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Abstract: The paper it is evaluates the literary works of the author of Poomani. To evaluates 

the the plots and summaries the stories, to mention the publishers and publications, scholar’s 

thoughts of his seven works like piṟaku, vekkai, aññāṭi etc., the paper reveled the conclusion 

that the reasons of Social tragedies of the karical people. 

 
 +ம- அவ�க� 1970-க�� இ�5ேத த�* இல89ய� பர�� ெதாட�5� இய<98 
ெகா=>��பவ�. இவ�$ ஏA B�ன<கC" க�ச� ம8க�$ வா*)யைல )ள8Fவைதேய 
ைமயமாக8 ெகா=&�ளன. ேமG", க�ச� பF�H� உ�ள அைன��� சJக ம8க�$ 
வா*)ய� அவல<கைள மKL" ர�சைனகைள� சMதாய��KF ெவ��ப&��வேத 
B�ன��$ க��ேகாளாக�" அைம5��ள�. 
 க)ைதக�, க%&ைரக�, �Lகைதக�, ெமாN ெபய��Bக�, B�ன<க� எ$L இ8கால 
இல89ய� பைட�Bக� யாவKPG" தட" ப��தவ�. ஒ� சJக" எ�ப>� த$ைன 
த8கைவ��8 ெகா=& கால ஓ%ட��� பய-89ற� எ$பைத� ெசா�ல மKற இல89ய 
வைகைமகைள)ட� B�ன வ>வேம �ற5த� எ$பதா�, ெப�"பாG" த$ எA��8கைள� 
B�ன" பைட�ப�ேலேய கவன�ப&��8 ெகா=டவ�.  
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)ற� 
MதKப��B : 1979 • கால�aவ& MதK ப��B : �ச"ப� 2010 • நா$கா" ப��B : ேம 2016 • 
ெவ�~& : கால� aவ& ப��ேகஷ$� () �%, நாக�ேகாH� • ப8க" : 256 )ைல : 230. 
 ‘றF’ எதா��தமான B�னமாF". இ� க�ச�கா%>$ எ�ய 9ராம" ஒ$ைற� 
பKPய�. அதாவ� aத5�ர��KF� 5ைதய கா� �Kறா=& கால� ���ர". வLைம �*5த 
இ5�ய8 9ராம<க�$ ���ரமாக�", க�ச� ம8க�$ வா*8ைகH� உ�ள சகல8 
�Lகைள�" அத$ அைட யாள<கைள�" �ைத8காம� ெவ�� ப&��" )த��� ஆ��ய� 
இ� பைட�ைப� த5��ளா�. “+ம-H$ பைட�B� பா�ைவ M����யான�. ஒ� 
எA�தாளனாக� தா$ ஆKற ேவ=>ய ப<F FP�� அவ�8F�ள ெத�� இ5த நாவைல� 
த�N$ �கM89யமான வ�ைசH� இட"ெபற� ெச���89ற�. ைமய8 கதாபா��ரமான 
அழ9�ைய� aKP� $ன�ப%>�8F" கைதயாட� B�ன��$ பர�B8F� 
இட"ெபKP�8F" ற பா��ர<கைள )ல8க���ைல. 
 ஒ� கைலஞனாக� ர�சார� த$ைமH��5� )ல9 �KF" +ம- இ5த நாவ�� 
M$ைவ���8F" ��ைமயான அர�ய� )ம�சன" கவன��8F�ய�. aத5�ர" FP��" 
ேத�த� FP��" நாவ�$ �ல ப8க<க�� இட"ெபKP�8F" உைரயாட�க�� ெத$ப&" 
பக>, ச89�ய8 F>H$ வரலாL FP��" க��ப�8F", ���ர�8F �ைடேயயான 
உைரயாட�க� ேபா$றைவ இ5த நாவைல8 கால�ேதா& M$னக���� ெச�G" 

 
15 இைண� ேபரா��ய� & த�* – ஆ�வாள�, அழக�பா ப�கைல8கழக", காைர8F> 
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ஆKற�ெகா=டைவ. த$ சம கால" FP�த ர�ைஞ எ5தெவா� கைலஞ�8F" 
இ$Pயைமயாத�. +ம- அ5த� ர�ைஞH$ கHKL ��ைய இLக� பKPH�8F" ஒ� 
கைலஞ$ எ$பதKF இ5த நாவ� ஒ� வGவான சா$L.”   (+ம-, ப-11.) எ$9றா� ேத) பார�. 
ேமG", 
 ரா�ெகௗதம$ �LைகH�, “+ம- த5த Mத� நாவ� ‘றF’ இவ�ைடய M����8F 
எ&��8கா%டாக அைம5��ள�. ெவH� ெகாC��" க�ச� 9ராம��� ச89�ய� ெத�)� 
J8ைக� ெபா��யப>, ெவF எ�ச�8ைகயாக, ��தமாக நட�பவ�களா� அ�ெத� ம8கைள 
எ%ட �$Lதா$ பா�8க M>9ற�. ஆனா�, ‘றF’ நாவ�� வ�9ற அழ9�ைய, பகைடைய, 
க��பைன, ச8க=ணைன ேந�8கேவ M>9றெத$றா� +ம-H$ சாதைன Bல�ப&". 
எதா��த வா*)��5� இ�ப>ெயா� ம�தேநய�ைத� பைட��8 கா%&வ� கைலயா� தா$ 
M>�".”(ரா�ெகௗதம$, ப-105). எ$9றா�. இ8க���8க� +ம-H$ த��த$ைமைய� 
a%&வன. 
ெவ+ைக 
MதKப��B : அ8ேடாப�, 1982 • கால� aவ& MதKப��B : �ச"ப�, 2012 • நா$கா" ப��B : 
ஆக�%, 2016 • ெவ�~& : கால�aவ& ப��ேகஷ$� () �%., நாக�ேகாH� • ப8க" : 176 
)ைல : 160 
 இ�B�ன" 1982-இ� �லாக ெவ�வ5த�. இ� சMதாய��� ம8கC89ைடேய உ�ள 
வ�8க� ேபாரா%ட�ைத�", Mதலா���வ�ைத�" )ள8F" )த��� உ�வா8க� 
ப%&�ள�. 
 “+ம- தம� நாவ�க�� ஒ� த�� ப=ைப வள�����பைத நா" அPேவா". 
ப�ைன5� வய�� �Lவைன� பKPய கைத ‘ெவ8ைக’ வட8 �ராைன8 ெகா$றறF த$ 
த5ைத�ட$ எ%& நா%க� Fழ5ைத� ப�வ��$ )ைளயா%&கேளா& கா&க�� தைல 
மைறவாக அைல5� ���" �த"பர��$ �ைன�க� �டாக8 க�ச� கா%& வா*)$ 
Mர=கைள� பKP�" பNH$ அர�யைல� பKP�" ஆரா�9றா� +ம-. �த"பர" 
அவேனா& தைல மைறவாக அைல5� ���" அவ�ைடய த5ைத ஆ9ய இ�வைர�த)ர வட8 
�ரா$, �த"பர��$ அ=ண$, மாமா, அ�ைத, தா�, த<ைக, �$�< பா8ட� Mதலா� என� 
ெசாKபமான �ல பா��ர<கைள8 ெகா=& ெப�"பாG" உைரயாட�களா� நக�5� ெச�G" 
இ5த நாவ� த$ வா*வாதார<கைள�" ெகௗரவ�ைத�" கா�பாKP8 ெகா�ள MKப&" எ�ய 
ம�த�க�$ J�8கமான ேபாரா%ட�ைத8 FP~டாக8 ெகா=& வ�8க� ேபாரா%ட��$ 
அர�ய�, அற" ஆ9யைவ FP�� )வா�89ற�.”(+ ம-, ப, 9.) எ$ற ேத)பார�H$ க��� 
ெவ8ைக8F அ- ேச�89ற�. 
 “க�ச� ம8க�$ வா*8ைகைய �%பமாக� தன� பைட�Bக�� ப�� ெச�தவ� 
எA�தாள� +ம-. யதா��த வா*)$ ெந�8க>கைள இய�பான ெமாNH� ேபaபைவ 
இவ�ைடய எA��8க�. க�ச� )வசாHக�$ வா*8ைக ப�வ�ைல, ம=-$வாF, க>ன 
உைழ�B எ$L எ�தைனேயா கார-கைள ந" இ�89ற�. இவKைறெய�லா" �P 
9ராம��� ப=ைணயா�க�$ தைல~%ைட�" ஆ�8க�ைத�" ெபாL��8 ெகா�ள 
ேவ=>ய �ழ� FL)வசாHகC8F இ�5த�. இ�ெபாA� �ட தரக�க �டM" ப$னா%& 
�Lவன<க�டM" அவ�க� �89� த)�பைத� பா���8 ெகா=&தாேன இ�89ேறா". 
இ5த8 கைத�" )வசாய �ல�பர�சைனH� நட5த ெகாைலH$ ெதாட���தா$. 
 எ��H$ ைகைய ெவ%ட �ைன��, தவLதலாக மா�$ )லா)� F��� 
சாக>��)%& ஓ&" 15 வய� �Lவனா9ய ெசல"பர��$ (�த"பர") "ப��ட$ நாவ� 
ெதாட<F9ற�. ஒ�வார கால இைடெவ�H� �� ம$ற��� சரணைடவதKF M$B தன� 
த5ைத�ட$ தைலமைறவாக எ< ெக�லா" ெச$L ப�<9 வாA9றா$ எ$ப�தா$ கைத. 
இ5த �$ன M>��� எ$ன ெசா��)ட M>�" எ$L �ைன�தா� அ�தா$ தவL. வா��� 
அ�ப)8க எ�வளேவா )ஷய<கைள ��8கமாக +ம- இ5நாவ�� ெசா�� 
இ�89றா�.” (ெவ8ைக வைல�+ தகவ�) எ$ற )ம�சன" ெவ8ைகHைன ேமG" அ&�த� 
தள��KF8 ெகா=& ேபா9ற�. 
ைநேவ-ய/ 
MதKப��B : �ச"ப�, 2017 • ெவ�~& : >�கவ� B8 ேபல� • ப8க" : 160 • )ைல : 140 
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 ெபா�ளாதார ��யாக ஒேர சா�8F� ஏKப&9ற Mர=பா&கைள�", அ5த ஒேர 
சா�யான� த$�G" �* உ�ள ம8கைள எ�ப>ெய�லா" அட89யாC9ற� மKL" அ�ப> 
அட89 ஆC"ேபா� அவ�கC89ைடேய காண�ப&" Mர=பா&கைள�" எ&��ைர89ற 
வ�8க" சா�5த B�னமாக இ5�ைல� +ம- உ�வா89��ளா�. 
 “ைநேவ�ய" ஒ� M89யமான )ஷய�ைத� பைறசாKL9ற�. பைட�பா�8F� �ழ� 
�����B" ச�, சJக� �����B" ச�, பைட�$ Bற அ"ச<கேள பைட�ைப ந"ப 
ைவ�தG8F" பைட�B8F� ேதைவயான ப>ம<கைள உ�வா8க�" தா$ அ� 
பய$ப&9ற�. க�ச� கா%&8 9ராம��8F", ெச�வா� 9ரக��8F" அ>�பைடH� 
ேவLபா& இ�ைல. ஆனா� அ8க�ச� கா%&8 9ராம��� பைட�பா�H$ மன" ெப��" 
கல5���பதனா� அ� அக�ப>ம<க ளாF" ேபா� உH��B அ�க". க�ச� �ல����5� 
+ம- )ல9 ராமண வா*ைவ� $Bலமாக8 ெகா=& இ5நாவைல எA�ய அவர� 
த$ன"8ைகைய�" B�ய தட<கைள ேநா89� ெச�வதKகான அ>�பைடயான �>�ைப�" 
தா$ கா%&9ற�. அ��ட$ அ� சா� மKL" �ல� $ன-ைய த$ இல89ய ஆ8க��$ 
ஆதாரமாக அவ� எ=ண)�ைல எ$பதKF" அ� சா$L.” (�KL, இைணய8க%&ைர�தர�) 
எ$ற +ம-H$ பைட�Bலக" FP�த ெஜயேமாக�$ பா�ைவ ேநா8க�த8க�. 
வா0+கா1 
MதKப��B : �ச"ப�, 2017 • ெவ�~& : >�கவ� B8 ேபல�, ெச$ைன • ப8க" : 80 • )ைல : 
70 
 +ம-H$ வா�8கா� ம= வாசைன �ைற5த B�ன", கைதH� வ�" கதாபா��ர<க� 
அைன��" வாசக� மன�� �<காத இட" >89$றன. அதாவ�, அ$ைறய காலக%ட��� 
க�ச� பF� ெப=Fழ5ைதகC8F� ெச�ல இயலாத பF�யாக இ�5��ளைத�", 
ெச�வ�ைத8 காரண" கா%> ஒ� இைளஞ�$ மனைத� ெபKேறா�க� நa8Fவைத�" 
கைதயாக� �������ளா� பைட�பாள�. 
 “Mத�� ஒ� நாவைல� ேபா$L இ$ெனா� நாவ� அA�தமாக இ�89றதா 
இ�ைலயா எ$L பா��ப� என8F� ச�யாக� ேதா$ற)�ைல. வா�8கா� நாவ� ஒ� 
அ�பவ� ப��. ஒ� இைளஞ�$ இயலாைம அவன� காத� உண�� எ�ப> 
நa8க�ப&9ற�, FP�%ட �ழ�� அவ$ எ�ப> ேகாைழயாக இ�89றா$ எ$ப�தா$ 
கைத. 
 ஒ� ேவ%ைட8F� ேபா9றா�க�. அ<ேக இவ$ அ�வ�ேபா� மர �ழG8F8 �* 
உ%கா�5� த=�� F>�� எ�ப> க�ட�ப%& ஒ� நாைள8 கN89றா$ எ$பத$ ப��தா$ 
கைத. அ�ேபா� த$ வா*8ைகHG" ஒ� ேவ%ைட உ=&. த$னா� எ�ப> அ5த ெப= 
ேவ%ைடயாட�ப%டா� எ$ற பாவ ச5ேதக<க� அவ�8F� நட89ற�. அ� ெரா"ப 
ெம��சான ஒ� )சய". அைத8 க&ைமயாக� ப�� ெச�ய M>யா�. 
 அவேனா& ெவH�� ெச$L, F��� ேவ%ைடயா>� ெச�ல ேவ=>ய� தா$. 
என8ேக ேவ%ைட அ�பவ<க� உ=& இர=ைட�" இைண���பா��� 
எA�ேன$.”(க��B, இைணய� தர�) எ$ற ெச�� +ம- த$ ேந�காண�� ப�� ெச�தைம 
இ<F அPய M>9$ற�. 
வர34க$ 
 MதKப��B : �ச"ப�, 2017 • ெவ�~& : >�கவ� B8 ேபல�, ெச$ைன • ப8க" : 144 • 
)ைல : 130 
 இ�B�ன" சJக��� ஒ� �)னராக� �க*9ற ஆ��ய�க�$ வா*)ய� 
அவல<கைள, ப-கைள மKL" அவ�கC89ைடேய �ல�" உற� Mைறகைள )ள8F" 
)த��� அைம5��ள�. 
 1995இ� �லாக ெவ�வ5த�. இ� B�ன" ம�த$ ெபா�ைள� ேத> இய5�ரமா�, 
��கமா�, த$�ைலH ��5� அைல5� ெகா=>�89ற �ைலH�, M5ைதய 
தைலMைறH� தா$க=ட ம�த�க�� ஆ��ய வ�8க" எ$9ற உ=ைமயான தா�, 
த5ைதகைள� பட" >��8 கா%&9ற வைகH� அைம8க�ப%டேத இ�B�னமாF". 
அ6ஞா8 
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 MதKப��B : ஜனவ�, 2012 • மL ப��Bக� : ஜனவ�, 2013 • �ச"ப�, 2010 • ஜூ$, 2019 • 
ெவ�~& : 8�யா ப��பக", ெச$ைன • ப8க" : 1050 • )ைல : 1000 
 அ�ஞா> ஒ� FP�%ட சJக��$ ெப�ைம ேபa" பைட�பாக இ�லாம� 
அ�சJக�ைத ைமய�%&� aழG" அைன��� சJக வரலாKைற�" ஆவண�ப&�� 
இ��பதா� தKசா�பKL ந&�ைலைமேயா& சJக��$ �ைறகைள�" Fைறகைள�" �ைன 
�%> �K9ற� இ�B�ன". 
 அ�ஞா>ைய� ப>�� M>�த�ட$ ேதா$Pய மன�ப�ைவ ெஜயேமாக$ 
“அைசேபாட அைசேபாட அ�ஞா>H$ பல �LகC" மன�� எA5தப>ேயதா$ 
இ�8க�ேபா9$றன. �ள�ைத ெகா�சமாக� &<9�ேபா%& ப>�பவைன ெரா"ப 
நாைள8F அைச ேபாட ைவ8F" +ம- அ�ஞா> எ$ற ேபா� கைலH� �=&" ெவ$P�8 
9றா�.” (ெஜயேமாக$ FP�த இைணய� தர�)  எ$L ம��&9றா�. 
 இ� ேபால “க�ச� வா*ைவ த$ 19வ� வய�� இ�5� எAத� ெதாட<9ய +ம-8F 
‘அ�ஞா>’ நாவG8காக 2014ஆ" ஆ=&8கான சா9�ய அகாட� )��ைன ெவ$P�8 9றா�. 
��வ�Cவ� ெதாட<9 ெத$Fம� வைர த�* ெமாN எ�தைனெய�தைன )தமாக� 
ேபச�ப&9ற�. அ5த 7009ேலா �%ட� தட��8F� அேட<க�பா... எ�தைன ெய�தைன 
வ%டார வழ8Fக�! அவKP� க�ச� வ%டார வழ8F" வா*�" ‘அ�ஞா>’ நாவ�� அ�a 
அசலாக� ப�வா9H�89$றன! 
 F&"ப� சJக�ைத� ேச�5த ஆ=>, வ=ணா� சJக�ைத� ேச�5த மா� இ�வ�8F" 
இைடHலான ந%B தா$ நாவ�$ க��ெபா��. நாவ� MA8க �ைறய8 கதாபா��ர<கC" 
B�ய �ல<கC" வ5�ெகா=ேட இ�8F". ஊைம��ைர ஆ<9ேலய�க� �ைறH� இ�5த� 
த��த�, கAFமைல8 கலவர", இ5�ராகா5� aட�ப%ட� என� பல வரலாLக� இ5த 
நாவ�� இட"ெபKP�8F". ஆனாG", வரலாKL )வரைணகளாக� ேசா��ற� ெச�யாம� 
கன�க�, F%>8 F%>8 கைதக�, ேப�க�, )ல<Fக�$ உைரயாட�க� என நாவ� 
aவார�யமாக )��".” ()கட$ இைணய� தர�) எ$L ஆன5த )கட$ இைணய��� ப� 
)%&�ள�. இைவ அ�ஞா>H$ �ற�KF� சா$றாF". 
ெகா/ைம 
MதKப��B : ஜனவ�, 2018 • ெவ�~& : >�கவ� B8 ேபல� • ப8க" : 600 • )ைல  : 500 
 இ�B�ன" மகாபாரத" எ$�" கைத�ட$ ெப=க�$ �யரநாடக�ைத ைமய� 
ப&��" ர�யாக ம8க� ெமாNH� த��த$ைம�ட$ உ�வா9 ��ள�. 
 “தைல�ைப� பா��த�" அவர� களமான 9ராம��8கைத எ$L �ைன�தா� 
ம$��<க� தவL, மகாபாரத".” 
 மகாபாரத�ைத +ம- அவர� வ%டார வழ89� எA�H�89$றா�. Tம$ F5�ைய 
பா��� ‘� வ5� ேசா�த ேபாடா�தா’ எ$L F�யாக� ேபa 9$றா$. மகாபாரத�ைத எ�)த 
மாKறM �$P அ�ப>ேய த5��8 9$றா�. வழ8கமாக அைனவ�" ெச��" வைகH�, 
மகாபாரத��$ �ல �8கலான இட<கைள லாவகமாக F��� ெச�9$றா�. )�ர$ வ5� 
ெச$ற $ த�ம$ ற�ப� ��தரா�>ர$ வ5� ெச$ற $ Tம$ ற�ப� எ$L 
ேபா9$ற�. ெப=க�$ �ய� ெசா�G" கைத எ$L அ�ப> இ�ப> ெசா$னாG", அ� 
ஏ���ைல. 9��ண�", அ��aன�" வாேல ேபாேல எ$L ேப�8 ெகா�வைத� த)ர ேவL 
ஏ���ைல. 
 இ�காச<கைள தைர8F8 ெகா=& வ�" MயK� எ$றாG" இ� அ5தவைகHG" 
ேசர)�ைல, ஒ%டாம� இ�89$ற�. ப�வ", இர=டா�ட" ேபா$றைவ பாரத8 கைதைய 
ேவL )தமாக� ெசா$ன கைதக�. இ� இர=&< ெக%டானா�� ேபா�)%ட�. +ம-H$ 
ஆ&கள" அவ� ம=-$ ைம5த�க�தா$. இற8Fம� ெச�தவ�க� ம=-� ஒ%ட 
மா%டா�க�” (ரம-, வைல�+� தர�) எ$ற ெகா.ெர<க a�ரம- க��� +ம- 
இ"ம=-$ ைம5த� எ$பதைன �L�9ற�. 
 இ�வாL +ம- தன� B�ன<க�� க�ச� ம8க�$ வா*)ய� எதா��த<கைள 
மKL" அைன��� சJக ம8க�$ ர��ைனகைள, ெப=க�$ ெமௗன அAFர�கைள 
சMதாய��KF ெவ��ப&��" )த��� இய�பான ெமாNநைடH� இவ�ைடய 
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பைட�Bக� அைம5��ள� எ$பைத, இவ� B�ன<க� JலM", இவர� B�ன<கC8F� 
பல� த5த க���8க� வN�" அPய M>9$ற�. 
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