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நான் ப ாதுவாகலவ ஓவிேர், கலல இலக்கிே விமர்சகர், பமாழி 
ப ேர்ப் ாளர் , எழுத்தாளர், கவிஞர் இந்திரன் அவர்களிடம் 
பசால்லவன்,"எனது முகவரி பதரிேவில்லல என்றால், கவலலப் ட 
லவண்டாம் சார். ஓவிேர்.லசா.பசளந்தரராசன், மூத்த  த்திரிலகோளர், 

நிறுவனர் தலலவர் LAW EXPOSURE ORDINANCE, பமளலிவாக்கம், 

பசன்லன - 600 125 என்று எழுதி அனுப் ினாலல எனக்கு அஞ்சல் 
கிலடத்துவிடும். அவசிேம் என நிலனத்தால் எனது பசல்ல சி 
எண்ணான 9092815209 என்ற எண்லண எழுதலாம்" என்று பசால்லவன். 
அதன் டி அனுப் ப் ட்ட இந்திரன் சார் எழுதிே நூலான 
"உலகிலலலே சிறந்த புத்தகம்" அஞ்சலில் லநற்றுப் ப ற்லறன். 
சரி நூலுக்குள் பசல்லவாம். இந்த நூல் 2021 புது வருட 
தினத்திலலலே பவளி ிட இந்திரன் சார் திட்டமிட்டிருந்த நிலலேில், 

அச்சகத்தில் இருந்து வர தாமதமாகிேதாக அறிகிலறன். இந்த 
நூலிலன நூற்றாண்லட பநருங்கும் புதுச்லசரிேில் வசிக்கும் கரிசல் 
எழுத்தாளர் கிஶராஜநாராேணன் சமீ த்தில் புதுச்லசரிேில் 
பவளிேிட்டார். ஓவிேர், கலல, இலக்கிே விமர்சகர், பமாழி 
ப ேர்ப் ாளர்,,எழுத்தாளர், கவிஞர் இந்திரன் அவர்கள் நாற் து 
நூல்கள் வலர எழுதிேவர், பமாழி ப ேர்ப் ிற்காக "சாகித்திே 
அகடமி" விருதுப் ப ற்றவர். தனது  திலனந்து ஆண்டு உலழப் ின் 
வழி, பகால்லனின் உலலேில் புடம் ல ாட்ட தங்கம் ல ால இந்த 
நூலிலன மிக சிறப் ாக  லடத்துள்ளார். உலகின் எந்த பமாழிக்கும் 
ஏற்புலடேதாக, அலத அப் டிலே உள்வாங்கிக் பகாள்ளும் சிறப்புடன் 
 லடத்துள்ளார். "பஜன் தத்துவங்கள்" உள்ளடக்கிே இந்த நூல் 
நிச்சேமாக அவர் எழுதிே நூல்களில் ஆகச்சிறந்தது என்றால் 
மிலகேல்ல.. ஒரு கலலஞர், எழுத்தாளர், கவிஞர் ோராக 
இருந்தாலும் அவர்  லடக்கும்  லடப் ானது இவருக்கானது என்று 
எண்ணிப்  லடப் து இல்லல. முகம் முன் பதரிோத ஓரத்து 
வாசகனுக்கும் லசர்த்லத  லடப் துதான் சிறந்த  லடப்பு. கவிஞர் 
இந்திரலனப் ப ாருத்த வலர இன்று வலர அலத கவனமாக 
லகோளக்கூடிேவர்.  லடப் ாளருக்கும், வாசகருக்கும் இலடேில் 
உள்ள  ிரமாண்டம் என்ற இலடபவளிலே முற்றிலும்"குலறக்க 
கூடிே வல்லலமப் ப ற்றவர். இவலர சிலர் இலக்கிே 
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அரசிேல்வாதிோக கருதினாலும், இவர் இலக்கிே அரசிேலல 
ஏன்றும் விரும் ிே தில்லல. அது சிறந்த  லடப் ாளிக்கு 
அவசிேமில்லல என் லதயும் நன்கு உணர்ந்தவர். இந்த நூலின் 
வழிலே இவர் பசால்லும் உன்னதமான கருத்து என்ன பவன்றால், 

இவரது ஐம் தாண்டு இலக்கிேப்  ேணத்தில், நூல் விமர்சனங்கள், 

கலல விமர்சனங்கள் என்று மகுடம் தரித்தவராக இருந்தாலும், 

மகுடங்கலள மறுதலித்த இவர், இந்த நூலின் வழிோக தன்லன ஒரு 
சிறந்த வாசகனாகவும் தகவலமத்துக் பகாண்டுள்ளார். இந்த நூலல 
வாசித்து அதன் வழி சிறந்த  லடப்ல  உருவாக்கும் சிறந்த 
வாசகனுக்கும் 5000, 3000, 2000 என மூன்று  ரிசுகளும் வழங்கவுள்ளார். 
ப ாதுவாக  திப் கங்கள் தங்களது  லடப்புகளுக்கு உரிே ராேல்டி 
சரிோக தருவதில்லல என்ற புகார்கள் உள்ள நிலலேில், தனது 
ோளி  ிரிண்ட்  திப் கம் மூலம் பவளிேிட்டுள்ள இந்த நூலல 
கூரிேர் கட்டணம் உட் ட ரூ ாய் 100 க்கு விற் லன பசய்கிறார். 
இலக்கிே தீவிர வாசகர்கள் வாங்கி  ேலடயுங்கள். புதிே இந்த 
முேற்சிக்கு பநஞ்சார்ந்த 

வாழ்த்துகள் இந்திரன் சார்! 

 


