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பேராசிரியர் க. ேஞ்ாஙகம் அவர்களுக்கு 
‘விளக்கு’ இலக்கிய விருது

அமெரிக்கத் தமிழர்்கள் நடத்தும 
‘விளககு’ இைககிய அலெப்பின் 
2019 ஆம ஆண்டிற்ககான 
புதுலெப்பித்தன் நிலனவு விருது 
்ககாகல்கச் சிறகினிலை இதழின் 
மநறியகாளர்்களில் ஒருவரும 
ல்பரகாசிரியருெகான முலனவர் 
்க. ்பஞசகாங்கம அவர்்களுககு 
அறிவிக்கப்்பட்டுள்ளது. விருதுககுத் 
லதர்்நமதடுக்கப்்பட்டுள்ள ல்பரகாசிரியர் 
்க. ்பஞசகாங்கம அவர்்களுககு 
்ககாகல்கச் சிறகினிலை இதழின் 
சகார்பில் மநஞசகார்்நத வகாழ்த்து்கலளத் 
மதரிவித்துக ம்ககாள்கிலறகாம.

-ஆசிரியர் குழு

பேராசிரியர் க.ேஞ்ாஙகம்

தமிழ்த் திறனாய்வு உலகில் ஒரு புதிய க�ாணத்தில், புதிய 
பகுதியில் தனது ஆய்வு�ளை ந�ர்த்தியவர் பஞ்சு எனற 
கபராசிரியர் �. பஞ்்ாங�ம். இவர் பபயர் பாண்டிசக்ரித் 
தமிழ் ஆளுளை�ளின பநடும்பட்டியலில் இளணந்து 
விட்்டது. ‘ஒட்டுப்புல்’ எனனும் �விளதத்பதாகுப்கபாடு 
தனது இலக்கியப் பயணத்ளதத் பதா்டஙகிய இவர் �விளத, 
நாவல், திறனாய்வு, பபண்ணியம், தலித்தியம் முதலிய ் மூ� 
அரசியல் ைற்றும் �ளலயிலக்கியக் க�ாட்பாடு�ள் ்ார்ந்த 
ஆய்வு, க�ாட்பாட்டு மூல நூல்�ளின பைாழிபபயர்ப்பு 
எனறு பனமு� ஆளுளையா� வைர்ந்தார். சுைார் 50 க்கும் 
கைற்பட்்ட பல்கவறு வள�யான �ாத்திரைான நூல்�ளை 
எழுதியவர். தனனுள்டய ைாணவர்�ளை நவீனத் திறனாய்வு 
முளறளை�ளில் ஈடுபடுத்தியவர் கபரா. பஞ்்ாங�ம்.

கபராசிரியர் �.பஞ்்ாங�ம் அவர்�ள் விருதுந�ர் 
ைாவட்்டம் இரா்பாளையத்ளத அடுத்துள்ை புத்தூரில் 
04.02.1949 இல் பிறந்தவர். இவர் தம் பபற்கறார் திருவாைர்�ள் 
�னியப்பன, முத்தம்ைாள் ஆவர். தந்ளதயாளர இைம் 
வயதிகலகய இழந்த இவர் தாயின அரவளணப்பில் 
வைர்ந்தவர். �ல்வியிலும், பபாருைாதாரத்திலும் பினதஙகிய 
்மூ�த்தில் பிறந்த இவர், இரா்பாளையம் அருகில் உள்ை 
புத்தூர் ்ரசுவதி ஆரம்பப் பா்ட்ாளலயில் பதா்டக்�க் 
�ல்விளயப் பயினறார். உயர்நிளலக் �ல்விளயத் தைவாய்புரம் 
பு.மு.ைா. ைாரிமுத்து நா்டார் உயர்நிளலப் பள்ளியில் 
படித்தார். விருதுந�ர் ப்ந்தில்குைார் நா்டார் �ல்லூரியில் 
புகுமு� வகுப்ளப (1965-66) நிளறவுப்ய்தார். 1967-70 வளர 
ைதுளர தியா�ரா்ர் �ல்லூரியில் தமிழ் இலக்கியத்தில் 
இைங�ளலயும் 1970-72 இல் ப்னளன ைாநிலக் �ல்லூரியில் 
முது�ளலயும் பயினறார்.

1972ல் பநல்ளல ைாவட்்டம் ்ங�ரநயினார்க�ாயில் 
பசும்பபான முத்துராைலிங� கதவர் �ல்லூரியில் உளரயாைர் 
(டியூட்்டர்) பணியில் இளணந்தார். 1973 இல் புதுளவ அரசின 
கநர்�ாணலில் �லந்துப�ாண்டு கபராசியரா� அரசு பணி 
பபற்றார். 1983 முதல் 1988 வளர முழுகநர ஆய்வாைரா� 
இளணந்து, முளனவர் ஔளவ. ந்டரா்ன அவர்�ளின 
கைற்பார்ளவயில் “சிலப்பதி�ாரத் திறனாய்வு�ள்” எனற 
தளலப்பில் ஆய்வு ப்ய்து முளனவர் பட்்டம் பபற்றார். 
பிறகு பாண்டிசக்ரி அரசின பல்கவறு �ல்லூரி�ளில் 
பணிபுரிந்து 2011ல் பணி ஓய்வு பபற்றார்.

1979 இல் திருவாட்டி பிரபாவதி அம்ளையாளர ைணந்த 
இவர் குடும்பத்தாகராடு தற்்ையம் பாண்டிசக்ரியில் 
வசித்துவருகிறார்.
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மரபுகளை மதிகக வேண்டும்

இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களில், இரண்ாயிரத்து ஐந்நூறு 
ஆணடுப் பழமமயும் த�ானமமயும் நீட்சியும் த்காண் வரலாற்றில் 
தபருமமக்குரிய மக்்கள சமூ்கத்ம�க் த்காண் மாநிலம் �மிழ்ாடு.

மணவ்ளமும் மமலவ்ளமும் ்க்ல்வ்ளமும் மனி�வ்ளமும் 
வற்்ா� மாநிலம் �மிழ்ாடு. ்கல்வியில், விவசாயத்தில், த�ாழில் 
வ்ளர்ச்சியில், தபாரு்ளா�ார சமத்துவத்தில் வழி்காட்டும் மாநிலம் 
�மிழ்ாடு.

ம�த்தின தபயரால் சாதியின தபயரால் ்கல்வி மறுக்்கப்பட்டு 
அ்க்்கப்பட்டு ஒடுக்்கப்பட்டுக் கி்ந்� பிற்படுத்�ப்பட்், 
�ாழத்�ப்பட்் மக்்களுக்கு சு�ந்திரம் தபறுவ�ற்கு முன்ன�ா்கவவ 
்கல்வியிலும் வவமலவாய்ப்பிலும் இந்தியாவிவலவய மு�னமு�லா்க 
சமூ்கநீதிமய வழஙகிய மாநிலம் �மிழ்ாடு.

மு�ல் �மலமும்யாய் படித்து வந்�வர்்களகூ் உலம்கவய 
திரும்பிப் பார்க்்க மவத்� சா�ம்ன்கம்ள நி்கழத்திய தபருமக்்கம்ளக் 
த்காண் மாநிலம் �மிழ்ாடு.

இலவச சத்துணவு, இலவசக் ்கல்வி, இலவச மினசாரம், இலவச 
அரிசி எ்ன மக்்களின வ�மவ்கம்ள அறிந்து அவர்�ம் வாழவுரிமமக்கு 
வ�ாள த்காடுத்� மாநிலம் �மிழ்ாடு.

ப்ன்கல் அரசர், ஓமந்தூரார், ்காமராசர் எ்ன ம்கத்�ா்ன அரசியல் 
ஆளுமம்கள ஆட்சிதசய்� மாநிலம் �மிழ்ாடு. �ந்ம� தபரியாரின 
தவளிச்சத்தில் நினறு ஆட்சி தசய்� அணணா, ்கருணாநிதி, 
எம்ஜிஆர், தெயலலி�ா எ்ன தபரும் மக்்கள தசல்வாக்ம்கப் தபற்் 
�மலவர்்கள வாழந்� மாநிலம் �மிழ்ாடு, மட்டுமினறி, ஆளும் 
்கட்சியா்க இருந்�ாலும் எதிர்க்்கட்சியாய் இருந்�ாலும் மாநில ் லம்ன 
விட்டுக் த்காடுக்்கா� �மலவர்்கம்ளப் தபற்் மாநிலம் �மிழ்ாடு.

அரசியலில் இப்படி ஒரு நீண் வரலாறு த்காண் மாநிலத்தில் 
அதிர்்ஷ்வசமாய் �மிழ்ாட்டின மு�லமமச்சரா்கவும் துமண 
மு�லமமச்சரா்கவும் ஆக்்கப்பட்் எ்ப்பாடி பழனிச்சாமியும் ஓ. 
பனனீர் தசல்வமும் அரச மரபு்கம்ளதயல்லாம் மீறி ்ாட்டின 
உளதும் அமமச்சர் அமித்்ா அவர்்களுக்கு வரவவற்பு த்காடுக்்க 
விமா்ன நிமலயத்துக்வ்க ஓடிப்வபாய் வரிமசயில் இ்ம்பிடித்து 
குனிந்து, வம்ளந்து நின் ்காட்சி அவலமா்னது. அவ�ாடு, அரசு 
விழா வமம்யில் உளதும் அமமச்சமர வரவவற்று வணக்்கம் 
த�ரிவித்து மு�லமமச்சர், உளளிட்் அம்னவரும் அவரவருக்கு 
ஒதுக்்கப்பட்் இருக்ம்கயில் அமர்ந்�பி்கும், துமணமு�லமமச்சர் 
�்னக்்கா்ன இருக்ம்கயில் அமராமல் �னித்து நினறு உளதும் 
அமமச்சருக்கு குனிந்து வம்ளந்து வணக்்கம் த�ரிவித்�தும் அம� 
உளதும் அமமச்சர் ்கம்க்்கணணால் பார்த்து ரசித்துக் த்காணவ் 
்கணடும் ்காணாமல் த்காவரா்னா மு்கக்்கவசத்ம� ்கட்டிக் 
த்காணடிருப்பதும் வபரவலம்.

எந்�த் �மலவருக்கு எவவ்ளவு குனிவது; எவவ்ளவு பணிவது; 
எவவ்ளவு கி்ப்பது எனபது அவரவரின �னிப்பட்் உரிமம. அதில் 
�மலயி் யாருக்கும் உரிமம இல்மல. ஆ்னால், ஏழமரக்வ்காடி 
மக்்கம்ளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகி் ப�வி்களில் அமர்ந்து 
த்காணடு, �னிப்பட்் ்லன்களுக்்கா்கவும் பாது்காப்புக்்கா்கவும் 
ஆண்ாணடு ்காலமாய் ்கட்டிக்்காக்்கப்பட்டு வரும் மரபு்கம்ள 
மீறியிருப்பது ெ்ன்ாய்கத்துக்கு ஏற்படுத்திய �மலக்குனிவு 
எனறு�ான அரசியல் அறிந்�வர்்கள பார்க்கி்ார்்கள. இனிவரும் 
்காலங்களிலாவது அரசமரபு்கம்ள ்கம்பிடிக்்க வவணடியது 
இவர்்கம்ளப் வபான் ஆட்சியா்ளர்்களின ்க்மமயா்க இருக்்க 
வவணடும் எனவ் ெ்ன்ாய்க மாணபு்கம்ள மதிக்கி் 
அறிவார்ந்�வர்்கள எதிர்பார்க்கி்ார்்கள.
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ஒரு ்பான� ஓடு ன்பாதும். தமிழ்ச 
சமூகம் 2600 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்�னர நாகரீகமனடந்த சமூகமாக 
இருந்திருக்கிைது என்று கசாலவதறகு. 
இன்னும் எவவைனவா கதாலலியல 
இடஙகள் அகழ்வாயவு கசயயப்படாமல 
இருக்கின்ை�. அஙகும் இது ன்பால 
ஆராயசசி கசயயப்பட்டால இன்னும் 
்பல வரலாறறு உண்னமகள் 
கவளிவரும். è£

‚¬
è„
 C

øA
Q
«ô

®ê
‹ð

˜ 
20
20

5

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே “கீழடி” என்ற ச�ால் ்தமிழகத்தில் மட்டுமல்்ல 
உ்லகசமங்கும் உளள ்தமிழரகள மத்தியிலும், ேர்லாற்று ஆசிரியரகளாலும் அதிகம் 
உச�ரிககப்படும் ச�ால்்லாக மாறியிருககி்றது. அங்கு நடந்த ச்தால்லியல் ஆய்வின 
முடிவுகள ்தமிழினத்்்த வமலும் சகாஞ�ம் கரேப்பட ்ேத்துளளன. ்தே்றான ்ப்ல 
ேர்லாற்று ஊகங்க்ள மாற்றியிருககி்றது. சுருககமாகச ச�ால்ேச்தன்றால் கீழடி மண்ணுககு 
அடியில் பு்்தநது கிடககும் மாச்பரும் ்தமிழ் நாகரீகத்தின துருபபுச சீட்டு. வ்தாண்டத் 
வ்தாண்ட ஆச�ரயங்க்ள அளளித் ்தநது சகாண்வட இருககி்றது.

அந்த ே்கயில் �மீ்பத்தில் ஆச�ரியமான இனசனாரு ்தகேல் ஒனறு கி்டத்்தது. 
புகழ்ச்பற்்ற வநச�ர (Nature) அறிவியல் ஆராய்சசி இ்தழ் குழுமம் சேளியிடும் �யினடிிஃபிக 
ரிபவ்பாரட் (scientific report) என்ற ஆராய்சசி இ்தழில் கடந்த நேம்்பர 13ஆம் வ்ததி 
கீழடி்யப ்பற்றிய ஒரு அறிவியல் கட்டு்ர சேளியாகியுளளது. அககட்டு்ர ச�ால்லும் 
ச�ய்தி: கீழடியில் கி்டத்்த ்பா்ன ஓடுகளின உட்பு்றத்்்த வேதியியல் ்பகுப்பாய்வுககு 
உட்்படுத்தி ்பாரத்்தவ்பாது அதில் இருககும் கருபபு ேண்்ணபபூசசில் கார்பன 
நாவனாகுழாய்கள (Carbon Nano Tubes) இருககின்றன என்பது்தான.

இந்தக கட்டு்ர்ய சேளியிட்டேரகள வேலூர விஐடி ்பல்க்்லககழகத்தில் 
வ்பராசிரியராக ்பணிபுரியும் விஜயானநத் �நதிரவ�கர, மத்திய அரசின அறிவியல் 
ச்தாழில்நுட்்பத் து்்றயில் ்பணிபுரியும் நாகபூ்பதி வமாகன மற்றும் இேரது குழுவினர.

கீழடியில் கி்டத்்த ்பா்ன ஓடுகளில் ்தமிழி எழுத்துககள இருப்பது ஏற்கனவே 
ஆச�ரியமாகப ்பாரககப்படும் ச்பாழுது, இந்தப ்பா்ன ஓடுகளில் இருககும் கருபபு 
ேண்்ணபபூசசில் கார்பன நாவனாகுழாய்கள கண்டுபிடிககப்பட்டது அ்னே்ரயும் 
வியபபில் ஆழ்த்தியது.

எ்தற்காக ்பா்ன ஓடுக்ள வேதியியல் ்பகுப்பாய்வுககு உட்்படுத்தினாரகள?

கீழடியில் கி்டத்்த ்பா்ன ஓடுகளின உட்பு்றச சுேரில் பூ�ப்பட்டிருககும் கருபபு 
ேண்்ணம் ்பள்பளபபுத்்தன்ம கு்்றயாமலும், சி்்தயாமலும் இருந்தது. கீவழ உளள 
்படத்்்தப ்பாரககும்வ்பாது உங்களுககுப புரியும்.

கீழடியும் 
கார்பன் நாவ�ா குழாயகளும்

கட்டுரை

  ஜ�ோசப் பிரபோகர்
josephprabagar@gmail.com
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இந்த ்பா்ன ஓடுகளின ேயது ஏ்றத்்தாழ 2400 
ஆண்டுகள. இவேளவு ஆண்டுகளுககுப பி்றகும் 
அ்தன ்பள்பளபபுத்்தன்ம மங்காமலும் , 
சி்்தயாமலும் இருப்ப்தற்கு எனன கார்ணம் எனறு 
ஆராய்ந்தவ்பாது்தான இந்த கார்பன நாவனா 
குழாய்கள கண்டுபிடிபபு சேளியு்லகுககுத் ச்தரிய 
ேநதுளளது.

இவேளவு கா்லம் இந்த கருபபுேண்்ணம் 
சி்்தயாமல் இருப்ப்தற்கும், அதில் இருககும் கார்பன 
நாவனா குழாய்களுககும் ஏவ்தனும் ச்தாடரபு 
இருககி்ற்தா? அப்படிசயனன கார்பன நாவனா 
குழாய்களில் இருககின்றன?

மு்தலில் நாவனா ச்தாழில் நுட்்பம் ்பற்றி சி்ல 
அடிப்ப்டயான விஷயங்க்ளப ்பற்றி புரிநது 
சகாளவோம்.

நாவனா ச்தாழில்நுட்்பம் ேளரநது ேரும் ஒரு மிக 
முககியமான ஆராய்சசித்து்்ற. மிக மிகச சிறிய 
அளவில் (நாவனா மீட்டர அளவில்) நமககு 
ஏற்்றோறு ச்பாருட்க்ளவயா, கருவிக்ளவயா 
உருோககுேது ஆகும். ஒரு நாவனா மீட்டர (1 nm) 
என்பது 0.000000001 மீட்டர. அ்தாேது ஒரு மீட்ட்ர 
நூறு வகாடி ்பாகமாக பிரித்்தால், அதில் ேரும் ஒரு 
்பாகத்தின நீளம்்தான ஒரு நாவனா மீட்டர. இந்த 
நாவனா ச்தாழில்நுட்்பத்தின மூ்லம் உருோககப்படும் 
கருவிகள கணினி து்்ற, விண்சேளித்து்்ற, 
மருத்துேத்து்்ற என ்ப்ல து்்றகளிலும் ்பயன்பட்டுக 
சகாண்டிருககின்றன.

இனனும் ச�ால்்லபவ்பானால் இந்த நாவனா 
ச்தாழில்நுட்்பம் இயற்்கயிவ்லவய இருககி்றது. 
்தாம்ர இ்்லயில் ஏன ்தண்ணீர ஒட்டுேதில்்்ல? 
கார்ணம் அத்்தாம்ர இ்்லயில் நாவனா அளவில் 
இருககும் முட்கள வ்பான்ற அ்மபபு. கிட்டத்்தட்ட 
்ப்லாப்பழத்தின வ்தாலில் இருப்பது வ்பா்ல. ஒரு 
்பந்்த ஒரு ்ப்லாப்பழத்தின மீது ்ேத்்தால் ்பநது 
முட்களால் எப்படி ்தாங்கப்படுகி்றவ்தா அதுவ்பா்ல 
்தண்ணீரத் துளிக்ள ்தாம்ர இ்்லயில் இருககும் 
நாவனா முட்கள ்தாங்கிகசகாளகின்றன. இ்தனால் 
அது இ்்லவயாடு ஒட்டாமல் இருப்பதுவ்பால் 
ச்தரிகி்றது.

இவ்த வ்பால் நாவனா ச்தாழில்நுட்்பத்தின மூ்லம் 
ச�யற்்கயாக ஒரு துணியின ்பரபபில் நாவனா 
அளவில் முட்க்ள உருோககி ்தண்ணீர ஒட்டா 
ஆ்டக்ள ்தயாரிகக ஆராய்சசி நடநது 
சகாண்டிருககி்றது. வி்ரவில் அது விற்்ப்னககு 
ேர்லாம் .  அப்படி ேநதுவிட்டால் ம்ழ 
ச்பய்யும்வ்பாது �ட்்ட ந்னநதுவிடுவம எனறு 
கே்்லப்படத் வ்த்ேயில்்்ல. மருத்துேத்து்்றயிலும், 
கணினித்து்்றயிலும் நாவனா ச்தாழில்நுட்்பம் 
்பயன்பாடு ்பற்றி ்தனிபபுத்்தகவம எழு்த்லாம். 

அந்தளவுககு இத்ச்தாழில்நுட்்பம் முககியத்துேம் 
ோய்ந்தது.

நாவனா ச்தாழில்நுட்்பத்தில் கார்பன அணு மிக 
முககியப ்பங்கு ேகிககி்றது. கார்ணம் கார்பன அணு 
சி்றப்பான ்பண்புக்ளக சகாண்டிருககி்றது. இந்த 
பிர்பஞ�த்தில் ச்பரும்்பா்லான ச்பாருட்கள கார்பன 
�ாரந்த வ�ரமங்களால் ஆககப்பட்டிருககின்றன. 
இந்த பூமியில் உயிர உருோே்தற்கு கார்பன அணு 
மிக இனறிய்மயாயது.

அதுமட்டுமல்்லாமல் ,  ்தனிம  ேரி்� 
அட்டே்்ணயில் உளள மற்்ற அணுககவளாடு 
கார்பன அணு மிக ேலுோன பி்்ணப்்ப 
ஏற்்படுத்துகி்றது. மற்ச்றந்த அணுவும் இந்த 
ம ா தி ரி ய ா ன  ே லு ே ா ன  பி ் ்ண ப ்்ப 
ஏற்்படுத்துேதில்்்ல .  எடுத்துகக ாட்டாக 
்ைட்ரஜன-்ைட்ரஜன அணுபபி்்ணபபு 
மற்றும், ஆகசிஜன- ஆகசிஜன அணுபபி்்ணப்்ப 
விட கார்பன-கார்பன பி்்ணபபு ேலி்மயானது. 
இ்்த வேதியியலில் “�கபபி்்ணபபு (Covalent bond)” 
என்ற்ழப்பாரகள. அதிலும் குறிப்பாக “sp2 
�கபபி்்ணபபு” .  ஒரு கார்பன அணுவின 
இ்்ணதி்றன ்பட்்டயில் (valence band) உளள 
எ்லகட்ரானும் இனசனாரு கார்பன அணுவின 
இ்்ணதி்றன ்பட்்டயில் உளள எ்லகட்ரானும் 
இ்்ணநது இந்த �கபபி்்ணபபு உருோககப்படுகி்றது. 
இந்த இ்்ணபபில் இரண்டு எ்லகட்ரானகளும் 
�மமாகப ்பங்வகற்கி்றது. அ்தனால்்தான இ்தன 
ச்பயர �கபபி்்ணபபு. ்ேரம் மிக உறுதியானது 
என்ப்்த அ்னேரும் அறிேர . கார்பன 
அணுககளால் ஆன ் ேரத்தின உறுதித்்தன்மககு 
கார்ணம் இந்த �கபபி்்ணபபு்தான.

அடுத்்த்தாக கிராபீன (Graphene) எனப்படும் 
கார்பன மூ்லககூறு ்பற்றி அறிநது சகாளவோம். 
ஏசனன்றால் கார்பன நாவனா குழாய்கள இந்த 
கிராபீன மூ்லககூறுகளால் ஆககப்பட்டிருககின்றன. 
கிராபீன மூ்லககூறு என்பது அறுங்வகா்ண ேடிவில் 
(hexagonal) பி்்ணககப்பட்ட கார்பன அணுககளால் 
ஆன ஒற்்்ற அடுககு (single layer) அல்்லது ்பட்லம் 
வ்பான்ற அ்மபபு. கீவழ உளள ்படத்தில் இது 
காட்டப்பட்டுளளது.

கிராபீன் மூலக்கூறு

இந்த கிராபீன மூ்லககூறில் உளள ஒவசோரு 
கார்பன அணுவும் ்தன்னச சுற்றி மூனறு கார்பன 
அணுககவளாடு �கபபி்்ணபபில் இ்்ணநதிருககும். 
இந்த கிராபீன ்பட்லத்்்த ்பா்யச சுருட்டுேது 
வ்பால் சுருட்டினால் கார்பன நாவனா குழாய்கள 
கி்டககின்றன. இந்த உரு்ள ேடிே குழாய்களின 
விட்டம், �ரா�ரியாக 1 நாவனா மீட்டர. சகாஞ�ம் 
கூடககு்்றய இருகக்லாம். நீளம், கிட்டத்்தட்ட நூறு 
நாவனா மீட்டர.



கிராபீன் மூலக்கூறு ்கார்பன் நான�ா குழாய்கள்

சுருடடும் 
ன்பாது
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இரு வி்தமான கார்பன நாவனா குழாய்கள 
இருககின்றன. ஒனறு ஒற்்்றசசுேர கார்பன நாவனா 
குழாய்கள (Single Wall Carbon Nano Tubes - SWNT). 
அ்தாேது ஒரு சுேர மட்டும் சகாண்டது. 
இனசனானறு ்பல்சுேர கார்பன நாவனா குழாய்கள 
(Multi Wall Carbon Nano Tubes - SWNT). இதில் 
ஒனறுககும் வமற்்பட்ட நாவனா குழாய்கள ஒனறின 
வமல் ஒனறு சுருட்டியது வ்பா்ல இருககும். கீவழ 
உளள ்படத்தில் காட்டப்பட்டுளளது. இ்தன 
விட்டம் 1 மு்தல் 100 நாவனாமீட்டருககுள இருககும்.

இந்தக கார்பன நாவனா குழாய்கள மிகசசி்றப்பான 
்பண்புகள சகாண்ட்ே. சி்ல ்பண்புக்ள நாம் 
்பாரபவ்பாம்.

மிக முககியமான ஒரு ்பண்பு இந்த கார்பன நாவனா 
குழாய்களின உறுதித்்தன்ம. இயற்பியலில் இ்்த 
“இழுேலி்ம (tensile strength)” என்ற அளவீட்டால் 
அளப்பாரகள. ஒரு ச்பாருளின இழுேலி்ம என்பது 
அபச்பாருள ஒரு வி்�யால் இழுககப்படும்வ்பாது 
அறுநதுவ்பாகாமல் ்தாககுபபிடிககும் அள்ேக 
குறிககி்றது. அதிக இழுேலி்ம சகாண்ட ச்பாருட்கள 
மிக அதிக அளவு இழுவி்�்யத் ்தாங்கககூடிய்ே.

்தற்வ்பாது இருப்பதிவ்லவய எிஃகு ்தான அதிக 
இழுேலி்ம சகாண்ட ச்பாருள. அ்தனால்்தான 
அ்்த கடினமான வே்்லகளுககுப ்பயன்படுத்து 
கி்றாரகள. இபவ்பாது ஒரு நாவனா மீட்டர 
அளவுளள எிஃகு இ்ழ மற்றும் ஒரு நாவனா மீட்டர 
விட்டம் உளள கார்பன நாவனா குழா்ய 
எடுத்துகசகாளளுங்கள. இரண்டின இழுேலி்ம்ய 
அளவிட்டால் கார்பன நாவனா குழாய்களின 
இழுேலி்ம எிஃ்க விட நூறு மடங்கு அதிகம். 
அ்தாேது எிஃ்க விட நூறு மடங்கு அதிக 
வி்�்யத் ்தாங்கும் ்தன்ம சகாண்டது.

�ரி. எப்படி இந்த உறுதித்்தன்ம கார்பன நாவனா 
குழாய்களுககு ேருகி்றது?

கார்பன நாவனாகுழாய் என்பது உரு்ள 
ேடிவி்லான ஒரு கிராபீன மூ்லககூறு. ஒவர வி்தமான 
அணுககளின �கபபி்்ணபபு இதில் உளளது. 
ஆனால் எிஃகு என்பது இரும்பு அணுவும், கார்பன 
அணுவும் வ�ரந்த ஒரு ச்பாருள. இந்த எிஃகில் 
இருககும் ்படிக எல்்்லகள (crystalline boundaries) 
இனசனாரு ்படிக எல்்்லவயாடு கு்்றந்த 
ேலி்மவயாடு  இ்்ணககப்பட்டுளளன . 
இழுவி்�்ய அளிககும்வ்பாது இந்த ்படிக 
எல்்்லகளில் மு்தலில் உ்டபபு ஏற்்படும். இந்த 
மாதிரியான ்படிக எல்்்லகள ஏதும் கார்பன நாவனா 
குழாயில் இல்்்ல. எனவே அது எிஃ்க விட 
உறுதியான்தாக இருககி்றது. இபவ்பாது புரிநதிருககும் 
ஏன இரண்டாயிரம் ேருடம் கழித்தும் ்பா்ன 
ஓடுகளில் இருககும் கருபபு ேண்்ணபபூசசு 
சி்்தயாமல் இருககி்றச்தனறு. மண்ணுககு அடியில் 
்ப்ல நூறு ேருடம் கிடந்தாலும் அதில் இருந்த 
கார்பன நாவனாகுழாய்களின உறுதித்்தன்மயால் 
சி்்தயாமல் இருககி்றது.

குண்டு து்ளககா்த ஆ்ட, குண்டு து்ளககா்த 
கார ்தயாரிப்பதில் கார்பன நாவனா குழாய்கள 
்பயன்படுத்துேது குறித்து தீவிர ஆராய்சசி கடந்த 
சி்ல ஆண்டுகளாக ந்டச்பற்று ேருகி்றது.

கார்பன நாவனா குழாய்களின இனசனாரு 
்பண்பு அ்தன மீட்சித்்தன்ம (elasticity). அ்தாேது 
ஒரு ச்பாருள வி்�யால் ே்ளககப்பட்டு திரும்்ப 
விடப்படும் வ்பாது அபச்பாருள எந்த அளவுககு 
்தனது முந்்தய நி்்ல்ய அ்டகி்றது என்பது்தான 
மீட்சித்்தன்ம. இ்்த யங் கு்ணகத்்தால் (young’s 
modulus) அளவிடுோரகள. கார்பன நாவனா 
குழாய்களின யங் கு்ணகம் எிஃ்க விட 5 மடங்கு 
அதிகம். அந்தளவுககு மீட்சித்்தன்ம உ்டயது.

இனசனாரு சி்றபபுப ்பண்பு இ்தன அடரத்தி. 
கார்பன நாவனா குழாய்களின அடரத்தி எிஃகின 
அடரத்தியில் நானகில் ஒரு்பகுதி்தான. அ்தாேது 
எிஃ்க விட வ்ல�ானது. அவ்த வ்பால் இ்தன 
மினகடத்தும் ்தன்ம, சேப்பம் கடத்தும் ்தன்ம 
இரண்டுவம உவ்லாகங்க்ள விட (உ்தார்ணத்திற்கு 
்த ா மி ர த்்்த  விட )  அதி க ம் .  இ ்தன ா ல் 
கணிணித்து்்றயில் இனனும் தி்றன ோய்ந்த 
எ்லகட்ரானிக சுற்றுக்ள ஏற்்படுத்்த நாவனா 
குழாய்கள ்பயன்படுகின்றன.

இது மட்டுமில்்லாமல் கார்பன நாவனா குழாய்கள 
மற்்ற அணுககவளாடு மிக எளிதில் பி்்ணப்்ப 
ஏற்்படுத்தும். இந்தப ்பண்பினால் காற்றில் க்லநதுளள 
நசசு ோயுககளின அள்ே துல்லியமாக அளவிடப 
்பயன்படுகி்றது.

வகன�ர ச�ல்களில் துல்லியமாக மருந்்தச 
ச�லுத்்த கார்பன நாவனா குழாய்கள மிகசசி்றந்த 
அளவில் ்பயன்படபவ்பாகின்றன. அந்த நாள சேகு 
ச்தா்்லவில் இல்்்ல. கார்பன நாவனா குழாய்களால் 
ச�ய்யப்பட்ட டிரானசிஸடர நாம் ந்டமு்்றயில் 
்பயன்படுத்தும் டிரானசிஸட்ர விட ்ப்ல மடங்கு 
தி்றன ோய்ந்த்ே. இப்படி கார்பன நாவனா 
குழாய்களின சி்றப்்பப ்பற்றி ச�ால்லிக சகாண்வட 
வ்பாக்லாம்.



ஒற்றைச்சுவர ்கார்பன் 
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நான�ா குழாய்கள்

è£
‚¬

è„
 C

øA
Q
«ô

®ê
‹ð

˜ 
20
20

8

இபவ்பாது நாம் கீழடிககு ேருவோம். கீழடியில் 
எடுககப்பட்ட ்பா்ன ஓடுகளில் ஒற்்்றசசுேர 
நாவனா குழாய்கள, ்பல்சுேர நாவனா குழாய்கள 
என இரண்டுவம கண்டுபிடிககப்பட்டிருககி்றது. 
இ்்த அறிவியல் பூரேமாக உறுதிப்படுத்துே்தற்கு 
ஆராய்சசியாளரகள நி்றமா்்லயியலின மூனறு 
ேழிமு்்ற்ய ்பயன்படுத்தி இருககி்றாரகள. ராமன 
நி்றமா்்லயியல் (Raman spectroscopy), x-கதிர 
ஒளிஎ்லகட்ரான நி்றமா்்லயியல் (X-ray photoelectron 
spec t roscopy ) மற்றும் கடத்து எ்லகட்ரான 
நுண்வ்ணாககி (transmission electron microscope).

கார்பன நாவனா குழாய்க்ள கண்களால் 
்பாரககமுடியாது. கீவழ சகாடுககப்பட்டுளள 
்படத்தில் உளள்படி மாவு ச்பாடி வ்பா்லத்்தான 
நமககு ச்தரியும்.

கார்பன நாவனா குழாய்க்ள கடத்து எ்லகட்ரான 
நுண்வ்ணாககி மூ்லம் மட்டுவம கா்ணமுடியும். 
கடத்து எ்லகட்ரான நுண்வ்ணாககி மூ்லம் 
எடுககப்பட்ட பு்கப்படங்கள கீவழ சகாடுககப 
்பட்டுளளன. கார்பன நாவனா குழாய்கள ச்தளிோகத் 
ச்தரிகி்றது.

கீழடியில் கண்டறியப்பட்ட ஒற்்்றசசுேர 
கார்பன நாவனா குழாய்களின விட்டம் 0.6 நாவனா 
மீட்டர. ்பல் சுேர நாவனா குழாய்களின உள 
விட்டம் 3 நாவனா மீட்டர.

ச்தால்லியல் அகழ்ோய்வில் கி்டத்்த 
ச்பாருட்களில் கார்பன நாவனா குழாய்கள 
கண்டுபிடிககப்பட்டது இது மு்தல் மு்்றயல்்ல. 
மத்திய ்த்ரககடல் ்பகுதிகளில் நடத்்தப்பட்ட 
அகழ்ோய்வில் கி்டத்்த ச்பாருட்களில் கார்பன 
நாவனா துகளகள கண்டறியப்பட்டிருககின்றன. 
அவ்த வ்பால் டமாஸகஸ எிஃகிலும் ்பல் சுேர 
கார்பன நாவனா குழாய்கள கண்டறியப்பட்டிருககி்றது. 

ஆனால் இந்த நாவனா குழாய்கள எல்்லாம் கி.பி 8 
அல்்லது 9 ஆம் நூற்்றாண்்டச �ாரந்த்ே. இ்தற்கு 
்ப்ழயது இதுே்ர கண்டறியப்பட்டதில்்்ல.  
்தற்வ்பாது கீழடியில் கண்டறியப்பட்டுளள கார்பன 
நாவனாகுழாய்கள 2400 ேருடங்களுககு முநதியது. 
அப்படி ்பாரககும்வ்பாது கீழடி நாவனா 
குழாய்கள்தான இபவ்பாது உ்லகிவ்லவய மிகவும் 
்பழ்மயானது. இதுவே அ்னேரின ஆச�ரியத்திற்கு 
கார்ணம்.

இபவ்பாது நமககு இருககும் அடுத்்த வகளவி. 
இந்த நாவனா குழாய்கள அககா்லத்திவ்லவய எப்படி 
உருோககப்பட்டிருககககூடும் என்பது்தான.

்தற்வ்பாது கார்பன நாவனா குழாய்கள உருோகக 
மூனறு  அல்்லது  ந ானகு  ேழிமு்்றகள 
்பயன்படுத்்தப்படுகின்றன. அதில் ஒனறு கார்பன 
�ாரந்த ஏவ்தனும் ஒரு வ�ரமத்்்த எடுத்து குறிபபிட்ட 
சி்ல ேழிமு்்றக்ளப பின்பற்றி மிக உயரசேப்ப 
நி்்லயில் அ்தாேது 1200 ச�ல்சியஸ அளவுககு 
சூடு்படுத்தினால் கார்பன நாவனா குழாய்கள 
உருோகும். மற்்ற மு்்றகள அ்னத்துககும் நவீன 
வேதியியல் ச்தாழில்நுட்்பமு்்றகள வ்த்ே. எனவே 
மிக உயரசேப்பநி்்லயில் சூடாககுே்தன மூ்லம்்தான 
அககா்லத்து மககள இ்்த �ாத்தியப்படுத்தியிருகக 
முடியும்.

உடவன சி்ல அ்ரகு்்ற அறிோளிகள “்தமிழரகள 
2000 ேருடங்களுககு முனவ்ப நாவனா ச்தாழில்நுட்்பம் 
்பற்றி அறிநதிருந்தாரகள. அணு்ேப ்பற்றி 
அறிநதிருந்தாரகள” எனறு யூடியுபில் வீடிவயா 
வ்பாட ஆரம்பித்து விடுோரகள. இது ்தே்றானது. 
இந்த கண்டுபிடிப்்ப எப்படி புரிநது சகாளேது?

�ங்ககா்லத் ்தமிழரகள இரும்்்ப உருககுேதிலும், 
்பா்ன சுடுேதிலும் மிகச சி்றந்தேரகள என்பது 
அ்னேரும் அறிந்த ஒனறு. ்பா்ன சுடும்வ்பாது 
அதில் சேவவேறு ேண்்ணங்கள பூசுேது இனறும் 
ேழககமாக இருககி்றது. அப்படி பூசும் ேண்்ணங்கள 
சி ் ்த ய ா ம லு ம் ,  ம ங் க ா ம லு ம்  இ ரு க க 
வேண்டுசமன்றால் எவேளவு சேப்பநி்்ல ே்ர 
்பா்னக்ள சுட வேண்டும் எனறு அேரகளுககுத் 
ச்தரிநதிருககி்றது. அககா்லத்தில் ்தாேரம், மரம் ச�டி 
சகாடிகளிலிருநது ேண்்ணம் ்தயாரித்திருப்பாரகள. 
்தாேரப ச்பாருட்களில் கார்பன �ாரந்த வ�ரமங்கள 
நி்்றய இருககின்றன. இப்படி ேண்்ணம் பூ�ப்பட்ட 
்பா்னகள உயரசேப்ப நி்்லயில் சுடப்படும்வ்பாது 
கார்பன நாவனா குழாய்கள உருோகியிருகக 
வேண்டும். ஆனால் இது நாவனா குழாய்கள எனறு 
அேரகளுககுத் ச்தரிநதிருகக ோய்பபில்்்ல. அவ்த 
வ்பால் அேரகள எனன மாதிரியான கார்பன 
வ � ர ம ங் க்ள  இ ந ்த  ேண்்ணபபூ ச சி ல் 
்பயன்படுத்தினாரகள என்பது இனனமும் முழு்தாக 
அறியப்படவில்்்ல. எதிரகா்லத்தில் இ்தற்கு வி்ட 
கி்டகக்லாம். ஒனறு நிச�யமாகச ச�ால்்ல்லாம். 
குறிபபிட்ட உயரசேப்ப நி்்லயில் ்பா்ன 
சுடப்பட்டால் அதில் பூ�ப்படும் ேண்்ணபபூசசு 
சி்்தயாமல் இருககும் என்ற ்பட்டறிவு (empirical 
knowledge) ்தமிழரகளுககு இருநதிருககி்றது. அதுவும் 
2400 ஆண்டுகளுககு முனனவர.
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ஒரு நாகரீகம்டந்த �மூகத்தில்்தான இந்த மாதிரி 
்பட்டறிவு உருோகும். அது மட்டுமல்்ல அங்கு 
கி்டத்்த ்பா்ன ஓடுகளில் ச்பயரகள 
எழு்தப்பட்டிருநதிருககி்றது. அப்படி என்றால் 
அககா்லத்திவ்லவய ்பா்ன ச�ய்்பேர கூட 
எழுத்்தறிவோடு இருநதிருககி்றார என்ப்்தத்்தான 
இது உ்ணரத்துகி்றது. எழுத்்தறிவு அ்னேரிடமும் 
்பரே்லாக இருநதிருககும் வ்பாது்தான இவோறு 
நடநதிருகக முடியும்.

ஒரு ்பா்ன ஓடு வ்பாதும். ்தமிழ்ச �மூகம் 2600 
ஆண்டுகளுககு முனனவர நாகரீகம்டந்த �மூகமாக 
இருநதிருககி்றது எனறு ச�ால்ே்தற்கு. இனனும் 
எவேளவோ ச்தால்லியல் இடங்கள அகழ்ோய்வு 
ச�ய்யப்படாமல் இருககின்றன. அங்கும் இது வ்பால் 
ஆராய்சசி ச�ய்யப்பட்டால் இனனும் ்ப்ல 
ேர்லாற்று உண்்மகள சேளிேரும்.

இந்த ஆராய்சசியில் ஈடு்பட்ட ஆராய்சசியாளரகள 
திரு.விஜயாநத் �நதிரவ�கரன, திரு. நாகபூ்பதி 
வமாகன மற்றும் அேரகளது குழுவினர 
்பாராட்டுககுரியேரகள. ச்தால்்தமிழ் ்பண்்பாட்்ட 
அறிவியல்பூரேமாக நி்்லநிறுத்தியிருககி்றாரகள.

அவ்தவ்பால் ச்தால்லியல்து்்ற ஆ்்ணயர திரு. 
உ்தயச�நதிரன இ.ஆ.்ப. அேரகளின ்பணி 
அளப்பரியது. கீழடியில் நடந்த ச்தால்லியல் 
ஆராய்சசியில் நி்்றய அறிவியல் மு்்றக்ள 
்பயன்படுத்்த முயற்சி எடுத்்தேர. கீழடி்ய ஒரு 
ச்தால்லியல் சுற்று்லாத் ்தளமாக மாற்றியேர.

கீழடி ்பற்றிய விழிபபு்ணர்ே இ்ளய 
்த்்லமு்்றககு ஏற்்படுத்தும் ே்கயில் ்தற்வ்பாது 
இருககும் 12 ஆம் ேகுபபு புதிய இயற்பியல் 
்பாடபபுத்்தகங்களில் கீழடியில் ்பயன்படுத்்தப்பட்ட 
அறிவியல் மு்்றகள குறித்்த ்தகேல்கள மா்ணேரகள 
புரிநதுசகாளளும் ே்கயில் எளி்மயாகக 
சகாடுககப்பட்டிருககின்றன.

எதிர க ா்லத்தில்  கீழடி  இனனும் ்ப்ல 
ஆச�ரியங்க்ள நமககு ேழங்கும் என்பதில் 
�நவ்தகமில்்்ல. கீழடி மட்டுமல்்ல சகாடும்ணல், 
ஆதிச� நல்லூர, பூம்புகார, சகாந்த்க என ்ப்ல 
ஊ ர க ளி லு ம்  ்த மி ழ னி ன  ே ர ்ல ா று 
உ்றங்கிகசகாண்டிருககி்றது. மத்திய அரசு இந்த 
ச்தால்லியல் ஆய்வுகளுககு முழு ஒத்து்ழபபும், நிதி 
உ்தவியும் சகாடுகக வேண்டும். ்தமிழகம் 
மட்டுமல்்லாது உ்லகின ்ப்ல அறிவியல் ஆராய்சசி 
நி்்லயங்களில் ்பணிபுரியும் ்தமிழ்சச�ாந்தங்கள 
்தாம் ச்பற்்ற அறிவியல் அறி்ே ச்தால்லியல் 
ஆய்வில் எப்படிப ்பயன்படுத்்த்லாம் எனறு 
வயாசிகக வேண்டும். ஏசனன்றால் அறிவியல் 
மு்்றப்படி நிரூபிககப்படும் ேர்லாறு்தான �ரியான 
ேர்லாறு. உண்்மயான ேர்லாறு.

்கடடு்ர எழுத உதவிய்வ:

Discovery of carbon nanotubes in sixth century BC potteries from keeladi, 
india, Scientific reports, 10, Article number 19786(2020), Vijayanand 
Chandrasekaran, Nagaboopathy Mohan, et.,al

Nanotechnology for dummies – Richard Booker, Earl Boysen

Nano technology- Understanding small systems, Ben Rogers, Jesse Adams, 
Sumita Pennathur

்கம்சிவமர
அற்பு�ங்கள ஏதும் நி்கழவில்மல
தவளியாருக்்கா்கக் ்காத்திருத்�லும்
வவலிமயப் பயிர் வமய்வதுமாய்
்காலங்கள ்கமரந்துத்காணடிருக்கின்்ன

வாக்கு அறுவம்க்கும்
தசயலுக்குப் வபா்கா�
வசம்ன்களுக்கும்
உணர்ச்சிக் வ்கா்ங்களுக்கும்
மு�லீ்ா்க ஆக்்கப்பட்டிருக்கி்து
�சாப்�ங்களின தியா்கங்கள

விடு�மலக்்கா்க
உயிரும் உ்லும்
எல்லாமும் விம�த்தும்
பாமலயாய் எங்கள நிலம்

சு�ந்திரவவட்ம்கயின சாட்சியா்க
மரணங்களும்
்க்னவு்களின நீட்சியா்க
நிம்னவு்களும்
இருக்கின்்ன

இழந்� உரிமம்கம்ளக்
வ்காரு�ற்கு மட்டுமல்ல
இ்ந்� உ்வு்கம்ள
நிம்னவுகூரு�ற்கும்
�ம்விதிக்்கப்பட்டுள்ள
தவற்றிவா� இழியு்கத்தில்
நிம்னவழிப்பின மும்ன்கம்ள
இயன்வமர மழுங்கடித்�படி..
மக்்கள!

வாக்கு வவட்ம்க்கு விம�யாவம�,
வ்கா்ங்களுக்குப் பயிராவம�,
தசயலுக்குப் வபா்கா�
வசம்ன்களுக்கு இமரயாவம�
பார்த்துக்த்காணடிருந்�ால்..

அற்பு�ங்கள ஏதும்
நி்கழப்வபாவதில்மல.

தசாபதஙகளின்  
தியாகஙகள

கவிரை

  ரூபன் சிவரோ�ோ
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சமீ்பத்தில் மநுநூல் ்பற்றிய விோ்தம் ச்பரிய 
அளவில் வ்பசுச்பாருளானது. அநநூலின சி்ல 
்பகுதிகள ச்பண்க்ள இழிோகச சித்திரிககி்றது 
எனறு விடு்த்்லச சிறுத்்்தகள கட்சியின ்த்்லேர 
திருமாேளேன வ்பசிய ச�ய்தி்யத் ச்தாடரநது 
அ்தற்கு எதிராக ே்லது�ாரி அ்மபபுகள 
வ்பாராட்டங்க்ள நடத்தின. நிகழ்வு அத்துடன 
நி்்றே்டநது விட்டது. அப்படி இல்்லாமல் 
ச்பண்க்ள இழிோகச சித்திரிககி்றது என்ப்்தத் 
்தாண்டி அநநூல் ஜனநாயகத்திற்கு எவேளவு 
ஆ்பத்்தானது எனனும் நி்்லயில் ஆவராககியமான 
்பரநது்பட்ட விோ்தத்திற்கு உளளாககப்பட்டிருகக 
வேண்டும். விடு்த்்லச சிறுத்்்தகள கட்சி ்தவிர பி்ற 
கட்சிகவளா அ்மபபுகவளா அ்்த விோ்தப 
ச்பாருளாக மாற்றுே்தற்கு வ்பாதியளவு மு்னபபுக 
காட்டவில்்்ல. முந்்தய கா்லங்களில் மநுநூல் 
்பரந்த விோ்தத்திற்கும் விமர�னத்திற்கும் 
உளளாககப்பட்டிருந்தாலும் ே்லது�ாரி சிந்த்னகள 
அதிகாரத்தின து்்ணயுடன வேகமாகப ்பரவிேரும் 
இன்்றய சூழலில் அநநூல் குறித்்த விோ்தம் 
வம்லதிகமாகத் வ்த்ேப்படுகி்றது. ஜனநாயகம் 
க ா க க ப ்ப ட வ ே ண் டு ம்  எ ன ்ப ்த ற் க ா ன 
ச்தாழிற்்பாட்டின ஒருபுளளியான மநுநூல் எதிரபபு 
அல்்லது விமர�னம் என்ப்்தத் ்தாண்டி மனு்ே 
ஒத்்த நூல்க்ளயும் விமர�னத்திற்குளளாகக 
வேண்டியிருககி்றது.

இநதியாவில் ேர்ணாசிரமத்்்த ஆ்தரிககின்ற 
நூல்கள சேவவேறு சமாழிகளில் ஆயிரத்திற்கும் 
கூடு்த்லாகக கி்டககின்றன. ்தமிழகத்தில் நூறுககும் 
கு்்றயாமல் கி்டககின்றன. அந்த நூல்க்ள 
மநு்ேபவ்பா்ல ேர்ணாசிரமத்்்த ஆ்தரிப்ப்ே, 
குறிபபிட்ட ஒரு �ாதி்ய மட்டும் உயரோகச 
சி த் தி ரி ப ்ப ் ே ,  கு றி ப பி ட் ட  இ ர ண் டு 
�ாதிகளுககி்டவயயான சிகக்்ல ் மயமிட்ட்ே 
என ே்கப்படுத்திக சகாளளமுடியும். இதில் 
ஒவசோரு ே்க்ம நூலுககும் ஒரு வநாககம் 
இருநதிருககி்றது. மனுவுககு அடுத்து எல்்லா 
கா்லங்களிலும் இம்மாதிரியான நூல்கள 
வ்த ானறினாலும் க ா்லநவ்த ாறும்  �மூகக 
கட்ட்மபபில் நிகழ்ந்த உ்டபபுக்ள அநநூல்கள 
க்ணககில் சகாண்டிருககின்றன. உ்டபபுகளின 
ச்தாடரசசி்தான அநநூல்களின ச்தாடரசசிககான 
கார்ணமாகவும் அ்மநதிருககி்றது.

்தமிழகச சூழலில் �மய இ்லககியங்கள 

முன்ேககும் �மயப பூ�ல்களிவ்லவய �ாதிய 
முரண்களின ச்தாடககபபுளளிக்ளக கா்ணமுடியும். 
�மயம் உருோககி ்ேத்திருககும் அதிகாரத்தில் 
யாரயார ்பங்சகடுகக வேண்டும் என்ப்்த 
ே்ரய்்ற ச�ய்கி்ற �மய இ்லககியங்களில் உளள 
‘ச்பாறுப்பற்்றேனாக இருநவ்தன’, ‘களேனாக 
இருநவ்தன’, ‘்பாேங்கள ச�ய்்பேனாக இருநவ்தன’, 
‘ச்பண்பித்்தனாக இருநவ்தன’ , ‘தீய ேழிவய 
எனனு்டய்தாக இருந்தது’, ‘ஊண் உண்்பேனாக 
இருநவ்தன’,’ உன்னப ்பற்றிய பினபு்தான என 
ஆனமா தூய்்ம அ்டந்தது’ என்ப்தான 
ச � ா ல்்ல ாடல் கள  ேழி  சி்ல  குழுக கள 
உ ள ளி ழு க க ப ்ப ட் டு ம்  சி ்ல  கு ழு க க ள 
சேளித்்தளளப்பட்டும் இருப்ப்்த அே்தானிகக்லாம்.

வ � ா ழ ர களின க ா்ல த்தில்  குறிப்ப ா க 
ராஜராஜனுககுப பி்றகு �ாதிய ஓர்ம கூர்பட்டது. 
ராஜராஜனின நி்ல அளவீட்டுமு்்ற அம்லாககத்தில் 
�ாதியம் சகட்டிப்படத் ச்தாடங்கியது. மனு்ே 
ஒத்்த நூல்களின வ்த்ே அதிகரித்்தது. அ்ே 
புரா்ணங்களாகக குறிககப்பட்டன. புரா்ணங்களின 
வநாககவம கடவுளின ச்பயரில் மகக்ள 
ே்கப்படுத்துே்தாக இருந்தது. புரா்ணங்கவள 
அககா்லத்திய �ட்டநூல்களாக இருந்தன. 
புரா்ணங்க்ளப ்பற்றிய அறிவு்டயேரகவள �ட்ட 
அறிஞரகளாக  இருந்தாரகள .  இநநி்்ல 
்பத்ச்தான்ப்தாம் நூற்்றாண்டு ே்ர நீடித்்த்்த 1818 
இல் சேளியான ‘சித்தூர ஜில்்லா அ்தா்லத்துக 
வகாரட் தீரபபு’ நூல் ேழி அறிய்லாம்.

புரா்ணங்க்ளத் ்தவிரத்து கடவுளின ச்பயரால் 
அல்்லாமல் மநு்ேப வ்பா்லவே வநரடியாக 
ேரு்ணாஸரமத்்்த ேலியுறுத்திய ஸமிருதி �நதிரி்க, 
்தாய வியாகம், வி்பேகார நிர்ணயம், மீ்தாட்�ரம், 
்ேத்னா்த தீட்�தியம், ்பரா�ர மா்தவவியம், 
வீரமித்வரா்தயம், சுவ்பாதினி மு்தலிய நூல்கள 
்பாரப்பனரகளால் எழு்தப்பட்ட்ே. ேணிக ் ேசிய 
கு்ல விளககம், களளர �ரித்திரம், �ரே ேரு்ண �மர� 
விளககம், ேரு்ண வ்ப்த விளககம், குருகு்ல ேர்லாறு, 
சூத்திர சீரதிருத்்தம், வேளாண்மரபியல், ்பாண்டியகு்ல 
விளககம், இடங்்க ே்லங்்கயார ேர்லாறு, 
இடங்்க ே்லங்்க புரா்ணம், ே்லங்்க �ரித்திரம், 
இடங்்க ே்லங்்க �ாதி ேர்லாறு, புது்ே 
இடங்்க �ாதியார ேர்லாறு, இராமாய்ண 
உளளு்்றப ச்பாருளும் ச்தனனிநதிய �ாதி 
ேர்லாறும், ்பர்தேர புரா்ணம், ்பாண்டியர ்பர்தேரான 

வ்பசப்படாத 
சாதி நூலகள

கட்டுரை

  ஞோ.குருசோமி
jeyaseelanphd@yahoo.in

்பதிக�ட்டாம் நூறைாண்டில பிரிட்டிஷ் அரசிடம், தமது 
சாதினய அறிமுகம் கசயவதறகாக, மக்கள் கதானகக் 
கணக்ககடுபபின் ன்பாது தமது சாதி மக்கனைச னசரக்க 
னவண்டிய வனகப்பாட்னட வலிறுததுவதறகாக, சுயசாதிப 
க்பருனம ன்பசுவதறகாக, தமது சாதினய இழிவாகக் 

குறிபபிட்ட சாதிநூனலக் கண்டிக்கும் நூலாக சாதிநூலகள் 
எழுதப்பட்டதாகத கதரிகிைது. இந்தியச சமூக அனமபபின் 
நீட்சினயப ன்பசும் இந்நூலகளில இருந்னத இன்னைய 

வலதுசாரிகள் ஊக்கம் க்பறுகிைாரகள்.



è£
‚¬

è„
 C

øA
Q
«ô

®ê
‹ð

˜ 
20
20

11

இ்லம்்பகம், �ானவ்றார மரபு மு்தலிய நூல்கள 
்பாரப்பனரல்்லா்தேரகளால் எழு்தப்பட்ட்ே. 
இவவிருே்க்மயாரும் ேடசமாழி நூல்க்ளவய 
்பயனசகாண்டுளளனர. இநது �ட்டம் உருோகக 
கார்ணமான்ேயாக இருந்த இநநூல்கள, ‘நம்பிக்க’ 
எனகி்ற சித்்தாந்்த ேலுோகக கட்ட்மத்திருப்பது 
மட்டுமில்்லாமல் அ்தன மீது வகளவிகவள 
எழககூடாது எனகி்ற சிந்த்ன்ய ஓர இயககமாக 
முனசனடுத்திருககின்றன. இதிலிருநது ்ப்்றயர 
உற்்பத்தி விளககம், ஆதிதிராவிடர ேர்லாறு, 
ஆதிதிராவிடர பூரே �ரித்திரம் மு்தலிய நூல்கள 
வேறு்பட்ட ்தன்மயில் அ்மநதிருககின்றன.

இவவிடத்து ,  1 8 7 2  இல்  சேளியான 
‘ஜாதி�ங்கிரக�ாரம்’, 1875 இல் சேளியான ‘�ாதிநூல்’, 
1895 இல் ேல்லூர வ்தேராயரால் சமாழி 
ச்பயரககப்பட்டு, வித்ோன மீனாட்சிசுந்தரனார 
வமற்்பார்ேயில் சேளியான ‘சூ்த�ங்கி்்த’ ஆகிய 
மூனறு நூல்களின உளளடககத்்்தயும் உருோககத் 
வ்த்ே்யயும் விோதிகக்லாம்.

‘ஜாதி�ங்கிரக�ாரம்’ என்ப்தற்குக ‘க்லபபு 
�ாதிகளின ச்தாகுபபு’ எனறு ச்பயர. இநநூல் 
�ாதிக்ள அனந்த�ாதி, �ங்கர�ாதி என 
ே்கப்படுத்தியிருககி்றது. ‘அனந்த�ாதி’ என்பது 
நால்ேரு்ண �ாதிக்ளயும் அச�ாதிகளின 
க்லபபினால் உருோனது ‘�ங்கரச�ாதி’ எனவும் 
குறிககப்பட்டிருககி்றது. அனந்த�ாதி நானகு, 
�ங்கர�ாதி ்பதினானகு என ்பதிசனட்டுச 
�ாதிக்ளப ்பற்றிக குறிபபிடும் இநநூல், மகா்பார்தம், 
திோகரம், வரே்ண சூத்திரம், பிங்க்லம், சூடாமணி, 
கந்தபுரா்ணம், சூ்த�ங்கி்்த, ்தரம�ாஸதிரஜாதி 
நிர்ணயம், திருவி்ளயாடல்புரா்ணம், அரிச�நதிர 
புரா்ணம், ஏசரழு்பது ஆகியேற்றில் ேர்ணாசிரமம் 
்பற்றிச ச�ால்்லப்பட்ட ச�ய்திகளின ச்தாகுப்பாக 
அ ் ம ந தி ரு க கி ்ற து .  ஆ க வ ே ,  இ தி ல் 
ச�ால்்லப்பட்டேற்்்ற ஒரு குறிபபிட்ட நீண்ட 
கா்லப்பகுதிககான ்தமிழ்ச�மூகத்தின �ாதியமுகமாகக 
சகாளள்லாம்.

திருோரூர ஞானபபிரகா� சுோமிகள எழுதியது 
�ாதிநூல். நால்ேரு்ணத்்்தயும் 81 க்லபபு �ாதிக்ளப 
்பற்றியும் வ்பசும் இநநூல் புரா்ணச ச�ய்திகளின 
ச்தாகுப்பாக அ்மநதிருககி்றது. ்பதினா்றாம் 
நூற்்றாண்டில் �ாதி ்பற்றிப வ்பசும் புரா்ணங்களுககுக 
கூடு்தல் ்ப்லத்்்தயும் , ்பரே்லாககத்்்தயும் 
ச�ய்திருககி்றது.

ஏ்னய �ாதிநூல்கள �ாதி ்பற்றிய புரா்ணச 
ச�ய்திகளின ச்தாகுப்பாக அ்மய, 4 காண்டம், 
109 அத்தியாயம், 3003 ்பாடல்க்ளக சகாண்ட 
சூ்த�ங்கி்்த ்தனிப புரா்ணமாக அ்மநதிருககி்றது. 
இதில் ்பனனிரண்டாேது அத்தியாயமான �ாதி 
ேர்லாறு உ்ரத்்த அத்தியாயம் மட்டும் 
க்லபபு�ாதிக்ளப ்பற்றி மிக விரிோகப வ்பசுகி்றது. 
அத்தியாயத்தின இறுதிப்பகுதி ‘�ாதி ஒழுககப்படி 
நடப்பேன முகதிய்டோன’ (்பாடல் எண் 36), 
�ாதிவ்ப்தம் மிருகங்களுககு இல்்்ல; மனி்தரகளுககு 
மட்டுவம உண்டு, மனி்தரகளிலும் உடலுககுத்்தான 
உண்டு உயிருககு இல்்்ல (்பா.எ.37), வே்தாந்தத் 
ச்தளிவின ்படி ோழ்ந்தால் சிேனின அரு்ளப 
ச்ப்ற்லாம் (்பா.எ.38), நால்ேரு்ணத்தில் ்தேறுகி்றேரகள 
சிே்னத் ச்தாழுதிட வேண்டும் (்பா.எ.39) எனறு 
�ாதியின கட்ட்மபபுத் வ்த்ே்ய சிேவனாடு 
இ்்ணத்திருககி்றது.

க்லபபுச �ாதிகளின உருோககத்திற்குக கார்ணவம 
களளஉ்றவு ்தான என்ப்்தச ச�ால்்லாமல் ச�ால்லும் 
இநநூல், க்லபபுச�ாதிகளுககு ்ேத்்த ச்பயரகள 
ஏ்னய �ாதிநூல்களில் இருநது வேறு்பட்டனோக 
இருககின்றன. குண்டகன (க்ணேன இல்்லா்த ம்்றய 
ச்பண்ணுககும் களள ம்்றயேனுககும் பி்றந்தேன), 
பிங்களன, ேரத்்தன �ாலிகன (சூத்திரனுககும் 
நாய்கர ச்பண்ணுககும் பி்றந்தேரகள), நிடா்தன, 
மாக்தன சீ்லகன (சீேகன?) மு்தலிய ச்பயரகள 
ச்பளத்்த, �ம்ண இ்லககியங்களில் ேரும் ்பாத்திரப 
ச்பயரகளாகவும் இடபச்பயரகளாகவும் 
இருககின்றன. இ்தனேழி �மயப பூ�ல்க்ள 
எதிரசகாளே்தற்கான வ்த்ேயும் �ாதிநூல்களுககு 
இருநதிருககின்றன என்ப்்த அே்தானிகக முடிகி்றது. 
‘்�ேம் இநது ம்தம் அல்்ல’ எனறு சி்ல ்�ே 
அ்மபபுகள ச�ால்கின்றன. ்பாரப்பன ம்தத்தின 
நால்ேரு்ணத்்்த ஆ்தரிககும் ்�ே நூல்க்ள 
அவே்மபபு எப்படி புரிநதுசகாண்டிருககி்றது 
என்ப்்தயும் விோதிகக வேண்டியிருககி்றது.

்பதிசனட்டாம் நூற்்றாண்டில் பிரிட்டிஷ் 
அரசிடம், ்தமது �ாதி்ய அறிமுகம் ச�ய்ே்தற்காக, 
மககள ச்தா்கக க்ணகசகடுபபின வ்பாது ்தமது 
�ாதி மகக்ளச வ�ரகக வேண்டிய ே்கப்பாட்்ட 
ேலிறுத்துே்தற்காக ,  சுய�ாதிப ச்பரு்ம 
வ்பசுே்தற்காக, ்தமது �ாதி்ய இழிோகக குறிபபிட்ட 
�ாதிநூ்்லக கண்டிககும் நூ்லாக �ாதிநூல்கள 
எழு்தப்பட்ட்தாகத் ச்தரிகி்றது. இநதியச �மூக 
அ்மபபின நீட்சி்யப வ்பசும் இநநூல்களில் 
இருநவ்த இன்்றய ே்லது�ாரிகள ஊககம் 
ச்பறுகி்றாரகள.

அறிவு மரபுககும் நம்பிக்க மரபுககுமான 
முரண்்பாட்்ட ேர்லா்றாகக சகாண்ட இநதியாவில் 
இனறு அறிவு மரபு முன்ேககும் ‘அ்னேரும் 
�மம்’ என்பது ேரு்ணாசிரம ஆ்தரோளரகளால் 
தீவிரோ்தச ச�ால்்லாட்லாக முன்ேககப்படுகி்றது. 
நம்பிக்க மரபின ‘அ்னேரும் �மமல்்ல’ என்பது 
அரசியல், ச்பாருளா்தார, ்பண்்பாட்டுத் ்தளங்களில் 
திணிககப்படுகி்றது. இ்்த எதிரசகாளள வேண்டிய 
்பனமு்னகளில் �ாதிநூல்களின அ்பத்்தங்க்ளப 
பு்லப்படுத்துேதும் அேசியம்.
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கட்டுரை

  சு.இரோமசுப்பிரமணியன்
srsthovalai@gmail.com

சமூக ேரலாறும், 
கலாசசார ேரலாறும்

(Social History Vs Cultural History)

வ ரலாறு எனறு தசான்னாவல, அது ்க்ந்� 
்காலத்ம�க் குறிப்பது�ான. தபருதவடிப்பினவபாது, பூமி 
உருவா்னது எனறு தசால்வதிலிருந்து, ்ாம் வாழும் 
பூமியின வரலாறு. துவஙகுகி்து.. இந்� பூமியில் 
�ாவரங்கள, விலஙகு்கள, மனி�ர்்கள எப்வபாது வந்�ார்்கள 
எனறு ஆய்ந்�றிந்து தசால்லும்வபாது, அவற்றிற்்கா்ன 
�னித்�னி வரலாறு்கள கிம்க்கின்்ன.

இப்படி எத்�ம்னவயா வரலாறு்கள இருந்�வபாதும், 
்ாம் வரலாறு எனறு தசால்லும்வபாது எப்வபாதுவம அது 
மனி�ர்்களின வரலா்ா்கவவ இருக்கி்து. பரிணாம 
வ்ளர்ச்சியில் மனி�ர்்கள உருவா்ன வரலாறு, வவட்ம்ச் 
சமூ்கமா்க, மனி�ர்்கள ்காட்டில் அமலந்துதிரிந்� வரலாறு, 
்ாவ்ாடி்க்ளா்க ்்கர்ந்� வரலாறு, சிறு்கற்்கம்ளயும், 
தபரும்்கற்்கம்ளயும் பயனபடுத்திய ்கற்்கால வரலாறு, 
வவ்ளாணமமமயக் ்கற்றுக்த்காணடு ஒவர இ்த்தில் �ஙகி 
வசித்� வரலாறு, இ்னக்குழு வரலாறு, ்்கர் உருவாகி, 
்ா்கரீ்கம் தபருகி, ்கமல மற்றும் இலக்கியம் வ்ளர்ந்� 
வரலாறு, அரசமமப்பு்களும், ம� அமமப்பு்களும் உருவா்ன 
வரலாறு, அவற்றின ்காரணமா்க ் ம்தபற்் வபார்்க்ளால் 
மனி�ர்்கள இரத்�ம் சிந்திய வரலாறு, அறிவியல், 
த�ாழில்நுட்பம், மருத்துவம் சார்ந்� வரலாறு எனறு 
வரலாறு நீணடுத்காணவ் வபாகி்து. என்ாலும், 
அத்�ம்ன வரலாறு்களும், ்கல்விப்புலத்தில், ஆறு 
�மலப்பு்களுக்குள அ்க்்கப்படுகி்து.

1. அரசியல் வரலாறு (Political History):
அரசும், அரசமமப்பு்களும் உருவா்ன வி�ம், , அரசியல் 

�மலவர்்கள வ�ர்ந்த�டுக்்கப்படும் வி�ங்கள, அரசுக்கும், 
மக்்களுக்குமா்ன உ்வு்கள (relations) வபான்வற்ம்ப்  
பற்றிப் வபசுவது அரசியல் வரலாறு ஆகும்.

2. அரசறிவு வரலாறு (Diplomatic History):
வ�சங்களுக்கு இம்யிலா்ன உ்வு்கள, அவற்றின 

அடிப்பம்யிலா்ன ்கருத்துருவாக்்கம், வபான்மவ 
‘அரசறிவு வரலாறு’ என்ாகி்து.

3. சமூக வரலாறு (Social History) :
மக்்களின பழக்்கவழக்்கங்கள, குடும்ப அமமப்பு 

மும்்கள, ்கல்வி, குழந்ம�்கள, மக்்கட்த�ாம்க மாற்்ம் 

(change in population) மற்றும் �ன்னார்வ அமமப்பு்கள 
பற்றியது சமூ்க வரலாறு.

4. கலாசசார வரலாறு (Cultural History):
தமாழி, தமாழியின பயனபாடு, ்கமல, இலக்கியம், 

விம்ளயாட்டு்கள, தபாழுதுவபாக்குக்கூறு்கள வபானறு 
்கலாச்சாரத்ம� உருவாக்கும் ்காரணி்கம்ளப் வபசுவது 
்கலாச்சார வரலாறு.

5. ப�ாருளாதார வரலாறு (Economic History):
பண்ங்கம்ள உற்பத்தி தசய்�ல், நு்கர்�ல், 

சந்ம�ப்படுத்து�ல், த�ாழிற்கூ்ங்கள, அவற்றில் 
பணிபுரியும் த�ாழிலா்ளர்்கள வபானறு �னி்பர் மற்றும் 
வ�சங்களின தபாரு்ளா�ாரம்பற்றி வபசு�ல் தபாரு்ளா�ார 
வரலாறு.

6. அறிவுக்கூர்மை வரலாறு (Intelluctual History):
்கருத்துருவாக்்கம் (study of ideology), இயற்ம்க பற்றிய 

மனி�ர்்களின அறிவு (epistemology), ்கருத்து்கள எப்படி 
மனி�ர்்களின தசயல்பாட்டில் குறுக்கீடு தசய்கி்து (how 
ideas affect human actions), தபாருளுல்கம் எப்படி 
மனி�ர்்களின ்கருத்து்கம்ளப் பாதிக்கி்து (how the material 
world affects human ideas) எனபது பற்றிதயல்லாம் ஆய்வு 
தசய்வது அறிவுக்கூர்மம வரலாறு எ்னப்படுகி்து.

ஏன் வவண்டும் வரலாறு?
�னி்பர் என்ாலும், குடும்பம், சமூ்கம், ்ாடு்கள 

என்ாலும், ்கல்வி, அறிவியல், த�ாழில்நுட்பம், 
மருத்துவம், வவ்ளாணமம வபான் தும்்க்ளா்னாலும் 
்க்ந்�்காலத்தில் என்ன நி்கழந்�து எனறு அறிந்திருந்�ால் 
மட்டுவம, நி்கழ்காலத்ம�யும், எதிர்்காலத்ம�யும் 
சி்ப்பா்கத் திட்்மிட்டு வடிவமமக்்க முடியும். ்ாம் 
்கலாச்சாரம், பணபாடு எனறு தசால்பமவ அம்னத்துவம 
்க்ந்�்கால வரலாற்்ால் ்கட்்மமக்்கப்படுவவ� ஆகும். 
்க ் ந் � ்க ா ல ம்  எ ப் ப டி  இ ரு ந் � து  எ ன று 
த�ரியவில்மலதயன்ால், ்க்ந்� ்காலத்திற்கும், 
நி்கழ்காலத்திற்குமா்ன த�ா்ர்ச்சி இல்மலதயன்ால், 
்கலாச்சாரம், பணபாடு எனத்ல்லாம் வபசவவ முடியாது. 
எ்னவவ, ்க்ந்�்காலத்ம�ப் பற்றிய வரலாறு மி்கவும் 
அவசியமாகி்து.
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வரலாறு எப�டி எழுதப�டுகிறது ?
வரலாறு எனபது, ்க்ந்�்கால உணமம நி்கழவு்களின 

த�ாகுப்பு எனவ் பலரும் ்ம்புகின்்னர். ஆ்னால் அது 
முற்றிலும் உணமம இல்மல.. மா்ா்க, ்க்ந்�்காலங்களில் 
வாழந்� மக்்கள பதிவுதசய்� எழுத்துப்பதிவு்கள, 
விட்டுச்தசன் ்கலாச்சார ்கமலப்தபாருட்்கள, 
வாய்வழிக்்கம�்கள, த�ானமங்கள, பழதமாழி்கள, 
்கல்தவட்டு்கள, ஓவியங்கள, அ்கழாய்வில் கிம்க்கும் 
தபாருட்்கள வபான் பலவி�மா்னத் �ரவு்களின 
அடிப்பம்யில், ்க்ந்�்காலம் எப்படி இருந்திருக்கும், 
மக்்கள எப்படி வாழந்திருப்பார்்கள எனறு �ர்க்்க 
அடிப்பம்யில் விவாதிப்பவ�, வரலாறு ஆகும்.

வரலாற்ம்ப் பதிவுதசய்பவர்்களுக்கு, ஏவ�ா ஒரு 
ச ா ர்புத்�னமம இருந்திருந்�ால் ,  உணமம்கள 
ம ம ் க் ்க ப் ப ட் டு வி டு ம் ,  த ப ா ய் ்க ள 
உணமமயாக்்கப்பட்டுவிடும். அ�ன ்காரணமா்கவவ, 
்க்ந்�்கால நி்கழவு்கம்ளப் பற்றிப்வபசும், வரலாற்று 
அறிஞர்்களுக்குள முரணபாடு ஏற்படுகி்து.

த ப ரு ம் ப ா ல ா ்ன  வ ர ல ா று ்க ள , 
தவற்றியம்ந்�வர்்க்ளாலும், சமூ்கப் படிநிமலயில் 
உ ச் ச நிமலயில்  இரு ந் �வ ர் ்க ்ள ாலும்  பதிவு 
தசய்யப்பட்டுள்ள்ன. அ�்னால், அப்படிப்பட்் 
வரலாறு்களின உணமமத்�னமம எப்வபாதுவம வ்களவிக்கு 
உள்ளாக்்கப்படுவ�ா்கவவ இருந்துவருகி்து.

இந்திய்ாட்டு விடு�மலக்்கா்க, �்னது வாழ்ாம்ள 
மட்டுமல்ல, உயிமரயும் தியா்கம் தசய்�வர், வ�சத்�ந்ம� 
ம்காத்மா ்காந்தி. அவமரக் த்காடூரமா்க சுட்டுக்த்கான் 
வ்காட்வச. ஒரு த்காமலயாளி. பளளி மாணவர்்களுக்கு 
அப்படித்�ான வரலாறு தசால்லிக்த்காடுக்்கப்பட்்து.

ஆ்னால், இப்வபாது என்ன ் ்க்கி்து? ஒரு அமமச்சவர, 
்காந்திதபாம்மமமய சுட்டுச்சுட்டு விம்ளயாடுகி்ார். 
்ாட்டின பிர�மர், த்காமல்காரன வ்காட்வச சிமலக்கு 
மாமல அணிவித்து மரியாம� தசய்கி்ார்., ்காந்தி த்காமல 
தசய்யப்ப்வவணடிய சமூ்க விவராதி வபாலவும், வ்காட்வச, 
்காந்திமயக் த்கான்�ால் தியாகி எ்னவும் வரலாறு 
திரிக்்கப்படுகி்து.. அ�ற்வ்கற்்ாற்வபால் பா்த்திட்்ங்களும் 
மாற்றியமமக்்கப்படுகின்்ன.

குெராத்தில், பளளித்வ�ர்வில் வ்கட்்கப்பட்் ஒரு 
வ்களவி, “்காந்தி எப்படி �ற்த்காமல தசய்துத்காண்ார்?” 
எனபது. வரலாற்றுத்திரிபு அல்லது திட்்மிட்டு 
வரலாற்ம்க் குழப்பு�ல் எனபவ� இ�ன வ்ாக்்கம்.

இ ந் தி ய ாவில் ,  மு ்க ம தி ய ர் ்களின  ஆட் சி 
்ம்தபற்்�ற்்கா்ன சானறு்களும், �்யங்களும், இந்திய 
வரலாற்றிலிருந்து அழிக்்கப்பட்டு வருகின்்ன. 
இந்தியாவின வ்ளர்ச்சியில், இஸலாமியர்்களின பங்களிப்பு 
வரலாற்றிலிருந்து நீக்்கப்படுகி்து. அவ�வவம்ளயில், 
த வ ளி யி லி ரு ந் து  வ ந் � � ா ்க  இ ன று வ ம ர 
தசால்லப்பட்டுவரும் வரலாற்ம் மாற்றியமமத்து, 
ஆரியர்்கள இந்� மணணுக்குச் தசாந்�க்்காரர்்கள எனறு 
நிறுவும்தபாருட்டு, மக்்கள வரிப்பணத்தில் பலவ்காடி்கம்ளக் 
த ்க ா ட் டி க் த்க ா டு த் து ,  ஆ ய் வு க் கு ழு க் ்க ள 
அமமக்்கப்படுவம�யும் ் ாம் பார்க்கிவ்ாம்.

மக்்க்ளாட்சி ் ம்தபறும் இந்திய ் ாட்டில், அம்னத்து 
மக்்க்ளாலும் வ�ர்ந்த�டுக்்கப்பட்் அரசு, அம்னத்து 
மக்்களுக்குமா்ன ்டுநிமல அரசா்க தசயல்ப்ாமல், 

இந்திய ் ாட்டின பனமு்கக் ்கலாச்சாரத்ம� மாற்றியமமக்கும் 
வி�த்தில், இப்படி ஒரு�மலயா்க வரலாற்ம் 
மாற்றியமமக்்க முயல்கி்து எனபம�யும் எணணிப்பார்க்்க 
வவணடும்.

ஆ்க ,  வ ரல ாறு  எனறு த ச ால்லும்வப ாது , 
்க்ந்�்காலங்களில் என்ன நி்கழந்�து எனபம� அறிவது 
மட்டுமல்ல, அப்படி அறிந்துத்காளளும்வபாது, அவற்றில் 
எமவதயல்லாம் உணமம, எமவதயல்லாம் திரிபு 
எனபம� பிரித்�றிவதும்� ான .  அந்�ப்பணி, 
உணமமயா்கவவ வரலாற்று அறிஞர்்களமுன உள்ள 
மி்கப்தபரிய சவால் ஆகும்.

மற்த்ானறு, வரலாறு அடிப்பம்யில் ்க்ந்�்கால 
மக்்களின வாழக்ம்கமய, ்கலாச்சாரத்ம�, பணபாட்ம் 
அறிந்துதசால்லும் ஆய்வா்ளர்்கள, இனம்ய மக்்களின 
வாழவுமும், ்கலாச்சாரம், பணபாடு ஆகியவற்றின 
அடிப்படியில் அணுகு�ல் கூ்ாது.

்கவிஞர்்கள, புதி்னம் மற்றும் ் ா்்கம் பம்ப்பவர்்கள 
தமாழிமயப் பயனபடுத்திக் குழப்பத்ம� ஏற்படுத்� 
வாய்ப்புணடு. வரலாறு எழுதுபவர்்கள, அதுவபான் 
தம ாழிச்சிக்்கலுக்குள ம ாட்் ாமல் ,  �ங்க்ளது 
்கணடுபிடிப்பு்கம்ளத் த�ள்ளத்த�ளிவா்கவும் , 
தவளிப்பம்யா்கவும் எடுத்துமரக்்கவவணடும்.

முதன்்மை மைற்றும் து்ைத் தரவுகள் :(Primary 
and Secondary sources of data)

வரலாறு எழு�ப்ப்வவணடிய ்கால்கட்்த்தில் வாழந்� 
மக்்கள விட்டுச்தசன் தபாருட்்கள (raw materials) 
மு�னமமத் �ரவு்கள (Primary Data) ஆகும். அந்� 
்கால்கட்்த்திற்குப் பினபு வந்�வர்்கள, பதிவுதசய்திருக்கும் 
நூல்்கள, ்கட்டுமர்கள வபான்மவ துமணத்�ரவு்கள 
(secondary Data). ஆகும்.

புராணங்களிலும், இதி்காசங்களிலும், ்கம�்களிலும் 
தசால்லப்படுபவற்ம் அப்படிவய வரலா்ா்க 
ஏற்்கமுடியாது. அமவ எழு�ப்பட்் ்கால்கட்்ங்களில் 
மக்்களின வாழவுமும்மய அறிவ�ற்்கா்ன சரியா்ன 
மு�னமமச் ச ானறு்கள இருந்�ால் மட்டுவம , 
அவற்ம்க்த்காணடு உணமம வரலாற்ம் அறியமுடியும்.

சங்க இலக்கியங்கள, இரண்ாயிரம் ஆணடு்களுக்கு 
முந்ம�யத் �மிழர்்களின வாழமவ, ்கலாச்சாரத்ம�, 
பணபாட்ம்க் ்காட்டுபமவயா்க உள்ள்ன. என்ாலும், 
இலக்கியங்களில் தசால்லப்படும் தசய்தி்கம்ள மு�னமமத் 
�ரவு்க்ளா்க வரலாற்று அறிஞர்்கள ஏற்பதில்மல. 
இந்�ச்சூழலில்�ான, கீழடி அ்கழாய்வு முடிவு்கள 
தவளிவந்�்ன. கீழடியில் ்ம்தபற்் அ்கழாய்வில் 
கிம்த்� சங்க்காலத் �மிழர்்கள பயனபடுத்திய 
தபாருட்்களும், அவர்்கள உருவாக்கியிருந்� ்கட்டி் 
அமமப்பு்களும் மு�னமமத் �ரவு்கள (Primary Data) 
எனனும் அடிப்பம்யில்,, சங்க இலக்கியங்களில் 
தசால்லப்படும் �மிழர் வாழவுமும் உணமம வரலாறு�ான 
எனறும், சங்க்காலம் எனபது , இனறிலிருந்து 2600 
ஆணடு்களுக்கு முந்ம�யது எனபதும் உறுதிதசய்யப்பட்டு, 
ஏற்்கப்பட்டுள்ளது.

கீழடியில் கிம்த்� மணபாண் ஓடு்களில், தபயர்்கள 
�மிழில் தபாறிக்்கப்பட்டிருந்�து எனபது, சங்க ்காலத்தில், 
புலவர்்கள மட்டுமல்ல சா�ாரண மக்்களும் ்கல்வியறிவு 
தபற்றிருந்�்னர் எனபம�ப் புலப்படுத்துகி்து. 60 
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ஆணடு்களுக்கு முனபுவமரயிலும், திருமணமாகிக் 
்கணவன வீடு தசல்லும் தபணபிளம்ள்களுக்குத் 
�ாய்வீட்டுச் சீரா்கக் த்காடுக்்கப்படும் பித்�ம்ள, 
தவண்கலப் பாத்திரங்களில், அப்தபண்களின 
தபயர்்கம்ளப் தபாறிக்கும் வழக்்கம் �மிழ மக்்களி்ம் 
இருந்�து, அது, சங்க்காலத் �மிழக்்கலாச்சாரத்தின 
த�ா்ர்ச்சி எனபது, கீழடி ஆய்விலிருந்து த�ரியவருகி்து.

கலாசசார வரலாறு மைற்றும் சமூக வரலாறு: 
(Cultural History & Social History)

்கலாச்சாரம் மற்றும் சமூ்க வரலாறு்கள ஒனறுவபாலத் 
வ�ானறி்னாலும், அவற்றிற்கிம்வய நுணணிய 
வவறுபாடு்களும் உணடு.

சமூ்க வரலாறு எனபது, குறிப்பா்க இ்னக்குழுக்்களில் 
உள்ள மக்்களி்ம் உருவாகும் சமூ்க மாற்்ங்கம்ள (change 
in social relationships) மமயமா்கக் த்காண்து. மார்க்சியம் 
வபான் சமூ்கக் வ்காட்பாடு்கம்ளப் பயனபடுத்தி, மனி� 
உ்வு்கள மற்றும் நி்கழவு்கள ஆகியவற்ம்க் 
்கட்டுப்படுத்தும் அமமப்பு மற்றும் இயஙகியமலப் 
படிப்பது சமூ்கவரலாறு.

்கலாச்சார வரலாறு எனபது, பருப்தபாருள அல்லது 
பருப்தபாரு்ளல்லா� (material & non-material) ்கலாச்சார 
்காரணி்களில் ஏற்படும் மாற்்ங்கம்ள மமயமா்கக் 
த்காண்து. மக்்களின ்ம்பிக்ம்க்கள, புரி�ல்்கள, 
வ்ாக்்கங்கள, பழக்்கவழக்்கங்கள, தமாழி, ்கமல, 
விம்ளயாட்டு்கள, மனி� உ்வு்கள எனறு ஏரா்ளமா்ன 
்காரணி்கம்ள அடிப்பம்யா்கக் த்காண்து ்கலாச்சார 
வரலாறு. எ்னவவ, துல்லியமா்க வமரயறுப்பது சிக்்கலா்னது.

அம்னத்து மனி�ர்்களுவம, ்கலாச்சாரத்திலும், 
்கலாச்சாரத்தின ஊ்ா்கவுவம வாழந்துத்காணடிருக்கி்ார்்கள. 
தமாழி்கள, மரபு்கள, பழக்்கவழக்்கங்கள ்ம்பிக்ம்க்கள, 
மனி�ர்்களின வாழமவப் தபாருளுள்ள�ா்க ஆக்குகின்்ன 
(makes human life meaningful). மனி�ர்்கள, சமூ்க 
ஒருங்கமமவுப் பம்ப்பு்கள�ான (creatures of social 
order). சமூ்க அமமப்பு்களும், த�ாழில் பிரிவிம்ன்களும் 
மக்்கள த�ாகுதியில் ஒவதவாருவரும் மற்்வர்்களு்ன 
எப்படிப் பிமணக்்கப்பட்டிருக்கி்ார்்கள எனபம�க் 
கூறுகின்்ன.

புதி்னங்கள, ஓவியங்கள, இமச, பா்நூல்்கள (comic 
books) , மக்்கள பயனபடுத்தியப் தபாருட்்கள, 
்கடி�ங்களிலும், ம்கவயடு்களிலும் பதிவு தசய்யப்  
பட்டிருக்கும் அனுபவங்கள வபான்வற்றிலிருந்தும், 
சமூ்க, ்கலாச்சார வரலாறு்களுக்்கா்ன �ரவு்கள 
தப்ப்படுகின்்ன.

சமூக, கலாசசார மைாற்றஙகள்
சமூ்க மாற்்ம் மற்றும் ்கலாச்சார மாற்்ம் ஆகியவற்ம்ப் 

பற்றிப்  வபசும்  வரலாற்று அறிஞர்்களிம்வய மி்கப்தபரிய 
்கருத்துக் குழப்பம் நிலவுகி்து. ்க்ந்� ்காலங்களில் 
வரலாற்று நூல்்கள எழுதியவர்்களில் சிலர் இந்� இரணடு 
மாற்்ங்கம்ளயும் �னித்�னிவய பிரித்து பதிவு 
தசய்திருக்கின்்னர். ஆ்னால், வவறு சிலவரா, அமவ 
இ ரணம்யு வ ம  ஒன ் ா க் கி ,  த ப ா துவ ா ்க ப் 

பதிவுதசய்துள்ள்னர்.

“்கலாச்சார மாற்்ம் எனபது சமூ்க மாற்்த்ம� வி்வும் 
கூடு�லா்க விரிந்� தபாருளத்காண்து. ்காரணம், 
்கலாச்சார மாற்்ம் எனபது, சமூ்கமாற்்த்ம�யும் 
உள்ள்க்கிய�ாகும். சமூ்கம் எனபது, ்கலாச்சாரத்தின 
தவளிப்பாடு. சமூ்க மாற்்த்திற்்கா்ன திமசமயயும், 
உந்துதி்ம்னயும் (direction & momentum) அளித்து, 
சமூ்க மாற்்த்திற்கு எல்மல (l im i t ) வகுப்பது 
்கலாச்சாரமாற்்ம்” எனகின்்னர் ‘சமூ்கவியலுக்்கா்ன ஓர் 
அறிமு்கம்’ (An Introduction to Sociology) நூலின 
ஆசிரியர்்கள ் ாசன மற்றும் த்கட்டி (Dawsan & Gettys).

ஏ ற்று க் த்க ா ள்ள ப் பட்்  வ ா ழவுமும் ்கள , 
நிலப்பரப்புச்சூழல், ்கலாச்சாரக் ்கட்்மமப்பு, மக்்கள 
கூட்்மமப்பு மற்றும் ்கருத்து்களில் (ideologies) ஏற்படும் 
மாற்்ங்கள ்காரணமா்க சமூ்க மாற்்ங்கள உருவாவ�ா்க, 
‘்கலாச்சார சமூ்கவியல்’ (Cultural Sociology) நூலாசிரியர்்கள, 
ொன லூயி கில்லின மற்றும் ொன பிலிப் கில்லின (John 
Lewis Gillin & John Philip Gillin) ஆகிவயார் கூறுகின்்னர்.

உணமமயில், சமூ்க மற்றும் ்கலாச்சார மாற்்ங்கள 
இரணடுக்கும் இம்யில் பல நுணணிய வவறுபாடு்கள 
இருக்்கவவ தசய்கின்்ன. “ சமூ்க மாற்்ம் எனபது, 
்கலாச்சாரம் மற்றும் பணபாட்டு மாற்்ங்களில் இருந்து 
�னித்திருப்பது .  ்கலாச்ச ா ர  ம ாற்்ம் எனபது, 
ஏற்றுக்த்காள்ளப்பட்் வாழவுமும்யிலிருந்து 
மாறுவ�ாகும்” எனறு இஙகிலாந்ம�ச் வசர்ந்� 
சமூ்கவியலா்ளர் (Socialogist), ‘வமக்-ஐ-வர்’ (Mac-i-ver)  
்கருதுகி்ார்.

“சமூ்க மாற்்ம் எனபது, ்கலாச்சார மாற்்த்தின ஒரு 
பகுதி மட்டுவம. மா்ா்க, ்கமல, அறிவியல், த�ாழில்நுட்பம், 
�த்துவம், சமூ்கக் ்கட்்மமப்பு வபான்வற்றில் ஏற்படும் 
மாற்்ங்கள அம்னத்துவம ்கலாச்சார மாற்்ம் எனவ் 
த ்க ா ள ்ள வ வ ண டு ம் ”  எ ன று  கூ று கி ் ா ர் , 
அதமரிக்்காமவச்வசர்ந்� சமூ்கவியலா்ளர் மற்றும் சமூ்க 
அறிவியலா்ளர், கிஙஸலி வ்விஸ (Kingsly Davis).

வயதுப்பஙகீட்டில் (age distribution) ஏற்படும் 
மாற்்ங்கள, சராசரி ்கல்விநிமல, பி்ப்பு விகி�ம், ்கணவன 
மம்னவிக்கிம்யாய ா்ன உ்வு ,  தபற்வ் ா ர் , 
பிளம்ள்களுக்கிம்வயயா்ன உ்வு, சாதி மற்றும் 
இ்னக்குழுக் ்கட்்மமப்பு, கிராமங்களில் இருந்து 
்்கர்ப்பு்ங்களுக்கு மக்்களின இ்ப்தபயர்வு ்காரணமா்க, 
அக்்கம்பக்்கம் இருப்பவர்்களிம்வயயா்ன சமூ்க உ்வு, 
மரபு்கள வபான்மவ, சில சமூ்க மாற்்ங்களுக்்கா்ன 
்காரணி்கள.

சமூ்க, ்கலாச்சார மாற்்ங்கள எப்படி ஒனவ்ாத்ானறுப் 
பினனிப் பிமணந்திருக்கின்்ன எனப�ற்கு, சமீபத்தில் 
�மிழ்கத்தில் நி்கழந்� வவல் வழிபாடு மற்றும் �ம்மய 
மீறி ்்த்�ப்பட்் வவல் யாத்திமர ஆகியவற்ம்ச் 
சான்ா்கக் கூ்லாம்.

்கந்� சஸடி ்கவசத்ம�க் வ்கலிதசய்து ஒளிப்ப்ம் 
(video) தவளியிட்்ார்்கள எனப�ா்கச்தசால்லி ம�த்ம� 
மவத்து அரசியல் தசய்யும் கூட்்ங்கள த்காதித்து 
எழுந்�்ன. எதிர்ப்மபத் த�ரிவித்து வபாராட்்ங்கள 
்்த்தி்ன. வபாராட்்த்தின ஒரு பகுதியா்க, பார்ப்ப்னர்்கள, 
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அவர்்க்ளது வீடு்களில், வவல் மவத்து வழிபடும் 
்காட்சி்கம்ளப் ப்ம்பிடித்து, சமூ்க வமலத்�்ளங்களில் 
பதிவுதசய்து பரப்பி்னார்்கள.

பார்ப்ப்னர் வீடு்களில் வவல் வழிபாவ்ா, சுப்பிரமணியர் 
வழிபாவ்ா இல்மல எனபது அவர்்கள தவளியிட்் 
ப்ங்களில் இருந்வ� தவட்் தவளிச்சமாகியது. ்காரணம், 
அவர்்கள வீட்டு பூமெ அம்யில் வவலுக்கு இ்ம் 
த்காடுக்்கவில்மல. அவர்்கள வீட்டு வரவவற்பம்யிலும், 
தசருப்பு்களவிடும் இ்ங்களிலும், புதி�ா்க அட்ம்்களில் 
உருவாக்்கப்பட்் வவல்்கம்ள மவத்து வழிபடுவதுவபால 
பாவம்ன தசய்�ம� சமூ்கவமலத்�்ளங்களிலும், ்காட்சி 
ஊ்்கங்களிலும் வ�ாலுரித்துக் ்காட்டியதும் நி்கழந்�து.

‘த�னனிந்திய குலங்களும் குடி்களும்’’ (Casts and 
Tribes Of Southern India) நூலில், அ�ன ஆசிரியர் எட்்கர் 
�ர்ஸ்ன, “ பழமமயா்ன வ்தமாழி ்ா்்கம் ஒனறில், 
பிராமணர் சாதிமயச் வசர்ந்� ஒருவன சுப்பிரமணியமரத் 
திரு்ர்்களின குலத�ய்வம் எ்னக் வ்கலி தசய்வ�ா்க ஒரு 
நி்கழச்சி அமமந்துள்ளது” .எனறு குறிப்பிடுகி்ார். (Edgar 
Thurston; volume 3; page 575 �மிழப்பதிப்பு ).

ஆ்க, சுப்பிரமணியமரக் ்க்வு்ளா்கக் ்கருதி வழிபடும் 
வழக்்கம் பார்ப்ப்னர்்களி்ம் இருந்திருக்்கவில்மல எனபது, 
எட்்கர் �ர்ஸ்னின இந்� வமற்வ்காளில் இருந்து 
த�ரியவருகி்து. ்கந்� சஸடிக் ்கவசம் பிரச்சிம்னயில், 
தசருப்பு்களின இ்த்தில் மவத்து ஏன அவர்்கள வவல் 
வழிபாடு தசய்�ார்்கள எனபதும் ் மக்குப் புரிகி்து. ் மது 
சம்காலத்தில், ்கலச்சார மாற்்ம், எப்படி சமூ்க மாற்்மா்க 
உருக்த்காளகி்து எனப�ற்கு இது சி்ந்� சான்ாகும்..

சங்க இலக்கியங்களில் சுட்்ப்படும் குறிஞ்சி நிலத்து 
‘முருகு’ எனனும் அணஙகு, பிற்்காலத்தில் �மிழ மக்்களின 
வழிபடு த�ய்வமா்ன முரு்க்னா்க மாறுகி்து. உல்கம் 
எஙகும் பரவி வாழும் �மிழ மக்்கள அம்னவரி்மும் 
முரு்கன வழிபாடு உள்ளது எனபது, முரு்கன �மிழக்்க்வுள 
எனப�ற்கு வமலும் சானறுப்கர்கி்து.

வ்காயில்்களில், முரு்கன சிமலவயாடு வவல் மவத்து 
வழிபாடு ்்த்�ப்படுவம �விர வீடு்களிவலா, தபாது 
இ்ங்களிவலா வவல்மவத்து வழிபடுவதில்மல எனனும் 
�மிழக் ்கலாச்சாரத்ம�யும், வபாலியா்க வவல் வழிபாடு 
தசய்�வர்்கள அறிந்திருக்்கவில்மல.

ஆதியில் �மிழனுக்கு இம்வழிபாடு இருந்��ற்்கா்ன 
சானறு்கள இல்மல என்வபாதும், பிற்்காலத் �மிழ்கம், 
ஆசிவ்கம், தபௌத்�ம், சமணம், மசவம், மவணவம், 
இஸலாமியம், கிருத்துவம் வபான் பல்வவறு வழிபாட்டு 
மும்்களுக்கு இ்ம்த்காடுத்� ஆனமி்க மணணா்க 
இருந்துவருகி்து எனபம� மறுக்்க முடியாது. .

்க்வுள மறுப்மபயும், மூ் ் ம்பிக்ம்க்களுக்கு எதிரா்ன 
முற்வபாக்குக் ்கருத்து்கம்ளயும் முனமவத்து, பகுத்�றிவு 
விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் தசய்துவந்�ப் தபரியாரும் ம� 
அடிப்பம்வா�த்ம�த் �டுக்்கமுடிந்�வ� �விர, �மிழ 
மக்்களின ஆனமி்க ்ம்பிக்ம்கயில் தபரிய அ்ளவில் 
அமசவு்கம்ள ஏற்படுத்� முடியவில்மல.

நீண் த்டுங்காலமா்க, பஙகுனி உத்திரத்திற்கு 
ப ழ நி க்கு ம் ,  ம ா சி த் திரு ் ாம்ள  முனனிட்டு 
திருச்தசந்தூருக்கும், முரு்க பக்�ர்்கள, உ்ம்பில் வவல் 

குத்தியும், ்காவடி எடுத்தும், தபரும் த்காண்ாட்்ங்களு்ன, 
ஆண்கள, தபண்கள, சிறுவர்்கள, முதியவர்்கள எ்ன 
அம்னத்துத் �ரப்பி்னரும், ்ம்பயணம் வபாவது 
வாடிக்ம்கயா்க இருக்கி்து. மாத்திரமல்ல, அதுவபான் 
ஆனமி்கப் பயணங்களில் நீண் வவமல எடுத்துச் 
தசல்லும் வழக்்கமும் இல்மல. அது �மிழக் 
்கலாச்சாரமா்கவும், அதுசார்ந்� சமூ்க வரலா்ா்கவும் 
இருக்கி்து. (வவ்ளாங்கணணிக்கு, கிருத்துவர்்கள 
்ம்பயணம் வபாவதும்கூ் இ�ன த�ா்ர்ச்சி எனறு�ான 
தச ால்லவவணடும்) .  அதுவபான் ஆனமி்கப் 
பயணங்க்ளால், இனறுவமரயிலும் சமூ்கத்தில் யாத�ாரு 
பிரச்சிம்னயும் வந்�தில்மல.

ஆ்னால், இந்து ம�த்ம� மவத்து அரசியல் தசய்யும் 
்கட்சி்களும், அமமப்பு்களும் ் ்த்� முயற்சிக்கும் ‘வவல் 
யாத்திமர’ அப்படிப்பட்்து அல்ல. ்காரணம் அது, 
அரசியல் உளவ்ாக்்கம் த்காண்து. ஆனமி்கம் எனனும் 
வபார்மவயில், ம� அடிப்பம்வா�மும் அதுசார்ந்� 
அரசியலும், அ�ற்குள ஒளிந்திருக்கி்து. �மிழ மணணில் 
த�ா்ர்ந்து வபணிப் பாது்காக்்கப்பட்டுவரும் ்கலாச்சாரமா்ன 
ம� ்ல்லிணக்்கத்திற்கு ஊறுவிம்ளவித்து, அரசியல் 
இலாபம்்கருதி, �ங்களுக்கு சா�்கமா்ன சமூ்க மாற்்த்ம� 
ஏற்படுத்துவவ�, ‘வவல் யாத்திமரயின’ வ்ாக்்கமா்க இருக்்க 
முடியும் எனபம�யும் புரிந்துத்காள்ள முடிகி்து

அத்வானி �மலமமயில் பாரதிய ெ்ன�ாக் ்கட்சியி்னரால், 
இந்தியா முழுவதும் ்்த்�ப்பட்் ர� யாத்திமரயின 
முடிவில், அவயாத்தியில் பாபர் மசூதி இடிக்்கப்பட்்து (6 
டிசம்பர், 1992) எனனும் சம்கால வரலாற்ம் அத்�ம்ன 
எளிதில் ம்ந்துவி் முடியாது.. இப்வபாது, �மிழ்கத்தில் 
்்த்�த் திட்்மி்ப்பட்் வவல் யாத்திமரமய, பாபர் 
மசூதி இடிக்்கப்பட்் ்ா்ளா்ன அவ� டிசம்பர் 6-இல் 
முடிப்ப�ா்கச் தசான்னதும்கூ், அப்படிப்பட்் 
உளவ்ாக்்கம்த்காண்து எனறு சந்வ�கிக்்க இ்மளிக்கி்து.

�மிழச்சமூ்கத்தில் பல்வவறு சமய வழிபாட்டுமும்்கள 
இருந்�வபாதும், ்க்வுள மறுப்பு இயக்்கங்கள 
இருந்�வபாதும், ்கலாச்சார அடிப்பம்யில், மக்்கள 
ஒற்றுமமயா்கவவ வாழந்துவருகின்்னர். எ்னவவ, ஆனமி்க 
தவளிப்பூச்சு்ன, ம�-அரசியமல உளளுக்குள 
மம்த்துமவத்து, அ�ம்ன சமூ்கப் பிரச்சிம்னயா்க 
மாற்றுவம�த் �மிழ்க மக்்கள எனறுவம ஏற்்கமாட்்ார்்கள 
எனறு உறுதிப்க்கூ்லாம்.

பா.ெ.்க-வி்னரின ‘வவல் யாத்திமர’, �மிழ்கத்தில் 
்காலம்்காலமா்கக் ்கட்டிக் ்காப்பாற்்ப்பட்டுவரும் ம� 
்ல்லிணக்்கம்  எனனும் ்கல ா ச் ச ா ர க்கூம்க் 
குமலத்துப்வபாட்டுவிடும் எனபம�ப் புரிந்துத்காண் 
�மிழ்க அரசு, வவல் யாத்திமரக்குத் �ம் விதித்�து, 
்கட்சி அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு வரவவற்புக்குரியது.

இப்படியா்க, சமூ்க மாற்்ங்களும், ்கலாச்சார 
மாற்்ங்களும் எளிதில் பிரித்�றியமுடியா�படி 
பினனிப்பிமணந்துள்ள்ன எ்னலாம். மு�னமமயா்ன 
அம்னத்து மாற்்ங்களும், சமூ்க மற்றும் ்கலாச்சார 
ம ா ற்்ங்கம்ள உள்ள்க்கியமவவய எனறும் 
அவற்றிற்கிம்வயய ா்ன வவறுப ாடு எனபது 
்கருதுவ்கா்ளா்கவவ (theoretical) த்காள்ளமுடியும் எனறும் 
வரலாற்று ஆய்வா்ளர்்கள ்கருதுகின்்னர்.
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இசசா:
ஈழததமிழரின் ேலியும் வேதள�யும் ததும்பிடும் துன்பியல களத

நூல் விமர்சனம்

  ந. முருஜகசபோண்டியன் 
  murugesapandian2011@gmail.com

‘இ்லங்்கத் தீவே ச�த்துக கடலில் சேள்ளப பிவர்தமாக மி்தநது 
ேருே்தான ஒரு ்படிமம் இபவ்பாது என மனதில் வ்தானறி என இரு்தயத்்்த 
முறித்துப வ்பாட்டது.’- ‘இச�ா’ நாேலின க்்தச�ால்லி.

 சகா்்லகளும், ்தற்சகா்்லகளும் நிரம்பிய சிறிய தீோன இ்லங்்க்ய 
�ா்பமும், இருளும் கா்லநவ்தாறும் துரத்துகின்றன. ச்பௌத்்தம்X 
சிறு்பான்மயினரின ம்தங்கள, ்தமிழ்Xசிங்களம் என இரு அடிப்ப்ட 
வேறு்பாடுகளின பினபு்லத்தில் ேனமும், குவரா்தமும், சேறுபபும் நாசடங்கும் 
்பரே்லான்தற்குக கார்ணம், சேறுமவன ம்தசேறி மட்டும்்தானா? புத்்தர என்ற 
கரு்்ணயான ஆளு்மயும், அேரு்டய வ்பா்த்னகளும் ச்பரும்்பான்மயான 
சிங்களப பிககுகள மனதில் சினன �்லனத்்்தககூட ஏற்்படுத்்தவில்்்லயா? 
மனதில் துளியளவுகூட ஈரம் இல்்லா்தேரகளாகத் தீவின �ரா�ரி மனி்தரகள 
மாறியுளளதில் நுண்்ணரசியல் ச்பாதிநதுளளது. ச்தருச�நதி முககு 
விளககுத்தூண், கார டயரினால் மனி்த உடல்க்ள உயிருடவனா அல்்லது 
உயிரற்வ்றா எரிககப்படும் இடமாக மாறிய்்த வேடிக்க ்பாரககி்ற சூழல், 
ேனமு்்றயின உச�ம். இன ஆதிகக அரசியல் கார்ணமாகச சிநதிய மனி்தக 
குருதியும், சகால்்லப்பட்ட உடல்களும் குட்டித் தீசேங்கும் சி்தறிக கிடககின்றன. 
ஈழத் ்தமிழரின வ்பாராட்டமும், அ்தற்சகதிரான சிங்களப வ்பரினோ்த 
ராணுேத்தின ஒடுககுமு்்றயும் 1981 இல் ச்தாடங்கி, 2009 முளளிோய்ககால் 
அழித்ச்தாழிபபு ே்ர நீண்ட ேர்லாற்றுப பினபு்லமு்டயன. எவவி்தமான 
அ்றமும் இல்்லாமல் மனி்த உடல்க்ளத் துச�மாகக கருதிச சிதி்லமாககிய 
சகாடூரம், இ்லங்்கயில் இயல்்பாக நடநவ்தறியுளளது. ்தமிழின விடு்த்்லககான 
இயககங்களின வ்பாராட்டங்கள, குறிப்பாக விடு்த்்லப புலிகளின 
அரசுகசகதிரான கடு்மயான வ்பார, சிங்களப வ்பரினோ்த அரசின 
சகாடூரமான ராணுேத் ்தாககு்தல்கள, இநதியா, சீனா உளளிட்ட 
வம்்லநாடுகளின ஆ்தரவுடன அழித்ச்தாழிககப்பட்ட புலிகளின ஆயு்தப 
வ்பாராட்டம்… ேர்லாற்றின ்பககங்களில் ரத்்தக கவிசசியடிககி்றது. 

இரண்டாயிரமாண்டுத் ்தமிழர ேர்லாற்றில் பிர்பாகரனின ்த்்ல்மயில் 
ந்டச்பற்்ற ஆயு்தயவமநதிய ஈழப வ்பார, ஒபபீடு அற்்றது; காத்திரமானது. 
புலிகளின வீரமான வ்பாரகளும், புலிகள அழித்ச்தாழிககப்பட்ட வ்பரழிவும் 
அழியா்த நி்னவுகளாக காற்றில் மி்தககின்றன. ஈழத்்தமிழரின முப்பது ஆண்டு 
கா்ல ஆயு்தவமநதிய வ்பாராட்டம், எதிரகா்லத் ்த்்லமு்்றயினருககுக 
க்்தகளாக இனறு மிஞசியுளளது. வ்பாரின மறு்பககத்்்தயும், வி்ளவுக்ளயும் 
அண்்மயில் சேளியான நாேல்கள ்பதிோககிட முயனறுளளன. அ்ே, 
எதிரகா்லத் ்த்்லமு்்றயினரின நி்னவுகளில் எனறும் அதிர்ே ஏற்்படுத்தும் 

ன�ா்பாசக்தி 
கனதகசாலலியாகவும், 
ஆலாவின் சினைக் 
குறிபபுகளில ஆலா 
கனதகசாலலியாகவும் 

இரு னவறு்பட்ட 
விவரிபபுகைாக நாவலின் 
கனதயாடல விரிந்துள்ைது. 
இரண்டாயிரததிறகுப 
பின்�ர கதாடஙகிடும் 
கனத, 2004இல ன்பார 
நிறுததக் காலகட்டததில 
னமயம்ககாண்டு, இறுதிப 

ன்பானர னநாக்கி 
நகரகிைது. 
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ேல்்ல்மயு்டயன. விடு்த்்லப புலிகளின 
சேற்றிகரமான ்தாககு்தல்கள, பிர்பாகரனின வ்பாரத் 
்தநதிரங்கள எனச சி்லாகித்து எழு்தப்பட்ட 
ச்பரும்்பா்லான நாேல்களில் ்தமிழ்ப ச்பருமி்தமும், 
்தமிழர அ்டயாள அரசியலும் ச்பாதிநதுளளன. 
சேறுமவன உ்ணரசசிேயப்பட்ட நி்்லயில் 
்தமிழகத்தின ்தமிழ்த் வ்தசியோதிகளும், கணி�மான 
ஈழத் ்தமிழரகளும், பு்லம்ச்பயரந்த ்தமிழரகளும் 
வகளவிகளுககு அப்பாற்்பட்டு விடு்த்்லபபுலிக்ளக 
சகாண்டாடுகி்ற ச்பாதுபபுத்தி, இனறும் நி்லவுகி்றது. 
்ப்டபபு என்பது அரசியல் ச�யல்்பாடு என்ற 
புரி்தலுடன வஷா்பா�கதி வ்பான்ற ்ப்டப்பாளரகள 
நடநது முடிந்த ஈழப வ்பா்ர முன்ேத்து 
எழுதியுளள நாேல்கள, �மூக விமர�னமாக 
சேளிப்பட்டுளளன. எண்்பதுகளில் விடு்த்்லப 
புலிகள இயககத்தில் சி்ல ஆண்டுகள ச�யல்்பட்டுப 
பினனர ஐவராப்பாவிற்குப பு்லம்ச்பயரந்த 
வஷா்பா�கதியின முந்்தய நாேல்களின ்தளத்தில் 
இருநது அண்்மயில் சேளியாகியுளள இச�ா 
நாேல் முழுகக வேறு்பட்டுளளது. மனி்த 
ம ாண்பு க்ள யு ம் ,  விழுமிய ங் க்ள யு ம் 
நா�மாககுேதில் பினனர ச்பாதிநதிருககி்ற அதிகார 
அரசிய்்லக வகளவிககுளளாககியிருப்பது, இச�ா 
நாேலின ்தனித்துேம். வஷா்பா�கதி, சித்திரித்துளள 
க்்தயாடல், அதிகாரத்தின ச்பயரில் ஏன 
இப்படிசயல்்லாம் மனி்தரகள, �க மனி்த உடல்க்ளச 
சித்ரே்்தககுளளாககுகின்றனர என்ற வகளவி்ய 
எழுபபுகி்றது.

ேனமு்்ற என்ற சகாடிய ஆயு்தம், ேர்லாறு 
முழுகக ஆதிககோதிகளால் விளிம்புநி்்லயினர 
மீது ச்தாடரநது ்பயன்படுத்்தப்படுகி்றது. ்தனிமனி்தக 
சகா்்ல்யத் ்தண்ட்னககுரிய குற்்றம் எனக 
கருதுகி்ற அரசு, வ்பா்ர முன்ேத்து ந்டச்பறுகி்ற 
கூட்டகசகா்்லக்ளயும், அர� ்பயங்கரோ்தச 
ச�யல்க்ளயும் நியாயப்படுத்துகி்றது. சகாடூரமாக 
நடநது முடிந்த வ்பாரும், அ்தன வி்ளவுகளும் 
்ப்டப்பாக விேரிககப்படும்வ்பாது, சகா்்லகள, 
ராணுேத்தினரின சித்ரே்்தகள, குடும்்பச சி்்தவு, 
ச்பண்ணுடல் மீ்தான ேனபு்ணரவு, �திகள, 
்தற்சகா்்லப ்ப்டயினரான மனி்த சேடிகுண்டுகள, 
கா்ணாமல் வ்பாகும் மனி்தரகள, ஊரின அழிவு… 
என எங்கும் ரத்்தககளறி்தான. அதிலும் இ்லங்்கயில் 
ந்டச்பற்்ற ்தமிழின அழித்ச்தாழிபபு, இச�ா 
நாேலில் ேலியின உச�த்தில் ச�ால்்லப்பட்டுளளது. 
சேறுமவன க்்த எனறு நாே்்ல ோசித்துவிட்டுப 
வ்பாே்தற்கான �ாத்தியம், இச�ா பிரதியில் 
்பதிோகியுளள ேரிகளில் இல்்்ல. இச�ா நாேலின 
மு்தன்மப ்பாத்திரமான கபடன ஆ்லா என்ற 
சேளளிப்பா்ேயின ோழ்க்கச �ம்்பேங்க்ள 
ோசிககி்ற ோ�கன, பிரதியின ்மயத்தில் இருநது 
வி்லகி, அடுத்து எனன நடககுவமா என்ற 
்ப்்த்ப்்தபபுடன, ்தனககான க்்த்ய உருோககிட 
ோய்பபுண்டு. துப்பறியும் நாேலின விேரிபபு 
வ்பான்ற அதிரசசியூட்டும் �ம்்பேங்கள, ோசிபபில் 
ச்தாந்தரவு ச�ய்கின்றன; மனதில் ்ப்தற்்றத்்்த 
ஏற்்படுத்துகின்றன. ய்தாரத்்த ோழ்க்கயில் 

துப்பாககிகளும், மனி்த சேடிகுண்டுகளும், 
சித்திரே்்தகளும் நிரம்பிய க்்தயாடல், 
அதிகாரத்தின சமாழியில் ்பதிோகியுளளது. 
வஷா்பா�கதியின காத்திரமான சமாழி ஆளு்கயும், 
க ் ்த ய ா ட ல்  வி ே ரி ப பு ம்  ந ா ே ் ்ல க 
காபபியத்்தன்மயு்டய்தாக ஆககியுளளன.

நாேலின பினனட்்டயின சேளிபபு்றம் இடம் 
ச்பற்றுளள ்பனனிரு ேய்தான ஈழத்துச சிறுமியின 
்படம், பிரதிககு சேளிவய விேரிககி்ற க்்த, 
உககிரமானது. நாேலின க்்தககும், சிறுமியின 
்படத்துககும் வநரடியான ச்தாடரபு இல்்லாவிடிலும், 
நாே்்ல ோசிககும்வ்பாது, வ்பாரில் மாண்ட ச்பண் 
புலிக்ளப ்படம் நி்னவூட்டுகி்றது. யாவரா ஒரு 
சிறுமி பூப்ப்டந்தவ்பாது ்பட்டுச வ�்்ல உடுத்தி, 
்தங்க ந்ககள அணிநது, ்த்்லயில் பூசசூடி, 
�்டயில் பூத்்்தத்துக சகாண்டாட்டத்துடன 
புல்்த்ரயில் ஒயி்லாக அமரநதிருககி்றாள. 
அேளு்டய மிழ்சசியான முக்பாேமும், சிவநகமான 
கண்களும் ஆயிரமாயிரம் நம்பிக்க ம்லரக்ளத் 
தூவுகின்றன. ஒரு க்ணம் அந்தச சிறுமி்தான கபடன 
ஆ்லா எனறு ோசிபபில் வ்தானறினால், நாேலின 
க்்தயாடலுககுள மூழ்கி, தி்ணறிட வநரிடும். 
வஷா்பா�கதி சித்திரித்துளள கபடன ஆ்லா என்ற 
ச்பண் ்பாத்திரம், ஈழத் ்தமிழரின சநடிய 
வ்பாராட்டத்தில் ச்தானமமாக சேளிப்பட்டுளளது. 
ச்பண் புலிகளின �ாக�ங்கள, வீரதீரச ச�யல்கள, 
�மர�மற்்ற ்தாககு்தல்கள, தியாகங்கள எனறு 
முப்ப்தாண்டுகளாகப ்பல்வேறு பிரதிகளின ஊடாக 
அேரகள அ�்லான மனுஷிகளாக ோ�கரகளு்டய 
கூட்டுக கற்்ப்னயில் ்பதிோகியுளளனர. 
ோய்சமாழியாகவும், பிரதிகள மூ்லமாகவும் 
கா்லநவ்தாறும் உருோககப்பட்டுளள க்்தமாந்தரகள 
மீது, உ்ணரசசிக்ள மு்தலீடு ச�ய்ேது பு்னவில் 
ச்தாடரகி்றது .  வீரத்தின அடிப்ப்டயில் 
்தமிழசசியான ஆ்லா குறித்்த பு்னவுகளில் 
ோ�கரகள அளேற்்ற உ்ணரசசியில் தி்ளத்்தல், 
ோசிபபில் நிகழ்கி்றது. ஒருே்கயில், ய்தாரத்்த 
எழுத்தின பு்ன்ே உண்்ம என நம்பி, ஆ்லா 
்பாத்திரத்துடன ோழ்்தல் நாேல் க்்தயாடலின 
்தனித்துேம். இது, இச�ா நாேலின ்ப்லம்.

வஷா்பா�கதி க்்தச�ால்லியாகவும், ஆ்லாவின 
சி்்றக குறிபபுகளில் ஆ்லா க்்தச�ால்லியாகவும் 
இரு வேறு்பட்ட விேரிபபுகளாக நாேலின 
க்்தயாடல் விரிநதுளளது. இரண்டாயிரத்திற்குப 
பினனர ச்தாடங்கிடும் க்்த, 2004இல் வ்பார 
நிறுத்்தக கா்லகட்டத்தில் ் மயம்சகாண்டு, இறுதிப 
வ்பா்ர வநாககி நகரகி்றது. புனி்த வியாழன அனறு 
வயசுவின புனி்த இராபவ்பா�ன விருநதுடன 
ச்தாடங்குகி்ற நாேல், பிரானஸ நகரத் ச்தருககளில் 
குளிரிலும் ்பசியிலும் ோடி ே்தங்குகி்ற ஏதிலிக்ள 
இவயசுக கிறிஸதுககளாக அ்டயாளப்படுத்துகி்றது. 
உ்லகசமங்கும்  அரசியல் ,  ச்ப ாருளா்த ர 
சநருககடிகளினால் பு்லம்ச்பயரந்த அகதிகளின 
ேலிகள, வயசுவின துயரங்களாக மாறுகின்ற 
காட்சிக்ளச வஷா்பா�கதி சித்திரித்துளளார.

இ்லங்்கயில் ஈஸடர திருநாளில் சேடித்்த 
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குண்டுசேடிபபுச �ம்்பேத்தினால் ்தனது ்தாய்ககும், 
உ்றவினரகளுககும் எனன ஆனது எனறு 
அறிநதிடாமல் ்தவிககி்ற  க்்தச�ால்லி , 
சகால்்லப்பட்டேரகளின ்படங்களில் மரலின வடமி 
என்ற ்ப்றங்கிப ச்பண்ணின ்படத்்்தப ்பாரககி்றார. 
அேள்தான சி்்றயிலிருந்தவ்பாது ஆ்லா, உவராேன 
சமாழியில் எழுதிய குறிபபுக்ளக க்்தச�ால்லிககுக 
சகாடுத்்தேள. சி்்றயில் அ்டககப்பட்ட ஆ்லா, 
கற்்ப்னயான உவராேன சமாழியில் எழுதிய 
குறிபபுகள அடங்கிய காகி்தக கத்்்த, மரலின 
வடலியால் ்தற்ச�ய்லாக வஷா்பா�கதிககுக 
கி்டககி்றது. அந்தக குறிபபுகளின அடிப்ப்டயில் 
எழு்தப்பட்டுளள நாேலில் ஈழப வ்பாராட்டத்தின 
பினபு்லம் �ங்வக்தமாகவும், நுட்்பமாகவும் 
விளககப்பட்டுளளது. ஆ்லா உருோககிய ்லண்வடா 
பளானவ�ா என்ற கற்்ப்னயான ்பனிநி்லத்தில், 
அேர உருோககிய உவராேன சமாழியும் 
பு்னோனது. இச�ா என்ற ச�ால்லுககுப 
ச்பாருளாகக கு்றளி, முளரி, லிபி, சநடும்மினனி, 
மநதிரிகுமாரி ஆகிய ஐநது ச�ாற்கள ்தரப்பட்டுளளன.

1989இல் அ்டம்ழக கா்லத்தில் இலுப்பகவகணி 
என்ற கிராமத்தில் பி்றந்தாள சேளளிப்பா்ே. 
இலுப்பங்வகணியில் எண்்பது வீடுகளில் எளி்மயாக 
ோழ்ந்த ்தமிழரகளின கிராமிய ோழ்க்க, 
மடுப்பமகச சிங்களக குடிவயற்்றத்தினால், சமல்்லச 
சி்த்லம்டயத் ச்தாடங்குகி்றது. கிராமத்தின 
ச்பயரகூட ’மடுப்பமக’ எனச சிங்களப ச்பயராகவும், 
களிவயா்ட என்ற ஆற்றின ச்பயர கல்வ்லாயா 
என்ற சிங்களப ச்பயராகவும் மாற்்றப்பட்டன. 
்தமிழரின அ்டயாளம் அழிககப்படுகி்ற அரசியல், 
தீவு  முழுககப  ்ப ரேத்  ச்த ாடங்கிய்தன 
எடுத்துககாட்டு்தான இலுப்பங்வகணியின அழிவு. 
சேளளிப்பா்ேயின ்தனேர்லாறு வ்பா்லச 
ச�ால்்லப்பட்டுளள எந்தசோரு �ம்்பேமும் 
ஏ வ ்த ா ச ே ா ரு  அ ர சி ய ல்  நி க ழ் வு ட ன 
ச்தாடரபு்டய்தாகக க்்தககப்பட்டுளளது. 
சேளளிப்பா்ே பி்றந்தநாளுககு முநதிய நாளில் 
இநதியப ்ப்ட, ஆ�ாரிககுடியில் நடந்த 
�னிககிழ்மச �ந்்தககுள புகுநது சுட்டதில் 
்பதிவனழு வ்பர மர்ணம்; வ்தன விற்்ற ச்பரியாத்்்த 
ச்தய்ேக்்ல சகால்்லப்பட்டார. சேளளிப்பா்ேககு 
ஒன்ற்ர ேய்தாகும்வ்பாது நானூறு ்தமிழரகள 
அருகிலுளள வீரமு்ன சிந்தா யாத்தி்ர 
பிள்ளயார வகாயிலில் ஊரககாேற்்ப்டயினரால் 
சேட்டிக சகால்்லப்பட்டனர. காட்டுககுள வ்பான 
சிேஞானம் அம்மாசசி ச�ால்்லப்பட்டு, �ட்லம் 
கி்டககவில்்்ல. இலுப்பங்வகணிககுள புத்்தர 
சி்்லயுடன ேந்த சிங்களேரகளின ்கயில் 
துப்பாககி, கத்தி, ோள வ்பான்ற ஆயு்தங்கள. 
உ்றாபபிட்டியச சிங்களேரகள, ்தமிழ்ப புத்்தாண்டு 
நாளில் இலுப்பங்வகணிககுள நு்ழநது ்தமிழர 
வீடுகளுககுத் தீ ்ேத்்ததுடன, நானகு ச்பண்கள, 
ஐநது குழந்்தகள உள்பட ்பதிவனழு ்தமிழரக்ள 
சேட்டிக சகான்றனர. கல்யா்ண விருநதுககு 
இலுப்பங்வகணிககு ேநதுவிட்டு, மா்்லயில் 
உளளானசேளிககு ட்ராகடரில் திரும்பிபவ்பான 
அப்பாவின அப்பா, அம்மா, ஐயா, �வகா்தரரகள 
காட்டுப்பா்்தயில் ேழிமறித்துக சகால்்லப்பட்டனர, 

்தம்பி விபுல் சகா்்ல… இப்படி நாேல் முழுககப 
்பல்வேறு சகா்்ல நிகழ்வுகளுடன ச்தாடரபு்டய்தாக 
சேளளிப்பா்ேயின இளம்பிராயத்து ோழ்க்க 
இரு க கி ்றது .  எ ந ்த சே ா ரு  ச க ா்்லயு ம் 
காேல்து்்றயினரால் பு்லன வி�ாரிககப்பட்டு, 
குற்்றோளிகள ்தண்டிககப்படவில்்்ல. “எல்வ்லாரும் 
எல்்லா்ரயும் சகா்்ல ச�ய்யும் கா்லமாக அது 
இருந்தது” எனகி்றார க்்தச�ால்லியான 
சேளளிப்பா்ே. ’மரம் ஓய்்ே நாடினாலும் காற்று 
்தணியாது’ என்ற சீனப ்பழசமாழிகவகற்்பச 
� ர ா � ரி ய ான  கி ர ா ம த்து ச  சிறுமிய ான 
சேளளிப்பா்ே, ஒரு நாளில் ஆ்லாோக மாறினார. 
பினனர கபடன ஆ்லா. சிங்கள அரசுககும், புலிகள 
இயககத்தினருககுமான வ்பார ஒருபு்றம் என்றால், 
கிராமத்துத் ்தமிழரகளின ோழ்க்கயில் ்ப்லரும் 
சகால்்லப்படுே்்த இயல்்பாகக கருதுமாறு சூழல் 
மாறியது்தான சகாடூரமானது. �க மனி்தரக்ளக 
சகானச்றாழிககி்ற ோழ்க்க �கஜமாகிப 
வ்பானது்தான, சூழலில் ஏற்்பட்ட ச்பரும் அே்லம்; 
அ்றத்தின வீழ்சசி.

நாட்டார கூத்துப ்பாடல்கள, நாட்டார 
்பாடல்கள, ்பழசமாழிகள, மரபுத் ச்தாடரகள என 
நாேல் முழுககப ்பதிோகியுளள விேர்்ணகள, 
ஈழத்்தமிழர ோழ்வியலுடன இரண்ட்றக க்லந்த 
மரபின சேளிப்பாடுகள. நாட்டுபபு்ற நம்பிக்க 
�ாரந்த விஷயங்கள, சேளளிப்பா்ேயின 
வகா்ணத்தில் நாேலில் ்பதிோகியுளளன. அம்்பா்்ல 
மரககா்்லககாரர ச�ய்்த ஊ்ழச சூனியம், 
அப்பா்ே முடககி, வி�ரகவகா்லமாககி விட்டது. 
ச்பத்்தப்பா மீது யாவரா மூவ்தவி அ்ழப்்ப 
ஏவிவிட்டிருந்தனர. ச்பத்்தாவுடன வீட்டுககு ேந்த 
புலுடு என்ற வ்பய், ச்பத்்தாசசியின தூஷ்ணத்துககு 
நாணி அகன்றது. அம்்பா்்றயில் ்ேகாசிப 
பூர்்ணயனறு குளத்துக கண்்ணகி அம்மன வகாயில் 
திருககுளிரத்தி, வ்பாரத்வ்தங்காய் அடித்்தல் அல்்லது 
சகாம்புமுறி வி்ளயாட்டு. காசி்ப முனி்பத்தினியான 
கநதுருவுககு நூற்்்றம்்பது நாகங்கள குழந்்தகளாகப 
பி்றந்த புராணிகக க்்தயாடல். ஞானச�ௌந்தரி 
கூத்தில், ்ககள சேட்டப்பட்ட ச�ௌந்தரி, 
நி்னவில் பிவ்லநதிர்னத் ்தனனிடம் அ்ழத்து 
ேரு்தல். இ்ே்தவிர க்்தயாடல் முழுகக இடம் 
ச்பற்றுளள ்தமிழ், சிங்களத் ச்தானமங்கள, 
ச�ா்லே்டகள வ்பான்றன நீட்சியாகி, நாேலின 
க்்தமாந்தரகளின உருோககத்தில் ்தடத்்்தப 
்பதித்துளளன.

சிங்கள அர� ேம்�ம், சகாடூரமான மு்்றயில் 
உடல்க்ளச சித்ரே்்த ச�ய்்த க்்த, கண்டி அர�ன 
விககிரம் இராஜசிங்கன கூத்்்த முன்ேத்துக 
கா்லங்கா்லமாக நிகழ்த்துக க்்லயாக இ்லங்்கயில் 
நிகழ்த்்தப்படுகி்றது. ்பாரம்்பரியமாக நடத்்தப்படுகி்ற 
கண்டி அர�ன கூத்து, சிங்களேரகளிடமும், 
்தமிழரகளிடமும் பிர்ப்லமானது. துவராகி எனக 
கரு்தப்படுகி்ற மநதிரியின குழந்்தகள கழுத்்்த 
சேட்டிக சகால்்லப்படுகின்றன. மநதிரியின 
ம்னவி குமாரிரைாமி, பி்றநது ்பத்து நாட்களான 
்தனனு்டய ்கககுழந்்தயான டிங்கிரி 
சமனிவக்ய உரலில் வ்பாட்டு, உ்லக்கயால் குற்றி 
இடிகக வேண்டுசமன்ற கட்ட்ள அர�னால் 
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பி்றபபிககப்படுகி்றது. அபவ்பாது அேள குழந்்த்ய 
உரலில் வ்பாட்டுக குத்தியோறு ்பாடும் ்பாடல், 
இன்றளவும் நாட்டார கூத்தில் ்பாடப்படுகி்றது.

அமிர்� சுகிர்� அழத்காளிர் வி்ளக்வ்க
அ்கக்்க்லில் சுமந்� அருமமப் பாலகிவய
தபானனின வமனி�னம்ன உரலில்
பூனின உலக்ம்க த்காணடு
ஊணும் பாதி �ந்� பாலும் வாயிவலா்
அம்மா குத்தி இடித்�ாவ்ளா உரல்

்தாய் ”அழுது பு்லம்பிப ்பாடும்வ்பாது, ்பரே�ம் 
அ்டயாம்லா அ்்த மறு்படியும் மறு்படியும் 
கா்லங்கா்லமாகத் திருவிழாககளில் ்பாரத்துக 
சகாண்டிருககி்றாரகள” எனறு க்்தச�ால்லி 
ச�ால்கி்றார. கூத்து நிகழ்த்்தப்படும்வ்பாது, 
்பார்ேயாளர ேரி்�யில், சிறிய நாற்காலி்யப 
வ்பாட்டு, அந்த இருக்கயில் இருநது, சகாடூரமாகக 
சகால்்லப்பட்ட ்பசசிளம் சிசுவும் கூத்்்தப 
்பாரககி்றது என்ற நம்பிக்க, நிஜத்துககும் 
பு்னவுககும் இ்டயில் ஊ�்லாடுகி்றது . 
இ்லங்்கயரகளின மனதில் ேனமு்்றயும், 
சகாடூரமும் ர�்னககுரிய்தாக உ்்றநதிருப்ப்்தக 
கூத்தின ேழியாகக கண்டறிநதிட முயனறுளளார, 
வஷா்பா�கதி. அந்தக சகாடூரமான ர�்ன, 
உளவியல்ரீதியில் ஏற்்படுத்தும் வ�்தங்கள்தான 
இ்லங்்கயில் சேளிப்படுகி்ற ேனமு்்றயின 
சேளிப்பாடா? வயாசிகக வேண்டியுளளது.

்பதினமூனறு ேய்தான சேளளிப்பா்ே ்தனது 
்தம்பி விபுலுடன ஊருககு ேரும்வ்பாது, காட்டுககுள 
்பதுங்கியிருககி்ற விடு்த்்லப புலிக்ளத் 
்தற்ச�ய்லாகச �நதிகக வநரிடுகி்றது. �க மனி்தரகள 
என்ற நி்்லயில் ச�ய்்த சிறிய உ்தவிககாக ஊரக 
காேல்்ப்ட்யச �ாரந்த காககி்லால், ்தம்பியின 
்த்்ல்யத் துண்டித்துத் ச்தருவில் வ்பாடுகி்றான. 
சகால்்லப்பட்ட விபுல் ஏற்கனவே புலிகளுககு 
எதிராக அரசின காேல்்ப்டயில் வ�ரநது, 
ச�யல்்பட்டேன. கஞ�ா வ்பா்்தயில் விபுல் 
உளறிய்தற்காக அே்னக சகாடூரமாகக 
சகால்்லப்படுேதில் ச்தாடங்குகி்றது, ஆ்லாவின 
அரசியல் நு்ழவு. சகால்்லப்பட்ட ்தம்பிககாக 
நியாயம் வகட்ட சேளளிப்பா்ேயின மீ்தான 
்தாககு்தல் ேலுே்டந்தவ்பாது, அதிலிருநது 
்தபபித்்தேளின அடுத்்த முயற்சி, புலிகள இயககத்தில் 
வ�ரந்தது்தான. வேறு ேழி? ச்பாதுமககள �ரா�ரியான 
ோழ்க்க ோழ்நதிட உத்திரோ்தம் இல்்லா்த 
சூழலில் அனபும் வந�மும் மிகக சேளளிப்பா்ே, 
கரும்புலியாகப ்பயிற்சிச்பற்று, சேடிகுண்்ட 
உடலில் கட்டிகசகாண்டு, சேடித்துச சி்தறிடத் 
்தயாராகி்றாள. குழந்்த்யப ச்பற்று ேளரககி்ற 
இயல்பு்டய ச்பண், ்தன்னவய அழித்துகசகாளள 
முடிசேடுப்ப்தன பினபு்லத்தில் ச்பாதிநதிருககி்ற 
அரசியலும், உளவியலும் முககியமான்ே. குடும்்ப 
நிறுேனத்தில் இயல்்பாக ோழ்ந்த ச்பண்்தான, 
எங்கும் மனி்த ரத்்தம் சிநதுகி்ற சூழலில் ்தற்சகா்்லப 
்ப்டயினராக மாறுகி்றாள. வ்பாராளிக்ள 
சேடிகுண்டாக மாற்றுகி்ற புலிகளின அரசியலில் 
கருத்து வேறு்பாடு இருந்தாலும், வ்பாரக கா்லச 
சூழ்்ல ஆராய்நதிடும்வ்பாது ,  இயககம் 

மூ்ளச�்ல்ே ச�ய்து  கரும்புலிக்ள 
உருோககவில்்்ல என்பது பு்லப்படும். எதிரியான 
சிங்கள ராணுேத்துடன ்தாககு்தலில் ஆயு்தத்துடன 
வ்பாரிடும்வ்பாது, முகாமுககுத் திரும்பி ேருே்தற்கான 
�ாத்தியம் கு்்றவு என்பது ்தமிழ்ப வ்பாராளிகளுககுத் 
ச்தரியும். வ்பார மு்னயில் நிகழவிருககி்ற �ாவு, 
உடலில் கட்டியிருககி்ற சேடிகுண்டால் ஏற்்பட்டால் 
எனனசேன்ற துணிச�்லான முடிவு்தான கபடன 
ஆ்லா வ்பான்ற வ்பாராளிக்ள இயககுகி்றது. 
இருப்ப்தா? இ்றப்ப்தா? என்ற வஷகஸபியரின ேரி, 
வ்பாராளிகளுககு முழுககப ச்பாருநதுகி்றது. 
ஆ்லாவுககும்்தான.

வ்பார என்பது ரத்்தம் சிநதும் அரசியல் என்ற 
புரி்தல் இல்்லா்த ஆ்லா, மனி்த சேடிகுண்டாக மாறி, 
்ப்லரின மர்ணத்திற்குக கார்ணமாேது அறிநதும் 
்தனனுட்்லப ச்பாருட்்படுத்்தா்த மனநி்்ல, 
அேளுககுள ஏவ்தா ஒரு புளளியில் உ்்றநதிருந்தது. 
ஆ்லா ்தனனு்டய உடலுடன சேடித்துச 
சி்தறும்வ்பாது, எதிரிகளும் சகால்்லப்படுோரகள 
என நம்பியிருக்கயில், ்பா்லம் தி்றபபுவிழாவில் 
அயல்நாட்டுத் தூ்தரும் க்லநதுசகாளகி்றார 
என்ப்தனால், க்டசி நிமிடத்தில், நடேடிக்க 
மாற்்றப்படுகி்றது. யாருககும் வ�்தம் வி்ளவிககாமல், 
்பா்லத்தின ்பககோட்டுச சுேரில் வமாதி சேடித்துச 
சி்த்ற வேண்டுசமனக கட்ட்ள கி்டககி்றது. 
”இது்தானா என மகி்ம ச்பாருநதிய �ாவு! சுேரில் 
வமாதிக குருட்டு சேௌோல் வ்பா்லோ �ாகப 
வ்பாகிவ்றன” என்ற ஆ்லாவின மனவோட்டம் 
முககியமானது. இராணுேத்திடம் சிககினால் 
எனனே்கயான சித்திரே்்தக்ள எதிரசகாளள 
வநரிடும் என்ப்்த அறிநதும் ஆ்லா தி்கத்து 
நிற்கி்றாள. மனுஷி என்ற நி்்லயில் ஆ்லாவின 
்லட்சியம் நி்்றவே்றவில்்்ல. இ்லங்்க மற்றும் 
இநதிய ராணுேத்தினரின சித்ரே்்தககுளளாகி, 
இறுதியில் 300 ஆண்டுகள ்தண்ட்னய்டநது 
சி்்றயில் ோடுகி்றாள. ்பதின்பருேப ச்பண்்ணான 
ஆ்லா சி்்றயில் இ்றநதுவிட்டாள எனறு பிரதி ்தரும் 
்தகேலினால் துயரத்தில் ோ�கர ்தவிகக வநரிடுகி்றது. 
நடநது முடிந்த ஈழப வ்பாரகளில் ்பங்வகற்்ற 
நூற்றுகக்ணககான ச்பண் புலிக்ளப ச்பரு்மயுடன 
வநாககுகி்ற ்தமிழ்ச �மூகத்தில், இத்்த்கய மாந்தரகள 
்ப்டபபின ச�ாற்களுககு இ்டயில் துயரத்துடன 
எங்வகா ோழ்நதுசகாண்டிருககின்றனர.

அன்றாட ோழ்க்கயில் குறிபபிட்டமு்்றயில் 
�ம்்பேங்கள இ்டவிடாமல் ச்தாடரநது 
ந்டச்பறுகின்றன. அ்ே, ்ப்டபபுகளில் 
்பதிோகிடும்வ்பாது, ோ�கரகளின விருப்பத்திற்கு 
மா்றான்ேயாக இருநதிட ோய்பபுண்டு. இச�ா 
நாேலின க்்தயாடலில் ஆ்லா்ே முன்ேத்து 
வஷா்பா�கதி விேரித்துளள �ம்்பேங்கள, ேலிகளும் 
ே்்தகளும் நிரம்பிய்ே .  ஆ்லா ,  ்த ான 
வ்தரநச்தடுத்துளள கரும்புலி ்பயிற்சி ்பற்றியும் 
அ்தனு்டய முடிவு ்பற்றியும் துல்லியமாக 
அறிந்தநி்்லயில் துணிச�லுடன ச�யல்்படுேது, 
துனபியல் நாடகத்தின உச�ம்; காபபிய வ�ாகம். 
இ்தனால் ோ�கன துககத்தில் ஆழ்கி்றான. 
மாற்்றமுடியா்த விதியா? அல்்லது கடவுளின 
விருப்பமா? என்ற வகளவிகள, ோ�கரக்ள 
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முடிேற்்ற துயரத்திற்கு இட்டுச ச�ல்கின்றன. 
மாச்பரும் இதிகா�ங்கள, காபபியங்கள இரககமற்்ற 
மனி்த ோழ்க்கயின �ட்டகங்க்ள மீண்டும்மீண்டும் 
ச�ால்ே்தனமூ்லம் ஒருே்கயில் மனி்தரகளின 
ச�ாந்தக க்்தக்ளத்்தான ச�ால்கின்றன. அ்ே, 
நமது விருப்பங்களுககு எதிரான்ே என்றாலும், 
அேற்்்ற விருப்பத்துடன ோசிககிவ்றாம் . 
எனவே்தான ஆ்லாவின அே்லமான க்்த, 
்பரநது்பட்ட ோ�கரகளால் ஆரேத்துடன 
ோசிககப்படுகி்றது. விதி அல்்லது மர்ணம் ்பற்றிய 
கருத்துருககளின மீது்தான இ்லககியப பிரதியின 
அடிப்ப்டச ச�யல்்பாடு இயங்குகி்றது என்ற 
நி்்லயில்்தான ஈழத்தில் ்லட்சிய வநாககுடன 
வ்பாரில் உற்�ாகத்துடன வ்பாராடி இ்றந்த 
வ்பாராளிகளின மனநி்்ல்யப புரிநதிட முடியும்.

ய்தாரத்்தத்தில் ராணுேத்தினர முனனர ச�ய்்த 
சித்ரே்்தயினால் உடல் நலிவுற்றுச சி்்றயில் ஆ்லா 
மர்ணம்டகி்றாள. அது, வஷா்பா�கதிககு 
உடன்பாடாக இல்்்ல. சி்்றயில் இருநது ஒருககால் 
ஆ்லா சேளிவயறும் சூழல் ஏற்்பட்டால் எனன 
ஆகும் எனறு பு்னவின ேழியாகச சித்திரித்துளள 
காட்சிகள, கேனத்திற்குரியன. கண்டி ராஜாவின 
மநதிரிகுமாரி �ாமலிவ்தவி வ்பா்லத் ்தன்ன 
அறிநதிடும் ஆ்லாவின துயரம் ஏன ச்தாடரந்தது 
என்பது பிரதி முன்ேககி்ற வகளவி. ஆ்லாவின 
சுவயச்�யான ோழ்க்க குறித்்த ஆவே�மான 
வ்தடலின வ்தால்வி ஒருபு்றம் என்றால், இ்றந்த 
கா்லத்தில் �பிககப்பட்ட ோழ்விலிருநது விடு்த்்ல 
இனசனாருபு்றம் எனப பு்னவின சி்றகுகள 
விரிகின்றன. ஆ்லா என்ற மனுஷி, கற்்ப்னயான 
ோழ்க்கயிலும் ஏன துயரம் வ்தாய்ந்த ோழ்க்க்யத் 
வ்தரநச்தடுத்்தாள என்ற வகளவி வ்தானறுகி்றது. 
எல்்லாம் க்்தகள்தான என்றாலும், நாேலின இறுதி 
ோ�கமாகக க்்தச�ால்லி, “உயிருளள ஆ்லாப 
்ப்ற்ேசயான்்ற நீங்கள ்பாரத்திருககிறீரகளா? 
எனறு வகட்்பது, இதுே்ர ோசித்்த ோசிப்்பக 
வகளவிககுளளாககுகி்றது.

கடூழியச சி்்றயில் இருநது ோமனினன 
முய ற் சி ய ா ல்  விடுவிக க ப ்பட்ட  ஆ்ல ா , 
ஐவராப்பாவிற்குப பு்லம்ச்பயரநது, ோமன்னத் 
திரும்ணம் ச�ய்து, ்பதுமன என்ற ஆண் குழந்்தககுத் 
்தாயாகி்றாள. இருேருககுமி்டயில் ேழ்மயான 
கு டு ம் ்ப  உ ்ற வு கூ ட  இ ல் ்்ல .  அ ே ள , 
ம ன ப பி ்ற ழ் வி ற் கு ள ள ா ன ே ள  எ ன ப 
பு்றககணிபபிற்குளளான நி்்லயில் ,  ்பனி 
ச்பாழிநதிடும் �துககத்தில் துப்பாககியால் சுட்டு, 
குழந்்தயுடன ்தற்சகா்்ல ச�ய்துசகாளகி்றாள. 
ஆ்லாவின ோழ்க்க, கற்்ப்னப பினபு்லத்தில்கூட 
ஏன சீராகவில்்்ல என்ற வகளவி முககியமானது. 
இநநி்்ல்ம ஆ்லாவுககு மட்டுமல்்ல இனறு 
ஈழத்தில் சிரமத்துடன ோழ்கி்ற வமனாள ச்பண் 
புலிகளுககும், வ்பாராளிகளுககும் ச்பாருநதும். 
பிரதியானது இ்லககிய உ்லகில் நி்லவுகி்ற 
வகளவிகளுககு உட்்படுத்்த முடியா்த யூகங்கள, 
்பாே்னகள மூ்லம், பு்னோக இருந்தாலும்கூட, 
அது உண்்ம எனக கருதுகி்றே்கயில் சி்ல 
மாதிரிக்ள விட்டுச ச�ல்கி்றது. இத்்த்கய 

இ்லககிய உண்்ம்தான வஷா்பா�கதி சித்திரித்துளள 
ஆ்லாவின ஐவராபபியப ்பய்ணம். அது, கார்ண 
காரிய அறிவுககு அப்பாற்்பட்டது. ஆ்லா, இ்லககியப 
பிரதியிலிருநது சேளிவயறி, ச்தானமமாகி விட்டார.

“நானும் உங்க்ளப வ்பா்லவே அனபும், கா்தலும், 
இச்�யும், இரககமும், வி்ளயாட்டுத்்தனமும் 
சகாண்டேள்தான” எனறு ்தன்னப ்பற்றி ஆ்லா 
குறிபபிட்டுளள ோ�கங்கள, அழுத்்தமான்ே. 
வி�ார்்ணயினவ்பாது சகாடிய சித்ரே்்தக்ளத் 
்த ாங்கிகசக ாண்டு ,  ்த ற் �மயம்  சி்்றயில் 
அ்டயாளமற்று சேறு்மயில் ்தவிககி்ற ஆ்லாவின 
மனம், ச்பண்ணுடல் என்ற நி்்லயில் ்தன்னக 
கண்டறிநதிட முயலுகி்றது. ச்பண்்ணாகிய ்தான 
புழுோக மாறிவிடாமல், எத்்தனிக்கயில் 
அேளுககுள காமம் ஒளிரகி்றது. மர்ணமும், காமமும் 
்தனிமனுஷியான ஆ்லாவின உடலிலும், மனதிலும் 
நுண்ணிய ்பாதிபபுக்ள உருோககுகின்றன. 
எவவி்தமான மகிழ்சசியுமற்று ்தக்கயாகிபவ்பான 
உட்்ல மீண்டும் இயங்கிடுே்தற்குக காமம் 
தூண்டுவகா்லாக இருககி்றது. ்பாலு்றவு நி்்லகள 
்தரும் கற்்ப்னச சித்திரத்தில் மனசேளியில் ஆ்லா 
சி்றகடிககி்றாள. சி்்றயின சேறு்மயில் சமல்்ல 
அழிநதுசகாண்டிருககி்ற உடலுடன வ்பாராடுகி்ற 
ஆ்லாவுககுக காமம், ஒருே்கயில் ்தனனிருப்்ப 
உ்ணரத்துகி்றது; உடல் மரத்துப வ்பாய்விடாமல், 
மனம் சகாந்தளிபபுடன இருககச ச�ய்கி்றது. ்பதின 
்பருேத்தில் பு்லனகளின சகாண்டாட்டங்கள 
நிரம்பிய உட்்ல ஏச்தாசோரு ்லட்சியத்திற்காக 
ஒடுககினாலும், உடல் ்தன்னக காமத்தின ேழியாக 
மீட்டுகசகாளகி்றது.

வஷா்பா�கதி, ஈழ ேர்லாற்றுககுள பு்ன்ேயும், 
பு்னவுககுள ேர்லாற்்்றயும் கண்டறிநதிட 
முயனறுளளார. இ்தனால் கடந்தகா்ல ோழ்க்க, 
பிரதிககுள பிரதியாகப பினனிக கிடப்பது 
சேளிப ்பட்டுளளது ;  ச ம ாழி  எனனும் 
பிர்பஞ�த்திற்குள அ்்ல்பாய்நதிடும் மனி்த 
விதிகளின வி்ளயாட்டு, வி்ளயாட்டுத்்தனமாகப 
பிரதியில் எடுத்து்ரககப்பட்டுளளது. அனபு, 
்தாய்்ம, கா்தல், பரியம் எனறு எபச்பாழுதும் 
கசிநதிடும் ஈரமான இயல்பு்டய ோழ்க்கயில், 
ஆ்லாப ்ப்ற்ே என்ற குறியீடு மூ்லம் எல்்லாம் 
விண்சேளியில் சி்றகடிககின்றன. சமாழி, இனம், 
ம்தம், �ாதி எனறு ஏவ்தாசோனறின பினபு்லத்தில் 
அதிகாரத்தின சேளிப்பாடாகத் தீ்மயின பினனர 
்பயணிககி்ற ோழ்க்க ்ப்லருககும் ்லபித்திருப்ப்்த 
நாேல் வகளவிககுளளாககியுளளது. இச�ா நாே்்ல 
சேறுமவன க்்த எனறு ோசித்து சேளிவயறிவிடாமல், 
ஏன எங்கும் இருள ்பரவியிருககி்றது எனறு 
வ்தானறுகி்ற சநாம்்ப்லமான மனநி்்ல, ஒருநி்்லயில் 
ோ�க்ர உ்்றநதிருககச ச�ய்கி்றது. ்தான ச்பற்்ற 
்பசசிளங் குழந்்த்ய உரலில் வ்பாட்டு இடித்்தோறு 
வ�ாகமாகப ்பாடுகி்ற மநதிரியின ம்னவி 
குமாரிரைாமியின அே்லமான குரல் கூத்தில் 
மட்டுமல்்ல ,  இ்லங்்கய ரின  இன்்றய 
ே ா ழ் க்க யி லு ம்  ச ்த ா ட ர ந து 
ஒலித்துகசகாண்டிருககி்றது. அது்தான இச�ா.
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நீலப புரட்சி

கட்டுரை

  ஜ�ோ டி குரூஸ்
rnjoedcruz@gmail.com

காடுகளிலும், ம்்லப ்பகுதிகளிலும் ச்தானறு 
ச்தாட்டு ோழும் மககவள ்பழங்குடிகள என்ற 
ச்பாதுப புரி்தல் இங்கு இருககி்றது. அது ்தேறு. 
்தங்கள ோழிடமும், ச்தாழிலும், ்பண்்பாடும், 
க்லாச�ாரமும் மா்றாமல் இனறும் கடவ்லாரங்களில் 
ோழும் மககளும் ்பழங்குடிகவள. கடந்த கா்லத்தில், 
மத்திய அர�ால் அ்மககப்பட்டு ஆய்வு ச�ய்து 
அறிக்க சேளியிட்ட மண்டல் கமிஷனும் 
இ்்தவய உறுதி ச�ய்்தது. ்பழ்மயான ்தனித்துேப 
்பண்புகவளாடு, பூவகாள ரீதியாய் ்தனித்துேப்பட்டு, 
பி்ற �மசேளிச �மூகங்கவளாடு ச்தாடரபு 
்ேத்துகசகாளேதில் ்தயககம் காட்டும் மககவள 
்பழங்குடிகள.கா்லங்கா்லமாக கடலில் வேட்்டத்  
ச்தாழிலும், ்பாசி விே�ாயமும் ச�ய்யும் மீனேரகள, 
சுயமரியா்்த மிககேரகள. ச்தாழிலில் அேரகளிடம் 
கூலி என்பவ்த இல்்்ல. ்பழங்குடியினரின 
்தனித்துேமான கு்ணம் இது. வேட்்டயில், 
க்ரககடல் விே�ாயத்தில் கி்டப்ப்்த 
்தங்களுககுள ்பங்கு பிரித்துக சகாளகி்றாரகள.

உளளாரந்த ்பழங்குடிக கு்ணத்்தால், அதிகார 
ேரககத்வ்தாடு ச்பரும்்பாலும் ச்தாடர்பற்்ற 
நி்்லயிவ்லவய ச்தாடரகி்றது இேரகளது ோழ்க்க. 
எ டு த் து க க ா ட்ட ா க ,  க ட வ ்ல ா ர ங் களில் 
ச�யல்்படுத்்தப்படும் எந்தத் திட்டங்களும் 
மீ ன ே ர க ் ள க  க ்ல ந ்த ா வ ்ல ா சி த் து 
தீட்டப்படுேதில்்்ல. அதிகார ேரககத்தின 
வமட்டி்மயான எண்்ணத்்தால் ச்தாடரநது 
வி்ளயும் வி்பரீ்தம் இது. கடவ்லார ோழ்வின 
உண்்மயான வ்த்ே புரியாமல் திட்டங்க்ளச 
ச�ய்லாககத்திற்கு சகாண்டுேரும் அதிகார 
ேரககவமா, திட்டங்க்ள மீனேரகள எதிரககி்றாரகள 
எனவ்ற ச்தாடரநது கு்்ற கூறுகி்றது. இன்்றய 
நி்்லயில் அவ்த ்பழங்குடிகள மண்�ாரநது, 
்தட்்பசேப்ப சூழல் �ாரநது கருத்துகள 
ச � ா ல் கி ்ற ா ர க ள  ஆ ன ா ல்  அ ் ே 
ஏற்கப்படுேவ்தயில்்்ல. அதிகார ேரககத்தின இந்த 
மனநி்்ல ஆய்வுககுட்்படுத்்தப ்படவேண்டும்.

்தங்கள ோழ்வின மூ்லமாகவே நாட்டின கடல் 
எல்்்லக்ளப ்பாதுகாககும் ்பாரம்்பரிய மீனேரின 
ோழ்வு, வ்தசிய அளவில் வ்த்ேயான புரி்த்்ல 
ஏற்்படுத்தி முககியத்துேப ்படுத்்தப்படா்ததும் ஒரு 
கார்ணமாய் இருகக்லாம். மத்திய, மாநி்ல அரசுகவளா, 
்தனியார நிறுேனங்கவளா, �ரேவ்த�த் ச்தாடரபுளள 
ச்தாண்டு நிறுேனங்கவளா யாராய் இருந்தாலும் 
திட்டங்கள தீட்டப்படும் வ்பாது, யாருககாக அது 
ந்டமு்்றககு ேருகி்றவ்தா  அேரக்ள 
ஆவ்லாசிப்பவ்தா  அல்்லது அேரக்ளப 
்பங்குசகாளளச ச�ய்ேவ்தா இல்்்ல. திட்டங்கள 
ச�யல்்படுத்்தப்படும் வ்பாது மட்டுவம, மககள அ்தன 
வநரடித் ச்தாடரபில் ேருகி்றாரகள. ஒரு திட்டம் 
்தங்க்ளப ்பாதிககும் என அறிந்த உடன 
்பழங்குடியான அேரகள கிளரநச்தழுகி்றாரகள, 
்தங்க்ளப ்பாதிககும் எந்த ஒரு திணிப்்பயும் 
எதிரத்துப வ்பாராடுேது அேரகளது இயல்பு. ஏன 
இவோறு நடககி்றது என்ற �மூக ஆய்வு கூட 
இதுகாறும் வ்தசிய அளவில் நடத்்தப்படவில்்்ல.

குடிமககள சு்தநதிரமாய் ோழ்ே்தற்கான 
உரி்ம்ய உறுதி ச�ய்ேவ்தாடு, ஒட்டுசமாத்்த �மூக 
முனவனற்்றத்துககான சூழ்்லயும் உருோககுேவ்த 
சி்றந்த ஆட்சிமு்்ற. �மூக முனவனற்்றம் என்பது 
இ்லே�ங்கள ேழங்கி, ேறு்ம்யத் ்தற்காலிகமாய் 
நீககுேது என்பவ்தாடு நினறுவிடுேது அல்்ல. 
நி்லப்பரபபு �ாரநது குடிமககளுககான நீதி்யயும், 
உரி்ம்யயும் நி்்லநாட்டி, ோழ்ோ்தாரங்க்ளயும் 
வ்பணிப ்பாதுகாப்பவ்த அரசின கட்ம. 
சு்தநதிரத்திற்குப பினனான ஆட்சிமு்்றயில் 
கடவ்லாரங்களும், அங்குளள மககளின ோழ்வும் 
ச்தாடரநது பு்றகணிககப்பட்வட ேநதிருககி்றது 
என்பது ச்பரும் கே்்ல அளிககககூடிய்தாய் 
இருககி்றது. கார்ணம், ஆட்சிமு்்றயிலும் கடவ்லார 
மககளின பிரதிநிதித்துேம் ச்தாடரசசியாய் 
மறுககப்பட்டிருககி்றது என்பது நாம் கண்கூடாகக 
கண்ட உண்்ம. இநதியா வ்பான்ற மிக நீள 
கடற்க்ர எல்்்லக்ளயு்டய ஒரு நாட்டில் 
கடவ்லார ்பழங்குடி மககளின ோழ்வு ச்தாடரசசியாய் 
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பு்றககணிககப்படுேது என்பது நாட்டின 
்பாதுகாபபுககும், ச்பாருளா்தார முனவனற்்றத்துககும் 
ஏற்பு்டயது அல்்ல.

உ்தார்ணமாக, இராவமஸேரம் தீவுப ்பகுதியின 
ச்தன்பகுதியில் அ்மநதிருககும் தீவுக கூட்டத்்்தச 
ச�ால்்ல்லாம். ேனத் து்்றயின கட்டுப்பாட்டுககுள 
இல்்லா்த கா்லத்தில், க்ரககடல் ்பகுதியிலிருககும் 
இத்தீவு இப்பகுதி, ்பாரம்்பரிய மீனேரின ச�ாரகக 
பூமியாக, ோழ்ோ்தாரமாக ச�ழு்மயாக இருந்தது. 
குடும்்பத்வ்தாடு தீவுகளில் ்தங்கி ச்தாழில் ச�ய்்தாரகள. 
இனவ்றா, க்ரககடல் மற்றும் அண்்மக கடல் 
மீனேரகள, புயல் ம்ழ கா்லங்களில் கூட 
ச்தன்பகுதியில் இயற்்க அர்ணாய் அ்மநதிருககும் 
தீவுகள அருவக சநருங்க முடிேதில்்்ல. இ்தனால் 
கேனிப்பாரில்்லாமல், நீரா்தாரங்கள ே்றண்டு, 
்பா்்ல நி்லம்வ்பால் காட்சியளிககின்றன தீவுகள. 
்பாதுகாப்ப்தாகச ச�ால்லும் அதிகார நிரோக 
அ்மபபுகளின பிராநதிய அலுே்லரகள 
சகாள்ளயரகவளாடு ் கவகாரத்துச சுற்றுச சூழல் 
வகடுக்ள வி்ளவித்து, அந்தப ்பழி்ய ்பாேப்பட்ட 
்பாரம்்பரிய மீனேரகள மீது அ்பாண்டமாய்ச 
சுமத்துகி்றாரகள. ந்டமு்்றககு ஒவோ்த ே்றட்டுச 
�ட்டங்களால் ஏற்்பட்ட வி்ளவு இது. நட்டின 
்பல்வேறு ்பகுதிகளிலும் இதுவே ச்தாடரக்்த.

கடந்த கா்லங்களில் ்பாரம்்பரிய க்ரககடல் 
மீனேரகளுககாக முனசனடுககப்பட்ட ்பாசி 
ேளரபபுத் ச்தாழிலில் ஏகப்பட்ட குளறு்படிகள. 
நிரோக ந்டமு்்றயால் அரசின து்்றகவள 
ஒனறுகசகானறு குறுககிட்டு ்பாசிேளரபபுத் 
ச்தாழி்்லவய இல்்லாமல் ஆககியிருககி்றாரகள. 
ச்தாழில்்தான இல்்்லசயனறு ஆகிவிட்டது 
காபபீடாேது கி்டத்து ச�ய்்த மு்தலீடுகள திரும்்பக 
கி்டககுசமனறு ்பாரத்்தால், காபபீடு ேழங்கிய 
அரசின காபபீட்டு நிறுேனங்கவள ஏ்ழ, எளிய 
மககளுககான இழபபீட்்ட ேழங்காமல் 
இழுத்்தடிககி்றாரகளாம்.

கடந்த ஐநது ஆண்டுகளில், இராவமஸேரம் 
தீவுககுள காற்றின, கடலின ்தன்ம புரியாமல் 
ஏற்்படுத்்தப்பட்ட க்ரககடல் கட்டுமானங்கள 
ச்பரும்்பாலும் ்பயன்பாடற்றுப வ்பானவ்தாடு, 
கட்லரிபபின முககிய காரணிகளாகவும் 
மாறியிருககின்றன. கட்டுமானத்திற்காக ேரும் 
ஒப்பந்தககாரரகளுககு இது்பற்றி அகக்்ற இருககாது 
என்பது நாம் அறிந்தது. ஆனால், திட்டத்்்த 
மககளந்லன �ாரநது முனசனடுப்ப்தாய்ச ச�ால்லும் 
அரசியல்ோதிகளுககு ்தே்றான திட்டம், அேரகள 
ேருங்கா்ல இருப்்பவய வகளவிககுறியாககும் 
என்பதும்  ச்தரியவில்்்ல .  சஜய்லலி்தா 
அம்்மயாரின இறுதிக கா்லத்தில் காசனாளி மூ்லம் 
்தங்கசசிமடம், மாநவ்தாபபு ்பகுதியிலும், ச்தனகடலில் 
முகுந்தராயர �த்திரத்திலும் சஜட்டிகள மககள 
்பயன்பாட்டுககாக தி்றநது ் ேககப்பட்டன. கடந்த 
ஐநது ஆண்டுகளாய் எந்தப ்பயன்பாடுமினறி 
கடலுககுள துருத்திக சகாண்டு நிற்கின்றன இ்ே.

இந்தப பிராநதியத்திவ்லவய அதிகமான 
வி்�ப்படகு உரி்மயாளரகளாக இருககும் 
்தங்கசசிமடம் மீனேரகளின வ்த்ேவயா, தூண்டில் 

ே்ளவோடு கூடிய ஒருங்கி்்ணந்த மீனபிடித் 
து்்றமுகம். இந்த ே�தி இல்்லா்த கார்ணத்்தாவ்லவய, 
இங்குளள வி்�ப்படகுகள, இராவமஸேரம், 
்பாம்்பன, மண்ட்பம், வகாட்்டப்பட்டி்ணம், 
வ�ாழியாககுடி, ஏரோடி என ்பல்வேறு இடங்களில் 
்தங்கித் ச்தாழில் ச�ய்ய வநரகி்றது. ச்தாடரசசியாக 
ச்பரும் சிரமத்துககுளளான்தால்்தான மீனபிடி 
து்்றமுகத்்்த ்தங்கள க்ரயிவ்லவய வகட்டாரகள. 
ஆனால், அ்மககப்பட்டவ்தா கடலுககுள ச்தன 
ேடககாக நீண்டு நிற்கும் சஜட்டி. இயற்்க்ய மீறி 
கடலுககுள ஏற்்படுத்்தப்படும் கட்டுமானங்கள, 
பிராநதிய மீனேரகளின அனு்பே அறிவோடு 
�ரியாக முழு்மயாக அ்மககப ்படாவிட்டால் 
அ்ே ்பயனற்றுப வ்பாேவ்தாடு அ்பாயகரமான 
�கதியாகவும் மாறிவிடும். அ்மதியான கச�ன 
கா்லத்திலும், ஆரப்பரிககும் ோ்ட கா்லத்திலும் 
சஜட்டியால் எந்தப ்பயன்பாடுமில்்்ல என்பது 
ஒருபு்றமிருகக ,  குடியிருபபுகளில் ஏற்்படும் 
கட்லரிபபுககும் கார்ணமாக மாறியிருககி்றது. இந்த 
சஜட்டி, இவ்த நி்்லயில் ச்தாடருமானால் சி்ல 
ஆண்டுகளில், ்தங்கசசிமடம் மாநவ்தாபபிலிருநது 
ச்தாடங்கி, அககாளமடம், ்பாம்்பன ே்ர 
ேடகற்க்ர முழு்மயாகவே கடலுககுள 
வ்பாய்விடும். க்ர்ய ஒட்டிய ்பகுதியில் ந்டச்பறும் 
மல்லி்கத் வ்தாட்ட விே�ாயமும் இல்்லாமல் 
ஆகிவிடும்.

முகுந்தராயர �த்திரத்தின சஜட்டியிவ்லா யாரும் 
சநருங்கமுடியா்த ஆ்பத்்தான ்பகுதி எனறு 
அறிவிபபுப ்ப்ல்க ்ேத்திருககி்றாரகள. பின 
யாருககாக அந்த சஜட்டி என்ற வகளவி எழுகி்ற்தா 
இல்்்லயா! �மீ்பத்தில், ்பாம்்பன ரயில்வே ்பா்லத்தில் 
ஏற்்பட்ட வி்பத்துகூட பிராநதிய ்பாரம்்பரிய அறி்ே 
பு்றந்தளளிய்தால் நடந்தது. அரசு உடனடியாக 
கேனத்தில் சகாண்டு ஆய்வு ச�ய்ய வேண்டிய மிக 
முககியமான பிரச�்னகள இ்ே.

நி்ல எல்்்லக்ளப வ்பா்லவே, கடவ்லார 
எல்்்லகளும் நாட்டின ்பாதுகாபபில் முககியமானவ்த. 
இனிேரும் கா்லங்களில் நி்லேபவ்பாகும் �ரேவ்த� 
ச்பாருளா்தார, �மூக, அரசியல் சூழல்கள, கடவ்லாரப 
்பாதுகாபபு மிக முககியமானது என்ப்்த 
உறுதிச�ய்யும். கா்லனீய ஆட்சியாளரகளால் 
பின்பற்்றப்பட்ட ந்டமு்்றகள ஒருவ்பாதும் 
இன்்றய ்பர்பரப்பான ோழ்வில் து்்ணநிற்கப 
வ்பாேவ்தயில்்்ல. எனவே, கடந்த கா்லங்களில் 
ஆட்சியிலிருந்த அரசுக்ளபவ்பா்ல இந்த அரசும் 
கடவ்லாரங்க்ளப பு்றககணித்்த ஆட்சிமு்்றயில் 
இனி ச்தாடர முடியாது. கார்ணம், ்தற்வ்பா்்தய 
கடவ்லாரங்கள மீனபிடித் ்தளங்கள மட்டுமல்்ல, 
அ்ே ஆற்்றல்மிகு மனி்தேளச சுரங்கங்கள, வநரடி, 
ம்்றமுக, ேணிக, வே்்லோய்பபுக்ள ச்தாடரநது 
ேழங்கும் ச்பரும் ச்பாருளா்தார மண்ட்லங்கள.

புதுசவ�ரியின பிரஞசு ஆட்சியாளரகளுககு 
து்பாஸாக ்பணியாற்றிய ஆனந்த ரங்கபபிள்ள, 
்தான ோழ்ந்த கா்லத்தில் 1735 மு்தல் 1761 ே்ரயி்லான 
26 ஆண்டுகளின தினப்படி வ�திக குறிபபுக்ளப 
்பதிவு ச�ய்துளளார. நாம் ோழும் கா்லத்தின மிக 
அண்்மயி்லான ்பதிவுகள இ்ே. அரசியல், �மூக, 
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ச்பாருளா்தாரப பிரச�்னக்ளப ்பற்றிய குறிபபுகள 
இருந்தாலும், நான பிரமித்்த முககியமான விடயம் 
க்ரவயாரக கப்பவ்லாட்டம். கப்பவ்லாட்டம் ்பற்றிய 
குறிபபுகள இல்்லா்த நாட்குறிபவ்ப இல்்்ல. 
அப்படியான முககியத்துேமான கடல்ேழி ேணிகச 
சூழலில் இருநது்தான இன்்றய சூழ்்ல நாம் 
ஒபபீட்டாக வேண்டும். அரசியல் சூழல்கள மாறி, 
ச்தாழில்நுட்்ப உ்தவியால் உற்்பத்தியும் ச்பருகிவிட்ட 
நி்்லயிலும், நாம் நமது ஏற்றுமதிககாகவும், 
இ்றககுமதிககாகவும் அயல்நாட்டு கப்பல் 
உரி்மயாளரக்ளவய நம்பியிருககிவ்றாம். நம்மிடம் 
க்ரககடல், அண்்மககடல் மற்றும் ஆழ்கடல் 
ஓட்டத்துககான வ்பாதுமான கப்பல்கள இல்்்ல. 
கார்ணம், ்பழங்குடிக்ளப பு்றந்தளளும் கா்லணிய 
மனப்பான்மயில் கடவ்லாடிகளிடம் ேரமாக 
இருந்த அனு்பே அறி்ே இழநதிருககிவ்றாம். 
கடவ்லாடிக்ள மீனேரகள எனறு குறுகி வநாககிக 
கடல்ேழி ோணி்பத்தில் அேரகளுககு இருந்த 
ஆளு்ம்யச சி்்தத்து, இனறு விவ்தசி கப்பல் 
உரி்மயாளரகளிடம் ் ககட்டி நிற்கிவ்றாம்.

இநதியத் தீ்பகற்்பத்தின 8118 கி.மீ. நீளக 
கடற்க்ரயில் ோழும் ்பாரம்்பரிய மீனேரகள, 
கடவ்லார எல்்்லகளின காே்லரகள என்ப்்த 
ேர்லாற்றுக கா்லத்தில் கிழககுக கடற்க்ரயின 
வ�ாழரகளும் வமற்குக கடற்க்ரயின மராட்டிய 
மனனரகளும் உ்ணரநதிருந்தாரகள. கிழககுக 
கடற்க்ரயின ்பாரம்்பரிய மீனேரகள ்தாங்கள, 
சகௌரேம் மிகக ச்பரும் கடவ்லாடிகள மரபில் 
ேந்தேரகள என்ப்்த இனறும் நி்னவில் 
்ேத்திருககி்றாரகள. வமற்குக கடற்க்ரயில், 
�த்ர்பதி சிோஜியினு்டய கப்பற்்ப்டயின 
பிர்தான ்தள்பதியான கவனாஜி ஆங்வர, ்பாரம்்பரிய 
மீனேரக்ளத் ்தங்களது கப்பற்்ப்ட உருோககத்தில் 
்பயன்படுத்தித்்தான வமற்குக கடற்க்ரயில் 
ஐவராபபியத் ்தாககு்த்்ல எதிரசகாண்டிருககி்றார 
என்பது மறுகக முடியா்த ேர்லாற்றுச �ானறு. 
து ரதிரஷ்டே�ம ா க  முந்்தய  க ா்லனீய 
ஆட்சியாளரகளின அர�ாங்கம், கடவ்லாடிக்ள 
ஆட்சியதி க ா ர த் திலிரு ந து  திட்டமிட்டு 
்தனி்மப்படுத்தி பு்றந்தளளியிருககி்றது. அவ்த 
ஆட்சிமு்்ற்ய, சு்தநதிரத்திற்குப பினனான சுவ்தசி 
ஆட்சியாளரகளும் ் ககசகாண்டது்தான கடவ்லார 
மககளின ோழ்வு முககியத்துேம் ச்ப்றா்த்தற்கான 
கார்ணம். மககளுககு நல்்லது ச�ய்கிவ்றாம் என்ற 
ச்பயரில், ்பழம் ச்பரும் ஆளு்மகளின ச்பயரக்ள 
திட்டங்களுககுச  சூட்டி  புளக ாங்கி்தம் 
அ்டகி்றாரகள ஆட்சியாளரகள. இது ச்பரிய 
ஏமாற்று வே்்ல.

கா்லனீய ஆட்சிமு்்றயின நிரோக அ்மப்்ப 
உளோங்கிய நமது ஆட்சியாளரகள, அவ்த 
மனநி்்லயில் இனனும் ச�யல்்படுேதில் 
வியபவ்பதுமில்்்ல. பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளரகள, 
பூரவீக ்பழங்குடி மககளின ோழ்வுககு எதிரான 
மனநி்்லயிலுளளேரகள. காடுகளில் பூரவீகமான 
்பழங்குடிக்ள எப்படி சேளிவயற்றி ேளங்க்ளச 
சூ்்றயாடினாரகவளா, அதுவ்பா்லவே கடவ்லார 
மககள ோழ்்ேயும் பு்றககணித்்தாரகள . 
சமாத்்தத்தில் பூரவீகக குடிமககள ோழவே கூடாது 

என்பது ்தான அேரகளது சகாள்க. அவ்த 
மனநி்்ல்ய உளோங்கியுளள இன்்றய 
ஆட்சிப்பணி அ்மபபு எப்படி வேறு்பட்ட்தாக 
இருகக முடியும்!

கடவ்லார மககள இந்த நாட்டின பூர்ண 
குடியுரி்ம ச்பற்்ற மககள. மற்்ற நி்லங்க்ளப 
வ்பா்லல்்லாது கடவ்லார ோழ்க்க முற்றிலும் 
வே்றானது. கடவ்லார ோழ்க்க நி்்லயா்ம என்ற 
அடிச�ரடில் இருககி்றது. அேரகளது வ்த்ே 
எல்்லாம் �மசேளிச �மூகங்களும், �மசேளிச 
�மூகங்களிடமிருநவ்த உருோகியிருககும் அதிகார 
ேரககமும், அேரகளு்டய ோழ்்ே தி்றந்த 
மனவ்தாடு புரிநது சகாளள வேண்டும் என்பது்தான. 
இன்்றய நி்்லயில் இது மிகப ச்பரிய �ோல்.

கட வ்ல ா ர ச  �மூகங் களின இன்்றய 
்த்்லமு்்றயினரிடவம, ்தங்க்ள ்பழங்குடிகள 
எனறு ச�ால்லிக சகாளேதில் ஒரு ஒவோ்ம 
இருககி்றது. இந்த எண்்ணம் அேரகள ோழ்்ேயும், 
ோழ்ோ்தாரத்்்தயும் ஒருவ�ரக காவுோங்கும் 
�மூகப புற்றுவநாய், என்ப்்த அேரகவள உ்ணர 
வேண்டும். ஒவசோரு கடவ்லாரச �மூகங்களின 
மகனுககும், மகளுககும் ்தான ஒரு ஆதிப ்பழங்குடி, 
இந்த நி்லப ்பரபபின மு்தன்மக குடிமகன, 
குடிமகள என்ற ச்பருமி்தம் வேண்டும். ்பழங்குடி 
என்பது ச்பாருளா்தாரக கார்ணங்களுககாக அர்� 
யாசித்துப ச்பறும் அந்தஸது அல்்ல. மா்றாக, 
்பாரம்்பரியமாக பி்றப்பால் ச்பற்றிருககும் உரி்ம, 
அந்த உரி்ம்யப வ்பணிக காத்து ்த்்லமு்்றகளுககுக 
கடத்்த வேண்டும் என்பது இந்தத் ்த்்லமு்்றயின 
்த்்லயாய கட்ம.

இந்த மககளின ோழ்வு ச்தாடரசசியாக 
பு்றககணிககப்படுே்தற்கான மறுகக முடியா்த 
மற்ச்றாரு கார்ணம், அேரக்ளக கண்காணிகக 
இநதியப வ்பரரசில் அேரகளுகசகன ்தனி 
அ்மச�கம் இல்்லா்தவ்த. அரசும், ்பழங்குடி 
ோழ்்ே கா்லனியாதிகக மனநி்்லவயாடு 
பு்றககணிப்ப்்தத் ்தவிரத்து இயற்்க, மனி்தேள 
ஆய்வுக்ள முனசனடுத்து மககளின அடிப்ப்டத் 
வ்த்ேக்ளப பூரத்தி ச�ய்து, ்பாரம்்பரியமான 
அேரகளது உரி்மகள நி்்லநாட்டப்பட ஆேன 
ச�ய்ய வேண்டும். கடவ்லாரங்களில் மீனபிடித்்தல் 
மட்டுமல்்லாது, க்ரககடல் விே�ாயம் [்பாசி 
ேளரத்்தல், மீன ேளரத்்தல்] , க்ரககடல் 
கப்பவ்லாட்டம், சுற்று்லா என எத்்த்னவயா 
ச ்த ா ழி ல்  ே ா ய் ப பு க ள  இ ரு க கின ்றன . 
கடவ்லாடிகளுகசகன ்தனியான அ்மசசு ஒனறிய 
அரசில் அ்மநது, அகக்்றயான சூழல் அ்மயும் 
வ்பாது்தான க்ரககடல், அண்்மககடல், ஆழ்கடல் 
�ாரந்த �ட்ட திட்டங்கள உருோகி மீனேப 
்பழங்குடிகளின ோழிடம், ோழ்ோ்தாரம் 
்பாதுகாககப்பட்டு கடவ்லாரச �மூகங்களின 
மனி்தேளம் நாட்டின ்பாதுகாபபு மற்றும் ச்தாழில் 
ேளரசசிககும், ேரமான கடல்�ார இயற்்கேளம் 
ச்பாருளா்தார முனவனற்்றத்துககும் மு்்றயாய் 
்பயன்படும்.

இதுவே ேளமான, ேலி்மயான நாட்்ட 
உருோககும் உண்்மயான நீ்லபபுரட்சி.
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கட்டுரை

  இரோ.ஜமோகன்ரோ�ன்
mohanrajan.r@gmail.com

இ�ோதிகளை அண்டிபபிளழககும்

முதளதயா முரளீதரன் 

இ
்லங்்க துடுப்பாட்டககாரரான முத்்்தயா முரளீ்தரன ோழ்க்க 

�ரி்தம்(biopic) தி்ரப்படமாக எடுககப்பட உளள்தாகச ச�ய்திகள 
சேளியாகி அ்தன முனனூட்டக காட்சிகளும் ்பரே்லாக சேளிேநது 
சகாண்டிருந்த நி்்லயில் முத்்்தயா முரளீ்தரன மற்றும் அந்தத் 
தி்ரப்படத்தில் முரளீ்தரனாகப ்பாத்திரவமற்கவிருந்தத் ்தமிழ்த்தி்ரப்படக 
க்்லஞன விஜய்வ�து்பதி மீதும் ்தமிழ்ச ச�ாந்தங்கள �மூக ே்்ல்தளங்களில் 
கடும் மதிபபீடுக்ள ் ேககத்ச்தாடங்கின.

இ்தன உச�மாக அந்தத் தி்ரப்படத்திலிருநது ்தாம் வி்லகுே்தாக 
விஜய்வ�து்பதி ச�ய்தியாளர �நதிபபில் ச்தரிவித்்தார. முத்்்தயா 
முரளீ்தரன அந்தத் தி்ரப்படத்திற்கும் அேர மீது எழுந்த விமர�னங்க்ளத் 
ச்தாடரநது அதில் ்பாத்திரவமற்கும் விஜய்வ�து்பதிககும் எழுந்த சநருககடி 
கார்ணமாக வமற்சகாண்டு அந்தத் தி்ரப்படத்தில் விஜய்வ�து்பதி ்பங்வகற்க 
வேண்டாம் எனறு வகட்டுக சகாண்ட்்தயடுத்து அத்தி்ரப்படத்திலிருநது 
்தாம் வி்லகுே்தாக விஜய்வ�து்பதி குறிபபிட்டார. வமலும் அேர குறித்்த 
�ரச்�களுககுப ்பதி்லளிககாமல் “நனறி!?” “ே்ணககம்!” எனறு அந்த 
ச�ய்தியாளர �நதிப்்ப முடித்துக சகாண்டார விஜய்வ�து்பதி. இத்துடன 
விஜய் வ�து்பதி ்பங்வகற்கும் தி்ரப்படம் அேர ்பற்றிய �ரச்�கள 
முடிவுககு ேநதுவிடுகி்றது. ேரவேண்டும்.

ஆனால் விஜய் வ�து்பதி மீ்தான விமர�னம் அேரது குழந்்தயின 
மீ்தான ேககிரப ்பாலியல் எச�ரிக்கயாக ம்டமாற்்றப்பட்டிருந்தது 
என்ப்தானது இன்்றய �மூக விமர�னத்தின மதிபபீட்டின இழிோன 
ஒரு ்பகுதியாகக, க்லா�ாரமாக மாறிக சகாண்டுளள்்தயும் வ�ரத்துப வ்ப� 
வேண்டியிருககி்றது. வ்ப� வேண்டும்.

முத்்்தயா முரளீ்தரன மீ்தான விமர�னங்க்ள இனி விஜய்வ�து்பதி 
மீது ஏற்றிப வ்ப� முடியாது. கூடாது. அ்ேத் ்தனியான்ே. வ�து்பதி 
சேறும் தி்ரப்படகக்்லஞன என்ப்தால் மட்டுவம அந்த விமா�னங்கள 
வ்பாகி்ற வ்பாககில் எழுநதுவிடவில்்்ல. அேர தி்ரககு சேளிவய �மூகக 
கரி�னம் சகாண்டேராக இருந்தார. �ல்லிககட்டுத் ச்தாடங்கிப 
வ்பரறிோளன விடு்த்்ல ே்ர ்ப்ல முககியச �மூக சகாந்தளிபபு மிகக 
விடயங்களில் அேரது ்பங்வகற்பும், கருத்துககளும், விமர�னங்களும் 
இருந்தன. சுயந்லமிககத் தி்ரத்து்்றயில் இப்படி சேளியில் ேநது கருத்து 
ச�ால்ேவ்தா ்பங்வகற்்பவ்தா ஒருவ்பாதும் நிகழ்நது விடுேதில்்்ல.

விஜய்வ�து்பதியின ச்பாது�மூகப ்பங்வகற்பின கரி�னத்தின 
ஒரு்பகுதியாகவே அேர மீ்தான விமர�னத்்்தயும் நாம் ்பாரகக 
வேண்டியிருககி்றது. அேரது ்தனன்லமற்்ற ச்பாது �மூகக கரி�னம் என்பது 
�ோல் மிககது. புகழ்மிகக இடத்தில் இருககககூடிய ஒருேரின 

்பாகிஸதானில முன்�யத 
துடுப்பாட்டக்காரர 

இம்ரான்கான் பிரதமராக 
வருவதறகுத துடுப்பாட்டப 
புகழும், மத அரசியலும் 
னதனவப்படனவ கசயதது. 
ஆ�ால ஒருன்பாதும் அவர 

கசாந்த மக்கனை 
இழிவு்படுததி, பிைவு்படுததி 
அவர அந்தப ்பதவிக்கு 
வந்திருக்கவிலனல. 
முரளீதரன் தான் 
நின�ததிருக்கும் 

க்பாருைாதார, அரசியல, 
சமூக தகுதி ஒன்றின் 

இடததிறகு நகரவதறகும் 
அதன�த தக்கனவததுக் 
ககாள்வதறகும் அவர 
தமிழரமீது சுமததும் 
இழிவுகள் மட்டுனம 

காரணமாக இருக்க முடியும். 
கவறும் துடுப்பாட்டப புகழ் 
அதன�த தந்துவிடாது. 
அத�ாலதான் அவர 
இ�வாத அரசியலுடன் 
தன்ன� இ�ஙகா� 

விரும்புகிைார.
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ோரத்்்தகளுககு இங்கு �மூக, ஊடக மதிபபும், 
ேலி்மயும் அதிகம் அந்த ே்கயில் விஜய் வ�தி்பதி 
தி்ரககு சேளிவய ்தமது வேடத்்்தக க்்லத்துக 
சகாளே்்தயும் ,  முத்்்தயா  முரளீ்தரன 
வ்பான்றேரகள வேடத்்்த அணிநது சகாளே்்தயும் 
்பாரககிவ்றாம்.

முரளீ்தரன, பிர்ப்லமான துடுப்பாட்டககாரர. 
இ்லங்்கயின ஆகபச்பரியத் துடுப்பாட்ட 
நட்�த்திரம். ச்பயரும், புகழுமான சேளிச�த்தில் 
இருககி்றார. விஜய் வ�து்பதி வ்பானவ்ற அேரும் ஒரு 
்தமிழர. விஜய்வ�து்பதி ்தமிழ்ச �மூகத்தின சிககல்கள 
குறித்து அ்தன சமய்யான பிர்தநிதியாகப வ்பசுகி்றார. 
ஆனால் முரளீ்தரன ்தமிழ் �மூகத்தின எந்த ஒரு 
சிககல்கள குறித்தும் சகாஞ�மும் கரி�னம் 
சகாண்டேரல்்லர. ்தமிழர என்ற அ்டயாளத்்்த 
விரும்்பா்த அ்்தத் து்றகக விரும்பும் மனி்தராகவே 
அேர இருககி்றார. இருப்பார.

ஈழத்தின ்பல்வேறு கா்லககட்டங்களில் நடந்த 
இன அழிபபின மீது எந்த ஒரு கருத்தும், கரி�னமும் 
்தமிழர என்ற ே்கயில் அேரிடமிருநது 
சேளிப்பட்டதில்்்ல. தி்ரப்படம் ்தமிழில் வ்பசி, 
்தமிழில் ேருகி்றது என்ப்்தத்்தவிர. தி்ரப்படப 
பினனணிப்பாடகரான ம்்றந்த  எஸபி .
்பா்லசுபபிரமணியம் �க்லவி்தமான அரசியலிலிருநதும் 
வி்லகி ்தமது இ்�யுடன மட்டுவம ோழ்ந்தேராக, 
இருந்தார. முத்்்தயா முரளீ்தரன அப்படி 
இருககவில்்்ல. அரசியல் வ்பசுகி்றார. எஸ.பி.பி. கூட 
ஈழத் ்தமிழர விடு்த்்ல ்பற்றி அேருகசகனறு 
சநகிழ்சசியான ்பார்ே இருந்த்தாக ஓவியர 
புகவழநதி குறிபபிடுகி்றார . ஈழவிடு்த்்லப 
்பாடல்க்ள அேர கட்ட்ணம் ஏதும் ோங்காமவ்ல 
்பாடிக சகாடுத்்த்தாகவும். வ்தசியத் ்த்்லேர, 
்பாலுவின குரலில் வ்தசிய ்பாடல் ேருேது எழுசசி 
மிகக்தாக இருககும் எனறு கூறிய்தாகவும், அ்்தக 
வகட்டு எஸ.பி.பி. மிகவும் ்பரே�ப்பட்ட்தாகவும் 
ஓவியர குறிபபிடுகி்றார.

்தனிப்பட்ட ே்கயி்லான கருத்தில் கூட 
ஈழபவ்பாராட்டம் குறித்து எஸபி.பி அேரகளுககு 
ஒரு மரியா்்த இருந்த்்த அறிகிவ்றாம் ஆனால் 
முரளீ்தரன அந்த �மூகத்தில் இருநது சகாண்வட 
அந்தப வ்பாராட்டம் குறித்துத் ்தனிப்பட்ட 
ே்கயிலும் கூட மரியா்்தயற்்றேராகவே 
இருநதிருககி்றார. இருககி்றார.

முத்்்தயா முரளீ்தரனுககு ஒரு ச்தளிோன 
அரசியல் ்பார்ே இருககி்றது. இருககும் அது 
சிங்கள்பவுத்்த வம்லாண்்மோதிகளுடன இ்�நது 
ச�ல்ேது. அப்படி இ்�நது ச�ல்ே்தற்குத் ்தாம் 
�ாரந்த இனத்தின மீது அேதூறுக்ளச ச�ய்ேது 
ஒனறும் வியப்பான்தல்்ல. சகாழும்பில் சிங்கள 
வமட்டுககுடி அதிகாரேரககத்தின ்தயவில் 
்தங்கியிருககும் ஒருேரால் அப்படித்்தான வ்ப� 
முடியும். கரு்ணா அப்படித்்தான வ்பசினார. டகளஸ 
அப்படித்்தான வ்பசுோர. வ்பசுகி்றார. இனனும் 
சகாழும்பு ேணிக வமட்டுககுடி முஸலீம்கள 
வ ்ப சுே்த ற்கும்  கிழ ககு  இசு்ல ாமியர கள 
வ்பசுே்தற்குமான அரசியல் வேறு்பாடுகள நி்்றய 
உளளன .  ச க ாழும்பில்  சி ங் கள ்பவு த் ்த 
வம்லாண்்மயின கீழ் அவோறு வ்ப�வில்்்லயானால் 
அேரகளுககு சகாழும்பிலும், இ்லங்்கயிலும் 
்தரித்திருகக முடியாது என்பவ்த எளிய சமய்யாகும்.

எனவே முரளீ்தரன ோழ்வும் பி்ழபபும் சிங்கள 
வ ம ்ல ா ண் ்ம ே ா தி க ளு ட ன  இ ் ்ண ந து 
ச�ல்ேதிவ்லவய ்தங்கியிருககி்றது. எனவே்தான 
அேர, ேடககு கிழககுத் ்தமிழரகளின உரி்மப 
வ்பாராட்டங்க்ளப ்பற்றி இழிோகப வ்ப�வும் 
அ்தற்கு எதிராக ச�யற்்படவும் வேண்டியிருககி்றது, 
ேடககுககிழககுத் ்தமிழர எனறில்்்ல. அேர பி்றந்த 
ம்்லயகத் ்தமிழருடனும் அேர இ்்ணநது ச�ல்்ல 
இய்லாது. ஒடுககப்பட்டேர ்பககம் நிற்்பேராக 
இருந்தால்்தான அேர ஈழத்்தமிழர ்பககமாகவோ, 
அல்்லது ம்்லயகத்்தமிழர ்பககமாகவோ இனனும் 
ச�ால்்லபவ்பானால் அ்றத்தின, சமய்்மயின 
்பககமாகவோ நிற்கமுடியும், நினறிருகக முடியும். 
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சகாழும்பில் பி்ழககும் அேரால் ஒருவ்பாதும் 
்தமிழருககாக நிற்க முடியாது என்பவ்த அேரது 
அரசியல், ச்பாருளியல், ோழ்வியல் சமய்்மயாகும்.

்தாம் உண்டு ்தமது துடுப்பாட்டம் உண்டு 
எனறிருந்தால் முளீ்தரன குறித்து இங்கு வ்பசுே்தற்கு 
எதுவுவம இல்்்ல. அேர அரசியல் வ்பசுகி்றார. 
அதுவும் ச்பரும் வ்பாருககுள ்தளளப்பட்டுத் ்தமது 
ோழ்வு உ்ட்ம, உயிர என யாச்தான்்றயும் 
இழநதுவிட்ட ்தம்மினத்திற்கு எதிராகவே ச�யற்்படும் 
அேரின அரசியவ்ல ச�ரிகக இய்லா்த்தாக இருககி்றது. 
அேர ஒடுககும் இனத்திற்கு ஆ்தரோக இருககி்றார 
அல்்லது மவுனமாக அ்்த ஆ்தரிககி்றார 
என்பதில்்்ல. ்தமது புகழ் சேளிச�த்தில் அ்்த 
அேர மிகவும் சேளிப்ப்டயாக உமிழ்கி்றார. 
என்பவ்த. சிங்கள வம்லாண்்ம்ய நீதிப்படுத்துகி்றார 
என்பவ்த முரளீ்தரன குறித்்த அடிப்ப்டயானக 
குற்்றச�ாட்டாக இருககி்றது.

ஈழத்்தமிழர வ்பாராட்டம் என்பது அடிப்ப்ட 
மனி்த உரி்ம ச்தாடங்கி அரசியல் உரி்ம 
வகாருேது ே்ரயி்லானது. அப்படிவய ம்்லயகத் 
்தமிழர ோழ்வும் வ்பாராட்டமும் சிங்கள ்பவுத்்த 
வம்லாண்்மககு எதிரான ச்தாழி்லாளர 
வ்பாராட்டமாகவே இருந்தது. இருககி்றது. முரளீ்தரன 
ம்்லயகத் ்தமிழர ோழ்வுகவகனும் ஆ்தரோகப 
வ்பசு்பேராக இருககவில்்்ல. அங்கு அேர 
பி்றந்த்்தத் ்தவிர வேறு ஏதும் புரட்சிகர மாற்்றம் 
நிகழ்நதுவிடவில்்்ல.

ஆனால் முரளீ்தரன, ்தாம் வ்பரினோ்தத்்தால் 
்பதிககப்பட்ட்தாகச ச�ால்கி்றார. ்தமது ்தந்்த 
்ேத்திருந்த வ்பககரிக க்ட்ய 1977-1983 ஆம் 
ஆண்டு, ்தமிழருககு எதிரான  சிங்களக க்லேரத்தின 
வ்பாது முற்்றாகச சிங்களக கா்டயரகளால் 
எரியூட்டப்பட்ட்தாகக கூறுகி்றார. எனினும் ்தனது 
்தந்்த அந்தக க்ட்ய ச்பரிதும் முயனறு மீண்டும் 
நடத்திய்தாகக கூறுகி்றார .  முரளீ்தரனின 
தி்ரப்படமான ‘800’ டீவ�ா, முனவனாட்டக 
காட்சியிலும் இககாட்சிக்ளக கா்ணமுடிகி்றது. 
்தாம் இனோ்தத்்தால் ்பாதிககப்பட்ட்்தத் ்தனது 
்தனேர்லாற்றுப ்படத்தில் இ்்ணத்துக சகாளகி்றார 
முரளீ்தரன. அன்்றயக கா்லககட்டத்தில் ்தமிழ் 
வ்பசும் ஒவசோருேருவம சிங்கள இனோ்தத்்தால் 
்பாதிககப்படவே ச�ய்்தனர .  சிங்களரின 
்தாககு்தலுககு இ்லககாகா்த குடும்்பங்கவள கி்டயாது. 
குறிப்பாக சகாழும்பு, சகாழும்பு பு்றநகர ்பகுதிகள, 
ம்்லயகம் எனறு சிங்களர ச்பரும்்பான்மயினராக 
ேசித்்தப ்பகுதிகளில் ோழ்ந்த ்தமிழரகள ச்பரும் 
இழபபுகக்ளச �நதிகக வேண்டியிருந்தது. இதில் 
முரளீ்தரன குடும்்பம் ்பாதிககப்படவில்்்ல எனறு 
ச�ானனால்்தான வியபபுககுரிய்தாக இருநதிருககும்.

முரளீ்தரனின ்படம் அரசியல் நீககம் 
ச�ய்யப்பட்டப ்படம் முற்றிலும் அேரது 
துடுப்பாட்ட ேர்லாற்்்ற மட்டுவம சகாண்ட ்படம் 
எனறு ்தயாரிபபு நிறுேனம் கூறுகி்றது. அப்படியானால் 
சிங்கள க்லேரக காட்சிகள அேற்றில் இடம்ச்பறுேது 
அரசியல் இல்்்லயா எனறு வகட்கத் வ்தானறுகி்றது. 
அரசியல் இல்்லா்த ்படம் எனறு ச�ால்ேவ்த ஒரு 
அரசிய்லாக இருககும்வ்பாது க்லேரக காட்சி எ்்த 

ச�ால்்லேருகி்றது.? ்தமிழரகள தூண்டிய்தால் 
சிங்களேர ்தமது ்தந்்தயின க்ட்ய எரியூட்டினர 
எனறு ச�ால்்லேருகி்றாரா முரளீ்தரன?.

்தமிழர தூண்டினர என்றால் அேரகள ஏன 
தூண்ட வேண்டும் என்ற வகளவி கூட எழவே 
ச�ய்யும். ்படம் முழு்மயாக ேரும்வ்பாது்தான 
கருத்துகக்ளச ச�ால்்ல முடியும் என்றாலும் சிங்கள 
வ்த�த்தில், சிங்கள வம்லாண்்மககுக கீழ் எவேளவு 
சு்தநதிரமாக முரளீ்தரன ்தனது ்தனேர்லாற்்்ற 
ச்பாது சேளியில் முன ் ேகக முடியும் என்ப்தற்கு 
இந்தப ்படம் ஓர எடுத்துககாட்டாக இருகக முடியும் 
அந்தப ்படத்்்தப ச்பாறுத்்தே்ர அது 
அவேளவு்தான.

முரளீ்தரன இன்்றககு யார �ார்பாக 
இருககி்றாவரா  அ்தற்கு எதிராக அந்தத் 
தி ் ர ப ்ப ட த் தி ல்  அ ே ர  எ ் ்த யு ம் 
ச�ால்லிவிடபவ்பாேதில்்்ல என்பது ச்தளிவு. 
ஏசனனில் அேவர சிங்கள வம்லாதிககச �ாரபில் 
இருககும்வ்பாது அேரது ்தனேர்லாற்றுப்படம் 
அ்தற்கு எதிரான தி்�யில் இருககும் எனறு 
ச�ால்லிவிட முடியாது.

ம்்லயகத் ்தமிழரகள -83 க்லேரத்தில் சிங்கள 
இனசேறி அ்மப்பான �ன்தாசேமுகதிப 
ச்ப்றமுனோல் கடு்மயாகத் ்தாககப்பட்டனர. 
அ்தன கார்ணமாகவே அந்த இயககம் அன்்றய 
கா்லககட்டத்தில் சிங்களர நடுவில் வேகமாக 
ேளரநதிருந்தது. இது ்பற்றி முரளீ்தரன வ்பசுகி்றாவரா 
இல்்்லவயா இங்குளள புலி எதிரப்பாளர எனறு 
ச�ால்லிக சகாள்பேரகள எேரும் வ்பசுேதில்்்ல. 
அேரகளுககுத் ்தமிழர என்றாவ்ல அேரகள 
சேளளாளர்தாம். விடு்த்்லககு முனபும் பினபுமான 
இ்லங்்கத் வ்தர்தல்களில் ம்்லயகத் ்தமிழரகள 
கனி � ம ான  அளவு  வ ேட் ்ப ாள ர க்ள 
்பாராளுமன்றத்திற்கு அனுபபியதும், அது சிங்கள 
உறு பபின ர களு ககு  � ற் வ்ற  கு் ்றே ான 
எண்ணிக்கயில் இருந்ததும். அ்தன கார்ணமாகவே 
சிங்களத் ்த்்ல்மகள, ஆட்சியாளரகள ச்பரும் 
அச�ம் சகாண்டு ம்்லயகத் ்தமிழரக்ள இ்லட்�க 
க்ணககில் இநதியாவுககு நாடுகடத்தினர என்ப்்தயும் 
ே�தியாக ம்றநதுவிட்டுப வ்பசுகின்றனர.

வமலும் ம்்லயகத் ச்தாழி்லாளரகளின 
்பாராளுமன்றப பிரதிநிதிகள இனறுே்ர சிங்கள 
வ ம ்ல ா ண் ்ம ே ா தி க ளு ட ன  இ ் ்ண ந து 
ச�யற்்படுே்்தயும், ்தமது ச�ாந்த அரசியல் 
ந்லனுககு ம்்லயகத் ்தமிழர ந்ல்னப ்பலியிட்டு 
ேருே்்தயும் யாச்தாருேரும் க்ணககில் 
எடுப்பதில்்்ல. ம்்லயக மககள இநதிய நி்லத்தின 
்பகுதி வ்பா்ல �ாதி ேழியில் இனறும் பிளவுண்ட 
�மூகமாகவே இருப்ப்்த அறிய்லாம். அங்குத் 
வ்தயி்்லத் வ்தாட்டக கங்காணிகள இங்குளள 
இ்டநி்்ல ஆதிகக �ாதிகளின ச்தாடரசசியாகவே 
இருககின்றனர. எளிய �ாதி மககள அங்கு 
கங்காணியாகிவிட முடியாது.

வ்தாட்டங்க்ள சிறிமாவோ ்பண்டாரநாயக 
்த்்ல்மயி்லான அரசு அரசு்ட்மயாககிய 
வ்பாது சிங்களரகவள கங்காணிகள ்ப்தவிககு 
ேந்தவ்பாதும், அ்தன து்்ணக கங்காணிகளாக 
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இ்டநி்்ல ஆதிககச �ாதிக்ளவய சிங்களரகள 
அமரத்திக சகாண்டனர. ச்தாடரசசியாகச �ாதி 
முரண்்பாடுக்ளத் ்தமிழர நடுவில் ்ேத்துக 
சகாளள சிங்கள இனோதிகளுககு இது ே�தியாகவே 
இருநதுேருகி்றது. இருநதுேரும்.

ம்்லயகத் ்தமிழரகளுககு அேரகள ேசிககும் 
வீடுகள அேரகளுககுச ச�ாந்தமில்்்ல. ‘்லயன’கள 
எனறு ச�ால்்லப்படும் மிக கு்்றந்த மனி்தர ேசிககத் 
்தகுதியில்்லா்த ே்கயிவ்லவய அேரகளது 
குடியிருபபுககள இருககின்றன. மிக சநருககமான 
ே்கயில் நானகு வ்பர ே�தியாகப ்படுத்து்றங்கக 
கூட அந்த இடம் ச்பாருத்்தமானதில்்்ல. கடந்த 
கா்லங்களில் ்ப்ல சகாடும் ச்தாற்று வநாய்கள 
ம்்லயக மகக்ள வீழ்த்தியவ்பாது அ்தற்குக 
கார்ணமாக இருந்தது சுகா்தாரமற்்ற ேசிபபிடமும், 
வநாயாள்ரத் ்தனி்மப்படுத்்த முடிய்தாதுமாக 
இருந்தது. இனறும் ச்தாடரும் ்ப்ல �மூக, அரசியல், 
ச்பாருளா்தாரச சிககல்கள குறித்துப வ்பசுே்தற்கு 
ம்்லயகத் ்த்்லேரகள ்தயாராக இல்்்ல. ோககு 
அரசியலும், இனோ்த அரசியலுவம அம்மககளுககான 
�க்ல உரி்மகளும் கி்டப்ப்தற்கான ச்பருந்த்டயாக 
இருககி்றது. நவட� அய்யர வ்பான்ற அரி்தான 
்த்்லேரகள அேரகள நடுவில் வ்தானறி எழுதியும், 
சி்ல நடேடிக்ககளின ேழியாகவும் அரசின 
கேனத்திற்கு சகாண்டு ச�ல்்பேரகளாக 
இருந்தாரகள. இேற்்்றசயல்்லாம் ச�ால்ே்தற்கு, 
அல்்லது வ்பசுே்தற்கு முத்்்தயா முருளீ்தரனிடமும், 
அேரது ்தனேர்லாற்று தி்ரப்படத்திலும் 
இடமிருககப வ்பாேதில்்்ல.

அதுவ்பா்ல இங்கு சி்ல புரட்சிகரப புதியத் ்தலித் 
்த்்ல்மகள ம்்லயக மககளின ச்பருநதுன்பத்துககுக 
கார்ணவம யாழ்ப்பா்ண சேளளாளரகள 
என்பதுவ்பா்ல ஊடகங்களிடம் வ்பசுேதும் �மூக 
ஊடகங்களில் ்பதிவிடுேதுமான உளவநாககம் 
சேளிப்ப்டயானவ்த. அன்்றககுச சிங்களத் 
்த்்ல்மகளுடன ்தமது ச�ாந்த ந்லனக்ள 
்பாதுகாத்துக சகாண்ட ்தமிழ், இசு்லாமிய, ம்்லயகத் 
்த்்ல்மகள ்ப்லர இருந்தனர. அேற்றில் யாழ் 
்த்்லமகளும் இருககவே ச�ய்்தன. ஆனால் 
அன்்றககு இ்லங்்கத் ்தமிழ் காங்கிரசு ம்்லயகத் 
்தமிழருககு பிர�ா உரி்ம ்பற்றிய விடயத்தில்  
சிங்களத் ்த்்ல்மககு ஆ்தரோக நடநது 

சகாண்ட்தன வி்ளோகவே அந்த 
மு டி ் ே க  க ண் டி த் ்த து ட ன , 
அககட்சியிலிருநது சேளிவயறி ்தனிக 
க ட் சி ச ய ா ன ்்ற  நி று வி ன ா ர 
ச�ல்ேநாயகம் அேரகள. “இன்்றககு 
ம்்லயகத் ்தமிழருககு என்றால் 
நா்ளககு யாழ்ப்பா்ணத் ்தமிழருககு!” 
எனறு நாடற்்றேர சிககல் ச்தாடா்பாகத் 
்த ம து  க டு ம்  ே ா ்த த் ்்த 
ச்தா்்லவநாககுடன முன்ேத்துக 
கண்டிப்பேராக இருந்தார ஈழத்்தந்்த 
ச�ல்ேநாயகம்.

இப்படிசயல்்லாம்  ே ர்ல ாறு 
்பதிோகியிருககி்ற நி்்லயில், முத்்்தயா 
முரளீ்தர்ன ஆ்தரிப்ப்தாகக ச�ால்லி 

கருத்துச சு்தநதிரத்திற்கான சமாத்்தப பிரதிநிதியாகச 
சிங்கள இனோ்தத்்்த, அேரகளது ்தமிழினப 
்படுசகா்்ல்ய, ்தமிழ்பச்பண்கள மீ்தான ்பாலியல் 
ேல்லு்றவுப வ்பா்ர நீதிப்படுத்துேதில் வ்பாய் 
முடிககும் நவீனபபுரட்சியாளரகள இன 
ோதிக்ளவிடவும் ஆ்பத்்தானேரகளாக மாறிக 
சகாண்டிருககி்றாரகள.

இனேழிபபுககு முனனரும், பினனருமாகத் 
்தமிழ்மககளின உரி்ம, அேரகள ்பட்ட இனனல்கள 
்பற்றி ோய்தி்றககா்த முரளீ்தரன, அப்படிவய 
மவுனித்திருநதிருந்தால் இனறு அது குறித்துப 
வ்பசுே்தற்கில்்்ல்தான. ்தனது ச�ாந்த மககளுககு 
எதிராக அேர இனோதிகளுடன வ�ரநது காட்டிக 
சகாடுத்துக சகாண்டிருந்தது்தான ்தமிழ்மககளின 
பிறிச்தாரு �கிகக இய்லா்த சகாடுநதுயரமாக 
இருந்தது. இருககி்றது. அ்தன உச�மாக பிரித்்தானியப 
பிர்தமர ேரு்கயின வ்பாது அேர ச்தரிவித்்த 
கருத்துககள இருந்தன.

இனேழிபபின பி்றகாக யாழ்ப்பா்ணத்திற்கு 
ேரு்க ்தந்த அன்்றய பிரித்்தானியப பிர்தமர 
வடவிட் காமரூன அேரக்ளச �நதிககப வ்பாரில் 
கா்ணாம்லடிககப்பட்டேரகளின ச்பற்வ்றார 
ச்பரிதும் முயன்றனர, காமரூன அேரகள 
ச்பாதுமகக்ளச �நதிககவிடாமல் அன்்றககு(2013) 
யாழ்ப்பா்ணத்தில் சிங்களப்ப்டயணிகள ்ப்ல 
்த்டக்ள விதித்திருந்தது. அ்்தயும் மீறி அேரகள 
பிரித்்தானியப பிர்தம்ரச �நதித்து ்தமது 
மு்்றயீடுக்ளக கண்ணீரும், க்த்றலுமாகப ்பதிவு 
ச�ய்்தனர. பிர்தமருககுச �ற்று ச்தா்்லவிவ்லவய 
்ப்ல ச்பாதுமககள அர�ப்ப்டகளின ்தாககு்தலுககும், 
மிரட்டலுககும் ஆளானாரகள. ஆனால் இந்த 
�நதிபபுக குறித்து முரளீ்தரன வ்பசியது சமாத்்தத் 
்தமிழ்ரயுவம இழிவுபடுத்துோக இருந்தது. 
“பிரித்்தானியப பிர்தம்ரச �நதித்்தேரகள 
யாச்தாருேருவம �நதிகக ்ேககப்பட்டேரகள, 
அேரகளது விருப்பத்திற்கு மா்றாக அேரகள 
கட்டயாப்படுத்்தப்பட்டேரகளாக இருகக்லாம்” 
என்றார முரளீ்தரன.

இனேழிபபுத் துயரத்திலும் ்தமது உயிர உ்ட்ம, 
உ்றவுக்ளப ்பறிசகாடுத்்தத் ்தமிழரகளுககு அதுநாள 
ே்ர யாச்தாருே்ரயும் �நதிககத் ்த்ட நீடித்திருந்த 
நி்்லயில், கா்லத்தில் அநநியர ஒருே்ரச �நதிககக 
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கி்டத்்த ோய்ப்பாக காமரரூன ேரு்க இருந்தது. 
ஆனால் அேரகளுககு மு்்றயீடு ச�ய்து சகாளள 
எந்த ஒரு சிககலுமிருககவில்்்ல என்பது வ்பா்ல 
மு ரளீ ்த ரன  வ ்ப சு ேது  ச க ா டு ந து ய் ர 
ஆ்பா�ப்படுத்துேது. சகாச்�ப்படுத்துேதுேனறி 
வேறில்்்ல. முரளீ்தரன ்ப்லப ்ப்ல வநரங்களில் 
இவோ்றான கருத்துகக்ள ச�ால்லிேநதிருந்தாலும் 
அேர ்தனது ச�ாந்த ந்லனுககாகப வ்பாரில் 
்படுகாயம்டந்த மககளின புண்்பட்ட மனங்களில் 
மிளகாய்ப ச்பாடி்யத் தூவிகசகாண்டிருந்தார.

பிரித்்தானியப பிர்தமர ேரு்க குறித்து முரளீ்தரன 
வ்பசியிருப்பாவரயானால் அ்்த ேரவேற்க்லாம். 
வ்பாருககு முந்்தய ஆண்டுகளில் புலிகளின ேங்கிக 
க்ணககுக்ள முடககியதுடன, புலிகள அ்மபபுககுத் 
்த ் ட வி தி த் ்த து  பி ரி ட் ட ன .  வ ம லு ம் 
ச்பருசமடுபபி்லானப வ்பாரககருவிக்ள இ்லங்்க 
அரசிற்கு ்ப்ல ்தே்்ணகளாக ேழங்கித் ்தமிழரக்ள 
யுத்்தத்தில் அழிகக சிங்கள இனோ்தத்திற்குத் து்்ண 
நின்றது. இது ்பற்றிசயல்்லாம் வ்பசுே்தற்கான 
ச�ாற்கள முரளீ்தரனிடம் இருககவில்்்ல. இருககாது. 
அதிகாரேரககத்தின, இனோ்த அரசுகளிடம் 
மண்டியிடும் ச�ாற்கள மட்டுவம அேரிடம் 
எஞசியிருககின்றன. இருககும்.

சேறும் ச�ாற்களுடன மட்டும் முரளீ்தரன 
நினறுவிடவில்்்ல. இனப்படுசகா்்லயாளன 
ரா�்பக� குடும்்பத்துடன சநருககமான உ்றவும், 
நட்பும் ்பாராட்டு்பேராக இருநதுேருகி்றார. 
்தற்வ்பாது ந்டபச்பற்று முடிந்த ்பாராளுமன்றத் 
வ்தர்தலில், சகாழும்பில் வ்பாட்டியிட்டத் ்தமிழர 
முற்வ்பாககுக கூட்டணி்யச வ�ரந்த மவனா 
கவ்ண�னுககு எதிராக இனசேறிபவ்பாககாளன 
விமல் வீரேன�வுககு ஆ்தரோகத் வ்தர்தல் பிர�ாரம் 
ச�ய்்ததுடன, மவனாகவ்ண�னுககு ோககளிகக 
வேண்டாம் எனறு ்தமிழரகளிடவம முரளீ்தரன 
வ்தர்தல் பிர�ாரம் ச�ய்்த்தார எனறு மவனாகவ்ண�ன 
்பதிவிடுகி்றார.

்தமிழ்-சிங்கள உ்ற்ேபவ்பணி அேரகளின 
ச்பாது வேட்்பாளராக முயன்ற மவனாகவ்ண�னுககு 
எதிராக இனசேறிப வ்பாககாளனுககு ஆ்தரோகச 
ச�யற்்பட்ட, ச�யற்்பட்டுகசகாண்டிருககும் 
முரளீ்தரன சேறும் துடுப்பாட்டககாரர எனறு 
நி்னத்துக சகாண்டிருப்பேரகள அரசியல் 
அப்பாவிகளாகத்்தான இருகக முடியும்.

்தனது �வகா்தர்ர ம்்லயகத்தின நுேசரலியாத் 
ச்தாகுதியில் வ்பாட்டியிடச ச�ய்து ்தமிழர 
ோககுக்ள மிகக கேனமாகப பிரித்ச்தடுககும் 
்பணி்யச ச�ய்து சகாண்டுளளார முரளீ்தரன. 
அேரது அரசியல் ச்தாடரநது ்தமிழரக்ள மீண்டும், 
மீண்டும் சிங்களேருடன இ்ணககமாகச ச�ல்ே்தாக 
அல்்லாமல் ்பணிநது ச�ல்்லவேண்டும் என்ப்தாகவே 
இருககி்றது. இருககும்.

இனோ்தத் தீயின நடுவில் ேளரந்தாலும் ்தன்ன 
அந்த எரி சூட்டிலிருநது கேனமாகக காப்பாற்றிக 
சகாளள்பேராகவே முரளீ்தன இருநதுேருகி்றார. 
அ்தனால்்தாம் அேர ்தன்ன இனோதிகளுடவன 
அ்டயாளப்படுத்திக சகாண்டு ேருகி்றார. 
இனேழிபபுப வ்பார நின்ற வ்பாது “இபவ்பாது்தான 

மகிழ்சியாக இருககி்றது!” எனறு அேர ச�ானன்்தப 
புரிநது சகாளள ச்பரி்தாக அறிவு ஏதும் வ்த்ேப்படப 
வ்பாேதில்்்ல. ்தமிழன என்ற அ்டயாளம் 
அேருககு ச்பரும் இழிசோன்்ற சுமப்பது 
வ்பா்லவே இருநது சகாண்டுளளது. ்தமிழரகளது 
அடிப்ப்ட ோழ்வுககான வ்பாராட்டம் அேரது 
பி்ழபபுககும், ோழ்வுககும் ச்பரும் ்த்டயாக 
இருப்ப்தாகவே கருதுகி்றார . ்தமிழரக்ள 
அழித்ச்தாழித்்த வ்பார முடிே்டந்ததில் அேர 
மகிழத்்தான ச�ய்ோர. அந்த மகிழ்சசி ராஜ்பக�வின 
மகிழ்சசி்தான. அ்தன ்பகுதி அேரது நண்்பர 
முரளீ்தரனின மகிழ்சசியாகவும் இருப்பது ்தமிழர 
அே்லம்.

தி்ரப்படத்து்்ற, துடுப்பாட்டம் வ்பான்ற 
இடங்களில் உச�நட்�த்திரத் ்தகுதிபச்பற்்றேரகள 
ஒடுககும் மககளுககு ஆ்தரோக இருப்பது எபவ்பாதும் 
நடநதுவிடுேதில்்்ல. அேரகள ச்பாதுோக 
சேளிப்ப்டயாகவும், ம்்றமுகமாகவும் ஆளும், 
அ தி க ா ர ே ர க க த் து ட ன  இ ் ்ண ந து 
ச�ல்்பேரகளாகவே இருப்பாரகள. இருககி்றாரகள. 
இநதியாவில் ்ப்ல துடுப்பாட்டககாரரகள ஆளும் 
கட்சிகளுககு ஆ்தரவு ச்தரிவிப்பதும் அேரகளுககாகத் 
வ்தர்தல் பிர�ாரங்களில் ஈடு்படுே்்தயும் புரிநது 
சகாளள முடியும். ்தமது ோழ்்ேயும், பி்ழப்்பயும் 
்த க க  ் ே த் து க  ச க ா ள ள  அ ே ர க ள 
அ தி க ா ர ே ர க க த் து ட ன  ச ்த ா ட ர ந து 
அ ் ட ய ா ள ப ்ப டு த் தி க  ச க ா ள ள 
வேண்டியேரகளாகவே இருககி்றாரகள . 
இருப்பாரகள.

்பாகிஸ்தானில் முனனயத் துடுப்பாட்டககாரர 
இம்ரானகான பிர்தமராக ேருே்தற்குத் துடுப்பாட்டப 
புகழும், ம்த அரசியலும் வ்த்ேப்படவே ச�ய்்தது. 
ஆனால் ஒருவ்பாதும் அேர ச�ாந்த மகக்ள 
இழிவு்படுத்தி, பிளவு்படுத்தி அேர அந்தப ்ப்தவிககு 
ேநதிருககவில்்்ல. முரளீ்தரன ்தான நி்னத்திருககும் 
ச்பாருளா்தார, அரசியல், �மூக ்தகுதி ஒனறின 
இடத்திற்கு நகரே்தற்கும் அ்த்னத் ்தகக்ேத்துக 
சகாளே்தற்கும் அேர ்தமிழரமீது சுமத்தும் இழிவுகள 
மட்டுவம கார்ணமாக இருகக முடியும். சேறும் 
துடுப்பாட்டப புகழ் அ்த்னத் ்தநதுவிடாது. 
அ்தனால்்தான அேர இனோ்த அரசியலுடன 
்தன்ன இனங்கான விரும்புகி்றார. ்தமிழர 
விடு்த்்ல இயககத்தில் ஒரு கரு்ணா வ்பா்லத் 
துடுப்பாட்டத்தில் அேர பிறிச்தாரு கரு்ணா. 
கரு்ணாககள, முரளீ்தரனகள எபவ்பாதும் மககளுடன 
இருப்பதில்்்ல .  ஒடு க க ப்படுவே ாருடன 
இருப்பதில்்்ல. மா்றாக அேரகள ஒடுககு்பேருடன 
இருப்பவ்த அேரகளுககான ேர்லாற்று ேழிப்பட்ட 
ோழ்ோக இருககி்றது.

்தமிழ் மண்ணில் எட்டப்பரகளும், ஈழ மண்ணில் 
காகேண்ணியனகளும் மீண்டும்,  மீண்டும் 
பி்றபச்படுப்பது ்தமிழரகளின ஓர கா்ல இழிவு்தான. 
ஓர கா்லத்துயரம்்தான. முரளீ்தரன அந்த 
ேர்லாற்றுப்பட்டியலில் ்தன்ன இ்்ணத்து 
சேகுநாட்களாகிற்று.
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தமிழ் இ்லககிய உ்லகில் ஆழ வேரூனறியிருந்த 
ஓர ஆ்லமரம், வகாவிட்-19 சூ்றாேளியால் 
�ாய்ககப்பட்டுவிட்டது.்பதிபபுத் து்்றயிவ்லா, 
அறிோரந்த விோ்தங்களிவ்லா, சமாழியாககப 
்பணிகளிவ்லா சிறிதும் �மர�ம் ச�ய்துசகாளளாமல் 
்தனிசயாரு மனி்தனாக நவீனத் ்தமிழ் அறிவு்லகத்திற்கு 
மகத்்தான ்பங்களிபபுக்ளச ச�ய்்த ‘கரியா’ 
ராமகிருஷ்்ணன இனி நம்வமாடு இல்்்ல.

அ்ர நூற்்றாண்டு கா்லம் என குடும்்ப நண்்பராய், 
ஆ�ானாய், என்னயும் ஓர எழுத்்தாளனாய், 
சமாழிச்பயரப்பாளனாய் ோரத்ச்தடுத்்த ‘கரியா 
ராம்’ இ்லககியம், இ்�, ஓவியம் எனப ்பல்து்்றகளில் 
சகாண்டிருந்த ஆழ்ந்த அறிவும், ர�்னயும் நம்்ம 
ம ் ்ல க க  ் ே ப ்ப்ே .  இனனும்  ்ப ்ல 
்பத்்தாண்டுகளுககுப வ்ப�ப்படும் ‘க�ட்த்ப்ற’ ஏட்்ட 
சேளியிட்டு ேந்தேரகளில் ஒருேரான அேர 
அற்பு்தமான சிறுக்்தக்ள எழுதியுளளார. 41 
ஆண்டுக்ள நி்்றவு ச�ய்யும் அேரது ‘கரியா’ 
்பதிப்பகம் நான எழுதிய நானகு நூல்க்ள 
சேளியிட்டு என்னப ச்பரு்மப்படுத்தியது. 
ஒவவோர ஆண்டும் மூனறு நூல்களுககு வமல் 
சேளியிட மாட்டார. இ்மயம், ந.முத்து�ாமி, ஜி.
நாகராஜன, அவ�ாகமித்திரன, பூமணி,சுந்தர 
ராம�ாமி, சமளனி, �ா.கந்த�ாமி, ஞானககூத்்தன, 
சி.மணி, திலீபகுமார, ்தங்க.சஜயராமன, ந.
வகாவிந்தராஜன, மு.நித்தியானந்தன வ்பான்ற 
ம க த் ்த ான  ஆளு்மகளின  ஆக கங் கள 
‘கரியா’முத்தி்ரயுடன சேளிேநதுளளன.

ஈழககவிஞரக்ளத் ்தமிழகத்தில் மு்தல் மு்்றயாக 
அறிமுகம் ச�ய்்தேர அேர்தான. எல்்லாேற்றுககும் 
வம்லாக, உ்லசகங்கும் வ்ப�ப்படும், சிநது நாகரிகம் 
்பற்றியும் ்தமிழ்-பிராமி எழுத்துகளின ேளரசசி 
்பற்றியும் கா்லஞச�ன்ற அறிஞர ஐராே்தம் 
மகாவ்தேன எழுதிய ஆங்கி்ல நூ்்ல சேளியிட்டேர.

சே. ராம், ்தட்சி்ணாமூரத்தி, ஜி. கிருஷ்்ணமூரத்தி, 
ம ்த ன க ல் ய ா ணி ,  சி ே ர ா ம ன  மு ்த லி ய 
சமாழிச்பயரப்பாளரக்ளப வ்பாற்றி ேளரத்்தேர. 
எத்்த்னவயா இளம் எழுத்்தாளரகளுககும் 
்பத்திரி்கயாளரகளுககும் ஊககமும் ஆககமும் 
்தந்தேர. கூத்துக க்்ல்யப புதுபபிப்பதில், நவீன 
நாடகங்கள வம்டவயற்்றப்படுேதில் ந .
முத்து�ாமியுடன கரம் வகாரத்்தேர. வராஜா 

முத்்்தயா நூ்லகத்தின உருோககத்தில் அேரது 
்பங்களிபபு முககியமானது. �ாதி, ம்தம், �ாத்திரங்கள 
அ்னத்்்தயும் சேறுத்ச்தாதுககியேர.

காம்யு, காிஃபகா,இயசனஸவகா, அநதுோன து 
எகசு்பரி, ழாக பசரசேர, கமால் ்தவுத், வர பராட்்பரி, 
யானிஸ ேரூிஃ்பாகிஸ மு்தலிய ஐவராபபிய 
எழுத்்தாளரகள, ்பண்்ட சீனத் ்தத்துே ஞானி 
்லாவோ ட்ஸஸு வ்பானவ்றா்ர அற்பு்தமான 
ச ம ா ழி ய ா க க ங் க ள  ே ழி  ்த மி ழு க கு 
அறிமுகப்படுத்தியேர. எல்்லாேற்றுககும் சிகரம் 
்ேத்்தாற்வ்பால், அர�ாங்கவமா, ்பல்க்்லக 
கழகங்கவளா ச�ய்யத் துணியா்த, இதுே்ர நமககுக 
கி்டத்துளள ஒவர ‘்தமிழ்-்தமிழ்-ஆங்கி்ல’ 
அகராதியின மூனறு ்பதிபபுக்ள நமககு ேழங்கிச 
ச�ன்றேர. அகராதியின உருோககத்தில் ்ப்ல 
அறிஞரகளின ்பங்களிபபுக்ள இ்்ணத்்தேர. ஒரு 
ச�ால்லுககான விளககம் ்தனககுச �ரியாகப 
்படவில்்்ல என்றால் அ்்த அறிநதுசகாளள 
இரண்டு, மூனறு மா்தங்க்ளச ச�்லவிடும் 
அரப்பணிபபு அேரு்டயது. அந்த அகராதியின 
மூன்றாேது, விரிவு்படுத்்தப்பட்ட ்பதிப்்ப 
சகாவரானா ்பரேல் விதித்திருந்த ்த்டக்ள 
உ்டத்து, மருத்துே ம்னயில் மர்ணத்வ்தாடு 
வ்பாராடிக சகாண்டிருககும்வ்பாது சேளியிட்டு 
நம்மிடமிருநது வி்டச்பற்்றேர.

்தான சேளியிட்ட புத்்தகங்களில் சி்ல நனகு 
விற்்ப்னயாகாமல் இருப்பது அேருககு 
அவேபவ்பாது �ற்று மனத் ச்தாய்்ேத் ்தரும். 
அபவ்பாதும் அேர ்தனகவக உரிய ந்கசசு்ே 
உ்ணர்ேக ் கவிடமாட்டார. சி்ல மா்தங்களுககு 
முன என நண்்பர ஒருேருககாக காிஃபகாவின 
‘வி�ார்்ண’ நூலின பிரதிசயான்்ற அனுபபுமாறு 
வகட்வடன. “எனககு �மாதி கட்டும் அளவுககு 
உளளன விற்்ப்னயாகா்த பிரதிகள” எனறும் 
“இழபபு எனககல்்ல, ்தமிழ் ோ�கரகளுககுத்்தான 
எனறும் கூறினார.

்தனககுப பின ‘கரியா’் ேயும் அதில் ்பணியாற்றிக 
சகாண்டிருப்பேரக்ளயும் எப்படிப வ்பணிப 
்பாதுகாப்பது என்ற கே்்லயில் மூழ்கியிருந்தார. 
அ்தற்கான ஏற்்பாடுக்ளச ச�ய்யும் முன நசசுக 
கிருமி அே்ர விழுங்கிவிட்டது.

நிரனவேநைல்

  எஸ்.வி.ரோ�துரர

‘கரியா’ ராம் :

வகாவிட் 19 சாயததுவிட்ட ஆலமரம்



க்ரியா எஸ.ராமகிருஷ்ணன்
18.6.1944 - 17.11.2020

நிரனேஞ்சலி

  பபோன். தனஜசகரன்
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அகராதி நம் ளகயில, 
அேர நம்வமாடு இலளல

ராம் எனறு அவரது த்ருஙகிய ்ணபர்்க்ளால் 
அமழக்்கப்படும் எழுத்�ா்ளர் க்ரியா எஸ. ராமகிரு்ஷணன 
லவயாலா ்கல்லூரியில் படித்து முடித்�தும் த�ா்க்்க 
்காலத்தில் வி்ளம்பரத்தும்யில் சிறிது ்காலம் 
பணியாற்றி்னார். அவருக்கு இருந்� இலக்கிய ஆர்வம் 
அவமர இலக்கியத்தின பக்்கம் திருப்பியது. ம.ராொராம், 
சா.்கந்�சாமி, ் ா.கிரு்ஷணமூர்த்தி, ராமகிரு்ஷணன ஆகிய 
முப்பது வயதுக்குட்பட்் இம்ளஞர்்கள 1966ஆம் 
ஆணடில் உருவாக்கிய இலக்கிய அமமப்பு இலக்கியச் 
சங்கம். தசனம்ன அணணா சாமலயில் உள்ள மத்திய 
நூல்கக் ்கட்்் அம்யில் ஒவதவாரு மா�மும் 
இரண்ாவது சனி, ஞாயிற்றுக் கிழமம்களில் மாமலயில் 
கூட்்ம் ்்த்துவார்்கள. கூட்் அரஙகுக்கு அப்வபாது 
்கட்்ணம் இரணடு ரூபாய்�ான. 1966ஆம் ஆணடு 
ஆ்கஸட் 7ஆம் வ�தி ் ்ந்� மு�ல் கூட்்த்தில் ்க.்ா.சு. 
்கட்டுமர வாசித்�ார். அம�த் த�ா்ர்ந்து கூட்்த்துக்கு 
வந்திருந்�வர்்களின வ்களவி்களுக்கு எழுத்�ா்ளர்்கள பதில் 
அளிப்பார்்கள. இலக்கியச் சங்கக்கூட்்த்துக்கு வந்� 
ஐராவ�ம் எனறு அமழக்்கப்படும் எஸ. சுவாமி்ா�ன இந்� 
இம்ளஞர்்களு்ன வசர்ந்து த்காண்ார். இந்� இலக்கியச் 
சங்கக் கூட்்ம் 1969ஆம் ஆணடு மார்ச் வமர த�ா்ர்ந்து 
்்ந்�து.

இந்�ச் தசயல்பாட்டின நீட்சியா்க இந்� ் ானகு வபரும் 
எழுதிய, எந்�ப் பத்திரிம்கயிலும் தவளிவரா� 12 
சிறு்கம�்கள ̀வ்காணல்்கள’ என் �மலப்பில் இலக்கியச் 
சங்க தவளியீ்ா்க 1968ஆம் ஆணடு ெ்னவரியில் 
தவளிவந்�து. அந்�ப் புத்�்கத்தின அட்ம்யில் ஓவியர் 
கிரு்ஷணமூர்த்தியின ்வீ்ன ஓவியம் இ்ம் தபற்்து. 
�மிழ புத்�்க அட்ம்யில் ் வீ்ன ஓவியம் மு�ல் மு�லா்க 
இ்ம் தபற்்து அந்�ப் புத்�்கத்தில்�ான.

``�மிழ பத்திரிம்க்களில் �ரம் அல்லது �ரமினமம 
எனகி் பாதிப்புக்கு உள்ளா்காமல் எழு�ப்பட்் ்கம�்கள 
இமவ. பத்திரிம்க்களின பந்� நிர்பந்�ங்கம்ள மீறியும், 
இலக்கிய பூர்வமா்கவும் சிந்திக்கி் ்ானகு வபர் 
�ாங்க்ளா்கவவ தவளியிட்டிருக்கி் சிறு்கம�த் த�ாகுப்பு 
இது. இக்்கம�்கம்ளப் பிரசுரிக்கி் திராணி உள்ள �மிழ 
பத்திரிம்க எதுவும் இனம்யச் சூழநிமலயில் 
இருப்ப�ா்கப்ப்வில்மல. �ப்பித் �வறி ஒனறிரணடு 

பிரசுரிக்்கப்படுகி் வாய்ப்பு உணடு எனறு யாவரனும் 
தசால்வீர்்கவ்ளயா்னால், அது பத்திரிம்க ஆசிரியர்்களும் 
சமயங்களில் அவர்்கள அ்கராதிப்படி நி�ா்னம் 
இழக்்கக்கூடும் எனபம�த்�ான நிரூபிக்குவம அனறி 
அவர்்களின இலக்கியப் பிரக்்கமஞமய நிரூபிக்்காது’’ 
எனறு ஐராவ�ம் ஆர்.சுவாமி்ா�ன அத்த�ாகுப்பின 
முனனுமரயில் குறிப்பிட்்ா ர் .  இப்படித்�ான 
ராமகிரு்ஷணனின எழுத்துப் பயணம் த�ா்ஙகியது.

இ�ன த�ா்ர்ச்சியா்க திருவல்லிக்வ்கணி வ�ாப்பு 
தவங்க்ாசல மு�லி த�ருவில் மாடியில் குடியிருந்� 
ஞா்னக்கூத்�னின அம் இலக்கிய சந்திப்புக்்கா்ன 
இ்மா்க மாறியது. இ�ன அடுத்� ்கட்்ம்�ான, அவர்்க்ளது 
இலக்கிய சந்திப்பு. அ�ன த�ா்ர்ச்சியா்க ்கச்�ப் 
எனகி் இலக்கிய மா� இ�ழ. ̀̀இலக்கியப் பம்ப்பு்களின 
மூலமா்க இந்� ஏடு எனத்னன்ன சாதிக்்கப்வபாகி்து என் 
பட்டியல் ஏதும் �ருகி் உத்வ�சம் இல்மல. இனம்ய 
பம்ப்பு்களிலும், அவற்ம்த் �ாஙகி வருகி் 
பத்திரிம்க்களிலும் தீவிர அதிருப்தியும் அ�்னால் 
வ்காபமும் உம்ய பல இ்ளம் எழுத்�ா்ளர்்கள, ்கவிஞர்்கள, 
ஓவியர்்கள, தி்்னாய்வா்ளர்்களின தபாது வமம்�ான 
்கச்�ப். ஊதிப்வபா்ன சுய த்கௌரவங்க்ளாலும் பிதுஙகிய 
பார்மவ்க்ளாலும் இவர்்கள பாதிக்்கப்ப்ா�வர்்கள. 
அரசியல், சமயம், மரபு  சம்பந்�ப்பட்் ஒழுக்்கங்களுக்கு 
வாரம் �வ்ாமல் வ�ாப்புக்்கரணம் வபாடுபவர்்கள யாரும் 
இவர்்களில் இல்மல. இலக்கியத்ம� அதுவா்கவவ பார்க்்கத் 
�னித்�னிவய �ங்களுக்குப் பயிற்சி நிரம்பப் தபற்று பி்கு 
வசர்ந்து த்காண்வர்்கள இவர்்கள. உலகின இ�ர 
பகுதியின இலக்கியத்தில் நி்கழவ்னவற்ம்க் கூர்ந்து 
்கவனிப்பதிலும் �மிழச் சிந்�ம்னயில் புதிய கி்ளர்ச்சி்கம்ள 
இ்னம் ்கணடு த்காளவதிலும் இவர்்கள வ�ர்ந்�வர்்கள. 
பல்காலம், பலராலும் தசால்லப்படுகி்து எனறு ஒனம் 
ஏற்்க மறுப்பவ�ாடு எம�யும் விமரிச்ன ரீதியா்கப் பார்க்்க 
வவணடும் எனறு வற்புறுத்துபவர்்கள இவர்்கள. எழுத்துக் 
்கமலமயப் வபாலவவ, ச்க ்கமல்க்ளா்ன ஓவியம், ் ா்்கம் 
இவற்றிலும் நி்கரா்ன ஈடுபாடு உள்ளவர்்கள இவர்்கள. 
இப்படிப்பட்்வர்்கள வசர்ந்து ்கச்�ப்மவ உருவாக்கி 
இருக்கி்ார்்கள... “என் அறிமு்கத்து்ன 1970ஆம் 
ஆணடு அக்வ்ாபரில் `்கச்�ப்’, ஒரு வல்லி்ன மா� 
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ஏடு என் அறிமு்கத்து்ன தவளியா்னது, ஞா்னக்கூத்�னும் 
சா.்கந்�சாமியும் இந்�ப் பத்திரிம்கயின தவளியுல்க 
மு்கங்க்ளா்கத் தி்கழந்�ார்்கள. பத்திரிம்கயின ஆசிரியர் 
்ா.கிரு்ஷணமூர்த்தியும் ராமகிரு்ஷணணும் இந்�ப் 
பத்திரிம்க உருவாக்்கத்தில் பின்னால் இருந்து 
உமழத்�ார்்கள. அந்�ப் பத்திரிம்க்களில் தவளியா்ன 
்கம�்கள, ்கவிம�்கள, ்கட்டுமர்கள, விவா�ங்கள, 
தமாழிதபயர்ப்பு்கள, ்வீ்ன ஓவியங்கள இனம்க்கும் 
பலரால் நிம்னவு த்காள்ளப்படுகின்்ன. ்கச்�ப் இ�ழில் 
ராமகிரு்ஷணனின `மமழக்்கா்கக் ்காத்திருந்�வன’ என் 
சிறு்கம�யும் சில முக்கிய தமாழிதபயர்ப்பு்களும் 
தவளியாகியுள்ள்ன

அந்�க் ்காலத்தில் புழக்்கத்தில் இருந்� ஒரு ரூபாய் 
வ்ாட்டு அ்ளவில் ்வீ்ன ஓவியங்களு்ன புளளி என் 
்கவிம�த் த�ாகுப்பு 1973இல் தவளியா்னது. 
ஞா்னக்கூத்�னின திருமணத்ம�தயாட்டி அவரது மு�ல் 
்கவிம�த் த�ாகுப்பா்ன அனறு வவறு கிழமம ்வீ்ன 
ஓவியங்களு்ன அழகிய அச்சு அமமப்பில் தவளியாகியது. 
இந்� அழகிய த�ாகுப்மபக் த்காணடு வருவதில் 
முக்கியப் பஙகு வகித்�வர் ராமகிரு்ஷணன.

அ�ன பி்கு, 1974ஆம் ஆணடு க்ரியா பதிப்ப்கத்ம� 
தெயலட்சுமியின உ�வியு்ன த�ா்ஙகி்னார். அ�ன 
மு�ல் புத்�்கம் ்.முத்துசாமியின மூனறு ்ா்்கங்கள 
அ்ஙகிய ் ாற்்காலிக்்காரர். அந்�ப் புத்�்க அட்ம்ப்ப்த்தில் 
ஓவியர் ஆதிமூலத்தின ஓவியம். இம�த் த�ா்ர்ந்து 
சா.்கந்�சாமியின �க்ம்கயின மீது ் ானகு ்கண்கள என் 
சிறு்கம�த் த�ாகுப்பு.

எஸ.வி. ராெதுமர, ்.முத்துசாமி, சி.மணி, தமௌனி, 
சிட்டி, சிவபா�சுந்�ரம், ் .பிச்சமூர்த்தி, அவசா்கமித்திரன, 
சுந்�ரராமசாமி, சார்வா்கன, சம்பத், ஜி.்ா்கராென, பூமணி, 
ராவெந்திரவசாழன, அம்மப, திலீப் குமார், இமமயம் 
வபான் பல்வவறு எழுத்�ா்ளர்்களின பம்ப்பு்கம்ள 
தவளியிட்டிருக்கி்ார். வபராசிரியர்்கள இ.அணணாமமல, 
�ாவமா�ரன, �ங்க. தெயராமன ஆகிவயாரின 
புத்�்கங்கம்ளயும் தவளியிட்டிருக்கி்ார்.

1984இல் எம்.ஏ. நு-ஃமான, அ.வயசுராசா ஆகிவயார் 
த�ாகுத்� பதிவ்னாரு ஈழத்துக் ்கவிஞர்்கள என் ்கவிம�த் 
த�ாகுப்பு நூமல தவளியிட்்ார். இலஙம்கத் �மிழ 
எழுத்�ா்ளர்்க்ளா்ன மு.�ம்ளயசிங்கம், வயசுராசா, மு. 
நித்தியா்னந்�ன, வ.ஐ.ச.தெயபாலன உளளிட்வ்ாரின 
புத்�்கங்கம்ளயும் தவளியிட்டிருக்கி்ார்.

 25 வயதில் இமமயம் எழுதிய மு�ல் ்ாவலா்ன 
`வ்காவவறு ்கழும�்கள’ ் ாவல் தவளியாகி 25 ஆணடு்கள 
ஆவம�தயாட்டி ,  அந்� ் ாவலுக்கு அழகிய 
ஓவியங்களு்னகூடிய சி்ப்புப் பதிப்மப ராமகிரு்ஷணன 
தவளியிட்்ார். இது எந்� எழுத்�ா்ளருக்கும் கிம்க்்கா� 
சி்ப்பு. `்ாக்்ர் இல்லா� இ்த்தில்’ என் புத்�்கமும், 
ஹார்வர்டு பல்்கமலக்்கழ்கத்து்ன வசர்ந்து தவளியிட்் 
ஐராவ�ம் ம்காவ�வனின Early Tamil Epigraphy என் 
புத்�்கமும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்�மவ. இவ�வபால �மிழ 
அ்கராதி்களின வரலாற்ம்ச் தசால்லும் கிர்கரி வெம்ஸ 
எழுதிய Colporul: A History of Tamil Dictionaries என் 
புத்�்கம் முக்கிய வரலாற்று ஆவணம். இவ�வபால, The 
Message Bearers, Tamil revivalism in the 1930s, Tiru-
vengadu Bronzes, Chola Bronzes வபான் ஆஙகிலப் 
புத்�்கங்களும் முக்கியமா்னமவ

எஸவிஆர் எழுதிய அந்நியமா�ல், எக்சிஸத்னசியலிசம் 

ஆகிய நூல்்கம்ளயும் யானிஸ வருஃபாகிஸ எழுதி, 
எஸவிஆரின தமாழிதபயர்ப்பில் அணமமயில் தவளியா்ன 
`தபாரு்ளா�ாரம் பற்றி என ம்களுக்கு அளித்� வி்ளக்்கம் 
- மு�லாளியத்தின சுருக்்கமா்ன வரலாறு‘ என் புத்�்கமும் 
குறிப்பி்த்�க்்கது. பிதரஞ்சு தமாழியிலிருந்து வ்ரடியா்க 
�மிழில் தவ.ஸரீராம் தமாழிதபயர்த்� அந்நியன, 
அந்துவான து தசந்த் எக்சுதபரி எழுதிய குட்டி இ்ளவரசன, 
சி.மணி தமாழிதபயர்ப்பில் லாவவா ட்சு எழுதிய �ாவவா 
வ�ஜிங. .இப்படி முக்கியத்துவம் வாய்ந்� பல 
தமாழிதபயர்ப்பு்கம்ளச் தசால்லிக்த்காணவ் வபா்கலாம்.

தவளியி் இருக்கும் புத்�்கத்தின ம்கதயழுத்துப் 
பிரதி்கம்ள சம்பந்�ப்பட்் எழுத்�ா்ளர்்களு்ன இமணந்து 
தசப்பனிடுவதிலிருந்து ் வீ்ன ஓவியர்்களின துமணயு்ன 
புத்�்கங்கம்ள அட்ம்்கம்ள ் வீ்ன ஓவியத்து்ன அழகிய 
அச்சு அமமப்பு்ன தவளியிடுவது, புத்�்கத் �மலப்பு 
எந்� எழுத்துருவில் இருக்்க வவணடும் எனபது வமர 
அவரது ்கவ்னமும் அக்்கம்யும் அபரிமி�மா்னது. 
அ�்னால்�ான அவரது பதிப்ப்க தவளியீடு்கள பதிப்பு 
அழகியலு்ன தி்கழகின்்ன.

்வீ்ன இமச, கி்ளாசிக் திமரப்ப்ங்கள, ்ல்ல 
புத்�்கங்கள மீது அவருக்கு தீரா ஆர்வம். அம�ப்வபாலவவ 
்வீ்ன ஓவியங்கள மீதும். தசனம்ன ராயப்வபட்ம்யில் 
இயஙகிய அ�ன விற்பம்னய்கத்தில் த�ா்க்்கக் ்காலத்தில் 
்வீ்ன ஓவியங்கள ்காட்சிக்கு மவக்்கப்பட்டிருக்கும். 
அவருக்கு ்வீ்ன ஓவியங்கள மீது தீரா� ஆர்வத்தின 
தவளிப்பாடு இது. ஆதிமூலம், ஆர்.பி.பாஸ்கரன 
உளளிட்் பல ஓவியர்்களு்ன த்ருஙகிய த�ா்ர்பு 
உணடு. டிராட்ஸகி மருதுவின மு�ல் ஓவியக் ்கண்காட்சி 
க்ரியாவில்�ான ் ம்தபற்்து. சிறு பத்திரிம்க்களும் பி் 
பதிப்ப்கங்களின ் ல்ல புத்�்கங்களும் அஙகு விற்பம்னக்கு 
இருக்கும். புத்�்கங்களின முக்கியத்துவத்ம�க் ்கம்க்கு 
வரும் வாச்கர்்களி்ம் வி்ளக்குவார். இது புத்�்கக் 
்கண்காட்சி்களிலும் த�ா்ர்ந்�து.

1979ஆம் ஆணடு தசப்்ம்பர் 7ஆம் வ�தியிலிருந்து 
9ஆம் வ�தி வமர தபாள்ளாச்சியில் உள்ள ் ாச்சிமுத்துக் 
்கவுண்ர் ம்காலிங்கம் ்கல்லூரியு்ன வசர்ந்து க்ரியா, 
்வீ்ன ஓவியக் ்கண்காட்சிமய ் ்த்தியது முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்� நி்கழவு.. அம�தயாட்டி மாணவர்்களுக்கு ் வீ்ன 
ஓவியங்கள, ஓவியர்்கள குறித்� திமரப்ப்ங்கள 
திமரயி்ப்பட்்்ன. ஓவியங்கள த�ா்ர்பா்ன புத்�்கங்களும் 
்காட்சிக்கு மவக்்கப்பட்்்ன. ்வீ்ன ஓவியம் என்ால் 
என்ன, எப்படிப் புரிந்து த்காளவது எனபது குறித்து 
வி்ளக்்கக் ம்கவயடு ஒனறும் தவளியி்ப்பட்்து. ்கமல 
விமர்ச்கரும் �ாம்பரம் கிறிஸ�வக் ்கல்லூரிப் 
வபராசிரியருமா்ன வொசப் வெம்ஸி்ம் சில வ்களவி்கம்ளக் 
வ்கட்டு அ�ற்கு வி்ளக்்கமும் தபற்று ஆஙகிலத்தில் 
தப்ப்பட்் அந்� வி்ளக்்கங்கம்ளத் �மிழாக்கித் �ந்�வர் 
ராமகிரு்ஷணன. ஆ்னால் அந்� தவளியீட்டில் அவரது 
தபயர் குறிப்பி்ப்ப்வில்மல. அந்�க் ்கண்காட்சிமய 
்்த்துவ�ற்கு ராமகிரு்ஷணணும் திலீப் குமாரும் 
தசனம்னயிலிருந்து ஓவியங்கம்ள ஓவியர்்களி்ம் தபற்று 
அந்�க் ்கண்காட்சிக்கு எடுத்துச் தசன்ார்்கள. அந்�க் 
்கல்லூரி இரணடு ் வீ்ன ஓவியங்கம்ள விமலக்கு வாஙகி 
்கல்லூரியில் மவத்துக் த்காண்து.

பத்�ாணடு்களில் �மிழ புத்�்க தவளியீடு என் 
�மலப்பில் வ்்்னல் புக் டிரஸட் சார்பில் தசனம்னயில் 
1977ஆம் ஆணடு ் வம்பரில் ் ம்தபற்் ்கருத்�ரஙகில் 
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சிறு பதிப்பா்ளர்்களின பிரச்சிம்ன்கள குறித்� ்கட்டுமரமய 
வாசித்�ார். அக்கூட்்த்தில் ்கடும் எதிர்ப்புக் கி்ளம்பியது. 
ஆ்னாலும், அந்�க் ்கட்டுமரயில் ராமகிரு்ஷணன கூறிய 
பல வி்யங்கள, எழுப்பிய வ்களவி்கள இனம்க்கும் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்�மவயா்க இருக்கின்்ன. அந்�க் 
்கட்டுமரமயயும் ்கருத்�ரஙகில் ்்ந்�து குறித்து 
ராமகிரு்ஷணனின ்கட்டுமரயும் அந்�க் ்காலத்தில் 
மவம்க இ�ழ தவளியிட்்து. ஆ�வன த�ாகுத்� 
்கருத்�ரங்கக் ்கட்டுமர்கள அ்ஙகிய புத்�்கத்திலும் 
ராமகிரு்ஷணன ்கட்டுமர தவளியி்ப்பட்டுள்ளது. 

�மிழ, ஆஙகிலம் உளளிட்் 27 தமாழி்களில் 
தவளியாகும் யுத்னஸவ்கா கூரியர் (வம,1984) இ�ழில் 
�மிழரின வாழும் பணபாடு என் சி்ப்பி�ழ 
தவளிவருவ�ற்கு முக்கியக் ்காரணமா்க இருந்�வர் 
ராமகிரு்ஷணன. அந்� இ�ழில் இரு ்கட்டுமர்கம்ளயும் 
எழுதியுள்ளார். ராமகிரு்ஷணனின தமாழிதபயர்ப்பு்கள 
்கச்�ப், இனி இ�ழ்களில் தவளியாகியுள்ள்ன. எஸ.
வி.ராெதுமர ஆசிரியரா்க இருந்து ் ்த்திய ̀இனி’ இ�ழ 
தவளிவருதிலும் ராமகிரு்ஷணனின பங்களிப்பு 
முக்கியமா்னது. ஐம்பது்களில் தவளியாகி மறுபதிப்புக் 
்காணாமல் இருந்� தி.ொ்னகிராமனின த்காட்டுவம்ளம், 
சிவப்பு ரிக்ா ஆகிய சிறு்கம�த் த�ாகுப்பு்கம்ள 
எணபது்களில் சி.வமா்கன அழகிய பதிப்பா்க மீணடும் 
தவளியி் மும்னந்�வபாது, அந்�ப் புத்�்கங்களுக்கு 
ஓவியர்்களி்ம் ் வீ்ன ஓவியங்கம்ள வாஙகி தசனம்னயில் 
ஸகிரீன பிரிணட் தசய்து அனுப்பி மவத்�வர் 
ராமகிரு்ஷணன.

ஜி.்ா்கராெனின `்ாம்ள மற்றுதமாரு ்ாவ்ள’ 
தமாழிதபயர்ப்பில் ராமகிரு்ஷணனின பஙகு முக்கியமா்னது. 
்.முத்துசாமியின சிறு்கம�்கம்ள வ்விட் ் ுல்மானு்ன 
வசர்ந்து ஆஙகிலத்தில் தமாழிதபயர்த்திருக்கி்ார். ்க்ந்� 
மார்ச் மா�ம் வாக்கில் தி.ொ்னகிராமனின ்கம�்கம்ள 
அவரு்ன வசர்ந்து ஆஙகிலத்தில் தமாழிதபயர்க்கும் 
பணியில் ஈடுபட்டுவந்�ார். அந்�ப் பணி முழுவதுமா்க 
முடியாமல் வபா்னது ் மது துரதிர்்ஷ்ம்.

தெர்மனியில் ஃபிராஙக்பர்ட் ்்கரில் ்ம்தபற்் 
சர்வவ�சப் புத்�்கக் ்கண்காட்சிக்கு அமழப்பினவபரில் 
தசனறு வந்திருக்கி்ார். எப்வபாதும் �னம்ன முனனிருத்திக் 
த்காளவம� விரும்பா�வர். 47 ஆணடு்கள பதிப்பா்ளரா்க 
இருந்�வபாதிலும்கூ் அவர் க்ரியா மூலம் �்னது 
எழுத்து்கம்ளப புத்�்கமா்கக் த்காணடு வருவதில் 
விரிவுபடுத்தும் எணணம் இருந்�தில்மல எனபம� அவர் 
தசால்லி இருக்கி்ார். 47 ஆணடு்களில் சுமார் 130க்கும் 
வ ம ற் பட்்  பு த் � ்கங ்கம்ள  மட்டுவம  அவ ர் 
தவளியிட்டிருக்கி்ார். ஆ்னால் ்ல்ல புத்�்கங்கம்ளத் 
வ�டிப் பிடித்து தவளியி் வவணடும் என் ஆர்வம் 
அவருக்கு எனறும் கும்ந்�தில்மல.

அவர் எளிமமயா்னவர். ம� ச்ஙகு்களில் ் ம்பிக்ம்க 
இல்லா�வர். பணி்களில் வ்ரமும் அக்்கம்யும் அவருக்கு 
முக்கியம். பணி்களில் ்க்ாரா்க இருப்பார். ஆ்னால், 
அவர்்கள ்லனில் அவர் ்காட்டும் அக்்கம்மய 
மற்்வர்்களி்ம் அபூர்வமா்கத்�ான பார்க்்க முடியும். 
�னனு்ன பழகியவர்்கம்ள அரவமணத்துச் தசல்வார். 
�்னது ்கருத்து்களில் உறுதியா்க இருப்பார். ்ாம் கூறும் 
்கருத்து்களில் உள்ள நியாயங்கம்ள ஏற்றுக் த்காளவார். 
�்னக்கு ஏற்படும் சந்வ�்கங்கம்ளப் வப ா க்்க 
சம்பந்�ப்பட்்வர்்களி்ம் வ்கட்்கத் �யங்கமாட்்ார். 

கூத்துப்பட்்ம், தமாழி அ்க்்கட்்ம்ளப் பணி்களில் 
�னம்ன ஈடுபடுத்திக் த்காண்வர். வ்காட்ம்யூரில் 
இருந்� வராொ முத்ம�யா வசம் இருந்� அபூர்வ புத்�்க 
வச்கரிப்பு்கம்ளக் த்காணடு தசனம்னயில் வராொ 
முத்ம�யா ஆராய்ச்சி நூல்கம் த�ா்ஙகுவதில் அவரது 
பணி அ்ளப்பரியது.

எழுத்�ா்ளர், தமாழிதபயர்ப்பா்ளர், பதிப்பா்ளர் 
எனபம�தயல்லாம் �ாணடி அவர் மனி�ாபிமானி. 
ராமகிரு்ஷணனின மனி�ாபிமா்னம் குறித்தும் �னம்ன 
அனபி்னால் ஈர்த்�து குறித்தும் மம்ந்� எழுத்�ா்ளர் வ்காபி 
கிரு்ஷணன பதிவு தசய்துள்ளார். தவங்கட் சாமி்ா�ன 
வீட்டின பாத்ரூமில் எலும்பு முறிவுக்கு ஆ்ளா்ன 
சூழநிமலயில் அவர் அமழத்�து ராமகிரு்ஷணம்ன. 
அவர்�ான ஏற்பாடு தசய்து தவங்கட் சாமி்ா�ம்ன 
மருத்துமம்னயில் வசர்த்து சிகிச்மசக்கு ஏற்பாடு 
தசய்துள்ளார். இதுவபால, பலரது மருத்துவ சிகிச்மசக்கு 
உ�வியுள்ளார்..

க்ரியாவின �ற்்காலத் �மிழ அ்கராதிமய பார்மவத் 
தி்்னற்்வர்்களும் பயனபடுத்தும் வம்கயில் 
்காக்னிதெனட் ஃபவுணவ்்ன உ�வியு்ன பிதரய்ல் 
பதிப்மபத் �யாரித்து வழஙகி்னார். ் ாக்்ர் முத்துலட்சுமி 
தரட்டியின சுயசரிம�, தசவித்தி்ன கும்யும்ய 
ஒருவமரப் வபச மவத்� உணமம வாழக்ம்க 
அனுபவங்கம்ளக் த்காண் தமௌ்ன சுவர்்களுக்கு 
அப்பால்.. ஆகிய புத்�்கங்கம்ள அந்�ந்� அமமப்பு்கள 
தவளியிடுவ�ற்கு உ�வியிருக்கி்ார்.

�ற்்காலத் �மிழ அ்கராதிமய அரசுப் பளளி மாணவர்்கள 
பயனபடுத்திப் பழ்க உ�வும் வம்கயில் ்னத்காம்யா்ளர்்கள 
மூலம் அரசுப் பளளி்களில் உள்ள மாணவர்்களுக்குக் 
்கற்பிப்பிபதில் ஆர்மிக்்க அரசுப் பளளி ஆசிரியர்்களுக்கு 
க்ரியாவின �ற்்கால �மிழ அ்கராதிமய வழஙகி்னார். 
மாணவர்்களுக்்கா்க �ற்்கால �மிழ அ்கராதியின சுருக்்கப் 
பதிப்மபக் த்காணடு வர வவணடும் எனபது அவரது 
்கம்சிக் ்கால விருப்பங்களில் ஒனறு. அவரது பதிப்புப் 
பணியில் இதுவபால முடிவு அம்யா� பல பணி்கள 
இருக்கின்்ன.

ர ா ம கிரு்ஷணனின பதி ப் பு ப்  பணி்களில் 
�னிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்� பணி �ற்்காலத் �மிழ 
அ்கராதிமய உருவாக்கும் பணி. அ்கராதிப் பணி எனபது 
ஊர்கூடித் வ�ர் இழுக்கும் முயற்சி. பல்்கமலக்்கழ்கங்களும் 
அரசாங்க நிறுவ்னங்களும் தசய்ய வவணடிய மி்கப் தபரிய 
பணிமய, பல்வவறு �ரப்பி்னரின ஒத்துமழப்பு்ன 
மமயப்புளளியா்க நினறு க்ரியாவின �ற்்காலத் �மிழ 
அ்கராதிமயக் த்காணடு வந்திருக்கி்ார் ராமகிரு்ஷணன. 
இ�ற்்கா்க 1985லிருந்து அவரது மரணம் வமர �்னது 
வாழ்ாளில் ்கணிசமா்ன ்காலத்ம�ச் தசலவழித்திருக்கி்ார். 
�ற்்காலத் �மிழ அ்கராதி, �மிழுக்கும் �மிழருக்கும் 
ராமகிரு்ஷணன வழஙகிய த்காம். �மிழ அ்கராதி 
வரலாற்றில் ஒருவரும்ய வாழ்ாளிவலவய ஒரு அ்கராதி 
மூனறு பதிப்பு்கம்ளக் ்கண்�ா்கத் த�ரியவில்மல. 
க்ரியாவின அ்கராதி மூனறு பதிப்பு்கம்ளக் ்கணடுள்ளது. 
த்காவரா்னா ்காலத்தில் 75 வயதிலும் வி்ாமல் பணி்கம்ள 
முடித்து �ற்்காலத் �மிழ அ்கராதியின விரிவாக்கித் 
திருத்�ப்பட்் மூன்ாவது பதிப்மபக் த்காணடு 
வந்துவிட்்ார். அந்�ப் புத்�்கம் ் மது ம்க்களில் �வழும் 
இந்� வ்ரத்தில் அந்� மகிழச்சிமயப் பகிர்ந்து த்காள்ள 
ராமகிரு்ஷணன இனறு ் ம்வமாடு இல்மல.
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ததாடரநது சகாவரானா ச்பருநச்தாற்று உ்ல்கப 
புரட்டிபவ்பாட்டுகசகாண்வட ேருகி்றது. அனபிற்கினிய மனி்தரக்ளயும் 
நமது ோழ்வின அருகில் இருநது ோழ்்ே ேள்மயாககியேரக்ளயும் 
்பறித்துச ச�ல்கி்றது. ச்தாடரநது கி்டககும் ச�ய்திகள மன்்த 
உலுககுகின்றன. உ்லகில் எங்வகா ஒரு மூ்்லயில் இருநது ச்தா்்லவ்பசித் 
ச்தாடரபில் மட்டுவம நம்வமாடு இருககி்றேரகள 10 நாட்கள 
வ்ப�வில்்்ல என்றால் கி்டககும் ்பதில்கள சநஞ்� உருககுகின்றன. 
இனனும் எத்்த்ன கா்லம் இந்தநி்்ல? ஒவசோரு நாளும் நன்றாக 
இருககி்றாரகளா? நன்றாக இருககிறீரகளா? எனறு ச்தா்்லவ்பசியில் 
வ கட்கும்  நி்்லககு  அச �மூட்டப்பட்ட  ே ாழ்விற்குத் 
்தளளப்பட்டுவிட்வடாவம எனறு அ்மதி சகாளள மறுககி்றது மனம்.

எனககு மிக அருகில் இருந்த �சசியும், கரியா ராமகிருஷ்்ணனும் 
இபவ்பாது இல்்்ல. �சசி சகாள்க முரவ்ணாடும் நட்பு ோஞ்�வயாடும்  
என அருகில் அன்பால் நி்்றநது இருந்தேர. புத்்தகங்க்ள 
அளளித்திரிந்த மனி்தர.  அே்ரபவ்பா்லவே புத்்தகத்்்த மடியில் 
்ேத்திருந்த இறுதிப்படிமம் நம் நி்னவில் உ்்றயும்்படி ம்்றநதிருப்பேர 
நண்்பர ராமகிருஷ்்ணன.

ஓவியக கல்லூரி மா்ணேனாக இருந்த 70களின ஆரம்்பத்தில் எனது 
கல்லூரி ஆசிரியரகளான ஓவியரகள ஆர.பி.்பாஸகரன, ்தட்சி்ணாமூரத்தி 
ஆகிவயாரால் மிகச �ரியான கா்லகட்டத்திவ்லவய அதுவும் மு்த்லாம் 
ஆண்டு மா்ணேனாக இருககும் வ்பாவ்த நான கரியா ராமகிருஷ்்ணனுககு 
அறிமுகமானேன. ச்தாடரநது கல்லூரிககு ேநது ச�ல்லும் 
ராமகிருஷ்்ணனின சிறு ்பத்திரி்க ச�யல்்பாடு பினபு ்பதிப்பகச 
ச�யல்்பாடு எனறு விரிந்த அேரது ஒவசோரு ்படி்யயும் நான 

வகோடுகளின் நடுவில்

  ஓவியர் டிரோட்ஸ்கி மருது

அன்்பால 
நிளறந்திருந்தேரகள
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அறிவேன. ஆசிரியர ்பாஸகர ராமகிருஷ்்ணனின 
ஏ்தாேது ஒரு புத்்தகம் ேநதுவிட்டால் அ்தன 10 
பிரதிக்ள வம்�யில் ்ேத்துகசகாண்டு 
முடிந்தே்ர விற்றுக சகாடுப்பார. கிட்டத்்தட்ட 
அந்தப புத்்தகங்கள ஆதி, ்பாஸகர ்தட்சி்ணா ஆகிய 
மூேரின அட்்டப்படங்களுடன இருககும். 
என்ன அ்ழத்து ஒரு பிரதி்ய ோங்கச 
ச�ால்ோர.

இனறும் நி்னவிருககி்றது. அப்படி நான 
ோங்கிய அனறு வேறுகிழ்ம, எகஸிஸசடன�லி�ம் 
- ஓர அறிமுகம் வ்பான்ற்ே நான மதிககும் 
ஆசிரியரகளின ஓவியப ்பார்ேயில் இருப்பதில் 
உ ள ள  ம கி ழ் வி ல்  ச ்ப ரு மி ்த த் வ்த ா டு 
ச்பற்றுகசகாண்ட்ே. அந்தக கா்லகட்டம் என்பது  
ஓவியககல்லூரி ோ�ல் முழுேதும் அடூர 
வகா்பா்லகிருஷ்்ணனின மு்தல் ்படமாகிய “சுயம்ேரம்” 
தி்ரச சித்திரத்திற்கு பி.என.வமனன ே்ரந்த 
சுேசராட்டிகள நிரம்பியிருந்த கா்லம்.

எஸ.வி.ஆரின எகஸிஸசடன�லி�ம் - ஓர 
அறிமுகம் புத்்தகம் ்பற்றி ஆசிரியர ஆர.பி.
்ப ாஸக ரனுடன ேகுபபில்  சி்ல ாகி த்துப 
வ்பசிகசகாண்டிருந்த வநரத்தில் அங்கு ேநதுவிட்டார 
எஸ.வி.ஆர. இேன என மா்ணேன- உங்கள 
புத்்தகத்்்தப ்பற்றித்்தான வ்பசிகசகாண்டிருககி்றான 
எனறு ்பாஸகர �ார அறிமுகப்படுத்தியதுடன 
“அேன ச்பயர எனன எனறு வகளுங்கள ம்ணா” 
எனறும் கூறினார. என ச்பய்ரக வகட்டவுடன 
அந்த மு்தல் �நதிபபிவ்லவய எனனுடன மூனறு மணி 
வநரம் வ்பசினார. எஸ.வி.ஆர. ச்தாடரநது எனது 
்தந்்த்ய �நதிகக விரும்பி பினனாளில் �நதித்தும் 
மகிழ்ந்தார. எஸ.வி.ஆரின புத்்தகத்்்த ்கயில் 
்ேத்துகசகாண்டு என ்தந்்தயார  விரும்பி எடுத்்த 
பு்கப்படம் எஸ.வி.ஆ்ர சநகிழ ் ேத்துவிட்டது.

இந்தக கா்லகட்டங்களில் ராமகிருஷ்்ணன 
ச்தா்்லவ்பசியின ேழியாக கல்லூரியில் ச�ால்லி 
என்ன வீட்டுககு ேரே்ழப்பார. மா்்ல தி.நகரில் 
இருந்த அேரது இல்்லத்துககுச ச�ல்வேன. எஸ.
வி.ஆர சி்ல வநரம் கடி்தம் மூ்லம் ச�ன்ன 
ேருே்்தச ச�ால்லி விடுோர எனககு. மா்்ல 
விடுதிககுச ச�ல்்லாமல் ராமகிருஷ்்ணன வீட்டிற்கு 
ச�னறு விடுவேன. ராமகிருஷ்்ணனும், சஜயாவும் 
எனவமல் ்தனித்்த பிரியம் சகாண்டேரகள.

எனது ்பளளி நாட்களில் என ்தந்்த விரும்பிக 
வகட்கும் ஹிநதுஸ்தானி இ்�்யயும் வமற்கத்திய 
இ்�்யயும் ச்பரும் கா்தவ்லாடு வகட்டுகசகாண்வட 
இ்லககியம், ஓவியம், சினிமா, அரசியல் �ாரந்த 
இேரகளின உ்ரயாடல் நடுவில் 18 ேயது 
மா்ணேனாய் ஓவியக கல்லூரியின ஆரம்்ப 
நாட்களில் மயங்கிக கற்்ற நாட்கள இ்்ணயற்்றது்தான. 
ர ா ம கி ரு ஷ் ்ண ் ன  அ ே ர  வீ ட் டி ல் 
உட்காரநதுசகாண்வட திட்டுோர; வகலி ச�ய்ோர. 
எஸ.வி.ஆர. ராமகிருஷ்்ணன ்தாவன இேரின 
புத்்தகத்்்தவய வ்பாடுகி்றார இப்படிக கிண்டல் 
ச�ய்கி்றாவர எனறு நி்னபவ்பன. ராமகிருஷ்்ணனும் 
சஜயாவும், சி்ல வநரங்களில் எஸ.வி.ஆரின 

து்்ணவியாவராடு நானும், என கல்லூரித் வ்தாழன 
்பாண்டியனும் அேர்தம் நட்்்ப வியந்த்படி 
இருபவ்பாம்.அந்த இருச்பரும் ஆளு்மகளும் 
என்ன சநறிப்படுத்தியவ்தாடு பினனாளில் எனது 
இரு �வகா்தரரகளுககும் இேரகளின நட்பு ோழ்வில் 
நி்்றோய்க கி்டத்்தது எங்களின சகாடுபபி்ன 
எனறு்தான ச�ால்்ல வேண்டும்.

ராமகிருஷ்்ணன விளம்்பரத்து்்றயில் காபபி 
்ரட்டராக இருநது ச்பற்்ற வநரத்தி ்பதிபபுத் 
து்்றயில் அேர சி்றப்பாக ேளர உ்தவியது. ்தமிழின 
மீது அேருககு இருந்த மதிபபீட்்ட நான ச�ால்லித் 
ச்தரியவேண்டியதில்்்ல.

கல்லூரி முடித்திருந்த கா்லத்தில் ஒரு 
புத்்தகத்திற்கான ச�யல்திட்டத்தில் நான கூறிய 
ஆவ்லா�்னயின்படி ச�யல்்பட மது்ர 
ச�னறிருந்தவ்பாது �ாநதினிவக்தன ஓவியர 
ச்பருமாள அேரகளுடன மது்ர முழுேதும் சுற்றித் 
திரிநது எடுத்்த பு்கப்படங்கள ஓவியரகள கூடிய 
புத்்தகம் ேராமவ்ல வ்பாயிற்று. என்னப 
்பாரககும்வ்பாது எல்்லாம் ்தான ச�யல்்படுத்்தாமல் 
விடு்பட்டுவிட்டது குறித்து எனனிடம் ேருநதுோர. 

எனது ஓவியக கண்காட்சி்ய கரியாவில் நடத்்த 
ராமகிருஷ்்ணனும் ்பாஸகர, ஆதியுவம கார்ணம். 
நான விஜயோடா வீேரஸ �ரவீஸ ச�னடரில் 
இருந்தவ்பாது ்தமிழ்ப புத்்தகங்க்ள எனககுத் 
ச்தாடரநது அனுபபி்ேப்பார .  அேரது 
முனசனடுபபிவ்லவய கூத்துப்பட்ட்்றககான 
்பயிற்சி வீடிவயாகக்ள எடுகக ேந்தோசிககு 
கிருஷ்்ணன, �ாரங்கனுடன ச�னவ்றாம். இமயம், 
சுந்தரராம�ாமி ஆகிவயாருககு அட்்டே்ரநது 
அனுபபும்வ்பாது, ஆதியுடன நானும் அருகில் 
இருககிவ்றன. நித்யானந்தம் அேரகளின புத்்தகத்திற்கு 
என்ன ே்ரநது ்தரக வகாரினார. ஆதி அேரகளின 
உடல்ந்லம் ்பாதிககப்பட்டவ்பாது அே்ரக 
குறிபபிட்ட மருத்துேரிடம் ச்தாடரபுப்படுத்தியதுடன 
ராமகிருஷ்்ணனுககு மட்டுவம அறிநதிருககச 
ச�ய்்தார. அரப்பணிபவ்பாடு ச�யல்்படுேதுடன 
�ரியானேரக்ள முன நிறுத்துோர. வராஜா 
முத்்்தயா நூ்லகம், அகராதி �ாரந்த வே்்லகளில் 
அேர ்பங்களிப்்ப அ்னேரும் அறிேர. 

பினனாளில் ராமகிருஷ்்ணவனாடும் �சசிவயாடும் 
எனககு முரண்்பட்ட கருத்துகள இருந்தாலும் 
அேரகள நடத்திக காட்டியிருககி்ற ோழ்வுமு்்ற 
வ்பாற்்றத்்தககது. �சசியும் ராமகிருஷ்்ணனும் எனககு 
அறிமுகமான்தற்குப பி்றகு அேரக்ளப வ்பா்லவே 
்ப்ல நண்்பரக்ள எனககு அறிமுகம் ச�ய்து ச்பரும் 
ே ட் ட த் ்்த  உ ரு ே ா க கி த்  ்த ந ்த ா ர க ள . 
்தமிழ்ச�மூகத்திற்கு அேரகள அளித்துச 
ச�னறிருககும் சகா்ட. ்தமிவழாடு உயிரபபுடன 
நி்்லத்திருககும். ராமகிருஷ்்ணன, �சசி ஆகிவயாரின 
நி்ன்ேப வ்பாற்றும் இத்்தரு்ணமும் அேரகள 
விரும்பும் இ்�்யயும் இக க்ணத்்்தயும் நிரபபுேது 
சநகிழ்ோக இருககி்றது.
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கட்டுரை

  ரூபன் சிவரோ�ோ

‘நாம் இன்�மும் சுோசிததுக 
ககாண்டிருககின்வறாம்’

க�ாகான் சண்முகரததி�ம் எழுதிய வநாரவேஜிய புததகம்

ஒரு சமூக, அரசியல் ந�ோக்கு

‘I  can’t  breathe  எனனால் சுோசிகக 
முடியவில்்்ல’ - என்பது இந்தக சகாவரானா 
வ்பரிடரின மத்தியில் உ்ல்க உலுககிய ோரத்்்த. 
அசமரிகக கருபபினத்்தேரான George Floyd 
அசமரிகக சேள்ளயினக காேல்து்்றயினால் 
குரல்ே்ள சநரித்துப ்படுசகா்்ல ச�ய்யப்பட்ட 
வ்பாது George Floyd  இரு்பது ்தட்ேகள ச�ானன 
‘ஒவர ோரத்்்த’. அசமரிககாவில் மட்டுமல்்ல 
உ ்ல க ள ா வி ய  அ தி ர ே ் ்ல க ் ள யு ம் 
எதிரப்ப்்லக்ளயும் வ்தாற்றுவித்திருந்தது. ்பல்வேறு 
நாடுகளில் இன-நி்றசேறிகசகதிரான க்ணடன 
ஆரப்பாட்டங்களில் மககள திரண்டனர. puster 
f o r t s a t t  -  நாம் இனனமும் சுோசித்துக 
சகாண்டிருககினவ்றாம்’ - இது சஜாகான 
�ண்முகரத்தினம் எழுதி இந்த ஆண்டு, அகவடா்பர 
மா்தம் சேளிேந்த புத்்தகம்.

George Floyd  ்படுசகா்்லயின பு்றககாரணிகளுககும் 
இந்தப புத்்தகத்தின வ்பசுச்பாருளுககும் 
ச்தாடரபுளளது. ஆம், இது இனோ்தம் ்பற்றிய 
புத்்தகம். இ்தன வ்பசுச்பருள எந்த ே்கயில் 
முககியத்துேம் ச்பறுகின்றது, எ்த்ன அோவுகின்றது, 
எத்்த்கய வி்ளவி்ன ஏற்்படுத்்தககூடியது என்பது 
ச்தாடர்பான சி்ல குறிபபுக்ள இந்தப்பத்தியில் 
்பதிவுச�ய்ய வி்ழகிவ்றன.

எழுத்தாளரின் �ன்்மைத்துவப பின்்னணி
மு்தலில் சஜாகானு்டய பினனணி குறித்்த 

்தகேல் முககியமானது. இேரது ்தந்்த ஈழத்்தமிழ் 
பினனணியும் ்தாயார ஜப்பான நாட்டுப பினனணி 
யும் சகாண்டேரகள. ்தந்்த வ்பராசிரியர 
�ண்முகரட்்ணம் ்தமிழ்ச சூழலிலும் உ்லகமட்டத்திலும் 
கல்வியாளரகள மத்தியிலும் அறியப்பட்டேர. 
சஜாகான அனு்பேநீட்சி மிகக ஊடகவிய்லாளர. 
இரண்டு குழந்்தகளுககுத் ்தந்்தயான இேருககுத் 
்தற்வ்பாது 41 ேயது. 3 ேயதுே்ர யாழ்ப்பா்ணத்திலும் 
மூனறிலிருநது ஆறுேயதுே்ர ஜப்பானிலும் 
ேசித்து, 6ேது ேயதில் ்தாய்-்தந்்த மற்றும் மூத்்த 

�வகா்தரருடன வநாரவேககு பு்லம்ச்பயரந்தேர. 
ஒஸவ்லா ்பல்க்்லககழகத்தில் �மூகப புவியியல் 
து்்றயில் ்பயின்றேர. வநாரவேயின இடது�ாரி 
நாளி்தழான Klassekampen/Class Struggle 2004 இல் 
இருநது ்பணியாற்றி ேரு்பேர. குறிபபிட்ட சி்ல 
ஆண்டுகள, அ்தன �ரேவ்த� அரசியல் ்பகுதியின 
ச்பாறுப்பாசிரியராகவும் இருநதுளளார.

சஜாகான இந்தபபுத்்தகத்தில், வநாரவேககுப 
பு்லம்ச்பயரநது ோழ்ந்த சூழலில், ்தான எதிரசகாண்ட 
அனுே்பங்க்ள விேரிப்ப்தன ஊடாக வநாரவேயின 
்பல்லினகக்லாச�ார மற்றும் ச்பரும்�மூகத்துடனான 
இ்்ணோகக ோழ்வு ்பற்றி விேரிககின்றார. 
வநாரவேயும் உ்லகமும் 80களின நடுப்பகுதியிலிருநது 
இனறுே்ரயான கா்லவோட்டத்தில் இனோ்தம், 
இ்்ணந்தோழ்வு, ்பல்லினக க்லாச�ாரசூழல் 
� ார நது எத்்த்கய அனு்பேங்க்ளயும் 
மாற்்றங்க்ளயும் கண்டிருககின்றது என்ப்்தத் 
்தனது ்பார்ேயில் ்பதிவுச�ய்கின்றார. புத்்தகத்தில் 
அேரு்டய ்தாய் - ்தந்்தயரின பினபு்லம், 
அேரகளு்டய கா்தல் - திரும்ண ோழ்வு குறித்்த 
்தகேல்களும் உளளன. இந்தப புத்்தகம் இனோ்தம் 
்பற்றியது மட்டுமல்்ல. வேர, அ்டயாளம், 
அ்டயாளசசிககல் குறித்்த புத்்தகமும்கூட.

புலபப�யரவு- நி்்னவுகள்- அனு�வஙகள்
்தனது நி்னவுகளிலிருநது நிகழ்வுக்ளயும் 

அேற்றின அனு்பேங்க்ளயும் மீட்டுத் ்தனது 
இரண்டு பிள்ளகளுககும் ச�ால்கின்ற ஒரு 
ச�ால்மு்்றயி்னக ்ககசகாண்டிருககின்றார. 
வநரடியாக அேரகளுககு ஒரு க்்த்யச 
ச�ால்ே்தான உத்தி்ய இதில் கா்ண்லாம். ‘நீங்கள 
ோசிககவுளள இந்தப புத்்தகம் வநாரவேயுடனான 
எனது �நதிபபும் எனனுடனான வநாரவேயின 
�நதிபபினதும் காட்சிப்படங்கள எனகி்றார. 1980 
மற்றும் 1990 கா்லப்பகுதியில் வநாரவேயில் 
சேளிநாட்டுப பினனணி்யக சகாண்ட 
குடும்்பத்தின குழந்்தயாக ோழ்ேது ச்தாடர்பான 
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சூழ்்ல எழுத்திற் சகாண்டு ேரும் முயற்சி 
இதுசேனவும் குறிபபிடுகி்றார.

இந்த ே்கயான ்தனனனு்பே க்்தயாடல், 
உ்ரயாடற் ச�ால்மு்்ற உ்ணரவுரீதியான ஒரு 
சநருககத்்்த ோ�கரகளுககு ஏற்்படுத்துகின்றது. 
அனு்பேங்கள, �ம்்பேங்கள, விேரிபபுகள, 
மீள்பார்ேக்ளக க்்தயாகச ச�ால்கின்ற 
உத்திமு்்ற்ம என நானகு ்தளங்களில் புத்்தகம் 
்பயணிககின்றது என்லாம். வநாரவேயுடனான 
ச்தாடகககா்ல அனு்பேங்கள மு்த்லாேது. இ்லங்்க, 
ஜப்பான வ்பான்ற ்தனது வேர �ாரந்த அனுே்பங்கள 
இரண்டாேது. வநாரவேயின �மூக, அரசியல் 
வ்பாககுகள மூன்றாே்தாகவும்;, மாற்்றங்களுககு 
அடிப்ப்டயாக அ்மந்த �ரேவ்த� அரசியல் 
நிகழ்வுகளும் அேற்றின வி்ளவுகளும் விமர�னப 
்பார்ேயுடன முன்ேககப்படுகின்ற்ம்ய 
நானகாேது ்தளமாகவும் ே்கப்படுத்்த்லாம்.

புத்்தகத்தி்ன எழுதுே்தற்கான உநது்தல் என்பது 
இன்்றய கா்லத்தில் வநாரவேஜிய ஊடகங்களில் 
இடம்ச்பற்றுேரும் இனோ்தம் ச்தாடர்பான 
விோ்தங்களின வ்பாககின வ்பா்தா்மகள ்பற்றிய 
்தனது அே்தானிபபு ஒரு கார்ணம். அத்வ்தாடு 
்தனனு்டய சுய அனு்பேங்கள நி்னவிலிருநது 
ம்றநதும் ம்்றநதும் வ்பாய்விடுசமன்ற அச�ம் 
இனசனாரு கார்ணம் எனகி்றார நூ்லாசிரியர. 
அனு்பேங்கள எனும்வ்பாது அ்ே நல்்லன, 
சகட்டன, இயல்்பான்ே, மற்றும் இனனமும் 
புரிநதுசகாளள முடியா்த்ே என ்தன 
அனு்பேங்க்ள முன்ேககின்றார.

வ�ாரவவ: புதிய பமைாழி-�ாடு-சூழல்-இயற்்க
ஒஸவ்லாவிலிருநது 3 5  கி .மி  ச்தற்காக 

அ்மநதுளளது ஓஸ எனும் பிரவ்த�ம். அங்கு்தான 
எண்்பதுகளின நடுப்பகுதியில் 6 ேயதுச சிறுேனோக 
சஜாகான ச்பற்வ்றாருடனும் மூத்்த �வகா்தரருடனும் 
ேநது வ�ரகின்றார. ஆரம்்பத்தில் எல்்லாவம புதியன. 
தீவிரமான இயற்்க, புதிய ோழ்வுசசூழல், புதிய 
சமாழி என அ்னத்தும் புதியன. அந்த ஆரம்்ப 
கா்லங்கள ்பற்றிய ்பதிவு என்பது ்பாட�ா்்ல, 
ஆசிரியரகள, ேகுப்ப்்ற, நூ்லகம் �ாரந்த 
அனு்பேங்களின நி்னவுகளாக மீட்டப்படுகின்றன. 
நல்்லவி்தமான அனு்பேங்களும், புதிய நாட்டுச 

சூழலுககுள நல்்லமு்்றயில் உளோங்கப்பட்ட 
வநரம்்றயான அனு்பேங்கவள அதிகம் உளளன. 
்த்்லநகர ஒஸவ்லாவிற்கு சேளியில் சேளிநாட்டேர 
கு்்றோக ோழும் ்பகுதியில் ஒபபீட்டளவில் இன 
நி்றப ்பாகு்பாடுக்ள அரி்தாகவே கா்ண்லாம் 
என்பதும் ஒரு ய்தாரத்்தம். ்தனது இள்மககா்லத்தில் 
நி்றோ்தத்்்த எதிரசகாண்ட சி்ல �ம்்பேங்க்ளயும் 
குறிபபிட்டுளளார.

வநாரவேககு ேந்த ச்தாடககத்தில் ஜப்பானிய 
சமாழியில் நாட்குறிபபு எழுதும் ்பழககத்்்தக 
சகாண்டிருந்தேர ,  குறுகிய கா்லத்திற்குள 
வநாரவேஜிய சமாழியில் எழு்தத் ச்தாடங்குகி்றார. 
வநாரவேஜிய சமாழியில் ஏற்்பட்டுேந்த ்பரிட்�யத்்்த 
அது சேளிப்படுத்துகின்றது. ேகுப்ப்்றப ்பாடங்கள 
�ாரந்த விோ்தங்களில் ஈடு்படும் அளவிற்கு சமாழிச 
ச�ழு்ம ச்பற்்ற்்தக குறிபபிடுகின்றார. ்தான 
ேளரந்த சூழ்்ல விேரிககும்வ்பாது வநாரவேயின 
உளநாட்டு அரசியலின முககிய நிகழ்வுக்ளயும் 
உ்லக அரசியல் திருப்பங்க்ளயும் குறித்துச 
ச�ல்கின்றார.

ஆ்றாம் ேகுபபுப ்படித்துக சகாண்டிருந்தவ்பாது 
ே்ளகுடா யுத்்தம் சேடித்்தது ்பற்றிய ச�ய்தி்யயும், 
வ்பரலின சுேர ்தகரபபு, வ�ாவியத் உ்டவு ஆகிய 
்பாரிய புவி�ார அரசியல் மாற்்றங்கள ச்தாடர்பாக 
அறிநது சகாண்ட்்தயும் அநநிகழ்வுகள ச்தாடர்பாக 
ஆசிரியரகள, மா்ணேரகவளாடு விோதித்்த்்தயும் 
நி்னவுகூரகின்றார.

ஒபபீட்டளவில் நல்்ல சூழலில், அ்தாேது இன-
நி்றோ்தம் ்தாககம் ச�லுத்்தா்த சூழலில் அேர 
ேளரநதுளளார. ஆனால் ஒஸவ்லா வ்பான்ற 
சேளிநாட்டேர அதிகம் ோழும் ்பகுதிகளில் 
அத்்த்கய நி்்ல அ்மநதுவிடுேதில்்்ல 
என்ப்்தயும் ேருத்்தத்துடன ்பதிவு ச�ய்கின்றார. 
Carl I. Hagen ்த்்ல்மயி்லான வநாரவேயின Progress 
கட்சி 1990களின ஆரம்்பத்தில் சேளிநாட்டேரகளுககு 
எதிரான நி்்லப்பாடுக்ள சேளிப்படுத்தி 
ேநதுளளது. குறிப்பாக அரசியல் ்தளத்தில் முஸலீம் 
சேறுபபு அரசியல் எனறு கரு்தத்்தகக ே்கயில் 
இககட்சியின வ்தசியோ்த நி்்லப்பாடுகள 
அ்மந்தன.

வ�ாரவவயில் இ்ன-நிறவாதம்
2001 இல் 15 ேயது்டய Benjamin Hermansen என்ற 

சிறுேன ஒஸவ்லா பு்றநகரப ்பகுதியான 
சகால்ம்லியாவில் கத்தியால் குத்்தப்பட்டுப 
்படுசகா்்ல ச�ய்யப்பட்ட �ம்்பேம் இன, நி்ற 
சேறுபபு மனநி்்லயில் வமற்சகாளளப்பட்ட 
சகா்்லயாகும் .  சகா்்ல ச�ய்யப்பட்ட 
அ ந ்த ச சி று ே னி ன  ்த ந ்்த  G h a n a 
நாட்டுபபினனணி்யக சகாண்டேர. சகா்்ல 
ச�ய்்தேரகள Boot Boys என்ற நேநாஜிக குழுவி்னச 
வ�ரந்தேரகள. இதில் ச்தாடரபு்பட்ட மூனறுவ்பருககு, 
இது இனோ்த வநாககம் சகாண்ட திட்டமிட்ட 
்படுசகா்்ல என்ற அடிப்ப்டயில் மு்்றவய 18, 17, 
3 ஆண்டுகள சி்்றத்்தண்ட்ன விதித்து தீரபபு 
ேழங்கப்பட்டது. இந்தக சகாடிய �ம்்பேமும் அது 
ஏற்்படுத்திய அதிரே்்லகளும் அ்தற்கு எதிரான 
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நாடளாவிய மககளின கூட்டுக கேனயீரபபுப 
வ்பாராட்டங்களும் இனோ்தத்திற்கு எதிரான 
விோ்தங்கள, ச�யற்்பாடுகளில் முககியமான்ேயாக 
புத்்தகத்தில் சுட்டிககாட்டப்படுகின்றது.

இலங்க – ஜப�ான்: தந்த, தாயாரின் பின்புலம்
நூலின ஒரு அத்தியாயத்தில், ்தந்்த, ்தாயாரின 

பினனணிக்ளப ்பற்றிய குறிபபுகளும் ்தகேல்களும் 
இடம்ச்பற்றுளளன. ்தந்்தயின இள்மககா்லம் 
்பற்றிய ்தகேல்களின ஊடாக இ்லங்்கத்தீவின 
அரசியல் நி்்ல்மகள ச்தாடர்பான சித்திரம் 
சேளிப்படுகின்றது. ்தந்்த ்பற்றிய பினனணி்யச 
ச�ால்லும் அவ்தவே்ள, இ்லங்்கயின ேர்லாறு, 
அ்தற்குப பினனரான �மூக, அரசியல், க்லாச�ார 
அம்�ங்க்ளயும் ச்தாட்டுச ச�ல்கின்றார. 
கா்லனித்துே ஆட்சிகளுககு உட்்பட்டிருந்த 
இ்லங்்கத் தீவு, அ்தன பினனான இன ரீதியி்லான 
முரண்்பாடு, ்தமிழரகள மீ்தான ஒடுககுமு்்றயும் 
அ்தன பினபு்லமும் எடுத்தியம்்பப்படுகின்றது.

ஏகாதி்பத்திய �கதிகள ேழ்மயாக எ்்தச 
ச�ய்ோரகவளா, அ்த்னவய பிரித்்தானியா 
இ்லங்்கயில் ச�ய்்தது. பிரித்்தாளும் சூழ்சசியுடன 
அங்கு ஆட்சி ச�ய்்தது. பிரித்்தானிய ஆட்சியின 
வ்பாது, ்தமிழரகள �ா்தகமாக நடாத்்தப்பட்டவ்தாடு 
�லு்ககள ேழங்கப்பட்ட்தாகவும் ேடககின ்தமிழ்ச 
சிறு்பான்மயினர மீது ச்தற்கின ச்பரும்்பான்மச 
சிங்களேரகளால் குற்்றம் சுமத்்தப்பட்டது. 
பிரித்்தானியாவிடமிருநது இ்லங்்க சு்தநதிரம்டந்த 
பின, ‘சிங்களம் மட்டும்’ �ட்டத்தி்னச சிங்களத் 
வ்தசியோதிகள அமுல்்படுத்தினர எனக குறிபபிட்டு 
இ்லங்்க கா்லனித்துேத்திற்கு உட்்பட்டிருந்த 
ேர்லாற்றி்னயும் அ்தன பினனான இனமுரண்்பாடு, 
்தமிழரகள இரண்டாம் ்தரப பிர்ஜகளாக 
நடாத்்தப்பட்ட ஒடுககுமு்்ற ேர்லாறும் 
வ்ப�ப்படுகின்றது.

கல்விசசூழலும் மைாைவர வ�ாராட்டஙகளும்
்தந்்தயின ஆரம்்பகா்லக கல்விச சூழலும் 

்பல்க்்லககழகச சூழலும் அங்கு மா்ணேர அணித் 
்த்்லேராகப வ்பாராட்டத்திற்குத் ்த்்ல்ம 
்தாங்கிய்மயும் ்கது ச�ய்யப்பட்ட சூழலும் 
விேரிககப்படுகின்றது .  ்த ந்்தயாரு்டய 
ஆளு்மககும் கருத்தியல் ்பார்ேககும் 
அடிப்ப்டயாக இள்மயிலிருநவ்த அேரிடமிருந்த 
ஆழமான ோசிபபுப ்பழககம் ்பற்றிக கீழ்ககாணும் 
�ம்்பேத்தினூடாக விளககுகி்றார:

‘ஒரு மு்்ற �ந்்தயில் காய்கறிகள ோங்கிேருமாறு 
்தந்்தயின ்தாயார ்ப்ணம் சகாடுத்து அனுபபியவ்பாது, 
அந்தப ்ப்ணத்திற்குத் ்தந்்தயார புத்்தகக 
க்டயிலிருநது வ�ா�லி�ம், புரட்சி ச்தாடர்பான 
புத்்தகங்களுடன வீடு ச�னறுளளார. ்தந்்தயின 
்தாயாருககு அரசியல் ஈடு்பாடு இல்்்ல என்ற 
வ்பாதும், காரல் மாரகசும், பிசரட்ரிக ஏங்கல்சும் 
மதிய  உ்ணவுககுரிய  ச ்ப ா ருட் கள ா க ப 
்ப ய ன ்ப ட ப வ்ப ா ே தி ல் ்்ல  எ ன ்ப ் ்த த் 
ச்தரிநது்ேத்திருந்தார .  ்பாட�ா்்லககுச 
ச�ல்்லாமல், நூ்லகத்தில் அதிக வநரத்்்தச 

ச�்லவிடுேது அேரின ேழககம். அங்வகவய 
கேனம்ச்ப்றா்த இ்லககியங்க்ள ஆழமாகக கற்்றார. 
�ாதிய அ்மபபு, ேரககப ்பாகு்பாடு்டய �மூக 
அ்மபபு மீது வகா்பம் சகாண்டார. 1960களில் 
்தந்்தயார ்பல்க்்லக கழக அனுமதி ச்பற்று, 
இ்லங்்கயின ச்பரச்தனியாப ்பல்க்்லக கழகம் 
ச�ன்ற வ்பா்தான அனு்பேங்்ப்ளப பினேருமாறு 
்பதிவு ச�ய்கின்றார:

்பல்க்்லக கழகத்தில் ்பல்லின இடது�ாரிச 
ச�யற்்பாடுகள ச�ல்ோககுப ச்பற்றிருந்தன. அங்கு 
்தமிழ் ,  சிங்கள ,  முஸலீம் முரண்்பாடுகள 
இரு க கவில்்்ல .  ம ா்ணேர  அ ரசியலில் 
குறுங்குழுோ்தப வ்பார நி்லவியது. ஸடாலினி�ம், 
மாவோயி�ம், ட்சராஸககி� வேறு்பாடுகளால் 
மா்ணேரகள மத்தியில் குழுோ்தம் நி்லவியது. 
்த ந்்தய ா ர  ம ா வே ாயி�  கருத்திய்்லக 
சகாண்டிருந்தார எனவும் மா்ணேர ்த்்லேராகத் 
வ ்த ர நச்தடு க க ப ்பட்டு  வ ்ப ா ர ாட்டத்தில் 
்கதுச�ய்யப்பட்ட்்தயும் நி்னவுகூருகின்றார.

ஜப�ான் �யைம் - காதல் - திருமைைம்
ச்தாடரநது நாட்டின அரசியல் சநருககடி 

நி்்ல்மகள  க ா ர்ணமாக  ஜப்ப ானில் , 
ஆ ய் வு க க ல் வி க க ா ன  உ ்த வி த் ச்த ா ் க 
கி்டககபச்பற்று அங்கு ச�ல்கி்றார. மா்ணேர 
வ்பாரட்டச ச�யற்்பாடுகளிலிருநது சி்ல ஆண்டுகள 
வி்லகியிருப்பது இந்தக கவவி ோய்பபி்ன 
ஜப்பானில் ச்பற்்ற்மககான கார்ணங்களில் ஒனறு. 
அங்கு ்தாயா்ரச �நதித்்த சூழல், கா்தல், 
திரும்ணத்தின வ்பாது எதிரசகாண்ட எதிரபபுகள, 
�ோல்கள குறித்்த �ம்்பேங்களும் ்பதிோகியுளளன. 
்தாயாரு்டய குடும்்பபபினனணி, அேரகளின 
கா்தல் திரும்ணத்திற்கு ச்பற்வ்றாரகளின எதிரபபு, 
அ்த்ன மீறி நண்்பரகளின உ்தவியுடன திரும்ணம் 
நடந்த்ம வ்பான்ற �ம்்பேங்கள ச்தாட்டுச 
ச � ல் ்ல ப ்ப டு கி ன ்ற ன .  அ வ ்த வ ே ் ள 
அககா்லப்பகுதியில் ஜப்பான அர�ாங்கத்திற்கு 
எதிரான மா்ணேர எழுசசி, க்லகம் ்பற்றிய சி்ல 
்தகேல்களும் ்பதிோகியிருககின்றது. குறிப்பாக 
வியட்னாம் வ்பாரில் அசமரிககாவுடன ஜப்பான 
வமற்சகாண்ட ்பாதுகாபபு ஒப்பந்தத்திற்கு எதிரான 
மா்ணேர வ்பாராட்டங்கள ்பற்றிய குறிபபுகளாக 
அ்ே உளளன.

முனமுடிவுகள மற்றும் சேளியார ச்தாடர்பான 
அச�ங்களும் எல்்லாச �மூகங்களுககுளளும் 
க ்ல ா ச � ா ர ங் களு ககுளளும்  இரு க கின ்ற 
அம்�ங்கள்தான. அ்த்னத்; ்தனது ச்பற்வ்றாரின 
குடும்்ப உ்றவுகள எப்படி இனசனாரு வ்த�, சமாழி, 
க்லாச�ாரப பினனணி்யக சகாண்டேரக்ள 
ஒ ரு ே ரு க சக ா ரு ே ர  எ தி ர சக ாண்டன ர 
என்ப்தனூடாக நி்னவு்படுத்துகின்றார. அ்தாேது 
்தமிழ்ப பினபு்லத்்்தக சகாண்ட ்தந்்த்ய, 
ஜப்பான பினனணி்யக சகாண்ட ்தாயின 
ச்பற்வ்றார அவ்தவ்பா்ல மறுேளமாகவும்) . 
மட்டுமல்்லாமல் ்படிப்படியான மனமாற்்றம் 
ஏற்்பட்டு இறுதியில் எப்படி இரு்தரபபும் இேரகளது 
திரும்ணத்்்த ஏற்றுக சகாண்டனர என்ப்்தயும் 
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விேரிககின்றார. மிக விரிோகவும் சு்ே்படவும் 
அந்த �ம்்பேங்களும் மாற்்றங்களும் வ்ப�ப்பட்டுளளன.

பசப்டம்�ர 11: �யஙகரவாதத்திற்பகாதிரா்ன வ�ார
�ரேவ்த� அரசியலில், ச�படம்்பர 11 அசமரிகக 

இரட்்டக வகாபுரங்கள மீ்தான ்பயங்கரோ்தத் 
்தாககு்தல் உ்லகளாவிய அரசியலில் ஏற்்படுத்திய 
மாற்்றங்கள குறித்து விரிோகப வ்ப�ப்படுகின்றது. 
‘ ஒனறில்  நீங்கள  எங்கவளாடு  அல்்லது 
்பயங்கரோதிகவளாடு’ என்ற சூளு்ரவயாடு டீரளா 
நிரோகம் ‘்பயங்கரோ்தத்திற்கு எதிரான வ்பாருககு’ 
கா்லகசகடு விதித்து நாடுக்ள அணிதிரட்டி 
முனசனடுத்்த ஆககிரமிபபுப வ்பாரகள எத்்த்கய 
உ்லகளாவிய துன்பங்க்ள ஏற்்படுத்தியுளளது. 
இனறு 2 0  ஆண்டுகள கடந்த  பினனும் 
ஆபகானிஸ்தானின ச்பரும்்பகுதி நி்லப்பரபபு 
அசமரிககப ்ப்டகளின கட்டுப்பாட்டில் உளளது. 
அசமரிககப ்ப்டக்ள அங்கிருநது திருபபி 
எடுப்பது என்பது ச்தாடரநதும் வ்பசுச்பாருளாக 
இருநது ேருகின்றது எனறு குறிபபிடுகின்றார.

்பயங்கரோ்தத்திற்கு  எதிர ான வ்பார 
ஆபகானிஸ்தானுடன நிற்கவில்்்ல. ச�படம்்பர 11 
�ம்்பேத்துடன எவவி்தத் ச்தாடரபும் இல்்லா்த ஈராக 
மீதும் அசமரிககா ்த்்ல்மயி்லான வமற்கு நாடுகள 
்ப்டசயடுத்்தன. ச்பப.2003 அசமரிகக சேளியு்றவு 
அ்மச�ர ஜ.நா ்பாதுகாபபு ்மயத்தில் �்தாமின 
ஆட்சிபீடத்திற்கும் ச�ப.11இற்கும் ச்தாடரபிருப்ப்தாக 
நிறுேக கடும்பிரயத்்தனம் வமற்சகாண்டார. 
�்தாமிடம் இர�ாயன வ்பரழிவு ஆயு்தங்கள 
இருப்ப்தாகவும், முழுஉ்லகிற்கும் வ்பரா்பத்து எனவும் 
கூ்றப்பட்டது. ஆனால் அது உண்்மயல்்ல. ஐ.நா 
ஆ்தரவு ேழங்கா்த வ்பாதும், உ்லகளாவிய 
எதிரபபுக்ள மீறி அசமரிககா ்தனனிச்�யாக 
ஈராக மீது ்ப்டசயடுபபி்ன வமற்சகாண்டது.

சரவவதச அரசியல் வி்ளவுகள்
இதுவிடயத்தில் பிரித்்தானிய வ�ா�லி�ோதியும் 

ச்தாழிற்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுபபினருமான 
Jeremy Gorbyn ஈராக ஆககிரமிபபி்ன எதிரத்து 
்லண்டனில் ந்டச்பற்்ற வ்பரணி ஒனறில் ஆற்றிய 
உ்ரயிலிருநது ஒரு கூற்றி்ன நி்னவு்படுத்துகின்றார:

ஆபகானிஸ்தான மீ்தான வ்பாரானது , 
்பயங்கரோத் ்தாககு்தலில் ்பாதிககப்பட்ட அசமரிகக 
உயிரக்ளத் திருபபித் ்தரபவ்பாேதில்்்ல. ஈராககில் 
வமலும் ்ப்ல உயில்க்ளக சகால்ேதும் எ்த்னயும் 
�ரிப்படுத்்தபவ்பாேதில்்்ல. ஈராக ஆககிரமிபபு ஒரு 
முரண்்பாடு, சேறுபபு, வ�ாரவு, துயரசசூழ்்ல 
உருோககப வ்பாகின்றது. எதிரகா்லத் ்த்்லமு்்றககு 
இேற்்்ற நீடிககச ச�ய்ே்தற்வக ஆககிரமிபபு 
ேழிேகுககுசமன அேர எதிரவுகூறிய்்த சஜாகான 
நி்னவு்படுத்துகி்றார. அத்வ்தாடு அந்தப வ்பாரின 
�மகா்ல வி்ளவுகள அேர எதிரவுகூறியது 
வ ்ப ா ்ல வ ே  அ ் ம ந து வி ட் ட ச ்த ன று 
சுட்டிககாட்டப்படுகின்றது.

�்தாம் தூககிலிடப்பட்ட பினனர ஈராககியச 
சி்்றக்கதிகள அசமரிககப்ப்டயினரால் 

நிரோ்ணமாககப்பட்டு மானிடம் ்த்்லகுனியும் 
ே்கயில் வமா�மாக நடாத்்தப்பட்டனர. ஈராக 
வ்பாரும் அ்த்னசயாத்்த குற்்றவியல்களும் 
இனோ்தத்தின இனசனாரு அம்�ம். அ்தன 
மறுச்பயர ஏகாதி்பத்தியம் என்ப்தாகக கூறும் 
சஜாகான ஏகாதி்பத்தியம் என்ற ச�ால்்லாடல் 
�மகா்ல அரசியலில் அ்தன அரத்்தத்்்த இழநது 
வ ம ற் கி ன ா ல்  வ க லி க கு ள ள ா க க ப ்ப டு ம் 
ச�ால்்லாகியிருககின்றது எனகி்றார. கீ்ழத்வ்த� 
ந ாடுகளின ்த்்லேரகள ்தமது அடககு 
மு்்றகளிலிருநது கேனத்்்தத் தி்�திருப்ப 
ஏகாதி்பத்தியசமனும் ச�ால்்லாட்்லத் ்தே்றாகப 
்பயன்படுத்துகின்ற்மயும் அ்தற்கான காரணிகளில் 
ஒனறு. அ்தன ச்பாருள ஏகாதி்பத்தியம் ஒழிநதுவிட்ட 
ச்தன்ப்தல்்ல. ஏகாதி்பத்திய �கதிகள ்தம்்ம 
ஏகாதி்பத்தியமாக ஒபபுகசகாளளவில்்்ல 
என்ப்தற்காக அது இல்்லாமற்வ்பாய்விட்டச்தனறு 
அரத்்தமில்்்ல.

காலனியாதிக்கம், ஏகாதி�த்தியம், இ்னவாதம்
கா்லனியாதிககம், ஏகாதி்பத்தியம், இனோ்தம் 

ஆகியன அடிப்ப்டயில் உளவள ஊறியுளள 
அம்�ங்கள. இ்லங்்கத் தீவு ்ப்லேழிகளிலும் 
ஏகாதி்பத்திய முது�த்தின ேர்லாற்றி்னச 
சுமநதிருககின்றது. என்பவ்தாடு விடு்த்்லப 
வ்பாராட்டமும் ேரககபவ்பாராட்டமும் எவோறு 
இனபவ்ப ா ர ா க ,  கடும்வ்ப ா ககுோ்தம ா க , 
்பயங்கரோ்தமாகச சீரழிநது வ்பாகும் என்ப்தற்குரிய 
உ்தார்ணமாகவும் கா்ணககி்டககின்றது. இ்லங்்க 
மட்டுமல்்ல. உ்லகின ்பல்வேறு நாடுகளும் இத்்த்கய 
அனு்பேத்தி்னக  சக ாண்டுளளன .  1 1 .
ச�படம்்பருககுப பினனர ்ப்லரும் அந்தச 
�ம்்பேத்தி்ன அர�றிவிய்லாளர Samuel Hunntington 
கூறிய்்த �ரிசயன ஒபபுகசகாளள வநரந்தது. 
அ்தாேது உ்லகம் மனி்த நாகரீகங்களுககி்டயி்லான 
ஒரு வமா்த்்ல எதிரசகாண்டுளளது. அந்த வமா்தலின 
்மயம் வமற்கும் இஸ்லாமும் என்ற அேரு்டய 
கூற்று �ரிசயன்ற நி்்ல ஏற்்பட்டது.

ஜூ்ல 22: வ�ாரவவ்ய உலுக்கிய �யஙகரவாதத் 
தாக்குதல்

ஜூ்்ல 22, 2011 ்பாரிய இரண்டு ்பயங்கரோ்த 
்தாககு்தல்கள வநாரவே்ய உலுககியது . 
இரண்்டயும் நடாத்தியேர சேளிநாட்டேரகள, 
முஸலீம்கள மீ்தான சேறுபபும், வநாரவேயின 
்பல்லினக க்லாச�ார அரசியல் மீ்தான சேறுபபும் 
சகாண்ட ே்லது�ாரி அடிப்ப்டோதியான ஒரு 
்தனிந்பர. 9 ஆண்டுகளாகத் திட்டமிட்ட நேேடிக்க. 
இரண்டாம் உ்லகப வ்பாருககுப பினனர வநாரவே 
�நதித்்த வமா�மான ்பயங்கரோ்த நடிேடிக்க இது. 
வநாரவே ்பல்லினக க்லாச�ார நாடாகி ேருகின்றது, 
க்லபபினமாக மாறுே்தற்குரிய சேளி்ய 
அர�ாங்கமும் அரசியல் சகாள்ககளும் 
தி்றநதுவிட்டுளளன என்ற குற்்றச�ாட்டுடன 
நடாத்்தப்பட்ட சேளிப்ப்டயான ே்லது�ாரிக 
கடும்வ்பாககுோ்த ்பயங்கரோ்தத் ்தாககு்தல் இது.

மு்த்லாேது குண்டுசேடிபபு, ்த்்லநகரின 
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்யமயப்பகுதியில் அர�ாங்க அ்மச�கத் 
ச்தாடரமாடிக கட்டத்்்த இ்லககு ்ேத்து 
நடாத்்தப்பட்டது. இரண்டாேது வநாரவே 
ச்தாழிற்கட்சியின இ்ளஞர அணியினரது 
வகா்டகா்ல மாநாடு ந்டச்பற்்ற ேளாகத்தில் 
(ஒஸவ்லாவிலிருநது 40 கி.மி ச்தா்்லவில் அ்மநதுளள 
‘ஊத்ச்தாய்யா’ தீவு) ்தானியங்கித் துப்பாககி மூ்லமான 
கண்மூடித்்தனமான ்தாககு்தல் ்தனிசயாருேரால் 
நடாத்்தப்பட்டது. Buskerud நகரத்தில் ருே்லய எனும் 
சிறு தீவில் ஒவவோராண்டும் ச்தாழிற்கட்சியின 
இ்ளஞரணி மாநாடு ந்டச்பறுேது ேழககமாகும். 
ஒஸவ்லாவில் ந்டச்பற்்ற குண்டு சேடிபபுச 
�ம்்பேத்்்த  அடுத்து ,  ்ப ாதுக ாபபுகக ான 
வ�ா்த்னக்ள முனசனடுகக ேநதுளள காேல்து்்ற 
உறுபபினர என உளநு்ழந்த ந்பவர துப்பாககிச 
சூட்டி்ன நடாத்தினார.சமாத்்தமாக 77 வ்பர 
சகால்்லப்பட்டனர. அவ்த எண்ணிக்கயினர 
்படுகாயங்களுககும் சூட்டுககாயங்களுககும் 
உட்்பட்டனர. அ்மச�கக கட்டடத்ச்தாகுதிக 
குண்டுசேடிபபில் எட்டுபவ்பர சகால்்லப்பட்டனர. 
இேரகள அ்னேரும் இ்ளவயார.

ஒஸவ்லாவில் இககுண்டு சேடிபபுச �ம்்பேம் 
நடந்தவ்பாது சஜாகான, அேரு்டய ம்னவி, 
இரண்டு பிள்ளகளும் அ்மச�கக கட்டடத்திற்குள 
நினறிருககின்றாரகள. ம்னவியின முநநாள 
வே்்லத்்தளம் ச்தாழிற்து்்ற அ்மச�கம். அந்த 
அதிரசசிமிகு �ம்்பேத்்்த வநரடி அனு்பேம் 
விேரிககப்படுகின்றது.

அ்்டயாளச சிக்கல், நிற-இ்னவாதம்; 
மீதா்ன புரிதல்

வமற்கத்திய நாடுகளின �மூக அரசியல் ஓட்டத்தில், 
ே்லது�ாரித்வ்தசியோ்தம் ேளரசசிச்பற்றுேரும் 
பு்றநி்்லயில் அ்த்னப பிரதி்பலிககும் ஒரு �மகா்லப 
வ்பசுச்பாரு்ளயும் இநநூல் சகாண்டுளளது. ்பல்லின 
மகக்ளக சகாண்ட வ்த�ங்களின ே்லது�ாரித் 
வ்தசியோ்தத்தின ேளரசசிபவ்பாககு சிறு்பான்ம 
சேளிநாட்டேரகளின மனங்களில் ஏற்்படுத்்தககூடிய 
அச�ங்க்ளக கரி�்னயுடன வ்பசுகின்றது. 
இனோ்தம், இனசேறிககு எதிரான அல்்லது 
அது�ாரநத் விோ்தங்களுககுரிய தி்றவுவகா்லாக 
அ்மயககூடியது இ்தன வ்பசுச்பாருள. அந்த 
ே்கயில் வநாரவேஜிய ஊடகங்களின கேனத்்்தயும் 
இந்தபபுத்்தகம் ச்பற்றுளள்ம்ய அே்தானிகக 
முடிகி்றது.

கடந்த கா்லத்்்த அ்தன இயல்புடனும் 
விமர�னத்துடனும் திரும்பிப ்பாரப்ப்தனூடாக, 
எதிரகா்லத்்்தக கண்ட்ட்தல் என்பது இந்த 
அணுகுமு்்றககான, அ்தாேது ்தனனனு்பேப 
்பதிவுககு அடிப்ப்டயான உநது்த்லாகப 
புரிநதுசகாளள்லாம். அ்டயாளச சிககல், நி்ற-
இனோ்தம் ஆகியேற்றின அரசியல் மீ்தான 
புரி்த்்லயும் ்பார்ே்யயும் முன்ேககின்ற இந்தப 
புத்்தகம் வநாரவேயின உளநாட்டு நி்்ல்மக்ள, 
�ரேவ்த� நி்்ல்மக்ள, அேற்றின வ்பாககுக்ள 
்தனித்்தனியாகவும் உ்லகளாவியும் ச்தாடரபு்படுத்திப 
்பாரகக ஏதுோக அ்மகின்றது.

த�ாமலந்துவபா்ன
இராெராெனின வபார்வாள வ�டி
அவர்்கள த்டுதூரம் வபா்னார்்கள

்கமர்க்ந்வ�ாடும்
்காவிரி ஆற்றின பாம�வழி
பம்்்ந்வ�றிய ராெராெனின வபார்வாள
பு�ர்்கள மணடிய ஆற்்ங்கமர்களில்
பும�ந்து கி்க்்கலாம் என்்னர் சிலர்

்கலிங்கம் தவனறு
புலிக்த்காடி ஏற்றிய தபருமி�ப்பில்
்காடு்கள ்க்ந்� இராெராென பம்்கள
்கம்ளப்பாறிய தபருமரங்களின கீழும்
வ�டிப் பார்த்�ாயிற்று

்காடு்கள, மமல்கள
்க்ளம் விரிந்� தவளி்கள
்காவிரி ஆற்றின ்கமர்கள
்கமரதயாதுஙகும் அமல்கத்ள்ன
்காணுமி்தமஙகும்
வ�டித் வ�டிக் ்கம்ளத்துப்வபாயி்னர்

எஞ்சியிருந்� ஓமலச்சுவடி்கள எ�னிலும்
இராெராென தபாருதிய
இறுதிப்வபார் குறித்வ�ா
வபார்வாள பற்றிவயா குறிப்வபதுமில்மல

வபார்வாள த�ாமலந்� திமசத�ரியா �விப்பில்
வசார்ந்து வபாயி்னர் அவர்்கள

இறுதியிலும் இறுதியாய்
ஈழக்்கமர்களிலும் வ�்ல் த�ா்ர்ந்�து
மரணம் விதித்� வ்காடு்கம்ளத் �ாணடி
யாரும் வபா்கத் துணியா பாம�வழி
இருட்்காடு்கள ்க்ந்து
அப்பயணம் நீண்து

ஒரு ்கார்த்திம்க மா�த்து விடி்காமலப்தபாழுதில்
பண்ாரவனனியன பம்்்ந்� தபருநிலத்தில்
புன்னம்கயு்ன அவர்்கம்ள வரவவற்்து
இராெராெனின வபார்வாள

வாழமவப் வபாலவவ வரலாறும்
த�ாமலத்� இ்த்தில் வ�த்னறு
தசால்கி்வ�ா?

இரா�ரா�னின் 
வ்பாரோள!

கவிரை

  அர்ச்சுனோ
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ததால் சமயங்களுள ஆவியியம்’ (Animism) 
“எல்லாவற்றிற்கும் உயிர்ப்பாற்்ல்’ (அ�ாவது, ஆவி’) 
உள்ளது’’ எனறும் ஆவிவயறுதபாருளியம்’ (Animatism) 
“உயிரற்் தபாருள்கள மீது உயிர்ப்பாற்்ல் ஏறுவ�்னால் 
அவவுயிரற்் தபாருள்கள சி்ப்பா்ன ஆற்்ல் தபறும்” 
எனறும் குறிப்பி்க் ்காணகிவ்ாம். உயிர்ப்பாற்்ல் 
த்காண் மரத்ம� வழிபட்் நிமலமய அடுத்து’, அது 
மரத் தூணா்க மாறிய நிமலயிலும் சி்ப்பா்ன ஆற்்ல் 
உம்யவ� எ்னத் த�ால் மாந்�ர் ் ம்பி, அ�ம்ன வழிப்த் 
த�ா்ஙகியமமவய ்கந்து வழிபாடு’ எனறு வழிபாட்டு 
மரபில் அறிந்வ�ற்்கப்பட்்து; ்கந்�ம்’ விட்டுக் ்க்வுள 
நீஙகியமம குறித்துப் பு்்ானூறு, ்கலித்கழு ்க்வுள 
்கந்�ம் ம்கவி்ப் பலி்கண மாறி்” (பு்ம் : 52) எனறு 
பதிவு தசய்துள்ளது.

மரத் தூணாகிய ்கந்து’ / ்கந்�த்தில் தசதுக்்கப்பட்் 
சிற்பமா்னது ்கந்திற் பாமவ’ எ்ன வழிப்ப்பட்்மமமய 
மணிவம்கமலக் ்காப்பியம் ்காட்டுகி்து. ்காலப் வபாக்கில், 
்கந்து வழிபாட்டு மரபில் மரத் தூண்கள’ எனப்ன ்கற் 
தூண்க்ளா்க மாற்்ம் அம்ந்�்ன. இ�்னாவலவய, “பி்ஙகு 
நிமல த்டுங ்கற்்கலாலா”்ன தபருங்கற்்காலக் 
்கற்குத்து்கம்ள’ (Megalithic Menhirs) நீத்�ார் நிம்னவா்க 
நிமல நிறுத்�ப்பட்் ்கந்து்க்ளா்கக் ்கரு� வவணடியுள்ளது.

பழந் �மிழ இலக்கியங்கள பரக்்கப் வபசும் ்கந்து 
வழிபாட்டின எச்சங்கள பணபாட்டுத் த�ா்ர்ச்சியா்க 
(Cultural Succession) மக்்கள வழக்்காறு்களில் உயிர்ப்பு்ன 
இனறும் இ்ம் தபற்றுள்ளமமமய(ப் பணபாட்டு) 
எச்சங்கள  வ்காட்பாட்டு அணுகுமும்யினவழி எடுத்துக் 
்காட்டுவவ� இக்்கட்டுமரயின வ்ாக்்கமாகும்.

1. ‘(்பண்பாடடு) எச்்சங்கள் ன்காட்பாடு : ஓர அறிமு்கம்:

பணபாட்டுப் படிமலர்ச்சி ஆய்வு்க’ளில் (Studies on 
Cultural Evolution) தூக்்கலா்க இ்னங்காணப்படும் மூனறு 
கூறு்களுள எச்சங்கள’ / பணபாட்டு எச்சங்கள’ (Survivals 
/ Cultural Survivals) ஒன்ாகும். ்க்ந்� ்காலச் 
சமூ்கங்கம்ள’ப் (Pas t Soc ie t i es) படிமலர்ச்சி 
மீட்டுருவாக்்கத்திற்கு உளபடுத்�த் �மலப்பட்்வபாது, 
ஈ.பி. ம்லர் (E.B. Tylor) எனும் மானி்வியலா்ளர் 
எச்சங்கள வ்காட்பாடு’ / பணபாட்டு எச்சங்கள வ்காட்பாடு’ 
(Theory of Survivals / Theory of Cultural Survivals) 
எனபம� உருவாக்கிப் பயனபடுத்தி்னார்.

தசயலி்ந்துவபா்ன வழக்்கடி்களும்’ (Customs) 
நிறுவ்னங்களும்’ (Institutions) அழுத்�ம் அல்லது வழக்்கம் 
்காரணமா்கச் சமூ்கத்தின பிந்ம�ய ்கால ்கட்்த்திற்குக் 
த்காணடுதசல்லப்படுவம�வய ‘எச்சங்கள’ / பணபாட்டு 
எச்சங்கள’ எனறு ம்லர் குறிப்பிடுவ�ா்க மானி்வியலா்ளர் 
எம். எஸ. ்கார்பாரிவ்னா (M.S. Garbarino) அம்மமயார் 
பதிவு தசய்கி்ார்.

ம்லமர அடிதயாற்றிப் பின்னர் மானி்வியலா்ளர் 

எல். எச். மார்்கன (L.H. Margan) �ந்ம�வழி மும்மமக்கு 
(Patri l ineality) முந்ம�யது �ாய்வழி மும்மம’ 
(Matrilineality)” எனகி் �மது ்கருத்திற்கு ஆ�ரவா்க 
இக்வ்காட்பாட்ம்த் �னனும்ய உ்வுமும்ச் 
தசாற்வ்காமவ’ (Kinship Terminology) குறித்� ஆய்விற்குப் 
பயனபடுத்திக்த்காண்ார்.

‘(பணபாட்டு) எச்சங்கள வ்காட்பாட்டு ஆய்வு 
அணுகுமும்யா்னது பணபாட்டுப் படிமலர்ச்சி பற்றிய 
ஆய்வில் வ�ாற்றுவாய்்கம்ள மீட்டுருவாக்்கம் தசய்வவ�ாடு 
அல்லாமல், அவற்றின எச்சங்கம்ளயும் இ்னங்கண்றிந்து 
தவளிப்படுத்திடும் அரும்தபரும் பஙகு, பணி்கம்ளயும் 
வமற்த்காளகி்து.

2. ்பழஙகுடிப் ்பண்பாடடில் ்கந்து வழி்பாடடின் எச்்சங்கள்:

்கந்து வழிபாட்டின எச்சக் கூறு்கள பழஙகுடிப் 
பணபாட்டில் ்காணப்படுவம�க் கீழக்்காணும் சில 
சானறு்கள வாயிலா்க அறியலாம்:

்டு இந்தியப் பழஙகுடிக் குழுக்்களிம்வய நீத்�ார் 
நிம்னவா்க நிம்னவுத்தூண்கள’ (Memorial Pillars) நிறுவும் 
பணபாட்டு வழக்்காறு இனறு வமர த�ா்ர்ந்து வருகி்து. 
சான்ா்க, மத்தியப் பிரவ�சப் பழஙகுடிக் குழுவி்னருள 
ஒருவரா்ன ராத்வ�ார் பழஙகுடியி்னரிம்வய (Rathod 
Tribes) இ்ந்வ�ார்க்த்க்ன நிறுவிடும் நிம்னவுப் 
பலம்க்களில் (Memorial Planks) அவர்�ம் வீரம் தசறிந்� 
மரபா்னது அமரப் பும்ப்புருவங்க்ளா்க (Bas-Relief 
Images) தசதுக்்கப்படுவம�க் ்கந்து வழிபாட்டின 
பணபாட்டுத் த�ா்ர்ச்சி எ்னலாம். மத்தியப் பிரவ�சத்தின 
மு்காமம இ்னக்குழுவி்னரா்ன ‘வ்காணடு பழஙகுடியி்னர்’ 
(Gond Tribes) ‘ஸ�ம்வபஸவரி’ எனகி் தபயரில் ்கற் 
தூண்கம்ள  நிறுவி  வழிபடும்  ம ர பி்ன ர ா ்க 
இ்னங்காணப்படுகின்்னர். இம்மரபா்னது ்கந்து 
வழிபாட்டினபாற்பட்்வ� அனறி வவறில்மல. 

ஓடி்ா மாநிலத்துக் ்கந்�மால் பகுதிமயச் (Kandhamal 
|Khondmal) சார்ந்� கூயி - த்காந்�ர் பழஙகுடியி்னரது 
(Kui-Kondh Tribes) ஒவதவாரு குடியிருப்பின மு்கப்பிலும் 
புவித் த�ய்வமா்ன (Earth Deity) �ார்னி வபனு’ / பிரா? 
வபனு’ / சீ�ா வபனு’விற்குரிய உருவாரத்ம� மரச் 
தசதுக்்கலா்க உருவமற்் உருவில் (Amorphic Image) 
அமமத்து வழிபடுகின்்னர்; இவவழிபாட்டு மரபா்னது 
்கந்து வழிபாட்டின மற்த்ாரு நிமலத்� சான்ாகும்’.

நீலகிரிப் படு்கரது வவணடுவ்காளுக்கு இணங்கக், 
‘வ்காத்�ப்பழஙகுடியி்னரால் (Kota Tribes) வ்காத்�கிரியில் 
நிறுவப்பட்டுள்ள நீலி - குரும்’ (Neeli-Kuruma) ஓரிமணக் 
்கருங்கல்லாலா்ன நிம்னவுத் தூண்கள ்கந்து வழிபாட்டு 
மரபின பணபாட்டுத் த�ா்ர்ச்சிவயயாகும்.

3. நாடடுப்புறைப் ்பண்பாடடில் ்கந்து வழி்பாடடின் 
எச்்சங்கள்:

்கந்து வழிபாட்டின எச்சக் கூறு்கள ்ாட்டுப்பு்ப் 

கந்து ேழி்பாடு : ‘(்பண்்பாட்டு) எசசஙகள
வகாட்்பாட்டு அணுகுமுளற’ யின் ேழி ஓர ஆயவு

  முரனவர் சி. மஜகசுவரன்
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பணபாட்டில் ்காணப்படுவம�க் கீழக் குறித்� சில 
சானறு்களவழி அறியலாம்:

பால் வடியும் மரங்களில் த்காற்்மவ உளளிட்் 
ஆற்்ல்மிகு த�ய்வங்கள உம்வ�ா்ன ்ம்பிக்ம்கயின 
அடிப்பம்யில், அத்த�ய்வங்களுக்்கா்ன உருவாரங்கம்ள 
அத்�ம்கய மரங்களின ்கட்ம்்களிலிருந்வ� தசதுக்கி 
உருவாக்கு�ல் ்ாட்டுப்பு்ப் பணபாட்டு மரபா்கத் 
தி்கழகி்து.

அரியலூர் ம ாவட்்த்துக் ்கலியதபரும ாள 
திருக்வ்காவிலில் நிமல நிறுத்�ப்பட்டுள்ள த்டிய மரத் 
தூண ்கந்து வழிபாட்டிற்கு வம்கப்பட்்வ� எனபது 
உளளூர் மக்்கள அம்மரத்தூணிற்குப் பம்த்திடும் 
அறுவம்த் �ானியங்களிலிருந்து புலப்படும். திருமணச் 
ச்ஙகினவபாது ்்ப்படும் அரசாணிக் ்கால்’ ்கந்து 
வழிபாட்டின மாறுபட்்த�ாரு ் ாட்டுப்பு்ப் பணபாட்டு 
எச்சவமயாகும். 

த�ா்க்்க ்காலத்தில் மரத் தூண அல்லது மரக் 
த்காம்பா்க நிறுவி வழிப்ப்பட்் ்ம்மும்யா்னது, 
்காலவவாட்்த்தில் ்கற் தூணா’்க மாற்்ம் ்கண்து. 
இ�ற்குச் சான்ா்க, நீலகிரிப் படு்கர் �ங்க்ளது 
குடியிருப்பு்களின மு்கப்பில் அமமத்திட்் �மலகீழப் ‘ப’ 
வடிவ அக்்க பக்்க மரத் தூண’ அமமப்பா்னது அக்்க பக்்க 
்கற் தூணா’்க இனறு மாற்்ம் தபற்றுள்ளமமமயச் 
சுட்்லாம்”.

4. த்காஙகு நாடடில் ்கந்து வழி்பாடடின் எச்்சங்கள்:

பணம்ய �மிழ்கத்தின மண்லங்கள ஐந்�னுள 
ஒன்ா்க அமமந்திட்் த்காஙகு மண்லம்’ எனும் 
த்காஙகு ் ா்ா’்னது வமற்குத் �மிழ்ாட்டு நிலப்பரப்பா்கத், 
�னித்�த�ாரு பணபாட்டுப் பரப்பா’்க (Culture Area) 
அமமவ�்னால், இப்பகுதியில் இ்னங்காணப்படும் ்கந்து 
வழிபாட்டின எச்சங்களுள சில இஙவ்க எடுத்துக் 
்காட்்ப்படுகின்்ன:

தபாதுவா்கக், த்காஙகு ் ாட்டுத் திருக்வ்காவில்்களுக்கு 
முனபா்க நிமல நிறுத்�ப்பட்டுள்ள ்கருங்கல்லாலா்ன 
வி்ளக்குத் தூண்கள ்கரு்க் ்கம்பங்கள’ எனறு 
குறிப்பி்ப்படுவதும் வ்காவிலுக்கு வருவவார் �மது மு�ல் 
வழிபடுதபாரு்ளா்க இக்்கரு்க் ்கம்பங்கம்ளவய 

வழிபடுவதும் ்கந்து வழிபாட்டின ் ாட்டுப்பு்ப் பணபாட்டு 
மரபுத் த�ா்ர்ச்சிவய. த்காஙகு ்ாட்டு அம்மன 
திருக்வ்காவில்்களில் வ்காம் விழாக்்களினவபாது, வ்காவில் 
மு்கப்பில் அமமக்கும் ்கம்பம்’ எனகி் முக்த்காம்பும்ய 
மரக் ்கமவமீது தீச் சட்டிமய இருத்தி, அ�ற்கு முனபா்கக் 
த்காட்டு முழக்கி நி்கழத்தும் ்கம்பம் சுத்தி ஆட்்து’ எனகி் 
நி்கழவா்னது ்கந்து வழிபாட்டின ்ாட்டுப்பு் மரபு 
சார்ந்�வ�. த்காஙகு ்ாட்டில் வமற்த்காள்ளப்படும் 
அ்வான பணடிம்க’ எனனும் கூத்�ாணம்  வ்ாம்பி’யின 
வபாது உருவாக்்கப்படும் கூத்�ாணம் உருவாரத்திற்கு 
உயிர்ப்பு’ த்காடுக்்கக், குறிப்பிட்் அமசவு ்காட்டிய 
இமல்களு்ன கூடிய ஆத்தி மரச் சிறு கிம்ளமய ஒடித்து 
அ�ம்ன அவவுருவாரத்தினுள வசர்ப்பது ்ாட்டுப்பு் 
வழிபாட்டு மரபில் ்கந்து வழிபாடு இனறும் த�ா்ர்ந்து 
வருவம�ச் சுட்டிக் ்காட்டும். வ்காயம்புத்தூமர அடுத்துள்ள 
சர்க்்கார் சாமக்கு்ளம்’ (‘வ்காவில்பாம்ளயம்’) அருவ்க 
அமமந்திருக்கும் ்கமவய ்காளியம்மன திருக்வ்காவிலின 
அணமமயா்க முச் சந்தியில் நிமல நிறுத்�ப்பட்டுள்ள 
வா�ப் பிளம்ளயார்’ எனும் வழிபடு ்கல்லும் ்கந்து 
வழிபாட்டின பாற்பட்்வ�

இதுவமர பகிரப்பட்் பல்வவறு பணபாட்டுத் 
�ரவு்களிலிருந்து, ்கந்து வழிபா்ா்னது ஆவியியத்தின 
வம்கமம்களுள ஒன்ா்ன மர வழிபாட்டின’ (Tree 
Worship) நீட்சியா்கவும் ஆவிவயறுதபாருளியத்தின 
வம்கப்பட்்�ா்கவும் அமமகி்து எனபது தப்ப்படும்.

வமவல ்காட்்ப்பட்் பணபாட்டுத் �ரவு்களின 
அடிப்பம்யில், சங்க ்காலத்துக் ்கந்து வழிபா்ா்னது 
பழஙகுடிப் பணபாட்டு மரபிலும் அ�ம்னயடுத்து, 
்ாட்டுப்பு்ப் பணபாட்டு மரபிலும் எச்ச நிமலயில் 
இனறும் த�ா்ர்ந்து வந்து, அறுப்ாப் பணபாட்டுத் 
த�ா்ர்ச்சியா்க ்ம் �மிழ மணணில் நிலவி வருகி்து 
எனறு துணிந்து கூ்லாம்.

இந்நிமலயில், “பிற்்காலத்தில் வ�ானறிய ்ரசிம்மர் 
வழிபாட்டிற்குத் தூண வழிபாடு�ான மூலம்” எனறு 
வரலாற்றியல் அறிஞர் தெய்ஸவால் அம்மமயார் கூறுவது 
வமலும் மு்காமம தப்க் ்காணகிவ்ாம்.

்கடடு்ரயாளர: னே�ாள் இயக்குநர, 
்பழஙகுடியி�ர ஆயவு நடுவம், தமிழநாடு அரசு

ஒடி்ா மாநிலக் த்காந்�ர் 
பழஙகுடியி்னரது �ாய்த் த�ய்வம் 
‘�ணணி வபனு’ (்கந்து)

ஒடி்ா மாநிலக் வ்காணடுப் 
பழஙகுடியி்னரது 
குலக்குறித் தூண (்கந்து)

ஒடி்ா மாநிலக் 
வ்காணடுப் பழஙகுடியி்னரது 
�ாய்த் த�ய்வம் ‘ஸ�ம்வபஸவரி’(்கந்து)
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மா. அரங்கநா்தன ்தன பிரதிகள 
்ப்லேற்றிலும் கிராமக கண்சகாண்டு நகரத்்்தயும் 
நகரககண்சகாண்டு கிராமத்்்தயும் ்பாரககி்ற 
இரு்ம நி்்லப ்பார்ே,பிரதி உருோககத்திற்குப 
ச்பருநது்்ண புரிநதுளளன. நாஞசில் நாட்டுக 
கிராமத்தில் இருநது ச�ன்னப ்பட்ட்ணத்திற்குப 
பு்லம் ச்பயரநது ோழ வநரந்த ஒருேரின மன 
அேஸ்்தகளும் ஆனந்தங்களும் பிரதி முழுகக 
எப்படிவயா ஒருே்கயில் கசிந்தேண்்ணம் 
இருககின்றன. குறிப்பாக இங்வக இரண்டு க்்தக்ள 
மட்டும் எடுத்துகசகாளள்லாம். ‘அ�்லம்’, 1987இல் 
சேளிேந்த க்்த; நாஞசில் நாட்டுக கிராமம்்தான 
க்்தககளன; மற்ச்றானறு ‘ச்பருநகரத் ்தடம்’. 
1995இல் அேர நடத்திய ‘முனறில்’ இ்தழில் 
சேளிேந்தது; இதில் அவ்த நாஞசில் நாட்டுக 
கி ர ா ம த்திலிரு நது  ஓடிே ந ்த  ஒருேனின 
ச � ன ்ன ப ்ப ட் ட ்ண  ே ா ழ் வு ்த ா ன 
க்்தபபினபு்லமாகியுளளது.



‘அ�்லம்’ என்ற ேடசமாழிச ச�ால்லுககு 
‘அ்�யாநி்்ல’ என்பது ச்பாருள. நகரத்தில் 
ோழ்நது சகாண்டிருககி்ற ஒருேன, ்தன கிராமத்திற்கு 
ேரும்வ்பாது ‘அ்�யாமல்’ கிடககும் கிராமம் எனறு 
முணுமுணுத்்தோறு ஆச�ரியப்பட வநரும். 
ோகனங்களின இ்ரச�லும் நகர மனி்தரகளின 
்பர்பரப்பான ஓட்டமும் ந்டயும் சுற்று்லா ேரும் 
ோகனங்களும் மககளும் நி்்றந்த நகரத்திலிருநது 
கிராமத்திற்குள ேநது வ�ரும்வ்பாது இந்த அ்�யா 
நி்்ல்ய ஆழமாக உ்ணர வநரும்; நான ச�ன்னயில் 
இரண்டாண்டு முதுக்்ல ்படிககி்ற கா்லங்களில் 
கிராமத்தின இந்த அ்�யாநி்்ல எனககுளளும் 
அனு்பேமாகி இருககி்றது. இந்தக க்்தச�ால்லி 
அ்ர நூற்்றாண்டிற்கு வமல் ச�ன்னயில் ஓடிஓடி 
ேண்டி பிடித்து அலுே்லகம் ச�ல்லும் ோழ்க்க 
ோழ்ந்தேர; அேருககுச ச�ால்்லோ வேண்டும்! 
கிராமத்தில் ்தான அ்டந்த இப்படி ஓர 
அனு்பேத்்்தத்்தான இந்தக க்்தககுள வேச்றாரு 
்தளத்திற்கு- மனி்தரகள அ்மத்துகசகாண்ட �ாதி 
அதிகாரம் �ாரந்த ோழ்வுசநறிமு்்றக்ள மிக 
நுட்்பமான விமர�னத்திற்கு உட்்படுத்்தப- 
்பயன்படுத்திக சகாளளுகி்றார. �ாதிகளால் 

பிளவுண்டு கூறுகூ்றாகப ்ப்ல நூற்்றாண்டுக கா்லம் 
எந்த மாற்்றமும் இல்்லாமல் அ்�ேற்றுக கிடப்ப்்த 
அந்தக கிராமத்தில் பி்றநது எண்்பது ஆண்டுகள 
ோழ்நது மாண்டு வ்பாகும் முத்துககறுப்பன மூ்லம் 
்பதிவு ச�ய்யதுளளார.



ச்பரிய சிேன வகாயில்; சிேராத்திரியில் மட்டும் 
சி்றப்பாக விழா நடககும்; ஆவு்டயாராகக காட்சி 
அளித்துகசகாண்டிருககி்றார; மறுக்ரயில் இராமர 
வகாயிச்லானறும் உளளது. எந்த ஊராக இருககும்? 
- ோசிககி்ற நாம்்தான ஊகித்துகசகாளள வேண்டும்; 
சுயபு்னவுத் ்தன்ம்யத் ்தன பிரதிகளில் தூவிச 
ச�ல்லும் க்்தச�ால்லி என்ப்தனால் அேரது 
ச�ாந்த ஊரான திருசேண் ்பரி�ாரமாகத்்தான 
இருககும் எனறு ஊகித்துகசகாண்வடன; என ஊகம் 
�ரி்தானா எனறு அவ்த நாஞசில் நாட்டுககாரரான 
காக்க ஆசிரியர முத்்்தயா மூ்லம் உறுதி 
ச�ய்துசகாண்வடன;இப்படி ோ�க்ர அந்தரத்தில் 
விட்டுவிட்டு நகரநதுவ்பாய்விடும் ்பண்பு, ்ப்ல 
க்்தகளில் அ்மநதுகிடப்ப்்தக கா்ண்லாம்; 
ச�ால்லுகி்ற அள்ே விடச ச�ால்்லாமல் விடுகி்ற 
அளவு அதிகமாக அதிகமாகத்்தான ்ப்டபபின 
அழகியலும் அதிகமாகிகசகாண்டு வ்பாகும் என்ற 
கமுககத்்்த அறிநது வி்ன புரிநதுளளார.

எண்்பது ேய்தான முத்துககறுப்பன இரண்டு 
்மல்தூரம் நடநது மாசி மா்தக குளிரில் ஓடிக 
சகாண்டிருககும் ஆற்றுநீரில் குளித்துவிட்டு, 
மு்்றப்படித் திருநீறு பூசிகசகாண்டு க்ரவயறி 
மண்ட்பத்திலுளள ஒரு தூணில் �ாய்நது உட்காரநது 
ேயற்காடு ்பககமாகப ்பாரககி்றார; சிேனவகாயில், 
நந்தேனசமல்்லாம் ்தாண்டி, “வமடும் ்பளளமுமான 
ஒரு கூறுசகட்ட மண்ணில், முப்ப்தளவி்லான 
குடி்�கள” ச்தரிகின்றன. ஓர இநதிய ோ�கனுககு 
இவேளவு ச�ானனால் வ்பாதும் அது எனனசேனறு 
புரிநதுசகாளோன எனறு க்்தச�ால்லிககுத் 
ச்தரியும் ்தாவன !அேரும் இந்தச �ாதிச 
�மூகத்தில்்தான பி்றநது கிடநது ேளரநதிருககி்றார; 
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ச்பரிதும் சிே்பக்தனான முத்துககறுப்பன 
“மண்ட்பத்தில் உட்காரந்தால் அந்தக குடி்�கள 
்பககவம ்பார்ே நி்்லகுத்தி நிற்குமாம்”. எந்த 
அளவிற்கு என்றால் “சிே்னககூட ம்றநதுவிட 
வநரும்” அளவிற்கு.

“அனவ்ப சிேம்” - எனறு ோய்ககு ோய்ச 
ச�ால்லிகசகாண்டு கிடககும் இந்த ஊரககாரரகள 
ஏன இப்படிச �ாதிசேறி பிடித்து அந்த மகக்ள 
இந்த அளவிற்கு அனபில்்லாமல் நடத்துகி்றாரகள? 
இந்தக வகளவி ்தன ோலி்ப ேயதிவ்லவய ்தனககுள 
வ்தானறிப்படுத்தியிருககி்றது என்ற ்தகே்்லயும் 
்பதிவு ச�ய்கி்றார; மறுக்ரயில் இருககும் இராமர 
வகாயிலில் இருநது ேந்த இராமன, “அண்்ணாசசி” 
எனறு தூணில் �ாய்நதிருககும் முத்துககறுப்ப்ன 
அ்ழத்து உ்ரயாடுகி்றான. அந்த உ்ரயாடலில் 
ோலி்ப ேயதில் சிேனவகாயில் சிேராத்திரி அனறு, 
அந்தக குடி்�கள இருககும் ச்தருவுககுள வ்பாய், 
‘இராமன வேடங்கட்டிச சீ்தா கல்யா்ண நாடகம்’ 
வ்பாட்டத் ்தன க்்த்ய ந்கசசு்ே வமலிட 
சேளிப்படுத்துகி்றார; ஆனால் ஊரககாரகள 
மனத்தில் எந்த மாற்்றத்்்தயும் கடுகளவுகூடக 
சகாண்டுேர முடியவில்்்ல; இன்்றககு எனன 
ஆயிற்று. அேரகள எத்்த்ன நா்ளககுத்்தான 
அ்�யாமல் ச்பாறுத்துக கிடப்பாரகள! எல்வ்லாரும் 
ம்தம்மாறி விட்டாரகள!

இவோறு ம்தம் மாறிப வ்பான்தற்கு “யார 
ச்பாறுபபு?” எனகி்ற உ்ரயாடல் இராமனுககும் 
முத்துககறுப்பனுககும் இ்டவய நடககி்றது. அந்த 
உ்ரயாட்்ல நூறு்தட்ே ோசித்்தாலும் 
க்்தச�ால்லி சமாத்்தத்தில் எனன ச�ால்்ல 
ேருகி்றாசரனறு துல்லியமாகச ச�ால்லிவிட 
முடியுமா எனறு ச்தரியவில்்்ல. அப்படியான ஒரு 
ந்டயில் - ்தமிழில் வேச்றங்கும் கா்ணக கி்டககா்த 
ஒரு ந்டயில் -அந்த உ்ரயாட்்லப பினனியுளளார. 
இத்்த்கய இடங்களில் மா.அரங்கநா்தனின 
்தனித்்தன்ம நம்்மத் தி்கபபில் ஆழ்த்துகி்றது; 
அேரது உயரம், குளளமான நம் உடம்பில் உளள 
்த்்ல்ய நிமிரநது ்பாரகக ் ேககி்றது. ்தனவனாடு 
உ்ரயாடும் இராமன ோயி்லாக “இதுககு யார 
கார்ணம்னு “அ்லசுகி்றார. ‘தீதும் நனறும் பி்றர ்தர 
ோரா’ எனறு நவீனக கணியன பூங்குன்றனார 
வ்பா்லச சிநதிககி்றார; “நல்்லது சகட்டது - நாகரிகம் 

- அறிவு - மடத்்தனம் அப்படிசயல்்லாம் சேவவே்றா 
ச�ால்லி ஏமாத்தியாசசு. ஒ்லகத்து நடேடிக்கககு 
எல்வ்லாரும் ச்பாறுபபுத்்தான’ எனறு இராமன 
ோயி்லாகப வ்பசுகி்றார; எந்தத் தீ்மககும் மற்்றே்ரக 
கார்ணம் காட்டிவிட்டால் எளி்தாகத் ்தபபித்துக 
சகாளள்லாம்; இந்தத் தீ்மககு நானுந்தான ஒரு 
கார்ணம் எனறு சு்ம்யத் ்தானும் ்தனவமல் 
தூககிப வ்பாட்டுகசகாண்டு நடப்பச்தன்பது 
கடினம்.

இ்தற்கு உ்தார்ணமாக, இராமன ்தன்னவய 
சுட்டிச ச�ால்ே்தாகப ்ப்டககி்றார; இராமன, 
‘சீ்்த்யக காட்டுககு அனுபபியது்தான நான 
ச�ய்்த உருப்படியான காரியம்’ எனகி்றான; 
சீ்்த்யத் தீககுளிககச ச�ய்்தவ்பாது “உங்க 
விருத்்தா�்லம் �ா்பவிவமா�னம் எழுதித் திட்டி 
ேட்டியிவ்ல ோரிப வ்பாட்டாவர” - அண்்ணாசசி! 
அபவ்பாது யாருககும் ச்தரியல்வ்ல!” எனன 
ச்தரியவில்்்லயாம்; க்்தச�ால்லி எழுதுகி்றார: 
“இந்தச சு்மக்ள சயல்்லாம் ்த்்லயில் தூககிப 
வ்பாட்டுககி்றது்தான ஒரு ‘ஒ�ந்த நாகரிகம் 
அப்படினனு.”

இந்த ‘ஒ�ந்த நாகரிகத்்்தத்்தான’ ஆயிரமாயிரம் 
ேரு�மா அந்தக குடி்� ோசிகள சுமநது 
ோழ்கி்றாரகள - இப்படி நி்னத்துப ்பாரத்்தால் 
அந்தக குப்பத்்்தப ்பாரத்துப ்பரி்தா்பப்பட 
மாட்டீக” எனகி்றான இராமன.

“அது (அந்த ஒ�ந்த நாகரிகம்) யாராலும் 
உண்டாககப்படவ்ல. எல்்லாத்துககும் எல்்லாரும்்தான 
கார்ணம். மூோயிரம் ேரு�மா அனபு்தான 
ஒ�ந்ததுனனு ச�ால்லிககிட்டுச ச�ா்ம ச�ாமககப 
பினோங்கினா நாகரிகம் எனனானனு எனககுத் 
ச்தரிய்ல” எனறு ச�ால்ே்தன மூ்லம் அதிகாரம் 
ச�லுத்தும் ஆதிககச �ாதிகள அ்னே்ரயும் 
ச � ா ் ம  சு ம க க ப  பினே ா ங் கு ே ்த ா ல் 
அநாகரிகமானேரகள எனறும் விமரசித்து விடுகி்றார.

“ இ த் ்த்ன ந ாள  அேங்கள  மட்டும் 
ச�ா்ம்தாங்கியா ஆககி ்ேசசிருநவ்தவள, 
எப்போேது அ்்தப்பற்றி நீங்க ச�ால்்ற அனவ்பாட 
நி்னசசுப ்பாரத்திருகவகளா - ஐவயா ்பாேம்னு 
ச�ால்லிட்டா ஆய்பவ்பாச�ா” எனறும் வகட்கி்றார, 
இராமன மூ்லமாக.

நகரததில சாதியுணரவு என்று எதுவும் இலலாமல வைரந்தவரகனை 
அரசாஙகம் ்பள்ளிக்கூடம் மூலமாகத தன் சாதி அனமபபிறகுள் 
ககாண்டுவரும் சூழனல விட்டுவிலகி நின்று ்பதிவு கசயகிைார 

இப்படி! அனத னநரததில இதறகுள் இடஒதுக்கீட்டிறகாகப ்பள்ளியில 
சாதிப க்பயனரப ்பதிவு கசயயத கதாடஙகிய இந்த நனடமுனை 
உண்னமயில இன்று சமூகததிறகு எந்த அைவிறகு நன்னமயாக 
முடிந்திருக்கிைது என்கிை நீள்்பாரனவனயாடு கூடிய விமரச�மும் 

இருக்கிைது.
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்பதி்லாக முத்துககறுப்பன, “சுமடு சுமநது 
்பழககமில்்லா்தேன்தான. இந்தக க்ணத்திவ்ல நான 
சுமந்த ஏவ்தா ஒண்்்ண இ்றககி ்ேககத்்தான 
முடியும்” எனகி்றான. இ்தற்கு இராமன,

“அண்்ணாசசி - அது ஓர அ்�வு - நிரந்தரமான 
அ்�வு”

எனறு ்பதில் ச�ால்ேவ்தாடு இராமன - 
முத்துககறுப்பன உ்ரயாடல் முடிகி்றது.

முத்துககறுப்பன ோழ்வும் முடிகி்றது . 
“குப்பத்துககருகில் மண்ட்பத்தில் வ்பாய் 
இ்றநதுகிடககி்றாவர, குப்பத்து ஆட்கள ்பாரத்்தால் 
்பரியா�ம் ்பண்ணுோங்கவள’ எனறு உ்றவுகளும் 
ஊரககாரரகளும் ்பர்பரப்பாக இயங்கத் 
ச்தாடங்கினாரகள. க்்தயும் முடிகி்றது.

இந்தக க்்தயில் ்தமிழகத்தின ச்தனவகாடியில் 
ச்பரிய அளவில் நடந்த ம்தமாற்்றம், க்்தச�ால்லிககுள 
கிளபபிவிட்ட வி�ார்்ணயும் ேலியும் வே்த்னயும் 
உட்பிரதியாக இயககம் சகாண்டுளளது; இந்த 
ம்தமாற்்ற நிகழ்்ே ஏற்று ேரவேற்்ப்தா? இ்தற்கு யார 
ச்பாறுபபு? ஆதிககச �ாதிகள ஆண்டாண்டு 
கா்லமாக நிகழ்த்திய சகாடூரம் மட்டும்்தானா? 
அ்�யாமல் கிடந்த அந்த மகக்ள ம்தமாற்்றம் 
எனகி்ற இந்த நிகழ்வு அ்�்ே வநாககி - மாற்்றத்்்த 
வநாககி - அ்ழத்துச ச�ல்லுமா? ம்தம் மாறும், 
ச்பயர மாறும், ஆனால் இந்தச �ாதி மாறி விடுமா? 
உண்்மயில் அந்தக குப்பத்து மககள அ்�்ே 
வநாககித்்தான நகரகி்றாரகளா? எங்குப வ்பானாலும் 
அ்�யா நி்்ல்தான அேரகளுககு விதிககப்பட்ட 
விதியா?

ஓரிடத்தில் க்்தச�ால்லி இப்படி எழுதுகி்றார.” 
என்றாலும் அந்தச சிேனவகாவில் ்படுத்துகி்ற்பாடு 
முத்துககறுப்ப்னப ச்பாறுத்்தே்ரச்பரிது்தான” 
- இந்த அளவிற்குத் ்தமிழ் ம்தமாகக க்்தச�ால்லியால் 
சகாண்டாடப்படும் சிேேழி்பாடு, இந்த ம்த மாற்்ற 
நிகழ்வுகளால் எனன ஆகும்? “அ்�யாநி்்ல” எனறு 
ச்பாருள்படும்‘அ�்லம்’ என்ற ச�ால் ஆடும் 
நடரா�்னக குறிககககூடிய ச�ால்்லாகவும் 
விளங்குகி்றது .  ே ர்ல ா ற்றில்  எ த் ்த்னப 
்ப்டசயடுபபுககள? எத்்த்ன அழிவுகள? ஆனால் 
சிேன எ்தற்கும் அ்�யாதிருப்பேன; அே்ன 
யாரும் அ்�த்துவிட முடியாது; இந்த ம்தமாற்்றம் 
அே்ன எனன ச�ய்துவிட முடியும் எனறு 
க்்தச�ால்லித் ்தன்னத் வ்தற்றிக சகாளளுகி்றரா?

எ்்தப ்பற்றியும் ஒருேரால் உறுதியாக 
இருககமுடியாது - என்ற நிச�யமற்்ற ஒரு நி்்லயில் 
பிரதி ்தன இருப்்பத் ்தகக ் ேத்துகசகாண்டுளளது; 
வமன்மயான க்்லகளின கு்ணமாகவும் 
இதுோகத்்தான இருககி்றது.



‘ச்பருநகரத்்தடம்’, ச�ன்னப ்பட்ட்ணத்திற்கு 
ஓடி ேந்தேனின க்்த. “வகாே்ணத்்்த மட்டும் 
கட்டிகசகாண்டு ஒன்பது ேயதிவ்ல, அந்தப 
்பட்ட்ணத்திற்கு ேநது வ�ரந்தேன அேன 
ஒருேனாகவேயிருகக முடியும்’ எனறு க்்த 
ச்தாடங்குகி்றது .  இப்படி ஓடி ேந்தேன 

சகாத்்தோல்�ாேடி, பூந்தமல்லிச �ா்்ல, 
நுங்கம்்பாககம், ேட்பழனி எனறு ோழ்நது அறு்பத்தி 
மூனறு ேயதில் இ்றநது வ்பாகி்றான. “அந்தப 
்பாட்்டக வகட்டுகசகாண்வட கண்்்ண மூடிய 
முத்துககறுப்பன முகத்தில் சிரிபச்பானறு 
ம்்றயாமல் இருந்த்தாகவும் அேரகள ஆ்�தீரப 
வ்பசிகசகாண்டாரகள” எனறு க்்த முடிகி்றது.

இ்டப்பட்ட ஐம்்பத்தி நானகு ஆண்டுகள 
அேனு்டய நகர ோழ்க்க எனனோக இருந்தது; 
நகரம் அே்ன எனனோக ேடிே்மத்்தது 
என்பது்தான க்்த. ஓடி ேந்தேன ஒரு ்தட்ேகூடத் 
்தன கிராமத்திற்குச ச�ல்்லவில்்்ல. நகரத்தில் 
்பாரத்்த ஒருேர, அேன ்தந்்த இ்றந்த ச�ய்தி 
ச�ானனவ்பாதுகூட அேன ஊருககுபவ்பாக 
விரும்்பவில்்்ல. அ்தற்குப ்பதி்லாக ஊரில் சித்தி 
என்பேள, அேன சிறுேயதில் �ாபபிட்டுக 
சகாண்டிருந்த மர்ே்யத் (மரத்்தா்லான 
�ாப்பாட்டுத்்தட்டு) தூககி எறிந்த நிகழ்சசி்தான 
கண்முன ேந்த்தாம்.

இவ்தவ்பால் ்தன அப்பா சகாடுகக வேண்டிய 
முநநூறு ரூ்பாய் ்ப்ணத்்்தக வகட்டு ோங்கிபவ்பாக 
ேந்த ்தன சித்்தப்பா ்ப்ணம் கி்டககாமல் 
வகாபித்துகசகாண்டு ஏறிய ரயில் ச்பட்டியில் 
ச்தரியாமல் ஏறி, ஒளிநது ச�ன்ன ேநது இ்றங்கிப 
பினனாலிருநது ‘சித்்தப்பா’ எனறு சிரித்துகசகாண்வட 
கூபபிட்டதும் தி்கத்துபவ்பாய்க வகா்பாவே�த்துடன 
ஓர அ்்ற விட்டவுடன ஓட்டம் பிடித்்த 
முத்துககறுப்பன, அந்த ரயில் நி்்லயத்திவ்லவய 
மூட்்ட தூககிப பி்ழககும் சித்்தப்பா்ேயும் ஒரு 
்தட்ேகூடப வ்பாய்ப ்பாரககவில்்்ல.

இவோறு அேன ்தன கிராமத்்்தவய ்தனககுள 
இருநது அபபு்றப்படுத்திவிட்டதுவ்பா்லவே, அந்தக 
கிராமம் ேளரத்து ் ேத்திருககும் �ாதித் திமி்ரயும் 
அ்றவே து்றநதுவிட்டான. நகரம் அே்னச �ாதி 
அற்்றேனாக ேளரத்துகசகாடுத்திருககி்றது.

ஒருநாள ்தளளு ேண்டியில் காய்கறி வியா்பாரம் 
்பண்ணும் இே்னவய ்பாரத்து ஒருத்தி,

‘கீ்ர ோங்க்்லயா ஐயவர?’

எனறு இேனிடம் வகட்கும்வ்பாது இேன எனன 
்பதில் ச�ால்்ல முடியும்?

“நான ஐயர இல்வ்ல அம்மா - பிள்ள” 
எனகி்றான.

்பதிலுககு “யாருககுப பிள்ள?” எனறு இனசனாரு 
வகளவி வ்பாடுகி்றாள. அ்தற்கு இேன,

“இப்ப உன பிள்ளயா ் ேசசுககவயன” எனறு 
்பதில் ச�ால்லுகி்றான.

்பதி்்லக வகட்டுக வகா்பப்பட வேண்டியேள 
சிரிககி்றாள. பி்றசகனன?

“முப்பது ேருடம் அேவளாடு சிரித்துத்்தான 
ோழ்நதிருந்தான” எனகி்றார க்்தச�ால்லி.

பினனாட்களில்்தான அ்தாேது ேய்தான 
பி்றகு்தான ஒரு ச்பண் குழந்்த பி்றககி்றது; ்தன 
்தாயார ச்பய்ரச சூட்டினான; அந்தக குழந்்த்யப 
்பளளிககூடத்தில் வ�ரககப வ்பாகும்வ்பாது 
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முத்துககறுப்பனுககு  அறு்பது ேயதிற்கு 
வம்லாகிவிட்டது. இேன உடல்ந்லம் குனறிப 
்படுத்திருந்த்தால் அேன ம்னவி ்பளளிககூடத்தில் 
மக்ளச வ�ரககப வ்பானாள. வ்பானேள திரும்பி 
ேநது,

“்பளளிககூடத்தில் அப்பா எனன �ாதினனு 
வகககி்றாங்கய்யா - எனன ச�ால்்லச ச�ால்வ்ற?”

சிரித்துகசகாண்வட வகட்டாளாம்; அேனும் 
சிரித்திருககவேண்டும் எனகி்றார க்்தச�ால்லி. 
நகரத்தில் �ாதியு்ணரவு எனறு எதுவும் இல்்லாமல் 
ேளரந்தேரக்ள அர�ாங்கம் ்பளளிககூடம் 
மூ்லமாகத் ்தன �ாதி அ்மபபிற்குள சகாண்டுேரும் 
சூழ்்ல விட்டுவி்லகி நினறு ்பதிவு ச�ய்கி்றார 
இ ப ்ப டி !  அ வ ்த  வ ந ர த் தி ல்  இ ்த ற் கு ள 
இடஒதுககீட்டிற்காகப ்பளளியில் �ாதிப ச்பய்ரப 
்பதிவு ச�ய்யத் ச்தாடங்கிய இந்த ந்டமு்்ற 
உண்்மயில் இனறு �மூகத்திற்கு எந்த அளவிற்கு 
நன்மய ா க  முடி ந திரு க கி ்றது  எனகி ்ற 
நீள்பார்ேவயாடு கூடிய விமர�னமும் இருககி்றது.

ச்தாடரநது ம்னவி வ்பசுகி்றாள:

“எப்படிவயா ஒஞ �ாதி எனனானனு எனககுத் 
ச்தரியும்னு ்ேசசுகவகா - அச்தப்படி என்னப 
்பத்தி எ்்தயும் வகககாம இருநதுட்வட? - ஒனககுத் 
ச்தரியுமா என �ாதி எனனானனு?”

முத்துககறுப்பன, ‘அது ச்தரிய வேண்டாம்’ என்ற 
ச்பாருளில் ்படுத்துகசகாண்வட ்த்்லய்�த்்தானாம். 
திரும்்பவும் அேளுககுச சிரிபபு ேந்த்தாம். அந்தச 
“சிரிபவ்பாடு அே்னப ்பாரத்்த ்பார்ேயில் ஒரு 
்தாயின ்பரிவு இருந்தது. ஒரு கா்தலியின ஆ்� 
இருந்தது - ஒரு ்தனன்லமற்்ற ்பாட்டியின ோஞ்� 
இருந்தது” எனகி்றார க்்தச�ால்லி.

நகரோழ்க்க எப்படிப்பட்ட �ாதியற்்ற 
மனி்தரகளாகவும்  வமன்மயான உ்றவு 
சகாள்பேரகளாகவும் இேரக்ள ேளரத்திருககி்றது 
என்ப்்த அறிகிவ்றாம். இந்தக கார்ணத்தினால்்தான, 
�ாதி ஒழிபபிற்கு நகரங்கள ச்பருக வேண்டும் 
எனச்றாரு ோ்தம் அண்்ணல் அம்வ்பத்கார 
வ்பான்றேரகளால் முனசமாழியப்பட்டது வ்பாலும்.

ஒன்பது ேயதில், மாநகரத் ்தடத்தில் ் க ேண்டி 
்தளளி, ோழ்க்க்யத் ச்தாடங்கியேன, �ாகும்ே்ர 
இந்த ஒரு ச்தாழி்்லச ச�ய்வ்த ோழ்நது முடிககி்றான. 
்தளளுேண்டியில் காய்கறி, கீ்ர விற்று ேரு்கயில் 
புர்�ோககத்திலுளள ஒரு ச்தருவில் அதிக வநரம் 
நிற்்பானாம், அங்குளள ஒரு வீட்டுச சுேரில் 
சேள்ளயா்டயில் வ்பாரத்திகசகாண்டு இருககும் 
ஒருேரின ்படம் இருககுமாம். அேர ்பாட்்டயும் 
அந்த வீட்டுககாரர ்பாடுே்்தக வகட்க்லாம். அந்தப 
்பாட்டு அடிகளில் மனம் ்பறிசகாடுத்்த 
முத்துககறுப்பன அந்தப  ச்பரியேரிடம்  
வ்பசசுகசகாடுத்து அந்தப ்பாட்்ட எழு்த ் ேத்து 
ோங்கிகசகாண்டானாம்.

சேளளா்ட வ்பாரத்திகசகாண்ட அேர யார? 
அந்தப ்பாட்டு அடி யாது? என்பேற்்்றசயல்்லாம் 
ச�ால்்லாமல் ோ�க்ரத் வ்தட விடுேது மா.
அரங்கநா்தனின க்்தச�ால்லும் உத்திகளில் 
ஒன்றாகும். இது மாதிரி ்ப்ல இடங்க்ள இேர பிரதி 

முழுேதும் கா்ண்லாம்: ேளள்லார எனறு 
்படித்்தேரகள அறிநதுசகாளள ோய்பபு இருந்தாலும், 
அந்தப ்பாடல் அடிகள (நாலுேரி எனகி்றார) எனன? 
என்ப்்த ோ�கரகள அேரேரகளுககு வேண்டிய 
அடிக்ள யூகித்துகசகாளளும்்படி விட்டுவிடுகி்றார; 
ோ�கரின ்தனமு்னபபிற்கும் பிரதிககுள இடம் 
அளிகக வேண்டும் எனகி்ற ்பார்ே இது: நான,

‘  ஒருமமயு்ன நி்னது திருமலரடி நிம்னக்கின்
உத்�மர்�ம் உ்வு வவணடும்;
உளத்ளானறு மவத்துப் பு்தமானறு வபசுவார்
உ்வு ்கலவாமம வவணடும்’

என்ற அடிகளாக இருகக்லாசமனறு ஊகித்துக  
சகாளகிவ்றன.

மற்ச்றான்்றயும் இந்த இடத்தில் வ்ப� வேண்டும்; 
இந்தப ்பாடல் அடிக்ளத் ்தான இறுதிப ்படுக்கயில் 
்படுத்துக கிடககும்வ்பாது உரககப ்படித்துககாட்ட 
ஏற்்பாடு ச�ய்யும்்படி ம்னவி ்பச்�யம்மாளிடம் 
ச�ால்லி ் ேத்திருந்தான எனறும் அ்தன்படி அந்தப 
்பாட்டு அடிக்ளக வகட்டுகசகாண்வட கண்்்ண 
மூடினான முத்துககறுப்பன எனறும் எழுதிச 
ச�ல்லுகி்றார. இந்த மாதிரியான சி்ல இடங்களில் 
க் ்த ச � ா ல்லியின  ் �ேமய  ஈ டு ்ப ா டு 
சேளிப்ப்டயாகவே பு்லப்படுகி்றது; அ்தாேது 
்தான �ாரந்த கிராமத்திலிருநது ஓடிேந்த 
முத்துககறுப்பன அதுவும் ஒன்பது ேயதிவ்லவய ஓடி 
ேநதுவிட்ட முத்துககறுப்பன �ாதி்யக கடநதுவிட்ட 
நி்்லயிலும் கூடத் ்தன ்�ே �மயத்்்தக 
கடநதுவிடவில்்்ல எனறு பிரதிககுள சகாண்டு 
ேருகி்றார. �ாதி்யக கூடக கடநது விட்லாம்; 
ஆனால் ்தான �ாரந்த �மயத்்்தக கடப்பது என்பது 
அது குறித்து அதிகம் கற்றுத் ச்தரிய ோய்பபு 
அற்்றேனுககும் கூட -வமலும் ்தன �மயச சூழவ்லாடு 
ஒட்டி உ்றோடி ோழ்ே்தற்கான ோய்ப்்ப 
இழநதுவ்பான நி்்லயிலும்கூட - முடியா்த காரியம்; 
அது மனி்த இருபபிற்கான அேசியமான ஒனறு 
எனறு க்்தச�ால்லி கூறுே்தற்கு முயலுகி்றார 
என்ப்தாகப பிரதியின ச்தானி ஒலிப்பது எனககுள 
வகட்கி்றது.

்தன கட்டு்ரயில் மா.அரங்கநா்தன ஓரிடத்தில் 
இப்படி எழுதுகி்றார:

“்தன்னப்பற்றிய நி்னவோ, ்ப்டககின்ற 
்ப்டபபின கதி ்பற்றிய நி்னவோ, இல்்லாமல் 
வ்தானறுேது்தான உண்்மயான ்ப்டபபு. 
எண்்ணங்கள �ார்பாக இல்்லா்தவ்பாது்தான - 
ஏற்கனவே ்தான சகாண்ட சிந்த்னகள வமல் 
ஏற்்றப்படா்தவ்பாது்தான - ஆ்பா�ங்கள அற்்ற 
புனி்தம் ஏற்்படுகி்றது” - எனகி்றார.

இது நனவு நி்்லயில் கண்டு்ணரகி்ற கூற்று, 
ஆனால் பு்னசேழுத்து என்பது நனவிலிமனத்தின 
பி டி ்ப ட ா ்த  ச ே ளி ப ்ப ா டு .  எ ன வ ே 
க்்தச�ால்லிககுளவள நனவிலிமனத்தில் ஆழமாகப 
வ்பாய் அமரநதுசகாண்ட ் �ே�மய ஈடு்பாடு அேர 
பிரதிககுள ்பல்வேறு வி்தமாகப ்பல்வேறு இடங்களில் 
சேளிப்படுகி்றது .
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அசமரிககக குடியரசுத் ்த்்லேர வ்தர்தலில் 
ஏற்்பட்ட அரசியல் சகாந்தளிபபு அசமரிககாவில் 
மு்த்லாளித்துே அரசியல் அ்மபபு மற்றும் �ந்்த 
ஜனநாயகத்தின ேரம்புக்ளப பிரதி்பலிககி்றது. 
சடானால்டு டிரம்ப, வஜா ்்படன இருேருவம 
அசமரிகக மு்த்லாளித்துேத்தின வேறு்பட்ட 
வகா்ணங்க்ளப பிரதிநிதித்துேப்படுத்துகின்றனர. 
ஏகாதி்பத்திய அயலு்றவுக சகாள்கயும் உளநாட்டுப 
்பாதுகாககப்பட்ட மாகா்ணங்களும் அசமரிகக 
ஆட்சி மு்்றயின இரட்்டத் தூண்களாகும். இந்த 
இரட்்டத் தூண்கள இந்தக குடியரசுத் ்த்்லேர 
வ்தர்தலில் யார சேன்றாலும் அப்படிவய 
இருக க ப வ்ப ாகின்றன .  அது  அசமரிக க 
�மு்தாயத்துகவகா உ்லகுகவகா ்பயனுளள்தாக 
இருககபவ்பாேதில்்்ல. அசமரிகக அரசியல் 
அ்மபபு விடு்த்்ல அரசியல் மற்றும் ச்பாருளா்தார 
மாற்றுககள ம்லரே்்த ேரம்புககு உட்்படுத்துகி்றது. 
அசமரிகக அரசியல்�ா�ன ஜனநாயகம் ஆங்கிவ்லா-
அ ச ம ரி க க  � ட்ட க  ேடிே ங் களு க குள 
உருோககப்பட்டது, அது அரசியல்�ா�னப 
்பாதுகாபபுடன மு்த்லாளித்துே ேளரசசிககாக 
ச�ாத்துப்ப்டத்்த ேரககங்க்ளயும் காரச்பாவரட் 
ச்பருங்குழுமங்க்ளயும் உயரத்திபபிடிககி்றது. 
அசமரிகக அரசியல் மற்றும் ச்பாருளா்தாரக 
கனவுகள அசமரிகக அரசியல் �ட்டம் மற்றும் 
அ்தன ந்டமு்்றககுள வேரூனறியுளள 
மு்த்லாளித்துேத்்தால் சி்த்றடிககப்படுகின்றன.

மு்த்லாளித்துே ந்டமு்்றகளிலிருநது 
கட்டவிழ்த்துவிடப்பட்டுளள ்தனிந்பரோ்த மற்றும் 
நுகரவுோ்தக க்லாச�ாரம் அசமரிககக கனவுககுள 
்தனிந்பர சு்தநதிரத்தின ேளரசசிககு உ்தேவில்்்ல. 
அது அசமரிகக அரசிய்ல்மபபு மற்றும் 
�ட்டேடிேத்தில் மு்த்லாளித்துேக குவிபபு நிகழ்சசிப 
வ்பாக்க ேலுப்படுத்துகி்றது, அது ்தனிச ச�ாத்தின 
�ட்டபூரே ஒப்பந்தங்களின சு்தநதிரத்திற்கு இட்டுச 
ச�ன்றது. அசமரிககாவில் ச்தாழில்புரட்சி, அ்தன 
ச்பருநதிரள உற்்பத்திக க்லாச�ாரத்திற்குள 
அசமரிககத் ச்தாழி்லாளர ேரககங்க்ள 
ஒனறி்்ணப்ப்தன மூ்லம் மு்த்லாளித்துேத்்்த 
வமலும் ்ப்லப்படுத்துே்தற்கு இட்டுச ச�ன்றது. 
இ ரு ்ப ்த ா ம்  நூ ற் ்ற ாண்டில் ,  அ ச ம ரி க க 
மு்த்லாளித்துேத்்்த நீட்டிப்ப்தற்காகவும் விரிோககம் 
ச�ய்யவும், உ்லகமயமாககுே்தற்காகவும், வ்த்ே 
அடிப்ப்டயி்லான அசமரிகக �மு்தாயம் ஆ்� 

அடிப்ப்டயி்லான �மு்தாயமாக மாற்்றப்பட்டுளளது. 
அசமரிகக மு்த்லாளித்துேத்தின ச்பாருளா்தார 
இயங்காற்்றல் அ்தன ேலி்ம்ய அசமரிகக 
அரசியல் அ்மபபு மு்்றயால் ்தாங்கிப 
பிடிககப்படும் அரசியல் �ட்டத்திலிருநது ச்பறுகி்றது. 
அ்தனால் அது உ்லகில் மிகவும் சேற்றிகரமான, 
�கதிோய்ந்த அ்மப்பாக வ்தானறிசயழ 
முடிநதுளளது.

அசமரிககாவின ஜனநாயகக க்லாச�ாரம் 
சீரகு்்லநது சகாண்டிருககி்றது; அது இரண்டு கட்சி 
அ்மபபின அரசியல் கும்்ப்லாட்சி ேழிநடத்தும் 
எவ்தச�ாதிகாரத்்்த வநாககிப ்பயணித்துக 
சகாண்டிருககி்றது என்ப்தற்கான அறிகுறிகள 
அ்னத்்்தயும் அசமரிகக அரசியல் �ா�ன 
மு்த்லாளித்துேமும் அ்தன �ந்்த ஜனநாயகமும் 
காட்டிகசகாண்டிருககின்றன. அசமரிகக அரசியல் 
�ா�னத்தின அதிகார ் மயப்படுத்்தல் வநாககத்திற்குச 
வ�்ே ச�ய்யக கூட்டாட்சி அரசியல் �ா�னங்க்ள 
நிரப்பநதிப்ப்தற்குப வ்பாதுமான அதிகாரத்்்த 
அசமரிகக நீதித்து்்ற ச்பற்றுளளது. அதிகார 
்மயப்படுத்்தல் என்பது மு்த்லாளித்துேத்திற்கும் 
மிகவும் ்மயமான்தாகும், வமலும் அசமரிககக 
குடியரசு அ்மபபு மு்்ற மு்த்லாளித்துேத்தின 
வ ்த ் ே க ளு க கு  ஏ ற் ்ற ே ் க யி ல் 
ேடிே்மககப்பட்டுளளது.

ச ்த ா ழி ல்து் ்ற  அல் ்லது  விே � ா ய க 
கா்லகட்டத்திலிருநது 19 ஆம் நூற்்றாண்டின மத்திககு 
முனபுே்ரயும் 19 ஆம் நூற்்றாண்டின பிற்்பகுதியின 
ச்பருங்குழுமத் ச்தாழில்து்்றக கா்லகட்டத்திலிருநது 
20 ஆம் நூற்்றாண்டின ச்பருங்குழும மு்த்லாளித்துே 
ஏகவ்பாகம் மற்றும் 21 ஆம் நூற்்றாண்டின 
நிதிமூ்ல்தனக கா்லகட்டம் ே்ர, அசமரிகக 
மு்த்லாளித்துேம் அ்தன அ்னத்து ேடிேங்களிலும் 
அ்தன முழு ஆ்தர்ேயும் அசமரிகக அரசியலின 
வம்லாதிகக �கதிகளிடமிருநவ்த ச்பற்றுேருகி்றது. 
ஆகவே, அசமரிககாவில் ச்பாருளா்தார அதிகாரக 
குவிபபு அசமரிகக �மு்தாயத்தில் ஆற்்றல்மிகக 
�கதிகளின அரசியல் ்ப்லப்படுத்்தலின ஓர 
உற்்பத்திபச்பாருளாகும். ச�னட்டர வ்பாயிஸ 
ச்பனவராஸ 19 ஆம் நூற்்றாண்டின பிற்்பகுதியில் 
ச்பனசில்வேனியாவிலிருநது வ்தரநச்தடுககப்பட்ட 
குடியரசுக கட்சி ச�னடார ஆோர. அேர ச்பரும் 
ச்தாழில்ேணிகரகளிடம் வநரடியாகப பினேருமாறு 

கட்டுரை

  பவோனி சஙகர் நோயக்
  தமிழில்: நிழல்வண்்ணன்

அகமரிககக க�வின் கநருககடி
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வகட்டார: “நீங்கள எங்க்ள காங்கிரசுககு 
அனுபபுகிறீரகள ;  நாங்கள �ட்டங்க்ள 
இயற்றுகிவ்றாம், அந்தச �ட்டங்களின கீழ் நீங்கள 
்ப்ணம் �ம்்பாதிககிறீரகள, நீங்கள வமலும் வமலும் 
்ப்ணம் ஈட்டுே்தற்கான �ட்டங்க்ள இயற்றுே்தற்கு 
மீண்டும் எங்க்ள காங்கிரசுககு அனுபபி்ேப்ப்தற்கு 
உங்கள இ்லா்பத்திலிருநது எங்கள பிரச�ாரத்திற்கு 
மீண்டும் நிதியளிககிறீரகள.” இது்தான இன்்றய 
உ்லகில் ்ப்ல ஜனநாயகங்களின அடித்்தளமும் 
்த்்லவிதியும ாகும் .  சேஸட்ிஃ்ப ாலியன 
ஜனநாயகங்களிலிருநது கா்லனியத்திற்குப பிநதிய 
ஜனநாயகங்கள ே்ர, காரச்பாவரட் ்த்்ல்மயி்லான 
�ந்்தச �கதிகள அரசியல் �கதிகள மீது வம்லாதிககம் 
ச�லுத்துகின்றன.

மு்த்லாளித்துேக குவிபபின உத்வேகம் அசமரிகக 
ஜனநாயகத்துடன ்பயணிககி்றது ,  இ்ே 
ஒனறுகசகானறு ்பரஸ்பரம் உ்தவிகசகாளகின்றன. 
இது்தான அரசியல்�ா�ன �ட்டகங்களுககுள 
மு்த்லாளித்துே ேரககங்களின விதியாகும். 
அசமரிககாவில் மு்த்லாளித்துே ேரககங்களின, 
மாறிகசகாண்டிருககும் சூழ்நி்்ல்மகள, வ்த்ேகள, 
விருப்பங்களுககு ஏற்்ப அரசியல்�ா�ன �ட்டகங்கள 
�ரிப்படுத்திக சகாளகின்றன. அரசியல் ஆட்சிகள, 
அரசிய்ல்மபபுச �ட்டங்கள, ச்பாருளா்தாரக 
கட்ட்மபபுககள ஆகிய்ே ஒனறுகசகானறு 
பினனிபபி்்ணநது ,  ே ர க க  ஆட்சி்ய 
உயரத்திபபிடிப்ப்தற்கு வ�ரநது வே்்ல ச�ய்கின்றன. 
அது அசமரிகக ோழ்வின அ்னத்துப ்பகுதிகளிலும் 
ச்பருநதிரளான ஏற்்றத்்தாழ்வுக்ள உருோககுகி்றது. 
ஆகவே, அரசியல் சு்தநதிரம் அசமரிககத் 
ச்தாழி்லாளர ேரககத்தின ச்பரும்்பான்மயின 
ச்பாருளா்தார ேள்மககு ேழிேகுப்பதில்்்ல. 
அசமரிகக  �மு்தாயத்திற்குள அரசியல் 
சு்தநதிரத்திற்கும் ச்பாருளா்தார விடு்த்்லககும் 
இ்டயி்லான இ்டசேளி ேளரநதுசகாண்வட 
இருககி்றது.

இந்த ேழியில், அரசியல்�ா�ன மு்த்லாளித்துேம், 
விளிம்புநி்்லககுத் ்தளளுேது, சுரண்டல், 
ஏற்்றத்்தாழ்வுகள ஆகியேற்றின அடிப்ப்டயில் ஓர 
ஏற்்றத்்தாழ்ோன �மு்தாயத்்்த அசமரிககாவில் 
நிறுவியுளளது. ச்பாருளா்தார அநநியமா்தல், 
அசமரிககக குடியுரி்ம்ய, ஓர அரசியல் 
சு்தநதிரத்தின அ்டயாளமாக மட்டுவம குறுககுகி்றது 
அசமரிககரகளின ச்பரும்்பான்மயினரின 
குடியுரி்மகள மற்றும் உரி்மகளுககான 
அதிகாரமளித்்தலுககு ச்பாருளியல் அடிப்ப்ட 
இல்்லாமல் ச�ய்துவிடுகி்றது. வே்்லயின்ம, கடன 
சு்ம, ்பட்டினி, வீடின்ம ஆகிய பிரச�்னகள 
அசமரிககக கன்ே �நவ்தகத்துககுரியனோக 
அம்ப்லப்படுத்திக சகாண்டிருககின்றன. அ்ே 
மனி்தரகளின ோழ்க்க்ய � ந்்தயின 
்த ் ்ல ் ம யி ்ல ா ன  � மு ்த ா ய த் தி ற் கு ள 
ஒழுங்கு்படுத்்தப்பட்ட ச்பாருட்களாக மற்றியுளளன. 
மர்ணங்களும் ஆ்தரேற்்ற நி்்ல்மகளும் அசமரிகக 
ஜனநாயகத்திற்கு ஒரு தீவிரமான அசசுறுத்்த்லாக 
இருககின்றன, வமலும் அ்ே அசமரிகக அரசியல் 
�ா�னத்தின ்ப்ல முற்வ்பாககான, மாற்்றத்துககுரிய, 
வநரம்்றயான அம்�ங்க்ள அழிககின்றன.

அரசியல் �ா�ன மு்த்லாளித்துேத்தின மீ்தான 
அசமரிககப ்பரிவ�ா்த்னகள அேற்றின முட்டுச 
�ந்்த எட்டிவிட்டன. ஒரு ்தாராளோ்த மற்றும் 
அரசியல் �ா�ன ஜனநாயகத்தில், அ்பாயங்க்ளச 
�மூகமயம ா ககுேது ,  ்தனி ந ்ப ர க்ளயும் 
அேரகளு்டய ஜனநாயக உரி்மக்ளயும் 
விளிம்புநி்்லககுத் ்தளளுேது, ச�ாத்துகக்ளத் 
்தனியாரமயமாககுேது ஆகிய்ே ஆட்சி 
ச�ய்ே்தற்கான முனமாதிரியாக இருகக முடியாது. 
அ ச ம ரி க க ா வி ல்  அ ர சி ய ல்  � ட் ட ம் 
காரச்பாவரட்டுககளின உரி்ம மற்றும் நி்ல உட்ம 
வமட்டுககுடியினர உரி்மக்ள மட்டும் 
உயரத்திபபிடிப்ப்தாக இருககமுடியாது. ஒப்பந்தப 
பிரிவு, �மத்துேப பிரிவு, உரிய ச�யல்மு்்ற பிரிவு 
மற்றும் ேணிகப பிரிவு வ்பான்ற ்பல்வேறு ஒப்பந்தப 
பிரிவுகளின உ்தவியுடன �ட்டத்திலிருநது அ்னத்து 
ேடிேப ்பாதுகாபபுகக்ளயும் அசமரிகக 
மு்த்லாளித்துே ேரககங்கள ச்பறுகின்றன. இந்தப 
பிரிவுகள முழு்மயான சு்தநதிரத்்்தக சகாண்ட்ே. 
‘ஒப்பந்தம் குறித்்த சு்தநதிரம்’ அ்தன சித்்தாந்த 
மூ்லத்்்த ஆடம்ஸமித்தின ்த்்லயிடாக 
வகாட்்பாட்டிலிருநது ச்பறுகி்றது. சு்தநதிர ஜனநாயகம் 
எனறு கூறிகசகாளளப்படுேது, அசமரிகக 
மு்த்லாளித்துே ேரககங்களால் உருோககப்பட்ட 
அரசியல்�ா�னச �ட்டவிதிகளுககுள, ஒரு 
மு்த்லாளித்துேப ச்பாருளா்தாரச �ட்டககத்திற்குள 
சி்்றபிடிககப்பட்டுளளது.

அசமரிககக கனவின ்தனககுத் ்தாவன 
விதித்துகசகாண்ட சநருககடி மு்த்லாளித்துேத்திற்குள 
ஓர அரசியல், ச்பாருளா்தார, �மூக, க்லாச�ார 
அ்மப்பாக உளளாரநதிருககி்றது. இயற்்க்யயும், 
மனி்தப ்ப்டப்பாற்்றல்க்ளயும், ோழ்க்க்யயும் 
விற்்ப்னப ்பண்டமாககுேது மு்த்லாளித்துேத்திற்குள 
இ்லா்பமீட்டுே்தன மு்தன்மயான ஆ்தாரமாகும். 
விற்்ப்னப ்பண்டமாககுேது மு்த்லாளித்துேத்தின 
ந்லனகளுககும் மனி்தத் வ்த்ேகளுககும் இ்டயில் 
உயிரபச்பாருளாககச ச�யல்்பாட்டில் பிள்ே 
உருோககுகி்றது. தி்ற்ம மற்றும் சிககனம் என்ற 
ச ்பயரில்  மனி்த  ே ா ழ்வின ஒவசே ாரு 
நடேடிக்கயிலும் மு்த்லாளித்துே ேரககங்களுககுச 
வ�்ே ச�ய்யும் இந்த அடிப்ப்ட முரண்்பாடுகள 
பிரதி்பலிககின்றன. அசமரிககாவுககுளளும் அ்தற்கு 
அப்பாலும் மாற்றுககளுககான எந்தத் வ்தடு்தலுககும் 
மு்த்லாளித்துேத்தின இந்தச �மூக, அரசியல், மற்றும் 
ச்பாருளா்தார இயங்காற்்ற்்லப புரிநதுசகாளேது 
வ்த்ேயாகி்றது. ஆகவே, அசமரிககாவுககுளளும் 
சேளியிலும் மாற்றுககளுககான வ்பாராட்டத்திற்கு 
அரசியல்�ா�னச �ட்டங்களின மு்த்லாளித்துே 
மாற்்றத்்்தக வகாருேது அேசியமாகி்றது. 
்பகிரநதுசகாளளப்பட்ட அ்மதி மற்றும் 
ேள்மககான அரசியல், ச்பாருளா்தார, க்லாச�ார 
ஜனநாயகம் மற்றும் சு்தநதிரத்திற்கான வ்பாராட்டம் 
மட்டுவம நிகழ்கா்லத்திற்கும் எதிரகா்லத்திற்கும் ஓவர 
மாற்்றாக இருககமுடியும். நமது நிகழ்கா்லத்்்தக 
காப்பாற்றுே்தற்கும் நமது எதிரகா்லத்்்தப 
்பாதுகாப்ப்தற்கும் எல்்்லக்ளக கடநது இந்தப 
புவிகவகாளின உ்லகக குடிமககளாக நமது 
வ்பாராட்டங்க்ளத் ச்தாடங்குவோம்.

்னறி: பிரான்டியர
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ப ா ரதியின கவி்்தகளில்  அதீ்த 
கா்தலுளளேள நான .  சி்ல ்பாடல்க்ள 
ேருடகக்ணககில் இ்ரமீட்டுக சகாண்டிருபவ்பன. 
அப்படியாக என்ன அ்்லககழித்்த ்பாடலில் 
ஒனறு ‘ஆ்�முகம் ம்றநது வ்பாசவ�’ . ்ப்ல 
ேருடங்களாக இ்தன ச்பாரு்ளத் வ்தடி 
அ்்லநதிருககிவ்றன. ்பாரதியின கவி்்தகள 
எளி்மயும் இனி்மயும் நி்்றந்த்ே. ச�ாற்க்ளத் 
வ்தரநச்தடுப்பதிலும், அ்்த அடுககும் மு்்றயிலும் 
அ்தன எளி்ம்ய நாம் உ்ணரநது சகாளள முடியும்.

எளிய இனிய ச�ாற்க்ளக சகாண்ட 
க வி ் ்த க ள ா யி னு ம்  அ க க வி ் ்த க ளி ன 
ச்பாருளு்ணரநது சகாளேது ச்பரும்்பாலும் 
அத்்த்ன இ்லகுோன்தல்்ல. ்பாரதியின கவி்்தக்ள 
ஒரு ஒழுங்குடன ்படித்்தறிந்தேரகளால் மட்டுவம 
கவி்்தயின ச்பாருளு்ணரநது அ்தன உட்கருத்்்த 
உய்த்து்ணர முடியும். ‘ஆ்�முகம் ம்றநது வ்பாசவ�’ 
என்ற ்பாரதியின கவி்்த்ய இந்த ே்க்மககுள 
வ�ரகக்லாம்.

கா்த்லனின முகம் எப்படி கா்தலிககு ம்றநது 
வ்பாகும் என்ற வகளவி எனககுள எழுந்ததில் இருநது 
்ப்ல ேருடங்களாக இ்தற்கான ச்பாரு்ள அறிய 
முற்்பட்டு ேநதிருககினவ்றன. அந்தத் வ்தடலில் 
இருநது பி்றந்தவ்த இந்தப ்பதிவு.

்பாரதியின கண்்ணன ்பாட்டில் ேரும் கண்்ணன 
என கா்த்லன என்ற ்த்்லபபி்ல்மந்த “ஆ்�முகம் 
ம்றநது வ்பாசவ�” எனறு ச்தாடங்கும் கவி்்த மிகவும் 
எளி்மயான ்பாடுே்தற்கு இனி்மயான ஒரு 
பிரிோற்்றா்மக கவி்்த.

இந்தக கவி்்தயின சேளிப்ப்டயான கருத்தும் 
மிக எளி்மயானது. கா்த்ல்ன நீண்ட நாளகளாகக 
கா்ணவில்்்ல. அேன முகம் ்பாரத்தும் ்ப்ல நாளகள 
ஆகிவிட்டன. பிரிோற்்றா்மயால் கா்தலிககுத் ்தன 
கா்த்லனின முகவம ம்றநது வ்பாய்விட்டது. ்தான 
்பாரப்ப்தற்குக கூட அேன ்படம் இல்்்லவய எனறு 
்தன வ்தாழிககுத் ்த்்லவி கூறுே்தாக இககவி்்த 
அ்மககப்பட்டிருககின்றது.

உண்்மயில் இந்த வநரக கருத்தில்்தான இந்தக 
கவி்்த எழு்தப்பட்டிருககி்ற்தா அல்்லது வேறு 
உட்கருத்து ஏவ்தனும் இருககின்ற்தா என்பவ்த 
இங்குளள வகளவி?

ஒரு  கவி்்த்ய  மனதிலிருநது  உ்ணரவுபபூரேமாகப 
்பாட்டிவ்லா, ஆட்டத்திவ்லா சகாண்டு ேர அ்தன 
உட்கருத்்்த ஆழ்நது விளங்கிக சகாளளு்தல் என்பது 
மிகவும் இனறிய்மயா்தது.

்பாரதி மறந்த ஆளசமுகம்
ஒரு தேடல்

கட்டுரை

  கவிதோ லட்சுமி
kavithanorway@gmail.com

கண்்ண்ன கா்த்லனாக, வ்தாழனாக, ்தாயாக, 
்தந்்தயாக, கா்தலியாக, வ�ேகனாக, அர�னாக, 
சீடனாக, ஆண்டானாக, காந்தனாக, வி்ளயாட்டுப 
பிள்ளயாக �த்குருோகக சகாண்டு எழு்தப்பட்டு 
ச்தாகுககப்பட்ட ‘கண்்ணன ்பாட்டு’ என்ற 
ச்தாகுதியில் ஒரு கவி்்தயாக இந்தக கவி்்த 
இருப்ப்தால் அ்தன ஒரு ்பகுதியாகவே இககவி்்த்ய 
வநாகக வேண்டி இருககி்றது.

கண்்ணன ்பாட்டு ச்தாகுபபு எவோறு 
ேடிே்மககப்பட்டிருககி்றது? எவே்கயான 
சிந்த்ன்யக சகாண்டிருககி்றது என்பேற்றின 
அடிப்ப்டயில் ்தான இககவி்்த ்பற்றிய 
உட்கருத்தி்ன நாம் அறிநது சகாளள முடியும். 
்பாரதியின கண்்ணன ்பாட்டில் உளள கவி்்தகள 
்ப்லவும் வே்தாந்தக கருத்துகக்ள எடுத்துச 
ச�ால்ே்தற்காகவே எழு்தப்பட்ட்ே. வே்தாந்தத் 
்தத்துேங்க்ள ்ேத்வ்த ்ப்ல கவி்்தக்ள 
எழுதியிருப்ப்தாகப ்பாரதிவய ்பற்்ப்ல கவி்்தகளிலும் 
கட்டு்ரகளிலும் குறிபபிட்டிருககின்றார. �ான்றாக 
அேரது குயில்்பாட்டில் இறுதியாக “வே்தாந்தமாகக 
கருத்து்ரககேல்லீர” எனறு குறிபபு்ணரத்துகின்றார.

்பாரதி ச�ால்லும் வே்தாந்தத் ்தத்துேம் என்பது 
எனன?

்பாரதியினு்டய வே்தாந்தத் ்தத்துேத்தில் 
ஜீோத்மா ்பரமாத்மா என இரண்டு விடயங்கள 
வ்ப�ப்படுகின்றன.

ஜீோத்மா: மனி்தரகள.

்பரமாத்மா: முழு்மயான அகண்ட பிர்பஞ�ம்.

இந்த ஜீோத்மாவிற்கும் ்பரமாத்மாவிற்கும் ஒரு 
வ்ப்தமும் இல்்்ல என்பது ்தான வே்தாந்தத்தினு்டய 
கருத்து. ஜீோத்மா ்தான ்பரமாத்மா. ஜீோத்மா 
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்பரமாத்மாவின ஒரு ்பாகம் மட்டுவம. அகண்ட 
முழுப பிர்பஞ�த்தின ஒரு ்பாகம் மட்டுவம மனி்த 
உயிரகள. மனி்த உயிரகள, ்தாம் வேறு எனறு 
உ்ணரே்தற்கான கார்ணம் மா்ய. மா்யயின 
கார்ணமாகத் ்தான ்தம்்ம வேறு ஒரு ச்பாருள 
எனறும் பிர்பஞ�த்தின ்பாகம் இல்்்ல எனறும் 
எண்ணிக சகாளகிவ்றாம்.

மனி்த மனதின இயககமானது சிந்த்ன எனகி்ற 
இரு்ம, எதிரவுகவகாட்்பாட்்ட(binary) ்ேத்வ்த 
ச்பாரு்ள விளங்கிகசகாளளும் ்தன்மயு்டயது. 
மனம், எபவ்பாதும் ஒரு விடயத்்்த அ்தற்கு 
எதிரம்்றயான மற்ச்றாரு விடயத்துடன ஒபபிட்வட 
புரிநது சகாளளும் ்தன்மயு்டயது.  மனி்த 
மனதின இயங்கியலின அடிப்ப்டயானது 
முரண்்பாடுக்ள இ்்ணத்து்ேத்துப ச்பாருள 
சகாளேவ்தயாகும்.

இரு்ளப புரிநது சகாளள ஒளியும், இன்பத்்்தப 
புரிநது சகாளளத் துன்பமும், உண்்ம்யப புரிநது 
சகாளளப ச்பாய்யும் வ்த்ேப்படுகி்றது . 
அ்்தபவ்பா்லவே இந்தப வ்பரண்டம் வேறு, ்தான 
வேறு என்ற மனநி்்லயிவ்லவய மனி்தமனம் 
இயங்குகி்றது. இந்த மா்ய அழிநது வ்பாகுமானால் 
மனி்த உயிரகள இந்தப பிர்பஞ�த்தில் ்தானும் ஒரு 
்பாகம் மட்டுவம என்ப்்த உ்ணரநது சகாளளும்.

இந்தக கருத்தி்ன அடிப்ப்டயாகக சகாண்வட 
“ஆ்�முகம் ம்றநது வ்பாசவ�” என்ற கவி்்தயின 
உட்கருத்்்த அறிய வி்ழகிவ்றன. கா்ல கா்லமாக 
மனி்த உயிரகளும் பிர்பஞ�மும் வ்ப்தமற்்ற ஒனறு 
்தான எனறு மா்யயற்று இருந்த ்தனது முகம் ்தனககு 
ம்றநது வ்பாய்விட்டது.இங்வக ்பாரதி வ்தடுேது 
மா்யயற்்ற ்தனது முகத்தி்னத் ்தான. ம்றநது 
வ்பானது பிர்பஞ�த்வ்தாடு வ்ப்தமற்று இருந்த ்தனது 
முகம் ்தான.

வ்சம் ம்க்்கவில்மல த்ஞ்சம் – எனில்
நிம்னவு மு்கம் ம்க்்கலாவமா?

உயிரககும் பிர்பஞ�த்திற்குமான ச்தாடரபு 
ஆழ்மனதிற்குத் ச்தரிநது ்தான இருககி்றது. முற்றிலும் 
ம்றககப்படவில்்்ல. ஆனாலும் நி்னவு (மனது) 
அந்த முகத்்்த ம்றகக்லாவமா?

கவி்்த்ய உச�ரிககும் வ்பாது “நி்னவுமுகம் 
ம்றகக்லாவமா” என்ப்தற்கும், “நி்னவு முகம் 
ம்றகக்லாவமா” என்ப்தற்கும் நுண்ணிய வேறு்பாடுகள 
உண்டு.

்கணணில் த�ரியுத�ாரு வ�ாற்்ம் – அதில்
்கணண ்னழகு முழுதில்மல

்ணணு மு்கவடிவு ்காணில் – அந்�
்ல்ல மலர்ச்சிரிப்மப ்காவணாம்.

வ்ப்தமற்்ற உயிரகளும் பிர்பஞ�மும் ்பற்றிய ஒரு 
வ்தாற்்றம் மனக கண்ணில் ச்தரிகி்றது. ஆனாலும் 
அ்தன முழு்ம அங்கு இல்்்ல.

ஒய்வு தமாழி�லுமில் லாமல் – அவன
உ்மவ நிம்னத்திருக்கு முள்ளம்;
வாயு முமரப்பதுணடு ்கண்ாய் -அந்�
மாயன பு்கழிம்ன தயப்வபாதும்.

மா்ய ம்்றத்்தாலும், உயிரகளின ஆழ்மனம் 
எபவ்பாதும் பிரஞ�த்வ்தாடு க்லப்ப்்தவய 
நி்னத்திருககும். பிர்பஞ�த்வ்தாடு க்லநது நிற்க 
வேண்டி ்பாடல்க்ளயும் வ்தாத்திரங்க்ளயும் 
உயிரகள ்பாடிகசகாண்டு இருந்தாலும் அ்ேகள 
அ்தன உட்ச்பாரு்ள விளங்கிக சகாளளாமவ்ல 
்பாடுகின்றன. வமலும் ஆழ்மனதில் உளள்்த, 
பு்றமனம் ச�ய்்த ்பாேம் ்தான இந்த விடயங்கள 
ம்றநது வ்பாகக கார்ணமாகின்றனவோ என 
விளங்கக கா்ண்லாம்.

்கண்கள புரிந்துவிட்் பாவம் – உயிர்க்
்கணண னுரும்க்்க லாச்சு;
தபண்க ளினி்த்திலிது வபாவல – ஒரு
வபம�மய முனபு்கண் துணவ்ா?

எனும் ேரிகள ்பரமாத்மா்ே ஆ்ணாகவும் 
ஜீோத்மா அ்னத்தும் ச்பண்்ணாகவும் ்பாரககும் 
வே்தாந்தத் ்தத்துே மர்்ப ்பாரதியும் இக கவி்்தயில் 
்கயாண்டிருப்ப்தாகவே வ்தானறுகி்றது.

வ�ம்ன ம்ந்திருக்கும் வணடும் – ஒளிச்
சி்ப்மப ம்ந்துவிட்் பூவும்
வாம்ன ம்ந்திருக்கும் பயிரும் -இந்�
மவய முழுதுமில்மல வ�ாழி.

மன்்த மா்ய ம்்றத்திருந்தாலும் பிரஞ�மும் 
உயிரகளும் ஒனச்றன்பது பிரிகக முடியா்த 
விடயங்கள ஆகும். ஆயினும் மனி்த மனத்தின 
ய்தாரத்்தங்கள இேற்்்ற விளங்கிக சகாளேதில்்்ல.

்தனது மன இயங்குவியலின அடிப்ப்டயான 
இரு்ம எதிரவுகவகாட்்பாட்டி்னக கடநது நினறு 
இவேகண்ட பிர்பஞ�மும் ்தானும் ஒனவ்ற எனறு 
அறிநது இயங்கககூடிய ்தனது விருபபுககுரிய 
முகமாககி இங்வக வ்தடப்படுகி்றது.

்பாடல் ேரிகள அ்னத்திலும்..

்பாரதி ம்றந்த ஆ்�முகமும் அேர்தான!

அ்்தத் வ்தடுேதும் அேர்தான!

இருனைப புரிந்து ககாள்ை ஒளியும், இன்்பதனதப புரிந்து ககாள்ைத 
துன்்பமும், உண்னமனயப புரிந்து ககாள்ைப க்பாயயும் 

னதனவப்படுகிைது. அனதபன்பாலனவ இந்தப ன்பரண்டம் னவறு, தான் 
னவறு என்ை ம�நினலயினலனய மனிதம�ம் இயஙகுகிைது. இந்த 

மானய அழிந்து ன்பாகுமா�ால மனித உயிரகள் இந்தப பிர்பஞசததில 
தானும் ஒரு ்பாகம் மட்டுனம என்்பனத உணரந்து ககாள்ளும்.
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ததற்்காசிய ் ாடு்களின கூட்்மமப்பின (ASEAN 
-Association of Southeast Asian Nations) முனத்னடுப்பில்  
‘பிராந்திய விரிவா்ன தபாரு்ளா�ாரக் கூட்்மமப்புக்்கா்ன’ 
(RCEP - Regional Comprehensive Economic Partnership) 
ஒப்பந்�ம் ் வம்பர் மா�ம் 15 ஆம் ் ாள உறுப்பு ் ாடு்க்ளால் 
தவற்றி்கரமா்கக் ம்கதயழுத்தி்ப்பட்டுள்ளது. இதில் 10 
த�ற்்காசிய ்ாடு்களும்- ப்ரூம்னய், ்கம்வபாடியா, 
இந்வ�ாவ்னசியா, லாவவாஸ, மவலசியா, மியானமர், 
மவலசியா, �ாய்லாந்து, சிங்கப்பூர், வியட்்ாம்- ஆகிய 
இந்்ாடு்களு்ன �ம்யற்் வர்த்�்க ஒப்பந்�ங்கள 
தசய்துள்ள ஆஸதிவரலியா, சீ்னா, ெப்பான, த�னத்காரியா, 
நியூசிலாந்து ஆகிய ் ாடு்களும் ம்கதயழுத்திட்டுள்ள்ன.

இந்� RCEP ஒப்பந்�ம் இதுவமர உல்கம் ்கணடிரா� 
மீப்தபரும் பிராந்தியரீதியா்ன வர்த்�்க ஏற்பாடு. இந்� 
ஒப்பந்�த்திற்்கா்னப் வபச்சு வார்த்ம� 2012 ஆம் ஆணடு 
ஆசியன அமமப்பு ்ாடு்க்ளால் முனத்னடுக்்கப்பட்்து. 
ஆரம்பம் மு�வல இந்தியாவும் வபச்சுவார்ம�யில் 
பஙவ்கற்்து. ஆ்னால் 2019 ஆம் ஆணடு ் வம்பர் மா�ம் 
வபச்சு வார்த்ம�யிலிருந்து விலகிக் த்காண்து. 
வபச்சுவார்த்ம�்களின வபாது �ான எழுப்பிய பிரச்ம்ன 
்களுக்கு தீர்வு கிம்க்்கா��ால் விலகிக் த்காளவ�ா்கக் 
கூறியது. ஆ்னால் இந்தியா எப்தபாழுது வவணடுமா்னாலும் 
RECP-யில் �னம்ன இமணத்துக் த்காள்ளலாம் எனறும், 
கூட்்ங்களில் பார்மவயா்ளரா்கக் ்கலந்து த்காள்ளலாம் 
எ னறு ம்  கூட்்ம ம ப் பின  உறு ப் பு ் ா டு ்க ள 
முடிதவடுத்துள்ள்ன.

 இந்� ஒப்பந்�ம் சமீப ்காலத்தில் நி்கழந்துள்ள மி்க 
முக்கியமா்ன வரலாற்று நி்கழவு. இது உல்க அ்ளவில் 
தபாரு்ளா�ாரத்தில் மட்டுமினறி, அரசியலிலும் பாரிய 
மாற்்ங்கம்ள ஏற்படுத்தும். இது த்காவரா்னா தபரும் 
த�ாற்றுக்குப் பிந்ம�ய ்கால்கட்்த்தில் புதிய உல்க 
ஒழுஙம்கக் ்கட்்மமப்ப�ற்்கா்ன முனத்னடுப்பு. வ் 
அதமரிக்்காவின ஒற்ம்த் துருவ அதி்கார வமலாணமம 

வீழச்சியம்ந்துள்ள�ன தவளிப்பாவ் இந்� ஒப்பந்�ம். 
இ�ன சந்ம� 220 வ்காடி மக்்கம்ள- உலகின 30 
விழுக்்காடு மக்்கம்ள - உள்ள்க்கியது. RCEP உறுப்பு 
்ாடு்களின நி்கர உள்ாட்டு உற்பத்தி 26.2 ட்ரில்லியன 
அதமரிக்்க ்ாலரா்க உள்ளது. இது உலகின தமாத்� 
உள்ாட்டு உற்பத்தியில் 30 விழுக்்கா்ாகும். 2019 ஆம் 
ஆணடு ்கணக்கீட்டினபடி உலகின தமாத்� வர்த்�்கத்தில் 
28 விழுக்்காடு இந்� அமமப்பின கீழ வரும்.

இது வ்ளர்ந்�, வ்ளர்ந்து வருகி், இன்னமும் 
வ்ளர்ச்சியம்யா� எ்னப் பல்வவறுபட்்ப் பிராந்தியப் 
தபாரு்ளா�ாரங்கம்ள உள்ள்க்கியது.இந்� ஒப்பந்�ம் 
உல்க வர்த்�்கம், மற்றும் மு�லீட்டிற்்கா்ன சரியா்ன 
-மும்யா்ன- வழிமும்்கம்ள உருவாக்குவதில் 
மு�னமமயா்ன பஙகு வகிக்கும் எனறு ்ாங்கள 
்ம்புகிவ்ாம்’ எ்ன உறுப்பு்ாடு்கள �ங்கள கூட்்றிக்ம்கயில் 
கூறியுள்ள்ன. ‘ இருள ்கவவிய சர்வவ�ச சூழலில் இந்� 
ஒப்பந்�ம் மக்்களுக்கு ் ம்பிக்ம்கமயயும், தவளிச்சத்ம�யும் 
�ந்துள்ளது. இனி பனமு்கத்�னமமயும், �ம்யற்் 
வர்த்�்கமுவம உல்கப் தபாரு்ளா�ாரத்திற்கும், மனி�குல 
வ்ளர்ச்சிக்கும் சரியா்ன திமசவழியா்க இருக்கும் ‘ எனறு.
சீ்னாவின மு�னமம அமமச்சர் கூறி்னார். இந்தியா இந்� 
ஒப்பந்த்திலிருந்து விலகிய�ால், சீ்னாவின ஆதிக்்க 
வமலாணமம வமலும் வலுப்படும். இற்க்குமதிக்்கா்ன 
வரி்கள கும்க்்கப்பட்டு, �ம்்கள �்ளர்த்�ப்படுவ�ால், 
சீ்னா �ன உற்பத்திப் தபாருட்்களுக்்கா்ன மி்கப் தபரிய 
சந்ம�மயப் தபற்றுள்ளது.

 500 ஆணடு்களுக்கும் வமலா்க வ் அதமரிக்்காவின 
புழக்்கம் எனறு ்கரு�ப்பட்் த�ன அதமரிக்்க ் ாடு்களில் 
்க்ந்� இருபது ஆணடு்களில் ஆட்சிமயப் பிடித்� 
இ்துசாரி அரசு்க்ளால், வ் அதமரிக்்கா �ன அதி்கார 
வமலாணமமமய இழந்துள்ளது. கியூபா,தவனிசுவவலா, 
தபாலிவியா வபான் ்ாடு்களு்ன சீ்னா அரசியல், 
தபாரு்ளா�ார உ்வு்கம்ள வ்ளர்த்துக் த்காணடுள்ளது. பல 
்ாடு்களில் சீ்னா விவசாய நிலங்கம்ள வாஙகியுளளது. 

கட்டுரை

  வோன்முகில்

கதறகாசிய க்பாருைாதாரக கூட்டளமபபு
அகமரிகக ேலலாதிககததிறகு எதிரா� முன்க�டுபபு
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குறிப்பா்க, ஆப்பிரிக்்க ் ாடு்களிலும் வாஙகிக் குவித்துள்ளது.

 இந்தியா, இக்கூட்்மமப்பிலிருந்து விலகிய�ற்குப் 
தபாரு்ளா�ாரக் ்காரணங்கவ்ள தசால்லப்பட்்ாலும், 
அரசியல் ்காரணங்களும் இருக்்கவவ தசய்கின்்ன. வமாடி 
அரசு வ் அதமரிக்்காவு்ன இராணுவ ரீதியா்க 
த்ருக்்கமா்ன உ்வில் உள்ளது. த�ற்்காசிய - பசிபிக் 
பிராந்தியத்தில் சீ்னாவின ஆதிக்்கத்ம�க் ்கட்டுப்படுத்� 
1992 ஆம் ஆணடு மு�வல வ் அதமரிக்்கா இராணுவ 
ரீதியா்ன கூட்டுச் தசயல்பாடு்கம்ளத் த�ா்ஙகியது. 
ஆப்்கானிஸ�ான மீ�ா்ன பம்தயடுப்பில், வ் அதமரிக்்க 
இராணுவத்திற்குத் �்ளமமமத்துக் த்காடுத்�து. 1992 ஆம் 
ஆணடு இந்தியப் தபருங்க்லில் ் ்த்�ப் பட்் கூட்டுப் 
வபார்ப்பயிற்சி ‘மலபார் கூட்டுப் பயிற்சி’ எனறு அமழக்்கப் 
பட்்து. இந்திய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் அமமதி ்காத்து, 
சு�ந்திரமா்ன ்கப்பல் வபாக்குவரத்துக்கு வழிவம்க தசய்ய 
‘குவாட்’ என் அமமப்பு உருவாக்்கப்பட்்து. இதில் 
ெப்பான, இந்தியா, ஆஸதிவரலியா, வ் அதமரிக்்கா 
ஆகிய ் ானகு ் ாடு்கள இமணந்து மலபார் என் கூட்டு 
இராணுவப் பயிற்சிமய இந்�மா�ம் அரபிக் ்க்,லிலும், 
வங்கக் ்க்லிலும் ் ்த்தியுள்ள்ன. குவாட் ஒப்பந்�த்ம� 
‘ஆசிய வ்ட்வ்ா ‘ எனறு சீ்னா விமர்சித்துள்ளது. ்கல்வான 
பள்ள�ாக்கில் சீ்னாவு்்னா்ன எல்மலத் �்கராறும் இந்தியா 
RCEP அமமப்பில் வசராமல் இருப்ப�ற்குக் ்காரணமா்க 
உள்ளது. தீர்க்்கப்ப்ா� அரசியல் பிரச்ம்ன்கள, 
தபாரு்ளா�ார, வர்த்�்கக் கூட்டுச் தசயல்பாடு்களுக்குத் 
�ம்யா்க உள்ள்ன. உணமமயில் கூட்டுப் தபாரு்ளா�ார, 
வர்த்�்க அமமப்பு்களில் வசர்ந்து இயஙகுவது, அரசியல் 
பிரச்ம்ன்கம்ளத் தீர்ப்ப�ற்கும் வழிவகுக்கும். குவாட் 
அமமப்பிலுள்ள ஆஸதிவரலியாவும், ெப்பானும் இராணுவ 
ரீதியா்க சீ்னாவிற்கு எதிரா்க இருந்�ாலும், RCEP 
அமமப்பில் சீ்னாவு்ன இமணந்துள்ள்ன எனபது 
குறிப்பி்த் �க்்கது. வ்அதமரிக்்காவில் நி்கழந்துள்ள 
ஆட்சி மாற்்த்�ால், சீ்னா குறித்� நிமலப்பாட்டில் மாற்்ம் 
ஏற்பட்்ால், இந்தியாவும் RCEP -யில் இமணயக்கூடும்.

 RCEP -யில் இமணயாதிருப்ப�ற்கு இந்திய அரசு 
கூறும் தபாரு்ளா�ாரக் ்காரணங்கள ஓர்ளவிற்கு 
ஏற்்கத்�க்்கமவ. இ்க்குமதிக்்கா்ன வரி்கம்ளக் கும்ப்ப�ால் 
, இ்க்குமதி அதி்கமாகி உளளூர் உற்பத்தி - �ற்சார்பு- 
பாதிக்்கப்படும் எனபது உணமம. வமலும், RCEPயில் 
உள்ள 11 ்ாடு்களு்ன இந்தியாவிற்கு வர்த்�்கப் 
பற்்ாக்கும் உள்ளது. இ�்னால் �ம்யற்் வர்த்�்க 
ஒப்பந்�ம் உம்ய ்ாடு்களுக்கும் இந்தியாவால் 
ஏற்றுமதிமய அதி்கரிக்்க முடியவில்மல எனபதும் 
உணமம. ஆ்னால் �ற்சார்பு குறித்து அக்்கம்யுள்ள அரசு 
சி்ப்பா்க தசயல்படும் தபாதுத்தும் நிறுவ்னங்கம்ள 

கும்ந்� விமலக்கு �னியாருக்குத் �ாமர வார்ப்பது ஏன? 
வவ்ளாண இம்யாணமமமயவய அழிக்கும் பன்னாட்டுக் 
்கம்தபனி்களின மரபீனி மாற்்ப் பயிர்்களுக்கு அனுமதி 
அளிப்பது ஏன? ்கார்பவரட்டு்கள, வஙகி்கள த�ா்ங்க 
அனுமதியளிப்பது �ற்சார்பா? எனகி் வ்களவி்கள 
எழுகின்்ன.

 இந்திய ஆளும் வர்க்்கமும், வ் அதமரிக்்காவும் 
த�ற்்காசியப் பகுதியில் சீ்னா ஆதிக்்கம் தசய்வம� 
விரும்பவில்மல. ஆரம்பம் மு�வல.சீ்னாவின முத்துமாமலத் 
திட்்ம், ஒருவட்்ம்- ஒரு சாமலத் திட்்ங்கம்ள எதிர்த்து 
வருகி்து. இ�ற்கு மாற்்ா்க சீ்னா, பாக்கிஸ�ான 
்ாடு்கம்ளத் �விர்த்� ஏம்னய த�ற்்காசிய ்ாடு்கம்ள 
இமணத்து ‘பிம்ஸத்க்’ என் அமமப்மப இந்திய அரசு 
ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தியாவின ்க்ல் வழி வர்த்�்கத்ம� 
வ்ளர்ப்ப�ற்க்்கா்க ‘  ச ா்கர்மாலா ’  திட்்த்ம�த் 
த�ா்ஙகியுள்ளது . இத்திட்்த்தினபடி உள்ள 
தும்மு்கங்கம்ள வமம்படுத்தி, புதிய தும்மு்கங்கம்ள 
உருவாக்கி, அவற்ம் �னியாருக்குத் �ாமர வார்க்்கப் 
வபாகி்ார்்கள. வ் அதமரிக்்கா இந்தியாவு்ன இமணந்து, 
இப்பிராந்தியத்தில் ஆதிக்்கம் தசலுத்� விரும்புகின்து.

 இலஙம்கயில் சீ்னாவின ஆதிக்்கம் அதி்கரித்து 
வருகி்து. த�ற்கு இலஙம்கயில் அம்பந்வ�ாட்்ாவில் 
மி்கப் தபரிய சரக்கு மும்னயமா்க தும்மு்கத்ம�ச் சீ்னா 
்கட்டிவருகி்து.இந்தியாவும் வ் அதமரிக்்காவும் 
இயற்ம்கத் தும்மு்கமா்ன திரிவ்காணமமலமய �ங்கள 
்கட்டுப்பாட்டிற்குள த்காணடு வர முயற்சிக்கின்்ன.

 ‘இலஙம்கயில் நிலவும் இ்ன முரணபாடு்கம்ளத் 
தீவிரப்படுத்தி, இறுதியில் �மலயிட்டுத் திரிவ்காணமமலத் 
தும்மு்கத்ம� ஆக்கிரமிப்பவ� அவர்்களின திட்்ம்’ 
எனபம� வம�கு பிரபா்கரன ் ன்கறிந்திருந்�ார் எனகி்ார் 
ஈழப் வபாராட்்த்திற்கு ஆ�ரவா்க முப்ப�ாணடு்களுக்கு 
வமலா்க தசயல்பட்டு வரும், ்ாடு்க்த்�ப்பட்் 
சிங்க்ளவரா்ன விராஜ் தமணடிஸ. ‘இறுதிக் ்கட்்ப் வபாரில் 
வ் அதமரிக்்காவின வபரத்திற்கு விடு�மலப் புலி்கள 
ஒப்புக் த்காள்ளவில்மல. அ�ம்ன அவர்்கள மறுத்து 
விட்்்னர். அதமரிக்்கர்்கம்ள திரிவ்காணமமலக்குள 
அனுமதிப்பம� வி் இறுதிவமர வபாராடி  மாய்வவ� 
வமல் எனறு நிம்னத்�்னர். �ங்கள இறுதி மூச்சிலும் கூ் 
இலஙம்கத் தீவின இம்யாணமமமயப் புலி்கள 
பாது்காத்�்னர். இந்தியாவவா இக்்கட்்ா்ன சூழலில் 
�மிழர்்களுக்கு ஆ�ரவு அளிக்்காமல் சீ்னாமவ எதிர்க்கும் 
வ்ாக்கில் அதமரிக்்காவின பக்்கம் சாய்ந்�து. இது�ான 
அதமரிக்்காவின பலம். எல்லா விம்ளயாட்டு்கம்ளயும் , 
விம்ளயாடித் �்னக்குச் சா�்கமா்னவற்ம்ச் சாதித்துக் 
த்காளளும்’ எனகி்ார் விராஜ் தமணடிஸ.

 இந்� நிமலயில், த�ற்்காசிய ் ாடு்களில் வ்அதமரிக்்க 
வல்லாதிக்்கத்திற்கு எதிரா்ன சீ்னாவின தபாரு்ளா�ார- 
அரசியல் - முனத்னடுப்புத்�ான RCEP எனகி் ்கருத்து 
வலிமம தபற்று வருகி்து.

‘பிரபா்கரனின சமா�ா்ன பிராந்தியம், வபார் பிராந்தியமா்க 
மாறி வருகி்து. பிரபா்கரனின வபாராட்்த்ம� வல்லரசு்கள 
அழித்திருக்்கலாம். ஆ்னால் பிரபா்கரன பிர்க்்னப்படுத்திய 
“சமா�ா்ன பிராந்திய அரசியவல” இந்திய துமணக்்கண், 
இலஙம்கத் தீவு மற்றும் த�ன- கிழக்கு ஆசிய ் ாடு்களில் 
வாழும் �மிழர்்கள, மீணடுதமாரு மும் அரசியல் 
பலியாடு்க்ளா்க மாற்்ப்படுவம�த் �டுத்து நிறுத்தும்’.
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நம் உடம்பில் எனன வேதிபச்பாருட்கள 
உளளனவோ, அ்ே கடலிலும் உளளது. (உ.ம்.) - 
உபபுத்்தன்ம. இந்த ஒற்று்ம்ய நாம் உ்ணர 
வேண்டும்.

நம் ஒவசோரு மூசசிலும் ஆகசிஜன உளளது. 
அதில் 50% கடல்ோழ் நுண்ணுயிரிகள மூ்லம் 
கி்டககி்றது. மீ்தமுளள 50% ்தாேரங்கள மூ்லம் 
கி்டககி்றது. இந்த ஆகசிஜன கடலிலிருநது 
மனி்தரக்ள அ்டே்்த ‘Bio Geochemical Cycle’ 
விேரிககி்றது.

மனி்தகு்லத்திற்குத் வ்த்ேயான கால்்பங்கு புர்தம் 
கடல்ோழ் நுண்ணுயிரிகள மூ்லம் கி்டககி்றது. 
அ்ே காற்றிலுளள ்நட்ரஜ்ன அமிவனா 
அமி்லங்கள + புர்தங்களாக மாற்றி நமககு 
உ்ணவூட்டுகின்றன. ஊட்டச�த்து நி்்றந்த கடல்நீர 
்பாசிக்ள ேளரகக உ்தவுகின்றன. இ்றால்கள 
்பாசிக்ள உண்டும், மீனகள அேற்்்ற உண்டும் 
ோழ்கின்றன.

பு வி  ச ே ப ்ப ம ் ட ்த ல்  க ா ர ்ண ம ா க 
கடற்்த்ரயிலிருநதும், துருேப ்பகுதிகளிலிருநதும் 
அதிக மீத்வ்தன சேளியாகி்றது. ஆக, மீத்வ்த்ன 
அழிககும் ்பணியில் உளள ்பாகடீரியாககள / 
வி்லங்கினங்கள ்பாதுகாப்பான சூழலில் 
இருந்தால்்தான �மசசீர உ்றவு ஏற்்பட்டு ்பாதிபபு 
கட்டுககுள இருககும் .  மீத்வ்தன அதிகம் 
சேளியானாவ்லா / மீத்வ்த்ன சி்்தககும் 
்பாகடீரியாககளின சூழல் ்பாதிககப்பட்டாவ்லா 
ஆ்பத்து அதிகமாகும்.

கட்டுரை

  பிர்ணவி-பிரோப்தி

கடல + நுண்ணுயிரிகள
= 

கறறது ளகயைவு : கலலாதது கடலைவு
புவி சேப்பம்ட்தல் கார்ணமாக கரியமி்லோயு 

(சிளி2) அதிகமாக கடலில் க்லநது கடல்நீர அமி்ல 
மயமாே்தாலும், நீரின சேப்பம் அதிகமாே்தாலும் 
உயிரினங்களின ோழ்சூழல் அதிகம் ்பாதிப்ப்டகி்றது.

25% மககள சுற்று்லா + மீனபிடித் ச்தாழிலுககாக 
கட்்ல நம்பி ோழ்நது ேருகின்றனர.

சுருககமாக - கடல்ாழ் நுண்ணுயிரிகள் 
தசய்யும் நன்மகள்:

1. 50% ஆகசிஜ்னக சகாடுககி்றது

2. நானகில் 1 ்பாகம் புர்தத் வ்த்ே்யப பூரத்தி 
ச�ய்கி்றது

3. புவி சேப்பம்ட்தலுககு முககிய கார்ணமான 
மீத்வ்த்ன சி்்தககி்றது.

முககியச் தசய்தி

மனி்தக கழிவுகள

ச்தாழிற்�ா்்லக கழிவுகள

எண்ச்ணய்க கசிவுகள

வேளாண்்ம வேதிககழிவுகள

பிளாஸடிக கழிவுகள.....

கடல்நீரின ஆகசிஜன அள்ேக கு்்றத்தும், 
ஊட்டச�த்்்தச  சி்்தத்தும் கடல்ோழ் 
உயிரினங்களின அழிவிற்கு ேழி ேகுககி்றது. 
பிளாஸடிக கழிவுகளால் மட்டும் ஆண்டுவ்தாறும் 
100 மில்லியன கடல்ோழ் உயிரினங்கள அழிகின்றன. 
ஆகவே, கட்்லப ்பாதுகாபவ்பாம் - நல்்ல 
்பாகடீரியாககளின வ்த்ே்ய உ்ணரவோம்.
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மகாவிதோன் மீ�ாட்சி சுந்தரம்பிளளை  

ஊரும், வேரும்

கட்டுரை

  ஜ�ோசப் குமோர்

1815 மு்தல், 1876 ே்ர 61 ஆண்டுகவள ோழ்நது 
ம்்றந்த மகாவித்ோன மீனாட்சி சுந்தரம்பிள்ள ்தன 
ோ்ணாள முழு்ம்யயும், ்தமிழன்ன, ஒரு ச்பருோழ்வு 
ோழ வேண்டி, அப்பணித்துக சகாண்டேர. ்பளளிககூடங்கள 
்பரே்லாக இல்்லா்த அககா்லத்தில், அேருடன உ்்றநது, ்பாடம் 
வகட்டு, வித்்தகரான அேரது மா்ணாககசரல்்லாம் இ்லககிய 
வேந்தராயினர. �ாதி, ம்தம், இனம் கரு்தாது, ்தமிழ் வேட்்க 
ஒன்்ற மட்டுவம இேர அளவுவகா்லாக நிர்ணயித்துக 
சகாண்டு மா்ணே்ரத் வ்தரநச்தடுத்து, அே்ர மிகசசி்றந்த 
அறிஞராயும் கவி்்த ச�ய்ேதில் சி்றப்பான தி்ற்ம சகாண்ட 
பு்லேர ச்பருமககளாயும் மாற்றிய ச்பரு்ம ஒன்்றவய ்தன 
ச�ாத்்தாகத் வ்தடிச வ�கரித்திருந்த ச்பருமான அேர.

திரிசிரிபுரம் (திருசசிராப்பளளி) மீனாட்சி சுந்தரம்பிள்ள, 
திருோடுது்்ற்ய ்மயமாகக சகாண்டு, அ்த்னச 
சுற்றியுளள குடந்்த, மாயூரம், ்பட்டீஸேரம் இனனும் பி்ற 
்ப்ல ஊரகளுககும் ்பயணித்து ்தமது ்தமிழ்க கல்வித் ச்தாண்்ட 
ஆற்றினார. அககா்லத்தில், மாயூரத்திலும் சீரகாழியிலும் 
நீதியர�ராய்ப ்பணியாற்றிக சகாண்டிருந்தேரும், ்தமிழ்சமாழி 
மீது ஆ்றாக கா்தல் சகாண்டிருந்தேருமான வே்தநாயகம் 
பிள்ள, மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளயுடன சநருங்கிய நட்புக 
சகாண்டார .  அவ்தாடு மட்டுமல்்ல ,  ோய்பபுக 
கி்டககும்வ்பாச்தல்்லாம், அேரிடம் ்பாடமும் வகட்டார. 
அேரு்டய ச�ய்யுள யாககும் தி்ற்மககு மீனாட்சி 
சுந்தரம்பிள்ளயிடம் ்பாடம் வகட்்பது, ஒரு ம்லரச 
ச�டிககான உ்ணோன, நீர வ்பால் இருந்தது.

ஒருமு்்ற வே்தநாயகம் பிள்ள, திருோடுது்்றககு ேநது, 
ஆதீனகரத்்தர மீது, சி்ல ச�ய்யுட்க்ளப ்பாடிககாட்டியவ்பாது, 
மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ள, வே்தநாயகம் பிள்ள்யப 
வ்பாற்றிப ்பாடிய ்பாடல் ேருமாறு.

�ருவவசிந் �ாமணி வயதயனறு பாவலர் சாற்றி்வும்
தபாருவவது மினறியுந் �ாவ்ன �்னக்த்காத்துப் பூமிமசவய
இருவவ றுல்கத் தியற்ம்கக் கு்ம்ள தயதிர்மறுத்து
வருவவ� ் ாய்க மானீடு வாழ்கவிம் மாநிலத்வ�.

மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ள அேரகளது மா்ணாககர 
இருககவும் ்படுககவும் நல்்ல ே�தியானவ்தார இடம் வேண்டும் 
எனறு நி்னத்்த வே்தநாயகம் பிள்ள, மாயூரம் ச்தற்கு 
வீதியில் ஒரு ச்பரிய வீடு ோங்கி, ்தனது நண்்ப்ர அங்கு 

ே்காவிதவான் மீ�ாடசி சுந்தரம்பிள்்ள

்தங்கி, மா்ணேரககுப ்பாடம் ச�ால்்லக 
வகட்டுகசகாண்டார. அவ்தாடு மட்டுமனறி, 
அங்கிரு நது ,  தினமும்  சிேபூ்� 
ச�ய்ே்தற்கும் வேண்டிய ஏற்்பாடுக்ளச 
ச�ய்து சகாடுத்்தார. அிஃதினறி, மீனாட்சி 
சுந்தரம்பிள்ள, சிேச்பருமா்னப 
வ்பாற்றிப ்பாடிய சீகாழிக வகா்ே என்ற 
நூல் அரங்வகற்்றப்படுே்தற்கு அ்னத்து 
உ்தவிக்ளயும் ச�ய்திருந்தார. ம்தத்தின 
ச்பயரால் இற்்்ற நாட்களில் எங்கணும் 
பூ�லும் வமா்தலும் மிகுநதுளள இநநாளில் 
உ்லகளவும் அகண்ட மனம் சகாண்ட 
இம்மனி்த்ர நாம் நி்னவுகூர வேண்டும்.

“்தமிழ்த் ்தாத்்தா” எனறு பினனாளில் 
உரி்மயுடன அ்ழககப்பட்ட உ.வே. 
�ாமிநா்த ஐயர ்தனது 13 ேயதில், மீனாட்சி 
சுந்தரம்பிள்ள்ய ேந்த்டந்தார. 
அேரது வநாககம், பிள்ளயேரகளிடம் 
அ்னத்து ்தமிழ் நூல்க்ளயும் ்பாடம் 
வகட்க வேண்டுசமன்பது்தான. இேர 
ேருே்தற்கு முனனவரவய, பிள்ள 
அேரகளிடம் கா்ரககால் �வேரிநா்த 
பிள்ள என்பேர, மாயூரம் வே்தநாயகம் 
பிள்ள அேரகளால் அனுப்பப 
்பட்டிருந்தார.

�வேரிநா்த  பிள்ள கிறித்துே 
ராயிருந்தாலும் சநற்றியில் திருநீறு 
அ ணி ந தி ரு ப ்ப ா ர .  “ கு ரு ்ப க தி ” 
மிககு்டவயாராய் இருந்த அேர, ்தனது 
ஆசிரியரின குடும்்பக காரியங்க்ளயும் 
கேனித்து ே ந ்த ா ர .  மனதுககுள 
வ�ாகமாகவோ அல்்லது வகா்பமாகவோ 
இருந்தால்கூட மற்்றேரிடம் வ்பசும்வ்பாது 
நல்்ல ந்கச சு்ேயுடன வ்பசும் உயர 
்பண்பினர. ்தமிழ்ப்பாடல்களின அ்னத்து 
நயங்க்ளயும் விரிோக விளககி 
விோதிககும் தி்ற்மயும் உண்டு.

மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ள, சி்ல 
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வே்ளகளில், �வேரிநா்த பிள்ள்ய அேரினும் 
இ்ளய மா்ணாககருககுப ்பாடம் ச�ால்்லப 
்பணிப்பார. உ .வே.�ா . விற்கு, �வேரிநா்த 
பிள்ளயிடம் ்பாடம் வகட்்பது பிடிககவில்்்ல. 
ஏசனனில் �வேரிநா்தப பிள்ளயின பு்ல்ம அந்த 
நாட்களில் அவேளவு உயரோக இருககவில்்்ல. 
உ.வே.�ா. வநரடியாக ்தனது ஆசிரியரிடம், �வேரிநா்த 
பிள்ளயிடம் ்தான கண்ட கு்்றக்ளச 
சுட்டிககாட்டி மு்்றயிட்டார. இ்தன பினனர, 
ஆசிரியர பிள்ள அேரகவள ்பாடம் ச�ால்்லத் 
துேங்கினார. ஆனாலும் உ.வே.�ா. �வேரிநா்த 
பிள்ள, ்தன மீது வகா்பம் சகாண்டு, ஆசிரியரிடம் 
ஏ்தாேது ச�ால்லி, ஒரு சிகக்்ல உருோககி 
விடுோவரா எனறு ்பயந்தார. ஆனால் �வேரிநா்த 
பிள்ளவயா அத்்தகு கீசழண்்ணம் எதுவும் 
இல்்லாமல் ேழ்மயாகச ச�யல்்படுே்்தக கண்ட 
உ.வே.�ா. விற்கு, அேர ்பால் மிகுந்த ்பற்றும் 
வ்தாழ்மயும் உண்டானது.

ஒருமு்்ற ஆசிரியர, உ.வே.�ா., �வேரிநா்த 
பிள்ள உட்்பட மூனறு மா்ணேரகளிடம், மூனறு 
வேறுவேறு ச�ய்யுட்களின ஈற்்றடி்யக சகாடுத்து 
சேண்்பா இயற்றுமாறு கூறினார. �வேரிநா்த 
பிள்ள கிறித்்தேர என்ப்தால் ,  “ வ்தோ 
சேனககரு்ளச ச�ய்” என்ற ஈற்்றடி்யயும் 
சகாடுத்்தார என்ற ச�ய்தி்ய உ.வே.�ா. ்தனது “என 
�ரித்திரம்” என்ற நூலில் குறிபபிட்டுளளார. அவ்தாடு 
மட்டுமனறி, மா்ணாகக்ர உற்�ாகப்படுத்்த, ்தாமும் 
அேரகவளாடு வ�ரநது அவ்தவே்ளயில் ஒரு 
சேண்்பா ச�ய்்தார என்ற ச�ய்தி்யயும் 
அறியும்வ்பாது ,  அது இநநூல் ஆசிரியர 
அ்னேருககும்  நல்்லச்தாரு  ்ப ாடமாக 
அ்மநதிருப்ப்்தக கா்ண்லாம்.

ஒரு மு்்ற மீனாட்சி சுந்தரம்பிள்ள, ்தமது 
மா்ணேருடன குடந்்த அருகிலுளள, ்பட்டீஸேரம் 
என்ற ஊருககுச ச�னறு சினனாட்கள ்தங்கினார. 

அவவூ்ரச வ�ரந்த ஆறுமுகத்்தா பிள்ள என்பேர 
்தன �த்திரத்திற்கு விருநதினராய் ேரும் எே்ரயும் 
்ப்ல நாட்கள ்தங்க்ேத்து, அேரகளுககு வேண்டிய 
ே�திகள அ்னத்தும் ச�ய்து சகாடுககும் ்பரந்த 
மனது்டய ேளளல். இேரு்டய வீட்டில் பிள்ள 
அேரகள ்தங்கும் நாட்களில், அே்ரக கா்ண 
வேண்டியும், ்பாடம் வகட்க வேண்டியும் வமலும் 
்தங்களது ஐயங்களில் ச்தளிவுச்ப்ற வேண்டியும், 
குடந்்தயிலிருநதும், பி்ற ஊரகளிலுமிருநதும் ்ப்ல 
ஆசிரியரும் மா்ணாககரும் ேருேர. அ்னே்ரயும் 
ஆறுமுகத்்தா பிள்ள இனமுகத்துடன ேரவேற்று 
உ்ப�ரித்து, உண்பிப்பார.

இவேளவு வமன்மயான ்பண்பு ந்லனக்ளக 
சகாண்டிருந்த ஆறுமுகத்்தா பிள்ளயிடம் ஒரு 
விசித்திரமான ்பழககம் இருந்தது. ்தன வீட்டிற்கு 
ேநது ்தங்கும் பிள்ள அேரகளின மா்ணாககருககு 
இரவு உ்ண்ே நளளிரவு 12 மணிககு அல்்லது ஒரு 
மணிககுத் ்தான அளிப்பார. மா்ணாககரில் ்ப்லர 
இரவில் முனன்தாகவே உ்றங்கி விடுேர. ஆறுமுகத்்தா 
பிள்ள அேரக்ள எழுபபி உ்ணவுண்்ண 
அ்ழககும்வ்பாது, ்ப்லருககுப ்பசிவய இருககாது. 
வமலும் நளளிரவில் ,  நல்்ல உ்றககத்தில் 
எழுப்பப்படும்வ்பாது  அேரகள மிகவும் 
ச்தால்்்லப்பட்டனர.

இசசிககலிலிருநது விடு்பட ே்க ச்தரியாது, 
்தங்களுககு வநரந்த இனனல்க்ளசயல்்லாம் 
�கித்துக சகாண்டு நாட்க்ளக கடத்திக 
சகாண்டிருந்தவ்பாது, மாயூரம் ச�னறிருந்த 
�வேரிநா்த பிள்ள ்பட்டிடீஸேரம் ேநது 
அேரகளுடன இ்்ணநது சகாண்டார. ஓரிரு 
நாட்களிவ்லவய மா்ணாககரது பிரசசி்ன்ய அேர 
உ்ணரந்தார. அ்்தத் தூககித் ்தன வ்தாளவமல் 
வ்பாட்டுக சகாண்ட அேர, ஆறுமுகத்்தா 
பிள்ளயிடம், மா்ணாககரின துய்ரப ்பககுேமாக 
எடுத்துச ச�ால்்ல எண்ணி, “்பட்டீஸேரத்தில், 
இரவில் சநடுவநரம் ்பசிவயாடு ேருநதும்்படி ச�ய்்த 
பி ர ம் ம வ ்த ே ன  எ ங் க ் ள  ம ர ம ா க ப 
்ப்டககவில்்்லவய” என்ற கருத்து அ்மய ஒரு 
்பாட்டுப ்பாடினார. கட்ட்ளக கலித்து்்றயில் 
அ்மந்த அப்பாட்டு ேருமாறு.

புரமாய தவன்ரு வ்னு புவரசர் பு்கனறும்யும்
திரமாம் பமழமசயிற் ்காலத்தி லூணினறித் தீயபசி
உரமாய் வருத்� வருந்துறு வவதமன றுணர்ந்�றிவில்
மரமாப் பம்த்தில வ்னபாவி யாய மலரயவ்ன

இப்பாட்்டக வகட்டவுடன, ஆறுமுகத்்தா 
பிள்ள,  கூறினார ,  “இது (்பட்டீசுேரம் ) 
கும்்பவகா்ணத்திலிருநது ்ப்ல இடங்களுககுச 
ச�ல்லும் ேழயில் இருககும் ஊரா்தலின ்ப்லர 
இவேழிவய ச�ல்ோரகள. நளளிரவில் ேரும் 
சி்லருககும் உ்ணேளிககும் ேழககம் எம் 
முனவனாரகள கா்லத்திலிருநவ்த உண்டு. நாம் 
முனவ்ப உண்டுவிட்டால், ேருகின்றேரகளுககு 
உ்ணவு இல்்லாமற் வ்பாய்விடும். உ்ணவு இருந்தாலும், 
அ்தன ்ப்தன அழிநதுவ்பாய் இருககும். ஆகவே்தான 
அேரகளுககுப பி்றகு உ்ணவுண்ணும் ்பழககத்்்த 
நான க்டபபிடித்து ேருகிவ்றன”.

உ.னவ. ்சாமிநாத ஐயர
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அ்தற்கு �வேரிநா்த பிள்ள, 
“அகா்லத்தில் ேருகின்றேரகளுககு 
வேண்டிய உ்ண்ேத் ்தனிவய எடுத்து 
் ே த் து வி ட் டு ,  ம ற் ்ற ே ் ர 
உண்பிகக்லாவம” எனறு நயமுடன கூ்ற, 
ஆறுமுகத்்தா பிள்ள, அேரது கூற்றின 
நியாயத்்்த உ்ணரநது, அ்த்ன ஏற்றுக 
சகாண்டார. மா்ணாககரது சிககல் 
தீரந்தது அறிநது, அேரினும், அதிக 
மகிழ்சசி்ய அ்டந்தேர ஆசிரியர 
மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ள்தான. வமலும் 
அேர �வேரிநா்த பிள்ளயின 
துணி்ேயும் ,  � ாதுரியத்்்தயும் 
்ப ா ர ா ட் டி ய வ ்த ா டு ,  அ ே ர து 
ச�ய்யு்ளயும் ்பாராட்டி ோழ்த்தினார. 
இநநிகழ்விற்குப பி்றகு, உ.வே.�ா.விற்கு, 
�வேரி நா்த பிள்ள்ய மிகவும் 
பிடித்துப வ்பாயிற்று. அேவராடு 
“�ல்்லாபிப்பதில்”, வமலும் அதிக வநரம் 
ச�்லவிடத் துேங்கினார.

ஒருமு்்ற திருோடுது்்ற மடத்திற்கு, 
பிள்ள அேரகளின இள்மககா்ல 
நண்்பர ஒருேர ேந்தார. அேர ச்பரிய 
்ப ்தவியில்  இரு ந ்த ா ர ;  வ மலும் 
ச�ல்ேந்தரும் கூட. அேர, ்தனது 
நண்்பரிடம், அேருககாகப ச்பாருளு்தவி 
உட்்பட எனன உ்தவி வேண்டுமானாலும் 
ச�ய்யக காத்திருப்ப்தாகச ச�ானனார. 
ஆனால், பிள்ள அேரகள ்தனககு 
உ்தவி ஏதும் வ்த்ேயில்்்ல எனறு 
கூறிவிட்டார. அேரது ச�ல்ேந்த 
நண்்பர மிகவும் ்ப்லமு்்ற ேற்புறுத்தியும், 
பிள்ள அேரகள உடன்படவில்்்ல. 
இநநிகழ்சசி்ய �ற்று ச்தா்்லவிலிருநது 
கண்டு சகாண்டிருந்த �வேரிநா்த 
பிள்ள ,  ச�ல்ேந்தர மடத்்்த 
நீங்கியவுடன, ்தனது ஆசிரியரிடம் 
ேநது, மிகுந்த உரி்மயுடன கூறினார, 
“ஐயா, நீங்கள உங்களது ஆசிரியப 
்பணியில் இதுே்ர ச�ாத்து எதுவும் 
வ�ரககவில்்்ல. மிகுந்த ச்பாருளா்தார 
சநருககடிகளுககி்டவய ்தான நீங்கள 
மா்ணாககருககு ்பயிற்றுவித்துக 
சகாண்டிருககிறீரகள என்ப்்த நான 
அறிவேன. நி்்ல்ம இப்படியிருகக, 
நீங்கள ஏன உங்களது ச�ல்ேந்த நண்்பர 
அளிகக  முன ேந்த  உ்தவி்ய 
மறுத்துவிட்டீரகள? இ்்தப்பற்றி நீங்கள 
கேனிகக வேண்டும்”.

வேறு ஒரு ஆசிரியராக இருந்தால், 
அேர �வேரிநா்த பிள்ள்ய, “அதிகச 
பிர�ங்கி” எனறு கடிநதிருப்பார. 
ஆனால், பிள்ள அேரகள �வேரிநா்த 
பிள்ள்ய எபவ்பாதும் உயரோக 
நடத்தி ேரும் ்பரந்த மனத்தினர 
என்ப்தால் அேருககு விளககம் 
ச�ானனார, “எனது அந்த ச�ல்ேந்த 
நண்்பருககு உண்்மயிவ்லவய உ்தவி 

ச�ய்யும் எண்்ணம் இல்்்ல. சிறி்தளவு உ்தவி ச�ய்்தால்கூட, 
அ்்தப ்பாரககும் பி்றர அ்னேரிடமும் ச�ால்லிப 
ச்பரு்மப்பட்டுக சகாளளும் ்பண்பு்டயேர. ஆகவே்தான 
நான அேரது உ்தவி்ய மறுத்துவிட்வடன”. இசச�ய்தியிலிருநது, 
“்தரககம்” ்பண்ணும் முழு உரி்ம்ய பிள்ள அேரகள ்தனது 
மா்ணாககரான �வேரிநா்தப பிள்ளககு அளித்திருந்த 
்பண்புந்லன பு்லப்படுகி்றது. நூவ்லாராய், மட்டுமல்்லாமல், 
வமவ்லாராயும் சிநதித்துச ச�யல்்படும் ச்பரு்ம்ய 
முழு்மயாகப ச்பற்்ற �ானவ்றாராய் அேர ச்தரிகின்றார.

மீனாட்சி சுந்தரம்பிள்ளயின இறுதிக கா்லத்தில், அேரது 
உளளத்்்த ்ப்ல கா்லம் ்தமககு மா்ணாககராய் மட்டுமல்்ல, 
ச்தாண்டனாயும் இருநது, ்தமது வீட்டுப ச்பாறுபபுகக்ளசயல்்லாம் 
ச�வேவன நி்்றவேற்றி ேந்த �வேரிநா்தப பிள்ளககு 
்கம்மா்றாக எதுவும் ச�ய்யவில்்்லவய என்ற எண்்ணம் 
ோட்டியது. ்தம்மு்டய நண்்பரகளான நீதி்பதி வே்தநாயகம் 
பிள்ள, புதுசவ�ரி �ேரி ராயலு நாயககர, ்பட்டீசுேரம் 
ஆறுமுகத்்தா பிள்ள ஆகிவயாவராடு இனனும் ்ப்லர வமலும் 
கவி்்த ச�ய்்தார. பினனர, ்தமது மா்ணேரான உ.வே.�ா.்ே 
அ்ழத்து அேற்்்ற ஒவசோருககுமான மடல் ேடிவில் 
எழுதுவித்்தார. அது முடிந்ததும், �வேரிநா்தப பிள்ள்ய 
அ்ழத்து, “அப்பா �வேரி நாது, இககடி்தங்க்ள உரியேரகளிடம் 
சகாடுத்து, அேரகள ச�ய்யும் உ்தவி்யப ச்பற்று விோகம் 
ச�ய்து சகாண்டு, ச�ௌககியமாக ோழ்நதிருப்பாயாக. 
உனனு்டய ச�யல் மிகவும் திருபதி்யத் ்தந்தது” என்றார. 
“கண்ணீசராழுக, அககடி்தங்க்ள �வேரி நா்தப பிள்ள 
ே்ணககமுடன ச்பற்றுகசகாண்டார எனறு உ.வே.�ா. ்தனது 
“மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளச �ரித்திரம்” என்ற நூலில் 
குறிபபிட்டிருப்ப்்த நாம் ்படித்்தறியும்வ்பாது, அது ஒரு மாச்பரும் 
ஆசிரிய்ரப ்பற்றியும், ஒரு மகத்்தான மா்ணே்ரப ்பற்றியும் 
கா்லம் ச�ய்்த கவி்்தயாகத் ச்தரிகி்றது.

பிள்ள அேரகள ்தமது 91 ேயதில் மிகவும் உடல்ந்லம் குனறி 
மர்ணப ்படுக்கயில் இருந்த வே்ளயில், �வேரி நா்தப பிள்ள, 
அேரது பினபு்றமாகச ச�னறு, அே்ரத் ்தம்மு்டய மாரபில் 
�ாரத்தி, கேனமுடன ்தாங்கிக சகாண்டார. அருகிலிருந்த 
இனசனாரு மா்ணாககரான உ.வே.�ா. திருோ�கம் ்பாட, அேர 
உயிர பிரிந்த வே்ளயில், அேரது உட்்ல ்தன மீது 
�ாரத்திகசகாளளும் “்பாககியத்்்த” �வேரிநா்த பிள்ள 
ச்பற்றிருந்தார. ஓர ஆசிரியருககு இ்்தவிட எனன ச்பரிய சி்றபபு 
ச�ய்ய முடியும்? அந்த ஆசிரியருககுத்்தான இ்்தவிட எனன 
ச்பரு்ம இருககமுடியும்?

�வேரிநா்த பிள்ள ச�ய்்த ஒரு கவி்்த்ய இங்கு 
சுட்டிககாட்டுேது ச்பாருத்்தமாக இருககும்.

“சீர்பூத்� ் ாவலருங ்காவலருஞ் தசழுமம்வ�ர் தி்லு ்ளாரும்
்ார்பூத்� ஞா்னநிம் மா�வரும் வபா�வரும் ் ாளும் வபாற்்ப்
பார்பூத்� ் ம்தபருமான பஃ்லமான மியந்�மிழா் பா் வல்லான
வார்பூத்� சிரகிரிவாழ மீ்னாட்சி சுந்�ர்ா வலவ வரவ்”.

்தமிழால் இ்்ணபபுண்டு, ம்தங்க்ளக கடந்த உயர 
இன்பத்தில் தி்ளத்்த இவோசிரியர ச்பருமா்்ணயும், அேரது 
மா்ணாகக்ரயும், அேரகளது ோழ்வில் நடந்த இனசனாரு 
நிகழ்வுமூ்லம் நனகு புரிநது சகாளள்லாம்.

ஒருமு்்ற பிள்ள அேரகள, ்தமது மா்ணாககருடன, 
திருபச்பருநது்்ற என்ற ஊருககுச ச�ன்றார. அங்கு, அேரது 
“திருபச்பருநது்்றப புரா்ணம்” என்ற நூல் அரங்வகற்்றம் 
ச�ய்யப்பட்டது. மா்ணேர குழாமில் �வேரிநா்த பிள்ளயும், 
உ.வே.�ா.வும் அடககம். �வேரிநா்த பிள்ள, கிறித்துேராக 
இருந்தாலும், திருநீறு அணிநது சகாளோர. இதில் அேருககு 
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எவவி்தமான மனசசிககலும் இருந்ததில்்்ல. 
திருபச்பருநது்்றயில், யாரும் அேர கிறித்துேர 
என்ப்்த அறிநதிருககவில்்்ல. அேர சநற்றியில் 
திருநீறு அணிநதிருந்தது, அங்கு கூடியிருந்த ் �ேப 
ச்பருமககளுககு அே்ரயும் ஒரு சிே்பக்தராகவே 
காட்டியது. வ்தாற்்றம், வ்பசசு, ந்ட, உ்ட, ்பாே்ன 
அ்னத்திலும், வேறு்பாடு வ்தான்றா்த ே்கயில், 
அேர ்�ேப ச்பருமககவளாடு இரண்ட்றக 
க்லநதிருந்தார. அநநி்்லயில், அேருககு ஓர 
வித்தியா�மான எண்்ணம் வ்தானறியது. வ்தாற்்றத்தில் 
மட்டுமல்்ல. ச்பயரிலும் நாம் ்�ேராக இருந்தால் 
எனன என்ற சிந்த்ன ேயப்பட்டேராய், அேர 
்தன ஆசிரியரிடம் ச�னறு, “ஐயா, இங்வக 
திருபச்பருநது்்றயில் அ்னத்தும் ்�ே மயமாக 
இருககின்றன. ஆகவே நானும் என ச்பய்ர மாற்றி 
் � ே ப  ச ்ப ய ர ா க  ் ே த் து க 
சகாளள்லாசமனறிருககிவ்றன. புரா்ண அரங்வகற்்றம் 
ந்டச்பறும் வே்ளயில், நீங்கள எ்தற்காகவேனும், 
என்ன என கிறித்துேப ச்பயரான “�வேரி நா்தப 
பிள்ள” என்ப்்தச ச�ால்லி அ்ழத்தீரகளானால், 
அ்தனால், இங்கு குழுமியுளள 
சிேவந�ச ச�ல்ேரகள ஏவ்தனும் 
நி்னககககூடும் எனறு ச�ானனார. 
இ்்தகவகட்ட மீனாட்சி சுந்தரம் 
பிள்ளயும் ,  “ நீ  ச�ால்ேதும் 
உண்்ம்தான. இனிவமல் உன்ன 
சிேகுருந ா ்த  பிள்ளசயனறு 
அ்ழகக்லாசமனறு வ்தானறுகி்றது. 
வமலும் அதில், உனது கிறித்துேப 
ச ்ப ய ரி ன  ஓ ் �  ந ய மு ம் 
அடங்கியிருப்ப்தாகத் ச்தரிகி்றது” 
எனறு கூறியவுடன, �வேரிநா்தப 
பிள்ள அ்டந்த மகிழ்சசிககு 
அளவேதுமில்்லாமற் வ்பாயிற்று.

அந்த மகிழ்சசி்யத் ்தனது நண்்பர 
உ.வே.�ா.வுடன ்பகிரநது சகாண்டாட 
எண்ணியேராய், அேரிடம் ஓடிேநது, 
“இபவ்பாது நான சிேகுரு நா்தன” 
எனறு ்ப்லமு்்ற ச�ால்லிக குதூகலித்்தார. பிள்ள 
அேரகள ்தனனிடம் ்பாடம் ்பயிலும் மா்ணாககர 
ஒருேரின ச்பய்ர மாற்றிக கூபபிடுேது இது மு்தல் 
மு்்றயல்்ல. இந்தப ச்பயர மாற்்றம் உ.வே.�ா.வுகவக 
நடநதிருககி்றது.

உ.வே.�ா. அேரிடம் மா்ணேராய்ச வ�ரந்த சி்ல 
நாளில் ஆசிரியர, அே்ர அ்ழத்து, “உங்களுககு, 
வீட்டில் ஏன வேங்கடராமன எனறு ச்பயர 
்ேத்்தாரகள?” எனறு வினே, உ.வே.�ா. “அது 
எங்கள கு்லச்தய்ேத்தின ச்பயர” எனறு ்பதிலிறுத்்தார. 
ஆசிரியர, உ.வே.�ா.விடம் மீண்டும், “உங்க்ள 
வீட்டில் எப்படி அ்ழப்பாரகள?” எனறு வகட்க, 
அ்தற்கு உ.வே.�ா. “என்ன வீட்டில் �ாமா எனறு 
அ்ழப்பாரகள” எனறு ்பதில் கூறினார. ஆசிரியர 
அ்்தக வகட்டவுடன, “�ாமா என்பது முழுப 
ச்பயரனறு. ஆகவே, நான இனி உங்க்ள �ாமிநா்தன 
எனவ்ற அ்ழககிவ்றன. நீங்களும் உங்கள ச்பய்ர 
அப்படிவய ச�ால்லிக சகாளளுங்கள” எனறு 
ச�ால்்ல, அனறு மு்தல் அேரும் �ாமிநா்தன எனவ்ற 
அறியப்பட்டு, ்தமிழ் ேர்லாற்றிலும் இடம்பிடித்்தார.

நாகூரில் ச்பயர ச்பற்று விளங்கிய கு்லாம் கா்தர 
நாே்லர எனனும் முகமதியர, பிள்ள அேரகளிடம் 
ேநது, சீ்றாப புரா்ணம் மு்தலிய நூல்க்ளப ்பாடம் 
வகட்டுச ச�ன்றார என்ற ச�ய்தி்யயும், உ.வே.�ா. 
்தமது நூலில் ்பதிவு ச�ய்துளளார.

மாற்று ம்தத்தினரின சநறி விளகக நூல்க்ளயும் 
பிள்ள அேரகள கற்றுத் வ்தரநதிருந்தார என்பது, 
அேர பி்ற ம்த இ்லககியங்கள ேழியாகவும் 
்தமிழ்ப்பணி ச�ய்ய்லாம், ்தமிழன்னயின புகழ் 
்பரப்ப்லாம் என்ப்்த புரிநதிருந்த்்தவய காட்டுகி்றது. 
மாற்று ம்தத்தினரும், பிள்ள அேரகளின 
்தமிழ்ப்பாடம் ச�ால்லும் தி்ற்ன அறிநவ்த அே்ர 
மா்ணாககராய் ேந்த்டந்தனர. மககளின 
ேளரசசிககுத் து்்ணபுரியும் கருவிகளான ம்தமும் 
சமாழியும் இனறு மகக்ளப பிளவு்படுத்திக 
சகாண்டுளள இநநாளில், ்தமிழ்ப்பா்லம் கண்டு, 
அ்தனமூ்லம் மகக்ள ஒரு்மப்படுத்தி, அேரது 
சிந்த்ன்யச ச�ழு்மப்படுத்தி, ்தன ோழ்நா்ளச 
ச�்லவிட்ட மீனாட்சி சுந்தரம்பிள்ளயின 
ஒபபீடில்்லா ோழ்வு வ்பாற்று்தற்குரியது. ஆசிரியர 

– மா்ணேர உ்றவுககு இ்லகக்ணம் 
ேகுத்துச ச�ன்ற அபச்பருமா்ன 
இன்்றய கல்வியாளரும் ஒளி 
விளககாய்க சகாளள வேண்டும்.

மகாவித்துோன திரிசிரபுரம் 
மீன ாட்சி  சு ந ்த ர ம்  பிள்ள 
அேரகளிடம், புது்ே மாநி்லத்்்தச 
வ�ரந்த �ேரி ராயலு நாயககர 
என்பேரும் ்தமிழ் ்பயின்றார. இேர 
அக்ேயில் �வேரி நா்த பிள்ளககு 
்ப்ல ஆண்டுகள மூத்்தேர. 1829-ல் 
பி்றந்த இேர இளம் ேயதிவ்லவய 
ச்பற்வ்றா்ர இழந்தார .  சிறு 
ேயதிலிருநது, இேரு்டய உளளத்தில் 
்தமிழ்சமாழி ்பால் ஆ்றாக கா்தல் 
கிளரநச்தழுநதிருந்தது. இேரது 
்தந்்தயார புது்ேயிலுளள பிசரஞசு 
்ப ் ட ப  பி ரி வி ல் 

சமாழிச்பயரப்பாளராகப ்பணியாற்றி ேந்த்மயால், 
அவவியல்்்ப ஒட்டி அேரது மகனாரும் ்தமிழ், 
பிசரஞசு, �மககிரு்தம் மு்தலிய சமாழிக்ளக கற்க 
வ்பராரேம் சகாண்டேராய் இருந்தார . 
புது்ேயிவ்லவய ்தமிழ்சமாழியில் ஓரளவிற்குத் 
வ்தரசசிப ச்பற்றிருந்த நி்்லயில், இேர ்தனது 
பு்ல்மயின ஆழத்்்த வமலும் நீட்டித்துக சகாளளும் 
அோவுடன, மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ள்யப ்பற்றிக 
வகளவியுற்று அேரிடம் ்தமிழ் வகட்க முடிவு 
ச�ய்்தார. இ்தற்காக அேர ்பண்டி்தமணி கதிவர�ன 
ச�ட்டியார அேரக்ளச �நதித்து அேரிடமிருநது 
்கயு்்றக்ளப ச்பற்று, பிள்ள அேரக்ளச 
�நதித்து, ்தமது �மய நூல்களான வ்தம்்பாேணி, 
திருககாேலூரக க்லம்்பகம் ஆகியேற்்்றப ்பாடம் 
ச�ால்லும்்படி விண்்ணபபித்்தார . பிள்ள 
அேரகளும் அேரு்டய ்தமிழறி்ே ்பரிவ�ாதித்துப 
்பாரத்துவிட்டு, அேருககு வ்தம்்பாேணி மு்தலிய 
நூல்க்ள விளககிப ்பாடம் ச�ானனார. இ்தனால் 
்தமிழ் சமாழியிலும் இ்லககியங்களிலும் மிகுந்த 
வ்தரசசி ச்பற்்ற �ேரி ராயலு நாயககருககு, 

னவதநாய்கம் பிள்்ள
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கிறித்துேரி்டவய மதிபபு கூடியது. மாயூரம், கும்்பவகா்ணம், 
திருசசி மு்தலிய ்ப்ல ஊரகளுககும் ச�னறு இேர 
அககா்லத்தில், நிகழ்த்திய வ்தம்்பாேணி ச�ாற்ச்பாழிவுகள 
மிகுந்த ்பாராட்்டப ச்பற்்றன. அேருககு மிகவும் 
ேருோ்யயும் ஈட்டித்்தந்தன. ்தனது வ்தம்்பாேணிச 
ச�ாற்ச்பாழிவுக்ளத் துேங்குமுன, ்தனது ஆசிரியரின 
ச்பரு்ம்யச ச�ய்யுளாய்ப ்பாடிவிட்டுத் ்தான 
துேங்குோர.

“வி்ளஙகுறுதவண பு்கழவம்னந்� மீ்னாட்சி சுந்�ரப்வபர்க்
்க்ளங்கமில்வ� சி்கத்னனபாற் ்கருமண்னி புரிந்த்�்னாற்
று்ளஙகுறுவ�ம் பாவணிக்குச் தசாலத்துணிந்வ� னுமரவிரித்து
வ்ளஙத்கழுமவ வருளிமலவயல் வகுத்�லரி �ரி�ரிவ�”

என்ற அேரது ச�ய்யுள, அேரது ஆசிரியர்பால் 
சகாண்டிருந்த ்பற்றுககு ஒரு சிறிய எடுத்துககாட்வட. 
்தனது ஆசிரியர ச்பருமான கா்லமாகும் ே்ர, அேர 
்பாலும் அேரது பி்ற மா்ணாககர ்பாலும் மிகுந்த ்பற்றும் 
அகக்்றயும் உ்டவயாராய் ோழ்நது ேந்தார. �ேரி 
ராயலு நாயககர, பிள்ள அேரகளிடம் ்தமிழ்ப ்பாடம் 
வகட்ட்தனால் உயர நி்்ல்ய அ்டந்தார என்ற 
கருத்தி்ன, வே்தநாயகம் பிள்ள மற்றும் ்ப்ல கவிஞரகளும் 
்தங்களது ்பாககளில் ச்பாறித்துவிட்டுச ச�னறிருககின்றனர.

பிள்ள அேரகள ஒருமு்்ற திருேண்்ணாம்்லககுச 
ச�னறு அங்கு சி்ல நாட்கள ்தங்கியிருந்தார. இ்்தக 
வகளவிப்பட்ட �ேரி ராயலு நாயககர திருேண்்ணாம்்ல 
ச�னறு, ்தனது ஆசிரியர ்தனது ஊரான புது்ேககு ேநது 
்தனனுடன சினனாட்கள ்தங்கிச ச�ல்்ல வேண்டும் எனறு 
வகட்டுக சகாண்டார. மா்ணேரது வேண்டுவகா்ள ஏற்று, 
பிள்ள அேரகளும் மனமுேநது புது்ேககுச ச�னறு, 
நாயககரின விருநதினராய்த் ்தங்கினார. மீண்டும் 
அங்கிருநது அேர மாயூரத்திற்குப பு்றப்பட்டவ்பாது, �ேரி 
ராயலு நாயககர அேருககு ஏராளமான “�னமானங்கள” 
அளித்து, சி்றபபுச ச�ய்து அனுபபினார.

இவ்தவ்பா்ல பிள்ள அேரகளின குமாரர சி்தம்்பரம் 
பிள்ளககுத் திரும்ணம் உறுதி ச�ய்யப்பட்ட பின, அேர 
�ேரிராயலு நாயககர அேரகளுககும் அ்ழபபி்தழ் 
அனுபபினார. நாயககர ்தமது ஆசிரியர ்தமககளித்்த 
்தமிழ்கசகா்டககு ஈடாக ஒரு ச்பரிய ச்தா்க்ய 
பிள்ள அேரகளுககு அனுபபி மனநி்்றவு சகாண்டார. 
இ்தனால் மனம் சநகிழ்ந்த பிள்ள அேரகள, நாயககரவமல் 
ஒரு ச�ய்யுள மா்்லவய ச�ய்து அனுபபினார.

ஏவ்தா கார்ணத்தினால், கிறித்துே எழுத்்தாளரகள 
எழுதிய நூல்களிச்லல்்லாம், �ேரி ராயலு நாயககர 
இடம்பிடித்்த அளவிற்கு �வேரிநா்த பிள்ளயால் இடம் 
பிடிகக முடியாமற் வ்பாயிற்று. ஒருவே்ள �வேரி நா்த 
பிள்ள ஓர எளிய மனி்தராய் ோழ்நது ம்்றந்த 
கார்ணத்தினாவ்லா என்ற ஐயம் எழுகி்றது. ்தமிழ்த்்தாத்்தா 
உ.வே.�ாமிநா்த ஐயர அேரகள ்தனது “என �ரித்திரம்” 
நூலிலும், ்தனது ஆசிரிய்ரக குறித்து எழுதிய, “மீனாட்சி 
சுந்தரம்பிள்ள ேர்லாறு” என்ற நூலிலும், �வேரி நா்த 
பிள்ள்யப ்பற்றி உயரோகவும், முழு்மயாகவும் 
எழுதியுளளார.

புது்ேயில் ஆரச பிஷப்பாக ்பணியாற்றி, அண்்மயில் 
கா்லமான ்மககில் அகுஸடின என்பார ஒரு சி்றந்த 
்தமிழறிஞர. ்�ே சித்்தாந்தம் குறித்து ஆய்வு ச�ய்து 
மு்னேர ்பட்டம் ச்பற்்றேர. இேர, ்தான எழுதிய 

“புது்ேக கிறிஸ்தேமும் அ்தன இ்லககியத் 
ச்தாண்டும்” என்ற நூலில் (மிஷன அச�கம், 
புதுசவ�ரி) இரண்டு ்பககங்கள �ேரி ராயலு 
நாயககருககாக ஒதுககியுளளார. ்தனது இரு 
்பககக  கட்டு்ரயின நடுவே அேர 
குறிபபிடுகின்றார, “�த்திரம் ஒனறு இருந்தது. 
அங்கு வ�ாறு �்மத்து ்பரிமா்றப்படும். 
ஆனால், �ரியான வே்ளயில் வ�ாறு 
கி்டககாது. �த்திரத்்்த நிரேகித்்தேரின 
அ�மந்த வ்பாககு்தான இ்தற்குக கார்ணம். 
தீங்கி்னத் ்தயங்காமல் எதிரப்பேர நாயககர. 
ஆசுகவி காளவமகப பு்லேர ்பாடிய ்பாடலில் 
சி்ல திருத்்தங்கள ச�ய்து இவோறு �ாடுகின்றார.

“்கற்வ்ார் �மக்கு�வாக்்காத்�ான �ன சத்திரத்தில்
அந்�மிக்கும் வபாது அரிசிவரும் – குத்தி
உமலயி் ஊர் அ்ஙகும், ஓர் அ்கப்மபச் சா�ம்
இமலயிலி் தவளளி எழும்”

இங்கு, நமககு, உ.வே.�ா, ்தனது “என 
�ரித்திரம்” நூலில் சுட்டிககாட்டும் ்பட்டீசுேர 
சிககல், அ்தாேது �வேரி நா்த பிள்ளயின 
முனசனடுப்பால் தீரந்த அககா்ல உ்ணவுச 
சிககல் ,  அேரகளுககு முன பிள்ள 
அேரகளிடம் ்தமிழ்ப ்பாடம் வகட்ட �ேரி 
ர ா ய லு  ந ா ய க க ர  க ா ்ல த் தி லு ம் 
இருநதிருககவேண்டும் என்பது புரிகி்றது.

மீன ாட்சி  சு ந ்த ர ம்  பிள்ளயின 
ம்தநல்லி்ணககப ்பாங்கிற்கு எடுத்துககாட்டாக, 
அேர, திருசசி ேரகவனரி்யச வ�ரந்த ்தமிழ்ப 
்பற்்றாளரும் ச்பரும் ச�ல்ேந்தருமாகிய �ேரி 
முத்்தா பிள்ளயுடன சகாண்டிருந்த 
நட்்்பயும் நாம் கரு்த்லாம். உ.வே.�ா., ்தனது 
நூலில், “ “தியாகரா� லீ்்ல”, “வ்பரூரப 
புரா்ணம்” ஆகிய நூற்களின ஒற்்்றவயடுகள, 
்தமககு பிள்ள அேரகளின மா்ணேராக 
இருநது, பினனாளில் அே்ர ஆ்தரித்்தேருமான 
�ேரிமுத்்தா பிள்ளயிடமிருநது கி்டத்்தன” 
எனறு குறிபபிடுகின்றார.

பிள்ள அேரகள கா்லமானபி்றகு, உ.வே.
�ா. அேரகள �ேரி முத்்தா பிள்ள்யச 
�நதித்்த வே்ளயில் அேர இவோறு கூறினார, 
“மகாவித்துோன அேரகள ஒருமு்்ற என 
இல்்லத்தில் ்தங்கியிருந்த வ்பாது நான அேரிடம் 
ச்பரிய புரா்ணம் ்பாடம் வகட்வடன. அபவ்பாது 
ஆசிரியர உடல்ந்லம் குனறியிருந்தார. அந்த 
நி்்லயிலும், என ஆரேத்்்தக கருதியும், என 
ஐயங்க்ளயும் ச்தளிவிககக கருதியும் இரவு 
சேகுவநரம் ்பாடம் ச�ானனாரகள” . 
இப்ப்ழய நிகழ்வுக்ள �ேரிமுத்்தா பிள்ள 
நி்னவு கூரந்தவ்பாது, அேரது கண்ணீர 
இ்டய்றாது ச்பருகிக சகாண்டிருந்தது எனறு 
எழுதியுளள உ.வே.�ா.வின ச�ாற்கள, 
எபவ்ப ரப்பட்ட ம ாமனி்தரகள  நம் 
்தமிழ்ககுடியின வேரகளாக இருநதுளளனர 
என்ப்்த அறிநதுசகாளள முடிகி்றது.
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“வேைாண் ோயில 
வேட்்பக கூறுதல”

மீள் பார்வை

 முரனவர் ம. திருமரல

 பண்்டத் ்தமிழ் இ்லககியங்க்ளப 
பிற்கா்ல ோ�கரகளுககு எளி்தாகவும் 
முழு்மயாகவும் அறிமுகப்படுத்திய ச்பரு்ம 
உ்ரயாசிரியரக்ளவய �ாரும் . கி.மு இரண்டாம் 
நூற்்றாண்டு மு்தல் ்பதிவனாராம் நூற்்றாண்டு 
ே்ர ஏட்டுச சுேடிகளிவ்லவய ோழ்நது ேந்த 
இ ்ல க கி ய ங் க ளு க கு  ம ா ்ண ே ர க ளி ன 
நி்னோற்்றலில் இடத்்்தப ச்பற்றுத் ்தந்த 
உ்ரயாசிரியரகளுள நசசினாரககினியர மிக 
முககியமானேர.

நசசினாரககினியர 14ஆம் நுற்்றாண்டில் 
வ்தானறியேர. அதிக எண்ணிக்கயில் நூல்களுககு 
உ்ர ே்ரந்தேர என்ற ச்பரு்மககுரியேர. 
மதிநுட்்பமும் கூரத்்த ்பார்ேயும் உ்டயேர. 
்தமது ்பரநது்பட்ட இ்லககிய அறிவினால் 
மூ்லநூல்களுககுப புதுபபுதுக வகா்ணங்களில் 
உ்ர விளககம் கூறியேர. பிற்கா்லப பு்லேரகளால் 
ச்பரிதும் வ்பாற்்றப்பட்டேர . இே்ரப ்பற்றி , 
“்தம் கா்லத்்்த ஒட்டிய கருத்துகக்ள 
மட்டுமல்்லாமல் ்தாம் �ாரந்த �மய , �மூகக 
கருத்துகக்ளயும் ்தம்மு்டய உ்ரகளில் ஏற்றிச 
ச�ால்ேது இேரு்டய தி்றனகளில் ஒனறு. 
மூ ்ல ங் களில்  அே ற் றி ற் கு ரி ய  வ ்த ்ே 
இல்்லாவிட்டாலும் ்தமது கருத்்்த உட்க்லப்பதில் 
அேர ேல்்லேர “எனறு தி்றனாய்ோளரகள 
கூறுேதுண்டு (சிற்பி ்பா்லசுபரமணியன , நீ்ல.
்பத்மநா்பன 2013. ்ப.455).

்பத்துப ்பாட்டு முழுே்தற்கும் நசசினாரககினியர 
உ்ர ே்ரநதிருககி்றார. இேரு்டய உ்ரக 
கருத்துகக்ளப ச்பருமளவு ஏற்றும் சிற்சி்ல 
இ ட ங் க ளி ல்  வ ே று ்ப ட் டு ம்  பி ற் க ா ்ல 
உ்ரயாசிரியரகள உ்ர ே்ரநதிருககின்றனர. 
்பத்துப்பாட்டில் ச்பாருநராற்றுப்ப்டயில் 
கரிகா்லன க்்லஞரக்ளக கண்டதும் இனிய 
ச�ாற்க்ளக கூறி ேரவேற்கி்றான. இ்த்ன 

்பததுப்பாட்டில க்பாருநராறறுப்பனடயில கரிகாலன் கனலஞரகனைக் கண்டதும் இனிய கசாறகனைக் 
கூறி வரனவறகிைான். இதன� முடததமக்கண்ணியர “ னவைாண் வாயில னவட்்பக் கூறி” என்று 

குறிக்கிைார. இதறகு நசசி�ாரக்கினியர எழுதியுள்ை உனர விைக்கம் ்பறறினய இக்கட்டுனர ஆயகிைது.

முடத்்தமககண்ணியர “ வேளாண் ோயில் 
வேட்்பக கூறி” எனறு குறிககி்றார. இ்தற்கு 
நசசினாரககினியர எழுதியுளள உ்ர விளககம் 
்பற்றிவய இககட்டு்ர ஆய்கி்றது.

 ்பரிசில் ச்பற்்ற ச்பாருநன, ்தனககுக கரிகா்லனின 
அரண்ம்னயில் கி்டத்்த  அன்பான 
விருநவ்தாம்்பல் ்பற்றிக கூறும்வ்பாது,

 “வ்களிர் வபாலக் வ்கள த்கா்ளல் வவணடி
 வவ்ளாண வாயில் வவட்பக் கூறி ...”

எனறு குறிபபிடுகி்றான. இவேடிகளுககு 
நசசினாரககினியர, “்தான உ்பகரித்்தற்கு ேழியாகிய 
இரபபி்னவய யான எபச்பாழுதும் விரும்பும்்படி 
உ்ப�ாரங்க்ளக கூறி...” எனறு விளககம் கூறுகி்றார 
(உ.வே.�ாமிநா்்தயர, 2017. ்ப 129) . கரிகா்லன 
இரே்லரக்ள ேரவேற்கும்வ்பாது கூறிய இனிய 
ச�ாற்களால் உளம் மகிழ்ந்த ச்பாருநன , 
கரிகா்லனின அனபில் தி்ளகக வேண்டித் ்தான 
எபவ்பாதும் இரப்ப்தற்கு விரும்பினான எனறு 
இ்த்னச சிறிது விளககமாகப புரிநது 
சகாளள்லாம் .

்ப த் து ப ்ப ா ட் ்ட ப  ்ப தி ப பி த் ்த 
மகாமவகா்பாத்யாய உ.வே.�ாமிநா்்தயர 
நசசினாரககினியரின கருத்தி்ன ஏற்றுக 
சகாண்டு அ்தற்கு ஆ்தரோக பினேரும் மூனறு 
கு்றட்்பாகக்ள எடுத்துககாட்டுகி்றார.

இரக்்க இரத்�க்்கார்க் ்காணின ்கரப்பின
அவர் பழி �ம்பழி அனறு

 - கு்ள, 1051

்கரப்பிலா த்ஞ்சின ்க்்னறிவார்
இரப்பும் ஓர் ஏர் உம்த்து

-கு்ள,1053

இரத்�லும் ஈ�வல வபாலும் ்கரத்�ல்
்க்னவிலும் வ�ற்்ா�ார் மட்டு

 -கு்ள,1054

இம்மூனறு கு்றட்்பாகக்ளயும் வமற்வகாள 
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காட்டி உ.வே.�ா.அேரகள “்தகுதியு்டயேர 
களிடம் இரத்்தல் ்தேறில்்்ல” என்ற கருத்்்த 
ேலுப்படுத்துகி்றார. உ.வே. �ா. வமற்வகாள 
காட்டுகி்ற கு்றட்்பாககள அ்னத்தும் திருககு்றளில் 
“இரவு “ என்ற அதிகாரத்தில் கூ்றப்பட்டுளளன 
; இவேதிகாரம் ஒருேரிடம் ச�னறு இரத்்தலில் 
ச்பருந்தேறு எதுமில்்்ல எனறு கூறுகி்றது ; இது 
்பற்றிப பினனர கருதிப ்பாரகக்லாம் . இபவ்பாது 
நசசினாரககினியரின உ்ரயின ச்பாருத்்தம், 
ச்பாருத்்தமின்மக்ளப ்பற்றி மட்டும் கா்ண்லாம்.

 நசசினாரககினியரின உ்ர்ய அேருககுப 
பின ேந்த உ்ரயாசிரியரகள ்ப்லரும் ஏற்றுக 
சகாண்டு உ்ர ே்ரநதிருககின்றனர. ்ே.மு. 
வகா்பா்லகிருஷ்்ணமாச�ாரியார ,  “்தான 
உ்பகரித்்தற்கு ேழியாகிய யா�கத் ச்தாழி்்ல யான 
எபச்பாழுதும் விரும்பும்்படி உ்ப�ார சமாழிக்ளச 
ச�ால்லி...”எனறு உ்ர எழுதுகி்றார (்ே.மு. வகா
்பா்லகிருஷ்்ணமாச�ாரியார,1961.்ப.15). ச்பரும்ழப 
பு்லேர ச்பா.வே. வ�ாமசுந்தரனார எழுதிய 
உ்ரயில் ,” ்தான வேளாண்்ம ச�ய்்தற்கு 
ோயி்லாக இரபபி்னவய யான எபச்பாழுதும் 
விரும்புமாறு முகமன சமாழிநது ..” எனறு 
உ்ரவிளககம் கூறுகி்றார (1971,்ப.26). வ்பராசிரியர 
இரா.வமாகன , “இனிய முகமன உ்ரகள ்ப்ல 
கூறினான” எனறு கூறிவிடுகி்றார (2004.்ப103). 
வ்பராசிரியர �.வே.சுபபிரமணியன ,”எங்க்ளப 
்பாரத்து அர�ன ்தான விருநவ்தாம்்பலுககுத் ்தக 
நாங்கள விரும்பிய்்தப வ்பசி ...” எனறு உ்ர 
கூறுகி்றார ( 2 0 0 3 . ்ப . 1 4 1 )  .  இந்த  உ்ர 
நசசினாரககினியரின உ்ரயிலிருநது சிறிது 
வேறு்படுகி்றது; எனினும் ச்தளிோக இல்்்ல. 
வமற்காட்டப்பட்ட நானகு உ்ரகளுள மூனறு 
உ்ரகள நசசினாரககினிய்ரத் ்தழுவி 
அ்மநதிருககின்றன .

்பண்்டய இ்லககியங்களுககு இனறு 
எழு்தப்படும் உ்ரகளில் ்ப்ழய உ்ரகளின 
ச�ல்ோககு இயல்்பாக இடம்ச்பற்று விடுேதுண்டு. 
எனவே ்ப்ழய உ்ரக்ள நடுநி்்லயுடன 
மதிபபிடுேது இனறிய்மயா்த வ்த்ேயாகும் ; 
இ்தனால் ்பண்்டய உ்ரயாசிரியரகளுககு 
எவவி்தமான மதிபபுக கு்்றவும் ஏற்்படாது ; 
மா்றாகப ்பண்்டய உ்ரகவள நம்்மச 
சிநதிககத் தூண்டியிருககின்றன என்ற உண்்ம 
அறிவு்லகத்தில் நி்்லச்பறும் .

‘இரத்்த்்ல  யான எபவ்பாதும் விரும்புமாறு 
கரிகா்லன இனிய வ்பசினான ‘  என்ற 
நசசினாரககினியரின ச்பாரு்ள ஏற்்பதில் சி்ல 
்த்டகள இருககின்றன .

�ங்கப பு்லேரகள மிகுந்த ்தனமதிபபு உ்ணரவு(-
S e l f  E s t e em )  உ்டயேரகள. கண்டீரக 
வகாபச்பருநற்கிளளி எனனும் மனன்ன 
ேன்பர்ணர ்பாடிய ஒரு ்பாடலில் ,

பீடினமன்னர்ப் பு்கழச்சி வவணடி
தசய்யா கூறிக் கி்ளத்�ல்
எய்யா �ாகினத்ம் சிறு தசந்்ாவவ

 -பு்்ானூறு ,பா.148

இ்்தப வ்பான்ற ்ப்ல ்பாடல்கள �ங்க 
இ்லககியங்களில் அ்மநதிருககின்றன. இேற்்்ற 
மீண்டும் ்பட்டியலிட்டுக காட்டுேது இங்கு 
வநாககமல்்ல. �ங்க இ்லககியங்களில் மிக அரி்தாகச 
சி்ல இடங்களில் மட்டும் பு்லேரகள ்தங்கள 
ேறு்ம்ய சேளிப்ப்டயாகச சுட்டும் 
்பாடல்கள ேருகின்றன. ச்பாதுோகச �ங்க 
இ்லககியங்களில் பு்லேரகள , க்்லஞரகளின 
்தனமதிபபு உ்ணரவு வ்பாற்்றத்்தகக்தாக இருப்பது 
க ண் கூ டு  .  இ த் ்த ் க ய  � ா ன று க ள 
நசசினாரககினியரின உ்ர்ய ஏற்றுகசகாளளத் 
்த்டயாக இருககின்றன .

ச்பாருநன, இரத்்தல் ச்தாழி்்ல விரும்பினான 
எனறு நசசினாரககினியர கூறும் உ்ர்ய ஏற்க 
ச்பாருநராற்றுப்ப்டயின அகச�ானறுகள 
்த்டயாக இருககின்றன.

1 .ச்பாருநராற்றுப்ப்டயின ச்தாடகக 
ேரிகளில் ச்பாருந்ன அறிமுகப்படுத்தும் வ்பாது,

 “அ்ாஅ யாணர் அ்கன்மலப் வபரூர்ச்
 சாறு ்கழி வழி்ாட் வசாறு ் மசயு்ாது
 வவறுபுலம் புலம் முனனிய விர்கறி தபாரு்..”

என்றோறு அறிமுகப்படுத்்தப்படுகி்றான ; 
இவேடிகளுககுத் “திருவிழா முடிந்த பினனரும் 
அவவூரில் கி்டககும் உ்ணவி்ன விரும்்பாது 
திருவிழா நடககும் வேறு புதிய ஊரக்ள 
வநாககிப ்பய்ணப்படும் ச்பாருநன “ என்பது 
ச்பாருள. ச�ய்லாற்்றாமல் கி்டககும் உ்ண்ே 
விரும்்பா்த ச்பாருநன எவோறு இரத்்தல் 
ச்தாழி்்ல எபவ்பாதும் விரும்புோன என்ற வினா 
எழுகி்றது .

2. ச்பாருநன ேறு்மயில் இருந்தாலும் 
ச்பருமி்தம் உ்டயேன. கரிகா்ல்னச �நதித்்ததும் 
அேன ேழங்கிய நல்்ல உ்டகள, ்பசி்யப 
வ்பாககும் உ்ணவுப ச்பாருளகள மு்தலியேற்்்ற 
நுகரநது ச்பருமி்தத்துடன நின்றான என்ப்்தப 
பினேரும் ்பாட்லடிகள காட்டுகின்றன.

 “வபாக்கில் தபாலங்கலம் நிம்யப் பல்்கால்
 வாக்குபு �ரத்�ர வருத்�ம் வீ்
 ஆரவுணடு வபரஞர் வபாக்கிச்
 தசருக்த்காடு நின் ்காமல”

என்ற இவேடிகளில் ச்பாருநனின ச்பருமி்த 
உ்ணரவு வமவ்லாங்கி நிற்்பது ச்தரிகி்றது . 
இத்்த்கய ்தனமதிபபு மிகக ஆளு்ம உ்ணரவு 
உ்டயேன எபவ்பாதும் இரத்்த்்ல விரும்புோன 
என்பது ஏற்குமாறில்்்ல .

3.கரிகா்லனின சி்றந்த விருநவ்தாம்்ப்்ல நுகரந்த 
வ்பாதும் ச்பாருநன ே�திக்ள அனு்பவித்துக 
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சகாண்டு அங்வகவய ்தங்கி விட எண்்ணவில்்்ல 
; அேன ்தன ச�ாந்த ஊருககுத் திரும்்பவே 
விரும்பினான.

 “வசருதமன த�ால்பதிப் தபயர்ந்த�்ன
 தமல்தல்னக் கி்ளந்�்னமா்க ....”

என்ற அடிகளில் ச்பாருநன ஊருககுத் 
திரும்பிச ச�ல்ே்்தவய விரும்பினான என்ற 
ச�ய்தி ச்ப்றப்படுகி்றது. இத்்த்கய ச்பாருநன 
எவோறு இரத்்த்்ல விரும்பி அங்வகவய ்தங்க 
எண்ணியிருப்பான என்ற வினா எழுகி்றது .

நசசினாரககினியரின கருத்திற்கு அரண் 
வ�ரககும் ே்கயில் மகாமவகா்பாத்தியாய 
ஐயரேரகள எடுத்துக காட்டும் மூனறு 
கு்றட்்பாககளும் “ இரவு” என்ற அதிகாரத்தில் 
உளள்ே. இரவு அதிகாரத்்்த அடுத்து 
“இரேச�ம்” என்ற அதிகாரம் உளளது ; 
அவேதிகாரத்தின அ்னத்துக கு்றட்்பாககளிலும் 
ஒருேரிடம் ச�னறு இரப்ப்்த இழிோகக கூறி, 
அ்த்னக ்கவிட்டு ஒழித்்தல் வேண்டும் என்ற 
கருத்்்த ேளளுேப வ்பரா�ன ேற்புறுத்துகி்றார. 
“இரவு “ அதிகாரத்தில் ்தகுதியானேரிடம் இரத்்தல் 
்தேறில்்்ல என்ற கருத்்்த முன்ேககி்றார 
ேளளுேர. இ்ே இரண்டும் முரண்்பாடாகத் 
வ்தானறுகின்றன ; எனினும் ்பரிவம்லழகர 
உளளிட்ட ்ப்ல உ்ரயாசிரியரகள ஒருோறு 
அ்மதி கூறுகின்றனர . அது குறித்துத் ்தனிவய 
ஆராய வேண்டும்.

இரவு அதிகாரத்திற்கு முந்்தய்தாக “நல்குரவு” 
எனனும் அதிகாரத்்்த ் ேககி்றார ேளளுேர ; 
அ்தற்கும் முநதிய்தாக “உழவு” அதிகாரம் 
்ேககப்பட்டுளளது .  இ ந ்த  அதிக ா ர 
்ேபபுமு்்றயில் மிக நுட்்பமான ச்பாருள்மதி 
உட்கி்டயாக அ்மநதிருப்ப்்த நுண்ணிய 
்பார்ேயால் மட்டுவம அறிய முடியும். அ்த்னச 
�ற்று விளககுோம் . ஒரு நாடு சி்றபபுற்றிருகக 
வேண்டுமானால் அது ச்பாருளா்தார ரீதியாகத் 
்தனனி்்றவு ச்பற்றிருகக வேண்டும் ; அ்தற்கு 
வேளாண்்ம இனறிய்மயா்தது ; எனவே 
“உழவு” அதிகாரத்்்தக கூறினார. வேளாண்்ம 
ச�ழித்து ேளராவிட்டால் நாட்டில் ேறு்ம 
நி்லவும் ; எனவே “நல்குரவு” அதிகாரத்்்த அடுத்து 
்ேத்்தார ேளளுேர. நல்குரவு ஏற்்பட்டால் 
குடிகள மற்்றேரகளிடம் இரநது நிற்்பது 
்தவிரககவிய்லா்தது ; அ்தனால் “இரவு” 
அதிகாரத்்்த அடுத்து ்ேத்்தார. “இரவு” 
அதிகாரம் இரப்பே்ரக குறித்து அ்மயவில்்்ல; 
இரப்பாரககுக சகாடுப்பே்ரக குறித்து 
அ்மந்தது. ஒன்்றக வகட்கும் முனனவர 
ம்்றககாமல் சகாடுகக வேண்டும் என்ற கருத்்்த 
ேளளுேர இவேதிகாரத்தில் கூறுே்்த நனகு 
உ்ணர முடியும் ; இது ஓர அ்றசச�யல்்பாடு(char-
itable activity ) என்பது கருத்து. “ இரவு” அதிகாரத்தில் 
ேரும் பினேரும் அடிக்ளக காண்க;

 1.இரத்்தககாரக காணின

 2.கரபபி்லா சநஞசினர

 3.கரத்்தல் கனவிலும் வ்தற்்றா்தார

 4.கரபபி்லார

 5.கரபபிடும்்்ப இல்்லார

 6. இகழ்நது எளளாது ஈோர

- இ்ே  வ ்ப ான ்ற  ்ப ்ல  � ானறு கள 
இவேதிகாரத்தில் ்ப்ல உளளன . இதிலிருநது 
“இரவு” அதிகாரம் இரத்்த்்ல நியாயப்படுத்தும் 
அதிகாரமல்்ல ; இரககும் நி்்லயில் உளளேரககுக 
சகாடுககும் அ்றச ச�யல்்பாட்டி்ன (charitable 
activities) ேற்புறுத்தும் அதிகாரம். எனவே 
இவேதிகாரம் இரே்லரககு உரிய்தல்்ல. 
ம க ா ம வ க ா ்ப ா த் தி ய ா ய  ஐ ய ர ே ர க ள 
எடுத்துககாட்டும் மூனறு கு்றட்்பாககளும் 
சி்றப்பான கருத்துகக்ளப பு்லப்படுத்துேன 
என்றாலும் நசசினாரககினியரின உ்ரக கருத்்்த 
அ்ே ேலுப்படுத்்தா என்பது திண்்ணம்.

ச�ல்ேமு்டயேர அேற்்்றத் ்தாவம முனேநது 
ஈய வேண்டும் என்ற கருத்்்தவய ேளளுேரும் 
ேற்புறுத்துகி்றார. �ங்க இ்லககியங்களில் புகழ்நது 
்பாராட்டப்படும் ேளளல்களும் இ்த்னவய 
ச�ய்கின்றனர. ச்பாருநராற்றுப்ப்ட உளளிட்ட 
்ப்ல ஆற்றுப்ப்ட நூல்களிலும் க்்லஞரக்ளக 
கண்டதும் அேரகள எதுவும் கூ்றாமவ்லவய நல்்ல 
உ்டக்ளயும் க்ளபபு நீககும் உ்ணவுப 
ச்பாருளக்ளயும் மனனரகள ேழங்கி 
விடுகின்றனர என்ப்்தக கா்ண முடிகி்றது. 
திருேளளுேர  குறிபபிட்டுளள  அ்ற ச 
ச�யல்களுடன மனனரகளின ச�யல்கள 
ஒத்துபவ்பாே்்த அறிய முடிகி்றது . இதுகாறும் 
“வேளாண்ோயில் வேட்்பக கூறி “ என்ற 
ச்தாடருககு நசசினாரககினியரின உ்ரயும் 
உ.வே..�ா.வின வமற்வகாளகளும் ச்பாருத்்தமாக 
இல்்்ல என்பது உ்ணரத்்தப்பட்டது. இனி 
இப்பகுதிககுரிய �ரியான ச்பாருள எனனோக 
இருககும் என்ப்்தக கா்ண முயற்சி ச�ய்ய்லாம்.

வேளாண்்ம என்ற ச�ால்லுககு ஐநது 
ச்ப ாருளக்ளச  � ா நதி  � ா ்தனாவின 
ேர்லாற்றுமு்்றத் ்தமிழி்லககியப வ்பரகராதி 
குறிபபிடுகி்றது. இவ்ேநது ச்பாருளகளுள 
”உ்பகாரம்” என்ற ச்பாருளும் ஒனறு . இ்தற்கு 
“விருநவ்தாம்பி வேளாண்்ம ச�ய்்தற்ச்பாருட்டு” 
என்ற கு்றட்்பாவின அடி்யயும் அவேகராதி 
�ானறு காட்டுகி்றது( ேர்லாற்றுமு்்றத் ்தமிழ் 
இ்லககியப வ்பரகராதி ,்ப.2347)

ோயில் என்ற ச�ால்லிற்கு ேர்லாற்றுமு்்றத் 
்தமிழி்லககியப வ்பரகராதி 37ச்பாருளக்ளப 
்பட்டியலிடுகி்றது ; இேற்றுள உ்பாயம் என்ற 
ச்பாருளும் கூ்றப்படுகின்றது (�ாநதி �ா்தனா ,மு.
நூ.,்ப.2209). உ்பாயம் என்ற ச�ால்லிற்கு ேழிமு்்ற, 
உத்தி என்ற ச்பாருளகள உண்டு . எனவே 
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வேளாண் ோயில் என்ப்தற்கு விருநவ்தாம்்பலின 
ேழிமு்்ற , உத்தி என்ற ச்பாருளகள இருப்ப்்தப 
புரிநது சகாளள முடிகி்றது.

இனி “வேட்்ப” என்ற ச�ால்லுககுப ச்பாருள 
“விரும்பி” அல்்லது “விரும்்ப” என ்ற ச்பாருளகள 
உண்டு. எனவே “வேளாண் ோயில் வேட்்பக கூறி” 
என்ற அடிககு, “விருநவ்தாம்்பலின ேழிமு்்றப்படி 
விரும்்பத் ்தகக ச�ாற்க்ளக கூறி” என்ற 
ச்பாரு்ளக சகாளேது ஏற்பு்டய்தாக இருககும்.

“விரும்்பத்்தகக ச�ால்லி “என்பதில் வமலும் 
ச்தளிவு ஏற்்பட அத்ச்தாட்ர வமலும் விளகக்லாம் 
:

1.இரே்லரகள விரும்்பத்்தககனேற்்்றக கூறி

2. கரிகா்லன ்தனககு விருப்பமான 
ச�ாற்க்ளக கூறி

என்றோறு இரண்டு ே்கயாகவும் ச்பாருள 
சகாளள்லாம் .

நி்்றோக, “வேளாண் ோயில் வேட்்பககூறி” 
என்ப்தற்குப ச்பரும்பு்ல்மக கட்லான 
நசசினாரககினியரின கருத்்்த அப்படிவய ஏற்றுக 
சகாளே்்த விட ,  வ நர  ச்பாருளான 
“விருநவ்தாம்்பலின ஒரு கூ்றாக ேழிமு்்றயாக 
இரே்லன விரும்்பககூடிய இனிய ச�ாற்க்ளக 
கூறி விருநவ்தாம்்பல் ச�ய்்தான” எனறு சகாளேவ்த 
ச்பாருத்்தமு்டய்தாகத் வ்தானறுகி்றது. இவோறு 
சகாளே்தன மூ்லம் ்பண்்டத் ்தமிழ்க 
க்்லஞரகளின ச்பருமி்தமும் ்தனமதிபபு்ணரவும் 
வ்பணிக காககப்படுகி்றது; கரிகா்லனின 
வி ரு ந வ்த ா ம் ்ப லி ன  ச ்ப ரு ் ம யு ம் 
வ்பணிகசகாளளப்படுகி்றது.

 துமண நூல்்கள

வ்காபாலகிரு்ஷணமாச்சாய்யார்,மவ.மு. 1961. 
தபாரு்ராற்றுப்பம் உமர . தசனம்ன: மவ.மு.
்ரசிம்மன & மவ.மு.
வ்காபாலகிரு்ஷணமாச்சாரியார் ்கம்தபனி

சாமி்ாம�யர்,உ.வவ.2017. பத்துப்பாட்டு 
மூலமும் உமரயும், தசனம்ன: உ.வவ.
சாமி்ாம�யர் நூல்நிமலயம்.

சிற்பி பாலசுப்ரமணியன, நீல பத்ம்ாபன 2013. 
புதிய �மிழ இலக்கிய வரலாறு. புது தில்லி: 
சாகித்திய அ்காத�மி.

சுப்ரமணியன ச.வவ. 2003.பத்துப்பாட்டு உமர .
வ்காவிலூர் : வ்காவிலூர் ம்ாலயம் .

வமா்கன ,இரா.2004. பத்துப்பாட்டு உமர .
தசனம்ன : நியூ தசஞ்சுரி புத்�்க நிமலயம் .

சாந்தி சா�்னா , வரலாற்று மும்த் �மிழப் 
வபர்கராதி .தசனம்ன.

்கட்டுமரயா்ளர்: முன்�ாள் து்ைனவந்தர, 
தமிழப் ்பல்்க்லக்்கழ்கம்

அழகா� இரவிறகு
அறபுதமா� இனசனயத 
தவனைகள் ்பாடிறறு
க்ராக் க்ராக் இனச
னமறகததிய இனசனய விட
லயமா�து இரவு
சூனியமா� நிலகவாளியில
னநறறு க்பயத ஓயாத மனழயின்
சிலிரபபுகள்

மின்மினிகளின் ரீஙகாரததில
இன்னும் அழகு கூடியது மனழ இரவு

சட்கடன்று 
தனல தூக்கிய ்பாம்பிறகு
குழப்பம்
எந்த தவனை கததுகிைது
எனதபபிடிப்பது எ�த தள்ைாடியது
தனிதது தவனை வரும் வனர
காததிருந்தது
மீண்டும் இரவு மனழ
மனழக்காலம் முடியும் வனர
தவனை தனிததிருக்கவிலனல
தூரல இனடகவளியில
தாரச சானலயில தனிததுச சிக்கிய 
தவனைனயக் கவவிக்ககாண்டு
இனர விழுஙகுகிைது
்பாம்புகள்

தன் கூட்டததிலிருந்த தவனை
ஒவகவான்ைாக
னவட்னடயாடப்பட்டது கதரியாமல
மீண்டும் இனசக்கிைது
மீண்டும் ்பாடுகிைது
தவனைக்கூட்டஙகள்.

கவிரை

  ப.தனஞப�யன்
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தமிழ், ்�ேம் ஆகிய இரண்டும் எனகண்கள, அவவிரண்டும் 
ஒளிகுன்றாமல் காத்து, ்பயன சகாளேவ்த என கடன. அ்ே ேளரப 
்பணிபுரிேவ்த என ோழ்நாள குறிகவகாள.

ஆறுமுக �ாவலர
இ்லங்்கயில் யாழ்ப்பா்ணம் நகரம் அருகிலுளள  ஒரு சிற்றூர நல்லூர . 

இவவூரில்  பி்றநது அந்த ஊரின அ்டயாளமாக விளங்கிேர ஆறுமுக நாே்லர 
(1822-1879).்தமிழ் அறிஞராகவும் ் �ே�மயக காே்லராகவும்  இ்லங்்கயிலும் 
்தமிழகத்திலும இேர ்பரே்லாக அறிமுகமாகி இருந்தவ்பாதும் யாழ்ப்பா்ணத்து   
நல்லூர ஆறுமுகநாே்லர என்ற அ்டசமாழியுடவனவய அ்ழககப்பட்டார.

திருோேடுது்்ற  மடத்தின ்த்்லேராகவும் ்தமிழ் அறிஞராகவும் விளங்கிய  
சுபபிரமணிய வ்தசிகர, இேரது ச�ாற்ச்பாழிோற்்ற்்லப ்பாராட்டி “நாே்லர” 
என்ற ்பட்டத்்்த 1849 ஆேது ஆண்டில். ேழங்கினார.இ்தனால் நாே்லர என்ற 
அ்டசமாழி. இேரது ச்பயரின பினசனாட்டாக இனறுே்ர 
நி்்லச்பற்றுளளது.

 நூ்லாசிரியர,உ்ரயாசிரியர, ்பதிப்பாசிரியர என்ற மூனறு நி்்லகளில் 
இேர இயங்கினார.்பண்்டயத் ்தமிழ் இ்லககிய இ்லகக்ணங்களிலும் 
்�ே�மய �ாத்திரங்களிலும் ஆழ்ந்த பு்ல்ம மிககேராகவும் மதிககப்பட்டார.
்பரிவம்லழகர உ்ரயுடன. திருககு்ற்ள மு்தலில் ்பதிபபித்து அசசிட்டேர 
இேர்தான எனறும் கூறுேர.நனனூல் என்ற ்தமிழ் இ்லகக்ண நூலுககு இேர 
எழுதிப ்பதிபபித்்த  காண்டி்க உ்ர  இனறும் ்பயி்லப்படும் சி்றபபு்டயது.
வ�ககிழார எழுதிய திருத்ச்தாண்டர புரா்ணம் எனும் ச்பரியபுரா்ணத்்்த  
உ்ரந்டயில்  எழுதியுளளார .்�ே�மயப ்பணியில் சகாண்ட 
ஈடு்பாட்டினால் திரும்ணம் ச�ய்யாது து்றவியாகவே ோழ்ந்தார.

இேர ோழ்ந்த 19ஆேது நூற்்றாண்டில் , ்தமிழகத்திலும் இ்லங்்கயிலும் 
கிறித்்தே �மயப ்பரப்பல் ்பரே்லாக நிகழ்நது ேந்தது.இ்தன ஓரங்கமாக 
விவிலியத்்்தத் ்தமிழில்  சமாழிச்பயரத்்தலும், வமற்சகாளளப்பட்டது. பீட்டர 
ச்பரசிேல் என்ற அய்வராபபிய ம்தககுரு இம் சமாழிச்பயரபபுப ்பணியி்ன 
வமற்சகாண்டிருந்தார.அேருடன இேரும் இ்்ணநது சகாண்டார((இம் 
சமாழிச்பயரபபு 1850இல் யாழ்ப்பா்ணத்தில் சேளியானது.

கடுத்்த ் �ேரான நாே்லர விவிலிய சமாழி ச்பயரபபில் ஈடு்பட்டது ஒரு 
வியப்பான நிகழ்வு்தான.கிறித்்தேத்துடனான அேரது உ்றவு அேரது 
்�ேப்பற்றிற்குத் து்்ண நின்றது.அேரக்ளப பின்பற்றி சி்ல ச�யல்்பாடுக்ள 
அேர வமற்சகாண்டார.

வி்னா-வி்்ட நூல்கள்
கிறித்்தே �மயத்தின அடிப்ப்ட உண்்மக்ள வினா வி்ட ேடிவில் 

கற்றுகசகாடுப்பது  கிறித்்தே  �மய மரபு.சி்றாரப ்பருேத்திவ்லவய ்தம் 
�மயத்தின அடிப்ப்டக்ளக கற்றுகசகாடுகக ேகுபபுக்ள நடத்துேர. 
புதி்தாக க கிறித்்தேத்்்தத் ்தழுவிவயாரும் இவ ேகுபபுகளில் ்பயில்ேர. 
இ்தற்சகனப ்பாடத்திட்டமும் ்பாடநூல்களும் உண்டு .ம்்றககல்விப ்பாடம் 
அல்்லது ஞான உ்பவ்த�ம் எனறு இ்்த அ்ழப்பர.இ்தற்கான ்பாட.நூல்கள.. 
வினா வி்ட ேடிவில்  இருககும்.ஒரு வினாவுககு ஒவர ஒரு வி்ட்தான உண்டு 
என்ற வ்பாககிவ்லவய இப ்பாட நூல்கள. அ்மயும் .இ்தனால்  இ்்தப 
்பயில்வோர ஒவர சிந்த்னககு ஆட்்படுத்்தப்படுேர. ஏசனனில்  கற்றுகசகாண்ட  
வி்ட்தான �ரியானது   எனறு மா்ணேன  நம்பியாகவேண்டும். வேறு 

கட்டுரை

  ஆ.சிவசுப்பிரமணியன்

ஆறுமுக  நாேலரின் ளசேம்

நாவலரின் இவ எழுததுப 
்பதிவுகள் சாதியம் குறிதத 
அவரது ச�ாத�ப 
்பாரனவனய 
கவளிப்படுததுகின்ை�. 
இப்பாரனவ அவனரக் 
குறுக்கிவிட்டதுடன் 
புைக்கணிபபுக்கும் 
ஆைாக்கிவிட்டது. 
1993ஆவது ஆண்டில 
அவரது வாழ்க்னக 
வரலானை  கவளியிட்ட 
னவ. க�கரததி�ம் 
1980க்குப பின் நாவலர 
்பறறிய  ஆயவுகள் 
இலஙனகயில 
னமறககாள்ைப ்படானமக்கு, 
அந்நூலின் முகவுனரயில 
ஆறு காரணஙகனைக் 
குறிபபிட்டுள்ைார. அதில 
ஆைாவது  காரணமாக, 
நாவலரவரகள் ஓரு 
சாதிமான் என்னும் னநாக்கு 
மாைானம என்று 
கவளிப்படுததியுள்ைார.
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வி்ட்ய அேன சிநதிகக முடியாது. இ்்த உ்ணரநது சகாண்ட 
நாே்லர, ஞான உ்பவ்த�ம்  நூல்க்ள அடிசயாற்றி ‘்�ே 
வினாவி்ட’ என்ற ்த்்லபபில் இரண்டு ்பகுதிகள சகாண்ட நூ்்ல  
1873இல் சேளியிட்டார.அநநூலில் இருநது எடுத்துககாட்டாகப 
பினேரும். வினா , வி்ட்யக  குறிபபிட்லாம் :

1) உலகத்துக்குக் கருத்தா யாவர?
சி்தபருமான

இம் முயற்சி்ய கிறித்்தேத்்்தப வ்பானறு ்�ேத்்்தயும் 
நிறுேனப  ்படுத்்த அேர விரும்பிய்தன சேளிப்பாடு  எனறு கூ்ற 
முடியும். இவ வினா வி்ட நூலில் �மய அடிப்ப்டயி்லான 
கருத்துகக்ள மட்டுமினறி ்தம் �மூக ோழ்வில் ்�ேரகள  
க்டபிடிகக வேண்டிய சநறிமு்்றக்ளயும்  அேர 
சேளிப்படுத்தியுளளார. இ்ே அேரது �மூகப ்பார்ே்ய  
சேளிப்படுத்தும் ்தன்மயன.எனவே அேற்்்றச �ற்று விரிோகப 
்பாரப்பது அேசியமாகி்றது. 418 வினாகக்ளக சகாண்ட இநநூலில், 
86ஆேது வினா வே்தம் ஓதும் உரி்ம ச்பற்்றேரகள யார என 
வினவுகி்றது.இ்தற்கான வி்டயில், மு்தல் மூனறு ேரு்ணத்்தார 
மட்டுவம வே்தம் ஓதும் உரி்ம ச்பற்்றேரகள எனகி்றார.
அப்படியானால் சூத்திரரகளுககும் நால்ேரு்ணத்திற்குள ேரா்த 
மககள பிரிவினருககும் வே்தம் ஓதும் உரி்ம கி்டயாது என்றாகி்றது. 
131 ஆேது வினா “ஆச�ாரியாே்தற்கு வயாககியர யாேர?” 
என்ப்தாகும். இவவினாவுககான வி்டயின ச்தாடககத்திவ்லவய 
மு்தல் நானகு ேரு்ணத்்தா்ர மட்டுவம குறிபபிட்டுளளார,  132 
ஆேது வினா, “ஆச�ாரியராே்தற்கு வயாககியரல்்லா்தேர யாேர?” 
என்ப்தாகும். இ்தற்கான” வி்டயில் மு்த்லாே்தாக இடம் ச்பறுேது” 
நானகு ேரு்ணத்துககு உட்்படா்தேன”. இது தீண்ட்ம்ய 
சேளிப்படுத்தி நிற்கி்றது. வமலும் “குருடன, ஒற்்்றககண்்ணன, 
ச�விடன, முடேன, ச�ாத்திக ் கயன(ச�ாத்தி-ஊனன) உறுபபுக 
கு்்றந்தேன, உறுபபு மிகுந்தேன” எனவ்பா்ரயும் குறிபபிடுே்தன 
மூ்லம் மாற்றுத் தி்றனாளிகள மீ்தான  ்தன ்பார்ே்ய 
சேளிப்படுத்தியுளளார.

255ஆேது வினா எவசேபச்பாழுது நீராடல்  அேசியமானது 
என்பது ்பற்றியது. இ்தற்கான வி்டயில் “�ண்டாளரு்டய நிழல்  
்படினும்,இழிந்த �ாதியாரும், பு்றச �மயிகளும்..................நாய், கழு்்த, 
்பனறி, கழுகு, வகாழி மு்தலிய்ேகளும் தீண்டினும்”  எனறு 
குறிபபிடுே்தன ோயி்லாக, மனி்தரக்ளயும்  வி்லங்குக்ளயும் ஒப்ப 
வநாககும் அேரது ்பார்ே சேளிப்படுகி்றது. உ்ணவு உண்ணும் 
்பநதியில்  உடன  அமரநது  உண்்பேரகள �ம�ாதியாராக  இருத்்தல் 
அேசியம் (வினா:264) எனறும் உண்ணும்வ்பாது நாய், ்பனறி, பு்்லயர, 
ஈனர, பூபபு்டயேள ்பாரகக உண்்ணககூடாது எனறும் (வினா:270) 
ேலியுறுத்தியுளளார.

சிோ்லயப ்பணிகள குறித்துக குறிபபிடும் வ்பாது(வினா:318) 
“திருகவகாயிலினுளவள புகத்்தகா்த இழிந்த  �ாதியாரும், 
பு்றச�மயிகளும்  ..........உட்புகாேண்்ணந ்தடுத்்தல்.” எனறு ேழிகாட்டி 
உளளார.

மா்தபபூபபிற்கு ஆளான ச்பண்க்ளத் “தூர ஸதிரி” எனறு  
அ்ழககும்  நாே்லர,” தூரஸதிரி மு்தனாள �ண்டாளிககும் (பு்்லசசி, 
சகா்்ல மு்த்லான ்ப்ல ்பாேங்க்ளயும் கூ�ாது ச�ய்்பேள - இது 
நாே்லரின குறிபபு்ர). இரண்டாநாள பிரமகசகா்்ல (பிராம்ண்ரக 
சகால்லு்தல்) ச�ய்்தேளுககும் மூன்றாநாள ேண்்ணாத்திககுஞ 
�மமானேள. ஆ்தலினால் அேள இந்த மூனறு நாளும் யாச்தாரு 
கருமத்துககும் உரியேளல்்லள” எனறு குறிபபிட்டுளளார. இக கூற்றில்  
நாே்லரது �ாதியக கண்வ்ணாட்டம்  ச்தளிோக சேளிப்படுகி்றது.

நாே்லரின இவ எழுத்துப ்பதிவுகள �ாதியம் குறித்்த அேரது 
�னா்தனப ்பார்ே்ய சேளிப்படுத்துகின்றன. இப்பார்ே 

நூல்கள் வரவவற்கப�டுகின்ற்ன
ன்பரா.க.்பஞசாஙகம் க்பயரால 
எழுததாைர நாகரததி�ம் கிருஷ்ணா 
மறறும் அவர நண்்பரகைால 
நிறுவப்பட்டுள்ை இப்பரிசில 
ஒவனவார ஆண்டும் (2019 முதல) 
குறிபபிடததக்க ஆயவு, திை�ாயவு 
என்று தமிழில ்பஙகளிபபு 
கசயதுள்ை ஆயவாைரக்கு 
வழஙகப்பட்டு வருகிைது. 
இப்பரிசில உரு்பா ்பததாயிரமும் 
சான்றிதழும் உள்ைடஙகியது.

விதிமு்றகள்:
1)  இலக்கியம், இலக்கணம், 

கமாழியியல, நுண்கனலகள், தமிழக 
வரலாறு, மானுடவியல, கதாலலியல, 
நாட்டுபபுைவியல, ஊடகவியல 
முதலிய� சாரந்து நிகழ்ததப்பட்ட 
திை�ாயவு மறறும் ஆயவு நூலகள் 
வரனவறகப்படுகின்ை�.

2)  ஆயவு நூல 2020 ச�வரி முதல 
2021 ச�வரிக்குள் கவளிவந்திருக்க 
னவண்டும்.

3)  நூல ஒரு்படி அனுபபி�ால ன்பாதும்.

4)  நூறகனைத திருபபி அனுப்ப 
இயலாது.

5)  னதரவுக்குழுவின் முடினவ 
இறுதியா�து.

6)  2021 - பிபரவரியில ்பரிசு வழஙகும் 
நிகழ்சசி புதுசனசரியில நனடக்பறும்.

நூல் அனுப�வவண்டிய முகவரி:
கவிஞர ்பாரதிபுததிரன் 
10, நான்காம் குறுக்குதகதரு, 
துரகா காலனி, கசம்்பாக்கம், 
கசன்ன� - 600073 
கதா.ன்ப: 9444234511

்பஞ்சு ்பரிசில 2020



è£
‚¬

è„
 C

øA
Q
«ô

®ê
‹ð

˜ 
20
20

64

அே்ரக குறுககிவிட்டதுடன பு்றககணிபபுககும் 
ஆளாககிவிட்டது. 1993ஆேது ஆண்டில் அேரது 
ோழ்க்க ேர்லா்்ற  சேளியிட்ட ்ே. 
கனகரத்தினம் 1980ககுப பின நாே்லர ்பற்றிய  
ஆய்வுகள இ்லங்்கயில் வமற்சகாளளப ்படா்மககு, 
அநநூலின முகவு்ரயில் ஆறு கார்ணங்க்ளக 
குறிபபிட்டுளளார. அதில் ஆ்றாேது  கார்ணமாக, 
நாே்லரேரகள ஓரு �ாதிமான எனனும் வநாககு 
மா்றா்ம எனறு சேளிப்படுத்தியுளளார.

இது ஏற்றுகசகாளளககூடிய ஓனவ்ற. ஆயினும்  
இ்்த வமலும் ஆராய்ே்்தத் ்தவிரத்துளளார. 
இத்்த்கய  வ்பாககு இ்லங்்கயின மாரகசியோதிகள 
சி்லரிடமும் கூட சேளிப்பட்டது. வமற்கூறிய. 
ச�ய்திக்ள மட்டுமினறி  நாட்டார �மய எதிரபபு, 
வி்லங்கு உயிரப்பலி எதிரபபு  என்பனேற்்்றயும். 
அேர  சேளிப்படு த்தியுளளா ர .  இ்ே 
அடித்்தளமககளின ்பண்்பாட்டுககு எதிரான  
்தனனின உயரவுக சகாள்கயாக (Ethnocentrism)  
அேரிடம்  அழுத்்தமாக சேளிப்பட்டது. 
யாழ்ப்பா்ணப ்பகுதியில் உளள நல்லூரில் கந்த�ாமி 
வகாவில்  வ்தரத்திருவிழாவின வ்பாது வ்தரககாலில் 
ஆடுசேட்டிப ்பலி சகாடுப்பது ேழககம். இ்்தத் 
்தடுத்து நிறுத்்த நாே்லர வ்பாராடியுளளார.

அருட�ா மைருட�ா
ேடலூர இராமலிங்க  அடிகளாரின  

திருேருட்்பா்ே நாே்லர ஏற்றுகசகாளளவில்்்ல. 
அிஃது அருட்்பா அனறு மருட்்பா எனறு �ாடினார. 
இ து  ச ்த ா ட ர ்ப ா க  நீ தி  ம ன ்ற த் தி ல்  
ேளள்லாருகசகதிராகத் ச்தாடுககப்பட்ட ேழககில் 
இேரது ்பங்களிபபும் இருந்தது. நாே்ல்ரப 
வ்பானவ்ற ேளள்லாரும் நாட்டார �மய எதிரபபு, 
வி்லங்கு உயிரப்பலி எதிரபபு  என்ற கருத்துகக்ள  
ேலியுறுத்தி  ேந்தார. அேரது திருேருட்்பா நூலில் 
இேற்்்ற ேலியுறுத்தியுளளார.  அவ்த வநரத்தில் 
�ாதியம் ம்தோ்தம் என்பேற்றிற்கு எதிரானேராக 
விளங்கினார.�ான்றாகப பினேரும் திருேருட்்பா 
ேரிக்ளக குறிபபிட்லாம்.:” �ாதியும் ம்தமும் 
�மயமும்  ்தவிரத்வ்த”, “�ாதியும் ம்தமும் �மயமும் 
ச்பாய் என ஆதியில் உ்ணரத்திய அருட்ச்பருஞவ�ாதி”, 
“�ாதியிவ்ல ம்தங்களிவ்ல �மய சநறிகளிவ்ல...........
அபிமானித் ்த்்லகின்ற உ்லகீர”

இத்ச்தாடரகள �ாதி, ஆகம �ாத்திரங்கள 
என்பனேற்றில் ேளள்லாருககு உடன்பாடில்்்ல  
என்ப்்த உ்ணரத்துகின்றன. இ்ே இரண்டின 
மீதும்  நாே்லர சகாண்டிருந்த  ்பற்றும் ேளள்லார 
மீ்தான அேரது எதிரபபு்ணரவுககுக கார்ணமாய் 
இருநதுளளன .

�ாவலரின் ் சவம்
சமாத்்தத்தில் நாே்லரின  ்�ேமனது 

� ா தி ய த் ்்த யு ம்   ஆ க ம ங் க ் ள யு ம்  
உளோங்கிகசகாண்ட ஒன்றாகும்.தீண்டா்ம்யயும் 
அேர ஏற்றுகசகாண்டார . இ்தற்கான அடிப்ப்டக 
கார்ணம் ஆகம விதிமு்்றகள மீ்தான அேரது 
உறுதிப்பாடு்தான. அவகார சிோச�ாரியார 
என்பேரது நூலுககு  நாே்லரின மா்ணேரான 

அம்்ப்லே நாே்லர  எழுதிய விருத்தி உ்ரயில் 
கூறியுளள ச�ய்திகளின  து்்ணயுடன இ்்த 
உ்ணரமுடியும். “வே்தத்்்த அங்கமாகவும். 
சிோகமத்்்த அங்கியாகவும் சகாண்டேர ் ேதீக 
்�ேரகள”  எனறு அம்்ப்லே  நாே்லர 
கூறிய்்தககுறிபபிட்டு விட்டு, “வே்த்பாரம்்பரியம் 
்�ே ்பாரம்்பரியத்துடன க்லககும் ச்பாழுது ் ேதீக 
் � ே ம்  வ ்த ா ன று கி ்ற து ”  எ ன கி ்ற ா ர 
கிருஷ்்ணராஜா(2019 :38-39 ) .  கிருஷ்்ணராஜா 
குறிபபிடும் வே்த ்பாரம்்பரியத்தின ஓர  உறுபபு்தான 
ஆகமங்கள. ேடசமாழியிலும்  பு்ல்ம ச்பற்றிருந்த  
நாே்லர ஆகமங்க்ளக கற்்றறிந்தேர? ஆகமங்களின 
்தககத்திற்கு அேர ஆட் ்பட்டிருந்த்்த அேரது 
்ப்டபபுகளில்   க ா்ணமுடியும் .  இ்தன 
அடிப்ப்டயிவ்லவய   “ஆறுமுகநாே்லர  
பிர்பந்தத்திரட்டு “என்ற நூலின ்பதிபபு்ரயில்,

க .  ரகுேரன ,  � ாதி்பற்றிய ந ாே்லரின 
நி்்லப்பாட்டுககு  அடிப்ப்டயாய் அ்மேது 
உண்்மயில்  அேர ்பரிபூர்ணமாக நம்பிய ஆகமப 
பிரமா்ணவம.ஆகமத்துககு  அேர காட்டிய 
கற்புநி்்லயின சேளிப்பாவட . . . .  எனறு 
கருத்து்ரத்துளளார.அத்துடன அேரது வேளாளர 
வ ம ட் டி ் ம யு ்ண ர வு ம்  இ ் ்ண ந து 
சகாண்டுளள்்தயும் மறுப்ப்தற்கில்்்ல .

1927 ஆேது ஆண்டில் வ�்லத்தில் ந்டச்பற்்ற  
காங்கிரஸ கட்சியின மூன்றாேது  அரசியல் 
மாநாட்டில், ே.உ.சி ஆற்றிய ்த்்ல்ம உ்ரயில் 
“்தாழ்த்துகின்ற ஜாதியார”, “்தாழ்த்்தப்பட்டிருககி்ற 
ஜாதியார” எனறு இரு பிரிவினர இருப்ப்தாகக  
குறிபபிட்டுளளார.அேர ்பயன்படுத்தியுளள 
இவவிரு க்்லசச�ாற்க்ளயும்  அடிசயாற்றி 
“்தாழ்த்துகின்ற ்�ேர”, “்தாழ்த்்தப்பட்டிருககி்ற 
்�ேர” எனறு ்பகுத்துககூ்ற இடமுண்டு. இவ 
ே்கயில் நாே்லரின ்�ேமானது �ாதியத்்்த 
உளோங்கியது. ேழி்பாட்டில் மட்டுமினறி அன்றாட 
ோழ்விலும் ச்தாட்டால் தீட்டு, கண்டால் தீட்டு 
என்ப்்த எழுத்துேடிேத்தில் ேலியுறுத்தி உளளார. 
இ்தன அடிப்ப்டயில்  நாே்லரின ்�ேத்்்த, 
்தாழ்த்துகின்ற ் �ேரகளின, ் �ேமாக அ்டயாளம்  
கா்ணமுடியும். �ம்ணம், ச்பௌத்்தம், என்ற இரு 
அ்ேதீக  �மயங்களுடன ்ேதீக �மயங்களான  
்�ேமும் ்ே்ணேமும்  முரண்்பட்டு நின்ற 
கா்லத்தில்  உருோன சிந்த்னப வ்பாககிற்கு 
மா்றான்தாகவே இது அ்மநதுளளது. இது ்தனியாக 
ஆராய வேண்டிய ஒனறு.

துமண நின் நூல்்கள:

1)  ஆறுமு்க ் ாவலர் (1996) மசவ வி்னாவிம்.
இரண்ாம் புத்�்கம்

2)  ்க்ன்கரத்தி்னம் (1993). ஆறுமு்க ் ாவலர் 
வரலாறு ஒரு புதிய பார்மவ

3)  கிரு்ஷண ராொ.வசா. (2019) மசவசித்�ாந்�ம் 
மறுபார்மவ - அறிவாராய்ச்சியல்

4)  ்க.ரகுவரன (1996) பதிப்பாசிரியர், ஆறுமு்க 
்ாவலர் பிரபந்�த் திரட்டு
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சமீ்பத்தில் நிகழ்ந்த மூனறு �ம்்பேங்கள மத்திய 
அர�ாங்கம் சமாழி்ய ம்தப்படுத்துே்தற்கு ே�தியாக 
அரசியல்்படுத்்த ஆரம்பித்துவிட்டது என்ப்்த 
ச்தளிவு்பட உ்ணரத்துகின்றன.

திராவிட �கதிக்ள தீய �கதிகள எனறும் 
�மஸகிரு்தம் ச்தரிந்தேரகளுககு மட்டுவம மருத்துேம் 
்படிககும் ோய்ப்்ப ேழங்க வேண்டும் எனறும் 
குருமூரத்தி கூறியுளளது;

AYUSH ச�ய்லாளர இநதி ச்தரியா்தேரகள 
கருத்்தரங்்க விட்டு சேளிவய்ற்லாம் எனறு AYUSH 
மருத்துேரகளிடம் கூறியது;

்தமிழகத்துப ்பாராளுமன்ற உறுபபினரகள 
எழுத்துபபூரேமாக வகட்கும் வகளவிகளுககு மத்திய 
அ்மச�ரகள இநதியில் மட்டுவம ்பதில் அளிககும் 
வ்பாககு.

திராவிட தீய �கதிகள ்தமிழ்நாட்்ட 
சீரசகடுத்துவிட்டன எனறு கூறியிருககி்றார திரு.
குருமூரத்தி. �மஸகிரு்தம் ச்தரியா்தேரகளுககும் 
மருத்துேம் ்படிககும் ோய்ப்்ப ேழங்கியது 
திராவிட �கதிகள ச�ய்்த மிகப ச்பரிய சீரவகடு. 
எனவே �மஸகிரு்தம் ச்தரிந்தேரகள மட்டுவம 
மருத்துேம் ்படிகக்லாம் எனறு மத்திய அரசு �ட்டம் 
இயற்்ற வேண்டும் எனறும் அேர கூறியிருககி்றார. 
இ்்த அேரது உள்றல் எனறு கருதி ்பகடிப 
்பார்ேவயாடு கடநது வ்பாய்விடுேது மிகவும் 
ஆ்பத்்தானது.

1917 ஆம் ஆண்டு ஆகஸட் மா்தம் 19 மற்றும் 20 
ஆம் வ்ததிகளில் வகாயம்புத்தூரில் ”்பாரப்பனர 
அல்்லா்தார” மு்தல் மாநாடு ந்டச்பறுகி்றது. அந்த 
மாநாட்டிற்கு ்த்்ல்ம ேகித்்த ்பனகல் அர�ர ்தனது 
உ்ரயில்,

”எேருடனும் ஒனறு வ�ரா்த ேழிேழி ேந்த 
புவராகி்தக கூட்டத்தின இரும்புப பிடியின கீழ் 
மூடப ்பழகக ேழககங்களில் வ்பாற்றி ேளரககப்பட்ட 
்பாரப்பனரல்்லா்தேரகளுககு கல்வி எனனும் 
நீரூற்்்ற சநருங்கும் உரி்மவயா ோய்பவ்பா 
ேழங்கப்படவில்்்ல.

ஒவசோரு து்்ற �ாரந்த அறி்ேயும் வேறு 

கரைசிப் பககம்

  இரோ. எட்வின்

65/66
காகளகச சிறகினிவல

எேரும் ச்பற்று விடா்த்படி ்பாரப்பனரகள ்தங்கள 
்ககளிவ்லவய ் ேத்திருந்தனர.

்பாரப்பனரகளுககு அளிககப்பட்ட அவ்த 
ோய்பபுகளும் ே�திகளும் ்ப ா ரப்பனர 
அல்்லா்தேரகளுககும் அளிககப்பட்டால் 
்தங்க்ளவய ்த்்ல சி்றந்தேரகளாகப ்பகட்டுடன 
காட்டிக சகாளளும் வ்பாலிகளுடன வ்பாட்டியிடும் 
அளவிற்கு அறிவு ேளம் ச்பற்்றேரகளாக 
மாறிவிடுோரகள. அ்தற்கான ே�திக்ள ஏற்்படுத்திக 
சகாடுகக வேண்டும்” எனறு கூறியிருககி்றார.

 ்பச்�யப்பன கல்லூரி அ்றககட்ட்ளயின 
நிரோகககுழுத் ்த்்லேராக இருந்த பிட்டி.
தியாகராயர ்தனது ஜமீந்தார நண்்பரின மகனுககு 
கல்லூரியில் ்படிப்ப்தற்கு ஒரு இடம் சகாடுககுமாறு 
கல்லூரியின மு்தல்ேருககு சி்பாரிசு கடி்தம் 
சகாடுத்திருககி்றார.

க ல்லூரியின அ்னத்து  இடங்களும் 
நிரம்பிவிட்டன எனறு அேருககு ்பதில் 
அளித்திருககி்றார கல்லூரியின மு்தல்ேர. ஆனால் 
அ்தன பி்றகும் நி்்றய ்பாரப்பன மா்ணேரகளுககு 
அேர இடம் சகாடுத்திருககி்றார. இ்்த அறிந்த 
பிட்டி.தியாகராயர ்தன அனுமதியினறி யா்ரயும் 
க ல் லூ ரி யி ல்  வ � ர க க க  கூ ட ா ச ்த ன று 
உத்்தரவிட்டிருககி்றார.

சி்பாரிசு ச�ய்யப்பட்டேர ஒரு ஜமீன்தாரின 
மகன. சி்பாரிசு ச�ய்்தேர ஒரு மாச்பரும் இயககத்தின 
்த்்லேர. அந்தக கல்லூரியின நிரோகககுழுத் 
்த்்லேர. 1920 இல் நீதிக கட்சி சேற்றி ச்பற்்றவ்பாது 
மு்தல்ேர ச்பாறுபவ்பற்குமாறு அன்்றய கேரனர 
்லாரட் வில்லிங்டன அ்ழத்்தவ்பாது அ்்த 
நிராகரித்்தேர.

ஜமீன்தார மகன என்பதில் இருநது அேர 
�மூகத்தில் ஆதிககத்வ்தாடிருந்த இ்டச�ாதி்யச 
�ாரந்தேர என்பது ச்தரிகி்றது. நிச�யமாக அேர 
மிகபச்பரிய ச�ல்ேந்தராகத்்தான இருநதிருகக 
முடியும். ஆக, மிகச ச�ல்ோககுளள குறுநி்ல 
மனனரின மகனாக இருந்தாலும், அளவிட முடியா்த 
ச�ல்ேங்களுககு அதி்பதியாக இருந்தாலும், அந்தக 
கல்லூரியின நிரோகககுழுத் ்த்்லேவர சி்பாரிசு 
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ச�ய்்தாலும் அேர ்பாரப்பனர வீட்டுப பிள்ள 
இல்்்ல என்றால், அந்தக கல்லூரியில் இடம் 
கி்டககாது என்பது்தான 1920 ககு முனபிருந்த நமது 
மண்ணின எ்தாரத்்தம்.

சுப்பராயலு சரட்டியார மர்ணம்டந்தபி்றகு 
மாகா்ணத்தின மு்தல்ேராகப ச்பாறுபவ்பற்்ற ்பனகல் 
அர�ர உடனடியாக “கல்லூரிக குழு” ்ே 
அ்மககி்றார. அதுே்ர மு்தல்ேரின ்ககளில் 
இருந்த மா்ணேர வ�ரக்கககான அதிகாரம் 
கல்லூரிக குழுவிற்குச ச�ல்கி்றது.

பிற்்படுத்்தப்பட்ட மற்றும் ்தாழ்த்்தப்பட்ட 
குழந்்தகளும் கட்டாயமாக கல்லூரிகளில் 
வ�ரககப்பட வேண்டும் எனறு கல்லூரி குழுககளுககு 
சநறிமு்்றகள பி்றபபிககப ்பட்டன.

்பாரப்பனரகளுககு மட்டுவம கல்வி எனறிருந்த 
இறுககத்்்த சி்ல கடு்மயான �ட்டங்கள மூ்லம் 
்தகரத்்தது அன்்றய நீதிக கட்சி அரசு . 
்பாரப்பனரல்்லா்த குழந்்தகளுககும் கல்விககான 
ோ�ல்க்ளத் தி்றந்தன

90 ஆண்டுகளுககு முன ஒரு �மஸகிரு்த மாநாடு 
ந்டச்பறுகி்றது. அதில் க்லநதுசகாண்ட ்பனகல் 
அர�ர �மஸகிருத்த்தில் உ்ரயாற்றியவ்பாது 
்பாரப்பனரகள அதிரநது வ்பாகி்றாரகள. அேர 
�மஸகிரு்தத்தில் முதுக்்ல ்பட்டம் ச்பற்்றேர 
எனகி்ற உண்்ம அதுே்ர அேரகளுககுத் 
ச்தரியாது.

”எங்கள குழந்்தகளின ்தாய்சமாழி �மஸகிரு்தம் 
அல்்ல. அேரகள �மஸகிருத்த்தின ேழியாகவும் 
மருத்துேம் ்படிககப வ்பாேதில்்்ல. எனவே 
�மஸகிரு்தம் ச்தரிநதிருந்தால்்தான மருத்துேம் 
்படிகக முடியும் என்பது ்தே்றானது” எனறு 
உ்ரயாற்றுகி்றார

உ்ரயாற்றியது மட்டுமல்்ல அேர மு்தல்ேரானதும் 
மருத்துேம் ்படிப்ப்தற்கு �மஸகிரு்தம் ச்தரிநதிருகக 
வேண்டிய அேசியம் இல்்்ல எனறு �ட்டம் 
இயற்றுகி்றார.

மருத்துேப ்படிபபில் அரசுப ்பளளிகளில் ்படித்்த 
குழந்்தகளுககான 7.5 �்தவிகி்த இடஒதுககீட்்ட 
இ்தன நீட்சியாகத்்தான சகாளள வேண்டும்.

மருத்துேம் ்படிகக �மஸகிரு்தம் ச்தரிநதிருப்பது 
அேசியம் இல்்்ல எனறு ்பனகல் அர�ர பி்றபபித்்த 
�ட்டம் என்பது கல்விவயாடு மட்டும் �ம்்பந்தப்பட்டது 
அல்்ல. ம்தத்தின வகாரப பிடியில் இருநது மருத்துேக 
கல்வி்ய விடுவித்்தது எனகி்ற அடிப்ப்டயில் அது 
ம்தம் �ம்்பந்தப்பட்ட எதிரசகாளளல்.

ம்தத்தின ் ககளில் இருந்த �மஸகிரு்தம் எனும் 
ஆயு்தத்்்த எதிரகக முடியாமல் நிராயு்த்பாணிகளாய் 
்தவித்்த ்பாரப்பனரல்்லா்த மககளுககான 
கே�மாகவும் ஆயு்தமாகவும் மாறிய �ட்டம் அது

இப்படித்்தான நமககான கல்வி ோய்பபி்ன 
திராவிட �கதிகள தி்றநதுவிட்டன

திராவிட �கதிகளின இந்த முயற்சியால்்தான நம் 
குழந்்தகள மருத்துேம் ்படித்்தனர

அரசுப ்பளளிக குழந்்தகளுககான 7.5 �்தவிகி்த 
உளஒதுககீடு இனனும் இனனுமாய் நமது 
குழந்்தக்ள மருத்துேரகளாககும்

நமது குழந்்தகளுககு கல்லூரிக்ளத் தி்றநது 
விட்ட்தாலும் மருத்துேக கல்லூரிக்ளத் 
தி்றநதுவிட்ட்தாலும்்தான திராவிட �கதிக்ள தீய 
�கதிகள எனறு விளிககி்றார குருமூரத்தி.

இந்தக வகாேத்தின ஒரு நி்்ல்தான AYUSH 
ச�ய்ல்ர “எனககு இநதி்யத் ்தவிர வேறு சமாழி 
ச்தரியாது. இநதி ச்தரியாது என்றால் மாநாட்்ட 
விட்டு சேளிவயறுங்கள”  எனறு A Y U S H 
மருத்துேரக்ள வநாககி கத்்த ் ேத்திருககி்றது.

சமாழி்ய மீண்டும் ம்தப்படுத்துேற்கான 
அரசியல் ச�யல்்பாடு்தான ்தமிழகத்தின 
்பாராளுமன்ற உறுபபினரகளின எழுத்துேழிக 
வகளவிகளுககு மத்திய அ்மச�ரகள இநதியில் 
்பதில் அளிப்பது.

�ங்கராச�ாரியாரகள ்பக்தரகள வகளவி 
வகட்டால் குறிபபிட்ட வநரத்தில் நீஷ ்பா்ஷயான 
்தமிழில் வ்பசினால் மடம் தீட்டுப ்பட்டு விடும் எனறு 
�மஸகிரு்தத்தில் ்பதில் கூறுோரகளாம்.

இவ்தாடு ஒத்்தது்தான ஆங்கி்லத்தில் வகட்கப்படும் 
வகளவிகளுககு அ்மச�ரகள இநதியில் ்பதில் 
அளிப்பது என்ப்்தப புரிநது சகாளள வேண்டும்.

ராமலிங்கவராடான ஒரு உ்ரயாடலில் 
�மஸகிரு்தம்்தான “மாத்ரு ்பா்ஷ” எனறு 
�ங்கராச�ாரியார கூறியவ்பாது அப்படியானால் 
்தமிழ் ”பித்ரு ்பா்ஷ” எனறு அடிகளார ்பதில் 
அளித்்தவ்தாடு ்தமிழின ச்பரு்ம குறித்து ஒரு 
உ்ரவய நிகழ்த்திய்தாக 1897 ஆகஸட் மா்த 
“சித்்தாந்தா்த தீபிகா” எனகி்ற இ்தழில் சேளிேந்த 
்தகே்்ல ஊரன அடிகள கூறியிருககி்றார.

ஆக அடிகளார �மஸகிரு்தத்தின சமாழி 
ஆதிககத்்்த எதிரசகாண்டிருககி்றார. நாமும் 
�ரியாக எதிரசகாளள வேண்டும்.

்தமிழ்நாட்டு ்பாராளுமன்ற உறுபபினரகள 
அ்ேயில் ்தமிழிவ்லவய வ்ப�வும் எழுத்து ேழியில் 
வகட்கவும் ச்தாடங்க வேண்டும்.

உதவிய்வ

  �ந்ம� தபரியார் திராவி்ர்்கழ்கம் தவளியிட்டுள்ள 
“ப்ன்கல் அரசர்” மற்றும் “நீதிக்்கட்சி ஆட்சியில் 
சமூ்கப்புரட்சி” என் குறுநூற்்கள

  மவம்க தவளீட்்்கத்தின “�மிழ்கத்தில் சமூ்க 
சீர்திருத்�ம் இருநூறு ஆணடு்கள” என் வ�ாழர் 
அருணன எழுதிய நூல்

  14.0702018 ஆம் ் ாளிட்் “விடு�மல” ் ாளி�ழ
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è£‚¬è„ CøAQ«ô ñ£î Þî› º¡ªù´‚°‹ Ýø£õ¶ Ý‡´

èMë˜ A H ÜóM‰î¡ G¬ù¾ Þô‚AòŠ ðK²
àôèˆîI› ÜPMò™ ¹¬ù¾ CÁè¬îŠ «ð£†® 2021

õœÀõó£‡´ 2052

  2050-èO™ ¹MJ™ îIö˜ õ£›¾ â¡ð¶ 
CÁè¬îJ¡ ¬ñò‚è¼õ£è Þ¼‚è «õ‡´‹.

   «ð£†®‚è£ù è£ô â™¬ô: 31.01.2021

   «ð£†® º®¾: ñ£˜„² 2021Þ™ ªõOõ¼‹

   è£‚¬è„ CøAQ«ô ÞîN¡ ªî£ì‚è 
ªïPò£÷ó£èŠ ðEò£ŸP ñ¬ø‰î 
Þô‚Aòõ£F ‘A H ÜóM‰î¡’ èùM¡ 
eFJ™ â¿‹ ¹Fò îìñ£è Ü¬ñAø¶ Þ‰îŠ 
«ð£†®.

   ð£óF è‡ì “ªê¡P´i˜ â†´ˆ F‚°‹, 
è¬ô„ ªê™õƒèœ ò£¾ƒ ªè£í˜‰Fƒ° 
«ê˜Šd˜!” â¡ø èù¬õ ïùõ£‚°‹ 
ºòŸCèO™ å¡Á. àôªèƒ°‹ 
Mò£Hˆîõ˜è÷£A ªî£ì¼‹ õ£›M™ 
Ü´ˆî´ˆî î¬ôº¬øJù˜ â‡íƒè¬÷‚ 
ªè£‡ì â¿ˆ¶è¬÷»‹ ð¬ìŠ¹è¬÷»‹ 
á‚°M‚°‹ ºèñ£è ÞŠ «ð£†® Ü¬ñAø¶.

   ‘ò£¶‹ á«ó ò£õ¼‹ «èO˜’ âù õ£¿‹ îI› 
ñ‚èO¡ Ì˜iè‹ & ¹ôŠªðò˜¾ Üî¡ 
c†Cªòù õ£öˆ î¬ôŠð†ì õ£›Mùó¶ 
âF˜è£ô‚ è¬îè¬÷ ðóõô£è 
âF˜ð£˜‚A«ø£‹.

ªïPò£÷˜ ñFŠ¹‚°Kò ðˆñï£ð äò˜ (ÞƒAô£‰¶)

ï´õ˜ °¿ ñFŠ¹‚°Kò «ðó£CKò˜ ². Þó£ñ²ŠHóñEò¡ (Þ‰Fò£)

 ñFŠ¹‚°Kò «ðó£CKò˜ ê. ²A˜îó£ü£ (ÞƒAô£‰¶)

 ñFŠ¹‚°Kò â¿ˆî£÷˜ F¼ ó…ê°ñ£˜ (ÝvF«óLò£)

 ñFŠ¹‚°Kò «ðó£CKò˜ ². ÿîó¡ (ÜªñK‚è£)

 ñFŠ¹‚°Kò â¿ˆî£÷˜ F¼ñF Wî£ ñF (ÝvF«óLò£)

ககைார�ானா கெருநகதாற்று கைா�ணமாகை 
தவிரககை இயலாமல் ஏற்ெட்டுவிட்்ட 
இ்்டகெளி்ய நி�ப்புெதற்கைாகை ரொட்டிககைான 
கைால எல்்ல ஜனெரி 31,2021 ெ்� 
நீட்டிககைப்ெட்டுள்ளது. எனரெ, ெ்்டப்ொ்ளரகைள 
31.1.2021 ெ்� தஙகை்ளது ெ்்டப்புகை்்ள 
அனுப்பி ்ெககைலாம் எனெ்த கதரிவித்துக 
ககைாளகிரறாம்.

-ஆசிரியர்

அறிவிப்பு
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«ð£†®J¡ MFº¬øèœ :

1.  ÜPMò™ ¹¬ù¾„ CÁè¬îŠ «ð£†®J™ 
ðƒ«èŸ°‹ «ð£†®ò£÷˜ îù¶ I¡ù…
êÖì£è ñ†´‹ îQò£è Þ¬í‚èŠð†ì 
îù¶ ²òMðó‚ «è£¬õ»ì¡ º¿Š ªðò˜, 
¹¬ù¾Š ªðò˜, ºèõK, ªî£¬ô«ðC, 
ªê™«ðC àœO†ì MõóƒèÀì¡ 
ªî£ì˜¹ ªè£œ÷ «õ‡´‹. «ð£†®J™ 
ðƒ«èŸ°‹ CÁè¬îèœ â¿ˆî£÷K¡ 
ªê£‰î‚ èŸð¬ù â¡Á‹ Þ‰îŠ 
«ð£†®‚è£è«õ â¿îŠð†ì¶ â¡Á‹ 
I¡ù…êL™ àÁFŠð´ˆî™ «õ‡´‹.

2.  «ð£†®J™ Þì‹ªðÁ‹ CÁè¬î 
áìèƒèO«ô£  « ð £†®èO«ô£ 
ðƒ«èŸèM™¬ô âÂ‹ àÁFªñ£N¬ò 
I¡ù…êL™ õöƒè «õ‡´‹. «ð£†® 
º®¾èœ ÜPM‚èŠð´‹ õ¬óJ™ â‰î 
áìèƒèO«ô£ Þ¬íò ªî£¬ôˆ 
ªî£ì˜¹ ê£îù õ¬ôèO«ô£ ªõOJì‚ 
Ãì£¶.

3. å¼õ˜ å¼ ð¬ìŠ¹ ñ†´«ñ ÜÂŠð 
«õ‡´‹.

4.  è¬î‚ è¼ ñŸÁ‹ è÷‹&è£ô‹ ÜPMò™ 
î° ï™  î¬è¬ñ»ì¡ Ü¬ñî™ . 
CÁè¬î‚è£ù î¬ôŠ¹ â¿ˆî£÷ó¶ 
ªîK¾.

5.  õ £ ˜ ˆ¬î èœ  1 2 0 0  ª ê £ Ÿ èÀ‚° 
«ñŸðì£F¼ˆî™ (è£‚¬è ÞîN™ 5 
ð‚èƒèœ). ÎQ«è£† â¿ˆ¶¼M™ 
Ý ‚ è ƒ è œ  Ü¬ ñ î ™ .  C Á è ¬ î 
Þ¬í‚èŠð´‹ I¡ù…ê™ î¬ôŠH™ 
èMë˜ AH ÜóM‰î¡ G¬ù¾ Þô‚AòŠ 
ðK² 2021&‘àôèˆ îI› ÜPMò™ ¹¬ù¾„ 
CÁè¬îŠ «ð£†®’ âù‚ °PŠHì™.

6.  ðK²‚°Kò è¬îè¬÷ ï´õ˜ °¿ ðKYLˆ¶ˆ 
«î˜‰ªî´‚°‹. ï´õ˜èO¡ b˜Š«ð 
ÞÁFò£ù¶.

7.  ðƒ«èŸ°‹ «ð£†®ò£÷˜èÀì¡ Ü…ê™, 
ªî£¬ô«ðC, I¡ù…ê™ Mê£KŠ¹èœ 
ï¬ìªðø£¶. º®¾èœ ÜPM‚èð†ì 
Hø«è àKò ªî£ì˜ð£ì™èœ ï¬ìªðÁ‹.

8.  «ð£†® º®¾ 2021 ñ£˜„² ñ£î ÞÁFJ™ 
è£‚¬è °¿ñˆFù£™ º¬øŠð® 
ÜPM‚èŠð´‹.

9.  «ð£†® G¬ø¾ ï£œ& 2021 êùõK 31.

10.  ðK²‚°ˆ ªîKõ£°‹ CÁè¬îè¬÷ è£‚¬è 
Þî›‚ °¿ñ‹ àKò º¬ø¬ñJ™ 
ªõOJ´‹

11.   Þ‰îŠ «ð£†®‚è£ù I¡ù…ê™ ºèõK 
kipian2021kaakkaicirakinile@gmail.com

ºî™ ðK² 
10000 
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ï¡P :  ÞŠ«ð£†®‚è£ù ðíŠ ðKC¬ù 
õöƒ°‹ AH ÜóM‰î¡ °´‹ð‹ 
ê£˜ð£è F¼ñF ²ñF ñŸÁ‹ 
Þô‡ì¡ ¶O˜ ï‡ð˜èœ

 kaakkaicirakinile@gmail.com    www.facebook.com/kakkai.cirakinile     kaakkai.in

Þî›‚ °¿ñ‹

Þó‡ì£õ¶ ðK² 
7500 

Þ‰Fò Ïð£Œèœ 
ñŸÁ‹ ê£¡Pî›

Í¡ø£õ¶ ðK² 
5000 

Þ‰Fò Ïð£Œèœ 
ñŸÁ‹ ê£¡Pî›

ï£¡° 
ÝÁî™ ðK²èœ 

îô£ 2000 
Þ‰Fò Ïð£Œèœ 
ñŸÁ‹ ê£¡Pî›

 á‚èŠ ðK² : ê£¡Pî›
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