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மர்ம்!
முதலில்
ததச எல்்லைக்ை மூடியது
பிறகு
குறுகிய இ்ைவெளிக்குள்
அச்சுறுத்தியது
தேலும்
மிக அருதக
முகக் கெசத்துக்கு வெளிதய
நிறுத்தி ் ெக்கப்பட்டுள்ைது

இம்ேரணத்தின் கரஙகள்
வகொன்றெரக்ையும் வகொல்கிறது
ஆதிக்கரக்ையும் வகொல்கிறது
்பொெப்பட்ைெரக்ையும் வகொல்கிறது 
நொைறறெரக்ையும் வகொல்கிறது

ஆயுதம் விறறெரகள்
ஆயுதம் ெொஙகியெரகள்
த்பொரக்ை நைத்தியெரகள்
த்பொரக்ை எதிரவகொணைெரகள்
எெரும் மிச்சமில்்லை

ேதம் ்பரபபியெரக்ையும்
ேதம் ்பறறியெரக்ையும்
விட்டு்ெக்கவில்்லை

கைவு்ைக் கணடுபிடித்தெரகளினததொ
‘கைவுள் அெதொரஙகளினததொ’
ேந்திர ேொயம் எதுவும்
இஙகு ்பலிக்கவில்்லை

தூணிலும் துரும்பிலும்
இருக்கும் ெல்லை்ே
தனக்கு ேட்டுதே
என்கிறது கிருமி

‘கூடி ெொழந்தொல் தகொடி நன்்ே’
என்கிற முதுவேொழிகள்
்ப்ையதொகதெ த்பொயின

நிச்சயமின்்ே்யக்
்ககளுக்குள் திணித்து
உத்தரெொதஙக்ை
உ்ைத்துபத்பொட்டு
ெொழ்ெப வ்பொருத்திப
்பொரக்கும்
ஒரு புதிய இயல்பு
புதிர த்பொடுகிறது

கவிதை

�ரூபன் சிவராஜா
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விட்டுக்கொடுப்பும் புரிந்துணர்வும் வேண்டும்

நாட்டு மக்களைத் த�ொடர்ந்து அச்சுறுத்தி வரும் 
த்கொர�ொனொத் த�ொற்று; விளைமதிப்பிலைொ உயிர்்களைப் 
பறித்கொடுத்து நீண்டு த்கொண்டிருககும் விவசொயி்கள் 
ரபொ�ொட்டம்; அரிசி, பருப்பு, எண்தணெய்,  எரிதபொருள் என 
எலைொ அத்தியொவசியப் தபொருட்்களின்மீதும் உயர்ந்துள்ை 
விளைரயற்்றம்; ்கொர்ப்பர�ட் நிறுவனங்களின் முன்னறிவிப்பற்்ற 
ஊதியக குள்றப்பு; ரவளையிலைொத் திண்டொட்டம்; 
த்கொர�ொனொ த்கொடுத்� தெருக்கடியொல குடும்பம் குடும்பமொய் 
ெளடதபறும் இடப்தபயர்வு; ைஞசம், ஊழல, எர�ச்சதி்கொ�ம்; 
அ்றமற்்ற அ�சியல; மனி� மொண்பு்களைக ர்கலிககுள்ைொககும் 
மலிவொன உள�யொடல்கள்; ர்கள்விககுள்ைொகிவரும் ்கலவி 
வொய்ப்பு்கள், ரவளைவொய்ப்பு்கள்; தபண்்களுககுப் 
பொது்கொப்பின்ளம; ர்கொயில்களின் ்கருவள்றககுள்ரைரய 
அ�ஙர்கறிவரும் த்கொடூ�ம்; யொள�யும் அவன் இவன் என்று 
ரபசும் ஆணெவம்; எள�யும் ம�மொககுவது அலைது 
சொதியமொககுவது; சட்டம், நீதி, ்கொவல, தபொதுஒழுஙகு என 
எலைொவற்ள்றயும் அவமொனப்படுத்துவது; ஒர�தமொழி, ஒர� 
ர�சம், ஒர� ம�ம் என இள�ச்சல ரபொட்டு பன்ளமத்துவத்ள� 
பைவீனப்படுத்தும் சிறுளம; அண்ணென் �ம்பி்கைொய் மொமன் 
மச்சொன்்கைொய் ம�ம் ்கடந்து, சொதி்கடந்து உ்றவொடி 
அளமதிப்பூங்க ொவொய்ச்  தசழித்துநின்்ற  �மிழ்க 
கி�ொமங்களுககுள்ளும் பலலிளித்துக த்கொண்டிருககும் 
ம�த்துரவசம், சொதியத்�ொககு�ல; �மிழ்த் ர�சியம், தி�ொவிடத் 
ர�சியம் எனப் பிைந்து இளைஞர்்களைக குழப்பும் அ�சியல 
என அளமதியற்்ற சூழலில �மிழ்கம் உழன்று த்கொண்டிருககி்ற 
ரெ�த்தில �மிழ்ெொடு சட்டமன்்றத் ர�ர்�ல வருகி்றது. 
இவவொ்றொன சூழலில, ம�ரப�ம் பொர்க்கொ� சொதிரவறுபொடு்களை 
ஏற்்கொ� ்கலவியில ரவளை வொய்ப்பில அவ�வருக்கொன 
உரிளம்களை மறுக்கொ� அலைது ள்கத்கொடுத்துத் தூககிவிடுகி்ற 
சமூ்க சமத்துவத்துக்கொன ஒரு அ�சின் ர�ளவ ஏற்பட்டிருககி்றது.

இந்� நிளையில தி�ொவிடத்ள�யும், தபொதுவுளடளமளயயும் 
அம்ரபத்்கரியத்ள�யும்  முன்தனடுத்துகத்க ொண்டு 
ஒடு க ்க ப் பட்ட ,  பி ற் படு த் � ப் பட்ட  ம க ்களைப் 
பி�திநிதித்துவப்படுத்தி ்கைத்தில நிற்கி்ற �ளைவர்்கள் மிகுந்� 
நி�ொனத்ர�ொடும் ர�ர்ந்� புரிந்துணெர்ரவொடும் அ�சியல 
ெ்கர்வு்களை ரமற்த்கொள்ை ரவண்டும். அச்சு ஊட்கங்களும் 
்கொட்சி ஊட்கங்களும் ்கட்டளமக்கத்  துடிககி்ற 
அ�சியலுககுள்ளும் உ்றவொடிக த்கடுககி்ற உள்ளூர் ர�சிய 
அ�சியலுககுள்ளும் சிககிக த்கொள்ைொமல மக்களின் 
மனரவொட்டத்ள�க ்கணித்து முடிவு்களை எடுப்பதில 
அைவு்கடந்� தபொறுளமயும் தபொறுப்புணெர்ச்சியும் ரவண்டும்.

ெடந்து முடிந்� ெொடொளுமன்்றத் ர�ர்�ல முடிவு்கள் 
�மிழ்ெொட்டில ம�சொர்பற்்ற சகதி்களுககு மட்டுரம கிளடத்� 
ஆ��வு என்று �வ்றொ்கக ்கருதி தசருக்களடந்துவிடககூடொது. 
அது மத்திய மொநிை அ�சு்களின்மீதும் அந்� அ�சின் 
�ளைளம்களின் மீதும் இருந்� ர்கொபமும் த்கொந்�ளிப்பும்�ொன் 
என்பள�ப் புரிந்துத்கொள்வது ்கடினமொ்கத்�ொன் இருககும். 
ஆனொல அது�ொன் ்கை ய�ொர்த்�ம்.
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எனரவ, அந்�க ர்கொபத்ள�, த்கொந்�ளிப்ளப 
சிந்�ொமல சி�்றொமல சட்டமன்்றத் ர�ர்�லிலும் 
அறுவளட தசய்ய ரவண்டுதமன்்றொல தபரிய ்கட்சி்கள் 
கூட்டணியில உள்ை ஒவதவொரு ்கட்சியின் 
� ள ை வ ர் ்க ளி ட த் தி லு ம்  மி கு ந் � 
விட்டுகத்கொடுப்பு்களையும் தவளிப்பளடத் 
�ன்ளமளயயும் ரபணெ ரவண்டும். கூட்டணிக 
்கட்சி்களின் பைத்ள�யும் ர�ளவளயயும் ்கட்சியின் 
்களடசித் த�ொண்டன்வள� த்கொண்டுரசர்ப்பதில 
தீவி�ம் ்கொட்ட ரவண்டும். புதி�ொய் ்கைத்துககு வந்து 
அ�சியல ப�ப்புள� தசய்கி்ற குட்டித் �ளைவர்்கள் 
கூட்டணிக ்கட்சி்களின் அருளமளயயும் தபருளமளயயும் 
உணெர்ந்து ரபசரவண்டும். அ�சியல ்கைத்தில அந்�த் 
�ளைவர்்களின் உளழப்ளபயும், பங்களிப்ளபயும், 
தி ய ொ ்க த் ள� யு ம்  கு ள ்ற த் து  ம தி ப் பி ட் டு 
சிறுளமப்பட்டுவிடக கூடொது. ஏதனனில, இந்� 
மண்ணுககு எலைொக ்கொைத்துககும் ர�ளவப்படுகி்ற 
தி�ொவிட சித்�ொந்�த்ள�யும் தபொதுவுளடளமச் 
சித்�ொந்�த்ள�யும் அம்ரபத்்கரியக ர்கொட்பொடு்களையும் 
ஏந்திப் பிடிககி்ற ஒவதவொரு �ளைவனும் த�ொண்டனும் 
மதிப்பிட முடியொ� மொண்புககுரியவர்்கள் . 
இவற்ள்றதயலைொம் புரிந்துத்கொண்டு ெ்கர்வு்களைச் 
தசய்யத் �வறினொல, ஏற்படப்ரபொகும் ரபரிழப்பு 
மக்களுகர்க.

=

நன்றி

திராவிட சித்ாந்க் க�ாட்ாடடாளரும் ் ண்ாடடு 
கேர�ளளத க்டித க்டி ்யணித்ேரும் 
நூற்றுக்�ணக்�ான இளம் ஆயோளர�ளுக்கு கேராய 
கேரடி மணணாய இருநது ஆயவுப் ் ரப்ள் கிளளதது 
்ளைக்�ச் செய்ேரும் மூத் ஆயவு அறிஞருமான 
க்ராசிரியர ச்ா.்ரமசிேன் அேர�ளுக்கு நிளனவுச் 
சிறப்பி்ழ் சேளியிடுேள்க் �ாக்ள�க் குழுமம் 
ச்ருளமயா�க் �ருதுகிறது. சிறப்பி்ழுக்குத 
க்ாளச�ாடுத் அளனததுப் ச்ருமக்�ளுக்கும் 
நன்றியும் ேணக்�மும்.

- ஆசிரியர்

அடளட ஓவியம்: மருது
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திருசநலகேலி மாேடடம் ்ாளளயஙக�ாடளட 
ந�ரில ஓர எளிய குடும்்ததில 1950 ஆம் ஆணடு பிறந் 
ச்ா. ் ரமசிேன் 2020 ஆம் ஆணடு இறுதியில, டிெம்்ர 
24 ஆம் நாள ்னது 70 ஆேது ேயதில மளறந்ார. 
இன்ளறய ்மிை�ததின் ்னிததுேம் மிக்�த ்மிைறிஞர 
என்று அளடயாளப்்டுத்ப்்டும் க்ராசிரியர ச்ா. 
்ரமசிேன் அேரது மாணேர�ளாலும் நண்ர�ளாலும் 
“ச்ா.்” என்று அன்க்ாடு அளைக்�ப்்டுகின்றார.

இளளயான்குடி ொகீர உகென் �லலூரியிலும் மதுளர 
தியா�ராயர �லலூரியிலும், பின்னர திருசநலகேலி 
மகனான்மணியம் சுந்ரனார ்ல�ளைக்�ை�ததிலும் 
்மிழ்த துளற�ளில க்ராசிரியரா�வும் துளறத்ளைேரா�வும் 
்ணிபுரிந்ேர க்ராசிரியர ச்ா.்.

“ ம ாணேர�ளுக்� ான க் ர ாசிரிய ர ”  என்று 
ேைங�ப்்டடேர. �லலூரிப் ் ணி முடிந் பிறகும் மாளை 
கநரங�ளில, பின்னிரவு ேளர மாணேர�களாடும் 
நண்ர�களாடும் ் மிழ் ேரைாறு, இைக்கியம், ் ண்ாடு 
குறிதது ச்ாடரந் உளரயாடல�ளள நடததிச் சென்றேர. 
எழுதது, க்ச்சு இரணடில க்ச்ளெ ் னது விருப்்ததிற்குரிய 
ஊட�மா� எடுததுக் ச�ாணடேர. கமலநிளைக் �லவியும் 
இைக்கிய ோசிப்பும் க்ளேயிலைா் ேைக்�ாறு�ளின் 
சமாழி க்ராசிரியர ச்ா.்.வினுளடயது. ொக்ரடடீஸ், 
அரிஸ்டாடடில க்ான்ற கிகரக்� சமயயியைாளர�ளள 
ஒத் ேடிவில சிந்ளனளயத தூணடும் �டடுப்்ாடற்ற, 
்ளடப்புத்ன்ளம ச�ாணட சொலைாடல�ளின் 
ேழியா�த ் மிைாயவு�ளள ந�ரததிச் சென்றேர.

‘்மிை�ததின் ஆக்ஸ்ஃக்ாரட’ என அளைக்�ப்்டும் 
்ாளளயஙக�ாடளட ந�ரின் நவீன �லவிச் சூைளையும் 
கிறித்ேச் சூைளையும் அநந�ளரச் சுற்றியளமந் 
கிராமங�ளின் மரபுச் சூைளையும் ்ன்னில சுவீ�ரிததுக் 
ச�ாணடேர அேர. இளளமயில ் ாளள ந�ரின் மாணே-
ஆசிரியச் சூைலில செழித் திராவிட இயக்�ச் சிந்ளனயின் 
�ருததியல மற்றும் செயல்ாடடுத ்ளங�ளில ்யிற்சி 
ச்ற்றேர. மூத் ளெே சித்ாந் அறிஞர, சமய�ணட 

நினைவேந்தல்

ந. முத்து ம�ோகன்

ொததிரங�ளுக்கு உளர �ணட ச்ரியவ்ர சி.சு. மணி 
அேர�ளளத ் னது குருோ�க் ச�ாணடேர. ் ாளள தூய 
ெகேரியார �லலூரியில நாடடார ேைக்�ாற்றியல 
துளறளய நிறுவிய க்ராசிரியர எஸ்.டி. லூரது அேர�ளள 
நண்ரா�க் ச�ாணடேர. மாரக்சிய அறிஞர, ்மிை� 
நாடடார ேைக்�ாற்றியலின் ்நள் க்ராசிரியர நா. 
ோனமாமளையுடன் “்மிை�ததின் க�ாொம்பி” என்று 
விருப்புடன் க்ாைளம ் ாராடடிய அறிஞர.

அை�ர க�ாவில, ெமயங�ளின் அரசியல, அறியப்்டா் 
்மிை�ம், ் ண்ாடடு அளெவு�ள, ச்யேம் என்்க்ார.., 
உளர�ல, மரபும் புதுளமயும், இது்ான் ெனநாய�ம் 
க்ான்ற ் ை அற்பு்மான ஆயவு நூல�ளள உருோக்கித 
்ந்ேர. ச்ரியாரிய செலோக்கில ெமயங�ள குறித் 
விமரெனபூரேமான ஆயவு�ளள முன்சனடுத்ேர. ெமயம் 
குறித் ஒரு க�ாட்ாடடு விோ்தள் நண்ர 
சுந்ர�ாளியுடன் முன்சனடுததுச் சென்றேர. இநதியச் 
சூைல�ளில ம்மும் ொதியமும் இளணந்ளே, 
இரணடுகம ெமூ� அதி�ாரததின் �ாததிரமான ேடிேங�ள, 
எனகே (மாரக்ஸ் சொலலியது க்ாை) ெமூ� விமரெனம் 
என்்து இஙகு ெமய விமரெனததிலிருநது ்ான் 
ச்ாடங�ப்்டும் என்று துலலியமா�க் குறிப்பிடடேர.

ச்ா.். அேர�ளின் குறிப்பிடத்க்� மு்ல ஆயவு 
“அை�ர க�ாயில” ்ற்றியது. மதுளரயிலிருநது சிறிது 
விைகிய தூரததில மளையடிோரததில ்னிதது 
அளமநதுளள ளேணேத்ைம் அை�ர க�ாயில. 
ராமானுஜர இத்ைததிற்கு ேநது சென்றார என்று 
கூறுோர�ள. மக்�ள சநருக்�ம் இலைா் ்குதியில 
அளமந் அை�ரக�ாயில எப்்டி சேகுமக்�ள 
ச்ாகுப்பு�ளுடன் உறவு ச�ாணடது? என்்ள் 
ச்ா.்.வின் முளனேர ் டட ஆயகேடு ஆயவு செயகிறது. 
அை�ர க�ாயில ்ன்ளனச் சுற்றிப் ்ை கிராமங�ளில 
ோழ்ந் நாயுடு, யா்ேர, �ளளர, ேளையர, ்ளளர, 
்ளறயர க்ான்ற இளடத்ள, அடித்ள மக்�ள 
்குதி�ளுடன் ெனநாய� உறவு�ளள உருோக்கிக் 

தனித்துேம் மிகக 
ஒரு தமிழறிஞர்
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ச�ாணட ேரைாற்ளறயும் அ்ன் அரசியளையும் ஆயவு 
செய்க் அநநூல. க�ாயில ஆயவு�ளில கமடடுக்குடி 
எலளை�ளளத ்ாணடிய சேகுமக்�ள ச்ாடரபு�ளள 
“அை�ரக�ாயில” க்டி அறிந்து. ளேணேததிற்கும் 
அரசுக்கும் சேகுமக்�ள ஆ்ரவு க்ளேப்்டடது, அ்ன் 
விளளகே அை�ரக�ாயில ேரைாறு என்று “நறுக்”ச�ன 
எழுதுகிறார. அை�ரும் �ளளரும் (்திசனடடாம் ்டி 
�ருப்்ொமியும்) �ைந் நிளையில �ாடசி்ரும் சிறப்ள் 
அை�ரக�ாயிலில �ாணமுடியும் .  திருவிலலிப் 
புததூரிலிருநது ஆணடாள சூடிக்ச�ாடுத் மாளை 
இேளரத க்டி ேரும். இன்னும் கூடு்ைா�ச் 
சொலலுே்ானால துலுக்� நாச்சியாருடனும் இேருக்கு 
நடபு உணடு. சூபியததில ச்ன்்டும் “்ாணர”�ளளப் 
்ற்றி சிைாகிதது எழுதுோர. ளேணேமும் ளெேமும் 
�ைநது உறோடும் ெங�மதள்யும் அ்னுள ச்ாதிநதிருந் 
முரளணயும் மதுளர சிததிளரத திருவிைா எடுததுக் 
�ாடடுகிறது.

அை�ரக�ாயிலின் முளறயியளைப் க்ராசிரியர 
ச்ாடரநது ேளரதச்டுத்ார. நாடடுப் புற ெமயங�ளின் 
�்ா்ாததிரங�ள மி� முக்கியமா� விளிம்புநிளை மக்�கள 
என்று நிறுவினார. ச�ாளையுணட ச்யேங�ள, 
ஒடுக்�ப்்டட மக்�ள என்கற அேர�ளின் ேரிளெ 
அளமநதுளளது என்று சுடடிக்�ாடடுகிறார. ்ாயத 
ச்யேங�ள, �ாேல ச்யேங�ள, ்ளையனூர நீலி 
க்ான்ற ்ழி ோஙகும் ச்யேங�ள, நீதி க�ாரும் 
ச்யேங�ள, புறக்�ணிக்�ப்்டடு ச்யேமான ஆணடாள, 
மூக்வி அம்மன், ் ளறயர�ளள மணாளரா� ஏறுக்ச�ாணட 
மாரியம்மன், ெமணர �ாைம் ச்ாடடு ் மிைர�ள ேணஙகி 
ேந் க்ச்சி, இயக்கி க்ான்ற ச்யேங�கள ்மிழ்ப் 
்ண்ாடடின் கேர�ள என்று க்ராசிரியர ோதிடுகிறார. 
இதச்யேங�ள ்னித ்னியானேர�ள, நிறுேனமா� 
மறுத்ேர�ள, சு்நதிரமானேர�ள, க�ா்ம் ச�ாணடேர�ள, 
ஆயு்கமநதியேர�ள என்று சுடடிக்�ாடடுகிறார.

க்ராசிரியர நாோ ் னது “ஸ்�ந் முரு�ன் இளணப்பு” 
்ற்றிய �டடுளரயில ேடக்கிலிருநது ச�ாணடுேரப்்டட 
ஸ்�ந்ன் ச்ன்னாடடின் முரு�னுடன் எவ்ோறு 
இளணக்�ப்்டடான் என்்ள் எடுததுக் �ாடடினார. 
எஞ்சியிருந் �ள்ளய க்ராசிரியர ச்ா.். சொலலுகிறார. 
அது குறததி ேளளியின் �ள். குறததி ேளளி இநதிரனின் 
ம�ள ச்யோளனயுடன் கெரக்�ப்்டடாள. ஆனால ேளளி 
கெர மறுததுவிடடாள. அேளது சு்நதிரதள்த ்க்� 
ளேததுக் ச�ாணடாள. மீனாடசியின் �ள்யும் 
இப்்டிப்்டடது்ான். அேளும் ்ன் சு்நதிரதள், 
சுயாதீனதள் இைக்� மறுதது விடடாள. மதுளரயில 
மீனாடசி, சொக்�நா்ளரயும் விஞ்சி நிற்்ாள. ேங�ாளததில 
ெக்திளயப் பிரிந் “சிேம்” சேறும் “ெேம்” எனப்்டுகிறார. 
சிறுளமப்்டுத்ப்்டடாலும் மூக்வி அடிளமத்னதள் 
ஏற்�ா் ்ன்னிச்ளெயான ச்ண ச்யேம். ெக்தியின் 
ேடிேங�ள ச்ரும்்ாலும் கமடடுக்குடித்னததிற்கு 
அடிளமயா�ா் சிேளன மீறிய ்ாயத ச்யேங�ள. 
ஆக்கராஷமான ச்யேங�ள.

ச்ரியாரின் திராவிட இயக்� ேரைாற்ளற மூன்று 
அடுக்கு�ளா�ப் பிரிததுக் �ாடடைாம். மு்ைாேது, ் நள் 
ச்ரியாரின் நாததி�ம், ் குத்றிவு, சுயமரியாள், ் ாரப்்ன 
எதிரப்பு ஆகியேற்ளறக் ச�ாணடது. இரணடாேது 
அடுக்கு, அறிஞர அணணா, �ளைஞர, நாேைர என 
ேளரந்து. அது ் மிழ்சமாழி, இைக்கியம் என்ற திளெளயத 

க்ரவு செய்து. �ா்ல, வீரம் என்ற ஜனரஞ்ெ� 
ேடிேங�ளளக் ள�யிசைடுத்து. ் மிழ்ப் ச்ருமி்ங�ளின் 
மீக் அது �டடளமக்�ப்்டடது. அதி�ாரக் �ா்ளையும் 
அது ச�ாணடிருந்து. மூன்றாேது அடுக்கு, க்ராசிரியர 
ச்ா.். குறிதது நிற்கும் அடித்ளப் ்ண்ாடடுச் ொரபு 
ச�ாணடது. அது ேைக்�ாற்றுத ்ளததில சொலைாடும் 
்ண்ாடடுப் ்ரப்ள் விளைகிறது. ச்ரியாரிய, 
அம்க்த�ரிய, மாரக்சிய இளணப்ள் அது குறிக்கிறது.

 ்குத்றிவுக்கும் ்ண்ாடடுக்கும் (Reason and 
Culture) இளடயில ஒரு ெங�டமான உறவு உணடு. 
ஒன்று மற்சறான்றுடன் எளிதில ச்ாருநதிப் க்ா�ாது. 
அறிவு, நவீன யு�ததின் �ாததிரமான மு்ல க்ாராளி. 
்ண்ாடு, மானுடப் ் ரப்பின் ஆைங�ளளப் ் ற்றி நிற்்து. 
க்ராசிரியர ச்ா.். இளே இரணடுக்குமிளடயில ஓர 
உளரயாடளை முன்சனடுத்ார. ச்ரியாரிய மானுடவியல 
என்ற ஒரு புதிய க்ாக்கிளன அேர உருோக்கித ்ர 
முயன்றுளளார. சமாழி, ் ண்ாடு, மானுடவியல, விளிம்பு 
நிளை மக்�ள என்ற ெநதிப்பில க்ராசிரியர ச்ா.்.ளேக் 
�ாணுகிகறாம். ் மிழ் க்சியததுடன் விேொயி�ள நைன், 
உளைப்்ாளி�ள நைன் ஒன்றுகெரும் ் ருணம் உருோகி 
ேருகிறது. இப்்டி ஒரு முன்மாதிரிளய க்ாைநதுக்கும் 
அயரைாநதுக்கும் மாரக்ஸ் 19 ஆம் நூற்றாணடில 
முன்சமாழிந்ார. நிைததில உளைப்்ேரின் ோழ்வும் 
நைனும் ெம்மந்ப்்டா் க்சியம் முன்செலைாது என்று 
மாரக்ஸ் கூறினர. க்ராசிரியர ச்ா.்.வின் ்ண்ாடடு 
அக்�ளற ் மிழ் க்சியதக்ாடு இயற்ள� விேொயதள், 
இயற்ள� உணவுப் ் ைக்�ங�ளள, இயற்ள� மருததுேதள் 
(ச்ரியேர நம்மாழ்ோளர) இளணக்கிறது. இளே 
நீணட�ாைப் ்யணததுக்�ான முன்னுளர. ச்ா.்.ளே 
ச்ரியாகர ஏறிடடுப் ் ாரப்்ார. ் ண்ாடளடப் க்ராசிரியர 
ச்ா.்.நம்புகிறார. வீதி�ளின் ஓரங�ளில ெரிநது நிற்கும் 
்ளைய ச்யேங�ள நிமிரநது எழுேர என அேர 
எதிர்ாரக்கிறார. ் ண்ாடு, மு்ைாளியதக்ாடு க்ாராடும் 
என அேர �ருதுகிறார. அப்்டி நி�ழ்ந்ால, அது ஒரு 
ச்ரும்க்ாரா� அளமயும்.

 க்ராசிரியர�ள ள�ைாெ்தி, சிேத்ம்பி க்ான்ற ஈைத 
்மிழ்ப் க்ராசிரியர�ளின் மீது புைளமக் �ா்லும் 
மரியாள்யும் ச�ாணடேர க்ராசிரியர ச்ா.். 
ஈைப்பிரச்சிளனயில அழுத்மான ஈடு்ாடு ச�ாணடேர  
ஈைத்மிைர எடுததுக் �ாடடிய க்ாரக்குணதள்க் �ணடு 
அேர கிளரச்சி உணரவில திளளத்ார. பின்னர ஈைத்மிைர 
குறிதது அேர ஏதிலியாயக் �ண�ைஙகி நின்ற 
ெந்ரப்்ங�ளள நான் �ணடிருக்கிகறன். ்மிழ்ச் 
சூைல�ளில ெந்ரப்்ோதி�ளா� ஆகிப்க்ான ்மிழ்த 
்ளைேர�ள மீது அேர ச�ாதிததுக் க�ாபித் 
ெந்ரப்்ங�ளளயும் ெநதிததிருக்கிகறன். “அந்க் 
�டசி�ளளக் �ளைதது விடச் சொலலுங�ள” என்று அேர 
உறுமியிருக்கிறார.

்ை கநாக்கு�ளில, இத்ாலிய மாரக்சியர அநக்ானிகயா 
கிராம்சியின் ் ண்ாடடு அரசியளைப் க்ராசிரியர ச்ா.். 
நிளனவூடடுகிறார. அேர குறித் உளரயாடல�ள நம்மில 
ச்ாடரடடும், அளே நம்ளமச் செழுளமப்்டுத்டடும்

=

கட்டுரையாளர்: ஆய்வறிஞர்
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கட்டுனை

ஆ. சிவசுப்பிர�ணியன்

வேரொசிரியர் ்தொ. ே. வின் 
அழகர்வகொயில் ஆய்வு

தமிழ்க வ�ைொற்றில இடம் தபறும் முககிய 
நிறுவனங்களுள் ர்கொயிலும் ஒன்று. சங்க 
இைககியங்களில ‘ர்கொயில’ என்்ற தசொலைொட்சி 
இடம் தபற்றுள்ைது. எனினும் இச் தசொலைொட்சி 
இள்றவன் உள்றவ�ொ்க ெம்பும் இடத்ள�க 
குறிப்ப�ொ்கப் ப�வைொ்க இடம் தப்றவிலளை. 
தபரும்பொலும் ஆளுரவொன் வொழும் அ�ண்மளனளயக 
குறிககும் தசொலைொ்கரவ இடம் தபற்றுள்ைது. 
்கற்்கைொலும் தசங்கற்்கைொலும் ்கட்டப்பட்ட 
ர்கொயில்கள், பொள்ற்களைக குளடந்து ்கட்டப்பட்ட 
குளடவள�க ர்கொயில்கள் முற்்கொைப் பொண்டியர் 
ஆட்சியிலும் பலைவர் ஆட்சியிலும் ப�வைொ்க 
அறிமு்கம் ஆ்கத்த�ொடஙகியுள்ைன. திட்டமிட்டுக 
்கட்டப்பட்ட ர்கொயில்கள் குறித்� இைககியப் பதிவு 
சிைப்பதி்கொ�த்தில ்கொணெப்படுகின்்றது. ர்கொட்டம் 
என்்ற தபயரில, பு்கொர் ெ்கரில இருந்� பலரவறு 
ர்கொயில்களைச் சிைப்பதி்கொ�ம் குறிப்பிடுகி்றது. 
ளசவ, ளவணெவக ர்கொயில்கள், குறித்� ்கலதவட்டுப் 
பதிவு்கள் பலைவர் ஆட்சி த�ொடஙகி பிற்்கொைச் 
ரசொழர். விஜயெ்க�ப் ரப��சுக ்கொைம் வள� 
த � ொ ட ர் ச் சி ய ொ ்க க  கி ள ட க கி ன் ்ற ன . 
இ க ்க ல தவ ட் டு ்க ளி ன்  து ள ணெ யு ட ன் 
பொர்ககும்தபொழுது ர்கொயில என்பது வழிபடும் 
இடமொ்க மட்டுமின்றி, சமூ்கப் தபொருைொ�ொ� 
நிறுவனமொ்கவும் வைர்ச்சி தபற்றிருந்�ள� 
அறியமுடிகி்றது. அதிலும் பிற்்கொைச் ரசொழர் 
ஆட்சியின்ரபொது ர்கொயில தபொருைொ�ொ�ம் என்று 
குறிப்பிடத்�க்க அைவுககுப் தபொருைொ�ொ� நிளையில 
ர்கொயில்கள் ஏற்்றம் தபற்றிருந்�ன. அத்துடன் சமூ்க 
வொழ்விலும் அவற்றின் �ொக்கம் மிககிருந்�து. ர்கொயில 
என்பது அது இருககும் ஊருடனும், அதில 
உள்றவ�ொ்க மக்கள் ெம்பும் ்கடவுைருடனும் 
தெருக்கமொன த�ொடர்புளடயது. இ�னொல ஓர் 
ஊரின் சி்றப்புககு அஙகுள்ை ர்கொயில ்கொ�ணெமொ்க 

அளமந்�து. ்கவி புளனயும் ஆற்்றல த்கொண்ட 
இள்றயடியொர்்கைொல பொடப்பட்ட ர்கொயில்கள் 
சி்றப்புககுரியனவொயின. ளசவ சமயத்தில அப்பர், 
சம்பந்�ர், சுந்��ர் ஆகிய மூவரும் பலரவறு 
ளசவத்�ைங்களுககுப் பயணித்து அஙகுள்ை 
ர்கொயிலில உள்ை இள்றவளனப் பு்கழ்ந்து 
பொடியுள்ைனர். இவர்்கைொல பொடப்பட்ட 
ர்கொயில்கள் உள்ை 276 ஊர்்கள் ‘பொடல தபற்்ற 
�ைம்’என்று தபயர்தபற்றுள்ைன. (ரெரில தசலைொது 
பொடலில பதிவுதசய்� ஊர்்கள் ளவப்புத் �ைம் 
என்்றளழக்கப்படும் ) இது ரபொன்று ஆழ்வொர்்கைொல 
பொடப்பட்ட ளவணெவத் �ைங்கள் ‘மங்கைொசொசனம் 
தசய்யப்பட்ட �ைங்கள் ‘என்்றளழக்கப்படும்

க�ோயில் வரலோறு

ள ச வ ,  ள வ ணெ வ க  ர ்க ொ யி ல ்க ள ை 
ளமயம ொ ்க கத்க ொண்டு வ �ை ொறு்கள்  பை 
உருவொகியுள்ைன. இளவ உண்ளம நி்கழ்வு்கைொ்கவும்,  
மீவியற்ள்க நி்கழ்வு்களின் ்கைளவயொ்கவும் அளமயும் 
�ன்ளமயன. அறுபத்துமூன்று ெொயன்மொர்்களின் 
வ�ைொள்றக கூறும் ரசககிழொர்  எழுதிய 
தபரியபு�ொணெம் எனும் திருத்த�ொண்டர் பு�ொணெம் 
அடியொர்்களின் வ�ைொற்றுடன் �ைவ�ைொறு்களையும் 
பதிவுதசய்துள்ைது. �ைபு�ொணெம் என்்ற தபயரிைொன 
பு�ொணெங்கள் ஓரு �ைத்தில இடம்தபற்றுள்ை 
்கடவைள�யும் ர்கொயில்களையும் மட்டுமின்றி 
தபயருககு ஏற்்றொர் ரபொன்று அத் �ைத்தின் 
வ�ைொற்ள்றயும் மீவியற்ள்கச் தசய்தி்களின் 
்கைளவயொய் தவளிப்படுத்துவன. ம்கொத்மியம் என்்ற 
தபயரில ஒரு �ைத்தின் மகிளமளயக கூறும் நூல்கள் 
தபரும்பொலும் வடதமொழிப் பு�ொணெங்களை உள் 
வொஙகியனவொ்கரவ இருககும் �ன்ளமயன. ‘ஒழுகு’ 
என்்ற தபயரிைொன நூல்கள் குறிப்பிட்ட 
ர்கொயில்களின் ெளடமுள்ற்களைக கூறுவனவொ்க 

“வகோயில்கள் ேழிபடும் இடஙகளோக மட்டும் ஆகோ. அனே சமூக நிறுேைஙகளுமோகும். எைவே  
சமூகத்தின் எல்்ோத்்தைப்பிைவைோடும் வகோயில் உறவு ககோள்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட வகோயிவ்ோடு 
அைசரகளும் உயரகுடிகளும் ககோணட உறவினைப் வபோ்வே ஏழனமயும் எளினமயும் நினறந்த 

அடியேரகள் ககோணட உறவும் ஆய்வுக்குரிய கருப்கபோருளோக முடியும்.”
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அளமயும். இவவள்கயில மீவியற்ள்கச் தசய்தி்களின் �ொக்கம் குள்றவொ்கரவ இருககும். 

வரலோற்ோளர�ளும் க�ோயிலும்

ரமற்கூறிய ர்கொயில வ�ைொறு்கள் வ�ைொற்று வள�வு சொ�ொ�ளவ. வழிபடுரவொனின் 
ெம்பிகள்களயச் சொர்ந்து எழு�ப்படுபளவ. இந் ெம்பிகள்க எலளைளயக, ்கடந்து 
ஆய்வுககுரிய பை தசய்தி்கள் �மிழ்ெொட்டின் தபரும்பொைொன ர்கொயில்களில உண்டு. 
இவற்ள்ற எலைொம் பகதி உணெர்வொல மட்டுரம தவளிப்படுத்� முடியொது. ஒரு 
குறிப்பிட்ட ர்கொயிலில தவளிப்படும் ்கட்டிடக்களை, ்கொணெப்படும் சிற்பங்கள், 

ஓ வி ய ங ்க ள் ,  இ ட ம் தப ற் று ள் ை 
உரைொ்கப்படிமங்கள், அணி்கைன்்கள், 
்கலதவட்டு்கள், வழிபொட்டுமுள்ற, 
பளடயல தபொருள், ெளடதபறும் 
திருவிழொ க ்கள் ,  உளடளமயொன 
த ச ொ த்து்கள் ,  வருவ ொய்  இனம் . 
பணியொைர்்களின் ரவளைப்பிரிவிளன 
என்பனதவலைொம்  வ �ை ொ ற்றுச் 
தசய்தி்களை உள்ைடககியிருககும் 
�ன்ளமயன. அத்துடன் ர்கொயில என்்ற 
அளமப்பிற்கு தவளிரய வொழும் பலரவறு 
மக்கள்பிரிவினருககும் ர்கொயிலுககும் 
இளடயிைொன உ்றவும் ஆய்வுககுரிய 
ஒன்்ற ொகும் .  இ ச்  த ச ய்தி ்களின் 
அடிப்பளடயில ரெொககும் ரபொது ர்கொயில 
ஆ ய் தவ ன் ப து  ப ல ரவ று 
அறிவுத்துள்ற்களின் துளணெயுடன் 
ெடத்�ப்படரவண்டிய ஒன்று என்பது 
புைப்படும். 

அழ�ரக�ோயில்

 இக ்கட்டுள�யின் த�ொடக்கத்தில 
குறிப்பிட்ட, மங்கைொ சொசனம் தபற்்ற 
ளவணெவக ர்கொயில்களில ஒன்று 
அழ்கர்ர்கொயில. பூ� த்�ொழ்வொர் , 
தபரியொழ்வொர், ஆண்டொள், ெம்மொழ்வொர், 
திருமஙள்கயொழ்வொர், ஆகிய அய்ந்து 
ஆ ழ் வ ொ ர் ்க ள்  இ த் � ை த் ள� ப் 
பொடியுள்ைொர்்கள். இவர்்களுககு முன்னர� 
“மொலிருஙகுன்்றம்”என்று பரிபொடலும், ” 
“திருமொல குன்்றம்” என்று சிைப்பதி்கொ�மும் 
அழ்கர் ர்கொயிளைக குறிப்பிட்டுள்ைன. 
இத் த�ொன்ளம வொய்ந்� அழ்கர் ர்கொயிளை 
முளனவர் பட்டத்திற்்கொன ஆய்வுப் 
தபொருைொ்கக த்கொண்டு1976-1979 ஆம் 
ஆண்டு்களில ரப�ொசிரியர் த�ொ . 
ப�மசிவன் நி்கழ்த்திய ஆய்வு “அழ்கர் 
ர்கொயில “என்்ற தபயரில நூல வடிவம் 
தபற்றுள்ைது.  �ம் ஆய்வின் வழி அவர் 
தவளிப்படுத்தும் சிை முககியச் 
தசய்தி்களை மட்டும் அறிமு்கம் தசய்வர� 
இக்கட்டுள�யின் ரெொக்கமொ்க அளமகி்றது. 

முந்தைய வரலோறு

முரு்கன் என்்ற ்கடவுளைப் பொட்டுளடத் �ளைவனொ்கக த்கொண்ட 
திருமுரு்கொற்றுப்பளட என்னும் நூல சங்க இைககியத்த�ொகுப்பொன பத்துப்பொட்டு 
நூல்களில ஒன்்றொகும். இந்நூலில இடம் தபற்றுள்ை”பழமுதிர்ச்ரசொளை மளைக 
கிழரவொரன”என்்ற த�ொடர் அழ்கர் ர்கொயிளைக குறிககி்றது என்பது ளசவர்்கள் 
சிைரின் ்கருத்�ொ்க உள்ைது. ஆனொல இக ்கருத்ள� ஏற்றுகத்கொள்ைொ� ளசவர்்களும் 
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உண்டு. ளசவ சமயத்�வரும் ளசவசமயம் குறித்� 
நூளை எழுதியவருமொன மொ. இ�ொசமொணிக்கனொர் 
இக ்கருத்ள� ஏற்றுகத்கொள்ைொ�வ�ொ்கரவ உள்ைொர். 
இச் சிக்கல குறித்து இந்நூலின் இறுதியில விவொதிககும் 
ரபொது இவ�து ்கருத்ள� முன்ளவத்து அள� 
ஏற்றுகத்கொள்ைவும் தசய்கி்றொர். 

 நூலின் இ�ண்டொவது இயலில இக ர்கொயிலின் 
வ�ைொற்று மூைத்ள� ஆ�ொயும்ரபொது இகர்கொயிைொனது 
த�ொடக்கத்தில தபௌத்�ர்்களின் ர்கொயிைொ்க( 
தபௌத்� விஹொ�ம்) இருந்துள்ைது என்று மயிளை. 
சீனி. ரவங்கடசொமி கூறியுள்ை ்கருத்ள� முன்ளவத்து 
அள� நிளை நிறுத்தும் வள்கயிைொன் சொன்று்களை 
முன்ளவத்து விவொதித்துள்ைொர். சமணெமும் 
தபௌத்�மும் பு்றம�ங்கைொ்க, ளசவத்�ொலும் 
ளவணெவத்�ொலும் பொர்க்கப்பட்ட�ற்்கொன சொன்று்கள் 
ர�வொ�ம். ெொைொயி� திவவியபி�பந்�ம் ஆகிய 
நூல்களில இடம் தபற்றுள்ைன. இவற்றிற்கு 
இளடயிைொன பூசலின்ரபொது ஒரு சமயத்தின் 
வழிபொட்டுத்�ைங்கள் மற்த்றொரு 
ச ம ய த் � ை ங ்க ை ொ ்க  
மொற்றியளமக்கப் பட்டுள்ைன. 
இ � ன்  அ டி ப் ப ள ட யி ல 
தபௌத்�க ர்கொயில ஒன்ர்ற 
அழ்க ர்  ர ்க ொயில  என்்ற 
ள வ ணெ வ க  ர ்க ொ யி ை ொ ்க 
மொற்றியளமக்கப் பட்டுள்ை�ொ்க 
மயிளையொர் ்கருதுவதுடன் 
அ�ற்்கொன சொன்று்களை 
மு ன் ளவ த் து ள் ை ள � யு ம் 
சுட்டிக்கொட்டியுள்ைொர். அளவ 
வருமொறு:

( 1 ) அ ழ ்க ர் ர்க ொ யி லி ல 
தபரியொழ்வொர் ெந்�வனம் என்்ற 
தபயரில ெந்�வனம் ஒன்றுள்ைது. 
இ � ற் த்க தி ரி ல 
“ஆ � ம த்து க குைம் ” என் ்ற 
தபயரில குைதமொன்றுள்ைது. 
தபௌத்� பிட்சுக்கள் வசிககும் 
இ ட ர ம  இ ப் தப ய ரி ல 
அளழக்கப்படும். 

(2)இக ர்கொயிலின் பளழய �ைம�ம்(ஸ�ை 
விருட்சம் ) அ�சம�ம் ஆ்க இருந்துள்ைது. ரபொதிம�ம் 
என்று தபௌத்�ர்்கைொல அளழக்கப்படும் 
அ�சம�த்தின் அடியில அமர்ந்ர� புத்�ர் 
ஞொரனொ�யம் தபற்்றொர் என்ப�ொல இம் ம�ம் 
தபௌத்�ர்்களின் புனி� ம�மொகும். 

( 3 ) ச ம ணெ ர் ,  த ப ௌ த் � ர் ்க ளி ன் 
வழிப ொட்டு த் � ை ங ்களை  ளவணெவர் ்கள் 
ள்கப்பற்றும்ரபொது ெ�சிம்ம மூர்த்தியின் உருவத்ள� 
நிறுவுவது வழக்கம். அழ்கர் ர்கொயிலிலும் ெ�சிம்ம 
மூர்த்தி  �னித்�ன்ளமயுடன் இருப்பள� 
மயிளையொரும் த�ொ. ப. வும் ்கை ஆய்வுச் சொன்று்கள், 
ளவணெவ இைககியச் சொன்று்கள் என்பனவற்றின் 
துளணெயுடன் நிறுவியுள்ைனர். 

(4)திருமொலின் பதினொறு பளடக்கருவி்களுள் 
ஒன்று திருவொழி (சக்க�ம்) ஆகும். ளவணெவர்்கள் 
திருவொழிளய ஓர் ஆழ்வொ�ொ்க (திருமொலின் 

அடியொ�ொ்க)ஏற்றுக த்கொண்டுள்ைனர். அழ்கர் 
ர்கொயிலில இவருகத்கன �னிக ்கருவள்ற உள்ைது. 
இக ர்கொயிலில உள்ை ்கலதவட்டு ஒன்றின் மூைம் 
த�ொடக்கத்தில மளைரமல இருந்� திருவொழிக 
ர்கொயிரை, பின்னர் இக ர்கொயிலினுள் �னிக 
்கருவள்றயொ்க ஆகியிருககும் என்று ்கரு� 
இ ட ம ளி க கி ்ற து .  ம ள ை ப் ப கு தி யி ல 
தபௌத்�ர்்களுகத்கதி�ொ்கத் �ம் உரிளமளய 
நிளைநிறுத்� ரவண்டிய ர�ளவயினொல , 
த�ொடக்கத்தில திருவொழிகத்கன்று �னிகர்கொயில 
மளைரமல நிறுவப்பட்டிருக்க ரவண்டும் என்பது 
த�ொ. ப. வின் ்கருத்�ொகும். 

(5)அழ்கர் ர்கொயிலில மூைவ�ொ்க விைஙகும் 
திருமொல, “ ள்கயிலசக்க�த்ள�ச் சுற்றிச் தசலுத்தும் 
நிளையில (பி�ரயொ்க நிளையில )ளவத்துள்ைொர். 
வழிபடும் அடியொருககு அருள் சு�ககும் இள்றவன் 
எதிரி்களை அழிக்கச் தசலுத்தும் சக்க�த்ள� ஆயத்� 
நிளையில ளவத்திருப்பது யொர�ொ ஒரு பள்கவளன 

அ ழி ப் ப � ற் ்க ொ ்க ர வ 
இருக்கமுடியும். தபொதுவொ்க, 
ளவணெவக ர்கொயில்களில 
திருமொலின் ள்கயில சக்க�ம் 
அணியொ்கரவ விைஙகும் ; 
த ச லு த் து ம்  நி ள ை யி ல 
இருப்பதிலளை. இக ர்கொயிலில 
இது ஒரு விதிவிைக்கொன 
தசய்திரய” என்று த�ொ. ப. 
கூறும் ்கருத்தும் தபொருள் 
தபொதிந்� ஒன்்றொ்க உள்ைது(திரு 
அத்வொனி ெடத்திய இ�� 
யொத்திள�யில இடம் தபற்றிருந்� 
இ � ொ ம � து  ஓ வி ய த் தி ல 
வழக்கமொன வில ஏந்திய 
இ�ொமர் உருவத்திற்கு மொ்றொ்க 
ெொண் ஏற்றிய வில ஏந்திய 
இ�ொம�து உருவம் இடம் 
தபற்றிருந்�ள� ரப�ொசிரியர். 
ர ்க .  எ ம் .  ப ணி க ்க ர் 
சுட்டிக்கொட்டியிருந்�ொர். )

( 6 ) ச ம ய ப் 
ரபொ�ொட்டக்கைமொ்க இக குன்றுப் பகுதி 
விைஙகியுள்ள� பரிபொடல, ஆழ்வொர்்கள் பொடல்கள், 
இப்பொடல்களுக்கொன உள�்கள், �ைபு�ொணெக 
குறிப்பு்கள் என எழுத்துச் சொன்று்களின் துளணெயுடன் 
இது தபௌத்�க ர்கொயிைொ்க இருந்துள்ைது என்்ற 
்கருத்திற்கு, த�ொ. ப. வலுவூட்டுகி்றொர். 

(7)�மிழ்ெொட்டில உள்ை ளசவ ளவணெவக 
ர்கொயில்களில உள்ை ்கருவள்ற்களைத் �னிப் தபயர் 
சுட்டி அளழககும் ம�பு இலளை. இத் �ைம் குறித்� 
ெம்மொழ்வொர் பொசு�த்தில”ெங்கள் குன்்றம்”என்்ற 
தசொல இடம் தபற்றுள்ைது. இச் தசொலைொல இக 
ர்கொயிலின் ்கருவள்ற அளழக்கப்படுகி்றது. இது “ 
ெ ம்முளடய  குன்்றம் ” என்்ற  த ப ொருளை 
தவளிப்படுத்தும் உரிளம சுட்டும் தபய�ொ்க 
அளமகி்றது என்பது த�ொ. ப. வின் ்கருத்�ொகும். 
தபௌத்�ர்்களுககும் ளவணெவர்்களுககும் இளடரய 
இகர்கொயில உரிளம பற்றிய பிணெககின் தவளிப்பொடு 
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என இள�க, ்கரு�ைொம். 

 (8)்கருவள்றயின் அளமப்பும் தபௌத்� சமயத்துடன் 
இக ர்கொயிளை இளணெப்ப�ொ்கரவ உள்ைது. 

 இச் தசய்தி்களின் அடிப்பளடயில பதிளனந்�ொம் 
பரிபொடல ஆசிரியர் இைம்தபருவழுதியொர் 
்கொைத்தில அலைது அ�ற்கும் சற்றுமுன்னர் 
தபௌத்�க ர்கொயில ளவணெவக ர்கொயிைொ்க 
மொற்்றப்பட்டிருககி்றது என்்ற முடிவுககு இவர் 
வருகி்றொர்

அழ்கர் ர்கொயிலின் பூர்வீ்கம் ஒரு தபௌத்�க 
ர்கொயில என்்ற மயிளை. சீனி. ரவங்கடசொமி 
முன்ளவத்� ்கருத்ள� உறுதி தசய்யும் வள்கயிைொன 
ஆய்விளன முன்தனடுத்துச் தசன்்ற த�ொ. ப. 
முரு்கனது அறுபளடவீடு்களில ஒன்்றொ்க இக 
ர்க ொயில மீ�ொன ளசவர்்களின் உரிளம 
த்கொண்டொடளையும் ஆய்வு தசய்துள்ைொர். ஆனொல 
இந்� ஆய்வொனது அவ�து ஆய்ளவத் திளச 
மொற்றிவிடக கூடொது என்று ்கருதி பிற்ரசர்கள்கயொ்கத் 
� ந் து ள் ை ொ ர் .  ” அ று ப ள ட  வீ டு ்க ளு ம் 
பழமுதிர்ச்ரசொளையும்” என்்ற �ளைப்பில அவர் 
எழுதியுள்ை ்கட்டுள�யில அவர் வலியுறுத்தி உள்ை 
்கருத்துக்கள் இளவ�ொன் :

1) “அழ்கர்ர்கொயில, பழமுதிர்ச்ரசொளை என்்ற 
தபயரில முரு்கன் திருப்பதியொ்க இருந்�திலளை”

2 ) ” �மிழ்ெொட்டில முரு்கன் திருப்பதி்கள் 
சங்க்கொைத்திலும் நிள்றய இருந்�ன. ஆனொல 
‘அறுபளட வீடு என்பது மக்களிளடரய பி்றந்� 
ெம்பிகள்க�ொன்; வ�ைொற்று உண்ளமயன்று. 
முரு்கொற்றுப்பளடயின் அடி்களுககுத் �வ்றொன 
தபொருள் ்கண்ட�ொல இந்� ெம்பிகள்க வைர்ந்�து”

சமூ�த் ததைோடரபு

இந்நூலின் ஐந்�ொவது இயல, ‘அழ்கர்ர்கொயிலும் 
சமூ்கத் த�ொடர்பும் ‘ என்ப�ொகும். இத்�ளைப்பில 
சமூ்கம் என்பது, ்கள்ைர், ஆயர், மள்ைர், 
ஆதிதி�ொவிடர் என்்ற அய்ந்து சொதி்களைக 
குறிப்ப�ொ்க உள்ைது. 

 1863ஆவது ஆண்ளடச் ரசர்ந்� வருவொய்த்துள்ற 
ஆவணெம் ஒன்றின் மூைம் 1815இல ‘்கள்ைழ்கர் 
ர்கொயில ‘ என்று இகர்கொயில அளழக்கப்பட்டுள்ைது 
த�ரிய வருகி்றது. தசன்ளன கீழ்த்திளசச் சுவடி 
நூை்கத்திலுள்ை ‘திருமொலிருஞ ரசொளைமளை ‘என்்ற 
ள்கதயழுத்துப்படி நூல ‘்கள்ைழ்கர்’ ்கள்ைர்ககுரிய 
அழ்கப்பி�ொன்’என்று குறிப்பிடுகி்றது. உற்சவ 
மூர்த்தியொ்க மதுள�ககு அழ்கர் எழுந்�ருளும்ரபொது 
அவ�து திருகர்கொைம் ‘்கள்ைர் திருகர்கொைம் என்று 
அளழக்கப்படுகி்றது. இத் திருகர்கொைத்தில அவ�து 
ர�ொற்்றம் குறித்து, த�ொ . ப . பின்வருமொறு 
வருணித்துள்ைொர்:

 ஒருள்கயில வை�டி எனப்படும் வைரித்�டி. 
மற்த்றொரு ள்கயில வைரித்�டியும் சொட்ளடக்கம்பும்.  
ஆண்்கள் இடுகின்்ற ஒருவள்கயொன த்கொண்ளட. 
�ளையில உருமொல. ்கொது்களில அடிப்பு்றத்தில 
்கலளவத்துக்கட்டிய வளையம் ரபொன்்ற ்கடுக்கன் 
இவற்ர்றொடு ‘்கொஙகு’ எனப்படும் ஒரு ்கறுப்புப் 
புடளவ ்கணுக்கொல த�ொடஙகி இடுப்புவள� 

அள�யொளடயொ்கவும் இடுப்புககு ரமல  
ரமைொளடயொ்கவும் சுற்்றப்பட்டிருககும்

அழ்கரின் இத்திருகர்கொைத்தில இடம் தபறும் 
தபொருட்்கள் குறித்து விரிவொ்க ஆ�ொய்ந்துவிட்டு, 
மதுள�ககு ரமற்கிலும், த�ன்ரமற்குப் பகுதியிலும் 
வொழும் பி�மளைக ்கள்ைர் சொதியின் ஆண்ம்கன் 
ரபொைரவ அழ்கர் ர�ொற்்றம் புளனந்து வருகி்றொர் 
என்்ற முடிவுககு, த�ொ. ப. வந்துள்ைொர். 

 இ�ன் த�ொடர்ச்சியொ்க, அழ்கர் ஊர்வைத்ள� 
்கள்ைர் சமு்கத்தினர் வழிமறிககும் நி்கழ்வுகுறித்தும் 
அது நி்கழ்ந்� ்கொைம் குறித்தும் ஆ�ொய்ந்துள்ைொர். 
( இ து  ஒ ரு வ ள ்க யி ல  மீ ண் டு ம் 
நி்கழ்த்திக்கொட்டல(enactment) சடஙகு எனைொம் )

இ வ வ ொ று  அ ழ ்க ர் ர்க ொ யி லு ட ன் 
த�ொடர்புளடயவர்்கைொ்க, இச் சமூ்கத்தினர் 
வி ை ங கி ன ொ லு ம்  ள வ ணெ வ  ச ம ய த் ள� 
ஏற்றுகத்கொள்ைொ�வர்்கைொ்கரவ உள்ைனர். 
அழ்கர்ர்கொயில திருமொளைவிட அகர்கொயிலுடன் 
இளணெக்கப்பட்ட பதிதனட்டொம் படி ்கருப்பசொமி 
வழிபொரட இவர்்களிடம் தசலவொககுப் தபற்றுள்ைது 
என்பது இவ�து ்கருத்�ொ்க உள்ைது. , தபரிய்கருப்பன், 
சின்னக்கருப்பன், ெலை ்கருப்பன் என்று 
மக்கட்தபயரிடல இவர்்களிடம் தபருவழக்கொ்க 
இருப்பள�யும் ‘்கள்ைர்்களின் குைத�ய்வம் 
்கருப்பசொமி ‘என்று தடன்னிஸ் அட்சன் என்பவரும் 
‘்கள்ைர் ெொட்டிரைரய ்கருப்பசொமி தபரிதும் 
வழிபடப் தபறுகி்றொர் ‘ என்று �ொ�ொகிருஷணெொ 
என்பவரும் குறிப்பிட்டுள்ைள�யும் �ம் ்கருத்துககுச் 
சொன்்றொ்கக ்கொட்டுகி்றொர். ”

 இளடயர்்கள் என்்றளழக்கப்படும் ஆயர்சமூ்கம் 
�மிழ்ெொட்டின் த�ொன்ளமயொன சமூ்கங்களில ஒன்று. 
இவ�்கள் பொண்டியர�ொடு ர�ொன்றிய�ொ்க 
்கலித்த�ொள்க(104:4-6) குறிப்பிடுகி்றது. மு�ைொம் 
இ�ொச�ொசன் ்கட்டிய �ஞளசப் தபருவுளடயொர் 
ர்கொயில ்கலதவட்டு்களில, தெய்வழஙகுவ�ொ்க 
ஒப்புகத்கொண்டு ஆடுமொடு்களைப் தபற்றுகத்கொண்ட 
நூற்றுக்கணெக்கொன இளடயர்்களின் தபயர்்கள் 
இடம் தபற்றுள்ைன. இர� மன்னனின் ்கொைத்தில 
தவட்டப்பட்ட ்கலதவட்தடொன்று”இளடயன் 
முத்�ழி திருமொலிருஞ ரசொளை (அழ்கர்ர்கொயில) 
என்று குறிப்பிடுகி்றது .  அழ்கர்ர்கொயிலின் 
நிர்வொகி்கைொ்கச் தசயலபடும் ஆண்டொர், ர�ொழப்பர் 
என்ரபொருககு உ�வியொைர்்கை்கவும் விைஙகும் 
‘சமயத்�ொர்’என்ரபொரில இச்சொதியினரும் இடம் 
தபற்றுள்ைனர். இக ர்கொயிலுககு மொட்டுடன் வந்து 
�மககும் மொட்டிற்கும் ்கொணிகள்க தசலுத்� 
வழிபட்டு மொட்டுடன் திரும்பிச் தசலலும் வழக்கம் 
உள்ைது. ஊருககுத் திரும்பியவுடன் இம்மொட்ளடக 
்கட்டிப்ரபொடுவதிலளை. இது மட்டுமின்றி 
்கொணிகள்கயொ்க மொடு வழஙகுவதும்உண்டு. 

சித்திள�த் திருவிழொவின் ரபொது ரமொர் 
வி ற் று க த்க ொ ண் டி ரு ந் �  இ ள ட ய ர் கு ை ப் 
தபண்தணெொருத்தியிடம் ரமொர் வொஙகிக குடித்� 
அழ்கர் திரும்பிவரும்ரபொது ்கொசு �ருவ�ொ்கக கூறிச் 
தசன்்றொர். ள்கயில ்கொசிலைொ� நிளையில ்கள்ைர் 
ரவடம் புளனந்து திரும்பிச் தசன்றுவிட்டொ�ொம். 
அழ்கர் ்கள்ைர் ரவடம் புளனவ�்ற்கொன 
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்கொ�ணெத்ள�த் �ம் சொதியுடன் இளணெககும் 
முயற்சியின் தவளிப்பொரட இக ்கள�வடிவம் 
என்பது த�ொ. ப. வின் ்கருத்�ொகும். 

 த�ன் �மிழ்ெொட்டின் ளவணெவத் திருப்பதி்களில 
பள்ைர் என்்றளழக்கப்பட்ட மள்ைர் சொதியினரும் 
பள்றயர் என்்றளழக்கப்பட்ட ஆதி தி�ொவிடரும் 
ளவணெவத் திருப்பதி்களில ஈடுபொடு ்கொட்டொ� 
நிளையில அழ்கர்ர்கொயிலில இவவிரு சொதியினரின் 
பங்களிப்பு குறிப்பிடத்�க்க அைவில உள்ைது 
என்பது இவ�து ்கருத்�ொ்க உள்ைது. ளவணெவர்்களின் 
பு்ற அளடயொைங்கைொன, தெற்றியில திருமண்(ெொமம்) 
இடு�ல மொர்பில துைசி மொளை அணி�ல 
என்பனவற்றுடன் ‘ர்கொவிந்� ‘ ெொம முழக்கத்துடன் 
சொமியொடியவொறு ர்கொயிலுககு வருகின்்றனர். உழவுத் 
த�ொழிற்்கருவியொன ்கைப்ளபளய ஆயு�மொ்கக 

த்கொண்ட பை�ொமன் திருமொரைொடு இளணெந்�வன் 
என்்ற நிளையில உழுத�ொழில புரிந்துவந்� இம் 
மக்கள் பை�ொமன் வழிபொட்ளட ரமற்த்கொண்டிருக்க 
ர வ ண் டு ம்  எ ன் று ம்  ்க ரு து கி ்ற ொ ர் . 
பை�ொமன்(வொலிரயொன்) வழிபொடு குறித்� 
�னிக்கட்டுள� பின் இளணெப்பொ்க இந்நூலில இடம் 
தபற்றுள்ைது. 

 பை�ொமனின் நி்றம் தவள்ளை என்பதுடன் 
தவள்ளை என்பது அவனது தபயரும் ஆகும். இ�ன் 
அடிப்பளடயில தவள்ளைக்கண்ணு, தவள்ளைச்சொமி 
என்்ற தபயர்்கள் உருவொகியுள்ைது என்கி்றொர். இந்தி� 
வ ழி ப ொ டு  வ ணி ்க ர் ்க ளு க கு ரி ய து 
உழவர்்களுககுரிய�லை என்்ற ்கருத்ள� சிைப்பதி்கொ�த் 
துளணெயுடன் முன்ளவககி்றொர். உழவுத் த�ொழிளை 
ரமற்த்கொண்டு வொழ்ந்� சமூ்கத்தினள�, பை�ொமன் 
வழிபொடுவொயிைொ்க  ளவணெவம் �ன்னுள் 

ஈர்த்துகத்கொண்டது என்பது இவ�து ்கருத்�ொ்க 
உள்ைது. எனினும் இ�ற்்கொன சொன்று்கள் ரமலும் 
ர�ளவ. 

 வளையர் சமூ்கத்தினர்�ொன் பூமியில புள�ந்திருந்� 
அழ்கரின் திருரமனிளயக ்கண்டறிந்�ொர்்கள் என்்ற 
வழக்கொறு வளையர்்களிடம் உள்ைது. ஆயினும் 
ளவணெவ சமயச் சொர்பு இவர்்களிடம் துைக்கமொ்க 
இலளை. ்கள்ைர் சமூ்கத்தினருககு இகர்கொயிலில 
கிளடத்� பஙகும் மரியொள�யும் வளையர்்களுககுக 
கிளடக்கொமல ரபொனளம குறித்� ஆசிரியரின் ஆய்வு 
குறிப்பிடத்�க்க�ொய் உள்ைது. 

பி் தசய்தி�ள்

இச் தசய்தி்கள் �வி� ர்கொயில திருவிழொக்கள், 
சித்திள�த் திருவிழொ குறித்� பழம�புக்கள�, 

வர்ணிப்புப் பொடல்கள். நிறுவன 
சமயமொன ளவணெவசமயம் சொர்ந்� 
அழ்கர் ர்கொயிலில ெளட தபறும் 
திருவிழொவின் ரபொது இடம் தபறும் 
ெ ொ ட் ட ொ ர்  வ ழ க ்க ொ று ்க ள் , 
ர்கொயிற்பணியொைர்்கள் என்பன குறித்� 
தசய்தி்களையும் ரச்கரித்து ஆய்வு 
ரெொககுடன் அறிமு்கம் தசயதுள்ைொர். 

பி ன் இளணெப்பில இடம் தபற்றுள்ை 
்கட்டுள�்கள், கு்றநூல்கள், வொய்தமொழி 
இைககியங்கள் ,  பட்ளடயங்கள் , 
ஓளைச்சுவடி, ்கலதவட்டுக குறிப்பு்கள் 
என்பன குறிப்பிடத்�க்க அைவிைொன 
ஆ வ ணெ ச் ரச ்க ரி ப் பு ்க ை ொ ்க 
அளமந்துள்ைன. ர்கொயில குறித்� 
ஆய்வுக்கொன ��வு்கள் ர்கொயிலுககுள் 
மட்டுமிலை ொ ம ல  ர ்க ொ யிலு க கு 
தவளிரயயும் ப�ந்துவிரிந்� �ைத்தில 
உள்ைன. இஙகு ர்கொயிலுககு தவளிரய 
என்பது அ�சு அலைது �னியொர் 
உருவொககிப் பொது்கொத்து வரும் 
ஆவணெங்களை மட்டும் குறிப்ப�ொ்கொது. 
இ வவுண்ளமளய  உணெர் ந் � �ன் 
அடிப்பளடயில த�ொ. ப. இந்நூலின் 
முன்னுள�யில:

 “ர்கொயில்கள் வழிபடும் இடங்கைொ்க 
மட்டும் ஆ்கொ. அளவ சமூ்க நிறுவனங்களுமொகும். 
எனரவ  சமூ்கத்தின் எலைொத்��ப்பினர�ொடும் 
ர்கொயில உ்றவு த்கொள்கி்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட 
ர்கொயிரைொடு அ�சர்்களும் உயர்குடி்களும் த்கொண்ட 
உ்றவிளனப் ரபொைரவ ஏழ்ளமயும் எளிளமயும் 
நிள்றந்� அடியவர்்கள் த்கொண்ட உ்றவும் ஆய்வுககுரிய 
்கருப்தபொருைொ்க முடியும். ” என்று குறிப்பிட்டுள்ைொர். 
இ�ன் தவளிப்பொடொ்கரவ ரமற்கூறிய ஐந்து 
சொதி்களுககும் அழ்கர்ர்கொயிலுககும் இளடயிைொன 
உ்றளவ அவர் ஆ�ொய்ந்துள்ைொர். ெொட்டொர் 
வழக்கொறு்கள் வ�ைொற்்றொய்வுக்கொன துளணெச் 
சொன்று்கைொ்கக  த்கொள்ைத்�க்கன என்்ற 
உண்ளமளயயும் தவளிப்படுத்தியுள்ைொர். 

=

கட்டுரையாளர்: ஆய்வறிஞர்
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நினைவேந்தல்

ச. தமிழ்ச்சலவன்

நண்ேரும் வதொழருமொன ்தொ. ே. 

ததா. ப. அவர்்களுடனொன ெட்பு 
’அறியப்படொ� �மிழ்க’த்துடன் த�ொடஙகியது. 

அவர் தபரியொரிஸ்ட் என்று�ொன் ெண்பர்்கள் 
அறிமு்கம் தசய்து ளவத்�ொர்்கள். அவரும் 
அப்படித்�ொன் தசொன்னொர். வீட்டில தபரியொருடன் 
அவர் எடுத்துகத்கொண்ட புள்கப்படமும் சுவரில 
இருந்�து. ஆனொல அவருளடய சின்னச் சின்னக 
்கட்டுள�்களை வொசிக்க வொசிக்க அளவதயலைொம் 
ம ொ ர் க சி ய  அ ணு கு மு ள ்ற யு ட ன் 
எழு�ப்பட்டிருப்பள�ச் சட்தடனப் புரிந்து த்கொள்ை 
முடிந்�து. ( தபரியொருளடய அணுமுள்றயிலும்�ொன் 
மொர்கசியப்பொர்ளவ இலளையொ என்ன?)அந்� 
நிமிடத்தில துளிர்த்� ெட்புணெர்வும் ர�ொழளமயும் 
அவர் இ்றககும்ெொள் வள� நீடித்�து. ர�சிய 
இனப்பி�ச்ளனயில இைஙள்கத்�மிழர் பி�ச்ளனயில 
சொதி-வர்க்க முன்னுரிளம்களில என மூன்று 
புள்ளி்களில ரவறுபட்டு நின்ர்றொம்.  அ�ற்்கொ்க 
என்னுடனொன உ்றளவ அவர் முறித்�திலளை. மு்கம் 
சுளித்�திலளை. அள�த்�ொண்டிய எங்கள் ரெசம் 
நித்�ம் ெவதமன நிளைத்திருந்�து. 

வொச்க ஈர்ப்புக்கொ்க ளவத்� �ளைப்பு அலை 
‘அறியப்படொ� �மிழ்கம்’.  உண்ளமயிரைரய ெொம் 
அறிந்தி�ொ� �மிழ்கத்தின் பண்பொட்டு ரவர்்களை 
அவர் அளடயொைம் ்கொட்டினொர். அடிககுறிப்பு்களும் 
ஆ�ொ�ங்களும் பட்டியலிட்டு ஆய்வு நூல்கைொககிக 
்கலவிப்புைத்தில பதிவொைர், துளணெரவந்�ர் என்கி்ற 
இைககு்கள் ரெொககி ெ்க�ொமல, எதிர்த்திளசயில 
மக்களையும் இயக்கங்களையும் ரெொககி ெ்கர்ந்�ர� 

அவ�து தமொத்� வொழ்கள்கப்பயணெமும் அவ�து 
அளடயொைமும் ஆகும்.  அவருககு தி�ொவிட மற்றும் 
தபொதுவுடளம இயக்கங்களின் மீது விமர்சனம் 
இருந்�து. அவவிமர்சனங்களில ஒன்று இது. . 
ஆன்மீ்கச்சனெொய்கம் என்கி்ற ்கட்டுள�யில 
இவவி�மொ்க அவர் எழுதினொர்:’

”த�ொழிற் பு�ட்சிககுப் பின்னர் உை்கத்தின்கீழ்ப் 
பகுதிளய தவற்றி த்கொண்ட ஐர�ொப்பியர்்கள் 
அந்ெொட்டு மக்களின் பண்பொடு்களைப் பற்றி எழு�த் 
த�ொடஙகினர். அவவொறு எழு�த் த�ொடஙகியவர்்கள் 
�ம்முளடய பண்பொட்ரடொடு இளசவுளடய 
வற்ள்றயும் ஆசிய ெொடு்களில ர�டினர். அவர்்களில 
ஒருவ�ொன மொகஸ் முலைர், இந்தியொவின் 
எழு�ப்படொ� வட தமொழி ரவ�ங்களைக ்கண்டறிந்து 
இந்தியொளவ ‘ரவ�ங்களின் ெொடு’ என அளடயொைப் 
படுத்தினொர். பின் வந்� ஐர�ொப்பிய ஆய்வொைர்்களும், 
இந்திய ஆய்வொைர்்களும் இந்� அளடயொைத்திரைரய 
�ங்களைக ்கள�த்துக த்கொண்டனர். இடதுசொரி்களும் 
இதில �ப்பவிலளை, இ�ன் விளைவொ்க இந்திய 
மக்களின் மி்கப் தபரும்பொரைொரின் ரவ�மலைொ ம�பு 
(Non Vedic Tradition) சொர்ந்� பண்பொட்டு அளசவு்கள் 
பகுத்�றிவொைர், இடதுசொரி்கள் என இ�ண்டு சொ�ொர் 
்கண்்களுககும் �ப்பிவிட்டன. தபருந்தி�ைொன இந்� 
மக்கள் பண்பொட்டின் ஆன்மீ்கம் இவர்்கைொல 
ரபசப்படரவயிலளை. 

பொ�தியின் வொர்த்ள�்களில தசொலவ�ொனொல, 
மொடளனயும் ரவடளனயும் ்கொடளனயும் 
வழிபடுகின்்ற இந்� தவகுமக்கள் தி�ளின் ஆன்மீ்க 
உணெர்வு்கள் உன்ன�மொனளவ; சு�ண்டல 

ஆயிைமோயிைம் நோட்டோர க்தய்ேக்வகோவில்கனள இநதுக்வகோவில்களோக மோறற சஙகிகள் 
எடுத்து ேரும் பைே்ோை, வேகமோை முயறசிகளின் பின்ைணியில் க்தோ. ப. அேரகளின் 
எசசரிக்னக முக்கியத்துேம் கபறுகிறது. நோத்திகரகள்-கடவுள் மறுப்போளரகள் என்ப்தோல் 

வகோவில் விசயஙகளில் இவ்விரு இயக்கத்்தோரும் ்தன்யிடுேதில்ன். களம் சஙகிகளுக்கு 
முறறோகத் திறநது விடப்பட்டுவிட்டது.
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�ன்ளமயற்்றளவ; (மற்்றவற்றின் இருப்ளபக 
்கண்ணியமொ்க ஏற்றுகத்கொள்பளவ) அதி்கொ�ச் 
சொர்பற்்றளவ; புர�ொகி�த்�ொல தின்னப்படொ�ளவ; 
தசொத்துளடளம சொ�ொ�ளவ; இத்�ளனப் 
பண்பு்களையும் விரித்து விைககுவ�ற்கு இஙர்க 
இடமிலளை. ெொட்டொர் த�ய்வம் ஒன்ள்றயும்அ�ற்குரிய 
வழிபொட்டு தெறி்களையும் இளழ இளழயொய் விரித்து 
அவ�ொனித்�ொல இந்� உண்ளம ென்கு விைஙகும். 
சமயச் சண்ளட ்களும், சொதிச் சண்ளட்களும் ரபொை 
ெொட்டொர் த�ய்வங்கள் �மககுள் சண்ளடயிட்ட�ொ்கக 
்கள�்கள் கூட கிளடயொது. சண்ளட ்களின் 
விளைவொ்கப் பின்னர் த�ய்வமொக்கப்பட்டவர்்கள் 
இரு��ப் பின�ொலும் வணெங்கப்படுகி்றொர்்கள். 
தபண்்களின் ஆன்மீ்க உணெர்வு ெொட்டொர் த�ய்வ 
வழிபொடு்களில மதிப்பிடம் தபறுவது ரபொை ளசவ, 
ளவணெவ, கிறித்துவ, இசுைொமியப் தபருஞசமய 
தெறி்களில மதிப்பிடம் தபறுவதிலளை. 

ரவறு வள்கயில தசொலவ�ொனொல ெொட்டொர் 
த�ய்வங்களின் சனெொய்க உணெர்வு மொனுடத்தின் 
சரிபொதியொன தபண்்கைொல ஏந்திப்பிடிக்கப்படுகி்றது. 
தபருஙர்கொயில சொர்ந்� ஆன்மீ்கம் தவறுப்பிற்கும் 
மற்்றள� நி�ொ்கரிப்ப�ற்கும் ெம்ளமக த்கொண்டு 
ரசர்ககும். குத்துவிைககு ஏற்றும் தபண்்களின் 
ஆன்மீ்கம் மற்்றள� மதிககும் மனப்பொஙகிளன 
ெமககுத் �ருகின்்றது. ஏதனன்்றொல, அது புனி� 
நூல்கைொலும், ஆ்கமங்கைொலும் ்கட்டப்படவிலளை.  
இந்�ப் பின்னணியில நின்று ரயொசித்�ொல கி�ொமக 
ர்கொயில பூசொரி்களுககு இந்துத்துவவொதி்கள் 
ஆ்கமப்பயிற்சி �ருவது எவவைவு ஆபத்�ொனது 
என்பது புரியும். ”

இந்� ஒரு பக்கத்தில அவர் எழுதியுள்ைளவ 
இடதுசொரி்கைொலும் தபரியொரிஸ்டு்கைொலும் 
விவொதிக்கப்பட ரவண்டிய ்கருத்துக்கள் . 
ஆயி�மொயி�ம் ெொட்டொர் த�ய்வகர்கொவில்களை 
இந்துகர்கொவில்கைொ்க மொற்்ற சஙகி்கள் எடுத்து வரும் 
ப�வைொன, ரவ்கமொன முயற்சி்களின் பின்னணியில 
த�ொ. ப. அவர்்களின் எச்சரிகள்க முககியத்துவம் 
தபறுகி்றது. ெொத்தி்கர்்கள்-்கடவுள் மறுப்பொைர்்கள் 
என்ப�ொல ர்கொவில விசயங்களில இவவிரு 
இயக்கத்�ொரும் �ளையிடுவதிலளை. ்கைம் 
சஙகி்களுககு முற்்றொ்கத் தி்றந்து விடப்பட்டுவிட்டது.  
ரவ� மறுப்புக ்கைொச்சொ�த்தின் முககியக கூ்றொ்க 
ெொட்டொர் த�ய்வ வழிபொட்ளட ளவத்�ொர் த�ொ. ப. 
இன்று தவண்டி ரடொனி்கர் �ன்னுளடய “இந்துக்கள்-
ஒரு மொற்று வ�ைொறு” நூலில விரிவொ்க முன் ளவககும் 
வொ�ங்களின் பை உட்கூறு்களை த�ொ . ப . 
�மிழ்ப்பண்பொட்டு ரமளடயில நின்று ரபசி வந்�ொர். 

சிலிர்ப்ளப உண்டொககும் சிந்�ளனத் தூ்றல்கைொ்க-
தபருமளழயொ்க அலைொமல- சின்னச் சின்னக 
்கட்டுள�்கைொ்க அளமந்�ளவ அவருளடய 
பளடப்புக்கள் .  அவர� கூறுவது ரபொை” 
இக்கட்டுள�்கள் ’�ம்மைவில முழுளமயொனளவ’ 
என ெொன் கூ்ற வ�விலளை. இளவ சிந்திப்ப�ற்குரிய 
சிை ்கைங்களை ரெொககிக ள்க்கொட்டுகின்்றன. ” 
விரித்து எழுதியிருக்க ரவண்டிய பை ்கட்டுள�்களை 
அவர் அந்� அைவிரைரய நிறுத்திகத்கொண்டது 
ெமககு இழப்புத்�ொன். ஆனொலும் அது�ொன் அவ�து 
வடிவம். �ண்ணீர் ஊற்றி விைொவித் �ன் 
சிந்�ளன்களையும் முன் ளவப்பு்களையும் நீர்த்துப் 
ரபொ்கச் தசய்வதிலளை அவர். 
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ரப�ொசிரியர் ெொ. வொ. அவர்்கள்�ொன் ெொட்டொர் 
வழக்கொற்றியளையும் ரவ� மறுப்பு வ�ைொற்ள்றயும் 
�மிழ்கத்தில வலுவொ்க முன்தனடுத்� முன்ரனொடி. 
”ரவ�ம�மும் ரவ� மறுப்பு தபௌத்�மும்” என்பது 
அவ�து ஆ�ம்ப்கொை நூல்களில ஒன்று. ஆ. 
சிவசுப்பி�மணியன், ர்கொ. ர்கசவன், அரு. �ொமெொ�ன், 
ெொ. �ொமச்சந்தி�ன், �னஞதசயன், டி. �ரும�ொஜ் என 
ெொ. வொளவத்த�ொடர்ந்� வரிளசயில முன்னணியில 
நின்்றவர் அய்யொ த�ொ. ப. ெொ. வொனமொமளை 
அவர்்களை ‘�மிழ்கத்தின் ர்கொசொம்பி’ என்று ஒரு 
்கட்டுள�யில குறிப்பிட்டுள்ைொர் அய்யொ த�ொ. ப. 

சி று  த � ய் வ ங ்க ள்  எ ன  ஆ தி க ்க 
ம�ப்பி�ச்சொ�்கர்்கைொல பழிக்கப்பட்ட ெொட்டொர் 
த�ய்வங்களை இந்துத்துவப் பொசிச எதிர்ப்புக 
கூட்டணியில ளவத்துப்பொர்த்�வர் த�ொ. ப. 
அ�ற்்கொ்க அவர் “தபரியொரிஸ்ட்டொ்க இருந்துத்கொண்டு 
இப்படிச் தசய்கி்றொர்” என்று ்கடுளமயொ்க 
விமர்சிக்கப்பட்டொர். அவர் இ்றந்� பி்றகும் சிை�ொல 
விமர்சிக்கப்படுகி்றொர் . 
’விடு�ளை’ ெொளி�ழ் அவ�து 
மள்றளவ ஒட்டி ஞொயிறு 
மைள� த�ொ. ப. நிளனவு 
மை�ொ்க தவளியிட்டது 
மிகுந்� மகிழ்ச்சிளயயும் மன 
நிள்றளவயும் அளித்�து. 

ெொட்டொர் சமயம் என்று 
கூறுவள� அவர் எதிர்த்�ொர். 
அள�  சமயம்  என்்ற 
தசொலைொல குறிக்கககூடொது 
என்்றொர். பன்ளமத்துவம் 
மிக்க வழிபொட்டு முள்ற்கள்/
த ெ றி ்க ள்  எ ன் ்ற ொ ர் . 
ஒற்ள்றத்துவம் ரெொககி 
பன்மிய இந்தியொளவ 
ெ ்க ர் த் து கி ்ற 
்க ட ப் ப ொ ள � ்க ளி ன் 
முயற்சி்களுககு எதி�ொன ்கருத்�ொயு�ங்கைொ்க அவ�து 
ஒவதவொரு ்கட்டுள�யும் தி்கழ்வள�க ்கொண்கிர்றொம். 

தபரியொர் வொழ்ந்� ்கொைத்தில ெொட்டொர் 
த�ய்வங்கள் குறித்� ஆய்வு்கள் இவவைவு விரிவொ்க 
வந்திருக்கவிலளை. வந்திருந்�ொல தபரியொர் இக 
்கைொச்சொ�த்தின் சொ�த்ள� உள்வொஙகிரய 
ரபசியிருப்பொர் என்று ஒரு ரெர்்கொணெலில த�ொ. ப. 
குறிப்பிடுவொர். ’�மிழ் ளவணெவம்’ குறித்� சிை 
ரெர்மள்றயொன உணெர்வு்களைக த்கொண்டிருந்�ொர். 
அளவ எழுத்�ொ்கொமல ெண்பர்்களுடனொன 
ரபச்சிரைரய ்கள�ந்து ரபொனது இழப்பு. . 
அவருடனொன ரெர்ப்ரபச்சு்கள், ர்கட்ரபொருககுப் 
தபரும் தி்றப்பு்கைொ்க அளமந்�ளவ. உள�யொடலின் 
்கொ�ைன் அவர். 

�மிழ்கத்தின் த�ருக்களில நின்று, வயல 
தவளி்களில நின்று, மளைககுள்க்களில நின்று த�ொ. 
ப. ரபசிகத்கொண்டிருககி்றொர். இர�ொ இந்�க 
்கற்சிளைளயயும் சங்க இைககியத்ள�யும் பகதி 
இைககியங்களையும் இந்துத்வ பொசிசத்ள�யும் 
உை்கமயத்ள�யும் ஒர� வரிககுள் த்கொண்டு வந்து 
ெமககு விைக்கமளிககி்றொர். இந்� இளணெப்புத்�ொன் 

த�ொ. ப. வின் ம்கத்�ொன பங்களிப்பு. தபொருள்சொர் 
பண்பொட்டு அறிஞர் என்று�ொன் அவள� 
அளடயொைப்படுத்� ரவண்டும். அப்படி ெம்ளமச் 
சுற்றியுள்ை தபொருட்்கரைொடும் நி்கழ்வு்கரைொடும் 
ெம்ளமயும் அந்��த்தில ஆடிகத்கொண்டிருந்� 
�மிழ்க்கருத்துைள்கயும் இழுத்துப் பிடித்துக 
்கட்டிளவத்�வர் அவர்�ொன். 

பகுத்�றிவொைரும் தபொதுவுடளமவொதி்களும் 
அவர் கு�ளைச் தசவிமடுக்க ரவண்டும் என்கி்ற 
எதிர்பொர்ப்பு அவருககு இருந்�து. அ�னொல 
ஏமொற்்றமும் இருந்�து. பை சுற்றுச்சூழல அளமப்பு்கள், 
�மிழ்த்ர�சிய அளமப்பு்கரைொடு உயிர்ப்புள்ை 
உ்றவுத்கொண்டிருந்�ொர். அவற்றில சிைவற்றின் மீது 
எனககு விமர்சனம் இருந்�து. அதுபற்றியும் 
அவர�ொடு மனத்�ளட இன்றி விவொதிக்க முடிந்�து. 

”�மிழ்க வ�ைொற்றில விசயெ்க�ப் ரப��ளச ஒரு 
திருப்புமுளனயொ்கவும், �மிழ்ச் சமூ்கத்தில ஏற்பட்ட 
பை சரிவு்களுககுக ்கொ�ணெமொ்கச் சுட்டககூடிய 

வள்கயிலும் தபொருள் 
��ககூடிய குறிப்பு்கள் 
நூலில வி�வியிருககின்்றன. 
இ க ்க ரு து ர ்க ொ ள ை 
வ�ைொற்றுப் பூர்வமொ்க 
நிறுவுவது எந்� அைவுககு 
இயலும் என்பது ஒரு 
பு ்ற மி ரு க ்க , 
� மி ழ் த்ர� சி ய த் ள� ப் 
ப ொ சி ச ப்  ர ப ொ க கு ககு 
இ ட் டு ச் தச ல லு ம் 
முயற்சி்களுககுத் துளணெ 
ரபொய்விடககூடொது என்றும் 
அஞசுகிர்றன் ”  என்று 
அறியப்படொ� �மிழ்கம் 
நூ லு க ்க ொ ன 
முன்னுள�யிரைரய ர�ொழர் 
ஆ. இ�ொ. ரவங்கடொசைபதி 

குறிப்பிடுகி்ற அைவுககு அவரிடம் ெொம் உரிளமயும் 
சு�ந்தி�மும் எடுத்துகத்கொள்ை முடியும். அது�ொன் 
த�ொ. ப, . 

அவருளடய நூல்கள் வொசிப்ப�ற்கு எளிய 
தமொழியில எழு�ப்பட்டளவ. ”வொசிக்கவும், 
த�ொடர்ந்து வொசிக்கவும், சிந்திக்கவும், விவொதிக்கவும் 
‘வலிளம’ இழந்துரபொன ெமது இளைஞர்்களை 
மனத்தில த்கொண்ரட” �ொன் எழுதுவ�ொ்க அவர் 
குறிப்பிடுகி்றொர். அவர் விரும்பியது சமூ்கத்தில 
மொற்்றம். �ன் முன்ரனற்்றம் அலை. ரபரும் பு்கழும் 
பணெமும் அவர் ைட்சியத்தில ஒன்்றொ்க ஒருரபொதும் 
இருந்�திலளை. 

அவ�து நூல்களை வொசிப்பதும் ப�வைொ்க 
எ டு த் து ச் தச ல வ து ம்  இ ட து ச ொ ரி ்க ள் , 
தபரியொரியவொதி்கள், அம்ரபத்்கொரியவொதி்கள், 
சூழலியைொைர்்கள் என இன்று இயஙகும் ெம் 
அளனவரின் ்கடளம என்று ்கருதுகிர்றன். அதுரவ 
அவருக்கொன உண்ளமயொன அஞசலியொகும். 

=

கட்டுரையாளர்: எழுத்ாளர்
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நினைவேந்தல்

போ. ்சயப்பிரகோசம்

வதொழர் ்தொ. ே. 

�ோட்சி -1

இளையொன்குடி ஜொகிர் உரசன் ்கலலூரியில 1972 
மு�ல ்கற்பித்�ல பணி. 1965 -இன் இந்தி ஆதிக்க 
எதிர்ப்புப் ரபொரில மதுள� மொணெவப் ரபொ�ொளியும், 
ெண்பருமொன புைவர் வீ�ொசொமி என்்ற ம்றவர்ர்கொ 
இளையொன்குடி உயர்நிளைப்பள்ளியில �மிழொசிரியர். 
த�ொ. ப. வும் வீ�ொசொமியும் அள்றெண்பர்்கள். இரு 
ஆண்டு்களின் பின் த�ொ. ப. வுககுத் திருமணெம். 
ப�மககுடியில �னியொ்க வீடு எடுத்து இலை்றம். 
இளையொன்குடி ரபொய்ப்ரபொய் வந்�ொர். 

ஆண்டு நிளனவு இலளை; த�ொ. ப. ப�மககுடியில 
வீதடடுத்து �ஙகியிருந்� ்கொைம்; பணியின் தபொருட்டு 
இளையொன்குடி ரபொய்த் திரும்பினொர். ப�மககுடியில 
ரமலமொடி வீடு. இ�வு உணெவுககுப்பின் ஒருெொள் 
அவருடன் உள�யொடல. ரபசிக த்கொண்டிருந்� 
ரவளையில, பு�ட்சி்க� மொர்கசிய தைனினியப் 
பொள�யில ெொன் பொைர் வகுப்பில நுளழந்திருந்ர�ன். 
பு�ட்சி்க� மொ. தை. அணி்களின் தசயலபொடு்கள், 
அளவ்களுககுள்ைொன ்கருத்து மு�ண்பொடு்கள் பற்றி 
நிள்றயக ர்கள்வி்கள் அவருககுள் எழுந்�ன. 
மொர்கசிய தைனினிய இயக்கங்களின் நிளைப்பொடு, 
அளவ்களுககிளடரயயொன மு�ண்்கள், ெளடமுள்றச் 
தசயல்கள் ரபொன்்றளவ்களை எனககுத் த�ரிந்� 
அைவில பகிர்ந்து த்கொண்டிருந்ர�ன். பு�ட்சி்க� 
அணி்களின் ெளடமுள்ற்கள் பற்றி புதிய புதிய 
தசய்தி்கள் அறி�லில அவர் ஈடுபொடு மி்கவும் 
த்கொண்டர். மு்கம் மைர்வும் ஆச்சரியமுமொ்க விரிவு 
த்கொண்டது. 

 அதி்கொ� அ�சு நிறுவனங்களை மொ. தை. 
இயக்கத்தினர் எதிர்த்கொள்வதில என்தனன்ன 
முள்ற்களைக ள்கயொளுகின்்றனர்? அதி்கொ� எதிர்ப்பு 
த�ொ. ப. வு. ககுள் இயலபொய் ஊன்றி இருந்�து; 
்கலலூரியின் அதி்கொ � த்  ர � ொ �ளணெளய 

எதிர்த்�ரபொ�ொட்டங்கள் அப்ரபொது ரமதைழுந்து 
வந்து த்கொண்டிருந்�தின் த�ொடர்ச்சி ்கொ�ணெமொ்க 
இருக்க ரவண்டும். 

இறுதி ரெர்்கொணெலில இந்தி ஆதிக்கம் பற்றிய 
ர்கள்வி ஒன்றுககு அவர் பதில :

உங்கள் இைளமக ்கொைத்தில ெடந்� இன்றும் 
உங்களைப் பொதிககும் விசயம் என்ன?

“ இந்தி எதிர்ப்புப் ரபொ�ொட்டம் �ொன் என்ளனப் 
பொதிககும் விசயம்”

இந்தி எதிர்ப்புப் ரபொ�ொட்டத்தில ்கைந்துத்கொண்ட 
தி�ொவிடக ்கட்சிளயச் ரசர்ந்�வர்்கள், இந்தி த�ரியும் 
என்கி்ற கூடு�ல �குதியொல மத்திய அ�சில ப�வி 
வகித்�து விமர்சனத்துககு உள்ைொகி்றர�?

” அதி்கொ�த்துககு ெொகள்கத் த�ொங்கப் ரபொட்டொல 
அவவைவு �ப்ளபயும் பண்ணித்�ொன் ஆ்கரவண்டும்”

பட், பட்தடன்று பதில �ருவது த�ொ. ப. வின் 
இயலபு. அதி்கொ� எதிர்ப்பின் தசொற்்களும் 
விளனயொற்்றலும் உடனுககுடன் தவளிப்படு�ல 
ரெர்ளமயொன ரபொர்ககுணெ தசயலவள்க. 

�ோட்சி -2

்கலலூரி நிர்வொ்கத்தின் அநீதிப் ரபொகள்க 
எதிர்த்து ஆசிரியர் த�ொடர் ரபொ�ொட்டத்தின் 
விளைவொய் ்கலலூரியில இரு ஆசிரியர்்கள் பணியிட 
மொற்்றம் தசய்யப்படுகின்்றனர். அ�சின் �ளையீட்டின் 
ரபரில மிள்கப் பணியிடம்(Surplus) என்று ்கணெககிட்டு 
மதுள�ககு மொற்்றப் படுகின்்றனர். அதிதைொருவர் 
இளையொன்குடி பூர்வீ்கர். அவருககுப் பணி ஒதுககீடு 
மதுள�த் தியொ்க�ொசர் ்கலலூரி. பணியிட மொற்்றம் 
தபற்்ற ஆசிரியர் த�ொ. ப. விடம். ”ெமககுள் 
இயலபொன மொற்்றம்( Mutual Transfer) தப்ற முயற்சி 
ரமற்த்கொள்ைைொமொ” எனக ர்கட்கி்றொர். ”தசய்து 

இநது என்ற கசோல்்ோடலின் ேை்ோறறு மூ்த்ன்த அேர ஆய்வு கசய்்த வி்தம் 
கபருவியப்புக்குரியது; அேர ேந்தனடகிற அனடவுகள் நம்னம இரு னக வசரத்து 

‘்தத்்தோஙகி’ ககோட்ட னேக்கிறது.
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த்கொள்ைைொம்; ஆனொல ெொன் ர்கட்்க மொட்ரடன். 
நீங்கள் முயற்சி தசய்�ொல முழு ஒப்பு�ல �ருகிர்றன்” 
என்கி்றொர். அ�ன் ரபரில இளையொன்குடிக்கொ�ர் 
பணியிடத்தில த�ொ. ப. வும், த�ொ. ப. வின் 
இளையொன்குடி இடத்தில அந்� விரிவுள�யொைரும் 
மொறு�ைொகிக த்கொள்கி்றொர்்கள். 

 �மிழ் வைர்ககும் பல்களைக்கழ்கங்கள் என 
�மிழ்கத்தில தபயர் தபற்றுகத்கொண்டிருந்� மூன்று 
்கலலூரி்களில மி்க முககியமொன ஒன்று மதுள�த் 
தியொ்க�ொசர் ்கலலூரி. த�ொ. ப. வுககு இ�ட்டிப்பு 
மகிழ்ச்சியும் தபருமி�மும் ஏற்பட்டிருக்கைொம். 
அறிவுசொர் தசய்ற்பொடு்களுககும் முன்ரனற்்றத்திற்கும் 
மதுள�ச் சூழல ள்க த்கொடுககும் என்று அவர் 
்கருதியிருக்கக கூடும். 

அன்ள்றய மதுள�யின் கீர்கொடி முளனயில 
நிறுவப்பட்டிருந்�து தியொ்க�ொசர் ்கலலூரி. 

 “முன்பு்றம் அளையடிககும் த�ப்பகுைம்; 
பின்பு்றம் நீர�ொடும் ளவள்க. ” இரு நீர்நிளை்களின் 
இளடயில அளமந்� �மிழ்த் �ொஜ்மஹொல ” என்று 
1960- ்களின் த�ொடக்கத்தில ்கலலூரியில வொசித்துக 
த்கொண்டிருந்� ெொன் ஒரு ்கவிள� எழுதியிருந்ர�ன். 
எள�யும் ்கற்பளன ரீதியொ்கச் தசொலலிப் பொர்த்து, 
்கனவு்கண்டு எடுத்துள�ப்பது �ொரன இைளமக்கொைம்! 
தியொ்க�ொசர் ்கலலூரியின் அளமவிடம் என்கி்ற 
பருண்ளமப் பக்கம் அலை; �மிழ் வைர்ச்சியில 
பழளமமிகு ரப� ொசிரியர்்கள் ,  சு ற்றிலும் 
ரபொர்ககுணெமிக்க மொணெவர்்கள் என்னும் 
தபொருண்ளமப் பக்கம் அவள� ஈர்த்�து. 

 ஜொகிர் உரசன் ்கலலூரி பூர்வீ்கம். ” துள்ற 
ரமம்பொட்டு திட்டத்தின்” கீழ் மதுள�க ்கொம�ொசர் 
பல்களைக ்கழ்கத்தில ஆய்வு ரமற்த்கொள்ைச் 
தசலகி்றொர் த�ொ. ப. திய்க�ொசர் ்கலலூரி, மதுள�ப் 
பல்களைக்கழ்கம் என ஒவதவொரு படிக்கலைொ்க ்கொல 
ளவத்து ஆழம் ்கொணெ இயைொ �மிழ் பண்பொட்டுக 
கிணெற்றில இ்றஙகி முஙகிக குளித்து நீ�ொடி புதிய 
உச்சங்களைத் த�ொட ரமரை வருகி்றொர். 

”இளையொன்குடியில பணியொற்றிய ்கொைத்தில 
இதுரபொன்்ற பண்பொட்டு ஆய்வுத் துடிப்பு அறிகுறி்கள் 
அவரிடம் த�ன்பட்ட�ொ”

ெண்பர் �மிழொசிரியர் வீ�ொசொமியிடம் 
உசொவிரனன். 

 பதில “ அவவொறு ஏதும் அப்ரபொது ெொன் 
்கொணெவிலளை. ஆனொல தி�ொவிட இயக்கச் 
சிந்�ளனயொைர். ரபசுதபொருள் ஒவதவொன்றிலும் 
பகுத்�றிவுப் பூர்வமொன த�றிப்பு்கள் இலைொமல 
ரபசியதிலளை. 
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”அ�ண்மளனககு ஆயி�ம் தசலலும்”

 அடிகத்கொரு��ம் மக்களின் ெொவில பு�ளுகி்ற 
தசொலைொடல: அ�ண்மளன அதி்கொ� பீடம்; 
மக்களின் தசொத்துக்களை �ன�ொ்க அப்கரித்து, 
மக்களை ்கட்டுப்பொட்டுககுள் ளவத்து, மக்களின் 
வரிப்பணெத்தில �ன் பிளழப்ளப ெடத்தி 
தபருளமபீத்திக த்கொண்டு வொழுகி்ற பீடம். ஊள� 

அடித்து ஏற்்றப்படும் உளையொன இந்� அதி்கொ�ம், 
இருவள்கயில தசயலபடுகி்றது. அளமச்சு என்னும் 
- ்கருத்தியல வடிவம். �ைபதி, ரசளன என்னும் - 
ஆயு� வடிவம். அளமச்சர்்கள், �ைபதி்கள் என 
தபயர் த்கொண்டவர்்கள் அவர்்கள். ஊர் வொளய 
மூட முடிவதிலளை: தமலை தமலை முணுமுணுப்பு 
ஏ்றத் த�ொடஙகி எதிர்ப்புககு�ைொய் ஒலிக்கத் 
த�ொடஙகுகி்றது. ’ அ�ண்மளனககு என்ன ஆயி�ம் 
தசலலும் ‘ என்று இைக்கொ�மொய் பொர்க்கத் 
த�ொடஙகுகி்றொர்்கள் எளிய மக்கள். 

இன்று அ�ண்மளன இலளை; மன்னர்்கள் 
இலைொமல ரபொயிருக்கைொம். அந்� ஆதிக்க 
மரனொபொவம்  அளனத்து மட்டத்திலும் 
இளடவிடொமல உயிர்த்துக த்கொண்டிருககி்றது. 
வ�ைொற்று அளசளவ ெொட்டொரியல பொர்ளவயில, 
எதிர்ப்பு தமொழியில சுருண்டு கிடககும் அர்த்�ங்களை 
சுருள்்கத்திளய ரபொல விரித்து விைக்கப்படுத்தும் 
தி்றன் �ொன் த�ொ. ப. மக்கைது அடிதயொற்றி 
ெொட்டுப்பு்ற வழக்கொறு்களின் ரவர் வள� ரபொய் 
்கொைத்ள� வ�ைொற்ள்ற எடுத்துக ்கொட்டு�ல அவ�து 
சமூ்க விமர்சனம். 

ஆனொனப்பட்ட தசொலைொனொலும் கிண்டிக 
கிழஙகு எடுத்து விடுவதில ர�ொ ப�மசிவன் அச்கொய 
சூ�ர். ஒரு தசொலலின் பண்பொட்டு ரவள� ரெொண்டி 
எடுத்து, �மிழ்ப் பண்பொட்ளட, �மிழ்ச் சமு�ொயம் 
வைர்ந்து வந்� ்கொை வ�ைொற்ள்ற தூககிப் பிடித்துக 
்கொட்டுவொர். 

இந்து என்்ற தசொலைொடலின் வ�ைொற்று மூைத்ள� 
அவர் ஆய்வு தசய்� வி�ம் தபருவியப்புககுரியது; 
அவர் வந்�ளடகி்ற அளடவு்கள் ெம்ளம இரு ள்க 
ரசர்த்து ‘�த்�ொஙகி’ த்கொட்ட ளவககி்றது. 

 கிண்டிக கிழஙகு எடுப்பதில இருவள்க உண்டு 
- ரசளனக கிழஙகு, சர்க்கள� வள்ளிக கிழஙகு, சிறு 
கிழஙகு இத�லைொம் உணெவு தபொருட்்கள். ‘சொணெொக 
கிழஙகு’ என்று ஒரு வள்க உண்டு. மொனொவொரிப் 
பி�ர�சத்தில, குறிப்பொய் ்கரிசல மண்ணில 
‘்கொனொங்கொத்�ொன் ்கொடு’ என்று தசொலவொர்்கரை, 
அந்� த�ொளைதூ�க ்கொடு்களில, அது ஒரு அள�பொ்க 
உய�த்துககு வைர்ந்திருககும். நுனித் �ண்டில 
இைஞசிவப்பு பூ ஆடும். ்கொற்றில அத்�ளன ஒயிைொய் 
பூவின் அளசவு இருககும். எத்�ளன ஆண்டு்கள் 
பஞசம் வந்�ொலும் அ�னடியில உள்ை கிழஙகு 
ஒருரபொதும் சொ்கொது. 

“ ஆளை பொத்�ொ அழகு, ரவளையப் பொத்�ொ எழவு” 
என்று தசொலவொர்்கள் அ�ற்கு ஈடொன இன்தனொரு 
தசொல வழக்கொற்றில உண்டு. ” ஆைப் பொரு 
சொணெொககிழஙகு மொதிரி பூத்திருக்கொ ”என்பொர்்கள். 
அழகு ெளினம் வடிவம் ;ஆனொல குணெம் பத்�ொது. 
அரிப்பும் எரிப்பும் ெச்சுத் �ன்ளமயும் த்கொண்ட 
மொதிரி கிழஙகு அவ என்றும் தசொலலிக்கொட்டுவொர்்கள். 

சொணெொக கிழஙகு சொப்பிடுவது உடலுககு 
அவவைவு ெலைதிலளை ; எளி�ொ்க சளமத்துச் 
சொப்பிடவும் முடியொது. சர்க்கள�வள்ளிக கிழஙள்க 
பச்ளசயொய் ்கடித்து சொப்பிட முடியும். ஆனொல 
இ�ண்டு மூன்று முள்ற �ண்ணீரில ரவ்களவத்து 
நீள� வடித்து, ெச்சுத்�ன்ளமளய முழுக்க நீககிய 
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பிற்பொடு�ொன் சொப்பிடைொம். அதுவும் 
பி்றகு ரவறு சிை தபொருட்்கள் ரசர்த்து 
்கலலு�லில ரபொட்டு ஆட்டி 
மொவொககி ர�ொளச சுட ரவண்டும்; 
இ வ வ ை வு  ள ்க  ப ொ ர் த் து ம் 
்கொரியங்களும் முடிந்து �ொன் வொயில 
ளவக்க முடியும். என்ன தசய்வது 
பஞச்கொைத்தில ்கொடு்கொடொய்ப் ரபொய் 
இந்�க கிழஙகு்களைத் ர�டி எடுத்து 
பசி �ணித்�ொர்்கள். அப்ரபொதும் 
ெொககில அரிப்தபடுககும். 

 �மிழர்்களின் வ�ைொற்றில இந்� 
ெச்சுககிழஙள்கத் ர�டிப் ரபொன ஒரு 
பஞச்கொைம் உண்டொனது. அது 1500 
ஆண்டு்கள் முன் த�ொடஙகியது. 
சமணெர் ்கொைத்தின் ரபொது ்கொபி ்கொைத்தின் பின் 
அது நுளழந்து �மிழரின் தமொழி பண்பொடு 
தமய்யியல �த்துவம் சமயம் பழக்கவழக்கம் ரமலகீழ் 
ரவற்றுளம என தீளம்களின் ஒரு பஞச ்கொைமொ்க 
அது ஆட்டம் ரபொட்டது 1500 ஆண்டு்கள் முன்னர் 
வந்�ளடந்� இன்று இந்து சமயம் என்று சுட்டப்படும் 
ஆரிய மொயம் ஆரிய மயம் சமஸ்கிரு� மயமொக்கல 
இந்�ப் பஞச ்கொைம் இந்து சமயம் என்று இப்ரபொது 
தபயர் த்கொண்டுள்ை வர்ணெொசி�ம சமயம். இள� 
தபரியொரின் சுயமரியொள� இயக்கம் ர�ொன்றுகி்ற 
வள�, பகுத்�றிவு உள�யொடல தபருகத்கடுத்� ்கொைம் 
வள� இள� ஏன் எ�ற்்கொ்க என்று ர்கள்வி எழுப்பும் 
இடி இலளை ஒன்றி�ண்டு சைம்பல்கள் சித்�ர் 
பொடல்கள் ரபொல அவவப்ரபொது அங்கஙர்க ர்கள்வி 
எழுப்பியிருந்�ன. 

�ோட்சி -4

 தசொலைொடல, பொடல, ்கள�ப் பொடல, தசொைவம், 
்கள� ,  அழிப்பொங்கள�  என மக்களின் 
நூற்றுக்கணெக்கொன தவளிப்பொட்டு முள்ற்களைச் 
ரச்கரித்�ல, த�ொகுத்�ல என ஐம்பது அறுபது்களில 
த�ொடஙகுகி்றது. இப்பணியின் மூைவ�ொ்க 
ரப�ொசிரியர் ெொ. வொனமொமளை அறியப்படுகி்றொர். 
ெொ. வொ. த�ொகுத்து தவளியிட்ட �மிழ்ெொட்டுப் 
பொம�ர் பொடல்கள் தவளியொன ஆண்டு 1960. 
அடுத்��ொய் ெொ .  வொ .  த�ொகுத்� �மிழர் 
ெொட்டுப்பொடல்கள் தவளியொன ஆண்டு 1964. 
இந்நூலில ரச்கரித்ர�ொர் தபயர் மு�ன்மு�ைொ்க 
குறிப்பிடப்படுகி்றது எனக ்கருதுகிர்றன். ரச்கரிப்பு 
முளனப்புககுக கிளடத்� மரியொள� என 
எடுத்துகத்கொள்ைைொம். ெொட்டொர் வழக்கொறு்களைத் 
த�ொகுத்து தவளியிட்ட எத்�ளனரயொ ரபர் 
ரச்கரித்� தபயர்்கள் குறிப்பிடொது சிம்மொசனம் ஏறிய 
ரவளையில, ெொ வொனமொமளை அ்றம்சொர்ந்து 
தசயலபட்டிருககி்றர். 

�ங்கம்மொள்பு�ம் எஸ். எஸ் ரபொத்ள�யொ, எஸ். 
எம் ்கொர்ககி, ்கவிஞர் சளடயப்பன், எழுத்�ொைர் கு. 
சின்னப்ப பொ�தி, வொழப்பொடி சந்தி�ன், எம். பி. 
�ொஜரவலு, குமொரி பி. தசொர்ணெம், டி. மஙள்க எனப் 
தபயர்்கள் இந்நூலில சுட்டப்பட்டுள்ைன. 
தபொதுவுளடளமக ்கட்சித் �ளைவர் ர�ொழர் 
ெலை்கண்ணு இ�ண்தடொரு பொடல்கள் ரச்கரித்து 

அனுப்பி உள்ைொர். �மிழ்ெொட்டுப் 
பொம�ர் பொடல்களில எஸ். எஸ். 
ரபொத்ள�யொவின் பங்களிப்பு 
எழுபத்ள�ந்து விழுக்கொடு இருந்�து 
எ ன் ப ள �  த ப ரு மி � ம ொ ்க க 
குறிப்பிட்டிருப்பொர் ெொ. வொ. நூலின் 
முன்னுள�யில ”  எஸ் .  எஸ் . 
ரபொத்ள�யொவின் பங்களிப்பு 
இ ல ை ொ ம ல  ர ப ொ யி ரு ந் � ொ ல 
இ த் த� ொ கு ப் பு 
முழுளமயளடந்திருக்கொது” என்பொர் 
ெொ. வொ. 

ரச்கரிப்பு த�ொகுப்பு என்று 
ப கி � ப் ப ட் ட  ெ ொ ட் ட ொ ர் 
வழக்கொறு்களில மு�ன்மு�ைொ்க 

தபொதுச் சமூ்கத்திற்கு பயன்படுத்�லில இருவர் 
முன்ரனொடி ஆகின்்றனர். ஒருவர் உள�ெளட 
முன்ரனொடி கி. �ொஜ ெொ�ொயணென். மற்த்றொருவர் 
பண்பொட்டு ஆய்வொைர் த�ொ. ப�மசிவன். கி. �ொ. 
்கள�்கள் சிறு்கள�்கள் ெொவல ்கட்டுள�்கள் என 
�னது எழுத்துக்கள் மூைமொ்க மக்களுககு த்கொண்டு 
தசன்்றொர். பன்பொட்டு மூைரவர்்களைக ்கண்டறிந்து 
தவளிப்படுத்�ல வழி த�ொ. ப. தபொதுச் சமூ்கத்துடன் 
பகிர்ந்�ொர். பல்களைக்கழ்கத்தின் ’துள்ற ரமம்பொட்டு 
திட்டத்தின்’ கீழ் ஆய்வு நுளழவு அது. ஆய்வு எனபது 
அவ�து அறிவு, வொசிப்பு, ர�டல, புத்�ொக்க சிந்�ளன, 
சமு�ொய மறுஆக்கப் பயன்பொடு என ர்கொர்ளவயொய் 
அவரின் ரமம்பொட்டுககு வித்திட்டது. 

பண்பொட்டு ரமைொதிக்கம் பற்றி ஆலிவர் 
கி�ொம்சியின் கூற்று ஒன்றுண்டு. பண்பொட்டு 
பொர்ப்பனிய ரமைொதிக்கம் பற்றி த�ொ. ப . 
எடுத்துள�ககி்ற கூற்று கி�ொம்சியின் வொச்கத்துடன் 
சரியொ்கப் தபொருந்திப் ரபொகி்றது. பொர்ப்பனியத்தின் 
பைமொன அம்சங்களில ஒன்று நிறுவன பைம். இந்� 
நிறுவனம் பளழய ்கொைத்தில பொர்ப்பனர்்களுககு 
இ�ண்டு வள்கயொ்க இருந்�து - ஒன்று நிைபுைன்்களும் 
தசொத்துக்களும் இருந்� தபரிய தபரிய ர்கொயில்கள்: 
மற்த்றொன்று ்கண்ணுககு புைனொ்கொ� ்கருத்தியல 
நிறுவனம். ரவ�ங்கள், சொத்தி�ங்கள், பு�ொணெங்கள் 
ஆகியன. அக்கொைத்தில பு�ொணெக ்கள�்களும் 
சொத்தி�ங்களும் பொர்ப்பன�லைொ� மக்கள் கூட்டத்ள� 
சிந்�ளன அைவில அடிளமயொககி இருந்�ன. 
ர்கொயில்கள் உைகியல ரீதியொ்க அவர்்களை நி�ந்�� 
அடிளம்கைொ்க ஆககி இருந்�ன. அ�சும் அ�சு 
ரபொன்்ற அளமப்பு்களுடனும் மக்கள் ஒத்துப்ரபொ�ல 
்கருத்து ஒப்பு�ல இலைொமல ெளடதபறுவதிலளை. 

 மக்களின் ஒப்பு�ரைொரட பொர்ப்பனியம் முதுகு 
ஏறிற்று. ”இது�ொன் பொர்ப்பனியம்” - என்னும் நூல 
1992இல தவளியொயிற்று. ஆசிரியர் சிவகுமொ�ன் 
என்றிருககும். இந்நூலிளனயும் இதுரபொன்்ற 
்கருத்துக்களையும் உள்ைடககி ”இந்து ர�சியம் ”என்்ற 
முழு நூல பிற்்கொைத்தில த�ொ. ப�மசிவன் தபயரில 
தவளியொயிற்று. 

”இந்து என்்ற தசொலலுககு தபொருள் என்ன ?”

”இந்து என்்ற தசொல இந்தியொவிரைரய பி்றந்� 
ர வ � ங ்க ளி ர ை ொ  உ ப நி ட � ங ்க ளி ர ை ொ , 
ஆ�ன்ய்கங்களிரைொ பி�ொமண்யங்கள் என்று 
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தசொலைககூடிய ரவறு வள்கயொன பளழய 
இைககியங்களிலும் இலளை இதி்கொசங்களிலும் 
கிளடயொது இந்�ச் தசொல 18ஆம் நூற்்றொண்டில 
ெடுப்பகுதியில’ ஓரியண்டலிஸ்ட் ’அ�ொவது கீழ்த்திளச 
ெொடு்களை பற்றி ஆ�ொய வந்�வர்்கள் பயன்படுத்திய 
தசொல. இந்� தசொலலுககு மரியொள� என்்றொல இது 
தவள்ளைக்கொ�ர்்கள் ்கண்டுபிடித்� தசொல என்பது. 
இந்திய தமொழி்களில எந்� தமொழியிலும் இந்து என்்ற 
தசொலலுககு ரவறு தசொல கிளடயொது. ”

“இந்துக்கள் என்்ற தசொல யொள�தயலைொம் 
குறிககும்”

” இந்து என்்ற தசொல இந்திய அ�சியல சட்ட 
அஙகீ்கொ�த்ள� தபற்்ற தசொல�ொன். அது ஒரு சமயச் 
சொர்புளடய தசொல அலை. இந்திய அ�சியல 
சட்டத்தில குறிக்கப்படுகி்றது. இந்து என்்ற 
தசொலலுககு ரெரிளடயொன வள�விைக்கணெம் 
கிளடயொது. கிறிஸ்�வர் அலைொ� இஸ்ைொமியர் 
அலைொ� ஆரிய�லைொ� மக்கள் எலைொம் இந்துக்கள் 
என்று எதிர்மள்றயொன வள�விைக்கணெம் �ொன்  
உண்டு. ஒரு ம�ம் என்்றொல மூன்று தசய்தி்கள் 
அடிப்பளடயொ்க அளமய ரவண்டும் ஒரு முழுமு�ற் 
்கடவுள் ஆ்கமங்கள் குறிப்பிட்ட வழிபொட்டு தெறி்கள் 
ஆகியன இந்து ம�த்திற்கு அலைது அப்படி 
அளடயொைம் ்கொட்டப்படும் ம�த்திற்கு இளவ 
ஏதுமிலளை. இந்து ம�ம் என்்ற தசொலைொடலில 
�மிழ்ெொட்டில ளசவர்்கள் ளவணெவர்்கள் என்று 
இ�ண்டு தசொற்்கள் பயன்படுத்�ப் படுகி்றது. 
இந்தும�ம் என்்ற தசொலைொடலில ளசவர்்கள் 
ளவணெவர்்கள் ஸ்மொர்த்�ர்்கள் இந்� மூன்றும் 
இலைொ� நூற்றுக்கணெக்கொன வழிபொட்டு முள்ற்களை 
உளடயவர்்கள் என்று பை மக்கள் து்கள்்கள் உள்ைன. 

�ோட்சி -5

 த�ொ. ப. தவளிப்படுத்துகி்ற ெொட்டொரியல 
த�ொடர்பொன ஒவதவொரு �்கவலும் வ�ைொற்றுத் 
துளி்கள்; இதில இ�ண்டு வள்க்களை அவர் 
ள்கயொண்டொர். இதுவள� ர்கள்விப்பட்டி�ொ� 
வொசித்தி�ொ� புதிய �்கவல அலைது தசொலைொடல. 
மற்த்றொன்று இதுவள� ெொம் கூர்ந்து பொர்த்தி�ொ� 
புதிய விைக்கம். ’அறியப்படொ� �மிழ்கம் ”நூல 
தவளிப்பட்டரபொது, அவள� அறியொதிருந்� 
�மிழ்கத்திற்கு அது அவள�க த்கொண்டு ரசர்த்�து. 
தி�ொவிட இயக்கச் சிந்�ளன்கள், பகுத்�றிவு, 
மொர்கசிய தைனினிய சிந்�ளன்கள் என்பளவ்களின் 
இளணெவில வொச்கருககு புதிய ்கருத்துக்களை 
�ருகி்றவ�ொ்க தவளிப்பட்டொர். அளவ்களைப் பற்றி 
சிைொகித்�ொர்; ெொட்டுப்பு்றத்�ொன் என்று தசொலவதில 
எத்�ளன இைக்கொ�ம் த்கொண்டிருந்ர�ொம் ! 
அவளனத் த�ொடர்ந்� விசயங்களைதயலைொம் 
ரெொக்கொமல ஆ�ொயொமல விட்டிருந்ர�ொம். 
அளவ்களைதயலைொம் �ன் மடி ரமல ஏற்றிக 
த்கொஞசினொர். 

 ஒவதவொரு மனுசன் மனுசியின் அளசவிலும் 
ெொச்சுழட்டலிலும் மு்கபொவத்தினதும் வழியொ்க 
தவளிப்படும் குணெவொகு்களைக கூர்ந்து ்கவனித்�ொர். 
என்ன வள்கயொ்க இந்� எறும்பு்கள் எந்�ப் புள்ளியில 
இருந்து பு்றப்பட்டு வருகின்்றன என்பள� வொசித்�ொர். 

இது ஒரு ்கள�தசொலலி தசய்ய ரவண்டிய ்கொரியம்; 
அ�னொல. மண் சொர்ந்� பளடப்பு்களைத் �ருகி்ற 
தசய்கி்ற ்கள�தசொலலி்கள் த�ொ. ப, வுககு 
பிரியமொனவர்்கைொனொர்்கள். 

“மண ொரந் ்ளடப்பு�ளளத ்ருேதில உங�ளள 
�ேரந்ேர?”

 த்ா. ப. பதில்:

“பா. தெயப்பிைகாசம். ்ஞசாவூரை ொனகிைாமனும், 
திருதெல்்்வலிரய புதுரமப்பித்னும் ென்ாகப் பதிவு 
தசயதிருக்கி்ார்கள். ் சா. ் ர்மரனயும் தசால்கி்ார்கள்; ொன 
இனனும் படிக்கவில்ரலை. ”

 அவ�து இந்�  ்களடசி ரெர்்கொணெல 
முககியத்துவமிக்கது. 

�ோட்சி -6

 நீ�ழிவு ரெொய் ்கொ�ணெமொ்க, முழங்கொலின் கீழ் 
நீக்கப்பட்டது. மொற்றுத் ர�ொற் ்கொல சரியொ்கப் 
தபொருந்�விலளை ்கனமொ்க இருந்�து. பி்றகு அள�ச் 
சரி தசய்�ல; இயலபொன ெடமொட்டம் இலைொமல 
ரபொனது. ரெொயின் தெொய்ளம ப�்களிப்பொககிற்று. 
அ�னினும் ரமைொய் அவள�ப் ப�்களிப்பொககியது 
த்கொர�ொனொ சூழல உண்டொககிய �னிளம. 

 10 ஆண்டு்கள் தியொ்க�ொசர் ்கலலூரி: 1998 மு�ல 
2008 வள� பத்�ொண்டு்கள் தெலளைப் பல்களைக்கழ்கப் 
பணி. பல்களைக்கழ்கத்தில அவர் பணியொற்றியரபொது 
பொர்க்கச் தசன்றிருந்ர�ன். அளழத்துச் தசன்று 
துளணெரவந்�ருககு அறிமு்கம் தசய்து ளவத்� 
பின்னர் �மிழ்த் துள்றயில இருந்� ரப�ொசிரியர் 
ஸ்டீபனிடம் �மிழிைககிய மொணெவர்்கரைொடு 
உள�யொடலும் சந்திப்பும் நி்கழ்த்� ஏற்பொடு 
தசய்யுமொறு ர்கட்டுத்கொண்டர். தபொறுப்ளப 
ஸ்டீபனிடம் ஒப்புவித்து விட்டு அவர் பு்றப்பட்டுச் 
தசன்்றொர். ’ ரவளை இருககி்றது நிள்றய ”என்்ற 
்கவிஞர் மீ�ொவின் பொடல வரி எனககுள் ரமதைழுந்து 
வந்�து. 

அ�ன் பின்னர் விருப்ப ஓய்வு தப்ற ளவப்ப�ற்்கொன 
உள் சைம்பல துள்றககுள் முளைத்�து �ொன் 
்கொ�ணெம். ரைசுபொசொய், ஒரு �்கசியம் ரபொல 
என்னிடம் ்கைந்து த்கொண்டொர் த�ொ. ப. 

ஓய்வு தபற்்ற பின் வீட்டில மூன்று முள்ற சந்திப்பு. 
இ�ண்டொவது சந்திப்பின் ரபொது வீட்டில ரபசிக 
த்கொண்டிருந்� ரவளையில ,  அவருளடய 
துளணெவியொர் தசொன்னொர் ” இவர� �ன் உடம்ளபக 
த்கடுத்துக த்கொண்டொர்”

 புள்கககும் பழக்கம்: உணெவு இ்றஙகுவதிலளை. 
ர�னீர் மட்டும் உள்ளுககுள் இ்றஙகிக த்கொண்டிருந்�து 
மற்த்றொன்று த்கொ�ொரனொ உண்டொககிய �னிளம. 
ெண்பர்்கள், இைககிய ஆர்வைர்்கள், சமூ்கச் 
தசயற்பொட்டொைர்்கள் என த�ொடர்ந்து வந்து 
த்கொண்ரட இருந்� வருள்க அருகிப் ரபொயிற்று.       
�னிளம �னிளம �னிளம !

 முதுளமளய ரவ்கப் படுத்துகி்றது �னிளம, 
ம�ணெத்ள�யும். 

=
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நினைவேந்தல்

முனைவர் மவ. சஙகர்ரோம்

்தொடர்ந்து ேயணிககிறொர்

கடந்� டிசம்பர் 25-ஆம் ெொைன்று (ஏசுகிறிஸ்து 
பி்றந்� ெொள்) �ொமி�ப�ணி ெதிக்கள�யில பைநூறு 
இளைஞர்்களின் பு்கழ் முழக்கத்துடன் ரப�ொசிரியர் 
த�ொ. ப-வின் உடல இயற்ள்கயுடன் ்கைந்�து. அவ�து 
உயிர் பிரிந்�து டிசம்பர்-24 அன்று இ�வு. த�ொ. 
ப-வுடன் ர�ொழளம த்கொண்ட உணெர்வுப்பூர்வமொன 
ெண்பர்்கள் தெகிழ்ந்து தசொன்னொர்்கள். 

“ஐயொ த�ொ. ப. , �ன்ளனப்பற்றிச் தசொலலும்ரபொது. 
. ’ெொன் 95 விழுக்கொடு தபரியொரிஸ்ட்’ என்பொர். 
தபரியொர் மள்றந்� அர� ெொளில ெம்ளம விட்டுப் 
ரபொய்விட்டொர�”

 “எனககுக கிளடத்� சி்றந்� மு�ல ஆசிரியர் என் 
அம்மொ�ொன். அவ�து நிளனவொற்்றலும் உள�யொடல 
தவளிப்ப ொடும்� ொன்  என்  சி ந் �ளனளய 
வைப்படுத்தியது’ பள்ளிககூடம் ரபொ்கொ� அவ�து 
�ொயொர் இைட்சமியம்மொளை உைமொ்ற ரெசித்� த�ொ. 
ப �ன் அன்பின் அளடயொைமொ்க �ொயொர் மள்றந்� 
ெொளிரைரய �ொனும் மள்றந்�ொர். இயற்ள்க 
இப்படித்�ொன் சிை ம்கத்�ொன மனி�ர்்களின் 
இ்றப்ளபககூட உன்ன�மொககி மரியொள� தசய்கி்றது. 

நூற்றுககு ரமற்பட்ட நிளனனரவந்�ல கூட்டங்கள் 
ப�வைொ்கத் �மிழ்கம் முழுவதும் எப்படி 
�ன்தனழுச்சிய ொ ்க  ெ ளடதபறுகின்்றன ? 
இளைஞர்்களும் ெடுவயதினரும் த�ொ. ப-ளவ 
ர�ொளில தூககி ளவத்து ஏன் த்கொண்டொடுகின்்றனர்? 
ஆய்வொைர்்கள், பளடப்பொளி்கள், ்கலவிப்புைம் 
சொர்ந்ர�ொர் எனும் வட்டங்களைத் �ொண்டியும் ஒரு 
�மிழ்ப்ரப�ொசிரியர் ரெசிப்பிற்குரிய மக்கள் 
ஆய்வொை�ொ்க மைர்ந்�து எவவொறு? இது ரபொன்்ற 
வினொக்களுககு விளடர�டும் ரபொது�ொன் 
ரப�ொசிரியர் த�ொ. ப-வின் பன்மு்க ஆளுளம 
எத்�ளன உய�மொனது என்பள� உணெ� முடியும். 

1990-ஆம் ஆண்டு மதுள� தியொ்க�ொசர் ்கலலூரியில  

இைங்களை �மிழ் இைககிய மொணெவனொ்கப் ரபொய்ச் 
ரசர்ந்ர�ன். மொணெவர்்களையும் துப்பு�வுத் 
த�ொழிைொைர்்களையும் ‘வொங்க… ரபொங்க. . ’ என்்ற 
மரியொள�ச் தசொற்்கைொல அளழத்து உள�யொடி 
மகிழும் ரப�ொசிரியொ�ொ்கவும் ர�ொழளமககினிய 
்கலவியொை�ொ்கவும் அளனவள�யும் ்கவர்ந்� ஐயொ 
த�ொ. ப. விடம் என்ளன அறிமு்கப்படுத்திக 
த்கொண்ரடன். 

‘தெலளை மொவட்டம் சங்க�ன்ர்கொவிலிலிருந்து 
வருகிர்றன் என்று ெொன் தசொன்னவுடன் ரப�ொசிரியர் 
ர்கட்ட மு�ல ர்கள்வி. ”மகிழ்ச்சி �ம்பி. . உங்க 
பகுதிளயச் ரசர்ந்� எழுத்�ொைர்்கரைொட 
பளடப்பு்களை எத்�ளன ரபள� நீங்க படிச்சிருககீங்க“ 
என்று ர்கட்டுவிட்டு ‘‘புதுளமப்பித்�ன், கி. �ொ, 
பூமணி, அழகிரிசொமி, பொ. தசயப்பி�்கொசம் என்று 
ஒரு பட்டியல தசொலலி இவங்களைதயலைொம் 
மு�லை படிச்சிருங்க…” என்்றொர். ’சரி வொங்க’ என்று 
கூறி வைொ்கத்திலிருந்� சிற்றுண்டிக்களடககு 
அளழத்துப் ரபொனொர். அஙர்க த�ொ. ப. ளவ 
எதிர்பொர்த்துக ்கொத்திருந்�து ரபொை ரப�ொசிரியர் கு. 
ஞொனசம்பந்�னும் முது்களை மொணெவர்்கள் சிைரும் 
நின்று த்கொண்டிருந்�னர். . ர�நீர் வந்து ரசரும் முன், 
ரப�ொசிரியர் ஞொனசம்பந்�ன் “என்ன T. P சொர் (த�ொ. 
ப. ளவ அப்ரபொது T. P என்று �ொன் அளழப்பொர்்கள்) 
உங்க ஊருப்ளபயன் எப்படி இருக்கொன். இடது 
ள்கயிை பொருங்க… �மிழ் வொழ்்கன்னு பச்ளச 
குத்தியிருக்கொன்’’. என்று தசொன்னவுடன் ஐயொ த�ொ. 
ப என் ள்களயப் பொர்த்துவிட்டு புன்முறுவலுடன் 
கூறினொர். ‘’�ம்பி உங்க உணெர்ளவ மதிககிர்றன். 
தமொழிவுணெர்ச்சிளய தசழுளமப்படுத்தி ஆழமொன 
புைளமரயொடு நீங்க வை�ணும். 6 0்களில 
தமொழிப்ரபொர்  தீவி�மொ்க  இருந்�ப்ரபொ 
முன்வரிளசயில ெம்ம ்கலலூரி மொணெவர்்கள் �ொன் 
நின்னொங்க. முன்னொள் அளமச்சர் ்கொளிமுத்து, ெொ. 

்தன்னை ஒரு ்தமிழப்வபைோசிரியர என்று கபருனமயோகக் கூட அல்்… 
சோ்தோைணமோகக்கூட எப்வபோதும் கூறமோட்டோர. ‘கறபைவும் இனியனமயும் என்ற 

மோணிக்கேோசகர கருத்திவ் எைக்கு உடன்போடு உணடு. நோன் ஒரு ்தமிழ மோணேன் 
அவ்ேளவு்தோன்’ என்று ்தன்ைடக்கமோகவே கசோல்லிக் ககோள்ேோர.
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்கொம�ொசன், ்கரிசல எழுத்�ொைர் பொ. தசயப்பி�்கொசம், 
்கவிஞர் அப்துல�குமொன் எலைொரும் இந்�க்கலலூரிரை 
படிச்சவங்க… தமொழிப்ரபொரில பஙத்கடுத்�வங்க. 
நீங்க �மிழ் வொழ்்கன்னு பச்ளச குத்தியிருககி்றது 
அந்� தமொழியுணெர்ச்சியின் த�ொடர்ச்சி�ொன். 
எதிர்்கொைத்துை ெலைொ வருவீங்க’’ என்று கூறிய த�ொ. 
ப ’சரி�ம்பி… விடுதியிை�ொன இருககீங்க. ெொளைககு 
முது்களை மொணெவர்்களுடன் ஆளனமளைககுப் 
ரபொர்றொம். ்கலதவட்டு அறிமு்கக ்கைப்பயணெம். 
வொறீங்கைொ? என்்றொர். 

மொனொவொரி நிைத்து மொணெவனொன எனககு 
ஆளனமளை என்்றவுடன் உற்சொ்கத்துடன் ‘சரி 
வந்துருர�ன் ஐயொ’ என்ர்றன். “�ம்பி. . வகுப்பள்றயும் 
புத்�்கமும் மட்டுமலை பயணெம் என்பதும் தபரிய 
்கலவி �ொன் இ�ொகுை சொஙகிருத்தியொயன் எழுதின 
‘ஊர் சுற்றிப்பு�ொணெம்’ படிங்க ‘வொல்கொ மு�ல ்கஙள்க 
வள�’ படிங்க” என்று கூறி ஊக்கம் �ந்�ொர்.  அன்று 
த�ொடஙகிய ரப�ொசிரியர் த�ொ. ப. வுடனொன எனது 
்கலவிப்பயணெம் 30 ஆண்டு்கள்… அவர் மள்றயும் 
வள� த�ொடர்ந்�து. 

தியொ்க�ொசர் ்கலலூரி �மிழ்த்துள்றயில இருந்� 18 
ரப�ொசிரியர்்களில த�ொ. ப. வின் அறிவொளுளம 
�னித்துவமொன தவளிச்சமொ்க ஒளிர்ந்�து. பை 
ரப�ொசிரியர்்கள் ளசவ சமய இைககியங்களைத் 
�ொண்டி தவளிரய வ�விலளை. சிைர் பொ�தி, 
பொ�தி�ொசன் வள� வந்திருந்�னர். ஆனொல த�ொ. ப 
ஒருவர்�ொன் ‘முன்ளனப்பழம் தபொருட்கும் 
முன்ளனப் பழம் தபொருைொய். . பின்ளனப் 
புதுளமககும் ரபர்த்துமப் தபற்றியனொய்…’ 
மொணெவர்்கள் முன் நிமிர்ந்து நின்்றொர். 

த�ொல்கொப்பியத்திலிருந்து ர்கொணெஙகி வள� 
ரபசுவொர்; ஆழமொ்க உள�யொடுவொர். திருககு்றள் 
ெடத்தும் ரபொது வள்ளுவர் ள்கயொண்ட தசொற்்களை 
எடுத்துக த்கொண்டு ஒரு ெொட்டொர் தசொைவளடயுடன் 
முடிச்சுப்ரபொடுவொர். “எப்படி ெமது பண்பொட்டுத் 
த�ொடர்ச்சி அறுபடொமல த�ொடர்கி்றது பொருங்கள்‘’ 
என்று எடுத்துள�த்து வியப்பில ஆழ்த்துவொர். �மிழ்ச் 
தசொற்்களின் மீது ஐயொ த�ொ. ப. . வுககு ஒரு 
தபருங்கொ�ல உண்டு ‘‘ம�பு இைககியச் தசய்யுட்்களை 
உச்சரிககும் ரபொது சந்�மும் ஓளச ஒழுஙகும் 
ரச�ொ�மொ்கொமல ெம்மிடமிருந்து தவளிப்பட 
ரவண்டும்‘ என்பொர். த�ொல்கொப்பியத்தின் 
தசொலைதி்கொ�த்திற்கு புதிய உள� ஒன்று எழு� 
ர வண்டும்  என்று  விரும்பின ொ ர் .  அது 
நிள்றரவ்றொமரைரய ரபொய்விட்டது. 

தபொருைொ��த்தில இைங்களை பயின்்ற த�ொ. ப 
முது்களை இ�ண்டொண்டு்கள் மட்டுரம �மிழ் 
பயின்்றவர். . ஆனொல, அவ�து �மிழ்ப் புைளம ெைம் 
வொனைொவியது. வைர்ந்து த்கொண்ரட இருந்�து.  
தி�ொவிட இயக்கக ்கருத்தியல �டத்தில ்கொல பதித்து 
வைர்ந்� த�ொ. ப ரப�ொசிரியர் ெொ. வொனமொமளையின் 
அறிமு்கம் கிளடத்� பி்றகு மொர்கசிய இயஙகியளையும் 
உள்வொஙகிக த்கொண்டொர். அம்ரபத்்கள�யும் 
அரயொத்தி�ொசள�யும் அவர்்களின் வ�ைொற்றுப் 
பின்புைத்துடன் த�ளிவொ்கக ்கற்றுக த்கொண்டு 
மொணெவர்்களையும் பலதுள்ற வொசிப்புககுப் 

பழக்கப்படுத்தினொர். புதிய அறிவுத்துள்ற்களை 
அறிமு்கப்படுத்தினொர். 

அழ்கர் ர்கொயில ஆய்வு நூலுககுப் பின்னொல 
அவர்ள்கப்பட எழுதிய ஆய்வுக்கட்டுள�்கள் 
மி்கககுள்றவு. ள்கயில தவண்சுருட்ளடப் பிடித்துக 
த்கொண்டு, சிந்�ளனயில ர�ொயும் ஐயொ த�ொ. ப 
தசொலைச்தசொலை ரபனொ பிடித்து எழுதுவ�ற்கு ஒரு 
உ�வியொைர் எப்ரபொதும் அவருககு ரவண்டும். 
அப்படி அவருடன் உட்்கொர்ந்து மணிக்கணெககில 
பை நூறு பக்கங்கள் எழுதி உ�விய மொணெவர்்களில 
ெொனும் ஒருவன். அவருககு உ�வுவ�ன் மூைம் 
ெமககுக கிளடககும் ்கலவி இருககி்றர�… எந்�ப் 
பல்களைக்கழ்கமும் ��முடியொது. அது ஒரு 
ரப�னுபவம். 

ஒரு குறிப்பிட்ட �ளைப்பில ்கட்டுள�ளயச் 

தசொலைத் த�ொடஙகுவொர். த�ொடர்ந்து தசொலலிக 
த்கொண்ரட ரபொவொர். திடீத�ன்று நிறுத்தி �ொன் 
்கைப்பயணெத்திற்கு மக்களைச் சந்தித்� ரபொது 
கிளடத்� சுளவயொன அனுபவங்களை நீண்ட ரெ�ம் 
தசொலவொர். ஓர் ஊள�ப்பற்றிச் தசொலகி்றொர் 
என்்றொல, அந்� ஊரில என்தனன்ன சொதியினர் 
வொழ்கின்்றனர்? அவர்்களின் திருமணெமுள்ற்கள் 
எப்படியிருககும்? இ்றப்புச்சடஙகு்கள் எப்படி 
நி்கழ்த்�ப்படும்? அந்� ஊரில உள்ை ெொட்டொர் 
த�ய்வங்களுககு த்கொளட விழொ எவவொறு 
ெளடதபறும்? என்பள�ப்பற்றிதயலைொம் விரிவொ்க 
்க ொ �ணெ ்க ொரியங்களுடன் விைககுவொர் . 
இவற்ள்றதயலைொம் ர்கட்டு உள்வொஙகிக த்கொள்ளும் 
ெமககு வொழ்கள்களயப் பற்றிய புரி�ல வைர்ந்து 
த்கொண்ரட இருககும். இப்படி ஆய்வுக்கட்டுள�்கள் 
எழுதும் ரபொது இளடயில நிறுத்தி ெடத்திய 

்நர் தபரியாருடன த்ா.ப.
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வி வ ொ � ங ்க ள்  உ ள � ய ொ ட ல ்க ள்  வி ள ை 
மதிப்பிலைொ�ளவ. 

வகுப்பள்றயில வந்து நின்று தி்றனொய்வுப் பொடம் 
ெடத்துகி்றொர் என்்றொல, மு�லில தி்றனொய்வு  
என்்றொல என்ன என்று வள�யறுத்து த�ளிவொக 
கூறி விடுவொர். மொணெவர்்களுககுப் புரியும் வள்கயில 
எளிளமயொன தசொற்்களில எடுத்துள�ப்பொர். 
‘தி்றனொய்வு என்்றொல ஒன்றின் ��த்ள� அறி�ல’ 
என்று த�ொடஙகி தி்றனொய்வு வள்க்களை பலரவறு 
ஆய்வொைர்்களின் ்கண்ரணெொட்டங்களில 
விைககுவொர். மு. இ�ொ்கவய்யங்கொர், மயிளை 
சீனிரவங்கடசொமி, சொத்�ொன்குைம் இ�ொ்கவன், ெொ. 
வொனமொமளை என்று த�ொடஙகி ஈழத்து அறிஞர்்கள் 
்க. ள்கைொசபதி, ்கொ. சிவத்�ம்பி, எம். ஏ. நுுஃமொன் 
என்று பலரவறு ஆய்வொைர்்களின் ஆய்வுப் 
பொர்ளவளய எடுத்துச் தசொலலிவிட்டு, �ன்னுளடய 
ஆய்வுக ்கண்ரணெொட்டத்ள�யும் முன் ளவப்பொர். 
வகுப்பள்றயில மொணெவர்்களை நிள்றயக ர்கள்வி 
ர்கட்்கத் தூண்டுவொர். எப்படிக ர்கள்வி ர்கட்்க 
ரவண்டும் என்று புதிய உத்தி்களை ்கற்றுத் �ருவொர். 
வகுப்பள்ற அளமதியொ்க ெடப்பள� விட 
ஆ�வொ�மொன விவொ�ங்கரைொடு இருப்பள�ரய 
தபரிதும் விரும்புவொர். 

அடிக்கடி மதுள� பளழய புத்�்கக்களட 
வீதி்களுககு என்ளனயும் அளழத்துக த்கொண்டு 
ரபொவொர். ‘பளழய புத்�்கக்களடககு ஏன் அடிக்கடி 
வொறீங்க ஐயொ? என்று மு�ன் மு�லில அவருடன் 
்களடககுக ரபொகும் ரபொது ர்கட்ரடன் ‘‘�ம்பி ெலை 
ர்கள்வி ர்கட்டீங்க. . இங்க�ொன் மறுபதிப்பு 
தசய்யப்படொ� ��மொன புத்�்கங்கள் கிளடககும். 
அரிய வ�ைொற்று நூல்கள் தவள்ளைக்கொ�ன் 
ெம்மைப்பத்தி எழுதின நூல்கள் எலைொம் கிளடககும். 
அது மட்டுமலை சங்க இைககியங்கள் உள�யுடன் 
பழசொ இருந்�ொ உடரன தூககிருங்க அதுை�ொன் 
பொடல்கள் பிளழயிலைொமல பதிவொகி இருககும். ” 
என்று தசொலலி ‘பளழய புத்�்கக ்களட்களின் சிை 
வ�ைொறு்களையும் தசொலவொர். ’

ஒருமுள்ற ஒரு பளழய புத்�்கக்களடயில ஒரு 
ஆஙகிை அ்க�ொதிளய எடுத்�ொர். புத்�்கத்ள�ப்பிரித்துப் 
பொர்த்து சிரித்துகத்கொண்ரட தசொன்னொர். “�ம்பி 
தவள்ைக்கொ�ன் த்கட்ட வொர்த்ள�்களுககுககூட 
�னியொ டிகஸனரி ரபொட்டுருக்கொன் பொருங்க. ”. 
என்று ்கொட்டினொர். த�ொடர்ந்து தசொன்னொர். . 
‘அவன் த்கட்ட வொர்த்ள�்களைக கூட பொது்கொக்க 
நிளனககி்றொன். ெொம பை ஆயி�ம் ெலை �மிழ்ச் 
தசொற்்களைச் த�ொளைச்சுககிட்டு இருகர்கொம். 
ஆஙகிை வழிக்கலவியொை �மிழ்தமொழியின் ரவர்்கள் 
எலைொம் ்கொணெொமப் ரபொயிககிட்டு இருககு. என்று 
வருத்�ப்பட்டுககூறியது எனககுள் ஆழமொ்கப் 
பதிந்�து. 

இ�ண்டொயி�ம் சூன் ஐந்�ொம்ெொள் உை்கச் 
சுற்றுச்சூழல ெொைன்று சங்க�ன்ர்கொவிலில 
�ொய்த்�மிழ்ப்பள்ளி ஒன்ள்றத் த�ொடங்க 
முடிதவடுத்து ‘ஐயொ, த�ொ. பளவ அளழத்து 
நீங்க�ொன் பள்ளிளயத் த�ொடஙகி ளவக்க ரவண்டும்’ 
என்ர்றன். தெலளையிலிருந்து வந்�ொர். பள்ளிளயத் 

தி்றக்கச் தசொலலி ரிப்பன் தவட்டுவ�ற்கு ஐயொவின் 
ள்கயில ்கத்�ரிப்பொளன த்கொடுத்� ரபொது, “ஏன் 
�ம்பி. . ரிப்பன் தவட்டு்றது கூட தவள்ைக்கொ�ன் 
பொணி… ெொம குத்துவிைககு ஏத்திககூட 
த�ொடஙகியிருக்கைொரம… சரி ப�வொயிலளை. ” 
என்று பள்ளிளயத் தி்றந்து ளவத்து முக்கொல மணி 
ரெ�ம் மகிழ்வுடன் த�ொடக்க உள�யொற்றினொர். 

�மிழ்வழிக்கலவிக்கொன இயக்கம் ெடத்திய 
மூ�றிஞர் வ. சுப. மொணிக்கனொரின் மொணெவர் ஐயொ 
த�ொ. ப �ன் பிள்ளை்களை �மிழ், வழியிரைரய 
படிக்க ளவத்�ொர். ‘ஏன் ரவண்டும் �மிழ்வழிக்கலவி?’ 
என்்ற �ளைப்பில எட்டுப் பக்கத்தில வினொவிளட 
வடிவில துண்டறிகள்க ஒன்ள்ற எழுதிகத்கொடுத்�ொர். 
அள� அச்சிட்டு தபொது மக்களிடம் பி�ச்சொ�ம் 
தசய்யச் தசொலலி ஊக்கப்படுத்தினொர். 

மொணெவர்்களிடம் அவர் அடிக்கடி கூறுவது, 
‘புத்�்க வொசிப்பு எவவைவு இன்றியளமயொ�ர�ொ 
அ�ற்கு இளணெயொனது மனி�வொசிப்பு. எனரவ, 
மக்களையும் அவர்்களின் வொழ்வியளையும் கூர்ந்து 
்கவனித்து உள்வொஙகுங்கள்’ என்பொர். 

�ன்ளன ஒரு �மிழ்ப் ரப�ொசிரியர் என்று 
தபருளமயொ்கக கூட அலை… சொ�ொ�ணெமொ்கககூட 
எப்ரபொதும் கூ்றமொட்டொர். ‘்கற்பனவும் இனியளமயும் 
என்்ற மொணிக்கவொச்கர் ்கருத்திரை எனககு 
உடன்பொடு உண்டு. ெொன் ஒரு �மிழ் மொணெவன் 
அவவைவு�ொன்’ என்று �ன்னடக்கமொ்கரவ 
தசொலலிக த்கொள்வொர். 

�மிழ் இைககியம், இைக்கணெம், ்கலதவட்டு, 
த�ொலலியல, வ�ைொறு, ெொட்டொர் வழக்கொற்றியல, 
தமொழியியல, மு�ைொன துள்ற்கரைொடு தபரியொரியம், 
மொர்கசியம், அம்ரபத்்கரியம் எனும் அ�சியல 
்கருத்தியல்களையும் ள்க விைக்கொ்கக த்கொண்டு �ன் 
ஆய்வுப்பொர்ளவளய வைப்படுத்திக த்கொண்ட த�ொ. 
ப. வின் எழுத்திலும் ரபச்சிலும் ஒரு ்களை இைககிய 
பளடப்பொளிககுரிய அழகியல தவளிப்பொடு 
இருந்�து. அது மட்டுமலைொது எளிளமயொன 
அவரின் வொழ்வியலும் மனி� மொண்பும் ஏ�ொைமொன 
மொணெவர்்களையும் இளைஞர்்களையும் ஈர்த்�து. 

த�ொ. ப. வின் பளடப்புக்களைப் படித்�வர்்கள் 
அவருடன் பழகியவர்்கள் எலரைொருரம �ங்களையும் 
ெொங்களும் த�ொ. ப. வின் மொணெவர்்கள்�ொன் என்று 
தபருமி�ம் த்கொள்வொர்்கள். பல்களைக்கழ்கம் �ரும் 
பட்டங்களை விட ‘த�ொ. ப-வின் மொணெவர்’ என்கி்ற 
பட்டரம என்ளனப் ரபொன்்றவர்்களுககு பண்பட்ட 
்கலவிப் பொள�ளய அளடயொைம் ்கொட்டியது. 

அ்றம் சொர்ந்� ்கருத்தியரைொடு அதி்கொ�த்திற்கு 
எதி�ொ்க ஆதிக்க சகதி்களுககு எதி�ொ்க சம�சமின்றிப் 
ரபொ�ொடிய ரப�ொசிரியர் த�ொ. ப. ஓர் இயக்கமொ்கரவ 
வ ொ ழ் ந் � ொ ர் .  எ ன ர வ � ொ ன்  அ வ ரி ன் 
மள்றவுககுப்பின்னும் ெம்ரமொடு வலிளமயொ்கத் 
த�ொடர்ந்து பயணிககி்றொர். 

=

கட்டுரையாளர்: ் பைாசிரியர்
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நினைவேந்தல்

த. கண்ோ கருப்னபயோ

மொணேருலகில்
வே்ரழுச்சி மிகுவித்தப் வேரொசொன்

பே �ொ .  த�ொ . ப விற்கும் �மிழொய்வு 
மொணெவர்்களுககும் ஊரடயொன உ்றதவன்பது 
அைப்பரிய  ‘ சம்பவங்கள் ’  அடஙகியது . 
என்பர�ொடலைொமல ‘அளச’ ரபொடத்�க்கதும் 
பதிவிடத்�க்கதுமொகும். ரப�ொ. த�ொ. ப விற்கு ஆய்வு 
மொணெவர்்கள் மீ�ொன தபருஈர்ப்பும் அைவிடற்்கரிய 
அக்கள்றயும் மனதுள்ரைொடியிருந்�ொலும் �மிழொய்வுக 
்கைத்திற்கு அவர்்கைறியொமல உள்ளிழுத்திடும் 
ஜொைத்ள�ப் பூட்கச் தசயளை, சம்பவங்களின் 
பதிவில சொ�ொம்சமொய் அவ�ொனித்துவிடைொம். 
ரப�ொ. த�ொ. ப வின் பூட்கச் தசயலபொதடன்பது 
ஆய்வுை்க மொணெவர்்களுககுப் ரபத�ழுச்சிளய 
மிகுவித்ர� வந்துைத�னைொம். 

மதுள�யில முது்களை இ�ண்டொமொண்டு (1987) 
பயின்்ற ெொட்்களில ரப�ொ . த�ொ . ப ளவ 
அறிந்திருந்�ொலும் இைநிளை ஆய்வொை�ொ்க 
(எம்ுஃபில) மதுள� தியொ்க�ொசர்்களைக ்கலலூரியில 
(1988-1989) ரப�ொ. கு. ஞொனசம்பந்�ன் வழிப்பட்ரட 
அவரிடம் ரெரிளட அறிமு்கம் ஆனது. இைநிளை 
ஆய்வொைருக்கொன ்கலலூரிக ்கலவிக ்கட்டணெத்ள� 
அத்�ருணெத்திரைரய தசலுத்� ரவண்டிய 
இக்கட்டொன சூழல எனககு. ஆய்வு மொணெவனொ்க, 
அன்ள்றய அறிமு்கெொளின் அத்�ருணெத்திரைரய �ன் 
மொணெவதனன ரப�ொ த�ொ. ப. அவ�ொ்கரவ பணெம் 
�ந்து�விய பொஙகு அவரின் மீ�ொன தபருங்கவனஈர்ப்பு 
எனககுள் துளிர்த்திடக ்கொ�ணியொனது. அன்ள்றய 
ெொள் த�ொடக்கம் (1988-1989 ) அண்ளமயப் 
தபருந்த�ொற்றுக ்கொைத்திய (2020) ஊ�டஙகுத் தினம் 
வள�யிைொன ரப�ொ. த�ொ. ப வுடனொன ரெரிளடச் 
சந்திப்தபலைொம் அவரின் உள�யொடலின்பொற்பட்ட, 
எழுச்சியளிககும் ஆய்வுச் சிந்�ளன்களினூடொனப் 
பயணெமொ்கரவ அளமந்திருந்�ள� அவ�து 
ஆய்வுமொணெவ�ொன ெொனும் எனது ஆய்வு 
மொணெவர்்களும் உணெர்ந்ர� வந்திருககிர்றொம். 

ர மைதி்கம ொ ்க ப்  ர ப � ொ சிரியரின்  ஆய்வு 
முன்தனடுப்ளபதயலைொம் ரப�ொர்வத்ர�ொடு 
எங்களையறியொமல பின்த�ொடர்ந்திருககிர்றொம். 

ஆய்வு மொணெவ�ொ்க ரப�ொ. த�ொ. ப விடம் ெொன் 
பயின்்ற ்கொைந்த�ொட்டு அண்ளமய என் ஆய்வு 
மொணெவர்்கள் வள�யிலும் எங்களுடனொன அவரின் 
அணுகு�தைன்பது ‘மொணெவ ெண்பர்்கள் ’ 
என்ப�ொ்கரவ இருந்�து. குறிப்பொ்க என்னொய்வு 
மொணெவர்்களைப் ‘ரப�ன்்கள்’ என்ப�ொ்கரவ 
குறித்திடுவொர். அ�ொவது, �ன் தெறியொைர் ரப�ொ. 
முத்துச்சண்மு்கன் பொணியிைொன தசொலைொடலில. 

ரப�ொ. த�ொ. ப வின் ஆய்வுக ்கருத்துள�்களில 
�ன்னொய்வு மொணெவர்்கள் மு�ண்படும் சூழலில 
வள்ளுவத்தின் ‘�ம்மின் �ம் மக்கள்’ எனும் அறிவுை்க 
ெ ொ ்க ரி ்க த் ள� ர ய  ள ்க க த்க ொ ண் ட ொ ர் . 
மொணெவரின்ஆய்வுச்சிந்�ளனளய மதித்�து 
மட்டுமலைொமல �ொன்முன்னிறுத்திய ்கருத்து 
நிளைப்பொட்டிலும் மொ்றொதிருந்� ரப�ொளுளமயொ்கவும் 
தி்கழ்ந்திருந்�ொர். 

ரப�ொ. த�ொ. ப. வின் ஆய்தவன்பது ‘கீழிருந்து 
மொற்று வ�ைொறு்களை எழுதும் ரமலரெொககிய ஆய்வு 
முள்றளமயது’ (organic intellectual) எனத் �ம் 
மொணெவர்்கள் குறித்திடும் �ருணெத்திதைலைொம் 
உடன்பட்டுப் ரபருவள்க த்கொள்பவர். அ�ற்கு 
நி்க�ொய் ரப�ொசிரியரின் ஆய்வுள�்கள் ‘ஆய்வு 
தெறி்களைப் பு்றந்�ள்ளியிருககின்்றன’ எனும் 
விமர்சனத்திற்குத் �ன்னொய்வு மொணெவருககு 
உடன்பட்டுப் பின்னொ்கத் ‘�ன் ்கருத்துள�்கள் 
தவகுஜனங்களுக்கொனது’ என முன் தமொழிந்து அவர் 
பொல ெொம் ஈர்ப்பளடந்து திள்கத்திடவும் 
தசய்திருககி்றொர். 

ரப�ொ. த�ொ. ப. �ளனத்ர�டி வந்�ளடயும் 
ஆய்வுமொணெவர்்களை, �ன்னொய்வு மொணெவர்்களுககு 

வபைோ. க்தோ. ப வின் ஆய்வுக் கருத்துனைகளில் ்தன்ைோய்வு மோணேரகள் முைணபடும் சூழலில் 
ேள்ளுேத்தின் ‘்தம்மின் ்தம் மக்கள்’ எனும் அறிவு்க நோகரிகத்ன்தவய னகக்ககோணடோர. 
மோணேரின்ஆய்வுசசிந்தனைனய மதித்்தது மட்டுமல்்ோமல் ்தோன்முன்னிறுத்திய கருத்து 

நின்ப்போட்டிலும் மோறோதிருந்த வபைோளுனமயோகவும் திகழநதிருந்தோர.
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நி்க�ொனத�ொரு ரப�ொர்வத்ர�ொடும் உத்ரவ்கத்ர�ொடும் 
அவரின் அணுகு�தைன்பது அைொதியொனது. 
அவவுணெர்ளவ அனுபவித்தினூடொ்கரவ ரப�ொ. த�ொ. 
ப விடம் தபறுவத�ன்பது ஆய்வு மொணெவர்்களுககு 
மி்கஎளி�ொ்கக கிட்டககூடிய தபரும்ரப்றொ்கவும் 
அளமந்துவிடும். 

ஆய்வு மொணெவர்்களை உள�யொடலுடன் 
சிற்றுண்டிககுத் ர�நீர் அருந்� அளழத்துச் தசலலும் 
ரப�ொ. த�ொ. ப ர�நீருககு ஆய்வு மொணெவர்்கள் பணெம் 
தசலுத்துவள�க ்கடுளமயொ்கவும் மிக்க உறுதிபடவும் 
மறுப்புத் த�ரிவித்து அனுமதிப்பதிலளை. அர� 
ரெ�ம் ஆய்ரவட்ளட விள�ந்து நிள்றவு தசய்து, 
பணியில இளணெந்� பி்றகு �ங்களுககு வரும் 
சம்பைத்தில, �ொன் ர�நீர் அருந்துவ�ொ்கவும் 
த�ரிவித்து அம்மொணெவர்்களுக்கொன வொழ்வியல 
முககியத்துவத்ள�யும் பதிவிடுவொர். 

எழுத்�ொளுளம்களுககு ‘வொச்கர் வட்டம்’ 
இருப்பத�ன்பது ெளடமுள்ற நி்கழ்தவன்்றொலும் 
ரப�ொ த�ொ. ப. வுககு மட்டுரம பன்ளமயக ்கலலூரி 
மொணெவர்்களிடம்  ‘�சி்கர் மன்்றமொய்’ உருவொகியிருந்�து 
�மிழிைககிய வ�ைொற்றுச் தசய்தியொகும். 

த�ொ. ப. வின் ஆக்கங்கள் அவரிட்ட தபய�ொரைரய 
மறுபதிப்பொ்க  தவளிவ�ொமல ரவத்றொரு 
�ளைப்பிைொன நூல்கைொ்க தவளிவரு�தைன்பது 
அவ�து ஆய்வு மொணெவர்்களை வருத்�மளடயரவ 
தசய்யும். ரப�ொ. த�ொ. ப, “ெொன் தபற்்ற பிள்ளை்களுககு 
ரவத்றொருவர் தபயரிடுகின்்றொர்” எனத் �ன்னொய்வு 
மொணெவர்்களிடம் தபரிதும் வருந்தியுள்ைொர். 

ஆய்வு மொணெவர்்கள் மீ�ொன ்கரிசனம், நூல 
வொசிப்ளப அவர்்கள் முன்தனடுப்ப�ற்்கொன 
உத்ரவ்கமளிககும் சி�த்ள�, ஆய்வு ரெொககில 
புதி�ொனத�ொரு தவளிச்சப்புள்ளிளயச் சுட்டும் 
தி்றன், ஆய்வு மொணெவர்்கள் குறிப்தபழு� 
மளடத்தி்றப்பொய் விழும் ்கருத்துள�்கள், நூல குறித்� 
அபொ�மொன மனனத்திைொன விவ�ளணெ்கள், 
�ன்னு்றவு்களை நி�ொ்கரித்துத் �ன்னொய்வு 
மொணெவர்்களின் வொழ்வொ�ொ�த்திற்கு அவ�ளிககும் 
பங்களிப்பு எனப் ரப�ொ. த�ொ. ப மொணெவருைகில 
ரபத�ழுச்சி மிகுவித்�ப் ரப�ொசொனொ்கரவ 
தி்கழ்ந்திருந்�ொர். 

கட்டுரையாளர்: இரைப்்பைாசிரியர் 
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நினைவேந்தல்

போ�ரன்

இறுதிப் ேயணவம சொட்சி…
“கபணகள மோதிரி ஜைநோயக சக்திகளப் போரக்கவே முடியோது. அவ்ேளவு Democratic. இந்த 
சோதி… சமயம் எல்்ோம் ஆம்பனளகளுக்குத்்தோன்… எந்தப் கபணணோேது ்தன் வபருக்குப் 

பின்ைோடி சோதிப் வபைப் வபோட்டுக்கறோஙகளோ போருஙக…
உணனம் சோதீஙகுறது போதுகோப்பறறேனின் கனடசிப் புகலிடம்… சோதி எல்்ோம் 

ஆம்பினளகளுக்குத்்தோன். கபணகளுக்குக் கினடயோது” என்போர க்தோ. ப. 

அது எண்பது்களின் மத்தியப்பகுதி…

சர்வர�ச தபொது மன்னிப்பு இயக்கம் 
என்்றளழக்கப்படும் அம்னஸ்டி இண்டர்ரெஷனலில 
(Amnesty International) ர�ொழர்்கரைொடு இளணெந்து 
பணியொற்றிக த்கொண்டிருந்� ்கொை்கட்டம். 

உைகின் எஙர்கொ ஒரு மூளையில சிள்றப்பட்டிருககி்ற 
இரு ள்கதி்களின் விடு�ளைக்கொ்க ஒவதவொரு குழுவும் 
பணியொற்்ற ரவண்டும். சிள்ற ளவக்கப்பட்டிருப்பவர் 
�னது நி்றத்தின் தபொருட்ரடொ… இனத்தின் 
தபொருட்ரடொ… �ொன் ளவத்திருந்� சித்�ொந்�த்தின் 
தபொருட்ரடொ… ள்கது தசய்யப்பட்டவ�ொ்க 
இருப்பொர். அப்படிப்பட்டவர்்களை மனசொட்சிக 
ள்கதி்கள் என்்றளழப்பொர்்கள் (Prisoner of Conscience). 
ெொம் அவர்்கைது விடு�ளைக்கொ்க உளழக்க ரவண்டும். 

ஆனொல அப்பணியின்ரபொது ெமது இனம், ம�ம், 
சித்�ொந்�ம் சொர்ந்� ்கருத்துக்கள் ஒருரபொதும் 
குறுககிடக கூடொது. ெொம் யொ�ொயினும் மற்த்றொரு 
முளனயில ள்கது தசய்யப்பட்டிருப்பவர் எ�ன் 
தபொருட்டு சிள்ற ளவக்கப்பட்டிருப்பினும் அவ�து 
விடு�ளைளயரய இைக்கொ்கக  த்கொண்டு 
தசயற்படரவண்டும். 

த்கொஞசம் புரியும்படி தசொலவ�ொனொல ெொம் 
ெொத்தி்க�ொ்கரவ இருப்பினும் �ஷயொவில ள்கது 
தசய்யப்பட்டிருப்பவர் கிருஸ்துவ ம�ப் 
பி�ச்சொ�்க�ொ்கரவொ அலைது ஹர� �ொமொ 
பி�ச்சொ�்க�ொ்கரவொ இருந்�ொலும் ெொம் கு�ல 
த்கொடுத்�ொ்க ரவண்டும். 

அலைது மரைசியொவில ்கம்யூனிசத்ள�ப் 
ப�ப்பினொர் என்்ற குற்்றச்சொட்டில ஒருவர் ள்க�ொகி 
இருப்பின் “அட ெம்மொளுப்பொ… உடரன ரிலீஸ் 
பண்ணுங்கப்பொ…” என்று கு�ல த்கொடுத்துவிடக 
கூடொது. ஒருரவளை விசொ�ளணெயில அவர் ‘�ொன் 
அப்படிப் பி�ச்சொ�ம் தசய்யவிலளை’ என்று 
துண்டுரபொட்டுக கூட �ொண்டிருப்பொர். ெமது 

தசொந்�க ்கருத்து அவருககு ரமலும் சிக்களைக 
த்கொடுத்துவிடக கூடும். 

ஆ்க… �ங்கள் ்கருத்துக்களின் தபொருட்டு எவர் 
ள்கது தசய்யப்பட்டு இருப்பினும் அவ�து 
விடு�ளை�ொன் முககியரமயன்றி ெொம் யொர்… ெொம் 
என்ன ்கருத்ள�க த்கொண்டிருககிர்றொம்… என்ப�லை 
பி��ொனம். ்கருத்துச் சு�ந்தி�ரம மு�ன்ளமயொனது. 

அதுசரி…. இ�ற்கும் எழு� வந்� சமொச்சொ�த்திற்கும் 
என்ன சம்பந்�ம்  என்று குழம்பித்�ொன் 
ரபொயிருப்பீர்்கள் நீங்கள்!

அறுபது ஆண்டு்களுககு முன்னர் 1961 இல 
ஆ�ம்பிக்கப்பட்ட அம்தனஸ்டி இண்டர்ரெஷனல 
அப்படிச் தசொன்னது… ஓர்க. 

ஏ்றககுள்றய எழுப�ொண்டு்களுககு முன்னர் 
இனம்… நி்றம்… பொல… தமொழி… சமயம்… பி்றப்பு… 
உட்பட எதிலும் பொகுபொடு ்கொட்டககூடொது என்று 
ஐ. ெொ வினது உை்கைொவிய மனி� உரிளமப் 
பி�்கடனமும் 1948 இல இள�த்�ொன் தசொன்னது… 
அதுவும் சரி�ொன். 

ஆனொல அ�ற்கும் ்கொலநூற்்றொண்டுககு முன்னர� 
இள� உணெர்ந்து புரிந்து தசயலில ்கொண்பித்�ொர� 
ஈ. ரவ. �ொமசொமி என்கி்ற மொனுடன்…. . அது�ொன் 
ெம் ஆச்சர்யத்தின் உச்சம். 

மு � லி ல  இ ம் ம ொ னு ட ள ன ப்  பு ரி ந் து 
த்கொண்டொல�ொன் அவள� அடிதயொற்றி வந்� 
அவ�து மொணெவன் த�ொ. ப. என்கி்ற த�ொ. 
ப�மசிவளனயும் புரிந்து த்கொள்ை முடியும். 
அ�ற்்கொ்கத்�ொன் இந்�ப் பீடிள்க. 

பழுத்� ெொத்தி்க�ொன தபரியொர் ஆன்மீ்கத்ள�ரய 
சுவொசித்து வொழ்ந்� மள்றமளை அடி்கைொர�ொடு 
எத்�ள்கய ரெசபூர்வமொன உ்றளவப் ரபணினொர்…? 
இள்ற ெம்பிகள்கயில திளைத்� மடொதிபதியொன 
குன்்றககுடி அடி்கைொருடனொன அவ�து ர�ொழளம 
எப்ரபர்ப்பட்டது…? 1938 இல இந்தி திணிப்புககு 
எதி�ொன ரபொரில ப�வஸ்து �ொஜொர்கொபொைொச்சொரியொர் 
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ரபொர்ப்பளடத் �ைபதியொ்க தபரியொ�ொல 
முன்நிறுத்�ப்பட்டது எவவி�ம் சொத்தியமொயிற்று…? 
என்கி்ற வினொக்களுககு விளட த�ரிந்�வர்்களுககு 
த�ொ. ப. குறித்தும் புரிந்திருககும்�ொன். 

சொமிரய இலரைஙகி்ற ெமககு சிறு த�ய்வமொவது…. 
தபருந்த�ய்வமொவது… எது எகர்கடு த்கட்டொ 
ெமகத்கன்ன…. என்று விட்ரடத்தியொ்கத்�ொன் 
இருந்ர�ன் ெொனும். த�ொ. ப. ளவ வொசிககும் வள�. 

த�ொ. ப. என்கி்ற ெமது ப�மசிவளனப் பற்றிப் 
புரிய ளவத்� ”தபருளம”ககுச் தசொந்�க்கொ�ர் 
முன்னொள் மு�லவர் தஜயைலி�ொ�ொன். அந்� 
வ ள ்க யி ல  ெ ொ ன்  உ ண் ளம யி ர ை ர ய 
ென்றிக்கடன்பட்டவன்�ொன் அவருககு. 

”�மிழ்க ர்கொயில்களில ஆடு ர்கொழி்கள் பலியிடக 
கூடொது” என்கி்ற �ளடச் சட்டம் த்கொண்டு 

வந்�ரபொது �ொமர்கொபொைன் மட்டுமலை ”விடு�ளை” 
ஆசிரியரும் அள� ஆ�ரித்� அ�சியல அதிசயம் 
அ�ஙர்கறியது. இந்� இ�ண்டு முளன்களும் ஒற்ள்றப் 
புள்ளியில ஒன்றிளணெயும் சொத்தியரமயிலளைரய…. 
இதில ஏர�ொ சிக்கல இருககி்றது… என்று மனதுககுப் 
பட்டது அப்ரபொது�ொன். 

(ஆசிரியருககும் அவருககுமொன சந்திப்பு… த�ொ. 
ப மள்றவுககு ”விடு�ளை” தவளியிட்ட 12 பக்க 

சி ்ற ப் பு  ம ை ர் 
ரபொன்்றளவதயலைொம் பின்னர் 
நி ்க ழ் ந் �  ம கி ழ் ச் சியும்… 
த ெ கி ழ் ச் சி யு ம்…  ்க ை ந் � 
மொற்்றங்கள்…)

சங்க�மடத்தில கிடொய் 
த வ ட் ட ச்  த ச ொ ல லி க 
்க ட் ட ொ ய ப் ப டு த் � வு ம் 
மு டி ய ொ து …  ச ங கி லி க 
்கருப்ப�ொயன் ர்கொயிலில 
சர்க்கள�ப் தபொங்கல�ொன் 
ளவக்க ரவண்டும் என்று 
சண்டித்�னம் தசய்யவும் 
கூடொது… என்கி்ற தெத்தியடி 
உண்ளமளயப் புரிய ளவத்�து 
த�ொ. ப. வினது ்கருத்துக்கள்�ொன். 

எந்�தவொரு விஷயத்ள�யும் 
ஒற்ள்றப் பரிமொணெத்துககுள் 
அட க கிவிட  முயலவது 
எவவைவு அபத்�மொனது 
என்பள�ப் புரிந்து த்கொண்டது 
அப்ரபொது�ொன். 

“தபரியொர் இன்ளனககு 
இ ரு ந் தி ரு ந் � ொ ர் ன் ன ொ … 
’ த ம ொ � ல ை …  ர ்க ொ யி ல 
்க ர் ப் ப க கி � ்க த்து ககுள்ை 
ரபொ்றதுககு எலைொருககும் 
ர்கொயிைத் தி்றந்துவிடு… . 
அதுக்கப்பு்றம் யொர் யொர் எள� 
எள�ச் சொப்பிடைொம்கி்ற� 
ப ொ ர் க ்க ை ொ ம் … ’ ன் னு 
தசொலலீருப்பொரு” என்று 
ெ ம் பி க ள்க க கு ம் 
மூடெம்பிகள்கககும் இளடயில 
இருககும் நுண் அதி்கொ�த்ள�த் 
ர�ொலுரித்�ொர். 

ெொட்டொர் வழக்கொற்றியல… 
பண்பொட்டுப் பி�ச்சளன்கள்… 
சி று த � ய்வ  வழி ப ொ டு … 
என்பவற்ர்ற ொடு  மட்டும் 
நின்றுவிட்டவ�லை த�ொ. ப. 
ஒரு குறிப்பிட்ட துள்றயின் 
ஆ ய் வ ொ ை ர்  எ ன் கி ்ற 

புள்ளிரயொடு மட்டும் நிறுத்திவிட முடியொது அவள�. 
த�ொ. ப�மசிவன் என்பவர் �மிழொசிரியர்… 

�மிழ்ப் ரப�ொசிரியர்… �மிழ்த் துள்றத் �ளைவர் 
என்பவற்ள்றதயலை ொம்  � ொண்டி அவர் 
மொனுடவியலில எத்�ள்கய ஈடுபொடும் அக்கள்றயும் 
த்கொண்டிருந்�ொர் என்பது ஆதிச்செலலூருககு 
அவர�ொடு பயணித்து அருகில இருந்து அவர் 
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தசொலவள� அவ�ொனித்�வர்்களுககும் த�ரியும். 
அது பற்றி அவர�ொடு அைவைொவியவர்்களுககும் 
த�ரியும். 

இன்ள்றககு கீழடி குறித்� ெமது அக்கள்றககும் 
ஆ�ங்கங்களுககும் இளடரய ஆதிச்செலலூரில 
புள�யுண்டு கிடககும் �மிழர்்கைது த�ொல ெொ்கரீ்கம் 
குறித்� வ�ைொறும் அது இன்னமும் தவளிவ�ொமல 
இருககும் மர்மமும் குறித்து த�ொ. ப. ளவக ர்கட்டொல 
மணிக்கணெக்கொ்க விைககுவொர். 

பத்�ொண்டு்கள் முன்ரப ஆதிச்செலலூருககு 
எம்ளம அளழத்துச் தசன்்ற த�ொ. ப. அ�ன் ஆதி 
வ�ைொறு குறித்துச் தசொன்னது இது�ொன் :

”ஏ்றககுள்றய கிருஸ்து பி்றப்ப�ற்கு எண்ணூறு 
வருடங்கள் முன்ரப இஙகு ெொ்கரீ்கம் மிகுந்� மக்கள் 
வொழ்ந்திருககி்றொர்்கள். இ�ளன மு�ன் மு�லில 
்கண்டுபிடித்�வர் தஜர்மனி ெொட்ளடச் ரசர்ந்� 
டொகடர். ஜொ்கர் என்பவர்�ொன். 

1876 ஆம் ஆண்டு இந்� பகுதியில ஆ�ொய்ச்சிக்கொ்க 
வந்� அவர் ்கண்டுபிடித்�து�ொன் இந்�த் த�ொல 
�மிழர்்கைது ெொ்கரீ்கம். அந்� ஜொ்கர் �ொன் 
்கண்டுபிடித்�வற்றில பைவற்ள்ற ஆ�ொ�த்துக்கொ்க 
தஜர்மனுகர்க எடுத்துச் தசன்றுவிட்டொர் . 
அப்தபொருட்்கள் இன்னமும் தஜர்மனியில உள்ை 
தபர்லின் அருங்கொட்சிய்கத்தில இருககின்்றன. 

ஜொ்கருககுப் பின்பு வந்�வர்�ொன் இந்திய 
த�ொலலியல துள்றளயச் சொர்ந்� ரியொ. இவரும் 
இஙகுள்ை மக்கள் பயன்படுத்திய முதுமக்கள் �ொழி, 
ஆப�ணெங்கள், எழுத்துக்கள் ரபொன்்றவற்ள்ற 
அ்கழ்வொ�ொய்ச்சி மூைம் ஆ�ொய்ந்து பொர்த்து விட்டு 
அதிர்ச்சியில உள்றந்து ரபொனொர்” என்்றொர் த�ொ. ப. 

இதிதைன்ன அதிர்ச்சி இருககி்றது? என்ர்றொம்
 “அவர்்கள் பயன்படுத்திய இரும்பொல ஆன 

்கருவி்கள்�ொன். ” என த�ொடர்ந்�ொர் த�ொ. ப. 
”மூவொயி�ம் ஆண்டு்களுககு முன்ரப இஙகு 

வொழ்ந்� �மிழர்்கள் இரும்ளபப் பயன்படுத்தி 
இருககி்றொர்்கள் என்்றொல…. . அள� உருககுவ�ற்்கொன 
உளை்களை எஙகு ளவத்திருந்�ொர்்கள்…. அள� 
தசதுககுவ�ற்கும் சீ�ொககுவ�ற்கும் எத்�ள்கய 
த�ொழில நுட்பங்களைக ள்கயொண்டொர்்கள்…. 
அப்படியொயின் இவர்்கைது ெொ்கரீ்கம்�ொன் மற்்ற 
அளனத்து ெொ்கரீ்கங்களுககும் முற்பட்ட ெொ்கரீ்கமொ்க 
இருந்திருக்க ரவண்டும். 

இந்� ஆய்வு்களை ஒப்புக த்கொண்டொல உைகின் 
த�ொல ெொ்கரீ்கரம �மிழர்்களுளடயது என்்றொகி 
விடுகி்றது. அப்படியொயின் தவள்ளையர்்களும் 
வடக்கத்தியர்்களும் ்கண்டுபிடித்�ளவ எலைொம் 
இ�ற்குப் பிந்ள�ய ெொ்கரீ்கங்கள்�ொன் என்பள� 
ஒப்புகத்கொண்ட�ொகி விடும். இது�ொன் பி�ச்சளன. 

இப்ரபொது இஙகுள்ை 150 ஏக்கர் நிளைத்ள� 
மத்திய அ�சின் த�ொலலியல துள்ற சுற்றி வளைத்து 
ள்கய்கப்படுத்தி ளவத்திருககி்றது. 2005 ஆம் ஆண்டு 
அத்துள்ற தசய்� ஆய்வு்களின் முடிவு்களைக கூட 
இன்னமும் தவளிவிடொமல ளவத்திருககி்றது. ரவறு 
யொரும் இஙகு ஆய்வு்களை ரமற்த்கொள்ைக கூடொது 
என்று ஒரு உத்��ளவயும் ரபொட்டிருககி்றது. 
இது�ொன் இன்ள்றய ரசொ்கம். ” என்்றொர் த�ொ. ப. 

மொனுடவியலின் மீது ம்கத்�ொன ்கொ�ல த்கொண்ட 
த�ொ. ப. ளவப் ரபொன்ர்றொருகர்க இத்�ள்கய 

புள�யுண்டு கிடககி்ற ெொ்கரீ்கத்தின் பின்னணியில 
உள்ை அ�சியல புைப்படும். 

ஈழவிடு�ளைப் ரபொ�ொட்டம் த�ொடஙகி 
உை்கமயமொக்கல வள�ககும் துலலியமொன 
பொர்ளவளயக த்கொண்டவர்�ொன் த�ொ. ப. 

இனப்படுத்க ொளை  �ளைவிரித்� ொடிய 
தபொழுதில…. 

”ஈழத்தில இனப்படுத்கொளை தீவி�மொ்க 
ெளடதபற்்ற ரவளையில என்ளனப் ரபொன்்றவர்்கள் 
தூக்க மொத்திள� ரபொட்டுகத்கொண்டு�ொன் 
தூஙகிரனொம். எத்�ளன ெொளைககுத்�ொன் சொளவ 
ர்கட்டுக த்கொண்ரட இருப்பது. ெொளைககு சொ்கப் 
ரபொகி்றொர்்கள் மனி�ர்்கள் என்று த�ரிந்�ொல 
எப்படித் தூக்கம் வரும்?

இ ந் � ப்  படுத ்க ொளைளய  ர ெ �டிய ொ ்க 
ஆ�ரித்�வர்்கள், மள்றமு்கமொ்க ஆ�ரித்�வர்்கள் 
மீ�ொன ஆத்தி�ம் எனது உயிர் மூச்சு உள்ைவள� 
நீடித்திருககும். 

தூக்கமிலைொமல ்கழிந்� இ�வு்கள் திரும்பத் 
திரும்ப நிளனவுககு வருகின்்றன. அ�னொரை 
தசம்தமொழி மொெொட்டில ்கைந்துத்கொள்ைப் 
ரபொவதிலளை. ்களைஞர் கூப்பிட்டதினொல 
சிவத்�ம்பி ரபொ்கைொம். ெொன் ரபொ்க மொட்ரடன். ”

என்று சண்ரட இந்தியன் வொ� இ�ழுககு அவர் 
அளித்� ரெர்்கொணெளை என்றும் ம்றக்க இயைொது. 
அதி்கொ�த்தின் உச்சத்தில இருப்பவர்்கள் �மககு 
அறிமு்கமொனவர்்கள்�ொன் என்்றொலும் அநீதிககு 
எதி�ொ்க அ்றச்சீற்்றம் த்கொள்ைத் �யங்கொ� மனம் ெம் 
அன்பிற்குரிய த�ொ. ப. வுளடயது. 

ஏ்றககுள்றய பத்�ொண்டு்கள் எண்ணெற்்ற 
சந்திப்பு்கள்… பயணெங்கள் எனக ்கழிந்�து எம் உ்றவு. 
மூன்று மொ�த்திற்கு ஒருமுள்றயொவது சந்திக்கொவிடில 
நிள்றவு த்கொள்ைொது மனம். ”என்ன… இன்னும் 
்கொரணெொம்ஙகுது தபருசு…. எப்ப வொறீங்க…?” என்று 
எங்கைது பொளையஙர்கொட்ளடத் ர�ொழர்்களிடம் 
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இருந்து அளைரபசி அளழப்பு வரும். அலைது 
அ�ற்கு முன்ரப ெொங்கள் ரபொய் நிற்ரபொம். 

”தபண்்கை மொதிரி ஜனெொய்க சகதி்கைப் 
பொர்க்கரவ முடியொது. அவவைவு Democratic. இந்� 
சொதி… சமயம் எலைொம் ஆம்பளை்களுககுத்�ொன்… 
எந்�ப் தபண்ணெொவது �ன் ரபருககுப் பின்னொடி 
சொதிப் ரப�ப் ரபொட்டுக்க்றொங்கைொ பொருங்க…

உண்ளமை சொதீஙகு்றது பொது்கொப்பற்்றவனின் 
்களடசி ப்  பு ்கலிடம்…  ச ொ தி  எ லை ொ ம் 
ஆம்பிளை்களுககுத்�ொன் .  தபண்்களுககுக 
கிளடயொது” என்பொர் த�ொ. ப. 

பை ஆய்வொைர்்கரைொடு பழகியிருககிர்றன் 
என்்றொலும் த�ொ. ப ளவப் ரபொன்்ற ஆய்வொைர்்கள் 
அரிதினும் அரி�ொனவர்்கள். இந்� ஆய்வொைர் அந்� 
ஆய்வொைருககுத் த�ரியொமல ”ஆய்ந்து ” 
த்கொண்டிருப்பொர். அந்� ஆய்வொைர் இந்� 
ஆய்வொைருககுத் த�ரியொமல ”ஆய்ந்து ” 
த்கொண்டிருப்பொர். ”ப்ப்ப்ப்�ொமணென்” �ொன் 
ரவ�ங்களைத் த�ரிந்து ளவத்திருக்க ரவண்டும் 
என்பள�ப் ரபொை அம்புட்டு ”�்கசியம்” ்கொப்பொர்்கள். 

ஆனொல த�ொ. ப. விடம்… ”அய்யொ இந்� அன்னி 
தபசண்ட்… “ என்று ஆ�ம்பித்�ொல ரபொதும்…. 

Mrs Besant – Her Tricks and Dupes படிங்க…. டி. 
எம். ெொயர் அவர�ொட Anti Septic பத்திரிகள்கை 
விரிவொ எழுதீருப்பொரு…. என்பொர். 

விவசொயி்கள் நிளை… .  ரவைொண்ளம… 
என்்றொ�ம்பித்�ொல…. 

”1900 ைரய ரசைம் ப்கடொலு ெ�சிம்மலு ெொயுடு 
“விவ ச ொ ய ம்  அலைது  கிருஷி  ச ொஸ்தி � 
சொ�சஙகி�்கம்”ன்னு இருப�ொம் நூற்்றொண்டு 
த�ொடக்கத்துைரய புத்�்கம் எழுதீருக்கொர்… 
அறிவியல �மிழுககு வந்� முன்ரனொடி நூல அது… 
” எனத் த�ொடரும் அவர் ரபச்சு. 

மரு�ெொய்கமொ்க இருந்து ்கொன் சொகிப்பொன 
வீ�ளனப் பற்றி வினவினொல…

”அவ�ப் பத்தி Rebel Commandant ன்னு ஒரு 
புத்�்கம் இருககுங்க. வொசிச்சுப் பொருங்க…” என 
ெமககு அடுத்� ்கட்ட வொசிப்புககு வழி்கொட்டுவொர். 

அவள �  ”ஆய்வ ொை ர் ”  என்ப � ற்குள் 
அளடத்துவிடுவள�க ்கொட்டிலும்… அரெ்கம் ரபர் 
ஆய்வு்களை ரெொககி அடிதயடுத்து ளவக்கத் துளணெ 
நின்்ற உந்துசகதி என்பது இன்னும் தபொருத்�மொ்க 
இருககும். 

்கடந்� ஆண்டு சந்திப்பின்ரபொது கூட “அய்யொ…. 
ெொம ஹம்பிககு எப்பப் ரபொ்றது?” என்ர்றன். 

“ ச ொ்க்றதுககுள்ை ரபொ்கணும்ன்னு�ொன் 
தெளனககிர்றன். முடியுமொன்னு த�ரியை…. ஆனொ 
அங்க ரபொ்றதுககு முன்னொை நீங்க அந்� Forgotten 
Empire படிச்சிருங்க…” என்்றொர். 

எப்படியொவது �ளைவளனக ்கடத்திக 
த்கொண்டொவது ரபொய்விட ரவண்டும் என்கி்ற 
ரப�ொளசயில… திருதெலரவலியில இருந்து 
தூத்துககுடிககு ்கொர்… அஙகிருந்து தபங்களூருககு 
விமொனம்…. தபங்களூரில இருந்து ஹம்பி பக்கத்துை 
உள்ை ஊருககு விமொனப் பயணெம்… அஙகிருந்து 
மறுபடியும் ்கொர்… என ெண்பர்்களும் ெொனும் 
திட்டங்கள் எலைொம் ரபொட்டு ளவத்திருந்ர�ொம். 

ஆனொல அ�ற்குள் அவ�து ”பயணெம்” ரவறு 

பக்கம் திளசமொறி விட்டது. 
த�ய்வ ெம்பிகள்கயற்்ற அவரும் ெொனும் 

ரச�ன்மொர�வி ர்கொயில… உககி�ன்ர்கொட்ளட 
ர்கொயில… அம்பொசமுத்தி�ம்… ்கழுகுமளை… எனச் 
சுற்றி வந்� ர்கொயில்கள் ஏ�ொைம். 

எதிர� இருப்பது அளமச்ச�ொயினும் சரி…. ர�நீர் 
த்கொண்டு வந்� சிறுவனொயினும் சரி… எலைொரம 
சமம்�ொன் அவருககு. �ொன் ்கற்்றள� அள்ை அள்ை 
த்கொடுத்துக த்கொண்ரட இருப்பொர் த�ொ. ப. அது 
மொற்றுக ்கருத்து த்கொண்ரடொ�ொயினும் சரி. 

்கொஙகி�ஸ் ரபரியக்கத்ள� ரசர்ந்�… ர�சியத்ள� 
முன் நிறுத்திய ர்க. பி. சுந்��ொம்பொள் அன்ள்றய 
� மி ழ ்க  ஊட ்கங ்கை ொ ல  இருட்டடிப் பு 
தசய்யப்பட்டரபொது…. 

”அவருககு இலைொ� ஆற்்றைொ… அவருககு 
இலைொ� கு�ல வைமொ…? ர்க. பி. சுந்��ொம்பொள் ஒரு 
பொர்ப்பனப் தபண்மணி அலை என்ப�ற்்கொ்கத்�ொரன 
நீங்கள் எலரைொரும் இருட்டடிப்பு தசய்கிறீர்்கள்…. 
” என்று �ந்ள� தபரியொரும் அவ�து குடிய�சு 
பத்திரிகள்கயும் ்கடும் ்கண்டனம் த�ரிவித்� பி்றர்க 
“சுர�சமித்தி�ன்”, “இந்து” ரபொன்்ற பத்திரிகள்க்கள் 
அவள�ப் பற்றி எழு�த் த�ொடஙகின. 

�னது அடிப்பளட சித்�ொந்�த்திற்ர்க எதி�ொனவர் 
என்று த�ரிந்தும்கூட பி்ற�து அடிப்பளட 
உரிளம்களுக்கொ்கக கு�ல த்கொடுககும் பககுவமும் 
பண்பும் தபரியொருககு இருந்�து. பி்றகு அவ�து 
மொணெொக்க�ொன த�ொ. ப�மசிவனுககு இலைொமைொ 
ரபொகும்?. 

எப்படி த�ய்வ ெம்பிகள்கயற்்ற தபரியொர், 
ர்கொயில நுளழவுப் ரபொ�ொட்டம் த�ொடஙகி 
அளனத்து சொதியினரும் அர்ச்ச்கர் ஆவது 
வள�ககுமொன ஆத்தி்கர்்கைது உரிளம்களுக்கொ்கக 
கு�ல த்கொடுத்�ொர�ொ…. அப்படி த�ொ. ப. வும் 
அளவதி்க ம�ளபப் பின்பற்றியவர்்கைது வழிபொட்டு 
உரிளம்களில பி்றர் �ளையிடுவள�க ்கண்டித்�ொர். 

ரபொலி ஆன்மீ்கவொதி்களுககு உண்ளமயொன 
அச்சுறுத்�ல ர்கொயிளைக ள்கவிட்டு தவளியில 
நிற்கும் எம்ளமப் ரபொன்்றவர்்கள் அலை. த�ொ. ப. 
ளவப் ரபொன்்றவர்்கள்�ொன். 

த�ொ. ப �ொன் வொழும் ்கொைத்தில எப்படி 
சொதியத்திற்கு எதி�ொ்க ெளட ரபொட்டொர�ொ… 
அப்படிரய இம்மியைவும் சொதீயச் சடஙகு்கரைொ…. 
சமயச் சடஙகு்கரைொ இன்றி �னது சுயமரியொள�மிக்க 
்கண்ணியமொன இறுதிப்  பயணெத்ள�யும் 
ரமற்த்கொண்டொர். அ�ற்குத் துளணெ நின்்றது அவ�து 
குடும்பமும் ர�ொழர்்களும்�ொன். 

வொழும் ்கொைத்திரைரய ஓ�ொயி�ம் சம�சம் தசய்து 
த்கொள்ரவொர் மத்தியில… அந்� மனி�ன் யொருக்கொ்க 
வொழ்ந்�ொன்…. எ�ற்்கொ்க உளழத்�ொன்… எள� 
பின்பற்றினொன்… எள� வலியுறுத்தினொன்… எள� 
ெளடமுள்றப்படுத்தினொன்… என்ப�ற்கு அந்� 
இறுதிப் பயணெரம சொட்சியமொ்க நிற்கி்றது. 

மு�லிரைரய குறிப்பிட்டள�ப் ரபொை… ெட்பு 
சகதி எது? பள்க சகதி எது? என்பள� தபரியொள�ப் 
ரபொைரவ துலலியமொ்க அறிந்து ளவத்திருந்�ொர் த�ொ. 
ப. அது�ொன் தமொன்ளன ெொத்தி்கவொதி்களும் மூடக 
்கொவி்களும் த�ொ. ப. விடம் ர�ொற்றுப் ரபொகும் 
ம்கத்�ொன புள்ளி. 

கட்டுரையாளர்: எழுத்ாளர்
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நினைவேந்தல்

அப்ப்சோமி
்தொ. ே எனும் சிந்தனனப் ேள்ளியின் 

கனடசி மொணேன்

1990 ்களின் இறுதியில ‘ஆ்றொம்திளணெ’ 
இளணெய ெொளி�ழின் ஆசிரியப் பணி ஆற்றிய ்கொைம்; 
அதில வைளமயொன இ�ழ் முள்றளமயில இருந்து 
பை புதுளம்கள் அறிமு்கப்படுத்�ப்பட்டு வந்�ன. 
அதில மொற்று இ�ழ் முள்றளமககு உரிய பை 
பண்பு்களும் இருந்�ன என்்றொலும் ளமய நீர�ொட்ட 
அச்சு ெொளி�ழ்/ பருவ இ�ழ்்களுககு ஈடொன 
பு்களழயும் பொ�ொட்டு்களையும் இளணெய ஊட்கத்தில 
தபற்்றது. அ�ன் மு�ன் மு�ல பதிரவ தபரியொர் 
மணி வொச்கத்துடன் �ொன் த�ொடஙகிரனன். 
த�ொடர்ந்து மலிவொன வணி்க இ�ழியலுககு மொற்்றொ்க 
ரமற்த்கொண்ட இம் முயற்சி்களுககுக கிளடத்� 
தபரும் வ�ரவற்பு ரமலும், ரமலும் மொற்று 
முயற்சி்களில ஈடுபடத் தூண்டின. 

இவவொ்றொ்க அவ வருட தீபொவளிளய ஒட்டி, 
�னியொ்க ஒரு இளணெப்பு மின்னி�ழ் �யொர் 
தசய்ர�ொம். அதில தீபொவளி குறித்� மொற்றுக 
்கருத்து்கள் த்கொண்ட பளடப்பு்கள் இடம் தபற்்றன. 
இ�ற்்கொன வொசிப்பில ஈடுபட்ட ரபொது அ்கப்பட்ட 
புத்�்கம் : அறியப்படொ� �மிழ்கம். இள� எழுதியவர் 
அறிஞர் த�ொ. ப�மசிவம். இப்படித்�ொன் த�ொ. ப 
என்கி்ற த�ொ. ப�மசிவம் அறிமு்கமொனொர். இப் 
புத்�்கத்ள� வொசிக்க, வொசிக்க தபரும் ்கண் தி்றப்பொ்க 
அளமந்�து. அதில தீபொவளி குறித்து எழு�ப்பட்டிருந்� 
்கட்டுள� என் சிந்�ளனககுத் தி்றப்பொ்க அளமந்�து. 

தீபொவளி தி�ொவிட பண்டிள்க அலை. அது 
வர்த்�மொன ம்கொவீ�ர் எனும் சமணெ தீர்த்�ங்க�ர் 
இ்றந்� ெொள் ஆகும். அந் ெொளில அவள� நிளனரவந்தும் 
வள்கயில தீப வரிளச ஏற்றி த்கொண்டொடி வந்ர�ொம். 
அந் ெொரை பின்னர் தீபொவளியொ்கத் திரிக்கப்பட்டது. 
வ ர் த் �ம ொன  ம ்க ொவீ � ர்  நிளனவுெ ொளை 
சனொ�னவொதி்கள் ்கபளி்க�ம் தசய்து த்கொண்டனர். 
தீர்த்�ங்க�ள� அ�க்கனொ்கவும் அவள� கிருஷணென் 

த்கொளை தசய்��ொ்கவும் புளனந்து தீபொவளி என்று 
அந்� ெொளை அறிவித்து அள� தவடி தவடித்துக 
த்கொண்டொடத் த�ொடஙகினர். இள� பின்னர் 
தி�ொவிட மக்களிடமும் திணித்�னர். ்கடந்� 400 
ஆண்டு்களுககு முன்பொ்கத்�ொன் தீபொவளி ெம்மிடம் 
திணிக்கப்பட்டது என்று அக ்கட்டுள� விைககியது. 
தீபொவளி குறித்� இந்து பொர்ளவககு எதி�ொன 
அக்கட்டுள�, தீபொவளி மைரின் �ளையங்கக 
்கட்டுள�யொ்க இடம் தபற்்றது. 

ஏ்றத்�ொழ இர� ்கொை்கட்டத்தில தசன்ளன 
புத்�்கக ்கொட்சியில ்கண்தடடுத்� புத்�்கம் ‘அழ்கர் 
ர்கொயில’. எப்ரபொதும் புள�யல�ொன் எமது ைட்சியம். 
புத்�்கக ்கொட்சி்களிலும் அரிய பளழய நூல்களை 
ர�டுவர� ெமது பணி. அவவொறு வழக்கமொ்கப் 
பொர்ளவயிடும் அ�ஙகு்கள் பல்களைக்கழ்க அ�ஙகு்கள் 
ஆகும். அவவொறு மதுள�ப் பை்களைக்கழ்கம் 
அளமத்� அ�ஙகில அந்� புத்�்கம் ்கண்்களில 
பட்டன. முன்னரும் இப் புத்�்கம் பொர்ளவயில 
பட்டிருக்கைொம். அழ்கர் ர்கொயில புத்�்க ஆசிரியர் 
த�ொ. ப�மசிவம் என்றும் அவ�து ஆய்வுப்பட்ட 
ஏடு புத்�்கமொ்கப் பதிப்பிக்கப்படுவ�ொ்கவும் உள்ரை 
கூ்றப்பட்டிருந்�து. அப்ரபொத�லைொம் அ�ன் 
ஆசிரியர் அறிமு்கமொகியிருக்கவிலளை. மு�ல 
பதிப்பொ்க அச்சிட்டது விற்பளனயொ்கொமல �ொள்்கள் 
பழுப்ரபறி அன்ள்றய நிையில மி்கவும் சலலிசொன 
விளையில ‘வொஙகு. . வொஙகு’ என அளழத்துக 
த்கொண்ரட இருந்�து. 

இப்ரபொதும் அளழப்ளப ஏற்று ள்கயில ளவத்து 
்கவனித்� ரபொது அ�ன் ஆசிரியர் த�ொ. ப�மசிவம் 
என பொர்த்�தும் ெொம் அறிந்� த�ொ. ப �ொனொ 
என்பள� மீண்டும் உறுதி தசய்�பின்னர� அப் 
புத்�்கத்ள� வொஙகி வொசித்ர�ன். (அப்ரபொத�லைொம் 
புத்�்கங்களை வொஙகியவுடரனரய வொசித்துவிடும் 
பழக்கம் இருந்�து. ) ’அரியும் சிவனும் ஒன்னு, அள� 

மனறக்கப்பட்ட ேை்ோறுகனளக் கணடறிய ்தைக்குள் வகள்வி வகட்கும் பழக்கம் வேணடும் 
என்போர, க்தோ. ப. “இந்த மோதிரி வகள்வி வகட்கிற பழக்கம் எஙகிருநது ேந்ததுன்ைோ, மயின். சீனி. 
வேஙகடசோமி, ைோகேன் பிள்னள, ேோைமோமன் இந்த மோதிரி ஆட்கள் மூ்ம் ஏறபட்ட பதிவுகள்் 
இந்த மோதிரி வகள்விகள் ேருது” எை ்தைது ஆய்வுக்கோை மூ்ஙகனளயும் க்தோ. ப கூறியுள்ளோர. 
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அறியொ�வன் வொயிை மண்ணு’ என்று சின்னப் 
பிள்ளையில இருந்ர� ர்கள்விப் பட்டிருககிர்றன். 
அ�ன் பின்னுள்ை அ�சியல மி்க ஆழமொனது. 
ஆனொல அத�லைொம் அப்ரபொது த�ரிந்திருக்கவிலளை; 
ரமரைொட்டமொ்க ‘எலைொ சொமியும் ஒன்னு�ொண்டொ, 
அதுக்கொ்க சண்ளட ரபொட்டுக்கொதீங்க’ என்கி்ற 
அைவில ரமம்ரபொ்கொ்கத்�ொன் அ�ன் புரி�ல எனககு 
இருந்�து. ஆனொல அ�ன் பின்னணியில இருந்� 
த்கொளைதவறி அ�சியளை த�ொ . ப . வின் 
அழ்கர்ர்கொயில�ொன் அறிமு்கம் தசய்�து. 

இந்� ஆய்வு சுமொர் 40 - 45ஆண்டு்களுககு முன்பு 
ரமற்த்கொள்ைப்பட்ட ஆய்வு ஆகும். அன்ள்றய 
ர�தியில இதுரபொன்்ற ெொட்டொர் ஆய்வு்களில அது 
முன்ரனொடி ஆய்வும் ஆகும். ெொட்டொர் ஆய்வு்களின் 
மகுடம் என அறிஞர்்கள் ரபொற்றுகி்றொர்்கள்.  இ�ற்கு 
முன்பொ்க ெொ. வொனமொமளை அவர்்கள் த�ொகுத்து 
ஆய்வு தசய்� ’ஐவர் �ொஜொக்கள் ்கள�’ளய இ�ன் 
முன்ரனொடியொ்கக கூ்றைொம். இந்�ப் புத்�்கமும் 
மதுள� ்கொம�ொஜர் பல்களைக ்கழ்கத்�ொல 
பி�சுரிக்கப்பட்டது என்பது கூடு�ல சி்றப்பு ஆகும். 

அழ்கர் ர்கொயில ஆய்ரவட்டிளனப் தபொருத்�வள� 
அது ்கடுளமயொன ்கை ஆய்வு்களைக ர்கொரிய�ொகும். 
மதுள� சித்திள�த் திருவிழொவின் பின்புைத்தில 
புழங்கப்படும் தசொல்கள�்கள், த�ொன்மங்கள், 
ெொட்டொர் வழக்கொறு்களைச் ரச்கரிப்பது என்்றொல 
சும்மொவொ? அழ்கர் மளையில த�ொடஙகி மதுள�யின் 
ளவள்கக்கள� வள�யொன வொழ்வியியல 
படிநிளை்களின் அடுககு்களில மள்றந்திருந்� மக்கள் 
வ�ைொறு அலைவொ அ�ன் பின்னணியில உள்ைது. 
அள�தயலைொம் ்கட்டவிழ்த்து அழகு்ற ர்கொத்� 
அழ்கர்ர்கொயில அற்பு� பளடப்பு�ொன். 

த�ொடர்ந்து, அடுத்� பொய்ச்சைொ்க ரப�ொசிரியர் 
ஆ. சிவசுப்பி�மணியம் அவர்்களின் அறிமு்கம் 
ரெர்ந்�து. அவ�து ‘பிள்ளையொர் அ�சியல’ எனும் 
சிறு பி�சு�ம் �ொன் மு�லில வொசித்�து. அது மு�ல 
அவள� அடிக்கடி சந்தித்து உள�யொடும் 
வொய்ப்பு்களை உருவொககிக த்கொண்ரட இருந்ர�ன். 
அந்� ரெர்ப் ரபச்சு்களில அவர் அடிக்கடி உச்சரித்� 
இ�ண்டு தபயர்்கள் ெொ. வொனமொமளையும் த�ொ. 
ப�மசிவனும். . �மது ஆய்வு முள்றளமயின் 
முன்ரனொடியொ்கரவ இவர்்கள் இருவள�யும் 
வரித்துக த்கொண்டிருந்�ொர். 

இர� ்கொை்கட்டத்தில, பொளை. தூய சரவரியர் 
்கலலூரியில த�ொடங்கப்பட்டிருந்� ெொட்டொர் 
வழக்கொற்றியல துள்ற சொர்பில நி்கழ்ந்� ’சனங்களின்’ 
சொமி்கள்’ எனும் நி்கழ்வுககு அளழக்கப்பட்டு பொளை. 
தசன்று �ஙகியிருந்� ெொன்கு ெொள்்களில த�ொ. ப 
அவர்்களுடன் �த்�மும் சள�யுமொ்க உ்றவொட 
வொய்ப்பு ஏற்பட்டதில இருந்து எனது ரப�ொசனொ்க 
மொறினொர். அதுமு�ல பொளை பஜொர் த�ரு ர�நீர் 
்களட திண்ளணெ ெொன் தெலளை தசலலும் 
ரபொத�லைொம் அளடக்கைம் ஆகும் சத்தி�ம் 
ஆகியது. 

மு�ல சந்திப்பில ர�நீர் ்களட திண்ளணெயில 
ெடு ெொய்கமொ்க த�ொ. ப. உக்கொர்ந்திருக்க சுற்றிலும் 
சளப கூடியிருந்�து. ஒவதவொரு புதிய ெபர் 

வருள்கககும் அடுத்� சுற்று ர�நீரும் சி்க�ட்டு்களும் 
வந்து த்கொண்டிருந்�ன. இளடயிளடயிலும் வந்�ன. 
அஙகு ெடந்� உள�யொடளை எப்படி வர்ணிப்பது. 
. ஒரு கி�ொமத்து பொட்ளடயொவின் ்கள�யொடல ரபொை 
இருந்�து. . . அது மூ�ொள�யிடம் இருந்து தபற்்ற 
கூட்டு ெனவிலி்களின் கு�ல. இது�ொன் அவ�து 
ஆய்வு முள்றயியலும் கூட. இள� அவ�து 
வொர்த்ள�்களிரைரய கூ்றைொம்:

“ெொன் எடுத்துக த்கொண்டுள்ை முள்றயியல ரவறு 
ஒன்றுமிலளை. கி�ொமத்துைரயொ, ்கம்மொய்க 
்கள�யிைரயொ, ர்கொயில வொசலைரயொ தபரிசு்கள் 
உக்கொந்துத்கொண்டு ரபசிகத்கொண்டிருககும் 
இலளையொ, அது�ொன் என்ரனொட முள்றயியல. 
அள� all pervesive என்பொர்்கள். ஒரு மணி ரெ�ம் 
அந்�ப் தபரிசு்கள் ரபசிகத்கொண்டிருப்பள�க 
ர்கட்டொக்க, ஒரு ம�த்�ப் பத்தி ரபசுவொங்க, 
வொழ்கள்கரயொட எத்திகஸ் பத்தி ரபசுவொங்க, 
தவள்ளைக்கொ�னப் பத்திப் ரபசுவொங்க, ெவொப் 
்கொைம் பத்திப் ரபசுவொங்க. . சயன்டிபிக்கொ 
ரபசுவொங்கன்னு தசொலை முடியொது. lore என்று 
தசொலைககூடிய வழக்கொறு்கள் இருககு பொருங்க. 
அவர்்கள் வழக்கொறு்களில பை விசயங்களைத் 
�ழுவுகி்றொர்்கள். இந்�ப் பை விசயங்களையும் 
�ழுவிப் பொர்ககி்ற ரபொது�ொன், எலைொக 
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ர்கொணெங்களிலும் ஊன்றிப் பொர்க்க முடிகி்றது. 
யூர�ொப்பியன் சிஸ்டமொைஜி என்னன்னொ pro-
file-ம்பொன். அ�னொை ஒரு பக்கப் பொர்ளவ 
மட்டும்�ொன் ெமககுக கிளடககும், வ�ைொறுன்னொ 
எந்� அ�சன் எத்�ளன வருசம் ஆண்டொன்னு. அது 
அலை. அவன் ்கொைத்தில என்ன நி்கழ்ந்�து? 
முககியமொன தசய்தி என்ன? அவன் எந்�ப் பக்கம் 
ஆட்சி தசய்�ொன்? இத�ப் பொர்க்கணும்னொ lore 
�ொன். l o r e  ன்னொ வழக்கொறு�ொன். இந்� 
வழக்கொறுககுள்ை நிள்றய விஷயங்கள் புள�ஞசு 
கிடககு. அ�த் ர�ொண்டி�ொன் எடுக்கணும். ” (த�ொ. 
ப ரெர்்கொணெல, பதில்களில மட்டும் இலளை விளட, 
அப்பணெசொமி, ரபொதிவனம், 2011)

த�ொ .  பவும் அப்படித்�ொன் கி�ொமத்து 
பொட்ளடயொவொ்க ரபசிகத்கொண்டிருந்�ொர். ஒரு ரெர் 
ர்கொட்டில இலைொ� - சொமி்களின் தபயர்்கள், அஙகு 
ெடககும் சடஙகு்கள், குைம், குட்ளட, ம�ம், ம�த்தில 
த�ொஙகும் சீளை்கள், உணெவு, விளையொட்டு்கள், 
பழக்க - வழக்கங்கள், புளனவு்களைக ்கட்டவிழ்த்�ல 
என - நிளனவு்களின் கிளை்களில �ொவித் �ொவிச் 
தசலலும் கிளைக ்கள�்கரைொடு கூடிய உள�யொடல. 
. த�ொ. பவின் சி்றப்ரப- ரபச்சு�ொன். அறிவின் 
ஊற்றிலிருந்து பீறிடுவது ரபொை அவ�து ரபச்சு சொ�ம் 
வொய்ந்�து. அன்றும் ரபசிக த்கொண்ரட இருந்�ொர். 
ரபச்சில தசொககிக கிடந்ர�ன். 

அடித்�ட்டு மக்களுககு அறிவியல த�ரியொது 
என்று யொர் தசொன்னது? வீடு்களில ரமொர், 
�யிர்ரபொன்்றவற்றுககு மண் பொண்டங்களைத்�ொன் 
பயன்படுத்துகிர்றொம். ஏன்? ரமொர், �யிர் புளிக்கொமல 
இருக்க மண் பொளனயின் தவப்ப சமநிளை உ�வும் 
என்று த�ரிந்து ளவத்திருந்ர�ொம். இ�ட்ளட மண் 
குடங்களை ளவத்து ெடுவில �ண்ணீர் ஊற்றி 
ளவத்து, ்கொய்்கறி்களை ளவத்�ொல பை ெொட்்களுககு 
வொடொது. வொளழக்கொய் ர�ங்கொய்்களைத் த�ொட்டித் 
�ண்ணியில ரபொட்டு ளவககும் பழக்கம் இன்னமும் 
கி�ொமங்களில உள்ைது. பை ெொட்்கள் ஆனொலும் 
த்கட்டுப் ரபொ்கொர�. மொர்்கழி மொ�த்தில மறுெொள் 
ர்கொைத்தில பூ ளவப்ப�ற்கும் மு�ல ெொரை 
தமொட்டு்களைப் பறித்து வந்து த�ொட்டித் �ண்ணீரில 
ரபொட்டுருவொங்க. மறுெொள் ்கொளையில மைர்ந்து 
விடுவதிலளையொ? இந்�க ்கொைத்தில இ�ற்்கொ்க மின் 
சொ�னங்களைப் பயன்படுத்துகிர்றொம். இ�ன் 
மூ�ொள� த�ொழில நுட்பங்கள்�ொரன இளவ. இந்� 
ெ ம து  அறிவு ச் தச லவங ்களைதயலை ொ ம் 
பயன்படுத்துகிர்றொமொ? என்று அடுக்கடுக்கொ்க 
ர்கள்வி்கள் ர்கட்பொர். 

ஏ�ொவது சந்ர�்கம் எழும் ரபொத�லைொம் 
அள�ரய சொக்கொ்க ளவத்து சந்திப்பு்களை உருவொககிக 
த்கொண்டு பொளை தசன்று வருரவன். சொம்பி�ொணி 
புள்க ரம்கங்கள் ெடுரவ மயிலி்றகுடன் ெடமொடும் 
பககிரி்கள் சூுஃபி ம�பின் வழி �மிழ் பொணெர்்கள் 
என்பள�ச் தசவி மடுத்� �ருணெம் கிைர்ச்சியொனது. 
ஆண்டொள், மீ�ொ, ்கபீர் �ொஸ், ஆவுளட அக்கொள் 
வழித்�ட மக்கள் ்கவி்கள் இந்� பககிரி்கள் என்பள� 
அதுவள� அறியொமல இருந்� தவட்்க உணெர்வில 
சிககிரனன். 

இத�லைொம் என் சிந்�ளனயில தபரும் தி்றப்ளப 
உருவொககியது. இவவொ்றொ்க என் வொசிப்பில மக்கள் 
வ�ைொறு முககியக ்கவனம் த்கொள்ைத் த�ொடஙகியது. 
சமூ்கம் என்பது ஒற்ள்றப் பரிமொணெம் த்கொண்டது 
அலை; பண்பொடு என்பது அடித்�ட்டு மக்களின் 
வொழ்வில முயஙகிக கிடப்பது; வ�ைொற்ள்ற மக்கள் 
ம�பு்களில இருந்தும் த�ொன்மங்களில இருந்தும் ர�ட 
ரவண்டும் என்்ற புரி�ல ஏற்படத் த�ொடஙகியது. 
்கடந்� 20 ஆண்டு்களில எனது ்கற்்றலுக்கொன 
ர�டலில இப்பள்ளி முககியப் பங்களிப்பு தசய்து 
வருகி்றது. அந்�வள்கயில த�ொ. ப. சிந்�ளனப் 
பள்ளியின்  ்களடசி  ம ொணெவன்  என்று 
கூறிகத்கொள்வதில தபருமி�ம் த்கொள்கிர்றன். 

மள்றக்கப்பட்ட வ�ைொறு்களைக ்கண்டறிய 
�னககுள் ர்கள்வி ர்கட்கும் பழக்கம் ரவண்டும் 
என்பொர், த�ொ. ப. . “இந்� மொதிரி ர்கள்வி ர்கட்கி்ற 
பழக்கம் எஙகிருந்து வந்�துன்னொ, மயிளை. சீனி. 
ரவங்கடசொமி, �ொ்கவன் பிள்ளை, வொனமொமளை 
இந்� மொதிரி ஆட்்கள் மூைம் ஏற்பட்ட பதிவு்கள்ை 
இந்� மொதிரி ர்கள்வி்கள் வருது” என �னது 
ஆய்வுக்கொன மூைங்களையும் த�ொ. ப கூறியுள்ைொர். 

அழ்கர்ர்கொயில ஆய்வுககு மூைமொன ர்கள்வி 
என்ன? என்்றொல, “சித்திள�த் திருவிழொவிை 
பொர்த்�ொல, எலைொச் சொதி்களும் வ�ொங்க. இப்ப, 
ஆ்கமம் உள்ை ர்கொயில்கள் இருககு; ஆ்கமங்கள் 
இலைொ� ர்கொயில்களும் இருககு. அடித்�ட்டு மக்கள் 
மத்தியில ஆ்கமங்களுககு எந்� மரியொள�யும் 
கிளடயொது, அப்படிப்பட்ட மக்கள் ஏன் சித்திள�த் 
திருவிழொவில கூட்டம் கூடுகி்றொர்்கள் என்பது�ொன் 
ெம் ர்கள்வி” என்கி்றொர். 

இன்னும் த்கொஞசம் வ�ைொற்றில பின்ரனொககிப் 
பயணித்�ொல பை நூற்்றொண்டு்கைொ்க தபௌத்�ம், 
சமணெம், அசீவ்கம் என ர்கொரைொச்சி இருந்� �மிழர் 
பண்பொட்டில ரப��சு்கள் உருவொகி அ�ன் ஆ��வில 
ளசவமும் ளவணெவமும் தசழித்ர�ொஙகினொலும் 
மக்கள் மத்தியில ரவரூன்றியிருந்� மக்கள் 
பண்பொட்டிளனயும் தபௌத்�, சமணெ �ொக்கத்ள�யும் 
்கொணெச்சகிக்கொ� அ�சும் அதி்கொ�மும் சமணெர்்கள் 
உள்ளிட்ட அளவதி்கர்்களைக த்கொன்த்றொழித்� 
பின்னணியில அளவதி்க சிந்�ளன்களை மக்கள் 
மனதில இருந்து முழுளமயொ்க அ்கற்்ற சனொ�னம் 
்கண்டுபிடித்� வழிரய ளசவ- ளவணெவ இளணெப்பு. 
இ�ன் மதுள� அ�ஙர்கற்்றம் திருவிளையொடற் 
பு�ொணெமும் சித்திள� திருவிழொவும். ஆனொல அது 
அவவைவு சுைபமொ்க ெடந்து விடவிலளை என்பது 
பு�ொணெத்ள� வொசித்�ொல மட்டும் புரியொது. மக்களில 
்கொைம் ்கொைமொ்க புழங்கப்பட்டு முழுளமயொ்கவும் 
சிதிைங்கைொ்கவும் மக்களின் வொழ்கள்கரயொடும் 
பண்பொட்ரடொடும் சடஙகு்கரைொடும் ்கைந்து மருவி 
மள்றந்து வொழும் சி�்றல்களை ரச்கரித்து அசல 
வடிவத்ள�ச் தசன்்றளடயும் புதிர் விளையொட்டு 
ஆகும். 

அழ்கர்ர்கொயில மட்டுமலைொமல �மிழ்ெொட்டில 
ளவணெவத்தின் அடித்�ைம் குறித்து த�ொடர்ந்து மறு 
விசொ�ளணெயில ஈடுபட்டு வந்�ொர். அதுவும் 
அடித்�ட்டு மக்கள் வொழ்வியல சொர்ந்து�ொன். 
தபருந்த�ய்வ வழிபொட்டு ம�பும் அதி்கொ�ளமயப் 
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ப�வலும் அடித்�ட்டு மக்களை ரெொககிச் தசலை 
�மது அதி்கொ�ங்களில சனொ�ன மூர்க்கங்களில 
சம�சம் தசய்து த்கொள்வள� ‘ளவணெவம் எவவொறு 
ெொட்டொர் கூறு்களை வ�வு ளவத்துகத்கொண்டது’, 
‘த�ன்்களை ளவணெவத்தில ஒரு ்கை்கக கு�ல’ என 
இரு ்கட்டுள�்களில விடுவிககி்றொர். 

“�மிழ்ெொட்டில அ�சர்்கள் ளவணெவத்ள� 
ஆ�ரிக்கவிலளை. ரசொழர்்கள் ளசவத்ள�த்�ொன் 
ஆ�ரித்�ொர்்கள். ளவணெவத்ள� வி�ட்டினொர்்கள். 
அள�யும் மீறி ளவணெவம் எப்படி �ொககுப் 
பிடிச்சுதுன்னொ ெொட்டொர் மக்கைொை�ொன். அ�ொவது 
ெொன் - பி�ொமின் மக்களைக ர்கொயிலுககுள் 
வ�வளழச்சது மூைமொ ளவணெவம் �ொககுப் பிடிச்சுது. 
ெொட்டொர் மக்களுடன் சம�சம் தசய்துத்கொண்டு 
வொழத் த�ொடஙகியது .  இது 1 2 ,  1 3 -ஆம் 
நூற்்றொண்டு்களுககுப் பி்றகு. ரமரைொர் ம�பு்கள் 
வறுளமப்படும்ரபொது கீரழொர் ம�பு்களுடன் எலைொ 
வள்க்களிலும் சம�சம் தசய்துத்கொண்டு ரமலும் 
வொழ்கி்றது. இவவொறு ளவணெவம் சிக்கல பட்டரபொது 
கீரழொர் ம�பு்களுடன் சம�சம் தசய்�து, ளசவம் 
அவவொறு தசய்யவிலளை” எனும் த�ொ. ப, . 

“�மிழ்ெொட்டில �ொம அவ�ொ�த்துககு மரியொள� 
கிளடயொது. கிருஷணெ அவ�ொ�ந்�ொன். இப்ப ம�வொ� 
சகதி்கள் �ொமளனத்�ொன் ள்கயில எடுககுது. ‘தஜய் 
�ொம்’, ‘தஜய் �ொம்’ ஙகி்றொங்க. கிருஷணெளனக ள்கயில 
எடுக்க மொட்டொங்க. ஏன்னொ �ொமன்�ொன் அ�ச 
வம்சத்ள�ச் ரசர்ந்�வன். அ�ச ்கலவி ்கற்்றவன். 
ஆயு�ப் பயிற்சி தபற்்றவன். ள்கயில ஆயு�ம் 
�ொஙகியவன். கிருஷணெ அவ�ொ�ம் பொர்த்தீங்கன்னொ 
ஏளழககுடியில பி்றந்�வன், அழுக்கொனவன், 
திருடுபவன், தபொய் தசொலபவன், தபண்்கரைொடு 
கூடிக குைொவுபவன். இ�ற்கு மூைம் பொ்கவ�க 
்கள�்கள். பொ்கவ�ம் ம�ம்�ொன் மு�லில உருவொகி்றது. 
அதிலிருந்து ளவணெவம் உருவொகி்றது. இந்�க 
்கள�்களைத்�ொன் ஆழ்வொர்்கள் பொடியிருககி்றொர்்கள். 
�ொமளனப் பற்றி அதி்கமொ்கப் பொடியதிலளை. 
கிருஷணெொவ�ொ�த்தின் பொ்கவ�க ்கள�்கள்�ொன் 
ஆழ்வொர் பொசு�ங்களில வருகின்்றன. குறிப்பொ்க, 
ப்கவத்கீள�ளயப் பற்றி ஆழ்வொர்்கள் ரபசரவ 
இலளை என்பது ்கவனிக்கத்�க்கது. ஒர� ஒருவர் 
ரபொகி்றரபொககில குறிப்பொ்கககுறிப்பிடுகி்றொர். 
அள�யும் ர�டிக ்கண்டுபிடிச்சொ�ொன் உண்டு. 
அ வ வ ை வு � ொ ன் .  ப ்க வ த் கீ ள � 
த்கொண்டொட்டத்துககுரிய ஒரு நூல இலை” என 
�மிழ்ெொட்டு அடித்�ட்டு மக்களிடம் �ொமனுககு 
ஆ��வு இலளை என்பள�யும் உளடத்�ொர். 

�மிழ்ெொட்டில புழஙகும் ஆட்டக்களை்களின் 
ரவர் ரபொர்/சண்ளட முள்றப் பயிற்சி்களில 
இருக்கைொம் என எனககு ஒரு சிந்�ளன உருவொகியள� 
அவரிடம் பகிர்ந்து த்கொண்ட �ருணெத்தில அவ�து 
மு்கம் பி�்கொசமொ்க ஒளி த்கொண்டது. 

“கூர்ந்து ்கவனிச்சொ சொமியொட்டம் பளழய ரபொர் 
ெடனத்தின் எச்சப்பொடு என்பது த�ரியும். அ�ொவது 
ஒவதவொரு சமூ்கத்திற்கும் வொர் டொன்சஸ், பொஸ்ட�ர் 
டொன்சஸ் என்று உண்டு. �மிழ்ச் சமூ்கத்தின் வொர் 
டொன்சின் மிச்ச தசொச்சம்�ொன் சொமியொட்டம். 
இப்படிப் பொர்ப்ப�ற்கு இன்னும் ெொம் பழ்களை. 

“சொமியொட்டம் அந்�ந்� வட்டொ� வ�ைொறு்கரைொடு 
த�ொடர்புளடயது. சிை இடங்களில ஆயு�ம் 
�ொஙகிஇருககும். சிை இடங்களில அது இலைொம 
இருககும். ஆயு�ம் �ொஙகி இருந்�ொல அது என்ன 
வ ள ்க ய ொ ன  ஆ யு � ம் ?  அ �  எ து க கு ப் 
பயன்படுத்�்றொங்கன்னு பொர்க்கணும். 

“அ� மொதிரி விளையொட்டு்கள் .  இப்ப 
பலைொஙகுழிய எடுத்துககிட்டொ அது பிள�ரவட் 
பி�ொபர்டீளஸக ்கைொசொ� ரீதியொ்க நியொயப்படுத்துகி்ற 
ஒரு விளையொட்டு. உனககு ஏழு குழி, எனககு ஏழு 
குழி. குழிககு அஞசு முத்து்கள் என இந்� விளையொட்டு 
சமத்�ன்ளமரயொடு த�ொடஙகுகி்றது. மீண்டும் 
குழிககு அஞசு முத்து்கள் என்்ற நிளைரய 
ஏற்படககூடொது என்பது�ொன் விதி. 

“பொருங்க. . சமத்துவம், சமத்�ன்ளமககு எதி�ொன 
மன நிளை ரமலிருந்து பண்பொட்டில திணிக்கப்படுது. 
சமூ்கத்தில ரமடு- பள்ைம் நிைவுவது �ொன் இயலபு 
என அடித்�ட்டு மக்களிடம் விளையொட்டு மூைம் 
விளையொட்டொ்க பயிற்று விக்கப்படுகி்றது. உடளம 
உரிளமயில சமத்துவம் என்பர� கிளடயொது. ரமடு 
பள்ைமொவதும், பள்ைம் ரமடொவதும் விளையொட்டு. 
ர�ொற்்றவன் ெொன் ர�ொற்றுப் ரபொரனன் என்ர்ற 
நிளனக்க மொட்டொன். விதி என்ளனத் ர�ொற்்கடித்து 
விட்டது என்று�ொன் கூறுவொன்” என்று நீண்ட 
விைக்கமளித்�ொர் ஒரு முள்ற. 

தென்்றவர்்களின் வொழ்கள்கக குறிப்பு்களை 
மட்டுரம வ�ைொற்றுககுறிப்பு்கைொ்க வொசித்து வந்� 
மக்களுககு ர�ொற்்றவர்்கள், த்கொலைப்பட்டவர்்கள், 
த்கொளையுண்டவர்்களின் வ�ைொறு்களில�ொன் 
உண்ளமயொன வ�ைொறு புள�ந்துள்ைள� என்பள� 
எனககு ்கற்றுத் �ந்�ொர். அ�சு மட்டத்தில, 
பீர�ொகி�ட்்கள் மத்தியில இன்னமும் ரமட்டுககுடி 
மரனொபொவம் ரபொ்கவிலளை. அ�சு உணெவொ்க 
இன்னமும் ளசவ உணெவு�ொரன உள்ைது. 92 ச�வீ� 
மக்களின் உணெவொன அளசவ உணெவு அ�சு 
மட்டத்தில பு்றக்கணிக்கப்படுகி்றர�? என்்றொர். 

உணெவு, உளட, பழக்க - வழக்கங்கள், 
தபொழுதுரபொககு அளனத்திலும் பண்பொட்டுத் 
திணிப்பு்கள் மலிந்து வரும் ்கொைம். இளவ நிைம் 
சொர்ந்�து; மண் சொர்ந்�து. அ�ன் பருவங்கள், தவப்ப 
நிளை்கள் சொர்ந்�து. ஒரு சமூ்கத்தின் அலைது 
நிைத்தின் பண்பொட்ளட நிைம் �ொன் தீர்மொனிககி்றது. 
அந்� நிைத்தின் இயற்ள்க சூல முள்ற்கள், தவப்ப 
மொறு�ல்கள், பருவங்கள், நீர் ஆ�ொ�ங்கள், வைங்கள் 
இளவரய அந்� மக்களின் வொழ்கள்க முள்ற்களை 
தீர்மொனிககின்்றன். இ�ளன தயொட்டி ்கொைம் 
்கொைமொ்க தபற்்ற அனுபவ அறிவின் தி�ட்சிரய ஒரு 
பகுதியின் உணெவு, உளட, பழக்க - வழக்கங்களை 
தீர்மொனிககின்்றன. ஆனொல பளடதயடுப்பு்கள், 
ஆககி�மிப்பு்கள், புதிய ஆட்சி அதி்கொ�ங்கள் 
ரபொன்்ற ்கொ�ணி்கள் இந்� பொண்பொட்டில தபரும் 
திணிப்பு ெடககி்றது. இந்� அதி்கொ�த் தி�ட்சி இன்று 
ஏ்கரபொ்கமொகிவரும் சூழலில பன்னொட்டு மூை�னம் 
பண்பொட்டுத் திணிப்பில தீவி�மொ்க இ்றஙகியுள்ைது. 

“ஒரு ்கொைத்தில ரவ�ங்கள், சொத்தி�ங்கள் 
அடிளமப்படுத்தியது ரபொை இப்ரபொது மீடியொ 
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ெம்ளம அடிளமப்படுத்தியிருககு. இதுககுக ்கொ�ணெம் 
பன்னொட்டு மூை�னம். இன்ள்றய பி�ச்சளன 
இந்தியொரவொட முடிஞசு ரபொ்ற பி�ச்சளனயிலை. 
�மிழ்ெொட்டின் தவப்பச்சூழலுககு அள�க்கொல 
சட்ளட�ொன் சரியொன ஆளட. அப்படீன்னொ 
அள�க்கொல சட்ளடளய ெொ்கரி்கமொககுவ�ற்கு 
மரைசியொவில அள�க்கொல சட்ளடளயக த்கொண்டு 
வ�ொங்க. சபொரி ஆளடயிரைரய முழுக்கொல 
சட்ளடயிலைொமல அள�க்கொல சட்ளட ரபொட்றொங்க. 
த�ன் அதமரிக்க சட்ளடளயக ர்கலி பண்ணி ெொலு 
ெொட்கம், வடக்கத்தி ஜவுளி வியொபொரி்கள் ர�மண்ட்ஸ், 
விமல ரபொன்்றவர்்களுக்கொ்கப் ரபொடுவொர்்கள். 
முழுக்கொல சட்ளடளய ஆ�ரிக்கரவண்டிய 
்கட்டொயம் அவர்்களுககு இருககி்றது’ என்று ஒரு 
முள்ற கூறினொர். 

“இன்னககி பன்னொட்டு மூை�னத்துககுத் 
ர�ளவயொன சந்ள�ளய உருவொககுவதில�ொன், ்களை 
- இைககியத் துள்ற உட்பட அளனத்துத் துள்ற்களும் 
ஈடுபட்டிருககு” என்று த�ொ. ப சுமொர் 20 
ஆண்டு்களுககுமுன்ரப கூறியது அவ�து த�ொளை 
ரெொககு ரம�ளமளயக குறிககி்றது. . 

த�ொகுக்கப்படொ� விஞஞொனரம அறிவு என்்றொர் 
மொர்கஸ். அந்� அறிளவத் த�ொகுத்�வர் த�ொ. ப 
என்கி்றொர் மொர்கசிய பண்பொட்டு ஆய்வொைர் 
ரப�ொசிரியர் ெ. முத்துரமொ்கன். இ�ன் தபொருட்டு 
ரப�ொ. ெ. முத்துரமொ்கன் ரமற்ர்கொள் ்கொட்டுவது த�ொ. 
ப. வின் 18 ம்படி ்கருப்பசொமி ்கட்டுள�ளய. 
அழ்கர்ர்கொயிலில அழ்கரும் இருககி்றொர். 18ம்படி 
்கருப்பசொமியும் இருககி்றொர். ஆனொல அழ்கர், 
இளடச்சொதி்களின் ்கடவுள். 18 ம்படி ்கருப்பசொமி, 
�ொழ்த்�ப்பட்டவர் ்கடவுள். உண்ளமயில அழ்கர், 
18ம் படி ்கருப்பசொமி இருவரும் ஒருவர�. ஆனொல 
ச ொ தி ப் படி நிளை க கு  ஏ ற் ப ப்  ப க திள ய 
ஒருஙகிளணெக்கவும், சி�்றொமல ்கட்டுகர்கொப்பொக்கவும் 
இவவொறு புளனயப்பட்டுள்ைனர் என்பள� 
ெொட்டொர் ்கை ஆய்வு்கள் மூைம் நிறுவியள� 
தபருமி�மொ்கக குறிப்பிட்டுள்ைொர். 

ரமலும், மொரியம்மன் மணெொைன் ஒரு பள்றயன் 
எனும் அறியப்படொ�, மள்றக்கப்பட்டு வந்� 
த�ொன்மத்ள�யும் தவளிக த்கொணெர்ந்�வர் த�ொ. ப. 
குறிப்பொ்க, �மிழ் சமு�ொயத்தின் த�ொன்ளமயொன 
�மிழ் த�ய்வ வழிபொடு மூைம் சிந்து தவளி ககும் 
�மிழுககுமொன உ்றளவ அன்ர்ற சுட்டிக்கொட்டியவர். 

ததா. ப. வின் ரமள�ளம குறித்து இதுவள� 
அறியப்படொ� ஒரு அதிசயம் குறித்து இனி 
்கொணெைொம்:

த�ொ. ப மள்றவுககுப் பின்னர் ெண்பர் மு்கமது 
சுஃபி அவர்்கள் �மது மு்கநூல பக்கத்தில த�ொ. ப. 
அவர்்களின் ்கொணெககிளடக்கொ� அரிய பளடப்ளப 
�மது புள�யலில இருந்து ர�டி எடுத்து மூன்று 
பகுதி்கைொ்க த�ொடர்ந்து தவளியிட்டொர். 

அக ்கட்டுள� 1975 ரைரய. ஆழ்கர்ர்கொயில 
ஆய்வில ஈடுபடுவ�ற்கும் முன்பொ்க, இளையொன்குடி, 
டொகடர் ஜொகீர் உரசன் ்கலலூரியில பணியொற்றிய 

்கொைத்தில எழுதி, ஒரு நூலில இடம் தபற்்றது. அ�ன் 
பி்றகு த�ொ. ப அவர்்கள் த�ொகுப்பு்கள் எதிலும் 
்கொணெப்படவிலளை என்கி்றொர் சுஃபி. 

இக ்கட்டுள�யின் சி்றப்பு த�ொ. ப அவர்்கள் 
எழுதிய மு�ல ்கட்டுள�்களில ஒன்று என்பது 
மட்டுமலை. த�ொ. ப அவர்்களின் ஆய்வுத்தி்றம் இை 
வயதிரைரய எவவைவு நுட்பமொ்க இருந்துள்ைது 
என்பள�யும் ்கொட்டுகி்றது என்பதுமொகும். 

அக ்கட்டுள�த் �ளைப்பு: சீ்றொவின் ்கடவுள் 
வொழ்த்துப் பகுதி ஒரு ஆய்வு என்ப�ொகும். 

17 ஆம் நூற்்றொண்டில வொழ்ந்� �மிழ்க்கவி உமறு 
அவர்்கைொல எழு�ப்பட்ட ்கொவியம் சீ்றொ (பு�ொணெம்). 
ெபி்கைொரின் வொழ்கள்களய அடிதயொற்றி 
பளடக்கப்பட்டது இக ்கொப்பியம். இப் தபரும் 
்கொவியத்தில ்கடவுள் வொழ்த்துப் பகுதியில உள்ை 21 
தசய்யுள்்களை மட்டும் த�ொ. ப ஆய்வுககு எடுத்துக 
த்கொண்டுள்ைொர். அதில அவர் ர்கள்விககு 
உட்படுத்தியது �மிழ் ்கொப்பிய ம�பின்படி ்கடவுள் 
வொழ்த்து படைத்திரைரய நூலின் ‘வரு தபொருள்’ 
உணெர்த்து�ல இடம் தப்றொ��ற்்கொன ்கொ�ணெம் 
ஆகும். ்கொப்பியங்களில ‘வரு தபொருள்’ உணெர்த்து�ல 
வழக்கம் என்பள� சிைப்பதி்கொ�ம் மு�ல ்கம்ப 
�ொமொயணெம், விலலிபுத்தூ�ொர் பொ��ம் உள்ளிட்டு 
ர�ம்பொவணி வள� உ�ொ�ணெங்களுடன் நிறுவி 
விட்டு, �ன் ஆய்ளவத் த�ொடஙகுகி்றொர். 

இத்�ளன ்கொப்பியங்களையும் ்கற்றுத் ர��ொமல 
உமறுவொல சீ்றொ எனும் ர�ன் �மிழ் ்கொப்பியத்ள� 
பளடத்திருக்க முடியொது என்றும் கூறிவிட்டு, 
்கொப்பிய ம�பின் படி �ம்ளம ஆ�ரித்� சீ�க்கொதி 
வள்ைலின் தபயள�யும்  உமறு  எஙகும் 
குறிப்பிடவிலளை என்பள�யும் த�ொ. ப. சுட்டிக 
்கொட்டுகி்றொர். 

�மிழ் இசுைொமிய தபருமக்கள் ்கொைம் ்கொைமொ்க 
அறிந்து ளவத்திருந்� ெபி்கைொர் வொழ்கள்களயரய 
்கொப்பியம் ஆககினொர் எனினும் ஏன் இந்� 
்கொப்பியத்ள� உமறு நிள்றவு தசய்யவிலளை எனும் 
ர்கள்விளயயும் எழுப்புகி்றொர். இக ்கொப்பியத்தில 
ெபி்கைொரின் வொழ்வின் முககிய நி்கழ்வு்கள்கூட இடம் 
தப்றொ�ள�யும் சுட்டிக்கொட்டுகி்றொர் . அது 
மட்டுமலைொமல, உமறு குறித்து அக ்கொைம் வள� 
ரமற்த்கொள்ைப்பட்ட அளனத்து ஆய்வு்களையும் 
அைசி ஆய்கி்றொர், த�ொ. ப. 

இறுதியொ்க, இம் முடிவுககு வருகி்றொர், த�ொ. ப: 
வள்ைல ெொய்கத்தின் வ�ைொற்ள்றக ்கவிப்தபொருைொக்க 
எண்ணெஙத்கொண்ட உமறு, அவவிைககியத்திற்குக 
்கொப்பியவடிவம் ��ரவண்டுதமன்று மு�லில 
எண்ணெவிலளை. எனரவ�ொன், ்கொப்பிய ம�பு்களைக 
்கடவுள் வொழ்த்துப் பகுதியில அவர் அடிதயொற்றிச் 
தசலைவிலளை. ”

த�ொடர்ந்து, “63 ஆண்டு்கள் வொழ்ந்திருந்� 
உமறுப்புைவரின் ்கொைம் கி. பி1631 மு�ல 1694 முடிய 
ஆகும். மிுஃ�ொஜ் மொளை பொடிய ஆலிப்புைவர் �வி�, 
உமறுககு முன்னர் இசுைொமிய இைககிய ம�பு்களைத் 
�மிழில உருவொக்க முசுலீம் புைவர்்கள் இலளை. 
உமறுவின் ்கொைத்தில கி. பி. 1659 முடிய அ�சொண்ட 
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மன்னர் திருமளை ெொயக்க�ொவொர். இவர்்கொைம், 
�மிழில சிற்றிைககியங்கள் பலகிப் தபருகிய ்கொைம். 

”�மிழ்ச் சமய இைககிய வ�ைொற்றில ரப�ளையொ்க 
எழுந்� கும�குருப� அடி்கள் பிள்ளைத் �மிழும், 
்கைம்ப்கமும், மொளை நூல்களும் பொடியருளி 
மக்களிடம் சமயம் ப�ப்பிய ்கொைம் அது. 

”வள்ளுவர் உள்ளிட்ட எலைொப் புைவர்்களும் 
்கொைச்சூழ்நிளைககுக ்கட்டுப்பட்டவர்்கரை. எனரவ, 
அக்கொைப் புைவர் உமறு, ெபிெொ�ரின் சீர்மிகு 
உயர்வொழ்வு ்கொப்பியமொகு�ற்குரிய உன்ன� வொழ்வு 
என்பள� உணெர்ந்� உமறு-பின்னர் வடிவத்ள� 
மொற்றிக த்கொண்டொர் என்்றொலும், சிற்றிைககிய 
வடிவம் ஒன்ள்றரய மனத்தில மு�லில ர�ர்ந்திருக்க 
ரவண்டும், அது பிள்ளைத்�மிழ் வடிவம் என்பர� 
இக்கட்டுள�யில ஊ்கமொ்கக த்கொள்ைப்தபறும் 
முடிவொகும்” என ஒரு முடிவிளன �ன் ஊ்கமொ்கத் 
த�ரிவிககும் த�ொ. ப த�ொடர்ந்து, ்கடவுள் வொழ்த்து 
பகுதியின் 21 தசய்யுள்்களையும் வரி, வரியொ்க 
விைககி ெொய்கப் பிள்ளைத் �மிழ் பொடரவண்டும் 
என்்ற புைவரின் உள்ைக கிடகள்களயப் புைப்படுத்தும் 
்கவி்கரை இளவ என்பள� நிறுவுகி்றொர். 

“உமறுவின் நூல ஒரு தபருங்கொப்பியம் என்பதில 
துளியும் ஐயமிலளை. இக்கொப்பியம் எழுதுமுன் 
ெொய்க வ�ைொற்ள்றப் பிள்ளைத்�மிழொ்கப் 
பொடரவண்டும் என்னும் எண்ணெம் உமறுப்புைவருககு 
இருந்�து. எனரவ�ொன் சீ்றொப்பு�ொணெம் என்னும் 
்கொப்பியத்தின் ்கடவுள் வொழ்த்துப் பகுதி, ்கொப்பிய 
ம�பு்களைத் �ழுவொது அளமந்�து. ’’என �னது 
ஆய்விளன 1600 தசொற்்களுககுள் நிள்றவு தசய்கி்றொர். 

இக ்கட்டுள� த�ொ. ப அவர்்களின் ஆய்வுத் தி்றம் 
எனும் குடம் பொலுககு ஒரு துளி உ�ொ�ணெம். ஆனொல 
இதுரவ அவ�து த�ொடக்க ்கொை ஆய்வுக 
்கட்டுள��ொன் என்பள�ப் பொர்ககும் ரபொது, அவர், 
இைம் ்கொைம் த�ொட்ரட �மது ஆய்வுப் பொர்ளவளய 

சீர்ளமயொககிகத்கொண்டவர் என்பது புைனொகி்றது. 
இந்� ஆய்வுப் பொர்ளவளய அவருககு தி�ொவிடக 
்கருத்தியரை வழஙகியது எனைொம். 

மாணெவப் பருவத்திரைரய த�ொ. ப தபரியொரின் 
மீது ஈடுபொடு த்கொண்டிருந்�ொர். அர� சமயம் 
ெொட்டொர் வழக்கொறு்கள், ெொட்டொர் சடஙகு்கள் மீது 
எதிர்மள்ற ்கருத்து்களை அன்ள்றய தபரியொரியர்்கள் 
த ்க ொண்டிரு ந் �ன ர்  என்பதும்  நிளனவு 
த்கொள்ைத்�க்கது. இது இன்ள்றய விமர்ச்கர்்கள் 
சிை�ொல ெள்க மு�ணெொ்கப் பொர்க்கப்படுகி்றது. 
ஆனொல உண்ளமயில இது தி�ொவிடக்கருத்தியலின் 
வைர்ச்சிப் ரபொககு ஆகும். 

எதனன்்றொல தபரியொரின் ரெொக்கம் ஆதிக்க 
சகதி்களை தெொறுககுவது�ொன். ெொட்டொர் 
வழக்கொறு்களும் பண்பொடும் ஆதிக்க சகதி்களுககு 
எதி�ொனது�ொன். அடக்கப்பட்டு, ஒடுக்கப்பட்ட 
நிளையிலும் விளிம்புநிளை மக்கள் �ங்கள் 
ரபொர்ககுணெத்ள� இழக்கொமல �ங்கள் வழக்கொறு்கள், 
சடஙகு்கள், ்கள�யொடல்கள் மூைமொ்கத் �க்களவத்துக 
த்கொண்டு வந்�னர். இள�க ்கட்டவிழத்� ்கருப்பு, 
சிவப்பு சிந்�ளனயொைர் த�ொ. ப. இள�த்�ொன் த�ொ. 
ப. நிளனரவந்�லில “அதி்கொ�த்ள� உளடப்பது�ொன் 
தபரியொரியம். விளிம்பு நிளை மக்களின் பண்பொடும் 
இள�ரய த்கொண்டுள்ைது என்பள� த�ொ. ப �னது 
ஆய்வு்கள் மூைம் ்கண்டறிந்�ொர்” என்கி்றொர் ரப�ொ. 
ெ. முத்துரமொ்கன். 

ஆனொல இது ரபொல மள்றக்கப்பட்ட, 
அறியப்படொ� பண்பொட்டு விழுமியங்களைக ்கற்கும் 
வொய்ப்பு பள்ளி மு�ல உயர்்கலவிவள� ்கலவிப் 
பு ை ங ்க ளி ல  � மி ழ ்க  ம ொ ணெ வ ர் ்க ளு க கு 
அளிக்கப்படவிலளை. அண்ளமயில திருத்�ப்பட்ட 
பள்ளிக ்கலவிப் பொடத்திட்டத்தில மு�ல முள்றயொ்க 
த�ொ. ப அவர்்களின் எழுத்து மி்கச் சிறு அைவில 
இடம் தபற்றுள்ைது. இள� தயொட்டி அன்ள்றய 
பள்ளிக ்கலவிச் தசயைர் உ�யச்சந்தி�ன் இ. ஆ. ப 
அவர்்களும் பொடத்திட்டக குழுவினரும் பொ�ொட்டுககு 
உரியவர்்கள். 

ஆனொல பன் தெடுங்கொைமொ்க ஒடுக்கப்பட்டு, 
மள்றக்கப்பட்டு அறியப்படொ� தவகு மக்கள் 
பண்பொட்டிளன மொணெவர்்கள் ்கற்்க இன்னும் 
ரபொதிய இடம் அளிக்க ரவண்டும். பள்ளிக 
்கலவியில குள்றந்�து 10, 11, 12 ஆம் வகுப்பு்களில 
தமொழி, வ�ைொறு, அறிவியல பொடங்களில த�ொ. ப 
எழுத்து்கள் உரிய அைவுககு ரசர்க்கப்பட ரவண்டும். 
பல்களைக்கழ்க, ்கலலூரி மட்டங்களில இைம் ்களை, 
முது்களை பட்டப் படிப்புக்கொன பொடத்திட்டத்தில 
த�ொ. ப அவர்்கள் நூல்கள் ரசர்க்கப்பட ரவண்டும். 

ரமலும் த�ொ. ப அவர்்கள் எழுதி நூல வடிவம் 
தப்றொ� எழுத்து்கள் உள்ளிட்டு அவ�து அளனத்து 
எழுத்து்களையும் நூைொ்க தவளியிட்டு ப�வைொ்க 
த்கொண்டுரசர்க்க அ�சு முன் வ�ரவண்டும். இதுரவ 
த�ொ. ப. �மிழ்ப் பண்பொட்ளட மீட்்க தசய்� 
பணி்களுக்கொன நியொயமொன அஙகீ்கொ�மொ்க 
இருககும். 

கட்டுரையாளர்: மூத் பததிரிரகயாளர்
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நினைவேந்தல்

முத்துநோகு

ேொசகனன எழுத்தொளனொககியேர்

சமூ்கத்ர�டு�ல உள்ை ஒரு வொச்கனொ்க வ�ைொற்று 
அறிஞர்்களைத் ர�டிச் சந்தித்து விைக்கங்களைப் 
தபற்றுகத்கொண்டிருந்� இைம்பருவ்கொைம் . 
வ�ைொற்றுத்துள்ற அறிஞ�ொன ரம. து. �ொசுகுமொர் 
அவர்்களின், ரசொழர்்கள் ஆட்சியில நிை உடளம 
குறித்� ்கட்டுள�ளய வொசித்ர�ன். அதில பள்றச்ரசரி, 
்கம்மொைச்ரசரி, இளடச்ரசரி பொர்ப்பனச்ரசரி என்்ற 
ஊர்்களுககுள் *தீண்டொச்ரசரி* என்்ற ஒன்று 
இருந்�து .  பட்டியல குழுக்கைொ்க இன்று 
பொர்க்கப்படும் பள்றயர்்களுககு �னியொன ஊர் 
உள்ைது. அவர்்கள் தீண்டத்�்கொ�வர்்கைொ்க மன்னர் 
ஆட்சியில இலளை. அப்படியொனொல யொர் 
தீண்டத்�்கொ�வர்்கள்? என்்ற ர்கள்விக்கொன 
விளடளயத்ர�டி அளைந்ர�ன். ெொன் ர�டிய ்கொைம் 
1996. எனது ்கலலூரிப் ரப�ொசிரியர்்கள் இ�ற்்கொன 
விளடளயக த்கொடுக்கவிலளை. 

ர்கள்விககுப் பதில ர�டி எனது கி�ொமமொன 
ள வ ள ்க  நீ ர் ப் பி டி ப் பு  ப கு தி யி லி ரு ந் து 
தவளிரயற்்றப்பட்ட குரும்பபட்டியிலிருந்து மதுள� 
்கொம�ொசர் பல்களை்கழ்கத்ள� அளடந்ர�ன். 
அஙகுள்ைவர்்கள் ரப�ொசிரியர் இ�ொசய்யளனச் 
சந்திக்க தசொன்னொர்்கள். அவள� அவ�து வீட்டில 
சந்தித்ர�ன். ெொன் ர�டிய ர்கள்விளயக ர்கட்்க ‘’நூல 
எழு�வொ?’’ என்்றொர். நூல என்்றவுடன் ‘’அது 
அறிஞர்்கள் எழுதுவது ெொன் வொச்கன்’’ எனச்தசொலை 
என்ளன வியப்பொ்கப்பொர்த்து �ொன் எழுதிய சவுத் 
இந்தியன் ரிதபலியன் நூலிளனக த்கொடுத்�ொர். ெொன் 
இள�ப் படித்து விட்ரடன் என்்றவுடன், ரமலும் 
வியப்புடன் என்ளனக ்கவனித்�ொர். 

 ‘’இன்று சொதிரீதியொ்க நீ தபரிய ஆள்; ெொன் தபரிய 
ஆள் என ஊர் ஊருககு ்கைவ�மொ்க இருககி்றது. பை 
ர்கொயில்களில பூசொரி்கைொ்க பட்டியல குைத்தினர் 
இருககி்றொர்்கள், அவர்்களுககு மொனிய நிைங்கள் 

வழங்கப்பட்டுள்ைன. அப்படியொனொல அவர்்கள் 
எப்ரபொது ஒடுக்கப்பட்டவர்்கைொனொர்்கள்? யொர் 
ஒடுககினொர்்கள்?’ என்்ற ர்கள்விளய அவரிடம் 
ளவக்க ‘’இ�ற்கு பதில என்னிடம் இலளை. த�ொ. 
ப�மசிவன் என்த்றொருவர் இருககி்றொர். ஐ. ஏ. எஸ் 
ர�ர்வு மொணெவர்்களுககு பொடம் ெடத்� 
திருதெலரவலியிருந்து வருவொர். அவள�ச் சந்தித்�ொல 
விளட கிளடககும்’’ என்்றவர் வீட்டுககுள் ரபொய் 
அவர் எழுதிய ‘ஹிஸ்டரி ஆப் �மிழ்ெொடு’ என்்ற 
ஆஙகிை நூலிளனயும் பரிசொ்க வழஙகி என்ளன 
வழிஅனுப்பி ளவத்�ொர். 

ததைோ. ப.்வ கதைடி பயணம்

தபரியொர், ஏங்கலஸ், சிங்கொ�ரவைர் ரூரசொ, 
ரஹொசிமின் ரபொன்்ற உை்கத்�ளைவர்்களின் 
நூல்களை படித்துகத்கொண்டிருந்�வன் மு�ன் 
மு�ைொ்க த�ொபவின் அழ்கர்ர்கொயில என்்ற 
நூலிளனப் படித்�வுடன் அவள�ச் சந்தித்ர� 
ஆ்கரவண்டும் என்்ற ரவ்கம் கூடியது. எனககு �மிழ் 
வகுப்பு எடுத்� ரப�ொசிரியர் இ. ர்க. ஆர் என 
அன்பொ்க அளழக்கப்படும் இ�ொமசொமி மூைமொ்க 
த�ொ. ப. வின் �ள�வழித் த�ொடர்பு எண்ணில 
ரபசிரனன். அவரும் வ�ச்தசொன்னொர், ரபொரனன். 
திருதெலரவலி அ�சு குடியிருப்பில அப்ரபொது 
வசித்து வந்�ொர். ெொன் மதுள�யிலிருந்து வருகிர்றன் 
என்்றவுடன் ‘’த�ளிவொ்கச் தசொலலியிருந்�ொல 
திருதெலரவலி வந்திருக்க ரவண்டியதிலளை. அஙகு 
� ொன் ெ ொன் கிைம்புகிர்றன் .  ரபருந்தில 
ரபசிகத்கொண்ரட ரபொ்கைொம்’’ எனச்தசொலை 
கிைம்பிரனொம். பயணெம் முழுக்க எனது ர்கள்வி்களை  
ர்கட்டு நி�ொனமொ்க பதில தசொன்னொர். மதுள�யில 
இ்றஙகி ‘’ெொன் வகுப்பு எடுத்து விட்டு வருகிர்றன். 
நீங்கள் ெொன் �ஙகும் விடுதி அள்றயில இருங்கள். 
பசித்�ொல விடுதியில சொப்பிடுங்கள். உணெவு 

 அனைத்து சோதியிைரிடமும் உறவு முனற கசோல்லி அனழத்்த பணபு ்தமிழ குழுக்களிடம் 
உள்ள்தறகோை சோன்றுகள் உள்ளை. பட்டியல் குழுக்களோை பள்ளர, பனறயரகனள வகோைோர, 
பிறமன்க்கள்ளர சமூகத்திைர முனற கசோல்லி என்பஙகோளி, எஙகளுக்கு மசசிைமோமம் முனற 
என்று அனழக்கும் பழக்கம் கிைோம வகோயில் திருவிழோக்களில் போரக்க்ோம். ப் வகோயில்களில் 

இன்று ஒடுக்கப்பட்டேரகளோகக் கரு்தப்படும் ஏகோலி என்ற ேணணோர சமூகத்திைவை கிடோ கேட்டும் 
உரினம ககோணடேரகள்.
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சொப்பிடப் பணெம் த்கொடுக்க ரவண்டொம். ெொன் 
த்கொடுத்துவிடுரவன்’ எனச்தசொலலி விட்டு அவர் 
்கொம�ொசர் பல்களை்கழ்கத்துககுள்  தசன்று விட்டொர். 

மொளை மூன்று மணிககு பத்துப்பதிளனந்து 
மொணெவர்்களுடன் வந்�ொர். என்ளனப்பொர்த்து 
‘’இவர் படித்�து விைஙகியல. �மிழ்ககுடிம்கனின் 
மொணெவன் எனச்தசொலலு்றொரு. ரபொட்ரடொ 
ஸ்டுடி ர ய ொ  ளவ த்து  ெ ட த்துகி ்ற ொ � ொ ம் . 
பத்திரிள்கயொை�ொ்கவும் இருககி்றொர். என உடன் 
வந்�வர்்களிடம் அறிமு்கப்படுத்தி, ‘இவ�து ர்கள்வி, 
‘பி்றமளைக ்கள்ைர்்களின் �ளைவனொ்க ர�ர்வு 
தசய்யப்படும் உ்றப்பனூர் பொளையத்�ளைவருககு 
ர்கொனொர்்கள் பட்டம் ்கட்டும் உரிளம தபற்்றவர்்கள் 
என திருமளை ெொயக்கர் தசப்ரபடு தசொலலுகி்றது. 
மன்னர், பொர்ப்பனர், பூசொரி்கள் இருக்க ஒரு 
சொதிக்கொ�ன் பட்டம் ்கட்டும் உரிளம எப்படி 
வழங்கப்பட்டதின்னு ர்கட்கி்றொர். இ�ற்கு என்னிடம் 
பதில இலளை’ என்்றொர். உடனிருந்�வர்்கள் 
ஆைொளுககு பதில தசொன்னொர்்கள். அப்பதிளை 
நி�ொ்கரித்� த�ொ. ப. என் மு்கத்ள�ப்பொர்த்து ‘’இ�ற்கு 
சரியொன பதில கிளடக்க �மிழ்க ர்கொயில சொசனங்கள் 
என்்ற நூல 1300 பக்கம். அள�ப்படித்�ொல ஏ�ொவது 
விளடகிளடக்கைொம். சொதிய குழுக்கள், கி�ொம 
த�ய்வங்கள் குறித்து சவுத் இந்தியன் விலரைஜ் 
்கொடுஸ் என்்ற நூல உள்ைது அள�யும் படியுங்கள். 
ஓ�ைவுககு விளட கிளடககும். ஆனொல நீங்கள் 
ர�டுவது புதுவள்கத் ர�டு�ைொ்க இருககு 
தீகத்கொளுத்தி என்்ற பட்டம் எந்�த�ந்� சொதியில 
உள்ைது. இசுைொமியர்்களைப்ரபொல பி்றமளை 
்கள்ைர்்களில சிை பிரிவினர் மட்டும் ஏன் சுன்னத் 
தசய்கி்றொர்்கள் . சிை சொதியில முரு்களன 
கும்பிடமொட்டொர்்கள், தபருமொளை வணெங்கொ�வர்்கள் 
சிைர் இருககி்றொர்்கள். சமூ்கத்தில ெொவி�ர்்களின் 
மருத்துவப்பஙகு, மடங்களுககும் மக்களுககுமொன 

த�ொடர்பு, த�லுஙகு மக்களுககு எப்படி ெஞளச 
நிைம் கிளடத்�து இப்படி பை ர்கள்வி ர்கட்குறீங்க. 
அரியெொ� மு�லியொர் அம்மொளன, ஏசு சளப 
பொதிரியொர்்கைொன இ�ொபர்ட் டி. ரெொபிளி, அரப 
துரப, லூயிஸ் தூமன், ்கொர்டு கிர�வ, பி�ண்டொ பர்க, 
நிகர்கொைஸ் ரபொன்்ற பொதிரியொர்்கள், ஆய்வொைர்்கள் 
நூல்கள், மொவட்ட விவ�ச்சுவடி்கள், ்கலதவட்டு்கள் 
த�ொகுதி்கள் படித்�ொல அ�ற்கு விளடகிளடக்க 
வொய்ப்பிருககு. மு�லில தஜ. ளஹச். தெலசன் 
எழுதிய மது�ொ ்கன்ரி ரமனுவல படியுங்கள். 
இத�லைொம் பொத்�ொது மக்களை சந்தியுங்கள். 
அவர்்கள் மி்கப்தபரிய நூை்கம். நீங்கள் ர்கட்ட 
ர்கள்வி்களுககு ெொனும் பதில ர�டுகிர்றன். ரபொனில 
ரபசுங்கள், வந்�ொல சந்தியுங்கள், ரபசுரவொம். ஒன்று 
மட்டும் தசொலலுகிர்றன் நீங்கள் ர�டுவது கிளடத்�ொல 
மி்கப்தபரிய ஆவணெம். அள� நூைொ்க எழுதுங்கள்’’ 
எனச்தசொலலி விட்டு அவர் கிைம்பிட த் �யொ�ொனொர். 

‘’நூைொ்க எழுதுவது’’ என்்ற வொர்த்ள�ளயகர்கட்டு 
பயம் த�ொற்றி விட்டள� விட ர்கொபம் வந்�து. ‘’ெொன் 
வொசித்�, வொசிககும் நூைொசிரியர்்கள் அளனவரும் 
உை்கம் அறிந்� �ளைவர்்கள், அறிஞர்்கள். ெம்ளம 
நூல எழு�ச்தசொலலி கிண்டல தசய்கி்றொ�ொ இவர்’’ 
என்்ற முன்முடிவொன எண்ணெத்துடன் மன�ைவில 
ர்கொபமொ்கரவ அஙகிருந்து விளடதபற்ர்றன். 
‘ ர ்கள்விககு  பதில  த ச ொலை ொமல  நூல 
எழு�ச்தசொலலு்றொரு இந்�ொளு. இவள�ப்ரபொய்ப் 
ப ொ ர் க ்க ச்  த ச ொன்னொ ர �  இ � ொ ச ய்யன் . 
இவங்கதைலைொம் என்ன ரப�ொசிரியர்்கள்’ என 
புைம்பல மு்கத்தில த�ரியரவ மதுள� டவுன் ஹொல 
ர�ொட்டில ெடந்ர�ன் .  ர்கள்விககு பதில 
தசொலைொ��ொல த�ொ. ப என்்ற தபயர் மன�ைவில 
எதிரியொனது. இது மொணெவன் மனநிளை என்பள�ப் 
புரிந்துத்கொள்ை சிை ஆண்டு்கள் ஆனது. 

அவர் குறிப்பிட்ட நூல்களைத் ர�டித்ர�டிப் 
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படித்ர�ன். அவள�ப் பொர்க்கவிலளை ரபசவிலளை 
எ ன் ்ற ொ லு ம்  ஆ ய் வு ப் பு ை த் தி ல  உ ள் ை 
ரப�ொசிரியர்்களிடம் இவர் தபயள�க குறிப்பிட்டொல 
என்ளன அவ�து மொணெவ�ொ்கரவ பொர்க்கத் 
த�ொடஙகினொர்்கள். 

ததைோ. ப. வின் நூல்�ள்

த�ொ. பவின் நூல்களை படித்�ரபொது ெொமும் இது 
ரபொைரவ ர�டுகிர்றொம். ஆனொல ெொம் ர்கட்ட 
ர்கள்விககு அவ�து நூலில பதில இலளைரய என்்ற 
ஏக்கம் இருந்�து. ்கைத்தில இ்றஙகித் ர�டினொல 
விளட கிளடககும் என முடிதவடுத்ர�ன். 
ஜமீன்�ொர்்களின் அ�ண்மளன அ�ண்மளனயொ்க 
ஏறி இ்றஙகிரனன். கி�ொமங்களுககுச் தசன்று 
மூத்�வர்்களை சந்தித்துப்ரபசிரனன். ெொன் ரச்கரித்� 
�்கவல்களை நூல்களில ஒப்பிட்டு ரப�ொசிரியர்்களிடம் 
தசொன்ரனன். ‘இளவ அளனத்தும் புதுவி� �்கவல்கள். 
இள� நூைொ்க எழுதுங்கள்’ என்று தசொன்னொர்்கள். 
இள�த்�ொரன த�ொ. ப தசொன்னொர் என நிளனவுககு 
வ� இப்படித்�ொன் சுளுந்தீ என்்ற ்கள� உருவொனது. 

ததைோ. ப. க�ோக�சதசோன்்னது

த�ொ. ப.வுடன் ரபொனில ரபசும் ரபொத�லைொம் 
தி�ொவிட குழுக்களுககுள்ளிருககும் �மிழர் 
பண்பொடு்கள் குறித்து ஆய்ளவ நி்கழ்த்துங்கள் 
என்பொர். �ன்னிடம் ரபசும் அளனவள�யும் 
ஆய்வொை�ொ்கப் பொர்த்� தபருளம அவள� மட்டுரம 
ரசரும். அவர் என்னிடம் ரபசியதில சிை:

‘ர்கொயில்கள் வழிபொட்டுத் �ைம் மட்டுமலை 
நிர்வொ்கத்�ைம் என்பள� ெொம் புரிந்�ொல மக்கள் 
வ�ைொறு பிடிபடும். “ெடுெொடு என்கி்ற த�ொண்ளட 
மண்டைப் பளடயொச்சி்களில ஒரு பிரிவினர், 
த ்க ொ ங கு  ம ண் ட ை த் தி ல  � மி ள ழ 
�ொய்தமொழியொ்ககத்கொண்ட தவள்ைொை்கவுண்டர், 
த�ன் �மிழ்கத்தில அருப்புகர்கொட்ளட பகுதியில 
வொழும் ம்றவர்்களில குறிப்பிட்ட குழுவினர் 
அள�ஞொண் ்கயிள்ற சிவப்பு வண்ணெத்தில 
அணிவொர்்கள். அ�ன் ்கொ�ணெம் இது ெொள்வள� 
ஆய்வுப்புைத்தில வ�விலளை. ’’

 “அளனத்து சொதியினரிடமும் உ்றவு முள்ற 
தசொலலி அளழத்� பண்பு �மிழ் குழுக்களிடம் 

உள்ை�ற்்கொன சொன்று்கள் உள்ைன. பட்டியல 
குழுக்கைொன பள்ைர், பள்றயர்்களை ர்கொனொர், 
பி்றமளைக்கள்ைர் சமூ்கத்தினர் முள்ற தசொலலி 
என்பங்கொளி, எங்களுககு மச்சினமொமம் முள்ற 
என்று அளழககும் பழக்கம் கி�ொம ர்கொயில 
திருவிழொக்களில பொர்க்கைொம். பை ர்கொயில்களில 
இன்று ஒடுக்கப்பட்டவர்்கைொக்க ்கரு�ப்படும் ஏ்கொலி 
என்்ற வண்ணெொர் சமூ்கத்தினர� கிடொ தவட்டும் 
உரிளம த்கொண்டவர்்கள். இ�னொல �ொன் வண்ணெொன் 
ஆட்டுத்�ளைககு ப்றந்�ொர்ரபொை என்்ற பழதமொழி 
பி்றந்திருககும். �மிழ்க வட மொவட்டங்களில ர�ர் 
இழுப்ப�ற்கு முன்பு ர�ர்க்கொல சக்க�த்தில 
எலுமிச்சம்பழம் ளவககும் உரிளம ஏ்கொலி, 
ெொவி�ர்்களுககு மட்டுரம உண்டு. அ�ன் பின்னர� 
ர�ர் இழுககி்றொர்்கள். ’’

‘’பிற்படுத்�ப்பட்ரடொர்்களுககுள் மட்டும் உ்றவு 
தசொலலிடும் பழக்கம் சுருஙகிகரபொன�ன் ்கொ�ணெம் 
என்ன? இந்�ச் சுருக்கம் எப்ரபொது துவஙகியது. 
�மிளழ �ொய்தமொழியொ்கக த்கொண்ட குழுக்கள் 
த�லுஙகு, ்கன்னடம் ரபசும் மக்களிடம் மச்சின 
மொமன் பங்கொளி முள்ற உருவொனது எந்� இடத்தில, 
எஙகு துவஙகியது. ’’

‘’மொசிப்பச்ளச என்்ற மொசிக்கைரியில பொரி 
ரவட்ளட ஏன் ெடத்துகி்றொர்்கள். இது குறித்� 
தபருத்� ஆய்வு ர�ளவ. பொரி ரவட்ளடயில 
ஊரிலுள்ை அளனத்துச்சொதியினரும் ்கைந்து 
த்கொள்வொர்்கள். மு�ல ரவட்ளடயொடுபவனுககு 
மொளை மரியொள� ரபொடும் பழக்கம் இன்றும் உண்டு. 
இதில சொதி ரவறுபொடு பொர்ப்பதிலளை. சிை 
பகுதியில சொதி ரவறுபொடு பொர்க்கப்பட்ட�ொல இந்� 
நி்கழ்வில பட்டியல குழுக்கள் ்கைந்து த்கொள்வள� 
�விர்த்து விட்டொர்்கள். இ�னொல �னித்�னியொ்க 
பொரிரவட்ளட ெடககி்றது. இந்� சமூ்க ஒற்றுளமளய 
குளழத்� ்கொ�ணி்கள் எது என்பள� ஆய்ந்திடுங்கள்.’’

‘’இன்று பவுத்�ம் குறித்து பைரும் ரபசுகி்றொர்்கள். 
புத்�ள� உைத்கஙகும் த்கொண்டு தசன்்ற அரசொ்க 
அ � ச ன்  ச ொ ச ன த் தி ல  ‘ ’ ம ொ டு ்க ளு க கு 
உளடயடிக்கககூடொது,  ஈசல பிடித்து உண்ணெககூடொது, 
ரசவல்களுககு ஆண்ளம நீக்கம் தசய்யககூடொது’ 
என சட்டம் ரபொட்டுள்ைொன். உளடயடித்�ொல �ொன் 
உழவு, வண்டி மொடு, உளடயடிக்கொவிட்டொல 
தபொலி்கொளை. இது குறித்� ஆய்வு்கள் ரமம்பட 
ரவண்டும் .  ச ந்ள�்களில இன்றும் ஈ சல 
விற்பள�ப்பொர்க்கைொம். ஈசல எளிய மக்களின் 
உணெவு. அள� ்கொயளவத்து ப�ப்படுத்தினொல 
ஆண்டுக்கணெககில த்கட்டுப்ரபொ்கொது. இள� ஒரு 
மன்னன் �ளடயொளணெ பி்றப்பித்��ன் ்கொ�ணெத்ள� 
ஆய்ந்துவிட்டொல பை திடுககிடும் �்கவல வ�ைொம். 
்கட்டளமத்� பை வ�ைொறு்கள் உளடபடைொம்’’   

இ ப் ப டி ய ொ ன  ப ை  ர ்க ள் வி ்க ள ை 
பண்பொட்டுத்�ைத்திலிருந்து பொர்க்க ெம்ளம 
அளழத்துள்ைொர். ெொமும் அவள�ப்ரபொல பொர்த்து 
�மிழ் சமூ்கத்தின் த�ொன்மங்களை ர�டி அளவ 
பயன்படுதமனில அள� மக்களிடம் தசொலலுரவொம். 
இதுரவ ஒரு ஆய்வொைருககு ெொம் தசய்திடும் 
ள்கமொறு. 

�டடுளரயாளர: ‘சுளுநதீ’ நாேைாசிரியர
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காக்ள�ச் சிறகினிகை ஜனேரி 2021 
இ்ழ் ் டிதக்ன். மததிய அரசு ச�ாணடு 
ேநதுளள மூன்று கேளாணளமச் 
ெடடங�ள ் ற்றி, ் ளையங�ம் விரிோ� 
எடுததுளரக்கிறது. சொலலியிருக்கின்ற 
ஒன்்து செயதி�ளளயும் எதிரக்�டசி�ள 
அச்ெடிததுக் ச�ாடுதது ்ரப்பினாகை 
ச்ாதுமக்�ளுக்கு விழிப்புணரவு ேநது 
விடும் .  ெடடங�ளின் க�டு�ள 
மு ழு ள ம ய ா �  ந ன் கு 
எடுததுளரக்�ப்்டடுளளன. குறிப்்ா� 
எப்்டி எப்்டிசயலைாம் விேொயி�ள 
்ாதிக்�ப்்டுோர�ள என்்ள்த 
்ளையங�ம் விேரமா�க் கூறி உளளது. 
ெங�த ் மிைரின் உணவு முளற�ளளயும் 
விருநக்ாம்பும் ்ணபிளனயும் �. 
இராமசுப்பிரமணியன் �டடுளர நன்கு 
விளக்�ம ா �  எடுததுளரக்கிறது . 
”மீணடு[ம்] ேருகேன்…. ” சிறு�ள் ் ற்க்ாள்ய ய்ாரத் 
சூைளைப் பிரதி்லிக்கிறது. �ளளப்பின்றி ்டிக்�க்கூடிய 
நளடயில அளமநதுளள நலை �ள். இறுதியில மீணடு 
ேருகேன் என்்து நம்பிக்ள�யின் ஒளிக் கீற்றா�த ச்ரிகிறது. 
�விள்�ள எலைாகம சிறப்்ா� உளளன. குறிப்்ா� க்டன் 
எழுதி உளள மு�ங�ள, �ள்�ள �விள்ளயச் சொலைைாம். 

-ெளெ. துரையன், கடலூர்

காக்ள�ச்சிறகினிகை ஆசிரியக்குழுவினரக்குத க்ாைளம 
ேணக்�ம். �ாக்ள� கிளடக்�ப் ச்ற்கறன். மிக்� மகிழ்ச்சி, 
நன்றி. ஜனேரி இ்ழில கேணுவின் ் ததியும் �டடுளரயும் 
மி� அருளம. அேற்றின் க்சுச்ாருள குறிதது அேரால 
மடடுகம இததுளணச் சிறப்்ா� எடுததுளரக்� இயலும். 
‘’க்ரியா’வில ் ணியாற்றிய ேள�யிலும்; இன்குைாப் குடும்் 
நண்ராய ்ை� கநரந் ்யிலோயப்பிலும் அேரால 
இவ்ோறு எடுததுளரக்� ோயததுளளது. அேரது அபூரேமான 
எழுதள் மீள ோசிக்� ோயப்்து குறிததுப் ச்ரிதும் 
மகிழ்கே. �ாக்ள� ச்ாடரநது அேளர எழு் ளேக்� 
கேணடும் என்்து என் மனமார கநயர விருப்்ம். மகிழ்ச்சி, 
நன்றி. 

-பெ. மு. தோதிய தெறேன், பகாரெ. 

காக்ள� சிறகினிகை ஜனேரி 21 இ்ழ் ேரப் ச்ற்கறன். 
“எலைாகம ்ற்செயைானது ்ானா” என்ற ேரிளெப் 
்டடியலில அநநிய மு்லீடடாளர�ளின் ஆயே�ங�ள 
்ங�ள நாடடில ெநக்�ததுக்குரிய முளறயில செயல்டடு 
ேந்ள், க�ாவிட 19 க்கு �ாரணமாய அளமந்ள், சீனா 
�ாணாமல விடடதும் ்ற்செயைானது்ான் என்்ள்யும், 
இ்ற்கு ேணி� கநாக்�மின்றி அரசியல கநாக்�ம் எதுவும் 
இலளை என்்ள்யும் நம்புகோமா�. 

 -மு. சாமேமூர்த்தி, தசன்ரனை. 

ெனேரி �ாக்ள�ச் சிறகினிகை இ்ளை ஆரேதக்ாடு 
ோசிதக்ன். ோழ்ளேகய இைக்கியததுக்�ா�த தியா�ம் 
செய் ேலலிக்�ணணன், மனுெங�டா, எழுதிய இன்குைாப் 
என்னும் மானுடன் ஆகிய �டடுளர�ள மனள்க்�ேருகின்றன. 
பிர்ஞ்ென், என். ஆர. ்ாென் அருளமயா� நிளனவுக்கு 
ேருகின்றனர. இன்குைாபின் துளணவியார �மருன்னிொ 
அம்ளமயார ் ற்றி நலை ் திவு. இது ேளர நான் அறியா்து. 
க்ராசிரியர கே்ெ�ாய குமார ் ன் மளறவுக்கு முநதிய நாளும் 
என்னிடம் ஒரு மணி கநரம் க்சிக்ச�ாணடிருந்ார. மறுநாள 

திரும்்வும் க்சுே்ா�ச் சொன்னார 
ஆனால அேர ்ன் க்ச்;ளெ மறுநாள 
நிறந்ரமா� நிறுததிக்ச�ாணடார. 
எவ்ேளவு ச்ரிய இைப்பு!.   ் ளையங�ம் 
அழுத்மா�த ்நதிருக்கிறீர�ள . 
ஆடசிய ா ள ர �ளின்  �ணளணத 
திறக்குமா? ச்ாறுததிருநது ் ாரப்க்ாம். 
அடளடப் ்டம் ்ற்றி ஒருேரி. ெங�த 
்மிைரின் உணவுக் �ைாச்ெ ா ரம் 
�ணேனும் மளனவியுமா� மகிழ்நது 
உணணும் �ைாச்ொரம். இருேரும் 
கொ�மா� உட�ாரநதிருப்்து க்ாை 
டிராடஸ்கி மருது ் டம் க்ாடடிருக்கிறார. 
இ ன் னு ம்  � ை � ை ப் ் ா � ப் 
க ் ா ட டி ரு க் � ை ா க ம .   மு ன் 
அடளடயிலிருநது பின் அடளட ேளர 
ே ா சி க் �  ரு சி ய ா �  உ ள ள து . 
்ாராடடுகிகறன். 

-தோன்னீலன், கன்னியாகுமரி.

’காநதி ச�ாளைப் பின்புைததிைான நாேல�ளும், 
ெம�ாைச் ெநா்ன ளேதீ� அரசியலும்’ �ாக்ள� ெனேரி 2021 
இ்ழ் �டடுளர, �ாநதியார ்டுச�ாளையின் அரசியளை 
கநரளமயா� ஆயவு செயகிறது. ெநா்ன அ்ரமதள், ் ரமம் 
என்று க்சும் அரசியளை விேரிக்கிறது. ்ாரப்்னியம் 
�ாநதியின் ச�ாளைளய நீதி்டுததும் ெ�ை அரசியலும் இன்று 
கே�சமடுததுளளது. �ாததிரமான ் திவு. நன்றி க்ாைர!

- இைா. பமாகன்ைாஜன், முத்துபபேடரட. 

ெனேரி �ாக்ள�ச் சிறகினிகை இ்ழில “�ாநதி ச�ாளைப் 
பின்புைததில” எழு்ப்்டட நாேல�ள குறித் திறனாயவுக் 
�டடுளர ஒன்று சேளியாகியுளளது. க்ராசிரியர ந. முருக�ெ 
்ாணடியன் இக்�டடுளரளய எழுதியுளளார. எலைாேற்றிலும் 
அரசியல உணடு என்்்ற்க�ற்் இநநாேல�ளின் ஊடா� 
சேளிப்்டும் ெனா்ன அரசியளை இக்�டடுளரயில 
சேளிப்்டுததியுளளார. அேசியம் ்டிக்� கேணடிய 
�டடுளர. 

- ஆ. சிெசுபபிைமணியன், தூத்துக்குடி. 

காக்ள�ச் சிறகினிகை ஜனேரி இ்ழ் ் டிதக்ன். எழுதது 
சொல ச்ாருள உணரவுபூரேமான ்திவு. க்ரியா 
ராமகிருஷணனின் மற்சறாரு மு�தள் உங�ளால நாங�ள 
்ாரக்� முடிந்து. அக்க்ாை, மளறநதும் மளறயா் மக்�ள 
�விஞரின் மறு்ாதி �மருன்னிொ அம்ளமயார ் திவு மி�வும் 
அருளம. மனதில ஏக்ா ஒரு சிறு ேலிளய ஏற்்டுததிய 
ஒரு நிளனகேந்ல. நிச்ெயமா�, ச்ண�ளும் அேர�ளின் 
அரப்்ணிப்பும் க்ாற்றப்்ட கேணடும், அேர�ள மீதும் 
சேளிச்ெம் ்ட கேணடும் என்ற சிந்ளன இ்ன் மூை 
கமலும் ேலுப்்டுகிறது. ச்ாடரநது எழுதுங�ள. �ாக்ள�ச் 
சிறகினிகை இ்ழ் ஒவ்சோரு மா்மும் மி�ச் சிறப்்ா� 
ேநதுச�ாணடிருக்கிறது. ஆசிரியர குழுவினருக்கு என்னுளடய 
அன்்ான ோழ்ததுக்�ள, ேணக்�ங�ளும். நன்றி. 

- ோ. குமார், மடிபோக்கம. 

“மளறததும் மளறயா் மக்�ள �விஞரின் மறு்ாதி” 
்டிதக்ன். நிளறோ� இருந்து. 

- சி. ஜெஹர், பகாவிலமோக்கம.
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பத்தி

மவணு�ோதவன் venumadhavan2020@gmail. com

“   மணக்கும் பூவில மு�ங�ள ்திக்�
ம்ங�ள க்ளேயிலளை …
மனி்ளர மனி்ர க்ாைளம ச�ாளள
ம்ங�ள க்ளேயிலளை …
மனி்ளரப் பிரிததுச் சுேர�ளள ேளரக்கும்
ம்ங�ள க்ளேயிலளை …
மனி் உறளே மனி்ரக்கு மறுக்கும்
ம்ங�ள க்ளேயிலளை … ”

- இனகுலைாப்
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இ ன் னு ம்  எ த் � ள ன 
ஆளுளம்களைப் தபருந்த�ொற்று 
இள� த்கொள்ளுரமொ த�ரியவிலளை. 
மளையொைக ்கவிஞர் சு்க�குமொரி 
இ்றந்துவிட்டொர் என்று வந்� தசய்தி 
என்ளனப் தபரிதும் உலுககிவிட்டது. 
தபருந்த�ொற்றிலிருந்து மீண்ட 
பின்னர் எதிர்பொ�ொமல ம�ணெம் 
ஏர�ர�ொ ்கொ�ணெங்களைக ்கற்பித்து 
அவள�ப் பறித்துகத்கொண்டுவிட்டது. 

சு்க�குமொரி ,  அறுபது்களில 
ர்க�ைத்தில முகிழ்த்த�ழுந்� புதிய 
அ ள ை க  ்க வி ஞ ர் ்க ளி ல 
மு க கி ய ம ொ ன வ ர் .  ்க வி ஞ ர் 
என்பதுடன், தபண்ணுரிளமக்கொ்கக 
கு�ல த்கொடுத்�வர் ,  சூழியல 
ரபொ�ொளி, சமூ்கச் ரசளவயொைர் 
எனப் பற்பை மு்கங்களைக 
த்கொண்டவர். அவர், ்கவிஞரும் 
விடு�ளைப் ரபொ�ொட்டக ்கைம் 
்கண்டவருமொன ரபொர�ஸ்வ�னின் 
ம்கள். அவருளடய �மகள்க ஹ்ரு�ய 
குமொரி, �ஙள்க சுஜொ�ொ ஆகிரயொரும் 
அவள�ப் ரபொைரவ ரப�ொசிரியர்்கள், 
ஆய்வொைர்்கள், ்கவிஞர்்கள் என 
வொழ்வில முழுளம ்கண்டவர்்கள். 

சு்க� குமொரியின் ்கவிள�்கள் 
அவற்றின் எளிளமயொலும் சமூ்கச் 
சிந்�ளனயொலும் என் தெஞசுககு 
தெருக்கமொனளவ. “ஏதடடுத்ர�ன் 
்கவி ஒன்று வள�ந்திட / என்ளன 
எழுத�ன்று தசொன்னது வொன்” 
என்று பு�ட்சிக ்கவிஞர் பொ�தி�ொசன் 
தசொலவொர�, அதுரபொல சு்க� 
குமொரியின் ்கவிள� படித்� 
மொத்தி�த்திரைரய ‘என்ளனத் 
�மிழொககு!” என்று என்ளனப் 
பிடித்�ொட்டியதுண்டு. அப்படி 
அவருளடய பை ்கவிள�்களை ெொன் 
தமொழிதபயர்த்திருககிர்றன் . 
அவவி�ரம  ச ச்சி� ொனந்�ன் 
ரபொன்ர்றொர் ்கவிள�்களையும் 
முன்திட்டமிடல ஏதுமிலைொமல 
� ன் தன ழு ச் சி ய ொ ்க த் 
�மிழொககியுள்ரைன். 

’ஸொர� ஜஹொம் ரஸ அச்சொ’ என்்ற 
�ளைப்பில ெொற்ப�ொவது சு�ந்தி� 
தினக ்கவிள�யொ்க ‘மொத்ருபூமி’ 
இ�ழில தவளியொன சு்க� குமொரியின் 
்கவிள�ளய ெொன் �மிழ்ப்படுத்�, 
1987ஆம் ஆண்டு தசப்டம்பர் மொ�ம் 
‘ ெ ட் பு ்றவு ப்  ப ொ ை ம் ’  இ � ழ் 
தவளியிட்டுள்ைது. தசன்ளனளய 
்கவிள�க்கைமொ்கக த்கொண்ட 
அக்கவிள�ளய அவர் நிளனவொ்க 
இஙர்க பகிர்கிர்றன்:

இருளில
சென்ளன. 
ச்ருமூச்செறிநது
ஊரநதுசெலகிறது
புள�ேணடி. 
உளகள
உறக்�ம் ச�ாளளாமல
நான்
உட�ாரநதிருக்கிகறன். 

நாற்றசமடுக்கிற
கூேததின் �ளரயில
க�ாயில க�ாபுரக்
ச�ாடிமரததின் கீழ்

(இன்னமும்
கெரி உறங�விலளை;
ோசனாலிப் ் ாடடின்
க்ரிளரச்ெலும்
அடி, உள்ச் ெத்ங�ளும்
ேெவு�ளும்
விசும்்ல�ளும்…)

ச்ருவிளக்கின் மளறவில
இருளில
ஓர அைகிய உருேம்
்யஙகியோகற
ஒதுஙகுேள்க் �ணகடன். 
பூஞ்ளெயான
அந்ச் சின்னஞ் சிறுமிக்கு
ேயது
்திளனநது ஆகியிருக்குமா?

மு�ததில இன்னமும்
குைநள்த்னம். 

சின்ன ் ாேணி, 
புளளி க்ாடட ் ாோளட, 
ொமநதிப்பூக்�ளளச் சூடிய
ெளடப்பின்னல. 

ஒரு குற்றோளிளயப்க்ாை
அேள
்துஙகிநிற்்்ன்
ச்ாருள புரிந்தும்
மனம் உளடநது
�சிகிறது ரத்ம். 

என் குைநள்கய…

துயருறும் என் மனம்
இேளளத
க்ாளில க்ாடடு
ஆதுரததுடன்
முதுகில ் டடித
தூங�ளேக்கிறது. 

இளந்ளிளரப் க்ான்ற
சின்னஞ்சிறு சிசு. 
க்ள் இேள … ் ாேம்!

இேளளக் குளிப்்ாடடி, 
ஈரக்கூந்ளைப் பின்னிமுடிதது, 
ள��ளில புத்�ம் ் நது, 
்ச்ளெயும் சேளளளயுமாயச்
சீருளட அணிவிததுவிடடால
இேளும்்ான்
ஒரு விடியளைப்க்ாை
ஒளிரோள. 

சிரிததுத ் ளையாடடி
இேளும்்ான்
ச�ாஞ்சிக் ச�ாஞ்சிப் ் ாடுோள :
“்ாருக்குளகள நலை நாடு, 
நம் ் ார் நாடு …”

புள�ேணடி
ஒரு விம்மைாய
அளெகிறது. 
இருளில ஒதுஙகி
அேளுடன் யாகரா, 
ஏக்ா க்சுகிறார�ள. 
்ாரக்�ச் ெகிக்�ாமல
என் ் ாரளே ் ாழ்கிறது. 

சரயிலின் ் ாள�தியில
மீணடும்
்ைகிப்க்ான அக் ் ாடல …

=

கட்டுரையாளர்: 
மூத் பததிரிரகயாளர்

‘ேொருககுள்வள நல்ல நொடு’
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நினைவேந்தல்

சு.இரோ�சுப்பிர�ணியன்

மனவதொடு ஒட்டிக்கொண்ட 
வேதசகொயகுமொர்

2000மொவது புத்�ொண்டில, மள்றந்� ெண்பர் 
தெடுவொகர்கொட்ளட இ�ொரஜந்தி�ளன அவ�து 
இலைத்தில சந்தித்ர�ன். அந்� சந்திப்பின்ரபொது, 
அந்� ஆண்டிற்்கொன ‘மளையொை மரனொ�மொ ஆண்டு 
மைர் (Year Book ) ஒன்ள்ற அவர் எனககு 
அன்பளிப்பொ்கத் �ந்�ொர். அப்ரபொது அவர், 
தினமணி மு்கவ�ொ்கவும் இருந்��ொ்க நிளனவு. 

ஆஙகிைத்தில இருந்� அந்� மைரில பை 
்கட்டுள�்கள் இடம்தபற்றிருந்�ன. மு�ல ்கட்டுள� 
்கொந்திளயப் பற்றியது. ்கொந்தியின் எதிர்மள்றப் 
பண்பு்களை மு�லில பட்டியலிட்டிருப்பொர், 
்கட்டுள� ஆசிரியர். அ�ன் பி்றகு, “இத்�ளனககுப் 
பி்றகும் எது அவள� ம்கொத்மொ ஆககியது” என்று 
ஒரு ர்கள்வியுடன் துவஙகி, மற்்றவர்்கைொல மறுக்க 
இயைொ� ்கொந்தியின் ரெர்மள்றப்பண்பு்களைப் 
பட்டியலிடுவொர். 

அள�ப்ரபொைரவ ,  சமீபத்தில மள்றந்� 
எழுத்�ொளுளம, ரப�ொ. ரவ�ச்கொயகுமொர் மீது 
ளவக்கப்படும் சிை குற்்றச்சொட்டு்களுககு, எனககுத் 
த�ரிந்� ரவ�ச்கொயகுமொரின் ்கருத்து்களின்வழிரய 
மு�லில பதில தசொலலிவிடைொம் என்று 
எண்ணுகிர்றன். அதுரவ அவருககுச் தசலுத்தும் 
அஞசலியொ்கவும் அளமயும் என்றும் ெம்புகிர்றன். 

ெொன் அறிந்�வள�யில, ரவ�ச்கொயகுமொர், ஒரு 
ரவட�ொரிரயொ, ்கபட�ொரிரயொ அலை. அவர் ெம்பிய 
்கருத்ள� தவளிப்பளடயொ்கப் ரபசினொர். இடத்திற்குத் 
�குந்�ொற்ரபொல, ெபருககுத் �குந்�ொற்ரபொல 
மு்கமூடி்களை அணிந்து ரபசும் வழக்கம் அவரிடம் 
இருந்�திலளை. மற்்றவர்்களுககுப் பிடிக்கொது என்று 
த�ரிந்திருந்�ரபொதும், �னககு சரி என்று ர�ொன்றிய 
்கருத்ள� அப்படிரய தவளிப்படுத்தினொர். அ�ற்்கொன 
்கொ�ணெங்களையும் கூறுவ�ற்கு அவர் �யஙகியதிலளை. 
அ�ன்்கொ�ணெமொ்கரவ பைருளடய தவறுப்ளபயும் 
சம்பொதித்�ொர். அப்படி அவள� தவறுத்�வர்்கரைொடும், 
தி்றந்� மனர�ொடு உள�யொடுவ�ற்கு அவர் என்றுரம 
�யஙகியதிலளை. 

அவர் ஒரு சுயசொதி உணெர்வொைர் என்பது, 
பைரும் அவர்மீது ளவககும் குற்்றச்சொட்டு. அது 
முற்றிலும் உண்ளம�ொன். அள� அவர் எஙகும், 
எப்ரபொதும் மள்றத்�திலளை. �ன்ளன, ஒரு ெொடொர் 
என்று தசொலலிகத்கொள்வள� விடவும், சொணெொர் 
என்று அளடயொைப்படுத்துவள�ரய தபரிதும் 
விரும்பினொர். அ�னொல, சுயசொதிக்கொ�ர்்களின் 
தவறுப்புககும்கூட ஆைொனொர். அவருளடய சொதிப் 

தபருமி�ம் எஙகிருந்து வருகி்றது என்பள�ப் 
புரிந்துத்கொள்ைரவண்டும். 

ெொங்கள் மூரவந்�ர் வொரீசு்கள், ெொடொண்ட 
ப�ம்பள�, �ங்களுகத்கன்று �னிக ்கைொச்சொ�மும், 
பண்பொடும் உண்டு என்த்றலைொம் தசொலலி அவர் 
சுயசொதிப் தபருமி�ம் த்கொள்வதிலளை. மொ்றொ்க, 
ரவ�ச்கொயகுமொரின் சொதிப்தபருமி�ம் என்பது, பை 
ஆண்டு்களுககு முன்னர் ெளடமுள்றயில இருந்� 
சொணெொர் சொதியினரின் சொதி இழிவிலிருந்து 
த�ொடஙகுகி்றது. சொணெொர் சமூ்கம், குறிப்பொ்கக 
்கன்னியொகுமரி மொவட்டத்தில, எந்� அைவிற்கு 
ஒடுக்கப்பட்ட சமூ்கமொ்க இருந்�து, என்தனன்ன 
வி�த்தில எலைொம் ஒடுக்கப்பட்டது என்பள� 
நிளனவுகூர்கி்றொர். அன்ள்றய ஒடுக்கப்பட்ட 
நிளையிலிருந்து, ்கலவி, தபொருைொ�ொ�ம், அ�சியல, 
அதி்கொ�ம், இைககியம் என்று இன்ள்றய ரமம்பட்ட 
இடத்திற்கு அச்சமூ்கம், மி்க எளி�ொ்கக ்கடந்து 
வந்துவிடவிலளை என்பொர். 

ஒடுக்கப்படுவ�ற்கு எதி�ொ்கக கிைர்ந்து எழுந்� 
�ங்கைது முன்ரனொர்்களின் வீ�ம் தசறிந்� 
ரபொ�ொட்டங்கள், ்கடின உளழப்பு, ஒற்றுளம 
ரபொன்்றவற்்றொல�ொன், சொணெொர் சமூ்கம் இன்று 
இன்ள்றய நிளைளய அளடந்துள்ைது என்று கூறும் 
வள்கயிரைரய, �ொன் ஒரு சொணெொர் என்று 
கூறிகத்கொள்வதில ரவ�ச்கொயகுமொர், சுயசொதிப் 
தபருமி�ம் த்கொள்வொர்.  ஆனொலும், பி்ற சொதியினள�க 
குள்றத்துப் ரபசி  ெ ொன் ர்கட்டதிலளை . 
�மிழ்ச்சொதி்களில, வன்னியர், பள்றயர் ரபொன்்ற 
சொதியினர் முன்ரனற்்றம் அளடயொ�ள�யும், 
த�லுஙகு சொதியில, ரபொர்வீ�ர் சமூ்கமொ்க இருந்� 
சககிலியர் சமூ்கம், சமூ்கப்படிநிளையில கீழி்றஙகி 
வந்�ள�யும் ்களடசிவள� தசொலலிகத்கொண்டு�ொன் 
இரு ந் � ொ ர் .  இடதுச ொரி  அளமப்பு ்களில 
இருப்பவர்்கள்கூட �ங்கைது சொதி ,  ம� 
அளடயொைங்களைக ்கவனமொ்கப் ரபணி வருவள�ப் 
பொர்க்கமுடிகி்றது. ரவ�ச்கொயகுமொருககு சுயசொதிப் 
தபருமி�ம் இருந்�து என்று தசொலலும் பைருககும் 
சொதி உணெர்வு இருக்கத்�ொன் தசய்கி்றது. என்ன 
ஒன்று, அவர்்கள் மள்றத்துப் ரபசுகி்றொர்்கள், இவர் 
உ�த்துப் ரபசினொர், அவவைவு�ொன். 

எனககுத் த�ரிந்� ரவ�ச்கொயகுமொர், ர�வொையம் 
தசன்்றதிலளை. அவருககு இள்ற ெம்பிகள்கரயொ, ம� 
ெம்பிகள்கரயொ இருந்��ொ்கத் த�ரியவிலளை. 
ஆனொல, கிருத்துவ மிஷனரி்கள், சொணெொர் சமூ்கத்தின் 
வைர்ச்சியில பங்கொற்றிய வி�த்ள� அவர் அடிக்கடி 
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குறிப்பிடுவொர். ஒரு பஞச ்கொைத்தில, சொணெொர் சமூ்கப் 
தபண்்களுககு ஷூ ரைஸ் ள�ககும் ரவளைளயக 
த்கொடுத்திருககி்றொர்்கள். அ�ற்கு ஒரு முன் நிபந்�ளன 
உ ண் டு .  அ வ ர் ்க ள்  வீ டு ்க ளி ல  உ ள் ை 
தபண்பிள்ளை்களைக ்கண்டிப்பொ்கப் பள்ளிககூடம் 
அனுப்பரவண்டும் என்பர� அந்நிபந்�ளன ஆகும். 
7 அலைது 8-ஆவது முடித்� உடரனரய அந்�ப் 
தபண்பிள்ளை்கள் டீச்ச�ொ்கரவொ, ெர்சொ்கரவொப் 
பணிககுப் ரபொயிருககி்றொர்்கள். இன்ள்றய சி. எஸ். 
ஐ. கிருத்துவ ெொடொர் குடும்பங்களில, தபரும்பகுதி 
்கணெவனும், மளனவியும் பணிககுச் தசலபவர்்கைொ்க 
இருப்பது அ�ன் நீட்சி என்ர்ற அவர் குறிப்பிடுவொர். 

்கன்னியொகுமரி மொவட்டத்தில ்கொை�ொ வந்து, 
பஞசம் வந்�ரபொது மக்கள் அச்சம் ்கொ�ணெமொ்க 
வீ டு ்க ளு க கு ள் ,  அ வ ர் ்க ை ொ ்க ர வ 
மு ட ங கி யி ரு ந் தி ரு க கி ்ற ொ ர் ்க ள் .  அ ந் � 
்கொை்கட்டத்தில�ொன், ர�வொையத்ள�ச் ரசர்ந்� 
‘உபர�சியொர்’ �ன்னுடன் சிைள�த் துளணெககு 
அளழத்துகத்கொண்டு, மூடிககிடககும் வீட்டுக 
்க�வு்களைத் �ட்டி, பொட்டுப்பொடி, ஆறு�ைொ்கப் ரபசி 
அதமரிக்கொவில இருந்துவந்� பொலதபொடிளயயும், 
அரிசிளயயும் த்கொடுத்துவிட்டு வந்திருககி்றொர்்கள். 
அ �ன்  ்க ொ �ணெம ொ ்க வு ம்  ம க ்கள்  ம � ம் 
மொறியிருககின்்றனர் என்பள� மறுக்க முடியொது. 
“இ�ளனத்�ொன், அரிசியும், பொலதபொடியும் த்கொடுத்து 
ம�மொற்்றம் தசய்துவிட்டனர் என்ப�ொ்க ஆர். எஸ். 
எஸ். ்கொ�ர்்கள் ர்கலி ரபசுகி்றொர்்கள். எந்� 
்கொை்கட்டத்தில த்கொடுக்கப்பட்டது என்பள�ப் பற்றி 
அவர்்கள் ரபசுவதிலளை” என்று ரவ�ச்கொயகுமொர் 
குறிப்பிடுவதில உண்ளம இலைொமல இலளை.  
ம ொ த் தி � ம ல ை ,  அவ � து  சமூ ்க த் தின ர் , 

‘ெவீனமயமொக்களை’ (modernisation) ஏற்றுகத்கொண்ட 
்கொ�ணெத்�ொல, அளனத்துத் த�ொழில்களையும் 
விரும்பி ஏற்று, அவற்ள்றக ்கற்றுகத்கொண்டு தசய்ய 
ஆ�ம்பித்�னர். சொணெொர் சமூ்கத்தின் விள�வொன 
சமூ்கப் தபொருைொ�ொ� முன்ரனற்்றத்திற்கு அதுவும் 
ஒரு ்கொ�ணெம் என்பள� அவர் அடிக்கடி 
குறிப்பிடுவொர். 

கிருத்துவ ெொடொர்்கள் வசிக்கககூடிய ஊர்்களில, 
ர�வொையத்ர�ொடு ஒரு பள்ளிககூடமும் ்கட்டுவது 
கிருத்துவ மிஷனரி்களின் வழக்கமொ்க இருந்திருககி்றது. 
அ�ன் ்கொ�ணெமொ்கவும் அந்� சமூ்கம் ்கலவியில 
ரமதைழும்பி வந்திருககி்றது. ம�மொற்்றம் பற்றிப் 
ரபசும் இந்தும� அடிப்பளடவொதி்கள், நிைங்களைச் 
தசொந்�மொ்க ளவத்திருந்� ெமது ர்கொயில்களும், 
மடங்களும் மக்களைச் சு�ண்டிப்தபற்்ற 
வருமொனத்ள� என்ன தசய்�ொர்்கள்? பள்ளி்கள் 
்கட்டினொர்்கைொ? மருத்துவமளன்கள் ்கட்டினொர்்கைொ? 
இந்து மக்களுக்கொ்க என்ன�ொன் தசய்�ொர்்கள் 
என்னும் ர்கள்வி்களுககுப் பதிலதசொலை 
மொட்டொர்்கள். 

பெ �ச்கொயகுமொர் ஒரு �மிழ்த்ர�சிய 
உணெர்வொைர், வடு்க தவறுப்பொைர் என்னும் 
குற்்றச்சொட்டும் அவர்மீது ளவக்கப்படுவதுண்டு. 
அவர் �மிழ் இன உணெர்வொைர் என்பள�, அவரிடம் 
பழகும் எவரும் எளிதில புரிந்துத்கொள்ை முடியும். 
எந்� ஒரு �மிழ்த்ர�சிய அளமப்புடனும் அவருககு 
எவவி�த் த�ொடர்பும் இருந்�திலளை. அவர� 
தசொலவதுரபொை, அவருளடய இன உணெர்வு என்பது 
அவருளடய சங்க இைககிய வொசிப்பனுபவத்திலிருந்து 
அவர் தபற்்றது. 

எத்�ளன சி்றப்பொன ்கைொச்சொ�ம், பண்பொட்டுடன் 
வொழ்ந்துவந்� �மிழன், இப்படி ஏதுமற்்றவன்ரபொல. 
கீழி்றக்கம் தபற்றுவிட்டொரன என்று அவர் 
்கவளைப்படுவதுண்டு. ்கர்னொட்க இளசகூட 
�மிழிளச�ொன் என்று ஆபி�்கொம் பண்டி�ர் 
நிறுவியள� அடிக்கடி நிளனவு கூர்வொர். அந்� 
ஆபி�்கொம்  பண்டி�ர் ,  உரிய  முள்றயில 
தபருளமப்படுத்�ப்படவிலளை என்பள� ஒரு 
குள்றயொ்க அடிக்கடிச் தசொலலிகத்கொண்டிருப்பொர். 
அதில உண்ளம இலைொமல இலளை. 

இ�ண்டு நூற்்றொண்டு்கள் �மிழன் வடு்கர்்களின் 
ஆட்சிககு அடிளமயொ்க இருந்�ொன் என்பள� 
ஒப்புகத்கொள்ைத்�ொரன ரவண்டும். அந்� 
்க ொ ை ்க ட்ட த் தி ல ,  � மி ழ ர் ்களின்  நி ை ம் 
அவர்்களிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டிருககி்றது. 
ர்கொவிலபட்டியிலிருந்து, இ�ொஜபொளையம், ர�னி, 
ஒட்டன்சத்தி�ம், ர்கொளவ, ரமட்டுப்பொளையம் வள� 
இன்றும் நிைம் வடு்கர்்களிடம் இருப்பது அ�ற்குச் 
சொன்்றொகும். (�மிழர்்களிடம் இருந்� வைமொன 
புஞளச  நிைங்களை வடு்கர்்கள் �ங்கள் 
ஆதிக்கத்தின்கீழ் த்கொண்டுவந்�ொர்்கள் என்று எட்்கர் 
�ர்ஸ்டனும் பதிவு தசய்கி்றொர்)

வடு்கப் பொளையக்கொ�ர்்களின், முதுகுத்ர�ொல 
உரித்�ல, மூக்கறுத்�ல ரபொன்்ற த்கொடூ�மொன 
சித்தி�வள�்களுககுப் பயந்து சிை �மிழ்ககுடி்கள், 
ர ம ற் கு த் த� ொ ட ர் ச் சி  ம ள ை க கு  இ ட ம் 
தபயர்ந்திருககி்றொர்்கள். ்கொைப்ரபொககில அவர்்கள் 
மளைச்சொதியின�ொ்கரவ மொறியுள்ைனர் . 
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ரமற்குத்த�ொடர்ச்சி மளைளயத்�ொண்டி, இன்ள்றய 
ர்க�ைத்திற்குள்ளும் சிைர் �ஞசம் புகுந்திருககின்்றனர். 
திருச்தசந்தூர் அருர்க, முக்கொணி என்னும் 
இடத்ள�ச் ரசர்ந்� �மிழ் பி�ொமணெர்்களும்கூட 
அப்படி புைம் தபயர்ந்துள்ைனர். இந்�த் �்கவல்கள் 
எலைொம் எட்்கர் �ர்ஸ்டனின் ‘த�ன்னிந்திய 
குைங்களும், குடி்களும்’ த�ொகுப்பில இருப்ப�ொ்க 
ரவ�ச்கொயகுமொர் கூறியளவ�ொன். 

தவளியிலிருந்து �மிழ் மண்ளணெ ஆககி�மிப்பு 
தசய்�வர்்களில ,  ம ற் ்றவர்்கள்  எலைொம் 
தவளிரயறிவிட, வடு்கர்்கள் மட்டும் இஙர்கரய 
�ஙகிவிட்டொர்்கள் என்பதில அவருககுக ்கவளை 
உ ண் டு .  அ து  அ வ ரு ள ட ய  ர ப ச் சி ல 
தவளிப்பட்டுகத்கொண்ரட இருககும். அ�ளனத்�ொன், 
அவ�து வடு்க தவறுப்பு என்று மற்்றவர்்கள் 
தசொலகி்றொர்்கள். 

விடு�ளை தபற்்ற இந்தியொவில, �மிழ் மண்ணில 
வொழ்வ�ற்்கொ்கத் �மிழ் தமொழிளய உயர்த்திப் 
பி டி த் � ொ லு ம் ,  � மி ழ்  இ ன  உ ணெ ர் ளவ 
மழுங்கடித்துவிட்டொர்்கள் என்பதும் அவ�து 
மனககுள்றயொ்க இருந்�து. 

ஆனொலும், சரி, �வறு என்ப�ற்கு அப்பொற்பட்டு, 
இஙகு வந்து �ஙகி �மிழ் மண்ரணெொடும் மக்கரைொடும் 
்கைந்துவிட்ட பி்றதமொழி ரபசும் மக்களையும் 
ரசர்த்துகத்கொண்டு�ொன் முன்ரன தசலைமுடியும் 
என்பள�யும் ரவ�ச்கொயகுமொர் ென்்றொ்கரவ 
புரிந்துளவத்திருந்�ொர். 

என்ன�ொன் சரியொன ்கொ�ணெங்கள் இருந்�ொலும், 
இன்ள்றய சூழலில, அவ�து வடு்க தவறுப்ளப 
நியொயப்படுத்� முடியொது�ொன். அர�ரவளையில, 
அவ�து �மிழ் இன உணெர்ளவ �வறு என்று தவறுத்து 
ஒதுககிவிடவும் முடியொது. 

“கீழதவண்மணி பற்றி ரபசுபவர்்களில எவரும், 
புளியந்ர�ொப்புக ்கைவ�ம் பற்றி ஏன் ரபசுவதிலளை?” 
என்னும் ரவ�ச்கொயகுமொரின் ர்கள்விககு, அவள� 
வடு்க தவறுப்பொைர் என்று முத்திள� குத்திய எவரும் 
இதுவள� பதில கூறியதிலளை என்பள�யும் பதிவு 
தசய்யரவண்டியுள்ைது. தசன்ளனயின் மத்தியப் 
பகுதியில, ரசரி்களில தசறிவொ்க வொழ்ந்துவந்� 
�மிழ்ககுடி்கைொன ஆதிதி� ொவிடர்்களை 
அப்பு்றப்படுத்தி, ெ்கருககு தவளிரய �ள்ளுவ�ற்்கொ்கத் 
திட்டமிட்டு ெடத்�ப்பட்ட த்கொடூ�மொன அ�ச 
வன்முள்றரய, புளியந்ர�ொப்புக ்கைவ�ம் என்றும் 
அவர் கூறிவந்திருககி்றொர். தஜயரமொ்கன் எழுதிய 
‘தவள்ளை யொளன’ புளியந்ர�ொப்புக ்கைவ�த்ள� 
அடிப்பளடயொ்கக த்கொண்டது என்று அவர் 
தசொலவதுண்டு. இவ�து பங்களிப்பும் அதில 
இருந்திருக்கககூடும். 

அடுத்து ரவ�ச்கொயகுமொர் மீது ளவக்கப்படும் 
மற்த்றொரு குற்்றச்சொட்டு, அவர் எழுதிய ‘ெொச்சொர் 
மடம்’ சிறு்கள� பற்றியது. ரவ�ச்கொயகுமொள� 
அறிந்திருககும் பைருககும், அவர் அப்படி ஒரு ்கள� 
எழுதியிருப்பது த�ரிந்திருக்கொது. அப்படித் 
த�ரிந்திருப்பவர்்களில பைரும் அவர் ஏன் அப்படி 
ஒரு ்கள� எழுதினொர் என்ப�ற்்கொன ்கொ�ணெத்ள� 
அறிந்திருக்க மொட்டொர்்கள். அந்�க ்கள�ளய 
வொசிக்கொ�வர்்களும்கூட, அக்கள�ளய முன்ளவத்து 

அவள� இ்கழ்ந்து ரபசுவது ெள்க மு�ண். 
அவருககு என்னிடம் ெம்பிகள்க, ெட்பு அலைது 

தெருக்கம் ஏற்பட்ட�ற்குக ்கொ�ணெம் பை ்கொ�ணெங்கள் 
இருந்திருக்கககூடும். பை தசய்தி்களையும் என்னிடம் 
பகிர்ந்திருககி்றொர். அதில ஒன்று�ொன், ‘ெொச்சொர் 
மடம்’ ்கள� உருவொன�ற்்கொன சூழல. அவர், 
ர்க�ைத்தில, பல்களைக்கழ்கக ்கலலூரியில (Univer-
s i t y  C o l l e g e )  �மிழ்ப்ரப � ொ சிரிய � ொ ்க ப் 
பணியொற்றிவந்�ொர். ரவ�ச்கொயகுமொரின் பணிககு 
‘உளை ளவககும்’ வி�மொ்க ர்க�ை உயர்்கலவித்துள்றககு 
அனுப்பப்பட்ட ஒரு ்கடி�த்தின் விளைவொ்க பை 
சிக்கல்களை அவர் எதிர்த்கொள்கி்றொர். . மிகுந்� மன 
உளைச்சளை அளடகி்றொர். ்கடி�ம் எழு�ப்பட்ட 
வி�த்திலிருந்து, அ�ளன யொர் எழுதியிருக்கககூடும் 
என்று யூகிககி்றொர். இைககிய ்கொழ்ப்புணெர்வு 
்கொ�ணெமொ்கரவ அக்கடி�ம் எழு�ப்பட்டிருககி்றது 
என்பள�ப் புரிந்துத்கொள்கி்றொர் ‘ர்கொபத்தின் உச்ச 
நிளைளய அளடகி்றொர். �வர்றதும் தசய்யொ� 
சூழலில, அ�சு ரவளை பறிரபொய்விடுரமொ என்னும் 
நிளைளய ஒரு ்கடி�ம் ஏற்படுத்திவிடும்ரபொது, அந்� 
இடத்தில ெம்ளமப் தபொருத்திப்பொர்த்�ொல, ெொம் 
ஒவதவொருவரும் என்ன வி�மொ்க எதிர்விளன 
ஆற்றியிருப்ரபொம் என்று புரிந்துத்கொள்ைைொம். 
ரவ�ச்கொயகுமொர் ஒரு பளடப்பொளி என்ப�ொல, 
அவ�து அத்�ளன தவறுப்ளபயும், மனக்கசப்ளபயும் 
‘ெொச்சொர் மடம்’ என்று ்கள�யொ்க எழுதி, தவளியிட்டு 
தீ ர் த் து க த்க ொ ண் ட ொ ர்  எ ன் ப � ொ ்க ப் 
புரிந்துத்கொள்ைைொம். 

அந்�க ்கள�ளய ’தசொல புதிது’ இ�ழில 
தவளியிடுவ�ற்கு முன்பொ்கரவ அவருககு 
தெருக்கமொனவர்்களிடம் இருந்து பைத்� எதிர்ப்புக 
கிைம்பியிருககி்றது. தஜயரமொ்கனின் மளனவி மி்கக 
்கடுளமயொ்க எதிர்த்�ர�ொடு, ரவ�ச்கொயகுமொரின் 
மளனவிககுத் த�ொளைரபசியில த�ொடர்புத்கொண்டு 
த�ரியப்படுத்தியிருககி்றொர். அவரும், ்கள�ளய 
தவளியிடரவண்டொம் என்று �டுத்திருககி்றொர். 
�னககு தெருக்கமொனவர்்களின் எதிர்ப்பு்களையும் 
மீறி ,  ்க ள �ளய  தவளியிட்டிருககி ்ற ொ ர் , 
ரவ�ச்கொயகுமொர். அப்படி ஒரு பிடிவொ�ம் அவருககு 
ஏன் வந்�து என்பள�யும் சிந்திக்கரவண்டியுள்ைது. 

்கள� எழு�ப்பட்ட சூழல, யொள�க குறிளவத்து 
எழு�ப்பட்டது ரபொன்்ற விப�ங்கள், அன்று 
அவருடன் தெருக்கமொ்க இருந்� அவ�து ெண்பர் 
தஜயரமொ்கனுககுத் த�ரிந்திருககும். எனககும் 
த�ரியும் .  என்்றொலும் ,  ரவ�ச்கொயகுமொர் 
மள்றந்துவிட்ட சூழலில, தபொதுதவளியில தபயள�க 
குறிப்பிடுவது அ்றம் ஆ்கொது என்ப�ொல �விர்ககிர்றன். 

பெ�ச்கொயகுமொர�ொடு என்னுளடய அறிமு்கம், 
பழக்கம், தெருக்கம் எலைொரம ்கடந்� ெொன்கு 
ஆண்டு்கைொ ்க த் � ொன் .  மனி�  வ ொ ழ்வில 
ெொன்்கொண்டு்கள் என்பது மி்கமி்கக குறுகிய 
்கொைம்�ொன். என்்றொலும் மி்க நீண்ட ்கொைம் பழகியது 
ர ப ொன் ்ற  த ெ ரு க ்க த்ள�  அவ �து  ெட்பு 
ஏற்படுத்தியிருப்பள� என்னொல உணெ� முடிகி்றது. 

கூத்துப்பட்டள்ற ெ. முத்துசொமியின் ம�ணெ 
அஞசலிக கூட்டத்திற்கு வருமொறு இளை்கள் 
அளமப்பிலிருந்து எனககு அளழப்பு வந்திருந்�து. 
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கூட்டம் ெளடதபற்்ற இடம், ரவ�ச்கொயகுமொர் 
வீட்டின் தம ொட்ளடமொடி .  அன்று�ொன் 
மு�ன்மு�ைொ்க ெொன் அவள�ச் சந்தித்ர�ன். அ�ன் 
பி்றகு, இளை்கள் கூட்டங்களில த�ொடர்ந்து 
பஙத்கடுத்துகத்கொண்ட�ொல, அவருடனொன பழக்கம் 
தெருக்கமொனது. தபரும்பொலும், அவரும் ெொனும் 
மற்்றவர்்கள் வருவ�ற்கு முன்ரப வந்துவிடுவ�ொல, 
ெொங்கள் உள�யொடுவ�ற்்கொன தபொழுது்கைொ்க அளவ 
அளமந்�ன. 

அவருளடய சங்க இைககிய வொசிப்பனுபவம், 
ரவறு எவருடனும் ஒப்பிட முடியொ�து. ‘ெவீன 
வொசிப்பில தசவவியல இைககியம்’ என்னும் அவ�து 
நூல பற்றிய அறிமு்கக ்கட்டுள� ஒன்று ெொன் எழுதி, 
்கொகள்கச்சி்றகினிரை இ�ழிலும் தவளிவந்�து. 
இளை்கள் கூட்டம் ஒன்றில, சங்க இைககியத்ள� 
எப்படி வொசிக்கரவண்டும், எந்�வி�த்தில 
தபொருள்த்கொள்ை ரவண்டும் என்று ஒரு மணி ரெ�ம் 
அவர் ெடத்திய பொடம், மி்கச் சி்றப்பொனது. 

குைங்களை தவட்டொமல, “நிைம் தெளிந்� 
இடத்தில, நீள�ப் தபருககு” என்னும் சங்க்கொை 
ெளடமுள்றளய அவ�து ரபச்சின் ஊடொ்கச் 
தசொலலிகத்கொண்ரட இருப்பொர். அள�ச் தசொலலிப் 
தபருமி�ம்த்கொள்ளும்ரபொது அவ�து ்கண்்கள் 
ஒளிரும். ஆனொல, வயது ்கொ�ணெமொன ம்றதியொல, 
அவருககு அந்�ப் பொடல நிளனவுககு வ�விலளை. 
அவர் மள்றவுககுப் பி்றகு, பு்றெொனூறு வொசித்�ரபொது, 
அந்�ப்பொடல ்கண்ணில பட்டது. 

இது ரவைொண்ளமயின் சி்றப்ளப உணெர்த்தும் 
அருளமயொன பொடல. 

“உண்டி த்கொடுத்ர�ொர் உயிர்த்கொடுத் ர�ொர�
உண்டி மு�ற்ர்ற உணெவின் பிண்டம்
உணெதவனப் படுவது நிைத்த�ொடு நீர�” (பு்றம் 18 

வரி்கள் 19 -21)
- - - -
“ அ�னொல
அடுரபொர் தசழிய, இ்கழொது வலரை
நிைன்தெளி மருஙகின் நீர்நிளைப் தபரு்க” (பு்றம் 

18; வரி்கள் 25 – 27)
உணெவு�ொன் உயிருககு ஆ�ொ�ம். உணெவு என்பது 

நிைமும், நீரும்�ொன். அது�ொன் ரவைொண்ளம ஆகும். 
எனரவ நிைம் தெளிந்� இடங்களில, அ�ொவது நிைம் 
குழிந்� இடங்களில ்கள�்களை உயர்த்தி, மளழ 
நீள�ப் தபருககி ரவைொண்ளமககு உ�வரவண்டும் 
என்று பொண்டியன் தெடுஞதசழியனிடம் ர்கொரிகள்க 
ளவககி்றொர், புைவர் குடபுைவியனொர். இது ஓர் 
அருளமயொன த�ொழிலநுட்பம் எனைொம். �மிழர் 
என்னும் உணெர்ரவொடு, ரவ�ச்கொயகுமொருடன் 
ரசர்ந்து ெொமும் தபருளமப் படைொம்�ொன். 

பெ�ச்கொயகுமொர் மள்றந்� அன்று, மு்கநூலில 
அவருக்கொ்க எழு�ப்பட்ட அஞசலிப்பத்தி ஒன்றில, 
‘ ர ப ொ � ொ ட் ட ங ்க ளு க கு ள்  � ன் ளன 
சிள்றப்படுத்திகத்கொள்ைொ� இைககிய ஆளுளம’ 
என்ப�ொ்கக குறிப்பிடப்பட்டிருந்�து. இடதுசொரி 
அளமப்பு்கள், தி�ொவிட அளமப்பு்கள் ரபொன்்றவற்றில 
�ங்களை இளணெத்துக த்கொண்டு இயஙகும் 
எழுத்�ொைர்்களுககும், அளமப்புசொ�ொ எழுத்�ொை�ொன 
ரவ�ச்கொயகுமொர் ரபொன்ர்றொருககும் பொரிய 

ரவறுபொடு்கள் உண்டு என்பது எனது புரி�ல.     
அளமப்புசொர் எழுத்�ொைர்்களும்கூட, அவர்்கள் 

சொர்ந்திருககும் அளமப்பு்கள் முன்தனடுககும் 
ரபொ�ொட்டங்களில மட்டுரம பஙத்கடுப்பவர்்கைொ்க 
இருககின்்றனர் என்பதும் ்கவனிக்கத்�க்கது.  
அளமப்புசொ�ொ எழுத்�ொைர்்களுககும், சமூ்கக்கடளம 
உண்டு என்பதில மொற்றுக்கருத்து இருக்கமுடியொது. 
அ�சு்கள், தபருமு�ைொளி்கள் மக்களுககு எதி�ொனத் 
திட்டங்களை நிள்றரவற்றும் தபொழுதில, வொய்மூடி 
தமௌனித்திருக்க முடியொது, கூடொது. �ங்கைது 
எதிர்க்கருத்ள� அழுத்�மொ்கப் பதிவுதசய்யரவண்டும். 
தூத்துககுடி ஸ்தடர்ளைட் ரபொ�ொட்டம் மு�ல, 
�ளைெ்கர் டிலலியில ெளடதபறும் உழவர் 
ரபொ�ொட்டம் வள�யிலும், ரபொ�ொடும் மக்களுககு 
ஆ��வொ்கவும் ,  அ�சு்களுககு எதி�ொ்கவும் 
ரவ�ச்கொயகுமொர், �னது ்கருத்ள� அழுத்�மொ்கப் 
பதிவுதசய்து வந்திருககி்றொர் என்பது, இளை்கள் 
கூட்டத்தில ்கைந்துத்கொள்ளும் அளனவருககும் 
ென்்றொ்கரவ த�ரியும். 

மற்த்றொன்று, கூடஙகுைம் அணுஉளைககு 
எதி�ொன வீ�ம் தசறிந்� இடிந்�்கள�ப் ரபொ�ொட்டத்தில 
இ�ண்டு ெண்பர்்களுடன் அவர் ரெ�டியொ்கப் 
ப ஙகுத ்க ொண்ட த சய்திளய  என்னிடம் 
ப கி ர் ந் தி ரு க கி ்ற ொ ர் .  த வ ளி யி லி ரு ந் து , 
ரபொ�ொட்டக்கைத்திற்கு யொரும் ஊடுருவிச் 
தசலைமுடியொ� அைவிற்குக ்கடுளமயொன ்கொவல 
வளையம் ஏற்படுத்�ப்பட்டிருந்�து. அந்�ச் சூழலில, 
்கன்னியொகுமரி மீனவர்்களிடம் உ�வி ர்கட்்க, 
அவர்்கள் திருதெலரவலி மொவட்ட மீனவர்்களின் 
மூைம் உ�வி தசய்திருககி்றொர்்கள். குறிப்பிட்ட 
இடத்தில இவர்்கள் ்கொத்திருக்க, அஙகு படகில வந்� 
அம்மீனவ ெண்பர்்கள் இவர்்களை, ்கொவைர்்கள் 
அறியொவண்ணெம், ்கடலவழியொ்க, இடிந்�்கள� 
த்கொண்டு ரசர்த்திருககின்்றொர்்கள். 

மூ ன் று  தி ன ங ்க ள்  இ டி ந் � ்க ள � 
ரபொ�ொட்டக்கைத்தில இருந்துவிட்டு, மீண்டும் 
வீடுவந்து ரசர்ந்திருககின்்றொர்்கள். அந்� மூன்று 
தினங்களும், அஙகுள்ை மீனவப் தபண்்களின் உணெவு 
உபசரிப்ளப மி்கவும் தபருளமயொ்க நிளனவுகூர்வொர். 
சுப. உ�யகுமொருககும், தெய்�ல பளடப்பொளி, 
வகீ�ள�யொவிற்கும் இது த�ரிந்திருககும். ரபொ�ொட்ட 
்கைத்ள�க ்கண்டு அஞசியவர் அலை ரவ�ச்கொயகுமொர் 
என்பள�, அவ�து இடிந்�்கள� ரபொ�ொட்டப் 
பஙத்கடுப்பும், அ�ற்்கொன சொ்கசப்பயணெமும் 
உணெர்த்தும். 

ஒரு ்கொை்கட்டத்தில, தெய்�ல பளடப்பொளி 
வகீ�ள�யொவுடன் இளணெந்து, ்கன்னியொகுமரி 
மொவட்டத்தின் ‘த�ற்கு’ இயக்கத்தில பஙகுத்கொண்டு, 
்கடற்்கள� மக்களுடன் ்கொத்தி�மொ்க இயஙகியவர் 
ரவ�ச்கொயகுமொர் என்பள�யும் குறிப்பிடரவண்டும். 
அளமப்புசொர் பளடப்பொளி்களின் ரபொ�ொட்ட 
பங்களிப்பிற்கு சற்றும் குள்றவிலைொ�து , 
ரவ�ச்கொயகுமொரின் ரபொ�ொட்டப் பஙத்கடுப்பு்கள் 
என்பள� சற்று அழுத்�மொ்கரவ பதிவுதசய்ய 
விரும்புகிர்றன். 

்கம்யூனிஸ்டு்கள் பற்றிய ஒவவொளம அவரிடம் 
இ ரு ந் � ள �  அ வ � து  ர ப ச் சி லி ரு ந் து 
புரிந்துத்கொண்டிருககிர்றன். ஆனொலும், ர்க�ைத்தில 
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்கம்யூனிஸ்ட் அ�சின் தசயலபொடு்களை அவர் 
தவகுவொ்கப் பு்கழ்ந்து, பொ�ொட்டிப் ரபசிவந்�ொர் 
என்பதும் உண்ளம. 

அவ�து ரபச்சில அதி்கம் நிளனவுகூ�ப்பட்ட 
ஆளுளம்கள், அவ�து ஆசிரியரும் வழி்கொட்டியுமொன 
ரப�ொ. ஏசு�ொசன், சுந்�� �ொமசொமி (�ொமசொமி என்ர்ற 
குறிப்பிடுவொர்), �ொஜமொர்த்�ொண்டன் மற்றும் 
தஜயரமொ்கன். தஜயரமொ்கன், சமூ்கவளைத்�ைங்களில 
புழங்கொமல இருந்திருக்கைொம் என்று அடிக்கடி 
தசொலவதுண்டு. �னது இத்�ளன வைர்ச்சிககும், 
�னது ஆசிரியர் ஏசு�ொசரன ்கொ�ணெம் என்று மி்கவும் 
மதிப்புடன் கூறிகத்கொண்ரட இருப்பொர். 

ஆ�ம்ப்கொை ரவ�ச்கொயகுமொள� எனககுத் 
த�ரியொது. எனரவ அவ�து அன்ள்றய இைககிய 
ஆளுளமபற்றிரயொ, தசயலபொடு்கள் பற்றிரயொ ெொன் 
்கருத்து எதுவும் தசொலலிவிடமுடியொது . 
்கலவிப்புைத்ள�ச் ரசர்ந்� ரப�ொ. ரவ�ச்கொயகுமொர், 
ஒரு ்கொை்கட்டத்தில, பளடப்புை்கத்திலும் ்கொத்தி�மொ்க 
இயஙகி வந்திருந்திருககி்றொர் . அவருளடய 
பளடப்பு்களை வொசிககும்ரபொது, அது ெமககும் 
புரிகி்றது. அ�ன்பி்றகு அவ�து எழுத்துப்பணியில 
சுணெக்கம் ஏற்பட்டிருககி்றது. அ�ற்்கொன ்கொ�ணெம் 
புரியவிலளை. 

ஆனொல, சங்க இைககியத்தில மட்டுமலைொது, 
ெவீன இைககியத்திலும் ரவ�ச்கொயகுமொர் ப�ந்� 
வொசிப்பனுபவம் த்கொண்டிருந்�ொர் என்பது அவ�து 
ஒவதவொரு ரபச்சிலும் தவளிப்பட்டுகத்கொண்ரட 
இருந்�து. அ�ன் ்கொ�ணெமொ்க, ்கொகள்கச்சி்றகினிரை 
இ�ழில அவள� எழு�ளவப்ப�ற்்கொ்கப் தபருமுயற்சி 
தசய்து ர�ொற்றுவிட்ரடன். 

எழுதுவதில விருப்பம் இலைொ�வ�ொ்கரவ அவர் 
்கொணெப்பட்டொர். அப்படிப்பட்டவள�யும், எழு�த் 
தூண்டியது, �ஞளச �மிழ்ப்பல்களைக்கழ்கத்தின் 
எட்்கர் �ர்ஸ்டனின் ஏழு த�ொகுதி்களில அளமந்� 
‘த�ன்னிந்திய குைங்களும், குடி்களும்’ �மிழ்ப்பதிப்பு 
நூல. த்கொர�ொனொ ்கொைத்தில, ஒவதவொரு த�ொகுதியொ்க 
வொசித்து, குறிப்பு்கள் எழுதி, ‘சுட்டி்கள்’ (index) 
உருவொககிகத்கொண்டிருந்�ொர். அ�ற்்கொ்க, தினமும் 
ெொன்கு மு�ல ஐந்து மணி ரெ�ம் வள� 
உளழத்துகத்கொண்டிருந்�ொர். ஏழொவது த�ொகுதிககு 
வந்துவிட்ட�ொ்கக கூறினொர். 

தினமும், என்னிடம் த�ொளைரபசியில 
த�ொடர்புத்கொண்டு, எட்்கர் �ர்ஸ்டனிலிருந்து 
அன்று அவர் த�ரிந்துத்கொண்ட தசய்தி்கள், ெொட்டு 
ெடப்பு்கள் பற்றிதயலைொம் ரபசிகத்கொண்டிருப்பொர். 
சிை சுவொ�சியமொன �்கவல்களை உடனுககுடன் 
பகிர்ந்துத்கொள்வொர். அப்படி அவர் பகிர்ந்துத்கொண்ட 
பை �்கவல்களில, ஒர� ஒரு தசய்திளய இஙகு 
பதிவுதசய்யைொம் என்று விரும்புகிர்றன். 

‘மத்தியொனப்பள்றயர்’ என்று ஒரு சொதி உள்ைது. 
இது, பள்றயர் சொதியின் ஒரு பிரிவு அலை. மொ்றொ்க, 
பொர்ப்பனர்்களில ஒரு பிரிவினர். பொர்ப்பனர்்கள் 
யொ்கம் தசய்துத்கொண்டிருககும்ரபொது, சிவனும், 
உளமயும் புளையர் ரவடத்தில வருகின்்றனர். 
அவர்்களை அளடயொைம் ்கண்டுத்கொள்ைொ� 
பொர்ப்பனர்்கள் அவர்்களை வி�ட்டியடிககின்்றனர். 
அ�னொல ர்கொபம்த்கொண்ட சிவன், “ மத்தியொனம் 
மட்டும் நீங்கள் பள்றய�ொ்கக ்கடவது” என்று சொபம் 

இட்டுவிட்டொர். அன்று மு�ல, அவர்்கள் மத்தியொனம் 
மட்டும் ஒன்்றள� மணி ரெ�ம் பள்றயர் 
ஆகிவிடுகின்்றனர். பள்றயர் என்்றொல தீட்டலைவொ? 
அ�னொல மத்தியொனம், அவர்்கள் வீட்டிற்கு 
தவளிரய அமர்ந்திருப்பொர்்கள். அ�ன் பி்றகு, தீட்டு 
்களைய �ளைமுழுகி, வீட்டிற்குள் தசன்றுவிடுவொர்்கள். 
இந்� மத்தியொனப் பள்றய�ொன பொர்ப்பனர்்கள், 
�ஞளச அருர்க வசித்து வருவ�ொ்க எட்்கர் �ர்ஸ்டன் 
பதிவு தசய்கி்றொர். 

ரவ�ச்கொயகுமொரின் நீண்டரெ� உள�யொடளை, 
ஆ�ம்பத்தில சலிப்புடன் எதிர்த்கொண்ட ெொன், ெொள் 
ரபொ்கப்ரபொ்க அவ�து ள்கரபசி அளழப்ளப 
எதிர்ரெ ொ ககிக  ்க ொத்திருககும் அைவிற்கு 
மொறிப்ரபொரனன். அவர் அளழக்கொ� ெொளில, ெொன் 
அளழத்து அவள� உள�யொடளவத்திருககிர்றன். 
அந்� அைவிற்கு அவ�து தசறிவொன உள�யொடல 
என்ளன ஈர்த்திருககி்றது. 

அப்படித்�ொன் அவர் தமலைதமலை எனது 
மனதிற்கு தெருக்கமொனவ�ொ்க மொறினொர். தெருக்கம் 
என்பது, ்கருத்துமு�ண்்கரைொடும்�ொன். அவருளடய 
்கருத்து்கள் அத்�ளனளயயும் ,  அப்படிரய 
ஏற்றுகத்கொண்டவன் அலை ெொன் .  அந்� 
தெருக்கத்திற்கு அவ�து இைககியம் உள்ளிட்ட ப�ந்து 
விரிந்� அறிவு மட்டுமலை, எது ஒன்ள்றயும் 
மள்றக்கொமல தவளிப்பளடயொ்கக ்கருத்துள�த்� 
அவ�து ரெர்ளமயும், கூட ்கொ�ணெமொகும். . . 
அதுவள�யிலும் ,  எழு� மறுத்துவந்�வர் , 
்கொகள்கச்சி்றகினிரை இ�ழின் பத்�ொண்டு சி்றப்புத் 
த�ொகுப்பிற்கு, தசஙர்கொட்ளட ஆவுளடயக்கொள் 
பற்றி ஒரு ்கட்டுள� எழுதித் �ருவ�ொ்க 
ஒப்புகத்கொண்டொர் .  அ�ன்படி எழு�வும் 
ஆ�ம்பித்�ொர். 

“ பொள� எலைொம் மொறிவரும், 
 பயணெம் முடிந்துவிடும்”
என்னும் ்கண்ணெ�ொசன் வரி்களுகர்கற்ப அவர் 

விரும்பி எடுத்துகத்கொண்ட பணி நிள்றவளடவ�ற்கு 
முன்ரப, அவர் ெம்ளம விட்டு நீஙகிவிட்டொர். ஒரு 
ெொளைககு சிை மணி ரெ�ங்கள் என்று சிை மொ�ங்கள் 
வள�யிைொன அவ�து உளழப்பு இப்படித் திடீத�ன்று 
�ளடபட்டது, �மிழ் இைககிய உைகிற்கும் 
ரபரிழப்பொகும். 

ஒருவி�த்தில, அவர் �னது ம�ணெத்ள� 
எதிர்பொர்த்திருந்�ொர் என்று�ொன் தசொலைரவண்டும். 
த�ொளைரபசி உள�யொடளை முடிககும்ரபொத�லைொம், 
்க ொ ை ம்  ்க ட ந் து  ெ ொ ன்  இ ப் ப ணி ள ய 
ரமற்த்கொண்டிருககிர்றன். இப்பணிளய முடிககும் 
வள�யிலும் ெொன் உயிர�ொடு இருப்ரபனொ என்று 
த�ரியவிலளை” என்பொர். அவர் எதிர்பொர்த்�து 
ரபொைரவ, பணி முடியும் வள�யிலும் ்கொத்தி�ொமல, 
அவ�து உயிள�ப் பறித்துச் தசன்்ற ்கொைன் 
த்கொடியவரன. அவர� அடிக்கடி தசொலவதுரபொை, 
�மிழ் இைககியத்தில அவருககும் ஓர் இடம் உண்டு 
என்பதும், அவருக்கொன அந்� இடத்ள� ரவறு 
யொரும் �ட்டிப்பறித்துவிட முடியொது என்பதும் 
உண்ளமரய. 

கட்டுரையாளர்: பணிநிர்வுதபற் 
இயறபியல்  ் பைாசிரியர்
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சிறப்புக் கட்டுனை

சி. ஆமரோக்கியசோமி

ஆதிச்சநல்லூர் : இந்திய ேரலொற்றின் ்தொட்டில்

கீழடி அ்கழ்வொய்வு்களைத் த�ொடர்ந்து �மிழ் 
மக்களுககு வ�ைொற்றின் மீதும் த�ொலலியல சொர்ந்� 
்கண்டுபிடிப்பு்கள் மீதும் ஆர்வம் தபருகிப் தபொஙகிக 
த்கொண்டிருககி்றது. �மிழ்க அ�சின் கீழடி 
அறிகள்கப்படி �மிழ் எழுத்துக்களின் ்கொைம் கி. மு. 
2600 வள� நீண்டு, இந்தியொவின் மு�ல எழுத்துரு 
அ ள ம ந் �  த ம ொ ழி ய ொ ்க த்  � மி ள ழ 
உறுதிப்படுத்தியிருப்பர� இந்� ஆர்வத்திற்கு 
்கொ�ணெதமனைொம். இ�ற்கு ரமலும் �மிழ் தமொழியின் 
்கொைம் பின்ரனொககி நீளும். ரமலும் கீழடி, 
ஆதிச்செலலூர், த்கொடுமணெல, சிவ்களை ரபொன்்ற 
இட ங ்களில  அ ்க ழ் வ ொ ய் வு ்க ள்  ெ ட த் தி 
முடிக்கப்பட்டொல இது சொத்தியமொ்கைொம். 2004 ஆம் 
ஆண்டில ஆதிச்செலலூரில மத்திய த�ொலலியல 
துள்ற ெடத்திய ஆய்வில கிளடத்� தபொருட்்களில 
சிை ்கொைக்கணிப்பு தசய்யப் பட்டதில, அளவ கீழடி 
முடிவு்களைவிட பின்ரனொககிச் தசலைககூடிய�ொ்க 
இருககின்்றன. 

ஆதிச்செலலூர் �மிழ் ெொட்டின் மி்கப்பளழய 
ெொ்கரி்கத்ள�ச் ரசர்ந்� த�ொலலியல்கைங்களில 
ஒன்று. �ற்ரபொள�ய தூத்துககுடி மொவட்டம் 
திருளவகுண்டம் வட்டத்தில அளமந்துள்ைது. இது 
பொளையஙர்கொட்ளடயில இருந்து 11 ்கல த�ொளைவில 
�ொமி�ப�ணி எனும் �ண்தபொருளெ ஆற்றின் 
வட்கள�யில அளமந்துள்ைது .  ஆற்றின் 
த�ன்்கள�யில தபொன்னககுடி (தபொன்னன் குறிச்சி) 
என்்ற ஊர் அளமந்துள்ைது. திருதெலரவலி யிலிருந்து 
திருச்தசந்தூர்தசலலும் பொள�யில ஏ்றத்�ொழ 24 
கிரைொமீட்டர் த�ொளைவில அளமந்துள்ைது. இஙகு 
இப்ரபொது ஊர் எதுவும் இலளை. ஆனொல மக்கள் 
இப்பகுதியிளன “ஆதிச்செலலூர் ப்றம்பு” என்று 
அளழககி்றொர்்கள். ஆதித்�ெலலூர் என்்ற தபயரும் 
உண்டு. இஙகு உள்ை புள�க்கொடு மட்டுரம 114 ஏக்கர் 
ப�ப்பைவு த்கொண்டுள்ைது. . இ�ன். அருகில 

மி்கப்தபரிய ெ்கர் இருந்திருக்க ரவண்டும் என்பள� 
இந்� இடு்கொட்டின் ப�ப்பு உறுதிதசய்கி்றது. இது 
ஆசியொவிரைரய மி்கப்தபரிய த�ொலலியல்கைம் 
எனைொம்

ஆதிசச�ல்லூர தபயரக �ோரணம்

� மி ழ ்க  அ � சி ன்  வ ரு வ ொ ய் த்  து ள ்ற 
ஆவணெங்களின்படி தவள்ளூர் என்னும் கி�ொமத்தின் 
எலளைககுள் அடஙகும் பகுதியொ்க ஆதிச்செலலூர் 
உள்ைது. முதுமக்கள் �ொழி்கள் ஏ�ொைமொ்கக 
கிடப்ப�ொலும், கிளடத்��ொலும் இப்பகுதி 
‘�ொழிக்கொடு’ என்்ற தபயரில பை்கொைமொ்க வழங்கப் 
பட்டு வருகி்றது. ெலலூர் என்்ற தபயர் சங்க 
இைககியங்களில இடம்தபற்றுள்ைது. ஆற்றுநீர் 
பொயும் மரு�நிைத்தில அளமந்� ஊர்்கள் ‘ெலலூர்’ 
என்று அளழக்கப்படுகின்்றன. அளவ ்கடரைொடுரசரும் 
ஆற்று மு்கத்துவொ�ங்கைொ்கவும் இருககும்[1]. 
ெலலூருககு முன்ரன ரசரும் ஆதிச்ச என்்ற தபயர் 
1 7 ஆ ம்  நூ ற் ்ற ொ ண் டு க  ்க ல தவ ட் டி ல 
இடம்தபற்றுள்ை�ொ்கக கூ்றப்படுகி்றது [தினமணி 4. 
4. 2019]

ஆதிசச�ல்லூருககு முன்பு

கிறித்து ஊழிககு முன்பு தபொருளெ ஆற்றின் 
மு்கத்துவொ�த்தில இருந்� ‘்கபொடபு�ம்’ பின்பு 
‘த்கொற்ள்க’ அ�ன் பின்பு ஆதிச்செலலூர் என்று 
ஆகியிருக்கைொம். �ற்ரபொள�ய ஆதிச்ச ெலலூரின் 
முந்ள�ய தபயர் ரவறு ஆ்கவும் இருந்திருக்கைொம் 
இந்திய ெொட்டு வொணிபத்தின் ளமயமொ்கவும், ரமற்கு, 
மற்றும் கிழககு ெொட்டு வணி்கர்்களும், வொணி்கக 
்கப்பல்களும் �ஙகும் இடமொ்கவும் இந்� ெ்க�ங்கள் 
இருந்து வந்துள்ைன என்ப�ற்கு த�ொல�மிழ் 
நூல்களும், அந்நிய ெொடு்களில கிளடத்துவரும் 
��வு்களும், அந்நிய ெொட்டு பயணி்கள் எழுதிய 

ஆப்பிரிக்கோ, சுவமரியோ, கிரீஸ், கமக்சிவகோ மு்தலிய நோடுகளுக்கும் 
இரும்புப் கபோருட்கள் ஏறறுமதி நடநதுேந்தது. எகிப்தியரகளும், 
கிவைக்கரகளும் இநதிய நோட்டிலிருநது்தோன் இரும்னப உருக்கிப் 
பயன்படுத்தும் முனறகனள அறிந்தைர என்பதும், இரும்பின் 
உபவயோகத்ன்த இநதியோவில் மு்தன்மு்தலில் அறிந்த பகுதி 

ஆதிசசநல்லூர்தோன் என்பதும் குறிப்பிடத்்தக்கது.
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குறிப்பு்களும், தபரிப்புளுசின் ஆசிரியர் கிர�க்க 
தமொழியில எழுதிய ஒப்பந்�ங்களும், அஙகு கிளடத்� 
மனி� எலும்புக கூடு்களும் சொன்று்கைொ்க உள்ைன. 

‘த்கொற்ள்க பொண்டிய ெொட்டின் தபொன் ஊற்்றொ்கப் 
தபொலிந்�து. த்கொற்ள்கயில இருந்து ரச�ெொட்டு 
மிைகும், பொண்டிய ெொட்டு சந்�னமும், த்கொற்ள்க 
முத்தும், மதுள� ஆளடயும், ்கொவிரிப்பூம் பட்டின 
பண்டங்களும், ஆந்தி� ெொட்டு தமலலிய ஆளட்களும், 
ளமசூர் �ந்�ங்களும் ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டன. 
‘ஏைம், கி�ொம்பு, சொதிக்கொய், சொதிப்பத்திரி, மயில, 
கு�ஙகு, அரிசிரபொன்்ற பண்டங்கள், ்கருங்கொலி, 
ர�ககு, சந்�னக்கட்ளட, இைவங்கப்பட்ளட, 
ரபொன்்றளவ த்கொற்ள்க துள்றமு்கத்தில மளை 
மளையொய்க குவிக்கப்பட்டிருந்�ன. ’ என்று 
குறிப்பிடுகி்றொர் ஆய்வொைர் அ. �ொ்கவன் [2005] [2]

த�ோற்�யில் இ்ககுமதி

பலரவறு ெொடு்களின் வணி்கர்்கள் இஙகு �ஙகி 
வணி்கத்தில ஈடுபட்டுள்ைனர் என்பள� 
ஆதிச்செலலூர் ப்றம்பில கிளடத்துள்ை எலும்பு்கள் 
உறுதிப்படுத்துவள� த�ொலலியல ஆய்வொைர்்கள் 
உறுதிப்படுத்தியுள்ைனர். சஙகு்கள், சங்கொல 
தசய்யப்பட்டதபொருட்்கள், விளையுயர்ந்� 
தவண்முத்துக்கள் ரமற்கு ெொடு்களுககு ஏற்றுமதி 
தசய்யப்பட்டு, அஙகிருந்து ெலை மதுவள்க்கள் 
இயந்தி�ப்தபொறி்கள், பீங்கொன் ர்கொப்ளப்கள், 
அன்னம் அளமத்� அழகிய பித்�ளை விைககு்கள், 
பொளவ விைககு்கள், தவள்ளைக ்களிமண்ணெொல 
தசய்� அழகிய தபொம்ளம்கள் என்பளவ இ்றககுமதி 
தசய்யப்பட்டன. அரிக்கரமடு உள்ளிட்ட 
த�ொலலியல ்கைங்களில இந்�ப் பீங்கொன் 
பொத்தி�ங்கள் - ஜொடி்கள் கிளடத்துள்ைன. 

இ்றககுமதியொன ரமற்படி விைககு்கள் குறித்து 
த�ொல �மிழ் பொடல்கள் ரபசுகின்்றன. ரமலும் 
ரமளை ெொடு்களை யவனம் என்றும், அந்� மக்களை 
யவனர் என்றும் தபொதுச் தசொலைொல குறித்�னர் 
என்று த�ரிகி்றது. த�ொல�மிழ் நூல்களில யவனம் 
என்்றதசொல 10 ககும் ரமற்பட்ட இடங்களில 
ள்கயொைப்பட்டுள்ைது. 

ஆதிசச�ல்லூர அ�ழவோய்வு வரலோறு

ஆதிச்செலலூர்ப் பகுதியில த�ொலலியல 
சொன்று்கள் 18 ஆம் நூற்்றொண்டிரைரய ஒருசிை�ொல 
்கண்டறியப்பட்டன. 19 ஆம் நூற்்றொண்டில 
அப்பகுதி்களில இருப்புப்பொள� அளமககும் 
பணி்கள் ெளடதபற்்றரபொது முதுமக்கள்�ொழி்களுடன் 
பை த�ொலலியல தபொருட்்கள் கிளடத்�ன. இது 
குறித்துப் பிரிட்டிஷ இந்திய அ�சொங்கம் தசய்திக 
குறிப்தபொன்ள்ற தவளியிட்டது. (ம��ொஸ் அ�சொளணெ 
எண்:867 ெொள் 13. 08. 1876). 

இள�க ்கண்ணுற்்ற தஜர்மொனியர் ஜொர்கொர் 
என்பவர் �ன்னொர்வத்தில இந்தியொ வந்�ளடந்து 
ஆதிச்செலலூர்ப் பகுதி்களில அம்மொவட்ட ஆட்சியர் 
உ�வியுடன் 1876 ஆம் ஆண்டில அ்கழ்வொய்விளன 
ரமற்த்கொண்டொர். அதில முதுமக்கள் �ொழி்கள் 
எனப்படும் பை ஈமத்�ொழி்கள் கிளடத்�ன. 
இத்�ொழி்களில எழும்புக கூடு்கள், தபொன், இரும்பு 
ரபொன்்றவற்்றொல தசய்யப்பட்ட பை தபொருட்்கள், 
பை அைவுள்ை அழகிய மண்பொண்டங்கள் 
என்பனவும் கிளடக்கப் தபற்்றன. இவற்ள்றப் தபரும் 
அைவில ஜொர்கொர் �ன்ரனொடு தஜர்மனிககு 
எடுத்துச்தசன்்றொர் என்றும், அளவ �ற்ரபொது 
தபர்லின் அருங்கொட்சிய்கத்தில உள்ைன என்றும் 
ஆய்வொைர்்கள் பைர் கூறியுள்ைனர். தஜர்மனி 
ெொட்ளடச் ரசர்ந்� ஆ�ொய்ச்சியொைர்்கள் 1886 இல 
இஙகு இனப்பகுப்பொய்வுககு ஆய்வு தசய்துள்ைனர். 
இர� ்கொை்கட்டத்திற்குச் சற்று முன்னர், 
அவவிடங்களில �னிப்பட்ட முள்றயில ஆய்வு 
தசய்� ்கொலடுதவல, “த�ன்னிந்தியொவில மி்கப்தபரிய 
பழளமயொன ெொ்கரி்கமொ்கச் சி்றந்து விைஙகியது 
தபொருளெக்கள�ரய”என்று கூறியுள்ைொர். [3]

பின்னர் 1903 -1904 ஆம் ஆண்டில பி�ொன்சு 
ெொட்ளடச் ரசர்ந்� எம். லூயி ரைப்பிககியூ என்னும் 
அறிஞ�ொல அ்கழ்வொய்வு்கள் ெடத்�ப்பட்டது. அஙகு 
கிளடக்கப்தபற்்ற த�ொலதபொருட்்களைக த்கொண்டு 
ஆதித்�ெலலூர் பண்பொடு தி�ொவிடர்்களின் ஆதி 
முன்ரனொர்்களைச் சொர்ந்� [Proto Dravidian Race] 
த�ொடக்க்கொைப் பண்பொடு என்று முடிவுககு இட்டுச் 
தசன்்றது. சிந்து தவளிளய ஆய்ந்� சர். ஜொன் மொர்சல 
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�ம் நூலில இவவூள�க குறிப்பிட்டுள்ைொர். [4]

இ�ளனத் த�ொடர்ந்து 1899 மு�ல 1905 வள� 
தசன்ளன அ�சொங்கத் த�ொலதபொருள் ஆய்வுத் 
துள்ற ரமற்பொர்ளவயொை�ொ்கவும் த�ொலதபொருள் 
ஆய்வுத்துள்ற அதி்கொரியொ்கவும் இருந்� இஙகிைொந்து 
த�ொலலியைொை�ொன அதைகசொண்டர் த�யொ (Al-
exander Rea FSA. Scot) 1899 மு�ல 1904 வள� 33 
இடங்களில ஆய்வு்களை ரமற்த்கொண்டொர். 
அப்ரபொது கிளடத்� த�ொல தபொருட்்களை 
இருபத்ர�ொரு மொட்டு வண்டி்களில ஏற்றி, தசன்ளன 
எடுத்துச் தசன்்றொர். அவர் ஏற்றிச்தசன்்ற தபொருட்்கள் 
பைவும் இன்றும் தசன்ளன அருங்கொட்சிய்கத்தில 
உள்ைன. அவரின் அரிய முயற்சியொல ஆதித்�ெலலூர் 
ஆய்வில கிளடத்� அரும்தபொருட்்கள் பழம் 
தபொருட்்களின் த�ொகுதியில இடம் தபற்றுள்ைன. 
இந்�ப் பழம் தபொருள்்கள் கிறித்துவ ஊழியின் 
த�ொடக்கத்திற்கு முன், பன்னூறு ஆண்டு்களுககு 
முற்பட்டளவ. பழம் பொண்டியர் ்கொைத்தில 
இப்தபொருள்்கள், இப்பகுதி்கள் பயன்படுத்�ப் 
பட்டிருக்கைொம்’ என்று அ. �ொ்கவன் குறிப்பிடுகி்றொர்[5]

அதைகசொண்டர் த�யொ (Alexander Rea FSA] 
ரமற்படி ஆய்வு்களுககுப் பின்னர் 1915இல ஓர் 
அறிகள்க தவளியிட்டொர். அந்� அறிகள்கயில 
“எகிப்திய பி�மிடு்கள் என்று தசொலைககூடிய 
புள�குழி்களை விடவும் பழளமயொனளவ 
ஆதிச்செலலூரில உள்ைன. த�ன்னிந்தியொவிரைரய 
மி்கப்ப�ந்� அைவில ்கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
வ�ைொற்றுககு முந்ள�ய இடம் இது�ொன்” என்று 
கூறினொர். 1903 – 1904 ஆம் ஆண்டு்களில அ்கழ்வொய்வு 
தசய்� பொரிசு பல்களைக்கழ்கத்ள�ச் ரசர்ந்� லூயி 
ைொப்ரபக என்பவர் ெொன்கு குழி்களிலிருந்து, 
�ொன்்கண்தடடுத்� தபொருட்்களைப் பொரிசு 
அருங்கொட்சிய்கம் த்கொண்டு தசன்்றொர் . 
“அப்தபொருட்்கள் த�ொன்ளமத் தி�ொவிடர்்க 
ளுளடயளவ” என்று அவர் ்கருத்து தவளியிட்டொர். 
ரஜ. ஆர். தஹண்டர்சன் என்பவர் 1914 ஆம் 
ஆண்டில ஆய்வு்கள் ரமற்த்கொண்டொர். இ�ன் 
பின்னர் 2004 – 2006 ஆம் ஆண்டு்களில மத்தியத் 
த�ொலலியல துள்ற அ்கழ்வொய்வு தசய்�தில 169 
முதுமக்கள் �ொழி்களும், மண்பொண்டங்களும், 
எலும்பு்களும் கிளடத்�ன. இவவொய்வின் அறிகள்க 
இதுவள� தவளியிடப்படவிலளை. அர� ரெ�ம், 
�ற்ரபொது (பிப்�வரி 2020) மத்திய த�ொலலியல துள்ற, 
2004 - 2006 ஆண்டு அ்கழ்வொய்வு குறித்து இளடக்கொை 
அறிகள்களய மத்திய அ�சுககுக த்கொடுத்துள்ை�ொ்க 
ஊட்கங்கள் த�ரிவிககின்்றன. [The Hindu, 03-02-
2020.]

‘�போடபுரம்’, ‘த�ோற்�’

ஆதிச்செலலூருருககு முன்பு அஙகிருந்� 
‘்கபொடபு�ம்’, ‘த்கொற்ள்க’ ெ்க�ங்கள் ்கடல சீற்்றங்கள் 
உட்பட இயற்ள்க அழிவு்களுககு இள�யொகிப்ரபொயின. 
இத்�ொலிய ெொட்டினரும், இயற்ள்கநூட்ப் புைவரும் 
கி. பி. மு�ல நூற்்றொண்டின் ெடுப்பகுதியில 
வொழ்ந்�வருமொகிய பிளினி, ‘மதுள� பொண்டிய 
ெொட்டின் ர்கொெ்க�ொய் விைஙகியது என்்றொலும் 
இன்னும் முன்ளனய ெொட்்களில த்கொற்ள்க 

மு�ன்ளமயொன அ�சிருகள்கயொ்க விைஙகியது” 
என்று எழுதுகி்றொர். 

வொலமீகி �ொமொயணெம் கிஷகிந்�ொ ்கொண்டம் 41-19 
த்கொற்ள்கயின் சி்றப்ளப எடுத்துக்கொட்டுகி்றது

த்கொற்ள்கயின் பளழய தபயர் ்கபொடபு�ம். 
்கபொடபு�ம் என்்றொல வொயில [gateway] என்று 
தபொருள்படும். இந்தியொவிற்கு வரும் அயல ெொட்டுக 
்கப்பல்களுககு அத்துள்றமு்கம் ஒருவொயில ரபொன்று 
இருந்��ொல அது ்கபொடபு�ம் என்று வழங்கப்பட்டது. 
[பக242] த்கொற்ள்கத் துள்றமு்கம் ்கடலர்கொைொல 
அழிந்து விட்டது. பொண்டியரின் �ளை ெ்க�ம் 
மதுள�ககு மொற்்றமளடந்து விட்டது. த்கொற்ள்கத் 
துள்றமு்கம் இருந்� இடரம ்கபொடபு�ம் என்று 
வழங்கப்பட்டது’ [பக 252] என்கி்றொர் பி. டி. 
சீனிவொச அய்யங்கொர். [6]

�ொைமி [Ptolemy]என்பவர், ர�ொமப் ரப��ளசச் 
ரசர்ந்� சொர்ைசு கிைொடியசு ப�ம்பள�ளயச் ரசர்ந்� 
ஒருவருககும் எகிப்தில �ொைமி அ�சவம்சத்தில 
பி்றந்� ரப�ழகி ஒருத்திககும் பி்றந்� திரும்கனொவொர். 
ரசொைன் ெதி [்கழிமு்கம்] [River Solon and Its Estuary]. 
ரசொைன் என்பது �ொமி�ப�ணி ெதிளயயும் [இச்தசொல 
கிர�க்கத்தில �ொப்�பரன [Taprobanae] என்று 
வழங்கப்பட்டது] அ�ன் அருகில ்கழிமு்கத்தில 
இருந்� த்கொற்ள்கயயும் குறிப்ப�ொகும். [�ொைமி [கி. 
பி. 119-161] -1978- �மிழில வி. எஸ். வி. இ�ொ்கவன் 
மணிவொச்கர் நூை்கம் தசன்ளன 600001] �ொைமி 
த்கொற்ள்களய ர்கொலர்க என்கி்றொர், இது த்கொற்ள்க 
என்்ற தசொலலின் கிர�க்க உச்சரிப்பொகும். ர்கொைன் 
ெதியின் வடகர்க துள்றமு்கெ்க�ம் த்கொற்ள்க 
[த்கொலள்க – ்கொயல] இருககி்றது என்று �ொைமி 
குறிப்பிடுவள� ்கொலடுதவல எடுத்துக ்கொட்டுகி்றொர் 
[2004] [3]

�ொைமி குறிப்பிடும் லிமிரிர்க [Limiricae] இது 
டிமிரி்க [Dimirica] என்ப�ன் சிள�ரவ. டிமிரிக்க 
என்பது �மிழ்கம் என்ப�ன் கிர�க்க உச்சரிப்ரப. 
்கொ, என்பது ெொட்ளடக குறிககும் கிர�க்கச் 
தசொலைொகும். இண்டி-்கொ, ஆப்பிரி-்கொ மு�ைொன 
தசொற்்களில உள்ை ‘்கொ’ ெொட்ளடக குறிப்பிடும். 
அதுரபொை டிமிரி்க [டிமிரிர்க] என்பது �மிழ் ெொடு 
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என்்ற தசொலலினதும், �மிழ்கம் என்்ற தசொலலினதும் 
திரிரப. பிளினியும் இச்தசொலளைக ள்கயொள்கி்றொர். 
டிமிரி்க தி�ொவிடம் என்்ற தசொலலின் திரிபொ்கைொம். 

பிளினி [கி. பி. 23-79] த்கொற்ள்களய ர்கொ�ர்க [ 
coraca] என்று வழஙகினொர். [ பிளினி புத்�்கம் vi 
அதி்கொ�ம் 23, குறிப்பு -28. பக்கம் 48 [7]

தபரிப்ளூசின் [ கி. பி. 50 - 80] ஆசிரியர் 
த்கொற்ள்களயக ர்கொலர்க [Colchae] என்று 
வழஙகினொர். [தபரிப்ளூஸ். அதி்கொ�ம் 28. குறிப்பு 
பக்கம் 99 [7]

த�ொல�மிழ் இைககியங்கள் 10ககும் ரமற்பட்ட 
இடங்களில த்கொற்ள்கயின் சி்றப்ளபப் ரபசுகி்றது. 
20ககும் ரமற்பட்ட இடங்களில த்கொற்ள்கயில 
விளைந்� முத்து்கள் பற்றிப் ரபசுகி்றது. 

ஆதிசச�ல்லூரில் கி்டத்தை தபோருட்�ளின் �ோலம்:

 இஙகு கிளடத்� ஒருமண்பொண்டத் துண்டு 
�மிழர் ெொ்கரி்கத் ர�டலுககு மி்கவும் முககியத் துவம் 
வொய்ந்�து. அந்� ஓட்டினில ஒரு தபண், தெற்்கதிர், 
ெொள�, மொன், மு�ளை ஆகியளவ புளடப்பு 
உருவங்கைொ்க, மி்கவும் ரெர்த்தியொன வள்கயில 
அளமக்கப்பட்டுள்ைன. இவவுருவம் உள்ை �ொழி 
மூவொயி�ம் ஆண்டு்கள் பழளமயொனது என்றும், 
அந்�த் �ொழியில புளடப்பு உருவமுள்றயில 
இச்சித்தி�ங்கள் உருவொக்கப்பட்டுள்ைன என்றும், 
இப்பொளன ஓட்டினில இருந்�சிை குறியீடு்கள் 
அ�ப்பொ ்கொை உருவ எழுத்து்களை ஒத்�ன என்றும் 
�மிழ்கத் த�ொலலியல துள்றயின் முன்னொள் 
இயககுெர் ெடன. ்கொசிெொ�ன் த�ரிவித்துள்ைொர். 
ரமலும், ஆதிச்செலலூரில கிளடத்� பொளன்கள் 
மூவொயி�ம் மு�ல ஐயொயி�ம் ஆண்டு்கள் பழளம 
வொய்ந்�ளவ என்றும் அவர் ்கருத்து தவளியிட்டுள்ைொர் 
[8]

இந்தியத் த�ொலலியல துள்ற அ்கழ்வொய்வில 
(2004-2005) கிளடத்� தபொருட்்களில சிை ்கொைக 
்கணிப்பு்கள் தசய்யப்பட்டன.  தசன்ளன 
உயர்நீதிமன்்ற மதுள�க கிளையின் ஆளணெப்படி, 
அதமரிக்கொவின் (புரைொரிடொ) ஆய்வுககூடத்தில 
ெடத்�ப்பட்ட ்கொர்பன்-14 பரிரசொ�ளன முடிவு்களில, 
ரமற்படி ஒரு தபொருளின் ்கொைம் கி. மு. 791 என்றும், 
இன்தனொரு தபொருளின் ்கொைம் கி. மு. 905 என்றும் 
உயர்நீதி மன்்றத்தில அறிவிக்கப்பட்டு அளவ 
ஊட்கங்களிலும் தவளியிடப் பட்டன. [The Hindu, 
06. 04. 2019 / தினமணி, 04. 04. 2019. ] அதைகசொண்டர் 
ரீ ெடத்திய அ்கழ்வொய்வில கிளடத்� தபொருட்்கள் 
சிை, இ�ற்கு முன்னர� ்கொைக்கணிப்பு ஆய்வுககுட் 
படுத்�ப் பட்டுள்ைன. அதில ஒரு ம�த்துண்டு, கி. 
மு. 900 என்று டொட்டொ ஆய்வு நிறுவனமும், ஒரு 
மண்பொண்டத் துண்டு கி. மு. 2000 என்றும், மற்த்றொரு 
மண்பொண்டத் துண்டு கி. மு. 4000 என்றும் மணிப்பூர் 
பல்களைக ்கழ்கஆய்வுக கூடமும், ர�சிய ்கடலசொர் 
த�ொழிலநுட்ப நிறுவனமும் அறிவித்துள்ைன. 

இக்கொைக ்கணிப்பு்கைொல �மிழ் மக்களுககு 
எழுத்�றிவு வருவ�ற்கு முந்ள�ய ெொ்கரி்கமொ்க 
ஆதிச்செலலூர் ெொ்கரி்கம் இருந்திருக்கைொம் என்றும் 
ஆய்வொைர்்கள் ்கருதுகின்்றனர். 3700 ஆண்டு்களுககு 

முந்ள�ய, கிட்டத்�ட்ட சிந்துசமதவளி ெொ்கரி்கத்திற்கு 
இளணெயொன ெொ்கரி்கமொ்க ஆதிச்செலலூர் ெொ்கரி்கம் 
உள்ைது என பி. பி. சி. தசய்தி்கள் த�ரிவிககின்்றன. 
[ BBC News Tamil, 05. 04. 2019 / bbc. com] வங்கொை 
ஆ�ொய்ச்சியொை�ொன பொனர்ஜி என்பவர், சிந்துதவளி 
ெொ்கரி்கத் ள�விட ஆதிச்செலலூர் த�ொன்ளமயொன 
ெொ்கரி்கம் என்றும், அ�ன் ்கொைம் கி. மு. 12, 000 
ஆண்டு்கள் என்றும், இந்திய அ�சு இவவுண்ளம்களை 
மள்றப்ப�ொ்கவும் ்கருத்து தவளியிட்டுள்ைொர். [9] 
ஆ்க, சிந்துதவளிக ்கொைம் அலைது அ�ற்கு 
முன்னரும் கூட �மிழ்ெொட்டில மக்கள் வொழ்ந்து 
வ ந் �னர்  என்பது� ொன்  ஆதிச்ச ெலலூர் 
அ்கழ்வொய்வு்கள் த�ரிவிககும் தசய்தி. 

அ�ழோய்வில் கி்டத்தை ததைோல்தபோருட்�ள்

ஆதிச்செலலூரில இருப�ொம் நூற்்றொண்டுககு 
முன்னர் ெளடதபற்்ற அ்கழ்வொய்வு்கள் பைவும் 
அறிவியல முள்றப்படியொன அ்கழ்வொய்வு்கைொ்க 
ெடத்�ப்படவிலளை. ரமலும் த�ொலலியல 
தபொருட்்கள், புள�யல்கள் ரபொன்்றவற்றின்மீ�ொன 
சட்டங்கள் ஏதும் இயற்்றப்படொ� நிளையில 
அவற்ள்றத் ர�ொண்டி எடுத்�வர்்கள் அவர்்களுடன் 
எடுத்துச் தசன்்றனர். ஆதிச்செலலூரில அதி்கமொ்கக 
கிளடத்�ளவ முதுமக்கள் �ொழி என்ப�ொல அவற்ள்ற 
ளவத்து அப்ப்றம்பு முழுளமயும் இடு்கொட்டுப்பகுதி 
என்ர்ற பைர் ்கருத்துள�ககின்்றனர். ஜொர்கொரின் 1876 
ஆம் ஆண்டு அ்கழ்வொய்வில பைவள்கயொன, 
அைவிைொன மண்பொண்டங்களுடன் இரும்பினொல 
தசய்யப்பட்ட ஆயு�ங்கள், ்கருவி்கள், தவண்்கைத்�ொல 
ஆன உருவச்சிளை்கள் ,  �ங ்க த் � ொை ொன 
தெற்றிப்பட்டயங்கள், மனி�எலும்பு்கள், தெல, 
சொளம ரபொன்்ற �ொனியங்கள் கிளடத்துள்ைன. 
அதைகசொண்டர் ரீ ெடத்திய 1899-1904 ஆம் ஆண்டு 
ஐந்து ்கட்ட அ்கழ்வொய்வு்களில முன்னர்க கூறிய 
தப ொருட்்கரைொடு  தவண்்கைக்கருவி்கள் , 
�ங்கஅணிமணி்கள், ்கலஅம்மி்கள். ்களைெயம் 
மிக்கபூச்சொடி்கள், கிண்ணெம், சட்டி, சலைளட 
ரபொன்்ற சளமயல பொத்தி�ங்கள் ஆகியளவயும் 
கிளடத்துள்ைன. 

மத்திய த�ொலலியல துள்ற 2004 – 2005 ஆம் 
ஆண்டு்களில ெடத்திய சிறிய பகுதியிைொன 
அ்கழ்வொய்வில தபருமைவில, அ�ொவது 169 
முதுமக்கள் �ொழி்களும், அவற்றினுள் சிறிய 
மண்பொண்டங்கள், எலும்பு்கள், �ொனியங்கள், 
இரும்புக ்கட்டி்கள், பொசிமணி்கள், சிவப்புப் பளிஙகு 
மணி்கள் (Carnelian gems), பி்றவண்ணெ மணி்கள், 
தபருங்கற்்கொைக குறியீடு்களைக த்கொண்ட 
பொளனஓடு்கள், எலும்பினொல தசய்யப்பட்ட 
்கருவி்கள் ஆகியளவயும் கிளடத்துள்ைன. 
இக்கைத்திலுள்ை புள�குழித்த�ொகுதி மூன்று 
அடுககு்கைொ்கக ்கொணெப்படுகின்்றது. பொள்ற்கள் 
நிள்றந்� மளைச் சரிவு்களில குழி ர�ொண்டப்பட்டுச் 
சுட்ட்களிமண்ணினொல  ஆன  � ொழி ்கள் 
புள�க்கப்பட்டுள்ைன. ஒன்றினொல ஒன்று 
மூடப்பட்ட இ�ண்டு �ொழி்களைக த்கொண்ட புள�க 
குழி்களும் உள்ைன. பண்ளடத்�மிழ் எழுத்துக்களுடன் 
கூடிய பை �ொழி்களும் ்கண்தடடுக்கப் பட்டுள்ைன. 
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இ�ளன `Rudimentary Tamil- Brahmi script’ என்று 
தசொலைைொம். 

க�ோட்்டசசுவர

ஆதிச்செலலூரில ர்கொட்ளடச்சுவர் ஒன்று 
இந்தியத் த�ொலலியல ஆய்வ்கத்ள�ச் ரசர்ந்� 
ஆய்வொைர் சத்தியமூர்த்தியின் ரமற்பொர்ளவயில 
்கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்� ர்கொட்ளடச்சுவர் 
மக்கள் வொழ்ந்� இடமொகும். [10] �மிழ்ெொட்டில 
்கண்டறியப்பட்ட த�ொலலியல ்கைங்கைொன 
அமிர்�மங்கைம் ரபொன்்ற இடங்கள் இடு்கொடு்களை 
மட்டுரம த்கொண்டன. ஆனொல ஆதிச்செலலூரிரைரய 
மு�ன்மு�ைொ்க இடு்கொட்ளடயும் ரசர்த்து மக்கள் 
வொழிடமும் ்கண்டறிப்பட்டது. இந்� மக்கள்வொழிடம் 
ஆதிச்செலலூரின் இடு்கொட்டில இருந்து 100 மீட்டர் 
�ள்ளி வடககிலும் வடரமற்கிலும் உள்ை சரிவு்களில 
உள்ைது. 

ஆய்வொைர் சத்தியமூர்த்தி மக்கள் வொழ்ந்� இந்� 
ர்கொட்ளட குடியிருப்பின் ர்கொட்ளடச்சுவர் சீ�ொன 
வடிவத்தில இருப்பள�யும் அகர்கொட்ளட 
குடியிருப்பில உள்ை குயவர்்களின் சிறு 
குடியிருப்ளபயும் ்கண்டறிந்துள்ைொர். மூன்று 
பொளனச்சூளை்களும் பொளன்களைச் சுட்ட 
சொம்பலும் ்கரியும் உளடந்� பொளனரயொடு்களும் 
அககுடியிருப்பில உள்ைன. இரும்புக ்கத்தியும் 
பொசிமணி்களின் உருவொ�ங்களும் ்கொர்ரனலியன் 
மணி்களும் ர்கொவகசு மணி்களும் தபருங்கற்்கொைக 
குறியீடு்களை த்கொண்ட பொளனரயொடு்களும் 
எலும்ப ொல  த சய்யப்பட்ட  ்கருவி்களும் 
இகர்கொட்ளடச்சுவர் இருந்� பகுதிககுள் 
கிளடத்துள்ைன. சத்தியமூர்த்தியின் ்கருத்துப்படி 
ஆதிச்செலலூரின் இடு்கொட்டின் ்கொைமொன கி. மு. 
1000 ஒட்டிரய இகர்கொட்ளட மக்களின் ்கொைமும் 
இருந்திருக்க ரவண்டும். [11]

இஙகு ்கருப்பும் சிவப்பும் ்கைந்� பொளனரயொடு்கள், 
சிவப்பு, ்கருப்பு வள்கப் பொளன்கள் கிளடத்துள்ைன. 
ஒருபொளனயின் மீது ஒரு தபண்ணுருவம், 
தெற்்கதிர்்கள், ஒரு மொன் மற்றும் ஒரு பலலி 
ஆகியவற்றின் உருவங்கள் ஒட்டுருவமொ்கக 
்கொணெப்படுகின்்றன. �ங்கத்திைொன தெற்றிப்பட்டம், 
்கத்தி மற்றும் வொள் ரபொன்்ற இரும்புப் தபொருட்்கள் 
மற்றும் தவண்்கைப் தபொருட்்கள் கிளடத்துள்ைன. 

மனிதை எலும்புககூடு�ள். மண்ட ஓடு�ள்

ஆதிச்செலலூரில வொழ்ந்� மனி�ர்்கரை 
த�ன்னிந்தியொவின் பூர்வககுடி்கள் என்றும் அவர்்கள் 
மத்திய�ள�க்கடல மக்கள் த�ன்இந்தியொ வரும் 
முன்னர் இருந்ர� த�ன்இந்தியொவில வொழ்ந்து 
வருவ � ொ ்க வு ம்  கூறுகி ்ற ொ ர்  ஆய்வ ொை ர் 
தசர�ொம்ரசக்கப்புசன். ரமலும் தசர�ொம் 
ஆதிச்ச ெலலூர் எலும்பு கூடு்கள் முந்து 
ஆசுத்திர�ொைொய்டு எலும்பு கூடு்கள் என்றும் அளவ 
தமொனொகர்கொ பகுதியில கிளடத்� ரமளை 
பழங்கற்்கொை ஆரி்கரனசியன் பண்பொட்டு 
தபண்ணின் மண்ளட ஓட்டுடன் ஒத்து வருவ�ொ்கவும் 
கூறியுள்ைொர். [12]

ரமலும் இம்மண்ளட ஓடு்களை ஆ�ொய்ந்� 
சூக்கர்ரமனும் சுமித்தும் அவற்றுள் ஒரு மண்ளட 
ஓடு முந்து [proto] ஆசுத்திர�ொைொய்டு மண்ளட 
ஓட்ளட ஒத்��ொ்கவும் மற்றும் ஒரு மண்ளட ஓடு 
மத்திய �ள�க்கடல மண்ளட ஓடு என்றும் 
்கணிககின்்றனர். [13]

ஆதிச்செலலூரில கிளடத்� மண்ளட ஓடு்களை 
ஆ�ொய்ந்� ஆய்வொைர்்கள் சீவலும் கு்கொவும் அளவ 
சிந்துசமதவளியின் தமொ்கஞச�ொர�ொவில கிளடத்� 
முந்து ஆசுத்திர�ொைொய்டு மண்ளட ஓட்ளட 
ஒத்��ொ்க கூறி உள்ைனர் [14]

இளவ குறித்து தசொலலும் மொனுடவியல 
ஆய்வொைர் �ொ்கவன், ‘மி்கவும் ரமம்படுத்�ப் பட்ட 
தபன்தபொருள்்கள், மற்றும் ��வு்களைக த்கொண்டு 
கிட்டத்�ட்ட 170 எலும்புககூடு்கள் ஆய்வு 
தசய்யப்பட்டுள்ைது, அ�ன்படி ்கொ்கசொய்டு 35%, 
மஙர்கொைொய்ட் 30%, தெக�ொய்டு 14%, ஆஸ்ட்�ொைொய்டு 
5%, தி�ொவிட 8%, மற்றும் ்கைப்பு பண்பு்கள் 8%. 
த்கொண்டவ�ொ்க உள்ைது த�ரிகி்றது. ரமலும் இஙகு 
கிளடத்� மண்ளட ஓடு்களை ஆய்வு தசய்�தில 
அளவ மத்திய �ள�க்கடல பகுதி்கள், த�ன் கிழககு 
ஆசியொ, இன்ள்றய வியட்ெொம், ்கம்ரபொடியொ, சீனொ, 
மற்றும் ஜப்பொன் உட்பட்ட பகுதி்களைச் 
ரசர்ந்�வர்்கள் என்றும் த�ரிகி்றது இந்� மக்கள் ஏர�ொ 
ஒரு தபருந்த�ொற்றுககு பலியொகி இருக்கைொம் 
என்றும், அந்நியள� புள�க்கதவன இருந்� 
புள�க்கொட்டில இவர்்கள் புள�க்கப் பட்டிருக்கைொம்’ 
என்கி்றொர். “The Ghosts Of Adichanallur’ என்்ற 
�ளைப்பில 13-01-2018 இல வந்� THE HINDU 
முழுப்பக்க ்கட்டுள� இன்னும் ரமைதி்க விரிவொன 
தசய்தி்களைத் �ருகி்றது. 

ஆதிச்செலலூர், சிந்துதவளி தபொருத்�ப்பொடு்கள். 
ஆதிச்செலலூருககும், சிந்துதவளிககுமொன 
தபொருத்�ப்பொடு்களில உரைொ்கக ்கைளவயில ஆறு 
விழுக்கொடு துத்�ெொ்கம் ்கைப்பு, பொளன்களின் 
தமலலிய்கனம், பொளன ஓடு்களில அ�ப்பொ ்கொைக 
குறியீடு்கள் உள்ைளம, சமயச் சின்னங்கள் இலைொ� 
நிளை, ெடனமொடும் தபண் உருவம் (�ொய்த் த�ய்வ 
வழிபொடு) கிளடத்துள்ைளம ஆகியவற்ள்றத் 
த�ொலலியல அறிஞர்்கள் சுட்டிக ்கொட்டியுள்ைனர். 
சிந்துதவளிெொ்கரி்கம் �மிழ்ெொட்ரடொடு இனம், 
தமொழி, பண்பொடு, சமயம் ஆகிய கூறு்களில 
த�ொடர்புளடய தி�ொவிட ெொ்கரி்கம் என்று 
பன்னொட்டுத் த�ொலதபொருள் அறிஞர்்கள் பைரும் 
�ங்கள் ஆய்வில த�ரிவித்துள்ைனர். சிந்துதவளி 
ஆ�ொய்ச்சியில ஜொன்மொர்ஷல, ஆர். டி. பொனர்ஜி, 
ஐ. ஆர். அண்டர், ஈ�ொஸ் பொதிரியொர், எச். டி. 
சங்கொலியொ, பி. பி. ைொல, ஜி. எம். ரஹவிட், ஐ�ொவ�ம் 
ம்கொர�வன் ரபொன்ர்றொர் ஈடுபட்டிருந்�னர். �ற்்கொை 
ஆய்வறிஞர்்கைொன அஸ்ர்கொ பொர்பரைொ, ஜொர்ஜ் 
எல. ஹொர்ட், ஆர். பொைகிருஷணென் உள்ளிட்ட 
பைரும் ஆய்வு்களை ரமற்த்கொண்டுவருகின்்றனர். 
இவர்்கள் அளனவரும் சிந்துதவளிப் பண்பொட்டின் 
தி�ொவிட அடித்�ைத்ள�க குறிப்பொ்கச் சிந்துதவளி 
- �மிழர் பண்பொட்டின் அளடயொைமொ்க இருப்பள�த் 
�ங்கள் ஆய்வின் முடிவில த�ரிவித்துள்ைனர். [15]
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தமோழி:

�மிழ்கத்தில இதுவள� ஆய்வு தசய்யப்பட்ட 175 
இடங்களில 37 இடங்களில �மிழி எழுத்துருக 
த்கொண்ட பொளன ஓடு்கள் கிளடத்துள்ைன. 
இளவதயலைொம் �மிழி எழுத்துரு முள்ற 3000 
ஆண்டு்களுககு முன்ரப இருந்திருக்கககூடிய 
ச ொ த்திய ககூள்ற த்  த �ளிவொ ககுகின்்றன . 
ஆதிச்செலலூர் �ொழி்களில பழந்�மிழ் எழுத்து்கள் 
இருந்�ன. ‘்கதி�வன் ம்கன் ஆ�ன்’ என்று தபொருள் 
��ககூடிய எழுத்து்கள் ஒரு �ொழியில ்கொணெப்பட்ட�ொ்க 
2004 ஆம் ஆண்டு அ்கழ்வொய்வு தசய்�மத்தியத் 
த� ொலலியல துள்ற  இயககுெ ர்  தியொ ்க . 
சத்தியமூர்த்தியும், ்கலதவட்டுத்துள்ற இயககுெர் எம். 
டி. சம்பத்தும் த�ரிவித்�னர். ்கலதவட்டுஆய்வொைர் 
ஐ�ொவ�ம் ம்கொர�வனும் அவதவழுத்து்கள் அ�ப்பொ 
்கொை எழுத்து்களைப் ரபொை இருப்ப�ொ்கக ்கருத்துத் 
த�ரிவித்�ொர் (Frontline, 01. 07. 2005). ஆனொல 
அளவயொவுரம பின்னொட்்களில மறுக்கப்பட்டன. 
அப்படி எழுத்து்கரை ்கொணெப்படவிலளை என்றும், 
அளவ சொம்பல கீ்றல்கரை என்றும் கூ்றப்பட்டது. 
�மிழி எழுத்துருவின்்கொைம் அரசொ்கன் பி�ொமிளயவிட 
மு ற் ்க ொ ை த் தி ற் கு ச்  த ச ல வ � ொ ல  இளவ 
மள்றக்கப்படுகின்்றன என்று ெடன. ்கொசிெொ�ன் 
குறிப்பிடுகி்றொர். [ 16 ] இந்�க்கொை எலளை, 
ஆதிச்செலலூர் அ்கழ்வொய்வு அறிகள்க தவளிவந்�ொல, 
இன்னும் முன்ரனொககிச் தசலலும் என மு�ல்கட்டத் 
�்கவல்கள் த�ரிவிககின்்றன. 

நீத்தைோ்ர அடக�ம் தசய்யும் மு்்

பழந்�மிழர்ப் பண்பொட்டில நீத்�ொள� புள�ககும் 
வழக்கம் மட்டுரம இருந்திருககி்றது. இனககுழுக 
்கொைத்திரை கூட இம்முள்றரய இருந்��ொ்கத் 
த�ரிகி்றது. ஆதிச்செலலூர் மண்ளட ஓடு்கள் 
சிந்துதவளியில கிளடத்�மண்ளட ஓடு்களுடன் 
ஒத்திருப்பள�த் �மிழ்க அ�சு சுட்டிக்கொட்டியுள்ைது. 
[17] இ�னுளடய நீட்சியொ்கரவ முதுமக்கள் �ொழியில 
புள�ககும் வழக்கத்ள�க கூ்றைொம். �மிழர்்களின் 
இவவழக்கம் சிந்துதவளி வழி பொைஸ்தீனம், சிரியொ 
வள� ப�வைொ்கக ்களடப்பிடிக்கப்பட்டுக கி. மு. 15 
ஆம் நூற்்றொண்டு வள�யும் பழக்கத்தில 
இருந்திருககி்றது. �ொழி அடக்கமுள்ற்களில 
பின்பற்்றப்பட்ட சடஙகு முள்ற்களும்கூட 
பொைஸ்தீனம், கிர�க்க, ர�ொமொனிய ெொடு்களிலும் 
பின்பற்்றப்பட்டுள்ைன. இ்றந்�வர் தெற்றியில ்கொசு, 
பட்டம் ளவககும் சிை சடஙகு முள்ற்கள் அப்படிரய 
பின்பற்்றப்பட்டது மட்டுமலை, பி்றெொட்டின் 
ப ரி ம ொ ற் ்ற ப் ப ட் ட  ்க ொ சு ்க ளு ம்  இ தி ல 
பயன்படுத்�ப்பட்டுள்ைன. இன்றும் தெற்றியில 
்கொசுளவத்�ல ெளடமுள்றயில உள்ைது. பவொனி, 
தெொய்யல ஆற்றுப் பகுதி்களில கிளடத்துள்ை 
�ொழி்களில ர�ொமொனிய ்கொசு்கள் கிளடத்துள்ைன. 
எகிப்திய பி�மிடு்களுககு முன்பொ்கரவ �ளைவன் 
அலைது அ�சன் இ்றந்� பின்னும் வொழத்ர�ளவயொன 
தபொருட்்களை உடன்ளவத்துப் புள�ககும் வழக்கம் 
�மிழரின் த�ொன்ளமப் பண்பொடொ்க இருந்துள்ைது. 
இத்�ளன நீண்ட ப�வல இந்� ெொடு்களுககிளடரய 
யொன வணி்கப் பரிமொற்்றத்ள�யும் குறிககி்றது. 

இ�ளன உறுதிப்படுத்தும் வள்கயில உைகின் பி்ற 
மூத்�  இனங்களின் மண்ளட ஓடு்களும் 
ஆதிச்செலலூர்த் �ொழி்களில கிளடத்திருககின்்றன. 

சுட்ட தசங்கற்்கைொல வீடு, ர்கொட்ளட, மொளிள்க 
்கட்டும் வழக்கம் ஆதிச்செலலூரிலிருந்து சிந்துதவளி 
வள� ப�விக கிடககி்றது. �ளைவர்்கள் மொளிள்க 
மற்றும் ர்கொட்ளட்களில வசிக்க, மக்கள் நீள்சது� 
வீடு்களில வசித்�னர். இந்�அளமப்பு முள்றரய 
சிந்துதவளி ெ்க� ெொ்கரி்கத்தில ரமலரமற்கு, 
கீழ்கிழககுமுள்றயில பயன்படுத்�ப்பட்டுள்ைது. [18]

இரும்பு மறறும் உகலோ�த் ததைோழில்�ள்

ஆதிச்செலலூர் மக்கள் இரும்பு, தசம்பு, 
தவண்்கைம், �ங்கம் ஆகிய உரைொ்கங்களின் 
பயன்பொட்ளட அறிந்து பயன்படுத்தியுள்ைனர். 
இந்தியொளவப் தபொறுத்�வள�, எலைொ உரைொ்கப் 
தபொருட்்களும் ஒர� இடத்தில கிளடககும் 
இடமொ்கஆதிச்செலலூர் மட்டுரம அறியப்பபட்டிருப் 
ப�ொ்கத் ர�சிய ்கடலசொர் த�ொழிலநுட்பநிறுவனத்தின் 
அறிகள்க கூறுகி்றது. இந்நிறுவனம் 2004 ஆம் 
ஆண்டில, மத்தியத்த�ொலலியல துள்ற ர்கட்டுக 
த்கொண்ட�ற்கிணெங்க ஆதிச்செலலூரில ்கனிமங்கள் 
பற்றி ஆ�ொய்ந்�து. அந்நிறுவன ஆய்வறிகள்கயின்படி 
ஆதிச்செலலூர்ப் ப்றம்பில ஆறுமீட்டர் ஆழம்வள� 
ர � ொண்டப்பட்டு  இரும்புக  ்கனிமங்கள் 
எடுக்கப்பட்ட�ொ்கவும், பின் அந்�க குழி்களைரய 
முதுமக்கள் �ொழி்களைப் புள�க்கப் பயன்படுத்தி 
இருக்கக கூடும் என்றும் த�ரியவருகி்றது. இரும்பினில 
ரபொர்க்கைக ்கருவி்களும், ரவைொண்ளமககுத் 
ர�ளவயொன ்கருவி்களும் தசய்யப்பட்டுள்ைன. 
ர�னிரும்பு, வொர்ப்புஇரும்பு, எுஃகு இரும்பு ஆகிய 
இரும்பு  வள்க ்களில  ப ொளனத்த� ொழில , 
பயிர்த்த�ொழில, தெசவுத்த�ொழில ஆகியவற்றிற்்கொன 
்கருவி்களைச் தசய்துள்ைனர். 

இரும்பின் வைர்ந்� நிளைப் பயன்பொட்டொல 
்கப்பல ்கட்டும் த�ொழில இஙகுமுழுவீச்சில 
ெளடதபற்றுப் பி்றெொடு்களுடன் வணி்கத் த�ொடர்பும் 
த ப ரு மைவில  ெளடதப ற் றிரு க கின் ்றன . 
த�ன்னிந்தியொவில தசய்யப்பட்ட எுஃகுப் 
தபொருட்்கரை எகிப்துககும் ஐர�ொப்பொக 
்கண்டத்திற்கும் ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்டன என்றும் 
ஆய்வொைர்்கள் கூறியுள்ைனர். [19] ரமலும், 
ஆப்பிரிக்கொ, சுரமரியொ, கிரீஸ், தமகசிர்கொ மு�லிய 
ெொடு்களுககும் இரும்புப் தபொருட்்கள் ஏற்றுமதி 
ெடந்துவந்�து. எகிப்தியர்்களும், கிர�க்கர்்களும் 
இந்திய ெொட்டிலிருந்து�ொன் இரும்ளப உருககிப் 
பயன்படுத்தும் முள்ற்களை அறிந்�னர் என்பதும், 
இரும்பின் உபரயொ்கத்ள� இந்தியொவில மு�ன்மு�லில 
அறிந்� பகுதி ஆதிச்செலலூர்�ொன் என்பதும் 
குறிப்பிடத்�க்கது. இஙகு அக்கொைத்திரைரய 
நிைத்தின் ரமற்பகுதியில நீண்ட த�ொளைவுககு 
இரும்புச் சு�ங்கங்கள் இருந்�ள�யும், சு�ங்கத் 
த�ொழில ெளடதபற்்றள�யும் ஆய்வொைர்்கள் 
உறுதிப்படுத்தியுள்ைனர். [20]

அர�ரபொை தவண்்கைத்தில குடுளவ்கள், சொடி்கள், 
கிண்ணெங்கள், விைஙகு உருவங்கள், மனி� உருவங்கள், 
ம்களிர் ஆப�ணெங்கள் தசய்யப்பட்டுள்ைன. 
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தவண்்கைப் தபொருட்்கள் �யொரிப்பில மி்க உயர்ந்� 
த�ொழிலநுட்பத்ள� இஙகு வொழ்ந்திருந்�வர்்கள் 
தபற்றிருந்�னர் என்றும், அ�னொரைரய ்களையழகு 
மிக்க, மி்கச்சி்றந்� தவண்்கைப் தபொருட்்களைத் 
�யொரித்து வந்�னர் என்றும் ஆய்வு்கள் 
த�ரிவிககின்்றன. �ங்கத்திலும் ஆப�ணெப் 
தபொருட்்கள் தசய்யப்பட்டுள்ைன. தவண்்கைத்தில 
ஆர் சனிக  என்்ற  உ ரை ொ ்கமும்  ்க ை ந்து 
தபொருட்்கள்தசய்யும் த�ொழிலநுட்பம் இந்தியொவில 
ஆதிச்செலலூள�த் �விர்த்து ரவறுஎஙகும் 
்கொணெப்படவிலளை என்றும் ர�சிய ்கடலசொர் 
த�ொழிலநுட்ப நிறுவனம்த�ரிவித்துள்ைது. [21]. 

ஆதிச்செலலூர் மக்கள் உழவின் பயன்பொட்ளட 
அறிந்து �ங்கள் உணெவில தெல, சொளம ரபொன்்ற 
�ொனியங்களைப் பயன்படுத்தி உள்ைனர். உழவுக்கொன 
ப ை வி � ப்  த ப ொ ரு ட் ்க ள்  இ ரு ம் பி ன ொ ல 
தசய்யப்பட்டுள்ைன. முதுமக்கள் �ொழி்களில 
�ொனியங்கள் ளவக்கப்பட்டுப் புள�க்கப்பட்டுள்ைன. 
பருத்திளய விளைவித்து ஆளட்களை அழகு்றதெய்து 
உடுத்தி உள்ைனர். அழகுசொ�னப் தபொருட்்களும் 
கிளடத்து அவர்்களின் ஒப்பளனத் தி்றளன 
தவளிப்படுத்தி உள்ைன. அம்மிக்கல ரபொன்்றளவ 
�மிழரின் சளமயல்களை அன்று த�ொடஙகி 
இன்றுவள� நீடித்து வருவள�க ்கொட்டுகின்்றன. 
ரமலும், ஆதிச்செலலூரின் பண்பொட்டுக கூறு்கள், 
சிந்துதவளி வழி உை்கதமஙகும் ப�வியிருந்�ள� 
பலரவறு ஆய்வொைர்்கள் குறிப்பிட்டுள்ைனர். சிந்து 
தவளியில அ்கழ்வொய்வு தசய்� பிரிட்டிஷ இந்தியத் 
த�ொலலியலதுள்ற இயககுெ�ொ்க இருந்� �ொக்கல�ொஸ் 
பொனர்ஜி, �னது ஆய்வுக ்கட்டுள�யில, “இந்தியொவின் 
மி்கத்த�ன் ர்கொடியில உள்ை திருதெலரவலி 
மொவட்டத்திலிருந்து அறுந்துரபொ்கொ� ஒருசஙகிலித் 
த�ொடர் ரபொைத் தி�ொவிடர்்களின் பண்பொட்டுத் 
த�ொடர்பு உள்ைது. மனி�ெொ்கரி்கம் இந்தியொவின் 
த�ன்ர்கொடியிலிருந்து வடஇந்தியொ முழுவதும் 
ப�வியது. பலுசிஸ்�ொன் வழியொ்கப் பொ�சீ்கம், ஈ�ொன், 
பகள�ன் தீவு, கிரீட் தீவு வள�தசன்றுள்ைது” என்று 
கூறியிருககி்றொர். சிந்துதவளி வ�ைொற்்றொய்வொைர் 
ஈ�ொஸ்பொதிரியொர், “மதுள�, இ�ொமெொ�பு�ம், 

திருதெலரவலி ஆகிய இடங்களில இன்றும்வொழும் 
உழவர், தசம்படவர், பி்ற த�ொழிைொைர் வொழ்வில 
சிந்துதவளி ெொ்கரி்கத்தின் த�ொடர்ச்சிளயக 
்கொண்கிர்றன்” என்று �ன் ஆய்வு நூலில 
குறிப்பிடுகி்றொர். [22]

சமயம்:

இனககுழுக்கள் ்கொை முன்ரனொர் வழிபொடு�ொன் 
இப்பகுதி்களில மு�ன்ளமயொ்க இருந்திருக கி்றது. 
த�ொடர்ந்து �ொய்த்த�ய்வ வழிபொடு்களுக்கொன 
�டயங்கள் பைவும் கிளடத்திருககின்்றன. 
அதைகசொண்டர் ரீயின் அ்கழ்வொய்வில தவண்்கைப் 
தபண் சிளை கிளடத்திருககின்்றது. இந்தியத் 
த�ொலலியல துள்றயின் அ்கழ்வொய்வில கிளடத்� 
பொளன ஓட்டுப்புளடப்புப் தபொறிப்பில தபண் 
உருவத்துடன் விைஙகு, ப்றளவ, தெல்கதிர் 
உருவங்களும் ்கொணெப்படுகின்்றன.  இளவ 
�ொய்த்த�ய்வ வழிபொட்ளட உறுதிப்படுத்துகின்்றன. 
இதுவள� �மிழ்ெொட்டினில �மிழ்கத் த�ொலலியல 
துள்றயொல ெடத்�ப்பட்ட 40 அ்கழ்வொய்வு 
இடங்களிலும் முன்ரனொர் வழிபொடு, �ொய்த்த�ய்வ 
வழிபொட்ளடத் �வி� ரவறு சமய வழிபொடு்களுக்கொன 
�டயங்கள் ஏதும் கிளடக்கவிலளை. பழந்�மிழர் 
வழிபொட்டில ெடு்கல வழிபொட்ளடத் �வி� ரவறு 
எவவி� வழிபொடும், ்கடவுைரும் இலளை என்பர� 
சங்க இைககியக த்கொள்ள்கயொ்க உள்ைது.

பள்கவர் பளட்களை முன்னின்று எதிர்த்து, 
யொளன்களைக த்கொன்று, �ொனும் வீழ்ந்� வீ�ர்்களுககு 
அளமக்கப்பட்ட ெடு்கற்்களுககு தெலதூவி வழிபடு�ல 
அலைொது, தெலதூவிவழி படககூடிய ரவறு ்கடவுள் 
எதுவும் இலளை என மொஙகுடிககிழொர் என்னும் 
புைவர் சங்க இைககியமொன எட்டுத்த�ொள்க நூலில 
(பு்றெொனூறு – 335) குறிப்பிடுகி்றொர். சமயங்கள் 
உருவொன ்கொைத்திற்கும் முற்பட்ட பழந்�மிழர் 
ெொ்கரி்கத்ள�த்�ொன் சங்க இைககியங்களும் 
்கட்டளமககின்்றன என்பது குறிப்பிடத்�க்கது. 

உயர நீதிமன்்த்தின் க�ள்வி

இந்தியொ ம�வழியில ரமைொதிக்கம் த்கொண்ட 
சமு�ொய அளமப்பினில பை நூறு ஆண்டு்கள் இருந்து 
வந்��ொல வ�ைொறு வளைக்கப்படுவதும் , 
திரிக்கப்படுவதும் ்கொைங்கொைமொய் நி்கழ்ந்து 
த்கொண்ரட வருகின்்றன. இந்நிளையில இந்தியத் 
த�ொலலியலதுள்றயும், �மிழ்க அ�சின் த�ொலலியல 
துள்றயும் ெடத்திவரும் அ்கழ்வொய்வு்களில 
�மிழ்ச்சமு�ொயத்ள�த் த�ொன்ளம யொன சமு�ொயமொ்க 
அ ள ட ய ொ ை ப் ப டு த் து ம்  வ ழி ்க ளி ல 
த�ொலதபொருள்்களும், பழளமயொன ்கட்டிட 
அளமப்பு்களும் கிளடத்து வருகின்்றன. ்கொைம், 
இனம், தமொழி, பண்பொடு, சமயம் ஆகிய கூறு்களின் 
வழி, �மிழ்தமொழியின் ்கொைம் மு�ன்ளமநிளை 
அளடவள �  ர ம ை ொ தி க ்க ச்  சமு � ொ ய க 
்கட்டளமப்பினில சிககி இருககும் இந்தியஅ�சு 
விரும்பொ� ரபொககு இன்றுவள�யும் நிைவி வருகி்றது. 
ஆதிச்ச ெலலூர்  அ்கழ்வொய்வு  அறிகள்க 
தவளியிடப்படொ� நிளை குறித்துத் �மிழ்ெொடு 
உயர்நீதிமன்்றம், “�மிழ்கத்தின் பொ�ம்பரியங்களை 
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தவளிப்படுத்துவதில மத்தியஅ�சு ஆர்வம் 
இலைொமல இருப்பதுரபொல த�ரிகி்றது. இந்� 
ெடவடிகள்களயப் பொர்ககும்ரபொது, �மிழ்கம் 
இந்தியொவில �ொன் இருககி்ற�ொ? என்்ற ர்கள்வி 
எழுகி்றது. மத்திய த�ொலலியல துள்றயின் இந்� 
ெடவடிகள்க  ்கண்டிக்கத் � க ்கது ”  என்று 
முத்�ொைஙகுறிச்சி ்கொம�ொசு ரபொன்ர்றொர் த�ொடுத்� 
வழககில உயர்நீதிமன்்றம் 15. 02. 2019- இல 
கூறியிருப்பது ரெொக்கத்�க்கது. [. இந்து �மிழ் திளச, 
16. 02. 2019. ]

இந்நிளையில �ற்ரபொது (பிப்�வரி 2020 ) 
ஆதிச்செலலூரில �மிழ்ெொடு அ�சுத�ொலலியல 
துள்றயொல அ்கழ்வொய்வு மீண்டும் த�ொடங்கப் 
பட்டுள்ைது. இள�தயொட்டி ஆதிச்செலலூர் 
ப்றம்பில அருங்கொட்சிய்கம் மற்றும் ரவலி அளமக்க 
தபரிய இயந்தி�ம் த்கொண்டு ர�ொண்டி யதில 
்கொைத்�ொல த�ொன்ளமவொய்ந்� பை �ொழி்கள் 
சிள�க்கப்பட்ட தசய்தி வ�ைொற்்றொர்வைர்்களைப் 
தபரிதும் அதிர்ச்சிககுள்ைொககி உள்ைது. ஏ்றத்�ொழ 
1 0 க கு ம்  ர ம ற் ப ட் ட  � ொ ழி ்க ள் 
தெ ொறுக்கப்பட்டிருப்பள�ப்  படத்துடன் 
ஊட்கங்களும் தவளியிட்டுள்ைன. [Indian Express, 
09. 02. 2020. ] இந்நிளையில மீண்டும் ஆதிச்செலலூர், 
சிவ்களை, த்கொடுமணெல, கீழடி உள்ளிட்ட பை 
இடங்களில �மிழ்க அ�சின் த�ொலலியல துள்ற 
அ்கழ்வொய்ளவத் த�ொடஙகி உள்ைது. இந்� 
அ்கழ்வொய்வின் அறிகள்க்களும், முன்னர் கிடப்பில 
இருககும் அ்கழ்வொய்வு அறிகள்க்க ளும் ரெர்ளமயொ்க 
த வ ளி யி ட ப் ப டு ம ொ யி ன்  � மி ழ ர் ்க ள் 
தபருளமப்படத்�க்க அைவிரைரய அளவ அளமயும் 
என்பது�ொன் அளனவரின் எதிர்பொர்ப்பும். 

ரமலும் பொைகிருஷணென் ஒரு முககிய தசய்திளயக 
குறிப்பிடுகி்றொர், ‘சரியொ்க எட்டு �சொப்�ங்களுககு 
முன்பு அப்ரபொள�ய த�ொலதபொருள் இயககுெர் ர்க. 
என். தீட்சித் குறிப்பிட்டிருப்பள� எடுத்துக 
்கொட்டுகி்றொர், “திருதெலரவலி மொவட்டத்திலும், 
அ�ன் அண்ளட பி�ொந்தியங்கைொன த்கொற்ள்க 
ரபொன்்ற பகுதி்களிலும் ்கொணெப்படும் த�ொலலியல 
்கைங்களில  ஒரு  முழுளமய ொன  ஆய்வு 
ெடத்�ப்பட்டொல அளவ சிை முககிய �ைங்களைக 
்கண்டுபிடிப்ப�ற்கு வழிவகுககும், அளவ சிந்துதவளி 
ெொ்கரீ்கத்திற்கு சம்கொைத்திய�ொ்கரவொ அள� 
ஒட்டிய�ொ்கரவொ இருககும் வொய்ப்புண்டு’. [1939 - 12]. 
ர்க. என். தீட்சித் இள�ச் தசொலவதில மி்கச் சரியொ்க 
இருந்�ொர் என்பள� ஆதிச்செலலூர் ்கண்டுபிடிப்பு்கள், 
குறிப்பொ்க முன் தசொன்ன முழு எலும்புககூடு 
உறுதிப்படுத்துகி்றது. ஆனொல மி்க ்கவனமொ்க 
மீட்்கப்பட்ட அந்� ‘முழு ஸ்த்கலடன்’ ளமசூர் 
ஆய்வ்க ம�ப்தபட்டியில எந்� ஆய்வுககும் 
உட்படுத்�ப்படொமல கிடப்பது என்பது ஒரு 
பரி�ொபம். ’ [2019 பக்கம் 450] என்கி்றொர் ஆர். 
பொைகிருஷணென. [23]
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சிறப்புக் கட்டுனை

எஸ். ்ெயசீல ஸ்டீபன்

தமிழர் மருத்துேத் தகேல்ேரிமொற்றமும் 
ஐவரொப்பியர்களுககு ஏற்ேட்ட அறிவுேளர்ச்சியும்

தமிழ்கக ்கடற்்கள�ககும் ஐர�ொப்பொவுககும் 
இளடயிைொன வொணிபச் தசயலபொடு்கள் மூைம் 
�மிழர் மருத்துவம் பற்றிய �்கவல பரிமொற்்றம் நி்கழ 
வொய்ப்பு ஏற்பட்டது. இஙகு வொழ்ந்� ஐர�ொப்பியள�த் 
�ொககிய ரெொய்்கள், அந்� ரெொய்்களைத் தீர்ப்ப�ற்கு 
அவர்்கள் எதிர்த்கொண்டளம முககிய ்கொ�ணெங்கள். 
இ�ன் த�ொடர்ச்சியொ்க �மிழர் மருத்துவ 
முள்ற்களிலும், �மிழ்மருத்துவ நூல்கள் ரச்கரிப்பிலும், 
ஆய்விலும் ஐர � ொ ப்பியர்  முயற்சி்களை 
ரமற்த்கொண்டனர். இது ஐர�ொப்பொ ெவீனமயமொ�ல 
ரெொககி முன்ரனறுவ�ற்கு வழிளய ஏற்படுத்தியது. 
�மிழ் மருத்துவ அறிளவ ஐர�ொப்பொவுககுக 
த்கொண்டுதசலவதில பை ஐர�ொப்பியர்்கள் 
இளடத்��்கர்்கைொ்கச் தசயலபட்டனர். �மிழர்்களின் 
ம்கத்�ொன மருத்துவ அறிளவ ரபொர்ச்சுககீசு, 
ரடனிஷ, தஜர்மன், பித�ஞசு, ஆஙகிை தமொழி்களில 
தமொழிதபயர்க்கப்பட்டள� ெம் ஆவணெங்கள் மூைம் 
அறியமுடிகி்றது. இம்மருத்துவ உ்றவுமுள்ற்களை 
இஙகு ்கொண்ரபொம். 

வொணிபம் தசய்ய �மிழ்ெொட்டிற்கு வந்� 
ரபொர்ச்சுககீசியர்்கள் �மிழ்கத் �ொவ�ங்களின் 
மருத்துவ குணெங்களை அறிந்து அவற்ள்றப் 
ரபொர்ச்சுககீசிய தமொழியில பதிவு தசய்துள்ைனர். 
சுககு அள�த்து தெற்றியில பற்றுப்ரபொட்டொல 
ஒற்ள்றத் �ளைவலி நீஙகும். வொ�ரெொய் தீர்ககும் 
ஆற்்றலும் சுககிற்குண்டு. ்கருப்புக்கட்டியுடன் 
சுகள்கக ்கைந்து தின்்றொல சளியில இருந்து 
பொது்கொககும் என அறிந்�னர். குறுக்கஞதசடி மற்றும் 
குடிதயொத்திப்பூண்டு பொம்புக்கடிககு மருந்�ொகும். 
இவற்றின் விள�்களைப் தபொடிதசய்து �யொரிககும் 
மொவு, பொலவிளன ரெொய்்கைொல விளையும் 
ஊ்றளைப்ரபொககும். இவற்றின் விள�்களில இருந்து 
எடுக்கப்படும் எண்தணெய், சி�ஙகு மற்றும் 
த�ொழுரெொய் ஆகியவற்ள்றப் ரபொககும். �ொமள�த் 

�ண்டு்களில இருந்து எடுக்கப்படும் சொறு புத்துணெர்ச்சி 
�ரும் �ன்ளமயது. அத்துடன், �ளைமயிர் 
த�ொடர்பொன குள்றபொடு்களைப் ரபொககும் 
�ன்ளமயது. இ�ன் ரவர்்கள் மூைரெொய்க்கொன 
மருந்�ொ்கப் பயன்படுத்�ப்படுகின்்றன என 
அறிந்�னர் . வயிற்றில அமிைத்�ன்ளமளய 
மட்டுப்படுத்�வும் ்கொய்ச்சலுககும், �ொ்கம் ரபொக்கவும் 
புளி பயன்படுகி்றது; மற்றும் பசிளயத் தூண்டும் 
�ன்ளமயது என இதுரபொன்்ற பதிவு்கள் 
ரபொர்ச்சுககீசிய தமொழியில எழு�ப்பட்டுள்ைன. 
1�மிழ்ெொட்டின் 26 �ொவ�ங்கள் குறித்தும் அவற்றின் 
மருத்துவ குணெம் குறித்தும் ரபொர்ச்சுககீசியர்்கள் 
்கண்டறிந்து அவற்ள்றத் �ம் தமொழியில எழுதிப் 
பொது்கொத்துள்ைொர்்கள். 

ஆஙகிரையர்்களுக்கொ்க தசன்ளன புனி� ஜொர்ஜ் 
ர்கொட்ளடயில தசயலபட்டு வந்� மருத்துவமளனயில 
சொமுரவல பி�வுண் என்பவர் அறுளவ மருத்துவ�ொ்கப் 
(1688-1697) பணியொற்றி வந்�ொர். �மிழர் மருத்துவம், 
மருந்து்களின் பயன்பொடு குறித்து அறிந்து த்கொள்ை 
அவர் மி்கவும் ஆர்வம் த்கொண்டொர். தசன்ளனளயச் 
சுற்றியுள்ை பகுதி்களை இவர் பொர்ளவயிட்டு 
மருத்துவ குணெம் த்கொண்ட 333 �ொவ�ங்களைச் 
ரச்கரித்து அவற்றின் மருத்துவ குணெங்களை ஆஙகிை 
தமொழியில பதிவு தசய்துள்ைொர். இப்பதிவில 
இத்�ொவ�ங்களின் �மிழ்ப்தபயர்்களைரய 
குறிப்பிட்டுள்ைொர். அத்துடன் இத்�ொவ�ங்களில 
இருந்து மருந்து �யொரித்�ளையும் பதிவு தசய்துள்ைொர். 
‘மருத்துவத் �ொவ�வியலில’ ஆழமொன ஆய்வு 
ரமற்த்கொண்ட அவர், �ொவ�ங்களின் பலரவறு 
ப ொ ்க ங ்க ள்  � மி ழ ர் ்க ை ொ ல  எ வ வ ொ று 

1 Garcia da, Orta, Colloquios dos Simples e Drogas da India, 
Lisbo, 1895, pp. 231-238. S. Jeyaseela Stephen, A Meeting of the 
Minds: European and Tamil Encounters in Modern Sciences, 
1507-1857, Primus Books. New Delhi, 2016, pp. 359-60. 

சிறுநீர வசோ்தனை ேோயி்ோக வநோயோளியின் நின்னயக் கணடறிேது குறித்து 
இசசுேடி குறிப்பிடுகிறது. இ்தன்படி ஒரு போத்திைத்தில் சிறுநீர கபய்யும்படி 

வநோயோளியிடம் கூறுேர. சிறிய அளவி்ோை உறிஞ்சுக் குழல் ஒன்றில் சிறிது 
நல்க்ணனணனய எடுத்து அசசிறுநீரின் மீது கசோட்டுச கசோட்டோக விடுேர. 
அவ்ேோறு விடப்பட்ட எணகணய் மி்தக்கத் க்தோடஙகிைோல் வநோயோளினய 
உயிர பினழக்க னேக்க முடியும் என்று நம்பிக்னக ககோள்ேர. எணகணய் 
மி்தக்கோது, போத்திைத்தின் அடியில் படிநதுவிட்டோல் வநோயோளி பினழப்பது 

கடிைம் என்ற முடிவுக்கு ேருேர.
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பயன்படுத்�ப்படுகி்றது என்பது த�ொடர்பொன அரிய 
தசய்தி்களைப் பதிவு தசய்துள்ைொர். ரெொய்்களின் 
தபயர்்களும், அ�ற்்கொன மருந்து்களைத் �யொரித்�லும் 
அவ�து பதிவில விரிவொ்க இடம்தபற்றுள்ைன. 
2ஆயினும் இளவ சித்� மருத்துவம் சொர்ந்��ொ 
அலைது ஆயுர்ரவ�ம் சொர்ந்��ொ என்பதில 
த�ளிவிலளை. பலரவறு வள்கயொன ்கொய்ச்சலுக்கொன 
மூலிள்க மருத்துவம் குறித்து �னி அறிகள்க 
ஒன்ள்றயும் அவர் �யொரித்துள்ைொர். இவஅறிகள்கயில 
்கொய்ச்சல வள்க்களும் அவற்றுக்கொன �ொவ�ம் 
சொர்ந்� மருத்துவமும் இடம்தபற்றுள்ைன. இளவ 
�வி�, வயிறு த�ொடர்பொன ரெொய்்கள், இ�த்� வொந்தி, 
இ�த்�த்துடன் கூடிய மைப்ரபொககு, ெஞசினொல 
ஏற்படும் பொதிப்பு, இருமல, �டுமம்பிடித்�ல, 
ஆஸ்துமொ, உடலவலி, வொ�ம், உடலில ர�ொன்றும் 
்கட்டி்கள், மூட்டுவலி, கிருமி நீக்கல, வொய்வுத் 
த�ொலளை, இ�த்�த்ள� தூய்ளமப்படுத்�ல, ்கண்வலி, 
பலவலி என ஒரு தபரிய பட்டியளை பி�வுண் 
�யொரித்துள்ைதுடன் அவற்றுக்கொன �மிழரின் 
�ொவ�ம் சொர்ந்� மருந்து்களையும் குறிப்பிட்டுள்ைொர். 
இளவ அளனத்ள�யும் இைண்டன் மருத்துவர்்களின் 
மருத்துவ அறிவியல ஆய்வு்களுககுத் துளணெபுரிந்�து. 

2  Samuel Browne & James Petiver, ‘An Account of Some Indian 
Plants etc. , with their Names, Descriptions and Virtues; Com-
municated in a Letter from Mr. James Petiver, Apothecary and 
Fellow of the Royal Society to Mr. Samuel Brown, Surgeon 
at Fort St. George’, Philosophical Transactions of the Royal 
Society of London, vol. XX, 1698, pp. 313–35; ‘Sam Browne: His 
First Book of East India Plants, with their Names, Virtues, De-
scription etc and Some Additional Remarks by James Petiver, 
Apothecary and Fellow of the Royal Society: An Account of 
Part of a Collection of Curious Plants and Drugs, Lately Given 
to the Royal Geographical Society by the East India Company’, 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London, vol. 
XXII, 1700–1701, pp. 579–94; ‘An Account of Mr. Sam Brown: His 
Second Book of East India Plants, with Their Names, Virtues, 
Description’, Philosophical Transactions of the Royal Society 
of London, vol. XXII, pp. 699–721; ‘An Account of Mr. Samuel 
Brown: His Third Book of East India Plants, with their Names, 
Virtues, Description, etc. by James Petiver, Apothecary, and 
Fellow of the Royal Society, to Which are Added Some Animals 
Sent him from those Parts’, Philosophical Transactions of the 
Royal Society of London, 1700–1701, vol. XXII, pp. 843–58; ‘An 
Account of Mr. Sam Brown: His Fourth Book of East India 
Plants, with Their Names, Virtues, etc. ’, Philosophical Transac-
tions, 1700–1701, vol. XXII, pp. 933–46; ‘An Account of Mr. Sam 
Brown: His Fifth Book of East India Plants, With their Names, 
Virtues, Description, &c by James Petiver, Apothecary and Fel-
low of the Royal Society’, Philosophical Transactions, 1700–1701, 
vol. XXII, pp. 1007–1022; ‘An Account of Mr. Sam. Brown: His 
Sixth Book of East India Plants, with their Names, Virtues, De-
scription, etc by James Petiver, Apothecary, and Fellow of the 
Royal Society’, Philosophical Transactions, 1702–1703, vol. XXIII, 
pp. 1055–65; Mr. Sam Brown: His Seventh Book of East India 
Plants, with an Account of their Description, etc by James 
Petiver, Apothecary, and Fellow of the Royal Society. These 
plants were gathered between the 15th and 20th of June ad 
1696 in the ways between Fort St. George and Trippetee, which 
is about 70 miles off’, Philosophical Transactions, 1702–1703, 
vol. XXIII, pp. 1251–65; The Eight Book of East India Plants 
Sent from Fort St. George to Mr. James Petiver, Apothecary 
and FRS with His Remarks on them’, Philosophical Transac-
tions, 1702–1703, vol. XXIII, pp. 1450–60. 

தடன்மொர்ககின் அ�சர் ெொன்்கொம் பித�ட்ரிக 
அவர்்கைொல  நிதியு�வி  தசய்யப்பட்டு , 
��ங்கம்பொடியில லூத்��ன் சுவிரசஷ இயக்கத்தின் 
ெற்தசய்திளய ப�ப்புள� தசய்வ�ற்்கொ்க 1706ஆம் 
ஆண்டு சீ்கன்பொலகும் பிைொட்சுவும் அனுப்பி 
ளவக்கப்பட்டனர். இந்� மள்றப்பணியொைர்்கள் 9 
ஜுளை 1706இல ��ங்கம்பொடிககு வந்து சமயப் 
பணியின் ஒரு பகுதியொ்க �மிளழப் ரபசவும் 
எழு�வும் ்கற்றுக த்கொண்டனர். �மிழ்கத்தில நிைவிய 
பொ�ம்பரிய மருத்துவ முள்றளய புரிந்து த்கொள்வதில 
மி்கவும் ஆர்வம் ்கொட்டி மூலிள்க தசடி்களுக்கொன 
ர�ொட்டங்களை 1712இல ப�ொமரித்�னர். இந்� 
மூலிள்கத் �ொவ�ங்களை பயன்படுத்தி ரமலும் 
அதிலிருந்து தப்றப்பட்ட அறிளவ �ங்கள் 
ெொட்குறிப்பில தஜர்மன் தமொழியில பதிவு தசய்�னர். 
3

�மிழ் மருத்துவச் சுவடி்களைச் ரச்கரிப்பதிலும், 
படித்�றிவதிலும், தமொழிதபயர்ப்பதிலும் ஈடுபட்ட 
சீ்கன்பொலக (1683-1719) 1708 ரம மு�ல ெொள் அன்று 
�மிழ் மருத்துவர் ஒருவள� மு�ல முள்றயொ்கச் 
ச ந் தி த் � ொ ர் .  அவரிடமிரு ந் �  ம ரு த்துவ 
ஓளைச்சுவடி்களைப் படிக்க, �ம்ளம அனுமதிககும்படி 
ரவண்டினொர். அம்மருத்துவரின் வழி்கொட்டு�லில 
சித்� மருத்துவச் சுவடி்களை அவர் பயின்்றொர். 
அவ�து �மிழ்ப்பயிற்சி வைர்ச்சி தபற்்றதும், �மிழ் 
மருத்துவம் குறித்து ரமலும் அறிந்து த்கொள்ை 
முயன்்றொர். இம்முயற்சியில ‘வொ்கடச்சுவடி’ என்்ற 
சுவடிளயப்  படி க ்க த்  த � ொடஙகினொ ர் . 
அம்மருத்துவச்சுவடி தசய்யுள் வடிவில 
அளமந்திருந்�து .  இது அவருககு மிகுந்� 
இடர்ப்பொட்ளட அளித்�து. இ�னொல உள்ளூர்வொசி 
ஒருவரின் துளணெயுடன் அள�ப் படித்�றிந்து அ�ன் 
உள்ைடக்கத்ள� அறிந்து த்கொண்டொர். இச்சுவடி 
குறித்து சீ்கன்பொலக தஜர்மன் தமொழியில விரிவொ்க 
எழுதியுள்ைொர் .  4வொ்கடச்சுவடி,  எண்பது 
பிரிவு்களையும் 120 அத்தியொயங்களையும் ஆறு 
த�ொகுதி்களையும் த்கொண்டது. மு�ல த�ொகுதியொன 
‘சுத்� ஸ்�ொனம்’ முப்பது அத்தியொயங்களைக 
த்கொண்டது. ரெொய் இயல குறித்துக கூறுவது. 
இ�ண்டொவது த�ொகுதியொன ‘சரீ� ஸ்�ொனம்’ 
பதினொறு அத்தியொயங்களைக த்கொண்டது. உடல 
நூல, உடற்கூறு இயல குறித்�து. மூன்்றொவது 
த�ொகுதியொன ‘ ்க ொ �ணெ ஸ்�ொனம் ’  ஆறு 
அத்தியொயங்களைக த்கொண்டது. ரெொய்க கூறியல 
த�ொடர்பொன தசய்தி்களைக த்கொண்டது. ‘இந்தி� 
ஸ்�ொனம்’ என்்ற �ளைப்பிைொன ெொன்்கொவது இயல 

3  Der Knigl. Dnischen Missionarien aus Ost-Indien eingesandter 
ausfhrlichen Berichten, Von dem Werck ihrs Ams unter den 
Heyden, angerichteten Schulen und Gemeinen, ereigneten Hin-
dernissen und schweren Umstanden; Beschaffenheit des Mala-
barischen Heydenthums, gepflogenen brieflicher Correspondentz 
und mundlchen Unterredungen mit selbigen heyden, 1710–1772 
Teil 1–9 [Continuationen 1–108] Waiserihaus, Halle, 6. Cont. 
, 330 f; 6. Cont. , 313. S. Jeyaseela Stephen, Tranquebar in 
Global History: 1620-1801, The Coromandel Coast and Europe 
in a World Network System, IIES, Puducherry, 2020, pp. 55-57. 

4 Archiv der Franckeschen Stiftungen, Halle, Tamil MS no. 112, 
Wagada Tschuwari. 
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பதிதனொன்று இயல்களைக த்கொண்டது . 
அறிகுறி்களின் வொயிைொ்க ரெொயின் �ன்ளமளயக 
்கண்டறிவள� இவவியல தவளிப்படுத்துகி்றது. ‘்கலப 
ஸ்�ொனம்’ என்்ற அய்ந்�ொவது இயல ெச்சுத்�ன்ளம 
மற்றும் ெச்சுமுறிவு ஆகிய தசய்தி்களைக கூறுவ�ொகும். 
இது பதிரனொரு இயல்களைக த்கொண்டது. இறுதி 
இயைொன ஆ்றொவது இயல ‘சிகிச்ளச ஸ்�ொனம்’ என்்ற 
தபயரிைொனது. ெொற்பத்திரயொரு அத்தியொயங்களைக 
த்கொண்ட இவவியல, ரெொய்ரபொககும் தசய்தி்களைக 
கூறுவ�ொகும். இளவ �வி�, பின்இளணெப்பொ்க ெொன்கு 
இயல்கள் இடம் தபற்றிருந்�ன. இம்மருத்துவச் 
சுவடிளய 1709இல விளைககு வொஙகிய சீ்கன்பொலக, 
அள� தஜர்மனி ெொட்டின் ஹொரை ெ்கரில உள்ை 
லூத்��ன் �ளைளமய்கத்துககு 1710ஆம் ஆண்டில 
��ங்கம்பொடியில இருந்து தடன்மொர்க தசன்்ற 
்கப்பலில அனுப்பி ளவத்�ொர். இச்சுவடி அஙகுள்ை 
ஆவணெக்கொப்ப்கத்தில இன்றும் பொது்கொக்கப்படுகி்றது. 
5

இச்சுவடிளய அடுத்து சீ்கன்பொலக ‘திரிர�ொஷ 
சித்�ொந்�ம்’ என்்ற சுவடிளயயும் ஹொரை ெ்கருககு 
அனுப்பி ளவத்�ொர். இது ‘ெொடி’ குறித்� தசய்தி்களைக 
கூறுவ�ொகும். இச்சுவடியின் வொயிைொ்க, �மிழ் 
மருத்துவ முள்றயில முககிய பஙகுவகிககும் 
ெொடிபொர்த்�ல குறித்� தசய்தி்களை அறியமுடிகி்றது. 
‘வொ�ம்’, ‘பித்�ம்’, ‘்கபம்’ என்்ற மூன்று ெொடி்களின் 
துடிப்ளப, பின்வரும் உயிரினங்களின் ஓளசயுடன் 
இச்சுவடி ஒப்பிடுவது வருமொறு: வொ�ம்-�வளை; 
பித்�ம்-தபட்ளடகர்கொழி; ்கபம்-மயில. மனி� 
உடலில ெொடித் துடிப்ளபக ்கண்டறியும் இடங்கைொ்க, 
மணிக்கட்டு, ்கழுத்து, ்கொல்கணு மூட்டு ஆகியனவற்ள்ற 
இச்சுவடி குறிப்பிடுகி்றது. ஆண்்களுககு வைதுபு்றமும், 

5 W. Caland, Ziegenbalg’s Malabarisches Heidenthum, Amsterdam, 
1926, p. 217. 

தபண்்களுககு இடதுபு்றமும் ெொடித் துடிப்ளபப் 
பொர்க்க ரவண்டும் என்றும் இச்சுவடி குறிப்பிடுகி்றது. 
ரெொய் ்கண்டறிய �மிழர்்கள் பயன்படுத்திய மருத்துவ 
ரசொ�ளன முள்ற்களையும், இந்நூலின் வொயிைொ்க 
அறியமுடிகி்றது. சிறுநீர் ரசொ�ளன வொயிைொ்க 
ரெொயொளியின் நிளைளயக ்கண்டறிவது குறித்து 
இச்சுவடி குறிப்பிடுகி்றது. இ�ன்படி ஒரு பொத்தி�த்தில 
சிறுநீர் தபய்யும்படி ரெொயொளியிடம் கூறுவர். சிறிய 
அைவிைொன உறிஞசுக குழல ஒன்றில சிறிது 
ெலதைண்ளணெளய எடுத்து அச்சிறுநீரின் மீது 
தசொட்டுச் தசொட்டொ்க விடுவர். அவவொறு 
விடப்பட்ட எண்தணெய் மி�க்கத் த�ொடஙகினொல 
ரெொயொளிளய உயிர் பிளழக்க ளவக்க முடியும் என்று 
ெம்பிகள்க த்கொள்வர். எண்தணெய் மி�க்கொது, 
பொத்தி�த்தின் அடியில படிந்துவிட்டொல ரெொயொளி 
பிளழப்பது ்கடினம் என்்ற முடிவுககு வருவர். 6

சீ்கன்பொலகள்கக ்கவர்ந்� மற்த்றொரு �மிழ் 
மருத்துவச் சுவடி ‘உடல கூறுவண்ணெம்’ என்்ற 
சுவடியொகும். மனி� உடலின் இயக்கம் குறித்தும், 
மனி� வொழ்கள்கயின் இயலபு குறித்தும் 
அய்ம்புைன்்களின் ஆற்்றல குறித்தும் கூறும் 
இச்சுவடிளய அவர் விளைககு வொஙகி, ஹொரை 
ெ்கருககு அனுப்பி ளவத்�ொர். ‘�த்துவ விைக்கம்’ 
என்்ற சுவடி கூறும் ்கருத்துக்களைத் �மிழ் 
மருத்துவர்்கள் சிை�ொல மட்டுரம புரிந்துத்கொள்ை 
முடியும் என்று சீ்கன்பொலக குறிப்பிட்டுள்ைொர். 
மனி� உடளைக கூறுரபொடுவதில த்கொண்டுள்ை 
தவறுப்புணெர்ச்சியின் ்கொ�ணெமொ்க உடற்கூறியல 
குறித்� அறிவு பி�ொமணெர்்களுககுக கிளடயொது 
என்றும் குறிப்பிட்டு உள்ைொர். உடற்கூறுவண்ணெம், 
�த்துவவிைக்கம் என்்ற இரு ஓளைச் சுவடி்களும், 
ஹொரை ெ்கர் ஆவணெக்கொப்ப்கத்தில இன்றும் 
பொது்கொக்கப்பட்டு வருகின்்றன. 7

 தடன்மொர்ககிலிருந்து பொதிரியொர் குருண்டைர் 
(1677-1720) 20 ஜுளை 1709இல ��ங்கம்பொடிககு வந்து 
ரசர்ந்�ொர். �மிழர் மருத்துவம் மற்றும் மருந்து்களின் 
பயன்பொடு குறித்து அறிந்து த்கொள்ை அவர் மி்கவும் 
ஆர்வம் த்கொண்டொர். �மிழ் ளவத்தியம் ்கற்ப�ற்்கொ்க 
என்ர்ற ��ங்கம்பொடி அருகில உள்ை தபொள்றயொறு 
என்்ற ஊருககு 20 பிப்�வரி 1710இல இடம் 
தபயர்ந்�ொர். �ம் உணெவு மற்றும் உளடப்பழக்கத்தில 
�மிழர்்களைப் பின்பற்றினொர். அவர் தபொள்றயொரில 
குடிரயறி, �மிழ் தமொழிளயப் பயின்று, பை 

6  William Germann, ‘Ziegenbalg’s Bibliotheca Malabarica’, in Mis-
sionsnachrichten der Ostindischen Missionsanstalt zu Halle, Jg. 
XXXII, Heft 1 and 2, 3 and 4, Halle, 1880, p. 91. Det Kongelige 
Bibliotek, Kobenhavn, Ny. Kgl. Saml. 589c. MS Christoph The-
odosius Walter, ‘Bibliotheca Tamulica consistens in recensione 
librorum nostrorum, Mscr-torum ad cognoscendam et linguam 
& res Tamulicas inseruientium’, 1731, p. 3. 

7  Archiv der Franckeschen Stiftungen, Halle, Tamil MS no. 99; 
Arno Lehmann, ‘Hallesche Mediziner und Medizinen am Anfang 
Deutsch-Indischer Beziehungen’, in Wissenschaftliche Zeitschrift, 
Martin-Luther-Universitat, Halle-Wittenberg, Mathematische-
Naturwissenschaftliche Reihe, 5, (2) 1955, pp. 117–32; William 
Germann, ‘Ziegenbalg’s Bibliotheca Malabarica’, in Mission-
snachrichten der Ostindischen Missionsanstalt zu Halle, Jg. 
XXXII, Heft 1 and 2, 3 and 4, Halle, 1880, p. 84. 
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பளனஓளை மருத்துவச் சுவடி்களை ்கற்று, அ்கஸ்தியர் 
இ�ண்டொயி�ம்’ என்்ற �மிழ் மருத்துவச் சுவடிளய 
தஜர்மன் தமொழியில தமொழிதபயர்த்�ொர். அள� 
ஹொரை ெ்கருககு அனுப்பி ளவத்�ொர்.8 இந்நூலின் 
இறுதியில �மிழ் மருத்துவக ்களைச்தசொல அ்க�ொதி 
ஒன்றும், அக்கொைத்தில வழககில இருந்� எளட 
அைவும், ரெொய் தீர்க்கப் பயன்படுத்திய மருத்துவச் 
ச�ககு்களின் தபயரும் இடம் தபற்றுள்ைது. இ�ன் 
முன்னுள�யில பி�ொமணெர் ஒருவரின் துளணெயுடன் 
அ றி ந் து த ்க ொ ண் ட  த ச ய் தி ள ய க 
குறிப்பிட்டுள்ைொர்.9இகள்கதயழுத்துப்படியின் மு�ல 
பகுதியில மருத்துவரின் வருள்க, ரெொயொளிளயக 
்கவனிக்க ரமற்த்கொள்ளும் ஏற்பொடு்கள், ெொடித் 
துடிப்பு அ�ன் வள்க்கள், ரெொய் என்ன? என்பள� 
எப்படி அறிந்து த்கொள்வது, வொ�ம் - பித்�ம் - ்கபம் 
என்பனவற்்றொல ஏற்படும் ரெொய்்கள், இளவ 
ர � ொன்றும்  ்க ொ �ணெம் .  இ ந் ரெ ொய ொளி்கள் 
உண்ணெரவண்டிய உணெவு வள்க, ்கொய்ச்சல, சுய 
நிளனவின்ளம - மயக்கம், ரெொயொளி பிளழப்பொ�ொ, 
இ்றப்பொ�ொ என்பது குறித்� அறிகுறி்கள் ஆகிய 
தசய்தி்கள் இடம் தபற்றுள்ைது.10

இ�ன் இ�ண்டொவது பகுதியில மருத்துவ 
குணெமுளடய �ொவ�ங்களைச் சுத்�ப்படுத்�ல, 
்கொய்ச்சளைக குணெப்படுத்தும் முள்ற, ெஞசினொல 
ஏற்படும் ரெொய்்களையும், குடற்புண்்களையும் 
குணெப்படுத்தும் முள்ற, ்கண், ்கொது, மூககு, வொய், 

8  Archiv der Franckeschen Stiftungen, Halle, MS M 2, B 11. Der 
malabarische medicus, welcher kurzen Berricht gibet, theils was 
diese Heyden in der medicin vor Principia haben; theils auf 
was Art und mit welchen Malabaren Zusammen getragen u. 
ubersetzet von Johann Ernst Grundler’, Porayar, 1712. 

9  Johann Ernst Grundler und Bartholomaus Ziegenbalg, Die 
Malabrische Korrespondenz Tamilische Briefe an Deutsche 
Missionare Eine Auswahl, eds. Kurt Liebau, Thorbecke, Sigmar-
ingen, 1998, p. 114. 

10 Archiv der Franckeschen Stiftungen, Halle, MS M 2, B 11. 

தெஞசு, வயிறு த�ொடர்பொன ரெொய்்கள், பொலவிளன, 
சிறுநீர்ப்பொள� ரெொய்்கள், தபண்்கள், குழந்ள�்கள் 
ரெொய்்கள் என்பன இடம் தபற்றுள்ைது. பலரவறு 
ரெொய்்களுக்கொன �மிழ் மருந்து்களை குருண்டைர் 
�ம் ள்கதயழுத்துப்படியில குறிப்பிட்டு உள்ைொர். 
எள், வசம்பு, எருகள்க, தெொச்சி, அ்கத்தி, ்கொட்டுதெலலி, 
இஞசி, முருஙள்க, சொ�ளணெ, இந்துப்பு, மடலிப்பு 
என்பன அவ�து மருந்து்களில இடம் தபற்றுள்ைன. 
11 இவ�து தமொழிதபயர்ப்பு தஜர்மன் மற்றும் 
ரடனிஷ மருத்துவர்்களுககு உ�வியது. 

திரயொடர் லூட்விக ுஃபி�டரிக ுஃரபொலி (1740-
1803) என்்ற ரடனிஷ ெொட்டு அறுளவ மருத்துவர் 
� � ங ்க ம் ப ொ டி யி ல  இ ரு ந் �  இ � ொ ணு வ 
மருத்துவமளனயில 1786ல பணியொற்றி வந்�ொர். சித்� 
மருத்துவத்தில ஆர்வம் த்கொண்ட இவர், உள்ளூர்வொசி 
ஒருவரின் உ�வியுடன் �மிழ் மருத்துவச் சுவடி்களைப் 
பயின்்றொர். அ்கத்தியரின் ளவத்தியச் சுவடி்களின் 
மீது இவருககு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது. அ்கத்தியர் 
ளவத்தியமுள்ற குறித்து 1795 த�ொடஙகி 1801 முடிய 
ரடனிஷ தமொழியில ்கட்டுள�்கள் எழுதியுள்ைொர். 
இளவ தடன்மொர்க ஆவணெக்கொப்ப்கங்களில 
உள்ைன. 12பொ��சத்ள�ப் புடம்ரபொட அ்கத்தியர் 
கூறும் தசய்தி்கள் அவ�து தமொழிதபயர்ப்பில 
இடம்தபற்று உள்ைன. தஜர்மன், ரடனிஷ 
மருத்துவர்்களுககு உ�வும் என்ப�ொரைரய 
இச்சி�மமொன தமொழிதபயர்ப்ளபத் �ொம் 
ரமற்த்கொண்ட�ொ்க அவர் குறிப்பிட்டுள்ைொர். 

11 Archiv der Franckeschen Stiftungen, Halle, MS S. 120–132, S. 
133–149. 

12 Det Kongelige Bibliotek, Kobenhavn, MS no. Add 761a, tillage 
4o; Theodor Ludvig Firedrich Folly, Bemerkungen der von Dr. 
Roxburgh entdeckten Fieber-Rindse Swietenia febrifuga, 1792, 
fols. 1–18; MS no. Add. 761e 8o; Theodor Ludvig Firedrich Fol-
ly, Nogle Anmaerkninger I Anledning af Doctor Kleins forsog 
omden veneriske syges helbredelse I ostindien, Tranquebar, 
1798; 59. Det Kongelige Bibliotek, Kobenhavn, Rare Manuscripts 
Section, MS no. Add. 761e 4°. 
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13உள்ெொட்டு மருத்துவப் பயிற்சிளய ்கற்றுக 
த்கொள்வ�ற்்கொ்க, பை �மிழ் ளவத்தியர்்களிடம் 
�்கவல்களை ர்கட்டறிந்துள்ைொர். ்கொய்ச்சிய 
பொ��சத்ள� மருத்துவத்திற்கு பயன்படுத்துவது 
ரபொன்்ற அ்கஸ்தியரின் மருத்துவ ஆய்வுக 
்கட்டுள�்கள் மற்றும் மருத்துவ முள்றளய அவர் 
தவளிச்சத்திற்கு த்கொண்டு வந்�ொர். பொ��சம் 
ஆர்சனிக ரபொன்்றளவ, ரவறு சிை விஷத்�ன்ளமயுள்ை 
�ொவ�ங்களுடன் (Aconitum ferox, Ranunculaceae, 
Calotropis, Apocynaceae) ்கைளவயொ்க ரசர்க்கப்பட்டு 
பொம்புக்கடிளய குணெப்படுத்�வும், ரவறு சிை 
ரெொய்்களை சரி தசய்யவும் பயன்படுத்�ப்பட்டது 
அறியமுடிகி்றது. �மிழ்கத்தில இருந்� ஆயுர்ரவ� 
மருத்துவர்்கள் �ொவ�ங்களையும், சித்� மருத்துவர்்கள் 
�ொவ�ங்களுடன் பொ��சம் ்கந்�்கம் ரபொன்்ற 
இ�சொயனப் தபொருட்்களையும் பயன்படுத்தி 
வந்�னர். ஐர�ொப்பிய தபொதுமருத்துவர்்களும், 
அறுளவச் சிகிச்ளச மருத்துவர்்களும் ஐர�ொப்பிய 
வொணிப நிறுவனங்களில பணியொற்றிய ஊழியர்்களும், 
கிறித்�வ மள்றத்�ைப் பணியொைர்்களும் , 
�மிழ்ெொட்டில வழககில இருந்� �மிழ் மருத்துவ 
முள்ற்களை அறிந்துத்கொள்வதில மிகுந்� ஆர்வம் 
்கொட்டி வந்�னர். 

ஆஙகிைக கிழககிந்தியக ்கம்தபனியின் 
மருத்துவ�ொன கிலபர்ட் பொஸ்ரை என்பவர் 
ஆமணெககு எண்தணெயின் பயன்பொட்ளடப் பு்கழ்ந்து 
கூறியுள்ைொர். இவஎண்தணெயொனது மைமிைககியொ்க 
மட்டுமின்றி ்கலலீ�ல வீக்கத்திற்்கொன மருத்துவத்திற்கு 
உ�வும் �ன்ளமத்கொண்டது என்று அவர் குறிப்பிட்
டுள்ைொர்.14�மிழ்ெொட்டில பலரவறு வள்கயொன 
எண்தணெய் வித்துக்கள் பயி�ொகி உள்ைன. இவற்றுள் 
ஆமணெககு, எள், ்கடுகு என்பன முககியமொனளவ. 
த�ன்ளன, இலுப்ளப ஆகிய ம�ங்களும் எண்தணெய் 
�யொரிப்பில உ�வியுள்ைன. இவற்றில இருந்து 
எடுக்கப்படும் எண்தணெய், மருந்து �யொரிப்பில 
இடம்தபற்றுள்ைது. �மிழ் மருத்துவத்தில ப�வைொ்கப் 
பயன்படுத்�ப்பட்டு வந்� எண்தணெய் ஆமணெககு 
எண்தணெய் ஆகும். கி. பி. 1771இல இைண்டன் 
மருத்துவர் ஒருவரிடம், ்கலலீ�ல வீக்கத்திற்்கொன 
சி கி ச் ளச யி ல  வி ை க த்க ண் ளணெ ள ய ப் 
பயன்படுத்துமொறு இைண்டன் கிழககிந்தியக 
்கம்தபனி இயககுெர்்களிடம் கூறும்படி இவர் 
பரிந்துள�த்துள்ைொர் . இது த�ொடர்பொ்கக 
்கம்தபனியிடமிருந்து மருந்தின் சி்றப்புக கூறு்கள் 
குறித்து விைக்கமும் ர்கட்டனர்.15 3 ெவம்பர் 1800இல 
ரடவிட் சொர்பன்ளடயர் எழுதிய ்கடி�த்தில, 

13 Kirurgisk Akademi, Kobenhavn, MS no. Add. 333a; S. Jeyaseela 
Stephen, Tamil Language and the Timeless Translations by the 
Europeans, 1543-1887, Kaveri Books, Delhi, 2020, pp. 115-116. 

14  Charles Curtis, An Account of the Diseases of Indians as 
they Appeared in the English Fleet & in the Naval Hospital 
at Madras in 1782 & 1783, with Observations on Ulcers and 
the Hospital Sores of that Country, W. Laing, Edinburgh, 1807, 
pp. 86-90. 

15  British Library, London, Oriental and India Office Collections, 
Madras Public Consultations, 29 March 1771, P/240/31, fols. 
167–72, fol. 169. 

ப ப் ப ொ ளி ப் ப ொ லு ட ன்  ்க ை ந் து 
ஆமணெகத்கண்ளணெளயப் பருகினொல, ரெொயொளியின் 
குடலில �ஙகியுள்ை புழுக்கள் தவளிரயறும் என்று 
குறிப்பிட்டுள்ைொர்.16

ஐ ர � ொ ப் பி ய  ம ள ்ற ப் ப ணி ய ொ ை ர் ்க ள் 
�மிழ்மருத்துவர்்களின் மருத்துவ முள்றளய சி்றப்பொய் 
்கவனித்�னர். ஏதனனில ரெொயொளி்களுககு உ�வுவது 
என்பது அவர்்கைது அஙகீ்கரிக்கப்பட்ட 
ரவளைத்திட்டங்களில ஒன்்றொகும். அவர்்கைது 
ஆன்மீ்கப்பணி மனி�ர்்களின் பி�ச்சிளன்களுக்கொன 
தீர்ளவ ்கண்டறியும் தசயலபொடொ்கவும், இருந்�து. 
�ொவ� அறிவியலின் �்கசியங்களை தவளிப்படுத்தும் 
பணியொ்கவும் உருமொற்்றம் அளடந்�து. ர்கொர்து (1691-
1779) என்்ற இரயசுசளப பொதிரியொர் புதுச்ரசரியில 
�ொம் ்கண்ட பொம்புக்கடி, பூச்சிக்கடி மற்றும் 
விஷக்கடி மருத்துவ முள்றபற்றி பித�ஞசு தமொழியில 
ஒரு நீண்ட அறிகள்கயில 29 தசப்டம்பர் 1738ல 
விவரித்துள்ைொர்.17 குைொது துசசூல (1717-1793) என்்ற 
இரயசுசளப பொதிரியொரும் புதுச்ரசரியில �ொம் 
அதிசயமொய் ்கண்ட ெொய்க்கடி சிகிச்ளச முள்ற்களை 
பித�ஞசு தமொழியில எழுதி பதிவு தசய்துள்ைொர். 
அள� பொரிசுககு அனுப்பி ளவத்�ொர். இவ�து நூல 
1756இல பொரிசில அச்சிடப்பட்டது.18

இவவொறு �்கவல தி�ட்டிய ்கொைத்தில சுவடி்களைச் 
ரச்கரித்தும், தமொழிதபயர்த்தும் தசயலபட்ட 
ஐர�ொப்பியர்்களுககிளடயில, தசய்யுள் வடிவில 
மருத்துவ நூளைத் �மிழில எழுதும் பணியும் 

16  Asiatic Researches Comprising History and Antiquities, the 
Arts, Sciences and Literature of Asia, 20 Vols. , London, 
1788–1839, vol. XI, p. 162. 

17  Madurai Province Jesuit Archives, Shenbaganur, India, Doc-
uments de la Mission du Carnatic, vol. 3, document no. 48, 
ff. 159-160. 

18  Claude du Choiseul, Nouvelle methode sure, courte et facile 
pour le traitmente de personne attaquee par de la rage, H. 
L. Guerin & L. F. Dalatour, Paris, 1756; S. Jeyaseela Ste-
phen, Pondicherry under the French: Illuminating the Urban 
Landscape, 1674-1793, Primus Books, New Delhi, 2018, p. 398. 
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ெடந்துள்ைது. இள�த் த�ொடஙகிளவத்�வர் 
த்கொஸ்�ொன்தசொ ரஜொசப்தபொ யுதசபியு தபஸ்சி 
(வீ�மொமுனிவர், 1680-1747). �மிழ் மருத்துவம் 
த�ொடர்பொன த�ொகுப்பு்களைச் தசய்�வர்்களில 
இவர் குறிப்பிடத்�க்கவ�ொ்க விைஙகுகி்றொர். 1711இல 
�மிழ்கம் வந்� இவர் �மிழ் தமொழிளய ென்கு 
்கற்்றறிந்�ொர். அத்துடன் �மிழ் மருத்துவமுள்றளயயும் 
்கற்்றறிந்�ொர். �மிழ் மருத்துவ நூல்கள் தபரும்பொலும் 
தசய்யுள் வடிவிரைரய இருந்�ளமயொல இவரும் 
தசய்யுள் வடிவிரைரய �ம் மருத்துவச் சுவடி்களை 
எழுதினொர். இவர் எழுதிய ‘�ச்கொண்டம்’ என்்ற 
மருத்துவச் சுவடி நூறு தவண்பொக்களைக த்கொண்டது. 
அதில, முப்பது மருந்து்களைத் �யொரிககும் முள்றளய 
அவர் எழுதியுள்ைொர். அத்துடன் இம்மருந்து்கள் 
ரபொககும் ரெொய்்களையும் குறிப்பிட்டுள்ைொர். 
அவ�து மற்த்றொரு நூைொன ‘�ணெவொ்கடம்’ இ�ண்டு 
த�ொகுதி்கைொ்க அளமந்�து. இதுவும் நூறு 
தசய்யுட்்களைக த்கொண்டது. அவ�து மூன்்றொவது 
நூைொன ‘அனுரபொ்க ளவத்திய சிந்�ொமணி’ 130 
விருத்�ப்பொக்களைக த்கொண்டது. இந்நூல மி்க 
விரிவொன முள்றயில 53 கூட்டு மருந்து்கள் 
�யொரிப்ளபக கூறுகி்றது. ்கொய்ச்சல, வயிற்்றளைச்சல, 
சீ�ணெக ர்கொைொறு, நுள�யீ�ல ர்கொைொறு, சிறுநீ�்க 
ரெொய்்கள், இ�த்� ரசொள்க, வொ�ம், அம்ளம, 
ப ொ ம் பு க ்கடி ,  குழ ந்ள� ்களின் ர ெ ொ ய் ்கள் 
என்பவற்றிற்்கொன மருந்து்கள் இதில இடம் 
தபற்றுள்ைன. இம்மருந்து்களில தபரும்பொைொனளவ 
மொத்திள� வடிவிைொனளவ. சிை சிந்தூ�ம், குழம்பு 
தமழுகு வடிவிைொனளவ. 1743இல தபஸ்சி த�ொகுத்� 
�மிழ் இைத்தீன் அ்க�ொதியில �மிழர்்கள் சுட்டும் 
பதிளனந்து வள்கயொன ்கொய்ச்சல்களின் தபயர்்களைக 
குறிப்பிட்டுள்ைொர்.19 �மிழர்்களின் பொ�ம்பரிய 
மருத்துவ முள்றளயக ்கற்்றறிந்து சுயமொ்க மூன்று 
ளவத்திய நூல்களை எழுதிய வீ�மொமுனிவரின் 
பங்களிப்பு குறிப்பிடத்�க்க ஒன்்றொகும். இச்சுவடி்கள் 
தசன்ளனயில உள்ை அ�சு கீழ்த்திளச சுவடி 
நூை்கத்தில பொது்கொக்கப்பட்டு வருகின்்றன.20

புதுச்ரசரியில மருத்துவர்்கள் உயிருள்ை ்கொலெளட 
அட்ளட்களை  மரு த்துவ  சிகி ச்ளச ககுப் 
பயன்படுத்தினர். இளவ �த்�த்ள� தவளிரயற்றுவ�ற்கு 
பயன்படுத்�ப்பட்டது. ஐர�ொப்பொவில பலரவறு 

19  S. Jeyaseela Stephen, The History of Tamil Lanuage Science 
and the Western Connection, 1543 to 1857, Kalpaz, New Delhi, 
2019, p. 145. 

20  Vaidhya Nasakantam, ed. Polur Narayanaswamy Mudaliar, 
Adhi Vidya Manoranjini press, Madras, 1874; Nasakanda Ven-
baa, ed. Manikkavel Mudaliar, Kalaichintamani Publishers, 
Madras, 1926; Anubhoga Vidhya Sigamani, ed. S. K. Samy, 
Madras, 1969. 

ரெொய்்களை குணெப்படுத்துவ�ற்கு �த்�த்ள� 
தவளிரயற்றும் ெளடமுள்ற�ொன் தபொதுவொ்கக 
்களடபிடிக்கப்பட்டது. புதுச்ரசரியில அட்ளட்கள் 
அதி்கமொ்கக கிளடத்��ொல அட்ளட அறுவளட 
ெடந்�து. 1835ஆம் ஆண்டு தமொரிசியசுககு 
அட்ளட்களை மருத்துவதுககுப் பயன்படுத்� 
த்கொண்டு தசன்்றனர். 21

புதுச்ரசரியில பணிபுரிந்� ஜூலியஸ் தைஸ்பின் 
மருத்துவ ரவதியலில முன்ரனொடி. அவர் மருந்து 
�யொரிப்பொைர். Hydrocotyle asiaticaவிலிருந்து vallar-
ineஐ பிரித்த�டுத்து 1855ஆம் ஆண்டு த�ொழுரெொய் 
சிகிச்ளசககு அள� பயன்படுத்தி பைளன 
பரிரசொதித்�ொர். Hydrocotyle asiaticaவிலிருந்து 
தப்றப்படும் ளஹட்ர�ொ ஆல்கஹொலிக சொர் 
த�ொழுரெொளய ்கட்டுப்படுத்துவ�ற்கு மட்டுமலைொது 
யொளனக்கொல ரெொய், வொ�ம், ரம்கப்புண் மற்றும் 
ரெொய்த�ொற்று்களில இருந்தும் பொது்கொத்துகத்கொள்ை 
பயன்படுவள� ஜூலியஸ் தைஸ்பின் ்கண்டறிந்�ொர். 
அவர் இந்� மு�ன்ளமயொன மருந்து்கைளவககு 
வலைொரின் எனும் தபயரிட்டொர். இது Hydrocotyle 
asiaticaவின் �மிழ் தசொலைொன வலைொள� எனும் 
வொர்த்ள�யிலிருந்து தப்றப்பட்ட�ொகும். தமட்�ொஸ் 
மருத்துவ ரசளவயில பணியொற்றிய அதைகசொண்டர் 
என்பவரும் தமட்�ொஸ் த�ொழுரெொய் இலைத்தில 
Hydroco t y l e a s i a t i ca சொள� பயன்படுத்தி 
பரிரசொதித்துள்ைொர். 22

்கறி இளை �ொவ�ம் உயிரியல ரீதியொ்க முர்�ொயொ 
த்கொயினிகி என்று அளழக்கப்படுகி்றது. இது 
லுத்��ன் சுவிரசஷ இயக்கத்தின் ெற்தசய்தி 
ப�ப்புள� சளபளயச் ரசர்ந்�வரும், ்கர�ொைஸ் வொன் 
லின்னியஸின் சீடருமொன தஜொஹொன் தஹ்கொர்ட் 
ர்கொனிக ,  தபயள� குறிககி்றது . லின்னஸ் 
‘த்கொயிகனியொ’ளவ உருவொககினொர் என்பது புதிய 
தசய்தி. தஜொஹொன் முர்ர� (ஸ்வீடிஷ மருத்துவர் 
மற்றும் �ொவ�வியைொைர்) மற்றும் தஜொஹொன் 
ர்கொனிக ஆகிரயொள�க த்கொண்டொடும் வி�மொ்க ்கறி 
இளை �ொவ�த்துககு எம். ர்கொனிகி என்று லின்னயஸ் 
தபயரிட்டொர். 

இந்�க ்கட்டுள� ஐர�ொப்பியர்்கள் �மிழ் 
மருத்துவத்தின்பொல த்கொண்டிருந்� ஈடுபொட்ளட 
உணெர்த்துவ�ொ்க அளமகி்றது. �மிழ்ெொட்டில 
பணிபுரிந்� ஐர�ொப்பியர் �மிழ் மருத்துவமுள்றளயக 
்கற்றுக த்கொண்டுள்ைொர்்கள். ரபொர்ச்சுக்கல, பி�ொன்ஸ், 
தஜர்மனி, தடன்மொர்க, இஙகிைொந்து, ஸ்வீடன் 
ரபொன்்ற ெொடு்களில இருந்� மருத்துவர்்கள், மற்றும் 
மருத்துவப் பயிற்சியொைர்்கள் படித்து அறிந்�னர். 
ஐர�ொப்பொவில மருத்துவ அறிவுவைர்ச்சி ஏற்படவும், 
மருந்து மறு ்கட்டளமப்பு தசய்யவும் �மிழ் 
மருத்துவத் �்கவல பரிமொற்்றம் உ�வியது. 

=

21  T. Roy Sawyer, The Trade in Medicinal Leeches in the South-
ern Indian Ocean in the Ninteenth Century, Medical History, 
vol. 43, no. 2. 1999, pp. 241-245. 

22.  Book Review of S. Jeyaseela Stephen, A Meeting of the Minds: 
European and Tamil Encounters in Modern Sciences, 1507-
1857, in ‘The National Medical Journal of India’, vol. XXXI, 
no. 4, 2017, p. 250. 
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கட்டுனை

பவோனி சஙகர் நோயக்

வேளொண்னமயின் மீதொன 
கொர்்ேொவரட் கட்டுப்ேொடு குறித்த கனதகள்

தமிழில: நிழலவண்ன்

1991 இல, எனது 12 ஆவது வயதில, எனது 
கி�ொமத்து உயர்நிளைப் பள்ளியில ெொன் எட்டொம் 
வகுப்பில படித்துத்கொண்டிருந்�ரபொது, ்கொஙகி�ஸ் 
்கட்சி அ�சொங்கம் இருந்�து. அது புதிய தபொருைொ�ொ� 
சீர்திருத்�த் திட்டங்களைத் த�ொடஙகி ளவத்�து. 
ெொன் உள்ளூர் தசய்தித்�ொள்்களைப் படித்�து 
ென்்றொ்க நிளனவில இருககி்றது. அது விள�்கள், 
உ�ங்கள், மின்சொ�ம் மற்றும் நீர்ப்பொசன 
வசதி்களுக்கொன விவசொய மொனியங்களைக 
குள்றப்பது குறித்� தசய்திளயத் �ொஙகியிருந்�து. 
அது இந்தியொவில உணெவுப் பொது்கொப்பு மற்றும் 
தபொது விநிரயொ்க முள்றக்கொன அளனத்துந்�ழுவிய 
அணுகுமுள்றளய ்களைக்கத் த�ொடஙகியது. 
அப்ரபொது எனது �ந்ள� ஒரு தசயலூக்கமிக்க 
விவசொயியொ்க இருந்�ொர், பொ�திய ஜன�ொக ்கட்சியின் 
மொவட்டத் �ளைவ�ொ்கவும் (கிஷொன் ரமொர்ச்சொ 
தசயைர்) இருந்துவந்�ொர். ஆனொல தடலலியில 
்கொஙகி�ஸ் �ளைளமயிலிருந்� அ�சொங்கத்தின் 
�ொ�ொைமயமொக்கல, �னியொர்மயமொக்கல, மற்றும் 
உை்கமயமொக்கல த்கொள்ள்க்களை ஆ�ரித்�ொர். 
இந்�க த்கொள்ள்க்கள் தபொருைொ�ொ� தபருக்கத்ள�க 
த்கொண்டுவரும், இந்தியப் தபொருைொ�ொ�த்தின் 
அளனத்துப் பிரிவு்களிலும் ்கசிந்துவரும் விளைளவ 
ஏற்படுத்தும் என்று அவர் வொதிட்டொர். விவசொயப் 
பிரிவும் விவசொயி்களும் அப்படிப்பட்ட 
த்கொள்ள்க்கைொல பயனளடவர். இதுரவ பொ. ஜ. ்க. 
மற்றும் ஆர். எஸ். எஸ். சின் தமௌனமொன புரி�ைொ்க 
இருந்�து, ஆனொல, பொஜ்க, ்கொஙகி�ஸ் ்கட்சியின் 
சீர்திருத்�த் திட்டங்களுககுப் தபய�ைவுககுச் 
சிறி�ொ்க எதிர்ப்புத் த�ரிவித்து வந்�து. ர�சிய மற்றும் 
மு�ன்ளம ஊட்கங்கள் புதிய தபொருைொ�ொ�ச் 
சீர்திருத்�ங்களைச் சகதிவொய்ந்� மற்றும் 
வைர்ச்சிதபற்்ற இந்தியொவுக்கொன மி்கச்சி்றந்� 
த்கொள்ள்கத் த�ரிவு என்று வ�ரவற்்றன. ஆனொல, 

புதிய�ொ�ொைவொ�த்தின் ஆன்மீ்க வொககுறுதி இந்து 
ம�த்தில ரமொசடியொன தீர்வொ்க இருககி்றது. 

மூன்று பத்�ொண்டு்களுககுப் பி்றகு, எனது கி�ொமம் 
விவச ொய த்தில  வீழ்ச்சிளயச்  ச ந்தி த்துக 
த்கொண்டிருககி்றது .  புதிய தபொருைொ�ொ� 
சீர்திருத்�ங்கள் விவசொயப் தபொருைொ�ொ�த்திற்கு 
தமலைக த்கொலலும் விசமொகும். புதிய தபொருைொ�ொ�க 
த்கொள்ள்க்கள் எனது கி�ொமத்தில விவசொயத்ள� 
அழித்துவிட்டன. ்கொர்தபொர�ட் உ� நிறுவனங்கள் 
மொனியங்களை அப்கரித்துக த்கொள்கின்்றன. 
த�ொழிலதுள்ற மின்சொ�ம் மற்றும் நீர் மொனியங்களைப் 
தபறுகின்்றன, ஆனொல எனது கி�ொமத்தில உள்ை 
விவசொயி்கள் வொழ்வொ�ொ�த்துக்கொன மூைொ�ொ�மொ்க 

வமோடி அைசோஙகம் இைக்கமறற விேசோயக் ககோள்னககனள நனடமுனறப்படுத்துேதில் கோஙகிைஸ் 
கட்சியின் அடிசசுேடுகனளப் பின்பறறுே்தோல், எைது ்தநன்தயோர (எைது சிறந்த நணபர) இந்தக் 

ககோள்னககனள எதிரக்கிறோர, அேர விேசோயத்ன்தக் கோரகபோவைட் மயமோக்குேது விேசோயப் 
கபோருளோ்தோைத்ன்த அழித்துவிடும் என்றும், விேசோயியின் ேோழேோ்தோைத்ன்தக் குறுகிய கோ்த்திலும் 
விேசோயியின் நி்த்ன்த நீணடகோ்ப் வபோக்கிலும் எடுத்துக்ககோணடுவிடும் என்றும் ேோதிடுகிறோர. 

எைது ்தநன்தயின் இப்படிப்பட்ட மோறறம் எைக்கு நம்பிக்னகனய அளிக்கிறது.
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ஏ்றத்�ொழ விவசொயத்ள�க ள்கவிட்டுவிட்டனர். 
அவர்்களுககு மொற்று வொழ்வொ�ொ�ங்கள் 
கிளடக்கொ��ன் ்கொ�ணெமொ்க எனது கி�ொமத்தில 
இன்னும் ஒரு சிை விவசொயி்கள் இருந்துவருகின்்றனர். 
ரமொடி அ�சொங்கம் இ�க்கமற்்ற விவசொயக 
த்கொள்ள்க்களை ெளடமுள்றப்படுத்துவதில 
்கொஙகி�ஸ் ்கட்சியின் அடிச்சுவடு்களைப் 
பின்பற்றுவ�ொல, எனது �ந்ள�யொர் (எனது சி்றந்� 
ெண்பர்) இந்�க த்கொள்ள்க்களை எதிர்ககி்றொர், அவர் 
விவசொயத்ள�க ்கொர்தபொர�ட் மயமொககுவது 
விவசொயப் தபொருைொ�ொ�த்ள� அழித்துவிடும் 
என்றும், விவசொயியின் வொழ்வொ�ொ�த்ள�க குறுகிய 
்கொைத்திலும் விவசொயியின் நிைத்ள� நீண்ட்கொைப் 
ரபொககிலும் எடுத்துகத்கொண்டுவிடும் என்றும் 
வொதிடுகி்றொர். எனது �ந்ள�யின் இப்படிப்பட்ட 
மொற்்றம் எனககு ெம்பிகள்களய அளிககி்றது, ரமலும் 
இந்தியொவின் அ�சியல மற்றும் தபொருைொ�ொ�த்தில 
தபரும் மொற்்றங்கள் ்கொத்திருககின்்றன என்பள�க 
்கொட்டுகி்றது. �ந்ள�ககும் ம்கனுககும் இளடயிைொன 
ஜனெொய்க விவொ�ம் திருவொைர் ெர�ந்தி� ரமொடி 
�ளைளமயிைொன எர�ச்சொதி்கொ� ஆட்சிககு 
எதி�ொன விவசொயி்களின் ரபொ�ொட்டமொ்கத் 
த�ொடர்கி்றது. 

விவசொயத்தில வர்த்�்கத்ள�யும் மு�லீட்ளடயும் 
விரிவொககுவ�ற்கு விவசொயச் சீர்திருத்�ங்கள் 
அவசியம் என்று ரமொடி �ளைளமயிைொன பொ. ஜ. 
்க. அ�சொங்கமும் அ�ன் இந்துத்வொ அடியொட்்களும் 
கூறிகத்கொண்டிருககின்்றனர். சீர்திருத்�த்தின் 
இைககு விவசொய ஏற்றுமதியின் வைர்ச்சிக்கொன 
ஒட்டுதமொத்� விவசொயச் சந்ள�ளய அதி்கரிப்ப�ொகும். 
விவசொயி்கள் �ொ�ொைமயமொக்கப்பட்ட விவசொயச் 
சந்ள�ககுள் மிகுதியொன சு�ந்தி�த்ள�ப் தபறுவொர்்கள் 
என்றும் அவர்்களுளடய இைொபம் அதி்கரிககும் 

என்றும், அ�னொல இந்திய விவசொயி்களின் 
வொழ்கள்கத் ��மும் வொழ்கள்க வசதி்களும் 
அதி்கரிககும் என்றும் ரமொடி அ�சொங்கம் 
கூறிகத்கொள்கி்றது. இந்�க கூற்றுக்கள் அப்பட்டமொன 
தபொய்்கைொகும். ரமொடியும் அவருளடய இந்துத்வொ 
மு�ைொளித்துவச் ச்கபொடி்களும் தசய்துவரும் இந்�ப் 
பி�ச்சொ�க ்கட்டுக்கள�்களை உளடத்த�றிவது 
முககியமொகும். ரமலும் விவசொயச் சீர்திருத்�க 
த்கொள்ள்க்கள் நீடிக்கக கூடொ�ளவயொகும். ரமொடி 
�ளைளமயிைொன விவசொய  சீ ர்திருத்�க 
த்கொள்ள்க்கைொல விவசொயி்கள் சந்ள�ச் சகதி்கைொல 
பொதிக்கப்படுவொர்்கள். மு�ைொளித்துவ சந்ள�ச் 
சகதி்களின் ஊடுருவல விவசொயத்ள�யும், விவசொயச் 
சமூ்கங்களையும், விவசொயி்களின் வொழ்கள்களயயும், 
வொழ்வொ�ொ�ங்களையும் அழித்துவருகி்றது. 
விவசொயத்தில சந்ள� வழித் த�ொழிலதுள்ற 
அணுகுமுள்ற விவசொயி்களை த�ொழிலிருந்து 
வி�ட்டுவர�ொடு, விவசொயி்களைத் �ற்த்கொளைககு 
நிர்ப்பந்திககும் வள்கயில தெருக்கடிளய அதி்கரிக்கச் 
தசய்கி்றது. 

இர� ரபொன்்ற சீர்திருத்�க த்கொள்ள்க்கைொல 
அதமரிக்க  விவசொயி்கள் ்க ொ ர்தபொர �ட் 
சு � ண் ட லு க கு ம்  இ ழி நி ள ை க கு ம் 
உள்ைொகியிருககி்றொர்்கள். �ொ�ொைமயமொக்கப்பட்ட 
விவசொயக த்கொள்ள்க்கள் இன்ள்றய அதமரிக்க 
விவசொயத்ள�க ்கட்டுப்படுத்தும் ஒரு சிை 
்கொர்தபொர�ட்டுக்கள் மட்டுரம வைர்ச்சியளடய 
உ�வியிருககின்்றன. சந்ள�ச் சகதி்களின் வைர்ச்சியும் 
த�ொழிலதுள்ற விவசொயத்தின் வைர்ச்சியும், 
அதமரிக்கொவில ெொற்பது விழுக்கொடு விவசொயச் 
சந்ள�ளயக ்கட்டுப்படுத்�ககூடிய ெொன்கு 
்கொர்தபொர�ட்டுக்களின் வைர்ச்சிககு இட்டுச் 
தசன்றுள்ைன. அது அதமரிக்கொவில சிறிய, ெடுத்�� 
விவசொயி்கள் மற்றும் கி�ொமச் சமூ்கங்களின் 
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வொழ்வொ�ொ�த்ள� அழித்து, குடும்ப பண்ளணெ்களை 
விழுஙகிவிட்டுள்ைது. ்கொர்தபொர�ட்டுக்கள் 
பண்ளணெ உற்பத்திப் தபொருட்்களின் விளைளய 
ெசுககிவிட்டு, அ�ன் விற்பளன விளைளய 
உயர்த்தியுள்ைனர். அதமரிக்க உற்பத்தியொைர்்கள், 
நு்கர்ரவொர்்கள் இருவருரம இத்�ள்கய விவசொயக 
த்கொள்ள்க்கைொல ஏற்பட்ட மொற்்றங்கைொல தபரிதும் 
பொதிக்கப்படுகின்்றனர். அது அதமரிக்கொவில 
விவசொயத்துடன் இளணெந்� சிறு வணி்கத்ள�யும் 
அழித்துவிட்டது. அதமரிக்க விவசொயி்கள் பதிைடி 
த்கொடுககும் வள்கயில ரபொ�ொடி அதமரிக்க 
விவசொயத்தின் மீ�ொன ்கொர்தபொர�ட் ்கட்டுப்பொட்ளட 
முறியடித்துக த்கொண்டிருககி்றொர்்கள். 

ஐர�ொப்பிய ஒன்றியத்தின் தபொது விவசொயக 
த்கொள்ள்க ஓர் அளமப்ளப உருவொககியுள்ைது, 
பிரிட்டன், ுஃபி�ொன்சு, தஜர்மனியில தபரும் 
பண்ளணெக்கொ�ர்்களும் நிை உரிளமயொைர்்களும் 
அ�ன் மொனியங்கைொல பயனளடகி்றொர்்கள், 
அர�ரெ�த்தில சிறிய விவசொயி்கள் விளிம்புநிளைககுத் 
�ள்ைப்படுகி்றொர்்கள். அது ஒட்டுதமொத்� விவசொயச் 
சந்ள�ளய உருவொககியுள்ைது, அஙகு விவசொய 
விளைதபொருட்்களின் விளை்கள் ஐர�ொப்பிய 
உறுப்பினர் ெொடு்களில பலரவறு பகுதி்களில 
ரவறுரவ்றொ்க இருககின்்றன. ஐர�ொப்பிய சந்ள� 
விவசொயச் சந்ள�ககுள் விளை ஏற்்ற இ்றக்கத்ள� 
உருவொககியுள்ை�ொல சிறிய விவசொயி்கள் 
தெருக்கடிளய எதிர்த்கொள்கி்றொர்்கள். ஐர�ொப்பிய 
ஒன்றியத்தின் தபொது விவசொயக த்கொள்ள்க 
ஆப்பிரிக்கொவில வைரும் ெொடு்களில மி்கப்தபரிய 
எதிர்மள்றத் �ொக்கங்களை ஏற்படுத்தியுள்ைது. 
உணெவு, பொல, மற்றும் ர்கொழிவைர்ப்பு ஆகியவற்றின் 
அைவுககு மிஞசிய உற்பத்திககு மொனியம் அளிப்பது 
ஆப்பிரிக்கொவில உள்ளூர் உற்பத்தி மற்றும் உள்ளூர் 
சந்ள�ளய அழித்துகத்கொண்டிருககி்றது. சந்ள�ச் 
ச கதி ்களின் அப்படிப்பட்ட விவச ொய க 
த்கொள்ள்க்களின் நி்க�ப் பயனொளி்கள் ஐர�ொப்பொவில 
தபரும் பண்ளணெ விவசொயி்களும் விவசொயக 
்கொர்தபொர�ட்டுக்களும் �ொன். இந்�க த்கொள்ள்க்கள் 
ஐர�ொப்பொவில கி�ொமச் சமூ்கங்களை அழித்து, சிறிய 
ம ற் று ம்  ெ டு த் � �  வி வ ச ொ யி ்க ளி ன் 
வொழ்வொ�ொ�ங்களையும் அழித்துள்ைது. ஆ்கரவ 
நிைத் த�ொழிைொைர் கூட்டணி தபொது விவசொயக 
த்கொள்ள்களய எதிர்ப்பர�ொடு மட்டுமலைொமல, 
இஙகிைொந்தில உள்ை சிறிய விவசொயி்கள் மற்றும் 
குடும்பப் பண்ளணெ்களுககு மொனியங்கள் 
அளிககுமொறு ர்கொ�வும் தசய்கின்்றன. அது 
அ ள ன த் து த்  � ள ட யி ல ை ொ  வ ர் த் � ்க 
உடன்படிகள்க்களிலிருந்தும் விவசொயத்திற்கு 
விதிவிைக்களிககுமொறு பிரிட்டிஷ அ�சொங்கத்திடம் 
்கடுளமயொ்கக ர்கொருகி்றது. பை ஐர�ொப்பிய ெொடு்கள் 
்கொர்தபொர�ட்டுக்கைொல ெடத்�ப்படும் த�ொழிலதுள்ற 
விவசொயம் சுற்றுச்சூழளை அழிப்பள�யும் 
உணெர்ந்துள்ைன. எனரவ, இன்று ஐர�ொப்பொவில 
விவசொயத்ள� ்கொர்தபொர�ட் ள்கய்கப்படுத்துவ�ற்கு 
எதி�ொ்க பை சமூ்க, அ�சியல இயக்கங்கள் ரபொ�ொடி 
வருகின்்றன. 

விவசொயக ்கொர்தபொர�ட்மயமொக்கலின் 

வைர்ச்சியொல தபரும் ்கொர்தபொர�ட்டு்களும் தபரிய 
விவசொயி்களும் நிைஅப்கரிப்பில ஈடுபடுவள�ப் பை 
வைர்ச்சியளடந்� ெொடு்கள் ்கண்டுவருகின்்றன. 
்கொஙகி�ஸ் ்கட்சி அ�சொங்கங்கள் சி்றப்புப் 
தபொருைொ�ொ� மண்டைங்கள் என்்ற தபயரில 
்கொர்தபொர�ட் நிை அப்கரிப்புக த்கொள்ள்க்களைத் 
த � ொ டஙகின .  விவ ச ொ ய க  த ்க ொ ள்ள்க ச் 
சீர்திருத்�ங்களுககுப் பி்றகு, ரமொடி �ளைளமயிைொன 
பொ. ஜ. ்க. அ�சொங்கம் நிைச் சட்டங்களைத் 
�ொ�ொைமயமொககுவ�ற்குத் திட்டமிட்டுக 
த்கொண்டிருககி்றது, அ�ன் மூைம் ்கொர்தபொர�ட்டுக்கள் 
இ ந் தி ய ொ வி ல  சி றி ய  ம ற் று ம்  ெ டு த் � � 
விவசொயி்களிடமிருந்து நிைத்தின் உரிளமளயக 
ள்கய்கப்படுத்திகத்கொள்ை முடியும். பொ. ஜ. ்க. 
அ�சொங்கம் ெர�ந்தி� ரமொடியின் மு�ைொளித்துவ 
ச கதி்களுககும்  ெண்பர்்களுககும்  ப � ந் � 
நிைப்ப�ப்புக்களை அளிப்ப�ற்கு �ன்ளனத் 
�யொர்தசய்து த்கொண்டிருககி்றது. த�ொழிலதுள்ற 
விவசொயம், இந்தியொவில ஒருபு்றம் ்கொர்தபொர�ட்டின் 
த� ொழிலதுள்ற  நிைப்பி�புத்துவத்துககும் 
்க ொர்தபொர�ட் நிைப்பி�புத்துவத்துககும் , 
இன்தனொருபு்றம் நு்கர்ரவொரிய �னிெபர்வொ�த்திற்கும் 
ஏற்்ற நிளைளம்களை உருவொககும். 

விவசொயக ்கொர்தபொர�ட் மயமொக்கல விவசொய 
மற்றும் கி�ொமப்பு்ற சமூ்கக ்கட்டளமப்ளப 
அழிககி்றது. கூட்டு்றவுக ்கைொச்சொ�ம் ரபொட்டிக 
்கைொச்சொ�மொ்க மொற்்றப்படுகி்றது, அது �னிெபர்வொ� 
நு்கர்ரவொரியத்தின் வைர்ச்சியின் மூைம் கி�ொமப்பு்ற 
சமூ்கங்களை அழிககி்றது. சந்ள�ச் சகதி்கள் 
பலவள்கப்படுத்�ளை ெம்புவதிலளை. சந்ள�ச் 
சகதி்கள் ��ப்படுத்து�ல தபொருைொ�ொ�த்ள�ப் 
ப�ப்புகி்றது, அது இந்திய விவசொயத்திற்குள் 
பலவள்கப் பயிரிடு�லுககு அபொய்க�மொனது. 
ஆ்கரவ ்கொர்தபொர�ட்டுக்களின் ரமைொதிக்கத்தில 
உள்ை சந்ள� வழித் த�ொழிலதுள்ற விவசொயம் 
இந்தியொவுககும் இந்திய விவசொயி்களுககும் 
ஒருரபொதும் மொற்்றொ்க இருக்க முடியொது. 
விவசொயி்களுககு அதி்கொ�மளிப்ப�ற்கு இந்திய 
அ�சொங்கம் விவசொயக கூட்டு்றவு்களில மு�லீடு 
த ச ய் வ � ற் கு ம் ,  வி வ ச ொ ய த் ள� ப் 
பலவள்கப்படுத்துவ�ன் மூைம் விவசொயத்தில 
ரவளைவொய்ப்ளபப் தபருககுவ�ற்கும் வழி்களைக 
்கண்டுபிடிப்பது அவசியமொகும். சமூ்கரீதியொ்கப் 
தபொறுப்புள்ை, சுற்றுப்பு்றச் சூழல ரீதியொ்க 
நீடிக்கககூடிய ,  தபொருைொ�ொ �  ரீதியொ்க 
தவகுமதியளிக்கககூடிய விவசொயக த்கொள்ள்க்களும் 
விவசொயி்களின் வருவொளய அதி்கரிக்கவும், விவசொய 
உற்பத்தியொைர்்கள் நு்கர்ரவொர்்களுடன் ரெ�டியொ்கத் 
த�ொடர்புத்கொள்ைவும் ஏற்்ற வள்கயில விவசொயப் 
தபொருைொ�ொ�த்ள�ச் சந்ள� வழி விரிவொககுவ�ற்்கொன 
சமத்துவ நிைச் சீர்திருத்�ங்களும் �ொன் இந்தியொவுககும் 
இந்திய விவசொயி்களுககும் இப்ரபொள�ய 
ர�ளவயொகும். அத்�ள்கய ஒரு விவசொயச் சந்ள�ப் 
தபொருைொ�ொ�ரம தவளிப்பளடயொன�ொ்கவும் 
சு�ந்தி�மொன�ொ்கவும் நியொயமொன�ொ்கவும் இருககும். 
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கட்டுனை

இரோ. எட்வின்

அேர்களொல் அனத ஒருவேொதும் 
வநர்னமயொகச் ்சய்ய இயலொது

அவர்்கள் உைறிகத்கொண்டிருப்ப�ொ்கத்�ொன் 
்க ருதி க த்க ொண்டிருககி ர ்ற ொ ம் .  அவ ர் ்கள் 
ரபசுவத�லைொம் தபொய்�ொன் என்பள� ெம்மொல 
எந்�ச் சி�மமுமின்றி புரிந்துத்கொள்ை முடிகி்றது. 
அவர்்கள் அெொ்கரி்கமொ்க ெடந்துத்கொள்கி்றொர்்கள் 
என்பதும் ெமககுப் புரியரவ தசய்கி்றது. ர�ளவயொன 
அைவிற்கு ெமககுக ர்கொவமும் வருகி்றது.  
ப்கடியொ்கவும் அவர்்களைவிட உ�த்தும் 
எதிர்விளனயொற்்றவும் தசய்யத்�ொன் தசய்கிர்றொம். 

ஆனொல, அவர்்கைது உை்றல்களுககுப் பின்னொல, 
அவர்்கைது தபொய்்களுககுப் பின்னொல, அவர்்கைது 
அெொ்கரி்கமொன ெடவடிகள்க்களுககுப் பின்னொல ஒரு 
ரமொசமொன அ�சியல இருககி்றது. �ங்கைது 
அ�சியளை தமொத்�மொ்க ஒருரபொதும் ெம்மிடம் 
த்கொண்டு வருவதிலளை. �ங்கைது அ�சியளை 
சிலைள்ற்கைொ்க மொற்றிக த்கொண்டு ்கைத்திற்கு வந்து 
தசைவு தசய்கி்றொர்்கள்

ெொமும் சிலைள்ற்களை சிலைள்ற்கரைொடு மி்கக 
்கடுளமயொ்க எதிர் த்கொள்கிர்றொம். த்கொஞசம் 
புரிகி்றமொதிரி இள� அணுகுவது அவசியம் என்று 
படுகி்றது. அவர்்கைது தமொத்� அ�சியளையும் 
முழுளமயொ்க அவர்்கள் ள்க எடுத்�ொல ெமது 
எதிர்விளனயும் முழுளமயொ்க இருககும் என்பள�யும் 
அவர்்கைது சித்�ொந்� அ�சியல முற்்றொ்க சிள�ந்து 
ர ப ொ கு ம்  எ ன் ப ள � யு ம்  அ வ ர் ்க ள் 
உணெர்ந்திருககி்றொர்்கள். அ�னொல�ொன் அவர்்கள் 
ஒவதவொரு இடத்திலும் ஒவதவொரு ெபர் மூைமொ்க, 
அலைது �ங்கைது ஏர�ொ ஒரு அளமப்பின் மூைமொ்க 
�ங்கைது சித்�ொந்�த்தின் ஏர�ொ ஓரிரு கூறு்களை 
ெமகத்கதி�ொ்க ஏவிகத்கொண்டு இருககி்றொர்்கள். இந்� 
மண்ளணெ அவர்்கள் ரவ� மண்ணெொ்க மொற்்றத் 
துடிககி்றொர்்கள்.  ெமது சமூ்கத்ள� ரவ� சமூ்கமொ்க 
மொற்்றத் துடிககி்றொர்்கள். இ�ற்்கொ்க அவர்்கள் ெமது 
ப ன் மு ்க  அ ள ட ய ொ ை த் ள�  சி ள � க ்க 
ஆளசப்படுகி்றொர்்கள். 

ஒருபு்றத்தில யொர�ொ ஒருவர் ெமது பன்மு்க 
அளடயொைத்தின் ஒரு கூ்றொன தமொழியின் மீது 
�ொககு�ளைத் த�ொடுககி்றொர். அர� ரெ�த்தில 
இன்தனொரு ெபர�ொ அலைது அளமப்ரபொ ெமது 
உணெவு முள்றயின்மீது �ொககு�ளைத் த�ொடுககி்றொர்்கள்.  
இன்தனொரு திககில ெமது வழிபொட்டு முள்ற்களின் 
மீது �ொககு�ளைத் த�ொடுககி்றொர்்கள். 

இப்படியொ்க அவர்்கள் �ங்கைது சித்�ொந்�த்ள� 
சிலைள்றப் படுத்திக த்கொண்டு ெம்மீது �ொககு�ளைத் 
த�ொடுப்ப�ற்கு ஒரு முககியமொன ்கொ�ணெம் உண்டு. 
ெமது ்கவனத்ள�யும் கூர்ளமளயயும் சி�்றடிப்பர� 
அது. இப்படியொ்க அவர்்கள் முயற்சிப்பது ெம்ளம 
ஒன்றுபடுத்� அலை. ஒற்ள்றப் படுத்� முயற்சிப்ப�ன் 
மூைம் இந்� மண்ணில  இ�ண்டு வர்க்கங்களை 
இ�ண்ரட இ�ண்டொ்க மொற்றுவ�ற்குத்�ொன் 
ச்கைத்திலும் ரமன்ளம மிக்கவர்்கைொன அவர்்கள் 
ச்கைத்திலும் அவர்்களுககுக கீழொனவர்்கைொ்க, 
அவர்்களுககுத் த�ொண்டூழியம் தசய்பவர்்கைொ்க 
ெொம் இந்� இ�ண்டு குழுக்களும் ரெருககு ரெர் 
்கைரமகினொல அவர்்கள் ஒரு ப்கலகூட ்கைத்தில 
நிற்்க முடியொது என்பதும் அவர்்களுககுத் த�ரியும். 

அ�னொல�ொன் �மககு எதி�ொ்க இருப்பவர்்களை 
ஒருவள�விட ஒருவர் ஏற்்றத் �ொழ்வு்கரைொடு கூடிய 
படி நிளை்கைொககி இவர்்களைத் �ங்களுககுள் யொர் 
தபரியவர் என்ப�ொ்க அடித்துக த்கொள்ைச் தசய்வ�ன் 
மூைம் �ங்களின் மீ�ொன மற்்றவர்்களின் ்கவனத்ள� 
சிள�க்க முயற்சிககி்றொர்்கள். அ�ொவது, அவர்்கள் 
மற்்றவர்்களைவிட உயர்வொனவர்்கள். �ங்களுககுள் 
ரமல கீழ் என்று த்கொண்டுள்ை மற்்றவர்்கள் 
அவர்்களுககுக கீழொனவர்்கள்.

அவர்்கைது இந்� நிளைளய தி�ொவிட சகதி்களும், 
இடதுசொரி்களும் அம்ரபத்்கரிஸ்டு்களும் தபருமைவு 
உளடத்து அவர்்கள் �ங்களுககுத் �ொங்கைொ்கரவ 
்கட்டளமத்துக த்கொண்ட ”�ொங்கள்�ொன் 
உயர்ந்�வர்்கள்” என்்ற ஒரு பிம்பத்ள� உளடத்துப் 

“முன்பு சமஸ்கிரு்தம் க்தரிந்தேரகள் மட்டும்்தோன் மருத்துேம் படிக்க்ோம் என்ற நின் இருந்தது. 
அந்த நின் சி் தீய சக்திகளோல் உனடக்கப்பட்டது. அ்தன் வினளேோக மருத்துேத்துனற ்தைது 
மோணபினை இழநது நிறகிறது. எைவே சமஸ்கிரு்தம் க்தரிந்தேரகள் மட்டுவம மருத்துேம் கறக 
முடியும் என்கிற நின்னய மீணடும் ககோணடுேை வேணடும்” என்று திரு குருமூரத்தி கூறுகிறோர. 

இது அேைது சமஸ்கிரு்தத்தின் மீ்தோை அக்கனறவயோ அல்்து மருத்துேத்தின் மீ்தோை அக்கனறவயோ 
அல்். போரப்பைரகள் மீ்தோை அக்கனற இது.
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ரபொட்டிருககி்றொர்்கள். இள�ப் தபொறுத்துக த்கொள்ை 
முடியொமல�ொன் திரு ெொ�ொயணென் திருப்பதி, 

“60 ஆண்டு ்கொை தி�ொவிடச் சீர்ர்கடு்கைொல 
பி�ொமணெர்்களுககு உரிய ஸ்�ொனம் பறிரபொய் 
விட்டது. இ�ற்குத்�ொரன ஆளசப்பட்டீர்்கள் 
இந்துக்கரை” என்கி்றொர். அவர்்கைது ்கவளை 
பி�ொமணெர்்கைது ஸ்�ொனம் பறிரபொனது�ொன். 
பொம�த்�னமொ்க இள�ப் புரிந்துத்கொள்வத�ன்்றொல 
பி�ொமணெர்்கள்�ொன் ச்கைத்திலும் மு�ல என்பதும் 
பி�ொமணெர்்களுககுத்�ொன் ச்கைமும் என்பதும் 
ரமற்கூறிய சகதி்கள் இந்� பிம்பங்களைத் த�ொடர்ந்து 
சிள�த்துக த்கொண்ரட வரும் நிளையில அள� மறு 
்கட்டுமொனம் தசய்வதில அவர்்கள் தவறிரயொடு 
இ்றஙகி இருககி்றொர்்கள். அதில ஒன்று “சமஸ்கிரு� 
மயமொக்கல” அலைது “சமஸ்கிரு�த் திணிப்பு” என்று 
ெொம் �வ்றொ்கப் புரிந்து த்கொண்டிருப்பது. அவர்்கள் 
ஒருரபொதும் ெம் மீது சமஸ்கிரு�த்ள�த் திணிக்க 
முயற்சிக்கவிலளை.

ெ ொ ம்  அளனவரும்  ச மஸ்கிரு த் த்ள� க 
்கற்றுகத்கொண்டு புழங்க ஆ�ம்பித்�ொல அந்�ப் 
புள்ளியிரைரய அவர்்கைது அழிவு த�ொடஙகி விடும் 
என்பது அவர்்களுககுத் த�ரியும். அவர்்கள் தசய்ய 
நிளனப்பது ெம் தமொழி்களை ெம்மிடமிருந்து 
அப்பு்றப்படுத்திவிட்டு அவர்்கைது தமொழி என்று 
அவர் ்கள்  த ச ொ லலி க  த ்க ொண்டிருககி ்ற 
சமஸ்கிரு�த்ள�ப் தபொது தமொழியொ்க மொற்றுவ�லை. 
சமஸ்கிரு�த்ள� மற்்ற தமொழி்களைவிட ரமைொன 
தமொழி என்று ெம்ளம ெம்ப ளவப்பது. அலைது ஏற்்க 
ளவப்பது

“முன்பு சமஸ்கிரு�ம் த�ரிந்�வர்்கள் மட்டும்�ொன் 
மருத்துவம் படிக்கைொம் என்்ற நிளை இருந்�து. அந்� 
நிளை சிை தீய சகதி்கைொல உளடக்கப் பட்டது. 
அ�ன் விளைவொ்க மருத்துவத் துள்ற�னது 
மொண்பிளன இழந்து நிற்கி்றது. எனரவ சமஸ்கிரு�ம் 
த�ரிந்�வர்்கள் மட்டுரம மருத்துவம் ்கற்்க முடியும் 
என்கி்ற நிளைளய மீண்டும் த்கொண்டுவ� ரவண்டும்” 
என்று திரு குருமூர்த்தி கூறுகி்றொர். இது அவ�து 
சமஸ்கிரு�த்தின் மீ�ொன அக்கள்றரயொ அலைது 
மருத்துவத்தின் மீ�ொன அக்கள்றரயொ அலை. 
பொர்ப்பனர்்கள் மீ�ொன அக்கள்ற இது. மருத்துவம் 
படிப்ப�ற்கு சமஸ்கிரு�ம் த�ரிந்திருக்க ரவண்டும் 
என்பது அவசியம் என்்ற நிளை மொற்்றப்பட்ட�ன் 

விளைவொ்க பொர்ப்பனர்்கள் அலைொ�வர்்களும் 
மருத்துவம் படித்து பொர்ப்பனர்்களைவிட அந்�த் 
துள்றயில சி்றந்து விைஙகுவள�த் �ொஙகிக த்கொள்ை 
முடியொ� ஆற்்றொளமஅது.

வொய்ப்பு கிளடத்�ொல மற்்றவர்்கள் �ங்களை 
”ளசடுரபொட்டுக த்கொண்டு” ரவ்கமொ்க முன்ரனதசன்று 
விடுவொர்்கள் என்பது அவர்்களுககுத் த�ரியும் 
அறிவு, ்களை, இைககியம், தமொழி, ்கடவுள், உணெவு, 
்கைொச்சொ�ம் அளனத்திலும் �ொங்கரை உயர்ந்�வர்்கள் 
என்று அவர்்கரை ெம்மிடம் தசொலலிக 
த்கொண்டிருப்பொர்்கள்.

அவர்்களிடம் இருப்பள�விட ெம்மிடம் 
உயர்வொன�ொ்க ஏர�னும் ெம்மிடம் இருந்�ொல அள� 
அழிக்க முயற்சிப்பொர்்கள் அலைது அள� �ம�ொககிக 
த்கொள்ை முயற்சிப்பொர்்கள். அவர்்களைவிட உயர்ந்� 
ஆளுளம்களைக ்கண்டொல அவர்்கள் உயிர�ொடு 
இருந்�ொல அவர்்களை அழித்துவிட முயற்சிப்பொர்்கள்.  
அவர்்கள் ்கடந்� ்கொைத்ள�ச் ரசர்ந்�வர்்கள் 
என்்றொல அவர்்கைது பிம்பத்ள� சிள�க்க 
முயற்சிப்பொர்்கள்.  அது முடியொ� பட்சத்தில அந்� 
ஆளுளமககு பூநூல ரபொட்டு விடுவொர்்கள். 
அப்படியொ்க ரிக ரவ� ்கொைத்தில அவர்்கள் அழித்� 
ஒன்ர்ற ஆரியர்்களை விடவும் தி�ொவிட ெொ்கரி்கம் 
முந்ள�யது என்பள�யும் அ�ப்பொ ெொ்கரி்கம் என்பது 
தி�ொவிட ெொ்கரி்கம் என்பள�யும் அவர்்கைது 
ரவ�த்தின் மூைமொ்கரவ நிறுவியது.

விசுவொமித்தி�னுககும் ெதி்களுககும் இளடயிைொன 
ஒரு உள�யொடல ரிக ரவ�த்தில ்கொணெப்படுகி்றது. 
�ங்கைது நீர�ொட்டத்ள� விருத்தி�ன் �டுத்�ொன் 
என்றும் அப்படி �டுத்�வளன வஜ்ஜி�ொயு�ம் ஏந்தும் 
இந்தி�ன் விருத்தி�ளனக த்கொன்றுத் �ங்களுககு 
பொள� அளமத்துக த்கொடுத்�ொன் என்றும் ஒரு ெதி 
விஸ்வொமித்��ரிடம் கூறுவ�ொ்க ரிக ரவ�த்தின் 3. 
33. 6 வது பொடல கூறுவ�ொ்க ர�ொழர் சுந்��ரசொழன் 
�னது “ரிகரவ� சமூ்கம் ஒரு பொர்ளவ” என்்ற �னது 
நூலில கூறுகி்றொர்.

ஆரியர்்கள் அ�ப்பொவிற்குள் நுளழகி்றொர்்கள். 
அப்ரபொது ெதி்களின் நீர�ொட்டத்ள� அவற்றின் 
குறுகர்க படுத்து விருத்தி�ன் என்பவன் �டுத்துக 
த்கொண்டிருந்�ொன். அவளனக த்கொன்று அவனிடம் 
இருந்து ெதி்களை மீட்டு �ங்களிடம் வழங்க 
ரவண்டும் என்று ்கடவுள்்களிடம் ஆரியர்்கள் 
முள்றயிடுகி்றொர்்கள். நிள்றயக ்கடவுள்்கள் 
விருத்தி�ளன அழிககும் முயற்சியில ஈடுபடுகி்றொர்்கள். 

இறுதியொ்க இந்தி�ன் வருகி்றொன். அவனுககு 
ரசொமம் த்கொடுககி்றொர்்கள். ரசொமத்தில திளைத்� 
இந்தி�ன் ெதி்களின் குறுகர்க பொம்பு்கள் ரபொல 
படுத்திருந்� விருத்தி�ளனக த்கொன்று ரபொடுகி்றொன். 
விருத்தி�ன் என்று ரிக ரவ�ம் குறிப்பிடுவது 
ெதி்களின் குறுகர்க  ்கட்டப்  பட்டிருந்� 
�டுப்பளணெ்களைத்�ொன் என்று டி. டி ர்கொசொம்பி 
�னது நூைொன “பண்ளடய இந்தியப் பண்பொடும் 
ெொ்கரி்கமும் என்்ற நூலில கூறியுள்ைள�யும் 
சுந்��ரசொழன் �னது நூலில ரமற்ர்கொள் ்கொட்டுகி்றொர். 

ஆரியர்்கள் அ�ப்பொ வந்�ரபொது அஙர்க உள்ை 
ெதி்களின் குறுகர்க �டுப்பளணெ்கள் இருந்திருககின்்றன. 
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அந்� அளணெ்களை விருத்தி�ன் என்று ஆரியர்்கள் 
அளழத்திருககி்றொர்்கள்.  ெதி நீள�த் �டுப்பது பொவம் 
என்று அவர்்கள் ்கருதி இருககி்றொர்்கள் . 
்கடவுைர்்களிடம் அந்� அளணெ்களை உளடககுமொறு 
மன்்றொடி உள்ைொர்்கள்.  இந்தி�ன் அந்�க ்கொரியத்ள� 
அவர்்களுககு தசய்து த்கொடுத்திருககி்றொன். 

இது அவர்்கரை �ங்கைது ரிக ரவ�த்தில எழுதி 
உள்ைது. இதில இருந்ர� இவர்்கைது வருள்கககு 
முன்ரப அ�ப்பொவில ஒரு பழஙகுடி இன மக்கள் 
வொழ்ந்திருககி்றொர்்கள் என்பது த�ளிவொகி்றது.  
அவர்்கள் தி�ொவிடர்்கள் என்பள�யும் ஆய்வு்கள் 
ெமககுத் த�ளிவொககுகின்்றன.  ஆ்க, ஆரியர்்களைவிட 
தி�ொவிடர்்கள் பழளமயொனவர்்கள் என்பது 
த�ளிவொகி்றது. 

ெதி்களின் குறுகர்க  �டுப்பளணெ்களை  
தி�ொவிடர்்கள் ்கட்டி இருககி்றொர்்கள், எனில,  நீர் 
ரமைொண்ளமயில அவர்்கள் சி்றந்து விைஙகி 
இரு க கி ்ற ொ ர் ்க ள்  என்பதும்  விவ ச ொ ய ம் 
தசய்திருககி்றொர்்கள் என்பதும் த�ளிவொகி்றது. 

்கட்டப்பட்டிருந்� அளணெ்களை சிள�ககும் 
வலைளமரயொ  த� ொழில நுட்பரமொகூட 
ஆரியர்்களிடம் இலளை என்பதும் தி�ொவிடர்்கள் 
்கட்டிய அளணெ்களை சிள�ப்ப�ற்கும் அவர்்களுககு 
்கடவுைர்்கள் ர�ளவப்பட்டிருககி்றொர்்கள் 
என்பள�யும்கூட அவர்்கரை அவர்்களைப் 
தபருளமப்படுத்திக த்கொண்டு எழுதிய ரிக ரவ�ம் 
அம்பைப்படுத்துகி்றது. . 

வள்ளுவத்ள� அவர்்கைொல ஒன்றும் தசய்ய 
இயைவிலளை. பொர்த்�ொர்்கள் இந்து ம�த்தின் 
ர்கொட்பொடு்களைத்�ொன் வள்ளுவர் கு்றைொககித் 

�ந்திருககி்றொர் என்று கூ்ற ஆ�ம்பித்து விட்டொர்்கள்.

கு்றள் இந்தும�க ர்கொட்பொடு்களுககு ரெர் 
எதி�ொனது. பி்றப்பில ஏற்்றத் �ொழ்வு உண்டு என்பது 
இந்து ம�ம். பி்றப்பு ஒககும் என்பது கு்றள்.

ெ ொ ல வ ரு ணெ த் ள�  இ ன் று ம்  ள ்க யி ல 
ளவத்திருப்பவர்்கள் அளனவரும் சமம் என்று கூறும் 
கு்றளை �ங்கைது ர்கொட்பொடு என்று கூறுவது 
எவவைவு ர்கவைம். 

அவர்்கள் மீண்டும் �ங்கைது ்கட்டளமக்கப் பட்ட 
ரமைொதிக்க பிம்பத்ள� நிளைப்படுத்துவ�ற்்கொ்க 
எந்�க ர்கவைத்திற்கும் �யொ�ொ்கரவ இருககி்றொர்்கள். 
்கொ�ணெம் அவர்்கைொல அள� ஒருரபொதும் 
ரெர்ளமயொ்கச் தசய்ய இயைொது. 

அவர்்கள் ரவ�ங்கள் உயர்வொனளவ என்று 
கூறுகி்றொர்்கள். ரிக ரவ�ம்�ொன் மி்கப் பழளமயொனது 
என்கி்றொர்்கள்.  அ�ப்பொ ெொ்கரி்கம் ஆரிய ெொ்கரி்கம் 
என்கி்றொர்்கள். 

அவர்்கைது ரிக ரவ�ரம அவர்்கைது இந்�ப் 
தபொய்்களுககு எதி�ொ்க உள்ைது. அவர்்கள் 
கு்றதைன்பது ரவ�ங்களின் சொறு என்கி்றொர்்கள். 
கு்றள் ரவ�ங்களுககு எதி�ொ்க உள்ைது. 

ஒன்றுபடுவதும் அளமப்பொ்க ஒன்றுபடுவதும் 
இதுரபொன்்றவற்ள்ற அம்பைப்படுத்துவதும் 
இவற்றிற்கு எதி�ொ்க ஒன்றுபட்டு ்கைம் ்கொண்பதும் 
ர�ளவ. 

உ்விய நூல :
‘‘ரிக்கே் ெமூ�ம் ஒரு ் ாரளே” -சுந்ரகொைன்
மாற்று சேளியீடு
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கனடசிப் பக்கம்

இரோ. எட்வின்

65 / 66
கொகனகச் சிறகினிவல

போ�்கர் பொல தின்க�ன் அவர்்கைது 
அலுவை்கங்களில வருமொனவரித் துள்றயினர் 
ரசொ�ளன்கள் ரமற்த்கொண்டு வருவ�ொ்கவும் 
இதுவள�ககும் ஏ்றத்�ொழ 120 ர்கொடிளய ஒட்டிய 
அைவிைொன த�ொள்கயிளன அவர் ்கணெககில 
்கொட்டவிலளை என்றும் தசய்தி்கள் ்கசிகின்்றன. 

இள�ப் ரபொை பை மடஙகு த�ொள்க ்கணெககில 
்கொட்டப் பட்டிருக்கொது என்றும் ப�வைொன தசய்தி 
்கசிகி்றது. இது உண்ளமயொ்கத்�ொன் இருககும். 
்கொ�ணெம் இந்தியொவில உள்ை பத்துப் பணெக்கொ�க 
்கொர்ப்பர�ட் சொமியொர்்களில தின்க�னும் ஒருவர். 
இவர் ஒன்றும் சொமியொர் அலை என்றும் சிைர் கூ்றக 
கூடும். ரவண்டுமொனொல இப்படிக த்கொள்ைைொம்,  
இந்தியொவில உள்ை பத்துப் பணெக்கொ�க ்கொர்ப்பர�ட் 
ம�ப் ரபொ�்கர்்களில இவரும் ஒருவர். அவ�து 
மு�லீடு்களை முள்றயொ்க அவர் ்கணெககில 
்கொட்டவிலளை என்றும் தசய்தி்கள் த�ரிவிககின்்றன. 

இந்� இடம்�ொன் ெம்ளம அச்சுறுத்துகி்றது.  ம�ப் 
ரபொ�்கரின் பணி என்பது என்ன?

அவர் ெம்புகி்ற இள்றவளன மக்களுககு அறிமு்கம் 
தசய்து ளவத்து அவர்மீது ெம்பிகள்க த்கொள்ைச் 
தசய்து அவரிடத்திரை அவர்்களை த்கொண்டு 
ரசர்ப்பது என்பது�ொன். 

மு�லீடு என்கி்றொர்்கள், தவளிெொடு்களில மு�லீடு 
என்கி்றொர்்கள். இவர்்கள் தவளிெொடு்களில மு�லீடு 
தசய்து த்கொழுப்ப�ற்்கொ்கவொ அப்பொவி மக்கள் 
்கொணிகள்க என்்ற தபயரில இவர்்களிடத்திரை 
த்கொட்டி அழு�து?

எத்�ளனக குற்்றங்கள்?

இள்ற ஊழியத்திற்த்கன்று அப்பொவி மக்கள் 
�ங்கள் வொளயக ்கட்டி வயிற்ள்றக ்கட்டி அனுப்பிய 
்கொணிகள்கப் பணெத்ள� �னக்கொ்கவும் �ன் 
குடும்பத்திற்்கொ்கவும் பயன்படுத்திக த்கொண்டது; 
்கலவிளய வியொபொ�ம் தசய்�து; வரி ஏய்ப்பு தசய்�து.

முள்றயொன விசொ�ளனககு ஆளனயிட்டு குற்்றம் 
உறுதி தசய்யப் பட்டொல இது மொதிரியொன ெபர்்களை 
அவர்்கைது சமூ்க அந்�ஸ்து்களை எலைொம் 
்கணெககில த்கொள்ைொமல குற்்றவொளி்கள் என்று 
அறிவித்து ்கடும் ெடவடிகள்களய அ�சு எடுக்க 
ரவண்டும்.

==

திரு. தின்க�னுககு, 

ர�வனுளடயள� ர�வனுககும் �ொயனுளடயள� 
�ொயனுககும் த்கொடுக்கச் தசொலகி்றொர் உங்கைது ர�வ 
குமொ�ன். ர�வனுககுரிய �சம பொ்கத்ள� உங்கள் 
வழியொ்க ர�வனுககு விசுவொசி்கள் த்கொடுத்�ொல 
அள� உங்கைது தபயரில மு�லீடு தசய்வது எப்படி 
நியொயமொகும்?

இது ஒரு குற்்றம் என்்றொல �ப்ரபொ சரிரயொ வருகி்ற 
வருவொயில �ொயனுககு அ�ொவது அ�சொங்கத்திற்கு 
த்கொடுக்க ரவண்டிய வரிளய ஏமொற்றி இருப்பது 
இ�ண்டொவது குற்்றம்

நீங்களும் உங்கள் �ந்ள�யும் அடிக்கடி 
பி�சங்கங்களிரை ரமற்ர்கொள் ்கொட்டும் மத்ர�யு 
எழுதிய சுவிரஷசம் ஆ்றொவது அதி்கொ�த்தில உள்ை 
19, 20, மற்றும் 21 வது வசனங்களின் சொ�த்ள� 
ஒருமுள்ற உங்களுககு நிளனவூட்ட ஆளசப்படுகிர்றன் 
திரு தின்க�ன் பூமியிரை தபொககிஷங்களை ரசர்த்து 
ளவத்�ொல அவற்ள்ற பூச்சி்கள் அரித்துவிடும், 
்கள்வர்்கள் ்கைவொடி விடுவொர்்கள். ரபொ்க, உங்கள் 
்கவனமும் உங்கள் தபொககிஷத்தின்மீர� குவியும்.  
ஆ்கரவ, உங்கைது தபொககிஷங்களை ப�ரைொ்கத்திரை 
ரசர்த்து ளவயுங்கள் என்கி்றொர் ஏசு.

ஒரு �்கவலுக்கொ்க இள� உங்களுககுச் தசொலலி 
ளவககிர்றன் பொஸ்டர்.

==

நண்பரின் ம்கனுககு தசன்ளனயில உள்ை ஒரு 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

பிப
்ரவ
ரி 
20
21

66

�னியொர் மருத்துவக ்கலலூரியில இடம் கிளடத்�து. 
மகிழ்ந்ர�ொம். 

ஒரு பத்து ெொட்்கள் ்கழித்து ளபயளன அளழத்துக 
த்கொண்டு மருத்துவப் படிப்பிற்்கொன ்கைந்�ொய்விற்கு 
தசலவ�ற்்கொ்க விடுப்பு ர்கட்டொர். அது�ொன் 
ஏற்்கனரவ அவனுககு இடம் கிளடத்து விட்டர� 
என்று தசொன்னரபொது இ�ண்டொவது ்கைந்�ொய்வில 
ஒருக்கொல ெமககுப் பக்கத்தில உள்ை ்கலலூரி்களில 
கிளடக்கக கூடும் என்ப�ொல தசலவ�ொ்கக கூறினொர். 

மு�ல ்கைந்�ொய்வில மருத்துவக ்கலலூரி்களில 
உள்ை அளனத்து இடங்களும் பூர்த்தி ஆகிவிட்ட 
நிளையில இ�ண்டொம் ்கைந்�ொய்வில 180 ்கொலி 
இடங்கள் இருப்ப�ொ்கக ர்கள்விப்பட்டரபொது 
உண்ளமயிலுரம ஆச்சரியமொ்க இருந்�து. 

இந்� 180 மொணெவர்்கள் எஙகு தசன்்றொர்்கள்?

மும்ளபயில இருந்து ஒரு மொணெவர் நீட் எழுதி 
ர�ர்ச்சி தபறுகி்றொர். அளனத்திந்திய ர்கொட்டொவில 
அவருககு தசன்ளனயில ஒரு �னியொர் ்கலலூரியில 
இடம் கிளடத்து அஙகு ரசர்ந்துவிட்டொர் என்று 
த்கொள்ரவொம். 

இப்ரபொது அவருககு மும்ளபயில உள்ை ஒரு 
மருத்துவக ்கலலூரியிலும் இடம் கிளடககி்றது. 
அவருககு தசன்ளனளயவிட மும்ளப பக்கம். 
எனரவ அவர் அஙகு ரச� முடிதவடுககி்றொர். 
தசன்ளனயில அவர் ஏற்்கனரவ ரசர்ந்திருந்� 
்கலலூரிளய அணுகுகி்றொர். 

அவர் ஏற்்கனரவ ்கட்டியிருந்� ென்த்கொளடயில 
ஒரு ஐம்ப�ொயி�த்ள�ப் பிடித்துக த்கொண்டு 
மிச்சத்ள� அவருககு த்கொடுத்து அனுப்பி 
விடுகி்றொர்்கள். 

இந்� ெளடமுள்ற முடிவ�ற்கு முன்னொல 
்கைந்�ொய்வில கூடி இருககும் மொணெவர்்களுககு 
இந்�க ்கலலூரியின் ்கொலி இடங்கள் பூஜ்ஜியம் என்று 
்கொட்டும் இந்� ெளடமுள்ற முடிவுற்்ற பி்றகு ்கொலி 
இடம் ஒன்று என்று ஆகும். 

இப்ரபொது ர்கொயம்புத்தூரில ஒரு மருத்துவக 
்கலலூரியில ரசர்ந்திருககும் ஒரு தசன்ளன மொணெவர் 
ர்கொளவயில இருந்து மொற்றுச் சொன்று தபற்று 
தசன்ளனயில ரசர்வொர். இப்ரபொது அந்�க 
ர்கொளவக ்கலலூரிககு ஒரு ஐம்ப�ொயி�ம் ரூபொய் 
ைொபம். 

இப்ரபொது திருச்சியில உள்ை ஒரு மொணெவர் 
ர்கொளவககுப் ரபொகி்றொர். இப்ரபொது திருச்சிககு 
ைொபம். இதுமொதிரி இந்� ஒரு இடரம சுழன்று 
சுழன்று 30 மொற்்றங்களைக த்கொண்டு வ�ககூடும். 

எனில 180 ்கொலி இடங்கள் எந்� நிளைளமளயச் 
சந்தித்து இருககும்?

எத்�ளன ஐம்ப�ொயி�ங்கள் ்கலலூரி மு�ைொளி்கள் 
ள்க்களுககுப் ரபொய்ச் ரசர்ந்திருககும்?

்கலலூரிக்கொன ென்த்கொளட்கள் மற்றும் 
்கட்டணெங்களைப் பொர்த்ர� மளைத்துப் ரபொகும் 

ெமககு இதுரபொன்்ற ஆச்சரியங்கள் இன்னும் 
ஏ�ொைமொய் இருககின்்றன. 

சிை மருத்துவக ்கலலூரி்களில மூன்று வள்கயொன 
விடுதி்கள் உள்ைன. 

மூன்்றொம் பிரிவு விடுதி்களுககு வருடத்திற்கு 
இ�ண்டு ைட்சம் ரூபொய். 

இ�ண்டொம் பிரிவு விடுதி்களுக்கொன ்கட்டணெம் 
வருடத்திற்கு இ�ண்டள� ைட்சம் ரூபொய். 

மு�ல பிரிவு விடுதி்களுக்கொன ்கட்டணெம் 
வருடத்திற்கு மூன்று ைட்சம் ரூபொய். 

இள�க ர்கட்டதும் இத்�ளனப் பிரிவு்கைொ? விடுதி 
உணெவில ஏர�னும் ரவறுபொடு உண்டொ என்று 
ர்கட்டரபொது கிளடத்� �்கவல. மூன்்றொம் பிரிவு 
விடுதியில உள்ை மொணெவர்்களுககு தபொதுக 
்கழிவள்ற மற்றும் தபொதுக குளியைள்ற வசதி�ொன் 
உண்டு. 

இ �ண்டொம்  பிரிவு  விடுதியில உள்ை 
மொணெவர்்களுககு அள்றரயொடு இளணெக்கப்பட்ட 
்கழிவள்ற மற்றும் குளியைள்ற வசதி உண்டு. 

மு�ல பிரிவு விடுதியில உள்ை மொணெவர்்களுககு 
இ�ண்டொம் பிரிவு விடுதி வசதி்கரைொடு குளிர்சொ�ன 
வசதியும் உண்டு. 

மூன்்றொம் பிரிவு விடுதிககும் இ�ண்டொம் பிரிவு 
விடுதிககுமொன ரவறுபொடு ்கழிவள்ற மற்றும் 
குளியைள்ற வசதியில�ொன். 

இப்படிக த்கொள்ைைொம், இ�ண்டொம் பிரிவு 
விடுதியில ்கழிவள்றக்கொன வொடள்க ஒரு வருடத்திற்கு 
ஐம்ப�ொயி�ம் ரூபொய். ஒரு வருடத்தில சற்ர்றககுள்றய 
பத்து மொ�ங்கள்�ொன் ்கலலூரி ெடககும். அந்� 
வள்கயில ்கழிவள்றக்கொன மொ� வொடள்க ஐந்�ொயி�ம் 
ரூபொய். 

அ�ொவது �னியொர் மருத்துவக ்கலலூரி்களின் 
இ�ண்டொம் நிளை விடுதி்களில ஒரு ெொளைக்கொன 
்கழிவள்ற வொடள்க 167 ரூபொய்.

மருத்துவக ்கலலூரி்களில ்கலவிக ்கட்டணெம் 
அதி்கம், தமஸ் பில அதி்கம், ென்த்கொளட அதி்கம் 
என்று புைம்பும் ெம்ளம ஒன்றுந் த�ரியொ� கிறுககு 
என்று நிறுவுகி்றது �னியொர் மருத்துவக ்கலலூரி்களில 
உள்ை விடுதிக ்கழிப்பள்ற வொடள்க

்கலவி முழுக்க முழுக்க �னியொரிடம் ரபொனொல 
ஒரு ெொளைககு ெம் ரப�ப் பிள்ளை்கள் ஆய் 
இருப்ப�ற்கு ெொள் ஒன்றிற்கு 167 ரூபொய் தசைவு 
தசய்ய ரவண்டும்.

”இயற்்றலும் ஈட்டலுங ்கொத்�லும் ்கொத்�

வகுத்�லும் வலை ��சு”

என்று தெறிப்படுத்துகி்றொர் வள்ளுவர்

அ�சின் வகுத்�லில ்கலவி இருக்க ரவண்டும்.
=
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ககோடுகளின் நடுவில்

�டிராட்ஸ்கி மருது

அரிய படிமஙகனைக் 
கபாட்சிப்படுத்தும்வபாம்

நண்பர் ்பாலகிருஷ்ணன், ததாடர்ந்து இ்்ணயத்தின் 
வழி உ்ையாற்றிவருகிற ‘சஙகைச் சுைஙகைம்’ நிகைழ்ச்சியில் 
என்்னையும் இ்்ணத்து சிறிது ப்பசும்்படி அ்ைத்ததின் 
ப்பரில் அவர் தமிைர் திருநா்ைப் ்பற்றியும் ஏறு தழுவுதல் 
்பற்றியும் சிந்துசமதவளியில் கி்டத்த ஏறுதழுவும் சிறிய 
பு்டப்புச் சிற்்பத்திலிருந்து இன்றுவ்ையானை ததாடர்்்பப் 
்பற்றியும் விரிவானை உ்ை ஒன்்ற நிகைழ்த்தினைார். அவைது 
உ்ையின் முடிவில் 10 நிமிடம்  இன்்றய ஓவியர் என்ற 
மு்றயில் நான் ப்பசிபனைன். 

ப்பச்சின் நடுவில் மாமனிதர்கை்ை அதிலும் தமிழுககு 
அழியாத ததாணடு தசய்து ம்றந்தவர்கை்ைப் ்பற்றிப் 
ப்பசும்ப்பாது உண்மயில் தநகிழ்ந்துப்பாய் என்்னை மீறி 
உ்ணர்ச்சி வசப்்பட்டு கைணகைலஙகிவிட்படன்தான். அந்த 
நிகைழ்ச்சியில் உலகைம் முழுவதும் கைாத்ணாளியில் ்பல 
நண்பர்கைள் இ்்ணந்திருந்தார்கைள். அவர்கை்ைப் ்பார்த்ததில் 
நி்றய மகிழ்ந்பதன். இவற்்ற ஒருஙகி்்ணத்த 
்பாலகிருஷ்ணனும் பைாஜா முத்்தயா நூலகை சுந்தரும் 
என் நன்றிககுரியவர்கைள். 

மது்ைபயாடு என் இைம் வாழ்வு இ்்ணந்திருந்த 
்பகுதிகை்ை அதிலும் த்பாஙகைல் ஜல்லிககைட்டு சார்்பாகைப் 
ப்பசும்்படியும் இருந்த்மயால் ்ப்ைய நி்னைவுகை்ை 
அது தூணடிவிட்டது. அ்த கைாக்கை வாசகைர்கைபைாடு 
்பகிர்ந்துதகைாள்ை பவணடும் என்ற மு்றயிலும் அந்தக 
கைால கைட்டம் சா ர்ந்த கைாணபியல் தைவுகை்ை 
பசகைரிப்்பவர்கை்ை, பசகைரித்து தமிழ் சமூகைத்திற்கு அளிககை 
முற்்படும் இைம் த்லமு்றயினை்ை பநாககிய 
தூணடுதலாகை இருககும் என்கிற மு்றயிலும் இ்தப்்பதிவு 
தசய்யலாம் என்று நி்னைககிபறன். 

இந்த நிகைழ்வின்ப்பாது நான் நி்னைவுகூர்ந்த சிலவற்்ற 

முககிய சமகைால நிகைழ்வுகைைாகைத் ததாகுககை பவணடும் 
என்்பதுடன் அது தமிழ் மைபிற்கைானை கைாணபியல் 
ததாகுப்்பாகைவும் இருககும் என்றும் அத்துடன் இலங்கை, 
இந்தியா உள்ளிட்ட ்பகுதிகைளில் ்பல்பவறு கைாலகைட்டஙகைளில்  
புலம் த்பயர்ந்து  வாழும் தமிழ் சமூகைத்தின் தசயல்்பாடுகைள், 
த்பாஙகைல் விைாககைள் என்று முடிந்தவ்ை 150 ஆணடுகைள் 
பசகைரித்த ஒரு ததாகுப்்பாகைக கைாண்பதுப்பால்  பசகைரிககை 
பவணடிய்த முடிந்தவ்ை வரி்சப்்படுத்திட 
வி்ைகிபறன். 

முதலில் எல்லீஸ். ஆர். டஙகைனின் தி்ைப்்படத் துணடு 
ஒன்்ற ஒரு ஏழு, எட்டு ஆணடுகைளுககு முன் 
இ்்ணயத்தில் கைணடப்பாது அத்துணடுப் ்படத்தில் மயில் 
பதா்கை்ய தகைாம்பில் கைட்டிய்படித் துள்ளிவரும் 
மாட்்டக கைணடவுடன் என் சிறுவயதில் 50கைளில் நான் 
கைணட கைாட்சி அ்னைத்தும் நி்னைவில் வந்துவிட்டது. 
இந்தப் ்படிமம் ததாடர்ந்து கைாட்சிப்பூர்வமாகை புைககைத்தில் 
இல்லாத கு்றபய நான் அககைாட்சி்யக கைணடதும் 
உ்ணர்ச்சிவசப்்பட்படன். 

அலஙகைரிககைப்்பட்ட மாடுகைள் மா்லயுடனும் மயில் 
பதா்கை கைட்டப்்பட்டும் வரி்சயாகை த்பட்பைாமாகசு 
தவளிச்சத்தில் நடத்திக கூட்டிவரும் அை்கை மிகை அருகில் 
இருந்து வியந்து ்பார்ப்ப்பன். 

விவ ச ா ய ப்  த ்ப ரு ம க கை ள்  த ்ப ா ங கைலு ககு 
த்பருமார்கதகைட்டில் த்பாருட்கை்ை வாஙகை பமாதுவதும், 
புதுமணட்பம் தகைாணடாட்ட நி்லயில் இருப்்பதும் 
ம்றயாத கைாட்சிகைள். 

அலஙகைாநல்லூர் ஜல்லிககைட்டு, கைணமாயின் நடுவில் 
மாடுபிடிப்்பவர்கைளும் மாடும் ஓடும் கைாட்சி்ய கைணமாயின் 
உயர்ந்த கை்ையில் மாட்டுவணடியின் பநககைா்வ 
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்ப்னையில் கைட்டி்வத்து ‘கைாலரி’ப்பால ததாடைாகை 
அ்டத்து அதில் குடும்்பஙகைளும், த்பணகைளும் 
உட்கைார்ந்து ஆர்ப்்பரிககும் கைாட்சியும், மைஙகைளில் 
சிறுவர்கைள் அமர்ந்திருககும் கைாட்சியும் தப்பி ஓடி நகைரின் 
உள்பை வந்துவிட்ட ஒரு ஜல்லிககைட்டுக கைா்ை்யக 
கைணடு மது்ை பகைாரிப்்பா்ையம் ததருககைளில் மககைள் 
கூட்டம் விலகிப் ்பயந்து ஓடி வீடுகைளில் ஏறிநிற்கும் 
கைாட்சியும் நி்னைவில் வந்து ப்பாகிறது. எல்லீஸ். ஆர். 
டஙகைனின் துணடுத் தி்ைப்்படத்தில் வரும் மது்ை மககைள் 
பதாற்றம் சிறிது சிறிதாகை 50கைளில் ம்றந்துவிட்டாலும் 
கை்டசி மிச்சமானை சில நான் கைணடகைாட்சிகைளும் 
அவர்கைளின் பதாற்றமும் வந்து தசல்கிறது. 

அககைாலகைட்டம் 1900கைளில் ம்றந்த பிதைஞ்சு 
ஓரியணடலிஸ்ட் ‘ஜார்ஜ் தகைஸ்ட்டின் பு்கைப்்படஙகைள், 
அ்தத் ததாடர்ந்து அவைது மது்ை ஓவியஙகைள், 
பு்கைப்்படஙகைள், அவ்ைத் ததாடர்ந்து பதான்றிய மது்ை 
ப்பாட்படா ஸ்டூடிபயாககைள் முககியமாகை மது்ையின்  
கைலாச்சாை அைசியல் நிகைழ்வுகை்ைப் ்பதிவுதசய்த “்கைலாஸ் 
ஸ்டூடிபயா” “்லட்்ஹவுஸ் ஸ்டூடிபயா” ஆகியவற்றின் 
பு்கைப்்பட பசகைரிப்பு, மது்ை தி்ைப்்பட ஸ்டூடிபயா, எம். 
எஸ். சுப்புலட்சுமி, ்பாலசைஸ்வதியின் சிகைதைட்்ட ் கையில் 
்வத்திருககும் பகைாடுப்பாட்ட இைவு உ்டயுடன் கூடிய 
பு்கைப்்படம், டஙகைன் அறிமுகைப்்படுத்திய எம். எஸ். 
அவர்கைளின் ்படம், நமது கை்லஞர்கைள் நவீனை மாற்றத் 
ததாடர்பு, யதார்த்தம் த்பான்னுசாமி பிள்்ையின் நாடகைக 
குழு எனைது தாத்தா கைார்பமகைம் தயாரித்த நாடகைஙகைள், என். 
எஸ். கிருஷ்ணன் ததாடர்பு, ்பாஸ்கைைதாஸுடன் நாடகைப் 
்பஙகைளிப்பு, மது்ை தமுககை ் மதானைம் அதன் சஙகைைதாஸ் 
நாடகைத் ததாடர்பு, திருவிைா்வ ஒட்டி மது்ை நகைர் எஙகும் 
அ்னைத்து தவளிகைளிலும் 100கி. மீ சுற்றைவில் உள்ை 

கிைாமஙகைளில் இருந்து வந்து ் மதானைஙகைள் எஙகும் நிைம்பி 
இருககும் கூட்டு வணடிகைள், இ்வ அழியாத 
சித்திைஙகைள்தான். 

மாட்டுப் த்பாஙகை்ல ஒட்டி கைணமாய்கைளில் 
குளிப்்பாட்ட தகைாணடுவைப்்பட்டு கூட்டம் கூட்டமாகை 
கை்ை ஏறியவுடன் வண்ணம் தீட்டப்்பட்டுத் திரும்பும் 
மாடுகைள். 

த்பாஙகைல் நாட்கைளில் திைாவிட இயககை இதழ்கைளின் 
அட்்டயிலும், த்பாஙகைல் வாழ்த்து ஓவியமாகை 
நி்றந்திருககும் பகை. மாதவனின் சித்திைஙகைள். 

புலம்த்பயர்ந்து தவளிநாட்டில் பிறந்து வைர்ந்த 
குைந்்தகைள் எல்லீஸின் ்படத்்தப் பிடித்து பம்டயில் 
நின்று நன்றி தசான்னை கைாட்சி்ய ்பாரீஸ் நகைரில் கைணடு 
உ்ணர்ச்சிவசப்்பட்டதுப்பால் எனைது குடும்்பத்து கை்தகைளின் 
்பகுதி்ய உட்தகைாணட எனைது மற்தறாரு தாத்தா 
பசா்லம்ல கை்த வசனைம் எழுதிய “்பைநி”யில் வரும் 
ஜல்லிககைட்டும் எனைது அப்்பத்தா ஊர்வலம் ப்பாகும் 
மாடுகைளின் முன் தாம்்பாலத்தில் தட்டி ஓ்ச எழுப்பி 
ம ா டு கை ள்  பி ன் வ ரு வ் த  கி ை ா ம த் தி ற் கு ள் 
அறிவித்துகதகைாணபட முச்சந்தி வ்ை த்பருமிதத்துடன் 
நடககும் கைாட்சிகைளும் நிைம்புகிறது என் மனைதில். 

த்பாது தவளியில் தமிழ் சமூகைத்திற்குக கி்டத்த அரிய 
்படிமஙகை்ை பசகைரித்து ஒன்றாகைக கைாணும் வாய்ப்்்ப 
கைாணபியல் ரீதியாகை உலகைத்திற்கும், உலகைம் முழுவதும் 
்பைந்து வாழும் தமிழ்ச் சமூகைத்தின் ் கைகைளிலும் நம் இைம் 
த்லமு்றயின் ் கைகைளிலும் அளிப்்பது எழுதுவ்தவிடவும் 
முககியம் என்றும் கைருதுகிபறன். 

கட்டுல்ரயாளர்: தமிழ்நிைத்தின் தனித்துவ ஓவியர்


