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க�ோடு�ளின் நடுவில்

�டிராட்ஸ்கி மருது

‘ஜனா’

திரைத்துரையில் காலூன்றிக் 
ககாண்டிருந்த எனது வாழ்வின் 
மிக முக்கியமான காலகட்டத்தில் 
என்னருகில் இருநது வளரந்த 
அன்பும் மதிப்பும் ககாண்்ட   
எனக்குப் பிரியமான இரளஞர 
களில் ஒருவைாய் இருந்தவர; 
ம ட டுமின்றி ,  க க ா ளரக த் 
க்தளிவவாடும் நல்ல புரி்தவலாடும் 
திரையுலகுக்குள வநது ்தனது 
வாழ்நாள முழுவதும் அவ்த 
ககாளரககவளாடும் ககாளரக 
வழிப்்பட்ட நண்்பரகவளாடும் 
க்தா்டரநது இயங்கியவர எஸ். பி. 
ஜனநா்தன் என்கிை ஜனா.

கென்ரனயில் மயிலாப்பூருக்கு 
அருகிலுளள கநாச்சிக்குப்்பத்தில் 
மிக எளிய குடும்்பத்தில் பிைநது 
வளரந்தவர. ொைாயம் விற்பதும், 
்பட்டாணி, சுண்்டல் விற்பதுவம 
்தமது வாழ்வா்தாைமாகக் ககாண்டு 
வளரந்த்தாக எவ்வி்தத் ்தயக்கமு 
மின்றி மிகுந்த நரகச்சுரவவயாடு 
கொல்லிவந்தவர .  திைாவி்ட 
இயக்கக்  க க ாளரககளால் 
ஈரக்கப்்படடு க்பரியார, அண்்ா, 
கரலஞர என அைசியல் ்பயின்ைவர. 
அவருக்குள கனன்று ககாண்டிருந்த 
சினிமா ்தாகத்்தால் எப்்படிவயா 
உளவள வநது பிை்பலமான 
இயக்குநர கலனின் அவரகளி்டம் 
உ்தவி இயக்குநைாய்ச் வெரநது 
்தனது திரைப்்பய்த்ர்தத் 
க்தா்டங்கியவர. அடிப்்பர்டயில் 
க்பரியாரியக் ககாளரககரளயும் 
நாத்திகக் ககாளரககரளயும் ஏறறு 
வளரநது நின்ை ஜனநா்தன், 
க ல னி ன்  அ வ ர க ளி ்ட ம் 
்பணியாறறிய காலத்தில் ்தன்ரன 
அறியாமவல  ்தன்ரன ஒரு 
க்பாதுவு்டரமக்காைைாக, க்பாது 
வுர்டரமச் சித்்தாந்தவாதியாகத் 
்தகவரமத்துக் ககாண்்டவர.

்தமிழ் இலக்கியச் சூழலில் புத்்தம் 
புதிய நவீன இலக்கியம் ொரநது 
சிறறி்தழ்களுக்கும் புத்்தகங்களுக்கும் 
புத்துருவாக்கத்ர்த முன்கனடுத்து 
புதிய ்த்டத்ர்த வரைகரலயில் 
உருவாக்கிக் ககாண்டிருந்த எனது 
முன்னத்தி ஏர  ஆதிமூலம் 
அவரகவளாடு  இர்நது  நான் 
வளரநதுககாண்டிருந்த காலம் 
அது.

ததாடர்ச்சி மூனறாவது அட்டயில்...
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è£‚¬è èóõ£ è¬ó‰¶‡µ‹ யாருக்கு உங்கள் வாக்கு?

அடித்தட்டு மக்களின் சமூ்க, ப�ொருளொ்தொர நிலைலை 
உைர்ததுவ்தற்கொ்கவும் அவர்்தம் வொழவொ்தொர நிலைலை 
உறுதிபசயவ்தற்கொ்கவும் தி.மு.்க., அதிமு்க ஆகிை ்கட்சி்களொல் 
்தமிழ்ொட்டில் அறிமு்கப�டுத்தப�ட்்ட இைவசத திட்்டங்கள்  
சொ்தொரண மக்களுககு எதிரொன சிை அரசிைல் ்கட்சி்களொலும் 
்தனி்�ர்்களொலும் இந்தத த்தர்்தலில் த�சுப�ொருளொக்கப�ட்டு 
த்கலிககுள்ளொக்கப�ட்டிருப�து ்தமிழ்ொட்டு அரசிைலுககு 
த்ர்நதுள்ள அவைம்.

மக்கள் சமூ்க, ப�ொருளொ்தொர தமம்�ொட்ல்டக குறிலவதது 
ரூ�ொயககு ஒரு�டி அரிசி; ஒருகிதைொ அரிசி ஒருரூ�ொய; 
குடும்�ததுககு 20 கிதைொ அரிசி, அரசு மருததுவமலன்களில் 
இைவசச் சிகிச்லச, ்கல்விக ்கட்்டணததில் சலுல்க, �ள்ளி ்கல்லூரி 
மொணவர்்களுககு �டிபபு உ்தவிதப்தொல்க, சீருல்ட, ்தஙகும் விடுதி, 
மடிக்கணினி, லசககிள், விவசொைக ்க்டன் ்தள்ளு�டி உள்ளிட்்ட  
த்தர்்தல்்கொை அறிவிபபு்கள் பசைல் வடிவததுககு வந்தன. இந்த 
அறிவிபபு்கள் ஒவபவொன்றும் ஒவபவொரு ்களததில் மக்கள் சமூ்க, 
ப�ொருளொ்தொர உைர்வுககு முட்டுகப்கொடுதது நின்்றன; நிறகின்்றன.

 இந்த அறிவிபபு்கள் பசைல் வடிவம் ப�ற்ற்தறகுப பி்றகு 
மக்கள்சமூ்கம் எவவளவு முன்தனற்றம் அல்டநதிருககி்றது 
என்�ல்தப புள்ளிவிவரங்கள் ்தநது விளக்க தவண்டிை 
அவசிைமில்லை. ்தமிழ்ொட்டில் ஒவபவொரு எளிை குடும்�மும் 
அல்டநதுள்ள வொழவொ்தொரப �ொது்கொபபும் வளர்ச்சியும் 
வொழவிைல் ்ம்பிகல்கயுதம ்களததில் ்ன்றியுணர்ச்சிைொய 
எதிபரொலிப�ல்தப புரிநதுப்கொள்ள முடியும். இநதிைொவில் உள்ள 
எந்த மொநிைமும் அல்டைொ்த வளர்ச்சிலைத ்தமிழ்ொட்டு மக்கள் 
எட்டிபபிடித்த்தறகு இப்தல்ைொம் மி்கமி்க அடிப�ல்டைொனது 
என்கி்றொர்்கள் ப�ொருளொ்தொர வல்லு்ர்்கள்.

த்தர்்தலுககு முன்புவலர, ‘இைவசங்கலளக ப்கொடுதது 
திரொவி்டக ்கட்சி்கள் மக்கலளப பிச்லசக்கொரர்்களொய 
ஆககிவிட்்டொர்்கள்’ என்றும், மொநிைததின் ப�ொருளொ்தொரதல்ததை 
சீரழிததுவிட்்டொர்்கள் என்றும் கூககுரலிட்டுக ப்கொண்டிருந்த 
வர்்களும் ்தங்களது த்தர்்தல் அறிவிபபு்களில் இைவசங்கலள 
அறிவிக்கத ப்தொ்டஙகிவிட்்டொர்்கள். �ை இ்டங்களில் கூட்்டணிக 
்கட்சியின் த்தர்்தல் அறிகல்கயில் உள்ள இைவசத திட்்டங்களுக்கொன 
உறுதிபமொழிலைதை ்தங்களது அறிவிபபு த�ொை எடுததுகப்கொண்டு 
சுவபரொட்டி்களிலும் துண்டுப பிரசுரங்களிலும் மக்களில்டதை 
�ரபபுலர பசயதுவருகி்றொர்்கள்.

அதுமட்டுமின்றி, அதுத�ொன்்ற �ரபபுலர்களில் ்தங்கள் 
்கட்சியின் ்தலைவர் �்டதல்தப த�ொட்்டொல் மக்கள் வொக்களிக்க 
மொட்்டொர்்கள் என்�ல்த அவர்்கதள புரிநதுப்கொண்டு 
பசொந்தக்கட்சியின் ்தலைவர் �்டதல்ததை த�ொடுவல்தத ்தவிர்தது 
கூட்்டணிக ்கட்சி்களின் ்தலைவர்்கள் �்டங்கலளயும் அந்தத 
்தலைவர்்களுககுத ்தலைவர்்களொய இருந்தவர்்கள் �்டங்கலளயும் 
ப�ரி்தொ்கப த�ொட்டுகப்கொண்டு கூச்சதம இல்ைொமல் மக்களி்டம் 
த�ொயநின்று வொககு த்கட்கி்றொர்்கள்.

இது ஒருபு்றமிருக்கட்டும். ் ல்டப�்றவிருககின்்ற ்தமிழ்ொட்டு 
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சட்்டமன்்றத த்தர்்தலில் ைொருககு வொக்களிக்கப த�ொகித்றொம்  
என்�து மி்க முககிைமொனது. இந்தத த்தர்்தல், சமூ்க 
சமததுவதல்த நிலை்ொட்்டத த்தொள்உைர்ததும் சமூ்கநீதிப 
த�ொரொளி்களுககும் சனொ்தனத தீலைப �ற்றலவக்கத 
துடிககும் சொதிைத தீவிரவொதி்களுககும் இல்டதைைொன 
த�ொட்டி என்�ல்த மு்தலில் துல்லிைமொ்கவும்  ப்தளிவொ்கவும் 
புரிநதுப்கொள்ள தவண்டும். மி்கக ்கடுலமைொன இந்தத 
்தருணததில் ்க்டந்த ்கொைங்களில், எதிபைல்ைொம் ்தவறு 
பசய்தொர்்கள்; எஙப்கல்ைொம் சறுககினொர்்கள்; ் ட்புமுரண் 
எது? �ல்கமுரண் எது? ஆ்தரவுச் சகதி்கள் எலவ; 
எதிர்பபுச் சகதி்கள் எலவ என்�ல்த எஙப்கல்ைொம் 
்கண்டுப்கொள்ளத ்தவறினொர்்கள்; த்தொலைலம சகதி்கலளதை 
எ ப �டி த  த ்தடி த த்தடி  ஒ டு க கி க கின ொ ர் ்கள் 
என்�ல்தபைல்ைொம் ்கண்டு்கொட்டுவதில் முலனபபுக 
்கொட்டுவ்தற்கொன ்தருணம் இது அல்ை.

மொநிை உரிலம்களும் அதி்கொரங்களும் �றித�ொயக 
ப்கொண்டிருககின்்றன.  அல்ைது திட்்டமிட்டுப 
�றிக்கப�டுகின்்றன. மீண்டும் சனொ்தனததுககுள் 
்தள்ளிவி்ட குடுமி்தட்டிகப்கொண்டு குதிைொட்்டம் த�ொட்டு 
வருகி்றொர்்கள். ஐம்�து ஆண்டு்களொய திரொவி்டச் 
சித்தொந்தவொதி்களொல் ்கட்்டலமக்கப�ட்டுள்ள, அத்தலன 
்கட்டுமொனங்கலளயும் உல்டததுச் சி்த்றடிக்க ‘வஞச்கம்’ 
என்்ற ஆயு்ததத்தொடு உககிரமல்டந்தவர்்களொய அலைைொய 
அலைகி்றொர்்கள். ்கல்வி, தவலைவொயபபு, இ்டஒதுககீடு 
உள்ளிட்்ட மொநிை ் ைன் சொர்ந்த எல்ைொ உரிலம்களிலும் 
அததுமீறி நுலைநது துவம்சம் பசயைத ப்தொ்டஙகியிருககும் 
மததிை �ொஜ்க அரசின் அ்டொவடித்தனததுககும் 
அவர்்களுககுத துலணத�ொயக ப்கொண்டிருககும் 
ல்கைொைொ்கொத்தனததுககும் முறறுபபுள்ளி லவக்க 
மக்களி்டமுள்ள சரிைொன த�ரொயு்தம் வொககுச்சீட்டு்தொன்.  
நீங்கள் அளிககி்ற ஒவபவொரு வொககும் ்தமிழச் சமூ்கததின் 
ஒறறுலமலையும் உறுதிலையும் உைகிறகு எடுததுச் 
பசொல்வ்தொ்க இருக்கதவண்டும்.
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கட்டுரை

சு.இராமசுப்பிரமணியன்� srsthovalai@gmail.com

73,000 ஆண்டு்கள் பழமையான 
ஹேஷஹடேக் (#, hashtag) குறியீடு

 (Stone-age Crayon Doodle is the oldest Drawing)

ஒரு கைவிரல் அளவே ஆன துண்டுக் ைல்கலைக் கூடக் ைேனமாைக் 
ைண்்டடுத்து, அதகனக் ் ைாண்டுேந்து, அதன்மீது ேகரயப்படடவைாடுைளின் 
ேயகதயும், அதகன உருோக்கிய ்பழஙைறைாலை மனிதரைகளயும், அேரைளது 
ேகரைகலை ்பறறிய அறிகேயும், அதன் வ�ாக்ைம் ்பறறியும் ் தளிோைவும், 
நுணுக்ைமாைவும் ஆய்வு ் ெய்து, ் ேளிப்படுத்தியுளளனர, வமகலை �ாடடார. 
ஆனால், ைலைாசொரம் மறறும் ்பண்்பாடடு விழுமியஙைவளாடு ோழ்ந்து ேந்த 

�ம்தமிழ் முன்வனார, கீழடி, ஆதிசெ�ல்லூர உளளிடட இடஙைளில் 
விடடுச்ென்றிருக்கும் ் ்பாருடைகளப ் ்பாருட்படுத்தாமல் இருக்கும் அரசுைளின் 

்்பாறுப்பற்றப வ்பாக்கு மிகுந்த மனேலிகயத் தருகி்றது.

மனி்தர்்களின் வரைொறறுககு முநல்தை 
்கைொச்சொரம் அல்ைது மனி்தர்்களின் முன்தனற்றம் 
என்�து, ்கல்ைொைொன ்கருவி்கலள உருவொககிைதும், 
அவறல்றப �ைன்�டுததிைதுமொன பசைல்்கலள 
அடிப�ல்டைொ்கக ப்கொண்்டது. அப�டிக 
்கல்ைொைொன ்கருவி்கலளப �ைன்�டுததிை ்கொைம், 
ப�ொதுவொ்க ‘்கற்கொைம்’ (Stone Age) எனப�டுகி்றது. 
3.3 மில்லிைன் (33 இைட்சம்) ஆண்டு்களுககு முன் 
துவஙகும் ்கற்கொைம் மூன்று ்கொை்கட்்டங்களொ்கப 
பிரிக்கப�டுகி்றது.

1 பழையகறககாலம் (Paleo-lithic period):

மனி்தர்்கள் மு்தன் மு்தைொ்கக ்கல்லைக 
்கருவி்களொ்கப �ைன்�டுததிை ்கொைம். �ொல்றயிலிருநது 
உல்டக்கப�ட்்ட (chipped) ஒழுங்கற்ற கூர்லமைொன 
்கற்கலளப �ைன்�டுததிை ்கொை்கட்்டம்.

2 இழைக் கறககாலம் (Meso-lithic period):

உல்டக்கப�ட்்ட, வடிவ-ஒழுங்கற்ற ்கற்கள் மறறும் 
த்தயக்கப�ட்்ட (polished) வடிவ-ஒழுங்கொன 
்கற்களொைொன ்கருவி்கலளப �ைன்�டுததிை ்கொைம்.

3 புதிய கறககாலம் (Neo-lithic period)

்கற்கலள ் ன்்றொ்கத த்தயததும், அலரததும் (grind), 
வ டி வ - ஒ ழு ங கு ள் ள  ்க ரு வி ்க ல ள யு ம் , 
நுண்-்கருவி்கலளயும் உருவொககிை ்கொைம். அத்தொடு, 
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்ொத்டொடி வொழகல்கயிலிருநது விடு�ட்டு , 
வசிபபி்டங்கலள உருவொககிகப்கொண்டு வொை 
ஆரம்பித்த ்கொைம். ்ொய, ஆடு, மொடு, குதிலர 
த�ொன்்றவறல்ற, வீட்டுவிைஙகு்களொ்க மொறறியும், 
�யிர்தப்தொழில் பசயதும், மண்�ொண்்டங்கள் 
பசயதும், துணி்கலள ப்யதும் வொை ஆரம்பித்த 
்கொைதம, புதிை ்கற்கொைம்.

வரலகாறு த�காைங்கும் ககாலம்:

உணவுத்தடி அலைந்த மனி்தர்்கள், ஓரி்டததில் 
்தஙகி, உணவு உற�ததி பசயை ஆரம்பித்தத�ொது, 
மனி்தர்்களின் ்கைொச்சொரம் ப்தொ்டஙகுவ்தொ்கக 
கூ்றப�டுகி்றது. மனி்தர்்கள் வரைொறல்ற, எழுததில் 
�திவு பசயை ஆரம்பித்தத�ொது, மனி்தர்்களின் 
வரைொறு ப்தொ்டஙகிை்தொ்கவும் பசொல்கின்்றனர். 
இப�டி, மனி்தர்்களின் ்கைொச்சொர வரைொ்றொனது, 
உைகில் �ல்தவறு இ்டங்களில், �ல்தவறு ்கொைங்களில் 
ப்தொ்டஙகியிருககி்றது. ப�ொதுவொ்க , 1 0 , 0 00 
ஆண்டு்களுககு முநல்தை ்கொை்கட்்டம் அலனததும், 
வரைொறறுககு முநல்தை ்கொை்கட்்டம் ’(pre-historic era) 
எனைொம். அபத�ொது வொழந்த மனி்தர்்கலள, 
வரைொறறுககு முநல்தை மனி்தர்்கள் என்றும் 
அலைக்கைொம் என்று வரைொறறு அறிஞர்்கள் 
பசொல்கின்்றனர்.

குழக ஓவியங்கள்: (Cave Arts)

விைஙகு்கள், �்றலவ்கலள தவட்ல்டைொடியும், 
மீன்பிடிததும், �ைங்கள், ப்கொட்ல்ட்கலள தச்கரிததும், 
�ைவி்தங்களில் உணவுத்தடி ்ொத்டொடி்களொ்க 
அலைநது திரிநது �ைங்கற்கொைததில், மனி்தர்்கள் 
குல்க்களில் ்தஙகியிருககி்றொர்்கள் .  அந்த 
்கொை்கட்்டததில், அவர்்கள் �ைன்�டுததிவிட்டுச் 
பசன்்ற ப�ொருட்்களில் இருநது்தொன் அவர்்களின் 
்கொைம் மறறும் வொழவு முல்ற்கலள, அ்கைொயவொளர்்கள் 
அறிநது பசொல்கி்றொர்்கள்.

அப�டிக குல்க்களில் ்தஙகிை ்கொைததில், 
குல்க்களின் சுவர்்களில் அவர்்கள் வலரநதிருககும் 
வலரத்கொடு்களும் (drawings), தீட்்டப�ட்்ட வண்ண 
ஓவிைங்களும் (paintings), பிதரசில், அர்பஜண்டினொ, 
பிரொன்ஸ், ப�ல்ஜிைம், ஸ்ப�யின், இநதிைொ, 
இநத்தொனீஷிைொ த�ொன்்ற �ை்ொடு்களின் குல்க்களில் 
்கண்டுபிடிக்கப�ட்டுள்ளன.

மிகவும் பைழையகான கறககால வழரகழல : 
(Oldest Stone-age Art)

100,000 மறறும் 72,000 ஆண்டு்களுககு இல்டப�ட்்ட 
்கொைததில், வரைொறறுககு முநல்தை மனி்தர்்களொன 
‘த�ொதமொதசபபிைன்ஸ்’ (Homo-Sapiens) ப்தன்-
ஆபபிரிக்கொவின் ைொம்த�ொஸ் குல்கயில்(Blombos 
Cave) வொழநதிருககி்றொர்்கள். அககுல்கயில், �ல்தவறு 
்கட்்டங்களொ்க நி்கழத்தபப�ற்ற அ்கைொயவு்கள், 
மி்கவும் பசறிவொன ்கலைவடிவங்கள் அஙகு 
்கொணப�ட்்ட்தொ்கப �திவு பசயதிருககின்்றன. 
அககுல்கயில் ்கண்ப்டடுக்கப�ட்்ட, ப�ரிைப�ரிை 
்க்டல் ்தல்தயின் கூடு்களில் த்கொர்க்கப�ட்டிருந்த 
மணி்கள் (beads) குறிபபி்டத ்தகுந்தலவ. அஙகு வசித்த 
மனி்தர்்கள், வண்ணங்கலளக ல்கைொள்வதிலும் 
த்தர்ச்சிப�ற்றவர்்களொ்க இருநதிருககின்்றனர் என்று 
்ொர்தவ ்ொட்ல்டச் தசர்ந்த அ்கைொயவொளர், 
கிரிஸ்த்டொ�ர் ப�ன்ஷில் வுட்(Christopher Henshil-
wood) கூறுகி்றொர்

�ைங்கற்கொை மனி்தர்்கள், வலர்கலைலை(art of 
drawing) அறிநது, அவறல்றக குறியீடு்களொ்கப 
�ைன்�டுததியிருககி்றொர்்கள் என்�்தறகு, ைொம்த�ொஸ் 
குல்கயில் (Blombos Cave) கில்டததிருககும் 4 பச.மீ. 
நீளமுள்ள �ொல்றததுண்டு(rock-flake) சொன்்றொகும். 4 
பச.மீ. நீளம்ப்கொண்்ட அந்தப �ொல்றததுண்டின் மீது 
குறுககும் ப்டுககுமொ்க, பசவவண்ணக த்கொடு்கள் 
வலரைப�ட்டுள்ளன. அது, 73,000 ஆண்டு்கள் 
�ைலமைொனது என்றும் ஆயவு முடிவு்கள் 
ப்தரிவிககின்்றன. இன்ல்றை நிலையில், உைகின் 
மூத்த, மி்கப �ைலமைொன குல்க வலர்கலை (Oldest 
Cave Art) அதுவொ்க மட்டுதம இருககி்றது.

பசவவண்ணகத்கொடு்கள், சிவபபு ஓ-்கர் வண்ணக 
த்கொைொல் (Red Ochre Crayon) வலரைப�ட்டிருக்கைொம் 
என்று ்ொர்தவலைச் தசர்ந்த கிரிஸ்த்டொ�ர் 
ப�ன்ஷில்வுட்(Ch r i s t o p h e r  H e n s h i l w o o d ) 
்தலைலமயிைொன அ்கைொயவுககுழு, ்கருதுகின்்றது. 
இபபுதிை ்கண்டுபிடிபபு 2018 பசப்டம்�ர் 12 ‘த்ச்சர்’ 
இ்தழில் பவளிவநதிருககி்றது.(Sep. 12, 2018, Nature). 
�ொல்றததுண்டுமீது ்கொணப�டும் சிவபபுகத்கொடு்கள், 
வண்ணம் தீட்்டப�ட்்ட்தொ (Painting) அல்ைது 
வலரைப�ட்்ட்தொ (drawing ) என்று ஆயவு 
பசயைப�ட்்டது. வண்ணம் தீட்்டப�்டவில்லை 
என்றும், �ொல்றததுண்டுமீது உள்ள வண்ணகத்கொடு்கள் 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

ஏப
்ரல்
 2
02
1

7

சிவபபு ‘ஓ-்கர்’ வண்ணக த்கொைொல் (Red ochre cryon) 
வலரைப�ட்டுள்ளன என்றும் ஆயவு முடிவில் 
ப்தரிைவந்தது.

இைறல்க வண்ணங்கள் இரு வல்கப�டுகின்்றன. 
ஒன்று உயிரி-வண்ணம் (Orgonic pigment). இதுநீரில் 
்கலரைககூடிைது. மற்றது, ்கனிம-வண்ணம் (Inorgon-
icpigment). அது நீரில் ்கலரைொ்தது. ைொம்த�ொஸ் 
குல்கயில் ்கண்ப்டடுக்கப�ட்்ட 
�ொல்றததுண்டின்மீது, நீரில் ்கலரைொ்த 
்கனிம-வண்ணமொன‘ ஓ-்கர்’’ வண்ணக 
த்கொைொல்(Ochre Cryon) த்கொடு்கள் 
வலரைப�ட்டுள்ளன என்�ல்தயும் 
ஆயவொளர்்கள் ்கண்்டறிந்தனர். 
‘ஓ-்கர்’(Ochre) என்�து இைறல்கயில் 
கில்டககும் வண்ணத்தொது (Colour 
mineral). அதில் இரும்பு-ஆகலசடு 
்கைநதிருககும். மஙகிை மஞசள், 
�ழுபபு, ஊ்தொ, அ்டர்-சிவபபு 
(pale-yellow, brown, violet, deep-red) 
என்று �ைவண்ணங்களில் அது 
கில்டககி்றது. ்களிைொ்கவும் (clay), 
ப�ொடிைொ்கவும் (chalk) இரண்டு 
வி்தமொ்கக கில்டககி்றது. அவறறில், 
்களிைொ்கக கில்டககும் ‘ஓ-்கர்’ ்தொன், 
அ்டர்ததிைொன வண்ணங்களு்டன் 
்கொணப�டுகின்்றது.

ைொம்த�ொஸ் குல்கயில் (Blombos 
C a v e )  கி ல ்ட த தி ரு க கு ம் 
�ொல்றததுண்டில் ,  த ்க ொடு்கள் 
வலரவ்த றகுக  ்களிவடிவிைொன ‘ ஓ - ்க ர் ’ 
�ைன்�டுத்தப�ட்டிருககின்்றது. அப�டிப 
�ைன்�டுத்தப�ட்்ட ‘ஓ-்கர்’ வண்ணகத்கொல்்களின் 
முலன்கள், 1 மிமீ மு்தல் 3 மி.மீ வலரயில், மி்கவும் 
கூர்லமைொன்தொ்க இருநதிருககின்்றன! இதுதவ கூ்ட, 
73,000 ஆண்டு்களுககு முநல்தை மனி்தர்்களின் 
ப்தொழில்நுட்�த தி்றலமலைக ்கொட்டுகி்றது எனைொம்.

லூ்கொ ப�ொைதரொதைொ (Luca Polarolo), பஜனிவொப 
�ல்்கலைக ்கை்கததில் (University ofGeneva, Switzerland), 
ம ொ ந்தவிைல் மறறும் ப்தன்-ஆபபிரிக்கொ 
ப்தொ்டர்புல்டை அ்கைொயவுத துல்றயில் �ணிபுரியும் 
ப்தொழில்நுட்� உ்தவிைொளர். அவர், 2015-இல், ப்தன் 
ஆபபிரிக்கொவின் ைொம்த�ொஸ் குல்கயில் 

ஆயவொளர்்கள், ஒவபவொரு மில்லிமீட்்டரொ்க, ஆயநது 
அறிநது, ப்கொண்டுவநது தசர்த்த வீழ�டிவு 
மொதிரி்கலள (sediment samples) தசொ்தலனச் சொலையில் 
மி்கவும் ்கவனமு்டன், ்கழுவிகப்கொண்டிருந்தொர். 
அப�டிக ்கழுவும் தவலளயில்்தொன், அந்தப�ொல்றத 
துண்ல்ட அல்டைொளம் ்கண்்டொர். அப�ொல்றத 
துண்டு, சொம்�ைொலும், தூசிைொலும் (ash & dirt) 
மூ்டப�ட்டிருநதிருககி்றது. ஒருமுல்ற ்கழுவிை 
உ்டதனதை ,  அ ந ்த  ்கல்லும் ,  அ்தன்மீது 
வலரைப�ட்டிருந்த பசவவண்ணக த்கொடு்களும் 
துைஙகிவிட்்ட்தொ்க லூ்கொ ப�ொைபரொதைொ �திவு 
பசயகி்றொர்.

அது வலரயிலும், �த்தொயிரததிறகும் தமற�ட்்ட 
்கலைபப�ொருட்்கலள அவர் �ொர்ததிருப�்தொ்கவும், 
�ல்தவறு வண்ணங்கலளயும் �ொர்ததிருப�்தொ்கவும், 
ஆனொல் �ொல்றததுண்டின்மீது சிவபபுக த்கொடு்கலள 
அதுவலரயிலும் �ொர்த்ததில்லை என்றும் லூ்கொ 
ப�ொைதரொதைொ �திவு பசயகி்றொர். அந்த ்கணததில், 
அந்த ்கொட்சி ்ம்�முடிைொ்த வல்கயில், மி்கவும் 
ப ் கி ழ ச் சி ை ொ ்க  இரு ந ்த ்த ொ ்க வு ம்  அவ ர் 
உணர்ச்சிவசப�ட்டுக கூறுகி்றொர்.

அப�ொல்றத துண்டில், ஒன்�து பசவவண்ணக 
த்கொடு்கள் ்கொணப�டுகின்்றன. 
ப்டுககில் வலரைப�ட்்ட 6 
இலணத்கொடு்களின்மீது, சறத்ற 
வலளந்த 3 இலணத்கொடு்கள் 
குறுக்கொ்க வலரைப�ட்டுள்ளன. 
அவறறின் த்தொற்றம், இன்ல்றை 
த�ஷத்டக ( # ,  h a s h t a g ) 
குறியீடுத�ொை ்கொணப�டுவ்தொ்க, 
ப�ன்ஷில்வுட் .கூறுகி்றொர்.

அ ்த ொ வ து ,  7 3 , 0 0 0 
ஆண்டு ்களு க கு  முன் த� , 
த�ொதமொ-தசபபிைன்ஸ்’ (Homo-
Sapiens) த�ஷத்டக குறியீட்ல்ட, 
ஏத்த ொ  ்க ொ ரணம் ்கருதிப 
�ைன்�டுததியிருககி்றொர்்கள் 
என்றும் பசொல்ைைொம்! என்ன 
்கொரணததிற்கொ்கப �ைன்�டுததி 
ன ொ ர் ்க ள்  எ ன் � து ்த ொ ன் 
இன்்றளவும் த்கள்விககுறிைொ்க 
உள்ளது!

அ ந ்த க த்க ொ டு ்க ள் , 
மனி்தர்்களொல் உருவொக்கப�ட்்ட்தொ? அல்ைது 
இைறல்கதை உருவொககிை்தொ? என்னும் ஐைமும் 
ஆயவொளர்்களுககு எழுந்தது. தீவிரமொன ஆயவுககு 
உட்�டுததிைதில், த்கொடு்கள் அன்ல்றை மனி்தர்்களொல் 
வலரைப�ட்்டது என்று உறுதி பசயைப�ட்டுவிட்்டது. 
மனி்த குைததில், குறியீடு்கள்-பசைல்�ொடு (symbolic 
activity) மு்தன்மு்தல் த்தொன்றிை ்கொை்கட்்டமொ்க, 
ைொம்த�ொஸ் குல்க வலர்கலை உருவொன ்கொைதல்த 
உறுதிைொ்கச் பசொல்ைைொம் என்று இஙகிைொநது 
்ொட்டின் அ்கைொயவொளர் ‘�ொல்ப�டிட்’ (Paul Pettitt) 
கூறுகி்றொர்.

2011-இல் கிரிஸ்த்டொ�ர் ப�ன்ஷில்வுட் (Christo-
pher Henshilwood) ்தலைலமயிைொன அ்கைொயவுககுழு, 
வலரவ்தறகுத த்தலவைொன ்கருவி்கலளக ப்கொண்்ட 
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‘்கருவிபப�ட்டி’ (tool-kit) ஒன்ல்றயும் ைொம்த�ொஸ் 
குல்கயில் ்கண்ப்டடுததிருககி்றது. ்கருவிப ப�ட்டியில் 
இருந்த ்கருவி்கலளகப்கொண்டு, ஆயவொளர்்கள் 
த்கொடு்கலள மீளுருவொக்கம் பசயதிருககின்்றனர். 
ஆனொல், அந்தகத்கொடு்கள் எ்தலன உணர்ததுவ்தற்கொ்க 
வலரைப�ட்்டலவ என்�து அவர்்களுககுப 
புரிைவில்லை. அ்தற்கொன ்கொரணதல்த அறிை 
தவண்டிை த்தலவ உள்ளது. ஆனொல், அது 
முறறுபப�்றொ்த ஒன்்றொ்கவும் நீடிககி்றது என்றும் 
அவர்்கள் பசொல்கின்்றனர்..

கில்டததிருககும் �ொல்றத துண்டின்மீது 
வலரைப�ட்டிருககும் சிவபபுகத்கொடு்கள் 
முறறுபப�்றொமல், திடீபரன நின்றுவிடுகின்்றன. 
அது, அப�ொல்றததுண்டு முழுலமைொனது அல்ை 
என்றும், த்தயக்கப�ட்்ட மறப்றொரு ப�ரிை 
�ொல்றயிலிருநது (grind-stone) உல்டநதிருக்கக கூடும் 
என்றும் ஆயவொளர்்கள் ்கருதுகின்்றனர். அந்த 
முழுப�ொல்ற எந்த அளவு ப�ரிை்தொ்க இருநதிருககும் 
என்று ்கணிக்க முடிைவில்லை என்றும் கூறுகின்்றனர். 
ஆனொலும், �ொல்றததுண்டின்மீது ்கொணப�டும் 
வண்ணக த்கொடு்கள், முழுப�ொல்றயின் மீதும் 
�்டர்நதிருக்க தவண்டும் என்று பசொல்ைைொம் 
என்கின்்றனர்.

பிரொன்ஸ் ்ொட்ல்டச் தசர்ந்த அ்கைொயவொளர் 
ஃபரொன்சிஸ் த்கொடி எரிகத்கொ (Fracesco d’ Errico), 
�ொல்றததுண்டின் மீது வலரைப�ட்டிருககும் 
த்கொடு்கள், அ்தறகு முன்�ொ்கதவ ைொம்த�ொஸ் 
குல்கயில் ்கண்ப்டடுக்கப�ட்்டப ப�ொருட்்கள்மீது 
வலரைப�ட்டிருககும் உருவங்கலள ஒததிருப�்தொ்கக 
கூறுகி்றொர். இைறல்கயில் கில்டககும் ்கனிம 
வண்ணங்கலளக ப்கொண்டு (mineral pigment) 
வலரைப�ட்்ட ‘்கற்கொைதது வலர்கலை’ (Stone-age 
A r t )  என்�ல்த இபபுதிை ்கண்டுபிடிபபுத 
ப்தள்ளதப்தளிவொ்க உணர்ததுவ்தொ்க, இஙகிைொநல்தச் 
தசர்ந்த அ்கைொயவொளர் ஏலிஸ்்டர் ல�க (Alistair 
Pike) கூறுகி்றொர்.

6 5 , 0 0 0  ஆண்டு்களுககு முன்பு வொழந்த 
நிைொண்்டர்்தொல் மனி்தர்்கள், ஸ்ப�யின் ்ொட்டின் 
குல்கச் சுவர்்களில் தீட்டியிருந்த வலர்கலை 
ஓவிைங்கள், ப்தன்னொபபிரிக்கொவின், ைொம்த�ொஸ் 
குல்க்களில் ்கொணப�டும் ஓவிைங்கள்த�ொன்று 
சி்றப�ொனலவ என்று ல�ட் மறறும் ப�டிட்(Pite& 
Pettitt) கூறுகின்்றனர். �ைங்கற்கொை மனி்தர்்களும் 

(Homo-Sapiens), நிைொண்்டர்்தொல் மனி்தர்்களும் (Neo-
nderthal People) ஏ்றத்தொை சம்கொைததில், வலர்கலை 
ஓவிைங்கலளத துவஙகிவிட்்ட்தொ்கக ்கன்டொலவச் 
தசர்ந்த ஏபரில் த்ொவல் (April Nowell) கூறுகி்றொர். 
இரண்டு மனி்த இனங்களுதம, இப�டிப�ட்்ட 
வலர்கலை்கள் வழிதை ்த்கவல்ப்தொ்டர்புககு 
முைன்றிருககி்றொர்்கள் என்று அவர் தமலும் 
கூறுகி்றொர்.

இநத்தொதனஷிைொவின், சுைதவசி (Sulawesi islands) 
தீவு்களில், சுண்ணொம்புப �ொல்றைொைொன குல்க்களில் 
்கொணப�ட்்ட வலரத்கொடு்கள், 40,000 ஆண்டு்கள் 
�ைலமைொனலவ என்று யுதரனிைம்-த்தொரிைம் 
வை்தறி்தல் (Urenium-Thorium Dating) முல்றயில் 
்கணககி்டப�ட்்டது. இநத்தொதனஷிைொலவச் தசர்ந்த 
அ்கைொயவொளர், ‘ரொம்’ (Brumm) மறறும் அவரது 
ஆயவுக குழுவினர், அத்த யுதரனிைம்-த்தொரிைம் 
ப்தொழில்நுட்�தல்தப �ைன்�டுததி்டைொம் த�ொஸ் 
குல்கயில் கில்டததிருககும் �ொல்றததுண்டின் 
வலரத்கொடு்களின் வைல்த, 73 ஆயிரம் ஆண்டு்கள் 
என்று ்கணிததிருககின்்றனர். அ்தற்கொ்க, அததுண்டின் 
ஒரு�குதி மீது �டிநதிருந்த ்தொதுலவப (mineral for-
mation) �ைன்�டுததியிருககின்்றனர். �ொல்றயில் 
த்கொடு்கள் வலரைப�ட்்ட்தறகுப பின்�ொன 
்கொைங்களில் ,  �ொல்றததுண்டின்மீது ்தொது 
�டிநதிருக்கைொம் என்றும் அவர்்கள் ்கருதுகின்்றனர்.

ஒரு ல்கவிரல் அளதவ ஆன துண்டுக ்கல்லைக 
கூ்டக ்கவனமொ்கக ்கண்ப்டடுதது, அ்தலனக 
ப்கொண்டுவநது, அ்தன்மீது வலரைப�ட்்டத்கொடு்களின் 
வைல்தயும், அ்தலன உருவொககிை �ைங்கற்கொை 
மனி்தர்்கலளயும், அவர்்களது வலர்கலை �றறிை 
அறிலவயும், அ்தன் த்ொக்கம் �றறியும் ப்தளிவொ்கவும், 
நு ணு க ்க ம ொ ்க வு ம்  ஆ ய வு  ப ச ய து , 
பவளிப�டுததியுள்ளனர், தமலை ்ொட்்டொர். 
ஆனொல், ்கைொச்சொரம் மறறும் �ண்�ொட்டு 
விழுமிைங்கதளொடு வொழநது வந்த ்ம்்தமிழ 
முன்தனொர், கீைடி, ஆதிச்ச்ல்லூர் உள்ளிட்்ட 
இ்டங்களில் விட்டுச்பசன்றிருககும் ப�ொருட்்கலளப 
ப�ொருட்�டுத்தொமல் இருககும் அரசு்களின் 
ப�ொறுப�ற்றப த�ொககு மிகுந்த மனவலிலைத 
்தருகி்றது.

கட்டுரையாளர் : இயற்பியல் பேைாசிரியர் 
(ேணிநிரைவு)



தகுதியால் தமைமை பபற்றவர்

தா. பாண்டியன்

நிரைவேந்தல்

மம.து.�ராசுகுமார்� mdrajukumar@gmail.com
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1950, 1960ைளிலும்,1970ைளிலும் இருந்த ைளநிகலை தமிழ்�ாடடில் ் ேகுோை மாறிவிடடது. தமிழ்த் 
வதசிய இயக்ைஙைள, புதிய அரசியல்ைடசிைள, ெமய-ொதிய அகமபபுைள, ெமய �ல்லிணக்ைக் 

குகலைவு என ் ேவவே்றான வ்பாக்குைள தகலை்யடுத்திருக்கின்்றன. முறவ்பாக்குப  ்பயணஙைளும் 
இருக்கின்்றன. பிறவ்பாக்குச ெறுக்ைல்ைளும் இருக்கின்்றன. மாரக்சியத்கத அடிப்பகடயாைக் 
்ைாண்ட ைம்யூனிஸ்டுக் ைடசி என்்ற ் ்பாறுபபில், முறவ்பாக்கு முகனபபுைள அகனத்கதயும் 

உளோஙகிக்்ைாண்டு, அகே யாேறக்றயும் தனதாக்கிக்்ைாண்டு, தகலைகம தாஙை 
முன்ேரவேண்டும். ் ்பரியார ்பண்்படுத்திக் ் ைாடுத்த ைளம், அடித்தளத்தில் ேலிகமயாை 
இருந்தாலும், வமறைடடுமானம் தளரந்து கிடக்கி்றது.  வதரதல் அரசியலுக்ைாை எகதயும் 

விடடுக்்ைாடுக்கும் மனபவ்பாக்கு வேரூன்றிவிடடது.

இைறல்க வளம் சூழந்த ப்கொல்டக்கொனல் 
அடிவொரததிலுள்ள வொளொததூர் பசொக்க 
த்தவன்�ட்டி என்னும் ஊர்்தொன் த்தொைர் ்தொ. 
�ொண்டிைன் அவர்்களின் முன்தனொர் வொழந்த 
இ்டமொகும்.்தறத�ொல்தை த்தனி மொவட்்டம் 
உசிைம்�ட்டி அருகில் உள்ள பவள்லளமலைப�ட்டி 
என்னும் சிறறூரில் ் ொன்்கொவது ம்கனொ்க 18-05-1932 
அன்று �ொண்டிைன் பி்றந்தொர்.அவரது ்தநல்தைொர் 
த்டவிட், ்தொைொர் தரச்சல் ்வமணி ஆகிதைொர் 
கிருததுவ அலமபபினர் ்்டததிை �ள்ளியில் 
ஆசிரிைர்்களொ்க அபத�ொது �ணிைொறறி வந்தனர்.

்கொமக்கொப�ட்டி ்கள்ளர் சீரலமபபுத துல்றயினர் 
�ள்ளியில் ப்தொ்டக்கக ்கல்விலை முடிததுவிட்டு, 
உசிைம்�ட்டியில் இருந்த மதுலர மொவட்்டக ்கை்க 
உைர்நிலைப �ள்ளியில் ப்தொ்டர்நது �யின்்றொர். 
எட்்டொம் வகுபபுப �டிககும்த�ொது, ஆசிரிைரொ்க 
இருககும் ்தநல்தயி்டம் எழுதி வொஙகிப த�சுவொர் 
என்்ற எண்ணததில் �ொண்டிைனின் ஆசிரிைர் 
அவலரப த�ச்சுபத�ொட்டியில் தசர்ததுவிட்்டொர். 
ஆனொல், �டிககும்த�ொது தமல்ட ஏறுவல்த 
விரும்�ொ்த ்தநல்த எழுதிக ப்கொடுக்க மறுததுவிட்்டொர் 
அபத�ொது அவருல்டை அண்ணன் ்தொ. பசல்ைப�ொ 
உலரயிலன எழுதிக ப்கொடுத்தது்டன், எப�டிப 
த�சதவண்டும் என்�ல்தயும் பசொல்லிக ப்கொடுதது 
ஊக்கப�டுததினொர். அடுத்தடுதது, ்தொதன 
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உலரைொறறும் �யிறசிலையும் �ைக்கதல்தயும் 
�ொண்டிைன் ப�ற்றொர்.

விடு்தலை இைக்கம் வீறு ப்கொண்டு எழுநதிருந்த 
்கொைம் அது. ்கல்லூரியில் �டிததுகப்கொண்டிருந்த 
அண்ணன் பசல்ைப�ொ விடுமுல்றயில் இல்ைம் 
வந்தத�ொப்தல்ைொம் விடு்தலைப த�ொரொட்்ட 
விவரங்களு்டன், �ொண்டிைனுககு மொர்கசிைக 
்கல்விலையும் அறிமு்கப�டுததினொர். அ்தன் 
விலளவொ்க, அவரது �த்தொவது அ்கலவயில் 
வழியிலிருந்த ்கொவல்நிலைைததில் ்கல்பைறிநது 
ஆஙகிை ஆட்சியின் மீது இருந்த சினதல்த 
� ொண்டிைன் பவளிப�டுததியிருககி்றொர் . 
நீதிமன்்றததில் நிறுத்தப�ட்்டத�ொது, மொணவப 
�ருவம் என்�்தொல் விடுவிக்கப�ட்்டொர். �ள்ளிக 
்கல்விலை அடுதது, இல்டநிலைப �டிபபுக்கொ்க 
(இன்்டர்மீடிைட்) ்கொலரககுடி அை்கப�ொ ்கல்லூரியில் 
தசர்நது, அஙத்கதைப�ொருளிைலில் முது்கலைப 
�ட்்டம் ப�ற்றொர்.

அன்ல்றை ஆட்சியில் உைர் அலுவைர்்கள் 
ப�ரிதும் ஆஙகிதைைர்்களொ்கதவ இருந்தனர். ஊர் 
மக்களுககும் உைர் அலுவைர்்களுககும் இல்டயில் 
இலணப�ொ்க �ொண்டிைனின் ்தநல்தைொர் 
விளஙகினொர். �ள்ளி ஆசிரிைர் என்்ற நிலைககு 
தமைொ்க ஆஙகிை அறிவும் அவரி்டம் மிகுநதிருந்தது. 
அதது்டன், கிருததுவரொ்க இருந்தத�ொதிலும், ்தனது 
இ ரண்டு  பிள்லள்களுககு  � ொண்டிைன் , 
ப�ொன்னிவளவன் என்று அவர் ப�ைரிட்டிருககி்றொர். 
கிருததுவர்்கள் வைக்கமொ்க இத்தல்கை ப�ைர்்கலளச் 
சூட்டுவதில்லை. இ்தனொல், �ொண்டிைனது ்தநல்தைொர் 
்தமிழ ஆர்வமும் ப்கொண்டிருந்தொர் என்�ல்த 
அறிைைொம். இத்தல்கை பின்புைததில், ஆஙகிை 
அறிலவயும் ்தமிழப �றல்றயும் இல்ைததிலிருநது 

எளிதில் ப�்றககூடிை வொயபபு �ொண்டிைனுககு 
இைல்�ொ்க அலமந்தது. இ்தறகு தமைொ்க, அண்ணன் 
பசல்ைப�ொ வழிைொ்கக கில்டத்த மொர்கசிை அறிமு்கம் 
அவருககு ஆைமொன அடித்தளதல்த அலமததுக 
ப்கொடுததிருந்தது.

அண்ணொமலைப �ல்்கலைக்கை்கம் த�ொன்று, 
அன்ல்றை ் ொள் ்கொலரககுடி அை்கப�ொ ்கல்லூரியும் 
ப�ரும் பு்கழ ப�றறு விளஙகிைது. �ை துல்ற்களும் 
இருந்த்தொல், மொணவர் எண்ணிகல்கயும் மிகுதி. 
மொணவர் அலனவரும் வொக்களிதது மொணவர் 
த�ரலவத ்தலைவலரத த்தர்நப்தடுப�ொர்்கள். 
த�ரலவத த்தர்்தல் ஒரு ப�ொதுத த்தர்்தல் த�ொைதவ 
்ல்டப�றும். இது அந்தக ்கொைததிை ்கல்லூரி்கள் 
ப�ரும்�ொைொனவறறுககும் ப�ொருநதும். ஆளுலமயும் 
அறிவுப ப�ருக்கமும் ஈர்பபும் த�ச்சொற்றலும் 
இருந்தொல்்தொன் த�ரலவத ்தலைவரொ்க முடியும். 
்தமிழிலும் ஆஙகிைததிலும் பசொறத�ொர் நி்கழும்.

திரொவி்ட முன்தனற்றக ்கை்கம் தவர்விட்டு 
வளர்நதுப்கொண்டிருந்த ்கொைம் அது. ப�ொதுககூட்்ட 
தமல்ட்கள் மட்டுமன்றி, திலர உலரைொ்டல்்கள் 
வழிைொ்கவும் திமு்க ்தலைவர்்கள் பசொல் 
வலிலமலையும் ்கருதது வளதல்தயும் பவளிப�டுததிக 
ப்கொண்டிருந்தனர். ்தலைவர்்கலளப பின்�றறி, 
மொணவர்்களும் இலளஞர்்களும் அடுககு பமொழிப 
த�ச்சொலும் சமூ்க சீர்திருத்த முன்பமொழிவு்களொலும் 
அலனவலரயும் ்கவர்நதிழுக்கககூடிதைொரொ்க 
விளஙகினர்.

எண்ணததிலும் எண்ணிகல்கயிலும் பசல்வொககு 
மிக்க திமு்க மொணவர்்களின் ஊடுருவலையும் மீறி, 
�ொண்டிைன் மொணவர் த�ரலவத ்தலைவரொ்கத 
த்தர்நப்தடுக்கப�ட்்டொர். இ்தறகு அவருல்டை 

தஞ்சையில் 21-07-1968 அன்று ந்ைபெற்ற தமிழக மாணவர் மன்்றத்தின்  (அ்ைத்திந்திய மாணவர் பெருமன்்றம்) 
ஐந்தாவது மாநில மாநாட்டில் ததாழர் தா.ொ. தெசுகி்றார். உைன் ததாழர்கள் ஏ.தக. சுப்ெயா (எம்.எல்.ஏ.), 

தக. ொலதணைாயுதம், தம.து.ரா. (மாநாட்டில் ததர்ந்பதடுககபெட்ை தமிழக மாணவர் மன்்றத்தின் பொதுச் பசையலாளர்), பமாகித்பசைன் 



மாணேைாக இருந்தவ�ாது, அழகப�ா கல்லூரியில் திமுக மாணேரகரை 
எதிர்காள்ளும் அறிவும் ஆற்றலும் ் �ால்ேைமும் கருத்துச்�றிவும் ் காண்டிருந்த 
�ாண்டியனுரைய முழுரமயாை �ஙகளிபபிரை, ்தமிழ்ாடு கரை இைக்கியப 
்�ருமன்றத்தின ேழியாகப �யன�டுத்திக் ் காள்ைப ் �ாதுவுரைரம இயக்கம் 
்தேறிவிட்ைது எனறு்தான கரு்தத் வ்தானறுகி்றது.
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த�ச்சொற்றல் மட்டுமன்றி, ஆழந்த ஆஙகிை அறிவும் 
மொர்கசிை அறிமு்கத்தொல் ப�றறிருந்த விரிந்த 
�ொர்லவயும் துலணநின்்றன. இவலர அடுதது, 
இவரது இளவல் த்தொைர் ்தொ.ப�ொன்னிவளவனும் 
அை்கப�ொ ்கல்லூரி மொணவர் த�ரலவத 
்தலைவரொ்கதத்தர்நப்தடுக்கப�ட்்டொர் என்�ல்தயும் 
இஙகுக குறிபபிட்்டொ்க தவண்டும்.இளலமயிதைதை 
மல்றநதுவிட்்ட த்தொைர் ப�ொன்னிவளவன் 
ப�ொதுவுல்டலம இைக்கதத்தொடு முழுலமைொ்க 
இலணநதிருந்தொர்.

1 9 5 0 ்களின்  ப ்த ொ்ட க ்க த தில்  இரு நது 
1 9 6 7இல்ஆட்சிககு வரும்வலர ,  ்கல்லூரி 
மொணவர்்களில்டதை திமு்கவினலர எதிர்ததுப 
த�ொட்டியிட்டு பவறறி ப�றுவது என்�து 
எண்ணிககூ்டப �ொர்க்க இைைொ்த நிலைைொ்கதவ 
அன்று நீடிததிருந்தது. இந்தப பின்புைததில் 
� ொ ண் டி ை னு ம்  ப � ொ ன் னி வ ள வ னு ம் 
மொணவர்்களில்டதை த�ொட்டியிட்டுப ப�ற்ற 
பவறறி ்தனிததுவமொன்தொகும்.

அபத�ொது, ஒன்று�ட்்ட இநதிைக ்கம்யூனிஸ்டுக 
்கட்சியின் மொணவர் அலமபபு ப�ரிதும் 
பசைல்�ொட்டில் இருக்கவில்லை என்த்ற கூறிவி்ட 
முடியும். ப�ொதுவுல்டலம ஆர்வம் ப்கொண்்ட ஒருசிை 
மொணவர்்கள் ஆங்கொஙத்க ்கல்லூரி்களில் 
இருநதிருக்கைொம்.1948-50்களில் ஏற�ட்்ட ்கட்சியின் 
்தல்டலை அடுதது, 1952 ப�ொதுத த்தர்்தலில் 
அன்ல்றை பசன்லன மொநிைததில் கில்டத்த 
எதிர்�ொரொ்த ப�ரும் பவறறிககுப பி்றகும்கூ்ட, 
இநதிைக ்கம்யூனிஸ்டுக ்கட்சி மொணவர்்கலள 
அலமபபு அடிப�ல்டயில் ஒன்றிலணப�தில் 
முலனபபுக ்கொட்்டவில்லை. இந்த நிலை 1965 இநதி 
எதிர்பபுப த�ொரொட்்டம் முடியும் வலர 
ப்தொ்டர்நதுப்கொண்டிருந்தது. 1964இல் பிரிநது பசன்்ற 
மொர்கசிஸ்ட்டுக ்கட்சியிலும் இத்த நிலை்தொன். 
அ்தனொல்்தொன், �ொண்டிைன், ப�ொன்னிவளவன் 
ஆகிதைொரது பவறறி சி்றபபிததுப �ொர்க்கப�டுகி்றது.

தி ர ொவி்ட இைக்கக  ்கருதது நிலைககு 
எதிர்விலனைொற்றககூடிை ,  அடுத்த்கட்்ட 
வளர்ச்சியிலன முன்னிறுத்தககூடிை, மொறறிலன 
முன்பமொழிைககூடிை அறிவும் ஆற்றலும் தி்றனும் 
வல்ைலமயும் �ொண்டிைனுககு வொயததிருந்தது 
என்�ல்த மறுக்க முடிைொது. இஙகு மறப்றொன்ல்றயும் 
ம்றநதுவி்டககூ்டொது. ்தனது ்கல்லூரிப �ருவததிதைதை 
1953இல் த்தொைர் ஆர். எச். ்ொ்தன்வழிைொ்க 
�ொண்டிைன் இநதிைக ்கம்யூனிஸ்டுக ்கட்சியின் 
உறுபபினர் ஆகிவிட்்டொர். த்தொைர் ஜீவொ அவர்்களின் 
ப்தொ்டர்பும் அக்கொைததிதைதை அவருககு 
ஏற�ட்டுவிட்்டது. இலவ �ொண்டிைனின் வளர்ச்சி– 
�யிறசிப �டிக்கட்டு்களொ்க அலமந்தன.

ப � ொ ருளிைலில்  முது்கலைப  �ட்்டம் 
ப�றறிருந்தொலும், இவரது ஆஙகிை அறிவின் 
பின்புைததில் அவர் �டித்த  அை்கப�ொ 
்கல்லூரியிதைதை ஆஙகிைத துல்றயில் �யிறறு்ரொ்க 
அமர்ந்தொர். அபத�ொது விரிவுலரைொளர் �ணிககு 
முன்ன்தொ்க, �யிறறு்ர் (Tutor) என்்ற ஒரு �டி நிலை 
இருந்தது.

அடுதது, ்தமிழ்ொடு ்கலை இைககிைப ப�ருமன்்றம் 
ப்தொ்டங்கப�ட்்டத�ொது, 196 1ஆம் ஆண்டு 
த்கொலவயில் ் ல்டப�ற்ற மு்தல் மொ்ொட்டில் ஜீவொ 
்த ல ை வ ர ொ ்க வு ம்  � ொ ண் டி ை ன் 
ப�ொதுச்பசைைொளரொ்கவும் ப�ொறுபத�ற்றனர். 
இ்தறகுப பின்னர் ்கல்லூரிப �ணிலை உ்தறித 
்தள்ளிவிட்டு பசன்லன வந்தல்டந்த �ொண்டிைன், 
சட்்டக்கல்லூரியில் தசர்நதிருந்தொலும் ்கட்சியின் 
முழுக ்கொை ஊழிைரொ்கதவ பசைல்�ட்டுக 
ப்கொண்டிருந்தொர்.

்கலை இைககிைப ப�ருமன்்றப �ணி்கதளொடு, 
இநதிைக ்கம்யூனிஸ்டுக ்கட்சியின் பசன்லன 
மொவட்்டச் பசைைொளர், மதுலர மொவட்்டச் 
பசைைொளர், பசன்லனத துல்றமு்கத ப்தொழிைொளர் 
சங்கததின் துலணத ்தலைவர், தவறு �ை 
ப்தொழிறசங்கங்களின் ப�ொறுபபு்கள், ஜனசகதி 
இ ்த ழி ன்  ்க ட் டு ல ர ை ொ ள ர் ,  ்க ட் சி ப 
ப�ொதுககூட்்டங்களில் �ரபபுலர என அவருல்டை 
பசைல்�ொடு்கள் தமலும் விரிவல்டந்தன.

்கட்சியின் மொநிைககுழு, நிர்வொ்கககுழு, பசைறகுழு, 
த்தசிைககுழு, த்தசிை நிர்வொ்கக குழு என உைர்மட்்ட 
அலமபபு்களின் உறுபபினர் ப�ொறுபபு்களும் வநது 
தசர்ந்தன. அடுதது ்தமிழ மொநிைச் பசைைொளர் ஆகும் 
வொயபபும் வந்தலமந்தது.

�ொண்டிைன் ்தமிழிலும் ஆஙகிைததிலும் மி்கச் 
சி்றந்த த�ச்சொளர் என்�து அலனவரும் 
அறிந்தது்தொன். ்கட்சியினர் மட்டுமன்றி, மொறறுக 
்கட்சியினர், ப�ொதுமக்கள், ்கல்லூரி மொணவர்்கள், 
இலளஞர்்கள், முதிதைொர், ஆண்்கள் ப�ண்்கள், ்கலை 
இைககிைப �ல்டப�ொளர்்கள், ் ்கர்பபு்ற - ஊர்பபு்ற 
மக்கள், �டிதத்தொர், �டிக்கொத்தொர், அறிவுத 
துல்றயினர் என அலனவலரயும் ்தனது த�ச்சொல் 
ஈர்க்கககூடிைவரொ்க அவர் இருந்தொர். அவருல்டை 
இறுதி மூச்சு வலர இந்த ஈர்பபு ஆற்றல் அவரி்டம் 
ப்தொ்டர்நது ப்கொண்டிருந்தது .  இ்தனொல் , 
�ொண்டிைலன ஒரு த�ச்சொளரொ்க மட்டுதம �ைரும் 
்கருதுகின்்றனர். ஆனொல், அவர் அ்தறகும் தமைொனவர். 
ஒரு ்கொைததில் சி்றந்த தமல்டப த�ச்சொளரொ்க 
இருநத்தொதர அரசிைலிலும் ்தலைலமப ப�ொறுபபுககு 
வந்தனர். குறிப�ொ்க, திரொவி்ட இைக்கததில் இ்தலன 
பவளிப�ல்டைொ்கக ்கொண முடியும்.



கட்டுக்வகாப�ாை  அைசியல்கட்சி என்ற அைவில், இநதியக் கம்யூனிஸ்டுக் கட்சிரயத் 
்தனிஒருேர மட்டுவம திக்குமாறறித் திருபபிவிை முடியாது, திருத்திவிை முடியாது என�து 
உண்ரம்தான. ஆைாலும், ்தனிமனி்தருக்கும் �ஙகளிபபு உண்டு என�ர்த 
�ாண்டியன ் ரைமுர்றப�டுத்திக் காட்டியிருக்கி்றார.
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ஆனொல், ஆைமொ்க ஆயநது �ொர்த்தொல், 
த�ச்சொளர்்களுககும் ்தலைவர்்களுககும் உள்ள 
நுட்�மொன தவறு�ொடு்கள் எளிதில் புைப�டும். ்தமிழ, 
அடுககுபமொழி, இைககிை ்ைம், பசொல்வளம் 
என்�னவற்றொல் மட்டுதம ்தலைவர்்கள் 
உருவொகிவி்டவில்லை. திரொவி்ட இைக்கத ்தலைவர்்கள் 
�ைர், ்தங்களுல்டை த�ச்சொற்றதைொடு, சமூ்க நீதிக 
்கருததுக்கலளயும் புதிை பசயதி்கலளயும் இலணதத்த 
பவறறி ப�ற்றனர். அண்ணொ, ்கலைஞர், பசொல்லின் 
பசல்வர் சம்�த, த�ரொசிரிைர் த�ொன்த்றொர் இந்த 
வல்கயினர். தமலும், ்தலைலமக்கொன ஆளுலமயும் 
அவர்்களு்டன் தசர்நதுப்கொண்்டது. பி்றர் 
த�ச்சொளரொ்க மட்டுதம இருந்தொர்்கதள அன்றி 
்தலைவர்்களொ்க அடுத்த ்கட்்டத ்தகுதி ப�்றவில்லை.

இல்தப த�ொன்று்தொன், ப�ொதுவுல்டலம 
இைக்கததிலும், த�ச்சொற்றலு்டன் ்கருததுச் 
பசறிலவயும் ்தலைலமக்கொன ஆளுலமலையும் 
ப்கொண்டிருநத்தொர் மட்டுதம ்தலைவர்்களொ்க உைர 
முடிந்தது .  �ொண்டிைன் த�ொைதவ ஏற்ற 
இ்றக்கங்களு்டன் ்தமிதைொடு விலளைொ்ட முைன்்ற 
�ைர் ்தலைலம ப�்ற முடிைவில்லை. இத்தத�ொன்று, 
த�ச்சொற்றல் என்்ற ்தனிததி்றன் அலமைொவிடினும், 
்தங்களது ்கருதது வலிலமைொலும் அலமபபுத 
தி்றனொலும் ஆளுலமமிக்க ்தலைவர்்களொ்க 
இைக்கததில் �ைர் தமன்லம ப�றறுள்ளனர்.

�ொண்டிைனது விரிந்த �ொர்லவயும் �ரந்த 
த்ொககும் அ்கன்்ற அறிவும் ஆைமொன புைலமயும் 
ஆற்றல்மிக்க பவளிப�ொடும் அவலரத ்தனித்தன்லம 
ப்கொண்்டவரொ்க ஏறறிலவத்தன. அவருல்டை 
எல்லை்கள் விரிநது ப்கொண்த்ட இருந்தன. ்தமிைர், 
்தமிழ இைககிைம், ்தமிழப �ண்�ொடு, ்தமிைர் ்ைன் 
என்�வறத்றொடு அவர் ப்ருக்கமொ்க இருந்தொர். 
மொர்கசிைதல்த ஆைமொ்க அறிநது லவததிருந்தல்தப 
த�ொைதவ, ப�ரிைொலரயும் புரிநதுப்கொண்டிருந்தொர். 
்தனித்தமிழ இைக்கததினர் ் ம்பிகல்க்கலளயும் அவர் 
பு்றக்கணிததுவி்டவில்லை. ்தமிழத த்தசிைம் 
என்�திலும் அவருககுத ப்தளிவொன ்கருததுக்களும் 
புரி்தல்்களும் இருந்தன. பி்ற பமொழித திணிபல� 
அவர் பு்றம் ்தள்ளினொர். சுருக்கமொ்கச் பசொன்னொல், 
அவர் ்கொைததில் இருந்த முறத�ொககு முலனபபு்கள் 
அலனததிலும் அவருககு இலைபும் ஈடு�ொடும் 
்ம்பிகல்கயும் ்ொட்்டமும் இருந்தன. ஈைத்தமிைர் 
விடு்தலையிலும் அவர் ஈர்பபுக ப்கொண்டிருந்தொர்.

�ொண்டிைன் அவர்்கதளொடு எனககு 1967-68ஆம் 
்கல்விைொண்டில் அறிமு்கம்  ஏற�ட்்டது . 
அண்ணொமலைப �ல்்கலைக்கை்க மொணவர் 
த�ரலவயில் த�ச அவலர அலைததிருநத்தொம். 
அடுதது, 30-03-1968அன்று அலனததிநதிை மொணவர் 
ப�ருமன்்றததின் (அபத�ொது ்தமிை்க மொணவர் 
மன்்றம்) ப்தன்னொர்க்கொடு மொவட்்ட மொ்ொட்டில் 

த�ச, த்தொைர் �ொை்தண்்டொயு்தம் அவர்்களு்டன் 
�ொண்டிைன் அவர்்களும் அண்ணொமலைப 
�ல்்கலைக்கை்கம் வநதிருந்தொர். ்ொன் முன்னின்று 
ஏற�ொடு பசய்த மொ்ொடு அது. சறத்ற்றககுல்றை 18 
ஆண்டு்களுககுப பின்னர் ப�ொதுவுல்டலம இைக்கம் 
சொர்ந்த மொணவர் அலமபபு ் ்டததிை மு்தல்மொ்ொட்டு 
நி்கழவும் அது்தொன்.

த்தொைர் �. மொணிக்கம் அவர்்கலள அடுதது 
ம ொணவ ர்  இ ை க ்க த து க கு  � ொண்டிைன் 
ப�ொறுபத�றறுகப்கொண்்ட பி்றகு எங்களுல்டை 
உ்றவும் ப்தொ்டர்பும் மிகுந்தன.்ொனும் 1969இல் ்தமிழ 
முது்கலை �யிை பசன்லன மொநிைக ்கல்லூரியில் 
தசர்நத்தன்.இ்தனொல் ் ொங்கள் அன்்றொ்டம் �ொர்க்கவும் 
�ை்கவும் வொயபபு அலமந்தது. மொணவர் 
அலமபபுக்கொ்க மொணவர் முைக்கம் என்்ற திங்கள் 
இருமுல்ற இ்தழ 05-08-1969இல் ப்தொ்டங்கப�ட்்டது 
� ொ ண் டி ை ன்  ஆ சி ரி ை ர ொ ்க வு ம்  ் ொ ன் 
ப�ொறுப�ொசிரிைரொ்கவும் இருநத்தொம். ்கட்சியின் 
பசைல்�ொடு்களுககு அப�ொற�ட்டு புதிை 
்கருததுக்கதளொடு மொணவர் முைக்கம் ்்டத்தப�்ட 
தவண்டும் என்�தில் �ொண்டிைன் உறுதிைொ்க 
இருந்தொர். முழு உரிலமயு்டன் இ்தலன ்்டத்த 
எனககு வொயபபு்கலளத ்தந்தொர்.

்தமிழ்ொட்டில் ப�ரிைொர் வில்தததிருந்த 
்கருததுக்கலளயும்  இலணததுகப்க ொண்டு 
ப�ொதுவுல்டலம இைக்கம் பசைல்�்ட தவண்டும் 
என்்ற ்தனது எண்ணங்கலள அவர் �ைவொறு 
வ ற பு று த தி யு ள் ள ொ ர்  த ்த ொ ை ர் ்க ளி ்ட ம் 
உ ல ர ை ொ டு ம் த� ொ து  இ க ்க ரு த து க ்க ல ள 
பவளிப�ல்டைொ்கதவ த�சியிருககி்றொர்.

திரொவி்ட இைக்கப �ரபபுலர்கலளயும், அவற்றொல் 
விலளந்த விைக்கத்தக்க– வீரிைமிக்க ்தொக்கங்கலளயும், 
அ்தனொல் அடித்தளததில் ஏற�ட்டுகப்கொண்டிருந்த 
ப�ரும் சமூ்க மொறு்தல்்கலளயும், ்கொஙகிரலசப 
த�ொைதவ ப�ொதுவு்டலமக ்கட்சியினரும் ப�ரிதும் 
ப�ொருட்�டுததிை்தொ்கத ப்தரிைவில்லை. திரொவி்டர் 
்கை்கமும் 1957 த்தர்்தல் வலர திரொவி்ட முன்தனற்றக 
்கை்கமும்ப்தொ்டர்நது த்தர்்தல் அரசிைலில் ஈடு�்டொமல் 
சமூ்க இைக்கங்களொ்கதவ நீடிததுகப்கொண்டிருந்த்தொல், 
அ வ ற றி ன்  வி ரி வு ம்  வீ ச் சு ம்  பு ரி ந து 
ப்கொள்ளப�்டவில்லை என்று ்கரு்த இ்டமில்லை. 
ஏபனனில், ப�ரிைொரின் தசொவிைத �ைணம், 
சிங்க ொ ர தவைர்  -  ஜீவொ  ப்த ொ்டர்பு்கள் , 
ப�ொதுவுல்டலமக ்கருததுக்கலளயும் முன்னிறுததிை 
சுைமரிைொல்த – திரொவி்டர் இைக்கங்களின் �ரபபுலர 
த�ொன்்றவறல்ற ்கம்யூனிச இைக்கம் ப�ருமளவில் 
்கண்டுப்கொள்ளொமல் பு்றக்கணித்தது என்த்ற 
கூ்றைொம். திமு்க பிரிந்த பின்னர் அ்தனுல்டை 
வளர்ச்சியின் �ரவலும், திலரயுைகில் அ்தன் 
�ங்களிபபுப �ைன்்களும்,1957 த்தர்்தல் பவறறி்களொ்க 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

ஏப
்ரல்
 2
02
1

13

தமிழக மாணவர் மன்்றத்தின்  (அ்ைத்திந்திய மாணவர் பெருமன்்றம்) 
பதன்ைார்ககாடு மாவட்ை மாநாடு 30-03-1968 அன்று சிதம்ெரம் 

அணணாம்லப ெல்க்லககழகத்தில் ந்ைபெற்றதொது ததாழர்கள் தம.து.ரா.,  
தக. ொலதணைாயுதம், ஈழத்துச் சிவாைந்தன் (அணணாம்லயில் 

ெயின்றுபகாணடிருந்த இலங்க எழுத்தாளர்), தா. ொணடியன், பெயராமன் 
(இந்தியக கம்யூனிஸ்டுக கட்சியின்  பதன்ைார்ககாடு மாவட்ைச் பசையலாளர்).

பவளிப�ட்்ட பின்னர்்தொன் ப�ொதுவுல்டலம இைக்கததினரின் 
்கண்்கள் தி்றந்தன. உண்லமைொன ்கள நிலைலம்கலளக 
்கொணவிலைந்தனர். ஆனொல், புரிநதுப்கொள்ள முைன்்றனர் 
என்று ்கரு்த இைைொது.

இவறறின் எதிர்விலனைொ்கதவ ்தமிழ்ொடு ்கலை 
இைககிைப ப�ருமன்்றம் த்தொறறுவிக்கப�ட்்டது. ்தொமலர 
இ்தழும் ப்தொ்டங்கப�ட்்டது. இரண்ல்டயும் வழி்்டததிைவர் 
ஜீவொ அவர்்கள்்தொன். அன்ல்றை ்கட்சித ்தலைலமயின் 
்கட்டுககுள் முழுலமைொ்க நின்றுப்கொண்டு்தொன் , 
வலரைல்ற்களுககுள் மு்டஙகிகப்கொண்டு்தொன் ்கலை 
இைககிைப ப�ருமன்்றம் பசைல்�்ட தவண்டியிருந்தது.

சுைமரிைொல்த இைக்கம், திரொவி்டர் ்கை்கம், திமு்க என்்ற 
அடுத்தடுத்த வளர்ச்சிக ்கட்்டங்களில், சமூ்க-ப�ொருளிை-
�ண்�ொட்டுத ்தளங்களில் ்தமிழச்சமூ்க மறுமைர்ச்சிக்கொ்கவும் 
ம ொ று ்த ல் ்க ளு க ்க ொ ்க வு ம் � ை  ப ச ை ல் � ொ டு ்க ள் 
முன்பனடுக்கப�ட்டிருந்தன. சொதி மறுபபு, ்கைபபுமணம், 
சுைமரிைொல்த மணம், வி்தலவ மறுமணம், ப�ண் விடு்தலை, 
ப�ண் ்கல்வி, ்க்டவுள் மறுபபு, ஆரிைப பு்றக்கணிபபு, இநதி 
எதிர்பபு, நிைவுல்டலம எதிர்பபு, உலைப�ொளலரப 

த�ொறறு்தல், ்தமிழப �ண்�ொட்ல்ட முன்னிறுதது்தல், ்தமிழ 
இைககிைங்கலளப ப�ருலமப�டுதது்தல் என்�ன த�ொன்்ற 
�ை வடிவங்கலள அலவ ப்கொண்டிருந்தன. இவறல்றபைொட்டிை 
�ரபபுலர்கள், ்ொ்ட்க-திலர ஆக்கங்கள், இைககிைப 
�ல்டபபு்கள், இைக்கங்கள் எனப �ல்தவறு முைறசி்களும் 
முன்தனற்றம் ்கண்டு இருந்தன.

இவறறுககு எதிர்விலனைொ்கத த்தொறறுவிக்கப�ட்்ட 
்தமிழ்ொடு ்கலை இைககிைப ப�ருமன்்றம், ப�ரிைொலரயும் 
அவரது ப்கொள்ல்க்கள் சொர்ந்த அலனதது வளர்ச்சி 
நிலை்கலளயும் முற்றொ்க– முழுலமைொ்கப ப�ொருட்�டுத்தொமல் 
ஒதுககிலவததுவிட்டு –விைககிலவததுவிட்டு, ்தமிைர் 
�ண்�ொட்ல்ட மட்டுதம முன்பனடுக்க நிலனத்தது; திரொவி்ட 
இைக ்கங ்களின் முறத� ொ ககு  முலனபபு்களொ ்க 

பவளிப�ட்டுகப்கொண்டிருந்த இைககிைப 
�ல்டபபு்கலள ்ச்சு இைககிைங்களொ்கப 
�ொர்த்தது ;  மக்கள் மனம் ்கவர்ந்த 
திலரைொக்கங்கலளத தீலம ்தருவனவொ்கக 
்கருதிைது.

தி ்க வி லி ரு ந து  பி ரி ந து  வ ந ்த 
்கொை்கட்்டங்களில், திமு்க ப�ரிைொரின் 
ப்கொள்ல்க்கலள அடிப�ல்டைொ்கக 
ப்கொண்டு ்தன்னுல்டை �ரபபுலர்கலள 
அலமததுகப்கொண்்டது. இ்தனொல், ப�ரிைொர் 
�ண்�டுததி லவததிருந்த ்களதல்த 
முழுலமைொ்கத ்தன்தொககிகப்கொண்்டது. 
த்தர்்தல் அரசிைலுககு வந்த பின்னர், 
�டிப�டிைொ்க வொககு வஙகி அரசிைலுககு 
ஏற�த ்தனது த�ொககு்கலள மொறறியும் 
திரிததும் தவறு வல்கைொன ப்கொள்ல்க்கலள 
வடிவலமததுக ப்கொண்்டது.இருபபினும், 
தமம்த�ொக்கொன சிை ப்தொ்டர்ச்சி்கலள 
மட்டும் அவவபத�ொது சுட்டிக்கொட்டி, 
சுைமரிைொல்த இைக்கக ்கொைம் ப்தொட்டுப 
�டிப�டிைொ்கப ப�றறிருந்த �ைன்்கள் 
அலனததுககும் உரிலமயும் �ஙகும் 
இருப�்தொ்க இன்னும் ்ம்�லவததுகப்கொண்டு 
இருககி்றது. அதுத�ொன்று ப�ொதுவுல்டலம 
இைக்கமும், அன்ல்றை சமூ்க-ப�ொருளிை-
� ண் � ொ ட் டு  மு ன் பன டு ப பு ்க ள் 
அலனதல்தயும் உள்வொஙகி அரவலணததுக 
ப்கொண்டு– ்தன்தொககிகப்கொண்டு, அஙகிருநது 
ப்தொ்டஙகி,  பின்னர் ்தனது ்கண்தணொட்்டததுத 
்தக்கவொறு அடுத்தடுத்த ்கட்்ட வளர்ச்சி்களுககு 
எடுததுச் பசன்றிருக்கதவண்டும். ஏபனனில், 
அலவ எதுவும் மொர்கசிைததுகத்கொ , 
முறத�ொககுச் பசைல்�ொடு்களுகத்கொ முழு 
அளவில் முரண்�ட்்ட்தொ்க எபத�ொதும் 
இருக்கவில்லை.

மொ்றொ்க, முன் வரைொறல்ற முறறிலுமொ்க 
ம்றநத்தொ, மறுதத்தொ, மல்றதத்தொ, ்கலை 
இைககிைப ப�ருமன்்றம் வழிைொ்கப 
புதிைப்தொரு முறத�ொககு மு்கொலமக 
்கட்்டலமததுவி்ட முடியும் என்று அன்ல்றை 
ப�ொதுவுல்டலமயினர் ்ம்பினொர்்கள் 
அல்ைது ்ம்�லவக்க முைன்்றனர். சமூ்க 
சீர்திருத்தங்கலள, அ்தொவது சமூ்க 
மொறு்தல்்கலள தவண்டிை �ை திரொவி்ட 
எழுத்தொளர்்கலளப பு்றக்கணிதது , 
அவர்்களுககு எதிரணியில் இருநது 
ப்கொண்டிருந்த ‘த்தசிை’ எழுத்தொளர்்கலள 
முன்னிலைப�டுததிச் சி்றபபித்தனர். 1967 
த்தர்்தலுககு முன்னரும் பின்னரும், 
திமு்கவு்டன் கூட்்டணி ஏற�ட்்டல்த 
அடுதது,்தமிழ்ொடு ்கலை இைககிைப 
ப�ருமன்்றததின் த்ொககும் த�ொககும் நீண்்ட 
்கொைம் திககுத ப்தரிைொ்த ்கொட்டில் �ைணம் 
பசயவ்தொ்கதவ அலமநதுவிட்்டது.

�ண்�ொட்டுக கூறு்கலள முழுலமைொ்கப 
புரிநதுப்கொண்டிருந்தொலும், �ொண்டிை 
னுல்டை ப்தளிவும் புரி்தலும் ்கலை 
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இைககிைப ப�ருமன்்றததின் த�ொககு்கலள மொற்றப 
�ைன்�்டொமல் த�ொயவிட்்டது என்று கூறினொல் அது 
்தவ்றொ்கொது. மொணவரொ்க இருந்தத�ொது, அை்கப�ொ 
்கல்லூரியில் திமு்க மொணவர்்கலள எதிர்ப்கொள்ளும் 
அறிவும் ஆற்றலும் பசொல்வளமும் ்கருததுச் பசறிவும் 
ப்கொண்டிருந்த �ொண்டிைனுல்டை முழுலமைொன 
�ங்களிபபிலன, ்தமிழ்ொடு ்கலை இைககிைப 
ப�ருமன்்றததின் வழிைொ்கப �ைன்�டுததிக 
ப்கொள்ளப ப�ொதுவுல்டலம இைக்கம் ்தவறிவிட்்டது 
என்று்தொன் ்கரு்தத த்தொன்றுகி்றது.

எந்தப ப�ொருளொ்க இருந்தொலும் நுணுக்கமொ்க 
ஆ ய ந து  ப ்த ரி ந து ப ்க ொ ள் ளு ம்  இ ை ல் பு 
�ொண்டிைனுல்டைது. மொர்கசிை அறிவு, உை்க 
நி்கழவு்கள், இநதிை அரசிைல் த�ொககு்கள், 
்தமிழ்ொட்டின் சூைல்்கள்என்�வறத்றொடு, ்தமிழ, 
ஆஙகிை இைககிைங்களில் �ரவைொ்க அறிமு்கம் 
அவருககு இருந்தது. அ்தனொல்்தொன், எழுததிலும் 
த�ச்சிலும் அவரொல் ்தனிததுவதல்த பவளிப�டுத்த 
முடிந்தது.

ஜீவொ ்கொைம் தவறு. ்கட்சி பிளவு�்டொ்தத�ொது 
அவர் எடுத்த முைறசி்கள் ்கலை இைககிைப 
ப�ருமன்்றததுககு மதிபல� உருவொககிக ப்கொடுத்தன 
எ ன் � ல ்த  ம று க ்க  மு டி ை ொ து . 
எழுத்த ொளர் ்கள் ,  ்கலைஞர்்கள் , 
ஆயவொளர்்கள், ்தமிைறிஞர்்கள் என 
தவறு�ட்்ட �ைலரயும் ஈர்ககும் ஆற்றைொ்க 
ஜீவொ விளஙகினொர் .  ஆனொலும் , 
குறிபபிட்்ட மட்்டததுககுககீதை உள்ள 
மக்களி்டம் ்கலை இைககிைப ப�ருமன்்றம் 
பசன்்றல்டைவில்லை என்�தும் உண்லம. 
உலைககும் கீழத ்தட்டு மக்கலளச் 
பசன்்றல்டைககூடிை பசைல் திட்்டங்கள் 
ஏதும் ப�ருமன்்றததி்டம் இருக்கவில்லை. 
அ்தற்கொன ப்கொள்ல்க முன்பனடுபபு்களும் 
இருக்கவில்லை. உலைககும் மக்கள் ்கலை, 
இைககிைம் என்்ற உலரைொ்டல்்களின் இல்டதை, 
அவர்்களது வொழகல்க தமம்�ொட்டுக்கொன சீர்திருத்தச் 
பசைல்�ொடு்கள் ஒன்றிலணக்கப�்டவில்லை. ்கலை 
இைககிைப �ல்டப�ொளரின் – �ொர்லவைொளரின் – 
துயபத�ொரின் அலமப�ொ்க மட்டுதம இருந்தத்தைன்றி, 
சமூ்க-�ண்�ொட்டு இைக்கமொ்க மொறி மொற்றங்கலள 
ஏற�டுத்தவில்லை .  அ்தொவது ,  தி ர ொவி்ட 
இைக்கததுக்கொன எதிர்விலனைொ்க எை முடிைவில்லை. 
இ்தனொல் ,  �ொண்டிைனது த�ச்சொற்றலும் 
எழுத்தொற்றலும் �ரவைொன மக்கள் திரலள ஈர்த்தன, 
இலணத்தன, இணங்கலவத்தன. இைங்கலவத்தன 
என்்றொலும், இத்தல்கை சொர்பு நிலை்கலளப 
�ைன்�டுததி, அடுத்தடுத்த ்கட்்ட ்்கர்வு்களுககு 
இழுதது வரககூடிை அளவுககுச் பசல்வொககுச் 
பசலுத்தககூடிை பசைல்திட்்டங்கலளக ்கட்சி 
வடிவலமததுக ப்கொள்ளவில்லை என்�து 
வருந்தத்தக்கது.

ஜீவொவின் மல்றலவ அடுதது, 1964 பிளவுககுப 
பின்னர், குறிப�ொ்க இநதிைக ்கம்யூனிஸ்டுக 
்கட்சியின் ்தமிழ மொநிைத ்தலைலமயில் ப�ரும் 
மொற்றங்கள் ஏற�ட்டுவிட்்டன என்று்தொன் கூ்ற 
முடியும். த்தொைர்்கள் �ொை்தண்்டொயு்தம், வ. சுபல�ைொ, 

�. மொணிக்கம், ஏஎஸ்த்க, மொ. ்கொத்தமுதது த�ொன்த்றொர் 
்த மி ழ  ம ொ நி ை ச்  ப ச ை ற கு ழு வி ல் 
இ்டம்ப�றறுவிட்்டொர்்கள். அபத�ொது �ொண்டிைன் 
மொநிைககுழு உறுபபினரொ்க மட்டுதம இருந்தொர். 
மொநிைச் பசைறகுழு உறுபபினர்்கள் ஒன்�து த�ரில் 
ப�ரும்�ொன்லமதைொர் விரிந்த �ொர்லவயும் �ரந்த 
த்ொக்கமும் ப்கொண்த்டொரொ்கதவ இருந்தனர். 
இவர்்களுககு அப�ொல், �ரநது�ட்்ட �ொர்லவயு்டன் 
விரிவொக்க எண்ணங்கலளக ப்கொண்டிருநத்தொர் 
�ைர், ்தலைலமப ப�ொறுபபுககு பவளியிலும் 
இருந்தனர். த்தொைர்்கள் ஆர்.த்க. ்கண்ணன், ்ொல்க 
த்க. முருத்கசன் த�ொன்்ற எண்ணறத்றொர் இருந்தனர்.

்தமிழ்ொட்டுச் சூைலில், ப�ரிைொரும் திரொவி்ட 
இைக்கமும் விழிபபுணர்லவ ஏற�டுததிலவததிருந்த 
வொயபபிலன அடிப�ல்ட்களொ்க அலமததுகப்கொண்டு 
்கட்சிலைக ்கட்்டலமக்க தவண்டும் என்�தில் 
அவர்்கள் உறுதிைொன, ப்தளிவொன ்கருததுக்கலளக 
ப ்க ொண்டிருந்தனர்  என்�ல்த  இவர் ்கள் 
அலனவதரொடும் உலரைொடிை வல்கயில் ்ொன் 
உணர்நதிருககித்றன்.

சில்றயிலிருநது விடு்தலைைொனத�ொது, அரசிைல் 
அடிப�ல்டயில் திமு்க எதிர்ப�ொளரொ்க 

இருந்தத�ொதிலும் ,  ப�ரிைொலர 
எந்தவல்கயிலும் பு்றக்கணித்தவரொ்க 
�ொை்தண்்டொயு்தம் இருக்கவில்லை. 1967 
த்தர்்தலைைடுதது, குறிப�ொ்க 1971 
த்தர்்தலுககுப பின்னர், �ொை்தண்்டொயு்தம் 
அவர்்களுல்டை எண்ணங்களும் 
�ொர்லவயும் மொறறு வல்கயிைொன 
பசைல்திட்்டங்கலள முன்லவக்கககூடிை 
அளவிதைதை அலமநதிருந்தன . 
1972ககுப பி்றகு, ்கட்சிஅளவில் ்கலை 
இ ை க கி ை  அ ர ங ்க த தி ற கு 
�ொை்தண்்டொயு்தம் ப�ொறுபத�ற்றொர். 
அவரது �ணி்களில் என்லனயும் 

இலணததுக ப்கொண்டு, ்கலை இைககிைப 
ப�ருமன்்றததின் அலமப�ொளரொககினொர் . 
இருபபினும், ்தமிை்கச் சூைலுககு ஏற்ற்தொன 
பசைல்திட்்டங்களும் ்ல்டமுல்ற அரசிைல் 
ப சைல்� ொடு ்களும் ,  இவ றல்றபை ொட்டிை 
அணிதிரட்்டல்்களும்  ஏன்  ஏ ற �டு ததி க 
ப்கொள்ளப�்டவில்லை என்�து புதிரொ்கதவ இருந்தது. 
�ொண்டிைன் ்தமிழ மொநிை நிர்வொ்கக குழு, பசைறகுழுப 
ப�ொறுபபு்களுககு வந்த பின்னரும் இந்த நிலை 
நீடித்தது.

�. மொணிக்கம் மொநிைச் பசைைொளரொ்கப 
ப�ொறுபத�ற்ற பின்னர், மொறு்தலுக்கொன சிை 
முைறசி்கள் முன்பனடுக்கப�ட்்டன. திரொவி்ட 
இைக்கததின் அடிப�ல்ட்கள், ப்கொள்ல்க்கள், 
்ல்டமுல்ற்கள், இைககிைப �ல்டபபு்கள், திலரத 
துல்றயின் �ஙகு, �ரவல், ்தொக்கங்கள் த�ொன்்றலவ 
குறிதது முழுலமைொ்க மதிபபி்ட, த்கொலவயில் 
்கைந்தரங்கம் ஒன்றுககு ஏற�ொடு பசயைப�ட்்டது. 
அ்தன் ப்தொ்டர்ச்சிைொ்க, 1980்களின் ப்தொ்டக்கததில், 
பசன்லனயில் மறப்றொரு கூட்்டம் ்ல்டப�ற்றது. 
இ்தறகுத ்தலைலம ஏறகும் வொயபபிலன மொணிக்கம் 
அவர்்கள் எனககு வைஙகினொர்.
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த்தொைர்்கள் �ொை்தண்்டொயு்தம், மொணிக்கம், 
�ொண்டிைன், இவர்்கலளப த�ொன்்ற தவறு சிைர் 
எண்ணங்களும் எதிர்�ொர்பபு்களும் ஒன்றியிருந்தன. 
இவர்்கள் இலணநது �ணிைொறறும் சூைல் 
ஏற�ட்டிருந்தொல், ்தமிழ்ொட்டில் விைக்கத்தக்க 
மொறறு அரசிைல் மட்டுமன்றி, சமூ்க-�ண்�ொட்டுத 
்தளங்களிலும் தவறு�ட்்ட முறத�ொககு முலனபபு்கள் 
முகிழநதிருக்க வொயபபு்கள் மிகுநதிருககும். 
எதிர்�ொரொது �ொைன் 1973இல் மல்றநதுவிட்்டொர். 
அடுதது, ்கட்சியில் மீண்டும் ஏற�ட்்ட ஒரு பிளவினொல் 
�ொண்டிைன் பிரிநது பசன்றுவிட்்டொர். அபத�ொது 
மொநிைச் பசைைொளரொ்க இருந்த மொணிக்கம் 
அவர்்களின் உலைபபும் முைறசி்களும் ்கட்சி 
அலமபபு்கலளக ்கட்டிக ்கொப�தில் திககு 
மொறிவிட்்டன. எண்ணங்கலளச் பசைல்�டுத்தக 
்கொைம் இ்டம்்தரவில்லை. அல்தபத�ொன்று, 
�ொண்டிைனது �ங்களிபபு அபத�ொது அவர் 
சொர்நதிருந்த ்கட்சிககுச் பசன்று விட்்டது. மொணிக்கம், 
�ொண்டிைன் ஆகிை இருவரும் இலணநது 
ப சைல்�்டககூடிை  வ ொயபபும்  சூைலும் 
அலமநதிருந்தொல், ்கட்சியின் பசைல்�ொடு்கலள 
முன்பனடுப�தில் �ை மொறு்தல்்கள் த்ர்நதிருக்கைொம். 
ஆயினும், இநதிைக ்கம்யூனிஸ்டுக ்கட்சியில் 
�ொண்டிைன் மீண்டும் இலணந்த பி்றகு மொநிைச் 
பசைைொளரொ்கப ப�ொறுபத�ற்றொர். அபத�ொது அவர் 
்தனது எண்ணங்களுககு ஏற�ப �ை முைறசி்கலள 
முன்பனடுக்க முைன்்றொர் என்�ல்தயும் குறிபபிட்டுச் 
பசொல்ைதவண்டும்.

�ை ஆண்டு ்கொைப �ட்்டறிவினொல், ்கட்சி 
அணி்களி்டமும் மொற்றங்கள் ஏற�ட்டிருககின்்றன. 
அடுத்த ்தலைமுல்றயினர், புதிை எண்ணங்கலளயும் 
ஏற�ொடு்கலளயும் உள்வொஙகிகப்கொள்ளும் 
உ ள் ள ங ்க ல ள யு ம்  உ ண ர் வு ்க ல ள யு ம் 
ப�றறிருககின்்றனர். இநதிைக ்கம்யூனிஸ்டு 
(மொர்கசிஸ்ட் )  ்கட்சியின் ்தமிழ மொநிைத 
்தலைலமயிலும் மொறு்தல்்கள் ப்தன்�டுகின்்றன. 
மொநிைச் பசைைொளர் த்தொைர் த்க. �ொைகிருஷணன் 
த�ொன்த்றொர் முநல்தை ்தலைமுல்றயின் ்தவறு்கலளப 
புரிநதிருககின்்றனர் என்த்ற த்தொன்றுகி்றது.

அத்ததவலளயில், 1950, 1960்களிலும்,1970்களிலும் 
இருந்த ்கள நிலை ்தமிழ்ொட்டில் பவகுவொ்க 
மொறிவிட்்டது. ்தமிழத த்தசிை இைக்கங்கள், புதிை 
அரசிைல் ்கட்சி்கள், சமை-சொதிை அலமபபு்கள், சமை 
்ல்லிணக்கக குலைவு என பவவதவ்றொன த�ொககு்கள் 
்தலைபைடுததிருககின்்றன .  முறத�ொககுப 
�ைணங்களும் இருககின்்றன. பிறத�ொககுச் 
சறுக்கல்்களும் இருககின்்றன. மொர்கசிைதல்த 
அடிப�ல்டைொ்கக ப்கொண்்ட ்கம்யூனிஸ்டுக ்கட்சி 
என்்ற ப�ொறுபபில், முறத�ொககு முலனபபு்கள் 
அலனதல்தயும் உள்வொஙகிகப்கொண்டு, அலவ 
ைொவறல்றயும் ்தன்தொககிகப்கொண்டு, ்தலைலம ்தொங்க 
முன்வரதவண்டும். ப�ரிைொர் �ண்�டுததிக ப்கொடுத்த 
்களம், அடித்தளததில் வலிலமைொ்க இருந்தொலும், 
தமற்கட்டுமொனம் ்தளர்நது கி்டககி்றது. த்தர்்தல் 
அரசிைலுக்கொ்க எல்தயும் விட்டுகப்கொடுககும் 
மனபத�ொககு தவரூன்றிவிட்்டது.

 ஈைத்தமிைர் உரிலம்கலளயும் விடு்தலைலையும் 

முன்னிலைப�டுததி �ொண்டிைன் தமறப்கொண்்ட 
மொநிைம் ்தழுவிை இைக்கங்கள் ப�ரும் வரதவறல�ப 
ப�ற்றன. குறிப�ொ்க, 2008 அகத்டொ�ர் 2 அன்று 
தமறப்கொண்்ட உண்ணொலமப த�ொரொட்்டதல்தக 
்கொணைொம். த்தொைர் மொணிக்கம் ப்தொ்டஙகிலவதது, 
த்தொைர் து. ரொஜொ ப்தொ்டர்ந்த ஈைச் சிக்கல்்கள் குறித்த 
புரி்தல்்கள் �ொண்டிைனது முைறசி்கலள எளி்தொககின.

அ ர சி ை ல்  அ ள வி த ை ொ ,  அ ல ம ப பு 
வல்கயிதைொ,�ொர்லவ த்ொககிதைொ, ்ல்டமுல்ற 
நிலையிதைொ �ொண்டிைனது பசைல்�ொடு்களில் 
மறுபபு்கள் இருக்கைொம்; மொறு�ட்்ட ்கருததுக்கள் 
இருக்கைொம்; முரண்�ொடு்களும்கூ்ட இருக்கைொம். 
ஆனொல், ்கம்யூனிஸ்டுக ்கட்சியினது இைக்கச் 
பசைல்�ொடு்களின் எல்லை்கலள தமலும் விரிவொக்க 
அவர் ப�ரும் முைறசி்கலள தமறப்கொண்்டொர் 
என்�ல்த எவரும் மறுததுவி்ட முடிைொது

்கட்டுகத்கொப�ொன அரசிைல் ்கட்சி என்்ற 
அளவில், இநதிைக ்கம்யூனிஸ்டுக ்கட்சிலைத ்தனி 
ஒருவர் மட்டுதம திககு மொறறித திருபபிவி்ட 
முடிைொது, திருததிவி்ட முடிைொது என்�து 
உண்லம்தொன். ஆனொலும், ்தனிமனி்தருககும் 
�ங்களிபபு உண்டு என்�ல்த �ொண்டிைன் 
்ல்டமுல்றப�டுததிக ்கொட்டியிருககி்றொர்.

ப�ொதுவுல்டலமைரின் வருங்கொைம் (2017, 
என்சிபிஎச்) என்்ற அவரது நூலில்,்தனது ்கனவு்கள், 
எண்ணங்கள், எதிர்�ொர்பபு்கள், �ட்்டறிவுப 
�ொ்டங்கள், ப�ொதுவு்டலம இைக்கம் ் ழுவவிட்்ட்ல் 
வொயபபு்கள், பசயைதவண்டிை ்க்டலம்கள் என 
அலனதல்தயும் மி்கவும் பவளிப�ல்டைொ்க மனம் 
தி்றநது கூறியிருககி்றொர்.

அ்கலவயும்உ்டல் ்ைனும் ஒததுலைததிருந்தொல், 
அவரது நீண்்ட �ைணததின் �ைன்்கலள 
எட்டிபபிடிககும் ப்தொலைவுககு அவரொல் �ைணிக்க 
முடிநதிருக்கைொம். �ொண்டிைன் த�ொன்த்றொலர 
முழுலமைொ்க �ைன்�டுததிக ப்கொள்ளும் அளவில் 
்கட்சிஅபத�ொது இருக்கவில்லை. ஆனொல் இன்ல்றை 
நிலை தவறு.

்தமிழ்ொட்டில் இன்ல்றை நிலைலம்கலளக 
்கணககில் ப்கொண்டு ்தமிழ, ்தமிைர், ்தமிைர் உரிலம 
என்�ன உள்ளிட்்ட சமூ்க-ப�ொருளிை-�ண்�ொட்டு-
அரசிைல் திட்்டங்கலளக ்கட்சி வகுததுக ப்கொள்வது 
இைைொ்தது அல்ை. இன்று ்கம்யூனிஸ்டுக ்கட்சியின் 
ப�ொறுபபில் உள்தளொருககு இதில் மொறு�ட்்ட 
்கருததுக்கள் இருப�்தொ்கத ப்தரிைவில்லை. ்கட்சியின் 
அலனததிநதிைப ப�ொதுச்பசைைொளர் ரொஜொவும் 
ஒத்த ்கருததுல்டைவர்்தொன்.இவர்்கள் அலனவரும் 
விரிந்த �ொர்லவயு்டன் இன்ல்றை தவண்்டல்்களுககு 
வடிவம் ப்கொடுப�ொர்்கள் என்்ற ் ம்பிகல்க இருககி்றது.

�ொண்டிைன் இன்று (26-02-2021) மல்றநதிருக்கைொம். 
ஆனொல்,�ொண்டிைன் த�ொன்த்ற இபத�ொதும் �ைர் 
இருககின்்றனர். புதிை நிலைலம்களில், �ொண்டிைன் 
த�ொன்று இன்னும் �ைர் த்தொன்றுவொர்்கள். இவர்்கள் 
அலனவரது ஒன்று�ட்்ட ,  ஒன்றிலணந்த 
�ங்களிபபு்கள் ்தமிழ்ொட்டுக்கொன எதிர்்கொைமொ்க 
அலமயும் என்�தில் அயைமில்லை.

கட்டுரையாளர்: கல்வியாளர், ேத்திரிரகயாளர்
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கவிர்த

வ.ஐ.ச.ஜெயபாலன்

்கானல் வரி
கருகும் முது மாலை.
பூம்புகாரின் த�ாலகலைகள் சிவகக
நுலைககும் திைாடலசை மதுவாய்
தெளிகிறது எழுவான் கடல.
இது படுவான் கலைதென்றால
மாலை தசைம்தபான்்ாய்ச் தசைாரியுமம.
எனினும் கா�லில சிறகுகள் உைசை
கூடு ஏகும் பறலவகளின் பாடடில
கா்ல வரி த�ானிககிறது.


இந� மதுவார்ககும் மாலையில
�னித� முது கவிஞன்.
நில்வு இடறி ொன்கு �சைாப�ஙகள்
காைச்சைரிவில உருள்கின்மறன்.
எஙமகா ஒரு ஜபபானிெப பாடல
�ாபம் வளர்கிறது.


அது ஈழததின் தகாடும்பலகலெ எதிர்தது
ஒவதவாருவைாய் ொஙகள்
மபாருககு எழுந�காைம்.
எததிலசை தசைலினும் அததிலசை மசைாமற
அததிலசை �மிமழ எ்
ம�ாழர்கள் புைம் தபெர்ந�ார்..


இது ஆண் கடல.
காவிரிக கலையில
இந�க தகாடுங கடலை ெம்பிதொரு
த�ாலெகைம் இருந�துமபால
என்்ருமக தமலை
ெபபானிெப பாடலகலள இலசைத�படி
ஆரி மகசிமமாடமடா இருந�ாள்.


வாடிெ த�ன்்நம�ாபபாய் அலசையும்
ெலைத� �ாடியின்கீழ்
கீழடிொய் மலறநதிருககுமம
கா�ல த�ான்மஙகள்.

ஹதவமத்களின் ைண்
மகாபததில ெடுெடுஙகிெபடி
இலைெ இ�ழில எ்து
சில�ககபடட �ாஜமகாலைப பார்தம�ன்.
கண்ைகி பிய்தது வீசிெ
முலையின் படதம�ாடு ஒரு வரியில
”மைல தகாள்லள” என்கிற �லைபபு.
மதுலைொய் பற்றி எரிகிறது ம்சு.


கண்ணீரில அடிததுச் தசைலைபபடமடன்
1983ல கலை ஒதுஙகிெது ம்சு.
�மிலழப மபசிம்ாம் என்ப�ற்காக
சிஙகள மண்ணில வலகத�ாலகயின்றி
த�ருதத�ருவாக ொம்தகாலைபபடட
கருபபு ஜூலைககு முநல�ெ மாசைம்.


மபாைா புைபதபெர்வா எ்
இலளமொர் விவா�ம் வளர்ககும்
ொழ்பாைத த�ருவிமைார் இைாஜ�நதிரி
காலையும் மபருநல�யும் தவறுதது
மமாடடார் லசைககிளில தசைலகிறான்.
பின்ம் இருகலக விளிம்பின் விளிம்பில
ஆரிமகசிமமாடமடா.
அவமளா மகிழ்ச்சி மகாபம் பெததிலகூட
ஜபபானிெ பாடலகலள இலசைககிறதபண்.
எத�ல் எத�ல் ”பிமைக” அடித�ாலும்
அவள் �ாளம் பிசைகாது.


வசைந�ததில வஙகக கடமைாைம்
அடம்பன் தகாடி முந�ால் கிழிெ
வான்பார்த� ம�வல�கள்
தவய்யில காய்கிற அந�
முலைககாடு கடற்கலைககு வநம�ாம்.
வழிதெடுக ரீஙகாைததினூமட
தபெர்பபைலக வாசிககிற அந�ச்சிறுககி
மைலகாடு எ் வாசித�படி
புல�ந� வண்டிலெ நீத�ாள்.


துயிலும் மபைழகிகளின் மார்புகளில
சூரிெ கள்ளன்
மஞசைள் பூசுவல�ப பார்த�துண்டா?
கீமழ இருண்ட சைவுககுதம�ாபபின் பின்ம்
நீளும் ம�வல�களின் பா�ஙகளில
அலைகள் தவள்ளிக தகாலுசுகள் சூடும்.
காலகள் ெடு ெடுஙக ஆரி என்மறன்.
இது�ான் உ்ககா் �ாஜமகால என்று
மைல கும்பி ஒன்லறக காடடிம்ன்.
அடம்பன் மைர்கலள தகாய்ெ குனிெ
மு�ன்மு�ைாகத தீண்டி �டுத�ாள்.
அலவயும் ெம்மபாை க்வுகாண்பலவ
உயிர்பபுள்ள மகததுவஙகள் என்றாள்.
எ்கமகா கவில� எழு�மடடுமம வரும்.



மைல தகாள்லளெர்களால கு�றபபடட
ம�வல�களின் முலைகலளப பார்தது
மகாபமலடநம�ன்.
அது புல�நதுகிடககிற ஆயிைம் ஆயிைம்
மபாைாளிகளின் மகாபம்.

த�ாகுப்பு: க.முகுந�ன்

ப�ொன்னியின் பசல்வன் ் ொவலை 
விரும்பிப ப�றறு மீளவும் �டிககும் 
புைம்ப�ைர் ்தமிழப �ொட்டி திருமதி 
்கமைொவதி ்தனி்ொை்கம். இவர் 92வது 
அ்கலவயில் பஜர்மனியில் ்தனது 
மூத்த ம்கன் குடும்�தத்தொடு 
வசிககி்றொர். இந்தப ப�ருமொட்டி 
்கொகல்கயின் நீண்்ட்ொள் வொச்கர் 
என்�து குறிபபி்டத்தக்கது.
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நூல் மதிபபுரை

பக்தவதசல�பாரதி

நூல் : 
ெண்ைத் தமிழ்ச் சைமூகத்தில் இ்றந்ததார் 
வழிொடும் முன்தைார் வழிொடும்

ஆசிரியர் : 
ஆ. சிவசுபபிரமணியன்

தெளியீடு : 
நியூ பசைஞசுரி புக ஹவுஸ்(பி)லிட், 2021

ேககஙகள் : 140
(ெண்ண ஒளிப்ேடஙகளுடன்)

விரை : ரூ. 145

�ணரடத் �மிழ்ச் சமூகம் ேற்றிய ஆய்வுகள் இன்று 
புதுப் ேரிமா்ணஙகள் கணடுெருகின்ைன. ேல்துரை 
ஆய்வுகள் புதிய தெளிச்சஙகரளக காட்டுகின்ைன. 
ஆய்வுப் தோருரளச் சிறிய�ாககி, அெற்ரை நுட்ேமாக 
ஆைாயும் போககுகரள உருொககியுள்ளன. இந�ச் 
சூழலில் “ேணரடத் �மிழ்ச் சமூகத்தில் இைநப�ார் 
ெழிோடும் முன்பனார் ெழிோடும்”  (2021) எனும் 
�ரைப்பில் பேைா.ஆ.சிெசுப்பிைமணியன் (சிெம்) அெர்கள் 
எழுதியுள்ள இந� நூல் நம் கெனத்ர� ஈர்ககிைது.

ேணரடத் �மிழர்கள் ஆசிெகம், சம்ணம், தேௌத்�ம், 
ரசெம், ரெ்ணெம் ஆகியெற்ரைப் பின்ேற்றினார்கள் 
என்ை கருத்துள்ளது. ஆனால் இந�ச் சமயஙகளுககு முன்பு 
த�ால்சமய தநறிகள் ெழககிலிருந�ன எனும் கருத்தும் 
கெனம் தேை பெணடும். அத்�ரகய ஆய்வுகள் 
குரைவு�ான். அதிலும் ‘இைநப�ார் ெழிோடும் முன்பனார் 
ெழிோடும்’ ேற்றிய �னி ஆய்வு நூல் இதுெரை 
தெளிெைவில்ரை. இந� ெரகரமயில் இதுபெ மு�ல் 
நூல். இ�ரன நம் காைத்தின் மூத்� நாட்டார் ெழககாற்றியல் 
அறிஞர் பேைா. சிெம் அெர்கள் எழுதியிருககிைார்.

நூலின் த�ாடககம் ஒரு முககிய ஆய்வு முரையியபைாடு 
த�ாடஙகுகிைது. நூலின் தோருள் ேற்றிய முன்னாய்வுகரளப் 
பேைாசிரியர் “சிெம்” அெர்கள் மதிப்பிட்டுள்ளார். 
ஆய்வுககான ெரையரைகரள நுட்ேமாகப் பேசியிருககிைார். 
ஆய்வின் ப�டு�லுககும் உசாெலுககும் இரெபய 
அடிப்ேரடயாகும்.

பேைா. நா. ொனமாமரையின் �ரை மா்ணாககைாகிய 
பேைா. சிெம் ‘மநதிைம் சடஙகுகள்’ (1987) நூல் எழுதிய 
காைம் த�ாடஙகி த�ால் சமயம், நாட்டார் சமயம் ேற்றி 
ஆைாய்நது ெநதுள்ளார். இன்னும் தசால்ைப்போனால் இந� 
நூலுககு முன்பே �ச்சுககழித்�ல், முரளப்ோரி, 
மதுகதகாரட, ஆடிப்தோம்ரம மு�ைான கட்டுரைகளில் 
த�ால் சமயக கூறுகளின் முககியப் ேகுதிகரள 
ஆைாய்நதுள்ளார். இப் பின்புைஙகபளாடு இந� நூலிரன 
எழுதியுள்ளார்.

‘த�ால் சமயம்’ எனும் மு�ல் இயலில் �மிழ்ச் 
சூழலுககுட்ேட்ட புைா�ன சமயத்ர� ஆைாய்நதுள்ளார். 
உைகமரனத்திலும் புைா�ன சமயம் கா்ணப்ேடுகிைது. 
இ�ன் உட்கூறுகள் உைகின் எல்ைா இடஙகளிலும் ஒபை 

மாதிரி இல்ரை. ஆயினும் அரனத்ர�யும் க்ணககில் 
எடுத்து கதக ாணடு ம ானிடவியை ர் கள்  ஒரு 
தோதுரமயாககம் தசய்�னர். இந� உைகளாவிய 
தோதுரமயாககஙகளின் (Universalism) ஊடாகப் 
ேணரடத் �மிழ்ச் சமூகத்தின் �னித்துெஙகரள (Partic-
ularism) ஆைாய்கிைார்.

ஆவியம், உயிரியம், இயற்ரக ெழிோடு, குைககுறியம் 
தெறியாட்டு மு�ைான கூறுகரள ஆைாயும் மு�ல் இயல் 
மிகுந� நுட்ேஙகரளக காட்டுகிைது. இதுெரையிைான 
ஆய்வுகளில் சுட்டப்ேடா� புதிய ஆழமும் தெளிச்சமும் 
இந� நூலில்�ான் மு�ன் மு�ைாகக கா்ண முடிகின்ைன. 
உைகளாவிய நிரையில் சுட்டப்ேட்ட ஆவி (Soul), 
கீழ்நிரை ஆவியம் (Iower animism) பமல்நிரை ஆவியம் 
(higher animism) ஆகிய மூன்று ெரகயினஙகரளச் சஙக 
இைககியஙகளில் இனஙகணடு, அரெ ேணரடத் 
�மிழர்களால் உடல், உயிர், மாய்�ல், தநஞசம் மு�ைான 
கூறுகபளாடு த�ாடர்பு தகாணடுள்ளர� ோடல்ெரி 
சான்றுகபளாடு ஆைாய்நதுள்ளார் பேைா. சிெம். ேணரடத் 
�மிழ்ச் சமூகத்தில் ஆன்மா, தநஞசம் மு�ைான 
கூறுகளுடன் எவொறு பமல்நிரை ஆவியம் கட்டரமந�து 
என்ேர�யும் �கக ோடல் ெரிகபளாடு விளககியிருககிைார். 
த�ால்சமயம் குறித்� ஆய்வில் இப்ேகுதி ஒரு புதிய 
தெளிச்சத்ர�க காட்டுகிைது; ஆழமான புரி�ரை 
ெழஙகுகிைது.

அவொபை ,  இைப்பு ,  இைப்ரே நிகழ்த்தும் 
கூற்றுென்(எமன்), அெனுரடய ேரடககைன்கள், 
இைப்புககுப் பின்னர் உயிர் தசன்ைரடயககூடிய ‘மறு 
உைகம்’ மு�ைான சமயம்சார் கருத்தினஙகரள விரிொகவும் 
ஆழமாகவும் ஆைாய்நதிருககிைார் பேைா. சிெம். இவொபை, 
குைககுறியம், உயிரியம், இயற்ரக ெழிோடு, தெறியாட்டு 
மு�ைான பிை த�ால்சமயக கூறுகரளயும் விரிொன 
�ளத்தில் விொதிககிைார். இந� விொ�ஙகள் அரனத்தும் 
இைநப�ார் ெழிோடு, முன்பனார் ெழிோடு ஆகிய 
இைணரடயும் ரமயமிட்டிருப்ேது கெனத்திற்குரியது. 
ஆய்வுப் தோருபளாடு விொ�ம் குவிரமயம் 
தகாணடிருப்ேது பேைா.சிெத்தின் ஆய்வுத் திைரனக 
காட்டுகிைது. நூலின் மு�ல் இயல் ஆய்வுககான 
அடித்�ளத்ர�த் �கக முரையியபைாடும் ெடிொன 
அணுகுமுரைபயாடும் ஒழுஙகரமத்திருப்ேது ொசகர்களின் 
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கெனத்ர� நிச்சயம் ஈர்ககும். இநநூலின் தேரும் ேயனாக 
இந� இயல் அரமகிைது.

ேணரடத் �மிழர்கள் இைப்பின் தோருணரமயில் 
உடல் ஆவி, உைவும் ஆவி ஆகிய இைணடு கூறுகள் 
உள்ளன என எணணினர். இெற்றுககான சடஙகுகள் 
தேருஙகற்ேரடக காைத்தில் (கி.மு.590-கி.பி.400) மாைத் 
த�ாடஙகின. இைநப�ார் ஆவிகரளப் ேதுகரககளிலும் 
நடுகற்களிலும் நிரைநிறுத்தினர். இைந� வீைனின் 
உருெத்ப�ாடு அெனுரடய தேயரும் பீடும் எழுதிப் 
புரடப்புச் சிற்ேமாக நட்டனர். இதுபெ கடவுள், த�ய்ெம் 
உருொககப்ேட்ட ெைைாைாக உருமாறுகிைது. இ�ரனச் 
சான்ைா�ாைஙகளுடன் ஆைாய்நதிருககிைார் பேைா. சிெம்.

இந� ெைைாற்ரை ஆைாயும் இைணடாம் இயல் இந� 
நூலின் ரமயக களம் எனைாம். இ�ரனப் பேைா.சிெம் 
த�ால்காப்பியம், புைப்தோருள் தெணோமாரை, சஙக 
இைககியஙகள் ஊடாக அணரமககாைத் த�ால்லியல் 
ஆய்வுகள் ெரை ஆைாய்கிைார். இ�ன்மூைம் இப்தோருள் 
ேற்றி ஒரு விரிொன ஆழமான புரி�ரைக காட்டுகிைார். 
�ைவுக களமும் ேகுப்ோய்வும் சிெத்தின் ஆய்வு நுட்ேத்ர�க 
காட்டுகின்ைன. அடுத்��ாக, சஙக காைத்தின் த�ாடர்ச்சி 
இன்ரைய நாட்டார் மைபில் பிைதிேலிககிைது என்ேர�யும் 
விொதிககிைார். சஙக மைபின் நீட்சிரயயும் த�ாடர்ச்சிரயயும் 
நூல் தநடுக நம் ெசப்ேடுத்தியிருககிைார். சஙக இைககிய 
ஆய்விரன சமகாை நாட்டார் ெழககாற்றியல் ஆய்பொடு 
இர்ணத்திருககும் இந�ப் புைரம தநறி பேைா. சிெத்தின் 
முரையியைாகவும் அணுகுமுரையாகவும் இநநூல் தநடுக 
விரிகின்ைன. இெற்றின் மூைம் ேணரடத் �மிழ் மைபின் 
நீணட தநடிய அறுேடா� போககிரன நமககுக 
காட்சிப்ேடுத்துகிைார்.

இைநப�ார் ெழிோட்டில் ஏற்ேட்ட மாற்ைஙகரளயும் 
சிர�வுகரளயும் மூன்ைாம் இயலில் விொதிககிைார். 
ேணரடத் �மிழகத்தில் திர்ணச் சமூகத்தின் அழிொலும் 
நிைவுரடரமயரமப்பு ெளர்ச்சியாலும் ‘பகாட்டம்’ என்ை 
தேயரில் பகாயில்கள் உருொயின. சீறூர் மன்னர்களும் 
முதுகுடி மன்னர்களும் நாடு உருொககத்�ால் 
பெந�ைாட்சியில் கரைநதுவிட்டனர். முருகன் பகாட்டம் 
(புைம்.299), ப�ெர் பகாட்டம், காமன் பகாட்டம் (கலி.82, 
109), இெற்றின் ெளர்ச்சியாக உருொன ோசணட சாத்�ன் 
பகாவில் (சிைம்பு 9:9-13), புகார் நகரின் சககைொளக 
பகாட்டம் (மணி. 6:51-62) என அடுத்� கட்டத்தின் 
ெளர்ச்சியால் இைநப�ார் ெழிோடு சிர�யத் த�ாடஙகியது. 
சமாதிக பகாயில்களும், ேள்ளிப் ேரடக பகாயில்களும் 
இைநப�ார் நிரனொக உருொகத் த�ாடஙகின. 
இப்போககுகரள பேைா.சிெம் மிக விரிொகபெ இந� 
நூலில் பேசுகிைார். கூடபெ சஙக காைத்தில் பகாயில் 
உருொன ஆதி ெடிெத்ர�த் �குந� சான்றுகளுடன் 
நிறுவுகிைார். ஊரின் தோது மன்ைத்தில் சுெர் எழுப்பி, 
அஙகு விட்டஙகள் ரெத்து, கூரை பெய்நது பகாயில் 
உருொககப்ேட்டது (அகம்.167). இச்சுெற்றில் கடவுளின் 
உருெம் ெரையப்ேட்டது. இ�ன் எதிரில் ‘இட்டிரக’ எனும் 
தேயரில் ேலிபீடம் அரமத்துப் ேலி தகாடுககப்ேட்டது. 
கடவுள் மனி� உருபெற்ைம் அரடந�ர�யும், மனி�ப் 
ேணபேற்ைம் அரடந�ர�யும் பேைா.சிெம் தெகு 
நுட்ேமாகபெ அைசியிருககிைார். பமலும், இத்�ரகய 
பகாயில் ேல்ைெர் காைத்தில் கற்ைளியாகவும், அ�ற்கடுத்� 
காைகட்டத்தில் ரெதிகத்தின் �ாககத்�ால் பெள்வி நடத்� 
‘யாகத்தூண’ நட்டும், ேணரடய ேலிகரள நீககி அமுது 

ேரடகக ‘திருமரடப்ேள்ளி’ தகாணட சரமயைரை 
பகாயில்கள் உருொககப்ேட்டும் மாற்ைஙகள் த�ாடர்ந�ன. 
கல்தெட்டு, தசப்பேடுகள், புைா்ணஙகள் ொயிைாக இந� 
மாற்ைஙகரள விரிொக ஆைாய்நதிருககிைார் பேைா. சிெம்.

ேணரடத் �மிழர்களின் த�ால்சமயம் ரசெம், 
ரெ்ணெத்�ால் சிர�ெரடந�து ஒருபுைம் நிகழ்ந�ாலும், 
ெடதமாழி ஆகம விதிகளின் �ாககத்�ால் புைா்ண 
மூ�ார�யர் (Mythical ancestor) எனும் ஒரு புதிய ெரகயினம் 
உருொககம் தேற்ைர� மறுபுைம் �னிதயாரு இயலில் 
பேசுகிைார். இைந� வீைரன நடுகல் நட்டு ெழிேட்ட 
ஆதிநிரை மாறி, நாடாளும் பெந�ர்கள் தேருரமமிகு 
குைத்தில் ப�ான்றியெர்கள் எனச் சிை புைா்ண மூ�ார�யர்கள் 
புைா்ணஙகள் மூைம் உருொககப்ேட்டனர். பெளிர் மைபில் 
ெந� இருஙபகாபெள் முனிென் ஒருெனின் மைபில் 
ெந�ென் என்று புைநானூறு(201) பேசுகிைது. பசாழ 
மன்னர்களின் மூ�ார�யாக மனுநீதிச்பசாழன் என்ை 
கற்ேரன மன்னன் காட்டப்ேடுகிைான். இவொைாக, 
அகத்தியர் ொயிைாகவும், இன்னும் ேை சான்றுகள் 
காட்டியும் புைா்ண மூ�ார�யர் ேற்றி விொதிககிைார். �மிழ் 
மைபில் பெ�மைபு உருொககிய கைப்புகரள மூ�ார�யர் 
ெழிோட்டிலும் காட்டும் பேைா.சிெத்தின் புைரம தநறி 
ஆழமானது.

இறுதி இயலில் இைநப�ார் ெழிோட்டின் எச்சஙகரளப் 
பேசுகிைார் பேைா. சிெம். இதில் சமகாைத் �ன்ரமகரளக 
காட்டுகிைார். எந� ஒரு ேணோட்டிலும் ‘மைபும் மாற்ைமும்’ 
நிகழககூடியரெ�ான். ஆனால் கி.மு. 600லிருநது ெநது 
தகாணடிருககும் சஙககாை மைபில் �மிழ் மைபின் அச்சு 
அசைான, சுயமான, இயல்முரையான ேணபுகள் 
சஙககாைத்தின் பிற்ேகுதியிபைபய ெடபுை அயல்முரையின் 
ேணபுகரளயும் ஏற்றுகதகாணடன. இரெ இன்ரைய 
சமகாைம் ெரை எவொறு எச்சஙகளாகத் த�ாடர்கின்ைன 
என்ேர�ப் பேைா.சிெம் இந� இயலில் விொதிககிைார்.

தெகுசன நாட்டார் சமயம், தெகுசனக கிறித்�ெம் 
(�மிழ்க கிறித்�ெம்), இஸைாம் ஆகியெற்றில் த�ால் 
சமய எச்சஙகள் எவொறு த�ாடர்கின்ைன எனும் முயற்சி 
பேைா. சிெத்தின் புைரம தெற்றியாகக கரு�ைாம். 
சஙககாைம் த�ாடஙகி, இன்று ெரையிைான மிக நீணட 
காைப் ேகுதியில் இைநப�ார், முன்பனார் ெழிோட்டின் 
போககுகரள விரிொகவும் ஆழமாகவும் பேசுகின்ை இந� 
நூல் �மிழுககுப் புதுெைவு. சஙககாைப் ேணோடு 
நுணணிய களஙகளில் இப்போது ஆைாயப்ேட்டு ெருகிைது. 
த�ால்லியல், ேணோட்டியல், சமயவியல், மானிடவியல் 
துரைகள் ஊடாக இப்போது பமற்தகாள்ளப்ேட்டு ெரும் 
ஆய்வுகள் புைரம ஆழத்ர� பமலும் அதிகரிககச் 
தசய்துள்ளன. அதில் பேைா.சிெத்தின் இந�ப் ேஙகளிப்பு 
மிக முககியமானது. இத்�ரகய பமலும் ேை ஆய்வுகரள 
அெர் முன்தனடுப்ோர் என எதிர்ோர்ப்போம்.

இந� நூலிரனப் பேைா. சிெம் அெர்கள் அண்ணாமரைப் 
ேல்கரைக கழகத்தில் �மிழிைககியம் ேயின்ை காைத்தில் 
(1963-1967) �னககுப் ேழந�மிழ் இைககியம் கற்பித்� 
பேைாசிரியர்கள் தை.ே.கரு. இைாமநா�ன் தசட்டியார், மு.
அரு்ணாசைம் பிள்ரள, ச.�ணடோணி ப�சிகர், அ.நபடச 
மு�லியார் ,  உளுநதூர்பேட்ரட சு ,  சணமுகம் 
ஆகிபயாருககுக காணிகரகயாககியுள்ளார். பேைா. சிெம் 
அெர்களின் நிரனவில் ொழும் இெர்கரள நாமும் 
நிரனவு தகாள்பொம்.

கட்டுரையாளர்: பேைாசிரியர் (ேணிநிரைவு)
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கட்டுரை

சாந்தா�்தத

கர�யுமின்றி கட்டுரையுமின்றி இரடப்ேட்ட 
நிரையிைான ஒரு வித்தியாசமான ேரடப்பு ெடிெம் 
டாகடர் ப�ெைாஜு மஹாைாஜு எனும் ேரடப்ோளியால் 
த�லுஙகில் முயற்சிககப்ேட்டு ேைெைான ெைபெற்புப் 
தேற்றுள்ளது! ஒரு ெரக உருெகம் என்றும் 
அரடயாளப்ேடுத்�ககூடிய இப் ேரடப்பு ெரகரம 
�மிழிலும் ேடித்துள்ள�ாய் நிரனவு... கீழுள்ள ேரடப்பு 
இவ ெரகயிைான ஒரு த�லுஙகுப் ேரடப்ரேத் 
�ழுவியது. சற்பை ேரழய கருொயினும் சமகாை நாட்டு 
நடப்புகபகற்ை கூர்ரமயான எடுத்துககாட்டாய் 
தகாள்ளைாம்.

கிங் மைக்கர்

ஒரு நாள் ஒரு மனி�ன் த�ருவில் காைாை நடநது 
தகாணடிருந� போது என்ன ப�ான்றியப�ா என்னபொ 
சபைதைனக குனிநது ஒரு பிடி மணர்ணக ரகயில் 
எடுத்துக தகாணடான். அதிசயம்….பேைதிசயம்………
அப்ேடிபய ே்ணமாக மாறி விட்டது அம் மண!.

ஒன்றும் புரியாமல் …நடந�ர� நம்ேவும் இயைாமல் 
நடநது தகாணடிருந� போது எதிர்ேட்ட இன்தனாரு 
மனி�னுடன் அறிமுகம் ஏற்ேட…..ஹல்பைா என்ைேடி 
நட்புடன் அென் ரகரயக குலுகக……..…அம் மனி�னும் 
தமாத்�மாய் ே்ணமாக மாறி இென் கைஙகளின் 
அர்ணப்புககுள்….!!

ேளீதைனப் புரிநது விட்டது மனி�னுககு.! இன்னமும் 
வியநது தகாணடு…குழம்பிக தகாணடு பநைத்ர� 
வீ்ணடிககாமல் எதிர்ோைாமல் கிரடத்� தசல்ெச் 
களஞசியத்ர�ச் தசைவிடும் ஆபைாசரனகளில் 
முரனநது…… ஒரு சினிமா �யாரித்�ான். மகா மட்டமான 
ேடம்..! எப்ேடியிருந�ால் என்ன..….ரகயிருப்பினாைான 
ரக அரிப்பு கரைந� ஆசுொசம்.! அென் தீ விரன…அப் 
ேடம் தெற்றிகைமாய் ஓடி இன்னும் ேன் மடஙகு 
தசல்ெத்ர� அென் இருப்ோககியது. குதிரைப் ேந�யத்தில் 
களத்தில் இைஙகிய அத்�ரன குதிரைகள் மீதும் ே்ணம் 
கட்டினான்.. அென் நம்பிய (!) குதிரைகள் அெனுககு 
தசல்ெச் சுைஙகஙகளுககு அதிேதியாககின.

அைசாஙகத்துககுக க்ணககு காணபிகக பெணடுபம….!...
தோஙகல் ேணடிரக தநருஙகிக தகாணடிருப்ே�ால் 
ெண்ண ெண்ணக பகாைமாவு ெரகத் �யாரிப்பில் 
இைஙகினான்.. இல்ைத்�ைசிகள் ேடு ஆர்ெத்துடன் 
ைஙபகாலிப் போட்டிகள் பெகத்தில் போட்டி போட்டுக 
தகாணடு பகாைமாவுப் தோட்டைஙகரள டன் டன்னாய் 

ொஙகிக குவிகக .பிளாக மார்கதகட் சநர�யில் தெகு 
அமர்ககளமான வியாோைம்! இது �ான் சாகதகன 
பகாைமாவுத் த�ாழிற்சாரைரய மூடி விடத் தீர்மானித்� 
போது கூடாத�னத் த�ாழிைாளிகளரனெரும் 
போைாட்டத்தில் இைஙக…. �ரை சுற்ைத் த�ாடஙகியது 
மனி�னுககு.

ேத்திரிரக த�ாடஙகப் போெ�ாய் மிைட்டைாய் 
எச்சரிகக……. ொபய திைககவில்ரை ொசகர்கள் . அந 
நிசப்�த்தின் தோருள் பிடிேடவில்ரை மனி�னுககு. சரி…
இப்ேடியாெது நஷடப்ேட்டு ரகரயயும் ரேரயயும் காலி 
தசய்யைாதமன ேத்திரிரக ஒன்ரைத் துெஙகினான். ஓடி 
ஓடி ப�டித் ப�டி ொஙகைானார்கள் ஜனஙகள்..! அத் 
திட்டமும் ப�ால்விரயத் �ழுெ……சரி….ஜாலியாய் சமூகச் 
பசரெ தசய்யைாம்…. ஏரழ எளியெர்களுககு ே்ணத்ர� 
அள்ளிக அள்ளித் �ானம் தசய்யைாதமன அம் முயற்சிரய 
பமற்தகாணடான்…..”…ொழ்க..ொழ்க…” ொழ்த்துகள் 
ெைொயிற்பை �விை தசல்ெம் மட்டும் குரைந� ோடில்ரை.

ஒரு நாள் ேடு உககிைமான சணரடதயான்ரைக கா்ண 
பநரிட்டது. ஒரு சீட்….ஒபை ஒரு சீட்டுககாக ேத்து பேர் 
தெறித்�னமாய் முட்டி பமாதிக தகாணடிருந�ார்கள். 
சா�ாை்ண சீட் அல்ை அது. சர்ெ அதிகாைம் தகாணட சீட்!! 
ே்ணத்ர� மரை மரையாய் தகாட்டிக குவித்�ான் நம் 
மனி�ன். அவெளவு�ான்……… நீயா நானா எனும் கடும் 
சீட் போட்டிரயக காற்றில் ேைகக விட்டு எஙகும் எஙகும் 
நீககமை இரைநது கிடந� ரூோய் �ாள்ககரளப் ேைநது 
ேைநது தோறுககிக தகாள்ெதில் போட்டி போடைானார்கள் 
அெர்கள். அச் சந�டியில் அந� சீட் காலியாகிக 
பகட்ோைற்றுக கிடந�து.. தநஞரச நிமிர்த்திக தகாணடு 
அதில் அமைப் போனான் மனி�ன். அப்போது அெனுககு 
தெகு தநருககமான அந�ைஙகதனாருென் ெநது கார�க 
கடித்�ான்.

 ….”….சார்.. மிகவும் ஆேத்�ான சீட் அது. . அஙக 
உட்காைாதீஙக… இருந� இடத்திலிருநது ஒரு மில்லி 
மீட்டர் அரசயாமல் …….ொய் திைநது ஒரு ொர்த்ர� 
பேசாமல் மில்லியன் பில்லியன்களில் ே்ண மரழ 
தகாட்டும் உஙகள் மடியில்!...நன்ைாக பயாசியுஙகள்….”

 தேரும் கெரையில் மூழ்கிப் போனான் மனி�ன்... 
நாய்களுககான நன்றியு்ணர்வுள்ள ஒரு ஆள் காைடியில் 
த�ன்ேட…. அென் முடிரயப் பிடித்து எழுப்பி 
நிறுத்தினான்.

 …” உடபன போய் குளித்து விட்டு ொ. ேட்டபிபேகம் 
தசய்து ரெககிபைன் உனககு….”…..தீர்மானமாய் 
கூறினான்.

கிங ஹைக்்கர்....
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கட்டுரை

ரூபன்�சிவராொ� svrooban@gmail.com

மியான்ார் இ்ராணுவ ஆட்சிக கவிழ்பபு
அதி்கார முரண்பாடு்கள், பின்னணி,

 உள்்ள்கச் சிக்்கல்்கள், 
பவளிததரப்பு்களின் நைன்்கள்

ைடந்த ஐந்து 
ஆண்டுைளில் தமது 
அரசியல் ேகி்பாைமும் 

அந்தஸ்தும் 
்பலைவீனமகடந்த 

நிகலையில் வமலும் ஐந்து 
ஆண்டுைள தமது 

அதிைார இருபபிகனக் 
வைளவிக்கு 

உட்படுத்திவிடு்மன்்ற 
அசெவம புதிய 

அரொஙைம் கூடவிருந்த 
சிலை மணி வ�ரஙைளுக்கு 
முன்னர ஆடசிப ்பறிபபு 

முடிவிகன 
இராணுேபீடம் 

எடுக்ைகேத்துளளது. 80 
வீதமான �ாடாளுமன்்ற 
இருக்கைைகள வதசிய 
ஜன�ாயைக் கூடடகமபபு 

்ேன்்றது. இது 
இராணுேக் ைடசிக்கு 
்்பருத்த வீழ்சசியும் 
அேமானமும் ஆகும்.

2021 தேப்ைெரி மு�ைாம் நாள் மியான்மார் இைாணுெம் ஆட்சிககவிழ்ப்புச் தசய்து 
நாட்டின் ஆட்சியதிகாைத்ர�த் �ம்ெசப்ேடுத்திய தசய்தி உைக அைசியலின் 
பேசுதோருளாகியுள்ளது. ப�சிய ஜனநாயகக கட்சியின் �ரைெர் Aung San Suu 
Kyi உட்ேட்ட அைசியல் �ரைெர்கள், முககிய ோைாளுமன்ை உறுப்பினர்கள் 
ரகதுதசய்யப்ேட்டு வீட்டுககாெலில் ரெககப்ேட்டுள்ளனர். �ரைநகர் ைஙகூன் 
உட்ேட ஆட்சிககவிழ்ப்பிற்கு எதிைான கணடன ஒன்றுகூடல்களில் குறிப்பிட்ட 
த�ாரக மககள் த�ாடர்ச்சியாக ஈடுேட்டுெருகின்ைனர். மியான்மாரில் இைாணுெ 
ஆட்சி, ஆட்சிககவிழ்ப்பு என்ேன புதியப�ா அன்றி அதிர்ச்சிககுரிய நிகழ்பொ 
அல்ை. த�ற்காசிய ெைைாற்றில் ேை �சாப்�ஙகள் இைாணுெ ஆட்சியின் கீழ் 
ரெத்திருககப்ேட்ட நாடு அது. 1948இல் பிரித்�ானிய காைனித்துெ 
ஆளுரகயிலிருநது விடு�ரைதேற்ை பின்னைான இற்ரைெரையான 70 
ஆணடுகளுககு பமைான உள்நாட்டு முைணோடுகள், இைாணுெ ஆட்சி 
ெைைாற்ரையும் தகாணடுள்ளது. இது மூன்ைாெது இைாணுெ ஆட்சிக கவிழ்ப்பு. 
1962இலிருநது 2011 ெரையான 50 ஆணடுகள் இைாணுெ ஆட்சிககுள் இருந�து. 
2011இலிருநது உள்ளக மற்றும் தெளியக அழுத்�ஙகள், மற்றும் தோருளா�ாை 
நைன்கள் சார்ந� த�ரிவுகள் ‘ஜனநாயகப் ோர�’யில் நகர்ெ�ற்கான நிர்ப்ேந�ஙகரள 
ஏற்ேடுத்தியிருந�து. �ற்போர�ய இைாணுெ ஆட்சிக கவிழ்ப்பிரன பமற்கு 
கணடித்திருககின்ைது. ஐ.நா வில் அெசை கூட்டம் கூட்டப்ேட்டு ஆைாயப்ேட்டுள்ளது. 
ரகதுதசய்யப்ேட்ட அைசியல் பிைதிநிதிகள் விடுவிககப்ேட பெணடும், 
இைாணுெத்தின் ஓைாணடுகாை அெசைகாைச் சட்டம் உடனடியாக நீககப்ேட்டு, 
ஜனநாயக நரடமுரைகளுககு மதிப்ேளிககப்ேட பெணடும் என்ை பகாரிகரககள் 
எழுப்ேப்ேட்டுள்ளன. அதமரிககாவும், ஐபைாப்பிய ஒன்றியமும் தோருளா�ாைத் �ரட 
த�ாடர்ோன அச்சுறுத்�ரை விடுத்துள்ளன. ஐ.நாவில் ோதுகாப்புச் சரேயில் வீட்படா 
அதிகாைமுள்ள சீனாவும், ைஸயாவும் சர்ெப�ச கூட்டு நடெடிகரககளிலிருநது 
மியான்மாரைக காப்ோற்றி ெருகின்ைன. 2017இல் தைாகிஙய மககளுகதகதிைான 
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இன அழிப்பிற்தகதிைாக தீர்மானஙகளிலும் இவவிரு 
நாடுகளும் அவொபை நடநதுதகாணடன. இம்முரை 
இ ை ாணுெ  ஆட்சி க  கவிழ் ப்பிற்கு  எதி ை ான 
நடெடிகரககரளயும் �மது வீட்படா அதிகாைத்தின் மூைம் 
முறியடித்துள்ளன.

மியான்மாரின் இைாணுெ ஆட்சிபீடத்தின் மு�ன்ரம 
ஆ�ைவு சகதியாகச் சீனா த�ாடர்ச்சியாக இருநது 
ெநதுள்ளது. அப�பெரள சீனாரெத் �மது இருப்பிற்கான 
அச்சுறுத்�ைாகவும் மியான்மாரின் இைாணுெம் 
ோர்த்துெநதுள்ளது. இைாணுெ ஆட்சிபீடம் சீனாவில் 
முழுரமயாகத் �ஙகியிருககும் நிரையில் இருந� 
அப�பெரள, சீனாவின் நைன்கள் மற்றும் �ரையீடு 
சார்ந� அச்சமும் இைாணுெ ஆட்சிபீடத்திற்கு இருநது 
ெநதுள்ளது என்கிைார் பநார்பெஜிய சமூக மானிடவியல் 
பேைாசிரியரும் மியான்மார் மற்றும் இைஙரகத் தீவின் 
அைசியல் சூழ்நிரைகள் த�ாடர்ோன ஆய்வு அறி�லும் 
அனுேெமுள்ள கிறிஸதியான் ஸத�ாகக.

மியான்மார் நாட்டின் தமாத்� சனத்த�ாரக 52 
மில்லியன் (2014 க்ணகதகடுப்பின்ேடி). ேல்பெறு 
இனத்துெக குழுககரளக தகாணடுள்ளது. எட்டு 
ெரையான அைசினால் அஙகீகரிககப்ேட்ட இனத்துெத் 
ப�சிய இனஙகள் மியான்மாரில் உள்ளன. தைாகிஙயா 
போன்ை இன்னும் ேை அஙகீகரிககப்ேடா�, குடியுரிரம 
மறுககப்ேட்ட சிறுோன்ரம இனஙகளும் உள்ளன. இதில் 
68 வீ�மான தேரும்ோன்ரமயினர் ேர்மியர்கள். அெர்கபள 
அைசியல் பமைாதிககம் தசலுத்திெருேெர்களுமாெர். 
ஏரனய சிறுோன்ரம இனககுழுமஙகளின் சுயாட்சி 
உரிரமகள் த�ாடர்ோன முைணோடுகள் ஆயு� 
பமா�ல்களுககும் உள்நாட்டுப் போர்களுககும் 
இட்டுச்தசன்ைன. 85 வீ�மானெர்கள் தோளத்�ர்கள், 4 
வீ�மானெர்கள் கிறிஸ�ெர்களும் 4 வீ�மானெர்கள் 
முஸலீம்களுமாெர். ஆட்சிக கவிழ்ப்பிற்கு இைாணுெபீடம் 
தசால்லும் காை்ணம், கடந� ஆணடு (2020) நெம்ேரில் 
நடந� ப�ர்�லில் பமாசடிகள் நடநதுள்ளன என்ே�ாகும். 
ப�ர்�ல் ஆர்ணயத்திற்கு ேை முரைப்ோடுகள் 
தகாணடுதசல்ைப்ேட்டபோதும், அரெ ப�சிய ஜனநாயக 
கூட்டரமப்பு அைசாஙகத்தினால் �டுககப்ேட்டுள்ளன 
என்ேதுமாகும். நாட்டின் ப�சிய ோதுகாப்புக கருதித் �ாம் 
ஆட்சிப்தோறுப்பேற்ை�ாக இைாணுெபீடம் கூறியிருககிைது. 
ப�ர்�ல் ஆர்ணயத்திரனத் �ாம் மறுசீைரமத்து, 
ஓ ை ாணடுககுள் புதிய  ப � ர் �ரை நட ா த்தி , 
ப�ர்நத�டுககப்ேட்ட ஜனநாயக அைசாஙகத்திடம் ஆட்சிப் 
தோறுப்புக ரகயளிககப்ேடுதமன இைாணுெத் �ளேதி 
Min Aung Hlaing கூறியிருககின்ைார். ஆனால் உணரம 
நிைெைம் பெைானது. ப�சிய ோதுகாப்பு அச்சுறுத்�பைா, 
இரைரம அச்சுறுத்�ல் சார்ந� பிைச்சிரனகபளா அஙகு 
இல்ரை. இது முற்றிலும் அதிகாைம் சார்ந� முைணோடுகளின் 
விரளவு என்ேது மியான்மார் நிரைரமகரள அறிந� 
ஆய்ொளர்களின் ோர்ரெயாகும்.

மியான்மாரின் ேரழய தேயர் ேர்மா. ெடகிழககில் 
சீனாரெயும், த�ன் கிழககில் �ாய்ைாநதிரனயும், 
கிழககில் ைாபொசிரனயும், பமற்கில் இநதியா மற்றும் 
ெஙகப�சத்திரனயும் எல்ரைகளாகக தகாணடுள்ளது. 
1 9 4 8  ெர ை  பி ரி த் � ானியக  க ா ைனித்துெ 

ஆட்சிககுட்ேட்டிருந� மியான்மாரில் அெர்களின் 
தெளிபயற்ைத்திற்குப் பிற்ேட்ட காைஙகளில் முற்றிலுமாக 
அரமதியற்ை ேல்பெறு முைணோடுகளால் சூழப்ேட்ட 
ென்முரைகள் கட்டவிழ்த்துவிடப்ேட்ட காைஙகளாகபெ 
இருநது ெநதிருககின்ைன. இம்முைணோடுகள் இைாணுெ 
ஆட்சியதிகாைத்ர� ரககதகாணடிருந� அதிகாை 
ரமயஙகளுககும் ஜனந ாயகத்ர�யும் மனி� 
உ ரி ர ம க ர ள யு ம்  ெ லி யு று த் தி  ெ ந � 
சகதிகளுககுமிரடயிலுமான முைணோடுகளாக 
இருநதுள்ளன.

1962இல்; இைாணுெம் ஆட்சிககவிழ்ப்பு மு�ன்மு�லில் 
நிகழ்த்�ப்ேட்டு தஜனைல் Ne Win �ரைரமயில் இைாணுெ 
ஆட்சி நிறுெப்ேட்டது . அந�க காைப்ேகுதியிலிருநது 
அ�ாெது 1962 ஆம் ஆணடிலிருநது 2011 ெரையான 
அரைநூற்ைாணடு காைஙகள் மியான்மாரில் இைாணுெ 
ஆட்சிபய நிைவி ெநதிருககின்ைது. த�ன்கிழககு 
ஆசியாவில் தசல்ெச் தசழிப்ோன் நாடுகளில் ஒன்ைாக 
விளஙகி ெந� அநநாடு இைாணுெ ஆட்சிககுட்ேட்ட 
காைஙகளில் உைகின் மிக ெறிய நாடுகளில் ஒன்தைன்ை 
நிரைககுத் �ள்ளப்ேட்டிருந�து. சர்ெப�ச ரீதியில் 
�னிரமப்ேடுத்�ப்ேட்டிருந�து. ஆனபோதும் சீனாவுடன் 
த�ாடர்ச்சியான ெணிக மற்றும் ேரடத்துரை உைவும் 
ஏரனய சிை ஆசிய நாடுகளுடன் ெணிக உைவும் 
இருநதுெநதுள்ளது.

இைாணுெ ஆட்சிககு எதிைான போைாட்டஙகள் 
முன்னரும் ேை�டரெகள் நடநதுள்ளன. 1988 இல் 
இைாணுெ ஆட்சிககு எதிைான மககள் போைாட்டம் 
மு �ன்மு�லில்  எழு ந � து .  ஜன ந ா ய க த்ர� 
நிரைநிறுத்�ககூடிய ெரகயில் மறுசீைரமப்புகள் 
தகாணடுெைப்ேடபெணடும். சு�நதிைமான முரையில் 
ப�ர்�ல்கள் நடாத்�ப்ேட பெணடும் என்ை பகாரிகரககள் 
முன்ரெககப்ேட்டு மககள் போைாட்டஙகள் நாடு �ழுவிய 
ரீதியில் முன்தனடுககப்ேட்டன. எதிர்ப்புப் போைாட்டஙகள் 
தேௌத்� துைவிகள் மற்றும் மா்ணெர் சமூகம் 
த�ாழிற்சமூகஙகளால் நாடு �ழுவிய ரீதியில் 
முன்தனடுககப்ேட்டன.

அன்ரைய நாட்களில் அ�ாெது 1988இல் எதிர்ப்புப் 
போைாட்டத்தில் ஈடுேட்ட மககள் இைாணுெத்தினைால் 
கடுரமயாக �ாககி அழிககப்ேட்டனர். தேரும் 
ைத்�ககளறியில் 3000ற்கும் பமற்ேட்ட மா்ணெர்கள் 
தகால்ைப்ேட்டனர். ேைநூற்றுகக்ணககாபனார் சிரையில் 
அரடககப்ேட்டனர். த�ாடர்நது 1990ம் ஆணடு 
(இைாணுெ ஆட்சி நடாத்�ப்ேட்டு முப்ேது ஆணடுகளுககுப் 
பின்னர்) ஜனநாயக முரையில் ப�ர்�ல் நடத்�ப்ேடுெ�ாக 
அறிவிககப்ேட்டது. 1990 ஆம் ஆணடு நடத்�ப்ேட்ட 
அத்ப�ர்�லில் National league for democracy – 
ஜனநாயகத்திற்கான ப�சியக கூட்டரமப்பு மககளின் 
தேரும்ோன்ரம ஆ�ைவுடன் தெற்றி தேற்ைது. 1930-
1940 ெரையான காைப்ேகுதியில் பிரித்�ானிய ஆட்சிககு 
எதிைாக நாட்டின்; விடு�ரைரய ெலியுறுத்தி 
போைாட்டத்திரன முன்தனடுத்� தஜனைல் Aung San 
இன் மகள்�ான் Aung San Suu Kyi – அெபை ஜனநாயக 
ப � சி ய க  கூ ட் ட ர ம ப் பி ன்  � ர ை ெ ரு ம் . 
ஜனநாயகத்திற்கானதும் மககள் உரிரமகளுககானதுமான 
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அரமதி ெழிப் போைாட்டத்திரன முன்தனடுத்து ெந� 
Suu Kyi 1990ம் ஆணடு, இைாணுெ ஆட்சி ரமயத்தினால் 
விட்டுககாெலில் ரெககப்ேட்டார் .  இைாணுெ 
ஆட்சிகதகதிைான மககள் புைட்சிகளுககு �ரைரம 
�ாஙகினார் என்ை குற்ைசாட்டின் பேரிபைபய அெர் 
வீட்டுககாெலில் ரெககப்ேட்டார்.

1990ம் ஆணடு நடாத்�ப்ேட்ட ப�ர்�லில், ஏைத்�ாழ 
90 ெரையான அைசியல் கட்சிகள் போட்டியிட்டன என்று 
�கெல் த�ரிவிககின்ைன. இதில் Aung San Suu Kyi 
�ரைரமயிைான ப�சிய ஜனநாயகக கட்சி தேரும்ோன்ரம 
மககளின் ஆ�ைவுடன் தெற்றியீட்டியது.! ஆனபோதும் 
ஜனநாயகத் ப�ர்�ரை புைககணித்� இைாணுெ ஆட்சிப்பீடம் 
ப�ர்�லில் போட்டியிட்ட அரனத்துக கட்சிகரளயும் 
�ரடதசய்�ப�ாடு, ப�ர்�லில் தென்ை கட்சியிடம் 
ஆட்சியதிகாைத்ர�க ரகயளிககவும் மறுத்�து. ப�சிய 
ஜனநாயகக கூட்டரமப்பின் நாடாளுமன்ை இடஙகரளப் 
ேறித்து, அெற்றில் இைாணுெத்ர� பசர்ந� பெட்ோளர்கரள 
உறுப்பினர்களாக நியமித்�து. 1990ஆம் ஆணடிலிருநது 
Aung San Suu Kyi ேல்பெறு�டரெகள் விட்டுககாெலில் 
ரெககப்ேட்டுள்ளார் . ென்முரையற்ை அரமதி 
ெழிமுரைகள் மூைம் ஜனநாயகத்திற்காகவும் மனி� 
உரிரமகளுககான அெைது போைாட்டஙகளுககாக 1991 
ம் ஆணடு பநார்பெயினால் அெருககு சமா�ானத்திற்கான 
பநாேல்விருது ெழஙகப்ேட்டது. அெர் பநாேல் விருதிரன 
பநார்பெககு ேய்ணம் தசன்று தேற்றுகதகாள்ளா� 
ெரகயில் அெர் வீட்டுககாெலில் ரெககப்ேட்டிருந�ார். 
சமா�ானத்திற்கான பநாேல் விருது அெருககு 
ெழஙகப்ேட்டர� அடுத்து ேர்மாவின் இைாணுெ ஆட்சி 
அதிகாை ரமயத்திற்தகதிைான அரனத்துைக அழுத்�ம் 
அதிகரித்�து எனைாம்! ஆனபோதும் அரனத்துைக 
சமூகத்தின் அழுத்�ஙகள் மியான்மாரின் அைசியல் 
மாற்ைத்திற்கு ெழிபயற்ேடுத்�வில்ரை.

2007இலும் �ரைநகர் உள்ளிட்ட நகைஙகளில் 
தேருதேடுப்பிைான அரமதிப் பேைணிகள், எதிர்ப்பு 
ஆர்ப்ோட்டஙகள் முன்தனடுககப்ேட்டன. தேௌத்� 
துறுவிகள் ேல்ைாயிைகக்ணககில் எதிர்ப்பு பேைணிகளில் 
கைநது தகாணடிருந�னர். ஒரு ைட்சம் ெரையிைான 
தேௌத்� துைவிகளும் மககளுமாக இைாணுெ ஆட்சிககு 
எதிைாகவும், ஜனநாயகம், மனி� உரிரமரய ெலியுறுத்தியும் 
போைாட்டஙகரள முன்தனடுத்�னர். மியான்மாரின் 
அைசியல் �ரைவிதிரயத் தீர்மானிககும் சகதியாக தேௌத்� 
துைவிகள் கிளம்பிய தசய்திகள் அன்ரைய காைகட்டத்தில் 
உைக ஊடகஙகளில் முககிய தசய்தியாகியிருந�ன.

2008இல் ஏற்ேட்ட நர்கிஸ சூைாெளி இடரில், 
138,000ககும் அதிகமாபனார் ேலியாகினர். உயிர்கரள 
இழந�னர், 2007 புத்� பிககுகரள பமாசமாகக ரகயாணட 
வி�ம் என்ேனவும் அைசியல் ஆட்சி முரைரம சார்ந� 
மறுசீைரமப்புகரளக பகாரிநின்ைது. ஜனநாயகத்திற்குத் 
திரும்பும் ோர�யில் 2008இல் புதிய அைசியைரமப்பு 
தகாணடுெைப்ேட்டது. 2008 இல் �மது அதிகாை 
நைன்கரள நிரைநிறுத்தும் இைகபகாடு அைசியைரமப்பு 
மாற்ைத்திரனக தகாணடுெந�னர். அ�ற்கரமய 
2010இல் ப�ர்�ல் நடாத்�ப்ேட்டு, 2011இல் 
நாடாளுமன்ைம் அரமககப்ேட்டது. புதிய அைசியைரமப்பும், 
ப�ர்�ல் நடாத்�ப்ேட்ட முரையும் ஜனநாயகத்திற்கான 
அரமப்பு மற்றும் சிறுோன்ரம இனஙகளின் 
விமர்சனஙகளுககு உட்ேட்டன.

அைசியைரமப்பின் மூன்று முககிய கூறுகள் 
இை ாணுெத்தின் த� ாட ர் ச்சிய ான பிடியிரன 
உறுதிப்ேடுத்தும் பநாககில் தகாணடுெைப்ேட்டன. 
நாடாளுமன்ைத்தில் 25 ச�வீ� இடஙகள் இைாணுெக 
கட்சியின் (Union solidarity and development party) 
பிைதிநிதிகளுககுரியது என்ேப�ாடு மூன்று முககிய 
அரமச்சகஙகளும் அெர்களுககுரியது. ோதுகாப்பு 
அரமச்சு, உட்துரை விெகாைஙகள் மற்றும் எல்ரை 
ோதுகாப்பு ஆகியன அரெயாகும். நாடாளுமன்ைம் 
பமைரெ (ப�சிய அரெ), கீழரெ (உறுப்பினர் அரெ) 
என இைணடு அரெகரளக தகாணடது. இைணடிலும் 
ேரடப்பிரிரெச் பசர்ந� 25 வீ�மானெர்கள் 
பி ை தி நி தி த் து ெ ம்  அ ை சி ய ைர ம ப் பு  மூ ை ம் 
உறுதிப்ேடுத்�ப்ேட்டிருந�து. அத்ப�ாடு அைசியைரமப்பு 
திருத்�ஙகள், மாற்ைஙகளுககுக குரைந�து 75 ச�வீ� 
உட்கார்ந� உறுப்பினர்களின் ஆ�ைரெப் தேை பெணடும் 
என்ேதும் அைசியைரமப்பின் முககிய மூன்று 
இைாணுெபீடத்திற்குச் சா�கமாக அெர்களாபைபய 
தகாணடுெைப்ேட்ட அம்சஙகள்.

தெளிநாட்டுப் பின்னணிரயயுரடய ொழ்கரகத் 
துர்ண அல்ைது பிள்ரளகரளயுரடய எெரும் 
ஜனாதிேதியாக முடியாது. இந� விதிமுரை Suu Kyiஐ 
மனதிற்தகாணடு உள்ளடககப்ேட்ட�ாகும். அெருரடய 
மரைந� க்ணெர் பிரித்�ானியாரெச் பசர்ந�ெர் 
என்ேப�ாடு இைணடு மகன்களும்பிரித்�ானியக 
குடியுரிரமரய ரெத்திருப்ேெர்கள். என்ேது அெர் 
ஜனாதிேதியாெர�த் �டுககின்ைது. கடந� ப�ர்�லின் 
(2015) பின்னர் NLD கட்சிரயச் பசர்ந� �னககு 
தநருககமான Htin Kyawஎன்ேெரை ஜனாதிேதி 
பெட்ோளைாக நியமித்து �னது கட்டரளகரள அெர் 
நரடமுரைப்ேடுத்துொர் என்ேர�யும் த�ளிவுேடுத்தினார். 
நாடாளுமன்ைத்தினூடாக அைச ஆபைாசகர் என்ை 
புதியத�ாரு ே�விரய கட்சி உருொககியது . 
நரடமுரையில் அந�ப் ே�வி அெரை அைசாஙகத்தின் 
அதிகாைம்மிகக �ரைெைாககியது.

2015 இல் ஒோமா �ரைரமயிைான அதமரிகக 
நிர்ொகம் நாட்டின் மீ�ான தோருளா�ாைத் �ரடரய 
நீககியப�ாடு, மியான்மாருககு விஜயம் தசய்� மு�ல் 
அதமரிகக ஜனாதிேதி என்ை தேயரும் ஒோவுககு உணடு. 
அதமரிககாரெத் த�ாடர்நது பமற்கின் ேல்பெறு 
நாடுகளும் ெணிக, நிதி நிறுெனஙகளும் �ரடகரள 
நீககின. 2012ஆம் ஆணடின் ஆைம்ேத்தில் உைக ெஙகி 
மியான்மருடன் மீணடும் உைரெப் புதிப்பித்�து. அைச 
நிறுெனஙகளுககு கடன் ெழஙகியது. அத்ப�ாடு கடன் 
முகாரமத்துெம் மற்றும் தெளிநாட்டு மு�லீட்டுச் சட்டம் 
குறித்� த�ாழில்நுட்ே ஆபைாசரனகரள ெழஙகியது. 
மிகப் தேரிய அளவிற்கு தெளிநாட்டு மூ�லீடுகள் 
நாட்டிற்குள் தசல்ைத்த�ாடஙகியது.

2015 ப�ர்�லில் Aung San Suu Syi தேரும் 
தெற்றியரடந�ார். த�ாடர்நதும் தேரும்ோன்ரம ஆ�ைவு 
அெருககு மககள் மத்தியில் உள்ளது. இம்முரைத் 
ப�ர்�லிலும் தேரும் தெற்றியரடந�ார். ப�ர்�ல் 
நடாத்�ப்ேட்ட முரை அல்ை பிைச்சரன. ப�ர்�ல் 
முடிவுகள்�ான் இைாணுெபீடத்திற்குப் பிைச்சரன.

கடந� ஐநது ஆணடுகளில் �மது அைசியல் ெகிோகமும் 
அந�ஸதும் ேைவீனமரடந� நிரையில் பமலும் ஐநது 
ஆணடுகள் �மது அதிகாை இருப்பிரனக பகள்விககு 
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உட்ேடுத்திவிடுதமன்ை அச்சபம புதிய அைசாஙகம் 
கூடவிருந� சிை மணி பநைஙகளுககு முன்னர் ஆட்சிப் 
ேறிப்பு முடிவிரன இைாணுெபீடம் எடுககரெத்துள்ளது. 
80 வீ�மான நாடாளுமன்ை இருகரககரள ப�சிய 
ஜனநாயகக கூட்டரமப்பு தென்ைது. இது இைாணுெக 
கட்சிககு தேருத்� வீழ்ச்சியும் அெமானமும் ஆகும்.

ேத்து ஆணடுகளுககு முன்னர் (2011) ஜனநாயகத் 
திைவுககு இைாணுெ ஆட்சிபீடம் இ்ணஙகியரமககான 
பின்னணிகளில் முககியமானது நாட்டின் மீ�ான சீனச் 
தசல்ொககிரனக குரைத்து, பமற்கிரன நாட்டுககுள் 
அனுமதிப்ே�ாகும். அ�ன் மூைம் ஒருெரகச் சமநிரைரய 
உருொககுகின்ை பநாககத்திைானது என்கிைார் பேைாசிரியர் 
ஸத�ாகக. பமற்கிரன உள்ெை அனுமதித்�ல் என்ேது 
சீனாரெக ரகயாள்ெதில் ஒரு எதிர்ெலுவிரன 
உருொககுெதும், சீனாரெக ரகயாள்ெ�ற்கான ஒரு 
துருப்புச் சீட்டாகக ரகயாள்ெதும் த�ாடர்ோன மியான்மார் 
இைாணுெ ஆட்சியாளர்களின் பநாககத்ர�க குறிககின்ைது. 
ஆனால் பமற்கின் உள்நுரழவு என்ேது சீனாரெ 
முற்றிலுமாக அைஙகிலிருநது அகற்ைவில்ரை. ஆனால் 
சீனாவின் அதிகாைம் ஒருேடி பின்�ள்ளப்ேட்டது என்ேதில் 
உணரமயுள்ளது.

2015 ப�ர்�லில் ப�சிய ஜனநாயகக கூட்டரமப்பு 
ோரிய தெற்றி தேற்ைது. இைாணுெ பீடம் �மககுச் 
சா�கமாக அைசியைரமப்பிரன மாற்றியிருந�போதும் 
Aung San Suu Kyiஇன் ோரிய தெற்றியும் அெர் 
அைசாஙகத்திற்குத் �ரைரம �ாஙகுகின்ை நிரை 
உருொகியரமயும் இைாணுெபீடத்தின் அதிகாை 
நைன்களுககு எதிைான விரளவுகரள ஏற்ேடுத்தின. 
சீனாவிற்கு சார்ோக ெலுச்சமநிரை மாறுெ�ற்கு ஏதுொன 
சூழல் அரமந�து. Suu Kyi பமற்கின் தசல்ைப் 
பிள்ரளயாக இருந�ார் என்ேதும் சமா�ானத்திற்கான 
பநாேல் விருது உட்ேட்ட ேல்பெறு மனி� உரிரம 
விருதுகரள பமற்குைகம் அெருககு ெழஙகியிருந�ரம 
உைகறிந�து. ஆனால் அெர் ே�விககு ெந�பின்னர் 
பமற்கு எதிர்ோர்த்� �ாைாளொ� ஜனநாயகொதியாக 
தசயற்ேடவில்ரை. அெரின் நடெடிகரககளும் 
நிரைப்ோடுகளும் பமற்கிற்கு ஏமாற்ைத்ர�க தகாடுத்�ன.

அெர் மு�ன்ரமயாகப் ேர்மிய -தேௌத்� ஜனநாயகப் 
புரி�லுடன் உள்நாட்டின் ஸதிைத்�ன்ரமககு முககியத்துெம் 
தகாடுத்�ப�ாடு, இைாணுெ பீடத்துடனான பமற்கின் உைவு 
சார்நதும், பமற்கின் அைசியல் ஈடுோடு ெணிக, தோருளா�ாை 
ஈடுோடாக மாறியர�யிட்டு அதிருப்தியரடந��ாகவும் 
சுட்டிககாட்டுகிைார் பேைாசிரியர் கிறிஸதியான் ஸத�ாகக. 
ஆனால் பமற்கின் அணுகுமுரை என்ேது, ஜனநாயகம், 
நல்ைாட்சி, மனி� உரிரம, கருத்துச் சு�நதிைம், அபிவிருத்தி, 
என்ை பேர்களில் �மது ெணிக தோருளா�ாை நைன்களுககுச் 
சா�கமான சூழ்நிரைகரள ஏற்ேடுத்துெப� இறுதி 
இைககு. குறிப்ோக ஆசிய, ஆபிரிகக மற்றும் கிழககு 
ஐ ப ை ா ப் பி ய  ந ா டு க ளி ல்  இ த் � ர க ர ய 
தசாற்பிைபயாகஙகளுடபனபய அதமரிககாவும் பமற்கும் 
�ரையீடு தசய்து களமிைஙகுகின்ைன. இ�ற்குப் ேல்பெறு 
உ�ாை்ணஙகரள ெைைாற்றிலிருநது கூைமுடியும்.

முைணோடுகள், உள்நாட்டுப் போர்கள் நரடதேறும் 
நாடுகளில் பமற்கினால் முன்தனடுககப்ேடும் சமா�ான 
முயற்சிகளுககுப் பின்னால் அெர்களின் தோருளா�ாை 
நைன்கள் இருநதிருககின்ைன என்ேதுவும் அறியப்ேட்டப�. 
மியான்மாரைப் தோறுத்�ெரையிலும் ஜனநாயகப் 

ோர�ககுத் திரும்பு�ல்; என்ை அணுகுமுரை, பமற்கத்ர�ய 
ெணிகத் �ைப்புகள் போட்டிபோட்டுக தகாணடு இைாணுெ 
பீடத்துடன் உடன்ேடிகரககரள பமற்தகாள்ெ�ற்குரிய 
க�வுகரளத் திைந�து. எனபெ இது ேைஸேைம் மியான்மார், 
சீனா உட்ேட்ட பிைாநதியத் �ைப்புகள் மற்றும் பமற்கு 
ஆகியரெ �த்�மது நைன்களுககான அறுெரடரயக 
கருத்திற்தகாணடு முன்தனடுத்� அணுகுமுரைகளாகும்.

2012இலிருநது ம�ரீதியான ென்முரைகள், குறிப்ோக 
நாட்டின் முஸலீம் சமூகத்திற்கு எதிைான அடககுமுரைகள் 
அதிகரித்�ன. ேவுத்� ப�சியொ�ம் ென்முரைபயாடு மீள் 
எழுச்சியரடந�து. ைாககின் மாநிைத்தில் (Rakhine prov-
ince) தைாகிஙய மககளுககு (Rohingya) எதிைான 
ேடுதகாரைகளும் ென்முரைகளும் அதிகரித்�ன. Rakh-
ine முைணோடு என்ேது அடிப்ேரடயில் ம�முைணோடு 
அல்ை. அது தைாகிஙய மககள் மீ�ான அப்ேட்டமான இன 
ஒடுககுமுரை. 1982 இல் தைாகிஙய மககளின் குடியுரிரம 
ேறிக கப்ேட்டு ,  ேல்பெறு அடககுமுரைகள் 
கட்டவிழ்த்துவிடப்ேட்டன.

மியான்மாரின் தேௌத்� தேருநப�சியொ�ம் அம்மககள் 
மீ�ான ோரிய ென்முரைகரள 2015 காைப்ேகுதியில் 
கட்டவிழ்த்துவிட்டது. 2017இல் இைாணுெ ென்முரைகளில் 
6700 ெரையான தைாகிஙய மககள் தகால்ைப்ேட்டப�ாடு, 
700 000 ெரையான தைாகிஙயர்கள் தசாந� 
நிைஙகளிலிருநது தெளிபயற்ைப்ேட்டு, ெஙகப�ச 
எல்ரைகரள பநாககி விைட்டப்ேட்டனர். இந� 
நடெடிகரககரள இன அழிப்பு என ஐ.நா ெரையரை 
தசய்�து. அத்ப�ாடு இ�னுடன் த�ாடர்புேட்ட சிை 
இைாணுெ தஜனைல்களின் தேயரைக குறிப்பிட்டு, இன 
அழிப்பு, போர்ககுற்ைம், மனி�குைத்திற்கு எதிைான 
குற்ைஙகள் த�ாடர்ோக விசாைர்ணகரள நடாத்துமாறும் 
சர்ெப�ச குற்ைவியல் நீதிமன்ைத்தில் முன்னிறுத்துமாறும் 
பகாரியிருந�து.

Rohingya முஸலீம் சிறுோன்ரமயினர் மீ�ான 
மியான்மார் அைச இைாணுெ இயநதிைத்தின் இன அழிப்பு 
நடெடிகரகககு �ார்மீக எதிர்ப்பிரனபயா கணடனத்ர�பயா 
தெளிப்ேடுத்�வில்ரை என்ை அடிப்ேரடயில் 2012 ஆம் 
ஆணடு Suu Kyiககு ெழஙகப்ேட்ட மனி� உரிரம 
விருதிரன அதமரிகக Holocaust Museum 2018இல் 
மீளப்தேற் ைது  1 9 9 7ஆம்  ஆணடு O x f o r d 
ேல்கரைககழகத்தினால் ெழஙகப்ேட்ட சு�நதிைத்திற்கான 
விருதும் (Freedom Award) கடந� 2017 நெம்ேர் மா�ம் 
மீளப்தேைப்ேட்டது.

விருது மீளப்தேறுரக த�ாடர்ோக தெளியிட்ட 
அறிகரகயில் இப்ேடிக குறிப்பிட்டிருந�து:

‘இைாணுெ சர்ொதிகாைத்திற்கு எதிைான நீணட எதிர்ப்புப் 
போைாட்டம், மியான்மார் மககளின் சு�நதிைத்திற்கும் மனி� 
உரிரமகளுககுமாக ஓஙகி ஒலித்� உஙகள் குைல் 
உைதகஙகிலுமுள்ள ேை மில்லியன் க்ணககான மககள் 
மத்தியில் நீஙகள் உருொககிய உத்பெகத்தின் 
அடிப்ேரடயில் உஙகளுககு 2012இல் விருது 
ெழஙகியதில் நாம் தேருரமதகாணபடாம். இப்போது 
மிகுந� ெருத்�த்துடன் அந� விருதிரன மீளப்தேறுகிபைாம். 
இந� முடிவிற்கு நாம் இைகுவில் ெைவில்ரை.’

அருஙகாட்சியகம் தைாகிஙய மககளுகதகதிைான 
மியான்மார் இைாணுெத்தின் நடெடிகரககரளயும் 
அ�ற்கான Aung San Suu Kyisஇன் ேதில்கரளயும் 
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நுணுககமாகக கணகாணித்து ெந�ப�ாடு, மியான்மார் 
மற்றும் ெஙகப�சத்திற்குப் ேை ேய்ணஙகரள 
பமற்தக ாணடு மு�ற்கட்ட ஆ�ா ைஙகரளயும் 
பசகரித்துள்ளது. இன அழிப்புத் த�ாடர்ோன 
ஆ�ாைஙகரளயும் தெளியிட்டிருந��ாக 2018இல் The 
Guardian தசய்தி தெளியிட்டிருந�து.

மியான்மார் நாட்டின் இைாணுெ சர்ொதிகாை ஆட்சிரய 
எதிர்த்துக குைல் தகாடுத்து, அ�ற்காக 15 ஆணடுகள் 
வீட்டுககாெலில் ரெககப்ேட்டிருந� Aung San Suu Kyi, 
தநல்சன் மணபடைாவுடன் ஒப்பிடுமளவிற்கு சர்ெப�ச 
சமூகத்�ால் தகாணடாடப்ேட்டெர். ஆனால் 2017இல் 
தைாகின்ய மககள் மீ�ான ென்முரை, அழிப்பு 
நடெடிகரககரளத் த�ாடர்நது பமற்கிற்கும் 
அெருககுமிரடயிைான உைவில் விரிசலும் ேைஸேைம் 
கசப்பும் ஏற்ேடத்த�ாடஙகியது. தைாகிஙகிய மககள் மீ�ான 
இைாணுெத்தின் இன அழிப்பு நடெடிகரககள் த�ாடர்ோன 
குற்ைச்சாட்டுகரள நிைாகரித்து இைாணுெத்திரனப் 
ோதுகாத்�ார். பமற்குககும் Aung San Suu Kyi 
இற்குமிரடயிைான விரிசல் சீனா அெரை தநருஙக 
ெழிெகுத்�து.

சீனாவிற்கு மியான்மார் சார்நது த�ாரைபநாககு 
அடிப்ேரடயிைான இைககுகள் உள்ளன. சீனாவின் 
ெணிகம் மிகப்தேருமளவில் கடரை ரமயப்ேடுத்தியது. 
இநதுமா கடலுககு மைாககா நீரிர்ண ஊடான 
சுற்றுப்ோர�ரயத் �விர்த்து பநைடிப் போககுெைத்துப் 
ோர�ககு மியான்மார் அெசியமான �ளம். Rakhine 
கரைபயாைத்திலிருநது (Port of Kyaukphyu) சீனாவின் 
த�ன்பமற்கு மாநிைமான Yunnanஇற்கு ஆழ்கடல் 
ெழியான எணத்ணய் மற்றும் எரிொயு குழாய்கள் 
அரமககப்ேட்டுள்ளன. இரெ சீனாவின் புதிய 
ேட்டுப்ோர�த் திட்டத்துடன் (Belt and Road) 
த�ாடர்புேட்டது. 2015 இற்குப் பின்னர் மியான்மாரில் 
சீனாவின் �ரையீடு அதிகரித்துள்ள�ான ோர்ரெ 
நிைவுகிைது.

மியான்மாரில் சீனாவின் ெகிோகமும் �ரையீடுகளும் 
சிககைான ேரிமா்ணஙகரளக தகாணட�ாகவும் 
ோர்ககப்ேடுகின்ைது. ஒரு �ளத்தில் அல்ை. ேை 
�ளஙகளில், அ�ாெது அைசியல், இைாணுெ, தோருளா�ாைம் 
என அரனத்திலும் சீனா களமிைஙகி நிற்கின்ைது. 
அஙகுள்ள சிறுோன்ரம இன ஆயு�ப் போைாட்டக 
குழுககளுடனான சமா�ான முயற்சிகளில் சீனா 
அனுசைர்ணப் ோத்திைம் ெகிககின்ைது.

சமா�ான முயற்சியில் சீனாவின் நிரைப்ோடு 
ஒடுககப்ேடுபொரின் உரிரமகள், பகாரிகரககளின் 
நிரைப்ேட்ட அணுகுமுரை அல்ை. மாைாக தோருளா�ாை 
நிரைப்ேட்ட சமா�ான அணுகுமுரை அெர்களுரடயது. 
தோருளா�ாை பமம்ோடும், மககரள ொழ்கரகத்�ை 
த நரு க கடி களிலிருநது  மீட்கும்  திட்டஙகள் 
சமா�ானத்திற்கான அடிப்ேரடகரள உருொககும் என்ேது 
சீனாவின் முைணோட்டுக ரகயாள்ரக, சமா�ான 
அணுகுமுரை. ப�சிய ஜனநாயகக கூட்டரமப்பின் 
ஆட்சிககாைத்தில் சீனா �னது, ெகிோகத்திரனயும் 
தசல்ொககிரனயும் ேைப்ேடுத்தியரம இைாணுெபீடத்திற்கு 
உெப்ோன�ாக அரமயவில்ரை. மியான்மார் விடயத்தில், 
ேை ேநர�யக குதிரைகளில் ே்ணம் கட்டுகின்ை 
அணுகுமுரைரயச் சீனா கரடப்பிடித்து ெநதுள்ளது. 

ஒன்று சறுககினால் மற்தைான்று என்ேப� அந� 
அணுகுமுரை.

தோதுொகபெ ேனிப்போருககுப் பின்னான காைத்தில் 
உைகநாடுகளின் தெளியுைவுத் தீர்மானஙகளும் 
நக ர்வுகளும் பக ாட்ே ாட்டு இைட்சியஙகளின் 
அடிப்ேரடயில் எடுககப்ேடுெதில்ரை. நைன்களின் 
அடிப்ேரடயில்�ான் எடுககப்ேடுகின்ைன. இ�ற்கு 
உைகநாடுகள் எதுவுபம விதிவிககல்ை. ஐ.நா மனி� 
உரிரமப் பேைரெயில் சிறிைஙகாவிற்கு ஆ�ைொக கியூோ 
ொககளித்�ரம என்ேது இ�ற்குரிய முககியமான 
எடுத்துககாட்டு.

பமற்கு �னது தோருளா�ாை நைன்களுககாக 
தேயைளவில் தேரி�ாகவும் தசயைளவில் சிறி�ாகபெனும் 
ஜனநாயகம், நல்ைாட்சி, சமா�ானம் போன்ைெற்ரை 
ஏற்றுமதி தசய்கின்ைது. சீனா பகாட்ோட்டு இைட்சியஙகளின் 
அடிப்ேரடயில் தெளியுைவு முடிவுகரள எடுப்ேதில்ரை. 
தோருளா�ாை நைன் சார்நப� அ�ன் முடிவுகள் அரமென. 
தோருளா�ாை ஸதிைத்�ன்ரம, அபிவிருத்தி நிதியு�வி 
என்ேனபெ சீனாவின் தெளியுைவு மூபைாோயஙகள். அந� 
ெரகயில் மியான்மாரைத் �ளமாகப் பேணு�ல் என்ை 
இைககிற்குரிய முடிவுகரளபய சீனா எடுககும். 
மியான்மாரின் உள்நாட்டுச் சகதிகளுடன் �னது 
நைனுககுரிய ெரகயில் உைரெப் பேணும் முடிவிரனபய 
அது எடுககும். அது இைாணுெபீடமாயிருந�ால் என்ன? 
ஜனநாயக கட்சித் �ரைெர்களாக இருந�ால் என்ன? 
அந�ந�க காைகட்டத்தில் அதிகாைத்தில் உள்ளெர்களுடன் 
உைரெச் சீனா பேணும். இைாணுெ ஆட்சி எத்�ரன காைம் 
நீடிககும் என்ேது யாரும் அறியா�து. �ற்போது 
அதிக ா ைத்ர�க ரகயில் ரெத்திருப்ேெர்கள் 
இைாணுெத்தினர். எனபெ அெர்கரளப் ோதுகாகக 
எணணுகிைது சீனா.

த�ன்-கிழககு ஆசியாவில் சீனாவிற்கு எதிைான 
அதமரிகக அணிதிைட்டலுககு மியான்மாரும் அதமரிகக 
நைன்களுககு முககியமானது. இநதியாவும் மியான்மாரில் 
�னது ெகிோகத்ர� உருொககுெதில் முரனப்புக 
தகாணடுள்ளது. ஜப்ோனும் ஏற்கனபெ சமா�ான 
அனுசைர்ண, அபிவிருத்தி நிதியு�வி ஆகியெற்றினூடாக 
ஒருெரகயான தோருளா�ாை அதிகாைத்ர� மியான்மாரில் 
தகாணடுள்ளது. இநதியா, ஜப்ோன் ஆகிய இைணடும் 
பிைாநதியத்தில் சீனாவின் போட்டி சகதிகள். அதமரிககாவின் 
ஆ�ைவு சகதிகள். அளவுகளில் பெறுோடிருப்பினும் 
இைஙரக போன்று மியான்மாரும் சிககைான உள்நாட்டு 
முைணோடுகரளக தகாணடுள்ளது. மட்டுமல்ைாது 
புவிசார் அைசியல் முைணோட்டுச் சகதிகளால் �த்�மது 
நைன்களுககாகக ரகயாளப்ேடும் ப�சமும்கூட.

பிைாநதிய மற்றும் சர்ெப�ச சகதிகளின் இைணடு 
கூட்டு(கள்) ேர்மாரெ ரமயம்தகாணடுள்ளன. 
அதமரிககா , ஐபைாப்பிய ஒன்றியம், ஜப்ோன், 
அவுஸதிபைலியா, இநதியா ஆகிய நட்பு சகதிகளின் கூட்டு 
ஒரு புைம். இது சர்ெப�ச மற்றும் பிைாநதிய சகதிகள் 
இர்ணந� கூட்டு. மற்ரையது சீனாவின் நைன்கள் சார்ந� 
�ரையீடு. இதில் சீனா �னிப்தேரும் �ைப்பு எனினும் 
பிைாநதியத்தின் கம்போடியா மற்றும் பிலிப்ரேன் ஆகியன 
சீனாவின் ஆ�ைவு சகதியாக உள்ளன.

கட்டுரையாளர்: எழுத்�ாளர்
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காக்க மார்ச்-2021 இளவேனில் நி்ைவுச் 
சிறப்பிதழ் ோசிதவதன். ஒரு ப்ைப்பாளி 
குழந்த்ைப் வபால எ்தயும் ககாண்டு 
ேருேதும் இல்்ல எ்தயும் எடுததுச் 
கெல்ேதுமில்்ல. ஆைால் க்லததுப் 
வபாடுேதும், க்லைச் கெயேதுமாை அேைது 
அ்ெவிைககமாைது இவ்வுல்க புரட்டிப் 
வபாைததான்கெயகிறது. இளவேனில் குறிதது 
இப்படியும் கொல்லாம். ஒரு ப்ைப்பாளி மட்டுவம 
இப்படி இருகக முடியும். காக்க, இளவேனில் 
குறிததப் பல்தள ஆளு்மகளின் நி்ைவேநதல்க்ளப் பதிவு 
கெயேதன் ேழி அேரது ஆளு்ம்ை, ஆழமாகச் சிறப்பிததுக 
ககாண்டுளளது. இன்குலாப் அேர்களின் ‘இன்குலாப் 
கவி்தகள’ நூல் கதாகுப்பிற்கு மகரநதஙகளிலிருநதும் 
துப்பாககி ர்ேகள என்ற அேரது முன்னு்ர அேர் ைார் 
என்ப்த, பிற்ரவிை அேரது எழுததுககள சிறப்பாகச் 
கொல்லிவிடுகிறது. அநத முன்னு்ர்ை இப்வபாது 
கேளியிட்ைதன் ேழி இளவேனில் குறிதது இ்ளை 
த்லமு்றககுச் சிறப்பாை அறிமுகம் வேகறான்றிருகக 
முடிைாது. ஆசிரிைர் முத்தைாவின் பதிவில். கைவுள 
சிறநதேரா? ொததான் சிறநதேரா எை வதாழரின் ம்ைவியிைம் 
வகளவி எழுப்பிை இளவேனிலின் ோதததிற்ம கபாதுவில் 
விோதிககத தகக ஒன்று. மைம் முழு்மயும் மனிதர்கள மீதாை 
அன்பும், கரிெைமும் கபாஙகும் ஒருேரால்தான் ெதா அேர்க்ள 
ஒடுககும் விைைஙகள பற்றி வபசிக ககாண்டிருகக முடியும். 
இளவேனில் அப்படிைாை மனிதன். க்லஞர் அதிகாரததில் 
இருநதும், அேரிைம் ஆஷட்வர இருககிறதா எை இளவேனில் 
வகட்ை்தத திருநாவுககரசு பதிவு கெயகிறார். ஒரு க்லஞன் 
பிறிகதாரு க்லஞனிைம், மனிதனிைம் அதிகாரத்தப் 
பார்ப்பதில்்ல. அேைது க்லயுளளத்த மட்டுவம காண்கிறான். 
அதிகாரத்தப் பார்ததிருநதால் தைககம் அல்லது மைககம் 
இல்்லகைன்றால் ஒருவிதத தாழ்வும் உண்ைாகககூடும். 
ஆைால் இளவேனில் அேற்்றக கைநத மனிதன். க்லஞன் 
என்பதற்கு இ்தவிைச் சிறப்பாை அனுபே நிகழ்வு இருகக 
முடிைாது. ஒரு ஆகச்சிறநத மனிதனுககு, க்லஞனுககு 
காக்க கெலுததியிருககும் நி்ைவேநதல் நி்ைககததககது. 
காக்க்ை இன்னும் சிறப்பாை உைரததில் ்ேககககூடிை 
கதான்று.
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மார்ச் மாத காக்கச் சிறகினிவல இதழ், இளவேனில் 
நி்ைவுச்  சி ற ப் பி த ழ ா க  கேளிேந தது  கண்டு 
கநகிழ்ச்சிை்ைகிவறன். இளவேனில் எனும் பன்முக ஆளு்ம்ை 
நன்கு அறிநத - அேருைன் பல்லாண்டுகள பைணிதத ெக 
ப்ைப்பாளிகள சிலரிைம் கட்டு்ரகள கபற்று கேளியிட்ைது 
சிறப்பிதழுககு உயிரூட்டிைது. 1972ஆம் ஆண்டு கேளிேநத 
‘இன்குலாப் கவி்தகள’ எனும் நூலுககு இளவேனில் எழுதிை 
பிரசிததிகபற்ற முன்னு்ர்ை இதழாசிரிைரின் முததாயப்பாை 
முன்வைாட்ைததுைன் அப்படிவை கேளியிட்ைது ொலப் 
கபாருததமாைதாகும். இளவேனில் வபான்ற மககள 
ப்ைப்பாளிகளுககு சிறப்பிதழ் ககாண்டு ேருேதன்மூலம் 
‘காக்க’ எதத்கை தி்ெகேளியில் பறநது ககாண்டிருககிறது 
என்ப்தயும், எது மாதிரிைாை ேரலாற்றுக கை்மக்ள 
நி்றவேற்ற முற்படுகிறது என்ப்தயும் தமிழ் உலகிற்கு வமலும் 
உணர்ததியிருககிறது. பததாண்டுகால காக்கப் பைணததில் 
இதழுககு இதழ் ்மல் கற்களாக அ்மகின்றை. இதழின் 
தைாரிப்பும் ேடிே்மப்பும் நாளுககு நாள கமருவகறி ேருகின்றை. 
இத்ழ முழு்மைாகப் புரட்டிைாவல இதன் பதமும் பககுேமும் 
கேளிப்படுகிறது. ‘காக்க’ சிறகடிததுப் பறககட்டும். இதன் 
பைணம் கமன்வமலும் சிறககட்டும்.

த. ஸ்ைாலின் குணதசைகரன், ஈதராடு

மார்ச் காக்க “கைலாய மணநத தனிப்கபருஙக்லஞன் 
இளவேனில் “ நி்ைேஞெலி சிறப்பிதழ் மை்த கநகிழ்விததது. 
இளவேனில் குறிதது அேர் இ்ணநது பணிைாற்றிை பல 

முற்வபாககு இைககஙகளும், வதாழர்களும் அேர்தம் 
பஙகு பணிக்ள, பன்முக ஆளு்மக்ள 
அேரேருகவகற்ற ே்கயில் நி்ைவுகூர்நதுளளைர். 
ஒரு மாகபரும் க்லஞன் இளவேனில், அேரது 
ஆற்றலுகவகற்றே்கயில் ெமூக அறிநவதற்பு 
இல்லாமல் ம்றநதாவர, தமிழ்கூறும் நல்லுலகம் 
இன்னும் மைதளவில் விரிே்ைைவில்்லவை என்ற 
எண்ணம் கபருமூச்்ெ கிளர்ததுகிறது. எே்ரயும் 
எளிதில் கேர்நது நட்பு பூணுேது இளவேனிலின் 
பலகமன்றால் எே்ரயும் தாட்ெண்ைம் பாராது 
ப்கததுக ககாளேது அேரது பலவீைம் என்று 

மதிப்பிடும் வபாது எேவராடும் ப்கமறநது உறோடும் 
மனிதததன்்மயும் அேரிைம் இருநதது சிறப்பம்ெம். இளவேனில் 
தன்கபைருகவகற்ப ோழ்வில் ேெநதகாலத்த கபருமளவில் 
துயததாரில்்ல என்ற ந்கமுரண் ேருததுகிறது.எனினும் 
இளவேனிலின் நி்ைவும், ப்ைப்புகளும் நம் மைதில் ேெநதம் 
வீசிகககாண்வை இருககும். இன்குலாப் நூலுககு இளவேனில் 
எழுதிைமுன்னு்ர்ை மீண்டும் ோசிகக ோயப்பளிதத 
காக்கயின் பணி பாராட்ைத தககது கைாமினிகஜீோ 
ோழ்்ேயும் பணி்ையும் கேளிப்படுததும் கட்டு்ரகள 
புகழஞெலி்ைப் பகிர்கிறது. இப்படி புகழஞெலிக்ளவை 
அடுததடுதது எதிர்ககாளள வநர்கிறவத எதிர்ேரும் நாளாேது 
இததுைர் இல்லாமல் இருககுமா என்ற ஏககத்த பகிரும் 
தருணததில் வதாழர் ஜைநாதன் மரணச்கெயதி உலுககுகிறது. 
இளவேனிலின் ோர்த்தயில் கொல்வோம் “இஙகும் ஒரு பூ 
மலரும் “ ...துைர் விலகும்.

ெைதநசைன், ் ஹதராொத்

எல்லாேற்றுககும் ஏவதாகோரு கணககுேழககுப் பார்ததுப் 
பழகுகிற சூழலில் இளவேனில் குறிதது நி்ைவுச் சிறப்பிதழ் 
ககாண்டுேநத ’காக்கச் சிறகினிவல’ ஆசிரிைர் குழுவிைரின் 
பணி மகததாைது. ோழ்ததுகள. இளவேனில் நி்ைவுகள 
என்ப்ே தனிப்பட்ை மனிதரு்ைை்ே மட்டுமல்ல. அன்்றை 
நாளில் ெமூக மாற்றம், புரட்சி குறிதத கைவுகளுைன் கென்்ைத 
கதருககளில்  சுற்றிததிரிநதேர்களின் ோழ்க்கயுைன் 
கதாைர்பு்ைைது. 1981-85 ே்ரயிலாை காலகட்ைததில் 
கட்டு்ரகளில் குறிப்பிைப்படும் இைஙகள, அச்ெகஙகள எைககு 
கநருககமாக இருநதை; ஆளு்மகளுைன் கதாைர்பு இருநதது. 
பததிரி்ககள மூலம் புரட்சிகரமாை கருததுகக்ள மககளிைம் 
ககாண்டு கெல்ல முடியுகமன்ற நம்பிக்கயுைன் கெைல்பட்ை 
பததிரி்க ஆசிரிைர்கள மீது எஙகளுககு மரிைா்த இருநதது. 
இராைப்வபட்்ை கதருககளில் நின்று கேறுமவை வதநீர் மட்டும் 
குடிததுவிட்டு மணிககணககில் வபசிகககாண்டிருநவதாம். 
எல்வலாருககும் ஏவதாகோரு லட்சிை வேட்்க. கொநத 
ோழ்க்கயில் கபாருளாதாரரீதியில் முன்வைற வேண்டுகமை 
நி்ைததாலும், ெமூக மாற்றததிற்காை கருததுகக்ளக 
காததிரமாக விோதிதவதாம். 1981 ஆம் ஆண்டு வகாைம்பாககம், 
15, ொரி கதரு வீடு இைதுொரிகள, எழுததாளர்கள, 
சினிமாகாரர்கள, வே்ல வதடுகிறேர்கள எை இ்ளஞர்களால் 
நிரம்பி ேழிநதது. நானும் அவ்ேப்வபாது தஙகியிருககிவறன்.

அநதப் கபரிை வீட்டின் காப்ைைாகத வதாழர். ்ேக்ற 
இருநதார். ொரி கதரு வீட்டில் இரவுவே்ளயில் கபரிை 
பா்ையில் வொறு ஆககி, குழம்பு ஊற்றிப் கபருஙகும்பலாக 
கமாட்்ை மாடியில் அமர்நது ேயிறாரச் ொப்பிட்ைது நி்ைவுககு 
ேருகிறது. ’கொல்லக ககாதிககுதைா கநஞெம் கேறும் 
வொற்றுகவகா ேநததிநதப் பஞெம்’ என்ற பாரதியின் ேரிகள 
நி்ைவுககு ேருகின்றை. அநத வீட்டில்தான் முதன்முதலில் 
இளவேனில் அேர்க்ளப் பார்தவதன். நண்பர் விதைா ெஙகர் 
என்ற து்ரககு இளவேனில் கநருககமாக இருநதார். 
இளவேனில் எழுதிை ’ஆதமா என்கறாரு கதருப்பாைகன்’ 
பு்ைவு கமாழியில் இருநதாலும், நிஜமாை க்த என்று நம்ப 
்ேததது. இைதுொரி எழுததாளர்கள என்றால் ேறட்டுததைமாகப் 
புரட்சி குறிதது எழுதுோர்கள என்ற பார்்ே்ைப் புறநதளளிை 
இளவேனிலின் எழுததுகள ஈரததுைன் ததும்பிை.

ந.முருதகசைொணடியன், மது்ர
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கட்டுரை

மொசப்�குமார்

தமிழ் மணணில் ொழ்நது, மரைந� சமூகப் 
புைட்சியாளர் அ. மா�ரெயா (1872-1925), �மிழ் 
ஆஙகிைம் ஆகிய இரு தமாழிகளிலும் ஆழ்ந� புைரம 
உரடபயாைாய் இருந�ார். �மது குறுகிய ொ்ணாளில் 
இவவிரு தமாழிகளிலும் ஏைாளமான, புதினஙகள், 
சிறுகர�கள், கவிர�கள், மற்றும் கட்டுரைகரள 
எழுதியுள்ள பேைாற்ைைாளா். �மிழ்தமாழியில் அெர் 
எழுதியரெ ஆறு புதினஙகள், ஒரு சிறுகர�த் த�ாகுதி, 
எட்டு நாடகஙகள், ஏழு கட்டுரைத் த�ாகுதிகள் ஆகும். 
இஃ�ன்றி, “ேஞசாமிர்�ம்”, “�மிழ் பநசன்” என்ை இரு 
இ�ழ்கரளயும் 1917-24 ஆகிய ஆணடுகளில் நடத்தி 
ேல்சுரெக கட்டுரைகள் ேரடத்துள்ளார்.

இப�போை ஆஙகிை தமாழியில், அெர் எழுதிய நான்கு 
புதினஙகள், ஐநது குறும்புதினஙகள், “தி இநது” ஆஙகிை 
நாளி�ழில் ேதின்மூன்று சிறுகர�கள், �ான் கல்வி 
ேயின்று ஓரிரு ஆணடுகள் ேணியாற்றிய தசன்ரன 
கிறித்துெக கல்லூரி இ�ழில் ேதிபனழு கவிர�கள் மற்றும் 
கட்டுரைகள் அரனத்திலும், சமூக சீர்திருத்�த்திற்கான 
புைட்சி விர�கரளத் த�ளித்துச் தசன்றுள்ளார். பிைப்ோல் 
அெர் ோர்ப்ேனைாயிருந�ாலும், �மது இனமககள் 
கரடப்பிடித்த�ாழுகிய “சமூக அநீதி” ொழ்வியபைாடு 
அெர் இரயநது போக மறுத்�ப�ாடு மட்டுமல்ை, 
அ�ற்தகதிைாகப் போர்க தகாடிரயயும் உயர்த்தினார்.

அ. மாதவையாவின் “திலவலை க�ாவிநதன்”

புதினமும் ்கட்டுமர்களும்

அந்தக் ைாலைக்ைடடத்தில், �ாடார, மறறும் மற்ற தாழ்த்தப்படட இனத்தேகரப வ்பான்று 
தீண்டாதார என்று ைருதப்படட மக்ைள, ஊரின் ஒதுக்குபபு்றமானவதார ்பகுதியில் ேசித்து 

ேந்தகதயும் தன் இனத்தேராகிய ்பாரப்பனர, ் ்பருஙகுளத்தின் கமயப ்பகுதியில் உக்றந்து 
ேந்தகதயும் ைண்ட மாதகேயா, இந்திய மண்ணில் புகரவயாடியுளள ொதிச சிக்ைகலையும், 

இழிகேயும் உணரந்து மனம் ் ேதும்பினார. ராமானுஜரின் மதச சீரதிருத்தஙைகள முழுேதுமாை 
ஏறறுக்்ைாண்ட அேர எழுதுகி்றார: “தில்கலையிலுளள பிராமணர வீதியில் சுமார ஐம்்பது வீடுைள 

உண்டு. அஙவை ்பளளர, ்பக்றயர, ொணார முதலிய தீண்டாதார யாரும் ்பண்கடக் 
ைாலைந்்தாடடு அடி்யடுத்து கேத்ததில்கலை. இவவூரில் பிராம்மணன் எேனும் கைப்பாடு 

்படுேதில்கலை. சூத்திரரைளிலும் ஒரு சிலைர மடடுவம ்பாடு்படடு நிலைத்கத ்பயிர ் ெய்்பேர. இந்த 
இழிோன வேகலை்யல்லைாம் கீழ்சொதியினராவலைவய ் ெய்யப்படடு ேந்தது. இேரைள பூவதேர 

ோழும் திருக்வைாயில்ைளுக்கு ் �டுந்தூரத்திவலை, தாஙைள ்பயிரிடும் ேயல்ைளுக்கு 
இகடவயயுளள திடல்ைளிவலை கூகர வேய்ந்த வெரிக் குடிகெைளிவலை ஆடு மாடுைவளாடும், �ாய், 

்பன்றி முதலியேறவ்றாடும் அ�ாகதைளாய், தீராத தரித்திரத்திவலை ஆழ்ந்து, எவோவ்றா 
ைாலைந்தளளி ேந்தனர....”

மா�ரெயா “தில்ரை பகாவிந�ன்” என்ை ோத்திைத்ர� 
ரமயப்ேடுத்தி இரு நூல்கள் தசய்�ார். 1903-ல் அெர் 
எழுதிய “தில்ரை பகாவிந�ன் – ஒரு �ன் ெைைாறு” என்ை 
புதினம் தசன்ரனரயச் பசர்ந� சீனிொச ெை�ாச்சாரி என்ை 
நிறுெனத்�ாைால் மு�லில் அச்சிடப்ேட்டது. ஆஙகிை 
தமாழியில் அெர் எழுதிய இப்புதினம், 1916-ஆம் 
ஆணடு, இைணடன் மாநகரிலுள்ள “ஃபிஷேர் அன்வின்” 
(Fisher Unwin) என்ை நிறுெனத்�ால் மறுேதிப்பு கணடது. 
சிைகாைத்திற்குப் பின்னர் மா�ரெயா, �ான் நடத்தி ெந� 
“�மிழ் பநசன்” இ�ழில், இப்புதினத்ர�த் �ாபம �மிழில் 
தமாழிதேயர்த்து தெளியிடத் துெஙகினார். சிை 
அதிக ா ைஙகள்  தெளியிட்டதும் ,  த� ாட ர் நது 
தமாழிதேயர்ககும் தோறுப்ரேத் �னது உைவினைான பெ. 
நாைாய்ணன் என்ேெரிடம் ஒப்ேரடகக, அெரும் 
இப்ேணிரய நிரைவு தசய்�ார். 1944-ல், அ�ாெது 
மா�ரெயா காைமாகி ேத்த�ான்ேது ஆணடுகள் கழிந� 
பின்னர், இப்புதினத்தின் �மிழ் தமாழிதேயர்ப்பு, 
“தினமணி” நிறுெனத்�ால் தெளியிடப்ேட்டு, 
மககளிரடபய தேரிய ெைபெற்ரேயும், பேைா�ைரெயும் 
தேற்ைது. திரு. ஏ. என். சிெைாமன், திரு. பக.ஏ. நீைகணட 
சாத்திரியார், திரு. ஏ.வி. தமய்யப்ேச் தசட்டியார், திரு. எஸ. 
ரெயாபுரிப் பிள்ரள போன்ை பமர�கரளதயல்ைாம் 
உள்ளடககி ஓர் இைககிய ஆபைாசரனக குழு 
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அரமககப்ேட்டு, அெர்களது ெழிகாட்டு�லில், இப்புத்�கம் 
அச்சிடப்ேட்டது.

திரு. மா�ரெயா, இப்புதினத்ர� “ேம்ோ” (PAMBA) 
என்னும் புரனதேயர் பூணடு எழுதினார். இவரெநது 
ஆஙகிை எழுத்துககளும் “தேருஙகுளம் அ. (அப்ோரெயா)் 
மா�ரெயா, பி.ஏ.” என்ேர�க குறிப்ேன. தில்ரை 
பகாவிந�ன் என்ை ோத்திைம் �னது காைம் தசன்ை நணேர் 
ஒருெரைக குறிப்ே�ாகும் என்று மா�ரெயா, தசன்ரன 
கிறித்துெக கல்லூாரி இ�தழான்றில் (அகபடாேர், 1906) 
ேதிவு தசய்துள்ளார். தில்ரை பகாவிந�ன் என்ை ோர்ப்ேனச் 
சிறுென் �ன் இளம் ேருெம் துெஙகி, ம்ணப்ேருெத்ர�க 
கடநது, உைக ொழ்கரகயில் முன்பனற்ைம் அரடநது 
ஊைார் தமச்ச நடநது, ொழ்கரகயின் பிற்காைத்தில் 
சநதிகக பநரிட்ட அதிருப்தியினால் அரமதி நாடி 
“யாத்திரை” பமற்தகாணடு, இதிலும் நிரைவும் த�ளிவும் 
தேைமுடியாமல் மீணடும் �னது வீட்டிற்குத் திரும்பிவிட்ட 
அனுேெஙகரளப் ேற்றி, ேத்த�ான்ேது அத்தியாயஙகளில் 
கூறுெ�ாக இநநூல் ேரடககப்ேட்டுள்ளது.

மு�ல் அத்தியாயத்தின் துெககப் ேகுதியிபைபய, 
மா�ரெயா, அககாைக கட்டத்தில் தெகுொகப் 
ேைவியிருந� ோர்ப்ேன ஆதிககம் மிகுந� சாதிய மைபுகரள 
இடித்துரைகக ஆைம்பித்து விடுகிைார்.

அந�க காைககட்டத்தில், நாடார், மற்றும் மற்ை 
�ாழ்த்�ப்ேட்ட இனத்�ெரைப் போன்று தீணடா�ார் என்று 
கரு�ப்ேட்ட மககள், ஊரின் ஒதுககுப்புைமானப�ார் 
ேகுதியில் ெசித்து ெந�ர�யும் �ன் இனத்�ெைாகிய 
ோர்ப்ேனர் தேருஙகுளத்தின் ரமயப் ேகுதியில் உரைநது 
ெந�ர�யும் கணட மா�ரெயா, இநதிய மணணில் 
புரைபயாடியுள்ள சாதிச் சிககரையும், இழிரெயும் 
உ்ணர்நது மனம் தெதும்பினார். ைாமானுஜரின் ம�ச் 
சீர்திருத்�ஙகரள முழுெதுமாக ஏற்றுகதகாணட அெர் 
எழுதுகிைார். “தில்ரையிலுள்ள பிைாம்ணர் வீதியில் சுமார் 
ஐம்ேது வீடுகள் உணடு. அஙபக ேள்ளர், ேரையர், சா்ணார் 
மு�லிய தீணடா�ார் யாரும் ேணரடக காைநத�ாட்டு 
அடிதயடுத்து ரெத்�தில்ரை. இவவூரில் பிைாம்ம்ணன் 
எெனும் ரகப்ோடு ேடுெதில்ரை. சூத்திைர்களிலும் ஒரு 
சிைர் மட்டுபம ோடுேட்டு நிைத்ர� ேயிர் தசய்ேெர். 
இந� இழிொன பெரைதயல்ைாம் கீழ்ச்சாதியினைாபைபய 
தசய்யப்ேட்டு ெந�து. இெர்கள் பூப�ெர் ொழும் 
திருகபகாயில்களுககு தநடுநதூைத்திபை, �ாஙகள் 
ேயிரிடும் ெயல்களுககு இரடபயயுள்ள திடல்களிபை 
கூரை பெய்ந� பசரிக குடிரசகளிபை ஆடு மாடுகபளாடும், 
நாய், ேன்றி மு�லியெற்பைாடும் அநார�களாய், தீைா� 
�ரித்திைத்திபை ஆழ்நது, எவொபைா காைந�ள்ளி 
ெந�னர்....” என்ை ெரிகள், அந�க காைத்தில் ோர்ப்ேனர் 
– ோர்ப்ேனர் அல்ைா�ார் இரடபய, மிக பமாசமான 
இரடதெளி இருநது ெநதுள்ள அெைத்ர�த் ப�ாலுரித்துக 
காட்டுகின்ைது. இத்�கு சமூக முைணோடுகரளப் பிை 
எத்�ரனபயா புைட்சிகைச் சிந�ரனயாளர்கள் அ�ற்கு 
முன்னபை ேடம் பிடித்துக காட்டி, சமூக சீர்திருத்�ப் 
ேணிகளில் ஈடுேட்டிருந�ாலும், ஒரு ோர்ப்ேனரின் 
சிந�ரனயிலிருநப� இரெ பநர்ரமயான முரையில் 
தெளிப்ேடுெது ,  அெைத்தின்  உ ககி ை த்ர� 
சுட்டிககாட்டுகிைது.

மா�ரெயா த�ாடர்நது எழுதுகிைார்: “தில்ரை ொழ் 
தீட்சி�ர் ஒருெரிடம், பிைாம்ம்ணைல்ைா�ார் அரனெரிடமும் 
அெமதிப்பு கா்ணப்ேட்டது. இ�ரன அெர் மரைப்ேதில்ரை. 

விஷணுரெ ெ்ணஙகுெர�க காட்டிலும், கிறித்துரெப் 
தேற்தைடுத்� கன்னி பமரிரயக கூட அெர் ெ்ணஙகுெ�ற்கு 
இ்ணஙகுொர், சூத்திைனாகப் பிைந� தேரியாரினும், 
பி ை ாம்ம்ணனாகப் பிைந� தக ாரையாளிரய 
சிைாககியதமன்று தகாள்ொர்”. பிைரினும் �ாம் ேை ேடிகள் 
உயர்ந�ெர்கள் என்ை அகநர�ச் தசருகபகாடு ோர்ப்ேனர் 
�ம் ொழ்ரெ அரமத்துக தகாணடு, அ�ன் மூைம், 
சிைப்ோன பமன்ரமயும் கு்ணநைன்களும் தகாணடிருந� 
பிை சமூகத்தினரை துச்சமாக எணணி, அெரை மதியாது, 
அெரிடம் ப�ாழரம ோைாட்டாது சிறுரமப்ேடுத்தி 
ெநதுள்ள ெககிைம் ஒரு ோர்ப்ேனரின் எழுதுபகால் மூைமாக 
விெரிககப்ேடும்போது ,  அஙகு கைகக கனல் 
விர�ககப்ேடுகிைது.

பிறிப�ாரிடத்தில், தில்ரை பகாவிந�ன் �னது 
ோட்டனார் ஒருெரைப் ேற்றி எழுதுெ�ாக மா�ரெயா 
பின்ெருமாறு குறிப்பிடுகிைார்: “ஒரு நாள் காரை என் 
ோட்டனார் நதியில் நீைாடிவிட்டுத் திரும்பும்போது, 
சாரையிபை சா்ணான் ஒருென் ெருெர�ப் ோர்த்து, 
அெரன சாரையிலிருநது கீபழ இைஙகிச் தசல்ை ரசரக 
தசய்துள்ளார். ஆனால் அந�ச் சா்ணான் ஒரு கிறித்துென், 
அென் என் ோட்டனாரின் ரசரககரளதயல்ைாம் சிறிதும் 
மதியாது குறுகிய சாரையில் பநைாக நடநது ெை, என் 
ோட்டனார், அெனுரடய மூச்சு �ம் மீது ேட்டாலும் 
அசுத்�மாகி விடுபொம் என நிரனத்துப் ேயநது, �ாபன 
சாரையிலிருநது இைஙகி ெயல்களுககு நடுவில் ஓட 
ஆைம்பித்�ார். ஆனால் சா்ணாபனா, �ானும் ெயலில் 
இைஙகி, அெரைத் துைத்திக தகாணடு, அெரை இன்னும் 
விரைொக ஓடச் தசய்�ான்! அப்போது பெறு சிை மைெர் 
அஙகு ெை, அெர்களிடம் என் ோட்டனார், அந�ச் 
சா்ணாரன ஊைார் முன் விசாைர்ணககுக கூட்டிெைப் 
ேணித்�ார். நியாய சரே ெழகரக விசாரித்து என் 
ோட்டனாருககு நூறு ரூோய் அேைா�ம் விதித்து தீர்ப்பு 
ெழஙகியது! ெயலில் ஓடியபோது, என் ோட்டனாரின் 
காலில் முள் ஒன்று ர�த்துவிட்ட�ால், அது தேரிய 
காயமாகி, அெர் ேடுகரகயிபைபய இருகக பெணடி 
ெநதுவிட்டது. உயிர் பிரழப்போம் என்ை நம்பிகரக 
இல்ைாமல், அெர் ேடுகரகயிற் கிடந� ேடிபய 
“சமன்யாஸம்” ொஙகிக தகாணடார்”. உைவினர்கள் 
அெைது �ரைரய மழுஙகச் சிரைத்துப் பூணூரையும் 
கழற்றியபோது, சிறுெனான தில்ரை பகாவிந�ன், �ன் 
�ாயாரைப் ோர்த்து, “�ாத்�ா துருககனாகி விட்டாைா 
அம்மா? இனி நான் அெரைத் த�ாட்டால் தீட்டாகி 
விடுபெனா?” என்று பகட்டானாம். மா�ரெயா 
இநநிகழ்வுகரள விெரிககும்போது அெருரடய 
தசாற்களில் நரகச்சுரெ மிளிர்கிைது.

தில்ரை பகாவிந�னுககு, ேள்ளிப் ேருெத்திபைபய 
திரும்ணம் நடககிைது. ம்ணமகளுககு ெயது ஐநது. 
திரும்ணச் சடஙகுகள் நரடதேற்ை பெரளயில், அென் 
உச்சரித்� மநதிைஙகளின் தோருபளா, கருத்ப�ா அெனுககு 
விளஙகவில்ரை. அெனது உேநயனத்தின் போதும், 
அென் கூறிய மநதிைஙகளின் தோருள் சிறிதும் 
புரியாமலிருந�து. அென் கூறுெ�ாக ஆசிரியர் எழுதுகிைார், 
“நாளும் முச்சநதியும் �ெைாது நான் சிைத்ர�பயாடு தசய்து 
ெந� சநதியா ெந�ன மநதிைஙகளின் அர்த்�மும் எனககுத் 
த�ரியாப�! உணரமயில் நான் இெற்ரைப் ேற்றிதயல்ைாம் 
சிநதித்�ப�யில்ரை. விொகத்தின் �ாத்ேர்யம் என்ன, 
ம்ணொளனின் தோறுப்புககள் யாரெ என்ேர�ப் ேற்றி 
அறிய முயைவில்ரை”. சமூக ொழ்ரெச் சிககலின்றித் 
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த�ாடர்ெ�ற்கு மனி�ர் உருொககிக தகாணட திரும்ண 
முரை, ோர்ப்ேனரின் ரெதிகத்தில் எப்ேடி தோருள் 
இ ழ ந து  அ �ன்  உணரமயு ம்  இனிரமயு ம் 
சிர�ககப்ேட்டுவிட்டன என்ேர�ப் ோர்ப்ேனைான 
மா�ரெயா அறிவு பநர்ரமபயாடு, பகள்விகளுககு 
உட்ேடுத்துெது மிகவும் ோைாட்டத்�ககது. பமலும், 
தில்ரை பகாவிந�னின் �ஙரக பகாமளா ஐநது 
ெயதிபைபய ஜா�க முரைப்ேடி திரும்ணம் தசய்து 
ரெககப்ேட்டிருந� போதும், ஒரு சிை ஆணடுகளிபைபய 
ரகம்தேண ஆகிவிட்ட�ால், அெர், அறிவியலுககும் 
தோது அறிவிற்கும் முற்றிலும் மாைான, ஜா�கம் ோர்ககும் 
முரைககு எதிர் மனநிரையில் இருககிைார்.

இந� நிரையில் தில்ரை பகாவிந�ன் அெைது மகள் 
கமைாவிற்கு, திரும்ணம் தசய்து ரெகக நடெடிகரககள் 
பமற்தகாள்கின்ைார். மு�ன் மு�லில் ோர்த்� ஒரு 
ரேயனிடம் பகாத்திைச் சிககல் இருந��ால் அெரனத் 
�விர்த்துவிட்டார்கள். இைணடாெ�ாகப் ோர்த்� ரேயன் 
ஆயிைம் ரூோய் சீ�னம் பகட்ட�ால் அெரனயும் 
ஒதுககிவிட்டார்கள். மூன்ைாெ�ாகப் ோர்த்� ரேயன், 
தில்ரை பகாவிந�னிடம், �னது குடும்ேத்தின் ெறிய 
நிரைரய எடுத்துச் தசால்லி, �ான் பமற்தகாணடிருககும் 
பி.எல். ேடிப்ரேத் த�ாடர்ெ�ற்கு மட்டும் உ�வி தசய்�ால் 
போதுமானது என்று கூை தில்ரை பகாவிந�ன் 
அெரனபயத் ப�ர்நத�டுககின்ைார். மகள் கமைாவின் 
ஜா�கத்ர�க கணித்� பஜாசியர், ஏப�ா சநப�கமாகச் 
தசால்ைபெ, அகக்ணபம, பஜாசியத்தில் நம்பிகரக 
இல்ைா� தில்ரை பகாவிந�ன் மகளது ஜா�கத்ர�க 
கிழித்துப் போட்டுவிட்டு, ரேயனின் �நர�யிடம், “என் 
தேண பிைந�போது, அெர் பிைந� பெரளரயக குறித்து 
ரெககத் �ெறிவிட்படாம்” என்று தசால்ை, அெரும் 
ஜா�கப் தோருத்�ம் ோர்ககாமபைபயத் திரும்ணத்திற்கு 
இரசநது விடுகிைார். அப�ாடு மட்டுமல்ை, தேரும் 
தோருட் தசைவின்றித் திரும்ணத்ர�யும் தில்ரை 
பகாவிந�ன் நடத்தி விடுகிைார்.

ோர்ப்ேனிய தநறிமுரைகரள, தில்ரை பகாவிந�ன் 
ென்ரமயாகக கணடிககிைார். “பூணூரைப் போட்டுக 
தகாணடால், பிைாம்ம்ணைல்ைா�ாருடன் ேகிைஙகமாய்ச் 
சாப்பிட்டாலும், அெர்கபளாடு தகாணடு தகாடுத்துச் 
சம்ேந�ம் தசய்யா� ெரையிலும், என்ரன எல்பைாரும் 
பிைாம்ம்ணன் என்பை மதிப்ோர்கள். அந� உயர் சாதியாரின் 
உரிரமகள் எல்ைாம் எனககும் அளிககப்ேடும். சிற்சிை 
அற்ே அனுஷடானஙகரளயும் பமற்தகாணடு விட்டால் 
என்ரன ரெதிகச் சிைத்ர� ொய்ந� கனொன் என்று 
புகழ்ொர்கள்.... நான் பிைர் மரனபயாடும், ோபியாகபொ, 
குடிகாைனாகபொ, தோய்யனாகபொ, ேடு பமாசககாைனாகபொ 
இருககைாம், த�ய்ெச் தசாத்ர�த் திருடித் தின்னைாம், 
ொய் கூசாமற் தோய்ச் சத்தியம் தசய்யைாம். ஆனால், 
என் �ரை மயிரை ஒட்டக கத்திரிககபொ, மீரச 
ெளர்ககபொ, த�ாப்பி போடபொ, பூணூரை 
எடுத்த�றியபொ நான் �ரைப்ேட்டாலும், என் இரளய 
சபகா�ரி அமஙகலியானாள் என்று அெளது அழகிய 
கருஙகூந�ரை எடுகக நான் சம்மதியாவிட்டாலும், என் 
மரனவிரய என்பனாடு திைந� ெணடியிபை காற்ைாட 
அரழத்துச் தசல்ைத் துணிந�ாலும், அெள் தெயிலிபை 
நடநது போக பெணடிய�ாயிருநது, காலிற் தசருப்பும், 
ரகயிற் குரடயுமாகச் தசன்ைாலும், உடபன இந�ப் தோது 
ஜனப் பிைமுகர்கள் என்ரனத் திைஸகாைஞ தசய்து, �ஙகள் 
மத்தியில் எனககு இருப்புக தகாள்ளா�ேடி நடநது 

தகாள்ொர்கள். நான் என் மரனவிரய அடிககைாம், அெள் 
கணணிற்கு எதிரிபை என் வீட்டிபை ரெப்ோட்டிகரளக 
தகாணடு ெநது ரெககைாம். அெள் மட்டும், என் 
சிபநகி�ர்களானாலும், ஆண மககபளாடு ொய் திைநது 
பேசக கூடாது, மற்ைெர் முன்னால் என் கணணிபை 
ேடும்ேடி உட்காைக கூடாது” என்று அெர் எழுதியுள்ள 
ெரிகளிலிருநது, எவெளவு கூர்ரமயாகத் �ான் சார்நதிருந� 
ோர்ப்ேனிய சமு�ாயத்ர�யும், அதில் மணடிககிடந� 
சீர்பகடுகரளயும் ஊன்றிக கெனித்திருககிைார் என்ேது 
நமககு நன்கு புைப்ேடுகிைது. ஒரு மிகச் சிறிய விழுககாடு 
எணணிகரகயில் உள்ள ோர்ப்ேனர், �ஙகளது சமூகத்ர�ச் 
சுய ேரிபசா�ரனககு உட்ேடுத்தியுள்ளனர். அ. மா�ரெயா, 
இெர் போன்பைாரில் �ரையானெர் என்று தகாள்ள 
பெணடும். இன்ரையப் ோர்ப்ேனர்கள், நூறு ஆணடுகட்கு 
முன்னர், மா�ரெயா �னது நூலில் குறிப்பிட்ட நிரை 
இப்போது எஙகணுமில்ரை என்று ொதிடைாம். இது எந� 
அளவிற்கு உணரமயான கணிப்பு என்று நாம் ஆைாய 
பெணடாம். நாம் கருத்தில் தகாள்ள பெணடியத�ல்ைாம், 
மா�ரெயா போன்ை சமூகச் சீர்திருத்�ொதிகளின் 
ேஙகளிப்பும் போைாட்டமும் இன்றி, இன்றுள்ள நிரை 
உருொகியிைாது என்ேர� மட்டுபம.

1906இல் மா�ரெயா, “ேம்ோ” என்ை �னது புரன 
தேயரில் இவொறு குறிப்பிட்டுள்ளார், “காைமாகி விட்ட 
எனது நணேர் தில்ரை பகாவிந�ன் எழுதிய 
கட்டுரைகரளதயல்ைாம் நான் ோர்கக பநர்ந�து. 
இககட்டுரைகள் இப்போது�ான் மு�ன் மு�ைாகத் 
த�ாகுககப்ேட்டு தெளியிடப்ேடுகின்ைன. அெருரடய 
மு�ற் புத்�கமான, “தில்ரை பகாவிந�ன் – �ன் ெைைாறு” 
என்ை புதினத்ர�ப் ேடித்துப் ோைாட்டிய ொசகர்கள் 
இககட்டுரைகரளயும் ோைாட்டி ெைபெற்ேர் என்று 
நம்புகிபைன். இந�க ரகதயழுத்துப் ேடிகரள 
முரைப்ேடுத்தி அடுககு�லும், �னித்�னிக கட்டுரைகளாகப் 
பிரித்�லும், அெற்றிற்கு �ரைப்பு ஒன்ரைக குறிப்பிடுெதும் 
எனககு மிகவும் கடினமாக இருந�து. இநதிய ொசகர்கள் 
எனது நணேைது அரனத்துக கருத்துககபளாடும் 
உடன்ேடாமற் போகைாம். ஆனால் அெைது சுய 
ெைைாற்ரைப் ேடித்துள்ள ேைர் , அெர் இன்று 
தோதுமககளின் கெனத்ர� ஈர்த்துள்ள ேை விடயஙகளில் 
தில்ரை பகாவிந�ன் என்ன கருத்து தகாணடுள்ளார் 
என்ேர� அறிநது தகாள்ள ஆெபைாடு இருப்ோர்கள் என 
நம்புகிபைன்”. (ேம்ோ – PAMBA – PERUNKULAM A. 
MADHAVIAH, B.A.)

1903-ல், தில்ரை பகாவிந�ன் ஆஙகிைப் புதினத்ர� 
எழுதிய மா�ரெயா, 1906இல், இப� தேயரில் ‘Thillai 
Govindan’s Miscellany” என்ை �ரைப்பில் சிை 
கட்டுரைகரள, கிறித்துெக கல்லூரி இ�ழில் எழுதினார். 
இககட்டுரைகள் பின்னர், தசன்ரனயிலிருந� ஜி.ஏ. 
நபடசன் நிறுெனத்�ாைால் தெளியிடப்ேட்டன.

தில்ரை பகாவிந�ன் என்ை �ரைப்பில் மா�ரெயா 
எழுதிய புதினத்திலும், கட்டுரைகளிலும், மிகவும் 
முற்போககான சீர்திருத்�க கருத்துககள் தோதிநதிருப்ேர�க 
கா்ணைாம். ஆனால் இககருத்துககளின் வீச்சு கட்டுரைகளில் 
அதிகமாக இருககின்ைது. ஏதனனில், முநதியது, 
அடிப்ேரடயில் ஒரு புதினம். சீர்திருத்�க கருத்துககபளாடு, 
கர� மாந�ரும் நமது ேைெசத்ர�ப் ேஙகு போட்டுக 
தகாள்கின்ைனர். ஆனால், கட்டுரைகளில், மா�ரெயாவின் 
சிந�ரனயில் ப�ான்றிய புதுரமக கருத்துககள் மட்டுபம, 



மா்தரேயா பி்றப�ால் �ாரப�ைர. ஆைால் இறுதி ேரை ்தைது எழுத்துக்கரை, 
�மை�மில்ைா �ாரப�னிய எதிரபபு என்ற ரமயிவைவய எழுதிைார. �ாதிப 
பிைசசிரைரய அணுகுேதில், �ை உயரந்த உள்ைம் ் காண்ை �ாரப�ைரகள் ்தமது 
கண்ைைஙகரை வ்ரரமயாகப �திவு ் �ய்துள்ைைர.
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மு�லிலிருநது இறுதி ெரை நமது சிந�ரனரய 
ஆககிைமிககின்ைன. தெகுவிரைவிபைபய, அெருககு 
“சாதி” என்ை இந�ச் சழகரக ஒழித்�ல் மிகவும் கடினம் 
என்ேது த�ரிநதுவிடுகிைது.

“தேண” குறித்� கட்டுரையில் தேணகளின் கற்பு 
என்ை தோருரள மா�ரெயா அணுகும் முரை அெைது 
விொ�த் திைரமககுச் சான்று. அெர் பகட்கிைார், “நம் 
நாட்டில் ேைப்ேை நூற்ைாணடுகளாக தேணகள் 
ஆணகளால் அடககப்ேட்பட ெநதிருககின்ைனர். 
குழநர�த் திரும்ணம், கல்வி மறுப்பு போன்ைரெகளால் 
அெர்களது மனெளர்ச்சி முற்ைாய் முடககப்ேட்டு, இளம் 
ெயதிபைபய மாணடு விடும் தகாடிய நிரைககுத் 
�ள்ளப்ேட்டிருந�னர். ஆனால், இெர்களரனெரும் 
கற்புரடய, கற்பிற் சிைந� மஙரகயைாகபெ இருந�னர். 
இெர்கபளாடு ஒப்பிடும்போது, தெளிநாட்டில் ெசிககும் 
தேணகள், ேை மடஙகு அதிகமான உரிரம தேற்ைெைாக 
இருககிைார்கள். குழநர� திரும்ணம் அஙபக கிரடயாது. 
ஆணகளுகதகாத்� சம கல்வியில் தேணகளுககும் 
உரிரம உணடு. திரும்ணத்திற்குப் பின்னர் , 
க்ணென்மாரிடமிருநது ேை உரிரமகரளப் தேறுகின்ைனர். 
முற்றிலுமாக உரிரமகள் மறுககப்ேட்டு, தெளி உைகம் 
என்னதென்பை த�ரியாமல் ொழ்நது மடிகின்ை நமது 
தேணகளின் கற்பு தேரி�ா அல்ைது, அரனத்து 
உரிரமகளுககும் நடுவில், �ஙகளது தூய்ரமரய 
இழககாமல், க்ணென்மாரை பநசித்து ொழும் 
பமரைநாட்டுப் தேணகளின் கற்பு சிைந��ா?”. “கற்பு 
நிரையில், பமரைநாட்டுப் தேணகபள சிைந�ெர் என்ேது 
எனது முடிபு” என்று அெர் தசால்லும் பெரளயில், அெைது 
அறிொர்ந� அணுகுமுரை நமககுப் புைப்ேடுகிைது. அெர் 
இநதிய நாட்டுப் தேணகரளப் ேற்றித் �ாழ்ந� சிந�ரன 
உரடயெைாய் இருநதிருககிைார் என்ேது இ�ன் தோருள் 
அல்ை. மாைாக, இந� அணுகுமுரையின் மறுேககமாக 
“நமது நாட்டுப் தேணகள் அரனெருககும் பிைநாட்டுப் 
தேணகரளப் போைபெ கல்வி உரிரம துெஙகி 
அரனத்து உரிரமகளும் ெழஙகப்ேட பெணடும்” என்ை 
கருத்து தோதிநதிருப்ேர� நாம் உ்ணர்நது த�ளிய 
பெணடும்.

1907-பைபய மா�ரெயா நம் நாட்டுப் தேணகளின் 
நிரை குறித்து இவெளவு ஆழமாகச் சிநதித்திருககிைார் 
என்ேது �ான் இஙகு கெனிககத் �ககது. இந�க 
கட்டுரைரயத் த�ாடர்நது அெர் எழுதிய பிை 
கட்டுரைகளிதைல்ைாம், அெர் மகாோை�ம், ேகெத்கீர�, 
விவிலிய நூல், பேகஸபியர் மற்றும் ேை கவிஞர்களின் 
தசம்மாந� கவிர�கள் ஆகியெற்றிலிருநது பமற்பகாள்கள் 
காட்டி எழுதியிருப்ேதிலிருநது, அெைது சிந�ரனகளின், 
வீச்சும், வீரியமும், எல்ரைகளும் நமககுப் புைப்ேடுகின்ைன.

காைம் காைமாக இநதிய மணணில் முட்களாய் 
பிைம்மாணட ெளர்ச்சி கணடுள்ள சாதிய அரமப்பின் 
மூை பெர்கரள அெர் பெறு கட்டுரைகளில் ஆைாய்ெது 
அெைது �னித்துெத்ர�க காட்டுகிைது. உயர் சாதியினர் 

என்று கரு�ப்ேட்ட ோர்ப்ேனைால், �ாழ்த்�ப்ேட்ட கீழ்ச் 
சாதியினர் எவொறு விைஙகுகளுககும் கீழாக 
நடத்�ப்ேடுகின்ைனர் என்ேர�த் துல்லியமாகப் 
ேடம்பிடித்துக காட்டுெப�ாடு, இந� அெை நிரைரயக 
கணடு �னது உள்ளம் எப்ேடி ேர� ேர�ககிைது 
என்ேர�யும் பநர்ரமயாகவும் அறிவுக கூர்ரமயுடனும் 
விளககுகிைார். இநதியத் �ாயின் ெயிற்றில் உதித்� 
சபகா�ைர்களில் ஒரு சிைர், ஆணடாணடுகளாக சமூக 
உரிரமகள் அரனத்ர�யும் அேகரித்து அனுேவித்துக 
தகாணடு, அெைது சபகா�ைர்களில் ேைரை, கீழ்ச் சாதியினர் 
என்று தசால்லி, அெரை ஊரை விட்டு �னிபய தெளிபய 
ெசிககச் தசால்ெதும், அெர் உ்ணவுககும், உரைககும் 
உரடககும் ேடுகின்ை இன்னல்கரளதயல்ைாம் கணடு 
தகாள்ளாதிருப்ேதும் நிகழ்நது தகாணடிருககும் 
பெரளயில், நமககு ஆஙகிபையரிடமிருநது விடு�ரை 
பெணடும் என்று பகாருெது அைத்திற்கு முை்ணானது 
என்ை கருத்ர�த் துணிவுடனும் த�ளிவுடனும் 
சமு�ாயத்தின் முன் ரெககின்ைார். நமது வீட்ரடச் 
சீர்திருத்திய பின்னர்�ாபன நாம் நாட்ரடப் ேற்றி 
கெரைப்ேடுெது முரையாக இருககும் என்ை சிந�ரன 
விர�கரள மககளது மனப்ோத்தியில் தூவியிருககிைார்.

மா�ரெயா பிைப்ோல் ோர்ப்ேனர். ஆனால் இறுதி 
ெரை �னது எழுத்துககரள, சமைசமில்ைா ோர்ப்ேனிய 
எதிர்ப்பு என்ை ரமயிபைபய எழுதினார். சாதிப் 
பிைச்சிரனரய அணுகுெதில், ேை உயர்ந� உள்ளம் 
தகாணட ோர்ப்ேனர்கள் �மது கணடனஙகரள 
பநர்ரமயாகப் ேதிவு தசய்துள்ளனர். ஆனால் மா�ரெயா 
அளவிற்கு, �ான் ொழ்நாள் முழுெதும் சற்றும் த�ாய்வின்றி 
ோர்ப்ேனிய எதிர்ப்புப் போைாட்டத்தில் ஈடுேட்டெரைக 
காணு�ல் அரிது. அ�ற்குச் சான்ைாக, அெர் நமககாக 
விட்டுச் தசன்ை இைககியச் தசல்ெஙகள் உள்ளன.

இந� இடத்தில் நமககு ஒரு எண்ணம் ப�ான்றுகிைது. 
“தேண” குறித்� கட்டுரையில், மா�ரெயா “பமரை 
நாட்டுப் தேணகளின் கற்பு, இநதியப் தேணகளின் கற்பு 
நிரைரயவிடப் ோைாட்டத்�ககது என்று கரு�ைாம்” என்று 
குறிப்பிடுகிைார். இ�ரனதயாத்து, ோர்ப்ேனைல்ைா�ார் 
ோர்ப்ேனியத்ர� எதிர்ப்ேர�க காட்டிலும், ோர்ப்ேனைான 
மா�ரெயா ோர்ப்ேனியத்ர� எதிர்ப்ேதில் பமைான 
தோருள் இருககுபமா என்ை சிந�ரன ெருகிைது.

மா�ரெயா ஆஙகிை ெழிக கல்வி ேயின்ைார். �னககுக 
கல்வி கற்பித்� கிறித்துெக கல்லூரி பேைாசிரியர்கள் 
ேைபைாடு �ன் ொழ்நாள் முழுெதும் த�ாடர்பு 
தகாணடிருந�ார். அந� ஆஙகிபையப் பேைாசிரியப் 
தேருமககள், ேணி நிரைவுககுப் பின்னர் இஙகிைாநதுககுத் 
திரும்பிச் தசன்று விட்ட பின்னரும் கடி�ஙகள் ொயிைாகக 
கருத்துப் ேரிமாற்ைம் நிகழ்த்தினார். �ான் தேற்ை ஆஙகிை 
ெழிக கல்வியின் ேயனாக அெர் ஆஙகிபைய அைசில் ஓர் 
உயர் ே�வியில் ேை ஆணடுகள் ேணியாற்றினார். ஆனால் 
அெருரடய முப்ேத்தி ஐந�ாெது ெயதிபைபய அெருககு 
ஓர் ஐயம் ப�ான்றியிருககிைது. ஆஙகிபையரிடமிருநது 



குழநர்த திருமணம், ேை்தட்�ரண, ரகம்்�ண் ் காடுரம, ரகம்்�ண் திருமண மறுபபு, வ்தே்தாசி 
ோழக்ரக முர்ற இரே்யல்ைாம் ் �ண்களின ோழக்ரகரயயும் மகிழசசிரயயும் சிர்தக்கக்கூடிய 
வ�ரிைரகள் எனறு கருதிைார. வமலும், ் �ண்கள் எஙகு ் னகு மதிக்கப�ைவில்ரைவயா, அந்த இைம் 
எத்துரண வே்த யாகஙகள் ் �ய்்தாலும் புனி்தம் ் �்றாது எனறு எழுதிைார. 
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தேற்ை கல்விப் ேயரன முழுரமயாக அனுேவித்துக 
தகாணடிருககும் பெரளயிபைபய அெர்கள் இநதிய 
நாட்டிற்கு விடு�ரைரய அளித்துவிட்டுத் திரும்பிச் 
தசன்று விட பெணடும் என்று எதிர்ோர்ப்ேதில் சுயநைம் 
இருககுபமா என்ை ஐயப்ோட்ரடக தகாணடிருநதிருககிைார். 
ஏப்ைல், 1907, கிறித்துெக கல்லூரி இ�ழில் அெர் 
“நாட்டுப் ேற்று” குறித்து எழுதிய கட்டுரையில், �னது 
மன ஊசைாட்டத்ர� இவொறு விெரித்துள்ளார்.

மா�ரெயா ஒரு சிந�ரனயாளர். ஒரு தோருரளப் 
ேை பகா்ணஙகளிலுமிருநது அணுகி, அ�ன் உட்தோருள் 
இப்ேடி இருககுபமா, அப்ேடி இருககுபமா என்ை 
சிககரைத் தீர்கக , ொழ்நாள் முழுெதும் �ன் 
மனதிற்குள்பளபயப் போைாடியெர். எடுத்துககாட்டாக, 
அெர் ம�ஙகள் குறித்து பமற்தகாணட ஆழமான 
ஆய்வுகரளக குறிப்பிடைாம். கிறித்துெ ம�த்ர� அெர் 
முழுரமயாகப் புரிநதுதகாள்ள முயற்சித்� போது, அெர் 
கிறித்துெைாகபெ மாறிவிட்டாபைா என்ை எண்ணம் 
ேைருககுத் ப�ான்றியுள்ளது. ஆனால் உணரமயில், அெர் 
�ன் ொழ்கரகயின் இறுதி நாள் ெரை இநதுொகத் �ான் 
இருந�ார். மா�ரெயாவின் இந� அகப்போைாட்டத்ர�ப் 
ேற்றி அெைது பு�ல்ெரும், தசன்ரன உயர் நீதிமன்ைத்தின் 
முன்னாள் �ரைரம நீதியைசருமான மா. அனந� 
நாைாய்ணன் அெர்கள், “என் �நர�யாரின் ம�க 
ப க ாட்ே ாடுகரள ஓ ைளவுககு விளகக  ந ான் 
கடரமப்ேட்டென். அெர் ஒரு நாளும் கிறித்துெ 
ம�த்ர�த் �ழுவி, ஞானஸநானம் தேை பெணடும் என்ை 
ஆரச தகாணடெைல்ை. இருந� போதிலும், மத்ப�யு 
போன்ை சுவிபசேஙகளில் கூைப்ேட்டிருககும் ஏசுநா�ரின் 
தோன் ெசனஙகளில், அெருககிருந� ஈடுோடு இநநூலின் 
ேை சான்றுகளிலிருநப� நன்கு விளஙகும்...”. மா. 
அனந�ைாமன் �னது இறுதி ெரியில், “இநநூல்” என்று 
குறிப்பிடுெது, “கிளாரிந�ா” ஆகும். ஆஙகிைத்தில் 
மா�ரெயா எழுதிய இநநூலின் மு�ற் �மிழ்ப் ேதிப்பு, 
அெர் காைமான பிைகு திரு. மா. அனந�ைாமன் அெர்களது 
அணிநதுரைபயாடு தெளிெந�து.

மா�ரெயாவின் தேற்பைாருககுத் திரும்ணமானபோது, 
அெைது அன்ரனயாருககு ெயது ேதிதனான்று. அககாை 
மைரேதயாட்டி மா�ரெயாவின் மு�ல் மகளான 
ைட்சுமிககு (பி. 1896), அெைது ஒன்ே�ாெது ெயதில் 
அ�ாெது 1905ஆம் ஆணடு திரும்ணம் நடத்தி 
ரெககப்ேட்டது . மிகச்சிறிய ெயதில் நடந� 
இகதகாடும்ணத்�ால், ைட்சுமியின் உடல்நைம் தெகுொகப் 
ோதிககப்ேட்டது. அெைது க்ணெரும் பிை உைவினரும், 
ைட்சுமியின் உடல்நைத்ர�ப் பேணுெதில் அககரை 
தகாள்ளா� நிரையில், மனம் ே�றிய மா�ரெயா, மகள் 
ைட்சுமிரயத் �ன் வீட்டிற்பக கூட்டிெநது, �குந� 
சிகிச்ரசயளித்து, அெைது உடல்நைத்ர�ச் சீர்ேடுத்தினார். 
�னது தசாந� ொழ்வில் நிகழ்ந� இத்துயை நிகழ்பெ, 
அெைது மனதில் குழநர� திரும்ணத்திற்தகதிைான 
சிந�ரனகரள விர�த்�து.

தோருந�ா ம்ண உைவிலிருநது �ன் மகரள மீட்டு 

ெந� மா�ரெயா, �ன் மகரளப் ேள்ளிககு அனுப்பி 
ேடிகக ரெத்�ார். ேள்ளிப் ேடிப்பு முடிந� காரை, 
தசன்ரன ேல்கரைக கழகத்தில் ஆஙகிை இைககியத்தில் 
ேட்டப் ேடிப்பு பமற்தகாள்ளச் தசய்�ார்.

ைட்சுமியும், �ன் �நர�ரயப் போைபெ, ஆஙகிைம், 
�மிழ் ஆகிய இரு தமாழிகளிலும் ப�ர்ச்சி தேற்ைெைாய் 
இருந�ார். ேட்டப் ேடிப்பு முடித்� �ன் மகரள இஙகிைாநது 
அனுப்பி அஙகுள்ள தேட்போர்ட் கல்லூரியில் ேடிகக 
ரெத்து, அெரை ஒரு மிகச்சிைந� கல்வியாளைாக 
மாற்றினார். இநதியாவிற்குத் திரும்பிய ைட்சுமி, தசன்ரன 
ைாணி பமரி கல்லூரியில் மு�ல்ெைாகப் ேணிபயற்று, தேண 
கல்விககாக, �ன் ொழ்நாள் முழுரமரயயும் அர்ப்ேணித்�ார்.

ேதின்மூன்று ெயதில் திரும்ணம் தசய்து ரெககப்ேட்ட 
மா�ரெயாவின் �மகரக முத்துைட்சுமி, உடல்நைம் 
குன்றி ேதினாைாெது ெயதில் மை்ணமரடநதிருந� 
சூழ்நிரையில், குழநர� திரும்ணம் என்ை, அன்று நாடு 
முழுெதும் நச்சுக கிருமிகளாய்ப் ேைவியிருந� இச்சமூக 
இழிவிற்கான அடிப்ேரடக காை்ணம், தேண கல்வி 
மறுப்பே என்ேர� நன்கு்ணர்ந� மா�ரெயா, �ன் தசாந� 
ொழ்வில், இவவிழிவிற்தகதிைாக, �ன் மகளுககு 
மிகப்தேரிய தெற்றிரய ஈட்டுத் �ந�ார் என்ேது அெபைார் 
மாமனி�ர் என்ேர� ஐயத்திற்கிடமின்றி நிறுவுகிைது.

“தில்ரை பகாவிந�ன்” என்ை புதினத்தில், மா�ரெயா, 
�னது தசாந� ொழ்வில் நடநதுள்ள நிகழ்ச்சிகரளபய 
விெரித்திருககிைார் என்ேர� நாம் ேடித்�றியும்போது, 
அெர் இப்புரனவுப் ோத்திைத்ர�த் �னது சாயைாகபெப் 
ேரடத்திருப்ேர�ப் புரிநது தகாள்ளைாம்.

தசன்ரனயிலுள்ள கிறித்துெக கல்லூரியில், ஆஙகிை 
இைககியத்தில் ேட்ட பமற்ேடிப்பு ேயின்ை மா�ரெயா 
மு�ல் மா்ணெைாகத் ப�ர்ச்சி தேற்ை�ால், அெருககு, 
கம்ேைாமாய்ணம் புத்�கம் ேரிசளிககப்ேட்டது. 
அககல்லூரியிபைபய சிை ஆணடுகள் விரிவுரையாளைாகவும் 
ேணியாற்றினார். அநநாட்களில், அெருககு, அஙகு 
ஆசிரியப் ேணியில் ஈடுேட்டிருந� ேை ஐபைாப்பியக 
கிறித்துெ மரைாளபைாடு தநருஙகிப் ேழகும் ொய்ப்பு 
கிரடத்�து. அெர் மூைம், கிறித்துெ ம�க பகாட்ோடுகரளப் 
ேற்றிக பகட்டறிநதும், அம்ம� நூற்கரளத் �ாபம ேடித்தும், 
�ன் சிந�ரனகரளச் தசழுரமப்ேடுத்திக தகாணடார். 
இநது ம�த்தில் கா்ணப்தேறும் சாதிப் பிரிவு என்ை 
அெைமும், தீணடாரம என்ை இழிவு், கிறித்துெ 
ம�கபகாட்ோடுகளில் இல்ைா�து கணடு, அெர் பமலும் 
தீவிைமாக கிறித்துெ ம� ஆய்வில் ஈடுேட்டாலும், 
அெைால், கிறித்துெ மரையாளர்களின் ம�மாற்ை 
முயற்சிகரள ஏற்றுகதகாள்ள முடியவில்ரை. கிறித்துெ 
ம�கபகாட்ோடுகள் சிைெற்றிலும், அெருககு உடன்ோடு 
இல்ைாது போயிற்று. எடுத்துககாட்டாக, ஏசு, இப்பூவுைகில் 
அரனெரையும் தீரமயிலிருநது விடுவிககும் ெல்ைரம 
தேற்ைெைாயிருப்பின், உைகின் இறுதி நாளன்று, அெர் 
ஏன் நல்ைெரையும், தீயெரையும் �னித்�னிதய 
இனஙகா்ண பெணடும் என்று வினவினார். அப� 
போன்று, ம�ம் மாறிய கிறித்�ெர்களும், நரடமுரையில், 
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சாதி பெறுோடு ோைாட்டுெர�க கணடு ஏமாற்ைமரடந�ார். 
இவவிரு தேரும�ஙகரளயும் �ாணடி, அெர் இசுைாம், 
ேவுத்�ம் ஆகிய ம�ஙகரள ஆய்வு தசய்�போதும், �னது 
பகள்விகளுகதகல்ைாம் முரையான ேதில் கா்ணாது �ன் 
ொழ்நாள் முழுரமரயயும், இத்ப�டலிபைபய கழித்�ார் 
என்ேது �ான் அெைது �னிச்சிைப்ோகும். புத்�ரின் மனி� 
பநயத்தினாலும், அெைது மகாயானத்தினாலும் ஈர்ககப்ேட்ட 
அெர், 1918-ல், சித்�ார்த்�ன் என்ை �ரைப்பில் எழுதிய 
புத்�தேருமானின் ெைைாறு, சுப�சமித்திைன் இ�ழில் 
த�ாடைாக தெளிெந�து. எனபெ, அெரை இநது என்ை 
சிறுெட்டத்திற்குள் ஒடுககிட முரனெது, பிரழயின் 
ோற்ேட்ட தசயபையாகும்.

மா�ரெயாவின் �நர�யாைான அப்ோரெயர், இைவு 
பநைஙகளில், ப�ெ�ாசிகள் என்று அரழககப்ேட்ட 
தேணகளின் நடன நிகழ்ச்சிகரளக கா்ணச் தசல்ெர� 
ெழரமயாகக தகாணடிருந�ார். ஆணகளின் இம்முரையற்ை 
தசயலுககு, அநநாள் சமு�ாயம் அஙகீகாைமும் 
அளித்திருந�து. இகபகட்டினால், ேை இைவுகளில் �ன் 
அன்ரனயின் முகம் ொடக கணட மா�ரெயா, 
பின்னாளில், ப�ெ�ாசி முரைகதகதிைான கருத்துககரளத் 
தீவிைமாக �ன் எழுத்துககளில் ேதிவு தசய்யத் துெஙகினார். 
ஆஙகிைத்தில் �ான் எழுதிய மு�ல் புதினமான தில்ரை 
பகாவிந�னில், சிந�ரனச் தசறிவில்ைா� தசல்ெந�ரும், 
அெைது பிள்ரளகளும், ப�ெ�ாசிகளின் த�ாடர்பினால், 
எப்ேடி �ம் தோருள் அரனத்ர�யும் இழநது, இளம் 
ெயதில் மை்ணத்ர�த் �ழுவு�ல் குறித்து மட்டுமல்ை, 
அ�ன் விரளொய், அெைது இளம் மரனவியர் 
ரகம்தேண்ணாக மாறும் அெைம் குறித்தும் ஆழமாக 
எழுதியுள்ளார். அகரெயில் முதிர்ந� ப�ெ�ாசிகள், 
�ஙகளது, பகாயிலில் நடனமாடும் உரிரமரய மற்ை 
இளம் ெயது தேணகளுககு விற்று, அெரையும் 
இச்சமு�ாயகபகட்டில் �ள்ளிய தகாடுரமகதளல்ைாம் 
அைஙபகறிக தகாணடிருந� காைம் அது. இ�னாைன்பைா, 
அன்று, ஈபைாடு நகர் மன்ைத் �ரைெைாயிருந� �நர� 
தேரியார், ப�ெ�ாசிப் தேணகள் �ஙகளது பகாயில் 
உரிரமகரள விற்ைால், அது தசல்ைாது என்றும், அெைது 
மை்ணத்திற்குப் பின் காலியாகும் இடஙகளுககு புதிய 
ப�ெ�ாசிகரள நியமிககககூடாது என்றும், அெருககு 
ொரிசு இல்ைாவிட்டால், அந�ப் ே�வி அெர்களுடன் 
முடிநதுவிடும் என்றும் ஆர்ணகள் பிைப்பித்�ார்! �மிழர் 
�நர� தேரியார், டாகடர் முத்துைட்சுமி தைட்டி 
அம்ரமயார் போன்பைாரின் �ளைா� முயற்சிகளின் 
விரளொய், 1929-ஆம் ஆணடு, ப�ெ�ாசி ஒழிப்புச் 
சட்டம் இயற்ைப்ேட்டபோது, அ�ரனக கா்ண மா�ரெயா 
உயிருடன் இல்ரை.

மா�ரெயா �னது இளரமககாைம் மு�ற்தகாணபட, 
�ன் தசயல்கள் அரனத்திலும் சமூகநீதிரய 
முன்னிறுத்திபய ொழ்ந�ார். குழநர� திரும்ணம், 
ெை�ட்சர்ண, ரகம்தேண தகாடுரம, ரகம்தேண 
திரும்ண மறுப்பு, ப�ெ�ாசி ொழ்கரக முரை 
இரெதயல்ைாம் தேணகளின் ொழ்கரகரயயும் 
மகிழ்ச்சிரயயும் சிர�ககககூடிய பேரிடர்கள் என்று 
கருதினார் .  பமலும், தேணகள் எஙகு நன்கு 
மதிககப்ேடவில்ரைபயா, அந� இடம் எத்துர்ண பெ� 
யாகஙகள் தசய்�ாலும் புனி�ம் தேைாது என்று எழுதினார். 
அன்ரைய நாளில், இளம் ரகம்தேணகளின் கூந�ல் 
மழிககப்ேட்டு, அெைது அழகு சிர�ககப்ேடு�ல் 
மட்டுமல்ை, ெண்ண ஆரடகள் அணிநது அணிகள் 

பூணும் உரிரமயும், ேைர் கூடியுள்ள சூழலில், அெபைாடு 
இயல்ோக உரையாடும் உரிரமயும், புத்�கஙகள் ேடிகக, 
ோட்டுப் ோட, மஙகை நிகழ்வுகளில் ேஙகுதேை 
இெற்றிற்கான உரிரமயும் ேறிககப்ேட்டு, தசால்தைா்ணா 
தகாடுரமகளுககு உள்ளாககப்ேட்டிருந�னர். ேத்மாெதி 
சரித்திைம் என்ை புதினத்தில், சாவித்திரி என்ை இளம் 
ரகம்தேண ோத்திைத்தின் �ரைமுடி நீககப்ேடும்போது, 
முடிதிருத்துபொன்கூட மனம் கைஙகித் துடித்துப் 
போனான் என்று அெர் எழுதிய தசாற்களுககுள், 
தீணடா�ார் என்று கரு�ப்ேட்ட முடிதிருத்துபொரிடம் 
கா்ணப்தேறும் இந�க கனிவும், தநகிழ்ச்சியும், இநதும�ப் 
ேற்ைாளைான ோர்ப்ேனரிடம் இல்ைாமற் போய்விட்டப� 
என்ை கடுஞசினம் புர�நதிருப்ேர� உ்ணை முடிகிைது. 
இத்�ரகய தீரமகரளதயல்ைாம் உள்ளடககிய இநது 
ம�த்ர� அெர் கடுரமயாகச் சாடினார். இ�ன் விரளொய், 
அெர் ரெதிகர்களின் எதிர்ப்ரேயும், புைககணிப்ரேயும் 
ப�டிகதகாணடார்.

�ான் எழுதியர�தயல்ைாம் �ன் அக ொழ்வில் 
உணரமயாய்க கரடப்பிடித்� மா�ரெயா, �ன் 
மகன்களிடமும், திரும்ணத்தின்போது ெை�ட்சர்ண 
ொஙகமாட்படன் என்று உறுதிதமாழி ொஙகிக தகாணடார். 
மா�ரெயா அெர்களது ொழ்விர்ணயர் மீனாட்சியும் �ம் 
க்ணெரைப் போைபெ, விரிந� சமு�ாயப் ோர்ரெ 
தகாணடெைாக இருந��ால், அெர்களது இல்ைைம் 
இனிரம நிரைந��ாய் இருந�து. ேை நாட்களில், 
அெர்களது இல்ைத்தில், அெர்களுககான உ்ணரெச் 
தசய்து தகாடுப்ேது ஒரு இசுைாமிய அல்ைது கிறித்துெ 
சரமயைைாகத் �ான் இருககும். அெைது பிைாம்ணர் 
அல்ைா� நணேர்கள் அெர் வீட்டிற்கு அடிககடி ெநது, 
அளெளாவி உ்ணவுணடு தசல்ெது அன்ைாட 
நிகழ்ொயிருந�து. இ�னாதைல்ைாம், அெரை தெறுத்� 
ோர்ப்ேனர் ேைர் அெரை �விர்த்�னர். அெதூறு ேைப்பினர், 
இ�ழ்களில் அெருகதகதிைாக தோருளற்ை ொ�ஙகரள 
முன் ரெத்�னர். ஆனால் மா�ரெயா, �ன் தகாள்ரககளில், 
சிறி�ளவு த�ாய்ரெயும் அனுமதிககாமல், இறுதிநாள் 
ெரை ஒரு புைட்சிகைமான சீரு்திருத்�ொதியாகபெ 
ொழ்ந�ார்.

22.10.1925 அன்று மா�ரெயா ம�ைாஸ ேல்கரைக 
கழகத்திற்கு, இளஙகரை ேட்டப்ேடிப்பில், �மிழ் 
கட்டாயப் ோடமாககப்ேட பெணடும், அரனத்து 
மா்ணெரும் கட்டாயம் �மிழ் ேயிை பெணடும் என்ேர� 
ெலியுறுத்தி உரையாற்ைச் தசன்ைா ர் .  �மிழர் 
நைனுகதகதிைான இன்ரையச் சூழ்நிரையில், �மிழ் 
ேயிைாமபைபய ஒரு மா்ணெர் ேட்டம் தேற்றுவிட முடியும் 
என்றிருககும்போது, அன்பை த�ாரைபநாககுப் 
ோர்ரெபயாடு �மிழுககாகப் போைாடினார் மா�ரெயா. 
அைஙகில் அெர் உரையாற்றி அமர்ந� பெரளயிபைபய 
மயஙகிச் சரிந�ார். சிை விநாடிகளில் அெைது உயிர் 
அெரைப் பிரிந�து. ைட்சும்ணசாமி மு�லியார் போன்ை 
மருத்துெர்கள் சிைர் அைஙகில் இருந�போதும், அெைது 
உயிரைக காப்ோற்றிட இயைவில்ரை.

மா�ரெயா ஏற்கனபெ �னது பிள்ரளகளிடம் 
ெலியுறுத்தியிருந�ேடி, அெைது இறுதி நிகழ்ச்சி ம�ச் 
சடஙகுகளின்றி நிரைபெறியது என்ேர�யும், திெசம் 
என்ை நிகழ்வு நரடதேைபெயில்ரை என்ேர�யும் 
அறியும்போது, எத்துர்ண தேரிய மாமனி�ர் இத்�மிழ் 
மணணில் ொழ்நதிருககின்ைார் என்ேது புைப்ேடுகின்ைது.

கட்டுரையாளர்: எழுத்�ாளர்
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ஐபைாப்ோவில் நடந� த�ாழிற்புைட்சி, மு�ைாளித்துெ 
ஜனநாயக யுகத்துககான ொசரை திைநது ரெத்�து; 
ஐபைாப்ோவில் இனஙகளின் சமத்துெத்ர� நிறுவினார்கள். 
அைசியல், கரை, இைககியம், விஞஞானம், உற்ேத்தி, 
அரனத்திலும் ஜனநாயக கைாச்சாைத்திற்கான ோர� 
போடப்ேட்டது . எல்ைாத் துரைகளிலும், பமர�கள் 
உருொகினர். எல்ைாம் சரி...

ஆனால், ேரழய நிைப்பிைபுத்துெ ேணட மாற்று 
முரையில் இருந� உற்ேத்தியாளனின் உரழப்புககு 
கிரடத்� மரியார� கா்ணாமல் போனது. ேணடம், 
தகாடுத்து ேணடம் ொஙகிக தகாணடிருந� நிரையில், 
ேணடஙகளுககிரடபய ே்ணம் ெநது நின்ைதும், 
ே்ணத்தின் மரியார� கூடியது. சமூகத்தின் கெனம் 
ே்ணத்தின் மீது திரும்பியது. ே்ணத்ர�கதகாணடு 
ேணடஙகரள ொஙகி ேதுககி, தசயற்ரகயாக 
ேற்ைாககுரைரய உருொககுெ�ன் மூைம் சிைரிடம் ே்ணம் 
குவிந�து.

உரழத்து உற்ேத்தியில் ஈடுேடுேெர்கரள விட 
உரழப்பில் ஈடுேடாமல், ே்ணத்ர� பசர்த்� இந� 
பசாம்பேறிகளிடம், ஆட்சி அதிகாைம் மணடியிட்டது. 
மாதேரும் கணடு பிடிப்ோளர்களும், த�ாழில் 
ெல்லுனர்களும், அடிரம ஆகினர். உரழப்பு, அறிவு, 
அரனத்துபம ே்ணத்திற்கு அடிரமயாகின. எர� 
சநர�ப்ேடுத்� முடியுபமா அர�ப்ேற்றிய சிந�ரன 
மட்டுபம ெளர்ந�து.

மனி� உடல் தசயைாற்றும் வி�ம், மனி�ர்களுககுள் 
உள்ள உைவு, மனி�ர்களுககும் பிை உயிர்களுககும் 
�ாெைஙகளுககும் உள்ள உைவு, மனி�ர்களுககும் 
பிைேஞசத்திற்கும் உள்ள உைவு ேற்றிய சிந�ரனகள் 
எல்ைாம் ஓைம் கட்டப்ேட்டன.

உைக மககளின் ப�ரெககு இருமடஙகு, மும்மடஙகு 
உ்ணவுப் தோருட்கள் உற்ேத்தி ஆனாலும், பகாடிக 
க்ணககான மககள் ேட்டினியில் தசத்�ார்கள்! மருநது, 
உரட, அசுைத்�னமாக உற்ேத்தி நடந�ாலும், ே்ணத்ர� 
ரகப்ேற்றும் யுகதி த�ரியா� மககளிடம் அது போய் 
பசர்ெதில்ரை.

இது ஊடகஙகளின் விொ�த்திற்குககூட ெருெதில்ரை.

ஆனால், இெற்ரை எல்ைாம் �னது திரைப்ேடஙகளில் 
விொதித்�ெர் ஒருெர் உணதடன்ைால் அெர்�ான், எஸ.
பி. ஜனநா�ன் என்ை ஜனா!

�னது திரைப்ேடஙகரள மட்டுமின்றி, காத்ணாலி 
பேட்டிகரளயும், ேத்திரிரக பேட்டிகரளயும் அ�ற்பக 
ேயன்ேடுத்தினார்.

எல்ைா உயிர்களும் நிரைநது ொழும் அருரமயான 
சூழ்நிரையுள்ள இந� உைகில் மனி�ர்கள் மட்டும் 
நிம்மதியாக, மகிழ்ச்சியாக ொழ முடியாமல் போன�ன் 
காை்ணத்ர� சிந�ரனயாளர்கள் ப�டினார்கள்!

நுன்னுயிரிகளில் இருநது தேரிய மிருகஙகள் ெரை 
கிரடப்ேெற்ரை தின்று உயிர் ொழ்கின்ைன. 
முன் கால்கரள, உரழககும் கைஙகளாககிய விைஙகுகள், 
�னககு ப�ரெயானெற்ரை உற்ேத்தி தசய்து ொழத் 
த�ாடஙகி, சமூக விைஙகுகளாகின. உற்ேத்தியில் 
ஈடுேட்டு ேகிர்நது ொழத் த�ாடஙகியதும், மனி�த் 
�ன்ரம ெளர்ந�து. உரழப்பு�ான், மனி�ரனப் 
ேரடத்�து! த�ாடர்நது, மனி�னுககுத் ப�ரெயான 
அத்�ரன தோருட்கரளயும் உரழப்பு�ான் ேரடத்�து! 
உரழப்பின் இரடபய, கரை, இைககியம், கல்வி எல்ைாம் 
பிைந�ன. கூடி ொழ்ெ�ற்கு அைசும் ப�ரெப்ேட்டது. 
ேணட மாற்று முரையில் நிைவிய அதசளகரியஙகரள 
நீகக ே்ணத்ர� உருொககினார்கள்!

ெந�து சிககல்..!

எர�யும் உற்ேத்தி தசய்து ொழத் த�ரியா� 
மிருகஙகளிரடபய இல்ைா� சிககல்கள் எல்ைாம், மனி�க 
கூட்டத்தில் ப�ான்றின. �ாஙகபள உருொககிய 
சிககல்கரள, சரிதசய்ய முடியாமல் மானுடம் தி்ணறுகிைது. 
உைகாய�ா!

என்ேதுகளின் த�ாடககத்தில், இந� மானுட ெைைாற்ரை 
விொதித்்து புரிநது தகாள்ள, தசன்ரனயில், உைகாய�ா 
கல்வி ரமயம் ஒன்ரை உருொககிபனாம்.

உைகாய�ாவின் �ரைெைாக, காசிநா�ன், தசயைாளைாக, 
ஜனநா�ன், தோருளாளைாக உத்திைாேதி தசயைாற்றினார்கள். 
ெழிகாட்டும் தோறுப்பு என்னுரடயது. தசன்ரனயில் 
ொழ்ந� இடதுசாரி, ஜனநாயக சகதிகள், டிககட் எடுத்து 
கூட்டஙகளி்ல் ேஙதகடுத்�னர். தசன்ரன ெைைாற்றில் 
கட்ட்ணத்துடன் நடந� அைசியல் விொ� கூட்டம், 
அதுொகத்�ான் இருககும்.

அைஙகம் நிரைந� மூன்று கூட்டஙகள் நடந�ன. 
மூன்று கூட்டஙகளிலும், ஜனா ஆற்றிய ேஙகு சிைப்ோன 

பரட் படேக்னீசியன் 
ஜனா!

நிரைவேந்தல்

பாவல்�சங்கர்� pavelsankar@gmail.com
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ஒன்று. பிற்காைத்தில், திரையுைரக ஆள்ெ�ற்கு அந� 
கூட்டஙகள் அெருககு தேரிதும் உ�வியிருககும் என 
நம்புகிபைன்.

எணேதுகளின் த�ாடககம்!

நான் மயிரை தைாட்டிககாைன் த�ருவில் ஒரு 
அரையில் குடியிருநப�ன். ெநதியத்ப�ென், ோஸகர் ைாய், 
காநதி, பமாகன் என நிரைய இரளஞர்கள் அந� 
அரையில் எநபநைமும் என்னுடன் இருப்ோர்கள், 
மாம்ேைத்திலிருநது காசி, �ன் நணேர்களுடன் ெருொர்.

தசன்ரன நகதைஙகும் தசயல்ேடும் இரளஞர்கள் 
நற்ேணி மன்ைஙகரள, ேஸ கட்ட்ண உயர்ரெ எதிர்த்து 
போைாட ஒன்றிர்ணத்ப�ாம். அந� இரளஞர்களின் ேகுதி 
ப�ரெககான போைாட்டச் தசய்திகரள ேகிர்நது தகாள்ள 
யூத்ஸ வியூஸ என்ை சிற்றி�ரழயும் தகாணடு ெநப�ாம். 
மு�ல் இ�ழ் ைபயாைா கல்லூரி அருபக ொழ்ந� 
குடிரசொசிகரள அப்புைப்ேடுத்� காெல்துரை எடுத்� 
நடெடிகரககரள கணடித்து தெளி ெந�து. அட்ரடயில் 
குடிரச பிய்த்து எறியப்ேட்ட ேடத்துடன், ேத்துக காசு 
நா்ணயத்தின் ேடமும் ரெத்திருநப�ாம். அந� நா்ணயத்தில் 
“Food and Shelter for all” என குறிககப்ேட்டிருககும்.

நா்ணயத்தில் அப்ேடி தசால்லிவிட்டு நா்ணயமற்று 
தசயல்ேடும் அைரச கணடித்து கட்டுரை எழு�ப்ேட்டிருந�து. 
இர� ேடித்� ஜனா என்ரனப் ோர்கக ெந�ார். அப்போது 
அெருககு இருேது ெயது இருககைாம். துடிப்பு மிகக 
இரளஞர்கள் கூட்டத்துடன்�ான் ெந�ார். அப்போது அெர் 
‘த�ாடரும்’ என்ை தேயரில் ரகதயழுத்து இ�ழ் தகாணடு 
ெநது தகாணடிருத்திருககிைார். என்ரன ெநது ோர்த்� 
பின் எஙகள் பஜாதியில் கைநது விட்டார். அ�ற்கு பின்�ான் 
உைகாய�ா கல்வி ரமயத்ர� உருொககிபனாம். 
உைகாய�ா கல்வி ரமயம் மூன்று கூட்டஙகள் நடத்தியது.

மு�ல் கூட்டம், “�மிழில் �ாஸபகபிடல்” சிரையிலிருநது 
தெளிெந� புதிதில் தியாகு பேசினார். மயிைாப்பூரில் 
காற்பைாட்டமில்ைா� ஒரு சிறிய அைஙகம். பெர்கக 
விறுவிறுகக குறிப்பு எடுத்� இரளஞர்களில் ஜனாவும் 
ஒருெர்.

இைணடாெது கூட்டம், “மானுடம் ேற்றிய ஆய்ெைஙகம்!” 
மனி�னும் உரழப்பும், �ரைப்பில் தச.கப்ணசலிஙகன், 
மனி�னும் கரையும், �ரைப்பில் இளபெனில், மனி�னும் 
அைசும், �ரைப்பில் இன்குைாப் பேசினார்கள்.

மனி�னும் கல்வியும், �ரைப்பில் அ.மார்கஸ கட்டுரை 
அனுப்பியிருந�ார். மனி�னும் ே்ணமும் �ரைப்பில் 
பேசுெ�ாக இருந� தியாகு அெர் அப்போதிருந� சிபிஎம் 
கட்சியால் �டுககப்ேட்டார். இந� ஆய்ெைஙகத்தின் 
�ரைப்புகளின் அெசியம் குறித்தும், கூட்டம் முடிந�தும், 
அந� கூட்டம் ஏற்ேடுத்திய விரளவுகள் குறித்தும் 
உைகாய�ா உறுப்பினர்களிரடபய விொ�த்ர� 
கட்டரமத்�தில் ஜனாவின் ேஙகு சிைப்ோக இருந�து.

உைகாய�ாவின் மூன்ைாெது கூட்டம், எனது அைசியல் 
ெ ா ழ் கரகரய  பு ை ட்டி ப்  ப ே ா ட்ட  கூட்டம் . 
�ரைப்பு..

“ோப்புபைசன் Vs ோெர்ட்டி”

பேைாசிரிரய சைஸெதி �ரைரமயில், SUCI ோஸகர் 
பேசினார். ெறுரமககு ஜனத்த�ாரக காை்ணமா? 
இல்ரையா என்ேர� பேச பெணடிய ோஸகர், இஙகு 

நிைவுெது,  மு�ைாளித்துெ சமூக அரமப்பு . 
நிைப்பிைபுத்துெம் எனச் தசால்ெது கவிர� எழுதுெ�ற்கு 
பெணடுமானால் நன்ைாக இருககும் என்று தசான்னதும் 
கூடியிருநப�ார் தகாந�ளித்�னர். நான் பமரடயில் ஏறி 
அரமதிப்ேடுத்திவிட்டு, ோஸகரை �ரைப்ரே ஒட்டி 
பேசவும் என்று தசால்லி, அடுத்� கூட்டத்தில் சமூக 
அரமப்பு ேற்றி விொதிககைாம் என்பைன்.

அடுத்� கூட்டத்திற்கு “�மிழக பெளாணரமயில் 
மு�ைாளித்துெ ெளர்ச்சி” என �ரைப்ரே தீர்மானித்ப�ாம். 
இந� �ரைப்பில் விொதிகக யாரும் முன் ெைவில்ரை. 
எல்பைாருரடய இம்ப்தோட்டன்சிரய அம்ேைப்ேடுத்� 
�ரைப்ரே ரெத்துள்ளீர்கள் என அ. மார்கஸ தசான்னார்.

ொழும் �மிழ்நாட்டின், சூழல் ேற்றிய ஆய்வு அறிவு 
இல்ைாமல்�ான் அைசியல் பேசிகதகாணடிருககிபைாம் என 
எஙகளுககு புரிந�து. �மிழ் ப�சிய அைசியல் என்ரன 
ஈர்த்�து. �மிழ் ப�சிய அைசியலில் ஒரு காலும், சினிமாவில் 
ஒரு காலுமாகப் ேயணித்ப�ன்.

திமுக, இரளஞர் அணி, ஈதெைா, கருத்துககள், 
இரெகரளதயல்ைாம் கடநது, ஐனா, இடது சாரி போைாளி 
ஆனார்.

எந� கருத்துககளால் கெைப்ேட்டாபைா, அந� 
கருத்துககரள மககளிடம் ேைப்ே, திரைத்துரை த�ாழில் 
நுட்ேஙகரள கற்கக த�ாடஙகினார். பசாரைககுயிலில் 
த�ாடஙகி, பகஆரின் ேடஙகளில் எல்ைாம் ேணியாற்றினார்.

எடிட்டர் தைனின் அெர்களிடம் ஏற்ேட்ட த�ாடர்பு 
ஜனாரெ சிைந� தடகனீசியனாக மாற்றியது.

ஒரு ேககம், நவீன உைகில், த�ாழில் நுட்ே பமர�கள் 
நிரையப் பேர் உருொகின்ைனர். மறு ேககம், இடது சாரி 
அைசியரை கற்றுத் ப�ர்ந�ெர்கரளயும் ோர்கக முடிகிைது. 
ஆனால், சிெப்பு சிந�ரனயும், த�ாழில் நுட்ே ப�ர்ச்சியும் 
இர்ணநதிருப்ேர� ோர்கக முடிய வில்ரை.

�மிழ் சினிமாத்துரையில், இந� இைணரடயும் 
இர்ணத்து தெற்றி தேற்ைது ஜனா மட்டும்�ான். 
அ�ால்�ான் ஜனாரெ தைட் தடகனீசியன் என்று இன்று 
உைகம் ோர்ககிைது.

கட்டுரையாளர்: எழுத்�ாளர், ேத்திரிரகயாளர்

ெைாவுைன் கட்டு்ரயாளர்



உன் சிைகரசந�ாபை
கிைகஙகள் சி�றுபம!
இந�த் தூசுபமடு
உனகதகாரு ோைமா?
எழுக … எழுக!

உனது மூச்சின் சூடுேட்டால்
சூரியபமடு சாம்ேைாய் உதிருபம!
இந�த் தீெட்டிகள்
உனகதகாரு காெைா?
எழுக … எழுக!

இநதிைசரேகளின் இரும்புத்தூணகள்
உன் ப�ாளரசவினால் தூர்நதுபோகுபம!
இந�க ரகவிைஙகுகளில்
நீதயாரு ரகதியா?
எழுக … எழுக !

-இன்குைாப்
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இரண்டு மொ்தங்களுககு முன் இளதவனிலுககு இறுதிமரிைொல்த பசலுத்த பசன்றிருந்தத�ொது்தொன் ் ொன் 
்கல்டசிைொ்க எஸ்.பி.ஜன்ொ்தலனப �ொர்தத்தன். �ததிரில்கைொளர்்கள், எழுத்தொளர்்கள், திலரக்கலைஞர்்கள், 
அரசிைைர்்கள் எனத திரண்டிருந்தவர்்கலள நீண்்ட ்ொட்்களுககுப பின்னர் �ொர்க்க வொயத்த்தொல் 
ஒவபவொருவரி்டமும் இரண்ப்டொரு வொர்தல்த்கள் த�சிகப்கொண்த்ட வருல்கயில் ஜனொலவயும் �ொர்தத்தன். 
அவலர த்ொககி ப்ருஙகிச்பசல்ல்கயில் த்தொைர் டி, எஸ். எஸ். மணி என்லன அவருககு அறிமு்கப�டுததும் 
�ொவலனயில் “தவணுலவ உங்களுககுத ப்தரியும்்தொதன?” என்று பசொல்லிை�டி ஒரு்கணம் நின்்றொர். “ இவலர 
அண்ணொநதும் �ொர்ததிருககித்றன், அருகிலும் �ொர்ததிருககித்றன். இவலரத ப்தரிைொவிட்்டொல் வரைொறறின் 
ஒரு ்கண்ணிதை எனககுத ப்தரிைொது என்று அர்த்தம்” என்்றொர் ஜனொ.

அவரது �தில் எனகத்க விைப�ொ்க இருந்தது. மணிலை ்ொன் 
்ொற�து ஆண்டு்களுககும் தமைொ்க அறிதவன். அருகில் இருந்த 
உ்தலை மு, வீலரைன், துலர, சுந்தரபுத்தன், நீை்கண்்டன், அமு்தொ 
த�ொன்த்றொரும் ப்டு்ொள் ் ட்பினர். ஆனொல், ஜனொ அப�டிைல்ைர். 
்ொலைநது முல்ற எத்தச்லசைொ்கப �ொர்ததுப த�சியிருககித்றொம், 
அவவளவு்தொன்.

இளதவனிலைத ப்தொ்டர்நது ஜனொவும் அடுத்த மொ்ததம 
‘இைறல்க’ எயதுவொர் என அபத�ொது ைொர் ்கண்்டொர்்கள்?

==

அன்ல்றை சநதிபபுககு முன் ஒருமுல்ற இன்குைொபின் 
ஊரப�ொக்கம் வீட்டில் ் ொன் அவலரப �ொர்தத்தன். ‘பு்றம்த�ொககு 
என்னும் ப�ொதுவுல்டலம” �்டதல்தக ்கவிஞலரப �ொர்க்கலவதது 
அவருல்டை ்கருத்தறிை ஜனொ விலைந்தொர். ஆனொல், இன்குைொபின் 
உ்டல்்ைம் �ொதிக்கப�ட்டிருந்த்தொல் அரங்கம் பசன்று �ொர்க்க 
முடிைொ்த நிலை. ஜனொ இன்குைொபிற்கொ்க அவரது வீட்டிறத்க வநது 
�்டதல்தத திலரயிட்டுக ்கொட்டினொர். அநநி்கழவு இன்குைொல�ச் 
சி்றபபிககும் மு்கமொ்க மொர்கசிைததின் மீது ஜனொ ப்கொண்டிருந்த 
ஆழந்த �றல்றப புைப�டுததிைது.

�்டதல்தப �ொர்த்த இன்குைொப ஜனொலவப ப�ரிதும் �ொரொட்டித 
்தனது மு்கநூலில் �திவு ஒன்றிலன எழுதியிருந்தொர். ஒரு வரைொறறு 
ஆவணமொகிவிட்்ட அ்தலன ் ொன் இஙகு மீள்�திவு பசயகித்றன்:

அரசின் ் ைாகலைக்ையிறுைளுக்கு எதிராை…

-இன்குலைாப

ஒரு்கொைததில் �ொரதிரொஜொவின் �்டங்கலளத ப்தொ்டர்ச்சிைொ்கப 
�ொர்ததிருககின்த்றன். எனககுத திலரப�்டங்களில் மிகுந்த ஆர்வம் 
கில்டைொது. எனினும், �ொரதிரொஜொவின் �்டங்கள் எனககுப 
�ொரொட்்டத ்தகுந்தலவைொ்க இருந்தன .  அண்லமயில் 
ப்தொலைக்கொட்சியில் �ொரதிரொஜொவின் ‘என்னுயிர்த த்தொைன்’ 
�்டதல்த மீண்டும் �ொர்தத்தன். இன்று பீடிததிருககும் ்தலைலம 
வழி�ொட்டுப த�ொககு்கலள மி்க அருலமைொ்கத த்தொலுரிததிருப�ொர். ்தலைலம வழி�ொட்டில் இன்்றளவும் 
்கட்சித ப்தொண்்டர்்கள் ஒரு மனபபி்றழவு நிலையில் இருப�ல்த அந்தப �்டம் �ொர்ததுகப்கொண்டிருகல்கயில் 
என்னொல் நிலனவுகூரொமல் இருக்கமுடிைவில்லை.

�ொரதிரொஜொவின் �்டங்களுககுப பி்றகு ்ொன் ப்தொ்டர்ச்சிைொ்கப �ொர்ததுப �ொரொட்டும் �்டங்களொ்கத 
த்தொைர் எஸ். பி. ஜன்ொ்தனின் �்டங்களொ்கத்தொன் இருககின்்றன. அவருல்டை இைறல்க, ஈ, த�ரொண்லம 
மு்தலிை �்டங்களின் ப்தொ்டர்ச்சிைொ்கப ‘பு்றம்த�ொககு என்னும் ப�ொதுவுல்டலம’ என்்ற �்டம் வநதிருககி்றது. 
அவர் �்டம் ஒவபவொன்றிலும் சமூ்க, அரசிைல். ப�ொருளொ்தொரச் சிக்கல்்கலளக ்கலை்ைம்�்டக 
�்டமொககியிருககின்்றொர்.

‘பு்றம்த�ொககு’ப �்டதல்த அண்லமயில் ்தொன் �ொர்தத்தன். அதில் வரும் ்க்தொ்ொை்கன் �ொலுசொமி ்தன்லனத 

�த்தி

மவணுமா்தவன்� venumadhavan2021@gmail.com
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்தொன்ப்கொண்்ட ப்கொள்ல்க்களுக்கொ்க 
அர்ப�ணிப�வனொ்கச் சித்தரிக்கப 
�ட்டுள்ளொன். இந்த அர்ப�ணிபபு, 
மக்களுககுத துதரொ்கம் பசயயும் ்தன்னைத 
்தலைவனுக்கொ்கத தீககுளிக்க முன்வரும் 
‘என்னுயிர்த த்தொைன். ்க்தொ்ொை்கனின் 
மூ்டத்தனமொன அர்ப�ணிபபு அன்று. 
� ொ லு ச ொ மி  வ ரி த து க ப்க ொ ண் ்ட 
ப்கொள்ல்க்கள் பவகுமக்கள் விடு்தலை 
சொர்ந்தலவ. உண்லமைொன புரட்சிைொளன் 
ஒருவன் எந்தச் தசொ்தலன ்தரும் 
சூழநிலையிலும் மக்கலளயும் இைக்கத 
த்தொைர்்கலளயும் உயிர் ப்கொடுததுக 
்கொப�ொற்ற முலனயும் புரட்சி்கரத 
்தலைலமப �ண்பு சொர்ந்தவனொ்க 
இருககி்றொன். என்னுயிர்த த்தொைனில் 
்கட்சியின் சீர்ப்கட்்ட நிலைலைக ்கண்டு 
ஒதுஙகியிருககும் ்க்தொ்ொை்கலனத ்தலைவர் 
வீட்டுககு  வ ரவலைததுத  ்தனது 
்கவர்ச்சிைொன பசொற்கள் மூைமொ்க 
அவலனக ்கட்சிககு இணஙகிபத�ொ்க 
லவககி்றொர். என்னுயிர்த த்தொைனில் 
்த ல ை வ ர்  உ ல ர ை ொ ற ்ற ,  இ வ ன் 
ப்தொலைவிலிருநது பமௌனமொ்கக 
த்கட்டுகப்கொண்டிருககும் அந்தபவொரு 
்கொட்சி எப�டித ்தலைலம ்தனது வலைச் 
பசொற்கள் மூைமொ்க ஓர் அப�ொவித 
ப ்த ொ ண் ்ட னி ன்  ம ன த ல்த ப 
பிடிததுலவததுள்ளது என்�ல்த அறபு்த 
மொ்கப �ொரதிரொஜொ �்டமொககியிருப�ொர்.

பு்றம்த�ொககிலும் ்தனது ்கட்சிதத்தொழிலை 
ஒரு ்தறப்கொலைத ்தொககு்தலுககுக 
்க்தொ்ொை்கன் ்தைொர் பசயவொன். ஆனொல், 
இறுதியில் அந்தக குண்டுபவடிபல�த 
்தொதன நி்கழததுவ்தறகு முன்வருகி்றொன். 
்கட்சிதத்தொழிதைொ �ொலுசொமியின் 
உ்டம்பில் இருககும் குண்ல்ட பவடிக்கச் 
பசயவ்தற்கொன ப�ொத்தொலன அழுத்தொமல் 
இ ரு ந து வி டு கி ்ற ொ ள் .  அ ்த ன ொ ல் 
�ொலுசொமியின் குண்டுபவடிபபு முைறசி 

த்தொல்வியுறறுக ல்க்தொ்க த்ர்கி்றது.

்தனது ்கட்சிதப்தொண்்டலனப �லி ப்கொடுததுத த்தர்்தல் 
சதுரங்கததில் பவறறி ப�்ற முலனயும் ்தன்னைத ்தலைவலனப 
�ொரதிரொஜொ நிறுததுவொர். ஆனொல், உயிர்ப்கொடுககும் அந்தப 
புரட்சி்கரச் பசைலுககுத ்தன் ்கட்சிதத்தொழிலை ஈடு�டுத்தொமல் 
்தொதன ்களப�லிைொ்க முலனயும் ஒரு ்தலைவலன ஜன்ொ்தன் 
்கொட்சிப�டுததுவொர். இன்ல்றை அரசிைல் ்கட்சித ்தலைவர்்கள் 
எல்ைொம் �ொரதிரொஜொ அம்�ைப�டுததும் ்தலைவர்்களின் 
பிரதி்களொ்கதவ உள்ளனர். இது ஒரு ்கடுலமைொன 
எ்தொர்த்தம்்தொன். ஆனொல், ஜன்ொ்தனின் ்க்தொ்ொை்கர்்கள் 
்தம்லமதை அர்ப�ணிககும் திைொகி்களொ்க இருப�ொர்்கள் 
என்�்தற்கொன ஓர் வலர�்டதல்தத்தொன் ் ம்முன் லவககி்றொர். 
இது ்கற�லனரீதிைொன ்கொட்சிப�டுத்தைொ்கத த்தொன்்றைொம்; 
எனினும் சித்தரிக்கப�டும் உண்லமைொன நி்கழவு்களொல் 
இப�்டம் த�ொரொட்்டததின் எ்தொர்த்தம்்தொன் இது என்று 
்ம்லம ஏற்கச் பசயகின்்றது.

தவலு்ொச்சிைொரின் �ல்டபபிரிவில் இைஙகிை குயிலி என்்ற 
்தொழத்தப�ட்்ட ப�ண் ஒருததி ஆஙகிதைைர்்களின் 
ஆயு்தககி்டஙகில் குதிததுத தீ மூட்டி ஆயு்தங்கலளச் 
சின்னொபின்னமொககித ்தன்னுயிலரயும் மொயததுகப்கொண்்டொள் 
என்�து வரைொறு. தவலு்ொச்சிைொலர அறிந்த ்தமிழ உை்கம் 
குயிலிலை அறிைவில்லை. இப�்டததின் ்க்தொ்ொைகி குயிலி்தொன். 
இவளும் ்தன்னுயிர்கப்கொல்டககு ஆைத்தமொகி்றொள். இப�டி 
மல்றக்கப�ட்்ட அல்ைது புல்தக்கப�ட்்ட வரைொறறு 
நி்கழவு்கள் இப�்டம் முழுவதும் நிலனவில் மீட்்டப�டுவல்தக 
்கொணைொம். எனதவ, ஒரு ்க்டந்த்கொை எ்தொர்த்ததல்த 
வருங்கொைததின் முன் நி்கழவு்களொ்க இப�்டம் சிததிரிக்க 
முைல்கி்றது.

இப�்டததின் ்க்தொ�ொததிரங்கள் மி்க அருலமைொ்க 
வொர்க்கப�ட்டுள்ளன. ஒருவல்கயில் தூககுத்தண்்டலனககு 
மு்கம்ப்கொடுககும் ்க்தொ்ொை்கன் ஒருபு்றம், தூககுத்தண்்டலன 
நில்றதவற்றப�டுவல்தப �ொர்தது அருவருககும் எமலிங்கம் 
என்்ற ்க்தொ�ொததிரம் மறுபு்றம். எமலிங்கததின் ்தநல்த 
தூககுத்தண்்டலன நில்றதவறறுவல்தத ப்தொழிைொ்கச் 
பசய�வர் .  அவருல்டை ம்கன் எமலிங்கம்்தொன் 
இத்தண்்டலனலை நில்றதவற்றச் சரிைொன ஆள் என்று 
அவலனத ்தண்்டலனலை நில்றதவற்றச் பசயை முைலும் 
்கொவல்துல்ற அதி்கொரி பமக்கொதை மறுபு்றம்.  எமலிங்கதல்தத 
தீர்ததுக்கட்டுவ்தன் மூைம் ்தலைவன் �ொலுசொமி உயிலரக 
்கொப�ொற்ற முலனயும் குயிலி உள்ளிட்்ட அணியின் 
பசைல்�ொடு்கள் மறப்றொருபு்றம்.

்கல்த, முரண்்களொல் விறுவிறுபபும் தவ்கமும் ப்கொள்கி்றது. 
உலரைொ்டல்்கள் �ை இ்டங்களில் நி்கழ்கொை அரசிைலைத 
தீண்டிச் பசல்கின்்றன. �்டம் ்மது எதிர்�ொர்பபு்களின் 
்கலைவடிவமொ்கப �ரிணொமம் ப்கொள்கி்றது. �ொலுசொமி 
்க்தொ�ொததிரதல்த ஏறறிருககும் ஆர்ைொ, தூககுத்தண்்டலனலை 
நில்றதவற்றக குறிைொயக ப்கொண்்டலையும் பமக்கொதைைொ்க 
்டிககும் ஷைொம், தூககுத்தண்்டலனலை நிலனதது 
அருவருககும் எமலிங்கமொ்க ் டிககும் விஜய தசது�தி, ம்கனின் 
உணர்வு்கலளப புரிநதுப்கொண்்ட ்தொைொ்க ்டிககும் ரமொ, 
புரட்சி்கர அணியின் முககிைத த்தொழிைொ்கச் பசைல்�டும் 
குயிலியின் தவ்டதல்த ஏறகும் ்கொர்ததி்கொ ஆகிதைொர் 
�ொததிரங்கலள உணர்நது ்கல்தலை நி்கழவிககின்்றனர்.

த்தொைர் ஜன்ொ்தன் இதுத�ொன்்ற �ல்தவறு புரட்சி்கரப 
�ல்டபபு்கலள வைங்க முன்வரதவண்டும் என்�து இப�்டதல்த 
பவறறி ப�்றச் பசய்த மக்களின் எதிர்�ொர்ப�ொ்க உள்ளது.

கட்டுரையாளர்: மூத்� ேத்திரிரகயாளர்



தெராசிரியர் வி. பசைல்வநாயகம் 
(1907 – 1973)
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நிரைேரைகள்

ஜமௌனகுரு

‘நல்ை குருநாதன் நம்மை வருததுவது 
ப்கால்ைவல்ை ! ப்கால்ைவல்ை !’

அண்லமயில் மீண்டும் ஒரு ்த்டலவ முன்னொள் 
த�ரொ்தலனப �ல்்கலைக ்கை்க த�ரொசிரிைரும் ்தமிழத துல்றத 
்தலைவருமொன த�ரொசிரிைர். வி பசல்வ்ொை்கததின் ்தமிழ 
இைககிை வரைொறு எனும் நூலையும் அவரது ்தமிழ உலர்ல்ட 
வரைொறு எனும் நூலையும் �டிககும் வொயபபு ஏற�ட்்டது. 
அவறல்ற �டித்தத�ொது எழுந்த சிந்தலன்கலளதை இஙகு 
எழுதுகித்றன்.

1961 ஆம் ஆண்டு ஒரு ்ொள் . த�ரொ்தலனப �ல்்கலைக்கை்கததில் 
ஒரு விரிவுலர அல்ற. ்தமிழசி்றபபு பசயயும் இரண்்டொம் வரு்ட 
மொணவர் எழுவர் அமர்நதிருககித்றொம். டியூட்ப்டொரிைல் 
வகுபபு அது. எமககு டியூட்த்டொரிைல் ப�ொறுபபு ஆசிரிைரொ்க 
த�ரொசிரிைர் பசல்வ்ொை்கம் நிைமிக்கப�டிருந்தொர், ஒரு 
வொரததிறகு முன்னொல் சிைப�தி்கொரம் �றறி ்ொம் எழுதிக 
ப்கொடுத்த ்கட்டுலர்கலளப �றறி எம்மு்டன் உலரைொ்ட எமது 
ரியுட்த்டொரிைல் ப�ொறுப�ொளரொன த�ரொசிரிைர் 
பசல்வ்ொை்கம் அந்த வகுபபிறகுள் நுலைகி்றொர்.

தூை பவள்லளதவட்டி, தூைபவள்லளநி்ற ப்சனல், 
்கலரகுலைைொது மடிதது வைது த்தொளின் மீது த�ொ்டப�ட்்ட 
தூை பவள்லள நி்ற சொல்லவ, அழுததிவொரிவி்டப�ட்்ட ்தலை, 
அ்கன்்ற ப�ரு ப்றறி, மு்கததில் அந்தப�லைை மூககுக 
்கண்ணொடி, கூர்லமைொ்க அவ்தொனிககும் ்கண்்கள், ல்கயில் 
புத்க்கக்கட்டு, ்கம்பீரமொனத்தொற்றம் �ொர்த்தவு்டன் ஒரு 
மரிைொல்தயும் �ைமும் �கதியும் வநது விடும் த்தொற்றம். எமது 
ரியூட்த்டொரிைல்்கலள வொசிக்கபசொல்கி்றொர்.

அ்தறகு முன்னதரதை அ்தலனப�ொர்லவயிட்டு அ்தன் 
எழுததுபபிலை்கலளயும் இைக்கணப பிலை்கலளயும் 
திருததியும் இருந்தொர். எனககு அபத�ொது 19 வைது. 
தின்கரனிலும் சு்தநதிரனிலும் ்கல்த, ்கவில்த ்கட்டுலர்கள் 
எழுதிை்தொல் என்லனப�றறி எனகத்கொர் ப�ருமி்த உணர்வு 
இருந்தது முதிரொ இளம் வைது, இரண்டு ்கர்வக ப்கொம்பு்கள் 
தவறு ்தலையில் முலளததிருந்தன. எனது ்கட்டுலர 20 
�க்கங்களில் அலமநதிருந்தது. �ொரொட்டு்கள் கில்டக்கப 
த�ொகின்்றன என்்ற எதிர்�ொர்பபு்டன் அமர்நதிருநத்தன். 
்கட்டுலரலை வொசிக்கச் பசொன்னொர்.

்ொன் மு்தல் �க்கதல்த வொசிதத்தன் மு்தல் �க்கம் 
முடிந்ததும்,  பமௌனகுரு இதில் நீர் என்ன பசொல்ை வருகிறீர் 
ஒரு வரியில் கூறும் என்்றொர். ்ொன் அ்தலன ஒரு வரியில் 
கூறிதனன்.

இது த�ொதுதம மற்றவறல்ற பவட்டுதவொம் என்ன? என்்றொர். 
்ொன் ்தலைைலசதத்தன்.

இவவண்ணம் ஒவபவொரு �க்கமொ்க என்லன வொசிக்க 
லவதது பவட்டி பவட்டி அந்த 20 �க்கக ்கட்டுலரலை ் ொன்கு 

�க்கங்களுககுள் ப்கொணர்ந்தொர். இபத�ொது 
்கட்டுலர பமலிநது சுருஙகி விட்்டது. 
ஆனொல் இறுகிவிட்்டது. 4 �க்கததுள் 
பசொல்ை வந்தவறல்ற 20 �க்கங்களில் 
பசொல்லியிருககிறீர்்கதள! என்்றொர். ்ொன் 
அசநது த�ொய இருநத்தன். என் ப்கொம்பு்கள் 
்கைன்று விழுந்தன. அவமொனப�டுத்தப 
�ட்்டத்தொர் ப�ரும் த்கொ�ம் வந்த்தொயினும் 
எதிர்தது வொதி்ட என்னொல் முடிைவில்லை. 
்கொரணம் என் ்தவல்ற ்ொன் உணர்நது 
ப்கொண்த்டன்.

ஒரு வல்கயில் ்ொன் அவரொல் அன்று 
்தடுத்தொட்ப்கொள்ளப�ட்த்டன். என்னொல் 
ம்றக்க முடிைொ்த ் ொள் அது. அனொவசிைமொ்க 
அைங்கொரமொ்கச் பசொற்கலள வீசி 
அதி்கமொ்க எழுதுவது பிலைபைன்�து 
ப்தரிைவந்தது.

எ டு த து ப ்க ொண்்ட  வி்டை தல்த 
ப ்த ளி வ ொ ்க ப  பு ை ப � டு த ்த 
த ்த ர் நப்தடு க ்க ப�ட்்ட  ப ச ொ ற ்கள் 
த�ொ்டப�்டதவண்டும் என்�்தலன அவரது 
ப்தொ்டர் ரியூட்த்டொரிைல் வகுபபு்களில் 
த ம லு ம்  ்க ற று க  ப ்க ொ ண் த்ட ன் . 
எழுததுபிலை்களின்றி எழுது்தல், புணர்ச்சி 
விதி்களுககு இணங்க எழுது்தல், ஒருலம 



எைக்கும் அேருக்குமிரைவய மூனறு ேருைஙகளும் கருத்தியல் ரீதியாை ் �ரும் முைண்�ாடுகள் 
இருநதிருபபினும் அேைது புைரமயும் மாணேர எழுத்துமீது அேர ் காண்ை அக்கர்றயும் 
அேைது கறபிக்கும் தி்றனும் எனரை அனறும் இனறும் வ்தான்றாத் துரணயாக ேழி்ைத்திக் 
்காண்டிருக்கின்றை.
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�ன்லம வழு �ொல்வழு இன்றி எழுது்தல், கூறிைது 
கூ்றொலம, சுருங்கபசொல்லி விளககு்தல் த�ொன்்றன 
அலமந்த ்கட்டுலர ஆககும் வன்லமயிலன அவர் 
ரியூட்த்டொரிைல் வகுபபு்கள் ்தந்தன. இன்ல்றை எனது 
உலர ்ல்டயும் ்கட்டுலர எழுதும் முல்றயும் 
த�ரொசிரிைர் பசல்வ்ொை்கத்தொல் உருவொக்கப�ட்்டது 
என்�்தலன ் ொன் உரததுச்பசொல்தவன்.

எனககும் அவருககுமில்டதை மூன்று வரு்டங்களும் 
்கருததிைல் ரீதிைொன ப�ரும் 
முரண்�ொடு்கள் இருநதிருபபினும் 
அவரது புைலமயும் மொணவர் 
எழுததுமீது அவர் ப்கொண்்ட 
அக்கல்றயும் அவரது ்கறபிககும் 
தி்றனும் என்லன அன்றும் 
இன்றும் த்தொன்்றொத துலணைொ்க 
வழி்்டததிக ப்கொண்டிருக 
கின்்றன.

அவர் என் மனதில் ஒரு 
ப�ரும் இ்டததில் ரொஜ்கம்பீரமொ்கக 
ப்கொலுவீறறிருககி்றொர். அவர் 
முல்றைொ்க ்தமிழ அறிஞர்்களின் 
கீழ �யின்்றவர். இவர் ்ொவைர் 
்க ல் வி  ம ர பி த ை  வ ந ்த 
வி த து வ சி த ர ொ ம ணி  சி . 
்கதணலசைர் அவர்்களி்டம் 
்கல்வி்கற்றது்டன் �ல்்கலைக்கை்கக 
்கல்வி மரபுல்டை அண்ணொமலைப 
�ல்்கலைக்கை்கததில் அறிஞர் நீ. 
்கந்தசொமிபபிள்லள, ்ொவைர் 
தசொமசுந்தரப �ொரதிைொர் 
ஆகிதைொரி்டமும் �யின்்றவர். அவருல்டை 
ஆரம்�க்கல்வியும் இல்டநிலைக ்கல்வியும் 
ைொழப�ொணம் புனி்த தஜொன்ஸ் ்கல்லூரியிதைதை 
்ல்டப�ற்றன. பின்னர் ப்கொழும்புப �ல்்கலைக்கை்கக 
்கல்லூரியிதை தசர்நது �டிதது, ைண்்டன் 
�ல்்கலைக்கை்கம் ் ்டததிை �ரீட்லச்களிதை த்தறிக 
்கலைமொணிப �ட்்டம் (மு்தறபிரிவிலனப) ப�ற்றவர், 
்வீன உலர ் ல்டககு �யிறசிைமொனவர். �ொரதிைொர், 
புதுலமபபித்தன், ைொ.சொ.ரொ த�ொன்த்றொரின் ்வீன 
உலர ் ல்டயிலன அறிநதும் ப்கொண்்டவர். இவரது 
சிந்தலனயில் தமறகும் கிைககும் இலணநதிருந்தன. 
இந்த இலணபத� அவரது உலர ் ல்டயின் ப�ரும் 
�ைமொகும். அவர் �ை நூல்்கள் எழுதிைவர் அல்ை. 
அவரது இரு நூல்்கள் மி்கப பிர்தொனமொனலவ. ஒன்று 
்தமிழ இைககிை வரைொறு, இன்பனொன்று ்தமிழ உலர 
்ல்ட வரைொறு.

்தமிழ இைககிை வரைொறல்ற ்தமிழ உணர்ச்சி 
மீதூரபப�றறு விஞஞொன பூர்வ அணுகுமுல்றயின்றி 
அணுகி புறறீசல்்கள் த�ொை ்தமிழ இைககிை 
வரைொறறு நூல்்கள் வந்த ்கொைததில் அவரது இைககிை 
வரைொறறு நூல் ஓர் வழி்கொட்டும் நூைொயிறறு. 
இைககிைத த்தொற்றதல்த அக்கொை அரசிைல் சமை 

பின்னணியில் லவதது த்ொககி அவவரைொறல்ற சங்க 
்கொைம், சங்கமருவிை ்கொைம், �ல்ைவர் ்கொைம், தசொைர் 
்கொைம், ்ொைக்கர் ்கொைம், ஐதரொபபிைர் ்கொைம், 20 
ஆம் நூற்றொண்டுக ்கொைம் எனப பிரிதது ஓவபவொரு 
்கொை்கட்்டததிலும் த்தொன்றிை இைககிைங்களின் 
�ண்பு்கலள அக்கொை அரசிைல் சமூ்க சமைப 
பின்னணியில் கூறும் மு்தல் முைறசி இநநூலில் 
தமறப்கொள்ளப�டுகி்றது.

இநநூல் 1951 ஆம் ஆண்டு 
பவளிவந்தது என்�்தலன ்ொம் 
மனம்ப்க ொள்ள தவண்டும் .  
பின்னொல் இது அவரொதைதை சிை 
திருத்தங்களுகுட்�டுத்தப�ட்டு 
மீள் �திப�ொ்கவும் வநதுள்ளது

ஒரு �ொ்ட நூல் எவவொறு 
அலமைதவண்டும் என்�்தறகு 
உ ்த ொ ர ண  நூ ை ொ ்க வு ம் 
அலமநதுள்ளது.  அதுவலர 
ப வ ளி வ ந ்த  ஆ ய வு ்க ளி ன் 
சொரம்சமொ்கவும் இது தி்கழகி்றது. 
இன்று ்தமிழிைல் ஆயவு பவகுதூரம் 
வநதுவிட்்ட்தொயினும் முன்தனொடி 
ஆயவு எனும் மதிபபிறகு உரிை 
நூல் இதுவொகும்.

அவரது ்தமிழ உலர்ல்ட 
வரைொறு எனும் நூலும் இத்தல்கை 
சி்றபபு மிக்கத்த. ்தமிழ இைககிை 
வரைொறு நூலில் கூ்றப�்ட ்தமிழ 
உலர்ல்ட வரைொறல்ற மி்க 
விரிவொ்க ்தக்க ஆ்தொரங்களு்டன் 

்தரும் ஒரு நூைொகும். ஐதரொபபிை விமர்சனமுல்றயில் 
மொததிரமன்றி ்தமிழ உலரைொசிரிைர் அணுகு 
முல்றயிலும் இைககிைதல்த அணுகும் ்தமிழ 
விமர்சன முல்றலை அறிமு்கம் பசய்தல் இநநூலின் 
சி்றப�ம்சமொகும்

இந்த இரண்டு நூல்்கலளயும் த�ரொசிரிைர் 
பசல்வ்ொை்கதல்தயும் இஙகு அறிமு்க பசயயும் 
்கொரணங்களுககு இபத�ொது வருகித்றன்.

1.அவரது எழுதது ்ல்ட. சின்னச் சின்ன 
வசனங்களொல் அலமந்ததுள்ளது .  இதில் 
ஆறுமு்க்ொவைரின் சொைலையும் �ொரதிைொரின் 
சொைலையும் ்கொணைொம். இதுவும் எடுததுப்கொள்ளும் 
ப�ொருலளத ப்தளிவொ்க கூ்ற பசொற்கலள அவர் 
ல்கைொளும் முல்றயும் இன்ல்றை ்தலைமுல்ற 
அவரி்டம் மு்தலில் ்கற்க தவண்டிைனவொகும்

2 . எழுததுப பிலை்களின்றி இைக்கணப 
பிலை்களின்றி மொணவர் ்தமிலை எழு்ததவண்டும் 
என்�தில் அவர்ப்கொண்்ட ப�ரும் அக்கல்ற 
இன்ல்றை �ல்்கலைக்கை்க விரிவுலரைொளர்்கள் சிைர் 
்கற்க தவண்டிை்தொகும்.

3 .  ்கட்டுலர ்தர்க்கரீரிதிைொ்க அலமநது 
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பசொறசுலவயும் ப�ொருட்சுலவயும் 
மிக்கனவொ்க அலமைதவண்டும் என்்ற 
அவரது அக்கல்றயும் இன்ல்றை ்தலைமுல்ற 
்கவனததில் எடுக்க தவண்டிை ஒன்்றொகும்.

இக ்க ொைததில்  �ல்்கலைக்கை்க 
மொணவர்்கள் எழுதும் ஆயவு க்கட்டுலர 
்களிலும் எம் ஏ எம் பில் �டிபபுக்கலள 
பூர்ததி பசயை எழு்தப�டும் உைர் 
ஆயவுக்கட்டுலர்களிலும் ்கொணப�டும் 
எண்ணற்ற எழுததுப பிலை்கலளயும் 
இைக்கணப பிலை்கலளயும் �ொர்ககும் 
த�ொது எமககு த�ரொசிரிைர் பசல்வ்ொை்கதம 
ஞொ�்கததிறகு வருகி்றொர்.

சிை விரிவுலரைொளர்்கள் அதிலும் 
சிதரஸ்்ட விரிவுலரைொளர்்கள் எழுதும் 
்கட்டுலர்களிதைதை இத்தல்கை பிலை்கள் 
்கொணப�டுகின்்றப்தனில் மொணவலர ் ொம் 
எவவொறு குல்றகூ்ற முடியும்?

அக்கட்டுலர்களில் ்கொணப�டும் 
வழுக்கலளச்சுட்டிக ்கொட்டினொல் ் ம் மீது 
த ்க ொ � ம்  அல்ட த வ ொ ல ர த ை யு ம் 
தவறுவல்கயில் ் ம்லமக குல்ற பசொல்தவொ 
லரயும் அ்தலனயும் மீறிக கிண்்டல் 
�ண்ணுதவொலரயுதம  இபத� ொது 
்கொண்கித்றொம். சிை �ல்்கலைக்கை்கங்களில் 
ரியுட்த்டொரிைல் வகுபபு எடுப�்தலனயும் 
அவறல்றத திருததுவ்தலனயும் ்தற்கொலி்க 
உ்தவி விரிவுலரைொளர்்கதள பசயயும் 
அவை நிலைலையும் ்கொணுகித்றொம். எமது 
்கொைததில் அவறல்றச் சிதரஸ்்டதர 
பசய்தொர்்கள். இதில் அவவததுல்றத 
்தலைலம்களும் பீ்டொதி�தி்களும் ்கவனம் 
பசலுத்த தவண்டும். மு்தைொம் ஆண்டில் 
சிதரஸ்்ட விரிவுலரைொளொர்்கதள ்கறபிக்க 
தவண்டுபமன்்ற எழு்தப�்டொ்த விதி 
்ொங்கள் �டித்த ்கொைததில் த�ரொ்தலனப 
�ல்்கலைக ்கை்கததில் அன்று இருந்தது. 
இபத�ொது அவறல்ற சிை �ல்்கலைக 
்கை்கங்களில் ்கொணவில்லை. அதத்தொடு 
ஆசிரிைருககுரிை த்தொற்றம், த்ரம் 
்தவ்றொலம, குரல் வன்லம, விரிவுலரைொறறும் 
தி்றன், மொணவர்மீது அக்கல்ற, அவர்்கலள 
வினொக்கள் வினவ அனுமதித்தல், அ்தன் 
மூைம் அவர்்களின் விமர்சன த்ொகல்கத 
தூண்்டல், அவர்்கலள நூல்்கலளப 
�டிக்கத தூண்்டல், ்ல்ை நூல்்களுககு 
அறிமு்கம்  பசய்தல் ,  அவறல்றப  
�டித்தொர்்களொ என ஆயநது அறி்தல், 
மொணவர் மீது ்கண்டிபபு என்�னவும் 
இன்ல்றை �ல்்கலைக்கை்க விரிவுலர 
ைொளர்்கள் �ைர் அவரி்டம் ்கற்க தவண்டிை 
�ண்பு்கள்  ஆகும் .  த � ர ொசிரிைர் 
பசல்வ்ொை்கததின் ்தமிழ இைககிை 
வரைொறல்ற மீண்டும் ஒரு முல்ற 
எ ழு த ப்த ண் ணி ப  � டி க கு ம் � டி 
ஆர்வைர்்கலளக த்கட்டுப்கொள்கித்றன்.

கட்டுரையாளர்: பேைாசிரியர்
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இநநூலின் ்தலைபத� அ்தன் ்கருலவ உணர்ததி 
நிறகி்றது. ஆபபிரிக்க மக்கள் பிரிவு ஒன்ல்றச் தசர்ந்த சிறுவன் 
ஒருவன் ்தனது �ைஙகுடியின் ப்தொல்சமைதல்தக ல்கவிட்டு 
கிறித்தவ சமைதல்தத ்தழுவிை ்கல்த இது.

முன்னொள் தசொவிைத ஒன்றிைக குடிைரசு்களின் பமொழி்களில் 
பவளிைொன சி்றந்த சிறு்கல்த்கலளத ப்தொகுதது “தசொவிைத 
இனபமொழிச் சிறு்கல்த்கள்” என்்ற ்தலைபபில் சிறு்கல்தத 
ப்தொகுதி ஒன்ல்ற, மொஸ்த்கொ அைல்பமொழிப �திப�்கம் பசன்்ற 
நூற்றொண்டின் அறு�து்களில் பூ.தசொமசுந்தரம் பமொழி 
ப�ைர்பபில் பவளியிட்்டது. அத ப்தொகுபபில் இ்டம் ப�ற்ற 
ைொட்விை பமொழிச் சிறு்கல்ததை இது. இந ப்டிை சிறு்கல்தயின் 
ஆசிரிைர் அநதிதரய ஊபபித (1877&1960) ைொட்விைொவின் 
த்கொர்கி என்று அலைக்கப �ட்்டவர். ‘ம்தம் மொறிைவன் என்�து 
ஊபபித எழுதியுள்ள சி்றந்த ்கல்த்களுள் ஒன்று’ என்று 
தசொவிைத �திபபின் ஆசிரிைர் குறிபபில் குறிபபி்டப�ட்டுள்ளது.

்கல்தககுள் நுலையுமுன் கிறித்தவம் குறித்த சிை, பசயதி்கலள 
அறிமு்கம் பசயதுப்கொள்ளைொம்.

உைகின் அலனததுச் சமைங்களுககும் இரு மு்கங்கள் 
உண்டு. ஒரு மு்கம் அன்பு, இரக்கம், பி்றர்துன்�ம் ்கலள்தல் 
என உைரிை சமூ்க விழுமிைங்கலள பவளிப�டுததும். 
மறப்றொரு மு்கம் ஆதிக்க வொதி்களின் �க்கம் நின்று குரல் 
எழுபபும்.வறிதைொர்ககு அவவுைல்கக ்கொட்டி இவவுைல்க 
அவர்்களி்டமிருநது மல்றககும்.

சமைம் ஓர் அலமப�ொ்க இைங்கதப்தொ்டஙகும்த�ொது அது 
ஆளுதவொரின் ்ைலனப �ொது்கொககும் �ணிலை தமறப்கொள்ளும். 
இது கிறித்தவததிறகும் ப�ொருநதும். கிறித்தவதல்த அறிமு்கம் 
பசய்த தைசு அயதரொபபிைரல்ைர். எகிபதிைர்்களின் 
அடிலம்கள் த�ொன்று வொழந்த யூ்த இனத்தவர். அவருல்டை 
சீ்டர்்களில் மதத்தயு நீங்கைொ்க ஏலனதைொர் மீன் பிடித்தலை 
தமறப்கொண்டு வொழந்த யூ்தர்்கள்்தொம். மு்தல் முல்றைொ்க 
உதரொலம ்ொட்டில் இது �ரவிைத�ொது கீலைதத்தை 
சமைமொ்கவும் அடிலம்களின் சமைமொ்கவும் �ொர்க்கப�ட்்டது. 
அல்தத  ்தழுவிதை ொ ர்  சில்ற  வ ொழ கல்கலையும் 
சிததிரவல்த்கலளயும் எதிர்ப்கொள்ள த்ரிட்்டது. சிைர் 

்காைனியவாதி்களுக்குக் 
கிமடேதத 

்கருப்பு ஆடு
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மரண்தண்்டலனககும் ஆளொயினர். இவர்்கலள 
ஆதிககிறித்தவர்்கள் என்்றலைககும் எங்கல்ஸ் இது 
ப்தொ்டர்�ொ்கப பின்வரும் மதிபபீட்ல்டச் 
பசயதுள்ளொர் :

அடிலம்கள், அடிலமத்தனததிலிருநது விடு�ட்்ட 
சுதைச்லசைொன மனி்தர்்கள், எல்ைொ உரிலம்கலளயும் 
இைந்த ஏலைமக்கள், உதரொமப த�ரரசினொல் 
விரட்்டப�ட்்ட அல்ைது ்கட்டுப�டுத்தப�ட்்ட 
மக்களின் சமைமொ்கதவ அது ப்தொ்டக்கததில் 
்கொட்சிைளித்தது. கி.பி 350 வொககில் ஒரு ம்தமொ்க, 
கிறித்தவம் ஏறறுக ப்கொள்ளப�ட்்ட பின் 
ஒடுக்கப�ட்த்டொரின் சமைம் என்்ற அல்டைொளதல்த 
அது சிறிது சிறி்தொ்க இைக்கைொயிறறு. அதிலும் கீலை 
்ொடு்களு்டனொன ்க்டல்வொணி�மும் அ்தன் வளர்ச்சி 
நிலைைொ்க உருவொன ்கொைனிை ஆட்சி முல்றயும் 
த்தொன்றிை பின்னர், ஒடுக்கப�ட்த்டொரின் சமைமொ்க 
விளஙகிை கிறித்தவம் ஒடுககுதவொரின் சமைமொ்க 
மொற்றமல்டநதுவிட்்டது.

த�ொர்ச்சுக்கல், ஸ்ப�யின், பிரொன்ஸ் ஆகிை 
அயதர ொ பபிை  ் ொடு ்கள் ,  ்க த த்த ொலிக ்க க 
கிறித்தவதல்தயும், இஙகிைொநது, ்டச், ப்டன்மொர்க 
ஆகிை ் ொடு்கள் பிரொட்்டஸ்்டண்ட் கிறித்தவதல்தயும் 
்தம் ்கொைனிை ்ொடு்களில் அறிமு்கம் பசய்தன. 
பிரொட்்டஸ்்டண்ட் கிறித்தவப பிரிவுககுத 
த ்த லவ ை ொன  மல ்ற ப �ணிை ொள ர் ்க லள 
அனுபபியு்தவும் �ணியிலன பஜர்மனி பசய்தது.

சமச்சீர் அற்ற �ண்்டமொறறு வொணி�ம், 
்கனிமவளச் சுரண்்டல், தவளொண்லமயில் ஊடுருவல், 
்தம் ஆலை்களுககுத த்தலவைொன ்கச்சொப 
ப�ொருட்்கலள அனுபபு்தல், ்தம் ஆலை்கள் உற�ததி 
பசயயும் ப�ொருட்்கலள சநல்தைொக்கம் பசய்தல் 
அ த து ்ட ன்  வ ரி வ ொ ங கு த வ ொ ர ொ ்க வு ம் 
ஆட்சிைொளர்்களொ்கவும் ்கொைனிைவொதி்கள் ்தம்லம 
நிலை நிறுததிகப்கொண்்டனர். இம் முைறசியில் ஒரு 
�ண்�ொட்்டொயு்தமொ்கக கிறித்தவம் �ைன் �்டைொயிறறு. 
இ்தனொல்்தொன். ்கவில்த வடிவிலும் உலர ்ல்ட 
வடிவிலும் ஆபபிரிக்கர் ஒருவரின் கூற்றொ்க ஆசிரிைர் 
ப�ைர் சுட்டியும் சுட்்டொமலும் பின்வரும் கூறறு 
�ரவைொ்க அறிமு்கமொகியுள்ளது: “நீங்கள் இஙகு 
வந்தத�ொது ல�பிளு்டன் வநதீர்்கள். அபத�ொது 
நிைம் எங்களுககுச் பசொந்தமொ்க இருந்தது. இபத�ொது 
ல�பிள் எங்கள் ல்கககும் நிைம் உங்கள். ல்கககும் 
மொறிவிட்்டது”.

ஆதிககிறித்தவம் என்்ற பசொல்ைொட்சிககு 
த்ர்மொ்றொ்க, ்கொைனிைக கிறித்தவம் உருவொகிவிட்்டது. 
இக ்கொைனிைக கிறித்தவதல்த அடிப�ல்டைொ்கக 
ப்கொண்த்ட ‘ம்தம் மொறிைவன் என்்ற இச் சிறு்கல்த 
உருவொகியுள்ளது. இவவொறு குறிபபிடுவ்தன் 
அடிப�ல்டயில், ்கல்தயின் ்களமொ்க அலமநதுள்ள 
்கொைனி ்ொடு எது? ்கொைனிைவொதி்கள் ைொர்? என்்ற 
வினொக்கலள எழுபபி வில்ட த்தடினொல் 
இவவினொக்களுக்கொன வில்ட கில்டக்கொது. ஊர், 

்ொடு என்்ற அல்டைொளங்கள் இன்றிதை ்கல்த 
உருவொகியுள்ளது. ஐதரொபபிை ்கொைனிைவொதி்கள் 
உருவொககிை ்கொைனி ்ொடு்கள் அலனததிலும் 
்கொணப�ட்்ட ப�ொதுவொன �ண்பு என்று ஆசிரிைர் 
்கருதிைதின் பவளிப�ொ்டொ்க இல்தக ப்கொள்ளைொம்.

ஆயினும் மனி்த இல்றச்சிலை உண்ணும் 
ஆபபிரிக்கப �ைங குடி்கள் வொழும் ் ொடு ஒன்று இக 
்கல்தயின் ்களமொ்க அலமநதுள்ளது என்�ல்த ் ொம் 
அறியும்�டிைொன சொன்று்கலள ்கல்தைொசிரிைர் 
பவளிப�டுததியுள்ளொர். ஆசிரிைர் குறித்த அறிமு்க 
உலரயின் இறுதியில் ‘கீழ்ொடு்களில் ஐதரொபபிை 
பூர்ஷவொக்களது ்கொைனிகப்கொள்ல்கயின் ப�ொய 
மு்கமூடிலைக கிழிதப்தறிநது அ்தன் த்கொர ரூ�தல்த 
பவளிப�டுததுகி்றது இக  ்கல்த ’  என்று 
குறிபபிட்டுள்ள்தன் ப�ொருத்தப�ொட்ல்ட, இக 
்கல்தலைப �டிதது முடித்தவு்டன் உணரமுடியும்.

ப�ைர் சுட்்டப�்டொது “அவன்” என்று 
சு ட் ்ட ப � டு � வ ன் ்த ொ ன்  இ க  ்க ல ்த யி ல் 
லமைப�டுத்தப�டும் �ொததிரமொ்க அலமகி்றொன். 
அவன், ்தொய ்தநல்த இருவரின் உணவு த்தடும் 
வொழகல்கலை அறிமு்கப�டுததுவதில் இருநது ்கல்த 
ப்தொ்டஙகுகி்றது. அதது்டன் அவர்்களின் சமை 
வொழகல்க எத்தல்கைது என்்ற புரி்தலுக்கொன 
பசயதி்களும் வொசிபத�ொனுககுக கிட்டுகின்்றன. 
பவள்லளைர்்களின் வருல்கயும் �ண்்டமொறறு என்்ற 
ப�ைரொல் அவர்்கள் தமறப்கொண்்ட ஏமொறறுச் 
ப ச ை ல் ்க ளு ம்  இ ை ல் � ொ ன  மு ல ்ற யி ல் 
பவளிப�டுத்தப�டுகின்்றன. இ்தன் அடுத்த்கட்்டமொ்க 
பவள்லளைர்்களின் வருல்க அதி்கரிதது , 
துப�ொககி்களின் துலணைொல் அவர்்களின் 
தமைொதிக்கம் ்கருபபினப�ைஙகுடி்களின் மீது 
நிலைநிறுத்தப�ட்்டது. அவர்்களது குடிலச்களுககு 
வரி விதிக்கப�ட்்டது. அவர்்களின் இைக்கம் 
்கட்டுப�டுத்தப�டுகி்றது. அவர்்களது ்கட்்டலள்கலள 
மீறிைவர்்கள் சவுக்கடிககு ஆளொ கி்றொர்்கள். ்கொைனிை 
வொதி்கள் அப�குதியின் ஆட்சிைொளர்்களொ்கத 
்தம்லம நிலைநிறுததிக ப்கொண்்டொர்்கள்.

்க ொ ை னி ை  ஆ ட் சி ை ொ ள ர் ்க ளு க கு ச் 
பசலுத்ததவண்டிை வரிலை முல்றைொ்கச் 
பசலுததுவத்த பமயைொன கிறித்தவனின் ்க்டலம 
என்று ்கொைனிை ஆட்சியினர் ்கருதினர் . 
�திபனட்்டொவது நூற்றொண்டின் இறுதியில் 
( 1 799&180 1 )  திருப்ல்தவலி மொவட்்டததின் 
ஆட்சித்தலைவரொ்க இருந்த லூசிங்டன் என்்ற 
பவள்லளைர் பசன்லன தவபத�ரியில் இருந்த 
பஜர்கி என்்ற கிறித்தவ மல்றப�ணிைொளருககு 
எழுதிை ்கடி்தததில் “சீசருககு உரிைல்த சீசருககும் 
த்தவனுககு உரிைல்தத த்தவனுககும் ப்கொடுங்கள்” 
என்்ற விவிலிைத ப்தொ்டலர புதிை கிறித்தவர்்களுககுக 
்கறறுகப்கொடுக்க தவண்டும் என்று ்கடி்தம் எழுதி 
யுள்ளொர். இஙகு சீசர் என்�து உதரொம் மன்னலனக 
குறித்தொலும் ஆட்சிபுரியும் எந்த மன்னலனயும் 
குறிப�்தொ்கக ்கொைனிைக கிறித்தவம் ப�ொருள் 
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ப்கொண்்டது .  லூசிங்டன் த�ொன்்ற உைர் 
அதி்கொரவர்க்கததின் எதிர்�ொர்பல�, ப்தொ்டக்க்கொைக 
கிறித்தவ மல்றப�ணிைொளர்்கள் ்ன்்றொ்கதவ 
நில்றதவறறினர்.

இக்கல்தயிலும் ப�னிடிகட் �ொதிரிைொர் �ொல் 
ப � ன் � ொ ர் ட் டு க கு ப  பி ன் வ ரு ம ொ று 
்கறறுகப்கொடுககி்றொர்: இந்த நிைமும் நீங்கள் 
எல்தைொரும் லூசிடிைொ தவந்தருககுச் பசொந்தம். 
அவதரொ ்க்டவுளுககு அடுத்த �டிைொ்க உைகிதை 
எல்ைொலரயும் வி்ட மொட்சிலம ்தஙகிை அரசர். 
அவரு்டன் ஒபபிடும் ப�ொழுது உங்களுல்டை 
இனத்தலைவர்்களும் எங்களது பசொ ந ்த 
அதி்கொரி்களும், ் ொனுதம கூ்ட ைொலன முன் ஈக்கள் 
த�ொை அற�மொனவர்்கள். இஙத்க கூடியிருககும் 
நீங்கள் எல்ைொரும் �ொவி்களொன மற்ற ்கறுப�ர்்கள் 
அலனவருதம அவருல்டை ்கொைடிதது்கள் ்தவிர 
தவறில்லை (�க்கம்: 29) . ்தனிைொர் பசொதது 
புனி்தமொனது. ஆககிரமிக்கத ்த்கொ்தது என்�்தன் 
ப�ொருலளத ்தம்மொல் ம்தம் மொற்றப�ட்்டவர்்களுககு 
தரொமச் சட்்டததின் அடிப�ல்டயில் மனதில் �திை 
லவத்தொர். ப�னிடிகட் �ொதிரிைொர் (�க்கம்: 33).

ப�ொறுலமயும் பமௌனமும் ்கல்டபபிடிப�ொைொ்க 
ம்கதன. அரசின் ஆட்சி ்கர்த்தரொதைதை 
விதிக்கப�ட்்டது. எனதவ அ்தறகுப �ணிநது 
கீழப�டிவது ்மது ்க்டலமைொகும்.  ்கருலணயுள்ள 
வர்்கள், ்கடுலமைொனவர்்கள் இரண்டு வல்கைொன 
எஜமொனர்்களுககும் ஒதர மொதிரிைொ்க ்ொம் 
்தலைவணங்க தவண்டும். உனது த்த்கம் மரித்த பின்பு 
புண்ணிைசொலி்கள் எல்தைொரு்டனும் தசர்நது நீ த்தர 
பசொர்க்கம் பசல்வொய. அஙத்க உனது ஆன்மொ 
அனு�விக்கப த�ொகி்ற த�ரின்�தது்டன் 
ஒபபிடும்த�ொது இந்தத துைரங்கபளல்ைொம் 
எம்மொததிரம். மகிழவல்டவொைொ்க என் ம்கதன. 
உன்லன மிதிததுத துலவககும் �ொ்தங்கலள 
முத்தமிடுவொைொ்க (�க்கம்: 37).

இவறல்றபைல்ைொம் த்கட்டு வளர்ந்த அவனுககு 
ப�னிடிகட் �ொதிரிைொர் அன்�ளிப�ொ்க வைஙகிை 
தைசுவின் உருவதல்தப �ொர்ககும் த�ொது த்தொன்றும் 
நிலனவு குறிதது ஊபபித : இதைசுவின் சிலுலவயுரு 
அவன் தமலஜ மீது இருந்தது. அது ஒன்று்தொன் 
எவவளவு முைன்றும் அவனுககுப �ைக்கமொ்க 
மொட்த்டபனன்்றது. அல்தப �ொர்ககும் த�ொப்தல்ைொம் 
எறும்புப புறறு்களுககு தமல் ப்தொங்க வி்டப�ட்டு 
இரவு முழுவதும் த்கொ த்கொபவனக ்க்தறி ஊலளயிட்டு, 
முடிவில் சல்தபைல்ைொம் ்க்றவப�ட்்ட எலும்புக 
கூடு்களொய மரங்களில் ்கட்டுண்டு ஊசைொடிை 
்கறுப�ர்்களின் நிலனவு அவனுககு உண்்டொகும் 
(�க்கம்: 52) என்கி்றொர்.

இது �ொல் ப�ன்�ொர்ட்டின் ஆழமனப �திவின் 
பவளிப�ொடு. இல்த மட்டுமின்றி ்தன் ்தொய, ்தநல்த, 
்தம்பி ஆகிதைொலர எவவொறு பவள்லளைர் 
ப்கொடூரமொ்கக ப்கொலை பசய்தனர் என்�ல்த அவன் 
நிலனவு கூர்வல்தயும் இலணததுப�ொர்த்தொல் 
அவன் உள்ளததில் ்கனல் ்கனன்று ப்கொண்டிருப�்தொ்க 
நிலனக்கத தூண்டுகி்றது.

அவர்்கள் அலைதது வந்த பவண்ணி்றத ்தொடி 
ப்கொண்்ட வைது முதிர்ந்த ப�னிடிகட் �ொதிரிைொர் 

மற்ற பவள்லளைர்்கலளப த�ொல் சிறுவர்்களி்டம் 
்கடுலமைொ்க ்்டநது ப்கொள்ளவில்லை. அவர் 
எபத�ொதும் �ரதைொ்கததில் உள்ள த்தவலனப 
�றறியும் பவள்லளைர் வொழும் ்்கரததின் சி்றபபு 
குறிததும் அவர்்களி்டம் த�சிகப்கொண்த்ட இருப�ொர். 
இ்தனொல் ‘உளறுவொயச் சல்டைன்’ என்று அவர்்கள் 
ப�ைரிட்்டனர். ்கல்தயின் ப்தொ்டக்கததில் ‘அவன்’ 
என்்ற ப�ைரில் அறிமு்கமொனவன் அவர் கூறிைல்த 
எல்ைொம் மி்கமி்க விலரவொ்கப புரிநது ப்கொண்்ட்தொல் 
அவனுககுத திருமுழுககு வைஙகி �ொல் ப�ர்ன்�ொர்ட் 
என்்ற ப�ைரும் இட்்டொர்.

இ்தன்பின், அவன் ஆ்தர்ச கிறித்தவன்’, ஆனொன். 
‘சொவுககு ஒப�ொன அஞஞொன இருளிலிருநது 
மீட்்கப�ட்்டொன்.’ ்தன் சொ்தலனைொ்க இல்தக ்கருதிை 
ப�னிடிகட் �ொதிரிைொர், ்தம்லம விளம்�ரப�டுததிக 
ப்கொள்ளவும், எதிர்்கொைப �ணிககு நிதிதிரட்்டவும் 
உ்தவும் என்்ற த்ொககில் அவலனக ்கப�லில் 
்தன்்ொட்டிறகு அலைததுச்பசல்கி்றொர். அவரது 
த்ொக்கம் ் ன்்றொ்கதவ நில்றதவறுகின்்றது. அந்ொட்டு 
்்கரின் த்தவொைைதல்தப ப�ருககி, வழி�ொட்டின் 
த�ொது மணிைடிககும் தவலையில். அவலன 
அமர்ததிவிட்டு மீண்டும் ஆபபிரிக்கப �குதிககுத 
திரும்புகி்றொர். இ்தன் பின்பும் ்கல்த நீள்கி்றது. 
த்தவொைைப �ணியில் இருநது அடுத்தடுதது தவறு 
சிை �ணி்கலள தமறப்கொள்கி்றொன். சில்ற வொழகல்க 
அனு�வமும் கிட்டுகி்றது. இறுதியில் ்தன் பசொந்த 
சமூ்கதல்தப �ழிவொஙகும் பவள்லளைரின் ்கருவிைொ்க 
மொறுகி்றொன்.

‘அவன்’ என்்ற ப�ைரில் சிறுவனொ்க அறிமு்கமொகி, 
�ொல்ப�ர்ன்�ொர்ட் என்்ற கிறித்தவப ப�ைர் 
அல்டைொளதல்தப ப�றறு, ்தன் பசொந்த சமூ்கதல்ததை 
அழிககும் ்கருவிைொ்க மொறிபத�ொனவனின் ்கல்த 
இது. சிறு வைதிதைதை அவனி்டம் பவளிப�ட்்ட 
பவள்லளைர் எதிர்பபுககுச் சொன்்றொ்க, வொனுை 
்கததில் ்க்டவுள்’ ஒரு பவள்லளக்கொரனுககு விட்்டொர் 
�ொருங்கள் உல்த (�க்கம்: 27) என்று ப�னிடிகட் 
�ொதிரிைொரி்டம் ்கல்த விட்்டல்தக கூ்றைொம். அவன் 
்தநல்த, ்தொய, ்தம்பி ஆகிதைொலரக ப்கொடூரமொ்க 
பவள்லளைர்்கள் ப்கொன்்றல்த த்ரடிைொ்கப 
�ொர்த்தவன். ்்கர வொழகல்க அவனி்டம் சலிபல� 
ஏற�டுததுகி்றது (�க்கம்: 54&55&67). ்தண்்டலனப 
�ல்டயின் அதி்கொரிைொ்க அவன் உள்ளததில் 
த்தொன்றிை சிந்தலன்கள் அவனி்டம் மனமொற்றம் 
த்தொன்றுகி்றது என்�ல்த பவளிப�டுதது கின்்றன 
(�க்கம்: 70&71).

ஆனொல் இறுதி முடிவு அவனது சுை்ைததின் 
பவறறிலை பவளிப�டுததி நிறகி்றது. ம்தமொற்றம் 
என்�து அவலனப ப�ொறுத்த அளவில் 
முன்தனற்றததிற்கொன ஏணிப�டிைொ்க அலமநது 
விட்்டது. ம்தம் மொற்றததின் மூைம் ஒரு ்கருபபு ஆடு 
்கொைனிைவொதி்களுககுக கில்டததுவிட்்டது. இது 
்கொைனிைக கிறித்தவததின் பவறறி.

‘மதம் மொறியவன்’ நூலுக்கு எழுதிய 
அணிந்துரை கட்டுரையொக...

கட்டுரையாளர் : நாட்டார் ெழககாற்றியல் துரையின் 
தேரும் பேைாசிரியர், ஆய்ொளர்
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கட்டுரை

இரா.மமா்கன்ராென்� mohanrajan.r@gmai.com

யார் பபறுவார் 
இநத அரியாசனம்?!

வதரதல் அரசியல் 
ைடசியினர, தமிழீழச 

சிக்ைல்ைள குறித்துப வ்பெ 
ேெதியாை ம்றந்துேரும் 
சூழலில் திமுைவினர, 
ஈழத்தமிழ் மக்ைள மீது 

�கட்்பற்ற இன அழிபபுத் 
்தாடர்பாைச ெரேவதெ 

வ்பாரக் குற்றவிொரகணக்கு 
உத்தரவிட வேண்டும் 

என்்பகதத் தமது வதரதல் 
அறிக்கையில் ேலியுறுத்திக் 
்ைாண்டுளளனர. வமலும் 
இஙகுளள ஈழ ஏதிலியருக்கு 
மாத ஓய்வூதியமும், இந்தியக் 

குடியுரிகமக்கும் தமது 
அறிக்கையில் 
உறுதியளித்துக் 

்ைாண்டுளளனர. ோக்குறுதி 
என்்ற அளவில் இது 
முக்கியத்தும் ோய்ந்த 

ஒன்வ்ற. எனினும் 
கூடஙகுளம், ொைரமாலைா, 

்டல்டா ்பகுதியில் நிலை ோயு 
எடுக்கும் ஒப்பந்தஙைள 
என்்பனக் குறித்துப 

வ்பாொதது ் ்பருஙகுக்றவய.

தமிை்க சட்்டசல�க்கொன 44 ஆவது த்தர்்தல் ் ல்டப�்ற இருககி்றது. 
்ொடுழுலமக்கொனத திருவிைொவொ்கக, ப்கொண்்டொட்்டங்களின் �குதிைொ்க 
ஓட்்டரசிைல் முன்பு எபத�ொதுமில்ைொ்த வல்கயில் மொறிக ப்கொண்டுள்ளது. 
பவயிலும், மலையும் ப்கொளுததும் ்தொழவொரங்களின் வரிலசயில் நின்று 
நிைொைவிலைக ்கல்ட்களில் புழுத்த அரிசிலை விதியின் ப�ைரொல் 
சகிததுக ப்கொண்டு வொஙகிச் பசல்தவொரும், ்டுத்தர குதரொட்்டன்வொசி்களும், 
அதி்கொரவர்க்கததினரு்டன் ஒருவி்தததில் சமரசமொகிக ப்கொண்டு 
சநதிககும் சன்ொை்கச் சகிபபுததிருவிைொவொ்க த்தர்்தல்அரசிைல் இன்று 
இருநது ப்கொண்டுள்ளது.

்ொலளவிடியும் என்று ஒவபவொரு த்தர்்தலிலும் ஒரு எழு்தப�்டொ்த 
்ம்பிகல்கயும், வொககுறுதியும், ்கனவும் வொக்கொளலன வொககுச்சொவடிககு 
உநதித்தள்ளுவ்தொ்க இருககி்றது. அ்தறத்கற்றொர்த�ொை அரசிைல்்கட்சி்கள் 
்தரும்வொககுறுதி்கள் இருககின்்றன. மி்கபப�ரிை ம்றதி த்ொய அல்ைது 
அறிைொலம இருந்தொல் மட்டுதம அவறல்ற ் ம்�ககூடிை்தொ்க இருககும்.

த்தர்்தல் சன்ொை்கததின், மக்கள்குடிைரசின் �குதிைொ்க மக்கலள 
மொறறுவ்தறகு, அரசிைல் மைப�டுததுவ்தறகுப �திைொ்க �ஙத்கற்கச் 
பசயவ்தறகுப �திைொ்கத த்தர்்தல் அரசிைல் ்கட்சி்கள், அரசிைல் 
த்தர்்தலைச் பசயகின்்றன. அ்தொவது வொககு்களுககுப �ணம் 
ப்கொடுப�்தன் வழிதை மக்கலள ஊைல் மைப�டுததுகின்்றனர், அல்ைது 
்தமது ஊைலின் �குதிைொ்கப �ஙத்கற்கச்பசயகின்்றனர். ஒரு ் ச்சுவட்்டமொ்க 
த்தர்்தல் சன்ொை்கம் இன்று எதுவி்த மனத்தல்டயுமின்றி ஏற்கப�டுகி்றது.

வொககுஎன்�து, பவறும் வொககுமட்டுதமைல்ை. அது வொழுரிலம, 
த�ச்சுரிலம, ் ்டமொடும் உரிலமயும் கூ்ட. வொககு்கலளப �ணததிறகும், 
ப�ொருளுககும் விறகும்த�ொதும், வொஙகும் த�ொதும் இவறல்றதை 
விறகித்றொம். வொஙகுகித்றொம். ்மது இருத்தலை த்கள்விககுள்ளொககும் 
இவவி்த அரசிைல் தமறகுறிபபிட்்ட எல்ைொ உரிலம்களிலிருநதும் ் ம்லம 
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விைககிவிடுகி்றது; ்தனிலமப�டுததிவிடுகி்றது; 
த்தர்்தலுககுபபின் அத்த புழுத்த அரிசிககும், 
இைவசததிறகும் ் ம்லம வரிலசயில் நிறுததிவிடுகி்றது; 
விதிலைச் பசொல்லி ்மது சன்ொை்க மனம் 
சொமொ்தனமல்டநது ப்கொள்கி்றது, பி்றப்கொரு த்தர்்தல் 
வரும் வலர. இப�டிைொன உளவிைலுககில்டதை்தொன் 
த்தர்்தல் ஒரு திருவிைொவொ்க, ஆசுவொசமொ்க 
ப�ொதுமக்களுககும், ல்கமொறும் சுரண்்டல் 
அதி்கொரததின் �குதிைொ்க அதி்கொரவர்க்கததுககும் 
�ொரொளுமன்்ற வழி த்தர்்தல் இருககி்றது.

மு ன் பன ப த� ொ து மி ல் ை ொ ்த  வ ல ்க யி ல் 
ஆளுலம்கலள முன்நிறுத்த வழியில்ைொ்த த்தர்்தைொ்க 
்தமிை்கச்சட்்டசல�த த்தர்்தல் இருககி்றது. த்தர்்தல் 
அரசிைல் ்கட்சி்கள் திணறிக ப்கொண்டுள்ளன. 
ஆளுலம என்�்தறகு இஙகு �ைவி்தமொன ப�ொருள் 
இருககி்றது. ப்கொள்ல்க சொர்நது, அல்ைது அ்தலனக 
்க்டநது ப�ொருள் ப்கொள்ளப�டுகி்றது. மக்கள் 
பசல்வொககும், அல்தத ்தக்கலவததுக ப்கொள்வதுமொன 
த�ொகத்க  இஙகு ஆளுலமைொ்கப புரிநது 
ப்கொள்ளப�டுகி்றது.

ப்கொள்ல்க்கள் ஆளுலமைொ்க இருககுபமன்்றொல் 
்கவலைஇல்லை .  ஆனொல் ஆளுலம்கதள 
ப்கொள்ல்க்களொ்க இருப�்தனொல் த்தர்்தல் ்கட்சி்கள் 
சறத்ற ்தைக்கத்த்டன் த்தர்்தலைச் சநதிககின்்றன. 
்தமிை்கததின் இருப�ரும் ஆளுலம என்று ்கரு்தப�ட்்ட 
்கருணொநிதி, பஜைைலி்தொ இல்ைொ்த இந்தத த்தர்்தல், 
இருதுருவ அரசிைலிலிருநது, அல்ைது இருதுருவ 
்தலைலமயிலிருநது விைகிச் பசன்றிருககி்றது. 
இருதுருவம் என்�து ப்கொள்ல்கசொர்்தல்கலம என்று 
புரிநது ப்கொள்வல்தவி்ட, ஆளுலமசொர்்தல்கலம 
என்த்ற விளஙகிக ப்கொள்ள தவண்டும்.

எனதவ இபத�ொல்தைத த்தர்்தல் பவறறி்டம் 
என்�து ப்கொள்ல்கபவறறி்டம் அல்ை ஆளுலம 
பவறறி்டம் என்று்தொன் பசொல்ைதவண்டும். 
ப்கொள்ல்க பவறறி்டம் என்�து எபத�ொதுதம 
பவறறி்டமொ்கத்தொன் இருககின்்றன. ஆளுலமககுத 
்தொன் இன்று �ஞசம் ஏற�ட்டுள்ளது. இந்த 
�ஞசதல்த, பவறறி்டதல்தப நிரபபுவ்தறகுத்தொன் 
இன்ல்றககுப �ை ஆளுலம்கள் த�ொட்டிப த�ொட்டுக 
ப்கொண்டு ்களததில் இ்றஙகிக ப்கொண்டுள்ளனர்.

நிைபிரபுததுவம், பூர்சுவொ வர்க்க மனநிலையிலிருநது 
மூை்தன அரசிைலுககுள் மொறிச் பசல்லும் மக்கள் 
இன்ல்றககுத த்தர்்தல் அரசிைலை எதிர்ப்கொள்வதில் 
எதுவி்தச் சிக்கலுமிருப�்தொ்கத ப்தரிைவில்லை. 
ஆனொல் த்தர்்தல் ்கட்சி்கள் பவகுவொ்க மொறியிருககி்றன. 
அலவ மக்கலளச் சநதிக்கத ்தைஙகுகி்றத்தொ 
இல்லைதைொ அலவ �ன்னொட்டு, இந்ொட்டு மூை்தன 
நிறுவனங்கலள, ப�ரு மு்தைொளி்கலள சநதிக்கத 
்தைஙகுகின்்றன. முன்பு மக்களுக்கொ்கத ்தம்லம 
மொறறிக ப்கொண்்ட ்கட்சி்கள் ,  ்தறத�ொது 
நிறுவனங்களுககு ஏற�த ்தம்லம மொறறிக ப்கொள்ள 
தவண்டியிருககின்்றன. மொறறிக ப்கொண்டிருககின்்றன.

ஐந்தொண்டு்களுககு ஒருமுல்ற்தொன் மக்கலளத 
த்தர்்தல் அரசிைல் ்கட்சி்கள் சநதிக்க தவண்டி 
யிருககி்றது. ஆனொல் அதி்கொரததுககு வநதுவிட்்டொல் 
ப�ரு  நிறுவனங்கலளச்  ச நதிதத்த  ஆ்க 
தவண்டியுள்ளது. ப�ரு நிறுவனங்களின் மூை்தன 

அரசிைலில் சிககியுள்ள த்தர்்தல் அரசிைல் சூைல், 
த்தர்்தல் ்கட்சி்கலள ஒட்டுபமொத்தமொ்க அ்டகு 
லவததுக ப்கொண்டுள்ளது. மக்களுக்கொ்கப �்தவிைொ, 
ப�ருநிறுவனங்களுக்கொ்கப �்தவிைொ என்்றொல் 
ப�ருநிறுவனங்களுக்கொ்கதவ �்தவி என்�து்தொன் 
�ொரொளுமன்்ற வழி ்கட்சி்களின் நிலைப�ொ்டொகும்.

மக்கள் த்தர்்தல்்கட்சி்கலள வழி்்டததிைது த�ொ்க 
இன்ல்றககு ப�ருநிறுவனங்கதள ்கட்சி்கலள வழி 
்்டததுகின்்றன. ப�ருநிறுவனங்களும், த்தர்்தல் 
அரசிைல்்கட்சி்களும் ்கடி்கொரதல்தப த�ொன்று இரு 
ப�ரும் முறசக்கரம் த�ொை ஒன்ல்ற ஒன்று சொர்நது 
இைஙகுகின்்றன. ஒன்ல்ற ஒன்று சொர்நது அ்தன் 
இைக்கம் இருககி்றது. இருககும்.

ஏற்றத ்தொழவொன சொதிை, ப�ொருளொ்தொர 
சமூ்கததில் சிக்கல்்கள் ஏரொளமிருககின்்றன. 
த்தலவ்கள் எதுவும் தீர்ந்த�டில்லை. விடு்தலைககுப 
பி்ற்கொன �ைக்கட்்டத த்தர்்தல்்களில் ்தவ்றொது 
ஒலிககும் வறுலமலை ஒழிப�து, தவலைவொயபல� 
உருவொககுவது. த�ொன்்ற �ை முைக்கங்கள் இன்னும் 
வொககுறுதி்களொ்கதவ நீடிககின்்றன. இல்த ் ம்பி �ை 
்தலைமுல்ற்களொ்க மக்கள் வொக்களிததுக ப்கொண்த்ட 
இருககி்றொர்்கள்.

்தொரொளமை, தி்றந்தப ப�ொருளொ்தொர ் ல்டமுல்ற 
்களுககுப பி்றகு நிைலம எதுவும் மொறிவி்டவில்லை. 
விளிம்புநிலையினர் தமலும் விளிம்பு நிலைககும், 
வறுலம மறறும் தவலைவொயபபின்லம �ை ம்டஙகு 
அதி்கரிததுக ப்கொண்டுள்ளதும்்தொன் மிச்சம். 
ப�ருநப்தொறறு மு்டக்கம் அவறல்ற இன்னும் 
அதி்கப�டுததியுள்ளது. ஆ்க இந்தத த்தர்்தல் 
்கட்சி்கள், அரசு்கள் மக்களுககு என்ன்தொன் 
பசயகின்்றன. பசயதுப்கொண்டிருககின்்றன என்்றொல் 
எதுவும் பசயைவில்லை என்�து்தொன் பமயநிலை.

�ொரொளுமன்்ற அரசில், மக்கள் ்ைக குடிைரசில் 
வளர்ச்சியும், வளர்நதிருப�தும் உள்்ொட்டு, 
பவளி்ொட்டு ப�ரு நிறுவனங்கள் மட்டுதம. ஆ்க 
அவர்்களது வளர்ச்சி அரசின் துலணயின்றி 
சொததிைதம இல்லை. மக்களுககுத துலண நிற்க 
தவண்டிை அரசு ப�ருநிறுவனங்களுகத்க துலண 
நிறகின்்றன. அரசிைல் ்கட்சி்கள் ஆட்சிககு வந்ததும் 
்தமககு ப�ருநிறுவனங்கள் அளித்த ்தொரொள நிதிககு 
்ன்றிைொ்கதவ அவர்்களுககு ்ொட்ல்டக ்கட்்டறறு 
சுரண்டிக ப்கொள்ள அனுமதிைளிககி்றொர்்கள். ஒரு 
�க்கம் உைவர்்கள் த�ொரொட்்டம் ்்டததிக 
ப்கொண்டிருக்கப பிறிப்தொரு �க்கம் உைகிதைதை 
மி்கபப�ரிை துடுப�ொட்்டத தி்டல் உருவொக்கப�ட்டு 
அ்தறகு அம்�ொனி ,  அ்தொனி ப�ைர்்கள் 
லவக்கப�டுவல்த இப�டித்தொன் புரிநது ப்கொள்ள 
தவண்டியிருககி்றது .  இநதிைொலவ ்ொன்கு 
திலச்களொ்கப பிரிதது ப�ரு மு்தைொளி்களின் 
ப�ைர்்கள் சூட்்டப�்டவில்லைதை ்தவிர ்்டப�து 
என்னதவொ அது்தொன்.

நிறுவனங்களின் அரசு்கலள உருவொக்க முலனயும் 
த்தர்்தல் அரசிைல் ்கட்சி்கள் இந்த முல்ற மக்களின் 
அடிப�ல்டச் சிக்கலுக்கொ்க ஒன்று தசர்நதிருப�்தொ்கச் 
பசொல்ை முடிைொது. மக்கலளச் சநதிககும் அ்றததுணிவு 
அற்ற அவர்்கள் ்தமகப்கன்று ஆதைொசலன 
பசொல்வ்தறகு ்தனிைொர்  நிறுவனங்கலள 



மக்களிைமிருநது ் ேகு ் ்தாரைவுக்குச ் �னறுவிட்ை அேரகள், ோக்குசசீட்ரை 
மக்களிைமிருநது �றிக்க முயறசி ் �ய்கி்றாரகவை ்தவிை இயல்�ாக ் ம்ரம வ்ாக்கி 
ேரும் ்தகுதிரய இழநதுப �ை காைம் ஆயிறறு எனறு்தான ் �ால்ை வேண்டும்.
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லவததுகப்கொண்டு அவர்்கள் ்தரும் ்கணினித 
்தரவு்களின் அடிப�ல்டயில் ப்கொள்ல்க்கலளயும், 
த்கொட்�ொடு்கலளயும் உருவொககிக ப்கொள்வது்டன், 
ப�ொது தமல்ட்களில், ஊ்ட்கங்களில் மக்கலளச் 
சநதிககும் த�ொது என்ன உல்ட உடுததுவது, என்ன 
உ்டல்பமொழிலைக ல்கைொள்வது என்�து வலர முன் 
தீர்மொனததின் ஊ்டொ்கதவ ப�ொது பவளிககு 
வருகி்றொர்்கள். மக்களி்டமிருநது பவகு ப்தொலைவுககுச் 
பசன்றுவிட்்ட அவர்்கள், வொககுச்சீட்ல்ட 
மக்களி்டமிருநது �றிக்க முைறசி பசயகி்றொர்்கதள 
்தவிர இைல்�ொ்க ்ம்லம த்ொககி வரும் ்தகுதிலை 
இைநதுப �ை ்கொைம் ஆயிறறு என்று்தொன் பசொல்ை 
தவண்டும்.

இந்த சட்்டசல�த த்தர்்தலிலும் ப்கொள்ல்கக 
கூட்்டணிைொ, ப்கொள்லளக கூட்்டணிைொ என்்றொல் 
இரண்டும் என்று்தொன் பசொல்ை தவண்டும். 
நிறுவனங்களின் அரலச உருவொககுவது்டன், 
நிறுவனங்களுககும், அரசுககும் அல்ைது மக்களுககும் 
இல்டயில் நின்று த�ரங்கலள உருவொககும் ்தரகு 
அடிப�ல்டயிைொன ஆட்சிலைதை ஆட்சி என்�்தொ்க 
்வீன ப�ொருள் ப்கொள்ளச் பசயகி்றொர்்கள் ்மது 
த்தர்்தல் ்கட்சியினர். எல்தைொலரயும் அப�டிச் 
பசொல்ை முடியுமொ என்்றொல் இல்லை்தொன். 
உதிரிக்கட்சி்கள், இைக்கங்கள்சிை ப்கொள்ல்க 
அடிப�ல்டயில் ப�ரும்்கட்சி்களு்டன் இலணநது 
த�ொட்டியிடுகின்்றன. அ்தன்தன் அடிப�ல்டயில் 
அ ல வ த  ்த ம க ்க ொ ன  த ்க ொ ரி க ல்க ்க ல ள 
முன்நி�ந்தலன்களொ்க லவககின்்றன. இலவ 
ஆதரொககிைமொன ஒன்்றொ்க இருந்தொலும் �ை 
சமைங்களில் த�ர அரசிைலை உருவொக்கவும் 
பசயகின்்றன என்�ல்த மறுததுவி்ட முடிைொது.

இன்ல்றககு ஆட்சியிலிருககும் அதிமு்க அணி 
என்�து முறறிலும் அதிமு்கவின் அணி அல்ை. அது 
�ொஜ்க உருவொககி அளித்த அணி. அ்தறப்கன்று 
்தனிைொன, அடிப�ல்டக ப்கொள்ல்க்கள் ஏதும் இன்று 
இல்லை. அப�டிபைன்்றொல் மக்களின் சீவொ்தொரச் 
சிக்கல்்களின் அடிப�ல்டயில் எழுந்த எந்த 
த்கொட்�ொடு்களும் அ்தறகு இருக்கவில்லை. எனதவ 
மக்கலள மி்க எளி்தொ்க, எளிலமைொ்கச் சநதிக்க 
முைறசிககின்்றன. வொககு வஙகி லவததிருககும் 
சொதி்களுககுச் சிை சலுல்க்கள், வொகல்கக ல்கயில் 
லவததிருககும் விளிம்பு நிலையினருககுச் சிை 
சலுல்க்கள் என்�்தொ்கதவ அது மக்கலள அணுகிக 
ப்கொண்டுள்ளது.

திமு்க, ப்கொள்ல்க சொர்ந்த ஓர் ்கட்டுகத்கொப�ொன 
இைக்கமொ்கத, த்தர்்தல் ்கட்சிைொ்க இருககி்றது. 
ஆனொல், ஆலம ்தன் ஓட்ல்டவிட்டு பவளிதை வர 
இைைொ்தது த�ொை திமு்கவொல் எவவளவு முைன்்றொலும் 
அ்தனொல் அ்தன் ப்கொள்ல்க்கலளவிட்டு பவளியில் 
வநதுவி்ட முடிைொது .  சமூ்க சிக்கல்்களின் 
அடிப�ல்டயில், அடித்தளமொ்க்க நிறுவப�ட்்ட 

எந்தபவொரு இைக்கததின் இைல்பு நிலையும் 
இது்தொன். ஆட்சியில் இல்லைபைன்்றொலும் 
விடு்தலைச் சிறுதல்த்கள் நிலையும் ஏ்றககுல்றை 
இது்தொன்.. எனதவ்தொன் அவர்்கள் மக்கலளவிட்டு 
விைகித ்தனிைொன ஒரு முடிலவ முறறிலும் 
எடுததுவி்ட முடிவதில்லை. இந்தத த்தர்்தலில் 
குல்றந்த அளவிதைனும் பி்ற ்கட்சி்கலளப த�ொைன்றி 
்தமது ப்கொள்ல்க அடிப�ல்டயிைொனத த்தர்்தல் 
அறிகல்கலை பவளியி்ட தவண்டிை ்கட்்டொைம் 
ஏற�ட்டுவிடுகி்றது. இ்டதுசொரி்கலள இதில் எதிலும் 
தசக்க முடிைொது. கூ்டொது. அ்தன் அடிக்கட்டுமொனதம 
மக்கள்்தொன். எனதவ அவறறின் த்கொரிகல்க்கள் 
என்�ன முறறிலும் மக்களின் த்கொரிகல்க்களொ்கதவ 
இருநதுவிடுகின்்றன.

திமு்க லவததிருககும் சிை வொககுறுதி்கள் சமூ்கச் 
சிக்கல்்கள் சிைவறல்றப த�சுகின்்றன. அப�டிப 
த�சுவ்தறகு அ்தனு்டன் இலணநது ப்கொண்டுள்ள 
மக்கள் சொர் ்கட்சி்கள்்தொம் ்கொரணம். குறிப�ொ்க 
‘மனி்தக ்கழிவு்கலள மனி்தர்்கதள அள்ளும் நிலை 
முறறிலும் ஒழிக்கப�டும்’ என்�து திமு்கவின் ஏழு 
வொககுறுதி்களில் ஒன்று. இந்த நூற்றொண்டின் 
்டுவிறகு வநதுவிட்்ட நிலையிலும். இது குறிததுப 
த�சும் நிலையிதைதை ் மது சமூ்கம், ் ொடு இருககி்றது 
என்�து ் மது அரசிைல், சமூ்க அவைதல்த மதிபபீடு 
பசயவ்தொ்க உள்ளது.

மனி்தக ்கழிலவ மனி்தன் அள்ளுவது என்�து 
ஏ த ்த ொ  விளிம்பு  நிலையினர்  வறுலம , 
தவலைவொயபபின்லமக ்கொரணமொ்க இல்தச் 
பசயகி்றொர்்கள் என்று பசொல்லிவி்ட முடிைொது. 
இப�டிைொனத ப்தொழிலை உருவொககி, இல்தக 
குறிபபிட்்டச் சமூ்கததினதர பசயை தவண்டும் என்்ற 
ம்த அடிப�ல்டயிைொன சொதிக்கட்்டலமபபின் ஒரு 
�குதிைொ்கதவ �ொர்க்க தவண்டும். எனதவ 
இப�டிைொன ப்தொழிலை, இழி நிலைலை ஒழிப�து 
என்�து சொதிக ்கட்டுமொனததின், ம்தக்கட்டுமொனததின், 
சமூ்க ஏற்றத்தொழவின், �டிநிலையின் ஒரு �குதிலை 
ஒழிப�்தொகும். பசைைளவில் இது மி்கத துணிச்சைொனக 
்கொரிைம்.

ஏற்கனதவ �ொஜ்க அரசு, ‘தூயலம இநதிைொ 
திட்்டம் ’  என்்ற த�ொர்லவயில் தூயலமப 
�ணிைொளர்்களுககுப �ொ்தப பூலஜ பசயது 
அவர்்களது �ணிலைப புனி்தப�டுததிைது்டன், அந்த 
ப்தொழிலை அவர்்கள் மட்டுதம பசயயும் புனி்தத 
ப்தொழிைொ்க ்கட்்டலமத்தது. ்க்டலமைொ்கக 
்கட்்டலமத்தது. இ்தன் வழி அப�ணிைொளர்்களின் 
ப்தொழில்சொர் சொதிலை மீள் உறுதி பசய்தது.

 இந்த மனி்த அவைதல்தப த�ொக்க அதிமு்கதவொ, 
அ்தன் கூட்்டணியிலிருககும் பி்ற ்கட்சி்கதளொ 
முன்வரும் என்று பசொல்லிவி்ட முடிைொது. இன்னும் 
பசொல்ைபத�ொனொல் �ொஜ்க வின் அடிப�ல்ட 
ம்தவொ்தக ப்கொள்ல்க்கள் மனி்த ்தர்்தமமொ்க விளிம்பு 
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நிலை தவலை்கலளயும் சொதிலையும் ஒருநீதிைொ்கப 
த�ொறறுவ்தொல் அலவ இவறல்ற ஒரு த்கொரிகல்க 
என்்ற அளவில் கூ்ட ஏற�தில்லை. அதிமு்க என்று 
்தனிைொ்க ஏதும் இருக்கவில்லை. அது �ொஜ்க 
வினுல்டை �குதிைொ்கதவ இருககி்றது. மநீம என்�து 
த�ொன்்ற உதிரி அணி்கதளொ த�சபத�ொவதில்லை. 
த�சமொட்்டொர்்கள். அதி்கொரதல்தக ல்கப�றறுவதும், 
பிரிததுக ப்கொள்வதுதம அவர்்களது இைககு்களொ்க 
�ல்லிளிககின்்றன. எனதவ ப்கொள்ல்கைளவில் 
திமுவின் இந்த அறிவிபபு முககிைமொனப்தொன்்றொகும்.

அமுமு்க இம்முல்ற ்தனிைொ்க நிற�து்டன் ஓலவசி 
்கட்சியு்டன் இலணநது சட்்டசல�த த்தர்்தலைச் 
சநதிககி்றது. சில்றயிலிருநது பவளிதை வந்த 
சசி்கைொலவ வரதவற்ற அவரது ஆ்தரவொளர்்கள், 
அதிமு்கலவக ல்கப�றறும் முைறசியில் இ்றஙகிை 
நிலையில், சசி்கைொ அரசிைலில் ்தற்கொலி்க ஓயலவ 
அறிவித்தல்த அடுதது அம்முைறசிலைக 
ல்கவிட்டிருககி்றொர்்கள். அல்ைது ்தற்கொலி்கமொ்க 
ஒததிலவததிருககி்றொர்்கள். சசி்கைொவின் ஒதர ்தகுதி 
அம்மொவின் த்தொழிைொ்க இருந்தது. அம்மொவின் 
சுரண்்டலில் �ஙகு்தொரரொ்க இருந்தது. அவரு்டன் 
சில்றயிலிருந்தது .  அம்மொவின் சமொதியில் 
ஆதவசமொ்கச் ச�்தபமடுததுக ப்கொண்்டது. இபத�ொது 
அவர் அமுமு்கவில் இருககி்றொரொ? அல்ைது 
அதிமு்கவில் இருககி்றொரொ? என்�து அவருகத்க 
குைப�மொ்க இருககி்றது.

சில்றயிலிருநது வந்த அவலரச் பசந்தமிைன் 
சீமொன், �ொரதிரொஜொ, த�ொன்்ற ‘வீரத்தமிைர்்கள்’ 
சநதிதது ‘வீரத்தமிைச்சி” �ட்்டம் வைஙகிக 
ப்கொண்டுள்ளனர். அந்தச் சநதிபபு அவரது 
்கணவரின் ்தமிழத த்தசிைச் சொர் உ்தவி்களின் 
ப�ொருட்ப்டன்று பசொல்லிக ப்கொண்்டொலும் அதில் 
்்டபபு அரசிைல் ஏதும் இல்லை என்று ஒதரைடிைொ்கச் 
பசொல்லிவி்ட முடிைொது. சசி்கைொவின் ்தற்கொலி்க 
ஓயவு �ொஜ்கவின் பசைல் திட்்டததின்�டிைொ்க 
இருக்ககூடும் என்்ற அரசிைல் ஊ்கங்கள் பவறும் 
ஊ்கம் என்று மட்டுபமனக ்க்டநதுவி்ட முடிைவில்லை.

அம்மொவின் ப�ைரில், சின்னம்மொவின் ஆட்சிலை 
ப்கொண்டுவர அரசிைலில் இ்றஙகியிருககும் 
தின்கரனின் அமுமு்கவுகப்கன்று ஏத்தனும் 
ப்கொள்ல்கத திட்்டம் என்்ற ஒன்று இருப�்தொ்கச் 
பசொல்ை முடிைொது. வீட்டுககு ஒருவருககு தவலை 
என்று அவர்்கள் பசொல்கி்றொர்்கள். திட்்டங்கள் 
எபத�ொதும் ்கவர்ச்சிைொdலவ. இல்லைபைன்்றொல் 
அலவ திட்்டங்களொ்க இருக்க முடிைொது என்று 
த்தொன்றுகி்றது.

ஓ ல வ சி  அ மு ம ்க வு ்ட ன்  இ ல ண ந து 
ப்கொண்டிருககி்றொர். ஏற்கனதவ ஓலவசி �ொஜ்கவின், 
தவலைத திட்்டததில் இசுைொமிை ஓட்டு்கலளப 
பிரிப�வரொ்கச் பசொல்ைப�டுகி்றது. அகிை இநதிை 
அளவில் ஒதர இசுைொமிைக ்கட்சிைொ்கப �ொஜ்கவொல் 
வழி ்்டத்தப�டும் அவரது ்கட்சி அமுமு்கவு்டன் 
ப்தொகுதி்கலளப �ஙகிட்டுக ப்கொள்கி்றது. திரொவி்ட 
அரசிைல் ப்றி வழிப�ட்்ட ்தமிை்க முஸ்லீம் 
்கட்சி்களின் பசல்வொகல்க, த்தசிை முஸ்லீம் ்கட்சி 
அ்தன் ்ம்�்கத்தன்லமச் சொர் நத்த  ப�்ற 
தவண்டியிருககும்.

பிறிப்தொரு முஸ்லீம் ்கட்சிைொன எஸ்.டி.பி. இனர், 
்கமல்�ொசனின் ம.நீ.ம.வில் இ்டம் த்கட்டுக 
கில்டக்கவில்லை என்்றதும் அ.மு.மு்க.வி்டம் 
்தஞசமல்டநதுக ப்கொண்டுள்ளனர். ஏற்கனதவ 
்கமல்�ொசனின் விஸ்வரூ�ம் திலரப�்டததுககு 
விரிவொன எதிர்பபுக்கொட்டிைவர்்கள் அவர்்கள். 
இபத�ொது அமுமு்கவிறகு பசன்றுள்ளனர். அமமு்க, 
முடிந்தவலரத திமு்கவுககு பசல்லும் உதிரிக 
்கட்சி்கலளத ்தடுப�தும், அதிமு்கவிறகுப த�ரளவில் 
எதிர்பபுத ப்தரிவிப�ல்தயும் புரிநது ப்கொள்ள 
முடிகி்றது.

இ நதிை  முஸ்லீம்்கள்  ்த மது  சுை தல்த 
இைக்கொ்தவல்கயில் ்தமகப்கனத த்தர்்தல் அரசிைல் 
்கட்சிலைத தி்டமொ்க நிறுவிக ப்கொள்ளொ்தவலர 
அவர்்களும் ஏலனை அரசிைல் ்கட்சியில் ஒன்்றொ்கதவ 
திரிநது த�ொ்கதவண்டியிருககும். அல்ைது ்கலரநதுப 
த�ொ்க தவண்டியிருககும் ஜின்னொவுககுப பி்ற்கொ்க 
ஓர் முஸ்லீம் ்கட்சி, ்தலைலம என்�து இஙகு 
இன்னும் த்தசிை பவறறி்டமொ்கதவ நீடிததுக 
ப்கொண்டுள்ளது.

்கமல்�ொசனின் மநீம ஏ்றககுல்றை என்ஜிஓ 
கூ்டொரம் த�ொைதவ ஆகிவிட்டிருககி்றது. என்ஜிஓ-
க்களின் பசல்வொககு மக்கள் ்டுவில் எந்த அளவு 
இருககி்றது என்�ல்தப ப�ொறுததிருநது்தொன் �ொர்க்க 
தவண்டும். என்ஜிஓ-க்கள் ப�ொதுவொ்கத ்தததுவச் 
சிக்கல்்களுககு அப�ொல் மக்களின் அன்்றொ்டச் 
சிக்கல்்கள் �றறி மட்டுதம ்கவலைப�டு�வர்்கள் 
என்்ற அளவில் அவர்்களுககுத த்தர்்தலில் அரசிைல் 
்கட்சி்கள் இ்டம் ப்கொடுப�தில்லை. இம்முல்ற அந்தக 
குல்றலை மநீம த�ொககிக ப்கொண்டுள்ளது. 
எதிர்்கொைததில் என்ஜிஓக ்களுக்கொன இ்டங்கலளத 
த்தர்்தல் ்கட்சி்கள் ஒதுககுவது அவர்்கள் ப�றும் 
ஓட்டுக்களிதைதை ்தஙகிக ப்கொண்டுள்ளது.

த்தமுதி்க இந்தத த்தர்்தலில் அமுமு்கவு்டன் கூட்டு 
அலமததுக ப்கொண்டுள்ளது. அதிமு்கவில் உரிை 
இ்டங்கள் த்கட்டுக கில்டக்கொ்தத்தொடு, உங்களுககு 
என்ன மக்கள் பசல்வொககு இருககி்றது என்று 
மு்தல்வர் எ்டப�ொடி சிரிததுக ப்கொண்த்ட 
த்கட்டிருககி்றொர். அது அவர்்களது ்தன்மொனதல்த 
இபத�ொது்தொன் சீண்டிப�ொர்ததிருககி்றது. மு்தல்வர் 
அப�டி பசொன்னல்த அவரது ்கரிசனமொ்க எடுததுக 
ப்கொண்டிருக்கைொம். ஒரு ்கொைததில் எதிர்க்கட்சித 
்தகுதிதைொடு ்கம்பீரமொ்க அது இருந்தது என்னதவொ 
பமய. ஏற்கனதவ சசி்கைொவின் வருல்க குறிதது 
பமன்லமைொ்கக ்கருதது ப்தரிவிததிருந்தொர் 
பிதரமை்தொவிஜை்கொந்த. அது இபத�ொது அவருககு 
்தக்க த்ர உ்தவிைொ்க அலமநதுள்ளது. இபத�ொது 
த்தமுதி்க ்தனக்கொன மக்கள் பசல்வொகல்க 
மு்தல்வருககு உணர்ததிைொ்க தவண்டியிருககி்றது. 
விஜை்கொநத்தொ அல்ைது சுதீஷ, பிதரமை்தொ, 
விஜைபிர�ொ்கரனொ என்�ல்தயும் கூ்ட.

சீமொன் வைலம த�ொை அசொததிை ் ம்பிகல்கயு்டன் 
மக்கலளச் சநதிககி்றொர். சொதி ்க்டந்த, சரிககுச் 
சரிை ொன எண்ணிகல்கயில் ப�ண்்கலள 
தவட்�ொளர்்களொ்க நிறுததியிருககும் ் ொம் ்தமிைலரத 
்தமிழ த்தசிைம் இலணககுமொ என்�து ஒரு�க்கம் 
இருந்தொலும், திமு்கலவ எதிர்ப�தில் ்கொட்டும் 
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்கரிசனதல்த அதிமு்க லவ எதிர்ப�தில் ்கொண 
முடிைவில்லை. எ்டப�ொடியும், ஓ.�ன்னீர் பசல்வமும் 
ஒருவல்கச் சொதிச் சமரச ஆட்சிைளர்்களொ்கத 
ப்தரிைொமல் �ச்லசத ்தமிைர்்களொ்கத ப்தரிவது, 
சசி்கைொ ஊைல் �ஙகு்தொரரொ்கத ப்தரிைொ்தது 
சீமொனின் ்தமிழத்தசிைப �ொர்லவயின் ஊனம்.

திமு்க, ்கருணொநிதி இல்ைொ்தத த்தர்்தலைச் 
சநதிககி்றது. ்தனி்�ர் பசல்வொகல்கக ்க்டநது 
ப்கொள்ல்கலை ஓர் ஆளுலமைொ்கக ப்கொண்டு திமு்க 
பசைற�டுமொனொல் அ்தறகு எதிர்்கொைம் உண்டு. 
திருககு்றலளத த்தசிை நூைொ்க அறிவிப�து, எட்்டொம் 
வகுபபு வலரத ்தமிழ ்கட்்டொைம், நீட் த்தர்வு நீக்கம் 
என்�னவறறில் திமு்கவின் ப்கொள்ல்க சொர் 
அல்டைொளங்கள் ்கொணப�டுகின்்றன. எனினும் 
்க்டந்த ்கொைங்களில் பசயைத ்தவறிை அல்டைொளங்கள் 
மிச்சமிருக்கதவ பசயகின்்றன.

்கொஙகிரசு த�ரொைக ்கட்சிலை ம்தசொர்பின்லமககு 
ஆ்தரவொன ்க்டச்சிைொ்கத ்தமிை்க மக்கள் 
�ொர்ககி்றொர்்கள். �ை ்கசபபுக்களுககில்டதை 
்கொஙகிரசுக ்கட்சி அ்தலனத ்தக்கலவததுக ப்கொள்ள 
தவண்டும் .  ரொகுல்்கொநதிலை அவர்்களது 
்கட்சியிலுள்ளப பூர்சுவொக்கள், ஊைல்வொதி்கள், 
அலரப �ொச்கவினர் ஏற்க பசயைத ்தமிை்கத த்தர்்தல் 
வழி்கொட்்டககூடும்

விடு்தலைச் சிறுதல்த்களுககு ்ல்ை எதிர்்கொைம் 
த்தர்்தல் அரசிைலில் இருப�ல்த மறுததுவி்ட 
முடிைொது. அ்தன் ்தலைலம, ்தலைவர் ப்கொள்ல்க 
சொர்நதும், ்தமிைர் ்ைன் சொர்நதும் ப்தளிவொனப 
�ொர்லவலைக ப்கொண்டிருககி்றொர். அடித்தள மக்கள் 
்ைன் சொர்ந்த அ்தன் பசைற�ொடு, ஊக்கம், த்ர்லம 
விடு்தலைச் சிறுதல்த்கலளத ்தனிததுவமொன, 
உறுதிைொன ்கட்டுகத்கொப�ொன இைக்கமொ்க 
எதிர்்கொைததில் ்கட்்டலமக்கககூடும். த�ரிைக்கங்களில் 
்கலரநதுவி்டொமல் ்தனிததுவமொ்க அ்தன் ்தலைலம 
உருவொகுபமன்்றொல் சிறுதல்த்களின் உறுமல் 
ச ட் ்ட ச ல � யி ல்  ஒ டு க ்க ப � ட் த்ட ொ ர் 
ைொப்தொருவருககுமொன குரைொ்க ஒலிக்கககூடும். 
திருமொவளன், மு்தல்வருக்கொன ்தகுதிலை 
ப�றறிருக்கதவ பசயகி்றொர்.

என்ஜிஒக்கள் அல்ைது ்தனி்�ர்்கள் ்தனிைொ்கத 
த்தர்்தல் ்களததில் நிற�து இத்தத த்தர்்தலில் 
அரிதினும் அரி்தொகிவிட்்டல்தப �ொர்க்க முடிகி்றது. 
ப�ரும்�ொலும் சுதைச்லச அல்ைது ்தனிைர்்கள் ்தமது 
ப்தொகுதியில் பவறறி ப�றறுவிட்்டொல் ப்தொகுதி 
்ைலன முன்நிறுததிப த�சுவல்தவி்ட ்தமது ்ைன் 
்கருதி ஆளும் ்கட்சி அல்ைது எதிர்்கட்சியினரு்டன் 
த�ரம் த�சுவது அல்ைது அக்கட்சி்கள் ஏ்தொவது 
ஒன்றில் இலணநது ப்கொள்வ்தொல் ்தனிைர்்களுக்கொன 
மக்கள் மதிபபு ஏ்றககுல்றை இல்ைொது த�ொயவிட்்டது 
என்று்தொன் பசொல்ை தவண்டியிருககி்றது. ்தமது 
ப்தொகுதியின் அடிப�ல்டச் சிக்கல்்கள் குறிததுத 
த்தர்்தல் ்கட்சி்கள் ்கவனிப�தில்லை என்்ற 
ஆ்தங்கததிதைதை ்தனிைர்்கள் த்தர்்தலில் இ்றஙகிக 
ப்கொண்டிருந்தனர் அவர்்களுககு மக்கள் பசல்வொககும் 
ஒரு ்கொைததில் இருந்தது. ்தனிமனி்த பசல்வொககும், 
அடிப�ல்டச் சிக்கல்்கள் மீ்தொன மக்களின் ஏக்கமும் 
அவர்்கலள பவறறிப�்றச் பசயது ப்கொண்டிருந்தது. 

இ ப த� ொ து  அ ப � டி ை ொ ன  ்த னி ை ர் ்க ள் 
மதிபபிைநதிருப�து த்தர்்தல் சன்ொை்கத துைரம்்தொன்.

த்தர்்தல் அரசிைல் ்கட்சியினர், ்தமிழீைச் சிக்கல்்கள் 
குறிததுப த�ச வசதிைொ்க ம்றநதுவரும் சூைலில் 
திமு்கவினர், ஈைத்தமிழ மக்கள் மீது ்ல்டப�ற்ற 
இன அழிபபுத ப்தொ்டர்�ொ்கச் சர்வத்தச த�ொர்க 
குற்றவிசொரலணககு உத்தரவி்ட தவண்டும் என்�ல்தத 
்தமது த்தர்்தல் அறிகல்கயில் வலியுறுததிக 
ப்கொண்டுள்ளனர். தமலும் இஙகுள்ள ஈை ஏதிலிைருககு 
மொ்த ஓயவூதிைமும், இநதிைக குடியுரிலமககும் ்தமது 
அறிகல்கயில் உறுதிைளிததுக ப்கொண்டுள்ளனர். 
வொககுறுதி என்்ற அளவில் இது முககிைததும் வொயந்த 
ஒன்த்ற. எனினும் கூ்டஙகுளம், சொ்கர்மொைொ, 
ப்டல்்டொ �குதியில் நிை வொயு எடுககும் ஒப�ந்தங்கள் 
என்�னக குறிததுப த�ொசொ்தது ப�ருஙகுல்றதை.

அலனததுக ்கட்சியினரும் பசொந்தத ப்தொகுதியின், 
்தமிை்கததின் சீவொர்தொரம் மறறும் அடிப�ல்ட 
உரிலம்கள், மொநிைங்களுக்கொன பமயைொன 
அடிப�ல்ட உரிலம்கள், ஒன்றிை அரசுககுரிை 
்க்டப�ொடு்கலள விட்டுகப்கொடுக்கொது த�ச 
தவண்டும். ப�ரு மு்தைொளி்களுக்கொன அரசொ, 
மக்களுக்கொன அரசொ என்�ல்த அரசின் 
பசைற�ொடு்கலளக ப்கொண்த்ட பிறிப்தொரு த்தர்்தலில் 
மக ்கள்  ்தமது  வொ ககு்கலள ஆயுமொ்கப 
�டுதது�வர்்களொ்க இருப�ொர்்கள். ப�ருநப்தொறறின் 
த�ரவைததிலும், ப�ருநதுைரிலிருககும் அவர்்களுககு 
த்தர்்தலும் பிறிப்தொரு அரசும் பவறும் ்கொட்சி 
மொற்றமொ்க இருககுமொனொல் அல்தவி்ட தவறு 
த�ரவைம் இருநதுவி்ட முடிைொது.

 மூன்்றொவ்தொ்க, ்ொன்்கொவ்தொ்க ஒரு அணி 
உருவொனொலும் கூ்ட இந்தத த்தர்்தல் ்தமிை்கதல்தப 
ப�ொறுத்தவலர சமூ்க நீதிககும், மனுநீதிககுமொனப 
த�ொட்டிைொ்க, பவறறி த்தொல்விைொ்கதவ இருககும் 
�ொச்க, அ்தன் ம்தவொ்த, ஒறல்ற த்தச, �ண்�ொட்டு, 
அதி்கொர குவிபல�, பிளவு அரசிைலை த்ரடிைொ்க, 
மல்றமு்கமொ்க ஆ்தரிககும் ்கட்சி்களுககும், அ்தறகு 
எதிரொன, முறத�ொககு சகதி்கள் அவர்்கள் 
்தலைலமயில் அலமநதுள்ள கூட்்டணிககுமொனது 
என்த்ற ப�ொதுவொன அரசிைல் த்ொக்கர்்கள் 
வர்ணிககின்்றனர்.

 தமனொள் அலமச்சர் சுபபுபைட்சுமி பஜ்கதீசன் 
த�ொன்்ற திமு்கவின் ப்கொள்ல்கக குன்று்களுககும் 
அனு�வம் வொயந்தவர்்களுககும், எ்டப�ொடித 
ப்தொகுதியில் மு்தல்வர் �ைனிச்சொமிலை எதிர்தது 
நிறகும் சம்�தகுமொர் த�ொன்்ற புதிைவர்்களுககும் 
தி மு ்க வி ல்  ச ரி ச ம ம ொ ்க  வ ொ ய ப பு ்க ள் 
அளிக்கப�ட்டுள்ளன. புதிைவர் சீனிவொசனி்டம், 
ப�ருந்தலைவர் ்கொமரொசர் த்தொற்ற வரைொறல்ற 
ப்கொண்்டது திமு்க. வரைொறு மீண்டும் திரும்புமொ 
என்று �ொர்க்கைொம்.

திமு்க, அ்தன் ப்கொள்ல்கசொர் கூட்்டணி இம்முல்ற 
த்தொறகுமொனொல் அந்தத த்தொல்வி சமூ்கச் 
சமததுவததுககும், ம்தசொர்பின்லமககும் இ்டதுசொரித 
்தமிைர் த்தசிைததுககும் இனி எதிர்்கொைமில்லை 
என்த்ற ப�ொருளொகும்.

கட்டுரையாளர் : எழுத்�ாளர்
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நூல் மதிபபுரை

அப்பணசாமி� jeon08@gmail.com

அைஙகின புரி்தலும் புரியாரமயும்:

சிைம்பில் இருநது நவீனம் ஹநாக்கிய வாசிப்பு

ெ த்�ண்ணா என எஙகளால் பிரியத்துடன் 
அரழககப்ேடும் திரு.இரளய ேத்மநா�ன் அெர்கள் கடந� 
50 ஆணடுகளுககும் அதிகமாக ஈழம், �மிழகம், 
புைம்தேயர் சூழல் என இயஙகி ெருேெர்.

இைஙரகயில் �மிழ்ப�சிய இன அரடயாளத்ர� 
முன்தனடுப்ேதிலும் �மிழ்ப�சிய ேணோட்டிரன 
அைசியல்ேடுத்துெதிலும், ெர்கக, சாதியசமத்துெ 
அைசியரை அறிமுகம் தசய்ெதிலும் 1960கள் 
காைம்த�ாட்டு நாடகஙகள் மூைம் �ஙகள் அைசியல் 
தசயல்ோடுகரள ெடிெரமத்� முன்பனாடிகளில் ஒருெர் 
இரளய ேத்மநா�ன். கந�ன்கருர்ண, தீனிப்போர், 
ஏ கரைென் உள்ளிட்ட  ேரடப் பு கள்  இன 
ஒடுககுமுரைரயயும் ெர்கக அைசியரையும் ெடிெ 
அடிப்ேரடயில் ஒருஙகிர்ணத்து ேைப்புரை தசய்�ன. 
இ�னால் எழுந� தீப�சிய இன எழுச்சிககு உைமிட்டது 
என ஆய்ொளர்கள் கூறுெது மிரகயல்ை.

த�ாடர்நது, ஈழத்தில் ஏற்ேட்ட போர்ச் சூழலில் �னது 
ொழ்ொ�ைம், உடரமகள் என அரனத்ர�யும் இழநது 
�மிழகம் ெந� திருஇரளய ேத்மநா�ன் அெர்கள் சுமார் 
5 ஆணடுகள் �ஙகி இருநது ேணியாற்றினார்கள். அககாை 
கட்டத்தில் ேத்�ண்ணாவின் அணுககத் த�ாணடனாக 
அெருடன் ஒட்டிகதகாணடு அெர் தசல்லுமிடதமல்ைாம் 
அெைது ரகவிைல் ேற்றிச்தசன்று அெைது அைஙகியல் 
ோர்ரெரயக கற்றுகதகாணட மா்ணெர்களில் அடிபயனும் 
ஒருென். அெபைாடு இர்ணநது சிை நாடக ஆககஙகளிலும் 
ேஙபகற்கும் அரிய பேறும் தேற்ைெனாபனன்.

இககாைகட்டத்தில் �ான் �மிழ் அைஙகியல் ோர்ரெ 

கூர்ரமயானது. அைஙகியரை பகாட்ோடு சார்நது 
கற்றுத்�ந�ார். �மிழ் நவீன நாடகத்தில் நிைவி ெந� 
கிளிபேககரளயும் புபைாட்படாரடப்கரளயும் 
உரடத்த�றிந�ார். தமாழி. இனம்சார்நது அைஙகியரை 
அணுகபெணடிய�ன் ப�ரெரய �மிழ்ச் சூழலில் 
ஆழமாகப் ேதித்�ார். கணகளுககு அப்ோல், ேய்ணத்தின் 
கர�, தீனிப்போர், ஏகரைென் ஆகிய நாடக ஆககஙகளில் 
அெைது சீைாய்வும் அண்ணாவியமும் நவீன�மிழ் 
அைசியலில் ப�சியஇன அரடயாளஙகள் மீட்பில் 
முன்பனாடிப் ேரடப்புகளாக அரமந�ன. அககாைம் 
�மிழ்நவீன அைஙகியலில் முககியத்துெம் ொய்ந� காைம் 
ஆகும்.

இககாைத்துககு முன்பிருநப� �மிழ் சமு�ாயத்தின் 
மைோன நாட்டார் கரைகள், சடஙகுகள், �மிழ்இரச 
ஆகியெற்ரை நுணமான் நுரழபுைம் காணும் ஆய்வில் 
ேத்�ண்ணா தீவிைமாக இயஙகி ெந�ார். �மிழின் 
அைஙகியலின் பெர்கரள த�ான்ரமயில் காணும் ஆய்வு 
அெைது மூச்சாகக கைநதிருந�து.

குறிப்ோக இயல், இரச, நாடகம் என �மிரழ 
முப்தேரும் ேரடப்பூடகஙகளாக ெகுத்துகதகாணட 
த�ான்ரம மிகக �மிழ்சமு�ாயத்தில் நாடகம் என்ேது 
ஆதிகாைம் த�ாட்டு மககளுககான த�ாடர்பூடகமாக 
நிரைத்து ெநதிருககபெணடும் என்ை கருத்தியல் சார்நது 
�னது ஆய்வுகளில் ஈடுேட்டிருந�ார்.

இப்ேன்முகப்ேட்ட ஆய்வில் ஒரு ேகுதியாக 
சிைப்ேதிகாைத்தின் அைஙகத்திைம் குறித்து 20 
ஆணடுகளுககு அதிகமாக ஆைாய்நது ெந�ார். இ�ற்காக, 

�மது ் தான்கமயான அளவீடுைள, ைடடட, சிற்ப, நீர வமலைாண்கம, மருத்துே, 
வ்பாரத் தி்றஙைளின் எழுத்துப பூரே மூலைநூல்ைள அழிவுற்றாலும் அதன் ்பற்பலை 
சி்றப்பம்ெஙைகள வமறவைாளிடடுக் ைாடடும் இலைக்ைண இலைக்கிய ்பகடபபுைள 

மூலைம் அறிகிவ்றாம், இகே ்பற்பலை உகரயாசிரியரைள மறறும் பிறைாலை 
இலைக்கியக் கூறறுைளில் ைாணக்கிகடத்தாலும் கூத்தாடும் அரஙகு அகமபபின் 

இலைக்ைணம் குறித்த சிலைம்பின் ேரிைள ோய்தி்றந்து அதிெயக்ைத்தான் ் ெய்கி்றது. 
என்்பதிலும் அதகன இன்க்றய �ாடை அரஙை யதாரத்தஙைளிலும் 

அேதானிக்ைக்கூடியதாை அகமகி்றது என்்பது வமலும் அதிெயிக்ைத்தக்ைதாை 
உளளது.

இரளய ேத்மநா�ன்
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சிைப்ேதிகாைம் மூைம், அ�ன் உரைகள், 
த�ால்காப்பியம் அகத்தியம், யாப்தேருங 
கைககாரிரக, �ணடியைஙகாைம், நன்னூல், 
உள்ளிட்ட இைகக்ண நூல்கள், ஐம்தேரும் 
காப்பியஙகள், தேருஙகர�, அெற்றில் ேை 
உ ர ை ய ா சி ரி ய ர் க ளின்  நூ ல் க ள் , 
கூத்�நூல்,ேஞசமைபு, வீைபசாழியம், 
ேை�சித்�ாந�ம், மகாோை� சூளாமணி, 
நாட்டிய சாத்திைம் உள்ளிட்ட அைஙக - இரச 
இைகக்ண நூல்கள் மட்டுமல்ைாமல் 
ேணரடய கிபைககம் மு�ல் நவீன ஐபைாப்ோ 
உள்ளிட்ட பமரை அைஙகியல் பகாட்ோட்டு 
நூல்கள் என தேருஙகடல்களில் மூழ்கி 
�மது ஆய்விரன பமற்தகாணடும் 
மனநிரைவுைாமல் �மிழகம் முழுெதும் 
ேயணித்து பசகரித்� �ைவுகரள த�ால்லியல் 
�டயஙகளுடன் உைசிப்ோர்த்து இந� 
ஆய்விரன இத்துர்ண துல்லியமாக 
பமற்தகாணடுள்ள ோஙகும் உரழப்பும் 
ஆச்சரியமும் வியப்பும் அளிப்ேது இயல்பே! இந� 
முககுளித்�லில் கிரடத்� நன்முத்ப� ‘அைஙகின் புரி�லும் 
புரியாரமயும்: அைஙகத்திைம் – சிைப்ேதிகாைம்’ எனும் இநநூல்.

அநநூலிரன �மிழ்ொசகர்களுககு அறிமுகம் தசய்ெதில் மகிழ்கிபைன்.

இந� நூலின் முகவுரையில் ஆய்ொசிரியர் குறிப்பிடுெது போை ‘அைஙகின் 
புரி�லும்..’ என்ை த�ாடரில் கா்ணப்ேடும் ‘புரி�ல்’ என்ேது அைஙகுக கரைககு மட்டும் 
உரித்�ான�ல்ை. பிை கரை ெரகரமகளுககு மட்டுமல்ை ேணோடு, ெைைாறு அறி�லிலும் 
இது நீடித்துகதகாணபட இருககிைது. ஆனால் இந� புரி�லும் புரியாரமயும் ஒருெர் ேடித்�ெற்றிலும் 
ேட்டறிவிலும் உருொெது ஆகும். இதுபெ தசயல்முரை (Process).

�மிழன் எதிர்தகாள்ளும் சாேகபகடுகளில் மு�ன்ரமயானது �னது த�ான்ரமககான ெைைாற்றுத் 
�டயஙகரள த�ாரைத்துவிட்டது�ான். 18ம் நூற்ைாணடுககுப் பிைகான மாற்ைஙகள் நிகழாது 
போயிருந�ால் த�ான்ரம என்ேது கூட்டு நிரனவிலியாக மட்டுபம நிரைத்திருககும். நாட்டார் 
ெழககாறுகள், சடஙகுகள்கூட காைப்போககில் அழிேரெ�ான். 18ஆம் நூற்ைாணடில் ஏற்ேட்ட 
மறுமைர்ச்சியின் காை்ணமாகபெ நாம் நமது த�ான்ரமரய ஓைளவுகபகனும் அறிவியல் அடிப்ேரடயில் 
மீட்க முடிநதிருககிைது.

அவொறு இழந�ெற்றில் இரசத்�மிழ், நாடகத்�மிழ் இைகக்ண நூல்களும் ேரடப்புகளும் 
தேருநத�ாரக ஆகும்.

ஒரு ப�சிய இனத்தின் ேணோட்ரட ெரையறுப்ேதில் அ�ன் ஓவியம் உள்ளிட்ட கவின்கரைகள், 
இரச, ஆட்டம், நாடகம், ெழககாறுகள் மற்றும் சடஙகுகள், இன ெரைவியல் உள்ளிட்ட ேல்பெறு 
விழுமியஙகளின் ெகிோகம் முககியத்துெம் தகாணடது. இெற்றில் நாடகம் �மிழுகபக உரிய 
�னித்துெம் ஆகும். (காைத் �டுமாற்ைஙகரளயும் க்ணககில்தகாணடு கிபைககம் போன்ை சிை அரிய 
தமாழிகளும் உள்ளன.)

இந� நூல் முகவுரையுடன் கூத்து, கூத்�கரக, ஆடுகளம், அைஙபகற்ைம் ஆகிய நான்கு இயல்களில் 
அ�ன் ோடத்�ரைப்பின் ஆழ அகைஙகளில் உழுகிைது.

கூத்து என்ை தசால்லின் ப�ாற்ைத்ர� ஆய்வுககு உள்ளாககும் முகாரமயில் “ஒரு காைத்தில் 
இனத்தின் அரடயாளஙகளாக வீரியத்துடன் ெளர்ந� கரைகளும் கரைச் தசாற்களும் அைசியலில் 
ஏற்ேடும் மாற்ைஙகளாலும், இனம் �ன்னாதிககம் இழப்ே�ாலும் அடககப்ேட்டுவிடுகின்ைன. 
இவொைாக, ேணணும் கூத்தும் முடககப்ேட்டன” எனும் இரளய ேத்மநா�ன் கூறும் கூற்று 
காைத்ர�த்�ாணடி முன்னும் பின்னும் அகவும் குைைாக ஒலிககிைது.

(கூத்து எனும் த�ாடரின் ப�ாற்றுொய், பெர்ச்தசால் ஆகியன குறித்� ஆய்வில் ஆசான் இரளய 
ேத்மநா�ன் ஈடுோடு குறித்து அெருடன் சுமார் 35 ஆணடுகளுககு முன்பிருநப� உரையாடலில் 
ஈடுேடுேென் நான் என்ை முரையில் மிக நன்ைாகபெ அறிபென்.)

கூத்து என்ேது அைஙகச் தசயல்ோட்டின் அடித்�ளச் தசால்ைாகும். குதி என்ை பெர்ச்தசால்லின் 
அடியாய் ப�ான்றிய தசால். இச்தசால் சஙககாைம் மு�ற்தகாணடு �மிழ் ேணோட்டில் புழஙகப்ேட்டு 
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ெருகிைது. இரசத்�லும் ஆட்டமும் இர்ணந�து என்ேர� 
உ்ணர்த்� கூவி, துள்ளல் என இரு தசாற்களின் 
இைகக்ணப் பூர்ெ இர்ணப்பே கூத்து என்ேர� விளககும் 
இரளய ேத்மநா�ன் இ�ற்கான கூடு�ல் விளககஙகரள 
த�ான்ரமக கிபைகக அைஙகியல் மற்றும் ெடதமாழி 
நாட்டிய சாத்திை தசய்யுள்கள் ஆகியெற்றிலிருநதும் 
நிறுவுகிைார்.

ஆனால், ஆடலும் ோடலும் இரசயும் இர்ணநது 
நாட்டியமாகவும் நாடகமாகவும் இருந� கூத்து 
நாளாெட்டத்தில் அ�ன் அரடயாளஙகரளயும் 
ஆ�ாைஙகரளயும் இழந� ஒரு ேணோட்டின் துயைத்ர�யும் 
இந� இயலில் சுட்டிககாட்டுகிைார்.

கூத்தின் 11 ெரககள் �மிழ் ேணோட்டில் நிைவியர� 
இைககிய ஆ�ாைஙகளுடன் எடுத்�ாளுகிைார். பிற்காை 
கந�புைா்ணம், சிெ மகாபுைா்ணம் உள்ளிட்ட ெடதமாழித் 
�ாகக இைககியஙகள், ேகதி இைககியஙகள் மற்றும் 
ெடதமாழி நாட்டிய சாத்திை சூத்திைஙகள் மூைமும் அ�ன் 
தசல் தநறிகரள பின்த�ாடர்கிைார். குறிப்ோக, 11 ெரக 
கூத்துகளின் ெரைவிைகக்ணஙகளின் ஊற்றுககணர்ண 
சிைப்ேதிகாைம், மணிபமகரை ஆகிய காப்பியஙகளில் 
காணகிைார். இவ இருகாப்பியஙகளும் கூத்து நூல்போன்ை 
ந ாட க  இைகக்ண நூல்களில் க ா்ணப்ேடும் 
ெரகமாதிரிகளுககுள் ரகயடஙகுெதுபோல் உள்ளது 
கெனிககத்�கக�ாகும்.

தகாடுதகாட்டி, ோணடைஙகம், அல்லியம், மல்லு, துடி, 
குரட, குடம், பேடி, மைககால், ோரெ, கரடயம் என 
சிைப்ேதிகாைம், ேஞசமைபுஆகிய இைககிய- இைகக்ண 
நூல்களில் கூத்தின் 11 ெரககள் ஆடல் ெரககளாக 
ெரகப்ேடுத்�ப்ேட்டாலும் அ�ன் இைகக்ணஙகள் ஊடாக 
விளககம் விரிரகயில் அைஙகியல் ெரக மாதிரிகளாக 
விரிெர�க கா்ணமுடிகிைது. அகம், புைம் எனப் 
பிரியும்இருெரகக கூத்து; சாநதி, விபநா�ம் என விரியும் 
ேைெரகக கூத்து, 11 ஆடல்களாக விரியும் ெரகககூத்து, 
இந� 11 ஆடல்கள் நின்ைாடல், வீழ்ந�ாடல் என 
ெரகப்ேடுத்�ல் போன்ைெற்ரையும் விரித்து நூைாசிரியர் 
விளககம் கா்ண முயல்கிைார்.

இயல், இரச, நாடகம் என மூன்று இயல்களிலும் 
தசறிொன இைகக்ண இைககிய நூல்கரளக தகாணடிருந� 
போதிலும் ேணரடய இைகக்ண, இைககியஙகள் அழிப்பு, 
ெடதமாழித் �ாககம், அைசுகளின் ெடதமாழிச் சாய்பு, 
மககளிடம் இருநது அன்னியம், நவீனமாககம் ரகவிடல் 
போன்ை காைணிகளால் த�ாடர்ச்சியான உரையாடல் 
இன்ரமயால் மைபு ோழ்ேட்டு இைகக்ணஙகரளத் 
துல்லியமாக விளஙகிகதகாள்ெதில் புரி�லும் புரியாரமயும் 
நிைவுகிைது. குறிப்ோக, நாடகம் குறித்� இைகக்ணஙகரள 
அறிெதில் அது அதிகமாக நிைவுகிைது. இந� 
இரடதெளிகரள அகற்றுெதில் இரளய ேத்மநா�ன் 
நீணடதநடுஙகாைமாக ஈடுேட்டு ெருகிைா ர் . 
அப்தேருநப�டலின் விரளொகபெ இந� நூலில் 
சிைப்ேதிகாை அைஙகத்திைத்தினூடக மைபுககும் 
நவீனத்துெத்துககுமான இர்ணப்பில் ேணரடய நாடக 
நூல்கள் ஆற்றும் ெகிோகத்ர�யும் குன்றில் இட்ட 
விளககாகக காட்டுகிைார்.

அது மட்டுமல்ைாமல் இன்று உைகளாவிய அளவில் 
நாடகக கருத்தியல்களாக அறியப்ேடும் முககிய 
ெரகமாதிரிகளும் ஐபைாப்ோவின் தசவவியல் ெரக 
மாதிரியும் கூட ரகயடஙகுெது நாடகம் எனும் கரையின் 

உைகளாவிய �ன்ரமரயயும் த�ான்ரமரயயும் 
எடுத்துககாட்டுெ�ாக உள்ளது.

“கூத்துககும் ஆடலுககும் இரடயிைான ஒட்டுைவு, 
ஆகக ெடிெத்�ாலும் ஆகக இைகக்ணத்�ாலும் 
பெறுோட்டாலும் எடுத்�ாளப்ேடும் தசாற்களாலும், 
தசாற்களின் தோருட்களாலும் இரு ஆகக ெரககளிலும் 
தோருத்�ப்ோடு இயல்ோகபெ உள்ளது. கூத்தில் 
ேயிைப்ேடும் ேைகரைச் தசாற்கள் இைககிய ெரககளாகப் 
ேரி்ணமித்துள்ளர�யும் இைககியச் தசாற்கள் கூத்து 
ெரககளாகப் தேயர் தேறுெர�யும் கா்ணைாம். 
உ�ாை்ணம் அகம் – புைம், பமலும் ேை உள.”

அடவு, ஆடல், ோெம், அபிநயம், முத்திரை, ரக, 
முகம், கண, இடுப்பு, முழஙகால், விைககு, விரட, 
அைகு(Unit), த�ாடர்(series), �ரட, இயற்ோட்டு, 
தசாற்கட்டுப்ோட்டு, தோதுரம, பெத்துரம என 
கூத்�ாடல்களில் ஆடலும் ோடலும் ோெமும் உ்ணர்ச்சியும் 
கைககும் நாடகீயம் குறித்� விளககஙகள் சிைப்ேதிகாைம், 
கூத்து நூல் உள்ளிட்ட �மிழின் ேணரடய இைககியஙகளில் 
விைவிககிடககும் நவீனத்தின் கீற்றுகரளயும் ஊற்றிரனயும் 
வித்திரனயும் கா்ண இயல்கிைது.

நூலின் மூன்ைாம் இயைான கூத்�ாடுகளம் �ற்காை 
அைஙகியைாகப் ேரிமா்ணம் தகாணட நவீனத்தின் 
முநர�ய வித்துகளான நமது த�ான்ரம அைஙக 
அறிவியைறி�ல் கூறுகளின் கீற்றுகரள தெளிச்சமிட்டுக 
காட்டுகிைது.

நமது த�ான்ரமயான அளவீடுகள், கட்டட, சிற்ே, நீர் 
பமைாணரம, மருத்துெ, போர்த் திைஙகளின் எழுத்துப் 
பூர்ெ மூைநூல்கள் அழிவுற்ைாலும் அ�ன் ேற்ேை 
சிைப்ேம்சஙகரள பமற்பகாளிட்டுக காட்டும் இைகக்ண 
இைககிய ேரடப்புகள் மூைம் அறிகிபைாம், இரெ ேற்ேை 
உரையாசிரியர்கள் மற்றும் பிற்காை இைககியக கூற்றுகளில் 
கா்ணககிரடத்�ாலும் கூத்�ாடும் அைஙகு அரமப்பின் 
இைகக்ணம் குறித்� சிைம்பின் ெரிகள் ொய்திைநது 
அதிசயககத்�ான் தசய்கிைது. என்ேதிலும் அ�ரன 
இன்ரைய நாடக அைஙக ய�ா ர்த்�ஙகளிலும் 
அெ�ானிககககூடிய�ாக அரமகிைது என்ேது பமலும் 
அதிசயிககத்�கக�ாக உள்ளது.

அைஙகம் எஙகு அரமய பெணடும், எந�, எவவி� 
மணெளம் தகாணட நிைத்தில் அரமயபெணடும், 
அ�ற்கு ஆ�ாைமான சிற்ே, கட்டட கரைநூல்கள் எரெ, 
அைஙகின் நீள, அகை, உயைம், அ�ரன அளககப் 
ேயன்ேடும் பகால்கூட எவவி� மூஙகிலில் இருநது 
தெட்டப்ேட பெணடும், �ரையில் இருநது அைஙக 
பமரட எவெளவு உயைம், ோர்ரெயாளர் ேகுதி எவொறு 
அரமநதிருகக பெணடும், ொயில்கள் எவொறு 
அரமககப்ேட பெணடும், அைஙக ஒளிஅரமப்பு, 
ஒப்ேரன- பசாடரனகள் எவொறு இருகக பெணடும் 
என்ை அரமப்புகளுடன் அைஙகத்தின் எழினிகள் குறித்தும் 
சிைம்ோசிரியர் கூறுெர� ஆய்ொசிரியர் விளககுெதுடன் 
எழினிகளின் அரமப்புகள் குறித்து விளககமளிகரகயில் 
�மது தசாந� அைஙக அனுேெஙகளினூடாக விளககுெது 
நவீன அைஙகின் பெர்களினூடாக த�ான்ரம பநாககிய 
ஒரு ேய்ண அனுேெத்ர� நமககு அளிககிைது. இதில் 
அடிபயன் இயககத்தில் உருொகிய ேனுெல் ‘கணகளுககு 
அப்ோல்’ நாடகத்ர�ப் புதுப்பித்து இரளய ேத்மநா�ன் 
அண்ணாவியம் தசய்� அனுேெமும் இடம்தேற்ைது 
அடிபயன் தேற்ைபேறு என்பை கூறுபென்.
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அைஙகியலில் நிைவும் அைசியல்,ேடிநிரை தகாணடது. 
அ�ன் உச்சத்தில் பகாபைாச்சுெது ஆளும் சகதிகள்�ாம். 
இது சிைம்பின் காைத்துககு முன்பிருநப� நிைவும் மைோகத் 
த�ரிகிைது. கூத்�ைஙகில் மு�ல்மரியார� அைசின் 
பிைதிநிதியான �ரைகபகாலுககு ஆகும். இதுபோன்ை 
உரிய மரியார�யுடன் �ரைகபகால் ேெணியாக 
எடுத்துெைப்ேட்டு உரிய இடத்தில் நிறுெப்ேட்ட பின்னபை 
இ�ை நிகழ்வுகள் த�ாடஙகப்ேட பெணடும். இ�ற்கான 
“பிணடி இைகக்ணமும், சடஙகும், ேட்டமளிப்பும், 
ேட்டத்தின் மதிப்பும், பமலும் ப�ெர்களுடன் 
த�ாடர்புேடுத்திய புைா்ணககர�யும், அத்துடன் ஆடலின் 
கற்ேரன ெைைாறுகளும்’ எவொறு இைககியஙகளிலும் 
உரைகளிலும் த�ாகுத்துக கூைப்ேட்டுள்ளன என்ேர� 
நூைாசிரியர் �ரைகபகால் எனும் துர்ண இயலில்(இயல்: 
அைஙபகற்ைம்) விளககுகிைார்.

அைஙகம், நாடகர்கள் ொழ்விலும் சமூகத்திலும் இந� 
ஆதிககம் ஏற்ேடுத்திய �ாககத்ர�யும் உற்றுபநாககுகிைார். 
முககியமாக, மிரக மிஞசிய மதிப்பும் அதிகாைமும் 
பகாைப்ேடும் சமு�ாயஙகளில் அ�ரன நியாயப்ேடுத்� 
பெற்றுைக அல்ைது மீயுைகக கற்ேரனக கர�களின் 
த�ாடர்பு �விர்கக முடியா�ன. இஙகும் �ரைகபகால் 
குறித்� புைா்ணககர� ஒன்றும் கூைப்ேட்டு கட்டுரடப்பு 
தசய்யப்ேடுகிைது. இந� புைா்ணககர�யில் �மிழ்முனி 
அகத்தியர் த�ாடர்புேடுத்�ப்ேட்டிருப்ேது ேைமான 
சநப�கஙகரள எழுப்பினாலும் அைஙகியல் பநாககில் 
இககர�யின் நுட்ேம் கெனிககத்�ககது. குறிப்ோக, 
பமரடயில் நிகழ்த்துனருககும் ோர்ரெயாளருககும் 
இரடயில் நிைெ பெணடிய ஒழுஙகு, ஒருஙகிர்ணப்பு 
குறித்து மிகநுட்ேமாக இககர� தெளிப்ேடுத்துகிைது.

இநதிைன் சரேககு அரழத்து ெைப்ேட்ட அகத்திய 
முனிரய சிைப்பிகக நடனமாடும்ேடி ஊர்ெசி 
ேணிககப்ேடுகிைாள். ஊடுருவிக கா்ணககூடிய தமல்லிய 
திரையின் (தோருமுக எழினி) பின்ேகுதியில் இருநது 
ஊர்ெசி ஆடுகிைாள். முன் ேககம் ோர்ரெயாளர் அைஙகில் 
இநதிைன் மகன் சயந�ன் உள்ளிட்படார் அகத்திய 
முனியுடன் நிகழ்ரெக கணடுகளிககின்ைனர். இந� 
நிகழ்வின்போது சயந�ன் – ஊர்ெசி கணகள் 
சநதிககும்போது சஞசைம் உணடாகிைது. ஊர்ெசியின் 
�டுமாற்ைம் பமரட முழுெதும் த�ாற்றுகிைது. ஊர்ெசிரயத் 
த�ாடர்நது ோடகன் �டுமாறுகிைான். இரசக கருவிகள் 
தி்ணறுகின்ைன. வீர்ண அேசுைமாகிைது. குழல் பிசிறுகிைது. 
தமாத்�த்தில் அககாட்சி முழுரமயுபம குழறுகிைது.

இ�னால் தெகுளும் அகத்தியமுனி இடும் சாேத்�ால் 
சயந�ன் தசஙபகால் ஆகிைான். ஊர்ெசி ஆடல் மகளிைாக 
மணணில் பிைககிைாள். இ�ற்கான சாேநீககம் என 
அப்புைா்ணககர� த�ாடர்கிைது.

ஒரு நாடகர் அல்ைது அைஙகியைாளர் கெனிகக 
பெணடிய கருத்து என்னதெனில் பமரடயில் பே்ணப்ேட 
பெணடிய ஒழுககம் குறித்� நுட்ேமான அெ�ானபம 
இஙகு சுட்டப்ேடுெ�ாகும்.

ப ம ர ட யி ன்  நி க ழ் த் து ப ெ ா னு க கு ம் 
ோர்ரெயாளனுககுமான உைவில் ோத்திைமாக மட்டுபம 
நின்று நிகழ்த்துெப� ஒழுஙகு. அஙகு ஒவதொரு கனமும் 
நிகழ்த்துபொனும் ோத்திைமும் மாறி, மாறி பிைகரஞ 
தகாள்ெது �விர்கக முடியா�து எனினும் அஙகு 
நிரைநிறுத்�ப்ேட பெணடியென் ோத்திைபம! இது 
போன்ை அைஙகியல் நுட்ேஙகரளக தகாணடது நமது 
மைபு; இந� அைஙகத்திைத்திரன மட்டும் பிரித்த�டுத்துக 
பகாப்ேப� நூைாசிரியர் பநாககம்: அதில் முழுரமயான 
தெற்றி கணடுள்ளார்.

அப� சமயத்தில் �மிழ்மைபில் ஆரியமயமாககல் 
திணிப்பின் அைசியரையும் உற்றுபநாகக பெணடியுள்ளது. 
த�ாடநது �ரைகபகால் சடஙகுகள், ேட்டம், �ரைகபகால் 
தேறுபொருககு ஆயித்த�ன் கழஞசு தோன் என்று 
விரியும் அைஙகக காட்சிகபள பின்னர் சிைப்ேதிகாைம் எனும் 
காப்பியத்தின் அச்சாணியாகவும் அடித்�ளமாகிைது எனும் 
அெ�ானிப்பில் 1800 ஆணடுகளுககு முநர�ய �மிழ் 
சமு�ாயத்தில் அைஙகின் முககியத்துெம் எந� அளவுககு 
‘பகால்’ ஆச்சியுள்ளது என்ேதும், அ�ன் சமு�ாயத்�ாககமும் 
துைககமாககப்ேடுகிைது. பமலும், சஙக இைககியஙகளில் 
�ரைகபகால் குறித்து கா்ணப்ேடும் ேகுதிகரளயும் 
எடுத்�ாணடு அ�ன் மாறுோடுகரளயும் கெனமாக 
விளககுகிைார்.

த�ாடர்நது அைஙகியல் ேடிநிரையில் ஒவதொருெர் 
(ஆடல்ஆசான், இரச ஆசான், ோடல் இயற்றுபொன், 
�ணணுரம - முழவு, மத்�ளம் - ஆசான், குழல் 
இரசப்ோளன், யாழ் இரசப்ோளன்) இடம் குறித்தும் 
அ�ற்கான இைகக்ணஙகள் குறித்தும் இளஙபகாெடிகள் 
கூறியுள்ளர� உரிய உரைகளுடன் விளககுகிைார். 
கூத்தியர் ெரககள், ஆடல் ெரககள், ோடல் ெரககள் 
என விளககம் அளிககப்ேடும் ெரிரசயில் அைஙகில் 
எரெதயல்ைாம் ப�ான்ைைாம், எரெதயல்ைாம் ப�ான்ைத் 
�கா�ரெ என்ேரெதயல்ைாம் ெரையறுககப்ேட்டுள்ளரம 
குறித்தும் சான்றுகளுடன் ேகிர்கிைார். அன்ரைய சமூக 
விழுமியஙகள் குறித்� ஆய்வுககான ேகுதியாகவும் 
உள்ளது.

”ஆய்வு எனப்ேடுெது உணரமயின் ப�டல், எது 
உணரம என்ேதும் காைத்�ால் மாைைாம். ப�டல்�ான் 
முககியம்.”

இந� முன்பனாடி ஆய்ரெ முன்தனாட்டாகக 
தகாணடு த�ான்ரமமிகக நமது அைஙகியரை 
மீட்தடடுப்ேதும் அ�ரன நவீனப்ேடுத்தி காைத்துகபகற்ே 
புதுப்பித்�லும் ஜனநாயகப்ேடுத்�லும் �ற்காை ோசிச 
அைசியல் சூழலில் மிகவும் முககியத்துெம் ொய்ந�து.

ேல்கரைக கழகஙகள், கல்லூரிகளில் அைஙகியல் 
குறித்� கெனம் சற்று இடம்தேைத் த�ாடஙகியுள்ள 
இககாைகட்டத்தில் இது போன்ை ஆய்வுகளுககு 
முன்னுரிரம �ைப்ேட பெணடும்.

கட்டுரையாளர் : எழுத்�ாளர் 
நாடகஅைஙகச் தசயற்ோட்டாளர்

நூல் �ரைப்பு: அைஙகின் புரி�லும் புரியாரமயும்; அைஙகத்திைம்; சிைப்ேதிகாைம்

நூைாசிரியர்: இரளயேத்மநா�ன்

களரி தெளியீட்டகம், புைம் இர்ணந� தெளியீடு (2020) ேககம்: 312  விரை: ரூ 350
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சிறுகர்த

்களந்்த�அப்துல்�ரஹமான்

புதுைாப்பிள்ம்ள

பமட்ரொஸின் ்கொலைப ப�ொழுது எப�வும் 
த�ொை �ர�ரப�ொ்க இருந்தது. தசக்கப�ொ 
என்லனககும் இல்ைொ்த �ர�ரபத�ொ்டவும் 
உறசொ்கதத்தொ்டவும் ஆபிஸ் ப்களம்புனொன். 
அவதனொ்ட ்கல்ைொணததுக்கொ்க சொயங்கொைம் 
ஊருககு ப்களம்�னும்... பசம்�ருததி தரொஜொவொ்க 
மனசுககுள்ள �திஞசிருந்த ஸீனததின் ப்லனபபும் 
இபத�ொ முன்னவி்ட அதி்கமொகிட்த்ட இருநதுச்சு 
தசக்கப�ொககு. ஆபீஸ் த�ொனதுதம மன்சூர் 
பமொ்தைொளி இன்லனககு என்பனன்ன தவலைைொம் 
இருககுன்னு பசொல்லிட்டு அவசரமொ பவளிை 
கிளம்பிட்்டொர். அந்த ்கம்ப�னிை பமொ்தைொளிககு 
அபபு்றம் தசக்கப�ொ ்தொன் எல்ைொதம; ஏன்னொ 
மன்சூர் பமொ்தைொளிலையும் தசக்கப�ொவலவயும் 
தசர்தது பமொத்ததம பரண்டு த�ரு்தொன் அங்க. 
பமொ்தைொளிப த�ொனதும் தசக்கொப�ொககு… 
்கல்ைொணததுககு ஊருககுப த�ொனதும்… 
எப�டிபைல்ைொம் புதுமொபள �வுசு ்கொட்்டணும்கு்ற 
தரொசலனைொ்கதவ இருந்தது. தசக்கப�ொ ஒல்லிைொ 
்ல்ை ப்டுப�மொ இருப�ொன், சுருண்்ட முடி ்தலைை 
அபபி புடிச்சிட்டு இருககும். ்கண்ணு மட்டும் 
உருவததுககு சம்�ந்ததம இல்ைொம முண்்டக 
்கண்ணொட்டு திருட்டு முழி மொதிரி உருட்டிககிட்த்ட 
இருப�ொன். �ொக்க அலமதிைொ இருந்தொலும் சரிைொன 
ஊமகுசும்�ன். புதுசொ ஒருத்தன் முன்னொடி வநது 
நின்னொ, நின்ன அடுத்த பச்கண்ட்ைதை அவனுககு 
�ட்்டப த�ரு லவச்சி ப்கொலமக்க ஆரம்பிச்சிடுவொன். 
்கல்ைொணததுககு அபபு்றம் தசக்க�ொககு இருககு்ற 
ப�ரிை ஆலச, மன்சூர் பமொ்தைொளி ஆபிஸ்ைதை 
தமனஜர் ஆகு்றது்தொன். மன்சூர் பமொ்தைொளியும் 
ப்கொழும்புை ப�ரிை தவ�ொரம் பசயை அநத்ரம் 
த�ச்சு வொர்தல்த ் ்டததிட்டு இருந்தொரு.

சொயங்கொைம் ஊர் ப்களம்� பரடிைொவுன 
தசக்கப�ொ... த�ொ்ற வழிை ஊர் மொமொ தவலை 
�ொககு்ற டிரொவல்்ஸூம் ஷொப ்கல்டயும் இருககு்ற 
ைொட்ஜ் பில்டிஙை எட்டிப �ொர்த்தொன். ஷொப ்கல்டை 
இருந்த ம்தொர் ்கொக்கொகிட்்ட அஸ்்ைொமு 

அலைககும்ன்னு சைொம் பசொல்லிட்த்ட உள்ள 
த�ொன தசக்கப�ொவ �ொர்த்ததும் .  “ஒங்க 
ஊர்்கொரனுவுளுககு சைவொததுககு மட்டும் ப்கொ்றச்ச 
இல்ை” என சலிததுகப்கொண்த்ட வலைககும் 
சைொம்ன்னு �தில் பசொல்லிை�டி, முல்றச்சிப 
�ொர்த்தொர். “ஊர்மொமொ அவசரமொ ஊருககுப 
த�ொயருக்கொர்ன்னு த்கள்விப�ட்த்டன்…” என 
தசக்கப�ொ இழுக்கவும்... “ஆமொ ப்கொள்தளளவொன் 
வந்தொன்... வந்த தவ்கததுை திரும்�வும் ஊருககுப 
த�ொயட்்டொன்.. அவன ்கல்டை வச்சிட்டு்தொன் ் ொன் 
ஊருககு த�ொணும்னு இருநத்தன்… அயதரவொன் 
என் ப்னபபுை மண்ணள்ளிப த�ொட்டு குததிட்டுப 
த�ொயட்்டொன்.” ம்தொர் ்கொக்கொ ்கருஞசிப த�ொன 
சீப�ணிைொரம் மொதிரி �தில் பசொன்னவர்… 
பசவததுை கி்டந்த ்கொவட்ல்டைப �ர்தது ல்க நீட்டி 
்கொட்டி தசக்கப�ொட்்ட பசொன்னொர்… “வருசம் 
இபத�ொ ப்தொன்னித்தொறு ்தொன ஆவுது... எபடியும் 
பரண்்டொயிரதது �ததுை வநதுடுவொன் அந்த 
பசத்தமட்்ட..!” இவதளொ ்கடுபபுையும் ம்தொர் ்கொக்கொ 
்ல்ை விட்டு அடிக்கொத்றன்னு தசக்கப�ொ வொை 
ப�ொததிட்டு சிரிக்க... ்கல்டககு பின்னொை இருந்த 
டிரொவல்ஸ் ஆபிஸ்ை இருநது ஊர்மொமொதவொ்ட 
பமொ்தைொளி �ஷீர் ்கொக்கொ தசக்கப�ொவ கூட்டு... 
ல்கயிை ்கவுரு ப்கொடுதது ஊர்மொமொட்்ட ம்றொக்கொம 
ப்கொடுததுருன்னு பசொல்லி அனுபபுனொர்.

தசக்கப�ொவுககு ்ொலு ைொத்தொமொர், மூனொவது 
ைொத்தொவ மட்டும் த�ட்ல்டை ்கட்டிக ப்கொடுக்க, 
மத்த மூனு த�ரும் உள்ளூர்ைதை முடிச்சிருந்த்தொை, 
்கல்ைொண வீடு ஒருவொரததுககு முன்னொடிதை த�ொ... 
த�ொன்னு ப்க்டநதுச்சி. ஊருககு வந்த தசக்கப�ொ 
பமொ்த தவலைைொ அததுை �ொதது “்கல்ைொணததுககு 
ல்ட ்கட்்ட ்கரக்டொ வநதுடுை, இந்த ஊர்ை ஒனககு 
மட்டும் ்தொன் ல்டை ல்ட மொதிரிக ்கட்்டத ப்தரியும், 
மத்தவண்ட்்ட பசொன்னொ அரிசிப ல�ை முடிச்சிப 
த�ொடு்ற மொதிரி ்கழுததுை ஒதர இறுக்கொ இறுககித 
ப்தொைச்சிடுவொனுதவொன்னு” பசொல்லி ப�ருமூச்சி 
விட்்டொன். அததுலு “ஆட்டும் ஆட்டும்ன்னு” ்தைை 
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பரண்டு ஆட்டு ஆட்டி “சரி ்கொக்கொ வநதுடுத்றன்னு” 
பசொல்லி தசக்கப�ொவ அனுபபி வச்சொன். தசக்கப�ொ 
ஒவபவொரு வொட்டியும் ப்தருை வரும்த�ொதும் 
த�ொவும்த�ொதுைொம்… ைொரொவது அவன 
புதுமொபபிள்ளன்னு கூபடு்றொங்களொன்னு ்கொ்த 
பரொம்� கூர்லமைொ வச்சிட்த்ட ்்டந்தொன். 
தசக்கப�ொவுககு ஒரு மொசம் ்கழிச்சு ்கல்ைொணம் 
�ண்ணத�ொ்ற ச�ொ� மட்டும் ப்தருை எல்ைொரும் 
புதுமொபள... புதுமொபளன்னு கூப்ட, தசக்கப�ொககு 
ச�ொபு தமை சரிைொன த்கொவம். “ப்கொள்தளளவொனுககு 
வீடு மூனொநப்தருை ்தொன இருககு.., இந்த ப்தருை 
ப�ொண்ணு த�சிருககுன்னு இங்கதை வநது வநது 
�ந்தொ �ண்ணிட்த்ட இருக்கொன்னு” மனசுககுல்ைதை 
பசொல்லிச் பசொல்லி ்கறிச்சிக ப்கொட்ணொன்.

ச�ொபுககு த�சிருக்க ப�ொண்ணு ஷகிைொ 
தசக்கப�ொ வீட்டுககு �க்கதது வட்்டொரம்ஙகி்ற்தொை 
ச�ொபு ப்தருை அஙகுட்டும் இஙகுட்டும் சொரத்த 
மடிச்சுக ்கட்டிககிட்டு சண்டிைர் மொதிரி அலையு்றது 
அவனுககு சுத்தமொ புடிக்கை.  தசக்கப�ொவும் 
ஊர்மொமொவும் த�சிட்டு இருககும் த�ொது ச�ொபு 
திரும்�வும் ப்தருககுள்ள வந்தொன். ச�ொபுககு 
இருககு்ற புதுமொபள �வுசு எனககு இல்ைதைன்னு 
தசக்கப�ொ ஊர்மொமொகிட்்ட புைம்�, “அய்தரவொன் 
அவன் ப்க்டக்கொன்... அவன் ்கொட்டு்ற �ந்தொவுககு 
இப� �ொதரன்னு...” ஒரு இழு இழுதது தசக்கப�ொககு 
ஆறு்தல் பசொல்லி முடிச்சொர். ஊர் மொமொ வொய வச்ச 
த்ரம் ச�ொபு இன்னும் ப்கொஞச த்ரததுை வவவொ 

மொதிரி ப்தொங்கப த�ொ்றொன்னு தசக்கப�ொவுககு 
ப்தரிைொது.

ச�ொபு சரிைொ ஷகிைொ வீட்டுககு �க்கததுை வரும் 
த�ொது அவனுககு பவன லவககி்றதுககுன்தன... 
எதித்தொககுை கிஜொ அவதனொ்ட M80 ல�கை 
த�ொதவொ… ச�ொபு சும்மொ இல்ைொம கிஜொவ 
நிப�ொட்டி, ல�கை ரவுண்டு த்கட்்டொன். “ஒனககு 
லசககிதள சரிைொ ஓட்்ட வரொது, இதுை M80ைொம் 
தவண்்டொம்ை”ன்னு ச�ொபுட்்ட கிஜொ எவதளொ 
பசொல்லியும்… அ்த ச�ொபு த்கககு்ற மொதிரி இல்ை. 
தசக்கப�ொவும் ஊர்மொமொவும் என்ன்தொன் 
்்டககுன்னு �ொததுட்த்ட இருக்க, சண்டிைர் மொதிரி 
சொரத்த மடிச்சுக ப்கட்டிட்டு ல�கை ஏறுனொன் 
ச�ொபு. இன்னிககு ஏத்தொ வி�ரீ்தம் ் ்டக்கத�ொதுன்னு 
ஷகிைொ வீட்டு எதுத்தொககுை இருந்த பஜமிைொ 
ப�த்தொ ச�ொல�தை �ொததுட்டு இருந்தொள்.

ல�கை ச�ொபு உக்கொநது ஆகசிதைட்்டர 
முறுககுன்னு முறுகத்கொ, அ்த ்தட்்டொடிை நின்னு 
வச்ச ்கண்ணு வொங்கொம �ொததுட்த்ட இருந்தொள் 
ஷகிைொ. அவள �ொததுட்த்ட M80 ஆகசிதைட்்டர 
இன்னும் தவ்கமொ ச�ொபு திறுகத்கொ... ல�கத்கொ்ட 
முன்�க்க ல�்தொ சல்லுன்னு ஒதர தூக்கொ தூககிட்டு 
குதுர மொதிரி �ொஞசுது. ச�ொபு மடிச்சுக ்கட்டிருந்த 
சொரம் சரிைொ ல�க த்கரிைர்ை மொட்டி ல�கத்கொ்ட 
த�ொதவொ... ைஙத்கொடு த�ொ்டொ்த்தொை ச�ொத�ொ்ட 
த்டொங்கொ த்கரிைர்ை மொட்டி கிழிஞசி… ப்த்தம் 
பீச்சிட்டு அடிச்சிச்சு... ப்கொள்தளளவொன் ்கவுட்்டை 
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ப�ொைநதுட்டு ப்தருை ப்க்டந்தொன். பஜமிைொ ப�த்தொ 
சும்மொ த�சுனொதை எட்டுத ப்தருககும் த்கககும். 
இபத�ொ ச�ொபு விழுந்ததும் ்கததுனொ ஒரு ்கதது, 
“அல்ைொ �ரவொககிப த�ொத்டொ எளொ ச�ொபுககு 
த்டொங்கொ கிழிஞசு ப்த்தம் ப்கொட்டுதுளொன்னு” 
ஊலரதை கூட்டுனொ. தசக்கப�ொ, ஊர்மொமொன்னு 
ப்தருை நின்ன பமொத்தக கூட்்டமும் ச�ொ� தூக்க… 
்தட்்டொடிை நின்ன ஷகிைொ “ஏ எைதவ ச்லசன்னு” 
பவக்கதத்தொ்ட ்கண்ண ப�ொததிட்டு ஓடிட்்டொ. 
்கவுட்்டை ப�ொைநதுட்டு ப்க்டந்த ச�ொ� தசக்கப�ொ, 
ஊர் மொமொ, மிகத்கல் சொச்சொ எல்ைொருமொ தசநது 
ஆஸ்�ததிரிககு தூககிட்டுப த�ொனொங்க.

ஆ்க ,  தசக்கப�ொககு புதுமொபபிள்லளை 
த�ொட்டிைொ இருந்த ச�ொத�ொ்ட ப்தொல்லை தசொலி 
முடிஞசுது. இனிதமல் ் ொம மட்டும் ்தொன் ஊருககுள்ள 
புதுமொபபிளன்னு ப்லனச்சிட்டு இருந்த 
தசக்கொப�ொதவொ்ட ப்னபபுை… 
மண்ணள்ளிப த�ொ்ட வந்தொன் 
்கொ்தர். தசக்கப�ொ ்கல்ைொணததுககு 
மூனு ் ொள் ்தொன் இருக்க, பைொ�ர் 
ப்தொழுவிட்டு �ள்ளி முன்னொடி 
நி ன் ன  அ வ ன  த ் ொ க கி , 
ஊர்மொமொவும் ்கொ்தரும் பவரசைொ 
வந்தொங்க. ்கொ்தர் ஈன்னு �ல்ை 
இளிச்சிட்டு ்தலைை பசொறிஞசிட்டு 
நிக்க, எை தசககுன்னு ஊர்மொமொ 
்தொன் பமொ்தல்ை ஆரம்பிச்சொரு. 
“்கல்தை த்கட்டிைொ ்கொ்தருககு 
அடுத்த மொசம் ்தொன் ்கல்ைொணம் 
லவக்க்ற்தொ இருநதுச்சி... இபத�ொ 
என்னொன்னொ ப�ொண்தணொ்ட 
வ ொ ப பு ம ொ க கு  உ ்ட ம் பு க கு 
ஏைலைைொம்... அ்தனொை இபத�ொ 
அவசரமொ பரண்டு ்ொள்ை 
்க ல் ை ொ ண ம்  மு டி வு 
�ண்ணிட்்டொங்கைொம்ை”. ஊர்மொமொ பசொல்லி 
முடிக்கவும் இதுை எத்தொ வில்ைங்கம் இருககும்ன்னு 
தைொசிச்சிட்த்ட… தசக்கப�ொ இபத�ொ அதுககு ் ொன் 
என்ன �ண்ணனும்னு இழுத்தொன். “அதுவநது 
ஒண்ணுமில்ைை, ்கொ்தர் இனிதமல் அவசரமொ 
த்கொர்ட் எதுவும் எடுக்க முடிைொது... அ்தொன் 
உன்தனொ்ட த்கொர்ட்்ட ப்கொடுத்தொ... நிக்கொ எழுவும் 
த�ொது மட்டும் த�ொட்டுக ப்கொடுததுடுவொன்னு” 
இழுத்தொர். அவதளொ்தொன் தசக்கப�ொககு வநதுச்தச 
த்கொவம். “தைொவ ்ொ என் ்கல்ைொணததுககு எடுத்த 
த்கொர்ட்்ட இவஙகிட்்ட ப்கொடுத்தொ… அபத�ொ 
ஏங்கல்ைொணததுககு ்ொன் என்ன த�ொ்ட 
முடியும்”பசொல்லி மூஞசிை ஒரு சுண்டு சுண்டுணொன்.

ஊர்மொமொவும் ்கொ்தரும் விடு்ற்தொ இல்ை… 
பைொ�ர்ை ஆரம்பிச்ச �ைொய அசர் ப்தொழுலவ 
முடிஞசும் ஒரு முடிவுககு வரை. தசக்கப�ொ வி்டொம 
மறுத்தொன், ஊர்மொமொவும் விடு்ற்தொ இல்லை “எை 
பசத்தக ப்கொள்தளளவொன் ்கொ்தர் ்கல்ைொணம் 
ஆததூர்ை ்தொன்ை ் ்டககு... அவசரமொ ் ்டககு்ற்தொை 
்ம்மூர்்கொரனுதவொ ப்கொஞசம் த�ர்்தொன் 
த�ொவொனுதவொ... அந்த ஊர்்கொரனுவளும் ஓங 
்கல்ைொணததுககு வரமொட்்டொனுதவொ... அப�ொ 
ைொம்ை �ைப�டு்றன்னு” த�சி ஒரு வழிைொ தசக்கப�ொ 

த்கொட்்ட வொஙகி ்கொ்தர்கிட்்ட ப்கொடுத்தொரு.

தசக்கப�ொ ஊட்ை ்கல்ைொண தவலைைொம் 
தவ்கபமடுத்தது, தவலை்கலள தவ்கபமடுதது 
பசயவ்தறகு ஆளில்ைொ்த்தொை எல்ைொததுககும் 
த ச க ்க ப � ொ தவ  அஙகுமிஙகும ொ ்க  ஓடி க 
ப்கொண்டிருந்தொன். அருலமககிளி ்ொ்டொர் ்கல்டை 
மளில்க சொமொன், ்கொய்கறி வொங்கவும் அவன்்தொன், 
ப்கொச்சிக்கொ திரிக்கவும் தசக்கப�ொ்தொன். வீட்டு 
முன்னொல் த�ொ்டப�ட்டிருந்த �ந்தலில் சின்ன 
பிள்லள்கள் ஓடிைொடி விலளைொடிக ப்கொண்டிருக்க, 
்கழுல்தை ப்கொண்டு வந்த ஆதது மணல் வீட்டு 
முத்தததில் நிரம்பிக கி்டந்தது. இன்பனொரு �க்கம் 
வசந்தம் சவுண்ட் சர்வீஸ் குைொயிை இருநது 
அஸ்்ைொமு அலைககும்ன்னு ஆரம்பிச்ச ்கூர் 
�னி�ொ தீன்குைப ப�ண்ணு எங்கள் திருமல்றப 
ப�ொண்ணுன்னு பரண்டு டி-90 த்கசட்டு வழிைொ 

�ொடிட்டு இருந்தொர்.

்கல்ைொணததுககு வரவங்க 
உக்கொ்றதுககு �ள்ளியில் த�ொய 
பசைர் எடுக்க ஆள் ப்கல்டக்கொமல் 
தசக்கப�ொ ப்தருலவலை சுததி 
சுததிப �ொததுகிட்டு இருந்தொன். 
ைொரும் த்தொ்தொ்க இல்லை, தவ்ற 
வழிதை இல்ைொம ்ொலு சின்னப 
ல�ைனுவள கூட்டிட்டு சக்க்டொ 
வ ண் டி ை யு ம்  ்த ள் ளி ட் டு 
�ள்ளிககுப த�ொனொன் தசக்கப�ொ. 
இரும்பு பசைர்்கலள ஏததிககிட்டு 
சின்னப �ைனுவலள வச்சி 
சக்க்டொ வண்டிை ்தள்ளுனொ, 
சரிைொ சரஸ்வதி அக்கொ ்கல்ட 
�க்கததுை ப்க்டந்த ப்கல்டயிை 
ல�்தொ மொட்டி வண்டி அப�டிதை 
நி ன் ன ட் டு .  எ ல் ை ொ ப 
ப�ொடிைன்்களும் இதுககு தமை 

தவலைககு ஆவொதுன்னு அபடிதை த�ொட்டுட்டு 
ஓத்டொ... என்ன �ண்ணன்னு ப்தரிைொம தசக்கப�ொ 
திருதிருன்னு முழிச்சொன். அந்தத்ரம் �ொர்தது 
பரண்டு ்கொலையும் அவட்டி அவட்டி ்கநதூரிககு 
தூககு்ற சந்தனககூடு மொதிரி ்்டநது வந்தொன் 
ச�ொபு... அவன ஒத்தொலசககு கூபட்்டொன் தசககு. 
“ைொம்ை பசத்த அயத்தரவொன்... இப�்தொன் ல்தைல் 
தசருது திரும்�வும் அதது ப்தொங்கவொ..? த�ொவுைொ 
பசத்தமட்்ட” என்்ற�டி அைகு குல்றைொ்த சந்தனககூடு 
மொதிரி தசக்கப�ொலவ ்க்டநதுப த�ொனொன் ச�ொபு. 
த�ொ்றத�ொககுை பீடிதைொ்ட வந்த ்டர்ரப�ொ... ஒதர 
்தம்முை சக்க்டொ வண்டிை ்தள்ளி தசக்கப�ொவ 
தமலையும் கீலையுமொ ஒரு �ொர்லவ �ொர்த்தொரு. 
அந்த �ொர்லவை இவன்ைொம் ் ொலளககு ்கல்ைொணம் 
முடிச்சி... என்னத்த கிளிக்கப த�ொ்றொதனொன்னுஙகு்ற 
மொதிரி தசக்கப�ொவ த்கககு்ற மொதிரி இருநதுச்சு.

மறு்ொள் ்கல்ைொணம், மதிைம் �சிைொறிவிட்டு 
்கொ்தரி்டம் த்கொர்ட்டு வொங்க அவசரமொ்க 
கிளம்பினொன் தசக்கப�ொ. பரண்்டொமல்றை இருநது 
பவளிதை வந்த அவலனப �ொர்தது “தசொறு உண்்ட 
ல்கதைொ்ட எங்கை த�ொ்ற ்ல்ைொயீநதுருவொன்? 
அந்தொககுை எச்சிப பிசொசு அடிச்சி்டப த�ொவுதுன்னு” 
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தசக்கப�ொவின் வொபபுமொ சத்தம் த�ொட்்டொள். 
திருபபிட்டு தசககு த்கட்்டொன் “அது என்ன எப�வும் 
எச்சிப பிசொசு... எச்சிப பிசொசுன்னு பசொல்லிட்த்ட 
இருக்க, அது எபடி இருககும் பசொல்லு �ொக்கைொம்...
சும்மொ ஒதர ப்ொய ப்ொயன்னுட்டு”. “அ்தொன் அந்த 
பசத்தமட்்ட ்ொலளககு நீ ்கல்ைொணம் �ண்்றை 
அவ்தொன் அந்த எச்சிப பிசொசு; இபடிதை த�ொதைன் 
அவ்தொன் அந்தொககுை வநது அடிக்கப த�ொ்றொ” 
என்்றொள் தசக்கப�ொவின் வொபபுமொ. தசக்கப�ொ 
்கொதில் த்கட்டும் த்கக்கொ்த மொதிரி எட்டு லவக்க, 
பரண்்டொமததியில் குவிச்சுப த�ொட்ருந்த ்தக்கொளி 
தமை மூத்த அக்கொதவொ்ட பமொவன் ல�சல் ஓடி 
வநது ப்தொம்முன்னு விழுந்தொன். அ்த �ொத்ததும் 
தசக்கப�ொககு ்தக்கொளி தமை விழுநது ஹீதரொவும் 
ஹீதரொயினியும் டூைட் �ொடு்ற ்தமிழ �ொட்டு எல்ைொம் 
்கண்ணு முன்னொை வநதுச்சு. ்ொமளும் இபடி 
ஸீனதத்தொ்ட ்தக்கொளி தமை விழுநது டூைட் �ொடுனொ 
எப�டி இருககும்ன்னு ஒரு நிமிசம் நின்னு தைொசிச்சுப 
�ொர்த்தொன். அதுககுள்ள்தொன் இந்த ்தக்கொளிை 
எல்ைொம் �ருப�ொணததுை த�ொட்டுருவொனுவைன்னு 
மனசுககுல்ை ஒதர ்கவலை தசக்கப�ொவிறகு.

்கல்ைொணம் அன்லனககு ்கொலைை வீட்டில் 
கூட்்டம் கூ்ட கூ்ட, தசக்கப�ொவிறகு உறசொ்கம் 
பீறிட்டு வந்தது. தசக்கொளிமொர், ஊர்மொமொ 
துலணதைொடு பரண்்டொமல்றயில் தசக்கப�ொ 
பரடிைொ்க ஆரம்பிச்சொன். பமொ்கததுை சிங்கபபூர் 
தரொஸ் �வு்டர் பூசி, பசண்ட் எல்ைொம் அடிதது பசம 
சகல்கைொ்க இருந்தொன் தசக்கப�ொ. ஒரு�க்கம் 
மொபபிள்லளககு சட்்டத ்தைப�ொ த�ொத்டொ ஆலிம்சொ, 
தமொதிைொரபப�ொ, ஜமொதது ஆளுங்கைொம் பரடிைொ 
இருந்தொங்க. அதுககு முன்னொடிதை தசக்கப�ொககு 
அவதனொ்ட வொபபும்மொவும், ப�த்தொமொர்்களும் 
ப்ததிையும், ்கண்ணததுையும் மொததி மொததி 
தமொநதுக்க... தசக்கப�ொ மூஞசிை இருந்த �வு்டர்ைொம் 
ப�த்தொமொர்தவொ வொயை ஒட்டிககிச்சு. அது 
ப்தரிைொம ப்தருவூட்டுககு வந்த தசக்கப�ொவ 
�ொத்ததும் ஜமொத ஆளுங்கைம் சிரிபத�ொ சிரிபபு; 
அதுையும் ்கட்்டொண்டி அப�ொககு ஏ்கததுககும் 
சநத்தொசம். “ஏய.... என்னை மொபள இபடி ்டைொனொ 
சர்்கஸ் த்கொமொளி மொதிரி இருக்கொன் . . ! 
ப்கொள்தளளவொனுதவொ என்னை �ண்ணிஙத்கொ 
தசக்கப�ொவன்னு” ஊர்மொமொலவயும், தசக்கப�ொ 
தசக்கொளிமொர்வலளயும் ஒரு �ொர்லவ �ொர்த்தொர். 
்கட்்டொண்டிைப�ொ வொயக்கொல்ை குளிககும் 
த�ொதுைொம்... முஙகு நீச்சல் த�ொட்டு வநது... அவரு 
சொரத்த உருவி விட்்ட தசக்கப�ொககு... ்கணககு 
தீர்த்தொர். தசக்கப�ொ அைமொறிை இருந்த ்கண்ணொடிை 
எட்டிப �ொர்க்கொன்... ப்ததிையும் ்கண்ணததுையும் 
இருந்த �வு்டர்ைொம் இல்ைொம த�ொய, ்கண்ணுககுழி, 
மூககு, வொய, ் ொடிை மட்டும் �வு்டர் அபபிபத�ொய, 
அவதனொ்ட திருட்டு முழிககு அசல் த்கொமொளி 
மொதிரிதை இருந்தொன். ்கட்்டொண்டிைப�ொ அப�வும் 
தசக்கப�ொவ வி்டை, “ஆளப �ொரு ் ல்ை புல் ்தடுககி 
�யில்வொன் மொதிரி, இடுபபும் இல்ை புடுககும் இல்ை 
இவனுககு எபடிை மக்கொ த�ண்ட் மொட்டிவுட்டிங்க..? 
எதும்  சணல்  ்கயி ்ற  த � ொட்டு க  ்கட்டி 
உட்டிஙதளொன்னு”�ைொய இழுத்தொர். ஒழுதவொ்ட 
இருநதும் ஆததிரததின் உச்சிகத்க த�ொன 

தசக்கப�ொககு மு்தல் ்த்டலவைொ ஒதரபைொரு 
பசொட்டு முட்டி வநதுச்சி.

ல�த பசொல்லி வீட்்ட விட்டு பவளிை வந்ததும் 
கூட்்டததுை இருநது ஒரு குரல் “எை புதுமொபள 
அஞசொநப்தரு வலரககும் ்்டந்தொ வரணும்..?ன்னு 
த்கள்வி எழுப�, வைக்கம் த�ொை ஊர்மொமொவும், 
தசக்கப�ொதவொ்ட தசக்கொளி உருட்்டலும் ஒன்னொ 
ஆரம்பிச்சொங்க “மொபள ைொம்ை ் ்டக்கணும்... அ்தொன் 
பசல்ைப�ொதவொ்ட மொபள சந்தொககு இருககுை, 
அதுை ஊர்வைமொ கூட்டுப த�ொதவொம்ன்னு” 
பசொல்லி முடிக்கவும், பமொத்த கூட்்டமும் 
“அஸ்்தவுபிருல்ைொ... அஸ்்தவுபிருல்ைொ ைொம்ை பசத்த 
அயததுருவொனுதவொ ் ல்ை ்கொரிைம் ் ்டககும்த�ொது 
சந்தொககுன்னு பசொல்லிட்டுத திரியிறீங்கன்னு” ஒதர 
சத்தம். ஊர்மொமொ அதுககும் �தில் ப்கொடுத்தொர், 
“ஆமொ பின்ன என்னை பசல்ைப�ொ பளசரு எப� 
நிககும்ன்னு அவனுகத்க ப்தரிைொது..? அந்த பளசர 
அவன் ஓட்டுர்த வி்ட, பின்னொடிதை ்தள்ளிட்டு 
த�ொ்றவனுதவொ ்தொன் அதி்கம்... அவன் ்கொரு மொபள 
ஊர்வைம் த�ொ்றதுககும் ,  ப்கப�னக்கொரி 
த�ர்்கொைததுககு த�ொ்றதுககு மட்டும்்தொன் ைொயககி. 
அ்ட இவதளொ ைொம்ை பசல்ைப�ொ ்கொருககு மொபள 
சந்தொககுன்னு த�ரு வச்சதும் தசக்கப�ொ ்தொன்னு” 
ஒரு த�ொடு த�ொட்்டொதர �ொர்க்கைொம்; பமொத்த 
கூட்்டமும் தசக்கப�ொவ ஏ்ற இ்றங்க �ொர்ததுச்சு. 
இபத�ொ தசக்கப�ொவுககு பரண்்டொவது பசொட்டு 
முட்டி வநதுச்சு.

்கொர் முன் சீட்ை தசக்கப�ொவும் பின்னொடி சீட்ை 
சின்ன புள்லளங்களும் ஏ்ற ஊர்மொமொ, பமொயதீன், 
த்தன்�ொட்்டல், உருட்்டல் ்கொலர சுததியும், ஜமொத 
கூட்்டம் ்கொர் முன்னொையுமொ ல�த பசொல்லிட்த்ட 
ஊர்வைம் த�ொனொங்க .  த சக்கப�ொவின் 
ைொத்தொமொர்்கள் வீட்டில் ்கொலர நிறுததி �ொல், �ைம் 
ப்கொடுத்தது த�ொைதை ,  சிை ப்ருஙகிை 
பசொந்த்கொரங்களும் அவனுககு �ொல், �ைம் 
ப்கொடுத்த�டி ஊர்வைம் ப்தொ்டர்ந்தது. சரிைொ ்கொர் 
மூனொநப்தரு ப்தொங்கல்ை (ப்தருமுலன) இருந்த ்கொ்தர் 
வீட்டு �க்கததுை த�ொவவும்; ஊர்வைததில் ஒதர 
்கதளொ�ரம். தசக்கப�ொதவொ்ட மூனொவது மச்சொன் 
த�ட்ல்ட்கொரர் முறுககிட்டு த�ொ்க... பமொத்தக 
கூட்்டமும் அவரு பின்னொடிதை “அ்ட நில்லுங்க 
த�சிக்கைொம்... இதுககுப த�ொய த்கொவப�்டைொமொ..?” 
அபடி இபடின்னு அவர ்தொஜொ �ண்ண 
ஆரம்பிச்சொங்க. ்கொரும் அலசைொமல் சரிைொ ்கொ்தர் 
வீட்டு முத்தததுை வநது நின்னுச்சு. தசக்கப�ொவுககு 
ஒன்னுதம பவளங்கை; ஊர்மொமொவும் த்தன் 
�ட்்டொலும் ஓடி வநது அவன்கிட்்ட விவரத்த 
பசொன்னொங்க. “எை இன்னிககு ஒனககு ்கல்ைொணம் 
முடிஞசொ மொதிரி்தொன்.. .ஓங மச்சொன் அவரு 
வீட்டுையும் வநது �ொல், �ைம் சொபட்்டொ்தொன் 
்கல்ைொணததுககு வருதவன்னு பசொல்லிட்டு 
த�ொயட்்டொருை... அவரு பசொல்்ற மொதிரி நீ இபத�ொ 
பசல்ைப�ொ ்கொர்ைதை த�ட்ல்டககு த�ொய �ொல், 
�ைம் குடிச்சிட்டு வரதுன்னொ... எபடியும் இன்னும் 
பரண்டு மூனு ் ொளு ஆவும்ை”ன்னு பரண்டு த�ரும் 
இழுதது முடிககும் த�ொது… தசக்கப�ொவுககு 
மூனொவது பசொட்டு முட்டி நின்னுச்சு.
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இது த�ொ்தொதுன்னு ப�ொண்ணு வீட்டுை இருநது 
்கொ்தர் வீட்டுககு வநதிருந்த அவதனொ்ட சின்ன 
ப்கொழுநதிைொமொருதவொ, ஜன்னல் வழிைொ தசக்கப�ொவ 
எட்டிப �ொர்தது... “எளொ இங்கப �ொருங்களொ ் ம்ம 
மச்சொன் த்தது ்கல்ைொணததுககு த�ொட்டுருந்த 
த ்க ொ ர் ட் ்ட ்த ொ ன்  இ ந ்த  ம ொ ப லள யு ம் 
த�ொட்டுருக்கொர்ன்னு” சத்தமொ பசொல்ை தசக்கப�ொ 
்கண்ணுை பரத்தம் ப்தறிக்க ஊர் மொமொலவயும் 
்கொ்தலரயும் ஒரு பமொல்ற பமொல்றச்சொன். “நீ 
எதுககுை ப�ொண்ணு வீட்டுை வச்சு நிக்கொ முடிக்க..? 
ஒழுங்கொ �ள்ளிைதை வச்சிருந்தொ இப� மூனொநப்தரு 
�க்கம் கூ்ட வநதிருக்கொம �ள்ளிககுள்ள 
த�ொயருக்கைொம்ைன்னு..?” உருட்்டல் ்தன் �ஙகுககு 
ஒரு உருட்டு உருட்டுனொன். மூனொந ப்தருககு 
முன்னொைதை �ள்ளி இருககு்ற்தொை அவதனொ்ட 
தரொசலன அபடி த�ொச்சு. ்கொர்ை இருநது 
பமொனங்கன�டிதை �தில் பசொன்ன தசக்கப�ொ 
“ஆமொ!! அபடிதை �ள்ளிை வச்சிட்்டொலும்... அங்க 
ஊர்ை வசதிைொன ப�ரிை குடும்�ததுை நிக்கொவொ 
இருந்தொ உள் �ள்ளிை சஙல்கைொ நிக்கொ 
லவககி்றொனுதவொ... இல்ைனொ ஜனசொ ப்தொழுலவ 
லவககி்ற பவளிப �ள்ளிை ்தொன நிக்கொ 
லவக்கொனுதவொ..! ் ொன் என்ன லமைத்தொ அங்கவச்சி 
நிக்கொ லவக்கன்னு” பசொல்ைவும்; ஊர்மொமொ சும்மொ 
இல்ைொம “ஆமொ இப� மட்டும் என்னொவொம் 
்கபரக்டொ உன்ன ப்கொண்டுவநது லமைவொடி �க்கம் 
நிறுததிட்்டொனுதவொ”�ொருன்னு இழுத்தொர். சரிைொ 
்கொ்தர் வீட்டு ப்தொங்கல் ்தொண்டுனொ லமைவொடி்தொன் 
இருநதுச்சு.

தசக்கப�ொ ஆததிரததின் உச்சிகத்க பசல்ை ஊசி 
நூலில் ப்கொருத்த �ொசி மொதிரி அடுத்தடுதது 
வரிலசைொ பசொட்டு முட்்ட ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இதுககு 
தமை ்தொங்கொதுன்னு தசக்கப�ொ ஊர்மொமொவ கூட்டு 
பமதுவொ அவர் ்கொதுை பசொன்னொன்... “மொம்ஸ் 
ஒன்னுககு முட்டிககிட்டு வருது... ்கொர அபடி �ள்ளி 
�க்கதமொ இல்ை லமைவொடி �க்கதமொ பமதுவொ 
்்கததுனொ... ்ொன் ்டககுன்னு த�ொய ஒன்னுககு 
அடிச்சிட்டு வநதுடுத்றன்னு” �ொவமொ த்கட்்டொன். 
“அ்ட அயத்தரவொன் அதுககுத்தொன் இபடி த�முழி 
முழிககிறிதைொ..? ஒழு பசஞகிட்டு நிக்கொ முடிதைொ 
முன்னொடி எபடிை ஒன்னுககுப த�ொதவொ முடியும்..? 
சத்தம்்கொட்்டம ப்கொஞச த்ரம் ப�ொறுததுகத்கொ 
எபடியும் ஒன் மச்சொனுககு �ொல், �ைம் ப்கொடுதது 
ஜமொத்தொளுதவொ கூட்டி வநதுடுவொங்க... அபபு்றம் 
நிக்கொ முடிஞசிட்டு த�ொயக்கைொம்”ன்னு ஊர்மொமொ 
�ககுவமொ �தில் பசொல்லி முடிச்சொர். ஆனொலும் 
தசக்கப�ொவின் த�முழி மொ்றதவ இல்ை , 
ப்கப�னக்கொரி மொதிரி வயித்த புடிச்சிட்டு ப்ழிை 
ஆரம்பிச்சொன்.

“எை ஒனககு ஒன்னு ப்தரியுமொ ்ம்ம 
்ொைொநப்தருவுை ப்தொங்கல் வீட்டுை ்டர்ரப�ொ 
இருக்கொ்ற அவருககு எபடி அந்த த�ரு வநதுச்சு 
ப்தரியுமொ..? உன்ன மொதிரி்தொன் நிக்கொககு ஒழுதவொ்ட 
�ள்ளிககு த�ொன மனுசன் சரிைொ நிக்கொ எழு்த 
பரடிைொ ஆவும் த�ொது... ்டர்ர்ர்ர்ன்னு த�ொட்்டொதர 
ஒரு �ொம். . .  அப� வச்சது்தொன் அவருககு 
்டர்ர்ரப�ொன்னு... இப� நீயும் ஒன்னுககுப த�ொனொ 
உனககும் ஒரு த�ரு லவப�ொனுதவொன்னு” ஊர்மொமொ 

பசொல்லி முடிக்க தசக்கப�ொ அலமதிைொனொன்.

பமொல்றச்சிட்டுப த�ொன த�ட்ல்ட மச்சொன ஊர் 
ஜமொத்தொளுதவொைொம் தசர்நது  “அசன் ்தள்ளு 
உதசன் இழுன்னு” ஒருவழிைொ நிக்கொ தமல்டககு 
கூட்டி வநதுவிட்்டொங்க. நிக்கொ எழு்த ஸீனத வீட்டு 
முத்தததுை த�ொட்டுருந்த �ந்தல் தமல்டை... 
அத்த�ைொததுை உக்கொந்த தசக்கப�ொககு... தவதது 
விருவிருததுச்சி. உருட்்டலும் த்தன் �ொட்்டலும் 
தசக்கப�ொவ சுததி ஆளுகப்கொரு �க்கமொ உக்கொநது... 
ல்கத்ஞசி எடுதது பமொவத்த துல்டச்சி விட்த்ட 
இருந்தொங்க. இதுத�ொ்தொதுன்னு ஊர்மொமொ அடுத்த 
திரிை ப்கொழுததிப த�ொட்்டொரு. தசக்கப�ொககு ்கொல் 
்கழுவி தமொதிரம் வொஙகுன ்க்டலமககு... ஸீனதத்தொ்ட 
சொச்சி பமொவன் அல்ைொ பிச்லச.. . ்தங்கநி்ற 
ஜிகினொவொை ப்டக்கதரசன் �ண்ண விசொறிைொை 
சொமரம் வீசிட்டு இருந்தொன். அவன்கிட்்ட “எை 
மச்சொனுககு தவககுதுைொ... ப்கொஞசம் தவ்கமொ்தொன் 
வீசுனொ என்னன்னு” பசல்ைமொ அ்தட்டுனொரு. 
ஊர்மொமொ சத்தததுை �்தறிபத�ொன அல்ைொ பிச்லச 
�்டொர்ன்னு தவ்கமொ வீச... வீசொறி அவன் ல்கை 
இருநது உருவி தசக்கப�ொ மூஞசிை சபபுன்னு ஒரு 
அடி... விசொறிை இருந்த பமொத்த ஜிகினொவும் 
்கநதூரிககு ்தர்்கொவுை மொட்டுன சீரிைல் �ல்பு மொதிரி 
தசக்கப�ொ மூஞசிை மினுங்க ஆரம்பிச்சிது. 
ல்கத்ஞசிைொை உருட்்டல் அ்த ப்தொ்டச்சிவிட்டு.... 
தசக்கப�ொ ்கண்ணு ப்தொ்றக்க முன்னொடி ஊர்மொமொ 
அங்க இருநது ்தலைமல்றவொனொரு. நிக்கொ முடிஞசி 
எல்ைொரும் முசொ�ொ பசயத்றொம்ஙகு்ற த�ர்ை 
தசக்கப�ொவ ் ல்ை இறுககி இறுககி ்கட்டிப பிடிக்க... 
தசக்கப�ொ மதனொ்கர் சொச்சொ �ஞசர் �ொககு்ற 
லசககிள் டியூப மொதிரி ப்தொைப்தொைன்னு ப்தொஙகி 
நின்னொன்.

நிக்கொ முடிஞசு ஸீனத வீட்டுககுள்ள த�ொன 
தசக்கப�ொவ ்கல்டசி �நதி முடியு்றவலரயும் பவளிை 
ஆளதை ்கொதணொம். த்தன் �ொட்்டலும் உருட்்டலும் 
வீட்டுககு ப்களம்� பரடிைொனதும், ஊர்மொமொ 
“ப்கொஞசம் பவயிட் �ண்ணைொம்ை மக்கொ... எபடியும் 
அடுத்த சங்கதிககு அவன் ் ம்மள்ட்்ட்தொன ஐடிைொ 
த்கட்டு வரணும்”ன்னு பசொன்னொரு. “அவன்ைொம் 
்ம்மள்ட்்ட ஐடிைொ த்கக்கமொட்்டொன்... அவன் 
ஏற்கனதவ ைபுக்கபீம் வொஙகி திண்ணுட்டு 
இருக்கொன்... நீங்க தவணொ அவண்ட்்ட ஐடிைொ 
த்களுங்கன்னு” பசொன்ன�டிதை உருட்்டல், த்தன் 
�ொட்்டல், ்கொ்தர் எல்ைொரும் ்ல்டை ்கட்்ட 
ஆரம்பிச்சொங்க. ஊர்மொமொ பரொம்� அதிர்ச்சிைொ 
“அது என்னை ைபுக்கபீம்; என்னை பசொல்றீஙத்கொ 
ப்கொஞசம் ப்தளிவொ பசொல்லுங்கன்னு” ப்கஞசொ்த 
குல்றைொ த்கட்்டொர். “எல்ைொததுககும் நீர் ்தொன் 
மொம்ஸ் ்கொரணம். . .  உங்களுககு ப்கொட்்ட 
வீஙகிட்டுன்னு உங்க பமொ்தைொளிககு அவதன ்கள்ள 
்கடி்தொசிப த�ொட்டு பரண்்டொயிருவொ ஏமொததி 
வொஙகிட்டு வநதுட்்டொன். அதுை ்தொன் ைபுக்கபீம் 
வொஙகி திண்ணுட்டு... ்ம்மளபைல்ைொம் ப்தனமும் 
�ஜொருககு கூட்டிப த�ொய அல்வொ, கீரின் ஓட்்டல்ை 
பரொட்டிச் சொல்னொ வொஙகித ்தநதுட்டு இருக்கொன்” 
எல்ைொம் பசொல்லி முடிக்கவும் ஊர்மொமொககு 
்தலைதை சுததிட்டு. “அ்ட த�திைவொன் தசக்கப�ொ 
ஊமககுசும்�ன்னு ப்தரியும்... ஆனொ இபடி பவளஞச 
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ஊமககுசும்�ன்னு ப்தரிைொம 
த�ொச்தசன்னு” ்தலைை ல்க 
வச்சொரு.

தசக்கப�ொவுககு பிரிைொணிச் 
தசொறு �ரிமொறிட்டு இருந்த அவன் 
மொமிைொர் “வொப�ொ ்ல்ைொ 
உ ண் ணு ங த்க ொ . . .  வ ள ர ப 
புள்ளன்னு” பசொல்லி பரொம்� 
�துஷொககுை �க்கததுை நின்னுட்டு 
இருந்தொள். அந்த ப்ொடிதை 
த ச க ்கப� ொவுககும் ,  அவன் 
மொமிைொருககும் ஜனு�ொவின் 
நிக்கொை ் ்டந்த சம்�வம் ஓர்லமை 
வநதுப த�ொச்சு. ்கல்டசி ஆம்�ள 
�நதி முடிஞசதும் அடுத்த ப�ொம்�ள �நதிை 
உக்கொ்றைொம்ன்னு நின்னுட்டு இருந்த ஸீனத உம்மொ, 
�க்கததுை நின்ன ்கச்சி�ொ ைொத்தொகிட்்ட 
தசக்கப�ொலவயும் அவன் தசக்கொளிமொலரயும் 
்கொட்டி “இங்க �ொருங்க ைொத்தொ அந்த பசத்த 
ஐயிததுருவொனுதவொ ச்கன் சொப�ொடுஙகு்ற்தொை 
அந்தொககுை உக்கொநது மண்ணு ைொரி மொதிரி அள்ளிப 
த�ொட்டுட்டு இரிக்கொனுதவொ... இவனுதவொளுககு 
வொயிை இருநது ்கொல் வலரககு கு்டல் இருககுதமொ”ன்னு 
தசக்கப�ொ ்கொது�்டதவ த�சுனது்தொன் அது.

நிக்கொ முடிஞச பமொ்த ்ொள் ப�ொண்ணு 
வீட்டுை்தொன ்தங்கப த�ொத்றொம்ன்னு ப்னச்சிட்டு 
இருந்த தசக்கப�ொ ஆலசை, ஓட்டு மொவு வடிவததுை 
மண்ணு விழுநதுச்சு. ்கல்ைொண சீரொ்க ப்கொடுக்க 
தவண்டிை ஓட்டு மொவுை பரண்டு �டி ப்கொல்றஞச்தொை 
வந்த ்த்கரொறில் மு்தல் இரவு தசக்கப�ொவின் 
வீட்டுககு மொத்தப�ட்்டது. புளுக்கமும் பவகல்கயுமொ்க 
இருந்த பரண்்டொமல்றயில் தசக்கப�ொவும் ஸீனததும் 
ஒருத்தர ஒருத்தர் �ொர்ததுட்டு இருக்க, சரிைொ ரொததிரி 
12 மணிககு ்கரண்டும் த�ொச்சு. வீட்டு திண்லணை 
ைபுக்கபீம்ன்னொ என்னன்னு தரொசலனதைொ்ட 
�டுததுககி்டந்த ஊர்மொமொககு ப்கரண்ட் த�ொனதும் 
குபீர்ன்னு சிரிபபு வநதுச்சு. “வொநதிைவ சும்மொ 
இல்ைொம ஒைர்தமன் ்கதணசன்ன �ொவல்ட 
்கணதசன்... �ொவ்ட ்கதணசன்னு தசக்கப�ொ 
ப்கொலமச்சதுககு... அவன் சரிைொ த்ரம் �ொர்தது 
தசொலிை முடிச்சுட்்டொன். இனிதமல் ைபுக்கபீம் 
தவலைைொம் எடு�்டொதுன்னு” மனசுககுள்ளதை 
பசொல்லி பசொல்லி ஊர்மொமொ சிரிச்சிட்டு கி்டந்தொர்.

விருநதுக்கொ்க சின்ன மொமிைொர் வீட்டுககுப 
த�ொன தசக்கப�ொ, ஊர்மொமொ தரொசலன �டி 
மொனம், மருவொ்த ப்கட்டு்டக கூ்டொதுன்னு 
ப்கொஞசமொதவ சொபட்்டொன். எல்ைொரும் எவதளொ 
்கட்்டொைப�டுததியும் தசக்கப�ொ அ்த ்கொதுை 
வொஙகிக்கை. ரொததிரிையும் அங்கதை ்தங்க 
தசக்கப�ொவுககு �திபனொரு மணிககு தமை ்ல்ை 
�சி, மதிைம் விருநதுை வச்ச ப்யச்தசொறு, ்கறிைொணம், 
்கலிைொ ்கததிரிக்கொன்னு எல்ைொ ஐட்்டமும் ்கண்ணு 
முன்னொைதை நின்னுச்சு. த்ரம் ஆ்க ஆ்க �சியின் 
உச்சததுகத்க த�ொன தசக்கப�ொ, ஸீனததுமொவின் 
்கொதில் பமதுவொ்க த்கட்்டொன் “எளொ உங்க 
சொச்சிமொர்ைொம் தூஙகிருப�ொங்கதளொ..? ைொருககும் 
ப்தரிைொம ப்கொஞசொம் தசொறு, ப�ொறிச்சக த்கொழிைொம் 

இருந்தொ எடுததுட்டு வொதைன்... 
வயிறு குல்குவல்ைொ சூரொ ஓ்த 
ஆரம்பிச்சிட்டு... இதுககு தமை 
்தொங்கொதுன்னு” ப்கஞசொ்த 
குல்றைொ ப்கஞச. தசக்கப�ொவின் 
திருட்டு முழிககு ஸீனதது ்கரிசனம் 
்கொட்டினொள். அவங்க இருந்த 
அல்றககு �க்கததுைதை வளவூடு 
இருந்த்தொை லைட்ைொம் த�ொ்டொம 
பமதுவொ த�ொய தசொறு, ்கறி 
எல்ைொம் எடுததுட்்ட வர , 
தசக்கப�ொ ரவுண்டு ்கட்்ட 
ஆரம்பிச்சொன்.

சரிைொ அநத்ரம் �ொர்தது 
ஸீனதத்தொ்ட பூட்டிமொககு ஒன்னுககு முடுக்க ்தட்டு 
்தடுமொறி வொனொளிககு வந்தவ, இருட்டுை வொச �டி 
்தடுககி தசக்கப�ொவும் ஸீனததும் இருநது அல்ற ்க்தவ 
உல்டச்சிககிட்டு உள்ளப த�ொய விழுந்தொ. 
அவதளொ்தொன் தசக்கப�ொ �ொர்தது �ொதது வொயை 
வச்ச த்கொழிக ்கறி முள்தளொ்ட த�ொய அவன் 
ப்தொண்ல்டை சிககி ்கண்ணு முழிைொம் தமை 
பசொருவ ஆரம்பிச்சிட்டு. அ்த �ொர்தது ஸீனத ்கத்த 
தூஙகிட்டு இருந்த பமொத்தக கூட்்டமும் முழிச்சு 
அல்றககுள்ள �ொர்த்தொ... தசக்கப�ொ த�ச்சு மூச்சு 
இல்ைொம த�ைல்றஞச மொதிரி கி்டந்தொன். ஸீனத 
சொச்சி, ைொத்தொ , ்கண்ணுமொன்னு பமொத்த 
ப�ொம்�லளங்க கூட்்டமும் தசக்கப�ொவ ஒதர 
தூக்கொத தூககி வொனொளிககு ப்கொண்டுவநது முது்க 
்த்டவி… ்தலைை அடிச்சி… ப்தொண்ல்டை சிககுன 
த்கொழிக ்கறிை எடுக்க த�ொரொடுனொங்க. ஓரளவு 
சுைப்லனதவொ்ட இருந்த தசக்கப�ொவும் 
மனசுககுள்ளதை த�ச ஆரம்பிச்சொன்... “எந்த 
�ொவமும் பசயைொம இளந்தொரிைொ மவுத்தொனொ 
அல்ைொஹ் பசொர்க்கததுை ்ொலு ்கண்ணைகிை 
்தருதவன் பசொல்லிருக்கொன்... த�சொமொ இந்த த்கொழிக 
்கறி ப்தொண்ல்டை சிககி லமைமொகியிருந்தொ அங்க 
த�ொைொவது ்ொலு ்கண்ணைகிக கூ்ட சநத்தொஷமொ 
இருநதுருக்கைொம்..! இபத�ொ இபடி ரொததிரி த்கொழிக 
்கறிை திருடி திண்ண �ொவததுககு ்கொைம்பூ்றொ இந்த 
ஊர் என்ன பசொல்லி ்ம்மள �ொ்டொப�டுத்த 
த�ொவுத்தொ..? ஸீனதத்தொ்ட பூட்டிமொ ஒருததிதை 
த�ொதுதம… த்தரம் விடிைககுள்ள ஊர் பூரொ தசதி 
ப்தரிஞசிடுதம..” இதுை எதிர்ை ்தை முடிைொம் 
்கைஞசிப த�ொய ்கண்ணததுை ல்க வச்சி உக்கொநது 
இருந்த ஸீனத்த �ொககும் த�ொது, தசக்கப�ொவுககு 
வொபபுமொ பசொன்ன எச்சிப பிசொசு ப்ைொ�வம் 
வநதுச்சி. தமொதிைொரப�ொ சுபுஹ் �ொஙகு பசொல்்றதுககு 
முன்னொடிதை தசக்கப�ொ ப்தொண்ல்டை த்கொழிக 
்கறி சிககி த�முழி முழிச்சக ்க்த, ஊர்பூரொ ப்தரிஞசி 
ஊர்மொமொ,  உருட்்டல் எல்தைொரும் தசக்கப�ொவ 
ப்கொலமச்சி எடுத்தொங்க.

அடுத்த விருநதுக்கொ்க ப�ரிை ைொத்தொ வீட்டுககுப 
த�ொன தசக்கப�ொவுககு, ைொத்தொ வீட்டு ்தட்்டொடிை 
்தனிைொ ரூம் இருககுன்னு சநத்தொசம். அத்தொ்ட 
எபடிைொவது ஸீனதமொ ஆசப�ட்்ட மொதிரி மல்லிபபூ 
வொஙகிக ப்கொடுக்கணும் முடிவு �ண்ணொன். மஃரிப 
ப்தொழுலவககுப பி்றகு ப�ரிை ைொத்தொ வீட்டில் 
பமொத்தக கூட்்டமும் திண்லணை உக்கொநது ்க்தத�ச 
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தசக்கப�ொவுககு பூ வொங்க எபடி �ஜொருககு த�ொ்றது... 
த � ொன ொலும்  வ ொ ஙகிட்டு  வ நது  எ படி 
ைொத்தொமொர்கப்கல்ைொம் ப்தரிைொம ஸீனதமொககு 
ப்கொடுககு்றதுன்னு தரொசலனைொதவ இருநதுச்சி. 
சரிைொ அந்த த்ரம் �ொதது அஜ்மீர் ்கொஜொ லசககிள்ை 
கிலிங... கிலிஙன்னு ப�ல் அடிச்சிட்த்ட �ொஞசி 
வந்தொன். தசக்கப�ொ ைொத்தொ வீடு முககு ்கல்டசிை 
இருககு்ற்தொை சட்டுன்னு தசககுககு ஒரு தரொசலன 
வநதுச்சி. லசககிள்ை �ொஞசி வந்த அஜ்மீர் ்கொஜொவ 
தசக்கப�ொவும் �ொஞசிப த�ொய அலண ்கட்டுனொன். 
“்தம்பி சைொமலைககும் எங்கை �ஜொருககு 
த�ொறிதைொ..?”ன்னு தசக்கப�ொ த்கக்க... இல்ை ்கொக்கொ 
துணி துலவகத்கொ ஆததுககுப த�ொயட்டு 
இருகத்கன்னு அஜ்மீர் ்கொஜொ ரிவிட்டு அடிச்சொன். 
தவ்ற வழிதை இல்ைொம அஜ்மீர் ்கொஜொ அடிச்ச 
இததுபத�ொன விட்டுககு(்கபமடி) தசக்கப�ொ 
ஈஈஈஈன்னு �ல்ை ்கொட்டி சிரிச்சொன். “என்னதை 
்தம்பி விட்டு அடிககிறிதைொ... அதுைொம் இருக்கட்டும் 
மநதிரம் மொமொ ்கல்டை ஒரு நூறு கிரொம் அல்வொவும், 
சின்லனைொ ்கல்டை ஒரு பரண்டு பமொைம் பூவும் 
்கொக்கொவுககு வொஙகிட்டு வொைம்தை”ன்னு �வைமொ 
பசொல்லி முடிச்சொன். “ஆங எங்க வொப�ொவுககு 
வயித்தொவுை த�ொவுதுன்னு அவசரமொ பரொட்டி, 
சொல்னொ வொங்கப த�ொயட்டு இருகத்கன்... பூ, 
அல்வொைொம் வொஙகுனொ த்தரமொவும்...  ம்மொ 
திட்டுவொ”ன்னு அஜ்மீர் ்கொஜொ இழுத்தொன். 
தசக்கப�ொ அவன விடு்ற்தொ இல்ை... சமொளிச்சி 
அஜ்மீர் சட்ல்ட தஜபபுை இருவது ரூவொ புது ்தொள 
திணிச்சொன். அத்தொ்ட இல்ைொம “எை ்தம்பி ்கொக்கொ 
திண்லணை இருபத�ன் த்ரொ வநது எஙகிட்்ட 
்தநது்டொ்த... நீ ்தட்்டொடி தமை த�ொட்டு திரும்பி 
�ொக்கொம த�ொயட்த்ட இரு... ்ொன் ப�ொ்றவொட்டி 
்தட்்டொடிை த�ொய எடுததுககித்றனு” ைொத்தொமொர்ககு 
�ைநது ஐடிைொ �ண்ணொன்.

மநதிரம் மொமொ ்கல்டை ஏற்கனதவ ஊர்மொமொ 
சர்வர் த்கொசொஅததுலுகிட்்ட அல்வொககு ப்தொட்டுக்க 
சட்னி த்கட்்ட்தொை… அங்க ப�ரிை சண்்ட த�ொயட்டு 
இருநதுச்சி. அஜ்மீர் ்கொஜொ லசககிள் த�ண்டில் 
�ொர்ை ப்தொஙகுன கூல்டை கி்டந்த பரொட்டி சொல்னொ, 
பூவுைொம் பவளிை ப்தரியு்ற மொதிரி மநதிரம் மொமொ 
்கல்டை த�ொய அல்வொ த்கட்்டொன். “என்னை 
ப்கொள்தளைவொன் இப�்தொன் உன் வொப�ொ வயித்த 
்கைககுதுன்னு வயித்த ்த்டவிட்த்ட த�ொனொன்... நீ 
என்னொன்னொ பூ, அல்வொ, பரொட்டி சொல்னொைொம் 
வொஙகிட்டுப த�ொ்ற ன்னு” ஊர் மொமொ அஜ்மீர்கிட்்ட 
த்கட்்டொரு. “ஆங இதுை பரொட்டி சொல்னொ 
மட்டும்்தொன் வொப�ொககு; பூவும் அல்வொவும் 
வொஙகிட்டு த�ொய ்தட்்டொடிை த�ொ்டச் பசொல்லி 
தசக்கப�ொ ்கொக்கொ பசொல்லிருககுன்னு” அஜ்மீர் 
்கொஜொ சரிைொ ஒல்டக்க கூ்டொ்த இ்டததுை உண்டிைை 
ஒ்டச்சொன். “�ொததீங்களொ மநதரம் மொமொ... ் ம்ம புல் 
்தடுககி �யில்வொன் இந்த �ள்்டம் த�ொ்ற 
ப�ொடிைன்ட்்ட பூ, அல்வொ வொங்கச் பசொல்லிருக்கொன்... 
அதுவும் வொஙகிட்டுப த�ொய ்தட்்டொடி தமை 
வீசணுமொம்... அவன் ைபுக்கபீம் சப்டதுை இருநது 
இபடி்தொன் ஒரு மொர்க்கமொ இருக்கொன்தவொய” அவரு 
அடுத்த உண்டிைை ஒ்டச்சொரு. அவதளொ்தொன் 
மநதரம் மொமொ, அல்வொககு ப்தொட்டுக்க சட்னிைொன்னு 

சண்்டப த�ொட்்ட த்கொசொஅததுலு, மிகத்கல் 
சொச்சொன்னு பமொத்த கூட்்டமும் “அது என்னை 
ைபுக்கபீம்... த�தர புதுசொ சிலுககு வச்ச முநதிரி 
�ொைொசம் மொதிரி இருககுன்னு” ஊர் மொமொவ 
பமொச்சி எடுத்தொங்க.

முக்கொ ப�்டல் த�ொட்டு தவ்கமொ லசககிள்ை 
ப�ல் அடிச்சிட்த்ட த�ொன அஜ்மீர் ்கொஜொ �ரச்பசடி 
்தொண்்டவும் ்கபரண்டு த�ொதவொ இன்னும் 
தவ்கபமடுத்தொன். எங்க ம்றநதுத�ொய த்ர ல்கை 
வநது பூலவயும் அல்வொலவயும் ்தநதுருவொதனொன்னு 
�ைநது த�ொன தசக்கப�ொ… இந்தொ இப� வதரன்னு 
ைொத்தொமொர்கிட்்ட பசொல்லிட்டு ஒதர மூச்சுை 
்தட்்டொடி ரூம்ை இருநது பவளிை வநது பவளிதமல்டை 
இருநது எட்டிப �ொர்த்தொன். அஜ்மீர் ்கொஜொ 
லசககிலள அழுததிட்த்ட கூல்டககுள்ள ல்கை 
விட்டு த்கரி த�க்க எடுதது சுைட்டிட்த்ட… சரிைொ 
தசக்கப�ொ ைொத்தொ வீடு வரவும் ஒரு வீசு வீசுனொன். 
எட்டிப �ொர்த்த தசக்கப�ொ மூஞசிை த�ொய 
அடிககும் த�ொது ்தொன் ப்தரிஞசுது த்கரி த�கை 
இருந்த பூவும் அல்வொவும் இல்ை… பரொட்டி 
சொல்ன்னொன்னு. ்கவுரு கிளிஞசி தசக்கப�ொ 
மூஞசிையும் ்கண்ணுையும் சொல்னொ அடிக்க ்கண்ணு 
எரிச்சல்ை அைறி துடிச்சொன். தவ்கமொ வீடு த�ொன 
அஜ்மீர் ்கொஜொ வொப�ொ முன்னொடி கூல்டை இருநது 
த்கரி த�க எடுக்க உள்ள இருநது பூவும் அல்வொவும் 
விழுநதுச்சி. அ்த �ொர்த்த அடுத்த நிமிசதம அஜ்மீர் 
்கொஜொ அவன் உம்மொதவொ்ட அடிககுப �ைநது 
�ொஞசி ஓத்டொ... அஜ்மீர் ்கொஜொ வொப�ொவுகத்கொ 
வயிதது வலி த�ொய முன்னொடி நின்ன வீட்்டம்மொவ 
�ொர்தது மன்ம்த சிரிபபு சிரித்தொர்.

மறு்ொள் ்கொலைை ஊர் பூரொ தசக்கப�ொதவொ்ட 
்கல்த மறுவொட்டியும் ப்கொடி்கட்டி �்றநதுச்சு. 
அன்லனககு சொைங்கொைதம  தசக்கப�ொ 
மச்சொன்மொர்ைொம் தசர்நது குடும்�தத்தொ்ட ஊட்டிககு 
த�ொவ ஐடிைொ �ண்ண... அ்தத்கட்டு தசக்கப�ொககு 
சநத்தொசம்ன்னொ சநத்தொசம். சரிைொ அடுத்த வொரம் 
ஜும்மொ ப்தொழுவிட்டு ஊட்டி த�ொதவொ முடிவொ்க; 
சரிைொ பு்தன்கிைம லு்கர் ப்தொழுலவ த்தரததுை 
எதிர்த்தொககுை இருககு்ற ்த�ொல்்கொரர் தில்�ர் 
வீட்டுககு… மன்சூர் பமொ்தைொளிகிட்த்ட இருநது 
ட்ரஙக ்கொல் வநதுச்சி. “சைொமலைககும் அத்டய 
தசக்கப�ொ அவசரமொ விைொ�ொரம் விசைமொ ்ொன் 
பரண்டு ்ொள்ை ப்கொழும்புககு த�ொவணும்ை... நீ 
மொச்சப�்டொம உ்டதன ப்களம்பி பமட்ரொஸ் வநதுரு.. 
்ொன் ப்கொழும்புககு த�ொவிட்டு வந்தபத்றொம் தவணொ 
ஊருககுப த�ொய ப்கொஞச ் ொள் இருநதுட்டு வொத்ட... 
இ்தவிட்்டொ ் ம்ம ்கம்ப�னிை மூ்ட தவண்டிை்தொன்.... 
த�ொயட்டு பவைொ�ொரம் மட்டும் முடிஞசுதுனொ 
்மககு சக்கத�ொடு்தொம்ை.. அ்தனொை இபத�ொ 
பரண்டு ் ொள்ை நீ வநது தசருன்னு” பசொல்லி த�ொன 
லவக்கவும்... ஊட்டிககு த�ொ்க பசொல்லி வச்ச மணி 
அண்ணதனொ்ட உங்கள் டிரொவல்ஸ் மத்கநதிரொ 
தவன்… தசக்கப�ொ ப்ஞசிை ஏறி இ்றஙகுன மொதிரி 
இருநதுச்சு. ஆததிரமும் ஏமொற்றமும் ்தொங்க ஏைொ்த 
தசக்கொப�ொககு திரும்�வும் ஊசி நூல்ை த்கொர்த்த 
�ொசிமணி மொதிரி.. வரிலசைொ ஒவபவொரு பசொட்்டொ 
முட்டி நின்னுச்சி!!.
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ததர்்தல் என்்றவு்டன் எனககு எப�வும் சர்க்கஸ்்தொன் நிலனவுககு 
வருகி்றது. எண்�து்களில்கூ்ட 20 ைொலன்கள், 30 புலி்கள், 10 சிங்கங்கள், 
200 ்கலைஞர்்கள் அ்டஙகிை ஆசிைொவிதை மி்கப பிரமொண்்டமொன 
சர்க்கஸ் என்்ற அறிவிபபு்டன் விளம்�ரம் பவளிைொகும். ்்கரததுத 
ப்தருக்களில் விைஙகு்களு்டன் சர்க்கஸ் ்கலைஞர்்கள் அணிவகுபபு 
்்டககும். ப�ரிை எதிர்�ொர்பபு்டன் சர்க்கஸ் அரஙகினுள் நுலைந்தொல், 
மணிைடித்தவு்டன் மு்கததில் வண்ணம் பூசிை த்கொமொளி்கள் த� எனக 
்கததிைவொறு வருவொர்்கள். தைொசிககும்தவலளயில் த்கொடிக்கணக்கொன 
வொக்கொளர்்கள் வொக்களிககும் த்தர்்தல் ்களததில், த்தர்்தல் ்கமிஷன், 
இ்றஙகுவது. ்ொ்ட்கததில் ்கட்டிைங்கொரன் பிரதவசம் எனச் பசொல்ைத 
த்தொன்றுகி்றது.

த்தர்்தல் விலரவில் ் ல்டப�்றவிருககி்றது என்்ற சூைலில், ஊ்ட்கங்கள் 
த்தர்்தல் �றறிை �ர�ரபல�யும் எதிர்�ொர்பல�யும் ஏற�டுததுகின்்றன. 
த்தர்்தல் என்�து முககிைமொனது என்�து என்்ற பிம்�ம் 
்கட்்டலமக்கப�டுகி்றது. இனிதமல் த்தர்்தல்்தொன் விடிவு என்்ற மொலை 
வலுவல்டயும்த�ொது, திடீபரனக ்களததில் குதிககும் த்தர்்தல் ்கமிஷன், 
த்கள்வி்களுககு இ்டமளிக்கொ்த புனி்தமொ்கக ்கரு்தப�டுகி்றது. த்தர்்தல் 
்கமிஷன் உண்லமயிதை சநத்த்கததிறகு அப�ொற�ட்்டது ்தொனொ? 
்தமிை்கததில் த்தர்்தல் த்ததி அறிவிக்கப�ட்்டவு்டன் தினமும் 
ஊ்ட்கங்களில் த்தொன்றிை ்தலைலமத த்தர்்தல் அதி்கொரியின் த�ச்சு்கள், 
அஞசொ்த சிங்கமொ்க அவலரக ்கொட்சிப�டுததுகின்்றன. த்தர்்தல் ்கமிஷன் 
ைொருககும் ்கட்டுப�்டொ்த சு்தநதிரமொன அலமபபு என்று ஊ்ட்கங்கள் 
ஊதிப ப�ருககுகின்்றன. ை்தொர்த்தததில் த்தர்்தல் ்கமிஷன், எப�டிைொவது 
மக்கலள வொககுச் சொவடிககு அலைதது வருகின்்ற ஆள் பிடிககின்்ற 
தவலைலை அதி்கொரத ப்தொனியில் பசயகி்றது. 18 வைது நிரம்பிை 
ஒவபவொருவருககும் கில்டத்த அபூர்வமொன வொயபபு, த்தர்்தலில் ஓட்டுப 
த�ொடுவது ்க்டலம என்று ப்தருபவஙகும் விளம்�ரங்கள். 100 ச்தவீ்த 
ஓட்டு்கள் மக்கள் வொக்களிக்க தவண்டும் என்று த்தர்்தல் ்கமிஷன் 
வலியுறுததி விளம்�ரம் பசயவது நுண்ணரசிைல் சொர்ந்தது. ்கண்ணொ 
ஓட்டுப த�ொ்ட ஆலசைொ? 18 வைதில் என்ன �ண்ண தவண்டும் என்�து 
உங்களுககுத ப்தரியும். இப�டி வொக்களிக்க வறபுறுததுவது, ஒரு்கட்்டததில் 
த்தச�கதியு்டன் முடிச்சுப த�ொ்டப�டுகி்றது. த்தர்்தலினொல் என்ன �ைன் 
என ைொலரயும் தைொசிக்கவி்டொமல், 100% வொககுப �திவு என்்ற பிதரலம 
உருவொக்கப�ட்டுள்ளது. ஏற்கனதவ �ை ்த்டலவ்கள் வொக்களிதது, 
அரசிைல் ்கட்சி்கள்மீது பவறுப�ல்டநது, சலிப�ல்டநதிருககும் 
மக்களுககு த்தர்்தல்மீது ்ம்பிகல்க ஏற�டுததுவல்தத்தவிர த்தர்்தல் 

கட்டுரை

ந.முரும்கசபாண்டியன்

ஹதர்தல் ்கமிஷனும் 
ஹதர்தல் நாடே்கததின் ்கட்டியங்காரனும்

ொதி மத அரசியகலை 
முன்னிறுத்தும் ைடசிைகளத் 

வதரதலில் வ்பாடடியிட 
அனுமதிக்ைக்கூடாது.

வதரதலுக்குப பின்னரும் 
வதரதல் ைமிஷனின் 

்ெயல்்பாடுைள ் தாடரந்திட 
வேண்டும். புதிய 
சீரதிருத்தஙைகள 
�கடமுக்றப்படுத்த 

வேண்டியது அேசியமாை 
உளளது. இந்நிகலையில் 

வதரதலில் ைாலைஙைாலைமாை 
ோக்ைளித்த ோக்ைாளரைள 
கைவமல் ைண்ட ்பலைன் 
என்ன என்்ற வைளவி 

வதான்றுகி்றது. ோக்குச 
ொேடியில் இருந்து 

்ேளிவயறும் ோக்ைாளரின் 
இடது கை ஆளைாடடி 

விரலில் தடேப்படடிருக்கும் 
ைருபபு கம மடடும்தான் 

மிசெம்.
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்கமிஷம் தவறு என்ன உருப�டிைொ்கச் பசயகி்றது?

்க்ட ந ்த  சட்்டசல� த  த ்த ர் ்தல்  த ்ததி 
அறிவிக்கப�ட்்டவு்டன், ்தமிை்கததில் ‘த்தர்்தல் 
்கமிஷன் விதித்த விதிமுல்ற்கள், ப்கடுபிடி்கள் 
ஒருவல்கயில் �ைபீதிலைக கிளபபியுள்ளன. 
்தமிை்கததின் அன்்றொ்ட ்ல்டமுல்ற்கள்கூ்ட 
எங்கலளக த்கட்டுத்தொன் ்ல்டப�்ற தவண்டும் 
என்�தில் ்கமிஷன் உறுதிைொ்க இருககி்றது. கிரொமததுக 
த்கொவில் திருவிைொலவ ்்டததுவ்தறகும் முன் 
அனுமதி ப�்ற தவண்டும். த்தர்்தல் த்ததி 
அறிவிக்கப�ட்்டவு்டன் குடும்�தது்டன் பவளியூர் 
பசல்கி்றவர்்களின் ்கொர்்கலள மறிதது 20 கி. 
மீட்்டருககு ஒருமுல்ற பசககிங பசயவது்தொன் 
�ணக்க்டத்தலை ஒழிப�்தற்கொன த்தர்்தல் ்கமிஷனின் 
முககிை அபஜண்்டொ. சிறிை ் டுத்தர விைொ�ொரி்கள் 
ப்தொழில் ்கொரணமொ்க எடுததுச் பசல்லும் �ணதல்தக 
ல்கப�றறி த்ர்லமைொ்க ்்டப�து த�ொன்று 
ஊ்ட்கங்களில் பில்்டப தவறு. ்தமிை்கத த்தர்்தல் 
வரவிருப�ல்த முன்னிட்டுச் சிை மொ்தங்களுககு 
முன்னதர மொநிைபமபமஙகும் த்கொடிக்கணக்கொன 
�ணம் ப்கொண்டு பசல்ைப�ட்டுவிட்்ட நிலையில், 
த்தர்்தல் ்கமிஷனின் தசொ்தலனச் சொவடி்களும் ்க்றொர் 
பசைல்�ொடு்களும் தவடிகல்கைொனலவ . ஏற்கனதவ 
ஊைலில் திலளததுக ப்கொண்டிருககும் ்கொவல்துல்ற 
அதி்கொரி்கள், வருவொயத துல்ற அலுவைர்்கள் 
வொ்கனச் தசொ்தலனயில் ஈடு�டுவது ஒருவல்கயில் 
த்கலிககூதது. .

சு்தநதிர இநதிைொவில் �ல்ைொண்டு்களொ்கத 
்தலைமல்றவொ்கச் பசைல்�ட்டுக ப்கொண்டிருந்த 
த்தர்்தல் ்கமிஷன், �றறி முன்னர் �ைருககும் 
ப்தரிைொது. அது அரசு இைநதிரததின் ஓர் அலமபபு. 
அவவளவு்தொன். த்தர்்தல் ்கமிஷன், ்தன்னிச்லசைொ்க 
முடிபவடுததுச்  பசைற�டும்  அலமபபு ; 
அரசிைல்வொதி்கள் ,  ஆளும் ்கட்சியினரின் 
ப்ருக்கடி்களுககுப �ணிநதுவி்டொமல், சுைமொன 
முடிபவடுககும் தி்றன் மிக்கது; இநதிைொவில் 
ஜன்ொை்கம் ்தலைதத்தொங்க அடித்தளமொ்க 
விளஙகுவது; எஙகும் சு்தநதிரம் �ரவி்ட வழிவகுப�து… 
இப�டி த�ச்சு்கள் ஒலிககின்்றன. இநதிை ஜன்ொை்கம் 
என்�து த்தர்்தல் ்கமிஷன் இல்ைொமல் சொததிைமில்லை 
என்�து ப�ொதுவொன ் ம்பிகல்க. 1975 ஆம் ஆண்டு 
இநதிைொவில் திடீபரன ‘அவசர  நிலை ’ 
அறிவிக்கப�ட்டு ‘த்தர்்தல் ’ என்்ற பசொல் 
தமொசமொன்தொ்கக ்கரு்தப�ட்்டத�ொது, ‘த்தர்்தல் 
்கமிஷன்’ எஙத்க த�ொனது?? 1976-இல் மக்களொல் 
த்தர் நப்தடுக்கப�ட்்ட தி .மு . ்க .  அரலசக 
்கலைததுவிட்டு, ஆளு்ரின் ஆதைொச்கர்்கள், சிை 
ஆண்டு்கள் ்தமிழ்ொட்டிலன நிர்வொ்கம் பசய்தத�ொது, 
ஜன்ொை்கம் என்்ற பசொல்லைத த்தர்்தல் ்கமிஷன் 
ஏன் உச்சரிக்கவில்லை? . அபப�ொழுது த்தர்்தல் 
்்டததிதை தீர தவண்டும் எனத த்தர்்தல் ்கமிஷன் 
ஏன் அ்டம் பிடிக்கவில்லை.. இநதிைொவில் நிைவுகி்ற 
ச்கைவி்தமொன பிரச்சிலன்கலளயும் தீர்க்கககூடிை 
த்தர்்தலுககுப பின்னர் த்தர்்தல் ்கமிஷன் 
ஐந்தொண்டு்கள் ்தலைமல்றவொவது ஏன்?

இநதிை ஜன்ொை்கம் என்்ற அலமபபு, ்ொன்கு 
வல்கயில் ்கட்்டலமக்கப�ட்டுள்ளது. மக்களொல் 

த்தர்நப்தடுக்கப�ட்்ட பிரதிநிதி்களொன பிர்தமர், 
மததிை அலமச்சர்்கள், எம்.பி.க்கள், மொநிை 
மு்தைலமச்சர், அலமச்சர்்கள், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் 
த�ொன்த்றொர் சட்்டம் இைறறுகின்்றனர். மொவட்்ட 
ஆட்சிைர், வட்்டொட்சிைர், வருவொய அலுவைர், 
கி ர ொ ம  நி ர்வ ொ ்க  அலுவைர்  சட்்டதல்த 
்ல்டமுல்றப�டுததுகின்்றனர். மக்கள், சட்்டதல்த 
மீறும்த�ொது, அல்த அமல்�டுததுவதில் நீதிமன்்றம், 
்கொவல்துல்ற, ரொணுவம் முககிைப �ஙகு வகிககின்்றன. 
இத்தல்கை மூன்றுவி்தமொன அலமபபு்களும் சரிைொன 
வழியில் பசைல்�டுகின்்றனவொ என�ல்தக 
்கண்்கொணிப�து ஊ்ட்கங்களின் �ணி. இப�டிைொன 
ஜன்ொை்கம்்தொன் இநதிைொவில் இருககி்றது. இத்தகு 
சூைலைத ப்தொ்டர்நது ்தக்க லவப�்தற்கொ்க 
உருவொக்கப�ட்்டது்தொன் ஐந்தொண்டு்களுககு 
ஒருமுல்ற ்ல்டப�றும் த்தர்்தல். ஜன்ொை்கம் 
நிலைததி்ட த்தர்்தலை ்்டததுவது்தொன் த்தர்்தல் 
்கமிஷனின் மு்தன்லமைொன தவலை. ஏற்கனதவ 
நி ை வு கி ்ற  அ ர சி ை ல்  அ ல ம ப பி ல ன ப 
�ொது்கொததிடுவ்தறகு்தொன் த்தர்்தல் ்கமிஷன் 
�ைன்�டுகி்றது.

மக்களின் அடிப�ல்டைொன பிரச்சிலன்கள் 
தீர்நதி்ட, த்தர்்தல்மூைம் ஏத்தொ ஒரு தவட்�ொளலரத 
த்தர்நப்தடுப�து்தொன் ஒதர வழி என்�து ப்தொ்டர்நது 
வ லி யு று த ்த ப � டு கி ்ற து .  உ ண் லம யி ல் 
ப�ொருளொ்தொரரீதியில் இநதிைொ ்தன்னில்றவு 
ப�றறுள்ள்தொ? உை்க அரஙகில் இநதிைொவின் இ்டம் 
என்ன என்�து முககிைமொன த்கள்வி. பிரிட்டிஷ 
ஏ்கொதி�ததிைததின் ்கொைனிைொக்கததில் இருநது 
விடு்தலை ப�ற்ற இநதிைொ, இன்று �ல்தவறு 
தமலை்ொடு்களின் தவட்ல்டக்கொ்டொகியுள்ளது; 
புதிை ்கொைனிைொ்க மொறியுள்ளது. உை்கவஙகி, ஐ.
எம்,எஃப, த�ொன்்ற சர்வத்தச நிதி நி்றவனங்களின் 
கிடுககிபபிடியில் இநதிைொ திணறிகப்கொண்டிருககி்றது.. 
உை்கமைமொக்கல் என்்ற ப�ைரில் �ன்னொட்டுப 
�்கொசுரக ்கம்ப�னி்களு்டன், அம்�ொனி, ்டொ்டொ 
த�ொன்்ற ்கொர்ப�தரட் நிறுவனங்களும் அரசிைலில் 
ஆதிக்கம் பசலுததுகின்்றன. இத்தல்கை சூைலில் 
‘த்தசிைம்’சுத்தசிைம் த�ொன்்ற பசொற்கள் அர்த்தமிைநது 
விட்்டன.: உள்ளூர்ப பிரச்சிலனயின்த�ொது 
,’இநதுக்களின் ்கல்ட்களில் மட்டும் ப�ொருட்்கலள 
வொஙகுதவொம்’ என ம்த பவறுபல�க த்கொஷமொககும் 
சங�ரிவொர், ஆர்.எஸ்.எஸ்., த�ொன்்ற இநதுததுவொ 
அலமபபு்கள், அபமரிக்க நிறுவனங்கலளப 
�ொர்த்தவு்டன் �ல்லை இளிதது, வொலைச் 
சுருட்டுகின்்றன. இஙகு ைொர் ஆட்சிைதி்கொரததில் 
இருககி்ற ொ ர்  என்�து முககிைம்  அல்ை . 
்கொர்ப�தரட்டு்களுககுச் சொர்�ொன ப�ொருளிைல் 
தமைொதிக்கதது்டன் ஓததுப த�ொகி்றவர் ஆட்சியில் 
இருப�து்தொன் அவசிைமொனது. ைொரொவது ஒரு 
்கட்சியினர் த்தர்்தல்மூைம் ஆட்சிககு வரதவண்டும். 
மற்ற�டி ஆட்சிககு வந்தவு்டன் முநல்தை ்கட்சியினர் 
பசன்்ற ்த்டததிதை புதிை ்கட்சியினரும் பசல்ை 
தவண்டிைது நிர்�ந்தமொ்க உள்ளது. �.சி்தம்�ரம், 
மன்தமொ்கன் வகுத்த வழியில்்தொன் தமொடியும் 
பசல்கி்றொர். ப�ரிை அளவில் மொற்றம் எதுவும் 
இல்லை. ்க்டந்த 65 ஆண்டு்களொ்க ஊைலில் 
திலளததுக ப்கொழுததுத திரியும் அரசிைல்வொதி்களு்டன் 
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ல்கத்கொர்ததுள்ள உைர்மட்்ட அதி்கொரி்கள் ப�ருகி 
விட்்டனர். சட்்டதல்த அமல்�டுததும் ்கொவல்துல்ற, 
நீதிமன்்றததின் பசைல்�ொடு்கள் த்ர்லமைொனலவ 
இல்லை என்�து ஊரறிந்த ர்கசிைம். சட்்டததின் 
முன் அம்�ொனியும் குப�னும் ஒன்று்தொன் என்�து 
த்கபல�யில் ப்ய வடியும் ்கல்த. இநநிலையில் 
ஏ்தொவது ஒரு ்கட்சிககு வொக்களிக்க தவண்டிைது்தொன் 
இநதிைக குடிம்கனின் ஜன்ொை்க ்க்டலம. அபபு்றம்?

்ொட்டு விடு்தலைககுப பின்னர் 1952-இல் 
்்டத்தபப�ற்ற த்தர்்தல், இநதிை மக்களுககு 
எதிர்்கொைம் குறித்த ் ம்பிகல்கலைத ்தந்தது. அ்தறகுப 
பின்னர் எத்தலனதைொ த்தர்்தல்்கள் வநது த�ொயக 
ப்கொண்டிருககின்்றன. ஆட்சிைொளர்்கள் மொறிக 
ப்கொண்டிருககின்்றனர். �ை ஐந்தொண்டு திட்்டங்கள்; 
�ல்தவறு ்ைப�ணி்கள். இறுதியில் அரசிைல், 
ப�ொருளிைல் நிலைலமயில் ப�ரிை மொற்றம் எதுவும் 
இல்லை. ் ொ்டொளுமன்்றம்/ சட்்டசல�க்கொ்க மக்கள் 
வொககுச் சொவடிககு்களுககுள் மொறிமொறி 
நுலைநதுப்கொண்த்ட இருககின்்றனர். ஓவபவொரு 
மூத்த குடிம்கனும் குல்றந்தது �ததுத ்த்டலவ்களொவது 
வொககு அளிததிருப�ொர்்கள். அபபு்றம் உள்ளுர்த 
த்தர்்தல்்கள் தவறு. இப�டி உறசொ்கதது்டன் வொககு 
அளித்த வொக்கொளர்்களுககு இறுதியில் என்ன மிச்சம் 
என்�து்தொன் த்கள்வி.

இநதிைொவில் அரசிைல் என்�து �ரம்�லரைொ்கச் 
பசயைப�ட்டு வரும் ப்தொழிைொகி விட்்டது. சிை 
�த்தொண்டு்களில் நூறறுக்கணக்கொன த்கொடி்கலளச் 
சம்�ொதிககும் வல்ைலம மிக்க அரசிைலில், ஒருவர் 
பவறறி ப�றறுவிட்்டொல், அவருல்டை ப்கொள்ளுப 
த�ரன் த�ததி்களும் உட்்கொர்நது ப்கொண்டு சு்கமொ்க 
வொை முடியும். அரசிைலில் �ஞலசப�ரொரி்கள் 
நுலைைதவ முடிைொது. அரசிைல்வொதி்கள் என்்ற 
முழுத்ரச் பசைற�ொட்்டொளர்்கள் ்தனிதது உருவொகி 
விட்்டனர். அரசிைல்வொதி்களின் ம்கன்/ம்கள் 
அரசிைலுககு வருவல்த ைொரொலும் ்தடுக்க முடிைொது.

எழு�து்களின் ்டுப�குதியில் இருநது ‘ஊைல்’ 
என்்ற பசொல் ்தமிை்கபமஙகும் ஒலிககி்றது. அது எந்த 

பமொழிச் பசொல்? ்தமிழ்தொனொ? ஐநது �வுன் ப்கைஸ் 
வொஙகிகப்கொண்டு ஊைல் பசய்தொர் எனத ்தமிை்க 
அலமச்சர் மீது எழு�து்களில் ஆளு்ரி்டம் எதிர்க 
்கட்சியினரொல் பு்கொர் அளிக்கப�ட்்ட பசைல், இன்று 
த வ டி க ல்க ை ொ ்க  உ ள் ள து .  மு ன் ன ணி 
அரசிைல்்கட்சியினர் ஆயிரக்கணக்கொன 
த்கொடி்களு்டன் பசௌ்கரிைமொ்க உள்ளனர். ஊைல் 
குற்றச்சொட்டுககு உள்ளொ்கொ்த ்தலைவர்்கள் நிச்சைம் 
அலமச்சரொ்க இருக்க வொயபபில்லை. என் 
்தலைலமயிைொன ்கட்சி, ்ல்ைொட்சி அலமககும். 
உங்கள் வொககு்கலளச் சிந்தொமல் சி்த்றொமல் எங்கள் 
… சின்னததிறகுப த�ொடுங்கள்’ என்்ற குரல் எல்ைொத 
த்தர்்தல்்களிலும் ஓலிககி்றது. ‘்ொன் உங்கள் வீட்டுப 
பிள்லள. கூபபிட்்ட குரலுககு ஓத்டொடி வருதவன்’ 
எனத த்தர்்தலில் த�ொட்டியிடுகி்றவர், தமல்ட்களில் 
முழுஙகுவல்த ைொரும் சீரிை்ொ்க எடுததுக 
ப்கொள்வதில்லை, ஓட்டு தவட்ல்டயின் த�ொது சிை 
வொரங்கள் த்தர்்தலில் த�ொட்டியிடும் தவட்�ொளர் 
கும்பிட்டுக ப்கொண்டிருப�ொர், த்தர்்தல் முடிந்தபி்றகு 
ப�ொதுமக்கள் ஐந்தொண்டு்களுககு எம்.எல்.ஏ., 
அல்ைது எம்.பி.லைப �ொர்ததுக கும்பி்ட தவண்டும். 
இது்தொன் இருதவறு உை்கதது இைறல்க. த்தர்்தலில் 
பவறறி ப�ற்றவர் ்கொட்டில் அடுத்த ஐந்தொண்டு்களுககு 
�ண மலை. அதுவும் ஆளும் ்கட்சிைொ்க இருநது 
விட்்டொல் த�ரதிர்ஷ்டம்்தொன். ‘த்தர்்தலில் 
நிற�்தற்கொ்கச் சிை த்கொடி்கலள அண்ணன் 
த�ொட்டிருக்கொர் .  அல்த மீண்டும் எடுக்க 
தவண்்டொமொ?’ என ஒரு த்கொஷடி ஊைலை 
நிைொைப�டுததும். ‘த்தன் எடுத்தவன் பு்றஙல்கலை 
்க்கொமல் இருப�ொனொ’ என்று ப�ொதுபபுததி 
நிைவுமொறு சூைலை மொறறியிருப�து்தொன் சூைலின் 
அவைம்.

ைொர் ஆட்சிககு வந்தொலும் ப�ரிை அளவில் 
மொற்றம் ஏற�்டொது என்�து �ொமரனுககும்கூ்டத 
ப்தரியும், எனதவ்தொன் த்தர்்தல் த்ரததில் அரசிைல் 
்கட்சி்கள் முன்லவககும் வொககுறுதி்கலள ைொரும் 
ப�ரி்தொ்க எடுததுக ப்கொள்வதில்லை. ஓட்டுப 
த�ொடுவ்தற்கொ்கத ்தரப�டும் ப்தொல்கலையும் 
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உறசொ்கதது்டன் வொஙகுகின்்றனர். ‘சரி…த�ொன ஐநது 
வருஷம் அவன் ஆண்்டொன். ்ல்ைொ தின்னொனு்க. 
இப� இவன் ஆளப த�ொ்றொன். இவன் மட்டும் 
திங்கொமல் இருப�ொனொ’ என்று விளிம்பு நிலையினர் 
்கருதுமளவு சூைல் சீர் ப்கட்டிருககி்றது. வொக்களிக்கப 
�ணம் வொஙகுவது ்தண்்டலனககுரிை குற்றம் எனத 
த்தர்்தல் ்கமிஷன், ்கொட்டுக ்கத்தல் ்கததினொலும், 
த்தர்்தலின்த�ொது ்தமிை்கபமஙகும் �ண பவள்ளம் 
�ொயகி்றது.

விவசொைதல்த மூை்தனமொ்ககப்கொண்டு 
த்கொடிக்கணக்கொன மக்கள் வொழும் இநதிைொவில், 
அரசிைல்வொதி்கள் அவர்்களுககுச் பசயது வருகின்்ற 
த்கடு்கள் ஏரொளம். �ொரம்�ரிைமொன முல்றயில் 
்தலைமுல்ற்கள்த்தொறும் விவசொைம் பசயதுவரும் 
விவசொயி்கள் இனிதமல் விவசொைம் �றறிப த�சுவது 
குற்றம் எனச் சட்்டம் இைற்ற அரசொங்கம் துடிப�ல்த 
என்னபவன்று பசொல்ை? ரசொைன உரம், பூச்சிமருநது, 
வில்த்கலள ்தைொரிககின்்ற �ன்னொட்டுக 
்கம்ப�னி்களின் ப்கொள்லளக்களமொ்க இநதிைொலவ 
மொறறி, விவசொைதல்த ்ொசமொககுகி்ற தவளொண் 
அதி்கொரி்களும், அரசிைல்வொதி்களும் த்தவரலனைக 
்கைவர் ஆவர். அபபு்றம் புதிை தவளொண்லமச் 
சட்்டங்கள்மூைம் ்ொட்டின் விவசொைதல்தக 
்கொர்ப�தரட்டு்களுககு வைஙகி்ட ஆளும் பிதஜபி 
அரசு முைலுகி்றது. எதிர்்கொைததில் இநதிைொ எஙகும் 
விவசொயி்களின் ்தறப்கொலை எண்ணிகல்க ப�ருகும். 
அத்ததவலளயில் அ்தொனி, அம்�ொணி உள்ளிட்்ட 
்ொன்ல்கநது ்கொர்ப�தரட்டு்களின் பசொதது மதிபபு 
�த்தொயிரக்கணக்கொன த்கொடிக்கணககில் ப�ருகுகி்றது

விவசொைம் சி்தைமொன்தனொல் ஆயிரக்கணக்கொன 
விவசொயி்கள் ்தறப்கொலை பசயது ப்கொண்்டல்த எந்த 
அரசொங்கமும் ப�ரி்தொ்க எடுததுக ப்கொள்ளவில்லை. 
1960 ்களில் �சுலமபபுரட்சி என்்ற ப�ைரில் 
பசைறல்க உரம், பூச்சி மருநது எனத திணிதது, 
வளமொன நிைதல்த ்தரிசொககிவிட்டு, இன்று மீண்டும் 
‘இைறல்க உரம்’ �றறிப த�சும் தவளொண்லமத 
து ல ்ற யி ன ரி ன்  அ த ை ொ க கி ை த ்த ன த ல்த 
என்னபவன்�து ?  அபமரி க ்க ொவிலுள்ள 
மொன்தசொட்்டொ ்கம்ப�னியின் மைட்டு வில்த்கலள 
இநதிைொபவஙகும் தூவி ,  விவசொயி்களின் 
குரல்வலள்கலளக ்கடிததுத துப�, ப்கொலை்கொரக 
கும்�ல் ்கொததிருககி்றது. அ்தறகு ஆட்சியிலுள்ள 
அரசிைல்வொதி்களும் உ்டநல்த. உைவர்்களின் 
வொழவொ்தொரங்கலள அழிக்கத துடிககும் �ன்னொட்டுக 
்கம்ப�னி்களு்டன் கூட்டுச் தசர்நதுள்ள அரசு்களில் 
ஆளும் ்கட்சி, எதிர்்கட்சி என்்ற த�்தம் எதுவுமில்லை, 
சி்றபபுப ப�ொருளொ்தொர மண்்டைம் என்்ற ப�ைரில் 
அைனொன ்ஞலச நிைதல்த மி்கககுல்றந்த விலைககுப 
�ன்னொட்டுக ்கம்ப�னி்களுககு வொரி வைஙகி்டத 
துடிககும் அரசு்களின் த்கொரமு்கதல்தக என்னபவன்று 
பசொல்ை?. ் ொடு விடு்தலைைல்டநது �ல்ைொண்டு்கள் 
்கழிந்த பின்னர், குடிக்க தூை குடிநீர், உணவுககு 
உததிரவொ்தம் அளிக்க வக்கற்ற ்கட்சி்கள், த்தர்்தல் 
மூைம் �்தவிககு வநது அதி்கொரதது்டன் ஊைல் 
பசயவது ப்தொ்டர்கி்றது.

த்தர்்தல் மூைம் எதுவும் மொ்றொது என்�து 
ப�ரும்�ொன்லம மக்களுககுத ப்தரியும். “்ம்ம 

்தலைபைழுதது அப�டி இருககு. ்ம்மொல் இல்த 
எதிர்தது என்ன பசயைமுடியும்? இந்தக ்கட்சி… 
இல்ைொட்டி அந்தக ்கட்சி. இதுை எல்த ் ல்ை ்கட்சி 
என்று பசொல்வது? ்கழுல்த விட்ல்டயில் முன்விட்ல்ட 
தவறு பின்விட்ல்ட தவறுன்னு பசொல்ைமுடியுமொ” 
என்று ஓதுஙகிப த�ொகும் த�ொககு உருவொகியிருப�து 
்தறபசைைொனது அல்ை.

‘த்தர்்தலில் ஓட்டுப த�ொடுவ்தன்மூைம் ஜன்ொை்கம் 
பசழிககும்,’ ‘வொக்களிப�து முககிைமொனது’ என்று 
�ல்தவறு ்தன்னொர்வக குழுக்கள் ்தமிை்கபமஙகும் 
பிரசொரம் பசயது ப்கொண்டிருககின்்றன. “த்தர்்தலில் 
வொக்களிப�து இநதிைக குடிம்கன்்களின் ்க்டலம” 
என்்ற ரீதியில் த்தசப�றல்றப த�ொதிககின்்ற 
திலரப�்ட ்டி்கர்்கள் ,  ் ொைொ ந்த ரமொன 
திலரப�்டங்களில் குத்தொட்்டம் த�ொட்டுக 
ப்கொண்டிருககும் தைொககிைர்்கள் .  ்கொட்சி 
ஊ்ட்கங்கலளத ப்தொ்டர்நது ்கவனிககி்றவர்்கள் 
ஓட்டுபத�ொடுவது சமூ்கக ்க்டலம’ என்று 
்ம்புகின்்றனர். எதிர்வரும் சட்்டமன்்றத த்தர்்தலில் 
்தமிை்க. மக்கள் ்தங்களுல்டை ்க்டலமலைச் 
பசவவதன பசயவொர்்கள். இனி என்ன? �லைை 
்கறுபபு பவள்லளத திலரப �்டங்களின் முடிவில் 
வரும் ‘சு�ம்’ த�ொை எஙகும் சுபிட்சம் மைர்நதுவிடுமொ? 
ப்தருபவஙகும் த்தனும் �ொலும் ஆ்றொ்கப 
ப�ருகப்கடுதது ஓ்ட வொயபபுள்ள்தொ?

த்தர்்தலில் த�ொட்டியிடுகி்ற ்கட்சி்களின் �ணம், 
்கொர் , உணவு, இைவசப ப�ொருட்்கள், மது 
எ ல் ை ொ வ ற ல்ற யு ம்  பு ்ற க ்க ணி த து வி ட் டு 
வொக்களிப�து்தொன் உன் வொழகல்க ைட்சிைம், 
பி்றவிப�ைன் என்்ற த�ொ்தலன்கள் ஓ.த்க. ைொருல்டை 
எச்சில் ்கொசிலும் �ஙப்கடுக்கொமல், ்தன்மொனதது்டன் 
வொக்களிப�து என்�தில் ைொருககும் ்கருதது 
தவறு� ொடு  இல்லை .  ஆனொல்  ை ொலர த 
த்தர்நப்தடுப�து?அன்பிறகினிை த்தர்்தல் ்கமிஷன் 
இந்த இ்டததில் பமௌனம் சொதிககி்றது. அது 
பசல்லும் வழிலை மட்டும்்தொன் ்கொட்டும். த்தர்்தலில் 
த�ொட்டியிடும் இரு �ைமொன கூட்்டணி்களில், 
ஏ்தொவது ஓர் அணி சொர்ந்த தவட்�ொளருககுப 
ப�ொன்னொன வொக்களிப�து்தொன் வொக்கொளரின் 
்க்டலம. அபபு்றம் ைொர் ஆட்சிககு வந்தொலும் என்ன 
்்டக்கப த�ொகி்றது என்�து ஊரறிந்த ர்கசிைம். 
இநநிலையில் ‘த்தர்்தல்’ குறிததுத த்தர்்தல் ்கமிஷன் 
ப சயயும்  பி ர ச் ச ொ ர ங ்கள்  ஒருவல்கயில் 
அர்த்தமிைககின்்றன. . ்ொட்டு்ைன், த்தசப�றறு 
த�ொன்்ற பசொற்கள் அர்த்தமிைந்த நிலையில், 
மீண்டும்மீண்டும் ்ம்பிகல்க �ததிரதல்தப 
புதுபபிக்கச் பசொல்லும் த்தர்்தல் ்கமிஷனுககு 
உள்த்ொக்கம் இருககி்றது. விண்ணிலிருநது த்தவன் 
இ்றஙகி வநது நி்கழத்தவிருககும் அறபு்தங்கள் த�ொல் 
�ைருல்டை மனங்களில் த்தர்்தல் ்கமிஷனொல் 
ஏற�ட்டிருககும் பிதரலம்களும் மைட்டுக ்கனவு்களும் 
அளவற்றலவ. அழுகித துர்்ொற்றமடிககும் மு்தைொளிை 
அரசிைைலமபபிலன நிைொைப�டுததும் �ணிலை 
நுட்�மொன வழி்களில் த்தர்்தல் ்கமிஷன் பசயது 
ப்கொண்டிருககி்றது.

த்தர்்தல் ்கமிஷன் ைொருககும் �ைப�்டொமல், 
நிைொைமொன முல்றயில் த்தர்்தல் ்்டததுகி்ற 
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பசைல்�ொடு்கள் குறிதது மொறறுக ்கருதது எதுவும் 
இருக்க முடிைொது. இநதிைொ த�ொன்்ற ஊைல் ப�ருகிை 
்ொட்டில் த்தர்்தல் ்கமிஷனில் �ணிைொறறுகின்்ற சிை 
அரசு அதி்கொரி்களின் த்ர்லமைொன முடிவு்களும் 
பசைற�ொடு்களும், ்ொம் இநதிைொவில்்தொன் 
வ ொ ழ கி ன் த்ற ொ ம ொ  எ ன் ்ற  ச ந த்த ்க த ல்த 
ஏற�டுததுகின்்றன. சரி த்தர்்தலில் பவறறிைல்டயும் 
்கட்சிை ொனது  ப � ரு ம் � ொன்லம  ப � றறு 
ஆட்சிைதி்கொரததிறகு வநதுவிடும். இனிதமல் அந்தக 
்கட்சியினர் ஊைல் பசய்தொல் ைொர் ப�றுபத�ற�து? 
த்தர்்தல் ்கமிஷனொ? அரசுக ்கட்டிதைறியுள்ள 
்கட்சியினர் ஊைல்்கள் பசயயும்த�ொது மக்கள் என்ன 
பசயவது? வண்டியில் த்கொடிக்கணககில் �ணம் 
்க்டததினொல்? ஊர் முழுக்கத ்தலைவரின் ்கட்-
அவுட்டு்கள், பளகஸ் த�ொர்டு்கள் லவத்தொல்? 
அரசிைல் ்தலைவரின் ம்கன், ம்கள் திருமணததிற்கொ்க 
ஆயிரக்கணக்கொன ஆடு்கலள பவட்டி பிரிைொணி 
விருநது �ல்ைொயிரக்கணக்கொதனொருககு வைஙகினொல், 
�ல்ைொயிரக்கணககில் மதுககுபபி்கள் இைவசமொ்க 
வைஙகினொல், த்தர்்தல் பவறறி மொ்ொடு என்்ற 
ப�ைரில் த்கொடிக்கணககில் �ணம் பசைவழிதது, 
ஆயிரக்கணக்கொன வொ்கனங்களில் ைட்சக்கணக்கொன 
மக்கலள ஒன்று திரட்டினொல், கிதைொ ்கணககில் 
உ்டல் முழுக்க ் ல்க்கலள அணிநதுப்கொண்டு மண 
ஊர்வைததில் ்தலைவி ் ்டநது வந்தொல், �ை லமல்்கள் 
ப்தொலைவு அைங்கொர விளககு்கள், குைல்விளககு்கள் 
அரசிைல் கூட்்டததிற்கொ்க ஒளிர்ந்தொல், டி-சொட், 
ப்தொபபி, ்கட்சிக்கலர த�ொட்்ட தவட்டி, தசலை்கள் 
� ல் ை ொ யி ர க ்க ண க கி ல்  இ ை வ ச ம ொ ்க 
வைங்கப�ட்்டொல்… அரசிைல்வொதி்கள் எவவி்தமொன 
்கணககு வைககு்களும் இல்ைொமல் சுவிஸ் வஙகி்களில் 
தசர்தது லவததிருககும் �ணததிலன எப�டிக 
ல்கப�ற்ற முடியும்? ஆட்சிககு வந்தவு்டன் ஊலர 
அடிதது உலையில் த�ொட்டுக ப்கொள்லளைடிககும் 
மக்கள் பிரதிநிதி்கலளத த்தர்்தல் ்கமிஷனொல் 
்கட்டுப�டுத்த முடியுமொ என்�து்தொன் இன்ல்றை 
த்கள்வி. ஊைல் அரசிைல்வொதி்கலளப �்தவியிலிருநது 
நீக்க தவண்டும் என வொககு அளித்த மக்கள் 
விரும்பினொல், அ்தற்கொன வழிமுல்ற்கலளத த்தர்்தல் 
்கமிஷன் பசயது ்தர தவண்்டொமொ? அது்தொதன 
நிைொைம்?

த ்த ர் ்த ல்மூைம்  ஆட்சி க கு  வ ந துள்ள 
அரசிைல்வொதி்கலளத த்தர்்தல் ்கமிஷனொல் 
்கட்டுப�டுத்த முடிைொது. அது, நீதிமன்்றததின் 
தவலை என ஒதுஙகிகப்கொள்ளும். ஊைல் 
பி ர ச்சிலனயில்  சிககிை  ்கட்சியினர்மீது 
ப்தொடுக்கப�ட்்ட வைககு, இரு�து வரு்டங்கள் 
்க்டந்தொலும் முடிைொது. ஊைல் பசொததுக குவிபபில் 
ஒழுங்கொ்கக கூட்்டல் ்கணககுப த�ொ்டத ப்தரிைொ்த 
நீதிைரசர் மீது எந்தக த்கள்வியும் த்கட்்க முடிைொது. 
இநநிலையில் த்தர்்தலில் த�ொட்டியிடுகின்்ற எல்ைொக 
்கட்சியினரும் ஊைலுககு எதிரொ்கக குரல் எழுப�ைொம். 
புதிை ஜன்ொை்கம் மைர அதுதவ வழி என்று 
ஊ்ட்கங்கள் பிரச்சொரம் பசயயும். ஞொ�்கம்றதிைொன 
ம க ்க ள் ,  ஏ ற ்க ன த வ  ஊ ை ல் 
குற்றச்சொட்டினுககுள்ளொனவருககு மீண்டும் 
வொக்களிததுத ்தங்கள் ் ொட்டுப�றல்ற நிரூபிப�ொர்்கள்.

த்தர்்தலை ்்டததிைத்தொடு த்தர்்தல் ்கமிஷனின் 

�ணி முடிைககூ்டொது., ைொர் ைொர் த்தர்்தலில் நிற்க 
தவண்டும் என்்ற விதிமுல்ற்களில் மொற்றங்கலளச் 
ப்கொண்டுவர தவண்டும். ஆரசிைல் என்�து ஒரு 
குறிபபிட்்ட பிரிவினருககு மட்டுமொன ப்தொழிைொ? 
சொதி பவறிைர்்கள், ம்த அடிப�ல்டவொதி்கள், 
ப்தருபப�ொறுககி்கள், ்கநதுவட்டிக்கொரர்்கள், 
ரவுடி்கள், நிைவுல்டலமக ப்கொடுஙத்கொைர்்கள் 
த�ொன்த்றொர் அரசிைலில் நுலைநது அதி்கொரம் 
பசயகின்்றனர். இநநிலைலம ஒழிக்கப�்ட தவண்டும். 
அரசிைல்வொதி்கள் மட்டும்்தொன் த்தர்்தலில் 
த�ொட்டியி்ட தவண்டும் என்�ல்த மறு�ரிசீைலன 
பசயை தவண்டும். அரசு ஊழிைர்்கள், ஆசிரிைர்்கள், 
்தனிைொர் நிறுவன ஊழிைர்்கள் சிை மொ்தங்கள் 
விடுபபுப ப�றறுத த்தர்்தலில் த�ொட்டியி்ட த்தர்்தல் 
்கமிஷன் வொயப�ளிக்க தவண்டும். த்ர்லமைொன 
ஆசிரிைர்்கள், வஙகி அலுவைர்்கள், மொவட்்ட 
ஆட்சிைர்்கள். ்கொவல் துல்ற உைர் அதி்கொரி்கள் 
த � ொட்டியிட்டு  பவறறிைல்டயும்த� ொது , 
்கழிசல்டத்தனமொன அரசிைல்  சூைலில் 
மொற்றதமற�டும். ஒருக்கொல் அவர்்கள் த்தர்்தலில் 
த்தொறறுவிட்்டொல், மீண்டும் �ணிககுச் பசல்ை 
அ னு ம தி க ்க  த வ ண் டு ம் .  த ்த ர் ்த லி ல் 
்கண்ணிைமொனவர்்களும் த்ர்லமைொனவர்்களும் 
த�ொட்டியிடுவ்தற்கொன சூைலைத த்தர்்தல் ்கமிஷன் 
ஏற�டுததித ்தர தவண்டும். அபப�ொழுது ்தொன் 
ஊைல்்கள் குல்றயும்.

த ்த ர் ்த ல்  ்க மி ஷ ன்  எ தி ர் ்க ொ ை த தி ல் 
்ல்டமுல்றப�டுத்த தவண்டிை சிை முககிைமொன 
அம்சங்கள்:.

மக்களொல் த்தர்நப்தடுக்கப�ட்்ட பிரதிநிதி்கள் 
்தவறு/ஊைல் பசயயும்த�ொது, அவர்்கலளத திருபபி 
அலைப�்தற்கொன வழிமுல்ற்கள் ஏற�டுத்த 
தவண்டும்.

த்தர்்தலுககு முன்னர் அரசிைல்வொதி்களின் 
முல்றைற்ற பசைல்்கலளக ்கட்டுப�டுததி 
வரன்முல்றப�டுததிைது த�ொை, த்தர்்தலுககுப 
பின்னர் ஆட்சிைதி்கொரம் பசயதிடும் ்கட்சியினரின் 
ஊைல்்கள்/ ஓழுஙகீனங்கள் த�ொன்்றவறல்றக 
்கட்டுப�டுததும் அதி்கொரதது்டன் த்தர்்தல் ்கமிஷன் 
இருக்க தவண்டும்

அரசு ஊழிைர்்கள், ஆசிரிைர்்கள் த�ொன்த்றொர் 
த்தர்்தலில் த�ொட்டியிடுவ்தறகு அனுமதிக்க 
தவண்டும்.

சொதி ம்த அரசிைலை முன்னிறுததும் ்கட்சி்கலளத 
த்தர்்தலில் த�ொட்டியி்ட அனுமதிக்கககூ்டொது.

த்தர்்தலுககுப பின்னரும் த்தர்்தல் ்கமிஷனின் 
பசைல்�ொடு்கள் ப்தொ்டர்நதி்ட தவண்டும். புதிை 
சீர்திருத்தங்கலள ் ல்டமுல்றப�டுத்த தவண்டிைது 
அவசிைமொ்க உள்ளது. இநநிலையில் த்தர்்தலில் 
்கொைங்கொைமொ்க வொக்களித்த வொக்கொளர்்கள் 
ல்கதமல் ்கண்்ட �ைன் என்ன என்்ற த்கள்வி 
த்தொன்றுகி்றது. வொககுச் சொவடியில் இருநது 
பவளிதைறும் வொக்கொளரின் இ்டது ல்க ஆள்்கொட்டி 
விரலில் ்த்டவப�ட்டிருககும் ்கருபபு லம மட்டும்்தொன் 
மிச்சம்.

கட்டுரையாளர்: எழுத்�ாளர்
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திருமணம் பசொர்க்கததில் நிச்சயிக்கப�டுகி்றது 
- வைக்கததிலிருககும் வொச்கம்! திருமணம் ஆணின் 
பசொர்க்கததில் நிச்சயிக்கப�டுகி்றது - சம்கொை 
வொச்கம் . ஒரு ஆணுல்டை இ்தைததுககும் 
பசௌ்கரிைததுககும் ஆன ஒப�ந்தச் ச்டஙகு அது.

ப�ண்பணனும் இன்பனொரு �ொலிைலின் 
முழுலமைொன ஒபபு்தலின்றி நில்றதவற்றப�டு்தைொல், 
திருமணம் ஒரு வன்முல்ற. இநது ம்தததில் 
மட்டுமில்லை; அலனதது சமு்தொைங்களின் திருமண 
நி்கழவு்களும் ்தரிசனப�டுததுவது இதுதவ. குடும்� 
வன்முல்றயின் ப்தொ்டக்கபபுள்ளியும் திருமணம் 
என்னும் ஒபபுகல்கச் சீட்டு்டன் ப்தொ்டஙகுகி்றது..

ஒவபவொரு ்ொட்டிலும் ஒவபவொரு வல்கைொ்க 
இருககி்றப்தன்று மனச் சமொ்தொனம் ப்கொள்ளமுடிைொது.
எந்ொ்டயினும், எவவினமொயினும், எச் சொதிைொயினும் 
அலனததிலும் திருமணபமன்�து , ப�ண்லண 
அடிலமைொககுகி்ற விசைம்்தொன்.

வ்டககு ஆபபிரிக்க ்ொ்டொன பமொதரொக்கொவின் 
இரு முககிை ் ்கரங்கள் த�ஸ் , ்தொஞசிைர் ; இவவிரு 
்்கரங்களின் ்கைொச்சொரதல்தக ்களனொ்க லவதது 
்ொவல் இைஙகுகி்றது. அமீரின் ப�றத்றொர் மு்தல் 
்தலைமுல்ற; அமீர்,அவன் ்தலமைன், ்தம்பி –
இரண்்டொம் ்தலைமுல்ற, அமீரின் பிள்லள்களொன 
�சன், �ுதசன் – என மூன்று ்தலைமுல்ற்களின் 
்திைலையில் ்கல்த ஓ்டம் பசல்லுகி்றது. .

சநல்த வணி்கததின் ப்றி்களொல் உருவொக்கப�ட்்ட 
ஒரு சவு்கரிைம்’ உல்ைொசத திருமணம்’. விைொ�ொர 
நிமித்தம் பசன்கல் த�ொன்்ற ்கருபபின ் ொடு்களுககு 
�ைணிககி்ற அரொபிைர்்கள் ’ பிரவுன்’ நி்றத்தவர்; 
்தம்லம பவள்லளநி்றத்தவரொ்க ப்கத்தொ்கக 
்கருதிகப்கொள்கி்றவர்்கள். த்தலவப�டும்த�ொது 
்கருபபினப ப�ண்்கலள திருமணததுககு அமர்ததிக 
ப்கொள்கி்றொர்்கள். விைொ�ொர மளில்கப ப�ொருள்,மறறும் 

அரிை ப�ொருட்்கலளக ப்கொள்மு்தல் பசயவ்தறகு 
ஆண்டுத்த ொறும்  ப சன்கல்  ் ொட்டு ககு ச் 
பசன்றுவருவல்த வைக்கமொ்கக ப்கொண்டிருககும் 
அமீர். விைொ�ொரததுக்கொன சரககு்கள் தச்கரம் 
ஆகி்ற்கொைம் வலர - அது ஆறுமொ்ததமொ, ஒருவருசதமொ 
, குறிபபிட்்ட ்கொைததுககு வீடும் ப�ண்ணும் 
அமர்ததி திருமணம் பசயது ப்கொண்டு �ொலிைல் 
த்தலவலைப பூர்ததி பசயது வொழகி்ற ஏற�ொட்டு 
முல்றலைக ல்ககப்கொள்கி்றொன். அ்தன்�டி 
பசன்கலின் ் பூ என்்ற ்கருபபுப ப�ண்லண அமீர் 
ஓரொண்டுககு திருமணம் பசயது ப்கொள்கி்றொன்.
வணி்கக ்கொரிைம் நில்றதவறிைதும், அந்தப 
ப�ண்லண விட்டுவிட்டு வநதுவி்டைொம்; ்கருபபினப 
ப�ண் அ்தன்பின் இதுத�ொல் தவப்றொரு ஒப�ந்த 
திருமணம் பசயதுப்கொண்டு வொைைொம்; தவறு 
உ்றவு்கள் லவததுக ப்கொண்டும் வொைைொம்.�ொலிைல் 
ப்தொழில் புரிநதும் வொைைொம்.

ஆணின் �ொலிைல் த்தலவ்கலளத தீர்ப�்தறகு 
,சிவபபு விளககு, சின்ன வீடு, லவபபு, �ரதல்தைர் 
விடுதி, உல்ைொசததிருமணபமன எத்தலன 
ஏற�ொடு்கள் 1 ஒவபவொரு ஆணுககும் ஒவபவொரு 
வல்க! நிைக்கரிலை வி்ட ்கருபபு உண்்டொ ? லவரம் 
கில்டககி்றது. ்கருபபின பூமியிலிருநது ் பூ த�ொன்்ற 
சிை லவரங்கள் கில்டககின்்றன; பமயைொ்கதவ 
அவளி்டம் உ்டல் ஆசுவொசம் மட்டுமல்ை, மன 
ஆசுவொசமும் ப்கொள்�வனொ்க அமீர் ்தன்லன 
இைககி்றொன்.

்பூ ்தன் ்கணவலன ல்கககுள் இடுககிக 
ப்கொண்்டொள் எனக ்கருதுகி்றொள் மலனவி ைொைொ 
ஃ�ொதமொ. அறிவுககூர்லம; உ்டற ்கவர்ச்சியுமுள்ள 
்பூவின் ஈர்பபு ஒரு �க்கம்; மலனவி குடும்�ம் 
உ்றவு்கள் சுற்றம் இஸ்ைொமிை சம்பிர்தொைம் மறப்றொரு 
� க ்க ம் .  இ ரு  பு ள் ளி ்க ளி ல ்ட யி ல் 
அலைக்கழிபபுககுள்ளொகும் அமீர் ,  மன 
அழுத்தததிற்கொன விடிைைொய எபத�ொதும் சநதிககும் 

நூல் விமர�ைம்

பா.ஜசயப்பிர்காசம்� jpirakasam@gmail.com

பபண்்ணடிமைச் சாசனததின்
இன்பனாரு பக்்கம்

“உல்ைாசத் திரும்ணம்” - நாெல்

�ஹர் தேன் தஜலூன்

பிதைஞசிலிருநது �மிழில்: சு.ஆ. தெஙகட சுப்புைாய நாயகர்.
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்தததுவப த�ரொசொன் முதை அ்கமதுலவ 
அணுகுகி்றொன். அல்குரொன் �ல்்கலைக்கை்க 
�கதியிைல் த�ரொசிரிைர், முதை அ்கமது.

 “ஒரு ஆண் ் ொன்கு ப�ண்்கலள மணம் பசயது 
ப்கொள்ள இல்றவன் அனுமதி அளிததுள்ளொர். 
ஆனொல் ஒரு நி�ந்தலனயு்டன் ! மீண்டும் பசொல்கித்றன் 
ஒரு நி�ந்தலனயு்டன். அவர்்கலள சரிசமமொ்க ் ்டத்த 
தவண்டும் என்்ற நி�ந்தலனயு்டன் ” ( �க்கம் 124)

ப்கொந்தளிபபும் குைப�ங்களுமொன இருளில் 
பவளிச்சம் ்தருகி்ற அவரது ்கருதது அதி்கொரப 
பூர்வமொனது. அவருல்டை அறிவுத தி்றன் குறிதது 
எவருககும் ஐைம் இல்லை.

பசன்கலிருநது அமீரு்டன் த�ஸ் ் ்கர் வந்தல்டந்த 
்பூ, இஸ்ைொமிை முல்றப�டி அமீலர மணம்புரிநது 
ப்கொண்்டத�ொதும், அமீரின் மலனவி ைொைொ 
ஃ�ொதமொ ்கருபபினப ப�ண் என்�்தனொல் அவலள 
பவறுககி்றொள் :பசொந்த வீட்டுககுள் ்தனது ்ொன்கு 
பிள்லள்கலளயும் பவறுதது ஒதுக்கச் பசயகி்றொள். 
’்கறுபபினத்தவர் கீைொன ் ்டதல்த ப்கொண்்டவர்்கள்; 
்தம்மின் ்ைன்்களுக்கொ்க எந்த எல்லைககும் 
பசல்வொர்்கள் ‘ த�ொன்்ற �டிமங்கள் , உள்மனதில் 
�டிநது கி்டப�து - இந்த ஒரு ைொைொ ஃ�ொதமொ அல்ை; 
பவள்லள நி்றததினரொ்க ்தம்லமக ்கருதும் ’பிரவுன் 
நி்ற’ ைொைொ ஃ�ொதமொக்கள் த�ஸ் ் ்கரின் �ரபப�ஙகும் 
நில்றநதுள்ளனர்.

 ்பூ இரட்ல்டக குைநல்த்கள் ப�றுகி்றொள். 
மூத்தவன் பவள்லள நி்றம் - �சன்;இரண்்டொமவன் 
்கருபபு - �ஸூதசன். இரட்ல்டக குைநல்த்கள் �றறி 
அமீரி்டம் த்ரடிைொ்கக த்கட்்டொள் ைொைொ ஃ�ொதமொ.

 “பிரசவம் ்்டந்த த�ொது அந்த அல்றககுள் 
இருநதீர்்களொ, இல்லை அல்ைவொ, எனதவ திருமணம் 
ஆ்கொ்த, ஓடு்கொலிைொன �ை த�ரு்டன் உ்றஙகிை அந்த 
தமொசமொன ப�ண், புதிை பசவிலித்தொலைக 
ல்கககுள் த�ொட்டு பவள்லளக குைநல்தலை திருடி 
இருக்க தவண்டும்; அவள் பசொல்வல்த எல்ைொம் 
்ம்� முடிைொது; ்ம்மி்டம் வநது ்கல்த அளக்க 
முடிைொது”

 வொழகல்கயில் மு்தல் முல்றைொ்க அமீர் உரக்கப 
த�சினொன்

“ைொைொ ஃ�ொதமொ , ்பூ மீது இத்தல்க �ழிலைச் 
சுமததுவல்த இனியும் என்னொல் ்தொஙகிக ப்கொள்ள 
முடிைொது…..ஆமொம் இதது்டன் நிறுததிகப்கொள். 
இனியும் ஒரு வொர்தல்த இழிவொ்க வரககூ்டொது.
அவலளத திட்டினொல் அது என்லனயும்,என் பு்கழ, 
என்  த ் ர்லம  ஆகிை  எல்ைொவறல்றயும் 
த்கள்விககுள்ளொககுவ்தறகுச் சமம்.எனதவ நீ 
எல்ைொவறல்றயும் நிறுததிக ப்கொள்ளதவண்டும்”

அவள் துணிநது த்கட்்டொள்” இல்லைபைன்்றொல்..”

 “இல்லை என்்றொல் விவொ்கரதது: ஒரு நிமி்டம் 
கூ்ட ஆ்கொது, உன்லனத திருபபிைனுபபும் ்கடி்ததல்த 
எழுதினொல் ,  உன்ப�ட்டி �டுகல்கலைக 
்கட்்டதவண்டும். அவவளவு்தொன் , என் மலனவிைொ்க 
இல்ைொமல் த�ொ்க மூன்று முல்ற நீ விைக்கப�ட்்டொய 
(்தைொக) என பசொன்னொல் த�ொதும் .அது்தொன் 
சட்்டம் ” ்கடுலமைொன ப்தொனியில் கூறினொன்.

இன்று ம�ர்�ல ொள்
ஒன்லற ஒன்று
முடடிக தகாள்ளா�
சைர்!.. புர்..! வாக் உைாய்வில
விடிந�து திருமயிலை

ெலடபால�தெஙகும்
கூடற்ற பறலவகளின்
எச்சைமும் சிறகுதிர்பபும்
�வலைமுலற தவடகததில
காமம் கலைந�
இைவின் நீடசிொல
விடிந�து அது

சைாலைமொை ஜாலகயிலிருநது
சைடாதை் எழுநது தகாண்ட
பசுதவான்று
காலைக கழிபபின் இடநம�டி
‘அம்மா!..’ என்றதும்
விழிததுக தகாண்டான் ‘கபாலி’
‘கற்பகம்’ பக�ர்களின்
மெர்காைலுககு ஏற்க்மவ
�ொைாகிவிடட�ால
பைபைபபாகி்ாள்

சைாலைமொைக கூண்டுககுள்
என்மறா கைந�
பசுவின் பால
பளபளப பாகதகடடுகளில
லகமாறிக தகாண்டிருந�்

கீெ.. கீெ... தெ்
கீலை விற்பவன்
வண்டியில �ள்ளிக
கூவிக தகாண்டிருந�ான்

இைவின் எச்சைரிகலகொல
மடி கடடிெ
சைைககுடன் வாய்கதகாபபளிதது
சுத�மாகி்ர்
ெலை குடிமககள்

மெற்று வாஙகிெ
கவரின் க்ம் மசைாதித�வாறு
மயிறுககு லடெடிககக
கிளம்பி்ார்
ம�ர்�ல தகாண்டாடடதது
க்வான் ஒருவர்

மயிலையில
வாககிலைா� பிைபைஙகளாய்
கபாலியும் கற்பகமும்
பாவம்
பைமுமிலலை
பக�ர்களுமிலலை இன்று

ஒரு ஹதர்தல் நாளும் 
திருையிமையும்

=மு.ஜசல்லா
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ைொைொ �தமொ ஓஙகி அழு்தொள். இத்தல்கை 
த்கொைததில் ்தன் ்கணவலன அவள் ஒருத�ொதும் 
்கண்்டதில்லை.ஆபபிரிக்க சூன்ைம் தவலைபசயகி்றது 
என நிலனத்தொள்.பி்றகு அல்றககுள் பசன்று 
ப்தொ்டர்நது அழுது ப்கொண்டிருந்தொள். (�க்கம் - 148) 
அழுவல்தத ்தவிர அவளுககு தவறு வழி இல்லை.
எதிர்ப�தும் அழுவதும் வொழகல்கைொகி ்கொைமுழுசும் 
ப்ொநது , உ்டல் த்ொயவொயப�ட்டு , ஒரு்ொள் இரவு 
தூக்கததிதைதை இ்றநதும் த�ொகி்றொள்.

ஆணொதிக்கதல்த எதிர்ககும் இந்த எல்லையில் 
தவறு�ட்்ட ஒரு ஆதமொவொ்க ைொைொ த்தொன்றுகி்றொள். 
ஆனொல் எதிர்தது நிற்கதவண்டிைதும் த�ொரொ்ட 
தவண்டிைதும் ஒரு ஆலண எதிர்தது அல்ை; 
ஆணுககு அந்த அதி்கொரதல்த வைஙகிை ப்கொடிை 
ம்தச் சம்பிர்தொைதல்த எதிர்தது; ஆணுககுப 
பின்�ைமொ்க இருககும் ம்தச் சட்்டதிட்்டதல்த 
எதிர்தது; இன்னும் ஓஙகி எரியும் �ைலமயின் 
தீப�ந்ததல்த அலணக்க சமர் பசயதிருக்கதவண்டும். 
்தனகப்கன இவவொறு விதிக்கப�ட்்ட்தொ்க எண்ணுகி்ற 
ைொைொ த�ொன்்ற ப�ண்ணொல் இல்தச் பசயை 
இைைொது.

்பூவுககுப பி்றந்த இரட்ல்டக குைநல்த்களில் 
மூத்தது பவள்லள. ்தம்மினத்தவனொ்கக ்கருதி 
அலணககி்ற, ்கருபபுக குைநல்தைொன �ஸூதசன் மீது 
எல்லைைற்ற பவறுபல� உமிழுகி்றொர்்கள்.” ்ொம் 
எல்தைொரும் பவள்லள நி்றத்தவர்்கள்; ்ொம் 
அதரபிைர்்கள்; அவர்்கள் அடிலம்கள்; பவள்லள 
அரொபிைர்்கலளப �ொர்த்தவு்டன் அவர்்களின் 
முதுப்கலும்பு ்தொனொ்க மல்றநது விடும்”

 ்ொவைொசிரிைர் சொட்ல்ட எடுதது விளொசும் 
ஓரி்டம் வரும் :

“குதிலரலைக ்கண்டுபிடித்த்தறகு ்ொம் ்ன்றி 
பச ொல்ை  தவண்டும் ;  இல்லைபைன்்றொல் 
பவள்லளக்கொரர்்கள் ்கருப�ர்்கலள வொ்கனமொ்கப 
�ைன்�டுததியிருப�ொர்்கள்.மற்றவர்்கலள இழிவு 
�டுததுவல்ததை மனி்தன் எபத�ொதும் விரும்புகி்றொன் 
(இஙத்க சொதிப பு்றக்கணிபபு சொமிைொடுவல்த 
நிலனவில் ப்கொள்ளைொம் – ்கட்டுலரைொளர்.) . 
அதிலும் குறிப�ொ்க ஏலை்கலள ,  ்கருபபு 
நி ்ற மு ல ்ட ை வ ர் ்க ல ள ,  எ வ வி ்த ப 
�ொது்கொபபுமில்ைொ்தவர்்கலள அவமொனப�டுத்த 
விரும்புகி்றொன். இப�டித்தொன் அடிலமத ்தனம் 
என்னும் �ைங்கரம் சிை ்ொடு்களில் இன்னும் 
ப்தொ்டர்கி்றது ”

 ்கருபபினப பு்றக்கணிபபின் நீட்சிைொய �ஸூதசன் 
்்டத்தப�டுகி்றொன். ்கொைபத�ொககில் அவன் மி்கவும் 
்தனிைனொ்க மொறி விட்்டொன் என்கி்றொர் ் ொவைொசிரிைர். 
துைரததின் உபபுப �ொரித்த ்க்டலைப �ருகிக 
ப்கொண்த்ட ஓடுகி்றொன்; உைகின் அலனதது 
மூ ல ை ்க ளு க கு ம்  ஓ டி  ஓ டி  மு ற ்ற ொ ்க ச் 
சில்தக்கப�டுகி்றொன். ்கருப�ொ்க பி்றந்த்தற்கொ்க 
‘பிரவுன் நி்ற’ சமு்தொைம் அவலன அப�டித 
்தண்டிததுகப்கொண்த்ட விரட்டுகி்றது.

“இனபவறி எல்ைொத திலச்களிலிருநதும் 
பவளிப�ட்்டது;  ்கருப�ர்்கலள எதிர்தது 
பவள்லளைர்்கள் ; பவள்லளைர்்கலள எதிர்தது 

்கருப�ர்்கள் ; ்கருப�ர்்கள் மட்டும் நில்றைப �ணம் 
�ல்டத்தவர்்களொ்க இருநதிருந்தொல் இருவரும் 
இணக்கமொ்கப ப�ரிை உணவு விடுதிபைொன்றின் 
தமல் ்தளததில் மதுகத்கொபல�யு்டன் ஒருவலர 
ஒருவர் வொழததிை�டி இருநதிருப�ொர்்கள் ”

 �ுதசன் எண்ணிக குலமகி்றொன். நி்ற த�்தததுககு 
வர்க்கதவறறுலமதை மூைம் எனத ப்தறிககி்றது 
அவன் பிர்க்டனம்.

பமொதரொக்கொ ்ொட்டின் த�ஸ் ்்கரிலும் 
்த ொ ஞ சி ை ரிலும்  வ ொ ழ ந து  அனு�வி த ்த 
்கல்தபசொல்லிலை, பமொழிைொக்கம்பசய்தவரின் 
அவ்தொனிபபு அளவிடுகி்றது: ”்கல்தபசொல்லியின் 
உண்லமைொன இைககு தவறு என்�து விலரவிதைதை 
விளஙகிவிடுகி்றது.அந்ொட்டில் ்ஙகூரமிட்டு, 
ப�ரும்�ொன்லமயினரொல் ஏறறுக ப்கொள்ளப�ட்்ட 
நி்றதவறறுலமயிலன விளக்கதவ இக்கல்தப பின்னல் 
என்�தும் வொச்கர்்களுககுத ப்தளிவொகி்றது.”

இநது சமு்தொைததில் சொதி தவறறுலம, 
வர்க்கதவறுலமககும் மூைம்; பசம்மி இறுகிப 
த�ொயுள்ள சொதி. ்தொழத்தப�ட்்ட ப�ண்்கள் மீது 
நி்கழத்தப�டும் �ொலின வன்முல்ற, ்கருபபினப 
ப�ண்்களுககுக ப்கொஞசமும் குல்றந்ததில்லை.
்தொழத்த�ட்்ட மக்கள் மீது உமிைப�டும் பவறுபபு, 
்கருபபின மக்கள் மீ்தொன வன்முல்றககு இம்மியும் 
குல்றந்ததில்லை. சொதியும், இநது சனொ்தனமும் இரு 
பிலணசல் �ொம்பு்களொய ் ட்டுக்க நின்று ஆடுகின்்றன. 
�ொம்பு்கள் பிலணகி்றத�ொது, அவறறின் மீது 
பவள்லளததுணிலை எடுதது வீசிப த�ொர்ததினொல், 
அவவளவும் ்தங்கமொ்க ஆகிவிடுபமன்�து ஒரு 
்ம்பிகல்க; அந்த முைறசிலை முன்பனடுததுக 
ப்கொண்டிருககின்்றனர் ஆட்சிப பின்புைததில் 
சனொ்தனி்கள். மனி்தனின் புனி்ததல்த வி்ட மொட்டின் 
புனி்தம் தமைொனது, த்கொமொ்தொலவக ்கொபத�ொம்; 
மொட்டுக்கறி உண்ணும் மனி்தலனத த்தடிபபிடிதது 
்கட்டிபத�ொட்டு, சொட்ல்டைொல் அடிததுக 
ப்கொல்தவொம்;

 உல்ைொசத திருமணம் ் ொவலை முடிதது ல்க்களில் 
இ்தை ்டுக்கதது்டன், நீரொடும் விழி்களு்டன் 
ஏநதுல்கயில்- இநது சனொ்தன சமு்தொைம் 
்கட்்டலமததுப த�ணிக ்கொததுவரும் சொதிப 
பு்றக்கணிபபு �றறிை அடுத்த்கட்்ட சிநதிபபுககு, ஒரு 
இைககிை வொச்கன் �ைணிப�து ்தவிர்க்க முடிைொ்த 
வொசிபபு நிைதி.

்கை்கம் பசயயும் இ்டது ல்க, சூ்றொவளி த�ொன்்ற 
்ொவல்்களில் ப்தொ்டஙகி,ஆண்்டன் பச்கொவின் ஆ்கச் 
சி்றந்த ்கல்த்கள், லூயி �ஸ்த்தரின் வொழகல்க 
வரைொறு வலர , பிரஞசிலிருநது ்தமிழில் ஆக்கம் 
பசயது வைஙகி வரும் சு.ஆ.பவங்க்ட சுபபுரொை 
்ொை்கரின் எழுததுக ்கலை ைொவ்கம், உல்ைொசத 
திருமணதல்தயும் உைர்ததிப பிடிததிருககி்றது. 

தவளியீடு: �டாகம், எண்- 112, மு�ல �ளம், 
திருவான்மியூர் சைாலை, திருவான்மியூர் , 

தசைன்ல் – 600041. மபசி: + 91- 98400 70870.

கட்டுரையாளர்: எழுத்�ாளர்
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கரைசிப �க்கம்

இரா.�எட்வின்

“ஒரு ப்தரு ் ொயின் உயிரிைபபு கூ்ட வருந்தத்தக்க 
பசயதிைொ்க அனுசரிக்கப�டுகி்றது. ஆனொல் 
்தலை்்கர் தில்லியில் இதுவலர 250 விவசொயி்கள் 
த�ொரொட்்டக ்களததில் உயிர் து்றநதுள்ளனர். இல்தப 
�றறி அரசொங்கம் ்கண்டு ப்கொள்ளவில்லை. ்ொன் 
இதுகுறிதது பிர்தமர் தமொடியி்டமும் அமிதஷொவி்டமும் 
த�சிதனன். விவசொயி்கலள பவறுஙல்கயு்டன் 
அனுப�க கூ்டொது. அரசு த�ச்சுவொர்தல்த்கலள 
ப்தொ்டங்க தவண்டும் என்றுஅவர்்களி்டம் 
ப்தரிவிதத்தன்.”

இல்த கூறியிருப�வர் ஏத்தொ ஒரு எதிர்க்கட்சிலைச் 
சொர்ந்த ்தலைவர் அல்ை. இல்தக கூறிைவர் 
தம்கொைைொவின் ஆளு்ர் சதை�ொல் மொலிக அவர்்கள். 
ஏ்றத்தொை ஐநது மொநிைங்களில் ் ல்டப�்ற இருககி்ற 
சட்்டசல�த த்தர்்தல்்களும், லமை அரசின் 
அைட்சிைமும், ஊ்ட்கங்களின் ்கள்ளத்தனமொன 
பமௌனமும் த�பரழுச்சிைொன விவசொயி்களின் 
த� ொ ர ொட்்டதல்த  இருட்்டடிபபு  பசயது 
ப்கொண்டிருககும் இந்த தவலளயில் திரு சதை�ொல் 
அவர்்களின் இந்தக கூறறு ்ம்லம மீண்டும் 
உழுகுடி்களின் த�ொர்க்களததிறகு அலைததுப 
த�ொகி்றது.

ஆளு்ரின் இந்தக த்கொவம் ்மககு சறறு 
ஆறு்தலையும் ப்கொஞசம் ் ம்பிகல்கலையும் ்தருகி்றது. 
ஆனொலும், குஜரொத ்கைவரங்களின்த�ொது ப்கொன்று 
குவிக்கப�ட்்ட இஸ்ைொமிைர்்கள் குறித்த ஒரு 
த்கள்விககு �தில் அளிககும்த�ொது ்கொர்ை 
த�ொயிட்டிருககும்த�ொது ஒரு ப்தரு்ொய அடி�ட்்டொ 
அதுக்கொ்க உட்்கொர்நது வருத்தப�ட்டுக ப்கொண்டிருக்க 

முடிைொது என்று கூறிை திரு தமொடி, ஆளு்ரது இந்தக 
கூறல்ற ப�ொருட்�டுததுவொர் என்ப்றல்ைொம் 
்ம்புவ்தறகில்லை.

்ொம் ப�ொருட்ப்டன ப்கொள்வது என்னபவன்்றொல் 
ஒரு ஆளு்ருககு இப�டி ஒரு ்கருதல்த பசொல்வ்தறகு 
ல்தரிைமும் ஈரமும் இருககி்றத்த என்�து்தொன். இந்தக 
்கருதல்தக கூறிை்தற்கொ்க ்தொன் �ணிநீக்கம் 
பசயைப�ட்்டொலும் அதுகுறிதது ்கவலை இல்லை 
என்றும் ்தனது �்தவி விை்கலை அரசு விரும்பினொலும் 
அல்தச் பசயவ்தறகு ்தொன் ்தைொரொ்க இருப�்தொ்கவும் 
கூறிை அவர் ப்தொ்டர்நது “தில்லியில் ்்டககும் 
உழுகுடி்கள் த�ொரொட்ட்தல்த �ொஜ்க ப்தொ்டர்நது 
அைட்சிைம் பசய்தொல் எதிர்்கொைததில் உததிரப 
பிரத்தசம், �ரிைொனொ, தமறகு ரொஜஸ்்தொன் ஆகிை 
�குதி்களில் �ொஜ்க இல்ைொது த�ொகும்” என்றும் கூறி 
இருப�து்தொன் திரு தமொடி அவர்்களும் திரு 
அமிதஷொ அவர்்களும் அவசிைம் �ரிசீலிக்க 
தவண்டிைது

==

மக்கள் நீதி லமைததின் த்தர்்தல் அறிகல்க 
�ள்ளிக ்கல்விக குறிததும் த�சுகி்றது. சிைர் அல்த 
த�ொகி்ற த�ொககில் �்கடிதைொடு ்க்டநது த�ொகி்றொர்்கள்.  
மக்கள் நீதி லமைததின் த்தர்்தல் அறிகல்க 
ஆ�த்தொனது. அதிலும் குறிப�ொ்க �ள்ளிக ்கல்வி 
குறித்த �குதி மி்க மி்க ஆ�த்தொனது

”இன்ல்றை மொணவர்்களுககும், ப�றத்றொர்்களுககும் 
மன அழுத்ததல்தக ப்கொடுக்கககூடிை �த்தொம் 
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வகுபபு ப�ொதுத த்தர்வுமுல்ற ஒழிக்கப�ட்டு 
ஒன்�்தொம் வகுபபில் இருநது �ன்னிரண்்டொம் 
வகுபபு வலரககுமொன ்ொன்கு வரு்டங்களுககு 
�ருவமுல்றப �ொ்டததிட்்டம் உருவொக்கப�டும்” இந்த 
இ்டம் வலரககும் ்மககு ஒரு ்கருதது உண்டு 
என்�ல்தத ்தவிர பிரச்சிலன ஏதும் இல்லை. ்ொம் 
�திபனொன்று மறறும் �ன்னிபரண்்டொம் வகுபபு்களில் 
�ருவதத்தர்வு ப்கொண்டு வரைொம் என்றும் �த்தொம் 
வகுபபு வலரககும் வடி்கட்்டலுக்கொன த்தர்வு்கதள 
கூ்டொது என்றும் கூறி வருகித்றொம்.

்ொன்கூ்ட இதுகுறிதது �ை �க்கங்கள் எழுதி 
இருககித்றன். ்தமிழ்ொடு முது்கலை ஆசிரிைர் ்கை்கம் 
(TNPGTA) இந்தக த்கொரிகல்கலைத ப்தொ்டர்நது 
லவததுக ப்கொண்த்ட இருககி்றது. இந்தப �குதியின் 
துவக்கததில் “இன்ல்றை மொணவர்்களுககும், 
ப�றத்றொர்்களுககும் மன அழுத்ததல்தக 
ப்கொடுக்கககூடிை �த்தொம் வகுபபு ப�ொதுத த்தர்வு 
முல்ற ஒழிக்கப�ட்டு” என்று இருப�து மி்க மி்கச் 
சரிைொனது. ்கொரணம் த்தர்ச்சி ப�்றொலமக்கொ்க 
கு ை ந ல்த ்கள்  அதி ்க ம ொ ்க த  ்த ற ப்க ொ லை 
பசயதுப்கொள்வது இந்தக ்கொைக ்கட்்டததில்்தொன். 
த்தர்ச்சி ப�ற்றவலன இனிபபு வொங்கவும் த்தர்ச்சி 
ப�்றொ்த குைநல்தலை ்ஞசு வொங்கவும் ஒரு 
த்தர்வுமுல்ற அனுபபும் என்்றொல் அந்தத த்தர்வு 
முல்றயிலன சீர் பசயைதவண்டும் அல்ைது தூககிக 
கி்டொச தவண்டும். அல்தத்தொன் ்தொம் பசயை 
நிலனததிருப�்தொ்க மக்கள் நீதி லமைம் ்தனது 
த்தர்்தல் அறிகல்கயில் கூறுகி்றது

த�ொகி்ற த�ொககில் �ொர்த்தொல் இது மி்கவும் 
சரிைொன திட்்டமொ்கத்தொன் த்தொன்றும் இன்னும் 
பவளிப�ல்டைொ்கக கூறுவப்தன்்றொல் இ்தற்கொ்கத்தொன் 
்கல்விமீது அக்கல்ற ப்கொண்்ட அலனவரும் 
த�ொரொடிக ப்கொண்டிருககித்றொம். எனில் இது ் மது 
த்கொரிகல்க்தொதன. அல்த பசயவ்தொ்கக கூறுகி்ற 
லமைததின் திட்்டதல்த ஆ்தரிக்க தவண்டிைது்தொதன 
என்்ற த்கள்வி எழும் ஆனொல் கூர்நது ்கவனித்தொல்்தொன் 
்கமல் மி்க நுட்�மொ்க �ொர்ப�னர்்களுக்கொன ்கல்வித 
திட்்டதல்த ப�ொதுக ்கல்வித திட்்டமொ்க பூசி பமழுகி 

இருப�து புரிைவரும். ்தொங்கள் ஆட்சிககு வந்தொல் 
நீட் இருக்கொது என்றும் அ்தறகு �திைொ்க ”சீட்” 
ப்கொண்டு வரப�டும் என்றும் கூறுகி்றொர். நீட்டில் 
CBSE �ொ்டததிட்்டததில் இருநது வினொக்கள் வருவது 
மொநிைக ்கல்விததிட்்டததின் வழி �யிலும் ்மது 
குைநல்த்களுககு சிக்கலைத ்தருவது ்தமககு தவ்தலன 
அளிப�்தொ்கவும் ஆ்கதவ நீட்டிலன கி்டொசிவிட்டு 
சீட்டிலன ப்கொண்டு வருவ்தற்கொன முைறசிலை 
லமைம் பசயயும் என்றும் அந்த அறிகல்கயில் ்கமல் 
ப்தரிவிதது இருககி்றொர். சீட் என்�து சறத்ற்றக 
குல்றை முன்பு ்ல்டமுல்றயில் இருந்த நுலைவுத 
த்தர்லவ ஒத்த்தொகும். நுலைவுத த்தர்வுமுல்ற 
்ல்டமுல்றககு வந்தத�ொது அ்தற்கொன �யிறசி 
லமைங்களும் தசர்நத்த த்தொன்றி வளர்ந்தன. 
ப்கொள்லள ப்கொள்லளைொய ைொ�ம் �ொர்த்தன. 
நுலைவுத த்தர்வு லமைங்களில் �யிறசி ப�றும் 
குைநல்த்கதள மருததுவக ்கல்லூரி்களில் இ்டம் 
பிடிககும் வொயபல�ப ப�ற்றனர்.

ஏலைக குைநல்த்களுககு மருததுவப �டிபபு 
என்�து ஏ்றத்தொை இல்லை என்த்ற ஆனது. 
எனதவ்தொன் நுலைவுத த்தர்விறகு எதிரொ்க ஒரு மி்கப 
ப�ரிை ப்தொ்டர் த�ொரொட்்டதல்த ் ்டததுவ்தற்கொன 
த்தலவ வந்தது. அந்தப த�ொரொட்்டததின் விலளவொ்க 
நுலைவுத த்தர்வு முடிவிறகு வந்தது. உள்ளூர் 
�ொர்ப�னர்்களுககும் உள்ளூர் �ணக்கொரர்்களுககும் 
நுலைவுத த்தர்வு மருததுவப �டிபபிற்கொன 
வொயபல� வைஙகிைது என்்றொல் அடுத்த மொநிைதது 
�ொர்ப�னக குைநல்த்களுககும் �ணக்கொரக 
குைநல்த்களுககும் மருததுவக ்கல்வி வொயபல� நீட் 
வைஙகிைது. மீண்டும் உள்ளூர் �ொர்ப�னக 
குைநல்த்களுககும் �ணக்கொரக குைநல்த்களுககும் 
மருததுவக ்கல்வி வொயபபிலன வைஙகுதவொம் 
என்�ல்தத்தொன் அத்தலன த்தன் ்த்டவி அறிகல்கயில் 
லவததிருககி்றொர் ்கமல் அல்தவி்டவும் ஆ�த்தொன 
ஒரு விஷைதல்த லவததிருககி்றொர். �ன்னிபரண்்டொம் 
வகுபபு ப�ொதுத த்தர்வொ அல்ைது சீட் த்தர்வொ 
என்கி்ற த்கள்வி எழுமொனொல் �ன்னிபரண்்டொம் 
வகுபபிற்கொன ப�ொதுத த்தர்விலன ரதது 
பசயதுவிட்டு சீட் த்தர்விலன மட்டும் அமல் 
பசயதவொம் என்கி்றொர். இது அமலுககு வந்தொல் 
�ொ்டத திட்்டதல்தவி்ட நுலைவுத த்தர்வுப �யிறசி 
முககிைததுவம் ப�றறுவிடும்.

அடுத்த ்கட்்டமொ்க ப�ொதுப�ள்ளி்கள் ்தங்களது 
முககிைததுவதல்த இைநது விடும் இது ஒரு ்கட்்டததில் 
ப � ொ து ப  � ள் ளி ்க ளி ன்  இ ரு த ்த ல ை க 
த்கள்விககுள்ளொககும் இது ஏலைக குைநல்த்களுக்கொன 
்கல்விலை ஒரு புள்ளியில் இல்ைொது பசயது விடும். 
ஆ்க லமைததின் அறிகல்கைொனது ஒடுக்கப�ட்்ட 
மறறும் உலைககும் மக்களின் ்கல்விக ்கனலவதை 
இல்ைொது பசயயும் ்ச்சுத திட்்டம். எனதவ 
லமைததின் த்தர்்தல் அறிகல்கலை �்கடிதைொடு 
்க்டநது த�ொ்கொது மிகுந்த நுட்�தத்தொடு 
புரிநதுப்கொண்டு ்கடுலமைொ்க எதிர்க்க தவண்டும்.

கமல்ஹாசைன்
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ெரியாகச் கொல்வக்தன்ைால் 
70களின் இறுதியில் க்தா்டங்கி 
80களின் நடுவில் என்று கொல்லலாம். 
80களின் நடுவில் கமல்ல கமல்ல 
வணிக இ்தழ்களுக்கும் ்ப்டங்கரள 
வரையத் க்தா்டங்கிவந்த காலம் 
என்றும் என்னால் கொல்ல முடியும். அப்வ்பாது நக்கீைன் 
வாை இ்தழில் கலனின்  அவரகள ஒரு க்தா்டர எழுதினார. 
எழுதுகிைவர கலனின்; ்ப்டங்கரளக் வகடடுப் க்பறைவர 
நக்கீைன் வகா்பால். ‘்தாய்’ வாைஇ்தழில் ்பணியாறறிக் 
ககாண்டிருந்தவ்பாவ்த வகா்பால் எனக்கு அறிமுகம் 
என்ைாலும் ொ்தாை்மானவரகள எவரும் உளவள 
நுரழநதுவி்டா்த்படி ்பத்திரிரக உலகத்ர்த ்பைம்்பரையாய் 
ஒருொைார ரகக்ககாண்டிருந்த காலத்தில் அ்தன் 
்தர்டகரளகயல்லாம் உர்டத்க்தறிநதுவிடடு உளவள 
நுரழந்தவர என்்ப்தால் வகா்பால்மீது எனக்குப் க்பரிய 
அபிமானம் உண்டு. எனவவ, கலனின் க்தா்டருக்கு 
்ப்டங்கள வரைநது அளிக்க இரெவு அளித்திருநவ்தன். 
சினிமா, இலக்கியம், அைசியல் ஈழத்து நடபுகள என 
அைசியல் க்தளிவும் அைச் சிந்தரனயும் கிளரந்த 
நடபுவட்டம் எனக்குப் ்பக்கத்தில் வநதுககாண்டிருந்த 
அந்த வநைத்தில், கலனின் க்தா்டருக்கு நான் வரைநது ்தரும் 
ஓவியத்ர்த வநது வாங்கிச்கெல்லும் ஒரு ந்பைாகத்்தான் 
ஜனா எனக்கு அறிமுகமானார. என்ன்தான் அடித்்தடடு 
வ ா ழ் க்ரக  வ ா ழ் ந து  வ ந ்த ாலும்  ஒவ்கவ ா ரு 
்தனிமனி்தனுக்குளளும் ஒரு ைசிகன், கரலஞன், வாெகன், 
்பர்டப்்பாளி எனப்்பல வடிவங்களில் உரைநதுகி்டப்்பான். 
அந்தவரகயில், கலனின் அவரகளின் க்தா்டர கடடுரை 
இர்டயைாது கவளிவருவ்தறகு உறுதுர்யாக நின்ைவர 
ஜனா. 

எனவவ, நாளர்டவில் நான் வரைநது்தரும் ஓவியத்திறகுள 
ஒளிநது நிறகும் நுட்பத்ர்தயும் அது வ்பசும் அைசியரலயும் 
மிகுந்த ஈடு்பாடவ்டாடு ைசித்து கலாபூரவமான கருத்ர்தப் 
்பகிரநதுககாளளும் நண்்பனாய், வ்தாழனாய் மாறிப்வ்பானார 
ஜனா. அ்தன்பிைகு ககாஞெ நாடகளிவலவய கமதுவாக 
வகயார மூலம் திரையில் காலடி எடுத்து ரவக்கத் 
க்தா்டங்கினார. திரைப்்ப்டத்தில் Blue Screen பின்புலத்தில் 
கம்ப்யூட்டர கிைாபிக்ஸ் ்பயன்்பாடு மு்தன்மு்தலாக 
திரையில் ்பயன்்படுத்திய காலம் அது.  திரையில் சில 
காடசிகரள எடுக்க ்ப்டப்பிடிப்பு ந்டத்தும்வ்பாது 
வி்தவி்தமான உத்திகரளக் ரகயாளுவவாம். அது 
்தயாரிப்்பாளர, இயக்குநர, ஏன் நடிகரகளுக்வககூ்ட 
க்தரியாது. அர்த ஏன் கெய்கிவைாம்; எ்தறகாகச் 
கெய்கிவைாம்; எப்்படிச் கெய்கிவைாம் என்்பக்தல்லாம் 
விளக்கிச் கொல்லவும் முடியாது. ஆனால், அந்த 
உத்திகரளகயல்லாம் ்பயன்்படுத்தி ்ப்டப்பிடிப்ர்ப 
முடித்்தபிைகு வ்பாடடுப்்பாரத்்தால் அது திரையில் 
முழுரமக்பறறு நிறகும். ஒருமுரை அகலக்்ாண்்டர 
என்கிை ஒரு ்ப்டத்துக்காக விஜயகாநர்த ரவத்து 
எடுக்கப்்ப்ட வவண்டிய காடசி. விஜயகாநத் ்தரலகீழாய் 
க்தாங்கவவண்டிய மிைட்டலான காடசி. விஜயகாநத் 
அவரகவள அந்தக் காடசிரயச் கொன்னவு்டன் ெறவை 
மிைண்டுவிட்டார .  அப்்படியான புதுரமயான 
காடசிகரளப் ்படிப்பிடிப்பு கெய்யும்வ்பாது என்வனாடு 
்பணிகெய்கிை அத்்தரன இரளஞரகளுள என்ரனத்்தவிை 

இரணடாவது அட்டத் ததாடர்ச்சி...

அதுகுறித்்த நுட்பங்கரள 
என் அருகிவலவய இருநது 
அறிநதுககாளளும் ஆரவத் 
வ்தாடும் முரனப்வ்பாடும் 
இருந்த  மு்தல்  இளம் 
இயக்குநர  என்றுகூ்ட 

ஜனாரவச் கொல்லலாம். 

அ்தறகுப் பிைகு ்ப்டம் இயக்குகிை நிரலக்கு 
மிக விரைவிவலவய வளரநதுவந்தார. அந்தச் 
ெமயத்தில் கிைாப்க்சில் வ்தரள முன்னிறுத்திய 
கர்த முயறசிக்கும் முன்நின்வைன். ஒருநாள  
எனது இல்லத்துக்கு வந்த அவர, ்தனிவய ்ப்டம் 
இயக்குவ்தறகான வாய்ப்பு ரககூடி 
வநதிருப்்ப்தாக மு்தன் மு்தலில் என்னி்டம்்தான் 
கொன்னார. கர்தகயல்லாம் கொன்னார. 
அந்தச் ெமயத்தில் ்தயாரிப்்பாளரி்டம் வ்பாய் 
கர்தரய, கர்தயாய்ச் கொல்வர்தவி்ட 
அர்தவய வரைநது காடசிப்்படுத்தி 
ரவத்துக்ககாண்டு காடசிக்குக் காடசி சித்திை 
வடிவத்தில் கொன்னால், ்தயாரிப்்பாளரகளுக்கு 
உங்களின் ்தன்னம்பிக்ரகயும் ்தனித்துவமும் 
புரியவரும் என்்பர்த எடுத்துச்கொல்லி அவர 
மீதிருந்த பிரியத்தின் காை்மாக 20 நாள 
அவரு்டன் அமரநது ஒவ்கவாரு காடசியாய் 
விளக்கி விளக்கி கமாத்்தம் எடுக்கப்்ப்ட 
வவண்டிய 500 காடசிகரளயும் சித்திைமாக்கித் 
்தநவ்தன். அர்தகயல்லாம் ்பத்திைமாக 
ரவத்திருப்்ப்தாக பின்னர என்ரனச் ெநதித்்த 
வநரவுகளில் நன்றிப் க்பருக்வகாடு கொல்லி 
இருக்கிைார. ஒரு ைஷய நாவரல ரமயமாகக் 
ககாண்்ட அந்தக் கர்த்தான் அவருர்டய 
மு்தல் ்ப்டமாக வநதிருக்க வவண்டும். ஆனால் 
அது க்பரிய ்படகஜட ்ப்டமாக இருப்்ப்தாகவும் 
அர்தப் பின்னர எடுக்கலாகமன்றும் 
மு்தன்மு்தலில் ்ப்டம் இயக்கும்வ்பாது சிறிய 
்படகஜட ்ப்டம் எடுத்்தால் எதிரகால 
வளரச்சிக்கு உ்தவியாக இருக்கும்  என்றும், 
வகயார அவரகள கநறிப்்படுத்திய பிைகு அவர 
எடுத்்த ்ப்டம்்தான் இயறரக. ‘இயறரக’ ்ப்டம் 
குறித்்த கர்தரயயும் எடுத்துக்ககாண்டு 
என்னி்டம் வந்தார. கர்தரய முழுரமயாகக் 
வகடடு முடித்்தபிைகு, கர்த எந்த இ்டத்தில் 
க்தா்டங்கி எந்த இ்டத்தில் முடியவவண்டும் 
என்கிை விவைங்கரள மிகுந்த நுட்பத்வ்தாடு 
எடுத்துச் கொன்வனன். கூ்டவவ, ‘இநதிய 
வமகசின்’ இ்தழிலிருநது எடுத்து நான் 
நீண்்டகாலமாகச் வெமித்து ரவத்திருந்த சுமார 
40 புரகப்்ப்டங்கரள அவரி்டம் ககாடுத்து, 
உங்களது திரைக் காடசிகரளகயல்லாம் இந்த 
இ்டங்களில் வ்பாய் ்ப்டம் பிடித்துக் 
ககாண்டுவாருங்கள, சிைப்்பான இ்டத்துக்கு 
வருவீரகள என வாழ்த்தி அனுப்பிரவத்வ்தன்.

அதில் நான் குறிப்பிடடுக்காடடிய 
அந்தமான் தீவுகரள ஒடடியுளள அந்த 
இ்டங்களுக்வக வ்பாய் ்ப்டங்கரளக் 

‘ஜனா’
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காடசிப்்படுத்தி வந்தார. அந்தப் ்ப்டத்தின்மூலம்  மக்களின் மகத்்தான 
வைவவறர்பயும் க்பறைார. மு்தல் ்ப்டத்திவலவய சிைந்த ்ப்டத்துக்கான வ்தசிய 
விருர்தயும் க்பறைார. அ்தறகுப் பிைகு ‘வ்பைாண்ரம’ எடுத்்தார. அது்தான் நான் 
அவரு்டன் மு்தன்மு்தலாய் உடகாரநது வடிவரமத்்த கர்த. அந்தச் ெமயத்தில் 
்தன்னு்டன் இருநது உ்தவுமாறு என்ரனக் வகடடுக்ககாண்்டார. ஆனால், நான், 
புலம்க்பயர ்தமிழரகளின் க்தாரலக்காடசி நிகழ்ச்சிகள, குழநர்தகள ்பா்டத்திட்டம் 
ஆகிய ்பணிகளில் முழுவீச்சில் ஈடு்படடிருந்த்தால் அவவைாடு வெரநது இயங்க 
முடியவில்ரல. ஆனாலும் அந்தப் ்ப்டத்தின் க்தாநாயகனுக்கு அவர ரவத்திருந்த 
க்பயர என்ன க்தரியுமா? மருது. கவளிநாடடிலிருநது நான் கென்ரன திரும்பியிருந்த 
நிரலயில் என்ரனச் ெநதித்்த ஜனா, வ்பைாண்ரமயில் வரும் விஞஞானி வவ்டத்தில் 
நான்்தான் நடிக்க வவண்டும் என்று வலியுறுத்தினார. அதுமடடுமல்ல; ‘இர்த 
ஆைம்பித்து ரவத்்தவ்த நீங்கள்தான். அ்தனால் நீங்கவள முடித்து ரவயுங்கள’ 
என்று வவண்டுவகாள ரவத்்தார. நடிப்க்பல்லாம் நமக்கு வைாது. 
அதுக்குரிய ஆடகள இருக்கிைாரகள, அவரகரள ரவத்து சிைப்்பாகச் 
கெய்யுங்கள என்று கொல்லி மறுத்துவிடவ்டன். ஆனால், என்ரன நடிக்க 
ரவப்்பதில் க்தா்டரநது பிடிவா்தம் காடடிய அவர, ஒரு கட்டத்தில், 
“ொர நீங்க நடிக்க வைவலன்னா, உங்கரளக் க்டத்திடடுப்வ்பாயாவாது 
நடிக்க வச்வெ தீருவவன்” என்று மிகுந்த அன்புத் க்தால்ரல கெய்்த்தால் 
அதில் நடித்வ்தன். அந்தப் ்ப்டம், அவருக்கு நல்ல உயைத்ர்தத் ்தந்தது.

இப்்படிப் ்படிப்்படியாக வளரநது சுயமாக இயங்கத் க்தா்டங்கினாலும் 
என்னு்டனான நடர்பவயா, அன்ர்பவயா ஜனா விடடுவி்டவில்ரல. 
க்தா்டரநது க்தா்டரபிவலவய இருந்தார. அவ்வப்வ்பாது 
எங்களது ெநதிப்புகளும் கலநதுரையா்டல்களும் வநரிலும், 
கெல்வ்பானிலும் ந்டநதுககாண்வ்ட்தான் இருந்தது. 
கர்டசியாய் அவர ‘லா்பம்’ ்ப்டம் க்தா்டங்கியவ்பாதும் 
அவரு்டன் இருநவ்தன். ஆனால் கர்த விவா்தம் 
க்தா்டங்கிய இைண்டு நாளில் புலம்க்பயரந்த மண்ணில் 
வாழ்நது மரைந்த ஓவியர கரு்ா அவரகளின் 
மு்தலாம் ஆண்டு நிரனவவந்தல் நிகழ்வில் 
கலநதுககாளள கன்டா நாடடுக்குச் கெல்ல 
வநரந்த்தனால் அவரு்டன் வெரநது கெயல்்ப்ட 
என்னால் இயலாது வ்பாயிறறு.

எனது ்தாத்்தா வொரலமரல மிகுந்த 
ரநயாண்டிக்காைர. அவர இருக்கிை இ்டத்ர்த 
எப்வ்பாதும் கலகலகவன சிரிப்பும் கும்மாளமுமாய் 
ைசிக்க ரவத்துக்ககாண்டிருப்்பார. அடிக்கடி அவர 
கொல்லிய வாரத்ர்த என்னகவனில், ‘நான் எம்.
ஆர. ைா்தாவுக்கு கர்த எழுதி ்ப்ம் ெம்்பாதிக்கல; 
அவருக்காக எழுதுன கர்தயா்டல்கரளத் திருத்திவய  
ெம்்பாரிச்ெது்தான் அதிகம்’ என்்பார. அப்்படி ஒரு 
ரநயாண்டிக்காைர்தான் என் ஜனா. எந்தப் 
க்பாருளில் இருநதும் எந்த இ்டத்தில் இருநதும் விலகி 
நின்றுககாண்டு அவர ரநயாண்டி கெய்வது எனக்கு 
மிகவும் பிடிக்கும். எனக்குத் க்தரிய அவைது ெமகாலத்தில் 
என்னி்டம் வந்தவரகளிவலவய மிகவும் துடிப்்பானவர; 
க்தளிவானவர; ெமூகக் கரிெரனயும் அக்கரையும் மிகுந்தவர 
என்ைால் அது என் ஜனா ்தான் என்வை கொல்வவன். 
கிட்டத்்தட்ட இயக்குநர மணிவண்்ன் மாதிரி.  
திரைத்துரையில் கர்டசிவரை இயங்கியவர ஜனா. அவைது 
மரைவு, ஒரு ரகரய இழநது நிற்பதுவ்பான்ை துயைத்ர்தவய 
எனக்குள நிரைத்்தது. இப்்படிகயல்லாம் அவரைப்்பறறி நான் 
நிரனவுகூரும் கெய்திகரள இருநது ்படிக்கவும் ்படித்து 
மகிழவும் அவர இல்ரலவய என்று நிரனக்கின்ைவ்பாது எனது 
கண்கள ்பனிக்கின்ைன.


