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டுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற
உறுப்பினருமான மதிப்பிற்குரிய திரு.த�ொல்.திருமாவளவன்
அவர்கள், ‘சர்வதேசக் வலைத்தளக் கருத்தரங்கு ஒன்றில்
பெண்களை இழிவுபடுத்திப் பேசிவிட்டார்’ எனக் கூறி பாசக
உள்ளிட்ட மதவாத சக்திகள் தமிழ்நாட்டில் விதைத்துவரும்
நச்சுவிதைகள் முளைக்காது; கிளைக்காது. ஏனெனில், இது பெரியார்
விளைந்த மண்; பெரியார் விளைவித்த மண்.

வி

‘நான் பேசிய 45 நிமிடப் பேச்சில் ஒருசில ந�ொடிகள் பேசிய பேச்சு
அது எனவும் அதுவும் மநுஷ்மிருதியில் இருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டியே
தாம் பேசியதாகவும் ஆதாரமில்லாமல் தாம் எதையும் பேசவில்லை
என்றும் தந்தை பெரியாரும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரும் பேசியதைத்தான்
நான் பேசினேனே தவிர புதிதாக எதையும் பேசிவிடவில்லை என்றும்
என்னுடைய பேச்சு தவறாகத் திரித்துவிடப்பட்டிருக்கிறது என்றும்
திருமாவளவன் அவர்கள் தன்னிலை விளக்கம் அளித்த பிறகும் துள்ளிக்
குதித்துக்கொண்டு குடுமிதட்டுவது, அநாகரிகமானது; அருவருப்பானது;
மக்களை பிளவுபடுத்தத் துடிக்கும் பாசிசச் செயல் என்றே
அறிவார்ந்தவர்கள் புரிந்துக�ொள்வார்கள்.
கருத்தைக் கருத்தால் எதிர்கொள்வதுதான் ஜனநாயகம். ‘நான்
பெண்களை இழிவுபடுத்திப் பேசிவிட்டேன் என்று ச�ொல்கிற
சனாதனிகள் எவரும் வந்து என்னோடு விவாதம் செய்யட்டும். நான்
பேசியதில் உண்மை இருக்கிறதா? இல்லையா? என்பதை நாட்டு
மக்கள் அறிந்துக�ொள்ளட்டும். அதற்கு நான் எப்போதும் தயாராகவே
இருக்கிறேன்’ என்று நெஞ்சை நிமிர்த்தி விவாதத்துக்கு அழைத்த
திருமாவளவன் அவர்களுடைய சவால் இன்னும் அப்படியே
இருக்கிறது. ஏற்றுக் க�ொள்வார் யாரும் இதுவரை இல்லை.
அந்த வகையில் அவரை கருத்தால் எதிர்கொள்ளத் துணிவ�ோ
நெஞ்சுரம�ோ அரசியல் தெளிவ�ோ இல்லாமல் பல லட்சம் மக்களால்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்புக்குரிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்
என்கிற ப�ொது அறிவுகூட இல்லாமல் ‘அவன்,’ ‘இவன்’ என்று
ஒருமையில் பேசுவதும் ‘வெளியில் நடமாட முடியாது’ என ஊடகத்தின்
முன் நின்றுக�ொண்டு எச்சரிக்கை செய்வதும் அவமானத்திலும்
அவமானம்; கேவலத்திலும் கேவலம்.
‘மநுஷ்மிருதியில் இருப்பதாகவே வைத்துக்கொள்வோம். அதை
இ ப்போ து பே ச வேண் டி ய அ வ சி ய ம் எ ன்ன ? ’ எ ன் று சி ல ர்
க�ொக்கரிக்கிறார்கள். அதை எப்போது பேசவேண்டும் என்பதற்கு கால
வரையறை செய்ய இவர்கள் யார்?
‘ஒரு காலத்தில் இருந்தது. இப்போது அது நடைமுறையில்
இருக்கிறதா?’ என்று சிலர் கேட்கிறார்கள். அது நடைமுறையில்
இல்லை என்பது உண்மை என்றால், அது காலந்தோறும் மறுமதிப்புச்
செய்து வெளியிட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்களே அது ஏன்? என்கிற
கேள்விக்கு விடை இல்லையே!
‘மநுநீதிதான் பல வழக்குகளில் தீர்ப்பாக எதிர�ொலிக்கின்றன.
எனவே, மநு தடைசெய்யப்பட வேண்டும்’ என்று க�ோரினால், ‘அதைத்
தடைசெய்யவேண்டிய அவசியம் இல்லை’ என்று ப�ோகிற ப�ோக்கில்
பதில் ச�ொல்கிறார்களே! நெஞ்சில் ஈரமிருக்கிறதா?
‘ஆதாரத்தை எடுத்துக்காட்டவா?’ என்று ஒரு ஊடகத்தில் கேட்டால்,
‘எங்களுக்கு எதற்கு ஆதாரம். அதை நீங்களே வைத்துக்கொள்ளுங்கள்’
என்று பகடி செய்கிறார்கள். பல லட்சம் மக்கள் பார்க்கிற ஊடகத்தில்
அமர்ந்து பேசுகிற�ோம் என்கிற கூச்சம், வெட்கம் கூட இல்லை.
மக்கள் உயிருக்காகவும் வாழ்வுரிமைக்காகவும் க�ொர�ோனாவ�ோடு
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ப�ொ து வெ ளி க ளி லு ம் ம க ்க ள் ம ன்றங்க ளி லு ம்
ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆதரவான
அரசியலைக் கையிலெடுத்துக்கொண்டு தன்னை வளர்த்துக்
க�ொண்டுள்ளதன் மூலம் இந்த மநுஷ்மிருதி பேச்சால்
தமிழகத்தின் தனித்துவமிக்க தலைவராக அடையாளம்
காணப்பட்டிருக்கிறார். சிந்திக்கும் இளைய சமுதாயத்தை
இந்திய அளவில் திரும்பிப்பார்க்க வைத்திருக்கிறார். உலகம்
முழுவதுமிருந்து இந்திய அரசியலைக் கவனித்துவரும்
அறிவாளுமைகளை உற்றுக் கவனிக்கச் செய்திருக்கிறார்.
ம�ொத்தத்தில் மனித சமூகத்துக்கு, மனித சமத்துவத்துக்கு
எதிரான மநுவை உலகத்தின் முன்னே திறந்துகாட்டிவிட்டார்
த�ொல். திருமாவளவன்.
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முத்தாய்ப்பாக, என்றோ யார�ோ எழுதிய கவிதை ஒன்று
நெஞ்சுக்குள் வந்துவந்து முட்டுகிறது.
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இதையெல்லாம் இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் செய்யவேண்டிய
தேவை என்ன? என்று கேட்டால், இதைக்கேட்க நீங்கள் யார்?
அதை அரசாங்கம் பார்த்துக்கொள்ளும் என்கிறார்கள். அரசாங்கம்
என்பது இவர்கள் வீட்டுச் ச�ொத்தா? தமிழ்நாட்டில் அரசியல்
கட்சியை வைத்துக்கொண்டு தமிழ்நாட்டுக்குப் ப�ொருந்தாத
அரசியலை தேசியம் என்ற பெயரில் தேய்க்க நினைப்பது
எவ்வளவு சூது? எவ்வளவு நயவஞ்சகம்? எவ்வளவு கேவலம்?

ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து அரசியலுக்குள் வந்து தனது
கடின உழைப்பாலும் கவர்ந்திழுக்கும் பேச்சாலும் காத்திரமான
எழுத்தாலும் சமூக சமத்துவ சக�ோதரத்துவ உணர்வுகளாலும்
கனிந்து நிற்கிற தலைவர் த�ொல்.திருமாவளவன் அவர்கள்
சனாதனத்துக்கு எதிராக தந்தை பெரியார், புரட்சியாளர்
அம்பேத்கர் என்கிற இரண்டு பெரும் பேராயுதங்களுடன்
களத்தில் ஒற்றைத் தலைவனாய் களமாட வந்து நிற்கிறார்.
எனவே, மதவாத சக்திகளுக்கு எதிரான சனநாயக சக்திகள்
அனைத்தும் அவருக்கு அரணாக நிற்பது த�ொடர வேண்டும்.
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ப�ோராடிக் க�ொண்டிருக்கிற 144 தடை உத்தரவு நடைமுறையில்
இருக்கின்ற காலத்தில்தானே, இராமர் க�ோயிலுக்கு அடிக்கல்
ந ா ட்டப்ப டு கி ற து ; ம ரு த் து வ க் க ல் வி யி ல் இ த ர
பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இடஒதுக்கீடு மறுக்கப்படுகிறது;
மறுக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டுச் சலுகை முழுவதும் உயர்
சாதியினருக்கு அளிக்கப்படுகிறது; அரசியல் சட்டத்திலேயே
இல்லாத ப�ொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய உயர்சாதி ஏழைகளுக்கு
10% இடஒதுக்கீடு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது; நீட் தேர்வு
கட்டாயமாக்கப்படுகிறது; கிராமங்களுக்குச் சேவை செய்கிற
வங்கிகள், அஞ்சலகங்களில் ‘சூழல் ம�ொழி’ தெரியாதவர்கள்
தலைமை அதிகாரிகளாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள். தமிழ்நாடு
அரசுப்பணிகளில் பிற மாநிலத்தவர் வேலை வாய்ப்பில்
மு ந் து கி ற ா ர ்க ள் ; த மி ழ்நா ட் டி ல் உ ள்ள ம த் தி ய அ ர சு
நிறுவனங்களில் வடநாட்டினரே அதிகளவில் பணியமர்த்தம்
செய்யப்படுகின்றனர்; லாபத்தில் இயங்கக்கூடிய ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்களைக்கூட தனியாருக்குத் தாரைவார்க்கும் பணிகள்
வேகமெடுக்கின்றது.

ªî£ì˜¹ ºèõK:
è£‚¬è, 288, ì£‚ì˜ ï«ìê¡ ê£¬ô,
F¼õ™L‚«èE, ªê¡¬ù&600 005.
ªê™«ðC: 98414 57503,
ªî£¬ô«ðC : 044-28471890
I¡ù…ê™:
kaakkaicirakinile@gmail.com

ºèË™:

www.facebook.com/kaakkai.cirakinile

இது சரியான தருணம்
எதிரியை இனங்கண்ட பிறகு
எதிர்த்துப் ப�ோரிடுங்கள்
இல்லையேல்
உங்கள் எலும்புகளை
கையில் வைத்துக்கொண்டு
இவை என் எதிரியின் எலும்புகள்
என்று காட்டி
எதிரி க�ொக்கரிப்பான்.
=

கட்டுரை
�ஆ. சிவசுப்பிரமணியன்

இடம் மறுக்கப்பட்ட
விடுதலை இயக்கப் ப�ோராளிகள்
நாவிதர் மற்றும் வண்ணார்களின் பங்களிப்பு மேட்டுக்குடியினரின்
பங்களிப்பைவிட உயர்வானது. ஆனால் விடுதலைப்போராட்ட
வரலாற்றில் இவர்களுக்கு உரிய இடம் வழங்கப்படவில்லை.

இதன் த�ொடர்ச்சியாக, சுதேசி இயக்கம்
த�ொடங்கி இந்திய தேசிய இராணுவம் நடத்திய
ப�ோராட்டம். என அத்துணை ப�ோராட்டங்களிலும்
த மி ழக த் தி ன் ப ங ்க ளி ப் பு கு றி ப் பி ட் டு ச்
ச�ொ ல் லு ம ள வி ற் கு இ ரு ந் து ள்ள து . இ வ ற ்றை
மு ன ்நட த் தி ச் செ ன ்ற வ ர ்க ளி ன் பெ ய ர ்க ள்
விடுதலைப் ப�ோராட்ட வரலாற்றில் துலக்கமாகப்
பதிவாகியுள்ளன. இப்படிப் பெயர் பதிவானவர்கள்
ச�ொத்துரிமையாளர்களாக, வழக்கறிஞர்களாக,
அரசு அதிகாரிகளாக, பத்திரிகையாளர்களாக,
உயர்கல்விப் பட்டம் பெற்றவர்களாக இருந்தனர்.
ப�ோராட்டத்தில். ஈடுபட்டதன் காரணமாக, வேலை
இழப்பிற்கும் ப�ொருள் இழப்பிற்கும் ஆளானவரகளும்
இவர்களில் உண்டு. இவர்களது பெயர் வரலாற்று
ஆவணங்களில் பதிவாகி உள்ளது.

அதேப�ோழ்து, மேற்கூறிய தகுதிகள் எவையும்
இன்றி அன்றாடம் காய்ச்சி என்றழைக்கப்படும்
மக்கள் பிரிவினர் அதிக எண்ணிக்கையில் இந்திய
வி டு த ல ை இ ய க ்க த் தி ல் த ம் ப ங ்க ளி ப ்பை ச்
செ ய் து ள்ள ன ர் . ப� ோ ர ா ட ்ட வ ர லாற் றி ல்
இவர்களைக் குறித்த ஆவணப் பதிவு குறிப்பிட்டுச்
ச�ொல்லுமளவிற்கு இல்லை. இருப்பினும் கிடைக்கும்
த ர வு க ளி ன்
து ண ை யு டன்
இ ந் தி ய
விடுதலைப்போராட்ட வரலாறில் அடித்தள
மக்கள்பிரிவின் பங்களிப்பை அறிமுகம் செய்வதே
இக் கட்டுரையின் ந�ோக்கம். பாளையக்காரர்
எழுச்சியில் பங்கேற்ற பல்வேறு சமூகத்தினரின்
பங்களிப்பு த�ொடர்பாக நூல்களும் கட்டுரைகளும்
வெளிவந்துள்ளமையால் சுதேசி இயக்கம், 1930 இல்
நிகழ்ந்த உப்பு அறப்போராட்டம் என்ற இரு
ப�ோராட்டங்களில் அடித்தள மக்கள் பிரிவினரின்
பங்களிப்பு மட்டுமே, கிடைத்த செய்திகளின்
அடிப்படையில் இங்கு பதிவாகியுள்ளது.

சுதேசி இயக்கம்
1885 இல் த�ோற்றுவிக்கப்பட்ட இந்திய தேசியக்
காங்கிரஸின் செயல்பாடுகளின் ப�ோதாமையை
உணர்ந்து உருவான இயக்கமே சுதேசி இயக்கம்.
சுயராச்சியம்(நம்மை நாமே ஆள்வது), சுதேசித்
த�ொழில் முயற்சி, அந்நியப் ப�ொருள் புறக்கணிப்பு,
தேசியக் கல்வி என்பன இவ்வியக்கத்தின் முக்கிய
குறிக்கோள்களாகும். தமிழ்நாட்டில் இவ்வியக்கத்தின்
முன்னோடிகளில் ஒருவரான வ. உ. சி, சுப்பிரமணிய
சிவாவுடன் இணைந்து தூத்துக்குடியில் இயங்கிவந்த
க�ோரல் மில் என்ற நூற்பாலையில் வேலை நிறுத்தம்
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ந்திய விடுதலைப்போராட்டமானது,
பாளையக்காரர்கள், சுதேச மன்னர்களின் எதிர்ப்பு,
சந்நியாசிகள் கலகம், வஹாபிகள் கலகம், 1857சிப்பாய் எழுச்சி, சுதேசி இயக்கம், ஒத்துழையாமை
இ ய க ்க ம் , சி வி ல் ச ட ்ட ம று ப் பு இ ய க ்க ம் ,
வெள்ளையனே வெளியேறு. இயக்கம், இந்திய
தே சி ய இ ர ா ணு வ ப் ப� ோ ர ா ட ்ட ம் எ ன ப்
ப டி ப ்ப டி ய ாகப் ப ல் வே று க ட ்ட ங ்களாக
நிகழ்ந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டைப் ப�ொருத்தளவில்
பதினெட்டாவது நூற்றாண்டின் இறுதிப்பகுதியிலும்
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் த�ொடக்கப்
பகுதியிலும் பாளையக்காரர்கள் சிலர், ஆங்கிலக்
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனிக்கு எதிராக நிகழ்த்திய
ப�ோர்கள் விடுதலைப்போரின் த�ொடக்கமாக
அமைந்தது.
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ஒன்றை 1908 பிப்ரவரியில் நடத்தினார். அத்துட்ன்
நாள்தோறும் ப�ொதுக்கூட்டம் நடத்தி இவரும்
சி வ ா வு ம் சு தே சி இ ய க ்கப் ப ர ப் பு ரை
மேற்கொண்டனர். ஆலைத் த�ொழிலாளர்களுக்கு
ஆதரவாகப் ப�ொதுமக்களும் இணைந்து மக்கள்
எழுச்சி உருவாயிற்று.
இதை எதிர்கொள்ள அரசு ஆதரவாளர்கள்
க�ொண்ட கூட்டம் ஒன்றை உதவி ஆட்சியாளர்
ஆஷ் கூட்டினார். அதில் மக்களிடம் உருவான
எழுச்சியை ஒடுக்க வெளியூரில் இருந்து காவலர்களை
அழைக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை முன்வைத்தார்.
அவரது கருத்தை அரசு உதவி வழக்கறிஞர்
ரெங்கசாமி அய்யங்கார் என்பவர் ஆதரித்துப்
பேசினார். இச் செய்தி தூத்துக்குடி நகர மக்களிடம்
பரவியது.
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இ த ன் பி ன ்னர் , வ ழ க ்க ம் ப� ோ ல்
முகமழித்துக்கொள்ள முடி திருத்துபவரை வீட்டிற்கு
வரவழைத்தார். அவரும் வந்து முகமழித்துக்
க�ொண்டிருந்தப�ோது, உதவி ஆட்சியர். ஆஷின்
கருத்தை நீங்கள் ஆதரித்தது உண்மைதானா.. ?
என்று வினவினார். ‘ இது உன் வேலையல்ல ‘.
என்று அரசுவழக்கறிஞர் எரிச்சலாகப் பதிலளித்தார்.
உடனே, முடிதிருத்துனர் இதுவும் என்னுடைய
வேலையல்ல என்று கூறி வெளியேறிவிட்டார்.
முகமழிப்பு முற்றுப் பெறாத நிலையில், அதை
மு ழு மை ய ாக ச் செ ய து மு டி க ்க ய ா ரு ம்
முன்வரவில்லை. இச் செய்தி 05-03-1908 இந்து
நாளேட்டில் ‘A Barber Refuses to Shave’(நாவிதர்
சவரம் செய்ய மறுக்கிறார்) என்ற தலைப்பில்
செ ய் தி ய ாக வ ெ ளி ய ா கி யு ள்ள து . இ த ன்
த�ொடர்ச்சியாக மற்றொரு செய்தி 06-03-1908 இந்து
நாளேட் டி ல் வ ெ ளி ய ா கி யு ள்ள து . அ வ ர து
துணிகளைச்சலவை செய்துவந்தவர் அப்பணியைச்
செய்ய மறுத்ததுடன், சலவை செய்வதற்காக
ஏ ற ்கெ ன வே எ டு த் து ச் செ ன ்ற து ணி கள ை த்
திருப்பிக் க�ொடுக்கவும் அவர் மறுத்துவிட்டார்
என்பதே அச் செய்தியாகும்.
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இந் நிகழ்வுகள் நடந்த காலத்தில் (Chirkin)
என்பவர் மும்பை நகரில் ருசிய நாட்டின் தூதராக
இருந்தார். அப்போது ருசியாவிற்கும் பிரித்தானிய
அரசுக்கும் இடையே இணக்கமான உறவு இல்லை.
எனவே ஆங்கிலேயர்களுக்கெதிராக இந்தியாவில்
நிகழ்வனவற்றை அவதானித்து ருசிய அரசுக்கு
அவர் அறிக்கை அனுப்பிவந்தார். இவ்வாறு அவர்
அ னு ப் பி ய அ றி க ்கை ஒ ன் றி ல் தூ த் து க் கு டி
நிகழ்வுகளைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதனபடி,
ஆங்கிலேயர்களுக்கு உணவுப் ப�ொருட்கள் விற்க
தூத்துக்குடி வணிகர்கள் மறுத்தனர். எனவே
இ ல ங ்கை யி லி ரு ந் து உ ண வு ப் ப�ொ ரு ட ்கள ை
வரவழைத்துக் க�ொண்டனர். இந்திய வேலையாட்கள்
அவர்க்ளுக்கு வேலை செய்ய மறுத்தனர். இறைச்சி
விற்பவர்கள், பலகாரம் விற்பவர்கள், குதிரை
வண்டிய�ோட்டிகள், தூய்மை செய்யும் பணியாளர்
என்போர் ஆங்கிலேயர்களுக்கு மட்டுமின்றி
அவர்களுக்கு உதவும் உள்ளூர் வாசிகளுக்கும பணி
செய்ய மறுத்தனர். இவ்வெதிர்ப்பு உறுதியாக
இருந்தமையால் முன்னர் குறிப்பிட்ட ரெங்கசாமி

அய்யங்கார் தூத்துக்குடி நகரை விட்டே வெளியேற
வேண்டியதாயிற்று. காவலர்கள் புடை சூழ அவர்
தம் ச�ொந்த ஊரான திருவரங்கம் புறப்பட்டுச்
சென்றதாக சுதேச மித்திரன் நாளேட்டில் செய்தி
வெளியாகியுள்ளது.
தூ த் து க் கு டி ரெ ங ்க ச ா மி அ ய்ய ங ் கா ரு க் கு
ஏற்பட்டது ப�ோன்ற அனுபவம் 1930 ஆம், ஆண்டில்
வேதாரண்யம் ஊரின் கடற்கரையில் காவலர்
ஒருவருக்கு நிகழ்ந்தது. அந் நகரில் நிகழ்ந்த உப்பு
அ ற ப ்ப ோ ரு க் கு எ தி ர ா ன நி ல ை ப ்பா டு
எடுத்தோருக்குத் த�ொழில் செய்வதில்லையென்று
அ ப் ப கு தி ம ரு த் து வ கு ல த் தி ன ர் மு டி வு
செய்திருந்தனர். ப�ோராட்டத்தை ஒடுக்க சீருடை
அணியாத காவலர்களும் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர்.
இக் காவலர்களில் ஒருவர் பதினாறு வயதேயான
வைரப்பன் என்பவரிடம் முகமழிக்க வந்தார்.
அவருக்கு முகம் மழித்தக்கொண்டிருந்தப�ோது, தாம்
முகமழிப்பது ஒரு காவலருக்கு என்பதை வைரப்பன்
அறியநேர்ந்தது. உடனே தம் பணியைப் பாதியிலேயே
நிறுத்திவிட்டு எழுந்து சென்றார். காவலரின்
அச்சுறுத்தல் பலனற்றுப் ப�ோனது. ப�ோராட்டத்தை
ஒடுக்க அங்கு முகாமிட்டிருந்த தஞ்சை மாவட்ட
ஆட்சித்தலைவர் வைரப்பனை வரவழைத்து
அச்சுறுத்தியும் பயனில்லை. இதனால் அவருக்கு
ஆறுமாதம் சிறைத்தண்டனையை, ஆங்கிலேயரான
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் விதித்தார். வைரப்பனும்
அஞ்சாமல் அத் தண்டனையை ஏற்று சிறை
சென்றார். வைரப்பனின் உறுதிப்பாடையும்
தியாகத்தையும். புகழ்ந்து வாய்மொழிப் பாடல்கள்
உருவாயின. இவற்றுள் பல கால வெள்ளத்தில்
மறைய எஞ்சிய சில வரிகளை, திரு. சின்னப்பன்
என்ற ஆய்வாளர் தம் முனைவர் பட்ட ஆய்வேட்டில்
பதிவு செய்துள்ளார். அப் பாடல் வரிகள் வருமாறு:
ஆதிக்கத்தார் ப�ோலிசுக்கே
பாதிமுகம் மழித்தார்
மீதிமுகம் கலெக்டருக்கே
பங்காக அளித்தார்
மருத்துவ குலத்தில் பிறந்த
மாமகனே - பெரும்
மாண்புடன் வாழ்ந்த சேவகனே
இ வ்வா று ப ா தி யி லேயே மு க ம ழி ப ்பை
நிறுத்துவதில் எதிர்ப்பு மட்டும் வெளிப்படவில்லை.
தண்டனை வழங்கலும் இதில் அடங்கியுள்ளது.
எவ்வாறெனில் பாதியளவு முகமழித்து விடுவது
என்பது ஒருவனை இழிவுபடுத்தும் தண்டனை
முறைகளில் ஒன்று. எனவே இவ்விரு செயல்களிலும்
அதிகாரத்திற்குக் கட்டுப்படாது தம் எதிர்ப்பைக்
காட் டி யு ள்ள து ட ன , நாட் டு வ ளமை ய ா ன
தண்டனையை வழங்கியுள்ளனர். ஏனைய�ோர்
பணிமறுப்புச் செய்துள்ளனர். இதனால் பண
இ ழப் பு ஏ ற ்ப டு ம் எ ன ்பதை அ றி ந ்தே
மேற்கொண்டுள்ளனர். இவ்வகையில் இவர்களது
பங்களிப்பு மேட்டுக்குடியினரின் பங்களிப்பைவிட
உயர்வானது. ஆனால் விடுதலைப்போராட்ட
வ ர லா றி ல் இ வ ர ்க ளு க் கு உ ரி ய இ ட ம்
வழங்கப்படவில்லை.
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பாபர் மசூதி தீர்ப்புஇருட்டறை நீதி.!

1992 திசம்பர் 15-31 இந்தியா டுடே இதழ், பாபர் மசூதி
இடிக்கப்படும் காட்சியைத் தாங்கி வந்தது. இந்தியாவிற்குள்ளும்,
அதற்கு வெளியேயும் உள்ள சனநாயகத்தில் நம்பிக்கைக்
க�ொண்டிந்தோர் அதிர்ச்சியில் உறைந்திருந்த நேரம் அது. கருப்பு
நிறப் பின்னணியில் தேசத்தின் தலைகுனிவு என்று அந்த இதழ்
தனது அட்டையில் தலைப்பிட்டிருந்தது. பல வண்ணப்
ப க ்க ங ்க ளி ல் அ து ப ா ப ர் ம சூ தி இ டி ப ்பைக் காட் சி ப்
படுத்தியிருந்தது. அதுவரையிலுமாக தேசம் காப்பாற்றி வந்த
மதசார்பின்மைப் ப�ொருளற்றுப்போனது.

மசூதியையும் இடித்துவிட்டு, நாடெங்கிலும் இசுலாமியர்
மீ து நடத்த ப ்ப ட ்ட த் த ாக் கு த லி ல் 2 0 0 0 பே ர ்வரை
க�ொல்லப்பட்டனர். அதன் பின்னர் விரிவுபெற்ற இசுலாமியருக்கு
எதிரான ப�ோக்குகள், கலவரங்கள் என்பனத் த�ொடர்
நிகழ்வுகளாகிவிட்டன. மும்பைக் கலவரம், குசராத் கலவரம்
எல்லாம் பாபர் மசூதி இடிப்பின் பிறித�ொரு வடிவங்களாக
மாறிப்போயின.
மசூதி இடிப்பின் அரசியல் வெற்றியாக, வாக்குவடிவமாக
பாசக ஆட்சிக்கு வந்தது. உத்திரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட
வடமாநிலங்கள் பலவற்றிலும் அதன் த�ொடர் ஆட்சிக்கும்,
இ ரு ப் பு க் கு ம் வ ழி க� ோ லி ய து . இ ன ்றைக் கு ஆ ட் சி யி லு ம்
சட்டத்திலும் சனநாயகத்தின் பெயரில், மக்கள் தீர்ப்பின்
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ப ா ப ர் ம சூ தி இ ரு க் கு ம் இ ட த் தி ல் ர ா ம ர் க� ோ வி ல்
கட்டுவதற்காகச் சட்டத்தை மீறி பாசக, விசுவ இந்து பரிசத்,
சிவசேனா ப�ோன்ற இந்து அமைப்புக்கள் திரண்டு வந்து
கரசேவை என்ற பெயரில் பாபர் மசூதியை இடித்துத் தள்ளினர்.
இ த ற ் காக நடெங் கி லு மி ரு ந் து ம் இ ல ட ்ச க ்கண க ் கா ன க்
கரசேவகர்கள் திரட்டப்பட்டிருந்தனர். அணி, அணியாகத்
திரட்டப்பட்ட அவர்கள் பல பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு நன்கு
திட்டமிட்ட வகையில் பயிற்சி பெற்ற முன்களப் படையினர்
பாபர்மசூதியை இடித்துத்தள்ளினர். அவர்களுக்கு உதவியாக
இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது அணியினர் செயற்பட்டனர்.
இப்படியாக மதக்சார்பின்மையின் உச்சவடிவமான இந்திய
சனநாயகத்தையும், சகிப்பையும், அவர்கள் 28 ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு தரைமட்டமாக்கினர்.
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பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டதை
உச்சநீதிமன்றம் ஏற்கனவே
ஒப்புக் க�ொண்டுள்ளது. இது
திட்டமிட்டு நடந்த செயல்
என்றும் சட்டத்தின் ஆட்சியை
அவமானகரமான வகையில்
மீறிய செயல் என்றும் முன்பு
அது கூறியிருந்தது.
உச்சநீதிமன்றம் இப்படி ஒப்புக்
க�ொண்டிருந்த நிலையில்,
சிறப்பு நீதிமன்றம் அதற்கு
மாறாகத் தீர்ப்புக்
கூறியிருப்பது இந்திய
நீதிமன்ற வரலாற்றில்
எப்போதுமில்லாத ஒன்றாகும்.
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பெயரில் பல இடிப்புக்கள், தகர்ப்புகளில் பாசக அரசு த�ொடர்ந்து ஈடுபட்டுவரும்
நிலையில், மசூதி இருந்த இடத்தில் இந்துக்கள் ராமர் க�ோவிலைக் கட்டிக்
க�ொள்ளலாம் என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்புச் ச�ொல்லியது. ஏத�ோ தரிசாக
இருந்த ஒரு இடத்தில் நீங்கள் க�ோவிலை எழுப்பிக்கொள்ளலாம் என்பது ப�ோல
அந்தத் தீர்ப்பு இருந்தது.
பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டு அந்த இடத்தில் ராமர் க�ோவில் கட்டப்படுமென்றால்
பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட இடத்தில்தான் அது நிறைவேற்றபடுகிறது.
அப்படியென்றால் மசூதி இடிக்கப்பட்டதை ஒத்துக் க�ொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.
ராமர் க�ோவில் இருந்ததை ஒத்துக் க�ொண்டால் பாபர் மசூதியும் அங்கு
இருந்ததை ஒத்துக் கெள்ளத்தான் வேண்டும். ராமர் க�ோவில் முன்பு இருந்தது
என்றால் தற்போது இடிக்கப்பட்ட நிலையில் பாபர் மசூதியும் அங்கு இருந்ததை
ஒப்புக் க�ொள்ளத்தான் வேண்டும். இருந்தது என்றால் இல்லையென்று ப�ொருள்.
எனவே பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டது என்பதை ஒப்புக்கொள்வதன் வழியே
ராமர் க�ோவில் கட்டப்படுவதை ஏற்க வழி செய்கிறது நீதிமன்றத்தீர்ப்பு.
பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டதை உச்சநீதிமன்றம் ஏற்கனவே ஒப்புக்
க�ொண்டுள்ளது. இது திட்டமிட்டு நடந்த செயல் என்றும் சட்டத்தின் ஆட்சியை
அவமானகரமான வகையில் மீறிய செயல் என்றும் முன்பு அது கூறியிருந்தது.
உச்சநீதிமன்றம் இப்படி ஒப்புக் க�ொண்டிருந்த நிலையில், சிறப்பு
நீதிமன்றம் அதற்கு மாறாகத் தீர்ப்புக் கூறியிருப்பது இந்திய நீதிமன்ற
வரலாற்றில் எப்போதுமில்லாத ஒன்றாகும்.
பாபர் மசூதி இடித்து வீழ்த்தப்பட்டதற்குச் சாட்சியில்லை என்றும்
இந்த வழக்கில் சி.பி.ஐ. சரியான ஆதாரங்களை சமர்ப்பிக்கவில்லை
என்றும் கூறி உச்சநீதிமன்றம் வழக்கைத் தள்ளுபடி செய்துவிட்டது.
மு க் கி ய ம ாக ம சூ தி யை இ டி க ்க த் தூ ண் டி ய த ாகக் கு ற ்ற ம்
சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக சி.பி.ஐ வலுவான ஆதாரங்களைத்
தரத்தவறிவிட்டதால் குற்றம்சாட்டப்பட்ட 48 பேரில் 38 பேரும்
விடுவிக்கப்படுவதாகத் தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் சிவசேனையின் தலைவர்
பால்தாக்ரே, விசுவ இந்துபரிசத் தலைவர் அச�ோக்சிங்கால் உட்பட
16 பேர் தற்போது உயிருடன் இல்லை. மத்தியப்பிரதேச முன்னாள்
முதல்வர் உமாபாரதி, உத்திரபிரதேச முன்னாள் முதல்வர் கல்யாண்சிங்
ஆகிய�ோர் க�ொர�ோனா த�ொற்றின் காரணமாக நீதிமன்றில் நேர் நிற்க
விலக்களிக்கப்பட்டிருந்தது. அத்வானி முதுமை காரணமாக நீதிமன்ற
சலுகைப் பெற்றிருந்தார்.

சுமார் 351 சாட்சிகள்,
600 க்கும் மேற்பட்ட
ஆவணங்கள்,
புகைப்படங்கள், ஒலி,
ஒளிப்பதிவுகள் என
சமர்ப்பிக்கப்பட்டுப் பல
பத்தாண்டுகளாக நடந்துவந்த
வழக்கில்தான் தற்போது,
ஒலி, ஒளி உள்ளிட்ட எந்த
ஒரு ஆதாரங்களும்
நம்பும்படி இல்லை
எனக்கூறித் தள்ளுபடி
செய்துள்ளது சிறப்பு
நீதிமன்றம்.

குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களில் சாத்வி ரிதம்பரா, சம்பத்ராய் உட்பட
24 பேர் தீர்ப்பின் ப�ோது நீதிமன்றத்திலிருந்தனர். குற்றம்சாட்டப்பட்ட
பாரதிய ஜனதா கட்சியின் முக்கியத் தலைவர்களான எல்.கே.அத்வானி,
முரளிமன�ோகர் ஜ�ோசி, உமாபாரதி, பாபர் மசூதி இடிப்பின்போது
உத்திரப்பிரதேச முதல்வராக இருந்த கல்யாண்சிங், வினய்கத்தியார்,
விசுவஇந்துபரிசத் தலைவர் அச�ோக்சிங்கால், உள்ளிட்டோர் இந்த வழக்கிலிருந்து
தற்போது விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
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இந்தத் தீர்ப்பு கரசேவகர்களின் மெய்யான அர்ப்பணிப்புக்கு கிடைத்த வெற்றி
என்று அத்வானி ஆனந்தக் கண்ணீர் வடிக்கிறார். ரதயாத்திரையைத்
த�ொடங்கிவைத்துப் பாபர்மசூதிவரைக்கும் அதை இழுத்துச் சென்றவருக்கு
ஆனந்தக் கண்ணீர் வராவிட்டால்தான் வின�ோதம்.
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சுமார் 351 சாட்சிகள், 600 க்கும் மேற்பட்ட ஆவணங்கள், புகைப்படங்கள்,
ஒலி, ஒளிப்பதிவுகள் என சமர்ப்பிக்கப்பட்டுப் பல பத்தாண்டுகளாக நடந்துவந்த
வழக்கில்தான் தற்போது, ஒலி, ஒளி உள்ளிட்ட எந்த ஒரு ஆதராங்களும் நம்பும்படி
இல்லை எனக்கூறித் தள்ளுபடி செய்துள்ளது சிறப்பு நீதிமன்றம்.
குற்றம்சாட்டப்பட்டத் தலைவர்களின் தூண்டுதலில்தான் திட்டமிட்டு
பாபர்மசூதி இடிக்கப்பட்டது என்பதை நீதிமன்றம் முற்றாக நிராகரிப்பதுடன்,
இலட்சக்கணக்கான கரசேவகர்களில், பாபர்மசூதியை யார் இடித்தனர்
என்பதை சி.பி.ஐ சரியாக அடையாளம் காட்டாத ஒன்றை நீதிமன்றம் தெளிவாக
இனம்காட்டுகிறது. அதாவது, பாபர் மசூதியை அன்றைக்கு இடித்துத்தள்ளியது

அந்த முகமற்ற சமூகவிர�ோதிகள் இடிப்பின்
வழியாக மட்டுமல்ல தீர்ப்பின் வழியாகவும்
தப்பிச் சென்றுள்ளனர் என்றுதான் ச�ொல்ல
வேண்டியிருக்கிறது. ஏற்கனவே தலைவர்கள்
மீதான குற்றசாட்டுத் தனியாகவும், பாபர்
ம சூ தி யை இ டி த்த வ ர ்க ள் மீ த ா ன வ ழக் கு த்
தனித்தனியாகவும் நடந்து வந்த நிலையில்
இடித்தவர்கள் யார்? தலைவர்கள் யார்? என்பது
தெரிந்துவிட்டால் அந்தத் தலைவர்கள் உத்தரவின்
பெயரில் செயற்பட்டவர்கள் யார் என்பதும்
தெரிந்துவிடும். நீதிமன்றம் முந்திக் க�ொண்டு
அ வ ர ்க ள் ச மூ க வி ர� ோ தி க ள் எ ன் று
ச�ொல்லிவிடும்போது அதற்கு ஒரு அடையாளமற்ற
அடையாளம் கிடைத்துவிடுகிறது. அதைத்தான்
நீ தி யு ம் , ம ன ்ற மு ம் த ற ்ப ோ து செ ய் து
க�ொண்டுள்ளது.
சமூகவிர�ோதிகள் என்று ச�ொல்லும்போது
கரசேவர்களா என்று யாத�ொருவரும் கேட்டுவிட
முடியாது. ஆனால் சமூகவிர�ோதிகள் என்று
ச�ொ ல் லி வி டு ம ்ப ோ து அ டை ய ாள ம ற ்ற
அ டை ய ாள ம் கி டை த் து வி டு கி ற து .
மு க ம் கி டை த் து வி டு கி ற து . ப�ொ து மு க ம் .
முண்டத்திற்கு முகம் கிடைத்துவிட்டால் பிறகு
முண்டம் என்று யாத�ொருவரும் ச�ொல்வதில்லை.
இடித்தவர்கள் சமூகவிர�ோதிகள் அவ்வளவுதான்.
இந்தியாவின் க�ோடிக்கணக்கான முகங்களில்

குற்றம்சாட்டப்பட்ட தலைவர்கள் இடிப்பை
ஒ த் தி கைப் ப ா ர ்த்த வ ர ்கள� ோ அ ல்ல து
திட்டமிட்டுச் செயற்படுத்தியவர்கள�ோ அல்லர்.
மாறாக, பாபர்மசூதி தரைமட்டமாக்கப்பட்டுக்
க�ொண்டிருந்தப�ோது அதைத் தடுப்பதற்கு முயற்சி
செய்தவர்கள், தடுக்க முயன்றவர்கள் என்கிறது
நீதி. இலட்சக்கணக்கான கரசேவர்கள், மக்கள்,
பாதுகாப்புப்படைகளைக் கடந்து ப�ோய் அந்த
சமூகவிர�ோதிகளைத் தடுக்க முயன்றவர்கள்
அந்த மாபெரும் தலைவர்கள் மீது குற்றம்
சாட்டப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் தார்மீக
அடிப்படையில் பதவி ஏற்பதையும், அக்கட்சி
அ வ ர ்க ளு க் கு ப் ப த வி வ ழங் கு வ தை யு ம்
செய்திருக்கக் கூடாது என்று பேசுவதற்கான
எல்லைகள் க�ொண்டதல்ல அவர்களது கட்சி
அல்லது ஆட்சி. பிறர் மீது எவ்வளவு வெறுப்பை
உ மி ழ் கி றீ ர ்கள� ோ , பி ள வு அ ர சி ய ல ை ச்
செய்கிறீர்கள�ோ அல்லது அதை ச�ொல்லில்,
செயலில் காட்டுகிறீர்கள�ோ அந்த அளவிற்கே
அவர்கள் தலைவர்களாக இருக்க முடியும்,
பதவியையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்ற
க�ொள்கை
அ டி ப ்படை யி லா ன ச்
செயல்களுக்கானப் பதவியே பாபர் மசூதி
இ டி ப் பு
வ ழக் கி ல்
கு ற ்ற ம்
ச ா ட ்ட ப ்ப ட ்ட வ ர ்க ளு க ் கா ன ப் ப த வி க ள்
த�ொடர் பு டை ய க்
கட் சி களா ல்
வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆளும் கட்சியாக
இருந்தால் அமைச்சு மட்டத்தில் அவர்கள்
பெருமைப்படுத்தப்படுவார்கள். இன்னும் கூட
பதவிகள் அவர்களுக்குக் காத்திருக்கக்கூடும்.
இலங்கையில் தமிழர்கள் மீது க�ொள்ளும்
வ ெ று ப் பி ன் , செ ய லி ன் வி ள ை வு கள ை க்
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சமூகவிர�ோதிகள் என்போர் தனி இனமா
அல்லது அந்த இலட்சக்கணக்கான கரசேவர்களில்
தீவிர செயற்பாட்டாளர்கள் ஆவேசமிகுதியில்
கூட இதைச் செய்திருக்க மாட்டார்களா?!
திட்டமிடப்படாத ஒரு நிகழ்வில் சமூகவிர�ோதிகள்
மட்டும் எப்படி திட்டமிட்டு பாபர்மசூதியை
இடித்தனர்? என்பது தெரியவில்லை.

சமூகவிர�ோதியைத் தேடியாக வேண்டும்.
அல்லது ஏற்கனவே சமூகவிர�ோதி, தேசவிர�ோதி
என்று தேசபக்தர்களின் பட்டியலிலிருப்போரைத்
தனியாகப் பிரித்து அடையாளம் காண வேண்டும்.
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ச மூ க வி ர� ோ தி கள்தா ம் எ ன் கி ற து . இ ந்த
சமூகவிர�ோதிகள் யார்?, எங்கிருந்து வந்தார்கள்
என்பதற்கு அது விளக்கம் தரவில்லை.
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க�ொண்டே அங்கே சிங்களத் தலைமைகள்
அதிகாரத்தைப் பெற்றுக் க�ொள்வதைப் பார்க்க
மு டி யு ம் . த மி ழ ர ்கள ை உ க் கி ர ப ்ப ோ ரி ல்
க�ொன்றொழித்ததற்கான வெகுமதிகளையே
இன்றைக்கு ராஜபக்சே, அவரது குடும்பத்தினர்
அ ர சி ய லி ல் ஆ க ப ்பெ ரி ய அ தி கா ர த்தைப்
பெறுபவர்களாக, பெற்றுக் க�ொண்டவர்களாக
இருக்கிறார்கள். இன்னும் அவர்களுக்கான
த�ொடர் வெகுமதிகள் இருக்கவே செய்கின்றன.
இந்திய, இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் ப�ோது
இந்தியப் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியை தனது
துவக்கால் தாக்கிக் க�ொல்ல முயன்ற ச�ோமவீர
என்ற சிங்கள படைவீரன், இன்றைக்கு அங்கு
செல்வாக்கு மிக்க அரசியல் தலைவன். பிளவு
அரசியலின் வெகுமதி இப்படித்தான் இருக்கும்.
இ ரு க் கி ற து . கா ந் தி யைக் க�ொ ன ்ற
நாதூராம்கோட்சேக்கள் அவர்களது வாரிசுகள்
ஆட்சிக்கு வருவதற்கும், வரமுடிவதற்கும் அதுவே
காரணமாக இருக்கிறது. பிளவு அரசியலை
ஏற்கும் வரைக்கும் பிளவுவாதிகளே நமது
தலைவர்களாக நீடிப்பார்கள். பிளவின் உற்பதி
க� ோ ட ்சே க ்கள ை யு ம் , இ ட ்ல ர ்கள ை யு ம்
உருவாக்கிச் செல்கிறது. பிளவுகளின் நீதி
மனிதனை சகமனிதனிடமிருந்துப் பிளப்பது
முதல், அது சகல துறைகளையும் பிளந்து
செல்கிறது. பிளவே இடிக்கச் ச�ொல்கிறது
பிறித�ொன்றைக் கட்ட ச�ொல்கிறது. பிளவே
அதற்கான நீதியையும் வழங்கிவிடுகிறது.
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பாபர் மசூதி இடிப்புக்கான வெகுமதிகள்
அ ர சி ய ல் , அ தி கா ர ம ட ்ட ம் எ ன ச கல
துறைகளிலும் அவரவருக்கான வெகுமதிகளாகக்
காத்திருக்கின்றன. பாதுகாப்புத் துறை த�ொடங்கி
கரசேவையில் ஈடுபட்டவர் வரையிலும் இந்த
வெகுமதி இருக்கக்கூடும். லட்சக்கணக்கான�ோர்
பார்த்துக் க�ொண்டிருந்த நிலையில் யாத�ொருவர்
கண்களுக்குமே தெரியாத வகையில் மசூதியின்
செ ங ்க ற ்கள ை உ ரு வி ய ஒ வ்வ ொ ரு ச மூ க
வி ர� ோ தி க் கு ம் அ த ற ் கா ன வ ெ கு ம தி க ள்
கிடைக்கவே செய்யும். இடித்தவர்களுக்கான
கு றைந்த ப ட ்ச த் த ண ்ட னை ஒ ரு ப க ்க ம்
இருக்கட்டும். இடித்ததை ஒப்புக் க�ொண்டு
அதைக் கண்டிப்பதற்கான எந்த நீதியும், அறமும்
பி ள வு அ ர சி ய லி ல் இ ரு ப ்ப தி ல்லை .
இருக்கவுமில்லை.
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பாபர் மசூதி இடிப்பை வேடிக்கை பார்த்த,
தமது மவுனத்தையேப் பரிசாகத் தந்த காங்கிரசு
அரசின் அன்றைய பிரதமர் நரசிம்மராவ்
காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட லிபரான் கமிசன்
இந்திய சனநாயகத்திற்கு ஓர் ஆகச் சிறந்த
எடுத்துக்காட்டு. ‘ப�ொதுவாகவே ஒன்றை முடிக்க
வேண்டுமானால் அதன் மீது கல்லைப்போடு
அல்லது ஒரு கமிசனைப் ப�ோடு’ என்பது நமது
சனநாயகத்தின் மீதான ம�ொழி. அதற்கு லிபரான்

கமிசனையே எடுத்துக் காட்டாகச் ச�ொல்லாம்.
16 ஆண்டுகள் இது குறித்து ஆய்வு செய்த
கமிசன் அறிக்கையை வெளியிடுவதற்கு ஏற்பட்ட
தடைகள், ஏற்படுத்தப்பட்ட தடைகள் நமது
சனநாயகத்தின் ஆகப்பெரிய வீழ்ச்சி. ராம
ஜென்மபூமி இயக்கத்திற்கான நிதிக்காகத்
தனிநபர் த�ொடங்கிப் பல்வேறு அமைப்புகளின்
பெயரில் நிதி எப்படித் திரட்டப்பட்டது, யார்
யாருக்கு கமிசன் சென்றது என்பவற்றை அது
விரிவாகச் ச�ொல்கிறது. மேலும் கூட்டத்தைத்
திரட்டியது முதல் மசூதியை இடித்ததுவரைத்
துல்லியமான திட்டமிடல் இருந்தது என்பதை
அது வெளிப்படையாகக் குற்றம் சாட்டியது.
இ ந்த நி க ழ் வு அ ன ்றை ய உ . பி மு த ல்வர்
கல்யாண்சிங்கிற்கு தெரியாமல் நடந்த ஒன்றல்ல
என்றது கமிசன். நரசிம்மராவ் வரையில் அதன்
விசாரணை நீண்டு செல்லவே செய்தது.
நமது அரசியல்வாதிகள் பாபர்மசூதி இடித்த
கற்களைப் ப�ோட்டு லிபரான்கமிசனையே
ஒன்றுமில்லாமல் செய்துவிட்டார்கள். லிபரான்
கமிசன் ஒன்று பாபர் மசூதி இடிப்புக் குறித்து
16ஆண்டுகள் ஆய்வு செய்து ஒரு நீண்ட அறிக்கை
வெளியிட்டது என்பது பற்றிய ஒரு செய்திகூட
நமது நினைவுகளில�ோ, பாபர் மசூதி குறித்தத்
தீர்ப்புகளில�ோ இருக்கவில்லை என்பது நமது
சனநாயகத் துயரமன்றி வேறில்லை.
ஏற்கனவே பெருந்தொற்றில் நாளாந்தம் மக்கள்
வீழ்ந்து மடிந்து க�ொண்டிருக்க, உச்சநீதிமன்றத்
தீர்ப்பிற்கு முன்னதாகவே ராமர் க�ோவில்
கட்டுவதற்கான அடிக்கல் நாட்டுவிழாவில்
பிரதமரும், உ.பி.முதல்வரும் கலந்து க�ொண்டதன்
வழி நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு எப்படி இருக்க
வேண்டும் என்பதையும் இந்தியா மதசார்பற்ற
தே ச ம ல்ல எ ன ்பதை யு ம் செ ய லி ல்
உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றனர். பாபர் மசூதி
இ டி ப் பி ன் மீ த ா ன த் தீ ர்ப் பி ன் நீ தி யை
அப்படித்தான் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.
“இந்தியாவில் சிறுபான்மையினராக உள்ள
ஒருவர் அதன்காரணமாகவே தாம் சிறியவராக
இருப்பதாக உணருமாறு ஆக்கப்படுகிறார்
என்றால், இந்த இந்தியா நான் கனவு கண்ட
இந்தியா அல்ல!” என்று காந்தியார் ச�ொன்னார்.
பாபர் மசூதி இடிப்பு, அதன் பின்னரான
கலவரங்கள், உயிர்ப்பலிகள், உறுப்பிழப்புக்கள்,
ப�ொருளிழப்புக்கள், ஏதிலி முகாம்கள், நிரந்த
ஊனம், நிரந்தரத் த�ொழில் இழப்பு என்பவை
எ ல்லா ம்
சி று ப ா ன ்மை யி ன ரை ,
சிறுபான்மையாகவே உணரச் செய்யும் அரசியலே.
வென்றவர்கள் நீதி என்று ஒன்று இருக்கத்தான்
செய்கிறது. முடியாட்சி நாட்டுக்கு அது சரி.
கு டி ய ாட் சி நாட் டு க் கு இ ப ்ப டி ய ா ன நீ தி
ஆபத்தானது.
=

கட்டுரை
�சு.இராமசுப்பிரமணியன்

ஜேன் குட�ோ

(Valerie Jane Morris - Goodall)

சிம்பன்சிகளுடன் வாழ்ந்து, அவற்றின்
வாழ்வுமுறையை ஆய்வு செய்தவர்
ஜேன் குட�ோ – (Valerie Jane Morris - Goodall), சிம்பன்சிகளுடன் வாழ்ந்து,
அவற்றின் வாழ்வுமுறையை ஆய்வு செய்தவர். கல்லூரி செல்லவில்லை, படித்துப்
பட்டமும் பெறவில்லை. ஆனாலும், கேம்ப்ரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம்,
‘இயற்கைச்சூழலில் விலங்கின ஆய்வு’ (Ethology) துறையில், முனைவர் பட்டம்
வழங்கியது. ஜேன் குட�ோ, முனைவர் பட்டத்திற்காக ஆய்வு செய்யவில்லை.
அவரது ஆய்வு, அவரது தேர்வாகவும், விருப்பமாகவும் இருந்தது. இன்னமும்
ச�ொல்லப்போனால், பல்கலைக்கழகம் வழங்கிய முனைவர் பட்டத்தை அவர்
விரும்பியதும் இல்லை. அவரது வழிகாட்டியின் விருப்பம் காரணமாகவே, அவர்
முனைவர் பட்டம் பெறவேண்டியதாயிற்று. ஜேன் குட�ோ அப்படி என்னதான்
செய்தார்?
1934, ஏப்பிரல் 3-இல், இலண்டனில் பிறந்தவர் ஜேன்
குட�ோ. கல்லூரிக்குச் சென்று படிக்கும் அளவிற்குப்
ப�ொருளாதார வசதி இல்லை. அதனால், ஜேன் குட�ோவின்
அம்மா, அவரிடம் தட்டச்சு (Typing and Book-keeping)
பயிலுமாறு அறிவுறுத்தினார். அதன் காரணமாகக்
கிடைத்த அலுவலகப் பணியைச் செய்துக�ொண்டிருந்தார்.
ஆனாலும், அந்தப்பணி அவருக்கு மனச்சோர்வளித்தது.
காரணம், சிறுவயது முதலே, அவருக்கு இயற்கைமீது ஒரு
ஈர்ப்பு இருந்தது.

ஜேன் கு ட� ோ , நைர� ோ பி செ ன ்றடைந்த அ ந்த
காலகட்டத்தில் தேசிய வரலாற்று கூடத்தில் (National History Museum) பணியாற்றிக்கொண்டிருந்த லூயி லீக்கி (Louis Leakey) மிகவும் பிரபலமான மாந்தவியலாளராக (Anthropologist) இருந்தார். அவரிடம் உதவியாளராகச் சேரும்
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அவரது ஒரு த�ோழி, கென்யாவின் நைர�ோபியில் உள்ள
தங்களது குடும்ப த�ோட்டத்திற்கு (farm) செல்வதாகச்
ச�ொல்லி, ஜேன் குட�ோவையும் உடன் வரும்படி அழைப்பு
விடுத்தாள். உடனடியாக ஒப்புக்கொண்ட ஜேன் குட�ோ,
அதற்குத் தேவையான பணத்தை ஈட்டுவதற்காக, உணவு
வி டு தி க ளி ல் , உ ண வு ப ரி ம ா று ப வ ர ாகப் ( w a i t r e s s )
பணியாற்றினார்.
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ஆப்பிரிக்கா சென்று சிம்பன்சிகளுடன் வசிக்கவேண்டும்
என்று அவர் தனது விருப்பத்தைத் தெரிவித்தப�ோது,
மற்றவர்கள் சிரித்தார்கள். காரணம், அப்போது அவருக்கு
வயது பத்து மட்டுமே. மற்ற குழந்தைகள் எல்லாம் கரடிப்
ப�ொம்மையை (teddy bear) வைத்து விளையாடிக்கொண்டிருந்த
ப�ோது, ஜேன் குட�ோவுக்குப் பரிசளிக்கப்பட்ட சிம்பன்சி
ப�ொம்மைதான் மிகவும் விருப்பமானதாக இருந்திருக்கிறது.
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ஜேன் குட�ோ 46 விருதுகளைப் பெற்றிருக்கிறார், 15 நூல்களை எழுதியிருக்கிறார்,
குழந்தைகளுக்காக மட்டுமே 11 நூல்களை எழுதியிருக்கிறார், 40 க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில்
பங்குபெற்றிருக்கிறார். வாழ்நாள் சாதனையாளர் என்பதற்குப் ப�ொருத்தமான பெயர், ஜேன்குட�ோ.

வாய்ப்பு ஜேன் குட�ோவுக்குக் கிடைத்தது.
முறையான அறிவியல் பயிற்சி இல்லாததால்,
சிம்பன்சி பற்றிய தனது ஆய்வுத்திட்டத்திற்குப்
பயனுள்ளவராக ஜேன் குட�ோ இருப்பார் என்று
லூயி லீக்கி நம்பினார். இருவரும் வனத்திற்குள், ஒரு
ஜீப்பில் பயணித்தப�ோது, கண்ணில்பட்ட அனைத்து
வி லங் கு கள ை யு ம்
ஜேன்
கு ட� ோ
அ டை ய ாள ப ்ப டு த் தி ய து , லூ யி லீ க் கி ற் கு ப்
பிடித்திருந்தது.
ஜேன் குட�ோ, கல்லூரி செல்லவில்லை என்பதால்,
லூயி லீக்கிற்கு, உதவித்தொகைக் கிடைப்பதில்
சிக்கல் எழுந்தது. ஆறு மாதத்திற்கு உதவித்தொகை
வழங்க ஒரு தனியார் முதலாளி முன்வந்தார்.
என்றாலும் ஒரு இளம்பெண்ணைக் காட்டிற்குள்
தனியாக அனுப்ப முடியாது என்று பிரிட்டன்
அதிகாரிகள் அனுமதி மறுத்திருக்கின்றனர். அந்த
சமயத்தில், அவரது அம்மா, உடன் செல்வதாகக்
கூறியதன்பேரில் அனுமதி கிடைத்தது.
த�ொலைவிலிருந்து, விலங்குகளை அவதானித்து
ஆய்வு செய்வது ஒரு வகை. அதைத்தான் மற்ற
அனைவருமே செய்துவந்தனர், இன்று வரையிலும்
செய்து வருகின்றனர். ஆனால், ஜேன் குட�ோ,
அவரது வழிகாட்டியின் (Guide) வழிகாட்டலின்படி,
காட்டிற்குள் சென்று, சிம்பன்சிகளுடன் தங்கி,
வசித்து, அவற்றின் வாழ்வுமுறையை ஆய்வு
செய்த வ ர ா வ ார் . . அ ப ்ப டி வ ன த் தி ற் கு ள்
சென்றப�ோது, ஜேன் குட�ோ-விற்கு வயது 23
மட்டுமே.
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சிம்பன்சிகளுடன் வாழ்ந்து, சிம்பன்சிகளின்
(Chimpanzees) வாழ்வுமுறைகளைப் பதிவு செய்தவர்
ஜேன் குட�ோ. 56 ஆண்டுகள், ஆப்பிரிக்கக் காட்டில்,
சிம்பன்சி குடும்பத்தில் ஒருவராக வாழ்ந்திருக்கிறார்.
ஜேன் குட�ோ சிம்பன்சிகளுடன் வசிக்க ஆரம்பித்து,
குறிப்பெடுத்து, பதிவுசெய்ய ஆரம்பித்த பிறகுதான்,
அதுவரை அவ்வளவாகத் தெரியாமல் இருந்துவந்த
சிம்பன்சிகளின் வாழ்வுமுறைகள் வெளி உலகுக்குத்
தெரிய ஆரம்பித்தன. மாத்திரமல்ல, சிம்பன்சிகள்
ப ற் றி ய சி ல த வ றா ன த க வ ல்க ளு ம்
நேர்செய்யப்பட்டன.
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நைர�ோபியிலிருந்து, 840 மைல் (1344 கி.மீ)
த�ொ ல ை வி ல் இ ரு ந்த க� ோ ம ்பே ஆ ற் று
சமவெளிப்பகுதிக்கு செல்வதற்குமட்டுமே ஐந்து
தினங்கள் ஆகியிருக்கிறது. 1960 ஜூலை 14-இல்,
க�ோம்பே ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்கில் (Gombe Stream
N a t i o n a l P ar k , Tanz ani a) சிம்பன்சிகளுடன்
வசிப்பதற்காக ஜேன் குட�ோ சென்று, தங்குமிடத்தை
(tent) உருவாக்கினார். அங்கிருந்துக�ொண்டே தனது
அவதானிப்புகளைக் குறிப்பெடுக்க ஆரம்பித்தார்.
மிகவும் நம்பிக்கையான ஒரு ஆப்பிரிக்க இளைஞன்
ஹசன், ஜேன் குட�ோவுக்கு உதவியாளனாக வந்து

சேர்ந்திருக்கிறான். என்றாலும், ஜேன் குட�ோ,
அவரது அம்மா, ட�ொமினிக் என்ற ஆப்பிரிக்க
சமையல்காரர் மற்றும் ட�ொமினிக்கின் மனைவி
.ஆகிய நான்கு பேர்கள் மட்டுமே அங்கு நிரந்தரமாகத்
தங்கியுள்ளனர்.
ஏறத்தாழ 100 கி.மீ.சுற்றளவுக�ொண்ட காட்டில்,
இரவு பகலாக, தனியாகவே சுற்றித் திரிந்திருக்கிறார்.
இரவு நேரங்களில் சிம்பன்சிகளின் நடவடிக்கைகளை
ஆய்வு செய்வதற்காக, சிம்பன்சிகள் உறங்கும்போதும்,
இ வ ர் உ ற ங ் கா ம ல் க ண் வி ழி த் து அ வ ற ்றைக்
கண்காணித்துக் குறிப்பெடுத்திருக்கிறார். அந்த
நேரங்களில்,ஒரு ப�ோர்வை, ஒரு டார்ச் லைட்,
டப்பாவில் அடைக்கப்பட்ட க�ொட்டைகள் (tinnedbeans) மற்றும் தெர்மாஸ் குடுவையில் காப்பி
ஆகியவற்றை உடன் எடுத்துச் சென்றிருக்கிறார்.
சிம்பன்சிகள், அருகில் வரும்போது, ஆரம்பத்தில்
அச்சமாக இருந்தாலும், ஓடி ஒளியவில்லை என்று
பதிவு செய்கிறார். ஆறு மாதத்திற்குப் பிறகு,
சிம்பன்சிகள் 300 அடி த�ொலைவில் அமர்ந்து, ஜேன்
குட�ோ-வை அமைதியாகக் கவனித்திருக்கின்றன.
இப்படி, சிம்பன்சிகள் படிப்படியாக நெருங்கி, ஜேன்
குட�ோ-வைத் தங்களில் ஒருவராக நேசக்கரம் நீட்டி
ஏ ற் று க் க�ொள்வ த ற் கு இ ர ண்டா ண் டு க ள்
ஆகியிருக்கிறது.
ப�ொ து வ ாக இ து ப� ோ ன ்ற ஆ ய் வு க ளி ல் ,
சிம்பன்சிகளை எண்களால்தான் குறிப்பிடுவார்கள்.
காரணம், அவற்றிற்கும் ஆய்வாளருக்கும் இடையே
உ ணர் வு அ டி ப ்படை யி லா ன நெ ரு க ்க ம்
ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதாகும்.
ஆனால், இதற்கு முற்றிலும் மாறாக, ஜேன் குட�ோ
சிம்பன்சிகளுக்குத் தனித்தனியே பெயர் வைத்து
அழைத்து, அவதானித்தார். அவரது ஆய்வுமுறை
முற்றிலும் வழக்கத்திற்கு மாறானதாகவே (un-orthodox) இருந்தது. ( ‘அலங்காரி’ என்று எங்க அம்மா
உரத்துக் குரல் க�ொடுத்த உடன், ‘ம்மா’ என்று
கத்திக்கொண்டே ஓடிவந்த எருமைக்கன்று என்
கண்முன் வருகிறது. என் அம்மா, தனது 85
வயதுவரை எருமை மாடுகளை வைத்துப் பராமரித்து
வந்தார். பால் மாடுகளுக்கும், கன்றுகளுக்கும் பெயர்
வை த் து அ ழ ை ப ்பதையே வ ழ க ்க ம ாகக்
க�ொண்டிருந்தார்)
சிம்பன்சிகளை ஒரு உயிரினமாக மட்டுமே அவர்
பார்க்கவில்லை. தனிச்சிறப்புக் குணமும் (individuals
with personolities), சிக்கல் நிறைந்த மனநிலையும்
(complex minds), உணர்வுகளும் (emotions), நீண்டகால
பாசப்பிணைப்புகளும் (long term bonds) க�ொண்ட
இனமாகவே பார்த்தார்.
ஜேன் குட�ோ-வின் முதல் அவதானிப்பே,
ஆய்வுலகில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. காரணம்,

அதுவரையிலும் ‘தாவர-உண்ணிகள்’ (herbivores)
எ ன் று நம்ப ப ்ப ட ்ட சி ம்பன் சி க ள் , ‘ ப�ொ து உண்ணிகள்’ (omnivores) என்னும் உண்மையை
ஜேன் குட�ோ முதன்முதலாக வெளிக்கொணர்ந்தார்.
சிம்பன்சிகள், சிறிய பாலூட்டி விலங்குகளைப்
பிடித்துத் தின்பதை ஜேன் குட�ோ பலமுறை
அவதானிக்க நேர்ந்தது. ஒரு மரத்திலிருந்த குரங்கை
சுற்றிவளைத்து, பிடித்து, க�ொன்று, கறியைப்
பங்குவைத்து சிம்பன்சிகள் உண்ட காட்சியை ஜேன்
குட�ோ பதிவு செய்கிறார்.
இரண்டு வாரங்களுக்குப் பிறகு, ஜேன் குட�ோவின் மற்றொரு அவதானிப்பும் அதிர்வலைகளை
ஏற்படுத்தியது. க�ோரைப் புல்லைக் கிழித்து,
கரையான் (termites) உள்ள இடங்களில் நுழைத்து,

‘ ம னி த ர ்க ள் ’ எ ன ்பதை ம று வ ரை ய றை
செய்யவே ண் டு ம் ; அ ல்ல து சி ம்பன் சி கள ை
மனிதர்களாகக் கருதவேண்டும் என்று ச�ொன்னார்.
சிம்பன்சிகளின் கருவி செய்யும் (tool making)
திறமைகளைக் கண்டு ஜேன் குட�ோ செய்த பதிவு,.
த�ொல்குடி ஆய்வில் (pirimitology) இன்றுவரையிலும்
முதன்மை இடத்தைப் பிடித்திருக்கிறது.
சி ம்பன் சி க ளி ன் மி க வு ம் சி க ்கலா ன
வாழ்வுமுறையை, ஜேன் குட�ோ பதிவு செய்தார்.
அவற்றில், இரண்டு குழுக்களுக்கிடையே நடைபெற்ற
‘ப�ோரும்’ (war) ஒன்றாகும்.
வருந்திக்கொண்டிருக்கும் ஒரு உறுப்பினரை,
ம ற ்ற சி ம்பன் சி க ள் அ ர வ ண ை த் து ஆ று த ல்
ச�ொல்லும் சமூகப்பழக்கம் இருந்ததாகவும் ஜேன்
குட�ோ பதிவு செய்கிறார். அதனை ஒரு சமூக
சடங்காகவும் பார்க்கலாம்..
அநாதையாக்கப்பட்ட குட்டிகளை, மற்ற
சிம்பன்சிகள் ஏற்றுக் க�ொள்ளும் ப�ொதுச்சேவை
ம ன மு ம் , வ ழ க ்க மு ம் அ வைக ளி ட ம்
இருந்திருக்கின்றன.
அவற்றிற்கிடையேயான உரையாடலுக்காக 120
வெவ்வேறு விதமான ஒலிகள் இருக்கின்றன.
அதனை ஒரு பழமையான ம�ொழியாகக் (pirimitive
language) கருதலாம் என்கிறார் ஜேன் குட�ோ.

அந்த காலகட்டத்தில், கருவி செய்வதும்,
அதனைப் பயன்படுத்துவதும் மனிதர்களுக்கு
மட்டுமே வாய்த்த சிறப்புப்பண்பாகக் கருதப்பட்டது.
அதனால்தான், ஜேன் குட�ோ-வின் அவதானிப்பை
அறிந்த உடன், லூயி லீக்கி, ‘கருவி’ மற்றும்

1970-இல் ‘மனிதனின் மறைவில்’ (In the shadow
of man) என்னும் ஜேன் குட�ோ-வின் நூல் மிகுந்த
வரவேற்பைப் பெற்றது. அந்த நூல், தீவிரமான
அ றி வி ய ல் செ ய ல்பா டு கள ை , ம க ்க ளி ட ம்
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வெளியே எடுத்தப�ோது அதில் கரையான்கள்
ஒட்டிக்கொண்டிருந்தன. கரையான்கள் புரதச்சத்து
மிகுந்தவை என்பதால் அவற்றை சிம்பன்சிகள்
உணவாகக் க�ொள்கின்றன. சில நேரங்களில்,
குச்சியை ஒடித்து, அதில் உள்ள இலைகளை
நீக்கிவிட்டு, அந்தக்குச்சியை கரையான்களைப்
பிடிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தியிருக்கின்றன. இப்படி
சிம்பன்சிகள், கரையான்களைப் பிடிக்க ‘கருவி’
செய்த முறைதான் அதிர்வலைக்குக் காரணம்.

பெண் சிம்பன்சிகள், இளம் பெண் சிம்பன்சிகளை
வேண்டுமென்றே க�ொன்றுவிடுவதாகவும், அதற்குத்
தங்களது இடத்தை (position), தக்கவைத்துக்
க�ொள்வதே ந�ோக்கம் என்றும் ஜேன் குட�ோ பதிவு
செய்கிறார். இந்த செய்தியை வாசித்த உடன், ‘
வால்கா முதல் கங்கைவரை’ என்னும் நூலில்,
தாய்வழிச் சமூகத்தில், தலைமை தாங்கும் ஒரு தாய்,
தனக்குப் ப�ோட்டியாக நினைத்துத் தனது மகளையே
ஆற்று நீரில் அமிழ்த்தி க�ொலை செய்யும் காட்சி
நி னை வு க் கு வ ரு கி ற து . சி ம்பன் சி க ளு க் கு ம் ,
மனிதர்களுக்கும் இடையே பழக்கவழக்கங்களில்
சில கண்ணிகள் அப்படியே நீடித்திருப்பதாகப்
புரிந்துக�ொள்ளலாம்.
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சிம்பன்சிகளின் கருவி செய்யும் திறமைகளைக்
கண்டு ஜேன் குட�ோ செய்த பதிவு, த�ொல்குடி
ஆய்வில் இன்றுவரையிலும் முதன்மை இடத்தைப்
பிடித்திருக்கிறது.

அன்புடன் அணைத்தல், முத்தம் க�ொடுத்தல்,
ஆதரவுடன் முதுகைத்தடவுதல், சிரிப்பு மூட்டுதல்
ப� ோ ன ்ற ம னி த ர ்க ளு க ் கா ன கு ண ங ்க ள்
சிம்பன்சிகளிடம் இருப்பதையும் ஜேன் குட�ோ
பார்த்துப் பதிவுசெய்திருக்கிறார். இதுப�ோன்ற
கு ண ங ்களாலேயே
சி ம்பன் சி க ள்
பாசப்பிணைப்புடன், 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக
ஒருங்கிணைந்து குடும்பமாக வாழ்கின்றன என்று
ஜேன் குட�ோ அவதானிக்கிறார். இப்படியான
கு ண ங ்க ளு ம் , உ ணர் ச் சி வ ச ப ்ப டு த லு ம் ,
அ றி வு க் கூ ர ்மை யு ம் , கு டு ம்ப ம ற் று ம் ச மூ க
உறவுகளையும் பார்க்கும்போது, வேறு எந்த
வி ல ங ்கை வி ட வு ம் , சி ம்பன் சி க ள் ம ட் டு மே ,
மனிதர்களுக்கு மிக நெருக்கமாக இருப்பதாகப்
புரிந்துக�ொள்ள முடியும் என்று ஜேன் குட�ோ
கூறுகிறார்.
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க�ொண்டுசேர்த்தது.
சிம்பன்சிகள் படுக்கை உருவாக்கும் விதத்தையும்
அவதானித்து, ஜேன் குட�ோ விவரிக்கிறார்.
சிம்பன்சியின் எடையைத் தாங்கும் அளவு உள்ள,
வசதியான V-வடிவ மரக்கிளைகளை முதலில்
தேர்வு செய்கிறது, பிறகு அருகில் உள்ள கிளைகளை
வளைத்து, அவற்றின் நுனிப்பகுதிகளைக் (twigs)
கால்களால் மிதித்து, படுக்கையை உருவாக்குகிறது.
அதன் பிறகு அதன்மீது படுக்கிறது.
இந்தக் கட்டத்தில் சிம்பன்சி மிகவும் சுகவாசி
என்று ஜேன் குட�ோ கூறுகிறார். காரணம்,
படுக்கையில் படுத்த உடன் எழுந்து, மேலும் துளிர்
இலைகள் உள்ள நுனிப்பகுதிகளை ஒடித்து, தலைப்
பகுதியில் ப�ோட்டுவிட்டு அதன் பிறகுப் படுக்குமாம்.
உடல் பகுதி படும் வேறு சில இடங்களிலும்
அப்படிச் செய்யுமாம். அதாவது, படுத்த உடன்,
எங்கெல்லாம் உடல் அழுத்துவதாக உணர்கிறத�ோ,
அங்கெல்லாம் அப்படி இலைகளைப்போட்டு
மெத்தைப� ோ ல ஆ க் கி வி டு கி ற து எ ன் று
புரிந்துக�ொள்ளலாம்.
ப ா லி ய லி ல் , பெண்க ளு க ் காக ஆ ண்க ள்
சண்டையிட்டுக் க�ொள்வது பாலூட்டிகளின்
ப�ொதுக்குணமாக இருந்துவருகிறது. சிம்பன்சிகள்
இதற்கு விதிவிலக்காக இருப்பதாக ஜேன் குட�ோ
பதிவுசெய்கிறார். ஒரு பெண் சிம்பன்சியுடன், ஏழு
ஆண் சிம்பன்சிகள் வரிசையாக உறவு க�ொண்டதை
ஒருமுறை தான் பார்த்ததாகவும், அப்போது
அ வ ற் றி ற் கு ள் எ ந்த வி த ம ா ன ப� ோ ட் டி ய� ோ ,
ப�ொறாமைய�ோ இருக்கவில்லை என்றும் பதிவு
செய்கிறார்.
மனிதர்களிடம் இருப்பது ‘கூட்டு வல்லுறவு’
என்றால், சிம்பன்சிகளிடம் ‘கூட்டு நல்லுறவு’ என்று
இதனைக் கருதலாம். காரணம், அந்தப்பெண்
சி ம்பன் சி யி ன் ச ம்ம த த் து ட ன ்தான் அ ப ்ப டி
நிகழ்ந்திருக்கிறது. என்றாலும், இது ஒரு விந�ோத
வாழ்வுமுறையாகவே பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது.
1970 -1980 காலகட்டங்களில், க�ோம்பே ஆய்வு
மையத்தில் செலவிடும் நேரம் குறைந்தது. அவர்
மி க வு ம் வி ரு ம் பி ய ஆ ப் பி ரி க ்கக் கா டு க ளி ல்
ஏற்பட்டுவந்த மாற்றங்கள், அவருக்கு மிகுந்த
மனவேதனையை அளித்தன. த�ோண்டப்பட்ட
சு ர ங ்க ங ்க ளு ம் , வ ெ ட ்ட ப ்ப ட ்ட ம ர ங ்க ளு ம் ,
சிம்பன்சிகள் வாழ்ந்துவந்த காட்டின் அளவைக்
குறைத்தன.
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தனது எழுத்துகளாலும், த�ொலைக்காட்சி
நிகழ்வுகளாலும், காடு பாதுகாக்கப்படவேண்டியதன்
அவசியத்தையும், மனித உரிமையையும் அவர்
த�ொடர்ந்து உணர்த்திக்கொண்டிருந்தார்.
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1977-இல் ஜேன் குட�ோ நிறுவனத்தை’ (Jane
Goodall Institute) உருவாக்கினார். சிம்பன்சிகளின்
வாழ்விடங்களுக்கு அருகில் வாழும் மனிதர்களின்
நலம் பேணலும், பழமையைக் காப்பாற்றுவதும்,
அதன் ந�ோக்கம் ஆகும். அங்குள்ள பழங்குடி
மக்களின் ப�ொருளாதாரத் தேவையை முன்வைத்து,
சுற்றுச்சூழலுக்குப் பாதிப்பில்லாத வகையில்,
சுற்றுலாக்கள் (eco-tourism) ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன.
குடிதண்ணீர் கிணறுகள் த�ோண்டப்பட்டன.

மருத்துவ விடுதிகள் கட்டப்பட்டன. விரைந்து
வ ள ரு ம் ம ர க ்கன் று க ள் க�ொ டு க ்க ப ்ப ட ்ட ன .
அம்மரங்கள் எரிப�ொருளாகவும், உணவாகவும்
பயன்பட்டன.
2002-இல், ஜேன் குட�ோ ஐக்கிய நாடுகள்
மன்றத்தின் சமாதானத் தூதுவராக (United Nations
Messenger of Peace) அன்றைய தலைவர் க�ோஃபி
அன்னானால் (Kofi Annan) நியமிக்கப்பட்டார்.
2004-இல், ‘ பிரிட்டிஷ் பேரரசின் மரியாதைக்குரியப்
பெண்மணி’ (dame of the British empire) என்று
இளவரசர் சார்லசால் பெருமைப்படுத்தப்பட்டார்.
தற்போது, இலண்டனில் வசித்துவரும் ஜேன்
குட�ோ, ஏப்பிரல் 3, 2014-இல் தனது 80-வது பிறந்த
நாளைக் க�ோண்டாடினார்.
அ வ ர்
இ ர ண் டு மு றை
தி ரு ம ண ம்
செய்துக�ொண்டிருக்கிறார். முதலில், ஹுக�ோ வான்
(Hugo Van Lawick) என்னும் டச்சு பிரமுகரை 1964இல் திருமணம் செய்கிறார். அவர்களுக்கு ஹுக�ோ
எரிக் லூயி (Hugo Eric Louies) என்னும் ஒரு மகன்
உண்டு. 1974-இல் மணமுறிவு ஏற்படுகிறது. அதன்
பி ற கு 1 9 7 5 - இ ல் டா ன ்சா னி ய ா நாட் டி ன்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டெரிக் ரைசிசன் ( Derek Bryceson) என்பவரைத் திருமணம் செய்திருக்கிறார்.
அவர், 1980 அக்டோபரில், புற்றுந�ோய் காரணமாக
இறந்திருக்கிறார்.
ஜேன் குட�ோ வசித்த சிம்பன்சி குடும்பத்தில்,
சிம்பன்சிகளுக்கு அவர் வைத்த பெயர்கள்:
முதன்முதலாக ஜேன் குட�ோவிடம் நெருங்கி
நட்புக்கரம் நீட்டிய ஆண் சிம்பன்சி, டேவிட்
கிரேபேர்ட் (David Greybird), டேவிட்டின் நண்பனும்,
தலைமை சிம்பன்சியுமான க�ோலியாத் (Goliath),
தனது தந்திரத்தால், க�ோலியாத்தை ஒதுக்கி,
முதன்மையிடத்தைப் பிடித்த மைக் (Mike), மலட்டுப்
பெண்ணாக இ ரு ந்தா லு ம் , அ னை த் து
இளவல்களிடமும் அன்புகாட்டி அத்தையாக
விளங்கிய கிகி (Gigi), வயது மூத்த ஆண் சிம்பன்சி
மிஸ்டர் மெக் க்ரெகர் (Mr. Mc Gregar), வலிமையான
முரட்டு ஆண் சிம்பன்சி ஹம்ப்ரி (Humphurey),
மற்றும் ஐந்து பிள்ளைகளுக்குத் தாயான ஃப்லோ
(Flo) ஆகிய சிம்பன்சிகளுடன்தான் ஜேன் குட�ொ
வசித்துவந்தார்.
ஃபிகன், (Figan), ஃபேபன் ( Faben), ஃப்ரூடு (Freud),
ஃபிஃபி ( Fifi), ஃப்லின்ட் (Flint), என்பவை ஃப்லோ
(Flo) -வின் ஐந்து பிள்ளைகள். இவற்றில், ஃபிஃபி- (
Fifi ) யின் இரண்டாவது ஆண்’பிள்ளை’தான்
ஃப்ரோட�ோ (Frodo). இது ஒரு முரட்டு ஆண்
சிம்பன்சி. இது அடிக்கடி ஜேன் குட�ோ-வைத் தாக்கி
வந்திருக்கிறது. இறுதியாக, அந்தக்கூட்டத்தின்
ஆல்ஃபா ஆணாக, தலைமை இடத்திற்கு ஃப்ரோட�ோ
(Frodo). வந்த பிறகு, ஜேன் குட�ோ அந்த சிம்பன்சிக்
கூட்டத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறார்.
ஜேன் குட�ோ 46 விருதுகளைப் பெற்றிருக்கிறார்,
15 நூல்களை எழுதியிருக்கிறார், குழந்தைகளுக்காக
மட்டுமே 11 நூல்களை எழுதியிருக்கிறார், 40 க்கும்
மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் பங்குபெற்றிருக்கிறார்.
வ ாழ ் நா ள் ச ா த னை ய ாளர் எ ன ்ப த ற் கு ப்
ப�ொருத்தமான பெயர், ஜேன்குட�ோ.
=

நிகழ்வு
�ரூபன் சிவராஜா

ச�ோதியாவின்

காலப் பெருவலி
ந�ோர்வேயில் அறிமுக அரங்கு!

‘நான் வாழும் காலத்தின் மகிழ்ச்சி, துயரம், துர�ோகம், அன்பு, வெற்றி, ஈகம், த�ோல்வி ப�ோன்ற
இன்னோரன்ன காரணங்கள் பலரைப் ப�ோலவே என்னையும் பாதித்தன. அவற்றை எனக்குத் தெரிந்த
அல்லது விரும்பிய கவிம�ொழியில் பதிவு செய்ய முனைந்திருக்கிறேன்’ என்று ச�ோதியா இத்தொகுப்பில்
‘தன்னுரையில்’ கூறியிருப்பது மனங்கொள்ளத்தக்கது.

இ ந் நி க ழ் வு இ ர ண் டு கா ர ண ங ்களா ல்
முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. க�ொர�ோனா
நெ ரு க ்க டி கா ர ண ம ாக நீ ண ்ட கால ம ாக
ப�ொதுநிகழ்வுகள் இடம்பெறவில்லை. அதிலும்
கு றி ப ்பாக க ல ை - இ லக் கி ய நி க ழ் வு க ள்
இ டம்பெற வி ல்லை .
க�ொர� ோ ன ா
த னி மை ப ்ப டு த்த ல் , ச மூ க இ டை வ ெ ளி
தளர்த்தப்பட்ட சூழலில், நீண்ட இடைவெளிக்குப்
பின் இடம்பெற்ற இலக்கிய நிகழ்வு என்பது
இதன் முதலாவது முக்கியத்துவம். நீண்டத�ொரு

சிவதாஸ் அவர்களுக்கு பல பரிமாணங்கள்
உள்ளன. அவற்றில் முதன்மையானது அவர்
தமிழ்க் கல்வி முன்னோடி. அனுபவநீட்சியும்,
ஆ ளு மை யு ம் மி க ்க த மி ழா சி ரி ய ர் .
தமிழ்மொழிக்கல்வியை நிறுவனமயப்படுத்தி
வ ள ர ்த்தெ டு த்த த ல ை மை த் து வ நி ர ்வாக
ஆ ளு மைக ளி ல் ஒ ரு வ ர் . அ ன ்னை பூ ப தி
த மி ழ்க்க ல ை க் கூ ட த் தி ன் த� ோ ற ்ற த் தி லு ம்
வளர்ச்சியிலும் அவரது வகிபாகம் முக்கியமானது.
அறிமுக உரை, மதிப்பீட்டுரைகள், கவிதா
நி க ழ் வு , ம�ொ ழி ய ா க ்க க வி தை ம�ொ ழி வு ,
இ சை ப ்பாட ல்
எ ன
அ ர ங் கு
திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. சதானந்தன் மூத்ததம்பி
நி க ழ் வி னை நேர் த் தி ய ாக த் த�ொ கு த் து
வழங்கியிருந்தார். கலாநிதி சர்வேந்திரா, கவிஞர்
உ ம ா ப ாலன் , ஜெ ய சி றி வி ஸ் ணு சி ங ்க ம் ,
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தியாவின் (சிவதாஸ் சிவபாலசிங்கம்)
காலப்பெருவலி கவிதை நூலில் அறிமுக அரங்கு
ஒஸ்லோவில் 30-08-20 இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வின்
மு ன ்னே ற ்பா டு க ளி ல் ப ங ்க ளி த்தப� ோ து ம்
தவிர்க்கமுடியாத தனிப்பட்ட காரணத்தினால்
நிகழ்வில் என்னால் பங்கேற்க முடியவில்லை.
இருப்பினும் முழுநிகழ்வினையும் காண�ொளியில்
பார்க்கக்கிடைத்தது. அபிசன் அன்பழகன்
துல்லியமான ஒலியுடனான ஒளிப்பதிவினைச்
செய்திருக்கின்றார்.

இடைவெளிக்குப் பின்னர், சிவதாஸ் அவர்களின்
மூ ன ் றா வ து க வி தை த் த�ொ கு ப ்பாக இ து
வெளிவந்துள்ளமை இந்நிகழ்வின் இரண்டாவது
முக்கியத்துவம். கவிதைத்தளத்தில் அவருடைய
இடையறாத இயங்குதலுக்கு இந்தத் த�ொகுப்பின்
வருகை உந்துதலாக அமையக்கூடியது.
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கே ம ச்ச ந் தி ர ன் ம ா ர ்க்க ண் டு ஆ கி ய� ோ ர்
மதிப்பீட்டுரைகளை ஆற்றியிருந்தனர்.
நிகழ்விற்குத் தலைமை தாங்கிய சதானந்தன்
வழங்கிய அறிமுகக் குறிப்பில் சிவதாஸ் பற்றி
இப்படிக் குறிப்பிட்டார்:
உ யி ர்ப் பு மி க ்க து ம் வி டு த ல ை த ாக ம்
க�ொண ்ட து ம ா ன ப ல ப ாடல்கள ை யு ம்
க வி தைகள ை யு ம் எ ழு தி யு ள்ளார் . ப ல
இறுவெட்டுகள், நடன நிகழ்வுகள், நாட்டிய
நாடகங்கள், சிறுவர் பாடல், நினைவேந்தல்
நி க ழ் வு க ள் எ ன நல்ல ப ல ப ாடல்கள ை
எழுதியிருக்கின்றார். இங்குள்ள அனைத்து மூத்த
இ சை ய மை ப ்பாள ர ்க ளு ட னு ம்
பணியாற்றியுள்ளார். மட்டுமல்ல, வளர்ந்துவரும்
இ சை க ்க ல ை ஞ ர ்க ள் , இ சை கற் று வ ரு ம்
ம ாண வ ர ்கள ை ஊ க் கு வி க் கு ம் ப�ொ ரு ட் டு
அவர்களின் மெட்டுக்கும் இசைக்கும் குரலுக்கும்
பல பாடல்களை எழுதியுள்ளார்.
சர்வேந்திரா உரை:
‘தமிழர் வாழ்வுரிமைக்களத்தில் ச�ோதியாவின்
தடங்கள்’ எனும் தலைப்பில் கலாநிதி சர்வேந்திரா
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தர்மலிங்கம் ச�ோதியாவின் சமூக வகிபாகமும்
கவிதை, பாடல்களின் பேசுதளமும் குறித்த
வி ரி வ ா ன ப ா ர ்வையைப் ப கி ர் ந் து
க�ொண்டிருந்தார்:
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த ா ய க வி டு த ல ை ப் ப� ோ ர ா ட ்ட கள ம் ,
புலம்பெயர் சூழல் என இருதளங்களில் கவிதை,
இ சை ப ்பாடல்கள ை எ ழு தி யி ரு க் கி ன ் றார் .
க�ோட்பாட்டு ரீதியில் பார்த்தால், ‘நாடுகடந்த
ச மூ க வ ெ ளி ’ எ னு ம் க ரு து க� ோ ள் ஒ ன் று
இ ரு க் கி ன ்ற து . அ த ா வ து த ா ய க த் தி லு ள்ள
மக்களும் புலம்பெயர்ந்து வாழ்கின்ற மக்களும்
தமக்கிடையிலான உறவைப் பேணிக்கொண்டு
வாழுகின்ற வெளி, ‘நாடுகடந்த சமூகவெளி’
எனப்படுகிறது. அந்த வெளியில் வாழ்வதற்கு
ஒருவர் புலம்பெயர்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம்
இ ல்லை . த ா ய க த் தி ல் வ ாழ்ந்த ப டி அ வ ர்
புலம்பெயர் சமூகத்தோடு உறவைப் பேணுபவராக
இருத்தல் அதற்குப் ப�ோதுமானது. அதேவேளை
பு லம்பெ ய ர் ந் து வ ா ழு ம் ஒ ரு வ ர் த ா ய க
ச மூ க த் து டன் த�ொட ர ்பைப் பேணா து
இ ரு ப ்பா ர ா யி ன் அ வ ர் நா டு கடந்த
ச மூ க வ ெ ளி யைப்
பே ணு ப வ ர ாகக்

கருதப்படமாட்டார். இவை நாடுகடந்த சமூக
வெளி த�ொடர்பான க�ோட்பாட்டு ரீதியான
புரிதல்கள். சிவதாஸின் கவிதைகளும் பாடல்களும்
தாயகமும் புலம்பெயர் சூழலும் இணைற்த
நாடுகடந்த சமூக வெளிக்குரிய பேசுப�ொருளையும்
பாடுப�ொருளையும் க�ொண்டுள்ளன என்பதை
இந்தத் த�ொகுப்பிலுள்ள பல கவிதைகளில்
காணமுடிகிறது என்றார் சர்வேந்திரா.
அவர் மேலும் கூறுகையில்,
தே ச வி டு த ல ை , ச மூ க நீ தி , பெ ண் ,
இனவெறிக்கொதிரான பார்வை, புலம்பெயர்
வாழ்வு, ப�ோலித்தனங்கள்-சிறுமைத்தனங்களைப்
ப ரி க சி த்த ல் எ ன ்ப த ா ன க வி தைகள ை
இத்தொகுப்பில் இனங்காண முடியும். அவரது
வ ெ ளி ப ்ப டு த்த ல் மு றை யி ல் ப�ொ று ப் பு ம்
நிதானமும் இருக்கும். ப�ொதுவாகவே கலையின்
ப ங் கு எ ன ்ப து ஐ வ கை வி ள ை வு கள ை க்
க�ொண ்ட து . அ வை ய ா வ ன , அ றி வூ ட ்ட ல் ,
உ ணர் வூ ட ்ட ல் , ம கி ழ் வூ ட ்ட ல் , த ம் நி ல ை
உணர்த்துதல் (பிரதிபலிப்பு), ஆற்றுப்படுத்தல்.
சிவதாஸ் கவிதைகள், பாடல்களில் இந்த ஐந்து
தன்மைகளையும் காணமுடியும்.

தூரம் தருகின்ற ப�ொறுப்பற்ற தன்மைகளை
அவரது எழுத்தில் காணமுடியாது. தாயகத்தில்
இ டம்பெ ற ்ற ப� ோ ர ா ட ்ட த் தி ற ் கா ன
ஆ த ர வு க் கு ர லாக எ ழு ந்த க வி தைக ளி லு ம்
த ன் னி ல ை உ ண ர ்ந்த ப�ொ று ப் பு ணர் வு
பிரதிபலிக்கின்றது. தூரம் தருகின்ற ஆற்றாமையை,
கு ற ்ற வு ண ர ்வை , ப ா ர த்தை , ச� ோ கத்தை த்
தன்னிலைப்படுத்தி – சிந்தித்து – ப�ொறுப்ணர்வுடன்
எழுதுகின்ற பண்பு அவரிடம் இருக்கின்றது.
இதனை அவரது எழுத்துகளில் அடையாளம்
காணமுடியும் என்று தனதுரையில் சர்வேந்திரா
சுட்டிக்காட்டினார்.
உமாபாலன் உரை
காலப் பெ ரு வ லி த�ொ கு ப் பி லு ள்ள 5 2
கவிதைகளிலிருந்து 6 கவிதைகளைத் தேர்தெடுத்து
அவற்றின் பேசுப�ொருள், ச�ொல்முறை குறித்த
தனது பார்வையைப் பகிர்ந்துக�ொண்டார்.
க வி தையை அ ழ கு ப டு த்த க ற ்பனை யு ம்
ஆழப்படுத்த சிந்தனையும் அவசியம். சிவதாஸிடம்
இரண்டும் இருக்கின்றது என்பதற்குச் சான்றாக

புதுக் கவிதைகள் எத்தகையை வடிவ, உள்ளடக்க, வெளிப்பாட்டு
மு றையையைக் க�ொண ்ட வை எ ன ்பத� ோ டு அ வ ற் றி ன்
பல்பரிமாணத்தன்மை த�ொடர்பான புரிதலுக்குரிய கருத்துகளை
முன்வைத்து சிவதாஸின் கவிதைகள் பற்றிய விமர்சனப் பார்வையினை
கேமச்சந்திரன் மார்க்கண்டு முன்வைத்தார்.
நவீன கவிதைகள் ஒற்றைப் பரிமாணம் க�ொண்டவை அல்ல.
வெவ்வேறு கருத்தியலாளர்களும், கவிதை பற்றிய வெவ்வேறு
அணுகுமுறை க�ொண்டவர்களும் இயங்குகின்ற ஒரு பரந்த தளமாக
நவீன கவிதைகள் விளங்குகின்றன. இந்தப் பரந்த தளத்தில் சிவதாஸின்
கவிதைகளுக்கான பங்கு என்ன? நவீன கவிதைகளுக்குரிய சில
கூறுகளைக் க�ொண்டிருந்தாலும், ம�ொழி அலங்காரங்களும் பிரச்சாரத்
த�ொனியிலுமமைந்தவையாக சிவதாஸின் கவிதைகளை மதிப்பிடுவது
சரியாக இருக்குமா? ஏனற கேள்வியை எழுப்பிய கேமச்சந்திரன்,
அதனை மதிப்பிடுவதற்கு அடிப்படையாக நவீன கவிதைகள் பற்றிய
புரிதல் அவசியம் என்கிறார்.
அவர் மேலும் கூறுகையில், நவீன கவிதைகள் என்பவை ஒரு
தளத்தில் இயங்குபவை அல்ல. அவை பல்பரிமாணத் தன்மை
க�ொண்டவை. நவீன கவிதை என்பது உருவத்தால் ஏற்பட்ட மாற்றம்
என்று சிலர் கருதக்கூடும். அதாவது வரிகளை ஒன்றின் கீழ் ஒன்றாக
முறித்துப் ப�ோட்டால் அது நவீன கவிதை என்று. ஆனால் அது அப்படி
அல்ல. உண்மையில் அது உள்ளடக்கத்திலும் வெளிப்பாட்டு
முறையிலும் ஏற்பட்ட மாற்றம். நவீன கவிதைகளில் படிமங்கள்
முக்கியமானவை.
‘தவறுதலாகப் புகைக்கூண்டின் வழியே
வீட்டுக்குள் வந்துவிட்ட ஓணானுக்கு
எந்த நிறம் மாற்றிக் க�ொள்வதென்று
தெரியவில்லை’
மேற்கூறியது தமிழகக் கவிஞர் கலாப்ரியாவின் கவிதை. இது ஓணான்
பற்றிய கவிதை என்று சிலர் நினைக்கக்கூடும். நான் அதனை மனிதர்கள்
பற்றிய கவிதை என்று புரிந்துக�ொள்கிறேன். நாளை எந்தக் கட்சிக்குத்
தாவுவது என்று ய�ோசித்துக் க�ொண்டிருக்கும் தமிழக அரசியல்வாதிக்கு
இது தன்னைப் பற்றிய கவிதையாகத் த�ோன்றக்கூடும். அதேப�ோல்
வெவ்வேறு கருத்துநிலை க�ொண்டவர்களுக்கு வெவ்வேறு விதமாக
இந்தக்கவிதை பற்றிய புரிதல் ஏற்படலாம்.
இந்தத் த�ொகுப்பில் சிவதாஸ் 36 வருடங்களாக வாழும் ந�ோர்வே
மண்ணைப் பற்றிய, அதன் பெருமிதங்கள், இயற்கை பற்றிய கவிதைகள்
ஒன்றையுமே காணமுடியவில்லை. பிறந்த தேசம் பற்றியும், பிரிந்து
வாழ்தலின் நெருக்கடிகள் பற்றியும்தான் சிவதாஸ் த�ொடர்ந்து
எழுதிவருகின்றார்.
‘நினைவுகளில் காடுள்ள மிருகத்தினை எளிதில் பழக்க முடியாது’
என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டாகச் சிவதாஸ் இருக்கின்றார். அவன்
எத்தனை ஆண்டுகள் கழிந்தாலும், இன்னும் தன் நினைவுகளின்
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இரண்டாவது கவிதைத்
த�ொகுப்பு 2004இல்
‘உயிர் விதைப்பு’ எனும்
தலைப்பில்
வெளிவந்திருந்தது.
அத்தொகுப்பின்
பெரும்பாலான
கவிதைகள் விடுதலைக்
களத்தில் நின்ற
ப�ோராளிகளையும்
மாவீரர்களையும்
அவர்களின்
தியாகங்களையும்
பேசுப�ொருளாகக்
க�ொண்டிருந்தன.

கேமச்சந்திரன் உரை
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2001ஆம் ஆண்டு
ச�ோதியாவின் முதலாவது
கவிதைத் த�ொகுப்பு
‘அறுவடை நாள்’ எனும்
தலைப்பில் வெளிவந்தது.
ஈழவிடுதலைப்
ப�ோராட்டத்தின்
நியாயப்பாடு,
ப�ோராளிகளின் ஈகம்,
மக்களின் அவலம்,
ப�ோரின் வடுக்கள்,
ப�ோராட்டத்தில்
பெண்களின் பங்களிப்பு,
புலம்பெயர் வாழ்வியல்
என அத்தொகுப்பின்
பேசுப�ொருட்கள்
அமைந்திருந்தன.

அவரது கவிதைகள் உள்ளன என்றார். ‘த�ொலைந்து ப�ோன கவிதை’,
‘யார�ொடு ந�ோவேன்’, ‘வேள்விகளும் வேண்டுதல்களும்’ ஆகிய
தலைப்புகளில் அமைந்த கவிதைகள் சமூக யதார்த்தத்தைப்
பிரதிபலிக்கின்றன. ‘அம்மனுக்கு அர�ோகரா’ என்ற கவிதை
சாதிக்கெதிராகப் பேசுகின்றது. பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்களின்
நிலையைச் ச�ொல்லும் ‘நலம்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ’ எனும்
கவிதை, ச�ொற்சிக்கனத்திற்கும் அர்த்த அடர்த்திக்கும் எடுத்துக்காட்டாகக்
க�ொள்ளக்கூடியது. ‘அன்பு அப்பாவும் ஆசை மாமாவும்’ எனும் கவிதை
2009இற்குப் பின்னான குழுவாத அரசியலைப் பிரதிபலிக்கின்றது
என்றும் கூறினார்.
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காட்டையும் அதன் நிறத்தையும் வாசத்தையும்
ஒலிகளையும் கேட்டுக் க�ொண்டிருக்கின்ற
ஒருவன். எனவேதான் அவன் த�ொடர்ச்சியாக
காடு பற்றிப் பேசிக்கொண்டிருக் கின்றான்.
இத்தொகுப்பிலுள்ள கவிதைகள் அதற்குச் சாட்சி.
சி வ த ா ஸ் கை ய ா ளு கி ன ்ற ம�ொ ழி மி க
எளிமையானது. எளிதில் புரிந்து க�ொள்ளக்கூடியது.
க வி ஞ ன் எ தை எ ழு து கி றான் , எ த ற ் காக
எழுதுகிறான் என்பதே கவிதையின் ம�ொழியைத்
தீர்மானிக்கின்ற விடயம். தாயகத்தை, மக்களை,
வாழ்வியல் நெருக்கடிகளைப் பேசுகின்றார்.
அதற்கான ம�ொழி அவரிடம் இருக்கிறது.
ஜெயசிறி விஸ்ணுசிங்கம் உரை
இலக்கிய வகைமைகளில் கவிதை மற்றும்
சிறுகதை வடிவங்களின் முக்கியத்துவம் பற்றி
ஜெயசிறி விஸ்ணுசிங்கம் குறிப்பிட்டார். அவை
வாசக மனங்களை இலகுவில் சென்றடையும்
தன்மையுமுடையவை எனும் க�ோணத்தில் தனது
பார்வையைப் பகிர்ந்தார்.
சக மனிதரைப் புரிந்துக�ொள்ள, உலகைப்
புரிந்துக�ொள்ள, மனதை ஆசுவாசப்படுத்த,
ம கி ழ் ச் சி ப ்ப டு த்த
இ லக் கி ய ங ்க ள்
து ண ை பு ரி கி ன ்ற ன . அ ர ச இ ய ந் தி ர ங ்க ள்
திட்டமிட்ட முறையில் சமூகநீதிக்கு எதிராக
இ ய ங் கு கி ன ்ற ன . க ல ை , இ லக் கி ய ங ்களே
சமூகநீதிக்கான பங்களிப்பினை வீரியமாகச்
செய்யமுடியும். சிவதாஸ் அவர்களின் கவிதைகள்
உணர்வுபூர்வமானவை என்று கூறிய அவர்
சிவதாஸ் அவர்களின் தமிழ் ஆசிரியப் பணி
கு றி த் து ம் , இ ர ண்டா ம் , மூ ன ் றா ம்
தலைமுறையினருக்கான தமிழ் கல்வியூட்டல்
செ ய ற ்பாட் டி ல் அ வ ர து ப ங ்க ளி ப் பி னை
விதந்துரைத்தார். மேலும் அவர், ச�ோமாலிய
ம ற் று ம் ப ா கி ஸ்தா னி ய ப் பி ன ்ன ணி யைக்
க�ொண்ட ந�ோர்வேயில் வாழும் இளையவர்கள்
அ வ ர ்கள ை ப் ப ா தி க் கி ன ்ற வி ட ய ங ்க ள்
த�ொடர்பாக எழுதுகின்றனர். தமது வேர்,
அடையாளம் பற்றி எழுதுகிறார்கள், இன, நிற
வெறி பற்றி, பாரபட்சம் பற்றி எழுதுகிறார்கள்.
தமிழ் இரண்டாம் தலைமுறையினர் கவிதை,
சி று கதை ப� ோ ன ்ற இ லக் கி ய ஈ டு ப ா டு
கு றைந்த வ ர ்களாக வு ம் எ ழு த்தா ர ்வ ம்
குறைந்தவர்களாகவும் இருப்பதாகக் கவலை
வெளியிட்டார்.
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கவிதா நிகழ்வு – ம�ொழியாக்க ம�ொழிவு - இசைப்
பாடல்
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‘ காலப் பெ ரு வ லி ’ அ றி மு க அ ர ங் கி ல் ,
ச�ோதியாவின் கவிதைத் த�ொகுப்பிலிருந்து சில
கவிதைகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு, ‘கவிதா
நிகழ்வாக’ ஆற்றுகை செய்யப்பட்டது. அதற்கான
கவிதைகளைத் தேர்வுசெய்து நெறிப்படுத்தி
யிருந்தவர்; கவிஞர் இளவாலை விஜயேந்திரன்.
அவருடன் இணைந்து கவிஞர் கவிதா லட்சுமி
மற்றும் ஜீவா திருநாவுக்கரசு ஆகிய�ோர் ஆற்றுகை

செய்திருந்தனர்.
த�ொகுப்பில் இடம்பெற்ற ‘எழுவது மட்டுமல்ல,
அழுவதும் த�ொழுவதும்கூட தவறே’ என்ற
கவிதை ந�ோர்வேஜிய ம�ொழிக்கு மாற்றம்
செய்யப்பட்டு ம�ொழியப்பட்டது. அக்கவிதையை
ச ஹ ா ன ா ச த ா ன ந்தன் ம�ொ ழி பெ ய ர் த் து
ம�ொழிந்தார். இவர் ந�ோர்வேயில் பிறந்து
வளர்ந்தவர். தமிழில் ஆளுமை மிக்க இளைய
த ல ை மு றை யி ன ரி ல் ஒ ரு வ ர் . ஒ ஸ ்ல ோ
பல்கலைக்கழகத்தில் ஆசிரியப் பணிக்கான
க ல் வி த் து றை யி ல் ப யி ன் று வ ரு கி ன ் றார் .
ச�ோதியாவின் பாடல் ஒன்றினை மெட்டமைத்துப்
பாடியிருந்தார் ஜகதுர்க்கா ஜெயக்குமாரன்.
பாடலுக்கான வயலின் இசையினை அதிசயன்
சுரேஸ் இசைத்திருந்தார்.
ச� ோ தி ய ா வி ன் ஏ ற் பு ரைய� ோ டு ம் ,
சபைய�ோருக்கான நூலில் வழங்கலுடனும்
நிகழ்வு நிறைவுபெற்றது.
2001ஆம் ஆண்டு ச�ோதியாவின் முதலாவது
கவிதைத் த�ொகுப்பு ‘அறுவடை நாள்’ எனும்
த ல ை ப் பி ல் வ ெ ளி வ ந்த து . ஈ ழ வி டு த ல ை ப்
ப�ோராட்டத்தின் நியாயப்பாடு, ப�ோராளிகளின்
ஈகம், மக்களின் அவலம், ப�ோரின் வடுக்கள்,
ப�ோராட்டத்தில் பெண்களின் பங்களிப்பு,
புலம்பெயர் வாழ்வியல் என அத்தொகுப்பின்
பேசுப�ொருட்கள் அமைந்திருந்தன.
இரண்டாவது கவிதைத் த�ொகுப்பு 2004இல்
‘ உ யி ர் வி தைப் பு ’ எ னு ம் த ல ை ப் பி ல்
வ ெ ளி வ ந் தி ரு ந்த து . அ த்த ொ கு ப் பி ன்
பெரும்பாலான கவிதைகள் விடுதலைக் களத்தில்
நின்ற ப�ோராளிகளையும் மாவீரர்களையும்
அவர்களின் தியாகங்களையும் பேசுப�ொருளாகக்
க�ொண்டிருந்தன.
‘காலப் பெருவலி’ என்ற இந்தக் கவிதைத்
த�ொகுப்பில் 2004 முதல் 2018 வரையான 15
ஆண்டுகளுக்குள் எழுதப்பட்ட கவிதைகள்
த�ொ கு க ்க ப ்பட் டு ள்ள ன . இ த ற் கு ள் உ ள்ள
க வி தைக ள் ப ல ்வே று பே சு ப�ொ ரு ள ை க்
க�ொண்டிருக்கின்றன. தாயக நிலைமைகள்
பற்றிய கவிதைகள் உள்ளன. புலம்பெயர்
வாழ்வைப் பிரதிபலிக்கின்ற சில கவிதைகள்
உள்ளன. 2009 இற்குப் பின்னரான தாயகத்தினதும்
புலம்பெயர் தேசத்தினதும் கையறு நிலை பற்றிய
கவிதைகள் உள்ளன. இப்படியாக 52 கவிதைகளை
இத்தொகுப்பு உள்ளடக்கியுள்ளது.
‘நான் வாழும் காலத்தின் மகிழ்ச்சி, துயரம்,
துர�ோகம், அன்பு, வெற்றி, ஈகம், த�ோல்வி ப�ோன்ற
இன்னோரன்ன காரணங்கள் பலரைப் ப�ோலவே
என்னையும் பாதித்தன. அவற்றை எனக்குத்
தெரிந்த அல்லது விரும்பிய கவிம�ொழியில் பதிவு
செய்ய முனைந்திருக்கிறேன்’ என்று ச�ோதியா
இத்தொகுப்பில் ‘தன்னுரையில்’ கூறியிருப்பது
மனங்கொள்ளத்தக்கது.
=

கட்டுரை
�பவானி சங்கர் நாயக்

இடித்துரைப்பார் இல்லாத

ஜனநாயகம்
தமிழில்: நிழல்வண்ணன்

 க்கள் க�ொடிய க�ொர�ோனாப் பெருந்தொற்றுடன் ப�ோராடிக் க�ொண்டிருக்கையில்,
ம
க�ொடூரமான வன்முறையைக் க�ொண்டு முதலாளித்துவத்தை உயிருடன் வைத்திருக்க
உலகம் எதேச்சாதிகார எதிர்காலத்துக்குள் நடந்துக�ொண்டிருக்கிறது.
 னநாயகங்களின் பாராளுமன்ற, அதிபர் ஆட்சி வடிவங்கள், செயலூக்கமிக்க
ஜ
எதிர்க்கட்சிகள் இல்லாமலேயே அரசாங்கங்களை நடத்திக்கொண்டிருக்கின்றன.
 மெரிக்கா, இங்கிலாந்து, பிரேசில், இந்தியா, சீனா, பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷ்,
அ
மற்றும் பல நாடுகள் மக்களையும் அவர்களுடைய உயிர்களையும் பணயம் வைத்து
உலக முதலாளித்துவத்தை மகிழ்விக்க, மும்முரமாக இருக்கின்றன.
பாராளுமன்ற, அதிபர்முறையும் தாராளவாத, அரசியல் சட்ட ஜனநாயகங்களும்,
அரசியல் சாசன ஜனநாயகப் பாரம்பரியங்களைச் சிதறடிக்கின்றன.
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மு

தலாளித்துவப் ப�ொருளாதாரமும் அதன்
இ லா ப வே ட ்டை அ மைப் பு மு றை யு ம் த ப் பி ப்
பிழைத்திருப்பதற்கான உயிரிவாயுவாக எதேச்சாதிகார
அ ர சி ய ல் இ ரு க் கி ற து . ஆ ளு ம் வ ர ்க்க த் தி ன்
முதலாளித்துவப் படை ஜனநாயகத்தையும், ஜனநாயக
நெறிமுறைகளையும், ஜனநாயக நிறுவனங்களையும்
புதிய தாராளவாத எதேச்சாதிகாரங்கள் மலரக்கூடிய
தற்காலிகக் கல்லறைக்கு விரட்டிக் க�ொண்டிருக்கிறது.
இனிமேலும் ஒரு நாட்டைப் ப�ொருத்ததாக இது
இல்லை. ஐர�ோப்பாவிலிருந்து, அமெரிக்க, ஆசிய,
ஆப்பிரிக்க மற்றும் ஓசியானியா வரை எதேச்சாதிகாரம்
எழுச்சிமுகமாக இருப்பதையும் அவை ஜனநாயகத்தின்
மீது தாக்குதல் த�ொடுப்பதையும் காணமுடிகிறது.
அ ர ச ா ங ்க ங ்க ள் பெ ரு ம்பா ன ்மை வ ா த த்தைப்
பயன்படுத்தி, தாராளமயத்தை ஒழிக்கவும் ஜனநாயகமற்ற
நடைமுறைகளைப் பின்பற்றவும் முயற்சிகள் செய்து
வருகின்றன. ஜனநாயகப் ப�ோலிகள் இவ்வாறு
வலதுசாரிக்கு மாறுவது வரலாற்றில் ஒன்றும் புதிதல்ல.
மக்கள் மீதும் மூலவளங்கள் மீதும் தங்குதடையற்ற
கட்டுப்பாட்டை மீளப் பெறுவதற்கு எதேச்சாதிகார
மற்றும் ஜனநாயக விர�ோத சக்திகள் எப்போதும்
ஜனநாயகத்தைக் கீழறுக்க முயற்சி செய்துவருகின்றன.
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வலிமையான தலைமையும் நிலையான அரசியலும் அமைதிக்கும்
வளமைக்கும் இன்றியமையாதவை என்று வாதிடப்படுகிறது. வாழ்வின்
பல்வேறு களங்களில் தங்களுடைய மேலாதிக்கத்தைத் த�ொடர்வதற்குப்
பிற்போக்கு சக்திகள் அத்தகைய ஒரு கட்டுக்கதையைப் பரப்புகின்றன.
ஜனநாயக இயக்கங்களின் வெற்றிக்கும் த�ோல்விக்கும் வரலாற்றில்
ஏராளமான எடுத்துக்காட்டுக்கள் இருக்கின்றன, ஆனால் புரட்சிகர
இயக்கங்கள் ஜனநாயக விழுமியங்கள் மற்றும் கலாச்சாரங்களைப்
பரப்புவதில் ஒருப�ோதும் த�ோல்வியடைந்ததில்லை. அதற்கு மாறாக,
க�ொடுங்கோன்மை, பிற்போக்கு, வலதுசாரி சக்திகள் எப்போதும் தமது
தற்காலிக வெற்றிக்குப் பிறகு த�ோல்வியையே சந்தித்து வந்திருக்கின்றன.
ஜனநாயகமற்ற, எதேச்சாதிகார அரசுகளும் அரசாங்கங்களும் தவறான
தகவல்களையும் ப�ொய்ச் செய்திகளையும் பரப்புகின்றன, அதன்மூலம்
மக்கள் தங்கள் வாழ்வில் சுதந்திரமான தேர்வைச் செய்துக�ொள்ளும்
வாய்ப்பைத் தட்டிப் பறித்து அவர்களை இருளில் ஆழ்த்துகின்றன. ஆளும்
வர்க்கங்களின் த�ோல்வியை மறைக்கவும் அவற்றின் த�ோல்வியை அரசு,
அரசாங்கம், மற்றும் ஜனநாயகத்தின் த�ோல்வியாகப் பரப்புவதற்கு
திசைதிருப்பும் செயலுத்தி உதவுகிறது. பலவீனமான அரசுகள், கீழ்ப்படிகிற
அல்லது பலமான, சக்திவாய்ந்த அரசுகள் ஆகிய இரண்டுமே செயலற்ற
ஜனநாயக அமைப்புக்களில் மூலதனத்தின் விரிவாக்கத்துக்கு உதவிகரமாக
இ ரு க் கி ன ்ற ன . பி ற ்ப ோ க் கு அ ர சி ய ல் ஆ ட் சி க ள் மு த லா ளி த் து வ
வர்க்கங்களின் கூட்டாளிகளாக இருக்கின்றன. இந்தச் சக்திகள்,
எதிர்க்கட்சிகள் ஜனநாயக மற்றும் முற்போக்கு இயக்கங்களுக்கு மக்களிடம்
அவப்பெயர் ஏற்படுத்தவும், நம்பிக்கையிழக்கச் செய்யவும், அவற்றின்
சட்டபூர்வத் தன்மையைப் பறிக்கவும் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும்
மேடையையும் பயன்படுத்திக் க�ொண்டிருக்கின்றன. ஆளும் வர்க்கங்களின்
சித்தாந்தமாக அரசியலை ஆக்கும் அரசியல் சூழலை உருவாக்கி வருகின்றன.
அது ஆளும் நிறுவனங்களை எதிர்க்கும் அரசியல் எதிர்ப்பைக் குற்றச்
செயலாக மாற்றுவதற்கு நீதித்துறையைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த ம�ோசடிச்
செயலுத்திகள், பிற்போக்கு அரசியல் மற்றும் முதலாளித்துவச் சுரண்டலை
ம றை ப ்ப த ற் கு மு ட ம ா க ்க ப ்ப ட ்ட ஜ ன நா ய கத்தை வ ெ று ம் ஒ ரு
சுவர�ொட்டியாக உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு
வருகின்றன.
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ஜனநாயகம் என்பது சமூக, அரசியல் மற்றும் ப�ொருளாதார
மாற்றத்திற்கான ஒரு கருவியாகும். அரைகுறை ஜனநாயகம் அல்லது
ஜனநாயக நெருக்கடி முற்போக்கான எதிர்காலத்தை ந�ோக்கிய மாற்றத்தைத்
தாமதப்படுத்துகிறது. ஒரு முற்போக்குப் பாதையில் ஜனநாயக மாற்றங்களை
புதுப்பிக்கவும், மீட்கவும், பலப்படுத்தவும் ஒரு புரட்சிகரமான மக்கள்திரள்
இயக்கத்தை அணிதிரட்ட வேண்டிய அவசரத்தை உலகம் தழுவிக்கொள்ள
வேண்டும். அதில் அரசியல் எதிர்ப்புக் கலாச்சாரத்தின் கழுத்து
நெ றி க ்க ப ்பட் டு வி டக் கூ டா து . எ தி ர்ப் பு அ ர சி ய ல் ஜ ன நா ய கப்
பாரம்பரியங்களை உயர்த்துகிறது, முடிவு எடுக்கும் செயல்முறையை
கூர்மைப்படுத்துகிறது. அரசியல் எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் வர்க்கத்தின்
சித்தாந்தம் மற்றும் க�ொள்கைகளிலிருந்து பிரிக்க முடியாதவையாக
ஆகிக�ொண்டிருக்கின்றன. ஆளும் வர்க்கங்களும் எதிர்க்கட்சிகளும் ஒரே
நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்களைப் ப�ோலத் தெரிகிறது. செயலற்ற
எதிர்க்கட்சி அல்லது எதிர்ப்பு இல்லாமை ஜனநாயக வழக்கங்களைக்
குன்றச் செய்கிறது.
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நம்பிக்கைகள் அடிப்படையில் அமைந்த வெகுமக்கள் கருத்துக்கள்
எப்போதுமே நியாயமானவையாக, புறவயமாக, அறிவியல்பூர்வமாக
இருப்பதில்லை. ஆகவே, முற்போக்கு மற்றும் அறிவியல் உளப்பண்புகள்
அடிப்படையிலான சிறுபான்மைக் குரல்களை மதிப்பது பெரும்பான்மைக்கு
முக்கியமானதாகும். அது ஒரு ஜனநாயக அமைப்பிற்குள் சரிபார்த்துக்
க�ொள்வதற்கான முக்கியமான கருவியாகும். ஜனநாயகத்தின் த�ோல்விக்கு
மாற்று ஜனநாயகம் இன்னும் வெற்றிகரமாக இருக்க வேண்டும் என்பதே.
எதேச்சாதிகார ஆட்சிகள் ஜனநாயகத்திற்கும் ஒரு முற்போக்கான
மாற்றத்தை ந�ோக்கிய அதன் திறன்களுக்கும் ஒருப�ோதும் மாற்றாக இருக்க

ஜனநாயக
இயக்கங்களின்
வெற்றிக்கும்
த�ோல்விக்கும்
வரலாற்றில் ஏராளமான
எடுத்துக்காட்டுக்கள்
இருக்கின்றன, ஆனால்
புரட்சிகர இயக்கங்கள்
ஜனநாயக
விழுமியங்கள் மற்றும்
கலாச்சாரங்களைப்
பரப்புவதில் ஒருப�ோதும்
த�ோல்வியடைந்ததில்லை.
அதற்கு மாறாக,
க�ொடுங்கோன்மை,
பிற்போக்கு, வலதுசாரி
சக்திகள் எப்போதும்
தமது தற்காலிக
வெற்றிக்குப் பிறகு
த�ோல்வியையே சந்தித்து
வந்திருக்கின்றன.

முடியாது. ப�ொது நன்மைக்கான ஜனநாயகப் பழக்கங்கள் ஜனநாயகத்தின்
சாரம்சவாத, விடுதலைத் தர்க்கமும் அதன் விமர்சனஙகளும் அதிகாரத்தைப்
பரவலாக்குவதற்கு மையமானவையாக இருக்கின்றன. மக்களின்
தேவைகள் மற்றும் விருப்பங்களின் அடிப்படையில் அமைந்த
எதிர்க்கட்சிகளின் கேள்விகளும் அரசாங்கத்தின் மீதான விமர்சனங்களும்
ஆளும் ப�ொறியமைவுகளின் சமூக, அரசியல் மற்றும் ப�ொருளாதார
மாற்றத்திற்கு இன்றியமையாதவையாகும். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜனநாயகப்
பாரம்பரியமும் அரசியல் கலாச்சாரமும், கட்டமைப்பு ஏற்றத்தாழ்வுகள்
மற்றும் சுரண்டலின் பல்வேறு வடிவங்களிலிருந்து மக்களை விடுவிக்கும்
மிகப்பெரிய குறிக�ோளுக்கான பன்மைக் குரல்களுக்கும் மாறுபட்ட
உளக்காட்சிகளின் பரிமாற்றத்திற்கும் அனுமதிக்கின்றன. தனிநபர்
விடுதலை, சமத்துவம், நீதி மற்றும் சுதந்திரம் என்ற இலட்சியங்கள்
ஜனநாயக இயக்கங்களின் பரிசுகளாகும்.

நன்றி: ஃபிரான்டியர் இதழ்
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வரலாற்றுரீதியாக, ஜனநாயகப் ப�ோராட்டங்கள் “சீர்திருத்தத்தையும்”
“புரட்சியையும்” சமூகப் ப�ொருளாதார, அரசியல் முன்னேற்றத்தின்
இரட்டை ஆயுதங்களாகப் பயன்படுத்தி வருகின்றன. சீர்திருத்தங்கள்
இதற்கு மேலும் பயனளிப்பவையாக இல்லை. ஜனநாயக நெறிமுறைகள்
மற்றும் க�ோட்பாடுகள் அச்சுறுத்தலில் உள்ளன. ஜனநாயக அரசும்
அரசாங்கங்களும் மக்கள்திரளின் தேவைகள், விருப்பங்கள், நலன்கள்,
அபிலாசைகள் ஆகியவற்றை இதற்கு மேலும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த
மாட்டா. அரசுகளும் அரசாங்கங்களும் உலகளாவிய, பிராந்திய, தேசிய
முதலாளித்துவ வர்க்கங்களை ஆதரித்து அவற்றின் நலன்களை
உயர்த்திப்பிடிக்கின்றன. மக்கள்திரளினர் பட்டினி, வீடின்மை,
ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் அன்னியமாதலின் பற்பல வடிவங்கள்
ஆகியவற்றால் துன்புற்றுவருகின்றனர். இது குறிப்பிட்ட ஆட்சிப்பகுதியுடன்,
மக்கள்தொகையுடன் அடங்கியிராமல், உலகளாவிய ப�ோக்காக
இருக்கிறது. மனித வாழ்வு, குடியுரிமைகள், கண்ணியம், உலகில் அமைதி
ஆகியவை பிழைத்திருக்க வேண்டுமானால், இந்த உலகளாவிய ப�ோக்கின்
முன்னோக்கிய பாய்ச்சல் தடுத்துநிறுத்தப்பட வேண்டும். இதற்கு உள்ளூர்
நடவடிக்கைகள், பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டு வலைப்பின்னல்களுடன்
கூடிய ஒரு சர்வதேச அணுகுமுறை தேவைப்படுகிறது. மக்களின்
தேவைகள் அடிப்படையில் பிராந்தியத் தேவைகளைத் தனித்துவமாகப்
புரிந்துக�ொள்வதை அங்கீகரித்து உலக அளவில் கடந்து செல்ல வேண்டும்.
முதலாளித்துவ ஜனநாயகம் குறித்த ஐர�ோப்பிய மையப் புரிதலால்
உயர்த்திப்பிடிக்கப்படும் உலகுதழுவிய மேலாதிக்கப் ப�ோக்கினிடத்தில்,
பெரும்பான்மை அல்லது சிறுபான்மையின் அனுபவவாத தேர்தல்
சட்டகத்துக்கு அப்பால் பன்மைமயயாக்க ஜனநாயக நடைமுறைகளைக்
க�ொண்டுவர வேண்டும்.
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பிற்போக்கு அரசியல்
ஆட்சிகள் முதலாளித்துவ
வர்க்கங்களின்
கூட்டாளிகளாக
இருக்கின்றன. இந்தச்
சக்திகள், எதிர்க்கட்சிகள்
ஜனநாயக மற்றும்
முற்போக்கு
இயக்கங்களுக்கு
மக்களிடம் அவப்பெயர்
ஏற்படுத்தவும்,
நம்பிக்கையிழக்கச்
செய்யவும், அவற்றின்
சட்டபூர்வத் தன்மையைப்
பறிக்கவும் கிடைக்கும்
ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும்
மேடையையும்
பயன்படுத்திக்
க�ொண்டிருக்கின்றன.
ஆளும் வர்க்கங்களின்
சித்தாந்தமாக அரசியலை
ஆக்கும் அரசியல்
சூழலை உருவாக்கி
வருகின்றன. அது
ஆளும் நிறுவனங்களை
எதிர்க்கும் அரசியல்
எதிர்ப்பைக் குற்றச்
செயலாக மாற்றுவதற்கு
நீதித்துறையைப்
பயன்படுத்துகிறது.

ஏ தெ னி ய ஜ ன நா ய க த் தி ன் ச� ோ ல� ோ னி ய , கி ளீ ஸ ்தே னி சி ய ,
எஃபியல்டீசியன் பாரம்பரியத்திலிருந்து, வெஸ்ட்மினிஸ்டர் பாணி
பாராளுமன்ற ஜனநாயகங்களின் சார்ட்டியப் பண்பு வரை அனைத்தும்,
ஆளும்வர்க்க எதேச்சாதிகாரத்துக்கும் சுரண்டலுக்கும் எதிரான
த�ொழிலாளர் வர்க்க எழுச்சிகளின் உற்பத்திப்பொருட்களாகும்.
காவல்துறைக் க�ொடூரமும் நியாயமற்ற நீதித்துறைகளும் ஆளும்
வர்க்கங்களையும் அவற்றின் ஜனநாயகவிர�ோத ஆட்சிகளையும்
க ண் டு க�ொள்ள த் த வ றி வி ட ்ட ன . ம க ்க ள் தி ர ளி ன் நல ன ்கள ை ப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஜனநாயக அரசியலை நிறுவுவதற்கான
சாமானிய மக்களின் அர்ப்பணிப்புக்கும் ப�ோராட்டங்களுக்கும்,
மான்செஸ்டரில் பீட்டர்லூ படுக�ொலையிலிருந்து, ஆசியா, ஆப்பிரிக்க,
ஓசியானியாவில் காலனிய எதிர்ப்புப் ப�ோராட்டங்கள் வரை
சாட்சியங்களாக இருக்கின்றன. பகிர்ந்தளிக்கும் நீதி, சுதந்திரம், மற்றும்
சமத்துவம் ஆகியவை ஜனநாயகத்துக்கான இந்தத் த�ொழிலாளர்வர்க்கப்
ப� ோ ர ா ட ்ட ங ்க ளி ன் அ டி ப ்படை ய ா ன ம ற் று ம் நி ர ்வ கி க் கு ம்
க�ோட்பாடுகளாகும்.
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மா. அரங்கநாதன் சிறுகதைகளை வாசித்தல்

பனை, மைலாப்பூர்

நடக்க இருப்பவைகளை முன்கூட்டியே
அனுமானிக்கும் புனைவுகள்
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துரை உயர்நீதிமன்றம் “பனைமரத்தை வெட்டுகிறவர்களுக்குத் தண்டனை
நிச்சயம் என்ற நிலை வரவேண்டும்” என்று அறிவித்தப�ோது விளிம்புநிலை மக்களின்
வரலாற்று அறிஞர் பேரா.ஆ.சிவசுப்பிரமணியம் அவர்கள் ஒரு தகவலை
ஊடகங்களில் பரிமாறினார். அதாவது திருவண்ணாமலைக்கருகிலுள்ள
“திருபனங்காட்டாங்குடி” என்ற ஊரிலுள்ள க�ோவிலின் ஸ்தல விருச்சமே
பனைதான்; அங்குக் கிடைத்த கல்வெட்டொன்றில் “உயிருள்ள பனையை
வெட்டினால் தண்டனை” வழங்கப்பட்ட செய்தி கிடைக்கிறது; மன்னராட்சிக்
காலத்தில் கடைப்பிடிக்கப்பட்ட அந்த மரபை மதுரை உயர்நீதிமன்றம் பின்பற்றி
உள்ளது” என்று பாராட்டி மகிழ்ந்தார். அவர் “பனைமரமே! பனைமரமே!” என்று
ஓர் அற்புதமான நூலை ஏறத்தாழ 250-பக்கங்களில் தமிழுக்குத் தந்துள்ளார்.
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இயற்கையின் க�ொடையில் பனைமரம் ஓர் அற்புத நிகழ்வு. ‘ஸ்தலவிலாசம்’
எனற பழைய நூல�ொன்று 801 வகையான பயன் பனைமரத்தால் மனிதர்களுக்கு
வாய்க்கிறதென்று பட்டியல் ப�ோட்டுள்ளது. இயற்கையின் வேர்களையே அழித்துத்
தின்னும் முதலாளித்துவ வெறிபிடித்த இன்றைய நமது சமூகத்தில் பனைமரத்தின்
நிலை என்ன? வேதனை! வேதனை! 36 முதல் 42 மீட்டர் வரை வளர்ந்து 150
ஆண்டுகள் வாழ்ந்து பயன் அளிக்கக்கூடிய இந்தப் பனைமரம் 2018-இல் எடுத்த
கணக்கின்படி இந்தியா முழுக்க (பெரும்பாலும் ஆந்திரா, ஒடிசா, மேற்கு வங்கம்,
தமிழ்நாடு) 8.59 க�ோடியாம். இதில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 5.10க�ோடி. (பெரும்பாலும்
தென்மாவட்டங்களில்) இன்றைக்கு நிற்பவை 2.50 க�ோடிதானாம். செங்கல்
சூளைகளுக்காக, உலகப் பன்னாட்டு முதலாளிகளின் பெரும் பெரும் த�ொழிற்சாலை
நிறுவனங்களுக்கு நில ஆக்ரமிப்புச் செய்வதற்காக - எனக் கூசாமல் வெட்டித்
தள்ளிவிட்டார்கள்; பெரும பெரும் மரங்கள்எல்லாம் கஜா புயலின்போது
மண்ணைக் கவ்விய நிலையில் ஒன்று கூடச் சாயாமல் மண்ணைப் பிடித்து நிமிர்ந்து
நின்ற மரம் பனைமரம்தான். அதற்குத்தான் இந்தக் கதி!
இப்படி இவர்கள் வெட்டிச் சாய்த்துக்கொண்டிருக்கிற இந்தப் பனைமரத்தை
அய்யா வைகுண்டரைப் பின்பற்றும் சமூகத்தினர் பத்ரகாளியாக வழிபடுகின்றனர்;
தங்களை அந்தப் பத்ரகாளியின் பிள்ளைகளெனக் குறிப்பிடுவர்.பல்வேறு
நாட்டுப்புறக் கதைகள் இது குறித்து நிலவுகின்றன. நாட்டுப்புறவியல் அறிஞர் அ.கா.
பெருமாள் அக்கதைகளைப் பதிவு செய்துள்ளார். ஆனால் தெய்வமாக

பிறவிக் குணம் ப�ோம�ோ!”ப டி த்த வ ர ்க ளு க் கு அ ழ கு , ந ம்
பாரம்பரியம் சார்ந்த அனைத்தையும்
இழிவாகக் கருதும் மன�ோபாவத்தைப்
பெறுவதுதான் என்று ப�ொதுப்புத்தியில்
ப டி ந் து வி ட ்ட
கால னி த் து வ
மனப்பான்மையையும் ப�ோகிற ப�ோக்கில்
கதைச�ொல்லி பதிவுசெய்துக�ொண்டு
ப�ோகிறார்.
மகன் மரத்தைக் க�ொடுக்கக்கூடாது
என்பதில் வலுவாக நிற்கிறான்; எந்த
அளவிற்கு என்றால், “பனை ப�ோனா
நானும் ப�ோயிடுவேன்” என்று ச�ொல்லும்
அளவிற்கு! மகன் கூற்றில் வெளிப்படும்
உறுதியை உள்வாங்காதவராய்த் தந்தை
எ ன் கி ற க� ோ த ா வி ல் அ தி கா ர த்
த�ொனிய�ோடு, “ப�ோயிடுவியா - அவ்வளவு
தூரத்துக்குப் பேச ஆரம்பிச்சுட்டியா ப�ோயிடு பார்க்கலாம்” என்கிறார்.


முத்துக்கறுப்பனின் பள்ளிப் பருவம். கூடப் படிக்கிற
பையன் மாணிக்கம் வழியாகத் தன் தந்தை திருக்கார்த்திகைக்கு
வெட்டிச் சாய்ப்பதற்காகப் பனைமரத்தை விலைபேசிவிட்டார்
எனத் தெரிந்து க�ொள்ளுகிறான்; மரத்தைக் க�ொடுக்க
வேண்டாம் என்கிறான் தந்தையிடம்; அதற்கு அவன்
ச�ொல்லுகிற காரணம், “மரத்துச் சத்தம் நல்லாயிருக்கு”
என்பதுதான்.சமீபத்தில்தான் படித்தேன் இசை மேதை
ம�ொசார்ட் (1756-1791) மிகச் சின்ன வயதிலேயே பன்றி
உறுமுகிற சத்தத்தைக் கேட்டவுடன் அந்த வ�ொலி ஓர்
இசைக்குறிப்பு என்று கண்டுக�ொண்டான் என்று. நம்ம
முத்துக்கறுப்பனும் பனைமரத்திலிருந்து வரும் ஓசையை
அப்படிய�ொரு இசைக் குறிப்பாகக் கண்டுக�ொண்டான�ோ
என்னம�ோ என்று வாசிக்கிற எனக்குத் த�ோன்றியது.
“சத்தம் நல்லாயிருக்கா” என்று கேட்டுவிட்டுத் தந்தை
ச�ொல்லுகிறார், “சரிதாம்லே. நல்ல பனையேறிப் பயதாம் நீ”
முத்துக்கறுப்பன் பனம்பழம் திங்கிறதைப் பார்த்த
ஊர்க்காரர் ஒருவர் ச�ொல்லுகிறார். “படிக்கிற பையனாடா
நீ! ஒங்கப்பன் வரட்டும் ச�ொல்றேன். என்னதான் ச�ொல்லும்,

தன்னைப் ப�ோலவே தனிமையின்
அடையாளம்; நாரையின் நாக்கிற்குப்
பனங்கிழங்கின் நடுவில் இருக்கும் குருத்தை
உவமையாய்ச் ச�ொன்னப் புலவனின்
திறம்; திருவல்லிக்கேணியில் வீடு தேடி
அலைந்தது; பத்துப் பனை இருந்தா
அ ன ்றைக் கு ப் ப ண க ் கா ர ன் ; ( இ ந்த
இடத்தில் கி.ரா.வுக்கு ஆயிரம் பனைகள்
இ ரு ந்த த ாக ச் ச�ொ ன ்ன நி னை வு
வாசகனாகிய எனக்குள் எழும்பி வருகிறது;
கூ டவே , 6 7 . 8 5 % ப னையே றி க்
குடும்பங்களுக்குச் ச�ொந்தமாக மரமில்லை
என்ற புள்ளி விவரமும் நினைவுக்கு
வருகிறது) செய்நன்றி யறிதலைப் பற்றிப்
பே சு ம ்ப ோ து ‘ தி னை ய ள வு நல்ல து
செய்தாலும் அதன் அருமை அறிந்தவர்கள்
அ தைப் ப னை ய ள வ ாகக் க ரு தி க்
க�ொண்டாடுவர்’ என்று எழுதியுள்ள
அ ந்தப் பு ல வ ன் கீ ழ் ச் ச ா தி ய ாகக்
கருதப்பட்ட பனையேறியாகத்தான்
இருக்க வேண்டும் என்று உலக இலக்கியம்
கற்ற ஒரு பெரியவரிடம் ச�ொன்னப�ோது,
அதற்கு அவர் “தெரியவில்லை; ஆனால்
அந்த ஆசிரியன் என் த�ோளில் கையைப்
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இ வ ற ்றையெல்லா ம் இ ங ்கே ஏ ன் ச�ொ ல் லி க்
க�ொண்டிருக்கிறேன் என்றால், இப்படிப் பட்ட பனைமரங்கள்
வெட்டிச் சாய்க்கப்படும் காலம�ொன்று வரும் என்பதைச்
சந்தைப் ப�ொருளாதாரத்தை அறிமுகப்படுத்திய 90களில்
எழுதிய தன் “பனை” என்கிற கதையிலேயே (புதியபார்வை
- 1995) முன் அனுமானம் செய்கிறார் கதை ச�ொல்லியாகிய
மா.அரங்கநாதன் என்பதை எடுத்துரைப்பதற்காகத்தான்.
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இருந்தால்தான் என்ன? ச�ொத்துவெறிக்கு முன்னால்
எல்லாமே துச்சம்தான்.

அன்றைக்கு அந்தப் பள்ளிப் பருவத்தில்
ப னை ம ர த் து க ் காக அ ப ்ப னி ட ம்
க�ோபித்துக்கொண்டு ஓடினவன்தான்
இப்பொழுது ஒரு சித்த மருத்துவராகத்
திரும்பி வந்திருக்கிறான்; பனைமரம்
நிற்கிறது; தந்தை நிற்காமல் ப�ோய்ச்
சேர்ந்துவிட்டார். ஊருக்குப் புறம்பாக
அமைத்துக்கொண்டுள்ள தன் வீட்டுச்
சன்னல் வழியாக அந்தப் பனைமரத்தை
நே ர ம் கி டைக் கு ம ்ப ோ தெல்லா ம்
ப ார் த் து க ்கொண ்டே நி ற் கி றான் .
முக்காலும் வெள்ளை ஓலைகளாகப்
ப�ோய்விட்ட அந்தத் தனிமரம் சலசலத்துக்
க�ொ ண் டி ரு க் கி ற து . இ வ னு க் கு ள்
நினைவலைகள்:-
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ப�ோட்டுக்கொண்டு என்னுடன் நடந்து
வ ந் து க�ொண ்டே
அ தை ச்
ச�ொ ல் லு கி றான் ” எ ன் று ப தி ல்
ச�ொன்னாராம்; “மிஸ்டர் எம்.கே”
என்று முத்துக் கறுப்பனை ஆங்கிலத்தில்
அ ழ ை த் து “ வே று வே று ச மூ க கலாச்சாரப் பிரிவைச் சேர்ந்த நாம்
எப்படித் திருமணம் முடித்துக்கொள்ள
முடியும்?” என்று கேட்டப�ோது, இவன்
தாய் ம�ொழியில் “யாரும் வெற்றிலை
பாக்கு வைத்து அழைக்கவில்லை” என்று முகத்துக்கு
நேராகச் ச�ொல்லி விலகிக்கொண்ட அந்தக் காதல்
நினைவுகள்; சாலைகளில் த�ோசை வியாபாரம்
ப�ோய், புர�ோட்டா வியாபாரம் வந்ததே என்ற ஏக்க
நினைவுகள்:
இவ்வாறு பனைமரத்தைப் பார்த்தபடிப் பல்வேறு
நினைவு அலைகளில் மிதந்தபடி சன்னல�ோரத்தில்
நி ற் கு ம ்ப ோ து , வ ா ச லி ல் ப க ்க த் து வீ ட் டு ச்
செல்லத்தாயி மருத்துவம் பார்க்க வந்து நிற்பதைக்
கண்டவுடன் உட்காரச் ச�ொன்னான்; அவள்
இப்பொழுது உற்றுப் பார்த்தாள்; அடையாளம்
கண்டு க�ொண்டாள்; கால் நூற்றாண்டுக் கால
இடைவெளிக் கணப்பொழுதில் கூடிவிட்டது
இருவரிடமும். செல்லத்தாயிக்குக் கட்டுப்படுத்த
முடியாதபடிப் படபடப்பு இருந்தது. ஆனாலும்
தான் அத்தை என்றும் தம் தம்பி அறுபது வயது
பாலையா உன் அப்பாவ�ோடு பிறந்தவர் என்றும்
ச�ொந்தம் க�ொண்டாட முடியாது; அப்படி
நினைக்கும்படியாகத்தான் அவனும், “நீ கல்யாணம்
செய்துக்கலியா?” என்று செல்லத்தாயி கேட்டப�ோது
பதில் கூறாமல் தன்னை அந்த மரத்தைப் ப�ோலவே
தனிமரமாகக் கருதிக் க�ொள்வான்போல், மரத்தையே
பார்த்துக்கொண்டிருந்தான். மேலும் அவன்
இப்பொழுது இந்த ஊருக்கே பெரிய மருத்துவர்;
உறவு க�ொண்டாட முடியுமா? இந்த இடத்தில்
கதைச�ொல்லி குறுக்கிட்டு இப்படிச் ச�ொல்லுகிறார்:
“என் தம்பி உன்னுடைய தம்பி, நான் உன்
த�ோழன்; என் மனைவி உன் க�ொழுந்தி” என்று
ராமன்தான் ச�ொல்ல முடிகிறது. அதைக் குகன்
ச�ொல்ல மு டி யு ம ா ? “ உ தை ப ட் டி ரு ப ்பான் ”
என்றுகூட எழுதுகிறார் கதைச�ொல்லி.
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இவன் கேட்ட கேள்விக்குப் பதில் வராமல்
ப�ோகவே செல்லத்தாயி, பனை நூறாண்டு இருக்கும்;
அது ஒருவேளை வெட்டப்பட்டுப் ப�ோயிருந்தால்கூட
நீ இருக்கியே” என்கிறார்; மருத்துவரும் “அதை
உணர்ந்தவர் ப�ோலத் தென்பட்டார்” என்று
கதையை முடித்து வைக்கிறார்.

24

பனையின் மேல் பிரியம் இருக்கிற முத்துக்கறுப்பன்
ப�ோன்றோர் இருக்கிறவரை பனைமரம் இல்லாமல்
ப�ோய்விடாது என்ற நம்பிக்கையை விதைக்கிறார்
கதைச�ொல்லி. அதற்கு ஏற்றவாறு ஒரு லட்சம்
பனைவிதை நடுகிற�ோம்; ஐம்பதாயிரம் நடுகிற�ோம்;
ஆயிரம் நடுகிற�ோம் என்று பனைமர அன்பர்கள்
அங்கங்கே கிளம்பி இருப்பதும் ஆறுதல் தருகிறது;
இவ்வாறு நடக்க இருப்பவைகளை முன்கூட்டியே
அ றி ந் து பு னை வ ெ ழு த் து கள ை ப் ப டைக் கி ற
அரியத�ொரு எழுத்தாளராக மா.அரங்கநாதனை
அறிய முடிகிறது.

** இதுப�ோலவே முன் அனுமானம்
செய்வ து ப� ோ ன ்ற ஒ ரு கதை த ான்
வாசகர்களைப் பெரிதும் மிரட்டும்
பு தி ர ா ன “ மைலாப் பூ ர் ” எ ன் கி ற
கதையும். சிறந்த விமர்சகரான ஜமாலன்
இந்தக் கதையைக் குறித்து எழுதும்போது,
“சென்னையின் சுனாமி தாக்குதலை
முன் அனுமானித்துவிட்ட இக்கதை,
ஊர் என்பது என்ன என்ற கேள்வியை
முன் வைத்துவிட்டு நகர்கிறது” (பிரதியில்
கிளைக்கும் பிம்பங்கள், ப.154) என்று எழுதுகிறார்.
இந்தக் கதை இலக்கிய வட்டத்தில் 1987இல்
வெளிவந்துள்ளது. சென்னையில் சுனாமி வந்தது
2004இல். ஏறத்தாழ 17-ஆண்டுகளுக்கு முன்பே
கதைச�ொல்லியால் இந்த இயற்கைப் பேரிடரை
அனுமானிக்க முடிந்திருக்கிறது என்று ச�ொல்வது
மிகையாகப் பட்டாலும், நிகழ்தகவுக் க�ொள்கை
(prabability theory) அடிப்படையில் சாத்தியப்படவும்
வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதைத்தான் பாரதியாரும்
“ஞாலத்தில் விரும்பியது நண்ணும�ோ என்றேன்,
நாலிலே ஒன்றிரண்டு பலிக்கலாம் என்றாள்” என்கிறார். பத்து விதமாக எண்ணினால் அவற்றில்
இரண்டாவது நடக்கும் என்பது ப�ொதுவிதியாக
நிகழ்கிறது. நாணயத்தைப் பூவா, தலையா என்று
பத்துத் தடவை ப�ோட்டால் பத்துத்தடவையும்
பூவே விழலாம்; ஆனால் நூறு, இருநூறு தடவை
என்று அதிகமாகப் ப�ோடப்போட ஒரு கட்டத்தில்
பாதி பூவாகவும் பாதி தலையாகவும் விழுந்திருக்கும்
என்பதுதான் இந்த நிகழ்தகவுக் க�ொள்கை. எனவே
ஜமாலன் ச�ொல்வது ப�ோலக் கதைச�ொல்லியின்
முன் அனுமானமாக இந்தக் கதையில் நிகழ்கிற
சுனாமி அமைய வாய்ப்புண்டு எனக் கருதலாம்.
முத்துக்கறுப்பன் மதுரைக்கும் தெற்கே உள்ள
ஊரில் இருந்து திருவள்ளுவர் சிலையைப் பார்க்க
மைலாப்பூர் வந்ததாக ஒரு தகவல் வருகிறது.
அப்படி வந்தவன்தான் “மின்வெட்டுப்போல” வந்து
ப�ோய்விட்ட சுனாமியால் சாய்ந்து கிடக்கும்
ஊ ரு க் கு ள் , இ ர ண் டு நா ள் வ ந்த நக ர ப்
பேருந்துக்குள்ளேயே இருந்துவிட்டுத் தூசிபடலம்
சூழும், கரப்பான் பூச்சிகள் மட்டுமே ஓடித் திரியும்
தெருவில் நடந்து வருகிறான். பல வருடங்களுக்கு
முன்பு அவன் உலாவிய பூங்கா கூட இல்லை.
இரண்டே இரண்டு செடிகள் மட்டும் தெரிகின்றன.
கட்டடங்கள் முழுவதும் பாதியுமாக உடைந்து
கிடக்கின்றன. “ப�ோக்குவரத்து அதிகமான நேரத்தில்
அது நடந்திருக்க வேண்டும்” என்று கதைச�ொல்லி
தெரிவிப்பதால் நிறைய மனிதர்கள் இறந்து
அப்புறப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும்
வாசகர்கள் ஊகித்துக்கொள்ள முடிகிறது. ஒரு
பெண் மட்டும் அறுந்த செருப்பைத் தைத்துக்கொண்டு
இருப்பதைப் பார்த்து அவள�ோடு முத்துக் கறுப்பன்
பேச்சுக் க�ொடுக்கிறான்;
வள்ளுவரைப் பார்க்க வந்தான் முத்துக்கறுப்பன்
என்ற குறிப்பு மூலம் வள்ளுவம் கூறும் ‘நேற்று
இருந்தவன் இன்று இல்லை என்ற பெருமையைக்
க�ொண்டது இந்த உலகம்” என்ற நிலையாமைத்
தத்துவத்தை - இடம், ஊர், மக்கள் எல்லாமே
ம ா ற ்ற த் தி ற் கு உ ள்ளா கி ன ்ற ன ர் எ ன ்ற

முத்துக்கறுப்பனும் அந்தப் பெண் காயத்ரியும்
பலவாறு உரையாடுகின்றனர்: டீக்கடை ஒன்றில்
‘பானம் தயாரித்து’ அருந்துகின்றனர்” படிப்பைக்
கு றி த் து ப் பே சு கி ன ்ற ன ர் ; ‘ ப ச்சை மு ட ்டை
சாப்பிடுவது பற்றியும் வெயில் அதிகம் என்றும்
தேதி தெரியவில்லை, அமாவாசை வந்தால் தெரிந்து
க�ொள்ளலா ம்
எ ன் று ம்
வீ ட் டி ல்
பூனைக்குட்டியிடம்தான் பேசுவேன் என்றும்,
முத்துக்கறுப்பன் வளர்த்ததாகக் கூறும் நாய்,
“அஞ்ஞானமான பிராணி, பூனை மாதிரியில்ல
என்றும், கன்னிமரா நூலகத்திற்குப் ப�ோவது
பற்றியும், தேவாரப் புத்தகம் பற்றியும், இரவில்
இருவரில் ஒருவர் அங்கிருந்து ப�ோய்விடுவது
பற்றியும், ‘நல்லது - கெட்டது - கலாச்சாரம் பண்பாடு - ஆன்மீகம் - எல்லாவற்றைப் பற்றியும்
ய�ோசிக்கத்தானே வேணும்’ என்றும் “நிலநடுக்கோடு
எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும்; அங்கிருந்து
கணக்குப் பார்த்துச் ச�ொந்த ஊரைத் தேடிப்
பிடிக்கணும்; நானும் நீயும் ஒரே இடத்தில் இருக்க
முடியாது” என்றும், எனக்கு என் கரப்பான்
பூச்சிகளே ப�ோதும் என்று அவள் ச�ொல்லும்போது
“நீ அசிங்கமானவ” என்று முத்துக்கறுப்பன்
ச�ொன்னதற்கு அவள், “நீ மட்டமானவன்” என்று
கூ று வ து ம ாக அ வ ர ்க ள் உ ரை ய ாட ல்
அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதைப் படிக்கும்போது
வள்ளுவர் கூறும்,”
ஒரு ப�ொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருதுப
க�ோடியும் அல்ல பல”
எ ன ்ற அ ற் பு த ம ா ன கு ற ளு க் கு த்தான்
இ ப ்ப டி ய�ொ ரு பு னை வ ெ ழு த் து வ டி வ ம்
க�ொடுக்கிறார் கதைச�ொல்லி என்று எனக்குப்
பட்டது; மேலும் 8ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த
“வாயிலார் நாயனார்” அவதரித்த பூமி மைலாப்பூர்;
இறைவனை மனதில் வைத்துத் த�ொழுது ஏதும்
பே ச ா ம ல் அ ன் பு செ ய் து இ றை வ ன் ப த ம்
அ டைந்த வ ர் அ வ ர் . சை வ த் தி ல் ஆ ழ்ந்த
புலமையுள்ள கதைச�ொல்லி இந்தப் புராணத்தையும்
மனதிற் க�ொண்டு இந்தப் பயனற்ற உரையாடலை
அமைத்து இருப்பார் என்றும் கருதலாம்.


மூட்டை மூட்டையாகப் பருப்பு, அரிசி ஆகியன
கடைகளில் இருப்பதைப் பார்த்து முத்துக்கறுப்பன்
“தெற்கே இப்போ பஞ்சம்; அரிசி க�ொண்டு
ப�ோகலாம்” என்கிறான். நிமிர்ந்து பார்த்த காயத்ரி,
யாருக்கு? என்கிறாள்; “என் பிள்ளைகளுக்கு” என்று

இப்படிப்பட்ட நகரம் இவ்வாறு ஒரு
மி ன ்வெட் டு நே ர ச் சு ன ா மி ய ா ல்
அழிக்கப்படத் தக்க ஒன்றுதான் என்று
சிலப்பதிகாரக் கண்ணகி ப�ோலவே இந்தக் கதை
ச�ொல்லியும் கருதுகிறார்; அதனால்தான் தன்
செல்லப் பூ னைய� ோ டு ம் பு த்தக ங ்கள� ோ டு ம்
த ன ்னை ச் சு ன ா மி தெ ரு வி ல் தூ க் கி வீ சி க்
கிடத்தியப�ோது, எத்தனை நாள் என்றுகூடத்
தெரியாமல் தெருவில் கிடந்து கண்விழித்துப்
பார்த்த வேளையில் இந்தப் பேரழிவைக் கண்டு
“நான் சந்தோஷப்பட்டேன்” என்று காயத்ரி
ச�ொல்வதாகப் புனைந்து காட்டுகிறார். குற்றங்களின்
க�ொள்கலமாகத், தீமைகளின் ஊற்றுக் கண்ணாக
இருக்கும் நகரங்கள் அழிவதைக் கதைச�ொல்லிகள்
பலரும் உலக இலக்கியம் முழுவதும் படைத்துக்
காட்டியுள்ளார்கள்.
* இறுதியாக இருவரும் “வெவ்வேறு திசைகளில்
நடந்து சிறு பூச்சிகள் ப�ோல் மறைகின்றார்; எந்தச்
சப்தமும் இல்லாது அந்த ஊர் மட்டும் நின்று
நிலைக்கிறது” என்று கதையை முடிக்கிறார்.
“இடமும் ப�ொழுதும் முதற்பொருள்” என்ற தமிழ்
மரபிற்கு ஏற்ப, இடம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும்;
இந்த மைலாப்பூர் கூடக் கடலை ஒட்டிய கடற்கரை
நகரமாக இருந்தது என்றும் ப�ோர்த்துக்கீசியர்கள்தான்
(16ஆம் நூற்றாண்டு) கடலை ஒட்டிய நகரத்தையும்
க�ோயிலையும் அழித்து இன்றைக்கு இருப்பதுப�ோல
உ ள ்ளே த ள் ளி அ மைத்தா ர ்க ள் எ ன ்றொ ரு
வ ர லாற் று க் கு றி ப் பு க் காண ப ்ப டு கி ற து .
முதற்பொருளான இடம் மாற்றத்திற்குள்ளாகும்;
அ ழி ந் து வி டா து ; ஆ ன ா ல் அ ந்த நி ல த் தி ல்
உற்பத்தியாகும் மனிதர்கள் உட்பட எல்லாமே
நி ல ை ய ற ்றவைக ள் . இ வ்வா று வ ள் ளு வ ரி ன்
நிலையாமைத் தத்துவத்தைப் பல்வேறு வழிகளில்
மு ன ்ம ொ ழி கி றார் கதை ச�ொ ல் லி . மே லு ம்
தன்னுடைய இந்த நிலையாமைக் கதையாடலுக்கு
மைலாப் பூ ரை த் தே ர ்ந்தெ டு த்த த ன் மூ ல ம்
இரண்டாவது உலகப்போரில் ஹிட்லரின் ஜெர்மனி
ஜெயித்துவிடும் என்ற வதந்தி பரவியவுடன்
ஜெர்மன் ம�ொழியை அவசரம் அவசரமாகப்
படிக்கத் த�ொடங்கிய மயிலாப்பூர் வாசிகளுக்கு
வாழ்வின் நிலையாமையைச் ச�ொல்லிக்காட்ட
விரும்பியிருப்பார் கதை ச�ொல்லி என்றும் எனக்குப்
படுகிறது .மா..அரங்கநாதனின் வாழ்வையும்
எழுத்தையும் வாசித்தவர்கள் என்னுடைய இந்தக்
கருத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்களென்றே நம்புகிறேன்.
இவ்வாறு அரங்கநாதன் பிரதிகளை வாசித்தல்
எ ன ்ப து ப ா ர தி ய ார் கம்பனைப் ப ற் றி ச்
ச�ொன்னதுப�ோலக் கதைச�ொல்லி முன்மொழியும்
“குறி”களைப் பிடித்துக்கொண்டுப் பயணிப்பதாக
அமைகிறது.
=
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ச�ொல்ல வாயெடுத்தவன் ச�ொல்லாமல்
நிறுத்திக் க�ொள்கிறான். இந்தச் சிறு
உரையாடல் மூலம், நகரங்கள் எவ்வாறு
கி ர ா ம ங ்கள ை ஒ ட ்ட உ றி ஞ் சி க்
க�ொழுத்து வாழ்கின்றன என்பதைக்
காட்டுகிறார் எனத் த�ோன்றுகிறது.
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சி ந்தனையைத்தான் இ ப ்ப டி ப்
பு ல ப ்ப டு த் து கி றார் எ ன க் க ரு த
முடிகிறது. ஜமாலனும் மேற்கண்ட
அந்தக் கட்டுரையில் “உலகின் நிலையற்ற
தன்மையை, ஊழிக்கூத்தை இக்கதை
அடி அமைப்பாகக்” க�ொண்டிருக்கிறது
என்கிறார். மேலும் நிலையாமையின்
குறியீடான “கபாலத்தை” ஏந்தியிருக்கும்
க ப ா லீ சு வ ர ர ்தானே மைலாப் பூ ர்
க� ோ யி லி ன் மூ ர் த் தி எ ன ்பதை யு ம்
எண்ணிப் பார்க்கலாம.
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கட்டுரை
�ந. முத்தும�ோகன்

உழைப்பு எனும்

மார்க்சின் மந்திரச் ச�ொல்
“ஃபாயர்பாஹ் பற்றிய ஆய்வுரைகளில் (1845)”
மார்க்சியக் க�ோட்பாட்டின் முதல் வரைவு மிகச்
சுருக்கமாக வழங்கப்பட்டிருப்பதாக மார்க்சிய
ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள்.
ஆ ய் வு மு டி வு கள ை ச் சு ரு க ்க ம ா ன
“முடிவுரை”யில் சில பக்கங்களில் எழுதித் தந்து
விட்டு, ஆய்வின் முழுவடிவை இனிதான் எழுத
வேண்டும் என்ற நிலையில் மார்க்ஸ் நின்று
க�ொண்டிருக்கிறார். மார்க்சியம் அவரது ஆயுள்
முழுவதும் நமக்காக விரிவாக எழுதப்படுகிறது.
ஃபாயர்பாஹ் பற்றிய ஆய்வுரைகளின் முதல்
ஆய்வுரையின் முதல் வாக்கியம் கீழ்க்கண்டவாறு
அமைகிறது.
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“ ஃ ப ா ய ர ்பா ஹி ன் ப�ொ ரு ள் மு த ல்வா த ம்
உள்ளிட்டு இதுவரை இருந்து வந்திருக்கும்
எல்லாப் ப�ொருள்முதல்வாதத்துக்கும் உரிய
பிரதான குறைபாடு இதுதான்: ப�ொருள்,
எதார்த்தம், புலனுணர்வு என்பது புறப்பொருள்
அல்லது சிந்தனை என்னும் வடிவத்தில் மட்டுமே
கருத்தில் க�ொள்ளப்பட்டிருக்கிறது; ஆனால்
மனிதப் புலனுணர்வுள்ள நடவடிக்கை என்றும்
நடைமுறை என்றும் க�ொள்ளப்படவில்லை,
அகநிலையாகக் க�ொள்ளப்படவில்லை.” (கா.
மார்க்ஸ் பி. எங்கெல்ஸ் வி. இ. லெனின்
இயக்கவியல் ப�ொருள்முதல்வாதம், முன்னேற்றப்
பதிப்பகம் மற்றும் என்சிபிஎச், சென்னை, 1985).
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இ ந்த “ மு த ல் வ ாக் கி ய ம் ” ம ட் டு மே
மார்க்சியத்தின் எல்லாப் பரிமாணங்களையும்
ரத்தினச் சுருக்கமாக எடுத்துரைக்கிறது என்று
மார்க்சிய அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். மேற்குறித்த
34 ச�ொற்களில், வரலாற்றுப் ப�ொருள்முதல்வாதம்,
இயங்கியல், அரசியல் ப�ொருளாதாரம், புரட்சி
பற்றிய க�ோட்பாடு, அறிவுத் த�ோற்றவியல்
ப�ோன்ற மார்க்சியத்தின் பல்வேறு பரப்புகளின்
த�ொடக்கங்கள் உள்ளடங்கியுள்ளன என்று
கூறலாம். அது எவ்வாறு? என்று கீழ்க்கண்ட
பகுதியில் காண முயல்வோம்.
இதுவரையிலான ப�ொருள்முதல்வாதங்களின்

குறைபாடு என்ன, என்பதை ஒற்றை வரியில்
ச�ொல்லிவிட்டு, அதனை எவ்வாறு தாண்டிச்
செல்வது என்று, மார்க்ஸ் ச�ொல்லுகிறார்.
ஃ ப ா ய ர ்பா ஹி ன் ப�ொ ரு ள் மு த ல்வா த மு ம்
தாண்டிச் செல்லப்படுகிறது.
“ப�ொருள் என்பது புறப்பொருள் என்னும்
வ டி வ த் தி ல்
ம ட் டு மே
க ரு த் தி ல்
க�ொள்ளப்பட்டிருக்கிறது; ஆனால் மனிதப்
பு ல னு ணர் வு ள்ள நட வ டி க ்கை எ ன் று ம்
நடைமுறை என்றும் க�ொள்ளப்படவில்லை,
அகநிலையாகக் க�ொள்ளப்படவில்லை.”
ப�ொருளை வெறுமனே “புறப்பொருள்” என்று
மட்டுமல்லாமல், “மனிதப் புலனுணர்வுள்ள
நடவடிக்கை என்றும் நடைமுறை என்றும்”
க�ொள்ளும்போது மார்க்சியம் பிறக்கிறது.
மார்க்சியத்தின் வரலாற்றுப் ப�ொருள்முதல்வாதம்
பிறக்கிறது. மேலும் துல்லியப்படுத்தினால்,
நாம் “உழைப்பு” என்ற கருத்தாக்கத்திற்கு வந்து
சேருகிற�ோம்.
வ ெ று ம னே ஒ ரு ச ட ப ்ப ொ ரு ள் எ ன ்ற
நிலையிலிருந்து உழைப்பு என்ற கருத்திற்கு வந்து
சேருகின்றோம்.
இயற்கை என்ற நிலையிலிருந்து உழைப்பு
என்ற செயலுக்கு நாம் வந்து சேருகிற�ோம்.
ஒரு கச்சாப் ப�ொருள் என்ற நிலையிலிருந்து
உழைப்பு என்ற புனரமைக்கும் செயல்பாட்டுக்கு
வந்து சேருகிற�ோம்.
ப�ொருள் என்றால் என்ன? என்ற கேள்வியை
இனிக் கேட்டால், அது உழைப்பு என்று பதில்
கூறுவ�ோம்.
அது ஒரு செயல்பாடு என்று பதில் கூறுவ�ோம்.
அது ஒரு நடவடிக்கை என்று பதில் கூறுவ�ோம்.
அது ஒரு நடைமுறை என்று பதில் கூறுவ�ோம்.
அ து உ ழ ை ப் பி னைக் கு றி க் கு ம் எ ன் று
பதில்கூறுவ�ோம்.
அது உற்பத்தியைக் குறிக்கும் என்று பதில்

கூறுவ�ோம்.
அது ஓர் உற்பத்தி முறையைக் குறிக்கும் என்று பதில்
ச�ொல்லுவ�ோம்.
ப�ொருள், உழைப்பு, உற்பத்தி, செயல்பாடு, நடவடிக்கை,
நடைமுறை: இச்சொற்கள் அனைத்தும் அடிப்படையில் ஒரு
ப�ொருள் குறித்தனவே.

கவிதை
�ப.செல்வகுமார்

இயற்கையைப் புனரமைக்கும் செயல் உழைப்பு எனப்படுகிறது.
அதுவே சமூகத்தை மாற்றி அமைக்கும் செயல்பாடாக
அமைந்தால் என்னவாகும்?
சமூகத்தை மாற்றி அமைக்கும் செயல்பாடு வர்க்கப்
ப�ோராட்டம் எனப்படுகிறது.
சமூகத்தை மாற்றி அமைக்கும் தீவிரச்செயல்பாடு, வெகுமக்கள்
செயல்பாடு புரட்சி எனப்படுகிறது.
உழைப்பின் நிகழ்வில் நாம் இயங்கியலைச் சந்திக்கிற�ோம்.
உழைப்பு என்பது இயற்கைக்கும் மனிதருக்கும் இடையில்
நிகழும் க�ொடுக்கல் வாங்கல் நடைமுறை.
உழைப்பு என்பது புற உலகுக்கும் மனிதருக்கும் இடையில்
நிகழும் இருவழிச் செயல்பாடு.
உழைப்பின் நிகழ்வு அகமும் புறமும் ப�ொருந்தி முரண்பட்டுத்
த�ொழில்படும் இயக்கம்.
உழைப்புச் செயல்பாட்டில் அகம் புறமாகிறது, புறம்
அகமாகிறது என்று மார்க்ஸ் கூறுவார்.
உழைப்பு எனும் நிகழ்விலிருந்து முழு இயங்கியலையும் நீங்கள்
கற்றுக் க�ொள்ள முடியும்.
உழைப்பே பண்டங்களை உற்பத்தி செய்கிறது.
உழைப்பே பண்டங்களின் மதிப்பை உற்பத்தி செய்கிறது.

உழைப்பு ஓர் எதார்த்தமாக (Reality) நிலவுகிறது.
உழைப்பு ஒரு சாத்தியமாகவும் (Possibility) நிலவுகிறது.
சாத்தியங்களைத் தேடிக் கண்டடையும் நிகழ்வே கற்பனை
எனப்படுகிறது. மானுட சாத்தியங்கள் த�ொடர்ந்து கண்டடையப்
படுகின்றன. உழைப்பு வளர்ச்சி அடைகிறது.
உழைப்பின் நடைமுறை அனுபவங்களை நினைவில் (Memory) க�ொண்டால் அவை அறிவாகச் சேகரமாகின்றன.
அறிவின் உண்மைத்தன்மையைச் ச�ோதிக்கும் மிகப்பெரும்
கருவி நடைமுறை. அறிவு நடைமுறையினின்றும் த�ோன்றி
நடைமுறையால் சரிபார்க்கப் படுகிறது. இதுவே அறிவுத்
த�ோற்றவியல்.
“ ஃ ப ா ய ர ்பா ஹ் ப ற் றி ய ஆ ய் வு ரை ” க ளி ல் ம ார்க் ஸ்
தத்துவத்தையும் நடைமுறையையும் சந்திக்கச் செய்திருக்கிறார்.
தத்துவத்தையும் த�ொழிலாளர் வர்க்கத்தையும் சந்திக்கச்
செய்திருக்கிறார்.
இனி, தத்துவம் நடைமுறையிலிருந்தே தனது வாழ்வைச்
சம்பாதித்துக் க�ொள்ளும்.
இனி, தத்துவத்தின் பிரச்சினைகளை நடைமுறையே
முன்மொழியும்.
தத்துவம் அதன் அந்நியமாதலிலிருந்து விடுதலை பெற்று
=
விட்டது.

நாக்கு
பின்நிசியில் எரிந்தவளின்
பிணவாயில் பாதியாயிருந்த
துண்டிக்கப்பட்ட நாக்கு
அவள் சிதைக்கப்பட்ட வனத்தில்
சருகாகி காய்ந்து கிடந்தது
முகர்ந்துப் பார்த்து ம�ௌனமான
ஜந்துகளின் வாய்க்குள்ளிருந்த
நாக்குகள் மேலும் கீழும்
எச்சிலூற சப்புக் க�ொட்டின
குரலெடுத்த சில நாக்குகள்
க�ொஞ்ச தூரம் குரைத்து
மூச்சிறைக்க நின்று க�ொண்டன
மற்ற நாக்குகளின் முன்னிருந்த
பற்கள் எலும்பைக் கவ்வி நின்றன
வாய்க்குள் துழாவுங்கள்
நாக்கு சூம்பி யிருக்கலாம்.
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இங்கிருந்து அரசியல் ப�ொருளாதாரம் த�ொடங்குகிறது.
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உழைப்பே பண்டங்களின் உபரி மதிப்பை உற்பத்தி செய்கிறது.
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சிறுகதை
�சாளை பஷீர்
12968 / ஜய்ப்பூர் சந்திப்பு – புரட்சித்தலைவர் டாக்டர் எம்ஜி ராமச்சந்திரன்
சென்ட்ரல் அதி விரைவு வண்டியின் டிஜிட்டல் பெயர்ப்பலகையை கண்களை
இடுக்கியவாறு பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தார் நடுத்தர வயது த�ோத்திவாலா.
அவரின் இள ர�ோசா நிற தலைப்பாகையின் மீது வெயில் பட்டு பிளாட்பார
தரை, ரயிலின் பெட்டி என நிற வட்டம் மினுங்கியது. அங்கு உட்கார்ந்திருந்த
செம்பழுப்பு நிற லம்பாடி குழந்தையின் மீது படிந்த இளர�ோசா வண்ண
வளையம் இன்னும் அடர்ந்தது. குடிநீர் குழாயருகே சுருண்டு கிடந்த செவலை
நாய�ொன்று அரைக்கண்ணை திறந்து மூடியவாறே ச�ோம்பிக் கிடந்தது.
மூ ன ்ற டு க் கு கு ளி ர ்சா த ன ப டு க ்கை வ கு ப் பி ற் கு ள் நு ழ ை ந் து த ன்
ப�ொருட்களையெல்லாம் இருக்கைக்கு கீழ் வைத்து விட்டு நிமிர்ந்தவனின்
தலையிலும் கழுத்திலும் மெலிதாக வழிந்திறங்கிய குளிர் காற்றானது காந்தலை
தணித்தது. கைப்பையையும் குடிநீர் புட்டியையும் பக்கவாட்டு மேலிருக்கையில்
வைத்தான் ஷாஹுல்.
நாற்பது டிகிரி வெப்பத்தை களைய மனமற்ற சந்தியாகாலத்து காற்று
வெளியே பரபரத்துக் க�ொண்டிருந்தது. கணப்பில் வேகும் ர�ொட்டியின்
இளம்புளிப்பு வாசம் ஷாஹூலின் நாசிக்குள் படிந்தது. அவனைச்சுற்றிலும்
ர�ொட்டி மணம் கமழவே பெட்டியின் கண்ணாடியையும் இருக்கை ஓரத்தையும்
மூக்கை சுருக்கி இழுத்து வாசம் பிடித்தான். சந்தேகமேயில்லாமல் அது
ர�ொட்டியின் இளம்புளிப்பு மணமேதான். தலையை திருப்பித் திருப்பிப்
பார்த்தவன் சற்று ய�ோசித்து விட்டு தன் கமுக்கட்டை முகர்ந்து பார்த்தான்.
முகம் சுளித்து அசட்டுச் சிரிப்பு சிரித்தான்.
எ தி ரி ல் உ ள்ள இ ரு க ்கைக ளி ல்
நால்வர் அடங்கிய குடும்பம�ொன்று
இ ரு ந்த து . மீ த மு ள்ள இ ர ண் டு
இ ரு க ்கைக ளி ல் ஒ டி ய ாக ப ்பா
ப�ோலிருந்த மாறுகண்ணுடைய இளம்
வயது சலவைக்கல் த�ொழிலாளியுடன்
வயதானவரும் இருந்தார். சீராக
பரவிய குளிர்காற்றில் மெலிதான
பூச்சி மருந்து நெடியடித்தது.

ராம்கஞ்ச் மண்டி

பெரியவருக்கு வயது அறுபதைக்
கடந்திருக்க வேண்டும். பிசைந்து
உருட்டிய க�ோதுமை மாவின் வெண்பழுப்பு நிறம். சதுர முகத்தில் ஒழுகிய
வி ய ர ்வைச்ச ர டா ன து க று ப் பு நி றச்ச ட ்ட க மூ க் கு கண்ணா டி யி ன்
உருப்பெருக்கத்தில் மினுங்கியது. வாயிலை பாதி திறந்தவாறே நின்று
க�ொண்டிருந்த துப்புரவுப் பணியாளரிடம், “ ஏம்பா, ஒன்னு உள்ள வா
அல்லாட்டி வெளிய ப�ோப்பா. ச�ொம்மாவே இங்க ஏசி இல்லே” . கையிலுள்ள
ஹிந்தி நாளிதழை விசிறியவாறே கிழவர் காய்ந்தார்.
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அடர் உதட்டுச் சாயம் பூசின பெண் பச்சைக்கிளிக்குயில�ொன்று துர்காபுரா
ரயில் நிலையத்தில் ஏறி ஷாஹுலுக்கு கீழேயுள்ள இருக்கைக்குள் நுழைந்தது.
கூவப்படாத கூவல்களை வெற்றிலைச்சாறு ப�ோல கடைவாயில் ஒதுக்கிய
சாடை. கூடவே இடுப்பை நெளிக்கும் அவளது மென்தாடி இணையும்.
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சிறிது நேரத்தில் அவனும் அவளும் இடுப்பு பட்டையை எடுத்து அணிந்தனர்.
முதுகு வலிக்கானது. ந�ொறுக்கு தீனி ப�ொட்டலத்தின் வெற்றுக்கூடுகளும்
மென்பானக்குப்பிகளும் அவர்களின் இருக்கைக்கு கீழே உருளத்தொடங்கின.
நெஞ்சை நீவியவாறே நெடு ஏப்பமிட்ட கிளிக்குயில் “படுக்க வேண்டும்” என
முனகியது. மென்தாடி அவனுக்கென ஒதுக்கப்பட்ட உள்பக்க மேலிருக்கைக்குள்
விசுக்கென தாவிச் சென்று படுத்தான்.
வண்டியை எடுக்க அரைமணி நேரம் தாமதாயிற்று. “இங்க ஒன்னுமே
சரியில்லே. சர்க்கார் சரியில்லே. ஆளுங்கோ சரியில்லே” என தனக்குத்தானே

அவரின் கேள்வி த�ோற்றப்பிழையினாலும்
எழுந்திருக்கலாம�ோ? என மூளை தன்னியல்பாக
தத்துவ விசாரத்தை த�ொடங்கியது. உறுதிப்படுத்திக்
க�ொள்ள கழிப்பறை அருகில் உள்ள கண்ணாடிக்கு
மு ன் னி ன் று
க�ொ ண் டு
உ ள் ளு க் கு ள்
ப�ொடுப�ொடுத்தான்.
தன்னைப் பார்த்து , “இது உன் அங்கிளா
ஷம்மா?” என மகளின் த�ோழி அவளிடம் கேட்ட
காலத்தின் நினைவு திடுமென ப�ொங்கி மனதை
ஏக்கத்திற்குள் உருட்டியது. தலையை மேலுங்கீழுமாக
மீண்டும் மீண்டும் க�ோதியவாறே இருக்கைக்கு
திரும்பினான்.
பச்சையும் பழுக்காயுமான ரப்பர் வளையங்களால்
இறுக சுற்றப்பட்டிருந்த கிழவனாரின் ஆண்டு

த�ொண்டையின் த�ொங்கு சதையானது வான்
க�ோழியின் கீழ்க் க�ொண்டை ப�ோல இழுபட்டு
மேலெ ழு ம்ப ம� ோ வ ாய்க்க ட ்டையை
உயர்த்தியவாறே, “ எல்லோ எல்லோ ! ஹா ஹா
ப�ோல்! ஜ�ோர்ஸே ப�ோல்…. ஹாங் ஜீ ஹாங் ஜீ .. “
என மண்டையை மேலுங்கீழுமாக அசைத்துக்
க�ொண்டிருந்தவர் பின்னர் முகம் மலர்த்தி ,:
இப்போ சிட்டிங்க் ஜட்ஜாக இருக்கிற பிரபாகர்
வைத்யா ஏடாகூடாமான ஆளு. டிஃபன்ஸ் தரப்பு
வக்கீலுங்கோ பேச்ச பெருசா அவர் மதிக்கிறதேயில்ல.
ஒண்ணும், கவலைப்படாதீங்கோ. வேற பெஞ்சுல
நம்மாளுங்கோ இருக்காங்கோ பாத்துக்கிடலாம்
“என்றபடி சுற்றும்முற்றும் கண் மினுங்க பார்த்துக்
க�ொண ்டே சி ரி த்தார் , த ரை யி ல் தேய்ப டு ம்
தகரத்தின் ஓசைக்கு நிகர்த்த ஒலியது. சிரிப்பு
அ டங் கி ய து ம் இ ரு க ்கை யி ன் ஓ ர த்தை
உள்ளங்கையினால் தேய்த்து துடைத்தார். அந்த
இடத்தில் வாயைக்குவித்து ஊதிய பின் செல்பேசியை
வைத்தார்.
வக்கீல் கிழவர் பேசிக் க�ொண்டிருக்கும்போதே
ஷ ா ஹ ூ ல் த ன் இ ரு க ்கைக் கு ள் ஒ து ங் கி க்
க�ொண்டான். இடுப்பின் வேர்வை ஈரம் பட்டு
கசகசத்துக் க�ொண்டிருந்த சாரத்தை நெகிழ்த்து
விட்டு மல்லாக்க படுத்தான். குளிர் இதம்பதமாக
பரவியது.
“கானா கானா தாலி கானா , தாலீ மே தால்,
பனீர், சப்ஜீ, தஹீ, பாப்பட், ர�ோட்டீ, மீட்டாய்
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அ ங் கி ள் எ ன ்ற ஒ ற ்றை ச�ொ ல் லு க் கு ள் ,
வயதிறக்கமும் வயதேற்றமும் ஒரே நேரத்தில் நடந்து
முடிந்த மாயத்தை எண்ணி எண்ணி ஷாஹுலின்
மனது ஓய்ந்துதான் ப�ோனது. தனக்கு வயது
ஐம்பத்திரண்டுதான் என்பதை மட்டும் ச�ொல்லி
விட்டு முகம் திருப்பிக் க�ொண்டான். கிழவர்
த�ொண்டைச்ச ளி யு டன் செ று மி ன ார் . அ து
இளிப்பா? அல்லது உண்மையிலேயே செறுமலா?
என சிறியதாக குழம்பியவன் கிழவரின் கேள்வியை
குறித்து மீண்டும் எண்ணத் த�ொடங்கினான்.

மாறிய செல்பேசிக்கு அழைப்பொன்று வந்தது.
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முணுமுணுத்துக் க�ொண்டிருந்த முதியவர். திடீரென
ஷாஹுல் பக்கம் திரும்பி “அங்கிள்! நீங்க எங்க
ப�ோறீங்கோ?” என்றார்.
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அவ்ர் ச்சாவல்… “ என்றடுக்கியவாறே சென்று
க�ொண்டிருந்த கேண்டீன்காரனை நிறுத்தி , ஒரு
பிளேட்டு எவ்ளோப்பா ? என வினவினார்.
“நூத்திருபது ருப்யா ஸாப் “
“அச்சா. தால் ஃபிரையா? சாதாவா?”
“ ஃபிரைதான் ஸாப்”
“பட்டர்ல ஃபிரை பண்ணதுதானே?”
“தெர்லீங்க ஸாப்”
“ஹி ஹி தெர்லீங்கன்னா சாதா ஆயில்னுதான்
அர்த்தம். அப்ப இன்னாத்துக்கு இவ்ளோ பைசா
வாங்குறீங்கோ?”
“நம்போ கூலிக்கார் ஸாப்” என கேண்டீன்காரன்
முனகியவுடன் பழம்பன்னாசு ந�ோட்டுக்களாக
தேடிப்பார்த்து எடுத்த கிழவர் ஒரு கணம் நிதானித்து
விட்டு “சாப்பாடு தந்துட்டு பைசா வாங்கிக்கோப்பா
“என்றவாறே மீண்டும் பணத்தாள்களை தன்
பர்ஸுக்குள் மெல்ல மடித்து வைத்தார். சிரித்தபடியே
கிழவரின் இருக்கை எண்ணை குறித்துக் க�ொண்டான்
கேண்டீன் இளைஞன்.

“ராஜஸ்தான்ல ஊரெங்கே?”
“நாகவ்ர் ஜில்லா”
“அங்கே?”
“பர்லி”
“ஓஹ்”
“மம்மி மம்மி கையப்பாரும்மா” என்ற மென்குரல்
குறுக்கிட்டது.
அந்த தம்பதியரின் வெண்ணிற புஸ் புஸ் ஆண்
கு ழந்தைக் கு ஐ ந் து ஐ ந்தரை வ ய தி ரு க் கு ம் .
இருக்கையின் பக்கவாட்டு இரும்பு ஏணி நுனியை
பி டி த் து க் க�ொ ண் டு அ ரை ந�ொ டி த ான்
ஊஞ்சலாடியிருக்கும். அதற்குள் ஹம்மென என
முகத்தை தூக்கி வைத்துக் க�ொண்டு ஆவலாதிய�ோடு
த ன் இ ரு மெ ன ்பஞ் சு உ ள்ள ங ்கைகள ை யு ம்
அம்மாவிடம் விரித்துக் காட்டியது. வெண்மேட்டில்
மெல்லிய க�ோடாய் இளஞ்சிவப்பு தீற்றல்கள்.
அம்மாவின் தடையையும் மீறி அடுத்த கணமே
அந்த புஸ் புஸ், தனது அரை ந�ொடி ஊஞ்சலைத்
த�ொடர்ந்தது.

த�ொண்டையை கனைத்தவாறே இருக்கையில்
சம்மணங் கட்டி அமர்ந்தவர், தன் பாதங்களை
நீள்வட்டமாக வருடிக் க�ொண்டே “ நா ராம்கஞ்ச்
ம ண் டி யி ல எ ற ங ்க ணு ம் . அ து ர ா த் தி ரி
பன்னிரெண்டர மணிக்கு வரும்போல, கஷ்டந்தான்”
என புருவத்தை ஏற்றி இறக்கினார்.
“அத�ொன்னும் பிரச்னயில்ல சார் , நீங்க 139
என்ற ரயில்வே நம்பருக்கு ஒங்க செல்லுலேருந்து
டயல் பண்ணி டிக்கட்ல உள்ள பத்து டிஜிட்
பிஎன்ஆர் நம்பர பதிவு பண்ணுனா எறங்க
வேண்டிய ஸ்டேஷனுக்கு அஞ்சாறு நிமிஷங்களுக்கு
முன்னாடி அலர்ட் கால் ஒன்னு ஒங்க செல்
ப�ோனுக்கு வரும்” என தனக்கு மட்டுமே தெரிந்ததாக
அவன் எண்ணிக் க�ொண்டிருந்ததை ஆர்வத்துடன்
பகிர்ந்தான் ஷாஹூல்.
“ ஹெஹ்ஹஹ்ஹே …… நூத்தி முப்பதாவது
எரநூத்தி நாப்பதாவது அடப்போங்க சார்! அந்த
கவர்ன்மெண்ட் ஏற்பாடெல்லாம் வேலய்க்காகாது
அதெல்லாம் ச�ொம்மா” என தனது கறுப்பும்
பழுப்புமான குரு முளைத்த மூக்கை இடது
உள்ளங்கையால் தேய்த்தவாறே க�ொட்டாவி விட்ட
வக்கீலின் பல் வரிசை முழுக்க பீடாச்சாறு
உறைந்திருந்தது.

ïõ‹ð˜ 2020

è£‚¬è„ CøAQ«ô

“த�ொலஞ்சு ப�ோவன்டா ஜிப்பு வாயா நீ எறங்கு
அல்லது எறங்காம ஒழி ” என மனதுக்குள்
எரிந்தவாறே படுக்கையை ப�ோட்டான் ஷாஹூல்.
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உடலின் மீது வருடங்கள் கடந்தோடுவது ப�ோல
டங் டக்கடா டங் கிறீஈஈச் வீங்க்க்க் என்ற
வெவ்வேறு அலைவரிசையில் உயர்ந்து தாழும்
உ ர ாய்த ல் ஒ லி க ளு டன் ர யி ல் ச க ்க ர ங ்க ள்
உருண்டோடிக்கொண்டிருந்தன.
எ தி ரே உ ட ் கார் ந் தி ரு ந்த இ ள ம் வ ய து
குடும்பத்தலைவனிடம் பேச்சைப் ப�ோட்டார்
வக்கீல் .
“எங்கே ப�ோறேப்பா?”
“சென்னக்கி”

“சர் நேம்?”
“பிரஹ்மண்”
“க�ோத்திரம்’?”
“வஷிஸ்டா”
“அப்போ மிஸ்ரா சர்மா திரிபாதி திரிவேதினு
பெயருக்கு பின்னாடி ப�ோடறவங்கெல்லாம்
ஒங்காட்களா?”
துரிதகதியில் தலையசைத்து மறுத்த கணக்காளர்
“அவங்கெல்லாம் பிரஹ்மண்தான். ஆனா நாங்கோ
அ வ ங ்க ோ ளட க�ொ ஞ ்ச ம் ஒ ஸ் தி . அ ப் பு ற ம்
சர்மாங்கறத நாங்கோ மட்டும் ப�ோட்றதில்லே
இப்போ ராஜ்புத் கார் கூட ப�ோடுறாங்கோ”
“அது சரி அதானே பாத்தேன்”
“சென்னயில என்ன பண்றீங்கோ?”
“ த னி ய ா
அ க ்க வு ண் ட் ஸ்
ப�ோட்டிருக்கேன்”
“அப்டியா?”

ஆ ஃ பீ ஸ்

“அங்கல்லாம் வெயில் எப்டீ?”
“ஸ்ஸ்ஸ் அப்பா, வருஷத்துல ஒம்போது மாசமும் வேத்து
வேத்து ஊத்தும்”
“சென்னயில ஹிந்தில பேச மாட்டாங்களாமே?”

கவிதை
�ஜே.ஜெ.ஃபர்னாண்டஸ்

“ஹி ஹி. அது ஒரு ப்ராப்ளமேயில்ல”
“எப்டி சமாளிக்கிறீங்கோ?”
“த�ோடா ஹிந்தி த�ோடா அங்க்ரேஜி த�ோடா டமில்
இருந்தாக்க ப�ோதும் மிக்ஸ் பண்ணி ஓட்லாம்”
“ஃபிரெஷ் காய்கறிங்கள்லாம் கெடிக்குதா?”
“ஓஹ்! தாஜா சப்ஜீல சென்னக்கி நம்பர் ஒன். ஆலு,
மட்டர், டமாட்டர் அல்லாம் கெடிக்குது”
“படிப்பெல்லாம் எப்டீ?”
“மார்வாடி ஸ்கூல் காலேஜூலாம் நெறய இருக்கு”
“பிசினஸுல யார் டாப்பு?”
“அவங்களும் இருக்காங்கோ ஆனா பிடிமானம் பக்காவா
ராஜஸ்தானிங்கோ கைய்லேத்தான்” .
“அதானே பாத்தேன்” என்றவாறே கிழவர் தன் வலது
உ ள்ள ங ்கையை நீ ட ்ட கண க ் கா ய ர் அ தி ல் த ன து
உள்ளங்கையால் ‘சளப்’ என ஓசை கிளம்ப தட்டினார்.
“டெவலப்பர்ஸ்லயும் நம்பாளுங்கதானே இருக்கணும்?”
“அதுல என்ன டவுட்டு ஜீ , அல்லாத்துட ரெண்டாம்
நெம்பர் பைஸாலாம் ஒன்னு க�ோல்டுக்கு ப�ோவணும்
அல்லாட்டி நம்பள் கிட்டத்தானே வந்தாவனும்”
கிழவரின் த�ொந்தி மட்டும் வட்டமாக சில ந�ொடிகள்
வரை குலுங்கி ஓய, த�ொடர்ந்தார் கணக்காளர்.
“என்னோடமெயின்கிளையண்ட்ஸேடெவலப்பர்ஸ்தான்”
“அச்சா அச்சா”

அறிவார்ந்த
நாற்காலிகள்

கெக்கலித்த வக்கீல், “நம்பாளுக்களுக்குத்தான் பைஸா
ஒரு பிரச்னையே இல்லியே” என்றார்.
கணக்காள தம்பதிகள் நீட்டிய சுட்ட எள் அப்பளத்தை
வாங்கி துணுக்கு துணுக்காக உடைத்து தன் இடது
உள்ளங்கையில் குவித்தவாறே சுவைத்துக் க�ொண்டிருந்த
கிழவர் க�ொஞ்ச நேரம் தன் ஹைக்கோர்ட் மகாத்மியங்களை
எடுத்து விட்டுக் க�ொண்டிருந்தார்.
பால் தயிர் நெய் மாடு விளைச்சல் என அவர்களின்
பேச்சு எங்கெல்லாம�ோ சுற்றி வந்து க�ொண்டிருக்க
பல்லிடுக்கில் மாட்டிக் க�ொண்டிருந்த த�ொக்கின் துணுக்கை
ஆட்காட்டி விரலின் நகத்தால் ந�ோண்டியெடுத்து மீண்டும்
வாய்க்குள் ப�ோட்டு த�ொண்டைக்குள் இறக்கினாள்
கணக்காளரின் மனைவி. அதே விரலை மூக்கில் வைத்து
இருமுறை புரட்டி முகர்ந்து விட்டு எதிர் இருக்கையில்
இருந்த கருத்த கம்பளியில் மேலும் கீழுமாக ஓட்டி
துடைத்தாள்.
“கரம் சூப் குடிக்கணும் ப�ோல இருக்கு. சாய் சாப்பிட்டு
ச ாப் பி ட் டு வ ா ய் கெட் டு ப ்ப ோ ச் சு ” எ ன ்ற ப டி யே
இருக்கையிலிருந்து கிளம்பிய வக்கீல் கழிப்பறைக்கு
சென்றார். கணக்காளரின் மனைவி, குழந்தையை மடியில்
ப�ோட்டவாறே தாலாட்டத் த�ொடங்கினாள். எதிர்
திசையில் ரயில�ொன்று பிளிறலுடன் கடந்து சென்றது.

ஏசுவுக்கு முற்பட்டவையாம்
நாற்காலிகள் வரலாறு
நான்கு கால்களுடனான நாற்காலிகள்
நவீனத்துக்கு அப்பாற்பட்டவை;
மரத்தாலானவை;
மரபு சார்ந்தவை;
மரங்கள் பெற்றெடுத்தவை;
மா, க�ோங்கு, தேக்கென
இனக்குறியீடும் இங்குண்டு.
ஆயினும் வாயில்லை
ஆதலால் வம்பில்லை.
எதிர்க்கட்சிகளின் ஏவுகணைகளாகி.
அரண்மனைகளின் ஆட்சிபீடங்களில்
ஆர�ோகணித்த நாற்காலிகளுக்குப்
பட்டங்களுண்டு
சிம்மாசனம், அரியாசனம்போல.
வரலாறு ப�ோற்றும்
வல்லவர்கள் நல்லவர்கள்
அமர்ந்திருந்த ஆசனங்கள்
அலங்கரிக்கின்றன அருங்காட்சியகங்களை.
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“ஓஸ்த்தி வெல ஜீ . அசல் மார்க்கட் ரேட்ட விட டபுள்
மடங்கு க�ொடுத்தாத்தான் வாங்க மிடியும்”
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“லேண்ட் ரேட்லாம் எப்பிடி ப�ோகுது?”
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பெரு விலங்குகள் ஒன்றைய�ொன்று கண்டுணர்ந்த
குதூகலத்தின் களிய�ோசை.
க�ொஞ்ச நேரத்தில் காவி முண்டாசு கட்டிய
அ வ ல் ப�ொ ரி க ் கா ர ன் வ ந்தான் . அ வ னை த்
த�ொடர்ந்து “சூஊஊப்” என்றவாறே கேண்டீன்காரர்
வந்தார். சூப், மிளகு, ர�ொட்டி வாசனையானது
கலவையாக அவரைச்சுற்றிலும் பரவியது.
தனக்கும் தனது மனைவிக்கும் என இரண்டு
க�ோப்பைகள் சூப்பை வாங்கிய கணக்காளர்,
அவற்றை உண்ணும் பலகை மீது வைத்து விட்டு
சட்டைப்பையிலிருந்து பணத்தை உருவியவாறே
“இன்னொரு ஆளுக்கும் சூப் வேணும். அவ்ரு
டாய்லட்டுக்கு ப�ோயிருக்காரு இப்ப வந்திடுவாரு
நீங்க இந்த பெட்டியிலேயே இருங்கோ” என்றார்.
இரு கைகளையும் பிசைந்து துடைத்தவாறே
கதவை தள்ளிக் க�ொண்டு உள்ளே வந்த கிழவரிடம்
“நீங்க ப�ோனதும் சூப்காரர் வந்தார்” என கணக்காளர்
ச�ொல்லிக் க�ொண்டிருக்கும்போதே ‘அப்படியா”
என வாயைப்பிளந்தவாறே பெருத்து விரிந்த புட்டம்
நசுங்கிப்பிதுங்க அமர்ந்தார்.

குட்ச்சா மாதிரியில்ல இருக்குது” வக்கீலின் குரல்
உயர்ந்தது, ப�ோகப்புறப்பட்ட சூப்காரர் ஒரு கணம்
திகைத்து, “ஓங்க கப்ப தாங்க ஜீ” என வாங்கி
மீண்டும் நிரப்பிக் க�ொடுத்தபின் கும்பிட்டுவிட்டு
ஓட்டமும் நடையுமாக இடத்தை விட்டகன்றார்.
தன் பர்ஸை பற்றியபடியே குவளைக்குள் நாக்கால்
துளாவிக் க�ொண்டிருந்தார் வக்கீல்.
வண்டி சவாய் மாத�ோப்பூர் நிலையத்தில் பத்து
நிமிடங்கள் நின்றது. பிளேட்பாரத்தில் ரயில்
வாசலை ஒட்டியவாறே வைக்கப்பட்டிருந்த பிரம்பு
தாங்கியின் மேல் வட்டத்தட்டில் சம�ோசாவும்
உருளைக்கிழங்கு துண்டங்களுடன் செங்கல் நிற
உரப்பு ஆணமும் நிரம்பியிருந்தன. ஈ விரட்டியிலிருந்து
கிளம்பிய புகையில், மட்டமான நெடி வீச “ கரம்
சம�ோசா சம�ோசா” என்ற பெருந்தொண்டைக்குரல்
பிளாட்பாரத்தை நிறைத்தது.
எ ஞ் சி னை ம ாற் றி ம ாட் டி ய பி றகு ர யி ல்
எதிர்திசையில் நகரத்தொடங்கியது. உறங்கும் நேரம்

உண்ணும் பலகையில் அமர்ந்திருந்த இரண்டு
குவளை சூப்புகளையும் மாறி மாறி உற்றுப் பார்த்து
விட்டு தள்ளி இருந்ததை வெடுக்கென எடுத்து
“ச்சக்… ச்சக்” என ஓசை கிளம்ப குடிக்கத்
த�ொடங்கினார் கிழவனார்.
கணக்காள தம்பதியர் கமுக்கமாக பேந்த பேந்த
முழித்தனர். பின்னர் சங்கடத்துடன் மெல்ல சிரித்த
மனைவி, கணவனின் காதில் முணுமுணுத்தாள்.
சூப்காரர் எந்த பக்கம் ப�ோயிருப்பார் எனத்
தடுமாறிய கணக்காளர், உத்தேசமாக வலப்பக்க
பெட் டி க ளு க் கு ள் செ ன ் றார் . இ ரு க ்கை யி ன்
முனையில் அரைகுறையாக அமர்ந்திருந்த மனைவி.
பத்து நிமிடங்கள் கழித்து வந்த கணவனின் கையை
பார்த்தவுடன் மறுபக்க பெட்டிகளின் பக்கம்
கையை காட்டினாள்.
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உதட்டை பிதுக்கியபடி திரும்பி வந்த கணவனை
ச� ோ ர் வு டன் ப ா ர ்த்தா ள் . இ ர ண் டு பே ரு ம்
குசுகுசுத்துக் க�ொண்டிருக்க. அதே நெடில் கூவல�ோடு
சூப்காரர் வந்து சேர்ந்தார். ஒரு குவளை சூப்
வாங்கப்பட்டு உண்ணும் பலகையில் வைப்பதற்காக
க�ொண்டு செல்லப்படும்போது மூக்கை நீட்டி
அந்தக் குவளையை உற்றுப் பார்த்த வக்கீல் நாவால்
த ன் இ ர ண் டு உ த டு கள ை யு ம் து ளா வ த்
த�ொடங்கினார்.
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கணக்காளரின் மனைவி கையிலிருந்து வீழ்ந்த
தட்டின் ஓசையில் கிழவரின் கவனம் திசைதிரும்ப
டக்கென சூப் குவளையை மேல் இருக்கையில்
தூக்கி வைத்தார் கணக்காளர் . மனைவியின்
கண்கள் ஒளிர்ந்து பின் இயல்பாகின. தட்டிலிருந்து
மீண்ட கிழவனார் இங்குமங்கும் மும்முரமாக
தலையை சுழற்றி மெல்ல முகம் த�ொய்ந்தார். தன்
த�ொடை மீது இடது கையால் இருமுறை தட்டியவர்,
திடமாக கனைத்துக் க�ொண்டே கண்களை
தீவிரமாக்கி கேண்டீன்காரரை பார்த்தார்.
“ஏய், என்னாபா சூப் குட்த்தே? அளவும்
சரியில்லே ஒன்னுஞ் சரியில்லே. சுட்தண்ணிய

வரவே அவரவர் படுக்கைகளை உதறி படுக்க முயல
வக்கீல் மட்டும் அவர் பாட்டுக்கு சாப்பிட்ட தனது
எச் சி ல் தட்டை ப டு க்கையி ல் வைத்தவாறே
ய ாரை யு ம் ப�ொ ரு ட ்ப டு த்தா ம ல் பே சி க்
க�ொண்டிருந்தார். எல்லோரும் செய்வதறியாது
நி ன் று க�ொ ண் டி ரு ந்த ன ர் . ப டு க ்கை க ் காக
காத்திருந்தவர்களில் ஒரு கைக்குழந்தையும்அடக்கம்.
இதைப்பார்த்துக் க�ொண்டிருந்த ஷாஹூலுக்கு
மண்டைக்குள் சூடாக நிரம்புவது ப�ோல இருந்தது..
“ய�ோவ் எழுந்திருய்யா” என்ற ச�ொல்லானது தட்டி
விடப்படும் விசைக்காக காத்திருக்கும் ரவை ப�ோல
த�ொண்டைக்குள் விறைத்தது. அந்தந்த சீட்காரர்களே
அமைதியாக இருக்கும்போது நமக்கெதற்கு வம்பு
என ம�ொத்த சூழ்நிலையையும் கணக்கிலெடுத்து
மனம் தீர்ப்பளிக்க, அமைதி காத்தான்.
நடு படுக்கையை தூக்க விட முடியாதவாறு
வ ழி ந் தி றங் கு ம் த�ொ ந் தி யை கீ ழி ரு க ்கை யி ல்
சாய்த்தவர் தனது செல்பேசியிலிருந்து ஒலித்த
“பஜ்ரங்கு பலீ மேரி நாவு ச்சலீ “ என்ற பஜனை
வரிகளுக்கேற்ப சீரான தாளகதியில் தலையை
ஆட்டிக் க�ொண்டிருந்தார். அந்த படுக்கைக்கு
ச�ொந்தக்காரனான ஒடியாகப்பா இளைஞன்

ஒரு மணி நேரம் கழித்து ஏத�ோ ஒரு நிலையத்தில்
வண்டி நின்றது. வண்டி ஒன்றரை மணி நேரம்
தாமதமாக செல்கிறது என ச�ொல்லிக்கொண்டே
பெட்டியினுள் நுழைந்த ஒருவர் மேல் படுக்கையில்
வ ாயைப் பி ள ந் து தூ ங் கி க ்கொ ண் டி ரு ந்த
ஒடியாகப்பாவை படபடவென தட்டி எழுப்பி ,
“உத்தர�ோ! யஹ் மேரா சீட் ஹை!” என்றார். பதறி
விழித்தான் அவன். புறங்கையால் எச்சில�ொழுகிய
வாயை துடைத்தபடியே இறங்கிய ஒடியாகப்பா
தூக்க கலக்கத்தில் கால் தவறி கீழே விழுந்த பின்
சுதாரித்து முனகியவாறே எழுந்து இருக்கை
சட்டகத்தின் மீது சாய்ந்து க�ொண்டு இடுப்பை
நீவிக் க�ொண்டிருந்தான்.
ரயில் தன் முதுக்குக்கப்பால் விட்டுச் சென்ற
ஏத�ோ ஒரு ஊரிலுள்ள ஒலிபெருக்கியிலிருந்து
கிளம்பிய ஓசை கண்ணாடி தடுப்பையும் தாண்டி
பெட்டிக்குள் வந்து வந்து மடங்கியது.
பெரும் பெரும் க�ொப்பரைகளில் செம்மஞ்சள்
நிறத்தில் திரவம் தளதளத்துக் க�ொண்டிருந்தது.
தகித்துக் க�ொண்டிருந்த தழலும் திரவத்தின்
நி ற த் தி லேயே க�ொ ப ்பரையை த ழு வி ய ப டி
காற்றினுள் நெளிந்தவாறே எதைய�ோ பிடிக்க
முயன்று முயன்று தீர்ந்து க�ொண்டிருந்தது.
கு வ ள ை வ டி வி ல் எ ண்ண ற ்ற வ ாய்க ள்
உதடுகளற்று வட்டச்செப்பு ப�ோலிருந்தன. ம�ொத்த
வாய்களும் க�ொப்பரையை சுற்றிலும் மிதந்தலைந்தன.
அ ந்த ர க ்க ட ்ட ள ை பி றப் பி க ்க ப ்ப ட ்ட தைப்
ப�ோன்றத�ொரு ஒழுங்கில் அனைத்து வாய்களும்
செங்குத்தாய் எண் ஒன்றின் வடிவத்தில் விறைத்து
நிமிர்ந்தன. கபகபவென பெருஞ்சிரிப்பொலிய�ொன்று
கேட்டது. எண் ஒன்றின் கால் பாகத்திலிருந்து
பூப்புள்ளிகளாய் சறுகி உதிர்ந்த க�ோப்பை வாய்கள்
க�ொப்பரைக்குள் முழ்கின.
உள்ளிறங்கிய க�ோப்பைகள் ஒவ்வொன்றாய்
குதித்து மேலெம்புவதும் தாழ்வதுமாய் இருந்தன.
அ வ ற் றி ற் கு ள் அ த் தி ர வ ம் நி ர ம் பி யி ரு ந்த து .
வட்டச்செப்பு ப�ோலிருந்த குவளைகள் இப்பொழுது
வெந்து நீண்டு ஜாடி ப�ோல் ஆகியிருந்தன. தீத்தழல்
அவிந்து ஆறியபின் நுங்கும் நுரையுமான வெண்
அடர் பாலாக பெருகி ஓடத்தொடங்கி ஷாஹுலின்
கால் விரல்களை தீண்டியது. அதன் குளிர்மையானது
விரல்கள் கெண்டைக்கால் த�ொடைகளின் வழியே
தலையை ந�ோக்கி ரகசிய அரவம் ப�ோல ஊர்ந்தது.
“யே இதர் ரக் உதர் ரக்” என்ற கூச்சலில் கண்
விழித்த ஷாஹூலுக்கு யானையின் முதுகைப்போல
பெட் டி க் கு ள் நி றை ந் து ஊ ர ்ந்த அ ம்பா ர ம்
அம்பாரமான அட்டைப்பெட்டிகள் மட்டுமே
தெரிந்தன. மூச்சு முட்டுவது ப�ோல இருந்தது.
எ ழு ந் து உ ட ் கார் ந் து க�ொண்டான் .

அட்டைப்பெட்டிகளின் நடுவிலிருந்து திருகிய
மீசையுடன் செம்பரட்டை தலையும் கடுக்கன்
காதுமாய் ஒருவன் வெளிப்பட்டான். கடுகெண்ணெய்
வாடை கலந்த குளிர் நெடி பெட்டிக்குள் வீச்சுடன்
நுழைந்தது . அவனுக்கு பின்னால் இளம் வயது
பெண்ணொருத்தியும் கைக்குழந்தைய�ொன்றும்
வ ந்த ன ர் .
அ ம்பா ர க் கு வி ய லி ன்
உடைமையாளர்களான அவர்கள் அடுத்த நாள்
மாலையில் வரக்கூடிய ஹிங்கன்காட் என்ற ரயில்
நிலையத்தில் இறங்குகின்றார்களாம்.
கடைக்கான சரக்குகளா? என ஷாஹுல்
செம்பரட்டை தலையனிடம் கேட்க அவன்
“இல்லயில்ல வீட்டுக்குள்ளது” என அசடு ப�ொங்க
ச�ொல்லிக் க�ொண்டிருக்கும்போதே “ அரேபாய் !
ராம்கஞ்ச் மண்டி ஸ்டேஷனா இது? “என்ற
வக்கீலின் த�ொள த�ொளத்த குரல் கேட்டது. யார�ோ
“ஆம்” என்றவுடன் ஏத�ோ கூக்குரலிட்டார்.
ச�ொற்களற்ற அக்கூக்குரல் கதவிடுக்கில் நசுங்கிய
தவளையின் அபய விளி ப�ோல இருந்தது. இதற்குள்
வ ண் டி கி ளம்ப மே ல் ப டு க ்கை யி ல் இ ரு ந்த
பயணிய�ொருர் அபாயச் சங்கிலியை இழுக்க
வண்டியின் வேகம் மட்டுப்பட்டு நின்றது.
ஒரு கையில் ஒற்றை ஷூ , மறு கையில் நைலான்
பை என வெளிறிய முகத்தோடு படுக்கை விரிப்பு
தரையில் இழுபட தட்டுத்தடுமாறி பதறியவராக
இறங்கினார் வக்கீல்.
வண்டியின் தாலாட்டிற்கேற்ப வலமும் இடமும்
குலுங்கியபடியே கணக்காளரும் அவரது மனைவியும்
தங்கள் பிள்ளைகளை அணைத்தவாறே ஆழ்ந்த
உறக்கத்திலிருந்தனர். தனது தலையை ந�ோக்கி
ஊ ர ்ந்த ப ா லி ன் கு ளி ர ்மை ய ா ன து த ன து
கனவிலிருந்து வெளியேறி எங்கு சென்றது? என்ற
கு ழ ப ்ப த் தி ல் ஆ ழ்ந்த வ ாறே உ ற க ்க த் தி ற் கு ள்
மீண்டான் ஷாஹூல்.
ஒற்றைப்பக்க கண்ணாடிச்சில்லும் காதும்
ந�ொறுங்கிய நிலையில் கறுத்த மூக்குகண்ணாடி
ஃபிரேம் நடைபாதையில் கிடந்தது. வண்டியின்
குலுக்கலில் ஆடி ஆடி அது கதவ�ோரம் ஒதுங்கியது.
அதன் உடைந்த சில்லுகளில் இரவு விளக்கின் நீல
வ ெ ளி ச்ச ம் எ ண்ண ற ்ற து ணு க் கு களா ய்
எதிர�ொளித்துக் க�ொண்டிருக்க, இரவுக்கு மேல்
ரயிலின் சக்கரம் இரும்பு மணத்துடன் உருண்டோடிக்
க�ொண்டிருந்தது.
உறக்கம் வராமல் நடு இருக்கையில் ஒருக்களித்து
படுத்திருந்த ஒடியாகப்பாவின் மாறுகண் விழிகளில்
செல ்பே சி யி ன் வ ெ ண் நீ ல ஒ ளி ஒ ளி ர் ந் து
க�ொண்டிருந்தது. செல்பேசியை தன் த�ொடையில்
அமர்த்திப் பிடித்தவாறே எழுந்து முதுகையும்
த ல ை யை யு ம் வ ள ை த்த ப டி இ ரு க ்கைக் கு ள்
அமர்ந்தான். அவனது நாக்கில் ப�ொரித்த
வே ர ்க்கட ல ை ப ரு ப் பு க ள் மி த க் கு ம் கா ர
சூப்பொன்றை குடிக்கும் ஆசை எறும்பைப்போல
=
ஊரத்தொடங்கியிருந்தது.
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வக்கீல் தனது புட்டத்தை ஒருக்களித்து கிளப்ப
“ டர்ர்ர் … . ” ஓ சை யு டன் ஏ சி யி ன் க ன த்த
குளிர்காற்றுக்குள் கரிம நெடி சுழன்றடித்தது. “ஹே
பக்வான்” என்றவாறே தன் உள்ளங்கையால்
வயிற்றை தடவிக்கொண்டிருந்தார்.

பெட்டிகளினடியிலிருந்து “அத அங்க வை இத
இ ங ்க வை ” எ ன ்ற அ த ட ்ட ல்க ள் ஒ லி த் து க்
க�ொண்டிருந்தன.
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க�ொஞ்சம் தள்ளி காலியாக இருந்த மேல் படுக்கையில்
வேறு வழியின்றி ப�ோய் படுத்தான்.
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சு

பத்தி

ஜாதாவின் ’கணேஷ்-வசந்த்’ கதை
ஒன்றில் ”அந்த லிஃப்ட் ஆபரேட்டர்
புவியரசின் ‘காற்று’ என்கிற ஒல்லியான
இ லக் கி ய ப்
ப த் தி ரி கையைப்
ப டி த் து க ்கொ ண் டி ரு ந்தார் ” எ ன் று
எழுதியிருப்பார். அதை விட ’ஒல்லியாக’ச்
‘சிவந்த சிந்தனை’ என்ற பெயரில்,
எழுபதுகளின் தலைவாயிலில், கைக்காசு
ப�ோட்டு விலையிலாக் கவிதை இதழ்
ஒன்றை நடத்திவந்தேன். எட்டே எட்டு
ப க ்க ங ்கள்தா ம் . ’ வ ா ன ம்பா டி ’
சிலம்பொலி செல்லப்பன்
க வி ம டல்தான் எ ன க் கு உ ந் து த ல் .
கைக் கு க் கி டைத்த
இலக்கியமுகவரிகளுக்கெல்லாம் இயன்றவரை இதழை
அனுப்பிவைத்துக்கொண்டிருந்தேன்.

�வேணு மாதவன்
venumadhavan2020@gmail.com

”இறக்கை வெட்டிய கிளிகளாய் – நீங்கள்
எத்தனை காலம் இக்கூண்டுக்குள்ளே
பறக்கத் துடிக்கும் பறவைகளே – இங்குப்
பரந்துகிடக்குது பிரபஞ்சம்”
- இன்குலாப்

மூன்றாவது இதழ் வெளிவந்த நேரம். என்னைப் பார்க்க
ஒருவர் வந்தார். “சார், நான் ராமமூர்த்தி. தமிழ் வளர்ச்சித்
துறையின் துணைஇயக்குநர். எங்க இயக்குநர் சிலம்பொலி
செல்லப்பன் அய்யாவின் கைக்கு உங்க இதழ் எப்படிய�ோ
கெடச்சிருக்கு. அதப் படிச்சிட்டு அய்யா உங்கள நேரில்
ப ார் த் து க் கைய� ோ டு அ ழ ை ச் சு கி ட் டு வ ர ச்
ச�ொன்னார்”என்றார். அழைப்பைத் தட்ட முடியவில்லை.
அவருடன் குறளகத்திலிருந்த தமிழ் வளர்ச்சித் துறை
அலுவலகம் சென்று சிலம்பொலியாரைச் சந்தித்தேன்.
சிலம்பொலியார் என் முயற்சிக்குப் பாராட்டுகளைத்
தெரிவித்தார். “விடாமல் செய்யுங்கள், அடிக்கடி வாருங்கள்,
த�ொடர்ந்து த�ொடர்பில் இருங்கள், உதவிகள் ஏதும்
தேவையானால் தயங்காமல் கேளுங்கள்”என்றார்.
நன்கொடையும் க�ொடுத்தார். இருபது வயது கூட
நிரம்பாத இளைஞனாக இருந்த எனக்கு அன்று அவர்
அளித்த ஊக்கம், நான் இதழியல் துறையில் த�ொடர்ந்து
செயல்பட உதவிற்று என்பதை நன்றியுடன் இன்று
நினைவுகூர்கிறேன். ஆயினும் ஏன�ோ அதற்குப் பிறகு
அவரை நான் சந்திக்கவேயில்லை. இன்று அவரும்
நம்மிடையே இல்லை. அவ்வாறு ‘அங்கங்கே கலைகள்
தே ரு ம் அ றி வ ர் ’ களால்தா ம் அ ன ்றெல்லா ம் த மி ழ்
வளர்ச்சியுற்றது என்பதைப் பதிவு செய்யாமல் இருக்க
முடியவில்ல.
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ஜய பாஸ்கரனின் ‘சரஸ்வதி’ பத்திரிகையில் எழுதிக்
க�ொண்டிருந்தப�ோது இலக்கிய வாசகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த
ஜெயகாந்தனைப் புகழ் பெற வைத்தது ஆனந்த விகடன் பத்திரிகை.
பார்ப்பன வாசகர்களைப் பெருவாரியாகக்
க�ொண ்ட வி கட னி ல் ‘ அ க் கி னி ப்
பிரவேசம்’ வெளிவந்தப�ோது உண்மையில்
அ ந்தப் ப த் தி ரி கையே ‘ அ க் கி னி ப்
பி ர வே ச ம் ’ செ ய் து வ ெ ளி வ ர
வேண்டியதாயிற்று. ஆனால் அதற்குப்
பி ற கு க� ோ பு லு ஓ வி ய ங ்க ளு டன்
ஜெ ய காந்த னி ன் பு கழ்பெ ற ்ற ப ல
புதினங்களைத் த�ொடர்கதைகளாக
வ ெ ளி யி ட் டு வி கடன் த ன து
விற்பனையைப் பெருக்கிக்கொண்டது
அனைவரும் அறிந்த வரலாறு. அதன்பின்,
ஜெயகாந்தன்

வி கட னு க் கு ஒ ரு மு ற ்ப ோ க் கு மு க மு ம்
ஜெயகாந்தனுக்கு நட்சத்திர அந்தஸ்தும் ஒருசேரக்
கிட்டியது.
இருந்தும் ஆனந்த விகடன் ப�ொன்விழா
க�ொண்டாடியப�ோது அவ்விழாவுக்கு ’ஜே கே’
அழைக்கப்படவில்லை. விகடனில் இருந்து விலகி
வே ரு ம் வி ழு து ம் வி ட ்ட எ ழு த்தாள ர ்க ள் ,
மு ள ை த் து மூ ன் று இ ல ை கூ ட வி டா த
எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் விழா அரங்கில்
மினுக்கித்திரிந்தனர். அது ஜெயகாந்தனை
ஆழமாகப் பாதித்திருக்க வேண்டும்.
அப்போது ஜெயகாந்தன் நியூ செஞ்சுரி புக்
ஹவுஸ் ஆதரவில் வெளியான ‘கல்பனா’ என்கிற
மாத நாவல் இதழுக்கு ஆசிரியராக இருந்தார்.
அந்த இதழில் ஒரு கேள்வி : “நீங்கள் ஏன் ஆனந்த
வி கடன் ப�ொன் வி ழா வி ல் கல ந் து
க�ொள்ளவில்லை?” அதற்கு அவருடைய பதில் :
“ அ ழ ை ப் பு
வ ர வி ல்லை ,
ஆ கவே ,
கலந்துக�ொள்ளவில்லை.”

இயல்பாகப் பழக முடிந்தது. அவருடைய
ம கி ழ் ச் சி யு ம் சி ரி ப் பு ம் அ வ ரை ஓ ர்
இ ள ை ஞ ர ாகவே ஆ க் கி வை த் தி ரு ந்த து .
சிறுகதைத் த�ொகுப்புகள், குறுநாவல்கள் எனப்
படைப்பு முயற்சிகளில் அவர் ஈடுபட்டிருந்தாலும்
அவர் சிறந்த ம�ொழிபெயர்ப்பாளராகவே
அ றி ய ப ்பட் டி ரு ந்தார் . இ லக் கி ய த்தைப்
ப�ோலவே பயணத்தையும் துய்த்தவர் அவர்.
இடதுசாரி இயக்கத்தின் மீதும் முற்போக்கு
இலக்கியத்தின் மீதும் அவருக்கு ஈடுபாடு
இருந்ததில்லை. சற்று விலகியே இருந்தார்.
ஆனாலும் என் ப�ோன்றோரிடம் அன்பு
ப ா ர ாட் டி ப்
ப ழ ங ்கதைகள ை ப்
பகிர்ந்துக�ொள்பவராக இருந்தார். அவரது
வீட்டிற்குச் சென்று அடிக்கடிச் சந்தித்து மனம்
நிறைய தகவல்களை நிரப்பிக்கொண்டு வருவது
என் வழக்கம். பல சமயங்களில் அவர்
வீட்டிற்கு அருகிலுள்ள கடைக்கு ஏதேனும்

அடுத்த இதழில் மீண்டும் அது த�ொடர்பாக
இன்னொரு கேள்வி : “ அழைப்பு இல்லாததால்
ஆ ன ந்த வி கடன் ப�ொன் வி ழா வு க் கு ப்
ப�ோகவில்லை என்கிறீர்களே, அழைப்பு
இல்லாமலேயே சாவியும் மணியனும் கலந்து
க�ொ ண் டி ரு க் கி றா ர ்களே … ” அ த ற் கு
ஜெயகாந்தன் அளித்த பதில் நினைவை விட்டு
நீ ங ் கா த து
: “ ச ா வி யு ம் ம ணி ய னு ம்
பிராமண�ோர்த்தத்திற்குப் ப�ோகின்ற வழிவந்த
ம ர பி ன ர் . நான� ோ சு ய ம ரி ய ாதை யு ள்ள
சூத்திரன். “ இந்த அஸ்திரம் ப�ோதாதென்று
அடிக்குறிப்பு ப�ோட்டு அடுத்த கணையை
எய்தார் பாருங்கள், அது இதை விடவும்
கூரானது : ” பிராமண�ோர்த்தம் = திவசச்
சாப்பாடு.”


‘சச்சி’ என்று அவரை வாயார அழைத்து
மகிழும் ’தமிழினி’ வசந்தகுமார் தான் எனக்கும்
சச்சிதானத்தை அறிமுகப்படுத்திவைத்தார்.
மிகவும் உற்சாகமான மனிதராகவே அவரை நான்
எ ப ்ப ோ து ம் ப ார் த் தி ரு க் கி றேன் . ம� ௌ னி ,
லா.ச.ரா., சி.சு. செல்லப்பா ஆகிய�ோரின்
படைப்புலகில் நிலைக�ொண்டுவிட்டவர் அவர்.
ஆகவே, கைப்பொருள் இழந்து ‘பீகாக் பதிப்பகம்’
கண்டு, தமது ஆதர்ச எழுத்தாளர்களின் புகழ்
பரப்பியவர் சச்சி. செவ்விலக்கியத்திலும் புதுமை
நாட்டம் வேண்டும் என நினைத்தவர். அதனால்
இ ள ை ய த ல ை மு றை யி ன ரு டன் அ வ ர ா ல்

கி. அ. சச்சிதானந்தம்

வாங்கவருவார். தெருமுக்கில் பார்த்துவிட்டால்
அவருடைய இலக்கிய அனுபவங்கள் அல்லது
பயண அனுபவங்கள் எனச் சுவாரசியமாகப்
பேசிக்கொண்டிருப்பார். வியப்பு த�ொனிக்கும்
அவரது முகபாவங்களை நான் வெகுவாக
ர சி ப ்பேன் . அ ழ கி ய கி ழ வ ர் எ ன
நினைத்துக்கொள்வேன். கலைத்திரைக்குப்
பாவங்களைப் பரிமாற ஏற்ற முகம். அந்தக்
கண ்ண ோ ட ்ட த் தி ல் அ வ ரை ய ா ரு ம்
பார்த்ததாகத் தெரியவில்லை.
கடந்த இ ரு ப து ஆ ண் டு க ளி ல் ஒ ரு
கலைடாஸ்கோப் ப�ோல விதம்விதமாகத்
த�ோற்றம் க�ொடுத்த அந்த இனிய மனிதரை
இ னி க� ோ ப ால பு ர த் தி ன் தெ ரு மு க் கி ல்
ய தேச்சை ய ாகக் காண மு டி ய ா து எ ன
நி னை க ்கை யி ல் ம ன தி ல் இ ன ம் பு ரி ய ா த
=
வெறுமை இழைய�ோடுகிறது.
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ம�ொழிபெயர்ப்பாளர்,
பதிப்பாளர், எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இலக்கியச்
சுவைஞராகப் பெருவாழ்வு வாழ்ந்த கி. அ.
சச்சிதானந்தம் பெருந்தொற்றுக்கு இரையாகி
மறைந்துவிட்டார் என்ற தகவலை நண்பர் சந்திர
சேகர் தெரிவித்தார். அறிந்தவர்களின் மரணம்
மனதின் சமநிலையைக் குலைத்துவிடுகிறது.
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எ ழுத்தாளர்,
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கட்டுரை
�இரா எட்வின்
eraaedwin@gmail.com

தேன் தடவிய ச�ொற்கள�ோடு வந்திருக்கிறது

புதிய கல்விக் க�ொள்கை

தே

ன் தடவிய ச�ொற்கள�ோடு வந்திருக்கிறது
புதிய கல்விக் க�ொள்கை. க�ொஞ்சம் கவனம் பிசகிய
நிலையில் வாசிப்பவர்களை சாய்த்துவிடக்கூடிய
அளவில் வசீகரமான வார்த்தை வலையாக அதை
தயாரித்து வீசியிருக்கிறார்கள்.
கவனமாக வாசித்த தமிழகம் அதன் சூதினை
உள்வாங்கி அதற்கு எதிர்வினையாற்றத் த�ொடங்கி
இருக்கிறது. தமிழகம் இதற்கு எதிர்வினையாற்றும்
என்றும் எதிர்பார்த்தே இருந்தது மத்திய அரசு.
ஆனால் இங்கு கிளம்பியுள்ள க�ொதிநிலையின்
உச்சநிலை அவர்களைக் க�ொஞ்சம் அசைக்கவே
செய்திருக்கிறது.
எல்லோரும் ஏற்கிறார்கள். ஏன் தமிழகம் மட்டும்
இந்தக் க�ொள்கையை இப்படி முரட்டுத்தனமாக
எ தி ர்க் கி ற து எ ன் று மு ன க த் த�ொடங் கி
இருக்கிறார்கள்.
இதற்கான காரணம் எளிதானது.

ïõ‹ð˜ 2020

è£‚¬è„ CøAQ«ô

“கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு” என்றான் பாரதி.
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கூடுகிறது. அவை த�ொடங்குவதற்கு முன்னதாகவே
அன்றைய முதல்வர் பெருந்தலைவர் காமராசரும்
அவைத் தலைவரும் அவைக்கு வந்துவிட்டனர்.
ஒரே ஒரு அமைச்சரைத் தவிர மற்ற அமைச்சர்கள்
வந்துவிட்டனர். ஆனால் அன்றைக்கு நாடே
எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த ஒரு செய்தியை அறிவிக்க
வேண்டிய அமைச்சர் திரு. சி.சுப்பிரமணியம்
அவர்கள் வெகு தாமதமாக ‘கேள்வி நேரம்’ முடிகிற
தருவாயில் அவைக்கு வருகிறார்.
அவர் எழுந்ததும் அனைவரது கண்களும்
அவரை உற்றுந�ோக்கத் த�ொடங்கின.
“நாட்டில் புதிய கல்விக் க�ொள்கையின்மீது (குலக்
கல்விக் க�ொள்கையையும் அப்போது புதியக் கல்விக்
க�ொள்கை என்றுதான் கூறினார்கள்) மாறுபாடான
கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன. சர்க்கார் கட்சியிலும்கூட
ஆதரவு நிலையும் எதிர்நிலையும் உள்ளன. ஆதரவு
ப�ோதிய அளவு இல்லை. எனவே இதைத் திரும்பப்
பெறவேண்டிய நிலையில் நிற்கிறேன். ஒரு நல்ல
கல்விக் க�ொள்கை. தேவை இல்லாத எதிர்ப்பால்
திரும்பப் பெறவேண்டிய சூழநிலை ஏற்பட்டிருப்பது
துரதிருஷ்டவசமானது. இரண்டு நாட்களாகத்
தூக்கமே இல்லை. ராஜினாமா செய்துவிடலாமா
என்றுகூட ய�ோசித்தேன். இது கட்சி முடிவு. ஆகவே
இதை செய்யத் துணிந்தேன்” என்று முடித்தார்.

“பசிய�ோடு இருக்கிற ஒரு மாட்டினை அவிழ்த்து
வி ட் டி ரு க் கி றீ ர ்க ள் . கு ஜ ர ா த் . பீ ஹ ார் ,
உத்திரப்பிரதேசம் ப�ோன்ற மாநிலங்களைச்
சேர்ந்தவர்களும் மற்றவர்களும் சும்மா இருக்கலாம்.
காரணம் அவர்களது பூமி தரிசு. ஆனால் எங்களது
பூமி கல்வி, கலாச்சாரம், நாகரிகம் ப�ோன்ற
விழுமியங்கள் விளைந்து செழித்திருக்கிற பூமி.
அ த ன ால்தான் நா ங ்க ள் வே லி யை ச் ச ாத்த
முயற்சிக்கிற�ோம்” என்கிறார் மதுரை நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன். மட்டுமல்ல இந்த
அறிக்கையின் முப்பாட்டனான “குலக் கல்வியை”
எதிர்கொண்டு அதை சாய்த்த அனுபவமும்
தமிழகத்தை கூடுதலான எச்சரிக்கைய�ோடு இந்த
அறிக்கையை அணுக வைத்திருக்கிறது.

ஆனால் அவர் கூறிய மாதிரி அந்தக் கல்விக்
க�ொள்கைக்கு ஆதரவான நிலை அந்தக் காலத்தில்
இ ல்லை . மி க மி கக் கு றை வ ா ன அ ள வி லா ன
ஆதரவேகூட அப்போது இல்லை. அந்த அளவிற்கு
இடதுசாரிகளும், தந்தை பெரியாரும் களமாடி
இருந்தனர். திரு சி.சுப்பிரமணியம் ராஜாஜியைப்
ப�ோலவே ஆபத்தானவர் என்பதை அன்றைய
தினமே நமக்கு உணர்த்தினார்.

17.05.1954 அன்று சென்னை மாகாண சட்டசபை

அதேநாளில் மேலவையிலும் அவர் இந்தத்

இது அனைத்துக் குழந்தைகளையும் பாதிக்கும்
என்ற வகையில் அவர்களது குழந்தைகளையும்
ப ா தி க் கு ம்தானே எ ன ்ற கே ள் வி எ ழலா ம் .
பார்ப்பனர்கள் வீட்டுக் குழந்தைகளும் மேட்டுக்
குடியினர் வீட்டுக் குழந்தைகளும் நகரத்துப்
பள்ளிகளில் பயின்றனர் என்பதால் அவர்களுக்கு
இதனால் எந்தவிதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது
என்பதை நாம் புரிந்துக�ொள்ள வேண்டும்

இன்றைய புதியக் கல்வித் திட்டத்தைக் க�ொண்டு
வருபவர்களின் ஒரு மாநிலத்தின் பிரதிநிதி ஆளுநர்.
இ ந்த வ கை யி ல் கு ல க ்க ல் வி யைக் க�ொ ண் டு
வ ந்த வ ர ்க ளு ம் இ ன ்றை ய ப் பு தி ய க் க ல் வி க்
க�ொள்கையைக் க�ொண்டு வருபவர்களும் கிராமப்
புறத்து மாணவர்களுக்கு எதிராக நிற்கிறார்கள்
என்பது தெளிவாகிறது. எனில், இரண்டு கல்வித்
திட்டங்களுமே கிராமப்புறக் குழந்தைகளுக்கு
எதிரானவை என்பதும் தெளிவாகிறது.
29.06.1952 அன்று சலவைத் த�ொழிலாளர்களின்
ம ாநா டு தி ரு வ ான் மி யூ ரி ல் நடக் கி ற து . தி ரு
ராஜாஜிதான் சிறப்பு விருந்தினர்.
த ங ்கள து கு ழந்தைக ளு க் கு த�ொட க ்கக்
கல்வியேனும் கிடைக்குமளவிற்கு இரக்கம் காட்ட
வேண்டுமாய் அவர்கள் அவரிடம் மனு தருகிறார்கள்.
அதை வாசித்துப் பார்த்த ராஜாஜிக்கு க�ோவம்
வருகிறது.
“எல்லோரும் படித்துவிட்டால் இருக்கிற க�ொஞ்ச
வேலையை யாருக்குப் பகிர்ந்து தருவது?”என்று
வெளிப்படையாகவே வெடிக்கிறார் ராஜாஜி.
உங்களுக்கெல்லாம் படிப்பு இல்லை, படிப்பும்
வே ல ை யு ம்
ப ா ர ்ப்ப ன ர ்க ளு க் கு ம்
மேட் டு க் கு டி யி ன ரு க் கு ம் ம ட் டு மே எ ன் று
வெளிப்படையாகவே ச�ொன்னது குலக்கல்வி
அதை வெகு லாவகமாக தேன் தடவிய வசிய
ச�ொற்களால் ச�ொல்கிறது இன்றைய புதியக் கல்வித்
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சாலைப�ோடும் த�ொழிலில் பயிற்சி அளித்தல்,
க�ொட்டகை ப�ோடும் த�ொழிலில் பயிற்சி அளித்தல்,
செங்கல் அறுக்கிற த�ொழிலைக் கற்றுத் தருதல்,
கிணறு வெட்டும் த�ொழிலைக் கற்றுத் தருதல்
ப�ோன்ற அம்சங்கள�ோடு கூடிய குலக் கல்வித்
தி ட ்ட த்தை கி ர ா ம ப் பு ற கு ழந்தைகள ை
குறிவைத்துதான் க�ொண்டு வந்தார்கள். நகர்ப்புறத்து
பள்ளிகளுக்கு குலக்கல்வி இல்லை.

மருத்துவப் படிப்பில் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு
7.5 சதவிகித உள் ஒதுக்கீட்டினை தமிழக அரசு
க�ொண்டு வந்திருக்கிறது. தி.மு.க உள்ளிட்ட எதிர்க்
கட்சிகள் இதை ஆதரிக்கின்றன. பாரதிய ஜனதாக்
கட்சியால்கூட இதை வெளிப்படையாக எதிர்க்க
இயலவில்லை. ஆனால் அந்தத்திட்டத்திற்கு
ஒப்புதல் அளிக்காமல் காலம் கடத்துகிறார் ஆளுநர்.
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திட்டத்தை திரும்பப் பெற்று உரை நிகழ்த்தினார்.
அ ங் கு ம் ச ட ்ட ச பை யி ல் உ ரை ய ாற் றி ய
அனைத்தையும் கூறினார். ஆனால் மிக நுட்பமாக
ஒரு சிறிய திருத்தத்தோடு அதை வைத்தார். அந்தத்
திட்டத்தை திரும்பப் பெருவதாக சட்டசபையில்
அறிவித்த அவர் மேலவையில்“இது மிகவும்
பயனுள்ள திட்டம். சர்க்கார் கட்சியில் இதற்கு
ப�ோதுமான அளவு ஆதரவு இல்லாததால் இதைத்
தற்காலிகமாகத் திரும்பப் பெறுகிறேன். இதன்
தேவையை உணர்ந்து எதிர்காலத்தில் நிச்சயமாக
ஒருநாள் இந்தத் திட்டம் அமலுக்கு வரும்” என்று
கூறிய தகவலை த�ோழர்கள் கா.கருமலையப்பன்,
ந.பிரகாசு, இராம மன�ோகரன் ஆகிய த�ோழர்களின்
உழைப்பில் ‘தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகம்’
வெளியிட்டுள்ள “குலக்கல்வியை ஒழித்த பெரியார்
இயக்கம், ப�ோராட்ட வரலாறு” என்ற நூலில் காண
முடிகிறது.
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திட்டம் அன்றைக்கு அதன் சூதினை சரியாகப்
புரிந்துக�ொண்ட பெரியார், “இந்தக் கல்வித்திட்டம்
இருக்கும்வரை சாதி கெட்டிப்பட்டுக் க�ொண்டே
இருக்கும். சாதியை ஒழிப்பதும் இந்தக் கல்வித்
தி ட ்ட த்தை ஒ ழி ப ்ப து ம் ஒ ன ்றே ” எ ன் று
தெளிவுபடுத்தினார். இன்றைய கல்வித் திட்டம்
சாதியைக் கெட்டிப்படுத்தும் என்பதையும் இந்தத்
திட்டத்தை எதிர்ப்பதும் சாதியை எதிர்ப்பதும்
ஒ ன் று த ான் . மி க ச் ச ரி ய ாகப் பு ரி ந் து
க�ொண்டிருப்பதால்தான் தமிழகம் இவ்வளவு
கடுமையான எதிர்வினையாற்றுகிறது.
‘பிறப்பொக்கும்’ என்பது தமிழின் ஞான மரபு.
இதற்கு எதிரான நால்வருண அடிப்படைவாதிகளின்
ஆவணம் இன்றையக் கல்விக் க�ொள்கை என்ற
வகையில் ‘பிறப்பொக்கும்’ என்பவர்களுக்கும் அதை
மறுப்பவர்களுக்கும் இடையிலான ப�ோராட்டம்
இன்றையப் ப�ோராட்டம். த�ொடக்கப் பள்ளிகளில்
பயிலும் ஏறத்தாழ ஐந்துக�ோடி குழந்தைகளுக்கு
எழுதப் படிக்கவும் சிறு சிறு கூட்டல் மற்றும்
க ழி த்த ல் கணக் கு கள ை செ ய் து மு டி க ்க வு ம்
தி ற ன ற ்ற வ ர ்களாக இ ரு க் கி றா ர ்க ள் எ ன் று
கவலைப்படுகிறது இந்தத் திட்டம். நியாயம்தானே?
இதை ஏன் எதிர்க்க வேண்டும் என்றும் த�ோன்றும்.
இதை முற்றாக மாற்ற வேண்டும். எப்பாடு
பட்டேனும் 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் இதை செய்து
முடிக்க வேண்டும் என்று இலக்கு வைக்கிறது இந்தத்
திட்டம்.
இதைத் தாண்டியும் சிந்திக்கிறது இந்தத் திட்டம்
இதை சாதிக்க வேண்டுமானால் அதிக அளவில்
பள்ளிகளைத் துவக்க வேண்டும். அதிக அளவில்
ஆசிரியர்களை நியமிக்க வேண்டும். அதிகபட்சமாக
இருபத்தி ஐந்து மாணவர்களுக்கு ஒரு ஆசிரியர்
என்ற நிலையைக் க�ொண்டுவர வேண்டும்.
ம ாண வ ர ்க ள் வி ரு ம் பு கி ற ப டி ப ்பை த்
தேர்ந்தெடுக்க அனுமதிக்க வேண்டும்.

இப்போதிருக்கிற பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை
குழந்தைகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றார்போல்
இல்லை. எனவே நிறைய பள்ளிகளைத் த�ொடங்க
வேண்டும். இந்தக் காரியத்தை அரசாங்கங்களும்
த�ொண்டு நிறுவனங்களும் செய்ய வேண்டும்.
இப்படியான காரியத்திற்கு எந்தவிதமான முட்டுக்
கட்டைகளும் ப�ோடாமல் உடனடியாக அனுமதியை
வழங்க வேண்டும் என்கிறது இந்த அறிக்கை.
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தேர்விற்காகப் படிக்கிற நிலையை மாற்றி புரிந்து
க�ொள்வ த ற ் கா ன க ல் வி யை த் த ர வே ண் டு ம் .
என்றெல்லாம்கூட அக்கறைப் படுகிறது இந்த
கல்வித் திட்டம். ப�ோகிற ப�ோக்கில் வாசிக்கிறப�ோது
இதெல்லாம் சரிதானே என்றுகூட த�ோன்றும்.
அனால் இவற்றை எப்படி நடைமுறைப் படுத்தப்
ப�ோகிறார்கள் என்பதை கவனமாகப் படித்தால்தான்
இந்தத் திட்ட்த்தின் ஆபத்து புரியும்.
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1. அரசாங்கங்களும், த�ொண்டு நிறுவனங்களும்
2. எந்தவிதமான முட்டுக்கட்டைகளும்
ப�ோடாமல்
ப�ோன்றவற்றை அடிக்கோடிட்டு வாசிக்க
வேண்டுகிறேன்.
இ ரு க் கி ற ப ள் ளி கள ை யே ஒ வ்வ ொ ன ் றாக

மூடுவதற்கு முயற்சித்துக் க�ொண்டிருக்கின்றன
அ ர சு க ள் . எ ந்த அ ர ச ா ங ்க மு ம் பு தி த ாகப்
பள்ளிகளைத் திறக்கப் ப�ோவதில்லை. பிறகு யார்
திறப்பதாம் பள்ளிகளை? அடுத்த வாய்ப்பு த�ொண்டு
நிறுவனங்களுக்குப் ப�ோகிறது.
எந்தத் த�ொண்டு நிறுவனங்களுக்கு இவர்கள்
அனுமதியை வழங்குவார்கள் என்பதில்தான்
அரசியலே இருக்கிறது. நிச்சயமாக RSS மற்றும்
அதன் துணை, இணை அமைப்புகளுக்கே அந்த
வாய்ப்புகள் ப�ோகும்
1948 ஆம் ஆண்டு அப்போதைய மாநில அரசு
புதிதாகப் பள்ளிகளைத் துவங்குவதற்கு, “பள்ளிகளில்
அனைத்துப் பிரிவு மாணவர்களையும் சமமாக,
ஒன்றாக அமர வைத்து பாடங்களை நடத்துவதற்கு
உ த் தி ர வ ா த ம ளி த்தா ல் ம ட் டு மே அ னு ம தி
வழங்கப்படும்” என்ற நிபந்தனையை விதித்தது.
அப்போதும் அதற்கு எதிராக திருச்சியில் இருந்து
ம ணு க ்க ள் ப� ோ யி ன . எ ல ்ல ோ ரு க் கு ம்
வேண்டுமானால் படிப்பைத் தருகிற�ோம். அந்த
’ஒன்றாய்’ என்ற நிபந்தனையை அருள்கூர்ந்து
தளர்த்தி விடுங்கள் என்று அந்த மணுக்கள்
ம ன ் றா டி ன . அ தை அ ன ்றை ய அ ர ச ா ங ்க ம்
நிராகரித்தது.
இ ன ்றைக் கு இ வ்வள வு ச ா தி வ ெ றி ய� ோ டு
உள்ளவர்கள் ஆரம்பிக்கும் பள்ளிகளில் அனைத்துக்
குழந்தைகளும் சமமாக அமர்ந்து படிக்க இயலுமா?
அது மட்டும் அல்ல, உள்ளூரில் உள்ள த�ொண்டு
நிறுவன ஊழியர்கள், முன்னாள் மாணவர்கள்,
பணிஓய்வு பெற்ற நல்ல உள்ளங்களைக் க�ொண்டு
ஆசிரியர்களை நியமிப்பார்களாம். ஆக, பள்ளிகளை
அ வ ர ்க ள் து வ ங் கு வ ா ர ்க ள்
அ வ ர ்களே
ஆசிரியர்களாக வருவார்கள். இவ்வளவு ப�ோதும்
இவர்களது திட்டத்தை அம்பலப்படுத்த.
அத்தனை எதிர்ப்புகளையும் மீறி “NEET” என்ற
வஞ்சகத்தைக் க�ொண்டு வந்தவர்கள் குழந்தைகள்
விரும்பியதைத் தேர்வு செய்துக�ொள்ள அனுமதிக்க
வேண்டும் என்பதை புரிந்துக�ொள்ள வேண்டும்.
இந்த ஆண்டு திருமணம் நடந்து மூன்று மாதங்களே
ஆன ஒரு பெண் நீட் எழுத வந்திருக்கிறாள். அவளது
தாலிக் க�ொடியைக் கழற்றி வாங்கி இருக்கிறார்கள்.
அவர்கள் கூறுகிற உடை, அருணாக்கயிறு தவிர
ஏதும் இருக்கக் கூடாது என்று பிடிவாதமாக
இருந்தவர்கள் பூநூலை மட்டும் எங்கும் கழற்றி
வாங்கவில்லை என்கிற செய்தி ஏன் இந்தத்
திட்டத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்தும்
“அறிவினான் ஆகுவதுண்டோ பிறிதின் ந�ோய்
தன்நோய்போல் ப�ோற்றாக் கடை”
என்கிறான் வள்ளுவன்.
பி ற ர து வ லி யை , ர ணத்தை , து ய ரை
தன்னுடையதுப�ோல் நினைப்பது அவர்களைப்
ப�ொறுத்தவரை கருணை. நமக்கு அதுதான் அறிவு
அவர்களது கல்வி நம்பச் ச�ொல்லும் தமிழகம்
எதையும் கேள்வி கேட்கும்.
=

கட்டுரை
�உம்பர்த்தோ ஈக�ோ

கம்யூனிஸ்ட்
அறிக்கையின்
ம�ொழிநடை
சி

ல தேர்ந்த பக்கங்களால் ஒற்றையாக உலகை மாற்ற முடியும்
என்பதை நம்புவதற்குக் கடினமாக இருக்கிறது. ம�ொத்தத்தில்
எப்படியிருந்தாலும், தாந்தேயின் ம�ொத்த படைப்புத்தொகுதியும்
இத்தாலிய நகர-அரசுகளிலிருந்து புனித ர�ோமானிய ராஜ்யத்தை மீட்கப்
ப�ோதுமானதாக இருக்கவில்லை. ஆனால், இரண்டு நூற்றாண்டுகளின்
வரலாற்றை நிச்சயமாகப் பெரிதாகப் பாதித்திருந்த ஒரு பிரதியான,
1 8 4 8 இ ல் வ ெ ளி ய ா ன க ம் யூ னி ஸ் ட் அ றி க ்கையை நி னை வு
க�ொண்டாடும்போது, அதன் இலக்கிய அம்சத்திலிருந்தோ, அல்லது
குறைந்தபட்சம் - மூல ஜெர்மன் ம�ொழியிலிருந்தோ ஒருவர்
படிக்கவில்லை என்றாலும் - அதனது வியத்தகு ச�ொல்லாட்சித்
திறனுக்காகவும் அதன் வாதங்களின் கட்டமைப்பிற்காகவும் ஒருவர்
அதனைக் கட்டாயம் மீளவும் வாசிக்க வேண்டும் என்றே நம்புகிறேன்.
1 9 7 1 இ ல் வ ெ னி சு வேலா எ ழு த்தாள ரி ன் சி று நூ ல் ஒ ன் று
வெளியிடப்பட்டது: லூத�ோவீக்கோ சில்வாவின் மார்க்சின் இலக்கிய
நடை. (இத்தாலிய ம�ொழிபெயர்ப்பு 1973இல் வெளியிடப்பட்டது.) அது
இப்போது கிடைப்பதில்லை என்றாலும், அதனை மறுபதிப்பு செய்வது
பயனுடையதாகவே இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன். இந்தப்
புத்தகத்தில் மார்க்சின் இலக்கியக் கல்வியின் வளர்ச்சியை பின்சென்று
ஆ ர ா யு ம் சி ல்வா ( அ வ ர் க வி தைகள ை யு ம் - அ த னைப்
படித்திருந்தவர்களைப் ப�ொறுத்தவரை, ம�ோசமான கவிதைகளாக
இருந்த ப�ோதிலும்கூட எழுதியிருந்தார் என்பதை வெகுசிலரே
அறிவார்கள்), பிறகு மார்க்சின் ம�ொத்த இலக்கியத்தொகுதியை விரிவாக
ஆராய்ந்து செல்கிறார். ஆர்வமூட்டும்விதமாக, கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கைக்கு
அவர் வெகுசில பக்கங்களே ஒதுக்குகிறார், ஒருவேளை கறாரான
விதத்தில் அது அவரது தனிப்பட்ட படைப்பாக இல்லாததால்
இருக்கலாம். அருள் வெளிப்பாட்டுத் தன்மை மற்றும் முரண்நகையான
த�ொனிகள், ஆற்றல்மிக்க ப�ோர்க்குரல்கள் மற்றும் தெளிவான
விளக்கங்களால் திறம்பட மாறிமாறி வருவதனாலும், அப்புறம் (இந்த
வெகுசில பக்கங்கள் விளைவித்த க�ொந்தளிப்புகளுக்கு முதலாளித்துவ
சமூகம் பழிதீர்க்க விரும்பியது என்றால்) இன்றும் கூட விளம்பர
முகமைகளில் ஒரு புனித நூலாக படிக்கப்படுவதனாலும் இது
பரிதாபத்திற்குரியதாகும்.
பீத்தோவனின் ஐந்தாவது (சிம்ஃப�ொனியை) ப�ோன்று, பலமான
முரசறைதலுடன் த�ொடங்குகிறது அது: “ஐர�ோப்பாவை ஒரு பூதம்
பிடித்தாட்டிக் க�ொண்டிருக்கிறது’’ (அப்புறம் முன் ர�ொமாண்டிக் மற்றும்
ர�ொமாண்டிக் கால க�ோத்திக் நாவலின் முகிழ்த்தலுக்கு நாம் இன்னும்

ïõ‹ð˜ 2020

இத்தாலிய ம�ொழியிலிருந்து
ஆங்கிலத்தில்
ம�ொழிபெயர்த்தவர் மார்ட்டின்
மக்லௌலின். (On the style of
the Communist Manifesto by
Umberto Eco. In: On
Literature Translated from
Italian by Martin McLaughlin,
Harcourt Inc., 2004)

தமிழில்: இரா.சுகந்தன்
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வடஇத்தாலியில் பிறந்த
உம்பர்த்தோ ஈக�ோ
(1932- 2016) நாவலாசிரியர்,
எழுத்தாளர், சிந்தனையாளர்
என பெறுமதிப்புகளைக்
க�ொண்டிருந்தவர். பல்வேறு
இத்தாலியப்
பல்கலைக்கழங்களில்
பேராசிரியராகவும் சில
அமெரிக்கப்
பல்கலைக்கழகங்களில்
வருகைதரு பேராசிரியராகவும்
பணிபுரிந்த உம்பர்த்தோ ஈக�ோ,
‘குறியியலில்’ நிபுணத்துவம்
பெற்றவராக இருந்தார். The
name of the rose என்ற
இவரது மிகச்சிறந்த நாவல்
வெற்றிபெற்ற திரைப்படமாகவும்
பெயர்பெற்றது. கம்யூனிஸ்ட்
அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட
150வது ஆண்டைய�ொட்டி
ல’எஸ்ப்ரெச�ோ ( L’Espresso)
இதழில் (8.1.1998) உம்பர்த்தோ
ஈக�ோ எழுதிய கட்டுரை இது.
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அ ண்மை யி ல் இ ரு க் கி ற� ோ ம் எ ன ்பதை நா ம்
மறந்துவிட வேண்டாம், அப்புறம் பூதங்களைத்
தீவிரமானவையாக கருத வேண்டும்). உடனடியாக
இதனைத் த�ொடர்ந்து வருவது புராதன ர�ோமிலிருந்து
முதலாளித்துவத்தின் பிறப்பு மற்றும் வளர்ச்சி
வரையிலான வர்க்கப் ப�ோராட்டத்தின் பருந்துப்பார்வையிலான வரலாறு, அப்புறம், கட்டற்ற
-சந்தை அமைப்புகளின் ஆதரவாளர்களுக்கு
அ டி ப ்படை வி ழு மி ய ம ாக இ ன் று வ ரை
செல்லுபடியானதாக இருக்கும், இந்த புதிய,
`புரட்சிகர’ வர்க்கத்தின் ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு
அ ர ்ப்ப ணி க ்க ப ்ப ட ்ட ப க ்க ங ்க ள் . இ ந்த
நிறுத்தவியலாத ஆற்றலை ஒருவர் பார்க்கிறார்
(கிட்டத்தட்ட ஒரு சினிமா காட்சிக�ோணத்தின்
வழியில், “”ஒருவர் பார்க்கிறார்’’ என்றே நான்
அ ர ்த்த ப ்ப டு த் து கி றேன் ) , அ து , அ த ன்
ப ண ்ட ங ்க ளு க ் கா ன பு தி ய ச ந்தைக ளு க ் கா ன
தேவை யி ன ா ல் உ ந்த ப ்பட் டு நி ல த் தி லு ம்
கடலிலுமான ம�ொத்த உலகில் ஊடுருவிப் பரவி
(பிறகு, என்னைப் ப�ொறுத்தவரை, இங்கு யூத,
மீ ட ்பாள ர ா ன ம ார்க் ஸ் ஆ தி ய ாக ம த் தி ன்
துவக்கத்தைக் குறித்து எண்ணிக் க�ொண்டிருக்கிறார்),
எந்தவ�ொரு சீனப்பெருஞ்சுவரையும்
இடித்து ந�ொறுக்கவும் அந்நியர்களை
த ா ம் வ ெ று ப ்ப தி ல் மி க வு ம்
உறுதியானவர்களாகவும் இருக்கும்
காட் டு மி ர ா ண் டி கள ை யு ம் கூ ட
வலுவாக சரணடைய வைக்கும்,
அ த ன் வி ல ை க் கு றை வ ா ன
உற்பத்திப் ப�ொருட்கள்தாம் அதன்
வலுக்கூடிய பீரங்கிகள் என்பதால்,
த�ொ ல ை தூ ர
நா டு கள ை
நிலைகுலைக்கவும் உருமாற்றவும்
செ ய் கி ற து ; அ த ன் ச�ொந்த
வலிமையின் அடிப்படையாகவும்
அதன் குறியீடாகவும் நகரங்களை
நி று வ வு ம்
அ வ ற ்றை
வளர்த்தெடுக்கவும் செய்கிறது;
பிறகு அது பல்தேசியத் தன்மையுடையதாகவும்,
உ லக ம ய ம ா ன த ாக வு ம்
இ னி மே லு ம்
தேசியத்தன்மையுடையதாக நீடிக்காத சர்வதேச
இலக்கியத்தை உருவாக்கவும் செய்கிறது.*

எ தி ரி கள� ோ டு ப� ோ ரி டு வ த ற ் காக அ தி ர டி ப்
ப டை ய ாக ப� ோ ர ாட நி ர ்ப ந் தி க ்க ப ்ப டு கி ற து
( மு ழு மு ற ் றா ன
மு டி ய ாட் சி க ள் ,
நிலவுடைமையாளர்கள், குட்டி பூர்ஷ்வாக்கள்),
அதன் பகைவர்களாக முன்பு இருந்த ஆனால்
தற்போது பூர்ஷுவாக்களால் பாட்டாளிகளாக
மாற்றப்பட்டிருக்கும் கைவினைஞர்கள், சிறு
வணிகர்கள், மற்றும் நாட்டுப்புற உழுகுடிகள்
ஆகிய�ோரை படிப்படியாக உள்ளிழுக்கும் வரை.
பூர்ஷ்வாக்கள் தமது ச�ொந்த லாபத்திற்காக
உ ண்டாக் கி ய வேற�ொ ரு ஆ ற ்ற லி ன ா ல்
க�ொந்தளிப்பானது ப�ோராட்டமாக மாறுகிறது:
தகவல் த�ொடர்புகள். பிறகு இங்கு அறிக்கை
ரயில்வேக்களின் உதாரணத்தைச் சுட்டுகிறது,
என்றாலும் புதிய வெகுசன ஊடகத்தைப் பற்றியும்
கூட அவர்கள் சிந்தித்துக் க�ொண்டிருக்கிறார்கள்
(புனித குடும்பத்தில் மார்க்சிற்கும் எங்கெல்சிற்கும்
அந்தக் காலகட்டத்தின் த�ொலைக்காட்சியாக த�ொடர் நாவல் ஆனதை - கூட்டுக் கற்பனையின்
மாதிரியாகப் பயன்படுத்த முடிந்திருக்கவும்,
அ ப் பு ற ம் அ வ ர ்க ள் அ த ன் சி த்தாந்தத்தை த்
த�ொட ர ்க ள் பி ர ப ல ப ்ப டு த் தி யி ரு ந்த அ தே
ம�ொழியிலும் சூழ்நிலைகளிலும்
விமர்சிக்கவும் செய்தார்கள்).

(பற்றுறுதியூட்டுவதாகவும் உளப்பூர்வமான
ப�ோற்றுதல்களின் வரம்புகளில் உலவும்) இந்தப்
புகழுரையின் முடிவில், திடுமென நாம் ஒரு
நாடகீயமான தலைகீழாதலைக் காண்கிற�ோம்:
ம ந் தி ர வ ா தி அ வ ர் செப் பி டு வி த்தைகளா ல்
உண்டாக்கிய மறைமுக ஆற்றல்களை அவருக்கு
கட் டு ப ்ப டு த்த மு டி ய ா ம ல் இ ரு ப ்பதைக்
கண்டறிகிறார், தனது மிகை உற்பத்தியினால்
தி க் கு மு க ் கா டு ம் வ ெற் றி ய ாளர் அ வ ர து
அறையிலிருந்து தனக்கு கல்லறை த�ோண்டுபவரை
ஈன்றெடுக்க கட்டாயமுறுகிறார் -பாட்டாளி
வர்க்கத்தை.

இ ங் கு வி ஷ ய ங ்க ள் மி க வு ம் நு ட ்ப ம்
வாய்ந்தவையாக(தாக) ஆகின்றன, ஏனென்றால்
இந்தக் கேள்விகள் அனைத்திற்கும் ஐயத்தைப்
ப�ோக்கும் விதமாக அறிக்கை பதிலளிப்பது ப�ோலத்
த�ோன்றுகிறது, அதன் பகைவர்களை தணிவிக்கும்
ரீதியில் என்ற ப�ோதிலும் - பிறகு, ஒரு திடீர்
நிகழ்வாக, அது அவர்களை மேல்வயிற்று வலையில்
தாக்குகிறது பாட்டாளி வர்க்க வெகுசனங்களின்
உற்சாகத்தை வென்றவாறு... ச�ொத்துடைமையை
ஒழித்துக்கட்ட விரும்புகிற�ோமா? வாஸ்தவமாக
இல்லை. ஆனால் ச�ொத்துடைமை உறவுகள் யாவும்
எப்போதும் மாற்றத்திற்குட்பட்டே வந்திருக்கின்றன:
பிரெஞ்சுப் புரட்சி நிலம்சார் ச�ொத்துடைமையை
முதலாளித்துவ ச�ொத்துடைமைக்காக ஒழித்துக்
கட்டவில்லையா? தனியார் ச�ொத்துடைமையை
ஒழித்துக்கட்ட விரும்புகிற�ோமா? என்ன ஒரு
முட்டாள்த்தனமான எண்ணம்; அதற்கு வாய்ப்பே

இப்போது இந்த புதிய விசை காட்சியில்
நுழைகிறது: த�ொடக்கத்தில் பிளவுபட்டும் குழம்பிய
நிலையிலும், இயந்திர அமைப்பை அழிப்பதற்காக
வ ா ர ்க்க ப ்பட் டி ரு க் கு ம்
இ து
பி ற கு
முதலாளித்துவவாதிகளால் அவர்களின் எதிரியின்

இந்தப் புள்ளியில் கம்யூனிஸ்டுகள்
மேடைக்கு வருகிறார்கள். அவர்கள்
யார் என்றும் அவர்களுக்கு என்ன
வே ண் டு ம் எ ன் று ம் அ வ ர ்க ள்
நிகழ்ச்சிநிரலாக ச�ொல்வதற்கு
மு ன் பு ,
அ றி க ்கை ய ா ன து
(மிகச்சிறப்பு வாய்ந்த ச�ொற்திற
நகர்வாக) அவர்களைப் பார்த்து
ப
ய
ப
்ப
டு
ம்
மு த லா ளி த் து வ வ ா தி க ளி ன்
இ ட த் தி ல் த ன ்னை இ ரு த் தி க்
க�ொள்ளவும், சில அச்சந்தரும்
கே ள் வி கள ை மு ன ்வை க ்க வு ம்
செய்கிறது: ச�ொத்துடைமையை
ஒ ழி த் து க ்க ட ்ட வி ரு ம் பு கி றீ ர ்களா நீ ங ்க ள் ?
பெண்களைப் ப�ொதுவில் வைக்க விரும்புகிறீர்களா
நீ ங ்க ள் ? ம த த்தை , தே ச த்தை , கு டு ம்பத்தை
அழித்தொழிக்க விரும்புகிறீர்களா நீங்கள்?

அ ப் பு ற ம் த�ொடர் ந் து வ ரு கி ற து மி க வு ம்
க�ொள்கைப் பூ ர ்வ ம ா ன ப கு தி , இ ய க ்க த் தி ன்
நி க ழ் ச் சி நி ர ல் , ச� ோ ச லி ச த் தி ன் ப ல ்வே று
வ டி வ ங ்க ளி ன் வி ம ர ்ச ன ம் , ஆ ன ா ல் இ ந்தக்
கட்டத்தில் வாசகர் முந்தைய பக்கங்களினால்
வசியப்படுத்தப்பட்டு விடுகிறார். ஒருவேளை
நிகழ்ச்சிநிரலின் பகுதி மிகவும் கடினமானதாக
இருந்ததென்றால், இங்கு நாம் இறுதியான மரண
அ டி யைக் கா ண் கி ற� ோ ம் , ஓ ர் அ ச ா த ா ர ண
எதிர்காலத்தைக் க�ொண்டிருக்கப்போகும் எளிய,
நினைவுகூரத்தக்க மற்றும் ஊழ்வினையான (எனக்கு
அ ப ்ப டி த்தான் த� ோ ன் று கி ற து ) இ ர ண் டு
தி கைக் கு ம்ப டி ய ா ன
க� ோ ஷ ங ்க ள் :
“த�ொழிலாளர்களுக்கு இழப்பதற்கு விலங்குகளைத்
த வி ர ஒ ன் று மி ல்லை , ’ ’ ம ற் று ம் “ உ லக த்
த�ொழிலாளர்களே, ஒன்றுசேருங்கள்!’’

வாஸ்தவமாகவே, நான் இந்தக் கட்டுரையை
எழுதியப�ோது, “”உலகமயமாதல்’’ என்ற பதம்
ஏற்கனவே உள்ளதாக இருந்தது, ஆக நான் இந்தச்
ச�ொல்லமை ப ்பை
ய தேச்சை ய ாகப்
பயன்படுத்தவில்லை. ஆனால் இன்று, இந்தப்
பி ர ச் சி னை ய ா ல் நா ம் அ னை வ ரு மே
பாதிக்கப்படுபவர்களாக ஆனதினால், திரும்பிச்
சென்று இந்தப் பக்கங்களை மீளவாசிப்பது
உண்மையாகவே பெறுமதி வாய்ந்ததாக இருக்கும்.
உலகமயமாதலின் சகாப்தத்தின்
பி றப் பு ,
ம ற் று ம்
அ து
கட்டவிழ்த்துவிடும் வேறுவகையான
ஆற்றல்கள் ஆகியவற்றிற்கு, அதன்
காலத்திற்கு 150 ஆண்டுகளுக்கு
முன்னதாகவே, எப்படி கம்யூனிஸ்ட்
அறிக்கை சாட்சியம் வகித்திருந்தது
என்பது திகைப்பிற்குரியதாகும்.
( க ம் யூ னி ச )
த டை ய ர ண்
உ டை ந் தி ரு க ்க வு ம் இ ண ை ய ம்
வந்தடைந்ததால் மட்டுமே ஆன)
உ லக ம ய ம ா த ல்
எ ன ்ப து
முதலாளித்துவ விரிவாக்கத்தின்
ப�ோக்கில் நிகழும் ஒரு விபத்தல்ல,
மாறாக மேலெழுந்து வரும் வர்க்கம்
பி ன ்பற் று வ த ற் கு த வ ற வி டா த
த வி ர ்க்க மு டி ய ா த மு ன ்மா தி ரி
என்பதை அது கிட்டத்தட்ட முன்வைக்கிறது,
அந்தக் காலத்தில், சந்தைகளின் விரிவாக்கத்தின்
வழியாக, இப்படிச் செய்வதற்கு மிகவும் வசதியான
வழிமுறைகள் (மிகவும் இரத்தக்களறியானதும்
எ ன ் றா லு ம் கூ ட ) கால னி த் து வ ம் எ ன் று
அழைக்கப்பட்டது என்ற ப�ோதிலும். ஆரம்பத்தில்
பிளவுபட்டதாகவும் குழம்பியதாகவும், வெறும்
லூ டி ச த்தை ( இ ங் கி லா ந் தி ல் இ ரு ந்த க டு ம்
விமர்சனத்துக்கு உள்ளான ஒரு த�ொழிற்சங்க
இயக்கம்) ந�ோக்கிச் சாய்வதாகவும் இருக்கும்,
உலகமயமாதலின் அணிவகுப்பை எதிர்க்கும்
ஒ வ்வ ொ ரு ச க் தி யை யு ம் எ தி ரி ய ா ல்
( உ லக ம ய ம ா த லா ல் ) அ து அ த ன் ச�ொந்த
யுத்தங்களைப் ப�ோரிடுவதற்குப் பயன்படுத்திக்
க�ொள்ள முடியும் என்ற எச்சரிக்கையின் மீது
ஊன்றி சிந்திப்பதும் கூட பெறுமதி வாய்ந்ததுதான்
( மே லு ம் இ து மு த லா ளி த் து வ வ ர ்க்க த் தி ற் கு
ம ட் டு ம ல்ல அ னை த் து வ ர ்க்க ங ்க ளு க் கு ம்
அறிவுரையாகக் க�ொள்ளக் கூடியதுதான்).

நி னை வி ல் வை க ்கத்த க ்க உ ரு வ க ங ்கள ை

=

அப்புறம் நாவடக்கத்தின் உச்சம்
மதம் குறித்த கேள்விக்கான பதில்
தான். “மதத்தை அழித்தொழிக்கவே
நாங்கள் விரும்புகிற�ோம்’’ என்பதே
கேள்விக்கான பதில் என்பதை
நமக்கு உள்ளுணர முடிந்தாலும்,
பிரதி அவ்வாறு உரைப்பதில்லை:
அத்தகைய ஒரு ந�ொய்மையான
த ல ை ப் பி ன் சி க ்க ல் வ ாய்ந்த
உரையாடலை துவங்கும் அப்போது,
அது அதன் மேல் மறைவாக நழுவிச்
சென்று, அனைத்து மாற்றங்களுக்கும்
ஒரு விலை இருக்கிறது என்பதை
நமக்கு உய்த்துணர வைக்கிறது, ஆனால் நல்லதற்கு
வேண்டி, அத்தகைய ந�ொய்மையான விவகாரங்களை
உடனடியாக எடுத்துக் க�ொள்ள வேண்டாம்.
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பெண்களை ப�ொதுவில் வைப்பதா? பாருங்கள்,
பெண்கள ை உ ற ்ப த் தி யி ன் க ரு வி க ள் எ ன ்ற
அ வ ர ்க ளி ன் வ கி ப ாக த் தி லி ரு ந் து வி டு வி க ்க
விரும்புகிற�ோம். நாங்கள் பெண்களை ப�ொதுவில்
வை த் தி ரு ப ்ப த ாக நீ ங ்க ள் கா ண் கி றீ ர ்களா ?
பெண்களை ப�ொதுவில் வைப்பது உங்களால்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, உங்களது மனைவிகளை
உபய�ோகிப்பதைத் தவிர த�ொழிலாளர்களின்
மனைவியரையும் சாதகமாகப் பயன்படுத்தினீர்கள்,
மேலும் உங்களது உச்சபட்சமான விளையாட்டாக
உங்களுக்கு இணையானவர்களின் மனைவியரையும்
வசியப்படுத்தும் கலையைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள்.
தே ச த்தை அ ழி த்த ொ ழி ப ்ப து ? ஆ ன ா ல்
த�ொழிலாளர்கள் ஒருப�ோதும் உடைமையாகப்
பெற்றிருக்காத ஒன்றை எப்படி உங்களால் பறிக்க
முடியும்? முரணாக, எங்களை ஒரு
தே ச ம ாக ம ாற் றி க ்கொ ண் டு
வெற்றியுற விரும்புகிற�ோம்...

உ ரு வ ாக் கு ம் அ த ன் மெய்யா ன க வி த் து வ
திறமையையும் தவிர்த்து, அறிக்கையானது அரசியல்
(அரசியல் மட்டுமல்ல என்றாலும்) ச�ொற்கலையின்
உச்சப்படைப்பாக த�ொடர்ந்து நீடித்திருக்கிறது,
கேடிலைனுக்கு எதிரான சிசிர�ோவின் வசைமாரிகள்,
ஷேக்ஸ்பியரில் யூலியஸ் சீசரின் பிணத்தின் மீதான
மார்க் ஆந்தனியின் உரை ஆகியவற்றுடன் இது
பள்ளியில் கற்பிக்கப்பட வேண்டியது ஆகும்,
செவ்வியல் கலாச்சாரத்தின் பாலான மார்க்சின்
பரிச்சயத்தை வைத்து ந�ோக்கும் ப�ோது, இதை
எழுதும் ப�ோது இதே நூல்களை அவர் மனதில்
வைத்திருந்தார் என்பது சாத்தியமில்லாதது அல்ல.
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இ ல்லை , ஏ னெ ன ் றா ல் ப த் தி ல் ஒ ரு ப கு தி
ஜனத்தொகையின், மற்ற பத்தில்- ஒன்பதின்
எதிராகச் செயல்படும் ச�ொத்துடைமை அது.
“”உங்களது’’ ச�ொத்துடைமையை ஒழித்துக்கட்ட
விரும்புவதற்காக எங்களை பழிகூறுகிறீர்களா?
நல்ல து , அ து த ான் , மி கச்ச ரி ய ாக நா ங ்க ள்
செய்யவிரும்புவது அதுதான்.
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கட்டுரை
�நிகழ் அய்க்கண்

வலதுசாரிகளின்
பிரசார ஊடகங்களாகிவிட்ட
சமூக வலைத்தளங்கள்
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ன நா ய க த் தி ற் கு
மு ன ்பா ன
முடியாட்சிக்காலத்தில், ஊடகங்கள் ப�ொதுவாக
மன்னர்கள், ஆட்சியதிகாரம், இராணுவம் பற்றிய
செய்திகளைத் தாங்கிவந்தன. பின்னரான,
ஜனநாயகக்காலமானது சட்டத்தின் ஆட்சி,
சமத்துவம் – சுதந்திரம் - சக�ோத்தரத்துவக்
கருத்துக்களுக்கு முன்னுரிமையளித்தது. செய்தி
ஊடகங்களும், வான�ொலியும் அதன் தூண்களாகி
அ க ்க ரு த் து க ்கள ை த்தாங் கி வ ெ ளி வ ந்த ன .
அதன்பின்னர், ஜனநாயகத்திற்குப் பிறகான
சந்தைமய காலமானது அதிகாரத்திற்கும் –
பணத்திற்கும் என்றாகின. செய்திப்பத்திரிகை
-வான�ொலி – த�ொலைக்காட்சி ஆகிய ஊடகங்கள்
யாவுமே இதற்கேற்ப, சந்தைமயக்கருத்துக்களுக்கு
முன்னுரிமையளித்தன. இணையவழி சமூக
ஊடகங்களான முகநூல், ட்விட்டர், யூ ட்யூப்,
வ ாட் ஸ் அ ப் உ ள் ளி ட ்ட வைக ளி ன்
வ ரு கைக் கு ப் பி ற கு , ச ந்தை ம ய வீ ச்சா ன து
பயன்படுத்துபவர்களிடையே மேலும் ஆழமாக
வேரூன்றிவிட்டிருக்கிறது.
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ஜனநாயகக்காலத்தில் , அரசியல் கட்சிகள்
ப ல வு ம் த ங ்க ளு டை ய க ரு த் து க ்கள ை
மக்களிடையே க�ொண்டு சேர்க்க, முதலில்,
செ ய் தி ப ்ப த் தி ரி க ்கைகள ை ச�ொந்த ம ாக
நட த் தி வ ந்த ன .
அ த ன்
பி றகா ன
சந்தைமயக்காலமானது த�ொலைக்காட்சிகள்
பரவலாகிய காலம். அரசியல் கட்சிகள் பலவும்
இ த னைய�ொட் டி , த�ொ ல ை க ் காட் சி
அலைவரிசைகளை தனக்கென்று ச�ொந்தமாக்கிக்
க�ொண்டன. தற்போதைய , இணையத்தை
அ டி ப ்படை ய ாக க ்கொண ்ட
ச மூ க
ஊடகக்காலத்தில், முகநூல் , ட்விட்டர் , யூ ட்யூப்,
வாட்ஸ் அப் , ப�ோன்ற யாவும் பன்னாட்டு
நி று வ ன ங ்க ளி ன் கை வ ச மி ரு ப ்ப த ா ல் ,
வெகுஜனஅரசியல் கட்சிகள் பலவும் அதனை

மு ழு மை ய ாக ப ய ன ்ப டு த் தி க ்கொள்ள
தீவிரங்காட்டிவருகின்றன.
இது க�ொர�ோனா ந�ோய்த்தொற்றுக்காலம்.
இதனால், உலகம் முழுக்க த�ொழில் மற்றும்
வி வ ச ா ய உ ற ்ப த் தி ய ா ன து ம� ோ ச ம ாக
ப ா தி க ்க ப ்பட் டி ரு க் கி ற து . இ த்த ொற் று
ப ா தி க ்க ப ்பட் டு ள்ள 2 1 4 நா டு க ளி ல்
பெரும்பாலானவை, வளர்ந்துவருகின்ற அதாவது,
ஆசியாவின் தென் பகுதியிலுள்ள நாடுகள்,
ஆப்பிரிக்கநாடுகள், தென் அமெரிக்க நாடுகளாக
இருக்கின்றன. இந்நாடுகள் யாவும் ஒருபக்கம்
ந�ோய்த்தொற்றிலிருந்து மீளுவதற்கு இன்னும்
ப� ோ ர ா டி க ்கொண ்டே இ ரு க் கி ன ்ற ன .
இ ன ்ன ொ ரு ப க ்க ம் வே ல ை வ ா ய் ப் பி ன ்மை
அதிகரித்து, அந்நாடுகளிலுள்ள ஏழைகள் மேலும்
ஏ ழ ை களா கி வ ாழ்வா த ா ர த் தி ற் கு மி க வு ம்
சிரமமான நிலையில் இருக்கின்றனர். அதேசமயம்,
தகவல் த�ொடர்பு மற்றும் தகவல்தொழில்நுட்பம்
சார்ந்த நிறுவனங்களின் வளர்ச்சி மட்டும் தங்கு
தடையின்றி பெருகி லாபம் அதிகரித்துவரவே
செய்கின்றது. ஏழைகள் மேலும் ஏழைகளாக
ஆவதற்கு, இதுப�ோன்ற தகவல் த�ொடர்புமற்றும்
தகவல் த�ொழில்நுட்பம் சார்ந்த நிறுவனங்களின்
பெருத்த லாபமும் ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது.
இன்றையளவில் 381 க�ோடிப்பேர் சமூக
ஊ டக ங ்கள ை ப ய ன ்ப டு த் து ப வ ர ்களாக
இருக்கின்றனர். அதுவே, இந்தியாவில் முகநூல்
260 மில்லியன் : இன்ஸ்டாகிராம் 80 மில்லியன்
: வாட்ஸ் அப் 400 மில்லியன் : ட்விட்டர் 11. 45
மில்லியன் : யூ ட்யூப் 265 மில்லியன் : பேர்கள்
ப ய ன ்ப டு த் து கி ன ்ற ன ர் . இ வ ர ்க ளி ல்
பெரும்பாலான�ோர் 35 வயதிற்குட்பட்ட இளம்
வயதினராக இருப்பது கூடுதல் தகவல். இவர்கள்
யாவரும் தங்களுக்கான செய்திகளை சமூக
ஊ டக ங ்க ளி னு ள்தான்
மூ ழ் கி

தெரிந்துக�ொள்பவர்களாக உள்ளனர்.
2012 க்கு முன்புவரை சமூக ஊடகங்களானது ஜனநாயகத்துக்கு
ஆதரவான கருத்துக்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்துவந்தன. குறிப்பாக,
2 0 0 9 ல் ஈ ர ான் நாட் டி ல் நடந்த தே ர ்த லி ல் , தி ல் லு மு ல் லு
நடைபெற்றதாகக்கூறி, அதற்கு எதிராக ’பசுமை இயக்கம்‘எனும் சமூக
ஊடக அமைப்பு உருவாகி அத்தேர்தலினை ரத்துசெய்ய வைத்தது.
இதே ப�ோல, 2011 இல் துருக்கி நாட்டில் ஜனநாயகத்திற்கு ஆதரவாக
எழுந்த ‘அரேபிய வசந்தம்’ எழுச்சியையும் கூறலாம்.
தகவல்களை விரைவாக பரவவிடுவதன் மூலம் ஜனநாயகத்தன்மையை
உறுதிப்படுத்திடமுடியும் என்பதுவே சமூக ஊடகங்களின் கருத்தாக
இருக்கிறது. ஆனால், யதார்த்தத்தில், அளவுக்கு அதிகமான
த க வ ல்கள ை
வி ரை வ ாக
ப ய ன ்ப டு த் து ப வ ர ்க ளி ட ம்
க�ொ ட ்ட ப ்ப டு ம ்ப ோ து ,
பயனாளியானவர் தனக்குவேண்டிய
சரியான தகவல்களை தேர்ந்தெடுப்பதில்
தடுமாற்றமடைகிறார். இத்தடுமாற்றமே
நாளடை வி ல்
அ வ ர து
சிந்தனைமுறையிலும் பிரதிபலிக்கிறது.
இப்படியாக, சமூக ஊடகங்களில்
மி த மி ஞ் சி க ்கொ ட ்ட ப ்ப டு ம்
த க வ ல்களா ன து ஜ ன நா ய க த் தி ற் கு
எதிரான வலதுசாரி கருத்துக்களின்
பரவலுக்கு வழிவகுத்துவிடுகிறது.

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில், 2020 புள்ளி விபரங்களின்படி முகநூல்
பயன்படுத்துபவர்களின் எண்ணிக்கை 77. 85 மில்லியனாகும். இதுவே
2017-ல் 65. 5 மில்லியனாக இருந்துள்ளது. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில்
மட்டும் அங்கே, முகநூலினை பயன்படுத்துபவர்களின் எண்ணிக்கை
12. 35 மில்லியன் அதிகரித்துள்ளது. இவர்களில், பெரும்பாலன�ோர்
வலதுசாரிகளே என்கிறது ஒரு புள்ளிவிபரம்.
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மி ய ா ன ்மர் நாட் டி ல் ‘ ஸ்மார்ட்
ப�ோன்’ வாங்க விற்பனை அங்காடிகளுக்கு
வரும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ’முகநூல்’
கணக்கை துவக்கிக்கொடுப்பது என்பது
வழக்கமாக இருந்திருக்கிறது. அந்நாட்டு
அரசும் கூட, முகநூலின் வாயிலாகவே
த க வ ல்கள ை கு டி ம க ்க ளு க் கு
அறிவிக்கிறதாம். இதன் விளைவாக,
அங்கு ஒருங்கிணைந்து வாழ்ந்துவந்த
சமூகங்கள் பிளவுபட்டு, பெரும்பான்மை
சமூகமாக உள்ள புத்த மதத்தினர், சிறுபான்மைச்சமூகமாக இருந்த
‘ர�ோஹிங்கிய�ோ‘இஸ்லாமியர்கள் மீது மதவெறித்தாக்குதல் நடத்தி
ஆயிரக்கணக்கான�ோர் க�ொல்லப்பட்டனர்.
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2014, 2019 இல் இந்தியாவில் - ம�ோடி
: 2016இல் அமெரிக்காவில் - ட்ரம்ப் :
அதன்பின்னர் 2018இல் பிரேசிலில் ஜெ ய் ர் ப ல ்ச ோ ன ா ர ா : 2 0 1 8 இ ல்
இ த்தா லி யி ல் - ச ல் வி னி ப� ோ ன ்ற
நாடுகளில் நடந்த ப�ொதுத்தேர்தல்கள்
யாவற்றிலுமே அந்தந்த நாடுகளிலுள்ள
வலதுசாரி பின்னணி க�ொண்டவர்கள்
வெற்றிபெற்று, ஆட்சியதிகாரத்தில்
இ ரு ப ்ப த ற் கு ப் பி ன ்னே ’ ச மூ க
ஊ டக ங ்க ள் ’ மி க அ ழு த்த ம ாக
பங்காற்றிருக்கின்றன.
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அமெரிக்காவில், வலதுசாரியான ’ட்ரம்ப்’
ஆ த ர வ ாள ர ்க ள் மு க நூ லி ல் ப� ோ லி ய ா ன
தகவல்களுடன் அளவற்று விளம்பரம் செய்ய
அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். அதுமட்டுமின்றி,
ப� ோ லி ய ா ன மு க வ ரி யி ல் கண க ்க ற ்ற
வ ல து ச ா ரி க ளு க் கு பு க ழி ட ம ளி ப ்ப த ாக வு ம்
முகநூல் இருக்கின்றது.
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இந்தியாவிலும் இதேப�ோல, வலதுசாரி
பி ன ்ன ணி க�ொண ்ட வ ர ்க ள் கடந்த ஏ ழு
ஆ ண் டு க ளி ல் ச மூ க ஊ டக ங ்கள ை ப்
ப ய ன ்ப டு த் து வ து எ ன ்ப து த�ொடர் ந் து
அதிகரித்துவருகிறது. இதனை உறுதிப்படுத்தும்
விதமாக, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம், அமெரிக்காவின்
செ ய் தி ப ்ப த் தி ரி க ்கை ய ா ன ‘ வ ா ல் ஸ் ட் ரீ ட்
ஜெர்னலில்” வெளிவந்த கட்டுரையில், தேர்தல்
மற்றும் அதன் பிறகான சமயங்களில் முகநூல்
வழியாக இஸ்லாமியர் -தலித் -பெண்களுக்கு
எதிரான கருத்துக்கள் பதிவாவதற்கும் மற்றும்
வலதுசாரி கருத்தியல்கள் வெகு மக்களிடையே
ப ர வு வ த ற் கு ம் மு க நூ லி ன் இ ந் தி ய
ப�ொறுப்பாளர்கள் சாதகம் செய்திருக்கிறார்கள்
என்கிறது. ஒவ்வொரு மத்திய-மாநில தேர்தலுக்கு
முன்பும், மதக்கலவரங்களின் ப�ோதும், சமூக
ஊடகங்களின் வழியாக ஊதிப்பெருக்கப்பட்ட
மதவெறி மிகுந்த வலதுசாரிகருத்துக்களையும்,
அதனால் விளைந்த சமூகக்கொந்தளிப்பினையும்
ஒ ரு ம ா தி ரி க ் காக மீ ளா ய் வு செ ய் து
பார்த்தோமேயானால், வலதுசாரிகளுக்கும் சமூக ஊடகங்களுக்கும் இடையிலான நெருங்கிய
உறவினை உறுதிசெய்து க�ொள்ளமுடியும்.
இவர்களுக்கிடையேயான உறவின் காரணமாக
, முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அதாவது,
சமூகம் பிளவுபட்டிருப்பதையும், ப�ொருளாதாரம்
அதலபாதாளத்திற்கு சென்றிருப்பதையும். கண்டு
மக்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்து ப�ோய் உள்ளனர்.
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. சமீபத்தில், மும்பையில் ஒரு ஹிந்தி நடிகர்
ஒ ரு வ ர் த ற ்கொ ல ை செ ய் து க�ொண்டார் .
இத்தற்கொலையை அரசியலாக்கும் ந�ோக்கில்
வலதுசாரி அரசியலின் பிரசாரப்பீரங்கியான
ஆங்கிலத்தொலைக்காட்சி ஒன்று பரபரப்பாக்கி,
தீவிரமாகச்செயல்பட்டது. அதுமட்டுமின்றி,
அம்மாநில அரசை பலவீனப்படுத்தும் ந�ோக்கில்
மும்பைநகரில் 80, 000 க்கு அதிகமான ப�ோலியான
பெயரில் சமூக ஊடகக்கணக்குகளையும் துவக்கி
அ வ தூ று ப ர ப் பி யி ரு ப ்ப து ம் கண ்ட றி ய ப்
பட்டுள்ளது.. இதிலிருந்து சமூக ஊடகங்கள் த�ொலைக்காட்சி - வலதுசாரிஅரசியல் ஆகிய
மூ ன் று ம் பி ன் னி ப் பி ண ை ந் து எ வ் வி த
கட் டு ப ்பா டு மி ன் றி இ ய ங் கி ம க ்கள ை த்
தி சை தி ரு ப் பி ட மு டி யு ம் எ ன ்பதை
உணர்த்தியிருக்கிறது. வழக்கமாக, தேர்தல் மதக்கலவர சமயங்களில் மட்டும்தான் சமூக
ஊ டக ங ்க ளி ல் இ து ப� ோ ன ்ற ப� ோ லி ய ா ன
கணக் கு க ள் து வ க் கி வ ா க ் காள ர ்கள ை
மடைமாற்றம் செய்யும் பழக்கமுண்டு. இப்போது
மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிற அரசையும்கூட

’ப�ோலிக்கணக்கு’களின் மூலம் தடுமாற்றம்
அடையச்செய்திடமுடியும் என்பதை இந்நிகழ்வு
உணர்த்தியுள்ளது.
இதே ப�ோன்று, வலதுசாரி அரசியலை
மு ன ்னெ டு க் கு ம் ’ சு த ர ்ஷன் ’ எ னு ம்
ஹிந்தித்தொலைக்காட்சி அலைவரிசையானது
இந்திய குடிமைப்பணிகளுக்கு இஸ்லாமியர்கள்
அதிகமாக தேர்வாவது குறித்து ’யு. பி. எஸ். சி
ஜிகாத்’ எனும் தலைப்பில் அவதூறு செய்தி
பரப்பியமைக்காக, தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்தில்
வழக்கு ஒன்றினை எதிர்கொண்டுள்ளது.
ஜ ன நா ய க த் தி ற் கு ப் பி றகா ன கால த் தி ல் ,
நவதாராளவாதமும் வலதுசாரி அடையாள
அரசியலும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதுப�ோல,
. த�ொலைக்காட்சிகளும்- சமூக ஊடகங்களும்
எவ்வித விதிவிலக்குமின்றி அதற்கேற்றவாறே
செ ய ல்ப டு கி ன ்ற ன . ச மூ க ஊ டக ங ்க ளி ன்
காலத்திற்கு முன்பான காலத்தில், உடனுக்கு
உடனான வலதுசாரி பரபரப்புசெய்திகளுக்கு
த�ொலைக்காட்சிகள் குத்தகை எடுத்திருந்தன.
தற்போதெல்லாம் அப்படியான செய்திகளை
மேலும் பரபரப்பாக்குவதற்கு கூடவே சமூக
ஊடகங்களும் சேர்ந்துக�ொண்டுவிட்டன.
வலதுசாரிகள் பலரும், சமூக ஊடகங்களில்
நேரடி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு க�ொள்வதன்
மூலமாகவும், சமூக ஊடகங்களைப்பயன்படுத்தி
அதன் வாயிலாகவும், தன் நலன் சார்ந்த
க ரு த் து க ்கள ை ப ர ப் பி டு ப வ ர ்களாக
இ ரு க் கி ன ்ற ன ர் . இ வ ர ்க ள் ய ா வ ரு ம்
‘ப�ோலிச்செய்திகள்’ ’தவறான தகவல்’ ’தவறாக
வழிநடத்தக்கூடிய செய்தி’களின் வழியாக சமூக
ஊடகத்திற்குள் ஊடுருவி மக்களை திசை
தி ரு ப் பு கி ன ்ற ன ர் . இ த னை உ று தி செ ய் யு ம்
விதமாகவே கீழ்க்காணும் ஆய்வு முடிவுகள்
உள்ளன.
வலதுசாரிகள், ப�ொதுவாக, சமூக ஊடகங்களில்
பண்டைய க்கலாச்சாரங்களை உயர்த்திப்பிடித்து
அதனை மீட்பதில் உறுதியேற்பவராகவும், பிற
இனம், மதம், பிற பாலினத்தவர் மீது வெறுப்பு
மற்றும் ஆணாதிக்கத்தன்மை க�ொண்டவராக
இருக்கின்றனர். அதுமட்டுமல்லாது, நாடாளுமன்ற
ஜனநாயக ஆட்சிமுறையின் மீது விர�ோத
மனப்பாங்கு க�ொண்டவராகவும், மக்களை
த�ொடர்ந்து க�ொதிநிலையில் வைத்திருக்கவும்,
பழிக்குப்பழி மட்டுமே தீர்வு என்பதில் நம்பிக்கை
க�ொ ண் டி ரு ப ்ப வ ர ாக வு ம்
காட்டிக்கொள்கின்றனர்.
தகவல் த�ொடர்பு மற்றும் த�ொழில்நுட்பத்தில்
ஏ ற ்ப டு கி ன ்ற பு தி ய பு தி ய ம ா ற ்ற ங ்கள ை
வலதுசாரிகள் உடனடியாக கண்டடைந்து
அ த ற ்கே ற ்ப ,
மு த லி ல் ,
த ங ்கள ை
தகவமைத்துக்கொள்கின்றனர், அதன்பின்னர்
அ ம்மா ற ்ற ங ்கள ை நூ த ன ம ாக ச மூ க
ஊ டக ங ்க ளி னூ டாக க�ொ ண் டு செ ல் லு ம்
வழிகளை அறிந்து, அதன் வழியாக நச்சுமிகுந்த

சமூக ஊடகங்கள் ப�ொதுவாக, சமூக அரசியல் தளத்தில் ஜனநாயகத்திற்கு மாறான,
வலதுசாரி கருத்தியல்களுக்கு முன்னுரிமையளித்து
மக்களிடையே மத ரீதியாக பிளவுபடுத்துவது
மட்டுமின்றி ப�ொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வினையும்
ஏற்படுத்தி எப்போதும் க�ொந்தளிப்பான சூழலை
தக்கவைத்துக்கொள்வதாக இருக்கின்றது.
சமூக ஊடகங்கள் யாவுமே, தனித்துவ மிக்க
ச மூ க ம் ம ற் று ம் அ ர சி ய ல் சூ ழ ல ை ப ்பற் றி
முழுமையாக அறியாது வணிக ந�ோக்கில்
செ ய ல்ப டு கி ற து .
ஒ வ்வ ொ ரு
உபய�ோகிப்பாளர்களையும் அவர்களுக்குத்
தெரியாமலேயே அவர்களுடைய நடத்தையையும்,
குறிப்பான பார்வையையும் மறைமுகமாகக்
கட்டமைப்பதாக இருக்கிறது. அரசியல்வாதிகளில்
பலர் சமூக ஊடகங்களை தன் நலனுக்காகவும்,
பி றர் மீ து அ வ தூ று ப ர ப் பு வ த ற் கு ம்
பயன்படுத்திக்கொள்பவர்களாக இருக்கின்றனர்.
ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகமானது ’2019
ஆ ன் ஆ ண் டு , உ லகள வி ல் 4 8 நா டு கள ை
ஆய்ந்ததில், சமூக ஊடகங்களின் வழியாக
வலதுசாரி சார்ந்த ப�ோலிச்செய்திகள் மற்றும்
பின்னூட்டங்களின் காரணமாக அந்நாடுகளில்
ஜனநாயக்கூறுகள் சிதைக்கப்பட்டு எதேச்சதிகார
ஆ ட் சி மு றைக் கு வ ழி வ கு த் தி ரு ப ்ப த ாக
மாறியுள்ளன’ என்கிறது.
த�ொழிற்சாலைகளின் கழிவுகளானது எப்படி,
ஒ ரு நாட் டி ன து வி வ ச ா ய த்தை யு ம் ,
சுற்றுச்சுழலையும் மாசுபடுத்துகிறத�ோ, அதுப�ோல,
தகவல் த�ொடர்பு மற்றும் த�ொழில்நுட்பமானது
வ ளர் ச் சி க ் கா ன து எ ன க் கூ றி ம க ்க ளி ன து
மூளையை நாசமாக்கி விடுகிறது.
ஒருவாக்கு – ஒரு மதிப்பு அடிப்படையில்
தேர்தல் என்பது மக்களாட்சிக்கான ஆதாரங்களில்
ஒன்றாகும். தாராளமயக் காலத்தில் இருந்துவந்த,
மக்கள் நல அரசு என்பது தற்போது, சந்தை
நலனை ந�ோக்காகக்கொண்ட நவதாராளவாத

- வ ல து ச ா ரி அ டை ய ாள அ ர சி ய ல்
கால ம ா கி வி ட ்ட து . ச மூ க ஊ டக ங ்க ளு ம்
வலதுசாரிகளும் கார்ப்பரேட்டுகளின் ஆசியுடன்
கைக�ோர்த்து தேர்தலை எதிர்கொள்ளுகின்ற
காலமிது. தேர்தல் மக்கள் நலனுக்கானது என்பது
ப�ோய், பெருமக்கள்(கார்ப்பரேட்) நலனுக்கான
தேர்தலாக மாறிவிட்டிருக்கின்றன. இது மெய்நிகர்
உ ல கு . மு ன ்பெல்லா ம் அ ர சி ய ல்வா தி க ள்
மக்களை திரளாக நேரில் சந்தித்ததுப�ோய்,
த ற ்ப ோ தெல்லா ம்
ம க ்கள ை
த�ொலைக்காட்சியிலும்-ம�ொபைல் ப�ோனின்
வழியாகவும் நேரலையில் சந்திக்கின்றனர்.
மக்களால் -மக்களுக்காக-மக்களுடைய எனக்கூறி
வ ாக் கு க ்கேட் டு , ஏ ழ ை ம க ்கள ை மே லு ம்
ஏழைமக்களாக ஆக்குவதற்கே இன்றைய கால
தேர்தல் உறுதி பூண்டுள்ளது.
தேர்தல் ஒன்றின் மூலமே, தங்கள் அதிகாரத்தை
மேலும் நீட்டித்து அதனூடாக தங்களுக்கான
கருத்தியல்களை பரவலாக்க முடியும் என்கிற
கா ர ணத்தா ல் , வ ல து ச ா ரி க ள் ய ா வ ரு ம்
அனைத்துவகை ஊடகங்கள் -கார்ப்பரேட் –
ஆட்சியதிகாரத்துணைக�ொண்டு தந்திரம் மற்றும்
சூ ழ் ச் சி யி ன்
வ ழி ய ாக
தே ர ்த ல ை
சாதகமாக்கிக்கொள்கின்றனர்.
’மனதைத் திற உலகம் விரியும் என்கிறது
முகநூல்’ அவர்கள் கூறுவதை, அப்படியே
ஏ ற் று க ்கொ ண் டு கண்ணை த் தி ற ந் து ச மூ க
ஊடகங்களில் பார்த்தால், வலதுசாரிகளின்
சூ து ம் – வ ா து ம் , ப� ோ லி ச்செ ய் தி க ளு மே
நிரம்பத்தென்படுகின்றன. ஜனநாயகம் என்றாலே
வ ல து ச ா ரி க ளு க் கு மூ ச் சு தி ணறலா கி ற து .
அவ்வளவு ஒவ்வாமை. இத்தருணத்தில் , தேர்தல்
– மார்க்ஸியம் -அம்பேத்கரியம்-பெரியாரியம்சமூக நீதி – பெண்ணியம் – உரிமை சார்ந்து
இயங்கும் ஜனநாயகவாதிகள் இனி, வலதுசாரிகள்கா ர ்ப்பரேட் - அ னை த் து ஊ டக ங ்க ளு க் கு
இடையேயான நெருக்கமான பிணைப்பை
உ ணர் ந் து ‘ சூ தி ன ா ல் கவ்வ ப ்பட் டு ள்ள
ஜனநாயகத்தை’ மீட்டெடுக்க உறுதியுடன்
செயல்படுவது அவசியம்.
=
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க ரு த் து க ்கள ை
இருக்கின்றனர்.
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கட்டுரை
�அ.கா.பெருமாள்

நூறு ஆண்டு பழமையான
சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்
(1920-2020)

த

இந்தப் பதிப்பகம் 1920-ல் ஆரம்பித்து 1961-ஆம்
ஆண்டுக்குள் 1008 புத்தகங்களை வெளியிட்டுள்ளது.
42 வருடங்களில் 1008 புத்தகங்கள்; ஒரு வருடத்துக்கு
24 புத்தகங்கள். இரண்டு மாதத்திற்கு ஒரு புத்தகம்.
தமிழ் எழுத்து உருவை கைகளால் க�ோத்து
டிரெடில் இயந்திரத்தில் 8 பக்கங்கள் அடித்து
கையால் தைத்து கட்டமைத்து புத்தகம் வெளிவந்த
கால த் தி ல் வ ந்தவை . நி னைத்த உ டனே
கணிப்பொறியில் அடித்து 50 பிரதிகளை மட்டும்
அச்சிட்டு சந்தையில் க�ொண்டு ப�ோகாமலே
வைத்திருக்கும் இன்றைய நிலையில் கழகத்தின்
செ ய ல்பா டு கள ை க் க ற ்பனை கூ ட செய்ய
முடியாது.
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மிழ் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், தமிழ்
ஆர்வலர் அறிஞர்களுக்கிடையே கழகம் என்னும்
ச�ொ ல் நி ச்ச ய ம ாக அ ர சி ய ல ை ம ட் டு ம்
நினைவுப்படுத்தாது. சைவ சித்தாந்த நூற் பதிப்புக்
கழகம் என்னும் பெயரையும் சேர்த்தே நினைவு
படுத்தும். திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ
சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் என்னும் நீண்ட
பெ ய ர் இ ரு ப ்ப து கூ ட பி ன ்னா ளி ல் வ ந்த
ஆய்வாளர்களுக்குத் தெரியாது. ஏனெனில்,
சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் என்றழைப்பதே
வழக்கமாகிவிட்டது. பிஎச்.டி ஆய்வடங்களில்
கூட இப்படியே எழுதுவது மரபாகி விட்டது.
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க

ழகத்தின் வரலாற்றை அறியுமுன் இதை
நிறுவக் காரணமாயிருந்த சிலரைத் தெரிய
வேண்டும். இந்த வரிசையில் திருவரங்கம்
பிள்ளைக்கு முதலிடம் உண்டு. திருநெல்வேலியில்
பிறந்த (1890) இவர் 17 வயதில் இலங்கை

சென்றுவிட்டார். பத்தாம் வகுப்பு வரை இவர்
படித்திருந்தாலும் தானாகப் படித்து ப�ொதுவான
அறிவைப் பெற்றிருக்கிறார்.
தி ரு வ ர ங ்க ன ார் ய ாழ்ப்பாண த் தி ல்
பலவேலைகளில் இருந்திருக்கிறார். சங்கர்
கம்பெனி என்ற புத்தகக் கடை நடத்தியிருக்கிறார்.
இதனால் யாழ்ப்பாணத் தமிழ் அறிஞர்களின்
த�ொடர்பு வந்தது. இதனால் மறைமலையடிகளை
ய ாழ்ப்பாண த் து க் கு அ ழ ை த் து ப் பே ச ச்
செய்திருக்கிறார்.
மறைமலையடிகளுக்கும் இவருக்கும் ஏற்பட்ட
த�ொடர்பால் இவரது தமிழ் அபிமானமும்
தீ வி ர ம ா ன து . ம றை ம ல ை ய டி க ளி ன் ம க ள்
நீலாம்பிகையை மணம் செய்யும் அளவுக்கு
அடிகளின் த�ொடர்பு நீண்டது. இந்த நிலையில்
தி ரு வ ர ங ்க ன ார் இ ல ங ்கை யி ல் நட த் தி ய
பு த்த க ்கடையை மூ டி வி ட் டு செ ன ்னைக் கு
வந்தார். சென்னையிலும் சங்கர் புத்தகக்
கம்பெனி என்ற பெயரில் ஒரு கடை திறந்தார்.

தி

ருநெல்வேலியில் மா.திரவியம் பிள்ளை
என்பவர் இருந்தார். இவர் கே.எஸ். வங்கியின்
எம்.டி. இந்த வங்கி பின்னர் தென்னிந்திய வங்கி
எனப் பெயர் பெற்றது. இதே வங்கி பின்னர்
இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியுடன் இணைந்தது.
ம ா . தி ர வி ய ம் பி ள்ளை யி ன் நண்பர்
விசுவநாதபிள்ளை. இருவரும் தமிழ் சைவம்
இரண்டின் வளர்ச்சிக்காக ஒரு பதிப்பகம்
ஆரம்பிக்கலாம் என்று ய�ோசித்தார்கள். இவர்கள்
நூல்பதிப்பு பற்றி எதுவுமே தெரியாதவர்கள்.

தி ரு வ ர ங ்க ன ார் செ ன ்னை யி லி ரு ந் து
திருநெல்வேலி வந்தார்; அவரது தம்பி சுப்பையா,
கழகத்தின் சென்னை கிளையைக் கவனிக்க
வேண்டும் என்பது ஏற்பாடு, கழகத்தின் முதல்
நூலான திருவாப்புகழ் மாலை வெளிவந்தது.
(1920) இதில் விநாயகர் அகவலும் கந்தர்கலி
வெண்பாவும் இருந்தன. த�ொடர்ந்து முதும�ொழி
வெண்பா உரை. திருக்கருவைப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி
எனச் சில நூற்கள் வந்தன.

க

ழகம் ஆரம்பித்த 4 வருடங்களில் திரவியம்
பிள்ளை இறந்தார். இதன் பிறகு வ. சுப்பையாவிடம்
ப�ொறுப்பு வந்தது. இவர் பதிப்புப் ப�ொறுப்பில்
தீ வி ர ம ா ன ார் . 1 9 2 7 - ல் தி ரு வ ர ங ்க ன ார்
மறைமலையடிகளின் மகள் நீலாம்பிகையை
ம ணந்தார் . நீ லா ம் பி கை த மி ழி லு ம்
வடம�ொழியிலும் புலமை உடையவர். அதனால்,
இவர் எழுதிய நூற்கள் கழகம் வழி வந்தன. கழகம்
ஆரம்பித்த காலத்தில் சட்டக்கல்லூரி மாணவராக
இருந்த கா.சு.பிள்ளையும் உதவினார். அவரது
இறுதிக்காலம்வரை இது த�ொடர்ந்தது. 1925-ல்
கழகம் பாடநூற்களை வெளியிட்டது. இதனால்
புத்தக விற்பனை அதிகமாயிற்று.
கழக நூற்கள் எல்லாமே கட்டமைப்பில் தரம்
உ டை ய த ாக இ ரு க் கு ம் . ஆ ர ம்பகால த் தி ல்
க ட ்ட மைப் பி ன் ப�ொ று ப ்பைக் க வ னி க ்க
மாணிக்கசாமி என்பவரை நியமிருத்திருந்தார்கள்,
(1929) இவர் கழகத்தின் புத்தகம் ஒன்றின்
கட்டமைப்பிற்காக மத்திய அரசின் பரிசு
பெற்றார். இவரது தீப்பெட்டி அளவிலான
திருக்குறள் நூல் வடிவமைப்பை பல பத்திரிகைகள்
பாராட்டின.
சென்னையில் கழகத்திற்குச் ச�ொந்தமாக ஒரு
கட்டடம் வாங்கப்பட்டது. (1940) மு.வ.வின்

கழகப் பதிப்பகம் வழி வரும் நூற்களுக்கென்று
மரியாதை ஐம்பதுகளின் முன்னரே உருவாகி
விட்டது. இதனால் தங்கள் நூல், கழகம் வழி
வ ரு வ தை அ றி ஞ ர ்க ள் வி ரு ம் பி ன ர் . கா .
அ ப ்பா த் து ரை , செ ங ்கல்வ ர ா ய பி ள்ளை ,
தே வ நே ய ப ்பா வ ாணர் , சே து ர கு நா த ன் ,
தா.க�ோவிந்தன், மயிலை சீனி வேங்கடசாமி,
மா.இராஜமாணிக்கனார், ச�ோமசுந்தரனார்
என்று நீண்ட பட்டியல் உண்டு.

க

ழகத்தை நட த் தி ய ஆ ர ம்பகால
ப�ொ று ப ்பாள ரு ம் ம றை ம ல ை ய டி க ளி ன்
மருமகனுமான திருவரங்கனார் 1944-ல் இறந்தார்.
இதன் பின் கழகத்தின் எம்.டியாக வ. சுப்பையா
பிள்ளை நியமிக்கப்பட்டார். (1945)-இதன் பிறகு
கழக நூற்களின் எண்ணிக்கை அதிகமானது.
கழகத்துக்கு எனச் ச�ொந்தமாக அச்சகம் ஒன்று
நிறுவப்பட்டது. (1948) இது அப்பர் அச்சகம்
எனப் பெயர் பெற்றது. இதை அன்றைய
முதலமைச்சர் ஓமந்தூர் ரெட்டியார் திறந்து
வைத்துப் பேசினார். திருநெல்வேலி தலைமைக்
கட்டிடத்தில் கழகத்திற்கென ஒரு நூல் நிலையம்
செயல்பட ஆரம்பித்தது. (1937) இது அபூர்வமான
நூல்கள் க�ொண்ட நிலையம்.

க

ழகம் தமிழ் வித்துவான் தேர்வுக்கு பயிற்சி
க�ொடுப்பதற்காக திருவள்ளுவர் செந்தமிழ்
தனிப்பயிற்சிக் கல்லூரி ஒன்றை நடத்தியது. 1924ல்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட செந்தமிழ் செல்வி மாத
இதழின் ஆசிரியராக முதலில் மணி திருநாவுக்கரசு
முதலியார் இருந்தார். செந்தமிழ் செல்வியில்
ம�ொ ழி , ச ம ய ம் , இ ல க ்கண ம் எ ன அ ரி ய
விஷயங்கள் பற்றிய கட்டுரைகள் வந்தன. இந்த
இதழின் ஓராண்டுத் த�ொகுப்பு நல்ல தாளில்
அச்சிடப்பட்டது; நல்ல கட்டமைப்புடன்
வ ந்த து . இ ன் று ம் செ ல் வி யி ன் ப�ொ லி வு
கு றை ய ா ம ல் இ ரு ப ்பதைப் ப ா ர ்க்கலா ம் .
இ ர ண்டா ம் உ லக ப ்ப ோ ரி ன ்ப ோ து த ா ள்
தட்டுப்பாடு காரணமாக மூன்று ஆண்டுகள்
செந்தமிழ் செல்வி வரவில்லை. 1947-க்குப் பின்
சுப்பையா பிள்ளை ஆசிரியர் ஆனார்.
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செ ன ்னை யி லி ரு ந்த தி ரு வ ர ங ்க ன ா ரி ட ம்
திரவியம் பிள்ளை தன் திட்டத்தைச் ச�ொன்னார்.
அவர் சம்மதித்தார்; அவரது தம்பி சுப்பையா
பி ள்ளையை யு ம் து ண ை க் கு ச் சேர் த் து க்
க�ொள்ளலா ம் எ ன ் றார் . தி ட ்ட ம்
விவாதிக்கப்பட்டது. திரவியம் பிள்ளையும்
விசுவநாத பிள்ளையும் ஒரு பங்குக்கு 10 ரூபாய்
வைத்து 5000 பங்குகள எடுத்துக் க�ொண்டனர்.
“திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த
நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட்” என்னும்
பெயரில் 1920 செப்டம்பர் 21-ஆம் நாள் பதிவு
செய்யப்பட்டது.

த�ொடர்பால் கழக வாசகர்களின் எண்ணிக்கை
அதிகமானது. இராமசாமிப் புலவர் எழுதிய
தமிழ்ப்புலவர்களின் வரலாறு 24 த�ொகுதிகளாக
வ ந்த து . இ வ ர் வே த நா ய க ம் பி ள்ளை யி ன்
பிரதாபமுதலியார் சரித்திரம் என்கிற நாவலை
செப்பம் செய்து வெளியிட்டார். கழகப் பழம�ொழி
வ ரி சையை யு ம் இ ர ா ம ச ா மி ப் பு ல வ ரே
த�ொகுத்தார்.
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அப்போது யார�ோ திருவரங்கம் பிள்ளையைப்
பற்றி இருவரிடமும் ச�ொன்னார்கள்.
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கழகம் வெளியீடாக 1929-ஆம் ஆண்டு முதல்

சைவப் பஞ்சாங்கம் வந்தது. இதன் ஆசிரியர்
இ . மு . சு ப் பி ர ம ணி ய பி ள்ளை . தி ரு க் கு ற ள்
நாட்குறிப்புக்கு இந்தப் பஞ்சாங்கக் குறிப்புகள்
பயன்படுத்தப்பட்டன. கழகம் திருக்குறள்
பரிமேலழகர் உரையை மலிவுப்பதிப்பாக
வெளியிட்டது. (1937) விலை ஒரு ரூபாய்
எட்டணா. அம�ோக விற்பனை.
திருக்குறளை தீப்பெட்டி அளவில் கழகம்
வ ெ ளி யி ட ்ட து . க ல ை வ ாணர் எ ன் . எ ஸ் .
கிருஷ்ணன் பணம் திரைப்படத்தில் இச்சிறு குறள்
நூலைக் காட்டிப் பிரபலமாக்கினார். (1954)
இந்நூலின் வடிவமைப்பிற்கு இந்தியக் குடியரசுத்
தலைவர் பரிசு கிடைத்தது. (1956) மு.வ.வின்
திருக்குறள் உரையை 1949-ல் கழகம் வெளியிட்டது.
பத்து ஆண்டுகளில் ஒரு லட்சம் விற்பனையான
பதிப்பு இதுதான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ப

ழைய இலக்கியங்கள் பற்றி சாதாரண
வாசகனும் அறிந்து க�ொள்ள மாநாடுகள்
நடத்தலாம் என்ற சுப்பையா பிள்ளையின்
திட்டத்திற்கு தமிழக அறிஞர்கள் பலரும் ஆதரவு
க�ொடுத்தனர். 1940-1960-ஆம் ஆண்டுகளில்
இம்மாநாடுகள் சென்னை, மதுரை, திருநெல்வேலி
ஆகிய இடங்களில் நடந்தன.
எட்டுத்தொகை நூற்களுக்கு எட்டு நாட்கள்.
ப த் து ப ்பாட் டு நூ ற ்க ளு க் கு ஒ ரு நா ள் ,
பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூற்களுக்கு ஒரு நாள்,
சிற்றிலக்கியங்களுக்கு மூன்று நாள்கள், தமிழக

வரலாறு அரசியலுக்கு இரண்டு நாட்கள்,
மெய்கண்ட சாத்திரங்களுக்கு 5 நாட்கள் என 20
நாட்கள் மாநாடுகள் நடத்தினர். மாநாட்டில்
த மி ழி சைப் ப ாடல்க ளு ம் ப ாட ப ்ப ட ்ட ன .
தமிழகத்தில் உள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட
அறிஞர்கள் மாநாடுகளில் கலந்து க�ொண்டனர்.
இ ரு ப து நா ட ்க ள் நடந்த கூ ட ்ட த் தி ல்
பே சி ய வ ர ்க ள் த ங ்க ள் பே ச் சு கள ை
கட்டுரையாகவும் க�ொடுத்திருக்கின்றனர். இவை
15 த�ொகுதிகளாக வந்திருக்கின்றன. இவை
நேர்த்தியான அச்சு, கட்டமைப்பு உடையவை.
மெய்கண்ட சாத்திர பேச்சுக்கள் நூல் வடிவில்
வரவில்லை. மாநாட்டு ச�ொற்பொழிவு நூற்கள்
மறுபடியும் அச்சில் வரவில்லை.
கழகத்தின் முக்கியமான சிறப்பு சங்கத்தொகை
நூற்கள், மேல்கணக்கு, சிறிய பெரிய காப்பியங்கள்,
சிற்றிலக்கியங்கள் ப�ோன்றவற்றை உரையுடன்
வெளியிட்டது தான். அவ்வை துரைசாமிப்
பிள்ளை (புறநானூறு, பதிற்றுப்பத்து, பெ.வே.
ச�ோமசுந்தரனார், (பத்துப்பாட்டு, குறுந்தொகை,
ஐங்குறுநூறு, சிலப்பதிகாரம்) வேங்கட சாமி
நாட்டார் (அகநானூறு) என இப்படியான
பட்டியல் மிக நீண்டது.
கல்லூரி தமிழ் பி.ஏ, எம்.ஏ, வகுப்புகளில் கழக
உரையையே வைத்திருக்க வேண்டும் என்று
ஆசிரியர்கள் வற்புறுத்திய காலம் இருந்தது.
இப்போது அந்த உரைகளும் கிடைக்கவில்லை,
அவற்றைப் படிக்க வற்புறுத்திய ஆசிரியர்களும்
இல்லாமல் ப�ோய்விட்டார்கள்.
=

ê‰î£ Mõó‹
îQ Þî› M¬ô..................................... Ï.
Ý‡´‚ è†ìí‹.................................. Ï.
Þó‡´ Ý‡´‚ è†ìí‹................. Ï.
ä‰î£‡´‚ è†ìí‹............................. Ï.
ñ£íõ˜ ê‰î£........................................... Ï.
(ñ£íõ˜èœ, è™M GÁõùˆ î¬ôõ˜
Ü™ô¶ ¶¬øˆ î¬ôõ˜ ê£¡ÁªðŸÁ
M‡íŠH‚è «õ‡´‹)

25
275
500
1250
200

ªõOï£†´ ê‰î£
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Ý‡´‚ è†ìí‹ (ªõOï£´).......... $ 30
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M÷‹ðó‚ è†ìí Mõó‹
Ü†¬ì (õ‡íŠ ð‚è‹)
H¡ Ü†¬ì (õ‡í‹)....................... Ï. 10,000
àœ Ü†¬ì (õ‡í‹)....................... Ï. 7,500
àœ ð‚è‹ (è¼Š¹ ªõœ¬÷)
º¿Š ð‚è‹.............................................. Ï. 2,000

è£«ê£¬ôèœ, õƒA õ¬ó«õ£¬ôèœ Ü¬ùˆ¶‹ KAAKKAI, A/c No. 60111010005660 SYNDICATE
BANK,Triplicane, Chennai - 5. IFSC: Synb0006011 â¡ø ªðò¼‚°, ªê¡¬ùJ™
ñ£Ÿøˆî‚èî£è ÜÂŠð «õ‡´‹. ðíM¬ì (ñEò£˜ì˜) Íôº‹ ê‰î£ ªê½ˆîô£‹.

ªî£ì˜¹ ºèõK:

è£‚¬è, 288, ì£‚ì˜ ï«ìê¡ ê£¬ô, F¼õ™L‚«èE, ªê¡¬ù&600 005.
ªê™«ðC: 98414 57503, ªî£¬ô«ðC : 044-28471890
I¡ù…ê™: kaakkaicirakinile@gmail.com

கட்டுரை
�அமரந்த்தா

ப�ொலிவியாவில்
ச�ோசலிசக் கட்சி வெற்றி
பிரிட்டனின் லண்டன்
ப�ொருளாதாரப் பள்ளியில்
ப�ொருளாதாரத்தில் முனைவர்
பட்டம் பெற்ற லூயிஸ் ஆர்ஸ்,
57 வயதானவர். ஈவ�ோ
ம�ொராலெஸ்
ஆட்சியிலிருந்தப�ோது
நடைமுறைப் படுத்தப்பட்ட
அனைத்து முற்போக்கு
திட்டங்களிலும் பங்களித்து
உடனிருந்தவர். இவர் வரும்
நவம்பர் மாதத்தில் குடியரசுத்
தலைவராகப் பதவியேற்பார்.

த�ோ

ழர் ஈவ�ோ ம�ொராலெஸ் உருவாக்கி, தலைமை
தாங்கும் ப�ொலிவியாவின் “ச�ோசலிசத்திற்கான இயக்கம்” கட்சி
(Movement for Socialism) அந்நாட்டின் குடியரசுத் தலைவர்
தேர்தலில் மகத்தான வெற்றி பெற்றுள்ளது. 2006 த�ொடங்கி ஈவ�ோ
ம�ொரேலெசின் அமைச்சரவையில் நிதி அமைச்சராக இருந்த
லூயிஸ் ஆர்ஸ் குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராகப் ப�ோட்டியிட்டு
52.4% வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளார். இரண்டு முறை தள்ளிப்
ப�ோடப்பட்டு சென்ற ஞாயிறு, 18.10.2020 அன்று நடந்து முடிந்த
தேர்தலில், இவரை எதிர்த்துப் ப�ோட்டியிட்ட கார்லோஸ் மேசா
31.5% வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றுள்ளார். இந்தத் தேர்தலை
பார்வையிட பெருந்தொற்று ந�ோய் அச்சுறுத்தலையும் மீறி நூறு
சர்வதேச பார்வையாளர்கள் ப�ொலிவியா சென்றுள்ளனர். இந்த
வெற்றி ப�ொலிவிய மக்களுக்கு க�ௌரவத்தையும் இறையாண்மையையும் சுதந்திரத்தையும்
அளிக்கிறது என்ற வகையில் மிக முக்கியமானது.

கடந்த 2019 அக்டோபரில் நடந்த குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் குளறுபடி
நடந்ததாகக் கூறி, எதிர்க்கட்சிகள் தெருவில் இறங்கிப் ப�ோராட, பாதுகாப்புப் படையினர்
ஈவ�ோ ம�ொராலெசை நாட்டைவிட்டு வெளியேறும்படி வற்புறுத்தினார்கள். நவம்பர்
10 அன்று அவர் மெக்சிக�ோவில் தஞ்சம் புகுந்தார். தேர்தல் செல்லாதென
அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் பின்னணியில் ம�ொராலெஸ் நான்காவது முறையாக
குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் ப�ோட்டியிட்டார் என்ற உண்மை உள்ளது.

ம�ொராலெஸ் நாட்டைவிட்டு வெளியேறிய இரண்டாம் நாள், நவம்பர் 12 அன்று
செனட்டில் இரண்டாம் துணை முதல்வராக இருந்த ஹூவனீன் ஆஞெஸ் என்ற
பெண்மணி தன்னை ப�ொலிவிய அதிபராக அறிவித்துக் க�ொண்டார். ப�ொலிவிய
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2017 ஆம் ஆண்டு “ஒருவரை தேர்தலில் ப�ோட்டியிடக் கூடாது என்று ச�ொல்வது
அடிப்படை மனித உரிமை மறுப்பு” என்று அரசமைப்புச் சட்டம் கூறுவதாக
வாதாடித்தான் 2019 தேர்தலில் ம�ொராலெஸ் ப�ோட்டியிட்டார். அதனால் நகர்ப்புற
நடுத்தட்டு மக்கள் அதனை ஜனநாயக மறுப்பு என்றும் ம�ோசடி என்றும் கூறி கண்டன
ஊர்வலங்கள் நடத்தினர். அமெரிக்க நாடுகளின் ஒன்றியம் (OAS) தேர்தலில் குளறுபடி
நடந்ததாகக் கூறியது என்றாலும் அதற்கு சான்றாக எந்த ஆதாரமும் அளிக்கவில்லை.
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2010ஆம் ஆண்டு நடைமுறைக்கு வந்த அரசமைப்புச் சட்டத்தின்படி ஒருவர் இரண்டு
முறைக்கு மேல் குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்குப் ப�ோட்டியிடக் கூடாது (2005 ஆம்
ஆண்டு முதல் முறை அவர் ப�ோட்டியிட்டு வென்றப�ோது பழைய அரசமைப்புச் சட்டம்
அமுலில் இருந்தது). 2016ஆம் ஆண்டு நான்காம் முறையாக ப�ோட்டியிட அனுமதி
க�ோரும் ப�ொது வாக்கெடுப்பில் அவர் த�ொற்றுப்போனார்.
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காவல்துறை, பாதுகாப்புப் படைகள், வட அமெரிக்க
தூதரகம் இவை மூன்றும் சேர்ந்து இந்த ஆட்சிக் கவிழ்ப்பை
வெற்றிகரமாக அறங்கேற்றின.
இந்த ஆட்சிக் கவிழ்ப்பின் பின்னணியில் உள்ளது வட
அமெரிக்க “டெஸ்லா” கம்பெனி. இந்தக் கம்பெனி
ப�ொலிவியாவில் அதிகளவு உள்ள லித்தியம் என்ற
தனிமத்தை க�ொள்ளையிட வேண்டியே ஆட்சிக் கவிழ்ப்பை
அரங்கேற்றியது என்று நம்பப்படுகிறது. கம்பெனி அதிபர்
எலான் மஸ்க், “லித்தியம் எடுப்பதற்காக நாங்கள் யாரை
வேண்டுமானாலும் ஆட்சியை விட்டு விலக்குவ�ோம்” என்று
கூறியுள்ளார்.
அதன் பிறகு பல பத்தாண்டுகளாக நாடு காணாத அரச
ஒ டு க் கு மு றை யு ம் , ப ழி வ ாங் கு ம் நட வ டி க ்கைக ளு ம்
அரங்கேறின. மக்கள் ப�ோராட்டங்கள் ஒடுக்கப்பட்டன.
மக்கள் தலைவர்கள் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு, ஒடுக்குமுறை
கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டது. ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்ட
மக்களில் பலர் க�ொல்லப்பட்டனர். ஏத�ோ ஒருவகையில்
ஈவ�ோ ம�ொராலெசுடன் த�ொடர்பிருந்தால், அவர்கள் கைது
செய்யப்பட்டு விசாரணை செய்யப்பட்டனர். முற்போக்கு
அரசின் செயல் திட்டங்கள் தடை செய்யப்பட்டு, மக்கள்

அரசைக் கைப்பற்றிய வலதுசாரிகள் திறமையாக
செயல்படவில்லை. பல துறைகள் செயல்படவேயில்லை.
மாறாக, பத்திரிகையாளர்களையும், மாணவர்களையும்
த�ொழிற்சங்கவாதிகளையும் பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகள்
மே ற ்கொள்ள ப ்ப ட ்ட ன . 2 0 2 0 ஜ ன வ ரி யி ல் ஈ வ� ோ
ம�ொராலெசின் சட்டரீதியான பிரதிநிதி பத்ரீசியா
எர்மோசா காங்கிரஸ் வேட்பாளராக ம�ொராலெசின்
வி ண்ண ப ்பத்தைப் ப தி வு செய்ய ச் செ ன ்றப� ோ து ,
கர்ப்பிணியான அவர் கைது செய்யப்பட்டார். சிறையில்
அவரது குழந்தை இறந்தது.
ïõ‹ð˜ 2020

è£‚¬è„ CøAQ«ô

ச மூ க மு ம் , த�ொ ழி லாள ர ்க ளு ம் , ப ழங் கு டி ம க ்க ள்
இ ய க ்க ங ்க ளு ம் வ ெ ன ்றெ டு த்த உ ரி மைக ள் ய ா வு ம்
பறிக்கப்பட்டன.
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2020 மே மாதத்தில் சுகாதார அமைச்சராக இருந்த
மார்செல�ோ நவாஹாஸ், ஊழல் குற்றச்சாட்டின் பேரில்
கைது செய்யப்பட்டார். க�ொர�ோனா ந�ோயாளிகளுக்கென
ஸ்பெயினிலிருந்து வெண்டிலேட்டர்கள் வாங்கியதில்
க�ோடிக்கணக்கில் ஊழல் செய்து அவர் சிக்கிக் க�ொண்டார்.
அ த ன் பி ன் பு கூ லி வி வ ச ா யி க ளு ம் சு ர ங ்க த்
த�ொழிலாளர்களும் பழங்குடி மக்களும் அணி திரண்டு, மறு

தேர்தல் நடத்த வேண்டுமென்று
கடுமையாகப் ப�ோராடினார்கள்.
வே று வ ழி யி ன் றி தே ர ்த ல்
அறிவிக்கப்பட்டது, இருமுறை தள்ளிப்
ப�ோடப்பட்டு 2020 அக்டோபர் 18
அன்று தேர்தல் நடைபெற்றது.

2 0 0 3 அ க ்ட ோ ப ர் ம ா த த் தி ல்
ப�ொலிவிய தலைநகர் லா பாஸ்
அருகே உள்ள எல் ஆல்தோவில் ஒரு
பு ர ட் சி க ர எ ழு ச் சி உ ரு வ ா ன து .
ப�ொ லி வி ய ா வி ன் இ ய ற ்கை
எரிவாயுவை சிலே நாட்டுக்கு மிகக்
குறைந்த விலைக்கு விற்பதென அரசு
மு டி வ ெ டு த் தி ரு ந்த து . இ த னை
எ தி ர் த் து பெ ரு ம் ப� ோ ர ா ட ்ட ம்
நடைபெ ற ்ற து . ப� ோ ர ா ட ்ட த்தை
ஒ டு க ்க , அ தி ப ர் க�ொ ன ்சால� ோ
ச ா ங ்கே ஸ் தெ ல�ொ ச ா த ா வி ன்
ஆ ண ை ப ்ப டி , து ப ்பாக் கி சூ டு
நடத்தப்பட்டது. ப�ோராளிகள் பலர்
படுக�ொலை செய்யப்பட்டனர். கூலி
வி வ ச ா யி க ளு ம் க�ொ க ்க ோ
பயிரிடுவ�ோரும் இந்த எழுச்சியில்
பெருவாரியாக கலந்து க�ொண்டு
ப�ோராடினார்கள். அதன் பிறகு 2005
இ ல் நடந்த தே ர ்த லி ல் மு த ன்
முறையாக ஈவ�ோ ம�ொராலெஸ்
ப�ோட்டியிட்டு வென்றார். அவர்
அய்மாரா பழங்குடி இனத்தைச்
சேர்ந்தவர். க�ொக்கோ சாகுபடியாளர்
சங்கங்கள் கூட்டமைப்பின் நாடறிந்த
தலைவராக இருந்தார் ம�ொராலெஸ்.
2 0 0 6 ஜ ன வ ரி யி ல் கு டி ய ர சு த்
தலைவராக பதவியேற்றவர், பல சமூக
மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்காக அரசு
வ ரு வ ாயை ப ய ன ்ப டு த் தி ன ார் .
இ த ன ா ல் வ று மை பெ ரு ம ள வு
ஒ ழி க ்க ப ்ப ட ்ட து . ம க ்க ளி ன்
அடிப்படைத் தேவைகள் நிறைவு
செய்யப்பட்டன. சமூகங்களிடையே
வருவாய் ஏற்றத்தாழ்வு மூன்றில்
இரண்டு பங்கு குறைந்தது. கடும்
வறுமை 38% லிருந்து 17% ஆகக்
கு றைந்த து . இ ய ற ்கை எ ரி வ ா யு
நாட்டுடைமை ஆக்கப்பட்டது. அதன்
விற்பனையில் கிடைத்த வருவாய்
மக்கள் நல்வாழ்விற்கான திட்டங்களில்
செல வி ட ப ்ப ட ்ட து .
வெனிசுவேலாவின் உதவிய�ோடு,
கியூப மருத்துவர்களால் அறுவை
சி கி ச்சை
செய்ய ப ்பட் டு ,
ல ட ்ச க ்கண க ் கான� ோ ரு க் கு க ண்
பார்வை கிடைத்தது
. த�ொடர்ந்து
2009, 2014 ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற
கு டி ய ர சு த் த ல ை வ ர் தே ர ்த லி ல்

ஒழித்துக் கட்டப்போவதாகவும் அறிவித்தது.
ஆனால் சமூகம் முழுவதும் ஒன்றிணைந்து
செயல்பட்டு அந்த சதியை முறியடித்தனர்.
2 0 0 6 ஜ ன வ ரி மு த ல் 2 0 1 9 அ க ்ட ோ ப ர்
வரையான 14 ஆண்டுகளில் ச�ோசலிஸ்டுக்
கட்சியின் ஆட்சியில் மக்கள் வாழ்க்கைத் தரம்
உயர சமூக மேம்பாட்டிற்கான செலவுகளும்,
அ த ன ா ல் ப�ொ ரு ளா த ா ர வ ளர் ச் சி யு ம்
அதிகரித்துள்ளன. ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி
மும்மடங்கு அதிகரித்தது. வட அமெரிக்க
ஏ கா தி ப த் தி ய த்தை யு ம் உ லகளா வி ய
முதலாளித்துவத்தையும் எதிர்த்து இச்சிறிய ஏழை
நா டு , அ ர சி ய ல் - ப�ொ ரு ளா த ா ர
இறையாண்மையையும் தக்க வைத்துள்ளது.
அதனால்தான் இந்தத் தேர்தலி ல் மக்கள்
வலதுசாரிகளை ஒதுக்கிவிட்டு ச�ோசலிச கட்சிக்கு
அம�ோகமாக வாக்களித்துள்ளனர். 2005 ஆம்
ஆண்டு ம�ொராலெசுக்கு வாக்களித்தது ப�ோலவே
தற்போது லூயிஸ் ஆர்சுக்கு வாக்களித்துள்ளனர்.
மனித உரிமை மீறல்களையும், திறமையற்ற ஊழல்
மிகுந்த ஆட்சியையும் மக்கள் விரும்பவில்லை.

2013 ஆம் ஆண்டுஉள்நாட்டு விவகாரங்களில்
தலையிடுவதாகக் கூறி ம�ோராலெஸ் “சர்வதேச
வளர்ச்சிக்கான வட அமெரிக்க நிதியத்தை”
(USAID) நாட்டைவிட்டு வெளியேற்றினார்.
அ ப ்ப ோ து மு த லே ப�ொ லி வி ய ா வி லு ள்ள
அ ள வ ற ்ற லி த் தி ய ம் ( பே ட ்ட ரி த ய ா ரி க ்க
மூலப்பொருள்) வளத்தைக் க�ொள்ளையிட வட
அமெரிக்கா பல முயற்சிகள் மேற்கொண்டுள்ளது.
இதற்கென்றே வட அமெரிக்கா ப�ொலிவியாவில்
விளையும் க�ொக்கோ இலை ப�ோதைப் ப�ொருள்
என்றும், அதை ராணுவ நடவடிக்கை மூலம்

டி ர ம் ப் பி ன் அ ணு கு மு றை க�ொ ர ா ன ா
காலகட்டத்தில் வட அமெரிக்காவை மிக
ம�ோசமான ப�ொருளாதார நெருக்கடியில்
தள்ளியுள்ளது. லட்சக்கணக்கான மக்கள் வேலை
இழந்துள்ளார்கள். க�ொர�ோனாவால் அதிகமாக
ப ா தி க ்க ப ்ப ட ்ட க று ப் பி ன த்த வ ர் த ங ்க ள்
உரிமைகளுக்காகவும் நிறவெறிக்கு எதிராகவும்
ப� ோ ர ா டி வ ரு கி றா ர ்க ள் . உ ல கி ன்
நாட்டாண்மையாக விளங்கிய வட அமெரிக்கா
தனது வலிமையை இழந்து வருகிறது. ப�ொலிவிய
மக்கள் தமது வாக்குரிமையால் வட அமெரிக்க
ச தி யை மு றி ய டி த் து வ ல்லா தி க ்கத்தை
நிலைகுலைத்துள்ளனர்.
இது வெறும் தேர்தல் வெற்றி மட்டுமல்ல.
ப�ொலிவியாவில் ஏழை மக்கள் தமது அரசியல்
கண ்ண ோ ட ்ட த்தை
தெ ளி வ ாக
மு ன ்வை த் து ள்ள ன ர் . தென் அ மெ ரி க ்க
பிராந்தியத்தில் வெனிசுவேலா, கியூபா, நிகராகுவா
ஆகிய இடதுசாரி அரசுகளுக்கு ப�ொலிவியாவின்
இந்த வெற்றி மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அதே
நேரம் ம�ொராலெஸ் ஆட்சியைக் கவிழ்க்க
உதவிய பிரேசில், க�ொலம்பியா நாடுகளுக்கு இது
பெ ரு ம் இ டி ய ாகவே இ ரு க் கு ம் . வ ட
அமெரிக்காவின் ப�ொருளாதார தடைகளால்
நெ ரு க ்க டி யி ல் உ ள்ள கி யூ ப ா வு க் கு ம்
வெனிசுவேலாவுக்கும் இது புதிய நம்பிக்கையையும்
வாய்ப்பினையும் வழங்கும்.
சீனா சர்வதேச அரங்கில் பலம் ப�ொருந்திய
சக்தியாக உருவாகிவரும் வேளையில், இது வட
அமெரிக்காவுக்கு பெரியத�ோர் பின்னடைவாகும்.
இ ந்த நி ல ை ல த் தீ ன் அ மெ ரி க ் கா வி ல்
இடதுசாரிகளின் மீள் எழுச்சியை சாத்தியமாக்கும்.
=
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ப�ொலிவியாவில் ம�ொத்தம் 36 பழங்குடி
மக்களின் ம�ொழிகள் பேசப்படுகின்றன. ம�ொத்த
மக்கட்தொகையான ஒரு க�ோடியே பத்து
லட்சத்தில் 42% பழங்குடி மக்களே. 2010 ஆம்
ஆண்டு ப�ொலிவியா “பல் தேசிய இனங்கள்
க�ொண ்ட நா டு ” ( P l u r i - N a t i o n a l ) எ ன் று
அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால் தனி தேசிய
இனங்கள் வாழும் பகுதிகளுக்கு தன்னாட்சி
உரிமை வழங்கப்பட்டது. 2010 ஆம் ஆண்டு
“பூமித்தாய் சட்டம்” மூலம் இயற்கை வளங்களின்
மேலான உரிமைகள் புதிய அரசமைப்புச்
சட்டத்தின் வழி அனைத்து மக்களுக்கும் உறுதி
செய்ய ப ்ப ட ்ட ன . த ற ்ப ோ து ப ழங் கு டி க ள்
க ல் வி ய றி வு பெற் று ப ல ்வே று ப த வி க ளி ல்
பணியாற்றுகிறார்கள். பழங்குடிகளின் பாரம்பரிய
உடையணிந்து செய்தி வாசிக்கும் பெண்களையும்
பல அரசு அலுவலகங்களில் பணியாற்றும்
பெண்களையும் தற்போது காண முடிகிறது.
(இந்தப் புதிய அரசமைப்புச் சட்டமே ஒருவர்
இரு முறைக்கு மேல் குடியரசுத் தலைவர்
தே ர ்த லி ல் ப� ோ ட் டி யி டக் கூ டா து எ ன ்ற
கட்டுப்பாட்டைக் க�ொண்டுவந்தது).
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ம�ொராலெஸ் வெற்றி பெற்றார்.
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ப ்போ து ம் போல இ ர வி ல் சி த் தி ர ம்
தீட்டுவதற்காக அமரும்போது பக்கத்து அறையில்
இருந்து வருகிற பாட்டு, என்.எஸ். கிருஷ்ணன்
குரலாக இருந்தபட்சத்தில் எப்போதும்போலவே
அவரது குரல் கரையும்வரை கேட்டுவிட்டே எனது
பணியைத் த�ொடர்வது வழக்கம். நேரடியாக
அவருடைய படிமத்தை பார்க்கவில்லை என்றாலும்
கூட, அவருடைய ஆட்டமும் பாட்டமும் கொண்ட
அவருடைய உடல்மொழி என்னுடைய மனதில்
நிறைந்திருக்கும். இன்றும் அவரும் எம்ஜிஆரும்
டேப் வாசித்துக்கொண்டே பாடுகிற அந்தப்
ப ாட லு ம் அ ந்தக் க வி த் து வ ம ா ன ஆ ழ ம ா ன
வ ரி க ளு ம்
எ ன ்னை
நெ கி ழ் த் தி ,
ஆட்படுத்திக்கொண்டிருக்கிறது. பாடலுக்கு நடுவில்
அவர் சொல்கிற வசனமும் நான் கூறியதுபோல
அவரது உடல்மொழியைப் பார்க்காவிட்டாலும்
அவருடைய குரலைக் கேட்கிற அனைவரது
மனதிலும் அவரது உடல்மொழி நிரம்பியிருக்கும்.
பாடல் நிறைவுபெற்ற உடன் எந்தத் தமிழரும்
நெகிழ்ந்துதான் இருப்பார் எப்போதுமே.

ïõ‹ð˜ 2020

è£‚¬è„ CøAQ«ô

நான் அறிந்த மாமனிதர்கள் சிற்பி தனபால், எஸ்.
எஸ்.ராஜேந்திரன், எம்.எஸ்.சோலைமலை, ஓவியர்
ஆதிமூலம், கலைஞர் கருணாநிதி ஆகிய எல்லோரது
முகத்திலும் என்.எஸ். கிருஷ்ணன் என்ற சொல்லைக்
கேட்டதும் அவர்கள் முகத்தில் பேரொளி கூடுவதை
நான் கண்டு, ரசித்திருக்கிறேன். கலைவாணர் என்.
எஸ்.கிருஷ்ணன் எங்கள் சொத்துதான். தமிழ்
சமுகத்தின் சொத்துதான். அவரும் எம்ஜிஆரும்
பாடிய அந்தப் பாடல்களில் உள்ள வரிகள்
தொடர்ந்து பல்வேறு சிந்தனைக்கும் நினைவிற்கும்
எ ன ்னை அ ழ ை த் து ச் செ ன ்ற து . ப ல ்வே று
சம்பவங்கள். என் நினைவில் வந்ததை வரிசையாக
சொல்லிவிடலாம் என்றே நினைக்கிறேன்.
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13 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அரசு உயர் அதிகாரியும்
இனிய நண்பருமான இறையன்பு ஐஏஎஸ் அவர்கள்
கேட்டுக்கொண்டதின்பேரில் குடியரசு தினத்தில்
ஊர்வலமாக வருகிற அலங்கார வண்டிகளில்
தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக திருப்பூர் குமரனை
முன்னிறுத்திச் செல்ல வேண்டிய வண்டியை
வடிவமைத்துக் கொடுக்கச் சொல்லி, என்னிடம்
விரும்பிக் கேட்டார். 2007 ஆம் ஆண்டில் சுதந்திரம்

பெற்று 60 ஆவது ஆண்டைக் கொண்டாடும்
விதத்தில் அந்த வடிவமைப்பை தயார் செய்தோம்.
தமிழ்நாடு சார்பான சம்பவங்களையோ அல்லது
தமிழ்நாட்டு வரலாற்று காட்சிகளையோ அல்லது
ந ம து ப ா ர ம்ப ர ்ய க ல ை வ டி வ ங ்கள ை
காண்பிக்கும்படியாகவோ இருக்க வேண்டும்
எ ன ்ப து அ வ சி ய ம் எ ன கூ றி ன ார் . அ தை
ம ன தி ல்கொ ண் டு ந ம து நாட் டு ப் பு ற க ல ை
வடிவங்களையும் நமது சிற்ப அடையாளங்களைக்
கொண்டதாகவும் நமது தமிழ்நாட்டின் சுதந்திரப்
போராட்ட பங்களிப்புகளில் முக்கியமான ஒன்றான
திருப்பூர் குமரனின் சுதந்திரப் போராட்டக்
காட் சி யை யு ம் கொண ்ட த ாக ஓ ரி ர ண் டு
வ டி வ மை ப ்பை வ ரை ந் து , அ வ ர் கூ றி ய ப டி
அளித்தேன்.இரண்டு வடிவமைப்பும் அவருக்கும்
அவரோடு சேர்ந்து இயங்கி வந்த ஒரிசா மாநிலத்தைச்
சேர்ந்த ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரிக்கும் பிடித்துப்போய்,
வெகுவாகப் பாராட்டினார்கள். பிறகு நண்பர்
இறையன்பு, ஒரிசா ஐஏஎஸ் அதிகாரியோடு
நீங்களும் சேர்ந்து டெல்லிக்கு சென்று ஜனாதிபதி
மாளிகையில் நடக்கிற வழிகாட்டு குழு முன்
நீங்களே விளக்கிச் சொல்லி, ஒப்புதல் பெற்று
வாருங்கள் என்று கூறி, அனுப்பி வைத்தார்.
நா ங ்க ள் இ ரு வ ரு ம் டெ ல் லி யி ல் நடந்த
வழிகாட்டுக் குழுவைச் சந்திக்க வந்திருந்த அனைத்து
மாநிலத்துக் கலைஞர்களோடு காத்திருந்தோம்.
ஒவ்வொரு குழுவும் தாங்கள் கொண்டுவந்த
வடிவமைப்பை விளக்கினார்கள். எங்கள் முறை
வ ந்த து . நா ங ்க ள் கொ ண் டு சென் றி ரு ந்த
வடிவமைப்பை அந்தக் குழுவிடம் விளக்கினோம்.
அ ந்தக் கு ழு வி ல் நான் பெ ரி து ம் ம தி க் கி ற
கார்ட்டூனிஸ்ட் சுதிர்தாருடன் மற்றும் மூவர்
இருந்தனர். எங்களுடைய வடிவமைப்பில் இருந்த
கிராமிய கலைஞர்களைக் கொண்ட பகுதியை
வெகுவாகப் பாராட்டினர். அந்தக் குழுவில் இருந்த
நான்கு பேரில் ஒருவர், இங்கே பலருக்கு திருப்பூர்
குமரனைத் தெரியாது என்றார். உடனே நான்,
நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தால் காந்தி பெயரில்
தெரு இருக்கிறது. சுபாஸ் சந்திரபோஸ் பெயரில்
தெரு இருக்கிறது. இன்னும் நிறைய தேசியத்

பெங்காலி குழு விளக்கியபோது வழிகாட்டுக் குழுவிலிருந்து
பெங்காலி ஒருவர் பாராட்டினர். எங்கள் முறை வரும்போது
த மி ழ ் நா ட ்டை ச் சே ர ்ந்த ஒ ரு ப ா ர ்ப்ப ன ரை
முன்னிறுத்தும்படியாக, வழிகாட்டுக் குழுவே எங்களுக்கு
பரிந்துரைத்தது. உடனே எங்களுக்கு புரிந்துவிட்டது.
ஏற்கனவே அங்கே ஒரு முன் முடிவு எடுக்கப்பட்டு,
மற்றவர்கள் மூலமாக எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தப்படுகிறது
என்பதை அறிந்துகொண்டோம். எனக்கு அந்த முன் முடிவு
பி டி க ்க வி ல்லை எ ன ்பதை எ ன் மு கக் கு றி யி ல்
அறிந்துகொண்ட சாய்ந்து உட்கார்ந்திருந்த நபர், தமிழில்
என்னுடன் பேசியதன் வழியாக உச்சரிப்பிலிருந்தே அவர்
ஒரு பார்ப்பனர் என்பதை அறிந்துகொண்டோம்.
பிறகு, அங்கிருந்த நாங்கள் வெளியே வரும்போது
எங்களுக்காக காத்திருந்த டெல்லியிலிருக்கும் தமிழகத்தை
சேர்ந்த சில இளம் அதிகாரிகள், உள்ளே நடந்ததை
அறிந்துகொள்ளும் நோக்கோடு ஆவலாகக் கேட்டார்கள்.
நான் ஏமாற்றமும் கோபமும் கலந்த குரலில் விளக்கினேன்.

டெல்லியிலிருந்து திரும்பிய பிறகு, சில
நாள்கள் கழித்து ஒசூரில் ஆதவன் தீட்சண்யா
60வது சுதந்திரத் தினத்தை கொண்டாடும்
வ கை யி ல் ஒ ழு ங் கு செய்த த மு எ க ச
கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டேன். அப்போது
டெல்லியில் நடந்த இந்த சம்பவத்தை
பொதுமக்களிடையே எடுத்துக் கூறி, நீங்கள்
இங்கே கொண்டாடுகிறீர்கள். அங்கே
அவர்கள் நம்மை அவமதிக்கிறார்கள் என்று
பொதுமேடையில் சொன்னதும் இப்போது
நினைவில் வந்து போகிறது. அந்த ஆண்டு
டெல்லியில் நடந்த ஊர்வலத்தில் வெறும்
கிராமியக் கலைஞர்களை மட்டும் வைத்து,
முடித்துக்கொண்டார்கள்.
இதேபோல 70 களின் கடைசியில்
ஆரம்பித்து 90 கள் வரையிலும் டெல்லிக்கு
லி த ்தோ கி ர ா பி ப டி க ்க சென் று
இருந்தபோதும் தொடர்ந்து லலித்கலா
அ காட மி ச ா ர ்பா ன வே ல ை க ளு க் கு
செ ன ்றபோ து ம் டெ ல் லி தி ரை ப ்பட
விழாக்களுக்குச் சென்றபோதும் இந்தி சிறிது
சிறிது அறிந்திருந்தாலும் பல இடங்களில்
நடந்த சம்பவங்கள் பெரிதும் நினைவில்
வந்து வந்து போகிறது. இதுபோலவே
நி றை ய ச ம்ப வ ங ்க ள் சொல்ல
காத்திருக்கின்றன.கூடவே, குஜராத்திலிருந்து
வடபகுதி முழுவதிலும் கர்நாடகா, கேரளா
என்று கிடைத்த அனுபவங்கள் தமிழராய்
இ ரு ப ்ப த ா ல் அ ல்ல . . வி ல கி நி ன் று
ப ார்க் கு ம ்போ து , எ ன க் கு கி டைத்த
அனுபவமே உலகைச் சுற்றி வருகிற எனது
நட் பி ன ர ா ன இ த்தா லி ய ஸ்பா னி ய
தம்பதியரான புகைப்படக் கலைஞர்கள்
இந்தியா முழுவதும் சுற்றி வந்து, தமிழர்களை
அவர்களை கொண்டாடிச் சென்றதும் இந்த
நேரத்தில் நினைவில் வந்துபோகிறது
கடந்த 4 0 ஆ ண் டு க ளி ல் நான் கு
சுவர்களுக்குள்ளேயே தயங்கித்தயங்கிப்
பேசியவர்கள் எல்லாம் இப்போது வீதியில்
இறங்கி, பண்பற்ற செயல் என அறிந்தும்
கூ ட பொ து வ ெ ளி யி ல் பே சு வ து
பெருகிவிட்டது. என்.எஸ்.கிருஷ்ணனும்
எ ம் ஜி ஆ ரு ம் ப ா டி ய அ ந்தப் ப ாட ல்
சொல்லுகிற ஆயுதத்தை எதிர்கொள்ள,
அரசியல் தெளிவோடு திருமாவளவன்
தற்போது எடுத்த ஆயுதமே பேராயுதம்.
=
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உங்களுக்கு திருப்பூர் குமரனை தெரியவில்லை என்று
சொன்னால் அது தமிழ்நாடு செய்த குற்றமில்லை. இவ்வளவு
நாளாக திருப்பூர் குமரனை தெரிந்து கொள்ளாத
வடமாநிலத்தவர் இந்த ஊர்வலத்தின் வழியாகவாவது
அ றி ந் து கொள்ளட் டு மே எ ன ்றேன் . நான்
பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது என் அருகிலிருந்த ஐஏஎஸ்
அதிகாரி, எங்கே நான் கோபப்பட்டுவிடுவேனோ என்று
அஞ்சி, என் கையை இறுக்கமாக அழுத்தினார். அங்கே,
ஒருவர் சாய்த்திவைக்கப்பட்டதுபோல சேரில் சாய்ந்தே
இருந்தார். எங்களுடைய இந்தக் கலந்துரையாடலில்
ச ா ய் ந் தி ரு ந்த வ ர் த ன க் கு ம் இ த ற் கு ம் ச ம்பந்தமே
இல்லாததுபோல இருந்தார். பஞ்சாபிக் குழு வந்து விளக்கம்
சொன்னபோது வழிகாட்டு குழுவிலிருந்த பஞ்சாபி ஒருவர்
ஆதரவாகப் பேசினார். மராட்டியக் குழுவை ஆதரித்து
வழிகாட்டுக் குழுவிலிருந்த மற்றொருவர் பேசினார்.

அப்போது அந்த இளம் அதிகாரிகளில்
ஒருவர். இது பரவாயில்லை சார். மூன்று
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாங்கள் பாரதியின்
உருவத்தை நடுநாயகமாகக் கொண்ட
வடிவமைப்பைக் காட்டியபோது “who is
this fakir?” என்று கேட்டார்கள். அப்போது
எங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் சார்.
இ ப ்போ து எ ங ்க ளு க் கு ம் தோ ல்
கனத்துவிட்டது என்றுதான் சொல்ல
வேண்டும் என்றார்.

è£‚¬è„ CøAQ«ô

தலைவர்களின் பெயரில் தெரு இருக்கிறது. ஏன், தமிழ்
மக்களில் பலர் தேசியத் தலைவர்களின் பெயர்களைத்
தாங்கி, வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.
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உயிரித�ொழில்நுட்பம்
�டான் ஃபிட்ஸ்

கியூபாவும் மான்சாண்டோவும்
தமிழில்: பேரா. இந்திராணி
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í¾ 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.

54

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£ŸøŠð†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«îê î¬ô¬ñòèˆF™ ï¬ì-ªðŸø
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‰¶
ª è £ œ À î ™ ” (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‚°
â F ó £ è Racotumomob â ¡ ø î ´ Š ¹ ñ ¼ ‰ ¬ î ˆ
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˜‰¶

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‹

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¶.
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Þ¼ ªî£N™¸†ðƒèO¡ õóô£Á

ðí‚è£ó˜è÷£‚°‹ Ü«î «õ¬÷J™ ê£î£óí
ñ‚è¬÷ ã¬öè÷£‚A ªê£‰î GôˆF™ Þ¼‰¶
ªõO«òŸÁAø¶.
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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£‹.
ª ý ð ¬ ì ® v - B, ¬ õ ó ú £ ™ ã Ÿ ð ´ ‹ ª è £ Š ¹÷ƒèœ(shingles), ªý„.ä.M./âŒ†v ÝAò «ï£ŒèÀ‚°‹ ð£¶è£Šð£ù CA„¬êòOŠðF™ AÎð£M¡
è‡´H®Šð£ù Þ¡ì˜çªðó£¡v ªð¼‹ðƒ°
õA‚A¡øù.
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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

M¬î‚è¾‹ ÜÁõ¬ì ªêŒò¾‹ àð-èóíƒ-è¬÷‚
è‡´H®ˆîH¡ ªî£N- ô £÷˜- è O¡ 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.
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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¬õŠð´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- F Ÿ°‚ «è´
M¬÷M‚°‹ ªð£¼œ-è¬÷»‹ ªî£ì˜‰¶
îò£K‚Aø£˜èœ.
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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‚- ª è£™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- ª õOJ™
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¶- õ î¡ 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¶.
=

நினைவேந்தல்

க

கே.எம். வேணுக�ோபால்

�
டந்த ஆறு மாதக் காலமாக வெளியில்
drvenugopalkm@gmail.com
ப� ோ கா ம ல்
வீ ட் டி ற் கு ள ்ளேயே
மு டங் கி க் கி ட ந் து ,
வி ர ல் வி ட் டு
எ ண் ணி வி டக் கூ டி ய த� ோ ழ ர ்க ளு டன்
கைபே சி வ ா யி லாக த் த�ொடர் பு
க�ொள்வதை ப ்ப ோ ல ம� ோ க ன ்தா ஸ்
அ வ ர ்கள ை யு ம்
அ ழ ை த் து க்
க�ொண்டேயிருந்தேன். ஆனால், மறும�ொழி
இ ல்லை . ‘ நீ ங ்க ள் த�ொடர் பு க�ொள்ள
வி ரு ம் பு ம் எ ண் த ற ் கா லி க ம ாக த்
துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது’ என்னும் இயந்திரக்
குரல் மட்டுமே ஒலித்துக்கொண்டிருந்தது.
கடந்த அறுபது ஆண்டுகளில் இவ்வாறு
ஆறு மாதக் காலம் த�ொடர்ந்து நாங்கள்
த�ொடர்பறுந்து இருந்ததே இல்லை. எனவே, ம�ோகன்தாஸ் வீட்டுக்குப் ப�ோயே தீருவது என்று
நானும் என் மனைவியும் ஒரு சனிக்கிழமை (அக்டோபர் 17) அன்று திருவல்லிக்கேணியிலிருக்கும்
அவர் வீட்டுக்குப் ப�ோன�ோம். வீடு பூட்டிக்கிடந்தது. வெள்ளையடித்து ‘டூ லெட்’ என்று
எழுதி வைத்திருந்தார்கள். அக்கம்பக்கத்தில் விசாரித்ததில் சரியான தகவல் இல்லை. அதுதான்
நகர வாழ்வின் லட்சணம்!

த�ோழர் ம�ோகன்தாஸ்
நேற்றிருந்தார்,
இன்றில்லை…

இரண்டு தெரு தள்ளி ரத்னா கேப் அருகில் ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை வைத்திருக்கும்
அவருடைய நண்பர் குமார் நினைவுக்கு வந்தார். அவரைப் ப�ோய்ப் பார்த்துக் கேட்டோம்.
“நீங்கள் அவருக்குச் ச�ொந்தக்காரங்கதானே. உங்களுக்குத் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நெனச்சேன்”
என்றவர் இடிய�ொன்றை இறக்கிவைத்தார். ப�ொதுமுடக்கம் அறிவிக்கப்பட்ட சில
நாட்களிலேயே ம�ோகன்தாஸ் க�ொர�ோனாவால் பீடிக்கப்பட்டு, என்ன ஏது என்று
சுதாரிப்பதற்குள் இராயப்பேட்டை ப�ொதுமருத்துவமனைக்குக் க�ொண்டுசெல்லப்பட்டு
இயற்கை எய்திவிட்டாராம். அந்தத் துயர்மிகு
செய்தி காதைத் துளைக்கும்வரை அவர் என்
நெஞ்சில் உயிர�ோடேயிருந்தார். அவரது ஒரே
மகன் சதீஷ். இப்போது சதீஷ் எங்கேயிருக்கிறார்
என்று கேட்டோம். ம�ோகன்தாஸ் மறைந்த
அடுத்த வாரமே அவரும் க�ொர�ோனா தாக்கி
இறந்துவிட்டார் என்று அவர் இன்னோர்
அதிர்ச்சித் தகவலையும் ச�ொன்னார் . மனம்
உறைந்தோம். க�ொர�ோனா காலத்தில் தகவல்
த�ொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டதால் எனக்கு
நேர்ந்த உச்சக்கட்டச் ச�ோகம் இது.
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ர ள த் தி ன் நெ ற ்களஞ் சி ய ம ா ன
குட்டநாட்டின் தகழி கிராமம்தான் எங்கள்
ச�ொந்த ஊர். அங்குதான் எங்கள் பூர்வீக வீட்டில் தாத்தா, பாட்டி பராமரிப்பில் நான்
வளர்ந்தேன். அந்தக் குடும்ப வீட்டின் பெயர் களீக்கல். அது காரணப் பெயரா, இடுகுறிப்
பெயரா என்று தெரியவில்லை. அதற்கு என்ன அர்த்தம் என்று இன்றுவரை அறியேன்.
ஆ ன ா ல் , எ ன் பெ ய ரி ன் மு ன ்னெ ழு த் து க ளி ன் மு த லெ ழு த்தாக ‘ க ’ இ ன் னு ம்
ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. என்னுடன் என் அண்ணன், அக்காள் ஆகிய�ோரும் ஊரில்
இருந்தனர். எங்கள் அப்பா சென்னையில், தங்கசாலை பகுதியில் ஏழுகிணறு தெருவில்
ஓட்டல் வைத்து நடத்திக்கொண்டிருந்தார். ஊரிலிருந்த எங்களையும் அம்மா, அப்பாவுடன்
சேர்ந்துஇருக்கும்படி அழைத்துக்கொள்ள அப்பா விரும்பினார். அதன்படி, ஏழு வயதுச்
சிறுவனாக நான், அண்ணன், தமக்கையுடன் உறவினர் ஒருவர் துணைக்கு வர, ஊரிலிருந்து
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எழுத்தாளர் ம�ோகன்தாஸ்

நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் தன் ஒரே
ம கள ை யு ம் , அ டு த்த ஆ ண ்டே த ன்
மனைவியையும் இழந்தவர் ம�ோகன்தாஸ்.
இப்போது அவரது மகனும் இல்லை. அவர்
கு டு ம்ப த் தி ல் பு ல் பூ ண்டைக் கூ ட மி ச்ச ம்
வைக்காமல் காலம் துடைத்தழித்துவிட்டதே.
என்ன க�ொடுமை இது!
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கார்க்கி கலந்துரையாடல் கூட்டத்திற்குத் தலைமை வகித்துக் கட்டுரையாளர் உரையாற்றுகிறார். நாள் : 22. 12. 1985.
செ ன ்னைக் கு வ ந ்த ோ ம் . வ ரு ட ம் 1 9 6 0 . ஓ ர்
இளவேனில் பருவத்தின் அதிகாலையில் விழிகள்
விரிய சென்னை சென்ட்ரல் ரெயில் நிலையத்தில்
வந்து இறங்கிய எங்களை அழைத்துச்செல்ல
வந்திருந்தவர் ம�ோகன்தாஸ். சுருள் முடியை
நடுவகிடு எடுத்து வாரியிருந்தார். ’பக்கிள்ஸ்’ வைத்த
வெள்ளை பேண்ட்; அதில் ’இன்’ பண்ணிய
வெள்ளை முழுக்கைச் சட்டை அணிந்து வந்திருந்த
அவரை அன்றைக்குத்தான் முதன்முதலாகப்
பார்த்தேன்.
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எங்களை ஒரு குதிரைவண்டியில் ஏற்றிக்கொண்டு
ஏழுகிணறு தெரு வீட்டிற்குக் க�ொண்டுவந்து
சேர்த்தார் . ஓட்டலைப் பார்த்தபடி எதிரிலேயே
வீடு. எங்கள் அம்மாவும் தங்கையும், தம்பியும்
வீட்டில் இருந்தனர். பின்தெரு வரை நீண்ட பெரிய
பு ர ா த ன ம ா ன வீ டு அ து . அ ந்த வீ ட் டி ன்
முன்னறையில் தங்கியிருந்தார் ம�ோகன்தாஸ்.
அவரது அறையில் தமிழ், மலையாளம், ஆங்கிலம்
என மூன்று ம�ொழி இதழ்களும் புத்தகங்களும்
இருக்கும். நாங்கள் பார்க்கும்போதெல்லாம் அவர்
எதையாவது வாசித்துக்கொண்டேயிருப்பார்.
அவர்தான் எங்களுக்குத் தமிழைப் பிழையில்லாமல்
பேசவும், எழுதவும் கற்றுக்கொடுத்தார். கூடவே
இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் நாளிதழ், இல்லஸ்டிரேட்டட்
வீக்லி, மிர்ரர், ஸ்வராஜ்யா ப�ோன்ற ஆங்கிலப்
பத்திரிகைகளையும் எங்களுக்குப் படித்துக்காட்டிப்
பழக்கப்படுத்தினார்.
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தூரத்து உறவினர் அவர் என்றும் . எங்களுக்கு
மாமா முறை என்றும் தெரிந்துக�ொண்டேன்.
ஆனால் நானும் என் உடன்பிறந்தார்களும் அவரை
அண்ணா என்றுதான் அழைத்தோம். ஊரிலிருந்த
எங்கள் வீட்டின் எதிர் வீட்டுப் பெயரைச் ச�ொல்லி
அந்த வீட்டைச் சேர்ந்தவர் என்றார்கள் அம்மா.
அவர் ’இண்டர்மீடியட் படித்தவர் என்றும்
த�ொழில் – வணிகத்துறையில் பணிபுரிகிறார்
என்றும் பின்னர் தெரிய வந்தது.
பால்பாயின்ட் பேனா சந்தைக்கு வந்த புதிதில்
எங்களுக்கு ஆளுக்கு ஒன்றாக வாங்கித்தந்து புதிய
எ ழு த் து அ னு ப வ த்தை அ றி மு க ப ்ப டு த் தி
மகிழ்ந்தார்அவர். சக�ோதர, சக�ோதரிகள் அறுவர்
நாங்கள். உடன்பிறந்தார் அய்வரிலும் என் மீது

கூ டு த ல் வ ா ஞ ்சை அ வ ரு க் கு . ஸ்டான் லி
மருத்துவமனைக்கு எதிரிலுள்ள மைதானத்திற்கு
அழைத்துச் சென்று வாடகை சைக்கிளில் சைக்கிள்
ஓட்டக் கற்றுக்கொடுத்தார், அப்போது எம்ஜிஆர்
படப்பாடல் ஒன்று மிகப் பிரபலம். ‘அக்கம்பக்கம்
பாக்காதே, ஆளைக் கண்டு மிரளாதே, இடுப்பை
இ டு ப ்பை வ ள ை க ் காதே , ஹ ா ண் டி ல்பாரை
ஒடிக்காதே’ என்னும் அந்தப் பாடலை சைக்கிள்
ஓட்டும்போது நினைவில் வைத்துக்கொள் என்பார்.
அந்த மைதானத்திற்கு அருகில் மாடிப் பூங்கா
என்று ஒரு பூங்கா. அது ஒரு நாள் முன்னிரவில்
வ ண்ண வ ண்ண சீ ரி ய ல் ப ல் பு களா ல்
ஒளிர்ந்துக�ொண்டிருந்தது. அதை நான் ரசிக்கிறேன்
என்று உள்ளக்குறிப்பால் உணர்ந்து, பிராட்வே
சாலை முழுக்க நடந்து உயர்நீதிமன்றம் வரை
சென்று திரும்பின�ோம். அங்குச் சாலைமுனையில்
அம்பீஸ் கேப் அருகே இருந்த பெரிய பத்திரிகை
வி ற ்பனை க ்கடை யி ல் சி ல ப த் தி ரி கைகள ை
வ ாங் கி க ்கொண்டார் . தி ரு ம் பு ம ்ப ோ து ம்
ம ர ங ்களெல்லா ம் வ ண்ண வி ளக் கு க ளி ன்
வ ெ ளி ச்ச த் தி ல் த க த கத்த ன . நான் எ து வு ம்
கே ட ் கா ம லேயே ம� ோ க ன ்தா ஸ் எ ன் னி ட ம்
“இன்னைக்குக் குடியரசு தினம். அதற்குத்தான் இந்த
விளக்கு அலங்காரம்” என்று ச�ொல்லிவிட்டு,
சுதந்திர தினத்திற்கும் குடியரசு தினத்திற்கும் என்ன
வேறுபாடு என்பதை என் குருவி மூளைக்குப் புரியும்
விதத்தில் விளக்கினார். அதைப்போலவே ஒருமுறை
யானைக்கவுனிக்கு அருகிலிருந்த மிருகக்காட்சிச்
சாலைக்கும் எழும்பூரில் உள்ள மியூசியத்திற்கும்
எங்களை அழைத்துப்போய்க் காண்பித்தார்.
அவற்றைப் பாமர மக்கள் முறையே ‘உயிர் காலேஜ்’
, என்றும் ‘செத்த காலேஜ்’ என்றும் குறிப்பிடுவார்கள்
என்ற வேடிக்கைத் தகவலையும் எங்களுடன்
பகிர்ந்தது நினைவுக்குவருகிறது. இப்படியே அவர்
பேசிப் பேசியே எனக்கு ஆசானானார்.

நா

ன் ப�ொதுவுடைமை நீர�ோட்டத்தில்
சங்கமிக்க அவரே முழுமுதல் காரணம். எங்கள்
வீட்டிற்கு அருகிலுள்ள மாநராட்சி சமுதாய
நிலையத்தில் நடைபெற்ற திருமணம் ஒன்றில்
பங்கேற்க த�ோழர் ஜீவா வந்தப�ோது அவரைப்
பார்ப்பதற்கு என்னை அழைத்துச் சென்றார்.

முண்டியடித்த கூட்டத்தால் என்னால் ஜீவாவைக்
காண முடியவில்லை என்றதும் சற்றும் ய�ோசிக்காமல்
தன் த�ோளில் என்னை ஏற்றி உட்கார வைத்தார்.
அ டுத்த ஆண்டு ஜீ வா மறைந்த செய்தியை
அறிந்ததும் எனக்கு அந்த நிகழ்வே நெஞ்சில்
நிழலாடியது. ம�ோகன்தாஸ் என்னில் ஊன்றிய
ப�ொதுவுடைமைச் சிந்தனைக்கு உரமிட்டவர்கள்
பலர் எனினும் த�ோழர்கள் ல�ோகிதாசன், நடேசன்
ஆகிய�ோரை இதனை வாய்ப்பாகக் க�ொண்டு
குறிப்பிட்டுச்சொல்லலாம்.

எம். க�ோவிந்தன் மலையாளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க
ஓர் இலக்கியவாதி, அரசியலர், இதழாளர். அவர்
சென்னையிலிருந்து மிகவும் பேசப்பட்ட ‘சமீக்
ஷா’
என்றோர் இலக்கிய இதழைக் க�ொண்டுவந்தார்.
அதற்குத் த�ோள் க�ொடுத்தவர்களில் ம�ோகன்தாஸ்
தலையாயவர். இது அண்மையில் மறைந்த கி.அ.

சச்சிதானந்தம் ப�ோன்றோருக்கு நன்கு தெரியும்.
இலக்கிய இதழ் ஒன்றை நடத்தவேண்டும் என என்
நெஞ் சி ல் நீ று பூ த் து க் கி டந்த க ங ்கை
ஊதிப்பெரிதாக்கியதில் ம�ோகன்தாஸ் பங்கு
அளப்பரியது.

சி

வந்த சிந்தனை, விடியல் ஆகிய இதழ்களைக்
க�ொண்டுவந்த தருணங்களில் அவற்றின் முதல்
இதழ்களைக் குரு காணிக்கையென அவருக்குக்
க�ொண்டுப�ோய்க் க�ொடுத்தேன். விடியல் முதல்
இதழில் ‘வெறும் வார்த்தைஜாலங்களால் வசந்தம்
வருமா?’ என்று இன்குலாப் கவிதைகள் குறித்து
‘க�ொடு வாள்’ எழு தி யி ரு ந்த விமர ்ச னத்தைப்
ப டி த் து வி ட் டு “ இ ன் கு லாபை அ ப ்ப டி
மட்டையடியாகத் திறனாய்வு செய்ததில் எனக்கு
உடன்பாடில்லை. பூனை தன் குட்டியைக் கவ்வுவது
மாதிரி மென்மையாக எழுதியிருக்கலாம், இது
எலியைக் கவ்வுவது ப�ோல் ஆகிவிட்டதே’ என்று
கூறி வருத்தப்பட்டார்.
பெங்களூரிலிருந்து ‘கான்செப்ட்’ என்ற பெயரில்
அ ப ்ப ோ து வ ந் து க�ொ ண் டி ரு ந்த ஓ ர்
ஆ ங் கி ல ப ்ப த் தி ரி கை யி ல் வ ெ ளி வ ந்த ஒ ரு
சிறுகதையைத் தமிழாக்கித் தருமாறு அவரிடம்
கேட்டேன். “ நீ ஆங்கிலத்தில் படித்தப�ோது
உனக்குப் புரிந்தது இல்லையா? அப்புறம் என்ன,
நீயே செய்” என்றார். எனது ஆங்கில ஞானம்
குறையுடையது என்பதால் முதலில் தயங்கினேன்.
ஆனால் அவர் க�ொடுத்த தைரியத்தில் ”சிறையில்
ஒரு காந்தியவாதி சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறான்” என்ற
கதையை ஒருவாறு ம�ொழிபெயர்த்து அவரிடம்
க�ொண்டுப�ோய்க் காட்டினேன். சில சின்னச்
சின்னத் திருத்தங்களை மட்டும் செய்து “நன்றாகச்
செய்திருக்கிறாய், த�ொடர்ந்து செய், மலையாளத்தி
லிருந்தும் செய்” என்றார். ’தன்பலம் தானறியா
பேதை’யாக இருந்த நான் இதுநாள் வரையிலும்
ஆங்கிலத்திலிருந்தும் மலையாளத்திலிருந்தும்
கதைகள், கவிதைகள், நாடகங்கள், கட்டுரைகள்
ஆகியவற்றை ம�ொழிபெயர்த்துக் க�ொண்டிருப்ப
தற்கான வாசலைத் திறந்துவிட்டவர் அவரே. அவர்
ஏ ற் றி வைத்த வி ளக் கு இ ன் னு ம் எ ரி ந் து
க�ொண்டிருக்கிறது.
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ஒருமுறை நான் அவரது அலுவலகத்திற்குச்
செ ன ்றப� ோ து , க� ோ ப் பு ஒ ன் றி ல் அ வ ர் ‘ வ .
ம� ோ க ன ்தா ஸ் ’ எ ன் று அ ழகாக த் த மி ழி ல்
கைய�ொப்பம் இடுவதைக் கவனித்தேன். அது பற்றி
அவரிடம் கேட்டப�ோது, “ அதை ஏன் கேட்கிறாய்?
தமிழில் கைய�ொப்பம் இடச்சொல்லி அரசு ஆணை
பிறப்பித்திருக்கிறது. ஆனால் ஒருத்தரும் அதைச்
செய்வதில்லை. இவர்களுக்குச் ச�ோறு ப�ோடும்
தாய்மொழியில் கைய�ொப்பம் ப�ோட ஏன் கசக்கிறது
என்று புரியவில்லை” என்று ஆதங்கப்பட்டார்.
அ வ ர் பி ற ப ்பா ல் ம ல ை ய ா ளி . ஆ யி னு ம் ,
தமிழுணர்வில் அவர் எவருக்கும் சளைத்தவரல்லர்
என்பதை நான் அணுக்கமாக அறிந்தவன். அவர்
எ ன் னி ட த் தி ல்
ம ல ை ய ாள த் தி ல்
பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது வைகறை, முத்தையா
ப�ோன்ற த�ோழர்கள் யாரேனும் வந்துவிட்டால்
உ டனே
பேச்சை த்
த மி ழு க் கு
ம ாற் றி க ்கொ ண் டு வி டு வ ார் . இ ந்த ந ய த்த கு
நாக ரி கத்தை அ வ ரி ட மி ரு ந் து நா னு ம்
கற்றுக்கொண்டேன். அவர் நேரடியாக எனக்குச்
ச�ொ ல் லி க ்கொ டு த்ததை வி ட ச�ொல்லா ம ல்
ச�ொல்லிக்கொடுத்ததே மிகுதி.

கூட்டத்தில் ம�ோகன்தாஸ் உரையாற்றுகிறார்.
அருகே பேராளுமைகள் கி. பி. அரவிந்தன், இன்குலாப்,
தி. க. சி.ஆகிய�ோர்.
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ம�ோகன்தாஸ் திருமணம் செய்த பின்னர்
தி ரு வ ல் லி க ்கே ணி க் கு க் கு டி பெ ய ர ்ந்தார் .
அவ்வப்போது வடசென்னைக்கு வந்து எங்களைப்
பார்த்துவிட்டுப் ப�ோவார். அவ்வமயம் வந்த
ப�ொங்கல் பண்டிகையின்போது பிள்ளைகளான
எங்கள் அறுவருக்கும் அவர் தனித்தனியே பெயர்
கு றி ப் பி ட் டு த் ‘ த மி ழர் தி ரு நா ள் ’ வ ா ழ் த் து
அனுப்பியிருந்தார். ‘த�ொட்டிலை ஆட்டும் கை,
த�ொல்லுலகை ஆளும் கை’ , ‘நிமிர்ந்த நன்னடை,
நேர் க�ொண்ட பார்வை, நிலத்தில் யார்க்கும்
அ ஞ ்சா த நெ றி க ள் ’ , ‘ ஆ ணு க் கு ப் பெ ண்
இளைப்பில்லை காண்’ ஆகிய கவிதை வரிகளை
என் சக�ோதரிகளின் வாழ்த்தட்டைகளிலும் , ‘
யாதும் ஊரே, யாவரும் கேளிர்’, ‘பிறப்பொக்கும்
எல்லா உயிர்க்கும்’ . ‘முயற்சி திருவினையாக்கும் ‘
ஆகிய வரிகளைச் சக�ோதரர்களான எங்கள்
அட்டைகளிலும் தன் முத்துமுத்தான கையெழுத்தில்
எழுதித் தமிழில் ஒப்பமிட்டு அனுப்பியிருந்தார்.
அவற்றைப் பெருநிதியென நீண்ட நாட்கள் நான்
பேணிக் காத்தேன்.
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அவசர நிலைக் காலத்தில், பத்திரிகைகளின்
குரல்வளை நெரிக்கப்பட்டதைத் த�ொடர்ந்து
நள்ளிரவு ஒன்றில் காவலர்களால் வீட்டிலிருந்து
பெ ற ்ற ோ ர ்க ள் மு ன் னி ல ை யி ல் நான்
இழுத்துச்செல்லப்பட்டேன். இந்திராவை
ம க ்க ள் வீ ட் டு க் கு அ னு ப் பி ய பி ன ்னர்
ம�ொ ர ார் ஜி தே ச ா ய் பி ர த ம ர ா ன பி ற கு
ஒருமுறை ம�ோகன்தாஸ் வீட்டுக்கு வந்த
சமயத்தில் என் அம்மா அவரிடம் “இவன்
அ ரெ ஸ் ட் ஆ ன தெல்லா ம் உ ன க் கு த்
தெரிஞ்சிருக்கும். இவனுக்கு இங்கே வீட்டில்
என்ன குறை வெச்சோம்? ஏன் இப்படி
ஊர்வம்பையெல்லாம் வாங்கிக்கிறான் ? நீ
ச�ொன்னா அவன் கேப்பான். அவனுக்கு நல்ல
புத்திமதி ச�ொல்லித் திருத்துப்பா” என்று ஆற்ற
மாட்டாத ச�ோகத்துடன் முறையிட்டார்.
ம�ோகன்தாஸ் அரசு ஊழியர் சங்கத்தில் எம்.
ஆர். அப்பன் தலைமையில் அவசர நிலையை
எதிர்த்துத் தீரத்துடன் ப�ோராடிவருவதை
அறிந்த நான், ம�ோகன்தாஸ் அம்மாவைச்
சமாதானப்படுத்த என்ன ச�ொல்லப்போகிறார்
என்று அவரையே பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன்.
“ அக்கா, இவன் என்ன குற்றம் செஞ்சான்?
க�ொல செஞ்சானா, க�ொள்ளயடிச்சானா?
நாட்டுமக்களுக்காகக் குரல் க�ொடுக்கிறான்.
அது தப்பா? சுய நலமா இல்லாதவனுக்குப்
புத்தி ச�ொல்றது தப்புக்கா” என்றார். “ப�ோயும்
ப�ோயும் உன்கிட்டே ச�ொன்னேனே’ என்று
அம்மா ச�ொல்ல அவர் சிரித்துக்கொண்டார்.
இதையெல்லாம் நான் எப்படி மறக்க முடியும்?

நா

வைகறை நடத்திவந்த ‘நூல்நயம்’ இதழில்
அப்போது பெரிதும் பேசப்பட்ட சுந்தர
ராமசாமியின் ‘ஜெஜெ சில குறிப்புகள்’
நாவலுக்கு அவர் திறனாய்வுக் கட்டுரை
ஒன்றை எழுதித்தந்தார். சற்றொப்ப அதே
காலயளவில் இளவேனில் ஒருங்கிணைப்பில்
என் தலைமையில் நடைபெற்ற கார்க்கி
இலக்கியக் கழகக் கூட்டத்தில் இன்குலாப்,
இளவேனில், தி. க. சி., பிரபஞ்சன், கி. பி.
அரவிந்தன் ஆகிய பேராளுமைகள�ோடு
ம�ோகன்தாஸ் அவர்களும் கலந்துக�ொண்டு
அரிய உரை ஒன்றை ஆற்றிச் சிறப்பித்தார்.
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ன் த மி ழி லக் கி ய த் தி ல் மு து க ல ை
பட்டம் பெற்று வேலை தேடிச் ச�ோர்ந்துப�ோன
நாட்களில் சுயத�ொழில் முயற்சியாக அச்சகம்
த�ொடங்க ஆல�ோசனை ச�ொன்னத�ோடு
நின்றுவிடாமல், தமிழ்நாடு த�ொழில் முதலீட்டுக்
கழகத்தில் கடன் பெற உதவிபுரிந்தார். தானே
மு ன ்வ ந் து ‘ ஷ ூ ரி ட் டி ’ கையெ ழு த் து ம்
ப�ோட்டுக்கொடுத்தார். அப்படித்தான் ‘தங்கம்
பிரிண்டர்ஸ்’ உருவானது.
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கேரளத்தில் ‘சாகித்ய ப்ரவர்த்தகச் சங்கம்’
என்னும் எழுத்தாளர் கூட்டுறவுச் சஙகம் ப�ோல
தமிழ்நாட்டிலும் செய்ய வேண்டும் என
வி ரு ம் பி அ த ற ் காகக் கல ந் து ரை ய ாட ல்
கூட்டங்களைக் கூட்டினேன். அதற்கான
வரைவுத் திட்டத்தைக் கூட்டுறவுத் துறை
அதிகாரியாக இருந்த எழுத்தாளர் பூமணி

எழுத்தாளர் பிரபஞ்சன் உரை நிகழ்த்துகிறார். உடன்
எழுத்தாளர்கள் கி. பி. அரவிந்தன், இன்குலாப், தி. க. சி.,
ம�ோகன்தாஸ் ஆகிய�ோர்.
எழுதித்தந்தார். ம�ோகன்தாஸ் மிகவும் உற்சாகம்
அடைந்தவராய் ” வா, கேரளத்திற்கே ப�ோய் நேரில்
பார்த்துவருவ�ோம் “ என்று ச�ொல்லிப்புறப்பட்டார்.
எங்களுடன் வைகறையும் க�ோட்டயத்திற்கு வந்தார்.
ம�ோகன்தாஸ் உறவினர்கள் அங்குத் தான் வசித்துவந்தனர்.
அவர்களைச் சந்திப்பதில் ஆர்வம் காட்டாமல்
கூட்டுறவுச் சங்கத்தினரைப் பார்ப்பதிலேயே அவர்
கவனம் செலுத்தினார்.
த�ோழர் முத்தையா மீது அளவற்ற பிரியம் க�ொண்டவர்
ம� ோ க ன ்தா ஸ் . மு த்தை ய ா ஓ ய் வு பெ ற ்றப� ோ து
வெளியிடப்பட்ட ’த�ோழமைப் பேணுவ�ோம்’ என்னும்
வெளியீட்டில் அரசு ஊழியர் சங்கப் பணிகளுக்காக
அ ல் லு ம் ப க லு ம் அ ய ர ா து ப ா டு ப ட ்ட த ன்
அனுபவங்களின் வெளிச்சத்தில் முத்தையாவின்
த�ொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளை அவர் மதிப்பிட்டுப்
பாராட்டியிருப்பார்.
மிகச் சிறந்த தமிழ் எழுத்தாளரான யூமா வாசுகி
இ ன ்றைக் கு ப் ப ல மு க் கி ய ம ா ன ம ல ை ய ாள
ம�ொ ழி பெ ய ர்ப் பு கள ை த் த ன் மு ய ற் சி ய ா ல்
செ ய் து க�ொ ண் டி ரு க் கி றார் . அ வ ர் த ன து மு த ல்
ம�ொழிபெயர்ப்பு முயற்சியின்போது அதைச் சரிபார்த்துத்
தருமாறு என்னை அணுகியப�ோது நான் ம�ோகன்தாஸ்
வசம் அந்தப் ப�ொறுப்பை ஒப்படைத்தேன். அவர் ஒரு
கடமையெனக் கருதி அதனைச் செய்துக�ொடுத்தார்.
அ தை ப ்ப ோ ல கு ட் டி ரே வ தி யி ன் ஆ சி ரி ய ப்
ப�ொறுப்பில் ’பனிக்குடம்’ என்னும் பெண்ணிய இதழை
நாங்கள் க�ொண்டுவந்தப�ோது பதிப்பாளராக நான்
இ ரு ப ்பதை த் த வி ர் த் து ம� ோ க ன ்தா ஸ் பெ ய ரை
முன்மொழிந்தேன்; குட்டி ரேவதி பெருமகிழ்வுடன்
வழிம�ொழிந்தார். அவருக்கு ’முலைகள்’ த�ொகுப்பில்
ரேவதி நன்றி தெரிவித்திருந்தார். குட்டி ரேவதிக்கும்
அவருக்கும் நல்ல புரிதல் இருந்தது. அவற்றையெல்லாம்
விரிக்கிற் பெருகும்.
என் நெருங்கிய வட்டத்தில் இருக்கும் த�ோழர்கள்
அனைவரும் அவருக்கு அணுக்கமானவர்களாகவே
இருந்தார்கள். இன்குலாப், தமிழன்பன், வைகறை,
முத்தையா ப�ோன்ற மூத்த த�ோழர்கள் முதல் நந்தமிழ்
நங்கை ப�ோன்ற இளைய தலைமுறையினர் வரை
அனைவரும் அவரது அன்புக்குப் பாத்திரமானவர்களே.
தலைமுறை இடைவெளி இல்லாமல் உரிய மரியாதை

நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர் கவிஞர் இளவேனில், எழுத்தாளர்
தி. க. சி., கே. எம். வேணுக�ோபால் அமர்ந்திருக்க கவிஞர்
கி. பி. அரவிந்தன் உரையாற்றுகிறார்.
தூக்கி ராட்டினம் ப�ோல் கட்டி, எடைக்கற்களை
வை த் தி ரு ந்த ன ர் . அ ந்த ச் ச ம ய த் தி ல் அ ங் கு
வழக்கமாக வந்து ந�ோயாளிகளுக்கு ஆறுதல் கூறும்
கிறித்துவ மதப் பிரச்சாரகர்கள் அவரிடம் “இயேசு
உங்கள் வருத்தங்களைப் ப�ோக்கிப் பாரங்களைக்
குறைப்பார்” என்றார்கள். உடனே அவர் “இப்படிப்
ப�ொத்தாம்பொதுவாகச் ச�ொன்னால் எப்படி?என்
காலில் கட்டித் த�ொங்கவிட்டிருக்கிறார்களே, அதில்
எத்தனை கிராம் குறைப்பார் என்று சரியாகச்
ச�ொ ல் லு ங ்க ள் ” எ ன் று கி ண ்ட ல டி த்தார் .
வேதனைப்பட்டுக் க�ொண்டிருந்த சமயத்திலும்
அதை மீறி நகைக்கக்கூடியவராய் அவர் இருந்தார்.
அப்படிப்பட்டவர் இறுதிவரை அவ்வாறு இல்லாமல்
தனது அந்திம நாட்களில் ஆத்திகரானது ஏன் என்று
எ ன க் கு ப் பி டி ப ட வி ல்லை . எ ன் ஆ ச ா னி ன்
நி னைவேந்த லி ன ்ப ோ து அ ந்த ச் ச று க ்க ல ை
மூடிமறைக்காமல் அதையும் சேர்த்தே நினைவுகூர
விரும்புகிறேன்.

ம�ோகன்தாஸ் தனது எழுபத்தைந்து வயதிற்குப்
பி ற கு ம் ப த் தி ரி கை நட த் து ம் ஆ சையைக்
கைவிடவில்லை. என்னைப் பக்கபலமாகக் க�ொண்டு
‘சென்னை கிரானிக்கல்’ என்னும் ஆங்கில இதழைக்
க�ொண்டுவந்தார். அவர்தான் அதற்கு ஆசிரியராக
இ ரு ந்தார் . செ ன ்னை யி ல் வ ணி க உ ல கி ல்
க�ொடிகட்டிப் பறந்த த�ொழிலதிபர்களை அவரால்
உதவி கேட்டு அணுக முடிந்தது. த�ொழிலதிபர்களான
எம். பி. புருஷ�ோத்தமன். ‘க�ோகுலம்’ க�ோபாலன்,
‘மெடிமிக்ஸ்’ அனூப் ப�ோன்றவர்கள் உதவுவதாக
வாக்களித்தனர். ஆனால் அது கைகூடவில்லை.
ஆனாலும் அவர் அந்த முயற்சி ஈடேறும் என்பதில்
நம்பிக்கை இழக்கவேயில்லை என்பது இப்போது
நினைத்தாலும் எனக்கு வியப்பாகவே இருக்கிறது.
அவரிடம் நான் கண்ட வின�ோதப் பண்பு ஒன்று
உண்டு. அவர் எப்போதும் தன்னை அறிவிலும்
வயதிலும் மூத்தவர் என்றோ என்னைத் தன்
சீ ட ன ாகவ� ோ க ரு தி ஓ ர் உ ய ர் பீ ட த் தி ல்
இருந்ததேயில்லை. ’த�ோளுக்கு மிஞ்சினால் த�ோழன்’
என்பது உலகவழக்கு. அவர�ோ இடுப்பளவு
இ ரு ந்தப� ோ தே எ ன ்னை த் த� ோ ழ ன ாக் கி க்
க�ொண ்ட வ ர் . நண்ப ர ா ய் , நல்லா சி ரி ய ர ா ய்
நடந்துக�ொண்டரேயன்றி எனக்கு அறிவுரை
ச�ொல்லவ�ோ அதிகாரம் செலுத்தவ�ோ எஞ்ஞான்றும்
அவர் முயன்றாரில்லை. ஒருமுறை என் குடும்பப்
பிரச்சினை த�ொடர்பாக அவர் தலையீடு செய்ய
நேர்ந்த ப�ோதும் மிகச் சாதுரியமாக அவர் அதனைக்
கடந்துசென்ற விவேகம் என் நன்றிக்குரியது. அந்த
முதிர்ச்சி அகவை மூப்பு காரணமாக மட்டுமே
ஈட்டிக்கொள்ள இயல்வதல்ல.
இவ்வாறு ’த�ொட்டனைத்தூறும் மணற்கேணியாய்’
ஊ ற ்றெ டு க் கு ம் நூ று நூ று செ ய் தி கள ை ச்
ச�ொல்லிக்கொண்டே ப�ோகலாம். விரிவஞ்சுவதால்
இத்துடன் முடிக்கிறேன்.
ம�ோகன்தாஸ் என்றுமே புகழ் வெளிச்சத்தில்
தன்னை இருத்திக் க�ொள்ளாததால் அவரது மரணம்
அவர�ோடு பழகிய இலக்கிய, அரசியல் நண்பர்களுக்கு
இந்த இரங்கற் குறிப்பு மூலமே தெரியவந்திருக்கும்
என நம்புகிறேன்.
எனக்கு யாதுமாகி நின்றவர் ம�ோகன்தாஸ். இந்த
நி னைவேந்த ல் எ ன் ம ன ப ா ர த்தை ச் ச ற ்றே
இறக்கிவைக்கும் சிறுமுயற்சி. என் மனவுணர்வை
அறிந்தவர் அறிவாராக.
=
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ஒருமுறை அவர் வீட்டு மாடிப் படிக்கட்டிலிருந்து
இறங்கிவருகையில் தடுக்கிவிழுந்து கால் மூட்டு
எலும்பு பிசகி இராயப்பேட்டை மருத்துவமனையில்
அனுமதிக்கப்பட்டுச் சிகிச்சை பெற்றுவந்தார்.
த க வ ல் அ றி ந் து நா னு ம் வைகறை யு ம்
மருத்துவமனைக்குச் சென்று அவரை நலம்
விசாரித்தோம். மாவுக்கட்டு ப�ோட்ட காலை உயரத்

ம�ோ

கன்தாஸ் கேரள சமாஜம், மலையாளி
அச�ோசியேஷன் ப�ோன்ற அமைப்புகளுடன்
த�ொடர்ந்து த�ொடர்பில் இருந்தாலும், அவருடைய
இடதுசாரி அரசியலும் இலக்கிய ஈடுபாடும் கேரள
ச ம ா ஜ த் து டனேயே
அ வ ரை
நெ ரு ங் கி யி ரு க ்கச்செய்த ன . அ தை ப ்ப ோ ல
செ ன ்னைப் ப ல்க ல ை க ்கழக ம ல ை ய ாள
இலக்கியத்துறையின் தலைவர்களாக இருந்த
டாக்டர் எஸ். கே. நாயர், டாக்டர் பிரபாகர
வாரியார், டாக்டர் ராஜேந்திர பாபு ஆகிய�ோரிடம்
அவர் செழுமையான உறவைக் கட்டிக்காத்தார்.
ம�ோகன்தாஸ் ஆகச் சிறந்த இலக்கிய ரசிகர் என்றும்
திறனாய்வாளர் என்றும் பின்னிருவரும் என்னிடம்
சிறப்பித்துக் கூறியிருக்கின்றனர்.
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தந்து இளைய�ோரிடம் அவர் கலந்துரையாடுவது
ஒரு கண்கொள்ளாக் காட்சியாக இருக்கும்.
எழுத்தாளர்கள் பூமணி, என். ஆர். தாசன்,
கவிஞர்கள் சுரதா, ஞானக்கூத்தன், ஓவியர் அச்சுதன்
கூடலூர் ஆகிய�ோரிடம் அவர் நெருக்கமான நட்பு
பூண்டிருந்தார். அவர் எல்லோரிடமும் எளிதில்
பழகிவிடுவார். எனக்குத் தெரிந்து நட்பில் அவர்
யாரிடமும் ஒவ்வாமை பாராட்டியதேயில்லை.
அவர் ஒரு சிறந்த உரையாடல்காரர். பின்னாளில்
நலிந்துப�ோனாலும் முன்னெல்லாம் கணீரென்று
ஒலித்த குரல் அவருடையது. அரசியல், இலக்கியம்
என எதைப் பற்றிப் பேசினாலும் ஆற்றொழுக்காக
உ ரை ய ா டு வ ார் . உ ணர் வு த் தீ வி ர த் து டன்
பே சி ன ா லு ம் அ தி ல் மெ ல் லி ய ப க டி
இழைய�ோடிக்கொண்டிருக்கும்.
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நூல் விமர்சனம்
�எஸ். விஜிகுமார்

டக�ோடா 38
வெண்மணி 44
பு

துக்கோட்டை மழை பதிப்பகம் சென்ற
வருடம் (2019) “டக�ோடா 38 வெண்மணி 44” எனும்
மிகச்சிறந்த புத்தகத்தினை வெளியிட்டுள்ளது.
இதன் ஆசிரியர் எஸ். இளங்கோ சினிமா ஆர்வலர்
மட்டுமின்றி சமூக ரீதியான விழிப்புணர்வினை
சினிமாக்களை மையமாகக் க�ொண்டு ஏற்படுத்தி
வருபவர். மாற்று சினிமாவுக்கான ஒரு ரசிக
வட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதே இவரது
முனைப்பான ந�ோக்கம். 1986 முதல் புதுக்கோட்டை
திரைப்பட சங்கத்தின் மூலம் உலக சினிமாக்களை
அதன் தீவிர ரசிகர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி
வருகிறார். இவரது மற்ற படைப்புகளான “ப�ோப்பின்
கழிப்பறை, ஒரு பையா ஓடு, கருப்பு வெள்ளி, நல்ல
குறும்படங்கள், ப�ோர்களப் பூக்கள்’’ ப�ோன்றவை
உலக சினிமாக்களை அடிப்படையாக் க�ொண்டு
எழுதப்பட்டவை. இந்த புத்தகங்கள் யாவும் சென்ற
வ ரு ட ங ்க ளி ல் இ த ன் தீ வி ர வ ா ச க ர ்களா ல்
க�ொண்டாடப்பட்டது.

ïõ‹ð˜ 2020

è£‚¬è„ CøAQ«ô

தற்போது இவரது “டக�ோடா 38 வெண்மணி
44” புத்தகம் 21 பன்னாட்டு ஆவணப்படங்களின்
அ றி மு க த் த�ொ கு ப ்பாக ஆ க ்க ம் பெற் று
வ ெ ளி வ ந் து ள்ள து . இ தி லு ள்ள கட் டு ரைக ள்
அனைத்தும் 2014 முதல் 2018 வரையிலான காலக்
க ட ்ட ங ்க ளி ல்
ப ல ்வே று
இ த ழ்க ளி ல்
வெளிவந்தவையாகும்.
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அமெரிக்காவின் கவிழ்ப்பு அரசியல் என்று
துவங்கும் இப்புத்தகம் ம�ொத்தம் 127 பக்கங்களைக்
க�ொண ்ட து . ஒ வ்வ ொ ரு கட் டு ரை யு ம் மி க
நேர்த்தியாக, எளிய நடையில் சரியான புள்ளி
வி வ ர ங ்க ளு டன் எ ழு த ப ்பட் டி ரு ப ்ப து
இப்புத்தகத்தின் தனிப்பட்ட சிறப்பம்சமாகும்.
ப�ொதுவாக திரைப்படங்கள் அல்லது ஆவணப்
படங்கள் அவற்றின் வீரியம் மூலம் சமூகத்தில் திடீர்
மாற்றங்களை விளைவித்து விடக்கூடியவை.
ஆவணப்படங்கள் மிக குறுகிய கால அளவை
க�ொண்டவையாக இருப்பினும் அவற்றின் சீரிய
ந� ோ க ்க ம் மு த ன ்மை ப ்ப டு த் து ம் வி த ம ாகவே
இருக்கும். அவ்வகையில் குறைந்தது 6 நிமிடங்கள்
முதல் 125 நிமிடங்கள் வரையிலான படங்கள்
இ ந் நூ லி ல்
த�ொ கு க ்க ப ்பட் டு
கட்டுரையாக்கப்பட்டுள்ளன.
“தி குயிண்ட்” இந்திய இணைதள செய்தி
நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்ட பாபர் மசூதி

இடிப்பின் 25ம் ஆண்டு நிறைவு ஆவணப்படம்
வெறும் 6 நிமிடங்களை மட்டுமே க�ொண்டது
என்றாலும் முழு விவரங்களை உள்ளடக்கிய
சுருக்கமான கட்டுரை. 8 பக்கங்களைக் க�ொண்டது
என்பது பிரமிக்க வைக்கிறது. பானிபட் ப�ோரை
த�ொடர்ந்து பாபர் மசூதி கட்டப்பட்டதும், பின்பு
ராமர்சிலை வைக்கும் திட்டம், அதனைத் த�ொடர்ந்து
மசூதியை முற்றுகையிட அத்வானியின் பயணம்
குறித்த விவரங்களும், தடையை மீறி கர சேவகர்கள்
மசூதியை இடித்த சம்பவமும் ஆவணப்படத்தின்
தன்மையை அப்படியே படம்பிடித்து எழுத்து
வடிவத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இக்கட்டுரையின்
ஊடே பெண் பத்திரிக்கையாளர் ஒருவர் மானபங்கம்
அடைந்ததும் அத்வானியிடம் அதை விவரித்த
ப�ோது அவர் அதற்கு க�ொடுத்த இனிப்பும் நமது
பெண்க ள் ம ற் று ம் ப த் தி ரி க ்கை ய ாள ர ்க ளி ன்
ப ா து காப் பு , தே ச ஒ ற் று மை கு றி த்தவை
கேள்விக்குறியாய் இருப்பதை உணர்ந்து நெஞ்சம்
க�ொதிக்கிறது.
அமெரிக்கா இயக்குனர் மைக்கேல் மூர் இயக்கிய
“கேபிடலிசம் எ லவ் ஸ்டோரி” எனும் ஆவணப்படம்
அமெரிக்க முதலாளிகள் தங்கள் ப�ொருளாதாரம்
மூலம் அந்நாட்டு மக்களை சுரண்டுவதையும்
அமெரிக்க கார்ப்ரேட்டுகள் வெட்கமில்லாமல்
அமெரிக்க அரசுக்கு தகுந்ததுப�ோல் பச்சோந்தியாய்
நடித்து மாறுவதையும் அச்சமின்றி படம்பிடித்து
காட்டியுள்ளதை எழுதியிருப்பது அமெரிக்க
ப�ொ ரு ளா த ா ர அ ர சி ய லி ன் ப ட ்ட வ ர ்த்த
தன்மையிைனை புரிந்து க�ொள்ள முடிகிறது. டாம்
ஜெனின்ஸ், பிடல் காஸ்ரோ பற்றி எடுத்துள்ள 55
நிமிட ஆவணப்படம் பற்றிய கட்டுரையில் கியூபா
என்பதை ஸ்பானிஷி-ல் “கூபா” என்று அழைக்க
இனிமையாக உள்ளது என கூறியிருப்பது நாட்டைக்
கடந்த மக்கள் மீதான அன்பையும் நேசத்தையும்
ஆசிரியர் க�ொண்டிருப்பதை காண முடிகிறது.
காஸ்ட்ரோவின் வாழ்க்கை மிகப்பெரிய வாசிப்புப்
ப�ொருளாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவரின் சுருக்க
வரலாற்று க�ோடுகள், அமெரிக்க சர்வாதிகாரத்தின்
ச தி யி னை த ன து உ று தி ய ா ன க�ொள்கை
நிலைப்பாட்டினால் எந்தவ�ொரு பின் உதவியும்
இன்றி எதிர்த்த மாவீரரின் முக்கிய பக்கங்களாக
விரிந்து பரவுகிறது.
ப�ொ து ம க ்க ள் ப ா ர ்வைக் கு வ ர ா த இ ந்த
ஆவணப்படத்தை பற்றிய தகவல்களை படிக்கும்

கண வ ரை இ ழந்த பெ ண் ஒ ரு வ ர் த ன்
குழந்தைகளை காப்பாற்ற 60 கில�ோ எடை
க�ொண்ட மூட்டைகளை கழுதைகளைப் ப�ோல்
சுமந்து மெலிலி வழியாக ஆப்ரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி
செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறார். 25 நிமிடங்கள்
ஓடக்கூடிய இது பற்றிய ஆவணப்படம் “ப�ொதி
சுமக்கும் கழுதைப் பெண்கள்” எனும் தலைப்பில்
கட்டுரையாக வடிவமாக்கப்பட்டுள்ளது. இது
படிப்பவர் மனதை சுமையாக்கும்.
க�ொல்கத்தா வி ல்
வ ரு டந ்த ோ று ம்
சிற்றிதழ்களுக்கான சங்கம் மற்றும் கண்காட்சி
நடைபெறுவது, புத்தக தெருவில் சிற்றிதழ்கள்
கிடைப்பது, புத்தக திருவிழாக்களில் தனி அரங்கம்
அமைப்பது ப�ோன்றவை குறித்த ஆவணப்படமான
“சிற்றிதழ்களின் குரல்கள்’ எனும் கட்டுரை தமிழில்
சி ற் றி த ழ்க ளு க ் கா ன செ ய ல்பாட் டி ல் நா ம்
பின்தங்கிருப்பதை வருத்தத்துடன் நூலாசிரியர்
க�ோடிட்டு காட்டுகிறார்.
பூமியின் வளங்களை கட்டுபாடின்றி பயன்படுத்தி
அதிக குப்பைகளை உருவாக்கும் பணக்காரர்கள்
உட்பட இதனுடன் த�ொடர்புடைய ஏழைகள்
மற்றும் குப்பை மனிதர்கள் பற்றிய ஆவணப்படம்,
கு ப ்பை நி ர ்வாக ம் ம ற் று ம் ப�ொ ரு ளா த ா ர
விழிப்புணர்வை வெளிப்படுத்தும் கட்டுரையாக
ஆசிரியர் பல்வேறு குறிப்புகளுடன் எழுதி உள்ளது
சிறப்புக்குரியது.
மாந்தா கினி காலட் இயக்கிய “இந்தியாவும்
இந்துஸ்தானும்” எனும் ஆவணப்பட கட்டுரையில்
பஜ்ரங்தள், ஆர். எஸ். எஸ். ப�ோன்ற இந்து
அ மைப் பு க ளி ன் அ ர ா ஜ க செ ய ல்கள ை
பட்டியிலிட்டிருப்பது இந்தியா ஒரு மதம் சார்பற்ற,
மத நல்லிணக்க நாடா? என்ற கேள்வியை நம்
மனக்கண் நிறுத்துகிறது.
மகாத்மா காந்தியை தெரிந்த அளவிற்கு “மகாத்மா
பூலே” பற்றி நாம் அறிந்திருக்கவில்லை. வரலாற்றின்
பக்கங்களில் இருந்து மறைக்கப்பட்ட பூலேயின்
வாழ்க்கை மற்றும் க�ொள்கை பற்றிய சுருக்க

இந்தியாவில் நடைபெறும் ரேப் குற்றங்களின்
பின்னணியில் உள்ள மனரீதியான உளவியல்
குறித்து உருவாக்கப்பட்ட ஆவணப்படம் மூலம்
பாலின சமத்துவம் பற்றி ஆசிரியர் எழுதியிருப்பது
முற்போக்கு சிந்தைக்குரிய விஷயமாகும்.
சுற்றுச்சூழலை வலியுறுத்தும் ஹ�ோம், கடன்
வலை ப�ொருளாதாரம், சீனப் புத்தாண்டின் ப�ோது
க�ோடிக்கணக்கான த�ொழிலாளர்கள் இடம்
பெயரும் நிகழ்வை க�ொண்ட கடைசி ரயில்,
ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் மாணவர்கள்
ப�ோராட்டம் குறித்த மார்ச் மார்ச் மார்ச், டி.என்.
ராமச்சந்திர இயக்கிய ர�ோகித் வெமுலா மரணம்,
மெக்டெனால்ட்டின் வெனிசுலாவின் தற்போதைய
பு ர ட் சி ப� ோ ன ்ற ஆ வ ண ப ்பட ங ்க ள் கு றி த்த
கட்டுரைகள் சமூகத்தின் மீதான அக்கரையை
பி ர தி ப லி க் கி ற து . இ ர ண் டு மு க் கி ய ம ா ன
கட் டு ரைக ளி ன் த ல ை ப் பு களே பு த்தக த் தி ன்
த ல ை ப ்பாக உ ள்ள து . அ தி ல் டக� ோ டா
பழங்குடியினர் 38 பேர் அமெரிக்க அரசால்
தூக்கிலிடப்பட்டதும், தங்கள் உழைப்புக்குரிய
ஊதியத்தை கேட்ட விவசாய த�ொழிலாளர்கள்,
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் என 44 பேர்
தீவைத்து க�ொளுத்தப்பட்டதும் வரலாற்றின்
பக்கங்களில் அமைந்த க�ோர சம்பவங்களாகும். அது
அமெரிக்காவாக இருந்தாலும், தஞ்சாவூராக
இ ரு ந்தா லு ம்
த னி ம னி த ன்
மே ல்
பிரய�ோகப்படுத்தப்படும் ஆவண செயல்பாடுகள்
உயிரை பறித்து க�ொள்ள வேண்டியது என்ற ஒரே
க�ோட்டிலேயே உள்ளது என்பதை கட்டுரையின்
வாயிலாக காணமுடிகிறது. டக�ோடா 38 மற்றும்
ராமையாவின் குடிசை ஆகிய ஆவண படங்கள்
பார்பவர் மனதை நெகிழ வைக்கும் படிப்பவர்
கண்களை குளமாக்கும்.
சென்ற நூற்றாண்டில் மிகப்பெரிய மனித
அழிவை ஏற்படுத்திய ஹிட்லரின் நாசிக் படைகளின்
வீழ்ச்சிக்கு பின்பு நியூரம்பெர்க் விசாரணை
நடத்த ப ்ப ட ்ட து . இ ந்த நீ தி வி ச ா ர ண ை யி ல்
குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட்டது நியாயத்தின்
தீர்ப்பு மற்றொரு நாள் கண்டிப்பாக வழங்கப்படும்
என்ற இயற்கை நியதியின் உறுதிபாட்டினை
பிரதிபலிக்கிறது. இக்கட்டுரை பல்வேறு துணை
மேற்கோள்களைக் க�ொண்டு எழுதப்பட்டுள்ள
சிறந்த ஆவணப்படக் கட்டுரையாக வரலாற்றின்
சில முக்கிய பக்கங்களை நம்முன் காட்சிப்படுத்துகிறது.
வரலாற்று ஆய்வாளர்கள், மாணவர்கள், சமூக
ஆர்வலர்கள், சீர்திருத்த வாதிகள், பெண்ணிய
இயக்கவியலாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள், மனித
உரிமை பாதுகாப்பாளர்கள், நெறியாளர்கள் மற்றும்
இளைஞர்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் தீவிர
வ ா சி ப் பி ற் கு ட ்ப டு த் தி உ ள்வாங் கி க�ொள்ள
வேண்டிய ஒரு முக்கியமான புத்தகமாகும். கல்லூரி
ம ற் று ம் ப ல்க ல ை க ்கழக ங ்க ளி ல் ச மூ க வி ய ல் ,
வரலாறு, ஊடகவியல் பயிலும் மாணவர்களுக்கு
இப்புத்தகத்தினை ஒரு பாடமாக வைக்க முழு தகுதி
உடையது என இதை பரிந்துரை செய்யலாம்.
=
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எல்லா காலக்கட்டங்களிலும் பெண்களுக்கு
இழைக்கப்படும் அநீதிகள் செயல்பாட்டு அளவில்
வெவ்வேறாக இருந்தாலும் மன ரீதியாக ஒரே
மாதிரியாக தான் இருக்கிறது அதன் வெளிப்பாடு
தான் “கண்ணீர்”.

கட் டு ரை ஷ்யா ம் பெ ன க ல் இ ய க் கி ய
ஆ வ ண ப ்படத்தை
அ டி ப ்படை ய ாக
எழுதப்பட்டுள்ளது.
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ப� ோ து ஆ ச்ச ரி ய த்தை ஏ ற ்ப டு த் து கி ன ்ற ன .
ஆ வ ண ப ்ப டு த்த வே ண் டி ய து பு த்தக ங ்க ள் ,
கல்வெட் டு க ள் , ஓ ல ை ச் சு வ டி க ள் ம ற் று ம்
கலைப்பொருட்கள் மட்டுமல்ல பழைய தமிழ்
சினிமாக்களும் தான். ஆரம்பகால ம�ௌனத்
திரைப்படங்கள் பல நம்மிடையே தற்போது
இ ல்லை . அ வ ற ்றை கண ்ட றி ந் து ப ா து கா க ்க
வேண்டும் எனும் ஆதங்கத்தை ஆசிரியர் “காணாமல்
ப�ோன முக்கிய தமிழ் சினிமாக்கள்” எனும்
த ல ை ப் பி ன் வ ா யி லாக தெ ரி வி க் கி றார் .
மி க ப ்பழமை ய ா ன தி ரை ப ்பட ங ்கள ை
ஆவணப்படுத்தி பாதுகாக்கப்பட வேண்டியதின்
ந�ோக்கம் குறித்து இக்கட்டுரை விளக்குகிறது. தமிழ்
சமூகம் காக்க வேண்டியது நமது பாரம்பரியமட்டுல்ல
கலைப் ப�ொக்கிஷமான நமது திரைப்படங்களும்
தான் என்பது புரிகிறது.
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கவிதை
�சென்னிமலை தண்டபாணி
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சாணி ப�ொறுக்கவா
உன் சரித்திரம்?
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தங்கக் கிரீடம்
சூட்டிவிடுவதாய்ச் ச�ொல்லி
உன்
தலைஅறுக்க
விலைபேசுகிறார்கள்.
அவிழ்த்து விடப்படுகிற ப�ொய்களுக்குள்
அகப்பட்டுக்கொண்டால்
வெளியேற வழியில்லாமல்
நீ
விற்கப்பட்டுவிடுவாய்.
கிலுகிலுப்பையை
ஆட்டிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள்
குலுக்கும் கைகளுக்குள்
நெளிகின்றன
நூறு நூறு பாம்புகள்.
மீண்டும் நீ
மாடு மேய்க்கப் ப�ோகலாம்
மலம் அள்ளப் ப�ோகலாம்
இடுப்பில் துண்டைக்
கட்டிக்கொண்டு
எவன்எவனுக்கோ
பல்லக்குத் தூக்கலாம்.
குலத்தொழில் இருந்தால்
குபேரனாகலாம்
என்று
நரிகள் கூடி
நாடகம் ஆடுகின்றன.
உன்
கட்டைவிரலைக் களவாடிப்போகத்
திட்டங்களுக்குமேல்
திட்டங்கள்
தீட்டுவதை அறிவாயா?
எச்சரிக்கையாயிரு
புதிய கல்விக் க�ொள்கை
என்ற
புதைகுழிக்குள்
உன்
சந்ததிகள்
சவமாக விழலாமா?
இரும�ொழி ப�ோதாதா
இருகண்களாக?
மும்மொழி எதற்கு?
அதற்குள்
இருக்கின்றன
ஏராளமான கண்ணிவெடிகள்.
கவனிக்காவிட்டால்
சிதறிக்
காணாமல் ப�ோய்விடுவாய்.
பின்னப்படும்
வலைகளை
கண்காணி.
அகப்பட்டுக்கொண்டால்
எவன்வீட்டுக் க�ொல்லைப்புறத்தில்
சாணி ப�ொறுக்குவாய�ோ தெரியாது.

கடைசிப் பக்கம்
�இரா. எட்வின்

காக்கைச் சிறகினிலே...
அ ரசுப்

பள்ளிகளென்பது ஒரு வகை.
தனியார் பள்ளிகள் என்பது மற்றொரு வகை.
இவை இரண்டையும் புரிந்து க�ொள்வது எளிது.
இரண்டிற்கும் ஊடாக “அரசு உதவிபெறும்
பள்ளிகள்” என்றொரு வகை உண்டு.
அரசுப் பள்ளிகள் என்பதை முழுக்க முழுக்க
அரசால் நடத்தப்படும் பள்ளிகள் என்பதையும்,
தனியார் பள்ளிகள் என்பதை முழுக்க முழுக்க
தனியாரால் நடத்தப்படும் பள்ளிகள் என்பதையும்
புரிந்து க�ொள்ளுமளவிற்கு அரசு உதவிபெறும்
பள்ளிகளை அவ்வளவு எளிதில் புரிந்துக�ொள்ள
இயலாத அளவிற்கு பாமரத்தனமான அய்யங்கள்
சமூகத்தில் உள்ளன.
இவை அரசு பள்ளிகளா? என்றால் ஓரளவிற்கு
அரசுப் பள்ளிகள் மாதிரிதான்.
இவை தனியார் பள்ளிகளா என்றால்?
ஓரளவிற்கு தனியார் பள்ளிகள் மாதிரிதான்.
எ ல்லாக் கு ழந்தைக ளு க் கு ம் க ல் வி யைக்
க�ொடுக்க வேண்டும் என்று அரசு முடிவெடுத்த
நிலையில் ப�ோதுமான அளவிற்கு பள்ளிகளைக்
கட்டுவதற்கான நிதி வசதி அரசிடம் இல்லை.
அ ப ்ப ோ து சேவை ம ன ப ்பா ன ்மை யு ள்ள
செல்வந்தர்களை அரசு அணுகியது.

பள்ளிகளாக இருந்த அந்தப் பள்ளிகள் மானியப்
பள்ளிகளாக மாறின.
அந்த மானியத்தின் அளவு சிறுகச் சிறுகக்
கூடிக்கொண்டே வந்து ஒரு கட்டத்தில் மானியப்
பள்ளிகளின் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்
அல்லாத ஊழியர்களின் ஊதியம் முழுவதையும்
அரசு மானியமாக வழங்கத் த�ொடங்கியது.
மு ழு ஊ தி ய த்தை யு ம் அ ர சே வ ழ ங ்க த்
த�ொடங்கிய பிறகு ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்
அல்லாத ஊழியர்களின் நியமனம் மற்றும்
பணிப்பாதுகாப்பு, ஒழுங்கு நெறிமுறைகள்
ஆ கி ய வ ற ்றை அ ர சு க�ொ ண் டு வ ந்த து .
சிறுபான்மை அல்லாத பள்ளிகளுக்கு சில
கட்டுப்பாடுகள் கூடுதலாயின.
அவர்கள் பணி நியமனங்களை இன சுழற்சி
முறையில் ப�ோட வேண்டி உள்ளது. இது
சி று ப ா ன ்மை ப ள் ளி க ளு க் கு க் கி டை ய ா து .
சிறுபான்மை என்றால் உடனே இஸ்லாமியர்கள்
மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் நடத்தும் பள்ளிகள் என்று
மட்டும் குறுக்கிக் க�ொள்ளக் கூடாது.
ம�ொழி அடிப்படையிலும் சிறுபான்மை
கல்விக்கூடங்கள் உண்டு. இன்று கல்வித்துறையில்
நீள அகலமாய் பரந்து கிடக்கும் தனலட்சுமி
 னி வ ா ச ன் க ல் வி க் கூ ட ங ்க ள் ம�ொ ழி ச்

ஒரு கட்டத்தில் ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம்
வழங்குவதில் இயலாமை வருகிறது. அதைப்
புரிந்துக�ொண்ட அரசாங்கம் ஆசிரியர்களுக்கு
வழங்கவேண்டிய ஊதியத்தில் ஒரு பகுதியை
மானியமாக வழங்கத் துவங்குகிறது
அதுமுதல் இயல்பாகவே அதுவரை தனியார்
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பள்ளியின் முகவான்மைக்குழு அமைக்கும்
“கல்விக் குழு” வின் மூலமாக அந்தப் பள்ளியின்
நிர்வாகத்தை நடத்தினார்கள்.
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அவர்கள் அறக்கட்டளைகளை உருவாக்கி
அவற்றின் மூலம் பள்ளிகளைத் துவங்கினார்கள்.
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சிறுபான்மையின் கீழ் வருபவைதான்.
இ ன் னு ம் க�ொ ஞ ்ச கால ம் செ ன ்ற பி ன்
ஆசிரியர்களின் ஊதியம் தவிர வேறு சில
உதவிகளையும் இந்தப் பள்ளிகளுக்கு அரசு
வ ழ ங ்க த் த�ொடங் கி ய து . அ ர சு ப் ப ள் ளி க்
குழந்தைகளுக்கு உள்ள அனைத்து சலுகைகளும்
இந்தப் பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கும் கிடைத்தன.
அரசு விதித்துள்ள நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு
அ ர சு அ னு ம தி த் து ள்ள அ ள வி லா ன
ஆசிரியர்களை இந்தப் பள்ளிகள் நியமித்துக்
க�ொள்ள முடியும்.
இ ரு ப து ஆ ண் டு க ளு க் கு மு ன் பு வ ரை
வே ல ை வ ா ய் ப் பு அ லு வ லக த் தி ல் இ ரு ந் து
பெறப்பட்ட பட்டியலில் இருந்துதான் வேலைக்கு
எடுக்க இயலும்.
தனியார் பள்ளிகள் தங்களுக்கு பிடித்தவர்களை
அ ல்ல து ப ண ம் த ரு ப வ ர ்கள ை நி ய மி க ்க
ஆரம்பித்தன.
ஒருமுறை வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில்
க�ோரினால் 25 நபர்களின் பட்டியல் வரும்.
அந்தப் பட்டியலில் தாம் ஏற்கனவே தேர்ந்தெடுத்து
வைத்திருக்கும் நபர் வரவில்லை எனில் மறு
பட்டியலைக் க�ோருவார்கள். தங்களது நபர்
வரும்வரைக் க�ோருவார்கள்.
இப்போது அதை அரசு தளர்த்தி இருக்கிறது.
வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் இருந்தும்
நபர்களைக் க�ோரிப் பெற வேண்டும். பதிவு
பெற்ற நாளிதழ்களில் விளம்பரமும் க�ொடுக்க
வேண்டும். இந்த வகையில் நிர்வாகிகளுக்கு
வேலை எளிதாய்ப் ப�ோனது. லட்சக் கணக்கில்
அறுவடை செய்கின்றனர்.
இ த்தகை ய ப ள் ளி கள ை த் து வ க் கி ய
முன்னோர்கள் இந்தப் பள்ளிகளின் பெயரில்
நிறைய நிலங்களை எழுதி வைத்துள்ளனர். இந்த
நிலங்களை கல்விச் சேவையைத் தவிர வேறு
எதற்கும் பயன்படுத்த இயலாது.
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த ஞ ்சை
கண ப தி
அ க ்ர ஹ ா ர ம்
வ ண்ணா ர ப ்பே ட ்டை ஆ கி ய இ ட ங ்க ளி ல்
அரசின் நேரடி நெல் க�ொள்முதல் நிலையங்கள்
உள்ளன. அங்கு சேர்ப்பிப்பதற்காக தங்களது
நெல்லை அங்குள்ள சாலைகளில் க�ொட்டி
வைத்திருந்தனர் விவசாயிகள். பெய்த மழை
நெல்லை அடித்துச் சென்றுவிட்டது. இயற்கை
எப்போதும் விவசாயிகளுக்கு இடையூறாகவே
இருக்கும். இந்த ஆண்டு அது சற்று கருணைய�ோடு
நடந்து க�ொண்டது. ஆனால் நெல் க�ொள்முதல்
ஊழியர்களின் அலட்சியம் அவர்களைப் பழி
வாங்கி இருக்கிறது. அனைவருக்கும் ஒன்று
ச�ொல்லி வைப்போம்,
ஒரு கில�ோ நெல் விளைய த�ோராயமாக 2500
லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படும்.
ஏழை அழுத கண்ணீர் கூரிய வாள�ொக்கும்.


“அரசின் முக்கியமான ஊடகவியலாளர்கள்
சந்திப்பிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியினரை
மட்டுமே அழைக்கிறார்கள். எம்மைப் ப�ோன்ற
மூத்த பத்திரிகையாளர்களை புறக்கணிக்கிறார்கள்.
ஒருவேளை மாடு மேய்க்கும் சாதியில் பிறந்த
நான் மாடுதான் மேய்க்க வேண்டும் என்று
எ ண் ணு கி றா ர ்க ள் ப� ோ ல ” எ ன் று மூ த்த
ப த் தி ரி கை ய ாளர் ஜ� ோ தி ய ா த வ் ச மூ க
வலைதளத்தில் பதிந்திருக்கிறார்.
அதற்கு பதிலளித்த பாஜக தலைமைச் செயலக
நிர்வாகி திரு இந்து சேத்தன், “ஆம், அப்படித்தான்.
உன்னுடைய பரம்பரை எருமை மாடு வளர்த்தது.
அப்படி என்றால் உனக்கும் எருமை மாடு
மேய்க்கும் வேலைதான் முக்கியம். நீ மாடு
மேய்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தானே மாடு
மேய்க்கும் ஜாதியில் பிறந்திருக்கிறாய்”
அவர்கள் வெளிப்படையாகவே வெளியே
வருகிறார்கள்.

இந்தப் ப�ோக்கு மிக மிக ஆபத்தானது. அரசு
உதவி பெறும் பள்ளிகளை அரசு கையகப்படுத்த
வேண்டிய அவசியம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்
க�ொண்டே வருகிறது.

கேள்வி, நாம் என்ன செய்யப் ப�ோகிற�ோம்
என்பதுதான்.





கணக்குப் பார்த்தா உழக்குகூட
மிஞ்சாது” என்பார்கள்.

உ லகளா வி ய ப ட் டி னி க் கு றி யீ ட் டு ப்
பட்டியலில் ம�ொத்தமுள்ள 107 நாடுகளில்
இந்தியா 94 வது இடத்தில் உள்ளது.

“உழுதவன்
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அப்படியான நிலத்தை வில்லிவாக்கத்தில்
உள்ள “சிங்காரம்பிள்ளை” பள்ளி நிர்வாகம்
விற்றிருக்கிற செய்தி நாளிதழ்களில் வந்துள்ளது.

நேரத்தில் தண்ணீர் கிடைத்தது. மகிழ்ச்சிய�ோடு
விவாசியிகள் உழைத்தார்கள். மகசூலும் வந்தது.
ஆகா என மகிழ்ச்சிய�ோடு அரசின் க�ொள்முதலை
எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர். மிக மெத்தனமாக
நடைபெற்ற க�ொள்முதலால் அவர்களது நெல்
ஊறியது.

“உழுதவன் கணக்கு ப் பார்த்தா உசிரே
மிஞ்சாது” என்பதுதான் சரியாக இருக்கும்.
இந்த ஆண்டு குறுவை சாகுபடிக்கு சரியான

சென்ற ஆண்டு 102 நாடுகளில் இந்தியா 94வது
இடத்தில் இருந்தது. ச�ொல்ல வேண்டும் என்று
த�ோன்றியது.
=
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