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முடிவுரை 

 

‘வித்யோசோகோின் கனவுத் ததோட்டில் (நோவல்) - ஓர் ஆய்வு’ என்னும் 

இவ்வோய்வின் மூலம் ஆய்வுரைப்  குதிகளில் த ைப் ட்ை ஆய்வு முடிவுகள்: 

நோவல், தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கும், மக்களின் தமிைர் சமூகத்தில் 

ஏற் ட்ை அைசியல், சமூக, த ோருளோதோைப்  ண் ோட்டு மோற்ைங்கபள 

அடிப் ரையோக அரமந்துள்ளன.  

கோதல், இரை நம் ிக்ரக, குடும் ம், திருமணம், வி ச்சோைம், விவோகைத்து 

ப ோன்ை இன்ரைய சமூகச் சிக்கல்கரளயும் சமூக உண்ரமகரள அைிந்து 

தகோள்வதற்கு இந்தக் கனவுத் ததோட்டில் நோவல்  யன் ட்டுள்ளது. ஏதனனில், 

எழுத்து வடிவ இலக்கியங்கள் சமூகத்ரத நன்கு ததளிவுப் டுத்தும் ஆற்ைல் 

த ற்றுள்ளன என் து இந்நோவலின் மூலம் உண்ரமயோகிைது. 

இன்ரைய சமுதோயத்தில், நிலவும் சில சிக்கல்கரளச் சுட்டிக் 

கோட்டுவபதோடு, தீர்வும் தருகின்ை நோவலோகக் கனவுத் ததோட்டில் அரையோளம் 

கோணப் ட்டுள்ளது.  வித்யோசோகோின் கனவுத் ததோட்டில், நைப் ியல் நிரலயில் 

சமூகத்தில் மக்கள் எதிர்க்தகோள்ளும் வோழ்வியல் சிக்கல்கரளயும், ப ோைோட்ைங் 

கரளயும், மனிதப்  ண்புகரளயும், மனித பநயத்ரதயும் ரமயமோகக் தகோண்பை 

அரமந்துள்ளது.  

கனவுத் ததோட்டில் நோவல் மூலம் தனிமனிதனின் வோழ்க்ரக முரைரயக் 

தகோண்பை சமூக ஒழுங்கும், குடும்  அரமப்பும் மனித பநய  வளர்ச்சியும் 

அரமயும் என்று எடுத்துரைக்கக் கோண முடிகிைது. 
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இன்ரைய கோதலர்களின் ப ோக்கும் நைப் ியல் தசயல் ோடுகளும் சமூக 

முன்பனற்ைத்துக்கு எந்த நன்ரமரயயும் தசய்யோது என்று கருதும் பவரளயில், 

இலக்கிய மற்றும் வைலோற்றுப்  க்கங்கரளப் புைட்டிவிட்டு, நரைமுரை 

ஆைோய்ந்து தகோண்டு, எதிர்கோல நன்ரமக் கருதி இைத்திற்கு ஏற்ைோர்ப ோல் 

முடிதவடுக்கத் தக்கதோகபவ கோதல் மற்றும் கோதலர்கள் இருக்ரகயில் 

முழுரமயோக இச்சமுதோயத்ரதக் கோதல் தசம்ரமப் டுத்தும் என்று 

தசோல்வதற்கில்ரல. ஆனோல் தசம்ரமப் டுத்தும் வலிரமக் கோதலுக்கு உண்டு 

என்று கருதுகிைோர். 

கைவுள்  ற்ைி, நோவலோசிோியர் சிந்தித்த  ல பகோணங்கரளக் கனவுத் 

ததோட்டில் மூலம் எடுத்துரைத்து, வோசிப்ப ோருக்கு இரைச் சிந்தரனரயத் 

தூண்டியுள்ளோர்.  

ஒரு குடும் த்தின் தவளிச்சம் என் து ஒரு பதசத்தின் நன்ரமக்கோன 

முதற்புள்ளி என்றுரைக்கும் வித்யோசோகர், த ற்பைோர்களுக்கோன அன்ர யும் 

மோியோரதரயயும் நோம் தகோடுக்கத் தவைக்கூைோது என்கிைோர். த ற்பைோர்கள், 

தோன் த ற்ை மகன், மகள் என்ைோலும் சமுதோயப்  ோர்ரவபயோடு அணுகுவதும், 

அவர்களின் உணர்வு புோிந்து தசயல் டுவதும், எது அவர்களுக்கு நன்ரமரய 

நல்குபமோ அரத அவர்களுக்குப் புோியும்வண்ணம் எடுத்துரைத்து நல்வைி டுத்தி 

‘மோனுை சுகத்ரத நல்ல  ண்ப ோடும் மதிப்ப ோடும் அரைந்து வோழுமோறு 

எடுத்தியம்புவதும் நல்ல த ற்பைோோின் கைரமயோகும்’ என்று 

வலியுறுத்தியுள்ளோர். 

தவண்மதிவோணன் ரவஷ்ணவி என்ை  ோத்திைத்தினோல் அவர்களின் 

திருமண வோழ்க்ரகயில் விவோகைத்து எண்ணத்ரதத் பதோற்றுவித்து, இறுதியில் 
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தவண்மதிவோணன் மனம்திருந்தியவனோகவும், ரவஷ்ணவிக்கு விவோகைத்து 

முடிவு தன்முரனப் ோக எடுக்கப் ைோமலிருப் தும், நீதிமன்ைம் வரை 

தசன்ைோலும், அவபன குடும் ச் சிக்கலுக்கோன தீர்வுகரளயும் நீதிமன்ைத்தில் 

ததளிவோக எடுத்துரைத்து மக்களிைம் விைிப்புணர்ரவயும் ஏற் டுத்தும் 

 ோத்திைமோகப்  ரைக்கப் ட்டிருப் து நோவலோசிோியோின் உத்தியோகிைது. 

நவீன வி ச்சோைம்,  ோதுகோப் ோன வி ச்சோைம் என்ை கருத்பதோடு 

ஒன்று ைோத வித்யோசோகர், வி ச்சோைம் சமூகத் தீரமபய என்கிைோர். ஒரு 

வி ச்சோோி தோன் தசய்துவந்த வி ச்சோைத் ததோைிலிருந்து தன் தவற்ரை உணர்ந்து 

அத்ததோைிலில் இருந்து விடு ட்டுச் தசல்கிைோள் என்று வித்யோசோகைோல் 

 ரைத்திருப் து வைபவற்க தக்கதோக உள்ளது. அந்தப் த ண் மட்டுமன்ைி 

வி ச்சோைம் தசய்யும் ஒவ்தவோரு த ண்ணும் இந்த நோவரலப்  டித்தோல் நிச்சயம் 

வி ச்சோைத்திலிருந்து தன்ரன விடுவித்துக் தகோள்வோள் என்பை நம் லோம்.  

வி ச்சோைத்துக்கு முக்கியக் கோைணம் வறுரமதோன் என்று 

தசோல்லப் டுகிைது. வறுரம நிரலயிலிருந்து விடு ட்டுத் தங்களோலும் 

மற்ைவர்கரளப் ப ோல் வோை முடியும் என்ை நம் ிக்ரக வறுரமக் பகோட்டிற்குக் 

கீபை உள்ளவர்களுக்கு ஏற் டும் வரகயில் அவர்களுக்கு பவரல வோய்ப்ர  

ஏற் டுத்தித் தை பவண்டும். அவ்வோறு பவரல வோய்ப்ர  ஏற் டுத்திக் 

தகோடுத்தோல், ‘ஒரு பவரல உணவோவது பவண்டும்’ என்ை  சிக் தகோடுரமயின் 

கட்ைோயத்தோல் தவைோன வைியில் தசன்ைவர்கள் கூை நல்ல வைிக்கு மோைித் தன் 

வோைக்ரகரயச் தசம்ரமயோக அரமத்துக்தகோள்வர் என்ை கருத்து முன் 

ரவக்கப் டுகிைது. 
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வித்யோசோகர் பமரலநோட்டில் பவரல  ோர்த்து வரும்ப ோதும் 

பதரவயில்லோமல், தனக்கு ஆங்கிலப் புலரம இருக்கிைது என்று கோட்டிக் 

தகோள்ளபவோ, கல்லூோி மோணவர்கள், நீதி திகள், தசய்தி பசகோிப் ோளர்கள் 

உரையோடும்ப ோதும்கூை ஆங்கில நரைரயத் தவிர்த்துச் தசந்தமிழ் 

நரையிபலபய உரையோை விட்டு இருப் து, தமிழ் தமோைியின் தனித்துவத்ரத 

அரையோளப் டுத்துவதோய் அரமந்துள்ளது. 

வித்யோசோகோின் இந்நோவலில் கனவு உத்திபய முதல் ோதியோக 

அரமந்துள்ளதும், அடுத்தப்  ோதி,  ோத்திைத்தின் உண்ரம வோழ்க்ரகரயப் 

 ைம் ிடித்தும் கோட்டும் தமோைிநரை தனித்துவம் வோய்ந்ததோக  உள்ளது. 

பமலோய்வுக் களன்கள்:  

1. வித்யோசோகோின்  ரைப்புகளில் இரைச் சிந்தரனகள் 

2. வித்யோசோகோின்  ரைப்புகளில் சமூகச் சிக்கல்கள் 

3. வித்யோசோகோின்  ரைப்புகளில் சமூகத் தீர்வுகள் 

4. வித்யோசோகோின் கவிரதகளில் மோனுை மதிப்புகள் 

என்ை தரலப்புகளில் பமலோய்வு தசய்ய இவ் ஆய்வின் மூலம் முன்தமோைியப் 

 டுகின்ைது. 

 

  


