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அறம் வேண்டும்

தரையில் நிற்கிற�ோமோ வோனத்தில் ப�க்கிற�ோமோ என்று 
கணமண தெரியோமல் ஆட்டம் றபோடடுக்தகோணடிருநெ இநதிய 
அைசின் அதிகோை மூலஙகரைக் கூனிக்குறுக ரவத்துவிட்டது 
தகோறைோனோ.

ஆடசியதிகோைம் கிர்டத்ெதிலிருநது ெஙகள் மெத்ரெயும் 
க்டவுைரகரையும் சோதிகரையும் கோர்பபறைடடுகரையும் 
மடடுறம முன்னிறுத்திக்தகோணடிருநெ ைோஜகுருக்கள் சோயம் 
தவளுத்து நிற்கி�ோரகள்.

ஊ்டகஙகைோலும் உலக்பபணக்கோைரகைோலும் உயர 
சோதியினைோலும் திட்டமிடடு கட்டரமக்க்பபட்ட றமோடி என்கி� 
தபோய்்ப பிம்பம் சுக்கு நூ�ோய் உர்டநதுவிட்டது.

ஊ்டகஙகளிலும் தபோதுதவளிகளிலும் றபசுகி� வலதுசோரிகளில் 
சி ல ர  ெ ம து  சி த் ெ ோ ந ெ த் தின்  அடி்ப பர்ட கரை 
தவளிசச்பபடுத்துவெற்கு்ப பதிலோக ெம்மி்டமுள்ை அதிகோை 
பின்புலத்ரெயும் ஆடசியதிகோைத்ரெயும் கோடடி உணரமரயக்கூ்ட 
றபசவி்டோமல் எ்பதபோழுதும் எல்றலோரையும் சிறுரம்பபடுத்தி 
விடுத்ெ மிைட்டல்; எசசரிக்ரக; அதிலும் ‘தலட்டர றபடு’ 
கடசிகள் என்று தசோல்ல்பபடுகி� சில ஒடடுணணிகளும் 
வல்லுநர, நிபுணர, சமூகச தசயல்போட்டோைர, விமரசகர என்கி� 
தபயரில் முழு றநை அைசியல் தசய்யும் அறிவோளிகளின் றபசசு, 
உ்டல் தமோழி எல்லோம் மணடியிடடு நிற்கி�து.

எதிரக்கடசிகைோல் சுடடிக் கோட்ட்பபடுகி� ெவறுகரைக் 
‘கவனத்ரெயும் மீறி ெவறுெலோக ந்டநதுவிட்டது’ என்று சில 
சமயஙகளில் அைறசோ அைச்ப பிைதிநிதிகறைோ தசோல்ல முற்படுகி� 
ெகவல்கரைக்கூ்ட இைவு முழுவதும் விழித்திருநது வரகவரகயோன 
புள்ளி விவைஙகரைத் தெோடடுக்கோடடி ‘அது ெவ�ோகக்கூ்ட 
இருக்கடடுறம! இ்பப அதுக்தகன்ன? அெனோல் இ்பதபோழுது 
என்ன குடிமுழுகி்ப றபோயிற்று?’ என்று தநஞரச நிமிரத்துகி� 
பரைய பத்திரிரகயோைரகளின் கூசசலும் தகோக்கரி்பபும் 
இ்பதபோழுது அம்பல்பபடடுவிட்டது.

ஒவதவோருவருக்கும் ஒரு அைசியல் இருக்கலோம்; ஒரு சித்ெோநெம் 
இருக்கலோம்; ஒரு றகோடபோடு இருக்கலோம். ஆனோல் 
எல்றலோருக்குமோனவரகள் மக்கள்; எல்லோ உயிரகளுக்கும் 
தபோதுவோனது மனிெம். அரெயும் ‘கிறலோ என்ன விரல?’ என்று 
றகடகத் தெோ்டஙகியென் விரைரவத்ெோன் இ்பதபோழுது நோடு 
அனுபவித்துக்தகோணடிருக்கி�து; உலக நோடுகறை நம்ரம 
றவடிக்ரக போரக்கும் அவமோனமும் றநரநதிருக்கி�து.

உலகின் மிக்பதபரிய வல்லைசோக உருதவடுக்க்பறபோகிற�ோம் 
எனச சுயெம்பட்டம் அடித்ெவரகள், துடிதுடிக்கும் உயிருக்கு 
மூசசுக்கோற்ர�க்கூ்ட உரியறநைத்தில் தகோடுக்க முடியோெ அவலம் 
றநரநதிருக்கி�றெ! அது எ்பபடி? கிைோமஙகளில், மோவட்டஙகளில், 
மோநிலஙகளில்கூ்ட அல்ல உலகறம உற்றுக் கவனிக்கும் ெரலநகர 
தில்லியிறலறய அநெக் தகோடுநதுயைம் ந்டக்கி�றெ! அது எெனோல்?

நீஙகள் சுடடுவிைரல நீடடி அது யோதைன்று அர்டயோைம் 
கோட்டத் துடிக்கும்றபோது நோன்கு விைல்கள் உஙகரை றநோக்கித் 
திரும்புகின்�னவோ இல்ரலயோ? றெடுஙகள், விைக்கம் 
கிர்டக்கலோம். ஆனோல், அதிலோவது தகோஞசம் அ�ம் 
இருக்கடடும்!
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கட்டுரை

நிலாந்தன் nilanthan@gmail.com

இலஙரகத் தீவில் ந்டநெது இன்பபடுதகோரலெோன் என்று ெமிைக 
சட்டசரபயில் ஒரு தீரமோனம் நிர�றவற்�்பபட்டது. வ்டமோகோணசரபயும் ஒரு 
தீரமோனத்ரெ நிர�றவற்றியது. தபருநெமிழபை்பபில் உள்ை ஆக்பதபரிய சட்டசரப 
ெமிைக சட்டசரபெோன்.  இதுெவிை கன்டோவில் உள்ை பிதைம்்டன் உள்ளூைோடசி 
சரபயிலும் இவவோ�ோன தீரமோனம் நிர�றவற்�்பபடடிருக்கி�து. இரவயோவும் 
ெமிழ்பபை்பபில் ெமிழத் ெை்பபுகைோல் நிர�றவற்�்பபட்ட தீரமோனஙகள். இரவ 
ெவிை இநதிைோகோநதி 1983ஆம் ஆணடு இநதிய நோ்டோளுமன்�த்தில் இலஙரகத்தீவில் 
ந்ட்பபது இன்பபடுதகோரல என்று கூறினோர. 83 கறு்பபு ஜூரலக்கு்ப பின் ஆகஸ்டு 
மோெம்16ஆம் திகதி இநதிய நோ்டோளுமன்�த்தில் நிகழத்திய உரையில்... “இலஙரகத்தீவில் 

சர்வதேசக் கூட்டாளிகளின் ஆயுேபலத்து்ன் இலங்க இனவ்வறி அரசு வகடாத்துக் 
குண்டுகளடால் ஈழத்ேமிழ் மக்க்ள முள்ளி்வடாயக்கடாலில் சுற்றி்வ்ளத்து குற்றுயிரும் 
வகடா்லயுயிருமடாயச் சி்ேத்துப் தபடாடடு 12 ஆண்டுகள் ஆனபின்னும் ேமிழர பிரதிநிதிகளடால் 
நீதியின் முேல் படிக்கடடில்கூ் கடாவலடுத்து ்்வக்க முடியவில்்ல. என்னேடான் ஆேடாரம் 
தகடகிறது ஐக்கிய நடாடுகள் ச்ப? விரி்வடாக அலசுகிறது இநேக் கடடு்ர.

இனப்படுக�ொலையொ?  வ்பொர்க்குறறமொ?
ஐ.நா. கேட்கும் ஆதாரஙேள் எவை?



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

லே
 2
02
1

6

என்ன ந்டக்கி�து என்�ோல் அது இன்பபடுதகோரல 
ெவிை றவறு எதுவுமில்ரல“  என்று இநதிைோகோநதி 
கூறினோர.

இது ெவிை, உலகில் உள்ை றவறுஎநெ ஒரு நோடடின் 
உத்திறய ோ கபூ ரவ  குறி்பபிலும்  ந்ட ந ெது 
இன்பபடுதகோரல என்று குறி்பபி்ட்பப்டவில்ரல. 
இதுவரை நிர�றவற்�பட்ட எநெ ஒரு ஐநோ 
தீரமோனத்திலும் இன்பபடுதகோரல என்� வோரத்ரெ 
இல்ரல. க்டநெ 12 ஆணடுகளில் ஐநோ இதுவரையிலும் 
எடடு தீரமோனஙகரை நிர�றவற்றியிருக்கி�து. இநெ 
எல்லோ தீரமோனஙகளிலும் றபோரக் குற்�ஙகள் 
மனிெகுலத்துக்கு எதிைோன குற்�சதசயல்கள் 
என்றுெோன் கூ�்பபடடுள்ைன. அதுறபோலறவ ஐநோ 
மனிெ உரிரமகள் ஆரணயரகளின் கடுரமயோன 
அறி க்ரக க ள்  என்று  வ ரணிக் க ்ப ப டு ம் 
அறிக்ரககளிலும் இன்பபடுதகோரல என்� வோரத்ரெ 
கிர்டயோது. றபோரக்குற்�ஙகள் மனிெ குலத்துக்கு 
எதிைோன குற்�ஙகள் என்ற� உணடு. ஐநோவின் சி�்பபு 
தூதுவரகளின்அறிக்ரககளிலும் அ்பபடித்ெோன். 
அெோவது இலஙரகத்தீவில் ந்டநெது இன்பபடுதகோரல 
என்பெரன ெனது எநெறவோர உத்திறயோக பூரவ 
அறிக்ரகயிலும் ஐ.நோ. ஏற்றுக் தகோள்ைவில்ரல. இது 
தெோ்டரபோக கருத்து தெரிவித்ெ ஐநோஅதிகோரிகள் 
அரெ இன்பபடுதகோரல என்று நிரூபி்பபெற்கு 
ற ப ோ திய  ஆெ ோ ை ங கள்  இல்ரல  என்று 
த ெ ரிவி த்திரு க் கி � ோ ர கள் .  அர ெ த் ெ ோன் 
கூட்டரம்பபின் றபசசோைர ஆகிய சுமநதிைனும் 
கூறுகி�ோர.

க்டநெ ஜனவரி மோெம் இலஙரகயிலுள்ை மூன்று 
ெமிழ கடசிகளும் இரணநது தஜனிவோவுக்கு ஒரு 
கூடடு கடிெத்ரெ அனு்பபின. அக்கடிெத்ரெ 
உருவோக்கும் சநதி்பபுகளின்றபோதுகிளிதநோசசியில் 
ந்டநெ கர்டசி சநதி்பபில் சுமநதிைன் ‘ந்டநெது 
இன்பபடுதகோரல’ என்பரெ ஏற்றுக்தகோள்வெோகச 
தசோன்னோர .  ஆனோல் ஐ . நோ .  தீரமோனம் 
நிர�றவற்�்பபட்ட பின் அவர அது இன்பபடுதகோரல 
என்பரெ நிரூபி்பபெற்கு ஆெோைஙகள் றெரவ என்று 
கூறுகி�ோர.

இநெ இ்டத்தில் சில முக்கியமோன றகள்விகரை 
றகடக றவணடும். முெலோவது றகள்வி: ஐநோ றபோன்� 
உலக்ப தபோது மன்�ஙகள் அரெ இன்பபடுதகோரல 
என்று ஏன் அரைக்கத் ெயஙகுகின்�ன? இைண்டோவது 
றகள்வி: ெமிழமக்கள் அெற்கு றவணடிய 
ஆெோைஙகரை திைடடிக் தகோடுத்ெோலும் 
ஐநோஇன்பபடுதகோரல என்று அரைக்குமோ? 
அெோவது ஐநோவின் நீதி ஒரு தூய நீதியோ அல்லது 
அைசுகளின்நீதியோ? மூன்�ோவது றகள்வி: அவவோ�ோன 
ஆெோைஙகள் திைடடுவெற்கு ெமிழ மக்கள் மத்தியில் 
உள்ை கடசிகளும் தசயற்போட்டோைரகளும் 
எவவோ�ோன கட்டரம்பபுகரை உருவோக்கி 
ரவத்திருக்கி�ோரகள்? இதுவி்டயத்தில் க்டநெ 12 
ஆ ண டு க ளி ல்  அ வ ர க ள்  எ ன் தன ன் ன 
ந்டவடிக்ரககளில்  ஈடுபடடிருக்கி�ோரகள் 
என்பெரன தவளி்பபர்டயோக கூ� முடியுமோ?

இக்றகள்விகளுக்கோன விர்டகரை சற்று 
ஆைமோகத் றெடுறவோம். ஐநோ அெரன ஏன் 
இன்பபடுதகோரல என்று அரைக்கவில்ரல ?அரெ 

மனிெ குலத்துக்கு  எதிை ோன குற்�ஙகள் 
றபோரக்குற்�ஙகள் என்� வரகக்குள் அ்டக்க என்ன 
கோைணம்? கோைணம் மிகவும் எளிரமயோனது. அரெ 
இன்பபடுதகோரல என்று தசோன்னோல் அது 
இலஙரக அைசுக்கு எதிைோனெோகும். அது இலஙரக 
அைசின் தகோள்ரகயோக இருநெது என்பரெ 
ஏற்றுக்தகோண்டோல் அென் விரைவோக அைரச 
ெ ண டி க் க ற வ ண டி யி ரு க் கு ம் . ஏ த ன னி ல் 
இன்பபடுதகோரல என்பபடுவது ஒரு இனம் 
இன்தனோரு இனத்துக்கு எதிைோக்ப றபோரபுரிவது. 
அவவோறு ஒரு இனம் அதிலும் குறி்பபோக ஒரு தபரிய 
இ ன ம்  ெ ன து  அ ை ச வ ை ங க ர ை யு ம் 
கட்டரம்பபுகரையும் இன்தனோரு சிறிய இனத்துக்கு 
எதிைோகத் திட்டமிடடு பயன்படுத்தியதுஎன்பெரன 
நிரூபிக் க  றவணடியிருக்கும் .  அவவ ோறு 
நிரூபிக்க்பபட்டோல் அெற்கோக அநெ அைரச 
ெணடி்பபறெ போதிக்க்பபட்ட மக்களுக்கு வைஙகும் 
நீதியோக இருக்கும். அரெத்ெோன் ெமிழ மக்கள் 
‘பரிகோை நீதி’ என்று அரைக்கி�ோரகள். அெோவது 
இன்பபடுதக ோரலக்கு  எதிை ோன நீதிறய 
இன்பபிைசசிரனக்குரிய பரிகோைமும் ஆகும் என்� 
அடி்பபர்டயில் அவவோறு கூ�்பபடுகி�து. 

ஆனோல் ஐநோஈைத்ெமிைரகளுக்குபரிகோை நீதிரய 
வைஙக ெயோரில்ரல. அெோவது இலஙரக அைரச 
விசோரித்து உரிய நீதிரய வைஙக ெயோரில்ரல. 
இவவோறு ஈைத்ெமிைரகளுக்குபரிகோை நீதிரய வைஙக 
ெ ய ோ ை ற் �  அ ல் ல து  இ ல ங ரக யி ல் 
யுத்ெத்தில்தவன்�வரகரைவிசோரிக்கத் ெயோைற்� 
உலகம்  ஈைத் ெமிைரகளுக்கு  வைஙகியது 
‘நிரலமோறுகோல நீதி’ ஆகும். நிரலமோறுகோல நீதி 
என்பது இநெ உலகம் ெமிழமக்களுக்கு வைஙகக்கூடிய 
நீதியில்  இருக் க க்கூடியவரையர� கரை 
உணரத்துவது. இன்தனோரு விெத்தில் அது ஐநோவின் 
இயலோரமரய உணரத்துகி�து. இரெ இன்னும் 
ஆைமோக போரக்கலோம்.

நிரலமோறுகோல நீதி என்பபடுவது, யுத்ெத்தில் 
ஈடுபட்ட இைணடு ெை்பபுகரையும் குற்�வோளிகைோகக் 
கோணகி�து. இைணடு ெை்பபும்இரைத்ெ குற்�ஙகள் 
என்றுெோன்ஐநோவின் எல்லோ அறிக்ரககளிலும் 
தீ ர ம ோனங களிலும்  க ோண்பபடுகின்�ன . 
றபோரக்குற்�ஙகள் தெோ்டரபில் இைணடு ெை்பரபயும் 
விசோரிக்க றவணடும் என்று ஐ.நோ. தீரமோனஙகள் 
றகடகின்�ன. ஆனோல் இன்பபடுதகோரல என்று 
கூறினோல் அதில் குறி்பபோக இலஙரக அைசோஙகத்ரெ 
விசோரித்து அெற்கு உரிய நீதிரய வைஙக 
றவணடியிருக்கும். ஐ.நோ. அரெ ெவிரக்கி�து. 
ஏதனன்�ோல் ஐ.நோ. உடப்ட உலக சமூகம் 
இலஙரகத்தீவில் தவற்றி தபற்�வரகரை 
விசோரி்பபெற்குத் ெயோரில்ரல. 

இலஙரகத்தீவில் மடடுமல்ல உலகம் பூைோவும் 
இ து ெ ோ ன்  த ப ரு ம்  ற ப ோ க் கு  ஆ கு ம் . 
நிரலமோறுகோலநீதியின்வைலோற்ர� எடுத்து்ப 
போரத்ெோல் இைண்டோம் உலக மகோ யுத்ெத்தின் பின் 
நூத�ம்றபரக்தீர்பபோயத்தில் இருநது தெோ்டஙகி 
ெற்தபோழுது நர்டதபற்றுவரும்கம்றபோடியோவின் 
சி � ்ப பு  தீ ர ்ப ப ோ ய ங க ள்  வ ர ை யி லு ம் 
ஐநோதவன்�வரகரைவிசோரிக்க இயலோெ ஒரு 
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இலஙரகத்தீரவ்ப தபோறுத்ெவரையிலும் க்டநெ 12 
ஆணடுகைோக தவன்�வரகள் ஆடசியில் 
இருக்கி�ோரகள். அல்லது தவற்றிரய்ப போதுகோக்கு
ம்ைணில்ரமத்திரிறபோன்�வரகள் ஆடசிக்கு 
வருகி�ோரகள். எனறவ யுத்ெ தவற்றிரயக் 
தகோண்டோடுவது போதுகோ்பபது என்பது 
இலஙரகத்தீவின் மோ�ோெ அைசுக்தகோள்ரகயோக 
இருக்கி�து. யுத்ெ தவற்றிரய போதுகோத்துக் தகோணடு 
யுத்ெ குற்�ஙகரை எ்பபடி விசோரி்பபது? 
இன்பபடுதகோரலரய எ்பபடி விசோரி்பபது? 
இதுெோன் பிைசசிரன. 

எனறவ உலக சமூகம் குறி்பபோக ஐநோ தவற்றி 
தபற்�வரகரைவிசோரிக்கத் ெயோைோக இல்லோெ 
கோைணத்ெோல் ஈைத்ெமிைரகளுக்கு வைஙக முன்வநெ 
ஒரு தீரவுெோன்நிரலமோறுகோல நீதி . அநெ 
நிரலமோறுகோல நீதிரய றநோக்கித்ெோன்ஐநோவின் 
அரனத்து தீரமோனஙகளும் ஐ நோ மனிெ உரிரமகள் 
ஆரணயரகள் மற்றும் சி�்பபுத் தூதுவரகளின் 
அறிக்ரககளும் தவளிவநதிருக்கின்�ன. இது 
முெலோவது வி்டயம். 

இைண்டோவது வி்டயம், ஈைத்ெமிைரகள் அெற்குரிய 
ஆெோைஙகரை தெோகுத்து தகோடுத்ெோல் ஐநோ அரெ 
இன்பபடுதகோரல என்று ஏற்றுக்தகோள்ளுமோ?என்பது. 
இல்ரல. ஏதனன்�ோல் ஐநோவின் நீதி என்பது ஓர 
அைசியல் நீதிெோன்.அது தூய நீதி அல்ல. 
நிரலமோறுகோலநீதிறயோ அல்லது பரிகோைநீதிறயோ 
எதுவோனோலும் அரவ அைசியல் நீதிகள்ெோன். 
அைசியல் நீதி என்�ோல் அரவ அைசுகைோல் 
வைஙக்பபடும் நீதிகள் என்று அரத்ெம். அைசுகள் 
அெற்தகோரு அைசியல் தீரமோனத்ரெ எடுக்கறவணடும்.
அைசுகள் எ்பதபோழுதும் அைசுகரை்ப போதுகோக்கும். 

அ ை சு க்கும் -  அ ை சு க்கும்  இர்டயில ோன 
கட்டரம்பபுசோர ைோணுவ தபோருைோெோை நலன்களின் 
அடி்பபர்டயில் நீதி வைஙக்பபடும். அெனோல்ெோன் 
அைசுகளின் நீதி என்பது தூய நீதியோகஇரு்பபதில்ரல. 
அது ஓர அைசியல் நீதி. இலஙரகத் தீரவ்ப தபோறுத்ெ 
வர ையிலும்  அ ை சு களின்  நீ தி  என்பது 
நிரலமோறுகோலநீதிெோன். இது வி்டயத்தில் 
ஈைத்ெமிைரகள் எவவைவு ஆெோைஙகரை திைடடிக் 
தகோடுத்ெோலும் ஐநோ அது இன்பபடுதகோரலெோன் 
என்று ஓர அைசியல் தீரமோனத்ரெ எடுக்க றவணடும். 
எடுத்ெோல்ெோன் அது தூயநீதி.

சீனோவின் படடு்பபோரெத் திட்டத்துக்கும் 
அதமரிக்கோவின் இநறெோ பசுபிக்திட்டத்துக்கும் 
இர்டயில் ஏற்ப்டக்கூடியறமோெல்களின் விரைவோக 
ஒரு கட்டத்தில் சீனசசோரபுள்ை இலஙரக 
அைசோஙகத்ரெத் ெணடி்பபது என்று றமற்குநோடுகளும் 
இநதியோவும் முடிதவடுத்ெோல் சில சமயம் ந்டநெது 
இன்பபடுதகோரலறய என்று கூறி அடுத்ெ 
கட்டத்துக்கு்பறபோகக்கூடும். இல்ரலதயன்�ோல் 
எவவைவு ஆெோைஙகரைத் திைடடினோலும் ஐ.நோ. 
அரெ இன்பபடுதகோரல என்று உ்டனடியோக 
ஏற்றுக்தகோள்ைோது. சிலறவரைகளில் சுயோதீன 
தீர்பபோயஙகள் அரெ ஏற்றுக்தகோள்ைக் கூடும். இது 
இைண்டோவது.

மூன்�ோவது, இதுவி்டயத்தில் க்டநெ 12 
ஆணடுகை ோ க  ெமிழ  கடசி கள்  என்ன 
தசய்திருக்கின்�ன என்பது. இதுவரை ஐநோ 
தவளியிட்ட சில ஆவணஙகரைத்ெயோரி்பபெற்கு 
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சில  ெமிழ  கடசிகளின் ெரலவரகளும் 
த ச ய ற் ப ோ ட ்ட ோ ை ர க ளு ம்  ை க சி ய ம ோ க 
உரைத்திருக்கி�ோரகள்.றநைடியோகசோடசியஙகரைவ
ைஙகியிருக்கி�ோரகள். அநெ அைவிற்கு அவரகளின் 
பஙகளி்பபு இருநதிருக்கி�து.அெற்கும் அ்பபோல் சோ
டசிகரையும்சோன்றுகரையும்ெைவுகரையும்தெோகு
க்கும் விெத்தில் தவளி்பபர்டயோன கட்டரம்பபு 
எதுவும் எநெக்கடசியி்டமும் கிர்டயோது.

உலகைோவிய அஙகீகரிக்க்பபட்ட அரம்பபுகள் 
எெரனயும் ெமிழ கடசிகள் ஏன் அணுகவில்ரல 
என்� றகள்வியும் முக்கியம். இதுதெோ்டரபில்Human 
r igh t s Data Analys i s Group- (HRDAG)என்று 
அரைக்க்பபடும் மனிெ உரிரமகள் ெகவல் ஆய்வு 
அரம்பபு என்� ஓர அரம்பரப ெமிழ கடசிகள் 
அணுகியிருக்கலோம்.. மக்கைோல் தெரிநதெடுக்க்பபட்ட 
ஒரு சட்டமன்�ம் அக்றகோரிக்ரகரயமுன்ரவக்கலோம் 
அநெ அரம்பபு 1996ஆம் ஆணடு றஜவிபியின் 
இைண்டோவது கிைரசசிக்கு்ப பின் இலஙரகத்தீவில் 
மனிெ உரிரமகள் இல்லம் என்� ஓர மனிெ 
உ ரிர ம கள்  அரம ்ப றப ோ டு  இரணநது 
சிறிதுகோலம்தசயற்படடிருக்கி�து.. நிரலமோறுகோல 
நீதி தெோ்டரபோன  கருத்ெைஙகுகளின்றபோதுஇதுதெோ
்டரபில்தெரிவிக்கபட்டகருத்துக்கைோல் கவை்பபடடு 
கிளிதநோசசிபிைறெசசரபயும்பரை  பிைறெசசரபயும் 
அவவோறு மனிெ உரிரமகள் ெகவல் ஆய்வு 
அரம்பரப அரைக்க றவணடும் என்� தீரமோனத்ரெ 
நிர�றவற்றின. ஆனோல் அரவ இைணடும் அதிகோை 
பலம் குர�நெ சிறிய உள்ளூைோடசிசரபகறை.

ெமிழ கடசிகளில் முென்ரம்ப தபோறு்பபுகளில் 
இருக்கும் பலர சட்டத்துர�ரயச றசரநெவரகள். 
ஆனோல் இது வி்டயத்தில் அவரகள் புதிய 
கட்டரம்பபுகரை உருவோக்கத் ெவறிவிட்டோரகள். 
அைசியல் ரகதிகளின் விடுெரலக்கோக ஒரு 
தபோதுக்கட்டரம்பரப உருவோக்கத் ெயோைற்� ெமிழ 
அைசியல்வோதிகளி்டம் அ்பபடி எதிரபோர்பபதும் 
ெவறுெோன். 

இவவோ�ோன ஒரு றெோல்விகைமோனபின்னணியில் 
க்டநெ ஜனவரி மோெம் வவுனியோவில் மூன்று கடசி
கரையும்ஒருஙகிரணக்கும்பணிகளின்றபோது ஒரு 
கட்டத்தில் ெமிழ றெசிய மக்கள் முன்னணியின் 
ெரலவர கறஜநதிைகுமோர தசோன்னோர......அரனத்து
லககுற்�வியல்நீதிமன்�த்துக்கு விவகோைத்ரெ 
எடுத்துசதசல்லும் வழிமுர�கரை பகிைஙக்பபடுத்ெ 
மு டி ய ோ து  எ ன் று . சி ல வி ்ட ய ங க ர ை 
தவளி்பபர்டயோகச தசோல்லிச தசய்வது 
புத்திசோலித்ெனமோனது அல்ல என்று. உணரம. 
ெகவல் திைடடும் வழிமுர�கரை இலஙரக 
அைசோஙகம் நோடடுக்கு எதிைோனெோகறவ போரக்கும். 
அரெ பயஙகைவோெ ெர்டசசட்டம் தகோணடு 
நசுக்க்ப போரக்கும். இது விைஙகிக்தகோள்ைக்கூடியறெ.
ஆனோல் எவவைவு ெகவல்கரை திைடடினோலும் 
அைசுகளின் நீதிரய தீரமோனிக்க்ப றபோவது 
ெகவல்கள் அல்ல .  நலன்சோரஉ�வுகளின் 
அடி்பபர்டயிலோன றபைஙகள்ெோன். அவவோறு 
அைசுகரை றநோக்கி தலோபிதசய்யறவணடிய 
கட்டரம்பபுகரை ஏன் இதுவரையிலும்எநெ ஒரு 
கடசியும் உருவோக்கியிருக்க வில்ரல ?

இ்பதபோழுது கர்டசியோக வநெ ஐநோ தீரமோனம் 
ெகவல்கரை திைடடும் ஒரு தபோறிமுர�க்கோனபரி
நதுரைரயமுன்ரவக்கின்�து. வரும் தச்ப்டம்பர 
மோெத்தில் இருநது அ்பதபோறிமுர�இயஙகத் 
தெோ்டஙகும். ெனக்கு எதிைோன ெகவல்கரை திைடடும் 
ஒரு தபோறிமுர�ரய இலஙரக அைசோஙகம் 
ந ோ ட டு க் கு ள் அ னு ம தி க் கு ம ோ ? அ ்ப ப டி 
அ னு ம தி க் க ோ வி ட ்ட ோ ல்  ை க சி ய ம ோ ன 
வழிவரககள்ஊ்டோக உயரதெோழில்நுடபத்ரெ்ப 
பயன்படுத்தி ெகவல்கரைத் திைட்ட றவணடியிருக்கும். 
இெற்கு முன் 2015ஆம் ஆணடு தவளியி்ட்பபட்ட 
அறிக்ரகயும் அவவோறு நோடடுக்கு தவளியில் இருநது 
தி ை ட ்ட ்ப ப ட ்ட  ஒ ன் று ெ ோ ன் .  எ ன ற வ 
இ்பதபோறிமுர�யோனது அதிகபடசம் புலம்தபயரநெ 
ெமிழ ெை்பபில்ெோன்ெஙகியிருக்கும் .இரெ 
முன்னுணரநதுெோன் இலஙரக அைசோஙகம் 
புலம்தபயரநெ ெமிழ ெை்பபில் உள்ை அரம்பபுகள் 
சிலவற்ர�யும் ெனி நபரகரையும் ெர்ட 
தசய்திருக்கி�து .இ்பதபோறிமுர�இயஙகத் 
தெோ்டஙகும் தபோழுது அதில் உஙகளுர்டய 
பஙகளி்பபு எ்பபடி இருக்கும் என்று யுடிவியின் 
ஊகவியலோைர சுமநதிைரன றகட்டறபோது 
சுமநதிைன் வவுனியோவில் ரவத்து கறஜநதிைகுமோர 
தசோன்ன அறெ பதிரலத்ெோன் கூறியிருக்கி�ோர. 
அவவோ�ோன ந்டவடிக்ரககரை பகிைஙகமோகக் கூ� 
முடியோது என்று. இன்பபடுதகோரலஎன்பெரனநிரூ
பி்பபெற்கு ஆெோைஙகள் றபோெோது என்று கூறும் 
அவறை அநெ ஆெோைஙகரைத் திைடடும் 
ந்டவடிக்ரககரை பகிைஙகமோகக் கூ� முடியோது 
என்றும் கூறுகி�ோர.

இன்பபடுதகோரல என்று நிரூபி்பபெற்கு 
ஆெோைஙகள் றபோெோது என்பதுஐநோவின் நிரல்பபோடு. 
ஆனோல் சுமநதிைன் ஐநோவின் பிைதிநிதி அல்ல. ெமிழ 
மக்களின் பிைதிநிதி. ெமிழ மக்களின் ஆரணரய்ப 
தபற்� அவருர்டய  கடசிக்கு ஒரு தபோறு்பபு உணடு. 
க்டநெ 12 ஆணடுகைோக குறி்பபோக க்டநெ ஆறு 
ஆணடு கோல்பபகுதிக்குள்நிரலமோறுகோலநீதியின்ப
ஙகோளியோக இருநெ றபோதுசோன்றுகரையும்சோடசிய
ஙகரையும்  திைடடுவெற்கோக கூட்டரம்பபு 
என்தனன்ன முயற்சிகரை முன்தனடுத்ெது 
என்பெரன அவருர்டய கடசி பகிைஙக படுத்துமோ? 
அது ஒரு ைகசிய ந்டவடிக்ரக அரெ பகிைஙக்பபடுத்ெ 
முடியோது என்று கூறுவென் மூலம் ெோஙகள் ஏன் 
இதுவரையிலும் இன்பபடுதகோரல என்று நிறுவத் 
றெரவயோன சோன்றுகரைதிைட்டவில்ரல என்� 
றகள்விக்கோன பதிரல கூறுவதிலிருநதுஅக்கடசி 
ெ ்ப ப  முய ற்சி க்கின்�து .  அ ற ெ  ச மயம் 
தபோறு்பபுக்கூ�ரல மனிெ உரிரமகள் றபைரவக்கு 
தவளிறய தகோணடு றபோக றவணடும் விசோைரண
கரைஅரனத்துலககுற்�வியல்நீதிமன்�த்தி்டம்போை
்பபடுத்ெ றவணடும் என்று றகடகும்கறஜநதிைகுமோரை்ப 
றபோன்� கடசித்ெரலவரகளுக்கு இது வி்டயத்தில் 
க்டநெ ஜனவரி மோெம் 15ஆம் திகதிதஜனிவோவுக்கு 
எழுதிய கடிெத்தின் தெோ்டரசசியோக ெோஙகள் 
விசுவோசமோக உரைத்து வருகி�ோரகள் என்பெரன 
நிரூபிக்க றவணடிய தபோறு்பபு உணடு.

�ட்டுலரயொளர்: எழுத்தொளர், இைஙல�
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தமிழ� சீர்த்திருத்தக் 
கிறித்தேத்தின் ்பண்்பொடு ஏறறல்!

கட்டுரை

்தா. ஜான்சி பால்ாஜ்

உலகில் எநெஒரு சமயமும் அதுறெோன்றிய 
சமூகத்திலிருநது நோடுக்டநதும் கண்டம்க்டநதும் 
பைவிச தசல்லும்றபோது, ஆஙகோஙறக றவரதகோள்ளும் 
மனிெகுலம் ஏற்தகனறவ பின்பற்றிவநெ சமூக, 
சமயம்சோரநெ பணபோடடு முர�கரையும் ென்னில் 
கலநெோக றவணடியது ெவிரக்க முடியோெெோகி்ப 
றபோகி�து. இெனோல் சிலறபோது அசசமயத்தின் 
றகோடபோடுகள்கூ்ட ென்னில் திரிவு்பதபற்று 
மோறுபட்ட கருத்ெோக்கத்றெோடு பின்பற்�்பபடடு்ப 
றபோவதுமுணடு. இத்ெரகய மோற்�ஙகளுக்கு ஒரு 
சமயம் இ்டமளிக்கும் அைவிரன்பதபோருத்றெ 
அம்மெம் ெனது தநகிழசசித்ென்ரமரய 
தவளிக்கோடடுகி�து. இத்ென்ரமயோல் அசசமயம் 
அென் ெனித்ென்ரமரயயும் குர�த்துக்தகோள்ை 
றவணடியெோகிவிடுகி�து.

இவவரகயில் ெமிைகத்தில் கிறித்ெவம் கி.பி 
முெலோம் நூற்�ோணடு முெலோகறவ இறயசுவின் 
சீ்டைோன புனிெத் றெோமோ மூலமோக விரெக்க்பபடடு 
அென் தெோ்டரசசியோக கி.பி 14ஆம் நூற்�ோணடு 
முெல் கத்றெோலிக்க கிறித்ெவமும் 18 ஆம் நூற்�ோணடு 
முெல் சீரதிருத்ெக் கிறித்ெவமும் றவகமோன 
வைரசசிரயக் கண்டது. இக்கிறித்ெவச சமய்பபைவல் 
ெமிைக மக்களின் பணபோடடு மோறுபோடுகளின் 
ென்ரமகரையும் அம்மோறுபோடடின் றவகத்ரெயும் 
மோற்றியரமத்திருக்கி�து எனலோம்.

தபோதுவோக்ப பணபோடு என்பது மனிெரகளின் 
வோழக்ரகமுர�ரயக் குறி்பபது .  எனறவ 
மனிெஇனத்தின் வோழவியல்  முர�கள் , 
ச மய க்தக ோள்ரககள்  ம ற்றும்  அவற்றின் 
நம்பிக்ரககைோல் தபரிதும் ெோக்கமர்டநது 
மோற்�மர்டநெபடிறய சமுெோயதவளிகளில் 
இ ்ப ப ண ப ோ டு  ம க் க ை ோ ல் 
அர்டயோை்பபடுத்ெ்பபடுகி�து.  ெனிமனிெ 
வோழரவக் கட்டரமக்கும் சமயம்சோரநெ 

நம்பிக்ரககள், பைக்கவைக்கஙகள், ச்டஙகோசசோைஙகள், 
விைோக்கள் றபோன்�வற்றிற்கு மக்கள்தகோள்ளும் 
அரத்ெஙகறை மனிெக் குழுக்களின் முர�யோன 
பணபோடர்டத் தீரமோனி்பபதில் முக்கிய்ப பஙகு 
வகிக்கின்�ன.

அநெவரகயில் 1 8ஆம் நூற்�ோணடின் 
தெோ்டக்கத்தில் ெமிைகம் வநெ ஐறைோ்பபியரகைோல் 
சீரதிருத்ெக் கிறித்ெவம் பைவியறபோது அசசமயக் 
தகோள்ரககள் அரெ ஏற்றுக்தகோண்டவரகைோல் 
கர்ட்பபிடிக்க்ப பட்டறெோடு அெனிமித்ெம் எழுநெ 
அவரகைது கலோசசோை மோறுபோடுகள் ெஙகைது 
ெோய்்பபணபோடடின் சோைத்ரெயும் உள்வோஙகிறய 
நகரநென. இெனோல் ஏற்பட்ட பணபோடு ஏற்�ல் 
கிறித்ெவத்தின் ெனிச சி�்பபோனெோக மக்கைோல் 
ஏற்க்பபடடு இன்றுவரையிலோன அென் வைரசசியில் 
பல்றவறு மோறுெல்கரையும் கணடு வருகி�து.

 ஏற்தகனறவ ெமிைகத்தில் பின்பற்�்பபடடுவநெ 
பணபோடடுமுர�ரமகள் சீரதிருத்ெக் கிறித்ெவத்தின் 
கல்பபோல் புதிய வடிவம் தபற்�றெோடு 
அசசமயதநறிகளிலும் பணபோடடின் சோயல்கள் 
ஏற்றுக் தகோள்ை்பப்ட றவணடிய கட்டோயத்திலிருநெது.
எவவிெ தநகிழவும் ெைோெ எநெதவோரு நிறுவனமும் 
நிரலதபற்ற�ோஙக இயலோது என்பது சமயத்திற்கும் 
தபோருநதும்.  பணபோடு ஏற்�ல் என்பது றநைடியோன 
அல்லது மர�முகமோன தெோ்டரபுமூலம் ெனிநபர 
அல்லது குழு இன்தனோரு பணபோடடுச சி�்பபுகரை 
ஏற்றுந்டத்ெறல என்று வைலோற்�ோைர ெோ.இைோபரட 
சத்திய றஜோச்ப குறி்பபிடுகி�ோர.

கிறித்ெவத்தின் அடி்பபர்டக் தகோள்ரககளில் 
எவவிெ மோற்�ஙகரையும் ஏற்கோமல் கர்டபிடிக்கச 
தசய்யும் முக்கிய றநோக்றகோடு அசசமயம் சோரநெ 
நம்பிக்ரககளினடி்பபர்டயில் அசசமயம் மக்கைோல் 
ஏற்க்பபடுவெற்கு முன்பிருநெ கலோசசோைத்ரெ 
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முற்றிலும் விடடுவிடடு்ப புதிய கலோசசோைத்ரெ 
ஏற்றுக்தகோள்வது எளிெோனெோக மக்கைோல் 
உணை்பப்டவில்ரல.எனறவ அவரகைது வோழவியல் 
மைபுகரைத் ெவிரக்கோமறல கிறித்ெவத்தின் 
றகோடபோடுகரை்ப பின்பற்றும் றபோெரனகள் 
ஆைம்பக்கோல  சமய்ப  பை்பபுனரகைோல் 
றமற்தகோள்ை்பபடடு அென் பல பரிமோண 
மோற்�ஙகைோல் இன்றுவரை பின்பற்�்பபடடும் 
வருகி�து.

குறி்பபோக ஐறைோ்பபியரகளின் வருரகயின்றபோது 
திருதநல்றவலி மோவட்டம் அெோவது இன்ர�ய 
தென்கோசி ,  தூத்துக்குடி ,  கன்னியோகுமரி 
மோவட்டஙகரை உள்ை்டக்கிய பகுதிகளில் நோட்டோர 
தெய்வ வழிபோடடுமுர�களில் விலஙகுகரை்ப 
பலியிடடுக் தகோண்டோடுெல் வைக்கமோன மைபு.
அென்படி கிறித்ெவத்தில் உயிர்ப பலிகள் 
கூ்டோதெனினும் ஆணடுக்கு ஒருமுர� திருதநல்றவலி 
திருமண்டலத்தில் நர்டதபற்று வரும் மோம்பைசசஙக 
பணடிரக அது தெோ்டஙக்பபட்ட கோலகட்டத்தில் 
( கி.பி 1834)அக்கோலத்திய கிறித்ெவரகள் ெோஙகள் 
இருநது வநெ பரைய மெவிைோக்கரை (ஆனி, ஆடி 
மோெம்) ம�க்க இயலோமல் கிறித்ெவரகைோன 
பின்னரும் அறெ மோெஙகளில் கிறித்ெவக் 
றகோடபோடுகளினடி்பபர்டயில் விைோக்கைோகக் 
தகோண்டோடி ெஙகைது இயல்போன மன 
விரு்பபஙகரை நிர�றவற்றிக் தகோண்டனர. 
இென்படி அத்திருமண்டலத்ரெச றசரநெ அரனத்து 
திருசசரபயினரும் ஒறை இ்டத்தில் (றபைோலயத்தில்) 
மூன்று நோடகள் கூடி உணவிற்கோக ஆடுகரை 
தவடடிச சரமத்துஉணடு பின்னர வீடுகளுக்குச 
தசல்வர. மோடடு வணடிகளில் குடும்பமோக 
பயணித்துச தசல்லும் இம்மக்கள் வீடு திரும்பும்றபோது 
வில்வணடிகளின் றமற்கூரையில் ஆடடுத் 
றெோல்கரை விரித்துக் கோயரவத்ெபடி ெஙகைது 
பணடிரகக் தகோண்டோட்டத்ரெ தவளி்பபடுத்தும் 
முகமோகச தசல்வர.

நோட்டோர தெய்வ வழிபோடு அன்ர�ய இர்டநிரல 
மற்றும் அடித்ெை மக்களுக்கோனது. அறெ றநைம் 
அவரகள்ெோன் தபரும்போலும் கிறித்ெவத்ரெ 
ெழுவியதும் கூ்ட. இநநிரலயில் கிறித்ெவச சமய 
றகோடபோடுகளும் ஏரை எளிய மக்கரை 
அைவரணக்கும் வரகயில் இருநெது. (விவிலியம் 
[லூக்: 6 : 24 -25] )  றமல்மட்டத்தினருக்கோன 
சமயக்தகோள்ரககள் அடித்ெை மக்கரை 
பு�நெள்ளுவெோகறவ இருநெெோல் சமத்துவத்ரெ்ப 
றபோதித்து ஏரை எளிறயோரை அைவரணத்ெ 
கிறித்ெவம் அத்ெரகறயோைோல் வைறவற்க்பபட்டது.

 கிறித்ெவ முர�யின்படி நிகழத்ெ்பபட்ட 
சமயவிைோக்கள் இத்ெரகய புதியக் கிறித்ெவச சமய 
ஏற்போைரகைோல் ெஙகைது பரைய சமயவழிபோடடு 
முர�ரமகரையும் இதில் கலக்க முற்பட்டனர.  
குறி்பபோக விைோக்கோலஙகளில் மோவிரலத் றெோைணம் 
கடடும் பைக்கத்திற்கு்ப பதில் பரனறயோரல 
அல்லது தென்ரனறயோரலயோல் சிலுரவ வடிவ 
றெோைணஙகள் தசய்து ஆலய வைோகத்ரெ 
அலஙகரி்பபது இன்றும் வைக்கத்தில் உள்ைது.

அரெ்பறப ோன்ற�  திருமண விைோவில் 
முகூரத்ெக்கோல் அல்லது பநெக்கோல் நடும் விைோ 
திருமணத்திற்கு முநதின நோள் ஆலமைம் அல்லது 
திருமண முருஙரக மைத்தின் கிரைரய இரலகரை 
அகற்றி அென் நுனியில் ஐநது மோவிரலகரை 
மஞசள் றெோய்த்ெ கயி�ோல் கடடுவர.அென் 
இர்ட்பபகுதியில் தவள்ரைநி� துணியில் மஞசரைத் 
ெ்டவி அதில் தச்பபுக்கோசு ரவத்துக் கடடுவர. 
அடியில் நவெோனியஙகள் ரவத்து மைத்திற்கு 
திருநீறும், குஙகுமமும் ரவத்து பூரச தசய்வர. 
மணமக்களின் குடும்ப உ�வினரகள் அரனவரும் 
சூழநது நிற்க அம்மைக்கிரை முகூரத்ெக்கோல் என்� 
தபயரில் ந்ட்பபடும்.

இநநிகழவு கிறித்ெவத்திற்கு மோறியவரகைோல் சற்று 
மோற்�ம்தபற்று ஆலய்ப றபோெகரை அரைத்து 
அரெ்பறபோன்ற� மைக்கிரையில் சநெனத்ெோல் 
சிலுரவஅர்டயோைத்ரெ வரைநது தஜபம்தசய்து 
கிறித்ெவச சமயம்சோரநெ போ்டல்கரை்ப போடி 
ந்ட்பபடுகி�து .

நோட்டோர வைக்கோற்றுத் தெய்வ வழிபோடடினரின் 
வழிபோடடின் அர்டயோைமோக தநற்றியில் திருநீறு, 
குஙகுமம் றபோன்� அர்டயோைஙகரை இடுவரெ்ப 
றபோன்ற� கிறித்ெவ ஆலயஙகளில் குத்துவிைக்குகளில் 
எணரண ஊற்�்பபடடு ஆைோெரன அல்லது 
வழிபோடு முடிநெதும் தவளிறய வரும்றபோது 
அக்கு த்து  விைக்கிலுள்ை  எணரணரய 
விைல்களில்தெோடடு தநற்றியில் சிலுரவ 
அர்டயோைமிடடுச தசல்வர .  ஓைடிமுெல் 
ஐநெடிக்கும்றமல் உயைமுள்ை குத்துவிைக்குகள் 
இன்றும் சிலஆலயஙகளில் உள்ைன. ஆனோல் 
இம்முர�யும் ெற்சமயம் பல ஆலயஙகளில் 
வைக்தகோழிநது வருகி�து.

கிறித்துவத்தில் திருமண முர�யிலும் கழுத்தில் 
சிலுரவ அர்டயோைம் பதிக்க்பபட்ட தசயின் 
அல்லது மஞசள்நி� கயிறு அணிவது ெமிழ்ப 
பணபோடடின் ஏற்றப  ஆகும் .  கிறித்ெவ 
சமய்பபை்பபினரகைோன ஐறைோ்பபியரகள் றமோதிைம் 
அணிவரெறய பைக்கமோகக் தகோணடிரு்பபினும் 
ெமிைக்ப பணபோடடின் ெோக்கத்ரெ ஏற்ற� கிறித்ெவம் 
வைரநெது.

வீடு கடடும்றபோது ெமிைக மைபு்பபடி 
அடிக்கல்நோடடு விைோ அல்லது நிரலவிடுெல் 
விைோவிலும் றகோழியின் இைத்ெம் தெறிக்கவிடுவதும் 
ஐம்தப ோன்  கல ந ெ  உ றல ோ கம்  வீடடின் 
நிரலக்கோலுக்குள் புரெக்க்பபடுவதும் வைக்கமோகக் 
தகோணடிருக்கின்�னர. இரெறய கிறித்ெவரகள் 
கிறித்ெவ றபோெகர வநது பிைோத்ெரன தசய்து 
நிரலக்கெவில் சநெனத்ெோல் சிலுரவயர்டயோைமிடடு 
ெணணீரைத் தெோடடு அரெ இறயசுவின் 
இைத்ெமோக்ப போவித்து அரெத் தெளித்து தெோ்டஙகி 
ரவ்பபோர. கெவில் ஆடடுக்க்டோவின் இைத்ெம் 
தெளிக்கும் வைரம யூெரகள் மைபில் இருநதுவநெ 
ஒரு வைக்கமோக விவிலியம் தெரிவிக்கி�து 
(யோத்திைோகமம்12 : 7, 22).

விவிலியத்தில் திருமணமோகிச தசல்லும் 
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மண்பதபணரண முநதின நோள் உ�வினரகறைோடு 
றெோழியரும் இரணநது பலவோறு வோழத்தும் முர� 
இருநதிருக்கி�து( விவிலியம்_ஆதியோகமம் 24:60). 
இ ெ ன டி ்ப ப ர ்ட யி ல்  ெ மி ை க க் 
கிறித்ெவரகளிர்டறயயும் திருமணத்திற்தகன்ற� 
போ்டல்கள் இயற்றி மண்பதபணரண வோழத்தும் 
பைக்கத்ரெ  ஆைம்பக ோல  மிஷதனரிகள் 
ஏற்படுத்தியிருக்கின்�னர. இம்முர� இன்றுவரை 
கிறித்ெவ கிைோம்பபு�ஙகளில் உள்ைது. இம்முர�யின் 
சி�்பபுத் ென்ரமயோல் சமய்ப போகுபோடு போைோமல் 
பி� மெக்குடும்பஙகளிலும் கூ்ட இ்பபைக்கத்ரெ ஏற்று 
ந்ட்பபிக்கின்�னர.

திருமணத்ென்று மோ்பபிள்ரையின் சறகோெரிகளுள் 
மூத்ெவர றபரை்பதபடடி(றவல்பதபடடி) என்� 
பரனறயோரலயோல் தசய்ய்பபட்ட தபடடியில் 
அரிசி, றெஙகோய், பைஙகள், தவற்றிரல்பபோக்கு, 
மஞசள் குஙகுமம் மற்றும் மண்பதபணணிற்கோன 
அலஙகோை்ப தபோருடகள் அரனத்தும் ரவத்து 
இடு்பபில் சுமநெபடி மோ்பபிள்ரையின் பின்னோல் 
ந ்ட ந து  த ச ல் வ ோ ர .  இ ்ப தப ண ணி ற் கு 
‘றவல்பதபடடிக்கோரி’ என்று தபயர. இ்பபடி 
சும்பபெோல் திருமணத்திற்கு்ப பி�கும் அணணன் 
ெஙரக(சறகோெரிகள்) உ�வு நீடிக்கும், குடும்ப 
ஐக்கியம் அதிகரிக்கும் என்� நம்பிக்ரக தென் 
மோவட்டஙகளில் இருநது வருகி�து. றவல்பதபடடி 
சுமக்கும் தபணணிற்கு தபண வீடடிலிருநது 
ெஙகத்ெோல் றமோதிைம் வைஙகும் பைக்கமும் சில 
இ்டஙகளில் இன்ர�ய நோடகளில் உள்ைது. 
இம்முர�யின் சி�்பபுத் ென்ரமகருதி கிறித்ெவத்திற்கு 
மோறியவரகளும் அெரனத் தெோ்டரநது அநெ்ப 
றவல்பதபடடி எடுத்துச தசல்லும் பைக்கம் 
இன்றுவரை இருநது வருகி�து .  ஆனோல் 
றவல்பதபடடிக்குள் அரிசி, பைஙகள், கரு்பபுக்கடடி 
(இனி்பபு தபோருள்), மஞசள் ஆகியரவ இ்டம்தபறும்.

 அரெ்ப றபோன்ற� கருவுற்� தபண வரைகோ்பபு 
என்பபடும் விைோ தசய்ய்பபடடு ெனது ெோய்வீடடிற்கு 
அரைத்துச தசல்ல்பபடும் றபோது தபணணின் 
ரகயில் றவ்பபிரலரய தகோடுத்து அனு்பபுவர. 
றபோகும் போரெயில் றபய்்பபிசோசுகள், கோத்துக் கரு்பபு 
அண்டோது என்� நம்பிக்ரகறய அெற்குக் கோைணம். 
இறெ முர�ரய கிறித்ெவத்திலும் பின்பற்றி 
றவ்பபிரலக்கு்ப பதிலோக றவெோகமத்ரெ(விவிலியம்) 
தகோடுத்து அனு்பபும் பைக்கம் உள்ைது.

இத்ெரகய பணபோடடுஏற்�லின் மற்த�ோருமுகறம 
இநதியக் கிறித்ெவத்தில் சோதியத்தின் ஏற்பும்கூ்ட. 
சமூகத்தில் ஊடுருவியிருநெ சோதிய்ப போகுபோடுகள் 
கிறித்ெவத்ரெ ஏற்�்ப பின்னரும் அநெநெ 
சோதியினரின் பைக்கவைக்கஙகளும் வோழவியல் 
முர�களும் மோற்�ஙகோணோமல் அறெ சமயம் 
கிறித்ெவக் தகோள்ரககளின் அடி்பபர்டயிலோன 
நம்பிக்ரககரையும் வழிகோடடு முர�கரையும் 
பின்பற்றி புதியதெோரு கலோசசோை்ப றபோக்ரக 
கிறித்ெவம் ஏற்படுத்தியிருக்கி�து.

சோதி என்� தசோல் விவிலிய மூலதமோழியில் 
இல்லோதிருக்க ெமிழ விவிலியத்தில் பல இ்டஙகளில் 

இனத்ரெக் குறிக்க சோதி என்ற� தமோழி்ப 
தபயரக்க்பபடடிரு்பபது ஆய்விற்குரியது . 
இரு்பபினும் முென்முெலில் விவிலியத்ரெ ெமிழில் 
தமோழி்பதபயர்பபு தசய்ய விரைநெ றபோது 
ஐறைோ்பபிய மிஷதனரிகள் ஆஙகிலத்திலும் ெமிழிலும் 
புலரமயுர்டய அன்ர�ய றமல்மட்ட வகு்பபினரை 
ெமது பணிக்கு நியமித்திருநெனர. இவரகைது 
கணறணோட்டத்தில் இநதிய சோதீய சமூக அரம்பரப 
முன்ரவத்து இவவோ�ோன தமோழி தபயர்பரப 
தசய்திருக்க அதிகம் வோய்்பபுள்ைது.

நோட்டோர தெய்வவழிபோடடு முர�களில் 
றகோவிரல மூன்றுமுர� சுற்றிவநது கற்பூைம் ஏற்றி 
வழிபடும் வைக்கத்ரெ்ப றபோன்ற� கிறித்ெவத்தில் 
‘குருத்றெோரல ஞோயிறு’ என்று கூ�்பபடும் இறயசுவின் 
உ யி ர த்தெ ழு ெ ர ல க்  த க ோ ண ்ட ோ டு ம் 
ஞோயிற்றுக்கிைரமக்கு முநதின ஞோயி�ன்று 
பரனறயோரல அல்லது தென்ரனறயோரலகரைக் 
ரகயிறலநதி தெருத் தெருவோக ஊரவலம் (பவனி) 
தசன்று இறுதியோக ஆலயத்ரெச சுற்றி வநெ 
பின்னறை ஆலயத்திற்குள் நுரையும் பைக்கம் 
இன்றும் இருநதுவருவது பணபோடு ஏற்�லோகறவ 
உள்ைது. அத்றெோடு ஆலயத்தில் தமழுகுவரத்தி ஏற்றி 
தவளிசசம் கோடடும் முர�யும் ெமிழநோடடு சமய்ப 
பணபோடடின் கல்பறப ஆகும்.

கணறணறு றபோக்கல் (திருஷ்டி கழித்ெல்) என்� 
மைபு ெமிழ்ப பணபோடடில் வழிவழியோக இருநது 
வரும் ஒன்று. இென்படி உ்பபு, மிைகோய்வற்�ல், 
கோலடிமண றசரத்து துணியில் கடடி அரெக்தகோணடு 
தமௌனமோக உசசிமுெல் உள்ைஙகோல் வரை ெ்டவி 
ெரலரய மூன்றுமுர� சுற்றி அதில் எசசில் உமிழநது 
தநரு்பபில் இடுவர .இென்மூலம் மற்�வரகளின் 
தபோ�ோரம, சோபம், றகோபம் றபோன்� உணரசசிகளின் 
ெோக்கம் தீஙகு விரைவிக்கோது என்று நம்புகின்�னர. 
அெரனறய கிறித்ெவத்ரெ ஏற்�்பபின்னரும் 
இநநம்பிக்ரகயிலிருநது மக்கள் விலகியபோடில்ரல. 
அவரகள் சற்று மோறுெலோக தமழுகுவரத்திரயக் 
ரகயில் ரவத்ெபடி உசசிமுெல் போெம் வரை 
மனதிற்குள் கரத்ெருர்டய தசபம் என்பபடும் இறயசு 
ெம் சீ்டரகளுக்குக் கற்பித்ெ தசபத்ரெ கூறியபடிறய 
ெ்டவி பின்னர ெரலரய மூன்றுமுர� சுற்றி 
முன்னிைவு றநைத்தில் ெரலவோசலுக்கு்ப பின்பு�ம் 
தகோளுத்தி ரவ்பபர.இென்மூலம் கணறணறு 
றபோக்கல் நிகழநது விட்டெோக நம்புகின்�னர.

இவவோறு ெமிைக கிறித்ெவத்தின் பைவலின் றபோது 
அென் பணபோடடு முர�ரமகளுள் மக்கள் தெோன்று 
தெோடடு பின்பற்�்பபடடு வநெ மனக்கிைரசசிகரை, 
வோழவியல் மறனோபோவஙகரைத் ெகரக்கோமல் அறெ 
றநைத்தில் சமயக்தகோள்ரககளில் முைணபோடுகள் 
ஏற்ப்டோெவணணம் சில மோறுெல்கறைோடு ஏற்றுக் 
தகோள்ை்பபடற்ட வநதிருக்கி�து.

இது அநெநெ்ப பகுதிகளில் பின்பற்�்பபடடுவநெ 
பைக்கவைக்கஙகள், ச்டஙகுகள், விைோக்கள் றபோன்� 
பணபோடடுக் கூறுகரை ஏற்ற� கிறித்ெவத்தின் 
முர�ரமயோக மோறியுள்ைது.

�ட்டுலரயொளர்: ்பண்பொட்டு ஆயைொளர்
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�லதத் �ளேத்திலிருந்து கிலளேக்கும்
எழுத்துக் வ�ொபுரம்

“சைக�ோன்–புதுசகைரி” நோவசை முன்சவத்து...

நூல் விமர்சனம்

க.பஞ்ாஙகம் drpanju49@yahoo.co.in

I

சமீபத்தில் உலக்ப புகழதபற்� இயக்குநர அகிைோ குைறசவோவின் றநரகோணல் 
ஒன்ர�த் ெமிழ தமோழிதபயர்பபில் படித்றென்; ஓரி்டத்தில் ஒரு ப்டத்ரெ இயக்குவெற்கு 
முன்னோல் அநெ்ப ப்டத்தின் கரெக் கைத்ரெத் றெரநதெடுத்ெ பி�குெோன் அென் 
கரெமோநெரகளுக்கு்ப தபயரிடுவது, நிகழசசிகரைத் றெரநதெடு்பபது ஆகியரவ 
குறித்து முடிவு எடு்பறபன் என்கி�ோர; இரெ்ப படித்ெ கணறம இரெத்ெோறன 
இலக்கிய்ப பர்ட்பபோக்கம் குறித்து்ப றபசுகி� தெோல்கோ்பபியரும் முெற்தபோருள், 
கரு்பதபோருள் என்று முன் ரவக்கி�ோர என்� எணணம் எனக்குள் ஓடியெோல், அநெ 
றநரகோணலில் குறி்பபிட்ட அநெக் கூற்று என் ம�திக்குள் தசன்று மர�நது வி்டோமல் 
எனக்குள் நிரலநிறுத்ெ்பபடடு விட்டது; இரெ ஏன் இஙறக தசோல்லிக்தகோணடிருக்கிற�ன் 
என்�ோல் எழுத்ெோைர நோகைத்தினம் கிருஷ்ணோவும் பர்ட்பபோக்கத்தின் றமன்ரமயோன 
இநெ இைகசியத்ரெ அறிநது தசயல்படுபவைோகத் ென் எழுத்து்ப பயணத்தில் 
இயஙகியுள்ைோர என்பரெத் தெரிவி்பபெற்கோகத்ெோன்.

முெலில் கைத்ரெ --அதுவும் புதிய புதிய கைத்ரெத்-- றெரநதெடு்பபது, பி�கு 
அென் றமல் நின்று தகோணடு எஙதகஙறகோ சிெறிக் கி்டக்கும் ெகவல்கரைத் றெடித் 
திைடடித் ென்னுணரவோக உள்ளிழுத்துத் றெக்கி ரவத்துக் தகோள்வது, தெோ்டரநது 
றெக்கி ரவத்துக் தகோண்டரெக் கரெயோ்டலோக தமோழிமய்பபடுத்துவது என்று 
மு்பபரிமோணத்தில் ென் புரனதவழுத்ரெ ந்டத்திக் கோடடுகி�ோர கிருஷ்ணோ; இரெ 
இன்னும் தகோஞசம் விரிவோகச சோன்றுகறைோடு விைக்க றவணடுதமனத் றெோன்றுகி�து.

அவருர்டய முெல் நோவலோன ‘நீலக்க்டல்’ (2005), 16, 17ஆம் நூற்�ோணடுகளில் 
பிதைஞசுக் கோலனியோக இருநெ தமோரீசியஸ் தீவுக்குக் தகோணடு தசல்ல்பபட்ட 
புதுசறசரி்ப பிதைஞசு கோலனிய மக்களின் வோழக்ரக்ப போடுகரை்ப பற்றி்ப றபசுகி�து. 
தமோரீசியஸ் தீவு என்�, ெமிழில் இதுவரை யோருறம தெோ்டோெ, புதிய கைத்தில் 
கோலூன்றிக் தகோணடு அநெ நோவல் ந்டக்கி�து. இது றபோலறவ மோத்ெோஹரி (2008), 
கோஃ்பகோவின் நோய்க்குடடி (2015), ைணகைம் (2018) ஆகிய நோவல்கள் பிதைஞசுக் 
கோலனியோக இருநெ, புதுசறசரிரயக் கைமோகக் தகோணடு ஐறைோ்பபோ வரை நீளுகின்�ன.
கிருஷ்ண்பப நோயக்கர தகௌமுதி (2012), நோயக்கர கோலச தசஞசிரயயும் புதுசறசரிரயயும் 
கைமோகக் தகோணடு இயஙகுகி�து. இ�நெ கோலம் (2019) என்� நோவல் புதுசறசரிக்கு 
அருகில் இருக்கும் ‘ஆறைோவில்’-ஐ இயஙகுகைமோக அரமத்துக் தகோள்ளுகி�து. 
இ்பறபோது இநெ நோவல், --ரசறகோன் புதுசறசரி-- பிதைஞசு கோலனியோக இருநெ 
இநறெோ சீனோரவத் (ரசறகோன்) ென்னுர்டய புரனவு தவளிக்கோன கரெக்கைமோகக் 
தகோணடு ஒரு றபைோறு றபோல நகரகி�து; ஒவதவோன்றிலும் கைத்ரெத் றெரநதெடு்பபதும், 
ெகவல்கரைத் திைடடுவதும், தெோ்டரநது தமோழிமய்பபடுத்துவதுதமன 
மு்பபரிமோணஙகளும் முழுரமயோகச தசயல்படுத்ெ்பபடடுள்ைன. இத்ெரகய 
கிருஷ்ணோவின் இநெ எழுத்து்ப பயணம் முழுவதிலும் நின்று தசயல்படும் மற்த�ோரு 
முக்கியமோன றபோக்ரகக் கவனிக்க றவணடும்; அெோவது அரனத்திலும் புதுசறசரி்ப 
பகுதிரய ஏ�த்ெோை 200 ஆணடுகோலம் ஆண்ட பிதைஞசுக் கோலனித்துவத்தின் கீழ 
புதுசறசரி மக்கள் பட்ட தபரும்போடர்டத்ெோன் பர்ட்பபோக்கித் ெநதுள்ைோர. இநெ 
அைவிற்கு்ப பிதைஞசுக் கோலனித்துவத்தின் றகோைமுகத்ரெயும் ெமிழ நில்பபை்பபிலும் 
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பணபோடடுக் கூறுகளிலும் அது நிகழத்திக் கோடடிய 
மோற்�ஙகரையும் அவற்�ோல் தபருவோரித் ெமிழ 
மக்கள் அர்டநெ வலிகரையும் றவெரனகரையும் 
இலக்கியமோக்கித் ெநெவரகள் நோம் றபோற்றும் 
பிைபஞசனும் நம் றபோற்றுெலுக்குரிய நோகைத்தினம் 
கிருஷ்ணோவும்ெோன்; இதிலும் பிைபஞசனின் கைம் 
கோலனிக்குள்ைோன புதுசறசரி நில்பபை்பபு 
மடடும்ெோன்; ஆனோல் கிருஷ்ணோவின் கைம் 
பிதைஞசுக் கோலனிக்கு ஆடபட்ட பல்றவறு 
வரகயோன நில்பபை்பதபன விரிநெது என்பரெயும் 
குறித்துக் தகோள்ை றவணடும்.

கிைக்கிநதிய நோடுகளில் ந்டநெ ஐறைோ்பபியரகளின் 
கோலனித்துவத்ரெத் ெமிழில் றவறு சிலரும் 
எழுதியுள்ைனரெோன்; ப.சிஙகோைம் (க்டலுக்கு 
அ்பபோல், புயலிறல ஒரு றெோனி), அகிலன் (போல்மைக் 
கோடடினிறல), ஆர.சணமுகம் (சயோம் மைண ையில்), 
ைஙகசோமி (லஙகோ நதிக்கரையில்) , குமைன் 
(தசம்மணணில் நீல மலரகள்), இைம் வழுதி 
(இலடசிய்பபோரெ); போைதியோரின் ‘கரும்புத் 
ற ெ ோட்டத்திறல ’  என்�  கவிரெரயயும் 
புதுரம்பபித்ெனின் ‘துன்பக்றகணி’ சிறுகரெரயயும் 
றசரத்துக்தகோள்ைறவணடும்; ஆனோல் நோகைத்தினம் 
கிருஷ்ணோ றபோல் முழுக்க முழுக்கத் ென் நோவல் 
எழுத்துக்கள் அரனத்திலும் 17-ஆம் நூற்�ோணடு 
தெோ்டஙகி 20ஆம் நூற்�ோணடு வரை பிதைஞசுக் 
கோலனித்துவத்ெோல் புதுசறசரி வோசிகள் வோழவில் 
நிகழநெ பல்றவறு அரசவுகரை்ப பல்றவறு 
றகோணத்தில் நோன் முன்றப சுடடிக்கோடடியது றபோல 
பல்றவறு ‘ கைத்தில் ’  ரவத்துத்  ெமிழில் 
பர்ட்பபிலக்கியம் தசய்ெவரகள் றவறு யோருமில்ரல. 
இரெ எநெ அைவிற்கு இன்ர�ய புதுசறசரி 
வோசிகளும் எழுத்ெோைரகளும் உணரநதிருக்கி�ோரகள் 
என்பது தெரியவில்ரல.

II

ஓடி ஓடி உலகம் முழுக்கக் கோலனிகரைத் றெடி 
அர்டய ஐறைோ்பபிய நோடுகளுக்கிர்டறய ந்டநெ 
றபோடடியில் புதுசறசரி பிதைஞசுக்கோைரகளின் 
கோலனி நோ்டோக உருதவடுத்ெது ;  றமலும் 

பிதைஞசுக்கோைரகளுக்கு இதுெோன் முெலில் சிக்கிய 
கோலனி என்� ெகவரலயும் இநெ “ரசறகோன் 
புதுசறசரி” நோவல் மூலம் அறிநது தகோள்கிற�ோம்; 
இநெ்ப றபோடடியில் நோஙகள் மற்� ஐறைோ்பபியரகரை 
வி்ட வித்தியோசமோனவரகள்; றயோக்கியவோன்கள், 
க ோலனிக்குள்ைோன மக்கள்  நலத்ரெயும் 
எணணி்பபோர்பபவரகள் என்த�ோரு எணணத்ரெ 
உருவோக்கும் றநோக்கில் ென் கோலனி மக்களுக்கு்ப 
பிதைஞசுக் குடியுரிரமரய வைஙகியது பிதைஞசு 
அைசு. இெற்கு்ப தபயர “தைறனோன்சோன்” என்பெோகும். 
இநெ ஆரண்பபடிச “சட்ட்பபூரவமோன வயெர்டநெ 
பிதைஞசிநதியரகள் அரனவரும் ஜோதி, மெம், 
போலின றவறுபோடுகள் குறுக்கீடின்றி, பி�்பபோல் 
அவைவருக்தகன்று நிரணயிக்க்பபட்ட சமூக 
அர்டயோைத்ரெக் (சோதி றபோன்� அர்டயோைத்ரெ) 
கரைநது தகோள்ைலோம்.” குடும்ப்ப தபயர ஒன்ர�ச 
(சோன்�ோக எதுவோர என்பது றபோன்று) ரவத்துக் 
தகோள்ைறவணடும்.

இவவோறு பிதைஞசுக் குடியுரிரம தபற்� புதுசறசரி 
மக்கள், ஏ�த்ெோை ‘மூவோயிைம் கல்’ தெோரலவில் 
இருக்கும் மற்த�ோரு பிதைஞசுக் கோலனி நோ்டோன 
வியடநோமிற்கு, நோஙகளும் பிதைஞசுக் குடிமக்கள்ெோன் 
என்� றகோெோறவோடு, வசதியோன வோழரவத் றெடி்ப 
புலம்தபயரநது வோழநெ கரெரயத்ெோன் இநெ 
நோவலில் புரனவோக்கியுள்ைோர நோகைத்தினம் 
கிருஷ்ணோ. எட்டோம் வகு்பபு அைவிற்கு்ப புதுசறசரி்ப 
பள்ளிகளில் படித்ெவரகளுக்றக ரசறகோனில் 
க்டற்பர்ட, ஆயுெக்கி்டஙகு, கல்வித்துர�, க்பபல் 
நிறுவனம், நீதித்துர�, நகைோடசி, கோவல்துர�… 
என்று கடிகோைத்ரெ்ப போரத்து றவரல தசய்கி� 
உத்திறயோகஙகள் கோத்திருநென என்� ெகவரலத் 
ெருகி�ோர கரெதசோல்லி.

பிதைஞசு இநதிய நகைமோன புதுசறசரிக்கு அருகில் 
இருக்கும் விவசோயக் குடும்பம் ஒன்றில் இைணடு 
ெம்பிகறைோடு மூத்ெவனோக்ப பி�நது தசல்லமோக 
வைரநெ றவெவல்லிரய அவளுர்டய 14ஆவது 
வயதில் 30 வயெர்டநெ ெோய்மோமன் சு்பபுைோயனுக்குத் 
திருமணம் முடித்துக் தகோடுக்கி�ோரகள்; ஒறை 

நாஙகள் மற்ற ஐரைாப்பியரகரை விட 
வித்தியா்சமானவரகள்; ரயாக்கியவானகள், 
காலனிக்குள்ைான மக்கள் நலத்ரதையும் 
எண்ணிப்்ாரப்்வரகள் என்்றாரு 

எண்்ணத்ரதை உருவாக்கும் ரநாக்கில் தைன 
காலனி மக்களுக்குப் பி்ைஞ்சுக் 

குடியுரிரமரய வழஙகியது பி்ைஞ்சு அைசு. 
இதைறகுப் ் ்யர “்ைரனான்சான” 

என்தைாகும். 
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கோைணம், ெோய்மோமன் வீடு பக்கத்துத் தெருெோன்; 
என ற வ  அன்பு  ம கரை  எ ்ப தப ோழுது 
றவணடுமோனோலும் போரத்துக்தகோள்ைலோம் என்� 
ஆரசெோன்; ஆனோல் சு்பபுைோயறனோ, “திருமணம் 
முடித்து நீ பக்கத்துத் தெருவிற்கு வருவெற்றக அநெ 
அழுரக அழுெவரகள், ரசறகோனுக்கு உன்ரன 
அனு்பபச சம்மதி்பபோரகைோ? றயோசித்து்பபோர” 
என்று மரனவிரயச சமோெோன்பபடுத்திச சம்போதித்து 
வசதியோக வோைறவணடும் என்� ஆரசயில் 
க்பபறலறி ரசறகோன் வநது றசரகி�ோன். இவவோறு 
“புருஷனுர்டய கோரியம் யோவிலும் ரக தகோடுக்க” 
விதிக்க்பபடடுள்ை நிரலயில் இருநெ றவெவல்லிரய்ப 
பிதைஞசுக் கோலனிய அ்டக்குமுர�க்குள்ைோன 
வியடநோமியரும், அ்டக்குகின்� ஐறைோ்பபியரும், 
பிதைஞசுக் குடியுரிரம தபற்� புதுசறசரித் 
ெமிைரகளும், மளிரகக்கர்ட, ஜவுளிக்கர்ட, 
வடடிக்கர்ட என்று வணிகம் தசய்து சம்போதிக்க 
வநெ பிரிடடிஷ் இநதியரகளும் தைறயோல் 
ெமிைரகளும் (அெோவது ஐறைோ்பபியர கல்பபோல் 
உருவோனவரகள் – ெஙகளுக்கோன விசுவோசிகரை 
உருவோக்கிக்தகோள்ை உள்ளூர்ப தபணகரை மணம் 
முடித்துக்தகோள்ளும் ெநதிைத்தினோல் உருவோன 
இனம்) மற்றும் லோறவோஸ், ெோய், கம்றபோடிய 
மக்களும் வோழகின்� இநறெோசீனோ என்பபடும் 
ரசறகோன் என்னவோக மோற்றி வைரத்தெடுத்ெது 
என்பதுெோன் இநெ நோவலின் அடிசசைடு.

பத்து வயது ஆவெற்குள்றைறய முழு வீடடு 
மைோமத்து அரனத்ரெயும் ஏற்று ந்டத்திய விவசோயக் 
குடும்பத்து்ப  தபோணணோன றவெவல்லி 
எ்பபடி்பபட்டவள்? “எருரமத் ெயிரை ஏடற்டோடு 
அக்பரப தகோள்ை எடுத்துச றசோற்றுக்கு வலிக்கோமல் 
ெரலயில் பூரவ ரவக்கி�து றபோல ரவ்பபவைோம்”; 
இ்பபடி்பபட்டவளுக்கு்ப புலம்தபயரநெ வோழவு 
பிடிக்கவோ தசய்யும்? “ரக நிர�ய றசோத்ரெ அள்ளி 
வோயில் வசறசன்; இஙறக கைணடிரய்ப புடி, 
குசசிரய்ப புடின்னு போ்டம் எடுக்கி�ோஙக” என்கி�ோள் 
ஓரி்டத்தில். கரெதசோல்லியும் 1985 தெோ்டஙகி இன்று 
வரை புலம்தபயரநது பிதைஞசு நோடடில் வோழநது 
தகோணடிரு்பபவர என்பெனோல் புலம்தபயர 
வோழவில் எதிரதகோள்ை றநரும் அத்ெரன 
அவஸ்ரெகரையும் மிக நுணுக்கமோக றவெவல்லி 
மூலமோக நோவலுக்கு எநெ்ப பஙகமும் இல்லோமல் 
புரனவு தவளிக்குள் தபோருத்தி விடுகி�ோர. 
ஆணடுகள் பல ஆனோலும் றவெவல்லிக்குள் 
ரசறகோன் நுரையறவ முடியவில்ரல:

“சு்பபுைோயரனத் ெவிை என்னுர்டயதென்று 
தசோல்ல இஙகு எதுவுமில்ரல.கணகரைக் கடடி்ப 
புரெகுழியில் ெள்ை்பபடடிரு்பபரெ்ப றபோல்ப பல 
றநைஙகளில் உணரகிற�ன்.ஒவதவோரு கணமும் 
புதுசறசரிக்குத் திரும்போமல் புரெநதுவிடுறவறனோ 
என அஞசி நோடகரைக் கழிக்கிற�ன். என் கோல் 
பதித்ெ பூமிரய, ரகதெோட்ட பூவைசு மைஙகரை, 
பைகிய சிறனகிதிகரை, ெோரய, ெநரெரய, 
ெம்பிகரை, போகூர ஏரிரய, புதுசறசரி குயில் 
றெோ்பரப, அதிகோரல நோெஸ்வைத்ரெ, மோரகழிமோெத் 
திரு்பபோரவரய, அம்மோ ஆரசறயோடு தகோடுத்ெ 
அதிைசத்ரெ என்�ோவது ஒருநோள் திரும்பக் 
கோணறபன், தெோடுறவன், றகடறபன், ருசி்பறபன் 

என்� நம்பிக்ரகயில் கணஙகரைக் கரைத்துக் 
தகோணடிருக்கிற�ன்.”

இவவோறு “பி�நெ மணறநோய்” என்று தசோல்லத் 
ெக்க அைவிற்கு்ப பீடிக்க்பபடடிருக்கும் றவெவல்லித் 
ென்ரனச ரசறகோனுக்குக் தகோணடு வநது றசரத்ெ, 
கோவல்துர�யில் பணியோற்றும் கணவன் சு்பபுைோயன் 
ந்டவடிக்ரகயில் தவறு்பபுற்று ஆண-தபண உ�வில் 
ஆணின் அதிகோைம் நிரலநிறுத்ெ்பபடடிருக்கும் 
போஙகிரன மிக நுடபமோக உணரநது தகோள்பவைோக்ப 
பரிணோமம் அர்டகி�ோள். “விறவகம், சமறயோசிெம், 
நிெோனம், சோதுரியம் என எதிலும் றவெவல்லி மீசுைம்” 
என்று ென் கணவன் சு்பபுைோயன் வோயோறலறய 
தசோல்லும் அைவிற்குச ரசறகோன் வோழவில் 
வைரசசி அர்டகி�ோள் “அர்ட கோத்ெ றகோழிறய 
ென் குஞரச்ப பருநது வசம் ஒ்பபர்டத்ெ கரெெோன் 
என் திருமணம்” என்று உணரநது தகோள்ளும் 
அைவிற்கு உயரகி�ோள்:

“தபோடர்டக் கழுரெகளுக்குத் தெரிநது 
ஆவ்பறபோவதென்ன என்பது அவருர்டய உயரநெ 
அபி்பைோயம். வயிற்றுக்குச றசோறு, உடுக்கத் துணி, 
இநதிரியஙகள் ெோகவி்டோயில் ெவிக்கி�றபோது 
ெோம்பத்ய உ�வு, ஐறைோ்பபியர தகோண்டோட்டறமோ, 
ெமிைர விைோக்கறைோ எதுதவன்�ோலும் றெரறபோல் 
றஜோடிசசு, அம்மரன்ப றபோல அலஙகரிசசு 
இழுத்துச தசன்று சரபயில் நிறுத்தும் புருஷ 
லடசணம்; இெற்கு றமல் ஒரு தபண்டோடடி 
மூக்ரகச சிநெ என்ன றெரவ இருக்கு என்கி� 
சமூகத்திற்கு என் புலம்பல் கோதில் விைோதென்று 
எனக்குத் தெரியும்.”

 இது மடடுமோ? மற்த�ோரு இ்டத்தில்,

“தபரியோர, தபண விடுெரலதயன்று றபசு� 
ஆம்பிரைக்குக் கூ்டத் ெஙகள் வீடடு்ப தபணகள் 
றவெகோல்ப தபணணோ இருநெோ திரு்பதி”

என்றும் கிண்டல் தசய்கி�ோள். “இது என் கணவர 
வோஙகிக் தகோடுத்ெ பு்டரவ” என்று ஒரு விைோ 
நிகழசசியில் வீடடுக்கோைரை்ப தபருரம்பபடுத்தும் 
ஒரு தபணமணியி்டம் றபசசுக் தகோடுத்து ஒரு வோஙகு 
வோஙகி விடுகி�ோள் றவெவல்லி:

“பி�நெதிலிருநது நம்ம றகடடு எது ந்டநதிருக்கு?இநெ 
ஆளுக்குக் கழுத்ெ நீடடுன்னு தசோன்னோஙக, 
நீடடிறனோம் .தெ ோஙகத்  தெோஙகத்  ெ ோலி 
கடடிக்கிடற்டோம்.இரெச சரமசசி ரவ, அரெ்ப 
பணணி ரவ’ என்போஙக, தசய்றெோம், “ரசறகோனுக்கு்ப 
பு�்பபடுன்னு” தசோன்னோஙக, பு�்பபடடு வநறெோம். 
நோமளும் மனுஷஙக ெோறன; அவஙகளுக்கு தைணடு 
வோரத்ரெ, நம்மளுக்கு தைணடு வோரத்ரென்னு 
இரு்பபதுெோறன நியோயம்

என்த�ல்லோம் இன்னும் நீணடு தகோணடு 
றபோகி�து அநெ உரையோ்டல்.

இ்பபடிதயல்லோம் றவெவல்லி புதிய பரிணோமம் 
அர்டவெற்கு ஒரு பக்கம் குடிகோைக் கணவன் 
என்�ோல் மற்த�ோரு பக்கம் இஸ்மோயில் அணணன், 
அவர மரனவி அமீனோ றபகம் மற்றும் புருஷோநதி 
றபோன்� உன்னெமோன ஆணகறைோடு பைகக் 
கிர்டத்ெ வோய்்பபும், ரசறகோன் ெமிழச சஙகத்தில் 
கலநது தகோணடு அென் நிரவோகியோகவும், 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

லே
 2
02
1

15

ெமிைோசிரியைோகவும் பணியோற்�க் கிர்டத்ெ சமூகச 
சூைலும்ெோன் கோைணம் எனச தசோல்ல றவணடும்; 
இஸ்ம ோயில்  அணணன் ஜவுளிக் கர்ட , 
பலசைக்குக்கர்ட என ரவத்து்ப தபருஞதசல்வநெைோக 
விைஙகுபவர. கணவன் மரனவி இருவரும் இநதியர 
சஙகம், அது சோரநெ விைோக்கள் என அரனத்ரெயும் 
முன்னின்று ந்டத்துபவரகள். இவரகளின் இஸ்லோமிய 
வீடர்டக்  க ோடசி்ப படு த்தும்  இ்டத்தில் 
கரெதசோல்லியின் எடுத்துரை்பபுத் தி�ரன அறிநது 
வியநது நிற்க றநரகி�து; (இநெ மோதிரி ரசறகோன் 
நகைத்ரெயும் தெருக்கரையும் மரலகரையும் 
பள்ைத்ெோக்குகரையும் வனஙகரையும் ஆறுகரையும் 
க்டரலயும் றபோரக் கோடசிகரையும் நோவலுக்குள் 
கோடசி்பபடுத்ெ கிருஷ்ணோ எடுத்துக் தகோணடிருக்கும் 
கடும் உரை்பபிரனயும் தமோழித்தி�த்திரனயும் 
புல்பபடுத்ெ ெனியோகறவ ஒரு கடடுரை 
எழுதினோல்ெோன் முடியும்).

றவெவல்லி வோழவில் தபரும் இ்டம் பிடித்ெ 
மற்த�ோருவைோன தலறயோன் புருஷோநதியும் 
புதுசறசரிரயச றசரநெ தைறனோன்சோன்ெோன்; 
ஆனோல் மற்� பிதைஞசு இநதியரை்ப றபோல் 
இல்லோமல் பிரிடடிஷ் இநதியோ விடுெரல தப� 
றவணடும் ;  அ்பதபோழுதுெோன் பிதைஞசு 
இநதியோவோன புதுசறசரிக்கும் விடுெரல 
சோத்தியதமன்று இயஙகுபவர; ரசறகோனிலுள்ை 
பிதைஞசு வஙகியில் பணியோற்றிக் தகோணடிருநெ 
புருஷோநதி ,  இநதியோவில் கோநதியடிகள் , 
‘அநநியரகளி்டம் அடிரம றவரல போரக்கும், 
உத்திறயோகத்ரெ உெறிவிடடுத் றெசத்திற்கோக 
தவளிறய வைறவணடும்’ என்று றவணடுறகோள் 
விடுத்ெறபோது ெோனும் வஙகி றவரலரய உெறிவிடடு 
தவளிறய வநெவர. அதுமடடுமல்ல நோன்கு 
பிள்ரைகளுக்குத் ெோயோக இருக்கும் றகோடீஸ்வரியோன 
ென் உ�வுக்கோை விெரவரய இைண்டோவது 
திருமணம் முடித்துக் தகோண்டெோல் தபரும் 
சீரதிருத்ெவோதி என்று றபர தபற்�வர; இவரைக் 
குறித்து றவெவல்லி ஓரி்டத்தில், “என்ரன்ப றபோல 
பி�நெ மணணுக்கு ஏஙகும் ஓர ஆரணச சநதித்றென்; 
15 ஆணடுகோலம் அநெ மனிெரு்டன் எனது 
சிறனகிெம்” என்கி�ோள். அவரைக் குறித்துக் 
றகள்வி்பபடுவனவும், றநைடியோகவும் போரக்கின்� 
அவைது நர்டமுர�ச தசயல்போடுகளும் 
றவெவல்லிரய அவருக்கு தநருக்கமோக இடடுச 
தசல்லுகின்�ன.

இைண்டோம் உலக்பறபோரை ஒடடி தஜரமனி 
பிைோன்சு றெசத்ரெ்ப பிடித்துவி்டறவ, பிதைஞசுக் 
கோலனியோன ரசறகோன் ெரலரம, தஜரமனியின் 
நடபு நோ்டோன ஜ்பபோன் ரகக்கு மோறுகி�து. இநெ 
நிரலயில் இஙகிலோநதுக்கு எதிரியோன ஜ்பபோன் 
உெவிறயோடு சிஙக்பபூர, மறலசியோ, பரமோ றபோன்� 
கிைக்கோசிய நோடுகளில் உள்ை இநதியரகரைத் 
திைடடி, “இநதிய றெசிய சுெநதிை லீக்” சோரபில் 
“இநதிய றெசிய்ப பர்ட” என்� விடுெரல்ப பர்டரய 
உருவோக்கி அென் ெரலவைோக இருநெ றநெோஜி, 
ரசறகோனுக்கும் வருரக ெருகி�ோர; ரசறகோன் 
ெமிைரகளிர்டறய படு குை்பபம்; ெற்றபோரெய 
ெரலரம, றநெோஜிக்கு றவணடிய ஜ்பபோனின் 
ெரலரம என்பெோல் தமல்லவும் முடியோமல் 

விழுஙகவும் முடியோமல் வைறவற்கத் ெயோைோகின்�னர. 
விடுெரல விரும்பியோன புருஷோநதிெோன் துணிசசலோக 
முன்னின்று ந்டத்துகி�ோர; அைசு ஊழியனோன 
கணவனின் முணுமுணு்பரபயும் தபோருடபடுத்ெோமல் 
றவெவல்லி ஆரவத்றெோடு அநெ நிகழசசியில் கலநது 
தகோள்ளுகி�ோள். அ்பதபோழுது றவெவல்லி கூறும் 
ஒரு கூற்று முக்கியமோனது: “புருஷோநதியின் சறகோெைர 
றபோல இருநெோர ‘றநெோஜி’ ” என்கி�ோள். ென் 
விைல்களில் கழுத்தில் கி்டநெரவ மடடுமல்லோமல், 
ென் மரனவி உ்டம்பில் கி்டநெ நரககரை எல்லோம் 
கைற்றி றநெோஜி ரகயில் தகோடுத்ெ புருஷோநதிரய்ப 
போரத்து வியநது விம்மி நிற்கி�ோள் றவெவல்லி. இரெ 
ஒடடி றவெவல்லியின் நிரனறவோட்டத்ரெக் 
கரெதசோல்லி சித்திரிக்கும் பகுதி மிக முக்கியமோனது. 
றவெவல்லியின் தநஞசில் எநெ அைவிற்கு்ப 
புருஷோநதி றவர விடடு்ப ப்டரநதுவிட்டோர 
என்பரெக் கோடடும் பகுதி:

“றநெோஜிக்கும் புருஷோநதிக்கும் றெோற்�த்தில் அதிக 
வித்தியோசமில்ரல.உயைம், ஆகிருதி, றெஜஸ், 
முகவிலோசம்- இைணடுறபருக்கும் அ்பபடிதயோரு 
ஒற்றுரம. இருவருறம சைோசரி மனிெர கூட்டத்தில் 
பி�நெவரகள்… அதிகம் றபோலிகறை நிர�நெ மனிெர 
கூட்டத்தில் இ்பபடி்ப பட்டவரகளும் இருக்கத்ெோன் 
தசய்கி�ோரகள்… புருஷோநதியும் றநெோஜியும் 
விதியோல் தீரமோனிக்க்பபட்ட மனிெரகள் இல்ரல; 
விதிரயத் தீரமோனிக்கி� மனிெரகள். தசோநெ விதிரய 
மடடுமல்ல ,மோனு்டத்தின் விதிரய, றெசஙகளின் 
விதிரயத் திருத்தி எழுதுகி�வரகள்; இநெ அபூரவ 
மனிெரகளுக்கு முன்போக சு்பபுவும் நோனும் எஙகரை்ப 
றபோன்� றகோ்டோனு றகோடி ஈன்ப பி�விகளும் 
மரைக்கோல ஈசல் றபோல்ப பி�்பபதும் தெரியோது; 
இ�்பபதும் தெரியோது. இநெ மகோபுருஷரகள் 
முரை்பபரகள், தசடியோவோரகள், தகோடியோவோரகள், 
மைமோக நிற்போரகள்.பூவோக, கோயோக, கனியோகக் 
கற்பறகோடி கோலம் பயன் ெருவோரகள்.”

இ்பபடிதயல்லோம் புருஷோநதிரயத் ென் தநஞசில் 
பைவி்பப்டை அனுமதிக்கும் றவெவல்லி ஓரி்டத்தில், 
“மனதில்கூ்ட அநநிய ஆ்டவரனத் தீண்டக் கூ்டோது 
என்பது உஙகள் சமூகவிதிதயனில் நோன் உத்ெமி 
கிர்டயோது” என்று தசோல்ல றநரகி�து; றமலும் 
புருஷோநதி, “எஙகள் ை்பபர றெோட்டத்து றவரலயோள் 
ஒருத்ென் ‘இநெக் குைநரெ அனோரெ’ என்று 
என்னி்டம் வநது விடடுள்ைோன்; இரெ நீஙகள்ெோன் 
உஙகள் குைநரெயோக ஏற்று உஙகள் வீடடில் 
ரவத்துக் தகோள்ை றவணடும்” என்று றகடடுக் 
தகோண்டறபோது குைநரெ இல்லோெ றவெவல்லி, 
கணவனி்டம் கூ்ட முன் அனுமதி றகடகோமல் 
சம்மதிக்கி�ோள். ‘லடசுமி’ என்று தபயரிடடு்ப பின்பு 
கணவரனயும் ஏற்றுக் தகோள்ை ரவக்கி�ோள்; 
புருஷோநதி தசய்கி� ஒவதவோரு தசயலும் அவளுக்குள் 
இனிரம ெருவெோக அரமகி�து.

றவெவல்லியின் இத்ெரகய ந்டவடிக்ரககரைக் 
கோணகின்� குடிகோைக் கணவனுக்குள்ளும் சநறெகம் 
பைவி விரனபுரிவரெயும் கரெதசோல்லி பதிவு 
தசய்கி�ோர; புருஷோநதியின் கோர ்டயரைத் ென் 
ஆடகரை விடடு்ப பஞசர பணண ரவக்கி�ோர; 
புருஷோநதிறயோடு றசரநது றநெோஜி வைறவற்பு 
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நிகழசசியில் கலநதுதகோணடு இைவில் வீடு 
திரும்பும்றபோது மரையில் நரனநதுவிட்ட 
றவெவல்லி, கெரவ எவவைவு ெடடியும் தி�க்கோமல் 
இைவு முழுக்க தவளியிறலறய கி்டக்கும்படிச 
தசய்கி�ோர; ெோஙக முடியோெ மனநிரல றமதலழும் 
ஒரு நிரலயில் றநைடியோகறவ ென் மரனவிரய்ப 
போரத்து “றவெோ! நீ என்ரன விடடு்ப றபோய்வி்ட 
மோடடீறய” என மருவுகி�ோர.பதிலுக்கு ‘இது என்ன 
ரபத்தியக்கோைத்ெனம்’ என்கி�ோள் மரனவி.

றவெவல்லி “க்டநெ 1 5  ஆணடுகைோக , 
புருஷோநதியு்டன் எனது சிறனகிெம்” என்று 
தசோல்லிக் தகோண்டோலும் கோெதலன்றும் தசோல்ல 
முடியோெ, தவறுமறன நடபு என்றும் தசோல்ல 
முடியோெ ஏறெோ ஒரு விெமோன தபயர ரவக்க 
முடியோெ உ�வு இருவரக்கிர்டறய உருவோகிச 
தசயல்படுவரெக் கரெதசோல்லி மிக நுடபமோக்ப 
புரனநது கோடடுகி�ோர. ஆண – தபண உ�வில் 
தபரிதும் றபச்பப்டோெ, ஆனோல் சமூகத்தில் 
தபருவோரியோக நர்டமுர�யில் உள்ை நுடபமோன 
ஒரு புதிைோன உ�ரவ -தமோழிவழிக் கரெயோடுவெற்குச 
சவோலோக இருக்கும் உ�ரவ -மிக றமன்ரமயோன 
முர�யில் றபோகி� றபோக்கில் பதிவு தசய்வது 
றபோன்� ஒரு போவரனயில் பர்டத்துக்கோடடியிரு்பபது, 
கரெதசோல்லியின் மனிெ உ�வுகள் குறித்ெ 
ம க ோ பு ரி ெ ர ல யு ம்  அ ர ெ ்ப  பு ர ன யு ம் 
தமோழியோற்�ரலயும் கோடடுவெோக உணரநது 
வோசகன் என்� முர�யில்மகிழநறென். ைவிநெைநோத் 
ெோகூர இநெ மோதிரியோன ஓர உ�ரவத் ெனது 
சிரெநெ கூடு (நஷ்்ட நீ்ட) என்த�ோரு கரெயில் 
எழுதிக் கோடடியிருக்கி�ோர; சத்யசித்றை கூ்ட அரெக் 
‘கோெம்பரி’ என்று திரை்பப்டமோக எடுத்துள்ைோர. 
மகோறமரெகளின் அர்டயோைம் இத்ெரகய 
நுணணிய ெைஙகளில் இயஙகிக் கோடடுவதுெோன் 
றபோலும்.

III

இைண்டோம் உலக்பறபோரில் ஜ்பபோனின் ரக 
ஓஙகுவரெ்ப போரத்து அதமரிக்கோ, பிரிடடீஷ் 
அைசோஙகத்திற்கு, “இனி இநெக் கோலனிய அைசியரலத் 
தெோ்டைக் கூ்டோதென்�” நிபநெரனயு்டன் உெவ முன் 
வநெவு்டன் இஙகிலோநது தவற்றி அர்டயத் 
தெோ்டஙகுகி�து; 1945 மோரசசு முெல் ஆகஸ்டு மோெம் 
வரை ஜ்பபோன் ரசக்றகோனில் எதிரத் ெோக்குெல் 
ந்டத்தி்ப பிதைஞசு வீைரகரைக் தகோன்று குவித்ெது; 
ஆனோலும் ரசறகோன் முழுதும் ஜ்பபோனியரெோன் 
இரு்பபது றபோல நிரனத்துக் தகோணடு 
அதமரிக்கோவின் B52 விமோனம் குணடு மரை 
த ப ோ ழி ய ற வ  மீ ண டு ம்  ர ச ற க ோ ன் 
பிதைஞசுக்கோைரகளின் கீழ வநெது. தஜரமனியின் 
ஆக்கிைமி்பபிற்குள்ைோகிக் கி்டநெ பிைோன்சிலும் 
றபோரில் தஜரமன் றெோற்�ெோல் மீணடும் பிதைஞசியர 
ஆடசி நிரலநிறுத்ெ்பபட்டது; ஆக்ைமிக்க்பபட்ட 
பிைோன்சில் இருநது ெ்பபித்து இஙகிலோநதில் இருநது 
தகோணடு தெறகோல், பிைோன்சு விடுெரல்ப பர்டரய 
ந ்ட த் தி க்  த க ோ ண டி ரு ந ெ ெ ோ ல் ,  இ ந ெ 
விடுெரல்பபர்டக்கு்ப புதுசறசரியில் உள்ை ெமிழ 
மக்களும் நிதி திைடடினர என்� ெகவரலயும் 
கரெதசோல்லி பதிவு தசய்துள்ைோர.

இவவோறு ரசறகோனில் மீணடும் பிதைஞசியர 
ஆடசி நிரலநிறுத்ெ்பபட்டவு்டன் ஜ்பபோன் 
ஆெைவு்டன் இயஙகிய றநெோஜிக்குச ரசக்றகோனில் 
வைறவற்பும் நன்தகோர்டயும் அளி்பபரெ முன்னின்று 
ந்டத்திய புருஷோநதி ரகது தசய்ய்பபடுகி�ோர; அவர 
குடும்பம் நிரலகுரலநது றபோகி�து. அவரை 
தவளிறய தகோணடு வை றவெவல்லி ப்டோெபோடு 
படுகி�ோள்..அவருர்டய அருரம தபருரமகரையும் 
சமூகச றசரவகரையும் படடியலிடடு அதிகோைத்தின் 
முன் றகோரிக்ரக ரவக்க மனு ஒன்ர�த் ெயோரித்து்ப 
பலரி்டம் ரகதயழுத்து வோஙக அரலகி�ோள்..
ஆனோல் யோரும் அதிகோைத்ரெ்ப பரகத்துக் தகோள்ை 
விரும்பவில்ரல.அவரி்டம் உெவிகள் தபற்� 
ெமிைரகள் யோரும் புருஷோநதிரய எடடிக் 
கூ்ட்பபோரக்கவில்ரல. இநெ இ்டத்தில் கரெதசோல்லி 
ெமிைரகளின் மன அரம்பபில் உர�நது கி்டக்கும் 
அடிரம உணரரவயும் ஒற்றுரமயின்ரமரயயும் 
புல்பபடுத்திவிடுகி�ோர.மிகவும் றவணடிய இஸ்மோயில் 
அணணன் கூ்ட ஒத்துரைக்கவில்ரல; ெனக்கு்ப பி�கு 
ரசறகோன் வநது றசரநெ சின்னத்ெம்பி சிஙகோைறவலும் 
மனுவில் ரகதயழுத்துவி்ட மறுத்துவிடுகி�ோன்; 
இறுதியில் விசோைரண என்� றபரில் வரெபடடு 
மனம் பி�ழநெ நிரலயில் புருஷோநதி சிர�யிலிருநது 
தவளிறய ெள்ை்பபடுகி�ோர..

இெற்கிர்டயில் ரசறகோரன நூ�ோணடு கோலமோக 
அடிரம்பபடுத்தி வியடநோம் மக்கரை வோடடி 
வரெத்துக் தகோணடிருக்கும் பிதைஞசுக் 
கோலனித்துவத்திற்கு எதிைோகக் க்டநெ ஒன்பது 
ஆணடுகைோக ஆயுெ்ப றபோைோட்டத்ரெ ந்டத்திக் 
தகோணடிருக்கும் றஹோசிமின் ெரலரமயிலோன 
கம்யூனிஸ்டு விடுெரல்ப பர்ட ‘தியன்பியன் பூ’ – 
எனும் இ்டத்தில் ென் கர்டசி யுத்ெத்ரெத் 
தெோ்டஙகிவிட்டது.  இநெ்ப றபோரக்கைக் 
க ோடசிகரையும் ,  வியடந ோம்  ம க் களின் 
வீைதீைஙகரையும் கரெதசோல்லி கம்பரன்ப றபோல், 
றநரில் போரத்ெவர றபோல் அவவைவு றநரத்தியோக 
எடுத்துரைக்கி�ோர. எ்பதபோழுதுறம சம்பைம் 
வோஙகும் அைசோஙகக் கூலி்ப பர்டக்கும் உயிரை்ப 
பரணயம் ரவத்து்ப றபோைோடும் விடுெரல்ப 
பர்டக்கும் ந்டக்கும் றபோரில் விடுெரல்ப பர்ட 
தவற்றி தபறுவதுெோறன வைலோற்றின் அ�ம். 
“யோரனக்கும் புலிக்கும் இர்டயிலோன யுத்ெம்” என்று 
இநெ்ப றபோரை வரணித்ெோைோம் றஹோசிமின். 
நோவலோசிரியரும் புலிகள் றபோல்ப போய்நது வியடநோம் 
விடுெரல வீைரகள் றபோரிட்டரெ வோசகரகளுக்குக் 
கோடசி்பபடுத்துகி�ோர. க்டநது வை முடியோெபடி 
அகலமோன, தகோடூைமோன முள்கம்பிறவலி 
றபோடடிருக்குமோம் கோலனிய அைசு; முன்றன 
தசல்லும் வியடநோம் வீைரகள் அநெ முள் றவலிறமல் 
ெரலகு்பபு�்ப படுத்துக்தகோள்வோரகைோம்; பின்றன 
வரும் வீைரகள் அநெ உ்டலின் றமல் மிதித்து 
முன்றனறிச தசல்வோரகைோம். இ்பபடி மிதிபடடு 
உயிறைோடு இருநெவரகள் குர�வு.இவவோறு 56 
நோடகள் உயிரைக் தகோடுத்து ந்டத்திய றபோரில் 
ரசறகோன் ென் விடுெரலரயச சோதித்துக்தகோண்டது.

இனி்ப பிைோன்சுக்குச தசல்வெோ?புதுசறசரிக்குச 
தசல்வெோ?ரசக்றகோனிறலறய ெஙகுவெோ? என்று 
பிைசசரனகள் எழுநெறபோது றவெவல்லி 
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கணவறனோடு புதுசறசரிக்குத் திரும்புகி�ோள்; ெம்பி 
சிஙகோைறவலுவும் அவனது வியடநோம் மரனவி 
மரியோவும் அவரகளின் மகள் இஸதபல்லோவும் 
பிைோன்சுக்கு்ப பு�்பபடுகி�ோரகள். மகன் பிலி்ப, 
கம்யூனிஸ்டு பர்டவீைன் என்பெோல் ரசறகோரனறய 
றெரநதெடுக்கி�ோன்.லடசுமி என்று றவெவல்லியின் 
வைர்பபு மகைோக அறிய்பபட்ட, வியடநோம் 
ெோய்க்கும் ஒரு ெமிைரக்கும் பி�நெ ரபஃறபோங, 
போகூரில் சிஙகோைறவலுவின் முெல் மரனவி 
ஜோனகிக்கு்ப பி�நது அவைோல் ெநரெரயத் றெடி 
அர்டய ரசறகோனுக்குக் க்பபறலற்றி அனு்பப்பபட்ட 
தபோன்னுசோமிரய மணநதுதகோணடு பிைோன்சுக்கு்ப 
பு�்பபடுகி�ோள்.

  

புதுசறசரிக்கு வநது ஆறு ஆணடுகள் ஓடிவிட்டன. 
ஒரு நோள் றவெவல்லி, வீடடில் தசய்ெ புடர்ட ஒரு 
போத்திைத்தில் எடுத்துக்தகோணடு ென்ரன்ப றபோலறவ 
புதுசறசரிக்கு வநது றசரநெ புருஷோநதிரய்ப 
போரக்கக் கோலோ� ந்டநது றபோகி�ோள். அவர மனம் 
பி�ழநெ அறெ நிரலயில், ஒரு தபஞசில் 
அமரநதிருக்கி�ோர; தகோணடு வநெ போத்திைத்ரெ 
றவெவல்லி தகோடுக்கி�ோள்.வோஙகிக் தகோண்ட 
புருஷோநதித் திரு்பபி அவளி்டறம தகோடுக்கி�ோர.
இரெ்ப போரத்துக் தகோணற்டயிருநெ பக்கத்து 
மனிெர ஒருவர “அவருக்குக் தகோடுத்துத்ெோன் 
பைக்கம், வோஙகி்ப பைக்கம் இல்ரல” என்கி�ோர.
றவெவல்லி திரும்பி ந்டக்கத் தெோ்டஙகுகி�ோள்.“றஹோ 
றஹோ என்ப புருஷோநதி சிரி்பபது தவகுதூைம் 
றகட்டது” என்று நோவல் முடிகி�து.இநெச 
சிரி்பபுக்கோன அரத்ெத்ரெ வோசகரகள்ெோன் எழுதி 
நோவரல நிை்பபிக் தகோள்ை றவணடும்.

IV

அஙகும் இஙகுதமனக் கோலத்ெோலும் இ்டத்ெோலும் 
குறுக்கும் தநடுக்குமோக்ப பின்ன்பபடடுள்ை ஒரு 
றநரறகோடடில்லோ நோவலுக்குள் இருநது நோனிஙறக 
றவெவல்லி என்கி� ஓரிரை வழியோக மடடும் 
நோவரலக் குறித்து உரையோடியுள்றைன். இறெறபோல் 
ஒவதவோரு இரைரய்ப பிடித்துக் தகோணடும் 
தமோழியோடுவெற்கு நோவலுக்குள் விஷயஙகள் குவிநது 
கி்டக்கின்�ன.அவற்றுள் ஒன்றிைணர்டயோவது 
தசோல்லி என் முன்னுரைரய முடித்ெோல்ெோன் என் 
மனம் நிர�வர்டயும்.

குறி்பபோக்ப போகூரக்கரையில் பைகி, வயிற்றில் 
கருரவ உருவோக்கிவிடடுச ரசறகோனுக்குக் 
க்பபறலறிவிட்ட றவெவல்லியின் சின்னத்ெம்பி 
சிஙகோைறவலுரவ அர்டவெற்கு்ப றபோைோடும் 
ஜோனகியின் கரெ, தபணணின் றபைோணரமரயயும் 
றபோைோடும் மன வலுரவயும் புல்பபடுத்தும் ஒரு 
கரெ ஆகும். ஊரைச சமோளித்துக் குைநரெரய்ப 
தபற்று வைரத்து ‘நோலு எழுத்து்ப’ படித்துத் 
ெக்பபரனத் றெடி அவரனச ரசக்றகோனுக்கு 
அனு்பப முடிதவடுகி�ோள் ஜோனகி.படிக்க ரவக்க்ப 
புதுசறசரி தசன்�ோல்ெோன் சோத்தியதமன்று, 
தவள்ரைக்கோைத் துரை வீடடில் றவரலக்கோரியோகச 
றசரநது சோதிக்கி�ோள்.ஒரு நோள் அநெத் துரை வீடடுத் 
துரைசோணி, “எனக்கு இன்ரனக்கு உ்டம்பு 

சரியில்ரல; இன்று இைவு அவறைோடு கடடிலில் 
நீெோன் படுக்க றவணடும்” எனக் கட்டரையிடுகி�ோள்.
றவரல றபோனோலும் பைவோயில்ரல என்று ஜோனகி 
மறுத்துவிடுகி�ோள்.நல்ல றவரை, இவரை அஙகு 
றவரலயில் றசரத்துவிட்ட அநெ முகவறை, றவத�ோரு 
தபணரண அெற்கு ஏற்போடு தசய்து விடுகி�ோர.
இ்பபடி இநெக் கரெயோ்டரல நிகழத்திக்கோடடுகி�ோர 
கரெதசோல்லி; இதில் ஜோனகியின் றபோைோடும் தி�ம் 
மடடுமோ தவளி்பபடுகி�து?கோலனித்துவ அதிகோைம் 
ென் கோலனிய மக்கரை எநெ அைவிற்குச சுைணடிக் 
தகோழுத்துத் திரிநதுள்ைது என்பரெயும் இநெக் 
கரெயோ்டல் உைத்து்ப றபசவி்டவில்ரலயோ? 
கரெதசோல்லி எதுவும் றபசவில்ரல; கோடசிரயக் 
கோடடிவிடடு நகரநதுவிடுகி�ோர; இ்பபடியோன 
தெோனிகறைோடு கூடிய எடுத்துரை்பபு நோவல் 
முழுவதும் பைநது கி்ட்பபெோல் நின்று நிெோனமோக 
வோசிக்கும் வோசி்பரப நோவல் எதிரபோரத்துக் 
கி்டக்கி�து.

  

ரசறகோனின் பணபோடடுக் கூறுகரை நோவலுக்குள் 
ப்டம் பிடிக்கச சிஙகோைறவலுக்கும், வியடநோமிய்ப 
தபண மரியோவிற்கும் ஏற்படும் கோெரலயும், 
தெோ்டரநது ந்டக்கும் திருமண வோழக்ரக 
நிகழவுகரையும் கரெதசோல்லி பயன்படுத்திக் 
தகோள்ளுகி�ோர; மரியோவின் முழு்பதபயர மரியோ 
றஹோவோம்மீ; அன்னமிடடுகள் என்று அரைக்க்பபடும் 
இநெ வியடநோமியர வைக்க்பபடி ஒரு தபணரண 
மணம் முடிக்க றவணடுதமன்�ோல் மோ்பபிள்ரை 
வீட்டோரெோன் சீர வரிரச எல்லோம் தசய்யறவணடும். 
அைக்கு வணணத்திலுள்ை வட்டமோன தபடடி 
நிர�ய ரவத்திரல போக்கு, மண்பதபணணுக்குச 
சிவ்பபு  நி � த்தில்  படடுசறசரல ,  றமல் 
சடர்டக்கோகவும் நீண்ட கோல்சசைோய்க்கோகவும் 
படடுத்துணி, தபோன்னோலோன கோெணி, இைணடு 
ஜோடி நிர�ய ஒயின், ஒரு தகோழுத்ெ பன்றி – 
இவவைவும் தகோடுத்ெோல்ெோன் தபண கிர்டக்கும்.

இறெறபோல் வியடநோம் உணவு வரககளின் 
தபயரகரை, --பன் சசோ, மி க்வோங, பன்சசுங, றநம், 
சசோய் ஜோ, றகோய்றகோன், தலசறச – எல்லோம் 
நோவலுக்குள் தகோணடு வருவறெோடு, ‘பன் கஸ்றயோ’ 
என்� உணரவ எ்பபடிச சரமத்து உணப 
என்பரெயும் பதிவு தசய்கி�ோர. (உ்பபு, மசோலோ 
கலநது றவக ரவத்ெ இ�ோல், பன்றி இர�சசி, பீன்ஸ், 
முடர்ட கலநெ கலரவரய அரிசிமோவு 
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தைோடடியு்டன் றசரத்து, அெற்கோன மீனு ்சோஸ்-இல் 
நரனத்துச சோ்பபி்ட றவணடும்.)வியடநோமில் 
சோ்பபி்ட்பபடும் மற்த�ோரு உணரவயும் இஙறக 
கட்டோயம் குறி்பபி்டறவணடும். றகோழி 21 நோள் 
முடர்டரய அர்டகோத்து முடித்ெோல் குஞசு 
தபோரிக்கும்; ஆனோல் தகோை தகோைதவன்று 
திைவத்து்டன் இருக்கும் அநெ வைைோெ குஞரச 
15ஆம் நோளிறலறய எடுத்து்ப பக்குவம் தசய்து 
சோ்பபிடுகின்�னர. றவெவல்லியின் சு்பபு இரெ 
விரும்பிச சோ்பபி்ட்ப பைகிக் தகோண்டோைோம்.
இவவோறு ரசறகோனின் உணவு, உர்ட, அலஙகோைம், 
நர்ட, உர்ட, போவரன முழுவரெயும் நோவலுக்குள் 
வோசி்பபிற்குத் ெர்டறயதும் இல்லோமல் தபோருத்தி 
விடுகி�ோர.“கிைக்கோசியோவின் முத்து” என்று 
தகோண்டோ்ட்பபடும் ரசறகோனின் நிலவரை 
அரம்பரபயும் இயற்ரக வைத்ரெயும் வோசிக்கி� 
வோசகரன உணைச தசய்து விடுகி�ோர.

  

நோவலுக்குள் வோசி்பபின் ஆரவத்ரெத் ெக்க 
ரவத்துக் தகோள்ைக் கரெதசோல்லிகள் பயன்படுத்தும் 
மரமமுடிசசிரனயும் லடசுமி என்� றவெவல்லியின் 
வைர்பபு மகள் மூலம் அரமத்துக்தகோள்ளுகி�ோர; 
அனோரெக்குைநரெ என்று புருஷோநதியோல் இநெ 
மரம முடிசசு்ப றபோ்ட்பபடுகி�து; பி�கு றபோக்ப 
றபோகக் கரெ வைரசசியின் ஊற்ட அநெ முடிசரசக் 
தகோஞசம் தகோஞசமோக அவிழத்துக் தகோணற்ட 
றபோகும் கரெதசோல்லியின் நுடபம் நோவலுக்கு 
அலோதியோன அைரக ஊடடுகி�து. இறுதியில் அநெ 
லடசுமியின் ெோரய அடித்துச சிரெத்து்ப 
ரபத்தியக்கோை நிரலக்குத் ெள்ளியது, ென்ரன 
வைரத்ெ ெநரெ சு்பபைோயன்ெோன் என்று மகறை 
அறிநது துடித்துத் ெநரெரய தவறுத்து ஒதுக்கித் 
ெள்ளும் ஓர அபத்ெ நோ்டகமோக அநெ மரம முடிசசு 
அவிழக்க்பபடுவதும் நோவலுக்குக் கனம் றசரக்கி�து.

இ்பபடிச ரசறகோன் நிகழவுகரையும் அென் 
அைசியல்  றப ோ க்குகரையும்  பிதைஞசுக் 
கோலனித்துவத்தின் ஒடுக்குமுர�கரையும் விவரித்துக் 
தகோணடு றபோகும்றபோறெ புதுசறசரியில் ந்டக்கும் 
அைசியரலயும் அஙகு இஙகு என்கி� முர�யில் 
நோவலுக்குள் தகோணடு வநதுவிடு�ோர. ெரலவர 
சவரிநோென் ெரலரமயில் புதுசறசரி அரிஜனறசவோ 
சஙகம் ந்டத்திய கூட்டத்திற்குக் கோநதியடிகள் வநது 
தசோற்தபோழிவோற்றியரெயும், கோநதியடிகள் ென் 
றபசசில் புதுசறசரி விடுெரல குறித்து ஒரு வோரத்ரெ 
கூ்ட்ப றபசோெது விமரசனத்திற்கு உள்ைோன 
ெகவரலயும் பதிவு தசய்கி�ோர; இநநிகழசசிரய 
முன்ரவத்து சிறநகிெரகள் றசஷோசலம் தைடடியோரும் 
செோசிவ முெலியோரும் உரையோடுவது றபோல் ஒரு 
கோடசிரய அரமத்துத் ெமிழச சமூகத்தின் சோதிய 
முகத்ரெக் குறித்து அலசிவிடுகி�ோர; ஒரு ஊருக்குள் 
எல்றலோரும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் கலநது இருக்கோமல் 
ெனித்ெனியோன குடியிரு்பபுக்களில் இருக்கும் நிரல 
நீடிக்கும் வரை சோதிரய ஒழிக்க முடியோது என்று 
நணபரகள் இருவரும் றபசிக் தகோள்கின்�னர.

  

றமலும் புதுசறசரியில் ந்டநெ ஆரலத்தெோழிலோைர 

றபோைோட்டத்தில் கோலனிய அைசு ந்டத்திய து்பபோக்கிச 
சூடடில் 12 றபர பலியோனது (20 றபருக்கு றமல் 
கோயம்), றெோைர சு்பரபயோ நோடு க்டத்ெ்பபடடு 
றவலூர சிர�யில் அர்டக்க்பபட்டது றபோன்� 
வைலோற்றுத் ெகவல்கரை முன்ரவத்து, சுெநதிைம், 
சமத்துவம், சறகோெைத்துவம் என்பனதவல்லோம், 
(பிைோன்சில் தெோழிலோைர நலம் றபசும் அைசு 
ஆடசியில் இருநெ ோலும்கூ்ட )  தவள்ரை 
இனத்தினருக்கு நடுவில்ெோன்; கோலனிய கறு்பபு 
மக்களுக்குக் கிர்டயோது என்� நிரலெோன் நிலவியது 
என்பரெ எடுத்துக் கோடடுகி�ோர; கூ்டறவ 
புதுசறசரியில் இயஙகிய பிதைஞசு இநதியர கடசி, 
மகோஜன சரப முெலியவற்றின் அைசியரலயும் றநரு 
எடுத்ெ முயற்சியோல் விடுெரலதபற்� இநதிய 
யூ னி ய ற ன ோ டு  பு து ச றச ரி ்ப  பி த ை ஞ சு 
இரணய்பறபோகி�து என்� நிரல ஏற்பட்டவு்டன் 
றநற்று வரை பிதைஞசுக்கோைரகளுக்கு விசுவோசியோக 
இருநெ குறபர றபோன்� ெரலவரகள், உ்டறன மோறிக் 
தகோணடு இநதிய விடுெரலத் தியோகிகைோக வலம் 
வநெ வைலோற்றுக் கோடசிகரையும், தசல்வைோஜ் 
தசடடியோர சு்ட்பபட்ட நிகழவிரனயும், புதுசறசரி 
வநெறபோது ென்ரன்ப போரக்க விரும்பிய 
கோநதியடிகரை்ப போரக்க மறுத்து விட்டோர 
அைவிநெர என்� ெகவரலயும், 1954 அக்.18-இல் 
புதுசறசரி வைலோற்றில் குறி்பபி்டத்ெக்க கீரையூர 
வோக்தகடு்பபு நிகழசசிகரையும், கரெதசோல்லி 
நோவலுக்குள் இரணத்துவிடுகி�ோர. இவவோறுநோவல் 
முழுக்கவும் சமூகவைலோறும் புரனவும் கலநது 
ஒன்ர�தயோன்று றமன்ரம்பபடுத்திக்தகோள்கின்�ன.

  

2019இல் எழுதிய ‘இ�நெ கோலம்’ நோவலிறலறய 
ெமக்ரக றவெவல்லி ரசறகோனில் இருநது சிைஞசீஷத் 
ெம்பி செோசிவத்திற்கு, 1934ம் வரு்டம் ஜனவரி மோெம் 
15ஆம் றெதி ம்டல் எழுதுவெோக்ப பர்டத்து, 
றவெவல்லிரயயும் புதுசறசரித் ெமிைரகளின் 
ரசக்றகோன் வோழரவயும் அறிமுக்பபடுத்திவிட்டோர; 
ஆனோலும் மனநிர�வு அர்டயோமல், முழுரமயோகச 
ரசறகோரனக் கைமோக ரவத்து, அஙகு்ப புலம் 
தபயரநது வோை றநரநெ புதுசறசரி மக்கரைக் குறித்து 
ஒரு நோவல் எழுெ றவணடும் என்று 2020 – 
ஜனவரியில் பிைோன்சில் இருநது புதுசறசரிக்கு 1 ½ 
மோெ விடுமுர�யில் வநெறபோது தசோல்லிக் 
தகோணடிருநெோர.

இ்பதபோழுது தசோன்னபடி ஓர ஆைமோன 
பின்கோலனித்துவ நோவரல எழுதி முடித்துவிட்டோர; 
தீவிைமோன ஒரு பர்ட்பபோக்கத் தீரயத் ெனக்குள் 
தகோணடிைோமல் இது சோத்தியமில்ரல; அறெ 
றநைத்தில் இநெ ஓைோண்டோக உலகம் முழுவதிலும் 
மக்கரைக் தகோள்ரை தகோணடு றபோவது 
ம ட டு ம ல் ல ோ ம ல்  இ ரு க் கின் � வ ர களின் 
ந்டமோட்டத்ரெயும் நோன்கு சுவரகளுக்குள் சுருக்கி்ப 
றபோடடுவிட்ட இநெ றகோவிட – 19 தெோற்றுக் 
கோலத்தில் இ்பபடிதயோரு பர்ட்பபு உருவோகவும் 
வோய்க்கி�றெ என்று இநெ நோவரல்ப படித்து முடித்ெ 
ரகறயோடு தெோற்று றநோய்க்கும் ஒரு நன்றி தசோல்லவும் 
றெோன்றுகி�து.

�ட்டுலரயொளர்: ப்பரொசிரியர், எழுத்தொளர்
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நிரனரவநதைல்

வீ.அ்சு arasuveerasami@gmail.com

சமூக நீதிப்போரோளி
வே. ஆலனமுத்து

(1925-2021)

வே. ஆரனமுத்து (1925-2021) ெமது 
பத்தெோன்பெோம் வயதில் (1944) தபரியோரைச 
ச நதித்ெோர .  பின்னர அணணோமரல்ப 
பல்கரலக்கைகத்தில் (1946-1948) இைணடு ஆணடுகள் 
இர்டநிரல்ப படி்பரப(Intermediate) முடித்ெோர. 
அ்பபடிறய தபரியோர பற்�ோைைோகவும் உருவோனோர. 
இநெக் கோலஙகளில் தபரியோர, ெமது பை்பபுரைகளில் 
ஒன்�ோக திருக்கு�ரை எடுத்துக்தகோண்டோர. 
திருக்கு�ள் மோநோடர்ட (1948) ந்டத்தினோர. ெமிழ 
இலக்கியஙகள் எெரனயும் ஏற்றுக்தகோள்ைோெ 
தபரியோர, திருக்கு�ரை மடடும் விமரிசனஙகறைோடு 
ஏற்று்ப பை்பபினோர. திருக்கு�ள் இன்று தவகுசன 
தவளிகளில் பைவலோக இ்டம்தபற்றிரு்பபெற்கு 
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முெல் கோைணம் தபரியோர என்று தசோல்ல முடியும். 
இன்ர�க்கு்ப றபருநது றபோன்� இ்டஙகளில் 
திருக்கு�ள் இ்டம்தபறுவெற்கு மூலமோக 1948-1954 
க ோ லங களில்  தபரிய ோ ர  ற ம ற்தக ோண்ட 
திருக்கு�ள்பணிகள் அரமகி�து. இநெக் கோலஙகளில், 
‘திருவள்ளுவர’ ‘கு�ள்மலர’, ‘தபோய்யோதமோழி’, 
‘மு்பபோல்’, ‘கு�ள்முைசு’, என பல இெழகள் திைோவி்டக் 
கைக சோரபோைரகைோல் ந்டத்ெ்பபட்டது. இதில் 
கு�ள்மலர1950) ‘கு�ள்முைசு’(1957) ஆகிய இைணடு 
இெழகரையும் ந்டத்தியவர றவ. ஆரனமுத்து, சோதி 
ஒழி்பபு, மூ்டநம்பிக்ரக ஒழி்பபு, வகு்பபுவோரி்ப 
பிைதிநிதித்துவம் ஆகிய பல கருத்துநிரலகரை 
முென்ரம்பபடுத்தி தசயல்பட்ட தபரியோர, 
தி ரு க் கு � ள்  ப ை ்ப பு ெ ர ல யு ம்  ர க யி ல் 
எடுத்துக்தகோண்டோர, இத்ென்ரமரய உள்வோஙகிறய 
ஆரனமுத்து ெமது தெோ்டக்ககோல அைசியல் 
பயணத்ரெ முன்தனடுத்ெோர .  இருபெோம் 
நூற்�ோணடின் தெோ்டக்கம் முெல் உருவோகி வைரநது 
வநெ திைோவி்ட இயக்க மைபுகளில் தமோழி, இலக்கியம் 
ஆகியரவ றபசுதபோருைோகின. இதில் தமோழிக் 
கல்பபு நீக்குெல் எனும் அைசியல் நிரல்பபோடு 
‘ெனித்ெமிழ இயக்கம்’ என உரு்பதபற்�து. 
மூ்டநம்பிக்ரக இல்லோெ பிைதியோக திருக்கு�ள் 
உள்வோஙக்பபட்டது. இதில் தமோழிக்கல்பபில்லோெ 
ெமிரை எழுதுபவைோக றவ. ஆரனமுத்து 1947-1954 
கோலஙகளில் தசயல்பட்டோர. திருக்கு�ள் மீது ஆழநெ 
ஈடுபோடு தகோண்டவைோகவும் இருநெோர, இவவரக 
இரண்பபுகறைோடு அவர திைோவி்டக் கைகத் 
தெோண்டனோகவும் தசயல்ப்டத் தெோ்டஙகினோர. 
தமோழி இலக்கியத்ரெ முென்ரம்பபடுத்தி தசயல்ப்ட 
விரும்பிய இவைது போரரவ, திைோவி்டக் கைக 
கருத்து்ப பை்பபுரை தசயல்போடுகளில் றவறுபட்டெோக 
அரமகி�து. ெமிழ்ப புலரமயோைரகள் பலர 
திைோவி்டக் கைக ஈடுபோடு உர்டயவரகைோக 
அக்கோலகட்டத்தில் இல்ரல. அநெ இ்டத்ரெ 
ஆரனமுத்து நிை்பபினோர.

திருக்கு�ரை்ப தபயைோக ரவத்து, இவர ந்டத்திய 
இைணடு இெழகளிலும் ெமிைகத்தில் உருவோன 
திைோவி்ட அைசியல் றபோக்குகரை, ெமது 
கணறணோட்டத்தில் பதிவுதசய்ெோர. திைோவி்டக் 
கைகத்தின் பற்றுர்டயவைோக இருநெ அறெ றநைத்தில் 
ெமக்தகன ெனித்ெ கருத்துநிரல உர்டயவைோக அவர 
தசயல்பட்டரெ அவர ந்டத்திய பத்திரிரகக் 
கடடுரைகள் வழி அறியமுடிகி�து. தபரியோர 
முன்தனடுக்கும் கருத்துகரை ெமிழில் உள்ை தமோழி 
இலக்கிய  ம ைபுகறைோடு  முன்தனடுக்கத் 
திட்டமிட்டவைோக ஆரனமுத்து அவரகளின் கருத்து 
மைரப நோம் புரிநது தகோள்ை முடியும், இென் உசச 
வைரசசியோகறவ ெமிழநோடடில் பணபோடடு்ப 
புைடசி (1980) என்� அவைது நூல் உருவோகியுள்ைது, 
1973இல் ெமக்தகன தசோநெ அசசகத்ரெ ‘போறவநெர 
அசசகம்’ எனும் தபயரில் உருவோக்கினோர. 1974 முெல் 
‘சிநெரனயோைன்’ எனும் இெரை தவளியி்டத் 
தெோ்டஙகினோர. அநெ இெழில் இவைது தெோ்டக்க 
கோலம் முெல், ெமிழச சிநெரன மைபோக திருக்கு�ள் 
சோரநது  கட்டரமக்க்பபட்டரெ தபரியோரின் 
கருத்துக்கறைோடு இரணத்ெோர. அெரனறய 
ெமிழநோடடில் ‘பணபோடடு்ப புைடசி” என்� 

கருத்துநிரலயோக கட்டரமத்ெோர. இவைது இநெ்ப 
போரரவ என்பது தபரியோர கட்டரமத்ெ பணபோடடு 
விழுமியஙகரை, ெமிழ மைபில் உருவோன 
தெோல்கோ்பபியம், திருக்கு�ள் உள்ளிட்ட பிைதிகள் 
வழியோக தவளி்பபடுத்தினோர . இலக்கிய்ப 
பிைதிகளுக்குள் தசயல்படும் சோதி நியோயஙகரை 
தவளி்பபடுத்தி அது ெமிழ்பபணபோடடு மைபுகளுக்கு 
எதிைோனரவயோக இரு்பபரெ்ப பதிவு தசய்ெோர. 
இென் உசச நிரலயோக ,  திருக்கு�ரையும் 
மனுநீதிரயயும் ஒ்பபிட்டோர, இதில் மனுநீதி 
எவவோறு சமய,  சோதிய்ப பிைதியோக தசயல்படுகி�து; 
திருக்கு�ள் எவவோறு அெற்கு றநரமோ�ோக இருக்கி�து 
என்பரெ விரிவோக ஆய்வு தசய்ெோர. இநெவரகயோன 
கருத்துநிரலகரை தபரியோரின் கருத்துநிரலகறைோடு 
ஒ்பபிட்டோர, ஆக, ெமிைரகளின் பணபோடடு்ப 
புைடசி என்பென் சமகோல சோடசியோக தபரியோர 
தகோள்ரககள் தசயல்படுவரெ தவளிக்தகோணடு 
வநெோர.

றமற்குறித்ெ கருத்துநிரலரயக் கட்டரம்பபதில், 
மனுநீதிக் கருத்துக்கள், ெமிைகச சூைலில் உருவோன 
வைலோறு குறித்தும் றபசியுள்ைோர. ெமிழசசூைலில் 
உருவோன அைசுருவோக்கம் (formation of State) என்பது 
மனுநீதிக் கருத்துக்கரை உள்வோஙகியது. இஙகு 
உருவோன அைசுருவோக்கத்தில் அைசரகைோக 
அதிகோைத்திற்கு வருபவரகள், மனுநீதிரய ெம் 
ஆடசிமைபின் அடி்பபர்டயோகக் தகோண்டனர. 
ெமிழ மைபு, சோரநெ கருத்துநிரலரய ெமிைகச 
சூைலில் உருவோன அைசுகள் கவனத்தில் எடுத்துக் 
தகோள்ைவில்ரல. இஙகு உருவோனரவ மனுநீதிறபசும் 
அைசுகறை என்பரெ ஆரனமுத்து அவரகள் 
விரிவோக்ப பதிவு தசய்திருக்கி�ோர. இெற்கு மோற்�ோக 
திருக்கு�ள் இரு்பபரெ றபசுகி�ோர. இதில் தபரியோர 
ஏன் திருக்கு�ரை தகோண்டோடினோர என்பரெ்ப 
புரிநது தகோள்ை றவணடும். இநெ மைரப ெமிழக் 
கருத்தியல் மைபோகக் கருெ றவணடும். அரெச 
சரியோகறவ தபரியோர முன் ரவத்ெோர எனும் கருத்து 
நிரல சோரநது, ெமது அரனத்து ஆய்வுகரையும் 
ஆரனமுத்து முன்தனடுத்ெோர.

  

இநதியச சமூக அரம்பபு என்பது ‘சோதி’கைோல் 
கட்டரமக்க்பபடடிருக்கி�து என்பரெ பி.ஆர. 
அம்றபத்கோர மற்றும் ஈ.தவ.ைோ தபரியோர ஆகிறயோர 
முன்தமோழிநெனர. சோதிய ஒடுக்குமுர� என்பது 
மெஙகைோல் நியோய்பபடுத்ெ்பபடுகி�து. மனு, பகவத் 
கீரெ, போைெம், இைோமோயணம் ஆகிய பல பிைதிகள் 
சோரநறெ இநது மெம் என்பது தசயல்படுகி�து. 
எனறவ சோதி ஒழி்பறப இநதிய மக்களுக்கோன 
விடுெரல. சோதிரய ஒழிக்க மெத்ரெ ஒழிக்கறவணடும். 
இது நர்டதபறுவெற்கு சமூக நீதிக்கோன 
றபோைோட்டத்ரெ முன்தனடுக்கறவணடும் என்று 
அம்றபத்கரும் தபரியோரும் விரும்பினர. சமூக 
நீதிக்கோன றபோைோட்டத்ரெ இவரகள் ெஙகள் 
வோழநோள் முழுவதும் முன்தனடுத்ெனர.

தபரியோர 1919ஆம் ஆணடு கோஙகிைஸ் அரம்பபில் 
தசயல்ப்டத் தெோ்டஙகிய கோலம் முெல் சமூக 
நீ தி க் க ோ ன  மு ெ ல்  க ட ்ட ம ோ க 
வகு்பபுவோரிபிைதிநிதித்துவத்ரெ முன்தமோழிநெோர. 
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கோைஙகிைஸ் அரம்பபு அெரன ஏற்க முன்வைோெ சூைலில், அதிலிருநது 
தவளிறயறி சுயமரியோரெ இயக்கத்ரெ 1926இல் உருவோக்கினோர, ‘வகு்பபுவோரி 
உரிரம நம் பி�்பபுரிரம’(proportional communal reservation is our birth right)
எனும் முைக்கத்ரெ வோழநோள் முழுதும் முன்ரவத்ெோர. இெற்கோன 
றபோைோட்டத்ரெ பல பரிமோணஙகளில்  ந்டத்தினோர. குலக்கல்வி எதிர்பபு 
றபோைோட்டம் (1954) இநதிய அைசியல் சட்ட எதிர்பபு றபோைோட்டம் (1957) 
ஆகியவற்ர� முன்தனடுத்ெோர. சோதி, மூ்டநம்பிக்ரக, ரவதீகம் ஆகியவற்ர� 
ஒழி்பபெற்கோன்ப பலமுரன்ப 
றபோைோட்டஙகரையும் ந்டத்திக் 
க ோ ட டி ன ோ ர .  இ ந ெ ்ப 
றபோைோட்டஙகளில் 1956 முெல் 
ஆரனமுத்து திைோவி்டர கைகத் 
தெோண்டனோக்ப பஙறகற்�ோர. 
அைசியல் சட்ட எதிர்பபு்ப 
றபோைோட்டத்தில் பஙறகற்று 
ப தி தனடடு  ம ோ ெ ங கள் 
சி ர � யி ல்  இ ரு ந ெ ோ ர 
ஆரனமுத்து .  1 9 6 0 களில் 
தபரியோறைோடு இரணநது 
‘விகிெோசோை வகு்பபுவோரி 
இ்ட்பபஙகீடு’ எனும் தபோருளில் 
கருத்து்பபிைசசோைம் தசய்ெோர. 
தி ை ோ வி ்ட க்  க ை க த் 
தெோண்டரகளுக்கு வகு்பபு 
எடுத்ெோர .  ஆரனமுத்து 
இவவரகயோன பிைசசோைம் 
தசய்வெற்கு தபரியோர ஊக்கம் 
அளித்ெோர.

1973இல் தபரியோர மர�வுக்கு்பபின் திைோவி்டர கைகத்தில் தெோ்டரநது 
தசயல்படும் சூைல் இல்ரல. எனறவ 1976இல் ‘தபரியோர சம உரிரமக் கைகம்’ 
எனும் அரம்பரப நணபரகளு்டன் றசரநது உருவோக்கினோர. இநெ அரம்பபின் 
முென்ரமயோன றவரலத்திட்டமோக விதிெோசோை வகு்பபுரிரமரய 
தவன்த�டு்பபது என்பெோக அரமநெது. இநதிய அைசு, கல்வி மற்றும் 
றவரலவோய்்பபுகளில் விகிெோசோை இ்டஒதுக்கீடு பின்பற்� றவணடும் எனும் 
றகோரிக்ரகரய முன்ரவத்து, 1976.-82 கோலஙகளில், இநதியோவில், வ்ட 
மோநிலஙகளில் கருத்து்ப பிைசசோைத்ரெத் தெோ்டஙகினோர. இவைது தெோண்டரகள் 
பலறைோடு பீகோரில் சிர�நிை்பபு்ப றபோைட்டத்ரெ ந்டத்தினோர. புதுத்டல்லியிலும் 
றபோைோட்டத்ரெ முன்ரவத்ெோர. இென் விரைவோக 1979 இல் ‘மண்டல் குழு’ 
என்� அரம்பபு உருவோக்க்பபட்டது. இென் அறிக்ரகரய 1982 இல் 
போைோளுமன்�த்தில் தவளியி்ட அரனத்து ஏற்போடுகரையும் இவர தசய்ெோர. 
இென் விரைவோக 1980களில் பிற்படுத்ெ்பபடற்டோருக்கு 50 செவீெம் இ்ட 
ஒதுக்கீடு வைஙக்பபட்டது. ஆனோல் மண்டல் அறிக்ரக முழுரமயோக 
நர்டமுர�்பபடுத்ெ்பப்டவில்ரல. இெரன நர்டமுர�்பபடுத்ெ 1981முெல் 
தெோ்டரசசியோக நோ்டோளுமன்� உறு்பபினரகரைத் தெோ்டரபுதகோணடு 
தசயல்படடுவநெோர.

1989 இல் வி.பி.சிங. (1931-2008) இநதியோவின் பிைெமைோனோர. அவர மண்டல் 
கமிஷன் பரிநதுரைகரை நர்டமுர�்பபடுத்ெத் தெோ்டஙகினோர. முெல் 
நிரலயில் மத்திய அைசின் தபோதுத்துர� றவரலகளில் 27செவீெம் 
இ்டஒதுக்கீடர்ட அறிவித்ெோர. அநெ ஆரண 7.8.1990 முெல் நர்டமுர�்பபடுத்ெ 
ஆரண பி�்பபிக்க்பபட்டது, இருநெோலும் அது 1994இல் ெோன் நர்டமுர�க்கு 
வநெது. 1980-1990 கோலஙகளில் றவ. ஆரனமுத்து அவரகள் மண்டல்குழு 
பரிநதுரைகரை நர்டமுர�்பபடுத்துவெற்கோக தசயல்பட்டது, இநதிய 
வைலோற்றில் மிக முக்கியமோன நிகழவு ஆகும்.

தபரியோர 1919 முெல் வகு்பபுவோரி்பபிைதிநிதித்துவம் எனும் சமூக நீதிக்கோக்ப 
றபோைோ்டத் தெோ்டஙகினோர. 1929இல் அரமசசர எஸ். முத்ெய்யோ மூலம் 
வகு்பபுவோரி்பபிைதிநிதித்துவம் ெமிழநோடடில் நர்டமுர�க்கு வநெது. பின்னர 
பல்றவறு கோலஙகளிலும் தபரியோர ந்டத்திய றபோைோட்டஙகள் வழி அது 

்்ரியாரிடம் 
அனுமதி ் ்றறு 
்ல மாநாடுகளில் 
கம்யூனிஸ்ட் 

தைரலவரகரைப் 
்ஙரகறகச் ் ்சயதைார. 
இநதை வரகயில் 

்்ரியாரின ் தைாடக்க 
காலச் ் ்சயல்்ாட்டின 
புதிய வடிவமாக 
ஆரனமுத்து 

்்சயல்்ட்டார. இவர 
‘மாரக்சியப் 

்்ரியாரியம்’ எனும் 
கருதுரகாரை 
முனரவத்தைார.
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பின்பற்�்பபட்டது. 1967இல் திைோவி்ட முன்றனற்�க் 
கைகம் ஆடசிக்கு வநெபின் சட்ட ரீதியோக 
ந்டவடிக்ரககள் எடுக்க்பபட்டன. ெமிைகத்தில் 
இ்டஒதுக்கீடு என்பது சட்டமோக்க்பபட்டது. 
இநதியோவின் பி�மோநிலஙகளில் தசயல்ப்டோெ சமூக 
நீதி ெமிழநோடடில் தசயல்பட்டது. இெற்கு மூலமோக 
இருநெவர தபரியோர. அவைது மர�வுக்கு்பபின் 
அவைது றகோடபோடர்ட இநதிய அைவில் 
முழுரம்பபடுத்தி்ட திட்டத்து்டன் தசயல்பட்டவர 
ஆரனமுத்து. ெனது ெரலவரின் முென்ரமயோன 
அைசியல் தசயல்போடடின் பை்பரப விரிவுபடுத்தியவர 
இவர. இெனோல் மண்டல் குழுவிற்கு எதிைோன 
றபோைோட்டம் புதுடில்லியில் முன்தனடுக்க்பபட்டது. 

வகு்பபுவோரி பிைதிநிதித்துவம் எனும் இ்டஒதுக்கீடு 
மூலம், ஒடுக்க்பபட்டவரகள், பிற்படுத்ெ்பபட்டவரகள் 
ஆகிறயோருக்கு கிர்டத்ெ சமூக நீதிக்கு அம்றபத்கரும் 
தபரியோரும் மூலமோக இருநெோரகள். அெரன 
அவரகள் கோலத்திற்கு்ப பின் நர்டமுர�்பபடுத்தும் 
ெரலரமத் தெோண்டனோக இநதிய அைவில் 
தசயல்பட்டவர ஆரனமுத்து எனும் வைலோற்று்ப 
பதிவு மிக முக்கியமோனெோகும்.

இநதிய அைசியல் வைலோற்றில், மோரக்சியத்ரெ 
அடி்பபர்டயோகக் தகோண்ட வரக்க்ப றபோைோட்ட 
அைசியல் பற்றி்ப றபசும் றபோது, சோதியம் குறித்ெ 
உரையோ்டலும் இரணநது விடுகி�து. சோதியத்ரெ 
அடி்பபர்டயோக க்  த க ோண்ட அைசியல் 
தசயல்போடர்ட முென்ரம்பபடுத்தியதில் 
அம்றபத்கர, தபரியோர ஆகிறயோருக்கு முென்ரமயோன 
இ்டமுணடு. அெனோல் இவரகள் வரக்க அைசியரல 
மறுத்ெவரகள் இல்ரல. மோ�ோக முென்ரம 
தகோடுக்கவில்ரல. இதில் ெமிழநோடடுச சூைல், 
இநதியச சூைலிலிருநது தபரிதும் றவறுபட்டது. 
இதில் தபரியோர பஙகளி்பபு முென்ரமயோனது. 1926 
முெல் சுயமரியோரெ இயக்கத்ரெ உருவோக்கிச 
தசயல்பட்ட தபரியோர மோரக்சிய கருத்துநிரலகளுக்கு 
முென்ரமயோன பஙகளி்பபு தசய்ெோர. 1917 றசோவியத் 
புைடசிக்கு்பபின் உலகத்தில் எழுநெ புதிய 
எழுசசிகளின் ெோக்கம், ெமிழநோடடிலும் உருவோனது. 
அெரன ம. சிஙகோைறவலர (1860-1946) முன்னின்று 
ந்டத்தினோர. 

சிஙகோைறவலர எழுத்துக்கரை தபரியோர ெமது 
‘குடியைசு’ இெழில் தெோ்டரநது தவளியிட்டோர. சிறு 
நூல்கைோக, சிஙகோைறவலர எழுத்துக்கரைக் 
குடியைசு்ப பதி்பபகம் மூலம் தவளிக்தகோணடு 
வநெோர. 1931 இல் கம்யூனிஸ்ட அறிக்ரகயின் ஒரு 
பகுதிரய தமோழியோக்கம் தசய்து தபரியோர 
தவளியிட்டோர. 1931 இல் ஐறைோ்பபிய நோடுகளுக்கு 
பயணம்தசய்ெோர. றசோவியத் நோடடிலிருநது சிஙகோை 
றவலருக்கு அரை்பபு வநெது. ென்ரன தவளிநோடு 
தசல்ல பிரிடடிஷ்  ஏகோதிபத்தியம் அனுமதிக்கோது 
என்பரெ அறிநெ சிஙகோைறவலர, தபரியோரை 
அனு்பபி ரவத்ெோர. தபரியோர திரும்பி வநெபின் 
அநெ ஆணடில் தபரியோர வீடடில், ஈறைோடடில் 
இைணடுநோள் மோநோடு நர்டதபற்�து. அதில் ெமிைகம் 
முழுவதும் இருநது சுமோர இருநூறுறபர 
கலநதுதகோண்டோர. அநெ மோநோடடில் ‘சுயமரியோரெ 
சமெரமக்கடசி’ எனும் அரம்பபு உருவோக்க்பபட்டது. 

இெற்கோன றவரலத் திட்டஙகரை சிஙகோைறவலர 
உருவோக்கினோர. இநெ அரம்பரப பிைசசோை்பபடுத்தும் 
பணிரய ப. ஜீவோனநெம் (1907-1963) றமற்தகோண்டோர. 
இவவரகயில் ெமிழசசூைலில் ஓர இ்டதுசோரி 
அரம்பபு உருவோனது. அவவரம்பபு தெோ்டரநது 
தசயல்ப்ட இயலோமல் றபோனது. இக்கோலஙகளில் 
பிரிடடிஷ் ஏகோதிபத்தியத்தின் கடுரமயோன 
அ்டக்குமுர�றய இெற்கு அடி்பபர்டக் கோைணம் 
ஆகும். இநெ வரகயில் ெமிைகத்தில் இ்டதுசோரி 
அரம்பபு உருவோக்கத்தில் தபரியோருக்கு ஓர 
இ்டமுணடு. அவர வோழக்ரக முழுவதும் இ்டதுசோரி 
கருத்து நிரலக்கு எதிைோனவைோக இல்ரல. ஆனோல் 
நர்டமுர� நிகழவுகளில் முைணபோடுகள் இருநென. 
தபரியோரின் தெோண்டைோன ஆரனமுத்து 
அவரகளுக்கு இ்டதுசோரி கருத்துநிரல சோரநெ 
ஈடுபோடு இருநெது. அெரன அவர ‘சுயமரியோரெச 
சமெரமம்’ என்ற� பதிவு தசய்ெோர. 1962களில் 
திைோவி்டர கைக மோநோடுகளில் கம்யூனிஸ்ட 
கடசிகரைச றசரநெவரகள் பஙறகற்கச தசய்வதில் 
ஆரனமுத்து தீவிைம் கோடடினோர. தபரியோரி்டம் 
அனுமதி தபற்று பல மோநோடுகளில் கம்யூனிஸ்ட 
ெரலவரகரை்ப பஙறகற்கச தசய்ெோர. இநெ 
வரகயில் தபரியோரின் தெோ்டக்க கோலச 
தசயல்போடடின் புதிய வடிவமோக ஆரனமுத்து 
தசயல்பட்டோர. இவர ‘மோரக்சிய்ப தபரியோரியம்’ 
எனும் கருதுறகோரை முன்ரவத்ெோர. இெரன 
அடி்பபர்டயோகக் தகோணடு தபரியோர மர�விற்கு்ப 
பின் தசயல்ப்டத் தெோ்டஙகினோர. 1976இல் ‘தபரியோர 
சமெரமக் கடசி’ என்� அரம்பரபத் தெோ்டஙகினோர. 
1978இல் இநெ அரம்பபின் தபயரை ‘மோரக்சிய்ப 
தபரியோரிய தபோதுவுர்டரமக் கடசி’ என்று மோற்றிச 
தசயல்பட்டோரகள். இவவரகயில், மோரக்சியம், 
தபரியோர முன்தனடுத்ெ சுயமரியோரெ இயக்கம் 
ஆகிய இைணடின் இரண்பபோகறவ ஆரனமுத்து 
முன்தனடுத்ெ அைசியல் அரம்பபு இருநெது. 
இநதியச சூைலுக்கு ஏற்� மோரக்சியமோக இெரன 
ஆரனமுத்து கருதினோர .  மோரக்சியத்ரெ 
சுயமரியோரெ இயக்கச தசயல்போடுகறைோடு 
இரண்பபெற்கோன வழியோக ‘மோரக்சிய்ப 
தபரியோரியம்’ எனும் கருதுறகோரை முன்ரவத்ெோர. 
ஒடுக்க்பபடற்டோர விடுெரல மற்றும் றெசீய 
இனவிடுெரல ஆகியரவ இவைது அரம்பபின் 
முென்ரமயோன றநோக்கஙகைோக அறிவிக்க்பபட்டது.

சமூக நீதிக்கோன றபோைோட்டஙகரை இநதிய 
அைவில் ஆரனமுத்து முன்தனடுத்ெோர . 
‘சிநெரனயோைன்’ இெழ இநெ இயக்கத்தின் இெைோக 
1974 முெல் தெோ்டரநது தவளிவநெது. 1994 முெல் 
Periyar Era என்� ஆஙகில இெரையும் இவவியக்கம் 
ந்டத்தியது. இவவியக்கம் பல்றவறு, வரககளில் 
தபரியோரின் தகோள்ரககரை றபசுவதின் மூலம் 
மடடுறம, மூ்டநம்பிக்ரக மெ ஆதிக்கம் ஆகியவற்ர� 
அழிக்க முடியோது. மோ�ோக மெச சோரபற்� ஆடசிரய 
ெமிழமணணில், இநதிய மணணில் ஏற்படுத்துவென் 
மூலம்ெ ோன்  தபரிய ோ ர  த க ோள்ரககரை 
நர்டமுர�்பபடுத்ெ முடியும் என்று நம்பியது. 
அெற்கோக பல்றவறு தசயல்போடுகரை முன்தனடுத்ெது.

�ட்டுலரயொளர்: ப்பரொசிரியர், எழுத்தொளர்
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நிரனரவநதைல்

ச்ந்தலல ந.கவு்தமன்

க்பரியொர் �ண்ணீரில் 
ஆலனமுத்து

புத்ெகஙகளில் பிடித்ெ வரிகளுக்குச சிவ்பபுக் றகோடுறபோடடு்ப 
படிக்கும் வைக்கமுர்டயவர ெநரெ தபரியோர. எல்றலோரும் அெரன 
விய்பறபோடு போரத்ெபடி நிற்போரகள். ஒருவர மடடும் அருகில் றபோய் 
உரிரமறயோடு சிரித்ெபடி றகடபோர “எ்பறபோ பரீடரச? றகோடு 
றபோடடுக் குறிசசு வசசுக் கவனமோ்ப படிக்கிறீஙக!”

அ்பபடி உரிரமறயோடு றகடபவைோக ஆரனமுத்தும், அெரன 
மகிழறவோடு அனுமதி்பபவைோக்ப தபரியோரும் இருநெ வைலோற்ர� 
அறிநெ பலர இன்றும் இருக்கி�ோரகள்.

தபோது வோழவிலும் புலரம வோழவிலும் ெனி அர்டயோைம் தபற்� 
அரனவரும் பல்துர� அறிமுகமும் ஒருதுர� ஆைமும் தபறுவெற்கு 
உரைத்ெவரகள்.

தபரியோர இைோமோயணம் தெோ்டரபோன நூல் எநெ தமோழியில் 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

லே
 2
02
1

24

எவவைவு விரலயில் வநதிருநெோலும் உ்டறன வோஙகி்ப படித்து்ப புரிநதுதகோள்ை முயலும் 
வைக்கமுர்டயவர. அபிெோன சிநெோமணியும் எ்பறபோதும் அவர அருகில் இருக்கும்.

றவ.ஆரனமுத்து ெமது தபோழுது றபோக்றக இநதிய அைசியல் சட்ட விைக்க நூல்கரை 
மீணடும் மீணடும் படி்பபதுெோன் என்போர. உலக அைசியல் சட்ட நூல்கரைச றசகரி்பபதும் 
அவற்றின் நுடபஙகரைச சிநதி்பபதுறம ஆரனமுத்து அவரகளுக்கு இன்பமோன தசயல்கள்.

கோசுமீர இநதியோறவோடு இரணநதிருநெோலும் அெற்தகனத் ெனி அைசியல் சட்டம் 
இருநெரெ அறிநறெோர பலர; படித்றெோர சிலர. அநெ அரிய நூல் ஆரன முத்தி்டம் இருநெது. 
கோசுமீர அைசியல் சட்ட நூரலக் றகோபி வைக்கறிஞர கு.ச.ஆனநென் (மலரக மோநில சுயோடசி 
நூலோசிரியர) அவரகளி்டம் இைவலோகக் தகோடுத்துவிட்டோர. ஆனநென் அவரகள் 
மர�நதுவிட்ட நிரலயில், கோசுமீர அைசியல் சட்ட அரிய நூல் ெவறிவிடுறமோ என்று 
ஆரனமுத்து பெறித் ெவித்ெ கோடசி, உணரம அறிஞரின் அறிவுத் ெவி்பபு!

“இநது மெத்திலிருநது தவளிறயறிவிடுஙகள்” என மக்களுக்கு அறிவுறுத்தி்ப போ்டோலூரில் 
தபரியோர றபசிவிட்டோர. ‘மெம்’ என்னதவன்று எஙகு றகட்டோலும் ‘நோத்திகர, பகுத்ெறிவோைர’ 
எனக் கூறிவிடுஙகள் என்றும் கூறிவிட்டோர.

தசய்தியறிநெ ஆரனமுத்து ெம் நணபர றநோபிள் றகோவிநெைோசு அவரகரையும் 
அரைத்துக்தகோணடு, திருசசிைோ்பபள்ளி தபரியோர மோளிரகக்கு பு�்பபடடுவிட்டோர. 
தபரியோறைோடு விவோதித்துத் தெளிவுதபறுவது இவரகள் றநோக்கம்.

“இநது மெத்திலிருநது தவளிறயறினோலும், நோத்திகர பகுத்ெறிவோைர எனக் குறி்பபிடடுக் 
தகோண்டோலும் நோம் இநதிய அைசியலரம்பபுச சட்ட்பபடி இநதுக்கள்ெோறன!”

ஆரனமுத்து கூறிய விைக்கத்தில் நிர�வர்டயோெ தபரியோர, வைக்கறிஞர பலரையும் 
அரைத்து விவோதித்ெோர. தெோ்டரநது ஆெோைஙகரைக் றகடடுக் தகோணடிருநெோர. விைக்கம் 
தசோன்ன சட்ட வல்லுநர பலரும் ஆெோைஙகரைத் ெை இயலோெவரகைோக இருநெனர.

சட்டம் பயிலோெ ஆரனமுத்து ெம்முன் குவித்து ரவத்திருநெ ஆெோைஙகரைக் கணடு 
மரலத்து்ப றபோனோர தபரியோர! இநது சட்ட மூலஙகள் (Element of Hindu Law or Ordinations 
of Pandits) தமய்னி, டி.எ்ப.முல்லோ றபோன்� சட்ட றமரெகளின் இநதுச சட்ட விைக்கஙகள், 
இநதுச சட்ட விதிகள், அைசரம்பபு விதிகள் முெலோன அரனத்ரெயும் ெமிழில் 
தமோழிதபயரத்து தபரியோர போரரவக்கு 
ரவத்துவிட்டோர ஆரனமுத்து.

படித்து்ப போரத்ெோர தபரியோர. 
ஆரனமுத்து ெநெ ஆெோைஙகளும் 
அவற்றுக் க ோன  விைக் கங களும் 
அவருக்குள் புதிய போய்சசரல 
ஏற்படுத்தின. ெமிழநோடு முழுதும் சுற்று்ப 
ப யணத்  திட்டத்ரெ  1 9 7 3 இ ல் 
அ றி வி த் து வி ட ்ட ோ ர .  எ ல் ல ோ 
கூட்டஙகளுக்கும் ஆரனமுத்து வநது 
ற ப ச  ற வ ண டு ம்  எ ன் று 
ஆரணயிடடுவிட்டோர தபரியோர.

“ இ வ ற் ர� த ய ல் ல ோ ம்  நீ ங க 
றபசினோல்ெோறன மக்களுக்குத் தெளிவு 
கி ர ்ட க் கு ம் .  ஆ ர வ த் றெ ோ டு ம் 
றகடபோரகள்” ெயக்கத்றெோடு தசோன்னோர 
றெோைர றவ.ஆரனமுத்து.

“இவவைவு புத்ெகஙகரையும் நோன் 
படிசசிடடு்ப றபச முடியுமோ? சுற்று்ப 
பயணத்திறல வோற�ன். கூ்டவநது எல்லோ 
ஊரிலும் இவற்ர� நீ றபசிவிடு”

தபரியோரின் சுற்று்பபயண அறிவி்பபு 
‘விடுெரல’யில் தவளியோனது. அதுெோன் 
அவரின் இறுதிச சுற்று்பபயணம் என்பது 
அ்பறபோது யோருக்கும் தெரியோது.

16.11.1973 முெல் 28.11.1973 வரை 
பதிறனோரு  ந ோள்கள் ,  ெமிைகத் 
ெரலநகரகளில் மடடும் தபரியோர 

தெோ்டரசசியோக்ப றபசி வநெோர. ஒவதவோரு கூட்டத்திலும் 
றவ.ஆரனமுத்துவும் றபசினோர.

ெஞரசக்கும் அ்பறபோது தபரியோர வநெோர. இைோமநோென் 
மன்�த்தில் 22.11.1973ஆம் நோள் மோரல நிகழசசி! திருரவயோறு 
அைசர கல்லூரி புலவர வகு்பபு மோணவரகள் நோஙகள் 
திைைோகச தசன்றிருநறெோம். மோணவனோக இருநெோலும், 
கரு்பபுச சடர்டயும் கரு்பபுத் துணடும் அணிநது தசல்லும் 
வைக்கம் எனக்கு! தபரியோருக்கு முன் ஆரனமுத்து, உ�நரெ 
தசல்றவநதிைன் இருவரமடடும் றபசினர. ஆரனமுத்து 
என்�ோறல அைசியல் சட்ட நூரலக் ரகயில் விரித்து 
ரவத்ெபடி்ப றபசும் வைக்கமுர்டயவர என்பறெ 
மனக்கோடசியோகத் தெரியும். அன்ர�ய இரைஞரகைோகிய 
எஙகளுக்கு அது சுரவயூட்டோெ றபசசு! ஆரவத்றெோடு கூரநது 
ஆரனமுத்து றபசரச்ப தபரியோர றகடடுக் தகோணடிருநெரெ்ப 
போரத்துத்ெோன் எஙகளுக்கு விய்பபு.

சுற்று்பபயணம் தெோ்டரநெது, றசலம் றகோடர்ட 
ரமெோனத்தில் 27.11.1973 மோரல நிகழசசி வைக்கத்ரெவி்டக் 
கூரரமயோகவும் சிக்கலுக்குத் தீரவு கோடடும் விைக்கமோகவும் 
அன்ர�ய ஆரனமுத்து றபசசு அரமநதுவிட்டது. தபரியோர 
சிலிரத்து்ப றபோய்விட்டோர. சிலிர்பபு மோ�ோெ நிரலயில் 
தபரியோர றபசத் தெோ்டஙகினோர “ெரலவர அவரகறை! 
றபைறிஞர ஆரனமுத்து அவரகறை! றெோைரகறை!” றவறு 
எவர தபயரையும் குறி்பபி்டோமல் ஆரனமுத்து தபயரை 
மடடும், அதுவும் ‘றபைறிஞர’ என்று அர்டதமோழி றசரத்து 
தபரியோர றபசியது வைலோற்று்ப புதுரம!

தசன்ரன வோணிமகோலில் ஆரனமுத்துக்கு ந்டநெ 
போைோடடுவிைோ ஒன்றில், இநெ நிகழசசிரய நோன் நிரனவு 
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கூரநது 2010இல் றபசிறனன். மிரக்பபடுத்தி்ப றபசுவெோய் எவரும் 
நிரனத்து விடுவோரகறைோ என்� ெயக்கம் அ்பறபோது என் 
மனத்திலிருநெது. எனக்கு அடுத்து்ப றபசிய தகோைத்தூர மணி 
அவரகள் “றசலத்தில் நிகழநெ அநெக் கூட்டத்தில் நன்றியுரை கூறியது 
நோன்ெோன்! எவர தபயரையும் குறி்பபி்டோெ தபரியோர ‘றபைறிஞர 
ஆரனமுத்து’ என விளித்ெது உணரமெோன்” என வழிதமோழிநெறபோது 
என் மனம் ஆறுெலர்டநெது. றெோைர றவ.ஆரனமுத்து அவரகளும் 
‘ஏறெோ தசய்தி’ என்� அைவில் அெரனக் றகடடுக் தகோணடிருநெோர.

தபரியோர ெம்ரம்ப ‘றபைறிஞர’ என்ப புகழநெரெ அவர 
அெற்குமுன் எஙகும் குறி்பபிடடுக் தகோண்டதில்ரல.

கரலஞர அவரகள் 1996இல் முெலரமசசைோனவு்டன், ஆரனமுத்து 
அவரகரைத் தெோரலறபசியில் அரைத்து ‘ெமிைக அைசின் தபரியோர 
விருது’ இவவோணடு வைஙகத் தீரமோனித்துள்ைெோகக் கூறி ஒ்பபுெல் 
றகட்டோர. ெம்ரமவி்ட்ப தபரியோர தகோள்ரக வைரசசிக்கு அதிகம் 
போடுபட்ட திருவோரூர றக.ெஙகைோசு அவரகளுக்கு வைஙகுஙகள் எனக் 
கூறித் ெம்ரம ஆரனமுத்து விடுவித்துக் தகோண்ட தசய்திரயயும் 
அவர வியநதுதகோண்டதில்ரல. “அைசு ெரும் விருதுகரை 
ஏற்கக்கூ்டோது என்பது என் தகோள்ரக” எனக் கூறி, முெல்வர 
கரலஞரை விய்பபில் ஆழத்தியவர றெோைர றவ.ஆரனமுத்து.

ஆரனமுத்து வோழவின் சோெரனகளும் நிகழசசிகளும் 
எதிரகோலத்தில் இன்னும் கூடுெலோக வியக்க்பதபறும் என்பது மடடும் 
உணரம.

கோநதி, அம்றபத்கர இருவருக்கு மடடுறம தவளிவநதுள்ை 
கோலவரிரச்ப பயணக் கணணோடி நூல் ெமிழநோடடில் 
தவளிவநதிரு்பபது தபரியோருக்கு மடடுறம என்பது பலரை எட்டோெ 
தசய்தி. தபரியோர ஈ.தவ.ைோ. பயணக் கோலக் கணணோடி (Periyar 
E.V.R.A. Detailed Chronology 1912-1973) என அரிய முயற்சியோல் 

ஆரனமுத்துக்காகவும் 
1969இல் ் ்ரியார 

கண்ணீர விட்டுள்ைார. 
கா்சரநாய கண்டு திருச்சி 
அைசு மருத்துவமரனயில் 
ர்சரக்கப்்ட்டிருநதைர்ாது 

்்ரியார 
மருத்துவரகளிடம் 
கண்ணீருடன 
கூறினாைாம் 

“ஆரனமுத்து உயிர 
எனக்கு முக்கியம் 
எப்்டியாவது 

காப்்ாத்திடுஙக”
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ஆரனமுத்து திைடடி தவளியிட்ட 450 பக்க்ப தபருநூல் 2012இறலறய 
தவளிவநதுவிட்டது.

“தபரியோர சிநெரனகரை நோன் தெோகுத்ெதுறபோல், என் கருத்துகரை நீஙகள்ெோன் 
தெோகுக்க முடியும்” எனத் ெம் ஆரவத்ரெ தவளி்பபடுத்தினோர ஆரனமுத்து. அவர 
ஆரவத்ரெ ஆரணயோக ஏற்று கு�ள்மலர (1950), கு�ள் முைசு (1957), சிநெரனயோைன் 
(1947) இெழகளில் தவளிவநெவற்ர�யும் நூல்கைோக தவளிவநெவற்ர�யும் ‘திருசசி 
றவ.ஆரனமுத்து கருத்துக் கருவூலம்’ என்ப பதினோறு நூல்கைோகத் தெோகுத்ெது சூலூர 
போறவநெர றபைரவத் றெோைரகள். தவளியீடடு விைோ 2012இல் றகோரவ சூலூரில் 
ந்டநெது. ‘கோலக்கணணோடி’ நூலும் அ்பறபோது தவளியி்ட்பபட்டதுெோன்!

‘சூலூர வைலோறு’ நூரலச சூலூரில் 16.01.1996இல் தவளியிட்ட றெோைர றவ.
ஆரனமுத்து ‘சூலூர நிரனவோக இன்று முெல் ெோடி வைரக்கத் தெோ்டஙகிவிடற்டன்’ 
என்று அறிவித்ெோர. சூலூரில் 1996இல் வைரக்கத் தெோ்டஙகிய ெோடி அவர வோழவு 
முழுதும் தெோ்டரநெது.

தபரியோர கருத்துகரைக் றகோடபோ்டோக வைர்பபரெயும் கருத்தெழுசசிக் 
கூரரமயு்டன் றமம்படுத்துவரெயும் ஆரனமுத்து இலக்கோக ரவத்திருநெோர. அதில் 
றபைைவு தவற்றியும் தபற்றுவிட்டோர என்பது அவர நூல்கறைோடு உ�வோடினோல் 
புரியும்.

இநதிய அைசியல் சட்டத்தில் உள்ை ஒறை ஒரு நல்ல கூறு ‘வகு்பபு வோரி்ப பஙகீடு’ 
(‘ஒதுக்கீடு’ என்று தசோல்லமோட்டோர) தபறுவெற்கு ஆெைவோன 
பிரிவுகள் ெோம் என்போர. அவற்ர�்ப பயன்படுத்தி உரிய 
நலன்கரை்ப தப�த் ெவறிவிடற்டோம் என்� அவர, அெரனறய 
ெம் றவரலத் திட்டமோக ஏற்றுக் தகோண்டோர.

கோகோ கறலல்கர ஆரணயத்திற்கு மோற்�ோக மண்டல் குழு 
ஆரணயம் அரமக்க்பபட்டதிலும் அறிக்ரக நோ்டோளுமன்�த்தில் 
ரவக்க்பபட்டதிலும் நடுவணைசு நர்டமுர�யோக ஏற்க்பபட்டதிலும் 
- ஆரனமுத்து தில்லியில் 1978 முெல் ெஙகி உரைத்ெ உரை்பபிற்கு 
தபரும்பஙகுணடு என்பது இ்பறபோது பைவலோக உணை்பபடடுவிட்டது.

ெமிழநோட்டைசு பிற்படுத்ெ்பபடற்டோர பஙகீடர்ட 31 
விழுக்கோடடிலிருநது 50 விழுக்கோ்டோக உயரத்துவெற்கு ஆரனமுத்து 
முன்ரவத்ெ சட்ட எடுத்துக்கோடடுகறை கோைணம் என்பதும், 
உணை்பபட்ட சூைல் இ்பறபோது உருவோகிவிட்டது.

நடுவணைசில் நூறு விழுக்கோடு இ்ட்ப பஙகீடு தபறுவறெ ெம் 
எல்ரலயோக ரவத்து அவர இயஙகினோர. அெரன எட்டோமறல 
அவர பயணம் இர்டயறுநதுவிட்டது.

ெம் வோழவின் றமெரம்ப பர்ட்பபோகக் கருதி, அவர 
ஐம்பெோணடுகைோய் உரைத்துத் திைடடி வநெது ‘தபரியோர வைலோறு’.

‘தபரியோர ஈ.தவ.ைோ. சிநெரனகள்’ மறுபதி்பபு 21.3.2010இல் 
கரலஞர அவரகைோல் தவளியி்ட்பபட்டறபோது, ‘தபரியோர 

வைலோற்ர� ஐநது தெோகுதிகைோக தவளியிடுறவன்’ என அறிவித்ெோர றெோைர 
றவ.ஆரனமுத்து! ஒரு தெோகுதிகூ்ட இன்னும் நூலோகவில்ரல.

தபரியோர வோழவின் பல நிகழசசிகளுக்குச சோன்�ோகத் திகழநெவர அவர. தபரியோர 
ெஙரக கணணம்மோ 26.2.1971ஆம் நோள் இயற்ரக எய்தினோர என எழுதிவி்ட 
எல்றலோைோலும் முடியும்.

ெஙரக இ�நெ தசய்தி றகட்டவு்டன் ஆரனமுத்ரெ அரைத்துக்தகோணடு விரைநது 
வநெ தபரியோர, ெஙரக கணணம்மோளின் கோல்கரைக் கடடிக்தகோணடு கெறினோைோம் 
“அ்பபோ! அ்பபோ! என்ரனவிடடு்ப றபோயிடடியோ்பபோ!”

ெஙரகரய ‘அ்பபோ’ என்று அரை்பபது தபரியோர வைக்கம் என்பது நோம் அறியோெது. 
ஆரனமுத்து இ்பபடி விய்பபோன நிரனவுகரை தவளி்பபடுத்துவோர . 
ஆரனமுத்துக்கோகவும் 1969இல் தபரியோர கணணீர விடடுள்ைோர. கோசறநோய் கணடு 
திருசசி அைசு மருத்துவமரனயில் றசரக்க்பபடடிருநெறபோது தபரியோர 
மருத்துவரகளி்டம் கணணீரு்டன் கூறினோைோம் “ஆரனமுத்து உயிர எனக்கு முக்கியம் 
எ்பபடியோவது கோ்பபோத்திடுஙக”

தபரியோர கணணீரின் மதி்பபு, 6.4.2021வரை ஆரனமுத்ரெக் கோ்பபோற்றி 
வோைரவத்துவிட்டது.

�ட்டுலரயொளர்: திரொவிடை இயக்�ச சிந்தலனயொளர், எழுத்தொளர், ப்பசசொளர்



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

லே
 2
02
1

27

நிரனரவநதைல்

க. ்நதி்ச்க்ன் muhilnilavu@gmail.com

க்பரியொரின் எழுத்லதயும் வ்பசலசையும் 
தமிழமண்ணுக்கு ஆேணமொக்கித் தந்தேர்

1997ஆம் ஆணடு எனக்குத் திருமணம் உறுதியோயிற்று. றபைோசிரியர மு. ெமிழக்குடிமகன் 
அவரகள் ெரலரமயில் சுயமரியோரெத் திருமணம் தசய்துதகோள்வது எனது விரு்பபம். 
நோள், கிைரமதயல்லோம் குறித்ெோயிற்று. திருமணத்துக்கு இன்னும் மூன்று மோெம் இருக்கி�து. 
வைக்கமோய் திருமணம் உறுதியோனோல் எல்றலோரும் மண்டபத்ரெ முன்பதிவு தசய்ய 
ஓடுவோரகள். நோன் அன்று மோரலறய றபைோசிரியர ெமிழக்குடிமகன் அவரகைது 
இல்லத்துக்கு ஓடிறனன். அ்பதபோழுது அவர அரமசசர. தவளியூர்ப பயணத்தில் அைசு 
நிகழசசிகளுக்கு்ப றபோயிரு்பபெோகவும், திரும்பிவை ஒருவோைம் ஆகும் என்றும் 
தசோன்னோரகள். இநெக் கோலம்றபோல ரகறபசி வசதி எல்லோம் பைவலோகோெ கோலம் அது. 
எனறவ, ஒருவோைம் கோத்திருநறென்.

  

மதுரைத் ெமிழச சஙகத்தில் உள்ை தசநெமிழக் கல்லூரியில் நோன் இைம் இலக்கியம் 
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படிக்கின்� கோலத்தில் ெமிழக்குடிமகன் அவரகளின் 
றமர்ட்ப றபசசோல் ஈரக்க்பபடடு முதுகரல்ப 
படி்பரப அவரி்டறம படிக்க றவணடுதமன்று 
முடிவுதசய்து அ்பறபோது அவர முெல்வைோயிருநெ 
மதுரை யோெவர கல்லூரியில் றசரநறென். வகு்பபுக்குள் 
நுரைநதுவிட்டோல் புத்ெகத்ரெறய விரிக்கோமல் 
புத்ெகத்துக்கு தவளிறய இருக்கி� பு�இலக்கிய 
உலரக அர்டயோைம் கோடடுவோர ெமிழக்குடிமகன். 
ெனது பக்தி இலக்கிய வகு்பரப ஒருமுர� றகடகச 
தசய்ெோல் பழுத்ெ பகுத்ெறிவோைரைக்கூ்ட 
பக்ெனோக்கிவிடும் ஆற்�ல்மிக்க றபைோசிரியர 
இைோமலிஙகம்; பழுத்ெ பக்ெரனக்கூ்ட ெனது 
ஒருமணிறநை வகு்பபில் தீவிை பகுத்ெறிவோைைோய் 
மோற்றிவி்டக்கூடிய ைசவோெம்மிக்க றபைோசிரியர இ.கி.
இைோமசோமி என ெனித்துவம் மிக்க றபைோசிரியரகைோல் 
நிர�நெ கல்லூரி அநெக் கல்லூரி.

அரனத்துக் கல்லூரி கருத்ெைஙகு, நோ்டக்பறபோடடி, 
போடடு்பறபோடடி என்�ோல் கல்லூரி தெரிவுதசய்யும் 
குழுவில் நோனும் இரு்பறபன். என்மீது றபைன்பு 
தகோணடு என்ரன மூத்ெ பிள்ரைரய்பறபோல 
போரத்துக்தகோண்ட றபை ோசிரியர  இைோ .
றகோெண்டபோணி அவரகளும் உற்� நணபரன்பறபோல 
என்னி்டம் உ�ரவ்ப றபணிவநெ றபைோசிரியர 
தவ.மு.ஷோஜஹோன்கனி அவரகளும் இதுறபோன்� 
றநரவுகளில் என்ரன மனமுவநது முன்தமோழிவோரகள். 
இவரகள் முன்தமோழிநதுவிட்டோல் அவரகரை 
அ்பபடிறய வழிதமோழிநது ெமிழக்குடிமகன் 
அவரகைோல் முன்னிரல்பபடுத்ெ்பபட்டவரகளில் 
நோனும் ஒருவனோய் மோறி்பறபோறனன்.

முதுகரல்ப படி்பரப முடித்ெ ரகறயோடு எம்.பில் 
ஆய்வு்ப படி்பரபயும் அநெக் கல்லூரியிறலறய 
முடித்துவிடடு விர்டதபற்�றபோது ெனி்பபட்ட 
முர�யில் ‘என் நன்மோணோக்கரில் ெரல மோணோக்கர’ 
என்கி� நற்சோன்றிெழ ஒன்ர�யும் எழுதிக்தகோடுத்து 
என்ரன அனு்பபிரவத்ெோர. நோன் ெமிழக்குடிமகனின் 
மோணவன் என்று தசோல்லிக் தகோள்வெற்கு அதுறவ 
சோன்�ோவணமோய் இன்றும் என்னி்டம் இருக்கி�து. 
படி்பரப முடித்ெ ஆற� மோெஙகளில் தசன்ரனயில் 
றவரல கிர்டத்து நோன் தசன்ரனக்கு வநதுவிட்ட 
பி�கு அவர தசன்ரன வரும்றபோதெல்லோம் நோன் 
ெவ�ோமல் றபோய்ச சநதித்துவருறவன். அறனகமோக 
தசன்ரன வநது றபசுகி� முெல் தெோரலறபசி 
எனக்கோகக்கூ்ட இருநதிருக்கலோம். ஒவதவோருமுர� 
தசன்ரன வரும்றபோதும் அவைது முென்ரமயோன 
பணி கரலஞர அவரகரைச சநதி்பபதுெோன். 
‘கரலஞரை இத்ெரன மணிக்குச சநதித்துவிடடு 
இத்ெரன மணிக்கு அர�க்கு வநதுவிடுறவன். 
வோருஙகள் றபசலோம்’ என்போர. இைவு உணரவயும் 
அவறைோடு முடித்துவிடடுத்ெோன் ெஙகுமி்டத்துக்குத் 
திரும்புறவன். இநெ வைக்கம் அவர முெல்முர�யோய் 
தவன்று சட்ட்பறபைரவத் ெரலவர ஆகும்வரை 
தெோ்டரநெது. அென்பி�கு அவர தீவிை அைசியலில் 
தசயல்படடுக்தகோணடிருநெெோல் அநெ நடபு 
ரககூ்டவில்ரல. எனினும் எ்பதபோழுெோவது றபோய் 
அவரைச சநதித்து்ப றபசிவிடடு வரும் வைக்கம் 
தகோஞசம் இருநெது.

  

ஒருவோைம் கழித்து கிரீன்றவஸ் சோரலயிலுள்ை 
அரமசசரின் இல்லத்துக்கு ஒரு மோரல்பதபோழுதில் 
றபோய்க் கோத்திருநறென். அரமசசர இல்லத்தில் 
தபருஙகூட்டம். அ்பதபோழுது அரமசசருக்கு 
உெவியோைரகைோய் இருநெவரகளில் ஒருவர 
அரிகிருஷ்ணன். அரமசசரு்டன் எனக்கு நல்ல 
அறிமுகம் உணடு என்பெோல் என்ரன்ப போரத்ெவு்டன் 
‘வோஙக’ என்று மடடும் தசோன்னோர. மற்�படி 
அ ர ம ச ச ர ை ்ப  ப ோ ர ்ப ப து  எ ன் ப து 
வ ந தி ரு க் கி � வ ர க ளி ன்  த ச ல் வ ோ க் ரக ்ப 
தபோருத்துத்ெோன். போரரவயோைரகளில் மூன்று 
வரகயினர இரு்பபர. முெலோவது வரகயினர, 
அைசியலிலும் அதிகோைத்திலும் மிகுநெ தசல்வோக்கு 
உர்டயவரகைோய் இரு்பபர. இவரகள் வநெோல் 
கோத்திருக்கத் றெரவயில்ரல. யோரையும் றகடகக்கூ்ட 
றவணடியதில்ரல .  ற ந ைடிய ோ க  உள்றை 
நுரைநதுவிடுவோரகள். றபசறவணடியரெ்ப 
றபசிவிடடு முடிக்க றவணடியரெ முடித்துக்தகோணடு 
பு�்பபடடு விடுவோரகள். இைண்டோவது வரகயினர, 
அரமசசரை அவைது அர�யில் சநதிக்க 
மோட்டோரகள். றநைடியோக வீடடின் மோடிக்கு்ப றபோய் 
சநதி்பபெற்தகன ஒதுக்க்பபட்ட அர�யில் 
கோத்திரு்பபோரகள். அரமசசர எழுநதுறபோய் 
அவரகரைச சநதித்து்ப றபசிவிடடு வருவோர. 
மூன்�ோவது வரகயினர வோய்த்ெோடடியத்திலும் 
உ்டல்தமோழியிலும் மிடுக்குக் கோடடி உள்றைறபோய் 
விடுவோரகள். இவரகள் அரமசசரின் ஏவலருக்கு 
தகோஞசம்(? )  றவண்ட்பபட்டவரகைோகவும் 
இரு்பபோரகள். மற்�வரகள்ெோன் தபோதுமக்கள். 

போரரவயோைரகள் றநைத்தில் போரக்க 
றவணடியவரகரைதயல்லோம் போரத்துவிட்ட பி�கு 
பு�்பப்டத் ெயோைோகி அரமசசர இருக்ரகரயவிடடு 
எழுநது நின்றுதகோண்டோர என்�ோல் இனி போரக்க 
றவணடியவரகளில் முக்கியமோனவரகள் யோரும் 
இல்ரல என்று அரத்ெம். அ்பறபோதுெோன் எல்லோ 
அரமசசரகளும் உெவியோைரகரை்ப போரத்து  
ஒ்பபுக்கு ஒரு றகள்வி றகடபோரகள். ‘தவளியில 
இன்னும் யோைோவது கோத்திருக்கோஙகைோ?’ அநெக் 
றகள்வியின் உடதபோருள் அரமசசருக்கும் அவரின் 
உெவியோைரகளுக்கும் மடடுறம புரியும். உ்டறன 
அநெ உெவியோைர, தவளிறய ஓடிவருவோர. ‘ஐயோ 
கிைம்ப்ப றபோ�ோஙக, சீக்கிைம் றபோய்்ப போத்திருஙக’ 
என்போரகள். பத்து, இருபதுறபர கூட்டமோய் 
உள்றைறபோய் நிற்போரகள். அவரகளுக்தகல்லோம் 
ஒவதவோரு வோரத்ரெயில் பதில் தசோல்லி 
அனு்பபுவோரகள். அரெயும் மீறி அரமசசரு்டன் 
றபசிக்தகோணடிருநெோல் அரமசசரின் தமய்க்கோவலர 
அவர ரகரய்ப பிடித்து தமள்ை தவளிறய 
அனு்பபிவிடுவோர. அ்பபடி ஒரு றநைத்தில் நோன் 
அரைக்க்பபடற்டன்.

ெமிழக்குடிமகன் நின்றுதகோணடிருநெோர. 
ஒவதவோருவருக்கும் ஒவதவோரு வோரத்ரெயில் பதில் 
கிர்டத்ெது. என்முர� வநெது. வணஙகி நின்ற�ன். 
‘வோஙக சநதிைறசகைன் நலமோ இருக்கீஙகைோ?’ 
என்�ோர. ‘நல்லோ இருக்கிற�ஙகய்யோ’ என்ற�ன். ம்.... 
தசோல்லுஙக என்�ோர கனிவோன குைலில். எனக்கு 
திருமணம் உறுதியோகியிருக்குஙகய்யோ. நீஙகெோன் 
வநது ந்டத்திரவக்கணும் என்ற�ன். எநெத் றெதி? 
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திரும் நிகழ்வில் ஆனனமுத்து ஐயா

என்�ோர. தசோன்றனன். சற்ற� றயோசித்ெவர, ‘அநெத் 
றெதியில் எனக்கு நிகழசசிகள் இருக்கி�றெ’ என்�ோர. 
‘அநெத் றெதியில் ெஙகைோல் இயலோதென்�ோல் 
ெஙகளுக்கு இரசவோன ஒரு றெதியில் திருமணத்ரெ 
உறுதி தசய்கிற�ன்’ என்ற�ன். ‘றவண்டோம் ெள்ளி 
ரவக்கோதீஙக. குறிசச றெதியிறலறய நீஙக ந்டத்துஙக. 
ந ோ ன்  இ ்ப ப  தி ரு ம ண ம்  ம ோ தி ரி ய ோ ன 
நிகழசசிகளுக்தகல்லோம் றபோ�தில்ல. தநர�ய்ப 
றபசிடற்டோம். இனி தசயல்ல கவனம் தசலுத்துறவோம். 
நீஙக திட்டமிட்ட்பபடி திருமணத்ரெ ந்டத்துஙக’ 
என்று தசோல்லி விர்டதகோடுத்ெோர. றபசி்பறபசிறய 
வைரநெ ஒரு கடசியின் பிைதிநிதியோய் நிற்கி� 
ஒருவரி்டமிருநது இ்பபடியோன வோரத்ரெரய யோரும் 
எதிரபோரக்கமோட்டோரகள். எனக்கு்ப தபருத்ெ 
ஏமோற்�மோய் இருநெது. அவருக்கிருநெ அைசியல் 
தநருக்கடிகள் அ்பபடி அவரைச தசோல்ல 
ரவத்திருக்கலோம் என்று மனரெத் றெற்றிக்தகோணடு 
வீடுதிரும்பிறனன். மிகுநெ குை்பபமோய் இருநெது. 
இைதவல்லோம் தூக்கம் பிடிக்கவில்ரல.

கோரல எழுநெவு்டன் அலுவலகத்துக்கு விடு்பபு 
தசோல்லிவிடடு நணபர ரவகர�ரயச சநதித்றென். 
ெமிழக்குடிமகன் வைவில்ரல என்பது என்ரனவி்ட 
அவருக்கு்ப தபரிய ஏமோற்�மோக இருநெது. உ்டறன 
எடுத்ெ எடு்பபில் ‘ஆரனமுத்ரெ்ப போரக்கலோமோ?’ 
என்�ோர. ‘ஆரனமுத்து எனக்கு்ப பைக்கம் 
இல்ரலறய?’ என்ற�ன். ‘அெனோதலன்ன போரக்கலோம் 
வோஙக’ என்று சிநெரனயோைன் அலுவலகத்துக்கு 
அரைத்துச தசன்�ோர. அ்பறபோது ஆரனமுத்து 
ஐயோ அஙறக இல்ரல. கலசத்ரெச சநதித்றெோம், 
விவைத்ரெச தசோன்றனோம். ‘ஐயோ நோரை கோரல 
புதுசறசரிக்கு அருகில் ஒரு திருமணத்ரெ ந்டத்தி 
ரவக்கி�ோர. அரெத் தெோ்டரநது அநெ்ப பகுதிகளில் 
நிர�ய நிகழசசிகளில் கலநது தகோள்கி�ோர. 

திரும்பிவை ஒருவோைம் ஆகலோம். எனறவ, நீஙகள் 
நோரைறய அநெத் திருமண நிகழவி்டத்துக்கு்ப 
றபோய்விட்டோல் அவரை எளிெோகச சநதித்து்ப 
றபசிவி்டலோம்’ என வழிகோடடுெரலயும் அளித்ெோர. 
மறுநோறை பு�்பபடடு புதுசறசரிக்கு்பறபோறனோம். 

திருமண நிகழவி்டத்ரெ அர்டநது திருமணம் 
முடியும்வரை கோத்திருநது ஐயோரவச சநதித்றெோம். 
ரவகர� என்ரன ஐயோவுக்கு அறிமுகம் தசய்ெோர. 
“இவைது தபயர சநதிைறசகைன் ‘நிலவைம்’ என்கி� 
அைசு இெழின் ஆசிரியர. தபரியோர பற்�ோைர; 
தபரியோரின் குடியைசு இெழகரை ஆய்வு தசய்து 
எம்.பில்.பட்டம் தபற்றிருக்கி�ோர; ெமிழக்குடிமகன் 
மோணவர” என்�ோர.  மகிழசசி, மகிழசசி என்று 
தபருமிெஙதகோண்டவர, வைக்கம்றபோல் எநெ 
மோவட்டம்? எநெ ஊர? முெல் பட்டெோரியோ? ெோய் 
ெநரெ படித்ெவரகைோ? என்பனறபோன்� குடும்ப்ப 
பின்னணிரயக் றகட்டறிநதுவிடடு, ‘தைோம்ப 
மகிழசசி’ என்�ோர. ‘ஜுன் 19ஆம் றெதி இவருக்குத் 
திருமணம். நீஙக வநது ந்டத்தி ரவக்கணுஙகய்யோ!’ 
என்�ோர ரவகர�.  அ்பபடியோ...! தபண என்ன 
படித்திருக்கி�ோர, அவரகளின் குடும்ப்ப பின்னணி 
என்ன? என்த�ல்லோம் றகடடுவிடடு, அவர மிகவும் 
விரும்பி அணிகி� தவள்ரைநி� ஜி்பபோவின் 
இ்டதுபு�முள்ை ரபக்குள் ரகரயவிடடுத் துைோவி 
கசஙகிய ஒரு துணடுச சீடர்ட எடுத்து நீடடி, ‘இதில் 
உஙகள் திருமண றெதிரயயும் தபயரையும் குறித்துத் 
ெோருஙகள்... நோன் வநதுவிடுகிற�ன்’ என்�ோர. எனக்கு 
அைவில்லோெ மகிழசசி. அறிமுகமோன சில 
நிமி்டஙகளிறலறய அவர கோடடிய பரிவும் அன்பும் 
கரிசரனயும் என்ரன ஒரு நிமி்டம் கலஙகச தசய்ெது. 

குறித்ெ றெதியில் குறித்ெ றநைத்துக்கு முன்னெோகறவ 
என் திருமண நிகழவுக்கு திணடுக்கல் வநெோர. 
தபரியோரின் தபருநதெோண்டரும் அவரெம் 
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தநருஙகிய கூட்டோளியுமோன சீரகோழி முத்துசசோமி 
அவரகரையும் உ்டன் அரைத்து வநதிருநெோர. 
நிகழவில், ‘பிற்படுத்ெ்பபட்ட சமூகத்திலிருநது முெல் 
ெரலமுர�யோய்்ப படித்து நல்ல பணிக்கு வநதிருக்கி� 
றெோைரை்ப றபோன்�வரகரை்ப போரக்கும்றபோதுெோன் 
தபரியோர விரெத்ெ விரெயும் அரெ வைரத்தெடுக்க 
என்ரன்ப றபோன்�வரகள் சிநதுகின்� உரை்பபும் 
தபருமிெஙதகோள்ைச தசய்கி�து’ என்� தபோருள்ப்ட்ப 
றபசி என்ரனயும் என் குடும்பத்ரெயும் உ�வினரகள், 
நணபரகள் முன்னிரலயில் தகௌைவ்பபடுத்தினோர. 
திருமணத்ரெ ந்டத்தி முடித்ெ ரகறயோடு நோன் பி�நெ 
எனது கிைோமத்ரெயும் வைரநெ எனது வீடர்டயும் 
றநரில் போரத்துவை ஐயோ விரு்பப்பபட்டரெதயோடடி 
நோன் உ்டன் தசல்ல முடியோெ சூைலில் நணபர 
ரவகர�ரய உ்டன் அனு்பபி ரவத்றென். 
மணசுவைோல் கட்ட்பபடடிருநெ ஓடடுவீடு என்வீடு. 

எனது வீடர்ட அர்டநெ ஐயோ அவரகள் வீடடு 
முற்�த்தில் இருக்கி� திணரணயிறலறய அரைமணி 
றநைத்துக்கும் றமலோய் உடகோரநதிருநது 
அஙகிருநெவரகரையும் உ�வினரகரையும் 
நணபரகரையும் போரத்து்ப றபசி 
மகிழநது இருக்கி�ோர. இநெக் 
கோலத்ரெ்ப றபோல ப்டம்பிடிக்கும் 
தசல்றபோன் வசதி அநெக் 
கோலத்தில் இல்ரல. சனோெனத்ரெ 
றவைறு்பபதிறலறய ெனது கோலம் 
முழுவரெயும் தசலவழித்ெ ஒரு 
மோதபரும் ெரலவரின் ெரலரமத் 
தெோண்டர ஒருவர ஒரு எளியவன் 
பி�நது வைரநெ வீடடுக்கு வநெ 
வ ரு ர க ர ய ்ப  ப தி வு 
தசய்யறவணடும் என்கி� புரிெறலோ 
கவனறமோ தெளிறவோகூ்ட 
அ்பறபோது இல்லோெெோல் அவைது 
வருரகரய ஒரு புரக்பப்டமோக 
ஆ வ ண ்ப ப டு த் ெ ோ ம ல் 
விடடுவிடற்டோறம என்கி� குற்� 
உணரசசி என் மனதில் இன்னும் 
இருநதுதகோணற்ட இருக்கி�து.

திருமணதமல்லோம் முடிநது தசன்ரன 
திரும்பியபி�கு நோனும் எனது துரணவியோரும் 
சிநெரனயோைன் அலுவலகத்தில் றபோய் ஐயோரவச 
சநதித்து நன்றி தெரிவித்றெோம். எனது கிைோமத்ரெ 
நிரனவுகூரநெ ஐயோ அவரகள் ,  ‘அநெக் 
கல்லுக்கோடடில் உள்ை ஒரு கிைோமத்திலிருநது வநது 
இவவைவு வைரசசி  தபறுவது என்பது 
சோெோைணமோனெல்ல. நல்லபடியோய் வோழக்ரகரய 
அரமத்துக் தகோள்ளுஙகள். ஒருவருக்தகோருவர 
விடடுக்தகோடுத்து வோை்ப பைகிக்தகோள்ளுஙகள். 
அதுறபோதும்’ என வோழத்தி அனு்பபிரவத்ெோர. 
அென்பின்னர சில ஆணடுகள் கழித்து நர்டதபற்� 
எனது சறகோெைன் திருமணத்ரெயும் ஐயோறவ 
ந்டத்திரவத்ெோர.

ஐயோவு்டன் ஏற்பட்ட அநெத் தெோ்டரபு 
அறுநதுவி்டோமல் அவைது இறுதிக்கோலம் வரை 
றபணிவநறென். அடிக்கடி சநதித்ெதில்ரல. ஆனோல் 
ஆணடுக்கு ஒருமுர�யோவது சநதி்பறபன். அவரை்ப 

போரக்க்ப றபோகும்றபோதெல்லோம் சிறுமரல்ப 
பைஙகள் வோஙகிச தசல்றவன். திணடுக்கல்லிலிருநது 
வ ந ெ ெ ோ ?  எ ன் று  சி ரி த் து க் தக ோ ண ற்ட 
தபற்றுக்தகோள்வோர. ஏெோவது ஒரு தவளியீடர்டக் 
ரகயில் தகோடு்பபோர. ஏெோவது ஒரு நூரல்ப படிக்கச 
தசோல்வோர. மோரல றநைத்தில் றபோய்விட்டோல், 
‘ இடலி  ச ோ ்பபி்டல ோ ம்  வ ோ ங க ’  என்று 
திருவல்லிக்றகணியில் உள்ை உணவகத்தில் 
புகழதபற்� சோம்போர இடலி வோஙகிக்தகோடு்பபோர. 
நம்ரமச தசலவு தசய்யவி்டமோட்டோர. ஓரிருமுர� 
அவறைோடு க்டற்கரையில்  மோரல நர்டக்கு்ப 
றபோயிருக்கிற�ன். அநெச சமயஙகளில் நிகழகோல 
அ ை சி ய ர ல  நி ர � ய ச  த ச ோ ல் லு வ ோ ர . 
நர்ட்பபயிற்சிக்கு்ப றபோய்விட்டோல் அவறைோடு 
றசரநது நம்மோல் ந்டக்க முடியோது. அவவைவு 
றவகமோகவும் உற்சோகமோகவும் ந்ட்பபோர. மூஙகில் 
குருத்துமோதிரி உ்டம்ரப ரவத்துக்தகோணடு 
வைக்கமோக அவர விரும்பி அணியும் கனமோன 
கரு்பபுத் துணடும் அரெவி்டக் கணமோன 
புரெதசரு்பபும் அவைது நர்டயின் றவகத்ரெக் 

குர�க்கும். ஆனோலும் ரகவீசி 
நர்டயில் றவகம் கோடடுவோர.

ஆணடுறெோறும்  அவர 
ந்டத்தும் பயிற்சி வகு்பபுகளில் 
ஊை்பபோக்கத்தில் ந்டநெ 
வ கு ்ப பி ல்   க ல ந து 
தகோணடிருக்கிற�ன் .  ஒரு 
இயக்கத்தின் சித்ெோநெத்ரெ ஒரு 
ெரலவரின் றகோடபோடர்ட 
அடுத்ெடுத்ெ  ெரலமுர� 
களுக்குக் க்டத்துவதில் கோடடும் 
அ வ ை து  க ரி ச ன ம் 
பயிற்சியின்றபோது  அவர 
த ச ோ ல்லும்   ஒவதவ ோரு 
தசோல்லிலும்  விைக்கத்திலும் 
மின்னல்றபோல உள்நுரைநது 
மூரைரயக் கிைரநதெைச 
தசய்யும்.  எவவைவு இரைய 

வயதினரையும் றெோைர என்ற� அரை்பபரெ 
மைபோகக் தகோணடிருநெ ஐயோ அவரகள், எ்பதபோழுது 
சநதிக்கச தசன்�ோலும் போரத்ெவு்டன் ‘வோஙக 
றெோைர’ என்று அவர அரைக்கும் அநெச தசோல்லில் 
இருக்கும் வோஞரசரய அெற்குள் அ்டஙகியிருக்கும் 
அன்பின் அ்டரத்திரய எழுத்தில் மடடுறம 
விைக்கிவி்ட முடியோது. அது ஒரு அனுபவம்.

ெநரெ தபரியோரின் றபைன்புக்குரிய தெோண்டைோய் 
றெோைைோய் றசவகைோய் இருநது அவரெம் கூரிய 
றபசரசயும் குர�வில்லோ எழுத்ரெயும் றநரிய 
றபோைோட்டஙகரையும் ஆவண்பபடுத்தியென் மூலம் 
சனோெனத்துக்கு எதிைோன ஆயுெக் கி்டஙரகத் ெமிழச 
சமூகத்துக்குக் ரகயளித்துவிடடுச தசன்றிருக்கி�ோர  
ஐயோ ஆரனமுத்து. திைோவி்ட இயக்கத்தின் அநெ 
மோதபரும் ஆளுரமயின் அன்புக்குரிய றெோைரகளில் 
ஒருவனோய் நோனும் இருநறென் என்பறெ எனக்குக் 
கிர்டத்ெ றபறினும் தபரும்றபறு.

�ட்டுலரயொளர்: ‘�ொக்ல�ச சி்றகினிபை’ இதழின் 
க்பொறுப்பொசிரியர்
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One Hundred Years of Solitude

தனிலமயின் நூறு ஆண்டு�ள

கட்டுரை

எஸ்.சக. ்குமதுலலா skrahumathulla52@gmail.com

உ லக இலக்கியத்தின் மிகமுக்கியமோன 
பர்ட்பபோகக் கருெ்பபடும் நோவல். புனிெ 
ரபபிறைோடும், றஷக்ஸ்பியரின் பர்ட்பபுகறைோடும் 
ரவத்து்ப றபோற்�்பபடும் நூல். சோரல்ஸ் டிக்கன்ஸ், 
லிறயோ ்டோல்ஸ்்டோய் றபோன்� கோலத்ரெ தவன்று 
நிற்கும் எழுத்ெோைரகள் வரிரசயில் இென் 
ஆசிரியரையும் உடகோை ரவத்ெ நோவல். ஒறை 
றநைத்தில் விமரசகரகைோலும் தபரும் அைவிலோன 
வோசகரகைோலும் றபோற்�்பபட்ட நோவல்.

புனிெ ரபபிளுக்கு்ப பி�கு அதிக அைவில் 
தமோழியோக்கம் தசய்ய்பபட்ட நூல் என எடுத்துக் 
த க ோ ண ்ட ோ ல்  அ து  த ச ர வ ோ ன் டீ ஸி ன் 
“்டோன்கிறஹோற்ட” (“Don Quixote”) நோவல்ெோன். அென் 
பி�கு உலகம் முழுவதும் ெமிழ உடப்ட 46 தமோழிகளில் 
தமோழியோக்கம் தசய்ய்பபடடு, 5 றகோடி்ப 
பிைதிக்குறமல் விற்பரனயோகிச சோெரன பர்டத்துக் 
தகோணடிருக்கும் நோவல் கோ்பரியல் கோரசியோ 
மோரகஸின் “One Hundred Years of Solitude” (“ெனிரமயின் 
நூறு ஆணடுகள்”).

சி�நெ பர்ட்பபிற்கோக்ப பல இலக்கிய 
விருதுகரை்ப தபற்� இநெச தசவவிலக்கிய நோவல் 
1982 ஆம் ஆணடு மோரகஸிற்கு தநோறபல் பரிரசயும் 
தபற்றுக்தகோடுத்ெது. 1967 ஆம் ஆணடு ஸ்றபனிஷ் 
தமோழியிலும் 1970 ஆம் ஆணடு ஆஙகில தமோழியிலும் 
தவளியி்ட்பபட்டது. அற்புெஙகளும் யெோரத்ெமும் 
ஒன்றுக்தகோன்று ஊ்டோடும் மோய யெோரத்ெம் 
என்னும் இலக்கிய வரகரமச றசரநெது இநெ 
நோவல்.

நோவலுக்குள் தசல்வெற்கு முன்பு ‘மோய யெோரத்ெம்’ 
பற்றி்ப போர்பறபோம். 1925 ஆம் ஆணடு தஜரமன் 

வைலோற்�ோய்வோைர, கரலவிமரசகர ஃபிைோன்ஸ் றைோ 
( Franz Roh) ெோன் ‘மோய யெோரத்ெம்’ என்� பெத்ரெ 
உருவோக்கினோர. அெற்கு்ப புதிய பரிமோணம் 
தகோடுத்ெவர மோரகஸ். இலக்கியத்திற்கோக தநோறபல் 
பரிரச்ப தபற்றுக்தகோண்ட மோரகஸ் ெனது 
ஏற்புரையில், ‘‘லத்தீன் அதமரிக்கோவின் யெோரத்ெம் 
நீஙகள் கற்பரனயில் கூ்டக் கோணவியலோெ 
தகோடூைஙகரையும் விறநோெஙகரையும் ென்னகத்றெ 
தகோணடுள்ைது. அநெ யெோரத்ெஙகரை விவரிக்க 
போைம்பரியமோன உத்திகள் எதுவும் எஙகளி்டம் 
இல்ரல என்பறெ அநெத் ெனிரமயின் சோைம்” எனக் 
கூறித் ெனது நோவலுக்கு ஒரு முன்னுரைரய 
முன்ரவக்கி�ோர.

“்டோன்கிறஹோற்ட” நோவலுக்கு்ப பி�கு ஸ்போனிஷ் 
தமோழியில் நிகழநெ மோதபரும் நிகழவு” என்று 
போ்பறலோ தநரு்டோவோலும், “ஆதியோகமத்துக்கு்ப ( 
Genesis) பிநரெய பர்ட்பபுகளில் ஒடடுதமோத்ெ 
மனிெ குலமும் படிக்க றவணடிய முெல் பர்ட்பபு” 
என்று வில்லியம் தகன்னடியோலும் புகை்பபட்ட 
நோவல் ”ெனிரமயின் நூறு ஆணடுகள்” பின்னோளில் 
மோய யெோரத்ெத்ரெச சிக்தகன்ப பிடித்ெ 
பர்ட்பபோளுரமகளுள் குறி்பபி்டத் ெக்கவரகள் 
இசதபல் அயன்ற்ட (Isabel Allende), ற்டோனி றமரிசன், 
சல்மோன் ருஷ்டி ஆகிறயோரைச தசோல்லலோம். மோய 
யெோரத்ெம் இவவோளுரமகளுக்கு அற்புெமோன 
யெோரத்ெமோக அரமநெதில் விய்பபில்ரல. அது 
நவீன உலகத்ரெ உணரமயோன போரரவயு்டன் 
கூரரம்பபடுத்திக் தகோடுத்ெது. அத்து்டன் 
அமோனுஷ்யக் கூறுகறைோடு் வடித்துக்தகோடுக்கும் 
புரனவு இலக்கியத்தின் ஒரு வரகரமயோகவும் 
ஆகி்பறபோனது.
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ம ோ ர க ஸி ன்  அ றி வு த் றெ ்ட ல்  ந ம் ரம 
விய்பபிலோழத்தும். வைரிைம் பருவத்திலிருநது 
நூல்கரைத் றெடித்றெடி்ப படிக்கத் தெோ்டஙகினோர, 
இயநதிைத்ெனமோக்ப படித்ெோர. தஹமிஙறவ, ெோமஸ் 
றமன் (Mann), அலிக்ஸோன்்டர டயூமோ (Dumas), 
றஜம்ஸ் ஜோய்ஸ், ஃபோக்னர, றஸோஃபகிலீஸ், 
தநெோனியல் ஹோெோரன், தமல்வில், டி.எச. லோைன்ஸ், 
கோஃ்பகோ, தவரஜீனியோ ஊல்ஃ்ப என நீளும் வரிரச.

“நமக்கும் முன்னோல் இருக்கும் பத்ெோயிைம் ஆணடு 
கோல இலக்கியஙகரை்ப பற்றிய ஞோனம் சிறு 
அைவில்கூ்ட இல்லோமல் ஒரு நோவல் எழுெ யோைோவது 
உத்றெசிக்க முடியுமோ என்று என்னோல் கற்பரன 
தசய்துபோரக்க முடியவில்ரல” என்று குறி்பபிடுகி�ோர. 
அறெ றநைத்தில், “நோன் வியநது றபோற்றிய 
பர்ட்பபோளிகரை்ப றபோலறவ எழுெ நோன் 
ஒருறபோதும் முயன்�தில்ரல. மோ�ோக, அவரகரை 
என் எழுத்தில் பிைதிபலிக்கோமல் இருக்க என்னோல் 
முடிநெரெதயல்லோம் தசய்திருக்கிற�ன்” என்று 
முடிக்கி�ோர மோரகஸ்.

1965 ஆம் ஆணடு தமக்ஸிறகோவின் அகோபூல்கோ 
நகைத்திற்கு கோரில் தசன்றுதகோணடிருக்கும்றபோது, 
திடீதைன, “ெனிரமயின் நூறு ஆணடுகள்” நோவரல 
எழுதுவெற்கோன உள்ளுணரவு தவளி்பபட்டெோகக் 
குறி்பபிடுகி�ோர. பயணத்ரெ்ப போதியிறலறய 
முடித்துக்தகோணடு இல்லம் திரும்புகி�ோர. 18 
மோெஙகைோக இநெ நோவரல எழுதுகி�ோர. “நோன் 
நோவரல முடித்ெதும் என் மரனவி என்னி்டம் 
தசோன்னோர - ‘உணரமயிறலறய நோவரல 
முடித்துவிடடீரகைோ ? நமக்கு 12,000 ்டோலரகள் 
க்டன் றசரநதிருக்கி�து” என்பரெ நிரனவுகூரகி�ோர 
ஏரை எழுத்ெோைர மோரகஸ்.

கரெக்கைம் - 19ம் நூற்�ோணடின் தெோ்டக்கம். 
பூவன்டீயோ குடும்பத்தின் ஏழு ெரலமுர� 
வோழக்ரகரயச தசோல்லி முடிகி�து நோவல். தஜோஸி 
ஆரறகடியோ பூவன்டீயோ ென் மரனவி உரசுலோ 
இகுவோைோ உ்டன் ென்னிரு்பபி்டத்ரெ விடடு 
தவளிறயறுகி�ோர. இநெ்ப பயணத்றெோடு நோவல் 
தெோ்டஙகுகி�து. பயணத்தின் கோைணம் ென்ரன 
ஆணரமயற்�வன் எனத் திடடியவரனக் 
தகோரலதசய்வதுெோன். பயணத்தின் இர்டயில் 
ஓய்தவடுத்துக் தகோணடிருநெ ஒருநோள் ென் கனவில் 
தெரிநெ மறகோன்ற்டோ எனும் கணணோடிகளின் 
ந க ை த்ரெ  அ ந ெ  ஆ ற் � ங கர ையி றல ற ய 
கட்டரமக்கி�ோர. சது்பபு நில்ப பகுதியில் உருவோகும் 
மறகோன்ற்டோ நகைம் நூற்�ோணடுகளின் ஊ்டோக 
வைரநது தபருநகைமோக மோறுகி�து. புவன்டீயோ 
வம்சத்ரெச றசரநெ ஏழு ெரலமுர�கள் அநெ 
நகைத்தின் வைரசசிக்கும், இரு்பபிற்கும், அழிவுக்கும் 
ரமயமோகவும் அரமகின்�ன. உ�க்கமின்ரம, 
தகோள்ரை றநோய், உள்நோடடு்ப றபோர, பழிவோஙகல்கள் 
என அரனத்தும் அநெ நகைத்தின் வைலோற்ர� 
உருவோக்குகின்�ன.

ஒரு ஒ்பபீடடிற்கோக, தகோஞசம் உற்டோபியன் 
நகைத்ரெ்ப போரத்துவிடடு மீணடும் மோரகஸின் 
மறகோன்்டோ நகருக்குத் திரும்புறவோம்.

“உற்டோபியோ”:

மெத்தின் தபயரிலோன நயவஞசகம் ஐறைோ்பபிய 
அைசியலின் ஊைல் ஆகியவற்ர� மர�முகமோகச 
சோடும் ரநயோணடிச சித்திைம்ெோன் சர ெோமஸ் 
றமோரின் “Utopia”. லத்தீன் தமோழியில் 1516 ஆம் 
ஆணடில் எழுெ்பபட்ட நூல். இநெ நுோலில் சர 
ெோமஸ் றமோர, ஒரு தீரவ்ப பர்டத்து, அஙகுச 
சி � ்ப ப ோ ன  ச மூ க  ஒ ழு ங கு க ர ை , 
வ ோழக்ரகமுர�ரமரய ,  பணபோடர்ட்ப 
போதுகோக்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்ரெக் கட்டரமக்கி�ோர. 
உற்டோபியன் மக்கள் மெநம்பிக்ரகயுர்டயவரகள், 
மெசகி்பபுத்ென்ரமயுர்டயவரகள். அஙகு யோரும் 
எநெ மெத்ரெயும் பின்பற்�லோம். நோத்திகம், சூது, 
வன்முர�, பழிக்கு்பபழி ஆகியரவ முழுரமயோகத் 
ெர்டதசய்ய்பபடுகின்�ன. இநெ நூல் தவளிவநெ 
பி�கு, “U top ia ” என்� பெம் “அரனத்தும் 
முழுநிர�வோக உள்ை, கற்பரனயில் மடடுறம 
கோணக்கூடிய ஓரி்டம் அல்லது ஒரு நிரல” எனும் 
த ப ோ ரு றை ோடு  ஆஙகில  அ க ை ோ தி க் குள் 
நுரைநதுவிட்டது.

ஆனோல் மோரகஸ் பர்டத்ெ மறகோன்்டோ நகைம் 
உற்டோபியன் நகைமல்ல. தகோலம்பியோ நோடர்ட்ப 
பிைதிநிதித்துவ்பபடுத்தும் நகைமோக்ப பரிணமிக்கி�து. 
மறகோன்்டோ நகை மக்களின் உரிரமக்கோன றபோைோட்ட 
எணணஙகள், றபோைோட்டஙகள், தகோலம்பியோ 
ந ோ ட டி ன்  வ ை ல ோ ற் று ்ப  பி ன் ன ணி ர ய 
நிரனவூடடுவனவோக இருக்கின்�ன. தெோ்டரநது 
லிபைல்  கடசியின் சீ ரதிருத்ெத்திற் க ோன 
றபோைோட்டஙகள், ையில்றவக்களின் வருரக, 
ஆயிைம்நோள் யுத்ெம், குறி்பபோக கோரபறைட 
கம்தபனியோன ஐக்கிய பைக் கம்தபனியின் 
ற ம ல ோ தி க் க ம்  க ர ெ யி ல்  அ த ம ரி க் க ்ப 
பைக்கம்தபனியோக மோரகஸ் பர்டத்திரு்பபோர. 
தெோ்டரநது சினிமோக்கள், ெோனியஙகி் வோகனத் 
தெோழிற்சோரல, றவரலநிறுத்ெம் தசய்யும் 
தெோழிலோைரகரை்ப படுதகோரல தசய்யும் நிகழவு 
என ஒரு உணரமயோன தகோலம்பியோ நோடடின் 
வைலோற்ர�த்ெோன் மறகோன்்டோ நகரின் வைலோ�ோக 
விரித்துக்தகோணடு றபோகி�ோர மோரகஸ்.

நோவலில் வரும் தெோன்ரமயோன கரெகள் 
ெஙகளின் றெோற்�த்ரெயும் அடித்ெைத்ரெயும் 
குறிக்கின்�ன.  கரெமோநெரகள் புைோணக் 
கெோநோயகரகரை ஒத்திருக்கி�ோரகள். ஆஙகோஙறக 
தெளிக்க்பபடும் அமோனுஷ்யக் கூறுகள் என இநெ 
மூன்று முக்கிய்ப புள்ளிகளில் நோவல் பயணிக்கி�து.

கற்பத்திலிருநது தெோ்டஙகும் ெனிரம தெோ்டரநது 
வருகி�து. ஒறை குழுவோக வசித்ெோலும், குடும்பத்தில் 
யோரும் ெஙகளுக்குள் றபசிக்தகோள்வதில்ரல. இநெ 
நோவலில் எல்லோ தபௌதிக விதிகரையும் உர்டக்கி�ோர 
மோரகஸ். அதிகமோன கரெமோநெரகள் துன்பஙகரைச 
சும்பபரெ மகிழசசிறயோடு ஏற்றுக் தகோள்கி�ோரகள். 
ெமக்கு அளிக்க்பபடடுள்ை விதிரய நம்பி 
ஏற்றுக்தகோள்வதில் அவரகளுக்கு அரமதி 
கிர்ட்பபெோக உணரகி�ோரகள்.

தஜோஸி ஆரறகடியோ குடும்பம் ெஙகளுக்கு்ப பி�கு 
ஆறு ெரலமுர�கறைோடு்  வோழக்ரகரய 
நகரத்துகி�ோரகள். ஆறு ெரலமுர�களிலும் 
ஆணகளுக்கு ‘தஜோஸி ஆரறகடிறயோ அல்லது 
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1956ஆம் ஆண்டின் 
்பத்திரில�ப ்பதிவு விதி�ளின் எட்ொேது விதி

்படிேம் 4

கைளியிடும் இடைம் : கசன்லன

இதழ கைளியிடும் �ொைம் : மொத கைளியீடு

அசசிடு்பைர் : எச.தனபச�ர்

இனம் : இந்தியன்

மு�ைரி : பச�ர் ஆபகசட் பிரிணடைர்ஸ்,

  50,(்ப.எண. 168) க்பரிய கதரு,

  பசப்பொக்�ம், கசன்லன-600005

கைளியிடு்பைர் : வி.முத்லதயொ

இனம் : இந்தியன்

மு�ைரி : 17/14, திைொன் ரொமொ சொலை, 
  புரலசைொக்�ம், கசன்லன-600084

ஆசிரியர் : வி.முத்லதயொ

இனம் : இந்தியன்

மு�ைரி : 17/14, திைொன் ரொமொ சொலை, 
  புரலசைொக்�ம், கசன்லன-600084

்பத்திரில�யின் ்பஙகுதொரர் : வி.முத்லதயொ, 
மறறும் கசொந்தக்�ொரரின்  17/14, திைொன் ரொமொ சொலை, 
க்பயரும் மு�ைரியும்  புரலசைொக்�ம், கசன்லன-600084

வி.முத்லதயொ என்கி்ற நொன், பமபை குறிபபிட்டுள்ள த�ைல்�ள் 
அலனத்தும் எனக்குத் கதரிந்தைலர முறறிலும் உணலமயொனலை 
என்று இதன் மூைம் உறுதி அளிக்கிப்றன்.

நொள்: 31-03-2021 (ஒப்பம்)
வி.முத்லதயொ

கைளியீட்டைொளர்

அவறைலிய ோ றன ோ ’  என் � 
தபயரகளும் தபணகளுக்கு 
‘ உ ர சு ல ோ ,  அ ம ற ைன்்ட ோ , 
த ை ற ம டி ற ய ோ ஸ் ’  எ ன் � 
தபயரகளும் ரவக்க்பபடுகின்�ன. 
‘தஜோஸி ஆரறகடிறயோ’ நோன்கு 
முர�களும், ‘அவறைலியோறனோ’ 
22 முர�களும், ‘தைறமடிறயோஸ்’ 
மூன்றுமுர�களும், ‘அமைோன்்டோ’, 
‘உரசுலோ’ இைணடு முர�களும் 
வ ரு கி ன் � ன .  எ ன ற வ 
படிக்கும்றபோது இநெ்ப தபயரகள் 
ஒரு குை்பபத்ரெ உணடுபணணும்.

ம ற க ோ ன் ்ட ோ  ந க ை ம் 
க ோ ல ்ப றப ோ க் கி ல்  வை ை த் 
தெோ்டஙக, வரு்டக்கணக்கோகத் 
ெனித்திரு ந ெ  ந க ை த் தி ற் கு 
த வ ளி யி லி ரு ந து 
ஆணடுக்தகோருமுர� ஜி்பஸிகள் 
சுற்றுலோ வைத்தெோ்டஙகுகி�ோரகள். 
அவரகளு்டன் தெோழில்நுடபமும், 
மின் கருவிகளும் வருகின்�ன. 
புதிய, ெனித்ெ தகோலம்பியோ 
நோடடிற்கு மறகோன்்டோ நகைத்தின் 
த வ ளி ச ச ம்  த ெ ரி கி � து . 
மறகோன்்டோவில் புதிய கடசிகள் 
தெோ்டஙக்பப்டத் றெரெலும் 
வருகி�து. கன்சரறவடிவ கடசி 
ஆடசிரய ்ப  பிடி க் கி �து . 
எதிரக்கடசியோக லிபைல் கடசி. 
அவறைலியோறனோ பூவன்டீயோ 
மக்களுக்கோன உரிரம்பறபோரில் 
கைத்தில் இ�ஙக, ெரலரம்ப 
தபோறு்பபு அவரைத் றெடி வநது 
ெரலவனோக்குகி�து .  பல 
வரு்டஙகள் யுத்ெம் நீடிக்க , 
ஏமோற்�ஙகள் உநதித் ெள்ை 
அரமதிற்வணடித் ென் இல்லம் திரும்புகி�ோர ெரலவன். ெனது பணிமரலயில் ெஙக மீரனச தசய்யும் 
பணியில் முழுவதுமோக ஈடுபடுகி�ோர, நிற்க.

மறகோன்்டோ நகைம் தபருநகைமோகித் ெனித்ெ நோ்டோகி�து. சிறு நகைஙகரை இரணக்க ையில்றவ நுரைகி�து. 
கூ்டறவ தவளிநோடடினர கோல் பதிக்கின்�னர. அ்பபு�தமன்ன அதமரிக்கோவிற்கு மூக்கில் றவரக்க, 
மறகோன்்டோ நகருக்கு தவளிறய ஆற்றின் குறுக்றகத் ெனது மிக்பதபரிய பைத்றெோட்டத்ரெ நிரமோணிக்கி�து 
அதமரிக்க்ப பைக்கம்தபனி. ஆயிைக்கணக்கோன தெோழிலோைரகளு்டன் கம்தபனி்தசழிக்க, மறகோன்்டோ 
நகைமும் தசழிக்கத் தெோைலோைரகள் றகள்விகள் றகடகத் தெோ்டஙகுகின்�னர . பக்கத்து நோ்டோன தகோலம்பியோ 
உெவியு்டன் றவரலநிறுத்ெம் நசுக்க்பபடடு, ஆயிைக்கணக்கோன தெோழிலோைரகள் படுதகோரல 
தசய்ய்பபடுகி�ோரகள். 1928 ஆம் ஆணடு தகோலம்பியோ நோடடில் நர்டதபற்� “பனோனோ்ப படுதகோரலகரைக் 
கணடிக்கும் வரகயில் ஆவண்பபடுத்துகி�ோர மோரகஸ். அத்து்டன் சரித்திைத்தில் வைமிக்க நோடுகளின் 
சுெநதிைஙகள் போழபடுத்ெ்பபடும் வைலோறுகரையும், நோடடின் வைஙகள் சூர�யோ்ட்பபடடுக் 
தகோள்ரையடிக்க்பபடும் வைலோறுகரையும் குறியீடுகைோக மோரகஸ் ப்டம்பிடிக்கி�ோர.

இது இ்பபடி இருக்க நோவல் ஒரு பரிெோப றசோகமுடிரவ றநோக்கி்ப பயணிக்கி�து. மறகோன்்டோ நகைம் 
ரகவி்ட்பபட்ட நகைமோக வீழகி�து. பூவன்டீயோ குடும்பத்தின் அவறைலியோறனோவும் அமறைன்்டோ உரசுலோவும் 
மிஞசுகின்�னர. அவரகளுர்டய பி�்பபு அவரகள் ெோத்ெோவினோல் மர�க்க்பபடடிருக்கி�து. சறகோெை, 
சறகோெரியோன அவரகள் ெஙகளுக்குள் மணமுடிக்க, பன்றி வோலு்டன் ஒரு குைநரெரய்ப தபற்த�டுக்கி�ோள் 
அமறைன்்டோ உரசுலோ. எது ந்டக்கக்கூ்டோது என்� பயத்தில் பூவன்டீயோ குடும்பம் ஆறு ெரலமுர�கைோக, 
வரு்டஙகரைத் ெள்ளினோரகறைோ அது, ந்டநதுவி்ட, அநெக் கணத்திறலறய மைணிக்கி�ோள் இைநெோய் 
உரசுலோ. கர்டசி பூவன்டீயோ குடும்ப உறு்பபினர அவறைலியோறனோ பரைய ரகதயழுத்றெடர்ட 
வோசிக்கி�ோன். பன்றி வோலு்டன் குைநரெ பி�்பறபோடு மறகோன்்டோ நகைம் துர்டத் தெடுக்க்பபடும் என்� 
வரிரய்ப படிக்கும்றபோறெ தபரும் புயல் பு�்பபடடு ்வைத்தெோ்டஙகுகி�து. சுபம்.
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்த்தி

சேணுமா்தேன் venumadhavan2021@gmail.com

இழந்தைறல்ற எல்ைொம்
என் �விலத
ஈடுகசயய பைணடும்

எல்ைொப ்பற�பளொடும்
ஒரு நம்பிக்ல�லயப
புன்னல�க்� பைணடும்

அடைர்ந்த தலைமுடியில்
�ருலம �னிய
இளலம சிலிர்க்� பைணடும்

சுமக்� பைணடியலத எல்ைொம்
பசொர்விைொது
சுமந்து நடைக்� பைணடும்

- இன்குைொப

சித்திரைத் திருநோள் நள்ளிைவில் அநெக் குறுஞதசய்தி எனக்கு 
வநதிருநெது. அதிகோரலயில் அெரனக் கணணுற்ற�ன்:

“என் ெநரெயோர நவநீென் கோலமோகிவிட்டோர. நோரை மதியம் 
உ்டல் அ்டக்கம்”

முெல் வரியிலிருநது அடுத்ெ வரிக்கு நோன் வருவெற்குள் எனது 
றெோைர நவநீென் தவறும் உ்டல் ஆகிவிடடிருநெோர. அவருர்டய 
மகன் அைவிநதி்டம் விவைஙகள் றகட்டறிநறென். “அ்பபோவுக்கு 
இெயத்தில் அர்ட்பபு இருநெது. வீடடிலிருநது பக்கத்திலுள்ை 
தபருஙகுடி அ்பபல்றலோ மருத்துவமரனக்கு ந்டநதுெோன் வநெோர. 
பரிறசோெரனகளுக்கு்ப பி�கு இைணத்டோரு நோளில் 
அறுரவசசிகிசரச தசய்ய றவணடும் என்�ெோல் அஙறகறய 
அனுமதித்றெோம். ‘தகோஞசம் சிக்கல்ெோன். அ்பபடியும் இ்பபடியும் 
ஆகலோம். அறுரவ முடிநது 48 மணி றநைம் தசன்றுெோன் எதுவும் 
தசோல்ல முடியும்’ என்�ோரகள் மருத்துவரகள். அது இ்பபடி 
ஆகிவிட்டது” என்�ோர அைவிநத்.

றநற்றிருநெோர இன்று இல்ரல என்றுகூ்ட அல்லோமல், இன்று 
அதிகோரலயில் இருநெோர, அநதியில் இல்ரல என்�படி ஒரு 
வோழவும் மைணமும்!

தசய்தி அறிநது கோஞசிபுைத்திலிருநது அடித்து்பபிடித்துக்தகோணடு 
றெோைர போைதிவிஜயன் வநெோர. ‘கோக்ரக’ ஆசிரியர றெோைர 
முத்ரெயோரவ அரைத்துக்தகோணடு மின்மயோனம் தசல்ரகயில் 
எரியூடடு தெோ்டஙகவிருநெது. “நல்லறவரை, மூடும் றவரையில் 
முகம் போரக்க முடிநெது” என்�னர இருவரும். தகோறைோனோவுக்கு 
முன்னர போரத்ெ முகம்!

எஙகள் எல்றலோருக்குறம றெோைர நவநீென் நோற்பது 
ஆணடுகைோக்ப பைக்கம். அவர திருவல்லிக்றகணியில் ‘நவறஜோதி 
அசசகம்’ அென் பின்னர ‘நீட பிரிண்டரஸ்’ என்று அசசகஙகரை 
ந்டத்திவநெோர. ‘மக்கள் அசசகம்’, ‘மக்கள் பதி்பபகம்’ ஆகியவற்றின் 
உரிரமயோைைோன ்டோக்்டர றம. து. ைோ. மூலம் நவநீென் எனக்கு 
அறிமுகமோனோர. நோஙகள் மூவரும் அருகருறக அசசகஙகரை 
ந்டத்திவநறெோம். “தமத்ெ்ப படித்ெ றமதுைோவும் நீஙகளும் 
கல்வித்துர�க்கு்ப றபோகோமல் ஏன் ‘நசசுத் தெோழிலோன’ அசசுத் 
தெோழிரலச தசய்துதகோணடிருக்கிறீரகறைோ?’ என்று பலமுர� 
நலம் நோடும் றநோக்கில் என்னி்டம் கடிநதுதகோணடிருக்கி�ோர. 

நோன் ஒவதவோரு முர�யும் ஒவதவோரு 
பதிரலச தசோல்லிவநதிருக்கிற�ன். 
அவர அதில் நிர�வர்டயோமல் 
‘என்னறவோ றபோஙக ! ’  என்று 
தசோல்லிவிடுவோர.

அவர இநதிய கம்யூனிஸ்ட 
கடசியின் சோரபோைர என்�ோலும். 
அரெக்  க்ட நது  அரனத்துக் 
க ட சியினரு்டனும்  ந ல்லு �வு 
பூண்டவர. இன்னோர இனியோர 
என்றில்லோமல் எல்றலோரி்டமும் 
கிண்டலும் றகலியும் பரிகோசமும் 
எள்ைலும் இரைறயோடும் உரையோ்டல் 
நிகழத்துவோர. சமயத்தில் எல்ரல மீறி 
அவைது அஙகெம் ஒருசிலரை்ப பெம் 
போரத்ெ கரெரயயும் நோன் அறிறவன். 
எனினும், போரத்ெவு்டன் றெநீர 
வோஙகிக் தகோடுத்து உபசரிக்கும் 
ஒருவைோகறவ அவரு்டன் பைகியவரகள் 
அ ர ன வ ரு ம்  அ வ ர ை 
நிரனவுகூருவோரகள். றெடிவரும் 
நணபரகளு்டன் றெநீர அருநதுவெற்கு 
அவர சரைத்ெறெயில்ரல. அவரை்ப 
தபோறுத்ெவரை றெநீர என்பது 
விருநறெோம்பல் என்பரெயும் க்டநது 
றெோைரமயின் அர்டயோைம்.

அவரைத் தெரியோெ, அவருக்குத் 
த ெ ரி ய ோ ெ  அ ை சி ய ல ர க ள் , 
இெைோைரகள், பர்ட்பபோைரகள் 
இருக்க முடியோது என்னும் அைவுக்கு 
எஙகும் எவரு்டனும் நீக்கம� 
நிர�நெவர அவர. சிலம்புச தசல்வர 
ம. தபோ. சி.யின் ெமிைைசுக் கைகத்தில் 
தபருநதூணோக விைஙகியவரும், 
’ஏரிக்கரையின் றமறல றபோ�வறை 

நவநீதன்
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தபணமயிறல …’ றபோன்� நூற்றுக்கணக்கோன அரிய, 
அைகிய திரை்பபோ்டல்கரை எழுதியவருமோன கவி 
கோ. மு. தஷரீ்ப அவரகள் வசித்ெ வீடு எஙகள் 
அசசகஙகளுக்கு அருகில்ெோன் இருநெது, தெோழில் 
நிமித்ெமோக அவரை்ப போரக்க்பறபோகும்றபோது பல 
சமயஙகளில் நவநீென் என்ரனயும் உ்டன் அரைத்துச 
தசல்வோர. நோன் கவிஞரி்டம் பரைய கரெகரைக் 
கிைறிக் கிைறிக் றகடடுக்தகோணடிரு்பறபன். 
நவநீெனும் சிரித்ெபடிறய தசவிமடு்பபோர. கவி கோ. 
மு. தஷரீ்ப மூலம் நோன் தபற்� அனுபவத்ரெத் 
ெனிறய எழுெ றவணடும். அெற்கு இது உகநெ 
ெருணமல்ல. அதுறபோல ’மோறவோ கவிரெகள்’ 
உள்ளிட்ட சீனத்து இலக்கியஙகரைத் ெமிழுக்குத் 
ெநெ முகரவ ைோஜமோணிக்கம், முதுதபரும் றெோைர 
நோரக றக. முருறகசன், (போ. ம. க, வுக்கு முன்) 
வன்னியர சஙக இெழ அசசிடுவெற்கோக ஒரு 
மருத்துவ்ப பிைதிநிதியின் றெோற்�த்தில் நவநீெரன்ப 
போரத்துசதசன்� ’திணடிவன ்டோக்்டர’ ைோமெோஸ், 
ெோ. போணடியன், து.ைோஜோ, விடுெரல்ப புலி றபபி 
றபோன்ற�ோர அவர மூலமோகத்ெோன் எனக்கு 
அறிமுகமோனோரகள்.

எனக்குத் தெரிய ‘முடியோது’ என்� தசோல்றல 
நவநீெனின் அகைோதியில் இருநெது இல்ரல. ஏறெனும் 
உெவி றகடடு யோறைனும் அவரை நோடினோல் அெரன 
முடித்துக் தகோடுத்துவிடற்ட ஓய்வோர. அெற்குச 
சோன்�ோக்ப பல நிகழவுகள் உணத்டனினும் நோன் 
சம்பநெ்பபட்ட நிகழவு ஒன்ர� நிரனவுகூரவது 
அவைது உெவும் பணரப உணரத்ெ வல்லது.

பதிரனநது ஆணடுகளுக்கு முன்னோல் ஒரு 
தபருமரை நோளில் இைோய்பறபடர்ட கோவல்நிரலயம் 
எதிரில் தபருகிவநெ தவள்ைத்தில் என் ரகறபசி 
ரகெவறி விழுநதுவிட்டது. வீடடுக்கு வநெபின் 
றவத�ோரு றபசியிலிருநது என் எணணுக்குத் 
தெோ்டரபு தகோண்டறபோது அது இயஙகவில்ரல 
அல்லது அரணத்து ரவக்க்பபடடிருநெது. என் 
வடிவரம்பபு நிறுவனமோன ‘டரீம்ஷோ்ப’ இன் 
வோடிக்ரகயோைர எணகள் அரனத்தும் அதில் நோன் 
பதிநதுரவத்திருநெெோல் இறலசோன பெற்�ம் 
என்ரனத் தெோற்றிக்தகோண்டது. தெோ்டரநது தெோ்டரபுதகோணற்ட இருநெதில் ஒரு முர� 
எதிரமுரனயில் குைல் றகட்டது. “ நோன் ஒரு ்டோக்ஸி டிரைவர. எனக்குத் தெரிநெ ஒருவர, 
அவர எனக்குத் ெை றவணடிய பணத்துக்கோக இரெ எனக்குக் தகோடுத்ெோர” என்�ோர 
என்னி்டம் றபசியவர. “ அது என்னுர்டயது. எனக்கு ‘சிம் கோரடு’ கிர்டத்ெோல்கூ்ட்ப 
றபோதும். உஙகள் வீடு எஙறக என்று தசோன்னோல் றநரில் வநது வோஙகிக்தகோள்கிற�ன்” 
என்ற�ன். “ நோன் மகோபலிபுைத்தில் இருக்கிற�ன். கோரலயில் மகோபலிபுைம் மோமல்லோ 
ஓட்டலுக்கு வநதுவிடுஙகள், ெநதுவிடுகிற�ன்” என்�ோர.

விஷயத்ரெ நவநீெனி்டம் தசோன்றனன். “மகோபலிபுைம் ெோறன, றபோய்விடடு வநதிடுறவோம்” 
என்று தசோல்லி, உ்டறன வணடியில் பின் இருக்ரகயில் ஏறி உடகோரநதுதகோண்டோர. 
அவருர்டய அெட்டலோன றபசசும் போரரவயும் றபோலீஸ் றெோைரணயும் கோைணமோக 
என் ரகறபசிரய ஒருவோறு மீடடுக்தகோணற்டன். இ்பபடி்ப பல நிகழவுகள் … எத்ெரன 
றபர அ்பபடி்ப பிரை்பரப விடடுவிடடு அடுத்ெவர பின்னோல் அரலவோரகள்?

இரவதயல்லோம் ஒருபு�மிருக்க, நவநீென் ’கோக்ரக’ரய விரும்பி வோசி்பபவர. க்டநெ 
இெழ உரிய நோளில் ெனக்கு வைவில்ரல என்�தும் ஆசிரியர முத்ரெயோரவத் தெோ்டரபு 
தகோணடு விசோரித்திருக்கி�ோர. ‘உஙகளுக்கு அனு்பபிவிடற்டோம். அஞசலகத்தில் புகோர 
தெரிவியுஙகள்’ என அவர தசோல்ல அஞசலகம் றபோய் ‘கோக்ரக’ரய வோஙகிவநெோர. புகோர 
தசோல்ல்பறபோனவர அஞசல் பணியோைரை தவளிறய அரைத்துவநது அவருக்குத் றெநீர 
வோஙகித் ெநது ரகறகோத்திருக்கி�ோர. . அது ெோன் நவநீெனின் இயல்பு.

‘கோக்ரகச சி�கினிறல’ இெழ ரகக்கு வநெவு்டன் என் எழுத்ரெ்ப படித்துவிடடு்ப 

எழுத்தாளர் இலமயதல்த 
ோழ்ததுகிச�ாம்!

இந்த ஆணடின் (2020) தமிழ கமொழிக்�ொன 
சொகித்திய அ�ொதமி விருது  எழுத்தொளர் இலமயத்திறகு 
அைருலடைய ‘கசல்ைொத ்பணம்’ புதினத்திற�ொ� 
அறிவிக்�ப்பட்டுள்ளது. விளிம்புநிலை மொந்தரின் 
ைொழக்ல�லயப புலனவு�ளொக்கும்  அைரது ்பலடைபபு 
தமிழ கூறும் நல்லுை�த்லதயும் �டைந்து பி்ற 
கமொழியினரின் ஏறல்பப க்ப்றவிருப்பலத முன்னிட்டு 
எழுத்தொளர் இலமயத்திறகு ‘�ொக்ல�’   உளங�னிந்த 
ைொழத்து�லளத் கதரிவிக்கி்றது. 
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போைோடடி்ப றபசுவோர. அது தபோத்ெோம்தபோதுவோன போைோட்டோக 
இல்லோமல், வரிகரைக் குறி்பபிடடுச தசோல்லிச தசோல்லிச 
சிலோகி்பபோர. அ்பதபோழுதெல்லோம் ஒரு பதில்மரியோரெ றபோல, 
“நீஙகளும் ’கோக்ரக’யில் எழுெலோறம!” என்று அவரி்டம் 
தசோல்றவன். “கணடி்பபோக எழுதுகிற�ன்” என்போர ஒவதவோரு 
முர�யும்.

நவநீென் ‘ெோமரை’ இெழில் தூத்துக்குடி மணணின் 
மணத்து்டன் பல சிறுகரெகரை எழுதிய எழுத்ெோைரும் 
ஆவோர என்பது பலருக்கும் தெரியோது. ெோன் ஓர எழுத்ெோைர 
என்பது அவறை ம�நதுவிட்ட ஒன்று. ஒரு மைவள்ளிக் 
கிைஙரக்ப றபோன்று அவருக்குள் இருநெ பர்ட்பபோளிரய 
அகழநதெடுக்க நோன் ஆரச தகோணடிருநறென். என்னறமோஏறெோ 
என்று வோை முடிநெ அவைோல், ’முடிய வோை’ முடியோமல் 
றபோய்விட்டது என்ற� நோன் புரிநதுதகோள்கிற�ன் “நோதைோன்று 
றபோவெற்கு நோன் பட்ட போ்டரனத்தும் ெோைம் படுறமோ? ெறி 
படுறமோ? யோர அறிவோர? “ என்� ரீதியில் வோை றநரநெ 
அவருக்கு இலக்கியம் புரனவது கூ்ட ஆ்டம்பைமோகவும் 
அலஙகோைமோகவும் றெோன்றியிருக்குறமோ என்னறவோ?

  

மர�நெ இயக்குநர எஸ். பி. ஜனநோென் குறித்து டிைோடஸ்கி 
மருது க்டநெ இெழ ‘கோக்ரக’யில் நிரனவுகரை்ப பகிரநதிருநெோர, 
அல்லவோ? இதுவரை எழுெ்பபட்ட நிரனறவநெல் 
கடடுரைகளிறலறய அது உணரவுபூரவமோன ஒன்று என நோன் 
கருதுகிற�ன்.

எணபதுகளில் ப்டத்தெோகு்பபோைர தலனின் ‘நக்கீைன்’ 
இெழில் எழுதிவநெ தெோ்டருக்கோன ப்டஙகரை ஓவியர 
மருதுவி்டம் வநது வோஙகிசதசல்லும் யோறைோ ஒருவைோகத்ெோன் 
‘ஜனோ’ அவருக்கு அறிமுகமோனோைோம். ’நோைர்டவில் அநெ்ப 
ப்டஙகளின் நுடபத்ரெயும் அது றபசும் அைசியரலயும் ைசித்து 
மருதுவின் றெோைைோய் அவர மோறி்பறபோனோைோம். பல 
ப்டஙகளுக்குத் துரணஇயக்குநைோக்ப பணியோற்றிவநெ 
‘ஜனோ’வுக்குத் ெனிறய ஒரு ப்டத்ரெ இயக்குவெற்கோன வோய்்பபு ரககூடி வநதிருக்கி�து. 
அெரன மருதுவி்டம் ெோன் ‘ஜனோ’ முெலில் தவளி்பபடுத்தியிருக்கி�ோர.

அ்பறபோது மருது “ெயோரி்பபோைரி்டம் றபோய் கரெரய வோய்தமோழியோகச 
தசோல்வரெவி்ட அரெறய வரைநது கோடசிபடுத்திரவத்துக்தகோணடு கோடசிக்குக் கோடசி 
சித்திை வடிவத்தில் விவரித்ெோல் அவரகளுக்கு உஙகள் ென்னம்பிக்ரகயும் ெனித்துவமும் 
புரியவரும்” என்று ஆறலோசரன தெரிவித்திருக்கி�ோர.

 அடுத்து அவர தசோல்லியிரு்பபதுெோன் மிக முக்கியமோன ஒன்று. அெரன என்னோல் 
றபோகி�றபோக்கில் வோசித்துவிடடுக் க்டநதுறபோக முடியவில்ரல. “ஜனோவின் மீதிருநெ 
பிரியத்தின் கோைணமோக 20 நோடகள் அவரு்டன் அமரநது ஒவதவோரு கோடசியோய் விைக்கி 
விைக்கி தமோத்ெம் எடுக்க்பப்ட றவணடிய 500 கோடசிகரையும் சித்திைமோக்கித் ெநறென். 
அரெதயல்லோம் பத்திைமோக ரவத்திரு்பபெோக்ப பின்னர என்ரனச சநதித்ெ றநரவுகளில் 
ஜனோ நன்றி்பதபருக்றகோடு தசோல்லியிருக்கி�ோர” என்கி�ோர மருது.

அரெ்ப படித்ெதும் நோன் அசநதுறபோறனன். றமற்தகோணடு நகை முடியோமல் 
ஆணியடித்ெோற்றபோல அஙறகறய நின்றுவிடற்டன்.

ஜனோ அ்பதபோழுது கயிற்றுஏணியில் ஏறிறயறி றமறல தசல்ல எத்ெனித்துக்தகோணடிருநெ 
ஓர அறிமுக இயக்குநர மடடுறம. மணிைத்தினறமோ. சஙகறைோ, மருதுவின் நணபைோன 
நோசறைோ கூ்ட அல்லர. ஆனோல் ஜனோவுக்கோக இருபது நோடகள் அமரநது ஐநநூறு 
கோடசிகரை மருது வரைநதுதகோடுத்ெோர என்பது நிரனக்க நிரனக்க பிைமி்பரப 
அளிக்கும் அசோெோைணமோன ஒரு நிகழவு ஆகும். என் பிைமி்பபு அ்டஙகுவெற்குள் என் 
நணபரகளி்டம் மருதுவின் கரலமனரெ்ப போைோடடித் ெள்ளிவிடற்டன். ஆனோல் இதில் 
றவடிக்ரக என்ன தெரியுமோ? மருதுவி்டம் மடடும் நோன் இதுவரை இதுபற்றி்ப றபசவில்ரல 
என்பதுெோன். ஆகறவ, மருது, உஙகள் அர்பபணி்பபுக்கோக இறெோ ஊைறிய, உலகறிய 
உஙகரை்ப போைோடடுகிற�ன். ெமிழச சமூகத்தின் சோரபோக ஓர எளிய ஓவிய அன்பனோன 
என் நன்றியறிெரல ஏற்றுக்தகோள்ளுஙகள்!

டிராட்ஸ்கி மருது
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்பண்ல்ய மலைேழிப ்பயணமும்,
அேறறின் இன்லறயத் கதொ்ர்சசியும்

கட்டுரை

சு.இ்ாமசுப்பி்மணியன் srsthovalai@gmail.com

சஙக கோலத்தில், மன்னரகரைச சநதித்து்ப 
பரிசில் தபறுவெற்கோக்ப போணரும், தபோருநரும், 
வி�லியரும், கூத்ெரும், புலவரும் அ்டரநெ 
கோடுகரைக்தகோண்ட மரலவழியில் ந்டநது 
தசன்றிருக்கி�ோரகள்.

அ்பபடி மரலகளின் ஊ்டோகச தசல்லும் வழியில் 
பயணிக்கும்றபோது கோண்பபடும் அைகிய கோடசிகள், 
அஙகு வசிக்கும் மக்களின் விருநறெோம்பல், ஏற்படும், 
இர்டயூறுகள், அவற்ர� எதிரதகோள்ளும் விெம் 
ஆ கி ய வ ற் ர�  ர ம ய ம ோ க  ர வ த் து 
எழுெ்பபடடிரு்பபதுெோன், பத்து்பபோடடில் ஒன்�ோன 
‘மரலபடுக்டோம்’.

எ்பபடி தபரும்போணோற்று்பபர்டயில் , 
வழி்பபயணத்தில் உணவு ரமய்பதபோருைோக 
இருக்கி�றெோ, அ்பபடிறய மரலபடுக்டோமில், 
ம ர ல வ ழி யு ம் ,  அ ெ ர ன  எ ்ப ப டி க் 
க்டநதுதசல்லறவணடும் என்று தசோல்லும் அனுபவ 
அறிவும் கரு்பதபோருைோக அரமநதிருக்கி�து.

583 வரிகரைக் தகோண்ட இ்பபோ்டரல 
இயற்றியவர, இைணியமுட்டத்து்ப தபருஙகுன்றூர்ப 
தபருஙதகௌசிகனோர. நன்னன் றவணமோன் 
அைணமரனக்கு, போணரையும், வி�லியரையும், 
தபோருநரையும், கூத்ெர ெரலவன் வழிதசோல்லி 
ஆற்று்பபடுத்துவெோக அரமநெது. அென் கோைணமோக, 
கூத்ெைோற்று்பபர்ட’ என்றும் அரைக்க்பபடுகி�து,

இரசக்கரலஞரகள் ெஙகளு்டன் எத்ெரன 
விெமோன இரசக்கருவிகரை எடுத்துச தசல்கின்�னர 
என்பது்டன் போ்டல் துவஙகுகி�து,

தூம்பு, இளி, அரிக்குைல், ெடர்ட, எல்லரி 
ஆகியவற்ற�ோடு, றபரிரக, ப்டகம், இ்டக்ரக, 
உடுக்ரக, மத்ெைம், சல்லிரக, கைடிரக, திமிரல, 
கு்டமுைோ, ெக்ரக, கண்பபர�, ெமருகம், ெணணுரம, 
ெ்டோரி, அநெரி, முைவு, சநதிை வரையம், தமோநரெ, 

முைசு, கணவிடு தூம்பு, நிசோைம், துடுரக, சிறுபர�, 
அ்டக்கம், ெருணிசசம், விைறலறு, போகம், உபோஙகம், 
நோழிரக்பபர�, துடி, தபரும்பர�, கிரண்பபர� 
என்று பலவரகயோன இரசக்கருவிகளில் 
சிலவற்ர�யும் உ்டன் எடுத்துச தசன்றிருக்கின்�னர.

நைம்புக்கருவி, றெோல்கருவி, துரைக்கருவி என்று 
அரனத்து விெமோன இரசக்கருவிகரையும் 
உருவோக்கி, இரசத்து இன்புற்றிருக்கின்�னர 
என்பரெ்ப போரக்கும்றபோது, பணர்டயத் ெமிைனின் 
இரச அறிவும், இரசக்கருவிகள் உருவோக்குவது 
பற்றிய அறிவியல், தெோழில்நுடப அறிவும் நம்ரம 
வியக்கரவக்கி�து.

தபரும்போணோற்று்பபர்டரய்பறபோலறவ, 
மரலபடுக்டோமிலும், றபரியோழின் அரம்பபு்ப 
பற்றிய விைக்கம் உள்ைது,

“த�ொடித் திரிவு அன்ன த�ொண்டுபடு திவவின,
 கடிபபகக அக்னத்தும் ககள்விகபொகொக்’
குரல் ஓர்த்துத் த�ொடுத்� சுகிர்புரி நரம்பின” (21,22,23)

இநெ வரிகளில், ‘தெோணடு’ என்பது, 9 என்னும் 
எணரணக் குறி்பபெோக இருநதிருக்கி�து. 90, 
தெோணபது என்றும், 900, தெோணணூறு என்றும், 
9000,தெோள்ைோயிைம் என்றும் வைஙக்பபடடு 
வநதிருக்கின்�ன.

ஆனோல், எண 9-ரெக்குறிக்கும் ‘தெோணடு’ 
வைக்தகோழிநது றபோனெோல், 90-ஐக் குறிக்கும் 
‘தெோணபது’ கீழி�ஙகி, பி�கு ஒன்பது என்று மருவி 
9-ஐக் குறி்பபெோக மருவியிருக்கி�து. அென் 
தெோ்டரசசியோக 90, தெோணணூறு என்றும், 900, 
தெோள்ைோயிைம் என்றும் இ்பறபோது வைஙகுவதுறபோல் 
மோறிவிட்டன. இநெ மோற்�ஙகள் எல்லோம், 
தெோல்கோ்பபியர கோலத்திற்கும் முன்போகறவ 
நிகழநதிருக்கி�து, இதிலிருநறெ ெமிழதமோழி 
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எத்ெரன பைரமயோன தமோழி என்பரெ்ப புரிநது 
தகோள்ைலோம்.

‘ தெோணடு ’  என்பது ஒன்பது என்னும் 
எணரணத்ெோன் குறிக்கி�து என்பது, பரிபோ்டலில் 
தெளிவோகக் குறி்பபி்ட்பபடடுள்ைது.

“பொழ் எ்ன, கொல் எ்ன, பொகு எ்ன, ஒனறு எ்ன,
இரண்டு எ்ன, மூனறு எ்ன, நொனகு எ்ன, ஐந்து எ்ன,
ஆறு எ்ன, ஏழு எ்ன, எட்டு எ்ன, த�ொண்டு எ்ன,
நொல்வகக ஊழி எண் நவிற்றும் சிறபபிக்ன” (பரிபொடல் 

77 – 80)

மரலபடுக்டோமின் 23-ஆவது வரியில் வரும் 
‘குைறலோரத்து’ என்னும் தசோல். ஒரு வி�லி போ்ட, 
அவைது குைலு்டன் அதிரதவண ஒத்திரசவோகும் 
(resonance of sound) விெத்தில், ஒன்பெோவது 
ய ோ ழ ந ை ம் பி ன்  இ ழு வி ர ச  ( t e n s i o n ) 
சரிதசய்ய்பபடடிருக்கி�து என்னும் இரச 
அறிவியரல தவளி்பபடுத்துகி�து.

இனி, இரசக்குழுவினர க்டநது தசல்லும் 
மரலவழி்பபயணத்ரெ்ப பற்றி அறிநதுதகோள்றவோம்.

மலலேழியில கிலைக்கும் சபாருடகள்:

மூஙகில் குைல்களில் புளிக்க ரவக்க்பபடடிருக்கும் 
நோடபட்ட றெ�ரல அைவின்றி்ப பருகலோம். 
அெனோல் ஏற்படும் ெரலகவிழெரல (hang-over) 
நீக்குவெற்கோக, மறுநோள் கோரலயில் அருவி நீர 
தகோணடுவநது றசரத்ெ தகோடர்டகளில் 
தசய்ய்பபட்ட ஒருவிெ தெோடுகறியு்டன், கு�மகள் 
சரமத்ெ மோன்கறியும், இனி்பபும் புளி்பபும் கலநெ 
றசோறும் கிர்டக்கும். அவற்ர� உணடு, மதுவுண்ட 
மயக்கம் தீரநது, புத்துணரசசி தப�லோம். அதிகமோக 
(மது அருநதுவெோல் ஏற்படும் ெரலகவிழெலுக்கு 
(hangover), இைண்டோயிைம் ஆணடுகளுக்கு முன்றப, 
மோற்று கணடுபிடித்ெ ஒறை இனம் ெமிழ 
இனமோகத்ெோன் இருக்கும்!)

“கவய்ப தபயல் விகையுள் க�க்கட் க�றல்
குகறவு இனறு பருகி நறவு மகிழ்ந்து கவககறப
பழஞ் தெருக்கு உற்ற நும் அ்னந்�ல் தீர
அருவி �ந்� பழம் சிக� தவண்கொழ்
- - - - - - - - - - -
இனபுளி கலந்து மொ கமொர் ஆக
ககழ வைர் தநல்லின அரிஉகல ஊழ்த்�
- - - - - - - - - -
குறமகள் ஆக்கிய வொல் அவிழ் வல்சி
அகம் மலி உவகக ஆர்வதமொடு அகைஇ
மகமுகற �டுபப மக்னத�ொறும் தபறுகுவிர் (170-190)

வ்டக்கிலிருநது தபௌத்ெமும், சமணமும் இஙகு 
வரும் வரையிலும், மது அருநதுெல் ெமிைனின் 
உணவுக் கலோசசோைஙகளில் ஒன்�ோகறவ 
இருநதிருக்கி�து.

‘பைண’ கடடுரைத்தெோகு்பபில் உள்ை ‘நிகணடு’ 
பற்றிய கடடுரையில், “கள்ளுக்கு 48 தசோற்களும் 
கோட்ட்பபடடுள்ைன. ெமிைரகள் மதுரவ 
ஒழுக்கக்றகோடபோடு சோரத்திக் கோணவில்ரல 
என்பெற்கு இது சோன்�ோகும்” என்னும் தெோ.ப-வின் 

கருத்து இெரன உறுதி தசய்கி�து

மலலநாடடில சேகுநாள் ்தஙக சேணைாம்:

நன்னன் ெரும் பரிசிரல ம�நது, மரலநோடடில் 
ெஙகுவீைோனோல், மரலயில் தெய்வத்திற்கோன குவரை 
மலரகரை நீஙகள் அறியோமறலறய தெோ்டக்கூடும், 
அல்லது மரலத் தெய்வஙகள் உர�நதிருக்கும் 
மர�வி்டஙகரை நீஙகள் கோண றநரி்டலோம். உஙகள் 
வோழக்ரகரயறய இைநதுவிட்டதுறபோன்� அசசம் 
அ்பறபோது உஙகளுக்கு ஏற்ப்டலோம். அெனோல், 
விரைவோக மரலநோடர்ட விடடு நீஙகி, நிலநோடர்ட 
அர்டவீைோக

“பல நொள் நில்லொது, நிலநொடு படர்மின” ( 192)

இ்வில ச்லலசேணைாம்:

மு ற் றி ய  தி ர ன ர ய  அ ழி க் க வ ரு ம் 
மரல்பபன்றிகளுக்கோக, மரல்பபோரெயில், 
நுரைவுவோயில்களில் தபரும் கற்கைோல் தபோறிகரை 
அரமத்திரு்பபோரகள். அெனோல், இைவில் பயணிக்க 
றவண்டோம் ,  விடிநெ பி�கு ,  பயணத்ரெ 
றமற்தகோள்ைலோம்.

“விகை புலம் நிழத்�லின ககைல் அஞ்சி
புகழத�ொறும் மொட்டிய இருஙகல் அடொர்
அரும் தபொறி உகடய ஆகற நள் இருள்
அவரி விரிந்� விடியல் கவகினிர் கழியின” (193 – 196)

இஙறக, றகைல் என்பது மரலயில் வோழும் 
பன்றிரயக் குறிக்கி�து. திருதநல்றவலி மோவட்டத்தில், 
போபனோசம் மரலயில், போணதீரத்ெத்திற்கு றமலோக, 
கோணிக்கோைரகள் வழிகோட்டலில் தசன்றுவநெ 
அனுபவத்ரெ றபைோசிரியர அ.ைோமசோமி ஒரு 
கடடுரையில்  விவரித்துள்ைோர .  அதில் , 
கோணிக்கோைரகள், கோடடு்பபன்றிரயக் ‘றகைல்’ 
என்று  அரை க் கி � ோ ர கள்  என்ப ெ ோ க ்ப 
பதிவுதசய்திருக்கி�ோர. ஆக, மரலவோழ மக்களி்டம் 
இன்றும் அநெ ‘றகைல்’ என்னும் தசோல்வைக்கு 
இருக்கி�து என்�ோல் அது இைண்டோயிைம் ஆணடுத் 
தெோ்டரசசி என்னும் சி�்பரபயும் பதிவுதசய்வது 
அவசியம் ஆகி�து.

பாம்புகள் ோழும் இைதல்த எவோறு கைக்க சேணடும்?

“நளிந்து பலர் வழஙகொச் தெபபம் துணியின
முரம்பு கண் உகடந்� பரல் அவற் கபொழ்வில்
கரந்து பொம்பு ஒடுஙகும் பயம்புமொர் உைகவ,
குறிக் தகொண்டு மரஙதகொட்டி கநொக்கிச்
தெறி த�ொடி விறலியர் ககத�ொழூஉப பழிச்ெ
வறிது தநறி ஒரீஇ வலம் தெயொக் கழிமின” (197 – 202)

தபோதுவோக மற்�வரகள் தசல்ல அஞசும் வழியில் 
நீஙகள் தசல்வீரகறையோனோல், வழியின் ஓைஙகளில் 
அரமநெ றமடடு நிரல்பபை்பபில், கற்கள் நிர�நெ 
குழிகள் இருக்கும். அநெக் குழிகளில் போம்புகள் 
மர�நதிருக்கும். அெனோல், மைஙகரைத் ெடடி ஓரச 
எழு்பபிக்தகோணடும், வி�லியர ரகவரையு்டன் 
க்டவுரைத் தெோழுதும் ,  விரைநது முன் 
தசன்றுவி்டறவணடும் என்று அறிவுறுத்ெ்பபடுகி�து.
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முன்தபல்லோம் ,  வயலுக்கு நீரபோய்சச 
கோடடுவழியில்,  இைவில் இருடடில் தசன்றிருக்கிற�ோம். 
ரகயில் விைக்தகல்லோம் கிர்டயோது. அ்பறபோது, 
ரககரைத் ெடடியும், ஒரு குசசியோல் ெரைரயத் 
ெடடிக்தகோணடும் றபோகறவணடும் என்று 
தபரியவரகள் அறிவுறுத்துவோரகள். அது வழியில் 
நமக்குத் தெரியோமல் கி்டக்கும் போம்புகரை 
எசசரித்து, விலகி்பறபோகச தசய்துவிடும் என்பெோகும். 
அநெ நர்டமுர�கூ்ட, இைண்டோயிைம் ஆணடுகைோகத் 
தெோ்டரநதுவரும் ஒரு பைக்கம் என்பது இநெ்ப 
போ்டலிலிருநது புரிகி�து..

கேணகறகள் பைாமல ்தப்பிச் ச்லலும் வி்தம் உல்த்தல:

திரன்பபுலத்தில் விரைநதிருக்கும் திரனரய்ப 
பகல் றவரையில் அழிக்கவரும் யோரனகரை 
விைடடுவெற்கோக, கு�வரகுடியினர, உயைமோன 
ப ந ெ ல்  அரம த்து ,  அ ென்மீது  நின்று , 
ரககரைத்ெடடியும், தபருஙகுைல் எழு்பபியும் 
யோரனகரை விைடடுவோரகள். கவணதகோணடு 
கற்கைோல் யோரனகள்மீது வீசுவோரகள், அநெ 
றவரையில் நீஙகள் குறுக்றக தசன்�ோல், உயிருக்றக 
ஆபத்து ஏற்ப்டலோம். அெனோல், மைஙகளின் 
பின்னோல் மர�நதுமர�நது, போதுகோ்பபோக 
முன்றனறிச தசன்று விடுஙகள். (203 – 210)

ேழுக்கும் இைஙகலளக் கைக்கும் வி்தம்:

“உரவுக் களிறு கொக்கும் இடஙகர் ஒடுஙகி
இரவின அன்ன இருள் தூஙகுவகரபபின
குமிழி சுழலும் குண்டுகய முடுக்கர்
அகழ் இழிந்�ன்ன கொனயொற்று நடகவ
வழூஉம் மருஙகு உகடய வழொஅல் ஓம்பி
பரூஉக் தகொடி வலந்� ம�கல பற்றித்
துருவின அன்ன புன�கல மகதரொடு
ஒருவிதரொருவர் ஓம்பினிர் கழிமின” (211 – 218)

ஆற்றின் ஓைத்தில் தசல்லும் வழித்ெ்டம் மிகவும் 

குறுகலோக இருக்கும். பகல் றநைத்திறலறய இைவு 
றபோன்� இருள் இருக்கும். வழித்ெ்டம் வழுக்கவும் 
தசய்யும். நீரசசுைல் தகோண்ட ஆற்றில், யோரனக்கோகக் 
கோத்திருக்கும் முெரலகளும் உணடு. அெனோல், 
மிகவும் எசசரிக்ரகயோக, குைநரெகரையும் 
அரணத்துக்தகோணடு, ஒருவரு்டன் ஒருவர தநருஙகி, 
அருகில் உள்ை மைஙகளில் ப்டரநதிருக்கும் 
உறுதியோன தகோடிகரையும், றவரகரையும் 
பற்றிக்தகோணடு, ந்டநது க்டநது தசல்லவும் என்று 
அறிவுறுத்ெ்பபடுகி�ோரகள்.

“குமிழி சுழலும் குண்டுகய முடுக்கர்” (213)
வீடடுசசுவருக்கும், எல்ரலச சுவருக்கும் இர்டயில் 

அரமநதிருக்கும் குறுகிய வழிரய, ‘முடுக்கு’ (றகோடி 
என்றும் தசோல்வதுமுணடு) என்று தசோல்வது 
தநல்ரல்ப றபசசுவைக்கு. ‘மூரலமுடுக்தகல்லோம்’ 
என்பது தபோதுவோன்ப றபசசுவைக்கு. இநெ்ப 
போ்டலில் வரும் ‘முடுக்கர’ (211) என்பதிலிருநதுெோன், 
முடுக்கு என்னும் தசோல் வநதிருக்கறவணடும்.

அ்பபடிறய, ‘குணடு’ (211) என்னும் தசோல்ரலயும் 
குறி்பபி்டலோம். நோஞசில் நோடர்டசறசரநெ எனது 
மரனவி, குணடு’ (உைக்குணடு என்பதுறபோல) 
என்னும் தசோல்ரல அடிக்கடி்ப பயன்படுத்துவோர, 
,குணடும் குழியுமோக’ என்று தபோதுவோக்ப 
பயன்படுத்ெ்பபடுவெோல், இநெ குணடு என்னும் 
தசோல் தகோஞசம் தபோருள் மயக்கத்ரெத் 
ெநதிருக்கி�து. ஆனோல், ஆைமோன குழி என்னும் 
தபோருளில் இநெ்ப போ்டலில் வரும் ‘குணடு’ அநெ 
ம ய க் க த் ரெ ்ப  ற ப ோ க் கி வி ட ்ட து . 
தபருஙகுழிரயக்குறிக்கும் ‘குணடு’ என்னும் நோஞசில் 
நோடடு்ப றபசசுவைக்கும் இைண்டோயிைம் ஆணடுத் 
தெோ்டரசசிறய.

பாசிபைர்ந்த குளக்கல்கலளக் கைநது ச்லலல:

மரல ஓைத்தில், ந்டநது தசல்லும் வழித்ெ்டத்திற்கு 
அருகில், விழுநெவரகரை மோய்க்கும் ஆைமோன 
குைம், குடர்டகள் இருக்கும். வழித்ெ்டத்தில், போசி 
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ப்டரநது, வழுக்கவும் தசய்யும். உறுதியோன 
ஊன்றுறகோரல ஊன்றி, கவனமோகக் க்டநது 
தசல்லவும்.” (219 – 224)

இ்வில குலககளில ்தஙகுமாறு அறிவுறுத்தல:

மரலகளுக்கு இர்டயிலோன கோடடு வழியில் 
தசல்லும்றபோது, றவடடுவரகள் எய்ெ அம்பு படடு 
இ�நெ கோடடு்பபன்றிரயக் கோண றநைலோம். 
அெரன, கோய்நெ மூஙகில் கழிகரை உைசி உருவோகும் 
புரகயில்லோ தநரு்பபில் சுடடு, மயிரகரை நீக்கி, 
உணணலோம். அருகில் உள்ை நீறைோர்டயில் தெளிநெ 
நீரையும் குடிக்கலோம். தெோ்டர பயணத்திற்குத் 
றெரவயோன நீரையும், மிசசமுள்ை தவநெ பன்றி 
இர�சசிரயயும் ரவத்துக்தகோள்ைலோம். இைவில், 
குரககளில், உஙகள் வீடுகரை்பறபோல எணணி 
ெஙகி, மறுநோள் கோரலயில் பயணத்ரெத் தெோ்டைலோம். 
(242 – 255)

அைர் காடடில ேழி மயஙகலும், கு�ேர் உ்தவு்தலும்:

இைவில் திரச தெரியோது மயஙகும் கோடுகளும் 
உணடு. அ்பபடி்பபட்ட கோடுகளில் தெோ்டரநது 
பயணிக்க றவண்டோம். அகலமோன சமதவளியில் 
சுற்�மு்டன் அமரநது, இரசக்கருவிகரை இரசத்து, 
இைவு்ப தபோழுரெக் கழிக்கலோம். (271 – 277)

“பொடு இன அருவிப பயங தகழு மீமிகெ
 கொடு கொத்து உகறயும் கொ்னவர் உைகர
 நிகலத் துகற �ழீஇய ம�ன அழி மொக்கள்
 பு்னல்படு பூெலின விகரந்து வல் எய்தி “ (278 – 2281)

ஆற்றில் விழுநெவரின் ஓரசறகடடு, அவரைக் 
கோ்பபோற்� எ்பபடி விரைநது தசயல்படுவோரகறைோ 
(அருரமயோன உவரம), அ்பபடி மரலக் கு�வரகள் 
வநது உஙகரை மீடபோரகள். உணபெற்கு சுரவயோன 
கனிகரையும் ெருவோரகள். அணிநதுதகோள்ை 
அைகோன மலரகரையும் ெருவோரகள் அவரகள் 
முன்தசன்று உஙகளுக்கு வழிகோடடி, உஙகள் திரச 
மயக்கத்ரெ்ப றபோக்குவோரகள். அவரகள் தசோல்லும் 
திரசரயக் கவனமோகக் றகடடு, பயணத்ரெத் 
தெோ்டைலோம். (278 – 291)

மலலயில ச்தான்றும் ஒலிகள்:

அைகிய மலரகள் பூத்திருக்கும் தசடிகளின் 
மர�வில் அமரநெோல், பல்றவறு ஓரசகரையும் 
றகடகலோம்.

அருவியின் ஓரசயும், அருவி நீரில் குளித்து 
விரையோடும் மரலமகளிர ஏற்படுத்தும் ஓரசயும், 
உஙகள் இரசக்கருவிகள் ஏற்படுத்தும் இன்னிரச 
றபோலறவ இருக்கும்.

திரன்பபுலத்தில் நுரைநெ ஒற்ர� யோரனரய, 
உயரநெ இ்டத்திலிருநது கு�வரகள் விைடடும் 
கூசசலும், புலியோல் ெோக்க்பபட்ட ெனது கணவனின் 
தநஞசில் ஏற்பட்ட ஆைமோன கோயத்ரெக் 
குண்பபடுத்தும் விெமோக மரலக்கு�த்தி போடும் 
போ்டலின் ஓரசயும், றகடகும்.

ஆண இரண உணவு றெடிச தசன்றிருநெ 

றவரையில், சூல்தகோண்ட பிடி-யோரனரய ஒரு 
புலி ெோக்கிவிட்டது. அநெ வலி தபோறுக்கோமல் அநெ 
பிடி யோரன எழு்பபும் உைத்ெ ஓரச றகடகி�து.

ஒரு தபண குைஙகு உணவு றெடிக்தகோணடிருக்கும் 
றவரையில், அெனுர்டய குடடிரயச சரியோக்ப 
பிடிக்கோெெோல், மரலசசரிவில் விழுநதுவிட்டது. 
அெரன அறிநெ குைஙகுக் கூட்டம் அரனத்தும் 
எழு்பபிய கூசசலும் றகடகி�து.

மரலக்கு�வரகள், மிக்பதபரிய றெனர்டகளில் 
றெனீக்கள் றசரத்துரவத்திருநெ றெரன எடுத்து, 
எதிரிகளின் றகோடர்டகரைத் ெகரத்துவிட்டரெ 
மகிழசசியு்டன் மது அருநதிக் தகோண்டோடிக் 
கூசசலிடும் ஓரசயும், மரலமகளிர குைரவ ஒலி 
எழு்பபி, ந்டனம் ஆடும் ஓரசயும் றகடகும்.

ஆறுகளில் ஓடும் நீைோனது, போர�களில் 
றமோதும்றபோது தபரும் ஓரசரய ஏற்படுத்துகின்�து. 
யோரனகரை்ப பைக்குபவரகள், பல தமோழிகளில் 
றபசும் ஓரசயும் றகடகி�து.

திரன்பபுலத்திலிருநது, கிளிகரை விைட்ட மகளிர 
எழு்பபும் ஓரசயும், ஆடு, மோடு றமய்்பபவரகள் 
எழு்பபும் ஓரசயும், பலோ்பபைத்ரெத் தின்றுவிடடு 
எறிநது தசன்� பலோக் தகோடர்டகரை 
தபோறுக்கும்றபோது சிறுவரகள் எழு்பபும் ஓரசயும், 
கரும்பு இயநதிைஙகள் ஏற்படுத்தும்ஓரசயும், றசம்பும், 
மஞசளும் பயிரி்ட்பபடடிருக்கும் புலத்திற்கு வரும் 
பன்றிகரை விைட்ட ஆணகள்பர�அடித்து 
எழு்பபும் ஓரசயும் இன்ன பி� ஓரசகளும் றகடகும். 
(292 – 348)

(பூசல், ஓரெ என்பன ஓரச என்னும் தபோருரைக் 
குறிக்கின்�ன)

 “ மரலத் ெரலவநெ மரையோன் கெழ விர்ட

 மோ�ோ ரமநதின் ஊறுப்டத் ெோக்கி “ (331, 332)

மரல உசசியிலிருநது இ�ஙகிவநெ இைணடு ஆண 
மோன்கள் முடடி, றமோதி சணர்டயிடும் ஓரசயும் 
றகடபெோக்ப போ்டல் தசோல்கி�து. இெரன வோசித்ெ 
உ்டன், எனக்கு ஒன்று சடத்டன்று றெோன்றியது. 
அரனத்து விலஙகினஙகளிலும், ப�ரவகளிலும் 
கூ்ட ,  ஆண இனம்ெ ோன்  ெ ங களுக்குள் 
சணர்டயிடுகின்�து. அதுெோன் இயற்ரகயின் 
நியதியோக உள்ைது, அது ஏன் என்பது றகள்வி?

“மரலபடு க்டோஅம் மோதிைத்து இயம்பக்” (348)

மரலயின் அரனத்துத் திரசகளில் இருநதும் 
வநது றசரும் பல்றவறு வரகயோன ஓரசகள் என்று 
தபோருள் தகோள்ைலோம். இ்பபடி, மரலயில் 
றெோன்றும் பல்றவறு ஓரசகள் என்னும் தபோருளில், 
‘மரலபடு க்டோஅம்” என்பரெ்ப புரிநதுதகோள்ைலோம்.

‘க்டோம்’ என்பெற்கு ஆணயோரனயின் ‘மெம்’ 
என்னும் ஒரு தபோருளும் தசோல்ல்பபடுகி�து. 
புலவரின் கவிமனம், ஓஙகி உயரநெ மரலரய ஒரு 
யோரனயோக உருவகம் தகோள்கி�து. நோலோதிரசகளிலில் 
இருநதும் வரும் ஓரசகள் ஒருஙகிரணநது, ஒரு 
மெம்தகோண்ட ஆணயோரன உைத்ெ குைலில் 
பிளிறுவதுறப ோல  ற கடகி�து .  அதுவும் , 
‘மரலபடுக்டோஅம்’ என்பெற்குக் கவித்துவமோக்ப 
தபோருள் ெருவெோகவும் அரமநதுவிடுகி�து.
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இன்ர�ய கவிரெத் தெோகு்பபுகளுக்குத் 
ெரல்பபோக, ஏறெனும் ஒரு கவிரெயின் ெரல்பரபறய, 
கவிஞரகள் தெரிவு தசய்வதுறபோல, ‘மரலபடுக்டோஅம்’ 
என்னும் தசோல்றல ,  இ்பபோ்டல்களுக்குத் 
ெரல்பபோகவும் அரமநதுவிட்டது.

அ்ணகளும், நடுகறகளும் உள்ள ேழிகள்:

வழியில், பர்டவீைரகள் நிரலதகோணடிருக்கும், 
உயரநெ மதிற்சுவரகரைக்தகோண்ட றகோடர்டகள் 
உள்ைன. இருமருஙகிலும் தசடிகள் அ்டரநதிருக்கும் 
ஒற்ர�யடி்பபோரெயில் பயணிக்கும்றபோது, முன் 
தசல்பவர தசடிகரை முகத்தில் ப்டோமல் இருக்க 
ஒருபு�மோக வரைக்கறவணடும். பின்தெோ்டரபவரகள் 
முகத்தில் அர�யும் விெத்தில், அவற்ர� உ்டறன 
விடடுவி்டோமல்,அரனவரும் க்டநதுதசன்� பி�றக 
வரைக்க்பபட்ட தசடிகரை விடுவிக்கறவணடும். 
வழிகள் இைண்டோக்ப பிரியும் இ்டத்தில் , 
றபோரக்கைத்தில் வீை மைணம் அர்டநெவரகளுக்கோன 
நடுகல் இருக்கும். இரசக்கருவிகரை இரசத்தும், 
ரககரைத்ெடடியும் போ்டல்கள் போடி, மரியோரெ 
தசலுத்ெலோம் .  ( ப ோபனோசம்  மரலயில் , 
ஒற்ர�யடி்பபோரெயில், இ்பபடி தசடிகரை 
வரைத்து முன்தசன்� பி�கு பின்னோல்வரும் 
நணபரகளின் முகத்தில் படுமோறு தசடிகரை விடடு 
விரையோடியதும் என் நிரனவுக்கு வருகி�து)

 (376 – 391)

ேழி ச்தரிய புலலல முடிநது சபாடு்தல :

“பண்டு நற்கு அறியொப புலம் தபயர் புதுவீர்
ெந்து நீவிப புல் முடிந்து இடுமின” (392, 393)

மு ன் ன ோ ல்  த ச ன் று த க ோ ண டி ரு க் கு ம் 
முன்அனுபவம் உள்ைவரகள், பின்னோல் வரும் 
புதியவரகள் திரச மயஙகோமல் இருக்க ஊகம் 
புல்ரல  முடி நது  ஆங க ோ ங றக  விடடு ச 
தசல்லறவணடும்.

கூளியர் ச்ய்யும் உ்தவி:

கூபபிடு கடக்கும் கூர்நல் அம்பின
தகொடுவிற் கூளியர் கூகவ கொணின
படிகயொர்த் க�ய்த்� பணிவு இல் ஆண்கம
தகொடிகயொள் கணவன படர்ந்திகும் எனிக்ன
�டியும் கிழஙகும் �ண்டி்னர் �ரீஇ
ஓம்பநர் அல்லது உடற்றுநர் இல்கல
ஆஙகு வியன தகொண்மின அது அ�ன பண்கப” 

 (421 – 427)

நீஙகள் தசல்லும் வழியில் , வில், அம்பு 
ரவத்திருக்கும் றவடர்டக்கோைரகரைக் கண்டோல், 
நன்னரனக் கோணச தசல்வெோகக் கூறுஙகள். 
அவரகைது மரனவியர, தவநெ இர�சசியும் (ெடி), 
கிைஙகுகளும் தகோடுத்து உணணச தசய்வோரகள். 
அவரகள் உஙகளுக்கு உெவி தசய்வோரகறை அன்றி, 
றகடு தசய்யமோட்டோரகள். அதுெோன் கோடடின் 
(கோடடில் வோழும் மக்களின்) பணபு.

“அது அென் பணறப” என்ன அருரமயோன 

தபோருள்தபோதிநெ தசோல்லோடசி.

புலசேய்ந்த குடில்களில புளியஙகூழ் சபறு்தல:

“தெவ்வீ கவஙககப பூவின அன்ன
கவய்தகொள் அரிசி மி�கவ தெொரிந்�
சுவல்விகை தநல்லின அவகர அம் புளிஙகூழ்
அற்கு இகட உழந்� நும் வருத்�ம் வீட
அகலுள் ஆஙகண் கழி மிகயந்து இயற்றிய
புல்கவய் குரம்கபக் குடித�ொறும் தபறுகுவிர்” (434 – 439)

ஊகம் புல்லோல் றவய்பபட்ட குடிரசகளில் 
ெஙகினோல், றவஙரக்பபூவின் நி�த்திலிருக்கும் 
மூஙகிலரிசியும், றமடடு நிலத்தில் விரைநெ 
திரனயரிசியும் றசரத்து சரமக்க்பபட்ட றசோறு்டன், 
அவரைவிரெக் கூடடி தசய்ய்பபட்ட புளியஙகூழும் 
ெருவோரகள். ந்டநெ கரை்பபு தீை உணணலோம்.

மரலநோடு கழிநது நிலநோடு வநெதும், மருெ 
நிலத்தில் உழுகுடிகள் எநெவிெமோன உணவு 
தகோடுத்து அன்பு தசய்வோரகள் என்பரெ, 454 முெல் 
470 வரையிலோன வரிகள் உணரத்துகின்�ன. வோரை 
மீன், விைோல் மீன் ஆகியவற்றின் குைம்பு்டன் 
தவணதணல் அரிசியில் சரமத்ெ றசோறும், தநல்லில் 
வடித்ெ மதுவும் உழுகுடியினர ெநது அன்பு 
தசய்வோரகள்

றசயோற்றின் கரை வழியோகச தசன்று, நன்னனின் 
மூதூரை அர்டநது, மன்னரனக் கணடு, அவன் 
புகழபோடி, பரிசில் தபற்று போணர, வி�லியர, கூத்ெர 
முெலோறனோர மகிழவு்டன் திரும்பியெோக 
மரலபடுக்டோம் பதிவு தசய்கி�து.

மரலபடுக்டோரம, நோன் வோசித்து முடித்ெறபோது, 
இன்று நோம் தபற்றிருக்கும் அத்ெரன அனுபவ 
அறிவும், திடீதைன்று வநது குதித்துவி்டவில்ரல 
என்றும் அரனத்தும் நம்  முன்றனோரின் 
அனுபவஙகளில் இருநறெ நோம் தபற்றிருக்கிற�ோம் 
என்பதும் தெள்ைத்தெளிவோக்ப புரிநெது . 
அெரனத்ெோன் மைபுத் தெோ்டரசசி என்றும் 
தசோல்கிற�ோம்.

மரலபடுக்டோம் இயற்றிய இைணிய முட்டத்து்ப 
தபருஙகுன்றூர்ப தபருஙகவுசிகனோர சி�நெ இரச 
ஞோனம் உள்ைவர என்பது அெரன வோசிக்கும்றபோது 
நோம் புரிநதுதகோள்ை முடிகி�து. போ்டல் தநடுகிலும், 
பல்றவறு வரகயோன இரசக்கருவிகரை்பபற்றியும், 
மரலகள் நிர�நெ கோடுகளில், இரசயோகத் றெோன்றும் 
இயற்ரக ஓரசகரை்ப பற்றியும் அவர தசோல்லிச 
தசல்வறெ அெற்கு சோன்�ோகும்.

தசோல்வெற்கு நிர�ய தசய்திகள் உள்ைன. 
அத்ெரனரயயும் ஒரு கடடுரைக்குள் அ்டக்கிவி்ட 
முடியோது. கடடுரைரய வோசி்பபவரகளுக்கு, சஙக 
இலக்கியஙகரை வோசிக்கும் உணரரவத் 
தூணடுவதும், அதிலிருநது பணர்டத்ெமிைரின் 
வோழவுமுர�ரயயும், ெமிைரின் கலோசசோைஙகரையும், 
இன்றும் தெோ்டரும் அவற்றின் நீடசிரயயும் 
தெரிநதுதகோள்வெற்குமோன ஆவரலத் தூணடுவறெ 
றநோக்கமோகும்.

�ட்டுலரயொளர்: ஓயவுக்பற்ற இயறபியல் ப்பரொசிரியர்
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கவிரதைகள்

ே.ஐ.்.சஜயபாலன்

பொகம்- 1
1.
பழுத்து முனறில் கவம்பு கமழுது.
பசித்து வொனில் பறகவ அகலயுது.
திடுபதப்னதபொற்பழக் கம்மல் குலுக்கி
வொதவ்னப படம் கொட்டி.
எனக்ன நூறு பறகவகள் சுற்றினும்
உனக்னகய அகழத்க�ன எ்ன
தநளிந்�து கவபபமரம்.
கொ�ல் எனகிற தபொய்யிலும்தமய்யிலும்
பழத்துள் தபொதிந்� விக�கள்�ொக்ன
கவபப மரத்தின கைக்கூ கவிக�கள்.
அ�ற்கு கவண்டுகம
உலதகலொம் �்னது விக�ககைப பயிரிட
ஒரு சிறகு முகைத்� க�ொட்டக்கொரன.
ம்னசில்பூத்�வ்னஙகள் மகறய
”எனமரகம க�ன வரகம” எனும்
பறகவயின கொ்னொ பொடல் நிகறயுக�.

2.
ெட்தட்ன கிகையில்குந்தியது பறகவ.
”வந்�வழிதயலொம் வண்ண வண்ணமொய்
வரிகெகட்டி பழக்கொடுகள் வழிந்�்ன.
குட்கட மரகம என குரஙகு ம்னசு
உனனில்�ொக்னஆகெபபடுகுது”
பசியிலும் ரீல் சுற்றியது பறகவ.
இது ஒரு கவி�ொயினி வீட்டு முனறிலில்
கூடு கட்டி வொழும் பறகவகயொ.

3.
சிரிபகப விழுஙகியபடிக்கு
”உ்னக்கொககவஇபபிறவியில்பழுத்க�ன
உன ஆகெயும் பசியும்தீரடொ” எனறபடி
பறகவ வயிற்றில் விக� ஏற்றுவக�கய
ரசித்துக்தகொண்டிருந்� கவபபமரம்.

பொகம்- 2
1.
விக�கள் ஏற்றி முடிந்�தும்
பறகவகய பொர்த்து
திடீதர்ன சி்னந்�து கவம்பு.
அ�ற்கு �ன பிள்கைகள்
�னநிழகல அல்ல
எழுகடகலயும் �ொண்டிய
வ்னஙககை ஆழகவண்டுதம்ன க்னவு.
பறகவ தநளிந்�து
நிழலில் கழிந்துவிடுகமொ பறகவ?
2
“சிறகு முகைத்� ெொத்�ொக்ன
அபபொகல கபொ எனறதுகவம்பு.
ஏனஎ்னநிமிர்ந்�பறகவகய முகறத்து
இது என மரக� உபபரிகக
ஓடுகொலிகளினகழிபபகறயல்ல
கிைம்தப்ன கத்தியது கவபபமரம்.
பசிதீர்ந்து இறகுகள் வலுத்�பறகவகயொ
தூரத்துக் க்னவு வ்னஙககைநிக்னக்கும்.
கெொக நடிபபுடனசிறகுகள்விரிக்கும்.
3.
இதுகவ மரபணுச்சுவடியில்எழு�பபட்ட
”பகடபபுக் கூத்து” எனும்நொடகப பிரதி..
இதுகவ கொல அரஙகில் மொனுடம் ஆடும்
இனப வொழ்வின த�ொல் இதிகொெம். 

சித்தன் ்பொ்ல்
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�ொனல் ேரி

கருகும் முது மொகல.
பூம்புகொரினத�ொல்ககரகள் சிவக்க
நுகரக்கும் திரொட்கெ மதுவொய்
தநளிகிறதுஎழுவொன கடல்.
இது படுவொனககரதயனறொல்
மொகல தெம்தபொன்னொய்ச்தெொரியுகம.
எனினும் கொ�லில் சிறகுகள் உரெ
கூடு ஏகும்பறகவகளின பொட்டில்
கொ்னல் வரி த�ொனிக்கிறது.


இந்� மதுவொர்க்கும் மொகலயில்
�னித்� முது கவிஞன.
நிக்னவு இடறி நொனகு �ெொப�ஙகள்
கொலச்ெரிவில்உருள்கினகறன.
எஙககொ ஒரு ஜபபொனியப பொடல்
�ொபம் வைர்கிறது.


அது ஈழத்தினதகொடும்பகககய எதிர்த்து
ஒவ்தவொருவரொய் நொஙகள்
கபொருக்கு எழுந்� கொலம்.
எத்திகெதெலினும்அத்திகெகெொகற
அத்திகெ�மிகழ எ்ன
க�ொழர்கள் புலம் தபயர்ந்�ொர்..


இது ஆண் கடல்.
கொவிரிக்ககரயில்
இந்�க்தகொடுங கடகல நம்பிதயொரு
த�ொல்நகரம்இருந்�துகபொல்
என்னருகக தமல்ல
யபபொனியப பொடல்ககை இகெத்�படி
ஆரிமக்சிகமொட்கடொ இருந்�ொள்.


வொடிய த�ன்னந்க�ொபபொய் அகெயும்
நகரத்��ொடியினகீழ்
கீழடியொய்மகறந்திருக்குகம
கொ�ல் த�ொனமஙகள்.



கட்டுரை

பாேல ்ஙகர் pavelsankar@gmail.com

ஜனா நினனவனைகள்!
‘இயறல�’ யிலிருந்து..

‘ைொ்பம்’ ேலர!
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எணபதுகளின் தெோ்டக்கத்தில் ஜனோவுக்கும் 
எனக்கும் இர்டயில் உருவோன றெோைரம நோளுக்கு 
நோள் நல்ல புரிெலு்டன் வைரநெது. 89 மோரசசில் 
தசன்ரன மோரீஸில் ந்டநெ எனது திருமணத்தில் 
என் சோரபோக நன்றி தசோல்லும் அைவுக்கு அவர 
எஙகள் குடும்ப உறு்பபினைோனோர. எணபதுகளில் 
தெோ்டஙகி, இைண்டோயிைம் வரை, அைசியலிலும், 
சினிமோவிலும் அவர கற்றுக்தகோண்டது ஏைோைம். 
கம்யூட்டர கிைோபிக்ஸில் றெள் ஒன்ர� உருவோக்கி 
ஒரு குறும்ப்டம் ெயோரித்து, முெல் முயற்சியிறலறய 
பலரை மிைடடினோர.

இயறலக!

ஒரு கெோநோயகனுக்கு, இைணடு கெோநோயகிகரை 
முன் நிறுத்தி, இருவரில் ஒருவரை அநெ கெோநோயகன் 
றெரவு தசய்வெற்குள் அவன்படும் போடர்ட 
திரை்பப்டமோக்குவதுெோன் அன்ர�ய முக்றகோண 
கோெல் கரெயோக இருநெது. 

விதி விலக்கோக, ஒரு தபணணிற்கு இரு ஆணகரை 
முன்நிறுத்தி, அதில் ஒருவரை றெரநதெடுக்கும் 
வோய்்பபு தகோடுக்க்பபட்டோலும், அநெ இரு 
ஆணகளில் ஒருவர ெவ�ோன நபர என்று கோணபித்து, 
மீதி உள்ைவரை திருமணம் தசய்வெோக கரெ 
முடியும். ெஸ்ெோவஸ்கியின் தவன்னி� இைவுகள் 
கரெயில் கரெ நோயகரகள், இருவரும் நல்லவரகள். 
தபண போரரவயில் தசோல்ல்பபட்ட, சவோலோன 
இநெ முக்றகோண கோெரல எடுத்துக்தகோணடு, 
முற்றிலும் மோறுபட்ட பைநெ க்டல் பின்னணியில், 
ெமிழ திரையுலகம், போரத்திைோெ ‘Sea man’, க்பபல் 
றக்ப்டன் ஆகிய இைணடு கெோ நோயகரகரை 
உருவ ோ க் கி ,  இ ய ற்ரக  திர ை க் கர ெரய 
உருவோக்கியிருநெோர ஜனோ!

சிவோஜி புதைோ்டக்சன், குமோர, ப்டத்ரெ ெயோரிக்க 
முன் வநெோர. ஒரு றமரெரய, ெமிழ திரையுலகத்துக்கு 

அறிமுக்பபடுத்தியெற்கு ெயோரி்பபோைர, குமோருக்கு, 
ெமிழ சமூகம் நன்றிக்க்டன் படடிருக்கி�து.

கரெ விவோெத்திற்கு என்ரனயும் இைறவனிரலயும் 
போணடிசறசரிக்கு அரைத்து தசன்�ோர . 
திரைக்கரெரய திரும்ப திரும்ப றகடற்டோம். எஙகள் 
இருவரின் பஙகளி்பபு என்பது அவவைவுெோன். 
தூத்துக்குடி துர�முகத்தில், ந்டநெ ப்ட்பபிடிற்கு 
நோன் தசன்றிருநெோலும் எனது பஙகு ஒன்றுமில்ரல.

நீஙகள் அருகில் இருநெோல் றபோதும்.. நோன் 
தெம்போக றவரல தசய்றவன் என்று தசோல்வோர 
ஜனோ. ஒரு க்பபலில்  ப்ட்பபிடி்பபு ந்டக்கும் றபோது 
மற்� க்பபல்களில், ப்ட்பபிடி்பபுக்கோக அனுமதி 
வோஙகும் றவரலயில் மடடும் என் பஙகளி்பபு 
இருநெது.

ப்ட்பபிடி்பபுக்கு நோன் தசன்�ெோல், நடிகரகள், 
சோம், அருண விஜய், கருணோஸ், ெயோரி்பபோைர 
குமோர, இரண இயக்குனர கல்யோண, ஒளி்பபதிவோைர, 
ஏகோம்பைம் ஆகிறயோர நடபு வைரநெது.

ப்டம் முடிநெது..

ப்டத்ரெத் போரத்ெதும் நோன் மிைணடு விடற்டன். 
நமது பிள்ரை ஜனோவி்டம் இருநது இ்பபடி ஒரு 
ப்டமோ? என வியநறென். கோடசிகளும், இரசயும் 
அ்பபடி இருநெது.

திரை்பப்ட விநிறயோகத் துர�யிலும் அனுபவம் 
இருநெெோல், இயற்ரக ப்டத்ரெ திரையி்ட 
ஒத்துரைத்றென். 2003 இறுதியில் ப்டம் தவளியோனது!

றெரநெ ைசிகரகளி்டமிருநது போைோடடுக்கரையும், 
ஐன ோ தி ப தி  அவ ோ ர டு க் க ோன  ற ெ ர வு க் 
குழுவினரி்டமிருநது சி�நெ ெமிழப்டம் என்� 
அவோரர்டயும் இயற்ரக தபற்றுத்ெநெது.

“அவோரடு கிர்டத்ெதும், எல்லோ நிரலகளிலும் 
ஒத்துரைத்ெ, நீஙகள்ெோன் நிரனவுக்கு வநதீரகள்” 
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என ெயோரி்பபோைர குமோர, எனக்கு நன்றி தசோல்லி 
கடிெம் அனு்பபியிருநெோர.

விருமோணடி, பிெோமகன் றபோன்� ப்டஙகள் 
றெரவுக்கு வநதிருநதும் “இயற்ரக” ஜனோதிபதி 
அவோரடுக்கும ெகுதியோனது என்பது ம�க்க முடியோெ 
ஒன்று!

நோ்டற்�வனோக சுற்றித்திரிநெ, இயற்ரக ப்டத்தின் 
நோயகனோன ெமிைன் மருது, நோயகி நோன்சியு்டன்  
ெமிழமணணில் றசரநது வோை முடிவு எடுக்ரகயில், 
அது ந்டக்கோமல் றபோய்விடும். மீணடும்,க்டல் 
வோழக்ரகக்கு்ப றபோகி�ோன். 

இறுதி கோடசியில், மருதுறவோடு ப்டம் போர்பறபோர 
மனஙகளும் க்பபலில் தசல்லும். இதில் இயற்ரக 
போகம் இைணடுக்கோன றெரவ இருநெது. ஜனோ 
மனதிலும் அெற்கோன திட்டம் இருநெது.

ஈ

இயற்ரக திரைக்கரெயில் என் பஙகு தபரிெோக 
இல்ரல என்�ோலும், கரெ விவோெம் ர்டடடிலில் 
என் தபயரை ஜனோ றபோடடிருநெோர.

‘ ஈ ‘ப்டத்திற்கோன கரெ விவோெத்தில் என் பஙகு  
இருநெது. தகோர்டக்கோனலில், ப்டத் ெயோரி்பபோைர, 
தசைத்திரி அவரகள் வீடடில் விவோெம் ந்டநெது.

கல்த விோ்தம்!

ஆஙகில மருநது கம்தபனிகள், ெோஙகள் 
உருவோக்கிய மருநதுகரை றசோதிக்க, எலி, பன்றி, 
குைஙகுகரை பயன்படுத்துவர. பின், ‘கிளினிக்கல் 
டரையல்’ என்� தபயரில் மனிெரகளுக்கு பணம் 
தகோடுத்து ஒ்பபநெம் தசய்தும் றசோதி்பபோரகள்.

இன்னும் சில நிறுவனஙகள், வைரும் நோடடு 
மக்கரை அவரகள் ஒ்பபுெல் இல்லோமல் சில 
மருத்துவரகரை ரவத்து றசோதிக்கின்�ன. மூன்�ோம் 
உலக நோடுகளில் ந்டக்கும் இநெ அநீதிகரை எதிரத்து 
அநநோடுகளின் புைடசியோைரகள் றபோைோடி 
வருகி�ோரகள்.

மருத்துவ கோர்பபறைடடுக்களுக்கு ஆெைவோக 
தசயல்படும் மருத்துவரகள், இரெ கணடு 
தகோள்ைோமல் க்டக்கும் அைசு நிறுவனஙகள், 
ஆடசியோைரகரை ஹீறைோக்கைோகவும், இரெ 
எதிரத்து றபோைோடுபவரகரை, தீவிைவோதிகைோகவும் 
ஊ்டகஙகள் கட்டரமக்கின்�ன.

மக்களுக்கு எதிைோன இநெ கட்டரம்பபு தபோய் 
என புரிநது தகோண்ட ஈ, என்� றசரி ரபயன் 
புைடசியோைன் ஆவதுெோன் ‘ஈ’ திரைக்கரெ!

கரெ விவோெத்தில் ஒரு வோைம் கலநது தகோண்ட 
நோன், ஒறை ஒரு நோள் ஏவிஎம் ஸ்டுடிறயோவில் ந்டநெ 
ப்ட்பபிடி்பபுக்கு தசன்ற�ன். நோன் வநெரெ முெலில் 
கவனித்ெ கருணோஸ் ஓடிவநது என்ரன கவனித்ெோர.

இைவு விடுதியில் ந்டனமோடும் றவ்டத்தில் நடித்ெ, 
நயன்ெோைோ, ஈ, என்� ஈஸ்வைன்,(ஜீவோ) வசிக்கும் 
றசரியில் குடியிருக்க வநதி�ஙகும் கோடசி அது! சிறிது 
றநைம் இருநது விடடு கிைம்பி விடற்டன்.

பின் மூன்றுமோெ விசோவில் ஐறைோ்பபோ தசன்று 

விடடு திரும்பிய றபோது “ஈ” ப்டம் திரையி்ட்பபடடு 
விட்டது. உெயம் திறயட்டரில் ைசிகரகளின் 
ஆைவோைத்றெோடு ப்டத்ரெ்ப போரத்றென்.

ஒரு கோடசி..

நயன்ெோைோ, ஜீவோவின் மனரெ அறியோமல், 
தவறு்பபர்டநது ஊரை கோலி தசய்து, தசன்று 
தகோணடிரு்பபோர. அ்பறபோது, ஜீவோவி்டம், 
கருணோஸ்,” உணரம என்னதவன்று அறியோமல் 
தசல்லும் அவரை  ெடுத்து, அவள் மீது உனக்கு 
இருக்கும் அன்ரப தவளி்பபடுத்து!” என்போர.

அ்பறபோது, “அ்ட்ப றபோ்டோ! இநெ மணணில் 
ந்டக்கும் அநீதிகள் எல்லோம் தெரியோமல் 
இருநதிருநெோல், எல்றலோரையும் றபோல் நோனும், 
கோெலித்ெவரை திருமணம் தசய்து, பிள்ரை 
குடடிகறைோடு வோைலோம்!

இ்பறபோது என்னோல் அது முடியோது” என ஜீவோ 
தசோல்லும் றபோது தநகிழநது றபோறனன். கோைணம், 
அநெ கோடசியில் ,  ஜீவோவின் உருவத்தில் 
ஜனோரவத்ெோன் போரத்றென்.

ைசிகரகளின், கணகளில் கணணீர துளிரத்ெரெ 
ப ோ ர த் ெதும்  என்  ஜனோரவ  நிரனத்து 
தபருரம்பபடற்டன். ‘ஈ’ திரை்பப்டம் அென் 
ெயோரி்பபோைர தசைத்திரிக்கு திரு்பதி ெைவில்ரல.

‘கிளினிக்கள் டரையல்’, ‘பறயோ தவ்பபன்ஸ்’ 
எல்லோம் ெமிைரகளுக்கு எட்டோெ விஷயம் என பலர 
நிரனத்ெனர. ப்டம் தவளியோகி தபரும் தவற்றி 
தபற்�து்டன், ஜீவோரவ நடசத்திை அநெஸ்துக்கு 
உயரத்தியது.

ஜனோவின் இ்டதுசோரி சிநெரன ெமிழதிரை 
உலகில் தவற்றிக்தகோடி நோடடியது.

சப்ாணலம!

உணவு, உர்ட, இரு்பபி்டம், வோகனஙகள், மருநது்ப 
தபோருடகள் ஆயுெஙகள், இ்பபடி பயன்போடடுக்குரிய 
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அத்ெரன தபோருடகரையும் மனிெ உரை்பறப 
உருவோக்கியது என்பரெ, எளிரமயோக, ஒறை 
கோடசியில் விைஙக ரவத்திரு்பபோர ஜனோ!

கமோடிடடி,- கமோடிடடி (C-C )என்றிருநெெற்கு 
மத்தியில் (C-M-C) என்று பணம் வநெதும் உலகில் 
ஏற்பட்ட ெரலகீழ மோற்�த்ரெ ஒரு வகு்பபர�யில் 
விைக்கியிரு்பபோர.

கல்லூரி வகு்பபுகரை கட அடித்து விடடு 
திரை்பப்டம் போரக்க வநெவரகளி்டம் கிைோஸ் 
எடுத்து ரகெட்டலும் வோஙகி ஒரு றபைதிசயத்ரெ 
பர்டத்துவிட்டோர ஜனோ என இயக்குனர 
போைதிைோஜோ தபருமிெ்பபட்டோர.

க்டரல, மீன்கரை போதுகோக்க, மீனவரகரைக் 
தகோணடும், மரலகரைக் கோக்க மரலவோழ 
மக்கரைக் தகோணடும் பர்டகள் கட்டரமக்க 
றவணடும் என்� எணணத்திற்கு 
வலு றசரத்திருநெோர.

இயற்ரக றவைோணரமரய 
கடடிக் கோக்க ஒரு தசயற்ரகக் 
றகோரை, நோம் ஏவ முயற்சித்ெோல் 
அரெ ெடுக்க, நவீன றவைோணரமக்கு 
பயன்படும் யூரியோ ,  டிஏபி , 
கோம்்பைக்ஸ், பூசசிக்தகோல்லிகள் 
விற்பரன தசய்யும் ஆஙகிறலோ, 
அதமரிக்க நிறுவனஙகள், அநெ 
தசயற்ரக றகோரை விணணில் 
தசலுத்ெ வி்டோமல் ெடுக்கும் 
என்றும் தசோல்லியிருநெோர.

இ ்ப ப ்ட த் தி ல்  ந டி த் து க் 
தகோணடிருக்ரகயில், தஜயம் ைவி, 
ஜீ வ ோ வி ்ட ம் , ”  எ ன் ன ்ட ோ 
என்னன்னறவோ எடுக்கி�ோரகள்” 
என்�றபோது, “இயக்குனர தசோல்வரெ, புரியுறெோ, 
புரிய வில்ரலறயோ அ்பபடிறய தசய்! அ்பபடி நோன் 
தசய்ெெோல்ெோன் என் நிரல உயரநெது” என்று 
தசோன்னோைோம் “ஈ’ ப்ட கெோநோயகன்.

இது ஒரு பத்திரிரகயோைர தகோடுத்ெ ெகவல்!

ப்டத்தின் தவற்றி, தஜயம் ைவிரய மிக உயைத்தில் 
தகோணடு றபோய் றசரத்ெது.

“பு�ம்சபாக்கு என்கி� சபாது உலைலம”!

இநெ ப்டம் அறிவி்பபு வநெ பின்ெோன், பு�ம்றபோக்கு 
என்� வரசச தசோல் தபோது உர்டரம என்� 
தபோருரை ெோஙகியது என தபோது ெைத்தில் 
விவோெத்திற்கு வநெது. 

கிைோமஙகரை சுற்றி, றமய்சசல் பு�ம்றபோக்கு,  ஏரி 
பு�ம்றபோக்கு, நத்ெம் பு�ம்றபோக்கு என பல 
பு�ம்றபோக்கு நிலஙகள்  இரு்பபெற்கு கோைணம், 
அநநிலஙகள் எதுவும் ெனியோருக்கு தசோநெ 
மோனெல்ல..

கிைோமத்தில் வசிக்கும் மக்கள் எல்றலோருக்கும்  
தபோதுவோனது.. அெோவது அநநிலஙகள் தபோது 
உர்டரம எனபது இ்பப்டம் தவளி வநெ பின்ெோன் 
தபோது்ப புத்திக்கு வநெது.

தூக்கு ்தணைலை ் ரியா?

தகோரல, சட்ட்பபடி குற்�ம் என்�ோல், அநெ 
தகோரலகோைரன அநெ சட்டத்தின் தபயைோறலறய 
தகோரல தசய்வது எநெ வரகயில் நியோயம் என  
அறிவுலகம் றகள்விகள் எழு்பபுகி�து.

ஜனோவும் இரெ விவோெ்ப தபோருைோக்க 
இ்பப்டத்ரெ எடுத்ெோர. பி&சி மில்லில் பிைமோண்டமோக 
ஒரு சிர�சசோரல அைஙகம் உருவோக்கி அதில் பல 
நோடகள் ப்ட்பபிடி்பபு ந்டத்தினோர. சோம், ஆரயோ, 
விஜய்றசதுபதி என்று  நடசத்திைக் கூட்டம்.

ஓய்வு றநைத்தில் சிர�சசோரலகள் பற்றிய அரிய 
ெ க வ ல் க ள்  ஜ ன ோ வி ்ட மி ரு ந து  வ ரு ம் . 
சிர�சசோரலகளில் இரு்பபவரகளில் நோற்பது 
செவீெத்தினர,  தபோய் வைக்கில் ரகெோகி உள்றை 
இருகின்�ோரகள் என்�  தசய்தி பலரை 

அதிரசசிக்குள்ைோக்கியது. அரெ 
தசோல்வெற்கு ஒரு கோடசியும் 
அ்பப்டத்தில் ரவத்திரு்பபோர.

4 7  சுெநதிைத்திற்கு முன் 
ரகெோனவரகள் எல்லோம் 47ல் 
விடுெரல ஆனோலும், கம்யூ. 
ெரலவர ஒருவர விடுெரல 
ஆகோெது மடடுமல்ல, அவர 
சு ெ ந தி ை  இ ந தி ய ோ வி ல் 
தூக்கிலி்ட்பபடடிருக்கி�ோர.

இசதசய்தி சுெநதிைத்ரெ்ப 
பற்றிய ஆைமோன வினோரவ 
எழு்பபியது.

கம்யூனிஸ்ட ெரலவரை்பபற்றி 
கரெ தசோல்ல்பபடடிருநெோலும், 
அதில் ஒரு ெமிழ றெசிய றபோைோளி 

பற்றி மிக உயரவோக சித்ெரித்திருநெோர.

பு�ம்றபோக்கு இன்னமும் தெோரலக்கோடசியில் 
வைோெது, ெமிழப்ட ைசிகரகளுக்கு ஒரு நஷ்்டம்ெோன்!

பூசலாகம்!

ஒவதவோரு வீடடு வைறவற்பர�யிலும்  
தெோரலக்கோடசி தபடடி வநது றசரநதிருக்கி�து. 
இநெ தபடடிகள், நம்ரம மகிழவிக்க வநதிரு்பபெோக 
நோம் நிரனத்துக் தகோணடிருக்கிற�ோம். உணரமயில் 
அென் றவரல, தபோருடகரை சநரெ்பபடுத்துவறெ!

மக்களின் றெரவ என்ன? அநெ றெரவயின் 
அைதவன்ன? இரெதயல்லோம் தெரிநது தகோள்ை 
முடியோெ, திட்டமி்ட்பப்டோெ சமூகத்தில் நோம் 
வோழகிற�ோம் ,  இ்பறபோது ,  தபோருடகரை 
சநரெ்பபடுத்ெ, இருக்கும் வோய்்பபு விைம்பைம் 
மடடும்ெோன்.

அநெ விைம்பைத்ரெ நம் வீடடிற்குள்றைறய வநது 
ெரும் சக்தி பர்டத்துள்ைது தெோரலக்கோடசி தபடடி 
என்பெோல் அரெ ந்டத்துபவரகள் ரகயில் பணமும், 
அதிகோைமும் குவிகி�து.

விரைவு..? றசனல் ந்டத்துபவரகளிர்டறய கடும் 
றபோடடி! இநெ றபோடடியில் தவல்ல நிரனக்கும் 
ஒருவன், பைபை்பபுக்கோக எரெயும் தசய்வோன் 
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என்பரெ ‘பூறலோகம்’ ப்டம் விவரிக்கும்.

இநெ ப்டத்தின் இயக்குனர, கல்யோணு்டனும், 
ஜனோவு்டனும் பல நோடகள் கரெ விவோத்த்தில் 
கலநது தகோணற்டன்.

இ்பப்டத்தில் உரையோ்டல் எழுதிய ஜனோ, உலரக 
ஆளும் சநரெ்ப தபோருைோெோைத்தின் தகோடூை 
பற்கரை தவளிசசம் றபோடடு கோடடியிருநெோர.

கிரிக்தகட, நடுத்ெை மக்களி்டம், விரல கூடிய, 
சநரெ்ப தபோருடகரை தகோணடு தசல்ல உெவுகி�து 
என்�ோல்..

றசரிகளில் உள்ை குத்து சணர்டரய பிைபல 
படுத்தி, விரல குர�நெ றஷறஷ  மோரக்தகடர்ட 
அதிகரிக்கலோம் என ஒரு றசனல் அதிபர 
திட்டமிடுவரெ கரெ கைமோக்கியிருநறெோம்.

விறுவிறு்பபோன, இயக்கமும், ஜனோவின் 
உரையோ்டல்களும் றசரநது, ப்டத்ரெ தவற்றி்ப 
ப்டமோக்கியது.

‘லாபம்’

“விவசோயிகள், றசத்தில கோல் ரவக்கலன்னோ, 
யோரும் றசோத்தில ரக ரவக்க முடியோதுன்னு” 
தசோல்வோஙக!” விவசோயத்ரெ றசோறு சம்பநெ்பபட்டது 
என்று மடடும் போரக்கும் போரரவரய மறு்பபவர 
ஜனோ!

கரும்பு என்று எடுத்துக் தகோண்டோல், அது 
கரும்போகவும், கரும்பிலிருநெ எடுக்க்பபடும், சரக்கரை 
யோகவும், பின் தமோலோசசோகவும், தமோலோசசிலிருநது.. 
பீர, பிைோநதி, விஷ்கி யோகவும் உருமோறி மோதபரும் 
தசல்வத்ரெ ெருவரெ பலர கவனி்பபதில்ரல. 
கரும்பு உற்பத்தி தசய்து ெரும் விவசோயிகளுக்கும் 
கூ்ட இது தெரிவதில்ரல.

கரும்பு தவட்ட ‘கடடிங ஆர்டர’ வோஙகி, அரெ 
தவடடி, சரக்கரை ஆரலகளில் தகோணடு வநது 
றசரத்து அெற்கோன பணத்ரெ ஆரலகளில் 
வோஙகுவெற்குள் விவசோயிகள் படும்போடு தசோல்லி 
மோைோது.

நீர்பபோசனம் நன்�ோக இருநெோல் கரும்பு..! 
மோனோவரிகளில் பருத்தி..! என்று பயிரி்ட்பபடுவெோல் 
உணவு்ப பற்�ோக்குர� ஏற்படுவரெயும் யோரும் 
கணக்கில் எடு்பபதில்ரல!

இெனோல் தவள்ரையன் கோலத்தில் இருநது 
இன்று வரை படடினிச சோவுகள் தெோ்டரகின்�ன.

கிைோமம் என்�ோல், வயல் தவளி கோெல், சோதி 
முைணகள் இரவகள் மடடும்ெோன் பர்ட்பபோளிகள் 
கணகளில்் படுகின்�ன என ஜனோ வருத்ெ்பபடுவோர.

“லோபம்” திரை்பப்டத்தில் றவறு ஒரு கிைோம 
சூழநிரலரய விவோதித்திரு்பபோர. இநெ ப்டத்திற்கோன 
கரெ விவோெத்தில் நோன் பஙகு தப�வில்ரல 
இருநெோலும் என் ஜனோ எரெ சிநதி்பபோர எரெ 
க்டநது றபோவோர என்பரெ என்னோல் யூகிக்க 
முடியும்.

லோபம் ப்டத்தின் கரெ எனக்கு தெரியோது! 
ப்ட்பபிடி்பபு முடிநது, ப்டத்ரெ தவளியிடுவெற்கோன 
றவரலகள் ந்டநது வருகின்�ன.

இம்மோெ இறுதியில் ப்டம் தவளிவைலோம்!

ப்டம் தவளியோன பின்ெோன் எனக்கும் கரெக் 
கைம் தெரிய வரும். இருநெோலும் ப்டத்தில் என் 
தபயர வைலோம்.

அெற்கு அவர தசோல்லும் கோைணம், “ நோன் என்ன 
சிநதித்ெோலும் அதில் உஙகளின் போதி்பபு இருக்கி�து” 
என்போர!

ஜனோவின் குடும்ப உறு்பபினரகளுக்கும், 
திரை்பப்ட உலகிற்கும், ஜனோ இை்பபின் போதி்பபு 
இருக்கும். 

இவரகளுக்கு ஏற்பட்ட போதி்பரப வி்ட எனக்கு 
ஏற்பட்ட போதி்பபு அதிகம்.

எனக்கு ஏற்பட்ட போதி்பரப என்னோல் உணை 
முடிகி�து.

ஆனோல் ஜனோ இை்பபின் போதி்பரப இசசமூகம் 
உணரநதிருக்குமோ என தெரிய வில்ரல.

ஏதனன்�ோல், அவரின் இை்பபோல் சமூகம் 
இைநெது அதிகம் என்றபன்.

இரெத்ெோன் ஜனோ இறுதி ஊரவலம் தெோ்டஙகும் 
முன் விஜய் றசதுபதியி்டம் தசோன்றனன்.

அவரும் அரெ உணரநெவர என்பது எனக்கு 
தெரியும்.

ஜனோ, ென் ெோய் தசோன்னெோக ஒரு கருத்ரெ 
தசோல்வோர.

“இநெ பைனி ரபயன்(ஜனோ) போவரல றபோய் 
போரத்ெது றபோல் மற்� ென் பிள்ரைகளும் தசன்று 
போரத்திருநெோல் எல்லோ ரபயன்களின் வோழக்ரகயும் 
றமம்படடிருக்குறம!” என்�ோைோம்!

அறெோடு, “ நோன் இயக்குனைோனெற்கு, கோைணம், 
போவல் றபோன்� றெோைரகள் கோைணம் என்று 
தசோன்னோல், அவரகரை குர�த்து மதி்பபிடுவெோகும்.

நோன் மனிெனோனெற்றக அவரகள்ெோன் கோைணம் 
என்பதுெோன் சரி!” என்று ஜனோ ஒரு பத்திரிரக 
றபடடியில் தசோன்னோர.

ஜனோவின் ெோய் தசோன்னதும், ஜனோ தசோன்னதும் 
எனக்கு கிர்டத்ெ போைோட்டல்ல.. புைடசியோைரகள் 
எல்றலோருக்கும் கிர்டத்ெ போைோட்டோகத்ெோன் இரெ 
போரக்க றவணடும்!

ஜைாவின் கைவுப்பைம்!

ஆயிைம் ஆணடுகளுக்கு முன் ெமிைரகளின், 
அறிவும் ஆற்�லும் எவவைவு சி�நது விைஙகியது 
என்பரெ, ஜனோவின் கனவு்பப்டமோன, ைோஜைோஜனின் 
தபரிய றகோவில் பற்றிய ப்டம் ெயோரிக்க்பபடடு 
தவளி வநதிருக்குமோனோல், உலகின் மூத்ெ இனமோன 
ெமிழினம் பற்றி பல்றவறு தசய்திகரை உலகிற்கு 
தசோல்லியிருக்கும்.

அது வைரநது வரும் ெமிைர றெசிய இன 
எழுசசிக்கு றபருெவியோக இருநதிருக்கும்.

ஜனோவின் கனவுகரை றவறு யோைோவது சோத்திய 
மோக்குவோரகைோ? தெரியவில்ரல!



ரகாடுகளின நடுவில்

டி்ாடஸ்கி மருது trotskymarudu@gmail.com

எனது ஆசிரியர் 

அல்வ்பொன்வசைொ

அல்்பான்்சா
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ேயது முதிரநது உ்டல்நலக் குர�வோல் வருகி� இயல்போன மைணத்ரெக்கூ்ட 
தகோறைோனோ மைணத்ரெ்ப றபோலறவ ெனிரம்பபடடுக் கி்டத்தி ரவக்க்பபடடிருநெ 
அவலத்ரெ, எனது ஆசிரியர அல்றபோன்றசோ மைணத்தில் கணடு கணடு கலஙகிறனன். 
தூரிரகரயக் ரகயில் எடுத்து றகோடுகரைக் கிறுக்கும்றபோது அநெக் றகோடுகளுக்குள் 
உயிரையும் றசரத்து கருவுருவோக்கிய அநெ மோதபரும் கரலஞனின் உ்டலம், உயிைற்� 
சித்திைமோய் கி்டத்தி ரவக்க்பபடடிருநெரெ என்னோல் ம�க்கறவ முடியவில்ரல.
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திருமணம் தசய்துதகோள்ைோமறல வோழநது வநெ 
ஓவியர அல்றபோன்றசோ. தபஙகளூரில் உள்ை ெனது 
சறகோெரி குடும்பத்ெோர வீடடில் இயற்ரக 
எய்தியறபோது அநெ ஊரில் அவைது ச்டலத்ெருறக 
நோன்ரகநதுறபர மடடுறம நின்றுதகோணடிரு்பபரெ்ப 
போரத்து்ப பரெபரெத்து்ப றபோறனன். தசோநெ 
வோழக்ரகயிலும் சரி, கல்லூரி வோழக்ரகயிலும் சரி 
எ்பதபோழுதும் மோணவரகள் சூழநதிருக்க 
மோணவரகளுக்குள் மோணவரகைோய்த்ெோன் அவர 
அமரநதிரு்பபோர .  அ்பபடி உருவோக்கிய 
மோணவரகளில் பலர இன்று நல்ல நிரலயில் 
இருக்கின்�னர .  இருநதும் தகோற ை ோனோ 
ஏற்படுத்தியிருக்கும் தகோடுநதுயைம், அவரெம் 
இறுதி்ப பயணத்தில் அவரகளுர்டய மோணவரகளில் 
ஒருவரகூ்ட கலநதுதகோள்ை இயலோமல் 
றபோய்விட்டது.

தென்பகுதியில் கோணபியல் ரீதியோன சிநெரன 
ஓட்டம் முென்முெலில் தென்னிநதியோவில்ெோன் 
பி�க்கி�து. கோலனியோதிக்க கோலத்தில் தவளிசசம்படடு 
பின்னர நிரமோணம் தபற்று நோடடிறலறய உருவோன 
முெல் ஓவியக்கல்லூரி, தசன்ரன ஓவியக்கல்லூரி. 
அநெக் கல்லூரியின் வைலோற்ர�யும் அென் 
த ப ரு ஞ சி � ்ப ரப யு ம்  த ப ோ து த வ ளி யி ல் 
றபசோவிட்டோலும் இநதியோவின் கோணபியல் 
மைபுகரை நோடடில் மிக்பதபரிய அைவில் 
கட்டரமத்ெ முென்ரமயோன கல்லூரி தசன்ரன 
ஓவியக்கல்லூரி. அதலக்சோண்டர ஹன்்டர 
முன்தனடு்பபில் ஆைம்பித்து ைோய் தசௌத்திரி, 
பணிக்கர, ெனபோல் றபோன்� மிக்பதபரும் 
ஆளுரமகை ோல்  வை ர த்தெடு க் க ்ப பட்ட 
போைம்பரியத்ரெக் தகோண்ட கல்லூரி.

இநெத் ெரலமுர�க்கு அடுத்து வநெ ெரலமுர� 
கிட்டத்ெட்ட எழுபதுகளில் என் ெரலமுர�க்கு 
முநதிய ெரலமுர�யோக ஓவியரகள் சநெோனைோஜ், 
அநறெோணிெோஸ், முருறகசன், கன்னிய்பபன், 
மூக்ரகயோ அவரகளும் அவரகரைத் தெோ்டரநது 
வநெ அல்றபோன்றசோ, அருள்ெோஸ், ஆதிமூலம், 
ெடசிணோ, போஸ்கைன் இவரகளுக்கு்ப பி�கு 70களில் 
வநெ எனது ெரலமுர�யில் மறுக்கமுடியோெ 
ெனித்துவத்தி�ன் மிக்க தபருஙகூட்டதமோன்றும் 
இநெக் கல்லூரியின் போைம்பரியத்ரெ வைலோற்ர� 
அென் பஙகளி்பரப, சி�்பரப அவைவரின் 
ெனித்துவமோன தி�ரமகரைக் தகோணடும் 
ஆ ற் � ல் க ர ை க்  த க ோ ண டு ம் 
நிறுவிக்கோடடியிருக்கி�ோரகள்.

அநெ வரகயில் 70களில் ஓவியம் பயில வநது 
வைரநது நிற்கி� ஒடடுதமோத்ெ ஓவியரகளின் 
தபருஙகூட்டத்திற்கு ஆசிரியைோகவும் அரெத் 
தெோ்டரநது சுமோர 40-50 ஆணடுகோல மோணவரகளுக்கு 
மி க ்ப தப ரி ய  வ ழி க ோ ட டி ய ோ க வு ம் 
மோணவரகளு்டறனறய ஒன்றிக்கலநது நின்�ெோல் 
இைம் மோணவரகளுக்கு மோதபரும் உநதுநதியோகவும் 

இருநெவர எஙகள் ஆசிரியர அல்றபோன்றசோ. முெல் 
இைண்டரை ஆணடுகள் அவைது றநைடி்ப 
போரரவயில் கற்கும் வோய்்பபு எனக்குக் கிர்டத்ெது.

ஒரு மோணவர றெரநெ ஓவியனோக வருவெற்கு 
மனிெ உருரவயும் ப�ரவகரையும் விலஙகுகரையும் 
சுற்றுசசூைரலயும் நன்கு கூரநது கவனித்து அரெக் 
றகோடுகைோலும் வணணஙகைோலும் தவளி்பபடுத்ெத் 
றெரவயோன வல்லரமரயத் தெோய்வின்றி்ப தப� 
றவணடும் என்பதில் அவருக்கு இருநெ அக்கரைக்கு 
நிகைோக றவறு எவரையும் தசோல்லமுடியோது. 
பயிற்சிக்கு வருகி� மோணவரகள் மத்தியில் ெோனும் 
ஒரு மோணவன்றபோல் உடகோரநதுதகோணடு 
ஒவதவோரு மோணவனும் எநெ சுணக்கமும் இன்றி 
வைர நதுவருெவ ற்கு  உ ற் �  துரணயோய் 
ரகதகோடு்பபோர.
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றபைன்புக்குரிய மனிெர. வயது முதிரநெ 80 
வயதிலும் எஙகோவது ெம்முர்டய மோணவரகரை்ப 
போரத்ெோல் கடடி்பபிடித்து வோழத்துவோர. நம்முர்டய 
ஓவியத்ரெறயோ, றபசரசறயோ, நிகழரவறயோ 
எ்பறபோெோவது போரக்க றநரிடடிருநெோல் றநரில் 
சநதிக்கும்றபோது ம�க்கோமல் அரெச சுடடிக்கோடடி 
தபருமிெஙதகோள்வோர; போைோடடுவோர. ஓவியக் 
கல்லூரியில் படிக்கின்� 5 ஆணடுக்கோலம்ெோன் 
அவரகள் மோணவரகள். ஆ�ோவது ஆணடிலிருநது 
அவர ஒரு ஆரடிஸ்ட - ஓவியர என்ற� 
அரைக்க்பபடுவோர. தபோதுதவளியில் எஙகோவது 
சநதி்பறபோ பி�ரி்டம் அறிமுகறமோ நிகழநெோல் 
ஓவியக்கல்லூரி்ப றபைோசிரியரகள் ெமது 
மோணவரகரை முெலில் ஓவியர என்றுெோன் 
அறிமுக்பபடுத்துவோரகள். பி�குெோன் எனது 
மோணவர என்று தசோல்வோரகள். அது இநெ 
ஓவியக்கல்லூரியின் மைபு. ஆனோல் எஙகள் ஆசிரியர 
அெற்கும் ஒருபடி றமறலறபோய் மூன்�ோவது ஆணடு 
முடித்து நோன்கோவது ஆணடில் அடிதயடுத்து 
ரவக்கும்றபோறெ அநெ மோணவனுக்கு ஆரடடிஸ்ட 
அநெஸ்ரெக் தகோடுத்துவிடுவோர. சக ஆரடடிஸ்ர்ட்ப 
றபோலறவ ந்டத்துவோர. அெற்கோன உரிரமரயயும் 
தகோடு்பபோர.

ந ோ ன் க ோ வ து  ஆ ண டி ல்  ந ோ ன் 
படித்துக்தகோணடிருநெறபோறெ ஆதிமூலம், போஸ்கர, 

ெடசிணோ தெோ்டரபில் ெமிழ இலக்கியச 
சி ற் றி ெ ழ க ளி ல்  எ ன து  சி த் தி ை ங க ள் 
வைத்தெோ்டஙகிவிட்டன. தபரியோர தி்டலில் கவிஞர 
கலிபூஙகுன்�ன் தெோ்டரபில் திைோவி்டரகைக 
தவளியீடுகளுக்தகலோம் நோறன நூற்றுக்கணக்கோன 
சி த் தி ை ங க ரை  வர ை ந து த க ோ டு த் றென் . 
தபோதுதவளியில் எனது ஓவியஙகள் தவளிவை 
அவறை எனக்குத் தூண்டோ மணிவிைக்கோய் 
இருநெோர. திரை்பப்டத்துர�யில், நோன் இயஙகத் 
தெோ்டஙகியரெயும் கணினிசோர எனது ஆைம்பகோல 
முரன்பரபயும் போைோடடுவோர. எனது சறகோெைரகள் 
றபோசும் திலகரும் ஓவியம் திரை்பப்டம் என்று இறெ 
வழியில் வை என் ெநரெ அனுமதித்ெரெச தசோல்லி 
தநகிழவோர . உ்டன்படித்ெ என் கல்லூரித் 
றெோைரகளின் தபயரகரை ம�க்கோமல் தசோல்லி 
இன்னும் தெோ்டரபில் இருக்கி�ோரகைோ என்று 
றகடடு்ப போைோடடுவோர.

முெலோவது ஆணடிறலறய விக்ற்டோரியோ 
த்டக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூட உெவித்தெோரகக்கு 
எனது தபயரை்ப பரிநதுரை தசய்ெோர. ஆனோல் 
அடுத்ெ ஆணடிறலறய அவர தைஙகைோஜன் என்� 
ம ோணவனுக்கோக  விடடுக்தகோடுக்குமோறு 
றகடடுக்தகோண்டோர. அவருக்கோக அரெ நோன் 
விடடுக்  த க ோடு த் றென் .  என்  ரகரய்ப 
பிடித்துக்தகோணடு றகோடுகரை வரையக் 

ஓவியககல்லூரி மா்வரகளுடன்
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கற்றுக்தகோடுத்ெ ஆசிரியரகளும் என் றெோரைத் ெடடி என்ரன்ப போைோடடி 
உசசிறமோநது மகிழநது தபருமிெஙதகோண்ட ஆளுரமகளும் எனது வோழவும் 
பணியும் இன்னதென தீரமோனித்துக்தகோணடு நோன் பயணத்ரெத் தெோ்டஙகியறபோது 
பக்கத்திலிருநெவரகளும் மர�நதுதகோணற்ட இருக்கி�ோரகள். அநெ வரகயில் 
என்ரன மிகவும் போதித்ெது ஆசிரியர அல்றபோன்றசோ மைணம்.

சிற்பி ெனபோல், இயற்ரக எய்தியறபோது வோதனோலியில் அ்பறபோது 
பணியோற்றிக்தகோணடிருநெ நணபரகள் ஆவுர்டய்பபனும் அதியமோனும் அரெ 

றநைரலயோகறவ ஒலிபை்பபினோரகள். 
ெனபோல், சநெோனெோஸ், ஆதிமூலம், 
அநறெோனிெோஸ் ,  தபோதுதவளியில் 
இருநதுவநெ றகோபுலு றபோன்�வரகள் 
மர�நெறபோதும் அவரெம் உ்டலஙகள் 
எல்லோம் கி்டத்தி ரவக்க்பபடடிருநெறபோதும் 
ஓவியரகளின் தபருஙகூட்டறம அநெ 
உ்டலஙகரைச சுற்றி நின்று அஞசலி 
தசலுத்தியது மனதில் வநது தசல்கி�து. 
ஆனோல், தகோடிய தகோறைோனோ கோலத்தில் 
எஙகுறம யோருறம இயஙகமுடியோெ ஒரு 
தநருக்கடியோன கோலத்தில் எஙகள் 
ஆசிரியரின் உ்டலம் நோன்ரகநதுறபர 
கூ டி நி ன் �  கூ ட ்ட த் து க் கு ள் 
கி்டத்திரவக்க்பபடடிருநெ கோடசி இன்னும் 
என் மனரெவிடடு அகலவில்ரல. 
நூற்றுக்கணக்கோன ஓவிய மோணவரகளுக்கு 
வழிகோடடியோய் வோழநெ மோதபரும் 
ஆ ளு ர ம யி ன்  உ ்ட ல த் தி ன் மு ன் 
உ�வினரகளில் ஒறை ஒருவர மடடும் 
ெரலயில்  ரகரவத்துக்தக ோணடு 
அமரநதிருநெ கோடசியும் உ்டலத்தின் 
அருறக நின்றுதகோணடிருநெ அநெ 
மூ ன் று ற ப ர க ற ை  உ ்ட ல த் ரெ ச 
சுமநதுதசன்று இ�க்கிரவத்துவிடடு 
அவரகறை குழிதவடடி அநெ உ்டலத்ரெ 
அ்டக்கம் தசய்ெ கோடசியும் தநஞசில் தீைோ 
நிரனவோகவும் ஆ�ோத்துயைோகவும் 
நிைம்பிக்கி்டக்கி�து.

ெமிழநோடு போ்டத்திட்டக் குழுவில் 
இருநது பணியோற்�க் கிர்டத்ெ வோய்்பரப்ப 
பயன்படுத்தி, தசன்ரன ஓவியக்கல்லூரியின் 
போைம்பரிய்ப தபருரமரயயும், அென் 
வ ை ல ோ ற் று ச  சி � ்ப ரப யு ம் 
தவளி்பபடுத்துகின்� வரகயிலும் அெற்குக் 
கோைணமோய் இருநெ மூத்ெ சிற்பிகரையும் 
ஓவியரகரையும் நிரனவூடடுகின்� 
வ ர க யி லு ம்  எ ழு ெ ்ப ப ட டு ள் ை 
போ்ட்பபகுதியில் என்னுர்டய ஆசிரியர 
அல்றபோன்றசோ அவரகளின் பணிரயயும் 
பஙகளி்பரபயும் றசரத்திருக்கிற�ன். 
அரெதயல்லோம் இருநது போரக்கவும் 
மகிழநது திரைக்கவும் அவர இல்லோமல் 
றபோய்விட்டோறை என்கி� ஏக்கம் மனரெ 

அழுத்திக்தகோணற்ட இருக்கி�து.

என்�ோலும், க்டநெ 50 ஆணடுகளில் ஓவியைோக, சித்திைக்கோைைோக வைரநெ 
ஒவதவோரு ஓவியரின் சிற்பத்திலும் சித்திைத்திலும் ஓவியத்திலும் அவறை நிைம்பி 
இரு்பபோர. அநெ பர்ட்பபுகளிலிருநறெ அடுத்ெ ெரலமுர�க் கரலஞரகள் ெனது 
ஓவிய்ப பயிற்சிரய்ப பைகலோம். படிக்கலோம்.

�ட்டுலரயொளர்: தமிழ�த்தின் தனிபக்பரும் ஓவியர்
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சுதந்திர இந்தியாவில் தமிழ்ாட்டின் முதல் முதைனைச்சர்
ஓமந்தூர் இரொமசைொமி கரடடியொர்

நூல் விமர்சனம்

அம்நத்தா

தமிழநோடடில் ஒரு தபரிய றெரெல் திருவிைோ 
ந்டநது முடிநதிருக்கி�து. ந்டநெது றெரெல் றபோல் 
அல்லோமல் ஆயிைக்கணக்கோன கோவல் துர�யினரும் 
துரண ைோணுவத்தினரும் குவிக்க்பபடடு , 
ஓடடு்பபதிவு நிரலயஙகள் றபோரக்றகோலம் பூணடு 
பெற்�மோன சூைல் நிலவியரெக் கணற்டோம். அது 
மடடுமின்றி முன் எ்பறபோதும் இல்லோெபடி 
இம்முர� ஆளும் அஇஅதிமுக எணணற்� 
சமைசஙகளு்டன் போைதீய ஜனெோ கடசியு்டன் 
கூட்டணி அரமத்து றெரெரலச சநதித்துள்ைது.

இநெத் ெருணத்தில் ஓமநதூர திரு. இைோமசோமி 
தைடடியோர வோழக்ரக குறித்து திரு. றகோவி. 
தஜயைோமன் எழுதியுள்ை சிறு நூல் நல்வோய்்பபோக 
வோசிக்கக் கிர்டத்ெது. 1947 முெல் 1949 வரை இைணடு 
ஆணடுகள் தசன்ரன மோகோண முெலரமசசைோக 
இருநெ ஓமநதூர திரு. இைோமசோமி தைடடியோர 
பற்றிய தசய்திகரை அறிநது தகோண்டறபோது, 
ெரலரம்ப பணபுகள் அருகி்ப றபோய் நோடு ெற்றபோது 
எ வ வ ை வு  பி ன் ன ர ்ட ர வ  ற ந ோ க் கி ்ப 
றபோய்க்தகோணடிருக்கி�து என்� மனறவெரன 
ெவிரக்க முடியோமல் எழுகி�து.

1895 ஆம் ஆணடு தென்னோரக்கோடு மோவட்டம் 
திணடிவனத்ரெ ஒடடிய ஓமநதூரில் பி�நெ 
இைோமசோமி தைடடியோர, 19 19 இல் ெனது 
இருபத்ரெநெோம் வயது முெல் தபோது வோழவில் 
ஈடுபடடு கோஙகிைஸ் இயக்கத்தில் தபரும் பஙகு 
வகித்துள்ைோர. மகோத்மோ கோநதி, ஜவஹரலோல் றநரு, 
வல்லபோய் படற்டல் ஆகிறயோறைோடு தநருஙகி்ப 
பணி தசய்துள்ைோர. நோடடு்பபற்றும் றநரரமயும் 
அஞசோ தநஞசும் தகோண்டவைோக விைஙகியுள்ைோர.

1920 ஆம் ஆணடு நோகபுரி கோஙகிைஸ் மோநோடடில் 
கலநது தகோணடு, அறெ ஆணடில் தென்னோரக்கோடு 
மோவட்ட மோநோடர்ட விழு்பபுைத்தில் ந்டத்தியுள்ைோர. 
1921 ஆம் ஆணடில் அன்னிதபசணட அம்ரமயோர 
ெரலரமயில் பிைம்ம ஞோன சரபயின் மோநோடர்ட 
சி�நெ முர�யில் ந்டத்திக் தகோடுத்திருக்கி�ோர.

1927 ஆம் ஆணடு பணருடடியில் வன்னிய-
ஷத்திரிய சமூக மோநோடு நர்டதபற்�றபோது, 
தசன்ரன ைோஜெோனியின் முெலரமசசர ்டோக்்டர 
ப.சு்பபைோயன் ஆஙகில ஏகோதிபத்தியத்தின் நீலநி� 
யூனியன் ஜோக் தகோடிரய ஏற்றி ரவ்பபெோக 
இருநெது. இெரனக் றகடடு கடுஙறகோபம் தகோண்ட 

ஓமநதூைோர உ்டனடியோக வன்னியர தகோடிரய 
உருவோக்கி அெரன ஏற்றிரவக்கும்படி தசய்ெோர. 
சோதி்ப பற்றுக்கு மோ�ோக அவரி்டம் ஏகோதிபத்திய 
எதிர்பறப றமறலோஙகி இருநதுள்ைது.

ஓமநதூைோர  ஆன்மீகத்திலும் ஈடுபோடு 
தகோணடிருநெோர. வள்ைலோர மீதும் ைமண மகரிஷி 
மீதும் மிகுநெ பற்றுக் தகோணடிருநெோர. ஆனோல் 
இநெ ஈடுபோடு ெனது பணிக்குக் குறுக்றக வருவரெ 
அவர அனுமதிக்க வில்ரல. து�விகளி்டம் எநெ 
நிரவோகத்ரெயும் அவர ஒ்பபர்டத்ெதில்ரல. 
முெலரமசசைோக இருநெறபோது ைமணோஸ்ைமத்திற்கு 
நிலஙகளும் கோலி மரனகளும் தப� அைசு ஆரணயி்ட 
றவணடும் என்று றகட்டறபோது அெரன 
மறுத்துவிட்டோர. ஓமநதூைோர உருவோக்கிய 
ெமிழநோடடின் இநது சமய அ�நிரலயத்துர�ரயக் 
கரலத்துவிடடு, பக்ெரகளி்டம் றகோவில்கரை 
ஒ்பபர்டக்க றவணடும் என்று இன்று ஜக்கி 
வோசுறெவ என்� கன்ன்டர அரை்பபு விடுத்திரு்பபரெ 
இெறனோடு ஒ்பபிடடு்ப போரத்துக் தகோள்ைலோம்.

ெோழத்ெ்பபடற்டோர நலனில் மிகுநெ அக்கர� 
தகோண்டவைோக இருநெோர ஓமநதூைோர. ெஞரச்ப 
தபருவுர்டயோர ஆலயத்தில் ெோழத்ெ்பபடற்டோரை 
அனுமதிக்கோெவரை கு்டமுழுக்கு விைோவில் கலநது 
தகோள்ை மோடற்டன் என்று கூறிவிட்டோர. பல 
றகோயில்களில் ஹரிஜன ஆலய்ப பிைறவசம் 
தசய்துள்ைோர .  திணடிவனம் சட்டமன்� 
உறு்பபினைோக இருநெ குலறசகைெோஸ் என்� 
ெோழத்ெ்பபட்டவரை திரு்பபதி றெவஸ்ெோன 
ெரமகரத்ெோவோக நியமித்ெோர.

இநதிய திட்டக்குழு அரம்பபெற்கு முன்றப 
ெமிைகத்தில் தபோருைோெோை ஏற்�த்ெோழவுகரை நீக்க 
தபோருைோெோை ஆறலோசகர பெவிரய உருவோக்கினோர. 
ெைவுகரைக் கண்டறிய புள்ளியியல் துர�ரய 
உருவோக்கினோர ஓமநதூைோர. தசன்ரனயிலுள்ை 
எம்.ஐ.டி நிறுவனம், றசஷசோயி இன்சுறலட்டரஸ் 
லிமித்டட, தநய்றவலி தசைோமிக்ஸ் அணடு 
ரி்பைோக்்டரஸ் லிமித்டட, மோவட்டநறெோறும் றவரல 
வோய்்பபு அலுவலகஙகள், விழு்பபுைம் மோவட்டம் 
மைவநெோஙகலிலும், தசஙகல்படடு மோவட்டம் 
திருமணியிலும் தெோழுறநோய் நிவோைண ரமயஙகள் 
ஆகியரவ ஓமநதூைோர உருவோக்கியரவ. ெமிழபோல் 
தகோண்ட பற்றினோல் ெஞரச சைசுவதி மகோல் நூல் 
நிரலயத்திற்கு ெனி நிதி ஒதுக்கினோர.

வ.உ.சி.யின் மகன் ஆறுமுகம் அவரகளுக்கு 
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திருதநல்றவலி மோவட்டம் பிரக்கோ 
வைரசசி அதிகோரி பெவி வைஙகி 
தகௌைவித்ெோர .  ப ோ ைதியோர 
போ்டல்கரை நோடடுர்டரம ஆக்கி, 
அவர மரனவி தசல்லம்மோள் 
போைதிக்கும், மகள் சகுநெலோ 
போைதிக்கும் ஆளுக்கு ஐநெோயிைம் 
அைசு நிதி வைஙகினோர.

முெல்வைோக தபோறு்பறபற்� பின் 
1928 ஆம் ஆணடின் வகு்பபுவோரி்ப 
பி ை தி நி தி த் து வ  உ த் ெ ை ர வ 
மோற்றியரமத்ெோர . அென்படி 
தமோத்ெமிருநெ 14 பெவிகளில் 
பிைோமணருக்கு-2, கிறித்ெவருக்கு-1, 
இ ஸ் ல ோ மி ய ரு க் கு - 1 , ஆ தி 
தி ை ோ வி ்ட ரு க் கு - 2 , 
பிற்படுத்ெ்பபடற்டோருக்கு- 2 , 
மற்�வரகளுக்கு- 6 என்� விகிெத்தில் 
றவரல வோய்்பபு வைஙகி்ட உத்ெைவிட்டோர. 
இநதியோவிறலறய ெமிழநோடடில்ெோன் முெல் 
முெலோக இ்ட ஒதுக்கீடு வைஙக்பபட்டது.

ஜமீன்ெோர ஒழி்பபு, இனோம் ஒழி்பபு, ம்டோதிபதிகள் 
திருத்ெம், றெவெோசி முர� ஒழி்பபு- புனரவோழவு 
ஆகிய  சட்டங கள்  ஓ ம நதூை ோ ர  அ ை சு 
நிர�றவற்றியரவறய.

விவசோயக் குடும்பத்தில் பி�நெ ஓமநதூர 
இைோமசோமி விவசோயிகள் பலனர்டய பல 
திட்டஙகரை நிர�றவற்றியுள்ைோர. கீழபவோனி 
திட்டத்ரெ நிர�றவற்� ,  பவோனிசோகர 
அரணரயயும், தென்னோரக்கோடடில் வீடூர 
அரணரயயும் கட்ட ந்டவடிக்ரக எடுத்ெோர. 
ஆநதிைோவில் நோகோரஜுனோ சோகர, றகைைத்தின் 
மலம்புைோ அரணக்கடடு ஆகியரவயும் இவர 
முன்ரக எடுத்ெெோல் ெோன் கட்ட்பபட்டன.

ஒ்பபுக்கோக இல்லோமல் வோழநோள் முழுதும் 
ென்ரன ஒரு கிைோமவோசியோக, விவசோயியோக 
உணரநது வோழநெவர ஓமநதூைோர. முநதிரி, மோ, பலோ 
றெோட்டக்கரலச சோகுபடியில் இவர வல்லுனர. 
இவைது அைசின் தபோருைோெோை ஆறலோசகைோக 
விைஙகிய ்டோக்்டர ப. ந்டைோசன் அவரகள் 
உருவோக்கிய “தசன்ரன மோகோணத்தின் பயிர 
இன்சூைன்ஸ் திட்டம்” ஒரு நூலோக அைசின் 
தவளியீ்டோக வநெது. அைசோஙக அலுவலக்ப 
பணியோைர தபறும் ஊதியத்திற்கும், விவசோயக் 
கூலியோள் தபறும் ஊதியத்திற்குமோன இர்டதவளி 
சுருஙக றவணடும் என்று ஓமநதூைோர உறுதியோக 
இருநெோர. இெற்கோக “விவசோயச சீரதிருத்ெமும் 
தெோழில் சமநிரலயும்” என்� நூரல ஓமநதூைோர 
எழுதினோர. இது “Agrarian Reforms and Parity Econ-
o m y ”  என்று  ஆஙகிலத்திலும்  அைச ோல் 
தவளியி்ட்பபட்டது.

தசன்ரன அைசோஙகத்தின் அர்டயோைச 
சின்னமோக திருவில்லிபுத்தூர றகோயில் றகோபுைத்ரெ 
றெரவு தசய்ெோர ஓமநதூைோர. இது ஒரு சமயத்ெோரின் 
சின்னம் என்பெோல் அெரன அனுமதிக்கக்கூ்டோது 
என்று றநருவி்டம் முர�யி்ட்ப பட்டது. ஆனோல் 
றகோபுைம் சமயச சின்னமல்ல; அது ெமிைர கட்ட்டக் 

கரலயின் அர்டயோைம் என்றும், 
திரு்பபத்தூரில் றகோபுைத்து்டன் 
கூடிய கிறித்ெவ றெவோலயம் 
கட்ட்பபடடுள்ைது என்றும் வோெோடி 
றநருரவ அெற்கு ஒ்பபுெல் அளிக்கச 
தசய்ெோர. இநெ நிகழரவ தபரியோர 
ெனது குடியைசு இெழில் தபரிதும் 
போைோடடி எழுதியுள்ைோர.

குடும்ப வோழவில் அடுத்ெடுத்து 
உ �வு கரை்ப  பறித க ோடு த்து 
இன்னலுக்கு ஆைோனவர ஓமநதூைோர. 
அவைது ஒறை மகன் சுநெரை வ.றவ.சு.
ஐயர றகடடுக் தகோண்டெற்கு 
இணஙகி றசைன்மோறெவி குருகுலத்தில் 
றசரத்ெோர. சுநெர மூலம் அஙறக 
பி ை ோ மண்ப  பிள்ரைகளுக்கு 
ெனியோகவும் பி� பிள்ரைகளுக்கு 
ெ னி ய ோ க வு ம்  உ ண வு 

பரிமோ�்பபடுவரெ அறிநது தகோணடு ென்மகரன 
திரும்ப அரைத்துக் தகோண்டறெோடு. மகரன 
தபரியோரி்டம் அரைத்துச தசன்�ோர. குடியைசு 
பத்திரிரக தபரியோர முன்பு சுநெர அளித்ெ 
வோக்குமூலத்ரெ தசய்தியோக தவளியிட்டது. ெநரெ 
தபரியோர கோஙகிைஸ் கடசியிலிருநது விலக 
இநநிகழறவ முக்கியக் கோைணமோகிவிட்டது. சுநெரை 
தபஙகளூரில் றவத�ோரு ஆசிைமத்தில் றசரத்ெோர. 
ஆனோல் 1927 இல் சுநெர தபருஙகோய்சசலுக்கு 
உள்ைோகி இ�நதுவிட்டோர. தகோரலகோைன் றஜம்ஸ் 
நீல் சிரல அகற்றும் றபோைோட்டத்தில் தசன்ரனயில் 
சிர�தசன்� ஓமநதூைோர, மகரன இறுதிச ச்டஙகிலும் 
பஙறகற்க முடியவில்ரல. ெநரெ, ெோய், மரனவி, 
குைநரெகள் என எல்லோ உ�வுகரையும் பறிதகோடுத்ெ 
பின் வோழவின் இறுதிவரை அவர து�வு வோழரவறய 
றமற்தகோண்டோர. இைண்டோணடுகள் மடடுறம 
முெலரமசசைோக இருநெ ஓமநதூர இைோமசோமி முருக 
பக்ெர. வள்ைலோரபோல் பற்றுக் தகோண்ட இவர 
இறுதிவரை வ்டலூரில் ெவவோழவு வோழநெோர.

இநெச சிறு நூலில் ஓமநதூைோரைவி்ட ஐநது வயது 
மூத்ெவைோன க்டலூர அஞசரல அம்மோள் என்கி� 
றெசபக்ரெரய்ப பற்றிய சிறு அறிமுகமும் இருக்கி�து. 
நூல் ஆசிரியர அஞசரல அம்மோள் பற்றியும் 
விரிவோனதெோரு நூரல எழுதினோல் சி�்பபோக 
இருக்கும். நூலோசிரியர றகோவி. தஜயைோமன் 1968 
முெல் 1974 வரை ஆ�ோம் வகு்பபு முெல் பதிறனோைோம் 
வகு்பபுவரை ஓமநதூைோர நிறுவிய வள்ைலோர 
குருகுலம் உயரநிரல்ப பள்ளியில் படித்துள்ைோர. 
1970 ஆகஸ்டில் ஓமநதூைோர மர�நெது வரையோன 
இைண்டரை ஆணடுகள் அவைது அைவரண்பபில் 
இருநதுள்ைோர.

நூல் சிறிறெ எனினும் (82 பக்கம்) ெமிைகத்தின் 
முெல் முெலரமசசர ஓமநதூர இைோமசோமி 
அவரகரை்ப பற்றிய இநநூல் முக்கியத்துவம் 
வோய்நெது; அறிநது தகோள்ை றவணடிய தசய்திகள் 
இதில் ஏைோைம்.

நூைொசிரியர்: ப�ொவி. கஜயரொமன்,
க்பணலணப ்பதிப்ப�ம், �டைலூர், அலைப்பசி: 

9442228182.
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கட்டுரை

ஆர் என் சஜா டி குருஸ்

கி.ரொ.
 ேொழும் ஞொனபீ்ம்...

இலக்கிய உலகின் ஆக்பதபரும் ஆளுரமயோன 
கி.ைோ அவரகரை, க்டநெ ஏ்பைல் 5, 2021ல் அவைது 
புதுசறசரி லோஸ்றபட இல்லத்தில் சநதிக்கும் வோய்்பபு 
கிர்டத்ெது. நோன் பல கோலம் இநெ ஒரு 
வோய்்பபுக்கோகறவ கோத்திருநறென். என்ரனச 
சநதிக்கும் றபோதெல்லோம் இைம் எழுத்ெோைைோன 
ெம்பி கோரத்திக் புகறைநதி அவரை்ப பற்றி்ப 
றபசுவோர. எனக்குள் இயல்போய் ஏற்படடிருநெ 
கி.ைோரவச சநதித்து்ப றபசறவணடும் என்� 
ஆவலுக்கு அவரும் ஒரு கோைணம்.

மிெமோக குளிரூட்ட்பபடடிருநெ ஒரு அர�யின் 
கடடிலில் கோல்கரை ம்டக்கி படு்பபது 
ற ப ோ லி ல் ல ோ ம லு ம் ,  அ ம ர வ து 
றபோலுமில்லோமலும் அவருக்றக உரித்ெோன 
கிைோமிய்ப போணியில் இருநெோர கி.ைோ. 
நோடடு்ப பு�த்து வீடடின் முற்�த்தில் 
றவ்பபமை நிைலில், கயிற்றுக் கடடிலில், 
உ்டல்வோகுக்கு ஏற்�ோரறபோல் அவர 
சரிநதிரு்பபது றபோல் எனக்குத் றெோன்றியது. 
அர�க்குள் நுரைநது அவைது கணகறைோடு 
என் கணகளும் சநதித்ெ றவரை ஏறெோ 
கனவுலகில் ந்ட்பபது றபோலறவ இருநெது. 
இதுறவ என் முெல் சநதி்பபு, இருநெோலும் 
ஏறெோ பலகோலம் பைகியிருநெ உ�ரவச 
சநதித்ெது றபோல ஒரு பைவசம். றபச நோக்கு 
எைவில்ரல. அவருக்கும் அ்பபடித்ெோன் 
இரு நதிருக்கும்  என்�ன  அவைது 
தீடசணயமோன கணகள். சிறிது றநை 
தமைனம். எனக்கும் அநெ தமைனம் 
றெரவயோய் இருநெது. அவரை ரவத்ெ கண 
வோஙகோமல் அவெோனித்ெபடிறய இருநறென். 
அரமதியோகறவ கழிநெ நிமி்டஙகரைக் கி.ைோறவ 
கரலத்ெோர.

‘’நல்லோ இருக்கியைோ...’’

ெரலயோடடிறனன்.

‘’உஙகள் எழுத்துகரை நோன் வோசித்ெதில்ரல, 
றகள்வி்பபடடுருக்கம்’’ என்�ோர வோழவின் நூறு 
ஆணடுகரைத் தெோ்டக் கோத்திருக்கும் அநெ அசல் 
மனிென். நோன் ஏற்கனறவ அவைது கெவு, இநெ இவள், 
கரெ தசோல்லி, கரிசல் கரெகள், றகோபல்ல கிைோமம், 
றகோபல்லபுைத்து மக்கள், வயதுக்கு வநெவரகளுக்கு 

மடடும் றபோன்� பர்ட்பபுகரை வோசித்திருநறென்.

ஏ�த்ெோை ஒன்�ரை மணி றநை, பைஸ்பை 
புரிெலு்டனோன உரையோ்டலில், அரலயடி்பபது 
றபோல் ென்றபோக்கில் அரமநெ ெனது இலக்கிய 
வோழக்ரக, கடிெஙகளிலிருநதுெோன் பி�நெது 
என்�ோர. இைரமக்கோல நிரனவுகரை, றவ்பபமைக் 
கிரைகளில் தூஙகிய அனுபவத்ரெ, அஙகு திடீதைன 
தகோடடிய மரையில் சிலிரத்து தநகிழநெ ப�ரவ, 
படசிகரை கணடு ெோன் மகிழநெரெ, முக்கோல் முைம் 
நீைமோய் இருநெ நடடுவோக்கோலிரய போடடி றச்டோ 
என்று அரைத்ெரெ இன்றும் நிரனவில் ரவத்துச 

தசோல்லி மகிழகி�ோர இநெக் கரெதசோல்லி. அநெக் 
கோலத்தில் பைஙகுடிகைோன றெோ்டரகரை அவர 
சநதித்ெோகவும் அவரகளி்டம் போரலக் கோய்சசும் 
பைக்கம் இல்ரல என்றும், க�நெ போலிறலறய உர� 
றமோர ஊற்றி்ப புளிக்க ரவக்கும் இயற்ரகயோன 
நர்டமுர� இருநெது என்பரெயும் கண 
சிமிட்டறலோடு தசோல்கி�ோர.

புதுத் தெம்பூடடுவெோக இருநெ அநெ சநதி்பபின் 
நிரனவுகறைோற்ட இருநெ எனக்கு க்டநெ 7 ம் றெதி 
மோரலயில் திரும்பவும் கி . ைோவி்டமிருநது 
அரலறபசியில் அரை்பபு.
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Pearl Buck
- Award: Nobel Prize in Literature
- Year: 1938
Pearl Buck, who was born in West Virginia, began writing 
in the ‘20s. She was the daughter of missionaries and spent 
most of her life before 1934 in Zhenjiang, China. Her 
novel “The Good Earth” won the Pulitzer Prize in 1932 
and was a best-seller.

‘’உஙகை போக்கனும் றபோல இருக்கு...’’ என்�ோர.

‘’மறுநோள் கோரலயில் வருகிற�ன்’’ என்ற�ன்.

சநதிக்கச தசன்�ோல் கோநெக் கணகளில் அறெ 
உற்சோக வைறவற்பு. என்றனோடு ெனிரமயில் 
உரையோ்ட விரும்பினோர. ‘’என்னய போக்க வோைதுக்கோக 
ஏெோசசும் வோஙகியோநதீஙகைோ?’’ என்று றகட்டோர. 
அர மதி ய ோ க  இ ரு ந றென் .  ‘ ’ ஏ ெ ோ ச சு ம் 
வோஙகி்பறபோயிெோம் என்னய்ப போக்க வைனுமின்னு 
தநரனக்க்பபி்டோது. அது ஒரு சுரமயோயிரும். அன்பு 
றபோயிரும்.’’ றகடடுக் தகோணடிரு்பபரெத் ெவிை 
றவறு ஒன்றும் தசோல்லத் றெோன்�வில்ரல. ‘’றமக்சிம் 
கோரக்கி ைஷ்யோரவச சுற்றி்ப போரத்ெ பி�குெோன் 
எழுதினோர, இநதியோரவச சுற்றி்ப போரத்ெ பி�குெோன் 
கோநதி அைசியலுக்குள் வநெோர, மதுரைக்கு வநெ 
பி�குெோன், ென் முழு ஆர்டகரைத் து�நது 
அரைய ோர்ட  உடுத்தினோ ர . . .  இன்னும் 
என்தனன்னறவோ! ‘’அநெக் கோலத்துல கோநதிய்ப 
போக்க ஒரு தபோம்பதை வநெோ, அவ றநோபல் பரிசு 
வோஙகினவ, சீன வோழக்க முர�ய ஆய்வு பணணி, 
வைலோற்று நோவலோ எழுதுனோ, றபர தெரியில, அநெ 
தபோம்புை றபரும் ம�நது றபோசசி, அெ இநெ 
தசல்லுல றெ்டலோமோம, அவ றபைக் கணடுபிடிசசி, 
அெ வோஙகி்ப படிஙக’’ என்�ோர.

வீடடுக்கு வநெதும் இரனயத்தில் றெடிறனன். 
1938ல் றநோபல் பரிசு தபற்� அநெ்ப தபணமணியின் 
தபயர தபரள் பக், றமற்கு தவரஜினியோவில் 1892ல் 
பி�நது, 1920 களில் எழுெ ஆைம்பித்ெவர. கிறிஸ்ெவ 
மர�பை்பபோைைோன ென் ெோய், ெநரெறயோடு 
சீனோவில் வோழநெ அவர, சீன மக்களின் வோழவியரல 
குறி்பபோக உைவரகளின் வோழரவ ஆய்வு தசய்து 
எழுதிய வைலோற்று நோவல்ெோன் 1932இல் புலிடசர 
பரிசு தபற்� தி குட எரத். நோன் என் வோழக்ரக 
முழுவதும் றகள்வி்பபடடிருக்க முடியோெ, ஒருறவரை 
பின்னோளில் தெரிய வோய்்பபிருநெோலும் 
கவனித்திருக்க முடியோெ ஒரு புத்ெகத்ரெ கி.ைோ 2021ல் 
எனக்கு அறிமுக்பபடுத்துகி�ோர. இலக்கியத்தில் கி.ைோ 
றபைோரவம் தகோண்டவைோகறவ வோழகி�ோர, அநெ 
ஆரவத்ரெ ென் ெரலமுர�களுக்கும் க்டத்துகி�ோர 
என்பெற்கு இது ஒரு உெோைணம்.

தி குட எரத் குறித்து, வணிக க்பபல் நிறுவனஙகளில் 
ெரலரம அதிகோரியோக றவரல போரத்து ஓய்வு 
தபற்� மும்ரப நணபர ஒருவரி்டம் றபசிறனன். 
பத்து வரு்டஙகளுக்கு முன்னோல் வோஙகி்ப படித்து 
முடித்து விட்டெோகச தசோன்னோர. மடடுமல்ல, அது 
ென் வோழக்ரகரயறய மோற்றிய புத்ெகதமன்றும், 
றவரல, றவரல என்று நுகரவுக் கலோசசோைத்திறலறய 
திரைத்து நகர்பபு�த்திறல வோழநது தகோணடிருநெ 
ெோன், கிைோமத்துக்கு ஓடிச தசன்று ஒரு விவசோய 
நிலம் வோஙகி்ப தபருமூசசு விட்ட கரெரயயும் 
தசோன்னோர. குடியிரு்பபு, நகரமயமோக்கல், 
முன்றனற்�ம் என்� தபயரில் விவசோய நிலம் 
இல்லோச சூைல் வநது உணவு்ப பஞசம் வரும், அநெச 
சூைலில் பசியோற்றுவெற்கு ஒரு துணடு நிலமோவது 
றவணடுதமன்� புரிெல் வநெது என்�ோர . 
அக்கர�யற்� ஆடசியோைரகைோல் உள்றநோக்கத்றெோடு 
நசுக்க்பபடும் விவசோயிகளின் றபோைோட்டம், 
த்டல்லியில் இன்னும் தெோ்டரநெபடி இருக்கி�து. 

குடி்பபெற்கு ஒரு தசோடடு நீரையும், உணபெற்கு ஒரு 
பருக்ரகரயயும் இல்லோமலோக்கும் வரை இநெச 
சண்டோைர கூட்டம், ஓயோது றபோல் தெரிகி�து. நீதி 
கிர்டக்கும் வரை விவசோயிகளும் வி்ட்பறபோவது 
இல்ரல என்பதுெோன் இன்ர�ய நிரலயில் 
ஆறுெலோன சஙகதி.

றகளுஙகள் தகோடுக்க்பபடும் என்போரகறை 
அதுறபோல, கி.ைோவி்டம் றகளுஙகள், அவரி்டம் 
தகோடு்பபெற்கு இன்னும் நிர�யறவ இருக்கி�து. ஆழ 
மன்ப பதிவுகரை, நிகழகண மனறவோட்டஙகரை்ப 
பிடித்து்ப பகிரவதுெோன் பர்ட்பபு என்கி�ோர, ென் 
அனுபவஙகரை நிகழகணஙகளில் அதிைவிடும் கி.
ைோ. ெனி வழி ந்டநது, இலக்கியத்தில் இயல்போக 
அவருக்கோகறவ உருவோன படிக்கடடுளில் ஏறி அென் 
உசசஙகரைத் தெோட்ட கி.ைோ, பைரமயோன 
சம்பிைெோயஙகரை்ப பு�ம் ெள்ளிய புதுரமயோன 
ஆளுரமயோக இருக்கி�ோர. அதுறவ அவைது பலம். 
சோல்ரவ றபோரத்தி, கோல்கரைத் தெோடடுக் கும்பிடும் 
றபோலியோன நர்டமுர�யில் உ்டன்போடு இல்லோெ 
கி.ைோ, மனிெனில் உயரவு, ெோழவு இல்ரல என்பரெத் 
ென் வோழவின் மூலம் தசோல்லோமல் தசோல்கி�ோர.

முெல் நோள் சநதி்பபில் விர்ட தபறும் றபோது, 
ெனது சமீபத்திய மிசசக் கரெகள் புத்ெகத்ரெக் 
ரகதயழுத்திடடுத் ெநெோர, நோன் தபற்� போக்கியம். 
ெமிழின் தகோர்டயோன கி.ைோ ஒரு வோழும் ஞோனபீ்டம். 
அவைது வோழவு, இைம் ெரலமுர�யினருக்கு்ப 
போ்டமோக தகோடுக்க்ப ப்டறவணடும். இநெச சநதி்பபு 
சோத்தியமோக உெவிய நணபர க்டறலோைக் 
கோவல்்பபர்ட கமோண்டர.றசோமசுநெைத்ரெயும், 
கவிஞர புதுரவ இைறவனிரலயும் நன்றிறயோடு 
நிரனக்கத் றெோன்றுகி�து.

�ட்டுலரயொளர்: எழுத்தொளர்
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தன் மீது திட்டமிடடு பை்பப்பபட்ட தபோய்யோன 
குற்�சசோடடுக்குக்கூ்ட ஆ ைோசோ மன்னி்பபு 
றகடடுவிட்டோர. தபோதுநன்ரமக்கோக. அது அவைது 
மு தி ர ச சி ர ய ,  த ப ரு ந ெ ன் ரம ர ய , 
சமூக்பதபோறு்பபுணரரவ இன்தனோருமுர� 
நிரூபித்திருக்கி�து. “சஙகு சுட்டோலும் தவணரம 
ெரும்” என்பெற்கோன உெோைணமோக. இெற்குறமல் 
இெற்குள் இ்பறபோரெக்கு விரிவோகச தசல்லோமல் 
ெவிர்பபறெ சரி.

ஆனோல் இநெ பதிவு ெமிழநோடடு ஊ்டகஙகள் 
மற்றும் ஊ்டகவியலோைரகள் பற்றியது. றெரெல் 
றநைத்தில் ஜோதி/மெதவறியோைரகள் தெரிநறெ 
திட்டமிடடு்பபை்பபிய ஒரு அபோண்டமோன 
தபோய்ரய, புரனசுருடர்ட, இ�நதுறபோன ஒரு 
மூெோடடிரய தகோசரச்பபடுத்தும் தபோறுக்கிகளின் 
ஈனத்ெனத்ரெ அவரகறைோடு றசரநது நீஙகளும் 
ஊதி்பதபரிெோக்கி அவரகளின் ஊதுகுைல்கைோக 
த சயல்படடீர க றை  உங களுக்கு  அதில் 
தகோஞசறமனும் குற்� உணரவு ஏற்ப்டவில்ரலயோ? 
ஊ்டகத்தின் அடி்பபர்ட அ�த்ரெ இவவைவு 
றகவலமோகவோ நீஙகள் கூட்டோகத்தெோரல்பபீரகள்? 
அ ற் ப த் ெ ன த் தி ன்  அ டி  ப ோ ெ ோ ை த் ரெ 
தெோடடுவிடடீரகள்.

ஒரு சமீபத்திய ஒ்பபீடு இஙறக நீஙகள் துரணறபோன 
மிக்பதபரிய அறயோக்கியத்ெனத்ரெ உஙகளுக்கு 
உணரத்ெக்கூடும். அெோவது உஙகளுக்தகல்லோம் 
மனசோடசி என்று ஒன்று இன்னமும் மிசசமிருநெோல். 
அடி்பபர்ட ஊ்டக அ�ம் என்பது இன்னும் 
உஙகளி்டம் ஒடடியிருநெோல். சுயசிநெரன இன்னமும் 
உஙகளி்டம் சுைக்குமோனோல். சமீபத்தில் ந்டநதுமுடிநெ 
அதமரிக்க அதிபர றெரெலுக்கு மிக தநருக்கத்தில் 
அன்ர�ய அதிபர டைம்ரப எதிரத்ெ பிைெோன 
றவடபோைரும் இன்ர�ய அதமரிக்க அதிபருமோன 
ரப்டனின் மகன் தெோ்டரபோன மிகவும் போைதூைமோன 
போலியல் கோதணோளிகள் இரணயத்தில் 
தவளியோயின. மிக றமோசமோன அநெைஙக 

கோதணோளிகள். அரவ தபோது்பபோரரவக்கு வநெோல் 
தபோதுவிவோெ்பதபோருைோக றெரெலில் மோறினோல் 
ரப்டனுக்கு அரவ மிக்பதபரிய போதி்பரப 
ஏற்படுத்ெக்கூடும் என்று அ்பறபோது அஞச்பபட்டது. 
அவவைவுக்கு றமோசமோன கோதணோளிகள் அரவ. 
ஆனோல் அதமரிக்க ஊ்டகஙகள் அவற்ர�த் 
தெோ்டவில்ரல. முற்�ோக்ப பு�க்கணித்ென. கூட்டோக 
முடிதவடுத்ென. கோைணம் அவற்ர�்ப பதிவு தசய்ெது 
யோர? றெரெலுக்கு தநருக்கமோக அவற்ர� 
இரணயத்தில் தவளியிட்டவரகள் யோர? அவரகளின் 
அைசியல் உள்றநோக்கம் என்ன என்பதும் அவற்றுக்கு 
முர�யோக யோருறம தபோறு்பறபற்கோெ, உரிரமறகோைோெ 
நிரலயில் அநெ கோதணோளிகரை தபோதுமக்கள் 
போரரவக்கு தகோணடு றசர்பபதும் அரெ றெரெல் 
றநை தபோதுவிவோெ்பதபோருைோக மோற்�த் 
துரணறபோவதும் அடி்பபர்ட ஊ்டக அ�ஙகளுக்கு 
முைணோனது; ெவ�ோனது; யோறைோ முகம்தெரியோெ 
ஒரு ெை்பபின் அைசியல் agendaவுக்கோன ஊதுகுைலோக 
ெோஙகள் மோ�க்கூ்டோது என்பதில் (டைம்்ப ஆெைவு 
ஊ்டகஙகள் உடப்ட) தபரும்போன்ரம அதமரிக்க 
ரமயநீறைோட்ட ஊ்டகஙகள் தெளிவோக இருநென. 
அநெ கோதணோளிகரை அரவ ஒளிபை்பபவும் 
இல்ரல. அரவ குறித்து அரவ விவோதிக்கவும் 
இல்ரல. முற்�ோக்ப பு�க்கணித்ென. அதமரிக்க 
ஊ்டகஙகளின் அநெ முடிவு சரியோ ெவ�ோ என்பது 
குறித்ெ விவோெஙகள் இன்றுவரை நீடிக்கின்�ன. 
மிக்பதபரிய ஊ்டக/கருத்து சுெநதிை ஆெைவோைரகள் 
மத்தியில் அென் சோெக போெகஙகள் குறித்ெ விவோெம் 
இன்றும் நீடிக்கி�து.

ஆனோல் ெமிழநோடடு ஊ்டகஙகள் இநெ 
விவகோைத்தில் என்ன தசய்ென? எ்பபடி 
ந்டநதுதகோண்டன? ஆ ைோசோ றபசோெ ஒன்ர� 
றபசியெோகக்கூறி அதிமுக/போஜக உற்பத்திதசய்ெ 
அறயோக்கியத்ெனமோன கோதணோளிரய பை்பப ஒத்து 
ஊதின. ஒரு திட்டமிட்ட தபோய்ரய பை்பப துரண 
றபோயின. றகவலமோன அவதூற்ர� பை்பபும் 
கூடடுக்கைவோணிகள் ஆயின.

கட்டுரை

சஜகதீ்ன்

�ொைமும் மனசைொடசியும் 
உங�லளேத் தண்டிக்கும்

தைமிழநாட்டு ஊடகஙகள் எரவயும் அப்்டி்யல்லாம் ் ்ாறுப்பு்ணரரவாடு 
தைகவல்்சரி்ாரப்பிரலா ் ்ாயபிைச்்சாைத்தைடுப்பிரலா ஈடு்டும் எனறு எதிர்ாரக்க முடியாது. 
குர்றநதை்ட்்சம் ் ்ாயரய ் ைப்் துர்ணர்ாகாமல் இருநதைாரல ர்ாதும். ஆனால் 

அை்சாஙக விைம்்ை காசுக்காக தைம்ரம விறறுக்்காள்ைத்தையாைாக இருக்கும் ஒரு துர்றயிடம் 
அநதை குர்றநதை்ட்்ச ரநரரமரயக்கூட எதிர்ாரக்க முடியவில்ரல என்து 

எவவைவு ் ்ரிய ரகவலம்? எப்ர்ற்ட்ட சீைழிவு?
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ஒரு திட்டமிட்ட தபோய் பை்பப்பபடுகி�து 
என்�ோல் ஒன்று அநெ தபோய்பிைசசோைத்ரெ முற்�ோக 
பு�க்கணித்திருக்கறவணடும். தபோய்ரய்ப பை்பபுவது 
எஙகள் றவரலயல்ல என்று தெளிவோக 
அறிவித்திருக்கறவணடும். அல்லது அது தபோய் 
எ ன் று  ஊ ்ட க ங க ள்  உ ை த் ெ  கு ை லி ல் 
தசோல்லியிருக்கறவணடும். அநெ்ப தபோய்ரய 
பை்பபுபவரகளி்டம் ஏன் இவவைவு றகவலமோன 
அவதூற்ர� தசய்கிறீரகள் என்று றநருக்கு றநர 
றகள்வி எழு்பபியிருக்கறவணடும். தபோய்ரய 
பை்பபும் ெை்பரப குற்�வோளிக்கூணடில் ஏற்றி 
விசோரித்திருக்க றவணடும்.

அநெ இைணர்டயும் தசய்யோமல் ஒரு திட்டமிட்ட 
அவதூற்ர� பை்பப/விவோெ்பதபோருைோக மோற்� 
நீஙகள் துரணறபோக என்ன கோைணம்? அைசு 
த ெ ோரலக் க ோடசியில்  உஙகள்  த சய்தித் 
தெோரலக்கோடசி தெோ்டரநது ஒளிபை்பபோக 
றவணடும்; அைசோஙக விைம்பை கோசும் அதிமுக 
கடசியின் விைம்பை கோசும் தெோ்டரநது வோஙகியோக 

அஙறக இநெ றெரெலில் தபோய்பிைசசோைத்தின் வீசசு 
முழுரமயோக இல்லோவிட்டோலும் ஓைைவு 
கடடு்பபடுத்ெ்பபட்டெோக நம்ப்பபடுகி�து.

ெ மி ழ ந ோ டடு  ஊ்டகங கள்  எரவயு ம் 
அ்பபடிதயல்லோம்  தபோறு்பபுணரறவோடு 
ெகவல்சரிபோர்பபிறலோ தபோய்பிைசசோைத்ெடு்பபிறலோ 
ஈடுபடும் என்று எதிரபோரக்க முடியோது . 
குர�நெபடசம் தபோய்ரய பை்பப துரணறபோகோமல் 
இருநெோறல றபோதும். ஆனோல் அைசோஙக விைம்பை 
கோசுக்கோக ெம்ரம விற்றுக்தகோள்ைத்ெயோைோக 
இருக்கும் ஒரு துர�யி்டம் அநெ குர�நெபடச 
றநரரமரயக்கூ்ட எதிரபோரக்க முடியவில்ரல 
என்பது எவவைவு தபரிய றகவலம்? எ்பறபற்பட்ட 
சீைழிவு?

இத்ெரனக்கும் ெமிழநோடடு ஊ்டகஙகள் ஆ ைோசோ 
மீது அபோண்டமோன பழிரய சுமத்தி அவதூறு 
பிைசசோைம் தசய்வது இது முெல் முர�யல்ல. 2ஜி 
விவகோைத்திலும் இறெ ஊ்டகஙகள் இறெ றபோன்� 
அபோண்டத்ரெ அவர மீது சுமத்தின. ஒரு நோள் 
இைணடுநோடகைல்ல .  ஆணடுக்கணக்கில் 
தெ ோ்டரசசியோன அவதூறுகள் .  வைக்கு 
விவைஙகரைக்க்டநது அவைது ெனி்பபட்ட வோழக்ரக 
வரை குடும்ப உறு்பபினரகள் அவைது குைநரெ வரை 
ப்டம்றபோடடு அவதூறு பை்பபின. அென் 
உசசகட்டமோக ஆ ைோசோ மீெோன ெஙகளின் 
அவதூறுகரைதயல்லோம் தெோகுத்து புத்ெகமோகறவ 
தவளியிடடு கோசுக்கு விற்� கயரமத்ெனம் தசய்ெது 
விக்டன் நிறுவனம். அநெ கயரமத்ெனத்ரெ 
தசய்ெவரகள் ஆன்பதபரிய முற்றபோக்கு 
பத்திரிக்ரகயோைரகள் என்பதும் அவரகள் இன்று 
எஙறக இருக்கி�ோரகள் என்பதும் யோரி்டம் சம்பைம் 
வோஙகுகி�ோரகள் என்பதும் றபச்பறபோனோல் 
மல்லோக்க்பபடுத்து மோரறமல் து்பபிக்தகோண்ட 
கரெயோக முடியும். அெனோல் ெவிரக்கிற�ன்.

ஏற்கனறவ 2ஜி விவகோைத்தில் ஆ ைோசோவுக்கு 
எதிைோக அபோண்டமோய் எழுதியும் றபசியும் அ�ம் 
தெோரலத்து கோலத்ெோல் றநரரமமிகு நீதிபதி 
ரஷனியின் தீர்பபோல் அசிஙக்பபட்ட ெமிழநோடடு 
ஊ்டகஙகளும் ஊ்டகவியலோைரகளும் மீணடும் 
அறெ ைோசோமீது அரெவி்ட தபரிய அவதூர� 
அபோண்டத்ரெ பை்பப துரணறபோகிறீரகள் 
என்�ோல் அெற்கு என்ன தபோருள்? ஒருெ்டரவ 
தசய்ெோல் அது ெவறு. அவசைத்தில் ஆத்திைத்தில் 
அறியோமல் றநரநெ பிரை. இைண்டோவது முர�யும் 
அறெ ெவற்ர� அரெவி்ட றமோசமோக தசய்ெோல் 
அெற்கு தபயர பிரையல்ல; ெவறுமல்ல; குற்�ம். ஆம் 
ஆ. ைோசோ மீெோன உஙகளின் தெோ்டரசசியோன 
அவதூ�ோன ெோக்குெல்கள் மூலம் அதிமுகறவோடு 
நீஙகளும் குற்�வோளிக்கூணடில் நிற்கிறீரகள் என்பரெ 
ஊ்டகவியலோைரகறை உணருஙகள். முடிநெோல் 
திருநதுஙகள். மறுத்ெோல் கோலமும் உஙகள் 
மனசோடசியும் உஙகரை ெணடிக்கும். ெயோைோக 
இருஙகள்.

- பிபிசி கசயதியொளர் எல்.ஆர்.கஜ�தீசன் 
மு�நூல் ்பதிவிலிருந்து

றவணடும். கோசுக்கோக எரெயும் தசய்யலோம் என்பெோ 
உஙகளின் ஊ்டக அ�ம்? அெற்கு்பதபயர 
றவ�ோயிற்ற�?

இ்பபடியோன தபோய்பிைசச ோ ைஙகரை 
உ்டனுக்கு்டன் சரிபோரத்து திட்டமிட்ட 
தபோய்பிைசசோைஙகரை ெடுக்க றமற்குலக ஊ்டகஙகள் 
FACT -CHECK என்கி� ஒரு வழிமுர�ரய 
ரகயோள்கின்�ன. அைசியல்வோதிகள், கடசிகளின் 
வ ோ க் கு று தி க ள் ;  கு ற் � ச ச ோ ட டு க ளி ன் 
உணரமத்ென்ரமரய ஆைோய்நது அவற்றின் சரி 
ெவறுகரை தெளிவோக  விைக்குகின்�ன . 
அதமரிக்கத்றெரெலில் ரமயநீறைோட்ட ஊ்டகஙகள் 
இநெ உத்திரய பைவலோகக்ரகயோண்டன. அெனோல் 



வேற்று மோரல நோன் டிவி றபோடும்றபோது 
போலிமரில் நடிகர விறவக்கின் இறுதி கோரியஙகள் 
ந்டநது தகோணடிருநென. அவைது தபண ென் 
றெோளில் போரன சுமநது ெக்பபனின் உ்டரல வலம் 
வநது தகோணடிருநெரெக் கண்டதும் ஏறனோ 
கணணீர பீறிட்டது எனக்கு. கூ்டறவ சு்பைமணியத்தின் 
மைணமும் நிரனவுக்கு வநெரெ ஒதுக்க முடியவில்ரல.

விழு்பபுைத்தில் இ�நெவரின் மைணச தசய்தி 
எஙகளுக்குத் தெரியறவ இைணடு நோைோயிற்று. உ்டல் 
டீகம்றபோஸ்ட ஆகியிருக்க, முகத்ரெக்கூ்ட போரக்க 
முடியோெ நிரல. நோன் அதிரசசியில் இறுகி்ப 
றபோயிருநறென். வித்யோெோன் ஒவதவோருவருக்கோகத் 
ெகவல் தசோல்லிக் தகோணடிருநெோள். நடுவில் நோன் 
அவரை அரைத்றென்.

“நீெோன் அ்பபோக்கு எல்லோம் பணணணும்”

“தசய்யற�ன். ஆனோ என்ரன பணண 
விடுவோைோ?”

“பணணிெோன் ஆகணும். நோ எல்லோரட்டயும் 
தசோல்ற�ன்.” என்று கூறிவிடடு சுருணடு படுத்றென். 
அைவில்ரல. மனசு இறுகி்ப றபோயிருநெது.

மைணச தசய்தியின் அதிரசசியினோல், நோற்பத்து 
நோன்கு வயதில் ஏற்கனறவ இருநெ தமறனோபோஸ் 
பிைசசரன அநெ நிமி்டம் ெரலதூக்க, தபருமைவில் 
நோறன பெறுமைவுக்கு உதிை்பறபோக்கு துவஙகியது 
எனக்கு. நிற்க முடியவில்ரல. உ்டலின் உதிைதமல்லோம் 
வழிநறெோடுகி�ோற்றபோல் அ்பபடிதயோரு உ்டற்றசோரவு, 
நடுக்கம். யோர யோர வநெோரகள், யோரி்டம் என்ன 
றபசிறனோம்...என்பபுரியோெ அைவுக்கு ஒரு அரை 
மயக்க நிரல. உதிைம் சிநெறவ பி�நெவள் தபண. 
பதினோலு வயதில் ஆைம்பித்து, பின்னர பிைசவஙகளில் 
கு்டம் கு்டமோய் இைத்ெம் சிநதியது றபோக, போலோக 
மோறி குைநரெக்கு உணவோகும் உதிைம், தமல்ல 
வயறெறி நோற்பதுகளுக்கு றமல் தமறனோபோஸில் 
நிரனத்ெோல் தகோடடும் உதிைம் என..... உ்டல்ரீதியோய்்ப 
தபண படும்போடர்ட அறிநெவர எவரும் அவரை 
ஒருறபோதும் உெோசீனம் தசய்ய மோட்டோரகள். 
இத்ெரனக்கும் நடுவில்ெோன் அவள் பல சோெரனகள் 

புரிகி�ோள்.

மறுநோள் மோரல வோசலில் ஆம்புலன்ஸ் வநது 
நிற்க, சு்பபிைமணியத்தின் மத்திய புலனோய்வுத் 
துர�யின் சோரபில் வோசலிறலறய ஆம்புலன்ஸ் முன் 
து்பபோக்கி ஏநதியவரகளின் அஞசலி ந்டக்க, நோன் 
வித்யோவி்டம் தைடியோ இரு என்ற�ன்.

மன்னி அவறைோ்ட நோனும் றபோற�ன் என்று 
கிைம்பினோள் றெோழி இநதிைஜோ(நடிரக). 19 வயது 
தபணரண மயோனத்திற்கு அனு்பபி ரவத்றென். 
உ்டன் தசன்�வரகளி்டம் விவைமோகச தசோல்லியும் 
அனு்பபிறனன்.

எடடுமணியோயிற்று எல்றலோரும் வீடு திரும்ப. 
வநெதும் குளித்து ஒரு வோய் சோ்பபிடடுவிடடு 
இநதிைஜோ கிைம்பிச தசல்ல, நோன் வித்யோவி்டம் 
றெஙக்ஸ்டி என்று தசோல்லிவிடடு உதிை்பறபோக்கின் 
கோைணமோக நிற்கக்கூ்ட முடியோமல் சுருணடு 
படுத்றென். அம்மோ பயநது றபோய் குணோைம்மனுக்கு 
குஙகுமம் சோரத்துவெோக றவணடிக் தகோண்டோள். 
அடுத்ெ இைணடு நோடகளும் கோைணமின்றி உ�க்கம் 
அதிகம் வை, வித்யோ மருத்துவரி்டம் ஆறலோசித்ெோள். 
வீடடுக்றக வநது பிைட த்டஸ்ட தசய்ய ்டயபடிக் 
என்பது உறுதியோயிற்று. அதிரசசியில் போன்க்ரியோஸ் 
போதிக்க்பபட்டோலும் சடத்டன ஷுகர ெோக்குமோம். 
அ்பபோ அத்ரெக்கு இரு்பபெோல் வோய்்பபு 
அதிகமிருநெது . அது சற்று முன்னறமறய 
வநதுவிட்டது. சரி இரெயும் எதிரதகோள்றவோம் 
என்று றெற்றிக் தகோணற்டன்.

துக்கம் விசோரிக்கற�ன் என்று பலரும் வநெோரகள். 
அழுெோரகள். நோன் அைவில்ரல. என் முன் 
அழுெவரகரை சமோெோன்பபடுத்தி அனு்பபிறனன். 
தபணகளின் றசோகத்ரெ்ப றபோக்கும் வரகயில் 
அவரகறைோடு ஸ்க்ைோபிள் விரையோடிறனன். 
சிரித்து்ப றபசிறனன். அடுத்து வோழரவ எ்பபடி 
எதிர தகோள்வது என்று றயோசரனறயோடு அடுத்து 
ந்டக்க றவணடிய கரம கோரியஙகள் குறித்து றபசி 
றவணடிய பணத்ரெக் தகோடுத்றென்.
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கட்டுரை

விதயா சுப்பி்மணியம்

க்பறவறொர்�ளுக்கு க்பண் பிளலளே�ள 
க�ொளளி வ்பொ்க்கூ்ொதொ?

்சடஙகு ்சம்பிைதைாயஙகளில் நமக்கு நம்பிக்ரகயில்ரல. ஆனாலும் இநதை நூற்றாண்டிலும் 
்சனாதைனம் ் ்ண்கரை இனனும் எப்்டிப் ் ாரக்கி்றது என்தைறகு ஒரு உதைாை்ணம் இநதைப் ் திவு.

-ஆசிரியர



பதிமூன்று நோள் கோரியம் குர�வின்றி ந்டநெது. 
இருபெோவது நோள் அம்மோவும் கிைம்பிசதசல்ல, 
வீடடில் நோனும் என் தபணகளும் மடடுறம. றமலும் 
பத்து நோடகைோகியிருக்கும்.

“அம்மோ நோ ஒரு விஷயத்ரெ உஙகிட்ட தசோல்லோம 
மர�சசுடற்டன்” என்�ோள் ஒருநோள் இைவு வித்யோ 
ெயஙகியபடி.

என்ன விஷயம்?

“அ்பபோக்கு நோ எதுவும் பணணரல. கறணஷ் 
மோமோெோன் பணணினோ”.

நோன் அதிரசசிறயோடு அவரை்ப போரத்றென். 
“என்னடி தசோல்�?  நோ அவறைோ தூைம் 
தசோல்லியனு்பபிறனறன....”

“என்ரன யோரும் பணண வி்டரலம்மோ. என் 
றபசரச யோருறம மதிக்கரல. என்றனோ்ட வநெ 
ஒருத்ெர கூ்ட எனக்கோக அஙக ச்பறபோரட 
பணணரல”.

நீ எ்படிடி விடடுக் தகோடுத்ெ? பிடிவோெமோ 
பணண றவணடியதுெோறன?

“அநெ சோஸ்திரிகள் தைோம்ப றகவலமோ 

ற ப சி ன ோ ர ம ோ .  த ப ோ ம் ம ன ோ ட டி க ள் 
பணண்பப்டோதுன்னோர. ஏன் பணண்பப்டோதுன்னு 
றகடற்டன். உன்னோல புருஷோ மோதிரி றமல்சடர்டரய 
அவுத்து்ப றபோடடுடடு கோரியம் பணண 
முடியுமோன்னு றகட்டோர. அவர அ்படி றகட்டதும் 
என்னோல றகோவத்ரெ அ்டக்க முடியரல. 
எஙக்பபோக்கோக நோ அரெயும் தசய்ய தைடியோ 
இருக்றகன். ஆனோ உஙகைோல ஒழுஙகோ மநதிைம் 
தசோல்ல முடியுமோன்னு திரு்பபிக் றகடற்டன். இநெ்ப 
தபோணணு அதிக்ப பிைசஙகித்ெனமோ றபச�து...
யோைோனம் இவரை அநெண்ட இழுத்துணடு 
றபோஙறகோன்னு கத்தினோர. மோமோ உடப்ட எல்லோரும் 
றசரநது என்ரன சமோெோன்ப படுத்தி கூடடிணடு 
றபோய்ட்டோ. என்னோல எதுவுறம பணண முடியல. 
மோமோ பண�ரெ றவடிக்ரக போரக்கமடடும்ெோன் 
முடிஞசுது. அவள் தசோல்லிவிடடு அை.... நோன் 
சிரலயோய் அமரநதிருநறென். றவெம் படித்ெ ஒரு 
மனிெைோல் ெநரெரய இைநெ ஒரு இைம் தபணணி்டம் 
இத்ெரன வக்கிைமோகக்கூ்ட்ப றபச முடியுமோ? றவெம் 
தசோல்லும் வோயிலிருநது சோக்கர்டயும் தகோடடுமோ? 
அ்டக்கி ரவத்திருநெ அழுரகதயல்லோம் தவடித்துக் 
கிைம்ப ஒரு மோெம் கழித்து சு்பைமணியத்திற்கோக 
நோன் வோய்விடடுக் கெறியழுறென்.

நமக்கு பிள்ரையில்ரலன்னு வருத்ெமுண்டோ 
உஙகளுக்கு? ஒருநோள் சிரித்ெபடி அவரி்டம் 
றகட்டெற்கு, “ஒரு வருத்ெமும் இல்ல? நீ எதுக்கு 
றகக்க�ன்னு தெரியும். நமக்கு ஏெோனம் ஆசசுன்னோ 
தகோள்ளிறபோ்ட ஒணணுக்கு தைணடு தபோணகள் 
இருக்க�்பறபோ எனக்தகன்ன வருத்ெம்? “

சோரி சு்பைமணயோ! நோஙக றெோத்துடற்டோமோ 
இல்ல ஏமோநதுடற்டோமோன்னு தெரியரல. உனக்கு 
இரெக்கூ்ட பணண முடியரல. சோரி...தவரி சோரி....

நோன் கரைநது அழுறென். தூஙகோெ இைவு அது. 
(இன்றுவரை அநெ றவெரனயும் வலியும் 
இருக்கத்ெோன் தசய்கி�து.)

“சோரிமோ என்னோல எதுவுறம பணண முடியரல.” 
வித்யோ என்னி்டம் மன்னி்பபு றகட்டோள். நோன் 
அவளி்டம் தசோன்றனன். “றபோகடடும். என் 
விஷயத்துல ஏமோநதுைோறெ. உன் உரிரம அது.” 
என்று.

விறவக்கின் தபண ென் ெக்பபனுக்கு கோரியஙகள் 
தசய்ெது மிக்பதபரிய மன நிர�ரவத் ெநெது.

தபண மகோசக்தி. அரெ நன்கு உணரநதும்கூ்ட 
அென் கோைணமோகறவ அவரை உெோசினம் 
தசய்றவோரும் எக்கோலத்திலும் இருக்கத்ெோன் 
தசய்கி�ோரகள்.

இ்பபதிவு யோரும் அழுவெற்கோக அல்ல, 
சிநதி்பபெற்கோக.

- எழுத்தொளர் வித்யொ சுபரமணியத்தின் 
18/4/2021 நொளிட்டை மு�நூல் ்பதிவிலிருந்து
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ச்தாகுப்பு: 
க.முகுந்தன்
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1.

தீரொமல் க�டி
அடுக்கிக்தகொண்கடயிருக்கிறொய்
அச்சிலொ்ன வொழ்க்ககககை.
வொசித்க�ொய்ந்� கபொதுகளில்
ஓயொமல் கபெவும் அலெவும்
ஆரொயவும் விகழகிறொய்
எம்மிடமும்
அச்சிகலறொ� வொழ்தவொனறும்
சூடு கொணொ� சில பொத்திரஙகளும்
இனனும் இருக்கினற்ன
எனினும்,
கபெக்கொத்திருக்கும் எனக்ன
கொண்பக�யில்கல உன கண்கள்

குஞசைரம்

2.

ஒரு கொலத்க�
முற்றிலுமொய் கழுவிவிட்டு
புத்துயிர்பபபுக்குத் �யொரொக
நிற்கிறது மரம்.
மனி�ன கற்றுக் தகொள்ை
இனனும் ஏரொைம்
எனனிடமுண்டு எனும்
இறுமொபபுடன.

 (படம் : ஸ்ருதி)

ந்டநது வநெ போரெகதைஙகும் 
உதிரிகைோக நீஙகள் ெநெரவகரைத் 
த ெ ோகுத்து  உஙகளி்டறம  ெ நது 
தசல்கின்ற�ன்
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அவள் சிரியோவிலிருநது அகதியோக வநது இஙகு 
குடிறயறியவள். நணபி என்பெோல் ‘ள்’ விகுதியிறலறய 
தெோ்டைலோம் என நிரனக்கிற�ன். தபோருைோெோை 
றநோக்றகோற்டோ, ெோக்குெற்பயம் கருதி தபோதுவோன 
எல்றலோரு்டனும் ஒருத்தியோய் இஙகு வநெவைல்ல.

ெனி்பப்ட அவளுக்கும் அவைது குடும்பத்துக்கும் 
இருநெ உயிர அசசுறுத்ெல் கருதி, சி�நெ நிரலயில் 
கற்றுக்தகோணடிருநெ ென் குைநரெகளின் கல்விரயக் 
குை்பபி, விரும்பி்ப பணியோற்றிய றபைோசிரிரய்ப 
பெவிரய அவளும், அெற்கு நிகைோன பெவிரய 
அவைது கணவனும் தூக்கி்ப றபோடடுவிடடு இநெ 
நோடடில் அகதியோக அர்டக்கலம் தகோண்டவரகள்.

அதென்னறமோ நதிறயோட்டம் றபோல் சீைோகச 
தசல்லும் வோழக்ரக ஏறெோ ஓர இ்டத்தில் எதிரபோைோெ 
ெ்டத்தில் ,  விரும்ப ோ ெ  விெ த்தில்  திரச 
திரு்பப்பபடும்றபோது அதிக அக, பு�த் ெோக்கஙகரைச 
சநதிக்க றநரகி�து. அதுெோன் வோழறவோடு றபோைோ்ட 
றவணடிய முக்கிய ெருணம். ஆனோலும், அறனகமோக 
அது மனெைவில் அவரகரை மிகவும் கரை்பபர்டய 
ரவத்து விடுகி�து. பல மனிெரகள் அநெ இ்டத்தில் 
ெஙகரைத் தெோரலத்து விடுகி�ோரகள்.

அ்பபடியோனவரகளில் ெோன் இவரகளும் 
அ்டஙகி்ப றபோனோரகள். வசதியும், மதி்பபும் என 
உயரமட்ட வோழக்ரக வோழநெ அவரகளுக்கு 
உயிரைத் ெக்கரவக்க ஒரு புகலி்டம் கிர்டத்ெது 
என்� ஆசுவோச்ப தபருமூசறசோடு கூ்டறவ சலி்பபும் 
தபருமூசசோக தவளி்பபட்டது.

இர்ட்பபட்ட வயத்தில் புதிய தமோழிக்குள் 
அக்பபட்ட பிள்ரைகைோல் ெமதும் தபற்ற�ோைதும் 
கனவோக இருநெ தெோழில்கரை றநோக்கிய கல்விரய 
எட்ட முடியவில்ரல என்பது பிள்ரைகரை வி்ட 
ெோரய அதிகம் போதித்ெது. அகதிகளுக்கோன 
வசி்பபி்டத்தில் மோெோநெம் கிர்டக்கும் தசோற்ப 
உெவித் தெோரகக்குள், அதுவும் இைநது தபறுவது 
றபோல அலுவலகம் அலுவலகமோக அரலநது 
தமோழிதெரியோெ இ்டத்தில் உ்டலின் அத்ெரன 
உறு்பபோலும் றபசி்ப தபற்றுக் தகோள்ளும் தெோரக 
அவரகள் வோழநெ வோழவுக்கு பிசரசக்கு ஒ்பபோக 
அவரகைோல் உணை்பபட்டது. அநெத் தெோரகரயத் 
றெரவ கருதி்ப போவித்ெோரகள் எனினும் 
அவமோனமோக உணரநெோரகள்.

எநெ இனமோனோலும், ஆணகள் சில வி்டயஙகளில் 
கசசிெமோக ஒத்து்ப றபோவரகள். முக்கியமோக மது, 
மனதில் என்ன பிைசசரன என்�ோலும் இலகுவோக 
மதுரவ நோடிவிடுவோரகள். அநெ வீடடின் அ்பபோவும் 
அவவரக ஆணகளில் ஒருவைோக எநறநைமும் 
றபோரெயில் அரனத்தும் ம�க்க, மரனவிரய, 
மகள்கரை, பின் ென்ரனயம் ம�்பபவைோக மோறி்ப 
றபோனோர.

இஙகு வநது இ்பபடி மூன்�ோநெை மனிெரகைோக 
இரு்பபெற்கு்ப பதில் அஙறகறய இருநது 
இ�நதிருக்கலோம் என்� வோய்்பபோடு அம்மோவின் 
வோயில் எ்பறபோதும் ஒரு றெோத்திைம் றபோல முணு
மு ணு க் க ்ப ப ட டு க் தக ோ ண ற்ட யி ரு ந ெ து . 
கட்டோயத்துக்கோகறவனும் இநெ நோடடின் 
த ம ோழிரய க்  க ற் று க்  த க ோள்வதில்கூ்ட 

ஆரவமிருக்கவில்ரல அம்மோவுக்கு. அம்மோவின் 
அலஙகோைஙகளும் மிடுக்கும் முற்�ோய் விர்டதபற்று 
விட்டெோய் மகள்கள் தசோல்லி அறிநதிருக்கிற�ன்.

பிள்ரைகள் வற்புறுத்தி ஏெோவது விற்பரன 
நிரலயத்துக்கு அரைத்துவநெோல் சரி, அ்பபடி 
எஙகோவது கோணறநரின் இறுக்ப பற்றிக் தகோள்ளும் 
அவள் ரககள் பிரியோது. கணகள் விலகோறெ என 
தகஞசுவது றபோலிருக்கும். என் தூைதிஷ்ைம் 
அவரைத் றெடி அடிக்கடி தசல்ல றநைமிரு்பபதில்ரல. 
தெோரலறபசியில் ெனக்குத் தெரிநெ ஒரு சில 
வோரத்ரெகளில் ென்ரன என்னி்டம் தகோட்ட 
முயன்று மூசசு வோஙகுவோள். எதுவும் முடியோெ 
றபோது குைல் உர்டநது விடும். மற்�்பபடி வீடடுக்குள் 
மு்டஙகிக் கி்ட்பபறெ அம்மோவுக்கு்ப பிடித்திருநெது.

எத்ெரனறயோ ெ்டரவ நம்பிக்ரகயூடடிய 
றபோதும் வோழவு ெோம் றபோடும் றகோடுகளுக்கு 
அ்பபோல் பயணி்பபெோகவும் அென் மீது நம்பிக்ரக 
ரவக்க இனியும் ெோன் ெயோைோக இல்ரல என்பதுெோன் 
அவைது பதிலோக இருநெது.

றெவரெ றபோன்� ென் இரு மகள்கரையும் பிரிய 
விரும்பவில்ரல என்பறெ அவரின் இரு்பபின் 
கோைணம் றபோலிருநெது எ்பறபோதும் அவர றபசசு. 
என் இரு றெோள்களிலும் முகத்ரெ்ப பதித்துக் கடடிக் 
தகோள்ளும் அநெ அன்போன அைகிய தபணகளில் 
இருநது என்ரன விடுவித்துக் தகோள்ைறவ நோன் 
விரும்புவதில்ரல. அ்பபடிக் குைநரெகரை்ப பிரிெல் 
ெோய்க்கும் முடியோெெோக இருநதிருக்கலோம். என் 
குைநரெகரை யோருமற்� இஙகு தகோணடு வநது 
றபோடடுவிடற்டன். நமக்கு எெோவெனோல் ..... என்� 
வோரத்ரெ அவரின் றபசசில் எ்பறபோதும் இருநெது.

அநெ எெோவது, றநற்று்ப படுக்ரகயிலிருநது 
எழுநெவர அ்பபடிறய வரைநது படுக்ரகயில் 
விழுநெ றநைத்தில் ஆகித்ெோன் முடித்ெது. வநெ 
கோலத்தில் தெோ்டஙகிய , எநெச சிகிசரசயோலும் 
அவரை மீடத்டடுக்க முடியோது அழுத்திய 
மனஅழுத்ெம் 48 வயறெோடு அவர றநசிக்கோெ 
றவற�ோர மணணில் அவர வோழக்ரகரய முடித்து 
விடடிருநெது.

உஙகளுக்தகன்ன குர� தவளிநோடடில் 
இருக்கிறீரகள். போதுகோ்பபும் வசதியும் நிர�ஞச 
வோழக்ரக . இதுக்குறமல என்ன றவணும் என்று 
றகடகும் மனிெரகரை நிரனத்து்ப போரக்கிற�ன். 
நி ை ோ க ரி ்ப பு க ர ை யு ம் ,  ச ம நி ர ல 
றபணோமனநிரலகரையும்  ,  அரனத்து 
மனிெரகைோலும் அத்ெரன இலகுவோக ஏற்றுக் 
தகோள்ை முடிவதில்ரல.

ைோஜோவீடடுக்குத் ெத்துக் தகோடுக்க்பபட்ட 
பிள்ரைக்கு ெஙகசசஙகில் ஊட்ட்பபடும் போரல 
வி்ட அதிக மகோசக்தி வோய்நெது, மடி உரெத்து 
முரலயுறிஞசிக் குடிக்க வோய்க்கும் ெோய்்பபோல். அது 
ஆத்மோறவோடு பிரணநெ உயிர்பபு .

ெோய்மடியில் கி்டக்கும் குைநரெகளுக்கு ெத்துக் 
தகோடுக்க்பபட்ட அநநியத்ென்ரமயின் வலி 
புரிவறெயில்ரல. அது இருநது தகோணற்ட 
இ�நதிருத்ெல்.

 -மாலினி மாலா, ஜெரமனி (ஏப்ரல் 2021)



ேணக்கம், கோக்ரக இெரை தெோ்டரநது வோசித்து வருகிற�ன். இெழகளில் 
வரும் கடடுரைகள், சிறுகரெகள், கவிரெகள் அரனத்தும் கோக்ரகக்றக உரிய 
ெனித்துவமும் சி�்பபும் முக்கியத்துவமும் வோய்நெரவ. ஏ்பைல் 2021 இெழில் 
ந. முருறகசபோணடியன் அவரகளின் கடடுரைரய வோசித்றென். றெரெலில் 
எனது விைலில் இ்ட்பபட்ட கறு்பபு ரமயு்டன் இன்னும் இநெ றெரெல் பற்றிய 
விைக்கஙகளுக்கு றகள்விகரையும் பதில்கரையும் மோறி மோறி றயோசித்துக் 
தகோணடிருநெறபோது ெோன் இநெ கடடுரை என் கணணில் பட்டது.

 றெரெல் என்த�ோரு நோ்டகத்தில் றெரெல் கமிஷன் என்பரெ நோ்டகத்தில் 
கடடியஙகோைன் பிைறவசம் என்று கடடுரையோைர தெோ்டஙகியிரு்பபது 
கடடுரைரய றமலும் வோசிக்கத் தூணடியது. றெரெல் கமிஷரன யோருக்கும் 
கடடு்பப்டோெ சுெநதிைமோன அரம்பபு என்பரெ ஊ்டகஙகள் ஊதி்ப 
தபருக்குவது நம்ரம றெரெலில் நூறு செவீெம் வோக்களிக்க ரவ்பபெற்குத் 
ெோன் என்� நுணணைசியரல தெளிவு படுத்தியரம கடடுரைக்கு றமலும் 
வலு றசரக்கி�து. கடடுரையின் ஒவதவோரு பகுதியும் ஐநெோணடுகளுக்கு ஒரு 
முர� நோம் வோக்களித்து தவற்றி தபற்� அைசியல் கோடசிகளின் நோ்டக 
கோடசிகரை றெோலுரித்துக் கோடடியது, இன்னும் இநெ ஜனநோயகத்தின் மீது 
நோம் நம்பிக்ரக தகோணடிரு்பபது என்பது நம்ரம நோறம ஏமோற்றிக் 
தகோணடிரு்பபதுெோன் என்� உணரம தெளிவோகி�து.

றெரெல் கமிஷன் எதிரகோலத்தில் நர்டமுர�்ப படுத்ெ றவணடிய முக்கிய 
அம்சஙகள் பற்றி கடடுரை யோைர கூறியிரு்பபது வைறவற்க றவணடிய ஒன்று. 
நமது விைலில் ெ்டவ்ப படடிருக்கும் கரு்பபு ரமக்கு கடடுரையோைர 
கூறியிரு்பபது றபோல இநெ றெரெல் கமிஷன் றவறு எநெ வரகயில் ெனது 
ஜனநோயக க்டரமரய நிர�றவற்� முடியும்? கவிஞர மு. தசல்லோ அவரகளின் 
கவிரெ றெரெரல தகோண்டோடும் நமது ஜனநோயக மோணபுகரை றபோகி� 
றபோக்கில் கிழித்து எரிகி�து.

 - கவிஞர மஞ்சுளா, மதுர்ர

ஏ்பைல், 2021 “கோக்ரக” இெழ கிர்டக்க்பதபற்ற�ன்.

றெோைர திரு ெோ. போணடியன் குறித்ெ தசறிநெ கடடுரை, “கோக்ரக”யின் 
மிகச சி�நெ அஞசலியோகும். அம்மோமனிெரின் அறிவுத்தி�னும், அைசியல் 
றநரரமயும், இன்ர�ய இைம் அைசியல்வோதிகளுக்கு நல்ல போ்டஙகள். கடசி 
றவறுபோடின்றி, கூட்டணியில் உள்ை பி� ெரலவரகளும் போணடியன் 
றபோன்ற�ோரின் தி�ம் புரிநது றபோற்� றவணடும். இது சம்பிைெோயமோன 
நிரனறவநெல் கூட்டஙகளுக்கு அ்பபோலும் நிகை றவணடும். முற்றபோக்குக் 
கூட்டணியில் உள்ை அரனத்துக் கடசித் ெரலவரகளும் இவவோறு பி� 
கடசிகளின் பைம்தபரும் ெரலவரகரை அடிக்கடி நிரனவுகூரநது, 
தசயல்பட்டோல், கூட்டணி நிரலத்து நிற்கும். அவரகைது நம்பகத்ென்ரமயும் 
கூடும். ெமிைக நலரனக் கருத்தில் தகோணடு, அரனத்துத் ெரலவரகளும் 
இவவோறு தசயல்ப்ட றவணடும் என்பது எனது பணிவோன றகோரிக்ரகயோகும்.

றபைோ. ஆ. சிவசு்பபிைமணியன் அவரகைது “பணர்டத் ெமிழச சமூகத்தில் 
இ�நறெோர வழிபோடும் முன்றனோர வழிபோடும்” நூலின் மதி்பபுரை ஒரு நல்ல 
தி�னோய்வுக் கடடுரை. இரெ எழுதியுள்ை திரு. பக்ெவத்சல போைதி 
அவரகளுக்கு மனம் நிர�நெ போைோடடுக்கள். பணர்டத் ெமிழ மணணில் 
மக்கள், றபோரில் மோய்நறெோர, க�ரவரய மீடற்டோர நிரனவோக, நடுகற்கரை 
எழு்பபி, “மைல் வகுநது தெோடுத்ெ தசம்பூங கணணிதயோடு அணிமயிற் பீலி 
சூடடி்ப” தபயர தபோறித்து வழிபட்டனர என்� தசய்திரய பு�நோனூற்றின் 
264வது கவிரெ தசோல்லுகி�து. உடுக்ரக அடித்து, கள் பர்டத்து, 
உயிரினஙகரை்ப பலியிடும் மைபும் ெமிைரிர்டறய நிலவியிருநெெோக, பி� 
சஙக இலக்கியஙகள் தெரிவிக்கின்�ன. ஆயினும், இெனினும் றமலோக, 260வது 
(பு�ம்) கவிரெ இன்தனோரு உணரவு பூரவமோன தசய்திரய்ப போடுகி�து. 
இ�நதுபட்ட ஒரு மோவீைனின் நிரனவோக, நடுகல் ஒன்று, பு்டரவயோல் தசய்ெ 
பநெலின் கீழ அரமக்க்பபடடிருநெெோக இக்கவிரெ போடுகி�து (“ப்டஞதசய் 
பநெர....”). ஒரு குைநரெக்கு முழுரமயோன போதுகோ்பபு உணரரவத் 
ெைக்கூடியது, ெோய் அணிநதுள்ை பு்டரவ மடடுறம. ெனக்கு ஒரு சிறிய 
இன்னல் வை்பறபோவெோகத் தெரிநெோல், அது உ்டறன ஓடிச தசன்று ெோயின் 
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‘கோக்ரகச சி�கினிறல’ 
தசன்� இெழில் ஏ்பைல் 
2021 சித்திரை என்பெற்கு 
பதிலோக ‘ரவகோசி’ எனத் 
ெவறுெலோக ெமிழ மோெம் 
இ்டம் தபற்றுவிட்டது. 

ெவறுக்கு வருநதுகிற�ோம்.
-ஆசிரியர



பு்டரவ மடி்பபுக்குள் பதுஙகிக் தகோள்வரெ, நோம் 
இன்றும் கோணலோம். றகோர்டயின் கடுரமயிலிருநது, 
ெமது குைநரெகரைக் கோ்பபோற்� அவரகரை ெமது 
முநெோரனக் குர்டக்குள் போதுகோ்பபோக எடுத்துச 
தசல்லும் அன்ரனயரையும் கோணலோம். மகரன இைநெ 
ெோய் ஒருத்தி, ென் மகரன, அவனது மைணத்திற்கு்ப 
பி �கும் ,  பி �  ற கடு களிலிருநது  அவரனக் 
கோ்பபோற்றுவெற்கோக. ெனது பு்டரவயின் கீழ நடுகல்ரல 
அரமத்திருக்க றவணடும் என்� உைவியல் உணரம, 
இவவிரு தசோற்களில் மிக அைகோக்ப ப்டம்பிடித்துக் 
கோட்ட்பபடடுள்ைது.

ஒருறவரை இ�நதுபட்ட ஒரு கோெல் ெரலவனின் 
நிரனவோக, அவனது ெரலவி, ென் பு்டரவ்ப பநெலின் 
கீழ நடுகல் ஒன்ர� நடடு ரவத்திருக்கக் கூடும். 
இநநிரலயில், அ்பபு்டரவ, அவரகைது தசழுமிய 
இல்ல�த்தின் ஒரு குறியீ்டோகறவ அறிய்பபடுெல் 
றவணடும். ெமிைர நடடு ரவத்ெ நடுகற்கள் இன்றும் 
கோண்பபடுகின்�ன. ஆனோல் அநெ்ப பு்டரவ்ப பநெல்கள் 
ஒரு சில நோடகளிறலறய ரநநதும் கிழிநதும் கோணோமற் 
றபோயிருக்கலோம். ஆனோல் ஆயிைமோயிைம் ஆணடுகைோக, 
கோற்றில் கலநது, இன்னும் அழியோமல் நமது பணபோடடு 
நிரனவுகளில் வோழநது தகோணடிரு்பபது, ெமிழத் ெோயர, 
ெமது மகன்கள் மீது தகோணடிருநெ போசமும், ெமிழத் 
ெரலவியர ெம் தகோழுநரபோல் தகோணடிருநது வற்�ோெ 
கோெலும் ஆகும். “பு்டரவ்ப பநெல்” என்� இருவரிகரை 
நோம் படிக்கும்றபோது நமது தநஞசு விரைவோகத் 
துடிக்கி�து என்பறெ உணரம.

 - எம். எப. ஐ. வொசப குமார,திருச்சி்ராப்பள்ளி

எத்ெரன முயற்சிகள் றெ்டல்கறைோடு ஏதெோன்று 
கற்�ோலும் ெோன் யோதைன்பரெ உணரும்றபோதும் 
விழி்பபுநிரல தெோ்டரும்றபோதும்ெோன் ெரகசோல் 
பணபோைைோகவும் பர்ட்பபோளுரமயோகவும் உருமோ� 
முடியும். புரிநதுதகோள்வரெவி்டவும் புல்பபடுத்துெல் 
அதிகத் திடபமும் நுடபமும் றகோரிநிற்கும் விரனயோகும். 
அநெ்ப பயிற்சியின்றபோது நல்ல குருநோெர வோய்்பபதும் 
குருநோெர கிர்டத்ெோலும் அவர கூறுகின்� குர�கள் 
கரைநது பணபடும் மனநிரல வோய்க்க்பதபற்� 
மோணவரகள் கிர்ட்பபதும் அரிதினும் அரிது என்பரெ 
‘ ந ல் ல  கு ரு ந ோ ெ ன்  ந ம் ரம  வ ரு த் து வ து 
தகோல்லவல்ல!தகோல்லவல்ல!’ கடடுரை தெளிவோக 
விை க் கி யது .  த ெளி ந ெ  ந ல் றல ோர்டதயன 
றமன்ரமகறைோற்ட கீழரமகரையும் முன்ரவக்கும் 
றபைோசிரியர தமௌனகுரு ெனது றபைோசிரியர வி.
தசல்வநோயகம் தநறியோளுரக பற்றிக் கூறும்றபோது 
எழுத்து, பிரைகளின்றி எழுதுெல் புணரசசி விதிகளுக்கு 
இணஙக எழுதுெல் ஒருரம பன்ரம வழு, போல்வழு 
இன்றி எழுதுெல் கூறியது கூ�ோரம சுருஙக 
தசோல்லிவிைக்குெல் றபோன்�ன அரமநெ கடடுரை 
ஆக்கும் வன்ரமயிரன அவர ரியூடற்டோரியல் 
வகு்பபுகள் ெநென என்கி�ோர. மடடுமின்றி தசல்வ 
நோயகத்தின் ெமிழ இலக்கிய வைலோறு ெமிழ உரைநர்ட 
வைலோறு ஆகிய நூல்கரை வோசிக்கும்படி கோைணஙகள் 
கூறி பரிநதுரைக்கி�ோர. இக்கடடுரை க்டரம 
றபைோசிரியரகளுக்குச சம்ர்பபணம் எனில் மிரகயோகோது.

 - இ்ராெஇ்ராவெஸேரி, ஒ்ரததோடு

வ ்ப ை ோ .  த ச ல் வ ந ோ ய க த் தி ன் 
நிரனவரலகைோக்ப றபைோ. தமௌனகுரு 
எழுதியுள்ை கடடுரை இநெக் ‘கோக்ரக’ இெழின் 
மகு்டம். தமௌனகுரு இருபது பக்கஙகளில் 
எழுதிய கடடுரைரய்ப றபைோ. தசல்வநோயகம் 
பிரை திருத்தி நோன்கு பக்கஙகைோகச 
சுருக்கிக்தகோணரநெோர என்� தசய்தி பிரைகள் 
மலிநதும் விரிவஞசோமலும்  எழுதும் 
றபைோசிரியரகள் அறிநதுதகோள்ை றவணடியது.  
’சுருஙகசதசோல்லி விைஙக ரவத்ெல்’ என்பரெ 
அறியோமல் ‘வைவை’தவன்று கூறியரெறய 
மீணடும்மீணடும் கூறும்  பத்திரிரகக் 
கடடுரையோைரகளும் அெரன அவசியம் 
படித்து்ப பின்பற்� றவணடும். வோசகர பயனு� 
இது றபோன்� தமோழி சோரநெ கடடுரைகரைத் 
தெோ்டரநது தவளியிடுஙகள்!

த. மா. குழலாயன், ஜசன்ரனை.

தரலயஙகம் அருரம கோக்ரகயின் 
குைல் கோலத்தின் குைல்

- தஞ்சாவூர கவி்ராயர, ஜசன்ரனை

க ா லத்தின் மிகத் றெரவயோன 
ெரலயஙகம். மிக்க மகிழசசி ஐயோ.

- ஜசந்தில்குமார, வகாரே

தரலயஙகம் ஒரு நல்ல தசய்தி. இநெ 
வோரத்ரெகள் ஒவதவோன்றும் மிக 
முக்கியமோன கருத்துக்கள்.

- ்பதமோ்பன், ஜசன்ரனை

இத்ெருணத்திற்குத் றெரவயோன 
ெரலயஙகம். அடித்ெடடுமக்களுக்கு ெரும் 
இலவசஙகள் மு்டக்க்பபட்ட றெரவகரைத் 
ெ ோ ம ெ ம ோ க த்  ெ ரு வ ெ ோ கு ம் .
கோரபறைடடுகளுக்கு அள்ளிக் தகோடுத்ெோல் 
தபோருைோெோைவைரசசிக்கு உெவும் 
என்பதும் அடீத்ெடடுமக்களுக்குத் ெருவது 
தபோருைோெோை வீழசசியில் ெள்ளும் என்பது 
அ ழு கு ணி ச சி த் ெ ோ ந ெ ம் .  இ ர ெ 
உணரத்துகி�து ெரலயஙகம்! வோழத்துகள்.

- ெனைவேசன், ரைத்ரா்பாத

அரமதி வோரத்ரெகளும் அ�ச சீற்�க் 
கஙகுகைோக முடியும்.... ெஙகள் ெரலயஙகம்!

- சாந்தாதத, ரைத்ரா்பாத

குறுஞ்செய்தியாய் வந்த 
மடல்
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நிரனரவநதைல்

கி. நாச்சிமுதது

கதொல்�ொபபியத்லத 
இந்தியில் கமொழிக்பயர்த்தேர்

பேரா.எச்.ோலசுப்பிரமணியம் (1932-2021) மறைந்ார்
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புகழதபற்� இநதி்பறபைோசிரியரும் ெமிழ 
தமோழிதபயர்பபோைரும் சோகித்திய அகோெமியின் 
தமோழிதபயர்பபு்ப பரிசுதபற்�வருமோன றபைோ.எச.
போலசு்பபிைமணியம் அவரகள் புதுதில்லியில் 
கோலமோகிவிட்டோரகள்.

றபைோசிரியர எச.போலசு்பபிைமணியம் தநல்ரல 
மோவட்டம் கல்லிர்டக்குறிசசிரய்ப பூரவீகமோகக் 
தகோண்டவர. திருவனநெபுைத்தில் பி�நது 
வைரநெெோல் மரலயோை தமோழிரயயும் 
சமஸ்கிருெத்ரெயும் நன்கு கற்�வர. இநதியில் 
முரனவர பட்டம் தபற்�து்டன் தமோழியியல் 
மற்றும் இெழியலில் றெரசசி தபற்�வர. மத்திய 
உள்துர� அரமசசகத்திலும் மனிெவை றமம்போடடு 
அரமசசகத்திலும் இநதி்ப றபைோசிரியைோக, 
அதிகோரியோக்ப பணியோற்றியவர. பின்னர, சிலகோலம் 
தில்லி ஜவகரலோல்றநரு பல்கரலக் கைகத்தில் 
வருரகெரு ெமிழ்ப றபைோசிரியைோக்ப பணியோற்றினோர.
அ்பறபோது அவர தெோல்கோ்பபியம் முழுரமரயயும் 
றபைோசிரியர கி.நோசசிமுத்துவு்டன் இரணநது 
இநதியில் தமோழிதபயரத்ெோர .  அத்றெோடு 
அ்பபல்கரலயில் மோணவரகள் றமற்தகோணடிருநெ 
பல இநதி ெமிழ ஒ்பபோய்வுகளுக்கு வழிகோடடியோயிருநது 
ெமிழ இநதி ஒ்பபியல் மோணவரகரை உருவோக்கத் 
துரணநின்�ோர.பணியிலிருநது ஓய்பு தபற்�பின் 
க்டநெ மு்பபது ஆணடு கோலமோக- ெம் இறுதி மூசசு 
உள்ை வரை தமோழி தபயர்பபு நூலோக்கம் முரனநது 
நின்று பல அரிய நூல்கரை உருவோக்கிக் 
தகோணடிருநெோர.

திருக்கு�ள் திருமநதிைம் திருமுர�கரைக் கவிரெ 
வடிவில் இநதி உலகுக்கு அறிமுக்பபடுத்தியவர; 
போைதியோர போ்டல்கள் முழுரமரயயும் இநதியில் 
கவிரெ வடிவில் தமோழியோக்கம் தசய்து நிர�வு 
தசய்துள்ைோர. சோகித்திய அகோெமி, ஞோனபீ்ட விருது 
தபற்� கி ைோஜநோைோயணன், றெோ்பபில் முகம்மது 
மீைோன், அகிலன், தஜயகோநென், நீல பத்மநோபன், 
கவி்பறபைைசு ரவைமுத்து முெலிய பலைது 
பர்ட்பபுகரை இநதியில் தமோழியோக்கம் தசய்ெவர. 
இநதி தமோழியில் றகோபிசநெ நோைஙக் றபோன்ற�ோர 
எழுதிய  சி � ந ெ  நூல்கரைத்  ெமிழுக்கு 
தகோணடுவநெவர. இவரெம் தமோழிதபயர்பபு 
பணிகரை்ப போைோடடி சோகித்திய அகோதெமி, 

தமோழியோக்க விருது அளித்துச சி�்பபித்ெது.
இலஙரகத் ெமிழ்ப பர்ட்பபோளிகளின் புதினஙகள்-
கவிரெகரை இநதியில் அறிமுக்பபடுத்தியெற்கோகக் 
தகோழும்புத் ெமிழச சஙகமும் இலண்டன் இலக்கிய 
மன்�மும் இரணநது இவருக்கு உயர இலக்கிய 
விருது அளித்துச சி�்பபித்துள்ைன. தமோழி்ப 
பணிகளுக்கோன குடியைசுத் ெரலவர விருரெ, மத்திய 
அைசு அளித்து்ப தபருரம்பபடுத்தியுள்ைது.

மரலயோைத்திலிருநது இ.எம்.எஸ்.நம்பூதிரிபோடின் 
றவெஙகளின் நோடு றபோன்� பல நூல்கரை இநதியில் 
தபயரத்துள்ைோர .  இவர ெமிழிலிருநதும் 
மரலயோைத்திலிருநதும் இநதியில் தசய்துள்ை 
தமோழிதபயர்பபுகள் இநதி தமோழியோைரகைோல் 
தபரிதும் போைோட்ட்பபடுபரவ என்பரெ இஙகு 
குறி்பபிடடுச தசோல்லறவணடும்.

 தநடிய தமோழியோக்க அனுபவம் வோய்நெ எச. 
போலசு்பபிைமணியம் அவரகள் தெோல்கோ்பபியம் 
முழுரமரயயும் றபைோசிரியர கி.நோசசிமுத்துவு்டன் 
இரணநது தசம்தமோழி நிறுவனத்திற்கோக இநதியில் 
மிகசசி�்பபோக தமோழியோக்கம் தசய்ெளித்துள்ைோர.
அம்தமோழி தபயர்பபு மிக உயரநெ ெைத்தில் 
இரு்பபெோக இநதி அறிஞரகள் போைோடடுவர.இது 
தவளிவரும்றபோது ெமிழின் தபருரம இநதி 
தமோழியோைரகளுக்குத் தெரிய வரும் என்று 
போலசு்பபிைமணியன் தபருமிெம் தகோள்வோர.

�ட்டுலரயொளர்: ஓயவுக்பற்ற தமிழபப்பரொசிரியர்
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“ஆயிைம்ெோன் உலக அைசியரல நோம் 
றபசினோலும், உலத்திற்கோகக் கவரல்பபட்டோலும் 
நமக்கு ஒன்று என்�ோல் நீயும் நோனும்ெோன் றபோைோ்ட 
றவணடும்” என்பெோக றெோைர திருமோ 08.04.2021 ஒரு 
அறிக்ரகரய தவளியிட்டதும் கணணீரும் 
ஆற்�ோரமயும் நம்ரம கவவிக் தகோண்டன.

06.04.2021 அன்று ெமிழநோடு சட்டமன்�த்திற்கோன 
றெரெல் நர்டதபறுகி�து. அெற்கடுத்ெநோள் 
றசோகனூரை றசரநெ அரஜுனன் மற்றும் தச்பறபடு 
கிைோமத்ரெச றசரநெ சூரயோ என்� இைணடு 
இரைஞரகள் தகோரல தசய்ய்பபடுகி�ோரகள். 
இருவரும் விடுெரலச சிறுத்ரெ அரம்பரபச 
றசரநெவரகள். அரஜுனனுக்கு வயது இருபது, 
சூரயோவிற்கு இருபத்தி ஐநது .  இவரகள் 
தகோல்லபட்டெற்கோன கோைணம் ந்டநது முடிநெ 
றெரெலில் அநெ இைணடு பிள்ரைகளும் “போரன”ச 
சின்னத்திற்கோகக் கை்பபணியோற்றியதுெோன்.

இெற்குத்ெோன் றெோைர திருமோ றமற்கோணும் 
அறிக்ரகரய தகோடுத்திருநெோர. அ்பபடிறய 
உர�நது றபோறனோம். ஒருபக்கம் அவரமீது றகோவறம 
வநெது. எ்பபடி அவைோல் அ்பபடிச தசோல்ல 
முடிநெது? ஏைோம் றெதி தகோரல ந்டக்கி�து.

விடுெரலச சிறுத்ரெகள் கடசி மோவட்டத் 
ெரலநகைஙகளில் கண்டன ஆர்பபோட்டத்ரெ 
அறிவிக்கி�து.

ஆனோல் மோரக்சிஸ்ட கம்யூனிஸ்ட கடசியும் 
அெனுர்டய தவகுஜன அரம்பபுகளும் ஒன்பெோம் 
றெதிறய பல இ்டஙகளில் ஆர்பபோட்டஙகரை 
ந்டத்திவிட்டன. கண்டன றபோஸ்்டரகரை முடிநெ 
இ்டஙகளில் ஒடடுகி�ோரகள்.

உணரம இ்பபடி இருக்க றெோைைோல் எ்பபடி 
இ்பபடிக் கூ� முடிநெது?

ெலித் மக்களுக்கு ஒன்த�ன்�ோல் ”நம்றமோடு 
எ்பறபோதும் இ்டதுசோரிகள் இருக்கி�ோரகள்” 
என்பெோக பலமுர� றெோைர தசோல்லி இருக்கி�ோர. 
ஒருக்கோல் ெம்மில் இருநது மோரக்சிஸ்ட கடசிரயத் 
ெனியோக்ப போரக்க முடியோெெோல் அவர இ்பபடிச 
தசோல்லி இருக்கலோம்.

  

இநது ஆலயஙகரை அ�நிரலயத்துர�யி்டம் 
இருநது மீடடு இநதுக்களி்டம் தகோடுக்க றவணடும் 
என்று ஈஷோ ரமயத்து ந்டனசிகோமணி கூ�த் 
தெோ்டஙகி இருக்கி�ோர.

இநதுக்கள் யோர? அவரகளில் யோரி்டம் 
தகோடு்பபது? இநதுக்களி்டம் ஆலயஙகரைக் 
தகோடுத்ெோல் அரனத்து இநதுக்களும் கருவர�க்குள் 
றபோக முடியுமோ?

திரு ஸ்்டோலின் ஆைம்பத்திறலறய இநெ்ப 
பிைசசிரனக்கு முற்று்பபுள்ளி ரவக்கவிட்டோல் வரும் 
ஐநெோணடுகளில் தபரும்பகுதி றநைத்ரெ இெற்கோக 
தசலவு தசய்ய றநரும்.

  

வதாைர தயசசூரி ெனது மூத்ெ்ப பிள்ரைரய 
தகோறைோனோத் தெோற்றுக்கு பறி தகோடுத்திருக்கி�ோர.

அத்துரன வலியிலும் ென் பிள்ரைரயக் 
கோ்பபோற்றுவெற்கோக றபோைோடிய ஒவதவோரு 
மருத்துவரகளுக்கும் தசவிலியர து்பபு�வு ஊழியர 
உள்ளிட்ட ஒவதவோரு முன்கை்ப பணியோைருக்கும் 
அவர நன்றி தசோல்லி இருக்கி�ோர.

ஏைோைமோன தபற்ற�ோரகள் தெோற்றுக்கு 
பிள்ரைகரை்ப பறிதகோடுத்திருக்கி�ோரகள் என்றும் 
அவரகளில் ஒருவனோக ெோன் இரு்பபெோகவும், 
தெோற்றிற்கு எதிைோக அரனவரும் நிற்க றவணடும் 
என்றும் றகோரி இருக்கி�ோர.
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புத்திை றசோகம் எத்ெரனக் தகோடியது என்பரெ 
நோம் அறிறவோம். றெோைரின் ரககரை இறுக்ப பற்றிக் 
தகோள்கிற�ன்.

  

ஒருவோை கோலமோக “HEALTH CARE IS A STATE 
SUBJECT” என்பெோக போஜக மற்றும் வலதுசோரிகள் 
திரும்பத் திரும்பக் கூறிக்தகோணற்ட இருக்கி�ோரகள். 
அ்பபடி என்ன திடீதைன்று மோநில அதிகோைத்தின்மீது 
இவரகளுக்கு அக்கர�?

றவத�ோன்றும் இல்ரல தபருநதெோற்றுக்கு 
எதிைோக மத்திய அைசு முற்�ோகத் றெோற்றிருக்கி�து 
என்று அரனத்துத் திக்கில் இருநதும் விமரசனஙகள் 
வை ஆைம்பித்ெதும் அவரகள் இ்பபடி உை� 
ஆைம்பித்திருக்கி�ோரகள்.

நமக்கு அவரகளி்டம் றகடக மூன்று றகள்விகள் 
இருக்கின்�ன.

HEALTH CARE IS A STATE SUBJECT என்�ோல் 
மருத்துவக் கல்வியும் STATE SUBJECT ெோறன. பி�கு 
எெற்கு NEET?

தெோற்று குறித்து எரெச தசய்ெோலும் அரெ 
மத்திய அைசின் அனுமதிறயோடுெோன் தசய்யறவணடும் 
என்று ஏன் உத்ெைவிடடீரகள்?

“PM CARE” என்பெற்கு பதில் அநெ நிதியிரன “CM 
CARE” என்� தபயரில் மோநில முெல்வரகளுக்கு 
அல்லவோ திரு்பபி விடடிருக்க றவணடும்?

  

எ து வு ற ம  இ ல் ல ோ ெ  ந ோ ்ட ோ க 
மோறிக்தகோணடிருக்கி�து இநதியோ. ஒருபு�ம் 
தபருநதெோற்று, இைக்கறம இல்லோமல் தகோன்று 
குவித்துக்  தக ோணடிருக்கி�து .  மறுபு�ம் , 
போதிக்க்பபட்டவரகரை மருத்துவமரனகளுக்கு 
அரைத்துச தசல்வெற்கு ஆம்புலன்ஸ்கள் இல்ரல. 
மருத்துவமரனகளில் றபோதுமோன அைவு படுக்ரக 
வசதி இல்ரல; மருநது இல்ரல. இ�நெவரகளின் 
உ்டல்கரை மயோனத்திற்குக் தகோணடுறபோவெற்கு 
ஆம்புலன்ஸ் இல்ரல. இருக்கி� ஆம்புலன்ஸ்கள் 
படு றமோசமோக இருக்கின்�ன. மத்திய்ப பிைறெசத்தில் 
ஆம்புலன்சில் தகோணடுறபோக்பபட்ட உ்டல் ஒன்று 
கீறை விழுகி�து. இதெல்லோம்கூ்ட பைவோயில்ரல.

தசத்ெவரகரை எரி்பபெற்கு இருக்கி� இடுகோடுகள் 
றபோதுமோனெோக இல்ரல .  விரையோடடு 
ரமெோனஙகளிலும் சோரலகளிலும் இ�நெவரகளின் 
உ்டல்கரை எரிக்கி�ோரகள். அஙகும் உ்டல்களின் 
தநரிசல் அதிகமோயிருக்கி�து. மயோனஙகள் 
றபோதுமோனெோக இல்ரல. எனறவ உ்டல்கரை 
உஙகள் இ்டஙகளிறலறய புரெத்துக் தகோள்ளுஙகள் 
என்கி�ோர கரநோ்டகோ முெல்வர.

றெோள்களில் பிணஙகறைோடு எம் மக்கள் இடுகோடு 
றெடி அரலநது தகோணடிருக்கும்றபோது எஙகள் 

பிைெமரும் உள்துர� அரமசசரும் றமற்கு வஙகத் 
றெரெல் பிைசசோைத்தில் இருக்கி�ோரகள்.

  

இைண்டோவது சுற்று வரும். அது முெல் 
சுற்றிரனவி்ட தகோடியெோக இருக்கும் என்று தசன்� 
ஆணற்ட தசோல்ல்பபட்டது.

மக்கள் அைசோக இருநதிருநெோல், மருநதுகரை, 
ஆக்சிஜரன ெயோைோக றசமித்து ரவத்திரு்பபோரகள். 
இவரகறைோ மருநதுகரை ரகயிரு்பறப இல்லோமல் 
ஏற்றுமதி தசய்கி�ோரகள். ஏ�த்ெோை ஒன்பெோயிைம் 
தமடரிக் ்டன் ஆக்சிஜரன ஏற்றுமதி தசய்துவிடடு 
எமக்தகன்ன என்று திரிகி�ோரகள்.

இரெவி்டவும் தகோடுரமயோன ஒரு துறைோகத்ரெ 
இவரகள் ெமிைகத்திற்கு புன்னரகறயோடு 
தசய்வெற்குத் ெயோைோகி வருகி�ோரகள்.

றவெோநெோ ஆக்சிஜன் தகோடுத்ெோல் வோஙகிக் 
தகோள்றவோம் என்கி�ோர பிைெமர. றவண்டோம் 
பிைெமறை.

  

வேைசறசரியில் ஒரு வோக்குச சோவடியில் 
இருநது இரு சக்கை வோகனத்தில் EVM என்று 
தசோல்ல்பபடுகி� மின்னனு வோக்கு்பபதிவு 
இயநதிைத்ரெ தகோணடு றசல்ல முயன்�வரகள் 
ரகயும் கைவுமோக பிடிக்க்பபடடிருக்கி�ோரகள். 
அெற்கு எரெ எரெறயோ கோைணஙகைோகக் கூறி 
ச்பரபக் கடடு கட்ட ஆைம்பித்ெோரகள்.

மறுறெரெல்  ரவத்ெோரகள் .  முடிக்க்ப 
போரக்கி�ோரகள். 35 வரு்டஙகைோக றெரெல் பணியில் 
இருநெவன் என்கி� அடி்பபர்டயில் தசோல்கிற�ன். 
அ்பபட்டமோன முர�றகடு இது. உரியவரகள் 
ெணடிக்க்பப்ட றவணடும்.

  

மனிெரகரையும் தபோருைோெோைத்ரெயும் 
றசரத்து வீழத்திக் தகோணடிருக்கி�து தகோறைோனோ.

கூடடிக் கழித்துக் கணக்கு்ப போரத்ெோல் 
தகோறைோனோரவவி்ட தபோருைோெோைம் வீழத்திய 
மக்களின் எணணிக்ரக பல ம்டஙகு இருக்கும். 
அெோவது தகோறைோனோவும் மக்கரை வீழத்தும் 
தகோறைோனோவோல் வீழத்ெ்பபட்ட தபோருைோெோைமும் 
மக்கரை வீழத்தும்.

“ஒணணும் கவரல்பப்டோதீஙக, நோனிருக்றகன். 
என் மக்கரைவி்ட எதுவும் தபரிசில்ரல எனக்கு. 
எரெச தசய்றெனும் என் மக்கறை உஙகளுக்குத் 
றெரவயோன அரனத்ரெயும் தசய்றவன். ரெரியமோக 
இருஙகள். வீடற்டோடு இருஙகள். றெரவயோனரவ 
உஙகரைத் றெடி வரும்” என்று தசோல்லக்கூடிய ஒரு 
பிைெமர எஙகளுக்கு றவணடும்.
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nfhNuhdh nghJ Klf;fkhfpAs;s 2020-21 Mz;L mrhjhuz cyf fhyfl;lj;jpy; Nkw;gbahd Nghl;bia elhj;j xj;jhir 
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