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மெயகாந்தன் யு. ஆர் அனந்தமூர்த்தி 

நாவல்களில் மபாருட்கூறுகள் 

 

கு. பத்மநாபன் 

 

முன்னுறர  

தமிழில்பதான்ைி நவீன இைக்கியம் பறடத்த எழுத்தாளர்களுள் 

மெயகாந்தன் என்பவரும் ஒருவராவார். இைக்கியத்திற்கு இந்திய 

அளவில் வழங்கப்மபறும் உயாிய விாிதுகளுள் ஒன்ைாகிய  

ஞானபீடப் பாிசிறன தமிழ் மமாழிக்கு மபற்றுத்தந்த இரண்டாவது 

எழுத்தாளர் இவர். கன்னட மமாழியில் ஞானபீடப் பாிசு மபற்ை 

எழுத்தாளர்களுள் யு. ஆர். அனந்தமூர்த்தி ஒருவராவார்இருவர்தம் 

நாவல்களிலும் இடம்மபற்ைிருக்கும் மபாருட்கூறுகறளக் கண்டைிந்து 

மவளிப்படுத்துவது இந்தக் கட்டுறரயின் பநாக்கமாகும். முதலில் 

இருவர்தம் நாவல்களிலும் மபாதுவாக இடம்மபற்ைிருக்கும் 

மபாருட்கூறுகள் கண்டைிந்து மவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.மெயகாந்தன் 

மற்றும் யூ. ஆர் அனந்தமூர்த்தி நாவல்களில் ஒருவர் தம் ஆக்கங்களில் 

மட்டும் சிைப்பாக இடம்மபற்ைிருக்கும் மபாருட்கூறுகள் கட்டுறரயின் 

பிற்பகுதியில் முறைபய கண்டு முன்றவக்கப்பட்டுள்ளன.  

அடிக் கருத்து ஒன்ைில் தவிர்க்கயியைாதவாறு இடம்மபற்ைிருக்கும் 

கருத்துகள் மபாருட்கூறு என்ை மசால்ைால் குைிக்கப்படுகின்ைன. 

மபாருட் கூறு நீக்கப்படுமாயின் அடிக்கருத்து முழுறமயறடயாமல் 

சிறதவறடயைாம். அந்த அளவிற்கு அடிக்கருத்து ஒன்ைில் 

தவிர்க்கயியைாத வண்ணம் இடம்மபற்ைிருக்கும் மபாருபள மபாருட் 

கூறு என்ை வறரயறைக்கு உாியதாகும். இந்த மபாருட்கூறு ஆங்கிை 

மமாழியில் பமாட்டிஃப் என்ை மசால்ைால் குைிக்கப்படுகிைது. 

மபாருட்கூறு குைித்து விாிவாகவும் மதளிவாகவும் அைிந்துமகாள்வதற்கு 

நாவல் அகராதி துறண புாிகிைது. 

 

“ஓர் இைக்கிய ஆக்கத்தில், இறசயில், நாட்டார் வழக்காற்ைில் ஒரு 

கர்ருத்றதபயா கருத்தின் பகுதிறயபயா மதாகுத்துத் தரக் கூடிய, 

அடிப்பறடயில் மீண்டும் மீண்டும் இடம்மபைக் கூடிய, 
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எளிதில் புைப்படக்கூடிய எண்ணம், படிமம், 

வறகமாதிாி, நிகழ்ச்சி அல்ைது சூழ்நிறை 

மபாருட்கூறு ஆகும்.”  

 

என்று மபாருட்கூறு என்பதற்கு நாவல் 

அகராதி விளக்கம் தருகிைது. பமலும் கி. மு. 

எட்டாம் நூற்ைாண்டில் பதான்ைிய இலியட் 

என்ை காப்பியம் முதல் கி. பி. 

இருபதாம்நூற்ைாண்டில் பதான்ைிய யுலிசஸ் 

என்ை நாவல் வறர பல்பவறு 

இைக்கியங்களிலும் நிறைபபருறடறம குைித்த 

வினா என்பது ஒரு மபாருட்கூைாகத் 

மதாடர்ந்து இடம்மபற்று வந்திருப்பறத இந்த 

அகராதி எடுத்துக்காட்டுகிைது. 

தூங்கிக்மகாண்டிருக்கும் அழறக எழுப்பும் 

முத்தம் என்பதுநாட்டார் வழக்காற்ைியலில் 

ஒரு மபாருட்கூைாகும். பெம்ஸ்ொய்சுறடய 

தறைறம மாந்தராகிய ஸ்டீஃபன் மடட்னஸ் 

என்பவாின் சுதந்திர உணர்றவ 

குைிப்புணர்த்தும் காரணத்தினால் கறைஞறன 

இறளஞனாக சித்திாித்தல், பைறவகள் 

பைத்தல் முதலிய நிகழ்ச்சிகள் அவருறடய 

இைக்கிய ஆக்கங்கறளப் மபாருத்தமட்டிலும் 

மபாருட்கூறுகளாகக் கருதப்படத் தக்கறவபய 

ஆகும்.” 

 

நாவல் அகராதி. ப.  

இவ்வாறு மபாருட் கூறுகள் குைித்து நாவல் 

அகராதி விளக்கம் தருகிைது.  

 

மபாருட்கூறு தமிழ்க் கல்விச் சூழலில் 

குைிப்புப்மபாருள் என்ை பிாிமதாரு மசால்ைால் 

கா. பஞ்சாங்கம் என்பவாின் இைக்கியக் 

மகாள்றகயும் திைனாய்வும் என்ை நூலில் 

குைிக்கப்பட்டுள்ளது. பமலும் இந்த 

மபாருட்கூறு நாவலின் கட்டறமப்பில் மிகவும் 

இன்ைியறமயாத இடத்றதப் மபற்ைிருக்கிைது 

என்ை உண்றம மா. திருமறை என்பவரால் 

எழுதப்பட்ட புறனகறத இைக்கியப் 

பபாக்குகள் என்ை நூலில் காணப்படுகிைது.  

 

மபாருளும், மபாருட்கூறும்  

கருத்து ஒன்று மதாடக்க நிறையில் மபாருள் 

என்ைநிறையில் அறமந்திருக்கிைது. அந்த 

மபாருள் வளர்ச்சியும் உறுதியும்மபற்று 

இறணயான மற்ை மபாருட்கூறுகளுடன் 

இறணந்து அடிக்கருத்தின் பதாற்ைத்திற்கு 

காரணமாய் அறமந்திருக்கிைது.எனபவ 

மபாருட்கூறு என்பறத வளர்ச்சியும் உறுதியும் 

மபற்ை மபாருள் என்று துணியைாம்.  

இது மட்டுமன்று, இைக்கிய ஆசிாியர்கள் ஓர் 

அடிக் கருத்றத தம் இைக்கிய ஆக்கங்களில் 

விளக்க முயலும் பபாது இந்த மபாருட்கூறுகள் 

அவர்களும் அைியாவண்ணம் அவர்கள் தம் 

ஆக்கங்களில் மதாடர்ந்து 

இடம்மபற்றுஅவர்கள் தம் இைக்கிய 

முயற்சிகளுக்கு மறைமுகமாய் 

உதவுகின்ைன.அந்தவறகயில் சிை 

மபாருட்கூறுகள் மெயகாந்தன், யூ. ஆர். 

அனந்தமூர்த்தி ஆகிய இரு ஆசிாியர்களின் 

நாவல்களிலும் இடம்மபற்ைிருப்பறத 

சான்றுகளுடன் நிறுவயியலும். 

குடும்பத்திலிருந்து மவளிபயறுதல், 

திருமணத்றத தவிர்த்தல்,மரபுக்கு மாைான 

பாலுைவுத் மதாடர்புமகாண்டிருத்தல் 

இதழ்களால் பாதிப்பறடதல் ஆகியவற்றை 

மெயகாந்தன் யூ. ஆர். அனந்தமூர்த்தி 

ஆகியஇருவர்தம் நாவல்களிலும் 

காணமுடிகிைது. 

பிள்றளகளுக்கு மதுபுகட்டுதல், கருநாடகப் 

பகுதிகளுக்குத் தப்பிச்மசல்லுதல், 

மறனவியறரச் சார்ந்திருத்தல்,எழுத்தாளறரச் 

சந்தித்தல், நூைகத்தில் ஐயங்கார் சமூகப் 

பின்னணி மகாண்ட பிராமணர்கள் 

பணியாற்றுதல் ஆகியவற்றை மெயகாந்தன் 

நாவல்களில் இடம்மபற்ைிருக்கும் 

மபாருட்கூறுகள் என்று 

அறடயாளப்படுத்தைாம்.அவ்வாபை சீர்திருத்த 

பிராமணர் என்ை மபாருட்கூறை யூ. ஆர். 

அனந்தமூர்த்தி நாவல்களில் மட்டும் 

இடம்மபறும் மபாருட்கூறு என்று 

உறுதியாய்த் துணியைாம். 

 

குடும்பத்திலிருந்து மவளிபயறுதல்  

மெயகாந்தன் யூ. ஆர். அனந்தமூர்த்தி ஆகிய 

இருவர் தம் நாவல்களிலும் 

இடம்மபற்ைிருக்கும் முதன்றமயான 
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மாந்தர்கள் குடும்பத்திலிருந்து மவளிபயறுதல் 

என்பறத தம் முதன்றமயான முடிவாக 

பமற்மகாள்வறத அைிய 

முடிகிைது.மெயகாந்தனின் சாரங்கன், கங்கா, 

சீதா, ஆத்மராமன் ஆகிய முதன்றமயான 

மாந்தர்களும், சபாபதிப்பிள்றள 

அகிைா,ராெராபெஸ்வாி,மாருதி ஆகிய 

துறணமாந்தர்களும் தத்தம் 

குடும்பங்களிலிருந்து மவளிபயைி தனித்து 

வாழ்வதாகபவா, அல்ைது மற்ைவர்களின் 

குடும்பங்களில் இறணந்துமகாண்டு 

வாழ்வதாகபவா மெயகாந்தனால் 

கூைப்பட்டுள்ளது. பாாிசுக்குப் பபா கங்றக 

எங்பக பபாகிைாள், சுந்தரகாண்டம், 

காற்றுமவளியினிபை ஆகிய நாவல்களில் 

கறதமாந்தர்கள் தம் குடும்பங்களிலிருந்து 

மவளிபயறுதல் என்ை நிகழ்ச்சி ஒரு 

முதன்றமயான நிகழ்ச்சியாக 

விளக்கப்பட்டுள்ளது. எனபவ 

குடும்பத்திலிருந்துமவளிபயறுதல் என்பறத 

மெயகாந்தனின் மபாருட்கூைாகத் 

துணியைாம்.  

பிராபணசாச்சாாியார், சந்திாி, கிருஷ்ணப்ப 

மகௌடா, தினகர் ஆகிய முதன்றமயான கறத 

மாந்தர்களும் குடும்பத்திலிருந்து 

மவளிபயறுதல் என்ை முடிறவத் தம் வாழ்வில் 

பமற்மகாள்வதாக யூ. ஆர். அனந்தமூர்த்தி 

நாவல்களில் கூைப்பட்டுள்ளது. சம்ஸ்காரா, 

அவஸ்றத, பிைப்பு ஆகிய நாவல்களில் இந்தப் 

மபாருட்கூறு இடம்மபற்ைிருப்பறத 

அைியமுடிகிைது. எனபவ இந்த மபாருட்கூறு 

யூ. ஆர். அனந்தமூர்த்தி நாவல்களிலும் 

இடம்மபற்ைிருப்பது உறுதிப்படுகிைது. 

  

திருமணத்றதத் தவிர்த்தல்,  

சாரங்கன், கங்கா, மென்ைி, ஆத்மராமன், 

கல்யாணி, ஆகிய மெயகாந்தனின் 

முதன்றமயான கறதமாந்தர்கள் 

திருமணம்என்ை சமூகச் மசால்ைாடறைத் 

தவிர்த்து விடுவதாக மெயகாந்தனால் 

கூைப்பட்டுள்ளது. பாாிசுக்குப் பபா, சிை 

பநரங்களில் சிை மனிதர்கள்,ஒரு மனிதன் ஒரு 

வீடு ஒருஉைகம், காற்றுமவளியினிபை ஆகிய 

நாவல்கள் திருமணத்றத தவிர்த்தல் என்ை 

முடிறவ கறதமாந்தர்கள் பமற்மகாள்வதாக 

விளக்குகின்ைன.  

மார்கமரட், மகௌாி பதஷ்பாண்பட ஆகிய 

கறதமாந்தர்கள் திருமணம் என்ை சமூகச் 

மசால்ைாடறைத் தவிர்த்துவிடுவதாக 

பாரதிபுரம், அவஸ்றத ஆகிய நாவல்களில் யூ. 

ஆர். அனந்தமூர்த்தியால் கூைப்பட்டுள்ளது. 

மரபுக்கு மாைான பாலுைவுத் மதாடர்பு 

சாரங்கன், ைலிதா, ஆகிய கறத மாந்தர்கள் 

மரபுக்கு மாைான பாலுைவுத்மதாடர்பு 

மகாண்டிருப்பதாக மெயகாந்தனால் 

பாாிசுக்குப் பபா நாவலில் கூைப்பட்டுள்ளது.  

ெகன்னாதன், மார்கமரட்,கிருஷ்ணப்ப 

மகௌடா, மகௌாிபதஷ் பாண்பட, தினகர், 

நாரயணதந்திாி,கங்குபாய்,மஞ்றசயா 

முதலிபயார் மரபுக்கு மாைான ப்பாலுைவுத் 

மதாடர்பு மகாண்டிருப்பதாக யூ. ஆர். 

அனந்தமூர்த்தியின் நாவல்களில் 

கூைப்பட்டுள்ளது. பாரதிபுரம், அவஸ்றத, 

பிைப்பு, திவ்யா ஆகிய நாவல்கள் 

இந்தநிகழ்றவ விாிவாக விளக்குகின்ைன. 

சமூகத்தால் ஏற்கப்படாத உரபவ இந்த கறத 

மாந்தர்களால் பாலியல் நிறையில் 

பமற்மகாள்ளப்படுகிைது. எனபவ இது 

மரபுக்கு மாைான பாலுைவுத்மதாடர்பு என்று 

இங்கு குைிக்கப்படுகிைது. 

  

இதழ்களால் பாதிப்பறடதல்  

ஓர் இதழில் மவளிவந்துள்ள சிறுகறதயாலும் 

கட்டுறரயாலும் கறத மாந்தர்கள் பாதிப்புக்கு 

உள்ளாவதாக மெயகாந்தன், யூ. ஆர். 

அனந்தமூர்த்தி ஆகிய இருவர்தம் 

நாவல்களிலுபம கூைப்பட்டுள்ளது.  

வார இதழ் ஒன்ைில் மவளிவந்துள்ள அக்கினிப் 

பிரபவசம் என்ை சிறுகறதறய படித்து கங்கா 

அதனால் பாதிப்பறடவதாக சிைபநரங்களில் 

சிை மனிதர்கள் நாவலில் எழுதப்பட்டுள்ளது. 

ைட்சாதிபதி என்ை சிறுகறதறய வாசித்து 

கங்காவும் வசந்தாவும் பாதிப்பறடவதாக 
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கங்றக எங்பக பபாகிைாள் நாவலில் 

சித்திாிக்கப்பட்டுள்ளது பெ சீபத என்ை 

சிறுகறதறய வாசித்து சீதா, மாாியம்மாள் 

ஆகிய முதன்றமயான கறத மாந்தர்கள் 

பாதிப்பறடவதாக சுந்தரகாண்டம் நாவலில் 

எடுத்துறரக்கப்பட்டுள்ளது. 

தன்னுறடய ஆைய நுறழவுப் பபாராட்டம் 

குைித்து மசய்தி இதழ்களில் 

இடம்மபற்ைிருக்கும் விமாிசனக் கட்டுறரகறள 

வாசித்து ெகன்னாதன் பவறுபட்ட பை 

உணர்ச்சிகளுக்கு உட்படுவதாக பாரதிபுரம் 

நாவலில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. தன்றன 

மிகவும் ஈர்த்த றபராகி ஒருவர் பற்ைி பை 

ஆண்டுகள் கழித்து ஆங்கிை வார இதழில் 

வாசிக்க பநாிட்ட கிருஷ்ணப்ப மகௌடா 

அதனால் மிகவும் பாதிக்கப்மபறுவதாக 

அவஸ்த்றதநாவலில் 

கூைப்பட்டுள்ளது.தினகறர 

மதாறைக்காட்சியில் பார்த்து 

நாராயணதந்திாியின் குடும்பம் மிகவும் 

மகிழ்மவய்துவதாக பிைப்பு நாவலில் 

எடுத்துறரக்கப்பட்டுள்ளது.இவற்றை எல்ைாம் 

பநாக்கும் பபாது இதழ்கள் உள்ளிட்ட 

ஊடகங்களால் பாதிப்பறடதல் என்பறத 

மெயகாந்தன் மற்றும் யூ. ஆர். அனந்தமூர்த்தி 

ஆகியஇரு ஆசிாியர்களும் தம் நாவல்களில் 

ஒரு மபாருட்கூைாக 

அறமத்துக்மகாண்டிருக்கும் உண்றம 

புைனாகிைது. 

  

பிள்றளகளுக்கு மது புகட்டுதல்  

பிரபாகர் தம் மகனாகிய சுபாஷிற்கு 

பவடிக்றகயாகச் சிைிது மதுறவ புகட்டியச் 

மசயல் பத்மாவால் மவகுவாகக் 

கண்டிக்கப்மபருவறத சிைபநரங்களில் சிை 

மனிதர்கள் என்ை நாவல் பதிவு மசய்கிைது. 

சபாபதிப் பிள்றள தம் வளர்ப்பு மகனாகிய 

மென்ைிறயத் தம்முடன் இறணந்து மது 

அருந்துமாறு பகட்டுக்மகாள்வதாக ஒரு 

மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உைகம் நாவல் 

எடுத்துக்காட்டுகிைது. அவ்வாபை சுந்தரசர்மா 

தம் மகளாகிய சீதாவிற்கு தம் இல்ைத்திபைபய 

சிைிது மதுறவ புகட்டுவதாக சுந்தரகாண்டம் 

நாவல் மூைம் அைியமுடிகிைது. இங்கு 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ள மூன்று 

கறதமாந்தர்களும் சுதந்திர உணர்வு என்ை 

இயல்றப மிகுதியாகக் மகாண்டிருக்கும் 

கறதமாந்தர்களாவர். பிள்றளகளுக்கு மது 

புகட்டுதல் என்ை மசயல் மூைம் அந்த சுதந்திர 

உணர்வும் நவீன பநாக்கும் ஆசிாியரால் 

புைப்படுத்தப்படுவதால் பிள்றளகளுக்கு மது 

புகட்டுதல் என்பது மெயகாந்தன் நாவல்களில் 

மட்டும் இடம்மபற்ைிருக்கும் மபாருட்கூறு 

எனைாம். 

 

கருநாடகப் பகுதிக்குத் தப்பிச் மசல்லுதல் 

குடும்ப மநருக்கடியிலுந்து 

தப்பித்துக்மகாள்வதற்காக பிரபாகர் 

மகிழ்வுந்தில்ஏைி கர்நாடகப் பகுதிக்குச் 

மசல்வதாக கங்றக எங்பக பபாகிைாள் 

நாவலில் 

கூைப்பட்டுள்ளது.மறனவியின்மசயல்பாட்டி

னால் மன மவறுப்பிற்கு உள்ளான 

சபாபதிப்பிள்றள தம் வீட்றடப் பூட்டிவிட்டு 

ஊாிலிருந்து மவளிபயறுவதாகஒரு மனிதன் 

ஒரு வீடு ஒருஉைகம் நாவல் 

சித்திாிக்கிைது.பமலும் அவர், 

ராணுவத்தில்மவகுகாைம் பணியாற்ைிவிட்டு 

கருநாடகப் பகுதியில் குடிபயறுவதாக அந்த 

நாவலில் குைிப்பு 

காணப்படுகிைது.சுந்தரகாண்டம் நாவலில் தம் 

குடும்ப மநருக்கடி, பணி மநருக்கடி 

இவற்ைிலிருந்து விடுபட்டு சிைிது 

ஓய்வுமகாள்ள நிறனத்த சுகுமாைனும் தம் 

மறனவியாகிய சீதாறவ றழத்துக்மகாண்டு 

மகிழ்வுந்தில் கருநாடகத்திற்குள் மசல்வதாக 

மெயகாந்தனால் கூைப்பட்டுள்ளது. இதன் 

மூைம் கருநாடகப்பகுதிக்குத் தப்பிச் மசல்லுதல் 

என்பது அவர்தம் நாவல்களில் மட்டும் 

இடம்மபற்ைிருக்கும் ஒரு மபாருட்கூைாகும் 

என்பது புைனாகிைது. 

 

மறனவிறயச் சார்ந்திருத்தல்  

பாாிசுக்குப் பபா நாவலில் இடம்மபற்ைிருக்கும் 

மகாலிங்கம்எந்த நிறையிலும் தம் 

மறனவியாகிய ைலிதாவிற்கு மணவிைக்கு 

வழங்கஇயைாது என்று உறுதியாகபவ 

கூைிவிடுகிைார். அது மட்டுமன்று 

மறனவியாகிய ைலிதா தம்மிடம் மணவிைக்கு 

பகாாிக்றகறய மட்டும்முன்றவக்கபவண்டாம் 
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என்று அவாிடம் பவண்டி கண்ணீர் 

உகுக்கிைார். அவ்வாபை சுந்தரகாண்டம் 

நாவலில் இடம்மபற்ைிருக்கும் சுகுமாைனும் தம் 

மறனவியாகிய சீதாறவ பிாிய இயைாமலும் 

அவருக்கு மணவிைக்கு வழங்க மனம் 

இல்ைாமலும் வருந்தியவராய் அவர் தம் 

அன்றப நாடி நிற்கிைார். இந்த 

இருநாவல்களிலும் கணவர்கள் தம் 

மறனவியறர மிறகயாகச் சார்ந்திருக்கும் 

ஆளுறமகளாக நாவைாசிாியரால் 

பறடக்கப்பட்டுள்ரார்கள். மபண்களின் 

ஆளுறமறய உயர்த்திக்காட்ட இந்த 

மபாருட்கூைிறன நாவைாசிாியராகிய 

மெயகாந்தன் பயன்படுத்திக்மகாண்டிருப்பது 

நாவறை முழுறமயாக ஆராயும்பபாது 

புைனாகிைது.இவற்ைின் மூைம் மறனவியறரச் 

சார்ந்திருத்தல் என்பது மெயகாந்தன் 

நாவல்களில் மட்டும் இடம்மபற்ைிருக்கும் 

மபாருட்கூறுகளுள் ஒன்று ஆகும் எனைாம். 

  

எழுத்தாளறரச் சந்தித்தல்  

ஆர்.பக. வி என்ை எழுத்தாளறர சந்திப்பதன் 

மூைம் கங்கா,பிரபாகர்,வசந்தா ஆகிபயார் 

வாழ்வில் பை நல்ை மாற்ைங்கள் நிகழ்வதாக 

சிைபநரங்களில் சிை மனிதர்கள், கங்றகஎங்பக 

பபாகிைாள் ஆகிய நாவல்களில் 

கூைப்பட்டுள்ளது.அவ்வாபை, சுந்தரகாண்டம் 

நாவலில் ராமதாஸ் என்ை எழுத்தாளறரச் 

சந்தித்ததன்மூைம் பை நல்ை மாற்ைங்கள் சீதா, 

சுகுமாைன் ஆகிபயார் வாழ்வில் ஏற்படுவதாக 

ஆசிாியரால் 

எடுத்துறரக்கப்பட்டுள்ளது.எனபவ 

எழுத்தாளறரச் சந்தித்தல் என்பது 

மெயகாந்தன் நாவல்களில் மட்டும் 

இடம்மபற்ைிருக்கும் ஒரு மபாருட்கூைாகும்.  

 

நூைகத்தில் ஐயங்கார் சமூகப் 

பின்னணிமகாண்ட பிராமணர் பணியாற்றுதல் 

எழுத்தாளராகிய ஆர், பக. வி தாம் 

பணியாற்ைிக்மகாண்டிருந்த கல்லூாியிலிருந்து 

பணி நீக்கம் மசய்யப்படுகிைார். இறத 

அைியாத கங்கா அவர் அலுவைராகப் 

பணியாற்ைிக்மகாண்டிருந்த தம் கல்லூாி 

நூைகத்திற்கு மசல்கிைார்.அங்கு 

பணியிலிருந்தமற்மைாரு அலுவைர் ஆர். பக.வி 

பணிநீக்கம் மசய்யப்பட்ட மசய்திறய 

கங்காவிடம் மசால்கிைார். இந்த அலுவைர் 

பிராமணச் சமூகப் பின்னணி 

மகாண்டவராவார் என்பதும்,அதிலும் அவர் 

சார்ந்திருக்கும் சமூகம் என்பது பிராமண 

சமூகத்தின் உட்பிாிவுகளுள் ஒன்ைாகிய 

ஐயங்கார் சமூகமாகும் என்பதும் 

சிைபநரங்களில் சிைமனிதர்கள் என்ை நாவல் 

மூைம் அைியப்படுகிைது. நாவைாசிாியர் தம் 

விளக்கங்கள் மூைமாகபவ இத்தறகய 

உண்றம மபைப்படுகிைது.இந்த ஐயங்கார் 

சமூகப் பின்னணிமகாண்ட பிராமணர் ஒருவர் 

நூைகத்தில் பணியாற்றுதல் என்ை 

மபாருட்கூறு மெயகாந்தன் இயற்ைிய 

சுந்தரகாண்டம் என்ை நாவலிலும் 

இடம்மபற்ைிருக்கிைது. மசன்றனப் 

பல்கறைக்கழக நூைகத்திலிருந்த சீதாவிற்கு 

சுந்தரசர்மாவிடமிருந்து மதாறைபபசி 

அறழப்பு வந்திருக்கும் மசய்தி அந்த 

நூைகத்தில் பணியாற்றும் அலுவைர் 

ஒருவரால் மதாிவிக்கப்படுகிைது. அவ்வாறு 

அந்தச் மசய்திறய சீதாவிற்குத் மதாிவிக்கும் 

அலுவைரும்ஒரு பிராமணர் ஆவார். அவரும் 

ஐயங்கார் சமூகப் 

பின்னணிமகாண்டவராகபவசுந்தரகாண்டம் 

நாவலில் கூைப்பட்டுள்ளது.இவ்வாறு 

இமெயகாந்தன் நாவல்களில் மட்டுபம 

ஐயங்கார் சமூகப்பின்னணி மகாண்ட 

பிராமணர் என்ை மபாருட்கூறு பற்ைி 

அைியமுடிகிைது. 

 

சீர் திருத்த பிராமணர்  

சூழபைாடு மபாருந்தாதவாறு 

இடம்மபற்ைிருக்கும் நறடமுறைகறளயும், 

சடங்குகறளயும் சீர்திருத்தி சமூகத்றத 

நல்வழிப்படுத்துவதற்காக கறத மாந்தர் 

ஒருவர் மதாடர்ந்து முயன்றுமகாண்டிருப்பறத 

யூ. ஆர். அனந்தமூர்த்தியின் எல்ைா 

நாவல்களிலும் காணமுடிகிைது. எனபவ இறத 

ஒரு மபாருட்கூறு எனைாம். சம்ஸ்காரா, 

பாரதிபுரம், திவ்யா ஆகிய நாவல்களில் இந்த 

மபாருட்கூைின் பயன்பாடு மிகச் சிைப்பாக 
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உறுதிப்படுகிைது.  

மஞ்றசயா என்ை மபயருறடய பிராமணர் 

தூர்வாசபுர அக்கிரகாரத்தில் 

றவக்கப்மபற்ைிருக்கும் நாரணப்பாவின் 

சடைத்திற்கு முதன்றமயாகச் 

மசய்யப்படபவண்டிய இறுதிச்சடங்கு 

நிகழ்ச்சிறய மசய்ய முன்வருவதாக சம்ஸ்காரா 

நாவலில் கூைப்பட்டுள்ளது.எவரும் முன்வராத 

நிறையில் நாரணப்பாவின் சடைத்திற்கு 

இறுதிச்சடங்குமசய்ய அவர் முன்வருவது 

அவர்தம் பரந்தமனப்பான்றமறய 

எடுத்துக்காட்டுகிைது. பமலும் தாவண்மகமர 

என்ை நகரத்திற்குச் மசன்று அங்கிருக்கும் 

நவீன மருத்துவறர அறழத்துக்மகாண்டுவந்து 

பிபளக்பநாறயத் தடுக்கக்கூடிய ஊசிறய 

தம்முறடய பாாிொதபுர மக்கள் 

அறனவருக்கும் பபாட்டுவிடபவண்டும்என்று 

மஞ்றசயா எண்ணுவது அவர்தம் சீர்திருத்த 

எண்ணத்றத மமய்ப்பிப்பதாய் 

அறமந்துள்ளது. சம்ஸ்காரா நாவலில் 

இவ்வாறு சீர்திருத்த பிராமணர் என்ை 

மபாருட்கூறு அறமந்திருக்க யு. ஆர். 

அனந்தமூர்த்தியின் இரண்டாவது நாவைாகிய 

பாரதிபுரம் என்பதும் இத்தறகய சீர்திருத்த 

பிராமணர் என்ை மபாருட்கூறைக் மகாண்டு 

திகழ்வது அைியப்படுகிைது.  

பாரதிபுரம் நாவலில் இடம்மபற்ைிருக்கும் 

ெகன்னாதனுறடய தந்றதயார்தம் ஊருக்கு 

வருறக புாிந்த காந்தியடிகளுடன் இறணந்து 

தலித் மக்கள் வாழ்ந்து மகாண்டிருக்கும் 

பகுதிக்குச் மசல்ை பநாிட்டது. அவர்களுடன் 

மற்ை பிராமணர்களும்மசல்கிைார்கள். பிைகு 

பஞ்ச கவ்யம் என்று அைியப்மபறும்திரவத்தால் 

தம் மீது கவிந்ததாக நம்பப்மபறும் தீட்டிறனப் 

பபாக்கிக்மகாள்வதற்குைிய சடங்கிறனச் 

மசய்துமகாள்கிைார்கள். ஆனால் 

ெகன்னாதனின் தந்றதயார் மட்டும் அதறனத் 

தவிர்த்துவிடுவதாக நாவைாசிாியரால் 

கூைப்பட்டுள்ளது. சம்ஸ்காரா நாவலில் 

இடம்மபற்ைிருக்கும் மஞ்றசயா என்ை 

மபயரும் பாரதிபுரம் நாவலில் 

விளக்கப்பட்டுள்ள காந்தியடிகளுடன் தலித் 

மக்கள் வாழ்விடத்திற்கு பிராமணர் ஒருவர் 

மசன்ை மசயலும்  

யூ. ஆர். அனந்தமூர்த்தியின் ஐந்தாவது 

நாவைாகிய திவ்யா என்பதில் மீண்டும் 

இடம்மபற்றுள்ளன.  

இவற்றை எல்ைாம் மதாகுத்து 

பநாக்கும்பபாதுசீர்த்திருத்த பிராமணர் என்ை 

மபாருட்கூறு யூ. ஆர். அனந்தமூர்த்தி 

நாவல்களில் மட்டும் இடம்மபற்ைிருக்கும் 

மபாருட்கூறு ஆகும் என்பது புைனாகிைது. 

  

முடிவுறர  

இந்த ஆய்வுக் கட்டுறரயில் கண்டறடந்த 

முடிவுகறள பின்வருமாறு 

மதாகுத்துக்மகாள்ளைாம்.  

குடும்பத்திலிருந்து மவளிபயறுதல், 

திருமணத்றத தவிர்த்தல்,மரபுக்கு மாைான 

பாலுரவுத் மதாடர்புமகாண்டிருத்தல், 

இதழ்களால் பாதிப்பறடதல் ஆகியறவ 

மெயகாந்தன் யூ. ஆர். அனந்தமூர்த்தி ஆகிய 

இருவருறடய நாவல்களிலும் காணப்படும் 

மபாருள்கூறுகளாகும். 

 பிள்றளகளுக்கு மதுபுகட்டுதல், கருநாடகப் 

பகுதிகளுக்குத் தப்பிச்மசல்லுதல், 

மறனவியறரச் சார்ந்திருத்தல்,எழுத்தாளறரச் 

சந்தித்தல், நூைகத்தில் ஐயங்கார் சமூகப் 

பின்னணி மகாண்ட பிராமணர்கள் 

பணியாற்றுதல் ஆகியறவ மெயகாந்தன் 

நாவல்களில் மட்டும் இடம்மபற்ைிருக்கும் 

மபாருட்கூறுகள்ஆகும். 

 சீர்திருத்த பிராமணர் என்பது யூ. ஆர். 

அனந்தமூர்த்தி நாவல்களில் மட்டும் 

காணப்படும்மபாருள்கூைாகும். 


