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இரு துப்பறி்பறிவாறிவாளர்கள்   -   ஆர்  .   அஜய

செர்லாக் கே �� ாம்ஸ கற்றப்புக?வ இலக்ை ஆசிய வா?Aல 
கே ��தானற ஆசிய மதல நாவலா? 'A Study in Scarlet'ல, 
அவருகடய தப்பற ஆசியும் ஆற்றகலப் பார்தத வாடஸன, 
கே �� ாம்ஸ கே ��பாவ9ன (Poe) அைஸட டபாக? (C. Auguste 

Dupin) த?க்க ந ஆசிக?வபடததவதாைக் கற, அதற்க- 

'Sherlock rose and lit his pipe. 'No doubt you think you are 
complimenting me in comparing me to Dupin, he observed 
'Now in my opinion, Dupin was a very inferior fellow.  That 
trick of his of breaking in on his friends' thoughts with an 
apropos remark after a quarter of an hour's silence is 
really very showy and superficial. He had some analytical 
genius, no doubt; but he was by no means such a 
phenomenon as Poe appeared to imagine.'

எனறு கே �� ாம்ஸ பத ஆசில அளAக்ை ஆசிறார். மனறு வழக்கைகள 

உள்ளடக்கம



5

ரிமைடடகே ��ரிமை தப்பற ஆசியும் டபான கற ஆசிதத இவ்வாறு கே �� ாம்ஸ 
ஏன கறுவதாை ஆர்தர் ைா?ன கே ��டாயல, கே �� ாம்ஸ ஆசின 
மதல வருகைய9கே ��லகே ��ய  அகரிமைக்ை கே ��வண்டம்?

இத ஆசில சபாறாகரிமைகே ��யா ைாழப்புணர்ச்ெ ஆசிகே ��யா இலகல எ? 
கே ��டாயல, 

"Edgar Allan Poe, who, in his carelessly prodigal fashion, 
threw out the seeds from which so many of our present 
forms of literature have sprung, was the father of the 
detective tale, and covered its limits so completely that I 
fail to see how his followers can find any fresh ground 
which they can confidently call their own. "

எனறு ஒரு ைடடகரய9ல சொலவத ஆசின மலம் அற ஆசியலாம். 
கே ��பா இநத வகை எழுதத ஆசின மனகே ��?ாடி எனபதால ரிமைடடகே ��ரிமை 
அவகரக் கற ஆசிப்ப9டை ஆசிறார் எனறும் சொலல மடியாத. 
ஏச?னறால மனகே ��?ாடி எழுததாைகே ��வ இருப்ப9னும் அகதச் 
தாண்டிச் செலல கே ��வண்டம் எனற உநததகல அநத 
மனகே ��?ாடி எழுதத ஆசின தரம்தான ஏற்படதத கே ��வண்டம். இகத 
"covered its limits so completely" எனறு கே ��டாயல சொலவத ஆசின 
மலம் புரிநத சைாளளலாம். 

இகத 'கே �� ாம்ஸ' எனற பாதத ஆசிரம் 'டபான' எனற இனச?ாரு 
பாதத ஆசிரதத ஆசின ரிமைன் மீத கவக்கம் வ9ரிமைர்ெ?தத ஆசின உளசெனறு கே ��தட 
கே ��வசறானறும் இலகல எனறும் ைடநத செலலலாம்தான. 
ஆ?ால டபான/ கே �� ாம்ஸ இருவர் வரும் ைகதைகள 
ஒருகே ��ெரப் பார்ப்பத, சபயர் கற ஆசிப்ப9டப்படாத டபா?Aன 
கே ��தாழர்/ வாடஸன ைகதசொலல ஆசிைளாை இருப்பத, 
(கற்றப்புக?வைளAல இரடகடயர்ைளAன கடடண9 -ஒருவர் 
தப்பற ஆசிபவர், இனச?ாருவர் உதவ9யாளர் - எனற கே ��ரிமைாஸதர் 
இங்ை ஆசிருநகே ��த ஆரம்ப9தத இனறும் சதாடர்ை ஆசிறத), ைாவலதகற 

உள்ளடக்கம



6

அத ஆசிைாரிைள தப்பற ஆசிவாளர்ைளAன    புல?ாயவ மகறைகள 
அவநம்ப9க்கைகே ��யாட பார்ப்பத எ?  ெடசடனறு சதரியும் 
ஒற்றுகரிமைைகளத தவ9ர கே ��வறு ெ ஆசில த ஆசிறப்புக்ைகளயும் 
அளAக்ைக்கடிய வ9ெயம் இத. 

"The Murders in the Rue Morgue"ல ைகதசொலல ஆசியும் / 
டபானும் ஓர் இரவ, நைர வீத ஆசிைளAல வலம் வருை ஆசினற?ர். 10-
15 ந ஆசிரிமை ஆசிடங்ைள கே ��பெ ஆசிக்சைாளளாரிமைல நடநத ந ஆசிகலய9ல, 
ைகதசொலல ஆசி அநதக் ைணம் ரிமை?த ஆசில ந ஆசிக?ததக் 
சைாண்டிருநதகத டபான ெரியாைக் கற ஆசிப்ப9டை ஆசிறார்.  
கே �� ாம்ஸ, வாடஸன இருவரும் அவர்ைள அகறய9ல 
அவரவர் கே ��வகலய9ல ஆழநத ஆசிருக்ை, த ஆசிடீசரனறு கே �� ாம்ஸ 
வாடஸன ந ஆசிக?ததக் சைாண்டிருப்பகதப் பற்ற ஆசி ெரியாை 
கறும், வாடஸன சவளAகே ��ய எங்கே ��ைனும் செனறு வநதப9ன 
அவர் எங்க செனற ஆசிருநதார் எனறு ெரியாை யூை ஆசிக்கம், பல 
ந ஆசிைழவைகள நாம் கே �� ாம்ஸ ைகதைளAல ைாண மடிை ஆசிறத. 

'Now, brought to this conclusion in so unequivocal a 
manner as we are, it is not our part, as reasoners, to 
reject it on account of apparent impossibilities.  It is only 
left for us to prove that these apparent 'impossibilities' 
are, in reality, not such.' ("The Murders in the Rue 
Morgue") 

எனற டபா?Aன கற்ற ஆசிற்கம் 

'How often have I said to you that when you have 
eliminated the impossible, whatever remains, however 
improbable, must be the truth?' (-The Sign of Four) 

எனற கே �� ாம்ஸ ஆசின கற்ற ஆசிற்கம் ைருததளவ9ல அத ஆசிை 
வ9தத ஆசியாெம் ை ஆசிகடயாத இலகலயா?
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"The Murders in the Rue Morgue"/ 'A Study in Scarlet' இரண்டின 
மடிகவயும் பார்ப்கே ��பாம். இரண்டிலும் கற்றதத ஆசிற்க 
ைாரணரிமைா?வர், கற்றம் நடநத இடதத ஆசில த?க்க ரிமை ஆசிை 
மக்ை ஆசியரிமைா? ஒனகறத சதாகலதத வ9டை ஆசிறார். 
தப்பற ஆசிவாளர் அகதப் பற்ற ஆசியும்  கற்றதத ஆசின ப9ன?ண9 
பற்ற ஆசியும் சதரிநத சைாண்ட தப்பற ஆசிநதப9ன,  கற்றவாளA 
சதாகலததத தன?Aடம் உளளதாை நாளAதழ ஆசில வ9ளம்பரம் 
செயை ஆசிறார். அகதப் படிதத அங்க வரும் கற்றவாளA 
ப9டிபடை ஆசிறார். 

  

இததக? ஒற்றுகரிமைைள இருப்பதால, கே ��டாயல கே ��பாகவ நைல 
எடததவர் எனற ஒற்கறததனகரிமையா? வ9ரிமைர்ெ?தகத 
கவக்ைலாரிமைா? 'The Purloined Letter'/ 'A Scandal in Bohemia' 
ைகதைளAல ெ ஆசில வ9கடைள ை ஆசிகடக்ை ஆசினற?. இரண்ட 
ைகதைளAன ைளமம் ஒனறுதான. அரெ கடம்பதத ஆசில 
மக்ை ஆசியரிமைா? ஒருவர் (ஒரு ைகதய9ல ஆண் இனச?ானற ஆசில 
சபண்) ரிமைடடரிமை ஆசினற ஆசி, அரகே ��ெ சபரிதம் பாத ஆசிக்ைப்படக்கடிய 
ைடிதம் எத ஆசிராளAய9டம் ெ ஆசிக்ை ஆசி வ9டை ஆசிறத. எத ஆசிராளA யார் எனறு 
சதரிநதாலும், என? கே ��தடி?ாலும் அநதக் ைடிததகதக் 
ைண்டப9டிக்ை மடியாத ந ஆசிகலய9ல நம் தப்பற ஆசிவாளர்ைளAடம் 
வருை ஆசிறார்ைள. இதவகர இரு ைகதைளும் ை ஆசிடடததடட ஒகே ��ர 
பாகதய9ல செலை ஆசினற?. ைடிததகதக் ைண்டப9டிக்கம் மகற 
எப்படி இருக்ை ஆசிறத?  

 

ைடிததகத ஒளAதத கவததவன கே ��தடபவர்ைளAன 
ரிமை?ந ஆசிகலகய அற ஆசிநத சைாண்ட, அதற்க கே ��நர்ரிமைாறாை நடநத 
சைாளவான எனற ைருதத ஆசினபடி டபான செயலபடட 
ைடிததகதக் ைண்டப9டிக்ை ஆசிறார். ''Counter-intuitive' எனறு 
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டபா?Aன/ எத ஆசிராளAய9ன ரிமை?கே ��வாடடதகதச்  சொலலலாம். 
ஆ?ால, கே �� ாம்ஸ  என? செயை ஆசிறார்? த?க்க 
மக்ை ஆசியரிமைா? ஒனகறக் ைாக்ை மக?யும் ரிமை?Aத ரிமை?தத ஆசின 
இயலபா? சபாவதத ஆசினரிமைன் மீத நம்ப9க்கை கவதத ைடிததத ஆசின 
இருப்ப9டதகத இனச?ாரு வழ ஆசிய9ல ைண்டப9டிக்ை ஆசிறார். 
ஒப்ப்பீடடளவ9ல எளAகரிமையாை/ கே ��நரடிததனகரிமையுடன 
இருநதாலும், த?க்சை? த?Aப் பாகதகய உருவாக்கம் 
கே �� ாம்கஸப் பார்க்ை ஆசிகே ��றாம். "Where does a wise man hide a 

pebble?" எனறு G.K. Chestertonன 'The Sign of the Broken 

Sword' (1911ஆம் ஆண்ட சவளAவநதத) ைகதய9ல வரும் 
கற்கறயும், அவரின 'The Invisible Man' ைகதகயயும் இநத 
இரு ைகதைகே ��ளாட ஒப்ப9டடப் பார்ததால, இவற்ற ஆசிலும் ஒதத 
கறுைகளக் ைாணலாம். 

டபாக? மனகவதத மனறு ைகதைகள ரிமைடடகே ��ரிமை எழுத ஆசி 
இருக்ை ஆசிறார் கே ��பா. கே ��பாவ9ன ைகதைளAல ெரடாை ஓடம் 
இருண்கரிமைய9ன ொயகல 'The Murders in the Rue Morgue'ல  உளள  
கற்றம் ந ஆசிைழநத இடம் ரிமைற்றும் இறநதவர்ைள ெடலங்ைள 
பற்ற ஆசிய மைதத ஆசிலகறயும் அப்படடரிமைா? வர்ணக?ைளAல 
ைாண மடிை ஆசிறத. டபா?Aன இருள ரிமைன் மீதா? ஈர்ப்கபப் பற்ற ஆசிச் 
சொலலும்-  

"It was a freak of fancy in my friend (for what else shall I 
call it?) to be enamored of the Night  for her own sake; 
and into this bizarrerie, as into all his others, I quietly fell; 
giving myself up to his wild whims with a perfect abandon. 
The sable divinity would not herself  dwell with us always; 
but we could counterfeit her presence.  At the first dawn 
of the morning we closed all the messy shutters of our old 
building;  lighting a couple of tapers which, strongly 
perfumed, threw out only the ghastliest and feeblest of 
rays.  By the aid of these we then busied our souls in 
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dreams --reading, writing, or conversing, until warned by 
the clock of the advent of the true Darkness."

எனற பதத ஆசிய9லும் இருண்கரிமைய9ன அம்ெம் உளளத. இத ஆசில 
கே ��பாவ9ன ப9ற வகைகரிமைக் ைகதைளAன தாக்ைதகதக் 
ைாணலாம்.

இதற்க ரிமைாறாை, டபான வரும் மனறாவத/ இறுத ஆசி 
ைகதயா? ''The Purloined Letter'ல இருண்கரிமையா? 
அம்ெங்ைள இலலாதகே ��தாட, அத கே ��வசறநத வகைய9ன 
பாத ஆசிப்பும் இலலாத 'அற ஆசிவொர்' வ9களயாடடாை / தப்பற ஆசியும் 
ைகதயாை உளளத. ஒருகே ��வகள கே ��பா டபாக? மனகவதத 
இனனும் பல ைகதைள எழுத ஆசி இருநதால, நரிமைக்கம் 
டபாக?ப் பற்ற ஆசிய இனனும் சதளAவா? ெ ஆசிதத ஆசிரம் 
ை ஆசிகடப்பகே ��தாட, 'macabre' அம்ெங்ைள இலலாத 'தய' 
கற்றப்புக?வைளும் உருவாை ஆசி இருக்ைக்கடம். அகத 
கே ��டாயல செயை ஆசிறார்.

கே �� ாம்ஸும் த?Aகரிமை வ9ரும்ப9, வ9ெ ஆசிதத ஆசிர பழக்ைவழக்ைங்ைள 
உகடயவர்தான, ஆ?ால அவற்ற ஆசில இருண்கரிமைகயக் ைாண 
மடியாத, 'eccentric' எனறு கே ��வண்டரிமைா?ால கற ஆசிப்ப9டலாம்.  
கே �� ாம்கஸ கவதத கே ��டாயல 56 ெ ஆசிறுைகதைளுடன 4 
நாவலைளும் எழுத ஆசியதால அநதப் பாதத ஆசிரதகத ெ ஆசிற்ெ ஆசில 
ந ஆசிைழவைள மலம் இனனும் வ9ரிவாக்ை மடிை ஆசிறத. 
வாடஸனுக்க ஆபதத எனும்கே ��பாத கே �� ாம்ஸ அகடயும் 
பகதபகதப்கபச் சடடிவ9டட ெடசடனறு வ9லை ஆசி வ9டம் 
இடங்ைள ஓர் உதாரணம். இகவ கே �� ாம்ஸ எனற 
தப்பற ஆசியும் இயநத ஆசிரதத ஆசின உளகே ��ள உளள இதயதகத 
சடடை ஆசினற?. 

உள்ளடக்கம
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'The Hound of the Baskervilles' நாவல, "The Adventure of the 

Devil's Foot'',"The Adventure of the Lion's Mane" ெ ஆசிறுைகதைளAல 
அரிமைானுஷய/ bizarre செயலைள இருநதாலும் இகவ 
வாெைனுள கறுகறுப்புடன கடிய பரபரப்கப 
உண்டாக்கை ஆசினற?கே ��வ தவ9ர இவற்கற இருண்கரிமை / ாரர் 
அம்ெங்ைள சைாண்டகவ  எனறு சொலல மடியாத. பணம்/ 
பகை/ சபாறாகரிமை இவற்றுக்ைா? சைாகல/ த ஆசிருடட எனறு 
ரிமைடடரிமை ஆசிலலாரிமைல, அரெ ஆசியல ொர்நத ப9ன?ண9ய9லும் (மக்ை ஆசிய 
ஆவணங்ைள த ஆசிருடட கே ��பாவத) ைகதைகள அகரிமைதத, 
வகைகரிமைைளAன ொயல இலலாத ரிமைரபார்நத 
கற்றப்புக?வைளுக்க கே ��டாயல வ9தத ஆசிடை ஆசிறார்.

 

'The Murders in the Rue Morgue' ைகதய9ல பாரிஸ நைரின 
ரிமைாகல/ இரவ கே ��நரக் ைாடெ ஆசிைள ரிமைற்றும் அதன சதருக்ைளAன 
வர்ணக?ைள இருநதாலும், அநநைரம் ைகதைளAடரிமை ஆசிருநத 
ப9ரிக்ைமடியாத அளவ9ற்க ஒனறவ9லகல. (இதற்கம் அவர் 
மனறு ைகதைகே ��ள எழுத ஆசியத மக்ை ஆசிய ைாரணம் எனறாலும், 
நரிமைக்க ை ஆசிகடததளள ைகதைகள கவதத இநத 
மடிவக்கததான வர மடிை ஆசிறத). 

ரிமைாறாை மடப?A படர்நத லண்டன நைரம், அதனூடாை 
ைடைடக்கம் கத ஆசிகர வண்டிைளAன ெததம், மடப?Aகய 
ஊடருவ மயனறு ெ ஆசிற ஆசிய சவற்ற ஆசிகயகே ��ய சபறும் 
சதருவ9ளக்கைளAன சரிமைலல ஆசிய சவளAச்ெம் எ? சபாதவாைகே ��வ 
புறச்சூழகலயும், கற ஆசிப்பாை லண்டன நைகரயும் ஒரு 
பாதத ஆசிரரிமைாை ஆக்கவத ஆசில கே ��டாயல சவற்ற ஆசி சபறுை ஆசிறார்.  'The 

Hound of the Baskervilles'ல அரிமைானுஷய சூழகல 

உள்ளடக்கம
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உருவாக்கவத ஆசில (வாெைனுக்க உண்கரிமை சதரிவதற்க 
மன?ால) ரிமைக்ைள அஞ்சம் பயங்ைர ரிமை ஆசிருைதத ஆசிற்க 
ரிமைடடரிமை ஆசினற ஆசி, மக்ை ஆசியப் பாதத ஆசிரம் வெ ஆசிக்கம்  'Baskerville Hall', 
அதன அருை ஆசில உளள moorன சவறுகரிமையா? சபரும்பரப்பு, 
அத ஆசில ஒளAநத ஆசிருக்கம் ஆபததக்ைள இவற்றுக்கம் பங்க 
உளளத.

கே ��டாயல கற்றப்புக?வைள எழுத ஆரம்ப9தத ைாலதத ஆசில 
கே ��பாவ9ன தாக்ைம் அத ஆசிைரிமை ஆசிருநதாலும், 

"...On this narrow path the writer must walk, and he sees 
the footmarks of Poe always in front of him. He is happy if 
he ever finds the means of breaking away and striking out 
on some little side-track of his own." 

எனறு கே ��பாகவப் ப9னசதாடரும் எழுததாளர்ைளAன / 
தப்பற ஆசிபவர்ைளAன இலக்க எனறு அவர் கற ஆசிப்ப9டவகத  
கே �� ாம்ஸ அகடநத, த?க்சை? புதப்பாகதகய வகதத, 
புத ஆசிய த ஆசிகெைளAல பயண9தத, தப்பற ஆசிவாளர்ைளAன ப9தாரிமைைராை 
உளளார். அவகரக் சைாண்டாடம் கே ��நரதத ஆசில, 'மன?தத ஆசி 
ஏரா?'' டபாக? தவ9ர்க்ை/ ரிமைறக்ை மடியாத.

(image credit - 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Purloined_Letter#/media/File:The_Purloin

ed_Letter.jpg )

உள்ளடக்கம
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சைதன்யறிவா   (  மூன்றிறிவாவாது  ) -   அருண் ககறிவாலறிவாட்கர் 
(  தம்பறிழறிவாக்கம கறிவாஸ்ம்பறிக் தூை்பறி  )

கெதனயா

சதாகலவ9ல

சதரிநதகே ��பாத

புராண9ைர் கடடம் ஒனறு 

ரிமைகலச்ெரிவ9ல

கே ��ரிமையவகத ந ஆசிறுதத ஆசிவ9டட

ந ஆசிரிமை ஆசிர்நத பார்ததத. 

கெதனயா

அவ்வழ ஆசிகே ��ய செனறகே ��பாத

ரிமைகலைள

அகெயாத ஆசிருநத?. 

கெதனயா

பார்கவய9ல இருநத

ரிமைகறநதகே ��பாத

ைழுதத ரிமைண9

கலுங்ை ஆசி ஒல ஆசிததத.

ப9றக புராண9ைர் கடடம் 

கே ��ரிமையச்ெலுக்கத த ஆசிரும்ப9யத.

உள்ளடக்கம
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கவாியின்கண்  - "  வவாண்டறிவாம  "  -   எஸ்  .   சுவுரேஷ

கே ��வண்டாம்

எ?க்க ரிமை ஆசிைவம் வயதாை ஆசி வ9டடத எனபதால அலல,

ரிமை ஆசிைவம் ை ஆசிழட தடடி வ9டடத எனபதால அலல-

கே ��வண்டாம் எனறு நான சொலவத,

ஆம் எனபதால எதவம் ை ஆசிகடக்ைாரிமைல

கே ��ரிமைலும் உக்ை ஆசிர த?Aகரிமைதான ரிமை ஆசிஞ்சம்

எனற அச்ெகே ��ரிமை ைாரணம்

- ெீரிமைாடடி ை ஆசி கே ��?ா வாெ ஆசிைா

ஆங்ை ஆசிலதத ஆசில சரிமைாழ ஆசிசபயர்ததவர் - ை ஆசிசரயம் வ9லென

ைாதகலச் சொலல ஆசியப9ன பத ஆசிலுக்க ைாதத ஆசிருததல ஒரு 
வாகதயாை இருக்ை கே ��வண்டம். எ?க்க அத பற்ற ஆசி கே ��நரடியாை 
எதவம் சதரியாத, ைாதகலச் சொன? அனுபவம் இலகல.. 
ஆ?ாலும்கட ஒனறு ந ஆசிச்ெயம். தன ைாதகலத சதரிவ9தத 
ெம்ரிமைதததக்கக் ைாதத ஆசிருக்கம் ஒருவன உன நண்ப?ாை 
இருநதால உ?க்கம் ைாதல ஒரு வாகதயாை இருக்கம். 
ஓரிரு நண்பர்ைள வ9ெயதத ஆசில இநத அனுபவம் இருப்பதால 
இத உண்கரிமை எனறு தீர்ரிமைா?ரிமைாயச் சொலல மடியும்.

உள்ளடக்கம
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ப9ரச்ெ ஆசிக? என?சவனறால, ைாதகலச் சொன?வன 
ைணக்ை ஆசிலலாத சூழந ஆசிகலைகளக் ைற்பக? செயத 
சைாளை ஆசிறான- அவற்கற உண்கரிமையாை எடததக் சைாண்ட 
தன நண்பர்ைளAடம் சதாடர்நத தீர்வ கே ��ைடை 
ஆரம்ப9ததவ9டை ஆசிறான. இப்படிதான ஒரு மகற நான ஒரு 
நண்ப?Aடம், நீ ைவகலப்படடக் சைாண்டிருப்பகத 
வ9டடவ9டட கே ��வசறாரு சபண்கணக் ைலயாணம் செயத 
சைாள, எனறு அற ஆசிவகர சொனகே ��?ன. அத?ால அவன 
ரிமை ஆசிைவம் வருததப்படட அடதத ெ ஆசில நாடைள த?Aகரிமைய9ல 
கே ��ொை ைீதம் இகெததக் சைாண்டிருநதான. ஆ?ாலகட 
அவ?ால சராம்ப நாகளக்கத தனக?க் ைடடப்படதத ஆசிக் 
சைாண்டிருக்ை மடியவ9லகல. ரிமை?த ஆசில புத ஆசிய ைற்பக? 
உத ஆசிதததம் அநத ரிமைாத ஆசிரி நடநத வ9டரிமைா, அப்படி நடநத 
வ9டடால நான என? செயகே ��வன, எனறு கே ��ைடடக்சைாண்ட 
ஓடி வநதவ9டடான. 

என நண்பன தன ைாதகலச் சொன? ைணதத ஆசில ஆசிருநத 
அவ?த ைாதத ஆசிருப்பு நீண்டசைாண்கே ��ட செனறத (ைகடெ ஆசிய9ல 
அவள ெம்ரிமைத ஆசிததாள). ஆ?ால இப்கே ��பாசதலலாம் ைாதலர்ைள 
சலபதத ஆசில உணர்ச்ெ ஆசி வெப்படவத ஆசிலகல- ஆற அரிமைர 
கே ��யாெ ஆசிதததான மடிசவடக்ை ஆசிறார்ைள. எனகே ��?ாட கே ��வகல 
செயத ஆசிருநத ஒருவருடன ெரிமைன் மீபதத ஆசில நடநத கே ��பாயக் 
சைாண்டிருநகே ��தன. அப்கே ��பாத அவர் தன ரிமைைன 
அசரிமைரிக்ைாவ9ல இருநத ைாலதத ஆசில ஒரு சபண்ண9டம் ைாதல 
வயப்படடதாைவம், அகத சவகைாலம் ரிமைகறதத 
கவதத ஆசிருநததாைவம் சொன?ார். நீ எநதப் சபண்கணயாவத 
ைாதல ஆசிக்ை ஆசிறாயா, எனறு பலமகற அவர் கே ��ைடடிருக்ை ஆசிறார், நீ 
அவகளத த ஆசிருரிமைணம் செயத சைாள, ப9ரச்ெ ஆசிக?ய9லகல 

உள்ளடக்கம
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எனறுகட சொலல ஆசிய9ருக்ை ஆசிறார். ஆ?ால ரிமைைன, 
அப்படிசயலலாம் எதவம் இலகல எனகே ��ற ொத ஆசிதத 
வநத ஆசிருக்ை ஆசிறான. அப்புறம் ைகடெ ஆசிய9ல ஒரு வருெம் 
கே ��பா?ப9ன,  தான ைாதல ஆசிக்கம் வ9ெயதகதச் சொலல ஆசி, 
அவகளத த ஆசிருரிமைணம் செயத சைாளள வ9ரும்புவதாைச் 
சொலல ஆசிய9ருக்ை ஆசிறான. இததக? நாள இகத ஏன 
சொலலவ9லகல, எனறு என நண்பர் கே ��ைடடதற்க,  
த ஆசிருரிமைணம் செயத சைாளள கே ��வண்டரிமைா எனறு இருவரும் 
கே ��யாெ ஆசிததக் சைாண்டிருநததாைச் சொன?ா?ாம் அவன.

அநதக் ைாலதத ஆசில ஒரு ஆணும் சபண்ணும் ெ ஆசில ைாலம் 
பழை ஆசியவடன ெீக்ை ஆசிரம் த ஆசிருரிமைணம் செயத சைாளவார்ைள, 
அலலத உறகவ மற ஆசிததக் சைாளவார்ைள. அப்படிச் 
செயயாவ9டடால ரைெ ஆசியரிமைாைச் ெநத ஆசிக்ை கே ��வண்டிய9ருக்கம். 
இப்கே ��பாசதலலாம் அப்படிப்படட அவெ ஆசியம் இலகல. 
சபாதவாை அப்கே ��பாசதலலாம் ைாதகலச் சொன?ால ெரி 
எனறு பத ஆசில வரும் எனறு நம்ப மடிநதத. இருவரில 
ஒருததருக்ைாவத த ஆசிருரிமைண உறகவ ஏற்படதத ஆசிக் சைாளள 
கே ��வண்டம் எனற வ9ருப்பம் இருநதத.. இத ஆசில தயக்ைம் 
ஏற்படடால அதற்கக் ைாரணம் த?Aப்படட ைாரணரிமைாை 
இருப்பகதவ9ட ெமைம் ொர்நத வ9ெயங்ைளாைதான 
இருக்கம். த ஆசிருரிமைணததக்க சபற்கே ��றார் ஒப்புக் சைாளவார்ைளா, 
ைலயாணம் நலலபடி நடக்கரிமைா, உறவ9?ர்ைள என? 
சொலவார்ைள எனசறலலாம் கே ��யாெ ஆசிக்ை கே ��வண்டிய9ருநதத. 
எ?க்கத சதரிநத ஒரு கே ��ஜாடி ஏழு வருடம் ைாதல ஆசிதத 
ப9ன?கே ��ர ைலயாணம் செயத சைாளள மடிநதத. எப்கே ��பாகே ��தா 
அவர்ைள த ஆசிருரிமைணம் செயத சைாளளத தயாராை ஆசி வ9டட?ர், 
ஆ?ால தததம் கடம்பதத ஆசி?கரச் ெம்ரிமைத ஆசிக்ை கவக்ை ஏழு 
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ஆண்டைள ஆை ஆசிய9ருக்ை ஆசினற?!

ஆ?ால இப்கே ��பாசதலலாம் இகளய தகலமகறய9?ர், 
ப9டிதத ஆசிருநதால, எலலா இடங்ைளுக்கம் கே ��ெர்நகே ��த 
கே ��பாை ஆசினற?ர், ஆ?ால த ஆசிருரிமைணம் செயத சைாளவத கற ஆசிதத 
சரிமைௌ?ம் ொத ஆசிக்ை ஆசினற?ர் எனபத சபற்கே ��றாருக்க ஒரு 
ப9ரச்ெ ஆசிக?யாை இருக்ை ஆசிறத. இங்கே ��ை யாரும் த ஆசிருரிமைணம் 
செயத சைாளளும் வ9ருப்பதகதத சதரிவ9ப்பதம் இலகல, 
ைாதத ஆசிருப்பதம் இலகல. நாம் ஒருவகரசயாருவர் 
வ9ரும்புை ஆசிகே ��றாரிமைா இலகலயா எனறு இருவரும் 
ெநகே ��தைப்படடக் சைாண்ட, இநத இணக்ைம் எததக? 
நாகளக்க நீடிக்கம் எனறு பார்ததவ9டட, அதற்கப் ப9ன?கே ��ர 
த?க்க தகநத தகணயாை இருப்பார்ைளா எனறு 
மடிசவடப்பதகே ��பால சதரிை ஆசிறத. 

இகளஞர்ைள தங்ைளுக்க என? கே ��வண்டம் எனபகத 
அற ஆசிநத ஆசிருக்ை ஆசிறார்ைள. அகத அகடவதற்ைா? சபாருளாதார 
சதநத ஆசிரமம் அவர்ைளுக்க இருக்ை ஆசிறத. மனச?லலாம் 
ஒருவர் வருரிமைா?தத ஆசில கடம்பகே ��ரிமை வாழ கே ��வண்டிய9ருநததால 
இத கே ��பானற சதநத ஆசிரம் இருநதத ஆசிலகல.. இப்கே ��பாத இநதப் 
சபாருளாதாரச் சதநத ஆசிரம் கே ��பாதாசதனறு பண9ய9டதத ஆசில 
வளர்ச்ெ ஆசியகடவதற்க த ஆசிருரிமைணம் கடம்பம் கே ��பானற 
பநதங்ைள மடடக்ைடகடயாை இருக்கரிமைா எனசறலலாம் 
கே ��யாெ ஆசிக்ை ஆசிறார்ைள. எப்கே ��பாத த ஆசிருரிமைணம் செயவத, யாகரத 
த ஆசிருரிமைணம் செயத சைாளவத எனபகத மடிவ 
செயவத ஆசிலகட கே ��வகல வாயப்பு வெத ஆசிைள ைணக்ை ஆசில 
வருை ஆசினற?. எ?கே ��வதான ந ஆசிரநதர உறவ பற்ற ஆசி எநத மடிவம் 
எடக்ைாரிமைல சமைரிமைாைப் பழகம் கே ��ஜாடிைகள நாம் அத ஆசிைம் 
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பார்க்ை மடிை ஆசிறத. "ஓ ைாதல ைண்ரிமைண9" படதத ஆசில 
ரிமைண9ரத?ம் இத கே ��பானற உறவைகளச் ெ ஆசிததரிக்ை 
மயனறார்.

இனச?ாரு வ9ெயம். எலலாரும் த?Aக்கடிதத?ம் எனபதால 
அம்ரிமைா அப்பாகவச் ெம்ரிமைத ஆசிக்ை கவததால கே ��பாதம் எனற 
ந ஆசிகலதான இப்கே ��பாத இருக்ை ஆசிறத. நைரதத ஆசில வெ ஆசிப்பவர்ைள 
இதற்கப் பழை ஆசிப்கே ��பாய வ9டடார்ைள, தம் ப9ளகளைள 
ைாதல ஆசிப்பத பற்ற ஆசி அலடடிக் சைாளவத ஆசிலகல. ஆ?ால 
த ஆசிருரிமைண தயக்ைம்தான அவர்ைளுக்கப் ப9ரச்ெ ஆசிக?யாை 
இருக்ை ஆசிறத. கே ��வசறன?, உறவ மற ஆசிநதால ப9ளகளைள 
எத ஆசிர்ைாலம் என?வாகம் எனற ைவகலதான. ைாலம் கே ��பாய 
வ9டம், ஆண்சடானறு கடி வயதாை ஆசிவ9டம். ெீக்ை ஆசிரம் 
ைலயாணம் செயத சைாண்ட ெீக்ை ஆசிரம் கழநகதைள 
சபற்றுக்சைாண்ட கடம்ப உறவ9ல ந ஆசிகலக்ை கே ��வண்டம் எனற 
எத ஆசிர்பார்ப்பு இன?ம்கட இருக்ை ஆசிறத. எ?கே ��வ த ஆசிருரிமைணம் 
தாரிமைதரிமைாவத ைவகலக்க இடம் சைாடக்ை ஆசிறத. இத ஆசில 
சவளAகே ��ய சொலல மடியாத ைவகல, ைாதல மற ஆசிவ 
த ஆசிருரிமைணச் ெநகதய9ல ஏற்படததக்கடிய ப9ன?கடவதான.

ஆ?ால இநத வ9ெயதத ஆசில நாம் சரிமைலல சரிமைலல 
கே ��ரிமைற்ைதத ஆசிய ெமைதகத கே ��நாக்ை ஆசிச் செனறு 
சைாண்டிருக்ை ஆசிகே ��றாம். இப்கே ��பாகதக்க இத நைரிலுளள 
உயர்கடிய9?ரில ஏற்படடளள ரிமைாற்றரிமைாை ரிமைடடம் 
இருக்ை ஆசிறத எனபத உண்கரிமைதான. சபற்கே ��றார் ரிமை?ந ஆசிகல 
மழுகரிமையாை ரிமைாற கே ��வண்டம். நாம் நம் கழநகதைளAன 
மடிசவடக்கம் த ஆசிற?Aல நம்ப9க்கை கவக்ை கே ��வண்டம். 
இக்ைால இகளஞர்ைள உணர்ச்ெ ஆசிவெப்படாரிமைல ந ஆசிதா?ரிமைாை, 
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ெரியா? மடிசவடப்பார்ைள, ைாதல மற ஆசிகவத தாங்ை ஆசிக் 
சைாளவார்ைள எனற நம்ப9க்கை இருக்ை கே ��வண்டம். எநத 
மடிசவடததாலும் சபற்கே ��றாரின உணர்வைகளயும் ைணக்ை ஆசில 
எடததக் சைாளவார்ைள எனற நம்ப9க்கை இருக்ை கே ��வண்டம். 
ஆ?ால அம்ரிமைா அப்பாவக்க ெரியா? சபண்ணாைகே ��வா 
ப9ளகளயாைகே ��வா இருக்ைக்கடம் எனசறலலாம் சபாருததம் 
பார்தத ஒருவகர ஏற்றுக் சைாளவத எனபத ந ஆசிக?ததப் 
பார்க்ை ைடி?ரிமைா? வ9ெயம்தான. கழநகதைள 
சயநலரிமைா?வர்ைள எனறு பல சபற்கே ��றார்ைளும் ந ஆசிக?ததக் 
சைாண்டிருக்ை ஆசிறார்ைள, ஆ?ால அத உண்கரிமையலல. 

அதற்ைாை இப்கே ��பாசதலலாம் சபரியவர்ைள பார்தத கவதத 
த ஆசிருரிமைணம் செயயும் வழக்ைம் கே ��பாய வ9டடத எனறு 
அர்ததரிமை ஆசிலகல. நம் ெமைச் சூழல ஆசில, ைலலூரிய9கே ��லா கே ��வகல 
செயயும் இடதத ஆசிகே ��லா, நம் ரிமை?தக்கப் ப9டிததவர்ைகளத 
கே ��தர்நசதடப்பத எனபத இனறும் சலபரிமை ஆசிலகல. எ?கே ��வ, 
ெம்ப9ரதாய த ஆசிருரிமைணங்ைளAன அவெ ஆசியம் இருக்ைகே ��வ 
செயை ஆசிறத. ஆ?ால அவற்ற ஆசின நகடமகற ரிமைாற ஆசிவ9டடத. 
இப்கே ��பாசதலலாம் ைாதல ஆசிதத சபண்ணும் கபயனுகே ��ரிமை 
ெம்ப9ரதாய த ஆசிருரிமைணம் செயத சைாளை ஆசினற?ர். தங்ைளுக்க 
ஏற்ற தகணகய த ஆசிருரிமைண தைவல தளங்ைளAல 
கே ��தடை ஆசினற?ர், கே ��பெ ஆசிப் பார்க்ை ஆசினற?ர், கே ��ரிமைகே ��ல செலலலாரிமைா 
எனறு மடிவ செயை ஆசினற?ர். அதனப9ன சபற்கே ��றாரிடம் 
சொலல ஆசி ஏற்பாடைகள மடிததக் சைாளை ஆசினற?ர். 

மனச?லலாம், ஜாதைம், கடம்பப் ப9ன?ண9 எனறு 
கே ��தடவார்ைள, அலலத, "எ?க்கப் ப9டிததததான கே ��வண்டம்," 
எனறு சொலவார்ைள. ஆ?ால இப்கே ��பாத இகளஞர்ைள 
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சதளAவாை ஆசி வ9டடார்ைள எனறு ந ஆசிக?க்ை ஆசிகே ��றன- நம் நடபு 
வடடதத ஆசில ெரியா? தகண ை ஆசிகடக்ைாதகே ��பாத நவீ? 
வெத ஆசிைகளப் பயனபடதத ஆசி ரிமைரபுச் சூழல ஆசில த ஆசிருரிமைண 
ஏற்பாடைகளச் செயத சைாளை ஆசிறார்ைள. இத தவ9ர டிண்டர் 
கே ��பானற ஆப்புைள கே ��வறு இகளஞர்ைளுடன கைகே ��ைார்க்ை 
வநத வ9டட?.

ஏகே ��தா இகளஞர்ைளAன ைாதல ஏற்பாடைளும் த ஆசிருரிமைணமம் 
அற ஆசிவார்நத செயலத ஆசிடடங்ைள எனபத கே ��பால எழுத ஆசிக் 
சைாண்டிருக்ை ஆசிகே ��றன, இத ைகதய9ன ஒரு பகத ஆசிதான. 
உண்கரிமைய9ல, மடிசவடப்பத ஆசில உணர்ச்ெ ஆசிைளAன 
மக்ை ஆசியததவதகதக் ககறதத ரிமைத ஆசிப்ப9ட மடியாத. இநதக் 
ைவ9கதய9லகட ெீரிமைாடடி ை ஆசி கே ��?ா வாெ ஆசிைா சொலவத 
கே ��பால, "கே ��ரிமைலும் உக்ை ஆசிர த?Aகரிமைகே ��ய ரிமை ஆசிஞ்சம்" எனபதாலகட 
‘ெரி’ எனறு சொலலத தயங்ை ஆசி, ‘ரிமைாடகே ��டன’ எனறு 
சொலலலாம். இததக? ககறவா? சொற்ைளAல இவ்வளவ 
உக்ை ஆசிரரிமைா? உணர்ச்ெ ஆசிகய சவளAப்படததம் இதகே ��பானற 
ைவ9கதைள ரிமை ஆசிை அரியகவ. இகளஞர்ைளுக்க எனச?ன? 
இலடெ ஆசியங்ைள இருநதாலும், அவர்ைள எததக?தான 
கே ��யாெ ஆசிதத தீர்ரிமைா?Aததாலும், பல மடிவைள 
உணர்ச்ெ ஆசிவெப்படட செயயப்படபகவ. இத?ாலதான 
எப்கே ��பாதம் இருப்பகதப் கே ��பாலகே ��வ இப்கே ��பாதம் ரிமைைததா? 
இலலறம், ரிமை?சரிமைாதத இலலறம், ொதாரண இலலறம், 
மற ஆசிரிமைணம் எனறு பலவற்கறப் பார்க்ை மடிை ஆசிறத.

உள்ளடக்கம
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கசலந்த ந்பறிசனைவ  ... -    வமறிவானைாகறிவா மறிவாறின்

மடிவ9லா தார்ச்ொகல..,.

சரிமைௌ?தகத ரீங்ைரிக்கம் வண்டைள

ெல?ரிமைற்ற நீர்ப்பரப்பு.,

ப?Aய9ல ஒளAரும் ந ஆசிலாக்ை ஆசிரணங்ைள...

இதம்கே ��தட கவக்கம் வாகட....

மழு ந ஆசிலசவாளAய9லும் 

தனக? சவளAப்படததா ந ஆசிழலைள....

உய9ர்ததடிக்கம் உன அழுகை...

என இயலாகரிமை

உத ஆசிரம்...வல ஆசி...

உய9ர்ப்ப9ண்டரிமைாய 

எனனுளளAருநத உனக?

சரண்டி எடதத அக்ைணம்..

ரிமையக்ை ஊெ ஆசிகய ரிமைன் மீற ஆசித த ஆசிறக்கம் என வ9ழ ஆசிைளAல

உத ஆசிரதத ஆசில சபாத ஆசிநத உய9ர்ச்ெகத...

எநத சநாடிய9ல நீ கே ��தானற ஆசி?ாய என ைருவகறய9ல

மனறாம் ரிமைைவாய...

உக?க் ைருவருக்ை 

ஆய9ரம் ைாரணங்ைகளக் கற ஆசிகே ��?ாம்....

என சொலகே ��வன பத ஆசில நான..

உலைற ஆசியா உன சவாெதத ஆசிற்க

உள்ளடக்கம
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நீ ரிமைை?ா? ரிமைைளா?

அற ஆசியவ9லகல 

ந ஆசிச்ெயம் உணர்ை ஆசிகே ��றன

ப9றநத ஆசிருநதால

ொயநத ஆசிருப்கே ��பன என இறுத ஆசிநாடைளAல உன கே ��தாளைளAல...

அறுதசதரிநதாலும் 

ரிமைரணம் வகர எக?த 

சதாடரததான கே ��பாை ஆசிறாய

ஏன அம்ரிமைா எனற 

ஒற்கறச் சொலலுடன...

என இரவைள ைகரயததான கே ��வண்டம் 

உன உனரிமைதத ந ஆசிக?வைளுடன..

இ?A வருரிமைா என ை?வைளAல 

ைவ9கதைளும்...ரிமைழகலைளும்...

உள்ளடக்கம



22

துயுரேமும இலக்க்பறியமும   -   மறிவாயக்கூத்தன்

டவ9டடர் உலை ஆசில ஸக்ரீனொட எடப்பசதனபத 
ஒருவ9தரிமைா? ரிமை ஆசிரடடல. எ?க்க அப்படி எநத கே ��நாக்ைமம் 
இலகல. ஒரு டவ9டடிற்க வநத பத ஆசில சைாஞ்ெம் கே ��யாெ ஆசிக்ை 
கவக்ை ஆசிறத, அவ்வளவதான.. கே ��ரிமைகே ��ல படியுங்ைள, நான 
ந ஆசிக?ப்பகத எழுத மடிை ஆசிறதா பார்க்ை ஆசிகே ��றன. 

வாழக்கை சைாளள மடியாத அளவ9ற்ைா? தயரம் எனறு 
ஒனறு இலகல, அப்படி ஒரு தயரம் கே ��நரும் கே ��பாத நாம் 
நம்மகடய மடிகவச் ெநத ஆசிதத ஆசிருப்கே ��பாம் எனறு வாதாட 
கே ��வண்டம் எனற ந ஆசிக?ப்ப9கே ��லகே ��ய ‘வாழவ சைாளளாத 
தயரம்’ எனற தகலப்கப கவதகே ��தன. ப9றக, அப்படிசயாரு 

உள்ளடக்கம
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வாதம் செலலுபடியாகரிமைா எனற ெநகே ��தைம் வலுக்ை, அநத 
வாததகத வ9டடவ9ட தகலப்பு ரிமைடடம் ந ஆசிகலததத. 
ெ ஆசிறப்ப9தழ ஆசில வநத ஆசிருநத ரிமைற்ற ைடடகரைளAன தகலப்கே ��பாடம் 
(ந ஆசிர்க்ைத ஆசிய9ன ந ஆசிழல ஆசில, ரிமைானுடததயர், ைகர கே ��ெர்நதார் 
ைாணும் ைடல, ந ஆசிகறவ9னகரிமைய9ன வழ ஆசிகே ��ய) 
சபாருநத ஆசிப்கே ��பா?த. ஆ?ாலும், தயரங்ைள எழுதத ஆசில 
எவ்வளவ வ9ரிவாைச் சொலலப்பட கே ��வண்டம் எனற கே ��ைளவ9 
இலலாரிமைல இலகல. 

ச.கே ��வ ெ ஆசிறப்ப9தழ ஆசில ஒரு ைகதய9ல வரும் ஒகே ��ர இடம் 
ஒனறுக்க கே ��ரிமைற்படட ைடடகரைளAல ைவ?தகதப் 
சபற்ற ஆசிருக்ை ஆசிறத. தன ரிமைைனுகடய ஆடம்பரதத ஆசிற்ைாை அம்ரிமைா 
தனனுகடய ஆடடக்கடடிகய வ9ற்பத, தான வளர்தத 
நாயக்கடடிகய தன?Aடரிமை ஆசிருநத ப9ரிக்கம் கே ��பாத 
சவளளநத ஆசியாய, ஆ?ால அர்தததகே ��தாட கே ��ைளவ9 கே ��ைடகம் 
சபண் கழநகத, இநத இடங்ைள படிக்கம் எவருகடய 
ைவ?தகதயும் ஈர்தத ஆசிருக்கம். இகவ எலலாவற்கறயும் வ9ட 
கே ��ெதபத ஆசி அருணாெலதத ஆசின ைடடகரய9ல அவர் 
இரண்டாவதாை கற ஆசிப்ப9டம் பதத ஆசிைள- அவர் ஏன அநதப் 
பதத ஆசிைகளத கே ��தர்வ செயதார் எனபத எ?க்க வ9ளங்ைகே ��வ 
இலகல. ஒருவருக்க நடக்கம் வனமகறகய இததக? 
வ9ரிவாைச் சொலல ஆசியாை கே ��வண்டியதன அவெ ஆசியம் தான 
என?? நான இங்கே ��ை ச.கே ��வய9ன பகடப்புைகளப் பற்ற ஆசி 
ரிமைடடகே ��ரிமை சொலலவ9லகல. சஜாதாவ9ன ‘நைரம்’ 
ைகதகயயும்கட  இநத வகைய9ல கே ��ெர்ததக் சைாளளலாம். 
எனக?ச் ெ ஆசில நாடைள தக்ைரிமை ஆசிலலாரிமைல செயத ெ ஆசில 
ஸ்ரீரங்ைததக் ைகதைளும் கட.  

உள்ளடக்கம
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இகெ, ஓவ9யம், இலக்ை ஆசியம் எனறு ஒவ்சவாரு ைகலயும் 
நம்கரிமை ெரிமைந ஆசிகலய9ல கவதத ஆசிருநத ஒரு உயர்வா? 
ெ ஆசிநதக? ந ஆசிகலக்க இடடச் செலபகவ எனறு ந ஆசிக?ததக் 
சைாண்டிருக்ை ஆசிகே ��றன. எழுதத எனனுகடய நம்ப9க்கைைகள 
கே ��ைளவ9 கே ��ைடைலாம், மனமடிவைகள உகடததப் 
கே ��பாடலாம். ஆ?ால, வாழவ வல ஆசி ரிமை ஆசிகநதத எனறு 
உகரப்பத எழுதத ஆசின கே ��நாக்ைரிமைாை இருக்ைமடியுரிமைா? வாழவ9ல 
வல ஆசிகே ��ய இலகலயா எனறால, வல ஆசி ரிமைடடகே ��ரிமை இலகலகே ��ய. 
நாம் பாடடக்க ஓடிக்சைாண்டிருக்கே ��றாம். சபருரிமைை ஆசிழச்ெ ஆசியும் 
தனபமம் நம்கரிமை எப்கே ��பாதம் ஆடசைாண்டிருப்பத ஆசிலகல. 
இனபகே ��ரிமைா தனபகே ��ரிமைா, அவரவருக்க ஏற்படததம் தாக்ைதகதப் 
சபாறுதத நாம் நம்மகடய ெரிமைந ஆசிகலக்க ரிமைறுபடியும் 
வநதவ9டை ஆசிகே ��றாம்.

வல ஆசியும் தனபமம் ந ஆசிகறநத பகடப்புைளAன ரிமைன் மீத 
கே ��தகவக்ைத ஆசிைரிமைாை ஒரு ப9ரியம் இருப்பதாைத கே ��தானறுை ஆசிறத. 
மழுக்ை மழுக்ை நகைச்சகவயாை நைரும் த ஆசிகரப்படம், 
பதறச் செயயும் மடிகே ��வாட அத ஆசிைம் கே ��பெப்படம் 
ஒனறாை ஆசிவ9டை ஆசிறத. புக?வைளுக்கம் இத சபாருநதம். 
தயரம் ரிமை ஆசிகநத பகடப்புைகள, அதவம் வ9ளAம்புந ஆசிகல 
ரிமை?Aதர்ைளAன தயகர வ9வரிப்பதாைச் சொலலப்படம் 
பகடப்புைகளக் கே ��ைளவ9 கே ��ைடை ஒரு தயக்ைம் இருப்பத 
கே ��பால இலகலயா? 

ைலை ஆசிய9ன ெ ஆசிறுைகதகய வ9ரிமைர்ெ?ம் செயத ஒருவர், அகவ 
நம்கரிமை உலுக்கவதாய இலகல எனறு எழுத ஆசிய9ருநதார். 
ைலை ஆசிய9ன ைகதைகள நான வாெ ஆசிததத ஆசிலகல. ஆ?ால, ஒரு 
ைகத நம்கரிமை உலுக்ை கே ��வண்டம் எனறு ஏன 

உள்ளடக்கம
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எத ஆசிர்பார்க்ை ஆசிகே ��றாம்? ஒருகே ��வகள நம் வாழகவ வ9ட 
கே ��ரிமைாெரிமைாை ஒனறு இருக்ை ஆசிறத எனறு ஒரு ஆறுதலா? ெ ஆசில 
ெரிமையம் உலுக்கவத ரிமைாத ஆசிரி எழுதவத ஆசிலகல எனறால, ஒரு 
ரிமைாத ஆசிரி ஒதக்ை ஆசிவ9டவார்ைள எனறு கட கே ��தானறுை ஆசிறத. 
தயரக் ைகதைள எழுதப்படவத கட, ஒருவருக்ைாவத 
கே ��நர்நத ஆசிருக்ைலாம் அத?ால ப9கழ சொலல மடியாத எனறு 
கவததக் சைாளளலாம். ஆ?ால, இத ரிமைாத ஆசிரி ைகதைள 
அத ஆசிைம் அங்ைீைரிக்ைப்படவகதப் பற்ற ஆசி என? சொலல?

ஏன நைரதத ஆசில நலல கே ��வகலய9ல இருப்பவர்ைளAன 
வாழக்கை இத கே ��பால எழுதப்படவத ஆசிலகல. சபங்ைளூரூவ9ல 
சரிமைனசபாருள ந ஆசிறுவ?தத ஆசில கே ��வகல செயபவர்ைள 
எலகே ��லாருகே ��ரிமை பணதகதப் பற்ற ஆசிக் ைவகலப்படரிமைாடடார்ைள 
எனறு ந ஆசிக?ப்பத கே ��பால, கற ஆசிப்பாை ஆடகே ��டா ஓடட?ர்ைள 
ந ஆசிக?ப்பகதப் கே ��பால, இதவம் ஒரு சபாதகரிமைப்படததல 
தா?ா?. ஒருகே ��வகள கே ��ரிமைலந ஆசிகலய9ல இருப்பவர்ைள 
வருடதத ஆசில நூறு நாடைள ெரிமைந ஆசிகலய9ல இருக்ை, வ9ளAம்பு 
ந ஆசிகலய9ல இருப்பவர்ைள வருடதத ஆசில இருநூறு நாடைள 
ெரிமைந ஆசிகலய9ல இருநதால? இகதப் பற்ற ஆசிய ஆராயச்ெ ஆசி எதவம் 
இருக்ை ஆசிறதா எனறு சதரியவ9லகல.

இனச?ானறு, எத ெவாலாை இருக்கம்- ஒருவனுகடய 
அவநம்ப9க்கைகய உகடதத வாழவ9ன கே ��ரிமைல நம்ப9க்கை 
எழச் செயவத எளAதா அலலத தளAகே ��பால இருநதாலும் 
அநத அவநம்ப9க்கைகய ஊத ஆசிப் சபரிதாக்கவத எளAதா? 
ைகதரிமைாநதர்ைளAன ரிமைன் மீசதழும் அனுதாபம் நம்கரிமை 
கே ��ரிமைலா?வர்ைளாை, ரிமை?Aதர்ைளாை உணரச் செயை ஆசிறதா? 
அதற்ைாைவாவத தயரக் ைகதைள அவெ ஆசியம் கே ��வண்டரிமைா? 
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நான எததக? ைருகணகே ��யாடம் அக்ைகறகே ��யாடம் 
இருக்ை ஆசிகே ��றன எனறு எழுதபவர்ைளும் வாெ ஆசிப்பவர்ைளும் 
ைாண்ப9ததக் சைாளள தயரக் ைகதைள அவெ ஆசியரிமைா?

எததக?கே ��யா கே ��ைளவ9ைள இருநதாலும் இநதக் ைகதைளAன 
இருப்ப9ற்க என?கே ��வா அவெ ஆசியம் இருக்ை ஆசிறத. அத என? 
எனபத தான வ9ளங்ைவ9லகல. எழுததாளர் கே ��பகே ��யான, த ஆசிகெ 
ைாடடிப் பறகவைள புததைதத ஆசில ‘ரஷய இலக்ை ஆசியம் 
கே ��பசை ஆசிகே ��றன’ எனற ைடடகரகய இப்படி மடிதத ஆசிருப்பார். 
”ரிமை?Aத வாழக்கை அர்ததரிமைற்றத, தயரரிமைா?த, எதவம் 
ந ஆசிகலக்ைாத எனறு எழுத இததக? கே ��பர்.”

உள்ளடக்கம
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நறிவாம ஏன் க்பறிளறிவாை்பறிக்குகசள வாறிவாை்பறிக்க வவாண்டும  ? - 
இடறிவாவலறிவா கறிவால்வாிவனைறிவா

தவக்ைதத ஆசில நாம் ெ ஆசில வகரயகறைகள மனகவததக் 
சைாளளலாம்-

1. ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைள எனறு அகழக்ைப்படம் புததைங்ைகளப் 
பற்ற ஆசிப் கே ��பசம்கே ��பாத,  "....ஐ ரிமைன் மீண்டம் வாெ ஆசிததக் 
சைாண்டிருக்ை ஆசிகே ��றன," எனறு சொலவததான வழக்ைம், :"... 
படிததக் சைாண்டிருக்ை ஆசிகே ��றன," எனறு ஒருகே ��பாதம் 
சொலவத ஆசிலகல. 

யாருக்கப் சபாருநதை ஆசிறகே ��தா இலகலகே ��யா, நலல வாெ ஆசிப்பு 
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உளளவர்ைள எனறு நாம் ந ஆசிக?ததக் சைாண்டிருப்பவர்ைள 
வ9ெயதத ஆசிலாவத இத சபாருநதம்; இகளஞர்ைளுக்க இத 
சபாருநதாத. ஏச??Aல, இநத வயத ஆசில மதல அற ஆசிமைம் 
எனற ைாரணததாலதான அவர்ைளுக்க இவ்வலை ஆசின 
சதாடகையும் இவ்வலை ஆசின அங்ைங்ைளாய உளள 
ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைளAன சதாடகையும் மக்ை ஆசியரிமைாை ஆசினற?.

புைழசபற்ற ஒரு புததைதகத வாெ ஆசிததத ஆசிலகல எனற 
உண்கரிமைகய ஒப்புக்சைாளள சவடைப்படபவர்ைள 
வ9ெயதத ஆசில, வாெ ஆசிததல எனற வ9க?ச்சொலலுக்க மன 
ரிமைன் மீள எனற அகடசரிமைாழ ஆசி கே ��ெர்ததக் சைாளவத, ஒரு ெ ஆசிற ஆசிய 
கே ��பால ஆசிதத?ரிமைாை இருக்ைக்கடம். ஆ?ால வாெ ஆசிப்ப9ன இயலபு 
தீர்ரிமைா?Aக்ைப்படம் இளகரிமைப்பருவதத ஆசில ஒருவன எவ்வளவ 
வ9ரிவாை வாெ ஆசிதத ஆசிருநதாலும், அவன வாெ ஆசிதத ஆசிராத அவெ ஆசியப் 
பகடப்புைளAன எண்ண9க்கை எப்கே ��பாதகே ��ரிமை 
ரிமை ஆசிைப்சபரிதாைததான இருக்கம். ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைள அக?தகதயும் 
வாெ ஆசிக்ைவ9லகல எனறு சவடைப்படபவர்ைளுக்க இநத 
உண்கரிமைகயச் சடடிக் ைாடடவத ஆறுதல அளAக்ைக்கடம்.

ச கே ��ராகே ��டாடஸ ரிமைற்றும் தெ ஆசிகடடஸ எழுத ஆசிய 
அததக?கயயும் படிததவ9டகே ��டன எனறு சொலபவர்ைள 
யாராவத இருநதால கை தக்கங்ைள. அப்படியா?ால 
செய9ண்ட-கெரிமைக?ப் படிததவர்ைள? ைார்டி?ல சரடஸ? 
பதசதானபதாம் நூற்றாண்ட நாவலைளAன ரிமைைததா? 
சதாகப்புைள வாெ ஆசிக்ைப்படவகதவ9ட கற ஆசிப்ப9டப்படவகே ��த 
அத ஆசிைம். ப9ரானெ ஆசில பளளAப்பருவதத ஆசில பாலஸாக் வாெ ஆசிக்ைத 
தவங்கை ஆசிறார்ைள; புழக்ைதத ஆசில உளள பத ஆசிப்புைகளக் ைணக்ை ஆசில 
சைாண்டால, பளளAப்படிப்பு மடிநதப9னனும் சவகைாலம் 
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அவகரத சதாடர்நத வாெ ஆசிததக் சைாண்டிருக்ை ஆசிறார்ைள எனறு 
சொலல கே ��வண்டியதாை ஆசிறத. ஆ?ால இததால ஆசிய9ல பாலஸாக் 
எவ்வளவ ப9ரபலரிமைாை இருக்ை ஆசிறார் எனறு ஒரு அத ஆசிைாரப்பூர்வ 
ஆயவ நடதத ஆசி?ால, அவரத இடம் படடியல ஆசில ரிமை ஆசிைக்ைீகே ��ழ 
எங்கே ��ைா இருக்கம் எனறுதான வருததததடன சொலல 
கே ��வண்டம். இததால ஆசிய9ல உளள டிக்ைனஸ வாெைர்ைள, ரிமை ஆசிைச் 
ெ ஆசிற ஆசிய எண்ண9க்கைய9ல உளள எலீடடைள, அவர்ைள 
ெநத ஆசிததக்சைாளளும்கே ��பாத, தாம் ந ஆசிஜரிமைாைகே ��வ கே ��பெ ஆசிப் 
பழை ஆசியவர்ைகளப் பற்ற ஆசி கே ��பசவதகே ��பால டிக்ைனஸ நாவல ஆசின 
பாதத ஆசிரங்ைகளயும் ெம்பவங்ைகளயும் வ9ொரிததக் 
சைாளை ஆசிறார்ைள. பல ஆண்டைளுக்கமன ரிமை ஆசிகே ��ெல பூகே ��தா 
அசரிமைரிக்ைாவ9ல ைற்ப9ததக் சைாண்டிருநதகே ��பாத, எரிமை ஆசில ஆசி 
கே ��ஜாலா பற்ற ஆசி வ9ொரிததவர்ைளAன எண்ண9க்கை அவருக்க 
அலுப்பூடடவதாை இருநதத. அத?ாலும் அவர் கே ��ஜாலாகவப் 
படிததகே ��த இலகல எனபதாலும் Rougon-Macquart 
நாவலைளAன சதாகைகய மழுகரிமையாை படிததவ9டவத 
எனறு தீர்ரிமைா?Aததக் சைாண்டார். ஆ?ால அவர் ந ஆசிக?ததக் 
சைாண்டிருநதகதவ9ட அநத நாவல மற்ற ஆசிலும் 
ரிமைாறுபடடிருப்பகத கே ��நரடியாைப் படிததப் பார்க்கம்கே ��பாததான 
ைண்டணர்நதார்- உலை ஆசின தவக்ைதகதயும் அதன 
வம்ொவளAய9?கரயும் வ9வரிக்கம் அற்புதரிமைா?, 
சதானகரிமைததனகரிமை சைாண்ட பகடப்பு அத எனறு உணர்நத 
அருகரிமையா? ைடடகரசயானற ஆசில அதன ெ ஆசிறப்கப 
வ9வரிததார்..

இத நரிமைக்க உணர்ததம் உண்கரிமை- ரிமைைததா? ஒரு 
புததைதகத நம் வளர்ச்ெ ஆசி மழுகரிமையகடநதப9ன நாம் 
மதனமகற வாெ ஆசிப்பத எனபத அொதாரண இனபம் தரும் 
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அனுபவரிமைாை இருக்ைக்கடம். அகே ��த புததைதகத இளகரிமைய9ல 
வாெ ஆசிப்பகதவ9ட இத ரிமை ஆசிைவம் கே ��வறுபடட அனுபவரிமைாை 
அகரிமையலாம் (ஆ?ால இத?ால ை ஆசிடடக்கடிய இனபம் 
அத ஆசிைரிக்ை ஆசிறதா ககறை ஆசிறதா எனபகதச் சொலவத 
ொதத ஆசியரிமை ஆசிலகல). இளகரிமைப்பருவம் ஒவ்சவாரு 
புததைததக்கம் ஒவ்சவாரு அனுபவததக்கம் த?Aததனகரிமை 
சைாண்ட சகவயும் மக்ை ஆசியததவமம் அளAக்ை ஆசிறத; ஆ?ால, 
ரிமை?ம் மத ஆசிர்நத வயத ஆசில ஒருவன இனனும் பல 
நுண்வ9பரங்ைகளயும், உளளடக்கைகளயும், பலசபாருள 
வ9ரிவைகளயும் சகவதத ரிமைை ஆசிழை ஆசிறான (அலலத, சகவதத 
ரிமைை ஆசிழ கே ��வண்டம்). எ?கே ��வ கே ��ரிமைற்கற ஆசிய வகரயகறகய நாம் 
இவ்வாறு ரிமைாற்ற ஆசி எழுத ஆசிப் பார்க்ைலாம்-

2. ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைள அவற்கற வாெ ஆசிதத கே ��நெ ஆசிததவர்ைளுக்க 
ரிமைறக்ை மடியாத அனுபவங்ைளAன சதாகை நூலைளாை 
வ9ளங்கை ஆசினற?; ஆ?ால, அவற்றுக்கத தக்ை ஆைச்ெ ஆசிறநத 
ரிமை?ந ஆசிகல உருவாகம்கே ��பாத வாெ ஆசிததக் சைாளளலாம் எனறு 
எடதத கவதத ஆசிருப்பவர்ைளுக்கம் அகே ��த அளவ செற ஆசிவா? 
அனுபவம் ைாதத ஆசிருக்ை ஆசிறத.

ஏச??Aல இத உண்கரிமை- இளகரிமைய9ல செயயும் வாெ ஆசிப்ப9ன 
ரிமைத ஆசிப்கபப் சபரிதாய சபாருடபடததவதற்ை ஆசிலகல- அத 
சபாறுகரிமையற்ற பருவம், நம் ைவ?ம் கவ9யாத வயத, நாம் 
கே ��தர்நத வாெ ஆசிப்கப ந ஆசிைழததப் பழை ஆசிய9ருக்ை ரிமைாடகே ��டாம், 
அலலத, நரிமைக்க வாழவனுபவம் கே ��பாதாத எனற ைாரணமம் 
உண்ட. நம் இளகரிமைப்பருவ வாெ ஆசிப்பு (அத 
ந ஆசிைழும்கே ��பாதம்கட) நம் ப9ற்ைால வாெ ஆசிப்ப9ன தனகரிமைகய 
உருவாக்கவதாை இருக்ைலாம்- நம் எத ஆசிர்ைால 
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அனுபவங்ைளுக்க அத உருவமம் வடிவமம் சைாடக்ை ஆசிறத; 
அவற்கறப் உளவாங்ை ஆசிக் சைாளவதற்ைா? மனரிமைாத ஆசிரிைள 
அளAக்ை ஆசிறத, அவற்கற எத ஆசிர்சைாளளும் வழ ஆசிைகளக் 
ைற்ப9க்ை ஆசிறத, அவற்கற ஒப்ப9ட அளகவைள தருை ஆசிறத, நம் 
அனுபவங்ைகள சவவ்கே ��வறு பகப்புைளAல 
கே ��ெர்ததக்சைாளவதற்ைா? வகரவைகள உருவாக்கை ஆசிறத, நம் 
ரிமைத ஆசிப்ப்பீடட வ9ழுரிமை ஆசியங்ைகள அகரிமைக்ை ஆசிறத, நம் 
அழைனுபவதத ஆசின மனனுதாரணப் படிவங்ைகளத 
தைவகரிமைக்ை ஆசிறத: நாம் நம் இளகரிமைப்பருவதத ஆசில வாெ ஆசிதத 
புததைதகதப் பற்ற ஆசி அக?ததம் ரிமைறநதப9னனும் அலலத 
ரிமை ஆசிைக் ககறவாைகே ��வ ந ஆசிக?வ9ல கவதத ஆசிருக்கம்கே ��பாதம் 
அவற்ற ஆசின படிப்ப9க?ைள நம்கரிமை இயக்கை ஆசினற?. புததைம் 
ஒனகற அைம் மத ஆசிர்நத பருவதத ஆசில ரிமைன் மீண்டம் 
வாெ ஆசிக்கம்கே ��பாத, இப்கே ��பாத நம் அை இயக்ைதத ஆசின 
உறுப்புைளாய, அகவ எங்ை ஆசிருநத வநத? எனபகத ரிமைறநத 
வ9டடிருநதகே ��பாதம். ந ஆசிகலதத ந ஆசிற்ப?வற்கற ரிமைன் மீண்டம் 
ைண்டற ஆசிை ஆசிகே ��றாம், தன?ளவ9ல ரிமைறக்ைப்படட கே ��பாதம் தன 
வ9தத ஆசிக? நம்ரிமை ஆசில வ9டடச் செலலும் பகடப்புக்க 
கற ஆசிப்ப9டததக்ை ஒரு வீரியம் உண்ட. எ?கே ��வ, இ?A நாம் 
இப்படி வகரயகற செயத சைாளளலாம்-.

3. ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைள கற ஆசிப்ப9டட ஒரு தாக்ைதகத வ9டடச் 
செலலும் நூலைள, அகவ ரிமைறக்ை மடியாத எனறு 
சொலலததக்ை தடதகத நம் உளளதத ஆசில பத ஆசிக்கம்கே ��பாதம் 
த?Aரிமை?Aத அலலத சபாத ந?வ9ல ஆசி ரிமை?த ஆசின ந ஆசிக?வ 
அடக்கைளAல ஒளAநத சைாளளும்கே ��பாதம்..

இக்ைாரணததாலதான நம் இளம்பருவதத ஆசின ரிமை ஆசிை 
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மக்ை ஆசியரிமைா? வாெ ஆசிப்புைகள ரிமைன் மீண்டம் ைண்டற ஆசிய ஆடவப் 
பருவதத ஆசில ெ ஆசிலைாலம் அர்ப்பண9க்ைப்பட கே ��வண்டம் 
எனை ஆசிகே ��றன. புததைங்ைள ரிமைாறாத ஆசிருப்ப9னும் 
(ரிமைாறுதலுக்கடபடட நம் வரலாற்று கே ��நாக்ை ஆசின சவளAச்ெதத ஆசில 
அகவயும் ரிமைாறுை ஆசினற? எனறாலும்), நாம் ந ஆசிச்ெயம் 
ரிமைாற ஆசிய9ருக்ை ஆசிகே ��றாம், எ?கே ��வ இநதப் ப9நகதய எத ஆசிர்சைாளளல 
மழுகரிமையாைகே ��வ புத ஆசிய அற ஆசிமைரிமைாை ஆசிறத. 

இக்ைாரணததால, நாம் வாெ ஆசிப்பு எனற வ9க?ச்சொலகலகே ��யா 
ரிமைன் மீளவாெ ஆசிப்பு எனற வ9க?ச்சொலகலகே ��யா, இரண்டில எகதப் 
பயனபடததை ஆசிகே ��றாம் எனபத மக்ை ஆசியரிமைற்றுப் கே ��பாை ஆசிறத. 
உண்கரிமைய9ல நாம் இப்படிச் சொலலலாம்:

4. மதல மகற வாெ ஆசிததகே ��பாத அனுபவப்படம் புத ஆசிய 
உணர்கவ ஒவ்சவாரு ரிமைன் மீளவாெ ஆசிப்ப9லும் அகே ��த அளவ 
அளAக்கம் புததைம்தான ை ஆசிளாெ ஆசிக் எ?ப்படை ஆசிறத.

5. மதல மகற வாெ ஆசிக்கம்கே ��பாதம்கட மன?கே ��ர 
வாெ ஆசிததவ9டட ஏகே ��தாசவானகற ரிமைன் மீளவாெ ஆசிப்புக்க 
உடபடததை ஆசிகே ��றாம் எனற உணர்கவ அளAக்கம் புததைம்தான 
ை ஆசிளாெ ஆசிக் எ?ப்படை ஆசிறத.

கே ��ரிமைற்ைண்ட நானைாம் வகரயகறகய இதன 
ை ஆசிகளதகே ��தற்றரிமைாைக் சைாளளலாம்.. 

ஆ?ால ஐநதாம் வகரயகற இனனும் வ9ரிவா? 
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வடிவகரிமைப்கபக் கே ��ைாருை ஆசிறத, இதகே ��பால-

6. தான வாெைர்ைளுக்கச் சொலல இருப்பகத எததக? 
சொலல ஆசியும் தீராத தனகரிமை சைாண்ட புததைம்தான ை ஆசிளாெ ஆசிக்.

7. மநகதய சபாழ ஆசிப்புகரைகள ஆலவடடரிமைாயத தாங்ை ஆசி 
வரும் புததைங்ைகே ��ள ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைள; அகவ ைடநத வநத 
பண்பாட அலலத பண்பாடைளAல (அலலத சரிமைாழ ஆசிைளAலும் 
பழக்ைவழக்ைங்ைளAலும்) வ9டடச் செனற தடங்ைள 
அவற்கறத சதாடர்ை ஆசினற?.

இத பண்கடய ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைளுக்கம் நவீ? 
ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைளுக்கம் ஒருகே ��ெரப் சபாருநதம். நான ஒடிஸ ஆசி 
வாெ ஆசிக்ை ஆசிகே ��றன எனறால, கே �� ாரிமைரின ப9ரத ஆசிகய வாெ ஆசிக்ை ஆசிகே ��றன. 
ஆ?ால ைடநத பல நூற்றாண்டைளAல யூல ஆசிெ ஆசிஸ ஆசின 
ொைெங்ைளுக்க எப்படிப்படட புரிதலைள கடிய9ருக்ை ஆசினற? 
எனபகத நான ரிமைறக்ை மடியாத. மலப்ப9ரத ஆசிய9கே ��லகே ��ய 
இததக? அர்ததங்ைளும் உளளுகற சபாருளாய இருநத?வா 
அலலத அகவ ப9ற்ைாலதகதய கே ��ெைரங்ைளாைகே ��வா 
த ஆசிரிதலைளாைகே ��வா வ9ரிதலைளாைகே ��வா இருக்ைக்கடரிமைா எனறு 
நான வ9யக்ைாத ஆசிருக்ை இயலாத. நான ைாப்ைாகவ 
வாெ ஆசிக்ை ஆசிகே ��றன எனறால, ஏறததாழ எலலாவற்கறயும் 
வ9வரிக்ைப் பயனபடததப்படம் 'ைாப்ைாதத?ம்', எனற 
அகடசரிமைாழ ஆசி மகறயா?ததா?ா எனறு சதாடர்நத 
வ9ொரிதத ஏற்றுக்சைாண்டம் ந ஆசிராைரிததக் 
சைாண்டரிமை ஆசிருக்ை ஆசிகே ��றன. .நான தர்ஜ?ீவ9ன "ஃபாதர்ஸ அண்ட 
ெனஸ" எனற புததைதகதகே ��யா தாஸதாசவஸை ஆசிய9ன "த ஆசி 
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சடவ9லஸ" எனற புததைதகதகே ��யா வாெ ஆசிக்ை ஆசிகே ��றன எனறால, 
இநதப் புததைங்ைளAலுளள பாதத ஆசிரங்ைள நம் ைாலம் வகர 
சதாடர்நத ரிமைறுப9றப்பு எடதத வநத ஆசிருப்பத கற ஆசிதத 
ெ ஆசிநத ஆசிக்ைாரிமைல இருக்ை மடியாத. 

ஒரு ை ஆசிளாெ ஆசிக்கை வாெ ஆசிப்பத எனறால அத கற ஆசிதத நரிமைக்க 
மன?Aருநத ப9ம்பதகே ��தாட ஒப்புகே ��நாக்கைய9ல நம் வாெ ஆசிப்பு 
ஆச்ெரியப்படததவதாை இருக்ை கே ��வண்டம். அத?ாலதான 
நாம் ப9ரத ஆசிய9ன கே ��நரடி வாெ ஆசிப்கப எததக? பரிநதகரததாலும் 
தகம், இயனறவகர இரண்டாம்ந ஆசிகல புததைங்ைகளயும், 
வ9ளக்ைங்ைகளயும் ப9ற வாெ ஆசிப்புைகளயும் தவ9ர்க்ை 
கே ��வண்டம். வ9வாத ஆசிக்ைப்படம் புததைதகதப் கே ��பசம் கே ��வறு 
எநதசவாரு புததைமம் மலநூகலக் ைாடடிலும் அத ஆசிைம் 
சொலல ஆசிவ9ட மடியாத எனற எண்ணதகத பளளAைளும் 
பலைகலக்ைழைங்ைளும் சதாடர்நத வல ஆசியுறுததகே ��வண்டம். 
ஆ?ால ைலவ9 அகரிமைப்புைகே ��ளா, ரிமைாணவர்ைள இதற்க கே ��நர் 
எத ஆசிர் ைருதகத நம்பும் வகைய9ல அக?ததம் செயை ஆசினற?. 
வாெ ஆசிப்பு கற ஆசிதத ரிமைத ஆசிப்ப்பீடைளAன இவ்வாறா? தகலைீழாக்ைம் 
பரவலாை ந ஆசிலவை ஆசிறத. இத?ால ப9ரத ஆசி என? சொலல 
வருை ஆசிறகே ��தா, ப9ரத ஆசிகயக் ைாடடிலும் த?க்க அத ஆசிைம் சதரியும் 
எனறு கே ��ைாரும் இகடயூடடாளர்ைள இலலாரிமைல த?Aதத 
வ9டப்படம்கே ��பாத ரிமைடடகே ��ரிமை ஒரு ப9ரத ஆசி சொலலக்கடியத 
எதகே ��வா, அகத ரிமைகறக்கம் புகைமடடரிமைாயததான 
அற ஆசிமைம், வ9ரிமைரிெ?க் ைருவ9ைள ரிமைற்றும் ப9றநூல 
வரிகெைள பயனபடை ஆசினற?. எ?கே ��வ நாம் இநத மடிவக்க 
வர இயலும்:

8. ை ஆசிளாெ ஆசிக் எனபத எப்கே ��பாதம் தனக?ச் சற்ற ஆசிலும் ஒரு 
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கே ��ரிமைைரிமைாய வ9ரிமைரிெ?ச் சொலலாடகல உருவாக்ை ஆசிக் 
சைாளவதாை இருக்கம், ஆ?ால அத எப்கே ��பாதம் 
அததைளைகளத தகடதசதற ஆசியும் வலலகரிமை 
சைாண்டதாைவம் இருக்கம்.

நரிமைக்க ஏற்ை?கே ��வ சதரியாத ஏகே ��தா ஒனகறக் ைற்ப9ப்பதாை 
ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைள எப்கே ��பாதம் இருக்ை கே ��வண்டியத ஆசிலகல; ெ ஆசில 
ெரிமையம் நாம், எப்கே ��பாதம் அற ஆசிநத ஆசிருநத ஒனகற (அலலத 
அற ஆசிநத ஆசிருப்பதாை ந ஆசிக?ததக் சைாண்டிருக்கம் ஒனகற), 
அநதச் செநநூலதான மதல ஆசில சவளAப்படதத ஆசியத (அகதகே ��யா 
அலலத கற ஆசிப்ப9டட அநத வகைய9ல அத 
அப்ப9ரத ஆசிகே ��யாடதான சதாடர்பு சைாண்டிருக்ை ஆசிறத) எனபகத 
இதவகர அற ஆசியாத ஆசிருநத இப்கே ��பாததான நம் வாெ ஆசிப்ப9ல 
ைண்டற ஆசிை ஆசிகே ��றாம், இவ்வாறு ைண்டற ஆசிதல எப்கே ��பாதம் ரிமை ஆசிகநத 
ரிமை?ந ஆசிகறவ அளAக்கம் ஆச்ெரியரிமைாைகே ��வ இருக்ை ஆசிறத- எநத 
ஒரு ைருதத ஆசின மலதகதயும் அலலத அதனுடன ஒரு 
ப9ரத ஆசி\ய9ல உளள சதாடர்கப அலலத அகத மதல ஆசில 
கற ஆசியத யார் எனபகதயும் ைண்டற ஆசியும்கே ��பாத எப்கே ��பாதம் 
நாம் அகடயும் ஆச்ெரியம்தான இத. இகவ அக?தகதயும் 
சைாண்ட நாம் இததகைய ஒரு வகரமகறகய உருவாக்ை ஆசிக் 
சைாளளலாம்:

9. ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைள எனும் புததைங்ைகள நாம் எவ்வளவக்க 
எவ்வளவ கே ��ைளவ9 ஞா?ததால அற ஆசிநத ஆசிருப்பதாய ந ஆசிக?ததக் 
சைாண்டிருக்ை ஆசிகே ��றாகே ��ரிமைா, அநத அளவக்க மலததனகரிமை 
சைாண்டதாைவம் எத ஆசிர்பாராததாைவம் புத ஆசிய நுடபங்ைள 
அகரிமைநததாைவம் அகவ உளளகத நாம் நம் கே ��நரடி 
வாெ ஆசிப்ப9ல அற ஆசிை ஆசிகே ��றாம் 
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ஆம், ஒரு ை ஆசிளாெ ஆசிக் ப9ரத ஆசி ை ஆசிளாெ ஆசிக்ைாை 
உய9ர்ப்ப9க்கம்கே ��பாததான இத  ந ஆசிைழை ஆசிறத, அதாவத, அத 
வாெைனுடன அநதரங்ை உறகவ 
ந ஆசிறுவ9க்சைாளளும்கே ��பாததான இத ந ஆசிைழை ஆசிறத. அவ்வாறாை ஆசிய 
சபாற ஆசி சதற ஆசிக்ைவ9லகல எனறால இநத மயற்ெ ஆசி 
அர்ததரிமைற்றுப் கே ��பாை ஆசிறத. ைடகரிமைக்ைாைகே ��வா ரிமைரியாகத 
ந ஆசிரிமை ஆசிததரிமைாைகே ��வா ஒரு ை ஆசிளாெ ஆசிக்கை வாெ ஆசிப்பத ஆசில பய?Aலகல. 
நாம் நம் கே ��நெதகத மன?Aடகே ��ட ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைகள வாெ ஆசிக்ை 
கே ��வண்டம். இதற்க பளளAப்பருவம் ரிமைடடகே ��ரிமை வ9லக்க: பளளAக் 
ைலவ9 அற ஆசிவ புைடட கே ��வண்டம், நீ வ9ரும்புை ஆசிறாகே ��யா 
இலகலகே ��யா, கற ஆசிப்ப9டட ெ ஆசில ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைகள உ?க்க 
அற ஆசிமைப்படதத கே ��வண்டம். அவற்ற ஆசி?Aகடகே ��ய (அலலத 
அவற்கற ஒரு அளவகே ��ைாலாைப் பயனபடதத ஆசி) நீ ப9ன?ர் 
உ?க்ைா? ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைகள அகடயாளம் ைண்ட சைாளவாய. 
நீகே ��ய உ?க்ைா? கே ��தர்வைகளச் செயத சைாளளத 
கே ��தகவயா? ைருவ9ைகள உ?க்க அளAப்பத பளளAய9ன 
ைடகரிமை. ஆ?ால உன கே ��தர்வைளAல ைணக்ை ஆசில 
சைாளளததக்ைகவ பளளAக்ைலவ9க்கப் ப9ன?ர் அலலத 
பளளAக்ைலவ9க்க சவளAகே ��ய நீ கே ��ரிமைற்சைாளபகவ ரிமைடடகே ��ரிமை.  

ைடடாயரிமைாய வாெ ஆசிக்ைப்படடாை கே ��வண்டிய கே ��தகவயால 
அலலாத வாெ ஆசிப்பால ரிமைடடகே ��ரிமை உ?க்கரிய புததைதகத நீ 
எத ஆசிர்சைாளள கே ��நரிடம். ெ ஆசிறநத ைகல வரலாற்றாயவாளர் 
ஒருவகர நான அற ஆசிகே ��வன, ரிமை ஆசிைப் ப9ரரிமைாதரிமைா? 
வாெ ஆசிப்புக்கரியவர். அவர் வாெ ஆசிதத அததக? புததைங்ைளAல 
த ஆசி ப9க்வ9க் கே ��பப்பர்ஸதான அவருக்க ரிமை ஆசிைவம் ப9டிததரிமைா? 
புததைரிமைாை இருக்ை ஆசிறத. எநத உகரயாடல ஆசிலும் டிக்ைனஸ ஆசின 
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அநதப் புததைதத ஆசில ஆசிருநத கே ��ரிமைற்கே ��ைாள ைாடடவார், தன 
வாழவ9ன ஒவ்சவாரு ந ஆசிைழகவயும் ப9க்வ9க்ை ஆசில உளள 
ெம்பவங்ைளுடன சதாடர்புபடதத ஆசிக் சைாளவார். சயதகத 
மழுகரிமையாயப் ப9ற ஆசிசதானறுடன உருவை ஆசிததக் சைாளளும் 
கே ��பாக்ை ஆசில சரிமைலல சரிமைலல அவரும், அவரத உலகம் அதன 
உண்கரிமையா? தததவமம் த ஆசி ப9க்வ9க் கே ��பப்பர்ஸ ஆசின வடிவம் 
சபற்ற ஆசிருக்ை ஆசினற?. நாம் இநதப் பாகதய9ல செலகே ��வாரிமைா?ால 
ை ஆசிளாெ ஆசிக் பற்ற ஆசிய, ரிமை ஆசிை உயரிய, ைடம் எத ஆசிர்பார்ப்புைகளக் 
சைாண்ட ைருதசதானறுக்க வநத கே ��ெர்ை ஆசிகே ��றாம்.

10. உலைம் மழுகரிமைக்கம் ப9ரத ஆசிந ஆசித ஆசியாய வ9ளங்ைக்கடிய, 
பண்கடய தாயததைளுக்க இகணயா? எநத ஒரு 
புததைததக்கம் ை ஆசிளாெ ஆசிக் எனற பதம் வழங்ைப்படை ஆசிறத. 

இப்படிப்படட வகரயகற மழுநூல எனற ைருததாக்ைததக்க, 
ரிமைலலார்ரிமை ஆசின ை?வக்க சநருக்ைரிமைாய நம்கரிமைக் சைாண்ட 
செலை ஆசிறத, ஆ?ால சய அகடயாளதகதப் கே ��பானற அகே ��த 
அளவ ெக்த ஆசிவாயநத உறசவானகற எத ஆசிர் அலலத 
ரிமைாற்றுந ஆசிகலய9லும் ந ஆசிறுவ இயலும். ரூகே ��ஸாவ9ன அததக? 
ெ ஆசிநதக?ைளும் செயலைளும் எ?க்க ரிமை ஆசிைவம் 
சநருக்ைரிமைா?கவ, ஆ?ால அகவ ஒவ்சவானறும் 
ரிமைறுக்ைவம் வ9ரிமைரிெ ஆசிக்ைவம் அவகே ��ராட வாதாடவம் எனக?ச் 
செலுததம் வகைய9ல, அடக்ை மடியாத உதகே ��வைதகத 
என?Aல உருவாக்கை ஆசினற?. என இயலபுக்கப் சபாருநதாத 
ஆளுகரிமை சைாண்டவராை அவர் இருப்பதாய நான 
உணர்வதற்கம் இதற்கம் சதாடர்புண்ட எனபதம் 
உண்கரிமைதான, ஆ?ால அதகே ��தாட மடிநத கே ��பாை ஆசிறத 
எனறால, நான அவகர வாெ ஆசிப்பகதத தவ9ர்ததால கே ��பாதம்; 
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உண்கரிமைய9ல அவகர எ?க்கரிய எழுததாளராய நான 
ைருதவகத என?ால தவ9ர்க்ை இயலவ9லகல. எ?Aல, நான 
இப்படிச் சொலகே ��வன:

11. உன ை ஆசிளாெ ஆசிக் நீ ைண்டசைாளளாரிமைல இருக்ை வ9டாத 
புததைம், அதகே ��?ாடா? உறவ9ல, ஏன, அதகே ��?ாடா? 
எத ஆசிர்ப்ப9லும் உனக? வகரயகற செயத சைாளள உ?க்க 
அத உதவை ஆசிறத.  

சதானகரிமை, நகட, அத ஆசிைாரம் எனற வகைைளAல எகதயும் 
ெீர்தக்ை ஆசிப் பாராரிமைல ை ஆசிளாெ ஆசிக் எனற பததகத நான 
பயனபடததவகத ந ஆசியாயப்படதத கே ��வண்டியத ஆசிலகல எனறு 
ந ஆசிக?க்ை ஆசிகே ��றன (இநதப் பததத ஆசின இப்படிப்படட அததக? 
அர்ததங்ைளAன வரலாற்கறயும் அற ஆசிய, Enciclopedia Einaudiன 
மனறாம் சதாகத ஆசிய9ல ப9ராங்கே ��ைா கே ��பார்டி?A, ை ஆசிளாெ ஆசிகே ��ைா 
எனற தகலப்ப9ல ரிமை ஆசிை வ9ரிவாை எழுத ஆசிய9ருப்பகத 
வாெ ஆசிக்ைலாம்). ஆ?ால என வாதததக்க உதவம் வகைய9ல 
இப்படிச் சொலலலாம்- ஒரு ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைப் ப9றவற்ற ஆசில ஆசிருநத 
எத ப9ரிததக் ைாடடை ஆசிறத எனறால, சதாலநூகே ��லா நவீ? 
பகடப்கே ��பா, அத ஆசில எழுவதாய நாம் உணரும் ஒருவகை 
ஒதத ஆசிகெவதான அத. எ?Aனும், ைலாொரத சதாடர்ச்ெ ஆசிய9ல 
த?க்சைனறு ஒரு இடம் சைாண்டதாய அத இருக்ை ஆசிறத. 
இப்படிச் சொலலலாம்-  

12. எநதப் பகடப்பு ப9ற ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைளுக்க ம??ர் 
வருை ஆசிறகே ��தா, அதகே ��வ ை ஆசிளாெ ஆசிக்; ஆ?ால ப9ற ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைகள 
மதல ஆசில வாெ ஆசிதத வ9டடவர்ைள செவ்வ9யல ஆக்ைங்ைளAன 
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வரிகெய9ல அதன இடம் என? எனபகத உட?டியாை 
அகடயாளம் ைண்ட சைாளை ஆசினற?ர்.

அவ்வப்கே ��பாத மரொை ஆசிகயயும் ஐஸலாண்டிய 
ொைெங்ைகளயும் சதாடடத த ஆசிரும்புவதவனற ஆசி எப்கே ��பாதம் 
லுக்ரீெ ஆசியஸ, லூெ ஆசியன, ரிமைானகடன, இராஸரிமைஸ, க்வ9வீகே ��டா, 
ரிமைார்கே ��லா, Discourse on Method, ைகே ��தவ9ன வ9லச ம் 
சரிமையஸடர், கலரிடஜ, ரஸை ஆசின, ப்ரூஸட, வகே ��லரி 
மதல ஆசியவர்ைகள ரிமைடடம் வாெ ஆசிக்ை தன வாெ ஆசிப்பு கே ��நரதகத 
அர்ப்பண9க்ைக்கடிய அத ஆசிர்ெொல ஆசி வாெைர் இருக்ைக்கடம் 
எனறு கவததக் சைாளகே ��வாம். ெரிமைன் மீபதத ஆசிய ரிமைறுபத ஆசிப்பு கற ஆசிதத 
ரிமைத ஆசிப்புகரகே ��யா, பலைகலக்ைழை பதவ9 ந ஆசியரிமை?ததக்ைா? 
கே ��தடல ஆசில ைடடகரைள எழுத ஆசியனுப்பகே ��வா, ைழுதகத 
சநரிக்கம் ைகடெ ஆசி ைணதத ஆசின அவெரதத ஆசில பத ஆசிப்பைததக்க 
எழுத ஆசி அனுப்ப கே ��வண்டிய அவெ ஆசியகே ��ரிமைா இலலாரிமைல இத 
அததக?கயயும் அநத அத ஆசிர்ஷடொல ஆசி வாெைர் செயய 
மடியும் எனறும் கவததக் சைாளகே ��வாம். எநதக் 
ைளங்ைமரிமை ஆசினற ஆசி இநதச் நகடமகற சதாடர 
கே ��வண்டசரிமைனறால அநத அத ஆசிர்ஷடொல ஆசி வாெைர் 
செயத ஆசிததாளைள வாெ ஆசிப்பகதத தவ9ர்க்ை கே ��வண்டம், ரிமை ஆசிைச் 
ெரிமைன் மீபதத ஆசில சவளAய9டப்படட நாவல அலலத ெமைவ9யல 
ஆயகவ வாெ ஆசிக்கம் உநததகல எத ஆசிர்தத ந ஆசிற்ை கே ��வண்டம். 
ஆ?ால இப்படிப்படட ைடடப்பாட எநத அளவ 
ந ஆசியாயப்படததததக்ைத எனபத ரிமைடடரிமைலல, எவ்வளவ 
பயனுளளத எனபதம்கட கே ��ைளவ9க்கரியததான. ெரிமைைால 
உலைம் சவாரெ ஆசியரிமைற்றதாைவம் மச்ச த ஆசிணற கவப்பதாைவம் 
இருக்ைலாம், ஆ?ால அதன சூழகரிமைவ9ல நம்கரிமை 
இருதத ஆசிக்சைாண்கே ��ட நாம் ப9னகே ��?ாக்ை ஆசிகே ��யா மனகே ��?ாக்ை ஆசிகே ��யா 
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பார்ததாை கே ��வண்டம். ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைகள வாெ ஆசிப்பதா?ால நீ 
எங்ை ஆசிருநத அவற்கற வாெ ஆசிக்ை ஆசிறாய எனற உன 'இடதகத' 
தலல ஆசியரிமைாை ந ஆசிறுவ9க் சைாண்டாை கே ��வண்டம். இகதச் 
செயயத தவறும்கே ��பாத வாெைனும் ப9ரத ஆசியும் 
ைாலப்ப9ரக்கஞயற்ற மடடதத ஆசில த ஆசிகெயற்று சைாண்ட 
செலலப்படை ஆசினற?ர். எ?கே ��வ, ெரியா? வ9ை ஆசிததத ஆசில ெரிமைைால 
வ9ெயங்ைகளயும் ை ஆசிளாெ ஆசிக் வாெ ஆசிப்கபயும் ரிமைாற ஆசி ரிமைாற ஆசி 
ந ஆசிைழததக்கடிய த ஆசிறன வாயக்ைப் சபற்றவனதான 
ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைளAன வாெ ஆசிப்ப9ல ரிமை ஆசிை அத ஆசிை அளவ9ல 
பயனசபருவான எனறு நாம் சொலல மடியும். அதற்ைாை, 
அவ?த அைம் அகரிமைத ஆசிய9ல இகயநத ஆசிருக்ை கே ��வண்டம் எனற 
மனமடிவக்க வரகே ��வண்டிய அவெ ஆசியரிமை ஆசிலகல: இததகைய 
வாெ ஆசிப்பு சபாறுகரிமையற்ற, படபடப்பா? இயலப9ன 
வ9களவாைவம் இருக்ைலாம், எப்கே ��பாதம் எரிச்ெலும் 
அத ஆசிருப்த ஆசியும் உளளவ?Aன இயலப9லும் இத 
ொதத ஆசியப்படக்கடம். 

13. ை ஆசிளாெ ஆசிக் எனறற ஆசியப்படம் ஒரு பகடப்பு ெரிமைைால 
ெப்தங்ைகள ப9ன?ண9 ஒல ஆசியாய ரிமைடடப்படததம், அகே ��த 
ெரிமையம் அதவனற ஆசி ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைளும் இருக்ை மடியாத..

14. ை ஆசிளாெ ஆசிக் எனறற ஆசியப்படம் ஒரு பகடப்பு எப்கே ��பாதம் ஒரு 
ப9ன?ண9 ஒல ஆசியாய சதாடர்நத ஆசிருக்கம்- அதகே ��?ாட 
சைாஞ்ெமம் சபாருநதாத ெரிமைைாலம் கே ��ரிமைலாத ஆசிக்ைம் செயத 
சைாண்டிருக்கம்கே ��பாதம். 

உண்கரிமைகயச் சொன?ால, ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைகள வாெ ஆசிப்பத 
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எனபத நம் வாழவ9ன கே ��வைததக்க ஒதத வராத செயலாை 
இருக்ை ஆசிறத.  வாழக்கைய9ன தரித ைத ஆசிய9ல ைாலப்பாகதய9ன 
நீளசவளAைளுக்க இடரிமை ஆசிலகல, ரிமைானுட தர்ரிமைததக்கத 
கே ��தகவயா? ஒழ ஆசிவக்க அவைாெமரிமை ஆசிலகல; நம் ைலாொரம் 
ைலகவததனகரிமை சைாண்டிருப்பதால நம் ைாலததக்கத தக்ை 
செவ்வ9யல ஆக்ைங்ைள இகவ எனசறாரு படடியல 
சதாகப்பகத அத எனறும் ொதத ஆசியப்படததாத.

ஆ?ால தன தநகதய9ன கே ��ைாடகடய9ல வாழநத 
சலபார்டிய9ன சூழந ஆசிகல இதவாை இருநதத- அவன தன 
தநகத சரிமைா?ாலகே ��டாவ9ன ரிமைாசபரும் நூலைதகதக் சைாண்ட 
ை ஆசிகே ��ரக்ை, லதத ஆசின சரிமைாழ ஆசிைளAன சதாலநூலைகள அற ஆசிவத 
எனற கறுவழ ஆசிபாடகட ந ஆசிைழதத மடிநதத. அங்க அவன 
அதவகர பத ஆசிக்ைப்படட இததால ஆசிய இலக்ை ஆசியம் 
மழுகரிமைகயயும் கே ��ெர்ததக் சைாளை ஆசிறான, தன ெகே ��ைாதரி 
வெத ஆசியாயப் படிக்ை வ9ளAம்ப9ல ஒதக்ைப்படம் ரிமை ஆசிைச் 
ெரிமைன் மீபதகதய பகடப்புைகளயும் நாவலைகளயும் தவ9ர ("உன 
ஸசடனதால" எனறு அநதப் ப9சரஞ்ச நாவலாெ ஆசிரியர் கற ஆசிதத 
பகே ��வால ஆசி?ாவ9டம் சொலை ஆசிறான)  ப9ற ப9சரஞ்ச இலக்ை ஆசியம் 
அக?தகதயும் கே ��ெர்ததக் சைாளை ஆசிறான. ை ஆசியாசைாகே ��ரிமைா தன 
ரிமை ஆசிைக்கர்கரிமையா? அற ஆசிவ9யல ரிமைற்றும் வரலாற்று 
ஆர்வங்ைகளக் ைாலாவத ஆசியாை ஆசிவ9டட ப9ரத ஆசிைளAன வாெ ஆசிப்ப9ல 
ந ஆசிகறவ செயத சைாளை ஆசிறான புஃப்கே ��பா?Aல கற ஆசிப்ப9டப்படம் 
பறகவைளAன பழக்ை வழக்ைங்ைள, ஃகே ��பானடசநலல ஆசில 
ப9ரடரிக் ரூயெ ஆசின ரிமைம்ரிமை ஆசிக்ைள, ராபர்டெ?Aல சைாலம்பஸ ஆசின 
பயணங்ைள. 

இளம் கே ��லபாரடிக்க வாயததத கே ��பானற ை ஆசிளாெ ஆசிக் ைலவ9 
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இனறு ைற்பக? செயய மடியாதத, அத ஆசிலும் கற ஆசிப்பாை, 
அவ?த தநகத ைவண்ட சரிமைா?ாலகே ��டாவ9ன நூலைம் தர்நத 
கே ��பாயவ9டடத. தர்நத கே ��பாய வ9டடத எனறு 
சொலலும்கே ��பாத, பகழய வரததைள ெ ஆசிகதநத வ9டட? 
எனறு ரிமைடடரிமைலலாரிமைல நவீ? இலக்ை ஆசியங்ைள ரிமைற்றும் 
ைலாச்ொரங்ைள அக?தத ஆசிலும் புத ஆசியகவ புகநத 
ந ஆசிகறக்ை ஆசினற? எனறும் சபாருள சைாளள கே ��வண்டம். நாம் 
ஒவ்சவாருவரும் நரிமைக்ைா? ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைகளக் சைாண்ட 
ஆதர்ெ நூலைதகத நாகே ��ரிமை ைண்டற ஆசிவத ரிமைடடம்தான நரிமைக்கச் 
ொதத ஆசியப்படக்கடிய ஒனறு. அத ஆசில ஒரு பாத ஆசி நாம் வாெ ஆசிதத 
நரிமைக்க ஏகே ��தா ஒருவகைய9ல மக்ை ஆசியரிமைாை இருக்கம் 
நூலைகளக் சைாண்டிருக்ை கே ��வண்டம்; ரிமைறு பாத ஆசி, நாம் 
வாெ ஆசிக்ைப்கே ��பாகம், நரிமைக்க மக்ை ஆசியரிமைாை இருக்ைக்கடிய 
புததைங்ைகளக் சைாண்டிருக்ை கே ��வண்டம். இத தவ9ர 
ெநதர்ப்பவெரிமைாய எத ஆசிர்ப்படக்கடிய ைண்டசைாளளலைளுக்கம் 
ஆச்ெரியங்ைளுக்கம் சவற்ற ஆசிடங்ைள சைாண்ட ஒரு ப9ரிவம் 
இநத நூலைதத ஆசில வ9டட கவக்ைப்படடிருக்ை கே ��வண்டம். 
இததால ஆசிய இலக்ை ஆசியதத ஆசில நான சடடிக்ைாடடிய9ருக்கம் ஒகே ��ர 
சபயர் சலபார்டிதான எனபகத இங்க ைவ?Aக்ை ஆசிகே ��றன. 
நூலைம் தர்நத கே ��பா?தன வ9களவ இத. இப்கே ��பாத நான 
இநதக் ைடடகர மழுகரிமைகயயும் த ஆசிருதத ஆசி எழுத ஆசி நம்கரிமை 
நாம் புரிநத சைாளளவம் நாம் வநதகடநத ஆசிருக்கம் 
இடதகதப் புரிநத சைாளளவம் ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைள உதவை ஆசினற? 
எனபகதத சதளAவபடதத ஆசி, ப9ற சரிமைாழ ஆசி ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைளுடன 
ஒப்ப9ட இததால ஆசியர்ைளா? நரிமைக்க இததால ஆசிய ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைள 
இனற ஆசியகரிமையாதகவ எனறும் இததால ஆசிய ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைளுக்க 
ந ஆசிைராய ஒப்ப9டடற ஆசிய அநந ஆசிய ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைளும் அகே ��த அளவ 
இனற ஆசியகரிமையாதகவ எனறும் கற ஆசியாை கே ��வண்டம்.
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அதனப9ன நான இநதக் ைடடகரகய மனறாம் மகற 
த ஆசிருதத ஆசி எழுத ஆசியாை கே ��வண்டம். ஏகே ��தா ஒரு கே ��தகவகய 
ந ஆசிகறவ செயவதாலதான ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைள  வாெ ஆசிக்ைப்பட 
கே ��வண்டம் எனற நம்ப9க்கைகயப் கே ��பாக்கம் வகைய9ல நான 
எழுத கே ��வண்டம். ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைகள வாெ ஆசிப்பதற்க ஆதரவா? 
ஒகே ��ர பரிநதகர, ை ஆசிளாெ ஆசிக்கைகள வாெ ஆசியாத ஆசிருப்பகதக் 
ைாடடிலும், வாெ ஆசிததல எப்கே ��பாதம் நனறு எனபதாை இருக்கம்.

ை ஆசிளாெ ஆசிக் வாெ ஆசிப்புக்ைாை இததக? ெ ஆசிரரிமைப்பட 
கே ��வண்டியத ஆசிலகல எனறு யாகே ��ரனும் ஆடகே ��ெபம் 
சதரிவ9ப்பதா?ால நான ெ ஆசிகே ��யாரன கறுவகத கே ��ரிமைற்கே ��ைாள 
ைாடடகே ��வன (இவர் இனனும் ை ஆசிளாெ ஆசிக் எனற ந ஆசிகலகய 
எடடவ9லகல, இநதச் ெ ஆசிநதக?யாளர் இப்கே ��பாததான 
இததால ஆசிய சரிமைாழ ஆசிக்க சரிமைாழ ஆசிசபயர்க்ைப்படை ஆசிறார்): 
"ச ம்லாக் அகரக்ைப்படடக் சைாண்டிருக்கம்கே ��பாத 
ொக்ரடிஸ தன கழல ஆசில ஒரு பாடல வாெ ஆசிக்ைக் ைற்றுக் 
சைாண்டிருநதார். "இத?ால உ?க்க என? ப9ரகே ��யாெ?ம்?" 
எனறு அவரிடம் கே ��ைடைப்படடத. "ொவதற்கள நான இநதப் 
பாடலாவத ைற்றுக் சைாளகே ��வன".

[1981]

("நம்ப9 ை ஆசிருஷணனுக்கம் அர்வ9நத ைருணாைரனுக்கம்" 
சரிமைாழ ஆசிசபயர்ப்பு- ப்பீடடர் சபாங்ைல)

Image Credit - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Italo-Calvino.jpg
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Su Venugopal—an      I  ndividual   V  ision   by   S Suresh

Su.Venugopal’s ‘Koondhapanai’ is a collection of 4 short 
novellas and opens with ‘kannigal’. We are introduced to a 
man who has been beaten up and is now trying to return 
home without anyone in his village noticing him. From there, 
Venugopal takes us through his backstory of failures and 
debts. It is a story of a typical farmer who loses a lot due to 
factors beyond his control and falls into the clutches of a 
moneylender. Trying to extricate himself from the vice-like 
grip of the moneylender, he falls foul with him and is beaten 
up. Thoroughly shaken by this incident, which he sees as an 
assault on his dignity, he is offered a life-line by another 
person. When he tries to hold on to this life-line, he realizes 
that the price he would have to pay is much more than what 
he expected. This can actually be called a short story than a 
short novel but it is a story that affects us deeply.

‘Vedhalam Olindhirukkum’ is the second novella in this book. 
This is a deliciously discursive novel wherein an elder is asked 
by a good-for-nothing person to mediate on his behalf with 
his wife who has left him and gone back to her brother’s 
place. This short novel is as much about this elder as it is 
about the good-for-nothing person. The bus journey that the 
elder person takes, forms the core of the novel and we are 
introduced to the small country-bus travel and the life that 
goes on within the moving bus. The journey and the 
subsequent mediation opens the eyes of the elder to his own 
situation in life. The ending is slightly didactic in tone.

The next short novel, ‘Abaaya Sangu’ traces a part of young 
Surendran’s life. It goes through the upheavals in his life: the 
good times when life is promising and the bad times when 
things go beyond his control. It traces his life through an 
affair he has with the neighboring aunty, something which is 
initially seen as a victory by him but which he slowly realizes 
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to be a Pyrrhic one. Unable to get rid of the demons that 
haunt him, he finally takes a drastic step.

The last novella is the one which bears the title of this 
collection, ‘Koondhapanai’. This is an interesting tale of an 
impotent man, who ends up marrying a girl he likes. 
Incapable of giving her any physical pleasure and unable to 
bear the sadness in her, he forces her to marry his good 
friend. This becomes a life-changing decision since he has to 
confront a society which mocks at his impotence. The only 
option he sees in front of him is to run away from the town 
and go a place where people do not recognize him. Slowly he 
realizes that such a place doesn’t exist and that he cannot run 
away from himself. Finally he understand that engenderment 
doesn’t mean giving life just to human beings, and is 
probably at peace with himself.

I have deliberately sketched only the bare minimal outline of 
the stories, for I want you to read them. The story is not as 
much about the stories themselves as it is about the way they 
are told. Su.Venugopal is a stylist. He chooses his words 
carefully. He constructs his sentences with precision. He 
almost always opens the story close to the climax and then 
slowly reveals the backstory. Don’t misunderstand me here. 
This is not like the technique of a murder-mystery writer, 
whose idea is to pull you into the novel from an almost 
climactic situation. Though Venugopal starts from close to the 
end, there is nothing dramatic about the start. It just makes 
us curious and slowly draws you into the mind of the 
protagonist, revealing both his strengths and inadequacies. 
The story then moves back and forth towards some sort of a 
conclusion, which in some cases is open-ended. There is lot of 
effort and thinking which has gone into the structure of each 
story, but Venugopal hides this effort by making the story 
read lucidly. Within the carefully constructed structure he 
achieves a great degree of naturalness. He combines the 
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introspective aspect with incidents in such a way that neither 
predominate, and gives us a feeling of having read a good 
short novel. Venugopal also adopts a different tone while 
describing the dream-like state of Surendran when he is 
dealing with his inner demons and that works well, whereas 
the poetic language used to describe the love-making of 
Surendran and Ratnamani did not strike me as being too 
genuine and the tone was probably slightly different from the 
overall direct tome of the story.

Venugopal’s characters are all ordinary folk. In fact we can go 
ahead and say that these people are without any special skill. 
They are just trying to get on with life with their limited skills. 
All of them are drawn in the backdrop of a society in the 
sense that these stories are not about individual search or 
existential problems. These are about the problems which the 
characters face in their milieu and their own insufficiency in 
handling these problems. The weight of the society is felt by 
each of the main characters in these novels and many a times 
they compromise, unable to find a way out. The characters 
are not searching for eternal truths. Their quest is not 
spiritual. Rather, like most ordinary people, their quest is to 
lead a life of dignity and ensure their children are able to 
come up in life well. No one personifies it better than 
Rengarajan, the farmer in the first story. It is the same in the 
other stories as well. The wife of the good-for-nothing 
Vishwanathan, who wants to keep her dignity intact against 
the drunken assault of Viswanathan. And, Satish, who sees 
his dignity getting eroded as the news of his impotence 
spreads. Everyone tries their best to live with their head held 
up high in the society but the burden of life becomes a cross 
that they have to bear.

The stories are all set in small towns near Madurai and 
Venugopal captures the spirit of these towns very effectively. 
You can see that this is the lived experience of the writer and 
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there is a certain authenticity in the picture of the small towns 
that he paints. These towns are caught in the cusp of 
development with the city culture slowly seeping in. Added to 
it are the problems that these towns are facing now like the 
labor problem in agriculture, the loans that farmers need to 
take, jobs not easy to obtain and the religious conversions 
that happen. The mores and morals of small town remain 
intact and they drive the behavior of people. Like how 
Vishwanath’s wife returns back with him, for she knows that 
she is a burden to her brother and her sister. The compromise 
is inevitable. Surendarn’s obtaining a job, losing it and later 
not being able to land another one, gives us an idea of how 
different the situation is in the small towns as compared to 
the cities. The best depiction of the small town comes during 
the bus journey undertaken by the elder and Viswanathan. 
Enlivened with wry humor, that journey alongwith the 
discussion of the elder and Vishwanathan is an excellent 
example of how to capture the spirit of a place.

The keen sense of observation, the stylized writing, the 
detached tone and the ordinariness of the characters all make 
us think of comparing Venugopal with Ashokamitran. Other 
than the outward difference like Venugopal writing the dialogs 
in ‘vattara vazhakku’, there is a deeper difference. 
Ashokamitran always remains the observer, someone who 
remains externally a chronicler and who doesn’t comment. 
Venugopal on the other hand comes across as an idealist. This 
may seem like a sweeping generalization given that two of 
the four short novellas are tragic in nature. Yet, throughout 
these stories, though Venugopal adopts a detached tone, you 
can clearly see that his sympathies lie with these ordinary 
people. He understands their struggle very well and chronicles 
them with empathy. His philosophy seems to be that no 
matter how insignificant a person is, he or she can transcend 
that position and make a positive impact on the society. This 
is what makes ‘Koondhapanai’ such a nice short novel, 
whereas in the case of ‘Vedhalam Olindhirukkum’ the final 
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message seem a bit forced. That danger always exists when 
there is a need to communicate a message. Venugopal’s 
characters on their own have no political leaning and the 
stories are not political in nature, though people may read 
political undertones in the first story. If you need to label 
Venugopal, then the label should be that he is a humanist first 
and foremost.

I must caution you that I am making these observations after 
just reading four of Venugopal’s short novels. My opinion may 
change if I read the other works of Venugopal but somehow I 
have an opinion that I would still feel that Venugopal is an 
idealist and a humanist who believes that we can transcend 
our ordinariness and contribute to the society.

(This article, which is the English version of the article written 
by S.   S  uresh at Padhaakai, was previously published at 
Medium)
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