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மநுவை, உலகத்திற்குத் திறந்துகாட்டிய 
திருமாைளைன்

டுத்லச் சிறுத்தகைள் கைட்சியின் த்லவரும் நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினருமான மதிப்பிற்குரிய திரு.ததால்.திருமாவளவன் 
அவரகைள், ‘சரவததசக வ்லததளக கைருததரங்கு ஒன்றில் 
தெணகை்ள இழிவுெடுததிப் தெசிவிட்டார’ எனக கூறி ொசகை 

உள்ளிட்ட மதவாத சகதிகைள் தமிழ்நாட்டில் வி்தததுவரும் 
நச்சுவி்தகைள் மு்ளககைாது; கி்ளககைாது. ஏதனனில், இது தெரியார 
வி்ளநத மண; தெரியார வி்ளவிதத மண.

‘நான் தெசிய 45 நிமிடப் தெச்சில் ஒருசில தநாடிகைள் தெசிய தெச்சு 
அது எனவும் அதுவும் மநுஷ்மிருதியில் இருப்ெ்தச் சுட்டிககைாட்டிதய 
தாம் தெசியதாகைவும் ஆதாரமில்லாமல் தாம் எ்தயும் தெசவில்்ல 
என்றும் தந்த தெரியாரும் புரட்சியாளர அம்தெதகைரும் தெசிய்தததான் 
நான் தெசிதனதன தவிர புதிதாகை எ்தயும் தெசிவிடவில்்ல என்றும் 
என்னு்டய தெச்சு தவறாகைத திரிததுவிடப்ெட்டிருககிறது என்றும் 
திருமாவளவன் அவரகைள் தன்னி்ல விளககைம் அளிதத பிறகும் துள்ளிக 
குதிததுகதகைாணடு குடுமிதட்டுவது, அநாகைரிகைமானது; அருவருப்ொனது; 
மககை்ள பிளவுெடுததத துடிககும் ொசிசச் தசயல் என்தற 
அறிவாரநதவரகைள் புரிநதுதகைாள்வாரகைள்.

கைருத்தக கைருததால் எதிரதகைாள்வதுதான் ஜனநாயகைம். ‘நான் 
தெணகை்ள இழிவுெடுததிப் தெசிவிட்தடன் என்று தசால்கிற 
சனாதனிகைள் எவரும் வநது என்தனாடு விவாதம் தசயயட்டும். நான் 
தெசியதில் உண்ம இருககிறதா? இல்்லயா? என்ெ்த நாட்டு 
மககைள் அறிநதுதகைாள்ளட்டும். அதற்கு நான் எப்தொதும் தயாராகைதவ 
இருககிதறன்’ என்று தநஞ்ச நிமிரததி விவாதததுககு அ்ைதத 
திருமாவளவன் அவரகைளு்டய சவால் இன்னும் அப்ெடிதய 
இருககிறது. ஏற்றுக தகைாள்வார யாரும் இதுவ்ர இல்்ல.

அநத வ்கையில் அவ்ர கைருததால் எதிரதகைாள்ளத துணிதவா 
தநஞசுரதமா அரசியல் ததளிதவா இல்லாமல் ெல லட்சம் மககைளால் 
ததரநததடுககைப்ெட்டுள்ள மதிப்புககுரிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர 
என்கிற தொது அறிவுகூட இல்லாமல் ‘அவன்,’ ‘இவன்’ என்று 
ஒரு்மயில் தெசுவதும் ‘தவளியில் நடமாட முடியாது’ என ஊடகைததின் 
முன் நின்றுதகைாணடு எச்சரிக்கை தசயவதும் அவமானததிலும் 
அவமானம்; தகைவலததிலும் தகைவலம்.

‘மநுஷ்மிருதியில் இருப்ெதாகைதவ ்வததுகதகைாள்தவாம். அ்த 
இப்தொது தெசதவணடிய அவசியம் என்ன?’ என்று சிலர 
தகைாககைரிககிறாரகைள். அ்த எப்தொது தெசதவணடும் என்ெதற்கு கைால 
வ்ரய்ற தசயய இவரகைள் யார?

‘ஒரு கைாலததில் இருநதது. இப்தொது அது ந்டமு்றயில் 
இருககிறதா?’ என்று சிலர தகைட்கிறாரகைள். அது ந்டமு்றயில் 
இல்்ல என்ெது உண்ம என்றால், அது கைாலநததாறும் மறுமதிப்புச் 
தசயது தவளியிட்டுகதகைாணதட இருககிறாரகைதள அது ஏன்? என்கிற 
தகைள்விககு வி்ட இல்்லதய!

‘மநுநீதிதான் ெல வைககுகைளில் தீரப்ொகை எதிதராலிககின்றன. 
எனதவ, மநு த்டதசயயப்ெட தவணடும்’ என்று தகைாரினால், ‘அ்தத 
த்டதசயயதவணடிய அவசியம் இல்்ல’ என்று தொகிற தொககில் 
ெதில் தசால்கிறாரகைதள! தநஞசில் ஈரமிருககிறதா?

‘ஆதாரத்த எடுததுககைாட்டவா?’ என்று ஒரு ஊடகைததில் தகைட்டால், 
‘எங்கைளுககு எதற்கு ஆதாரம். அ்த நீங்கைதள ் வததுகதகைாள்ளுங்கைள்’ 
என்று ெகைடி தசயகிறாரகைள். ெல லட்சம் மககைள் ொரககிற ஊடகைததில் 
அமரநது தெசுகிதறாம் என்கிற கூச்சம், தவட்கைம் கூட இல்்ல.

மககைள் உயிருககைாகைவும் வாழ்வுரி்மககைாகைவும் தகைாதரானாதவாடு 
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தொராடிக தகைாணடிருககிற 144 த்ட உததரவு ந்டமு்றயில் 
இருககின்ற கைாலததில்தாதன, இராமர தகைாயிலுககு அடிககைல் 
ந ா ட்டப்ெடுகிறது ;  மருததுவக  கைல்வியில் இத ர 
பிற்ெடுததப்ெட்தடாருககு இடஒதுககீடு மறுககைப்ெடுகிறது; 
மறுககைப்ெட்ட இடஒதுககீட்டுச் சலு்கை முழுவதும் உயர 
சாதியினருககு அளிககைப்ெடுகிறது; அரசியல் சட்டததிதலதய 
இல்லாத தொருளாதாரததில் பின்தங்கிய உயரசாதி ஏ்ைகைளுககு 
10% இடஒதுககீடு ந்டமு்றப்ெடுததப்ெடுகிறது; நீட் ததரவு 
கைட்டாயமாககைப்ெடுகிறது; கிராமங்கைளுககுச் தச்வ தசயகிற 
வங்கிகைள், அஞசலகைங்கைளில் ‘சூைல் தமாழி’ ததரியாதவரகைள் 
த்ல்ம அதிகைாரிகைளாகை நியமிககைப்ெடுகிறாரகைள். தமிழ்நாடு 
அரசுப்ெணிகைளில் பிற மாநிலததவர தவ்ல வாயப்பில் 
முநதுகிறாரகைள்; தமிழ்நாட்டில் உள்ள மததிய அரசு 
நிறுவனங்கைளில் வடநாட்டினதர அதிகைளவில் ெணியமரததம் 
தசயயப்ெடுகின்றனர; லாெததில் இயங்கைககூடிய தொதுதது்ற 
நிறுவனங்கை்ளககூட தனியாருககுத தா்ரவாரககும் ெணிகைள் 
தவகைதமடுககின்றது.

இ்ததயல்லாம் இநத ஊரடங்கு கைாலததில் தசயயதவணடிய 
தத்வ என்ன? என்று தகைட்டால், இ்தகதகைட்கை நீங்கைள் யார? 
அ்த அரசாங்கைம் ொரததுகதகைாள்ளும் என்கிறாரகைள். அரசாங்கைம் 
என்ெது இவரகைள் வீட்டுச் தசாததா? தமிழ்நாட்டில் அரசியல் 
கைட்சி்ய ்வததுகதகைாணடு தமிழ்நாட்டுககுப் தொருநதாத 
அரசிய்ல ததசியம் என்ற தெயரில் ததயககை நி்னப்ெது 
எவவளவு சூது? எவவளவு நயவஞசகைம்? எவவளவு தகைவலம்?

த ெ ாதுதவளிகைளிலும்  ம க கைள்  மன்றங்கைளிலும் 
ஒடுககுமு்றககு எதிரான ஒடுககைப்ெட்ட மககைளுககு ஆதரவான 
அரசிய்லக ்கையிதலடுததுகதகைாணடு தன்்ன வளரததுக 
தகைாணடுள்ளதன் மூலம் இநத மநுஷ்மிருதி தெச்சால் 
தமிைகைததின் தனிததுவமிககை த்லவராகை அ்டயாளம் 
கைாணப்ெட்டிருககிறார. சிநதிககும் இ்ளய சமுதாயத்த 
இநதிய அளவில் திரும்பிப்ொரககை ்வததிருககிறார. உலகைம் 
முழுவதுமிருநது இநதிய அரசிய்லக கைவனிததுவரும் 
அறிவாளு்மகை்ள உற்றுக கைவனிககைச் தசயதிருககிறார. 
தமாததததில் மனித சமூகைததுககு, மனித சமததுவததுககு 
எதிரான மநு்வ உலகைததின் முன்தன திறநதுகைாட்டிவிட்டார 
ததால். திருமாவளவன்.

ஒடுககைப்ெட்ட சமூகைததிலிருநது அரசியலுககுள் வநது தனது 
கைடின உ்ைப்ொலும் கைவரநதிழுககும் தெச்சாலும் கைாததிரமான 
எழுததாலும் சமூகை சமததுவ சதகைாதரததுவ உணரவுகைளாலும் 
கைனிநது நிற்கிற த்லவர ததால்.திருமாவளவன் அவரகைள் 
சனாதனததுககு எதிராகை தந்த தெரியார, புரட்சியாளர 
அம்தெதகைர என்கிற இரணடு தெரும் தெராயுதங்கைளுடன் 
கைளததில் ஒற்்றத த்லவனாய கைளமாட வநது நிற்கிறார. 
எனதவ, மதவாத சகதிகைளுககு எதிரான சனநாயகை சகதிகைள் 
அ்னததும் அவருககு அரணாகை நிற்ெது ததாடர தவணடும்.

முததாயப்ொகை, என்தறா யாதரா எழுதிய கைவி்த ஒன்று 
தநஞசுககுள் வநதுவநது முட்டுகிறது.

இது சரியான தருணம
எதிரிலய இனங்கண்ட பிறகு
எதிர்த்துப் ப்பாரிடுங்கள்
இலலைபயல
உங்கள் எலுமபு்கலை
ல்கயில லவத்துக்்காணடு
இலவ என் எதிரியின் எலுமபு்கள்
என்று ்காட்டி
எதிரி ் ்காக்கரிப்்பான்.
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கட்டுரை

=ஆ. சிவசுப்பிரமணியன்

இடம் மறுககப்பட்ட 
விடுதவல இயககப ப்பாராளிகள்

இ ந்திய விடுதலைப்போரோட்டமோனது, 
போலையக்ோரர்ள், சு்தச மனனர்ளின எதிரபபு, 
சந்நியோசி்ள் ்ை்ம், வஹோபி்ள் ்ை்ம், 1857-
சிபபோய் எழுச்சி, சு்தசி இயக்ம், ஒத்துலையோலம 
இயக்ம் ,  சிவில் சட்டமறுபபு இயக்ம் , 
வவள்லைய்ன வவளி்யறு. இயக்ம், இந்திய 
்தசிய இரோணுவப ்போரோட்டம் எனப 
படிபபடியோ்ப பல் ்வறு ்ட்டங்ைோ் 
நி்ழ்ந்துள்ைது. தமிழ்்ோடல்டப வபோருத்தைவில் 
பதிவனட்டோவது நூற்ோண்டின இறுதிபபகுதியிலும் 
பத்வதோனபதோம் நூற்ோண்டின வதோ்டக்ப 
பகுதியிலும் போலையக்ோரர்ள் சிைர, ஆஙகிைக 
கிைககிந்தியக ்ம்வபனிககு எதிரோ் நி்ழ்த்திய 
்போர்ள் விடுதலைப்போரின வதோ்டக்மோ் 
அலமந்தது. 

இதன வதோ்டரச்சியோ், சு்தசி இயக்ம் 
வதோ்டஙகி இந்திய ்தசிய இரோணுவம் ்்டத்திய 
்போரோட்டம். என அத்துலை ் போரோட்டங்ளிலும் 
தமிை ் த்தின  பங ்ளிபபு  குறி பபிடடுச் 
வசோல்லுமைவிறகு இருந்துள்ைது. இவறல் 
முன்்டத்திச் வசன்வர்ளின வபயர்ள் 
விடுதலைப ் போரோட்ட வரைோறறில் துைக்மோ்ப 
பதிவோகியுள்ைன. இபபடிப வபயர பதிவோனவர்ள் 
வசோத்துரிலமயோைர்ைோ், வைக்றிஞர்ைோ், 
அரசு அதி்ோரி்ைோ், பத்திரில்யோைர்ைோ், 
உயர்ல்விப பட்டம் வபற்வர்ைோ் இருந்தனர. 
்போரோட்டத்தில். ஈடுபட்டதன ் ோரைமோ், ் வலை 
இைபபிறகும் வபோருள் இைபபிறகும் ஆைோனவர்ளும் 
இவர்ளில் உண்டு. இவர்ைது வபயர வரைோறறு 
ஆவைங்ளில் பதிவோகி உள்ைது. 

 நாவிதர் மற்றும் வண்ார்களின் பஙகளிப்பு மமட்டுக்குடியினரின் 
பஙகளிப்ரபவிட உயர்வானது. ஆனால் விடுதரைப்மபாைாட்ட 
வைைாற்றில் இவர்களுக்கு உரிய இடம் வழஙகப்படவில்ரை.

அ்த்போழ்து, ்மறகூறிய தகுதி்ள் எலவயும் 
இனறி அன்ோ்டம் ்ோய்ச்சி என்லைக்பபடும் 
மக்ள் பிரிவினர அதி் எண்ணிகல்யில் இந்திய 
விடுதலை இயக்த்தில் தம் பங்ளிபலபச் 
வசய்துள்ைனர .  ்போரோட்ட வரைோறறில் 
இவர்லைக குறித்த ஆவைப பதிவு குறிபபிடடுச் 
வசோல்லுமைவிறகு இல்லை. இருபபினும் கில்டககும் 
த ர வு ் ளி ன  து ல ை யு ்ட ன  இ ந் தி ய 
விடுதலைப்போரோட்ட வரைோறில் அடித்தை 
மக்ள்பிரிவின பங்ளிபலப அறிமு்ம் வசய்வ்த 
இக ்டடுலரயின ்்ோக்ம். போலையக்ோரர 
எழுச்சியில் பங்்ற் பல்்வறு சமூ்த்தினரின 
பங்ளிபபு வதோ்டரபோ் நூல்்ளும் ் டடுலர்ளும் 
வவளிவந்துள்ைலமயோல் சு்தசி இயக்ம், 1930 இல் 
நி்ழ்ந்த உபபு அ்ப்போரோட்டம் என் இரு 
்போரோட்டங்ளில் அடித்தை மக்ள் பிரிவினரின 
பங்ளிபபு மடடு்ம, கில்டத்த வசய்தி்ளின 
அடிபபல்டயில் இஙகு பதிவோகியுள்ைது. 

சுபதசி இயக்கம

1885 இல் ் தோறறுவிக்பபட்ட இந்திய ் தசியக 
்ோஙகிரஸின வசயல்போடு்ளின ்போதோலமலய 
உைரந்து உருவோன இயக்்ம சு்தசி இயக்ம். 
சுயரோச்சியம்(்ம்லம ்ோ்ம ஆள்வது), சு்தசித் 
வதோழில் முயறசி, அந்நியப வபோருள் பு்க்ணிபபு, 
்தசியக ்ல்வி எனபன இவ்வியக்த்தின முககிய 
குறிக்்ோள்்ைோகும். தமிழ்்ோடடில் இவ்வியக்த்தின 
முன்னோடி்ளில் ஒருவரோன வ. உ. சி, சுபபிரமணிய 
சிவோவு்டன இலைந்து தூத்துககுடியில் இயஙகிவந்த 
்்ோரல் மில் என் நூறபோலையில் ் வலை நிறுத்தம் 
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ஒனல் 1908 பிபரவரியில் ் ்டத்தினோர. அத்துடன 
்ோள்்தோறும் வபோதுககூட்டம் ்்டத்தி இவரும் 
சிவ ோவும்  சு ் த சி  இய க ் ப  ப ர ப புல ர 
்மறவ்ோண்்டனர. ஆலைத் வதோழிைோைர்ளுககு 
ஆதரவோ்ப வபோதுமக்ளும் இலைந்து மக்ள் 
எழுச்சி உருவோயிறறு. 

இலத எதிரவ்ோள்ை அரசு ஆதரவோைர்ள் 
வ்ோண்்ட கூட்டம் ஒனல் உதவி ஆடசியோைர 
ஆஷ் கூடடினோர. அதில் மக்ளி்டம் உருவோன 
எழுச்சிலய ஒடுக் வவளியூரில் இருந்து ் ோவைர்லை 
அலைக் ் வண்டும் என் ் ருத்லத முனலவத்தோர. 
அவரது ்ருத்லத அரசு உதவி வைக்றிஞர 
வரங்சோமி அய்யங்ோர எனபவர ஆதரித்துப 
்பசினோர. இச் வசய்தி தூத்துககுடி ் ்ர மக்ளி்டம் 
பரவியது. 

இ த ன  பி ன ன ர ,  வ ை க ் ம்  ் ப ோ ல் 
மு்மழித்துகவ்ோள்ை முடி திருத்துபவலர  வீடடிறகு 
வரவலைத்தோர. அவரும் வந்து மு்மழித்துக 
வ்ோண்டிருந்த்போது, உதவி ஆடசியர. ஆஷின 
்ருத்லத நீங்ள் ஆதரித்தது உண்லமதோனோ.. ? 
எனறு வினவினோர. ‘ இது உன ்வலையல்ை ‘. 
எனறு அரசுவைக்றிஞர எரிச்சைோ்ப பதிைளித்தோர. 
உ்ட்ன, முடிதிருத்துனர இதுவும் எனனுல்டய 
்வலையல்ை எனறு கூறி வவளி்யறிவிட்டோர. 
மு்மழிபபு முறறுப வப்ோத நிலையில், அலத 
முழுலமய ோ ் ச்  வ ச யதுமுடிக ்  ய ோ ரு ம் 
முனவரவில்லை. இச் வசய்தி 05-03-1908 இந்து 
்ோ்ைடடில் ‘A Barber Refuses to Shave’(்ோவிதர 
சவரம் வசய்ய மறுககி்ோர) என் தலைபபில் 
வசய்தியோ்  வவளியோகியுள்ைது .  இதன 
வதோ்டரச்சியோ் மறவ்ோரு வசய்தி 06-03-1908 இந்து 
்ோ்ைடடில் வவளியோகியுள்ைது. அவரது 
துணி்லைச்சைலவ வசய்துவந்தவர அபபணிலயச் 
வசய்ய மறுத்தது்டன, சைலவ வசய்வதற்ோ் 
ஏறவ்ன்வ எடுத்துச் வசன் துணி்லைத் 
திருபபிக வ்ோடுக்வும் அவர மறுத்துவிட்டோர 
எனப்த அச் வசய்தியோகும். 

இந் நி்ழ்வு்ள் ்்டந்த ்ோைத்தில் (Chirkin) 
எனபவர மும்லப ் ்ரில் ருசிய ் ோடடின தூதரோ் 
இருந்தோர. அப்போது ருசியோவிறகும் பிரித்தோனிய 
அரசுககும் இல்ட்ய இைக்மோன உ்வு இல்லை. 
என்வ ஆஙகி்ையர்ளுகவ்திரோ் இந்தியோவில் 
நி்ழ்வனவறல் அவதோனித்து ருசிய அரசுககு 
அவர அறிகல் அனுபபிவந்தோர. இவ்வோறு அவர 
அனுபபிய அறிகல் ஒனறில் தூத்துககுடி 
நி்ழ்வு்லைக குறிபபிடடுள்ைோர. அதனபடி, 
ஆஙகி்ையர்ளுககு உைவுப வபோருட்ள் விற் 
தூத்துககுடி வணி்ர்ள் மறுத்தனர. என்வ 
இைஙல்யிலிருந்து உைவுப வபோருட்லை 
வரவலைத்துக வ்ோண்்டனர. இந்திய ் வலையோட்ள் 
அவரகளுககு ் வலை வசய்ய மறுத்தனர. இல்ச்சி 
விறபவர்ள், பை்ோரம் விறபவர்ள், குதிலர 
வண்டி்யோடடி்ள், தூய்லம வசய்யும் பணியோைர 
என்போர ஆஙகி்ையர்ளுககு மடடுமினறி 
அவர்ளுககு உதவும் உள்ளூர வோசி்ளுககும பணி 
வசய்ய மறுத்தனர. இவ்வவதிரபபு உறுதியோ் 
இருந்தலமயோல் முனனர குறிபபிட்ட வரங்சோமி 

அய்யங்ோர தூத்துககுடி ் ்லர விட்்ட வவளி்ய் 
்வண்டியதோயிறறு. ் ோவைர்ள் புல்ட சூை அவர 
தம் வசோந்த ஊரோன திருவரங்ம் பு்பபடடுச் 
வசன்தோ் சு்தச மித்திரன ்ோ்ைடடில் வசய்தி 
வவளியோகியுள்ைது. 

தூத்துககுடி வரங்சோமி அய்யங்ோருககு 
ஏறபட்டது ் போன் அனுபவம் 1930 ஆம், ஆண்டில் 
்வதோரண்யம் ஊரின ்்டற்லரயில் ்ோவைர 
ஒருவருககு நி்ழ்ந்தது. அந் ்்ரில் நி்ழ்ந்த உபபு 
அ்ப ்ப ோரு ககு  எதி ர ோன  நிலைபப ோடு 
எடுத்்தோருககுத் வதோழில் வசய்வதில்லைவயனறு 
அப பகுதி மருத்துவ குைத்தினர முடிவு 
வசய்திருந்தனர. ்போரோட்டத்லத ஒடுக் சீருல்ட 
அணியோத ்ோவைர்ளும் குவிக்பபடடிருந்தனர. 
இக ்ோவைர்ளில் ஒருவர பதினோறு வய்தயோன 
லவரபபன எனபவரி்டம் மு்மழிக் வந்தோர. 
அவருககு மு்ம் மழித்தகவ்ோண்டிருந்த்போது, தோம் 
மு்மழிபபது ஒரு ் ோவைருககு எனபலத லவரபபன 
அறிய்்ரந்தது. உ்ட்ன தம் பணிலயப போதியி்ை்ய 
நிறுத்திவிடடு எழுந்து வசன்ோர. ்ோவைரின 
அச்சுறுத்தல் பைனறறுப ் போனது. ் போரோட்டத்லத 
ஒடுக் அஙகு மு்ோமிடடிருந்த தஞலச மோவட்ட 
ஆடசித்தலைவர லவரபபலன வரவலைத்து 
அச்சுறுத்தியும் பயனில்லை. இதனோல் அவருககு 
ஆறுமோதம் சில்த்தண்்டலனலய, ஆஙகி்ையரோன 
மோவட்ட ஆடசித்தலைவர விதித்தோர. லவரபபனும் 
அஞசோமல் அத் தண்்டலனலய ஏறறு சில் 
வசன்ோர. லவரபபனின உறுதிபபோல்டயும் 
தியோ்த்லதயும். பு்ழ்ந்து வோய்வமோழிப போ்டல்்ள் 
உருவோயின. இவறறுள் பை ்ோை வவள்ைத்தில் 
மல்ய எஞசிய சிை வரி்லை, திரு. சினனபபன 
என் ஆய்வோைர தம் முலனவர பட்ட ஆய்்வடடில் 
பதிவு வசய்துள்ைோர. அப போ்டல் வரி்ள் வருமோறு:

ஆதிககைததார தொலிசுகதகை
ொதிமுகைம் மழிததார
மீதிமுகைம் கைதலகடருகதகை
ெங்கைாகை அளிததார
மருததுவ குலததில் பிறநத
மாமகைதன - தெரும்
மாணபுடன் வாழ்நத தசவகைதன

இவ்வோறு போதியி்ை்ய மு்மழிபலப 
நிறுத்துவதில்  எதிரபபு  மடடும்  வவளிபப்டவில்லை. 
தண்்டலன வைங்லும் இதில் அ்டஙகியுள்ைது. 
எவ்வோவ்னில் போதியைவு மு்மழித்து விடுவது 
எனபது ஒருவலன இழிவுபடுத்தும் தண்்டலன 
முல்்ளில் ஒனறு. என்வ இவ்விரு வசயல்்ளிலும் 
அதி்ோரத்திறகுக ்டடுபப்டோது தம் எதிரபலபக 
்ோடடியுள்ைது்டன, ்ோடடு வைலமயோன 
தண்்டலனலய வைஙகியுள்ைனர. ஏலன்யோர 
பணிமறுபபுச் வசய்துள்ைனர. இதனோல் பை 
இை ப பு  ஏ ற ப டு ம்  என பல த  அறி ந் ்த 
்மறவ்ோண்டுள்ைனர. இவ்வல்யில் இவர்ைது 
பங்ளிபபு ் மடடுககுடியினரின பங்ளிபலபவி்ட 
உயரவோனது. ஆனோல் விடுதலைப்போரோட்ட 
வ ரை ோறில்  இவ ர ்ளுககு  உ ரிய  இ்டம் 
வைங்பப்டவில்லை.
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கட்டுரை

=இரா.மமாகன்ராஜன்

்பா்பர் மசூதி தீர்பபு- 
இருட்டவற நீதி.!

1992 திசம்பர 15-31 இந்தியோ டு்்ட இதழ், போபர மசூதி 
இடிக்பபடும் ் ோடசிலயத் தோஙகி வந்தது. இந்தியோவிறகுள்ளும், 
அதறகு வவளி்யயும் உள்ை சன்ோய்த்தில் ்ம்பிகல்க 
வ்ோண்டிந்்தோர அதிரச்சியில் உல்ந்திருந்த ் ்ரம் அது. ் ருபபு 
நி்ப பினனணியில் ் தசத்தின தலைகுனிவு எனறு அந்த இதழ் 
தனது அடல்டயில் தலைபபிடடிருந்தது. பை வண்ைப 
பக்ங்ளில் அது போபர மசூதி இடிபலபக ்ோடசிப 
படுத்தியிருந்தது. அதுவலரயிலுமோ் ்தசம் ்ோபபோறறி வந்த 
மதசோரபினலமப வபோருைறறுப்போனது.

போபர மசூதி இருககும் இ்டத்தில் ரோமர ்்ோவில் 
்டடுவதற்ோ்ச் சட்டத்லத மீறி போச், விசுவ இந்து பரிசத், 
சிவ்சனோ ்போன் இந்து அலமபபுக்ள் திரண்டு வந்து 
்ர்சலவ என் வபயரில் போபர மசூதிலய இடித்துத் தள்ளினர. 
இதற்ோ் ்வ்டஙகிலுமிருந்தும் இைடசக்ைக்ோனக 
்ர்சவ்ர்ள் திரட்டபபடடிருந்தனர. அணி, அணியோ்த் 
திரட்டபபட்ட அவர்ள் பை பிரிவு்ைோ்ப பிரிக்பபடடு ் னகு 
திட்டமிட்ட வல்யில் பயிறசி வபற் முன்ைப பல்டயினர 
போபரமசூதிலய இடித்துத்தள்ளினர. அவர்ளுககு உதவியோ் 
இரண்்டோவது மறறும் மூன்ோவது அணியினர வசயறபட்டனர. 
இபபடியோ் மதகசோரபினலமயின உச்சவடிவமோன இந்திய 
சன்ோய்த்லதயும், சகிபலபயும், அவர்ள் 28 ஆண்டு்ளுககு 
முனபு தலரமட்டமோககினர.

மசூதிலயயும் இடித்துவிடடு,  ்ோவ்டஙகிலும் இசுைோமியர 
மீது ்்டத்தபபட்டத் தோககுதலில் 2 0 0 0  ்பரவலர 
வ்ோல்ைபபட்டனர. அதன பினனர விரிவுவபற் இசுைோமியருககு 
எதிரோன ்போககு்ள், ்ைவரங்ள் எனபனத் வதோ்டர 
நி்ழ்வு்ைோகிவிட்டன. மும்லபக ்ைவரம், குசரோத் ்ைவரம் 
எல்ைோம் போபர மசூதி இடிபபின பிறிவதோரு வடிவங்ைோ் 
மோறிப்போயின.

மசூதி இடிபபின அரசியல் வவறறியோ், வோககுவடிவமோ் 
போச் ஆடசிககு வந்தது.  உத்திரபபிர்தசம் உள்ளிட்ட 
வ்டமோநிைங்ள் பைவறறிலும் அதன வதோ்டர ஆடசிககும், 
இருபபுககும் வழி்்ோலியது. இனல்ககு ஆடசியிலும் 
சட்டத்திலும் சன்ோய்த்தின வபயரில், மக்ள் தீரபபின 

பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டரத 
உச்சநீதிமன்்றம் ஏற்கனமவ 
ஒப்புக் ககாணடுள்ளது. இது 
திட்டமிட்டு நடநத க்சயல் 

என்றும் ்சட்டத்தின் ஆட்சிரய 
அவமானகைமான வரகயில் 
மீறிய க்சயல் என்றும் முன்பு 

அது கூறியிருநதது. 
உச்சநீதிமன்்றம் இப்படி ஒப்புக் 
ககாணடிருநத நிரையில், 
சி்றப்பு நீதிமன்்றம் அதற்கு 

மா்றாகத் தீர்ப்புக் 
கூறியிருப்பது இநதிய 
நீதிமன்்ற வைைாற்றில் 

எப்மபாதுமில்ைாத ஒன்்றாகும்.
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வபயரில் பை இடிபபுக்ள், த்ரபபு்ளில் போச் அரசு வதோ்டரந்து ஈடுபடடுவரும் 
நிலையில், மசூதி இருந்த இ்டத்தில் இந்துக்ள் ரோமர ்்ோவிலைக ்டடிக 
வ்ோள்ைைோம் எனறு உச்சநீதிமன்ம் தீரபபுச் வசோல்லியது. ஏ்தோ தரிசோ் 
இருந்த ஒரு இ்டத்தில் நீங்ள் ் ்ோவிலை எழுபபிகவ்ோள்ைைோம் எனபது ் போை 
அந்தத் தீரபபு இருந்தது.

போபர மசூதி இடிக்பபடடு அந்த இ்டத்தில் ரோமர ் ்ோவில் ் ட்டபபடுவமன்ோல் 
போபர மசூதி இடிக்பபட்ட இ்டத்தில்தோன அது நில்்வற்படுகி்து. 
அபபடிவயன்ோல் மசூதி இடிக்பபட்டலத ஒத்துக வ்ோள்ை ் வண்டியிருககி்து. 
ரோமர ்்ோவில் இருந்தலத ஒத்துக வ்ோண்்டோல் போபர மசூதியும் அஙகு 
இருந்தலத ஒத்துக வ்ள்ைத்தோன ் வண்டும். ரோமர ் ்ோவில் முனபு இருந்தது 
என்ோல் தற்போது இடிக்பபட்ட நிலையில் போபர மசூதியும் அஙகு இருந்தலத 
ஒபபுக வ்ோள்ைத்தோன ் வண்டும். இருந்தது என்ோல் இல்லைவயனறு வபோருள். 
என்வ போபர மசூதி இடிக்பபட்டது எனபலத ஒபபுகவ்ோள்வதன வழி்ய 
ரோமர ் ்ோவில் ் ட்டபபடுவலத ஏற் வழி வசய்கி்து நீதிமன்த்தீரபபு.

போபர மசூதி இடிக்பபட்டலத உச்சநீதிமன்ம் ஏற்ன்வ ஒபபுக 
வ்ோண்டுள்ைது. இது திட்டமிடடு ் ்டந்த வசயல் எனறும் சட்டத்தின ஆடசிலய 
அவமோன்ரமோன வல்யில் மீறிய வசயல் எனறும் முனபு அது கூறியிருந்தது. 
உச்சநீதிமன்ம் இபபடி ஒபபுக வ்ோண்டிருந்த நிலையில், சி்பபு 
நீதிமன்ம் அதறகு மோ்ோ்த் தீரபபுக கூறியிருபபது இந்திய நீதிமன் 
வரைோறறில் எப்போதுமில்ைோத ஒன்ோகும்.

போபர மசூதி இடித்து வீழ்த்தபபட்டதறகுச் சோடசியில்லை எனறும் 
இந்த வைககில் சி.பி.ஐ. சரியோன ஆதோரங்லை சமரபபிக்வில்லை 
எனறும் கூறி உச்சநீதிமன்ம் வைகல்த் தள்ளுபடி வசய்துவிட்டது. 
முககியமோ் மசூதிலய இடிக்த் தூண்டியதோ்க குற்ம் 
சோட்டபபட்டவர்ளுககு எதிரோ் சி.பி.ஐ வலுவோன ஆதோரங்லைத் 
தரத்தவறிவிட்டதோல் குற்ம்சோட்டபபட்ட 48 ்பரில் 38 ்பரும் 
விடுவிக்பபடுவதோ்த் தீரபபில் கூ்பபடடுள்ைது.

குற்ம் சோட்டபபட்டவர்ளில் சிவ்சலனயின தலைவர 
போல்தோக்ர, விசுவ இந்துபரிசத் தலைவர அ்சோகசிங்ோல் உடப்ட 
16 ்பர தற்போது உயிரு்டன இல்லை. மத்தியபபிர்தச முனனோள் 
முதல்வர உமோபோரதி, உத்திரபிர்தச முனனோள் முதல்வர ் ல்யோண்சிங 
ஆகி்யோர வ்ோ்ரோனோ வதோறறின ் ோரைமோ் நீதிமனறில் ் ்ர நிற் 
விைக்ளிக்பபடடிருந்தது. அத்வோனி முதுலம ் ோரைமோ் நீதிமன் 
சலுல்ப வபறறிருந்தோர.

குற்ம்சோட்டபபட்டவர்ளில் சோத்வி ரிதம்பரோ, சம்பத்ரோய் உடப்ட 
24 ் பர தீரபபின ் போது நீதிமன்த்திலிருந்தனர. குற்ம்சோட்டபபட்ட 
போரதிய ஜனதோ ் டசியின முககியத் தலைவர்ைோன எல்.்்.அத்வோனி, 
முரளிம்னோ்ர ்ஜோசி, உமோபோரதி, போபர மசூதி இடிபபின்போது 
உத்திரபபிர்தச முதல்வரோ் இருந்த ்ல்யோண்சிங, வினய்்த்தியோர, 
விசுவஇந்துபரிசத் தலைவர அ்சோகசிங்ோல், உள்ளிட்்டோர இந்த வைககிலிருந்து 
தற்போது விடுவிக்பபடடுள்ைனர.

இந்தத் தீரபபு ் ர்சவ்ர்ளின வமய்யோன அரபபணிபபுககு கில்டத்த வவறறி 
எனறு அத்வோனி ஆனந்தக ்ண்ணீர வடிககி்ோர. ரதயோத்திலரலயத் 
வதோ்டஙகிலவத்துப போபரமசூதிவலரககும் அலத இழுத்துச் வசன்வருககு 
ஆனந்தக ் ண்ணீர வரோவிட்டோல்தோன வி்னோதம்.

சுமோர 351 சோடசி்ள், 600 ககும் ்மறபட்ட ஆவைங்ள், புல்பப்டங்ள், 
ஒலி, ஒளிபபதிவு்ள் என சமரபபிக்பபடடுப பை பத்தோண்டு்ைோ் ் ்டந்துவந்த 
வைககில்தோன தற்போது, ஒலி, ஒளி உள்ளிட்ட எந்த ஒரு ஆதரோங்ளும் ் ம்பும்படி 
இல்லை எனககூறித் தள்ளுபடி வசய்துள்ைது சி்பபு நீதிமன்ம். 

குற்ம்சோட்டபபட்டத் தலைவர்ளின தூண்டுதலில்தோன திட்டமிடடு 
போபரமசூதி இடிக்பபட்டது எனபலத நீதிமன்ம் முற்ோ் நிரோ்ரிபபது்டன, 
இைடசக்ைக்ோன ்ர்சவ்ர்ளில், போபரமசூதிலய யோர இடித்தனர 
எனபலத சி.பி.ஐ சரியோ் அல்டயோைம் ் ோட்டோத ஒனல் நீதிமன்ம் வதளிவோ் 
இனம்்ோடடுகி்து. அதோவது, போபர மசூதிலய அனல்ககு இடித்துத்தள்ளியது 

சுமார் 351 ்சாட்சிகள, 
600 க்கும் மமற்பட்ட 
ஆவ்ஙகள, 

புரகப்படஙகள, ஒலி, 
ஒளிப்பதிவுகள என 
்சமர்ப்பிக்கப்பட்டுப் பை 

பத்தாணடுக்ளாக நடநதுவநத 
வழக்கில்தான் தற்மபாது, 
ஒலி, ஒளி உளளிட்ட எநத 
ஒரு ஆதாைஙகளும் 
நம்பும்படி இல்ரை 
எனக்கூறித் தளளுபடி 
க்சய்துள்ளது சி்றப்பு 

நீதிமன்்றம். 
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சமூ்வி்ரோதி்ள்தோம் எனகி்து .  இந்த 
சமூ்வி்ரோதி்ள் யோர?, எஙகிருந்து வந்தோர்ள் 
எனபதறகு அது விைக்ம் தரவில்லை.

சமூ்வி்ரோதி்ள் என்போர தனி இனமோ 
அல்ைது அந்த இைடசக்ைக்ோன ் ர்சவர்ளில் 
தீவிர வசயறபோட்டோைர்ள் ஆ்வசமிகுதியில் 
கூ்ட இலதச் வசய்திருக் மோட்டோர்ைோ?! 
திட்டமி்டபப்டோத ஒரு நி்ழ்வில் சமூ்வி்ரோதி்ள் 
மடடும் எபபடி திட்டமிடடு போபரமசூதிலய 
இடித்தனர? எனபது வதரியவில்லை.

அந்த மு்மற் சமூ்வி்ரோதி்ள் இடிபபின 
வழியோ் மடடுமல்ை தீரபபின வழியோ்வும் 
தபபிச் வசனறுள்ைனர எனறுதோன வசோல்ை 
்வண்டியிருககி்து. ஏற்ன்வ தலைவர்ள் 
மீதோன குற்சோடடுத் தனியோ்வும், போபர 
மசூதிலய இடித்தவர்ள்மீதோன வைககுத் 
தனித்தனியோ்வும் ்்டந்து வந்த நிலையில் 
இடித்தவர்ள் யோர?  தலைவர்ள் யோர? எனபது 
வதரிந்துவிட்டோல் அந்தத் தலைவர்ள் உத்தரவின 
வபயரில் வசயறபட்டவர்ள் யோர எனபதும் 
வதரிந்துவிடும். நீதிமன்ம் முந்திக வ்ோண்டு 
அ வ ர ் ள்  ச மூ ் வி ் ர ோ தி ் ள்  எ ன று 
வசோல்லிவிடும்்போது அதறகு ஒரு அல்டயோைமற் 
அல்டயோைம் கில்டத்துவிடுகி்து. அலதத்தோன 
நீதியும் ,  மன்மும் த ற ்ப ோது  வசய்து 
வ்ோண்டுள்ைது.

சமூ்வி்ரோதி்ள் எனறு வசோல்லும்்போது 
்ர்சவர்ைோ எனறு யோவதோருவரும் ் ்டடுவி்ட 
முடியோது. ஆனோல் சமூ்வி்ரோதி்ள் எனறு 
வசோல்லிவிடும்்போது அல்டயோைமற் 
அ ல ்ட ய ோ ை ம்  கி ல ்ட த் து வி டு கி ் து . 
மு்ம்கில்டத்துவிடுகி்து. வபோது மு்ம். 
முண்்டத்திறகு மு்ம் கில்டத்துவிட்டோல் பி்கு 
முண்்டம் எனறு யோவதோருவரும் வசோல்வதில்லை. 
இடித்தவர்ள் சமூ்வி்ரோதி்ள் அவ்வைவுதோன. 
இந்தியோவின ்்ோடிக்ைக்ோன மு்ங்ளில் 

சமூ்வி்ரோதிலயத் ்தடியோ் ்வண்டும். 
அல்ைது ஏற்ன்வ சமூ்வி்ரோதி, ் தசவி்ரோதி 
எனறு ் தசபகதர்ளின படடியலிலிருப்போலரத் 
தனியோ்ப பிரித்து அல்டயோைம் ் ோை ் வண்டும். 

குற்ம்சோட்டபபட்ட தலைவர்ள் இடிபலப 
ஒத்தில்ப போரத்தவர்்ைோ அல்ைது 
திட்டமிடடுச் வசயறபடுத்தியவர்்ைோ அல்ைர. 
மோ்ோ், போபரமசூதி தலரமட்டமோக்பபடடுக 
வ்ோண்டிருந்த்போது அலதத் தடுபபதறகு முயறசி 
வசய்தவர்ள், தடுக் முயன்வர்ள் எனகி்து 
நீதி. இைடசக்ைக்ோன ்ர்சவர்ள், மக்ள், 
போது்ோபபுபபல்ட்லைக ்்டந்து ்போய் அந்த 
சமூ்வி்ரோதி்லைத் தடுக் முயன்வர்ள் 
அந்த மோவபரும் தலைவர்ள் மீது குற்ம் 
சோட்டபபட்ட நிலையில் அவர்ள் தோரமீ் 
அடிபபல்டயில் பதவி ஏறபலதயும், அக்டசி 
அவர்ளுககுப பதவி வைஙகுவலதயும் 
வசய்திருக்க கூ்டோது எனறு ்பசுவதற்ோன 
எல்லை்ள் வ்ோண்்டதல்ை அவர்ைது ்டசி 
அல்ைது ஆடசி. பி்ர மீது எவ்வைவு வவறுபலப 
உமிழ்கிறீர்்ைோ ,  பிைவு அரசியலைச் 
வசய்கிறீர்்ைோ அல்ைது அலத வசோல்லில், 
வசயலில் ்ோடடுகிறீர்்ைோ அந்த அைவிற்் 
அவர்ள் தலைவர்ைோ் இருக் முடியும், 
பதவிலயயும் வபறறுகவ்ோள்ை முடியும் என் 
வ ் ோ ள் ல்  அ டி ப ப ல ்ட யி ை ோ ன ச் 
வசயல்்ளுக்ோனப பதவி்ய போபர மசூதி 
இ டி ப பு  வ ை க கி ல்  கு ற ் ம் 
சோட்டபபட்டவர்ளுக்ோனப பதவி்ள் 
வ த ோ ்ட ர பு ல ்ட ய க  ் ட சி ் ை ோ ல் 
வைங்பபடடிருககி்து. ஆளும் ்டசியோ் 
இருந்தோல் அலமச்சு மட்டத்தில் அவர்ள் 
வபருலமபபடுத்தபபடுவோர்ள். இனனும் கூ்ட 
பதவி்ள் அவர்ளுககுக ் ோத்திருக்ககூடும்.

இைஙல்யில் தமிைர்ள் மீது வ்ோள்ளும் 
வவறுபபின, வசயலின விலைவு்லைக 
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வ்ோண்்்ட அங்் சிங்ைத் தலைலம்ள் 
அதி்ோரத்லதப வபறறுக வ்ோள்வலதப போரக் 
முடியும் .  தமிைர்லை உககிரப்போரில் 
வ்ோனவ்ோழித்ததற்ோன வவகுமதி்லை்ய 
இனல்ககு ரோஜபக்ச, அவரது குடும்பத்தினர 
அரசியலில் ஆ்பவபரிய அதி்ோரத்லதப 
வபறுபவர்ைோ், வபறறுக வ்ோண்்டவர்ைோ் 
இருககி்ோர்ள். இனனும் அவர்ளுக்ோன 
வதோ்டர வவகுமதி்ள் இருக்்வ வசய்கின்ன.

இந்திய, இைஙல் ஒபபந்தத்தின ்போது 
இந்தியப பிரதமர ரோஜீவ்்ோந்திலய தனது 
துவக்ோல் தோககிக வ்ோல்ை முயன் ்சோமவீர 
என் சிங்ை பல்டவீரன, இனல்ககு அஙகு 
வசல்வோககு மிக் அரசியல் தலைவன. பிைவு 
அரசியலின வவகுமதி இபபடித்தோன இருககும். 
இ ரு க கி ் து .  ் ோ ந் தி ல ய க  வ ் ோ ன ் 
்ோதூரோம்்்ோட்சக்ள் அவர்ைது வோரிசு்ள் 
ஆடசிககு வருவதறகும், வரமுடிவதறகும் அது்வ 
்ோரைமோ் இருககி்து. பிைவு அரசியலை 
ஏறகும் வலரககும் பிைவுவோதி்்ை ்மது 
தலைவர்ைோ் நீடிபபோர்ள். பிைவின உறபதி 
்்ோட்சக்லையும் ,  இடைர்லையும் 
உருவோககிச் வசல்கி்து. பிைவு்ளின நீதி 
மனிதலன ச்மனிதனி்டமிருந்துப பிைபபது 
முதல், அது ச்ை துல்்லையும் பிைந்து 
வசல்கி்து. பிை்வ இடிக்ச் வசோல்கி்து 
பிறிவதோனல்க ்ட்ட வசோல்கி்து. பிை்வ 
அதற்ோன நீதிலயயும் வைஙகிவிடுகி்து.

போபர மசூதி இடிபபுக்ோன வவகுமதி்ள் 
அரசியல், அதி்ோர மட்டம் என ச்ை 
துல்்ளிலும் அவரவருக்ோன வவகுமதி்ைோ்க 
்ோத்திருககின்ன. போது்ோபபுத் துல் வதோ்டஙகி 
்ர்சலவயில் ஈடுபட்டவர வலரயிலும் இந்த 
வவகுமதி இருக்ககூடும். ைடசக்ைக்ோ்னோர 
போரத்துக வ்ோண்டிருந்த நிலையில் யோவதோருவர 
்ண்்ளுககு்ம வதரியோத வல்யில் மசூதியின 
வசங்ற்லை உருவிய ஒவ்வவோரு சமூ் 
வி்ரோதிககும் அதற்ோன வவகுமதி்ள் 
கில்டக்்வ வசய்யும். இடித்தவர்ளுக்ோன 
குல்ந்த படசத் தண்்டலன ஒரு பக்ம் 
இருக்டடும். இடித்தலத ஒபபுக வ்ோண்டு 
அலதக ் ண்டிபபதற்ோன எந்த நீதியும், அ்மும் 
பி ை வு  அ ர சி ய லி ல்  இ ரு ப ப தி ல் லை . 
இருக்வுமில்லை.

போபர மசூதி இடிபலப ்வடிகல் போரத்த, 
தமது மவுனத்லத்யப பரிசோ்த் தந்த ் ோஙகிரசு 
அரசின அனல்ய பிரதமர ்ரசிம்மரோவ் 
்ோைத்தில் அலமக்பபட்ட லிபரோன ்மிசன 
இந்திய சன்ோய்த்திறகு ஓர ஆ்ச் சி்ந்த 
எடுத்துக்ோடடு. ‘வபோதுவோ்்வ ஒனல் முடிக் 
்வண்டுமோனோல் அதன மீது ்ல்லைப்போடு 
அல்ைது ஒரு ்மிசலனப ்போடு’ எனபது ்மது 
சன்ோய்த்தின மீதோன வமோழி. அதறகு லிபரோன 

்மிசலன்ய எடுத்துக ் ோட்டோ்ச் வசோல்ைோம்.

16 ஆண்டு்ள் இது குறித்து ஆய்வு வசய்த 
்மிசன அறிகல்லய வவளியிடுவதறகு ஏறபட்ட 
தல்ட்ள், ஏறபடுத்தபபட்ட தல்ட்ள் ்மது 
சன்ோய்த்தின ஆ்பவபரிய வீழ்ச்சி. ரோம 
வஜனமபூமி இயக்த்திற்ோன நிதிக்ோ்த் 
தனி்பர வதோ்டஙகிப பல்்வறு அலமபபு்ளின 
வபயரில் நிதி எபபடித் திரட்டபபட்டது, யோர 
யோருககு ்மிசன வசன்து எனபவறல் அது 
விரிவோ்ச் வசோல்கி்து. ்மலும் கூட்டத்லதத் 
திரடடியது முதல் மசூதிலய இடித்ததுவலரத் 
துல்லியமோன திட்டமி்டல் இருந்தது எனபலத 
அது வவளிபபல்டயோ்க குற்ம் சோடடியது. 
இந்த நி்ழ்வு அனல்ய உ.பி முதல்வர 
்ல்யோண்சிஙகிறகு வதரியோமல் ் ்டந்த ஒன்ல்ை 
என்து ்மிசன. ்ரசிம்மரோவ் வலரயில் அதன 
விசோரலை நீண்டு வசல்ை்வ வசய்தது.

்மது அரசியல்வோதி்ள் போபரமசூதி இடித்த 
்ற்லைப ்போடடு லிபரோன்மிசலன்ய 
ஒனறுமில்ைோமல் வசய்துவிட்டோர்ள். லிபரோன 
்மிசன ஒனறு போபர மசூதி இடிபபுக குறித்து 
16ஆண்டு்ள் ஆய்வு வசய்து ஒரு நீண்்ட அறிகல்  
வவளியிட்டது எனபது பறறிய ஒரு வசய்திகூ்ட  
்மது நிலனவு்ளி்ைோ, போபர மசூதி குறித்தத் 
தீரபபு்ளி்ைோ இருக்வில்லை எனபது ்மது 
சன்ோய்த் துயரமனறி ் வறில்லை.

ஏற்ன்வ வபருந்வதோறறில் ் ோைோந்தம் மக்ள் 
வீழ்ந்து மடிந்து வ்ோண்டிருக், உச்சநீதிமன்த் 
தீரபபிறகு முனனதோ்்வ ரோமர ்்ோவில் 
்டடுவதற்ோன அடிக்ல் ்ோடடுவிைோவில் 
பிரதமரும், உ.பி.முதல்வரும் ் ைந்து வ்ோண்்டதன 
வழி நீதிமன்த்தின தீரபபு எபபடி இருக் 
்வண்டும் எனபலதயும் இந்தியோ மதசோரபற் 
் த ச ம ல் ை  எ ன ப ல த யு ம்  வ ச ய லி ல் 
உறுதிபபடுத்தியிருககின்னர. போபர மசூதி 
இடிபபின மீதோனத் தீரபபின நீதிலய 
அபபடித்தோன புரிந்து வ்ோள்ை ்வண்டியிருககி்து.

“இந்தியோவில் சிறுபோனலமயினரோ் உள்ை  
ஒருவர அதன்ோரைமோ்்வ தோம் சிறியவரோ் 
இருபபதோ் உைருமோறு ஆக்பபடுகி்ோர 
என்ோல், இந்த இந்தியோ ்ோன ்னவு ்ண்்ட 
இந்தியோ அல்ை!” எனறு ் ோந்தியோர வசோனனோர. 
போபர மசூதி இடிபபு, அதன பினனரோன 
்ைவரங்ள், உயிரபபலி்ள், உறுபபிைபபுக்ள், 
வபோருளிைபபுக்ள், ஏதிலி மு்ோம்்ள், நிரந்த 
ஊனம், நிரந்தரத் வதோழில் இைபபு எனபலவ 
எ ல் ை ோ ம்  சி று ப ோ ன லம யி ன ல ர , 
சிறுபோனலமயோ்்வ உைரச் வசய்யும் அரசிய்ை. 
வவன்வர்ள் நீதி எனறு ஒனறு இருக்த்தோன 
வசய்கி்து. முடியோடசி ்ோடடுககு அது சரி. 
குடியோடசி ்ோடடுககு இபபடியோன நீதி 
ஆபத்தோனது.
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பேன் குபடா 
(Valerie Jane Morris - Goodall)

கட்டுரை

=சு.இராமசுப்பிரமணியன்

ஜேன் குஜ�ோ – (Valerie Jane Morris - Goodall), சிம்பன்சிகளு�ன் வோழ்ந்து, 
அவற்றின் வோழ்வுமுறைறை ஆய்வு செய்்தவர். கல்லூரி செல்்லவில்ற்ல, ்படித்துப் 
்பட�மும ச்பைவில்ற்ல. ஆனோலும, ஜகமப்ரிடஜ் ்பல்கற்லககழகம, 
‘இைற்றகச்சூழலில் வி்லங்கின ஆய்வு’ (Ethology) துறையில், முறனவர் ்பட�ம 
வழங்கிைது. ஜேன் குஜ�ோ, முறனவர் ்பட�த்திற்கோக ஆய்வு செய்ைவில்ற்ல. 
அவரது ஆய்வு, அவரது ஜ்தர்வோகவும, விருப்்பமோகவும இருந்்தது. இன்னமும 
செோல்்லப்ஜ்போனோல், ்பல்கற்லககழகம வழங்கிை முறனவர் ்பட�த்ற்த அவர் 
விருமபிைதும இல்ற்ல. அவரது வழிகோடடியின் விருப்்பம கோரணமோகஜவ, அவர் 
முறனவர் ்பட�ம ச்பைஜவண்டிை்தோயிற்று. ஜேன் குஜ�ோ அப்்படி என்ன்தோன் 
செய்்தோர்?

1934, ஏபபிரல் 3-இல், இைண்்டனில் பி்ந்தவர ்ஜன 
கு்்டோ. ்ல்லூரிககுச் வசனறு படிககும் அைவிறகுப 
வபோருைோதோர வசதி இல்லை. அதனோல், ் ஜன கு்்டோவின 
அம்மோ, அவரி்டம் தட்டச்சு (Typing and Book-keeping) 
பயிலுமோறு அறிவுறுத்தினோர. அதன ்ோரைமோ்க 
கில்டத்த அலுவை்ப பணிலயச் வசய்துவ்ோண்டிருந்தோர. 
ஆனோலும், அந்தபபணி அவருககு மனச்்சோரவளித்தது. 
்ோரைம், சிறுவயது முத்ை, அவருககு இயறல்மீது ஒரு 
ஈரபபு இருந்தது.

ஆபபிரிக்ோ வசனறு சிம்பனசி்ளு்டன வசிக்்வண்டும் 
எனறு அவர தனது விருபபத்லதத் வதரிவித்த்போது, 
மற்வர்ள் சிரித்தோர்ள். ் ோரைம், அப்போது அவருககு 
வயது பத்து மடடு்ம. மற் குைந்லத்ள் எல்ைோம் ் ரடிப 
வபோம்லமலய (teddy bear) லவத்து விலையோடிகவ்ோண்டிருந்த 
்போது, ் ஜன கு்்டோவுககுப பரிசளிக்பபட்ட சிம்பனசி 
வபோம்லமதோன மி்வும் விருபபமோனதோ் இருந்திருககி்து.

அவரது ஒரு ் தோழி, வ்னயோவின ல்்ரோபியில் உள்ை 
தங்ைது குடும்ப ்தோட்டத்திறகு (farm) வசல்வதோ்ச் 
வசோல்லி, ் ஜன கு்்டோலவயும் உ்டன வரும்படி அலைபபு 
விடுத்தோள். உ்டனடியோ் ஒபபுகவ்ோண்்ட ்ஜன கு்்டோ, 
அதறகுத் ்தலவயோன பைத்லத ஈடடுவதற்ோ், உைவு 
விடுதி்ளில், உைவு பரிமோறுபவரோ்ப (wai tress ) 
பணியோறறினோர.

்ஜன கு்்டோ, ல்்ரோபி வசன்ல்டந்த அந்த 
்ோை்ட்டத்தில் ் தசிய வரைோறறு கூ்டத்தில் (National His-
tory Museum) பணியோறறிகவ்ோண்டிருந்த லூயி லீககி (Lou-
is Leakey) மி்வும் பிரபைமோன மோந்தவியைோைரோ் (Anthro-
pologist) இருந்தோர. அவரி்டம் உதவியோைரோ்ச் ்சரும் 

சிம்பன்சிகளுடன் வாழ்ந்து, அவற்றின் 
வாழ்வுமுறைறய ஆய்வு செய்்தவர்
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வோய்பபு ் ஜன கு்்டோவுககுக கில்டத்தது.

முல்யோன அறிவியல் பயிறசி இல்ைோததோல், 
சிம்பனசி பறறிய தனது ஆய்வுத்திட்டத்திறகுப 
பயனுள்ைவரோ் ்ஜன கு்்டோ இருபபோர எனறு 
லூயி லீககி ் ம்பினோர. இருவரும் வனத்திறகுள், ஒரு 
ஜீபபில் பயணித்த்போது, ் ண்ணில்பட்ட அலனத்து 
வி ை ங கு ் ல ை யு ம்  ் ஜ ன  கு ் ்ட ோ 
அல்டயோைபபடுத்தியது, லூயி லீககிறகுப 
பிடித்திருந்தது.

்ஜன கு்்டோ, ் ல்லூரி வசல்ைவில்லை எனபதோல், 
லூயி லீககிறகு, உதவித்வதோல்க கில்டபபதில் 
சிக்ல் எழுந்தது. ஆறு மோதத்திறகு உதவித்வதோல் 
வைங் ஒரு தனியோர முதைோளி முனவந்தோர. 
என்ோலும் ஒரு இைம்வபண்லைக ்ோடடிறகுள் 
தனியோ் அனுபப முடியோது எனறு பிரிட்டன 
அதி்ோரி்ள் அனுமதி மறுத்திருககின்னர. அந்த 
சமயத்தில், அவரது அம்மோ, உ்டன வசல்வதோ்க 
கூறியதன்பரில் அனுமதி கில்டத்தது.

வதோலைவிலிருந்து, விைஙகு்லை அவதோனித்து 
ஆய்வு வசய்வது ஒரு வல். அலதத்தோன மற் 
அலனவரு்ம வசய்துவந்தனர, இனறு வலரயிலும் 
வசய்து வருகின்னர. ஆனோல், ்ஜன கு்்டோ, 
அவரது வழி்ோடடியின (Guide) வழி்ோட்டலினபடி, 
்ோடடிறகுள் வசனறு, சிம்பனசி்ளு்டன தஙகி, 
வசித்து, அவறறின வோழ்வுமுல்லய ஆய்வு 
வசய்தவரோவோர . .  அபபடி வனத்திறகுள் 
வசன்்போது, ்ஜன கு்்டோ-விறகு வயது 23 
மடடு்ம.

சிம்பனசி்ளு்டன வோழ்ந்து, சிம்பனசி்ளின 
(Chimpanzees) வோழ்வுமுல்்லைப பதிவு வசய்தவர 
்ஜன கு்்டோ. 56 ஆண்டு்ள், ஆபபிரிக்க ் ோடடில், 
சிம்பனசி குடும்பத்தில் ஒருவரோ் வோழ்ந்திருககி்ோர. 
்ஜன கு்்டோ சிம்பனசி்ளு்டன வசிக் ஆரம்பித்து, 
குறிபவபடுத்து, பதிவுவசய்ய ஆரம்பித்த பி்குதோன, 
அதுவலர அவ்வைவோ்த் வதரியோமல் இருந்துவந்த 
சிம்பனசி்ளின வோழ்வுமுல்்ள் வவளி உைகுககுத் 
வதரிய ஆரம்பித்தன. மோத்திரமல்ை, சிம்பனசி்ள் 
ப ற றி ய  சி ை  த வ ் ோ ன  த ் வ ல் ் ளு ம் 
்்ரவசய்யபபட்டன.

ல்்ரோபியிலிருந்து, 840 லமல் (1344 கி.மீ) 
வ த ோலைவில்  இரு ந் த  ் ் ோ ம் ்ப  ஆறறு 
சமவவளிபபகுதிககு வசல்வதறகுமடடு்ம ஐந்து 
தினங்ள் ஆகியிருககி்து. 1960 ஜூலை 14-இல், 
்்ோம்்ப ஆறறுபபள்ைத்தோககில் (Gombe Stream 
Nat ional Park , Tanzania ) சிம்பனசி்ளு்டன 
வசிபபதற்ோ் ் ஜன கு்்டோ வசனறு, தஙகுமி்டத்லத 
(tent) உருவோககினோர. அஙகிருந்துவ்ோண்்்ட தனது 
அவதோனிபபு்லைக குறிபவபடுக் ஆரம்பித்தோர. 
மி்வும் ் ம்பிகல்யோன ஒரு ஆபபிரிக் இலைஞன 
ஹசன, ்ஜன கு்்டோவுககு உதவியோைனோ் வந்து 

்சரந்திருககி்ோன. என்ோலும், ்ஜன கு்்டோ, 
அவரது அம்மோ, வ்டோமினிக என் ஆபபிரிக் 
சலமயல்்ோரர மறறும் வ்டோமினிககின மலனவி 
.ஆகிய ் ோனகு ் பர்ள் மடடு்ம அஙகு நிரந்தரமோ்த் 
தஙகியுள்ைனர.

ஏ்த்தோை 100 கி.மீ.சுற்ைவுவ்ோண்்ட ்ோடடில், 
இரவு ப்ைோ், தனியோ்்வ சுறறித் திரிந்திருககி்ோர. 
இரவு ் ்ரங்ளில் சிம்பனசி்ளின ்்டவடிகல்்லை 
ஆய்வு வசய்வதற்ோ ,் சிம்பனசி்ள் உ்ஙகும்்போதும், 
இவர உ்ங்ோமல் ்ண்விழித்து அவறல்க 
்ண்்ோணித்துக குறிபவபடுத்திருககி்ோர. அந்த 
்்ரங்ளில்,ஒரு ்போரலவ, ஒரு ்டோரச் லைட, 
்டபபோவில் அல்டக்பபட்ட வ்ோடல்ட்ள் (tinned-
beans) மறறும் வதரமோஸ் குடுலவயில் ்ோபபி 
ஆகியவறல் உ்டன எடுத்துச் வசனறிருககி்ோர.

சிம்பனசி்ள், அருகில் வரும்்போது, ஆரம்பத்தில் 
அச்சமோ் இருந்தோலும், ஓடி ஒளியவில்லை எனறு 
பதிவு வசய்கி்ோர. ஆறு மோதத்திறகுப பி்கு, 
சிம்பனசி்ள் 300 அடி வதோலைவில் அமரந்து, ் ஜன 
கு்்டோ-லவ அலமதியோ்க ்வனித்திருககின்ன. 
இபபடி, சிம்பனசி்ள் படிபபடியோ் வ்ருஙகி, ் ஜன 
கு்்டோ-லவத் தங்ளில் ஒருவரோ் ் ்சக்ரம் நீடடி 
ஏறறுக வ்ோள்வதறகு இரண்்டோண்டு்ள் 
ஆகியிருககி்து.

வபோதுவோ் இது்போன் ஆய்வு்ளில், 
சிம்பனசி்லை எண்்ைோல்தோன குறிபபிடுவோர்ள். 
்ோரைம், அவறறிறகும் ஆய்வோைருககும் இல்ட்ய 
உைரவு அடிபபல்டயிைோன வ்ருக்ம் 
ஏறபடடுவி்டக கூ்டோது எனபதோகும்.

ஆனோல், இதறகு முறறிலும் மோ்ோ், ் ஜன கு்்டோ 
சிம்பனசி்ளுககுத் தனித்தனி்ய வபயர லவத்து 
அலைத்து, அவதோனித்தோர. அவரது ஆய்வுமுல் 
முறறிலும் வைக்த்திறகு மோ்ோனதோ்்வ (un-ortho-
dox) இருந்தது. ( ‘அைங்ோரி’ எனறு எங் அம்மோ 
உரத்துக குரல் வ்ோடுத்த உ்டன, ‘ம்மோ’ எனறு 
்த்திகவ்ோண்்்ட ஓடிவந்த எருலமக்னறு என 
்ண்முன வருகி்து. என அம்மோ, தனது 85 
வயதுவலர எருலம மோடு்லை லவத்துப பரோமரித்து 
வந்தோர. போல் மோடு்ளுககும், ் னறு்ளுககும் வபயர 
லவத்து  அலைபபலத்ய  வைக்ம ோ ் க 
வ்ோண்டிருந்தோர)

சிம்பனசி்லை ஒரு உயிரினமோ் மடடு்ம அவர 
போரக்வில்லை. தனிச்சி்பபுக குைமும் (individuals 
with personolities), சிக்ல் நில்ந்த மனநிலையும் 
(complex minds), உைரவு்ளும் (emotions), நீண்்ட்ோை 
போசபபிலைபபு்ளும் (long term bonds) வ்ோண்்ட 
இனமோ்்வ போரத்தோர.

்ஜன கு்்டோ-வின முதல் அவதோனிப்ப, 
ஆய்வுைகில் அதிரச்சிலய ஏறபடுத்தியது. ் ோரைம், 

மேன் குமடா 46 விருதுகர்ளப் கபற்றிருக்கி்றார், 15 நூல்கர்ள எழுதியிருக்கி்றார், 
குழநரதகளுக்காக மட்டுமம 11 நூல்கர்ள எழுதியிருக்கி்றார், 40 க்கும் மமற்பட்ட திரைப்படஙகளில் 
பஙகுகபற்றிருக்கி்றார். வாழநாள ்சாதரனயா்ளர் என்பதற்குப் கபாருத்தமான கபயர், மேன்குமடா.
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அதுவலரயிலும் ‘தோவர-உண்ணி்ள்’ (herbivores) 
எனறு ்ம்பபபட்ட சிம்பனசி்ள், ‘வபோது-
உண்ணி்ள்’ (omnivores) எனனும் உண்லமலய 
்ஜன கு்்டோ முதனமுதைோ் வவளிகவ்ோைரந்தோர. 
சிம்பனசி்ள், சிறிய போலூடடி விைஙகு்லைப 
பிடித்துத் தினபலத ்ஜன கு்்டோ பைமுல் 
அவதோனிக் ் ்ரந்தது. ஒரு மரத்திலிருந்த குரஙல் 
சுறறிவலைத்து, பிடித்து, வ்ோனறு, ்றிலயப 
பஙகுலவத்து சிம்பனசி்ள் உண்்ட ் ோடசிலய ் ஜன 
கு்்டோ பதிவு வசய்கி்ோர.

இரண்டு வோரங்ளுககுப பி்கு, ்ஜன கு்்டோ-
வின மறவ்ோரு அவதோனிபபும் அதிரவலை்லை 
ஏறபடுத்தியது. ்்ோலரப புல்லைக கிழித்து, 
்லரயோன (termites) உள்ை இ்டங்ளில் நுலைத்து, 

‘ மனித ர ்ள் ’  எனபலத  மறுவலரயல் 
வசய்ய்வண்டும்; அல்ைது சிம்பனசி்லை 
மனிதர்ைோ்க ் ருத்வண்டும் எனறு வசோனனோர.

சிம்பனசி்ளின ்ருவி வசய்யும் (tool making) 
தி்லம்லைக ் ண்டு ் ஜன கு்்டோ வசய்த பதிவு,. 
வதோல்குடி ஆய்வில் (pirimitology) இனறுவலரயிலும் 
முதனலம இ்டத்லதப பிடித்திருககி்து.

சி ம் பனசி ்ளின  மி ் வு ம்  சி க ் ை ோன 
வோழ்வுமுல்லய, ்ஜன கு்்டோ பதிவு வசய்தோர. 
அவறறில், இரண்டு குழுக்ளுககில்ட்ய ்ல்டவபற் 
‘்போரும்’ (war) ஒன்ோகும்.

வருந்திகவ்ோண்டிருககும் ஒரு உறுபபினலர, 
மற் சிம்பனசி்ள் அரவலைத்து ஆறுதல் 
வசோல்லும் சமூ்பபைக்ம் இருந்ததோ்வும் ்ஜன 
கு்்டோ பதிவு வசய்கி்ோர. அதலன ஒரு சமூ் 
ச்டங்ோ்வும் போரக்ைோம்..

அ்ோலதயோக்பபட்ட குடடி்லை, மற் 
சிம்பனசி்ள் ஏறறுக வ்ோள்ளும் வபோதுச்்சலவ 
ம ன மு ம் ,  வ ை க ் மு ம்  அ ல வ ் ளி ்ட ம் 
இருந்திருககின்ன.

அவறறிறகில்ட்யயோன உலரயோ்டலுக்ோ் 120 
வவவ்்வறு விதமோன ஒலி்ள் இருககின்ன. 
அதலன ஒரு பைலமயோன வமோழியோ்க (pirimitive 
language) ் ருதைோம் எனகி்ோர ் ஜன கு்்டோ.

அனபு்டன அலைத்தல், முத்தம் வ்ோடுத்தல், 
ஆதரவு்டன முதுல்த்த்டவுதல், சிரிபபு மூடடுதல் 
் ப ோன்  மனிதர ்ளுக் ோன  குைங்ள் 
சிம்பனசி்ளி்டம் இருபபலதயும் ்ஜன கு்்டோ 
போரத்துப பதிவுவசய்திருககி்ோர. இது்போன் 
கு ை ங ் ை ோ ் ை ் ய  சி ம் ப ன சி ் ள் 
போசபபிலைபபு்டன, 50 ஆண்டு்ளுககும் ் மைோ் 
ஒருஙகிலைந்து குடும்பமோ் வோழ்கின்ன எனறு 
்ஜன கு்்டோ அவதோனிககி்ோர. இபபடியோன 
குைங ்ளும் ,  உைர ச் சிவ ச ப ப டு தலும் , 
அறிவுககூரலமயும், குடும்ப மறறும் சமூ் 
உ்வு்லையும் போரககும்்போது, ்வறு எந்த 
விைஙல் வி்டவும், சிம்பனசி்ள் மடடு்ம, 
மனிதர்ளுககு மி் வ்ருக்மோ் இருபபதோ்ப 
புரிந்துவ்ோள்ை முடியும் எனறு ்ஜன கு்்டோ 
கூறுகி்ோர.

வபண் சிம்பனசி்ள், இைம் வபண் சிம்பனசி்லை 
்வண்டுவமன்் வ்ோனறுவிடுவதோ்வும், அதறகுத் 
தங்ைது இ்டத்லத (position) , தக்லவத்துக 
வ்ோள்வ்த ் ்ோக்ம் எனறும் ் ஜன கு்்டோ பதிவு 
வசய்கி்ோர. இந்த வசய்திலய வோசித்த உ்டன, ‘ 
வோல்்ோ முதல் ்ஙல்வலர’ எனனும் நூலில், 
தோய்வழிச் சமூ்த்தில், தலைலம தோஙகும் ஒரு தோய், 
தனககுப ் போடடியோ் நிலனத்துத் தனது ம்லை்ய 
ஆறறு நீரில் அமிழ்த்தி வ்ோலை வசய்யும் ்ோடசி 
நிலனவுககு வருகி்து. சிம்பனசி்ளுககும், 
மனிதர்ளுககும் இல்ட்ய பைக்வைக்ங்ளில் 
சிை ்ண்ணி்ள் அபபடி்ய நீடித்திருபபதோ்ப 
புரிந்துவ்ோள்ைைோம்.

1970-இல் ‘மனிதனின மல்வில்’ (In the shadow 
of man) எனனும் ்ஜன கு்்டோ-வின நூல் மிகுந்த 
வர்வறலபப வபற்து. அந்த நூல், தீவிரமோன 
அறிவியல் வசயல்போடு்லை,  மக்ளி்டம் 

வவளி்ய எடுத்த்போது அதில் ்லரயோன்ள் 
ஒடடிகவ்ோண்டிருந்தன. ் லரயோன்ள் புரதச்சத்து 
மிகுந்தலவ எனபதோல் அவறல் சிம்பனசி்ள் 
உைவோ்க வ்ோள்கின்ன. சிை ்்ரங்ளில், 
குச்சிலய ஒடித்து, அதில் உள்ை இலை்லை 
நீககிவிடடு, அந்தககுச்சிலய ்லரயோன்லைப 
பிடிபபதற்ோ்ப பயனபடுத்தியிருககின்ன. இபபடி 
சிம்பனசி்ள், ்லரயோன்லைப பிடிக் ‘்ருவி’ 
வசய்த முல்தோன அதிரவலைககுக ் ோரைம்.

அந்த ்ோை்ட்டத்தில், ்ருவி வசய்வதும், 
அதலனப பயனபடுத்துவதும் மனிதர்ளுககு 
மடடு்ம வோய்த்த சி்பபுபபண்போ்க ் ருதபபட்டது. 
அதனோல்தோன, ் ஜன கு்்டோ-வின அவதோனிபலப 
அறிந்த உ்டன, லூயி லீககி, ‘்ருவி’ மறறும் 

சிம்பன்சிகளின் கருவி க்சய்யும் தி்றரமகர்ளக் 
கணடு மேன் குமடா க்சய்த பதிவு, கதால்குடி 

ஆய்வில் இன்றுவரையிலும் முதன்ரம இடத்ரதப் 
பிடித்திருக்கி்றது.
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வ்ோண்டு்சரத்தது.

சிம்பனசி்ள் படுகல் உருவோககும் விதத்லதயும் 
அவதோனித்து, ்ஜன கு்்டோ விவரிககி்ோர. 
சிம்பனசியின எல்டலயத் தோஙகும் அைவு உள்ை, 
வசதியோன V-வடிவ மரககிலை்லை முதலில் 
்தரவு வசய்கி்து, பி்கு அருகில் உள்ை கிலை்லை 
வலைத்து, அவறறின நுனிபபகுதி்லைக (twigs) 
்ோல்்ைோல் மிதித்து, படுகல்லய உருவோககுகி்து. 
அதன பி்கு அதனமீது படுககி்து.

இந்தக ்ட்டத்தில் சிம்பனசி மி்வும் சு்வோசி 
எனறு ்ஜன கு்்டோ கூறுகி்ோர. ்ோரைம், 
படுகல்யில் படுத்த உ்டன எழுந்து, ் மலும் துளிர 
இலை்ள் உள்ை நுனிபபகுதி்லை ஒடித்து, தலைப 
பகுதியில் ் போடடுவிடடு அதன பி்குப படுககுமோம். 
உ்டல் பகுதி படும் ்வறு சிை இ்டங்ளிலும் 
அபபடிச் வசய்யுமோம். அதோவது, படுத்த உ்டன, 
எஙவ்ல்ைோம் உ்டல் அழுத்துவதோ் உைரகி்்தோ, 
அஙவ்ல்ைோம் அபபடி இலை்லைப்போடடு 
வம த்லத ் ப ோ ை  ஆககிவிடுகி ்து  எனறு 
புரிந்துவ்ோள்ைைோம்.

போலியலில் ,  வபண்்ளுக்ோ் ஆண்்ள் 
சண்ல்டயிடடுக வ்ோள்வது போலூடடி்ளின 
வபோதுககுைமோ் இருந்துவருகி்து. சிம்பனசி்ள் 
இதறகு விதிவிைக்ோ் இருபபதோ் ்ஜன கு்்டோ 
பதிவுவசய்கி்ோர. ஒரு வபண் சிம்பனசியு்டன, ஏழு 
ஆண் சிம்பனசி்ள் வரிலசயோ் உ்வு வ்ோண்்டலத 
ஒருமுல் தோன போரத்ததோ்வும், அப்போது 
அவறறிறகுள் எந்தவிதமோன ்போடடி்யோ, 
வபோ்ோலம்யோ இருக்வில்லை எனறும் பதிவு 
வசய்கி்ோர.

மனிதர்ளி்டம் இருபபது ‘கூடடு வல்லு்வு’ 
என்ோல், சிம்பனசி்ளி்டம் ‘கூடடு ் ல்லு்வு’ எனறு 
இதலனக ்ருதைோம். ்ோரைம், அந்தபவபண் 
சிம்பனசியின சம்மதத்து்டனதோன அபபடி 
நி்ழ்ந்திருககி்து. என்ோலும், இது ஒரு வி்்ோத 
வோழ்வுமுல்யோ்்வ போரக் ் வண்டியிருககி்து.

1970 -1980 ்ோை்ட்டங்ளில், ்்ோம்்ப ஆய்வு 
லமயத்தில் வசைவிடும் ்்ரம் குல்ந்தது. அவர 
மி்வும் விரும்பிய ஆபபிரிக்க ்ோடு்ளில் 
ஏறபடடுவந்த மோற்ங்ள், அவருககு மிகுந்த 
மன்வதலனலய அளித்தன. ்தோண்்டபபட்ட 
சுரங்ங்ளும், வவட்டபபட்ட மரங்ளும், 
சிம்பனசி்ள் வோழ்ந்துவந்த ்ோடடின அைலவக 
குல்த்தன.

தனது எழுத்து்ைோலும், வதோலைக்ோடசி 
நி்ழ்வு்ைோலும், ் ோடு போது்ோக்பப்ட்வண்டியதன 
அவசியத்லதயும், மனித உரிலமலயயும் அவர 
வதோ்டரந்து உைரத்திகவ்ோண்டிருந்தோர.

1977-இல் ்ஜன கு்்டோ நிறுவனத்லத’ (Jane 
Goodall Institute) உருவோககினோர. சிம்பனசி்ளின 
வோழ்வி்டங்ளுககு அருகில் வோழும் மனிதர்ளின 
்ைம் ்பைலும், பைலமலயக ்ோபபோறறுவதும், 
அதன ்்ோக்ம் ஆகும். அஙகுள்ை பைஙகுடி 
மக்ளின வபோருைோதோரத் ் தலவலய முனலவத்து, 
சுறறுச்சூைலுககுப போதிபபில்ைோத வல்யில், 
சுறறுைோக்ள் (eco-tourism) ஏறபோடு வசய்யபபட்டன. 
குடிதண்ணீர கிைறு்ள் ்தோண்்டபபட்டன. 

மருத்துவ விடுதி்ள் ்ட்டபபட்டன. விலரந்து 
வைரும் மரக்னறு்ள் வ்ோடுக்பபட்டன. 
அம்மரங்ள் எரிவபோருைோ்வும், உைவோ்வும் 
பயனபட்டன.

2002-இல், ்ஜன கு்்டோ ஐககிய ்ோடு்ள் 
மன்த்தின சமோதோனத் தூதுவரோ் (United Nations 
Messenger of Peace) அனல்ய தலைவர ்்ோஃபி 
அனனோனோல் (Kofi Annan) நியமிக்பபட்டோர.

2004-இல், ‘ பிரிடடிஷ் ் பரரசின மரியோலதககுரியப 
வபண்மணி’ (dame of the British empire) எனறு 
இைவரசர சோரைசோல் வபருலமபபடுத்தபபட்டோர.

தற்போது, இைண்்டனில் வசித்துவரும் ்ஜன 
கு்்டோ, ஏபபிரல் 3, 2014-இல் தனது 80-வது பி்ந்த 
்ோலைக ் ்ோண்்டோடினோர.

அ வ ர  இ ர ண் டு மு ல ்  தி ரு ம ை ம் 
வசய்துவ்ோண்டிருககி்ோர. முதலில், ஹு்்ோ வோன 
(Hugo Van Lawick) எனனும் ்டச்சு பிரமு்லர 1964-
இல் திருமைம் வசய்கி்ோர. அவர்ளுககு ஹு்்ோ 
எரிக லூயி (Hugo Eric Louies) எனனும் ஒரு ம்ன 
உண்டு. 1974-இல் மைமுறிவு ஏறபடுகி்து. அதன 
பி்கு 1 9 7 5 -இல் ்டோனசோனியோ ்ோடடின 
போரோளுமன் உறுபபினர வ்டரிக லரசிசன ( Der-
ek Bryceson) எனபவலரத் திருமைம் வசய்திருககி்ோர. 
அவர, 1980 அக்்டோபரில், புறறு்்ோய் ் ோரைமோ் 
இ்ந்திருககி்ோர.

்ஜன கு்்டோ வசித்த சிம்பனசி குடும்பத்தில், 
சிம்பனசி்ளுககு அவர லவத்த வபயர்ள்:

முதனமுதைோ் ்ஜன கு்்டோவி்டம் வ்ருஙகி 
்டபுக்ரம் நீடடிய ஆண் சிம்பனசி, ்்டவிட 
கி்ர்பரட (David Greybird), ் ்டவிடடின ் ண்பனும், 
தலைலம சிம்பனசியுமோன ்்ோலியோத் (Goliath), 
தனது தந்திரத்தோல், ்்ோலியோத்லத ஒதுககி, 
முதனலமயி்டத்லதப பிடித்த லமக (Mike), மைடடுப 
வ பண்ைோ ்  இ ரு ந் த ோலு ம் ,  அலன த்து 
இைவல்்ளி்டமும் அனபு்ோடடி அத்லதயோ் 
விைஙகிய கிகி (Gigi), வயது மூத்த ஆண் சிம்பனசி 
மிஸ்்டர வமக கவர்ர (Mr. Mc Gregar), வலிலமயோன 
முரடடு ஆண் சிம்பனசி ஹம்பரி (Humphurey), 
மறறும் ஐந்து பிள்லை்ளுககுத் தோயோன ஃப்ைோ 
(Flo) ஆகிய சிம்பனசி்ளு்டனதோன ்ஜன குவ்டோ 
வசித்துவந்தோர.

ஃபி்ன, (Figan), ஃ்பபன ( Faben), ஃபரூடு (Freud), 
ஃபிஃபி ( Fifi), ஃபலினட (Flint), எனபலவ ஃப்ைோ 
(Flo) -வின ஐந்து பிள்லை்ள். இவறறில், ஃபிஃபி- ( 
Fifi ) யின இரண்்டோவது ஆண்’பிள்லை’தோன 
ஃப்ரோ்்டோ (Frodo). இது ஒரு முரடடு ஆண் 
சிம்பனசி. இது அடிக்டி ் ஜன கு்்டோ-லவத் தோககி 
வந்திருககி்து. இறுதியோ், அந்தககூட்டத்தின 
ஆல்ஃபோ ஆைோ ,் தலைலம இ்டத்திறகு ஃப்ரோ்்டோ 
(Frodo). வந்த பி்கு, ் ஜன கு்்டோ அந்த சிம்பனசிக 
கூட்டத்லத விடடு வவளி்யற்பபடடிருககி்ோர.

்ஜன கு்்டோ 46 விருது்லைப வபறறிருககி்ோர, 
15 நூல்்லை எழுதியிருககி்ோர, குைந்லத்ளுக்ோ் 
மடடு்ம 11 நூல்்லை எழுதியிருககி்ோர, 40 ககும் 
்மறபட்ட திலரபப்டங்ளில் பஙகுவபறறிருககி்ோர. 
வோழ்்ோள் சோதலனயோைர எனபதறகுப 
வபோருத்தமோன வபயர, ் ஜனகு்்டோ. =
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நிகழவு

=ரூ்பன் சிவராஜா

ப�ாதியாவின்

காலப ப்பருைலி
ஜ�ோர்ஜவயில் அறிமுக அரங்கு!

ச�ோதியோவின (சிவதோஸ் சிவபோைசிங்ம்) 
்ோைபவபருவலி ் விலத நூலில் அறிமு் அரஙகு 
ஒஸ்்ைோவில் 30-08-20 இ்டம்வபற்து. இந்நி்ழ்வின 
முன்னறபோடு்ளில் பங்ளித்த்போதும் 
தவிரக்முடியோத தனிபபட்ட ்ோரைத்தினோல் 
நி்ழ்வில் எனனோல் பங்்ற் முடியவில்லை. 
இருபபினும் முழுநி்ழ்விலனயும் ் ோவைோளியில் 
போரக்ககில்டத்தது. அபிசன அனபை்ன 
துல்லியமோன ஒலியு்டனோன ஒளிபபதிவிலனச் 
வசய்திருககின்ோர.

இந்நி்ழ்வு இரண்டு ்ோரைங்ைோல் 
முககியத்துவம் வபறுகின்து. வ்ோ்ரோனோ 
வ்ருக்டி ்ோரைமோ் நீண்்ட ்ோைமோ் 
வபோதுநி்ழ்வு்ள் இ்டம்வப்வில்லை. அதிலும் 
குறிபபோ்  ்லை -இைககிய நி்ழ்வு்ள் 
இ ்ட ம் வப ் வி ல் லை .  வ ் ோ ் ர ோ ன ோ 
தனிலமபபடுத்தல் ,  சமூ் இல்டவவளி 
தைரத்தபபட்ட சூைலில், நீண்்ட இல்டவவளிககுப 
பின இ்டம்வபற் இைககிய நி்ழ்வு எனபது 
இதன முதைோவது முககியத்துவம். நீண்்டவதோரு 

‘நான் வாழும் காைத்தின் மகிழசசி, துயைம், துமைாகம், அன்பு, கவற்றி, ஈகம், மதால்வி மபான்்ற 
இன்மனாைன்ன காை்ஙகள பைரைப் மபாைமவ என்ரனயும் பாதித்தன. அவற்ர்ற எனக்குத் கதரிநத 
அல்ைது விரும்பிய கவிகமாழியில் பதிவு க்சய்ய முரனநதிருக்கிம்றன்’ என்று ம்சாதியா இத்கதாகுப்பில் 

‘தன்னுரையில்’ கூறியிருப்பது மனஙககாள்ளத்தக்கது.

இல்டவவளிககுப பினனர, சிவதோஸ் அவர்ளின 
மூன்ோவது ்விலதத் வதோகுபபோ் இது 
வவளிவந்துள்ைலம இந்நி்ழ்வின இரண்்டோவது 
முககியத்துவம். ்விலதத்தைத்தில் அவருல்டய 
இல்டய்ோத இயஙகுதலுககு இந்தத் வதோகுபபின 
வருல் உந்துதைோ் அலமயககூடியது.

சிவதோஸ் அவர்ளுககு பை பரிமோைங்ள் 
உள்ைன. அவறறில் முதனலமயோனது அவர 
தமிழ்க ்ல்வி முன்னோடி. அனுபவநீடசியும், 
ஆ ளு ல ம யு ம்  மி க ்  த மி ை ோ சி ரி ய ர . 
தமிழ்வமோழிக்ல்விலய நிறுவனமயபபடுத்தி 
வைரத்வதடுத்த தலைலமத்துவ நிரவோ் 
ஆளுலம்ளில் ஒருவர . அனலன பூபதி 
தமிழ்க்லைககூ்டத்தின ்தோற்த்திலும் 
வைரச்சியிலும் அவரது வகிபோ்ம் முககியமோனது.

அறிமு் உலர, மதிபபீடடுலர்ள், ்விதோ 
நி்ழ்வு, வமோழியோக் ்விலத வமோழிவு, 
இ ல ச ப ப ோ ்ட ல்  எ ன  அ ர ங கு 
திட்டமி்டபபடடிருந்தது. சதோனந்தன மூத்ததம்பி 
நி்ழ்விலன ்்ரத்தியோ்த்  வதோகுத்து 
வைஙகியிருந்தோர. ் ைோநிதி சர்வந்திரோ, ் விஞர 
உமோபோைன,  வஜயசிறி விஸ்ணுசிங்ம் , 

பசாதியா
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்்மச்சந்திரன மோரக்ண்டு ஆகி்யோர 
மதிபபீடடுலர்லை ஆறறியிருந்தனர.

நி்ழ்விறகுத் தலைலம தோஙகிய சதோனந்தன 
வைஙகிய அறிமு்க குறிபபில் சிவதோஸ் பறறி 
இபபடிக குறிபபிட்டோர:

உயிரபபு மிக்தும் விடுதலை தோ்ம் 
வ்ோண்்டதுமோன பை போ்டல்்லையும் 
்விலத்லையும் எழுதியுள்ைோர .  பை 
இறுவவடடு்ள், ்்டன நி்ழ்வு்ள், ்ோடடிய 
்ோ்ட்ங்ள், சிறுவர போ்டல், நிலன்வந்தல் 
நி்ழ்வு்ள் என ்ல்ை பை போ்டல்்லை 
எழுதியிருககின்ோர. இஙகுள்ை அலனத்து மூத்த 
இ ல ச ய ல ம ப ப ோ ை ர ் ளு ்ட னு ம் 
பணியோறறியுள்ைோர. மடடுமல்ை, வைரந்துவரும் 
இலசக்லைஞர்ள் ,  இலச ்றறுவரும் 
மோைவர்லை ஊககுவிககும் வபோருடடு 
அவர்ளின வமடடுககும் இலசககும் குரலுககும் 
பை போ்டல்்லை எழுதியுள்ைோர.

சர்பவந்திரா உலர:

‘தமிைர வோழ்வுரிலமக்ைத்தில் ் சோதியோவின 
த்டங்ள்’ எனும் தலைபபில் ் ைோநிதி சர்வந்திரோ 

்ருதபப்டமோட்டோர. இலவ ்ோடு்்டந்த சமூ் 
வவளி வதோ்டரபோன ்்ோடபோடடு ரீதியோன 
புரிதல்்ள். சிவதோஸின ் விலத்ளும் போ்டல்்ளும் 
தோய்மும் புைம்வபயர சூைலும் இலைறத 
்ோடு்்டந்த சமூ் வவளிககுரிய ் பசுவபோருலையும் 
போடுவபோருலையும் வ்ோண்டுள்ைன எனபலத 
இந்தத் வதோகுபபிலுள்ை பை ்விலத்ளில் 
்ோைமுடிகி்து என்ோர சர்வந்திரோ.

அவர் சேலும் கூறுகையில்,

் த சவிடு தலை ,  சமூ ் நீ தி ,  வ பண் , 
இனவவறிகவ்ோதிரோன போரலவ, புைம்வபயர 
வோழ்வு, ் போலித்தனங்ள்-சிறுலமத்தனங்லைப 
பரி்சித்தல் எனபதோன ்விலத்லை 
இத்வதோகுபபில் இனங்ோை முடியும். அவரது 
வவளிபபடுத்தல் முல்யில் வபோறுபபும் 
நிதோனமும் இருககும். வபோதுவோ்்வ ் லையின 
பஙகு எனபது ஐவல் விலைவு்லைக 
வ்ோண்்டது. அலவயோவன, அறிவூட்டல், 
உைரவூட்டல், மகிழ்வூட்டல், தம்நிலை 
உைரத்துதல் (பிரதிபலிபபு), ஆறறுபபடுத்தல். 
சிவதோஸ் ்விலத்ள், போ்டல்்ளில் இந்த ஐந்து 
தனலம்லையும் ் ோைமுடியும்.

தரமலிங்ம் ்சோதியோவின சமூ் வகிபோ்மும் 
்விலத, போ்டல்்ளின ்பசுதைமும் குறித்த 
வி ரி வ ோ ன  ப ோ ர லவ ல ய ப  ப கி ர ந் து 
வ்ோண்டிருந்தோர:

தோய் விடுதலைப ்போரோட்ட ்ைம், 
புைம்வபயர சூைல் என இருதைங்ளில் ் விலத, 
இலசபபோ்டல்்லை எழுதியிருககின்ோர. 
்்ோடபோடடு ரீதியில் போரத்தோல், ‘்ோடு்்டந்த 
சமூ்வவளி’ எனும் ்ருது்்ோள் ஒனறு 
இருககின்து. அதோவது தோய்த்திலுள்ை 
மக்ளும் புைம்வபயரந்து வோழ்கின் மக்ளும் 
தமககில்டயிைோன உ்லவப ்பணிகவ்ோண்டு 
வோழுகின் வவளி, ‘்ோடு்்டந்த சமூ்வவளி’ 
எனபபடுகி்து. அந்த வவளியில் வோழ்வதறகு 
ஒருவர புைம்வபயரந்திருக் ் வண்டிய அவசியம் 
இல்லை. தோய்த்தில் வோழ்ந்தபடி அவர 
புைம்வபயர சமூ்த்்தோடு உ்லவப ் பணுபவரோ் 
இருத்தல் அதறகுப ் போதுமோனது. அ்த்வலை 
புைம்வபயரந்து வோழும் ஒருவர தோய் 
சமூ்த்து்டன வதோ்டரலபப ்பைோது 
இ ரு ப ப ோ ர ோ யின  அவ ர  ் ோ டு ் ்ட ந் த 
ச மூ ் வ வ ளி ல ய ப  ் ப ணு ப வ ர ோ ் க 

தூரம் தருகின் வபோறுபபற் தனலம்லை 
அவரது எழுத்தில் ்ோைமுடியோது. தோய்த்தில் 
இ ்ட ம் வப ற ்  ் ப ோ ர ோ ட ்ட த் தி ற ் ோ ன 
ஆதரவுககுரைோ் எழுந்த ்விலத்ளிலும் 
தனனிலை உைரந்த  வபோறுபபுைரவு 
பிரதிபலிககின்து. தூரம் தருகின் ஆற்ோலமலய, 
குற்வுைரலவ, போரத்லத, ்சோ்த்லதத் 
தனனிலைபபடுத்தி – சிந்தித்து – வபோறுபைரவு்டன 
எழுதுகின் பண்பு அவரி்டம் இருககின்து. 
இதலன அவரது எழுத்து்ளில் அல்டயோைம் 
்ோைமுடியும் எனறு தனதுலரயில் சர்வந்திரோ 
சுடடிக்ோடடினோர.

உமா்பாைன் உலர

்ோைப வபருவலி வதோகுபபிலுள்ை 52 
்விலத்ளிலிருந்து 6 ் விலத்லைத் ் தரவதடுத்து 
அவறறின ்பசுவபோருள், வசோல்முல் குறித்த 
தனது போரலவலயப பகிரந்துவ்ோண்்டோர. 
்விலதலய அைகுபடுத்த ்றபலனயும் 
ஆைபபடுத்த சிந்தலனயும் அவசியம். சிவதோஸி்டம் 
இரண்டும் இருககின்து எனபதறகுச் சோன்ோ் 
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அவரது ் விலத்ள் உள்ைன என்ோர. ‘வதோலைந்து ் போன ் விலத’, 
‘யோவரோடு ்்ோ்வன’, ‘்வள்வி்ளும் ்வண்டுதல்்ளும்’ ஆகிய 
தலைபபு்ளில் அலமந்த ்விலத்ள் சமூ் யதோரத்தத்லதப 
பிரதிபலிககின்ன. ‘அம்மனுககு அ்ரோ்ரோ’ என் ்விலத 
சோதிகவ்திரோ்ப ் பசுகின்து. வபண் தலைலமத்துவக குடும்பங்ளின 
நிலைலயச் வசோல்லும் ‘்ைம்வ்்டப புழுதியில் எறிவதுண்்்டோ’ எனும் 
்விலத, வசோறசிக்னத்திறகும் அரத்த அ்டரத்திககும் எடுத்துக்ோட்டோ்க 
வ்ோள்ைககூடியது. ‘அனபு அபபோவும் ஆலச மோமோவும்’ எனும் ் விலத 
2009இறகுப பினனோன குழுவோத அரசியலைப பிரதிபலிககின்து 
எனறும் கூறினோர.

ப்கமசசந்திரன் உலர

புதுக ்விலத்ள் எத்தல்லய வடிவ, உள்ை்டக், வவளிபபோடடு 
முல்லயலயக  வ் ோண்்டலவ எனப்த ோடு  அவறறின 
பல்பரிமோைத்தனலம வதோ்டரபோன புரிதலுககுரிய ்ருத்து்லை 
முனலவத்து சிவதோஸின ் விலத்ள் பறறிய விமரசனப போரலவயிலன 
்்மச்சந்திரன மோரக்ண்டு முனலவத்தோர.

்வீன ்விலத்ள் ஒறல்ப பரிமோைம் வ்ோண்்டலவ அல்ை. 
வவவ்்வறு ்ருத்தியைோைர்ளும், ்விலத பறறிய வவவ்்வறு 
அணுகுமுல் வ்ோண்்டவர்ளும் இயஙகுகின் ஒரு பரந்த தைமோ் 
்வீன ் விலத்ள் விைஙகுகின்ன. இந்தப பரந்த தைத்தில் சிவதோஸின 
்விலத்ளுக்ோன பஙகு எனன? ்வீன ்விலத்ளுககுரிய சிை 
கூறு்லைக வ்ோண்டிருந்தோலும், வமோழி அைங்ோரங்ளும் பிரச்சோரத் 
வதோனியிலுமலமந்தலவயோ் சிவதோஸின ் விலத்லை மதிபபிடுவது 
சரியோ் இருககுமோ? ஏன் ்்ள்விலய எழுபபிய ்்மச்சந்திரன, 
அதலன மதிபபிடுவதறகு அடிபபல்டயோ் ் வீன ் விலத்ள் பறறிய 
புரிதல் அவசியம் எனகி்ோர.

அவர ்மலும் கூறுல்யில், ்வீன ்விலத்ள் எனபலவ ஒரு 
தைத்தில் இயஙகுபலவ அல்ை. அலவ பல்பரிமோைத் தனலம 
வ்ோண்்டலவ. ் வீன ் விலத எனபது உருவத்தோல் ஏறபட்ட மோற்ம் 
எனறு சிைர ் ருதககூடும். அதோவது வரி்லை ஒனறின கீழ் ஒன்ோ் 
முறித்துப ் போட்டோல் அது ் வீன ் விலத எனறு. ஆனோல் அது அபபடி 
அல்ை. உண்லமயில் அது உள்ை்டக்த்திலும் வவளிபபோடடு 
முல்யிலும் ஏறபட்ட மோற்ம். ்வீன ்விலத்ளில் படிமங்ள் 
முககியமோனலவ.

‘தவறுதலோைப் புகைக்கூண்டின் வழிசே
வீட்டுக்குள் வந்துவிட்்ட ஓணோனுக்கு
எந்த நிறம் ேோற்றிக் கைோள்வகதன்று
கதரிேவில்கல’

்மறகூறியது தமிை்க ் விஞர ் ைோபரியோவின ் விலத. இது ஓைோன 
பறறிய ் விலத எனறு சிைர நிலனக்ககூடும். ் ோன அதலன மனிதர்ள் 
பறறிய ் விலத எனறு புரிந்துவ்ோள்கி்்ன. ் ோலை எந்தக ் டசிககுத் 
தோவுவது எனறு  ் யோசித்துக வ்ோண்டிருககும் தமிை் அரசியல்வோதிககு 
இது தனலனப பறறிய ்விலதயோ்த் ்தோன்ககூடும். அ்த்போல் 
வவவ்்வறு ்ருத்துநிலை வ்ோண்்டவர்ளுககு வவவ்்வறு விதமோ் 
இந்தக்விலத பறறிய புரிதல் ஏறப்டைோம்.

இந்தத் வதோகுபபில் சிவதோஸ் 36 வரு்டங்ைோ் வோழும் ்்ோர்வ 
மண்லைப பறறிய, அதன வபருமிதங்ள், இயறல் பறறிய ் விலத்ள் 
ஒனல்யு்ம ்ோைமுடியவில்லை. பி்ந்த ்தசம் பறறியும், பிரிந்து 
வோழ்தலின வ்ருக்டி்ள் பறறியும்தோன சிவதோஸ் வதோ்டரந்து 
எழுதிவருகின்ோர.

‘நிலனவு்ளில் ்ோடுள்ை மிரு்த்திலன எளிதில் பைக் முடியோது’ 
எனபதற்ோன எடுத்துக்ோட்டோ்ச் சிவதோஸ் இருககின்ோர. அவன 
எத்தலன ஆண்டு்ள் ்ழிந்தோலும், இனனும் தன நிலனவு்ளின 

2001ஆம் ஆணடு 
ம்சாதியாவின் முதைாவது 
கவிரதத் கதாகுப்பு 

‘அறுவரட நாள’ எனும் 
தரைப்பில் கவளிவநதது. 

ஈழவிடுதரைப் 
மபாைாட்டத்தின் 
நியாயப்பாடு, 

மபாைாளிகளின் ஈகம், 
மக்களின் அவைம், 
மபாரின் வடுக்கள, 
மபாைாட்டத்தில் 

கபணகளின் பஙகளிப்பு, 
புைம்கபயர் வாழவியல் 
என அத்கதாகுப்பின் 
மபசுகபாருட்கள 
அரமநதிருநதன.

இைணடாவது கவிரதத் 
கதாகுப்பு 2004இல் 

‘உயிர் விரதப்பு’ எனும் 
தரைப்பில் 

கவளிவநதிருநதது.
அத்கதாகுப்பின் 
கபரும்பாைான 

கவிரதகள விடுதரைக் 
க்ளத்தில் நின்்ற 
மபாைாளிகர்ளயும் 
மாவீைர்கர்ளயும் 
அவர்களின் 

தியாகஙகர்ளயும் 
மபசுகபாரு்ளாகக் 
ககாணடிருநதன.
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்ோடல்டயும் அதன நி்த்லதயும் வோசத்லதயும் 
ஒலி்லையும் ்்டடுக வ்ோண்டிருககின் 
ஒருவன. என்வதோன அவன வதோ்டரச்சியோ் 
்ோடு பறறிப ்பசிகவ்ோண்டிருக கின்ோன. 
இத்வதோகுபபிலுள்ை ் விலத்ள் அதறகுச் சோடசி. 
சிவதோஸ் ல்யோளுகின் வமோழி மி் 
எளிலமயோனது.  எளிதில் புரிந்து வ்ோள்ைககூடியது. 
்விஞன எலத எழுதுகி்ோன, எதற்ோ் 
எழுதுகி்ோன எனப்த ் விலதயின வமோழிலயத் 
தீரமோனிககின் வி்டயம். தோய்த்லத, மக்லை, 
வோழ்வியல் வ்ருக்டி்லைப ்பசுகின்ோர. 
அதற்ோன வமோழி அவரி்டம் இருககி்து.

்ெயசிறி விஸ்ணுசிங்கம உலர

இைககிய வல்லம்ளில் ்விலத மறறும் 
சிறு்லத வடிவங்ளின முககியத்துவம் பறறி 
வஜயசிறி விஸ்ணுசிங்ம் குறிபபிட்டோர. அலவ 
வோச் மனங்லை இைகுவில் வசன்ல்டயும் 
தனலமயுமுல்டயலவ எனும் ் ்ோைத்தில் தனது 
போரலவலயப பகிரந்தோர.

ச் மனிதலரப புரிந்துவ்ோள்ை, உைல்ப 
புரிந்துவ்ோள்ை, மனலத ஆசுவோசபபடுத்த, 
ம கி ழ் ச் சி ப ப டு த் த  இ ை க கி ய ங ் ள் 
துலைபுரிகின்ன. அரச இயந்திரங்ள் 
திட்டமிட்ட முல்யில் சமூ்நீதிககு எதிரோ் 
இயஙகுகின்ன .  ்லை ,இைககியங்்ை 
சமூ்நீதிக்ோன பங்ளிபபிலன வீரியமோ்ச் 
வசய்யமுடியும். சிவதோஸ் அவர்ளின ் விலத்ள் 
உைரவுபூரவமோனலவ எனறு கூறிய அவர 
சிவதோஸ் அவர்ளின தமிழ் ஆசிரியப பணி 
கு றி த் து ம் ,  இ ர ண் ்ட ோ ம் ,  மூ ன ் ோ ம் 
தலைமுல்யினருக்ோன தமிழ் ்ல்வியூட்டல் 
வசயறபோடடில் அவரது பங்ளிபபிலன 
விதந்துலரத்தோர. ்மலும் அவர, ்சோமோலிய 
மறறும் போகிஸ்தோனியப பினனணிலயக 
வ்ோண்்ட ் ்ோர்வயில் வோழும் இலையவர்ள் 
அவர்லைப போதிககின் வி்டயங்ள் 
வதோ்டரபோ் எழுதுகின்னர. தமது ்வர, 
அல்டயோைம் பறறி எழுதுகி்ோர்ள், இன, நி் 
வவறி பறறி, போரபடசம் பறறி எழுதுகி்ோர்ள். 
தமிழ் இரண்்டோம் தலைமுல்யினர ்விலத, 
சிறு்லத ்போன் இைககிய ஈடுபோடு 
குல் ந் தவ ர ்ை ோ ்வும்  எழுத் த ோ ரவம் 
குல்ந்தவர்ைோ்வும் இருபபதோ்க ்வலை 
வவளியிட்டோர.

்கவிதா நி்கழ்வு – ் மாழியாக்க ் மாழிவு - இலசப் 
்பா்டல

‘்ோைப வபருவலி’ அறிமு் அரஙகில், 
்சோதியோவின ்விலதத் வதோகுபபிலிருந்து சிை 
்விலத்ள் வதரிவு வசய்யபபடடு, ‘்விதோ 
நி்ழ்வோ்’ ஆறறுல் வசய்யபபட்டது. அதற்ோன 
்விலத்லைத் ்தரவுவசய்து வ்றிபபடுத்தி 
யிருந்தவர; ்விஞர இைவோலை விஜ்யந்திரன. 
அவரு்டன இலைந்து ்விஞர ்விதோ ைடசுமி 
மறறும் ஜீவோ திரு்ோவுக்ரசு ஆகி்யோர ஆறறுல் 

வசய்திருந்தனர.

வதோகுபபில் இ்டம்வபற் ‘எழுவது மடடுமல்ை, 
அழுவதும் வதோழுவதும்கூ்ட தவ்்’ என் 
்விலத ்்ோர்வஜிய வமோழிககு மோற்ம் 
வசய்யபபடடு வமோழியபபட்டது. அக்விலதலய 
சஹோனோ சதோனந்தன வமோழிவபயரத்து 
வமோழிந்தோர. இவர ்்ோர்வயில் பி்ந்து 
வைரந்தவர. தமிழில் ஆளுலம மிக் இலைய 
தலைமுல்யினரில் ஒருவர .  ஒஸ்்ைோ 
பல்்லைக்ை்த்தில் ஆசிரியப பணிக்ோன 
்ல்வித்துல்யில் பயினறு வருகின்ோர . 
்சோதியோவின போ்டல் ஒனறிலன வமட்டலமத்துப 
போடியிருந்தோர ஜ்துரக்ோ வஜயககுமோரன. 
போ்டலுக்ோன வயலின இலசயிலன அதிசயன 
சு்ரஸ் இலசத்திருந்தோர.

் ச ோ தி ய ோ வி ன  ஏ ற பு ல ர ் ய ோ டு ம் , 
சலப்யோருக்ோன நூலில் வைங்லு்டனும் 
நி்ழ்வு நில்வுவபற்து.

2001ஆம் ஆண்டு ்சோதியோவின முதைோவது 
்விலதத் வதோகுபபு ‘அறுவல்ட ்ோள்’ எனும் 
தலைபபில் வவளிவந்தது. ஈைவிடுதலைப 
்போரோட்டத்தின நியோயபபோடு, ் போரோளி்ளின 
ஈ்ம், மக்ளின அவைம், ்போரின வடுக்ள், 
்போரோட்டத்தில் வபண்்ளின பங்ளிபபு, 
புைம்வபயர வோழ்வியல் என அத்வதோகுபபின 
்பசுவபோருட்ள் அலமந்திருந்தன.

இரண்்டோவது ்விலதத் வதோகுபபு 2004இல் 
‘ உயிர  விலதபபு ’  எனும்  தலைபபில் 
வ வ ளி வ ந் தி ரு ந் த து . அ த் வத ோ கு ப பி ன 
வபரும்போைோன ் விலத்ள் விடுதலைக ் ைத்தில் 
நின் ்போரோளி்லையும் மோவீரர்லையும் 
அவர்ளின தியோ்ங்லையும் ் பசுவபோருைோ்க 
வ்ோண்டிருந்தன.

‘்ோைப வபருவலி’ என் இந்தக ்விலதத் 
வதோகுபபில் 2004 முதல் 2018 வலரயோன 15 
ஆண்டு்ளுககுள் எழுதபபட்ட ்விலத்ள் 
வதோகுக்பபடடுள்ைன. இதறகுள் உள்ை 
்விலத்ள் பல்்வறு ்பசுவபோருலைக 
வ்ோண்டிருககின்ன. தோய் நிலைலம்ள் 
பறறிய ்விலத்ள் உள்ைன. புைம்வபயர 
வோழ்லவப பிரதிபலிககின் சிை ்விலத்ள் 
உள்ைன. 2009 இறகுப பினனரோன தோய்த்தினதும் 
புைம்வபயர ் தசத்தினதும் ல்யறு நிலை பறறிய 
்விலத்ள் உள்ைன. இபபடியோ் 52 ் விலத்லை 
இத்வதோகுபபு உள்ை்டககியுள்ைது.

‘்ோன வோழும் ்ோைத்தின மகிழ்ச்சி, துயரம், 
து்ரோ்ம், அனபு, வவறறி, ஈ்ம், ் தோல்வி ் போன் 
இன்னோரனன ் ோரைங்ள் பைலரப ் போை்வ 
எனலனயும் போதித்தன. அவறல் எனககுத் 
வதரிந்த அல்ைது விரும்பிய ் விவமோழியில் பதிவு 
வசய்ய முலனந்திருககி்்ன’ எனறு ்சோதியோ 
இத்வதோகுபபில் ‘தனனுலரயில்’ கூறியிருபபது 
மனஙவ்ோள்ைத்தக்து.
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கட்டுரை

=்பவானி ெஙகர் நாயக்

இடித்துவரப்பார் இலலாத 

ஜனநாயகம்
தமிழில்: நிழல்்வண்ணன்

முதைோளித்துவப வபோருைோதோரமும் அதன 
இைோப ்வடல்ட அலமபபுமுல்யும் தபபிப 
பிலைத்திருபபதற்ோன உயிரிவோயுவோ் எ்தச்சோதி்ோர 
அரசியல் இருககி்து .  ஆளும் வரக்த்தின 
முதைோளித்துவப பல்ட ஜன்ோய்த்லதயும், ஜன்ோய் 
வ்றிமுல்்லையும், ஜன்ோய் நிறுவனங்லையும் 
புதிய தோரோைவோத எ்தச்சோதி்ோரங்ள் மைரககூடிய 
தற்ோலி்க ் ல்ைல்ககு விரடடிக வ்ோண்டிருககி்து. 
இனி்மலும் ஒரு ்ோடல்டப வபோருத்ததோ் இது 
இல்லை. ஐ்ரோபபோவிலிருந்து, அவமரிக், ஆசிய, 
ஆபபிரிக் மறறும் ஓசியோனியோ வலர எ்தச்சோதி்ோரம் 
எழுச்சிமு்மோ் இருபபலதயும் அலவ ஜன்ோய்த்தின 
மீது தோககுதல் வதோடுபபலதயும் ்ோைமுடிகி்து. 
அரசோங்ங்ள் வபரும்போனலமவோதத்லதப 
பயனபடுத்தி, தோரோைமயத்லத ஒழிக்வும் ஜன்ோய்மற் 
்ல்டமுல்்லைப பினபற்வும் முயறசி்ள் வசய்து 
வருகின்ன. ஜன்ோய்ப ்போலி்ள் இவ்வோறு 
வைதுசோரிககு மோறுவது வரைோறறில் ஒனறும் புதிதல்ை. 
மக்ள் மீதும் மூைவைங்ள் மீதும் தஙகுதல்டயற் 
்டடுபபோடல்ட மீைப வபறுவதறகு எ்தச்சோதி்ோர 
மறறும் ஜன்ோய் வி்ரோத சகதி்ள் எப்போதும் 
ஜன்ோய்த்லதக கீைறுக் முயறசி வசய்துவருகின்ன. 

  மக்கள் க்கொடிய க்கொர�ொனொப் கெருநகதொற்றுடன் ரெொ�ொடிக க்கொண்டிருக்்கயில், 
க்கொடூ�மொன வன்மு்ை்யக க்கொண்டு முதலொளித்துவத்்த உயிருடன் ் வத்திருக்க 
உல்கம் எரதச்ொதி்கொ� எதிர்கொலத்துககுள் நடநதுக்கொண்டிருககிைது.

  ஜனநொய்கங்களின் ெொ�ொளுமன்ை, அதிெர ஆட்சி வடிவங்கள், க்யலூக்கமிக்க 
எதிரக்கட்சி்கள் இல்லொமரலரய அ�்ொங்கங்க்ை நடத்திகக்கொண்டிருககின்ைன.

  அகமரிக்கொ, இஙகிலொநது, பிர�சில், இநதியொ, சீனொ, ெொகிஸதொன், ெங்கைொரதஷ், 
மற்றும் ெல நொடு்கள் மக்க்ையும் அவர்களு்டய உயிர்க்ையும் ெணயம் ் வத்து 
உல்க முதலொளித்துவத்்த மகிழ்விக்க,  மும்மு�மொ்க இருககின்ைன.

  ெொ�ொளுமன்ை, அதிெரமு்ையும் தொ�ொைவொத, அ�சியல் ்ட்ட ஜனநொய்கங்களும், 
அ�சியல் ் ொ்ன ஜனநொய்கப் ெொ�ம்ெரியங்க்ைச சிதைடிககின்ைன.
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வலிலமயோன தலைலமயும் நிலையோன அரசியலும் அலமதிககும் 
வைலமககும் இனறியலமயோதலவ எனறு வோதி்டபபடுகி்து. வோழ்வின 
பல்்வறு ்ைங்ளில் தங்ளுல்டய ்மைோதிக்த்லதத் வதோ்டரவதறகுப 
பிற்போககு சகதி்ள் அத்தல்ய ஒரு ் டடுக்லதலயப பரபபுகின்ன.

ஜன்ோய் இயக்ங்ளின வவறறிககும் ்தோல்விககும் வரைோறறில் 
ஏரோைமோன எடுத்துக்ோடடுக்ள் இருககின்ன, ஆனோல் புரடசி்ர 
இயக்ங்ள் ஜன்ோய் விழுமியங்ள் மறறும் ்ைோச்சோரங்லைப 
பரபபுவதில் ஒரு்போதும் ்தோல்வியல்டந்ததில்லை. அதறகு மோ்ோ், 
வ்ோடுங்்ோனலம, பிற்போககு, வைதுசோரி சகதி்ள் எப்போதும் தமது 
தற்ோலி் வவறறிககுப பி்கு ்தோல்விலய்ய சந்தித்து வந்திருககின்ன. 
ஜன்ோய்மற், எ்தச்சோதி்ோர அரசு்ளும் அரசோங்ங்ளும் தவ்ோன 
த்வல்்லையும் வபோய்ச் வசய்தி்லையும் பரபபுகின்ன, அதனமூைம் 
மக்ள் தங்ள் வோழ்வில் சுதந்திரமோன ்தரலவச் வசய்துவ்ோள்ளும் 
வோய்பலபத் தடடிப பறித்து அவர்லை இருளில் ஆழ்த்துகின்ன. ஆளும் 
வரக்ங்ளின ்தோல்விலய மல்க்வும் அவறறின ்தோல்விலய அரசு, 
அரசோங்ம், மறறும் ஜன்ோய்த்தின ்தோல்வியோ்ப பரபபுவதறகு 
திலசதிருபபும் வசயலுத்தி உதவுகி்து. பைவீனமோன அரசு்ள், கீழ்பபடிகி் 
அல்ைது பைமோன, சகதிவோய்ந்த அரசு்ள் ஆகிய இரண்டு்ம வசயைற் 
ஜன்ோய் அலமபபுக்ளில் மூைதனத்தின விரிவோக்த்துககு உதவி்ரமோ் 
இருககின்ன. பிற்போககு அரசியல் ஆடசி்ள் முதைோளித்துவ 
வரக்ங்ளின கூட்டோளி்ைோ் இருககின்ன. இந்தச் சகதி்ள், 
எதிரக்டசி்ள் ஜன்ோய் மறறும் முற்போககு இயக்ங்ளுககு மக்ளி்டம் 
அவபவபயர ஏறபடுத்தவும், ்ம்பிகல்யிைக்ச் வசய்யவும், அவறறின 
சட்டபூரவத் தனலமலயப பறிக்வும் கில்டககும் ஒவ்வவோரு வோய்பலபயும் 
்மல்டலயயும் பயனபடுத்திக வ்ோண்டிருககின்ன. ஆளும் வரக்ங்ளின 
சித்தோந்தமோ் அரசியலை ஆககும் அரசியல் சூைலை உருவோககி வருகின்ன. 
அது ஆளும் நிறுவனங்லை எதிரககும் அரசியல் எதிரபலபக குற்ச் 
வசயைோ் மோறறுவதறகு நீதித்துல்லயப பயனபடுத்துகி்து. இந்த ் மோசடிச் 
வசயலுத்தி்ள், பிற்போககு அரசியல் மறறும் முதைோளித்துவச் சுரண்்டலை 
மல்பபதறகு மு்டமோக்பபட்ட ஜன்ோய்த்லத வவறும் ஒரு 
சுவவரோடடியோ் உைகின பல்்வறு பகுதி்ளில் பயனபடுத்தபபடடு 
வருகின்ன.

ஜன்ோய்ம் எனபது சமூ், அரசியல் மறறும் வபோருைோதோர 
மோற்த்திற்ோன ஒரு ்ருவியோகும். அலரகுல் ஜன்ோய்ம் அல்ைது 
ஜன்ோய் வ்ருக்டி முற்போக்ோன எதிர்ோைத்லத ் ்ோககிய மோற்த்லதத் 
தோமதபபடுத்துகி்து. ஒரு முற்போககுப போலதயில் ஜன்ோய் மோற்ங்லை 
புதுபபிக்வும், மீட்வும், பைபபடுத்தவும் ஒரு புரடசி்ரமோன மக்ள்திரள் 
இயக்த்லத அணிதிரட்ட ் வண்டிய அவசரத்லத உை்ம் தழுவிகவ்ோள்ை 
்வண்டும். அதில் அரசியல் எதிரபபுக ்ைோச்சோரத்தின ்ழுத்து 
வ்றிக்பபடடுவி்டக கூ்டோது. எதிரபபு அரசியல் ஜன்ோய்ப 
போரம்பரியங்லை உயரத்துகி்து, முடிவு எடுககும் வசயல்முல்லய 
கூரலமபபடுத்துகி்து. அரசியல் எதிரக்டசி்ள் ஆளும் வரக்த்தின 
சித்தோந்தம் மறறும் வ்ோள்ல்்ளிலிருந்து பிரிக் முடியோதலவயோ் 
ஆகிவ்ோண்டிருககின்ன. ஆளும் வரக்ங்ளும் எதிரக்டசி்ளும் ஒ்ர 
்ோையத்தின இரண்டு பக்ங்லைப ்போைத் வதரிகி்து. வசயைற் 
எதிரக்டசி அல்ைது எதிரபபு இல்ைோலம ஜன்ோய் வைக்ங்லைக 
குன்ச் வசய்கி்து.

்ம்பிகல்்ள் அடிபபல்டயில் அலமந்த வவகுமக்ள் ்ருத்துக்ள் 
எப்போது்ம நியோயமோனலவயோ், பு்வயமோ், அறிவியல்பூரவமோ் 
இருபபதில்லை. ஆ்்வ, முற்போககு மறறும் அறிவியல் உைபபண்பு்ள் 
அடிபபல்டயிைோன சிறுபோனலமக குரல்்லை மதிபபது வபரும்போனலமககு 
முககியமோனதோகும். அது ஒரு ஜன்ோய் அலமபபிறகுள் சரிபோரத்துக 
வ்ோள்வதற்ோன முககியமோன ் ருவியோகும். ஜன்ோய்த்தின ் தோல்விககு 
மோறறு ஜன்ோய்ம் இனனும் வவறறி்ரமோ் இருக் ் வண்டும் எனப்த. 
எ்தச்சோதி்ோர ஆடசி்ள் ஜன்ோய்த்திறகும் ஒரு முற்போக்ோன 
மோற்த்லத ் ்ோககிய அதன தி்ன்ளுககும் ஒரு்போதும் மோற்ோ் இருக் 

ேனநாயக 
இயக்கஙகளின் 
கவற்றிக்கும் 
மதால்விக்கும் 

வைைாற்றில் ஏைா்ளமான 
எடுத்துக்காட்டுக்கள 

இருக்கின்்றன, ஆனால் 
புைட்சிகை இயக்கஙகள 

ேனநாயக 
விழுமியஙகள மற்றும் 
கைாச்சாைஙகர்ளப் 

பைப்புவதில் ஒருமபாதும் 
மதால்வியரடநததில்ரை. 
அதற்கு மா்றாக, 
ககாடுஙமகான்ரம, 

பிற்மபாக்கு, வைது்சாரி 
்சக்திகள எப்மபாதும் 
தமது தற்காலிக 
கவற்றிக்குப் பி்றகு 

மதால்விரயமய ்சநதித்து 
வநதிருக்கின்்றன. 
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முடியோது. வபோது ் னலமக்ோன ஜன்ோய்ப பைக்ங்ள் ஜன்ோய்த்தின 
சோரம்சவோத, விடுதலைத் தரக்மும் அதன விமரசனங்ளும் அதி்ோரத்லதப 
பரவைோககுவதறகு லமயமோனலவயோ் இருககின்ன. மக்ளின 
்தலவ்ள் மறறும் விருபபங்ளின அடிபபல்டயில் அலமந்த 
எதிரக்டசி்ளின ் ்ள்வி்ளும் அரசோங்த்தின மீதோன விமரசனங்ளும் 
ஆளும் வபோறியலமவு்ளின சமூ், அரசியல் மறறும் வபோருைோதோர 
மோற்த்திறகு இனறியலமயோதலவயோகும். அபபடிபபட்ட ஒரு ஜன்ோய்ப 
போரம்பரியமும் அரசியல் ் ைோச்சோரமும், ் ட்டலமபபு ஏற்த்தோழ்வு்ள் 
மறறும் சுரண்்டலின பல்்வறு வடிவங்ளிலிருந்து மக்லை விடுவிககும் 
மி்பவபரிய குறி்்ோளுக்ோன பனலமக குரல்்ளுககும் மோறுபட்ட 
உைக்ோடசி்ளின பரிமோற்த்திறகும் அனுமதிககின்ன. தனி்பர 
விடுதலை, சமத்துவம், நீதி மறறும் சுதந்திரம் என் இைடசியங்ள் 
ஜன்ோய் இயக்ங்ளின பரிசு்ைோகும்.

ஏவதனிய ஜன்ோய்த்தின ்சோ்ைோனிய, கிளீஸ்்தனிசிய, 
எஃபியல்டீசியன போரம்பரியத்திலிருந்து, வவஸ்டமினிஸ்்டர போணி 
போரோளுமன் ஜன்ோய்ங்ளின சோரடடியப பண்பு வலர அலனத்தும், 
ஆளும்வரக் எ்தச்சோதி்ோரத்துககும் சுரண்்டலுககும் எதிரோன 
வதோழிைோைர வரக் எழுச்சி்ளின உறபத்திபவபோருட்ைோகும். 
்ோவல்துல்க வ்ோடூரமும் நியோயமற் நீதித்துல்்ளும் ஆளும் 
வரக்ங்லையும் அவறறின ஜன்ோய்வி்ரோத ஆடசி்லையும் 
்ண்டுவ்ோள்ைத் தவறிவிட்டன. மக்ள்திரளின ்ைன்லைப 
பிரதிநிதித்துவபபடுத்தும் ஜன்ோய் அரசியலை நிறுவுவதற்ோன 
சோமோனிய மக்ளின அரபபணிபபுககும் ்போரோட்டங்ளுககும், 
மோனவசஸ்்டரில் பீட்டரலூ படுவ்ோலையிலிருந்து, ஆசியோ, ஆபபிரிக், 
ஓசியோனியோவில் ்ோைனிய எதிரபபுப ்போரோட்டங்ள் வலர 
சோடசியங்ைோ் இருககின்ன. பகிரந்தளிககும் நீதி, சுதந்திரம், மறறும் 
சமத்துவம் ஆகியலவ ஜன்ோய்த்துக்ோன இந்தத் வதோழிைோைரவரக்ப 
்போரோட்டங்ளின அடிபபல்டயோன மறறும் நிரவகிககும் 
்்ோடபோடு்ைோகும்.

வரைோறறுரீதியோ், ஜன்ோய்ப ் போரோட்டங்ள் “சீரதிருத்தத்லதயும்” 
“புரடசிலயயும்” சமூ்ப வபோருைோதோர, அரசியல் முன்னற்த்தின 
இரடல்ட ஆயுதங்ைோ்ப பயனபடுத்தி வருகின்ன. சீரதிருத்தங்ள் 
இதறகு ் மலும் பயனளிபபலவயோ் இல்லை. ஜன்ோய் வ்றிமுல்்ள் 
மறறும் ்்ோடபோடு்ள் அச்சுறுத்தலில் உள்ைன. ஜன்ோய் அரசும் 
அரசோங்ங்ளும் மக்ள்திரளின ்தலவ்ள், விருபபங்ள், ்ைன்ள், 
அபிைோலச்ள் ஆகியவறல் இதறகு ்மலும் பிரதிநிதித்துவபபடுத்த 
மோட்டோ. அரசு்ளும் அரசோங்ங்ளும் உை்ைோவிய, பிரோந்திய, ் தசிய 
முதைோளித்துவ வரக்ங்லை ஆதரித்து அவறறின ்ைன்லை 
உயரத்திபபிடிககின்ன. மக்ள்திரளினர படடினி, வீடினலம, 
ஏற்த்தோழ்வு்ள் மறறும் அனனியமோதலின பறபை வடிவங்ள் 
ஆகியவற்ோல் துனபுறறுவருகின்னர. இது குறிபபிட்ட ஆடசிபபகுதியு்டன, 
மக்ள்வதோல்யு்டன அ்டஙகியிரோமல், உை்ைோவிய ்போக்ோ் 
இருககி்து. மனித வோழ்வு, குடியுரிலம்ள், ் ண்ணியம், உைகில் அலமதி 
ஆகியலவ பிலைத்திருக் ் வண்டுமோனோல், இந்த உை்ைோவிய ் போககின 
முன்னோககிய போய்ச்சல் தடுத்துநிறுத்தபப்ட ் வண்டும். இதறகு உள்ளூர 
்்டவடிகல்்ள், பிரோந்திய ஒருலமபபோடடு வலைபபினனல்்ளு்டன 
கூடிய ஒரு சரவ்தச அணுகுமுல் ்தலவபபடுகி்து. மக்ளின 
்தலவ்ள் அடிபபல்டயில் பிரோந்தியத் ் தலவ்லைத் தனித்துவமோ்ப 
புரிந்துவ்ோள்வலத அஙகீ்ரித்து உை் அைவில் ் ்டந்து வசல்ை ் வண்டும். 
முதைோளித்துவ ஜன்ோய்ம் குறித்த ஐ்ரோபபிய லமயப புரிதைோல் 
உயரத்திபபிடிக்பபடும் உைகுதழுவிய ் மைோதிக்ப ் போககினி்டத்தில், 
வபரும்போனலம அல்ைது சிறுபோனலமயின அனுபவவோத ்தரதல் 
சட்ட்த்துககு அபபோல் பனலமமயயோக் ஜன்ோய் ் ல்டமுல்்லைக 
வ்ோண்டுவர ் வண்டும்.

நன்றி: ஃபிரோன்டிேர் இதழ்

பிற்மபாக்கு அைசியல் 
ஆட்சிகள முதைாளித்துவ 

வர்க்கஙகளின் 
கூட்டாளிக்ளாக 

இருக்கின்்றன. இநதச 
்சக்திகள, எதிர்க்கட்சிகள 
ேனநாயக மற்றும் 
முற்மபாக்கு 

இயக்கஙகளுக்கு 
மக்களிடம் அவப்கபயர் 

ஏற்படுத்தவும், 
நம்பிக்ரகயிழக்கச 

க்சய்யவும், அவற்றின் 
்சட்டபூர்வத் தன்ரமரயப் 
பறிக்கவும் கிரடக்கும் 

ஒவகவாரு வாய்ப்ரபயும் 
மமரடரயயும் 
பயன்படுத்திக் 

ககாணடிருக்கின்்றன. 
ஆளும் வர்க்கஙகளின் 
சித்தாநதமாக அைசியரை 
ஆக்கும் அைசியல் 
சூழரை உருவாக்கி 
வருகின்்றன. அது 

ஆளும் நிறுவனஙகர்ள 
எதிர்க்கும் அைசியல் 
எதிர்ப்ரபக் குற்்றச 

க்சயைாக மாற்றுவதற்கு 
நீதித்துர்றரயப் 
பயன்படுத்துகி்றது.
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மா. அரங்கநாதன் சிறு்கதத்கதை வாசிததல்

்பவை, வமலாபபூர்
நடகக இருப்பவைகவள முன்கூட்டிபய 

அனுமானிககும் புவைவுகள்

தி்றனாய்வு

=க. ்பஞொஙகம
drpanju49@yahoo.co.in

ேதுலர உயரநீதிமன்ம் “பலனமரத்லத வவடடுகி்வர்ளுககுத் தண்்டலன 
நிச்சயம் என் நிலை வர்வண்டும்” எனறு அறிவித்த்போது விளிம்புநிலை மக்ளின 
வரைோறறு அறிஞர ்பரோ.ஆ.சிவசுபபிரமணியம் அவர்ள் ஒரு த்வலை 
ஊ்ட்ங்ளில் பரிமோறினோர. அதோவது திருவண்ைோமலைக்ருகிலுள்ை 
“திருபனங்ோட்டோஙகுடி” என் ஊரிலுள்ை ்்ோவிலின ஸ்தை விருச்ச்ம 
பலனதோன; அஙகுக கில்டத்த ்ல்வவடவ்டோனறில் “உயிருள்ை பலனலய 
வவடடினோல் தண்்டலன” வைங்பபட்ட வசய்தி கில்டககி்து; மனனரோடசிக 
்ோைத்தில் ் ல்டபபிடிக்பபட்ட அந்த மரலப மதுலர உயரநீதிமன்ம் பினபறறி 
உள்ைது” எனறு போரோடடி மகிழ்ந்தோர. அவர “பலனமர்ம! பலனமர்ம!” எனறு 
ஓர அறபுதமோன நூலை ஏ்த்தோை 250-பக்ங்ளில் தமிழுககுத் தந்துள்ைோர.

இயறல்யின வ்ோல்டயில் பலனமரம் ஓர அறபுத நி்ழ்வு. ‘ஸ்தைவிைோசம்’ 
என் பலைய நூவைோனறு 801 வல்யோன பயன பலனமரத்தோல் மனிதர்ளுககு 
வோய்ககி்வதனறு படடியல் ் போடடுள்ைது. இயறல்யின ் வர்லை்ய அழித்துத் 
தினனும் முதைோளித்துவ வவறிபிடித்த இனல்ய ் மது சமூ்த்தில் பலனமரத்தின 
நிலை எனன? ்வதலன! ்வதலன! 36 முதல் 42 மீட்டர வலர வைரந்து 150 
ஆண்டு்ள் வோழ்ந்து பயன அளிக்ககூடிய இந்தப பலனமரம் 2018-இல் எடுத்த 
்ைககினபடி இந்தியோ முழுக் (வபரும்போலும் ஆந்திரோ, ஒடிசோ, ்மறகு வங்ம், 
தமிழ்்ோடு) 8.59 ் ்ோடியோம். இதில் தமிழ்்ோடடில் மடடும் 5.10்்ோடி. (வபரும்போலும் 
வதனமோவட்டங்ளில்) இனல்ககு நிறபலவ 2.50 ்்ோடிதோனோம். வசங்ல் 
சூலை்ளுக்ோ், உை்ப பனனோடடு முதைோளி்ளின வபரும் வபரும் வதோழிறசோலை 
நிறுவனங்ளுககு நிை ஆகரமிபபுச் வசய்வதற்ோ் - எனக கூசோமல் வவடடித் 
தள்ளிவிட்டோர்ள்; வபரும வபரும் மரங்ள்எல்ைோம் ்ஜோ புயலின்போது 
மண்லைக ் வ்விய நிலையில் ஒனறு கூ்டச் சோயோமல் மண்லைப பிடித்து நிமிரந்து 
நின் மரம் பலனமரம்தோன. அதறகுத்தோன இந்தக ் தி!

இபபடி இவர்ள் வவடடிச் சோய்த்துகவ்ோண்டிருககி் இந்தப பலனமரத்லத 
அய்யோ லவகுண்்டலரப பினபறறும் சமூ்த்தினர பத்ர்ோளியோ் வழிபடுகின்னர; 
தங்லை அந்தப பத்ர்ோளியின பிள்லை்வைனக குறிபபிடுவர.பல்்வறு 
்ோடடுபபு்க ் லத்ள் இது குறித்து நிைவுகின்ன. ் ோடடுபபு்வியல் அறிஞர அ.்ோ.
வபருமோள் அக்லத்லைப பதிவு வசய்துள்ைோர. ஆனோல் வதய்வமோ் 
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இருந்தோல்தோன எனன? வசோத்துவவறிககு முனனோல் 
எல்ைோ்ம துச்சம்தோன.

இவறல்வயல்ை ோம்  இங்்  ஏன  வ ச ோல்லிக  
வ்ோண்டிருககி்்ன என்ோல், இபபடிப பட்ட பலனமரங்ள் 
வவடடிச் சோய்க்பபடும் ்ோைவமோனறு வரும் எனபலதச் 
சந்லதப வபோருைோதோரத்லத அறிமு்பபடுத்திய 90்ளில் 
எழுதிய தன “பலன” எனகி் ் லதயி்ை்ய (புதியபோரலவ 
- 1995) முன அனுமோனம் வசய்கி்ோர ்லத வசோல்லியோகிய 
மோ.அரங்்ோதன எனபலத எடுத்துலரபபதற்ோ்த்தோன.



முத்துக்றுபபனின பள்ளிப பருவம். கூ்டப படிககி் 
லபயன மோணிக்ம் வழியோ்த் தன தந்லத திருக்ோரத்தில்ககு 
வவடடிச் சோய்பபதற்ோ்ப பலனமரத்லத விலை்பசிவிட்டோர 
எனத் வதரிந்து வ்ோள்ளுகி்ோன; மரத்லதக வ்ோடுக் 
்வண்்டோம் எனகி்ோன தந்லதயி்டம்; அதறகு அவன 
வசோல்லுகி் ்ோரைம், “மரத்துச் சத்தம் ்ல்ைோயிருககு” 
எனபதுதோன.சமீபத்தில்தோன படித்்தன இலச ்மலத 
வமோசோரட (1756-1791) மி்ச் சினன வயதி்ை்ய பனறி 
உறுமுகி் சத்தத்லதக ்்ட்டவு்டன அந்த வவோலி ஓர 
இலசககுறிபபு எனறு ்ண்டுவ்ோண்்டோன எனறு. ்ம்ம 
முத்துக்றுபபனும் பலனமரத்திலிருந்து வரும் ஓலசலய 
அபபடிவயோரு இலசக குறிபபோ்க ்ண்டுவ்ோண்்டோ்னோ 
எனன்மோ எனறு வோசிககி் எனககுத் ் தோனறியது.

“சத்தம் ்ல்ைோயிருக்ோ” எனறு ்்டடுவிடடுத் தந்லத 
வசோல்லுகி்ோர, “சரிதோம்்ை. ் ல்ை பலன்யறிப பயதோம் நீ” 
-

முத்துக்றுபபன பனம்பைம் திஙகி்லதப போரத்த 
ஊரக்ோரர ஒருவர வசோல்லுகி்ோர. “படிககி் லபயனோ்டோ 
நீ! ஒங்பபன வரடடும் வசோல்்்ன. எனனதோன வசோல்லும், 

பி்விக குைம் ் போ்மோ!”-

படித்தவர்ளுககு அைகு ,  ்ம் 
போரம்பரியம் சோரந்த அலனத்லதயும் 
இழிவோ்க ்ருதும் ம்னோபோவத்லதப 
வபறுவதுதோன எனறு வபோதுபபுத்தியில் 
ப டி ந் து வி ட ்ட  ் ோ ை னி த் து வ 
மனபபோனலமலயயும் ் போகி் ் போககில் 
்லதவசோல்லி பதிவுவசய்துவ்ோண்டு 
்போகி்ோர.

ம்ன மரத்லதக வ்ோடுக்ககூ்டோது 
எனபதில் வலுவோ் நிறகி்ோன; எந்த 
அைவிறகு என்ோல், “பலன ்போனோ 
்ோனும் ் போயிடு்வன” எனறு வசோல்லும் 
அைவிறகு! ம்ன கூறறில் வவளிபபடும் 
உறுதிலய உள்வோங்ோதவரோய்த் தந்லத 
எனகி்  ் ் ோ த ோவில்  அதி் ோ ர த் 
வதோனி்யோடு, “்போயிடுவியோ - அவ்வைவு 
தூரத்துககுப ்பச ஆரம்பிச்சுடடியோ - 
்போயிடு போரக்ைோம்” எனகி்ோர.

அனல்ககு அந்தப பள்ளிப பருவத்தில் 
பலனமர த்துக ் ோ ்  அபபனி்டம் 
்்ோபித்துகவ்ோண்டு ஓடினவனதோன 
இபவபோழுது ஒரு சித்த மருத்துவரோ்த் 
திரும்பி வந்திருககி்ோன; பலனமரம் 
நிறகி்து; தந்லத நிற்ோமல் ்போய்ச் 
்சரந்துவிட்டோர. ஊருககுப பு்ம்போ் 
அலமத்துகவ்ோண்டுள்ை தன வீடடுச் 
சனனல் வழியோ் அந்தப பலனமரத்லத 
்்ரம்  கில்டககும்்போவதல்ைோம் 
ப ோ ர த்துகவ் ோண்்்ட நிறகி் ோன . 
முக்ோலும் வவள்லை ஓலை்ைோ்ப 
்போய்விட்ட அந்தத் தனிமரம் சைசைத்துக 
வ ் ோண்டிருககி்து .  இவனுககுள் 
நிலனவலை்ள்:-

தனலனப ்போை்வ தனிலமயின 
அல்டயோைம்; ்ோலரயின ்ோககிறகுப 
பனஙகிைஙகின ் டுவில் இருககும் குருத்லத 
உவலமயோய்ச் வசோனனப புைவனின 
தி்ம்; திருவல்லிக்்ணியில் வீடு ்தடி 
அலைந்தது; பத்துப பலன இருந்தோ 
அனல்ககுப பைக்ோரன; (இந்த 
இ்டத்தில் கி.ரோ.வுககு ஆயிரம் பலன்ள் 
இருந்ததோ்ச்  வசோனன நிலனவு 
வோச்னோகிய எனககுள் எழும்பி வருகி்து; 
கூ்ட ்வ ,  6 7 . 8 5 %  ப லன ் ய றி க 
குடும்பங்ளுககுச் வசோந்தமோ் மரமில்லை 
என் புள்ளி விவரமும் நிலனவுககு 
வருகி்து) வசய்்னறி யறிதலைப பறறிப 
்பசும்்போது ‘திலனயைவு ்ல்ைது 
வசய்தோலும் அதன அருலம அறிந்தவர்ள் 
அலதப பலனயைவோ்க ்ருதிக 
வ்ோண்்டோடுவர’ எனறு எழுதியுள்ை 
அந்தப புைவன கீழ்ச் சோதியோ்க 
்ருதபபட்ட பலன்யறியோ்த்தோன 
இருக் ் வண்டும் எனறு உை் இைககியம் 
்ற் ஒரு வபரியவரி்டம் வசோனன்போது, 
அதறகு அவர “வதரியவில்லை; ஆனோல் 
அந்த ஆசிரியன என ் தோளில் ல்லயப 
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்போடடுகவ்ோண்டு எனனு்டன ் ்டந்து 
வ ந் து வ ் ோ ண் ்்ட  அ ல த ச் 
வசோல்லுகி்ோன ”  எனறு பதில் 
வசோனனோரோம்; “மிஸ்்டர எம்.்்” 
எனறு முத்துக ் றுபபலன ஆஙகிைத்தில் 
அலைத்து “்வறு ்வறு சமூ்-
்ைோச்சோரப பிரிலவச் ்சரந்த ்ோம் 
எபபடித் திருமைம் முடித்துகவ்ோள்ை 
முடியும்?” எனறு ் ்ட்ட்போது, இவன 
தோய் வமோழியில் “யோரும் வவறறிலை 
போககு லவத்து அலைக்வில்லை” எனறு மு்த்துககு 
்்ரோ்ச் வசோல்லி விைகிகவ்ோண்்ட அந்தக ் ோதல் 
நிலனவு்ள்; சோலை்ளில் ்தோலச வியோபோரம் 
்போய், பு்ரோட்டோ வியோபோரம் வந்த்த என் ஏக் 
நிலனவு்ள்:

இவ்வோறு பலனமரத்லதப போரத்தபடிப பல்்வறு 
நிலனவு அலை்ளில் மிதந்தபடி சனன்ைோரத்தில் 
நிறகும்்போது, வோசலில் பக்த்து வீடடுச் 
வசல்ைத்தோயி மருத்துவம் போரக் வந்து நிறபலதக 
்ண்்டவு்டன உட்ோரச் வசோனனோன; அவள் 
இபவபோழுது உறறுப போரத்தோள்; அல்டயோைம் 
்ண்டு வ்ோண்்டோள்; ்ோல் நூற்ோண்டுக ்ோை 
இல்டவவளிக ்ைபவபோழுதில் கூடிவிட்டது 
இருவரி்டமும். வசல்ைத்தோயிககுக ்டடுபபடுத்த 
முடியோதபடிப ப்டப்டபபு இருந்தது. ஆனோலும் 
தோன அத்லத எனறும் தம் தம்பி அறுபது வயது 
போலையோ உன அபபோ்வோடு பி்ந்தவர எனறும் 
வசோந்தம் வ்ோண்்டோ்ட முடியோது; அபபடி 
நிலனககும்படியோ்த்தோன அவனும், “நீ ் ல்யோைம் 
வசய்துக்லியோ?” எனறு வசல்ைத்தோயி ் ்ட்ட்போது 
பதில் கூ்ோமல் தனலன அந்த மரத்லதப ் போை்வ 
தனிமரமோ்க ் ருதிக வ்ோள்வோன்போல், மரத்லத்ய 
போரத்துகவ்ோண்டிருந்தோன. ்மலும் அவன 
இபவபோழுது இந்த ஊருக்் வபரிய மருத்துவர; 
உ்வு வ்ோண்்டோ்ட முடியுமோ? இந்த இ்டத்தில் 
்லதவசோல்லி குறுககிடடு இபபடிச் வசோல்லுகி்ோர:

“என தம்பி உனனுல்டய தம்பி, ்ோன உன 
்தோைன; என மலனவி உன வ்ோழுந்தி” எனறு 
ரோமனதோன வசோல்ை முடிகி்து. அலதக கு்ன 
வசோல்ை முடியுமோ? “உலதபடடிருபபோன” 
எனறுகூ்ட எழுதுகி்ோர ் லதவசோல்லி.

இவன ்்ட்ட ்்ள்விககுப பதில் வரோமல் 
்போ்்வ வசல்ைத்தோயி, பலன நூ்ோண்டு இருககும்; 
அது ஒரு்வலை வவட்டபபடடுப ் போயிருந்தோல்கூ்ட 
நீ இருககி்ய” எனகி்ோர; மருத்துவரும் “அலத 
உைரந்தவர ்போைத் வதனபட்டோர” எனறு 
்லதலய முடித்து லவககி்ோர.

பலனயின ் மல் பிரியம் இருககி் முத்துக்றுபபன 
்போன்்ோர இருககி்வலர பலனமரம் இல்ைோமல் 
்போய்வி்டோது என் ் ம்பிகல்லய விலதககி்ோர 
்லதவசோல்லி. அதறகு ஏற்வோறு ஒரு ைடசம் 
பலனவிலத ் டுகி்்ோம்; ஐம்பதோயிரம் ் டுகி்்ோம்; 
ஆயிரம் ்டுகி்்ோம் எனறு பலனமர அனபர்ள் 
அங்ங்் கிைம்பி இருபபதும் ஆறுதல் தருகி்து;

இவ்வோறு ் ்டக் இருபபலவ்லை முனகூடடி்ய 
அறிந்து புலனவவழுத்து்லைப பல்டககி் 
அரியவதோரு எழுத்தோைரோ் மோ.அரங்்ோதலன 
அறிய முடிகி்து.

** இது்போை்வ முன அனுமோனம் 
வசய்வது்போன் ஒரு ்லததோன 
வோச்ர்லைப வபரிதும் மிரடடும் 
புதிரோன “லமைோபபூர” எனகி் 
்லதயும். சி்ந்த விமரச்ரோன ஜமோைன 
இந்தக ் லதலயக குறித்து எழுதும்்போது, 
“வசனலனயின சுனோமி தோககுதலை 
முன அனுமோனித்துவிட்ட இக்லத, 
ஊர எனபது எனன என் ் ்ள்விலய 
முன லவத்துவிடடு ் ்ரகி்து” (பிரதியில் 

கிலைககும் பிம்பங்ள், ப.154) எனறு எழுதுகி்ோர.

இந்தக ்லத இைககிய வட்டத்தில் 1987இல் 
வவளிவந்துள்ைது. வசனலனயில் சுனோமி வந்தது 
2004இல். ஏ்த்தோை 17-ஆண்டு்ளுககு முன்ப 
்லதவசோல்லியோல் இந்த இயறல்ப ்பரி்டலர 
அனுமோனிக் முடிந்திருககி்து எனறு வசோல்வது 
மில்யோ்ப பட்டோலும், நி்ழ்த்வுக வ்ோள்ல் 
(prabability theory) அடிபபல்டயில் சோத்தியபப்டவும் 
வோய்பபு இருககி்து. இலதத்தோன போரதியோரும் 
“ஞோைத்தில் விரும்பியது ்ண்ணு்மோ என்்ன, 
்ோலி்ை ஒனறிரண்டு பலிக்ைோம் என்ோள்” - 
எனகி்ோர. பத்து விதமோ் எண்ணினோல் அவறறில் 
இரண்்டோவது ்்டககும் எனபது வபோதுவிதியோ் 
நி்ழ்கி்து. ்ோையத்லதப பூவோ, தலையோ எனறு  
பத்துத் த்டலவ ்போட்டோல் பத்துத்த்டலவயும் 
பூ்வ விைைோம்; ஆனோல் நூறு, இருநூறு த்டலவ 
எனறு அதி்மோ்ப ் போ்டப்போ்ட ஒரு ் ட்டத்தில் 
போதி பூவோ்வும் போதி தலையோ்வும் விழுந்திருககும் 
எனபதுதோன இந்த நி்ழ்த்வுக வ்ோள்ல். என்வ 
ஜமோைன வசோல்வது ்போைக ்லதவசோல்லியின 
முன அனுமோனமோ் இந்தக ்லதயில் நி்ழ்கி் 
சுனோமி அலமய வோய்பபுண்டு எனக ் ருதைோம்.

முத்துக்றுபபன மதுலரககும் வதற்் உள்ை 
ஊரில் இருந்து திருவள்ளுவர சிலைலயப போரக் 
லமைோபபூர வந்ததோ் ஒரு த்வல் வருகி்து. 
அபபடி வந்தவனதோன “மினவவடடுப்போை” வந்து 
்போய்விட்ட சுனோமியோல் சோய்ந்து கி்டககும் 
ஊருககுள் ,  இ ரண்டு் ோள்  வ ந் த  ் ் ர ப 
்பருந்துககுள்்ை்ய இருந்துவிடடுத் தூசிப்டைம் 
சூழும், ் ரபபோன பூச்சி்ள் மடடு்ம ஓடித் திரியும் 
வதருவில் ்்டந்து வருகி்ோன. பை வரு்டங்ளுககு 
முனபு அவன உைோவிய பூங்ோ கூ்ட இல்லை. 
இரண்்்ட இரண்டு வசடி்ள் மடடும் வதரிகின்ன. 
்ட்ட்டங்ள் முழுவதும் போதியுமோ் உல்டந்து 
கி்டககின்ன. “்போககுவரத்து அதி்மோன ் ்ரத்தில் 
அது ் ்டந்திருக் ் வண்டும்” எனறு ் லதவசோல்லி 
வதரிவிபபதோல் நில்ய மனிதர்ள் இ்ந்து 
அபபு்பபடுத்தபபடடிருக் ்வண்டும் எனறும் 
வோச்ர்ள் ஊகித்துகவ்ோள்ை முடிகி்து. ஒரு 
வபண் மடடும் அறுந்த வசருபலபத் லதத்துகவ்ோண்டு 
இருபபலதப போரத்து அவ்ைோடு முத்துக ் றுபபன 
்பச்சுக வ்ோடுககி்ோன;

வள்ளுவலரப போரக் வந்தோன முத்துக்றுபபன 
என் குறிபபு மூைம் வள்ளுவம் கூறும் ‘்்றறு 
இருந்தவன இனறு இல்லை என் வபருலமலயக 
வ்ோண்்டது இந்த உை்ம்” என் நிலையோலமத் 
தத்துவத்லத - இ்டம், ஊர, மக்ள் எல்ைோ்ம 
ம ோ ற ் த் தி ற கு  உள்ை ோ கின ்ன ர  என ் 
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சி ந் தலனலயத் த ோன  இபபடிப 
புைபபடுத்துகி்ோர எனக ்ருத 
முடிகி்து. ஜமோைனும் ்மற்ண்்ட 
அந்தக ் டடுலரயில் “உைகின நிலையற் 
தனலமலய, ஊழிககூத்லத இக்லத 
அடி அலமபபோ்க” வ்ோண்டிருககி்து 
எனகி்ோர. ்மலும் நிலையோலமயின 
குறியீ்டோன “்போைத்லத” ஏந்தியிருககும் 
்போலீசுவரரதோ்ன லமைோபபூர 
்்ோயிலின மூரத்தி எனபலதயும் 
எண்ணிப போரக்ைோம.



முத்துக்றுபபனும் அந்தப வபண் ்ோயத்ரியும் 
பைவோறு உலரயோடுகின்னர: டீக்ல்ட ஒனறில் 
‘போனம் தயோரித்து’ அருந்துகின்னர” படிபலபக 
குறித்துப ்பசுகின்னர; ‘பச்லச முடல்ட 
சோபபிடுவது பறறியும் வவயில் அதி்ம் எனறும் 
்ததி வதரியவில்லை, அமோவோலச வந்தோல் வதரிந்து 
வ ் ோ ள் ை ை ோ ம்  எ ன று ம்  வீ ட டி ல் 
பூலனககுடடியி்டம்தோன ்பசு்வன எனறும், 
முத்துக்றுபபன வைரத்ததோ்க கூறும் ்ோய், 
“அஞஞோனமோன பிரோணி, பூலன மோதிரியில்ை 
எனறும், ்னனிமரோ நூை்த்திறகுப ்போவது 
பறறியும், ்தவோரப புத்த்ம் பறறியும், இரவில் 
இருவரில் ஒருவர அஙகிருந்து ்போய்விடுவது 
பறறியும், ‘்ல்ைது - வ்ட்டது - ்ைோச்சோரம் - 
பண்போடு - ஆனமீ்ம் - எல்ைோவறல்ப பறறியும் 
்யோசிக்த்தோ்ன ் வணும்’ எனறும் “நிை்டுக்்ோடு 
எங்் இருககுனனு ் ண்டுபிடிக்ணும்; அஙகிருந்து 
்ைககுப போரத்துச் வசோந்த ஊலரத் ்தடிப 
பிடிக்ணும்; ் ோனும் நீயும் ஒ்ர இ்டத்தில் இருக் 
முடியோது” எனறும், எனககு என ்ரபபோன 
பூச்சி்்ை ் போதும் எனறு அவள் வசோல்லும்்போது 
“நீ அசிங்மோனவ” எனறு முத்துக்றுபபன 
வசோனனதறகு அவள், “நீ மட்டமோனவன” எனறு 
கூ று வ து ம ோ ்  அ வ ர ் ள்  உ ல ர ய ோ ்ட ல் 
அலமக்பபடடுள்ைது. இலதப படிககும்்போது 
வள்ளுவர கூறும்,”

ஒரு வபோழுதும் வோழ்வது அறியோர ் ருதுப

்்ோடியும் அல்ை பை”

என்  அறபு தம ோன  கு ்ளுககுத் த ோன 
இபபடிவயோரு புலனவவழுத்து வடிவம் 
வ்ோடுககி்ோர ்லதவசோல்லி எனறு எனககுப 
பட்டது; ்மலும் 8ஆம் நூற்ோண்ல்டச் ்சரந்த 
“வோயிைோர ் ோயனோர” அவதரித்த பூமி லமைோபபூர; 
இல்வலன மனதில் லவத்துத் வதோழுது ஏதும் 
்பசோமல் அனபு வசய்து இல்வன பதம் 
அல்டந்தவர அவர .  லசவத்தில் ஆழ்ந்த 
புைலமயுள்ை ் லதவசோல்லி இந்தப புரோைத்லதயும் 
மனதிற வ்ோண்டு இந்தப பயனற் உலரயோ்டலை 
அலமத்து இருபபோர எனறும் ் ருதைோம்.



மூடல்ட மூடல்டயோ்ப பருபபு, அரிசி ஆகியன 
்ல்ட்ளில் இருபபலதப போரத்து முத்துக்றுபபன 
“வதற்் இப்போ பஞசம்; அரிசி வ்ோண்டு 
்போ்ைோம்” எனகி்ோன. நிமிரந்து போரத்த ் ோயத்ரி, 
யோருககு? எனகி்ோள்; “என பிள்லை்ளுககு” எனறு 

வசோல்ை வோவயடுத்தவன வசோல்ைோமல் 
நிறுத்திக வ்ோள்கி்ோன. இந்தச் சிறு 
உலரயோ்டல் மூைம், ் ்ரங்ள் எவ்வோறு 
கிரோமங்லை ஒட்ட உறிஞசிக 
வ்ோழுத்து வோழ்கின்ன எனபலதக 
்ோடடுகி்ோர எனத் ் தோனறுகி்து.

இபபடிபபட்ட ் ்ரம் இவ்வோறு ஒரு 
மினவவடடு ்்ரச் சுனோமியோல் 
அழிக்பப்டத் தக் ஒனறுதோன எனறு 

சிைபபதி்ோரக ்ண்ைகி ்போை்வ இந்தக ்லத 
வசோல்லியும் ்ருதுகி்ோர; அதனோல்தோன தன 
வசல்ைப பூலன்யோடும் புத்த்ங்்ைோடும் 
தனலனச் சுனோமி வதருவில் தூககி வீசிக 
கி்டத்திய்போது, எத்தலன ்ோள் எனறுகூ்டத் 
வதரியோமல் வதருவில் கி்டந்து ்ண்விழித்துப 
போரத்த ்வலையில் இந்தப ்பரழிலவக ்ண்டு 
“்ோன சந்்தோஷபபட்்டன” எனறு ்ோயத்ரி 
வசோல்வதோ்ப புலனந்து ் ோடடுகி்ோர. குற்ங்ளின 
வ்ோள்்ைமோ்த், தீலம்ளின ஊறறுக ்ண்ைோ் 
இருககும் ் ்ரங்ள் அழிவலதக ் லதவசோல்லி்ள் 
பைரும் உை் இைககியம் முழுவதும் பல்டத்துக 
்ோடடியுள்ைோர்ள்.

* இறுதியோ் இருவரும் “வவவ்்வறு திலச்ளில் 
்்டந்து சிறு பூச்சி்ள் ் போல் மல்கின்ோர; எந்தச் 
சபதமும் இல்ைோது அந்த ஊர மடடும் நினறு 
நிலைககி்து” எனறு ்லதலய முடிககி்ோர. 
“இ்டமும் வபோழுதும் முதறவபோருள்” என் தமிழ் 
மரபிறகு ஏறப, இ்டம் மோறிகவ்ோண்்்ட இருககும்; 
இந்த லமைோபபூர கூ்டக ் ்டலை ஒடடிய ் ்டற்லர 
்்ரமோ் இருந்தது எனறும் ் போரத்துககீசியர்ள்தோன 
(16ஆம் நூற்ோண்டு) ் ்டலை ஒடடிய ் ்ரத்லதயும் 
்்ோயிலையும் அழித்து இனல்ககு இருபபது்போை 
உள்்ை தள்ளி அலமத்தோர்ள் எனவ்ோரு 
வரைோறறுக  குறிபபுக  ் ோைபபடுகி்து . 
முதறவபோருைோன இ்டம் மோற்த்திறகுள்ைோகும்; 
அழிந்துவி்டோது; ஆனோல் அந்த நிைத்தில் 
உறபத்தியோகும் மனிதர்ள் உடப்ட எல்ைோ்ம 
நிலையற்லவ்ள். இவ்வோறு வள்ளுவரின 
நிலையோலமத் தத்துவத்லதப பல்்வறு வழி்ளில் 
முனவமோழிகி்ோர ்லத வசோல்லி. ்மலும் 
தனனுல்டய இந்த நிலையோலமக ் லதயோ்டலுககு 
லமைோபபூலரத் ்தரந்வதடுத்ததன மூைம் 
இரண்்டோவது உை்ப்போரில் ஹிடைரின வஜரமனி 
வஜயித்துவிடும் என் வதந்தி பரவியவு்டன 
வஜரமன வமோழிலய அவசரம் அவசரமோ்ப 
படிக்த் வதோ்டஙகிய மயிைோபபூர வோசி்ளுககு 
வோழ்வின நிலையோலமலயச் வசோல்லிக்ோட்ட 
விரும்பியிருபபோர ் லத வசோல்லி எனறும் எனககுப 
படுகி்து .மோ..அரங்்ோதனின வோழ்லவயும் 
எழுத்லதயும் வோசித்தவர்ள் எனனுல்டய இந்தக 
்ருத்லத ஏறறுகவ்ோள்வோர்வைன்் ் ம்புகி்்ன.

இவ்வோறு அரங்்ோதன பிரதி்லை வோசித்தல் 
எனபது போரதியோர  ்ம்பலனப பறறிச் 
வசோனனது்போைக ் லதவசோல்லி முனவமோழியும் 
“குறி”்லைப பிடித்துகவ்ோண்டுப பயணிபபதோ் 
அலமகி்து.
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“ஃபோயரபோஹ் பறறிய ஆய்வுலர்ளில் (1845)” 
மோரகசியக ் ்ோடபோடடின முதல் வலரவு மி்ச் 
சுருக்மோ் வைங்பபடடிருபபதோ் மோரகசிய 
ஆய்வோைர்ள் ் ருதுகி்ோர்ள்.

ஆய்வு  முடிவு ்லை ச்  சு ரு க ் ம ோன 
“முடிவுலர”யில் சிை பக்ங்ளில் எழுதித் தந்து 
விடடு, ஆய்வின முழுவடிலவ இனிதோன எழுத 
்வண்டும் என் நிலையில் மோரகஸ் நினறு 
வ்ோண்டிருககி்ோர. மோரகசியம் அவரது ஆயுள் 
முழுவதும் ் மக்ோ் விரிவோ் எழுதபபடுகி்து.

ஃபோயரபோஹ் பறறிய ஆய்வுலர்ளின முதல் 
ஆய்வுலரயின முதல் வோககியம் கீழ்க்ண்்டவோறு 
அலமகி்து.

“ஃபோயரபோஹின வபோருள்முதல்வோதம் 
உள்ளிடடு இதுவலர இருந்து வந்திருககும் 
எல்ைோப வபோருள்முதல்வோதத்துககும் உரிய 
பிரதோன குல்போடு இதுதோன: வபோருள், 
எதோரத்தம், புைனுைரவு எனபது பு்பவபோருள் 
அல்ைது சிந்தலன எனனும் வடிவத்தில் மடடு்ம 
்ருத்தில் வ்ோள்ைபபடடிருககி்து; ஆனோல் 
மனிதப புைனுைரவுள்ை ் ்டவடிகல் எனறும் 
்ல்டமுல் எனறும் வ்ோள்ைபப்டவில்லை, 
அ்நிலையோ்க வ்ோள்ைபப்டவில்லை.” (்ோ. 
மோரகஸ் பி. எஙவ்ல்ஸ் வி. இ. வைனின 
இயக்வியல் வபோருள்முதல்வோதம், முன்னற்ப 
பதிபப்ம் மறறும் எனசிபிஎச், வசனலன, 1985).

இ ந்த  “முதல் வோககியம் ”  மடடு்ம 
மோரகசியத்தின எல்ைோப பரிமோைங்லையும் 
ரத்தினச் சுருக்மோ் எடுத்துலரககி்து எனறு 
மோரகசிய அறிஞர்ள் கூறுகின்னர. ் மறகுறித்த 
34 வசோற்ளில், வரைோறறுப வபோருள்முதல்வோதம், 
இயஙகியல், அரசியல் வபோருைோதோரம், புரடசி 
பறறிய ்்ோடபோடு, அறிவுத் ்தோற்வியல் 
்போன் மோரகசியத்தின பல்்வறு பரபபு்ளின 
வதோ்டக்ங்ள் உள்ை்டஙகியுள்ைன எனறு 
கூ்ைோம். அது எவ்வோறு? எனறு கீழ்க்ண்்ட 
பகுதியில் ் ோை முயல்்வோம்.

இதுவலரயிைோன வபோருள்முதல்வோதங்ளின 

கட்டுரை

=ந. முத்துமமாகன்

உவைபபு எனும் 
மார்கசின் மந்திரச் ப�ால

குல்போடு எனன, எனபலத ஒறல் வரியில் 
வசோல்லிவிடடு, அதலன எவ்வோறு தோண்டிச் 
வசல்வது எனறு, மோரகஸ் வசோல்லுகி்ோர. 
ஃபோயரபோஹின வபோருள்முதல்வோதமும் 
தோண்டிச் வசல்ைபபடுகி்து.

“வபோருள் எனபது பு்பவபோருள் எனனும் 
வ டி வ த் தி ல்  ம ட டு ் ம  ் ரு த் தி ல் 
வ்ோள்ைபபடடிருககி்து; ஆனோல் மனிதப 
புைனுைரவுள்ை ்்டவடிகல் எனறும் 
்ல்டமுல் எனறும் வ்ோள்ைபப்டவில்லை, 
அ்நிலையோ்க வ்ோள்ைபப்டவில்லை.”

வபோருலை வவறும்ன “பு்பவபோருள்” எனறு 
மடடுமல்ைோமல், “மனிதப புைனுைரவுள்ை 
்்டவடிகல் எனறும் ்ல்டமுல் எனறும்” 
வ்ோள்ளும்்போது மோரகசியம் பி்ககி்து. 
மோரகசியத்தின வரைோறறுப வபோருள்முதல்வோதம் 
பி்ககி்து. ் மலும் துல்லியபபடுத்தினோல்,

்ோம் “உலைபபு” என் ் ருத்தோக்த்திறகு வந்து 
்சருகி்்ோம்.

வவறும்ன ஒரு ச்டபவபோருள் என் 
நிலையிலிருந்து உலைபபு என் ் ருத்திறகு வந்து 
்சருகின்்ோம்.

இயறல் என் நிலையிலிருந்து உலைபபு 
என் வசயலுககு ் ோம் வந்து ் சருகி்்ோம்.

ஒரு ்ச்சோப வபோருள் என் நிலையிலிருந்து 
உலைபபு என் புனரலமககும் வசயல்போடடுககு 
வந்து ் சருகி்்ோம்.

வபோருள் என்ோல் எனன? என் ் ்ள்விலய 
இனிக ்்ட்டோல், அது உலைபபு எனறு பதில் 
கூறு்வோம்.

அது ஒரு வசயல்போடு எனறு பதில் கூறு்வோம்.

அது ஒரு ் ்டவடிகல் எனறு பதில் கூறு்வோம்.

அது ஒரு ் ல்டமுல் எனறு பதில் கூறு்வோம்.

அது உலைபபிலனக குறிககும் எனறு 
பதில்கூறு்வோம்.

அது உறபத்திலயக குறிககும் எனறு பதில் 
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கூறு்வோம்.

அது ஓர உறபத்தி முல்லயக குறிககும் எனறு பதில் 
வசோல்லு்வோம்.

வபோருள், உலைபபு, உறபத்தி, வசயல்போடு, ்்டவடிகல், 
்ல்டமுல்: இச்வசோற்ள் அலனத்தும் அடிபபல்டயில் ஒரு 
வபோருள் குறித்தன்வ.

இயறல்லயப புனரலமககும் வசயல் உலைபபு எனபபடுகி்து. 
அது்வ சமூ்த்லத மோறறி அலமககும் வசயல்போ்டோ் 
அலமந்தோல் எனனவோகும்?

சமூ்த்லத மோறறி அலமககும் வசயல்போடு வரக்ப 
்போரோட்டம் எனபபடுகி்து.

சமூ்த்லத மோறறி அலமககும் தீவிரச்வசயல்போடு, வவகுமக்ள் 
வசயல்போடு புரடசி எனபபடுகி்து.

உலைபபின நி்ழ்வில் ் ோம் இயஙகியலைச் சந்திககி்்ோம்.

உலைபபு எனபது இயறல்ககும் மனிதருககும் இல்டயில் 
நி்ழும் வ்ோடுக்ல் வோங்ல் ் ல்டமுல்.

உலைபபு எனபது பு் உைகுககும் மனிதருககும் இல்டயில் 
நி்ழும் இருவழிச் வசயல்போடு.

உலைபபின நி்ழ்வு அ்மும் பு்மும் வபோருந்தி முரண்படடுத் 
வதோழில்படும் இயக்ம்.

உலைபபுச் வசயல்போடடில் அ்ம் பு்மோகி்து, பு்ம் 
அ்மோகி்து எனறு மோரகஸ் கூறுவோர.

உலைபபு எனும் நி்ழ்விலிருந்து முழு இயஙகியலையும் நீங்ள் 
்றறுக வ்ோள்ை முடியும்.

உலைப்ப பண்்டங்லை உறபத்தி வசய்கி்து.

உலைப்ப பண்்டங்ளின மதிபலப உறபத்தி வசய்கி்து.

உலைப்ப பண்்டங்ளின உபரி மதிபலப உறபத்தி வசய்கி்து.

இஙகிருந்து அரசியல் வபோருைோதோரம் வதோ்டஙகுகி்து.

உலைபபு ஓர எதோரத்தமோ் (Reality) நிைவுகி்து.

உலைபபு ஒரு சோத்தியமோ்வும் (Possibility) நிைவுகி்து. 
சோத்தியங்லைத் ்தடிக ்ண்்டல்டயும் நி்ழ்்வ ்றபலன 
எனபபடுகி்து. மோனு்ட சோத்தியங்ள் வதோ்டரந்து ் ண்்டல்டயப 
படுகின்ன. உலைபபு வைரச்சி அல்டகி்து.

உலைபபின ்ல்டமுல் அனுபவங்லை நிலனவில் (Mem-
ory) வ்ோண்்டோல் அலவ அறிவோ்ச் ் ச்ரமோகின்ன.

அறிவின உண்லமத்தனலமலயச் ்சோதிககும் மி்பவபரும் 
்ருவி ்ல்டமுல். அறிவு ்ல்டமுல்யினினறும் ்தோனறி 
்ல்டமுல்யோல் சரிபோரக்ப படுகி்து. இது்வ அறிவுத் 
்தோற்வியல்.

“ஃபோயரபோஹ் பறறிய ஆய்வுலர”்ளில் மோரகஸ் 
தத்துவத்லதயும் ் ல்டமுல்லயயும் சந்திக்ச் வசய்திருககி்ோர.

தத்துவத்லதயும் வதோழிைோைர வரக்த்லதயும் சந்திக்ச் 
வசய்திருககி்ோர.

இனி, தத்துவம் ்ல்டமுல்யிலிருந்்த தனது வோழ்லவச் 
சம்போதித்துக வ்ோள்ளும்.

இனி, தத்துவத்தின பிரச்சிலன்லை ்ல்டமுல்்ய 
முனவமோழியும்.

தத்துவம் அதன அந்நியமோதலிலிருந்து விடுதலை வபறறு 
விட்டது. =

கவிரத

=்ப.செலவகுமார்

நாக்கு
பின்நிசியில் எரிநதவளின்
பிணவொயில் ெொதியொயிருநத
துண்டிக்கப்ெட்ட நொககு
அவள் சி்தக்கப்ெட்ட வனத்தில்
்ரு்கொகி ்கொய்நது கிடநதது

மு்கரநதுப் ெொரத்து கமௌனமொன
ஜநது்களின் வொய்ககுள்ளிருநத
நொககு்கள் ரமலும் கீழும்
எசசிலூை ் ப்புக க்கொட்டின

கு�கலடுத்த சில நொககு்கள்
க்கொஞ் தூ�ம் கு்�த்து
மூசசி்ைக்க நின்று க்கொண்டன

மற்ை நொககு்களின் முன்னிருநத
ெற்்கள் எலும்்ெக ்கவ்வி நின்ைன

வொய்ககுள் துழொவுங்கள்
நொககு சூம்பி யிருக்கலொம்.
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சிறுகரத

=ொறை ்பஷீர்

12968 / ஜய்பபூர சந்திபபு – புரடசித்தலைவர ்டோக்டர எம்ஜி ரோமச்சந்திரன 
வசனடரல் அதி விலரவு வண்டியின டிஜிட்டல் வபயரபபைல்லய ் ண்்லை 
இடுககியவோறு போரத்துக வ்ோண்டிருந்தோர ் டுத்தர வயது ் தோத்திவோைோ.

அவரின இை ் ரோசோ நி் தலைபபோல்யின மீது வவயில் படடு பிைோடபோர 
தலர, ரயிலின வபடடி என நி் வட்டம் மினுஙகியது. அஙகு உட்ோரந்திருந்த 
வசம்பழுபபு நி் ைம்போடி குைந்லதயின மீது படிந்த இை்ரோசோ வண்ை 
வலையம் இனனும் அ்டரந்தது. குடிநீர குைோயரு்் சுருண்டு கி்டந்த வசவலை 
்ோவயோனறு அலரக்ண்லை தி்ந்து மூடியவோ்் ் சோம்பிக கி்டந்தது.

மூன்டுககு குளிரசோதன படுகல் வகுபபிறகுள் நுலைந்து தன 
வபோருட்லைவயல்ைோம் இருகல்ககு கீழ் லவத்து விடடு நிமிரந்தவனின 
தலையிலும் ் ழுத்திலும் வமலிதோ் வழிந்தி்ஙகிய குளிர ் ோற்ோனது ் ோந்தலை 
தணித்தது. ல்பலபலயயும் குடிநீர புடடிலயயும் பக்வோடடு ் மலிருகல்யில் 
லவத்தோன ஷோஹுல்.

்ோறபது டிகிரி வவபபத்லத ்லைய மனமற் சந்தியோ்ோைத்து ்ோறறு 
வவளி்ய பரபரத்துக வ்ோண்டிருந்தது. ்ைபபில் ்வகும் வரோடடியின 
இைம்புளிபபு வோசம் ஷோஹூலின ்ோசிககுள் படிந்தது. அவலனச்சுறறிலும் 
வரோடடி மைம் ் மை்வ வபடடியின ் ண்ைோடிலயயும் இருகல் ஓரத்லதயும் 
மூகல் சுருககி இழுத்து வோசம் பிடித்தோன. சந்்த்்மயில்ைோமல் அது 
வரோடடியின இைம்புளிபபு மை்மதோன. தலைலய திருபபித் திருபபிப 
போரத்தவன சறறு ்யோசித்து விடடு தன ்முக்டல்ட மு்ரந்து போரத்தோன. 
மு்ம் சுளித்து அசடடுச் சிரிபபு சிரித்தோன.

எதிரில் உள்ை இருகல்்ளில் 
்ோல்வர அ்டஙகிய குடும்பவமோனறு 
இருந்தது .  மீதமுள்ை இரண்டு 
இரு கல் ்ளில்  ஒடிய ோ ் ப ப ோ 
்போலிருந்த மோறு்ண்ணுல்டய இைம் 
வயது சைலவக்ல் வதோழிைோளியு்டன 
வயதோனவரும் இருந்தோர. சீரோ் 
பரவிய குளிர்ோறறில் வமலிதோன 
பூச்சி மருந்து வ்டியடித்தது.

வபரியவருககு வயது அறுபலதக 
்்டந்திருக் ்வண்டும். பிலசந்து 
உருடடிய ்்ோதுலம மோவின வவண்பழுபபு நி்ம். சதுர மு்த்தில் ஒழுகிய 
வியரலவச்சர்டோனது ்றுபபு நி்ச்சட்ட் மூககு ்ண்ைோடியின 
உருபவபருக்த்தில் மினுஙகியது. வோயிலை போதி தி்ந்தவோ்் நினறு 
வ்ோண்டிருந்த துபபுரவுப பணியோைரி்டம், “ ஏம்போ, ஒனனு உள்ை வோ 
அல்ைோடடி வவளிய ் போபபோ. வசோம்மோ்வ இங் ஏசி இல்்ை” . ல்யிலுள்ை 
ஹிந்தி ் ோளிதலை விசிறியவோ்் கிைவர ் ோய்ந்தோர.

அ்டர உதடடுச் சோயம் பூசின வபண் பச்லசககிளிககுயிவைோனறு துர்ோபுரோ 
ரயில் நிலையத்தில் ஏறி ஷோஹுலுககு கீ்ையுள்ை இருகல்ககுள் நுலைந்தது. 
கூவபப்டோத கூவல்்லை வவறறிலைச்சோறு ்போை ்ல்டவோயில் ஒதுககிய 
சோல்ட. கூ்ட்வ இடுபலப வ்ளிககும் அவைது வமனதோடி இலையும்.

சிறிது ் ்ரத்தில் அவனும் அவளும் இடுபபு படல்டலய எடுத்து அணிந்தனர. 
முதுகு வலிக்ோனது. வ்ோறுககு தீனி வபோட்டைத்தின வவறறுககூடு்ளும் 
வமனபோனககுபபி்ளும் அவர்ளின இருகல்ககு கீ்ை உருைத்வதோ்டஙகின. 
வ்ஞலச நீவியவோ்் வ்டு ஏபபமிட்ட கிளிககுயில் “படுக் ்வண்டும்” என 
முனகியது. வமனதோடி அவனுகவ்ன ஒதுக்பபட்ட உள்பக் ் மலிருகல்ககுள் 
விசுகவ்ன தோவிச் வசனறு படுத்தோன.

வண்டிலய எடுக் அலரமணி ்்ரம் தோமதோயிறறு. “இங் ஒனனு்ம 
சரியில்்ை. சரக்ோர சரியில்்ை. ஆளுங்்ோ சரியில்்ை” என தனககுத்தோ்ன 

ராம்கஞ்ச் மண்டி
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முணுமுணுத்துக வ்ோண்டிருந்த முதியவர. திடீவரன 
ஷோஹுல் பக்ம் திரும்பி “அஙகிள்! நீங் எங் 
்போறீங்்ோ?” என்ோர.

அஙகிள் என் ஒறல் வசோல்லுககுள், 
வயதி்க்மும் வய்தற்மும் ஒ்ர ் ்ரத்தில் ் ்டந்து 
முடிந்த மோயத்லத எண்ணி எண்ணி ஷோஹுலின 
மனது ஓய்ந்துதோன ்போனது. தனககு வயது 
ஐம்பத்திரண்டுதோன எனபலத மடடும் வசோல்லி 
விடடு மு்ம் திருபபிக வ்ோண்்டோன. கிைவர 
வதோண்ல்டச்சளியு்டன வசறுமினோர. அது 
இளிபபோ? அல்ைது உண்லமயி்ை்ய வசறுமைோ? 
என சிறியதோ் குைம்பியவன கிைவரின ் ்ள்விலய 
குறித்து மீண்டும் எண்ைத் வதோ்டஙகினோன.

அவரின ்்ள்வி ்தோற்பபிலையினோலும் 
எழுந்திருக்ைோ்மோ? என மூலை தனனியல்போ் 
தத்துவ விசோரத்லத வதோ்டஙகியது. உறுதிபபடுத்திக 
வ்ோள்ை ் ழிபபல் அருகில் உள்ை ் ண்ைோடிககு 
மு ன னி ன று  வ ் ோ ண் டு  உ ள் ளு க கு ள் 
வபோடுவபோடுத்தோன.

தனலனப போரத்து , “இது உன அஙகிைோ 
ஷம்மோ?” என ம்ளின ் தோழி அவளி்டம் ் ்ட்ட 
்ோைத்தின நிலனவு திடுவமன வபோஙகி மனலத 
ஏக்த்திறகுள் உருடடியது. தலைலய ் மலுஙகீழுமோ் 
மீண்டும் மீண்டும் ்்ோதியவோ்் இருகல்ககு 
திரும்பினோன.

பச்லசயும் பழுக்ோயுமோன ரபபர வலையங்ைோல் 
இறு் சுற்பபடடிருந்த கிைவனோரின ஆண்டு 

மோறிய வசல்்பசிககு அலைபவபோனறு வந்தது.

வதோண்ல்டயின வதோஙகு சலதயோனது வோன 
்்ோழியின கீழ்க வ்ோண்ல்ட ்போை இழுபடடு 
் ம வ ை ழு ம் ப  ் ம ோ வ ோ ய் க ் ட ல்ட ல ய 
உயரத்தியவோ்், “ எல்்ைோ எல்்ைோ ! ஹோ ஹோ 
்போல்! ் ஜோர்ஸே ் போல்…. ஹோங ஜீ ஹோங ஜீ .. “ 
என மண்ல்டலய ்மலுஙகீழுமோ் அலசத்துக 
வ்ோண்டிருந்தவர பினனர மு்ம் மைரத்தி ,: 
இப்போ சிடடிஙக ஜடஜோ் இருககி் பிரபோ்ர 
லவத்யோ ஏ்டோகூ்டோமோன ஆளு. டிஃபனஸ் தரபபு 
வககீலுங்்ோ ் பச்ச வபருசோ அவர மதிககி்்தயில்ை. 
ஒண்ணும், ்வலைபப்டோதீங்்ோ. ்வ் வபஞசுை 
்ம்மோளுங்்ோ இருக்ோங்்ோ போத்துககி்டைோம் 
“என்படி சுறறும்முறறும் ் ண் மினுங் போரத்துக 
வ்ோண்்்ட சிரித்தோர, தலரயில் ்தய்படும் 
த்ரத்தின ஓலசககு நி்ரத்த ஒலியது. சிரிபபு 
அ ்ட ங கி ய து ம்  இ ரு க ல் யி ன  ஓ ர த் லத 
உள்ைஙல்யினோல் ்தய்த்து துல்டத்தோர. அந்த 
இ்டத்தில் வோலயககுவித்து ஊதிய பின வசல்்பசிலய 
லவத்தோர.

வககீல் கிைவர ் பசிக வ்ோண்டிருககும்்போ்த 
ஷோஹூல் தன இருகல்ககுள் ஒதுஙகிக 
வ்ோண்்டோன. இடுபபின ்வரலவ ஈரம் படடு 
்ச்சத்துக வ்ோண்டிருந்த சோரத்லத வ்கிழ்த்து 
விடடு மல்ைோக் படுத்தோன. குளிர இதம்பதமோ் 
பரவியது.

“்ோனோ ்ோனோ தோலி ்ோனோ , தோலீ ்ம தோல், 
பனீர, சபஜீ, தஹீ, போபபட, ்ரோடடீ, மீட்டோய் 
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அவ்ர ச்சோவல்… “ என்டுககியவோ்் வசனறு  
வ்ோண்டிருந்த ்்ண்டீன்ோரலன நிறுத்தி , ஒரு 
பி்ைடடு எவ்்ைோபபோ ? என வினவினோர.

“நூத்திருபது ருபயோ ஸேோப “

“அச்சோ. தோல் ஃபிலரயோ? சோதோவோ?”

“ ஃபிலரதோன ஸேோப”

“பட்டரை ஃபிலர பண்ைதுதோ்ன?”

“வதரலீங் ஸேோப”

“ஹி ஹி வதரலீங்னனோ சோதோ ஆயில்னுதோன 
அரத்தம். அபப இனனோத்துககு இவ்்ைோ லபசோ 
வோஙகுறீங்்ோ?”

 “்ம்்போ கூலிக்ோர ஸேோப” என ் ்ண்டீன்ோரன 
முனகியவு்டன பைம்பனனோசு ்்ோடடுக்ைோ் 
்தடிபபோரத்து எடுத்த கிைவர ஒரு ் ைம் நிதோனித்து 
விடடு “சோபபோடு தந்துடடு லபசோ வோஙகிக்்ோபபோ 
“என்வோ்் மீண்டும் பைத்தோள்்லை தன 
பரஸேுககுள் வமல்ை மடித்து லவத்தோர. சிரித்தபடி்ய 
கிைவரின இருகல் எண்லை குறித்துக வ்ோண்்டோன 
்்ண்டீன இலைஞன.

வதோண்ல்டலய ்லனத்தவோ்் இருகல்யில் 
சம்மைங ்டடி அமரந்தவர, தன போதங்லை 
நீள்வட்டமோ் வருடிக வ்ோண்்்ட “ ் ோ ரோம்்ஞச் 
மண்டியிை  எ ்ங ்ணும் .  அது  ர ோ த்திரி 
பனனிவரண்்டர மணிககு வரும்்போை, ் ஷ்்டந்தோன” 
என புருவத்லத ஏறறி இ்ககினோர.

“அவதோனனும் பிரச்னயில்ை சோர , நீங் 139 
என் ரயில்்வ ்ம்பருககு ஒங் வசல்லு்ைருந்து 
்டயல் பண்ணி டிக்டை உள்ை பத்து டிஜிட 
பிஎனஆர ்ம்பர பதிவு பண்ணுனோ எ்ங் 
்வண்டிய ஸ்்்டஷனுககு அஞசோறு நிமிஷங்ளுககு 
முனனோடி அைரட ்ோல் ஒனனு ஒங் வசல் 
்போனுககு வரும்” என தனககு மடடு்ம வதரிந்ததோ் 
அவன எண்ணிக வ்ோண்டிருந்தலத ஆரவத்து்டன 
பகிரந்தோன ஷோஹூல்.

“வஹஹ்ஹஹ்்ஹ…… நூத்தி முபபதோவது 
எரநூத்தி ்ோபபதோவது அ்டப்போங் சோர! அந்த 
்வரனவமண்ட ஏறபோவ்டல்ைோம் ் வைய்க்ோ்ோது 
அவதல்ைோம் வசோம்மோ” என தனது ்றுபபும் 
பழுபபுமோன குரு முலைத்த மூகல் இ்டது 
உள்ைஙல்யோல் ் தய்த்தவோ்் வ்ோட்டோவி விட்ட 
வககீலின பல் வரிலச முழுக் பீ்டோச்சோறு 
உல்ந்திருந்தது.

“வதோைஞசு ் போவன்டோ ஜிபபு வோயோ நீ எ்ஙகு 
அல்ைது எ்ங்ோம ஒழி ” என மனதுககுள் 
எரிந்தவோ்் படுகல்லய ் போட்டோன ஷோஹூல்.

உ்டலின மீது வரு்டங்ள் ் ்டந்்தோடுவது ் போை 
்டங ்டக்்டோ ்டங கிறீஈஈச் வீஙககக என் 
வவவ்்வறு அலைவரிலசயில் உயரந்து தோழும் 
உரோய்தல் ஒலி்ளு்டன ரயில் சக்ரங்ள் 
உருண்்்டோடிகவ்ோண்டிருந்தன.

எதி்ர உட்ோரந்திருந்த இைம் வயது 
குடும்பத்தலைவனி்டம் ்பச்லசப ்போட்டோர 
வககீல் .

“எங்் ் போ்்பபோ?”

“வசனனககி”

“ரோஜஸ்தோனை ஊவரங்்?”

“்ோ்வ்ர ஜில்ைோ”

“அங்்?”

“பரலி”

“ஓஹ்”

“மம்மி மம்மி ல்யபபோரும்மோ” என் வமனகுரல் 
குறுககிட்டது.

அந்த தம்பதியரின வவண்ணி் புஸ் புஸ் ஆண் 
குைந்லதககு ஐந்து ஐந்தலர வயதிருககும். 
இருகல்யின பக்வோடடு இரும்பு ஏணி நுனிலய 
பிடித்துக வ்ோண்டு அலர வ்ோடிதோன 
ஊஞசைோடியிருககும். அதறகுள் ஹம்வமன என 
மு்த்லத தூககி லவத்துக வ்ோண்டு ஆவைோதி்யோடு 
தன இரு வமனபஞசு உள்ைஙல்்லையும் 
அம்மோவி்டம் விரித்துக ் ோடடியது. வவண்்மடடில் 
வமல்லிய ்்ோ்டோய் இைஞசிவபபு தீற்ல்்ள். 
அம்மோவின தல்டலயயும் மீறி அடுத்த ்ை்ம 
அந்த புஸ் புஸ், தனது அலர வ்ோடி ஊஞசலைத் 
வதோ்டரந்தது.

“சர ் ்ம்?”

“பிரஹ்மண்”

“்்ோத்திரம்’?”

“வஷிஸ்்டோ”

“அப்போ மிஸ்ரோ சரமோ திரிபோதி திரி்வதினு 
வபயருககு பினனோடி ்போ்ட்வஙவ்ல்ைோம் 
ஒங்ோட்ைோ?”

துரித்தியில் தலையலசத்து மறுத்த ் ைக்ோைர 
“அவஙவ்ல்ைோம் பிரஹ்மண்தோன. ஆனோ ் ோங்்ோ 
அவங்்ோை்ட வ்ோஞசம் ஒஸ்தி. அபபு்ம் 
சரமோங்்த ்ோங்்ோ மடடும் ்போட்தில்்ை 
இப்போ ரோஜ்புத் ் ோர கூ்ட ் போடு்ோங்்ோ”

“அது சரி அதோ்ன போத்்தன”

“வசனனயிை எனன பண்றீங்்ோ?”

“ த னி ய ோ  அ க ் வு ண் ட ஸ்  ஆ ஃ பீ ஸ் 
்போடடிருக்்ன”

“அபடியோ?”
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“அங்ல்ைோம் வவயில் எபடீ?”

“ஸ்ஸ்ஸ் அபபோ, வருஷத்துை ஒம்்போது மோசமும் ் வத்து 
்வத்து ஊத்தும்”

“வசனனயிை ஹிந்திை ் பச மோட்டோங்ைோ்ம?”

“ஹி ஹி. அது ஒரு பரோபை்மயில்ை”

“எபடி சமோளிககிறீங்்ோ?”

“்தோ்டோ ஹிந்தி ்தோ்டோ அஙக்ரஜி ்தோ்டோ ்டமில் 
இருந்தோக் ் போதும் மிகஸ் பண்ணி ஓடைோம்”

“ஃபிவரஷ் ் ோய்்றிங்ள்ைோம் வ்டிககுதோ?”

“ஓஹ்! தோஜோ சபஜீை வசனனககி ்ம்பர ஒன. ஆலு, 
மட்டர, ்டமோட்டர அல்ைோம் வ்டிககுது”

“படிபவபல்ைோம் எபடீ?”

“மோரவோடி ஸ்கூல் ் ோ்ைஜூைோம் வ்்ய இருககு”

“பிசினஸேுை யோர ்டோபபு?”

“அவங்ளும் இருக்ோங்்ோ ஆனோ பிடிமோனம் பக்ோவோ 
ரோஜஸ்தோனிங்்ோ ல்ய்்ைத்தோன” .

“அதோ்ன போத்்தன” என்வோ்் கிைவர தன வைது 
உள்ைஙல்லய நீட்ட ்ைக்ோயர அதில் தனது 
உள்ைஙல்யோல் ‘சைப’ என ஓலச கிைம்ப தடடினோர.

“வ்டவைபபரஸ்ையும் ் ம்போளுங்தோ்ன இருக்ணும்?”

“அதுை எனன ்டவுடடு ஜீ , அல்ைோத்து்ட வரண்்டோம் 
வ்ம்பர லபஸேோைோம் ஒனனு ்்ோல்டுககு ்போவணும் 
அல்ைோடடி ் ம்பள் கிட்டத்தோ்ன வந்தோவனும்”

கிைவரின வதோந்தி மடடும் வட்டமோ் சிை வ்ோடி்ள் 
வலர குலுஙகி ஓய, வதோ்டரந்தோர ் ைக்ோைர.

“என்னோ்ட வமயின கிலையண்ட்ஸே வ்டவைபபரஸ்தோன”

“அச்சோ அச்சோ”

“்ைண்ட ் ரடைோம் எபபிடி ் போகுது?”

“ஓஸ்த்தி வவை ஜீ . அசல் மோரக்ட ் ரட்ட வி்ட ்டபுள் 
ம்டஙகு வ்ோடுத்தோத்தோன வோங் மிடியும்”

வ்க்லித்த வககீல், “்ம்போளுக்ளுககுத்தோன லபஸேோ 
ஒரு பிரச்லன்ய இல்லி்ய” என்ோர.

்ைக்ோை தம்பதி்ள் நீடடிய சுட்ட எள் அபபைத்லத 
வோஙகி துணுககு துணுக்ோ் உல்டத்து தன இ்டது 
உள்ைஙல்யில் குவித்தவோ்் சுலவத்துக வ்ோண்டிருந்த 
கிைவர வ்ோஞச ் ்ரம் தன லஹக்்ோரட ம்ோத்மியங்லை 
எடுத்து விடடுக வ்ோண்டிருந்தோர.

 போல் தயிர வ்ய் மோடு விலைச்சல் என அவர்ளின 
்பச்சு எஙவ்ல்ைோ்மோ சுறறி வந்து வ்ோண்டிருக் 
பல்லிடுககில் மோடடிக வ்ோண்டிருந்த வதோககின துணுகல் 
ஆட்ோடடி விரலின ் ்த்தோல் ் ்ோண்டிவயடுத்து மீண்டும் 
வோய்ககுள் ்போடடு வதோண்ல்டககுள் இ்ககினோள் 
்ைக்ோைரின மலனவி. அ்த விரலை மூககில் லவத்து 
இருமுல் புரடடி மு்ரந்து விடடு எதிர இருகல்யில் 
இருந்த ்ருத்த ்ம்பளியில் ்மலும் கீழுமோ் ஓடடி 
துல்டத்தோள்.

“்ரம் சூப குடிக்ணும் ் போை இருககு. சோய் சோபபிடடு 
சோபபிடடு வோய் வ்டடுப்போச்சு” என்படி்ய 
இருகல்யிலிருந்து கிைம்பிய வககீல் ்ழிபபல்ககு 
வசன்ோர. ் ைக்ோைரின மலனவி, குைந்லதலய மடியில் 
்போட்டவோ்் தோைோட்டத் வதோ்டஙகினோள். எதிர 
திலசயில் ரயிவைோனறு பிளி்லு்டன ்்டந்து வசன்து. 

அறிைார்ந்த 
நாற்காலிகள்

ஏசுவுக்கு முற்பட்டவையாம்
நாற்ாலி்ள் ைரலாறு
நான்கு ் ால்ளு்டனான நாற்ாலி்ள்
நவீனத்துக்கு அப்பாற்பட்டவை;
மரத்்ாலானவை;
மரபு சார்ந்வை;
மரங்ள் ப்பறபறெடுத்்வை;
மா, க்ாஙகு, க்க்ப்ன
இனக்குறியீடும் இஙகுண்டு.
ஆயினும் ைாயிலவல
ஆ்லால ைம்பிலவல.
எதிரக்்டசி்ளின் ஏவு்வை்ளாகி.
அரண்மவன்ளின் ஆடசிபீ்டங்ளில
ஆகரா்ணித்் நாற்ாலி்ளுக்குப
்பட்டங்ளுண்டு
சிம்மாசனம், அரியாசனம்க்பால.
ைரலாறு க்பாறறும்
ைலலைர்ள் நலலைர்ள்
அமர்நதிரு்ந் ஆசனங்ள்
அலங்ரிக்கின்றென அருங்ாடசிய்ங்வள.

கவிரத

=மஜ.சஜ.ஃ்பர்்ாணடஸ்
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வபரு விைஙகு்ள் ஒனல்வயோனறு ் ண்டுைரந்த 
குதூ்ைத்தின ் ளி்யோலச.

வ்ோஞச ்்ரத்தில் ்ோவி முண்்டோசு ்டடிய 
அவல் வபோரிக்ோரன வந்தோன. அவலனத் 
வதோ்டரந்து “சூஊஊப” என்வோ்் ் ்ண்டீன்ோரர 
வந்தோர. சூப, மிைகு, வரோடடி வோசலனயோனது 
்ைலவயோ் அவலரச்சுறறிலும் பரவியது.

தனககும் தனது மலனவிககும் என இரண்டு 
்்ோபலப்ள் சூபலப வோஙகிய ்ைக்ோைர, 
அவறல் உண்ணும் பைல் மீது லவத்து விடடு 
சடல்டபலபயிலிருந்து பைத்லத உருவியவோ்் 
“இனவனோரு ஆளுககும் சூப ்வணும். அவ்ரு 
்டோய்ைடடுககு ்போயிருக்ோரு இபப வந்திடுவோரு 
நீங் இந்த வபடடியி்ை்ய இருங்்ோ” என்ோர.

இரு ல்்லையும் பிலசந்து துல்டத்தவோ்் 
்தலவ தள்ளிக வ்ோண்டு உள்்ை வந்த கிைவரி்டம் 
“நீங் ் போனதும் சூப்ோரர வந்தோர” என ் ைக்ோைர 
வசோல்லிக வ்ோண்டிருககும்்போ்த ‘அபபடியோ” 
என வோலயபபிைந்தவோ்் வபருத்து விரிந்த புட்டம் 
்சுஙகிபபிதுங் அமரந்தோர.

உண்ணும் பைல்யில் அமரந்திருந்த இரண்டு 
குவலை சூபபு்லையும் மோறி மோறி உறறுப போரத்து 
விடடு தள்ளி இருந்தலத வவடுகவ்ன எடுத்து 
“ச்சக… ச்சக” என ஓலச கிைம்ப குடிக்த் 
வதோ்டஙகினோர கிைவனோர.

்ைக்ோை தம்பதியர ் முக்மோ் ் பந்த ் பந்த 
முழித்தனர. பினனர சங்்டத்து்டன வமல்ை சிரித்த 
மலனவி, ் ைவனின ் ோதில் முணுமுணுத்தோள்.

சூப்ோரர எந்த பக்ம் ்போயிருபபோர எனத் 
தடுமோறிய ்ைக்ோைர, உத்்தசமோ் வைபபக் 
வபடடி்ளுககுள் வசன்ோர. இருகல்யின 
முலனயில் அலரகுல்யோ் அமரந்திருந்த மலனவி. 
பத்து நிமி்டங்ள் ் ழித்து வந்த ் ைவனின ல்லய 
போரத்தவு்டன மறுபக் வபடடி்ளின பக்ம் 
ல்லய ் ோடடினோள்.

உதடல்ட பிதுககியபடி திரும்பி வந்த ் ைவலன 
்சோரவு்டன போரத்தோள். இரண்டு ்பரும் 
குசுகுசுத்துக வ்ோண்டிருக .் அ்த வ்டில் கூவ்ைோடு 
சூப்ோரர வந்து ்சரந்தோர. ஒரு குவலை சூப 
வோங்பபடடு உண்ணும் பைல்யில் லவபபதற்ோ் 
வ்ோண்டு வசல்ைபபடும்்போது மூகல் நீடடி 
அந்தக குவலைலய உறறுப போரத்த வககீல் ் ோவோல் 
தன இரண்டு உதடு்லையும்  துைோவத் 
வதோ்டஙகினோர.

்ைக்ோைரின மலனவி ல்யிலிருந்து வீழ்ந்த 
தடடின ஓலசயில் கிைவரின ் வனம் திலசதிரும்ப 
்டகவ்ன சூப குவலைலய ்மல் இருகல்யில் 
தூககி லவத்தோர ்ைக்ோைர . மலனவியின 
்ண்்ள் ஒளிரந்து பின இயல்போகின. தடடிலிருந்து 
மீண்்ட கிைவனோர இஙகுமஙகும் மும்முரமோ் 
தலைலய சுைறறி வமல்ை மு்ம் வதோய்ந்தோர. தன 
வதோல்ட மீது இ்டது ல்யோல் இருமுல் தடடியவர, 
தி்டமோ் ்லனத்துக வ்ோண்்்ட ்ண்்லை 
தீவிரமோககி ் ்ண்டீன்ோரலர போரத்தோர.

“ஏய், எனனோபோ சூப குடத்்த? அைவும் 
சரியில்்ை ஒனனுஞ சரியில்்ை. சுடதண்ணிய 

குடச்சோ மோதிரியில்ை இருககுது” வககீலின குரல் 
உயரந்தது, ் போ்பபு்பபட்ட சூப்ோரர ஒரு ் ைம் 
தில்த்து, “ஓங் ்பப தோங் ஜீ” என வோஙகி 
மீண்டும் நிரபபிக வ்ோடுத்தபின கும்பிடடுவிடடு 
ஓட்டமும் ்ல்டயுமோ் இ்டத்லத விட்ட்ன்ோர. 
தன பரலஸே பறறியபடி்ய குவலைககுள் ் ோக்ோல் 
துைோவிக வ்ோண்டிருந்தோர வககீல்.

வண்டி சவோய் மோ்தோபபூர நிலையத்தில் பத்து 
நிமி்டங்ள் நின்து. பி்ைடபோரத்தில் ரயில் 
வோசலை ஒடடியவோ்் லவக்பபடடிருந்த பிரம்பு 
தோஙகியின ்மல் வட்டத்தடடில் ச்மோசோவும் 
உருலைககிைஙகு துண்்டங்ளு்டன வசங்ல் நி் 
உரபபு ஆைமும் நிரம்பியிருந்தன. ஈ விரடடியிலிருந்து 
கிைம்பிய புல்யில், மட்டமோன வ்டி வீச “ ் ரம் 
ச்மோசோ ச்மோசோ” என் வபருந்வதோண்ல்டககுரல் 
பிைோடபோரத்லத நில்த்தது.

எஞசிலன மோறறி மோடடிய பி்கு ரயில் 
எதிரதிலசயில் ் ்ரத்வதோ்டஙகியது. உ்ஙகும் ் ்ரம் 

வர்வ அவரவர படுகல்்லை உதறி படுக் முயை 
வககீல் மடடும் அவர போடடுககு சோபபிட்ட தனது 
எச்சில் தடல்ட படுகல்யில் லவத்தவோ்் 
ய ோலரயும்  வபோருடபடுத்த ோமல்  ்பசிக 
வ்ோண்டிருந்தோர. எல்்ைோரும் வசய்வதறியோது 
நினறு வ்ோண்டிருந்தனர .  படுகல்க்ோ் 
்ோத்திருந்தவர்ளில் ஒரு ல்ககுைந்லதயும்அ்டக்ம்.

இலதபபோரத்துக வ்ோண்டிருந்த ஷோஹூலுககு 
மண்ல்டககுள் சூ்டோ் நிரம்புவது ் போை இருந்தது.. 
“்யோவ் எழுந்திருய்யோ” என் வசோல்ைோனது தடடி 
வி்டபபடும் விலசக்ோ் ் ோத்திருககும் ரலவ ் போை 
வதோண்ல்டககுள் வில்த்தது. அந்தந்த சீட்ோரர்்ை 
அலமதியோ் இருககும்்போது ்மகவ்தறகு வம்பு 
என வமோத்த சூழ்நிலைலயயும் ்ைககிவைடுத்து 
மனம் தீரபபளிக், அலமதி ் ோத்தோன.

்டு படுகல்லய தூக் வி்ட முடியோதவோறு 
வழிந்தி்ஙகும் வதோந்திலய கீழிருகல்யில் 
சோய்த்தவர தனது வசல்்பசியிலிருந்து ஒலித்த 
“பஜ்ரஙகு பலீ ்மரி ்ோவு ச்சலீ “ என் பஜலன 
வரி்ளுக்்றப சீரோன தோை்தியில் தலைலய 
ஆடடிக வ்ோண்டிருந்தோர. அந்த படுகல்ககு 
வசோந்தக்ோரனோன ஒடியோ்பபோ இலைஞன 
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வ்ோஞசம் தள்ளி ் ோலியோ் இருந்த ் மல் படுகல்யில் 
்வறு வழியினறி ் போய் படுத்தோன.

வககீல் தனது புட்டத்லத ஒருக்ளித்து கிைபப 
“்டரரர… . ”  ஓலசயு்டன ஏசியின ்னத்த 
குளிர்ோறறுககுள் ் ரிம வ்டி சுைன்டித்தது. “்ஹ 
பகவோன” என்வோ்் தன உள்ைஙல்யோல் 
வயிறல் த்டவிகவ்ோண்டிருந்தோர.

ஒரு மணி ் ்ரம் ் ழித்து ஏ்தோ ஒரு நிலையத்தில் 
வண்டி நின்து. வண்டி ஒன்லர மணி ்்ரம் 
தோமதமோ் வசல்கி்து என வசோல்லிகவ்ோண்்்ட 
வபடடியினுள் நுலைந்த ஒருவர ் மல் படுகல்யில் 
வ ோலயபபிை ந்து  தூஙகி கவ் ோண்டிரு ந் த 
ஒடியோ்பபோலவ ப்டப்டவவன தடடி எழுபபி , 
“உத்த்ரோ! யஹ் ் மரோ சீட லஹ!” என்ோர. பதறி 
விழித்தோன அவன. பு்ஙல்யோல் எச்சிவைோழுகிய 
வோலய துல்டத்தபடி்ய இ்ஙகிய ஒடியோ்பபோ 
தூக் ்ைக்த்தில் ்ோல் தவறி கீ்ை விழுந்த பின 
சுதோரித்து முனகியவோ்் எழுந்து இருகல் 
சட்ட்த்தின மீது சோய்ந்து வ்ோண்டு இடுபலப 
நீவிக வ்ோண்டிருந்தோன.

ரயில் தன முதுககுக்பபோல் விடடுச் வசன் 
ஏ்தோ ஒரு ஊரிலுள்ை ஒலிவபருககியிலிருந்து 
கிைம்பிய ஓலச ்ண்ைோடி தடுபலபயும் தோண்டி 
வபடடிககுள் வந்து வந்து ம்டஙகியது.

வபரும் வபரும் வ்ோபபலர்ளில் வசம்மஞசள் 
நி்த்தில் திரவம் தைதைத்துக வ்ோண்டிருந்தது. 
தகித்துக வ்ோண்டிருந்த தைலும் திரவத்தின 
நி்த்தி்ை்ய வ்ோபபலரலய தழுவியபடி 
்ோறறினுள் வ்ளிந்தவோ்் எலத்யோ பிடிக் 
முயனறு முயனறு தீரந்து வ்ோண்டிருந்தது.

குவலை வடிவில் எண்ைற் வோய்்ள் 
உதடு்ைறறு வட்டச்வசபபு ் போலிருந்தன. வமோத்த 
வோய்்ளும் வ்ோபபலரலய சுறறிலும் மிதந்தலைந்தன. 
அந்தரக்ட்டலை பி்பபிக்பபட்டலதப 
்போன்வதோரு ஒழுஙகில் அலனத்து வோய்்ளும் 
வசஙகுத்தோய் எண் ஒனறின வடிவத்தில் வில்த்து 
நிமிரந்தன. ் ப்பவவன வபருஞசிரிபவபோலிவயோனறு 
்்ட்டது. எண் ஒனறின ்ோல் போ்த்திலிருந்து 
பூபபுள்ளி்ைோய் சறுகி உதிரந்த ் ்ோபலப வோய்்ள் 
வ்ோபபலரககுள் முழ்கின.

உள்ளி்ஙகிய ்்ோபலப்ள் ஒவ்வவோன்ோய் 
குதித்து ்மவைம்புவதும் தோழ்வதுமோய் இருந்தன. 
அவறறிறகுள் அத்திரவம் நிரம்பியிருந்தது. 
வட்டச்வசபபு ் போலிருந்த குவலை்ள் இபவபோழுது 
வவந்து நீண்டு ஜோடி ் போல் ஆகியிருந்தன. தீத்தைல் 
அவிந்து ஆறியபின நுஙகும் நுலரயுமோன வவண் 
அ்டர போைோ் வபருகி ஓ்டத்வதோ்டஙகி ஷோஹுலின 
்ோல் விரல்்லை தீண்டியது. அதன குளிரலமயோனது 
விரல்்ள் வ்ண்ல்டக்ோல் வதோல்ட்ளின வழி்ய 
தலைலய ் ்ோககி ர்சிய அரவம் ் போை ஊரந்தது.

“்ய இதர ரக உதர ரக” என் கூச்சலில் ்ண் 
விழித்த ஷோஹூலுககு யோலனயின முதுல்ப்போை 
வபடடிககுள் நில்ந்து ஊரந்த அம்போரம் 
அம்போரமோன அடல்டபவபடடி்ள் மடடு்ம 
வதரிந்தன. மூச்சு முடடுவது ்போை இருந்தது. 
எ ழு ந் து  உ ட ் ோ ர ந் து  வ ் ோ ண் ்ட ோ ன . 

வபடடி்ளினடியிலிருந்து “அத அங் லவ இத 
இங் லவ” என் அதட்டல்்ள் ஒலித்துக 
வ்ோண்டிருந்தன.

அடல்டபவபடடி்ளின ்டுவிலிருந்து திருகிய 
மீலசயு்டன வசம்பரடல்ட தலையும் ்டுக்ன 
்ோதுமோய் ஒருவன வவளிபபட்டோன. ் டுவ்ண்வைய் 
வோல்ட ் ைந்த குளிர வ்டி வபடடிககுள் வீச்சு்டன 
நுலைந்தது . அவனுககு பினனோல் இைம் வயது 
வபண்வைோருத்தியும் ல்ககுைந்லதவயோனறும் 
வ ந் த ன ர .  அ ம் ப ோ ர க கு வி ய லி ன 
உல்டலமயோைர்ைோன அவர்ள் அடுத்த ்ோள் 
மோலையில் வரககூடிய ஹிங்ன்ோட என் ரயில் 
நிலையத்தில் இ்ஙகுகின்ோர்ைோம்.

்ல்டக்ோன சரககு்ைோ? என ஷோஹுல் 
வசம்பரடல்ட தலையனி்டம் ்்ட் அவன 
“இல்ையில்ை வீடடுககுள்ைது” என அசடு வபோங் 
வசோல்லிக வ்ோண்டிருககும்்போ்த “ அ்ரபோய் ! 
ரோம்்ஞச் மண்டி ஸ்்்டஷனோ இது? “என் 
வககீலின வதோை வதோைத்த குரல் ் ்ட்டது. யோ்ரோ 
“ஆம்” என்வு்டன ஏ்தோ கூககுரலிட்டோர. 
வசோற்ைற் அககூககுரல் ்தவிடுககில் ்சுஙகிய 
தவலையின அபய விளி ் போை இருந்தது. இதறகுள் 
வண்டி கிைம்ப ்மல் படுகல்யில் இருந்த 
பயணிவயோருர அபோயச் சஙகிலிலய இழுக் 
வண்டியின ் வ்ம் மடடுபபடடு நின்து.

ஒரு ல்யில் ஒறல் ஷூ , மறு ல்யில் ல்ைோன 
லப என வவளிறிய மு்த்்தோடு படுகல் விரிபபு 
தலரயில் இழுப்ட தடடுத்தடுமோறி பதறியவரோ் 
இ்ஙகினோர வககீல்.

வண்டியின தோைோடடிற்்றப வைமும் இ்டமும் 
குலுஙகியபடி்ய ் ைக்ோைரும் அவரது மலனவியும் 
தங்ள் பிள்லை்லை அலைத்தவோ்் ஆழ்ந்த 
உ்க்த்திலிருந்தனர. தனது தலைலய ்்ோககி 
ஊரந்த போலின குளிரலமயோனது தனது 
்னவிலிருந்து வவளி்யறி எஙகு வசன்து? என் 
குைபபத்தில் ஆழ்ந்தவோ்் உ்க்த்திறகுள் 
மீண்்டோன ஷோஹூல்.

ஒறல்பபக் ்ண்ைோடிச்சில்லும் ்ோதும் 
வ்ோறுஙகிய நிலையில் ்றுத்த மூககு்ண்ைோடி 
ஃபி்ரம் ்ல்டபோலதயில் கி்டந்தது. வண்டியின 
குலுக்லில் ஆடி ஆடி அது ் த்வோரம் ஒதுஙகியது. 
அதன உல்டந்த சில்லு்ளில் இரவு விைககின நீை 
வவளிச்சம்  எண்ைற்  துணுககு்ைோய் 
எதிவரோளித்துக வ்ோண்டிருக், இரவுககு ்மல் 
ரயிலின சக்ரம் இரும்பு மைத்து்டன உருண்்்டோடிக 
வ்ோண்டிருந்தது.

உ்க்ம் வரோமல் ் டு இருகல்யில் ஒருக்ளித்து 
படுத்திருந்த ஒடியோ்பபோவின மோறு்ண் விழி்ளில் 
வசல்்பசியின வவண் நீைஒளி ஒளிரந்து 
வ்ோண்டிருந்தது. வசல்்பசிலய தன வதோல்டயில் 
அமரத்திப பிடித்தவோ்் எழுந்து முதுல்யும் 
தலைலயயும் வலைத்தபடி இருகல்ககுள் 
அமரந்தோன.  அவனது  ்ோககில் வபோரித்த 
்வரக்்டலை பருபபு்ள் மிதககும் ்ோர 
சூபவபோனல் குடிககும் ஆலச எறும்லபப்போை 
ஊரத்வதோ்டஙகியிருந்தது. =
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சுஜோதோவின ’்்ைஷ்-வசந்த்’ ் லத 
ஒனறில் ”அந்த லிஃபட ஆப்ரட்டர 
புவியரசின ‘்ோறறு’ எனகி் ஒல்லியோன 
இ ை க கி ய ப  ப த் தி ரி ல ் ல ய ப 
படித்துகவ்ோண்டிருந்தோர ”எனறு 
எழுதியிருபபோர. அலத வி்ட ’ஒல்லியோ ’்ச் 
‘சிவந்த சிந்தலன’ என் வபயரில்,  
எழுபது்ளின தலைவோயிலில், ல்க்ோசு 
்போடடு விலையிைோக ்விலத இதழ் 
ஒனல் ் ்டத்திவந்்தன. எட்்ட எடடு 
ப க ்ங ்ள்த ோம் .  ’ வ ோனம்ப ோடி ’ 
்விம்டல்தோன எனககு உந்துதல். 

ல ் க கு க  கி ல ்ட த் த 
இைககியமு்வரி்ளுகவ்ல்ைோம் இயன்வலர இதலை 
அனுபபிலவத்துகவ்ோண்டிருந்்தன.

மூன்ோவது இதழ் வவளிவந்த ் ்ரம். எனலனப போரக்   
ஒருவர வந்தோர. “சோர, ் ோன ரோமமூரத்தி. தமிழ் வைரச்சித் 
துல்யின துலைஇயககு்ர. எங் இயககு்ர சிைம்வபோலி 
வசல்ைபபன அய்யோவின ல்ககு உங் இதழ் எபபடி்யோ 
வ்்டச்சிருககு. அதப படிச்சிடடு அய்யோ உங்ை ்்ரில் 
ப ோ ர த் து க  ல ் ் ய ோ டு  அ ல ை ச் சு கி ட டு வ ர ச் 
வசோனனோர”என்ோர. அலைபலபத் தட்ட முடியவில்லை. 
அவரு்டன கு்ை்த்திலிருந்த தமிழ் வைரச்சித் துல் 
அலுவை்ம் வசனறு சிைம்வபோலியோலரச் சந்தித்்தன. 

சிைம்வபோலியோர என முயறசிககுப போரோடடு்லைத் 
வதரிவித்தோர. “வி்டோமல் வசய்யுங்ள், அடிக்டி வோருங்ள், 
வதோ்டரந்து வதோ்டரபில் இருங்ள், உதவி்ள் ஏதும் 
்தலவயோனோல் தயங்ோமல் ்்ளுங்ள்”என்ோர.  
்னவ்ோல்டயும் வ்ோடுத்தோர.  இருபது வயது கூ்ட 
நிரம்போத இலைஞனோ் இருந்த எனககு அனறு அவர 
அளித்த ஊக்ம்,  ் ோன இதழியல் துல்யில் வதோ்டரந்து 
வசயல்ப்ட உதவிறறு எனபலத ்னறியு்டன இனறு 
நிலனவுகூரகி்்ன. ஆயினும் ஏ்னோ அதறகுப பி்கு 
அவலர ்ோன சந்திக்்வயில்லை. இனறு அவரும் 
்ம்மில்ட்ய இல்லை. அவ்வோறு ‘அங்ங்் ்லை்ள் 
்தரும் அறிவர’்ைோல்தோம் அனவ்ல்ைோம் தமிழ் 
வைரச்சியுற்து எனபலதப பதிவு வசய்யோமல் இருக் 
முடியவில்ை.



விஜய போஸ்்ரனின ‘சரஸ்வதி’ பத்திரில்யில் எழுதிக 
வ்ோண்டிருந்த்போது இைககிய வோச்ர்ளின ்வனத்லத ஈரத்த 
வஜய்ோந்தலனப பு்ழ் வப் லவத்தது ஆனந்த வி்்டன பத்திரில். 
போரபபன வோச்ர்லைப வபருவோரியோ்க 
வ்ோண்்ட வி்்டனில் ‘அககினிப 
பிர்வசம்’ வவளிவந்த்போது உண்லமயில் 
அந்தப பத்திரில்்ய ‘அககினிப 
பி ர ் வ ச ம் ’  வ ச ய்து  வவளிவ ர 
்வண்டியதோயிறறு. ஆனோல் அதறகுப 
பி்கு ்்ோபுலு ஓவியங்ளு்டன 
வஜய்ோந்தனின பு்ழ்வபற் பை 
புதினங்லைத் வதோ்டர்லத்ைோ் 
வ வ ளி யி ட டு  வி ் ்ட ன  த ன து 
விறபலனலயப வபருககிகவ்ோண்்டது 
அலனவரும் அறிந்த வரைோறு. அதனபின, 

பத்தி
=மவணு மா்தவன்

venumadhavan2020@gmail.com

”இைக்்க கவட்டிய கிளி்கைொய் – நீங்கள்
எத்த்ன ்கொலம் இககூண்டுககுள்ரை
ெைக்கத் துடிககும் ெை்வ்கரை – இஙகுப்
ெ�நதுகிடககுது பி�ெஞ்ம்”

- இன்குலொப்

சிைம்்பாலி ் சலைப்்பன்

்ெய்காந்தன்
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வி்்டனுககு ஒரு முற்போககு மு்மும் 
வஜய்ோந்தனுககு ் டசத்திர அந்தஸ்தும் ஒரு்சரக 
கிடடியது. 

இருந்தும் ஆனந்த வி்்டன வபோனவிைோ 
வ்ோண்்டோடிய்போது அவ்விைோவுககு  ’்ஜ ் ்’ 
அலைக்பப்டவில்லை. வி்்டனில் இருந்து விைகி  
்வரும் விழுதும் விட்ட எழுத்தோைர்ள், 
முலைத்து மூனறு இலை கூ்ட வி்டோத 
எழுத்தோைர்ள் எல்ைோம் விைோ அரஙகில் 
மினுககித்திரிந்தனர. அது வஜய்ோந்தலன 
ஆைமோ்ப போதித்திருக் ் வண்டும்.

அப்போது வஜய்ோந்தன நியூ வசஞசுரி புக 
ஹவுஸ் ஆதரவில் வவளியோன ‘்ல்பனோ’ எனகி் 
மோத ்ோவல் இதழுககு ஆசிரியரோ் இருந்தோர. 
அந்த இதழில் ஒரு ் ்ள்வி : “நீங்ள் ஏன ஆனந்த 
வி ் ்ட ன  வ ப ோ ன வி ை ோ வி ல்  ் ை ந் து 
வ்ோள்ைவில்லை?” அதறகு அவருல்டய பதில் : 
“ அ ல ை ப பு  வ ர வி ல் லை ,  ஆ ் ் வ , 
்ைந்துவ்ோள்ைவில்லை.”

அடுத்த இதழில் மீண்டும் அது வதோ்டரபோ் 
இனவனோரு ் ்ள்வி  : “ அலைபபு இல்ைோததோல் 
ஆனந்த வி்்டன வபோனவிைோவுககுப 
்போ்வில்லை எனகிறீர்்ை, அலைபபு 
இல்ைோம்ை்ய  சோவியும் மணியனும் ் ைந்து 
வ் ோண்டிருககி் ோ ர ் ்ை… ”  அதறகு 
வஜய்ோந்தன அளித்த பதில் நிலனலவ விடடு 
நீங்ோதது  :  “  சோவியும் மணியனும் 
பிரோம்ைோரத்தத்திறகுப ் போகின் வழிவந்த 
மரபினர. ்ோ்னோ சுயமரியோலதயுள்ை 
சூத்திரன. “  இந்த அஸ்திரம் ் போதோவதனறு 
அடிககுறிபபு ்போடடு அடுத்த ்லைலய 
எய்தோர போருங்ள், அது இலத வி்டவும் 
கூரோனது : ” பிரோம்ைோரத்தம் = திவசச் 
சோபபோடு.”



எழுத்தோைர, வமோழிவபயரபபோைர, 
பதிபபோைர, எல்ைோவறறுககும் ் மைோ் இைககியச் 
சுலவஞரோ்ப வபருவோழ்வு வோழ்ந்த  கி. அ. 
சச்சிதோனந்தம் வபருந்வதோறறுககு இலரயோகி 
மல்ந்துவிட்டோர என் த்வலை ் ண்பர சந்திர 
்ச்ர வதரிவித்தோர. அறிந்தவர்ளின மரைம் 
மனதின சமநிலைலயக குலைத்துவிடுகி்து. 

‘சச்சி’ எனறு அவலர வோயோர அலைத்து 
மகிழும் ’தமிழினி’ வசந்தகுமோர தோன எனககும் 
சச்சிதோனத்லத அறிமு்பபடுத்திலவத்தோர. 
மி்வும் உறசோ்மோன மனிதரோ்்வ அவலர ் ோன 
எப்போதும் போரத்திருககி்்ன. வமௌனி, 
ைோ.ச.ரோ. , சி.சு. வசல்ைபபோ ஆகி்யோரின 
பல்டபபுைகில் நிலைவ்ோண்டுவிட்டவர அவர. 
ஆ்்வ, ல்பவபோருள் இைந்து ‘பீ்ோக பதிபப்ம்’ 
்ண்டு, தமது ஆதரச எழுத்தோைர்ளின பு்ழ் 
பரபபியவர  சச்சி. வசவ்விைககியத்திலும் புதுலம 
்ோட்டம் ் வண்டும் என நிலனத்தவர. அதனோல் 
இலைய தலைமுல்யினரு்டன அவரோல் 

கி. அ. சசசிதானந்தம

இயல்போ்ப பை் முடிந்தது. அவருல்டய 
மகிழ்ச்சியும்  சிரிபபும்  அவலர  ஓர 
இலைஞரோ்்வ ஆககிலவத்திருந்தது . 
சிறு்லதத் வதோகுபபு்ள், குறு்ோவல்்ள் எனப 
பல்டபபு முயறசி்ளில் அவர ஈடுபடடிருந்தோலும் 
அவர சி்ந்த வமோழிவபயரபபோைரோ்்வ 
அறியபபடடிருந்தோர .  இைககியத்லதப 
்போை்வ பயைத்லதயும் துய்த்தவர அவர.

இ்டதுசோரி இயக்த்தின மீதும் முற்போககு 
இைககியத்தின மீதும் அவருககு ஈடுபோடு 
இருந்ததில்லை. சறறு விைகி்ய இருந்தோர. 
ஆனோலும் என ்போன்்ோரி்டம் அனபு 
ப ோ ர ோ ட டி ப  ப ை ங ் ல த ் ல ை ப 
பகிரந்துவ்ோள்பவரோ் இருந்தோர. அவரது 
வீடடிறகுச் வசனறு அடிக்டிச் சந்தித்து மனம் 
நில்ய த்வல்்லை நிரபபிகவ்ோண்டு வருவது 
என வைக்ம். பை சமயங்ளில் அவர 
வீடடிறகு அருகிலுள்ை ்ல்டககு ஏ்தனும் 

வோங்வருவோர. வதருமுககில் போரத்துவிட்டோல் 
அவருல்டய இைககிய அனுபவங்ள் அல்ைது 
பயை அனுபவங்ள் எனச் சுவோரசியமோ்ப 
்பசிகவ்ோண்டிருபபோர.  வியபபு வதோனிககும் 
அவரது மு்போவங்லை ்ோன வவகுவோ் 
ர சி ப ்ப ன .  அ ை கி ய  கி ை வ ர  எ ன 
நிலனத்துகவ்ோள்்வன. ்லைத்திலரககுப 
போவங்லைப பரிமோ் ஏற் மு்ம். அந்தக 
்ண்்ைோட்டத்தில் அவலர  யோரும் 
போரத்ததோ்த் வதரியவில்லை. 

்்டந்த  இருபது ஆண்டு்ளில் ஒரு 
்லை்டோஸ்்்ோப ்போை விதம்விதமோ்த் 
்தோற்ம் வ்ோடுத்த அந்த இனிய மனிதலர 
இனி ்்ோபோைபுரத்தின வதருமுககில் 
ய்தச்லசயோ்க ்ோை முடியோது என 
நிலனகல்யில் மனதில் இனம்புரியோத 
வவறுலம இலை்யோடுகி்து. =
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கட்டுரை

=இரா எட்வின்
eraaedwin@gmail.com

பதன் தடவிய ப�ாற்கபளாடு ைந்திருககிறது

புதிய கலவிக பகாள்வக

சதன த்டவிய வசோற்்ைோடு வந்திருககி்து 
புதிய ் ல்விக வ்ோள்ல். வ்ோஞசம் ் வனம் பிசகிய 
நிலையில் வோசிபபவர்லை சோய்த்துவி்டககூடிய 
அைவில் வசீ்ரமோன வோரத்லத வலையோ் அலத 
தயோரித்து வீசியிருககி்ோர்ள்.

்வனமோ் வோசித்த தமிை்ம் அதன சூதிலன 
உள்வோஙகி அதறகு எதிரவிலனயோற்த் வதோ்டஙகி 
இருககி்து. தமிை்ம் இதறகு எதிரவிலனயோறறும் 
எனறும் எதிரபோரத்்த இருந்தது மத்திய அரசு. 
ஆனோல் இஙகு கிைம்பியுள்ை வ்ோதிநிலையின 
உச்சநிலை அவர்லைக வ்ோஞசம் அலசக்்வ 
வசய்திருககி்து.

எல்்ைோரும் ஏறகி்ோர்ள். ஏன தமிை்ம் மடடும் 
இந்தக வ்ோள்ல்லய இபபடி முரடடுத்தனமோ் 
எதிரககி்து எனறு முன்த்  வதோ்டஙகி 
இருககி்ோர்ள்.

இதற்ோன ் ோரைம் எளிதோனது.

“்ல்வி சி்ந்த தமிழ்்ோடு” என்ோன போரதி.

“பசி்யோடு இருககி் ஒரு மோடடிலன அவிழ்த்து 
விடடிரு ககி றீ ர ்ள் .  கு ஜ ர ோ த் .  பீஹ ோ ர , 
உத்திரபபிர்தசம் ்போன் மோநிைங்லைச் 
்சரந்தவர்ளும் மற்வர்ளும் சும்மோ இருக்ைோம். 
்ோரைம் அவர்ைது பூமி தரிசு. ஆனோல் எங்ைது 
பூமி ்ல்வி, ்ைோச்சோரம், ்ோ்ரி்ம் ்போன் 
விழுமியங்ள் விலைந்து வசழித்திருககி் பூமி. 
அதனோல்தோன ்ோங்ள் ்வலிலயச் சோத்த 
முயறசிககி்்ோம்” எனகி்ோர மதுலர ் ோ்டோளுமன் 
உறுபபினர சு.வவங்்்டசன. மடடுமல்ை இந்த 
அறிகல்யின முபபோட்டனோன “குைக ் ல்விலய” 
எதிரவ்ோண்டு அலத சோய்த்த அனுபவமும் 
தமிை்த்லத கூடுதைோன எச்சரிகல்்யோடு இந்த 
அறிகல்லய அணு் லவத்திருககி்து.

17.05.1954 அனறு வசனலன மோ்ோை சட்டசலப 

கூடுகி்து. அலவ வதோ்டஙகுவதறகு முனனதோ்்வ 
அனல்ய முதல்வர வபருந்தலைவர ்ோமரோசரும் 
அலவத் தலைவரும் அலவககு வந்துவிட்டனர. 
ஒ்ர ஒரு அலமச்சலரத் தவிர மற் அலமச்சர்ள் 
வந்துவிட்டனர. ஆனோல் அனல்ககு ்ோ்்ட 
எதிரபோரத்துக ் ோத்திருந்த ஒரு வசய்திலய அறிவிக் 
்வண்டிய அலமச்சர திரு. சி.சுபபிரமணியம் 
அவர்ள் வவகு தோமதமோ் ‘்்ள்வி ் ்ரம்’ முடிகி் 
தருவோயில் அலவககு வருகி்ோர.

அவர எழுந்ததும் அலனவரது ்ண்்ளும் 
அவலர உறறு்்ோக்த் வதோ்டஙகின.

“்ோடடில் புதிய ் ல்விக வ்ோள்ல்யினமீது (குைக 
்ல்விக வ்ோள்ல்லயயும் அப்போது புதியக ் ல்விக 
வ்ோள்ல் எனறுதோன கூறினோர்ள்) மோறுபோ்டோன 
்ருத்துக்ள் நிைவுகின்ன. சரக்ோர ் டசியிலும்கூ்ட 
ஆதரவு நிலையும் எதிரநிலையும் உள்ைன. ஆதரவு 
்போதிய அைவு இல்லை. என்வ இலதத் திரும்பப 
வப்்வண்டிய நிலையில் நிறகி்்ன. ஒரு ்ல்ை 
்ல்விக வ்ோள்ல். ்தலவ இல்ைோத எதிரபபோல் 
திரும்பப வப்்வண்டிய சூைநிலை ஏறபடடிருபபது 
துரதிருஷ்்டவசமோனது. இரண்டு ்ோட்ைோ்த் 
தூக்்ம இல்லை. ரோஜினோமோ வசய்துவி்டைோமோ 
எனறுகூ்ட ் யோசித்்தன. இது ் டசி முடிவு. ஆ்்வ 
இலத வசய்யத் துணிந்்தன” எனறு முடித்தோர.

ஆனோல் அவர கூறிய மோதிரி அந்தக ்ல்விக 
வ்ோள்ல்ககு ஆதரவோன நிலை அந்தக ் ோைத்தில் 
இல்லை. மி்மி்க குல்வோன அைவிைோன 
ஆதர்வகூ்ட அப்போது இல்லை. அந்த அைவிறகு 
இ்டதுசோரி்ளும், தந்லத வபரியோரும் ்ைமோடி 
இருந்தனர. திரு சி.சுபபிரமணியம் ரோஜோஜிலயப 
்போை்வ ஆபத்தோனவர எனபலத அனல்ய 
தின்ம ் மககு உைரத்தினோர.

அ்த்ோளில் ்மைலவயிலும் அவர இந்தத் 
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திட்டத்லத திரும்பப வபறறு உலர நி்ழ்த்தினோர. 
அஙகும்  சட்டசலபயில்  உல ரய ோ ற றிய 
அலனத்லதயும் கூறினோர. ஆனோல் மி் நுடபமோ் 
ஒரு சிறிய திருத்தத்்தோடு அலத லவத்தோர. அந்தத் 
திட்டத்லத திரும்பப வபருவதோ் சட்டசலபயில் 
அறிவித்த அவர ்மைலவயில்“இது மி்வும் 
பயனுள்ை திட்டம். சரக்ோர ்டசியில் இதறகு 
்போதுமோன அைவு ஆதரவு இல்ைோததோல் இலதத் 
தற்ோலி்மோ்த் திரும்பப வபறுகி்்ன. இதன 
்தலவலய உைரந்து எதிர்ோைத்தில் நிச்சயமோ் 
ஒரு்ோள் இந்தத் திட்டம் அமலுககு வரும்” எனறு 
கூறிய த்வலை ்தோைர்ள் ்ோ.்ருமலையபபன, 
்.பிர்ோசு, இரோம ம்னோ்ரன ஆகிய ் தோைர்ளின 
உலைபபில் ‘தந்லத வபரியோர திரோவி்டர ்ை்ம்’ 
வவளியிடடுள்ை “குைக்ல்விலய ஒழித்த வபரியோர 
இயக்ம், ் போரோட்ட வரைோறு” என் நூலில் ் ோை 
முடிகி்து.

சோலை்போடும் வதோழிலில் பயிறசி அளித்தல், 
வ்ோட்டல் ் போடும் வதோழிலில் பயிறசி அளித்தல், 
வசங்ல் அறுககி் வதோழிலைக ்றறுத் தருதல், 
கிைறு வவடடும் வதோழிலைக ்றறுத் தருதல் 
்போன் அம்சங்்ைோடு கூடிய குைக ்ல்வித் 
திட்டத்லத  கி ர ோ ம ப பு ்  கு ை ந்லத ்லை 
குறிலவத்துதோன வ்ோண்டு வந்தோர்ள். ் ்ரபபு்த்து 
பள்ளி்ளுககு குைக்ல்வி இல்லை.

இது அலனத்துக குைந்லத்லையும் போதிககும் 
என் வல்யில் அவர்ைது குைந்லத்லையும் 
போதிககும்தோ்ன என் ்்ள்வி எைைோம். 
போரபபனர்ள் வீடடுக குைந்லத்ளும் ்மடடுக 
குடியினர வீடடுக குைந்லத்ளும் ்்ரத்துப 
பள்ளி்ளில் பயின்னர எனபதோல் அவர்ளுககு 
இதனோல் எந்தவிதமோன போதிபபும் ஏறப்டோது 
எனபலத ் ோம் புரிந்துவ்ோள்ை ் வண்டும்

மருத்துவப படிபபில் கிரோமபபு் மோைவர்ளுககு 
7.5 சதவிகித உள் ஒதுககீடடிலன தமிை் அரசு 
வ்ோண்டு வந்திருககி்து. தி.மு.் உள்ளிட்ட எதிரக 
்டசி்ள் இலத ஆதரிககின்ன. போரதிய ஜனதோக 
்டசியோல்கூ்ட இலத வவளிபபல்டயோ் எதிரக் 
இயைவில்லை. ஆனோல் அந்தத்திட்டத்திறகு 
ஒபபுதல் அளிக்ோமல் ் ோைம் ் ்டத்துகி்ோர ஆளு்ர.

இனல்ய புதியக ் ல்வித் திட்டத்லதக வ்ோண்டு 
வருபவர்ளின ஒரு மோநிைத்தின பிரதிநிதி ஆளு்ர. 
இந்த வல்யில் குைக்ல்விலயக வ்ோண்டு 
வந்தவர்ளும் இனல்யப புதியக ்ல்விக 
வ்ோள்ல்லயக வ்ோண்டு வருபவர்ளும் கிரோமப 
பு்த்து மோைவர்ளுககு எதிரோ் நிறகி்ோர்ள் 
எனபது வதளிவோகி்து. எனில், இரண்டு ்ல்வித் 
திட்டங்ளு்ம கிரோமபபு்க குைந்லத்ளுககு 
எதிரோனலவ எனபதும் வதளிவோகி்து.

29.06.1952 அனறு சைலவத் வதோழிைோைர்ளின 
மோ்ோடு திருவோனமியூரில் ்்டககி்து. திரு 
ரோஜோஜிதோன சி்பபு விருந்தினர.

தங்ைது குைந்லத்ளுககு வதோ்டக்க 
்ல்வி்யனும் கில்டககுமைவிறகு இரக்ம் ் ோட்ட 
்வண்டுமோய் அவர்ள் அவரி்டம் மனு தருகி்ோர்ள். 
அலத வோசித்துப போரத்த ரோஜோஜிககு ்்ோவம் 
வருகி்து.

“எல்்ைோரும் படித்துவிட்டோல் இருககி் வ்ோஞச 
்வலைலய யோருககுப பகிரந்து தருவது?”எனறு 
வவளிபபல்டயோ்்வ வவடிககி்ோர ரோஜோஜி. 
உங்ளுகவ்ல்ைோம் படிபபு இல்லை, படிபபும் 
் வ ல ை யு ம்  ப ோ ர ப ப ன ர ் ளு க கு ம் 
்மடடுககுடியினருககும் மடடு்ம எனறு 
வவளிபபல்டயோ்்வ வசோனனது குைக்ல்வி

அலத வவகு ைோவ்மோ் ்தன த்டவிய வசிய 
வசோற்ைோல் வசோல்கி்து இனல்ய புதியக ் ல்வித் 
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திட்டம் அனல்ககு அதன சூதிலன சரியோ்ப 
புரிந்துவ்ோண்்ட வபரியோர, “இந்தக ் ல்வித்திட்டம் 
இருககும்வலர சோதி வ்டடிபபடடுக வ்ோண்்்ட 
இருககும். சோதிலய ஒழிபபதும் இந்தக ்ல்வித் 
திட்டத்லத  ஒழிபபதும்  ஒன்் ”  எனறு 
வதளிவுபடுத்தினோர. இனல்ய ்ல்வித் திட்டம் 
சோதிலயக வ்டடிபபடுத்தும் எனபலதயும் இந்தத் 
திட்டத்லத எதிரபபதும் சோதிலய எதிரபபதும் 
ஒனறு த ோன .  மி ் ச்  ச ரி ய ோ ் ப  பு ரி ந் து 
வ்ோண்டிருபபதோல்தோன தமிை்ம் இவ்வைவு 
்டுலமயோன எதிரவிலனயோறறுகி்து.

‘பி்பவபோககும்’ எனபது தமிழின ஞோன மரபு. 
இதறகு எதிரோன ் ோல்வருை அடிபபல்டவோதி்ளின 
ஆவைம் இனல்யக ்ல்விக வ்ோள்ல் என் 
வல்யில் ‘பி்பவபோககும்’ எனபவர்ளுககும் அலத 
மறுபபவர்ளுககும் இல்டயிைோன ்போரோட்டம் 
இனல்யப ் போரோட்டம். வதோ்டக்ப பள்ளி்ளில் 
பயிலும் ஏ்த்தோை ஐந்து்்ோடி குைந்லத்ளுககு 
எழுதப படிக்வும் சிறு சிறு கூட்டல் மறறும் 
்ழித்தல் ்ைககு்லை வசய்து முடிக்வும் 
தி்னற்வர்ைோ் இருககி்ோர்ள் எனறு 
்வலைபபடுகி்து இந்தத் திட்டம். நியோயம்தோ்ன? 
இலத ஏன எதிரக் ் வண்டும் எனறும் ் தோனறும். 
இலத முற்ோ் மோற் ்வண்டும். எபபோடு 
பட்்டனும் 2025 ஆம் ஆண்டிறகுள் இலத வசய்து 
முடிக் ் வண்டும் எனறு இைககு லவககி்து இந்தத் 
திட்டம்.

இலதத் தோண்டியும் சிந்திககி்து இந்தத் திட்டம் 
இலத சோதிக் ்வண்டுமோனோல் அதி் அைவில் 
பள்ளி்லைத் துவக் ்வண்டும். அதி் அைவில் 
ஆசிரியர்லை நியமிக் ் வண்டும். அதி்படசமோ் 
இருபத்தி ஐந்து மோைவர்ளுககு ஒரு ஆசிரியர 
என் நிலைலயக வ்ோண்டுவர ் வண்டும்.

ம ோைவர ்ள்  விரும்புகி ்  படிபலபத் 
்தரந்வதடுக் அனுமதிக் ் வண்டும்.

்தரவிற்ோ்ப படிககி் நிலைலய மோறறி புரிந்து 
வ்ோள்வதற்ோன ்ல்விலயத் தர்வண்டும்.  
எனவ்ல்ைோம்கூ்ட அக்ல்ப படுகி்து இந்த 
்ல்வித் திட்டம். ் போகி் ் போககில் வோசிககி்்போது 
இவதல்ைோம் சரிதோ்ன எனறுகூ்ட ்தோனறும். 
அனோல் இவறல் எபபடி ்ல்டமுல்ப படுத்தப 
்போகி்ோர்ள் எனபலத ் வனமோ்ப படித்தோல்தோன 
இந்தத் திடடத்தின ஆபத்து புரியும்.

இப்போதிருககி் பள்ளி்ளின எண்ணிகல் 
குைந்லத்ளின எண்ணிகல்ககு ஏற்ோர்போல் 
இல்லை. என்வ நில்ய பள்ளி்லைத் வதோ்டங் 
்வண்டும். இந்தக ்ோரியத்லத அரசோங்ங்ளும் 
வதோண்டு நிறுவனங்ளும் வசய்ய ்வண்டும். 
இபபடியோன ் ோரியத்திறகு எந்தவிதமோன முடடுக 
்டல்ட்ளும் ் போ்டோமல் உ்டனடியோ் அனுமதிலய 
வைங் ் வண்டும் எனகி்து இந்த அறிகல்.

1. அரசோங்ங்ளும், வதோண்டு நிறுவனங்ளும் 

2. எந்தவிதமோன முடடுக்டல்ட்ளும் 
்போ்டோமல்

்போன்வறல் அடிக்்ோடிடடு வோசிக் 
்வண்டுகி்்ன.

இருககி் பள்ளி்லை்ய ஒவ்வவோன்ோ் 

மூடுவதறகு முயறசித்துக வ்ோண்டிருககின்ன 
அரசு்ள். எந்த அரசோங்மும் புதிதோ்ப 
பள்ளி்லைத் தி்க்ப ்போவதில்லை. பி்கு யோர 
தி்பபதோம் பள்ளி்லை? அடுத்த வோய்பபு வதோண்டு 
நிறுவனங்ளுககுப ் போகி்து.

எந்தத் வதோண்டு நிறுவனங்ளுககு இவர்ள் 
அனுமதிலய வைஙகுவோர்ள் எனபதில்தோன 
அரசிய்ை இருககி்து. நிச்சயமோ் RSS மறறும் 
அதன துலை, இலை அலமபபு்ளுக்் அந்த 
வோய்பபு்ள் ் போகும்

1948 ஆம் ஆண்டு அப்போலதய மோநிை அரசு 
புதிதோ்ப பள்ளி்லைத் துவஙகுவதறகு, “பள்ளி்ளில் 
அலனத்துப பிரிவு மோைவர்லையும் சமமோ், 
ஒன்ோ் அமர லவத்து போ்டங்லை ் ்டத்துவதறகு 
உத்திரவோதமளித்தோல் மடடு்ம அனுமதி 
வைங்பபடும்” என் நிபந்தலனலய விதித்தது. 
அப்போதும் அதறகு எதிரோ் திருச்சியில் இருந்து 
ம ணு க ் ள்  ் ப ோ யி ன .  எ ல் ்ை ோ ரு க கு ம் 
்வண்டுமோனோல் படிபலபத் தருகி்்ோம். அந்த 
’ஒன்ோய்’ என் நிபந்தலனலய அருள்கூரந்து 
தைரத்தி விடுங்ள் எனறு அந்த மணுக்ள் 
மன்ோடின. அலத அனல்ய அரசோங்ம் 
நிரோ்ரித்தது.

இனல்ககு இவ்வைவு சோதிவவறி்யோடு 
உள்ைவர்ள் ஆரம்பிககும் பள்ளி்ளில் அலனத்துக 
குைந்லத்ளும் சமமோ் அமரந்து படிக் இயலுமோ? 
அது மடடும் அல்ை, உள்ளூரில் உள்ை வதோண்டு 
நிறுவன ஊழியர்ள், முனனோள் மோைவர்ள், 
பணிஓய்வு வபற் ் ல்ை உள்ைங்லைக வ்ோண்டு 
ஆசிரியர்லை நியமிபபோர்ைோம். ஆ், பள்ளி்லை 
அவர்ள் துவஙகுவோர்ள்  அவர்்ை 
ஆசிரியர்ைோ் வருவோர்ள். இவ்வைவு ்போதும் 
இவர்ைது திட்டத்லத அம்பைபபடுத்த.

அத்தலன எதிரபபு்லையும் மீறி “NEET” என் 
வஞச்த்லதக வ்ோண்டு வந்தவர்ள் குைந்லத்ள் 
விரும்பியலதத் ் தரவு வசய்துவ்ோள்ை அனுமதிக் 
்வண்டும் எனபலத புரிந்துவ்ோள்ை ்வண்டும். 
இந்த ஆண்டு திருமைம் ் ்டந்து மூனறு மோதங்்ை 
ஆன ஒரு வபண் நீட எழுத வந்திருககி்ோள். அவைது 
தோலிக வ்ோடிலயக ் ைறறி வோஙகி இருககி்ோர்ள்.

அவர்ள் கூறுகி் உல்ட, அருைோக்யிறு தவிர 
ஏதும் இருக்க கூ்டோது எனறு பிடிவோதமோ் 
இருந்தவர்ள் பூநூலை மடடும் எஙகும் ்ைறறி 
வோங்வில்லை எனகி் வசய்தி ஏன இந்தத் 
திட்டத்லத எதிரக் ் வண்டும் எனபலத உைரத்தும்

“அறிவினோன் ஆகுவதுண்ச்டோ பிறிதின் சநோய்
தன்சநோய்சபோல் சபோற்றோக் ைக்ட”

எனகி்ோன வள்ளுவன.

பி ் ரது  வலிலய ,  ரைத்லத ,  துயலர 
தனனுல்டயது்போல் நிலனபபது அவர்லைப 
வபோறுத்தவலர ் ருலை. ் மககு அதுதோன அறிவு

அவர்ைது ்ல்வி ்ம்பச் வசோல்லும் தமிை்ம் 
எலதயும் ் ்ள்வி ் ்டகும்.
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கம்யூனிஸ்ட் 
அறிகவகயின் 

பமாழிநவட
தமிழில்: இரா.சுகநதன்

கட்டுரை

=உம்பர்த்ம்தா ஈமகா

சிை ்தரந்த பக்ங்ைோல் ஒறல்யோ் உைல் மோற் முடியும் 
எனபலத ்ம்புவதறகுக ்டினமோ் இருககி்து. வமோத்தத்தில் 
எபபடியிருந்தோலும், தோந்்தயின வமோத்த பல்டபபுத்வதோகுதியும் 
இத்தோலிய ் ்ர-அரசு்ளிலிருந்து புனித ் ரோமோனிய ரோஜ்யத்லத மீட்ப 
்போதுமோனதோ் இருக்வில்லை. ஆனோல், இரண்டு நூற்ோண்டு்ளின 
வரைோறல் நிச்சயமோ்ப வபரிதோ்ப போதித்திருந்த ஒரு பிரதியோன, 
1 8 4 8இல் வவளியோன ்ம்யூனிஸ்ட அறிகல்லய நிலனவு 
வ்ோண்்டோடும்்போது, அதன இைககிய அம்சத்திலிருந்்தோ, அல்ைது 
குல்ந்தபடசம் - மூை வஜரமன வமோழியிலிருந்்தோ ஒருவர 
படிக்வில்லை என்ோலும் - அதனது வியத்தகு வசோல்ைோடசித் 
தி்னுக்ோ்வும் அதன வோதங்ளின ்ட்டலமபபிற்ோ்வும் ஒருவர 
அதலனக ் ட்டோயம் மீைவும் வோசிக் ் வண்டும் என்் ் ம்புகி்்ன.

197 1இல் வவனிசு்வைோ எழுத்தோைரின சிறு நூல் ஒனறு 
வவளியி்டபபட்டது: லூ்தோவீக்்ோ சில்வோவின மோரகசின இைககிய 
்ல்ட. (இத்தோலிய வமோழிவபயரபபு 1973இல் வவளியி்டபபட்டது.) அது 
இப்போது கில்டபபதில்லை என்ோலும், அதலன மறுபதிபபு வசய்வது 
பயனுல்டயதோ்்வ இருககும் எனறு ்ோன ்ருதுகி்்ன. இந்தப 
புத்த்த்தில் மோரகசின இைககியக ் ல்வியின வைரச்சிலய பினவசனறு 
ஆரோயும் சில்வோ (அவர ்விலத்லையும் -  அதலனப 
படித்திருந்தவர்லைப வபோறுத்தவலர, ்மோசமோன ்விலத்ைோ் 
இருந்த ்போதிலும்கூ்ட எழுதியிருந்தோர எனபலத வவகுசிை்ர 
அறிவோர்ள்), பி்கு மோரகசின வமோத்த இைககியத்வதோகுதிலய விரிவோ் 
ஆரோய்ந்து வசல்கி்ோர. ஆரவமூடடும்விதமோ், ் ம்யூனிஸ்ட அறிகல்ககு 
அவர வவகுசிை பக்ங்்ை ஒதுககுகி்ோர, ஒரு்வலை ்்ோரோன 
விதத்தில் அது அவரது தனிபபட்ட பல்டபபோ் இல்ைோததோல் 
இருக்ைோம். அருள் வவளிபபோடடுத் தனலம மறறும் முரண்்ல்யோன 
வதோனி்ள், ஆற்ல்மிக் ்போரககுரல்்ள் மறறும் வதளிவோன 
விைக்ங்ைோல் தி்ம்ப்ட மோறிமோறி வருவதனோலும், அபபு்ம் (இந்த 
வவகுசிை பக்ங்ள் விலைவித்த வ்ோந்தளிபபு்ளுககு முதைோளித்துவ 
சமூ்ம் பழிதீரக் விரும்பியது என்ோல்) இனறும் கூ்ட விைம்பர 
மு்லம்ளில் ஒரு புனித நூைோ் படிக்பபடுவதனோலும் இது 
பரிதோபத்திறகுரியதோகும்.

பீத்்தோவனின ஐந்தோவது (சிம்ஃவபோனிலய) ்போனறு, பைமோன 
முரசல்தலு்டன வதோ்டஙகுகி்து அது: “ஐ்ரோபபோலவ ஒரு பூதம் 
பிடித்தோடடிக வ்ோண்டிருககி்து’’ (அபபு்ம் முன வரோமோண்டிக மறறும் 
வரோமோண்டிக ் ோை ் ்ோத்திக ் ோவலின முகிழ்த்தலுககு ் ோம் இனனும் 

வடஇத்தொலியில் பிைநத 
உம்ெரத்ரதொ ஈர்கொ 

(1932- 2016) நொவலொசிரியர, 
எழுத்தொைர, சிநத்னயொைர 

என கெறுமதிப்பு்க்ைக 
க்கொண்டிருநதவர. ெல்ரவறு 

இத்தொலியப் 
ெல்்க்லக்கழங்களில் 
ரெ�ொசிரிய�ொ்கவும் சில 

அகமரிக்கப் 
ெல்்க்லக்கழ்கங்களில் 

வரு்்கதரு ரெ�ொசிரிய�ொ்கவும் 
ெணிபுரிநத உம்ெரத்ரதொ ஈர்கொ, 

‘குறியியலில்’ நிபுணத்துவம் 
கெற்ைவ�ொ்க இருநதொர. The 
name of the rose என்ை 

இவ�து மி்கசசிைநத நொவல் 
கவற்றிகெற்ை தி்�ப்ெடமொ்கவும் 

கெயரகெற்ைது. ்கம்யூனிஸட் 
அறிக்்க கவளியிடப்ெட்ட 
150வது ஆண்்டகயொட்டி 

ல’எஸப்க�ர்ொ ( L’Espresso) 
இதழில் (8.1.1998) உம்ெரத்ரதொ 
ஈர்கொ எழுதிய ்கட்டு்� இது.
இத்தொலிய கமொழியிலிருநது 

ஆஙகிலத்தில் 
கமொழிகெயரத்தவர மொரட்டின் 

மககலௌலின். (On the style of 
the Communist Manifesto by 

Umberto Eco. In: On 
Literature Translated from 

Italian by Martin McLaughlin, 
Harcourt Inc., 2004)
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அண்லமயில் இருககி்்ோம் எனபலத ்ோம் 
ம்ந்துவி்ட ்வண்்டோம், அபபு்ம் பூதங்லைத் 
தீவிரமோனலவயோ் ் ருத ் வண்டும்). உ்டனடியோ் 
இதலனத் வதோ்டரந்து வருவது புரோதன ் ரோமிலிருந்து 
முதைோளித்துவத்தின பி்பபு மறறும் வைரச்சி 
வலரயிைோன வரக்ப ் போரோட்டத்தின பருந்துப-
போரலவயிைோன வரைோறு, அபபு்ம், ்ட்டற் 
-சந்லத அலமபபு்ளின ஆதரவோைர்ளுககு 
அடிபபல்ட  விழுமியம ோ ்  இனறுவலர 
வசல்லுபடியோனதோ் இருககும், இந்த புதிய, 
`புரடசி்ர’ வரக்த்தின ஆககிரமிபபு்ளுககு 
அரபபணிக்பபட்ட ப க ்ங ்ள் .  இ ந் த 
நிறுத்தவியைோத ஆற்லை ஒருவர போரககி்ோர 
(கிட்டத்தட்ட ஒரு சினிமோ ்ோடசி்்ோைத்தின 
வழியில், “”ஒருவர போரககி்ோர’’ என்் ்ோன 
அ ர த் த ப ப டு த்துகி ் ்ன ) ,  அது ,  அ தன 
பண்்டங்ளுக்ோன புதிய சந்லத்ளுக்ோன 
்தலவயினோல் உந்தபபடடு நிைத்திலும் 
்்டலிலுமோன வமோத்த உைகில் ஊடுருவிப பரவி 
(பி்கு, எனலனப வபோறுத்தவலர, இஙகு யூத, 
மீடபோைரோன மோரகஸ் ஆதியோ்மத்தின 
துவக்த்லதக குறித்து எண்ணிக வ்ோண்டிருககி்ோர), 
எந்தவவோரு சீனபவபருஞசுவலரயும் 
இடித்து வ்ோறுக்வும் அந்நியர்லை 
த ோம்  வவறுபபதில்  மி்வும் 
உறுதியோனவர்ைோ்வும் இருககும் 
்ோடடுமிரோண்டி்லையும்கூ்ட 
வலுவோ் சரைல்டய லவககும், 
அதன விலைக  குல்வோன 
உறபத்திப வபோருட்ள்தோம் அதன 
வலுககூடிய பீரஙகி்ள் எனபதோல், 
வ த ோ ல ை தூ ர  ் ோ டு ் ல ை 
நிலைகுலைக்வும் உருமோற்வும் 
வசய்கி்து ;  அதன வசோ ந்த 
வலிலமயின அடிபபல்டயோ்வும் 
அதன குறியீ்டோ்வும் ்்ரங்லை 
நி று வ வு ம்  அ வ ற ல் 
வைரத்வதடுக்வும் வசய்கி்து; 
பி்கு அது பல்்தசியத் தனலமயுல்டயதோ்வும், 
உ ை ் ம ய ம ோ ன த ோ ் வு ம்  இ னி ் ம லு ம் 
்தசியத்தனலமயுல்டயதோ் நீடிக்ோத சரவ்தச 
இைககியத்லத உருவோக்வும் வசய்கி்து.*

(பறறுறுதியூடடுவதோ்வும் உைபபூரவமோன 
்போறறுதல்்ளின வரம்பு்ளில் உைவும்) இந்தப 
பு்ழுலரயின முடிவில், திடுவமன ்ோம் ஒரு 
்ோ்டகீயமோன தலைகீைோதலைக ்ோண்கி்்ோம்: 
மந்திரவோதி அவர வசபபிடு வித்லத்ைோல் 
உண்்டோககிய மல்மு் ஆற்ல்்லை அவருககு 
்டடுபபடுத்த  முடியோமல் இருபபலதக 
்ண்்டறிகி்ோர, தனது மில் உறபத்தியினோல் 
திககுமுக் ோடும்  வவறறியோைர  அவரது 
அல்யிலிருந்து தனககு ் ல்ைல் ் தோண்டுபவலர 
ஈனவ்டுக் ்ட்டோயமுறுகி்ோர -போட்டோளி 
வரக்த்லத.

இப்போது இந்த புதிய விலச ்ோடசியில் 
நுலைகி்து: வதோ்டக்த்தில் பிைவுபடடும் குைம்பிய 
நிலையிலும், இயந்திர அலமபலப அழிபபதற்ோ் 
வ ோ ர க ் ப ப ட டி ரு க கு ம்  இ து  பி ் கு 
முதைோளித்துவவோதி்ைோல் அவர்ளின எதிரியின 

எதிரி்்ைோடு ்போரிடுவதற்ோ் அதிரடிப 
பல்டயோ் ்போரோ்ட நிரபந்திக்பபடுகி்து 
( மு ழு மு ற ் ோ ன  மு டி ய ோ ட சி ் ள் , 
நிைவுல்டலமயோைர்ள், குடடி பூரஷ்வோக்ள்), 
அதன பல்வர்ைோ் முனபு இருந்த ஆனோல் 
தற்போது பூரஷுவோக்ைோல் போட்டோளி்ைோ் 
மோற்பபடடிருககும் ல்விலனஞர்ள், சிறு 
வணி்ர்ள், மறறும் ்ோடடுபபு் உழுகுடி்ள் 
ஆகி்யோலர படிபபடியோ் உள்ளிழுககும் வலர. 
பூரஷ்வோக்ள் தமது வசோந்த ைோபத்திற்ோ் 
உண்்டோககிய  ்வவ ் ோரு  ஆற ்லினோல் 
வ்ோந்தளிபபோனது ்போரோட்டமோ் மோறுகி்து: 
த்வல் வதோ்டரபு்ள். பி்கு இஙகு அறிகல் 
ரயில்்வக்ளின உதோரைத்லதச் சுடடுகி்து, 
என்ோலும் புதிய வவகுசன ஊ்ட்த்லதப பறறியும் 
கூ்ட அவர்ள் சிந்தித்துக வ்ோண்டிருககி்ோர்ள் 
(புனித குடும்பத்தில் மோரகசிறகும் எஙவ்ல்சிறகும் 
அந்தக ்ோை்ட்டத்தின வதோலைக்ோடசியோ் - 
வதோ்டர ் ோவல் ஆனலத - கூடடுக ் றபலனயின 
மோதிரியோ்ப பயனபடுத்த முடிந்திருக்வும், 
அபபு்ம் அவர்ள் அதன சித்தோந்தத்லதத் 
வதோ்டர்ள் பிரபைபபடுத்தியிருந்த அ்த 

வமோழியிலும் சூழ்நிலை்ளிலும் 
விமரசிக்வும் வசய்தோர்ள்).

இந்தப புள்ளியில் ் ம்யூனிஸ்டு்ள் 
்மல்டககு வருகி்ோர்ள். அவர்ள் 
யோர எனறும் அவர்ளுககு எனன 
்வண்டும் எனறும் அவர்ள் 
நி்ழ்ச்சிநிரைோ் வசோல்வதறகு 
மு ன பு ,  அ றி க ல் ய ோ ன து 
(மி்ச்சி்பபு வோய்ந்த வசோறதி் 
்்ரவோ்) அவர்லைப போரத்து 
ப ய ப ப டு ம் 
மு த ை ோ ளி த் து வ வ ோ தி ் ளி ன 
இ்டத்தில் தனலன இருத்திக 
வ்ோள்ைவும், சிை அச்சந்தரும் 
்்ள்வி்லை முனலவக்வும் 
வசய்கி்து: வசோத்துல்டலமலய 

ஒழித்துக்ட்ட விரும்புகிறீர்ைோ நீங்ள்? 
வபண்்லைப வபோதுவில் லவக் விரும்புகிறீர்ைோ 
நீங்ள்? மதத்லத, ்தசத்லத, குடும்பத்லத 
அழித்வதோழிக் விரும்புகிறீர்ைோ நீங்ள்?

இஙகு  விஷயங ்ள்  மி ்வும்  நுடபம் 
வோய்ந்தலவயோ்(தோ்) ஆகின்ன, ஏவனன்ோல் 
இந்தக ்்ள்வி்ள் அலனத்திறகும் ஐயத்லதப 
்போககும் விதமோ் அறிகல் பதிைளிபபது ் போைத் 
்தோனறுகி்து, அதன பல்வர்லை தணிவிககும் 
ரீதியில் என் ்போதிலும் - பி்கு, ஒரு திடீர 
நி்ழ்வோ், அது அவர்லை ் மல்வயிறறு வலையில் 
தோககுகி்து போட்டோளி வரக் வவகுசனங்ளின 
உறசோ்த்லத வவன்வோறு... வசோத்துல்டலமலய 
ஒழித்துக்ட்ட விரும்புகி்்ோமோ? வோஸ்தவமோ் 
இல்லை. ஆனோல் வசோத்துல்டலம உ்வு்ள் யோவும் 
எப்போதும் மோற்த்திறகுடபட்்ட வந்திருககின்ன: 
பிவரஞசுப புரடசி நிைம்சோர வசோத்துல்டலமலய 
முதைோளித்துவ வசோத்துல்டலமக்ோ் ஒழித்துக 
்ட்டவில்லையோ? தனியோர வசோத்துல்டலமலய 
ஒழித்துக்ட்ட விரும்புகி்்ோமோ? எனன ஒரு 
முட்டோள்த்தனமோன எண்ைம்; அதறகு வோய்ப்ப 
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இல்லை, ஏவனன்ோல் பத்தில் ஒரு பகுதி 
ஜனத்வதோல்யின, மற் பத்தில்- ஒனபதின 
எதிரோ்ச் வசயல்படும் வசோத்துல்டலம அது. 
“”உங்ைது’’ வசோத்துல்டலமலய ஒழித்துக்ட்ட 
விரும்புவதற்ோ் எங்லை பழிகூறுகிறீர்ைோ? 
்ல்ைது, அதுதோன, மி்ச்சரியோ் ்ோங்ள் 
வசய்யவிரும்புவது அதுதோன.

வபண்்லை வபோதுவில் லவபபதோ? போருங்ள், 
வபண்்லை உறபத்தியின ்ருவி்ள் என் 
அவர்ளின வகிபோ்த்திலிருந்து விடுவிக் 
விரும்புகி்்ோம். ்ோங்ள் வபண்்லை வபோதுவில் 
லவத்திருபபதோ் நீங்ள் ்ோண்கிறீர்ைோ? 
வபண்்லை வபோதுவில் லவபபது உங்ைோல் 
்ண்டுபிடிக்பபட்டது, உங்ைது மலனவி்லை 
உப்யோகிபபலதத் தவிர வதோழிைோைர்ளின 
மலனவியலரயும் சோத்மோ்ப பயனபடுத்தினீர்ள், 
்மலும் உங்ைது உச்சபடசமோன விலையோட்டோ் 
உங்ளுககு இலையோனவர்ளின மலனவியலரயும் 
வசியபபடுத்தும் ் லைலயப பயனபடுத்துகிறீர்ள். 
் த ச த்லத  அழித்வத ோழிபபது ?  ஆனோல் 
வதோழிைோைர்ள் ஒரு்போதும் உல்டலமயோ்ப 
வபறறிருக்ோத ஒனல் எபபடி உங்ைோல் பறிக் 
முடியும்? முரைோ், எங்லை ஒரு 
்தசமோ்  ம ோறறிகவ்ோண்டு 
வவறறியு் விரும்புகி்்ோம்...

அபபு்ம் ் ோவ்டக்த்தின உச்சம் 
மதம் குறித்த ்்ள்விக்ோன பதில் 
தோன. “மதத்லத அழித்வதோழிக்்வ 
்ோங்ள் விரும்புகி்்ோம்’’ எனப்த 
்்ள்விக்ோன பதில் எனபலத 
்மககு உள்ளுைர முடிந்தோலும், 
பிரதி அவ்வோறு உலரபபதில்லை: 
அத்தல்ய ஒரு வ்ோய்லமயோன 
தலைபபின சிக்ல் வோய்ந்த 
உலரயோ்டலை துவஙகும் அப்போது, 
அது அதன ் மல் மல்வோ் ் ழுவிச் 
வசனறு, அலனத்து மோற்ங்ளுககும் 
ஒரு விலை இருககி்து எனபலத 
்மககு உய்த்துைர லவககி்து, ஆனோல் ் ல்ைதறகு 
்வண்டி, அத்தல்ய வ்ோய்லமயோன விவ்ோரங்லை 
உ்டனடியோ் எடுத்துக வ்ோள்ை ் வண்்டோம்.

அபபு்ம் வதோ்டரந்து வருகி்து மி்வும் 
வ்ோள்ல்பபூரவமோன பகுதி, இயக்த்தின 
நி்ழ்ச்சிநிரல் ,  ்சோசலிசத்தின பல்்வறு 
வடிவங்ளின விமரசனம், ஆனோல் இந்தக 
்ட்டத்தில் வோச்ர முந்லதய பக்ங்ளினோல் 
வசியபபடுத்தபபடடு விடுகி்ோர. ஒரு்வலை 
நி்ழ்ச்சிநிரலின பகுதி மி்வும் ்டினமோனதோ் 
இருந்தவதன்ோல், இஙகு ்ோம் இறுதியோன மரை 
அடிலயக ்ோண்கி்்ோம், ஓர அசோதோரை 
எதிர்ோைத்லதக வ்ோண்டிருக்ப்போகும் எளிய, 
நிலனவுகூரத்தக் மறறும் ஊழ்விலனயோன (எனககு 
அபபடித்தோன ்த ோனறுகி்து )  இரண்டு 
தி ல ் க கு ம் ப டி ய ோ ன  ் ் ோ ஷ ங ் ள் : 
“வதோழிைோைர்ளுககு இைபபதறகு விைஙகு்லைத் 
தவிர  ஒனறுமில்லை , ’ ’  ம றறும்  “ உை்த் 
வதோழிைோைர்்ை, ஒனறு்சருங்ள்!’’

நிலனவில் லவக்த்தக் உருவ்ங்லை 

உருவோககும் அதன வமய்யோன ்வித்துவ 
தி்லமலயயும் தவிரத்து, அறிகல்யோனது அரசியல் 
(அரசியல் மடடுமல்ை என்ோலும்) வசோற்லையின 
உச்சபபல்டபபோ் வதோ்டரந்து நீடித்திருககி்து, 
்்டிலைனுககு எதிரோன சிசி்ரோவின வலசமோரி்ள், 
்ஷகஸ்பியரில் யூலியஸ் சீசரின பிைத்தின மீதோன 
மோரக ஆந்தனியின உலர ஆகியவறறு்டன இது 
பள்ளியில் ்றபிக்பப்ட ்வண்டியது ஆகும், 
வசவ்வியல் ்ைோச்சோரத்தின போைோன மோரகசின 
பரிச்சயத்லத லவத்து ்்ோககும் ்போது, இலத 
எழுதும் ்போது இ்த நூல்்லை அவர மனதில் 
லவத்திருந்தோர எனபது சோத்தியமில்ைோதது அல்ை.

வோஸ்தவமோ்்வ, ்ோன இந்தக ்டடுலரலய 
எழுதிய்போது, “”உை்மயமோதல்’’ என் பதம் 
ஏற்ன்வ உள்ைதோ் இருந்தது, ஆ் ் ோன இந்தச் 
வ ச ோ ல் ை ல ம ப லப  ய ் த ச் லச ய ோ ் ப 
பயனபடுத்தவில்லை. ஆனோல் இனறு, இந்தப 
பி ர ச் சி ல ன ய ோ ல்  ் ோ ம்  அ ல ன வ ரு ் ம 
போதிக்பபடுபவர்ைோ் ஆனதினோல், திரும்பிச் 
வசனறு இந்தப பக்ங்லை மீைவோசிபபது 
உண்லமயோ்்வ வபறுமதி வோய்ந்ததோ் இருககும். 

உை்மயமோதலின ச்ோபதத்தின 
பி ் ப பு ,  ம ற று ம்  அ து 
்ட்டவிழ்த்துவிடும் ் வறுவல்யோன 
ஆற்ல்்ள் ஆகியவறறிறகு, அதன 
்ோைத்திறகு 150 ஆண்டு்ளுககு 
முனனதோ்்வ, எபபடி ் ம்யூனிஸ்ட 
அறிகல் சோடசியம் வகித்திருந்தது 
எனபது தில்பபிறகுரியதோகும். 
( ் ம் யூ னி ச )  த ல ்ட ய ர ண் 
உல்டந்திருக்வும் இலையம் 
வந்தல்டந்ததோல் மடடு்ம ஆன) 
உ ை ் ம ய ம ோ த ல்  எ ன ப து 
முதைோளித்துவ விரிவோக்த்தின 
்போககில் நி்ழும் ஒரு விபத்தல்ை, 
மோ்ோ் ் மவைழுந்து வரும் வரக்ம் 
பினபறறுவதறகு தவ்வி்டோத 
தவிரக்முடியோத முனமோதிரி 

எனபலத அது கிட்டத்தட்ட முனலவககி்து, 
அந்தக ்ோைத்தில், சந்லத்ளின விரிவோக்த்தின 
வழியோ், இபபடிச் வசய்வதறகு மி்வும் வசதியோன 
வழிமுல்்ள் (மி்வும் இரத்தக்ைறியோனதும் 
என்ோலும் கூ்ட )  ் ோைனித்துவம் எனறு 
அலைக்பபட்டது என் ் போதிலும். ஆரம்பத்தில் 
பிைவுபட்டதோ்வும் குைம்பியதோ்வும், வவறும் 
லூடிசத்லத (இஙகிைோந்தில் இருந்த ்டும் 
விமரசனத்துககு உள்ைோன ஒரு வதோழிறசங் 
இயக்ம்) ்்ோககிச் சோய்வதோ்வும் இருககும், 
உை்மயமோதலின அணிவகுபலப எதிரககும் 
ஒ வ் வவ ோ ரு  ச க தி ல ய யு ம்  எ தி ரி ய ோ ல் 
(உை்மயமோதைோல் ) அது அதன வசோந்த 
யுத்தங்லைப ்போரிடுவதறகுப பயனபடுத்திக 
வ்ோள்ை முடியும் என் எச்சரிகல்யின மீது 
ஊனறி சிந்திபபதும் கூ்ட வபறுமதி வோய்ந்ததுதோன 
(்மலும் இது முதைோளித்துவ வரக்த்திறகு 
மடடுமல்ை அலனத்து வரக்ங்ளுககும் 
அறிவுலரயோ்க வ்ோள்ைக கூடியதுதோன).
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கட்டுரை

=நிகழ் அய்க்கண

ைலது�ாரிகளின் 
பிர�ார ஊடகஙகளாகிவிட்ட 
�மூக ைவலத்தளஙகள்

ஜ ன ் ோ ய ் த் தி ற கு  மு ன ப ோ ன 
முடியோடசிக்ோைத்தில், ஊ்ட்ங்ள் வபோதுவோ் 
மனனர்ள், ஆடசியதி்ோரம், இரோணுவம் பறறிய 
வசய்தி்லைத் தோஙகிவந்தன. பினனரோன, 
ஜன்ோய்க்ோைமோனது சட்டத்தின ஆடசி, 
சமத்துவம் – சுதந்திரம் - ச்்ோத்தரத்துவக 
்ருத்துக்ளுககு முனனுரிலமயளித்தது. வசய்தி 
ஊ்ட்ங்ளும், வோவனோலியும் அதன தூண்்ைோகி 
அக்ருத்துக்லைத்தோஙகி வவளிவந்தன. 
அதனபினனர, ஜன்ோய்த்திறகுப பி்்ோன 
சந்லதமய ்ோைமோனது அதி்ோரத்திறகும் – 
பைத்திறகும் என்ோகின. வசய்திபபத்திரில் 
-வோவனோலி – வதோலைக்ோடசி ஆகிய ஊ்ட்ங்ள் 
யோவு்ம இதற்்றப, சந்லதமயக்ருத்துக்ளுககு 
முனனுரிலமயளித்தன. இலையவழி சமூ் 
ஊ்ட்ங்ைோன மு்நூல், டவிட்டர, யூ டயூப, 
வ ோ ட ஸ்  அ ப  உ ள் ளி ட ்ட ல வ ் ளி ன 
வருல்ககுபபி்கு, சந்லதமய வீச்சோனது 
பயனபடுத்துபவர்ளில்ட்ய ்மலும் ஆைமோ் 
்வரூனறிவிடடிருககி்து. 

ஜன்ோய்க்ோைத்தில் , அரசியல் ்டசி்ள் 
பைவும்  தங ்ளுல்டய  ்ரு த்துக ்லை 
மக்ளில்ட்ய வ்ோண்டு ்சரக், முதலில், 
வசய்திபபத்திரிகல்்லை வசோந்தமோ் 
் ்ட த் தி வ ந் த ன .  அ த ன  பி ் ் ோ ன 
சந்லதமயக்ோைமோனது வதோலைக்ோடசி்ள் 
பரவைோகிய ் ோைம். அரசியல் ் டசி்ள் பைவும் 
இ தலனவ ய ோ டடி ,  வ த ோ ல ை க ் ோ ட சி 
அலைவரிலச்லை தனகவ்னறு வசோந்தமோககிக 
வ்ோண்்டன. தற்போலதய , இலையத்லத 
அ டி ப ப ல ்ட ய ோ ் க வ் ோ ண் ்ட  ச மூ ் 
ஊ்ட்க்ோைத்தில், மு்நூல் , டவிட்டர , யூ டயூப, 
வோடஸ் அப , ்போன் யோவும் பனனோடடு 
நிறுவனங ்ளின  ல ்வ சமிருப ப த ோ ல் , 
வவகுஜனஅரசியல் ்டசி்ள் பைவும் அதலன 

முழுலமய ோ ்  ப யனபடு த்தி கவ் ோள்ை 
தீவிரங்ோடடிவருகின்ன. 

இது வ்ோ்ரோனோ ்்ோய்த்வதோறறுக்ோைம். 
இதனோல், உை்ம் முழுக் வதோழில் மறறும் 
விவசோய  உறபத்தியோனது ்மோசமோ் 
ப ோதிக ்பபடடிருககி்து .  இத்வத ோ றறு 
ப ோ தி க ் ப படடுள்ை  2 1 4  ் ோ டு ்ளில் 
வபரும்போைோனலவ, வைரந்துவருகின் அதோவது, 
ஆசியோவின வதன பகுதியிலுள்ை ்ோடு்ள், 
ஆபபிரிக்்ோடு்ள், வதன அவமரிக் ் ோடு்ைோ் 
இருககின்ன. இந்்ோடு்ள் யோவும் ஒருபக்ம் 
்்ோய்த்வதோறறிலிருந்து மீளுவதறகு இனனும் 
் ப ோ ர ோடி க வ் ோண்்்ட  இரு க கின்ன . 
இனவனோருபக்ம் ்வலைவோய்பபினலம 
அதி்ரித்து, அந்்ோடு்ளிலுள்ை ஏலை்ள் ் மலும் 
ஏலை்ைோகி வோழ்வோதோரத்திறகு மி்வும் 
சிரமமோன நிலையில் இருககின்னர. அ்தசமயம், 
த்வல் வதோ்டரபு மறறும் த்வல்வதோழில்நுடபம் 
சோரந்த நிறுவனங்ளின வைரச்சி மடடும் தஙகு 
தல்டயினறி வபருகி ைோபம் அதி்ரித்துவர்வ 
வசய்கின்து. ஏலை்ள் ்மலும் ஏலை்ைோ் 
ஆவதறகு, இது்போன் த்வல் வதோ்டரபுமறறும் 
த்வல் வதோழில்நுடபம் சோரந்த நிறுவனங்ளின 
வபருத்த ைோபமும் ஒரு ் ோரைமோ் இருககின்து. 

இனல்யைவில் 381 ்்ோடிப்பர சமூ் 
ஊ்ட்ங்லை பயனபடுத்துபவர்ைோ் 
இருககின்னர. அது்வ, இந்தியோவில் மு்நூல் 
260 மில்லியன : இனஸ்்டோகிரோம் 80 மில்லியன 
: வோடஸ் அப 400 மில்லியன : டவிட்டர 11. 45 
மில்லியன : யூ டயூப 265 மில்லியன : ்பர்ள் 
ப ய ன ப டு த் து கி ன ் ன ர .  இ வ ர ் ளி ல் 
வபரும்போைோ்னோர 35 வயதிறகுடபட்ட இைம் 
வயதினரோ் இருபபது கூடுதல் த்வல். இவர்ள் 
யோவரும் தங்ளுக்ோன வசய்தி்லை சமூ் 
ஊ ்ட ் ங ் ளி னு ள் த ோ ன  மூ ழ் கி 
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வதரிந்துவ்ோள்பவர்ைோ் உள்ைனர. 

2012 ககு முனபுவலர சமூ் ஊ்ட்ங்ைோனது ஜன்ோய்த்துககு 
ஆதரவோன ் ருத்துக்ளுககு முககியத்துவம் அளித்துவந்தன. குறிபபோ், 
2009 ல் ஈரோன ்ோடடில் ்்டந்த ்தரதலில், தில்லுமுல்லு 
்ல்டவபற்தோ்ககூறி, அதறகு எதிரோ் ’பசுலம இயக்ம்‘எனும் சமூ் 
ஊ்ட் அலமபபு உருவோகி அத்்தரதலிலன ரத்துவசய்ய லவத்தது. 
இ்த ் போை, 2011 இல் துருககி ் ோடடில் ஜன்ோய்த்திறகு ஆதரவோ் 
எழுந்த ‘அ்ரபிய வசந்தம்’ எழுச்சிலயயும் கூ்ைோம். 

த்வல்்லை விலரவோ் பரவவிடுவதன மூைம் ஜன்ோய்த்தனலமலய 
உறுதிபபடுத்தி்டமுடியும் எனபது்வ சமூ் ஊ்ட்ங்ளின ் ருத்தோ் 
இருககி்து. ஆனோல், யதோரத்தத்தில், அைவுககு அதி்மோன 

த ் வ ல் ் ல ை  வி ல ர வ ோ ் 
ப ய ன ப டு த் து ப வ ர ் ளி ்ட ம் 
வ ் ோ ட ்ட ப ப டு ம் ்ப ோ து , 
பயனோளியோனவர தனககு்வண்டிய 
சரியோன த்வல்்லை ் தரந்வதடுபபதில் 
தடுமோற்மல்டகி்ோர. இத்தடுமோற்்ம 
் ோ ை ல ்ட வி ல்  அ வ ர து 
சிந்தலனமுல்யிலும் பிரதிபலிககி்து. 
இபபடியோ், சமூ் ஊ்ட்ங்ளில் 
மி த மி ஞ சி க வ் ோ ட ்ட ப ப டு ம் 
த்வல்்ைோனது ஜன்ோய்த்திறகு 
எதிரோன வைதுசோரி ்ருத்துக்ளின 
பரவலுககு வழிவகுத்துவிடுகி்து. 

2014, 2019 இல் இந்தியோவில் - ் மோடி 
: 2016இல் அவமரிக்ோவில் - டரம்ப : 
அதனபினனர 2018இல் பி்ரசிலில் - 
வஜய்ர பல்்சோனோரோ : 2018இல் 
இத்தோலியில்- சல்வினி ்போன் 
்ோடு்ளில் ்்டந்த வபோதுத்்தரதல்்ள் 
யோவறறிலு்ம அந்தந்த ் ோடு்ளிலுள்ை 
வைதுசோரி பினனணி வ்ோண்்டவர்ள் 
வவறறிவபறறு, ஆடசியதி்ோரத்தில் 
இருபப த றகுப  பின்ன  ’ சமூ் 
ஊ்ட்ங்ள் ’  மி்  அழுத்தமோ் 
பங்ோறறிருககின்ன. 

மியோனமர ்ோடடில் ‘ஸ்மோரட 
்போன’ வோங் விறபலன அங்ோடி்ளுககு 
வரும் வோடிகல்யோைர்ளுககு ’மு்நூல்’ 
்ைகல் துவககிகவ்ோடுபபது எனபது 
வைக்மோ் இருந்திருககி்து. அந்்ோடடு 
அரசும் கூ்ட, மு்நூலின வோயிைோ்்வ 
த ் வ ல் ் ல ை  கு டி ம க ் ளு க கு 
அறிவிககி்தோம். இதன விலைவோ், 
அஙகு ஒருஙகிலைந்து வோழ்ந்துவந்த 
சமூ்ங்ள் பிைவுபடடு, வபரும்போனலம 

சமூ்மோ் உள்ை புத்த மதத்தினர, சிறுபோனலமச்சமூ்மோ் இருந்த 
‘்ரோஹிஙகி்யோ‘இஸ்ைோமியர்ள் மீது மதவவறித்தோககுதல் ்்டத்தி 
ஆயிரக்ைக்ோ்னோர வ்ோல்ைபபட்டனர. 

பிலிபலபனஸ் ்ோடடில், 2020 புள்ளி விபரங்ளினபடி மு்நூல் 
பயனபடுத்துபவர்ளின எண்ணிகல் 77. 85 மில்லியனோகும். இது்வ 
2017-ல் 65. 5 மில்லியனோ் இருந்துள்ைது. ் ்டந்த மூனறு ஆண்டு்ளில் 
மடடும் அங்், மு்நூலிலன பயனபடுத்துபவர்ளின எண்ணிகல் 
12. 35 மில்லியன அதி்ரித்துள்ைது. இவர்ளில், வபரும்போை்னோர 
வைதுசோரி்்ை எனகி்து ஒரு புள்ளிவிபரம். 
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அவமரிக்ோவில், வைதுசோரியோன ’டரம்ப’ 
ஆதரவோைர்ள் மு்நூலில் ்போலியோன 
த்வல்்ளு்டன அைவறறு விைம்பரம் வசய்ய 
அனுமதிக்பபடுகின்னர. அதுமடடுமினறி, 
் ப ோலிய ோன  மு ்வரியில்  ்ைக ் ற ் 
வைதுசோரி்ளுககு பு்ழி்டமளிபபதோ்வும் 
மு்நூல் இருககின்து. 

இந்தியோவிலும் இ்த்போை, வைதுசோரி 
பினனணி வ்ோண்்டவர்ள் ்்டந்த ஏழு 
ஆண்டு்ளில்  சமூ ்  ஊ்ட்ங ்லைப 
பயனபடுத்துவது எனபது வதோ்டரந்து 
அதி்ரித்துவருகி்து. இதலன உறுதிபபடுத்தும் 
விதமோ், ் ்டந்த ஆ்ஸ்ட மோதம், அவமரிக்ோவின 
வசய்திபபத்திரிகல்யோன ‘வோல் ஸ்டரீட 
வஜரனலில்” வவளிவந்த ்டடுலரயில், ்தரதல் 
மறறும் அதன பி்்ோன சமயங்ளில் மு்நூல் 
வழியோ் இஸ்ைோமியர -தலித் -வபண்்ளுககு 
எதிரோன ்ருத்துக்ள் பதிவோவதறகும் மறறும் 
வைதுசோரி ்ருத்தியல்்ள் வவகு மக்ளில்ட்ய 
ப ர வு வ த ற கு ம்  மு ் நூ லி ன  இ ந் தி ய 
வபோறுபபோைர்ள் சோத்ம் வசய்திருககி்ோர்ள் 
எனகி்து. ஒவ்வவோரு மத்திய-மோநிை ் தரதலுககு 
முனபும், மதக்ைவரங்ளின ்போதும், சமூ் 
ஊ்ட்ங்ளின வழியோ் ஊதிபவபருக்பபட்ட 
மதவவறி மிகுந்த வைதுசோரி்ருத்துக்லையும், 
அதனோல் விலைந்த சமூ்கவ்ோந்தளிபபிலனயும் 
ஒரு  ம ோதிரி க ் ோ ்  மீை ோ ய்வு  வ ச ய்து 
போரத்்தோ்மயோனோல், வைதுசோரி்ளுககும் - 
சமூ் ஊ்ட்ங்ளுககும் இல்டயிைோன வ்ருஙகிய 
உ்விலன உறுதிவசய்து வ்ோள்ைமுடியும். 
இவர்ளுககில்ட்யயோன உ்வின ்ோரைமோ் 
, முன எப்போதும் இல்ைோத அைவுககு அதோவது, 
சமூ்ம் பிைவுபடடிருபபலதயும், வபோருைோதோரம் 
அதைபோதோைத்திறகு வசனறிருபபலதயும். ் ண்டு 
மக்ள் அதிரச்சியில் உல்ந்து ் போய் உள்ைனர. 

. சமீபத்தில், மும்லபயில் ஒரு ஹிந்தி ்டி்ர 
ஒருவர தறவ்ோலை வசய்துவ்ோண்்டோர. 
இத்தறவ்ோலைலய அரசியைோககும் ்்ோககில் 
வைதுசோரி அரசியலின பிரசோரபபீரஙகியோன 
ஆஙகிைத்வதோலைக்ோடசி ஒனறு பரபரபபோககி, 
தீவிரமோ்ச்வசயல்பட்டது. அதுமடடுமினறி, 
அம்மோநிை அரலச பைவீனபபடுத்தும் ் ்ோககில் 
மும்லப்்ரில் 80, 000 ககு அதி்மோன ் போலியோன 
வபயரில் சமூ் ஊ்ட்க்ைககு்லையும் துவககி 
அவதூறு பரபபியிருபபதும் ்ண்்டறியப 
படடுள்ைது.. இதிலிருந்து சமூ் ஊ்ட்ங்ள் - 
வதோலைக்ோடசி - வைதுசோரிஅரசியல் ஆகிய 
மூனறும்  பினனிபபிலைந்து  எவ்வித 
்டடுபபோடுமினறி இயஙகி மக்லைத் 
தி ல ச தி ரு ப பி ்ட  மு டி யு ம்  எ ன ப ல த 
உைரத்தியிருககி்து. வைக்மோ், ்தரதல் - 
மதக்ைவர சமயங்ளில் மடடும்தோன சமூ் 
ஊ்ட்ங்ளில் இது்போன் ்போலியோன 
்ைககு்ள் துவககி வோக் ோைர்லை 
மல்டமோற்ம் வசய்யும் பைக்முண்டு. இப்போது 
மக்ைோல் ் தரந்வதடுக்பபடுகி் அரலசயும்கூ்ட 

’்போலிக்ைககு’்ளின மூைம் தடுமோற்ம் 
அல்டயச்வசய்தி்டமுடியும் எனபலத இந்நி்ழ்வு 
உைரத்தியுள்ைது. 

இ்த ்போனறு, வைதுசோரி அரசியலை 
மு ன வன டு க கு ம்  ’ சு த ர ஷ ன ’  எ னு ம் 
ஹிந்தித்வதோலைக்ோடசி அலைவரிலசயோனது 
இந்திய குடிலமபபணி்ளுககு இஸ்ைோமியர்ள் 
அதி்மோ் ்தரவோவது குறித்து ’யு. பி. எஸ். சி 
ஜி்ோத்’ எனும் தலைபபில் அவதூறு வசய்தி 
பரபபியலமக்ோ், தற்போது உச்ச நீதிமன்த்தில் 
வைககு ஒனறிலன எதிரவ்ோண்டுள்ைது. 

ஜன்ோய்த்திறகுபபி்்ோன ்ோைத்தில், 
்வதோரோைவோதமும் வைதுசோரி அல்டயோை 
அரசியலும் ஒனறிலைந்து வசயல்படுவது்போை, 
. வதோலைக்ோடசி்ளும்- சமூ் ஊ்ட்ங்ளும் 
எவ்வித விதிவிைககுமினறி அதற்்ற்வோ்் 
வசயல்படுகின்ன. சமூ் ஊ்ட்ங்ளின 
்ோைத்திறகு முனபோன ்ோைத்தில், உ்டனுககு 
உ்டனோன வைதுசோரி பரபரபபுவசய்தி்ளுககு 
வதோலைக்ோடசி்ள் குத்தல் எடுத்திருந்தன. 
தற்போவதல்ைோம் அபபடியோன வசய்தி்லை 
்மலும் பரபரபபோககுவதறகு கூ்ட்வ சமூ் 
ஊ்ட்ங்ளும் ் சரந்துவ்ோண்டுவிட்டன. 

வைதுசோரி்ள் பைரும், சமூ் ஊ்ட்ங்ளில் 
்்ரடி நி்ழ்ச்சி்ளில் பஙகு வ்ோள்வதன 
மூைமோ்வும், சமூ் ஊ்ட்ங்லைபபயனபடுத்தி 
அதன வோயிைோ்வும், தன ்ைன சோரந்த 
் ரு த் து க ் ல ை  ப ர ப பி டு ப வ ர ் ை ோ ் 
இ ரு க கின ்ன ர .  இ வ ர ்ள்  ய ோ வ ரு ம் 
‘்போலிச்வசய்தி்ள்’ ’தவ்ோன த்வல்’ ’தவ்ோ் 
வழி்்டத்தககூடிய வசய்தி’்ளின வழியோ் சமூ் 
ஊ்ட்த்திறகுள் ஊடுருவி மக்லை திலச 
திருபபுகின்னர. இதலன உறுதிவசய்யும் 
விதமோ்்வ கீழ்க்ோணும் ஆய்வு முடிவு்ள் 
உள்ைன. 

வைதுசோரி்ள், வபோதுவோ ,் சமூ் ஊ்ட்ங்ளில் 
பண்ல்டய க்ைோச்சோரங்லை உயரத்திபபிடித்து 
அதலன மீடபதில் உறுதி்யறபவரோ்வும், பி் 
இனம், மதம், பி் போலினத்தவர மீது வவறுபபு 
மறறும் ஆைோதிக்த்தனலம வ்ோண்்டவரோ் 
இருககின்னர. அதுமடடுமல்ைோது, ் ோ்டோளுமன் 
ஜன்ோய் ஆடசிமுல்யின மீது வி்ரோத 
மனபபோஙகு வ்ோண்்டவரோ்வும், மக்லை 
வதோ்டரந்து வ்ோதிநிலையில் லவத்திருக்வும், 
பழிககுபபழி மடடு்ம தீரவு எனபதில் ் ம்பிகல் 
வ ் ோ ண் டி ரு ப ப வ ர ோ ் வு ம் 
்ோடடிகவ்ோள்கின்னர. 

த்வல் வதோ்டரபு மறறும் வதோழில்நுடபத்தில் 
ஏறபடுகின் புதிய புதிய மோற்ங்லை 
வைதுசோரி்ள் உ்டனடியோ் ்ண்்டல்டந்து 
அ த ற ்் ற ப ,  மு த லி ல் ,  த ங ் ல ை 
த்வலமத்துகவ்ோள்கின்னர, அதனபினனர 
அம்ம ோ ற ் ங ்லை  நூதனம ோ ்  சமூ ் 
ஊ்ட்ங்ளினூ்டோ் வ்ோண்டு வசல்லும் 
வழி்லை அறிந்து, அதன வழியோ் ் ச்சுமிகுந்த 
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் ரு த் து க ் ல ை  ப ர ப பி டு ப வ ர ் ை ோ ் 
இருககின்னர. 

சமூ் ஊ்ட்ங்ள் வபோதுவோ், சமூ் - 
அரசியல் தைத்தில் ஜன்ோய்த்திறகு மோ்ோன, 
வைதுசோரி ் ருத்தியல்்ளுககு முனனுரிலமயளித்து 
மக்ளில்ட்ய மத ரீதியோ் பிைவுபடுத்துவது 
மடடுமினறி வபோருைோதோர ஏற்த்தோழ்விலனயும் 
ஏறபடுத்தி எப்போதும் வ்ோந்தளிபபோன சூைலை 
தக்லவத்துகவ்ோள்வதோ் இருககின்து. 

சமூ் ஊ்ட்ங்ள் யோவு்ம, தனித்துவ மிக் 
சமூ்ம் மறறும் அரசியல் சூைலைபபறறி 
முழுலமயோ் அறியோது வணி் ்்ோககில் 
வ ச ய ல் ப டு கி ் து .  ஒ வ் வவ ோ ரு 
உப்யோகிபபோைர்லையும் அவர்ளுககுத் 
வதரியோம்ை்ய அவர்ளுல்டய ்்டத்லதலயயும், 
குறிபபோன போரலவலயயும் மல்மு்மோ்க 
்ட்டலமபபதோ் இருககி்து. அரசியல்வோதி்ளில் 
பைர சமூ் ஊ்ட்ங்லை தன ் ைனுக்ோ்வும், 
பி ் ர  மீது  அவதூறு  ப ர ப புவ த றகும் 
பயனபடுத்திகவ்ோள்பவர்ைோ் இருககின்னர. 

ஆகஸ்்போரடு பல்்லைக்ை்மோனது ’2019 
ஆன ஆண்டு, உை்ைவில் 48 ்ோடு்லை 
ஆய்ந்ததில், சமூ் ஊ்ட்ங்ளின வழியோ் 
வைதுசோரி சோரந்த ்போலிச்வசய்தி்ள் மறறும் 
பினனூட்டங்ளின ் ோரைமோ் அந்்ோடு்ளில் 
ஜன்ோயககூறு்ள் சிலதக்பபடடு எ்தச்சதி்ோர 
ஆடசிமுல்ககு  வழிவகுத்திருபபத ோ ் 
மோறியுள்ைன’ எனகி்து. 

வதோழிறசோலை்ளின ் ழிவு்ைோனது எபபடி, 
ஒ ரு  ் ோ ட டி ன து  வி வ ச ோ ய த் லத யு ம் , 
சுறறுச்சுைலையும் மோசுபடுத்துகி்்தோ, அது்போை, 
த்வல் வதோ்டரபு மறறும் வதோழில்நுடபமோனது 
வைரச்சிக்ோனது எனககூறி மக்ளினது 
மூலைலய ் ோசமோககி விடுகி்து. 

ஒருவோககு – ஒரு மதிபபு அடிபபல்டயில் 
்தரதல் எனபது மக்ைோடசிக்ோன ஆதோரங்ளில் 
ஒன்ோகும். தோரோைமயக ் ோைத்தில் இருந்துவந்த, 
மக்ள் ்ை அரசு எனபது தற்போது, சந்லத 
்ைலன ்்ோக்ோ்கவ்ோண்்ட ்வதோரோைவோத 

-  வைது ச ோ ரி  அல்டய ோை  அ ரசியல் 
்ோைமோகிவிட்டது. சமூ் ஊ்ட்ங்ளும் 
வைதுசோரி்ளும் ் ோரபப்ரடடு்ளின ஆசியு்டன 
ல்்்ோரத்து ்தரதலை எதிரவ்ோள்ளுகின் 
்ோைமிது. ் தரதல் மக்ள் ் ைனுக்ோனது எனபது 
்போய், வபருமக்ள்(்ோரபப்ரட) ்ைனுக்ோன 
்தரதைோ் மோறிவிடடிருககின்ன. இது வமய்நி்ர 
உைகு. முனவபல்ைோம் அரசியல்வோதி்ள் 
மக்லை திரைோ் ்்ரில் சந்தித்தது்போய், 
த ற ்ப ோ வ த ல் ை ோ ம்  ம க ் ல ை 
வதோலைக்ோடசியிலும்-வமோலபல் ்போனின 
வழியோ்வும் ்்ரலையில் சந்திககின்னர. 
மக்ைோல் -மக்ளுக்ோ்-மக்ளுல்டய எனககூறி 
வோககுக்்டடு, ஏலை மக்லை ்மலும் 
ஏலைமக்ைோ் ஆககுவதற்் இனல்ய ்ோை 
்தரதல் உறுதி பூண்டுள்ைது. 

்தரதல் ஒனறின மூை்ம, தங்ள் அதி்ோரத்லத 
்மலும் நீடடித்து அதனூ்டோ் தங்ளுக்ோன 
்ருத்தியல்்லை பரவைோக் முடியும் எனகி் 
்ோரைத்தோல் ,  வைதுசோரி்ள் யோவரும் 
அலனத்துவல் ஊ்ட்ங்ள் -்ோரபப்ரட – 
ஆடசியதி்ோரத்துலைவ்ோண்டு தந்திரம் மறறும் 
சூ ழ் ச் சி யி ன  வ ழி ய ோ ்  ் த ர த ல ை 
சோத்மோககிகவ்ோள்கின்னர. 

’மனலதத் தி் உை்ம் விரியும் எனகி்து 
மு்நூல்’ அவர்ள் கூறுவலத, அபபடி்ய 
ஏறறுகவ்ோண்டு ்ண்லைத்தி்ந்து சமூ் 
ஊ்ட்ங்ளில் போரத்தோல், வைதுசோரி்ளின 
சூதும் – வோதும், ்போலிச்வசய்தி்ளு்ம 
நிரம்பத்வதனபடுகின்ன. ஜன்ோய்ம் என்ோ்ை 
வைதுசோரி்ளுககு மூச்சு திை்ைோகி்து. 
அவ்வைவு ஒவ்வோலம. இத்தருைத்தில் , ் தரதல் 
– மோரகஸியம் -அம்்பத்்ரியம்-வபரியோரியம்- 
சமூ் நீதி – வபண்ணியம் – உரிலம சோரந்து 
இயஙகும் ஜன்ோய்வோதி்ள் இனி, வைதுசோரி்ள்-
்ோரபப்ரட-அலனத்து ஊ்ட்ங்ளுககு 
இல்ட்யயோன வ்ருக்மோன பிலைபலப 
உைரந்து ‘சூதினோல் ்வ்வபபடடுள்ை 
ஜன்ோய்த்லத’ மீடவ்டடுக் உறுதியு்டன 
வசயல்படுவது அவசியம். =
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தமிழ் மோைவர்ள், ஆசிரியர்ள், தமிழ் 
ஆரவைர அறிஞர்ளுககில்ட்ய ் ை்ம் எனனும் 
வசோல் நிச்சயமோ் அரசியலை மடடும் 
நிலனவுபபடுத்தோது. லசவ சித்தோந்த நூற பதிபபுக 
்ை்ம் எனனும் வபயலரயும் ் சரத்்த நிலனவு 
படுத்தும். திருவ்ல்்வலி வதனனிந்திய லசவ 
சித்தோந்த நூறபதிபபுக ்ை்ம் எனனும் நீண்்ட 
வபயர இருபபதுகூ்ட பினனோளில் வந்த 
ஆய்வோைர்ளுககுத் வதரியோது. ஏவனனில், 
லசவசித்தோந்த நூறபதிபபுக ் ை்ம் என்லைபப்த 
வைக்மோகிவிட்டது. பிஎச்.டி ஆய்வ்டங்ளில் 
கூ்ட இபபடி்ய எழுதுவது மரபோகி விட்டது.

இந்தப பதிபப்ம் 1920-ல் ஆரம்பித்து 1961-ஆம் 
ஆண்டுககுள் 1008 புத்த்ங்லை வவளியிடடுள்ைது. 
42 வரு்டங்ளில் 1008 புத்த்ங்ள்; ஒரு வரு்டத்துககு 
24 புத்த்ங்ள். இரண்டு மோதத்திறகு ஒரு புத்த்ம். 
தமிழ் எழுத்து உருலவ ல்்ைோல் ்்ோத்து 
டிவரடில் இயந்திரத்தில் 8 பக்ங்ள் அடித்து 
ல்யோல் லதத்து ் ட்டலமத்து புத்த்ம் வவளிவந்த 
்ோைத்தில் வந்தலவ. நிலனத்த உ்ட்ன 
்ணிபவபோறியில் அடித்து 50 பிரதி்லை மடடும் 
அச்சிடடு சந்லதயில் வ்ோண்டு ்போ்ோம்ை 
லவத்திருககும் இனல்ய நிலையில் ்ை்த்தின 
வசயல்போடு்லைக ்றபலனகூ்ட வசய்ய 
முடியோது.

ைை்த்தின வரைோறல் அறியுமுன இலத 
நிறுவக ்ோரைமோயிருந்த சிைலரத் வதரிய 
்வண்டும். இந்த வரிலசயில் திருவரங்ம் 
பிள்லைககு முதலி்டம் உண்டு. திருவ்ல்்வலியில் 
பி்ந்த (1890) இவர 17 வயதில் இைஙல் 

வசனறுவிட்டோர. பத்தோம் வகுபபு வலர இவர 
படித்திருந்தோலும் தோனோ்ப படித்து வபோதுவோன 
அறிலவப வபறறிருககி்ோர.

தி ருவ ர ங ்ன ோ ர  ய ோ ழ் ப ப ோைத்தில் 
பை்வலை்ளில் இருந்திருககி்ோர. சங்ர 
்ம்வபனி என் புத்த்க ் ல்ட ் ்டத்தியிருககி்ோர. 
இதனோல் யோழ்பபோைத் தமிழ் அறிஞர்ளின 
வதோ்டரபு வந்தது. இதனோல் மல்மலையடி்லை 
யோழ்பபோைத்துககு அலைத்துப ்பசச் 
வசய்திருககி்ோர.

மல்மலையடி்ளுககும் இவருககும் ஏறபட்ட 
வதோ்டரபோல் இவரது தமிழ் அபிமோனமும் 
தீவிரமோனது. மல்மலையடி்ளின ம்ள் 
நீைோம்பில்லய மைம் வசய்யும் அைவுககு 
அடி்ளின வதோ்டரபு நீண்்டது. இந்த நிலையில் 
திருவரங்னோர இைஙல்யில் ்்டத்திய 
புத்தக்ல்டலய மூடிவிடடு வசனலனககு 
வந்தோர. வசனலனயிலும் சங்ர புத்த்க 
்ம்வபனி என் வபயரில் ஒரு ் ல்ட தி்ந்தோர.

திருவ்ல்்வலியில் மோ.திரவியம் பிள்லை 
எனபவர இருந்தோர. இவர ்்.எஸ். வஙகியின 
எம்.டி. இந்த வஙகி பினனர வதனனிந்திய வஙகி 
எனப வபயர வபற்து. இ்த வஙகி பினனர 
இந்தியன ஓவரசீஸ் வஙகியு்டன இலைந்தது. 
ம ோ . தி ர வி ய ம்  பி ள் லை யி ன  ் ண் ப ர 
விசுவ்ோதபிள்லை. இருவரும் தமிழ் லசவம் 
இரண்டின வைரச்சிக்ோ் ஒரு பதிபப்ம் 
ஆரம்பிக்ைோம் எனறு ் யோசித்தோர்ள். இவர்ள் 
நூல்பதிபபு பறறி எதுவு்ம வதரியோதவர்ள். 

கட்டுரை

=அ.கா.ச்பருமாள்

நூறு ஆண்டு ்பைவமயாை 
வ�ை சித்தாந்த நூற்்பதிபபுக கைகம்

(1920-2020)
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அப்போது யோ்ரோ திருவரங்ம் பிள்லைலயப 
பறறி இருவரி்டமும் வசோனனோர்ள்.

வசனலனயிலிருந்த திருவரங்னோரி்டம் 
திரவியம் பிள்லை தன திட்டத்லதச் வசோனனோர. 
அவர சம்மதித்தோர; அவரது தம்பி சுபலபயோ 
பிள்லைலயயும் துலைககுச் ்சரத்துக 
வ ் ோ ள் ை ை ோ ம்  எ ன ் ோ ர .  தி ட ்ட ம் 
விவோதிக்பபட்டது. திரவியம் பிள்லையும் 
விசுவ்ோத பிள்லையும் ஒரு பஙகுககு 10 ரூபோய் 
லவத்து 5000 பஙகு்ை எடுத்துக வ்ோண்்டனர. 
“திருவ்ல்்வலி வதனனிந்திய லசவ சித்தோந்த 
நூறபதிபபுக ்ை்ம் லிமிவ்டட” எனனும் 
வபயரில் 1920 வசப்டம்பர 21-ஆம் ்ோள் பதிவு 
வசய்யபபட்டது.

திருவரங்னோர  வசனலனயிலிருந்து 
திருவ்ல்்வலி வந்தோர; அவரது தம்பி சுபலபயோ, 
்ை்த்தின வசனலன கிலைலயக ்வனிக் 
்வண்டும் எனபது ஏறபோடு, ்ை்த்தின முதல் 
நூைோன திருவோபபு்ழ் மோலை வவளிவந்தது. 
(1920) இதில் வி்ோய்ர அ்வலும் ்ந்தர்லி 
வவண்போவும் இருந்தன. வதோ்டரந்து முதுவமோழி 
வவண்போ உலர. திருக்ருலவப பதிறறுபபத்தந்தோதி 
எனச் சிை நூற்ள் வந்தன.

ைை்ம் ஆரம்பித்த 4 வரு்டங்ளில் திரவியம் 
பிள்லை இ்ந்தோர. இதன பி்கு வ. சுபலபயோவி்டம்  
வபோறுபபு வந்தது. இவர பதிபபுப வபோறுபபில் 
தீவிரமோனோர .  1 9 2 7 -ல் திருவரங்னோர 
மல்மலையடி்ளின ம்ள் நீைோம்பில்லய 
ம ை ந் த ோ ர .  நீ ை ோ ம் பி ல ்  த மி ழி லு ம் 
வ்டவமோழியிலும் புைலம உல்டயவர. அதனோல்,  
இவர எழுதிய நூற்ள் ் ை்ம் வழி வந்தன. ் ை்ம் 
ஆரம்பித்த ் ோைத்தில் சட்டக்ல்லூரி மோைவரோ் 
இருந்த ்ோ.சு.பிள்லையும் உதவினோர. அவரது 
இறுதிக்ோைம்வலர இது வதோ்டரந்தது. 1925-ல் 
்ை்ம் போ்டநூற்லை வவளியிட்டது. இதனோல் 
புத்த் விறபலன அதி்மோயிறறு.

்ை் நூற்ள் எல்ைோ்ம ் ட்டலமபபில் தரம் 
உல்டயதோ் இருககும். ஆரம்ப்ோைத்தில் 
்ட்டலமபபின வபோறுபலபக ்வனிக் 
மோணிக்சோமி எனபவலர நியமிருத்திருந்தோர்ள், 
(1929) இவர ்ை்த்தின புத்த்ம் ஒனறின 
்ட்டலமபபிற்ோ் மத்திய அரசின பரிசு 
வபற்ோர. இவரது தீபவபடடி அைவிைோன 
திருககு்ள் நூல் வடிவலமபலப பை பத்திரில்்ள் 
போரோடடின.

வசனலனயில் ் ை்த்திறகுச் வசோந்தமோ் ஒரு 
்ட்ட்டம் வோங்பபட்டது. (1940) மு.வ.வின 

வதோ்டரபோல் ் ை் வோச்ர்ளின எண்ணிகல் 
அதி்மோனது. இரோமசோமிப புைவர எழுதிய 
தமிழ்பபுைவர்ளின வரைோறு 24 வதோகுதி்ைோ் 
வந்தது. இவர ்வத்ோய்ம் பிள்லையின 
பிரதோபமுதலியோர சரித்திரம் எனகி் ்ோவலை 
வசபபம் வசய்து வவளியிட்டோர. ் ை்ப பைவமோழி 
வரிலசலயயும் இரோமசோமிப புைவ்ர 
வதோகுத்தோர.

்ை்ப பதிபப்ம் வழி வரும் நூற்ளுகவ்னறு 
மரியோலத ஐம்பது்ளின முனன்ர உருவோகி 
விட்டது. இதனோல் தங்ள் நூல், ்ை்ம் வழி 
வருவலத அறிஞர்ள் விரும்பினர. ்ோ .
அபபோத்துலர, வசங்ல்வரோய பிள்லை, 
்தவ்்யபபோவோைர, ்சது ரகு்ோதன, 
தோ.்்ோவிந்தன, மயிலை சீனி ்வங்்டசோமி, 
மோ.இரோஜமோணிக்னோர, ்சோமசுந்தரனோர 
எனறு நீண்்ட படடியல் உண்டு.

ை ை ் த்லத  ்்ட த்திய  ஆ ரம் ப ் ோ ை 
வபோறுபபோைரும் மல்மலையடி்ளின 
மரும்னுமோன திருவரங்னோர 1944-ல் இ்ந்தோர. 
இதன பின ் ை்த்தின எம்.டியோ் வ. சுபலபயோ 
பிள்லை நியமிக்பபட்டோர. (1945)-இதன பி்கு 
்ை் நூற்ளின எண்ணிகல் அதி்மோனது.

்ை்த்துககு எனச் வசோந்தமோ் அச்ச்ம் ஒனறு 
நிறுவபபட்டது. (1948) இது அபபர அச்ச்ம் 
எனப வபயர வபற்து. இலத அனல்ய 
முதைலமச்சர ஓமந்தூர வரடடியோர தி்ந்து 
லவத்துப ் பசினோர. திருவ்ல்்வலி தலைலமக 
்டடி்டத்தில் ் ை்த்திறவ்ன ஒரு நூல் நிலையம் 
வசயல்ப்ட ஆரம்பித்தது. (1937) இது அபூரவமோன 
நூல்்ள் வ்ோண்்ட நிலையம்.

ைை்ம் தமிழ் வித்துவோன ் தரவுககு பயிறசி 
வ்ோடுபபதற்ோ் திருவள்ளுவர வசந்தமிழ் 
தனிபபயிறசிக ் ல்லூரி ஒனல் ் ்டத்தியது. 1924ல் 
ஆரம்பிக்பபட்ட வசந்தமிழ் வசல்வி மோத 
இதழின ஆசிரியரோ் முதலில் மணி திரு்ோவுக்ரசு 
முதலியோர இருந்தோர. வசந்தமிழ் வசல்வியில் 
வமோழி, சமயம், இைக்ைம் என அரிய 
விஷயங்ள் பறறிய ்டடுலர்ள் வந்தன. இந்த 
இதழின ஓரோண்டுத் வதோகுபபு ்ல்ை தோளில் 
அச்சி்டபபட்டது; ்ல்ை ்ட்டலமபபு்டன 
வந்தது. இனறும் வசல்வியின வபோலிவு 
குல்யோமல் இருபபலதப போரக்ைோம். 
இரண்்டோம் உை்ப்போரின்போது தோள் 
தடடுபபோடு ்ோரைமோ் மூனறு ஆண்டு்ள் 
வசந்தமிழ் வசல்வி வரவில்லை. 1947-ககுப பின 
சுபலபயோ பிள்லை ஆசிரியர ஆனோர.
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ைை்ம் வவளியீ்டோ் 1929-ஆம் ஆண்டு முதல் 
லசவப பஞசோங்ம் வந்தது. இதன ஆசிரியர 
இ.மு.சுபபிரமணிய பிள்லை. திருககு்ள் 
்ோடகுறிபபுககு இந்தப பஞசோங்க குறிபபு்ள் 
பயனபடுத்தபபட்டன. ்ை்ம் திருககு்ள் 
பரி்மைை்ர உலரலய மலிவுபபதிபபோ் 
வவளியிட்டது. (1937 ) விலை ஒரு ரூபோய் 
எட்டைோ. அ்மோ் விறபலன.

திருககு்லை தீபவபடடி அைவில் ்ை்ம் 
வவளியிட்டது. ்லைவோைர என.எஸ்.
கிருஷ்ைன பைம் திலரபப்டத்தில் இச்சிறு கு்ள் 
நூலைக ்ோடடிப பிரபைமோககினோர. (1954) 
இந்நூலின வடிவலமபபிறகு இந்தியக குடியரசுத் 
தலைவர பரிசு கில்டத்தது. (1956) மு.வ.வின 
திருககு்ள் உலரலய 1949-ல் ் ை்ம் வவளியிட்டது. 
பத்து ஆண்டு்ளில் ஒரு ைடசம் விறபலனயோன 
பதிபபு இதுதோன எனபது குறிபபி்டத்தக்து.

பலைய இைககியங்ள் பறறி சோதோரை 
வோச்னும் அறிந்து வ்ோள்ை மோ்ோடு்ள் 
்்டத்தைோம் என் சுபலபயோ பிள்லையின 
திட்டத்திறகு தமிை் அறிஞர்ள் பைரும் ஆதரவு 
வ்ோடுத்தனர. 1940-1960-ஆம் ஆண்டு்ளில் 
இம்மோ்ோடு்ள் வசனலன, மதுலர, திருவ்ல்்வலி 
ஆகிய இ்டங்ளில் ் ்டந்தன.

எடடுத்வதோல் நூற்ளுககு எடடு ்ோட்ள். 
பத்துபபோடடு நூற்ளுககு ஒரு ் ோள் , 
பதிவனண்கீழ்க்ைககு நூற்ளுககு ஒரு ்ோள், 
சிறறிைககியங்ளுககு மூனறு ்ோள்்ள், தமிை் 

வரைோறு அரசியலுககு இரண்டு ்ோட்ள், 
வமய்்ண்்ட சோத்திரங்ளுககு 5 ் ோட்ள் என 20 
்ோட்ள் மோ்ோடு்ள் ்்டத்தினர. மோ்ோடடில் 
தமிழிலசப போ்டல்்ளும் போ்டபபட்டன. 
தமிை்த்தில் உள்ை நூறறுககும் ்மறபட்ட 
அறிஞர்ள் மோ்ோடு்ளில் ் ைந்து வ்ோண்்டனர.

இருபது ்ோட்ள் ்்டந்த கூட்டத்தில் 
் ப சி ய வ ர ் ள்  த ங ் ள்  ் ப ச் சு ் லை 
்டடுலரயோ்வும் வ்ோடுத்திருககின்னர. இலவ 
15 வதோகுதி்ைோ் வந்திருககின்ன. இலவ 
்்ரத்தியோன அச்சு, ்ட்டலமபபு உல்டயலவ. 
வமய்்ண்்ட சோத்திர ்பச்சுக்ள் நூல் வடிவில் 
வரவில்லை. மோ்ோடடு வசோறவபோழிவு நூற்ள் 
மறுபடியும் அச்சில் வரவில்லை.

்ை்த்தின முககியமோன சி்பபு சங்த்வதோல் 
நூற்ள், ் மல்்ைககு, சிறிய வபரிய ் ோபபியங்ள், 
சிறறிைககியங்ள் ்போன்வறல் உலரயு்டன 
வவளியிட்டது தோன. அவ்லவ துலரசோமிப 
பிள்லை (பு்்ோனூறு, பதிறறுபபத்து, வப.்வ.
்சோமசுந்தரனோர, (பத்துபபோடடு, குறுந்வதோல், 
ஐஙகுறுநூறு, சிைபபதி்ோரம்) ்வங்்ட சோமி 
்ோட்டோர (அ்்ோனூறு) என இபபடியோன 
படடியல் மி் நீண்்டது.

்ல்லூரி தமிழ் பி.ஏ, எம்.ஏ, வகுபபு்ளில் ் ை் 
உலரலய்ய லவத்திருக் ்வண்டும் எனறு 
ஆசிரியர்ள் வறபுறுத்திய ்ோைம் இருந்தது. 
இப்போது அந்த உலர்ளும் கில்டக்வில்லை, 
அவறல்ப படிக் வறபுறுத்திய ஆசிரியர்ளும் 
இல்ைோமல் ் போய்விட்டோர்ள்.
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சதோைர ஈ்வோ வமோரோவைஸ் உருவோககி, தலைலம 
தோஙகும் வபோலிவியோவின “்சோசலிசத்திற்ோன இயக்ம்” ் டசி 
(Movement for Socialism) அந்்ோடடின குடியரசுத் தலைவர 
்தரதலில் ம்த்தோன வவறறி வபறறுள்ைது. 2006 வதோ்டஙகி ஈ்வோ 
வமோ்ரவைசின அலமச்சரலவயில் நிதி அலமச்சரோ் இருந்த 
லூயிஸ் ஆரஸ் குடியரசுத் தலைவர ் வடபோைரோ்ப ் போடடியிடடு 
52.4% வோககு்லைப வபறறுள்ைோர. இரண்டு முல் தள்ளிப 
்போ்டபபடடு வசன் ஞோயிறு, 18.10.2020 அனறு ் ்டந்து முடிந்த 
்தரதலில், இவலர எதிரத்துப ் போடடியிட்ட ் ோர்ைோஸ் ் மசோ 
31.5% வோககு்ள் மடடு்ம வபறறுள்ைோர. இந்தத் ்தரதலை 
போரலவயி்ட வபருந்வதோறறு ் ்ோய் அச்சுறுத்தலையும் மீறி நூறு 
சரவ்தச போரலவயோைர்ள் வபோலிவியோ வசனறுள்ைனர. இந்த 

வவறறி வபோலிவிய மக்ளுககு வ்ௌரவத்லதயும் இல்யோண்லமலயயும் சுதந்திரத்லதயும் 
அளிககி்து என் வல்யில் மி் முககியமோனது.

்்டந்த 2019 அக்்டோபரில் ்்டந்த குடியரசுத் தலைவர ்தரதலில் குைறுபடி 
்்டந்ததோ்க கூறி, எதிரக்டசி்ள் வதருவில் இ்ஙகிப ் போரோ்ட, போது்ோபபுப பல்டயினர 
ஈ்வோ வமோரோவைலச ்ோடல்டவிடடு வவளி்யறும்படி வறபுறுத்தினோர்ள். ்வம்பர 
10 அனறு அவர வமகசி்்ோவில் தஞசம் புகுந்தோர. ்தரதல் வசல்ைோவதன 
அறிவிக்பபட்டது. இதன பினனணியில் வமோரோவைஸ் ்ோன்ோவது முல்யோ் 
குடியரசுத் தலைவர ் தரதலில் ் போடடியிட்டோர என் உண்லம உள்ைது.

2010ஆம் ஆண்டு ் ல்டமுல்ககு வந்த அரசலமபபுச் சட்டத்தினபடி ஒருவர இரண்டு 
முல்ககு ்மல் குடியரசுத் தலைவர பதவிககுப ்போடடியி்டக கூ்டோது (2005 ஆம் 
ஆண்டு முதல் முல் அவர ் போடடியிடடு வவன்்போது பலைய அரசலமபபுச் சட்டம் 
அமுலில் இருந்தது). 2016ஆம் ஆண்டு ்ோன்ோம் முல்யோ் ்போடடியி்ட அனுமதி 
்்ோரும் வபோது வோகவ்டுபபில் அவர வதோறறுப்போனோர.

2017 ஆம் ஆண்டு “ஒருவலர ்தரதலில் ்போடடியி்டக கூ்டோது எனறு வசோல்வது 
அடிபபல்ட மனித உரிலம மறுபபு” எனறு அரசலமபபுச் சட்டம் கூறுவதோ் 
வோதோடித்தோன 2019 ்தரதலில் வமோரோவைஸ் ்போடடியிட்டோர. அதனோல் ்்ரபபு் 
்டுத்தடடு மக்ள் அதலன ஜன்ோய் மறுபபு எனறும் ் மோசடி எனறும் கூறி ் ண்்டன 
ஊரவைங்ள் ் ்டத்தினர. அவமரிக் ் ோடு்ளின ஒனறியம் (OAS) ் தரதலில் குைறுபடி 
்்டந்ததோ்க கூறியது என்ோலும் அதறகு சோன்ோ் எந்த ஆதோரமும் அளிக்வில்லை.

வமோரோவைஸ் ்ோடல்டவிடடு வவளி்யறிய இரண்்டோம் ்ோள், ்வம்பர 12 அனறு 
வசனடடில் இரண்்டோம் துலை முதல்வரோ் இருந்த ஹூவனீன ஆவஞஸ் என் 
வபண்மணி தனலன வபோலிவிய அதிபரோ் அறிவித்துக வ்ோண்்டோர. வபோலிவிய 

ப்பாலிவியாவில 
ப�ா�லி�க கட்சி பைற்றி

கட்டுரை

=அமரந்த்்தா

பிரிட்டனின் ைணடன் 
கபாரு்ளாதாைப் பளளியில் 
கபாரு்ளாதாைத்தில் முரனவர் 
பட்டம் கபற்்ற லூயிஸ் ஆர்ஸ், 
57 வயதானவர். ஈமவா 

கமாைாகைஸ் 
ஆட்சியிலிருநதமபாது 

நரடமுர்றப் படுத்தப்பட்ட 
அரனத்து முற்மபாக்கு 
திட்டஙகளிலும் பஙகளித்து 
உடனிருநதவர். இவர் வரும் 
நவம்பர் மாதத்தில் குடியைசுத் 
தரைவைாகப் பதவிமயற்பார்.
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்தரதல் ்்டத்த ்வண்டுவமனறு 
்டுலமயோ்ப ்போரோடினோர்ள். 
் வ று  வ ழி யி ன றி  ் த ர த ல் 
அறிவிக்பபட்டது, இருமுல் தள்ளிப 
்போ்டபபடடு 2020 அக்்டோபர 18 
அனறு ் தரதல் ் ல்டவபற்து.



2003 அக்்டோபர மோதத்தில் 
வபோலிவிய தலை்்ர ைோ போஸ் 
அரு்் உள்ை எல் ஆல்்தோவில் ஒரு 
புரடசி்ர எழுச்சி உருவோனது. 
வ ப ோ லி வி ய ோ வி ன  இ ய ற ல் 
எரிவோயுலவ சி்ை ்ோடடுககு மி்க 
குல்ந்த விலைககு விறபவதன அரசு 
முடிவவடுத்திருந்தது .  இதலன 
எதிரத்து வபரும் ்போரோட்டம் 
்ல்டவபற்து. ்போரோட்டத்லத 
ஒடுக், அதிபர வ்ோனசோ்ைோ 
சோங்்ஸ் வத வைோசோதோவின 
ஆலைபபடி ,  துபபோககி சூடு 
்்டத்தபபட்டது. ்போரோளி்ள் பைர 
படுவ்ோலை வசய்யபபட்டனர. கூலி 
வி வ ச ோ யி ் ளு ம்  வ ் ோ க ்் ோ 
பயிரிடு்வோரும் இந்த எழுச்சியில் 
வபருவோரியோ் ்ைந்து வ்ோண்டு 
்போரோடினோர்ள் . அதன பி்கு 2005 
இல் ்்டந்த ்தரதலில் முதன 
முல்யோ் ஈ்வோ வமோரோவைஸ் 
்போடடியிடடு வவன்ோர. அவர 
அய்மோரோ பைஙகுடி இனத்லதச் 
்சரந்தவர. வ்ோக்்ோ சோகுபடியோைர 
சங்ங்ள் கூட்டலமபபின ் ோ்டறிந்த 
தலைவரோ் இருந்தோர வமோரோவைஸ்.

2006 ஜனவரியில் குடியரசுத் 
தலைவரோ் பதவி்யற்வர, பை சமூ் 
்மம்போடடுத் திட்டங்ளுக்ோ் அரசு 
வருவோலய பயனபடுத்தினோர . 
இதனோல் வறுலம வபருமைவு 
ஒ ழி க ் ப ப ட ்ட து .  ம க ் ளி ன 
அடிபபல்டத் ்தலவ்ள் நில்வு 
வசய்யபபட்டன. சமூ்ங்ளில்ட்ய 
வருவோய் ஏற்த்தோழ்வு மூனறில் 
இரண்டு பஙகு குல்ந்தது. ்டும் 
வறுலம 38% லிருந்து 17% ஆ்க 
குல்ந்தது . இயறல் எரிவோயு 
்ோடடுல்டலம ஆக்பபட்டது. அதன 
விறபலனயில் கில்டத்த வருவோய் 
மக்ள் ்ல்வோழ்விற்ோன திட்டங்ளில் 
வ ச ை வி ்ட ப ப ட ்ட து . 
வவனிசு்வைோவின உதவி்யோடு, 
கியூப மருத்துவர்ைோல் அறுலவ 
சி கி ச் லச  வ ச ய் ய ப ப ட டு , 
ைடசக்ைக்ோ்னோருககு ்ண் 
போரலவ கில்டத்தது . வதோ்டரந்து 
2009, 2014 ஆண்டு்ளில் ் ல்டவபற் 
குடியரசுத் தலைவர ்தரதலில் 

்ோவல்துல், போது்ோபபுப பல்ட்ள், வ்ட அவமரிக் 
தூதர்ம் இலவ மூனறும் ் சரந்து இந்த ஆடசிக ் விழ்பலப 
வவறறி்ரமோ் அ்ங்்றறின.

இந்த ஆடசிக ் விழ்பபின பினனணியில் உள்ைது வ்ட 
அவமரிக் “வ்டஸ்ைோ” ்ம்வபனி. இந்தக ்ம்வபனி 
வபோலிவியோவில் அதி்ைவு உள்ை லித்தியம் என் 
தனிமத்லத வ்ோள்லையி்ட ் வண்டி்ய ஆடசிக ் விழ்பலப 
அரங்்றறியது எனறு ்ம்பபபடுகி்து. ்ம்வபனி அதிபர 
எைோன மஸ்க, “லித்தியம் எடுபபதற்ோ் ்ோங்ள் யோலர 
்வண்டுமோனோலும் ஆடசிலய விடடு விைககு்வோம்” எனறு 
கூறியுள்ைோர.

அதன பி்கு பை பத்தோண்டு்ைோ் ் ோடு ் ோைோத அரச 
ஒடுககுமுல்யும், பழிவோஙகும் ்்டவடிகல்்ளும் 
அரங்்றின. மக்ள் ்போரோட்டங்ள் ஒடுக்பபட்டன. 
மக்ள் தலைவர்ள் மீது குற்ஞசோட்டபபடடு, ஒடுககுமுல் 
்ட்டவிழ்த்து வி்டபபட்டது. ்போரோட்டத்தில் ஈடுபட்ட 
மக்ளில் பைர வ்ோல்ைபபட்டனர. ஏ்தோ ஒருவல்யில் 
ஈ்வோ வமோரோவைசு்டன வதோ்டரபிருந்தோல், அவர்ள் ல்து 
வசய்யபபடடு விசோரலை வசய்யபபட்டனர. முற்போககு 
அரசின வசயல் திட்டங்ள் தல்ட வசய்யபபடடு, மக்ள் 

சமூ்மும், வதோழிைோைர்ளும், பைஙகுடி மக்ள் 
இயக்ங்ளும் வவனவ்டுத்த உரிலம்ள் யோவும் 
பறிக்பபட்டன.

அரலசக ல்பபறறிய வைதுசோரி்ள் தி்லமயோ் 
வசயல்ப்டவில்லை . பை துல்்ள் வசயல்ப்ட்வயில்லை. 
மோ்ோ், பத்திரில்யோைர்லையும், மோைவர்லையும் 
வதோழிறசங்வோதி்லையும் பழிவோஙகும் ்்டவடிகல்்ள் 
்மறவ்ோள்ைபபட்டன. 2020 ஜனவரியில் ஈ்வோ 
வமோரோவைசின சட்டரீதியோன பிரதிநிதி பத்ரீசியோ 
எர்மோசோ ்ோஙகிரஸ் ்வடபோைரோ் வமோரோவைசின 
விண்ைபபத்லதப பதிவு வசய்யச் வசன்்போது, 
்ரபபிணியோன அவர ல்து வசய்யபபட்டோர. சில்யில் 
அவரது குைந்லத இ்ந்தது.

2020 ்ம மோதத்தில் சு்ோதோர அலமச்சரோ் இருந்த 
மோரவச்ைோ ்வோஹோஸ், ஊைல் குற்ச்சோடடின ்பரில் 
ல்து வசய்யபபட்டோர. வ்ோ்ரோனோ ் ்ோயோளி்ளுகவ்ன 
ஸ்வபயினிலிருந்து வவண்டி்ைட்டர்ள் வோஙகியதில் 
்்ோடிக்ைககில் ஊைல் வசய்து அவர சிககிக வ்ோண்்டோர.

அ தனபினபு  கூலி  விவச ோயி ்ளும்  சு ர ங ் த் 
வதோழிைோைர்ளும் பைஙகுடி மக்ளும் அணி திரண்டு, மறு 
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வமோரோவைஸ் வவறறி வபற்ோர.

வபோலிவியோவில் வமோத்தம் 36 பைஙகுடி 
மக்ளின வமோழி்ள் ் பசபபடுகின்ன. வமோத்த 
மக்டவதோல்யோன ஒரு ்்ோடி்ய பத்து 
ைடசத்தில் 42% பைஙகுடி மக்்ை. 2010 ஆம் 
ஆண்டு வபோலிவியோ “பல் ்தசிய இனங்ள் 
வ்ோண்்ட ்ோடு” (P lu r i -Na t i ona l )  எனறு 
அறிவிக்பபட்டது. இதனோல் தனி ்தசிய 
இனங்ள் வோழும் பகுதி்ளுககு தனனோடசி 
உரிலம வைங்பபட்டது. 2010 ஆம் ஆண்டு 
“பூமித்தோய் சட்டம்” மூைம் இயறல் வைங்ளின 
்மைோன உரிலம்ள் புதிய அரசலமபபுச் 
சட்டத்தின வழி அலனத்து மக்ளுககும் உறுதி 
வசய்யபபட்டன. தற்போது பைஙகுடி்ள் 
்ல்வியறிவு வபறறு பல்்வறு பதவி்ளில் 
பணியோறறுகி்ோர்ள். பைஙகுடி்ளின போரம்பரிய 
உல்டயணிந்து வசய்தி வோசிககும் வபண்்லையும் 
பை அரசு அலுவை்ங்ளில் பணியோறறும் 
வபண்்லையும் தற்போது ்ோை முடிகி்து. 
(இந்தப புதிய அரசலமபபுச் சட்ட்ம ஒருவர 
இரு முல்ககு ்மல் குடியரசுத் தலைவர 
்தரதலில் ்போடடியி்டக கூ்டோது என் 
்டடுபபோடல்டக வ்ோண்டுவந்தது).

2013 ஆம் ஆண்டுஉள்்ோடடு விவ்ோரங்ளில் 
தலையிடுவதோ்க கூறி ்மோரோவைஸ் “சரவ்தச 
வைரச்சிக்ோன வ்ட அவமரிக் நிதியத்லத” 
(USAID) ்ோடல்டவிடடு வவளி்யறறினோர. 
அப்போது முத்ை வபோலிவியோவிலுள்ை 
அைவற் லித்தியம் (்பட்டரி தயோரிக் 
மூைபவபோருள்) வைத்லதக வ்ோள்லையி்ட வ்ட 
அவமரிக்ோ பை முயறசி்ள் ் மறவ்ோண்டுள்ைது. 
இதறவ்ன்் வ்ட அவமரிக்ோ வபோலிவியோவில் 
விலையும் வ்ோக்்ோ இலை ் போலதப வபோருள் 
எனறும், அலத ரோணுவ ்்டவடிகல் மூைம் 

ஒழித்துக ்ட்டப்போவதோ்வும் அறிவித்தது. 
ஆனோல் சமூ்ம் முழுவதும் ஒனறிலைந்து 
வசயல்படடு அந்த சதிலய முறியடித்தனர.

2006 ஜனவரி முதல் 2019 அக்்டோபர 
வலரயோன 14 ஆண்டு்ளில் ்சோசலிஸ்டுக 
்டசியின ஆடசியில் மக்ள் வோழ்கல்த் தரம் 
உயர சமூ் ்மம்போடடிற்ோன வசைவு்ளும், 
அதனோல் வபோருைோதோர  வைரச்சியும் 
அதி்ரித்துள்ைன. வமோத்த உள்்ோடடு உறபத்தி 
மும்ம்டஙகு அதி்ரித்தது. வ்ட அவமரிக் 
ஏ ் ோ தி ப த் தி ய த் லத யு ம்  உ ை ் ை ோ வி ய 
முதைோளித்துவத்லதயும் எதிரத்து இச்சிறிய ஏலை 
் ோ டு ,  அ ர சி ய ல்  -  வ ப ோ ரு ை ோ த ோ ர 
இல்யோண்லமலயயும் தக் லவத்துள்ைது. 
அதனோல்தோன இந்தத் ்தரதலில் மக்ள் 
வைதுசோரி்லை ஒதுககிவிடடு ் சோசலிச ் டசிககு 
அ்மோ்மோ் வோக்ளித்துள்ைனர. 2005 ஆம் 
ஆண்டு வமோரோவைசுககு வோக்ளித்தது ் போை்வ 
தற்போது லூயிஸ் ஆரசுககு வோக்ளித்துள்ைனர. 
மனித உரிலம மீ்ல்்லையும், தி்லமயற் ஊைல் 
மிகுந்த ஆடசிலயயும் மக்ள் விரும்பவில்லை.



டிரம்பபின அணுகுமுல் வ்ோரோனோ 
்ோை்ட்டத்தில் வ்ட அவமரிக்ோலவ மி் 
்மோசமோன வபோருைோதோர வ்ருக்டியில் 
தள்ளியுள்ைது. ைடசக்ைக்ோன மக்ள் ் வலை 
இைந்துள்ைோர்ள். வ்ோ்ரோனோவோல் அதி்மோ் 
போதிக்பபட்ட ்றுபபினத்தவர தங்ள் 
உரிலம்ளுக்ோ்வும் நி்வவறிககு எதிரோ்வும் 
் ப ோ ர ோ டி  வ ரு கி ் ோ ர ் ள் .  உ ை கி ன 
்ோட்டோண்லமயோ் விைஙகிய வ்ட அவமரிக்ோ 
தனது வலிலமலய இைந்து வருகி்து. வபோலிவிய 
மக்ள் தமது வோககுரிலமயோல் வ்ட அவமரிக் 
சதிலய முறியடித்து வல்ைோதிக்த்லத 
நிலைகுலைத்துள்ைனர.

இது வவறும் ்தரதல் வவறறி மடடுமல்ை. 
வபோலிவியோவில் ஏலை மக்ள் தமது அரசியல் 
் ண் ்ை ோ ட ்ட த் லத  வ த ளி வ ோ ் 
முனலவத்துள்ைனர .  வதன அவமரிக் 
பிரோந்தியத்தில் வவனிசு்வைோ, கியூபோ, நி்ரோகுவோ 
ஆகிய இ்டதுசோரி அரசு்ளுககு வபோலிவியோவின 
இந்த வவறறி மி் முககியத்துவம் வோய்ந்தது. அ்த 
்்ரம் வமோரோவைஸ் ஆடசிலயக ்விழ்க் 
உதவிய பி்ரசில், வ்ோைம்பியோ ் ோடு்ளுககு இது 
வபரும்  இடியோ ் ்வ  இருககும் .  வ்ட 
அவமரிக்ோவின வபோருைோதோர தல்ட்ைோல் 
வ ் ரு க ்டியில்  உள்ை  கியூப ோவு ககும் 
வவனிசு்வைோவுககும் இது புதிய ்ம்பிகல்லயயும் 
வோய்பபிலனயும் வைஙகும்.

சீனோ சரவ்தச அரஙகில் பைம் வபோருந்திய 
சகதியோ் உருவோகிவரும் ் வலையில், இது வ்ட 
அவமரிக்ோவுககு வபரிய்தோர பினனல்டவோகும். 
இந்த  நிலை ைத்தீன அவமரிக்ோவில் 
இ்டதுசோரி்ளின மீள் எழுச்சிலய சோத்தியமோககும்.
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எ ப்போதும் ்போை இரவில் சித்திரம் 
தீடடுவதற்ோ் அமரும்்போது பக்த்து அல்யில் 
இருந்து வருகி் போடடு, என.எஸ். கிருஷ்ைன 
குரைோ் இருந்தபடசத்தில் எப்போதும்்போை்வ 
அவரது குரல் ் லரயும்வலர ் ்டடுவிட்்ட எனது 
பணிலயத் வதோ்டரவது வைக்ம். ்்ரடியோ் 
அவருல்டய படிமத்லத போரக்வில்லை என்ோலும் 
கூ்ட, அவருல்டய ஆட்டமும் போட்டமும் வ்ோண்்ட 
அவருல்டய உ்டல்வமோழி எனனுல்டய மனதில் 
நில்ந்திருககும். இனறும் அவரும் எம்ஜிஆரும் 
்்டப வோசித்துகவ்ோண்்்ட போடுகி் அந்தப 
போ்டலும் அந்தக ்வித்துவமோன ஆைமோன 
வ ரி ் ளு ம்  எ ன லன  வ ் கி ழ் த் தி , 
ஆடபடுத்திகவ்ோண்டிருககி்து. போ்டலுககு ் டுவில் 
அவர வசோல்கி் வசனமும் ்ோன கூறியது்போை 
அவரது உ்டல்வமோழிலயப போரக்ோவிட்டோலும் 
அவருல்டய குரலைக ்்டகி் அலனவரது 
மனதிலும் அவரது உ்டல்வமோழி நிரம்பியிருககும். 
போ்டல் நில்வுவபற் உ்டன எந்தத் தமிைரும் 
வ்கிழ்ந்துதோன இருபபோர எப்போது்ம.

்ோன அறிந்த மோமனிதர்ள் சிறபி தனபோல், எஸ்.
எஸ்.ரோ்ஜந்திரன, எம்.எஸ்.்சோலைமலை, ஓவியர 
ஆதிமூைம், ் லைஞர ் ருைோநிதி ஆகிய எல்்ைோரது 
மு்த்திலும் என.எஸ். கிருஷ்ைன என் வசோல்லைக 
்்ட்டதும் அவர்ள் மு்த்தில் ் பவரோளி கூடுவலத 
்ோன ் ண்டு, ரசித்திருககி்்ன. ் லைவோைர என.
எஸ்.கிருஷ்ைன எங்ள் வசோத்துதோன. தமிழ் 
சமு்த்தின வசோத்துதோன. அவரும் எம்ஜிஆரும் 
போடிய அந்தப போ்டல்்ளில் உள்ை வரி்ள் 
வதோ்டரந்து பல்்வறு சிந்தலனககும் நிலனவிறகும் 
எனலன அலைத்துச் வசன்து .  பல்்வறு 
சம்பவங்ள். என நிலனவில் வந்தலத வரிலசயோ் 
வசோல்லிவி்டைோம் என்் நிலனககி்்ன.

13 ஆண்டு்ளுககு முனபு, அரசு உயர அதி்ோரியும் 
இனிய ் ண்பருமோன இல்யனபு ஐஏஎஸ் அவர்ள் 
்்டடுகவ்ோண்்டதின்பரில் குடியரசு தினத்தில் 
ஊரவைமோ் வருகி் அைங்ோர வண்டி்ளில் 
தமிழ்்ோடு அரசு சோரபோ் திருபபூர குமரலன 
முனனிறுத்திச் வசல்ை ்வண்டிய வண்டிலய 
வடிவலமத்துக வ்ோடுக்ச் வசோல்லி, எனனி்டம் 
விரும்பிக ் ்ட்டோர. 2007 ஆம் ஆண்டில் சுதந்திரம் 

வபறறு 60 ஆவது ஆண்ல்டக வ்ோண்்டோடும் 
விதத்தில் அந்த வடிவலமபலப தயோர வசய்்தோம்.

தமிழ்்ோடு சோரபோன சம்பவங்லை்யோ அல்ைது 
தமிழ்்ோடடு வரைோறறு ்ோடசி்லை்யோ அல்ைது 
்மது  ப ோ ரம்ப ரய  ்லை  வடிவங்லை 
்ோண்பிககும்படியோ்்வோ இருக் ்வண்டும் 
எனபது அவசியம் என கூறினோர . அலத 
மனதில்வ்ோண்டு ்மது ்ோடடுபபு் ்லை 
வடிவங்லையும் ் மது சிறப அல்டயோைங்லைக 
வ்ோண்்டதோ்வும் ்மது தமிழ்்ோடடின சுதந்திரப 
்போரோட்ட பங்ளிபபு்ளில் முககியமோன ஒன்ோன 
திருபபூர குமரனின சுதந்திரப ்போரோட்டக 
்ோடசிலயயும் வ்ோண்்டதோ்  ஓரிரண்டு 
வடிவலமபலப வலரந்து, அவர கூறியபடி 
அளித்்தன.இரண்டு வடிவலமபபும் அவருககும் 
அவ்ரோடு ் சரந்து இயஙகி வந்த ஒரிசோ மோநிைத்லதச் 
்சரந்த ஒரு ஐஏஎஸ் அதி்ோரிககும் பிடித்துப்போய், 
வவகுவோ்ப போரோடடினோர்ள். பி்கு ்ண்பர 
இல்யனபு, ஒரிசோ ஐஏஎஸ் அதி்ோரி்யோடு 
நீங்ளும் ் சரந்து வ்டல்லிககு வசனறு ஜனோதிபதி 
மோளில்யில் ்்டககி் வழி்ோடடு குழு முன 
நீங்்ை விைககிச் வசோல்லி, ஒபபுதல் வபறறு 
வோருங்ள் எனறு கூறி, அனுபபி லவத்தோர.

்ோங்ள் இருவரும் வ்டல்லியில் ்்டந்த 
வழி்ோடடுக குழுலவச் சந்திக் வந்திருந்த அலனத்து 
மோநிைத்துக ்லைஞர்்ைோடு ்ோத்திருந்்தோம். 
ஒவ்வவோரு குழுவும் தோங்ள் வ்ோண்டுவந்த 
வடிவலமபலப விைககினோர்ள். எங்ள் முல் 
வந்தது .  ்ோங்ள் வ்ோண்டு வசனறிருந்த 
வடிவலமபலப அந்தக குழுவி்டம் விைககி்னோம். 
அந்தக குழுவில் ்ோன வபரிதும் மதிககி் 
்ோரடடூனிஸ்ட சுதிரதோரு்டன மறறும் மூவர 
இருந்தனர. எங்ளுல்டய வடிவலமபபில் இருந்த 
கிரோமிய ்லைஞர்லைக வ்ோண்்ட பகுதிலய 
வவகுவோ்ப போரோடடினர. அந்தக குழுவில் இருந்த 
்ோனகு ் பரில் ஒருவர, இங்் பைருககு திருபபூர 
குமரலனத் வதரியோது என்ோர. உ்ட்ன ்ோன, 
நீங்ள் தமிழ்்ோடடுககு வந்தோல் ்ோந்தி வபயரில் 
வதரு இருககி்து. சுபோஸ் சந்திர்போஸ் வபயரில் 
வதரு இருககி்து. இனனும் நில்ய ்தசியத் 
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தலைவர்ளின வபயரில் வதரு இருககி்து. ஏன, தமிழ் 
மக்ளில் பைர ்தசியத் தலைவர்ளின வபயர்லைத் 
தோஙகி, வோழ்ந்து வ்ோண்டிருககின்னர.

உங்ளுககு திருபபூர குமரலன வதரியவில்லை எனறு 
வசோனனோல் அது தமிழ்்ோடு வசய்த குற்மில்லை. இவ்வைவு 
்ோைோ் திருபபூர குமரலன வதரிந்து வ்ோள்ைோத 
வ்டமோநிைத்தவர இந்த ஊரவைத்தின வழியோ்வோவது 
அ றி ந் து வ ் ோ ள் ை ட டு ் ம  எ ன ்் ன .  ் ோ ன 
்பசிகவ்ோண்டிருககும்்போது என அருகிலிருந்த ஐஏஎஸ் 
அதி்ோரி, எங்் ்ோன ்்ோபபபடடுவிடு்வ்னோ எனறு 
அஞசி, என ல்லய இறுக்மோ் அழுத்தினோர. அங்், 
ஒருவர சோய்த்திலவக்பபட்டது்போை ்சரில் சோய்ந்்த 
இருந்தோர. எங்ளுல்டய இந்தக ்ைந்துலரயோ்டலில் 
சோய்ந்திருந்தவர தனககும் இதறகும் சம்பந்த்ம 
இல்ைோதது்போை இருந்தோர. பஞசோபிக குழு வந்து விைக்ம் 
வசோனன்போது வழி்ோடடு குழுவிலிருந்த பஞசோபி ஒருவர 
ஆதரவோ்ப ்பசினோர. மரோடடியக குழுலவ ஆதரித்து 
வழி்ோடடுக குழுவிலிருந்த மறவ்ோருவர ்பசினோர. 

வபங்ோலி குழு விைககிய்போது வழி்ோடடுக குழுவிலிருந்து 
வபங்ோலி ஒருவர போரோடடினர. எங்ள் முல் வரும்்போது 
தமிழ் ் ோடல்டச்  ் ச ர ந் த  ஒரு  ப ோ ர ப பனலர 
முனனிறுத்தும்படியோ், வழி்ோடடுக குழு்வ எங்ளுககு 
பரிந்துலரத்தது. உ்ட்ன எங்ளுககு புரிந்துவிட்டது. 
ஏற்ன்வ அங்் ஒரு முன முடிவு எடுக்பபடடு, 
மற்வர்ள் மூைமோ் எங்ளுககு வதரியபபடுத்தபபடுகி்து 
எனபலத அறிந்துவ்ோண்்்டோம். எனககு அந்த முன முடிவு 
பிடிக்வில்லை எனபலத என மு்க குறியில் 
அறிந்துவ்ோண்்ட சோய்ந்து உட்ோரந்திருந்த ்பர, தமிழில் 
எனனு்டன ் பசியதன வழியோ் உச்சரிபபிலிருந்்த அவர 
ஒரு போரபபனர எனபலத அறிந்துவ்ோண்்்டோம்.

பி்கு, அஙகிருந்த ்ோங்ள் வவளி்ய வரும்்போது 
எங்ளுக்ோ் ் ோத்திருந்த வ்டல்லியிலிருககும் தமிை்த்லத 
்சரந்த சிை இைம் அதி்ோரி்ள், உள்்ை ்்டந்தலத 
அறிந்துவ்ோள்ளும் ் ்ோக்்ோடு ஆவைோ்க ் ்ட்டோர்ள். 
்ோன ஏமோற்மும் ் ்ோபமும் ் ைந்த குரலில் விைககி்னன. 

அப்போது அந்த இைம் அதி்ோரி்ளில் 
ஒருவர. இது பரவோயில்லை சோர. மூனறு 
ஆண்டு்ளுககு முனபு ் ோங்ள் போரதியின 
உருவத்லத ்டு்ோய்மோ்க வ்ோண்்ட 
வடிவலமபலபக ்ோடடிய்போது “who is 
this fakir?” எனறு ் ்ட்டோர்ள். அப்போது 
எங்ளுககு எபபடி இருந்திருககும் சோர. 
இ ப ்ப ோ து  எ ங ்ளு க கு ம்  ் த ோ ல் 
்னத்துவிட்டது எனறுதோன வசோல்ை 
்வண்டும் என்ோர.

வ்டல்லியிலிருந்து திரும்பிய பி்கு, சிை 
்ோள்்ள் ் ழித்து ஒசூரில் ஆதவன தீடசண்யோ 
60வது சுதந்திரத் தினத்லத வ்ோண்்டோடும் 
வல்யில் ஒழுஙகு வசய்த தமுஎ்ச 
கூட்டத்தில் ் ைந்துவ்ோண்்்டன. அப்போது 
வ்டல்லியில் ்்டந்த இந்த சம்பவத்லத 
வபோதுமக்ளில்ட்ய எடுத்துக கூறி, நீங்ள் 
இங்் வ்ோண்்டோடுகிறீர்ள். அங்் 
அவர்ள் ் ம்லம அவமதிககி்ோர்ள் எனறு 
வபோது்மல்டயில் வசோனனதும் இப்போது 
நிலனவில் வந்து ் போகி்து. அந்த ஆண்டு 
வ்டல்லியில் ்்டந்த ஊரவைத்தில் வவறும் 
கிரோமியக ் லைஞர்லை மடடும் லவத்து, 
முடித்துகவ்ோண்்டோர்ள்.

இ்த்போை 70 ்ளின ்ல்டசியில் 
ஆரம்பித்து 90 ் ள் வலரயிலும் வ்டல்லிககு 
லி த் ்த ோ கி ர ோ பி  ப டி க ்  வ ச ன று 
இருந்த்போதும் வதோ்டரந்து ைலித்்ைோ 
அ்ோ்டமி சோரபோன ்வலை்ளுககு 
வசன்்போதும் வ்டல்லி திலரபப்ட 
விைோக்ளுககுச் வசன்்போதும் இந்தி சிறிது 
சிறிது அறிந்திருந்தோலும் பை இ்டங்ளில் 
்்டந்த சம்பவங்ள் வபரிதும் நிலனவில் 
வந்து வந்து ்போகி்து. இது்போை்வ 
நி ல ் ய  ச ம் ப வ ங ் ள்  வ ச ோ ல் ை 
்ோத்திருககின்ன.கூ்ட்வ, குஜரோத்திலிருந்து 
வ்டபகுதி முழுவதிலும் ் ர்ோ்ட்ோ, ் ்ரைோ 
எனறு கில்டத்த அனுபவங்ள் தமிைரோய் 
இருபபதோல் அல்ை . .  விைகி நினறு 
போரககும்்போது , எனககு கில்டத்த 
அனுபவ்ம உைல்ச் சுறறி வருகி் எனது 
்டபினரோன இத்தோலிய ஸ்போனிய 
தம்பதியரோன புல்பப்டக ்லைஞர்ள் 
இந்தியோ முழுவதும் சுறறி வந்து, தமிைர்லை 
அவர்லை வ்ோண்்டோடிச் வசன்தும் இந்த 
்்ரத்தில் நிலனவில் வந்து்போகி்து

்்டந்த 4 0  ஆண்டு்ளில் ்ோனகு 
சுவர்ளுககுள்்ை்ய தயஙகித்தயஙகிப 
்பசியவர்ள் எல்ைோம் இப்போது வீதியில் 
இ்ஙகி, பண்பற் வசயல் என அறிந்தும் 
கூ்ட  வ ப ோ து வவளியில்  ் ப சுவது 
வபருகிவிட்டது. என.எஸ்.கிருஷ்ைனும் 
எம்ஜிஆரும் போடிய அந்தப போ்டல் 
வசோல்லுகி் ஆயுதத்லத எதிரவ்ோள்ை, 
அரசியல் வதளி்வோடு திருமோவைவன 
தற்போது எடுத்த ஆயுத்ம ் பரோயுதம்.
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உயிரிகதாழில்நுட்பம்

=டான் ஃபிட்ஸ்

கியூ்பாவும் மான்�ாண்படாவும்
்தமிழில: ம்பரா. இந்திராணி

--àí¾ ãè£FðˆFòˆF¡ å¼ õ®õ«ñ ñódQ 
ñ£ŸøŠð†ì ðJ˜èœ. «ðò˜/ñ£¡ê£‡«ì£ «ð£¡ø 
ªð¼ GÁõùƒèœ Þˆ ªî£N™¸†ðˆ¬îŠ 
ðò¡ð´ˆF M¬îè¬÷ à¼õ£‚A, è£Š¹K¬ñ 
ªðŸÁ, ÜFè ñèÅ™ â¡ø Ý¬ê¬òˆ É‡® 
Mõê£Jè¬÷‚ èõ˜‰¶, H¡ù˜ Üõ˜èO¡ 
õ£›¬õ«ò «èœM‚°Pò£‚A M´A¡øù.

î£õóŠ ð‡¹èO¡ ªêòŸ¬èò£ù èô¬õ¬ò 
à¼õ£‚A, ñódQ ñ£Ÿøˆ ªî£N™¸†ð‹ °¬ø‰î 
á†ì„êˆ¶œ÷ àí¾è¬÷ M¬÷M‚Aø¶. 
ÞõŸ¬ø à‡µ‹ ñQî˜èÀ‚°‹, Môƒ°èÀ‚°‹ 
²è£î£óŠ Hó„ê¬ùèœ à‡ì£A¡øù. àí¾ 
àŸðˆFJ¡ ªêô¾ ÜFèKˆ¶ ðô ô†ê Mõê£Jèœ 
õÁ¬ñJ¡ MO‹¹‚°ˆ îœ÷Šð´Aø£˜èœ. 
«õ÷£‡ ªð¼ GÁõùƒèœ ÝŠHK‚è£, ôˆb¡ 
ÜªñK‚è£, ÝCò ï£´èO™ ãó£÷ñ£ù GôƒèO¡ 
è†´Šð£†¬ìŠ ªðŸÁ, Ü¬îŠ ðò¡ð´ˆF àôA¡ 
àí¾ MG«ò£èˆ¬î è†´Šð´ˆF õ¼A¡øù. 
Ü‰GôƒèO™ °¬ø‰î ÃL‚° «õ¬ô ªêŒ«õ£¬ó„ 
²ó‡®, ªè£œ¬÷ ô£ð‹ Ü¬ìA¡øù˜. ÃL‚° 
«õ¬ô ªêŒ»‹ Þõ˜èœ Ü‰î GôˆF¡ º¡ù£œ 
àK¬ñò£÷˜è÷£è Þ¼‰¶œ÷ù˜. Fø‰î è÷-
«ê£î¬ù-J¡ Íô‹ õ÷˜‚èŠð´‹ ñódQ ñ£ŸøŠ-
ð†ì ïiù ñèó‰î‹, ÞŠðJ˜èO¡ °´‹ðˆ¬î„ 
«ê˜‰î Þîó è£†´Š ðJ˜è¬÷»‹ ñ£²ð´ˆ¶A¡øù. 
Þš«õ÷£‡ ªî£N™ GÁõùƒèœ î‹º¬ìò ªê™-
õ£‚¬èŠ ðò¡ð´ˆF, ÝF‚è‹ ªê½ˆF ÜóCì‹ 
«õ‡®òõŸ¬ø ê£Fˆ¶‚-ªè£œA¡øù. ÜóC¡ å¼ 
ºè¬ñJì‹ “ñódQ ñ£ŸøŠð†ì ðJ˜èÀ‚°Š 
ð£¶è£Š¹„ «ê£î¬ùèœ «î¬õJ™¬ô. ãªùQ™ 
Ü¬õ ãŸèù«õ Þ¼‚°‹ ðJ˜èÀ‚°„ êññ£ù¬õ” 
â¡Á ÃP‚ªè£‡´ «ê£î¬ùJ™ Þ¼‰¶ îŠHˆ¶‚ 
ªè£œAø£˜èœ. ñÁ¹ø‹ ªð¼ GÁõù õö‚èPë˜ 
Íô‹ “ãŸèù«õ Þ¼‚°‹ ðJ˜è¬÷Š«ð£™ Þ™¬ô, 
ºŸP½‹ ñ£Áð†ì ¹Fò ðJ˜èœ” â¡Á õ£F†´ 
è£Š¹K¬ñ»‹ ªðŸÁM´Aø£˜èœ. Ü´ˆî 
ð¼õˆFŸè£ù ïì¾‚° M¬îè¬÷„ «êI‚°‹ 
Mõê£Jèœ e¶ è£Š¹K-¬ñ¬òŠ ðò¡ð´ˆF 
õö‚°ˆ ªî£ì˜Aø£˜èœ. ñ£¡ê£‡«ì£M¡ 
(îŸ«ð£¬îò ªðò˜) «î£†ì‹ Þ¼‚°‹ ªêJ¡† 
ÖJv ð°FJ™ õC‚°‹ ï£¡, Ü‰GÁõùˆF¡ 

ê ˜õ«î ê  î¬ô¬ñòèˆF™ ï¬ì - ª ð Ÿ ø 
Ý˜Šð£†ìƒèœ, ñ£ï£´èœ, ñŸÁ‹ ñ¡øƒèœ 
ÝAòõŸ¬ø º¡Q¡Á ãŸð£´ ªêŒ¶ ÜõŸP™ 
ðƒ«èŸÁ‹ Þ¼‚A«ø¡. Þ‰î àí¾ GÁõùƒèO¡ 
àJK ªî£N™¸†ð‹, AÎð£M¡ ñ¼‰Fò™ 
ªî£N™¸†ð‹ ÝAò Þó‡¬ì»‹ åŠH†´ 
“Þó‡´‹ å¡ø£?” â¡ð¬î àÁF ªêŒõ¶ 
ÜõCò‹.

AÎð£M™ ñ¼ˆ¶õ‹

ü£¡ A˜‚ â¿Fò “â™¬ôèœ Þ™ô£î ²è£î£ó‹: 
AÎð£M¡ ñ¼ˆ¶õ ê˜õ«îêõ£îˆ¬îŠ ¹K‰¶ 
ªè£œÀî™” (2015) (Healthcare Without Borders: 
Understanding Cuban Medical Internationalism) â¡ø Ë™ 
AÎð£M¡ ªî£ì‚èè£ô ñ¼ˆ¶õ àJK 
ªî£N™¸†ðˆ¬îŠ ðŸP ãó£÷ñ£ù îèõ™è¬÷ˆ 
î¼Aø¶. ÜªñK‚è£ MFˆî î¬ìè÷£½‹, 
°Á‚W´è÷£½‹ î£‚°‡´ CóñŠð´‹ AÎð£ 
è„ê£Šªð£¼œ, àðèóíƒèœ, ªî£N™¸†ð‹, 
GF»îM, îèõ™ ðKñ£Ÿø‹ «ð£¡ø õêFè¬÷Š 
ªðÁõF™ G¬øò C‚è™è¬÷„ ê‰F‚Aø¶. 
Þˆî¬ù Þ¡ù™èÀ‚° ñˆFJ½‹ AÎð£M¡ 
Ýó£Œ„C GÁõùƒèœ, ðô º‚Aòñ£ù ñ¼‰¶ 
õ¬èè¬÷ˆ îò£Kˆ¶ àôA¡ èõùˆ¬î ß˜ˆ¶œ÷ù. 
àî£óíñ£è, ªýð˜Š«ó£†-H  (Heberbrot-B) â¡ø 
ñ¼‰¶ ê˜‚è¬ó «ï£J¡ M¬÷õ£è ãŸð´‹ àÁŠ¹ 
c‚èˆ¬î 80% °¬øˆ¶œ÷¶. ¬ìŠ-H ð£‚¯Kò£õ£™ 
ãŸð´‹ Í¬÷‚ è£Œ„ê™ (meningitis) «ï£Œ‚° âFó£è 
Cø‰î î´Š¹ ñ¼‰¶ îò£Kˆ¶œ÷ å«ó ï£´ â¡ø 
ªð¼¬ñ¬ò ñ†´I¡P, ¬ìŠ-H q«ñ£ç¬ðôv(Hib) 
â¡ø êO‚è£Œ„ê½‚è£ù ºî™ ªêòŸ¬è î´Š¹ 
ñ¼‰¶ è‡´H®ˆî ªð¼¬ñ¬ò»‹ AÎð£ 
ªè £‡´œ÷¶ .  °ö‰¬îèÀ‚° ãŸð´‹ 
Í¬÷‚è£Œ„ê™ ªî£ŸÁ 50% q«ñ£ç¬ðôv 
êO‚è£Œ„êô£™ ãŸð´Aø¶. ̧ ¬ófó™ ¹ŸÁ«ï£Œ‚° 
âFó£è  Racotumomob â¡ø î´Š¹ ñ¼‰¬îˆ 
îò£Kˆî«î£´ è´¬ñò£ù ªê£Kò£Cú§‚° 
âFó£è¾‹ î´Š¹ ñ¼‰¬î‚ è‡´H®‚°‹ 
ºòŸCJ™ ß´ð†´ ñ¼ˆ¶õ «ê£î¬ùè¬÷„ 
ªêŒ¶ õ¼Aø¶.

ªìƒ° ðóõ™ 1981Þ™ ãŸð†ì¬îˆ ªî£ì˜‰¶ 
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AÎð£M™ àJK ªî£N™¸†ðMòô£÷˜èœ 
Þ¡ì˜çªðó£¡ Ý™ð£-2H â¡ø ñ¼‰¬î‚ªè£‡´ 
CA„¬ê ÜO‚èô£‹ â¡Á è‡´H®ˆîù˜. àìL™ 
¬õó²‚° âFó£è ð£¶è£ŠH¬ù ÜFèK‚°‹ Þ«î 
ñ¼‰¶ îê£Šîƒèœ èì‰¶ «è£M†-19 ªî£ŸÁ‚° 
âFó£è¾‹ Fø¡I°‰î ñ¼‰î£è Fè›Aø¶. 
Þ¡ì˜çªðó£¡v â¡ð¬õ àìL™ ãŸð´‹ 
¬õóv î£‚°î½‚° âFó£è «ï£Œ âF˜Š¹ ê‚F¬ò 
ðôŠð´ˆî‚Ã®ò êI‚¬ëè¬÷ õöƒ°‹ ¹óîƒèœ 
Ý°‹. Þî¡ Íô‹ «ï£ò£O‚° ãŸð´‹ «ñôFè 
C‚è™è¬÷ˆ îM˜ˆ¶ ÞøŠ¬ð»‹ îM˜‚èô£‹. 
ªýð¬ì®v-B, ¬õóú£™ ãŸð´‹ ªè£Š -
¹÷ƒèœ(shingles), ªý„.ä.M./âŒ†v ÝAò «ï£Œ-
èÀ‚°‹ ð£¶è£Šð£ù CA„¬êòOŠðF™ AÎð£M¡ 
è‡´H®Šð£ù Þ¡ì˜çªðó£¡v ªð¼‹ðƒ° 
õA‚A¡øù.

Þ¼ ªî£N™¸†ðƒèO¡ õóô£Á

àí¾ àŸðˆF ªêŒ»‹ ªð¼GÁõùƒèO¡ 
àJKªî£N™ ¸†ðˆFŸ°‹ AÎð£M¡ ñ¼ˆ¶õˆ 
ªî£N™¸†ðˆFŸ°‹ °PŠHìˆî‚è «õÁð£´èœ 
àœ÷ù.

ºîô£õî£è ,  ªð¼GÁõùƒèœ àì™ 
Ý«ó£‚Aòˆ¬î‚ è£‚èˆîõÁ‹ àí¬õ àŸðˆF 
ªêŒ¶ ãŸèù«õ Þ¼‰î ñódQ ñ£Ÿø‹ ªêŒòŠðì£î 
î£QòƒèO¡ Þìˆ¬î‚ ¬èŠðŸP»œ÷ù. 
AÎð£M¡ àJKªî£N™¸†ð‹ ñQî˜èO¡ 
Ý«ó£‚Aòˆ¬î «ñ‹ð´ˆ¶A¡ø¶. ðô ï£´èœ 
Þ¡ì˜çªðó£¡-2B ñ¼‰¬î‚ «è£K»œ÷ù.

Þó‡ì£õî£è, ªð¼GÁõùƒèO¡ àí¾ 
àŸðˆF Cô ºîh†ì£÷ ˜è¬÷ ªð¼‹ 

ðí‚è£ó˜è÷£‚°‹ Ü«î «õ¬÷J™ ê£î£óí 
ñ‚è¬÷ ã¬öè÷£‚A ªê£‰î GôˆF™ Þ¼‰¶ 
ªõO«òŸÁAø¶.

Í¡ø£õî£è, àí¾ ãè£FðˆFò‹ îŸê£˜¹ 
G¬ô¬ò ñ£ŸP Ü´ˆîõ˜ e¶ ê£˜‰F¼‚è„ 
ªêŒAø¶. ñódQ ñ£ŸøŠð†ì àJKèœ Íô‹ 
ã›¬ñò£ù ñ£è£íƒèO™ àœ«÷£K¡ ðíˆ¬î 
ªð¼ GÁõù àJKªî£N™¸†ð‹ ãè«ð£è àK¬ñ-
»ì¡ ²ó‡´Aø¶. Ýù£™, AÎð£ Ã®òõ¬ó 
°¬ø‰î ªêôM™ ñ¼‰¶è¬÷ˆ îò£K‚è 
º¬ùŠ¹ì¡ ªêò™ð´Aø¶. ñ¼ˆ¶õ ²î‰Fóˆ¬î 
AÎð£ «ñ‹ð´ˆ¶Aø¶.

AÎð£M™ ðô ñ¼ˆ¶õ‚ è‡´H®Š¹èÀ‚è£ù 
è£Š¹K¬ñèœ ÜóCì«ñ àœ÷ù. ê‰¬î ê£˜‰î 
ÜªñK‚è ²è£î£óº¬ø¬ò‚ è£†®½‹ Iè‚ °¬ø‰î 
M¬ôJ™ ñ¼‰¶èœ AÎð£M™ A¬ì‚A¡øù. 
AÎð£M™ ô£ðˆ¬î ÜFèK‚°‹ «ï£‚èˆ«î£´ 
Í˜‚èˆîùñ£è ÜFè M¬ô õÅL‚è âšMî 
G˜Šð‰îº‹ Þ™¬ô. °¬ø‰î ªêôM™ ñ¼‰¶èœ 
A¬ì‚è„ªêŒ»‹ Þ‰î Ý«ó£‚Aòñ£ù «ð£‚° 
AÎð£M¡ ñ¼ˆ¶õ ê˜õ«îêõ£îˆF¡  (medical 
internationalism) e¶ Ý›‰î î£‚èˆ¬î ãŸð´ˆF»œ÷¶. 
î´Š¹ ñ¼‰¶ àœO†ì ñ¼‰¶è¬÷ °¬øõ£ù 
M¬ô‚° õöƒ°õî¡ Íô‹ àôè ï£´èO™ 
ñQî«ïòˆF¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î Hó„ê£óñ£è«õ 
AÎð£ ªêŒAø¶. ðô ô†ê‚èí‚è£ù ôˆb¡ 
ÜªñK‚è ï£´èO¡ °ö‰¬îèœ Í¬÷‚è£Œ„ê™, 
G«ñ£Qò£ «ï£ŒèOL¼‰¶ °íñ¬ìõîŸ° AÎð£ 
ªêòŸ¬è (synthetic) î´Š¹ ñ¼‰¶èœ îò£Kˆ¶ 
õöƒ°Aø¶. è£
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AÎð£M¡ ñ¼ˆ¶õ àJK ªî£N™¸†ðˆF¡ 
ñŸªø£¼ ¹øˆ¬î»‹ ªð¼GÁõù àôè‹ 
ÜP‰F¼‚èM™¬ô. AÎð£ ã¬ö ï£´èÀ‚°ˆ îù¶ 
ªî£N™ ¸†ðˆ¬î õöƒAòF¡ M¬÷õ£è 
Ü‰ï£´èœ î£«ñ ñ¼‰¶è¬÷ˆ îò£Kˆ¶‚ 
ªè£œA¡øù. ðí‚è£ó ï£´èOì‹ ÜFè M¬ô 
ªè£´ˆ¶ ñ¼‰¶è¬÷ õ£ƒ°õ¬îˆ îM˜‚è 
º®Aø¶. â´ˆ¶‚è£†ì£è, H«óC½ì¡ Þ¬í‰¶ 
Í¬÷è£Œ„ê½‚è£ù î´Š¹ ñ¼‰¶ îò£Kˆîî¡ 
Íô‹ å¼ «ì£v ñ¼‰F¡ M¬ô å¼ ì£ô¼‚°‹ 
°¬ø¾. ÜîŸ° º¡ Þî¡ M¬ô 15Þ™ Þ¼‰¶ 
20 ì£ô˜ õ¬ó MŸèŠð†ì¶. Þ¡ì˜çªðó£¡ 
Ý™çð£-2H, ªýð¬ì®v-C ªî£ŸÁ‚-è£ù î´Š¹ 
ñ¼‰¶, ï£œð†ì CÁcóèŠ Hó„ê¬ùJù£™ ãŸð´‹ 
óˆî «ê£¬è‚è£ù ñ¼‰¶ ÝAòõŸ¬øˆ îò£KŠðF™ 
AÎð£¾‹ H«óC½‹ Þ¬í‰¶ ðEò£ŸP-»œ÷ù.

ªî£¬ô«ï£‚°Šð£˜¬õ

Ü¬ùˆ¶ˆ ªî£N™¸†ðƒèÀ‹ ñQî°ôˆFŸ° 
“ñFŠ¹ Þ™ô£î¬õ” â¡Á Ãø º®ò£¶. Cô 
ªî£N™¸†ðƒèO¡ õ÷˜„C-J½‹ ðò¡ð£†®½‹ 
êÍèïô‚ è£óEèœ ªõOŠ-ð -́õ¬î‚ è£íô£‹. 
Üµ à¬ô-è¬÷Š ð£¶è£‚è ó£µõ‹ «î¬õŠ-
ð´Aø¶. Ýù£™, âF˜Š¬ð êñ£O‚è õ¡º¬ø¬ò 
ï£´‹ ÝF‚è ñùŠð£¡¬ñ ªè£‡ì Ýœ«õ£˜ 
àœ÷ ï£´èO™, ó£µõ‹ å¼Mî Ü„êˆ¬î«ò 
ãŸð´ˆ¶õî£è àœ÷¶. ñQî°ô ï™õ£›MŸ° 
ÜN¬õ ãŸð´ˆFù£½‹ ô£ð‹ îó‚ Ã®ò 
ªî£N™¸†ðˆ¬î«ò ºîô£Oˆ¶õ ê‰¬î ê‚Fèœ 
«î˜‰ªî´‚A¡øù. ñ¼‰Fò™ ªð¼GÁõùƒèœ 
ªî£ì‚èˆF™ Ýî£ò «ï£‚èˆ«î£´ ¸‡EJ˜‚ 
ªè£™Lè¬÷ˆ îò£Kˆî£½‹ Ü¬õ ñQî °ôˆFŸ° 
ðò¡ð†´œ÷ù. ÝJÂ‹ H¡ù˜ ô£ð‹ å¡¬ø«ò 
«ï£‚èñ£è‚ ªè£‡´ êº-î£òˆ-FŸ°‚ «è´ 
M¬÷M‚°‹ ªð£¼œ -è¬÷»‹ ªî£ì˜‰¶ 
îò£K‚Aø£˜èœ.

M¬î‚è¾‹ ÜÁõ¬ì ªêŒò¾‹ àð-èóíƒ-è¬÷‚ 
è‡´H®ˆîH¡ ªî£N-ô£÷˜ -èO¡ Ü¬ñŠ¹ 
ðôIö‚Aø¶. Cè£«è£ ªñ‚è£˜I‚ GÁõù‹ 
¹Fòõ¬è õ£˜Šðì Þò‰Fóƒè¬÷ ðò¡ð´ˆîˆ 
ªî£ìƒAò«ð£¶, Fø¬ñ õ£Œ‰î õ£˜Šðìˆ 
ªî£Nô£÷˜èœ ðô˜ «õ¬ôJö‰îù˜. Ü‰î 
Þò‰Fóƒè¬÷ Fø¬ñòŸø à¬öŠð£÷˜ (unskilled 
worker) Ãì Þò‚èº®»‹. «îCò Þ¼‹¹ õ£˜Šðì 
ªî£Nô£÷˜ êƒèˆF¡ Fø¬ñò£ù ðEò£÷˜è¬÷ 
ðEJL¼‰¶ c‚AM†´, «õÁ ðEò£÷˜è¬÷ 
GòI‚è«õ Ü‰ GÁõù‹ õ£˜Šðì Þò‰Fóƒè¬÷ 
ðò¡ð´ˆîˆ ªî£ìƒAò¶. M¬ô»ò˜‰î 
ªî£N™¸†ðƒè÷£™ CÁ «ð£†®ò£÷˜è¬÷ ÜN‚è 
º®»ªñ¡ðî£™ ªð¼GÁõùƒèœ ê‰¬î¬ò‚ 
è†´Šð´ˆ¶‹ ªð£¼†´ ÜFè ºîh†®™ ¹Fò 
ªî£N™ ¸†ðƒè¬÷ ÜPºèŠð´ˆ¶Aø£˜èœ.

Ü«î «ð£¡Á àí¾ˆ îò£KŠH™ ß´ð´‹ ªð¼ 
GÁõùƒèœ ñódQ ñ£ŸøŠð†ì ¸‡µJ˜èO¡ 
è‡´H®Š¹è¬÷ ÜPºè‹ ªêŒ¶ CPò 
Mõê£Jè¬÷ ð£FŠð¬ìò„ ªêŒA¡øù. ñódQ 
ñ£ŸøŠð†ì M¬îè¬÷ ê‰¬îJ™ A¬ì‚è£ñ™ 
ªêŒõîŸ°„ ê‰¬î¬ò‚ è†´Šð´ˆ¶A¡øù. 
âF˜Š¹‚è£†´‹ CÁ Mõê£Jèœ e¶ õö‚°è¬÷ 

ã¾î™, GF ðòƒèóõ£î‹, ÜFè Ì„C‚ªè£™Lè¬÷ 
ðò¡ð´ˆîˆ É‡´î™ «ð£¡ø àˆFè¬÷Š 
ðò¡ð´ˆF «ðò˜/ñ£¡ê£¡«ì£ ªð¼-GÁõùƒèœ 
àí¾ àŸðˆF„ªêô¬õ ÜFèŠ-ð´ˆ¶-A¡øù. 
àôè÷M™ CÁ Mõê£Jèœ õ£›õ£î£óˆ¬î 
Þö‰F¼‚A¡øù˜. ªð¼‹-ð£¡¬ñ Mõê£JèÀ‹ 
M¬î, Ì„C‚-ªè£™L îò£K‚°‹ ð¡ù£†´ 
«è£ñ£¡èO¡ îòM™ õ£¿‹ ð°F-°ˆî¬è 
àöõ˜è÷£è ñ£P-M†ìù˜.

ªñ‚è£˜Q‚, «ðò˜/ñ£¡ê£‡«ì£ GÁõùƒ-èO¡ 
ªêò™èœ ËŸø£‡´ è£ô Þ¬ì-ªõOJ™ 
ªõš«õÁ Mîñ£ù ªî£N-ô£÷ -̃è¬÷ ð£Fˆ¶œ÷ù. 
ÞšMó‡´ GÁõùƒèÀ‹ ªð£¶õ£è ÜFè 
Ýî£òˆ¶‚è£è ïiù ªî£N™ ̧ †ðˆ¬îŠ ðò¡ð´ˆF 
°¬ø‰î ðòÂœ÷ ªð£¼†è¬÷«ò àŸðˆF 
ªêŒ¶œ÷ù.

ªî£Nô£÷˜ êƒèˆ¶‚° âFó£ù Ý»îñ£è 
õ£˜Šðì Þò‰Fóƒè¬÷Š ðò¡ð´ˆF, îó‹ °¬ø‰î 
õ£˜Š¹è¬÷ îò£Kˆ¶ ÜFè ô£ðˆ¶‚° MŸøù˜. 
Ü«î «ð£¡Á ñódQ ñ£ŸøŠð†ì ̧ ‡µJKè¬÷Š 
ðò¡-ð´ˆ¶-õî¡ M¬÷õ£è àíM¡ îó‹ 
°¬ø‰¶œ÷¶. Í¡P™ Þó‡´ ðƒ° ñódQ 
ñ£ŸøŠð†ì ̧ ‡µJKèœ ÜFè ï„²ˆ î¡¬ñ»œ÷ 
Ì„C‚ªè£™LèO¡ iKòˆ¬îˆ î£ƒ°‹ Ü÷¾‚° 
à¼õ£‚èŠð´A¡øù. âù«õ ñódQ ñ£ŸøŠð†ì 
¸‡µJKèO¡ ðò¡ð£´ ÜFèK‚°‹«ð£¶, Ì„C‚ 
ªè£™L-èO¡ â„êƒèÀ‹ àí¾ î£QòƒèO™ 
îƒA-M´A¡øù.

ñ‚è£„«ê£÷ àŸðˆFJ™ ÞQŠ¹„ ²¬õ¬ò‚ 
Ã†´‹ «ï£‚A™ ñódQ ñ£ŸøŠ-ð†ì ̧ ‡µJKèœ 
ðò¡ð´ˆîŠ-ð´õî£™, àí¾Š ªð£¼†èO™ 
ÞQŠ¹„ ²¬õ ÜFèKˆ¶ àì™ ð¼ñ¡ Hó„ê¬ù‚° 
õNõ°‚Aø¶. «ñ½‹ å«ó Yó£ù àí¾ àŸðˆF, 
c‡ì è£ô‹ ªèì£ñ™ Þ¼ˆî™, ªî£¬ôÉóˆFŸ° 
àí¾Šªð £¼†è¬÷ ÜÂŠ¹î™ ÝAò 
è£óíƒèÀ‚è£è ñódQ ñ£Ÿø‹ ªêŒ»‹ªð£¿¶, 
á†ì„êˆ¶ °¬ø‰¶M´Aø¶. àì™ ð¼ñ¡ 
ÜFèKˆ¶ Ü«î «õ¬÷J™ êˆ¶‚ °¬øõ£ù 
Ý«ó£‚Aò-ñŸø àí¬õ ñ‚èœ à‡´ õ£¿‹ 
G¬ô¬ñ‚°, àí¾ GÁõùƒèO¡ ñódQ 
ñ£ŸøŠð†ì ̧ ‡µJKèÀ‚° ªð¼‹ ðƒ° à‡´.

AÎð£M¡ àJK ªî£N™¸†ð‹ ªñ‚è£˜I‚ 
ñŸÁ‹ «ðò˜/ ñ£¡ê£‡«ì£ GÁõùƒèO¡ 
ªî£N™¸†ðˆFŸ° «ï˜ âFó£ù¶. Þ¡ì˜çªðó£¡ 
àœO†ì ñ¼‰¶èœ ñ‚è¬÷ «ï£JL¼‰¶ 
è£Šð£ŸÁõîŸè£è àôè‹ º¿õ¶‹ ªê¡ø¬ì‰¶ 
Ü¬ùõ¼‹ ðò¡ªðÁ‹ MîˆF™ AÎð£ îò£K‚Aø¶. 
Þ‹-ñ¼‰¶èœ å¼«ð£¶‹ ñ‚è¬÷ «ñ½‹ ã¬öè÷£è 
Ý‚è£¶. àJK ãè£FðˆFò‹, àJK Ã†´Š 
ªð£ÁŠ¹í˜¾ ÝAò Þó‡-®Ÿ -°‹ àœ÷ 
«õÁð£†¬ì ¹K‰¶-ªè£‡ì£™-î£¡ «ðò˜ -
ñ£¡ê£¡«ì£M¡ àJK ªî£N™ ¸†ðˆFŸ°‹ 
AÎð£M¡ àJK ªî£N™¸†ðˆFŸ°‹ àœ÷ 
«õÁð£†¬ì àí˜‰¶ ªè£œ÷º®»‹. ãè£FðˆFò‹ 
ðEò¬õ‚Aø¶, Ü®¬ñŠð´ˆ¶Aø¶. AÎð£M¡ 
àJK ªî£N™¸†ð‹ ñ‚è¬÷ õ½Šð´ˆ¶Aø¶, 
ÜFè£óñO‚Aø¶.
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நிரனமவநதல்

=மக.எம. மவணுமகா்பால
drvenugopalkm@gmail.com

பதாைர் பமாகன்தாஸ்
பநற்றிருந்தார், 
இன்றிலவல…

ை்டந்த ஆறு மோதக ் ோைமோ் வவளியில் 
் ப ோ ் ோ ம ல்  வீ ட டி ற கு ள் ்ை ் ய 
மு ்ட ங கி க கி ்ட ந் து ,  வி ர ல் வி ட டு 
எண்ணிவி்டககூடிய ்தோைர்ளு்டன 
ல் ் பசி  வ ோயிை ோ ் த்  வ த ோ்ட ர பு 
வ்ோள்வலதப்போை ்மோ்னதோஸ் 
அ வ ர ் ல ை யு ம்  அ ல ை த் து க 
வ்ோண்்்டயிருந்்தன. ஆனோல், மறுவமோழி 
இல்லை. ‘நீங்ள் வதோ்டரபுவ்ோள்ை 
விரும் பு ம்  எண்  த ற ் ோலி ் ம ோ ் த் 
துண்டிக்பபடடுள்ைது’ எனனும் இயந்திரக 
குரல் மடடு்ம ஒலித்துகவ்ோண்டிருந்தது. 
்்டந்த அறுபது ஆண்டு்ளில் இவ்வோறு 
ஆறு மோதக ்ோைம் வதோ்டரந்து ்ோங்ள் 
வதோ்டரபறுந்து இருந்த்த இல்லை. என்வ, ் மோ்னதோஸ் வீடடுககுப ் போ்ய தீருவது எனறு 
்ோனும் என மலனவியும் ஒரு சனிககிைலம (அக்்டோபர 17) அனறு திருவல்லிக்்ணியிலிருககும் 
அவர வீடடுககுப ்போ்னோம். வீடு பூடடிககி்டந்தது. வவள்லையடித்து ‘டூ வைட’ எனறு 
எழுதி லவத்திருந்தோர்ள். அக்ம்பக்த்தில் விசோரித்ததில் சரியோன த்வல் இல்லை. அதுதோன 
்்ர வோழ்வின ைடசைம்!

இரண்டு வதரு தள்ளி ரத்னோ ்்ப அருகில் ஆயுர்வத லவத்தியசோலை லவத்திருககும் 
அவருல்டய ் ண்பர குமோர நிலனவுககு வந்தோர. அவலரப ் போய்ப போரத்துக ் ்ட்்டோம். 
“நீங்ள் அவருககுச் வசோந்தக்ோரங்தோ்ன. உங்ளுககுத் வதரிஞசிருககும்னு வ்னச்்சன” 
என்வர இடிவயோனல் இ்ககிலவத்தோர. வபோதுமு்டக்ம் அறிவிக்பபட்ட சிை 
்ோட்ளி்ை்ய ்மோ்னதோஸ் வ்ோ்ரோனோவோல் பீடிக்பபடடு, எனன ஏது எனறு 
சுதோரிபபதறகுள் இரோயப்படல்ட வபோதுமருத்துவமலனககுக வ்ோண்டுவசல்ைபபடடு 

இயறல் எய்திவிட்டோரோம். அந்தத் துயரமிகு 
வசய்தி ்ோலதத் துலைககும்வலர அவர என 
வ்ஞசில் உயி்ரோ்்டயிருந்தோர. அவரது ஒ்ர 
ம்ன சதீஷ். இப்போது சதீஷ்  எங்்யிருககி்ோர 
எனறு ்்ட்்டோம். ்மோ்னதோஸ் மல்ந்த 
அடுத்த வோர்ம அவரும் வ்ோ்ரோனோ தோககி 
இ்ந்துவிட்டோர எனறு அவர இன்னோர 
அதிரச்சித் த்வலையும் வசோனனோர . மனம் 
உல்ந்்தோம். வ்ோ்ரோனோ ்ோைத்தில் த்வல் 
வதோ்டரபு துண்டிக்பபட்டதோல் எனககு 
்்ரந்த உச்சக்ட்டச் ் சோ்ம் இது.

்ோனகு ஆண்டு்ளுககு முன தன ஒ்ர 
ம ்லையும் ,  அடுத் த  ஆண்்்ட  தன 
மலனவிலயயும் இைந்தவர ்மோ்னதோஸ். 
இப்போது அவரது ம்னும் இல்லை. அவர 
குடும்பத்தில் புல்பூண்ல்டககூ்ட மிச்சம் 
லவக்ோமல் ்ோைம் துல்டத்தழித்துவிட்ட்த. 
எனன வ்ோடுலம இது!

சை ரைத்தின வ்ற்ைஞசியமோன 
குட்ட்ோடடின த்ழி கிரோமம்தோன எங்ள் 

வசோந்த ஊர. அஙகுதோன எங்ள் பூரவீ் வீடடில் தோத்தோ, போடடி பரோமரிபபில் ்ோன 
வைரந்்தன. அந்தக குடும்ப வீடடின வபயர ்ளீக்ல். அது ்ோரைப வபயரோ, இடுகுறிப 
வபயரோ எனறு வதரியவில்லை. அதறகு எனன அரத்தம் எனறு இனறுவலர அறி்யன. 
ஆனோல், என வபயரின முனவனழுத்து்ளின முதவைழுத்தோ் ‘் ’  இனனும் 
ஒடடிகவ்ோண்டிருககி்து. எனனு்டன என அண்ைன, அக்ோள் ஆகி்யோரும் ஊரில் 
இருந்தனர. எங்ள் அபபோ வசனலனயில், தங்சோலை பகுதியில் ஏழுகிைறு வதருவில் 
ஓட்டல் லவத்து ் ்டத்திகவ்ோண்டிருந்தோர. ஊரிலிருந்த எங்லையும் அம்மோ, அபபோவு்டன 
்சரந்துஇருககும்படி அலைத்துகவ்ோள்ை அபபோ விரும்பினோர. அதனபடி, ஏழு வயதுச் 
சிறுவனோ் ் ோன, அண்ைன, தமகல்யு்டன உ்வினர ஒருவர துலைககு வர, ஊரிலிருந்து 

எழுத்தாைர் பமா்கன்தாஸ்
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வசனலனககு வந்்தோம். வரு்டம் 1960 . ஓர 
இை்வனில் பருவத்தின அதி்ோலையில் விழி்ள் 
விரிய வசனலன வசனடரல் வரயில் நிலையத்தில் 
வந்து இ்ஙகிய எங்லை அலைத்துச்வசல்ை 
வந்திருந்தவர ்மோ்னதோஸ். சுருள் முடிலய 
்டுவகிடு எடுத்து வோரியிருந்தோர. ’பககிள்ஸ்’ லவத்த 
வவள்லை ்பண்ட; அதில் ’இன’ பண்ணிய 
வவள்லை முழுகல்ச் சடல்ட அணிந்து வந்திருந்த 
அவலர அனல்ககுத்தோன முதனமுதைோ்ப 
போரத்்தன.

எங்லை ஒரு குதிலரவண்டியில் ஏறறிகவ்ோண்டு 
ஏழுகிைறு வதரு வீடடிறகுக வ்ோண்டுவந்து 
்சரத்தோர . ஓட்டலைப போரத்தபடி எதிரி்ை்ய 
வீடு. எங்ள் அம்மோவும் தஙல்யும், தம்பியும் 
வீடடில் இருந்தனர. பினவதரு வலர நீண்்ட வபரிய 
புரோதனமோன வீடு அது. அந்த வீடடின 
முனனல்யில் தஙகியிருந்தோர ்மோ்னதோஸ். 
அவரது அல்யில் தமிழ், மலையோைம், ஆஙகிைம் 
என மூனறு வமோழி இதழ்்ளும் புத்த்ங்ளும் 
இருககும். ் ோங்ள் போரககும்்போவதல்ைோம் அவர 
எலதயோவது வோசித்துகவ்ோண்்்டயிருபபோர. 
அவரதோன எங்ளுககுத் தமிலைப பிலையில்ைோமல் 
்பசவும், எழுதவும் ்றறுகவ்ோடுத்தோர. கூ்ட்வ 
இண்டியன எகஸ்பிரஸ் ் ோளிதழ், இல்ைஸ்டி்ரட்டட 
வீகலி, மிரரர, ஸ்வரோஜ்யோ ்போன் ஆஙகிைப 
பத்திரில்்லையும் எங்ளுககுப படித்துக்ோடடிப 
பைக்பபடுத்தினோர.

தூரத்து உ்வினர அவர எனறும் . எங்ளுககு 
மோமோ முல் எனறும் வதரிந்துவ்ோண்்்டன. 
ஆனோல் ் ோனும் என உ்டனபி்ந்தோர்ளும் அவலர 
அண்ைோ எனறுதோன அலைத்்தோம். ஊரிலிருந்த 
எங்ள் வீடடின எதிர வீடடுப வபயலரச் வசோல்லி 
அந்த வீடல்டச் ்சரந்தவர என்ோர்ள் அம்மோ. 
அவர ’இண்்டரமீடியட படித்தவர எனறும் 
வதோழில் – வணி்த்துல்யில் பணிபுரிகி்ோர 
எனறும் பினனர வதரிய வந்தது.

 போல்போயினட ் பனோ சந்லதககு வந்த புதிதில் 
எங்ளுககு ஆளுககு ஒன்ோ் வோஙகித்தந்து புதிய 
எழுத்து அனுபவத்லத  அறிமு்பபடுத்தி 
மகிழ்ந்தோரஅவர. ச்்ோதர, ச்்ோதரி்ள் அறுவர 
்ோங்ள். உ்டனபி்ந்தோர அய்வரிலும் என மீது 

கூடுதல் வோஞலச அவருககு .  ஸ்்டோனலி 
மருத்துவமலனககு எதிரிலுள்ை லமதோனத்திறகு 
அலைத்துச் வசனறு வோ்டல் லசககிளில் லசககிள் 
ஓட்டக ்றறுகவ்ோடுத்தோர, அப்போது எம்ஜிஆர 
ப்டபபோ்டல் ஒனறு மி்ப பிரபைம். ‘அக்ம்பக்ம் 
போக்ோ்த, ஆலைக ்ண்டு மிரைோ்த, இடுபலப 
இடுபலப வலைக்ோ்த, ஹோண்டில்போலர 
ஒடிக்ோ்த’ எனனும் அந்தப போ்டலை லசககிள் 
ஓடடும்்போது நிலனவில் லவத்துகவ்ோள் எனபோர.

அந்த லமதோனத்திறகு அருகில் மோடிப பூங்ோ 
எனறு ஒரு பூங்ோ. அது ஒரு ்ோள் முனனிரவில் 
வண்ை வண்ை சீ ரி யல்  ப ல் பு ்ை ோ ல் 
ஒளிரந்துவ்ோண்டிருந்தது. அலத ் ோன ரசிககி்்ன 
எனறு உள்ைககுறிபபோல் உைரந்து, பிரோட்வ 
சோலை முழுக் ்்டந்து உயரநீதிமன்ம் வலர 
வசனறு திரும்பி்னோம். அஙகுச் சோலைமுலனயில் 
அம்பீஸ் ்்ப அரு்் இருந்த வபரிய பத்திரில் 
விறபலனக்ல்டயில் சிை பத்திரில்்லை 
வ ோஙகிகவ் ோண்்டோர .  திரும்பும்்ப ோதும் 
ம ரங்வைல்ைோம்  வண்ைவிைககு்ளின 
வவளிச்சத்தில் த்த்த்தன. ்ோன எதுவும் 
்்ட்ோம்ை்ய ்மோ்னதோஸ் எனனி்டம் 
“இனலனககுக குடியரசு தினம். அதறகுத்தோன இந்த 
விைககு அைங்ோரம்” எனறு வசோல்லிவிடடு, 
சுதந்திர தினத்திறகும் குடியரசு தினத்திறகும் எனன 
்வறுபோடு எனபலத என குருவி மூலைககுப புரியும் 
விதத்தில் விைககினோர. அலதப்போை்வ ஒருமுல் 
யோலனக்வுனிககு அருகிலிருந்த மிரு்க்ோடசிச் 
சோலைககும் எழும்பூரில் உள்ை மியூசியத்திறகும் 
எங்லை அலைத்துப்போய்க ்ோண்பித்தோர. 
அவறல்ப போமர மக்ள் முல்்ய ‘உயிர ் ோ்ைஜ்’ 
, எனறும் ‘வசத்த ் ோ்ைஜ்’ எனறும் குறிபபிடுவோர்ள் 
என் ்வடிகல்த் த்வலையும் எங்ளு்டன 
பகிரந்தது நிலனவுககுவருகி்து. இபபடி்ய அவர 
்பசிப ் பசி்ய எனககு ஆசோனோனோர.

நோன வபோதுவுல்டலம நீ்ரோட்டத்தில் 
சங்மிக் அவ்ர முழுமுதல் ்ோரைம். எங்ள் 
வீடடிறகு அருகிலுள்ை மோ்ரோடசி சமுதோய 
நிலையத்தில் ்ல்டவபற் திருமைம் ஒனறில் 
பங்்ற் ்தோைர ஜீவோ வந்த்போது அவலரப 
போரபபதறகு எனலன அலைத்துச் வசன்ோர. 

்கார்ககி ்கைந்துலரயா்டல கூட்்டத்திற்குத் தலைலம வகித்துக ்கட்டுலரயாைர் உலரயாற்றுகிறார். நாள் : 22. 12. 1985.
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முண்டியடித்த கூட்டத்தோல் எனனோல் ஜீவோலவக 
்ோை முடியவில்லை என்தும் சறறும் ் யோசிக்ோமல் 
தன ்தோளில் எனலன ஏறறி உட்ோர லவத்தோர. 
அடுத்த ஆண்டு ஜீவோ மல்ந்த வசய்திலய 
அறிந்ததும் எனககு அந்த நி்ழ்்வ வ்ஞசில் 
நிைைோடியது. ்மோ்னதோஸ் எனனில் ஊனறிய 
வபோதுவுல்டலமச் சிந்தலனககு உரமிட்டவர்ள் 
பைர எனினும் ் தோைர்ள் ் ைோகிதோசன, ் ்்டசன 
ஆகி்யோலர இதலன வோய்பபோ்க வ்ோண்டு 
குறிபபிடடுச்வசோல்ைைோம்.

்மோ்னதோஸ் திருமைம் வசய்த பினனர 
திருவல்லிக்்ணிககுக  குடிவபயரந்த ோர . 
அவ்வப்போது வ்டவசனலனககு வந்து எங்லைப 
போரத்துவிடடுப ்போவோர. அவ்வமயம் வந்த 
வபோங்ல் பண்டில்யின்போது பிள்லை்ைோன 
எங்ள் அறுவருககும் அவர தனித்தனி்ய வபயர 
குறிபபிடடுத் ‘தமிைர திரு்ோள் ’ வோழ்த்து 
அனுபபியிருந்தோர. ‘வதோடடிலை ஆடடும் ல், 
வதோல்லுைல் ஆளும் ல்’ , ‘நிமிரந்த ்னனல்ட, 
்்ர வ்ோண்்ட போரலவ, நிைத்தில் யோரககும் 
அஞசோத வ்றி்ள்’ , ‘  ஆணுககுப வபண் 
இலைபபில்லை ்ோண்’ ஆகிய ்விலத வரி்லை 
என ச்்ோதரி்ளின வோழ்த்தடல்ட்ளிலும் , ‘ 
யோதும் ஊ்ர, யோவரும் ்்ளிர’, ‘பி்பவபோககும் 
எல்ைோ உயிரககும்’ . ‘முயறசி திருவிலனயோககும் ‘ 
ஆகிய வரி்லைச் ச்்ோதரர்ைோன எங்ள் 
அடல்ட்ளிலும் தன முத்துமுத்தோன ல்வயழுத்தில் 
எழுதித் தமிழில் ஒபபமிடடு அனுபபியிருந்தோர. 
அவறல்ப வபருநிதிவயன நீண்்ட ்ோட்ள் ்ோன 
்பணிக ் ோத்்தன.

ஒருமுல் ்ோன அவரது அலுவை்த்திறகுச் 
வசன்்போது, ்்ோபபு ஒனறில் அவர ‘வ. 
்மோ்னதோஸ்’ எனறு அை்ோ்த் தமிழில் 
ல்வயோபபம் இடுவலதக ் வனித்்தன. அது பறறி 
அவரி்டம் ் ்ட்ட்போது, “ அலத ஏன ் ்டகி்ோய்? 
தமிழில் ல்வயோபபம் இ்டச்வசோல்லி அரசு ஆலை 
பி்பபித்திருககி்து. ஆனோல் ஒருத்தரும் அலதச் 
வசய்வதில்லை. இவர்ளுககுச் ்சோறு ்போடும் 
தோய்வமோழியில் ல்வயோபபம் ் போ்ட ஏன ் சககி்து 
எனறு புரியவில்லை” எனறு ஆதங்பபட்டோர. 
அவர பி்பபோல் மலையோளி .  ஆயினும், 
தமிழுைரவில் அவர எவருககும் சலைத்தவரல்ைர 
எனபலத ்ோன அணுக்மோ் அறிந்தவன. அவர 
எ ன னி ்ட த் தி ல்  ம ல ை ய ோ ை த் தி ல் 
்பசிகவ்ோண்டிருககும்்போது லவ்ல், முத்லதயோ 
்போன் ்தோைர்ள் யோ்ரனும் வந்துவிட்டோல் 
உ ்ட ் ன  ் ப ச் லச த்  த மி ழு க கு 
மோறறிகவ்ோண்டுவிடுவோர . இந்த ்யத்தகு 
் ோ ் ரி ் த் லத  அ வ ரி ்ட மி ரு ந் து  ் ோ னு ம் 
்றறுகவ்ோண்்்டன. அவர ்்ரடியோ் எனககுச் 
வசோல்லிகவ்ோடுத்தலதவி்ட வசோல்ைோமல் 
வசோல்லிகவ்ோடுத்த்த மிகுதி.

எம். ் ்ோவிந்தன மலையோைத்தில் குறிபபி்டத்தக் 
ஓர இைககியவோதி, அரசியைர, இதைோைர. அவர 
வசனலனயிலிருந்து மி்வும் ் பசபபட்ட ‘சமீக ஷோ’ 
என்்ோர இைககிய இதலைக வ்ோண்டுவந்தோர. 
அதறகுத் ் தோள் வ்ோடுத்தவர்ளில் ் மோ்னதோஸ் 
தலையோயவர. இது அண்லமயில் மல்ந்த கி.அ. 

கூட்்டத்தில பமா்கன்தாஸ் உலரயாற்றுகிறார். 
அருப்க ப்பராளுலம்கள் கி. பி. அரவிந்தன், இன்குைாப், 

தி. ்க. சி.ஆகிபயார்.

சச்சிதோனந்தம் ்போன்்ோருககு ்னகு வதரியும். 
இைககிய இதழ் ஒனல் ் ்டத்த்வண்டும் என என 
வ ்ஞசில்  நீறு  பூ த்து க  கி்ட ந் த  ் ஙல் 
ஊதிபவபரிதோககியதில் ்மோ்னதோஸ் பஙகு 
அைபபரியது.

சிவந்த சிந்தலன, விடியல் ஆகிய இதழ்்லைக 
வ்ோண்டுவந்த தருைங்ளில் அவறறின முதல் 
இதழ்்லைக குரு ்ோணிகல்வயன அவருககுக 
வ்ோண்டு்போய்க வ்ோடுத்்தன. விடியல் முதல் 
இதழில் ‘வவறும் வோரத்லதஜோைங்ைோல் வசந்தம் 
வருமோ?’ எனறு இனகுைோப ்விலத்ள் குறித்து 
‘வ்ோடுவோள்’ எழுதியிருந்த விமரசனத்லதப 
ப டி த்துவிடடு  “ இனகுை ோல ப  அ ப படி 
மடல்டயடியோ்த் தி்னோய்வு வசய்ததில் எனககு 
உ்டனபோடில்லை. பூலன தன குடடிலயக ் வ்வுவது 
மோதிரி வமனலமயோ் எழுதியிருக்ைோம், இது 
எலிலயக ்வ்வுவது ்போல் ஆகிவிட்ட்த’ எனறு 
கூறி வருத்தபபட்டோர.

வபங்ளூரிலிருந்து ‘்ோனவசபட’ என் வபயரில் 
அ ப ்ப ோ து  வ ந் து வ ் ோ ண் டி ரு ந் த  ஓ ர 
ஆஙகிைபபத்திரில்யில் வவளிவந்த ஒரு 
சிறு்லதலயத் தமிைோககித் தருமோறு அவரி்டம் 
்்ட்்டன. “ நீ ஆஙகிைத்தில் படித்த்போது 
உனககுப புரிந்தது இல்லையோ? அபபு்ம் எனன, 
நீ்ய வசய்” என்ோர. எனது ஆஙகிை ஞோனம் 
குல்யுல்டயது எனபதோல் முதலில் தயஙகி்னன. 
ஆனோல் அவர வ்ோடுத்த லதரியத்தில் ”சில்யில் 
ஒரு ் ோந்தியவோதி சிந்திக் ஆரம்பிககி்ோன” என் 
்லதலய ஒருவோறு வமோழிவபயரத்து அவரி்டம் 
வ்ோண்டு்போய்க ்ோடடி்னன. சிை சினனச் 
சினனத் திருத்தங்லை மடடும் வசய்து “்ன்ோ்ச் 
வசய்திருககி்ோய், வதோ்டரந்து வசய், மலையோைத்தி 
லிருந்தும் வசய்” என்ோர. ’தனபைம் தோனறியோ 
்பலத’யோ் இருந்த ்ோன இது்ோள் வலரயிலும் 
ஆஙகிைத்திலிருந்தும் மலையோைத்திலிருந்தும் 
்லத்ள், ்விலத்ள், ்ோ்ட்ங்ள், ்டடுலர்ள் 
ஆகியவறல் வமோழிவபயரத்துக வ்ோண்டிருபப 
தற்ோன வோசலைத் தி்ந்துவிட்டவர அவ்ர. அவர 
ஏறறிலவத்த  விைககு  இனனும் எரி ந்து 
வ்ோண்டிருககி்து.
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 எழுத்தாைர் பிர்பஞசன் உலர நி்கழ்த்துகிறார். உ்டன் 
எழுத்தாைர்்கள் கி. பி. அரவிந்தன், இன்குைாப், தி. ்க. சி., 

பமா்கன்தாஸ் ஆகிபயார்.

அவசர நிலைக ் ோைத்தில், பத்திரில்்ளின 
குரல்வலை வ்ரிக்பபட்டலதத் வதோ்டரந்து 
்ள்ளிரவு ஒனறில் ் ோவைர்ைோல் வீடடிலிருந்து 
வபற்்ோர்ள் முனனிலையில் ் ோன 
இழுத்துச்வசல்ைபபட்்டன. இந்திரோலவ 
மக்ள் வீடடுககு அனுபபிய பினனர 
வமோரோரஜி ்தசோய் பிரதமரோன பி்கு 
ஒருமுல் ்மோ்னதோஸ் வீடடுககு வந்த 
சமயத்தில் என அம்மோ அவரி்டம் “இவன 
அவரஸ்ட ஆனவதல்ைோம்  உனககுத் 
வதரிஞசிருககும். இவனுககு இங்் வீடடில் 
எனன குல் வவச்்சோம்? ஏன இபபடி 
ஊரவம்லபவயல்ைோம் வோஙகிககி்ோன ? நீ 
வசோனனோ அவன ் ்பபோன. அவனுககு ் ல்ை 
புத்திமதி வசோல்லித் திருத்துபபோ” எனறு ஆற் 
மோட்டோத ்சோ்த்து்டன முல்யிட்டோர. 
்மோ்னதோஸ் அரசு ஊழியர சங்த்தில் எம். 
ஆர. அபபன தலைலமயில் அவசர நிலைலய 
எதிரத்துத் தீரத்து்டன ்போரோடிவருவலத 
அறிந்த ்ோன, ்மோ்னதோஸ் அம்மோலவச் 
சமோதோனபபடுத்த எனன வசோல்ைப்போகி்ோர 
எனறு அவலர்ய போரத்துகவ்ோண்டிருந்்தன. 
“ அக்ோ, இவன எனன குற்ம் வசஞசோன? 
வ்ோை வசஞசோனோ, வ்ோள்ையடிச்சோனோ? 
்ோடடுமக்ளுக்ோ்க குரல் வ்ோடுககி்ோன. 
அது தபபோ? சுய ்ைமோ இல்ைோதவனுககுப 
புத்தி வசோல்்து தபபுக்ோ” என்ோர. “்போயும் 
்போயும் உனகிட்்ட வசோன்ன்ன’ எனறு 
அம்மோ வசோல்ை அவர சிரித்துகவ்ோண்்டோர. 
இலதவயல்ைோம் ் ோன எபபடி ம்க் முடியும்?

நோன தமிழிைககியத்தில் முது்லை 
பட்டம் வபறறு ் வலை ் தடிச் ் சோரந்து்போன 
்ோட்ளில் சுயவதோழில் முயறசியோ் அச்ச்ம் 
வதோ்டங் ஆ்ைோசலன வசோனன்தோடு 
நினறுவி்டோமல், தமிழ்்ோடு வதோழில் முதலீடடுக 
்ை்த்தில் ் ்டன வப் உதவிபுரிந்தோர. தோ்ன 
முனவந்து ‘ஷூரிடடி’ ல்வயழுத்தும் 
்போடடுகவ்ோடுத்தோர. அபபடித்தோன ‘தங்ம் 
பிரிண்்டரஸ்’ உருவோனது.

லவ்ல் ்்டத்திவந்த ‘நூல்்யம்’ இதழில் 
அப்போது வபரிதும் ்பசபபட்ட சுந்தர 
ரோமசோமியின ‘வஜவஜ சிை குறிபபு்ள்’ 
்ோவலுககு அவர தி்னோய்வுக ்டடுலர 
ஒனல் எழுதித்தந்தோர. சறவ்ோபப அ்த 
்ோையைவில் இை்வனில் ஒருஙகிலைபபில் 
என தலைலமயில் ்ல்டவபற் ்ோரககி 
இைககியக ்ை்க கூட்டத்தில் இனகுைோப, 
இை்வனில், தி. ். சி., பிரபஞசன, கி. பி. 
அரவிந்தன ஆகிய ்பரோளுலம்்ைோடு 
்மோ்னதோஸ் அவர்ளும் ்ைந்துவ்ோண்டு 
அரிய உலர ஒனல் ஆறறிச் சி்பபித்தோர.

்்ரைத்தில் ‘சோகித்ய பரவரத்த்ச் சங்ம்’ 
எனனும் எழுத்தோைர கூடடு்வுச் சங்ம் ் போை 
தமிழ்்ோடடிலும் வசய்ய ்வண்டும் என 
விரும்பி அதற்ோ்க ்ைந்துலரயோ்டல் 
கூட்டங்லைக கூடடி்னன. அதற்ோன 
வலரவுத் திட்டத்லதக கூடடு்வுத் துல் 
அதி்ோரியோ் இருந்த எழுத்தோைர பூமணி 

எழுதித்தந்தோர. ்மோ்னதோஸ் மி்வும் உறசோ்ம் 
அல்டந்தவரோய் ” வோ, ்்ரைத்திற்் ்போய் ்்ரில் 
போரத்துவரு்வோம் “ எனறு வசோல்லிபபு்பபட்டோர. 
எங்ளு்டன லவ்ல்யும் ்்ோட்டயத்திறகு வந்தோர. 
்மோ்னதோஸ் உ்வினர்ள் அஙகுத் தோன வசித்துவந்தனர. 
அவர்லைச் சந்திபபதில் ஆரவம் ்ோட்டோமல் 
கூடடு்வுச் சங்த்தினலரப போரபபதி்ை்ய அவர 
்வனம் வசலுத்தினோர.

்தோைர முத்லதயோ மீது அைவற் பிரியம் வ்ோண்்டவர 
்மோ்னதோஸ். முத்லதயோ ஓய்வு வபற்்போது 
வவளியி்டபபட்ட ’்தோைலமப ் பணு்வோம்’ எனனும் 
வவளியீடடில் அரசு ஊழியர சங்ப பணி்ளுக்ோ் 
அல்லும் ப்லும் அயரோது போடுபட்ட தன 
அனுபவங்ளின வவளிச்சத்தில் முத்லதயோவின 
வதோழிறசங் ்்டவடிகல்்லை அவர மதிபபிடடுப 
போரோடடியிருபபோர.

மி்ச் சி்ந்த தமிழ் எழுத்தோைரோன யூமோ வோசுகி 
இனல்ககுப பை முககியமோன மலையோை 
வ ம ோ ழி வ ப ய ர ப பு ்லை த்  தனமுய ற சி ய ோ ல் 
வசய்துவ்ோண்டிருககி்ோர. அவர தனது முதல் 
வமோழிவபயரபபு முயறசியின்போது அலதச் சரிபோரத்துத் 
தருமோறு எனலன அணுகிய்போது ் ோன ் மோ்னதோஸ் 
வசம் அந்தப வபோறுபலப ஒபபல்டத்்தன. அவர ஒரு 
்்டலமவயனக ் ருதி அதலனச் வசய்துவ்ோடுத்தோர.

அலதப்போை குடடி ்ரவதியின ஆசிரியப 
வபோறுபபில் ’பனிககு்டம்’ எனனும் வபண்ணிய இதலை 
்ோங்ள் வ்ோண்டுவந்த்போது பதிபபோைரோ் ்ோன 
இருபபலதத் தவிரத்து ்மோ்னதோஸ் வபயலர 
முனவமோழிந்்தன; குடடி ்ரவதி வபருமகிழ்வு்டன 
வழிவமோழிந்தோர. அவருககு ’முலை்ள்’ வதோகுபபில் 
்ரவதி ்னறி வதரிவித்திருந்தோர. குடடி ்ரவதிககும் 
அவருககும் ் ல்ை புரிதல் இருந்தது. அவறல்வயல்ைோம் 
விரிககிற வபருகும்.

என வ்ருஙகிய வட்டத்தில் இருககும் ்தோைர்ள் 
அலனவரும் அவருககு அணுக்மோனவர்ைோ்்வ 
இருந்தோர்ள். இனகுைோப, தமிைனபன, லவ்ல், 
முத்லதயோ ்போன் மூத்த ்தோைர்ள் முதல் ்ந்தமிழ் 
்ஙல் ்போன் இலைய தலைமுல்யினர வலர 
அலனவரும் அவரது அனபுககுப போத்திரமோனவர்்ை. 
தலைமுல் இல்டவவளி இல்ைோமல் உரிய மரியோலத 
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தந்து இலை்யோரி்டம் அவர ்ைந்துலரயோடுவது 
ஒரு ்ண்வ்ோள்ைோக ்ோடசியோ் இருககும். 
எழுத்தோைர்ள் பூமணி, என. ஆர. தோசன, 
்விஞர்ள் சுரதோ, ஞோனககூத்தன, ஓவியர அச்சுதன 
கூ்டலூர ஆகி்யோரி்டம் அவர வ்ருக்மோன ் டபு 
பூண்டிருந்தோர. அவர எல்்ைோரி்டமும் எளிதில் 
பைகிவிடுவோர. எனககுத் வதரிந்து ்டபில் அவர 
யோரி்டமும் ஒவ்வோலம போரோடடிய்தயில்லை. 
அவர ஒரு சி்ந்த உலரயோ்டல்்ோரர. பினனோளில் 
்லிந்து்போனோலும் முனவனல்ைோம் ்ணீவரனறு 
ஒலித்த குரல் அவருல்டயது. அரசியல், இைககியம் 
என எலதப பறறிப ் பசினோலும் ஆறவ்ோழுக்ோ் 
உலரயோடுவோர .  உைரவுத் தீவிரத்து்டன 
் ப சின ோலும்  அதில்  வ ம ல்லிய  ப ் டி 
இலை்யோடிகவ்ோண்டிருககும்.

ஒருமுல் அவர வீடடு மோடிப படிக்டடிலிருந்து 
இ்ஙகிவருல்யில் தடுககிவிழுந்து ்ோல் மூடடு 
எலும்பு பிசகி இரோயப்படல்ட மருத்துவமலனயில் 
அனுமதிக்பபடடுச் சிகிச்லச வபறறுவந்தோர. 
த ் வல்  அறி ந்து  ் ோனும்  லவ ்ல ்யும் 
மருத்துவமலனககுச் வசனறு அவலர ்ைம் 
விசோரித்்தோம்.  மோவுக்டடு ் போட்ட ் ோலை உயரத் 

சேோ்னதோஸ் ் ்ரை சமோஜம், மலையோளி 
அ்சோசி்யஷன ்போன் அலமபபு்ளு்டன 
வதோ்டரந்து வதோ்டரபில் இருந்தோலும், அவருல்டய 
இ்டதுசோரி அரசியலும் இைககிய ஈடுபோடும் ் ்ரை 
ச ம ோ ஜ த் து ்ட ் ன ் ய  அ வ ல ர 
வ்ருஙகியிருக்ச்வசய்தன .  அலதப்போை 
வசனலனப பல்்லைக்ை்  மலையோை 
இைககியத்துல்யின தலைவர்ைோ் இருந்த 
்டோக்டர எஸ். ்். ்ோயர, ்டோக்டர பிரபோ்ர 
வோரியோர, ்டோக்டர ரோ்ஜந்திர போபு ஆகி்யோரி்டம் 
அவர வசழுலமயோன உ்லவக ்டடிக்ோத்தோர. 
்மோ்னதோஸ் ஆ்ச் சி்ந்த இைககிய ரசி்ர எனறும் 
தி்னோய்வோைர எனறும் பினனிருவரும் எனனி்டம் 
சி்பபித்துக கூறியிருககின்னர.

்மோ்னதோஸ் தனது எழுபத்லதந்து வயதிறகுப 
பி்கும் பத்திரில் ்்டத்தும் ஆலசலயக 
ல்வி்டவில்லை. எனலனப பக்பைமோ்க வ்ோண்டு 
‘வசனலன கிரோனிக்ல்’ எனனும் ஆஙகிை இதலைக 
வ்ோண்டுவந்தோர. அவரதோன அதறகு ஆசிரியரோ் 
இருந்தோர .  வசனலனயில் வணி் உைகில் 
வ்ோடி்டடிப ப்ந்த வதோழிைதிபர்லை அவரோல் 
உதவி ் ்டடு அணு் முடிந்தது. வதோழிைதிபர்ைோன 
எம். பி. புரு்ஷோத்தமன. ‘்்ோகுைம்’ ்்ோபோைன, 
‘வமடிமிகஸ்’ அனூப ்போன்வர்ள் உதவுவதோ் 
வோக்ளித்தனர. ஆனோல் அது ல்கூ்டவில்லை. 
ஆனோலும் அவர அந்த முயறசி ஈ்்டறும் எனபதில் 
்ம்பிகல் இைக்்வயில்லை எனபது இப்போது 
நிலனத்தோலும் எனககு வியபபோ்்வ இருககி்து.

அவரி்டம் ் ோன ் ண்்ட வி்னோதப பண்பு ஒனறு 
உண்டு. அவர எப்போதும் தனலன அறிவிலும் 
வயதிலும் மூத்தவர என்்ோ எனலனத் தன 
சீ்டனோ்்வோ ்ருதி ஓர உயர பீ்டத்தில் 
இருந்த்தயில்லை. ’்தோளுககு மிஞசினோல் ் தோைன’ 
எனபது உை்வைககு. அவ்ரோ இடுபபைவு 
இருந்த்போ்த எனலனத் ்தோைனோககிக 
வ்ோண்்டவர. ்ண்பரோய், ்ல்ைோசிரியரோய் 
்்டந்துவ்ோண்்ட்ரயனறி எனககு அறிவுலர 
வசோல்ை்வோ அதி்ோரம் வசலுத்த்வோ எஞஞோனறும் 
அவர முயன்ோரில்லை. ஒருமுல் என குடும்பப 
பிரச்சிலன வதோ்டரபோ் அவர தலையீடு வசய்ய 
்்ரந்த ் போதும் மி்ச் சோதுரியமோ் அவர அதலனக 
்்டந்துவசன் வி்வ்ம் என ் னறிககுரியது. அந்த 
முதிரச்சி அ்லவ மூபபு ்ோரைமோ் மடடு்ம 
ஈடடிகவ்ோள்ை இயல்வதல்ை.

இவ்வோறு ’வதோட்டலனத்தூறும் மைற்்ணியோய்’ 
ஊறவ்டுககும்  நூறுநூறு வசய்தி்லைச் 
வசோல்லிகவ்ோண்்்ட ் போ்ைோம். விரிவஞசுவதோல் 
இத்து்டன முடிககி்்ன.

்மோ்னதோஸ் எனறு்ம பு்ழ் வவளிச்சத்தில் 
தனலன இருத்திக வ்ோள்ைோததோல் அவரது மரைம் 
அவ்ரோடு பைகிய இைககிய, அரசியல் ்ண்பர்ளுககு 
இந்த இரங்ற குறிபபு மூை்ம வதரியவந்திருககும் 
என ் ம்புகி்்ன.

எனககு யோதுமோகி நின்வர ் மோ்னதோஸ். இந்த 
நிலன்வந்தல் என மனபோரத்லதச் சற்் 
இ்ககிலவககும் சிறுமுயறசி. என மனவுைரலவ 
அறிந்தவர அறிவோரோ். =

நி்கழ்சசி அலமப்்பாைர் ்கவிஞர் இைபவனில, எழுத்தாைர் 
தி. ்க. சி., ப்க. எம. பவணுப்கா்பால அமர்ந்திருக்க ்கவிஞர் 

கி. பி. அரவிந்தன் உலரயாற்றுகிறார்.

தூககி ரோடடினம் ்போல் ்டடி, எல்டக்ற்லை 
லவத்திருந்தனர. அந்தச் சமயத்தில் அஙகு 
வைக்மோ் வந்து ் ்ோயோளி்ளுககு ஆறுதல் கூறும் 
கிறித்துவ மதப பிரச்சோர்ர்ள் அவரி்டம் “இ்யசு 
உங்ள் வருத்தங்லைப ்போககிப போரங்லைக 
குல்பபோர” என்ோர்ள். உ்ட்ன அவர “இபபடிப 
வபோத்தோம்வபோதுவோ்ச் வசோனனோல் எபபடி?என 
்ோலில் ் டடித் வதோங்விடடிருககி்ோர்்ை, அதில் 
எத்தலன கிரோம் குல்பபோர எனறு சரியோ்ச் 
வசோல்லுங்ள்”  எனறு கிண்்டைடித்தோர . 
்வதலனபபடடுக வ்ோண்டிருந்த சமயத்திலும் 
அலத மீறி ் ல்க்ககூடியவரோய் அவர இருந்தோர. 
அபபடிபபட்டவர இறுதிவலர அவ்வோறு இல்ைோமல் 
தனது அந்திம ் ோட்ளில் ஆத்தி்ரோனது ஏன எனறு 
எனககுப பிடிப்டவில்லை. என ஆசோனின 
நிலன்வந்தலின்போது அந்தச் சறுக்லை 
மூடிமல்க்ோமல் அலதயும் ் சரத்்த நிலனவுகூர 
விரும்புகி்்ன.
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புதுக்்ோடல்ட மலை பதிபப்ம் வசன் 
வரு்டம் (2019) “்ட்்ோ்டோ 38 வவண்மணி 44” எனும் 
மி்ச்சி்ந்த புத்த்த்திலன வவளியிடடுள்ைது. 
இதன ஆசிரியர எஸ். இைங்்ோ சினிமோ ஆரவைர 
மடடுமினறி சமூ் ரீதியோன விழிபபுைரவிலன 
சினிமோக்லை லமயமோ்க வ்ோண்டு ஏறபடுத்தி 
வருபவர. மோறறு சினிமோவுக்ோன ஒரு ரசி் 
வட்டத்லத உருவோக் ் வண்டும் எனப்த இவரது 
முலனபபோன ் ்ோக்ம். 1986 முதல் புதுக்்ோடல்ட 
திலரபப்ட சங்த்தின மூைம் உை் சினிமோக்லை 
அதன தீவிர ரசி்ர்ளுககு அறிமு்பபடுத்தி 
வருகி்ோர. இவரது மற் பல்டபபு்ைோன “்போபபின 
்ழிபபல், ஒரு லபயோ ஓடு, ் ருபபு வவள்ளி, ் ல்ை 
குறும்ப்டங்ள், ்போர்ைப பூக்ள்’’ ்போன்லவ 
உை் சினிமோக்லை அடிபபல்டயோக வ்ோண்டு 
எழுதபபட்டலவ. இந்த புத்த்ங்ள் யோவும் வசன் 
வரு்டங்ளில் இதன தீவிர வோச்ர்ைோல் 
வ்ோண்்டோ்டபபட்டது.

தற்போது இவரது “்ட்்ோ்டோ 38 வவண்மணி 
44” புத்த்ம் 21 பனனோடடு ஆவைபப்டங்ளின 
அறிமு்த் வதோகுபபோ்  ஆக்ம் வபறறு 
வவளிவந்துள்ைது. இதிலுள்ை ்டடுலர்ள் 
அலனத்தும் 2014 முதல் 2018 வலரயிைோன ்ோைக 
் ட ்ட ங ் ளி ல்  ப ல் ்வ று  இ த ழ் ் ளி ல் 
வவளிவந்தலவயோகும்.

அவமரிக்ோவின ்விழ்பபு அரசியல் எனறு 
துவஙகும் இபபுத்த்ம் வமோத்தம் 127 பக்ங்லைக 
வ்ோண்்டது. ஒவ்வவோரு ்டடுலரயும் மி் 
்்ரத்தியோ், எளிய ்ல்டயில் சரியோன புள்ளி 
வி வ ர ங ் ளு ்ட ன  எ ழு த ப ப ட டி ரு ப ப து 
இபபுத்த்த்தின தனிபபட்ட சி்பபம்சமோகும். 
வபோதுவோ் திலரபப்டங்ள் அல்ைது ஆவைப 
ப்டங்ள் அவறறின வீரியம் மூைம் சமூ்த்தில் திடீர 
மோற்ங்லை விலைவித்து வி்டககூடியலவ. 
ஆவைபப்டங்ள் மி் குறுகிய ்ோை அைலவ 
வ்ோண்்டலவயோ் இருபபினும் அவறறின சீரிய 
்்ோக்ம் முதனலமபபடுத்தும் விதமோ்்வ 
இருககும். அவ்வல்யில் குல்ந்தது 6 நிமி்டங்ள் 
முதல் 125 நிமி்டங்ள் வலரயிைோன ப்டங்ள் 
இ ந் நூ லி ல்  வ த ோ கு க ் ப ப ட டு 
்டடுலரயோக்பபடடுள்ைன.

“தி குயிண்ட” இந்திய இலைதை வசய்தி 
நிறுவனத்தோல் வவளியி்டபபட்ட போபர மசூதி 

டபகாடா 38 
பைண்மணி 44

இடிபபின 25ம் ஆண்டு நில்வு ஆவைபப்டம் 
வவறும் 6 நிமி்டங்லை மடடு்ம வ்ோண்்டது 
என்ோலும் முழு விவரங்லை உள்ை்டககிய 
சுருக்மோன ் டடுலர. 8 பக்ங்லைக வ்ோண்்டது 
எனபது பிரமிக் லவககி்து. போனிபட ்போலர 
வதோ்டரந்து போபர மசூதி ் ட்டபபட்டதும், பினபு 
ரோமரசிலை லவககும் திட்டம், அதலனத் வதோ்டரந்து 
மசூதிலய முறறுல்யி்ட அத்வோனியின பயைம் 
குறித்த விவரங்ளும், தல்டலய மீறி ் ர ் சவ்ர்ள் 
மசூதிலய இடித்த சம்பவமும் ஆவைபப்டத்தின 
தனலமலய அபபடி்ய ப்டம்பிடித்து எழுத்து 
வடிவத்தில் ் ோட்டபபடடுள்ைது. இக்டடுலரயின 
ஊ்்ட வபண் பத்திரிகல்யோைர ஒருவர மோனபங்ம் 
அல்டந்ததும் அத்வோனியி்டம் அலத விவரித்த 
்போது அவர அதறகு வ்ோடுத்த இனிபபும் ்மது 
வபண்்ள் மறறும் பத்திரிகல்யோைர்ளின 
போது்ோபபு ,  ்தச  ஒறறுலம குறித்தலவ 
்்ள்விககுறியோய் இருபபலத உைரந்து வ்ஞசம் 
வ்ோதிககி்து.

அவமரிக்ோ இயககுனர லமக்்ல் மூர இயககிய 
“்்பி்டலிசம் எ ைவ் ஸ்்்டோரி” எனும் ஆவைபப்டம் 
அவமரிக் முதைோளி்ள் தங்ள் வபோருைோதோரம் 
மூைம் அந்்ோடடு மக்லை சுரண்டுவலதயும் 
அவமரிக் ்ோரப்ரடடு்ள் வவட்மில்ைோமல் 
அவமரிக் அரசுககு தகுந்தது்போல் பச்்சோந்தியோய் 
்டித்து மோறுவலதயும் அச்சமினறி ப்டம்பிடித்து 
்ோடடியுள்ைலத எழுதியிருபபது அவமரிக் 
வபோருைோதோர அரசியலின பட்டவரத்த 
தனலமயிலலன புரிந்து வ்ோள்ை முடிகி்து. ்டோம் 
வஜனினஸ், பி்டல் ்ோஸ்்ரோ பறறி எடுத்துள்ை 55 
நிமி்ட ஆவைபப்டம் பறறிய ் டடுலரயில் கியூபோ 
எனபலத ஸ்போனிஷி-ல் “கூபோ” எனறு அலைக் 
இனிலமயோ் உள்ைது என கூறியிருபபது ் ோடல்டக 
்்டந்த மக்ள் மீதோன அனலபயும் ்்சத்லதயும் 
ஆசிரியர வ்ோண்டிருபபலத ்ோை முடிகி்து. 
்ோஸ்ட்ரோவின வோழ்கல் மி்பவபரிய வோசிபபுப 
வபோருைோ் இருககும் படசத்தில் அவரின சுருக் 
வரைோறறு ் ்ோடு்ள், அவமரிக் சரவோதி்ோரத்தின 
சதியிலன தனது உறுதியோன வ்ோள்ல் 
நிலைபபோடடினோல் எந்தவவோரு பின உதவியும் 
இனறி எதிரத்த மோவீரரின முககிய பக்ங்ைோ் 
விரிந்து பரவுகி்து.

வபோதுமக்ள் போரலவககு வரோத இந்த 
ஆவைபப்டத்லத பறறிய த்வல்்லை படிககும் 

நூல் விமர்்சனம்
=எஸ். விஜிகுமார்
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்போது ஆச்சரியத்லத ஏறபடுத்துகின்ன. 
ஆவைபபடுத்த ்வண்டியது புத்த்ங்ள், 
்ல்வவடடு்ள் ,  ஓலைச்சுவடி்ள் மறறும் 
்லைபவபோருட்ள் மடடுமல்ை பலைய தமிழ் 
சினிமோக்ளும் தோன. ஆரம்ப்ோை வமௌனத் 
திலரபப்டங்ள் பை ்ம்மில்ட்ய தற்போது 
இல்லை. அவறல் ்ண்்டறிந்து போது்ோக் 
்வண்டும் எனும் ஆதங்த்லத ஆசிரியர “்ோைோமல் 
்போன முககிய தமிழ் சினிமோக்ள்” எனும் 
தலைபபின வோயிைோ்  வதரிவிககி்ோ ர . 
மி ் ப ப ை ல ம ய ோ ன  தி ல ர ப ப ்ட ங ் ல ை 
ஆவைபபடுத்தி போது்ோக்பப்ட ்வண்டியதின 
்்ோக்ம் குறித்து இக்டடுலர விைககுகி்து. தமிழ் 
சமூ்ம் ் ோக் ் வண்டியது ்மது போரம்பரியமடடுல்ை 
்லைப வபோககிஷமோன ்மது திலரபப்டங்ளும் 
தோன எனபது புரிகி்து.

எல்ைோ ்ோைக்ட்டங்ளிலும் வபண்்ளுககு 
இலைக்பபடும் அநீதி்ள் வசயல்போடடு அைவில் 
வவவ்்வ்ோ் இருந்தோலும் மன ரீதியோ் ஒ்ர 
மோதிரியோ் தோன இருககி்து அதன வவளிபபோடு 
தோன “்ண்ணீர”.

்ைவலர இைந்த வபண் ஒருவர தன 
குைந்லத்லை ்ோபபோற் 60 கி்ைோ எல்ட 
வ்ோண்்ட மூடல்ட்லை ்ழுலத்லைப ்போல் 
சுமந்து வமலிலி வழியோ் ஆபரிக்ோவிறகு ஏறறுமதி 
வசய்ய பயனபடுத்தபபடுகி்ோர. 25 நிமி்டங்ள் 
ஓ்டககூடிய இது பறறிய ஆவைபப்டம் “வபோதி 
சுமககும் ்ழுலதப வபண்்ள்” எனும் தலைபபில் 
்டடுலரயோ் வடிவமோக்பபடடுள்ைது. இது 
படிபபவர மனலத சுலமயோககும்.

வ ் ோ ல் ் த் த ோ வி ல்  வ ரு ்ட ந் ்த ோ று ம் 
சிறறிதழ்்ளுக்ோன சங்ம் மறறும் ்ண்்ோடசி 
்ல்டவபறுவது, புத்த் வதருவில் சிறறிதழ்்ள் 
கில்டபபது, புத்த் திருவிைோக்ளில் தனி அரங்ம் 
அலமபபது ் போன்லவ குறித்த ஆவைபப்டமோன 
“சிறறிதழ்்ளின குரல்்ள்’ எனும் ் டடுலர தமிழில் 
சிறறிதழ்்ளுக்ோன வசயல்போடடில் ்ோம் 
பினதஙகிருபபலத வருத்தத்து்டன நூைோசிரியர 
்்ோடிடடு ் ோடடுகி்ோர.

பூமியின வைங்லை ் டடுபோடினறி பயனபடுத்தி 
அதி் குபலப்லை உருவோககும் பைக்ோரர்ள் 
உடப்ட இதனு்டன வதோ்டரபுல்டய ஏலை்ள் 
மறறும் குபலப மனிதர்ள் பறறிய ஆவைபப்டம், 
குபலப நிரவோ்ம் மறறும் வபோருைோதோர 
விழிபபுைரலவ வவளிபபடுத்தும் ்டடுலரயோ் 
ஆசிரியர பல்்வறு குறிபபு்ளு்டன எழுதி உள்ைது 
சி்பபுககுரியது.

மோந்தோ கினி ்ோைட இயககிய “இந்தியோவும் 
இந்துஸ்தோனும்” எனும் ஆவைபப்ட ் டடுலரயில் 
பஜ்ரஙதள், ஆர. எஸ். எஸ். ்போன் இந்து 
அலமபபு்ளின அர ோஜ்  வ சயல்்லை 
படடியிலிடடிருபபது இந்தியோ ஒரு மதம் சோரபற், 
மத ்ல்லிைக் ்ோ்டோ? என் ்்ள்விலய ்ம் 
மனக்ண் நிறுத்துகி்து.

ம்ோத்மோ ் ோந்திலய வதரிந்த அைவிறகு “ம்ோத்மோ 
பூ்ை” பறறி ் ோம் அறிந்திருக்வில்லை. வரைோறறின 
பக்ங்ளில் இருந்து மல்க்பபட்ட பூ்ையின 
வோழ்கல் மறறும் வ்ோள்ல் பறறிய சுருக் 

்டடுல ர  ஷ்ய ோ ம்  வ பன்ல்  இய ககிய 
ஆ வ ை ப ப ்ட த் லத  அ டி ப ப ல ்ட ய ோ ் 
எழுதபபடடுள்ைது.

இந்தியோவில் ்ல்டவபறும் ்ரப குற்ங்ளின 
பினனணியில் உள்ை மனரீதியோன உைவியல் 
குறித்து உருவோக்பபட்ட ஆவைபப்டம் மூைம் 
போலின சமத்துவம் பறறி ஆசிரியர எழுதியிருபபது 
முற்போககு சிந்லதககுரிய விஷயமோகும்.

சுறறுச்சூைலை வலியுறுத்தும் ்ஹோம், ்்டன 
வலை வபோருைோதோரம், சீனப புத்தோண்டின ் போது 
்்ோடிக்ைக்ோன வதோழிைோைர்ள் இ்டம் 
வபயரும் நி்ழ்லவ வ்ோண்்ட ்ல்டசி ரயில், 
ஜவஹரைோல் ் ்ரு பல்்லைக்ை்ம் மோைவர்ள் 
்போரோட்டம் குறித்த மோரச் மோரச் மோரச், டி.என.
ரோமச்சந்திர இயககிய ்ரோகித் வவமுைோ மரைம், 
வமகவ்டனோல்டடின வவனிசுைோவின தற்போலதய 
புரடசி ்போன் ஆவைபப்டங்ள் குறித்த 
்டடுலர்ள் சமூ்த்தின மீதோன அக்லரலய 
பிரதிபலிககி்து .  இரண்டு முககியமோன 
்டடுலர்ளின தலைபபு்்ை புத்த்த்தின 
தலைபபோ்  உள்ைது .  அதில் ்ட்்ோ்டோ 
பைஙகுடியினர 38 ்பர அவமரிக் அரசோல் 
தூககிலி்டபபட்டதும், தங்ள் உலைபபுககுரிய 
ஊதியத்லத ்்ட்ட விவசோய வதோழிைோைர்ள், 
வபண்்ள் மறறும் குைந்லத்ள் என 44 ்பர 
தீலவத்து வ்ோளுத்தபபட்டதும் வரைோறறின 
பக்ங்ளில் அலமந்த ் ்ோர சம்பவங்ைோகும். அது 
அவமரிக்ோவோ் இருந்தோலும், தஞசோவூரோ் 
இ ரு ந் த ோ லு ம்  த னி ம னி த ன  ் ம ல் 
பிர்யோ்பபடுத்தபபடும் ஆவை வசயல்போடு்ள் 
உயிலர பறித்து வ்ோள்ை ் வண்டியது என் ஒ்ர 
்்ோடடி்ை்ய உள்ைது எனபலத ்டடுலரயின 
வோயிைோ் ்ோைமுடிகி்து. ்ட்்ோ்டோ 38 மறறும் 
ரோலமயோவின குடிலச ஆகிய ஆவை ப்டங்ள் 
போரபவர மனலத வ்கிை லவககும் படிபபவர 
்ண்்லை குைமோககும்.

வசன் நூற்ோண்டில் மி்பவபரிய மனித 
அழிலவ ஏறபடுத்திய ஹிடைரின ் ோசிக பல்ட்ளின 
வீழ்ச்சிககு பினபு நியூரம்வபரக விசோரலை 
்்டத்தபபட்டது. இந்த நீதி விசோரலையில் 
குற்வோளி்ள் தண்டிக்பபட்டது நியோயத்தின 
தீரபபு மறவ்ோரு ் ோள் ் ண்டிபபோ் வைங்பபடும் 
என் இயறல் நியதியின உறுதிபோடடிலன 
பிரதிபலிககி்து. இக்டடுலர பல்்வறு துலை 
்மற்்ோள்்லைக வ்ோண்டு எழுதபபடடுள்ை 
சி்ந்த ஆவைபப்டக ்டடுலரயோ் வரைோறறின 
சிை முககிய பக்ங்லை ்ம்முன ் ோடசிபபடுத்துகி்து. 
வரைோறறு ஆய்வோைர்ள், மோைவர்ள், சமூ் 
ஆரவைர்ள், சீரதிருத்த வோதி்ள், வபண்ணிய 
இயக்வியைோைர்ள், ஊ்ட்வியைோைர்ள், மனித 
உரிலம போது்ோபபோைர்ள், வ்றியோைர்ள் மறறும் 
இலைஞர்ள் என அலனத்து தரபபினரும் தீவிர 
வோசிபபிறகுடபடுத்தி உள்வோஙகி வ்ோள்ை 
்வண்டிய ஒரு முககியமோன புத்த்மோகும். ் ல்லூரி 
மறறும் பல்்லைக்ை்ங்ளில் சமூ்வியல், 
வரைோறு, ஊ்ட்வியல் பயிலும் மோைவர்ளுககு 
இபபுத்த்த்திலன ஒரு போ்டமோ் லவக் முழு தகுதி 
உல்டயது என இலத பரிந்துலர வசய்யைோம்.
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கவிரத

=சென்னிமறை ்தணட்பாணி

தங்கக் கிரீடம்
சூட்டிவிடுவதாய்ச் ச�ால்லி
உன்
தலைஅறுக்்க
விலைபேசுகிறார்கள்.
அவிழ்த்து விடபேடுகிற சோய்்களுக்குள்
அ்கபேட்டுக்ச்காணடால்
சவளிபேற வழியில்ைாமல்
நீ
விற்கபேட்டுவிடுவாய்.
கிலுகிலுபலேலே
ஆட்டிக்ச்காணபட இருக்கிறார்கள்
குலுக்கும் ல்க்களுக்குள்
செளிகின்றன
நூறு நூறு ோம்பு்கள்.
மீணடும் நீ
மாடு பமய்க்்கப போ்கைாம்
மைம் அள்்ளப போ்கைாம்
இடுபபில் துணலடக்
்கட்டிக்ச்காணடு
எவன்எவனுக்ப்கா
ேல்ைக்குத் தூக்்கைாம்.
குைத்சதாழில் இருநதால்
குபேரனா்கைாம்
என்று
ெரி்கள் கூடி
ொட்கம் ஆடுகின்றன.
உன்
்கட்லடவிரலைக் ்க்ளவாடிபபோ்கத்
திட்டங்களுக்குபமல்
திட்டங்கள்
தீட்டுவலத அறிவாோ?
எச்�ரிக்ல்கோயிரு
புதிே ்கல்விக் ச்காள்ல்க
என்ற
புலதகுழிக்குள்
உன்
�நததி்கள்
�வமா்க விழைாமா?
இருசமாழி போதாதா
இரு்கண்க்ளா்க?
மும்சமாழி எதறகு?
அதறகுள்
இருக்கின்றன
ஏரா்ளமான ்கணணிசவடி்கள்.
்கவனிக்்காவிட்டால்
சிதறிக்
்காணாமல் போய்விடுவாய்.
பின்னபேடும்
வலை்கல்ள
்கண்காணி.
அ்கபேட்டுக்ச்காணடால்
எவன்வீட்டுக் ச்கால்லைபபுறத்தில்
�ாணி சோறுக்குவாபோ சதரிோது.

�ாணி ப்பாறுககைா 
உன் �ரித்திரம்?
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கரடசிப் பக்கம்

=இரா. எட்வின்

அரசுப பள்ளி்வைனபது ஒரு வல். 
தனியோர பள்ளி்ள் எனபது மறவ்ோரு வல். 
இலவ இரண்ல்டயும் புரிந்து வ்ோள்வது எளிது.

இரண்டிறகும் ஊ்டோ் “அரசு உதவிவபறும் 
பள்ளி்ள்” எனவ்ோரு வல் உண்டு.

அரசுப பள்ளி்ள் எனபலத முழுக் முழுக் 
அரசோல் ் ்டத்தபபடும் பள்ளி்ள் எனபலதயும்,

தனியோர பள்ளி்ள் எனபலத முழுக் முழுக் 
தனியோரோல் ் ்டத்தபபடும் பள்ளி்ள் எனபலதயும் 
புரிந்து வ்ோள்ளுமைவிறகு அரசு உதவிவபறும் 
பள்ளி்லை அவ்வைவு எளிதில் புரிந்துவ்ோள்ை 
இயைோத அைவிறகு போமரத்தனமோன அய்யங்ள் 
சமூ்த்தில் உள்ைன.

இலவ அரசு பள்ளி்ைோ? என்ோல் ஓரைவிறகு 
அரசுப பள்ளி்ள் மோதிரிதோன.

இலவ தனியோர பள்ளி்ைோ என்ோல்? 
ஓரைவிறகு தனியோர பள்ளி்ள் மோதிரிதோன.

எல்ைோக குைந்லத்ளுககும் ்ல்விலயக 
வ்ோடுக் ் வண்டும் எனறு அரசு முடிவவடுத்த 
நிலையில் ் போதுமோன அைவிறகு பள்ளி்லைக 
்டடுவதற்ோன நிதி வசதி அரசி்டம் இல்லை. 
அப்போது ்சலவ மனபபோனலமயுள்ை 
வசல்வந்தர்லை அரசு அணுகியது.

அவர்ள் அ்க்ட்டலை்லை உருவோககி 
அவறறின மூைம் பள்ளி்லைத் துவஙகினோர்ள்.

பள்ளியின மு்வோனலமககுழு அலமககும் 
“்ல்விக குழு” வின மூைமோ் அந்தப பள்ளியின 
நிரவோ்த்லத ் ்டத்தினோர்ள்.

ஒரு ்ட்டத்தில் ஆசிரியர்ளுககு ஊதியம் 
வைஙகுவதில் இயைோலம வருகி்து. அலதப 
புரிந்துவ்ோண்்ட அரசோங்ம் ஆசிரியர்ளுககு 
வைங்்வண்டிய ஊதியத்தில் ஒரு பகுதிலய 
மோனியமோ் வைங்த் துவஙகுகி்து

அதுமுதல் இயல்போ்்வ அதுவலர தனியோர 

பள்ளி்ைோ் இருந்த அந்தப பள்ளி்ள் மோனியப 
பள்ளி்ைோ் மோறின.

அந்த மோனியத்தின அைவு சிறு்ச் சிறு்க 
கூடிகவ்ோண்்்ட வந்து ஒரு ் ட்டத்தில் மோனியப 
பள்ளி்ளின ஆசிரியர்ள் மறறும் ஆசிரியர 
அல்ைோத ஊழியர்ளின ஊதியம் முழுவலதயும் 
அரசு மோனியமோ் வைங்த் வதோ்டஙகியது.

முழு ஊதியத்லதயும் அர்ச வைங்த் 
வதோ்டஙகிய பி்கு ஆசிரியர்ள் மறறும் ஆசிரியர 
அல்ைோத ஊழியர்ளின நியமனம் மறறும் 
பணிபபோது்ோபபு, ஒழுஙகு வ்றிமுல்்ள் 
ஆகியவறல் அரசு வ்ோண்டு வந்தது . 
சிறுபோனலம அல்ைோத பள்ளி்ளுககு சிை 
்டடுபபோடு்ள் கூடுதைோயின.

அவர்ள் பணி நியமனங்லை இன சுைறசி 
முல்யில் ்போ்ட ்வண்டி உள்ைது. இது 
சிறுபோனலம பள்ளி்ளுககுக கில்டயோது. 
சிறுபோனலம என்ோல் உ்ட்ன இஸ்ைோமியர்ள் 
மறறும் கிறிஸ்தவர்ள் ் ்டத்தும் பள்ளி்ள் எனறு 
மடடும் குறுககிக வ்ோள்ைக கூ்டோது.

வமோழி அடிபபல்டயிலும் சிறுபோனலம 
்ல்விககூ்டங்ள் உண்டு. இனறு ் ல்வித்துல்யில் 
நீை அ்ைமோய் பரந்து கி்டககும் தனைடசுமி 
னிவோசன ்ல்விககூ்டங்ள் வமோழிச் 

காகவகச் சிறகினிபல...
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சிறுபோனலமயின கீழ் வருபலவதோன.

இனனும் வ்ோஞச ்ோைம் வசன்பின 
ஆசிரியர்ளின ஊதியம் தவிர ்வறு சிை 
உதவி்லையும் இந்தப பள்ளி்ளுககு அரசு 
வைங்த் வதோ்டஙகியது. அரசுப பள்ளிக 
குைந்லத்ளுககு உள்ை அலனத்து சலுல்்ளும் 
இந்தப பள்ளிக குைந்லத்ளுககும் கில்டத்தன.

அரசு விதித்துள்ை நிபந்தலன்ளுககு உடபடடு 
அ ர சு  அனுமதி த்துள்ை  அைவிை ோன 
ஆசிரியர்லை இந்தப பள்ளி்ள் நியமித்துக 
வ்ோள்ை முடியும்.

இருபது ஆண்டு்ளுககு முனபுவலர 
்வலைவோய்பபு அலுவை்த்தில் இருந்து 
வப்பபட்ட படடியலில் இருந்துதோன ் வலைககு 
எடுக் இயலும்.

தனியோர பள்ளி்ள் தங்ளுககு பிடித்தவர்லை 
அல்ைது பைம் தருபவர்லை நியமிக் 
ஆரம்பித்தன.

ஒருமுல் ்வலை வோய்பபு அலுவை்த்தில் 
்்ோரினோல் 25 ்பர்ளின படடியல் வரும். 
அந்தப படடியலில் தோம் ஏற்ன்வ ் தரந்வதடுத்து 
லவத்திருககும் ்பர வரவில்லை எனில் மறு 
படடியலைக ்்ோருவோர்ள். தங்ைது ்பர 
வரும்வலரக ் ்ோருவோர்ள்.

இப்போது அலத அரசு தைரத்தி இருககி்து.

்வலை வோய்பபு அலுவை்த்தில் இருந்தும் 
்பர்லைக ்்ோரிப வப் ்வண்டும். பதிவு 
வபற் ்ோளிதழ்்ளில் விைம்பரமும் வ்ோடுக் 
்வண்டும். இந்த வல்யில் நிரவோகி்ளுககு 
்வலை எளிதோய்ப ் போனது. ைடசக ் ைககில் 
அறுவல்ட வசய்கின்னர.

இத்தல்ய  பள்ளி்லைத்  துவககிய 
முன்னோர்ள் இந்தப பள்ளி்ளின வபயரில் 
நில்ய நிைங்லை எழுதி லவத்துள்ைனர. இந்த 
நிைங்லை ்ல்விச் ்சலவலயத் தவிர ்வறு 
எதறகும் பயனபடுத்த இயைோது.

அபபடியோன நிைத்லத வில்லிவோக்த்தில் 
உள்ை “சிங்ோரம்பிள்லை” பள்ளி நிரவோ்ம் 
விறறிருககி் வசய்தி ் ோளிதழ்்ளில் வந்துள்ைது.

இந்தப ் போககு மி் மி் ஆபத்தோனது. அரசு 
உதவி வபறும் பள்ளி்லை அரசு ல்ய்பபடுத்த 
்வண்டிய அவசியம் ் ோளுககு ் ோள் அதி்ரித்துக 
வ்ோண்்்ட வருகி்து.



“உழுதவன ்ைககுப போரத்தோ உைககுகூ்ட 
மிஞசோது” எனபோர்ள்.

“உழுதவன ்ைககுப போரத்தோ உசி்ர 
மிஞசோது” எனபதுதோன சரியோ் இருககும்.

இந்த ஆண்டு குறுலவ சோகுபடிககு சரியோன 

்்ரத்தில் தண்ணீர கில்டத்தது. மகிழ்ச்சி்யோடு 
விவோசியி்ள் உலைத்தோர்ள். ம்சூலும் வந்தது. 
ஆ்ோ என மகிழ்ச்சி்யோடு அரசின வ்ோள்முதலை 
எதிரபோரத்து ் ோத்திருந்தனர. மி் வமத்தனமோ் 
்ல்டவபற் வ்ோள்முதைோல் அவர்ைது வ்ல் 
ஊறியது.

த ஞ லச  ் ை ப தி  அ க ர ஹ ோ ர ம் 
வண்ைோரப்படல்ட ஆகிய இ்டங்ளில் 
அரசின ் ்ரடி வ்ல் வ்ோள்முதல் நிலையங்ள் 
உள்ைன. அஙகு ்சரபபிபபதற்ோ் தங்ைது 
வ்ல்லை அஙகுள்ை சோலை்ளில் வ்ோடடி 
லவத்திருந்தனர விவசோயி்ள். வபய்த மலை 
வ்ல்லை அடித்துச் வசனறுவிட்டது. இயறல் 
எப்போதும் விவசோயி்ளுககு இல்டயூ்ோ்்வ 
இருககும். இந்த ஆண்டு அது சறறு ் ருலை்யோடு 
்்டந்து வ்ோண்்டது. ஆனோல் வ்ல் வ்ோள்முதல் 
ஊழியர்ளின அைடசியம் அவர்லைப பழி 
வோஙகி இருககி்து. அலனவருககும் ஒனறு 
வசோல்லி லவப்போம்,

ஒரு கி்ைோ வ்ல் விலைய ் தோரோயமோ் 2500 
லிட்டர தண்ணீர ் தலவபபடும்.

ஏலை அழுத ் ண்ணீர கூரிய வோவைோககும்.



“அரசின முககியமோன ஊ்ட்வியைோைர்ள் 
சந்திபபிறகு ஒரு குறிபபிட்ட சோதியினலர 
மடடு்ம அலைககி்ோர்ள். எம்லமப ்போன் 
மூத்த பத்திரில்யோைர்லை பு்க்ணிககி்ோர்ள். 
ஒரு்வலை மோடு ்மய்ககும் சோதியில் பி்ந்த 
்ோன மோடுதோன ்மய்க் ்வண்டும் எனறு 
எண்ணுகி்ோர்ள் ்போை” எனறு மூத்த 
பத்திரில்யோைர ்ஜோதி யோதவ் சமூ் 
வலைதைத்தில் பதிந்திருககி்ோர.

அதறகு பதிைளித்த போஜ் தலைலமச் வசயை் 
நிரவோகி திரு இந்து ் சத்தன, “ஆம், அபபடித்தோன. 
உனனுல்டய பரம்பலர எருலம மோடு வைரத்தது.
அபபடி என்ோல் உனககும் எருலம மோடு 
்மய்ககும் ்வலைதோன முககியம். நீ மோடு 
்மய்க் ்வண்டும் எனபதற்ோ்த்தோ்ன மோடு 
்மய்ககும் ஜோதியில் பி்ந்திருககி்ோய்”

அவர்ள் வவளிபபல்டயோ்்வ வவளி்ய  
வருகி்ோர்ள்.

்்ள்வி, ்ோம் எனன வசய்யப ்போகி்்ோம் 
எனபதுதோன.



உை்ைோவிய படடினிக குறியீடடுப 
படடியலில் வமோத்தமுள்ை 107 ்ோடு்ளில் 
இந்தியோ 94 வது இ்டத்தில் உள்ைது.

வசன் ஆண்டு 102 ் ோடு்ளில் இந்தியோ 94வது 
இ்டத்தில் இருந்தது. வசோல்ை ்வண்டும் எனறு 
்தோனறியது. =

Printed by H. Dhanasekaran and Owned, published by V.Muthaiah and Printed at Sekar Offset Printers, New No. 50 (Old No. 168/1) 
Big Street, Chepauk, Chennai - 600 005 and Published at 17/14, Diwan Rama Road, Purasaivakkam, Chennai - 600 084. Editor: V. Muthaiah
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ð¬ìŠ¹ ÜÂŠð «õ‡®ò I¡ù…ê™ ºèõK: kipian2021kaakkaicirakinile@gmail.com 

ð¬ìŠ¹ ÜÂŠð«õ‡®ò è¬ìC ï£œ: 03.01.2021

è£‚¬è„ CøAQ«ô ñ£î Þî› º¡ªù´‚°‹ Ýø£õ¶ Ý‡´

èMë˜ A H ÜóM‰î¡ G¬ù¾ Þô‚AòŠ ðK²
àôèˆîI› ÜPMò™ ¹¬ù¾ CÁè¬îŠ «ð£†® 2021

õœÀõó£‡´ 2052

  2050-èO™ ¹MJ™ îIö˜ õ£›¾ â¡ð¶ CÁè¬îJ¡ ¬ñò‚è¼õ£è 
Þ¼‚è «õ‡´‹.

   «ð£†®‚è£ù è£ô â™¬ô: 03.01.2021

   «ð£†® º®¾: ñ£˜„² 2021Þ™ ªõOõ¼‹

   è£‚¬è„ CøAQ«ô ÞîN¡ ªî£ì‚è ªïPò£÷ó£èŠ ðEò£ŸP 
ñ¬ø‰î Þô‚Aòõ£F ‘A H ÜóM‰î¡’ èùM¡ eFJ™ â¿‹ ¹Fò 
îìñ£è Ü¬ñAø¶ Þ‰îŠ «ð£†®.

   ð£óF è‡ì “ªê¡P´i˜ â†´ˆ F‚°‹, è¬ô„ ªê™õƒèœ ò£¾ƒ 
ªè£í˜‰Fƒ° «ê˜Šd˜!” â¡ø èù¬õ ïùõ£‚°‹ ºòŸCèO™ å¡Á. 
àôªèƒ°‹ Mò£Hˆîõ˜è÷£A ªî£ì¼‹ õ£›M™ Ü´ˆî´ˆî 
î¬ôº¬øJù˜ â‡íƒè¬÷‚ ªè£‡ì â¿ˆ¶è¬÷»‹ 
ð¬ìŠ¹è¬÷»‹ á‚°M‚°‹ ºèñ£è ÞŠ «ð£†® Ü¬ñAø¶.

   ‘ò£¶‹ á«ó ò£õ¼‹ «èO˜’ âù õ£¿‹ îI› ñ‚èO¡ Ì˜iè‹ & 
¹ôŠªðò˜¾ Üî¡ c†Cªòù õ£öˆ î¬ôŠð†ì õ£›Mùó¶ âF˜è£ô‚ 
è¬îè¬÷ ðóõô£è âF˜ð£˜‚A«ø£‹.

ªïPò£÷˜ ñFŠ¹‚°Kò ðˆñï£ð äò˜ (ÞƒAô£‰¶)

ï´õ˜ °¿ ñFŠ¹‚°Kò «ðó£CKò˜ ². Þó£ñ²ŠHóñEò¡ (Þ‰Fò£)

 ñFŠ¹‚°Kò «ðó£CKò˜ ê. ²A˜îó£ü£ (ÞƒAô£‰¶)

 ñFŠ¹‚°Kò â¿ˆî£÷˜ F¼ ó…ê°ñ£˜ (ÝvF«óLò£)

 ñFŠ¹‚°Kò «ðó£CKò˜ ². ÿîó¡ (ÜªñK‚è£)

 ñFŠ¹‚°Kò â¿ˆî£÷˜ F¼ñF Wî£ ñF (ÝvF«óLò£)
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«ð£†®J¡ MFº¬øèœ :

1.  ÜPMò™ ¹¬ù¾„ CÁè¬îŠ «ð£†®J™ 
ðƒ«èŸ°‹ «ð£†®ò£÷˜ îù¶ I¡ù…
êÖì£è ñ†´‹ îQò£è Þ¬í‚èŠð†ì 
îù¶ ²òMðó‚ «è£¬õ»ì¡ º¿Š ªðò˜, 
¹¬ù¾Š ªðò˜, ºèõK, ªî£¬ô«ðC, 
ªê™«ðC àœO†ì MõóƒèÀì¡ 
ªî£ì˜¹ ªè£œ÷ «õ‡´‹. «ð£†®J™ 
ðƒ«èŸ°‹ CÁè¬îèœ â¿ˆî£÷K¡ 
ªê£‰î‚ èŸð¬ù â¡Á‹ Þ‰îŠ 
«ð£†®‚è£è«õ â¿îŠð†ì¶ â¡Á‹ 
I¡ù…êL™ àÁFŠð´ˆî™ «õ‡´‹.

2.  «ð£†®J™ Þì‹ªðÁ‹ CÁè¬î 
áìèƒèO«ô£  « ð £†®èO«ô£ 
ðƒ«èŸèM™¬ô âÂ‹ àÁFªñ£N¬ò 
I¡ù…êL™ õöƒè «õ‡´‹. «ð£†® 
º®¾èœ ÜPM‚èŠð´‹ õ¬óJ™ â‰î 
áìèƒèO«ô£ Þ¬íò ªî£¬ôˆ 
ªî£ì˜¹ ê£îù õ¬ôèO«ô£ ªõOJì‚ 
Ãì£¶.

3. å¼õ˜ å¼ ð¬ìŠ¹ ñ†´«ñ ÜÂŠð 
«õ‡´‹.

4.  è¬î‚ è¼ ñŸÁ‹ è÷‹&è£ô‹ ÜPMò™ 
î° ï™  î¬è¬ñ»ì¡ Ü¬ñî™ . 
CÁè¬î‚è£ù î¬ôŠ¹ â¿ˆî£÷ó¶ 
ªîK¾.

5.  õ £ ˜ ˆ¬î èœ  1 2 0 0  ª ê £ Ÿ èÀ‚° 
«ñŸðì£F¼ˆî™ (è£‚¬è ÞîN™ 5 
ð‚èƒèœ). ÎQ«è£† â¿ˆ¶¼M™ 
Ý ‚ è ƒ è œ  Ü¬ ñ î ™ .  C Á è ¬ î 
Þ¬í‚èŠð´‹ I¡ù…ê™ î¬ôŠH™ 
èMë˜ AH ÜóM‰î¡ G¬ù¾ Þô‚AòŠ 
ðK² 2021&‘àôèˆ îI› ÜPMò™ ¹¬ù¾„ 
CÁè¬îŠ «ð£†®’ âù‚ °PŠHì™.

6.  ðK²‚°Kò è¬îè¬÷ ï´õ˜ °¿ ðKYLˆ¶ˆ 
«î˜‰ªî´‚°‹. ï´õ˜èO¡ b˜Š«ð 
ÞÁFò£ù¶.

7.  ðƒ«èŸ°‹ «ð£†®ò£÷˜èÀì¡ Ü…ê™, 
ªî£¬ô«ðC, I¡ù…ê™ Mê£KŠ¹èœ 
ï¬ìªðø£¶. º®¾èœ ÜPM‚èð†ì 
Hø«è àKò ªî£ì˜ð£ì™èœ ï¬ìªðÁ‹.

8.  «ð£†® º®¾ 2021 ñ£˜„² ñ£î ÞÁFJ™ 
è£‚¬è °¿ñˆFù£™ º¬øŠð® 
ÜPM‚èŠð´‹.

9.  «ð£†® G¬ø¾ ï£œ& 2021 êùõK 03.

10.  ðK²‚°ˆ ªîKõ£°‹ CÁè¬îè¬÷ è£‚¬è 
Þî›‚ °¿ñ‹ àKò º¬ø¬ñJ™ 
ªõOJ´‹

11.   Þ‰îŠ «ð£†®‚è£ù I¡ù…ê™ ºèõK 
kipian2021kaakkaicirakinile@gmail.com

ºî™ ðK² 
10000 

Þ‰Fò Ïð£Œèœ 
ñŸÁ‹ ê£¡Pî›
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