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"இலக்கியத்தின் எதி கள்."

ஏேதனும் ஒரு எதிர்ப்பு இயக்கத்ைத நடத்திக் ெகாண்டிருப்பது ெப யார் 
ஈ.ெவ.ராவுக்கு வழக்கமாகி விட்டது. காரண கா யத்ேதாடு எதிர்ப்பு நடத்தப்-
பட்டால் அைதப்பற்றிக் குைற கூறுவதற்கில்ைல. ஆனால், காரண கா யம் 
இல்லாமேல சுய விளம்பரத்திற்காக எதிர்ப்பு இயக்கம் நடத்துவது 
குைறமட்டுமல்ல குற்றமுமாகும்.

ெப யார் ஈ.ெவ.ரா, அரசியலில் நல்ல அனுபவமுைடயவர். சமூக சீர்ேகடுகைளப் பற
◌்றியும் ெவகுவாக ஆராய்ந்திருக்கிறார். இந்த இரண்டு துைறகளிலும் 
அவருைடய திறைமக்கு இன்ெனாருவைர ஈடாகச் ெசால்லமுடியாது. ஆம், அந்த 
திறைமைய ேவண்டுெமன்ேற தீய வழியில் பயன்படுத்துகிறார் என்று குற்றம் 
ெசால்லலாம். ஆனால் திறைமையக் குைற கூற முடியாது.

இலக்கியத்துைறயில், அதுவும் ஆராய்ச்சி வழியில் ஈ.ெவ.ராவுக்குப் ேபாதிய 
பயிற்சிேயா அனுபவேமா இருப்பதற்கில்ைல. பண்ைடத் தமிழ் இலக்கியங்கைளப் 
பற்றிேய அவருக்கு நல்ெலண்ணம் கிைடயாது. பழைம எனப்படும் அைனத்துேம 
பயனற்றைவ: தீயிலிட்டுப் ெபாசுக்கப்பட ேவண்டியைவ என்பது அவருைடய 
திடமான கருத்து.

ஆகேவ, தமிழ்க்காப்பியங்களில் நல்ெலண்ணமும் நம்பிக்ைகயுமில்லாத 
ஈ.ெவ.ராவுக்கு அவற்ைறப்பற்றி ஆழ்ந்த அறிேவா அனுபவ ஞானேமா 
இருக்குெமன்று எப்படி நம்பமுடியும்?

ஆயினும், இலக்கியத் துைறயில் எல்லாம் உணர்ந்தவர் ேபால அடிக்கடி 
அபிப்பிராயம் கூற முற்படுவதும், 'ஆராய்ச்சி' என்ற ெபயரால் ஆபாசக் 
கருத்துக்கைள ெவளியிடுவதும் ஈ.ெவ.ரா-வுக்குத் ெதாழிலாகிவிட்டது. ேவறு ேவறு 
துைறகளில் அவருைடய கருத்துக்கைளயும் ெசயல்கைளயும் வரேவற்பவர்கள் 
கூட இலக்கியத் துைறயில் அவருைடய ேபாக்ைக எற்றுக் ெகாள்வதில்ைல.

இப்ேபாது ஈ.ெவ.ரா., கம்பராமாயணத்ைதயும் அதில் கடவுளாக வர்ணிக்கப்படும் 
ராமைனயும் எதிர்த்துப் பிரச்சாரம் ெசய்யப்புறப்பட்டிருக்கிறார். முன்ெனாரு 
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முைறயும் அவர் கம்பராமாயன எதிர்ப்பில் தீவிரமாக ஈடுபட்டார். ஆனால், 
கண்டனக் கைணகள் உடைலத் துைளத்ததால் அப்ேபாைதக்கு எதிர்ப்ைபக் 
ைகவிட்டு விட்டார். இப்ேபாது அரசியல் துைறயில் அவருைடய வட்டாரத்திற்கு 
ேவைலயில்லாத் திண்டாட்டம் ஏற்பட்டு விட்டது. ெபாருளாதாரத் துைறேயா 
அவருக்குப் பு யாத விஷயம். பூர்ஷூவாக்களின் நண்பரான அவருக்கு அது 
பிடிக்காத விஷயமுமாகும். சமூக சீர்திருத்தத் துைறயிலும் அவருைடய 
'சரக்குகளு'க்கு மார்க்ெகட் இல்ைல. ஆகேவ, இைடக்கால இயக்கமாக கம்ப-
ராமாயண எதிர்ப்பு நாடகத்ைத நடத்தப் புறப்பட்டிருக்கிறார். அதற்கு ஆரம்ப 
ஒத்திைகயாக ராமன் சிைலகைள உைடக்கப் ேபாகிறாராம்.

சிைல உைடப்பு ஒரு புறம் இருக்கட்டும். கம்ப ராமாயணத்ைத எதிர்ப்பதற்கு அவர் 
கூறும் காரணங்கைள ஆராய்ேவாம். அேயாத்தி ராமைன 'மன்னன்' என்று 
மட்டுேம வால்மீகி ெசான்னாராம். ஆனால், தமிழில் ராமாயணம் எழுதிய கம்பர் 
ராமைனக் கடவுளாக்கி விட்டாராம். ஆகேவ வால்மீகி ராமாயணப் பிரச்சாரம் 
ெசய்வதின் மூலம் கம்ப ராமாயணத்தின் கடவுள் தன்ைமைய எதிர்க்கப் 
புறப்பட்டிருக்கிறார் ஈ.ெவ.ரா.

ராமன் சாதாரண மன்னனா? சர்வ ேலாகத்ைதயும் பைடத்துக் காத்து அருள் 
பு யும் கடவுளா? இந்த விவாதத்தில் நான் இங்கு ஈடுபடப்ேபாவதில்ைல. அது 
சமயப் பிரச்சாரகர்களின் ேவைல. ஆனால், தமிழ் மக்களுக்கு ராமைனக் கடவுளாக 
அறிமுகப்படுத்திய முதற் கவிஞர் கம்பர் அல்லர். அவருக்கு முன்ேப அகில 
இந்தியாவிலும்-ஏன்? நமது தாயகமாம் தமிழகத்திலும் ராமன் கடவுளாகேவ 
கருதப்பட்டு வந்திருக்கிறான்.

சிலப்பதிகாரம் இயற்றிய இளங்ேகா, கம்பருக்கு முற்பட்டவர். ஆம். கம்பர் ேதான்றி 
ராமாயணத்ைதத் தமிழில் எழுதுவதற்கு முன்ேப இளங்ேகாவடிகள் சிலப்பதி-
காரத்ைத இயற்றிக் ெகாடுத்திருக்கிறார். அந்தச் சிலப்பதிகாரமும் ராமைனக் 
கடவுளாகேவ கூறுகிறது

      மூவுலகும் ஈரடியால் முைறநிரம்பா வைகமுடியத்
      தாவியேச வடிேசப்பத் தம்பிெயாடுங் கான்ேபாந்து
      ேசாவரணும் ேபார்மடியத் ெதால்லிலங்ைக கட்டழித்த
      ேசவகன் சீர் ேகளாத ெசவிெயன்ன ெசவிேய
      திருமால் சீர் ேகளாத ெசவிெயன்ன ெசவிேய

என்ற வ கள் சிலப்பதிகாரத்துள் ' ஆய்ச்சியர் குரைவ'யில் வருகின்றன. 
இவ்வ களில் இராமன் 'திருமால்' என்ற ெதய்வமாகேவ அறிமுகப்படுத்தப் 
படுகின்றான். மற்றும் 'ஊர்காண்காைத'யில்,

      தாைத ேயவலின் மாதுடன் ேபாகிக்
      காதலி நீங்கக் கடுந்துய ருழந்ேதான்
      ேவத முதல்வற் பயந்ேதான் என்பது
      நீயறிந் திைலேயா ெநடுெமாழி யன்ேறா

என, கவுந்தியடிகள் ராமைனப் பற்றிக் ேகாவலனிடம் கூறுமிடத்து, "அவர் 
நான்முகைனப் ெபற்ற திருமால்" என்ேற ெத விக்கின்றார். மற்றும், ராமன் 
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கடவுள் என்பது தமிழகத்தின் புது ெமாழியல்ல; ெநடுெமாழி. அதாவது; நீண்ட 
காலமாகேவ தமிழ் மக்களிைடேய இருந்துவரும் நம்பிக்ைக என்றும் 
கவுந்தியடிகள் கூறுகின்றார்.

ெப யார் ஈ.ெவ.ரா சிலப்பதிகாரத்ைதக் கருத்தூன்றிப் படித்திருப்பாராயின், 
ராமைனக் கடவுளாக்கியது கம்பர்தான் என்று கூற மாட்டார்.

சிலப்பத்காரத்துக்கு முன்ேப இயற்றப்பட்ட சங்க இலக்கியங்களில் கூட ராமைனப்பற
◌்றிய ெசய்திகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. அவற்றிலும் ராமன் வழிபடும் 
கடவுளாகேவ வர்ணிக்கப்படுகின்றான்.

கடவுள் மனித உடல் தாங்கி மண்ணுலகில் பிறப்பதில்ைல என்பது மதவாதிகளும் 
அறிந்த உண்ைமதான். ஆனால்; மண்ணுலகில் வாழ்வாங்குவாழ்ந்த மனிதர்கைள 
விண்ணுைறயும் ெதய்வமாக எண்ணுவது மதவாதிகளின் மரபு. அந்த மரபு 
வழிதான் மண்ணாண்ட மன்னனான ராமபிரான் தம்முைடய ஒழுக்கம், 
உயர்குணம், ஏகபத்தினி விரதம், அரக்கத் தன்ைமைய அழித்த ஆற்றல், 
அரசு ைமையத் துறந்த தியாகம் ஆகியவற்றிற்காகத் ெதய்வமாக 
எண்ணப்பட்டான். ெப யார் ஈ.ெவ.ரா. ேபாற்றிப்புகழும் திருக்குறளும்,

      ைவயத்து வாழ்வாங்கு வாழ்பவர் வானுைறயும்
      ெதய்வத்துள் ைவக்கப்படும்

என்ேற கூறுகின்றது. இதற்காக ஈ.ெவ.ரா. திருக்குறளுக்கும் தீ ைவப்பாரா? 
அல்லது இந்தக் குறைள ேயனும் எடுத்ெதறிவாரா? முடியாேத!

சிலப்பதிகாரத்துள் கதாநாயகியான கண்ணகிேதவி மனித வடிவந்தாங்கி 
மாநாய்க்கனுக்கு மகளாய்ப் பிறந்தவள்தான். ஆயினும், ைவயத்துள் வாழ்வாங்கு 
வாழ்ந்து ெபண்ணுலகத்திற்குப் ெபருைம ேதடிய காரணத்தால் வானுைறயும் 
ெதய்வத்துள் ைவக்கப்பட்டாள்.

"அேயாத்தி ேவந்தன் தயரதன் அறுபதினாயிரம் மைனவியைர மணந்து 
வாழ்ந்ததாக ராமாயணம் கூறுகின்றேத, இது அடுக்குமா? ெபண்ணுலகம் 
அங்கீக க்குமா?" என்ெறல்லாம் ேகள்வி ேகட்டு அங்கலாய்த்துக் ெகாள்கிறார் 
ஈ.ெவ.ரா. வடெமாழியில் ராமாயணம் எழுதிய வால்மீகியும் ச ; அந்தக் 
காப்பியத்தின் கட்டுக் ேகாப்புக் குைலயாமல் தமிழில் எழுதிய கம்பரும் ச ; 
தயரதன் அறுபதினாயிரம் மைனவியைர "மணந்து வாழ்ந்த" சம்பவத்ைதச் 
சிறப்பித்துக் கூறவில்ைல, உண்ைமயில், அது நிகழ்ந்த சம்பவமும் அல்ல; 
கவிஞன் வால்மீகியின் கற்பைனச் ெசய்திேய. அைதக் கம்பனும் அப்படிேய 
ஒலி பரப்பி யிருக்கிறான். இைத ெமய்ெயன்று நம்பிய ஈ.ெவ.ரா வின் அறிவுக்கு 
எனது அனுதாபம் உ த்தாகுக!

வரலாற்றுச் சம்பவங்களும், கவிஞனின் கற்பைனகளும் கலந்துதான் காப்பியம் 
உருவாகின்றது. ராமாயணக் காப்பியம் மட்டும் இதற்கு விதி விலக்கல்ல. 
காப்பியத்தில் வரும் ெசய்திகைள ெயல்லாம் உண்ைமச் சம்பவங்களாக 
நம்பிவிடுவது அப்பாவித்தனம். காப்பியப் புலவன் நடந்த சம்பவங்கைள மட்டுேம 
கூறும் ச த்திர ஆசி யன் அல்லன். நடந்த சம்பவங்கைள அடிப்பைடயாக 
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ைவத்து, நடக்க ேவண்டும் என்று தாம் விரும்பும் நல்ல எண்ணங்கைளயும் 
அவற்ேறாடு இைணத்து விடும் லட்சியவாதி,

கவிஞனுைடய கற்பைனகள் இருவைகப்படும்.

நிகழாத, ஆனால் மனித சக்தியால் நிகழ்த்தக்கூடிய கற்பைனகள் ஒருவைக. 
நிகழாததுமட்டு மல்லாமல், மனித சக்தியால் நிகழ்த்த முடியாததுமான 
கற்பைனகள் இன்ெனாரு வைக. அவற்றில், தயரதன் அறுபதினாயிரம் 
மைனவியைர மணந்ததாகக் கூறப்படும் ெசய்தி, இரண்டாவது வைகையச் 
ேசர்ந்த-மனித சக்தியால் சாத்தியமில்லாத -கற்பைனயாகும். இைத ஈ.ேவ.ரா. 
பு ந்துெகாள்ள ேவண்டும். மனித சக்திைய மீறிய கற்பைனச் சம்பவத்ைத 
வால்மீகி ேபான்ற ெபரும் புலவர், ராமாயணம் ேபான்ற ெபருைம மிக்க 
காபியத்தில் ேசர்க்கக் காரணம் என்ன?

24 ஆயிரம் சுேலாகங்களால் பிரம்மாண்டமான காப்பிய மாளிைகையக் கட்டி 
முடித்த வால்மீகியும் ச , பன்னரீாயிரம் கவிைதகளில் ராமாயணத்ைதத் தமிழில் 
எழுதிய கம்பரும் ச , ஈ.ெவ.ராைவ விட அறிவில் குைறந்தவரல்லர். ெபாய் 
ெசால்லிப் பணம் திரட்ட ேவண்டிய அவசியமும் அவர்களுக்கு இருந்திருக்க 
முடியாது.

பின் எதற்காக நடக்க முடியாத சம்பவத்ைதக் கற்பைன ெசய்தார்கள்? இந்தக் 
ேகள்விக்கு பதில் அளிப்பது கஷ்டமல்ல; சுலபந்தான்.

ராமாயண காப்பியத்தின் தைலவன் ராமேன ஒழிய, அவன் தந்ைத தயரதன் 
அல்லன். ஆகேவ காப்பியத்தின் கருப்ெபாருைள-அதன் பயைன ராமனிடம் 
காணமுயல ேவண்டுேமயன்றி, தயரதனிடம் காண முயற்சி ெசய்யக்கூடாது.

ராமனிடம் காணும் நற்பண்புகள் பலவற்றுள்ளும் தைலயாயது அவன் 
கைடப்பிடிக்கும் ஏகபத்தினி விரதேம. காப்பியத் தைலவனிடம் காணப்படும் இந்த 
உயர் பண்ைபேய காப்பியத்தின் கருப்ெபாருளாகவும் ெகாள்ளேவண்டும். இதன்படி ப
◌ார்த்தால், ஏக பத்தினி விரதத்ைத மனித சமுதாயத்திற்கு; குறிப்பாக அரச 
பரம்பைரக்கு அறிவுறுத்தேவ வால்மீகி முனிவர் ராமாயணத்ைத இயற்றினாெரன்று 
ெசால்லலாம்.

ேமலும், ராமாயணம் இயற்றப்படும் காலம் வைர இல்வாழ்க்ைகயில் 'ஒருத்திக்கு 
ஒருத்தன்' என்ற ெகாள்ைக கைடப்பிடிக்கப்பட்டு வந்தது. அதுேபால, 'ஒருத்தனுக்கு 
ஒருத்தி' என்ற ெகாள்ைக ஏற்றுக் ெகாள்ளப்படவில்ைல. ஆம்; ெபண் கற்பு 
வற்புறுத்தப்பட்டேத யன்றி ஆண் கற்பு வற்புறுத்தப்படவில்ைல. இந்தக் 
ெகாடுைமக்கு எதிராக ஆண் கற்ைபப் ேபாதிக்கின்றது ராமாயணம்.

தந்ைத தயரதன் அறுபதினாயிரம் மைனவியைர மணந்தவன். ைமந்தன் ராமேனா 
எகபத்தினி விரதன்! இல்வாழ்க்ைகப் பண்பில் எத்தைகய புரட்சிகரமான மாற்றம்!

இவர்களில், ஈ.ெவ.ரா, பின்பற்ற ேவண்டியது தயரதைன அல்ல.ராமபிராைனேய! அப
◌்படியிருக்க, ராமைன மறந்து தயரதைன நிைனத்துக்ெகாள்வாேனன்?
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ராமாயணத்தில் தயரதனுடன் கூடி வாழ்ந்த மைனவியர் மூவர்தான். 
அறுபதினாயிரம் மைனவியர் என்பது பலதார மணத்தின் ெகாடுைமைய மிைகப் 
படுத்திக்காட்ட கவிஞன் ெசய்த கற்பைன. ஆம். 'பலதார மணம்' என்ற தவறின் 
சிகரத்தில் தயரதைன எற்றி விடுகின்றான் கவிஞன். காப்பிய அைமப்பின் 
இலக்கணங்கைள அறிந்தவர்கள் இந்தக் கற்பைனைய அனுபவிப்பார்கேள 
யன்றி ஆத்திரப்படமாட்டார்கள். ஆனால், ஈ.ெவ.ராேவா, கற்பைனைய 
உண்ைமயாக்கிக்ெகாண்டு ஆத்திரப்படுகின்றார். அவருைடய ரஸிகத்தன்ைமைய 
என்ெனன்பது!

ராமன் அவனுைடய ஒழுக்கத்திற்காகவும் உயர் குணங்களுக்காகவும் ெதய்வமாக்-
கப்பட்டிருப்பினும், வடநாட்டானாதலால் தமிழ் நாட்டார் அவைன வழிபடக் 
கூடாெதன்கிறார் ஈ.ெவ.ரா. எவ்வளவுதான் உயர் குணத்தவனாயினும் மனிதைன
 ெதய்வமாக கருதுவது கூடாது என்றால், அந்த வாதத்திற்கு மதிப்பு தரலாம். 
ெதய்வ வழிபாேட கூடாெதன்றாலும், அைத நாத்திகத் தத்துவமாக ேவனும் 
கணக்கில் ைவக்கலாம். ஆனால், ராமன் வடநாட்டான்; ஆகேவ தமிழ் நாட்டார் 
அவைன வழிபடக்கூடாது என்று வம்பு ேபசுவது நிறெவறிப் ேபயாட்டேமயன்றி 
அறிவுவழிப் ேபாராட்டமன்று.

ெமாழிவழி இனத்தின் உ ைமகளுக்கு எல்ைல இருப்பது ேபால அதன் 
பண்புகளுக்கும் எல்ைலயுண்டு. ஆனால்; சமய வழிப் பண்புகளுக்கு எல்ைல 
கிைடயாது. சர்வ உலகத்திலும் அது வியாபித்திருக்கிறது. சமயம் ெதய்வகீ 
சக்தியின் நிழலாகத்தாேன கருதப்படுகின்றது. தங்கள் அரசியலுக்கும் ெமாழிக்கும் 
எல்ைல கண்ட பண்ைடத் தமிழ் மூேவந்தர் கூட ெதய்வ வழிபாட்டுக்கும் சமய 
ெநறி வளர்ச்சிக்கும் எல்ைல கண்டார்கள் இல்ைல. சங்ககாலத் தமிழகத்திேலேய 
ேவங்கடத்திற்கு வடக்ேக நிலவி வந்த சகல சமயங்களும், சமயக் கடவுளர்களும் 
ெதற்ேக நம் தமிழகத்திலும் பரவியிருந்ததுண்டு. காரணம் சமயம் தனிப்பட்ட 
மனிதனின் புனிதமான உ ைமயாகக் கருதப்பட்டது தான். அதனாற்றான், மன்னர் 
குலத்தின் மாணிக்க மான ராமைனயும் தமிழ் நாட்டவர் தங்கள் ெதய்வமாகக் 
கருதினர். ெதய்வவழிபாட்டில் தவறில்ைல என்றால் இதிலும் தவறிருக்க 
முடியாது. ஆனால் ெப யார் ஈ.ெவ.ரா. ெதய்வ வழிபாட்டிேலேய நம்பிக்ைக 
யற்றவர். ஆகேவ; அவர் ராமைனத் ெதய்வமாக ஏற்க மறுப்பைதக் கண்டு 
வியப்பதற்கில்ைல. ராமன் வடநாட்டுத் ெதய்வம் என்று அவர் கூறுவது தமிழ் 
நாட்டவ ன் இன உணர்ச்சிைய நாத்திகப் பிரசாரத்திற்குப் பயன் படுத்தும் 
தந்திரமாகும்.

ஈ.ெவ.ரா. தற்ேபாைதக்கு ராமாயணத்ைத மட்டுேம எதிர்த்தாலும், தமிழ் 
இலக்கியங்கள் எனப்படும் எல்லா நூற்களுக்குேம அவர் எதி தான்.முன்ெனாரு 
சமயம் ேசக்கிழார் இயற்றிய ைசவ சமயக் காப்பியமான ெப ய புராணத்ைத 
எதிர்த்தார்; தீயிலிட்டுக் ெகாளுத்தவும் ேததி நிச்சயித்தார். பின்ெனாரு கலத்தில் 
சிலப்பதிகாரத்ைதத் தமிழாகக் கழகத்தார் ேபாற்றுகின்றார்கள் என்பதற்காக 
ஈ.ெவ.ரா. வாயில் வந்தபடி தூற்றினார். இதற்ெகல்லாம் முன்பு ெபண்கள் 
அடிைமப் பட்டதற்ேக திருக்குறள்தான் காரணம் என்று அவர் நூல் எழுதியதும் 
உண்டு. ஆம், சுருங்கச் ெசான்னால், ஈ.ெவ.ரா. இலக்கியங்களின் எதி  - கடவுள் 
ெநறியின் எதி , ஒருவார்த்ைதயில் ெசான்னால் நாட்டில் நைட முைறயிலிருக்கும் 
நல்லதற்ெகல்லாம் எதி !
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பைழய தமிழ் இலக்கியங்களில் இடம் ெபற்றுள்ள சம்பவங்கள் அைனத்துேம 
வரலாற்று நிகழ்ச்சிகெளன்று நாங்கள் நம்பி விடுவதில்ைல. அதுேபால, 
இலக்கியத்தில் கூறப்படும் ெசய்திகள் அைனத்துேம கற்பைன என்றும் நாங்கள் 
எண்ணுவதில்ைல. வரலாற்றுச் ெசய்திகளும், கவிஞனின் கற்பைனகளும் 
கலந்ததுதான் காப்பியம் என்பது தமிழரசுக் கழகத்தா ன் திடமான கருத்து. இந்தக் 
கண்ேணாட்டத்துடந்தான் நாங்கள் கம்பராமாயணத்ைதக் காண்கிேறாம்.

கம்பர், பல ெதய்வங்கள் உண்ெடன்று நம்புேவாருக்கு எதிராக ஒேர ெதய்வக் 
ெகாள்ைகைய வற்புறுத்தி இருக்கின்றார்.

கம்ப ன் கடவுள் ெநறி.

      உலகம் யாைவயும் தாம்உள ஆக்கலும்
      நிைலெபறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்கலா
      அலகி லாவிைளயாட்டுைடயார் அவர்
      தைலவர்; அன்னவர்க் ேகசரண் நாங்கேள.

என்பது கம்பர் இயற்றிய ராமாயண நூலின் துவக்கத்திலுள்ள காப்புச் ெசய்யுள். 
இதில் சமய வாதிகள் இட்ட ேவலிகளுக்கும், புராணங்கள் புகல்கின்ற நாம-ரூப 
ேபதங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒேர ெதய்வத்ைதேய வழிபடுகின்றார் கம்பர். 
அைதயும் 'தைலவர்' என்ற ெபாதுப் ெபயராேலேய குறிப்பிடுகின்றார்.

பால காண்டத்திலுள்ள உலாவியற் படலத்திலும். ராமன் உலாவரும் காட்சிையக் 
கண்ட மிதிைலப் ெபண்களின் நிைலையக் கூறுமிடத்து,

      ேதாள்கண்டார் ேதாேளகண்டார்
            ெதாடுகழற் கமலமன்ன
      தாள்கண்டார் தாேள கண்டார்
            தடக்ைகக்க ண்டாரும் அஃேத
      வாள் ெகாண்ட கண்ணார் யாேர
            வடிவிைன முடியக் கண்டார்
      ஊழ்கண்ட சமயத்து அன்னார்
            உருவு கண்டாைர ஒத்தார்!

என்றுபாடுகின்றார். இந்தப் பாடலிலும், ெதய்வங்கள் பல உண்டு என்று 
நம்புேவா ன் ெகாள்ைகையக் கம்பர் ைநயாண்டி ெசய்கிறார். ஆம், கடவுட் 
ெகாள்ைகயில் கம்பர் வள்ளுவைரேய பின்பற்றுகிறார். ஆகேவ, ஒன்ேற குலம் 
ஒருவேன ேதவன் என்ற ெகாள்ைக உைடய தமிழரசுக் கழகத்தார் அந்தக் 
ெகாள்ைகவழிக் காப்பியம் எழுதிய கம்பைனப் ேபாற்றுவதில் தவறு இருக்க 
முடியாது அல்லவா?

சமூகக் காப்பியம்.

கம்பராமாயணம் ைவணவருக்கு மட்டுேம உ ய சமயக் காப்பியம் அன்று. 
சமுதாயம் முழுவதுக்கும் பயன்படத்தக்க சமூகக் காப்பியம் ஆகும். இது 
தமிழரசுக் கழகத்தா ன் நம்பிக்ைக மட்டுமன்று; நாட்டின் நைடமுைறச் 
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சம்பவங்களால் உறுதிப்படும் உண்ைமயுமாகும்.

ஒருகூட்டத்தார் கம்ப ராமாயணத்ைத எ க்க முயன்ற ேபாது, அைத எதிர்த்துத் 
தீவிரமாகப் பிரச்சாரம் ெசய்தார் ேபராசி யர் ரா.பி.ேசதுப் பிள்ைள.

கம்பருைடய காப்பியத்தின் சுைவகைள ெயல்லாம் திரட்டி 'கம்பராமாயண சாரம்' 
என்ர ெபயரால் நூல் இயற்றினார் ெவ.ப. சுப்பிரமணிய முதலியார்.

கம்பருைடய காப்பியத்ைதப் ேபாற்றிப் புகழ்வதற்ெகன்ேற தம் வாழ்நாட்கைள 
ெயல்லாம் அர்ப்பணம் ெசய்தார் ரசிகமணி டி.ேக.சிதம்பரநாத முதலியார்.

கம்பர் தமிழில் இயற்றிய ராமாயணத்தின் ெபருைமைய ஆங்கிலத்தில் எழுதி 
அகில உலகுக்கும் அறிவித்தார் வ.ேவ.சு. ஐயர்.

இந்தப் ெப யார்கெளல்லாம் ைசவர்கேளயன்றி ைவணவர்களல்லர். அவர்கள் 
கம்ப ராமாயணத்ைத ைவணவ சமயக் காப்பியமாக அல்லாமல்,ைசவருக்கும் 
உ ய சமூகக் காப்பியமாகேவ எண்ணினர் என்பது ெவளிப்பைட. அவர்கள் 
மட்டுமல்ல. இஸ்லாமிய கிறித்துவ சமயங்கைளச் ேசர்ந்த தமிழ்ப் புலவர் பலரும் 
கம்பராமாயணத்ைதப் ேபாற்றிப் புகழ்கின்றனர்.

சர்வ ேதசக் கண்ெகாண்டு பைழய காப்பியங்கைள ஆராயும் மனப்பான்ைம 
உைடய மார்க்ஸய வாதிகள்கூடீ , கம்பனுைடய காப்பியத்ைதப் ேபாற்றிப் 
புகழ்கின்றனர் என்றால், தமிழரசுக்கழகத்தார் கம்பைரப் ேபாற்றுவதில் அதிசயம் 
என்ன இருக்கிறது!

கம்ப ராமாயணம் தமிழில் ேதான்றிய மூல காப்பியமன்று. வால்மீகி 
ராமாயணத்ைதத் தழுவி எழுதப்பட்டதுதான். இைதத் தமிழரசுக் கழகத்தார் 
அறிவர். உலகில் ெமாழிவழி நாடுகளும் இனங்களும் பலவாயினும் மனித 
சமுதாயம் ஒேர உலக லட்சியத்ைத ேநாக்கிேய பிரயாணம் ெசய்து 
ெகாண்டிருக்கிறது. ஆகேவ, ஒரு நாட்டின ன் கருத்துக்கைளயும் கைதகைளயும் இன
◌்ெனாரு நாட்டினர் விரும்பி ஏற்பது ெவறுக் கத்தக்கதன்று. ஆகேவ, கம்பர், 
வால்மீகி ராமாயணக் கைதையெயாட்டி தமிழில் ராமாயணம் எழுதியது தவறன்று.

கம்பர் சிறந்த பகுத்தறிவாளர். அத்னாற்றான், வால்மீகி ராமாயணத்திலுள்ள 
சம்பவங்கள் ஒவ்ெவான்ைறயும் வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளாக நம்பிவிடாமல், 
தமிழகத்தின் ெநறிக்கும் தான் வாழ்ந்த காலத்தின் நிைலைமக்கும் ஏற்ப 
அக்காப்பியத்ைதத் திருத்தியைமத்தார்.

ெபண்ணு ைமப் பிரகடனம்

சங்ககாலத் தமிழகம் ெபண்ணடிைம ேபணாதது. ஆனால், கம்பர் காலத்திேல 
தமினகத்தில் ஆண்களின் ஆதிக்கம் அரும்ெபடுத்து விட்டது. ஆகேவ, கம்பர் 
ராமாயணத்தின் மூலம் ெபண்ணு ைமப் பிரகடனம் ெசய்தார்.

      ெபருந் தடங்கண் பிைறநுத லார்கெலலாம்
      ெபாருந்து ெசல்வமும் கல்வியும் பூத்தலால்
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      வருந்தி வந்தவர்க்கு ஈதலும் ைவகலும்
      விருந்து மன்றி விைளவன யாைவேய.

என்ற பாடலில் ெபண்கள் ெசல்வத்திலும் கல்வியிலும் ஆண்கேளாடு ச நிகர் 
சமானெமன இருந்ததாகக் கூறுகின்றார். இது அேயாத்தியில் கம்பன்கண்ட 
காட்சியன்று. வருங்காலத் தமிழகத்துப் ெபண்கள் எப்படி யிருக்கேவண்டுெமன்று 
கூறும் லட்சியக் கற்பைனேய.

கம்பர் ெசய்யும் ெபண்ணு ைமப் பிரகடனம் தமிழரசுக கழகத்தார் காண விரும்பும் 
புதிய தமிழகத்தில் அமுல் நடத்தப்படும். ஆகேவ, இவ்விஷயத்தில் கம்பர் 
எங்களுக்குச் சிறந்த வழிகாட்டி.

கம்பர் குடியரசு வாதி

கம்பர் முடிமன்னர் ஆட்சியில் பிறந்து வாழ்ந்தவர். அவர் காலம் வைர தமிழகம் 
குடிமக்களுக்குத் தீங்கிைழத்த ெகாடுங்ேகாலைரக் கண்டதில்ைல. ஆயினும் 
கம்ப ன் உள்ளம் முடியரசு முைறக்கு எதிரான குடி அரைசேய நாடியது.

தயரத மன்னன் குடிமக்கள் வழிபட்ட ேகாேவந்தன் என்பைத,

      வயிரவான் பூணணி மடங்கன் ெமாயம்பினான்
      உயிெரலாந் தன்னுயி ெராப்ப ேவாம்பலால்
      ெசயி ல வுலகிற் ெசன்று நின்றுதீர்
      உயிெரலாம் உைறவேதார் உடம்பும் ஆயினான்

என்ற வ களில் நமக்கு நிைனப்பூட்டுகின்றார்.அேயாத்தியில் மன்னன் ஆட்சி 
நடப்பினும் மக்களில் ஒவ்ெவாருவரும் தாம் தாேம முடிசூட்டிக் ெகாண்டு 
ஆள்வது ேபால நிைனத்தனராம். இைத,

"தத்தமக்குற்ற அரெசனத் தைழக்கின்ற மனத்தர்" என்ற வ களில் சுட்டிக் 
காட்டுகின்றார்.

காப்பிய முைறப்படி கம்பர் தமது குடியரசு லட்சியத்ைத அேயாத்தி மன்னன் 
மீதும், மக்கள் மீதும் ைவத்துக் கூறியிருபபினும், குடியாட்சி முைறயில் 
தமக்குள்ள ஆவைலேய இங்கு உணர்த்துகின்றார்.

எனேவ தமிழரசுக் கழகத்தார் மட்டுமல்லாமல் குடியரசுக் ெகாள்ைகயில் 
நாட்டமுைடய ஒவ்ெவாருவரும் கம்பருைடய காப்பியத்தில் வரும் லட்சியக் 
காட்சிகைளக் கண்டு மகழ்வது இயற்ைக.
--- ---- -----
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2. பூங்காைவ ேபார்களமாக்குவதா?

கடந்த இதழில் "இலக்கியத்தின் எதி  ஈ.ெவ.ரா. .. என்ற தைலப்பில் நான் எழுதிய 
கட்டுைரையப் படித்த பண்புைடய அன்பர்கள் பலர், ராமாயணத்ைதப் பற்றி எனது 
கண்ேணாட்டத்தின் வழி ெதாடர்ந்து கட்டுைரகள் எழுத◌ி வரேவண்டுெமன்று 
கடிதங்கள் மூலமும் ேந லும் என்ைன வற்புறுத்தி வருத்துகின்றனர். ஆனால் 
பண்பாட்டிற்குப் புது இலக்கணங் கண்டுவிட்ட தி.க.-தி.மு.க வட்டாரத்தினர் 
தங்களுக்ேக உ ய திராவிட பாைஷ'யில் என்ைன ஏசி எழுதி வருகின்றனர். 
அவர்களிடம் இைதத்தவிர ேவறு கண்ணியமான விவாதத்ைதேயா, 
கருத்ைதேயா எதிர்பார்க்கமுடியாதுதான்.

நவனீ 'கலாச்சாரம்!'

அறிவு இருப்பவர்களிைடேய அபிப்பிராய ேபதம் ஏற்படுவது இயற்ைக. 
அவர்களுக்கு அறிவு இருக்கிறது என்பதற்ேக அதுதான் அைடயாளம். ஆனால் 
அறிேவாடு பண்பாடும் உைடயவர்களானால் அபிப்பிராய ேபதத்ைதப் ப மாறிக்-
ெகாள்ளுகிறேபாது ஆத்திரத்துக்கு இடங்ெகாடுக்க மாட்டார்கள். அரசியல் 
விவாதங்களில் ஆத்திர உணர்ச்சி கலப்பது தவிர்க்க முடியாததாக இருக்கலாம். 
தமிழ் இலக்கியத்ைதப் பற்றிய விவாதத்தில் ஆத்திர உணர்ச்சி கலப்பதற்குக் 
காரணேமயில்ைல. ஆனால் இன்ைறய தமிழ் நாட்டில்; அதுவும் தி.க.-தி.மு.க. 
வட்டாரத்தில்-பண்பாடு என்பது அபிப்பிராய ேபதத்திற்கு ய விஷயமாகி விட்டது. 
ஆகேவ, இலக்கியத்ைதப் பற்றிய விவாதத்தில் கூட பண்பாட்ைட எதிர்பார்க்க 
முடியவில்ைல.

தி.க-தி.மு.க வட்டாரத்தின ன் வைச ெமாழிகளுக்காக நான் வருந்தவில்ைல. 
ஏெனன்றால், அது அவர்களுக்கு வழக்கமாகி விட்ட ெதாழில். எப்ெபாழுதும் 
யாைரயும் ஏசிக் ெகாண்டிருப்பைதேய அவர்கள் நவனீ 'கலாச்சாரம்' ஆக்கி-
விட்டார்கள். ஆகேவ, அவர்களுைடய ேபாக்ைக, ஜனநாயகத்தின் விைளவாக 
ேநர்ந்த விபத்து என்று எண்ணிப் ெபாறுத்துக் ெகாள்ள ேவண்டியதுதான்.

திரு ஈ.ேவ.ரா.வுக்ேகா அவைரப்பின்பற்றும் ேதாழர்களுக்ேகா 'ெதய்வம்' 
என்பது ேதைவ இல்லாதெபாருள்; 'ஒழுக்கம்� என்பது மூடநம்பிக்ைகயின் 
சின்னம்; பழக்க வழக்கம்-பண்பாடு என்பனெவல்லாம் பத்தாம் பசலிக் ெகாள்ககள்!

ஆனால் கம்பராமாயணமும் அதற்கு முன்னும் பின்னும் ேதான்றிய தமிழ் 
இலக்கியங்களும் கடவுள் உண்ைமைய வற்புறுத்துகின்றன; ஒழுக்கத்ைத 
உபேதசிக்கின்றன; பழக்கவழக்கங்கைளயும் பண்பாடுகைளயும் பின்பற்றத் 
தூண்டுகின்றன.

ஆகேவ தி.க.-தி.மு.க. வட்டாரத்தினர் தங்களுைடய நம்பிக்ைககளுக்கும், 
நடத்ைதகளுக்கும் எதிராக இருக்கும் தமிழ் இலக்கியங்கைள எ க்க விரும்புவதும் 
எதிர்த்துப் பிரசாரம் ெசய்வதும் இயற்ைகதான்.அைதக்கண்டு வியப்பதற்கு என்ன 
இருக்கிறது! ஒழுக்கம் என்னும் ஒளி புகாத இருட்டில் வாழ விரும்பும் 
எல்ெலாருேம தமிழ் இலக்கியங்களின் எதி கள்தான். ஆனால், ஈ.ெவ.ரா.வுக்கும், அ
வரது ேதாழர்களுக்கும் ேந ைடயாக கம்பன் மீது கல்ெலறியத் துணிவில்ைல.
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முன்ெனாரு சமயம் அவர்கள் கம்பன் மீது கல்ெலறிந்தார்கள். ஆனால், எறிந்த 
கல் திரும்பி வந்து அவர்கள் தைலையேய தாக்கித் தழும்பு ைவத்து விட்டது. 
அதனாற்றான், அவைல நிைனத்து உரைல இடிப்பது ேபால, வால்மீகி 
ராமாயணத்ைத எதிர்ப்பதின் மூலம் கம்ப ராமாயணத்தின் மதிப்ைபக் குைறக்கும் தந
◌்திரத்ைதக் ைகயாளுகிறார்கள். ஆனால், கன்னித் தமிழ் உள்ளவைர 
கம்பனுைடய காப்பியத்தின் மதிப்ைபக் குைறக்க எவராலும் முடியாது. ஆகேவ, 
ஈ.ெவ.ரா. கூட்டத்தா ன் இலக்கிய எதிர்ப்ைபக் கண்டு நான் கலக்கமைடயவில்ல
ை◌. இலக்கியப்பூஞ் ேசாைலையப் ேபார்க்களம் ஆக்க நிைனப்ேபார் எந்நாளும் 
தமிழ் மக்களின் மதிப்ைபப் ெபறமுடியாது. ஆகேவ, தி.க,-தி.மு.க. வட்டாரத்தின ன் 
வைசமா களுக்குப் பதிலளிக்க நான் விரும்பவில்ைல. ஆயினும், கம்ப 
ராமாயணத்ைதப் பற்றி தமிழரசுக் கழகத்தா ன் கருத்ைதக் ெபாதுமக்களுக்குத் 
ெதளிவாக்க விரும்புகின்ேறன்.

கழகத்தின் கண்ேணாட்டம்

தமிழரசுக் கழகம், தமிழ் இனத்தின் அரசியல்- ெபாருளாதார நலன்களுக்காகப் 
பாடுபடுவேதாடல்லாமல், தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கும் பாடுபடும் ெகாள்ைக 
உைடயதாகும். அந்தக் ெகாள்ைக வழிதான் கம்ப ராமாயணத்ைதயும் ஆரய்ந்து 
அதிலுள்ள சுைவ மிக்க கருத்துக்கைளச் ேசக த்து தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு 
விருந்து ைவக்க கழகம் விரும்புகிறது.

தமிழரசு இயக்கத்தாருக்கு இலக்கியம் என்பது ெபாழுதுேபாக்குக்குப் பயன்படும் 
ெபாருளல்ல. கடந்த காலத் தமிழகம் எப்படி இருந்தது என்பைதக் காட்டும் 
கண்ணாடி: இன்ைறய தமிழகத்தின் பண்பாட்டுத் தரத்ைத உைரத்துப் பார்க்க 
பயன்படும் உைரகல்; எதிர்காலத் தமிழகத்துக்குத் ேதைவப்படும் ெசல்வங்கள் 
எல்லாம் நிரம்பியுள்ள களஞ்சியம். இந்தக் கண்ேணாட்டத்துடன் தான் தமிழரசு 
இயக்கத்தார் கம்ப ராமாயணத்ைதக் காணுகின்றனர்.
--- ----- ---

3. கவிமணியும் கண்டிக்கிறார்!

'கற்றாைரக் கற்றாேர காமுறுவர்'என்பது பழெமாழி. அதுேபால, ஒரு கவிஞனின் 
உள்ளத்ைத- உணர்ைவ இன்ெனாரு கவிஞந்தான் ச யாக அளந்து காட்ட 
முடியும். அறிஞன், கவிஞைன அனுபவிக்கலாம். ஆனால், கவிஞனுைடய 
உள்ளத்தின் ஆழத்ைத அறியமுடியாது. அதனாற்றான்;"அணிேசய் காவியம் 
ஆயிரங்கற்கினும் ஆழ்ந்திருக்கும் கவியுளம் காண்கிலார்" என்றார் பாரதியார்.

கவிமணி ேதசிகவிநாயகம் பிள்ைள. இக்காலக் கவிஞர்களுள் தைல சிறந்த 
கவிஞராகத் திகழ்ந்தார். கட்சிச் சார்பால் சில கவிஞர்கள் ெபருைம ெபற்றதுண்டு. 
கவிமணி ேதசிக விநாயகனார், காலெமல்லாம் கட்சிச் சார்பற்று விளங்கினார். 
அதுமட்டுமா? மக்களுைடய காட்சிக்கும் அப்பாற்பட்டவராக இருந்தார்.

இப்படிக் கட்சிக்கும், மக்களுைடய காட்சிக்கும் அப்பாற்பட்டவராக இருந்தும், 
கவிைதத் திறன் ஒன்றின் மூலேம புகழ் ெபற்றார் ேதசிகவிநாயகம். கவிமணி 
ேதசிகவிநாயகம் ஆணவமற்றவர்: அப்பழுக்கற்ற ெநஞ்சுைடயவர். அவருைடய 
குழந்ைத உள்ளத்ைத அவேராடு பழகியவர்கள் நன்கறிவர் தம்முைடய 
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கவிைதயில் மட்டுமல்லாமல், தமது ேபச்சிலும் தமிழின் இனிைமைய 
ெவளிப்படுத்தி வந்தார்.

இந்நாளில், ஒரு கவிைத கூட எழுதத் ெத யாதவெரல்லாம் ெபருங் கவிஞர்கள் 
எழுதிய காப்பியங்கைளக் குைற கூறுகின்றனர். கம்பனுைடய காப்பியத்தில் 
இங்ெகாரு கவிைத, அங்ெகாரு கவிைத எனப்படித்துவிட்டு, காப்பியம் 
முழுவைதயுேம கைரத்துக் குடித்து விட்டவர்கள் ேபாலப் ேபசுகின்றனர் - 
எழுதுகின்றனர்.

கவியரசர் பாரதியார் தமக்கு முன்ேதான்றிய கவிஞர் ெபருமக்கைளப் ேபாற்றிப் 
புகழ்ந்தார்:

      யாமறிந்த புலவ ேல கம்பைனப்ேபால்
      வள்ளுவர்ேபால் இளங்ேகாைவப்ேபால்
      பூமிதனில் யாங்கணுேம பிறந்ததில்ைல.

என்று கூறிப் ெபருமிதமைடந்தார். அவருக்குப் பின்வந்த கவிமணியும் பாரதி 
ேபாற்றிய முப்ெபரும் புலவர்கைளத் தாமும் புகழ்ந்து கவி எழுதினார். அேதாடு 
பாரதிையயும் தமது வழிகாட்டியாகக் ெகாண்டு "பாட்டுக்ெகாரு புலவன் 
பாரதியடா" என்று வாடி வதங்காத பாமாைல சூட்டினார்.பாரதியும் கவிமணியும் 
நிைறகுடம் ேபான்ற அறிவுைடயவர்கள். அதனாற்றான், தங்களுைடய 
முன்ேனார்கைளவிட தாங்கள் தான் புத்திசாலிகள் என்று தைல மயங்கிப் 
ேபசவில்ைல.

கவிமணி ேதசிகவிநாயகனார் கம்பைனப் புகழ்ந்து அவனுக்ெகன்ேற தனியாகப் 
பல கவிைதகள் எழுதியிருக்கிறார். தாம் இயற்றிய ேவறு பல கவிைதகளிலும் 
இைட இைடேய கம்பனின் ெபருைமைய நுைழத்திருக்கிறார்.

ஒரு கவிைதயில், கம்பனுைடய காப்பியத்ைத நாவினிக்கப் பருகத்தக்க சுைவ 
மிக்க பாற்கடலுக்கு ஒப்பிடுகின்றார் கவிமணி:

      பாலின் சுைவக்கடல் உண்ெடழுந்து-கம்பன்
            பா ற் ெபாழிந்ததீம் பாற்கடைல
      நாவின் இனிக்கப் பருகுவேம - நூலின்
            நன்னய முற்றும் ெதளிகுவேம.

என்பது அப்பாடல். நாத்தழும்ேபற கம்பைனத்திட்டுகின்றார் சிலர். நாவினிக்கக் 
கம்பன் கவிைதையப் பருகுங்கள் என்கிறார் கவிமணி.

கம்பன் ஆ ய ெமாழிையக் கற்றறிந்தவன்; கன்னித் தமிழின் ஆழத்ைத அளந்தவன். 
அதனாற்றான் மா ையப் ேபான்று கவிைத மைழ ெபாழிய முடிந்தது அந்த 
இருெமாழிப் புலவனால்!

      ஆ யம் நன்குணர்ந் ேதான் - தமிழின்
            ஆழம் அளந்து கண்ேடான்
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      மா  மைழப் ேபாலக் - கவியின்
            மைழ ெபாழிந்திடு ேவான்.

என்று பாடுகின்றார் கவிமணி. கம்பன் சிறப்புக்கு இைதவிட ேவறு என்ன 
ேவண்டும்!

ஒரு சில தமிழர்கள் 'கம்பைனப் பழிப்ேபாம். அவனுைடய காப்பியத்ைத எ ப்ேபாம்' 
என்று காட்டுக் கூச்சலிடுகிறார்கள் அல்லவா? இந்தக் கூச்சல் நமது கவிமணி 
காதுக்கும் எட்டியேபாது, அவர் ஆத்திரப்படவில்ைல. கூச்சலிடும் மக்களின் 
அறியாைம குறித்து அனுதாபப்பட்டார்.

"கம்பைன எ க்க விரும்பும் அன்பர்கேள! கம்பன் ெவறும் தமிழ்க்கவி அல்லன். 
உலக மகாகவி. சாதாரண கவிஞன் அல்லன்-அருட்கவி; அவனுைடய கவிைதகள் ப
◌ிணி, மூப்பு, சாக்காடு ேபாக்கும் ேதவேலாகத்து அமிழ்தம்" என்று எ க்க 
விரும்புேவாருக்கு அன்ேபாடு அறிவுைர கூறினார். இேதா அந்தக் கவிைதையப் 
படியுங்கள்:

      அம்புவிக்கு வாய்த்த அருட்கவி; ஐயமின்றி
      உம்பரமு ெதாத்த உயிர்க்கவி-கம்பனும் தன்
      மந்திரச் ெசால்லால் வைனந்த கவி; என்ேறனும்
      ெவந்திடுேமா தீயால் விளம்பு.

இேதாடு விட்டாரா? "கம்பைன எ ப்ேபாம் என்ற கூச்சல் அவருைடய உள்ளத்தில் 
எ  மூட்டி விட்டது. ஆகேவ, இலக்கியத்தின் எதி கைள ஒரு ெவண்பாவில் 
தாக்குவேதாடு விட்டுவிட அவர் மனம் விரும்பவில்ைல.

      ஓைல எ யும் தாெள யும்
            உள்ளத் ெதழுதிைவத்து நிதம்
      காைல மாைல ஓதுகவி
            கனலில் ெவந்து க ந்திடுேமா.

என்று ேகட்கின்றார். பாவம்! 'கம்பைன எ ப்ேபாம் என்ற கூக்குரைலக் ேகட்டு 
கவிமணியின் உள்ளம் என்ன ேவதைனப் பட்டேதா!

உண்ைமதாேன, கம்பன் கவிைதகள் ஓைலேயாடு தாேளாடு நின்றுவிடவில்ைல. லட
◌்சாதி லட்சம் மக்கள் உள்ளங்களிேல குடிபுகுந்திருக்கின்றன. ஓைலைய 
எ க்கலாம், காகிதத் தாைளயும் எ க்கலாம்; உள்ளங்கைள எ க்க முடியுேமா? 
அங்கன்ேறா கம்பன் இருக்கின்றான்! இேதாடும் விடவில்ைல கவிமணி:

      சிந்ைத மகிழ விழாக் கண்டு
            ேதர்ந்த புலவர் முன்வந்து
      சந்த ெமழேவ பாடுகவி
            தழலில் ெவந்து நீறாேமா?

என்கிறார். ஆம்; கம்பனுக்கு விழா என்றால், அந்த விழாவில் அவனுைடய 
ெபருைம ேபச எத்தைன புலவர்கள் ேபாட்டிப் ேபாட்டுக் ெகாண்டு வருகிறார்கள்!
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கம்பன் பாடல்கைள சந்தத்ேதாடு பாடப் ேபாட்டியிடுேவார் எத்தைன ேபர்! அந்தப் 
பாடலும் எ யுேமா- எ க்கத்தான் விடுேமா நாடு!

      உள்ளத் துவைக ெபாங்கிெயழ
            உைரகள் ெசால்லப் ெபாருேளறித்
      ெதள்ளத் ெதளிந்த கவியமுதம்
            தீயில் ெவந்து ெபாடியாேமா?

அந்ேதா! தமிழன்ைனக்கு சாகாவரம் தந்த அமிழ்தம் கம்பன் கவிைத. அைதயுமா 
எ ப்பது? என்கிறார் கவிமணி.

திருமாேல இராமனாக அவத த்தான் என்பர் சமயவாதிகள். அந்தத் திருமாலும் 
தன்ைனப்பற்றி எழுதப்பட்ட காவிய்த்ைத- கவிைதைய காதாரக் ேகட்டுக்களிக்க 
ஆர்வமுற்று மனித உடல் தாங்கி மண்ணில் வந்தால் கன்னித் தமிழ் 
நாட்டுக்குத்தான் வருவானாம்.

ஆம்; இங்ேகதாேன கம்பனுைடய கவியமுதம் இருக்கிறது!

இந்தக் கருத்ைதக் கவிமணி எவ்வளவு அழகாகச் ெசால்லுகின்றார் ேகளுங்கள்:

      கம்பன் கவியின் களியமுதம் உண்டிட, மால்
      அம்புவியில் வந்திங்கு அவதாரம் ெசய்தாேனா!

என்கின்றார். கவிமணி மைறந்து விட்டார். அவருைடய புகழ் கம்பனுைடய 
புகேழாடு ேசர்ந்து சிரஞ்சீவித் தன்ைம ெபற்றுவிட்டது. கன்னித் தமிழுள்ளவைர 
கம்பனும் கவிமணியும் வாழ்வர்.
-------------

4. கண்ணகிையப் பழிக்கும் கருஞ்சட்ைடத் தைலவர்

சிலப்பதிகாரத்திற்கு சிறப்புத்ேதட ேதசீய வாதிகள் மாநாடு கூட்டுகின்றனர் என்ற 
ெசய்தி ேகட்டவுடேன திராவிடக்கழக் வட்டாரத்தில் கலக்கம் கண்டு விட்டது. 
ேதசீய வாதிகள் என்றாேல, வடெமாழிக்கும் வடவருக்கும் அடிைமப்பட்டவர்கள்; 
தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் துேராகம் ெசய்பவர்கள் என்று இத்தைன காலமும் 
ெசய்து வந்த பிரச்சாரம் எல்லாம் ெபாய்யாய்- கனவாய்- பழங்கைதயாய்ப் 
ேபாய்விடுேம என்பதுதான் கலக்கத்திற்குக் காரணம். ஆகேவ, சிலப்பதிகார 
மாநாடு நடக்கு முன்ேப, சிலம்பின் ெபருைமையப்பற்றி 'விடுதைல' பிரச்சாரம் 
ெசய்ய ஆரம்பித்து விட்டது. திராவிடக் கழகத்தின் இலக்கியப் பிரச்சாரகரான 
புலவர் இலக்குவனார், ஆம்பூ ல் சிலப்பதிகாரத்தின் சிறப்புப் பற்றிச் 
ெசாற்ெபாழிவாற்றினார். அைத 15-3-51-ல் "சிலப்பதிகாரத்தின் ெபருைம"என்ற 
தைலப்புக் ெகாடுத்துப் பிரசு த்தது 'விடுதைல' 21-3-51 இதழில், சாமி சிதம்பரனார
ை◌க் ெகாண்டு சிலப்பதிகாரத்ைதப் பற்றி மிக நீண்ட ஆராய்ச்சிக் கட்டுைர ஒன்ைற 
எழுதச் ெசய்து, அைதயும் பிரசு த்தது 'விடுதைல' இவற்றால் நாம் மருளவில்ைல; 
மகிழ்ந்ேதாம். சிலம்ைபப் பழித்தவர்களும் அதன் சிறப்ைப உணர்ந்து பாராட்டுவெதன
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◌்றால் மகிழத்தாேன ேவண்டும்! ெமாழித் ெதாண்டு கட்சிப் பூசல்களுக்கு அப்பாற்பட
◌்டதலவா?

ஆனால், ஈ.ெவ.ரா. இத்தைனக்கும் எதிமாறான ேபாக்கிேல 30-3-51ல் 
காங்ேகயத்தில் சிலப்பதிகாரத்ைதப் பழித்துப் ேபசியிருக்கிறார்:

      "உண்ைமயான திராவிடன் -தமிழ் மகனாக
      இருந்தால் சிலப்பதிகார மாநாடு நடத்துவானா?
      பார்பனருக்கு நல்ல பிள்ளயாக நடந்து ெகாள்
      வதற்கு ஆக நடத்தப்படுவது என்பதல்லாமல்
      ேவறு என்ன ெசால்ல முடியும்?"

என்று சிலப்பதிகார மாநாடு நடத்தியவர்களுக்கு 'சிறப்புைர' வழங்கியிருக்கிறார் 
ஈ.ெவ.ரா.அவர் கருத்துப்படி, சிலப்பதிகார மாநாடு நடத்துேவார் அத்தைன ேபரும் 
ேபாலித் தமிழர்களாகின்றனர்.இதற்குப் பதில்ளிக்க ேவண்டிய ெபாறுப்ைப புலவர்
 ெபருமக்களுக்கு விட்டுவிடுகிேறாம்.

"சிலப்பதிகார ெமன்பது ஆ யத்ைதப் பரப்புகிற ஒரு நூெலன்பது அல்லாமல், 
ேவறு என்ன?ஆரம்ப முதல் இறுதிவைர ஒேர ஆ யந்தாேன காட்சியளிக்கிறது.

என்கிறார் ஈ.ெவ.ரா. 'மிரண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டெதல்லாம் ேபய்' 
என்பார்கள். அதுேபால எப்ேபாேதா, எதற்காகேவா ஆ யத்தின் மீது ெவறுப்ேபற்-
பட்டதன் காரணமாக,காண்பெதல்லாம் 'ஆ ய'மாகக் காட்சியளிக்கிறது 
ஈ.ெவ.ரா.வுக்கு!

ெகாடுங்ேகாலைன எதிர்த்துப் ேபாராடும்
கண்ணகியின் புரட்சி 'ஆ யம்'!

அறியாது ெசய்த பிைழக்கு, தனது உயிைரேய
அர்ப்பணிக்கும் ெநடுஞ்ெசழியனின் தியாகம் 'ஆ யம்'!

அரசன் உயிர் நீத்த அக்கணேம தானும் உயிர் நீத்த
ேகாப்ெபருந்ேதவியின் அன்பு நிைறந்த காதல் 'ஆ யம்'!

வாய் ெகாழுத்துப் ேபசிய வட ேவந்தருடன் ேபா ட்டுத் தமிழ ன்
ஆற்றைலப் புலப்படுத்திய ெசங்குட்டுவன் ெசயல் 'ஆ யம்'!

மூன்றாகப் பிளவுபட்டுக் கிடந்த தமிழகத்ைத ஒன்றாகப் பிைணத்துக்
காட்டிய இளங்ேகாவின் சித்திரம் 'ஆ யம்'!

விைல மக க்குப் பிறந்தும் ஒருவைனேய காதலித்து வாழ்ந்து அவன் 
இறந்த பிறகு வாழ்விற்கு ய இன்பங்கள் அைனத்ைதயும் 
இழந்துவிட்ட மாதவியின் மனப் பண்பு 'ஆ யம்'!

பார்ப்பனத் ேதாழியின் கருத்து வழி காமன் ேகாயில் ெசன்று
வழிபட மறுத்த கண்ணகியின் ெசயல் 'ஆ யம்'!

15



இத்தைனயும் தமிழ்ப் பண்பிற்கு எதிரான 'ஆ யப் பண்பு�தான் என்றால்,
அந்த ஆ யப் பண்பு நீடூழி வாழ்வதாகுக.!

"ேகாவலனுக்கும் கண்ணகிக்கும் நடக்கிற கல்யாணம் ெபண்ணடிைமத் 
திருமணம். அடுத்தபடியாக அது பண மூட்ைடகள் திருமணம்."

என்கிறார் ஈ.ெவ.ரா. எங்ேகேயா - யாேரா ெசய்துெகாண்ட திருமணத்ைத 
நிைனப்பிேல ைவத்துக்ெகாண்டு கண்ணகியின் திருமணத்ைதக் கண்டித்துப் 
ேபசியிருக்கிறார் ேபாலும்! உணர்ச்சிக்காக அல்லாமல்- கடைமக்காகவும் 
அல்லாமல், ெவறும் உைடைமக்காக மட்டும் திருமணம் ெசய்துெகாண்ட ெபண் 
அல்லள் கண்ணகி. கண்ணகியின் காதலன் பணக்காரக் குடும்பத்தில் 
பிறந்தவன்தான், ஆனால், அவனுைடய பணத்துக்காக தனது இளைமைய அடகு 
ைவக்கும் அறிவுெகட்ட நிைல கண்ணகிக்கு இருந்ததில்ைல.

பார்ப்பனப் புேராகிதர் மைறவழிப்படி நடத்தி ைவத்ததற்காக, கண்ணகி-ேகாவலன் 
திருமணத்ைதப் பழிப்பது ஆராய்ச்சி அறிவன்று -ஆபாசக் கூக்குரல்!

"கண்ணகி என்று கூறப்பட்டிருக்கிற ெபண்ணுக்கு சிறிதளவாவது அறிவு-
மனித உணர்ச்சி- தன்மானம் இருந்தது என்று யாராவது ஒப்புக் 
ெகாள்ளமுடியுமா?"

என்று கம்பரீமாகக் ேகள்வி ேபாடுகிறார் ஈ.ெவ.ரா. உணர்ச்சிக்காக அல்லாமல் 
உைடைமக்காக முதுைமையக் காதலிக்கும் ெபண் மனித உணர்ச்சி அற்றவள் 
தான்! ஊரார் பழிக்கும் நிைலயிலும் உணர்ச்சியற்ற கட்ைடயாக கிழத்ேதாடு 
பவனி வரும் ெபண் தன்மானமற்றவள்தான்!

இந்தக்குைறபாடுகள் அைனத்தும் ெகாண்ட ஒரு ெபண்ைண ஈ.ெவ.ரா. எப்ேபாேதா- 
எங்ேகேயா சந்தித்து விட்டார் ேபாலும்! அவைள நிைனவில் ைவத்துக் ெகாண்டு 
கண்ணகிையச் சாடுகிறார்.

கண்ணகிக்கு அறிவு இருந்ததால்தான் கணவைனப் பி ந்த காலத்திலும் கற்புெநறி 
தவறாது வாழ்ந்தாள்.

மனித உணர்ச்சி இருந்ததால்தான் ஆயர்ேச யில் ேகாவலன் தன்ைன இறுதியாகப் 
பி யும்ேபாது அவனது ேபாற்றா ஒழுக்கத்ைத எடுத்துக்காட்டி இடித்துக் கூறினாள்.
அவளுக்குத் தன்மானம் இருந்ததால் தான் குற்றமற்ற தன் கணவைனக் கள்வன் எ
னக் குற்றம் சாட்டிக்ெகான்ற ெகாடுங்ேகால் அரைச அழித்தாள்!

அத்தைகய ெபண்ணரசிையயா பழிப்பது? என்ன துணிச்சல்? புலவர் ெபருமக்கேள! 
ெநற்றிக்கண் திறந்தாலும் குற்றம் குற்றேம என்ற நக்கீரன் பரம்பைரதானா 
நீங்கள்? 'ஆம்' என்றால், இளங்ேகாைவப் பழிப்பைதப் பார்த்தும் ெபாறுத்-
திருப்பேதன்? ஒருேவைள தமிேழ வரீத்ைதவிட்டு விலகி விட்டேதா? அறிவு 
படீத்ைத விட்டு விலகிவிட்டேதா? பதில் கூறுங்கள்.
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திராவிடத்தார்க்களுக்கு ஒரு நிைலயான ெகாள்ைக கிைடயாது என்று நாம் கூறின
◌ால் ேகாபம் ெபாத்துக் ெகாண்டுவருகிறது சில 'புரட்சி' வரீர்களுக்கு. இேதா 
பாருங்கள், இலக்கியத் துைறயில் அவர்களுக்குள்ள ஞானத்ைத!

"சிலப்பதிகாரம் ெபண்ைணப் ெபருைம படுத்திப் ேபசும் ேப லக்கியம்"

என்று ேபசுகிறார் திராவிடக் கழகத்தின் இலக்கியப் பிரச்சாரகரான புலவர் 
இலக்குவனார். அைத'சிலப்பதிகாரத்தின் சிறப்பு' என தைலப்புக் ெகாடுத்துப் 
பிரசு க்கிறது 'விடுதைல'.

"சிலப்பதிகாரம் சிந்தித்து ஆராய்வதற்கு ய சிறந்த தமிழ்நூல்...தமிழர் நாக கத்ைத 
விளக்கும் நூல்...ராமாயணத்ைதப்ேபால்-ெப ய புராணத்ைதப்ேபால்- ஜவீக 
சிந்தாமணிையப் ேபால் பூைச பண்ணும் மனப்பான்ைம உண்டாக்கும் நூலல்ல. 
இதுதான் அந்த நூலுக்கு ய தனிச்சிறப்பு."

என்று 21-3-51 'விடுதைல'யில் எழுதுகிறார், ெப யாைர நிழல்ேபாலப் பின்பற்றிச் 
ெசல்லும் சாமி. சிதம்பரனார். இைத:

"சிலப்பதிகாரம் ெசால்லும் ெசய்திகள் யாைவ?
பகுத்தறிவு, ஜனநாயகம், தன்மானேம தமிழர்பண்பு".

என்று ெகாட்ைட எழுத்துக்களில் இரண்டு பத்தி தைலப்புக் ெகாடுத்து 
'விடுதைல'யில் பிரசு த்திருக்கிறார் அதன் ஆசி யர். அந்தக் கட்டுைரயில் சாமி 
சிதம்பரனார் ேமலும் கூறுவைதப் படியுங்கள்:

"கண்ணகி சிறந்த குணமுைடயவள், அழகும்
அ ய குணங்களும் அவளிடமிருந்தன."

என்கிறார் ஈ.ெவ.ரா.வின் சீடர். குருவுக்கு அறிவு- மனித உணர்ச்சி- தன்மானம்
முதலிய நல்ல குணங்கள் அற்றவளாகக் காட்சியளிக்கிறாள் கண்ணகி.
சீடருக்ேகா அத்தைன குணங்களும் உைடயவளாகக் காட்சியளிக்கிறாள்.
ஒேர பாத்திரம்; இரு ேவறுகாட்சிகள். காண்பவர்கள் இருவரும் ஒேர கட்சியினர்;
அதுமட்டுமல்ல; குருவும் சீடரும். இைதக்கண்டு ெவட்கப்படுவது மட்டுமல்ல;
இவர்கைளயும் ெபாதுவாழ்வில் நடமாடவிட்டதற்காக ேவதைனயும் படேவண்டும்.

சிலப்பதிகாரத்தின் கருப்ெபாருைளப் பற்றிக் கூறும்ேபாது "ஆ ய ெநறிையப் 
பரப்புவதற்காகேவ எழுதப்பட்டது" என்கிறார் ஈ.ெவ.ரா. "ஆரம்பமுதல் இறுதி 
வைரயில் ஒேர ஆ யந்தாேன காட்சியளிக்கிறது." என்றும் ஆத்திரத்ேதாடு 
ேகட்கிறார். அவருக்கு நாம் பதிலளிக்கத் ேதைவயில்ைல.அவரது சீடர் 
சிதம்பரனாைரக் ெகாண்ேட பதிலளிக்கச் ெசய்கிேறாம்.'விடுதைல'யில் தாம் 
எழுதிய கட்டுைரயின் இறுதியில் சிலப்பதிகாரத்தின் சீ ய கருப் ெபாருள்கைளக் 
கணக்ேகாடு கூறுகிறார் சிதம்பரனார்.

"சிலப்பதிகாரக் கைதயிேல கூட்டல், கழித்தல், ெபருக்கல், வகுத்தல்கைளப் 
புகுத்திப் படித்தால், இந்த மூன்று உண்ைமகைள மறுக்கமுடியாது. (1) ெதய்வகீச் 
சடங்குகளால் பயனில்ைல. (௨) அறிவின்றி, விசாரைண யில்லாமல் 
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நிரபராதிகளுக்குத் தண்டைன அளிக்கும் அரசாங்கம் ெபாதுமக்களால் 
அழிக்கப்படும். (௩) தமிழன் தன்ைன அவமதிக்கும் எவனுக்கும் தைலவணங்க 
மாட்டான். தன்ைன அவமதிப்ேபாைர அடக்கித் தன்மானத்ைதக் காப்பாற்றிேய 
தீர்வான். பி த்தாளும் சூழ்ச்சிக்குத் தமிழன் ஏமாறமாட்டான். இந்த உண்ைமகைள 
விளக்கேவ சிலப்பதிகாரம் எழுதப்பட்டது. இைத ெமய்ப்பிக்க நாம் எப்ெபாழுதும் 
தயார். எந்த இடத்திலும் வாதிக்கவும் முன்னிற்ேபாம்." இது சாமி சிதம்பரனா ன் கர
◌ுத்துக்கள்.

சிலப்பதிகாரம் பயனுள்ள நூல்-படிக்க ேவண்டிய நூல்- கழிக்க தக்கன சில 
இருப்பினும், ெபாதுவாகப் பாராட்ட ேவண்டிய நூல் என்று கூறுவது மட்டுமல்ல; 
அவ்ரது கூற்ைற மறுப்ேபாைர வாதுக்கும் அைழக்கிறார் சிதம்பரானார். 
ஈ.ெவ.ரா. வுக்குத் தன்மான மிருப்பின் சிதம்பரனாேராடு சமருக்குச் ெசல்லட்டும். 
இல்ைலேயல் சிதம்பரனா ன் சிலப்பதிகாரப் பற்று உண்ைமயாயின்; தமது 
மானத்ைதக் காத்துக் ெகாள்வதற்காக ேவனும் ஈ.ெவ.ரா.வின் வட்டாரத்ைத விட்டு 
அவர் ெவளிேயறட்டும். பாலுக்கும் காவல்; பூைனக்கும் ேதாழன் என்பது ேபால, 
தமிழுக்குத் ெதாண்டு ெசய்வதாக நடிப்பது அேத சமயத்தில் தமிழ்ன் ெபருைமைய 
இழித்துப் ேபசும் ஈ.ெவ.ரா. வுக்கும் துதிபாடுவது என்ற இழிநிைல இனியும் 
நீடிக்கக் கூடாது.

இப்படி முன்னுக்குப் பின் முரணாக ஒருவர்க்கு ஒருவர் எதிர்மாறாகப் ேபசும் 
ஒரு கூட்டமும் தமிழ் நாட்டில் இருக்கிறேத!

இந்த லட்சணத்தில் சிலப்பதிகார மாநாடு கூட்டியவர்களின் தமிழ்ப்பற்ைற 
ைநயாண்டி ெசய்கிறது 'திராவிட நாடு'. அதுமட்டுமல்ல. தாங்கள் என்ெறன்றும் 
சிலப்பதிகாரப் பக்தர்கள் ேபாலவும், ேதசிய வாதிகள் இப்ேபாதுதான் சிலம்பின் 
சிறப்ைபப்பற்றிச் சிந்திக்கத் ெதாடங்கி இருப்பதாகவும் கூறுகிறது.

தமிழ்ெமாழிக் கைலகளுக்ேகா, காவியங்களுக்ேகா திராவிடத்தார்கள் எந்தக் 
காலத்திலும் மதிப்பளித்ததில்ைல. அதுமட்டுமல்ல, அவற்றிற்கு மதிப்பளிக்கும் 
அறிஞர்களின் மானத்ைதக் ெகடுக்கும் வைகயில் ஊருக்கு ஊர் கூட்டம் ேபாட்டு 
ஏசிப்ேபசுவதும் அவர்களின் அன்றாடேவைல. ஆங்கிேலயன் இந்த நாட்ைட 
விட்டுப் ேபாகமாட்டான் என்ற நம்பிக்ைக இருந்தவைர, திராவிடத்தார்கள் 
ஆங்கிலமாையக்கு அடிைமப்பட்டுக் கிடந்தார்கள். ைசமன் ராமசாமி, ஸ்டாலின் 
ெஜகதீசன், எட்வர்டு மாணிக்கம், ேமேயா குப்பம்மாள், மிஸஸ் மிராண்டா என 
ேமல் நாட்டா ன் ஆங்கிலப் ெபயர்கைளத் தங்கள் ெபயர்களுக்கு முன்ேன 
முடிசூட்டியது ேபான்று ைவத்துக் ெகாள்வதில் ஆனந்தப்பட்டார்கள்.

ஆனால், ேதசிய எழுச்சியாலும், பாரதியா ன் கவிைதகளாலும் மக்களிைடேய 
நாட்டுப் பற்ேறாடு ெமாழிப்பற்றும் ேவகமாக வளர்ந்தது. அேதாடு, ெவள்ைளயாட்சி வ
ெ◌ளிேயறுவது திண்ணம் என்ற நிைலயும் ேதான்றியது. ஆகேவ, தமிைழ 
வாழ்த்தினாெலாழிய தாங்கள் வாழமுடியாது என்பைத உணர்ந்து ெகாண்டனர் 
திராவிடத்தார்கள். அதனால் ைசமன், ஸ்டாலின், எட்வர்டு, ேமேயா, மிராண்டா 
என்ற ெபயர்களுக்ெகல்லாம் தைல முழுக்குப் ேபாட்டுவிட்டு, நாராயண சாமி- 
ெநடுஞ்ெசழியரானார்! ராைமயா-அன்பழகனானார்! நடராசர்- கூத்தரசரானார். ஆம்; 
விைல ேபாகாத பண்டத்திற்கு வியாபா  ேலபிள் மாற்றுவது ேபால, புதிய 
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ெபயர்களில் பைழய ேபயாட்டங்கைளத் ெதாடர்ந்து நடத்துகின்றனர். உள்ளத்தில் உண
◌்ைமத் தமிழ்ப்பற்று இல்லாவிடினும், இவர்களது நடிப்பில் மயங்கி 
இவர்களும் உண்ைமயான தமிழ்ப் பற்றுைடயவர்கள்தான் என்று நம்பினர்- 
நம்புகின்றனர் பண்டிதப் ெபருமக்களில் பலர். ஆனால், என்னதான் திறைமயாக 
ேவஷம் ேபாட்டாலும், சில சந்தர்ப்பங்களில் ேவஷம் கைலந்து உண்ைம 
ெவளிப்பட்டு விடுகிறது.

சிலப்பதிகாரம், நாம் திராவிடர் அல்லர்-தமிழர்; நமது தாயகத்தின் ெபயர் 
திராவிடமன்று - தமிழகம்; அதன் வடக்ெகல்ைல விந்தியமன்று-ேவங்கடம்; தமிழ் 
நாட்டு அந்தணர் ஆ யரல்லர்-தமிழர் என்கின்றது. மற்றும், தமிழருைடய 
பண்பாடும் பழக்க வழக்கங்களும் ெபரும்பாலும் ேவங்கடத்திற்கு ெவளிேய 
உள்ளவர்களின் பண்பாடுகளுக்கும் பழக்க வழக்கங்களுக்கும் ேவறான 
ைவயாயினும் விேராதமானைவயல்ல என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகின்றது. இந்த 
உண்ைமகளுக்கு ேநர்மாறான ேபாக்கிேல'காலட்ேசபம்' நடத்திக் ெகாண்டிருக்கும் 
ஈ.ெவ.ரா., சிலப்பதிகாரத்ைத எதிர்ப்பதில் வியப்ெபான்றுமில்ைல. ஆனால், ஒரு 
ேகாடி ஈ.ெவ.ரா.க்கள் புறப்பட்டாலும், தமிழ் மக்களிைடேய சிலப்பதிகாரத்திற்குள்ள ச
ெ◌ல்வாக்ைக குைறக்க முடியாது.

-தமிழ் முரசு -ஏப்ரல்-1951.
---------------

5. சிலம்ெபாலிக்கு எதிெராலி!

ெசன்ைனயில் கூடிய சிலப்பதிகார மாநாடு மிகச் சிறப்பாக நடந்து முடிந்து 
விட்டது. தைலைம வகித்த டாக்டர்.மு.வ. கூறியது ேபான்று, தமிழ் ெமாழியின் 
வரலாற்றிேலேய சிலப்பதிகாரத்தின் ெபயரால் மாநாடு கூடியது இதுதான் முதல் 
தடைவ. என்றாலும், முடிவானது அன்று. இனி, மாவட்டங்கள் ேதாறும்,
 சிற்றூர்கள் ேதாறும் சிலப்பதிகார மாநாடுகள் ெதாடர்ந்து நைடெபறும். ஏெனனில், ச
ெ◌ன்ைனயில் மாநாடு கூட்டியவர்ககள் ெசந்தமிழின் ெபயரால் சிந்துபாடி வயிறு வ
ளர்ப்பவர்கள் அல்லர்.ெசந்தமிழின் வாழ்வுக்காகவும், வளர்ச்சிக்காகவும், தங்கள் வ
◌ாழ◌்ைவயும் வளர்ச்சிையயும் இழக்கத் துணிந்தவர்கள்.ஆகேவ, துவக்கி ைவத்த 
இந்த நற்பணிைய இனியும் ெதாடர்ந்து நடத்த அவர்களிடம் திட்டம் உண்டு. 
அைத நிைறேவற்றும் திறைம பைடத்த தீரர்களும் உண்டு. ஆம்; இனி ெசந்தமிழ் 
நாட்டில் சிலம்பு ெதாடர்ந்து ஒலிக்கும் என்பது மட்டுமல்ல; ஒளியும் வசீும் என்று 
கூறலாம். அந்த ஒளியிேல தமிழுக்காக-தமிழ் நாட்டுக்காக உண்ைமயாகப் 
பாடுபடுேவார் யார்;தமிழின் ெபயரால் வருமானத்ைதப் ெபருக்கி வயிறு 
வளர்ப்ேபார் யார்? என்பைத மக்கள் நன்கு ெத ந்து ெகாள்வார்கள்.

ெசன்ைனயில் சிலப்பதிகார மாநாடு கூட்டியவர்கள் ெபரும்பாலும் 
ேதசீயவாதிகளாவர். ஆயினும், சிலப்பதிகார மாநாடு ேதசீய விேராதிகளின் 
வட்டாரத்திலும் எதிெராலி ெசய்திருக்கிறது. இது எதிர்பார்த்ததுதான்!

'சிலம்பு ஒலித்தது� என்ற தைலப்பில், சிலப்பதிகார மாநாடு பற்றி ைநயாண்டி 
ெசய்யும் கட்டுைர ஒன்ைறப் பிரசு த்திருக்கிறது திராவிடநாடு. ேநருக்கு ேநர் 
வாதாடுவது வரீர்களின் வழக்கம். ஒளிந்தும் ெநளிந்தும் குறும்புத்தனம் ெசய்வது 
ேகாமாளிகளின் ேவைல. ஆனால், "முன்ேனற்றம்" என்ற முத்திைர தாங்கிய 
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கட்சித் தைலவ ன் ஏடு, வரீர்களுக்கு ய முைறயில் ெவளிப்பைடயாக 
வாதாடாமல், ேகாமாளிகளுக்கு ய குறும்புத்தனத்தில் இறங்கியிருக்கிறது.

"ெசன்ைன மாநாட்டில் சிலம்பு ஒலித்தது.
ஆனால்,அதன் ஒளிைய மைறத்து விட்டார்கள்."

என்று ஒலமிடுகிறது 'திராவிடநாடு�. மா க் காலத்தில் இடிெயாலி ேகட்கும்ேபாது, 
அதேனாடு ேசர்ந்து வருகிற மின்னல் ஒளிையயும் காணத்தான் ெசய்கிேறாம். 
ஆனால், அந்த ஒளிையக் காண முடியாத குருடர்களுக்கு இடிேயாைச மட்டுந்தான் 
ேகட்கும். மின்னலின் ஒளி ெத யாது. அது ேபான்று, கண்ணிருந்தும் குருட்டுப் 
ேபாக்கில் ெசல்லும் 'திராவிட நாடு� வின் கட்டுைரயாளருக்கு கண்ணகி பந்தலில் 
வசீிய ேபெராளிையக் காண முடியாதுதான்!

டாக்டர் மு.வ., அறிஞர் ேசதுப் பிள்ைள ஆகிேயா ன் ேபச்சுக்களிேல, 
இங்குமங்குமாக இரண்ெடாரு வார்த்ைதகைளப் ெபாறுக்கி எடுத்து ைவத்துக்-
ெகாண்டு, தம்முைடய குறும்புத் தனத்திற்ேகற்ப ஆராய்ச்சி ெசய்கிறார், 
'திராவிடநாடு' கட்டுைரயாளர்.

ஏைனய காவியங்கைளப்ேபால் அல்லாமல், சிலப்பதிகாரத்தில், கற்பைன குைறந்த 
அளவில் இடம் ெபற்றுள்ளது" என்றார் டாக்டர் மு.வ. இைத ைவத்துக்ெகாண்டு, 
கண்ணகி ெகாங்ைகையப் பிய்த்ெதறிந்த காட்சிையக் கற்பைன எனக் கூறுவேதாடு ந
ை◌யாண்டியும் ெசய்கிறார் கட்டுைரயாளர்.

பிறந்திடத்ைதத் ேதடுேத ேபைத மடெநஞ்சம்
கறந்திடத்ைத நாடுேத கண்.

என, காமெவறி பைடத்த உள்ளத்ைதக் கடிந்து ெகாண்டார் பட்டினத்தார். எங்கும் 
எதிலும் பிறந்திடத்ைதயும், கறந்திடத்ைதயும் காணுவதிேலேய களிப்பைடந்த 
கூட்டத்தார் 'கடந்த காலத்தில் மட்டுமல்ல' இக்காலத்திலும் உண்டு என்பைதத் 
தம்ைமக் ெகாண்ேட ெமய்ப்பிக்கிறார் கட்டுைரயாளர்.

கண்ணகியின் ஆற்றலுக்கு அத்தாட்சியாக எத்தைன எத்தைனேயா ெசய்திகள் 
உண்டு சிலப்பதிகாரத்தில். அைதெயல்லாம் விட்டு விட்டு கறந்திடத்ைதேய 
நாடுகிறது கட்டுைரயாள ன் கண். 'அரசியல் பிைழத்ேதாைர அறக்கடவுள் 
கூற்றுவன் வடிவில் வந்து ெகால்லும்' என்ற சிலப்பதிகார வ கைள எடுத்துக் 
காட்டி இன்ைறய அரசினைர எச்ச த்தார் அறிஞர் ேசதுப்பிள்ைள. இைத 
ைவத்துக்ெகாண்டு கூத்தடிக்கிறார், கூற்றுவனிடம் நம்பிக்ைகயில்லாத 
கட்டுைரயாளர். இந்தச் சான்ைற ேசதுப்பிள்ைள மட்டுமல்ல; இன்ைறய 
ஆட்சிைய ஆத க்கும் ேதசியவாதிகேள ஆயிரமாயிரம் ேமைடகளில் எடுத்துக் 
காட்டியிருக்கின்றனர். அரசினர் மீது பழி கூற அல்ல; அவர்கைளப் பண்படுத்த! 
அரசு ெநறிபிறழ்ந்த ஆங்கிலக் ெகாடுங்ேகாைலக் கூற்றுவன் வடிவில் வந்து 
ெகான்றார்கள் ேதசீயவாதிகள். ஆனால், அந்தக் ெகாடுங்ேகாலுக்குக் குற்றேவல் 
பு ந்தார்கள் திராவிடத்தார்கள். ஆகேவ, சிலப்பதிகாரத்தில் வரும் அந்தப் பகுதிைய 
இன்ைறய அரசினருக்கு எதிராக எடுத்துக் காட்டத் திராவிடத்தார்களுக்கு உ ைம 
கிைடயாது.
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சிலப்பதிகார மாநாடு கூட்டிய ேதசிய வாதிகளின் தமிழ்பற்ைற ைநயாண்டி 
ெசய்கிறார் கட்டுைரயாளர். "ெமாத்தத்தில் சிலம்பு ஒலித்தது; அதுவைர 
லாபந்தான். சிலம்ைபயாவது ஒலிக்க நிைனத்தார்கேள!" என்கிறார்.

ஏேதா இத்தைன நாளும் தாங்கள்தான் சிலம்ைப ஒலிப்பித்துக் ெகாண்டிருந்தது 
ேபாலவும், இப்ேபாதுதான் ேதசீயவாதிகள் சிலம்ைபப்பற்றிச் சிந்தித்திருப்பது 
ேபாலவும், நாட்டு மக்கைள நம்ப ைவக்கப் பார்க்கிறார் 'திராவிட நாடு' கட்டுைரயா
ளர். பன்னிரண்டு பக்கங்களுள்ள 'திராவிட நாடு' இதழில், ஏழு பக்கங்களுக்குக் 
கட்டுைர எழுதியிருக்கிறார், காஞ்சீபுரத்தா ன் திருத்ெதாண்டர். அந்த ஏழு 
பக்கங்களில் கண்ணகியின் கற்ைபப் பற்றிப் பாராட்டும் வைகயில் ஒரு வ கூட- 
ஒரு வார்த்ைத கூட இல்ைல. இதுதான் இவர்கள் சிலப்பதிகாரத்திற்குச் சிறப்பு 
ெசய்யும் வைக ேபாலும்!

சிலம்பின் சிறப்ைப, கட்சிக் காழ்ப்பின்றி-சாதிப்பைகயின்றி- காமெவறியின்றிச் 
சித்த த்துக் காட்டினார்கள் மாநாட்டின் ேபச்சாளர்கள்.அப்படிப் பட்டவர்கைளப் 
'ேபாலிகள்' என்று கூறுகின்றார், ேபாலித்தனமின்றி ேவெறான்றறியாதவர். 
உண்ைமயிேலேய திராவிடத்தார்கள் சிலப்பதிகாரத்திற்குச் சிறப்புத்ேதட 
விரும்பியிருந்தால், அைத எத்தைனேயா வைககளில் ெசய்திருக்க முடியும். 
எம்.ஏ. பட்டம் ெபற்ற 'திராவிடநாடு' ஆசி யர், கண்ணகியின் சிறப்ைப 
ஆங்கிலத்தில் எழுதி அகில உலகத்திலும் பரப்பி இருக்கலாம். ெசய்ததுண்டா? 
கிைடயாேத! ேராமாபு  ராணிகளின் அங்க அழைக அந்தரங்க லீைலகைளக் 
காமத்ேதன் நனி ெசாட்டச் ெசாட்ட எழுதுவதற்கு ேநரமிருந்தது. அைத அச்சிட்டு 
மாணவர்களிைடேய விற்றுப் பணமாக்கிக் ெகாள்ளவும் மனமிருந்தது. ஆனல், 
சிலம்பால் புரட்சி விைளவித்த வரீக் கண்ணகியின் ெசய்திைய ஆங்கிலத்தில் 
எழுத ஆற்றலிருந்தும், அவகாசமில்ைல!

வலது ெகாங்ைகையத் திறந்த ேகாலத்ேதாடு, ஒரு மங்ைகையப் படம் ேபாட்டு 
புத்தகம் தயா ப்பது- அைத மாணவர்களைீடேய விற்றுப் பணம் சம்பாதிப்பது 
அறிவுத் ெதாண்டாம்! ெகாடுங்ேகாலன் மீது ெகாண்ட ேகாபத்தால் ஒரு கற்பரசி, 
இடது ெகாங்ைகையப் பிய்த்ெதறிந்தாள் என்று கூறுவது அறியாைமயாம். 
தாயினத்தின் ெபருைமைய- தமிழினத்தின் சிறப்ைப ைநயாண்டி ெசய்வைதேய 
ெதாழிலாகச் ெகாண்ட இந்தக் கூட்டத்திற்கும் தமிழகத்தில் வாழமைன இருக்கிறது; 
வயிறு வளர்க்க வசதியுமிருக்கிறது! தமிழகேம, நீ சீர்படும் நாள் எந்நாேள?
அறிஞர் ேசதுப்பிள்ைள, "ஆங்கிேலய டமிருந்து சுதந்திரம் ெபற்ற தமிழகம் ேவறு 
எவருக்கும் அடிைமப்படக் கூடாது" என்று தமது திறப்புைரயில் கூறினார். 
நாவறட்சி ெகாண்டவன் கானைல நீர் என்று எண்ணிக் களிப்பைடவது ேபால, 
ேசதுப்பிள்ைளயின் கூற்ைறத் தி த்துக் கூறிக் களிப்பைடகிறார், உண்ைமக்கும் 
ெபாய்க்கும் ேவற்றுைம காணாத கட்டுைரயாளர். ேசதுப்பிள்ைள, ' தமிழகம் 
வடநாட்டாேராடு ெதாடர்பு ெகாள்ளக் கூடாது' என்ற ெபாருளில் அப்படிக் 
கூறவில்ைல."தமிழகம் தனி ரா ய உறுப்பாக விளங்க ேவண்டும்" என்று 
ஐயத்திற்கிடமின்றி அறிவித்தார். இது தினச ப் பத்தி க்ைககளிேலேய ெவளிவந்த 
ெசய்தி. குடியரசுச் சட்டப்படி,"தனிரா ய உறுப்பு" என்பது இந்திய னியனில் 
இைணந்துள்ள மாகாணங்களுக்குப் ெபயர். ஆங்கிலத்திலுள்ள குடியரசுச் சட்டத்ைத 
தமிழில் ெபயர்க்கும் பணிைய ஏற்றுள்ளார் ேசதுப்பிள்ைள. ஆகேவ, தாம் ேகாரும் 
தமிழகத்தின் அரசியல் அந்தஸ்து எத்தைகயது என்பைத சந்ேதகத்துக்கு இடமற்ற 
வைகயில்-சட்ட தியான வார்த்ைதயில் கூறிவிட்டார்.
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ஆனால், சத்தியத்திலும் நம்பிக்ைகயின்றி, சட்டத்திலும் ஞானமின்றி கட்சி 
வளர்ப்பைதேய வாழ்க்ைகத் ெதாண்டாகக் ெகாண்டுவிட்ட கட்டுைரயாளருக்கு இது ப
◌ு யாததில் வியப்பில்ைல. தமிழகம் ேவறு எவருக்கும் அடிைமப் பட்டிருக்கக்-
கூடாது என்று அவர் கூறியதன் ெபாருள் என்ன? தமிழகம் தனியரசு ெபறாமல் 
ஆந்திர- ேகரள கன்னடப் பகுதிகேளாடு கட்டுப்பட்டிருக்கக் கூடாது என்பேதயாகும். 
கட்டுைரயாளர் இந்த உண்ைமைய இனிேயனும் உணர்வாரா?

"இருபது ஆண்டுகளாக நாம் ஆற்றும் பகுத்தறிவுப் பணியின் ப சு, குறளும் 
சிலம்பும் ெகாண்டாடப் படும் முயற்சி"

என்கிறார் கட்டுைரயாளர். இரவலுக்குப் பிள்ைள வாங்கி, அைதத் தம் 
பிள்ைளெயனக் காட்டிப் பிச்ைச எடுக்கும் சங்ைக ெகட்ட மங்ைகயர் சிலைரப் 
பார்த்திருக்கிேறாம். இந்தப் ேபாலித் தாயார் ேபான்று தமிழுக்கு-தமிழக 
வளர்ச்சிக்கு-தமிழகத்தின் வாழ்வுக்கு, எங்கு யார் பாடுபட்டாலும் அெதல்லாம் 
தங்கள் கிளர்ச்சியின் எதிெராலியின் என்று பிரச்சாரம் ெசய்வது-நன்றி, நாணயம் 
என்ற பண்பு ெகாஞ்சங்கூட இல்லாத திராவிடத்தா ன் ெதாழில். சிலப்பதிகாரம் 
பரவியதற்கு தங்கள் உைழப்ேப காரணம் என்று கூறும் கட்டுைரயாளர் எங்ேக-
எப்ேபாது- எப்படி உைழத்தார்கள் என்பைத விளக்கவில்ைல. பார்ப்பனரான 
உ.ேவ. சாமிநாதய்யர், ெசல்ல த்துக் கிடந்த சிலப்பதிகார ஏடுகைளச் சீராக்கி 
அச்சடித்துக் ெகாடுத்ததும், சிலப்பதிகாரத்ைதப் பண்டிதேரயன்றி பாமரரும் படிக்கும் 
வைகயில் புலவர் ேவங்கடசாமி நாட்டார் உைர எழுதியதும் திராவிடத்தார்கள் ெசய
◌்த முயற்சியின் எதிெராலிதாேனா? இப்படியும் படுெபாய் ேபசி தமிழ் மக்கைள 
ஏய்த்துப் பிைழப்பைதவிட, ேவெறாரு நல்ல ெதாழிைல நாடுவது நலம்.

சிலப்பதிகார மாநாட்டன்று இரவு. "ஒளைவயார்" நாடகம் நைட ெபற்றதல்லவா? 
அது பிடிக்கவில்ைல 'பகுத்தறி'வாளருக்கு! மாநாட்ைடக் கூட்டியதன் கருத்து 
கண்ணகிையப் ேபாற்றுவதன் மூலம் அவ்வரீாங்கைனையப் ெபற்ெறடுத்த 
ெபண்ணினத்ைதப் ேபாற்றுவதாகும். இைத டாக்டர் மு.வ.,

"இது சிலப்பதிகார ஆராய்ச்சி மாநாடன்று காவியத் தைலவிையப் பாராட்டும் 
மாநாடு"

எனத் ெதளிவாகக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அதனாற்றான், தமிழகத்தின் வரீப் 
ெபண்ைணப் பாராட்டும் திருநாளில் தமிழ்ப் ெபண்ணினத்தின் அறிவுக் 
களஞ்சியமான 'ஒளைவயார்' நாடகம் நடத்தப்பட்டது.

ேபாகட்டும்; கட்டுைரயாள ன் ெபாய் வாதங்களால் சிலப்பதிகார மாநாட்டின் 
சிறப்ைபக் குைறத்து விடமுடியாது. பாவம்!தமிழறிஞர்கைள என்ெறன்றும் ேதசீய 
முகாமுக்கு எதிர் முகாமிேலேய நிறுத்தி விடலாம் என்று நம்பினார்கள். அந்த 
நம்பிக்ைகைய நாசமாக்கிக் காட்டிவிட்டது சிலப்பதிகார மாநாடு. ேதசீயத்ேதாடு 
தமிழ் இரண்டறக் கலந்து விட்டது. இனி, அது ேதசீய விேராதிகளின் 
முகாமுக்குப் பயன்படாது. ஒருேவைள,அந்த முகாைம முறியடிப்பதற்குப் பயன் 
படலாம். ஆனால் சிலப்பதிகார மாநாட்ைடக் கூட்டியவர்கள் சிந்தைன அதுவன்று.

'வித்தகம் ேபச ேவண்டாம்
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பணி ெசய்தல் ேவண்டும்'

தமிழ் முரசு - ஏப்ரல் 1951
--------------

ம.ெபா.சி. எழுதிய நூல்கள்

      முரசு முழங்குகிறது !
      இலக்கிய ெசல்வம்
      வரீ பாண்டியக் கட்டெபாம்மன்
      கப்பேலாட்டிய தமிழன்
      வாெனாலியில் ம.ெபா.சி.
      தமிழன் குரல்.
      எங்கள் கவி பாரதி
      சிலப்பதிகாரமும் தமிழரும்
      சுதந்தரப்ேபா ல் தமிழகம்
      பி விைன வரலாறு
      கயத்தாற்றில் கட்டெபாம்மன்
      தமிழர் திருநாள்
      வள்ளுவர் வழி (அச்சில்)
      ம.ெபா.சி. ேபசுகிறார்.(அச்சில்)
      ம.ெபா.சி.மணிெமாழிகள்

      ஜேீவாதயம் அச்சகம், ெசன்ைன-5
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