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சா�தய் அக்காத� ��� 

‘

�ஷ்��ரம் ெவளிவநத்� 1997ல். அப்ேபா� எனக�் �ப்பதை்தந�்

வய�தான். அன்ெறல்லாம் வேயா�கரக்ள்தான் சா�தய் அகக்ாத� ���

ெப�வாரக்ள். ஆனா�ம் ஒவ்ெவா��ைற சா�தய் அகக்ாத� ���

அ��கக்ப்ப�ம்ேபா�ம் என்ைனக�்�ப்�ட�் ஒ� ெககக்�ப்�

�ளம்�வ�ம். ‘இநத்�ைற�ம் ஏமாநத்ான்யா’ என்றவைக�ல். சா�தய்

அகக்ாத� ���கைள நான் �மர�்தே்தன் என்றால் ‘ெகைடகக்ைலன்�

��ங்��றான்’ என்பாரக்ள். பாராட�்னால் ‘சமாளிசச்ான்யா’ என்பாரக்ள்.;

நான் சா�தய் அகக்ாத� ேபான்ற ���க�கக்ாக தவம் �டந�் ஏங்�

ஏமாந�்ெகாண்��ப்பதாக எ��ம் அவரக்ைளக ் �ரந்�் கவனித�்

வ��ேறன். �தல் �ஷயம் அவரக்�க�் நான் என்ன எ���ேறன்

என்பேத ெதரியா�. ஆகேவ த��ல் ஏதாவ� எ��கெ்காண்��க�்ம் ஒ�

�ந�்� நா�� ேப�க�்ம் எனக�்ம் என்ன ேவ�பா� என்�ம் ெதரியா�.

எ��வ� என்பேத �க�ம் ���க�ம் பண�ம் ெப�வதற்காக

மட�்ம்தான் என்� உண்ைம�ேலேய நம்�கெ்காண்��க�்றாரக்ள்.

அவரக்ள் அவ்வப்ேபா� எ��ம் �ல்�ண்� க�ைதக�ம் கைதக�ம்

அநே்நாகக்ம் ெகாண்டைவ. ஆகேவ அவரக்ள் கா�ம் அகக்னைவேய

நா�ம் ெகாண்��ப்ேபன் என எண்��றாரக்ள்.

இவரக்ளின் அகத�்ல் உள்ள தாழ்�ணரச்�்ைய நான் அ�ேவன். அ�ேவ

ெபரிய சாபம் அவரக்�க�். இன்பம் நிைற� என ஏ�ம் �ைடகக்ாமல்
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நரகத�்ல் வாழசெ்சய்���ம் அ�. ஆகேவ இவரக்ைள எப்ேபா�ம்

பரிதாபத�்ற்�ரியவரக்ளாகேவ எண்ணி வந�்�க�்ேறன்.

எ�த�்கக்ள் �லம் வாசகரக்ளில் ஆழமான பா�ப்ைபச ் ெச�த�்

வாழ்நாள் ��கக் அவரக்�டன் வள�ம் த�� ெகாண்ட எ�தத்ாளரக்ள்

ஒ� பண்பாட�்ல் ஒ� தைல�ைற�ல் �கச�்லேர இ�ப்பாரக்ள்.

அவரக்�க�் தங்கள் அைடநத் ெவற்� நன்� ெதரி�ம். தங்கள் வரலாற்�

இடம் ெதரி�ம். தங்கள் ெசாநத் ஆற்றல் என்ன என்�ம் ெதரி�ம். ஆகேவ

ேம�ம் ெசல்லேவண்�ய ெதாைல� பற்�ய ெதளி�ம் இ�க�்ம்.

அவரக்�க�் ���கேளா அங்�காரங்கேளா பாராட�்கேளா

உண்ைம�ல் ெபரிய �ஷயம் அல்ல. அவரக்ளின் பைடப்�களால்

பா�ப்பைடபவரக்ளின் எ�ர�்ைனகேள �க�்யம். நான் அநத்

இடதை்தேய ஆைசப்படே்டன்

எளிய வாசகர ்பல�க�் ஓடட்ப்பநத்யத�்ல் �த�டம் ெபற்� ேகாப்ைபைய

ெவல்வ� ேபான்ற� இலக�்ய ��� என்ற எண்ணம் இ�ப்பைத

அ�ந�்�க�்ேறன். ஏெனன்றால் அவரக்ள் ஒ�பைடப்பாளிைய ���

�லேம அ��றாரக்ள். ��� ெபற்றவர ் என்பதனால் மட�்ேம

ம�க�்றாரக்ள்.

இநத்வைக ெவள்ளந�்கள் ெசன்ற �ல வ�டங்களாக ���கள்

அ��கக்ப்ப�ம்ேபா� என்ைனக ் �ப்�ட�் ��நத் நல்ெலண்ணத�்டன்

‘இநத்வாட�்�ம் எ�ரப்ாரத்ே்தன் சார’் ‘பரவால்ல சார ் அ�தத்வ�சம்

வந�்�ம்’ என்ெறல்லாம் ெசால்வாரக்ள். ஒ� நாகரகீம் க�� நான் ஏேத�ம்

ெசால்� சமாளிப்ேபன். ஏெனன்றால் �தல்சாரார ் ேபால காழ்ப்�

ெகாண்டவரக்ள் அல்ல இவரக்ள். ஆனால் என்ைனப்ெபா�தத்வைர

எனக�்ச ் ெசய்யப்ப�ம் ேநர�யான அவம�ப்� இ�. ஒவ்ெவா�

அவம�ப்ைப�ம் கடப்ப� �கப்ெபரிய ெபா�ைம ேதைவப்ப�ம் ெசயல்.

அைத இவரக்ளிடம் ெசால்�ப்�ரியைவகக்�ம் ��யா�. ‘சா�தய்

அகக்ாத� ��� ெப�வதனாேல என் �க�்யத�்வம் எவ்வைக�ல்

���ன்� நிைனக�்�ங்க? ெகைடகக்ாததனால நான்

ெகைடசச்வங்கைள �ட எப்� �ைறஞ்ச ப��ேல இ�கே்கன் ?’ என்�

ேகட�்�க�்ேறன். ‘ஒ� ேபாட�்ன்னா அ�ல ெஜ�கக்�ம்ல சார?்” என்றார்

ஒ�வர.்

சா�தய் அகக்ாத� ��� அளிகக்ப்ப�ம் �தம் பல�க�்த்

ெதரிந�்�கக்ா�. கல்�யாளரக்ள், இதழாளரக்ள், அகக்ாத�க�்

ெந�கக்மான இலக�்யவா�களால் �ல்கள் பரிந�்ைரகக்ப்ப��ன்றன.

ஒ� இ��� �ல்கள் �தல் கடட்தெ்தரி�ல் பரிந�்ைரகக்ப்ப�ம்.

இன்ெனா� �� பரி��த�் அவற்�ல் இ�ந�் ஐம்ப� �ல்கைள

ெதரி�ெசய்�ற�. அவற்�ல் இ�ந�் ேம�ம் ஐநத்ா� �ல்கள். கைட��ல்

�ன்� �ல்கள். அநத் �ன்��ல்களில் இ�ந�் ஒன்ைற ந�வரக்ள்

���க�் அ��க�்றாரக்ள்
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ெசன்ற இ�பதாண்�கக்ாலத�்ல் என் எநத் ��ம் அநத் இரண்டாம்கடட்

ேதர�்ல் இ��� �ல்களில் ஒன்றாகக�்ட வநத்�ல்ைல. ஆகேவ நான்

அநத் ஓடட்த�்ல் எவ்வைக��ம் இல்ைல. எப்ேபா�ம் இ�கக்ப்ேபாவ�ம்

இல்ைல. அைத நான் இ�பதாண்�கக்ாலம் �ன்ேப அ�ேவன்.

சா�தய் அகக்ாத� எ�தத்ாளரக்�க�் அளிக�்ம் பயணத�்கக்ான

நி�கெ்காைடகள், �ல் எ��வதற்கான உத�கள் எைத�ம் நான்

ெபற்ற�ல்ைல. அதன் �டட்ங்களில் கலந�்ெகாள்வ�ல்ைல. அ� நடத�்ம்

படட்ைறகள். ‘ஆ�ரியைரச ் சந�்�ங்கள்’ நிகழ்ச�்களில்

அைழகக்ப்படட்�ம் பங்ெக�தத்�ம் இல்ைல. அதன் வடட்த�்ற்�ள்ேளேய

நான் இல்ைல. ஆகேவ ‘நல்லேவள ெகைடகக்ைல’ என்ற அநத் ��கலம்

’பரவால்ல சார ் , ��த�்�வாங்க’ என்ற இநத் ஆ�தல் ெசால்லல்

இரண்�ேம அசட�்தத்னங்கள்தான்

இதற்கான காரணம் நான்தான். ெசன்ற இ�பதை்தநத்ாண்�களாக,

அதாவ� என் �தல் நாவல் ெவளிவநத்காலம் �தேல, சா�தய் அகக்ாத�

���களின் க�ைமயான �மரச்கனாக இ�ந�் வந�்�க�்ேறன்.

அேசாக�த�்ரன் உடப்ட �தன்ைமயான பைடப்பாளிகள் ெகௗர�கக்ப்

படாமல் எளிய வணிக எ�தத்ாளரக்ள் ெகௗர�கக்ப்ப�வதற்� எ�ராக

ெதாடரந்�் எ��வந�்�க�்ேறன்.

சா�தய் அகக்ாத��ன் கனி�ப்பாரை்வ எனக�் நான் எ�த வநத்

அவ்வ�டேம, 1991ல், அைமநத்�. ஆனால் நான் கலந�்ெகாண்ட அநத் �தல்

ேத�யக ் க�தத்ரங்�ேலேய ெமாதத் உைரக�ம் இந�்�ல் மட�்ம்

அைமநத்ைத�ம் அவற்�ன் �தான க�த�்ைரக�ம் இந�்�ல்

அைமநத்ைத�ம் அவற்�ன்ேமல் க�த�்ைரகக் நான்

அைழகக்ப்படட்ைத�ம் க�ைமயாகக ் கண்�த�் ேமைட�ேலேய

ேப�ேனன்.

‘இந�் மட�்ம் ேத�யெமா� என நிைனத�்ரக்ள் என்றால் என் ேதசம்

இந�்யாதானா என்� எண்��டத�்ற்� என்ைனத ்தள்���ரக்ள்’ என்�

ேப�ய� அன்� நாளிதழ்களிேலேய சரச்ை்சக�்ள்ளா�ய�.

மைலயாளகக்�ஞர ் பாலசந�்ரன் �ள்ளிகக்ா�ம் நா�ம் இைணந�் ஒ�

�டட்�கை்க�ம் ெவளி�டே்டாம். அ�ேவ நான் அகக்ாத��ல்

கலந�்ெகாண்ட கைட� நிகழ்ச�்

சா�தய் அகக்ாத� ��� 1992ல் ேகா�மணிேசகர�க�்

அளிகக்ப்படட்ைமக�் எ�ராக அன்� இளம் எ�தத்ாளனாக இ�நத் நான்

�ககக்�ைமயாக எ�ர�்ைனயாற்�ேனன். எனக�் ஒ� ���

அ��கக்ப்படட்ேபா� அைத �நை்தய வ�டம் ேகா� மணிேசகரன்

ெபற்��நத்ார ் என்பதனால் ெவளிப்பைடயாக அைத நிராகரிதே்தன். அ�

�பமங்களா�ல் ெசய்�யாக வந�் �வா�கக்ப்படட்�.

அப்ேபா� என் ேமல் அகக்ைறெகாண்ட, அகக்ாத��டன் ெந�கக்மாக

இ�நத் இ� �தத் எ�தத்ாளரக்ள் �ப்�ட�் “இ� நீ ���ெப�ம்
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வாய்ப்�கைள த�த�்��ம். ���க�் எண்ண��நத்ால் இதத்ைகய

�வாதங்களில் ெமௗனமாகேவ இ�” என்றாரக்ள். ‘��� ெப�வ� அல்ல,

�தந�்ரமான �மரச்னக�்ரலாக நீ�ப்பேத எ�தத்ாளனாக என் கடைம என

உணர�்ேறன். நான் �ன்ேனா�களாகக ் ெகாண்டவரக்ள் அைனவ�ம்

அதத்ைகயவரக்ேள’ என்� ெசான்ேனன்

�லவ�டங்க�க�் �ன் அகக்ாத��டன் ெந�கக்மான ஓர ் எ�தத்ாளர்

என்னிடம் ெதாைலேப��ல் ேப�னார.் நான் அப்ேபா�ம் ஒ�

இந�்யப்பயணத�்ல் இ�நே்தன். �ட நண்பரக்�ம் இ�நத்னர.் ‘நீ ��த

நிராகரிச�்�ேவன்�தான் தயங்கறாங்க. உனக�்க ் ��கக்ாம

மதத்வங்க�க�் ��கக் எங்க�கே்க ெவகக்மா இ�க�்… இ� யா�ம்

��க�்ற�ல்ைல. சரக்க்ார ் ��க�்ற�. நீ சரன்ீ� ெசால்�, நான்

பாத�்கக்ேறன்’ என்றார.் ‘சா�தய் அகக்ாத� ��� எனக�் இப்ப ெராம்ப

�ன்ன� சார’் என்� பா��ைளயாடட்ாகப் ப�ல் ெசான்ேனன்.

இெதல்லாம் �கச�்�யவரக்�கக்ான �கச�்�ய �ைளயாட�்கக்ள்.

சா�தய் அகக்ாத� என்ற ��� ேமல் எனக�்�க�்ம் ஒேர கவனம் அ�

தரமற்ற எ�தத்ாளரக்�க�் அளிகக்ப்ப�ம்ேபா� அவ்ெவ�தத்ாளரின்

இடெமன்ன என �மரச்கனாகச ்�ட�்கக்ாட�்வ� மட�்ேம

இயல் ���

இவ்வ�டதை்தய இயல் ��� எனக�் அ��கக்ப்பட�்ள்ள�. அதற்�

வாழ்த�் அளிதத் அைனவ�க�்ம் நன்�. �ல நண்பரக்ள் எனக�் இ�

தாமதமாக வழங்கப்பட�்ள்ள� என �னத�்டன் எ����நத்னர.்

இயல்��� எனக�் �கெந�கக்மாக உள்ள நண்பரக்ளால்

வழங்கப்ப�வ�. த��ல் ெகௗர�கக்ப்படா� ேபான

�ன்ேனா�க�கக்ாக ஒ� ��ைத உ�வாகக்ேவண்�ம் என்பேத அதன்

�ன்னணி�ல் உள்ள நண்பரக்ளின் எண்ணமாக இ�நத்�. அவரக்ளின்

ேநாகக்�ம் �யற்��ம் �க �க�்யமானைவ.அவ்வைக�ேலேய �நத்ர

ராமசா�க�் �தல் ��ைத அளிதத்ப� அைத ஆரம்�தத்னர.் இயல்���

அளிகக்ப்ப�வ�ல் என்�ைடய பரிந�்ைர எப்ேபா�ேம �க�்யமானதாக

இ�ந�்ள்ள�

ந�ேவ அநத் ���ற்� இ�நத் கல்�த�்ைற சாரந்த் ெதாடர�் காரணமாக

�ல ேபரா�ரியரக்ள் உள்ேள ��ந�் தங்கள் வழகக்மான அ�காரப்

பங்�ட�் �ைளயாட�்கக்ைள ஆரம்�தத்னர.் அதாவ� சா�தய்

அகக்ாத��ல் என்ன நிகழ்நத்ேதா அ�ேவ அங்�ம் ெதாடங்�ய�. அதற்�

எ�ரான என் க�த�்கக்ைள ெதரி�த�்கெ்காண்��நே்தன். ஒ�கடட்த�்ல்

என் எ�ரப்்ைப க�ைமயாக ெவளிப்பைடயாகத ்ெதரி�தே்தன்

http://www.jeyamohan.in/wp-content/uploads/2014/12/header.gif
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அதன்�ன் �ைழகள் சரிெசய்யப்படட்ன. ஞானி, ஐராவதம் மகாேதவன்

இ�வ�க�்ம் அளிகக்ப்படட் ��ைத ெசன்ைன�ல் நிகழ்நத் �ழா�ல்

நான் பங்ெக�த�்ப் ேப�ேனன். கனடா�ல் நிகழ்நத் �ழா�ல் எஸ்.ெபா

அவரக்�க�் ��தளிதே்தன்.

இம்�ைற ��� எனக�் அளிகக்ப்பட�்�ப்ப� சற்� சங்கடம் அளிப்பேத.

ஏெனன்றால் நான் பரிந�்ைர ெசய்�ம் �லர ் இன்�ம்�ட

பரிசளிகக்ப்படாம��க�்றாரக்ள். ஆனால் நண்பரக்ளின்

உணர�்�ரவ்மான ேகாரிகை்க. ஆகேவ பரிைசப் ெப��ேறன்.

�ஷ்��ரம் ���

இயல் ��� �தான ேகாபதத்ால்தான் �ஷ்��ரம் ���

உ�வாகக்ப்படட்�. இைத உ�வாக�்ம்ேபா� �ன்� ��கைள

ேபாட�்கெ்காண்ேடன். ஒன்� ���ன் ெபயராேலேய இ� கல்�த�்ைற

சாரந்த்ேதா ஏதாவ� அைமப்� சாரந்த்ேதா அல்ல என்� ெதரியேவண்�ம்.

இ� அ�தத் தைல�ைற வாசகரக்ளால் மட�்ேம அளிகக்ப்ப�வ� என்�

ெதரியேவண்�ம். ந�ன இலக�்யத�்ன் கறாரான ம�ப்��களின்ப� இ�

அளிகக்ப்ப�வ� என்� ெதரியேவண்�ம்.

ஆகேவதான் �ஷ்��ரம் ��� என்� ெபயர.் அ�ல் ஒ� �ண்�ம்தன்ைம,

அைற�வல்தன்ைம உள்ள�. ந�ன இலக�்யத�்ற்� ந�ன இலக�்யேம

��� அளிகக்ட�்ம், எவரிட�ம் வந�் நிற்க�ல்ைல நாங்கள் என்ற �ரல்

அ�ல் ஒ�க�்ற�. ஆம் இ� எ�தத்ாளர ்எ�தத்ாள�க�் அளிக�்ம் ���

மட�்ேம என்ற ெதானி இ�க�்ற�

���ன் அைனத�் தளங்களி�ம் இநத் அைற�வல் இ�க�்ம். ெவ�ேம

ெகா�கக்ப்ப�ம் ��� அல்ல. ���ெப�பவர ் �தான ஒ� �ரிவான

ம�வா�ப்� ெதாடங்�ைவகக்ப்ப�ம். அவைரப்பற்�ய �ல் ஒன்�

http://www.jeyamohan.in/wp-content/uploads/2014/12/DSC_0028.jpg
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ெவளி�டப்ப�ம் [இம்�ைற ஆவணப்படம்] அவைரப்பற்�ய �ரிவான

இரண்�நாள் உைரயாடல் அரங்� ஒ�ங்�ைணகக்ப்ப�ம். அவரத்ான்

����ழா�ன் நாயகனாக இ�ப்பார.் எதத்ைன ெபரிய �ஐ�

கலந�்ெகாண்டா�ம் ேமைட�ல், அைழப்�த�ல் ���ெப�பவரின்

படம் மட�்ேம இ�க�்ம்.

இவ்���தான் இன்� த�ழகத�்ன் �தன்ைமயான இலக�்ய ���.

ெதாைக மட�்ம் அல்ல. �ழா, க�தத்ரங்�கள், �ல்ெவளி�� என ஒ�

��ைமயான இலக�்ய��� எப்ப� இ�கக்ேவண்�ேமா அப்ப�

இ�க�்ம் ��� இ�. இன்� வ�டம்ேதா�ம் 3 லடச்ம் � வைர

ெசலவாகக�்�ய நிகழ்ச�்யாக ஆ��டட்�. ��ேபர ் வைர வந�்

இரண்�நாள் தங்� சாப்�ட�் உைரயா�ம் ���ழா.

இதன் ெசல� ஏ� ஏ�ச ்ெசல்வ� அசச்�ட�்�ற�. எங்க�க�் �ரவலராக

அைமய பலர ் தயாராக�ம் உள்ளனர.் ஆனால் ஓர ் அைமப்ைப,

நி�வனதை்த, ‘�ராண்’ைட ேமைட�ல் அ�ம�தத்ால்�ட அநத்

���ெப�ம் பைடப்பாளி�ன் இடம் �ைறந�்��ேமா என

அஞ்��ேறாம். ஆகேவ த�ரக்�்ேறாம்.

ெப�ம்பா�ம் நண்பரக்ளின் ெகாைடயால்தான் இநந்ிகழ்ச�் நிகழ்�ற�.

அவரக்ள் அைனவ�க�்ம் தனிப்படட் �ைற�ல் நான் ெநஞ்� நிைறந�்

நன்� ெதரி�த�்கெ்காள்�ேறன்.

�ஷ்��ரம் வாசகர ்வடட்ம் இைணயதளம்

த�ழ் இலக�்யத ்ேதாடட்ம் கனடா

ெதாடர�்ைடய ப��கள்

இன்� ����ழா சந�்ப்�கள் ெதாடங்��ன்றன

ஆ. மாதவ�க�் சா�தய் அகக்ாத� ���

ரதத்தை்த �ைடக�்ம் தாள் : ேதவதசச்னின் அழ�யல் -’காரத்�்க’்

‘ேதவதசச்ம்’ – சபரிநாதன் -1

க�ைத �� �றகைசக�்ம் ேதவதசச்னின் க�ைத– ‘மண்��ைர’

மண்��ைர

���கள், அைமப்�கள்

வாழ்�ன் �ேனாத நடனங்கள் – ேதவதசச்னின் க��லகம்

சா�தய் அகக்ாத� ��� ?

�ஷ்��ர�ம் ம�ஷ்ய�த�்ர�ம்

ேதவதசச்ன் �ஷ்��ரம் ��� க�தங்கள் 2

ேதவதசச்ன் �ஷ்��ரம் ���- க�தங்கள்- 1

ேதவதசச்ன்,�ஷ்��ரம் ���- ந�னப்ப�மம் என்ப�…

�ஷ்��ரம் ��� -ேதவதசச்ன் ஒ� பாரை்வ

�ஷ்��ரம் ���, ேதவதசச்ன் க�ைத �ண்�ம்…
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