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கவிஞர், விமர்்சகர், எழுத்தாளர், நதாவலதாசிரியர், 
பததிரிககயதாசிரியர், திகைபபட இயக்குநர் எனப 
பன்முகம் ககதாணட த்தாழர் இளதவனில் முறதபதாக்கு 
இலக்கிய இயக்கததின் முன்னததி ஏர்களில் ஒருவர். அவர் 
நடததிய ‘கதார்க்கி’ சிறறி்ழ், முறதபதாக்கு இலக்கிய 
இயக்கததின் ககதாடிக்கபபலதாகதவ திகழ்்ந்து.

க்தாழிலதாளர் இயக்கததின் மகத்தான ் கலவர்களில் 
ஒருவைதான த்தாழர் வி.பி.சி்ந்ன் அவர்களின் அடிகயதாறறி 
இடது்சதாரி இயக்கததிறகுள் வ்ந்வர். ்முஎக்சவின் 
முன்தனதாடி இயக்கமதான ‘மக்கள் எழுத்தாளர் ்சஙகததில்’ 
த்தாழர் ்ச.க்ச்நதில்நதா்தனதாடு இகை்நது களமதாடியவர். 
மக்கள் எழுத்தாளர்  ்சஙகக்  கூடடஙகளில் , 
அக்தக்தாடர்்நது எழு்பபடட பல கடடுகைகளில் 
எழுத்தாளர் கெயகதா்ந்ன் மீ்தாக அவர் முன்கவத் 
கூரிய விமர்்சனஙகள் முறதபதாக்கு இலக்கியத திறனதாய்வின் 
பிரிக்கமுடியதா் ஒரு முக்கியமதான பகுதியதாகும்.

ஆழமதான ் ர்க்கமும், மூர்க்கமதான முன்கவபபுகளும், 
உைர்வதாதவ்சமும், வசீகைமும் ககதாணட எழுததுநகட 
அவருகடயது. 1960, 70களில் ஒரு கபரும் இகளஞர் 
படடதாளதக்த ் னது எழுததின் வதாயிலதாக இடது்சதாரி 
சி்ந்கனக்குத திருபபியவர் அவர். கவிஞர் இன்குலதாபின் 
மு்ல் கவிக்த க்தாகுபபிறகதாக அவர் எழுதிய 
முன்னுகையதான “மகை்ந்ஙகளிலிரு்நதும் துபபதாக்கி 
ைகவகள்” முறதபதாக்கு இலக்கிய இயக்கததின் 
தபதார்பபிைகடனமதாகதவ அன்கறக்கு வரிததுக் 
ககதாள்ளபபடடது.

மிகச்சிற்ந் ஓவியர் அவர்; அவைது ஒயிலதான 
எழுததுருக்களும் ஓவியஙகளும் பலைது நூல்களுக்கு 
முகபபதாய் விளஙகின. மதாமன்னன் அத்சதாகைது 
கலிஙகபதபதாரின் வைலதாறறுபபின்னணியில் அணகமயில் 
அவர் எழுதிய “கதாருவகி” நதாவல், ்மிழின் வைலதாறறுப 
புதினஙகளின் வரிக்சயில் ஒரு முக்கியமதான வைவு.

எழுதது என்பக்த்விை தவறு எவ்வி் பணிககளயும் 
தமறககதாள்ளதா்வர், ்னது வதாழ்வில் பல இன்னலதான 
நதாடககளக் கட்நதுவ்ந்வர். க்தாடர்்நது முறதபதாக்கு 
இயக்கதத்தாடு ்னது க்தாடர்புககள அவர் 
க க தா ண டி ரு க் க தா வி டி னு ம்  ் ம து  க க ல 
இலக்கியக்குறிக்தகதாள்களில் என்றுதம பிறழ்்நதிைதா் 
த்தாழர் இளதவனில் இன்கறக்கு இல்லதாது தபதாயிருக்கிறதார்.

முறவபோககு இலககிய இயகேததின 

முன்னததி ஏர்

இளவேனில் மறைவுக்குத் 
தமிழ்நாடு முறவபநாக்கு எழுத்தநாளர் கறைஞர்கள் சஙகம் வேளியிட்ட 

இரஙகல் பதிவு
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இது யாருக்குக் கடைசித் தேரேல்?

இன்னும் இரண்டே மாதத்தில் அதிமுக அரசின் 
ஆட்சிககாலம் முடிவடடேயவிருககிறது. தமிழ்ாடு சட்டேமன்றத் 
்தரதலுககான ்ததிகடை, ்தரதல் ஆடையம் எப்பாது 
்வணடுமானாலும் அறிவிககலாம். ்தரதல் ்ததிகள் 
அறிவிபபதற்கு முன்்ப தமிழ்ாட்டில் முதலடமசசர 
்வட்பாைரகளும் அவரதம் கட்சிடயச ்சர்நதவரகளும் 
கைபபணிடயத் ததாடேங்கிவிட்டோரகள். இதில் ்தசியக 
கட்சிகளும், தடலவரகளும் ் ாட்டின் பிரதம அடமசசரும்கூடே 
்தரதல் பணியில் இபதபாழு்த இறங்கி இருபபதுதான் மிகு்நத 
அசசத்டத ஏற்படுத்துகிறது. ‘இபதபாழுது இல்டல என்றால் 
இனி எபதபாழுதும் இல்டல’ என்று முடிதவடுத்துவிட்டோரகள் 
்பாலும். மாநிலத்தில் 10 ஆணடுகாலம் எதிரககட்சியாக 
இருககும் திமுகடவயும் மத்தியில் 7 ஆணடுகைாக எதிரககட்சியாக 
இருககும் காங்கிரடசயும் பிரதமர தபாது்மடடேயில், குற்றம் 
சுமத்தி, குற்றசசாட்டுகடைப பட்டியலிட்டு விமரசிபபதுதான் 
ஆசசரியமாக இருககிறது; தாம் பிரதமராகப பதவிப 
தபாறுப்பற்றுக தகாணடே 7ஆணடுககாலத்தில் ஒரு 
பத்திரிடகயாைர ச்நதிபபுகூடே நிகழத்தாத ஒரு பிரதமர; எ்நத 
அசசு ஊடேகங்களும் காட்சி ஊடேகங்களும் விமரசனம் தசயய 
அஞ்சுகின்ற பிரதமர ஒருவர இபபடிப ் பசுவது வி்்ாதமாகவும் 
இருககிறது.

தசாத்துககுவிபபு வழககில் சிடறத்தணடேடன முடி்நது 
விடுதடல தபற்று வீடுதிரும்பிய திருமதி சசிகலா அவரகளுககு 
தபங்களூரிலிரு்நது தசன்டனவடர அளிககபபட்டே வர்வற்புகள் 
அடனத்தும் முகம் சுளிகக டவத்தடவ. நீதிமன்றத்தால் குற்றவாளி 
என அறிவிககபபட்டு சிடறத்துன்பம் அனுபவித்துவிட்டு 
திரும்புவடத மகிழசசி்யாடு தகாணடோடித் தீரபபடதப 
்பால்வ அ்நத வர்வற்புகள் அடம்நதுவிட்டேன. ததாடேரசசியாக  
சசிகலா அவரகளின் அரசியல் ் கரவுகடை ஊடேகங்கள் ஊதிப 
தபரிதாககி உசுபபிவிட்டுகதகாண்டே இருககின்றன. அன்றாடேப 
பிடழபபு பஞ்சமில்லாமல் ் பாயகதகாணடிருககிறது.

மிகு்நத நிதானமான அரசியல்வாதிடயப ்பால ்பசசிலும் 
உடேல்தமாழியிலும் தன்டன அடடேயாைபபடுத்திகதகாள்ை 
சசிகலா அம்டமயார முயற்சிபபது ததரிகிறது. ‘திமுக தான் ் மது 
எதிரி’ என எம்ஜிஆரும் தெயலலிதாவும் உசசரித்துகதகாணடிரு்நத 
தவற்றி ம்நதிரத்டத தெயலலிதாவின் பிற்நத்ாைன்று அதிமுக 
ததாணடேரகளிடடே்ய ் பசிய சசிகலாவும் உசசரித்திருககிறார. 
ஆட்சியதிகாரத்தில் இருபபவரகள் யாரும் தவளிபபடடேயாய 
வ்நது ச்நதிககாவிட்டோலும் ‘தாம்’ ‘தூம்’ என்று ் பசிகதகாணடிரு்நத 
குரல்கள் எல்லாம் அடேங்கியுள்ை நிடலயில், ‘அம்மாவின் 
ததாணடேரகள் அடனவரும் ஒ்ர அணியாக நின்று ் தரதடலச 
ச்நதிகக்வணடும்’ என்றும் ் பசி இருககிறார.

அதிமுகவின் அடுத்தகட்டே முன்தனடுபபுகடை 
உைவுத்துடறயும் எதிரககட்சிகளும் உற்றுக கவனித்துக 
தகாணடிருபபடதப ்பால்வ அதிமுகவில் உள்ை ஒவதவாரு 
ததாணடேரும் தடலவரும் அவரதம் கட்சியிலுள்ை 
அவரவரகளுககுச சமடதயானவரகடை உைவு பாரபபடத்ய 
தமது முழு்்ர அரசியலாகக தகாணடிருககிறாரகள். சசிகலா 
மீணடும் அரசியல் அதிகாரத்துககு வ்நதுவிடே்வ கூடோது 
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www.facebook.com/kaakkai.cirakinile

என்பதற்காக ஆடிட்டேர குருமூரத்தி முணடிக 
தகாணடிருககிறார. அவர அரசியலுககு வ்ந்த 
ஆக்வணடும் என்று சுபபிரமணியன்சாமி திமிறிக 
தகாணடிருககிறார. ஒவதவாருவருககும் ஒவதவாரு 
கைககு.

தச ா ்நதக  கட்சிககு ஒரு ்வட்பாைரகூடே 
இல்லாவிட்டோலும் எபபடி பாெக ஆட்சிடயப பிடிககும் 
என்படத புதுச்சரியில் தவள்்ைாட்டேம் விட்டுக 
காட்டியிருககிறாரகள். தரங்கசாமிடயப ்பால்வ 
தமிழ்ாட்டில் முதலடமசசர ஆககபபடுவதற்கான ஆளும் 
பதவிப பிரமாைம் தசயது டவபபதற்கான ஆளு்ரும் 
தயார நிடலயில் இருககிறாரகள். ்தரதல் முடிவுகள் 
அறிவிககபபட்டோல் எல்லாம் சுபமாக ்டேககும் என்று 
கணசிமிட்டுகிறாரகள் அரசியல் பாரடவயாைரகள். 
என்வ, அதிமுக காலகாலத்துககும் பிடழத்திருகக 
்வணடுதமன்றால் இ்நதத் ்தரதலில் அ்நதக கட்சி 
்தால்வி அடடேய்வணடும் என்றும் மதிபபீடு 
தசயகிறாரகள். இ்நத நிடலயில் கட்சிககு விசுவாசமான 
்வட்பாைரகடைத் ் தரவு தசயவதில் அரசியல் கட்சிகள் 
குழம்பிககிடேககின்றன. அ்த்பால, தவற்றி தபறுவதற்கு 
என்ன தசயய்வணடும் என்படதவிடே ‘வாககுசசீட்டு’ 
மூலம் வாககளிகக இயலாத நிடலயில் இய்நதிரம் மூலம் 
மககள் அளித்த வாககுகள் மககள் அளித்த சின்னத்துக்க 
பதிவாகி வருகிறதா அல்லது இடேம்மாறிப பதிவாகிறதா 
என்படத அவவப்பாது உறுதிதசயதுதகாண்டே 
இருபபது திமுக உள்ளிட்டே எதிரககட்சிகளின் பணியாக 
இருகக ் வணடும் என்கிறாரகள் அ்நதப பாரடவயாைரகள். 
அதற்குத் ததாடலவிலிரு்ந்த கணகாணிககும் 
தபாறிமுடறடய உருவாககிச தசயல்படுத்த்வணடும் 
என்றும் வலியுறுத்துகிறாரகள்.

அரசியல் பாரடவயாைரகளின் கணிபபுகடையும் மீறி 
அதிமுக தவற்றிதபற்றுவிட்டோல், இது அதிமுகவுககான 
கடடேசித் ்தரதலாக இருககும். அ்த்பால இவவைவு 
மதிபபீடுகடையும் மீறி திமுக ் தால்வியடடே்நதுவிட்டோல் 
இது திமுகவுககான கடடேசித் ்தரதலாக இருககும். 
தபாறுத்திரு்நது பாரப்பாம்.

நன்றி

இளவேனில் சிறப்பிதழ் தயாரிப்பில் தமது 
விலைமதிப்பிட முடியாத உலைப்லபையும் 
வேரதலதயும் ஒதுக்கி, இதழ் சிறப்புடன் வேளிேர 
வபைரும்பைங்களிதத எங்கள் மதிப்புக்குரிய வதாைரும் 
்காக்ல்கயின் வேறியாளர்களில் ஒருேருமான 
முலனேர வ்க.எம். வேணுவ்காபைால் அேர்களுக்கும் 
இளவேனில் குறிதத பைதிவு்கலள ்காக்ல்கக்குத 
தந்துதவிய பைலடப்பைாளர்களுக்கும் மிகுந்த 
ேன்றியறிதலைத வதரிவிததுக் வ்காள்கிவறன்.

- ஆசிரியர்

அடலட ஓவியம்: மருது
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மகரநேஙகளிலிருநதும் 
துப்ாக்கி ரடைகள்...

மககள் கவிஞர இன்குலாப 
புரட்சிகர இலககியத்தின் 

்பராளுடமயாகத் திகழவார 
என்று ததாடேககத்தி்ல்ய 
கணித்தவர இை்வனில். 
ததாடேர்நது இன்குலாடப 

‘காரககி’யில் எழுதடவத்தவர. 
‘புரட்சி என்று தபாருள்படும் 

‘இன்குலாப’ என்ற 
புடனதபயடரக கவிஞருககுச 
சூட்டியவர இை்வனில்தான். 

இன்குலாப எழுதிய 
ததாடேககககாலக கவிடதகடைத் 
ததாகுத்து ‘இன்குலாப கவிடதகள்’ 
என்ற தடலபபில் இை்வனில் 

1972 ஆம் ஆணடு தவளியிட்டோர. 
மகர்நதங்களிலிரு்நதும் 

துபபாககிரடவகள்’ என்னும் இ்நத 
முன்னுடர அ்நதத் ததாகுபபுககாக 

எழுதபபட்டே்த. கவிஞரகள், 
எழுத்தாைரகள், வாசகரகள் என 

அடனவரும் ஐம்பது 
வருடேங்கைாக இ்நத 

முன்னுடரடயச சிலாகித்துப 
்பசிவருகின்றனர. எங்களுககுத் 

ததரி்நது எ்நத முன்னுடரயும் இ்நத 
அைவுககுப புகழ தபற்றதில்டல. 

இன்றைவும் தமிழறி்ந்தார 
அடனவராலும் விரும்பபபடும் 
இ்நத முன்னுடரடய இன்டறய 

தடலமுடறயினரும் 
ததரி்நதுதகாள்ளும் தபாருட்டு 

‘இை்வனில் நிடனவுச 
சிறபபிதழில் மீைவும் 

தவளியிடுவடத இை்வனில் 
என்னும் மகா கடலஞனுககு 
்்ர்நதளிககும் டகமாறாக 

‘காகடகச சிறகினி்ல’ கருதுகிறது.

- ஆசிரியர்

மக்்கலள அரேலைப்பைது;

எதிரி்கலள நிரமூைமாக்குேது;

என்கிற இைடசிய ஆகுதியில் -

ஒரு தாயின் பைரிவுடனும்,

ஒரு வபைாரவீரனின் வ்காபைாவேசததுடனும்,

பைாடடாளி ேரக்்க ஜனோய்க - சரோதி்காரம் என்கிற திமிருடன் எழுந்துள்ள 
ஒரு ்கவிஞனின் வேஞ்சில்,

பூோய்,

தீயாய்,

மைரந்தும்,

தகிததும் வ்காண்டிருக்கிற உைரச்சி்களின் வதாகுப்லபை, ‘இன்குைாப் 
்கவிலத்கள்’ என்கிற வபையரில் உங்கள் முன்வன வபைருமிதததுடன் லேக்கிவறாம்.

இந்த விதமாய் இந்தக் ்கவிலத்கலள அறிமு்கம் வசய்ேதனால், “இைக்கியம் 
என்பைது ஒரு லசனியததின் வபைாராடட சாதனம்” அல்ைது “இைக்கியம் 
என்பைவதன்ன ஒரு லசனியததின் வபைாராடடச் சாதனமா” என்கிற அரததவமா, 
ஆததிரவமா ேரக்கூடும்.

மாரக்ஸிய இைக்கியோதி்களாகிய ோங்கள், இதில் வேளிச்சததிவை, 
உயரததிவை வராம்பைத வதளிோ்க நிற்கிவறாம்.

ஒவவோர இைக்கியமும், ஒவவோரு ்கலையும் வபைாராடடச் சாதனம்தான்; 
பிரச்சாரப்பைணிதான்.

அஜந்தா ஓவியங்கள் வபைௌதத சமயதலதப் பிரச்சாரம் வசய்கின்றனவே, 
அதுவபைாை -

எல்வைாரா ஓவியங்கள் இந்து சமயதலதப் பிரச்சாரம் வசய்கின்றனவே, 
அதுவபைாை -

இனிய ோழ்க்ல்கலய,

மனித சுதந்திரதலத,

சுதந்திரததுக்்கான வபைாரக்குைதலத

ோங்களும் பிரச்சாரம் வசய்கிவறாம்!

ோழ்க்ல்க என்பைது சுோசத துடிப்பில்லை;

சுதந்திரமில்ைாமல் ோழ்க்ல்கயில்லை!

வபைாராடடமில்ைாமல் சுதந்திரமில்லை!

ோழ்க்ல்கயிலிருந்தும் ேரைாற்றிலிருந்தும் ஒதுஙகிவிடாத இந்தப் பைரிைாம 
ேளரச்சி, மாரக்ஸிஸம் என்று வபையர தாஙகி நிற்கிறது.

“இைக்கியததுக்கு ‘இஸம்’ கிலடயாது. அது மனவேளிப்பைாடு - அது 
பூலேப்வபைால், ோலனப்வபைால் சிததாந்தக்்கலற பைடியாதது - அது ஃலபைன் 
ஆரடஸ்” என்று இன்னமும் வசால்கிறேர்கள் இருக்்கததான் வசய்கிறார்கள். 
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இப்பைடிச் வசால்லிக்வ்காண்வட அேர்கள், பூவுக்கும் 
ோனுக்கும் அதனதன் வபைௌதி்கத தன்லம்களுக்கு வமவை 
தங்களுலடய உைரச்சி்கலளயும் சிந்தலன்கலளயும் 
அவிழ்ததுப் வபைாடடுக்வ்காண்வடயிருக்கிறார்கள். உைரச்சி 
என்பைதும் சிந்தலன என்பைதும் ஒரு தனிமனிதனின் சுய 
்கண்டுபிடிப்பைல்ை; சமூ்கப் பைாதிப்பு்கவள அப்பைடி ேரக்்கத 
தன்லமயுடன் வேளிப்பைடுகின்றன. ேரக்்கத தன்லம என்பைது 
வராம்பைவும் முக்கியமான அம்சம்.

ஒரு பூலேப்பைற்றி ஒரு பூர்ஷுோ எப்பைடி எழுதுகிறான்?

பூவின் சிரிப்பில் இலறேனின் அருலளத தரிசிப்பைதாய் 
அேன் ேமக்குச் வசால்கிறான். அப்புறம் ‘....்காக்ல்கச் 
சிறகினிவை ேந்தைாைா உந்தன் ்கரியநிறம் வதான்றுதடா....’ 
என்கிறான்.

அவத பூ எனக்கு எப்பைடித வதான்றுகிறது?

சிக்்காக்வ்காவின் வீதியிவை, ‘மாரிக்்காை அரண்மலன’க்கு 
முன்வன, ஜாலியன் ோைாபைாக்கிவை, வதலுங்கானாவிவை, 
வசைம் சிலறயிவை, ஆேடிடாஙகித வதாழிைாளரின் 
வபைாராடடததிவை எங்கள் வதாைர்கள் பூமியில் வசாரிந்த ரததம் 
ேரப்வபைாகும் நிரந்தர ேசந்தததுக்கு முன்னறிவிப்பைாய், 
புஷபைங்களாய்ப் பூததுக்வ்காண்டிருக்கின்றன என்கிவறன்.

அேனும் ோனும் இரண்டு ேரக்்கங்களின் பிரதிநிதி்கள்.

இலதததான் ்கவிஞன் மாவசதுங ‘ஒவவோரு வசால்லுக்கும் 
சிந்தலனக்கும் பின்வன ஒரு ேரக்்கததின் முததிலர 
குததப்பைடடிருக்கிறது’ என்கிறான்.

பூவின் சிரிப்பில் இலறேலனப் பைாரததேன், இன்னும் 
வ்காஞ்சம் முதிரந்து ‘்காடடுப் புஷபைங்கலளப் பைாருங்கள், 
ே ான ததுப்  பைடசி ்கலளப்  பை ா ருங ்கள் !  அலே 
விலதக்கிறதுமில்லை; அறுக்கிறதுமில்லை; நீங்கள் 
வ்காண்டுேந்தது ஒன்றுமில்லை; வ்காண்டுவபைா்கப் வபைாேதும் 
ஒன்றுமில்லை; வதேனுக்குச் வசவியுங்கள்’ என்கிறான். 
‘வதேனுக்கு விசுோசமாயிருப்பைது’ என்பைதன் அரததம். ‘பைததுக் 
்கடடலள’்களின்பைடி, குரானின் வ்காள்ல்கப்பைடி, சங்கரரின் 
ோக்குப்பைடி சமூ்கக் வ்கடு்கலள அப்பைடிவய சகிததுக்வ்காள்ளப் 
பைைகுேது என்று அரததம்; ோழ்க்ல்கக்்கா்கப் வபைாராடுேது 
வதே நிந்தலன என்று அரததம்.

்காடடுப் புஷபைங்களும் ோனததுப் பைடசி்களும் விலதக்்கவோ 
அறுேலடவசய்யவோ வதலேயில்லைதான். ஆனால் 
மனிதன் அப்பைடி ோழ்ந்துவிட முடியாது. அேன் அேனுக்்கா்க 
மாததிரமில்ைாமல் ்காடடுப் புஷபைங்களுக்்கா்கவும், ோனததுப் 
பைடசி்களுக்்கா்கவும் கூட விலதக்்கவும் அறுேலடவசய்யவும் 
வேண்டியதிருக்கிறவத!

உழுபைலட வசலுததிய ோள் முதைாய் அறுேலடக்்காைம் 
ேலர அந்த ேயல்வேளி்களிவை மலையில் ேலனந்து, 
வேய்யிலில் ்காய்ந்து, முற்றிய ்கதிரின் ஒவவோரு மணிலயப் 
பைாரக்கும்வபைாதும் எனது வியரலேத துளி்கலள நிைததிவை 
வபைாடவடன், இவதா வேல்மணி்களாய் அலே நிமிரந்து 
நிற்கின்றன, என்று எேன் தனது ்கஷடங்கலள மறக்்கக் 
்கற்றுக்வ்காண்டாவனா அேனுக்கு அறுேலடக் ்காைததிவை 
என்ன மிஞ்சுகிறது? ல்கயிவை ்கதிர அறுதத ்காயங்கள்; 
முதுகிவை மூடலட்கலளச் சுமந்த கூனல்; ேயிற்றிவை பைசியின் 
கிறக்்கம்; மனசிவை ஏக்்கங்கள்.

யாருலடய நிைததிவைா, யாருக்்கா்கவோ தனது ரதததலத 
நிவேதனம் வசய்தேன் வ்காஞ்சம் வயாசிததுப்பைாரக்கிறான். 
வதலுங்கானாவிவை வதாடடாக்்கள் அேன் மாரலபைத 
துலளததன; வேண்மணியிவை அக்கினி அேலனப் 
பைடசிததுப் வபைாடடது.

இந்த மனிதனின் துயரங்களுக்்கா்க எந்த பூர்ஷுோவும் 
ஒரு வசாடடு லமலய இைக்்கத தயாரா்க இல்லை. “பைசிலயப் 

பைற்றி என்னால் எழுதமுடியாது. வேண்டுவமன்கிறேர்கள் 
பையிர வசய்ய வபைா்கடடும்” என்று அேன் ேக்்கலை 
வபைசுகிறான்.

்கவிலத பைற்றிய மதிப்பீடு்களிலும் அேன் தனது 
ேரக்்கததன்லமலய இப்பைடிததான் ்காடடிக்வ்காள்கிறான்.

தனக்கு அருகிவைவய மரை ஓைங்கலளக் வ்கடடும் 
மனங்கைங்காத இேனுக்கு, நிதரசன ோழ்க்ல்கயிலிருந்து 
ஒதுஙகி ்கற்பைனா சு்கததிவை மயக்்கம் வ்காள்ளும் இேனுக்கு, 
உண்லம எப்வபைாது உதயமாகிறவதன்றால், அேன் 
விைாவிவை வேல் பைாயும்வபைாதுதான்! வசான்னாவன ஜீஸஸ் 
- ்க ாடடுப் புஷபைங்கலளப் பை ாருங்கள் ,  அலே 
விலதக்கிறதுமில்லை; அறுக்கிறதுமில்லை என்று, ஊருக்கு 
உபைவதசம் வசய்தேன் தனது விைாவிவை வேல் பைாய்ந்தவபைாது, 
‘்காடடுப் புஷபைங்களுக்கும் கிலள்களுண்டு, ோனததுப் 
பைடசி்களுக்கும் கூடு்களுண்டு; மனித குமாரனுக்வ்கா 
தலைசாய்க்்கவும் இடமில்லைவய’ - என்று ்கதறினாவன!

மனிதர்களுடவனவய ோழ்ந்துவ்காண்டு மனிதர்கலள 
வேசிக்்கமுடியாமல், தன்லனவய வேசிததுக்வ்காண்டு எப்பைடி 
ஒருேனால் ஒதுஙகி நிற்்கமுடியும்? இது வராம்பை ்கஷடம்! 
இது அராஜ்கததனம். இந்த சுயவமாகி தன்லன ஒரு 
‘வசௌந்தரய உபைாச்கன்’ என்று வ்காள்ோனானால்.

ைா. ச. ரா. என்கிற இைக்கியோதி இப்பைடிததான் தம்லம 
ேரணிததுக்வ்காள்கிறார. வியதோம் என்கிற ஒரு சின்னஞ்சிறு 
ோடலட வேறும் சுடு்காடாக்கிவிடும் வேறிததனததுடன் 
மனிதகுை விவராதியான அவமரிக்்க ஏ்காதிபைததியம் அக்கினி 
மலை வபைாழிேவதா, அந்த வியதோம் ்கண்மணி்கள் உைகின் 
ஜீேலனவய பைற்றி இழுக்கும்விதததில் அைறுேவதா 
அேருக்கு எந்தவிதப் பைாதிப்லபையும் ஏற்பைடுததவில்லையாம். 
எதிரவீடடிவை ஒரு வபைண் குளிததுவிடடுக் வ்கசதலத 
உைரததிக்வ்காண்டிருந்தாளாம். இந்தச் சம்பைேம் தான் அேலர 
அதி்கமாய்ப் பைாதிததுவிடடதாம். அேர இதயதலத எது 
பைாதிததவதா அலதப் பைற்றிததான் எழுதுோராம். ஏவனன்றால் 
அேர ‘வசௌந்தரய உபைாச்கராம்’!

நூற்றுக்்கைக்்கான வபைண்்கள் தங்கள் உயிருக்கும் 
்கற்புக்கும் வபைாராடிக்வ்காண்டிருக்கும்வபைாது ஈர உைரச்சிலய 
இைந்துவபைானேன், குளிததுவிடடுத துகில் மாற்றப்வபைாகும் 
ஒரு வபைண்லை வேததிரம் அலசயாமல் நின்றுப் 
பைாரததுக்வ்காண்டிருப்பைானானால், ோ்கரி்கமுள்ள எந்தச் 
சமுதாயமும் அேனுலடய ஒழுக்்கததில் ேம்பிக்ல்கக்வ்காள்ள 
முடியாது.

சவ்காதரிவய! உனது ஸ்ோன அலறலய ேன்றா்கத 
தாழிடடுக்வ்காள். ஜன்னலுக்கு வேளிவய, ஒரு ‘வசௌந்தரய 
உபைாச்கன்’ மலறந்துவ்காண்டிருக்கிறான்.

கு ை ந் லத ்க வ ள !  உ ங ்க ள்  அ ன் லன ய ல ர ப் 
பைற்றிக்வ்காள்ளுங்கள். ஒரு ‘வசௌந்தரய உபைாச்கனி’ன் பூ 
ஜாடிக்குச் சிை தலை்கள் வதலேப்பைடுகின்றன.

இப்பைடி ேக்்கரிததுப்வபைான இைக்கிய வியாதியஸ்தர்களும், 
த ங ்க ள்  ே ர க் ்க த த ன்லமல ய  வ ேளி ப் பைடு த த 
வேட்கப்பைடுகிறேர்களும் ,  ஒரு ‘ ர ்கசிய வே ாய் ’ 
வபைற்றுக்வ்காண்டேலனப்வபைால் தங்கள் அரசியல் வதாடரலபை 
மூடி மலறக்்க முயல்கிறேர்களும்தான், “இைக்கியம் என்பைது 
‘ஃலபைன் ஆரடஸ்’ அதற்கு எந்தவிதமான ‘இஸ’மும் 
கிலடயாது” என்கிறார்கள். இது உண்லமதானா?

ஓர ‘இஸம்’ - ஒரு வ்காள்ல்க - ஓர இைடசியத வதானி 
- ஏறாத ்கேரச்சி்கரமான வி்யங்கவள ்கலை - இைக்கியம் 
என்றாகுமானால், ்காடடு மூஙகிலைக் ்காற்று குலடயும்வபைாது 
ஓலச உண்டாகிறவத, அதுதான் ்கலை. தூஙகுகிறேன் 
குறடலட விடுகிறாவன அதுதான் சுததமான இைக்கியம். 
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வேட்கப்பைடவில்லை. ்கலை - இைக்கியததில் பிரச்சாரம் புகுந்துவிடடவதன்று 
யாரும் முணுமுணுதததா்கக்கூடத த்கேல் இல்லை. ்காரைம் என்னவேன்றால் 
்கலை - இைக்கியததின் மூைம் இேர்கள் ஆளும் ேரக்்க ேைன்்களுக்்கா்கப் 
பிரச்சாரம் வசய்தார்கள். இப்பைடிப் பிரச்சாரம் வசய்யும்பைடி பைை ்கலை - இைக்கியக் 
்கரததாக்்கள் நிரப்பைந்திக்்கப்பைடடார்கள். மறுததேர்கள் பைடுவ்காலை 
வசய்யப்பைடடார்கள்.

்கலை - இைக்கியங்கலள நிரப்பைந்தங்களாலும் அடக்குமுலற்களாலும் 
உருோக்கிட முடியுமா? ஆனால் பைை வி்யங்கள் அப்பைடிததான் 
சம்பைவிததிருக்கின்றன.

்கல்கி கிருஷைமூரததி, சுரண்டும் ேரக்்கததின் இந்தச் சுயரூபைம் 
வதரிந்துவிடக்கூடாது என்பைதற்்கா்க, ஒரு முன்னுலரயில் முந்திக்வ்காண்டு 
எழுதினார: “வ்காடுலமப்பைடுததுேதன் மூைம் ்கலை்கலள உருோக்்கமுடியாது. 
அடிப்பைதால் ஓடச் வசய்யைாம்; ஆடச் வசய்யமுடியாது. அைச் வசய்யைாம்; 
பைாடச் வசய்யமுடியாது!”

இது உண்லமதானா? உை்கதது அதிசயங்கள் ஒவவோன்றும் பைைருலடய 
உதிரச்வசற்றில் உருோன வ்காப்புளங்கள் என்பைலத யாரும் மறந்துவிடமுடியாது. 
‘வபைாற்்காைச் சிற்பி்கள்’ என்று பைைம் “வபைருலம(?)” வபைசுகிறேர்களால் 
சிததரிக்்கப்பைடும் ம்கராசர்களின் சபைாமண்டபைங்களில் ்காற்சதஙல்க ஒலியும் 
மயக்்கதலதப் வபைாழியும் கீதமும் சதா்காைமும் வ்கடபைதற்்கா்க எம் சவ்காதரியர 
எததலனவபைர சிலறப்பைடடிருந்தார்கள்! இந்த அரண்மலனோசி்களின் 
உல்ைாசததுக்்கா்க அந்த அபைலைப் வபைண்்களின் வசாந்த உைரச்சி்கள் 
தீய்க்்கப்பைடடன. இேர்களுலடய ்காமரசலன்கலளக் ்கல்லிவை ோரக்கும்பைடி, 
எததலன சிற்பி்கள் இம்சிக்்கப்பைடடார்கள்! சீஸராயிருந்தாலும், 
ராஜராஜனாயிருந்தாலும், ்ாஜஹானாயிருந்தாலும் ஒவவோருேனும் 
இலதவயதான் வசய்தான்.

‘இலியாத’லதப் பைாடும்பைடி அந்தக் ்கவிஞன் வஹாமர நிரப்பைந்திக்்கப்பைடடது 
வதரியாதா?

சாம்ராஜய விஸ்தரிப்புக்குப் வபைாரவீரர்கள் வதலே என்பைதற்்கா்கப் ‘வபைார 
வசய்ேது சததிரியனின் ்கடலம’ என்று ்காவியததின் மூைம் பிரச்சாரம் 
வசய்யும்பைடி ஒரு ்கவிஞலனச் சிலறயிவை தள்ளினார்கள். அப்பைடிச் சிலறப் 
பிரசேமாய்க் கிலடதததுதான் ம்காபைாரம் என்று யுோன் சுோஙகின் 
குறிப்வபைடு்கள் சாடசியம் கூறுகின்றன.

தனது மலனவியின் கூந்தலுக்கு மைம் உண்டா இல்லையா என்கிற 
அபைததமான சந்வத்கம் ேந்தேன் சங்கம் லேததுத தமிழ் ேளரதததா்கக் 
கூறுகிறார்கவள, இந்த வேலைவமனக்வ்கடட ஆராய்ச்சிக்குப் புைேர்கள் பைைரும் 
்கவிலத்களுடன் ேந்தார்கவள என்ன ்காரைம்? ேறுலம அேர்கலள 
நிரப்பைந்திததது.

சமைதலதப் பிரச்சாரம் வசய்ய மறுதத ஏராளமான புைேர்கள் 
்கழுவிவைற்றப்பைடட ்கண்ணீர ்கலத்கலள, எப்பைடி இதற்குள் மறக்்கமுடிகிறது?

இப்வபைாதும்கூட அறிமு்கமில்ைாத ஓர ஆடேனின் முன்வன ‘மாடல் 
அைகியாய்’ நிற்பைதற்கு ‘பைண்பைாடுமிக்்க பைாரதப் வபைண்்கள்’ தயாராயிருக்கிறார்கவள, 
இதற்கு சமூ்க - வபைாருளாதார நிரப்பைந்தங்கள் ்காரைமில்லையா? இந்த 
‘அைகிய’ ஓவியங்கலளக் ்காணும் ஒவவோருேனுக்கும் இந்த சாயப் பூச்சுக்குப் 
பின்வன, நிரப்பைந்தங்களின் முற்றுல்கயால் நிரோைம் வசய்யப்பைடட 
வபைண்்களுக்்கா்க வேதலனப்பைடத வதான்றவில்லையா?

ஆ... அந்த அைகிய வராஜா மரலின் மன்வறாவின் மயங்கலேதத சிரிப்பு, 
அேள் மனததில் எரிந்த வேருப்பைல்ைோ!

ஒரு ேடனவமலடயில் இஸ்வடாரா டங்கன் தனது ஆலட்கலளக் 
கிழிதவதறிந்தாள். பூர்ஷுோக்்கள் வசால்கிற நிரப்பைந்தமற்ற பைவிசுவ்கடாத 
்கலைததன்லம, எவேளவு வ்கேைமானது என்பைது அந்த விளக்கு வேளிச்சததில் 
பூரைமாய் வேளிப்பைடடவத.

இப்பைடி ேரைாறு வேடுகிலும் தங்கள் ரசலனக்்கா்கவும், சு்கததுக்்கா்கவும், 
சிந்தாந்தததுக்்கா்கவும், அலதப் பிரச்சாரம் வசய்ேதற்்கா்கவும், சவுக்்காலும், 
ோளாலும், ்கழுோலும், சிலுலேயாலும், பைைததாலும், நிரப்பைந்தம் வசய்தும், 
வ்காலை்கலளச் வசய்தும் ்கலை - இைக்கியங்கலளப் பிரவயா்கம் 
வசய்தேர்களின் ோரிசு்கள்தான், இன்லறக்கு வராம்பைவும் சாதுக்்களாய் ேந்து 
வேதம் வபைசுகிறார்கள். ்கலை - இைக்கியததின் மூைம் பிரச்சாரம் கூடாதாம். 
்கம்யூனிஸ்டு்கள் ்கலை - இைக்கியோதி்கலள நிரப்பைந்தம் வசய்கிறார்களாம்.

இேற்றுள் ஒரு மனிதனின் ஆலச்கள், 
்கனவு்கள், ேம்பிக்ல்க்கள், ஏக்்கங்கள் ஆகிய 
உைரச்சி்கள் புகுந்துவிடுமானால், அந்த 
நி மி ் வ ம  இ ல ே  அ ே ற் றி ன் 
்கலைததன்லமலய இைந்துவிடுகின்றன 
என்றாகும்.

ஸ, ரி, ்க, ம என்கிற சுரங்களும், அனா 
ஆேன்னா என்கிற தனிததனியான 
லிபி ்களும் த ா ன்  இே ர ்களுலட ய 
வ்க ாள்ல்கப்பைடி ,  சிதத ாந்தங்களால் 
்களங்கப்பைடாதலே.

ஆனால், எததலன பைா்கேதர்கள், 
எததலன வமலட்களில் - எததலன 
எழுததாளர்கள், எததலன ஏடு்களில்- தங்கள் 

உைரச்சி்கலள இேற்றுக்கு ஏற்றி, ஆயிரம் 
வபைருக்குத வதரியச் வசாரம் புரிந்தார்கள்.

மனித உைரச்சி்களால் தீண்டப் 
வபைறாதிருந்த லிபி்கலள, ்காளிதாசனும், 
மீராவும், ஆண்டாளும், தியா்கராஜரும் - 
இேர்கள் மாதிரி இன்னும் பைைரும் கூட - 
தங்கள் உைரச்சி்களால் வசாரம் புரிந்தார்கள்.

வசாரததால் சூல்வ்காண்டு பிறந்த இந்தப் 
பைாடல்்கலள அரச்ச்கர்களும் உபைந்யாச்கர்களும் 
சஙகீத விதோன்்களும், வராம்பை ்காைமாய்த 
தி ரு ம் பை த  தி ரு ம் பை ப் 
பைாடிக்வ்காண்டிருக்கிறார்கவள! இந்தப் 
பைாடல்்கலளப் பைாடுேதன்மூைம் சுரங்கள் 
அேற்றின்  பைவிததி ர த தன்லமலய 
இைந்துவிடவில்லையா? இதற்்கா்க இேர்கள் 
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இேர்களுலடய ோதம், உரிலம்கலள மறுப்பைதும், 
வேகுஜன எழுச்சிலய நிரா்கரிப்பைதுமாகும். பைாடடாளி 
ேரக்்கதலத நிராயுதபைாணியாக்கிவிடடு தங்கள் ல்கயிவை 
ச்கைவிதமான ஆயுதங்கலளயும் லேததுக்வ்காண்டு 
மிரடடுகிற சரோதி்காரததனமாகும்.

இலத ோங்கள் எதிரக்கிவறாம். உை்க மக்்களின் 
விடுதலைக்்கா்கப் பிரச்சாரம் வசய்ேது எங்கள் உரிலமயும் 
்கடலமயுமாகும். இந்தப் பிரச்சாரதலதச் வசய்யும்பைடி ோங்கள் 
நிரப்பைந்திக்்கப்பைடுகிவறாம் என்பைது உண்லமதான். எங்கலள 
நிரப்பைந்திக்கிறேர்கள் எங்கள் வதாைர்களல்ை; எங்கள் எதிரி்கள்.

ஆளும் ேரக்்கங்களின் மற்வறாரு ஆயுதம் ்கலை 
இைக்கியம் என்பைலதக் ்கண்டுவ்காண்வடாம். வேகுஜன 
விவராதி்கவள! உங்கலள அறியாமவைவய நீங்கள் தூக்கிய 
அவ த  ஆயுதங ்கலள  எங ்கலளத  தூக்கும் பைடி 
நிரப்பைந்திததுவிடடீர்கள். “பைாடடாளி ேரக்்கம் ஆயுதம் தூக்்க 
ஆரம்பிததுவிடடால், தனது ்கலடசி எதிரிலயயும் வீழ்ததும் 
ேலர அது தன் ஆயுதங்கலளக் கீவை வபைாடாது.”

்கலை, இைக்கியத துலறயில் ேலடவபைறும் இந்தப் 
வபைாராடடததில் இப்வபைாது எங்களுக்கு ஆயுதங்கள் வதலே! 
அதனால்,

எங்கள் எழுததாளர்கள்,

எங்கள் ்கவிஞர்கள்,

பூக்்களின் ம்கரந்தங்களிலிருந்தும்

துப்பைாக்கி ரலே்கலளத திரடடுகிறார்கள்.

ேறுலம, பைசி, புரடசி, வசா்லிஸம் இலேபைற்றிவயதான் 
பைாட வேண்டுமா? என்று வ்கடகிறேர்கள் இருக்்கக்கூடும்.

இ்கதலத மறந்து, பைரதலதப் பைற்றுேவத சிைரின் 
்கவிலத்களுக்குக் ்கருப்வபைாருளாய் அலமகிறவத, அதுவபைாை-

பைரதலதலயப் பைற்றிய நிரோைக் வ்காைங்கவள சிைரின் 
்கவிலத்கலளக் ்கரப்பைந்தரிக்கிறவத, அதுவபைாை, -

அைகு ேரைலன்கவள சிைரின் ்கவிலத்களில் பிரோ்கம் 
வ்காள்கிறவத, அதுவபைாை -

வமாழிப்பைற்லறச் சிைரும், வதசிய உைரலேச் சிைரும் 
்கவிலத்களாக்கி மஞ்சு விரடடுகிறார்கவள, அதுவபைாை -

சரேவதசப் பைாடடாளி ேரக்்க விடுதலை என்கிற - ோழும் 
உைகுக்்கான - வதலேயான வ்காள்ல்க்கவள இந்தத 
வதாகுப்பில் ஆளுலம வசலுததுகின்றன.

்கவிஞர இன்குைாபும், அேர மாதிரியான இைடசியக் 
்கவிஞர்களும் திரும்பைத திரும்பை, ஆயிரம் ்காரைங்களுடன் 
ஒவர வி்யதலதவய ்கவிலத்களாய்ப் பைலடப்பைதன் ்காரைம் 
இலதப் பைாடுகிறேர்கவள குலறோ்க இருப்பைதாலும், இந்தப் 
பிரச்சலனவய எரியும் பிரச்சலனயாய் இருப்பைதாலும்தான்.

‘அேர்கள்’ ்கவிலதக்வ்கன்று எடுததுக்வ்காள்ளும் 
பிரச்சிலனலய யாரும் எழுதிவிடைாம். இன்குைாப் மாதிரி 
எங்கள் ்கவிஞர்கள், எழுததாளர்கள் எடுததுக்வ்காள்ளும் 
பிரச்சலனலய ‘அேர்களால்’ நிலனததும் பைாரக்்க முடியாது. 
‘அேர்கள்’ ஆரப்பைாடடம் அணிேகுப்பு ேடததி ஒரு பூலேப் 
பிடிக்கிறார்கள். இேர்கள் பைாசலறளில் நுலைந்து பீரஙகி்கலள 
வோறுக்குகிறார்கள்.

இந்தத வதாகுப்பிலுள்ள ‘நீங்கள் என்லனக் ்கம்யூனிஸ்ட 
ஆக்கினீர்கள்’ என்கிற ்கவிலதலய, ‘வசா்லிசப் வபைாஸ்டர’ 
என்று புழுதி தூற்றியேர்களும் உண்டு. அேர்கள் யாவரன்பைதும் 
ேமக்குத வதரியும்.

ஆயிரக்்கைக்்கான வதாழிைாளர்கள் மீது மிரு்கததனமான 
தாக்குதல் ேடந்தவபைாது, எந்தத தமிழ்க்்கவிஞனும் இந்த 
பைாசிஸதலத எதிரதது எழுதப் பையந்தவபைாது, ்கவிததீ உமிழ்ந்த 

புரடசிக் ்கவிஞன், இன்குைாப்தான்! இது வசா்லிஸப் 
வபைாஸ்டர என்று விமரசிக்்கப்பைடுமானால் -

ஒரு மந்திரி பிறந்தோளுக்கு ‘வராடடித துண்டு்கள்’ 
சுடுேலதக் ்காடடிலும்,

ஒ ரு  ்க ல் ை ல ற க் கு  ‘ வ ம ழு கு ே ர த தி ்க ள் ’ 
ஏற்றிக்வ்காண்டிருப்பைலதக் ்காடடிலும்,

வசா்லிஸப் வபைாஸ்டர எழுதுேது ஒன்றும் வ்கேைமான 
்காரியமில்லை. அதுவே எங்களுக்குப் வபைருலமக்குரிய 
வி்யமாகும்.

இந்தக் ்கவிலத்களில் எந்த இடததிலும், எந்தச் 
சந்தரப்பைததிலும் இன்குைாப் பிரக்லஞ இைக்்கவில்லை. 
பைாருங்கள், ‘பைடகுக்்காரவர’ என்கிற ்காதற் ்கவிலதயிலும் ஒரு 
்கம்யூனிஸ்டடின் ‘வ்கரக்டர’ பைளிச்சிடுகிறவத! தழுவிப்பிரியும் 
்காதைனுக்கு இந்தக் ்கவிலதயின் தலைவி, ேழியனுப்பும்வபைாது 
கூறுகிற ோரதலத்கலளக் ்கேனியுங்கள்:

“பைவுரைமி இரவின் பைடகுக்்காரவர

ேதிநுலர அலைக்கும் ோைற்புதர்கலள

விைக்கிச் வசல்ல்கயில் வமதுோ்கச் வசல்லுங்கள்,

ேழியில்

தண்ணீர ோததுக்்கள் அலட்காதத

முடலட்கள் கிடக்்கைாம்.

்கால்்கள் வமாதிவிடாதிருக்்கடடும்”

தனது உைரவு, தனது இன்பைம், தனது சுதந்திரம் 
இேற்லறக் வ்கௌரவிப்பைதுவபைாைவே, மற்றேர்களுக்கும் ஒரு 
்கம்யூனிஸ்ட உததரோதம் தருகிறான். அதனாவைவய 
உை்கததின் எந்த மூலையில் அநீதி இலைக்்கப்பைடடாலும் 
அேன் ஆததிரம் வ்காள்ளுகிறான்.

இந்தக் ்கவிலதலயப் பைடிதததும், ்காந்தியின் 
‘சததியவசாதலன’ தான் என் ஞாபை்கததுக்கு ேந்தது. தமது 
அந்திம ேயதிலும் பிரம்மச்சரியதலத எப்பைடியாேது 
்கலடப்பிடிததுவிடுேது என்று வபைரும் பிரயததனப்பைடட 
அேர, தனது பிரம்மச்சரியததுக்கு ஒரு பைரிவசாதலன லேததுப் 
பைாரததாராம். ஒவர பைடுக்ல்கயில் ஓர அம்லமயாருடன் தானும் 
ஆலட்கலளக் ்கலளந்துவிடடுப் பைடுததுக்வ்காண்டு ‘அந்த 
நிலையிலும் தனது உைரச்சி தூய்லம வ்கடாதிருக்கிறதா 
என்று ஆராய்ச்சி ேடததினாராம். இதனால் அேர மனம் எந்தப் 
வபைதலிப்பும் வ்காள்ளவில்லையாம் (ஆதாரம்: கிலரஸிஸ் 
ஆஃப் இந்தியா). ்காந்தி ம்காதமாதான். ஆனால் இந்த 
ம்காதமாக்்கள் தங்கள் உைரச்சி்கலள மாததிரவம பைாரக்கிறார்கள். 
பைடுக்ல்கயிவை நிரோைமாய்க் கிடததப்பைடட வபைண்ணின் 
மான உைரச்சி்கலள எவோறு வ்கேைப்பைடுததுகிறார்கள்! 
்காந்தி உைரச்சிேசப்பைடடாரா என்பைது முக்கியமில்லை. 
அந்தப் வபைண்ணின் உைரச்சி?

அடுததேர்களின் உைரவு, இன்பைம், சுதந்திரம் 
ஆகியேற்லறக் வ்காச்லசப்பைடுததியும், ேச்சுப்பைடுததியும் 
வபைரிய மனிதராகும் இப்பைடிப்பைடடேர்களுக்கு இன்குைாபின் 
்கவிலதத தலைவி.... “தண்ணீர ோததுக்்கள் அலடக்்காதத 
முடலட்கள் கிடக்்கைாம். ்கால்்கள் வமாதிவிடாதிருக்்கடடும்” 
என்று எச்சரிப்பைது எவேளவு வபைாருததம்!

இந்த விதமாய், ்கவிஞர இன்குைாபின் ்கவிலத்கள் 
விடுதலை விரும்பும் மக்்களின் வபைாரமுலன ஆயுதங்களாகும். 
இலே ்காைததின் வதலே்களாகும். உங்கள் ஆயுதங்கலள 
நீங்கள் எடுததுக்வ்காள்ள வேண்டாமா?

இந்தக் ்கவிலதத வதாகுப்லபை ோஙகுங்கள்; பைடியுங்கள்; 
ரசியுங்கள்; விமரசியுங்கள்; பைைருக்குச் வசால்லுங்கள் என்று 
தமிழ் ோச்கர்கலளக் வ்கடடுக்வ்காள்ளைாமா?
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நினைவேந்தல்

கே.எம்.கேணுகேோபோல்� drvenugopalkm@gmail.com

ஓர உடர்டடேஎழுத்து கவிடதடயப்பால 
்ம்டமக கட்டிப்பாடே டவகக  முடியுமா? 
முடி்நத்த. கவிடத என்ற தபயரில்  பலரும் 
் ம ா ச ம ா ன  உ ட ர ் ட டே ட ய 
எழுதிகதகாணடிரு்நத்பாது இை்வனிலின் காரககி 
இதழ எழுத்துகள் ்தர்நத கவிடதகடை விடேவும் 
்மலாக ்ம்டமக கிறுகிறுத்துப்பாய மயங்கித் 
திடைககடவத்த்த. இடத யாரும் மறுகக முடியுமா?  
எழுபதுகளில் ‘காரககி’  பத்திரிடகயில் இை்வனில் 
எழுதிய கட்டுடரகடை மா்நதிமா்நதி, மாைவரகைான 
்ானும் என் ்ணபரகளும் மயங்கிககிடே்ந்தா்ம,  
டமதாஸ் கடதயில் வருவது்பால, ’காரககி’டயத்  
தீணடியவர அடனவரு்ம  தங்களுககு முன்னால் 
கனவாய விரி்நத தபான்னுலகில் மித்நதன்ர. 
அடததயல்லாம் மறகக  முடியுமா?

அறுபதுகளிலும் எழுபதுகளிலும் ்ான் 
வடேதசன்டனயிலுள்ை தங்கசாடலப பகுதியில் 
வசித்துவ்ந்தன். என்னுடடேய பள்ளி ் ணபரகைான 
்்டேசனும் சம்பத் குமாரும் என்டனப்பால 
முற்்ப ா ககு  இலககியத்தில்  ்ப ர ா ரவம் 
தகாணடேவரகைாக இரு்நதனர. கல்லூரிப பருவத்தில்  
்ாங்கள் ‘்தன்மடழ’ என்னும் மாைவர 
ப த் தி ரி ட க யி ன்  ஆ சி ரி ய ர  கு ழு வி ல் 
இடேம்தபற்றிரு்ந்தாம். அப்பாதுதான் ‘காரககி’ 
எங்கள் கணகளில் பட்டேது. ’விறுவிறு’ தவன்ற 
இை்வனிலின் உடர்டடே அதற்கு முன் ்ாங்கள் 

என் இேழியல் ஆசான் இளதைனில்

அறியாதது. பிராட்்வ சட்டேககல்லூரிககு எதிரக 
கடடேயில் ‘காரககி’ வரும். அது வருவதற்குள் ் பாடத 
அடிடமகள் ் பால ் ாடல்நது முடற வ்நதுவிட்டேதா 
என்று ்பாய விசாரிப்பாம். இதழ டகககுக 
கிடடேத்துவிட்டோல் பரவசத்துடேன் அங்்க்ய நின்று 
படித்துவிட்டுத்தான் அடுத்த ் வடல.

பின்னர ஒரு ் ாள் திருவல்லிக்கணி பிள்டையார 
்காயில் ததருவிலிரு்நத ’காரககி’ அலுவலகத்திற்குப 
்பாய எங்கள் கனவு ்ாயகன் இை்வனிடலச 
ச்நதித்துப ்பசி்னாம். இை்வனில், அலுவலகம் 
என்று தனியாக எதுவும் டவத்துக தகாள்ைவில்டல. 
அவர தங்கியிரு்நத ‘்மன்்ஷன்’ அடறதான் அது.  
இைம் வயதி்ல்ய பல உயரங்கடைத் ததாட்டேவர 
அவர. வி. பி, சி்நதன், என். ராம், ச்நதுரு, உ. ரா. 
வரதராென், டமதிலி சிவராமன் ் பான்ற மாரகசிஸ்ட் 
கட்சியின் முன்வரிடச யினருடேன் அவருககு 
த்ருங்கிய பழககம் இரு்நதது.

’காரககி’யால் ஈரககபபட்்டே ் ான் பத்திரிடகத் 
துடறககு வ்ந்தன். அ்நத வடகயில் இதழியலில் 
எனககு முன்்னாடி இை்வனில்தான். என் 
இதழியல் ஆசான் இை்வனி்ல என்று 
தசால்லிகதகாள்வதில் ் ான் தபருடமபபடுகி்றன். 
இை்வனில் இருபதாம் நூற்றாணடின் ஆகச சிற்நத 
பத்திரிடக்டடேயாைராக இரு்நதும்கூடே, கவிஞர 
என்றும், கடதயாைர என்றும், ஓவியர என்றும், 

கட்டுரையாளர் 
தரைரமயயறக 
‘பாைம்’  இதழ் 
வெளியீட்டு 
நிகழ்வில் 

எழுததாளர் 
பாைகுமாைன் 

உரையாறறுகிறார்; 
அருகில் 

இளயெனில்
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திடரபபடே இயககு்ர என்றும் அவடரக 
குறிபபிடு்வார ‘ பத்திரிடகயாைரகளின் 
பத்திரிடகயாைரான’ அவடர ஏ்னா ‘மூத்த 
பத்திரிடகயாைர ’  என்று அடடேயாைப 
படுத்துவதில்டல. இதழியலில் அவரிடேமிரு்நது 
இ ன் டற ் ய ா ர  க ற் று க தக ா ள் வ த ற் கு ம் 
பயன்தகாள்வதற்கும் ஏராைமானவற்டற அவர 
விட்டுச தசன்றிருககிறார. பயன் ததரி்வார 
தகாள்வாராக.

1975ஆம் ஆணடில் ்ான் ‘விடியல்’ இதடழக 
தகாணடுவ்நத்பாது  தடலபதபழுத்டத எழுதித் 
தரும்படி என் மானசீக ஆசானான இை்வனிலிடேம் 
்கட்்டேன். அதற்கு அவர ‘்ான் பஞ்சத்திற்கு 
ஆணடியானவன். வாங்க, பரம்படர ஆணடியான 
ஓவியரிடே்ம ்பா்வாம்” என்று தசால்லி, தமிழப 
பதிபபுலகில் ஆயிரககைககான புத்தக அட்டடேகடை 
வடர்நதுதள்ளிய ஓவியர ஆன்நதனிடேம் 
அடழத்துசதசன்று தடலபதபழுத்தும் கவிடத 
விமரசனப பகுதிககான ‘்லா்கா’வும் வடரயச 
தசயது வாங்கித்த்நதார. இை்வனி்ல ஓர ஓவியராக 
இரு்நதும் கூடே, பலர அவடர ்ாடிவ்நது 
ஓவியங்கடைப தபற்றுச தசன்ற நிடலயிலும், 
ஆன்நதன், அமு்தான், மாருதி ஆகிய ஓவியரகளிடேம் 
தசன்று தனககான ஓவியங்கடை இை்வனில் 
வ ா ங் கி வ ரு வ ா ர .  இ ை ் வ னி லி ன்  
தடலபதபழுத்துகளில் கூடே  ஆன்நதன், அமு்தான் 
பாணியின் ஆதிககம் காைபபடும்.

அததன்ன்வா ததரியவில்டல, முற்்பாககான 
சி்நதடன தகாணடே இை்வனிலுககு ்வீன 
ஓவியங்களின் மீது இனம்புரியாத ஒவவாடம 
இரு்நதது. அது ததாடேரபாக ்ான் அவரிடேம் 
எவவை்வா விவாதித்திருககி்றன். ஆனால், அ்நத 
வி்ஷயத்தில் அவர  ஒரு படழமவாதக 
கண்ைாட்டேத்டத்ய தகாணடிரு்நதார. ‘சங்கம்’ 
இதழில் ‘தமானாலிசாவின் புன்னடகடய 
கம்பயூட்டேர ்தாற்கடித்துவிடுமா?’ என்று ஒரு 
கட்டுடரடய எழுதித் தன் கருத்டத அவர  
நிடலபபடுத்திகதகாணடோர.

  இை்வனிலின் எழுத்து்டடேடயப ்பால்வ 
‘காரககி’யின் வடிவடமபபும்  மிகச சிறபபாக 
இ ரு க கு ம் .  ‘ வி டி ய ல் ’  இ த ழ க ட ை க 
கூர்நதுகவனிபபவரகளுககுக ‘காரககி’யின் 
வடிவடமபபுத் தாககம் என்னில் இரு்நதடதக 
காைலாம். ’காரககி’ககுப பின்னரும் ’்யனதாரா’, 
‘பிரகடேனம்’, ’குடியரசு’, ‘அங்குசம்’ எனப பல 
இதழகடை அவர தகாணடு வ்நதாலும் இன்னும் 
‘காரககி’ தான் அடனவரின் கணணிலும் கருத்திலும் 
தங்கியிருககிறது.

விவிலிய ் டடேயில் எழுதபபட்டே இை்வனிலின் 
உடர்டடேயின் வசீகரம் ‘கம்யூனிஸ்டுகளுககும் 
அழகியலுககும் காத தூரம்’ என்ற தபருவழககால் 
ஏற்பட்டே பழிடயத் துடடேத்ததறி்நதது. இத்தடனககும்  
இை்வனில் ததாடேககக கல்வி்யாடு தனது 
பள்ளிபபடிபபுககு முற்றுபபுள்ளி டவத்துவிட்டேவர. 
தபரும் தமிழறிஞரகளுககும் ்பராசிரியரகளுககும் 
டககூடிவராத  அழகிய தமிழ அவருககு 
வசபபட்டிரு்நதது.

அடித்தல், திருத்தல் இல்லாத இை்வனிலின் 
ட க த ய ழு த் து ப  ப டி ட ய க  க ண ணி ல் 
ஒற்றிகதகாள்ைலாம். அத்தடன அழகாக, ் ்ரத்தியாக 
எழுதுவார.  முத்துமுத்தான, வீசசான, அழகிய 
டகதயழுத்து அவருடடேயது. இன்தனாரு சிறபபு 
அசசில் எபபடி வர்வணடும் என்று நிடனககிறா்ரா 
அவவித்ம எழுதித்தருவார. முதல் பத்தியின் 
முததலழுத்டதக கட்டேம் ் பாட்டு (தபரிய எழுத்தில் 
வர்வணடும் என்படதக குறிகக), உள்தள்ளி 
வர்வணடிய வரிகடை உள்தள்ளி்ய எழுதி, 
சாயதவழுத்துகள், தடித்த எழுத்துகள் வர்வணடிய 
இடேங்களில் அவற்றுககான குறிபபுகடை எழுதித் 
தருவது இை்வனிலின் பழககம். அவவிதம் 
அசசுககும் பதிபபுககும் இைககமானவர அவர. 
இை்வனில் எழுதிய ‘கவிதா’டவப பதிபபித்த்பாது 
அவருடடேய தமிழறிவு கணடு ் ான்  விய்நததுணடு.

்ான் யாருடடேய தபயடரயும் குறிபபிட்டுச 
தசால்ல விரும்பவில்டல, ஆனால், ் தடவபபட்டோல் 
ஆதாரங்க்ைாடு சுட்டிககாட்டேவும் அணியமாக 
இருககி்றன் ,   தமிழப ்பராசிரியரகள் , 
துடறத்தடலவரகள், துடை்வ்நதரகள் எழுத்தில் 
கூடே, சாதாரை  ஒற்றுப பிடழகளும், ஒருடம, 
பன்டம மயககங்களும்  தபன்னம்தபரிய இலககைப 
பிடழகளும் ்்ர்நதது கணடு ்ான் மனம் 
த்ா்நததுணடு. ஆனால், உருதபருககிக கணைாடி 
டவத்துப பாரத்தால் கூடே இை்வனிலின் எழுத்தில் 
எள்ைைவும் ,  எள்மூககின்  நுனியைவும் 
இலககைபபிடழ ததன்படோது. என்னுடடேய 
பதிபபுஅனுபவத்தில் அவரிடேத்்த கணடே அ்நத 
அசாத்தியமான திறடமடய ் ான் ் வறு எவரிடேத்தும் 
கண்டேனில்டல.   இடத என் ்ணபரகளிடேம் 
பலமுடற தசால்லிசதசால்லி விய்நதிருககி்றன்.

”ஒரு தாய தன் குழ்நடதடயக கல்லில் அடற்நது 
தகால்வாள்”  என்்றா, “எங்கள் எம். எல். ஏ. 
எப்பாது சாவார?” என்்றா அதிரசசி மதிபபுடேனான 
தடலபபு தகாடுத்து கட்டுடரககுள் வாசகடன 
இழுத்துகதகாள்வார இை்வனில். தபாதுவாகக 
கவிடத வரிகள்தாம் ் ம் நிடனவில் தங்கும். ஆனால், 
இை்வனிலின் உடர்டடேயில் பல வரிகள் எனககும் 
என்டனப ்பான்று பல ்தாழரகளுககும் 
மனபபாடேம். “திருடேரகளின் ்கா்ஷமும் ்தசிய 
கீதமும் பிரிகக முடியாத ப்நதமாகிவிட்டே இ்நத 
்ாட்டில்” என்றும், “குடிகாரனின் நியாயமான 
்சாகம் கூடேப பரிவுககுப பதிலாக ஆத்திரத்டத்ய 
ஏற்படுத்தும்”  என்றும் ்பாகிற்பாககில் அவர 
எழுதிச தசன்ற நூற்றுககைககான் வரிகள் 
மறககதவாணைாதடவ.

இை்வனிடலக குறித்து எதிரமடறயான பல 
எணைங்கடைப பலர தகாணடிருககின்றனர. 
ஆனால் ,  என்டனப ்பான்ற அணுககத் 
்தாழரகளுககு அததல்லாம் தபாருட்டில்டல. 
இை்வனில் என்றவுடேன் நிமிரவுடேன் கூடிய 
புன்னடக பூத்த அ்நத அழகான முகமும், அன்பன்றி 
்வதறான்றறியா பணபும் மட்டு்ம என் நிடனவில் 
என்றும் வாழும்.

்கடடுலரயாளர: மூதத பததிரிரகயாளர்
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இளதைனில் என்னும் 
மக்கள் கடைஞன்

நினைவேந்தல்

வி.�முத்தையோ� muthaiahv52@gmail.com

பல்வேறு திறமைகமைக் ககொண்டிருந்த இை்வேனில யொருக்கும் அடிபணியொ்தவேர், யொரிடமும் 
இச்சகம் ் பசிக் கொரியதம்தச ்சொதிததுக்ககொளைொ்தவேர், அ்்த்சையம் ்தனது ் ்தமவேகளுக்கொக 
உறற ் ்தொழர்களிடம் உரிமை்யொடு எம்தயும் ் கடகத ்தயஙகொ்தவேர் எனற ைனசசிததிர்ை என 
கெஞ்சில அந்தக் கமைஞனின நிமனவேொக இனறும் நிமைததிருக்கிறது.

வென்லன மக்்களால் டி.யு.சி.எஸ். எனச் சுருக்்கமா்க 
அலைக்்கப்பைடும்  வபைருலமமிகு கூடடுறவு நிறுேனததில் 
1975ஆம் ஆண்டில் பைணியில் வசரந்வதன்.   பைைலமயான 
அந்த டி.யு.சி.எஸ். வதாழிைாளர சங்கததிற்கு ோன் பைணியில் 
வசரந்த மூன்வற ேடந்த வதரதலில் ோன் வேற்றிவபைற்று 
நிரோ்கப்வபைாறுப்புக்குத வதரந்வதடுக்்கப் பைடவடன். வதாைர 
சி. வ்க. மாதேன் தலைேரா்கவும், திராவிட இயக்்க ஆய்ோளர 
்க. திருோவுக்்கரசு துலைததலைேரா்கவும், பூ.சி. 
பை ா ை சு ப் பி ர ம ணி ய ன்  வ ச ய ை ா ள ர ா ்க வு ம் 
வதரந்வதடுக்்கப்பைடவடாம்.

வதனாம்வபைடலடயிலிருந்த திருோவுக்்கரசின் ‘ேம் ோடு’ 
அச்ச்கததின் ஒரு பைகுதியில்தான் வதாழிற்சங்கததின் 
அலுேை்கம் வசயல்பைடடுேந்தது. விடுமுலற ோட்களில் 
அரசியல் ேகுப்பு்கள், வதாழிற்சங்க ேகுப்பு்கள், புதத்கங்கள் 
ோசிததுப் பைகிரேது எல்ைாம் ேடக்கும். அஙகு ேைக்்கமா்க 
திருோவுக்்கரசு அேர்கலளச் சந்திக்்கேரும் வதாைர 
இளவேனில் எங்களுக்வ்கல்ைாம் அறிமு்கமானார. அேர 
ேடததிேந்த ‘்காரக்கி’ இதழ் பைற்றியும் அேருலடய 
எ ழு த த ா ற் ற ல்  கு றி த து ம்  வ த ா ை ர ்க ள் 
வசால்லிக்வ்காண்வடஇருப்பைார்கள். பைததிரில்க யாசிரியர, 
எழுததாளர என்பைதற்கும் அப்பைால் இளவேனில் மி்கச் சிறந்த 
ஓவியரா்கவும் இருந்தார. எங்கள் வதாழிைாளர்கள் வதாழிற்சங்க 
ேடேடிக்ல்க்கலளத வதரிந்துவ்காள்ள ‘வபைாரக்்களம்’ என்னும் 
பிரசுரதலதக் வ்காண்டுேந்தவபைாது அதற்்கான தலைப்பு 
எழுதலத ேடிேலமததுத தந்தேர இளவேனில். அதுமுதல் 
எங்கள் வதாழிற்சங்க அரசியல் ேடேடிக்ல்க்கள் 
அலனததுக்கும் வதாள்வ்காடுததுத துலைநின்ற ஆஸ்தான 
எழுததாளரா்கவும் ஓவியரா்கவும் வதாைர இளவேனில் 
இருந்தார.

எண்பைது்களில் ்க. திருோவுக்்கரசு ‘ேக்கீரன்’ என்ற வபையரில் 
இதழ் ஒன்லற ேடததிேந்தார . ேக்கீரனின் முதல் 
ஆசிரியரா்கவும் வேளியீடடாளரா்கவும் உரிலமயாளரா்கவும் 
இருந்த திருோவுக்்கரசு அேர்கள்தான் பின்னர ்க. சுப்புவின் 
வபையருக்கு  மாற்றம் வசய்துவ்காடுததார. 1980ஆம் ஆண்டு 
்க. சுப்பு அேர்கலள ஆசிரியரா்கவும் வேளியீடடாளரா்கவும் 
வ்காண்டு ‘ேக்கீரன்’ இதழ் வேளிேந்தவபைாது எழுததாளரா்கவும் 
ேடிேலமப்பைாளரா்கவும் இளவேனில் வபைரும் பைஙகு 
ேகிததார. ’ேக்கீரன்’ தலைப்வபைழுதது, விளம்பைரப்பைதால்க்கள், 

சுேவராடடி்கள் எல்ைாம் இளவேனிலின் ல்கேண்ைததில் 
மிளிரந்தன. இதழின் எழுததுப்பைணியில் இளவேனிவைாடு 
்க. சந்தான கிருஷைன், இராயப்பைா, ஜான் ராலஜயா 
வபைான்வறாரும் ஈடுபைடடனர. அேர்கள் தாங்கள் பைணி வசய்த 
இடததில் தங்கள் வேலைலய முடிததுவிடடுப் பைகுதிவேரமா்க 
ேந்து ேக்கீரன் இதழுக்குச் வசய்தி்கலளயும் ்கடடுலர்கலளயும் 
எழுதிக்வ்காடுததுக் வ்காண்டிருந்தார்கள். ’விடியல்’ 
வேணுவ்காபைால் ‘அம்பைறாத தூணி’ என்ற தலைப்பில் 
இதழ்வதாறும் அரசியல் நி்கழ்வு்கள் குறிதத பைததி ஒன்லற 
எழுதிேந்தார. அேர்களின் எழுததுக்்கள் ேம்ோடு அச்ச்கததில் 
அச்சு வ்காக்்கப்பைடடு அச்சுத தாளா்க ேரும். இப்வபைாதுவபைால் 
அல்ை, அப்வபைாவதல்ைாம் ஒவவோரு பைக்்கதலதயும் வேடடி, 
ஒடடி தலைப்பு எழுதி பைடங்கள் ேலரந்து ேடிேலமப்பு 
வசய்ய வேண்டும். இளவேனில் அவோறு ேடிேலமப்பு 
வசய்யும்வபைாது ோங்கவளல்ைாம் அேரருகில் இருப்வபைாம். 
இளவேனிலின் ல்கேண்ைம் எங்கள் ்கண்வைதிரில் 
உயிரவபைறும் அைவ்க அைகு. அதலன ேண்பைர்கள் ராஜாராமும் 
வமதயூசும் ‘பிளாக்’ வசய்து அச்சுக்கு அனுப்புோர்கள். வதாைர 
வம. து. ராசுக்குமாரும் வதாைர ேேநீதனும் அச்சிடடுததருோர்கள்.

’ேக்கீரன்’ மக்்கள் பிரச்சிலன்கலளத தாஙகிேந்த இதழ். 
்க. சுப்பு ஆசிரியரா்க இருந்தாலும் அேர சாரந்த ்கடசியின் 
ஏடா்க அது இருக்்கக்கூடாது என்பைதில் ோங்கள் ்கேனமா்க 
இருந்வதாம். பைல்வேறு வ்காள்ல்க சாரந்தேர்கள் எழுதிேந்த 
்காரைததாலும் பைைதரப்பைடட ோச்கர பைரப்லபைக் வ்காண்ட 
இதைா்க அது பைரிைமிததுவிடடதாலும் எந்தக் ்கடசித 
தலைேர்களின் பைடதலதயும் அடலடயில் வபைாடக்கூடாது 
என்ற வபைாதுமுடிவுக்கு ேந்திருந்வதாம். இந்தத தீரமானதலத 
்க. சுப்பு அேர்களும் ஏற்றுக்வ்காண்டார்கள்.

’ேக்கீரன்’ பைரபைரப்பைா்க வேளிேந்து வ்காண்டிருந்தது. 
வசன்லனயில் மடடுவம பைை ஆயிரம் பிரதி்கள் 
விற்பைலனயானது. தமிை்கததின் பைை மாேடடங்களிலிருந்தும் 
வேளிமாநிைங்களிலிருந்தும் பைை நூறு இதழ்்களுக்குக் 
்காப்புதவதால்க வசலுததி மு்கேர்கள் பைைர விண்ைப்பிததனர. 
அேர்களுக்குப் பைதில் எழுதிப் பைதிவு வசய்ேது, ேரவு-
வசைவுக் ்கைக்கு்கலளப் பைாரப்பைது, விற்பைலனப் பைைதலத 
ேசூலிப்பைது ஆகிய பைணி்கலள எங்கள் முயற்சி்கள் 
அலனததிலும் பைஙகுவபைற்று உதவும் ேண்பைர மீனாடசிசுந்தரம் 
வசய்துேந்தார.

அப்வபைாது, அேசரநிலைக் ்காைததில் ேடந்த வசயல்்கள் 
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குறிதது இதழில் ்கடடுலர ஒன்று வேளியானது. அந்த 
இதழின் அடலடயில் இளவேனில், இந்திரா ்காந்தியின் 
தலையில் முள்கிரீடம் இருப்பைது வபைான்று பைடம் ேலரந்து 
ேடிேலமததிருந்தார. அதலன விமரசிதது ‘அண்ைா’ 
ோவளடடில் வசய்தி ேர, அப்வபைாது கூடடணியிலிருந்த 
திமு்க சாரபைா்க அதன் வபைாதுச்வசயைாளர ்க. அன்பைை்கன் 
‘அலைஓலச’ ோவளடடில் பைதில் வசால்ை, ேக்கீரன் இதழ் 
விற்பைலன சூடுபிடிததது. ஆனால், ஆசிரியர சுப்புவிற்கு 
வேருக்்கடி வ்காடுக்்கப்பைடடது. வேருக்்கடி்கலளச் 
சமாளிததுேந்த ்க. சுப்பு ஒரு ்கடடததில் அண்ைா 
பிறந்தோலள முன்னிடடு எங்களுக்குள் இருந்த 
ஒப்பைந்தததிற்கு மாறா்க அண்ைா பைடதலத அடலடயில் 
வபைாட வேண்டும் என்று ேலியுறுதத, கூடாது என ோங்கள் 
எதிரோதம் புரிய, இறுதியில் ஆசிரியரும் வேளியீடடாளருமான 
்க. சுப்புவிடவம ேக்கீரலன விடடுவிடடு, இளவேனில் 
உடபைட குழுவினர அலனேருவம வேளிவயறிவனாம்.

பின்னர டி. யு. சி. எஸ். ேைமன்றம் சாரபைா்கப் ‘வபைாரக்குரல்’ 
அதற்குப் பிறகு ‘வபைாரணி’ எனத தனிச்சுற்றுக்்கான மாத 
இ த ழ் ்கலள க்  வ ்க ாண்டுேந் வத ா ம் .  அே ற்றின் 
தலைப்வபைழுதது்கலள ேடிேலமதததுடன் இளவேனில் 
வதாடரந்து எழுதியும் ேந்தார. அேருடன் சந்தான 
கிருஷைன், ்க. திருோவுக்்கரசு, வசம்பியன் ஆகிவயாரும் 
்கடடுலர்கலள எழுதிேந்தனர. மக்்கள் ்கவிஞர இன்குைாப், 
மூதத பைததிரில்கயாளர சின்ன குததூசி ஆகிவயாரும் 
அவேப்வபைாது இதழ்்களில் பைங்களிப்பு வசய்தனர. மீலச 
வசாமு ‘வபைாரணி’ இதழின் ஆசிரியர ஆனார. பிற்்காைததில் 
‘வபைாரணி வசாமு’ என்று அேர அறியப்பைடுகிற நிலைக்குப் 
‘வபைாரணி’ இதழ் பிரபைைமா்க ஆயிற்று.

‘ேக்கீரன்’ நின்றுவபைான சிை மாதங்களுக்குப் பின்னர, 
அலதப்வபைாை இன்வனாரு பைததிரில்கலயக் வ்காண்டுேரும் 
எண்ைதலதச் வசயல்பைடுதத விரும்பிவனாம். இளவேனில், 
சந்தான கிருஷைன், டி. யு. சி. எஸ். வேணு, தாம்பைரம் மணி 
ஆகிவயாவராடு தமிை்க, வ்கரள மாநிைங்களின் பைை 
பைகுதி்களுக்கும் வசன்று ேண்பைர்கலளச் சந்திக்கும் 
முடிவோடு, முதல் ்கடடமா்க மதுலர வசன்வறாம். 
இளவேனிலுக்கு ஒரு தந்லதலயப் வபைான்று உதவி்கலளச் 
வசய்துேந்த  எம். ஆர. எஸ். மணி அேர்கலளச் சந்திதவதாம். 
மற்றும் மதுலரத வதாைர்கள் டாக்டர சுப்பைராயன், மவனா்கரன் 
வபைான்வறாலரயும் சந்திததுப் வபைசிவனாம். அஙகிருந்து 

வேல்லைக்குச் வசன்று இளவேனிலுக்கு வேருக்்கமான 
வதாைர்கள் சிைலரச் சந்திததுவிடடுக் வ்கரளம் வபைாவனாம். 
அஙகுக் ்கண்ைனூரில் முதுவபைரும் வதாைர வ்க. பி. ஆர. 
வ்காபைாைன், ரா்கேன் வபைான்று பைைலரயும் சந்திததுவிடடு 
ேந்வதாம். ஆந்திரததிலும் ்கரோட்கததிலும் உள்ள 
ேண்பைர்கலளக் ்கடிதம் மூைம் வதாடரபு வ்காண்வடாம். 
எல்வைாருடனும் ்கைந்துவபைசி, புதிய பைததிரில்க ஒன்லறத 
வதாடஙகுேது என்று முடிவேடுதவதாம் .  இர ா . 
ஜே்கரிடமிருந்து ‘ேசந்தம் ேருகிறது’ என்ற வபையலரக் 
வ்கடடுப் வபைற்வறாம். எஸ். சி. சிோஜிலய ஆசிரியரா்கவும் 
வேளியிடுபைேரா்கவும் வ்காண்டு இதழ் வேளியானது. 
பைததிரில்க அலுேை்கம் தியா்கராய ே்கரில் வசயல்பைடடுேந்தது. 
அலுேை்க வமைாளரா்க ேைக்்கம்வபைால் மீனாடசி சுந்தரம் 
வபைாறுப்வபைற்றார. அடலட ேடிேலமப்பு. இதழ் ேடிேலமப்புப் 
பைணி்கவளாடு இளவேனிலின் எழுததும் இதழுக்குப் 
வபைாலிவூடடியது.

இந்தச் சூைலில் வபைரியகுளம் இலடதவதரதல் 
ேலடவபைற்றது. ஆளும்்கடசியினர அேசர அேசரமா்க 
’மக்்கள்ேைத திடடங்கலள’ நிலறவேற்றிததந்தனர. 
வதருவுக்குதவதரு குடிநீரக் குைாய்்கள் அலமக்்கப்பைடடு 
குடிநீர வினிவயா்கம் தாராளமா்கச் வசய்யப்பைடடது. இதன் 
விலளோ்க, எதிரக்்கடசி வேடபைாளர வேற்றி வபைறுோர 
என்று எதிரபைாரததிருந்த வேரததில் ஆளும் ்கடசி வேடபைாளர 
வேற்றி வபைற்றதா்க அறிவிக்்கப்பைடடது. இதழ்த 
தயாரிப்புப்பைணி முடிந்து தலையங்கம் மடடுவம எழுத 
வேண்டியிருந்தது. வதரதல் முடிவு வதரிந்ததும் எரிச்சலுற்ற 
இளவேனில், ‘இனி ஒரு எம். பி. எப்வபைாது சாோர?’ என்று 
ஆவேசமா்கத தலையங்கம் தீடடினார, ‘வதாகுதியில் 25 
வேடபைாளர்கள் வபைாடடியிடட வபைாதும் இறுதியில் வேன்றது 
26ஆேது வேடபைாளரான குடிநீர தான்’ என்று தலையங்கதலத 
முடிததிருந்தார.  முக்கியத தலை்கள் மண்லடலயப் வபைாடடு 
இலடதவதரதல் ேந்தால்தான் மக்்களுக்குச் சிை ேசதி்கள் 
கிலடக்கும் என்ற அரததததில் எழுதப்பைடட அந்தத 
தலையங்கம் ோச்கர்களின் ேரவேற்லபைப் வபைற்ற 
அவதவேலளயில் இதழ் வேளியான மறுோவள 
்காேல்துலறலயப் பைததிரில்க அலுேை்கததிற்கு 
ேரேலைததது. ்காேல்துலறயின் உயரதி்காரி்கள் 
அலுேை்கதலதச் வசாதலனயிடடனர. அப்வபைாது இளவேனில் 
அஙகு இருந்தார. “இதுவபைான்று எழுதைாமா? நீங்கள் எந்த 

வெல்ரையில் மகாகவி பாைதியார் படிதத இந்துப் பள்ளியின் ெகுப்பரறயில் அமர்ந்து 
யதாழர்கள் பாைதி விஜயன், இைா. ெல்ைகண்ணு, தி.க.சி, கி.த.ப, இளயெனில், ஸ்ாலின் குணயெகைன், ெள்ளிொயகம் 

ஆகியயார் எடுததுக் வகாண்் புரகப்ப்ம்.
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அலமப்லபைச் வசரந்தேர்கள்?” என்று ்காேல்துலறயினர 
இளவேனிலிடம் துருவித துருவிக் வ்கள்வி வ்கடடனர. 
“ோங்கள் எந்த அலமப்லபைச் வசரந்தேர்களும் அல்ை. 
வத ாகுதியில் மக்்கள் வபைசிக்வ்க ாண்டலதததான் 
தலையங்கமா்க எழுதியிருக்கிவறாம்” என இளவேனில் பைதில் 
வசான்னார. ேந்த ்காேல்துலறயினர அலுேை்கதலத 
இண்டுஇடுக்குவிடாமல் ஆய்வு வசய்துவிடவட புறப்பைடடுச் 
வசன்றனர.

 ’ேசந்தம் ேருகிறது’ இதழுக்கு மக்்கள் மததியில் வபைருதத 
ஆதரவு இருந்தது. ஆனாலும் வபைாருளாதார வேருக்்கடிலயத 
தாஙகிவய இதழ் வேளிேந்துவ்காண்டிருந்தது. பைை 
ேண்பைர்கள் பைை உதவி வசய்து பைஙகுதாரர்களா்கச் வசர 
முன்ேந்தவபைாதும் ‘வேண்டாம்’ என்வற முடிவேடுக்்கப்பைடடது. 
்கைக்கு லேததிருந்த ்கனரா ேஙகியின் வமைாளர ‘நிறுேனச் 
சடடததின்கீழ் இதலைப் பைதிவுவசய்து ஆேைங்கலள 
அளிததால் ஒரு இைடசம் ரூபைாய் ேலரயில் ்கடன் 
அனுமதிப்பைதா்கச் வசான்னதன் வபைரில் ‘டான் பைப்ளிவ்க்ன்ஸ் 
பிலரவேட லிமிவடட’ என்கிற வபையரில் ஆேைம் 
தயாரிக்்கப்பைடடது. அதலன ேஙகியில் வ்காடுததுப் பைதிவு 
வசய்ய எஸ். சி. சிோஜி ஒப்புக்வ்காள்ளவில்லை.

இந்தச் சூழ்நிலையில் வபைாள்ளாச்சி நீதிமன்றததிலிருந்து 
‘ேசந்தம் ேருகிறது’ என்ற தலைப்பு தங்களுலடயது என்று 
யாவரா உரிலம வ்காரியதன் வபைரில் வோடடீஸ் ஒன்று 
எங்களுக்கு ேந்தது. இதலை நிறுேனச் சடடததின் கீழ் 
வ்காண்டுேரவும், நீதிமன்றததில் வமல்முலறயீடு வசய்யவும் 
ேைக்்கறிஞர எஸ். சி. சிோஜியிடம் இளவேனில் உடபைட 
பைைர வபைசியும் அேர அதற்கு உடன்பைடவில்லை. ்காேல்துலற 
வ்கடுபிடி்கள், வபைாருளாதார வேருக்்கடி்கள், நீதிமன்றத 
தலடயாலை எனப் பிரச்சிலன்கள் முற்ற, வேளியீடடாளர 
எதற்கும் ஒததுேராத நிலையில் இதழ் நின்றுவபைானது.

அப்வபைாது ்காேல்துலற ஆலையர அலுேை்கததில் 
பைணியிலிருந்த வேணுவ்காபைால் என்னும் ரா்கேன் தம்பி, 
்காேல் ஆய்ோளர ோ்கராஜன், சிே.ராமதாஸ் ஆகிய மூேரும் 
இலைந்து திலரப்பைடம் ஒன்று தயாரிக்்க முற்பைடடனர. 
அதற்கு மீனாடசி சுந்தரம் தயாரிப்பு நிரோகியா்க இருந்தார. 
’மலையூர மம்பைடடியான்’ என்னும் அந்தப் பைடததின் ்கலத 
விோதததில் வதாடஙகிப் பைடத தலைப்பு்கலள எழுதுேது 
ேலர இளவேனில் முக்கியப் பைஙகு ேகிததார. அப்வபைாது 
ே ா ங ்க ளு ம்  அ ங கு ச்  வ ச ல் ே ல த 
ேைக்்கமாக்கிக்வ்காண்டிருந்வதாம்.

அதன்பிறகு இளவேனில் அடிக்்கடி டி. யு. சி. எஸ். 
அலுேை்கததிற்கு ேந்து என்லனச் சந்திததுவிடடுப் வபைாோர. 
விடியல் வேணுவ்காபைால் ேடததிேந்த ‘தங்கம் பிரிண்டரஸ்’ 
அச்ச்கததிலும் அவேப்வபைாது சந்திததுக் வ்காள்வோம். 1983-
’84ஆம் ஆண்டு்களில் ோன் தங்கசாலைப் பைகுதியில் இருந்த 
கிலளயில் பைணியாற்றியவபைாதும் இளவேனில் அஙகும் 
ேருோர. டி. யு. சி. எஸ். நிறுேனததிற்குச் வசாந்தமான 
்கடடிடததின் வமல்தளததில் ஒரு பைகுதியில் ஒரு குடும்பைம் 
ேசிததுேந்தது. மறுபைகுதி ்காலியா்க இருந்தது. அப்பைகுதியில் 
என்வனாடு பைணி வசய்த ஊழியர்கள், ேண்பைர்கள் எனச் சுமார 
15 வபைர தினமும் மதியம் சாப்பைாடு தயாரிததுச் 
சாப்பிடடுேந்வதாம். என்லனச் சந்திக்்கேரும் ேண்பைர்களுக்கும் 
வதாைர்களுக்கும் அஙகுதான் சாப்பைாடு. அரசால் 
பைழிோங்கப்பைடடு வேலை இைந்த பைால்ேள நிறுேன 
ஊழியர்கள் தங்கள் பிரச்சிலன்களுக்்கா்கப் பைல்வேறு 
முக்கியஸ்தர்கலளச் சந்திததுப் வபைசிவிடடும், பைல்வேறு 
வதாழிற்சங்கப் வபைாராடடங்களில் பைஙவ்கற்றுவிடடும் 
அஙகுதான் ேந்து ஓய்வேடுப்பைார்கள். எங்கள் வதாழிற்சங்கத 
தலைேர வதாைர சி. வ்க. மாதேன் அேர்கள் பைை ோட்கள் 
அஙகு ேந்து ஓய்வேடுப்பைார . ‘வபைாரணி’ இதழும் 

அஙகிருந்துதான் வேளிேந்துவ்காண்டிருந்தது. அதன் 
்காரைமா்க வசாமு அடிக்்கடி அஙகு ேருோர. இளவேனில் 
எல்வைாலரயும் ஒவர இடததில் பைாரக்்கமுடியும் என்பைதால் 
அஙகு ேந்து அலனேரிடமும் வபைசிக்வ்காண்டிருப்பைார.

அஙகுதான் எனக்கும் மலறந்த எனது  ோழ்க்ல்கத 
துலைவியார லீைாவுக்கும் பைைக்்கம் ஏற்பைடடது. என்லனச் 
சந்திக்்க ேரும் ேண்பைர்களுக்கும் வதாைர்களுக்கும் லீைா 
ேன்கு அறிமு்கம் ஆனார. லீைா கிறிஸ்துே மததலதச் 
சாரந்தேர என்று வதரிந்துவ்காண்ட இளவேனில் அேரிடம், 
“ஆண்டேர சிறந்தேரா? சாததான் சிறந்தேரா?” என்று 
வ்கடடார. அந்தக் வ்கள்வியால் துணுக்குற்ற லீைா, 
“ஆண்டேரதான் சிறந்தேர. சாததான் எப்பைடிச் சிறந்தேரா்க 
முடியும்?” என்றார. அதற்கு இளவேனில், “வதளிவில்ைாமல் 
இருந்த ஆதாம்- ஏோளுக்குத வதளிலே ஏற்பைடுததியேர 
சாததான். வதளிவில்ைாமல் வதாடரந்து இருக்்கச் வசான்னேர 
ஆண்டேர. இப்வபைாது வசால்லுங்கள், ஆண்டேரா, 
சாததானா யார சிறந்தேர?” எனக் வ்கடடுத வதளிவுபைடுததிய 
பின்னரும் உண்லமநிலைலய ஏற்றுக்வ்காள்ள மறுதது, 
லீைா இளவேனிலுக்குப் பைதில் வசால்லிக்வ்காண்டிருந்தார.

இரண்டாண்டு்களுக்குப் பிறகு எங்கள் இருவீடடாரிடமும் 
சம்மதம் வபைற்று ோங்கள் திருமைததிற்குத தயாராவனாம். 
திருமைதலத எப்பைடி ேடததுேது என்று இளவேனில், 
வேணுவ்காபைால், லே்கலற ஆகிவயார ்கைந்துவபைசி, வதாைர 
சி. வ்க. மாதேன் தலைலமயில் பூ. சி. பைாைசுப்பிரமணியன் 
முன்னிலையில் ேடததுேது என்று முடிவேடுததனர. 
”உளமார வேசிதவதாம்; ஒன்றாய் இலைகிவறாம்; அன்பு 
வேஞ்சங்கவள, ோழ்தத ோருங்கள்”என இளவேனில் 
அலைப்பிதழ் ோச்கங்கலள வோடியில் எழுதிததந்தார. 
மறுோவள அலைப்பிதலை ேடிேலமதது வேணுவ்காபைாலிடம் 
வ்காடுததுவிடடார. அேருலடய தங்கம் பிரிண்டரஸ் 
அச்ச்கததில் அலைப்பிதழ் அச்சானது. விலரோ்க 
விநிவயா்கமும் வசய்யப்பைடடது. திருமைததிற்கு முதல் ோள் 
இரவு முழுேதும் சிேப்புக் வ்காடி்கள் ஒடடும் பைணிலயத 
வதாைர்கள் இலைந்து வசய்தனர .  இளவேனில் 
தலைலமவயற்று அதலன ேடததிக்வ்காடுததார. வதாைர்கள் 
இன்குைாப், இளவேனில், வசம்பியன், ஆர.ஆர. தனபைால், 
ரஙல்கயன், சந்தான கிருஷைன், ஏ.வஜ. சீனிோசன் 
இலைப் பைதிோளர ஆகிவயார ோழ்ததுலர ேைங்க 
திருமைம் இனிவத ேடந்தது.

டி.யு.சி.எஸ். பைணியிலிருந்து ோன் ஓய்வு வபைற்றவபைாது 
வதாைர்கள் முன்வனடுதத விைாவில் இளவேனில் வேரில் 
்கைந்துவ்காண்டு ோழ்ததாவிடடாலும் ோழ்ததுலர எழுதித 
தந்தார.

’்காக்ல்கச் சிறகினிவை’ இதலைத வதாடஙகியவபைாது 
அதில் எழுதும்பைடி இளவேனிலைக் வ்கடடுக்வ்காண்வடன். 
அேர மறுக்்கவில்லை, சம்மதமும் வதரிவிக்்கவில்லை. அது 
ஏன் என்று எனக்குப் பிடிபைடவில்லை. எனவே, அதற்குப் 
பிறகு அேலரச் சந்திக்்க வேரந்த தருைங்களில் அது குறிதது 
ோன் எதுவும் வ்கடடதில்லை, அேரும் ்காக்ல்க குறிததுப் 
வபைசியதில்லை.

பைல்வேறு திறலம்கலளக் வ்காண்டிருந்த இளவேனில் 
யாருக்கும் அடிபைணியாதேர, யாரிடமும் இச்ச்கம் வபைசிக் 
்காரியதலதச் சாதிததுக்வ்காள்ளாதேர, அவதசமயம் தனது 
வதலே்களுக்்கா்க உற்ற வதாைர்களிடம் உரிலமவயாடு 
எலதயும் வ்கட்கத தயங்காதேர என்ற மனச்சிததிரவம என் 
வேஞ்சில் அந்தக் ்கலைஞனின் நிலனோ்க இன்றும் 
நிலைததிருக்கிறது.

்கடடுலரயாளர: ஆசிரியர், ‘காக்ரகச் சிறகினியை’
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இளதைனில் சிை நிடைவுகள்..!

நினைவேந்தல்

ே.�திருநோவுகேரசு

இை்வனில் மடற்நதுவிட்டோர. இலககிய 
உலகம் ஒரு புதுடமயாைடன இழ்நதுவிட்டேது. 
அவருககு இவவைவு சீககிரம் மரைம் நிகழும் என 
்ான் நிடனககவில்டல. அவர மரைமுற்ற்பாது 
அவருககு வயது 70.

முதலில் என் மகன் சிற்றரசு அவர மடற்நத 
தசயதிடயத் தான் இடையத்தில் பாரத்ததாக 
என்னிடேம் தசான்னார. அவர தசயதி தசான்ன 
ஒரு மணி ்்ரத்திற்குள் திமுகழகத் ்தாழர 
சணமுக்ாதன் அவர மடற்நத தசயதிடயத் 
ததரிவித்தார. இது ெனவரி 2ஆம் ் ததி (2021).

இை்வனிலின் இயற்தபயர என்ன என்பது 
எனககுத் ததரியாது. ் ான் அவரிடேம் அடதப பற்றிக 
்கட்டேதில்டல. ்பரடவத் தடலவராகவும் 
அடமசசராகவும் இரு்நத காளிமுத்து குமுதத்தில் 
எழுதிய ததாடேரில் தமது பள்ளிககூடே ்ணபரான 
இை்வனிடலபபற்றி எழுதும் ்பாது இவர ஓர 
உப்தசியாரின் மகன் என்று குறிபபிட்டிரு்நதார. 
அ்நதக கட்டுடரயில் அவர இை்வனில் 
இயற்தபயடரக குறிபபிட்டிரு்நதார. ஆனால் அ்நதப 
தபயர என் நிடனவில் இல்டல.

த்ருககடிக காலம் சற்றுத் தைரத்தபபட்டிரு்நத 
்்ரம். ்ான் ்தனாம்்பட்டடேயில் எல்டோம்ஸ் 
சாடலயில் ்டேத்திவ்நத அசசகத்திற்கு என்டனத் 
்தடி ்ால்வர வ்நதனர. அதில் ஒருவர மட்டு்ம 
எனககு அறிமுகமானவர. அவர வககீல் குமாஸ்தா 
இராதாகிருஷைன். அவர சீன கம்யூனிஸ்டு 
தவளியீடுகடை விற்று வ்நதார. அவரிடேம் சில 
புத்தகங்கடை ் ான் வாங்கி இரு்ந்தன்.

இ்த காலகட்டேத்தில் ‘சீனம் சிவ்நதது’ எனும் 
சிறுநூடலயும் ் ான் எழுதி தவளியிட்டு இரு்ந்தன். 
சி ங்  எ ன் ப வ ர  வ ்ந தி ரு ்ந த ா ர .  அ வ ர 
பாலதணடோயுதத்தின் உறவினர என்று தன்டனச 
தசால்லிகதகாணடோர. அடுத்து தபங்களூரில் ‘தலித் 
வாயஸ்’ ்டேத்திவ்நத இராெ ்சகர த்ஷட்டி. 
இன்தனாருவர இை்வனில்.

முதல் மூன்று ்பரும் சற்று ்்ரத்தில் சில 
புத்தங்கடைப பற்றிப ்பசிவிட்டு விடடேதபற்றுச 
தசன்றுவிட்டேனர .  இை்வனில் மட்டும் 
அமர்நதிரு்நதார. அவர தன்டனத் தா்ன என்னிடேம் 
அறிமுகபபடுத்திகதக ாணடோர .  ‘ நீ ங் கள் 
அ வ ர க ் ை ா டு  வ ்ந த த ா க  அ ல் ல வ ா 
நிடனத்துகதகாண்டேன்’ என்்றன் ் ான்.

‘இல்டல, ்ான் தனியாகத்தான் வ்ந்தன்’ 
என்றார. சீனம் சிவ்நதது பற்றிப ்பசினார, 
்பசிகதகாணடிரு்ந்தாம். அப்பாது எனது 
அசசகத்தில் ‘சமரன்’, ‘யூத் வியூஸ்’ ் பான்ற இதழகள் 
அசசாகிக தகாணடிரு்நதன. அடதப பற்றிப 
்பசினார. இதற்கு முன்பு ் ான் அவடரச ச்நதித்தது 
இல்டல. ஆனால் தபரிதும் பழககமானவர்பால் 
என்னிடேத்தில் ் பசினார.

அலுவலகப டபயடன அடழயுங்கள், ஒரு டீயும் 
ஒருகட்டு மங்களூர க்ைாசா பீடியும் தருவியுங்கள் 
என்றார. தருவித்்தன். அவர உரிடம்யாடு 
அபபடிக ்கட்டேது எனககு மிகவும் பிடித்து 
இரு்நதது. இபபடித்தான் எங்கள் பழககம் 
ஆரம்பமானது.

என் அலுவலகம் வருவார. ் பசுவார. தசல்வார. 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

மா
ர்ச்
 2
02
1

15

அவர 12 வயதி்ல்ய தசன்டனககு வ்நதுவிட்டேவர 
என்று தசான்னார. கம்யூனிஸ்டுகளுக்க இருககிற 
தபருமிதம் அவரிடேமிரு்நதது. அவர எழுத்டத, 
இலககியங்கடை எங்்க, எபபடிப பயின்றார என்று 
்மககுத் ததரியாது. பள்ளிப படிப்பா, எ்நதப 
படிப்பா இல்லாமல் எழுதியவரகள் உணடு. 
்கள்விபபட்டிருககி்றாம். அ்நத ரகத்டதச 
்சர்நதவர இை்வனில்!

்ன்றாக ஓவியம் வடரவார. அட்டடேப படேங்கள் 
்பாடுவார. அடவ பாரப்பாடரக. கவரககூடிய 
வடகயில் அடம்நதிருககும். இவரது உடர்டடே மிக 
அருடமயாக இருககும். படிகக ்வணடும் எனும் 
ஆரவத்டதத் தூணடும். அரசியல் கட்டுடரகளும் 
அபபடித்தான். அவரின் இலககிய மாத இதழ 
‘்யனதாரா’ ‘டபணடிங்’ தசயய என் அசசகத்திற்கு 
வரும். அங்கிரு்நதுதான் ஏதெணடுகளுககு அனுபபி 
டவககபபடும். அவர பல ஏடுகளில் இரு்நதார; 
்டேத்தினார. எதுவும் ததாடேர்நது ் டடேதபறவில்டல. 
அடதப பற்றிதயல்லாம் அவர கவடலபபட்டேதில்டல.

அவர எழுதுவடதவிடே உடரயாடி மகிழவதி்ல 
இன்பங்கணடோர .  அதில் ட்யாணடியும் 
்டகசசுடவயும் இடழ்யாடும், என்டனப 
தபாருத்தவடர அவர எழுதியது குடற்வ. நிரம்ப 
எழுத வாயபபுக கிடடேத்தும் அதடன அவர 
பயன்படுத்தவில்டல. இன்னும் தசால்வததன்றால் 
சிலவற்டற அவர தட்டிககழித்தார. வ்நத சில 
வாயபபுகடையும் அவர ததாடேர முடியாதவராக 
இரு்நதார.

என்டன அவர ச்நதித்த்பா்த திமுகவின்பால் 
அவருககு ஓர ஈரபபு இரு்நதது. க.சுபபுடவ 
ஆசிரியராகக தகாணடு ் ான் ் டேத்திவ்நத ் ககீரடன 
ஒரு குழுவாக இரு்நது தகாணடுவ்ந்தாம். அ்நதப 
பத்திரிடகயின் நிரவாக ஆசிரியராக ் ான் இரு்ந்தன். 
அ்நத ்ககீரனுககு அட்டடேபபடேம் இை்வனில். 
என் அசசகத்தில் அசசுக்காரககபபட்டு 
‘பிைானா’டவ எடுத்து சு்தசமித்திரனில் ் ககீரடன 
அசசிட்்டோம். ்ல்ல வர்வற்புக கிடடேத்தது. 
்ாங்கள் அதடன திமுக வார ஏடோக ் டேத்தவில்டல. 
கடல, இலககியம், அரசியல் வார ஏடோக 
்டேத்தி்னாம். இதில் இை்வனிலின் ஆ்லாசடன, 
பங்களிபபுகள் அதிகமாக இரு்நதன. அ்நத இதழகள் 
சில்வ தவளிவ்நதன.



ஒரு்ாள் காடல 11.00 மணி இருககும். என் 
அசசகத்தில் ஒருவர என்்னாடு வ்நது ் பசிகதகாணடு 
இரு்நதார. அவர ‘கியூ’ பிராஞ்டசச ் சர்நத ் பாலீஸ் 
இன்ஸ்தபகடேர. அவரகள் எல்லாம் ‘மபடி’யில்தான் 
இருபபாரகள். ‘சமரன்’ ஏட்டிற்கு ் ான் அசசிடுபவர, 
ஆதலால் அது சம்ப்நதமாக விசாரித்தார. அ்நதச 
சமயத்தில் இை்வனில் அங்கு வ்நதார. வ்நது 
இருபபவர யார என்று அவருககுத் ததரியாது. 
ஆனால் இை்வனில் ‘்பாலீஸ் ஏதாவது உங்கடைத் 
்தடி வ்நததா’ என்று ்கட்டுவிட்டோர. எனககுத் 
‘திக’ என்றது. என்ன இவர ஒருஆள் அவருககு 
அடடேயாைம் ததரியாமல் இருககிற்பாது இபபடிப 
்பசிவிட்டோ்ர என்று எனககுக கவடலயாக 
இரு்நதது.

கியூ பிராஞ்சு அதிகாரி்யா என்டனப பாரத்து 
‘யார இவர? ’  என்று ்கட்டோர . ‘எனககு 
்வணடியவரதான்’ என்று கூறி ‘நீங்கள் உங்கள் 
்வடலடயப பாருங்கள்’ என்்றன். அடத அவர 
தபரிய விவாதபதபாருைாக ஆககிவிட்டோர. 
இ ை ் வ னி ல்  வ ்ந த வ ர  ய ா ர  எ ன் று 
புரி்நதுதகாணடுவிட்டோர.

என்டனப பாரத்து இை்வனில் அதிகாரியிடேம் 
தசான்னார, ‘இவர சமரன் அசசடிககிறவர; சட்டேப 
பூ ரவம ா க  டி கை் ர்ஷன்  வ ாங்கியுள்ை 
பத்திரிடகடயத்தான் இவர அசசிட்டு அதற்கான 
கூலிடயப தபற்றுகதகாள்கிறார. இப்பாது 
அ்்கமாக 3ஆவது இதழ அசசிடேப ்பாகிறார 
என்று நிடனககி்றன். இ்நத இதழ அசசிட்டோல் 
் ப ாலீஸ்  தத ா ்ந த ரவு  இருககும்  என்று 
்கள்விபபட்டிருககி்றன். ஆக்வ ் பாலீஸ் எதுவும் 
வ்நததா? என்று ் ான் ் கட்்டேன்’ என்றார. ‘நீங்கள் 
யார உங்கள் தபயர என்ன? என்று ் ான் ததரி்நது 
தகாள்ைலாமா?’ என இை்வனிடலப பாரத்து அ்நத 
அதிகாரி ் கட்டோர.

‘அவரதான் தசால்லிவிட்டோ்ர எனககு 
்வணடியவர என்று! என் தபயடர உங்களுககுச 
தசால்ல ் வணடிய அவசியமில்டல’ என்றார. ் ான் 
உடே்ன அதிகாரிடயப பாரத்து ‘்வறு ஏதாவது 
்கட்க ்வணடுமானால் ்களுங்கள் சார. எனககு 
அசசகப பணிகள் இருககின்றன’ என்்றன். 
‘ஒன்றுமில்டல. பிறகு வ்நது பாரககி்றன்’ என்று 
இை்வனிடல முடறத்துப பாரத்துகதகாண்டே 
அ்நத அதிகாரி என் அசசகத்டத விட்டு 
தவளி்யறினார.



எஸ்.வி.ஆரின் ் மற்பாரடவயில் பரிமாைம் சில 
இதழகள் என் அசசகத்தில் அசசாகிவ்நதன. 
யூத்வியூஸ் மாத இதழும் அசசாகி வ்நதது. இரணடு 
அணியினரும் அசசகத்திற்கு வருவாரகள். பணிகடை 
எனககுத் தருவாரகள். புரூப திருத்தித் தருவாரகள். 
அசசகத்தின் ஒரு பகுதியில் ததருடவதயாட்டி 
முன்புறமாக டியுசிஎஸ் ததாழிற்சங்கத்திற்தகன்று 
ஒரு அடற எடுத்து இரு்நதாரகள். அ்நத அடறயில் 
அமர்நது பத்திரிடகககாரரகள் புரூப திருத்துவாரகள்.

ஒரு்ாள் பரிமாைம் குழுவினர எஸ்விஆரிடேம் 
அமர்நது அ்நத அடறயில் பணியாற்றிக  
தகாணடிரு்நதாரகள். ஆ்நதிராடவச ் சர்நத மூன்று 
இடைஞரகள் அங்்க இரு்நதாரகள். இவரகள் 
தம்டமப புரட்சிகர இடைஞர அணியினர என்று 
தசால்லிகதகாணடோரகள். அவரகள் ததலுங்கும் 
ஆங்கிலமும் ் பசினாரகள். அவரகள் எஸ்விஆருககுத் 
ததரி்நதவரகள். அ்நத அடறககுள் இை்வனில் 
நுடழ்நதார. ் ான் அவடர வர்வற்்றன். அடறயில் 
இரு்நதவரகடை ஒரு ் ்ாட்டேம் விட்டோர. அவடர 
ஒருவரும் வர்வற்கவில்டல. அவர அதற்குக 
கவடலபபடேவில்டல.

“என்னங்க உங்கப ் பரு ் வ. ஆடனமுத்து, எஸ்.
வி.ஆர. கூடே நீங்களும் ஒரு கூட்டேத்தி்ல ்பசப 
்பாறதா ் பாட்டு இருககு. எலகடிரிக டிதரயினில் 
்பாஸ்டேர ஒட்டி இருககாங்க” - என்று என்டனப 
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பாரத்து இை்வனில் தசான்னார. 
“ஆமாங்க.... சிங்கார்வலர பற்றிப 
்பசணும்னு தசான்னாங்க 
ஒத்துகிட்்டேன்” என்்றன்.

“யார என்றார” இை்வனில். 
அ்நத ஆ்நதிரத்து ் தாழரகடைக 
காட்டி ‘இவரகள்தான்’ என்்றன். 
‘நீங்க திமுக-காரர. அவரகள் 
எஸ்விஆருடேன் ் சர்நது தன்டனக 
கம்யூனிஸ்டுகள் என்று தசால்லிக 
தகாள்கிறவரகள். நீங்கள் அ்நதக 
கூட்டேத்தில் கல்நது தகாள்ைாமல் 
இருபபது ் ல்லது’ என்றார.

இ ப ப டி  இ ை ் வ னி ல் 
கூறியவுடேன் எஸ்விஆர அது 
ததாடேரபாகப ் பசினார. ் பசசு 
வைர்நதது. சிறு சணடடேயாயிற்று. 
இறுதியில் இை்வனில் ‘நீங்கள் எல்லாம் சிஐஏ 
ஏதெணடுகள்’ என்று தசால்லிவிட்டோர. எஸ்விஆர 
அதற்கு வருத்தம் ததரிவிககக ் காரினார. வருத்தம் 
ததரிவித்தார இை்வனில்.

விைம்பரம் தசயயபபட்டே கூட்டேம் எ்நதக 
காரைத்தினா்லா கடடேசியில் ்டடேதபறாமல் 
்பாயிற்று. இடத ்ான் எழுதும்்பாது எஸ்விஆர 
இருககிறார. ஆடனமுத்துவும் இருககிறார. 
இை்வனில் சில சமயம் இபபடிபபட்டே 
சரசடசகடை ஏன் ததாடேங்குகிறார என்்ற ் மககுத் 
ததரியாது.



இை்வனில் அலாதியான கற்படன வைமிககவர. 
மாரகஸ், எங்தகல்ஸ், தலனின், ஸ்டோலின், மா்வா 
்பான்ற நிெப பாத்திரங்கடை விைககும்்பாதுகூடே 
அவரக்ைாடு இரு்நது அ்நத சம்பவத்டதக 
காட்சிபபடுத்திச தசால்வது்பால நிகழவுகடைச 
தசால்லுவார. இது இை்வனிலுககு மட்டு்ம 
சாத்தியமானது என்பது என் கணிபபு. அதனால் 
இவடரச சிற்நத படேத் தயாரிபபாைரக்ைாடு 
இடைத்துவிடே ்வணடும் என்பது என் ஆடச. 
இவரின் கற்படன ஒரு கருத்தியடலத் திடரயில் 
எடுத்துடவகக உதவககூடும். ஆக்வ இவடர ஒரு 
முடற அரங்கணைலிடேம் கூட்டிச தசன்்றன். 
அறிமுகபபடுத்தி்னன். ‘்ம்்ாடு ் பசுகிறது’ எனும் 
இதழிடன என்டன தவளியீட்டோைராகப ் பாட்டுத் 
ததாடேங்கினார அரங்கணைல். இை்வனிடல 
அ்நத இதழிலும் ் ான் எழுத டவத்்தன்.

அரங்கணைல் இை்வனில் எழுத்துகடை 
தவகுவாகப பாராட்டினார. “நீங்கள் என்ன தசயது 
தகாணடு இருககிறீரகள்?” என்று ்கட்டோர 
அரங்கணைல். “எழுத்துதான் எமககுத் ததாழில்” 
என்றார இை்வனில். ‘்ம்்ாடு ் பசுகிறது’ இதழும் 
ஐ்நதாறு இதழகளி்ல்ய நிறுத்தபபட்டுவிட்டேது 
என்றாலும் தகாஞ்ச்ாள் அரங்கணைலிடேம் 
தசன்று வ்நது தகாணடிரு்நதார இை்வனில்!



‘ காருவகி’ இை்வனில் 
எழுதிய வரலாற்று ்வீனம். 
இ்நநூடல என்டனத் திறனாயவு 
த சயயும ாறு  இை்வனில் 
்கட்டுகதகாணடோர. அதற்கான 
நிகழசசி  அணைாசாடல 
ப ா வ ா ை ர  அ ர ங் கி ல் 
்டடேதபற்றது. குறிபபுக்ைாடு 
ஒன்றடர மணி்்ரம் ்ான் 
அ ்ந நூ ட ல த்  தி ற ன ா ய வு 
தசய்தன். இை்வனில் மகிழசசி 
அடடே்நதார. ‘காருவகி’ எனககு 
மிகவும் பிடித்து இரு்நதது . 
அ ்ந நூ ட ல 
எ டு த் து க தக ா ண டு ் ப ா ய 
க ட ல ப பு லி  த ா ணு வி டே ம் 
தகாடுத்்தன். இை்வனிடலப 
பயன்படுத்திக தகாள்ளுமாறு 

்கட்டுகதகாண்டேன். ‘அவடரப பற்றி கடலஞரும்’ 
என்னிடேத்தில் தசால்லி இருககிறார அண்ை, 
என்று தசால்லிவிட்டு, “ ‘காருவகி’ ்பான்ற 
்ாவல்கடைத் தயாரிகக பைச தசலவு நிடறய ஆகும் 
அண்ை” என்றார. ‘அ்நதத் திறடம உங்களுடடேயது’ 
என்று கூறி ்ான் விடடேதபற்்றன். இை்வனிடல 
கடலபபுலி தாணு அடழத்துப ்பசியதாகத் 
ததரியவில்டல. ஆனால் அவரிடேத்தி்ல கடலஞரும் 
்ானும் இை்வனில் பற்றி எடுத்துடரத்திரு்ந்தாம்.



1989-91 கடலஞர முதலடமசசர. ் ான் அவரது 
‘சாரபபள்ைம் சாமுணடி’ எனும் குறு்ாவடல 
்ாட்டிய ்ாடேகம் ஆகக ்வணடும் என்று 
விரும்பி்னன். அதற்கான ஒபபுதல் கடிதத்டதக 
கடலஞர எனககுத் த்நதார. ‘ஓர உளியின் ஓடசயி்ல...’ 
என்று சாரபபள்ைம் சாமுணடியின் தடலபடபக 
கடலஞர மாற்றி இரு்நதார. தமிழ்ாடு இயல் இடச 
்ாடேக மன்றம் அதற்கான உதவிடயச தசயய 
்வணடும் என்று ்ான் ்கட்டிரு்ந்தன் . 
பைஉதவிபதபற ஒத்திடகதயல்லாம் ்டேத்திக 
காட்டி்னன். ரூ.40,000 தசலவு தசயததற்கு இயல் 
இடச ்ாடேக மன்றம் ரூ.2000/-தான் எனககு 
முன்பைமாக வழங்கி இரு்நதது. அரங்்கற்றம் 
்டேபபதற்குள் 1991 ெனவரியில் ஆட்சிக கவிழபபு 
்டடேதபற்றது.

பின்னர, இ்த ‘ஓர உளியின் ஓடசயி்ல...’ 
கடதடயத் திடரபபடேமாககககூடிய வாயபபு 
இை்வனிலுககுக கிடடேத்தது. படேத்டத இை்வனில் 
இயககினார. படேம் தவற்றி தபற்றது என்று தசால்ல 
முடியாது .  எனினும் ஓரைவுககுப பைம் 
இ ை ் வ னி லு க கு க  கி ட டே த் த து  எ ன் று 
்கள்விபபட்்டேன்; மகிழ்ந்தன். ் ான் அரங்்கற்ற 
முடியாத ்ாட்டிய ்ாடேகத்டத இை்வனில் 
திடரபபடேமாககக கூடிய வாயபபு அவருககுக 
கிடடேத்தது.



கடலஞருககு இை்வனில் மீது ஓர ஈரபபு 
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இ ரு ்ந த து .  அ த ன ா ல் த ா ன்  அ வ ட ர ப 
பயன்படுத்திகதகாள்ை கடலபபுலி தாணுவிடேம் 
்கட்டுகதகாணடோர. “ஓர உளியின் ஓடசயி்ல....” 
திடரபபடேமாகக ஒருவர முன்வ்நத்பாது 
அ ப படே த்டத  இ ய க கு கின் ற  வ ா ய படப 
இை்வனிலுககுத் தருவதில் அவர நிடறவடடே்நதார. 
இன்னும் இை்வனில் அ்நதத் துடறயில் புகழடடேய 
்வணடும் என்று கடலஞர விரும்பினார. கடலஞர 
மாகஸிம் காரககியின் தாய ் ாவடலக கவிடதகைாக 
வடித்த்பாது காரககியின் உள்மனடத கடலஞருககுத் 
துடை நின்று எடுத்துடரத்தவர இை்வனில்!

முதல் முடறயாகக கடலஞடர இை்வனில் 
ச்நதித்தடத கடலஞர என்னிடேம் தசான்னார. ‘அரசு, 
அவடர உங்களுககுத் ததரியுமா?’ என்று ் கட்டோர. 
‘்ன்றாகத் ததரியும்’ என்்றன். அப்பாது, ‘எனககு 
வைககம் கூறி வ்நது அமர்நதவுடேன் இங்்க 
‘ஆஷடி்ர’ இருககுமா? என்று இை்வனில் 
்கட்டோர?’ - என்றார கடலஞர.

‘புடகககிற பழககம் உள்ைவர. உடேனுககுடேன் 
புடககக ்வணடும் எனும் உ்நதுதல் உடடேயவர 
அவர. அதனால் ்கட்டிருபபார அண்ை’ 
என்்றன் ் ான். அவர எ்நதக கருத்தில் என்னிடேம் 
அடதச தசான்னார என்று ததரியவில்டல. ஆனால் 
எனககு ஒன்று பட்டேது. இை்வனிலின் ‘்தாழடம 
உைரவு’ கடலஞர வடர தசன்றுவிட்டேது என்படத 
்ான் உைர்ந்தன்.

இை்வனில் நூதலான்றின் தவளியீட்டு விழா, 
இப்பாது கடலஞர கருவூலம் இருககிற இடேத்தில் 
்டடேதபற்றது. அவவிழாவில் வர்வற்றுப ்பசிய 
இை்வனில் கடலஞடர தலனினுககு ஒபபிட்டுப 
்பசினார. அவர அபபடிப ் பசும்்பா்த கடலஞர 
தமது உடரயில் அதடன மறுத்துப ் பசுவார என்று 
நிடனத்்தன். அவவா்ற கடலஞரும் ‘என்டன 
இை்வனில் மா்மடத தலனினுககு ஒபபிட்டுப 
்பசினார, எனககு அ்நதத் தகுதி இல்டல’ என்று 
பதிலுடரத்தார.

இை்வனில் சில சமயம் உைரசசிகளின் 
உசசத்திற்குச தசன்று பாராட்டுவதும் விமரசிபபதும் 
உணடு என்பதற்கு உதாரைங்கள்தான் கடலஞர 
பற்றிய தலனின் ்பசசும், எஸ்.வி.ராெதுடரடய 
சிஐஏ-வின் ஆட்கள் என்று கூறியதுமாகும். ஆனால் 
அவரின் ்்ாககம் மற்றவடரக காயபபடுத்த 
்வணடும், தூககிப்பச ்வணடும் என்பதில்டல. 
என்ன நிடனககிறா்ரா அடதப ் பசிவிடுகிற பணபு 
அவவைவுதான்! ்வறு அதில் ஒன்றும் இருகக 
முடியாது.



நான் ‘சங்தகாலி’ ஏட்டின் தபாறுபபாசிரியராகச 
சுமார 11 ஆணடுகள் இரு்ந்தன். அது மறுமலரசசி 
திராவிடே முன்்னற்றக கழகத்தின் அதிகார பூரவ 
வார ஏடு. ஏட்டடேக தகாணடுவர எனககு உதவியாக 
டவகடறவாைன், கவிஞர பல்லவன் ் பான்்றார 
இரு்நதனர. கவிஞர பல்லவன் இை்வனிலின் உற்ற 
்ணபர. அவர இை்வனிடல அடழத்துகதகாணடு 
சங்தகாலி அலுவலகம் வருவார .  ் ான் 

இை்வனிலுககு டவ்கா-டவ அறிமுகபபடுத்த 
விரும்பி்னன். இை்வனிலும் அதற்கு இடச்நதார. 
ஒருமுடறகூடே அவரகளின் ச்நதிபடப ஏற்படுத்தித் 
தர என்னால் முடியவில்டல.

டவ்கா சங்தகாலி வார ஏட்டில் எனககு மிக 
அதிக அதிகாரத்டத வழங்கி இரு்நதார. வார ஏடும் 
விறுவிறுபபாக ்டே்நது வ்நதது. இை்வனிலுககு 
டவ்காடவப பாரபபதற்குத்தான் ச்நதரபபத்டத 
ஏற்படுத்தித் தரமுடியவில்டல. ஆயினும் அவடரச 
சங்தகாலியில் எழுத டவத்்தன். இை்வனிடல 
எழுத டவபபது அவவைவு சாமன்யமான 
காரியமில்டல. ் ான் எழுத டவத்்தன். அதற்குரிய 
சன்மானத்டதயும் தரச தசய்தன்.

இை்வனிடலக கட்டுடர ்கட்டோல் எ்நதக 
கட்டுடரயாக இரு்நதாலும் வீட்டிற்குச தசன்று 
எழுதிகதகாணடு வருவடதத்தான் வாடிகடகயாகக 
தகாணடிரு்நதார. பத்திரிடக அலுவலகத்தி்ல்ய 
உட்கார்நது எழுதித்த்நது ்ான் பாரத்ததில்டல. 
முரதசாலி ் ா்ைட்டிலும் ததாடேர கட்டுடரகடை 
அபபடித்தான் எழுதினார .  தடலயங்கம் 
்பான்றவற்டற எழுதித் தருவதில் அவர விருபபம் 
காட்டியதில்டல.

காரககிககுப பிறகு சில ஏடுகளில் அவர 
ஆசிரியராகப பணியாற்றினார. ‘தபரியார ்ாடு’ 
ஏட்டிற்கு ஆசிரியராக இரு்நதார. ்்நதன் மாத 
இதழுககு இரணடு ஆணடுகள் ஆசிரியராகப 
பணியாற்றினார. திமுக ஆதரவு ஏடோக ‘அங்குசம்’ 
என்தறாரு இதடழக தகாணடுவ்நதார. தபரியாரின் 
குடியரசு இதடழ நிடனவூட்டும் விதமாக அவவிதழின் 
தபயரில் ஓர இதடழகதகாணடு வ்நதார . 
இை்வனிலின் எ்நததவாரு இதழும் நீணடேகாலம் 
வ்நததில்டல. அது அவரின் குடறயில்டல. ஏதாவது 
இடே ர ப ா டு க ள்  உணடே ா கி த்  த டடே கள் 
ஏற்பட்டுவிடுகின்றன. அபபடிதயாரு வழடம 
அவருககு வாயத்தது.

இை்வனில் தபாருடைதயாட்டி மிக ஆழமாகவும் 
அழகாகவும் ் கட்்பாடரப பிணிககும்படியாகவும் 
்மடடேகளில் ் பசக கூடியவராகத் திகழ்நதார. என் 
தடலடமயி்ல்ய அபபடி ஒரு நிகழவு ் டடேதபற்றது. 
1987இல் அ்நநிகழவு பாவாைர அரங்கத்தில் 
்டடேதபற்றது. அது ‘மானுடேம் பற்றி’ எனும் 
தடலபபிலான கருத்தரங்கு. பாவல் சங்கர 
‘உலகாயதா ’எனும் அடமபபின் சாரபாக 
அ்நநிகழசசிடய ்டேத்தினார. அவவாயவரங்கில் 
பல்்வறு தடலபபுகளில் மாரகசிய அறிஞரகள் 
்பசினர. ‘மனிதனும் கடலயும்’ எனும் தடலபபில் 
இை்வனில் ் பசினார.

“நிெவாழடவ விடே கடலவாழவில் புடனவு 
இல்லாமல் இருகக முடியாது. நிெத்திற்கும் 
கடலவாழவுககும் மனிதன் ் வறுபாடு ததரியாமல் 
வைர்நதுவிடேவில்டல. புடனவுகைால் மனிதன் 
புலன்களின் ‘ஸ்பரிசத்டத’ மகிழசசியாக, துன்பத்டத 
மற்நது ரசிககிறான். நிெம் அங்்க ்தாற்றுப 
்பானாலும் மனிதனுககு அது மகிழசசிடய 
அளிககிறது. அதுதான் கடலயின் அ்நதரங்கம். கடல 
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மனிதன் மகிழசசி்யாடு வாழவதற்காக எனும்்பாது 
கடல கடலககாக்வ எவவாறு சாத்தியபபடும்?”



இ்நதக கூட்டேத்டத ஏற்பாடு தசயத பாவல் 
சங்கர இை்வனிலின் இறபபுககு வ்நதிரு்நததாக 
என் மகன் சிற்றரசு தசான்னார. என்னால் ஈமத்தில் 
கல்நதுதகாள்ை முடியவில்டல. இை்வனில் 
்பசசின் அடி்ாதம் என் நிடனவுகளில் ஆழமாயப 
பதி்நது ்பானடவகடைத்தான் இப்பாது 
எழுதுகி்றன். மனிதனும் கடலயும் பற்றி அவர 
்பசியடதவிடே ் ான் ் டேத்திய மற்தறாரு நிகழசசியில் 
‘இலககியம் பிரசசாரம் மட்டும் தசயயககூடோது. 
அது ்பாரக கருவியாகவும் இருகக ்வணடும்’ 
என்றும் ் பசினார.

இராவைகாவியத் ததாடேர  தபாழிவு 
நிகழசசிகடை மாதம் ஒரு தசாற்தபாழிவாக ்ான் 
்டேத்திவ்ந்தன். ததாடேர தசாற்தபாழிவாைர 
சிலம்தபாலி தசல்லபபன். ஒவதவாரு நிகழவுககும் 
ஓர இலககியவாைடரத் தடலடம தாங்கச 
தசய்தன். ஒரு முடற இை்வனிடலத் தடலடம 
ஏற்க அடழத்்தன். அது்பாதுதான் இலககியம் 
எபபடி இருகக ் வணடும் என்பது குறித்து மிகு்நத 
ஆ்வசமாகப ் பசினார.

இராவை காவியத் ததாடேர தசாற்தபாழிவு 
நிகழசசிடய ்ான் ஏற்பாடு தசயய ஒரு காரைம் 
இரு்நதது. இராவை காவியம் இயற்றிய புலவர 
குழ்நடதககும் குத்தூசி குருசாமிககும் அது நூற்றாணடு 
விழா ்்ரமாகும் .  யாரும் தகாணடோடே 
முன்வரவில்டல. ்பராசிரியர க.அன்பழகடனக 
தகாணடு இருவரின் படேத்டதத் திற்நதுடவத்தும் 
ததாடேர தசாற்தபாழிடவத் ததாடேங்கிடவத்தும் 
சிறபபுடரயாற்றச தசய்தன். புலவரின் படேத்டதயும் 
குத்தூசியாரின் படேத்டதயும் இை்வனில் வடரய 
்வணடும் என்று விரும்பி்னன். ஆனால் அவ்ரா 
ஓவியர மாருதிடயப பரி்நதுடர தசயதார. அதற்காகக 
கவிஞர பல்லவடன அடழத்துகதகாணடு 
இை்வனில் என் வீட்டிற்கு வ்நது மாருதியிடேம் 
அடழத்துச தசன்று அ்நத ஓவியத்டத வடரயச 
தசயதார. எபபடி்யா ததாடேகக விழா ஃபிலிம் 
்சம்பரில் மிகச சிறபபாக ் டடேதபற்றது.



நான் அசசகம் ் டேத்திவ்நத ் ாள்களில் எவராவது 
ஒரு முககியத் ் தாழ்ராடு வருவார. உடரயாடுவார. 
வீட்டிற்கும் வருவார. அ்த்பால மாரகசிய அறிஞர 
்சாதிப பிரகாசம் இல்லத்திற்கும் வருவார. அங்்க 
எஸ்.கணைன் இருபபார. ்பசசு ‘யுத்தம்’ 
்டடேதபறும். ் சாதிப பிரகாசம் கவிஞரகடை, கடத 
எழுதுபவரகடைக கடுடமயாக விமரசிபபார. கடத, 
கவிடதகள் தகாள்டககடை வைரபபதற்குப பதிலாக 
அடவ நீரத்துப ்பாகச தசயகின்றன என்கிற 
தகாள்டக உடடேயவர ்சாதிபபிரகாசம். ஆக்வ 
அவர கடத, கவிடதகடைச ‘சாராயம்’ என்பார. 
ஆனாலும் இை்வனிலின் எழுத்துகளில் 
்சாதிபபிரகாசத்திற்கு ஒரு மயககம் இரு்நதது. தனது 
நூல்களில் இை்வனிடல அவர விமரசனம் 
தசயதும் எழுதி இருககிறார. இருபபினும் ‘சடப’ 

கூடிவிட்டோல் ் தநீர, உபபு பிஸ்கட், சிகதரட், பீடி 
சகிதம் நீணடே உடரயாடேல் உலடகச சுற்றும். இ்நதத் 
திணடையில் ் ானும் இடேம் தபற்று உடரயாடுவது 
உணடு.

அடுத்த ‘சடப’ சின்ன குத்தூசியின் அடற. மாடல 
ததாடேங்கி இரவு 11.00 மணிவடர ்டடேதபறும். 
இ்நதச ‘சடப ’யில் எல்லா இயககங்களும் 
வ்நது்பாகும். அங்்க விவாதிககாத தபாருள்கள் 
எதுவும் இல்டல. எல்லா வடகயான ் தாழரகளும் 
பத்திரிடகயாைரகளும் வருவாரகள். இங்்க 
்பதமுமில்டல. இ்நதச சடபயில் அவரவர கருத்டத 
எடுத்துச தசால்லலாம். சாபபிடே தின்பணடேங்களுககுக 
குடறவு இருககாது. தராம்பவும் பசித்தால் சின்ன 
குத்தூசி தஞ்சாவூர பட்சைக கடடேககுச தசன்று 
சிற்றுணடி வாங்கித் தருவார. இ்நத கடடேயில் 
இை்வனில் கல்நதுதகாணடோல் கலகலபபுககுப 
பஞ்ச்ம இருககாது. சில ் பாது ‘வாயசசணடடேயும்’ 
்டேககும்.



சின்னக குத்தூசியின் மரைத்திற்குப பிறகு அவர 
தபயரால் ஒரு அறககட்டேடைடய ் ககீரன் ் காபால் 
ததாடேங்கினார. அதில் ்ான், இரா.ெவகர 
்பான்்றார உறுபபினரகள். அ்நத அறககட்டேடையின் 
சாரபில் மூன்று பத்தாயிரம் ரூபாய பரிசுகளும் 
வாழ்ாள் சாதடனயாைர பரிசு ரூபாய ஒரு 
இலட்சமும் ஆணடு்தாறும் வழங்கி்னாம். 
இை்வனிலுககு ஏதாவது தசயதாக ்வணடும் 
என்கிற உ்நதுதலில் ரூபாய ஒரு இலட்சம் வாழ்ாள் 
சாதடனயாைர விருதிடன சின்ன குத்தூசி 
அறககட்டேடைச சாரபாக ்ானும் இரா.ெவகரும் 
முன்தமாழி்நதும் வழிதமாழி்நதும் தபற்றுத் த்ந்தாம்.

டிசம்பர (2020) இரணடோவது வாரத்தில் என்டன 
வ்நது ச்நதிபபதாகத் ததாடல்பசியில் ததாடேரபு 
தகாணடோர. ‘உங்கள் ரூமில் இருபபீரகைா, 
பாககலாம்னு நிடனககி்றன்’ என்றார. ‘வாருங்கள் 
உங்களுககாகத்தான் வர்வணடி இருககும்.
தகா்ரானாவினால் ்ான் அடறககு - அதாவது 
அலுவலகத்திற்கு தசல்லவில்டல’ என்்றன். 
‘அததல்லாம் ஒன்றுமில்டலங்க. ்ான் முகககவசம் 
எலலாம் ்பாடேறது இல்டல. ்ான் 5.00 மணிககு 
வர்றன்’ என்றார.

மீணடும் ததாடல்பசி ்பாட்டு ‘்ாடை 
வருகி்றன்’ என்றார. இறுதிவடர வரமுடியாமல் 
ஆகிவிட்டேது. கடடேசி ்ாள்களில் ததாடல்பசி 
உடரயாடேல்கள் மட்டு்ம அவருககும் எனககும் 
்டே்நதன. ் தாழர ெவகரின் மடனவி மடற்நதடதப 
பற்றியும் வரு்நதி என்னிடேம் ் பசினார.

எவடரயும் கவர்நதுவிடும் இயல்புள்ை 
இை்வனில் இன்று ் ம்மிடடே்ய இல்டல. அவ்ராடு 
உடரயாடிய நிடனவுகள், அவருடடேய ்பசடச 
தசவிமடுத்த நிடனவுகள், அவருடடேய எழுத்துகடைப 
படித்த நிடனவுகள் ் ாம் இருககும் வடர ் ம்்மாடு 
இருகக்வ தசயயும்.

்கடடுலரயாளர: திைாவி் இயக்க ஆயொளர்



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

மா
ர்ச்
 2
02
1

19

இளதைனில் 
என்தறார 
புயல் ்றடை

நினைவேந்தல்

ஈகரோடு�தைமிழனபன

இளவேனிவைாடு ஏற்பைடட வதாடரலபை என் ்கவிலதயும் 
ோனும் என்றும் மறக்்க முடியாது. எழுபைது்களில், ்கனலும் 
புனலுமா்க அறிமு்கமான அேர வசதுக்கிவயடுதத வசாற்்களில் 
வபைசுோர. ்கவிலதயா்கப் வபைசுோர. மின்னைடிக்கும் 
விமரசனங்களுக்கு இலடவய கிண்டல் பிலசயும் வ்கலித 
வதறிப்பு்களுக்கும் பைளீரடித வதாகுப்பு்களுக்கும் பைஞ்சம் 
இருக்்காது. அேர இைக்கியததுக்கு மாரக்சிம் ்காரக்கி 
ேழி்காடடி என்றால் அரசியலுக்கு வி.பி.சிந்தன் வேறி்காடடி 
என்று வசால்ைைாம். ்காரக்கி என்ற வபையரில் அேர ேடததிய 
ஏடு பைரேைா்க ோச்கர்கலளச் வசன்றலடந்தன. விவிலியச் 
சாயவைாடு ்கவிலத வ்காப்பைளிக்கும் அேர எழுதது ேலட 
எேலரயும் ஈரதது அப்பைடி எழுத வேண்டும் என்னும் 
ஆலசயில் உந்திவிடும். அப்பைடி ஒரு தனிததன்லம 
அேரிடம். அேருலடய ்கேனதலதப்வபைற்ற ோச்கர்கள், 
எழுததாளர்கள், ்கவிஞர்கள் பைைர. ்கவிஞர்களில் இன்குைாபும் 
ோனும் முக்கியமான இடததில் இருந்வதாம்.

அப்வபைாழுவதல்ைாம் மாைேப் பைருேததில் இருந்த 
சந்துரு (இப்வபைாது ஓய்வுவபைற்ற நீதிோய்கம்), முற்வபைாக்கு 
எண்ைங்கவளாடு உைவிேந்த இந்து ராம் ஆகிவயார எங்கள் 
புதுக்்கல்லூரித தமிழ்ததுலறக்கு இன்குைாலபைப் பைாரக்கும் 
வபைாருடடு ேருேதுண்டு. சிை வேரங்களில் வபைாதுவுலடலமக் 
்கடசித தலைேர வி.பி. சிந்தனும் அேர்கவளாடு ேருோர. 
இளவேனில் இல்ைாமைா? அந்த எழுபைது்களில் 
அடக்குமுலறயும் ஒடுக்குமுலறயும் ்கடடவிழ்தது 
விடப்பைடடிருந்த வேருக்்கடி நிலை அச்சுறுததல்்கலள 
எேரும் எளிதில் மறந்திருக்்க முடியாது.

்காரக்கி, சி்கரம், மனிதன் வபைான்ற முற்வபைாக்கு ஏடு்களில் 
வ்காடுலம்களுக்கு எதிரான சீற்றம் வசந்தைைா்க எரிந்து 
வ்காண்டிருந்தது. இளவேனில், இன்குைாப் ்கவிலத்கலளயும் 
என் ்கவிலத்கலளயும் ்காரக்கியில் வதாடரந்து வேளியிடடு 
ேந்தா ர .  என் ்கவிலத்கள் ்கடப்லபை ்காந்தம்மா , 
திராே்கதவதளிப்பு, வேள்ளிக்கிைலம, வபைான்ற பைை 
்காரக்கியில் வேளிேந்து வபைரிய ோசிப்பு ேடடததில் 
அதிரேலை்கலள உண்டாக்கின. வேள்ளிக்கிைலம என்ற 
்கவிலதக்குக் ்கருப்வபைாருள் ேைஙகியேரும் ேயனதாரா என்ற 
்கவிலதக்்கான ேரைாற்றுக் குறிப்பு ேைஙகியேரும் 
இளவேனிவை. வதாணி ேருகிறது, தீவு்கள் ்கலரவயறுகின்றன 
என்னும் இரு வதாகுப்பு்களில் ்காைப்பைடும் பைை ்கவிலத்கள் 
வேருக்்கடிக்்காை வேருப்புப் பைலடப்பு்கவள.

அண்லமயில், இஙகும் ஒரு பூ மைரும், இருலளக் 
கிழிதவதாரு புயற்பைறலே என்னும் இரண்டு நூல்்கலள மி்க 
மகிழ்ச்சியா்க எனக்கு அனுப்பி லேததிருந்தார. இேற்றுள் 
முதலில் ோன் குறிப்பிடடுள்ள நூல் ஒரு புதினம். மாரக்சியக் 
வ்காடபைாடடுததளதலத அடிப்பைலடயா்கக் வ்காண்டு 

புலனயப்பைடடது. வே்கமும் விறுவிறுப்புமான ேலடயில் 
்கவிததுேம் ்கனலும் வமாழியில் ேடிேலமக்்கப்பைடடது. 
இளவேனிலைத தந்லதலமப் பைாசதவதாடு அன்பு்காடடி 
வேறிப்பைடுததிய வி.பி.சிந்தன் இப்பைலடப்பில் மி்க 
முக்கியமான பைாததிரதலத ஏற்று, ்கலதலய இயக்குேவதாடு 
இளவேனிலையும் இயக்கியிருக்கிறார.

சி்கரம் வசந்தில்ோதன், பைாரதி விசயன், வேணுவ்காபைால், 
இன்குைாப், தணில்கச்வசல்ேன் என்று இளவேனிலின் 
வதாைலமக்கு உரியேர்கள் பைைரும் ்கலதக்குள் ேருகின்றனர. 
்கலத்களிலும் ்கற்பைலன்களிலும்கூட இளவேனிலுக்கு 
அேருலடய வதாைர்கலளப் பிரிந்திருக்்க முடியாதுதான். 
்காரக்கியில் வேளிேந்த என்னுலடய சாராயக்்கலடயும் 
சன்மாரக்்க சங்கமும்’ ்கவிலத இப்புதினததில் ஒரு 
முக்கியமான இடததில் ்காடடப்பைடடிருக்கிறது. அப்பைக்்கததின் 
அடிப்பைகுதியில் ம்கா்கவி ஈவராடு தமிைன்பைன் என்று 
குறிப்பிடடுள்ளார. அலத ோன் ்கேனிக்்காமவை நூலைப் 
பைடிதது முடிததுவிடுவேவனா என்கிற அக்்கலறயில் 
வதாலைவபைசியில் அலைததுச் வசான்னார. ஏன் அப்பைடிக் 
குறிப்பிடடீர்கள்? வேண்டாவம என்வறன்.

யார என்ன நிலனததால் எனக்வ்கன்ன? உண்லமலயததான் 
குறிப்பிடடுள்வளன். பைாரதிலய லமயமா்க லேதது ஒரு 
ோேல் இப்வபைாது எழுதிக்வ்காண்டிருக்கிவறன். அது 
முடிந்ததும் உங்கலளப் பைற்றி எழுதுவேன் என்றார. சரி, 
இருக்்கடடும். உங்கள் ோேல்பைற்றிச் வசால்லுங்கள் என்வறன். 
என் உயிர நின்னதன்வறா’ என்பைது தலைப்பு.

பைாரதி மி்க இளம் ேயதில் ஓர இளம்வபைண்ணிடம் ்காதல் 
ேயப்பைடடு மனதலதப் பைறி வ்காடுதததா்கக் ்காடடும் அேர 
சுயசரிலத அடிப்பைலடயில் ்கலதலய எழுதப்வபைாகிவறன் 
என்றார. வதாைர என்ற வசால்வை தன்வனாடு அதி்கம் பைைகிய 
வதாைலர இைந்துவிடடது. எஙகுப் வபைாய் ஆறுதல் ்காணும்?

இைக்கியம் அேர ல்க்களிலிலிருந்து வபைற்றுக் வ்காண்ட 
அளவுக்கு எலதயும் அேருக்குத திருப்பிக் வ்காடுக்்கவில்லை; 
குலறந்த அளவு ேசதியுள்ள ோழ்க்ல்கலயக்கூட. அதனால் 
அேருக்கு ோழ்க்ல்க மீது வேறுப்வபைா பைல்கலமவயா 
உண்டானதில்லை. வதாைர்கலள, வதநீரக் வ்காப்லபை்கலள 
அனுப்பி லேதத வேரங்கலள அேர முததமிடடு 
ேரவேற்பைதில் நிலறவு ்கண்டேரா்கவே இருந்தார. ஆனால் 
அேர ோழ்ந்திருக்்க வேண்டிய மீதமான ோள்்கள் அேர 
எழுத ா மல்  வ பை ான  எழுதது ்கலள  எ ப் வபை ா து ம் 
வதடிக்வ்காண்வடதான் இருக்கும்; வேஞ்சில் நிலறவு ்காை 
முடியாமல்.

்கடடுலரயாளர: கவிஞர், எழுததாளர், யபைாசிரியர் 
(பணிநிரறவு)
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மாரக்சியத்திலிருநது 
இம்மியும் ைழுைாேைர

நினைவேந்தல்

போரதி�விஜயன

பததிரில்கயாளர - ்கவிஞர - சிறு்கலதயாளர - ோேைாசிரியர - விமரச்கர - ்கடடுலரயாளர 
- ஓவியர - அச்சு ேடிேலமப்பைாளர - ்கருததுலரயாளர - வபைச்சாளர - திலரப்பைடக் ்கலை 
இயக்குேர - திலரக்்கலத ஆசிரியர - திலரப்பைட இயக்குேர எனப் பைன்மு்கம் வ்காண்ட ஓர 
ஆளுலமதான் வதாைர இளவேனில்.

மாரக்சிய அைகியலை மி்க வேரததியா்கக் ல்கயாண்ட அருலமயான ்கலைஞர அேர. 
இளவேனில் ்கவிலத்கள், ரஷய மூலள என்பைதாைா.., எனது சாளரததின் ேழிவய, 25, 
வேண்மணித வதரு, ோவளாடும் வதன்சிந்தும் மைர்கவளாடும் , புரடசியும் எதிரபுரடசியும் , 
்காருேகி ( 4 பைதிப்பு்கள் ), இருலளக் கிழிதவதாரு புயற்பைறலே , ்கவிதா , ஆதமா என்வறாரு 
வதருப்பைாட்கன், புயலுக்கு இலசேைஙகிய வபைரியக்்கம், இஙகும் ஒரு பூ மைரும் என்பைன 
அேரது ல்கேண்ைததில் உருோன பைலடப்பு்கள்.

ோவமாரு ்கருததில் ஒன்லறப் வபைசினாவைா விேரிததாவைா - அதற்கு மாற்றா்க 
சிந்திக்்கக்கூடிய ஆற்றல் பைலடததேர இளவேனில். இந்த அணுகுமுலறதான் அேரின் 
தனிச்சிறப்பு.பைை புதிய வசய்தி்கலளத தன்ன்கதவத லேததிருக்கும் ்கருததுப் வபைடட்கம் அேர. 
அந்தக் ்கேரச்சிப் புயலில் சிக்கியேர்களில் ோனும் ஒருேன். அேரது ேடபு ேடடததில் 
எததலனவயா வபைர இருந்தாலும் எனக்கும் அேருக்குமான ேடபு - வதாைலம என்பைது 
சிறப்புக்குரியது - மரியாலதக்குரியது - பைாசததிற்குரியது.

எழுபைது்களின் இறுதியில் தமிழ்ோடு முற்வபைாக்கு எழுததாளர சங்கததில் ோன் 
இயஙகியவபைாது, வதாைர இளவேனிலின் ேடபு எனக்கு ஏற்பைடடது. அன்றுமுதல் ோற்பைது 
ஆண்டு்களுக்கும் வமைா்க எங்களது ேடபும் வதாைலமயும் வதாடரந்தது. முதுவபைரும் 
வபைாதுவுலடலம இயக்்கத வதாைரும் தலைேரும் ஆன வி.பி.சிந்தன் அேர்களின் சீடர்களில் 
வதாைர இளவேனில் முதன்லமயானேர. வதாைர இளவேனிலைத தன் ம்கனா்க பைாவிததேர 
வதாைர வி.பி.சிந்தன். வதாைர இளவேனிலும் வதாைர வி.பி.சிலயத தன் தந்லதயின் இடததில் 
லேததிருந்தேர. அதன் வபைாருடவட இளவேனில் ம்கனுக்குச் சிந்தன் ்காரக்கி எனப் வபையர 
லேததார. ்காரக்கியின் தீராக் ்காதைரான வதாைர இளவேனில், “்காரக்கி” எனும் ்கலை-இைக்கிய 
இதலை எழுபைது்களில் அைகியவைாடு ேடிேலமததுக்வ்காண்டு ேந்தார. அவவிதழ் மாரக்சிஸ்ட 
்கம்யூனிஸ்ட ்கடசியின் அதி்காரப்பூரேக் ்கலை இைக்கிய ஏடான வசம்மைலரக் ்காடடிலும் 
அதி்க ோச்கர்கலளச் வசன்றலடந்தது.

வதாைர தி.்க.சி. “வசாவித ோடு” இதழில் பைணியாற்றிக்வ்காண்டிருந்தவபைாது, தினமும் ோனும் 
இளவேனிலும் தனிததனியா்கச் சந்திக்்க ேந்தாலும் - அஙகு ஒன்று கூடுவோம். மதிய உைவு 
வதாைர தி.்க.சி-யுடன்தான். வதாைர தி.்க.சி. தினமும் எங்கள் இருேலரயும் அலைதது “வசாவித 
ோடு” இதழின் உைே்கததில் உைேருந்த லேப்பைது ேைக்்கம். இந்த ேடபு-வதாைலம 
தி.்க.சியின் இறுதி ோட்கள் ேலர நீடிததது. ோன் தி.்க.சியிடம் வதாலைவபைசியில் 
வபைசும்வபைாவதல்ைாம் ஒவவோரு முலறயும் வதாைர இளவேனிலைப் பைற்றி விசாரிப்பைது 
ேைக்்கம். அேர இறப்பைதற்கு ஓராண்டிற்குமுன் “இளவேனிலை வேரில் பைாரக்்க ஆேைா்க 
உள்ளது, தாங்கள் என்லனப் பைாரக்்க ேரும்வபைாது அேலரயும் அலைதது ோருங்கள்” எனக் 
வ்கடடுக்வ்காண்டார. அதன்பைடிவய 2013 மாரச் மாதம் ோனும் வதாைர இளவேனிலும் 
வதாடரேண்டியில் திருவேல்வேலிக்குப் புறப்பைடடுச் வசன்வறாம். அந்தப் பையைதலத 
இைக்கியம் வபைசி நிலறததார இளவேனில். இரண்டு மூன்று ோட்கள் தி.்க.சி.யின் பைாரம்பைரிய 
வீடான சுடலைமாடன் வதருவிலுள்ள அேருலடய இல்ைததில் தஙகி அளேளாவிவனாம். 
தி.்க.சி. எங்கள் இருேலரயும் பைாராடடிச் சால்லேயும் அணிவிததார. மறுோள் பைாரதியார பைடிதத 
இந்துப் பைள்ளியில் தி.்க.சி.யின் 89-ேது பிறந்தோள் விைா பைை அலமப்பைாளர ஏற்பைாடு 

பலலவேறு 
கருதலதாட்டமுள்ள 

லதாழர்கள, 
நணபர்கள, 

த்ேவேர்களி்டம் 
நநருககமாகவும் 
இணககமாகவும் 
பழகியிருநதாலும் 

க்்டசிவே்ையில தான் 
உளவோங்கிய 
மார்கசியக 

லகாடபாடடிலிருநது 
இம்மியும் 

வேழுவோதவேர் 
இ்ளலவேனில 

என்பதுதான் அவேரின் 
அ்்டயா்ளம்.

bharathivijayankavignar@gmail.com
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வசய்தேல்கயில் வ்காண்டாடப்பைடடது. அய்யா பைை.
வேடுமாறன், வதாைர ேல்ைக்்கண்ணு ஆகிவயாரும் 
்கைந்துவ்காண்டு சிறப்பிதத அந்தக் கூடடததிலும் ோனும் 
வதாைர இளவேனிலும் ்கைந்துவ்காண்டது வேஞ்சில் 
நீங்காதது.

முன்னாள் அலமச்சரும் சபைாோய்கருமான திரு ்கா. 
்காளிமுதது அேர்களும் மாரடின் எனும் இயற்வபையருலடய 
இளவேனிலும் சிறுேயதில் ஒன்றா்கப் பைடிததேர்கள். இேவரா 
வதாடக்்கக் ்கல்விகூட முழுலமவபைறாத நிலையில் தன் 
11ஆேது ேயதில் வீடலடயும் ஊலரயும் விடடு வசன்லனக்கு 
ஓடிேந்தேர. அன்லறய வேல்லை மாேடடம் வ்காவில்பைடடிக்கு 
அருகிலுள்ள இைஞ்சி எனும் சிற்றூரதான் வதாைர 
இளவேனிலின் பிறந்த ஊர. வசன்லனக்கு ேந்து 
அச்சுக்கூடங்கள், நூல் வேளியீடட்கங்கள், தினசரி, ோர, 
மாத இதழ்்கள் எனப் பைை இடங்களில் பைணியாற்றினார. ஈ.வி.
வ்க.சம்பைத அேர்களின் இதழிலும், டி.வ்க.சீனிோசன் 
அேர்களின் பைததிரில்கயிலும் துலையாசிரியரா்கப் 
பைணியாற்றினார. வ்க.ஏ.கிருஷைசாமியின் வதன்ன்கததிலும் 
பைணியாற்றியுள்ளார. இவோறான பைணிதவதடலினூவட தன் 
ஆ ற் றலை யு ம் ,  அ றிலேயு ம்  பு ைல மல ய யு ம் 
ேளரததுக்வ்காண்டேர வதாைர இளவேனில். இப்பைடிப் பைை 
நிலை்களில் பைரிைமிதத இளவேனில் ஒருவிதமா்க வதாைர 
வி.பி. சிந்தனிடம் ேந்து வசரந்தார. 

இந்த நிலையில் எம்.ஜி.ஆர. ஆடசிக் ்காைததில் ்கா.
்காளிமுதது அேர்கள் அலமச்சரா்க பைதவிேகிதத நிலையில், 
அேலரக்்காை ஆேலுற்றார. அேலரக் ்காை பைைமுலற 
வசன்றும் பைாது்காப்புப் பைணியிலுள்ள ்காேைர்கள் 
இளவேனிலை அனுமதிக்்கவில்லை. இந்நிலையில் மீலச 
வசாமு ஒருோள் ேந்தார. ‘தாமலர’, ‘ஜனசக்தி’ இதழ்்களில் 
பைணியாற்றி, பின்னாளில் “வபைாரணி” எனும் இதலை 
ேடததிக்வ்காண்டிருந்த வதாைர வசாமுதான் அேர. அேலர 
“வசாமண்ைா” என்று இளவேனில் அலைப்பைது ேைக்்கம். 
்காளிமுததுலேச் சந்திக்்க முடியாத நிலைலமலய அேரிடம் 
விளக்்க , “நீ எனக்கு அலமச்சர ்காளிமுததுலே 
அறிமு்கப்பைடுததுகிறாயா? ோன் உன்லன அேரிடம் 
அலைததுக்வ்காண்டு வசரக்கிவறன்” என இளவேனிலிடம் 
மீலச வசாமு வசால்ை, அதற்கு இளவேனில் சம்மதிதது “சரி” 
என்றார. வசாமு பைாரப்பைதற்கு வபைாலீஸ் அதி்காரிவபைாைவே 
இருப்பைார. இளவேனிலயப் பைாரதது, “நீ யாலரயும் பைாரக்்காமல் 
என் பின்னால் வே்கமா்க ேந்துவ்காண்வட இரு” என 
வசால்லிக்வ்காடுதது இளவேனிலை அலைததுச் வசன்றார. 
தலைலமச் வசயை்கததில் அலமச்சரின் அலறக்குச் வசல்லும் 
ேழிவயஙகும் துப்பைாக்கி ஏந்திய ்காேைர்களும் பைாது்காப்புக் 
்காேைர்களும் நின்றிருந்தநிலையில், அலனேலரயும் ்கடந்து 
வே்கமா்கச் வசன்றார வசாமு. வதாைர இளவேனிலும் 
அேருடன் வசன்றுவ்காண்வட இருந்தார. ஒரு ்கடடததில் 
்காேைர ஒருேர மீலச வசாமுலே மடடும் விடடுவிடடு 
வதாைர இளவேனிலைத தடுதது நிறுததிவிடடார. சற்றுதூரம் 
வசன்ற மீலச வசாமு, திரும்பிப் பைாரததார. இளவேனிலைக் 
்காைவில்லை. வதாலைவில் ஒரு ்காேைர அேலரத தடுதது 
நிறுததியிருப்பைலத அறிந்த வசாமு, அந்தக் ்காேைலரப் 
பைாரதது இளவேனிலை உள்வள விடச்வசான்னவதாடு 
மடடுமல்ைாது “என்ன வபைடஜ தலைகீைா இருக்கு ஒழுங்கா 
வபைாடு” என அதி்காரத வதானியில் வசால்ை அந்தக் 
்காேைாளிவயா “எஸ் சார” என சல்யூட அடிதது ேழிவிட, 
அலமச்சர ்காளிமுததுவின் அலறக்குள் இளவேனிலை 
அலைததுச்வசன்றார மீலச வசாமு. இளவேனிலைப் பைாரதத 
அலமச் ச ர  ்க ாளிமுதது அேலர  ே ர வேற்ற ா ர . 
மகிழ்ச்சியலடந்தார. ஏன் இவேளவு ோட்களா்க ேரவில்லை 
என அேர வ்கட்க, இேரில்ைாவிடடால் தங்கலளப் பைாரதவத 
இருக்்க முடியாது என வசாமுலே அேருக்கு அறிமு்கம் 

வசய்து லேததிருக்கிறார. இந்தச் சம்பைேதலதப் பைைமுலற 
வதாைர இளவேனில் என்னிடததில் வசால்லி ோங்கள் சிரிதது 
மகிழ்ந்த ோட்கலள ோன் நிலனததுப்பைாரக்கிவறன். இதுவபைால் 
எலதயும் ேல்கச்சுலேயா்கவும் வ்கலியா்கவும் வபைசிப் 
பைைக்்கப்பைடடேர வதாைர இளவேனில்.

80்களின் வதாடக்்கததில் வதாைர விடியல் வேணுவ்காபைால் 
வசன்லன திருேல்லிக்வ்கணி  எல்லீசு சாலை அருகில் 
“தங்கம் பிரிண்டரஸ்” எனும் அச்ச்கதலத ேடததிேந்தார. 
அவத பைகுதியில் உனிசு அலி சாயுபு வதருவில் டாக்டர 
வம.து.ரா. அேர்கள் “மக்்கள் அச்ச்கம்” எனும் அச்ச்கதலதயும் 
மக்்கள் வேளியீடு எனும் நூல் வேளியீடட்கதலதயும் ேடததி 
ேந்தார. இேர்கலள அடுதது சற்றுத தள்ளி பைாரடர வதாடடம் 
பைகுதியில் குருவிக்்கரம்லபை வேலு அேர்களின் ம்கன் 
சிததாரததன் சிததாரததா பிரிண்டரஸ் எனும் அச்ச்கதலத 
ேடததிேந்தார. அதன் வமைாளரா்க வதாைர இரா. ஜே்கர 
பைணியாற்றி ேந்தார. திருேல்லிக்வ்கணி வேடுஞ்சாலையில் 
ஈை மக்்கள் புரடசி்கர முன்னணி” வதாைர்களின் வதேவேயன் 
அச்ச்கமும் வதாடங்கப்பைடட வேரமது. அதன் நிரோகியா்கத 
வதாைர அரைமுறுேல் இருந்துேந்தார. இந்த அச்ச்கங்களுக்கு 
அருகில் பிளாக்வமக்்கர வமதயூஸஷும் பிளாக் வசய்யும் 
பைணியில் இருந்தார. இந்தத வதாைலம ேடடததில் ோனும் 
வதாைர இளவேனிலும் சந்திததுச் சுற்றிச் சுற்றி ேந்த ோட்கள் 
அதி்கம். வபைரும்பைாலும் வதாைர வேணுவ்காபைாலின் தங்கம் 
பிரிண்டரஸில் ோனும் வதாைர இளவேனிலும் இருப்வபைாம். 
எங்களுக்குள் ்கருததுப் பைரிமாற்றங்கள் - விோதங்கள் 
அலனததும் அஙவ்கவய அரஙவ்கறும். இலடயில் வதாைர்கள் 
ேேநீதன், லே்கலறோைன், வபை.ோ.சிேம், அரைமுறுேல், 
உதலய மு.வீலரயன், வி.வ்க.பைாைகிருஷைன் ஆகிவயாரும் 
அஙகு ேருோர்கள். எழுததாளர்கள் பூமணி, என்.ஆர.தாசன், 
்கவிஞர இன்குைாப், ்கவிஞர ஈவராடு தமிைன்பைன் 
ஆகிவயாரின் ேருல்கயும் தங்கம் பிரிண்டரஸில் இருக்கும்.

இவோறான சூைலில் ஒருமுலற வதாைர - ்கவிஞர 
வசவேண்ைனின் ேருல்கயும் இருந்தது. வதாைர 
வசவேண்ைன் தங்கம் பிரிண்டரஸஷுக்கு ேந்திருந்தார. 
வதாைர இளவேனிலுக்கும் வதாைர வசவேண்ைனுக்கும் 
்கருததுலரயாடல் - விோதங்கள் ேலடவபைற்றுக் 
வ்காண்டிருந்தது. இருேருக்குமான விோதங்கள் வசாவியத 
- ருஷயா, தரகு முதைாளிததுேம், வைனின் என்வறல்ைாம் 
்கடந்து இறுதியா்க மாரக்சிம்்காரக்கி ேலர வசன்றது. ஒரு 
்கடடததில் விோதம் சூடுபிடிதது உச்சிக்குச் வசன்ற 
நி ல ை யி ல்  வ த ா ை ர  இ ள வ ே னி ல்  மி ்க வு ம் 
உைரச்சிேசப்பைடடேரானார. ோன் வதாைர இளவேனிலை 
சமாதானம் வசய்து வேளியில் அலைததுச் வசன்வறன். மாலை 
அச்ச்கதலத மூடியபின் அண்ைாசாலை எல்.ஐ.சி. வபைருந்து  
நிறுததததிற்கு அருகில் உள்ள இரும்பு கிராதிவமல் 
அமரந்துவ்காண்டு வபைருந்திற்்கா்கக் ்காததிருந்த வேலள, 
அவேழிவய நீண்ட ஜிப்பைா சகிதமாய் ்கவிஞர இலளயபைாரதி 
ஒருல்கயில் சிேப்பு வ்காப்பு ஒன்லறப் பிடிததபைடி 
எங்களருகில் ேந்தார. ேந்தேர வதாைர இளவேனிலைப் 
பைாரதது ேைக்்கம் லேததவதாடு, “புவியரசு மி்க அருலமயான 
்கவிஞர” எனச் வசால்லியபைடி அேருலடய ்கவிலத ேரி்கலள 
ோசிததுக் ்காண்பிததார. “ோவளடுதது ேருகிவறன்.... 
ேழிவிடுங்கள் வதாைவர” எனும் ்கவிஞர புவியரசனின் 
ேரி்கலளச் சுடடிக் ்காடடினார. அதுேலர வசவேண்ைனுடன் 
ஏற்பைடட ்கருதது வமாதலினால் இறுக்்கததில் இருந்த வதாைர 
இளவேனில், இலளயபைாரதிலயப் பைாரதது “இவதல்ைாம் 
்கவிலதயா” என்று வசான்னவதாடு, ோவளடுததுக்கிடடு 
ேரற நீ வபைாறதுதான.... - எதுக்கு ேழிவிடச் வசால்ற...?” என 
அேருக்வ்க உரிய லேயாண்டியுடன் வசான்னார. சற்றுமுன் 
வசா்கமா்க இருந்தேர உற்சா்கமாகி லேயாண்டி வசய்ேலதயும் 
அேரிடம் ோன் பைாரக்்க முடிந்தது.
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1983இல் இைஙல்கத தமிைர்கள் மீது அடக்குமுலற்களும் 
ஒடுக்குமுலற்களும் ்கடடவிழ்ததுவிடப்பைடடு அது தமிழ் 
இன அழிப்பைா்க உருவேடுதத ்காை்கடடததில், மாரக்சிஸ்ட 
்கடசிக்குள்ளும் த.மு.எ.சங்கததிலும் வதாைர்கள் இலடவய 
வதசிய இனப் பிரச்சலனயின் நிலைப்பைாடு குறிதது 
முரண்பைாடு்களும் விோதங்களும் ேலடவபைற்றன. அதன் 
நீடசியா்க 1985இல் தஞ்லச வபை.மணியரசன், கி.
வேங்கடராமன், இவராவஜந்திர வசாைன், ்கவிஞர தணில்கச் 
வசல்ேன், புைேர கி.த.பைச்லசயப்பைன் வபைான்வறாலர 
்கடசியிலிருந்தும் த.மு.எ.சங்கததிலிருந்தும் வேளிவயற்றினர. 
ோனும் அதனடிப்பைலடயில் வேளிவயறிவனன். இந்தச் 
சூைலில் அன்று ்கவிஞர இன்குைாப்-ஐ சிறப்பைாசிரியரா்கக் 
வ்காண்டு வேளிேந்து வ்காண்டிருந்த “புதிய மனிதன்” 
இதழில் மாரக்சிஸ்ட ்கடசிலயயும் அதன் தலைேர்கலளயும் 
விமரசிதது லேயாண்டியா்க இளவேனில் எழுதினார. வமலும் 
பைைர வேளிவயறுோர்கள் என்று ஒரு பைடடியலையும் 
வேளியிடடார.

எண்பைது்களின் இறுதியில் “ஆதமா என்வறாரு 
வதருப்பைாட்கன்” எனும் இளவேனிலின் நூலுக்கு 
முன்னுலரக்்கா்க அணுகியவபைாது, அந்நூலைப் பைடிதத 
தி.மு.்க.தலைேர ்கலைஞர ்கருைாநிதி அேர்கள், 
முன்னுலரலய விலரோ்கக் வ்காடுததவதாடு நூலையும் 
வேளியிடடார. வதாைர இளவேனிலின் எழுதலதயும் 
அேரிடம் ்காைப்பைடட ஆற்றலையும் பைாரதது வியந்த 
்கலைஞர அேரமீது அன்பு வ்காண்டார. ்கலைஞரின் 
உள்ளததில் இடம்பிடிதத இளவேனிலை முரவசாலியில் 
“புலதயல்” எனும் இைக்கியப் பிரதிலயயும் பைாரததுக்வ்காள்ளச் 
வசான்னார ்கலைஞர. இளவேனில் திலரப்பைடததுலறயில் 
மலையூர மம்பைடடியான் பைடததிற்குக் ்கலை - இயக்குேரா்கவும், 
இயக்குேர ஜனோதவனாடு இயற்ல்க மற்றும் பைை 
பைடங்களுக்கு திலரக்்கலத ஆவைாச்கரா்கவும் வசயல்பைடடார. 
்கலைஞரின் “உளியின் ஓலச” பைடததின் இயக்குேரா்கவும் 
அறிமு்கமானார.

வதாண்ணூறு்களில் அலடயாறு மாைேர ே்கை்க 
உரிலமயாளரும் தமிழ்ச்ச ான்வறா ர  வபைரலேயின் 
நிறுேனருமான அய்யா ோ.அருைாசைம் அேர்கள் “ேந்தன்” 
இதலைத வதாடஙகி ேடததிேந்தார . அவவிதழின் 

வபைாறுப்பைாசிரியரா்க வபைராசிரியர சுபை.வீரபைாண்டியனும், 
ஆசிரியர குழுவில் ்கவிஞர பைல்ைேன், ்கவிஞர சீலதயின் 
லமந்தன், லே்கலற வபைான்றேர்களும் இருந்தனர. அய்யா 
ோ.அருைாசைம் அேர்களுக்கும் வபைராசிரியர சுபை.
வீரபைாண்டியனுக்கும் முரண்பைாடு ஏற்பைடவே சுபைவீவயாடு 
ஆசிரியர குழுவில் இருந்த பைல்ைேலனத தவிரததுவிடடு 
அப்வபைாது தமக்கு மி்கவும் வேருக்்கமா்க இருந்த வபைராசிரியர 
வபைரியாரதாசலன ஆனாரூனா அணுகினார. “இதற்குச் 
சரியான ஆள் இளவேனில்தான்” என அய்யா ஆனாரூனாவுக்கு 
வபைரியாரதாசன் இளவேனிலை அலடயாளம் ்காடட, “ோங்க 
வபைா்கைாம்” என வதாைர இளவேனில் இருக்கும் இடம் 
வோக்கிப் பையணிததனர. இப்பைடி ேந்தனின் வபைாறுப்பைாசிரியரா்க 
இளவேனில் வபைாறுப்வபைற்றாலும், வபைாறுப்பைாசிரியர எனும் 
இடததில் தன் வபையலரப்வபைாட வேண்டாம் எனும் 
உததிரோதததுடன் “ேந்தன்” இதலைத வதாடரந்துேரச் 
வசய்தார.

இளவேனிலின் ஆற்றலையும் புைலமலயயும் ்கண்டு 
வியந்த ஆனா ரூனாவின் இறுதிக்்காைம் ேலர அேவராடு 
ேடவபைாடும் வதாடரவபைாடும் இருந்தார இளவேனில். ேந்தன் 
இதழ் சிை அரசியல் ்காரைங்களால் நிறுததவேண்டிய 
்கடடாயததிற்கு உள்ளானது. “ேந்தன்” இடதலத நிரப்பை 
தமிழ்ச் சான்வறார வபைரலேயின் வசய்தி மடல் வதாடரந்து 
ேந்தது. அதலன இளவேனில் ஒருேவர நிரேகிக்கும் 
வபைாறுப்லபைப் பைாரததுக்வ்காண்டார.

1983 ேேம்பைரில் எனது திருமைம், ேடந்தபின், ோன் 
வசன்லனயிலிருந்து ்காஞ்சிபுரம் வசன்வறன். அஙகு “பைாரதி 
அச்ச்கம்” எனும் அச்சுக்கூடதலத சுமார 16 ஆண்டு்களும், 
“புதிய பைாசலற” எனும் சிற்றிதலையும் “பைாசலறப் 
பைலடப்பு்கள்” எனும் வேளியீடட்கதலதயும் 1987இல் 
வதாடஙகி ேடததிேந்வதன். 2001இல் “பைாரதி தாய்ததமிழ்ப் 
பைள்ளிலய ேடததி ேந்த நிலையில், வதாடரந்து வபைாருளாதார 
வேருக்்கடிக்கு உள்ளானதால் ஆனாரூனாவிடம் அறிமு்கம் 
வசய்து அலடயாறு மாைேர ே்கை்கததில் பைணியில் 
வசரததுவிடடார.வசன்லன பைாரிமுலனயில் இருக்கும் 
அலடயாறு மாைேர ே்கை்கததின் அச்சுக்கூடததிற்கு 
வமற்பைாரலேயாளரா்க முதலில் என்லனப் பைணியமரததினார 
ஆனாரூனா .  ஓர ாண்டில்  அலனதது மாைேர 

வெல்ரையில் தி.க.சி. வீட்டில் அெரு்ன் இளயெனில், பாைதி விஜயன்
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வீரைணக்கம்

எந்த வமலடலயயும் 
தன்ேசமாக்கும் ஆற்றல் 
பைலடதத ்கம்யூனிஸ்ட 
்கடசியின் முதுவபைரும் 

தலைேர்களுள் ஒருேரான 
வதாைர தா. பைாண்டியன் 

அேர்கள் இயற்ல்க எய்திய 
வசய்தி அறிந்து ேருந்துகிவறாம்.

வசம்மாந்த வதாைர தா. 
பைாண்டியன் அேர்களுக்கு 

எங்களது வீரேைக்்கம்.

- ஆசிரியர்

ே்கை்கங்கலளயும் ்கண்்காணிக்கும் நிரோ்க அலுேைரா்க 
நியமிக்்கப்பைடவடன்.

ஒருோள், அவசா்கலரப் பைற்றிய ்கலதவயான்லறயும் 
அேலர வேறிப்பைடுததியது ஒரு தமிழ்ப்வபைண் என்றும் அேள் 
வ பை ய ர  ்க ா ருேகி  என்றும்  ஆன ாரூன ாவிட ம் 
்கலதவசால்லிக்வ்காண்டிருந்தார இளவேனில். ஆனாரூனா 
‘அதுபைற்றி நூல் எழுதைாவம’ என்று வசால்ை, அதலன ஒரு 
“புதினம்” ேடிவில் எழுதப்வபைாேதா்கச் வசான்னார. 
“குற்றாைததில் எனது இடததில் அமரந்து ேன்றா்க 
எழுதுங்கள்” என்று இளவேனிலைத தனது குற்றாைப் 
பைண்லை வீடடிற்கு அனுப்பிலேதது அேருக்்கான 
வசைவு்கலளயும் தாவன ஏற்று அதற்்கான ேசதி்கலளயும் 
வசய்துதந்தார ஆனாரூனா.

“்காருேகி” ோேல் உருோனது. தடடச்சு வசய்து 
அடலடப்பைடம் அலனததும் தயாராகி மாைேர ே்கை்கததின் 
அச்சுக் கூடததில் அச்சுமாகி லபைண்டிங ேடந்துவ்காண்டிருந்த 
நிலையில், அந்த அச்சுக் கூடதலதப் வபைாறுப்வபைற்று 
ேடததிக்வ்காண்டிருந்த ஆனாரூனாவின் மரும்கன் 
நீைவம்கததிடம் “்காருேகி” ோேலின் புதத்க ேடிேலமப்பு, 
அச்சு வேரததி குறிதது விமரசிதது இளவேனில் ்கருததுக்கூற 
அச்வசய்தி ஆனாரூனாவின் ்காது்களுக்கு எடட, 
ஆனாரூனாவிற்கும் இளவேனிலுக்கும் இலடவய சிை 
ோட்கள் வதாடரபு்கள் அறுந்த நிலையில், ்கற்பை்காம்பைாள் 
நூல் வேளியீடட்கம் மூைம் “்காருேகி”லய மீண்டும் 
அச்சிடடு வசன்லன வதேவேயப் பைாோைர அரஙகில் 
வேளியிடப்பைடடது. அவவிைாவின் ஏற்புலரயில் இளவேனில் 
“இந்நூல் வேளிேர என்லனத தூண்டி, எழுதலேதது, பைை 
ைடசம் வசைவு வசய்து குற்றாைப் பைண்லை வீடடில் 
தங்கலேதது உதவிய ஆனாரூனாவிற்கு முதல் ேன்றி” 
என்றார. ஆனாரூனாவின் ்காது்களுக்கு இது எடடியது. 
ஆனாரூனா மனம் குளிரந்தார.

குருவிக்்கரம்லபை வேலு அேர்களின் மலறலேவயாடடி 
உததண்டி எனும் இடததில் அேரின் இறுதி நி்கழ்விற்்கா்க 
ோன் வசன்று இருந்வதன். வதாைர ஆர. ேல்ை்கண்ணு, 
விடுதலை இராவசந்திரன், வபைராசிரிலய சரஸ்ேதி வதாைர 
இளவேனில், விடியல் வேணுவ்காபைால், லே்கலற, ஓ.சுந்தரம், 
உதலய மூ.வீரய்யன், ஏ .வத .சுப்பைய்யன்ஆகிவயார 
ேந்திருந்தார்கள். குருவிக்்கரம்லபை வேலு அேர்களுக்கு 
மி்கவும் வேருக்்கமானேர அய்யா ஆனாரூனா. அேரும் 
அேரது உடைருகில் ்கண்்கைஙகி அமரந்திருந்தார.

வ்காலடயா்க அளிக்்கப்பைடட குருவிக்்கரம்லபை வேலு 
அேர்களின் உடல் மருததுேமலனக்கு எடுததுச்வசல்ை 
தயாரானதும் அலனேரும் வீரேைக்்கம் வசலுததிவனாம். 
முைக்்கமிடவடாம். அலனேரும் புறப்பைடத தயாரான 
நிலையில் ஆனாரூனா அேருலடய மகிழுந்தில் ஏறி 
அமரந்தவுடன், என்லனப் பைாரததார; அலைததார. “அேர 
ேரறாரா? வ்களுங்கள்” என இளவேனிலைச் சுடடிக்்காடடி 
என்னிடம் வ்கடடார. ோனும் ஆனாரூனா அலைப்பைலத 
அேரிடம் கூற, இளவேனில் ஆனா ரூனா ேண்டி அருவ்க 
வபைாய் நிற்்க “ோங்க வபைா்கைாம்” என்றார ஆனாரூனா. ஆனா 
ரூனாவின் மகிழுந்தில் இளவேனிலும் ஏறி அமரந்தார. 
மகிழுந்து என்லன முந்திக் ்கடந்துவசன்றது.

“்காருேகி” பைைலரயும் ்கேரந்தது. அந்தப் பைைரில் திரு.
வஜ்கதரடசனும், ஒருேர. இளவேனிலின் ்காருேகி வமலும் 
இரண்டு பைதிப்பு்கள்  வஜ்கதரடச்கன் அேர்களால் 
வ்காண்டுேரப்பைடடது. அந்த ேரிலசயில் இளவேனிலின் 
புதிய பைலடப்புக்்கான மாரக்சிம் ்காரக்கியின் இளலமப் 
பைருேதலத ஒரு நூைா்க வ்காண்டுேர ‘வஜ்கத’ உதவினார. 
அப்பைடி உருோனதுதான். ‘இருலளக் கிழிதவதாரு 
புயற்பைறலே’ புதத்கம் - அடுதது வி.பி.சி.லய லமயமா்க 

லேதது “இஙகும் ஒரு பூ மைரும்” எனும் நூலையும் எழுதி 
‘வஜ்கத’ அேர்கள் மூைமா்கவே வேளியிடடார. அடுதது 
“பைாரதியாரின் சாதி ்கடந்த சிந்தலனயும் வசயல்பைாடும் 
குறிததும் ்கண்ைம்மா என்கிற அேரது ்காதலிலயப் பைற்றியும் 
எழுதப்வபைாேதா்கவும் வசான்னார.

2017 ஜனேரியில் வசன்லன இக்சா லமயததில் எனது 
மணிவிைா ேலடவபைற்றது. விைாவின் சிறப்பு அலைப்பைாளரா்க 
அய்யா பைை. வேடுமாறன், வதாைர ஆர. ேல்ை்கண்ணு , புைேர 
கி.த.பை. டாக்டர வம.து.ரா. , ஊட்கவியைாளர டி. எஸ். எஸ். 
மணி , லே்கலற , ஓவியர வீர. சந்தானம் , சி்கரம் ச. 
வசந்தில்ோதன், நீதியரசர அரிபைரந்தாமன் , வபைராசிரிலய 
சரஸ்ேதி ஆகிவயார ்கைந்துவ்காண்டனர. அந்நி்கழ்வின் 
நி்கழ்ச்சித வதாகுப்பைாளரா்க வதாைர இளவேனில்தான் 
இருந்தார.

அதுவபைால் 2019 ஜனேரியில் எனது “புதிய பைாசலற” 
இதழ்்களின் வதாகுப்பு நூல் வேள்யீடடுவிைா வசன்லனயில் 
ேலடவபைற்றது. அவவிைாவில் சி்கரம் வசந்தில்ோதன், ்கவிஞர 
ஈவராடு தமிைன்பைன், இயக்குேர ே. வ்கௌதமன், டி. எஸ். 
எஸ். மணி, வபைராசிரிலய வசஙவ்காடி, பிரின்ஸ் ்கவஜந்திரபைாபு 
ஆகிவயார ்கைந்துவ்காண்டனர. அவவிைாவில் வதாைர 
இளவேனில் ்கைந்துவ்காண்டு ோழ்ததுலர ேைஙகினார.

வ்காவரானா ்காை்கடடததில் சந்திக்கும் ோய்ப்பின்லமயால் 
அடிக்்கடித வதாலைவபைசியில் அேருடன் வபைசிேந்வதன். 
்கடந்த ஐந்து ஆண்டு்காைமா்க அேர குடும்பைதலதவிடடுத 
தனியா்க அலறவயடுதது ோழ்ந்துேந்தது வேதலனயானது. 
ஊரடஙகுத தளரவிற்குப் பின்  ஒருமுலற சந்திதவதன். 
அதன்பிறகு 2020 டிசம்பைர 30இல் பை்கல் 12.00 மணி முதல் 
பிற்பை்கல் 2.00மணிேலர அேலரச் சந்திதது உலரயாடியவத 
்கலடசிச் சந்திப்பு. ஆனால், அதுவே இறுதிச் சந்திப்பைா்க 
இருக்கும் என்பைலத ோன் அப்வபைாது நிலனக்்கவேயில்லை.

2021-ஜனேரி 1ஆம் வததி இரவு இறந்து - 2ஆம் வததி 
மாலையில்தான் அேர இறந்தது அேரது குடும்பைததாருக்கும் 
மற்றேர்களுக்கும் வதரிந்தது என்பைது வேதலனயானது.

பைாரதியார புதத்கம் பைணி நிலறேலடயும் நிலையில் 
உள்ளது. 16 பைக்்கங்கள் முன்னுலர எழுதியிருக்கிவறன் 
என்றார. பைாரதியாலரப் பைற்றி வதாடக்்கததில் விருப்பைமில்ைாமல் 
இருந்தேர இப்புதத்கம் எழுதும்வபைாது, பைாரதியாலரப்பைற்றி 
நிலறய பைடிப்பைதும் தரவு்கலள வச்கரிப்பைதும் சிந்திப்பைதுமா்க 
இருந்தார. இறுதியில் “என்னுயிர நின்றதம்மா” என 
உச்சரிப்பைதுவபைால் தன் சிந்தலனலய நிறுததிக்வ்காண்டார 
வதாைர இளவேனில்.

்கடடுலரயாளர: கல்வியாளர், பததிரிரகயாளர்
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ரசைாே எழுத்தின் வித்ேகர

நினைவேந்தல்

வீ.போ.�ேகேசன

1960்களின் இறுதி ஆண்டு்களிலிருந்து வதாடஙகி 
1970்களின் இறுதி ஆண்டு்கள் ேலர வசன்லன மாே்கரின் 
பைல்வேறு ்கல்லூரி்களிலும் பைடிதது ேந்த மாைேர்கள் 
எண்ைற்வறாலர தன் ரசோத எழுததால் ்கடடிப் வபைாடடேர 
வதாைர இளவேனில்.

1971ஆம் ஆண்டில் வசன்லன மாநிைக் ்கல்லூரியில் 
தமிழ் இைக்கியம் பைடிக்்க ோன் அடிவயடுதது லேததவபைாவத 
‘்காரக்கி’ ்களததில் இருந்தது. இந்திய மாைேர சங்கமும் 
எமக்கு அறிமு்கமாகி இருந்தது. மாைேர இயக்்கம்- 
இைக்கியம் என்ற இரடலடக் குதிலர்களில் சோரி வசய்து 
ேந்த எம்லமப் வபைான்வறாருக்கு ‘்காரக்கி’ 
ஒரு புதியவதாரு எழுததுை்கதலதக் 
்காடடியது. அந்த இதழில் வேளிேந்த 
்கடடுலர்கள், ்கவிலத்கள், குறிப்பைா்க 
இளவேனிலின் அனல்வதறிக்கும் ேரி்கள் 
என்லனயும், எனது ேகுப்புத வதாைர்களான 
்கவிஞர ஏ.வத . சுப்லபையன், இரா . 
பைாண்டியன் (பின்னாளில் பைாடடாளி்கள் 
வேளியீடு நிறுேனர) ஆகிவயாலரயும் 
்கேரந்து இழுததன.

சாந்வதாம் வேடுஞ்சாலையின் அருவ்க 
இருந்த மாதாவ்காயில் வதருவில் ஒரு 
குறுகிய சந்தில் இளவேனில் தஙகியிருந்த 
சின்னஞ்சிறு அலற,  எங்கள் மூேருக்கும் 
அ டி க் ்க டி  பை ல ட வ ய டு க் கு ம் 
சுற்றுைாததைமா்க இருந்தது. ோங்கள் 
மூேரும் மாறி மாறி பைல்வேறு வேரங்களில் 
அந்த அலறலய ஆக்கிரமிததது வபைாைவே, 
எண்ைற்ற இலளஞர்களின் ்கனவு்களுக்கு தூபைம் வபைாடடு 
ேந்த இடமா்கவும் அந்தச் சிறிய அலற இருந்து ேந்தது. 
அந்த ோட்களில் இருந்து வதாடஙகி வதாைர இளவேனிலை 
்கலடசியா்க சந்திததுப் வபைசிய 2020 ேேம்பைர ேலர சுமார 
49 ஆண்டு்கள் எங்களது உறவும் ேடபும் வதாடரந்து 
நீடிததது.

இந்த இலடப்பைடட ்காைததில் எவேளவோ மாற்றங்கள் 
எங்கள் இருேரிடததிலும். ல்கவபைசி எங்கலள எடடும் ேலர 
ஆங்காஙவ்க தற்வசயைா்க சிறு சிறு சந்திப்பு்கள்... பைலைய 
நிலனவு்கலளக் கிளறிக் வ்காள்ேது... ேண்பைர்கள் குறிதது 
விசாரிப்பைது...எழுதது முயற்சி்கள் பைற்றிப் வபைசுேது என மணிக் 
்கைக்கில் ஓடும். அது அலடயாறில் மாைேர ே்கை்கமா்க 

இருக்்கைாம்... அேர்களின் வதனாம்வபைடலட ்கலடயா்க 
இருக்்கைாம்... ல்கவபைசி ேைக்்கததிற்கு ேந்து எண்்கலளப் 
பைகிரந்து வ்காண்ட பிறகு இந்தச் சந்திப்பு்கள் அடிக்்கடி 
நி்கழ்ந்தன... குலறந்தது மாதம் ஒரு முலறயாேது... அது 
பைாண்டிபைஜாரில் உள்ள மற்வறாரு ேடிேலமப்பு ்கலடயா்க 
இருக்்கைாம்... ஓவியர அமுவதானின் அலறயா்க இருக்்கைாம்... 
சமீபை ்காைததில் அேரது சந்திப்பு லமயமா்க இருந்த தி.ே்கர 
இந்தியன் ்காஃபி ஹவுஸ் ஆ்க இருக்்கைாம்... எல்ைா 
இடததிலுவம அவத வதாைலம அலைப்பு... “ோங்க வதாைர! 
ஒரு ்காஃபி சாப்பிடைாம்!” அவத புன்சிரிப்பு... விசாரிப்பு... 

முயற்சி்கள் பைற்றிய த்கேல் பைரிமாற்றம்... 
சிை வே ரங்களில் புதத்கங்களின் 
பைரிமாற்றம்...

எனது ்கல்லூரிக் ்காைததில்தான் 
வசன்லனயில் மக்்கள் எழுததாளர சங்கம் 
வீரியததுடன் வசயல்பைடடு ேந்தது. 
‘சி்கரம்’ வசந்தில்ோதன், தி.்க. சிேசங்கரன், 
இளவேனில் ஆகிவயாரின் முன்முயற்சியில் 
ேவீன தமிழ் இைக்கியம் பைற்றிய 
விமரசனங்கள் சுடச் சுடப் பைரிமாறப்பைடட 
்காைம் அது. இதற்கிலடவய இளவேனில் 
ேடததி ேந்த ்காரக்கி, அவேப்வபைாது அேர 
வேளியிடடு ேந்த யஷபைால் எழுதிய 
‘்காம்வரட’ வபைான்ற சிறு நூல்்கள் எங்கலளப் 
வபைான்ற இைக்கிய தா்கம் வ்காண்ட 
மாைேர்கலள ்கேரந்திழுதது ேந்தது. 
அதிலும்  குறி ப் பை ா ்க ச்  வ ச ா ல் ை 
வேண்டுமானால் இளவேனிலின் எழுதது 

ேலட இதுேலர எேரிடமும் ்கண்டிராத ஒரு புதிய தடம். 
்கவிஞர இன்குைாப் ்கவிலத்களுக்கு அேர எழுதிய 
முன்னுலரயான “ம்கரந்தங்களில் இருந்தும் துப்பைாக்கி 
ரலே்கள்” முற்வபைாக்கு தமிழ் எழுததாளர்களின் வ்காள்ல்க 
அறிக்ல்கயா்கவே தி்கழ்ந்தது என இளவேனிலின் 
மலறவிற்குப் பின் தமிழ்ோடு முற்வபைாக்கு எழுததாளர-
்கலைஞர்கள் சங்கம் வேளியிடட தனது அஞ்சலிக் குறிப்பில் 
மி்கச் சரியா்கவே குறிப்பிடடிருந்தது. இந்த நீண்ட 
முன்னுலரயில் இைக்கியமும் எழுததும் யாருக்்கா்க 
என்பைலதத திடடேடடமா்க இளவேனில் அறிவிததிருந்தார. 
அதில் ஒரு ோக்கியம் இன்றளவும் என்லனவிடடு நீங்காது 
நிற்கிறது: “இைக்கியமும் சமூ்கமும் வமாதும்வபைாது ோன் 

கார்க்கி இ்தழின் முழக்கமாக இருந்த “அடி! உனை! நிர்மாணி!” என்்ற ோக்கியஙகள் 
எஙகனைப் வ�ான்்ற அன்ன்றய மாணேர்கள் மத்தியில் 

ஆழப்�திநது எஙகனை உருமாற்றியிருந்தை.

vbganesan@gmail.com
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இைக்கியததின் பைக்்கம் நிற்வபைன்; இைக்கியமும் மனிதனும் 
வமாதும்வபைாது ோன் மனிதனின் பைக்்கம் நிற்வபைன்!” என்ற 
ேரி்கள் மாரக்சியததின் லமயக்்கருததான மனிதவேயதலத 
புடம்வபைாடடுத தந்தலேயா்க நிற்கின்றன. இந்த ேரி்கவள 
மாக்சிம் ்காரக்கியின் சிந்தலன்கலள அேர எந்த அளவிற்கு 
உள்ோஙகியிருந்தார என்பைலத எடுததுக் ்காடடும். விவிலிய 
வேதா்கமதலத உள்ோஙகிக் வ்காண்டு, அவத ேலடயில் 
உைர ச்சி  மிக் ்க  ேரி்கலள மி்க ச்  சுருக் ்கம ா ்க 
ஆணியலறந்தாற்வபைால் எழுதுேதில் அேருக்கு நி்கர அேவர 
்காரக்கி இதழின் முைக்்கமா்க இருந்த “அடி! உலட! 
நிரமாணி!” என்ற ோக்கியங்கள் எங்கலளப் வபைான்ற 
அன்லறய மாைேர்கள் மததியில் ஆைப்பைதிந்து எங்கலள 
உருமாற்றியிருந்தன.

்கல்லூரிக் ்காைததில் மாநிைக் ்கல்லூரி மாைேர்களுக்்கான 
விக்வடாரியா விடுதியில் மாைேர்கலள சந்திக்்க வதாைர 
வி.பி. சிந்தன் ேரும்வபைாது அேவராடு தேறாது இளவேனிலும் 
இருப்பைார. இவேல்கயில் அன்று மாைேர இயக்்கததில் 
வசயல்பைடடு ேந்த சந்துரு (பின்னாளில் நீதியரசர), சம்பைத 
(பின்னாளில் வபைாரூர சம்பைத), ஏ.வத. சுப்லபையன், வைனின் 
வபைான்றேர்கள் மடடுமின்றி அவமரிக்்காவில் இதழியல் 
பைடிதது முடிததுவிடடுத திரும்பியிருந்த இந்து என். ராம் 
வபைான்றேர்கவளாடும் இளவேனில் மி்க இயல்பைா்கவும் 
வேருக்்கமா்கவும் பைைகி ேந்தார. விபிசியுடன் இளவேனில் 
வ்காண்டிருந்த உறவு மி்கவும் தனிததுேமானது. பிற்்காைததில் 
ோங்கள் இருேரும் சந்திததுக் வ்காள்ளும்வபைாவதல்ைாம் 
விபிசிலயப் பைற்றிய ஏதாேது ஒரு சம்பைேதலத நிலனவு 
கூரந்து வபைசாமல் இருந்தவத இல்லை. விபிசியின் நிைைா்க 
அேர இருந்த ோட்கள் பைற்றிவயல்ைாம் விேரிததுக் 
வ்காண்வடயிருப்பைார. அேசரநிலையின்வபைாது விபிசி 
தலைமலறோ்க இருந்தவபைாதிலும் கூட அேர்கள் இருேரின் 
சந்திப்பு்கலளப் பைற்றி விேரிக்கும்வபைாது அேருக்குள் இருந்து 
வேளிப்பைடும் வீறாரந்த வபைருலம எனக்கு வமய்சிலிரக்கும்.

அேசரநிலை ்காைததில் எனது ேகுப்புத வதாைன் 
பைாண்டியன் வதாடஙகியிருந்த பைாடடாளி்கள் வேளியீடடின் 
சாரபில் வபைராசிரியர ்க. ல்கைாசபைதியின் ‘இைக்கியமும் 
திறனாய்வும்’ என்ற நூலை வேளியிடவடாம். இதன் 
வேளியீடடு நி்கழ்வு வசன்லன அண்ைா சாலை மததிய 
நூை்க ேளா்கததில் ேலடவபைற்றது. அேசர நிலை வேரததில் 
பைதிப்பைாளர்களும் எழுததாளர்களும் கூடடுப் புழுக்்களா்க 
அலடந்து கிடந்த வேரம். அன்று எழுததாளர வஜய்காந்தலன 
அலைததிருந்வதாம். நி்கழ்வுக்குத தலைலம வதாைர 
இளவேனில். இந்த நி்கழ்வில் வஜய்காந்தன் வபைசும்வபைாது 
“விமரசனம் என்பைவதல்ைாம் வதலேயற்ற ஒன்று. அதனால் 
எல்ைாம் எழுததாளர்கள் சுருண்டு ஒடுஙகிப் வபைாய்விட 
மாடடார்கள்” என்று ்கருதது வதரிவிததவபைாது, இளவேனில் 
இலடயில் குறுக்கிடடு “மாரக்ஸ் எல்ைாேற்லறயும் 
சந்வதகிக்்கக் ்கற்றுக்வ்காள்! என்று வசால்லியிருக்ல்கயில் 
இது தேறான ோதமல்ைோ?” என்று ேறுக்வ்கன வ்கடடதும் 
அேர வ்காபைததுடன் அந்த நி்கழ்ச்சியிலிருந்வத வேளிேடப்பு 
வசய்தார. மாைேர்கள், வபைராசிரியர்கள் என அேரிடம் 
வசன்று வேண்டிக் வ்காண்டவபைாதிலும் அேர அரஙகிலிருந்வத 
வேளிவயறினார.

அலதப்வபைான்வற மாரக்சிய அைகியல் குறிதது வதாைர 
இ. எம். எஸ். ேம்பூதிரிபைாட எழுதிய ஒரு ்கடடுலரலய 
முன்லேதது ேலடவபைற்ற விோதததிலும் வதாைர இளவேனில் 
எவவிதத தயக்்கமும் இன்றி தான் ஒரு ்காரக்கியின் சீடன் 
என்பைலத வதளிோ்க நிரூபிததார. ஒரு பைததிரில்கயாளரா்க, 
எழுததாளரா்க, ்கவிஞரா்க, ஓவியரா்க, ேடிேலமப்பைாளரா்க 
என திறலம்கள் பைைவும் அேருக்குள் இருந்தவபைாதிலும் 

எந்தவோன்லறயும் ஆதாரமா்கக் வ்காண்டு ோைவேண்டும் 
என்ற வோக்கு அேருக்கு இறுதிேலர பிடிபைடவே இல்லை.

எனினும் விபிசியின் மலறவிற்குப் பிறகு இடதுசாரி 
வதாைர்களுடனான அேரது ேடபு வமதுோ்க மஙகித வதயத 
வதாடஙகியிருந்தது. ோன் எனது அலுேை்கப் பைணி்களில் 
மூழ்கியிருந்வதன். அப்வபைாதும்கூட மாைேர ே்கை்கததின் 
ஏதாேவதாரு கிலளயில் அேலர தற்வசயைா்க சந்திக்கும்வபைாது 
மீண்டும் வதாைலமயுைரவு எங்களிலடவய பீறிடடுக் 
கிள ம் பு ம் .  ஆன ாரூன ாவின்  ே ந் தன்  இ தழில் 
பைணியாற்றியவபைாதும், பின்னர ்கலைஞரின் ேசனததில் 
‘உளியின் ஓலச’ திலரப்பைட இயக்குேரா்க பைரிைமிததவபைாதும் 
்காரக்கி இதலைப் பைற்றிய நிலனேலை்கள் எனக்குள் 
திரும்பைத திரும்பை ேரும். சந்திக்கும் வேரததில் எல்ைாம் 
அேற்லற ஒவர வதாகுதியா்கக் வ்காண்டு ோருங்கள் என்று 
வசால்லிக் வ்காண்டிருந்வதன். இறுதிேலர அது 
ேடக்்கவேயில்லை.

சமீபை ்காைங்களில் எங்களது உலரயாடல்்கள் 
விபிசியிலிருந்து வதாடஙகி தாகூர ேலரயில் நீண்டு 
வ்காண்வட இருந்தன. தாகூர பைற்றியும் பைாரதிலயப் பைற்றியும் 
அேரது ்கருததுக்்கலள எழுததில் வ்காண்டு ோருங்கள் 
என்று அடிக்்கடி வசால்லிக் வ்காண்வட இருப்வபைன். அதில் 
பைாரதி பைற்றி அடுதத புதத்கம் ேருகிறது என்று 
வசால்லியிருந்தார .  தான் முன்லேக்்க இருக்கும் 
்கருததுக்்கலளப் பைற்றிய அேரது அந்த விேரிப்பு்கள் இன்னும் 
நிலனவில் ேந்து வபைாகின்றன. தாகூரின் பைன்மு்கத 
தன்லமமிக்்க ஆளுலம குறிதது தமிழ் உை்கம் புரிந்துவ்காள்ளத 
தேறியுள்ளது பைற்றியும் அேர அடிக்்கடி கூறுேதுண்டு. 
அேவராடு வபைசும்வபைாது அேரது ோசிப்பும் அனுபைேமும் 
எததலன விசாைமானது என்பைலத ேம்மால் உைரந்துவ்காள்ள 
முடியும்.

்காரக்கியின் குைந்லதப் பைருேதலதப் பைற்றிய நூல் 
‘இருலளக் கிழிதவதாரு புயற்பைறலே’ என்ற வபையரில் 
வேளியானதும் என்னிடம் அலதக் வ்காடுதத இளவேனில், 
இலத ஆஙகிைததில் வமாழிவபையரததுக் வ்காடுததால் 
தாங்கள் ரஷய வமாழியில் வேளியிட தயாரா்க இருக்கிவறாம் 
என்று ரஷய ்கைாச்சார நிறுேனததினர கூறுகிறார்கள். நீங்கள் 
அலதச் வசய்கிறீர்களா? என்று வ்கடடார. அேரது 
விருப்பைப்பைடி நூலின் ோன்கு அததியாயங்கலள ஆஙகிைததில் 
வமாழிவபையரததுக் வ்காடுதவதன். சரியா்க இருப்பைதா்க 
வதரிவிதத ால்  வமலும் வத ாட ரகிவறன் என்று 
வசால்லியிருந்வதன். ஆனால் இளவேனில் அதன்பிறகு 
முன்முயற்சி எதுவும் எடுதததா்கத வதரியவில்லை.

திமு்க தலைேர ்கலைஞருக்கு, ்கை்கத தலைேர்களுக்கு 
வேருக்்கம ானேர  என்ற வபையலர இளவேனில் 
வபைற்றிருந்தாலும், தான் ஒரு மாரக்சிய மாைேன், மனிதலர 
வேசிப்பைேன் என்பைலத ஆணிததரமா்க வசால்லிலும் 
எழுததிலும் ேடதலதயிலும் ோழ்ந்து ்காடடியேர; விபிசியிடம் 
அேர ்கற்ற ்கல்வி வசாலட வபைா்கவில்லை என்ற வபைருமிதம் 
எனக்குள் எப்வபைாதும் இருந்தது. இதுோள் ேலரயில் 
வேளியான அேரது எழுததுக்்கலள பைாது்காக்்க ஏற்பைாடு 
ஏதுமின்றி ேம்மிடம் இருந்து அேர மலறந்தாலும், திரும்பைத 
திரும்பைக் ்கண்ணில் வதன்பைடும் அேரது எழுததுக்்கள் அந்த 
மந்த்காசப் புன்னல்கவயாடு வபைசும் இளவேனிலை எனக்கு 
மடடுமின்றி அேவராடு பைைகிய அலனேருக்குவம 
நிலனவூடடிக் வ்காண்வடயிருக்கும்.

்கடடுலரயாளர: எழுததாளர், வமாழிவபயர்ப்பாளர்
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காரக்கி
முேலும் முடிவும்

நினைவேந்தல்

உதை்ய�மு.�வீ்ரயன

இடத எபபடி ்ம்புவது? புத்தாணடுக 
தகாணடோட்டேத்தில் உலக்ம இருககும்்பாது, 
எங்கள் ் தாழன் எங்கடைவிட்டுப பிரி்நத ் சாகமும் 
நிகழ்நதுள்ைது. இது என்ன நியாயம்? இது எபபடி 
நிகழ்நதது? எணணிப பாரத்தால் இதயம் வலிககிறது.

எ ன க கு ச  ் ச ா ர வு ம் ,  ் ச ா க மு ம் 
ஏற்படும்்ப ாததல்லாம்  அவடனத்த ான் 
நிடனத்துகதகாள்்வன். இழபபதற்கு எதுவு்ம 
இல்லாத அவனது கம்பீரம், எடதயும் எதிரதகாள்ளும் 
அலட்சியம், ்தாழடமடய மதிககும் துணிசசல், 
அடேடோ அவனுககுககூடே சாவு வருமா? என்னால் 
இன்னும்கூடே ் ம்ப முடியவில்டல்ய!

எல்ல ா க  க ா லங் களிலும்  அவனுடேன் 
இ ரு ்ந து ள் ்ை ன் .  ஆ ம் ,  இ னி  அ வ ட ர 
மரியாடதயுடே்ன்ய அடழககப ்பாகி்றன். 
்தாழர வி.பி.சி்நதன் அவரகளின் கார த்ஷட்டில் 
தங்கியிரு்நதார. பட்டினபபாககம் முதல் திடரயுலகில் 
‘உளியின் ஓடச’ மூலம் இயககு்ராகி, தபாரு்ைாடும், 
புக்ழாடும் இரு்நதது வடர ்ான் அவருடேன் 
இரு்நதுள்்ைன்.

1968ஆம் ஆணடு ் ான் தசன்டனககு வ்நதபிறகு, 
‘காரககி’ இதழ என் கணணில்பட்டேது முத்ல 
எங்கள் ்தாழடம ததாடேர்நதது. தசன்டன 
திருவல்லக்கணி தவங்கடேரங்கம் பிள்டை ததரு 
வீட்டு மாட்டியில் அவடரப பாரத்்தன். 
காவல்துடறயின் கணகாணிபபில் அப்பாது 
இரு்நதார. அப்பாது ததாடேர்நத எங்கள் ததாடேரபு 
அவர இழபபுககு ஒருவாரம் முன்பு தியாகராய்கர 
இ்நதியன் க்ப ் தநீ்ராடு முடி்நதுவிட்டேதா?

“வீடரயன் எங்்க இருககீங்க? உடே்ன புறபபட்டு 
இ்நதியன் க்ப வாங்க...”

ஏன், எதற்கு என்று ்கட்டேதில்டல. அவரும் 
தசான்னதில்டல.

உ டே ் ன  ச ட் டடே ட ய  எ டு த் து 
மாட்டிகதகாணடிருககும்்பா்த வீட்டில் 
சிரிபபாரகள். “ஓ! புறபபட்டோசசா?” என்ற ் கள்வி 
அதில் அடேககம்.

்ான் இருககும் இராயப்பட்டடேயிலிரு்நது 
புறபபடும் ்பரு்நது 13 மூலம் அடுத்த அடரமணி 
்்ரத்தில் அங்்க இருப்பன். சிரித்த முகத்துடேன் 
வர்வற்பார. அவடரச சுற்றி ்ாடல்நது்பர 
எப்பாதும், ் ானும் தசன்று ் சர்நதால் எனகதகாரு 
ஆசனம் அங்்க தயார.

“என்ன சாபபிடுறீங்க? ம்... ்யாசிங்க. அதற்குள் 
மறுபடியும் எல்லாருககும் காபி தகாணடு வாங்க....”

்ம்முடடேய பதிடல அவர எதிரபாரபபதில்டல. 
அவருடடேய தரபார அங்்க ஆரம்பம். அங்கு 
பணியாற்றும் பணியாைரகளுககுப பழகிவிட்டேது. 
அவடரச ச்நதிகக வருபவரகள் வருவதும், 
்பாவதுமாக இருபபாரகள். ்ானும் அவரும் 
கடடேசிவடர இருப்பாம். அவடர வழியனுபபிவிட்டு 
்ான் வரு்வன்.

“காரககி” என்ற மாரகசிய இதடழ இவர 
ததாடேங்கி ்டேத்துவதற்கு முன்னர இவர பல 
ப த் தி ரிட க களில்  உ தவி  ஆசிரிய ர ா க ப 
பணியாற்றியுள்ைார. தவறுங்டக்யாடு தசன்டன 
வ்நத அவரது பசிடயப ்பாகக ்வணடுமல்லவா! 
்ாைடடேவில் ‘பசி ’ என்பதும் அவருககுப 
பழகிவிட்டேது.

இவரது காலகட்டேத்தில் புதுக கல்லூரியில் 
பணியாற்றிவ்நத ்ஷாகுல் அமிது என்னும் இன்குலாப 
சிற்நத கவிஞர. அவரது கவிடதகள் முதலில் 
காரககியில்தான் தவளிவ்நதன. அவற்டறத் திரட்டி 
‘இன்குலாப கவிடதகள்’ என்னும் முதல் ததாகுபடப 
இை்வனில் தவளியிட்டோர. தசன்டன-5 காரககி 
தவளியீடோக 1972ஆம் ஆணடு தவளிவ்நதது.
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‘மகர்நதங்களிலிரு்நதும் துபபாககி ரடவகள்....’ 
என்னும் தடலபபில் 12பகக அணி்நதுடரடய 
இை்வனில் எழுதியிரு்நதார.

“மககடை அரவடைபபது

எதிரிகடை நிரமூலமாககுவது

என்கிற இலட்சிய ஆகுதியில்-

ஒரு தாயின் பரிவுடேனும்

ஒரு ் பாரவீரனின் ் காபா்வசத்துடேனும்

பாட்டோளி வரகக ென்ாயக - சரவாதிகாரம் 
என்கிற திமிருடேனும் எழு்நதுள்ை ஒரு கவிஞனின் 
த்ஞ்சில்,

பூவாய,

தீயாய,

மலர்நதும்

தகித்துக தகாணடிருககிற உைரசசிகளின் 
ததாகுபடப, “இன்குலாப கவிடதகள்” என்கிற 
தபயரில் உங்கள் முன்்ன தபருமிதத்துடேன் 
டவககி்றாம்” என்று இ்நத அணி்நதுடர 
ததாடேங்குகிறது.

“இ்நத விதமாய, கவிஞர இன்குலாபின் கவிடதகள் 
விடுதடல விரும்பும் மககளின் ்பாரமுடன 
ஆயுதங்கைாகும். இடவ காலத்தின் ் தடவகைாகும். 
உங்கள் ஆயுதங்கடை நீங்கள் எடுத்துகதகாள்ை 
்வணடோமா?” என்று முடிகிறது.

இ்நதக கவிடதத் ததாகுபபு இன்குலாப என்னும் 
மககள் கவிஞடன உலகத்துககு அறிமுகபபடுத்தியது. 
வானம்பாடிகடைத் ததாடேர்நது தவளிவ்நத 
இபபடடேபபு கவிடத உலகில் புதிய பாடதடயப 
்பாட்டுக தகாடுத்தது. ஒரு கவிடதநூல் இபபடித்தான் 
இருகக ் வணடும் என்படத இலககிய உலகத்துககு 
எடுத்துக காட்டியது.

எல்லா இடேதுசாரிக கூட்டேங்களிலும் பரபரபபாக 
விற்படனயானது. எல்லா இலககியக கூட்டேங்களிலும் 
கடுடமயாக விமரசிககபபட்டேது. விடரவாக விற்றுத் 
தீர்நதது.

காரககிடயத் ததாடேங்க காரைம் என்ன?

“அனுபவம் ஒரு கணடிபபு மிகு்நத ஆசான் 
என்பாரகள். அது சரிதான். எனது குழ்நடதப பருவம் 
ததாடேங்கி ்ான் எதிரதகாணடே வாழகடக 
அனுபவங்களும், ்ான் பயின்ற இலககியங்களும் 
என்டன ஒரு கம்யூனிஸ்டோக உருவாககின.

அ ன் று  எ ன் னு ள்  ப ற் றி ய  க ட ல -
இலககிய்வட்டகயும், வாழகடக ் ்ரமும், மானுடே 
்மாகமும், தகாடுடமகடை தமௌனமாயச 
சகித்துகதகாள்ை முடியாத எதிரபபுைரசசியும், 
எல்லாமுமாயச ்சர்நது ‘காரககிடயத் ததாடேங்கு’ 
என்று எனககு ஆடையிட்டேன.

காரககிடயத் ததாடேங்கும் வடரயிலும் எனககு 
எ்நத ஒரு கம்யூனிஸ்ட்டும் அறிமுகம் கூடேக 
கிடடேயாது. மூன்று இதழகள் தவளிவ்நதுவிட்டேன. 
அபபுறம்தான் பல ்தாழரகளின் ச்நதிபபும், 
விவாதங்களும் ததாடேர்நதன. இ்நத விதமாய கட்சி 
அரசியலில் கல்நது தகாண்டேன்.

கட்சி அரசியலில் எனககுக கிடடேத்தடவ 
கசபபான அனுபவங்கள். இடதச தசால்வதனால் 
கட்சி அரசியலுககு ் ான் எதிரி என்று தீரமானிகக 
்வணடோம்” என்பது அவரது சுயவிமரசனம்.

“ சமூகக ”  தகாடுடமயும் இலககியமும் 
்மாதும்்பாது ் ாம் இலககியத்தின் பககம் நிற்்பாம். 
இலககியமும் மனிதனும் ்மாதும்்பாது ்ாம் 
மனிதனின் பககம் நிற்்பாம்” என்ற புதிய 
பிரகடேைத்்தாடு காரககி இடேதுசாரி இலககிய மாத 
இதழாக தவளியில் வ்நதது.

காரககியின் அசுர்வகம் எல்லா மட்டேத்திலும் 
விவாதத்டத ஏற்படுத்தியது. “யார இ்நத இை்வனில்?” 
என்ற ் கள்விடயயும் எழுபபியது. ஆதரவாைரகடை 
மட்டும் அல்லாமல் எதிரிகடையும் உற்பத்தி 
தசயதது. காவல்துடற உைவாளிகளின் பாரடவககுள் 
அவரது ்டேமாட்டேம் தகாணடுவரபபட்டேது. 
இை்வனில் இப்பாது ‘காரககி இை்வனில்’ என 
மாறிப ் பானார.

அவருடடேய தசன்டன வாழகடகயில் 
நிர்நதரமான வருமானத்திற்கு எ்நத ஏற்பாடும் 
தசயதுதகாள்ைவில்டல. அடதப பற்றி அவர 
க வடலப பட்டேதில்டல .  த ப ா ருை ா த ா ர 
இடேரபபாடுகைால் ‘காரககி’டயத் ததாடேர்நது 
தகாணடுவர இயலவில்டல.

ஆனால் பல பத்திரிடககள் அவருடடேய 
கணகாணிபபில் தவளிவ்நதன. ் யன்தாரா, அங்குசம் 
குடியரசு பிரகடேனம், ்்நதன், தசயதிமடேல் என 
எணைற்ற இதழகள் இதற்கிடடே்யதான் இவரது 
நூல்களும் தட்டுத் தடுமாறி தவளிவ்நதன.

அவர பத்திரிடகயாைர மட்டுமல்லர. அவருககுப 
பல முகங்கள் உணடு. அவர சிற்நத ஓவியர. பலர 
அட்டடேபபடேத்துககாக அவடரத் ்தடி வ்நதனர. 
கவிஞராகவும், எழுத்தாைராகவும் விைங்கினார. 
இலககியக கூட்டேங்களில் ஆ்வசமான ் பசசாைர.

எனது 50 ஆணடுககால பழககத்தில் அவடரச 
்சார்வாடும், ்சாகத்்தாடும் பாரத்ததில்டல. 
தாடி, மீடச்யாடு இரு்நததில்டல. இறுதிவடர 
மிடுககுக குடறயாமல் இரு்நதார. உற்சாகம் குடறயாத 
்பசசு, உரிடம்யாடு பழகும் ் ட்பு. எபபடி இவரால் 
இபபடி இருகக முடிகிறது என்று விய்நதிருககி்றன்.

‘காரககி ’டயத் ததாடேர்நது ்டேத்தாமல் 
நிறுத்தியதற்கு அவர கூறிய காரைம்: “காரககி 
இதழகள் குறித்து என்ன நிடனககிறீரகள்?” 
கருத்தரங்கு அடமத்்தாம். இன்டறய சூழலில் 
இலககியத்திற்கும் ் மககும் சம்ப்நதமில்டல என்படத 
நிரூபிககிற நிகழசசியாய முடி்நதது. ஆரவமுள்ை 
எழுத்தைாரகடைச ச்நதிகக முடியவில்டல. 
வாசகரகளுககும் அதுபற்றிய அககடறயில்டல.

இ்நதத் ்தககத்டத உடடேககும் ஆற்றடல 
வைரத்துகதகாணடு மறுபடியும் ‘காரககி’ வரும். 
்பாய வருகி்றாம்” இ்நத அறிவிபடப ‘மீணடும் 
வரு்வாம்’ என்னும் தடலபபில் பிரகடேனம் 
தசயதார இை்வனில்.

காரககியின் முதலும் முடிவும் இதுதான்.

்கடடுலரயாளர: எழுததாளர்
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தோழர 
இளதைனிலுக்கு 

எைது 
சசவைணக்கம்! 

நினைவேந்தல்

போேல்�சஙேர்

எழுபதுகளின் ஆரம்பத்தில், தசன்டன, தி ்கர , 
விெயராகவாசசாரி சாடலயில் ஆ்நதிரா கிைப அரு்க உள்ை ஒரு 
வீட்டின் அவுட் ஹவுசில் குடியிரு்ந்தன். அருகில் உள்ை மாடியில், 
்க ஏ மதியழகன் குடியிரு்நதார. எதி்ர, சிரஞ்சீவி, சுதாகர ் பான்ற 
பல ததலுங்கரகள், தங்கி, சினிமா முயற்சியில் இரு்நதனர. எனது 
இருபபிடேத்திற்கு தபயர காரககி இல்லம். அஞ்சல் துடறயில் 
்வடலபாரத்த, இடேது சாரி ்தாழரகைான பாலு, முரு்கஷ, 
்பான்ற பல ் தாழரகள், என்னுடேன் தங்கியிரு்நதனர.

என் ்தாழரகளுடேன் ்சர்நது, காரககியின் தாய ்ாவடல 
்ாடேகமாககும் முயற்சியில் இரு்ந்தன். என்னுடேன் தங்கியிரு்நத 
என் டமத்துனர பாஸ்கர, ஐ.பி.எஸ். ் தரவு எழுதிவிட்டு ் ்ரமுக 
்தரவுககாக காத்திரு்நதார. எங்களின், அனல் பறககும் விவாதம், 
பாஸ்கடர மட்டுமின்றி, மாடியில் தங்கியிரு்நத ் க.ஏ. மதியழகடனயும் 
ஈரத்தது. எழுபதுகள், இடேது சாரிகள் தகாடிகட்டிப பற்நத காலம்!

உடழககும் மககள் மாமன்றத்தின், ் மதின ஊரவலம் என்றால் 
தசன்டன அலறும். மாரகசிய தலனினிய குழுககள் ்தான்றி 
்வகமாக வைர்நது தகாணடிரு்நத ் ்ரம் அது.

pavelsankar@gmail.com
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கார்க்கி

அ்நத ்ாட்களில்தான், இை்வனிலின், காரககி 
என்ற இதழும் பரபரபடபக கிைபபியது. இை்வனில் 
எழுத்துககள் அத்தடனயும் இலககியமாக 
்பாற்றபபட்டேன. நிடறய கவிடதகள் எழுதினார! 
கட்டுடரகள் எழுதினாலும் அது கவிடதயாகத்தான் 
இ ரு க கு ம் .  அ ன் று  இ டே து  ச ா ரி 
எழுத்தாைரகளுகதகல்லாம் ஆதரச எழுத்தாைராக 
இரு்நதார. வி.பி. சி்நதனின் தசல்லப பிள்டையாக 
வலம் வ்நதார. எங்கள் காரககி இல்லத்துககு வரும் 
்தாழரகள் டககளில் இை்வனிலின், காரககி இதழ 
இல்லாமல் இருககாது. எங்கள் ் ட்பு வைர்நதது!

்ான் ் வடலடய விட்டு விலகி, சி.பி.ஐ.எம் எல்.
(விடுதடல) குழுவில் ததன் தசன்டன தபாறுபபில், 
முழு்்ர புரட்சியாைனா்னன். மாநில பிரசசாரப 
பிரிவுச தசயலாைர என்பதால் .  கட்சிப 
பத்திரிடககடை தகாணடுவர திருவல்லிக்கணியில் 
அடிககடி தங்க ் வணடியிரு்நதது. அ்நத ் ாட்கள்தான், 
இை்வனிடல என்னுடேன் இடைத்தது.

அவரின் எழுத்து, ் பசசு, அடனத்திலும் எள்ைல் 
துள்ளும். என் ்வடல முடறகடைப பற்றி ்கட்க 
மாட்டோர. ்ான் அது பற்றி தசால்லாதது குறித்து 
தபாருட்படுத்தவும் மாட்டோர. எங்கள் ்தாழடம 
இனிடமயாகக கடே்நதது.

இன்குலாப ்பான்ற, கட்சி ததாடேரபுள்ை 
ஆசிரியரகள் தவிர, கட்சி ததாடேரபில்லாத, எம்.
ஜி.சு்ரஷ ்பான்ற எழுத்தாைரகள் ்ட்பும் 
அப்பாதுதான் வைர்நதது. திருவல்லிக்கணி 
கணைனும், இை்வனிலும், ் ானும் பல ் ாட்கடை 
விவாதிபபதில் கழித்்தாம். விடியல் ்வணுவின் 
அறிமுகமும் அப்பாதுதான். இை்வனில், 
்யனதாரா இதழ தகாணடு வ்நதார. இை்வனில், 
கணைன் ்பான்்றாடர டவத்து, தவகுென 
பத்திரிடக ஒன்டற, கட்சியிலிரு்நது தகாணடு வர 
திட்டேமிட்்டேன். கட்சிப தபறுபபில் இரு்நத பி.வி.
எஸ். கடுடமயாக எதிரத்ததால் அம் முயற்சிடய டக 
விடே ் வணடியதாகப ் பாயிற்று.

கட்சிடய விட்டு தவளி்ய வ்நத பின், யூத்ஸ்வியூஸ், 
பாவல் ்பான்ற பத்திரிடககள் தகாணடுவ்ந்தன் 
அதில், இன்குலாப, இை்வனில் மூலம் அறிமுகமான 
எம்.ஜி.சு்ரஷ எல்லாம் எழுதி வ்நதனர.

திரைப்படப ்பயணம்!

எணபதுகளில், எனது திடரபபடேப பயைம் 
ததாடேர்நதது. நிமாய ் காஷ ஒளிபபதிவில், ் ானும் 
ஆன்நதன் என்ற ்தாழரும் ்சர்நது, ஒரு படேம் 
இயககி்னாம். அ்நத என் முதல் திடரபபடேத்தின் 
தபயர, “இை்வனிற் காலம்” என்று ்தாழரின் 
தபயரில் அடம்நதது என்பது ஒரு தற்தசயலான 
நிகழவு! இை்வனில், எம்.ஜி.சு்ரஷ ஆகி்யாரின் 
திடரபபடே முயற்சிகளும் ததாடேர்நதன.

எங்களின், கடத விவாதங்கள், ்சர்நதும், 
தனித்தனியாகவும் ்டே்நது தகாணடிரு்நதன. 
அடமசசர காளிமுத்து ் பான்றவரகள் இை்வனிலின் 

்ணபரகள். இபபடி இவரின் பல்்வறு ் ட்புகைால் 
பலமுடற, திடரபபடேத்திற்கான முயற்சிகள் ் டே்நதன. 
எல்லா கடத விவாதங்களுககும் என்டன அடழத்து 
விடுவார .  மடலயூர மம்பட்டியான் படே 
உருவாககத்தில் இவரின் பங்கு ் பசபபட்டேது.

முன்னாள் முதல்வர, கருைாநிதி ்ட்பினால், 
உளியின் ஓடச படேம் இயககும் வாயபபு உருவானது. 
“உளியின் ஓடச” படேத்திற்கு பிறகு அவர 
இயககுவதற்காக வ்நத படேங்களுககும் கடத 
விவாதத்திற்கு என்டன அடழபபதுணடு. இயககுனர 
எஸ்பி ென்ாதன் படேங்களுகதகல்லாம், கடத 
விவாதத்திற்கு, ் ாங்கள் இருவரும் இரட்டடேயரகள் 
்பால் தசல்்வாம்.

இன்று அவரின் நிடனவுகள் மட்டும்தான் 
என்்னாடு வருகிறது. அவரின் எழுத்துகள் பல 
ஆணடுகள் வாழும் சகதிடயக தகாணடேது என்பது 
எனககுத் ததரியும்.

 தேச்பக்தி?

மாமன்னர அ்சாகடன டவதீக மதத்திலிரு்நது, 
புத்த மதத்திற்கு மாற்றியது.. காருவகி என்ற தமிழ 
தபணதான் என காருவகி ்ாவல் மூலம் 
நிறுவியிரு்நதார. தசாத்துடேடமயாைரகள், தங்கள் 
தசாத்துககடைக காகக்வ, ்தசபகதி கடதகடை 
கட்டுகிறாரகள் என்றும்.. வசதியானவரகடை 
காகக்வ வசதியற்றவரகள், யுத்தங்களில் ஈடுபடே 
்வணடியுள்ைது என்தறல்லாம் புதிய புதிய 
விைககங்கடை அதில் தசால்லியிரு்நதார. சரவ்தச 
பாட்டோளி வரகக அரசியலில் உறுதியாக இரு்நத 
்தாழர இை்வனில், காருவகி ்ாவல் மூலம், 
தமிழரகளின் வரலாற்றுப தபருடமடயச 
தசால்லியிருபபார.

இன்டறய ஒரிசாவான, படழய கலிங்க ்ாடு, 
தமிழ்ாட்டின் நீட்சியாக இரு்நதிருககிறது என்று 
இ்ந்ாவலில் வாதிட்டுள்ைார. வரகக அரசியல், 
பத்திரிடக, சினிமா, எல்லாவற்றிலும் ்தாழருடேன் 
இடையாக பயைம் தசயத ்ான், இப்பாது 
மணணின் டம்நதரகளின் அரசியலான, தமிழர 
்தசிய அரசியலில் தனித்துப பயைம் தசயகி்றன். 
அடேடோ.. ் தாழரும் ் ாமும் பிரி்நது பயணிககி்றா்மா 
என வருத்தபபட்டே என்டன அவர எழுதிய காருவகி 
்ாவல், தமிழரகளின் வரலாற்டறப ் பசி, என்டன 
மகிழசசியில் ஆழத்தியிருககிறது.

சசவ்வணக்கம்!

எனககும் ்தாழர இை்வனிலுககுமான ்ட்பு, 
ஐம்பது ஆணடுகள் தகாணடேது.

என் ் தாழடன தபருடமபபடுத்த தசவவைககம் 
என்ற தசால்டலத்தவிர ்வறு எ்நத தசால்லும் 
தபரிதாக பயன் தராது என நிடனககி்றன். 
அதனால், தசவவைககம் என்ற இ்நத ஒற்டற 
தசால்டல்ய என் ்தாழர இை்வனிலுககு புகழ 
அஞ்சலியாக தசலுத்துகி்றன்.

்கடடுலரயாளர: எழுததாளர்
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“யாதும் ஊ்ர யாவரும் ்களிர” இ்நதப 
பாடேல் வரிகளுககு உயிராய, உருவமாய வாழ்நதவர 
இை்வனில்.

 ொதி மதம் கடே்நத இடேதுசாரிகளின் பாஞ்சன்யம் 
தன் முழககத்டத நிறுத்திகதகாணடேது

 அவர பசித்திரு்நத காலத்தில் அவருககு உைவு 
கிடடேககவில்டல உைவு கிடடேத்த ்பாது அவர 
வயிறு பசிகக மற்நது இரு்நதது.

 தமிழில் மககளிடேமிரு்நது மககளுககாக என்கிற 
இலககியக ் காட்பாட்டடேப பதித்தவர .

தன் வாழ்ாளின் ஒவதவாரு த்ாடிடயயும் 
பாட்டோளிவரகக சி்நதடனடயக தகாணடேவராக 
வாழ்நத மாமனிதன் அவர.

அவர தனது வாழகடக குறித்தும் தன் பால்யம் 
குறித்தும் தசான்னது எல்லாம் புடன்வா ் ாவ்லா 
என்ற அைவிற்கு காவியத்தன்டம வாய்நதடவ. 
அவருககு எ்நத ஊரும் தசா்நதமில்டல, எ்நத சாதியும் 
தசா்நதமில்டல எ்நத மதமும் தசா்நதமில்டல 
இபபடித்தான் வாழ்நதார.

 பாட்டோளி வரககத்டத ்்சிககிற எல்்லாரும் 
படிகக்வணடிய கட்டோய பாடேம் இை்வனில்.

கனவுகள் சும்நது கனவுகள் உணடு.

கனவுகளில் பாட்டோளிவரகக ராஜ்ஜியத்டத 
படடேத்து தினம் தினம் மகிழ்நதவர. விளிம்புநிடல 
மனிதரகடை அவருடடேய வியககத்தகக ் மன்டமடய 
தன் கடடேசிச தசாட்டு ரத்தம் இருககும் வடர 
எழுதித் தீரத்துவிடே ் வணடும் என்ற தீராத ஆடச 
தகாணடேவர

 அடுககுதமாழி, அரத்தமற்ற வாரத்டத 
அலங்காரம் என்று திராவிடே இயககங்கள் 
இடைஞரகடை வசீகரித்த ்்ரத்தில் இடேதுசாரி 
சி்நதடனடய எளிய தமிழில் விடதத்த முதல் அறிவு 
உழவாளி.

’உடழபபும் சக வாழவு்ம மனிதனுககு 
தமாழிகடையும் பாடேல்கடையும் கற்றுத் த்நதன.
்வீன உற்பத்திமுடறயும், எ்நதிரங்களின் சத்தமும் 
உடழககும் மககளின் உதடுகளிலிரு்நது கவிடதடய 
பிரித்துவிட்டேன என்பது உணடமதான். வயல் 

இளதைனிலுக்கு 
வீரைணக்கம்

நினைவேந்தல்

து்ர

தவளிகளி்ல,கைத்து ்மட்டி்ல வணைான் 
துடறயி்ல டககள் உடழககின்றன. உதடுகள் 
பாடுகின்றன.்டே்நது தசல்லும் பாடதயின் குறுக்க 
நிலம் கிழித்துச தசல்லும் நீ்ராடடேடயத் 
தாணடுகிறவன் ஹம்ப என்்றா ஹீப என்்றா ஒடச 
எழுபபுவது மாதிரி சம்மட்டி அடிகள் விழும்்பாது 
அடத ஓங்கியவனிடேமிரு்நது லிபிகைால் 
எழுதமுடியாத அ்நத தபருமூசசின் ஒலி அதிரவது 
மாதிரி உருவான தவற்றுசதசாற்கள்- உடழககும் 
மனிதனின் தபருமூசசுககள் தாம் சகல ் தசங்களிலும் 
சகல தமாழிகளிலும் கவிடதயின் முதல் 
தமாட்டுககைாகும்.

உலக மகா காவியங்கள் அடனத்தும், காலம் 
கடே்நது நிற்கும் தமிழ இலககியங்கள் அடனத்தும் 
உடழககும் வரககம் அளித்த பிசடச்ய தவிர எ்நத 
அரசனும் எ்நத பிரபுவும் படடேத்தளித்ததில்டல.( 
கவிதா இை்வனில்)

இ ை ் வ னி லி ன்  க ா ர க கி  இ த ழு க கு 
ஆயிரககைககான வாசகர வட்டேம் இப்பாதும் 
இன்னமும் தமிழ்ாட்டில் இரு்நது தகாணடிருககிறது

மதுடரயில் காரககி டீஸ்டோல் 70 களில் அவரது 
வாசகரகைால் ் டேத்தபபட்டேது.

 அவரது டபபிளிககல் ்டடேயால் வசீகரிககபபட்டே 
ஒருவராக இரு்நத ் ான் அவருககு உற்ற ் தாழனாய 
துடையாய மாறி்னன் .  உலகின் ஒ்ர 
சமஸ்கிருதபபடேமான ஆதிசங்கராசசாரியார 
படேத்டத இயககிய இயககுனர ஜி.வி. ஐயயரிடேம் 
்ான் குருகுலவாசமாக இரு்நத்பாது 15,சாரிததரு 
காரககி நூலகம் டவகடறவாைன் தயவில் இடேது 
சாரி, தனித்தமிழ ஆரவலரகள் சி்நதடனயாைரகள் 
கூடும் ்வடே்நதாங்கலாக எனககும் இரு்நதது. 
எப்பாதும் தன்டனசசுற்றி ஒரு வாசகர படடேடயக 
தகாணடேவராக இரு்நத இை்வனிடல இங்கு 
ச்நதித்த்பாது என்னிடேம் கவிடத எழுதி வாங்கி 
காரககியில் தவளியிட்டோர. விடியல் ் வணு்காபால் 
்டேத்திய திருவல்லிக்கணி அசசகத்தில் 
இை்வனிலின் இலககிய சாம்ராஜ்யம் ்ாளும் 
ததாடேரும் . அறிவார்நத விவாதங்கள் ததாடேர்நது 
தகாண்டே இருககும். ் தனீர அரு்நத பத்து்பராக 

duraibharathy@gmail.com
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ஊரவலமாகப்பா்வாம்.தசவிககு மட்டு்ம 
உைவு கிடடேத்த வச்நத ் ாட்கள் அடவ.

வி.பி சி்நதன் அவருககு ஒரு காட்பாதராக 
இரு்நதார.இை்வனில் ரத்தவா்நதி எடுத்தார 
என்று ்கள்விபபட்டேதும் தி்கர வ்நது 
இை்வனிடல அடழத்துகதகாணடு காச ் ்ாய 
மருத்துவமடன தடலடமபதபாறுபபிலிரு்நத 
கதி்ரசனிடேம்  காட்டினார. விபி சி்நதன் 
அககடற்யாடு வைரத்த கடலஞன் இை்வனில்.
ததாடேர்நது புடகபிடித்துவ்நதவர. ஒரு புத்தக 
த வ ளி யீ ட் டு  வி ழ ா வி ல்  க ட ல ஞ ர 
்கட்டுகதகாணடேதால் புடகபபழககத்திலிரு்நது 
ஒ்ர ்ாளில் விடுபட்டோர.மதுடரயில் டி. ஆர. 
எஸ். மணி இவருககு இன்தனாரு காட்பாதராக 
இரு்நதார.

மடற்நத அடமசசர காளிமுத்துவின் 
பள்ளித்்தாழர. அவரது கடத வசனத்தில் 
உருவானது வீரவைககம். அதன் கடதயாககத்தில் 
இன்குலாபபும் ் ானும் பங்்கற்்றாம்.கூடே்வ ஒரு 
வருடே காலம் ்ான் அவ்ராடு தயாரிபபாைர 
த்நத வீட்டில் இரு்ந்தன்.்ாளுககு ்ாள் அவர 
என்மீது காட்டிய அன்பில் கடர்நத காலமது.
ஆனால் அ்நதத்தயாரிபபாை்ரா அப்பாது 
திடரயுலகின் உசசத்தில் இரு்நத ரஜினி, கமல் 
இருவரின் படேங்கடை இயககிய ராெ்சகரிடேம் 
்சரகக அடழத்துப்பானார.அடத மறுத்து 
இை்வனிலிடே்ம இரு்ந்தன், சில வருடேங்களுககு 
பின், ‘இன்தனாரு தாஜ்மஹால்’ படே விவாதத்திலும் 
பங்்கற்்றன். மீணடும் கடலஞரின் உளியின் 
ஓடச கடதயாககத்திலும் என்டன அடழத்தார. 
பலமாதங்கள் ஆகியும் படே்வடலகள் 
துவங்காததால் அதன்பின் இரு்நத சாராய ஆடல 
உரிமம் தபறும் தயாரிபபாைரகளின் ்்ாககம் 
அறி்நது விலகி்னன்.

் ம  தி ன த் டத  பு து  உ ட டே ் ய ா டு 
தகாணடோடு்வாம். சமீபமாக ஐ்நது ஆணடுகைாக 
அவரது ததாடேரபில் இல்டல.இற்நத தசயதி்ய 
அவர இல்லத்தில் தகாணடு ் சரத்தது.

த ச யலூக கமுள்ை  கனவு கடையும் , 
கவிடதகடையும் ஆயுதங்கைால் அடேககிவிடே 
முடிவதில்டல.

மரைத்தாலும்கூடே ஒரு மனிதனின் கனவுகடை 
துடடேத்ததறிய முடிவதில்டல.

எனது கண எதி்ர விரியும் இன்டறய 
அற்புதங்கள் ் ்ற்தறாரு மனிதனின் கனவுகளில் 
வாழ்நதடவ்ய.

இ ் த ா  எனது  கணகளில்  வைரும் 
கனவுகதைல்லாம் இதழவிரிககும் முன் எனது 
தபாழு்த ் பாயவிடேலாம்.

அதனாதலன்ன! ் ாடைஅடவ மலரும்.

எனககுப பின் வரும் மனிதன் தன் த்ஞ்சி்ல 
அவற்டறச சூடிகதகாள்வான்- இை்வனில் 
கவிதாவில்….

்கடடுலரயாளர: வெயதியாசிரியர், 
‘விண் நியூஸ’ வதாரைக்காட்சி

சருசகாலி

பரிசுத்த ச�ொற்களின்மீது அடிக்கும் ஒருவக்க நறுமணம்
உன்னிலிருந்து வருகிறது
்கொ்கம் ஒன்றிட்ட எச�ததின் சவணகம நிறம் ச்கொண்டது 
அது
ஒருவவகை புலர்கொகலப் சபொழு்தொ்கக் கூ்ட இருக்்கலொம்
பனியுருகிப் வபொகும் இைவவனிற பரப்பில்
ஓவியக் ்கொ்டொய்த துளிரக்கும் பசக� நிறததில்
என் ஓவியன் வகரந்்த உன் கிகையில் இருந்து்தொன்
பொ்டல்்ககைத ச்தொ்டரும் �ரு்கொ்க நொன் 
வீழ்ந்துச்கொணடிருக்கிவறன்
சில வநரங்களில் நீ ந்டக்க்கயில் வரும் ஒலிசயல்லொம்
வவவறன்்ன நொன் ்தொன்.

்ாடைடம

நக்னந்்த உன் கூந்்தகலக் குளிப்பொடடிச ச�ன்ற
மகை முகில்்ககை ்ககைந்்தது நொன் ்தொன்
சவடிததுச சிதிலமொ்ன என் நிலததின் பொகலகமகய
உன்வழிநீர எப்வபொதும் வவரச்கொளை கவக்கும்
நிலம்வ�ரும் உன் பொ்தச சுவடடின் சமன்்கருநிற
நிைலில் வ்கொரததிருக்கும் நீரங்கொடியில்
்த்னக்்கொ்னத திவகல்கைப் சபறறுக் குளிரகிறது
வொக்டவீசும் இக்குளிரின் இைநடுக்்கததில்
ப்தமொகிவிடுகிறது உன் ஒரு க்கப்பிடி சூடு.

நீரப்ட்சி

ஒரு குவகைகயக் ்கவிழ்த்தக்தப் வபொல இந்்த ஆறு 
ஓடிக்ச்கொணடிருக்கிறது
நீரின் அகல்களில் ்தொவும் சிறு தும்பி்கள வொக்ன 
அைந்திருக்கின்ற்ன
்க்டலின் நிறம் பொரக்கும் ஆவலில் ச�ல்கிறது நதி
துப்பட்டொவின் ஓரததில் க்கப்பிடிதது மீன்பிடிக்்க
பரததுகிறொய் நதிவமல்
நதியணிந்்த ஆக்ட வமலும் அை்கொகி
ஒரு திமிங்கலமொகிவிடுகிறது
இகரசய்ன நொனிருக்்க
�ப்திதது சிரிதது அ்தன் வொயினுள புகுகிவறன்
்கொ்தலின் வயிறறில் துயிலும் அரியச்தொரு படசி நொன்.

கவின்த

யோழன�ஆதி
yazhanaathi@gmail.com
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ேமிழில் ‘காரக்கி’ எைக் கிளம்பிய 
்ல்துடறக் கடை ஆளுடம

இளதைனில்

செ ன்ற நூற்றாணடின் ததாடேகக 
க ா ல க ட் டே த் தி ல்  த வ ளி வ ்ந து  உ ல க ச 
தசவவிலங்கியங்களில் தனித்துவத்துவமாயச 
சுட்டேபபடும் ‘தாய’ (Mother) ்ாவடலத் த்நத 
மகத்தான ரஷியப படடேபபாளி மாகசிம் காரககி 
(Maxim Gorky).

பாவல் எனும் புரட்சியாைனாகிய மகனால் 
தகாஞ்சம் தகாஞ்சமாக ஈரககபபடும் தாய நீலவனா. 
புரட்சியாைரகைது உள்ளுைரவின் தாரபபரியம் 
புரி்நதவைாகி அவரகளுககு உதவ மகிழவுடேன் 
உ்நதுதலாகிறார. புரட்சியாைரகளுககு உதவும் இ்நதத் 
தாயின் உள்ளுைரவுடேன் பயணிககும் அனுபவத்டத 
உலகின் பன்தமாழி வாசகரகளும் தபறும் 
இலககியமாக அ்நத ் ாவல் சரித்திரம் படடேககிறது. 
இ்நத தாய வழியில் உலக வாசக த்ஞ்சங்கடைக 
தகாள்டை தகாணடேவராய நிடலககிறார 
படடேபபாளி காரககி.

‘காரககி’ எனும் தனித்துவ இலககியப தபயர 
அடடேயாைச சிற்றிதடழ 70-80களில் தவளியிட்டு 
தன் தபயடரப பளீரிட்டேவர கவிஞர இை்வனில். 
‘வா்ைாடும் ் தன்சி்நதும் மல்ராடும் வ்நதிருககும் 
்ா்னார ் காபாககினி, ் ா்னார இை்வனில் என 
தவளிபபட்டே சிற்றிதழ ‘காரககி’

இவவிதழ அககாலகட்டே இடைஞடர 
வசீகரித்ததில் ஆசசரிய்மதுமில்டல. ஆம் 
அககாலத்தின் தடலமுடற இை்வனிதலன 
அழகியல் இடைஞனாக தனித்துப புலபபட்டேவர. 
சிற்றிதழ தவளிபபாடுகளில் பல்லாயிரம் பிரதிகைாக 
விநி்யாகமான காரககியின் பரிவரத்தடன்ய 
இதற்குச சான்றாதாரம்.

இ்நதச சிற்றிதழின் தடலபபான ‘காரககி’ 
வடரகடல அழகியல் எழுத்து அவருடடேயதான் 
என அறி்நத்பாது ஆசசரியமாக்வ இரு்நதது. இ்நத 
கறுபபு எழுத்தில் அழகுறச சித்திரிககபபட்டே 
சிவபபுப தபாட்டுப புள்ளி இன்றும் என் மனத் 
திடரயில் இருககிறது.இவரது எழுது்கால் கவிடத 
கட்டுடர விமரசனம் வடரகடல எனப 
பல்பரிமாைத்தில் தவளிபபடே அவரது குரல் 
அரங்கங்களில் ் ரத்தனமாடியது.

அககாலகட்டே இடைஞரகளுககு ் சாவியத் வழி 

தவளிவ்நத தமாழிதபயரபபு நூல்கள் உலக 
இலககியங்களின் பககங்கடை விரித்துக காட்டின. 
இது தமிழ்ாடு – ஈழம் என தவவ்வறு 
பிர்தசங்களிலிரு்நதும் தவளிபபட்டே வாசகரகடை 
ஒன்றிடைத்தன. இபபடித்தான் 70களின் 
கடடேசியிலிரு்நது தமிழ்ாடு வ்நதடடே்நத கவிஞர 
கிபி அரவி்நதன், பாலகுமாரன், சின்ன பாலா 
்பான்்றாரது ் தடேல்களில் பலரது அறிமுகங்களும் 
்ட்பு – ்தாழடமயுடேன் அருகிடைத்தன. . 
்பராசிரியர இைவரசு, ் பராசிரியர தபரியாரதாசன், 
முடனவர அரைமுறுவல், பாவரசு, அறிவுறு்வான், 
டவகடற, இை்வனில் என… இ்நதப பட்டியல் மிக 
நீணடேது.

83-ன் பின்னரான ததற்காசியப புவிசார 
அரசியல் சூழடமவால் தமிழ்ாடு வ்நதடடே்நத 
பல்லாயிரககைககான ஈழத் தமிழரில் ஒருவனாக 
்ானும் எமது முன்்னாடிகைது கற்றதும் பட்டேதும் 
தபற்றதுமான அனுபவச சாடற உறிஞ்சியவரகைாகப 
பயைங்கடைத் ததாடேர்ந்தாம். இ்நத வடகயில் 
கவிஞர கிபி அரவி்நதன் மூலம் எனககு 
அறிமுகமானார ்தாழர டவகடற எனும் 
டவகடறவாைன் – தசயபாலன். திருவல்லிக்கணியில் 
அவர பணியாற்றிக தகாணடிரு்நத ச்நது ஒன்றினுள் 
்ான் நுடழ்நது ச்நதித்த இத்தருைத்டத என்னால் 
மறகக்வ முடியாது.

பதிபபுப பணிகதைன ஆரம்பித்த இ்நதத் 
்தாழடம ்ட்பு பல் தைங்களில் விரிவாகிப 
படேர்நதது. சிறு கிராமங்களிலிரு்நது தசன்டன 
மா்கரக கன்வாடு தபயர்நத இடைஞரகள் கூடி 
வசிககும் சாரித் ததரு அறிமுகமாகிறது. இவரக்ைாடு 
ஒருவராக வாழ்நது தகாணடிரு்நத டவகடற, எனககு 
புதிய சாைரத்டத திற்நதவராய மனதில் நிடலககிறார. 
இ்நதக குடியிருபபு தமாட்டடே மாடியில் முடனவர 
இைவரசு தடலடமயில் நிகழத்தபபட்டே புதுடமயான 
முற்்பாககு இல்லற இடைவாழவு நிகழவுகள் 
எங்கடை வசியபபடுத்தின. இவருடேனான 
பயைத்தில் தங்கம் பிரிணடேர ்தாழர 
்வணு்காபால், பிரிணடேர ரமணி, வடர கடலஞர 
்தாழர மாரீசு, ்பராசிரியர இைமுருகன், 
்பராசிரியர ்க ஏ குை்சகரன், கவிஞர 
தபாதியதவற்பன், நூலகர கணைன், ஓவியர 

நினைவேந்தல்

ே.�முகுநதைன kmukunthan@gmail.com
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வீரச்நதானம், கவிஞர அறிவுமதி, விமரசகர 
இ்நதிரன், ஓவியர மருது, காரககி இை்வனில், 
சங்டக்வலவன், வச்நதகுமார, துடர, சு்நதரவடி்வல், 
்தாழர அரைமுறுவல், ்ககீரன் ்காபால், 
்காைங்கி… என நீணடேது. ஆயவுத் ் தடேலாைராக 
இரா. ்வங்கடோசலபதி, ்தாழர ச்நதிர்சகரன்,  
்தாழர தியாகு என புதிய அறிமுகங்களும் கிட்டின.

்தாழர இை்வனிடல அவரது அன்டறய 
வசிபபிடேமான டசதாப்பட்டடே ததாடேர மாடிக 
குடியிருபபு இல்லத்தில் ச்நதிககி்றாம். அ்நத முதல் 
ச்நதிபபி்ல்ய அவரது ் ககல் கல்நது தவளிபபட்டே 
உடரதமாழியால் வசீகரிககபபட்்டேன். கூடி 
இருப்பாடர மகிழவிககும் உடரயாடேல் தமாழி 
அவருககு வசியபபட்டிரு்நதது. இது அதீத கிரகிபபுத் 
திறடனக ்கட்்பாருககுத் த்நதது. ்தடேல்கள் 
தகாணடே இடைஞராகிய எமககு இவர 
தபறுமதியானவராகினார. இவரது உடரச சுடவ 
இரசிகனாகி்னன். இ்நதத் ததாடேரபாடேல் 
நீட்சியி்ல்ய கவிஞர இன்குலாப மற்றும் ் தாழர 
சா்நதாராம் அறிமுகமாகின்றனர. இவர பங்்கற்கும் 
அரங்கங்களில் கல்நதுதகாள்வடத வழடமயாககி 
எனது ்ணபரகளுககும் அறிமுகபபடுத்தி்னன். 
்தாழரகள் கபிலன், அருள்குமாரன், தசல்லத்துடர, 
தசயபால் எனப பலர இடேதுசாரிய கருத்துப 
தபாழிவுகடை இரசடன்யாடு ்கட்டேனர. 
அனாயசமாக தவளிபபட்டே ் கலியும் கிணடேலுமான 
இவரது உடரதமாழி பலடர வசியபபடுத்தினாலும் 
சிலடர சங்கடேபபடுத்த்வ தசயதது.

்தாழர டவகடற மூலம் தசன்டனயில் 
இலககியராக அறிமுகமாகி ஒன்று பலதாய விரி்நத 
்ட்பும் ்தாழடமகளும் தமிழின் மணசார 
பணபுகளில் வடகடமபபடுத்தும் ் பாது அது இரு 
பிரதான டமயங்களில் இரு்நததடத நிடனவு மீட்டு 
இரசித்திருககி்றன். ஒன்று தஞ்டசப பசுடம 
மணணிலிரு்நது வ்நதவரகள். இரணடு ் காவில்பட்டி 
கரிசல் காட்டிலிரு்நது வ்நதவரகள். ஏடனய 
பிர்தசங்களிலிரு்நது வ்நதவர அரிதாக்வ 
இரு்நதனர. ஒருவரது இறபபு ததாடலவில் வாழும் 
நிடலககு உ்நதபபட்டே உலகமயமாகிய சூழலிலும் 
நிடனவு மீைவும் அடசமீட்டேலாகின்றன.

கவிஞர கிபி அரவி்நதன் தமிழ்ாட்டு சமூக 
தபாருைாதார கரிசடன ்்ாககில் சுட்டும் 
கருது்காள் ‘ஒடுககபபடு்வார – ஒடுககு்வார’ 
எனப பிைவுணடுள்ை சமூகக காரணிகடை சூழல் 
அடமவுக்கற்ப ததான்மம் ததாடேரசசிதயன 
வடககாை ்வணடும். சமூகக கரிசடன்யாடு 
தபரியாரியமும் – இடேதுசாரித்துவமும் டமயம் 
தகாள்ளும் தபாதுப புள்ளிகளில் இரு்நதுதான் 
புரட்சிகர இலககு வடகடமயாகும். இது்வ ்ாம் 
வாழும் பிர்தச இடேதுசாரித்துவமாக அடமயும். 
இதடன மாறிக தகாண்டே இருககும் உலக 
அடசவின் இயங்கியல் ்்ாககில் பகுத்தும் 
ததாகுத்தும் தகவடமத்துச தசல்ல்ல புரட்சிகரப 
பாடதயாகும்.

கவிஞர இை்வனில் நிடன்வ்நதல் எழுத்தாகத் 
ததாகுகடகயில் இ்நதக கருது்காள் நிடனவில் ஏ்னா 
நிழலாடுகிறது. மாற்றம் ஒன்்ற மாறாதது எனும் 
கம்யூனிஸ்ட் அறிகடக  தவளிபபடுத்திய 
்காட்பாட்டடே மறுதலித்து வாழவில் அமிழ்நது 
்பாவதா்ல்ய புரட்சிகர எழுசசி ‘தபாயயாயப 
பழங்கடதயாய தமல்லப ்பானது்வ….!’என்ற 
பாரதியின் வாரத்டதகளில் பதிவானது.

உணடமயும் அறச சீற்றமும் தகாணடே 
மனங்களிலிரு்ந்த உன்னதப படடேபபுகள் 
தவளிபபடும். “மனிதடனவிடேச சிற்நத புத்தகம் 
எககாலத்திலும் எழுதபபட்டேதில்டல” எனும் 
காரககியின் வாசகத்டத மீைவும் மீைவும் 
நிடனவுறுத்தும் மனமுடடேய கவிஞர இை்வனில் 
அகம் எனககுள் பதியமிட்டிரு்நதது.

‘இை்வனில்’ ் ்ற்று இரு்நதார. இன்று இல்டல! 
எனவாகும் இயற்டக நியதிடய ஏற்றவராய 
தமௌனிககி்றாம் !

எனது இல்லற வாழவில் கிடடேத்த மூத்த மகனின் 
தபயர ‘இை்வனில்’. எமது இை்வனிலும் மனித 
்்யத்துடேன் கிணடேலும் ்கலியும் நிடற்நதவனாக 
கூடி இருப்பாடர மகிழவிப்பானாக்வ 
இருககிறான்.

்கடடுலரயாளர:
‘காக்ரகச் சிறகினியை’ ஐயைாப்பியத வதா்ர்பாளர்

தி.க.சி.யு்ன் இளயெனில்
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1972இல் ’வானம்பாடி’ ் பால ஒரு விடலயில்லா கவிடத 
இதடழ ் டேத்த ் வணடும் என்ற ் வட்டகயில் ் ான், என் 
பள்ளி ்ணபர தபாற்தசல்வ்னாடு இடை்நது ‘சிவ்நத 
சி்நதடன’டயக தகாணடுவ்ந்தன். வழககம்்பால் 
அல்லாது, ஏதாவது வித்தியாசமாகச தசயய ்வணடும் 
என்று ஆடசபபட்டு உள்்ாட்டுக கடிதத் தாளில் 
கவிடதகடை அசசிட்டு, மடித்து, ஒட்டிக டகயில் கிடடேத்த 
முகவரிகளுகதகல்லாம் அனுபபிடவத்்தாம். அப்பாது 
கவிஞரகள் யாரும் எங்களுககுப பரிசசயமில்டல 
என்பதால் ்ானும் தபாற்தசல்வனு்ம கவிடதகடை 
எழுதிகதகாண்டோம். சிறாரகள் சிற்றில் இடழபபதில்டலயா, 
அது்பால் ஏ்தா தசய்தாம். அ்நத முயற்சியின் மூலம் 
தான் விககிரமாதித்தன், வணைநிலவன், உதடய மு. 
வீடரயன் ்பான்று பல படடேபபாைரகள் எனககு 
அறிமுகமானாரகள்.

இதற்தகல்லாம் சிகரம் டவத்தாற்்பால, கடேல்கடே்நது 
ஈழத்திலிரு்நது ஒரு கரம் நீணடு என்னுடேன் டககுலுககியது. 
அ்நதக கரம் ‘மல்லிடக’ ஆசிரியர தடோமினிக 
ஜீவாவுடடேயது. தமிழகத்திலிரு்நது தவளிபபட்டே ஒரு 
சின்னஞ்சிறு முயற்சிடயக கூடே அவதானித்து அவர தமது 
‘மல்லிடக’யில் பாராட்டி எழுதியிரு்நதார. அன்று 
தடோமினிக ஜீவா எனககளித்த உற்சாகம் தசால்லிமாைாது. 
அ்நத பர்நத இதயம் துடிபபடத நிறுத்திகதகாணடுவிட்டேது. 
ஆயினும், என் த்ஞ்சில் அவர என்றும் ஓர அரிய 
நிடனவாகத் துடித்துகதகாணடிருபபார. தடோமினிக 
ஜீவாடவ ்ான் இவவா்ற என் த்ஞ்்சாடு டவத்துகதகாள்ை 
விரும்புகி்றன்.

இைடமமிடுககின் சுவடுக்ைாடு, தவள்டை த்சனல் 
்வட்டி உடுத்தி டககடை அகல விரித்து நிமிர்நது ் டேககும் 
ஒரு கம்பீரமான ஆளுடமயாக்வ ஈழத்து எழுத்தாைர, 
’மல்லிடக’ இதழாசிரியர தடோமினிக ஜீவாடவ அவரது 
சகா எம். ஏ. நுஃமான் நிடனவுகூரகிறார.

“எப்பாது்ம தூய தவணணிற உடடே தரித்து, படிய 
வாரிய தடலயுடேன் டககளில் மல்லிடகடய ஏ்நதி 
யாழபபாைத் ததருககளில் நிமிர்நது ்டே்நத ஜீவா 
ஒற்டறயாள் ரூபம், அ்நத ரூபம் அறிவு தவளிசசம்!” என்று 
்்ஷாபா சகதியின் நிடனவில் தடோமினிக ஜீவா 
தங்கியிருககிறார.

“ யாழ்ப்ாண மண்ணில் நிலவிய தீண்்ாமம என்கிற 
ொதிக் சகாடுமமயிலிருந்து உயிர்தசதெழுந்து உலக 
எழு்ததொளரகள் ்ட்டியலில் என் ச்யமையும் நிமல 
நிறு்ததியது ொதொைண வி்யம் அல்ல.அதெற்கு நான் 
நிமறய விமல சகாடு்ததிருக்கிறறன்” என்றவர ச்ாமினிக்.

“நான் ஐந்தொம் வகு்பபில் ்டிக்கும்ற்ாது ஆசிரியர 
கரும்்லமகயில் ஒரு கணக்மக எழுதினார. அந்தெக் 
கணக்குக்கும், நான் சகா்பபியில் எழுதிய கணக்கும் 
முைண்்், நான் துணிசெலாக எழும்பி ‘றெர, நீஙகள் 
எழுதிய கணக்கு பிமை’ என்றறன். நான் அ்ப்டிச 
சொன்னமதெக் றகட்் வகு்பபு மாணவரகள் ’சகால்’ 
என்று சிரிக்க அந்தெ வா்ததியாருக்குக் றகா்ம் 
வந்துவிட்்து. என்மன முமற்தது்ப ்ார்ததுவிட்டு 
றொக்மக என் மகயில் சகாடு்தது ‘செய் ்ார்பற்ாம்’ 

�த்தி

கேணுமோதைேன� venumadhavan2021@gmail. com

சிலதந்த மானுடதலதத
திரும்பைத திருததவும்
மலறந்த புன்னல்க்கலள
மறுபைடி வ்காக்்கவும்
மறுக்்கப்பைடட வேற்லறயும் இன்லறயும்
மீடடு ேைங்கவும்
வதாைர்கவள
உம்மால் அன்றி யாரால் முடியும் ?
துருப்பிடிதத சஙகிலி்கள் 
உம்மீதும் என்மீதும்
பிணிதத தலள்கவளல்ைாம்
வோறுக்்கப்பைடடது
உங்களால்தான்.

அச்சுறுததும் அதி்காரதலத
அடிவயாடு சாய்ப்பைதும்
புதியவதார புைரதலைப் பூமியில் ேலரேதும்
உயரும் உங்கள் ல்க்களால் இயலும்.  

  - இன்குைாப்
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எ ன் ற ா ர .  ந ா னு ம் 
கரும்்லமகயில் அந்தெக் 
கணக்மக ஒரு நிமி்்ததிறலறய 
ெரியாக செய்து முடி்தறதென். 
இமதெ்ப  ் ா ர ்த தெ  அ ந் தெ 
வா்ததியாரின் ்ாரமவயில் 
கனல் சதெறி்ததெது. என்மன 
எ ரி ்த து வி டு வ து ற ் ா ல 
்ார்ததொர .  ‘ நீசயல்லாம் 
ஏண்்ா இஙறக வந்து எஙகமள 
வ ம தெ க் கி றீ ங க  ற ் ா ய் 
சிமையுஙக்ா....!’ என்றார. 
அவர அ்ப்டி சொன்னதெற்கு்ப 
பிறகும் என்னால் அவரி்ம் 
்டிக்க முடியுமா? அன்றறாடு 
எனது ் டி்பபுக்கு முற்று்பபுள்ளி 
ம வ ்த றதெ ன் .  எ ன் மன 
்ட்்தொரியாக்கி்ப ்ாரக்க றவண்டும் என்று 
ஆமெ்ப்ட்் என் அம்மாவின் கனவு ொதி 
சவறியினால் சிமதெந்துற்ானது. அம்மா என்னி்ம் 
எவவளறவா மன்றாடியும் நான் ்ள்ளிக்கூ்ம் 
செல்ல மறு்ததுவிட்ற்ன். அ்ப்ாவு்ன் ெலூன் 
றவமலக்குச சென்றறன். என்மனக் றகவலமாக்ப 
ற்சிய அந்தெ வா்ததியாமை வி் நான் ொதிக்க 
றவண்டும் என்ற இலட்சிய்த தீ என்னுள் 
சகாழுந்துவிட்டு எரிந்தெது...” என்று றநரகாணல் 
ஒன்றில் மனம்திறந்தொர ச்ாமினிக் ஜீவா.

தடோமினிக ஜீவாவின் மடறடவதயாட்டி 
எழுத்தாைர ்்ஷாபா சகதி விடுத்துள்ை 
இரங்கற்தசயதியில் அவர தீணடோடமயின் 
தகாடுங்கரங்களில் சிககித் தவித்த ்மலதிக 
வரலாற்றுச தசயதிகடைச தசால்லியுள்ைார:

 “தனது பன்னிரணடோவது வயதில், அய்நதாம் 
வகுப்பாடு பள்ளிப படிபடப நிறுத்தி, த்நடதயின் 
கடடேயில் முடிதிருத்தும் ததாழிடலப பயின்றவர 
ஜீவா. ‘சவரககடடே்ய எனது சரவகலாசாடல’ என 
ஒரு ்்ரகாைலில் ஜீவா தசால்லியிருபபார. 
‘்யாசப சலூன்’ எனவும் ‘வணைான் குைத்தடிக 
கடடே’  எனவும் அடழககபபட்டே அ்நதச 
சிடகயலங்கார நிடலய்ம, ஜீவாவின் கற்டக 
நிடலயமானது.

பள்ளிககூடேத்தி்ல்ய பிஞ்சு ஜீவா மீதான சாதிய 
ஒடுககுமுடற ததாடேங்கிவிடுகிறது. அ்நத ஒடுககுமுடற 
கடே்நத 28.01.2021-ல் ததாணணூற்று ் ான்கு வயதில் 
அவர மடறயும்வடர, அவடர தவவ்வறு 
வடிவங்களில் ததாடேர்ந்தயிருககிறது. மரைம்தான் 
அவடரத் தீணடோடமயிலிரு்நது நிர்நதரமாக 
விடுவித்திருககிறது என்ப்த சகிககதவாணைாத 
உணடமயாகிறது. ஆனாலும், சாதியின் இரகசியக 
கரங்கள் ஜீவாடவத் துரத்திகதகாண்டேயிரு்நதன.

சில  ஆணடுகளுககு  முன்பாக ,  ய ாழ 
பல்கடலககழகம் ஜீவாவுககு தகௌரவ எம்.ஏ. பட்டேம் 

வழங்க முன்வ்நதது. தகௌரவ 
கலாநிதிப பட்டேம் தபறுவதற்குச 
சகல தகுதிகளும் உள்ை ஜீவாடவ 
எம்.ஏ. பட்டேத்திற்குக கீழிறககிப 
பரி்நதுடரத்த பல்கடலககழகத்தின் 
இழிதசயலில் உடற்நதிரு்நதது 
சாதிய்ம. பல்கடலககழகம் 
வழங்க  முன்வ்நத  எம் . ஏ . 
ப ட் டே த் டத  ஜீ வ ா 
சுயமரியாடதயுடேன் நிராகரித்தார.

ஜீவாவின் எணபதாவது 
பிற்நத்ாளில் ‘தினககுரல் ’ 
்ாளிதழில் முதன்டம ஆசிரியர 
வீ. தனபாலசிங்கம் ‘ஜீவாடவ 
வாழத்து்வாம்’ எனத் தடலயங்கக 
கட்டுடர எழுதி தவளியிட்டோர. 

கட்டுடர தவளியானதும் ஆசிரியடர அடழத்த 
பத்திரிடகயின் உரிடமயாைர ‘ தடோமினிக 
ஜீவாடவப புகழ்நது ஆசிரியத் தடலயங்கம் 
தீட்டியது சரியான காரியமா? அவர யாழ்கரில் 
கஸ்தூரியார வீதியில் முடிதிருத்தும் நிடலயம் 
டவத்திரு்நதவர என்பது உமககுத் ததரியுமா?’ என்று 
்காபபபட்டோர என்படத வீ. தனபாலசிங்கம் பதிவு 
தசயதுள்ைார. மல்லிடக அலுவலகத்திற்கு 
அனுபபபபடும் கடிதங்கள் சிலவற்றின் முகவரியில் 
‘ஆசிரியர’ என்பதற்குப பதிலாக ‘ஆசிடரயர’ எனக 
குறிபபிட்டு அனுபபபபடுவதுணடு.

இ த் த ட க ய  ் ச சு ச  ச ா தி வடலடய க 
கணணிகணணியாக அறுத்துகதகாண்டே ஜீவா 
முன்்னாககி  ்டேகக  ்வணடியிரு்நதது . 
தீணடோடமககு உள்ைாககபபட்டிரு்நத சாதிகைது 
விடுதடலககாகத் ததாடேககபபட்டே ‘சிறுபான்டமத் 
தமிழர மகாசடப’யில் தசயலாற்றியவர ஜீவா. அவர 
இ ல ங் டக க  க ம் யூ னி ஸ் ட்  க ட் சி யி ன் 
தூணகளிதல ா ருவ ர .  ஆலய  நுடழவு ப 
்பாராட்டேககைத்தில் நின்றிரு்நத ஜீவா மீது, ஆதிகக 
சாதி தவறியரகைால் மலம் கடரத்து ஊற்றபபட்டேது. 
அ்நத மலத்தின் ் ாற்றம் தன்னுடேலிலிரு்நது இன்னும் 
விலகவில்டல என பாரிஸ் இலககியச ச்நதிபபில் 
உடரயாற்றும்்பாது ஜீவா அளித்த சாட்சியம் 
இரககத்டதக ்காரிய குரலாக இல்லாமல் 
அடறகூவலாக்வ ஒலித்தது.

தடோமினிக ஜீவாவின் எழுத்துலகம் அதிகமும் 
தலித்துகைாலும் விளிம்புநிடல மனிதரகைாலுமானது. 
இலககியம் அவருககு தவறும் ரசடனககான 
பணடேமல்ல. எழுத்து அவருககு விடுதடலககான 
கருவி. அவரது ஆரம்ப கால எழுத்துகளுககு, 
தமிழகத்தின் இடேதுசாரி இதழகைான சரஸ்வதியும் 
தாமடரயு்ம கைம் அடமத்துகதகாடுத்தன. இ்நத 
இதழகடை முன்மாதிரியாகக தகாணடுதான், ஜீவா 
‘மல்லிடக’ இதடழத் ததாடேககினார.

ஜீவா ‘மல்லிடக இதழின்’ ஆசிரியர மட்டுமல்ல. 
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அவரது ் தாளில் ததாங்கிய டபககுள் ‘மல்லிடக’ இதழகள் 
எப்பாதும் வழங்குவதற்குத் தயார நிடலயிலிரு்நதன. 
ததருககளிலும் இலககிய அரங்குகளிலும் அவர இதடழக 
தகாணடு தசன்று பரபபினார. யாழபபாைத்திலும் 
தகாழும்பிலும் ஒவதவாரு வாசற்படியாக ஏறியிறங்கி 
இதடழ விற்படன தசயதார. எத்தடன்யா தடடேகடையும், 
சாதிய வன்மங்கடையும், சதிகடையும் எதிரதகாணடு 
‘மல்லிடக’டய ஓர இயககமாக்வ தடோமினிக ஜீவா 
நிறுவிககாட்டினார “ என்கிறார ் ்ஷாபா சகதி.

தடோமினிக ஜீவாடவ நிடனககும்்பாது எனககுச 
தசன்டன, தபருங்கைத்தூரில் வாழ்நது மடற்நத ்தாழர 
்ாத்திகம் ்்நதனாரின் நிடனவு ்மதலழுவடதத் தடுகக 
முடியவில்டல.

 ’அரிதான மனிதன் அவன்’ என்று ் ாத்திகம் ் ்நதனாரின் 
நிடனவாக மககள் கவிஞர இன்குலாப எழுதிய கவிடத 
வழியாக்வ இவவாயபபில் அவடரயும் நிடனவு கூரகி்றன் 
:

” நிலனவிலில்லை
 அறிமு்கமான ோளும் இடமும்
 வசான்னலே மடடும் மறதியில் இல்லை
 “ோன் ஒரு முடிதிருததும் வதாழிைாளி”
 தாழ்வுைரவு தீண்டாத
 வபைருமிதச் வசாற்்கள்.
 மனிதலன அலடயாளம் ்காணும்
 ்கைங்கள் அரிதானலே.
 அரிதான ்கைம் அது! அரிதான மனிதன் அேன்!

 அதன் பிறகுதான் ோனும் வசான்வனன்
 எந்தச் சலபையிலும்
 “ ஆமாம் … ோவிதர குடும்பைததில் பிறந்தேந்தான்
 ோனும் “.

 என் அலடயாளம் மதிப்வபைாரும்
 அரிது அரிது
 இன்றும் அரிது!

 … … …
 ’மண்தின்னும் உடல்
 மருததுே அறிவுக்குப் பையன்பைடடடும்’
 அேனும் ோனும் வபைசியதுதான்
 அேன் வசய்தான்.
 எஞ்சிய என் ோளும்
 அேன் வசய்தலதச் வசய்தும்
 ‘என்பும் உரியர பிறரக்’வ்கன
 அேன் இறப்லபை ோழ்ந்தும்
 ோனும் வதாடரந்தால்
 ஏவதா வபைாருளிருக்கும்
 எனது மூச்சுக்கும்”

அரிதான மனிதரான ்ாத்திக ்்நதனார காட்டிய 
பாடதயில் அவடரப ்பால்வ மககள் கவிஞரும் தனது 
மூசசுககுப தபாருள் த்நது மடற்நதார.

தடோமினிக ஜீவா மடற்நதுவிட்டோர என்பது 
உணடமயல்ல. அவரதான் ் ாத்திகம் ் ்நதனார, அவரதான் 
இன்குலாப. அவரதான் இை்வனில். அவரதான் ்ான். 
அவரதான் நீங்கள்.

்கடடுலரயாளர: மூதத பததிரிரகயாளர்

நண்ர 
மீைாட்சி சுநேரம் 

அைரகளின் துயரில் 
‘காக்டக’ ் ஙதகற்கிறது!

நான் முன்தனடுத்த எல்லா 
இதழியல் முயற்சியிலும் எனககுத் 

்தா்ைாடு ் தாள் நின்று 
உதவிககரம் நீட்டிய ் ணபர திரு. 
மீனாட்சிசு்நதரம் அவரகளின் 

துடைவியார திருமதி 
தனலட்சுமி அம்டமயார 

அவரகள் பிபரவரி 14ஆம் ் ாள் 
அன்று இயற்டக எயதினார 
என்ற தசயதிடய அறி்நது 

வரு்நதுகி்றன்.

்ணபர மீனாட்சிசு்நதரம் 
அவரகளின் துயரில் காகடகயும் 

பங்்கற்கிறது.

-ஆசிரியர
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திரும்பிப் �ார்க்கிவ்றாம்

ேசன

“ெசிகலா யார?”

“ெசிகலாவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் என்ன ெம்்ந்தெம்?”

“ெசிகலா அதிமுக உறு்பபினறை அல்ல!”

“யார காலிலும் விழுந்து நாஙகள் ் தெவிமய்ப ச்றறவண்டிய அவசியமில்மல.”

“மக்களால் றதெரந்சதெடுக்க்ப்ட்் அதிமுக ெட்்மன்ற உறு்பபினரகள்தொன் என்மன 
முதெலமமசெைாக்கினாரகள்!”

“ெசிகலாமவ அதிமுக அலுவலக்ததிற்குள் அனுமதிக்கமாட்ற்ாம்!”

“ெசிகலாமவ அதிமுகவில் றெர்ததுக் சகாள்ள மாட்ற்ாம்!”

-இது்பான்ற வீரா்வசமான வாயதமாழிகள் எல்லாம் இப்பாது அடேங்கிவிட்டேன. ஆனால், 
அ்நத வீரா்வசககாரரகளின் உடேல்தமாழிகள் எல்லாம் இன்னும் ் பசிகதகாண்டே இருககின்றன.

த்சும் 
்ைஙகள்
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ஐ்ராபபாவில் முககிய ் ாடுகளுககு இடடேயில் 
நிகழ்நத ்பாரகைால் தற்காலிகமாக இலங்டகடய 
இங்கிலா்நது டகயகபபடுத்துவதாகத் தான் அது 
நிகழ்நதது. அது ஒரு ஒபப்நதத்தின் மூலம்தான் 
நிகழ்நதது. அ்நத ஒபப்நதத்துககுப தபயர ஏமியன் 
உடேன்படிகடக. இலங்டகயின் வரலாற்டறப பற்றி 
்பசுபவரகள் அடனவரும் ஏமியன் ஒபப்நதத்தின் 
வகிபாகம் குறித்து மிகச சுருககமாக ஓரிரு வரிகளில் 
கடே்நது ்பாயிருபபடத்ய கணடிருககி்றாம் 
இககட்டுடர அவதவாபப்நதத்தின் மூலம் 
இலங்டகடய ஒல்லா்நது, பிரான்ஸ், பிரித்தானியா 
ஆ கி ய  ் ா டு க ள்  எ ப ப டி  த ம க கு ள் 
டகமாற்றிகதகாணடோரகள் என்கிற கடதடய 
விைககமாக விவரிககிறது.

பிரித்தானியர 1796 இல் ஒல்லா்நதரிடேம் இரு்நது 
இலங்டகடயக டகபபற்றிவிட்டே்பாதும் 
இலங்டகடய ஒல்லா்நதரிடேம் இரு்நது “1801 Treaty of 
Amiens ” (அல்லது Trea ty cess ion ) என்கிற 
விட்டுகதகாடுபபு ஒபப்நததமான்றுககு ஊடோக 
தங்களுககுள் டகமாற்றிகதகாணடோரகள். 1815இல்  
ஒரு சமரசத்துடேன் தசயதுதகாணடே கணடிய 
ஒபப்நதத்தின் மூலம் முழு இலங்டகடயயும் 
கட்டுபபாட்டுககுள் தகாணடு வ்நது பிரித்தானிய 
கிரீடேத்துககு உட்படுத்தபபட்டே (Britain’s first crown 
colony) முதல் ்ாடோக இலங்டகடய 1801 இல் 
பிரகடேனபபடுத்தினாரகள்.

சூரியன் மடறயாத ்ாடு எனுமைவுககு உலகில் 
பல ்ாடுகடை பிரித்தானியர தமது கட்டுபபாட்டுககுள் 
தகாணடுவ்நத ்பாதும் அதன் ்பணுடக என்பது 
்ாட்டுககு ் ாடு வித்தியாசபபட்டேது. இலங்டகடய 
Crown Colony என்று அடழத்தடதப ் பால அவரகள் 
்மலும் பல ்ாடுகடை Annexation, Proclamation, 
Treaty cession, Conquest, Settlement, Convention with, 

Lease, Purchase என்தறல்லாம் வடகபபடுத்தி 
டவத்திரு்நதாரகள்.

1898 இல் தவளியான “The growth of Greater Brit-
ain, a sketch of the history of the British colonies and 
dependencies” என்கிற நூலில் அபபடி தவளியிட்டிரு்நத 
பட்டியதலான்டற தற்தசயலாகக கணடேடதயும் 
இககட்டுடரயில் பகிர்நதுள்்ைன். இ்நதப 
பட்டியலின் படி சில ் ாடுகடை குத்தடகககும், சில 
்ாடுகடை விடலககு வாங்கியடதயும், அதமரிககா 
்பான்ற ் ாடுகளில் குடி்யற்றம் தசயயபபட்டேடதயும் 
அ்நத காலபபகுதிடயயும் காைலாம்.

1795 வடர டேசசுக கம்பனியின் ஆட்சியின் கீழ 
இலங்டகயின் தபருவாரியான கடர்யாரப 
பிர்தசங்கள் இரு்நதன. அப்பாடதய டேசசுக 
தகாம்பனியின் கீழ இரு்நத ஆட்சிகடை நிரவகிககும் 
தடலடம இடேமாக Batavia இரு்நதது. 12 ஒக்டோபர 
1798 ததாடேககம் 1 ெனவரி 1802 வடர டேசசுக 
தகாம்பனி – பிரித்தானியா என இரு ்ாடுகளின் 
ஆதிககத்தின் கீழ இரு்நதது இலங்டக.

அது் ப ா ல  இ ்ந த  இடடேக க ா ல த்தில் 
பிரித்தானியரின் அதிகார தசல்வாககும் கூடே 
இரணடு சகதிகளின் கீழ இரு்நதது. இடத ஒரு 
வடகயில் இரட்டடே ஆட்சிகாலம் என்றும் 
அடழபபாரகள். அதாவது இலங்டகயில் பிரித்தானிய 
கிழககி்நதிய வரத்தக நிறுவனமும், பிரித்தானிய 
முடியரசால் நியமிககபபட்டே மகா்தசாதிபதியும் 
இ ட ை ்ந து  இ ல ங் டக யி ல்  ஆ ட் சி ட ய 
்மற்தகாணடோரகள்.

பிரி த் த ானிய  கிழ ககி ்நதிய  வ ர த் த க க 
நிறுவனத்திற்தகதிராக 1797ஆம் ஆணடு நிகழ்நத 
கலக்ம இலங்டகயில் இரட்டடேயாட்சிதயான்டற 
ஏற்படுத்த அடிபபடடேயான காரைமாகியது. 1798ல் 
இலங்டகயின் கடர்யாரப பிர்தசங்களில் சிவில், 

சநபத்ாலியன், 
இைஙடகடய பிரித்ோனியாவுக்கு 

எழுதிக் சகாடுத்ே கடே

கட்டுனை

என.சரேேன

ஒல்லொந்்தரு்டன் வபொர புரிந்து இலஙக்ககய ஆஙகிவலயர்கள க்கப்பறறி்னொர்கள என்று்தொன் நொம் வொய்ப்பொ்டமொ்க 
்கறறிருக்கிவறொம். ஆ்னொல் அதில் சிறிது உணகம்தொன் இருக்கிறது. அப்படி என்றொல் முழுகமயொ்ன உணகம என்்ன? 

திரு. �ரவணன் அவர்களின் இரணடு மொ்த உகைப்கப எடுததுக்ச்கொண்ட அரிய ்கடடுகர. இந்்தக் ்கடடுகரயில் 
ச�ொல்லப்படடுளை விவரங்கள ்தமிழுக்குப் புதியகவ; ஆஙகிலததில்கூ்ட இத்தக்ன விரிவொ்ன விவரங்கள 

சவளிவந்்ததில்கல என்று மதிப்பி்டப்படுகிறது.

- ஆசிரியர்

nsaravanan@gmail.com
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இராணுவ நிரவாகம், நீதிபபரிபாலனம் ் பான்றவற்டறப புரிய, ் தசாதிபதிதயாருவர 
பிரித்தானிய அரசால் நியமிககபபட்டோர. அபபடி இலங்டகககு நியமிககபபட்டே 
முதல் ் தசாதிபதி தான் ் சர பிரடேரிக ் ்ாரத்.

அ்த்்ரம் இலங்டகயின் கடர்யாரப பிர்தசங்களின் வரத்தகத்டதயும், 
இடறவரி நிரவாகத்டதயும் ததாடேர்நதும் பிரித்தானிய கிழககி்நதிய வரத்தக 
நிறுவன்ம ்மற்தகாணடு வ்நதது. இடதத் தான் இரட்டடே ஆட்சி என்றாரகள். 
இககாலபபகுதியில் இரு தரபபுககும் இடடேயில் அடிககடி முரணபாடுகளும் எழு்நதன.

ஆக டேசசு கிழககி்நதிய கம்பனி, பிரித்தானிய கிழககி்நதிய கம்பனி, பிரித்தானிய 
அரசு ஆகியவற்றின் கலபபு ஆட்சி நிடலடய முடிவுககு தகாணடுவ்நதது தான் 
ஏமியன்ஸ் உடேன்படிகடக.

டேசசுககாரரகளிடேம் இரு்நது ஆங்கி்லயரகள் 
இலங்டகடயக டகபபற்றுவதற்கான இறுதிப ்பாரில் 
திரு்காைமடலத் துடறமுகத்டதயடுத்து 1796 இல் தகாழும்பு 
துடறமுகத்தில் தபரும் சணடடே நிகழத்தியிரு்நதாரகள். அது 
தான் அவரகள் ்டேத்திய மாதபரும் இறுதிச சணடடே 
எனலாம். தகாழும்புடேனான ்பார பற்றிய மூலத் 
தகவல்கடைப தபறககூடிய ஆவைதமான்டறப பற்றிய 
விபரங்கடை CEYLON -GENERAL DESCRIPTION OF THE ISLAND, 
HISTORICAL, PHYSICAL, STATISTICAL (1876) என்கிற நூலில் 
கவனிகக முடி்நதது.1

அதில் கிழககி்நதிய கம்பனியிடேம் இரு்நது அதிகாரங்கள் 
மீைபதபற்று பிதரதடேரிக  ் ் ாரத்  ஆளு்ராக 
நியமிககபட்டேடமககான காரைம் குறிபபிடேபபடுகிறது. 
அதாவது கிழககி்நதியக கம்பனியினர அதுவடர வழடமயாக 
வரி வசூலித்து வ்நத உள்்ாட்டுச சிங்கை – தபௌத்தரகடை 
நீககிவிட்டு முஸ்லிம்கடையும், பாரசி இனத்தவரகடையும், 
இ்நதிய தசட்டிமாரகடையும் பயன்படுத்தியதாகவும்; அ்நத 
வரி வசூலிபபாைரகளின் மூரககத்தனத்டத எதிரத்து 
சிங்கைவரகள் கிைரசசி தசயததாகவும் இ்நத நிடலடமடய 
டேசசுககாரரகள் ஊககுவித்தாரகள் என்றும் குறிபபிடுகிறார. 
இடத தமட்ராசிலிரு்நது ்ஹாபரட் பிரபு ்கரனல் டி 
்ம்ரான் என்பவடர அனுபபி அடேககிவிட்டு இ்நத 
நிடலடமடய விசாரிகக ஒரு குழுடவ அமரத்தியதாகவும் 
குறிபபிடேபபடுகிறது. இதன் விடைவாகத்தான் இலங்டகடய 

தமட்ராஸ் நிரவாகத்திடேமிரு்நது தனியாகப பிரித்து இலங்டகககான முதலாவது 
கவரனராக 1798இல் பதரடேரிக ் ்ாரத் நியமிககபபட்டோர.

இனி இங்்க ஏமியன்ஸ் உடேன்படிகடகககு தள்ளிய ஐ்ராபபிய அரசியல் 
காரைங்கடையும், அதற்கு உ்நதிய ஐ்ராபபாவில் டேசசு ்ாட்டின் வீழசசிடயப 
பற்றியும் விரிவாக அறிதல் முககியம்.

டச்சு வீழ்ச்சி – பிசைஞ்சு பின்னரடவு - பிரிதோனிய எழுச்சி

இலங்டகடயப தபாறுத்தைவில் ் பாரத்துக்கய ஆட்சிடய துரத்திவிட்டு பின்னர 
இலங்டகயின் கடர்யாரபபகுதிகடை டகபபற்றி ஆட்சி புரி்நதவரகைாக 
ஒல்லா்நதரகடை குறிபபிடு்வாம். ஒல்லா்நதடர டேசசுககாரர என்றும் அடழப்பாம். 
த்தரலா்நது என்றும் அடழப்பாம். இலங்டகயில் ஒல்லா்நதர என்்ற அதிகம் 
அடழககபபடுகிறது. ஆக “டேசசு”, “ஒல்லா்நது”, “த்தரலா்நது” என்தறல்லாம் ்ாம் 

1  பிவரஞ்சுப் பைலடயில் ்கப்டனா்க இருந்த இததாலி ோடலடச் வசரந்த C.S.Tombe இைஙல்க, இந்திய 
்கடற்பையைம் வசய்த பின் 1810இல் அதாேது (இைஙல்க 1815 இல் ஆஙகிவையர்கள் முழுலமயா்க 
ல்கப்பைற்ற முன்) வேளியிடட VOYAGE AUX INDES ORIENTALES என்கிற அந்த நூலில் ஒரு 
தனிப்பைகுதி ATTAQUE ET DEFENSE DE COLOMBO (வ்காழும்பின் மீதான தற்்காப்புத தாக்குதல்) 
சுமார 40 பைக்்கங்களில் வேளியிடப்பைடடிருக்கிறது. துரதிரஷடேசமா்க இது பிவரஞ்சு வமாழியில்தான் 
இந்த நூல் இருக்கிறது. இததல்கய நூல்்களுக்குள் இைஙல்கயின் ்காைனிததுே ேரைாற்லற 
ஆராய்ந்தேர்கள் பைைர நுலைந்திருக்்க ோய்ப்பில்லை என்வறபைடுகிறது. இப்பைடி இைஙல்கயின் மீதான 
்காைனிததுே ஆடசி ்காைதலதப் பைற்றி வபைசுகிற ஏராளமான மூை ஆேைங்கள் டச்சு, வபைாததுக்கீச, 
பிவரஞ்சு வபைான்ற வமாழி்களில் இருகின்றன. அலே எல்ைாம் ேமது வமாழி்களில், அல்ைது ஆஙகிைததிலும் 
கிலடக்கும் வபைாது தான் விடுபைடடுப்வபைான பைை ேரைாற்றுத த்கேல்்கலள வேளிக்வ்காைர முடியும்.
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அடழபபது ஒன்டறத்தான் என்படதயும் இங்கு 
கூறிசதசல்வது ் ல்லது.2

இன்று அதன் தபயர த்தரலா்நது தான். கடேல் 
வாணிபத்தில் தடலசிற்நது விைங்கியவரக்ை 
வல்லரசுகைாக திகழ்நத காலம் ஒன்று ஐ்நது 
நூற்றாணடுகளுககு முன்னர உருவாகி இரு்நதது. 
அபபடி 17ஆம் நூற்றாணடில் கடேல் வல்லரசாகவும், 
தபாருைாதார வல்லரசாகவும் திகழ்நதது தான் 
அன்டறய டேசசுக குடியரசு.

1650ஆம் ஆணடேைவில் டேசசுககாரரகளிடேம் 
16,000 வணிகக கபபல்கள் இரு்நதன. ஐ்ராபபாவில் 
ஒரு குட்டி ்ாடு அது.3 தமாத்தம் 41,543 சதுர 
கி்லாமீட்டேரகடை மட்டு்ம தகாணடே ்ாடு. 
இன்னும் தசால்லப்பானால் இலங்டகயின் 
பரபபைடவ விடே சிறிய ் ாடு. ஆனால் வணிகத்டத 
விரிவுபடுத்த விடை்நத அவரகளின் ்ாடுகாண 
பயைங்கள் இறுதியில் வலிடம குடற்நத ் ாடுகடைக 
டகபபற்றி அங்கிரு்நது வைங்கடை சுரணடி 
தகாழுககும் ்டேவடிகடககளில் ஈடுபட்டேன. தாம் 
டகபபற்றிய ்ாடுகளின் அரசியல் தடலயீடுகடை 
தசயததுடேன், ஆட்சிகடை மாற்றியும், டகபபற்றியும் 
தமது கட்டுபபாட்டுககுள் டவத்துகதகாணடேனர. 
கூடே்வ தமது சமய பரபபுகடையும் தசயதனர. 
உலகில் முதலாவது ்தான்றிய முதலாளித்துவ 
அம்சமுடடேய ்ாடோக த்தரலா்நடதக கூறும் 
அறிஞரகளும் இருககிறாரகள்.

1581–1795 காலபபகுதியில் தான் அது டேசசுக 
குடியரசாக இரு்நதது. 1794இல் சிறிய அயல் ் ாடோன 
இன்டறய தபல்ஜியத்டத பிரான்சிலிரு்நது பிதரஞ்சுப 
புரட்சிபபடடே டகபபற்றியது. 1795 இல் அதற்கடுத்த 
சிறிய ்ாடோன ஒல்லா்நடதயும் டகபபற்றியது. 
அவவாறு டேசசுக குடியரடசக (ஒல்லா்நடதக) 
டகபபற்றி பத்தாவிய குடியரசு (Batavian Republic) 
என்று தபயடர அறிவித்தது.

1806 வடர பத்தாவிய குடியரசு பிதரஞ்சுக 
குடியரசின் அடமபடபத் தழுவியதாகத் தான் 
இரு்நதது. 1806 ஆம் ஆணடு ஒல்லா்நது இராசசியம் 
த்ப்பாலியன் ் பானபரட்டினால் (Napoleon Bona-
parte) உருவாககபபட்டு, ஒரு தபாம்டம அரசாக 
த ் ப ்ப ா லி யனின்  த ம் பி ய ான  லூயிசு 
்பான்பரட்டினால் 1814 ஆம் ஆணடுவடர 
ஆைபபட்டேது. இ்நத காலபபகுதியில் தான் 
த்தரலா்நதின் முககியமான மாகாைமான 
ஒல்லா்நதின் தபயரால் முழு ்ாடும் அடழககபபட்டேது.

1 6 ஆ ம்  நூ ற் ற ா ண டி ல்  ஆ சி ய ா வி ல் 
்பாரத்து்கயரின் தசல்வாககுடேன் நுடழ்நத 
ஐ்ராபபிய காலனித்துவ ஏகாதிபத்தியம் 17ஆம் 
நூற்றாணடில் ஒல்லா்நதரின் நுடழவுடேன் ்மலும் 
விரிவுற்றடத ்ாமறி்வாம். அது்வ 18 ஆம் 
நூற்றாணடின் இறுதியில் பிரித்தானியாவும், 

2  சிங்கள வமாழியில் வபைாரததுவ்கயலர “பைறஙகி” என்று 
அலைப்பைார்கள். ஒல்ைாந்தலர “ஒைந்த” என்றும் “ைந்வதசி” 
என்றும் அலைப்பைார்கள்.

3  Kent, Deborah - In the middle colonies - New York : Bench-
mark Books, 2000

பிரான்சும் தம்பங்குககு தத்தமது ஆதிககத்டத 
விஸ்தரிககத் ததாடேங்கின. ்பாரத்து்கயரும், 
ஒல்லா்நதரும் ்ாடுபிடி சணடடேயில் ஈடுபட்டு 
பலவீனபபட்டுகதகாணடிருகடகயில் அவரகளின் 
ஆளுடகககுட்பட்டே இ்நதியாவில் தமாகலாயப 
்பரரசும் வீழசசியுறத் ததாடேங்கியது. இ்நத 
இடடேதவளிடய நிரபபும் வடகயில் ஒரு புதிய 
வல்லரசின் டககளில் சிககுவதற்கான வாயபபுகள் 
திற க கபபட்டேன .  அ்ந த  வ ாயபபுக க ா க 
பிரித்தானியாவும் பிரான்சும் ் பாட்டியிட்டேன.

ஒல்ாநேர் தோற்ார்களா? 
சமைசமாக ஒதுங்கி்னார்களா?

த்தரலா்நது பிரான்ஸ் டகவசம் தசன்றதால் 
த்தரலா்நதின் காலனித்துவ ் ாடுகளும் பிரான்சிடேம் 
வீழ்நதுவிடு்மா என்று பிரித்தானியா பய்நதது. 
ஏற்தகன்வ பிரித்தானியாவுககும் பிரான்சுககும் 
இடடேயில் படகடமயும் யுத்தங்களும் நீணடேவணைம் 
இரு்நதன. அது்பால பிரித்தானியாவும் ஆசிய, 
ஆபிரிகக ் ாடுகளில் தமது காலனித்துவத்டத நிறுவ 
முற்பட்டுதகாணடிரு்நத காலம். அது்பால 
காலனித்துவ ் பாட்டியில் பிரான்சும் இறங்கியிரு்நதது. 
குறிபபாக தசால்லப்பானால் இ்நதியாவில் ஏக 
காலத்தில் ஒல்லா்நதும், பிரான்சும், பிரித்தானியாவும் 
அங்காங்கு கால் பதித்திரு்நதன. ஒல்லா்நது 
பிரான்சிடேம் சிககிகதகாணடே நிடலயில் ஒல்லா்நதின் 
கட்டுபாட்டில் உள்ை ஆசிய ் ாடுகள் பல பிரான்சின் 
டககளில் சிககிகதகாள்ை ்்ரிடும். அது தமது 
காலனித்துவ முயற்சிகளுககு மாத்திரமல்ல, பிரான்ஸ் 
் மலும்  ஐ ் ர ா ப ப ாவில்  ப ல மடடே ்நது 
பி ரி த் த ானிய ாவின்  எ தி ர க ா ல த் டத யு ம் 
சிககலாகிவிடும் என்று பய்நதது பிரித்தானியா.

இலங்டகயின் கடர்யாரப பிர்தசங்கடை 
டகபபற்றுவதற்காக ஒல்லா்நதருடேன் பிரித்தானியா 
அடிககடி தாககுதல்கடை ் டேத்திகதகாணடு இரு்நத 
சமயம் அது.

பதிதனட்டோம் நூற்றாணடின் ்டுபபகுதியில் 
ததன்னாசியாவில், அதாவது இ்நதியாடவயும், 
இலங்டகடயயும் உள்ைடேககிய பிரா்நதியத்தில், 
ஒல்லா்நது, பிரித்தானியா, பிரான்சு ஆகிய மூன்று 
ஐ்ராபபிய வல்லரசுகளும் ஏறககுடறயச சமமான 
வலுவுடேன் காைபபட்டேன. இலங்டகயின் 
கடர்யாரப பிர்தசத்தில் மட்டுமன்றி தமிழ்ாட்டுக 
கடர்யாரத்தில் ்ாகபபட்டினம் ்பான்ற 
இடேங்களிலும் டேசசுககாரரகள் பலமாக இரு்நதனர. 
ஆங்கி்லயர தமிழ்ாட்டின் கடர்யாரத்தில் 
தசன்டனயிலும் (அன்டறய மதராஸ்), ்மற்குக 
கடரயில் பம்பாயிலும் (மும்பாய), வங்காைக 
கடரயிற் கல்கத்தாவிலும் (தகால்கத்தா), ்வறுசில 
இடேங்களிலும் தங்கள் அதிகார நிடலயங்கடை 
அடமத்திரு்நதனர. பிதரஞ்சுககாரர இ்நது 
சமுத்திரத்தில் தமாரிசியஸ் தீவுகளிலும், தமிழ்ாட்டுக 
கடரயிற் புதுச்சரி மற்றும் காடரககால் ்பான்ற 
இ டே ங் க ளி லு ம்  த ங் க ள்  ஆ தி க க த் டத 
நிடல்ாட்டியிரு்நதனர. இக காலகட்டேத்தில் 
ஐ்ராபபாவில் ் தான்றிய அரசியற் பிரசசிடனகைால், 
ஆங்கி்லயரும் பிதரஞ்சுககாரரும் ஒருவருகதகாருவர 
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படகவராகி விட்டேனர. இவரகளுககிடடேயில் சிககிய 
டேசசுககாரர பல பிரசசடனகடை எதிர்்ாககினர. 
இவற்றின் விடைவுகடை இலங்டகயும், இ்நதியாவும் 
எதிரதகாணடேது.

இ்நதியாவிலும் பிதரஞ்சுககாரர ் தால்வியுற்றதன் 
விடைவாக, பிரித்தானியர பலமடடே்நதாரகள். 
பதிதனட்டோம் நூற்றாணடின் இறுதியில், 
பிரித்தானியர ஒல்லா்நதரிடேமிரு்நது இலங்டகடயத் 
தமது கட்டுபபாட்டினுள் தகாணடு வ்நதனர. 
ஐ்ராபபாவில் ஒல்லா்நதர அதுவடர காலம் 
ததாடேர்நதும் முதன்டமச சகதியாக இரு்நத நிடல 
முடிவுககு வ்நதது. ஐ்ராபபாவிலும், தூர ்தசத்து 
க ா ல னி த் து வ  ் ா டு க ளி லு ம்  ஏ ற் ப ட் டே 
நிகழவுகளினாலும், அதிக தசலவு மிகு்நத ஐ்ராபபிய 
கூலிபபடடேகடைக தகாணடே, தபரிய இராணுவ 
அடமபபு ஒன்டற டவத்திருகக்வணடிய அவசியம் 
ஒல்லா்நதருககு ஏற்பட்டேது.

ஆனால் நிதி ஒழுங்குகள் சீரகுடல்நதிரு்நததுடேன், 
டேசசு ஊழியரகளின் ்டேத்டதகூடே சீரழி்நததாகக 
க ா ை ப ப ட் டே து .  ஆ ர வ மு ம் , 
உற்சாகமுமிககவரகைாகவும் ஒருகாலத்தில் இரு்நத 
அவரகளின் நிடலயும் தடலகீழாக மாறியிரு்நதது. 
என்வ தான் இலங்டகடயத் தங்கைது 
கட்டுபபாட்டினுள் தகாணடுவருவதற்கு 
பிரித்தானியருககு எதிரப்ப இருககவில்டல. 
டேசசுகாரரகடை விடே பிரித்தானியர ஒழுங்கு 
மிககவரகைாக இரு்நதாரகள் என்பது உைடம்ய.

பிரித்தானியரின் தாககுதல்களுககு ஓரைவு 
எதிரபடப டேசசுககாரர காட்டிய்பாதும், 
திரு்காைமடல 1795 ஆகஸ்ற்றிலும், மட்டேககைபபு 
தசபதரம்பரிலும், யாழபபாைம் சில ்ாட்களின் 
பின்னரும் பிரித்தானியரிடேம் வீழசசியடடே்நதன. 
பிரித்தானியா 1796ல், சிறிய எதிரத் தாககுதல்களுககு 
மத்தியில் ்ாட்டின் கடர்யாரபபகுதிகடைக 
டகபபற்றியது. குறுகிய காலத்தினுள் மன்னாடரயும் 
தம்வசமாககிய பிரித்தானியர கடர்யாரமாக 
முன்்னறினர. வழியில் நீரதகாழும்டபத் தமதாககி, 
தகாழும்புககு அணடமயிலுள்ை கைனி கங்டகடய 
1798 தபபரவரியில் கடே்நதனர. அ்த ஆணடு 
தபபரவரி 15ஆம் திகதியன்று தகாழும்பு 
வீழசசியடடே்நத்தாடு இலங்டகயில் டேசசுககாரரின் 
ஆட்சி இராணுவ ரீதியில் முடிவுககு வ்நதது.

இ்நத ஒல்லா்நது, பிரான்ஸ், இங்கிலா்நது ஆகிய 
மூன்று ஐ்ராபபிய ்ாடுகளுககுமிடடேயில் ்டே்நத 
்பாராட்டேத்தின் விடைவாக்வ இலங்டகயும், 
இ்நதியாவும் பதிதனட்டோம் நூற்றாணடின் 
இறுதியில் ஆங்கி்லயராட்சிககு உட்பட்டேன. இப 
்பாராட்டேத்தில் திரு்காைமடல ஒரு முககிய 
இடேத்டதப தபற்றிரு்நதது என்பது குறிபபிடேத்தககது. 
இ்நதியாவில் ஆதிககம் தபறவிரும்பிய எ்நத 
வல்லரசுககும் திரு்காைமடலத் துடறமுகம் மிகவும் 
அத்தியாவசியமானதாக விைங்கியது. இதனால் 
டேசசுககாரரும், பிரித்தானியரும், பிதரஞ்சுககாரரும் 
பதிதனட்டோம் நூற்றாணடில் மாறிமாறித் 
திரு்காைமடலடயக டகபபற்றினர. இதற்காக 
இலங்டகயின் கணடி மன்னனுடேன் ்ல்லுறவு 
தகாணடிருபபதும், இ்நத ஐ்ராபபிய வல்லரசுகளுககு 

அவசியமானதாக இரு்நதது.

இலங்டகயின் கடர்யாரப பிர்தசம் டேசசுக 
காரருடடேய ஆட்சிககு உட்பட்டிரு்நத ்பாதும் 
இலங்டகயின் மத்திய பகுதியில் கணடி இராஜ்ஜியம் 
தமிழ்பசும் ்ாயகக வம்சத்தின் ஆளுடகககு 
உட்பட்டிரு்நதது. கணடி மன்னனுடேன் ்ல்லுறவு 
தகாணடிருபபதற்காக பிரித்தானியர பல தடேடவ 
மன்னனுககுத் தூது அனுபபினர. டேசசுககாரரும் 
அவனுடேன் உடேன்படிகடக தசயதனர. ஆனால் 
பின்னர டேசசுககாரடர இலங்டகயிலிரு்நது 
தவளி்யற்ற விரும்பிய கணடி மன்னன் தன் 
ஆதரடவ பிரித்தானியருககு வழங்கினான்.

இ்நத நிடலயில், ஐ்ராபபாவில் பிரான்சுககு 
எதிரான ்பாரில் பிரித்தானியா தவற்றிதபற, 
இ்நதியாவிலும், இலங்டகயிலும் பிரித்தானியர 
ஆதிககம் தசலுத்த வழிவகுத்தது. பதிதனட்டோம் 
நூற்றாணடு முடிவடடேயும் காலகட்டேத்தில் 
ஒல்லா்நதர  இலங்டகயில் தாம் ஆணடே 
நிலபபகுதிகடை இழ்நதாரகள். அதிலிரு்நது 
பிரித்தானியராட்சி நிடலதபறத் ததாடேங்கியது. 
இதன் விடைவாகப படிபபடியாக இ்நதிய அரசுகடை 
வீழத்தி பத்ததான்பதாவது நூற்றாணடின் 
்டுபபகுதியில் இ்நதியாவில் தங்கள் ்பரரடச 
பிரித்தானியர முழுடமயாக நிறுவினர. ஏமியன் 
ஒபப்நதத்தின் மூலம்தான் பாணடிச்சரிடய 
பிரான்ஸ் தம்வசம் ததாடேர்நது ்பணும் 
உரிடமடயயும் தபற்றுகதகாணடோரகள்.

இ்நத ஏமியன் உடேன்படிகடகயால்தான் 
பிரித்தானியா நிர்நதரமாக நிடலதபற்றதும், முழு 
இலங்டக ் ாடும் பறி்பாவதற்கு வித்திடேபபட்டேது.

பிசைஞ்சுப புைட்சி

பிதரஞ்சுப புரட்சி என்றும் புரட்சிகரப ்பார 
என்றும் ததாடேர கிைரசசிகளின் கதம்பமாக 
இருபபது தான் பிதரஞ்சுப புரட்சி. 1700 களின் 
பிற்பகுதியில், பல ஐ்ராபபிய ்ாடுகளில் 
முடியாட்சிகள் பலமாக நீடித்து வ்நத காலம். 
பிரான்சிலும் அத்தடகய ஒரு அரசர இரு்நதார. 
அவர மன்னர லூயிஸ் XVI. 1789 ஆம் ஆணடின் 
பிதரஞ்சுப புரட்சி அவரது ஆட்சிகதகதிரான 
மககள் எழுசசியாகும்.

பிதரஞ்சுப புரட்சியின் விடைவாக அ்நத ்ாடு 
குடியரசாக மாறியது. ஐ்ராபபாவில் முடியாட்சிகள் 
கலககமடடே்நதன. ஆகஸ்ட் 1792 இல் தான் லூயிஸ் 
மன்னர அதிகாரபபூரவமாக அரியடையில் இரு்நது 
நீககபபட்டோர. ஆனால் அதன்பின்னர   பல 
ஐ்ராபபிய ்ாடுகள் பிதரஞ்சு  புரட்சிகரப 
படடேகளுககு எதிராக ்பாடரப பிரகடேனம் 
தசயதன.

பிரான்சுககு எதிரான முதல் கூட்டேணி 1792 இன் 
ஆரம்பத்தில் உருவானது. ஏபரல் 20, 1792இல், முதல் 
கூட்டேணி (War of the First Coalition) ்பாடரத் 
ததாடேங்கியது. ெனவரி 1793 இல் மன்னர லூயிஸ் 
XVI கில்லட் என்கிற இய்நதிரத்தால் தடல 
துணடிககபபட்டே பின்னர இ்நத கூட்டேணி ் மலும் 
விரிவடடே்நதது. இதில் ஆஸ்திரியா, பிரஷியா, 
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பிரித்தானியா, ஸ்தபயின், ்பாரத்துககல், சாரடினியா, 
ஒல்லா்நது ஆகிய ் ாடுகள் அடேங்கும்.

ஆரம்பத்தில் சில ்தால்விகடை ச்நதித்த பிரான்ஸ், 
பின்னர பல சமரகடை தவன்றது. இதற்கிடடேயில், 1794 இல் 
இன்டறய தபல்ஜியத்டத டகபபற்றியது குறிபபிடேத்தககது. 
ெனவரி 1795 இல், பிதரஞ்சு புரட்சிகர படடேகள் ஒல்லா்நடத 
ஆககிரமித்தது. ஆரம்பத்தில் ஒரு கலபபு ஆட்சியாக 
அககுடியரசு நிரவகிககபபட்டேது. இைவரசன் ஐ்நதாம் 
வில்லியம் (William V, Prince of Orange) அரச தடலவராக 
ஆனான்.

பிதரஞ்சுப புரட்சிகரப படடேகள் ஒல்லா்நது மீது 
படடேதயடுத்த்பாது,   ஒல்லா்நடதச ்சர்நத சில பிரிவினர 
அபபுரட்சிககு ஆ தரவாக கிைரசசியாைரகளுடேன் 
இடை்நதுதகாணடேனர. நிடலடம ்மாசமடடே்நதடதக 
கணடே ஐ்நதாம் வில்லியம் 1795 இல் இங்கிலா்நதுககு தபபி 
ஓடினார. டேசசு குடியரசு பத்தாவியன் குடியரசு என்று 
பிரதியீடு தசயயபபட்டேது. இ்நத நிகழவு பத்தாவியன் புரட்சி 
(Batavian Revolution) என்று அடழககபபடுகிறது.

கியூ கடிேங்கள் (Kew Letters)

இைவரசர ஐ்நதாம் வில்லியம் இங்கிலா்நதில் உள்ை 
குயின்ஸ் அரணமடனககுச தசன்று அங்குள்ை ‘டேசசு 
மாளிடகயில்’ தங்கியிரு்நதார. அவர தங்கியிரு்நத கியூ 
மாளிடகயில் இரு்நதபடி தமது ஒல்லா்நது காலனி ் ாடுகளின் 
ஆளு்ரகளுககு கடிதங்கடை எழுதினார. அ்நத கடிதத்தின் 
பிரகாரம் பாதுகாபபுகாக அக காலனி ்ாடுகடை 
பிரித்தானியரிடேம் ஒபபடடேககும்படி அககடிதங்களில் 
எழுதினார. அ்நதக கடிதங்கள் தான் “கியூ கடிதங்கள்” என்று 
வரலாற்றில் அடழககபபடுகிறது. அ்நத வரலாற்று 
முககியத்துவம் வாய்நத கடிதங்கள் எழுதபபட்டே அ்நத 
மாளிடக இன்றும் மககள் பாரடவககு டேசசு மாளிடகயாக 
இங்கிலா்நதில் இருககிறது. இ்நதக கடிதங்களின் மூலம் 
பிதரஞ்சு புரட்சிப படடேகள் இககாலனித்துவ ்ாடுகடை 
ஆககிரமிபபடதத் தடுககும் என்று அவர ் ம்பினார.

ஆனால், இ்நதக கடிதங்கள் டேசசு காலனி ்ாடுகடை 
அடடேய சிறிது காலதாமதம் ஆனது. இ்நத இடடேககாலத்தில் 
ஆங்கி்லயரகளுககும் பத்தாவியா குடியரசிற்கும் இடடேயில் 
்பார மூணடுவிட்டேது. (உத்தி்யாகபூரவமாக ்பார 
அறிவிபபு இல்டல என்றாலும்) ஒல்லா்நதரகளுககும் 
ஆங்கி்லயருககும் இடடேயில் வலுவான ்ட்பும் 
இருககவில்டல. அவரகள் வரலாற்றில் பல முடற 
தங்களுககிடடேயில் ்பாரில் ஈடுபட்டுள்ைனர, இறுதியாக 
அதற்கு ஒருசில ஆணடுகளுககு முன்னர வடர அதாவது 1783 
வடர ் பார ் டே்நதிருககிறது.

இதற்கிடடேயில் கியூ கடிதங்களில் உள்ை குழபபம் 
காரைமாக, டேசசு அதிகாரிகளுககு என்ன தசயவது என்று 
ததரியவில்டல. அவரகளின் பிர்தசங்கள் ஆங்கி்லயரகளிடேம் 
ஒபபடடேககபபடே ் வணடுமா அல்லது அவரகளின் படடேகள் 
பிரிட்டிஷ ஆட்சியின் கீழ டவககபபடே ் வணடுமா என்பது 
ததளிவாகத் ததரியவில்டல. இைவரசர ஐ்நதாம் வில்லியம் 
இன்னும் ஒல்லா்நதின் ஆட்சியாைரா என்கிற ்கள்வியும், 
ச்ந்தகமும் கூடே அவரகளுககு எழு்நதது. அங்கிரு்நது ஒரு 
தகவல் கீடழத்்தச ்ாடுகளுககு வ்நது ்சருவது என்பது 
அவவைவு இலகுவானதல்ல. அதற்கு பல ் ாட்கள் எடுககும். 
சில அதிகாரிகள் ஒல்லா்நடத இப்பாது பத்தவியா 
கலபபாட்சி்ய ஆளுவதால் தாம் அ்நத அரசாங்கத்தின் 
அறிவுறுத்தல்களுககுத் தான் கட்டுபபட்டேவரகள் என்றாரகள்.

இதன் விடைவாக, சில பிர்தசங்களில் 
டேசசுககாரரகள் தங்கள் பிர்தசத்டத 
ஆங்கி்லயரகளிடேம் ஒபபடடேத்தனர, 
ஆனால் மற்ற இடேங்களில் சணடடே 
தவடித்தது. மலாககா, அம்்பானியா 
மற்றும் சுமாத்ரா ்பான்ற இடேங்களில் 
தங்கள் பிர்தசங்கடை சணடடேயின்றி 
பிரிட்டேனுககுக தகாடுத்தன. ஆனால் 
இ்நதியா, இலங்டக ்பான்ற ்ாடுகளில் 
ஒல்லா்நது அதிகாரிகள் தமது பகுதிகளில் 
ஆ ங் கி ் ல ய ர க ட ை  எ தி ர த் து ப 
்பாரிட்டோரகள்.

பல தவற்றிக கைங்கடைக கணடு 
பிரான்ஸின் ்பரரசனாக தன்டன 
அறிவித்துக தகாணடே த்ப்பாலியனுககு 
தபரும் உறுத்தலாகவும், சினம்தகாள்ைச 
தசயயும் ் ாடோகவும் இரு்நதது பிரித்தானிய 
கடேற்படடேயினர. அவரகள் அத்தடன 
தபரிய பலசாலிகைாகத் திகழ்நதாரகள். 
தடரபபடடே ்டேத்துவதில் தன்னிகரற்றுத் 
திகழ்நத த்ப்பாலியனுககு, இ்நத 
பிரித்தானிய கடேற்படடேதான் தணணி 
காட்டியது என்றால் மிடகயல்ல. 1801-ம் 
ஆணடு பிரிட்டேன் மீது படடேதயடுத்து 
அ்நத ்ாட்டடே்ய உருத்ததரியாமல் 
அழித்துவிடே ்வணடும் என்று கங்கைம் 
கட்டிகதக ாணடே த்ப்ப ாலியன் 
விடரவி்ல்ய  கை  நிடலடயப 
புரி்நதுதகாணடு பின்வாங்கி ஏமியன்ஸ் 
ஒபப்நதத்துககு உடேன்பட்டேடத ்ாம் 
கண்டோம்.

தவற்றிகடைப ் பால்வ த்ப்பாலியன் 
தனது ் பராடசயால் பல ் தால்விகடையும் 
கணடே ்பாது தபரும் தபாருைாதார 
த்ருககடிககு உள்ைாகி தனது கட்டுபாட்டில் 
இரு்நத அதமரிககாவின் தபரும்பகுதி 
நிலங்கடை ஏககர ஒன்று 3 தசணடுககு 
விற்றார. பிரித்தானியாவும் இ்த காலத்தில் 
அத்தடகய ஒரு தபாருைாதார த்ருககடிடய 
எதிரதகாணடேது. இத்தடகய பின்னணி 
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தான் ஏமியன்ஸ் ஒபப்நதத்துககு அவரகடைத் 
தள்ளியதற்கு இன்தனாரு முககிய காரைம்.

ஒல்லா்நடதக டகபபற்றிய ் வடை த்ப்பாலியன் 
தன்டனத்தா்ன ஒல்லா்நதின் “காவலனாக” 
ஒல்லா்நது மககளுககு அறிவித்துகதகாணடோர. 
ஆனால் ஒல்லா்நதின் கட்டுபபாட்டில் இரு்நத 
இலங்டகடய இலகுவாக இங்கிலா்நதுககு 
தாடரவாரத்தார என்று விமரசிககபபடுவதுணடு. 
இரு தபரும் பலமான ்ாடுகளின் அதிகாரப 
ப்நதாட்டேத்துககுள் இலங்டக சிககித் தவித்தது 
என்்ற கூற்வணடும்.4

இ்ங்ரக கரைதயாைங்களின மீது பிரிட்டிஷ் 
ஆக்கிைமிபபு

இலங்டகயில் உள்ை ஒல்லா்நது கட்டுபபாட்டுப 
பிர்தசங்கடைக டகபபற்றுமாறு பிரித்தானியா; 
மதராஸில் (தசன்டனப பட்டேைம்) இரு்நத தமது 
ஆளு்ருககு அறிவித்தது. அ்நத ஆளு்ர ்சர 
்ஹாபாரட் (Lord Robert Hobart) இ்நதப பணிடய 
கரனல் ் ெம்ஸ் ஸ்டூவரட்டின் (Colonel James Stuart) 
படடேபபிரிவிடேமும், ரியர அட்மிரல் பீட்டேர 
்ரனியரின் (Admiral Peter Rainier) கடேற்படடேயிடேமும் 
ஒபபடடேத்தார.

ஆகஸ்ட் 1795 இல், திரு்காைமடலடயக 
டகபபற்ற ஆங்கி்லயரகள் தங்கள் இராணுவ 
்டேவடிகடகடயத் ததாடேங்கினர. அவரகள் 
திரு்காைமடல ்காட்டடேககு தவளி்ய 
இராணுவத்டத இறககி ்காட்டடேடயச சுற்றி 
வடைககத் ததாடேங்கினர. சில ்ாட்களில் டேசசு 
துருபபுககள் பிரிட்டிஷ இராணுவத்தில் சரைடடேய 
முடிவு தசயதது. இ்த 1795 இல் தான் ஒல்லா்நடத 
(டேசசு) பிரான்ஸ் டகபபற்றியது. அ்நத ஒல்லா்நது 
பத்தாவியா குடியரசு என்று தபயர மாற்றபபட்டு 
1806 வடர அ்நத ஆட்சி ததாடேர்நதது என்படத 
இங்கு குறிபபாக மீணடும் நிடனவுககு தகாணடு 
வர்வணடும். ்வறு வழியில் தசால்வதாயின் 
பிரித்தானியா 1795 இல் டேசசுககாரரக்ைாடு (டேசசு 
கிழககி்நதிய கம்பனி) சணடடேயிட்டோரகள் 
என்படதவிடே பிரான்சுககு உரிய படடேக்ைாடு 
சணடடேயிட்டோரகள் என்று குறிபபிடே முடியும். 
திரு்காைமடல, தகாழும்பு துடறமுகங்கடை 
அவர கள்  பி ர ான்சிடேம்  இரு ்நது  த ான் 
டகபபற்றிகதகாணடோரகள் என்றால் அது 
மிடகயாகாது .  சில ்ாட்களுககுப பிறகு , 
திரு்காைமடல ஊஸ்டேன்பரக ் காட்டடே (Osten-
burg Fort) சரைடடே்நதது. அதன்பின்னர பின்னர 
டே ச சு  ் க ா ட் டடே க ள்  ஒ வ தவ ா ன் ற ா க 
ஆங்கி்லயரகளிடேம் சரைடடே்நதன.

பிபரவரி 1796 இல், ஆங்கி்லயரகள் தகாழும்டபக 
டகபப ற்றுவத ற் க ான  ்டேவடிகடகடயத் 
ததாடேங்கினர. அவரகள் தமது கபபல்களில் வ்நது 
நீரதகாழும்பில் இரு்நது இறங்கி தகாழும்டப ் ்ாககி 
அணிவகுத்த்பாது,   டேசசுககாரரகள் எதிரககவில்டல. 
இறுதியில், டேசசு ஆளு்ர ்ொஹான் வான் 

4  D.C. Wijewardena - The Revolt in the temple 
– Sinha Publication – 1953, P.84

எங்கல்பீக (Johan van Angelbeek) ஆங்கி்லயரகளுககு 
தமது கட்டுபபாட்டுப பிர்தசங்கடை கட்டுபபடுத்த 
ஒபபுகதகாணடோர. எங்கல்பீக தான் இலங்டகககான 
இறுதி டேசசு ஆளு்ர.

ஏமியன ஒப்பநேம் (Treaty of Amiens)

இலங்டக 1796இலிரு்நது தமட்ராஸ் ஆட்சியின் 
கீழ சிறிது காலம் ஆைபபட்டேது. 1798 இல் 
ஆங்கி்லயர முதற்தடேடவயாக இலங்டகககான 
ஆளுனடர நியமித்தனர. அவர ஃபிரதடேரிக ் ்ாரத். 
இவவாறு, பிரிட்டிஷ கிழககி்நதிய கம்தபனியும் 
பிரிட்டிஷ முடியும் ்சர்நது கலபபாட்சி ஒன்டற 
இடடேககாலத்தில் ஏற்படுத்திகதகாணடேனர. 
ஆனால் அ்நத கூட்டு நீணடே காலம் நிடலககவில்டல. 
பிரித்தானியாவில் ்பாரகளுககான உள்்ாட்டுச 
தசயலாைராக இரு்நத தஹன்றி டுணடோஸ் (Lord 
Henry Dundas) 1801இல் கிழககி்நதிய கம்பனியிடேம் 
இரு்நது விடுவித்து ் ்ரடியாக இங்கிலா்நது முடியின் 
கீழ ஆட்சிடயக தகாணடுவ்நதார. ஆனால் பின்னர 
1802 இல் தசயதுதகாள்ைபபட்டே ஏமியன் 
உடேன்படிகடக  இ்நத  முடிடவ ்மலும் 
உறுதிபடுத்தியது. அதடனத் ததாடேர்நது இலங்டகயில் 
கிழககி்நதிய கம்பனியால் நிரவாகச ்சடவயில் 
ஈடுபடுத்தபபட்டிரு்நத தமிழகத்டதச ் சர்நத சிவில் 
உத்தி்யாகத்தரகள் அடனவரும் மீணடும் திருபபி 
அனுபபபட்டோரகள்.5

இதற்கிடடேயில், ஐ்ராபபாவில் பிரான்ஸ் 
விடேயத்தில் பல மாற்றங்கள் நிகழ்நதன. அதில் ஒன்று 
1798 ஆம் ஆணடு நிகழ்நத ‘இரணடோவது கூட்டேணிப 
்பார’. அதாவது பிரான்ஸ் கூட்டோட்சிககு எதிரான 
இரணடோவது யுத்தம். மற்தறான்று த்ப்பாலியன் 
ஆட்சிககு வ்நதது.

த்ப்பாலியன் 1799 இல் பிரான்சின் முதல் 
தடலவராக (தகான்சல்) ஆனார. ஒரு கட்டேத்தில் 
த்ப்பாலியன் இங்கிலா்நதுடேன் ஒரு அடமதி 
்பசசுவாரத்டதககும் முயற்சி தசயத ்பாதும் 
அன்டறய பிரித்தானிய பிரதமர வில்லியம் பீட் 
அதற்கு உடேன்படேவில்டல.

இருபபினும், 1801 இல் வில்லியம் பீட் பதவி 
விலகிய பின்னர, புதிய பிரதம ம்நதிரி தஹன்றி 
எடிங்டேன் (Henry Addington) ்பசசுவாரத்டதககு 
உடேன்பட்டோர. இதற்கிடடேயில், டேசசு காலனிகளின் 
மீதான தமது உரிடமகடைக டகவிடுவதாக ஐ்நதாம் 
வில்லியம் அறிவிககிறார. இதனால் பத்தாவியா 
குடியரசு அ்நத காலனி ் ாடுகள் பற்றி ் பசசுவாரத்டத 
்டேத்துவதற்கு சட்டேபபூரவமான அதிகாரத்டதப 
தபற்றது.

இ்நதச சூழல் தான் சம்ப்நதபபட்டே பிரதான 
்ாடுகளுககிடடேயிலான ்பசசுவாரத்டத 
நிகழத்துவதற்கான வாயபபுகள் திறககின்றன. 1801 
இன் பிற்பகுதியில், இ்நதியாவின் முன்னாள் 
பிரிட்டிஷ ஆளு்ரான தெனரல் சாரலஸ் 
தகான்தவாலிஸ் (Charles Cornwall is ) இ்நத 

5  S.Peter - A Short Hoistory of modern times Ceylon & World 
– from 1796 to the present day – S.S.shanmuganathan & 
sons, Jaffna - 1939
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்பசசுவாரத்டதகளுககாக பிரான்சின் ஏமியன்ஸ் 
்கடர வ்நதடடே்நதார. அப்பாது பிரான்டஸை 
த்ப்பாலியன் ்பானபாரட்டின் ச்காதரர 
்ொசப ் பானபாரட் மற்றும் பிதரஞ்சு தவளியுறவு 
ம்நதிரி சாரல்ஸ் தடேலிடிரன்ட் (Charles Maurice de 
Talleyrand) ஆகி்யார பிரதிநிதித்துவபபடுத்தினாரகள். 
இதற்கிடடேயில், பத்தாவியா குடியரசின் பிதரஞ்சுத் 
தூதர ரட்ெர யான் ொன் சிம்தமல்தபனிக (Rutger 
Jan Schimmelpenninck) என்பாரும் ் பசசுவாரத்டதயில் 
பங்்கற்கிறார. இவர தான் இ்நதியாவின் பிரிட்டிஷ 
ஆளு்ரான தெனரல் சாரலஸ் தகான்தவாலிஸ் 
காரன்வாலிஸைுடேன் இலங்டக உள்ளிட்டே முன்டனய 
காலனி ்ாடுகடைப பற்றிப ்பசுவதற்காக 
கல்நதுதகாணடேவர. இவரகடை விடே ஒபப்நதத்தில் 
டகசசாத்திடே ்ான்காமவர ்ொ்ச நிககலஸ் டி 
அசாரா (José Nicolás de Azara). இவர ஸ்தபயின் 
அரசர ்ான்காம் சாரல்ஸ் அவரகடை 
பிரதிநிதித்துவபபடுத்தியவர.

பிரான்சிலுள்ை ஏமியன் ்கரில் பிரித்தானியா, 
பிரான்ஸ், ஸ்தபயின், பதாவியா குடியரசு 
(த்தரலா்நது / ஒல்லா்நது / டேசசு எபபடியும் 
புரி்நதுதகாள்ைலாம்) ்ாட்டுப பிரதிநிதிகள் கூடி 
ஏமியன் ்கரில் தசயதுதகாள்ைபபட்டே ஒபப்நதம் 
என்பதால் அ்நத ்கரின் தபயரி்ல்ய ஒபப்நதம் 
அடழககபபட்டுவருகிறது.

இ்நதப ் பசசுவாரத்டதயில் தான் டேசசு காலனி 
் ா டே ான  இல ங்டகட ய யு ம் ,  ஸ் தபயின் 
டகபபற்றியிரு்நத டிரினாட் (Trinad) என்கிற 
்ாட்டடேயும் பிரித்தானியாவுககு வழங்கும் தீரமானம் 
எடுககபபடுகிறது. அது்பால பதிலுககு பிரித்தானியா 
தரபபில் டேசசுககாரரகளிடேமிரு்நது டகபபற்றிய 
்மற்கி்நதியத் தீவுகடையும், ததன்னாபபிரிகக ் கப 
காலனிடயயும் பத்தாவியா குடியரசிடே்ம 
பிரித்தானியா மீைக டகயளிபபது என்கிற 
உடேன்பாடும் எட்டேபபடுகிறது.

இலங்டகடய அவவாறு வழங்குவதற்கு 
பத்தாவியா குடியரசு ஒபபுகதகாள்வது ததாடேரபான 
உடரயாடேல்கள் நிடறய இடேம்தபற்றுள்ைன. அ்நத 
உடரயாடேல்கடை அன்டறய பல ஆவைங்களில் 
காைலாம். இவற்டறப பற்றி The Annual Register or 
a view of the History, Politics, and Literature, for the 
year 1803. – London என்கிற நூலில் விபரங்கள் உணடு. 
அடதத் தவிர சில ஆணடுகளுககு முன்னர 
தவளியான The Amiens Truce என்கிற நூலும் பல 
விபரங்கடை உள்ைடேககியது.6

இ்ங்ரகரயப ்பறறி ஒப்பநேததில

1802 ஆம் ஆணடு மாரச 25 ஆம் ் ததி ஏமியன்ஸ் 
ஒபப்நதம் டகதயழுத்தானது .  பிரான்ஸ் , 
பிரித்தானியா, பத்தாவிய குடியரசு மற்றும் ஸ்தபயின் 
ஆகிய ்ாடுகளுககிடடேயில் இ்நத ஒபப்நதம் 
தசயதுதகாள்ைபபட்டேது. இதில் பிரான்ஸ் தரபபில் 
இரு்நது த்ப்பாலியன் சாரபாக அவரின் ச்காதரன் 
்ொசப ்பானபாரட் டகதயழுத்திட்டோர. 

6  John D.Grainger, The Amiens Truce – The Boydell Press, 
2004

த்ப்பாலியன் இ்நத உடேன்படிகடகடய பரிசீலித்து 
அதற்கு ஒபபுதல் அளித்த பின்னர அவதவாபப்நதத்தில் 
அடனவரும் டகசசாத்திட்டோரகள்.

இ்நத ஒபப்நதத்தில் தமாத்தம் 12 அம்சங்கள் 
உள்ைன. அதில் 3வது, 5வது விடேயங்கள் இலங்டகப 
பற்றிப ் பசுகிறது.7 இ்நத ஒபப்நதத்துககு முன்ன்ர 
இ்நத ் ாடுகளுககு இடடேயில் உடேன்பாடுகள் குறித்த 
கடிதப பரிமாற்றங்களும், உடரயாடேல்களும் 
நிகழ்நதிருபபடத அ்பாது தவளியான பல்்வறு 
அறிகடககடைக தகாணடே ஆவைங்களின் மூலம் 
அறிய முடிகிறது.

இலங்டக ததாடேரபாக காைபபடுகிற சரத்துககள் 
இடவ தான்

பிரிவு iii

இலங்டகயில் இருககும் டேசசுககாரரகளுககு 
தசா்நதமான இடேங்கள் மற்றும் ட்ரினிடோட் தீவு 
தவிர [மற்றவற்டற] மு்நதிய ்பாரில் பிரிட்டிஷ 
ப ட டே க ை ா ல்  ட க ப ப ற் ற ப ப ட் டு 
ஆககிரமிககபபட்டிரு்நத அல்லது அவரகளுககுச 
தசா்நதமாக இரு்நத குடி்யற்றப பகுதிகடையும் மற்ற 
உடடேடமகடையும் பிரித்தானியத் தடலடம 
பிதரஞ்சு மற்றும் அதன் கூட்டோளிகளுககு அதாவது 
பத்தாவியா குடியரசுககும் கத்்தாலிகக தடலடமககும் 
திருபபிக தகாடுகிறது.

பிரிவு iv

ஆனால் பத்தாவியா குடியரசு டேசசு கிழககு 
இ்நதிய கம்தபனிககு தசா்நதமான அதாவது 
்பாருககு முன்பு அவரகளுககு தசா்நதமாக இரு்நத 
இலங்டகயில் உள்ை சில நிலபபகுதிகள் 
அடனத்டதயும் அவற்றின் கட்டிடேங்கள் மற்றும் 
உடடேடமகளுடேன் பிரித்தானிய முடியிடேம் 
ஒபபடடேபபதற்கு உத்தரவாதமளிககிறது.

இ்நத ஏமியன் உடேன்படிகடகககுப பின்னர தான் 

7  இந்தக் ்கடடுலரக்்கா்க ஏமியன் உடன்பைடிக்ல்க குறிதது 
வதடிக்்கண்டுபிடிதத பைல்வேறு ஆேைங்களில் மி்கவும் மி்கவும் 
மூை ஆேைமா்க அலமந்தது ைண்டனில் வேளியிடப்பைடட 
Cobbetts - Annual Register – Volulme – I, From January to 
June, 1902 என்கிற ஆேைம். ஏமியன் ஒப்பைந்தம் 
வசய்துவ்காள்ளப்பைடடு மூன்று மாதங்களில் வேளிேந்த இந்த 
220 ஆண்டு்காை பைலைய ஆேைம் வமாததம் 768 
பைக்்கங்கலளக் வ்காண்டது. வில்லியம் வ்காபைடஸ் (Wiiliam 
Cobbets) வதாகுதத இந்த அறிக்ல்கயானது ஆண்டு வதாறும் 
பிரிததானியாவின் அரசியல், நிரோ்கததுலற குறிதத ஏராளமான 
துளியமான விபைரங்கலளக் வ்காண்ட அறிக்ல்கயாகும். 
வில்லியம் வ்காபைடஸ் பிரிததானிய அரசியல் விே்காரங்கலள 
ோராந்தம் அறிக்ல்கயா்க ேரதத்க ரீதியில் வதாகுதது 
வேளியிடடு ேந்த ஒருேர. பைாராளுமன்ற விோதங்கலள 
அறிக்ல்கயிடும் ்கைாசாரததின் முன்வனாடி்களில் ஒருேரா்க 
அேலரக் வ்காள்ள முடியும். அதற்கு முன்வபை பைாராளுமன்ற 
விோதங்கலளத வதாகுதது வேளியிடும் பைணிலய 
வமற்வ்காண்டிருந்தேர லூக் ஹன்சாரட (Luke Hansard) அந்த 
ஹன்சாரடடின் வபையரில் தான் இன்றும் ஹன்சாரட்கள் 
அலைக்்கப்பைடுகின்றன. வில்லியம் வ்காபைடஸ் வதாகுதத 
ோராந்த அரசியல் நிைேர அறிக்ல்க்கள் அந்தக் ்காைததிவைவய 
ோரததுக்கு 6000 பிரதி்கள் அச்சடிக்்கப்பைடடிருக்கிறது. 
வ்காபைடடின் அறிக்ல்கயில் 321 இல் இருந்து இந்த 
ஒப்பைந்தததின் விரிோன அம்சங்கள் பைதிவு வசய்யப்பைடடிருக்கிறது.
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இலங்டகயில் பிரிட்டிஷ ஆட்சி உறுதியாக 
நிறுவபபட்டேது. பிரித்தானியாவின் முதலாவது 
முடிககுரிய குடி்யற்ற ் ாடு (Crown colony) இலங்டக 
தான்.

இ்நத ஒபப்நதம் ஆங்கிலத்தில் தான் பல்்வறு 
நூல்களில் க ாைககிடடேத்தன .  ஆனால் 
இககட்டுடரககாக மூல ஒபப்நதத்தின் வடிவத்டதத் 
்தடி்னன். ஆங்கிலத்தில் ்தடி எங்கும் 
கிடடேககவில்டல. பிதரஞ்சு தமாழியில் ்தடிய 
்பாது அ்நத மூலபபிரதியின் படேங்கள் கிடடேத்தன. 
டேசசு, பிதரஞ்சு, ஆங்கில, ஸ்பானிய தமாழி 
்ாடுகளுககு இடடேயில் இடவ நிகழ்நதிரு்நதாலும் 
இ்நத ஒபப்நதம் பிதரஞ்சு, ஆங்கில தமாழிகளில் 
தான் ஆககபபட்டிருபபடத அவதானிகக முடி்நதது. 
அதாவது ஒவதவாரு பககத்திலும் இரணடு 
தகாலம்கடைக தகாணடேதாகவும் இடேதுபுறம் 
பிதரஞ்சு தமாழியிலும் அதன் ஆங்கில சரத்துககளின் 
வடிவம் அதன் அருகில் வலது புறமாகவும் 
டகதயழுத்தில் எழுதபபட்டிருபபடத காை 
முடிகிறது. இறுதிப பககத்தில் ஒபப்நதம் தசயது 
தகாணடேவரகளின் டகதயழுத்துடேன் முத்திடர 
பதிககபபட்டு முடிககபபட்டிருககிறது.

இ்நத ஒபப்நதம் நிகழ்நது 13 ஆணடுகளின் பின்னர 
முழு இலங்டகயும் பறி்பாவதற்குக காரைமான 
கணடி ஒபப்நதமும் இ்த முடறயில் தான் 
டகதயழுத்தில் வலதுபுறம் ஆங்கிலத்தி்லயும் அதன் 
சிங்கை தமாழிதபயரபபு அருகாடமயில் உள்ை 
தகாலத்தில் வரிடசபபடுத்தபபட்டிருபபத்டதயும் 
காைலாம். ஆனால் கணடி ஒபப்நதத்தில் 
முத்திடரகள் கிடடேயாது.

ஏமியன் ஒபப்நதம் டகசசாத்திடேபபட்டு இரணடு 
்ாட்களுககுப பிறகு, அதாவது ஏபரல் 27ஆம் திகதி 
்ான்கு தரபபினரும் ஒரு துடை ஒபப்நதத்தில் 
டகதயழுத்திடே ்்ரிட்டேது. ஏதனன்றால் அவ 
ஒபப்நதம் ஆங்கில - பிதரஞ்சு தமாழிகளில் தான் 
வடரயபபட்டிரு்நதது.8 இ்நத இரணடு தமாழிகளில் 
மாத்திரம் எழுதபபட்டேதானது அங்்க பாரபட்சமாக 
கருதபபடோவிட்டோலும் கூடே அது ஒரு முன்மாதிரி 
அணுகுமுடறயாக இராது என்பதால் டேசசு - 
பிதரஞ்சு பிரதிநிதிகள் ஒரு தனி ஒபப்நதப பிரதியில் 
டகதயழுத்திட்டேனர. குறிபபாக அதில் பத்தாவியா 
குடியரசு சில இழபபீடுகளுககு நிதி ரீதியாக 
த ப ா று ப ்ப ற் க ா து  எ ன் ப ட த 
உறுதிதசயதுதகாள்வதற்கானதாக இரு்நதது. இ்நத 
பி்ரத்தி்யக ஒபப்நதப பிரிடவ அவரகள் Separate 
article to the definitive treaty, added thereto March 27, 
1802 என்று குறித்துகதகாணடோரகள்.9

மகா்வம்சததில இ்ங்ரக

இலங்டகயின் வரலாற்டற உத்தி்யாகபூரவமாகப 
பதிவு தசயதுவரும் புனித நூலான மகாவம்சத்தில் 
இ்நத முககிய நிடலமாறுகால விடேயங்கள் பற்றிய 

8  Burke, Edmund (ed) (1803). Annual Register, Volume 45. 
London: Longman and Greens. C

9  The Annual Register, or a view of the Politics, and iterature, 
for the year 1802, London Printed by R.Wilks, 1803.

குறிபபுகள் எதுவும் இல்லாதது ஆசசரியமாக 
இருககிறது. மகாவம்சத்தின் மூலத் ததாகுதியான 
முதலாவது ததாகுதி கி.மு. 483 லிரு்நது கி.பி. 301 ஆம் 
வடர மகா்ாம ் தரரால் எழுதபபட்டேது. அது்பால 
இரணடோம் ததாகுதி கி.பி 302 முதல் கி.பி 1815 
வடரயான ஆங்கி்லயரின் முழுக கட்டுபபாட்டில் 
வரும் வடரயான காலபபகுதிடய பதிவு 
தசயதிருககிறது. அதாவது ஒல்லா்நதரிடேமிரு்நது 
ஆங்கி்லயரகளின் டககளுககு ஆட்சி மாறுகின்ற 
அ்நத நிடலமாறுகாலம் இரணடோவது ததாகுதியில் 
உள்ைடேககபபட்டிருகக ்வணடியது. ஆனால் 
மகாவம்சத்தில் இ்நத நிடலமாறுகாலகட்டேத்தில் 
இலங்டக ததாடேரபில் உள்்ாட்டில் நிகழ்நத 
ப ல் ்வ று  ச ம் ப வ ங் க ள்  ப தி வு 
தசயயபபட்டிருககிற்ததயாழிய சம்ப்நதபபட்டே 
்ாடுகளின் டககளில் இலங்டக சிககித்தவித்தது 
எபபடி, இலங்டக மககளுக்க ததரியாமல் 
இலங்டகயல்லாதவரகள், இலங்டகககு தவளியில் 
இலங்டகயின் தடலவிதிடய எபபடி ்பரம்்பசி 
முடித்துகதகாணடோரகள் என்பது பற்றிய விபரங்கள் 
அ்நத மகாவம்சத்தில் ்பசபபடோதது வியபபான 
விடேயம்.

இநதியாவின மாநி்மாக இ்ங்ரக

இ்நத ஒபப்நதம் நிகழாது இரு்நதிரு்நதால் இலங்டக 
த்ப்பாலியனின் காலனி ்ாடோக ஆகியிருககும். 
பிதரஞ்சுக காலனியாக ததாடேர்நதிருககும். 
சில்வடைகளில் பிற்காலத்தில் பாணடிச்சரி 
்பான்ற ஒன்றாகவும் இரு்நதிருககும்.

இன்தனாருபுறம் இ்நத ஒபப்நதம் நிகழாது 
இரு்நதிரு்நதால் ஆங்கி்லயரகள் இலங்டகடய தமது 
இ்நதிய காலனியின் ஒரு அங்கமாகக கூடே ததாடேர்நது 
்பணியிரு்நதிருககககூடும். 1796 – 1801 வடரயான 
காலபபகுதியில் இலங்டகயின் மீதான நிரவாகம் 
அங்கிரு்நது தான் ் மற்தகாள்ைபபட்டேது.

பிரித்தானியா, பிரான்ஸ் ஆகிய இரணடு 
ஐ்ராபபிய வல்லரசுகளுககிடடேயில் ்தான்றிய 
்பாட்டியில் பிரித்தானியா தவற்றி தபறாது 
பிரான்ஸ் தவற்றி தபற்றிரு்நதால் இன்று ஆசியாவில் 
ஆங்கில தமாழியும், ஆங்கில தமாழி ் கா்லாசசும் 
்ாடுகளின் தபருககமும், ஆங்கி்லய பாராளுமன்ற 
ஆட்சி முடறயும் ் ம்லாங்கியிருகக வாயபபில்டல. 
அவவாறான நிடலடமயுற்றடமககுக காரைம் 
18ஆம் நூற்றாணடின் இறுதியில் பிரித்தானியாவும் 
பிரான்சும் ்ாடுபிடி சணடடேகடை ்டேத்தி, 
இறுதியில் ஆசியாவிலும், வடே அதமரிககாவிலும் 
பிரித்தானியா தவற்றி தபற்றதன் விடை்வ என்று 
கூறலாம்.

இலங்டகடய ஐ்ராபபியர டகபபற்றும்்பாது 
“இலங்டக” (Ceylon)என்கிற அடடேயாைத்டத 
இலங்டகககு தவளியில் இரு்நத ் ாடுகள் த்நதன்வ 
அன்றி  இலங்டக ய ர கள்  அ ப படி  ஒ ரு 
அடடேயாைத்டதக தகாணடிருககவில்டல. 
இலங்டகத் தீவுககுள் தவவ்வறு ராஜ்ஜியங்கள் 
இரு்நதன. அ்நத ஆட்சிகள் இன ரீதியில் 
்வறுபட்டிரு்நதன. இலங்டகடய டகபபற்றியவரகள் 
தமககு சாதகமாக அடனத்டதயும் ஒன்றிடைத்து 
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ஒ்ர நிரவாகத்தின் கீழ தகாணடுவ்நது ஆட்சி 
தசலுத்தினாரகள். இறுதியாக தவளி்யறும்்பாது 
அடத முன்னர இரு்நதபடி விட்டுச தசல்லவில்டல. 
தபரும்பான்டம இனத்தின் பிடியில் சிககிய 
இலங்டகயாக அதடன விட்டுவிட்டுச தசன்றாரகள்.

அ்த உதாரைத்டத இன்தனாரு விதமாகப 
பாருங்கள். இ்நதியா என்கிற ் ாடும் காலனித்துவத்தால் 
உருவாககபபட்டே ் ா்டே. தமாழிவாரி மாநிலங்கள் 
அடனத்டதயும் ஒன்றிடைத்து ஆங்கி்லயரகைால் 
உருவாககபபட்டே்த இ்நதியா என்கிற ்ாடு. அ்த 
ஆங்கி்லயரகள் இ்நத ஏமியன் உடேன்படிகடக 
நிகழவு சற்று மாறுபட்டிரு்நதாலும் இலங்டகடயயும் 
அபபடி இ்நதியாவுடேன் இடைககபபட்டே ஒரு 
மாநிலமாக அவரகள் ஆககிவிட்டு ்பாகும்்பாது 
இலங்டகடயயும் இ்நதியாவாவின் அங்கமாக்வ 
விட்டுவிட்டுச தசன்றிருககக கூடும்.

இ்நதியாடவ சுற்றி இரு்நத அ்நதமான், நி்காபார, 
டியா்கா காரசி்யா, சா்காஸ், மாடலதீவு ் பான்ற 
தீவுகடை ஆங்கி்லயரகள் டகபபற்றி ஆணடோரகள்.10 
இவற்றில் இ்நதியாவுககு த்ருககமான தீவுகைாக 
இரு்நத அ்நதமான் நி்காபார ்பான்ற தீவுகடை 
இ ்ந தி ய ா வி ன்  நி ர வ ா க த் தி ன்  கீ ழ 
டவத்துகதகாணடேவரகளுககு அடதவிடே 
அருகாடமயிலிரு்நத ்ாடோன இலங்டகடயயும் 
அவரகைால் இ்நதியாவின் மாநிலங்களில் ஒன்றாக 
ஆககுவது ஒன்றும் கடினமான ஒன்றல்ல. அபபடி 
ஒன்று நிகழாததால் தான் இன்றும் இலங்டக என்கிற 
்ாடு தனி ்ாடோக எஞ்சியிருககிறது என்கிற 
முடிவுககு ் ாம் வர முடியும்.

முழு இ்ங்ரகயும் ்பறித்பா்ன கரே

ஏமியன்ஸ் ஒபப்நதம் பின்னர அற்ப ஆயுளில் 
முறி்நதது ஒரு தனிககடத. ஒ்ர ஆணடில் இரு 
்ாடுகளின் மீதும் மீணடும் ் பார்மகங்கள் கவியத் 
ததாடேங்கின. த்ப்பாலியன் தன்டன ் பரரசனாக 
நிடல நிறுத்துவதற்கான கவனத்தில் ஆழ்நதிரு்நத 
்வடையில் த்ப்பாலியனுககு கூட்டோளி 
்ாடுகைாக இரு்நத ரஷயா, ஆஸ்திரியா ்பான்ற 
்ாடுகடை தன் பககம் ஈரத்து தமது ் ட்பு ் ாடுகைாக 
ஆககிக தகாணடேது பிரித்தானியா. அ்நதத் 
துணிவுடேன் 1803 ஆம் ஆணடு பிரான்சுககு எதிராக 
யுத்தப பிரகடேனம் தசயதது இங்கிலா்நது. அடுத்து 
ஐ்ராபபாவில் பத்தாணடுகாலம் ் டே்நத பல கட்டேப 
்பாரில் தவற்றியும், ்தால்வியுமாக இறுதியில் 
த்ப்பாலியன் ்தால்வியுற்று ்ாட்டடே விட்்டே 
தவளி்யறும் நிடலககு தள்ைபபட்டே கடத ஒரு தனி 
வரலாற்றுக காவியம் தான்.

இ்நத இடடேககாலத்தில் பிரித்தானியா 

10  pri வதன்னாசியாவில் ஆஙகிவையர்களிடம் இருந்து இறுதியா்க 
விடுதலை வபைற்ற (1965) ோடு மாலைதீவு. டடசுக்்கரர்கலள 
இைஙல்கலய விடடு விரடடிய அவத ்காைததில் தான் 
மாலைதீவிலிருந்தும் டச்சுக்்காரர்கலள ஆஙகிவையர்கள் 
விரடடியடிததுவிடடு தமது ்கடடுப்பைாடடுக்குள் வ்காண்டு 
ேந்தார்கள். 1887 இல் மாலைதீவு ஆஙகிவையர்களுக்கு 
எழுதிவ்காடுக்்கப்பைடடவபைாது, மாலைதீவு சுல்தானுக்கும் 
இைஙல்கக்்கான பிரிததானிய ஆளுேருக்கும் இலடயில் தான் 
அதற்்கான ஒப்பைந்தம் வசய்துவ்காள்ளப்பைடடது.

இலங்டகயின் கடர்யாரப பிர்தசங்களில் தமது 
நிடலகடைப பலபபடுத்தி ஆட்சிடய தமதுதமதுவாக 
நிறுவிக தகாண்டே முழு ் ாட்டடேயும் டகபபற்றும் 
இலககுடேன் கணடியுடேன் ்மாதல்கடை 
தசயதுதகாண்டே இரு்நதது.

1803 இல் ஐ்ராபபாவில் த்ப்பாலியனுககு 
எதிராக ்பார பிரகடேனம் தசயத அ்த ஆணடு 
பிரித்தானியா இலங்டகயில் கணடிடயக டகபபற்ற 
படடேதயடுத்தது. ஆனால் படு்தால்விடய 
தழுவிகதகாணடேது பிரித்தானிய படடே. அதன் பிறகு 
தனது உைவுச ் சடவடய உசச அைவில் பயன்படுத்தி 
பல விதமான சதிகடைச தசயது கணடி 
அரசுககுள்்ை்ய அரசடவககுள் திட்டேமிட்டு 
பிைவுகடை ஏற்படுத்தி ஈற்றில் கணடிடயக 
டகபபற்றியது.

1796 இல் பிரித்தானியர இலங்டக முழுவடதயும் 
டகபபற்றியதாகவும், 1802 இல் இலங்டக, 
பிரித்தானியாவின் முடிககுரிய குடி்யற்ற ் ாடோகப 
பிரகடேனபபடுத்திகதகாணடே்பாதும் ்ாட்டின் 
தபரும்பகுதி அவரகளின் கட்டுபபாட்டுககுள் 
வரவில்டல. குறிபபாக வன்னியும், கணடி 
இராசசியமும் சுத்நதிரப பிர்தசங்கைாக்வ 
இரு்நதன. 1803 இல் பணடோரவன்னியனுககும், 
பிரித்தானிய தைபதி (F. W. Von Drieberg) தவான் 
டிறி்பககுககும் இடடேயில் ஏற்பட்டே ்்ரடி 
்மாதலில் பணடோரவன்னியன் ் தாற்கடிககபபட்டே 
்பாதும் கணடி்யாடு ததாடேர இழுபறிடய 
ஆங்்லயரகள் ச்நதித்துகதகாண்டே இரு்நதாரகள். 
கணடிச சமரகளில் தபற்ற ்தால்விகளின் 
காரைமாக இனி்மல் கணடி்யாடு யுத்தம் தசயது 
டகபபற்றும் எணைத்டத அவரகள் டகவிடே 
்்ரிட்டேது. அதற்குப பதிலாக அவரகள் இராெத்நதிர 
வழிகடையும், உைவுச ்சடவடயப பலபபடுத்தி 
குள்ை்ரித்தனமான சதிகடையும் பின்னித்தான் 
ஏறத்தாை 20 ஆணடுகளின் பின்னர 1815 இல் 
கணடிடய கட்டுபபாட்டுககுள் தகாணடு வ்நததன் 
மூலம் முழு இலங்டகடயயும் அதிகாரபூரவமாக 
பிரித்தானியப ் பரரசின் ஆட்சிககுட்படுத்தினாரகள்.

1798ல், மூன்றாவது ்ாயகக மன்னனான 
ராொதிராெசிங்கன் காயசசல் காரைமாக 
இற்நதான். அ்நத இறபபின் பின் ராொதிராெசிங்கனின் 
டமத்துனனான பதிதனட்டு வயதுடடேய 
கணணுசாமி முடிசூட்டேபபட்டோன் .  சிறீ 
விககிரமராசசிங்கன் எனும் தபயரும் புதிதாக 
முடிசூட்டேபபட்டே கணணுசாமிககு சூட்டேபபட்டேது.11

ஏமியன் உடேன்படிகடக தசயதுதகாள்ைபபட்டு 
அடுத்த ஆண்டே கணடிடய டகபபற்ற எடுத்த 
முயற்சிடய கணடி அரசனால் தவற்றிகரமாக 
முறியடிககபபட்டேது. ஏமியன் ஒபப்நதபபடி 
அன்றிலிரு்நது ்ாட்டின் கடர்யாரபபகுதி 
முழுவதும் பிரித்தானியக கிழககி்நதியக கம்பனியின் 
ஆட்சிககுட்பட்டிரு்நதது.. ஆயினும், இரணடோம் 
கணடியப ் பாரில் கணடிடய சூழசசியாக தவற்றி 

11  HENRY MARSHAL - CEYLON: A GENERAL DESCRIP-
TION OF THE ISLAND AND ITS INHABITANTS ; AN 
HISTORICAL SKETCH CONQUEST OF THE COLONY BY 
THE ENGLISH - lONDON - 1846
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தகாணடே ஆங்கி்லயர, தபபரவரி 14, 1815ல் முழு 
இலங்டகடயயும்  தமது  ஆட்சியின் கீழ 
தகாணடுவ்நதனர.

1 8 1 5  இல் கணடி ஒபப்நதத்தின் மூலம் 
அதிகாரங்கடை பிரித்துகதகாணடு ஆை 
உடேன்பட்டோலும் தமது அரசியல், இராணுவ 
நிடலகடை பலபபடுத்திய பின்னர சு்தசிகடை 
முழுடமயாக அதிகாரத்திலிரு்நது துரத்திவிட்டு 
முழுத் தீடவயும் ஆங்கி்லயரகள் தமது ஆட்சியின் 
கீழ தகாணடு வ்நதாரகள். இதில் கணடிய அரசியல் 
உட்குழபபங்களின் வகிபாகத்தின் பாத்திரம் 
எத்தடகயது என்பது ் வதறாரு தனிககடத.

ஏமியன் ஒபப்நதமும் கூடே அபபடித்தான். 
ஆங்கி்லயரகளுககு தமது நிடலகடைப 
பலபபடுத்திகதகாள்ைத் தான் அபபடிதயாரு 
ஒபப்நதம் ்தடவபபட்டேது. ஒல்லா்நதடர 
முழுடமயாக  கடர்ய ா ரப  பகுதிகளில் 
அதிகாரத்திலிரு்நது தூககிதயறியும் வடர தான் 
்தடவபபட்டேது. ஏமியன் ஒபப்நதம் தசயதுதகாணடே 
அடுத்த ஆண்டே பிரான்சுககு எதிரான யுத்த 
பிரகடேனத்டத பிரித்தானியா தசயது தகாணடேடதயும் 
இங்கு குறிபபிடே்வணடும். அதன் பின்னர ஏமியன் 
ஒபப்நதம் இயல்பாக்வ காலாவதியானதும், அது 
குபடபககூடடேககுப ்பானதும் தான் வரலாறு. 
கணடிய ஒபப்நதமும் இது ்பால்வ இரண்டே 
ஆணடுகளில் காலாவதியானது. 1818 இல் ஊவா – 
தவல்லஸ்ஸை என்கிற மாதபரும் கிைரசசி 
ஆங்கி்லயரகளுககு எதிராகத் ததாடேங்கியடதயும் 
அது மிகவும் குரூரத்தனமாக ஒடுககபபட்டேதும் 
தனிககடத.

கணடி ஒபப்நதம் தசயதுதகாள்ைபபட்டே அ்த 
1815 ஆணடு ஐ்ராபபிய ்ாடுகளுககிடடேயில் 
சரித்திர முககியத்துவம் வாய்நத மா்ாட்டுத் 
ததாடேரகளும் (Congress of Vienna), ஒபப்நதங்களும் 
நிகழ்நதன. அ்நத ஒபப்நதத்டத வியன்னா ஒபப்நதம் 
(Treaty of Vienna - 1815) என்று அடழபபாரகள். 
த்ப்பாலியனின் வீழசசிடயத் ததாடேர்நது ஏடனய 
்ாடுகள் தமககிடடேயில் சமரசமாக புரி்நதுைரவு 
ஒபப்நதத்டதச தசயதுதகாணடேனர. எவற்டற 
த க க ட வ த் து க தக ா ள் வ து , எ வ ற் டற 
விட்டுகதகாடுபபது என தமககிடடேயில் 
உத்தரவாதங்கடை உறுதிதசயதுதகாள்ை இ்நத 
்பசசுவாரத்டதகளும் ஒபப்நதமும் அவரகளுககு 
அவசியபபட்டேது. அபபடிபபட்டே உத்தரவாதங்களில் 
ஒன்று தான். இங்கிலா்நது தமது கட்டுபபாட்டுககுள் 
வ்நதுவிட்டே இலங்டக, மால்டோ, தமாரிசியஸ் 
்பான்ற ்ாடுகள் தமககானடவ என அங்கு 
உத்தரவாதம் தசயதுதகாணடேன. இ்நத ஒபப்நதம் 
தசயதுதகாள்ைபபட்டே ்வடை இலங்டகயில் 
கணடி ஒபப்நதத்தின் மூலம் முழு ்ாட்டடேயும் 
இங்கிலா்நது கட்டுபபாட்டுககுள் தகாணடு 
வ்நதிரு்நதது.

உலகத்தின் பாரடவயில் இலங்டக என்கிற 
குட்டித்தீவுககு இருககின்ற மவுசு சாதாரைமானதல்ல. 
இ லங்டகயின்  ் க ்ந தி ர  மு க கி ய த்துவம் 
அபபடிபபட்டேது. “உலகின் மிக மதிபபுமிகக 
காலனித்துவ உடடேடம” என பீட் (Pitt) என்கிற 

பிரித்தானிய பாராளுமன்ற உறுபபினர ஏமியன் 
ஒபப்நதம் தசயதுதகாள்ைபபட்டே 1802இல் 
பாராளுமன்றத்தில் விவரித்தார.12

அதனால் தான் இலங்டக தனது வரலாற்றில் 
3 0 ககும் ்மற்பட்டே ஆககிரமிபபுகடைச 
ச ்ந தி த் து ள் ை து .  ஆ க கி ர மி த் த வ ர க ள் 
உள்்ாட்டேவரகைால் ்பார புரியபபட்டு 
விரட்டேபபட்டுமிருககிறாரகள். அது்பால ஒரு 
ஆககிரமிபபாைர மறு ஆககிரமிபபாைரால் 
துரத்தியடிககபபட்டு மாறி மாறி அவரக்ை 
ஆககிரமித்து ஆணடு ் பாயிருககிறாரகள். இறுதியாக 
ஆககிரமித்திரு்நத ஆங்கி்லயரகடைத் தவிர 
ஏடனய அடனத்து ஆககிரமிபபாைரகளும் ஏ்தா 
ஒ ரு  வட க யி ல்  வி ர ட்டே ப பட்டு த் த ான் 
்பாயிருககிறாரகள். ஆங்கி்லயரகள் அவரகைாக 
விட்டுவிட்டுப ் பானாரகள். அவரகள் அவவப்பாது 
சு்தசிகளின் சமரகடையும், எதிரபபுகடையும் 
ஒ வ தவ ா ரு  க ா ல க ட் டே த் தி ல் 
எதிரதகாணடிருககிறாரகள் என்பது உணடமதான். 
ஆனால் அவரகள் இலங்டகடயக டகவிடே அ்நத 
எதிரபபுகள் வலுவான காரணியாக இருககவில்டல. 
மாறாக இரணடோம் உலக யுத்தத்தின் பின் ஏற்பட்டே 
காலனித்துவத்துவ ஆககிரமிபடப டகவிடும் 
தகாள்டக உலக அைவில் வலுத்ததும் ஒரு காரைம் 
தான். இ்நதியா ் பான்ற பலமான தபரிய ் ாடுகடைக 
டகவிடும் ்பாது இலங்டக என்கிற குட்டித்தீடவ 
டவத்திருபபதில் அரசியல் – தபாருைாதார ரீதியில் 
அரத்தமற்றது என்படத உைர்ந்த அவரகள் 
இலங்டகடய விட்டு தவளி்யறினாரகள்.

ஆனாலும் இதில் இன்தனான்டறயும் கவனிகக 
்வணடும். இ்நதியா ்பான்ற தபரிய ்ாட்டடேக 
டகவிட்டுச தசல்லுகின்ற ் பாதும் கூடே இலங்டகடய 
அவரகள் முழுவதும் டகவிடேத் தயாராக 
இருககவில்டல. இலங்டகயில் அவரகளின் பிடிடய 
டவத்திருகக்வ தசயதாரகள். என்வ 1972 இல் 
இலங்டக ஒரு குடியரசாக ஆகும் வடர அ்நத பிடி 
நீடித்தது.

தம்திகமாக உேவியர்வ:

The gentleman’s magazine: and historical chronical 
for the year MDCCV. Volume *LXXV by Sylvanus urban 
- 1805

Ajay Parasram - Becoming the State: Territorializing 
Ceylon, 1815 – 1848 - Carleton University, Ottawa, On-
tario, 2017

ALICIA SCHRIKKER - DUTCH AND BRITISH COLONIAL 
INTERVENTION IN SRI LANKA - 1780 - 1815, Expansion 
and Reform - LEIDEN  BOSTON 2007

H.A.Colgate - The Royal navy and trincomalee - The 
history of their conection c 1750-1958 - (The Ceylon 
Journal of historical and social studies Vo.7 - No 1, 1964)

்கடடுலரயாளர: எழுததாளர், ொர்யெ

12  Fr S. G. Perera, ed. The Douglas Papers, Colombo, 1933, 
p. 32. Sylvester Douglas’s notes of 19 September 1800.



ஓவியர் டிைாட்ஸகி மருதுவு்ன் வ்ாமினிக் ஜீொ
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மல்லிடக ஜீைா
ஈழத்திற்கும்  ்தமிழகத்திற்கும் 
இலக்கியப்�ாலம் அனமத்்தேர்

புகழஞ்சலி

முருேபூபதி�

இலங்டக யாழபபாைத்தில் சாதாரை மத்திய தரககுடும்பத்தில் 
பிற்நது, உயரகல்விடய தபறுவதற்குரிய வாயபபு வசதிகடை இழ்நது, 
அறிஞரகளினதும் முற்்பாககு எழுத்தாைரகளினதும் நூல்கடை 
வாசித்துபதபற்ற அனுபவங்களினா்ல்ய ்மடதயாக வலம்வ்நது, 
ஈழத்து தமிழ இலககிய வைரசசிககு கடுடமயாக உடழத்திருககும் 
மல்லிடக ஜீவா, கடே்நத ெனவரி மாதம் 28 ஆம் திகதி தகாழும்பில் 
தமது 93 வயதில் மடற்நதார. இன்னும் சில வருடேங்கள் வாழ்நதிருபபின் 
நூறுவயடதயும் எட்டியிருபபார.

 ் ொசப – மரியம்மா தம்பதியருககு 1927 ஆம் ஆணடு ெூன் மாதம் 
27 ஆம் திகதி பிற்நதிருககும் தடோமினிக ஜீவா, மல்லிடக எனும் கடல, 
இலககிய மாத இதடழ 1966 ஆம் ஆணடுமுதல், 2012 ஆம் ஆணடு 
வடரயில் தவளியிட்டோர. இதுவடரயில் ்ானூறுககும் ்மற்பட்டே 
இதழகள் தவளியாகியிருககின்றன.

இவவிதழகடை நூலகம் ஆவைகத்தில் பாரககமுடியும்.

தடோமினிக என்பது அவரது இயற்தபயர. தமிழகத்திலிரு்நது 
தபாதுவுடேடம இயககத்்தாழர ஜீவான்நதம் பிரித்தானியர காலத்தில் 
தடலமடறவாக இலங்டக வ்நது யாழபபாைத்தில் தங்கியிரு்நத 
காலபபகுதியில் அவரது கருத்துககளினால் கவரபபட்டே தடோமினிக, 
தனது தபயருடேன் ஜீவா என்ற எழுத்துககடையும் இடைத்துகதகாணடோர.

மல்லிடக ஆசிரியராகவும் பதிபபாைராகவும் இரு்நது சுயமுயற்சி்யாடு 
அதடன தவளியிடேத்ததாடேங்கியதும், மல்லிடக ஜீவா என பரவலாக 

அறியபபட்டோர .  அவரது இ்நத ்ாமம் 
இலங்டகதயங்கும் மட்டுமல்ல தமிழகத்தில் 
இலககியவாதிகள் மத்தியிலும் பரவியிரு்நதது.

ஜீவா முதலில் சிறுகடத எழுத்தாைரக்வ 
இலககிய உலகில் பிர்வசித்தவர. அவரது 
முதலாவது கடதத்ததாகுதி தணணீரும் கணணீரும். 
அதற்கு இலங்டகயின் ்தசிய சாகித்திய விருது 
கிடடேத்தது. அது்வ இலங்டகயில் தமிழில் ் தசிய 
மட்டேத்தில் இலககியத்திற்காகக கிடடேத்த முதல் 
விருதுமாகும்!

விருடத வாங்கிகதகாணடு யாழபபாைத்துககு 
ரயிலில் திரும்பிவருகிறார. ஊரமககள் அசசமயம் 
ய ாழபப ாை ்மயர ா க  ப தவியிலிரு்நத 
துடரராொவின் தடலடமயில் மாடல அணிவித்து 
அவடர வர்வற்றனர.

யாழபபாைம் கஸ்தூரியார வீதியில் உள்ை 
த ்ந டத ய ா ரி ன்  ் ெ ா ச ப  ச லூ ட ன 

ந்டாமினிக என்பது அவேைது 
இயறநபயர். தமிழகததிலிருநது 
நபாதுவு்ட்ம இயககதலதாழர் 
ஜீவோனநதம் பிரிததானியர் 
காேததில த்ேம்றவோக 

இேங்்க வேநது 
யாழ்பபாணததில தங்கியிருநத 
காே்பபகுதியில அவேைது 

கருததுககளினால கவேை்பபட்ட 
ந்டாமினிக, தனது நபயரு்டன் 
ஜீவோ என்ற எழுததுகக்்ளயும் 
இ்ணததுகநகாண்டார்.
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கவனித்துகதகாண்டே இலககியபபிரதிகளும் எழுதினார. கம்யூனிஸ்ட் 
கட்சியிலும் அங்கத்துவம் தபற்றிரு்நதார. அடிநிடல மககளுககாக 
்டேத்தபபட்டே பல ் பாராட்டேங்களிலும் கல்நதுதகாணடோர.

தணணீரும் கணணீரும் கடதத்ததாகுபடபத் ததாடேர்நதும் சிறுகடதகள் 
எழுதிய ஜீவா, பின்னர பாதுடக, சாடலயின் திருபபம், வாழவின் தரிசனம் 
முதலான ததாகுதிகடையும் ் மலும் சில நூல்கடையும் இலககிய உலகிற்கு 
வரவாககினார.

சாடலயின் திருபபம் ததாகுதிககு அவரது நீணடே கால ்ணபர 
தெயகா்நதன் முன்னுடர எழுதியிருககிறார. தமிழகத்தின் சரஸ்வதி (1958), 
தாமடர (1968) முதலான இதழகளும் ஜீவாவின் உருவபபடேத்டத 
அட்டடேயில் பிரசுரித்து அவடரபபற்றி எழுதி தகௌரவித்திருககின்றன. 
குமுதம் இலவச இடைபபாக ஜீவாவின் அனுபவமுத்திடரகள் 
கட்டுடரகடை மறுபிரசுரம் தசயது விநி்யாகித்திருககிறது.

ஒரு சிறுகடத எழுத்தாைன், தபரிய தபாருைாதார வசதிக்ைா, உயர்நத 
கல்விபபின்புல்மா இல்லாமல் ததாடேரசசியாக 45 ஆணடுகளுககும் 
்மலாக மல்லிடக இலககிய இதடழ ் டேத்தியிருககிறார என்ற சாதடனயும் 
காலம் கடே்நத தசயதிதான். இலங்டக ்ாடோளுமன்றத்தில் வித்நது 
்பசபபட்டே இலககியவாதியான தடோமினிக ஜீவாவுககு அ்நதபதபருடமடய 
தபற்றுகதகாடுத்ததும் அவரது அயராத முயற்சியினால் தவளியாகிகதகாணடிரு்நத மல்லிடகதான்.

யாழகுடோ்ாட்டுககுள்ளிரு்நது முதலிலும் ்பார த்ருககடி ததாடேங்கிய 1990 இற்குபபின்னர 
தகாழும்பிலிரு்நதும் தவளியான அவரது 
மல்லிடக இதழில் இலங்டகயின் 
அடனத்துபபிர்தச எழுத்தாைரகள் 
மட்டுமன்றி, தமிழகத்திலிரு்நதும் புகலிடே 
்ாடுகளிலுமிரு்நதும் பலர எழுதினாரகள்.

 ம ா த ா ்ந த ம்  ம ல்லிட கடய 
தவளியிட்டேவா்ற ‘மல்லிடகபப்நதல்’ 
ப தி ப ப க த் தி ன்  மூ ல ம்  ப ல 
படடேபபாளிகளின் படடேபபுகடையும் 
நூலுருவாககி விநி்யாகித்தார . 
அ த் து டே ன்  சி ல  பி ர ் த ச 
சிறபபிதழகடையும் தவளிகதகாைர்நது 
மணவாசடன இலககியத்திற்கும் 
வைம்்சரபபித்தார.

இ ல ங் டக யி ல்  க ட ல , 
இலககியவாதிகடையும் இலககிய 
வி ம ர ச க ர க ை ா க த் தி க ழ ்ந த 
பல்கடலககழக ்பராசிரியரகள், 
விரிவுடரயாைரகடையும் ஆழமாக 
்்சித்து அவரகைது ஆககங்களுககும் 
சிற்நத கைம் வழங்கினார. அத்துடேன் 
தமிழ ் ாட்டில்  கணைதா சன் , 

தெயகா்நதன், சிட்டி சு்நதரராென், பா.தசயபபிரகாசம், சிவபாதசு்நதரம், சு்நதா சு்நதரலிங்கம், ்மத்தா, 
இன்குலாப, திலகவதி, சிவகாமி, ராெம்கிருஷைன், ரகு்ாதன், பாலகுமாரன், சு. சமுத்திரம், அககினி புத்திரன், 
தச. ் யாக்ாதன், தபான்னீலன், கை.முத்டதயா, அகிலன் கணைன், பா. ரவி, கவிஞர அறிவுமதி, ரங்க்ாதன், 
்ரமதா ராமலிங்கம், குை்சகரன், அற்நடத ் ாராயைன், தி.க. சிவசங்கரன், தபான்னீலன், ஆ. குருசாமி , 
சாலமன் பாபடபயா, டவரமுத்து, மீரா, ் மத்தாதாஸைன், இைம்பிடற ரஹமான், கம்யூனிஸ்ட் கட்சித்தடலவரகள் 
தா. பாணடியன், ம்க்நதிரன், ் ல்லகணணு, உட்படே பலருடேன் ் ட்டபயும் ் பணியவர.

மல்லிடக, இலங்டக மற்றும் புகலிடே தமிழக எழுத்தாைரகள் பலரது உருவபபடேங்கடையும் அட்டடேயில் 
பதிவுதசயது அவரகடைபபற்றிய ஆககங்கடையும் பிரசுரித்துவ்நதது. இதுவும் தபறுமதிமிகக 
இலககியபபணிதான்.

 தமிழக படடேபபாளிகள் தெயகா்நதன், சிதம்பர ரகு்ாதன், தி;.க.சிவசங்கரன், வல்லிககணைன், 
நீலபத்ம்ாபன், ்பராசிரியர ்ா.வானமாமடல, பா.தசயபபிரகாசம், கவிஞர அறிவுமதி, ஓவியர மருது, 
சுத்நதிர ் பாராட்டே தியாகி சி்நதுபூ்நதுடற அணைாசசி சணமுகம் பிள்டை, ஏ.ஏ. தஹச. ் க. ் காரி மற்றும் 
தவளி்ாடுகளில் வாழும் அ.முத்துலிங்கம் கவிஞர அம்பி , வவுனியூர இரா உதயைன் பத்ம்ாப ஐயர , 
கவிஞர ் சரன் , நிலககிளி பாலம்னாகரன் , க.பா்ல்நதிரா , எஸ்.தபா. வ.ஐ.ச.தெயபாலன் , சுதாராஜ் , 

முருகபூபதி, மல்லிரக ஜீொ
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இடைய அபதுல்லாஹ, முருகபூபதி ஆகி்யாரின் உருவபபடேங்கடையும் 
அவரகடைபபற்றிய ஏடனய எழுத்தாைரகள் எழுதிய ஆககங்கடையும் 
மல்லிடக கடே்நத காலங்களில் பிரசுரித்து அவரகளின் கடல, இலககிய, சமூகப 
பணிகடை தகௌரவித்திருககிறது.

குறிபபிட்டே அட்டடேபபடேககட்டுடரகளும் பின்னர தனித்தனி 
ததாகுபபுகைாக மல்லிடகபப்நதல் தவளியீடுகைாக நூலுருபதபற்றன. அடவ:-

 அட்டடேபபடே ஓவியங்கள் (1986)

 மல்லிடக முகங்கள் (1996)

 அட்டடேபபடேங்கள் (2002)

 முன்முகங்கள் (2007)

காலம்காலமாக மல்லிடகயுடேனும் ஜீவாவுடேனும் முரணபட்டேவரகள் கூடே 
மல்லிடகயின் அட்டடேபபடேங்களிலும் உள்ைடேககத்திலும் இடேம்தபற்றுள்ைனர.

 இ்நதபபணபு இலங்டக இலககிய உலகத்திற்கு மட்டுமல்ல தமிழகத்து 
இலககியவாதிகளுககும் முன்னுதாரைமாகும். தனிபபட்டே விருபபு 
தவறுபபுகளுககு அபபால் இலககியவாதிகள் இயங்க்வணடும் என்பதற்கும் 
மல்லிடக ஜீவா முன்னுதாரைமாகியிரு்நதார.

இலங்டக அரசின் அதியுயர விருதான சாகித்திய ரத்னா, ் தசத்தின் கண 
விருதுகளும் கனடோ இலககியத்்தாட்டேத்தின் இயல்விருதும் தபற்றவர. 
ஜீவாவின் சிறுகடதகள் ஆங்கில, சிங்கை தமாழிகளிலும் தபயரககபபட்டுள்ைன. 
இவரது பல கடதகளின் சிங்கைதமாழிதபயரபபு பத்்ர பிரசூத்திய. 
(தமாழிதபயரத்தவர இபனு அஸைுமத்)

 ஜீவாவின் வாழகடக வரலாற்று நூல் எழுதபபடோத கவிடதககு 
வடரயபபடோத சித்திரம். இதடன Undrawn Portrait for Unwritten Poetry என்ற 
தடலபபில் ஆங்கிலத்தில் தமாழிதபயரத்தவர அவுஸ்தி்ரலியாவில் வதியும் 
எழுத்தாைர ் ல்டலககுமரன் க. குமாரசாமி. ் சாவியத்்ாட்டுககும் பிரான்ஸ், 
தெரமனி, லணடேனுககும் தசன்று அங்கிருககும் கடல, இலககியவாதிகைால் 
பாராட்டி தகௌரவிககபபட்டேவர.

அவருககு ஏற்பட்டே திடீர சுகவீனத்டதயடுத்து 2012 இற்குபபின்னர 
மல்லிடகயின் வரவு தடடேபபட்டுவிட்டேது மல்லிடக ஜீவா எழுத்தாைர, 
இதழாசிரியர, சமூகப்பாராளி, முதலான அடடேயாைங்களுடேன் 
மடறயவில்டல. வரலாறாக்வ வாழ்நதுதகாணடிருபபார! அவரது 
மடறடவயடுத்து இலங்டகயிலும் தமிழர புலம்தபயர்நத ்ாடுகளிலும் 
ததாடேரசசியாக இடையவழி காதைாளி நிடன்வ்நதல்களும் 
இடேம்தபற்றுவருகின்றன.

இலங்டக அரசு, அவருககு நிடனவு முத்திடர தவளியிடே்வணடும் எனவும், 
அவர பிற்நத யாழபபாை மணணில் அவருககு நிடனவு மணடேபம் 
அடமகக்வணடும் எனவும் ் காரிகடககள் முன்டவககபபட்டுள்ைன.

்கடடுலரயாளர: எழுததாளர், ஆஸதியைலியா

முருகபூபதி, மல்லிரக ெந்திையெகைம்,  கருணாகைன்
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சமாத்தம் 24,821 ்பரகள் மட்டு்ம சமஸ்கிருதம் தங்கள் 
தாயதமாழி என்று மககள்ததாடக கைகதகடுபபில் பதிவு 
தசயதிருககிறாரகள். ஆனால் 50 இலட்சம் மககள் ்பசும் துளு 
தமாழிடய எட்டோவது அட்டேவடையில் ்சரகக இ்நதிய அரசு 
மறுககிறது. இ்நதிய அரசு தசம்தமாழி தகுதிடயக தகாடுத்திருககும் 
தமிழ, கன்னடேம், ததலுங்கு, மடலயாைம், ஒடியா .. இ்நத 5 
தமாழிகளுககும் கடே்நத 3 ஆணடுகளில் தசலவு தசயதிருககும் 
தமாத்தத் ததாடக ரூ 29 ்காடி. ஆனால் இ்த 3 ஆணடுகளில் 
சமஸ்கிருத தமாழிககு மட்டும் தசலவு தசயதிருககும் ததாடக ரூ 
645.84 ் காடி. சற்தறாபப 22 மடேங்கு அதிகம் ( ஆதாரம் இ்நதுஸ்தான் 
டடேம்ஸ், பிப 16,2020)

இவவா்ற இ்நதி தமாழியின் வைரசசிககும் கணிசமான 
ததாடகடயத் ததாடேர்நது தசலவு தசயகிறது இ்நதிய அரசு. இ்நதி 
தமாழியின் வைரசசிககாக 2009-10 ல் தசலவு தசயத ததாடக ரூ 
349 ் காடி. ஐ. ் ாவில் இ்நதி தமாழிடயச ் சரபபதற்கு 2018ல் இ்நதிய 
அரசு தசலவு தசயத ததாடக ரூ. 400 ்காடி. தவளி ்ாடுகளில் 
இ்நதி தமாழிடயப பரபபுவதற்கு 2017-18ல் தசலவு தசயத ததாடக 
ரூ. 43்காடி.

இ்நதியாவில் பல்்வறு தமாழிகடைப ்பசுபவரகளின் 
வரிபபைத்திலிரு்நது ஒரு குறிபபிட்டே தமாழிககு மட்டும்- இ்நதி 
தமாழிககு மட்டும்- தபரும்ததாடக கைககின்றி தசலவு 
தசயயபபடுகிறது. இ்நதியாவின் ் தசிய தமாழிகடை மாற்றான்தாய 
மனபபான்டமயுடேன் இ்நதிய அரசு அணுகுவது ததாடேரகிறது. 
இ்நதிய தமாழிகள் அடனத்தும் மனித வை ்மம்பாட்டு 
அடமசசகத்தின் கீழ வருகின்றன. ஆனால் இ்நதி தமாழி மட்டும் 
உள்துடற அடமசசகத்தின் கீழ வருகிறது என்படதயும் நிடனவில் 
தகாள்ை ் வணடும்.

‘்பாஜ்புரி’ என்தறாரு இ்நதிய தமாழி ் மகதகல்லாம் ‘்பாஜ்புரி 
சினிமா’வாக மட்டு்ம அறிமுகமாகி இருககிறது. ்பாஜ்புரி 
தமாழிககாவது மாநில அரசில்டல. ்மற்கு பீகாரிலும் கிழககு 
உத்திரபிர்தசத்திலும் இம்தமாழிப ் பசும் மககள் வாழகிறாரகள். 
தனகதகன ஒரு மாநில அரசில்லாத ் பாஜ்புரியின் நிலடம இபபடி 
என்றால் தனகதகன மாநில அரசும் அதிகாரமும் தகாணடே 
ராெஸ்தான் மற்றும் ஹரியானா மாநிலங்களின் கதி என்னவாக 
இருககிறது? ராெஸ்தான் மாநில மககளின் ரெஸ்தனி தமாழிடயக 
காைவில்டல, ஹரியானாவின் ஹரயன்வி தமாழி ஹரியானா 

தேசிய சமாழிகளின் ்ாதுகாபபு... 
(மைாட்டி மமாழினய முன்னேத்து) 

கட்டுனை

புதியமோதைவி

இந்தியா என்றால் இந்துவதசம் 
இந்தியன் என்றால் இந்தி வபைசுபைேன். 

ஒவர ோடு ஒவர மதம் ஒவர ஒரு 
வமாழி, என்று இந்திய 

இலறயாண்லமக்கு மாவபைரும் 
அச்சுறுததலை பைல்வேறு வமாழி்கலளத 

தாய்வமாழியா்கக் வ்காண்டிருக்கும் 
ஒவவோரு இந்தியனும் சந்திததுக் 

வ்காண்டிருக்கிறான். இந்திய மண்ணின் 
பைல்வேறு வதசிய இனங்களின் குரலை 

ஒன்றிலைப்பைதும் வதாடரந்து 
்களததில் நிற்பைதும் பைதிவு வசய்ேதும் 

சான்வறார்கள் ்கடலமயாகிறது. 
உை்கததின் வமாழி்களில் 50%க்கும் 

அதி்கமான வமாழி்கள் இந்தியத 
துலை்கண்டததில் வபைசப்பைடுகின்றன.. 

வமாழி ஆராய்ச்சி லமயம் (Bhasha 
Reserach and Publication centre) 
வேளியிடடிருக்கும் த்கேலின்பைடி 

்கடந்த 50 ஆண்டு்களில் 220 இந்திய 
வமாழி்கள் ்காைாமல் வபைாய்விடடன. 
இனி, ேரப்வபைாகும் 50 ஆண்டு்களில் 

150 இந்திய வமாழி்கள் 
மரணிததுவிடும் அபைாயததில் 

இருக்கின்றன. ஏன்?

mallikasankaran@gmail.com
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பள்ளிககூடேங்களில் கற்பிககபபடுவது இல்டல! இ்நத 
இரணடு தமாழிககும் தமாழிவழி மாநில அரசும் 
அதிகாரமும் இரு்நதும் அ்நத்நத தமாழிகள் காைாமல் 
்பாயவிட்டேன. அ்நத இடேத்தில் ‘இ்நதி’ தமாழி வ்நது 
கு்நதி இருககிறது.

இ்தமாதிரியான அசசுறுத்தல்தான் ்ான் 
வாழும் மராட்டிய மாநிலத்திற்கும் ஏற்பட்டிருககிறது. 
5000 மராத்தி அரசு பள்ளிகடை மாைவரகள் 
்சரகடக இன்டம காரைமாக இழுத்து மூடே 
்வணடிய நிடலககுத் தள்ைபபட்டிருககிறது 
மராத்திய அரசு. இ்நதியாவின் வணிகத் தடல 
்கரமான மும்டபயின் கணகூசும் தவளிசசம், 
வானுயர்நத கட்டிடேங்கள் மும்டப வாழகடக தான், 
மராட்டிய மாநிலத்தில் பிறபகுதிகளில் வசிககும் 
மராட்டியரகளின் கனவாக இருககிறது. மும்டபயில் 
வாழும் மராட்டியரகளின் கனவு ‘டோலர’ 
்்ாட்டுகடை எணணும் அதமரிகக கிரீன் காரடில் 
மிதககிறது.

மராட்டியரகளின் தாயதமாழியான மராட்டி 
‘்தவ ்கரி’ எழுத்துருடவப பயன்படுத்தியதற்காக 
இன்று காலம்கடே்நது கணணீர விடுகிறது. இ்நதி 
எழுத்துருவுககும் மராத்தி எழுத்து வடிவத்திற்கும் 
அ தி க  ் வ று ப ா டு க ளி ல் டல  எ ன் று 
தபாதுெனதவளியில் இருககும் பாரடவடய மாற்ற 
முடியாமல் மராட்டியரகள் தவிககிறாரகள். 13ஆம் 
நூற்றாணடிலிரு்நது 20 ஆம் நூற்றாணடின் 
முற்பகுதிவடர மராட்டியர, “”தமாடி அல்லது 
தமாடிககா (moodi or moodiga) என்று தசால்லபபடும் 
எழுத்துவடிவத்டதத் தான் பயன்படுத்தினாரகள். 
ஆங்கி்லய அரசின் ஆவைங்கள் கூடே அ்நத 
எழுத்துருடவத்தான் பயன்படுத்தின. 130 ஆணடுகள் 
மராத்தி தமாழி இரணடு எழுத்துவடிவங்கடைக 
தகாணடிரு்நதது என்பது தமாழிவரலாற்றில் ஓர 
ஆசசரியமான உணடம. ஆனால் என்ன ்டே்நதது 
என்றால் சமஸ்கிருத தமாழி மீதிரு்நத ்மாகம், 
இ்நதிய ்ாகரிகம் மற்றும் இ்நதியப பணபாடு 
கலாசசாரம் இத்தியாதி அடனத்தும் சமஸ்கிருத 
தமாழியுடேன் ததாடேரபுடடேயதாக நிடனத்தாரகள். 
இ்நதியத் ்தசத்டத ஆரய ்தசமாக்வ 
்தசியவாதிகள் தகாணடோடினாரகள். இன்னும் 
த ச ால்லப்ப ானால்  க ாலனியாட்சியில் 
தவள்டையரின் ்மற்கத்திய ்ாகரிகத்திற்கும் 
பணபாட்டிற்கும் எதிராக, மாற்றாக ஆரய 
் ா க ரி க த் டத யு ம்  ஆ ர ய ் த ச த் டத யு ம் 
முன்டவத்தாரகள். ்தசியவாதிகளின் இப்பாககு 
அவரகளின் தாயதமாழிககு எதிராகவும் திடச 
திரும்பியடத அவரகளும் அறி்நதிரு்நதாரகைா? 
ததரியவில்டல!

சமஸ்கிருத தமாழியுடேன் தங்கள் தாயதமாழி 
ததாடேரபுடடேயதாகக காட்டுவதிலும் ் தசியவாதம் 

என்ற தபயரில் இ்நதி தமாழிககு முககியத்துவம் 
தகாடுபபதிலும் தங்கள் ்தசபபகதிடயக 
காட்டிகதகாணடோரகள் .  அதனால்தான் 
இ்நதியாவின் ் தசத்த்நடத மகாத்மா கா்நதி அவரகள் 
தன் சுயசரிடதடய தன் தாயதமாழியான 
குெராத்தியில் எழுதிய்பாதும் ் கரி எழுத்துவடிடவப 
பயன்படுத்தினார என்படதக கவனிகக ் வணடும். 
்தசியவாதிகளின் இப்பாககிற்கு மராட்டியரகளும் 
விதிவிலககல்ல. அன்று மராட்டிய மணணில் 
வாழ்நத திலகர, அகரகர, சிபளுகர மூவரும் 
சமஸ்கிருத தமாழி அபிமானிகள். மராத்தி 
தமாழியுடேன் சமஸ்கிருத தமாழித் ததாடேரடப 
முன்னிறுத்துவதில் தபருடம தகாணடேவரகள்.

திலகர ்டேத்திய ‘்கசரி’ பத்திரிடக மராட்டி 
தமாழிடய ்கரி எழுத்துவடிவத்தில் அசசிட்டு 
தவளியிட்டேது. திலக்ர வழிகாட்டி விட்டோர 
என்தறணணிய அன்டறய மராட்டி பத்திரிடககள் 
அடனத்தும் ‘தமாடிகா‘ எழுத்துருடவக டகவிட்டு 
்கரி எழுத்துருவுககு மாறின. தவற்றியும் தபற்றன. 
காலப்பாககில் இம்மாதிரியான ஒரு தவறான 
முகவரிடய எழுதி தங்கள் தடலவிதிடய தாங்க்ை 
எழுதிகதகாணடோரகள். ஆனால் இவரகடைப 
்பால்வ ்கரி எழுத்துருடவப பயன்படுத்திக 
தகாணடிரு்நத குெராத்தி விழித்துகதகாணடேது. 
தங்கள் தமாழியின் அடடேயாைம் என்பது சமஸ்கிருத 
மயமாத்லா இ்நதி மயமாத்லா அல்ல என்ற 
ஓரடமயுடேன் தசயல்பட்டோரகள்.

தங்கள் எழுத்துருடவ இழ்நதுவிட்டோலும் 
மராட்டியரகளின் உைவு உடடே சடேங்கு 
சம்பிரதாயங்களில் அவரகளின் தனிபபட்டே 
அடடேயாைங்கள் இன்றும் இருககின்றன. 
மராட்டியரகள் தகாணடோடும் ‘்ாகபஞ்சமி’ இ்நது 
மதத்தால் ்ாகபபாம்டப வழிபடும் இ்நது மதச 
சடேங்காக மாற்றபபட்டிரு்நதாலும் ் ாகபஞ்சமி இ்நத 
மணணின் ததால்குடி மககைான ்ாகரகளுடேன் 
ததாடேரபுடடேயது.

அரபிககடே்லாரம் நீணடே த்யதல் நிலத்டதக 
தகாணடே மராட்டிய மணணில் த்யதல் நில 
மககளின் கடேல்ததயவ வழிபாடு இன்றும் ‘்ாரியல் 
பூரணிமா ”வாக  தகாணடோடேபபடுகிறது . 
மடழககாலம் முடி்நது மீணடும் கடேலுககு மீன்பிடிகக 
தசல்லும் த்யதல் நில மககள் தங்கடையும் தங்கள் 
படேகுகடையும் காபபாற்ற ் வணடி கடேல்ததயவத்டத 
வைங்கி மீணடும் கடேலுககுள் மீன்பிடிககச 
தசல்லும் ்ாடைக தகாணடோடுகிறாரகள். 
இவவாறாக  இம்மணணின் சிறபபுகடை 
இழ்நதுவிடோமல் காபபாற்றி வ்நதவரகள் மராட்டிய 
மணணின் ததால்குடி மககளும் கிராமத்தின் 
உடழககும் மககளும். இதில் ்ாட்டுபபுறக 
கடலஞரகளின் பங்களிபபும் முககியமானது.

த்யதல் நில மககைாக ் காலியரகளின் ் டேனம் 

இநதிய மமாழிகள் அனைத்தும் மனி்தேை வமம்�ாட்டு அனமச்சகத்தின் கீழ் 
ேருகின்்றை. ஆைால் இநதிமமாழி மட்டும் உள்துன்ற அனமச்சகத்தின் கீழ் ேருகி்றது 
என்�ன்தயும் நினைவில் மகாள்ை வேண்டும்.
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(KOHLI DANCE) பிரசித்திபதபற்றது. பாட்டும் 
கூத்துமாக கடேற்கடரயில் அவரகள் வாழும் 
வ ா ழ கடக யி ன்  எ ச ச ங் க ள்  இ ன் டற ய 
சினிமாபபாடேல்கள் வடர அதன் தாககத்டதக 
காட்டுகின்றன. (Powada, banjara and lavani) ் பாவடோ, 
பஞ்சாரா, லாவணி ் டேனங்கள் இன்றும் இவரகளின் 
கூத்துககடலடய நிகழத்திககாட்டுகின்றன.

த ங் களின்  க ல ா ச ச ா ர ப  பணப ாட்டு 
அடடேயாைங்கடை மீட்தடேடுபபடத மராட்டியரகள் 
அரசியல் ரீதியாக முன்தனடுககிறாரகள். அம்சசி 
மும்டபயில் புலம்தபயர்நது வாழும் எனககு, 
மராட்டியரகளின் ‘மணணின் டம்நதரகள்’ என்ற 
குரல் ்மடடேககான தவற்று முழககமாக மட்டும் 
ததரியவில்டல. அககுரலில் இருககும் அறசசீற்றத்டத 
ஏற்கி்றன். காரைம், இ்நதியத் ்தசத்தின் 
இடறயாணடம என்பது இ்நதிய ் தசிய தமாழிகளின் 
இடறய ாணடமத ான்  என்ற  ம ா த பரும் 
இடறயாணடம ்காட்பாட்டடே வழங்கிய 
தமிழத்்தசியரகள் ் ாம்.

மராத்திய மாநில அரசின் தடல்கரமான 
மும்டப தபரு்கரத்தின் வைரசசித் திட்டேங்கள் 
குறித்த கருத்தரங்கு சில ஆணடுகளுககு முன் 
்டடேதபற்றது. அககருத்தரங்டக எதிரத்து ்வ 
நிரமாண ்சனா அறிகடக தவளியிட்டேடத 
மட்டு்ம ஊடேகங்கள் ஊதிபதபரிதாககி உலகத்திற்கு 
காட்டின. ஆனால் அ்நத வைரசசித் திட்டே 
கருத்தரங்கி்லா அல்லது அத்திட்டேககுழுவி்லா ஒரு 
ம ர ா ட் டி ய  ம ண ணி ன்  ட ம ்ந த ர  கூ டே 
இடேம்தபறவில்டல. இ்நதப பின்புலத்தில்தான் 
அவரகள் குரலில் இருககும் அறசசீற்றத்டத ்ாம் 
அணுக ் வணடியதிருககிறது.

இ்நதியாவின் இரணடோவது தடல்கரம், இ்நதிய 
ரூபாயின் மதிபடபத் தீரமானிககும் வணிகசச்நடத 
மும்டப மா்கரம். இ்நத ்கரின் முதலாளித்துவ 
ஆதிககம் உலகமயமாதலுககுப பின் ஆக்டோபசின் 
கரங்களுடேன் இபதபரு்கடரத் தன் டகபபிடிககுள் 
டவத்திருககிறது. மராட்டியமணணின் டம்நதரகடை 
கூலி ் வடல தசயபவரகைாக அல்லது நுனி ் ாககில் 
ஆங்கிலம் ் பசும் தவள்டைககாலர அடிடமகைாக்வ 
டவத்திருககிறது.

இ ்ந தி ய ாவின்  திட ர ப படே த்துட றயில் 
ஹாலிவுட்டுககு நிகரான பைம்புரளும் மும்டப 
பாலிவுட் இ்நதி திடரயுலகம் மராட்டிய தமாழிடயயும் 
க ட ல ட ய யு ம்  தி ன் று  த ச ரி த் து 
துபபிகதக ாணடிருககி றது .   ம ர ாட்டிய 
திடரபபடேங்கள் பாலிவுட் என்ற சுறாமீனுககு 
ஈடுதகாடுகக முடியாமல் பட்டினியால் தசத்து 
மடிகின்றன. பாலிவுட்டின் ததாழில்துடற மராட்டிய 
மாநில அரசுககு தபரும்வருமானத்டதக 
தகாடுத்தாலும் அதற்காக மராட்டியரகள் தகாடுககும் 
விடல அதிகமாக இருககிறது. இ்நத அபரிதமான 

வருமானத்தில் மராத்தி தன் ஊடேகங்கடை- 
திடரபபடேங்கடை காவு தகாடுத்திருககிறது. இது 
குறித்த விழிபபுைரவு காலம் கடே்நதுதான் 
மராட்டியரகளுககு ஏற்பட்டிருககிறது. இன்று 
தரமான மராட்டிதமாழி திடரபபடேங்கள் 
தயாரிககபபட்டு திடரககு வருகின்றன என்பது 
ஆறுதலான தசயதி.

இன்தனாரு விசித்திரமான யதாரத்த நிடலடய 
இபதபரு ் கரம் ச்நதிககிறது. கை ஆயவுகளும் இடத 
உறுதி தசயகின்றன. பல மாநிலத்தவர பல மதத்தவர 
்சர்நது வாழும் மும்டபயில் காதல் திருமைங்கள் 
்டேககின்றன. காதடலக தகாணடோடும் ் ாம் காதல் 
திருமைங்கடை எப்பாதும் வர்வற்கி்றாம். காதல் 
தம்பதியரின் வாழகடகயில் அவரகளுககுப பிறககும் 
குழ்நடதகள் எ்நத தமாழிடயப ்பசுகிறாரகள் 
என்படதக கவனிககும்்பாது அவரகள் த்நடத/ தாய 
இருவரின் தாயதமாழிடயயும் ்பசுவதில்டல. 
மாறாக இ்நதி தமாழி ்பசும் வாரிசுகைாக 
வைர்நதுதகாணடிருககிறாரகள். இரணடு இ்நதிய 
தமாழிககலபபில் அ்நத இரணடு ்தசிய 
தமாழிகடையும் ்பசி தங்கள் கலாசசார 
அடடேயாைங்கடைக கணடேடடேய ்வணடிய 
அற்புதம் நிகழவதில்டல. தாய த்நடத இருவருடேனும் 
ததாடேரபில்லாத இ்நதி தமாழி ்பசுபவரகைாக 
இருககிறாரகள். இவரகளும் காலம் கடே்நது தங்கள் 
்வரகடைத் ் தடும்்பாது.. அவரகளின் இழபபு ஈடு 
தசயய முடியாததாக இருககும்.

இ்நதிய ்தசத்தின் கலாசாரப தபருடமயாக 
சம்ஸ்கிருத த்டத ஏற்றுகதகாணடே ் தசியவாதிகளின் 
தவறான வழிகாட்டுதல், மும்டப தபரு்கரத்தின் 
இராட்சதப பல்லிடுககுகளில் சிககித்தவிககும் 
மராட்டிய மணணின் டம்நதரகள், பைம்புரளும் 
பாலிவுட் இ்நதி சினிமா, உலகமயமாதலின் 
முதலாளித்துவ முகவரிகைாக இருககும் அம்பானி 
அதானிகள் , எல்லாவற்றுககும் ்மலாக இ்நதிய 
்தசத்தின் தமாழிகதகாள்டகயும் இ்நதி தமாழித் 
திணிபபும், இ்நதிய ் தசிய இனங்கடையும் அவரதம் 
தமாழிகடையும் மாற்றான் தாய மனபபாங்குடேன் 
அணுகும் இ்நதிய அரசு ,  காலம் கடே்நது 
விழித்துகதகாணடே மராத்திய அரசியலும்.. இன்டறய 
சூழலில் எடதயும் தசயய முடியாமல் டககடைப 
பிடச்நது தகாணடு திருவிழாவில் ததாடல்நதுப்பான 
குழ்நடதடயப ்பால தடுமாறித் தவிககும் 
மகாராஷடிரா மககள், .. எடதச தசயயககூடோது, 
எடதச தசயயத் தவறிவிட்்டோம், எடதச தசயதிருகக 
்வணடும் என்பதற்கு இ்நதிய ் தசிய இன மககளுககு 
ஒரு பாடேமாக இருககிறது.

(தமிழ்க்்காப்புக் ்கை்கம் 26 ஜனேரி 2021இல் ேடததிய 
வதசிய வமாழி்கள் பைாது்காப்பு, பைன்னாடடு ்கருததரஙகில் 

வபைசிய உலரயின் சுருக்்கம்)

்கடடுலரயாளர: வபண்ணியச் வெயறபாட்்ாளர்

மைாட்டியர்களின் ்தாயமமாழியாை மைாட்டி 
‘வ்தவ் நகரி’ எழுத்துருனேப் �யன்�டுத்திய்தற்காக 
இன்று காலம்கைநது கண்ணீர் விடுகி்றது.
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 “ சுழன்றும் ஏரப பின்னது உலகம்
 உழ்நதும் உழ்வ தடல “

இ்நத உலகின் எ்நத மூடலககுச தசன்றாலும், 
எ்நத ஒரு ்வடலடயச தசயபவராக இரு்நதாலும், 
அவருககு உயிரவாழ உைவு ்தடவ. அ்நத 
உைவுககாக, அவர உழவடரச சார்ந்த இருகக 
முடியும். . என்வதான், எத்தடனத் துன்பம் 
தருவதாக இரு்நதாலும், உழவுத்ததாழி்ல, 
இபபூவுலகின் தடலசிற்நத ததாழில் என்று வள்ளுவர 
கூறுகிறார.

தமிழரகளின் மரபுசார டதபதபாங்கல் விழா, 
த்ல் அறுவடடேககாலத்டதக தகாணடோடுவதாக்வ 
இரு்நதுவருகிறது. அறுவடடே முடி்நது, வீடுகள், 
த்ல்லால் நிடற்நதிருககும் மகிழசசியான 
காலத்தில்தான், டத மாதம் முதல்்ாள் தபாங்கல் 
தகாணடோடேபபட்டு வருகிறது. .தமிழகத்தில் 
மட்டுமல்லாமல், இ்நதியாவின் பிற பகுதிகளிலும், 
சீனா, ெபபான், தகாரியா மற்றும் ததன்கிழககு 
ஆசியாவிலும் பல்்வறு தபயரகளில் ‘த்ல்திருவிழா’ 
தகாணடோடேபபடுகிறது.

த்ல் ்ஞ்டசபபயிர. த்ல் பயிரிடேலுககுத் 
்தடவயான சமதவளிபபகுதி, தவபபநிடல, 
மணவைம் மற்றும் நீரவைம், நிடற்நததாகப 
பழ்நதமிழகம் இரு்நதிருககிறது. காவிரியின் நீர 
மட்டுமல்ல, காவிரி கடேலில் கலபபதற்கு முன்பாகப 
பல கிடை ஆறுகைாகப பிரி்நதிருபபதும், சத்துமிகு்நத 
வணடேல்மணடைக தகாணடுவ்நது பர்நதுவிரி்நத 
சமதவளிபபகுதிகளில் ்சரத்திருபபதும், தஞ்டச 
மணடேலத்தில் த்ல் பயிரிடேலுககான சிறபபுக 
காரைங்கள் . அதனா்ல்ய, தஞ்டச தமிழகத்தின் 
த்ற்கைஞ்சியம் ஆனது.

பாலாறும், ததன்தபணடையும், டவடகயும், 
தாமிரபரணியும் அவற்றின் பல துடை மற்றும் 
கிடை ஆறுகளும் தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளில் 
தபரிய அைவிலான த்ல்பயிரிடேலுககுக காரைம் 
எனலாம். ம்னான்மணியம் வாசித்தவரகள், 
் ாஞ்சில்்ாட்டு வைம்பற்றி ்ன்றாக்வ 

அறி்நதிருபபாரகள்.

ஆற்று விவசாயம் மட்டுமல்லாமல், தமிழகம் 
எங்கும் குைங்களில்,  மடழககாலத்து நீர 
நிடறககபபட்டும் ் வைாணடம ் டே்நதிருககிறது. பல 
ஊரகளில், கிைறுகள் ்தாணடேபபட்டு, கிைற்று 
்வைாணடமயும் நிகழ்நதிருககிறது. . ஊற்று 
விவசாயமும்கூடே இரு்நதிருககிறது.

சங்க இலககியங்களில் பல இடேங்களில் த்ல் 
பற்றிய குறிபபுகள் வருகின்றன. “தச்நத்ல் உணடே 
டப்ந்தாட்டு மஞ்டஞ’ (புறம்-314-1), அடுகன் முக்நத 
அைவா தவணதைல்’ (புறம். 349-1), “கதிர வார 
காய த்ல் கட்கு இனிது இடறஞ்ச” (அகம்.293 வரி 
1 0 )  ‘ த ்ல்தலாடு வ்நத வல்வாய பஃறி ’ 
(பட்டினபபாடல-30) “த்ல் பல தபாலிக தபான் 
தபரிது சிறகக” (ஐங்குறுநூறு மருதம் பாடேல் 1, வரி 
2) ஆகியடவ சில சான்றுகைாகும்..

இபபடி இரணடோயிரம் ஆணடுகளுககும் 
்மற்பட்டே த்ல்பயன்பாட்டடேப பாரககும்்பாது, 
த்ல் பயிரிடேலானது, ்மது தமிழ மணணில் 
்தான்றி, நிடலதபற்றது ்பான்ற மயககத்டத 
ஏற்படுத்துகிறது அல்லவா? அ்நத மயககத்டதத் 
ததளியடவககும் கட்டுடரதான் இது.

பூமிதயங்கும் பயிரிடேபபடும் உைவுபபயிரகளில், 
த்ல் மூன்றாம் இடேத்தில் உள்ைது. முதலிடேத்தில் 
கரும்பும், இரணடோமிடேத்தில் மககாச்சாைமும் 
உள்ைன.

இ்நதபபூமியில் பனிககட்டிகைாக உடற்நது, 
மனிதரகள் வாழமுடியாத அணடோரடிககா தவிர, 
மற்ற அடனத்துக கணடேங்களிலும் த்ல் 
பயிரிடேபபடுகிறது. தபரும்பாலான ்ாடுகளில் 
அரிசிதான் முதன்டம உைவாக உள்ைது.

செல ்பயிரிடலின ்வை்ாறு:

சீன ் ாட்டில்தான். காட்டுபபயிராக இரு்நத த்ல், 
மு த ன் மு த ல ா க  ் ா ட் டு ப ப யி ர ா க 
ம ா ற் ற பபட்டிருககிறது  ( d o m e s t i c a t e d ) . 
சீனாவிலிரு்நதுதான், த்ல்லானது ததற்காசியா 

புல், சநல்ைாகிப ்ரவிய ைரைாறு

கட்டுனை

சு.இரோமசுப்பிரமணியன srsthovalai@gmail.com
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மற்றும் ததன்கிழககாசிய ்ாடுகளுககும், இ்நதியா, 
இலங்டகககும் பரவியிருககிறது. வடே இ்நதியாவிற்கு முதலில் 
பரவிய த்ல்பயிரிடேல், அங்கிரு்நதுதான் ததன் 
இ்நதியாவிற்குப பரவியிருககிறது.

இ்நதியாமீது படடேதயடுத்துவ்நத கி்ரகக மன்னன் 
அதலகசாணடேர, தனது ் ாட்டிற்குத் திரும்பிசதசன்ற்பாது, 
அவனுடேன் வ்நதவரகள் தங்களுடேன் த்ல் வித்துகடையும் 
கி்ரககத்திற்கு எடுத்துச தசன்றிருககிறாரகள் . 
கி்ரககத்திலிரு்நது மத்தியதடர ் ாடுகளுககும், ் பாரசசுககல் 
்ாட்டிலிரு்நது பி்ரசிலுககும், ஸ்தபயினிலிரு்நது மத்திய 
மற்றும் ததன்-அதமரிகக ்ாடுகளுககும் த்ல் பயிரிடேல் 
பரவியிருககிறது.

சவுதி அ்ரபியா ்பான்ற பாடலவன ்ாட்டிலும், 
ததன்கிழககு ஆசியா ்பான்ற தவள்ைம் பாயும் 
சமதவளிகளிலும் த்ல் பயிரிடேககூடியதாக இருககிறது. 
இபபடி, பல்்வறு விதமான பருவநிடலகளிலும் த்ல் 
பயிரிடேககூடியதாக இருபபதால்தான், பூமியின் 
தபரும்பாலான இடேங்களில் த்ல் பயிரிடேபபட்டு, 
முதன்டமயான உைவுபதபாருைாகப பயன்பட்டுவருகிறது. 
.

சீனாவில் த்ல் பயிரிடேல் ததாடேரபான பல கடதகளுள், 
இது சுடவயான கடத. த்ல் எப்பாது்ம இரு்நதுவ்நதது. 
ஒரு காலகட்டேத்தில், ஏ்தா ஒரு காரைத்தால் 
த்ல்வயல்களில் வைர்நதிரு்நத த்ற்தபாதிகளில், பால் 
அடடேககாமல் இரு்நதது. அபபடி பால் அடடேத்தால்தான் 
அது விடை்நது உறுதியான அரிசியாக மாறும் என்பது 
த்ல் ் வைாணடம அறி்நதவரகளுககுத் ததரியும். அதனால் 
பஞ்சம் வ்நதது. மனிதரகள் பட்டினியால் வாடினாரகள். 
அதடனக கணடு, இரககம்தகாணடே ் தவடத ‘கான்-இன்’ 
(Guan-yin) த்ல் வயல்களுககு வ்நது தனது முடலகடைப 
பிழி்நது, அவற்றிலிரு்நது தவளிபபட்டே பாலால் 
த்ற்தபாதிகடை நிரபபினாள். அபபடி இறுககமாகப 
பிழி்நததில், இறுதியாக ஒருசில குருதித் துளிகளும் 
சி்நதிவிட்டேன. அதன் காரைமாக்வ தவணதைல்லும், 
தச்நத்ல்லும் கிடடேத்தன என்பது ஒரு ் ம்பிகடக

பூமி குளிர்ேலும் செல ்பை்வலும்:

த்ல்பற்றி பல ்ாடுகளில் பலவிதமான கடதகள் 
இரு்நத்பாதும், அதுசார்நத அறிவியல்-வரலாறு ்வறாக 
உள்ைது. த்ல் முதன்முதலாக, 9000 ஆணடுகளுககு முன்்ப 
சீனாவின் ‘யாங்்ச’ ஆற்றுபபள்ைத்தாககில் (Yangtze Valley) 
பயிரிடேபபட்டிருககிறது. அங்கிரு்நதுதான் மற்ற 
இடேங்களுககுப பரவியிருககிறது.

ஓரிசா ரூஃபி்பாகன் (Oriza Rufipogon) என்னும் 
காட்டுபபுல்லில் இரு்நது, ஓரிசா சாட்டிவா (Oriza Sativa) 
என்னும் த்ல்லானது, ்ாட்டுபபயிராக மாற்றபபட்டு, 
வைரககபபட்டிருககிறது (domesticated). அ்நத ஆசிய த்ல் 
வடகயானது, ெ்பானிகா (Japonica ) மற்றும் இணடிகா 
(Indica) என்று இரணடு உட்பிரிவுகடைக தகாணடேது.

‘ஓரிசா கலாதபரிம்மா’ (Orizaa glaberrima) என்னும் 
த்ல்லானது, மிகவும் பிற்காலத்தில், ் மற்கு ஆபபிரிககாவில், 
அங்குள்ை பழங்குடியினரால் ்ாட்டுபபயிராக 
மாற்றபபட்டிருககிறது.

சீனாவில்தான் முதன்முதலாக த்ல் பயிரிடேபபட்டேது 
என்பது அடனவரும் ஏற்றுகதகாணடே கருத்தாக 
இரு்நதாலும், சீனாவிலிரு்நது, எ்நத காலகட்டேத்தில், 

ெ்பானிகா த்ல்லானது பலவாகப பிரி்நது, 
மற்ற இடேங்களுககுப பரவியது என்பது 
புரியாமல் இரு்நதுவ்நதது. இப்பாது 
அத ற் க ான  விடடேடய  நியூய ா ர க 
பல்கடலககழகத்டதச ் சர்நத ஆயவாைரகள் 
கணடேறி்நது, தங்கைது ஆயவு முடிடவ Nature 
P l a n t s  எ ன் னு ம்  ஆ ய வி த ழி ல் 
தவளியிட்டிருககிறாரகள்.,.

ஆசியாவின் ெ்பானிகா (japonica) மற்றும் 
இணடிகா ( indica ) என்னும் இரணடு 
முதன்டமயான த்ல் வடககளுடேன், 
உலதகங்கிலும் உள்ை 1,400 த்ல் வடககளின் 
‘மரபணுககூட்டேடமபடப ’  ( g e n om e ) 
ஆ ய வு த ச ய து ,  த ் ற் ப யி ரி டே ல் 
ஆசியாககணடேத்தில் எவவாறு பரவியது 
என்னும் வரலாற்டறக கணடேறி்நதனர. அ்நத 
ஆயவில், நிலவியல் தரவுகள் (Geological data), 
அகழாயவுத் தரவுகள் (Archeological data), 
வரலாற்று பருவநிடலத் தரவுகள் (historical 
climate data) ஆகியவற்டறயும் திரட்டி 
ஆயவுககுப பயன்படுத்திகதகாணடேனர.

த்ல் வரலாற்றில், த்ல் ் ாட்டுபபயிராக 
மாற்றபபட்டே பிறகும், முதல் 4000 ஆணடுகள் 
வடரயிலும், த்ல் பயிரிடேல் சீனாவின் மற்ற 
இடேங்களுககும் கூடே பரவாமல், அ்ந்ாட்டின் 
யாங்்ச ஆற்றுபபள்ைத்தாககில் மட்டு்ம 
தங்கியிரு்நதிருககிறது. ெ்பானிகா த்ல்தான் 
பயிரிடேபபட்டே ஒ்ர த்ல்வடகயாகவும் 
இரு்நதிருககிறது.

பூமியில், ஒரு சராசரி தவபபநிடல 
இருபபதும், அது்வ பூமியில் உயிரகள் 
வாழவதற்கான முதன்டமயான காரணி 
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என்றும் ் ாம் அறீ்வாம். ஆனாலும், சில இயற்டகக 
காரைங்கைால், இ்நத பூமி அவவப்பாது 
குளிர்நதிருககிறது. அபபடி, 4,200 ஆணடுகளுககு 
முன்பு ஒருமுடற பூமி குளிர்நதிருககிறது. அதடன, 
4.2K நிகழவு (4.2K event) என்கின்றனர. அது பூமியில் 
பல மாற்றங்கடை நிகழத்தியிருககிறது.

தமசப்டோமியா முதல் சீனா வடரயிலான 
்ாடுகளின் கலாசசாரம் அழி்நதிருககிறது. அப்பாது 
ஏற்பட்டே வறட்சிகாரைமானப பஞ்சத்தால், சி்நது 
சமதவளி ்ாகரீகம் அழி்நதிருககிறது. அதன் 
விடைவாக அங்கிரு்நத மககள், ததற்கு ்்ாககிக 
குடிதபயர்நததாகவும், ் மலும் பல இழபபுகளுககும் 
அ்நத குளிரதல் காரைமாக இரு்நதிருககிறது என்றும் 
ஆயவாைரகள் கருதுகின்றனர.

அ்நதக காலகட்டேத்தில், திடீதரன்று ஏற்பட்டே 
பருவநிடல மாற்றம், தபாதுவாக அடனத்துத் 
தாவரங்களும், குறிபபாக பயிரகளும், புதிய 
சூழலுககுத் தங்கடைத்தாங்க்ை தகவடமத்துக 
தகாள்ளுமாறு தூணடியது என்று ஆயவுககுழுவினர 
கூறுகின்றனர. அ்நத 4.2K நிகழவு காலகட்டேத்தில்தான், 
ெ்பானிகா த்ல்லானது புதியவடக த்ல்கைாகப 
பிரி்நது (r ice divers i ty ) , சீனாவின் யாங்்ச 
ஆற்றுபபள்ைத்தாககிலிரு்நது, வடேககு மற்றும் 
ததற்காசியாவிற்குப பரவியிருககிறது.

பூமியின் நில-்டுக்காட்டடே (equator) ஒட்டி, 
வடேககிலும், ததற்கிலும் அடம்நத பகுதிகள் மிடக-
தவபபமணடேலபபகுதி (Tropical region) ஆகும். மகர 
வட்டேத்திற்குத் (Tropic Of Capricon) ததற்கிலும், கடேக 
வட்டேத்திற்கு (Tropic Of Cancer) வடேககிலும் உள்ை 
பகுதிகள் மித-தவபபமணடேலப பகுதிகள் (temperate 
region) எனபபடும்.

4.2 K நிகழவின்்பாது, பூமியின் நில்டுக்காட்டிற்கு 
வடேககில், மிடக-தவபபமணடேலப பகுதிகளில் ஒரு 
விதமாகவும் (tropical variety), மிததவபபமணடேலப 
பகுதிகளில் இன்தனாரு விதமாகவும் (temperate va-
riety) ெ்பானிகா த்ல் பரவியிருககிறது. புதிதாக 
உருவான மித-தவபபமணடேல த்ல் சீனாவின் வடே 
பகுதிககும், ெபபான், தகாரியாவுககும் பரவியது. 
மிடக-தவபபமணடேல த்ல் ததன்கிழககு ஆசிய 
்ாடுகளுககும், இலங்டகககும், இ்நதியாவிற்கும் 
பரவியது.

4.2K பூமி குளிரதல் நிகழவிற்குபபிறகு, 2,500 
ஆணடுகளுககு முன்பு ெ்பானிகா த்ல் ததன்கிழககு 
ஆசியாவின் தீவுகளுககு, வணிகம் காரைமாக்வ 
பரவியிருககிறது. இதடன, அகழாயவுசசான்றுகள் 
உறுதிதசயகின்றன.

இணடிகா த்ல்பரவலானது மிகவும் சமீப 
காலத்தி்ல்ய நிகழ்நதிருககிறது. அ்நத த்ல்பரவலின் 
வரலாறானது சிககல் நிடற்நததாகவும் உள்ைது. 4,000 
ஆ ண டு க ளு க கு  மு ன் பு  இ ்ந தி ய ா வி ன் 
கங்டகசசமதவளியின் கீழபபகுதியில் உருவான 
இணடிகா த்ல், 2,000 ஆணடுகளுககு முன்புதான் 
சீனாவிற்குப பரவியிருககிறது.

ெ்பானிகா த்ல் ,  உலகம் முழுவதும் 
மி த த வ ப ப ம ண டே ல ப  ப கு தி க ளி லு ம் , 

மடலசசரிவுகளிலும், குறிபபாக சீனா, ெபபான், 
தகாரியாவிலும் பயிரிடேபபடுகின்றது. அரிசி, 
குட்டடேயாகவும், குணடோகவும் இருககும். 
ஈரபபதமும், ஒட்டும் தன்டமயும் மிகு்நது, இட்லி, 
ஆபபம் தசயவதற்கு ஏற்ற அரிசியாக, பளிசதசனத் 
ததரியும் தவள்டை நிறத்தில் இருககும். அதிக 
மகசூல் தகாடுககும். அகிடோ-தகாமாசசி (Akitakoma-
chi) மற்றும் தகாஷிஹிகாரி (Koshihikari) ஆகிய 
ெபபான் த்ல்வடககள், ெ்பானிகா த்ல்்ல.

இணடிகா த்ல், பூமியின் நில்டுக்காட்டடே 
ஒட்டிய தவபபமைடேல ் ாடுகைான பிலிபடபன்ஸ், 
இ்நதியா, பாகிஸ்தான், இலங்டக, இ்தானீஷியா, 
மத்திய மற்றும் ததன் சீனத்திலும் பயிரிடேபபடுகின்றது. 
அரிசி நீைமாக இருககும். மகசூல் குடறவாக்வ 
இருககும். பாசுமதி (Basumathi) மற்றும் ொஸ்மின் 
(Jasmine) மிகவும் பிரபலமான இரணடு இணடிகா 
த்ல் வடககள் .  அவற்டற அரிசியாககி . 
சடமககும்்பாது, மிருதுவான ்சாறு (flutty rice) 
கிடடேககும்.

மடழயும், நீரு்ம த்ல் பிரிதலுககு (rice diversity) 
முதன்டமயான காரணிகள் என்று ்ம்டமப 
்பால்வ ஆயவாைரகளும் ஆரம்பத்தில் 
்ம்பியிரு்நதனர. ஆனால், தவபபநிடலதான் 
த்ல்பிரிதலுககான முதன்டமயான காரணி என்று 
ஆயவுகளின் வழி்ய கணடேறி்நதுள்ைனர. 
தவபபமும், தவபபநிடலயும் (heat accumulation and 
temperature), மிடக-தவபபமணடேல மற்றும் மித-
தவபபமணடேல ெ்பானிகா த்ல் வடககளின் 
‘மரபணுககூட்டேடமபபின் ்வறுபாடுகளுககுக 
காரைமாக இருபபது ததரியவ்நதது.

ஆசியாவில் எங்கு, எப்பாது (where & when) த்ல் 
பரவியது என்படத, மரபணுககூட்டேடமபபு 
ஆயவுகள் (genome research), ததரிவிபபதாகவும், 
எப்பாது, எங்கு (when & where) த்ல் பயிரிடேபபட்டேது 
என்படத அகழாயவுத் தரவுகள் (Archeological data) 
ததரிவிபபதாகவும் ஆயவாைரகள் கூறுகின்றனர. 
‘சுற்றுசசூழல் மற்றும் பருவநிடல-மாதிரி’ (environ-
mental & Climate model), ‘உயிரி-நிலசசூழல்’ (ecological 
c o n t e x t )  எ வ வ ா று  இ ரு ்ந த து  எ ன் று 
ததரியபபடுத்துவதாகவும் கூறுகின்றனர.

ஆக, த்ல் வடககளின் மரபணுககூட்டேடமபபு 
ஆயவுகள் (genome research), அகழாயவுத்தரவுகள் 
(archeological data) மற்றும் ‘உயிரி-நிலசசூழல்’ 
தரவுகள் (ecological data ) ஆகிய மூன்றின் 
அடிபபடடேயி்ல்ய, த்ல் சீனாவிலிரு்நது, 4.2K பூமி 
குளிதலின்்பாது மற்ற இடேங்களுககுப பலவடகயாகப 
பிரி்நது பரவியது என்னும் முடிவுககு ஆயவாைரகள் 
வ்நதுள்ைனர.

இபபடிபபட்டே த்ல் பரவலின் ஆயவு முடிவுகள், 
த்ல்லின் பரிைாமத் தகவடமத்தடலயும் (evolution-
ary adaptations), த்ல்லின் சுவடுகடையும் (traits), 
த ் ல்லின்  ம ர பணுக கடையும்  ( g e n e s ) 
அறி்நதுதகாள்ைவும், எதிரகாலத்தில், புதிய 
த்ல்வடககடை உருவாககவும் (breeding efforts) 
பயன்படும் என்கின்றனர ஆயவாைரகள்.

சீனாவில் த்ல் பயிரிடேல் என்பது முதன்டமயாக 
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இ ர ண டு  க ட் டே ங் க ட ை க தக ா ண டே த ா க 
இரு்நதிருககிறது. ஒன்று, அவரகள் நிலத்டத 
்ன்றாகதகாத்திக கிைரி, புழுதியாககி, அதில் 
நீரவிட்டு ததாழியாககியிருககின்றனர. அதன் 
காரைமாக, ்பாதுமான நீர த்ற்பயிரகளுககு 
அடியில் ஊடுறுவி, தங்கியிரு்நதிருககிறது. அபபடிச 
தசயயவில்டலதயன்றால், நீர அடனத்தும் வழி்நது 
ஓடிவிடும். அதனால் த்ற்பயிரகள் நீரின்றி வாடி 
வதங்கிவிடும்.

இரணடோவதாக, த்ல் வித்துககடை ் ாற்றங்காலில் 
விடதத்து ,  ்ாற்டறக குழ்நடதடயப்பால் 
பாதுகாபபாக வைரத்து, குறிபபிட்டே ் ாட்களுககுப 
பிறகு அவற்டறப பிடுங்கி வயலில் ்ட்டு 
பயிரிட்டிருககின்றனர. எனககுத் ததரி்நது, எங்கள் 
பகுதிகளில் (தாமிரபரணித் தடலககால்வாயப 
பாசனம்), ்ாற்றங்கால்களும், த்ல் வயல்களும் 
தனித்தனி்ய இரு்நதன.

உலகம் முழுவது்ம இ்த ததாழில்நுட்பம்தான் 
இன்றுவடர த்ல் பயிரிடேலில் கடடேபிடிககபபடுகிறது. 
நிலத்டத மிருதுவாககுவதற்காகப பிற்காலத்தில் 
கணடுபிடிககபபட்டேதுதான், உழவு தசயதல். முன்பு 
எருதுகடையும், காடைகடையும் உழவுககுப 
பயன்படுத்தினாரகள். இப்பாது உழுவதற்கும், 
அறுவடடே தசயவதற்கும் இய்நதிரங்கள் 
வ்நதுவிட்டேன.

புழுங்கல குததிப ்பார்:

எங்கள் ஊரில் (சிவ்நதிபுரம், அம்பாசமுத்திரம் 
வட்டேம், திருத்ல்்வலி மாவட்டேம்), எங்கள் 
வீட்டிற்குப பின்புறம் ஒரு தாழவான, பர்நது விரி்நத 
பாடற இருககிறது. அதற்கு, ‘புழுங்கல் குத்திபபாடற’ 
என்று தபயர. எனககுத் ததரி்நது, அ்நதபபாடற 
கதிரடிககும் கைமாகப பயன்பட்டுவ்நதது. 
அ்நதபபாடறயில் பல குழிகள் இரு்நதடத, எனது 
சிறு வயதில் அங்கு விடையாடும்்பாது 
பாரத்திருககி்றன். முற்காலத்தில், ஊரிலுள்ை 
தபணகள், அங்குவ்நது, அவரவர வீட்டுப பாடுகடைப 
் ப சி க தக ா ண ்டே  த ் ல் டல க  கு த் தி 
அரிசியாககியிருககின்றனர. என்வ, ‘புழுங்கல்குத்திப 
பாடற’ காரைபதபயர என்பதும் புரிகிறது. 
இ ப ்ப ா து  அ ்ந த ப ப ா ட ற யி ல்  வீ டு க ள் 
கட்டேபபட்டுவிட்டேன. என்றாலும், இன்றும் 
மிசசமிருககும் ஒ்ர ஒரு குழி, புழுங்கல்குத்திபபாடற 
என்பதற்கு சான்றாக உள்ைது.

சங்க காலத்தில் தமிழ மககள், குலங்கைாக. 
குடிகைாகத் ததாழில்சார்நது சமூகமாக்வ 
வாழ்நதிருககின்றனர. ஆணகள் ்வட்டடேககுப 
்பாவதும், மீன்பிடிபபதும், பயிரதசயவதும் என்று 
அடனத்துத் ததாழில்கடையும் இடை்ந்த 
தசயதிருககின்றனர. திடன்யா, அவ்லா இடிபபது 
்பான்ற காரியங்கடைப தபணகளும் இடை்ந்த 
தசயதிருககிறாரகள் என்பதற்கு எங்கள் ஊரப 
‘புழுங்கல்குத்திப பாடற்ய’ சான்று. ஒரு ்ல்ல 
சமூகக கலாசசாரம் பழ்நதமிழரிடேம் இரு்நதிருககிறது. 
இன்டறய ்ாகரீக வாழகடகயில், ்ாம் அவற்றில் 
பலவற்டற இழ்நது நிற்கி்றாம்.

“நுணபு லடேககிய தவணப தலயிற்றியர

பாரடவ யாத்த பாடறதாள் விைவின்

நீழன் முன்றி நிலவுரற் தபயது

குறுங்காழ உலகடக ் யாசசி “ (தபரும். 94-97)

்மற்கணடே தபரும்பாைாற்றுபபடடே வரிகளில் 
வரும் ‘  நில உரல்கள் ’  என்பது பற்றிய 
விைககத்டதக்கட்டே்பாது, ‘நில உரல்கள்’ என்படவ 
பாடறயில் தகாத்தபபட்டே குழிகள் என்று 
்பராசிரியர ்வதசகாயகுமார ததரிவித்தார. 
அதன்பிறகுதான், எங்கள் ஊர ‘புழுங்கல் குத்திப 
பாடறககும்’ ஒரு நீணடே வரலாறு உள்ைது என்பது 
ததரி்நதது. மாத்திரமல்ல, புழுங்கல் குத்திபபாடறயில் 
மிசசமுள்ை அ்நத ஒரு குழி, இரணடோயிரம் ஆணடுத் 
தமிழக கலாசசாரத்திற்கு நிகழகால சான்றாகவும் 
உள்ைது.

டகககுத்தலில், உமிடய மட்டும் நீககிவிட்டு, 
தவிட்டுடேன் ் சாறாகப தபாங்கிச சாபபிட்டே அ்நதக 
காலத்தில் சரககடர ்்ாய பரவலாக இல்டல. 
இய்நதிரமயமாதலில், த்ல்லும் தபபிககவில்டல. 
அரிசி-மில் வ்நதது. சிவபபரிசி, தவள்டையாக 
மாறியது. ்ாரசசத்து நீககபபட்டு, மாவுசசத்து 
மட்டும் மிஞ்சியது. மாடு வலுத்தது, மனிதன் 
இடைத்தான். .

்ான் கல்லூரிபபடிபபு முடிககும் வடரயிலும், 
மூன்று ்வடையும் ்சாறுதான். ஒரு்வடை 
சுடு்சாறும், இரணடு்வடை படழய ்சாறும். 
ஐபபசி, காரத்திடக அடடேமடழக காலங்களிலும் 
படழய ் சாறுதான். பள்ளிககூடேம் தசல்லும்்பாது, 
ஈயம்பூசியப பித்தடைத் தூககுசசட்டியில், படழய 
் ச ா ற்றில்  எருடமபப ாலில்  ் த ாயத்த க 
கட்டித்தயிரவிட்டு விரவி, அதில் அம்மியில் 
அடரத்த ்தங்காயத் துடவயடலயும் அம்மா 
்பாட்டு டவத்திருபபாரகள். ்ணபகலில், 
்தங்காயத்துடவயல் ஊறியிருககும் அ்நதப படழய-
அமுடத (படழயது). சாபபிடும்்பாது கிடடேத்த 
சுடவககு ஈடு இடை இல்டல. பல ஊரகளில் 
வசிககும் வாயபபுககிட்டியதால், பலதரபபட்டே 
உைவு வடககடையும் சாபபிட்டுவிட்்டேன். 
ஆனாலும் அம்மாவின் அன்பில் கடர்நத அ்நத 
்தங்காயத்துடவயல் கல்நத படழய்சாற்றின் சுடவ 
இன்றுவடர என்னால் மறககமுடியாததாக்வ 
இருககிறது.

அரிசி என்றால் ் சாறு மட்டு்ம அல்ல. இட்லி, 
்தாடச, புட்டு, இடியாபபம், ஆபபம், தகாளுககட்டடே, 
தபாங்கல், உபபுமா, கஞ்சி, அவல், தபாரி என்று 
பலவிதத்திலும் உைவாகப பயன்பட்டுவருகிறது. 
அரிசி மாவில் ்காலம்்பாட்டு, எறும்பு ்பான்ற 
உயிரிகளுககும் அரிசிடய உைவாககினாரகள் ்ம் 
தமிழ முன்்னார.

ஆ ர ம் ப  க ா ல ங் களில்  க ா டுதிரு த்தி க 
கழனியாககினாரகள் .  இப்ப ாது ,  ் ாம் 
விடைநிலங்கடை வீட்டுமடனகைாக மாற்றி, 
எதிரத்திடசயில் பயணித்துக தகாணடிருககி்றாம். 
இதன் தாககம், காலம் ் பாகப்பாகத்தான் ததரியும்.

்கடடுலரயாளர: இயறபியல் யபைாசிரியர் 
(பணிநிரறவு)
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கடேவுளுககுப பயபபடும் தாயாக இருபபதுதான் 
பிள்டை வைரபபுககு ்ல்லது என்று ்ம்பிய 
காலங்கள் ்பாயவிட்டேன என்று அதமரிககாவில் 
்டடேதபற்ற ஆயவுகள் காட்டுகின்றன. இதுபற்றி, 
“லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் டடேம்சில்” ஒரு கட்டுடர 
வ்நதிரு்நதது. How Secular Family Values Stack up என்ற 
தடலபபில், ஃபில் ெுகர்மன் (Phil Zuckerman) 
என்பவர அ்நதக கட்டுடரடய எழுதியிரு்நதார. 
இவர சமூக இயல் துடறயில் ்பராசிரியராக 
அதமரிககாவின் Pitzer கல்லூரியில் பணியாற்றுகிறார. 
ப ல  நூ ல் க ட ை யு ம்  எ ழு தி யு ள் ை ா ர . 
2010இல் டியூக பல்கடலககழகம் ஆயதவான்டற 
்மற்தகாணடேது. கடேவுள் ்ம்பிகடக இல்லாமல் 
வைரககபபடும் குழ்நடதகள் இனதவறிககு 
ஆைாவதில்டல. சக மாைவரகளின் தீய 
பழககங்கைால் தகட்டுப ்பாவதில்டல. மனதில் 
வஞ்சம் டவபபதில்டல. ் தசிய தவறிககு ஆட்படுவ 
தில்டல. ் பார தவறியரகைாக இருககமாட்டோரகள். 
அதிகாரத்துவப ்பாககு அவரகளிடேம் வராது. 
சகிபபுத் தன்டம உள்ைவரகைாக இருபபாரகள் 
என்று பல்்வறு ஆயவு முடிவுகள் காட்டுகின்றன. 

கடேவுள் ்ம்பிகடக்யாடு வைரககபபடும் 
கு ழ ்ந டத க ட ை க  க ா ட் டி லு ம் 
்ம்பிகடகயில்லாதவரகைாக வைரககபபடும் 
குழ்நடதகள் பல அம்சங்களிலும் சிற்நதவரகள் 
ஆகிறாரகள் என்ற ஆயவு முடிவுகள் படழய 
்ம்பிகடககடைத் தகரபபனவாக உள்ைன. 

Pew Research யின் முடிவுகள் மதமற்றவரகளின் 
எணணிகடக அதமரிககாவில் வைர்நது வருவடதக 
காட்டுகிறது. (<http://www.pewforum.org/2012/10/09/
nones-on-the-rise/>

தற்்பாது அதமரிககாவில் மதமற்றவரகளின் 
எணணிகடக 23 விழுககாடோக உயர்நதிருககிறது. 
1950களில் அதமரிககாவில் மதமில்லாதவரகளின் 
எணணிகடக தவறும் 4 விழுககாடு மட்டு்ம. 
கடேவுள் இல்டல என்ற ்பாககு அதிகரித்து 
வருவதால், மதமில்லாதவடகயில் வைரககபபடும் 
குழ்நடதகள் எபபடி வைரககபபடுகிறாரகள் 
என்பதுபற்றி ஆயவாைரகள் கூடுதல் கவனம் 
தசலுத்துகின்றனர. ெுகர்மன் தசால்வடதக 
்களுங்கள் : மதம் அளிககின்ற பாதுகாபபும் தரம 
சி்நதடனயும் இல்டல தயன்றால் தசயலற்றவரகைாக, 
்ம்பிகடகயிழ்நதவரகைாக ,  ்்ாககமற்றுத் 
திரிபவரகைாக ஆகிப்பாவாரகள் என்று 
கருதபபடுகிறது. ஆனால் அது அபபடி இல்டல. 
மதமற்ற குடும்பங்கள், குழ்நடதகளுககு மிகச சிற்நத 
அடித்தைத்டத உருவாககித் தருகிறாரகள். இதடனப 
்பராசிரியர வாரன் தபங்ஸ்டேன் (Vem Bengston) 
உறுதி தசயகிறார. வாரன் தபங்ஸ்டேன் பல தடல 
முடறகளின் மாற்றம் பற்றிய நீணடேகால ஆயவிடன 
்மற்பாரடவ தசயபவராவார. இ்நத ஆயவுதான் 
அதமரிககத் தடலமுடறகள் பற்றிய மிகப தபரிய 
ஆயவாகும்.

மத ் ம்பிகடகயற்ற குடும்பங்களின் எணணிகடக 
அதமரிககாவில் அதிகரித்து வருவடதக கணடே 

மேமற்ற குழநடே ைளரபத் சிறநேது...
சமீ்த்திய ஆய்வு முடிவுகள்

புலைப் �கிர்வு

ஃபில் ஜுகர்யமன்

மிச்சி்கன் 
பைல்்கலைக் ்கை்கததின் 

குைந்லத்கள் உளவியல் 
சிறப்புப் வபைராசிரியர 

டாக்டர 
ராம் ம்காலிங்கம் அேர்கள் 

பைரிந்துலரதது 
அனுப்பிய ்கடடுலர

- ஆசிரியர்

கி.�முல்்லைகேநதைன
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தபங்ஸ்டேன், 2013இல் மதசசாரபற்ற குடும்பங்கள் 
என்ற அம்சத்டதயும் ஆயவில் இடைத்தார. “மத 
்ம்பிகடகயுள்ை தபற்்றாரகடைககாட்டிலும் மத 
்ம்பிகடகயில்லாத தபற்்றாரகள் தங்களின் 
்்ரடம-தரமம் பற்றிய தகாள்டகயில் இடழ 
பிசகாதவரகைாக இருககிறார கள்” என்று 
தபன்ஸ்டேன், ெுகர்மனிடேம் ததரிவித் தார. 
“மதசசாரபற்ற குடும்பங்களின் தபரும் பகுதியினர 
ஒரு ்்ாககத்துடேன் கூடிய வாழகடகடய ்டேத்து 
கின்றனர. அவரகளின் இலககுகள் ததளிவாக 
இ ரு க கி ன் ற ன .  அ வ ர க ள்  ் ன் தன றி 
உைரவுள்ைவரகைாகவும் இருககிறாரகள்” என்றும் 
அவர தசான்னார. மத்ம்பிகடகயற்றவரகளுககு 
்ன்தனறி என்பது மிகவும் எளிய ்காட்பாடு. 
மற்றவரகடைப புரி்நதுதகாணடு அதற்கு இைங்க 
தசயல்படு என்பதுதான் அ்நதக ்காட்பாடு. 
மற்றவரகள் உனககு என்ன தசயய ் வணடும் என்று 
நிடனககிறா்யா, அதடன்ய நீ அவரகளுககுச தசய 
என்பது எல்லாக காலத்துககுமான ் காட்பாடோகும். 
அதற்கு அதீதச சகதி ஒன்று இருககிறது என்ற 
்ம்பிகடக ்தடவயானதாக இல்டல. அபபுறம் 
மற்தறாரு ஆசசரியமான தசயதிடயக ் களுங்கள். 
“அதமரிககச சிடறகளில் உள்ைவரகளில் ் ாத்திகரகள் 
அ்்கமாக இல்டல என்்ற தசால்ல ்வணடும். 
1990களுககுப பின்னர சிடறபபட்டே ்ாத்திகரகள் 
அ்்கமாக இல்டல” என்று அதமரிகக மத்திய 
அரசின் சிடறத்துடற ததரிவிககிறது. இ்த 
வி்ஷயத்டதத்தான், கடே்நத ஒரு நூற்றாணடுக 
குற்றவியல் ஆவைங்களும் காட்டுகின்றன என்று, 
ெுகர்மன் தசால்கிறார. “எ்நத மதத்டதயும் 

ச ா ர ா தவரகள்  அல்லது மதத்தத ாடேரபு 
இல்லாதவரகள் குற்றம் தசயதவரகளின் பட்டியலில் 
மிகக குடறவாகத்தான் காைபபடுகிறாரகள்” 
என்றார அவர.

கூடுதல் தசயதிதயான்று! மத ்ம்பிகடகயற்ற 
குழ்நடதகள், மத ்ம்பிகடகயுள்ை குழ்நடதகடைக 
காட்டிலும் சிறபபாகக கற்படனடயயும் புடனகடத 
கடையும் யதாரத்தத்திலிரு்நது ் வறுபடுத்திப பாரக 
கிறாரகள் என்று, கடே்நதஆணடு பி.பி.சி. (B.B.C..) 
தவளியிட்டே அறிகடக குறிபபிடுகிறது. இதற்கு 
ஆதாரமாகப பின்வரும் ஆயவின் இடைபடபயும் 
அளித்துள்ைது.. <http://www.bu.edu/learninglab/
files/2012/05/corriveau-chen-harris-in-press.pdf> 
ஆயடவ ்டேத்தியது ்பாஸ்டேன் பல்கடலககழகம் 
ஆகும். ஆயவின்்பாது கற்படனக கடதகடை 
அடனத்து மாைவரகடையும் படிகக டவத்தனர. 
பின்னர ,விச ாரி த் த ்ப ாது  ம த ்ம்பிகடக 
யுள்ைவரகைால் வைரககபபட்டே குழ்நடதகள் 
அ்நதக கற்படனகள் அடனத்தும் உணடம என்று 
்ம்பினர. ஆனால், மதம் சாராதவரகள் வைரத்த 
குழ்நடதகள் இடவதயல்லாம் கற்படன என்று 
த த ளி வ ா க ச  த ச ா ன் ன ா ர க ள் . 
மதசசாரபுள்ைவரகளின் குழ்நடதகள்ஏன் கற்படனக 
கடதகடை யதாரத்தம் என்று குழபபிக 
தகாள்கிறாரகள். ஏதனன்றால், குழ்நடதகளின் 
ஆயவு உைரடவ மதம் குழபபிவிடுவதால் 
அவரகைால் கற்படனடயயும் யதாரத்தத்டதயும் 
பிரித்தறிய முடியவில்டல. குழ்நடதகடை சுயமாக 
சி்நதிககவிடுங்கள்.

்கடடுலரயாளர: ெமூக ஆர்ெைர்
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சினிமா

எஸ்.இளஙகேோ

ைாஜகுமாரி 1947

கடத, வசனம், சினாரி்யா டடேரக்ஷன் ஏ.
எஸ்.ஏ.சாமி. உதவி ஆசிரியர மு.கருைாநிதி. கடத 
வசனம் எழுதுபவராக கடலஞருககு இது முதல் 
படேம். கடலஞருககு அப்பாது வயது 23 . 
கதா்ாயகனாக எம்.ஜி.ஆருககும் முதல்படேம். 
அவருககு வயது 30.

தமிழ வம்சாவளியினரான ஏ.எஸ்.ஏ.சாமி 
இலங்டகயில் பிற்நது வைர்நதவர. கத்்தாலிககர. 
அருள் சூடச அ்ந்தாணிசாமி என்பது அவரது 
முழுபதபயர. பி.ஏ.ஹானரஸ் பட்டேபபடிபபு 
முடித்தவர. ் ாடேக ஆககத்தில் ஆரவமிகு்நத அவர 
கல்லூரிக காலத்தி்ல்ய “பில்ஹாைன்” என்ற 
காதல் ்ாடேகத்டத எழுதி அரங்்கற்றினார. பின் 
தமிழ்ாடு வ்நத அவர திருசசி வாதனாலி 
நிடலயத்திற்கு இ்ந்ாடேகத்டத வாதனாலி ் ாடேகமாக 
இயககித் த்நதார. டி.்க. சணமுகம் இடத ்மடடே 
்ாடேகமாககிய்தாடு 1948 இல் அடத ஒரு 
திடரபபடேமாகவும் எடுத்தார. படடேபபாககத்தில் 
ஆரவம் தகாணடே ஏ.எஸ்.ஏ.சாமிடய தமிழத் திடர 
உலகம் அரவடைத்துகதகாணடேது.

ெூபிடேர பிகசரஸ் நிறுவனத்தின் அடழபடப 
ஏற்று அவரகளுககாக ராெகுமாரி கடதடய 
எழுதினார ஏ.எஸ்.ஏ.சாமி. அ்நதககாலத்தின் தபரிய 
்டிகரகைாக இரு்நத பி,யு.சின்னபபா அல்லது எம்.
்க.டி.பாகவதர யாடர்யனும் டவத்து ராெகுமாரி 
படேத்டத எடுகக ெூபிடேர பிகசரஸ் முதலில் 
திட்டேமிட்டேனர. பின் எம்.ஜி.ஆடர கதா்ாயகனாகப 
்பாட்டு படேத்டத எடுகக முடிவு தசயதனர. 
ெூபிடேர பிகசரஸ் நிறுவனத்தில் அப்பாது எம்.
ஜி.ஆர. மாதச சம்பைத்திற்கு ்வடல தசயது 
தகாணடிரு்நதார.

்டிகரகள் என்று தமாத்தமாக ஒரு பட்டியல் 
டடேட்டிலில் ் பாட்டிருககிறாரகள். எம்ஜிஆர 1947 
இல் “எம்,ஜி,ராமசச்நதர” என்றுதான் டடேட்டிலில் 
இருககிறார. இயககு்ராக சாமி, கதா்ாயகனாக எம்.
ஜி.ஆர. இருவருககு்ம இது முதல்படேம். முன்னதாக 

சதிலீலாவதி துவங்கி 14 படேங்களில் சிறு ் வடேங்களில் 
மட்டு்ம ் டித்திரு்நதார எம்.ஜி.ஆர. எம்.ஜி.ஆருககு 
இடையராக ்க.மாலதி ்டித்திருககிறார. 
பாடேல்கடை உடுமடல ் ாராயை கவி எழுத, எஸ்.
எம்.சுபடபயா ்ாயுடு இடச அடமத்திருககிறார. 
ஒளிபபதிவு சுபபாராவ..

“ஒரு ஊரல ஒரு ம்நதிரவாதி..” என்று ்ம்ம 
பாட்டிமாரகள்/அககாமாரகடைப ் பாலக கடதடய 
ஆரம்பிககிறாரகள். மன்னர, அடமசசர, தைபதி, 
அரசகுமாரி இவரக்ைாடு கடதயில் ம்நதிரவாதியும் 
இருபபதால் மாயாொலங்களும் இருககின்றன. 
பறககும் கம்பைம், அணி்நதவடர பிறர கணணுககுத் 
ததரியாமல் மடறத்து விடும் மாய ்மாதிரம், 
பாடறடயயும் த்ாடியில் எரித்து சாம்பலாககும் 
ம்நதிரக ் கால் என அடனத்துத் தரபபு மககடையும் 
ஈரத்துக கட்டிப்பாடுகிற சரித்திரக கடத. ஆடேல், 
பாடேல்களும் அமரககைம். 1947 காலத்திய ரசிகரகள் 
இபபடேத்டத தபரிதும் ரசித்துப பாரத்து வசூல்ரீதியில் 
தவற்றிபபடேமாககியிருககிறாரகள்.

ம்நதிரவாதிககு அபூரவமான விைககுபூதம் 
கிடடேககிறது. அது ் கட்டேததல்லாம் தகாடுககிறது. 
ம்நதிரவாதிடய குருஜி என்றடழககும் ஒரு 
அடேககமான சீடேன் இருககிறான். பூதத்திடேம் 
மாளிடக ்வணடுதமனக ்கட்கிறாரகள். அங்்க 
பணிபுரிய அழகிய பணிபதபணகள் ் கட்கிறாரகள். 
எல்லாம்  கிடடேககிறது .  ம ்நதிரவாதிககு 
மைவாளினியும் ்கட்கிறாரகள். ஆனால் 
ம்நதிரவாதிககு அவரகடைதயல்லாம் பிடிககவில்டல. 
தனககு ்ல்லததாரு அழகிடயத் ் தடேத் துவங்குகிறான் 
அவன்.

தைபதி ஆலகாலனுககு ராெகுமாரி மல்லிகா மீது 
டமயல் இருககிறது. அவடை மைபப்தாடு 
்ாட்டுககும் ராொவாகிவிடே ்வணடுதமன்ற 
்பராடச இருககிறது .  மன்னரும் அ்நத 
எணைத்தில்தான் இருககிறார. ராொ முகஸ்துதிப 
பிரியர. ஆலகாலன் காககா பிடிபபதில் வல்லவன். 
“ராம ராஜ்யம் ் டேபபதாகவும் மககளுககு மன்னன் 

ேமிழ் சினிமாவில் 
கடைஞரின் முேல்்ைம்

ilangovadigal@gmail.com
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மீது அடசகக முடியாத ்ம்பிகடக 
இருபபதாகவும், அவடர அரிசச்நதிர 
மஹாராொவின் அடுத்த அவதாரம் என்று 
பாராட்டுவதாகவும் வீரத்தில் மன்னடன 
மககள் வீர்சனன் என்று புகழவதாகவும்” 
அை்நது விடுகிறான். ஆனால் மல்லிகாவுககு 
ஆலகாலடனப பிடிககவில்டல.

் த ா ழி க ் ை ா டு  ர ா ெ கு ம ா ரி 
பாடிகதகாணடு ்தரில் வருகிறாள். 
்வடலககாரன் ்ல்லானிடேம் ் வட்டடேககுத் 
தயாரா? எனக ்கட்கிறாள். ்ல்லான் 
வில்டலயும், அம்டபயும் தகாடுககிறான். 
ராெகுமாரி ்வட்டடேககுப ்பாகிறாள். 
புதருககுள் இருககும் மான் மீது அம்டப 
எயகிறாள். ஆனால் அங்கு மான் இல்டல. 
சுகுமார என்ற இடைஞன் இருககிறான். 
அம்பு பாய்நது டகயில் காய்மற்படே 
ராெகுமாரி வரு்நதி, மன்னிபபுக ்கட்டு 
மூலிடக தகாணடு மரு்நதிடுகிறாள். சுகுமார 
மல்லிகா இடடே்ய கணடேதும் காதல் 
ஏற்படுகிறது. சுகுமார ஓர ஏடழக குடிமகன். 
தா்யாடு ஒரு குடிடசயில் வாழ்நது 
வருகிறான்.

தனககுத் திருமை்ம ்வணடோம் 
என்கிற மல்லிகா காதல் வ்நததும் 
த்நடதயிடேம் தனது திருமை ஆரவத்டத 
ததரிவிககிறாள். மல்லிகாவின் காதல் 
்ல்லான் மூலம் முதலில் தைபதிககுத் ததரிய 
வருகிறது. மல்லிகாடவப பற்றி மன்னரிடேம் 
புறங்கூறும் தைபதி மல்லிகாடவயும் 
எசசரித்து டவகக ராெகுமாரியின் 
இருபபிடேம் வருகிறான் .  மல்லிகா 
்தாழியுடேன் சுகுமாறன் பற்றிப ்பசி 
மகிழ்நதிருககிறாள். அப்பாது ் வடலயாள் 
வ்நது ஆலகாலன் வ்நதிருபபதாகவும் 
மல்லிகாடவத் தனியாக  ச ்நதிகக 
விரும்புவதாகவும் ததரிவிககிறாள் . 

“வரசதசால்..” என்று மல்லிகா தவறுப்பாடு கூற “ரசமான 
கட்டேத்தில் ராட்சசப பிர்வசம்..” என்றவா்ற ்தாழி 
்கரகிறாள். அங்்க ் டேககும் உடரயாடேல் இது.

ஆை்காைன்: சமயம் சரியில்லை வபைாலிருக்கிறது

மல்லி்கா: அது முன்னவம வதரிந்திருக்்க வேண்டும். ேந்த 
விசயம்?

ஆை்காைன்: உம்.. ஒன்றுமில்லை...

மல்லி்கா: அப்வபைாது இஙகு ேரவேண்டியதுமில்லை.

ஆை்காைன்: அரசர என்லன அனுப்பினார..

மல்லி்கா: அேவர ேந்திருக்்கைாம்..

ஆை்காைன்: ஏன், என் ேரவு உனக்குப் பிடிக்்கவில்லைவயா?

மல்லி்கா: அது வசால்ைாமல் வதரிய வேண்டும். சரி, 
அப்பைாவுக்கு,,

ஆை்காைன்: உன் வபைாக்கு பிடிக்்கவில்லை. ராஜகுமாரி தனியா்க 
வேடலடக்குச் வசல்ேது..

மல்லி்கா: வதாழி்கள் கூடததான் ேருகிறார்கள். அலதப்பைற்றி 
ஆை்காைருக்கு என்ன அக்்கலற?

ஆை்காைன்: ராஜகுமாரியின் சு்கதுக்்கங்களில் எனக்கும் 
பைஙகுண்டு.

மல்லி்கா: (வ்காபைமா்க) பை்கற்்கனவு.

ஆை்காைன்: ஆை்காைன் நிலனததால் ்கனவும் நிலனோகும். 
மல்லி்கா, வ்கள். இன்று வேற்றல்ை. அறிேறிந்த பைருேம் முதல் 
உன்லன ஆராதிதது ேருகிவறன். வசாரைமயமான உன் அைகில் 
வசாக்கிச் சாகிவறன். உன்லன பைடடமகிசியா்க பைக்்கததில் 
லேததுப் பைாரக்்க துடிதுடிக்கிவறன். மல்லி்கா..

மல்லி்கா: எடடாத பைைம் ோன்.

ஆை்காைன்: வேடடாத ்கததி அல்ை ஆை்காைன்.

மல்லி்கா: லேரக்்கததியா்கவே இருக்்கைாம் அதற்்கா்க ேயிற்றில் 
குததிக்வ்காள்ள மாடவடன்.

(ேல்ைான் ேருகிறான்)

மல்லி்கா: (வ்காபைததுடன்) நீர வபைா்கைாம்..

மல்லிகாடவ விரகதி்யாடு பாரத்துவிட்டு ் ல்லானிடேம் 
முடறத்துவிட்டுப ் பாகிறான் ஆலகாலன்.

இககாட்சி பல ்ஷாட்டுகைாகப பிரிககபபட்டு தைபதி 
மற்றும் மல்லிகாவின் உைரசசிகள் அவரகளின் 
முகபாவடனகள் மற்றும் உடேல் தமாழி மூலம் ்ன்கு 
தவளிபபடும் விதமாக படேமாககபபட்டிருககிறது. 
இவவாறாக்வ அ்்கக காட்சிகள் கடதடய சுவாரசியமாக 
்கரத்திகதகாணடு ்பாகின்றன. அககாலத்திய தமிழப 
படேங்களில் ் பசசு தமாழி என்பது எழுத்து தமாழியாக்வ 
இருககும். இதிலும் அபபடித்தான். ஆங்கிலக கலபபற்ற தமிழ 
வசனங்கள். அடுககு தமாழியில் ஏற்ற இறககத்்தாடு 
உைரசசிபூரவமாகப ் பசும் கதாபாத்திரங்களின் வசனங்கள் 
்ாடேகத்தனத்தின் ததாடேரசசியாக சினிமாவிலும் நீணடே 
காலம் நீடித்தது.

வசனங்கடை கடதககும், பாத்திரங்களுககும் ஏற்றவாறு 
தசதுககியிருககிறார கடலஞர. “ராெகுமாரிகளுககு 
ராெகுமாரரகள்தா்ன கைவரகைாக வருவாரகள்” என்னும் 
சுகுமாரிடேம் “அ்நதக காலம் முடி்நதுவிட்டேது” என்கிறாள் 
மல்லிகா. ்ல்லானிடேம் சுகுமாறன் பற்றி விசாரிககும் 
மல்லிகாவிடேம் “கன்றும் பசுவும் ்பால தாய மகன். தாய 
தசால்டலத் தட்டோத மகன்” என்கிறான் ்ல்லான். 
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பாத்திரங்களின் அறிமுகத்டத அவரகளின் 
விருபபு தவறுபபுகடை கூரடமயான 
வசனங்கள் தகாணடு ரசிகரகளுககு 
உைரத்தி விடுகிறது வசனம்.

ஆலகாலன் சுகுமாறன் வீட்டுக்க ் பாய 
அவனது தாடய மிரட்டுகிறான். “சுகுமார 
மல்லிகாடவ ச்நதிபபது நிககனும்.. இல்ல 
தூககு்மடடேல நிககனும்” என்கிறான். 
தபணகடை பிடித்தாட்டும் ் படய விரட்டும் 
ஆள் ்பால ஊருககுள் வருகிறான் 
ம்நதிரவாதி. அவன் ் பய விரட்டும் காட்சி 
்ல்ல ்டகசசுடவ. மூடே்ம்பிகடகயில் 
மூழகிப்பான மககடை எளிதில் ஏமாற்றிப 
பைம் பிடுங்கும் த்நதிரத்டத எள்ைல் 
தசயகிறது அ்நதக காட்சி. அககாலத்தில் இது 
பரவலாக இரு்நதுள்ைது. (இன்றும் இருககிறது) 
“்பய ஓடி விட்டேது இனி வீட்டுககு 
அடழத்துச தசல்லலாம். . ”  என்னும் 
சிஷயனிடேம் “அடுத்து என்ன தசயவது..?” 
என்று ்கட்கிறாள் ஒரு தபண. “உம்.. 

ம்நதிரவாதி இருககும் ொலத் தீவுககுப பயணிககிறான். 
ம்நதிரவாதி சூறாவளிடய ஏற்படுத்தி ஆலகாலானின் 
கபபடலக கவிழத்து விடுகிறான். ராெகுமாரிடய யார 
காபபாற்றிக தகாணடு வருகிறாரக்ைா அவடை, 
அவனுக்க திருமைம் தசயது டவத்து ்ாட்டடேயும் 
தருவதாக ராொ அறிவிககிறார.

சுகுமாரன் தாயிடேம் விடடே தபற்றுக கிைம்புகிறான். 
படேகில் தசல்லும்தபாழுது கடேலில் தத்தளிககும் 
ஆலகாலடனயும், ் ல்லாடனயும் காபபாற்றுகிறான் சுகுமார. 
ஆலகாலன் அனுபவத்டதக ்கட்டு பயமுறும் படேகுச 
தசா்நதககாரன் எல்்லாடரயும் அருகிலிருககும் ் வறு ஒரு 
தீவில் இறககிவிட்டுப்பாகிறான். அங்கு பஹூ மற்றும் 
பஹூனி என்ற அணைன் தங்டக உதவி்யாடு அங்குள்ை 
மகாராணியிடேம் உதவி ்கட்டுப ்பாகிறான் சுகுமார. 
மகாராணி்யாடு பிரசசடன ஏற்பட்டு சிடறயில் அடடேபடும் 
சுகுமார தூககு ்மடடேடய துணி்நது ஏற்கிறான். உயிர 
தபபிபப்தாடு துணிசசலுககுப பரிசாக பறககும் கம்பைம், 
மாய்மாதிரம், மாயக்கால் கிடடேககின்றன.

பறககும் கம்பைத்தின் உதவி்யாடு சுகுமாறனும், 
ஆலகாலனும் மற்றவரகளும் ொலத்தீவுககுப பற்நது 
்பாகிறாரகள். ம்நதிரவாதியின் பலம் என்னதவன்று 
துபபறி்நது வருகிறாள் பஹூனி. பஹூ விைகடக டகபபற்றி 
பூதத்டத தனதாககுகிறான். ம்நதிரவாதி பலமிழ்நது 
கடடேசியில் கல்லாகிப்பாகிறான். சுகுமாறடன ஏமாற்றி 
ராெகுமாரிடய அடழத்துகதகாணடு பறககும் கம்பைத்தில் 
்ாடு திரும்புகிறான் ஆலகாலன். தா்ன ராெகுமாரிடய 
காபபாற்றியதாகப தபாயடய அவிழத்து விடுகிறான். 
ராெகுமாரியின் ஆட்்சபடைடயயும் மீறி திருமைத்துககு 
ஏற்பாடு தசயகிறார மஹாராொ. அப்பாது தரபார 
மணடேபத்தில் ்டடேதபறும் உடரயாடேடல அடுககுதமாழியில், 
உைரசசிப தபருக்காடு எழுதியிருககிறார கடலஞர.

இடம்: ேர்்பார் மணட்பம்.

மந்திரி: ராஜகுமாரி மாயமாய் மலறந்து மாதங்கள் 
பைைோகின்றன ராஜகுமாரிலய மீட்கச் வசன்ற ஆை்காைனும் 
அேருலடய ஆட்களும் அழிந்துவிடடார்கள். அடுதது வசய்ேது 
என்ன என்பைது பைற்றி.. (மன்னரின் தலையலசப்லபைத 
வதாடரந்து) மலறந்து வபைான அரசகுமாரிலயத தவிர 
மன்னனுக்கு வேறு ோரிசு கிலடயாது. ஆ்க அேருக்குப் பின் 
ோடடில் ஆடசிலய பைற்றி திடடங்கள் அலமக்கும் அேசியம் 
ஏற்பைடடிருக்கிறது.

ஆை்காைன்: ஆை்காைன் உயிவராடிருக்கும் ேலர அந்த 
அேசியவம கிலடயாது

(ஆை்காைன் தரபைார மண்டபைததில் நுலைகிறான்)

ராஜா: ராஜகுமாரி..

ஆை்காைன்: திரும்பி விடடார.

ராஜா: திரும்பி விடடார

ஆை்காைன்: அதாேது ோன் மீடடுக்வ்காண்டு ேந்வதன்.

ராஜா: இந்த ோடடில் சுதத வீரன் ஒருேன் இருக்கிறாவனன்றால் 
நீரதான் ஆை்காைவர

(மூேரும் சிரிக்கிறார்கள்)

ராஜா: ராஜகுமாரிலய மீட்க அரும்பைாடுபைடடிருக்்க வேண்டும்..

ஆை்காைன்: அது வபைரிய ்கலத மஹராஜா அந்த 
மந்திரோதியிலனக் ்கண்டுபிடிதது அேன் மாயாஜாைங்கலள 

எருடமசசாணிடயக கடரசசு தடலயில 
ஊத்தி ஒரு இஞ்ச முடிய தவட்டி தரணடு 
்ாடைககு பட்டினி ்பாடேனும்..” என்று 
வாயககு வ்நதபடி கூறுகிறான் சிஷயன்.

சுகுமாரின் தாயும் மகனின் காதடல 
எதிரககிறாள். மக்னா ராெகுமாரியின் மீது 
பித்தாகிறான். அவளிடேம் ்பாய பசசிடல 
மரு்நது ்பாட்டுகதகாள்கிற சாககில் 
ச்நதித்துவிட்டு வருகிறான். மல்லிகாடவப 
பாரத்து மயககம் தகாணடே ம்நதிரவாதி ஒரு 
்ாள் சுகுமாடரச ச்நதிகக வரும் தபாழுதில் 
அவடை வழிமறித்து கடேத்திப ் பாகிறான்.

“மல்லிகாடவ மைககப்பாவது நீ, 
அவடை மீட்க ்வணடியது நீ..” என 
மஹாராொ ஆலகாலடனப பாரத்துக 
கூறுகிறார .  “எனககு கல்யாை்ம 
்வணடோம்” எனப பம்முகிறான் ஆலகாலன். 
எனினும் ராொவின் கட்டேடைககு 
கீழபபடி்நது படடேடயத் திரட்டிகதகாணடு 
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எல்ைாம் தூள்பைடுததி அேனுடன் வேருக்கு வேர வபைார வசய்து 
ராஜகுமாரிலயக் ்காப்பைாற்ற ோன் பைடடபைாடு..அப்பைா.. சீலதலய 
மீட்க ராமன் கூடப் பைடடிருக்்க மாடடான்.

ராஜா: ஆம். ராமன்கூட பைடடிருக்்க மாடடான்.

(தரபைார மண்டபைததுக்குள் மல்லி்கா ஓடிேருகிறாள்)

மல்லி்கா: அப்பைா..

ராஜா: மல்லி்கா. ்கண்ணிைந்த எனக்கு ்கண்வ்காடுததார 
ஆை்காைன். ம்கா சாமரததியசாலி.

மல்லி்கா: அப்பைா என்லன ஆை்காைர ்காப்பைாற்றினாரா?

ராஜா: ஆம். உன்லன ஆை்காைர ்காப்பைாற்றினார. அேவர 
வசால்லுகிறார.

மல்லி்கா: ஆை்காைர வசால்லுேது அததலனயும் வபைாய்.

ஆை்காைன்: மஹாராஜா இலத நீங்கள் ேம்புகிறீர்களா?

ராஜா: அலமச்சவர இலத நீர ேம்புகிறீரா?

மல்லி்கா: அப்பைா ோன் வசால்லுேது வபைாய்யில்லை.

ஆை்காைன்: ோன் வசால்லுேது சததிய ோரதலத.

மல்லி்கா: அப்பைா..

ராஜா: (மல்லி்காலே எச்சரிக்கிறார) தரபைார..ோன் மஹாராஜா.

மல்லி்கா: மஹாராஜா.. என்லனக் ்காப்பைாற்றிய உததமர 
வேவறாருேர. ்கபைடமா்க என்லனக் ்கடததி ேந்து ஆை்காைர ்கலத 
்கடடுகிறார.

ஆை்காைன்: இேர ோரதலத்களுக்கு என்ன ருஜூ இருக்கிறது?

ராஜா: உன் ோரதலத்களுக்கு என்ன ருஜூ இருக்கிறது?

மல்லி்கா: மஹாராஜா ்கடவுள்தான் எனக்கு சாடசி.

ராஜா: அலமச்சவர..

அலமச்சர: ராஜகுமாரிக்கு ்கடவுலளத தவிர வேறு சாடசி 
இல்லை. ஆை்காைவர ராஜகுமாரிலய மீடடு ேம் ்கண்முன் 
வ்காண்டுேந்திருக்கிறார. (்கடவுள் சாடசி வசால்ை 
ேரப்வபைாேதில்லை என்ற அரததததில்) ஆ்க ஆை்காைலரததான் 
ோம் ேம்பை வேண்டும்.

ராஜா: ஆம். ஆை்காைலரததான் ோம் ேம்பை வேண்டும். ேமது 
அறிவிப்பின்பைடி ராஜகுமாரிலய இேருக்வ்க வ்காடுக்்க வேண்டும்.

மல்லி்கா: மஹாராஜா இது அநீதி.

ராஜா: வபைசிப் பையனில்லை. அடுதத சுபைதினததில் முகூரததம். 
அலமச்சவர ஏற்பைாடா்கடடும். ஆை்காைவர சந்வதா் ம்தாவன?

இககாட்சியும் பல ்ஷாட்டுகைாக பாத்திரங்களின் 
அருடமயான வசன உசசரிபபுடேன், அடசவுடேன், 
முகபாவடனகள், உடேல் தமாழிகளுடேன், ்கமரா 
்கரவுகளுடேன், கு்ைாசப ்ஷாட்டுகளுடேன், தபாருத்தமான 
இடசப பின்னணியுடேன் உயி்ராட்டேமாகப படேம் 
பிடிககபபட்டிருககிறது. ரசிகரகள் படதபடதபபுடேன் இ்நத 
தரபார காட்சிடய பாரத்துக கடே்நதிருபபாரகள் என 
்ம்பலாம்.

துவககத்திலிரு்நது மன்னர (எஸ்.வி.சுபடபயா) மற்றும் 
ம்நதிரி பாத்திரத்டத ஒரு ் கனயடனப ் பால ஆககியிருபபதும், 
இககாட்சியில் ் வணடுதமன்்ற கடேவுடை இழுத்து டவத்துச 
தசயதிருபபதும் கடலஞருக்கயுரிய டக வ்நத கடல என 
அடித்துச தசால்லலாம். பின்னாளில் காதமடி ்டிகராக 
மாறிய பாடலயா வில்லனாகவும், பின்னாளில் வில்லன் 
்டிகராக மாறிய ் ம்பியார காதமடியனாகவும் இபபடேத்தில் 
்டித்திருபபது குறிபபிடேத்தககது.

கடடேசியில் சுகுமார வ்நது திருமைத்டத 
தடுத்து நிறுத்த ம்நதிரக்கால் உதவி்யாடு 
பஹூ மடற்நதிரு்நது ஆலகாலனுககு அடி 
உடதகள் வழங்க ஆலகாலன் உணடமடயக 
கூறிவிட்டு ஓடிவிடுகிறான். ராெகுமாரிடய 
சுகுமாறன் மைமுடிககிறான்.

இறுதியில் “்லம் வாழக” என்று 
ட டே ட் டி ல்  ் ப ா டு கி ற ா ர க ள் . 
்ல்லுைர்வாடு ரசிகரகடை வீட்டுககு 
அனுபபியிருககிறாரகள். முதல் படேமான 
இதில் எம்.ஜி.ஆர. மீடசயில்லாமல் 
பாகவதர கிராப்பாடு வித்தியாசமான 
தகட்டேபபில் இருககிறார. அவருடடேய 
பின்னாள் படேங்கடை மட்டு்ம அதிக 
அ ை வி ல்  ப ா ர த் த  ் ம் டம ப 
்பான்றவரகளுககு இது வி்னாதமாக்வ 
்தான்றும். எம்.ஜி.ஆரின் படேங்களில் 
வில்ல்னாடு சணடடேயிருககும். முதல் 
அடி வில்லனிடேமிரு்நது எம்.ஜி.ஆருககு 
கிடடேககும். அடி வாங்கிய எம்.ஜி.ஆரின் 
உதட்டில் இரத்தம் ஒழுகும். ராெகுமாரி 
படேத்தில் இபபடித்தான் க ாட்சி 
டவத்திருககிறாரகள். இதிலிரு்நதுதான் 
அ டு த் த டு த் த  ப டே ங் க ளி லு ம் 
தசன்டிதமன்ட்டோக எடுத்திருககிறாரகள் 
என்று ் ம்பத் ் தான்றுகிறது. இடேது டகயில் 
நீணடே வாடை ஏ்நதி மிக லாகவமாக 
சணடடேயிடுகிறார எம்.ஜி.ஆர. வாள் வீசசு 
்பான்றவற்றில் முடறயான பயிற்சி எடுத்து 
்தர்நத வாள் வீசசாைராக 1947 ்ல்ய 
இரு்நதிருககிறார எம்.ஜி.ஆர.

பறககும் கம்பைத்தில் சுகுமாரும் 
மற்றவரகளும் பயணிககும் காட்சிககாக 
நிெமாக்வ “ஏரியல் ்ஷாட்” எடுத்து 
ப டே த் தி ல்  த ப ா ரு த் த ம ா க 
ட வ த் தி ரு க கி ற ா ர க ள் . 
விமானத்திலிரு்நதவா்ற சமதவளிடய, 
மடலககுன்டற, கடேடல, கடேற்கடரடய 
எடுத்திருககிறாரகள். கடலஞரின் ்பனா 
முதல் படேத்தி்ல்ய தனது முத்திடரடயப 
பதித்திருககிறது என்பது இன்டறய 
தடலமுடற சினிமா ஆரவலரகளுககு 
வியபபளிககும் ஒரு தசயதி.

்கடடுலரயாளர: எழுததாளர்
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சதொ.ப. நிடனவுச சிறபபிதழ முழுடமயாக வாசித்து 
உள்வாங்கிக தகாள்ளும் அைவு ஒவதவாருவரும் ஒரு ் காைத்தில் 
நின்று தவளிபபடுத்தியுள்ைனர. ஒரு மரம் என்றால் ஒரு பழம்தான் 
கிடடேககும் . ஒவதவாருவருககும்  ஆளுகதக ாரு  கனி 
தகாடுககுமைவுககு ஒரு ்தாபபாக ததா.ப.வின் பன்பாட்டு 
விடனயாற்றல்கள் அடம்நதுள்ைன. ஆயினும் அவருடடேய 
ஒட்டுதமாத்த பணிகளின் இறுதி இலககு இது என 
தசால்லிககாட்டிடே யாரும் தவறவில்டல.

 “ பாரபபனரகள் ்வீன விஞ்ஞானத் துடறயிலும் அரசியல் 
துடறயிலும் புகு்நத அ்த ்்ரத்தில், தங்கள் டகவசம் இரு்நத 
அதிகாரத்டதக தகாணடு சனாதன தரமத்டதயும் தககடவத்துக 
தகாணடேனர; பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் அரசாங்க 
மானியத்தில் சமஸ்கிருதம் பரவலாகத் தடடேயின்றிக 
கற்பிககபபட்டேது. சட்டேககல்லூரி, மருத்துவக கல்லூரியில் 
்சருவதற்கு சமஸ்கிருதம் கட்டோயமாகத் ததரி்நதிருகக ் வணடும் 
எனும் அரசாங்க விதி 21ஆம் ஆணடு வடர தசன்டன 
மாகாைத்தில் ்டடேமுடறயில் இரு்நதது. 1921இல் நீதிககட்சி 
அரசின் முதலடமசசராக பனகல் அரசர தபாறுப்பற்ற பின், 
தசன்டன பல்கடலக கழக ம்சாதாடவக தகாணடு வ்நது 

”மருத்துவக கல்லூரிகளில் படிகக சமஸ்கிருதம் ததரி்நதிருகக ்வணடும்” என்ற விதிடய 
நீககினார. இதன் விடைவாக பைமும் அதிகாரமும் சமூக தகௌரவம் தரும் ஆங்கில மருத்துவப 
படிபபு தபாறியியல் படிபபு ஆகிய கல்வித் துடறகளில் பாரபபைரகள் தசலுத்திவ்நத 
்பராதிககம் தகர்நதது” இ்நத வரலாற்றுக குறிபடப” இ்நது ் தசியம்” என்ற நூலில் பிராமைன் 
யார என்ற கட்டுடரயில் ததா.ப. த்நது ததளிவு படுத்துவார.

எட்வின் தனது பதிவில் சுட்டிககாட்டுவது ் பால, ‘ இத்தடகய பிராமை ஆதிகக நிடலடய 
திராவிடே சகதிகளும் இடேதுசாரிகளும் அம்்பத்கரிஸ்டுகளும் உடடேத்து விட்டேடத 
தபாறுத்துகதகாள்ை முடியாததால் ரை்வதடனதயடுத்த குருமூரத்திகளும் ்ாராயைன் 
திருபபதிகளும் புலம்புகின்றனர. அது்பால் இ்நதியாவி்ல்ய முதல்முடறயாக 1928-இல் 
இ்நது அறநிடலயத்துடறடய உருவாககி, பாரபபனர, மடோதிபதிகள் ஆகி்யார ் காயில்களின் 
தபாதுசதசாத்துககடை விருபபம்்பால் அனுபவித்து வ்நதடத நிறுத்தியது நீதிககட்சி ஆட்சி.

சனவரி இதழில், “மீணடும் வரு்வன்” என்ற ் கா.ஒளிவணைனின் சிறுகடத அற்புதமாக 
தவளிவ்நதுள்ைது. ’மரைத்தினூ்டேயும் ்ான் வாழ்வன்’ என்ற மன உறுதிடய தனித்துவ 
தமாழியில் அபூரமான உத்தியில் தசால்லிக காட்டிய கடதயாசிரியருககு வாழத்துககள்.

்ா.செய்பபிைகாெம், சென்மன.

மடற்நத பணபாட்டு ஆயவறிஞர ்பராசிரியர ததா.ப. அவரகள் குறித்து ததாடேர்நது 
எழுத்துப பதிவுகள் வ்நதுதகாணடிருககின்றன. ததா.ப. வின் நிடனடவப்பாற்றும் விதமாகக 
காகடகச சிறகினி்ல பிபரவரி திங்கள் இதழ சிறபபிதழாக தவளிவ்நதுள்ைது. இன்னும் 
ஆயவாைரகளும் ்பராசிரியரகளும் பல்்வறு ஊடேகங்கள் வழியாகப பகிரவடதப 
பாரககி்றாம். நூலகங்கள், ஆயவு நூல்கள் என ஆயவுககான தவளி நிடறய இரு்நதாலும் 
சிற்றிதழகளும் ஆயவு தவளிசசத்டதப பாயசசுகின்ற சி்நதடனத்தைத்டத நிடறயத் தாங்கி 
வருகிறது. ்பராசிரியர ததா.ப. அவரகளின் எழுத்துலகப பயைத்டத முழுவதுமாக 
அறி்நதுதகாள்ளும் வடிகாலாகத் திகழகிறது காகடகச சிறகினி்ல. ்சவியர தனி்ாயகம் 
அடிகைாருககுச சிறபபிதழ எனத் ததாடேர்நது தமிழுககுப தபரும் பங்களிபபிடனச தசயயும் 
சிற்றிதடழப ் பாற்று்வாம். பயனடடே்வாம். ஆயவில் ததளி்வாம்.

“்காயில்கள் வழிபடும் இடேங்கள் மட்டும் ஆகா. அடவ சமூக நிறுவனங்கைாகும்”. ் ான் 
ஒரு தமிழ மாைவன் அவவைவுதான் என்ற தன்னடேககம். வகுபபடறயும் புத்தகமும் 
மட்டுமல்ல பயைமும் தபரிய கல்விதான் என்ற ஆயவுககைபபயணி. ‘தம்மினும் தம் மககள்’ 
எனும் பணபாடு, “ ‘சாதீங்குறது பாதுகாபபற்றவனின் கடடேசிப புகலிடேம்’, ‘ சாமியாட்டேம் 
படழய ் பார ் டேனத்தின் எசசபபாடு’, இன்னும் படிககப படிகக ் ாதவல்லாம் ் தன் தான். 
தமாத்தத்தில் பிபரவரி சிறபபிதழ ் பராசிரியர ததா.ப வின் எழுத்துச சிறகுகடை வட்டேமடித்து 
பறககசதசயதிருககிறது காகடக. ஆயவாைரகள் டககளில் காகடக  சிறகடித்துப பறகக 
வாழத்துககள்.

முமனவர நா.சுறலாெனா, 
உலக்த தெமிைாைாய்சசி நிறுவனம், சென்மன
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தில்லி சதைா! 
உழைர புரட்சி!

கட்டுனை

இரோ.கமோேனரோஜன

இ்நதியா விடுதடல தபற்றதற்குப பின்பு 
தன்தனழுசசிப ் பாராட்டேங்கள் என சிலவற்டறச 
தசால்ல முடியும் அவற்றில் முதலாவது ததலுங்கானா 
வரககப புரட்சி அடுத்தது தசன்டனயில் ்டே்நத  
சல்லிககட்டுப புரட்சி. அ்நத வரிடசயில்  
ததாடேரசசியாகத் தில்லியில் ் டே்நது தகாணடிருககும் 
உழவர எழுசசிடயயும் தசால்ல முடியும். 
இலட்சககைககில் திரணடிருககும் பஞ்சாப மற்றும் 
ராெஸ்தான், அரியானா உள்ளிட்டே மாநில 
உழவரகள் ்ாட்கைககில் சாடல்யாரங்களில் 
உணடு, உறங்கி கடுங்குளிரிலும் ஆணகளும், 
தபணகளும், முதி்யார மற்றும் குழ்நடதகளும் 
புரட்சிடய முன்தனடுத்துக தகாணடிருககிறாரகள். 
இதுவடரயிலுமாக ்ாநூறுககும் ்மலதிகமான 
உ ழ வ ர க ள்  உட ற யடவ க கு ம்  பனியில் 
உயிரிழ்நதிருககிறாரகள். ் பாராட்டேம் ததாடேரகிறது.

ததால்குடிமரபான சல்லிககட்டுத் தடடேடய 
எதிரத்துத் தமிழகத்தில் ்டே்நதப ்பாராட்டேத்தின் 
உசசவடிவமாக தமரினா கடேற்கடரயில் 
் டு வ ம் தக ா ண டே து .  ஒ ரு வ ட க யி ல் 
பணபாட்டுபபுரட்சியாகத் ததாடேங்கிய அ்நதப 
்பாராட்டேம் காரப்ரட் நிறுவனங்களுககு எதிரான 
புரட்சியாக உருதவடுத்தது. உள்்ாட்டு கால்்டடேகள், 
உழவு முடறகள், உழவுப பணபாடுகள் என்பவற்றில் 
நிறுவனத் தடலயீடுகடை அது மறுத்து எழு்நதது.

மகக்ை முன்தனடுத்த அ்நதப ்பாராட்டேம் 
அதனைவில் ஒரு நிடறவான தன்தனழுசசியானப 
்பாராட்டேமாக இனிதயாருப ் பாராட்டேம் என்பது 
எபபடி இருகக ் வணடும் என்பதற்குத் ததளிவான 
வழிககாட்டேடல வழங்கககூடியதாக இரு்நதது. 
காரப்ரட் நிறுவனங்களின் அடிடமயாக 
ஒரு்பாதும் இருகக முடியாது, ததால் குடிகளின் 
உழவுப பணபாட்டிடன, அதன் தபாருளியல், சமூக, 
அரசியல் தைங்கடை ்வறு ஒருவர தீரமானிகக 
முடியாது ,  கூடோது  என்பத ா க  அ்ந தப 
்பாராட்டேத்டதப புரி்நது தகாள்ை முடியுமானால், 
தில்லி உழவரகளின் ் பாராட்டேத்திடன ் ாம் மிகத் 
ததளிவாக ஏற்க முடியும்.

படிபபடியாக அ்நநிய தபருநிறுவனங்களிடேம் 
அரடச, ்ாட்டடே ஒபபடடேககும் ்மாடி அரசின் 
நிகழசசி நிரலில் உழவரகடை அவரகைது 
நிலங்களிலிரு்நது தவளி்யற்றுவது என்பதும் ஒன்று. 
அதன் பகுதியாக தற்சாரபான உழவரகடை 
அவரகைது ்வரகடைப பறித்ததடுபபதுடேன் 
அவரகடைப தபருநிறுவனங்களின் உற்பத்திக 
கருவியாக மாற்றிவிடுவடத ஒரு தகாள்டகயாக 
வகுத்துக தகாணடுள்ைது. உழவரகளின் தற்சாரபு 
என்பது ஒட்டுதமாத்த ் ாட்டின் தற்சாரபு என்படத 
வசதியாக மற்நது தகாணடுள்ை ்தசியம் ்பசும் 
பாசக அரசு, உழவரகடை மீணடும் ஒரு பணடை 
அடிடம முடறககு மாற்றிவிடே முயற்சிககிறது.

தபருநிறுவனங்களிடேம் பறித்ததடுத்துக 
த க ா டு ப ப த ற் கு  வ ச தி ய ா க  உ ழ வ ர 
சட்டேங்கடைகதகாணடு வ்நதுள்ைது. முககியமாக 
3 சட்டேங்கடை நீககக ்காரி்ய உழவரகள் தமது 
்பாராட்டேத்டத முன்தனடுத்துக தகாணடுள்ைனர. 
இ்நத 3 சட்டேங்கைானது, உழவரகளின் உற்பத்திப 
தபாருட்கடை கட்டுபபடுத்துவது மற்றும் ச்நடதப 
படுத்தல் முடறயில் தைரவுகளும், ்சமிபபதும் 
ததாடேரபானவற்றில் தனியார நிறுவனங்களுககு 
முன்னுரிடம வழங்குவதாகவும் உள்ைன. இடவ 
உழவரகளின் உற்பத்தி மற்றும் ் சமிபபு, விற்படன 
ஆகியவற்றில் தனியார முற்றுரிடமககு வழிவகுககும் 
என்பதன் காரைமாக்வ அவரகள் அ்நத 
சட்டேங்கடை நீககக ் காருகின்றனர.

அரசு தகாணடுவ்நதுள்ை இ்நத மூன்று 
சட்டேங்கள்தாம் தனியார நிறுவனங்கள் உழவரகடைக 
கட்டுபபடுத்தவும், தபறுநிறுவனங்களுககானச 
ச ்நடதபபடுத் தடல  விரிவுபடுத்தவும ான 
அடிபபடடேயான ஒன்றாக இருககிறது. இ்நத 3 
பிரதான சட்டேங்களின் ஆதாரத்தில்தான் தனியார 
நிறுவனங்களின் வணிகமும், உழவரகடை 
நிறுவனங்களுடேன் பிடைபபதும் அடேங்கியுள்ைது. 
ஒரு மககள் ்ல அரசு என்றால் அதன் குடிடமச 
சமூகத்துககு வரும் ஆபத்துககு எதிராக நிற்கும். 
ஆனால் தனியார மயங்களின் அரசு அபபடி இருகக 
முடியாது தனியார நிறுவனங்களில் தங்கியுள்ை ஒர 

 ்தமது நாட்டின் உழேர்கனை நிறுேைஙகளிைம் அைகு னேப்�ன்த விை உழேர்கள், 
இந்தச ்சட்ைஙகனைத் திரும்�ப் ம�்றக் வகாருேன்த அேமாைமாக ஓர் அைசு கருதுேது 

நாட்டின் ்சைநாயகத் துயைமாகும்.

mohanrajan.r@gmail.com
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அரசு என்ன தசயயு்மா அடதத்தான் ் மாடி அரசு 
தசயது தகாணடுள்ைது.

இ்நத சட்டேங்களின் முககியமான ் காட்பா்டே, 
உழவரகடை அரசு கட்டுபபடுத்துவது அல்லது 
தைரத்துவது என்பது ் பாய தபருநிறுவனங்களின் 
கட்டுபபாட்டின் கீழ உழவரகடையும், அவரகைது 
உ ற் ப த் தி ப  த ப ா ரு ட் க ட ை யு ம் 
தகாணடுவ்நதுவிடுவதாகும் .  தனியாரின் 
விருபபத்திற்்கற்ப வடையச தசயவதாகும். உழவர 
முதுதகலும்டப உடடேத்துவிடுவதாகும்.

தமிழகத்தில் கடலஞர ஆட்சிக காலத்தில் 
தசயற்பட்டே உழவர ச்நடதடய எடுத்துக 
தகாள்ைலாம். அது உழவரகளின் உற்பத்திப 
தபாருட்களுககுக குறிபபிட்டே அைவிலானச 
சுத்நதிரத்டத வழங்கியது. தமது தபாருட்களுககுத் 
தா்ம விடல நிரையித்து நுகர்வாரிடேம் 
்்ரடியாகத் தமது தபாருட்கடை உழவரகள் 
விற்பதற்கு அது வழிவகுத்தது. உழவரகடை தவறும் 
உழவரகள் என்ற அைவில் அல்லாமல் அவரகடை 
வணிகத்திலும், ச்நடதபபடுத்தலிலும் பங்்கற்கச 
தசயவதாக இரு்நதது. இ்நத திட்டேத்தின் தவற்றி 
்தால்வி ஒரு பககம் இரு்நதாலும் உழவரகளுககுக 
குறிபபிட்டே அைவிலானச சுத்நதிரத்டத அது 
வழங்கியது. ் டுவைரசின் இப்பாடதயச சட்டேங்கள் 
தமது தபாருட்கடை தனியார நிறுவனங்களின் 
்சமிபபுக கிடேககில் தகாணடு்பாய ் சரத்துவிட்டு 
அவரகள் தருவடத வாங்கிக தகாணடு தசல்ல 
்வணடும் என்பதாக இருககிறது.

தனியார நிறுவனங்களின் கட்டுபபாட்டுககுள் 
உழவரகடையும், உழவரகளின் நிலங்கடையும் 
மட்டுமல்ல ாது  அவர கைது  உ ற் ப த்தி ப 
தபாருட்கடையும் தபருநிறுவனங்களிடேம் அரசு 
பறித்ததடுத்துத் தருவதானது உழவர வாழகடகடய, 
தற்சாற்டப ஒரு்சர அடேகுடவபபதாகும்.

உழவரகடை அடிடமபபடுத்தும் சட்டேத்டதத் 
திரும்பபதபறக ் காரி பஞ்சாப மற்றும் ராெஸ்தான், 
அரியானா உழவரகள், உழவர அடமபபுகள் என 
தபருதமடுபபிலான ்பா ர ாட்டேங்கடை 
அறிவித்ததுடேன், தில்லிடய ்்ாககிய ஓர 
அடடேயாைப ்பரணிடயயும் ததாடேங்கின. 
தில்லிடய இடைககும் ் ான்கு முககியச சாடலகடை 
்்ாககி ஊரவலமாகத் ததாடேங்கியப ்பரணி, 
தில்லிடய த்ருங்கவும் காவல்துடற அவரகடை 
தில்லி எல்டலயில் நிறுத்தி டவத்தடதத் ததாடேர்நது 
அவரகள் தமது ்பாராட்டேத்டதச சாடலயிலும் 
அடத ஒட்டிய திடேல்களிலும் ததாடேரகின்றனர. 
இ்நதக கட்டுடர எழுதபபடும் ்ாளில் அது 80வது 
்ாடைக கடே்நதிருககிறது. கிட்டேத்தட்டே அரசுடேன் 
்டேத்திய ஒன்பது கட்டேப ்பசசுவாரத்டதகள் 
்தால்வியடடே்நதிருககின்றன.

அரசின் பிடிவாதம் புரி்நது தகாள்ைககூடிய்த. 
அ்த சமயம் உழவரகள் முககியமான மூன்று 
சட்டேங்கடை மட்டுமல்லாது சட்டேத்டத 
முழுடமயாகப திரும்பப தபறும் வடர ் பாராட்டேம் 
ததாடேரும் என்று அறிவித்துவிட்டோரகள். தமது 
்ாட்டின் உழவரகடை நிறுவனங்களிடேம் அடேகு 
டவபபடத விடே உழவரகள், இ்நதச சட்டேங்கடைத் 

திரும்பப தபறக ்காருவடத அவமானமாக ஓர 
அரசு கருதுவது ் ாட்டின் சன்ாயகத் துயரமாகும்.

சாடலயிலும் அடததயாட்டியப பகுதிகளிலும் 
வணை வணை தடலபபாடககளுடேன் உழவரகளும், 
அவரகைது குடும்பத்தினரில் ஆண, தபண, 
குழ்நடதகள் என பல்லாயிரககைககில் அங்்க்ய 
தங்கி உணடு, உறங்கிப ்பாராட்டேத்டத 
முன்தனடுத்துக தகாணடுள்ைனர. ஊடேக 
ட்்ரான்கள் பல நிறங்களிலானக கூடோரங்கடைக 
காட்சிபபடுத்திக தகாணடிரு்நதன. புத்தாணடின் 
பிறபபு அவரகளுககுச சாடலயில் அடமயும் 
சாபக்கட்டடேக தகாணடிரு்நதாலும் அடதயும் 
கடே்நது அவரகள் மகர சங்கரா்நதிடயயும் அ்த 
சாடலயில் துயரங்கடை ஒதுககி டவத்துவிட்டுக 
தகாணடோட்டேங்களுடேன் எதிரதகாள்ை்வ 
தசயதுள்ைனர.

்பாராட்டேங்கடை அதன் நீதிகடை அரசுகள் 
காலம் காலமாக எபபடி எதிரதகாள்கின்றன்வா 
அவவா்ற உழவரகளின் ்பாராட்டேத்டதயும் 
வன்முடறயுடேன் எதிரதகாள்ை்வ விரும்பின. 
விரும்பும். பஞ்சாபியரகைான சீககியரகள், தமிழரகள் 
தபாதுவாக்வ தில்லிககு எதிரானவரகைாக்வ 
பாரபபனியத்தால் சித்தரிககபபட்டு வருபவரகைாவர. 
சீககியரகள் ,  தமிழரகள் இ்நதிய ்தசிய 
்தசபபகதரகைால் பிரிவிடனவாதிகள் என்்ற 
கருதபபடுபவரகள். அவரகைது நீதியான உரிடமப 
்பாராட்டேங்கள், ் காரிகடககள் பயங்கரவாதத்திற் 
கிடையானடவயாக்வ கருதபபடுகின்றன.

இ்நதிப ்பாராட்டேமும் ,  காலிஸ்தான் 
்பாராட்டேமும் அவரகடை அவவா்ற இ்நதிய 
்தசியத்திற்கு எதிராக நிறுத்துகின்றன. ஒன்றியத்தில் 
கிடடேகக ்வணடிய உரிடமகளுககான நீதியான 
்பாராட்டேங்கள் எல்லாம் பிரிவிடனவாதமாகத் 
தமிழர, சீககியர தடலயில் விடிகின்றன. இறுதியாகச 
சல்லிககட்டுப ்பாராட்டேமும், தில்லி உழவர 
்பாராட்டேமும் பிரிவிடனயின் ஒரு பகுதியாக்வ 
இ்நதிய ஒன்றிய அரசு உறுதியாக ் ம்புகிறது.

இ்நதிய குடியரசு ்ாைான சனவரி-26 அன்று 
மககளின் முதன்டமத் தடலவரான குடியரசின் 
தடலவர தில்லி தசங்்காட்டடேயில் ்தசியக 
தகாடிடய ஏற்றும் ்ாளில் தசங்்காட்டடேககு 
ஊரவலமாகச தசன்று ஓர அடடேயாைப ்பரணி 
்டேத்தி முற்றுடகயிடேப்பாவதாக உழவர 
அடமபபுககள் அறிவித்தடதப ்பால்வ, 
குடியரசு்ாைன்று காவல் அரணகடை உடடேத்துக 
தகாணடு பல்லாயிரககைககான உழவு வணடிகள் 
தில்லி சாடலகடைக கடே்நதன.

தில்லிடய இடைககும் ஆறு அல்லது ஏழு 
சாடலகடை உடடேத்துக தகாணடு தசங்்காட்டடே 
்்ாககி அணி அணியாகப புறபபட்டே உழவர 
படடேடயக காவல்துடற தடுத்து நிறுத்த முயன்றது. 
காவல்துடற ஏற்படுத்தியிரு்நத தடடேகடைக கடே்நது 
பகல் பனிதரணடு மணியைவில் தசங்்காட்டடேடய 
அடடே்நதது உழவர ் பரணி. திகரி எல்டலயிலிரு்நது 
புறபபட்டே ்பரணி மட்டும் சுமார 30 கி.மீ வடர 
நீணடிரு்நததாக ஊடேகத்டதச ்சர்நதவரகள் 
ததரிவித்தாரகள்.
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கடே்நத இரணடு திங்கைாகத் தில்லி புற்கர 
சாடலகளில் எதுவித வன்முடறககும் இடேம் 
தகாடோமல் தமது ்பாராட்டேத்டத முன்தனடுத்த 
உழவரகள் மிகு்நத கட்டுக்காபபுடே்ன தில்லி 
்்ாககி ் கர்நதனர. ஆனால் உழவர ் பாராட்டேத்டத 
எதிரதகாள்வதில் அரசுககு இரு்நத ஆற்றாடம 
வன்முடறயாக தவடித்தது. காவல் துடறயினர 
எதுவித முன்னறிவுபபுமின்றி ்பரணியின் மீது 
கணணீர புடகக குணடுகடை வீசத் ததாடேங்கினர. 
ஊரவலத்தில் புகு்நது அதன் ஒழுங்டகக குடலகக 
முயன்றனர. பிறகு தடியடி ்டேத்தி உழவரகடைக 
கடலகக முயன்றனர. தில்லி தசங்்காட்டடே 
சாடலடய அடடே்நதவுடேன் தமது அடடேயாைப 
்பாராட்டேம் நிடறவடடே்நதாக ,  இலககு 
நிடறவடடே்நதாக சம்யுகத கிசான் ்மாரசசா 
அடமபபு அறிவித்ததுடேன் ்பாராட்டேககாரரகள் 
தமது முன்டனயப ்பாராட்டேக கைத்திற்கு 
அடமதியாகத் திரும்புமாறும் ் கட்டுக தகாணடேது.

ஆனால் நிடலடம அவவைவு எளிதாக 
இ ரு க க வி ல் டல .  க ா வ ல் து ட ற யி ன ரி ன் 
தாககுதடலயடுத்து உழவு எ்நதிரங்கள் பாடத தவறி 
ஓடேத் ததாடேங்கின. மககள் மீது உழவு எ்நதிரங்கள் 
்மாதுவடதத் தவிரகக ்பாராட்டேககாரரகள் 
தட்டுத்தடுமாறிப பல திடசகளிலும் தமது 
வணடிகடை ஓட்டேத் ததாடேங்கினர த்ரிசல் 
ஏ ற் ப டே த்  த த ா டே ங் கி ய து .  ஏ ற் க ன ் வ 
காவல்துடறயினரின் தாககுதலில் சிககி உழவர 
ஒருவர பலியானார. தில்லி ஐ.ஓ.டி பகுதியில் 
ஏற்பட்டே தாககுதலில் ்வநீத் சிங் என்ற அ்நத 
உழவரின் உடேடலச சூழ்நது தகாணடே உழவரகள் 
அவரது உடேலுககுத் ் தசியக தகாடிடயப ் பாரத்தி 
ஆரபபாட்டேத்தில் இறங்கினர.

்பாராட்டேககாரரகளில் ஒரு பிரிவினர தமது 
இலககிலும், தில்லியின் பிரதான சாடலயிலிரு்நதும் 
விலகி தசங்்காட்டடே ் ்ாககி முன்்னறிச தசன்று 
தசங்்காட்டடேயில் ஏற்றபட்டேடிரு்நத ்தசியக 
தகாடிககு அருகில் ஏறிச தசன்று உழவர 
அடமபபுகளின் தகாடிகடை ஏற்றினர. முற்றுடகப 
்பாராட்டேத்தின் தபாருள், திடச அடடேயாைம் 

என்பன உழவர அடமபபுகளின் டககளிலிரு்நது 
விலகிச தசல்வடத உைர்நத அ்நத அடமபபுகள் 
உடேனடியாக  எல்டலககுத்  திரும்புமாறு 
அறிவித்தல்கடை விடுத்தன. எனினும் ் காட்டடேயின் 
மீது ஏறிய உழவரகள் முழககங்கடை எழுபபினர. 
பிறிததாரு வன்முடறககு இட்டுச தசல்லககூடிய 
அல்லது அரடச ஆத்திரமூட்டேககூடிய தசயலில் 
இறங்கிய உழவரகளின் அ்நதச தசயல் பரவலாக 
கணடேனத்திற்குள்ைானது.

்பாராட்டேம் தசங்்காட்டடேச சாடலடய 
அடடே்நதவுடேன் நிடறவடடே்நதுவிட்டேதாக உழவர 
அடமபபுகள் தசால்லிக தகாணடிருகக தில்லி 
தசங்்காட்டடேககுள் புகு்நதவரகள் யார என்ற 
குழபபம் உழவர அடமபபுத் தடலவரகளிடடே்ய 
ஏற்பட்டேன. தசங்்காட்டடே ்்ாககிப ்பரணி 
கிைம்பிய நிடலயில் உள்துடற அடமசசர அமித்சா, 
காவல்துடற உயர அதிகாரிகளின் மா்ாடு ஒன்டற 
கூட்டியிரு்நதார. காவல்துடறயினர தாங்கைாக்வ 
முன் வ்நது உழவர மீது தாககுதல் ்டேத்தியதற்கும் 
இ்நத மா்ாட்டிற்கும் ததாடேரபிருபபதாக ்ம்ப 
்வணடும் என்பதில்டல எனினும் உழவர 
்பாராட்டேத்டத சீர குடலககவும் அவரகடை 
வம்பிழுத்து ,  வன்முடறயில்  ஈடுபடேவும் 
காவல்துடறயும் மற்றும் அவரகைது ்ணபரகளும் 
முயன்றது என்ன்வா தமய.

ஊடேகம் மற்றும் பல்லாயிரககைககான டக்பசிக 
கருவிகளின் கணகளும் காவல்துடற ்டேத்திய 
தவறியாட்டேத்திடன, அத்துமீறல்கடை பதிவு 
தசயதபடி்ய இரு்நதன. காவல்துடற மற்றும் 
அவரகைது சீருடடேயிலிரு்நத ்வறு சிலரும் 
உ ழ வ ர க ட ை  இ ர க க ம ற் ற  வ ட க யி ல் 
ட்யபபுடடேத்தடதக காைககூடியதாக இரு்நதது. 
காவலர உடடேயிலிரு்நத ஒருவர பட்டோககத்தியின் 
முடனடயக தகாணடு உழவரின் வயிற்றில் 
குத்திவிடுவதாக அசசுறுத்தும் புடகபபடேம் ஒன்டற 
பிபிசி காட்சிபபடுத்தியிரு்நததானது. ் பாராட்டேத்தில் 
அரசின் நிழல் ்ணபரகளின் பங்களிபடப உறுதி 
தசயவது ் பால இரு்நதது.

பிறிததாரு இடேத்தில் காவலர ஒருவர விழு்நது 
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கிடேககும் உழவரின் முகத்தில் தனது காலணியால் 
்சுககுவதும், பல இடேங்களில் தடிகடைக தகாணடு 
உழவரகடை விரட்டி விரட்டி அடித்துத் துடவபபதும் 
த்ஞ்டசப பதறடவபபதாக இரு்நததன . 
காவல்துடறயின் இ்நத தமாழி அரசின் தமாழியாகும் 
்பசசுவாரத்டதயில் கல்நது தகாணடு அரசு 
தருவடத ஏற்க ்வணடும் இல்டலதயன்றால் 
்பாராட்டேத்திடன அடமதியாக ்டேத்த விடே 
மாட்்டோம் என்று தசால்லாமல் தசால்வதாக 
இருககிறது.

சல்லிககட்டுப ்பாராட்டேம், தவற்றி தபற்ற 
நிடலயில் இடேம் தபற்ற வன்முடறகளில் இது 
்பான்ற அரசின் தமாழி அழுத்தமாகப 
பதி்நதிரு்நதடத இத்துடேன் ஒபபிட்டுக தகாள்ைலாம். 
அரசு என்பது ஒடுககும் கருவி்ய அன்றி 
ஒடுககபபடு்வார கருவி அல்ல என்படத இது மிகத் 
ததளிவாகச தசால்லும் வழியாகும். அரசு என்பது 
ஒடுககும் கருவி என்றால் அதன் தமாழியும் 
வன்முடறயாக்வ இருககும் என்படத்ய இடவக 
காட்டுகின்றன.

்பாராட்டேம் அடமதியாக முடியும் என்றால் பிற 
்காரிகடககளுககான ்பாராட்டேங்களும் எளிதில் 
ததாடேங்கிவிடும் என்ற அசசமும், அதிகாரத் திமிறும் 
அடமதியான ்பாராட்டேங்கடை வன்முடறயாக 
அரசுகள் மாற்றுகின்றன. ் பாராட்டேம் தவற்றியில் 
முடி்நதாலும், ் தால்வியல் முடி்நதாலும் அதன் வடு 
மறகக முடியாததாக இருகக ்வணடும் என்று 
அரசுகள் எணணுகின்றன. அதனா்ல்ய 
அடமதியான ்பாராட்டேங்கள் வன்முடறயில் 
மு டி த் து  ட வ க க ப ப டு கி ன் ற ன .  மு டி ய 
டவககபபடுகின்றன.

தில்லி ச்லா ்பாராட்டேத்தின் ஒரு பகுதி 
உழவரகடை அபபடி்ய பிரித்து வழிகாட்டிச 
தசன்றவரகள் தசங்்காட்டடேக தகாத்தலத்தின் மீது 
ஏற்றியவரகள் யார என்பது குறித்து உழவர 
அடமபபுகள் திடகத்துக தகாணடுள்ைன. பிரபல 
சினிமா ்டிகரும். இடசத்ததாகுபபாைருமான 
்கத்சித்து என்பவரின் வழிகாட்டேலி்ல்ய 
உழவரகளும் ்சத்சித்தின் முகம் ததரியாத 
்ணபரகளும் தசங்்காட்டடேயில் உழவர 
தகாடிகடை ஏற்றியதாகச தசால்லபபடுகிறது. 
கிட்டேதட்டே தில்லி வன்முடற ததாடேரபாக 146 
சட்டேங்களின் கீழ பல்லாயிரககைககான உழவர 
மீது வழககுப பதி்நத காவல்துடற ் கத் சித்தின் மீது 
கரிசடன காட்டியதுடேன் அவரது தடலமடறடவயும் 
கணடுதகாள்வதாக இல்டல. உழவர அடமபபுகள் 
்கத்சித்து டவ டகது தசயய காவல்துடறககு 
்காரிகடக டவத்தடதஅடுத்்த ்வறு வழியின்றி 
காவல்துடற தற்்பாது அவடரக டகது தசயது 
தகாணடுள்ைது.

ஏற்கன்வ உழவர ் பாராட்டேத்தில், சல்லிககட்டுப 
்ப ா ர ாட்டேம்  ்ப ான்்ற  தீவிரவாதிகள் 
புகு்நதிருபபதாக  ்டுவைரசு தசால்லிக 
த க ா ண டி ரு ்ந த து .  ் ப ா ர ா டு ப வ ர க ள் 
தபரும்பகுதியினர சீககியரகள் என்பதால் 
காலிஸ்தான் அல்லது பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் 
்பாராட்டேத்டத வழி்டேத்துவதாக அரசு கூறுவதற்கு 

எளிதாக இரு்நதது. ்மலும் ்பாராட்டேககைத்தில், 
்பரணியில் தீவிரவாதிகளின் ஊடுவல் இருபபதாக 
அதிகாரவரககம் கூறுவதன் வழியாகத் தனது 
வன்முடறடய அது முன்னதாக்வ நீதிபபடுத்தத் 
ததாடேங்கிவிடுகிறது. பிறகு வன்முடறடய அது 
ததாடேங்கி டவககிறது. இறுதியாக தாககபபட்டேவரகள் 
உழவரகள் என்ற ்பாரடவயில் இருககும் 
தீவிரவாதிகள், ்தசவி்ராதிகள் என்று அது நீதி 
கற்பித்துவிடுகிறது. உழவர ் பாராட்டே வன்முடறகள் 
அவவா்ற நீதிபடுத்தும் ்வடலகடை அரசு 
இப்பாது ததாடேங்கியிருககிறது. அதன் பகுதியாக்வ 
்கத்சித்துவின் பங்களிபபு இருககககூடும் என்று 
உழவர அடமபபுகள் கருதுகின்றன.

சல்லிககட்டுக காலத்தில் தமககான திடர 
பிரபலங்கடை கைமிரககி சல்லிக கட்டுப 
்பாராட்டேத்தில் குழுத் தடலடமகடை உருவாகக 
முயன்றது ்பால உழவர ்பாராட்டேத்திலும் 
அவவாறான தடலடமகடை உருவாகக முயன்று 
்தால்வியடடே்நது தகாணடுள்ைது பாசக அரசு.

தில்லியில் தடடே உத்தரவு பிறபபிககபபட்டேதுடேன், 
இடைய தகவல் முடேககத்டதயும் ் மற்தகாணடேது. 
தற்்பாது உழவர ் பாராட்டேத்டத தவளி சகதிகளின் 
தூ ண டு த ல்  எ ன் று ம் ,  க ா லி ஸ் த ா ன் 
அடிபபடடேவாதிகளின் ்தசவி்ராத தசயல் 
என்றும் சங்கபரிவார மற்றும் பாசகவும் அதனுடடேய 
அரசும் ஒரு ்தாற்றத்டத உருவாகக முயன்று 
தகாணடிருககிறது.

உழவரகடை ஏ்தா எல்டல தாணடும் 
ஊடுருவல்காரரகள் என்பது ் பால அது சித்தரிகக 
முயன்று தகாணடிருககிறது. குடியரசுதின 
வன்முடறகளுககுப பிறகு தற்்பாது தில்லிடய 
இடைககும் சாடலகளில் தடுபபரணகடை 
உருவாககிக தகாணடுள்ைது. சாடலகளில் 
தாரகடைக தகாட்டி அதில் நீணடே ஆணிகடை 
பதித்து டவத்துள்ைது. எல்டலகளில் கூடே இது்பான்ற 
வி்னாதங்கடை கணடிருகக முடியாது.

கூடேங்குைம், தூத்துககுடி ஸ்தடேரடலட் ஆடலப 
்பாராட்டேங்களில் அதன் தடலவரகடை 
்தசவி்ராதிகைாகக கருதி கடேவுச சீட்டுககடை 
முடேககி டவத்துள்ைது ் பால உழவர அடமபபுககளின் 
த ட ல வ ர க ளி ன்  க டே வு ச  சீ ட் டு க க ள் 
முடேககபபட்டேதுடேன், அவரகளின் ் பாராட்டேத்திற்கு 
வரும் நிதி ஆதாரங்கள் குறித்து மிகத் தவறான 
தகவல்கடை அரசு பரபபிவருகிறது.

கடும் பனியிலும், ்பாககுவரத்து த்ரிசலிலும் 
்பாராட்டேத்டதத் ததாடேர்நது வரும் உழவரகளின் 
்பாராட்டேம் உலகைவிலான கவனத்டத ஈரத்துக 
தகாணடுள்ைது அரடச கலககமடடேயச தசயது 
தகாணடுள்ைது கனடே வாழ சீககியர சமூகத்தின் 
முன் உடரயாற்றிய கனடே பிரதமர உழவர 
்பாராட்டேம் குறித்துப ்பசியதற்கு அ்ந்ாட்டுத் 
தூதவடர அடழத்து இ்நதியா கணடேனம் ததரிவித்துக 
தகாணடிருககிறது. ்மலும் அதமரிககத் திடரச 
சமூகமான ஹாலிவுட் பிரபலங்கள், பாப பாடேகரகள் 
என பலரும் உழவர ்பாராட்டேத்திற்கு ஆதரவு 
ததரிவிககவும் இ்நதிய ் காலிவுட் அதற்கு எதிரபபுத் 
ததரிவிககவுமாகத் தற்்பாது உழவர ்பாராட்டேம் 
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ஆதரவு, எதிரபபு என இரு முடனகளில் 
இடையவழியில் தீவிரமடடேயத் ததாடேங்கியுள்ைது.

்காலிவுட் எதிரபபடதயும் ,  ஹாலிவுட் 
ஆதரிபபடதயும் ்ாம் புரி்நது தகாள்ை முடியும். 
சன்ாயகத்தில் ்பாராடே உரிடம உள்ைது என்ற 
அடிபபடடேயில் ஹாலிவுட் ஆதரவு ததரிவிகக, 
்காலிவுட், உழவர ் பாராட்டேத்டத உள்ளூர சிககல் 
என்றும் அ்நநியர தடலயீடு என்றும் தனது 
்தசபகதிடய உழவர ்பாராட்டேத்தில் டவத்துப 
்பசுகிறது.

சரவ்தச பாப-துள்ளிடசப பாடேகியான 
ரியான்னா சி.என்.என். ததாடலககாட்சியில் உழவர 
்பாராட்டேம் குறித்த தசயதிடயப பாரத்துவிட்டு 
இடத்யன் யாரும் கணடு தகாள்ைவில்டல? என்று 
வருத்தபபட்டே தசயதி இ்நதியத் ் தசபகதரகளுககு 
அ்நநியத் தடலயீடோக மாறிக தகாணடுள்ைது. 
அது்பால ்பாரன் இதழின் மாடேலான மியா 
காலிஃபா உழவர ் பாராட்டேப புடகபபடேங்கடைப 
பகிர்நது இவரகைா தீவிரவாதிகள்? என்று ் கட்டுக 
தகாணடுள்ைார. எல்லாவற்றுககும் ்மலாக, 
அதமரிகக ்மனாள் அதிபர ட்ரம்டப்ய அதிர 
டவத்தச சுற்றுச சூழல் ்பாராளியான கி்ரட்டோ 
ததன்பரக, உழவர ் பாராட்டேத்திற்கு ் ாம் ஆதரவாக 
நிற்கி்றாம் என்று இரு முடற சுட்டியில் பதிவிட்டோர.

அனுபபியதுடேன் தமது பாராளுமன்ற உறுபபினரகள் 
உள்ளிட்டே ் தசபககதரகளுககாக கூ,கூ என்ற புதிய 
சமூக கட்புல ் சடவடயத் ததாடேங்குமைவிற்கு அது 
மிரணடு ் பாயுள்ைது.

 சுற்றுசசூழல் தசயற்பாட்டோைரான சுவீடேடனச 
்சர்நத 17 வயது மாைவி கி்ரட்டோ ததன்பரககின் 
ட்விட் ஒன்டற பகிர்நததாக இ்நதியாடவச ் சர்நத 
இைம் சுற்றுசசூழல் ஆரவலர திசா ரவிடய தில்லி 
காவல்துடறயினர கடே்நத பிபரவரி 14 ஆம் திகதி 
டகது தசயதுள்ைனர. காதலர தினமான அன்று 
இைம்  க ா த ல ர கடை க  ட க து  த ச ய ய 
்வணடியபணிகளுககிடடே்ய அவரகள் திசாடவத் 
்தடிச தசல்ல ்வணடியிரு்நதது. திசா ரவி 
அன்டறககு எ்நத காதலருடேனும் இருககவில்டல. 
ஆனால் தான் காதலிககும் சுற்றுசசூழல் மற்றும் 
உழவர ்பாராட்டேம் குறித்த அதிதீவிர காத்ல 
அவரது டகதுககு காரைமாக இரு்நதுவிட்டேது.

“ ் ாங்கள் எதிரகாலத்திற்காக மட்டும் 
்பாராடேவில்டல, நிகழகாலத்திற்காகவும் 
்பாராடுகி்றாம்!” என்று தசால்லும் திசாரவி, 
ஃபிடர்டே பாஃர த ஃபியுசசர என்கிற கி்ரட்டே 
ததன்பரககின் தவள்ளிககிழடம மட்டுமான 
பள்ளிககூடேம் தசல்வடதத் தவிரககும் ் பாராட்டேம், 
அதன் தபயரிலான அடமபபின் இ்நதிய 
தசயற்பாட்டோைராக அறியபபடுபவர. தற்்பாது 
அவர உழவர ் பாராட்டேம் குறித்து கி்ரட்டோவுககு  
ஆவைம் ஒன்டற அனுபபியதாகவும், உழவர 
்பாராட்டேம் குறித்த கி்ரட்டோவின் ஆதரவு 
தசயதியுடேன் டூல்கிட் ஒன்டற உருவாககியதாகவும் 
அவரது டகதுககானக காரைம் ஒன்டற 
உருவாககியுள்ைது தில்லி காவல்துடற. இது திசாரவி 
டகது தசயயபபட்டே கர ் ாடேக  மாநில 
காவல்துடறக்க ததரி்நதிருகக வாயபபில்டல. 
ஏதனனில் அவரது டகடத்ய கர்ாடேகக 
காவல்துடற அறி்நதிருககவில்டல.

டூல்கிட் என்பது ஆயுதங்கள் அடேங்கியப தபட்டி 
என்றால் கூடே காவல்துடற கணடுதகாள்ளுமா 
ததரியவில்டல. அது கருத்துககள் அடேங்கிய, உழவர 
்பாராட்டேத்டத முன்தனடுத்துச தசல்ல ் வணடிய 
்வடலத்திட்டேங்கள் அடேங்கியடவ என்பதால் அது 
ஆயுதங் கடைவிடே  அப ா ய க ர ம ானத ா க 
அதிகாரவரககத்திற்கு ்தான்றிக தகாணடுள்ைது. 
என்வதான் திசா ரவிடய ்தசவி்ராத வழககில் 
டகது தசயதுள்ைது.

கி்ரட்டோ ததன்பரககுடேன் தகவல்கடைப 
பரிமாறியது மற்றும் டூல்கிட் உருவாககிப பகிர்நதது 
என்ற வடகயில் திசா ரவியின் ் டேவடிகடககடைத் 
்தசவி்ராத தசயலாககியிருககிறது காவல்துடற.

திருவள்ளுவடர அடிககடி ்மற்்காள்களில் 
வலி்நது தகாணடுவருபவரகளுககு, ‘ஏர பின்னது 
உலகு” என்ற தமயடமடயக, ‘காரப்ரட் பின்னது 
உலகு’ என்ற அலகினுககுள் அடேகக முயலும் பாசக 
பரிவார அரசுகளுககு, உழவர ்பாராட்டேத்டதத் 
‘்தசவி்ராதம்’ என்ற தசால்லினுள் அடேககாமல் 
்பானால்தான் வியபபு.

்கடடுலரயாளர: எழுததாளர்

கி்ரட்டோ மற்றும் ரியன்னாவின் பதிவிடன 
அடுத்து அரசு கலககமடடேயத் ததாடேங்கியுள்ைது. 
ஏறககுடறயப பத்து இலட்சத்திற்கும் அதிகமான 
பின்ததாடேரபவரகடைக தகாணடிருககும் 
இவரகளின் பதிவு இ்நதிய அரடச த்ளிய 
டவத்துள்ை்தாடு இ்நதிய தவளியுறவுத் துடற 
பதிலளிககும் அைவிற்கு எடுத்துச தசன்றுள்ைது 
குறிபபிடேத் தககதாகும் அ்த சமயம் இ்நதியப 
பிரபலங்கடை அவரகளுககு எதிராகக கைமிறககவும் 
முயன்றுள்ைது. இதன் ததாடேரசசியாகப பிரபலத் 
துடுபபாட்டேககாரர தடேணடுல்கர உழவர 
்பாராட்டேம் இ்நதிய சிககல் என்று ்பசியதற்கு 
அவரது துடுபபாட்டேச சமூகத்திற்குள்ைாக்வ 
பலத்த எதிரபபிடன உருவாககியுள்ைது.

எடதயாவது தின்று பித்தம் ததளிய ்வணடிய 
நிடலயில் உள்ை பாசக அரசு ட்விட்டேர சமூக 
ஊடேகத்தின் ் மல் பாய்நது தகாணடுள்ைது. அ்நத 
நி றுவனத்தி ற் கு  இருமுட ற  அறிவி கடக 
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இ்நதியாவில் தகா்ரானா ்்ாயத்ததாற்றுப 
பாதிபபின் முதல் அறிவிபபு தவளியாகி ஒரு 
வருடேமாகிவிட்டேது . கடே்நத 31.01.2021 வடரயில், 
1,07,67,206 ்பர இ்ந்்ாயினால் பாதிககபபட்டு 
1,54,622 ்படர பலி தகாடுத்திருபபினும் ்்ாயின் 
பாதிபபு இன்னும் ஓய்நத பாடில்டல. மககளின் 
ஆ்ராககியத்திலும் ் லவாழவிலும் ஆட்சியாைரகள் 
அதுவடரயில் ்பாதிய கவனம் தசலுத்தாததன் 
பின்விடைவுதான் லட்சககைககான மககளின் 
உயிரிழபபிற்கு காரைம் என சாதாரை மககளுககும் 
விைங்கியிருககிறது . இ்ந்்ாயிடன கட்டுபபடுத்தும் 
்்ாககில் தற்்பாது ஏராைமான தடுபபு மரு்நதுகள் 
ச்நடதயில் பயன்பாட்டிற்கு வ்நதிருபபினும், 
்்ாயத்ததாற்று குறித்தான அசசம் மககளிடடே்ய 
முற்றிலுமாக நீங்கிடேவுமில்டல.

தகா்ரானாவினால் பாதிபபடடே்நதுவரும் கடே்நத 
ஓராணடு காலத்டத மட்டும் சற்று பின்்னாககி 
பாரககும்்பாது - ஊரடேங்கின் விடைவாக ் வடல 
வ ா ய ப பி ன் டம யி ன ா ல் 
வாழவாதாரத்திடனயிழ்நது 
தசா்நத ஊருககு ்டடேபயைமான 
லட்சககைககான அடமபபுசார 
ததாழிலாைரகள் ; ்பாதிய 
மருத்துவ வசதியின்டம; பள்ளி 
-கல்லூரிகடை மூடியதினால் 
் க ள் வி க கு றி ய ா கி ய 
மாைவரகளின் எதிரகாலம்; 
இடவ மூன்றும் ் சர்நது மனிதகுல 
வாழவிற்கு தபரும் அபாயம் 
ஏ ற் ப ட் டி ரு ப ப ட த 
உைரமுடிகிறது. ’ த ஹி்நது’ 
ஆங்கில ்ாளிதழ பல்்வறு 
்ததிகளில் தவளிவ்நத கீழகணடே 
ஆயவின் முடிவுகள் அதடன உறுதி தசயவதாக 
இருககின்றன .

பள்ளிககூடேம் – ் ல டமயங்களில் வழங்கபபட்டு 
வ்நத சத்துைவு இன்டமயால், சிறுவரகள் 
பட்டினியினால் பாதிபபடடே்நதிருககின்றனர . 
வ ா ழவ ா த ா ரமின்டமயினாலும்  வீட்டுச 
சுடமயினாலும் தபணகள் இரத்தச்சாடக- 
ஊ ட் டே ச ச த் து க கு ட ற ப ா ட் டி ன ா ல் 
பாதிபபடடே்நதுள்ைனர.

்்ாயத்ததாற்றின் காரைமாக தனியார 
பள்ளியிலிரு்நது விலகி அரசுபபள்ளியில் ்சரும் 
மாைவரகளின் எணணிகடக ஐ்நது சதவிகிதம் 
அதிகரித்திருககிறது. அ்தசமயம், அடுத்த 
கல்வியாணடில் 24 மில்லியன் மாைவரகள் வறுடம 
காரைமாக பள்ளியிலிரு்நது இடடேநிற்கலாம். எளிய 
குடும்பத்டதசசார்நத மாைவரகள் ஒருபககம் 
இடையவழி வாயிலாக கல்வியிடன கற்க ’ஸ்மாரட் 
்பான்’ வசதியில்லாததாலும் , இன்தனாரு பககம் 

’ததாடலககாட்சி’ வசதியில்லாததாலும் கல்வி 
தடடேபடுகிற  நிடல .  உ த ா ரைத்திற்கு , 
அரசுபபள்ளிகளில் படிககும் மாைவரகளில் 43.6 
சதவிகிதமா்னாரிடேம் ஸ்மாரட்்பான் வசதியில்டல.

்ாட்டின் தபாருைாதார வைரசசியிடன 
ஒ வ தவ ா ரு  க ா ல ா ண டி ன்  மு டி வி லு ம் 
கவனிககும்்பாது, அது தன் சரிவிலிரு்நது இன்னும் 
மீை்வயில்டல. இ்நதசசரிவிலிரு்நது மீளுவதற்கு 
தகாஞ்சகாலம் பிடிககலாம் என ஆயவுகள் 
ததரிவிககின்றன. புதிய ்வடலவாயபபுககள் 
பதிடன்நது ஆணடுகளில் இல்லாத அைவுககு 
வீழசசி ஏற்பட்டிருககிறது. தபாருைாதாரம் 
இபபடியாக ம்நத நிடலயில் நீடிககும் ்பாது, 
் த ச த் தின்  த ச ல்வம்  மட்டும்  ஒ ருசில 
பைககாரரகளிடேம் குவிவதாகவும் , இதனால் ஏடழ–
ப ை க க ா ர ர க ளு க கி ட டே ் ய ய ா ன 
ச ம த் துவமின்டமயின்  எ ல்டல  ் மலும் 
விரிவடடேவதாகவும் இருககின்றது .

ென்ாயகமானது தனககு 
ஆணி்வராக விைங்குகின்ற 
சட்டேத்தின் ஆட்சி, சுத்நதிரமான 
கருத்டத  தவளியிடுவது , 
கல்வியில் சுத்நதிரம் , சிவில் 
உரிடமகடை நிடல ்ாட்டுவது 
ஆ கி ய வ ற் றி ல்  ச ரி ட வ 
ச்நதித்துவருகிறது, இதனால் 
ென்ாயக ஆட்சியின் மீது மககள் 
்ம்பிகடகயின்டம மற்றும் 
அதிருபதி தகாணடுள்ைனர .

மாரச 2019 - தசபடேம்பர 2020 
இடடேபபட்டே க ாலத்தில் , 
அலுவலக ்டடேமுடற மற்றும் 

்சடவ சார்நத பணிகளில் ஊழல் மலி்நதுவிட்டிருபபது 
மட்டுமின்றி , ் தரதல் சமயங்களில் ஓட்டுககு பைம் 
மற்றும் ் தரதல் தசலவுகள் அதன் வரம்டபயும் மீறி 
பன்மடேங்கு அதிகரித்திருககின்றது .

அது மட்டுமின்றி, தபணகள்– தலித்துகள்– 
சிறுபான்டமயினர- பழங்குடியினரகளுககு எதிரான 
வன்தகாடுடமகள்; வங்கிகளில் வாராககடேன்; 
வ ா ர ா க க டேடன  தள்ளுபடி  த ச யவது ; 
்வடலவாயபபிடனத் தரககூடிய சிறு மற்றும் 
குறு்நததாழில்கள் ் சிவடடேவது என்பது அதிகரித்து 
வருகின்றது . முன் எப்பாடதயும்விடே உைவுககான 
்தடவயும் கூடியுள்ைது .

தகா்ரானா காலத்தில் மககளின் துயரம் மிகு்நத 
யதாரத்த நிடல இபபடியிருககும்்பாது , 
இடதபபற்றிதயல்லாம் கவடலபபடோது , சமூக 
ஊடேகங்களின் வழியாக இத்்தசத்து பிரதமரின் 
பிம்பத்டத தபருககும் தபாருட்டு , கடே்நத ஆணடு 
உலகைவில் அதிகமாக ் பசபபட்்டோர பட்டியலில் 

 சோைரகிறது 

துயரம்

கட்டுனை

நிேழ்�அயகேண்
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’்மாடி’ ஏழாவது இடேத்தில் இருககிறார எனவும் , சுபாஷ ச்நதிர ்பாஸின் பிற்நத ்ாள் 
விழாவில் கல்நது தகாணடே ் மாடியின் புடகபபடேத்திற்கு 11 லட்சம் ’டலகஸ்’ இபபடியாக…. 
வலதுசாரி அடடேயாை அரசியல்வாதிகள் பிரதமடரக  தகாணடோடி மகிழகின்றனர .

இ்நதசசூழநிடலயில், 2021 -2022 ககான நிதி நிடல அறிகடகயிலாவது மககள் 
வாழவாதாரத்திற்கு அடிபபடடே ஆதாராமாயுள்ை ் வடலவாயபபு – மருத்துவம் - கல்விககு 
ஏதாவது சிறபபாக உறுதி தசயயபபட்டிருககும் என ் ம்பி இரு்நதால், நிடனத்ததற்கு மாறாக 
மககடை காரபப்ரட்டுகளிடேம் அடேகு டவபபதாக்வ இருககின்றது .

கடே்நத முபபது வருடேத்திற்கு முன்பாக அரசின் கட்டுபபாட்டிற்குட்பட்டு, மககள் ் லனில் 
அககடறயுடேன் தசயல்பட்டு வ்நத கல்வி -மருத்துவம்- ் பாககுவரத்து- ததாடலத்ததாடேரபு 
- தகவல் ததாடேரபு -மின்சாரம் ஆகிய துடறகள் யாவு்ம தற்்பாது தனியாரின் 
கட்டுபபாட்டிற்குள் வ்நதிருககின்றடத உைரமுடியும். இ்நத நிதிநிடல அறிகடகயும் அதடன 
ஊககுவிபபதாக்வ இருககிறது.

்வதாராைமய சீரதிருத்தங்கள் எப்பாது்ம ் ாட்டினது வைங்கடை காரபப்ரட்டுககள் 
தகாள்டையடித்து ்பாவதற்்க அதிக முககியத்துவம் அளிககும். இ்நத நிதிநிடல 
அறிகடகயிலும் அதற்்கற்றபடி மின்சாரம்- ்பாககுவரத்து– ்சமிபபுககிடேங்கு 
தனியாரமயமாவதிலிரு்நது ் மற்கூறிய கூற்றிடன உறுதிதசயது தகாள்ை முடிகின்றது.

மின்சாரம் தனியார வசமாகுவதால் இனி இலவச மின்சாரம் என்பது 
்கள்விககுறியாகப்பாகிறது . ் ாட்டு மககளுககுத்்தடவயான அத்தியாவசியபதபாருட்கடை 
்சமித்து டவககும் மத்திய ்சமிபபுககிடேங்கு தனியாரின் வசமாகும் ்பாது பதுககலுககு 
வழிவகுத்திடும் அபாயம்.

்ாடுமுழுகக விரவிககிடேககும் ்பாககுவரத்து சார்நத அதாவது , துடறமுகங்கள் - 
விமானம் - சாடல - இரயில்்வ ஆகியனவற்றிற்கு நிதிநிடல அறிகடகயின் மூலம் 
உள்கட்டேடமபபு வசதிகடைபதபருககதவன நிதிஒதுககபபட்டிருககும் அ்தசமயம், 

அ வ ற் றி ட ன  த னி ய ா ரு க கு ம் 
த ா ட ர வ ா ர க க 
வழி்யற்படுத்தபபட்டுள்ைது .

் ா ட் டி ன்  த ப ா து த் து ட ற 
நிறுவனங்கைாக உள்ை வங்கிகள் - 
இன்சூரன்ஸ் - ததாழில் நிறுவனங்கள் 
(ஆயில் மற்றும் தகயில்…) ஆகியடவ 
ஈட்டித்தருகின்ற லாபங்கள் யாவும் , 
்ாட்டினது கட்டேடமபபு வசதிகடை 
உருவாககவும், எளிய மககளுககான 
் ல த் தி ட் டே ங் க ளு க கு 
பயனளிபபதாகவும், சமூகநீதிககு 
வித்திடேககூடிய இடேஒதுககீட்டிற்கு 
உறுதுடைய ா கவு ம்  விைங்கி 

வருகின்றன . தற்்பாது அ்நநிறுவனங்களில் சிலவற்டற தனியாருககு பிரித்தளிகக வடக 
தசயயபபடும் ் பாது, எளியமககளின் துயரம் ் மலும் அதிகரிகக்வ தசயயும்.

தாராைமயகாலத்தில் சமரபிககபபட்டே நிதிநிடல அறிகடககள் வைபபகிரடவயும், மககள் 
்லடனயும் முன்னிறுத்தியதாக இரு்நதது்பாய, தற்்பாடதய ்வதாராைமய காலத்தில் 
வைத்திடன தனியாருககு பகிர்நதளிபபது மட்டுமின்றி, ஆட்சியாைரகள் அறிவிககிற மககள் 
்லத்திட்டேங்களும்கூடே லாபத்டத அடிபபடடேயாககதகாணடிருககிறது. அதாவது, 
ஏடழமககளுகதகன எரிவாயு இடைபடப அதிகரிககப்பாவதாக கூறியிருககின்றனர. 
இதில் அடேங்கியுள்ை சூட்சுமம் என்னதவன்றால், சிலிணடேருககான மானியத்டத 
ஆட்சியாைரகள் குடறத்திடும் ்பாது, அரசுககு லாபம் பன்மடேங்கு அதிகரித்துவிடும். 
அ்த்பால, ஒரு்ாடைககு 49 கி.மீ.  தூரம் ்தசிய த்டுஞ்சாடல ்பாடேப்பாவதாக 
கூறுகின்றனர. இவரகள் ் பாடும் சாடலகளின் தூரம் அதிகரிககஅதிகரிகக ’்டோல்’களின் 
எணணிகடகயும் அதற்்கற்றாற்்பால் அதிகரித்து வசூலும் தகாட்டிவிடும். ஏற்கன்வ, 
எரிதபாருட்களின் விடல அன்றாடேம் உயர்நது எளிய மககளின் வாழவாதாரசசுடமகடை 
கூட்டிவருவது ததரி்நததுதான். தற்்பாது தபட்்ராலியம் – டீசலுககு மடறமுகமாக ’தசஸ்’ 
எனும் தபயரில் வரிவிதித்து விடல்யற்றச தசயகின்றனர .

காரபப்ரட்டுகள் மககடைசசுரணடி லாபமீட்டுவது ஒருபககமிருகக, ஆட்சியாைரகளும் 
தன் பங்கிற்கு காரபப்ரட்களின் ் லன் காககும் தபாருட்டு நிதிநிடல அறிகடகயின் மூலம் 
சலுடகயாக வரிடய குடறககின்றனர. ஆட்சியாைரகளும் அது்பால, மககளுககு 
சலுடககடை அளிககும் அ்தசமயம் மககடைசசுரணடி லாபம் ஈட்டேவும் தசயகின்றனர. 
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மககடைசசுரணடுவதில் ஆட்சியாைரகளுககும் – 
காரபப்ரட்டுகளுககும் வித்தியாசம் ஏதுமில்டல. 
வி்நடதயிலும் வி்நடதயிது !

்வதாராைமயமும்- வலதுசாரி அடடேயாை அரசியலும் 
ஒரு ்சர பயணிககும் ்தசமிது. வலதுசாரி அடடேயாை 
அரசியடல முன்தனடுககும் இ்நத ஆட்சியாைரகைால் 
சமரபபிககபபட்டே நிதிநிடல அறிகடகயானது காரபப்ரட் 
்லடன முன்னிறுத்தியதாக இருபபது மட்டுமின்றி, கடே்நத 
ஓராணடில், இவரகள் ்ாடோளுமன்றத்தில் நிடற்வற்றிய 
சட்டேங்கடை ஆய்நது பாரத்தால் , இ்நத அரசானது 
மககளுககானது அல்ல என்பது விைங்கும். ்வதாராைமயமும்- 
வலதுசாரி அடடேயாை அரசியலும் ் சர்நது தங்கைது ் லன் 
சார்நத தசயலுககு மட்டும் ்ாடோளுமன்றத்டத பயன் 
பயன்படுத்திகதகாள்கிற்த தவிர , மககளின் இடேரகடைக 
கடையும் தசயல்பாட்டிற்கல்ல என்பது புரியும். அதாவது, 
புதிய கல்விகதகாள்டக ,்வைாண சட்டேங்கள், முற்பட்டே 
சாதியினரகளுககு இடே ஒதுககீடு ,ெம்மு-காஷமீர பிரிபபு, 
சி .ஏ .ஏ ,  ஆகிய யாவு்ம அரசியல் சட்டேத்தில் 
உறுதிதசயயபபட்டுள்ை உரிடமகளுககு முரைாக்வ 
் ா டே ா ளு ம ன் ற த் தி ல்  நி ட ற ் வ ற் ற ப ப ட் டு 
சட்டேமாககபபட்டிருககிறது .

அ்த்பால ்ாடோளுமன்ற ென்ாயகத்திற்கு 
ஆணி்வராகவும், மககள் ்லனில் அககடற தகாணடே 
பிரதிநிதிகடைத்்தர்நததடுககும் அதிகாரம் தகாணடேதாகவும் 
இருபபது ்தரதல் ஆடையமாகும். தாராைமய 
காலகட்டேத்தில் ்தரதல் ்டடேமுடறகடை முடறயாகப 
பின்பற்றி ஆடையத்தால் ் டேத்தபபட்டு வ்நத ் தரதலானது 
, ் வதாராைமய காலகட்டேத்தில், குற்றபபின்னணி தகாணடே 
மககள் பிரதிநிதிகடை ்தர்நததடுபபதிலும் - ஊழலில் 
மலி்நதும் - ென்ாயக வி்ராதசதசயல்களுககு 
துடை்பாவதுமாக ஆகி ,  அதன் தன்டமடய 
இழ்நதுநிற்கின்றன. வலதுசாரி அடடேயாை அரசியடல 
தீவிரமாக முன்தனடுத்துவரும் ஆட்சியாைரகள் 
தற்்பாததல்லாம் மத்திய - மாநிலத்்தரதல்களில் 
தவற்றிதபறும் ்்ாககில் ்ாடோளுமன்றத்டதயும்-
சட்டேமன்றத்டதயும்  அதன் ப கடடேகக ாய ா க 
மாற்றிகதகாள்கின்றனர என்பதடன ் தரதல் ்டேககவிருககும் 
மாநிலங்களுககு சலுடககடை நிதிநிடல அறிகடகயின் 
மூலமாக அறிவித்திருபபதிலிரு்நது ததரி்நது தகாள்ைலாம். 
இ்நதியாவில் ் வதாராைமயமும் - வலதுசாரி அடடேயாை 
அரசியலும் தன் சுய ்லனுககாக ஒன்டறஒன்று சார்நது 
தசயல் படுவது்பால நிதிநிடல அறிகடகயும் அவவா்ற 
இருககிறது .

மககளிடேம் வாககுகடைபதபற்று, ஆட்சியில் அமருகின்ற 
ஆட்சியாைரகள் மககள் ் லனில் அககடற தகாள்ைாமல் 
காரபப்ரட் ்லனுககு முன்னுரிடமயளிபபவரகைாக்வ 
இருககின்றனர. இதடன உறுதி தசயயும் விதமாக, 
ென ் ா ய க த்தூணகளில்  ஒன் ற ா க  விைங்கும் 
்ாடோளுமன்றத்தி்ல்ய இத்்தசத்தின் பிரதமர “தனியார 
துடறடய அவமதிககும் கலாசசாரத்டத ஏற்கமுடியாது” 
என்கிறார, இதடன எதிரபபவரகடை “ததாழில்முடற 
எதிரபபாைரகள் “ எனசசான்றும் தருகிறார. இலவுகாத்த 
கிளியான மககளும் ஆட்சியாைரகள் இன்னமும் ்ல்லது 
தசயவாரகள் என ்ம்பி காத்துக கிடேககின்றனர. 
ததாடேரகிறது துயரம் !

்கடடுலரயாளர: எழுததாளர்

கட்டுனை

அமரநததைோ

2021 ெனவரி முதல் ் ததி கியூபாவின் 
புதிய ததாடேகக ்ாள் (Day Zero) என்று 
அறியபபடுகிறது. அன்று கியூபாவில் 
புழககத்திலிரு்நத இரட்டடே ் ாைய முடற 
முடிவுககு வ்நதது. அது ்ாள்வடர 
புழககத்திலிரு்நத “மாற்றத்தகக கியூப 
தப்சா”வும் கியூப ்தசிய தப்சாவும் 
இடைககபபட்டேதற்கான “தபாருைாதார 
ஆடை” பிறபபிககபபட்டேது . வடே 
அதமரிகக அரசு விதித்த வரலாற்றின் மிக 
நீணடேகால தபாருைாதார மற்றும் 
வர த் த க த்  தடடேகைால்  மூசசுத் 
திைறினாலும் இதனால் மககளில் 
யாருககும் ்ட்டே்மற்படோமல் இருகக 
கியூபா அரசு சம்பைம், ஓயவூதியம், சமூகப 
பாதுகாபபு திட்டேம் ஆகியவற்றில் ் பாதிய 
மாற்றங்கடை தசயல்படுத்தியுள்ைது.

1990 ஆம் ஆணடு ் சாவியத் தகரவுககுப 
பின்பு ஏற்பட்டே கடும் த்ருககடிக 
காலத்தில், 1993 ஆம் ஆணடு கியூபாவில் 
டோலர புழககம் ்வறு வழியின்றி 
சட்டேபூரவம் ஆககபபட்டேது. இதனால் 
ம க க ளி ட டே ் ய  ஏ ற் ப டே க கூ டி ய 
தபாருைாதார ஏற்றத்தாழடவ ஃபிததல் 
காஸ்த்்ரா மிகு்நத கசபபு டேன் விைககினார. 
ஆனால் காலப்பாககில் ஐ்ராபபாவிலும் 
வடே அதமரிககாவிலும் உறவினரகடைக 
தகாணடே கியூபா மககளுககு டோலர 
வருமானம் வங்கிகள் வழி்ய வ்நதது. இ்நத 
அ்நநியச தசலாவணி உைவு, எரிதபாருள் 
உ ள் ளி ட் டே  அ த் தி ய ா வ சி ய 
இறககுமதிகளுககு மிக அவசியமாகத் 
்தடவபபட்டேது. அதனால் வடே அதமரிகக 
டோலர புழககமும் ் டடேமுடறககு வ்நதது. 
அத்தியாவசியப தபாருட்கள் கியூபா 
்தசிய தப்சாடவக தகாணடுதான் 
வாங்கப படுகின்றன. ஆனால் ்ர்ஷன் 
அட்டடே மூலம் கிடடேககாத ் மலதிக நுகர 
தபாருட்கடை “டோலர கடடேகளில்” 
மககள் வாங்குவதற்காக உருவாககப 
பட்டே்த “மாற்றத்தகக கியூப தப்சா”. 
டோலர கடடேகள் உணடமயில் கியூபா 
அரசின் அ்நநியச தசலாவணி ்சகரிபபு 
டமயங்கைாக்வ விைங்கின.

1994 ஆம் ஆணடு முதல் இபபுதிய 
“மாற்றத்தகக கியூப தப்சா” புழககத்திற்கு 
வ்நதது. 1996 ஆம் ஆணடு ஒரு டோலருககு 
18 கியூப தப்சாவாக இரு்நத மாற்று 

ஜைேரி
2021

amarantha1960@gmail.com
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அமரநததைோ

விகிதம், பின்னர 24 கியூப தப்சாவாக நிடல 
தபற்றது. கியூப மத்திய வங்கியால் அசசடிககபபட்டே 
மாற்றத்தகக கியூப தப்சா ் ாைடடேவில் புழககத்தில் 
அதிகமாகியதால், 2004 ஆம் ஆணடு டோலர புழககம் 
விலககிக தகாள்ைபபட்டேது. ஆனால் கியூப 
அரடசப தபாறுத்தவடர, அதிகாரபூரவ மாற்று 
விகிதம் ஒரு வடே அதமரிகக டோலருககு ஒரு கியூப 
தப்சா என்று நிரையிககபபட்டேது. இதனால் 
நிறுவனங்களின் லாப ் ட்டேங்கள் கவனம் தபறாமல் 
்பான்தாடு ஏற்றுமதிடய அதிகரிககவும் 
முடனபபின்றிப ் பானது. ஆனால் கியூப அரசுககு 
இது அதிகபபடியான வருவாடய ஈட்டித் த்நதது.

இடடேபபட்டே காலத்தில் கியூப மககள் சமூகம் 
டோலர வருமானம் உள்ைவரகள் - இல்லாதவரகள் 
என இரு பிரிவுகைாகியது. சமத்துவமின்டம 
்வடலககும் ஊதியத்திற்குமான உறடவ முறித்தது. 
திறடமககும் வருமானத்துககும் ததாடேரபின்றிப 
்பானது. இ்நத காலகட்டேத்தில் உயரகல்வி கற்ற, 
திறன் ் மம்பட்டே வல்லுனரகள் தமது ் வடலடயத் 
துற்நது, மாற்றத்தகக கியூப தப்சா வருமானத்டதத் 
தரும் சுற்றுலாத்துடற, மகிழு்நது ஓட்டுனர பணி 
என ததாழிடல மாற்றிக தகாணடேனர. (எனது 
கியூபப பயைத்தின்்பாது சுற்றுலா வழிகாட்டியாக 
வ்நத ஒரு ஆங்கிலப ் பராசிரியடரச ச்நதித்்தன்)

இரட்டடே ் ாைய முடறடய ஒழிபபது அவசியம் 
என்று கியூப மககள் 2007 இல் ராவுல் காஸ்த்்ரா 
குடியரசுத் தடலவரான ்பாது ்காரிகடக 
டவத்தனர. தபாருைாதார - சமூக மாதிரிடய 
மாற்றுவதற்கான வழிமுடறகைாக 2011 ஆம் ஆணடு 
முன்டவககபபட்டு 2016 ஆம் ஆணடு ஏற்றுக 
தகாள்ைபபட்டே அறிகடகயின்படி, இது்வ 
முககியமான ் காரிகடகயாக இரு்நதது. இது கியூப 
கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் 2011 மற்றும் 2016 மா்ாடுகளில் 
உறுதி தசயயபபட்டேது.

2013 அக்டோபரில் ் ாையங்கள் இடைககபபடும் 
என்று அரசு அறிவித்தது. மககளில் பாதிப்பர 
டோலர வருமானம் உள்ைவரகைாக இரு்நததால், 
ஏற்றத்தாழவுகள் தாமாக நீங்க, இரு ் ாையங்கடையும் 
இடைபபததான்்ற வழி என்பது ததளிவாகியது. 
் ா ட்டின்  அடனத்துப  த ப ா ருை ா த ா ர 
பிரசடனகளுககும் தீரவாகாவிட்டோலும் கியூப 
தப்சா வின் மதிபடப மீட்கவும், தபாருைாதார 
்டேவடிகடககளின் பலடன அைவிடேவும், 
உற்பத்திடய அதிகரித்து இறககுமதிடயக குடறககும் 
்டேவடிகடககளில் முதலீடு தசயயவும், இ்நத ் ாைய 
இடைபபு மிக அவசியமானது. 2020 ஆம் ஆணடு 
இ்நத இலககு ஆணடு முழுதும் வலியுறுத்தபபட்டு 
வ்நதது.

கியூப ்தசிய தப்சாவின் மதிபடப தமல்ல 
தமல்ல குடறத்ததால், உள்்ாட்டு உற்பத்தியின் 
விடல அதிகரித்தது. ஆனால் அது மககடை 
பாதிககாத வணைம் அரசு மானியங்கடை 
அளித்தது. உற்பத்தித் திறடன அதிகரித்து, அதன்வழி 
உற்பத்திடய அதிகரிபபததான்்ற ்தடவயான 
பயடன அளிககக கூடியது. அதற்காகத்தான் ் ாைய 
இடைபபுககு ஆணடுக கைககில் நூற்றுககைககான 
வல்லுனரகள் பாடுபட்டு திட்டேமிட்டோரகள். 
ஆயிரக  கைககான தசயல் வீரரகளும் 
வல்லுனரகளும் பயிற்றுவிககப பட்டோரகள். இ்நத 
்டேவடிகடக குறித்தும் வழிமுடறகள் குறித்தும் 
அ ட ம ச ச ர க ளு ம்  வ ல் லு ன ர க ளு ம் 
ததாடலககாட்சியில் ்தான்றி கியூப மககளின் 
்கள்விகளுககும் ச்ந்தகங்களுககும் பதிலளித்தாரகள். 
இது 2021 ெனவரி வடரயில் ததாடேர்நதது.

அரசாங்க ஊழியரகளின் அடிபபடடே சம்பைம் 
(தமாத்தமுள்ை ததாழிலாைரகளில் மூன்றில் இரு 
பங்கு) 525 சதவிகிதம் அதிகரிககபபட்டேது. 
வயதானவர மற்றும் ஊனமுற்்றார ஓயவூதியம் 450 
சதவிகிதம் அதிகரித்தது. அரசு நிரைய விடலயில் 
160 சதவிகிதமும் தனியார வியாபாரங்களில் 300 
சதவிகிதமும் உயரலாதமன்ற எதிரபாரபபின் 
அடிபபடடேயில், மககளுககு பாதிபபு ்்ராதிருகக 
இ்நத ஏற்பாடு தசயயபபட்டுள்ைது. ் மலும் மககள் 
கல்வித் தகுதிடயயும் தனித் திறன்கடையும் 
அதிகரித்துக தகாள்ை்வணடும் என்பதற்காக்வ 
உயர வருவாய ் வடலகள் உருவாககப பட்டுள்ைன. 
(குடற்நதபட்ச ஊதியத்டதப ் பால ் ான்கு மடேங்கு 
தான் அதிகபட்ச ஊதியம்.) மிக அத்தியாவசியமான 
உைவுப தபாருட்களுககான ்ர்ஷன் திட்டேம் 
ததாடேரும். ஆனால் குடும்பத்தின் பிற ்தடவகள் 
தமல்ல ்ர்ஷன் திட்டேத்திலிரு்நது விலககபபடும். 
இதன் வழி மிகவும் ்தடவபபடு்வாருக்க 
மானியங்கள் ் பாயச ் சரும்.

புதிய ததாடேகக ்ாள் (Day Zero) அன்று எ்நத 
்மாசமான நிகழவும் ஏற்படேவில்டல. மாற்றத்தகக 

கியூ்ாவின் புதிய சோைக்க நாள்
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தப்சா ஒன்றுககு 24 கியூப தப்சா என்கிற 
விகிதத்தில் கியூப மககள் ஆறு மாதங்களுககுள் 
டகயிருபடப மாற்றிக தகாள்ைலாம். 2019 ஆம் 
ஆணடு ததாடேங்கபபட்டே சில அ்நநிய தசலாவணிக 
கடடேகள், ெூடல 2020இல் ் மலும் நீட்டிககபபட்டேன. 
இ்நதக கடடேகளில் டோலரகளும் மாற்றத்தகக 
தப்சாவும் இரு்நதால் தபாருட்கள் வாங்கலாம். 
ஆனால் வங்கி அட்டடே மூலம்தான் பைம் தசலுத்த 
முடியும். இடவ மககளிடடே்ய வர்வற்டபப 
தபறவில்டல எனினும், அரசுககு அ்நநியச 
தசலாவணி ஈட்டே இ்நதக கடடேகள் உதவின.

ஒரு டோலருககு 24 கியூப தப்சா என்ற பரிமாற்ற 
விகிதம் கியூப தப்சாவின் மதிபபு 2300 சதவிகிதம் 
குடறககபபட்டேதற்கு சமம். உற்பத்தித் திறடனயும் 
அைடவயும் அதிகரித்துத்தான் இ்நத ்ட்டேத்டத 
ஈடுகட்டே முடியும். ஓராணடுககு கடேன்கடையும் 
ம ானியங்கடையும்  அளிபபத ா க  அர சு 
வாககளித்துள்ைது. உற்பத்திடய அதிகரிகக 
்வணடுதமன்ற கடேபபாடு, ்வடலககான 
உத்திரவாதத்டத பறிககக கூடும். கியூபா மககளுககு 
இது புதிது. உற்பத்தி அைடவ அைவு்காலாகக 
தகாள்ைாத மககள்்ல அரடசக தகாணடே 
கியூபாவில், இடத ஏற்பது சற்்ற கடினம்தான்.

விடலடய நிரையிபபது ,  சம்பைத்டத 
உயரத்துவது, லாபத்டதப பகிரவது, அ்நநிய 
தசலாவணி ஈட்டுவது ஆகியமுடிவுகடை எடுகக 
அரசு நிறுவனங்களுககு கூடுதல் அதிகாரம் 
வழங்கபபட்டுள்ைது. ஏற்றுமதி தசயயும் அரசு 
மற்றும் தனியார நிறுவனங்கள், தாம் ஈட்டும் 
ததாடகயில் 80 சதவிகித்டத தககடவத்துக தகாள்ை 
முடியும். அது்பால அ்நநியச தசலாவணி 
கடடேகளுககு தபாருட்கள் வழங்கும் நிறுவனங்கள் 
100 சதவிகிதத்டத தககடவத்துக தகாள்ை முடியும். 
இத்தடகய தபாருைாதார ஆடை ஏற்றுமதிடய 
ஊககுவிககும்; ஆனால் இறககுமதிககு தடடேயாக 
இருககும். இறககுமதிடய டகவிட்டு, உள்்ாட்டு 
உற்பத்திடய அதிகரித்து, அ்நநியச தசலாவணிடய 
மிசசம் பிடித்து, ் ாைடடேவில் அதிகரிககும். இடவ 
அரசு நிறுவனங்களுககும் அரசு அல்லாத 
நிரவாகங்களுககுமான (சுய ததாழில் முடன்வார, 
கூட்டுறவு நிறுவனங்கள், தனியார ததாழில்கள்) 
சமநிடலடய உருவாகக உதவும்.

இ்நத ்டேவடிகடககள் அ்நநிய முதலீட்டுககு 
சாதகமான நிடலடய உருவாககினாலும், வடே 
அதமரிகக அசசுறுத்தல் ்டேவடிகடககைால் அது 
கியூபாவில் சாத்தியமாவதில்டல. எனினும் 
முதற்கட்டேமாக  சுற்றுலாத்துடற ,  உயிரி 
ததாழில்நுட்பம், தமாத்த வியாபாரங்கள் 
ஆகியவற்றில் கியூப அர்சாடு கூட்டோக மட்டு்ம 
ததாழிலில் ஈடுபடே ் வணடும் என்ற நிப்நதடனடய 
கியூபா நீககியுள்ைது (சுரங்கத் ததாழில்கள், 
தபாதுமககள் ்சடவகள் ஆகியவற்றில் 
அனுமதியில்டல) . கியூப ்தசிய வைரசசித் 
திட்டேத்தின்கீழ 503 திட்டேங்களுககு ஆணடுககு 12 
பில்லியன் டோலர  முதலீட்டடே கியூப ா 
எதிர்்ாககுகிறது.

்ாையங்களின் இடைபபும் தபாருட்கள் 

தட்டுபபாடு ஏற்படும் என்ற எதிரபாரபபும் 2020 
ஆம் ஆணடில் விடல ஏற்றத்திற்கு காரைமாயின. 
பதிலுககு கியூப அரசு டிசம்பர 2020இல் 
ஊதியத்டதயும் (  முபபது லட்சம் ்பர ) , 
ஓயவூதியத்டதயும் (17 லட்சம் ்பர) அரசு உதவித் 
ததாடகடயயும் (1,84,083 ்பர) முன்னதாக்வ 
உயரத்தியது. மின்சாரப பயன்பாட்டடேக குடறகக 
்வணடி கட்டேைத்டத உயரத்திய்பாது மககள் 
அதிருபதி ததரிவித்ததால், அது குடறககபபட்டேது.

முன் குறிபபிட்டே தபாருைாதார ஆடை 
கியூபரகடை அதிகமான ச்நடத சார்நத 
தசயல்பாடுகளுககு அறிமுகம் தசயயும் என்றாலும், 
அது தற்்பாடதய அடமபபிலிரு்நது விலகாது. 
கியூபாவில் வடே அதமரிகக எதிரபபும், ததாழில் 
சாரபும், தபாருைாதார த்ருககடியும் பற்றாககுடறயும் 
மலி்நத சூழல் நிலவுகிறது. கியூப அரசு பைவடகயான 
ஊககுவிபபின் மூலம் ் சாசலிச கட்டேடமபபினுள் 
உற்பத்திடயயும் உற்பத்தித் திறடனயும் அதிகரிகக 
நீணடே காலமாகப ்பாராடி வருகிறது. 2005இல் 
ஃபிததல் காஸ்த்்ரா “ஒவதவாருவரும் அவரதம் 
சம்பைத்திற்குள் அல்லது ஓயவூதியத்திற்குள் 
வாழவததன்ற கனடவ” தவளிபபடுத்தினார. 
அதன்மூலம் ்ர்ஷன் புத்தக முடறடய ஒழித்து, 
உடழககாமல் பயன்கடை அடடேயும் “ஒட்டுணணி” 
வரககத்டத ்ாட்டிலிரு்நது ஒழிபபது குறித்து 
அப்பாது அவர ்பசினார. 2007 முதல் ராவுல் 
காஸ்த்்ரா “ஒவதவாருவருககும் திறடமக்கற்ற 
அைவு” என்றும் “ஒவதவாருவருககும் அவரது 
்வடலககுத் தகு்நதபடி” என்ற “்சாசலிச 
தகாள்டகடய” அடிககடி வலியுறுத்தி வ்நதார. 
் ம ற் தச ான்ன  த ப ா ருை ா த ா ர  ஆடை 
தவளியிடேபபட்டே ்பாது, மீணடும் அடத்ய 
வலியுறுத்திக கூறினார.

சாதகமான சூழல் உருவாகும் என்தறணணி 
கியூபா புதிய ததாடேகக ் ாடைத் தள்ளிப ் பாட்டேது. 
ஆனால் உலகு தழுவிய தபரு்நததாற்றும், த்ருங்கி 
வரும் உலகு தழுவிய தபாருைாதார த்ருககடியும் 
அதனால் பயனில்டல என்று காட்டிவிட்டேன. இ்நத 
்டேவடிகடக கியூப மககடை அசசுறுத்தினாலும், 
மாற்று ஏற்பாடுகள் பலன் அளிககத் ததாடேங்கிவிடும் 
என்பதாலும், யாடரயும் டகவி்டோம் என்ற அரசின் 
உறுதிதமாழியாலும் கியூபாவில் ்ல்ல மாற்றங்கள் 
ஏற்படேலாம். வடே அதமரிகக அதிபர ் ொ டபடேன் 
ஒருசில தடடேகடை நீககினாலும் கூடே, இவவாணடு 
கியூபாவுககு கடினமான ஆணடோக்வ இருககும். 
பிற லத்தீன் அதமரிகக ்ாடுகளில் மீணடும் 
இடேதுசாரிகள் அரசு அடமத்திருபபது கியூபாவின் 
அடுத்தகட்டே வைரசசிககு எ்நதைவு உதவும் 
என்படதப தபாறுத்திரு்நது தான் பாரகக ் வணடும்.

1. வியபபூட்டும் கியூபா - எமிலி ்மாரிஸ். 
தமிழாககம் அமர்நத்தா, தடோகம், 2016. (்சாவியத் 
தகரவுககுப பின் கியூபா எவவாறு தாககுப பிடித்து 
நிற்கிறது என்படத விைககும் சிறுநூல்)

2. Day Zero in Cuba- Helen Yaffe, New Left Review.

3.  We are Cuba! - Helen Yaffe , Yale Books.

்கடடுலரயாளர: எழுததாளர்



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

மா
ர்ச்
 2
02
1

75

‘சைற்றிைத்தின்’ 
நாயகன்

உள்�க்கம்

சுேகதைவ்�

நடிகர ரஜினிகா்நத் கட்சி ததாடேங்கவிருபபதாக 
அறிவித்த்பா்த அவரது ஆதரடவக ்கட்பதில் 
தமககு எ்நதத் தயககமும் இல்டல என்று 
தவளிபபடடேயாகக கூறியவர மககள் நீதி மயயத்தின் 
தடலவர கமலஹான். அடுத்தடுத்து பல 
காட்சிகளுககுப பிறகு ்்ரடி அரசியலுககு 
வரவில்டல என்று ரஜினி அறிவித்தார. அதன்பிறகு 
கிைம்பிய ஊகங்களில் அவர கமலுககு 
ஆதரவளிககலாம் என்பதும் அடேங்கும். இ்நதப 
பின்னணியில் திடீதரன்று (பிபரவரி 20) கமல் 
்பாயஸ் காரடேனிலுள்ை ரஜினி இல்லத்துககு 
்்ரடியாகச தசன்று ச்நதித்திருககிறார. அரசியல் 
்பசவில்டல என்று இருதரபபிலும் உடேனடியாகச 
தசால்லபபட்டோலும் இ்நதச ச்நதிபபு மு்நடதய 
ஊகங்கடை ்மலும் நீட்டித்திருககிறது. ரஜினி 
பற்றிய இதற்கு மு்நடதய தசயதி இடையராொ 
புதிதாகத் ததாடேங்கியிருககும் ஸ்டுடி்யாவுககு 
“சாமி, வரட்டுமா?” என்று ்கட்டுவிட்டு ்்ரில் 
தசன்று பாரடவயிட்டோர என்பதுதான்.

அதற்கு மு்நடதய தசயதி, தயாரிபபிலிருககும் 
“அணைாத்்த” படேத்துககுப பிறகு காரத்திக 
சுபபுராஜ் இயககத்தில் ரஜினி ் டிககககூடும் என்ற 
ஒரு ் ாளிதழ பதிவு. ரஜினிடய டவத்து “்பட்டடே” 
என்ற படேத்டத இயககியவர காரத்திக சுபபுராஜ். 
இவரதான்  “உங்கடைத் தடலவராகப தபறுவதற்கு 
எங்களுககுத் தகுதியில்டல” என்று, ்்ரடி 
அரசியலுககு வரவில்டல என ரஜினி அறிவித்த்பாது, 
தசான்னவர.

அபபடிதயனில், உடேல்நிடல காரைமாக 
அரசியலுககு வராதது, “அணைாத்்த” படேம்தான் 
கடடேசிப படேமாக இருககும் என்தறல்லாம் 
்பசபபட்டேது உணடமயில்டலயா… ரஜினி 
ரசிகரகள் தடலவரின் ததாடேரும் புதிருககு விடடே 
ததரியாமல்  குழம்பிப ்பாயிருககிறாரகள். இ்நத 
்தரதல் கைத்தில் அவரகளுககு ஒரு முகம் 
கிடடேககும் என்று எதிரபாரத்தாரகள். பன்முக 
முயற்சிகளுககுப பிறகும் அது பலிககவில்டல 

என்பதில் அவரகளும் அவரகடைக காட்டிலும் 
்வகமாக இரு்நதவரகளும் மனம் ஒடி்நது 
்பாயிருககிறாரகள்.

தமிழக அரசியல் கைத்டதப தபாருத்தவடர, 
இறுதி என்பது அடுத்த அறிவிபபு வரும்வடர என்று 
புரி்நதுதகாள்வ்த சரியாக இருககும். ரஜினியின் 
அரசியல் நுடழவு சார்நதும் அபபடித்தான் 
்டேககிறது.

ஒரு பினத்னாட்டம்:

ரஜினி மககள் மன்ற முககிய மாவட்டேச 
தசயலாைரின் மு்நடதய தசன்டன முகவரியில் 
“மககள் ்சடவக கட்சி” என்பதாக ்தரதல் 
ஆடையத்தில் ஒரு கட்சி பதிவு தசயயபபட்டேதாகவும் 
அக கட்சியின் சின்னம் ஆட்்டோ என்றும் ஒரு 
தசயதி தவளியானது. அ்்கமாக இதுதான் ரஜினி 
ததாடேங்கவிருபபதாகச தசால்லபபட்டே புதிய 
கட்சியாக இருககலாம் என்று ்பசபபட்டேது. 
ரஜினிககு த்ருககமானவராக கருதபபட்டே இ்நத 
மாவட்டேச தசயலாைர உள்படே ்மலும் இரணடு 
முககிய மாவட்டேச தசயலாைரகள், மு.க.ஸ்டோலின் 
முன்னிடலயில் தி.மு.க.வில் இடை்நதுவிட்டோரகள். 
தவிர, கிருஷைகிரியிலும் ஒரு மாவட்டே நிரவாகி 
ஏராைமான ரஜினி ரசிகரகளுடேன் தி.மு.க.வில் 
இடை்நததாகவும் பின்னர அதுபற்றிய முரணபட்டே 
தகவலும் தவளியானது. இ்த கிருஷைகிரி 
மாவட்டேத்தில்தான் ரஜினியின் பூரவீக கிராமம் 
இருபபதாக கருதி, ரஜினி ரசிகரகள் “கிருஷைகிரியார” 
என்று விளித்து பிற்நத்ாள் சுவதராட்டிகள் 
அடித்தாரகள் என்பது குறிபபிடேத்தககது.

ரஜினி மன்ற மாவட்டே நிரவாகிகள் கட்சி 
மாறுவதற்கு முன்பு, அல்ல-- கட்சியாக மாறவிரு்நத 
மன்றத்திலிரு்நது இன்தனாரு கட்சிககு மாறுவதற்கு 
முன், உடேல்நிடல கருதி, கட்சி அரசியலுககு 
வரமாட்்டேன் என்ற ரஜினியின் முடிடவ மாற்றி 
அரசியலுககு வர அழுத்தம் தகாடுககும் ் ்ாககுடேன் 
ஓர “அறவழிப ்பாராட்டேம்” ்டே்நதது. அதற்குப 

sugadev06@gmail.com
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தபயர “ஆன்மிக அரசியல் அடழபபு விழா” 
என்பதாகும். ரஜினி ரசிகரகள் யாரும் இப 
்பாராட்டேத்தில் கல்நதுதகாள்ைககூடோது, மீறினால் 
கடுடமயாக ்டேவடிகடக எடுககபபடும் என்ற 
அறிவிபபுககுப பிறகு, வள்ளுவர ்காட்டேத்தில் 
இ்நதப ் பாராட்டேம் ் டே்நதது. ரஜினி மன்றத்தினர 
உள்படே பிற கட்சிகளில் உள்ை ரஜினி ரசிகரகளும் 
இ்நதப ்பாராட்டேத்தில் பங்்கற்றாரகள் என்று 
தசயதி தவளியானது. தசன்டனயின் ஒ்ர பகுதிடயச 
்சர்நத விெய மற்றும் அஜீத் ரசிகரகளும் தங்கள் 
பதாதடககளுடேன் இப ் பாராட்டேத்தில் பங்்கற்ற 
படேங்களும் தவளியாயின. “வா தடலவா வா” 
என்பது இ்நதப ்பாராட்டேத்தின் பிரதான 
முழககமாக இரு்நதாலும் “அவடரவிடேச சிற்நத 
தடலவர இ்நதியாவி்ல்ய கிடடேயாது…. அவர 
கட்சி ஆரம்பித்துவிட்டு வீட்டிலிரு்நதா்ல ் பாதும், 
மககள் ஓட்டு ்பாடுவாரகள்….” என்தறல்லாம் 
பலவாறாக ரசிகரகைாக அறியபபட்டேவரகள் 
்பசியதாக முன்னணித் ததாடலககாட்சி 
ஊடேகங்கள் ் ்ரடலயில் பதிவு தசயதன.

அதிகம் அறியபபடோத தமிழபபடே இயககு்ரான 
பிரவீண கா்நதி “ரஜினி மரைத்்தாடு மங்காத்தா 
ஆடுவார, சா்வாடே சடுகுடு ஆடுவார, எமன 
தலமன் மாதிரி புழிஞ்சு வீசுவார…” என்று ் பசினார.

இடவதயல்லாம், ததாடேங்கபபடும் என்று 
நீணடேகாலமா க  தச ால்லபபட்டே கட்சி 
ததாடேங்கபபடோது என்று அறிவிககபபட்டே பின் 
உருவான “எழுசசிக குரல்கள் ”  என்பது 
கவனத்திற்குரியது.

உடேல்நிடலடயக கருத்தில் தகாணடு, கட்சி 
அரசியலுககு வரவில்டல என்று அறிகடக 
தவளியிட்டுவிட்டு ்தரதலுககு த்ருககமாக 
“வாயஸ்” தகாடுககலாமா என்பது குறித்து அடசயும் 
சி ்ந த ட ன யு டே ன்  ஓ ய வி லி ரு ்ந த  ர ஜி னி , 
்டேபபடததயல்லாம் உள்வாங்கிய பிறகு, ஒருவழியாக 
இறுதி முடிவு எடுத்தது ்பான்ற உைரடவ 
ரசிகரகளிடடே்ய ஏற்படுத்த விரும்பியிருககிறார.

ரஜினி தரபபிலிரு்நது தவளியான அதிகாரபபூரவ 
கடடேசி அரசியல் தசயதி, “ரஜினி மககள் மன்றத்தில் 
உள்ைவரகள் ஏ்தனும் அரசியல் கட்சியில் 
இடை்நது தசயல்படே விரும்பினால், மன்றத்திலிரு்நது 
ராஜி்ாமா தசயதுவிட்டு, அவரகள் விருபபம் ் பால் 
எ்நத அரசியல் கட்சியில் ்வணடுமானாலும் 
இடை்நது தகாள்ைலாம்” என்று ததளிவுபடேக 
கூறுகிறது.

23 ஆணடுகளுககு முன்பு ்ான் “தினமணி”யில் 
இதழாசிரியராகப பணியாற்றிய காலத்தில் “தினமணி 
கதிர” இதழில் “இககட்டில் ரஜினி” என்ற தடலபபில் 
எழுதிய கட்டுடரயின் கடடேசிப பத்தி இது:

“்ான் ஆன்மிகவாதி, ஆனால் மதவாதி அல்ல” 
என்று ரஜினி ததளிவுபடுத்தியிருககிறார. இது்பால 
தாம் அரசியல்வாதியா, இல்டலயா என்படதயும் 
அவர ததளிவுபடுத்த ்வணடிய கட்டோயம் 
எழு்நதிருககிறது. தனது அரசியல் சாரபு அல்லது 
நிடலபபாடு பற்றிய “மரமம்” இனியும் ததாடேர அவர 
அனுமதிபபது நியாயமில்டல. அவர விரும்பினாலும் 

அது சாத்தியமில்டல என்பதும் உணடம. ததாடேர்நது 
ஒரு “புதிராக” தன்டனத் தககடவத்துகதகாள்வது 
தான், தனககுப பலம் என்று ரஜினி கருதினால் அது 
தவறு. அ்நதக காலகட்டேம் முடி்நதுவிட்டேது. 
பகிரங்கமாக, திட்டேவட்டேமான, ததளிவான 
முடிவுடேன் அவர தவளிவர ்வணடும். இதற்குத் 
தயாராக இல்டலதயனில், தன்டன ்ம்பியிருககும் 
லட்சககைககான ரசிகரகளின் அரசியல் முடிடவ 
அவரகளின் விருபபத்துக்க விட்டுவிடே ் வணடும்.”

அன்்ற தசான்னது “தினத் த்நதி” என்ற 
பாணியில் ்ான் இடதக குறிபபிடேவில்டல. 
அப்பா்த பலரும் இபபடி ்யாசித்திருககலாம். 
அடத தவளிபபடுத்தும் விதமாக்வ இங்்க பதிவு 
தசயதிருககி்றன்.

இ்நத முடிவு ரஜினிககு அப்பா்தா அல்லது 
அதற்குப பிற்காகூடே ததரியாமலிருகக 
வாயபபில்டல. ஆனாலும் ததாடேர்நதார . 
இடடேதவளிவிட்டு மீணடும் ததாடேர்நதார. மீணடும் 
மீணடும் ததாடேர்நதார. குறிபபாக, அவரது 
திடரபபடேங்கள் தவளிவருவதற்கு முன்னும் 
பின்னும் திடரபபடேங்களின் ஊடோகவும் , 
தபாதுநிகழசசிக குட்டிக கடதகள், தன்டனச 
ச்நதிககும் மனிதரகள் மூலமாகவும், ராக்வ்நதிரா 
மணடேபத்திலும், ்பாயஸ் காரடேன் வீட்டுககு 
த வ ளி யி லு ம்  –  இ ப ப டி  க வ ன ம ா க த் 
ததரி்நததடுககபபட்டே எணைற்ற வழிகளில் ரஜினி 
அவரது “அரசியல் கனல் ”  தணியாமல் 
பாரத்துகதகாணடோர.

45 ஆணடு கால திடர வாழகடகயில் ரஜினி 
தமாத்தம் 170 படேங்கள் வடர ்டித்திருககலாம் 
என்று ததரிகிறது. (துல்லியமான விவரங்களுககு 
ரஜினி மககள் மன்றத்டத அணுகவும்). இவற்றில், 
1990-ககும் 2020-ககும் இடடேபபட்டே 30 ஆணடுகளில் 
அவர ்டித்த படேங்களின் எணணிகடக 
அதிகபட்சமாக 25 இருககலாம். அதாவது தபரும் 
தவற்றிதபற்ற, அவரது திடர வரத்தக மதிபடப 
பலமடேங்கு உயரத்திய படேங்களில் ் டித்தது கடே்நத 
30 ஆணடுகளில்தான். ஆனால் எணணிகடக 
அடிபபடடேயில் படேங்கள் குடறவு. இவற்றில் தபரும் 
்தால்வியடடே்நத ஒருசில படேங்களும் அடேங்கும்.

1995-ல் அவடர உசசத்தின் நுனிககு ்கரத்திய 
“பாட்்ஷா”, பிறகு “முத்து”, “அருைாசலம்”, 
“படடேயபபா” -- அதிலிரு்நது மூன்றாணடுகள் 
கழித்து, “பாபா” பின்னர மூன்றாணடுகள் கழித்து, 
“ச்நதிரமுகி” எனத் ததாடேரகிறார. இதில், 
அரசியல்ரீதியாக ரஜினி தன்டன அடடேயாைபபடுத்த 
முடன்நத “பாபா” தபரும் ்தால்வியடடே்நதது. 
அதற்குப பிறகு உள்வாங்கிக தகாணடோர. “பஞ்ச” 
எனபபடும் தபாறி வசனங்கள் வழியாக அடுத்தடுத்த 
படேங்களின் பரபரபடப தககடவத்துகதகாள்வது 
அவரது வழககமாக இரு்நதது. இ்தா, ்ாடை 
மறு்ாள் அரசியலுககு வ்நதுவிடுவார என்பது 
்பான்ற கிைரசசிடய ரசிகரகள் மனத்தில் 
ஏற்படுத்தககூடிய வசனங்கடை படேத்தில் 
பயன்படுத்துவார. அல்லது அவவாறான சூ்டேற்றும் 
தபாறி வசனங்கடைப படே தவளியீட்டு நிகழசசிகளில் 
தசால்வார. இதன் மூலம் அவரது படேங்களுககான 
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ச்நடத மதிபபு கிடுகிடுதவன உயரும். கூடே்வ 
அவரது சம்பைமும். ரஜினி ஒரு படேத்துககு 
வாங்குவடத சம்பைம் அல்லது ஊதியம் என்று 
குறுககுவது சரியல்ல. தபாருத்தமான வாரத்டத 
ததரியவில்டல.

குடற்நத படேங்கள், நிடற்நத பரபரபபு. சிற்நத 
வருமானம். ்மலதிகமாக , ஓர “அரசியல் 
தபாற்காலத்திற்கான” முன்்னற்பாடு. இ்நத 30 
ஆணடுக காலத்தில்தான் அவர ் தரதலில் “வாயஸ்” 
விட்டேது முதல் “ஒரு எழுசசி வரட்டும்… ரசிகரகள் 
அடத தமிழ்ாடு முழுவதும் உருவாககட்டும். பிறகு 
்ான் வ்ரன்…” என்று ஒலிதபருககி ்மடசடயத் 
தட்டிச தசான்னது வடர பலவும் அடேங்கும்.

இடடேயில், முதல்வர கருைாநிதியுடேனும் 
முதல்வரல்லாத தி.மு.க. தடலவர கருைாநிதியுடேனும் 
தபாது நிகழசசிகளில் பககத்து இருகடகயில் 
அமர்நது கவனம் ஈரத்தார. கவனம் தபற்றார. 
முதல்வர தெயலலிதாவுடேன் அவவாறு ஒருமுடற்யா 
அல்லது ஓரிரு முடற்யா அமர்நதிருககலாம். 
கருைாநிதி ்மடடேகளில் தைரவான ரஜினிடய 
பாரத்த ் ாம், தெயலலிதா ் மடடேயில் அவவாறான 
ரஜினிடய பாரகக முடியவில்டல. அவரது அமரவு 
இறுககமாக இரு்நதது. தமிழக அரசியலின் இரு 
துருவங்கடையும் உள்ைார்நது புரி்நதவர.

தெயலலிதா (2016), கருைாநிதி (2018) மடறவுககுப 
பிறகுதான் ரஜினி தனது அரசியல் இலககு ் ்ாககிய 
்கரடவ தீவிரபபடுத்தினார. ஒரு நிகழசசியில் 
“தமிழக அரசியலில் தவற்றிடேம் நிலவுகிறது” என்று 
்பசுவார. அது பரபரபபான தசயதியாகும். 
இன்தனாரு நிகழசசியில் “தமிழகத்தில் நிலவும் 
தவற்றிடேத்டத நிரபப ஆளில்டல” என்பார. அதுவும் 
பரபரபபான தசயதியாகும். இபபடியான 
நிகழவுகளின் விடுபட்டே ததாடேரசசி்ய தடலடம 
ஒருங்கிடைபபாைர அரெூன மூரத்தி , 
்மற்பாரடவயாைர தமிழருவி மணியன் கடே்நது, 
ரஜினி மன்றத்தினர அவரகள் விரும்பிய கட்சியில் 
்சரலாம் என்பதில் வ்நது முடி்நதிருககிறது. 
நின்றிருககிறது என்பது தபாருத்தமாக இருககும்.

கடே்நத 25-30 ஆணடுகளில் ரஜினியின் அரசியல் 
வருடக குறித்த தசயதிகள், ஊகங்கள், “எகஸ்களூசிவ” 
கட்டுடரகள் மற்றும் ததாடலககாட்சிகளில் ் டே்நத 
சிறபபு விவாதங்கள் - இவற்டறதயல்லாம் ததாகுத்துப 
பாரத்தால் தமிழக வரலாற்றில் ஒரு மரமம் சுருணடு 
கிடேபபதாகத் ் தான்றலாம்.

த்ரிசல் ்்ரத்துப ்பரு்நதுகளின் படிககட்டுக 
காட்சிகடைப ்பால, ஒற்டற ்ம்பிகடகயில் ஒரு 
தடலமுடற ததாடேர்நது ததாங்கிகதகாணடு 
வ்நதிருககிறது.

ென்ாயக ்ாட்டில் யார ்வணடுமானாலும் 
அரசியலுககு வரலாம். வராமல் ் பாகலாம். வ்நது, 
வ்நது ் பாகலாம். வருவதாகச தசால்லிகதகாண்டே 
அல்லது வருவது ்பால் காட்டிகதகாண்டே 
அல்லது கிட்டேத்தட்டே வ்ந்தவிட்டேதாக ஓர 
உைரடவ ஏற்படுத்திய பிறகும்கூடே வராமல் 
்பாகலாம். யாரும் ் கட்க முடியாது.

ரஜினி உடேல்நிடல காரைமாக இப்பாடதய 

முடிடவ அறிவித்திருககிறார. அடத அடனவரும் 
மதிகக ் வணடும். அடத மீறி அவரது ரசிகரகள்கூடே 
அவடர நிரப்நதிபபது முடறயல்ல. அ்த்்ரத்தில், 
கால் நூற்றாணடுககும் ் மலாக ரஜினி உரம் ் பாட்டு 
வைரத்த ்ம்பிகடகயின் வாரபபுகள் ரசிகரகள். 
அவரகளும், பல்்்ாககுடேன் ரஜினியின் வருடகடய 
எதிரபாரத்துக காத்திரு்நத மன்றத்துககு 
அ ப ப ா ற் ப ட் டே வ ர க ளு ம் 
ஏமாற்றமடடே்நதிருககிறாரகள். இ்நத ஏமாற்ற்ம, 
ரஜினி இல்லாத தவற்றிடேத்டத அதாவது ரஜினி 
ததாடேங்குவதாக இரு்நது டகவிடேபபட்டே முயற்சிடய 
ரஜினி தபயரால் மட்டும் நிரபப முடியுமா என்று 
்யாசிகக டவககிறது.

அரசியல் கைத்தில் தவற்றிடேம் என்பது 
“மால்”களில் காைபபடும் மஸைாஜ் இருகடககள் 
அல்ல – காலியானவுடேன் இன்தனாருவர தசன்று 
அமரவதற்கு .  தமிழகத்திலுள்ை அரசியல் 
“தவற்றிடேத்டத” நிரபப தாம் கிைர்நததழு்நது 
வரப்பாவதாகப பிரகடேனம் தசயதார ரஜினி. 
“மாற்று்வாம், எல்லாவற்டறயும் மாற்று்வாம்” 
என்றார. “இப்பாது இல்டலதயன்றால் எப்பாதும் 
இல்டல” என்றார. “அற்புதம் நிகழும்” என்றார.  
தமிழக அரசியல் கைத்தில் உருவானதாகச 
தசால்லபபடும் “தவற்றிடேத்டத” நிரபபககூடும் 
என்று எதிரபாரககபபட்டே ரஜினி, அதற்கு மு்நடதய 
புள்ளியில் அவ்ர உருவாககிய தவற்றிடேத்டத 
தவளியிலிரு்நது ் ்ாககும் நிடலயிலிருககிறார.

அகத்தின் ஒடுகக்ம ் மது மணணின் ஆன்மிகம் 
என்று தபாதுவாகப புரி்நதுதகாள்ைலாம். அகத் 
் த டே ல்  மி க க வ ர ா க த்  த ன் டன 
அடடேயாைபபடுத்தியவர ரஜினி. அத் ் தடேலுககாக 
இமயமடல தசல்வது அவரது வாடிகடக. 
அபபடிபபட்டே ரஜினி, தான் சார்நது பருத்த 
எணைங்கள் தகாணடிருபபது முதிர்நது, கனி்நத 
அகத்துககு முரைாக அல்லவா இருககிறது.

ரஜினியின் சமீப கால அரசியல் அறிவிபபுகளுககும் 
பின்ததாடேர்நத முடிவுகளுககும் சூழல் நிரப்நதம் 
காரைமாக இருககலாம். ஆனால், அதற்கு மு்நடதய 
கால் நூற்றாணடுக காலம் அவர தமிழக அரசியலின் 
டமயத்டத (மயயம் அல்ல) ஒட்டியும் உரசியும் 
ததாடேர்நது பயணித்து வ்நதிருககிறார. அவரது 
நீடித்த விடழவின்றி அது சாத்தியமில்டல.

இதுகாறும் ரஜினியின் பங்களிபபு என்பது கால் 
நூற்றாணடுக கால அரசியல் தபருங்கடதயாடே்ல. 
அதனால் தபரும்பலன் அடடே்நததும் அவ்ர.

்தரதல் வடர, ரஜினி அரசியல் சார்நது பல்்வறு 
ஊகங்கள் தவளியாகலாம். ் தரதலுககு த்ருககமாக 
அவர சாரபில் ஏ்தனும் முன்தனடுபபுகூடே 
்டேககலாம். ் டேககாமலும் ் பாகலாம்.

இதற்கிடடேயில், பாதியில் நிற்கும் “அணைாத்்த” 
படேத்தில் ரஜினி எபபடியான தபாறி வசனங்கடைப 
பயன்படுத்துவார என்பது சுவாரசியமான 
ஆரவத்திற்குரியது. ஒரு கற்படன:

“இ்நத அணைாத்்த அடேங்குவான்; ஆனா 
மடேங்க மாட்டோன்.”

்கடடுலரயாளர: பததிரிரகயாளர்
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கிமு ோைாம் நூற்றாண்டில் கிவரக்்கததின் ஏவதன்ஸ் 
ோ்கரீ்கம் அதன் ேளரச்சியலடந்த நிலை யிலிருந்து சிை 
சரிவு்கலளச் சந்திததது. ோழ்ந்து வ்கடட குடும்பைதலத 
ஒதத உளவியல் வேருக்்கடி்கலள ஏவதன்ஸ் ே்கர 
ோ்கரி்கமும் எதிரவ்காண்டது. சமூ்க அளவில் அது 
ஏவதன்சுக்கு ஓர அரசியல் மற்றும் பைண்பைாடடு 
வேருக்்கடியா்க அலமந்தது. கிவரக்்கததின் மி்கப்பிரபைைமான 
துன்பியல் ோட்கங்கள் இக்்காைததிவைவய வதாற்றம் 
வபைற்றன. ்கலை்கள், தததுேம் ஆகிய துலற்களிலும் 
கிவரக்்கம் பைை சாதலன்கலளச் சாதிததது. சாக்ரடடீஸ், 
பிவளடவடா, அரிஸ்டாடடில் வபைான்ற வபைரும் தததுே 
அறிஞர்கள் இக்்காைதலத அைங்கரிததார்கள்.

சாக்ரடடீசின் தந்லத ஓர எளிய ்கல் வதாழிைாளி. சிற்பை 
வேலை்களும் வசய்பைேர. சாக்ரடடீசும் பைைக்்காரச் 
சூைலுக்குச் வசாந்தக்்காரர அல்ை. சாக்ரடடீலசப் பைற்றி ஓர 
இததாலியத திலரப்பைடததின் ஆஙகிைத தலைப்பு 
“ஏவதன்ஸ் வீதி்களில் வேறுங்கால்்களுடன்..” என்று 
வமாழி வபையரக்்கப்பைடடுள்ளது. “வேறுங்கால்்களுடன்..” 
(வசருப்பில்ைாமல்..) என்ற வசால் சாக்ரடடீசின் 
ஏழ்லமயான ோழ்க்ல்கச் சூைல்்கலளயும் தான் குறிக்கிறது. 
அேரது தததுேமும் அைங்காரம், ஆடம்பைரம் எதுவுமற்றது. 
சாக்ரடடீஸ் சம்பைாதிக்்கத வதரியாதேர என்று அேரது 
மலனவியர திடடும் வசாற்்கள் அேர பைற்றிய நூல்்களில் 
ஏராளமா்கப் பைதிோகியுள்ளன.

“ஏவதன்ஸ் ே்கர வீதி்களில் வேறுங்கால்்களுடன்..” 
என்ற வசாற்்கள் குறிப்பிடட அக்்காைததில் ஏவதன்ஸ் 
ே்கலர ஆக்ரமிததிருந்த வசாபிஸ்டு்கள் என்ற 
தததுேோதி்களின் பின்புைதலதயும் விளக்குகிறது. 
வசாபிஸ்டு்களும் வேறுங்கால்்களுடன் வீதியில் அலைந்து 
திரிந்தேர்கள்தாம். 5 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முந்தி 
ஏவதன்சில் வசல்ோக்குச் வசலுததி இயற்ல்கத 
தததுேோதி்கள் வபைான்றேர்கள் அல்ைர வசாபிஸ்டு்கள். 
சாதாரைக் குடும்பைததேர்கள், ேைக்்கறிஞர்கள் 
வபைான்றேர்கள், உண்லமவயா வபைாய்வயா,  நியாயவமா 
அநியாயவமா, வேற்றிவயா வதால்விவயா தாம் 
எடுததுக்வ்காண்ட ்கடசிக்கு ஆதரோ்க “ோதிடுபைேர்கள்”. 
வசாபிஸ்டு்கள் தமது ோதங்களுக்கு ஊதியமா்கப் பைைம் 
ோஙகிக் வ்காள்ேதுண்டு. அன்லறய அரசியல்ோதி்களும் 
அேர்கலள ஒததேர்கள். சாக்ரடடீஸ் ்கல்வி ்கற்பிததலை 
ஊதியம் சம்பைாதிக்கும் வதாழிைா்க ஆக்்கக் கூடாது என்று 
கூறுகிறார. ்கல்விலய விலைவபைசி விற்றால், ்கல்வியாளர்கள் 
பைைததிற்குப் பின்னால் வசன்றுவிடுோர்கள்; ்கல்விலயத 
தேற விடடு விடுோர்கள் என்று சாக்ரடடீஸ் கூறுோர. 
அன்லறய கிவரக்்கத தததுேதலதப் பிரபைஞ்சம் தழுவிய 
அளவு்களிலிருந்து சமூ்கம், அன்றாட ோழ்க்ல்க ஆகி 
ேற்றுக்கு அணுக்்கமா்கக் வ்காண்டுேந்தேர்களும் 
அேர்கவள. சாக்ரடடீசும் ஓரளவுக்கு வசாபிஸ்டு்கலளப் 
வபைான்றேவர என்று வசால்ைைாம்.

சாக்ரடடீலச வமற்கு ோடு்களின் தததுே ேரைாற்றின் 
தந்லத என்று பைாராடடுோர்கள். ஆனால், சாக்ரடடீஸ் ஒரு 

ோரதலத கூட எழுததில் விடடுச் வசல்ைவில்லை. அேர 
ஏராளமா்கப் வபைசினார. பைை வசாபிஸ்டு்களுடன் அேர 
ோதிடடார. இலளஞர்கலளக் கூடடி அேர்கவளாடு 
உற்சா்கமா்கப் வபைசிப் பைைகினார. உலரயாடினார. 
பிவளடவடாோல் வதாகுக்்கப்பைடட சாக்ரடடீசின் நூல்்கள் 
உலர யாடல்்களின் ேடிவிவைவய உள்ளன. வேருக்்கடிக்குள் 
ோழ்ந்த ஏவதன்ஸ் அரச அலமப்லபையும் ஏவதன்ஸ் ே்கர 
வதய்ேங்கலளயும் அேர சுதந்தரமா்க விமரசிததுப் 
வபைசியுள்ளார. தான் ஓர ஆசிரியர என்பைலத சாக்ரடடீஸ் 
எற்றுக் வ்காள்ளவில்லை. தன்லன அேர ஒரு “மருததுேச்சி”, 
“மருததுேத தாதி” என்று வசால்லுோர. அதலன 
மவயாடடிக் (Maoitic) முலற என்று கூறுேர. நிலற 
்கரப்பிணி்களா்க தன்னிடம் ேரும் வபைண்மணி்கலளப் 
பிரசவிக்்கச் வசய்ேவத தன் வேலை, என்பைார அேர. தான் 
பைதில்்கலளத தயா ர ா ்கக் ல்கேசம் லேததுக் 
வ்காண்டிருப்பைேனல்ை, என்பைார சாக்ரடடீஸ். மாறா்கத, 
தனக்குக் வ்கள்வி வ்கட்கத வதரியும் என்பைார. தன்வனாடு 
உலரயாடுபைேரின் ோலயக் கிண்டி பைதிலை வேளிக் 
வ்காண்டு ேருபைேர சாக்ரடடீஸ்.

சாக்ரடடீஸ், பிவளடவடா, அரிஸ்டாடடில் என்ற 
மூேரும் கிவரக்்க ேரைாற்றில் அடுததடுதது, ஒருேருக்கு 
மற்றேர சீடர என்ற முலறயில் ேரிலசப்பைடுபைேர்கள். 
இேர்களது ்காைம் கிவரக்்கத தததுேததில் உச்சக்்கடடம். 
இம்மூேருக்கு முன்னும் பின்னும் கிவரக்்கத தததுேம் 
உதிரியினத வதாற்றம் வ்காண்டது. பிவளடவடாவிற்கு 
முந்தி தததுேங்கள், முலறப்பைடுததப் பைடட நூல்்களின் 
ேடிவில் எழுதப்பைடடலே அல்ை. பிவளடவடாவும் 
அரிஸ்டாடடிலும்தான் ேலரயறுக்்கப்பைடட தலைப்பு்களின் 
கீழ் முழு நூல்்களின் ேடிவில் விரிோ்க எழுதினர. 
இேர்களது எழுததின் ேழியா்கததான் ஐவராப்பியத 
தததுேம் அதன் ேடிே அலமப்லபை ஈடடியது. உண்லம 
பைற்றியக் வ்காடபைாடு, அறிவு பைற்றியக் வ்காடபைாடு, அறம் 
பைற்றிய சிந்தலன (Ontology, Epistemology, Axiology) 
வபைான்ற தததுேத துலற்கள் பிவளடவடா, அரிஸ்டாடடில் 
வபைான்வறாரின் நூல்்களில்தான் உருேம் வபைற்றன. ஆயின் 
முன்னதா்க, இப்பிரச்சிலன்கலளத துைக்்கமான ேடிவில் 
வபைசியேர சாக்ரடடீஸ். சாக்ரடடீசின் ்காைததிலிருந்து 
உண்லம, அறிவு, அறம், அைகு வபைான்ற விடயங்கள் 
தததுே வமாழியில் வபைசப்பைடடன. எனவேதான் சாக்ரடடீஸ் 
வமற்கு ோடு்களின் தததுேங்களின் தந்லத எனப் 
பைாராடடப்பைடுகிறார.

கட்டுனை

ந.�முதது�கமோேன

சாக்ரட்டீசின்
இயஙகியல்
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சாக்ைட்டீசின இயங்கியல

சாக்ரடடீசின் இ ஙகி ல் அேரது உலர யாடல்்களிலிருந்து 
வதாடஙகுகிறது. சாக்ரடடீஸ் ஏவதன்ஸ் ே்கரததின் ஒரு 
வதருமுலனயில் நின்று வ்காண்டிருப்பைார. புவராடடவ்காரஸ் 
என்ற ஒரு வசாபிஸ்ட எதிவர ேருகிறார என லேததுக் 
வ்காள்ளுங்கள். சாக்ரடடீஸ் அேலர ஓர உலர யாடலுக்கு 
அலைப்பைார. “இந்த மாலை வேரததில், எஙகிருந்து 
ேருகிறாய், புவராடடவ்காரஸ்?” என்று வ்கடபைார. ஏவதா 
ஒரு திருவிைாவிற்குப் வபைாய் ேருேதா்க, அேர பைதில் 
வசால்லுோர. “திருவிைாோ, எப்பைடி இருந்தது?” என்று 
சாக்ரடடீஸ் ஒரு சிறுபிள்லளயின் ஆச்சரியதவதாடு 
வ்கடபைார. சாக்ரடடீலசப் பைற்றி ேன்கு அறிந்த அந்த 
வசாபிஸ்ட, தயக்்கததுடன் பைதில் வசால்லுோர, 
“பைரோயில்லை, ேன்றா்க இருந்தது” என்று சாதாரைமா்கச் 
வசால்லுோர. “ேன்றா்க இருந்ததா?” என்ற வசாற்்கலள 
சாக்ரடடீஸ் ஏவதா அதிசயமா்க, புரியாதது வபைால் இரண்டு 
மூன்று முலற புரடடிப் புரடடிப் பைாரப்பைார. தனக்கு அந்தச் 
வசால் “புரியவில்லை” என்பைலத வேளிப்பைலடயா்கவே 
வசால்லுோர. “ேன்றா்க,” “ேல்ைதா்க” என்றால் என்ன, 
புவராடடவ்காரஸ்? என்று எதுவுவம வதரியாதது வபைால் 
வ்கடபைார. “இந்தக் வ்கள்விக்கு உன்லனப் வபைான்ற ஓர 
அறிஞனால்தான் பைதில் வசால்ை முடியும்?” என்று 
உறுதியா்கச் வசால்லுோர.

வ்காஞ்சம் வ்காஞ்சமா்கப் புவராடடக்வ்காரஸ் 
சாக்ரடடிசின் உலரயாடல் ேலைக்குள் வீழ்ந்து விடுோர. 
அந்தக் வ்கள்விக்கு அேர அறிந்த ஒரு பைதிலைச் 
வசால்லுோர. அந்தப் பைதில் புவராடடவ்காரசின் உடனடி 
ோழ்க்ல்க அனுபைேங்கலளச் சாரந்த ஒரு சிறு பைதிைா்க 
இருக்கும் என்று லேததுக் வ்காள்ளுவோம். சாக்ரடடீஸ் 
புவராடடவ்காரஸ் வசான்ன பைதிலைப் வபைாதுமானதல்ை 
என்று கூறுோர. அலத விரிோன அனுபைேப் பைரப்பு்கலள 
வோக்கி விரிக்குமாறு ேற்புறுததுோர. புவராடடவ்காரசும் 
“ேல்ைது” என்பைதன் ேலரயலறலய விரிவுபைடுததுோர. 
இப்பைடி யா்க ஒரு சிறு ேலரயலற, அதலன உலடப்பைது, 
இரண்டாேது ேலரயலற, அதலனயும் உலடப்பைது, 
அடுதத ேலரயலற என்று புவராடடவ்காரஸ், சாக்ரடடீஸ் 
உலரயாடல் ேளரந்து வ்காண்வட வபைாகும். உடனடி 
அனுபைேப் பைரப்பு, விரிந்த அனுபைேப் பைரப்பு, அனுபைேம் 
்கடந்த பைரப்பு என்று உலரயாடலின் எல்லை்கள் விரிந்து 
வ்காண்வட வபைாகுமா்க இருக்்கைாம். குறுகிய அளவிைான 
வபைாதுலமப்பைடுததலை (Generalisation) விரிந்த 
அளவிைான வபைாதுலமப்பைடுததைா்க புவராடடவ்காரஸ் 
ஆக்குமாறு சாக்ரடடீஸ் நிரப்பைந்திப்பைார. அல்ைது அந்த 
ேலரயலறயில் வேறுேல்கயான முரண்பைாடு இருப்பைதா்கச் 
சுடடிக்்காடடி அதலன ே்கரச் வசய்ோர. அ்கேயமா்க 
ேைங்கப்பைடட ேலரயலறலயப் புறேயமா்க மாற்றி 

அலம க்கு ம ா று  தூண்டுே ா ர ா ்க  இரு க்கு ம் . 
்கருததலமப்பு்கலளக் வ்காண்ட ஒரு விலளயாடலட 
சாக்ரடடீஸ் விலளயாடிக் ்காடடுோர. கிவரக்்கததின் ோட்க 
மரலபை உள்ோஙகி சாக்ரடடீஸ் வதாழில்பைடுோர.

மனிதர்கள் தன்னிச்லசயா்கப் பையன்பைடுததக்கூடிய 
வசாற்்கலள அேற்றின் ்கருததாக்்க வீரியததுடன் 
ேலரயலற வசய்யுமாறு சாக்ரடடீஸ் ேற்புறுததுோர. நீ 
வபைசும் வசாற்்களின் முழு ஆற்றலையும் உைரந்து வபைசு, 
என்ற ்கடடாயப்பைடுததல் சாக்ரடடீசிடம் வதன்பைடும். 
ஒருேர ேைஙகும் ேலரயலறயின் (Definition) சிறு 
முரண்பைாடலடயும் அேர எடுததுக்்காடடுோர. சிை 
வேலள்களில் அேர எதிராளிலயக் வ்கலி வசய்ோர, 
பை்கடியாக்கிக் ்காடடுோர, குைப்புோர, விமரசிப்பைார, 
கூடுதைா்க ரசிக்குமாறு தூண்டுோர. சாக்ரடடீசின் 
விமரசனப் பிரக்லஞ மி்கக் கூரலமயானது. விமரசனததின் 
எல்ைா ேடிேங்கலளயும் அேர அறிந்து லேததிருப்பைதா்கத 
வதான்றும். தததுேம் என்றாவை விமரசனப் பிரக்லஞ என்ற 
ஒரு ேலரயலற சாக்ரடடீசின் உலரயாடல்்களிலிருந்து 
வதான்றும். “உைகிற்கு வியாக்யானம் வ்காடுததால் 
வபைாதாது, உைல்க மாற்ற வேண்டும்” என்றாவர ்காரல் 
மாரக்ஸ் அேரிடமும் தததுேம் விமரசனப் பிரக்லஞ 
யா்கததான் நீண்வடழுந்து நிற்கும். இருேரிடமும் 
விமரசனப் பிரக்லஞ சமரசமின்றி விலனப்பைடும்.

ேல்ைது வ்கடடது, உண்லம வபைாய், லதரியம் 
வ்காலைததனம், அறம் அறமற்றது, நியாயம் நியாயமற்றது, 
அைகு அை்கற்றது, சரி தேறு என எண்ணிக்ல்கயில் 
அடங்காத ்கருததாக்்கங்கலள (Concepts) அேற்றின் “தூய 
ேடிவில்” ேலரயறுக்்கத வதரிந்து வ்காள்ளுமாறு 
சாக்ரடடீஸ் ேற்புறுததுோர. உலரயாடல்்களின் உள் 
அலமகின்ற முரண் தரக்்கங்களின் ேழியா்க உண்லம 
தன்லனத தாவன வதடி ே்கரகிறது என்பைதலன சாக்ரடடீஸ் 
உைரததுோர. வசாபிஸ்டு்கள் “அக்்கலறயில்ைாமல், 
வபைாறுப்பில்ைாமல்” பையன்பைடுததியச் வசாற்்கலளக் 
்காததிரமான ்கருததாக்்கங்களா்க சாக்ரடடீஸ் மாற்றச் 
வசய்தார. தததுேததிற்கும் அறம், அைகு ஆகியேற்றுக்கும் 
இலடயிைான உறவு்கலள சாக்ரடடீஸ் வேளிப்பைடுததச் 
வசய்தார.

சாக்ைட்டீசும் பிதளட்தடாவும்

சாக்ரடடீசின் உலரயாடல் எந்த ஓர இடததிலும் வசன்று 
முடிந்து விடுேதில்லை. அது நிரந்தரமா்க வதாடரந்து 
வ்காண்வட இருப்பைது. அது எப்வபைாதும் இயஙகிக் 
வ்காண்வட இருப்பைது. இயஙகியல் முலறலய சாக்ரடடீஸ் 
எந்தப் புள்ளியிலும் வ்காண்டு வபைாய் நிறுததிவிட 
விரும்பைவில்லை. ஆனால், பிவளடவடா அதலன ஒரு 
புள்ளியில், ஓர “உச்சக்்கடட” எல்லையில் வ்காண்டுவபைாய் 
நிறுதத வேண்டுவமன்று விலைந்தார. அது ஒருேல்கயா்க 
“முழுலம”அலடயவேண்டுவமன அேர விரும்பினார. 
உண்லம குறிதத ஒரு முழுலமயலடந்த, பைரிபூரைக் 
்கருததிலன பிவளடவடா எடட விரும்பினார. இதனாவைவய 
அேர ஒரு ்கருதது முதல்ோதியானார.

சாக்ரடீசுக்கு இயஙகியல் முலற முக்கியமானது. அேரது 
பையைம் முடியாதது. பிவளடவடாவுக்கு முழுலம லடந்த 
்கருதது முதல்ோதம் முக்கியப்பைடடுப் வபைானது (Method 
versus System)

்கடடுலரயாளர: ெருரகதரு யபைாசிரியர், தமிழ்ப் 
பல்கரைக்கழகம்

பிவளடவடா அரிஸ்டாடடில்
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புதிய ோராளைாேக் காைத்தில்
சுேநதிரமும் ைைதுசாரி அரசியலும்

தமிழில்: நிழல்்வண்ணன்

கட்டுனை

பேோனி�சஙேர்�நோயக

உலகப ்பாரகளுககுப பிறகு உலகம் அதன் 
மி க வு ம்  ஆ ழ ம ா ன  த ் ரு க க டி ட ய 
எதிரதகாணடுவருகிறது. தவஸ்ட்ஃபாலியன் 
சரவ்தச அடமபபுககளின் சட்டேபூரவத் தன்டமயும் 
அவற்றின் ் பாருககுப பி்நடதய மறுஅவதாரங்களும் 
சிதறிகதகாணடிருககின்றன. அரசியல் கட்சிகள் 
தபாது ் ம்பிகடகடய இழ்நது தகாணடிருககின்றன, 
மககள் அவற்றின் சட்டேபூரவத் தன்டமடய ் கள்வி 
்கட்கின்றனர. அரசுகளும் அரசாங்கங்களும் புதிய 
தாராைவாதத்தின் பிடையாளிகைாகவும், அதற்கு 
உ த வி த ச ய ய க  கூ டி ய வ ர க ை ா க வு ம் 
ஆகிகதகாணடிருககின்றனர. அதில் மககள் 
சுத்நதிரமற்ற சூழலில் வாழகின்றனர, ச்நடதக 
கும்பல்கள் முழுடமயான சுத ்நதிரத்டத 
அனுபவிககின்றன. அரசுகளும் அரசாங்கங்களும் 
சரவாதிகார மற்றும் பாசிசப ்பாககுகடை 
தவளிககாட்டிக தகாணடிருககின்றனர . 
சமுதாயத்திலும் அரசியலிலும் வலதுசாரி சகதிகள் 
மாதபரும் எழுசசி தபற்றுள்ைனர. புதிய தாராைவாத 
முதலாளித்துவ அடமபபு தபாருைாதார 
த ்ருக கடிடய  ்மலும்  தீவிரபபடுத்திக 
தகாணடிருககிறது. மககள்திரளினர சமகால உலகில் 
ஒரு தனிவடகபபட்டே த்ருககடியின் மத்தியில்  
இருககின்றனர, இதில் மககள்திரளினர துயரத்தில் 
துன்புறுகின்றனர மற்றும் ஒரு சிலர மட்டும் 
வைடமயின் தசழிபபில் வாழகின்றனர. அது 
மு த ல ா ளி த் து வ  க ற் ப ட ன  உ ல ட க 
அம்பலபபடுத்தியுள்ைது. பலபத்தாணடுகளின் 
ஊதியத் ்தககநிடலயும் வீழசசியும், தபாது 
மூலவைங்களின் தனியாரமயமாககலும், பாதுகாபபு 
வி தி க ள்  ம ற் று ம்  ஒ ழு ங் கு மு ட ற க ளி ன் 
தாராைமயமாககலும் அரசியல் மற்றும் தபாருைாதார 
அதிகாரங்கடை ஒரு சிலரின் கரங்களில் குவிபபதற்கு 
இட்டுச தசன்றுள்ைன. வரலாற்றில் ஒரு்பாதும் 
காைாத தபாருளியல் ஏற்றத்தாழவுகடை உலகம் 

கணடுவருகிறது. வலதுசாரி சகதிகளுககு உயிடரயும் 
இரத்தத்டதயும் அளிககும் புதிய தாராைவாதத்தின் 
வடரயறுககும் உற்பத்திப தபாருட்கைாக , 
தபாருைாதார விளிம்புநிடலயாககம், சமூக 
அ்நநியமாதல் மற்றும் அரசியல் ்சாரவு ஆகிய 
மூன்றும் இருககின்றன.

உலகில்  அதிகரித்துகதக ாணடிருககும் 
தபாருைாதார ,  சமூக ,  மற்றும் அரசியல் 
ஏற்றத்தாழவுகடை மறுஉற்பத்தி தசயதுதகாணடும் 
இயல்பானதாக ஆககிகதகாணடும் இருபபதில் 
வலதுசாரி அரசியலின் வைரசசி அடிபபடடேயான 
பாத்திரத்டத வகித்துகதகாணடிருககிறது. இது ஒ்ர 
்ாளில் நிகழவில்டல. இது தற்தசயலான்தா 
இயற்டகயான நிகழசசிப்பாக்கா அல்ல. 
ஏற்றத்தாழவுகளும் விளிம்புநிடலயாககமும் 
த ப ரு மைவு க கு  முடு க கிவிடுவது  பு தி ய 
தாராைவாதத்தின் ஓர உற்பத்திப தபாருைாகும்; 
முதலாளித்துவத்தின் ஒரு திட்டேமாகும். அது 
சமுதாயத்தின் கூட்டு அடித்தைங்கடை 
உடடேத்துத்தள்ளுவதன் மூலம் சமுதாயத்டத 
மாற்றியடமத்துள்ைது.  தனி்பரவாதத்தின் 
கலபபடேமற்ற தகாணடோட்டேம் தனி்பர 
தசயல்பாடுகள் பயன்பாடு, இன்பம், மற்றும் திருபதி 
ஆகிய இலட்சியங்கைால் வடிவடமககபபடும் ஒரு 
சமுதாயத்திற்கு இட்டுச தசன்றது.  இ்நத மூன்று 
அம்சங் கள்  இலட்சியமயம ா க க ப பட்டே 
சாதடனகளுககான தகாணடோட்டேத்தின் 
அடித்தைமாக ஆகியிருககின்றன. தவற்றிகரமான 
சுய உருவாகக ஆடையும் தபணடையும் ் பாற்றிப 
புகழவது, சமுதாயத்தில் சமூக, தபாருைாதார, 
கலாசசார மற்றும் அரசியல் ஏற்புககான தங்கத் 
தரமாக ஆகியிருககிறது. ்மட்டுககுடியினரும் 
அவரகளுடடேய ஆதரவாைரகளும் மககளின் கூட்டு 
மனசசாட்சிடய அழிககும் புதிய தாராைவாதக 
கடதயாடேடல இறககிவிட்டுள்ைனர, அவற்றின் 

புதிய தாராளவாத முதலாளித்துவத்தின் ப�ாருளாதாரப் பிடியிலிருந்தும், வலதுசாரி சக்திகளின் 
அரசியல் பிடியிலிருந்தும் தஙகளள விடுவித்துக்பகாளவதறகான தனிந�ரகளின் திறளைகளளச் 

சாரந்திருக்கிறது.  ைக்களின் தனிப்�ட்ட ைறறும் கூடடு வாழக்ளகளயப் ப�ாருளுளளதாக 
ஆக்கக்கூடிய தனிந�ர சுதந்திரத்ளத அள்டவதறகு வவறு எந்த வழியும் இல்ளல.

nizhalvannan@gmail.com
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மூலம் அவரகள் தங்களுடடேய சட்டேபூரவ 
அதிகாரத்டதப பயன்படுத்துகின்றனர. தனிடம 
என்னும் தகாடிய பிணியும் மன அழுத்தமும் புதிய 
தாராைவாதத்தின் நிகர விடைவுகைாகும்.

அதற்கும் ்மலாக, புதிய தாராைவாதம் 
தவகுமககள் உைரவுநிடலடய அவரகளுடடேய 
தபாருளியல் மற்றும் சமூக எதாரத்தங்களிலிரு்நது 
பிரிககின்ற வடகயில் வடிவடமத்துள்ைது. அது 
மககடை தங்களுடடேய தசா்நதக கடே்நத காலம் 
மற்றும் நிகழகாலத்திலிரு்நது பிரித்து, புதிய 
தாராைவாதத்திற்கு ‘்வறு மாற்று இல்டல’ என்ற 
கருத்தில் நீடிககவும் அடதப பின்பற்றிச தசல்லவும் 
தசயகிறது. புதிய தாராைவாதத்திற்கு ஆதரவளிபபது 
அரசியலில் மதவாத மற்றும் கலாசசார வலதுசாரி 
சகதிகளின் எழுசசிககு இட்டுச தசல்கிறது. இ்நதச 
சகதிகள் ் தசிய ்லனின் தபயரால், அடிடமபபடுத்தல், 
்மட்டிடம, இறபபுககள், ஆதரவற்ற நிடல 
ஆகியவற்டறப பரபபுவதன் மூலம் தனி்பர 
வாழகடகககுப புதிய தபாருடை அளித்துள்ைன. 
அது ஆட்சி மற்றும் அதிகாரப தபாறியடமவின் 
ஒரு தசயலுத்தியாக ஆகியிருககிறது.  அபபடிபபட்டே 
ஒரு தசயலுத்தி ஒருபுறம் ஆளு்வார ஆைவம் 
தகாள்வதற்கான சுத்நதிரத்திற்கும் மறுபுறம் தனி்பர 
சுத்நதிரம் மடற்நது்பாவதற்கும் இட்டுச 
த ச ன் று ள் ை து .  பு தி ய த ா ர ா ை வ ா த ம் 
உயரத்திபபிடிபபதாகக கூறிகதகாள்ளும்          சுத்நதிரம் 
என்ற கருத்டத்ய வலதுசாரி மற்றும் பிற்்பாககு 
சகதிகள் தாககுகின்றன .  அபபடிபபட்டே 
தவறுபபூட்டும் முரணபாடுகளின் ்தாற்றம் 
மு தல ாளி த்துவ த்தின்  ஒ ரு  திட்டேம ா க , 
புதியதாராைவாதத்தின் பிரிகக முடியாத ஒரு 
பகுதியாக இருககிறது.

அரசாங்கத் திட்டேம் தனி்பர சுத்நதிரத்டத 
அழித்துகதகாணடிருககிறது என்று  பிரதடேரிக  

ஹ்யக  பணடையடிடம முடறககான பாடத 
(1944) என்ற தனது நூலில் வாதிட்டுள்ைார. அரசும் 
சமுதாயமும் தனி்பர சுத்நதிரத்தின் தடடேககற்கள் 
என்று வாதிடுவதன் மூலம் ஹ்யகியரகள் அ்நத 
வாதத்டத ் மலும் முன்தனடுத்துச தசன்றுள்ைனர. 
புதிய தாராைவாதத்டத ஒரு ்காட்பாடோகப 
பரபபுவதற்கு ஹ்யக நிறுவிய  மான்ட் தபதலரின் 
சங்கம் ்காடீஸ்வரரகைால் ஆதரிககபபட்டேது. 
ஹ்யகியன் பாரம்பரியங்கள், ்க்டோ நிறுவனம், 
அதமரிககத் ததாழில்முடனவு நிறுவனம், வாசிங்டேன் 
டி.சி.யில் தஹரி்டேஜ் அறககட்டேடை, தபாருைாதார 
விவகாரங்கள் நிறுவனம், தகாள்டக ஆயவுகளுககான 
டமயம், மற்றும் லணடேனில் ஆடேம் ஸ்மித் நிறுவனம் 
மற்றும் உலதகங்கும் பல புதியதாராைவாதச 
சி்நதடன அடமபபுககள்  ஆகியவற்றின்  இலட்சியம், 

்்ாககு, மற்றும் தசயல்பாடுகளில் 
ததாடேர்நது பிரதிபலிககின்றன. 
தனி்பர சுத்நதிரம் மற்றும் ென்ாயகம் 
எ ன் ற  த ப ய ரி ல் 
புதியதாராைவாதத்டதப பரபபுவதற்கு 
வங்கியாைரகள், ததாழிலதிபரகள், 

மற்றும் ் காடீஸ்வரரகள் இ்நத அடமபபுககளுககும் 
வடலபபின்னல்களுககும் நிதியளிககிறாரகள். இ்நதச 
சி்நதடன அடமபபுககள் தடடேயில்லாச ச்நடதயும் 
அதன் நுகர்வாரியக கலாசசாரமும் தனி்பர 
சுத்நதிரத்திற்கு வழிவடக தசயகின்றன என்ற 
க ரு த் டத ப  ப ர ப பு கி ன் ற ன .  ் ப ா ட் டி 
முதலாளித்துவத்தின் கீழ ஒரு தாராைவாத 
சமுதாயத்தில் தபாருைாதார சுத்நதிரத்துககு 
ஆதரவாக முதலாளித்துவமும் சுத்நதிரமும் (1962) 
என்ற தனது புத்தகத்தில் மில்டேன் ஃபிரீடு்மன் 
வாதிட்டுள்ைார. அவரது தத்துவம் ச்நடத 
ென்ாயகத்துககான அடித்தைத்டதப பாவியது, 
அது ென்ாயகம் என்ற கருத்துக்க எதிராக 
இருககிறது. ச்நடதககாக, சுத்நதிரம் குறித்த 
அபபடிபபட்டே ஒரு ்மாசடிக கருத்து கடே்நத 
இரணடு நூற்றாணடுகளிலிரு்நது முதலாளித்துவத்தின் 
வைரசசிககு அடித்தைமாக ஆகியுள்ைது. இ்நதக 
கட்டுககடதடய உடடேபபதற்கான ்்ரம் 
வ்நதுவிட்டேது.

புதியதாராைவாதம் ஒரு திட்டேமாக ச்நடதயின் 
வரம்புகடையும் முதலாளித்துவத்டதயும் மிகுதியாக 
மடறககிறது, ்மலும் ஒரு நுகர்வாராகவும் ஒரு 
குடிமகனாகவும் தனி்பர சுத்நதிரத்டத வரம்புககு 
உட்படுத்துவடத உறுதிபபடுத்துகிறது. சுத்நதிரம் 
என்பது புதியதாராைவாதத்தால் பரபபபபட்டேது 
்பால சுககுநூறாககபபட்டே தனி்பரவாதம் அல்ல. 
் ம து  சு த ்ந தி ர ங் க ள்  ஒ ன் று க தக ா ன் று 
பரஸ்பரத்ததாடேரபும் சாரபும் தகாணடேடவயாகும். 
அது கூட்டு தமயயாகக அல்லது கூட்டு சரைடடேவுச 
தசயல்முடறயாகும். ஆக்வ, சுத்நதிரம் பற்றிய 
கருத்டதயும் அதன் கூட்டுைரடவயும் புதிய 
தாராைவாத மற்றும் வலதுசாரி சகதிகளிடேமிரு்நது 
பிரித்து, மீட்டு, ததளிவுபடுத்த ்வணடியது 
முககியமாகும். அபபடிபபட்டே ஒரு தசயல்முடற, 
முதலாளித்துவத்தின் பல்்வறு ஆளும் கும்பல்களின் 
கீழ மககளின் அன்றாடே எதாரத்தங்கடையும் 
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அவரகளுடடேய ஒன்றுகதகான்று ததாடேரபுடடேய 
அனுபவங்களிலிரு்நதும் கற்றுகதகாள்ளும் கூட்டு 
விருபபத்டதச சார்நதிருககிறது.  மககளின் 
கவடலகள், அவரகளுடடேய கூட்டு மனசசாட்சி 
ம ற் று ம்  த ங் க ட ை  ‘ இ ரு ப ப த ா க வு ம் ’ 
‘ஆகிகதகாணடிருபபதாகவும் தீரமானிபபதற்கான 
மாற்றுககடைக கணடேறியும் வழி ஆகியடவ நிறுவன 
மற்றும் கட்டேடமபபுத் தடடேகள் இல்லாமல் 
ததளிவுபடுத்தபபடே ் வணடியுள்ைது. தனி்பராகவும் 
கூட்டோகவும் ஆகிய இரணடு வடிவத்திலும் ‘சுய-
நிரையத்டத’ தமயயாககுதல் சுத்நதிரம் மற்றும் 
ென்ாயகத்தின் அடித்தைமாகும், அடத புதிய 
தாராைவாத முதலாளித்துவமும் வலதுசாரி 
சகதிகளும் அழிககின்றன. சுத்நதிரம் மற்றும் 
ென் ாய க த்தின் பன்டமவாத  ம ர பு கள் 
முதலாளித்துவத்திற்கும் வலதுசாரி சகதிகளுககும் 
அவற்றின் இருபடப்ய அசசுறுத்தக கூடியடவகைாக 
இருககின்றன.  ஏதனன்றால் இ்நத இரு சகதிகளும் 
இன்றியடமயாடமவாதம் மற்றும் தசயல்பாட்டு 
வாதம் ஆகியவற்றின் தபரு்நதிரள் உருவாககக 
்காரிகடககடைச சார்நதிருககின்றன, அடவ 
சுத்நதிரத்டதயும் ென்ாயகத்டதயும் தங்களுடடேய 
இழி்நத குறுகிய உலகப பாரடவக்கற்ப 
வசபபடுத்துகின்றன.

அதற்கும் ்மலாக, புதிய தாராைவாதம் 
ச ர வ ா தி க ா ர  ம ற் று ம்  எ ் த ச ச ா தி க ா ர 
அரசாங்கங்களுக்க த்ருககமாக இரு்நதுவருவடத 
வரலாறு காட்டுகிறது. சிலியின் சரவாதிகாரி 
அகஸ்்டோ  பி்னாதசட்டுககு  சிலியின் 
தபாருைாதாரத்டதப புதுபபிபபதற்கு சிகா்கா 
சி்நதடனப பள்ளியின் புதிய தாராைவாதப 
தபாருளியலாைரகள் தங்கள் அடனத்துத் 
திறடமகடையும் பயன்படுத்தினாரகள், ஆனால் 
அது சிலியின் மககள்திரளினரின் வாழவிடன 
அழித்தது. புதிய தாராைவாதம் தனி்பர வாழவின் 
அரசியல் மற்றும் சமூக அடிபபடடேடய அகற்றியதன் 
மூலம் ்மற்குலகில் ென்ாயக வி்ராத 
அரசியலுககான அடித்தைத்டதப பாவியது என்று  
அதமரிகக அரசியல் ்காட்பாட்டோைர தவன்டி 
பிரவுன் புதிய தாராைவாதத்தின் அழிவில் (2019) 
என்ற தனது நூலில் வாதிட்டுள்ைார. தமலின்டோ 
கூ ப ப ர ,  கு டு ம் ப  ம தி ப பீ டு கள் :  பு தி ய 
த ா ர ா ை வ ா த த் தி ற் கு ம்  பு தி ய  ச மூ க ப 
பழடமவாதத்திற்கும் இடடேயில் (2017) என்ற தனது 
நூலில் புதிய தாராைவாதத்திற்கும் பழடமவாத 
அரசியலுககும் இடடேயிலான புனிதமற்ற 
கூட்டேணிடயக கணடேறி்நதுள்ைார. அபபடிபபட்டே 
ஒரு கூட்டேணி பிற்்பாககான குடும்ப மதிபபீடுகள், 
ஒழுகக விழுமியங்கள் ஆகியவற்டறப பரபபுகிறது, 
அது ச்நடதச சகதிகடை உயரத்திபபிடிபபதற்காக 
தனி்பர சுத்நதிரத்டதயும் கணணியத்டதயும் 
தவட்டிக குடறககிறது.  ‘தபாருைாதாரம் என்பது 
முடறடம: அதன் ்்ாககம் இதயத்டதயும் 
ஆன்மாடவயும் மாற்றுவது’ என்று பிரிட்டேனில் 

புதிய தாராைவாதத்தின் இரும்புப தபணமணி 
மாரகதரட் தாட்சர ஒருமுடற குறிபபிட்டோர, 
அதுதான் எதிரபபாரில்லாத ச்நடதச சகதிகளின் 
்லன்களுககாக இடை்நதுதசல்வதாகும் . 
அபபடிபட்டே ஒரு சித்தா்நதக கடதயாடேல் 
சமுதாயத்டத சுய்லம்தகாணடே தனி்பரகளின் 
கூட்டேமாக உடடேத்துச சிதறடிககிறது. அது 
ச்நடதககான சுத்நதிரத்டத அடடேவதில் ென்ாயக 
ஒருடமபபாட்டடேயும் சமூக அடமதிடயயும் 
அழிககிறது.

இ்நத வழியில், புதிய தாராைவாதமும் 
சு த ்ந தி ர மி ன் டம யு ம்  ஒ ன் று க தக ா ன் று 
பின்னிகதகாணடும் பிரிககமுடியாததாகவும் 
இருககின்றன. ென்ாயகங்கள் மூலதனத்தின் 
்லன்கடைப பின்பற்றிச தசல்வதற்குக குடிமககடைப 
பயிற்றுவிககின்றன. ்சம்ல அரசு என்பது 
முதலாளித்துவ வரககங்களின் ்லன்கடைப 
பாதுகாபபதற்கான பாதுகாபபு அரசாக 
மாற்றமடடே்நது தகாணடிருககிறது. அரசாங்கங்களின் 
தசயல்பாட்டு ஒபபடடேவுகள் அதிகாரத்டத 
உ ட ழ ப பி டே மி ரு ்ந து  மூ ல த ன த் து க கு 
மாற்றுவதற்கானடவயாக இருககின்றன.  தனி்பர 
மற்றும் கூட்டுச சுத்நதிர உைரவின் மீதான புதிய 
தாராைவாதத் தாககுதடல இயல்பானதாக 
மாற்றுவதன் மூலம் அபபடிபபட்டே அநீதியான 
நிகழசசிப்பாககு உலகைாவிய வடகயில் 
்டே்நதுதகாணடிருககிறது. அதன் ்்ாககம் 
மு த ல ாளி த்துவ த் தின்  ் ம ல ா தி க க த் டத 
எதிரபபாரில்லாத உலகைாவிய முடறயாகத் 
ததாடேரவதாகும்.  தனி்பரகடை நுகர்வாரகைாக 
மாற்றுவதற்கும் ்தடவ அடிபபடடேயிலான 
சமுதாயத்டத ஆடச அடிபபடடேயிலான 
சமுதாயமாக மாற்றுவதற்கும் முதலாளித்துவ 
வரககங்களின் பிரசசார இய்நதிரங்கள் அைவுககு 
மிகுதியாக தசயல்படுகின்றன. அபபடிபபட்டே 
மாற்றங்கள் முதலாளித்துவம் பிடழத்திருபபதற்கு 
மிகவும் முககியமானடவயாகும் .  அடவ 
முதலாளித்துவத்தின் அைவுககு மிஞ்சிய உற்பத்தியின் 
காரைமாகத் ்தான்றும் உள்முரணபாடுகடைத் 
தீரககின்றன. அடவ முதலாளித்துவத்டத 
த்ருககடியிலிரு்நது விடுவிககின்றன, உடழபடப 
மாடயயான சுத்நதிரத்டதத் ்தடும் ஓர ஆடச 
அடிபபடடேயிலான சமுதாயத்தின் அபாயத்திற்குள் 
சிடறபபடுத்துகின்றன. தனி்பர சுத்நதிரத்டதயும் 
கணணியத்டதயும் தமயயாககுவது, புதிய 
தாராைவாத முதலாளித்துவத்தின் தபாருைாதாரப 
பிடியிலிரு்நதும், வலதுசாரி சகதிகளின் அரசியல் 
பிடியிலிரு்நதும் தங்கடை விடுவித்துகதகாள்வதற்கான 
தனி்பரகளின் திறடமகடைச சார்நதிருககிறது.  
மககளின் தனிபபட்டே மற்றும் கூட்டு வாழகடகடயப 
தபாருளுள்ைதாக ஆககககூடிய தனி்பர 
சுத்நதிரத்டத அடடேவதற்கு ்வறு எ்நத வழியும் 
இல்டல.

்கடடுலரயாளர: பததிரிரகயாளர்

நன்றி: பிைான்டியர இதெழ
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கட்டுரை

� தியட�ோர் போஸ்கரன்

அவசோேரின 
எல்்லக 
ேல்்ேட்டுேள்

நாகடஙகும் பல இடஙகளில் பை்நதிருக்கும் 
அத்சதாகரின் கல்கவடடுகளில் க்றகுக்தகதாடியில் 
உள்ளது சித்தாபுைதா பதாகற ்சதா்சனஙகள். 
கர்நதாடகதாவில் சிதைதுர்கதா மதாவடடததிலுள்ள 
சிறறூர் இது கபஙகளூரிலிரு்நது 425 கி மீ க்தாகலவு. 
ஒரு நதாள் கதாகல சிதைதுர்கதாவிலிரு்நது புறபபடதடதாம்.
கபல்லதாரி க்சல்லும் ்சதாகலயில் ஒரு கககதாடடி 
சித்தாபுைதாவிறகு வழிகதாடடுகின்றது. ெனகஹல்லதா 
நதிக்ககையில் உள்ள இ்ந் குக்கிைதாமததிறகருதக 
உள்ள ஒரு பதாகறகள் நிகற்ந் குன்றில் மூன்று 
இடஙகளில் ்சதா்சனஙகள் கபதாறிக்கபபடடுள்ளன. 
கிைதாமதது மக்கள் இகவககள ‘எழுததுபபதாகறகள்’ 
எனக் குறிபபிடுகின்றனர்.

கலிஙகதது தபதார் உருவதாக்கிய அழிகவக்கணடு 
மனம் மதாறி புத் ம்தக் ் ழுவிய பின் அத்சதாகர், 
்னது ைதாஜ்ஜியம் முழுவதும் கவவ்தவறு இடஙகளில் 
புத் ்சமய வதாழ்க்கக கநறிகள் ்சதார்்ந் 
கல்கவடடுககள க்சதுக்கி கவத்தார். ் ன் தபைைசு 
முழுவதிலும் புத்்ர்மம் பைவ தவணடுகமன்று 
அத்சதாகர் விரும்பினதார். ஏறக்குகறய முபபததிமூன்று 
இடஙகளில் இம்மதாதிர்யதான கல்கவடடுக்ககள 
உருவதா க்கினதார் .  இகவகள்  கவவ்தவறு 
க தா ல க ட ட ங க ளி ல் 
ஒ வ் கவ தா ன் ற தா க த ் தா ன் 
க ண ட றி ய ப ப ட ட ன . 
ககடசியதாக ,  1 9 5 8  இல் 
கதா்ந்ஹதார் அருதக ஒரு ்சதா்சனம் 
க ண ட றி ய் ப ப ட ட து . 
க ப தா றி க் க ப படடிருக்கும் 
்ளததின் அடிபபகடயில் 
வைலதாறறதாசிரியர்கள் அவைது 
்சதா்சனஙககள தூண, பதாகற, 
கு க க  எ ன  வ க க ப 
படுததியுள்ளனர். இதில் பதாகற 
கல்கவடடுக்கள் அவைது 
தப ை ைசின் எல்கலகளில் 
இ ரு ்ந ் ன  எ ன 
அவ்தானிக்கபபடடுள்ளது.

அ த ்ச தா க ரி ன் 

கல்கவடடுகளிலிருக்கும் வதா்சகஙகள் மு்லில் 
பகனதயதாகல சுவடிகளில் எழு்பபடடு, பின்னர் 
பதாகறயிலும் தூணகளிலும் க்சதுக்கபபடடன. 
மக்கள் கூடும் இடஙகளில் இகவ கபதாறிக்கபபடடதின் 
தநதாக்கம் அவர்களுக்கு இகவ உைதது வதாசிததுக் 
கதாடடபபட தவணடும் என்பது்தான்.

மு்ன் மு்லதாக அத்சதாகரின் கல்கவடடு ஒன்று 
1756இல் ஒரு கதத்தாலிக்க பதாதிரியதாைதால் 
கணடறியபபடட து. க்தாடர்்நது பல கல்கவடடுகள் 
கிகடத்ன. என்றதாலும் 1837இல் ் தான் இகவககள 
படித்றிய முடி்ந்து. ககதால்கத்தா நதாைய ஆகலயில் 
பணி க்சய்துககதாணடிரு்ந் பிரித்தானிய அதிகதாரி 
தெம்ஸ் பிரின்க்சப (James Princep ) இ்ந் 
கல்கவடடுககள படிததுக் கதாடடியவர்; ஒவ்கவதாரு 
கல்கவடடும் ‘த்வர்களுக்கு பிரியமதான பிய்தாசி 
க்சதால்வ்தாவது” என்ற க்சதாறகளுடன் துவஙகுகின்றது. 
யதார் இ்ந் பிய்தாசி என்ற தகள்விக்கு கவகுநதாளதாக 
பதில் கிகடக்கவில்கல. யதார் இகவககளப 
கப தாறி த ்து  என்பக்  1 9 1 5 இல்  ் தான் 
வைலதாறறதாசியர்கள் கணடறி்ந்னர். யதாழ்பபதாைததில் 
பணி புரி்நது ககதாணடிரு்ந் பிரித்தானிய அதிகதாரி 
ெதார்ஜ் டர்னர் பதாலி கமதாழியில் ஆர்வம் 

ககதாணடவர். ்சயதாமிலிரு்நது 
(இன்கறய ் தாய்லதா ்நது ) 
கிகடத் பதாலி பதிகவதான்றின் 
மூலம் அவருக்கு ஒரு ்டயம் 
கிகடத ்து. அதிலிரு்ந் 
“புத்ர் உள்களதாளி கபறறு 
இ ருநூ ற றி ப ப தி கனடடு 
ஆ ண டு க ளு க் கு  பி ன் 
பி ்நது ்ச தா ை ரின்  ம கனும் 
்ச்நதிைகுப்ரின் தபைனுமதான 
அத்சதாகர் படட ததிறகு 
வ்ந்தார் . ”  என்ற வரிகள் 
அவரு க்கு  உணகமகய 
உைர்ததின. பிய்தாசி என்ற 
க்சதால் அத்சதாககைத்தான் 
குறிக்கின்றது என்று உலகிறகு 
அறிவித்தார்.
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்சமூக விதிமுகறககள, அை்சரின் ககதாள்ககககள 
கல்கவடடுகளில் கபதாறிபபது க்தால்பழஙகதாலததில் 
பல வைலதாறுகளில் கதாைலதாம். கி.மு. 1750இல் 
பதாபிதலதானிய அை்சன் ஹமுைதாபி இக்ச்க்சய்்தார். 
பின்னர் கிதைக்க அை்சன் தடகையஸ் இக்ப பின் 
பறறினதார். இ்ந்பபதாைம்பரியததில் வ்ந்து்தான் 
அத்சதாகரின் கல்கவடடுகளும்.

 1892இல் ஆஙகில க்தால்லியலதாளர் லூயி கைஸ் 
(B.Lewis Rice) இபபகுதியில் பயணித் தபதாது 
சித்தாபுை பதாகற ்சதா்சனஙகள் பறறிய ்கவல் 
அவருக்கு கிகடத்து. ்சதாகல ஓைமதாக இைணடும் 
மகலயின் உச்சியிலும் ஒன்றுமதாக இஙகு மூன்று 
்சதா்சனஙகள் உள்ளன. கமள்ரியப தபைைசின் இ்ந் 
க்ன்தகதாடி மதாநிலததின் ் கலநகர் மதாஸ்கி என்று 
இ்ந் கல்கவடடின் மூலம் அறிகின்தறதாம்.

இஙகுள்ள மூன்று கல்கவடடுகளும் பதாலி 
கமதாழியில் பிைதாமி எழுததுருவில் உள்ளன. “நதான் 
புத் ்சமயதக் த்சர்்நது இைணடகை ஆணடுகள் 

ஆகிவிடடது . ”  என்று க்தாடஙகுகின்றது 
இ்ந்பபதாகறயில் கபதாறிக்கபபடடுள்ள வதா்சகம். 
புத் ்ர்ம ககதாள்ககபறறியும், குடிமக்கள் மதாநில 
அதிகதாரிகளுக்கு ஒததுகழபபு ககதாடுபபது பறறியும் 
கூறுகின்றது. இதில் ஒரு சிறபபு என்னகவன்றதால், 
்சதா்சனஙகளின் ககடசி வரி “ எழுதியது ்சபபடதா” 
என்றுள்ளது. அது மடடுமல்ல. ககடசி வதாக்கியம் 
மடடும் பிைதாமி எழுததில் அல்லதாது கதைதாஸ்தி 
எழுததுருவில் உள்ளது. இது அதைமிக் கமதாழி 
்சதார்்ந்து. ஏசு கிறிஸ்து பயன்படுததிய, கமதாழி 
இது்தான். வலமிரு்நது இடது பக்கமதாக எழு்பபடுவது.

க்ன்னி்நதியதாவில் புத் ்சமயம் பை்நது இரு்ந்்றகு 
பல க்தால்கலச்்ச ஆ்தாைஙகள் உணடு. 1986 இல் 
இ்ந்பபகுதியில் உள்ள கலபூர்கி (குல்பர்கதா) அருதக, 
்சன்னதி என்ற இடததில் ் றக்சயலதாக ஒரு கபரிய 
புத் ஸ்தூபியின் சிதிலஙகள் கணடறியபபடடன. 
இதில் அத்சதாக ்சக்ைவர்ததியின் உருவ சிறபம் 

ஒன்றும் இஙகு கிகடத்து.

்மிழ்நதாடடிலும் புத் ்சமயம் ் கழததிரு்ந்்றகு, 
மணிதமககல வீைத்சதாழியம் தபதான்ற நூல்கள் 
மடடுமல்லதாது பல க்தால்கலச்்ச ்டயஙகளும் 
உள்ளன. இ்ந்பபகுதியில் பயணித் சீன யதாததிரிகர் 
யுவதான் சுவதாங ்ன் பதிவில் கதாஞ்சிபுைததில் 
நூறறுக்கும் தமறபடட புத் விஹதாைஙகள் இரு்ந்ன 
என குறிபபிடுகின்றதார். மதுகையிலும் புத் பள்ளிகள் 
இரு்ந்ன என்று மதுகைக் கதாஞ்சி நூல் கூறுகின்றது. 
மதுகையில் உள்ள அழகர்தகதாயில் ஒரு புத் 
பள்ளியதாக இரு்நது பிறகு கவைவ தகதாயிலதாக 
மதாறறபபடது என்று க்தா.பைமசிவன் ்னது 
அழகர்தகதாவில் என்ற நூலில் பதிவு க்சய்கின்றதார். 
்தாைமஙகலம், ்தாைதாபுைம், ்ர்மபுரி, புத்்ந்ருகவ 
தபதான்ற பல ஊர்பகபயர்களும் ்மிழக புத் 
வைலதாறறின் ் டயஙகதள. நதாகபபடடினம் அருதக 
கிகடத் பல த்சதாழர்கதாலததிய புத் க்சபபு 
சிகலகள் க்சன்கன அருஙகதாடசியகததில் கதாடசிப 

படுத்பபடடுள்ளன.

இ்நதிய வைலதாறறதாசிரியர்கள் 
அத்ச தா ககைபப றறிதய தா ,  பு த ் 
வைலதாறகறபபறறிதயதா தபதாதிய ஆர்வம் 
கதாடடவில்கல என்கிறதார் அத்சதாகதா ( 
Ashoka ) என்ற நூகல எழுதிய ்சதார்கலஸ் 
ஆலன் (Charles Allen ). இது க்தாடர்பதாக 
எ்ந் அகழ்வதாய்வும் நடத்பபடவில்கல 
ஏன்? புத் ்சமயதக் ் ழுவிய அத்சதாகர், 
ஏறறத்தாழ்வறற, ்சதாதி தவறுபதாடறற 
்சமூகதக்பபறறி கனவு கணடதார். 
பிறபபிதலதய ஏறறத்தாழ்கவக் கறபிதது, 
்சதாதிகயதய ஆ்தாைமதாகக் ககதாணட ஒரு 
்சமு்தாயதக் உருவதாக்கி, அதில் ஆதிக்க 
நி க லகமயிலிரு ப ப வ ர் களு க் கு 
அத்சதாகைது சித்தா்ந்ம். அச்்சமூட 
டுவ்தாயிருக்கின்றது என்கின்றதார் 
்சதார்லஸ் ஆலன்.

இ்ந் கல்கவடடுகளில், ்சதாகல 
அருதக உள்ள இரு கல்கவடடுககள 

கமசூர் மகதாைதாெதா கதாலததிய அைசு கடடிடம் கடடி 
பதாதுகதாத்து. இ்ந் இைணடு பதாகறக்கல்கவடடுககள 
என்னதால் பதார்க்க முடி்ந்து. மூன்றதாவது ஒரு 
குன்றின் தமதல உள்ளது. கவயில் உச்்ச நிகலயில் 
இரு்ந்்தால் அஙகு தபதாவக்த ்விர்தத்தாம். 
அ ங கிரு ்ந ்  க ல் கவடடு  வ தா ்ச க ங ககள 
க்தால்கபதாருள்துகற ஆஙகிலததிலும் கன்னடததிலும் 
துணடுபபிைசுைமதாக அச்சிடடிருக்கின்றதார்கள். 
அஙகிரு்ந் கதாவலதாளி எஙகளுக்குத ் ்ந்தார்.

(்மிழகததில் புத்்சமயம் பைவியிரு்ந்க்பபறறி 
அறிய கதாணக: மயிகல சீனி தவஙகட்சதாமி எழுதிய 
கபளத்மும் ் மிழும்)

கைட்டு்ையாளர்: சூழியல் அறிஞர்

படஙகள் நன்றி: இந்திய த�ால்லியல் துறை, 
தபஙகளூரு.
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