்பற்ற 

ஓவியம் எனக் கருதுவதற்குத ் தகுதியாதலும் கூடும். தமல் நாட்டினருடன் 

கதாடரப்ு ககாள்ளும் முன்னதர, சிறந்த இலக்கியப் பனுவல்கலளயும், கசய்யுட் 

தகாலவகலளயும், மலற நூல்கலளயும் ஜப்பானியர ்யாத்திருந்தனர.் இம்மலற 
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நூல்களுள் பல இந்தியாவிலிருந்து சீனாவின் வழியாக ஜப்பானுக்கு வந்திருத்தல் 

தவண்டும் 

                               ஜப்பானியரின் இலசயும் நாட்டியமும், நம் இலசலயயும் 

நாட்டியத்லதயும் தபால வளமுற்றன என்று கசால்வதற்கில்லல. அவரக்ளுக்கு 

யாை், வீலண தபான்ற நரம்புக் கருவிகள் உள்ளன. தகாட்தடா ", "சாமிசன்” 

என்பன அவற்றின் கபயர.் இவரக்ளின் நாடகங்களில் “தநா” நாடகங்கள் 

குறிப்பிடதத்க்கலவயாகும். ஜப்பானின் இயற்லகயைகு மிகவும் கபயரத்பானது. 

பனி மூடிய மலலயுசச்ிகளும், தகாயில்கள் அலமந்த குன்றங்களும், அலரி 

மலரந்்து பரவியிருக்கும் கவளியிடங்களும், மரமும் கசடியும் ககாடியும் அடரந்்து 

படரந்்து மலரந்்து விளங்கும் பூங்காக்களும், நாகடங்கும் தவனிற் தகாலடக் 

காலங்களில் இன்பம் பயக்கின்றன. ததாட்டக்கலலயில் வல்லவரக்ள். 

இல்லத்தில் சிறு இடம் இருப்பின் அதில் சிறு குளமும், பாலமும், சிறு 

கசய்குன்றமும், விளக்குத்தூணும் அலமப்பர.் கபரு மரங்கலளயும் குள்ளமாக 

வளரக்்க ஆராய்சச்ி கசய்திருக்கின்றனர.் மலரக்லளச ் கசப்புகளில் லவதத்ு 

ஒழுங்குப்படுதத்ுவர.் ஒரு தனி மலலர  மூங்கில் கசப்பில் லவத்து 

அைகுப்படுதத்ுவர.் மலரக்ளுக்குக் ககாண்டாட்டம் நிகை்தத்ும் வைக்கம் 

இவரக்ளுலடயது. கசரிமலரத்் திருநாள் ககாண்டாட்டம் மிகசச்ிறப்பானது. 

காகிதம் மற்றும் துணியால் ககாடி கசய்து கூலரமீது பறக்க விடுவர.் இது 

இலளஞர ் விைாவின் சின்னமாகும். கபண் குைந்லதகளுக்கும் ஆண் 

குைந்லதகளுக்கும் தனித்தனிதய விைாக்கள் நடத்தப்படும். 

ஹினராஷிமா, நாகசாகி 

                                    ஜப்பானில் ஹிதராஷிமாவும், நாகசாக்கியும் குறிப்பிடதத்க்க 

இடங்கள் அணுக்குண்டினால் அழிக்கப்பட்ட இம்மாகபரும் நகரக்லளக் கண்ட 

கபாழுதுதான் அக்குண்டின் ககாடுலமலய ஒரு சிறிதளதவனும் உணரந்்ததன். 

நூறாயிரக் கணக்கான குற்றமற்ற உயிரக்ள் ஒரு கநாடிப் கபாழுதில் மாய்ந்து 

மலறவது என்றால், அக்குண்டு வீை்சச்ிலயக் குறித்து யார ் தான் வருந்தார.் 

அணு தநாயால் (Atomic disease) துன்பப்படும் இருவலர நான் அங்கு கண்டு, 

அவருடன் உலரயாட தநரந்்தது. அவரக்ளுள் ஒருவர ்தத்துவர.் அணு தநாயினால் 

தாம் படுகின்ற துன்பத்லதகயல்லாம் பற்றி விரிவாகப் பல நூல்களில் 

வலரந்துள்ளார.் 

                                  நாகசாகி மற்றும் ஹிதராஷிமாவில் சமாதான விைாக்கலளக் 

ககாண்டாடி வருகிறாரக்ள். அந்த அலமதி விைாவில் என்லன உலரயாற்றச ்

கசான்னாரக்ள். அப்தபாது நான் ஆங்கிலத்தில் சிறிது தநரம் தபசியபின் 

ஜப்பான் கமாழியில் எழுதிய ஒரு கசய்திலயப் படிதத்தன் நான் ஜப்பான் 

கமாழிலய அறிந்தவன் அல்லன் ஆயினும் நண்பர ் ஒருவர ் என் கருத்லத 

ஜப்பான் கமாழியில் கமாழி கபயர ் தத்லதத் தமிை் எழுதத்ுக்களில் எழுதி, 

அலததய படிதத்தன். அவரக்ள் நான் ஜப்பான் கமாழிலய நன்கு கற்றவன் என்று 

எண்ணி ஒரு சிறுமி வழியாக எனக்குப் பூங்ககாத்து ஒன்லற தமலடக்கு அனுப்பி 

லவத்தனர.் 
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