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சீனாவின் வுஹான் (Wuhan) மாகாண த்தில் உள்ள உயிரியல் 
ஆய்வகம் Glaxo நிறு்வ ன த்துக்குச் ச�ாந்தமானது... ்தறச�யலாக, 
இ்வ ரக ள்தான் Pfizer நிறு்வ ன த்திறகும் உரிமமயா்ள ரக ள. ்த ற்பாது 
சகா்�ானா ்தடுப்பூசி ்தயாரிப்ப்வரக ளில் முக்கிய மான ்வ ரக ள 
இ்வ ரக ் ்ள... இது, ்தறச�யலாக, Black Rock நிறு்வ ன  நிதிக ளின் 
க ட்டுப்பாட்டில் நிர்வகிக்கப்படுகிறது...

்தறச�யலாக, Open Foundation Company என்ற  SOROS FOUNDATION 
நிதிகம்ள நிர்வகிப்ப்வரக ள இ்வ ரக ்்ள... இது, ்தறச�யலாக பிச�ஞ்சு 
AXA நிறு்வ ன த்துக்கு ் �ம்வ ச�யகிறது... ்தறச�யலாக, இ்வரக ள ் ேரமன் 
நிறு்வனமான Winterthur-க்கு ச�ாந்தமான்வரகள....

்தறச�யல் நிக ழ்வாக  வுஹானில் சீன ஆய்வகத்ம்தக் கட்டிய்வரக ள 
இ்்த Winterthur நிறு்வ ன ் ம.. . ்தறச�யலாக இ்வ ரக ் ்ள சில  
ஆண்டுக ளுக்குமுன் German Alkianz நிறு்வ ன த்ம்த அ்வ � � மாக  
்வாங்கின ர... இது, ்தறச�யலாக Vanguard நிறு்வ ன த்ம்த முக்கிய ப் 
பங்கு்தா��ாகக் சகாண்டுள்ளது. இந்த  Vanguard நிறு்வ ன ்ம முன்ன ர 
ச�ான்ன  Black Rock நிறு்வ ன த்தின் முக்கிய ப் பங்கு்தா�ர. 

இநத்ச் Black Rock-்தான் � ர்வ ் ்த� த்தின் மத்திய ்வங்கிகம்ளக் 
கட்டுப்படுத்துகிறது,  ்மலும் உலக நிதி மு்தலீட்டு மூல்தனத்தின் 
க ட்டுப்பாட்டில் மூன்றில் ஒரு பகுதிமய ்த ன் ்வ � ம் ம்வத்திருக்கிற து.  
இ்வ ரக ள ்தறச�யலாக, Microsoft நிறு்வ ன த்தின் முக்கிய பங்கு்தா�ரக ளுள 
ஒரு்வ ர. 

மமக்்�ா�ாஃட் நிறு்வ ன ்மா Bill Gates (பில் ் கட்ஸ்) ச�ாத்து. அ்வர 
PFIZER-ன் முக்கிய ப் பங்கு்தா��ாகவும் இருப்ப து ம றறுசமாரு ்த றச�ய ல் 
நிக ழவு. இதில் ்த றச�ய லான  அதி�யம் என்ன ச்வன்றால், இ்்த Pfiz-
er-்தான் ்காவிட் ்த டுப்பூசிமய உலசகங்கும் ்த யாரித்து விறக 
காண்ட்�ாக்ட் ் பாட்டு ்வ ருகிற து. ் மலும் இ்வ ரக ்்ள ்தற்பாது WHO-
ன் (உல க  சுகா்தா�  நிறு்வ ன ம்) முக்கிய  ஸ்பான்��ாகவும் இருக்கிறாரக ள...

ந ம்புங்க ...! இது எல்லா்ம ்த றச�ய ல் நிக ழவுக ள்தான். சகா்�ானா 
மூல ம் உயிர ப ய ம் உரு்வாக்கி, அம்த கா� ண ம்காட்டி உல க ப்சபரும் 
ப ண க்கா� க் காரப்ப ் �ட்டுக ள சகாளம்ளய டிக்க  இற ங்க வில்மல.

முகநூலில் உலா்வந்த பதிவு, ்தறச�யலாக எம் கண்ணில்பட்்டது.

எலலாமம தறகசயலானதுதானா...

பத்தாவது ஆண்டில் 
பதா்ம் பதிக்கிறது 

‘கதாக்்கச் 
சிறகினிலே’. 
கதாக்்கயின் 

வளர்ச்சிக்குத ல்தாள் 
ககதாடுததுவருகிற 
சந்தா்தாரர்கள் 
உள்ளிட்ட 

உேகளதாவிய ் மிழ் 
மக்களுக்கும் 
கதாக்்கலயதாடு 
எபலபதாதும் 
ல்தாழ்ம 

லபணிவருகிற 
ப்்டபபதாளிகளுக்கும் 
எழுத்தாளர்களுக்கும் 

கதாக்்கக் 
குழுமததின் இனிய 
்மிழ்ப புத்தாண்டு 
மற்றும் ் மிழர் 

திருநதாள் 
வதாழ்ததுகள்.

- ஆசிரியர்
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எதறகாகப் ல�ாராடுகிறாரகள்? 
ஆட்சியாளரகள் எனன நி்னககிறாரகள்?

இந்தியாவில் பாஜக அரசு ககாண்டுவந்துள்ள வவ்ளாண்்மைக்கு எதிரான 
மூன்று ககாடிய சட்டஙக்்ள எதிர்த்து, சாதி, மைதம், இனம், கமைாழி க்டந்து 
‘விவசாயி’ என்கிற ஒற்ற அ்்டயா்ளத்து்டன் த்ைநகர் தில்லியில், 
கடுஙகுளி்ரயும் கபாருடபடுத்தாமைல் ஆண்கள, கபண்கள, குழந்்தகள, 
முதியவர் என இரண்டுவகாடிக்கும் வமைறபட்ட மைக்கள ஒன்றுதிரண்டு 
க்ளத்தில் வபாராடிக்ககாண்டிருபப்தப பார்த்தால் கண்கள பணிக்கின்றன. 
இந்தப வபாராட்டம் 70 சதவிகித விவசாயிகளின் வாழவாதாரப பிரச்ன 
மைடடுமைல்ை; வகாடிக்கணக்கான எளிய மைக்களின் வாழவாதாரப பிரச்னயும் 
கூ்ட!

வபாராடுகிறவர்கள யார்? வரு்டம் 365 நாளும் மை்ழகயன்று ஒதுஙகாமைல் 
கவயிகைன்று மைருகாமைல் ஓய்வுக்கு ஓய்வுககாடுத்துவிடடு உறஙகும் 
வநரத்்தத் தவிர கி்்டக்கும் ஒவகவாரு நிமி்ட வநரத்திலும் நிைத்தில் 
நிறகிற உ்ழபபா்ளர்கள.

யாருக்காக உ்ழக்கிறார்கள? இந்திய நாடடின் மைனித வ்ளஙக்ளாகப 
பல்கிப கபருகியுள்ள 130 வகாடி மைக்களின் அன்றா்ட உணவுக்காக 
உண்டிசுருக்கி, உயிர்சுருக்கி உ்ழக்கிறார்கள.

எதறகாகப வபாராடுகிறார்கள? 130 வகாடி மைக்களின் உணவுப 
பாதுகாப்பயும் விவசாயத்்தயும் விவசாயிகளின் வாழவாதாரஙக்்ளயும்  
கார்பபவரடடுகளி்டம் அ்டமைானம் ்வத்துள்ள இந்திய அரசின் மூன்று 
வவ்ளாண் சட்டஙக்்ள எதிர்த்துப வபாராடுகிறார்கள.

சட்டஙகள என்ன கசால்கின்றன? அத்தியாவசியப கபாருடகள 
சட்டஙகளில் உள்ள கடடுபபாடடுக்்ளத் திருத்திய்மைத்தல், விவசாய 
வி்்ளகபாருள வர்த்தகத்்த வமைம்படுத்துதல் மைறறும் விவசாயிகளுக்கு 
வி்ை உத்திரவாதம் அளிக்கின்ற ஒபபந்தஙக்்ள ஏறபடுத்திக்ககாள்ள 
வழிவ்க கசய்தல்.

விவசாயப கபாரு்ளாதார நிபுணர்கள என்ன கசால்கிறார்கள?

1. இந்தச சட்ட விதிகளின் கீழ, விவசாயிகளுக்குப பாதகமைான 
ந்டவடிக்்க எதுவும் வமைறககாள்ளபபட்டால் அதறகு எதிராக விவசாயிகவ்ளா 
அல்ைது கபாதுவான ஒருவவரா எந்த ஒரு வழக்்கயும் கதா்டரமுடியாது. 
விசார்ணவயா அல்ைது சட்ட ந்டவடிக்்கவயாகூ்ட வகாரமுடியாது.

2. இந்தச சட்டம் ந்்டமு்றக்கு வந்தால் ந்்டமு்றயில் உள்ள 
வவ்ளாண் வி்்ளகபாருள விறப்னக் கூ்டஙகள என்கிற  கட்ட்மைப்பவய 
முறறாக அழித்கதாழித்துவிடும். அதுமைடடுமைல்ை சந்்த வி்ை்ய இனி 
கார்பபவரடடுகவ்ள தீர்மைானிபபார்கள.

3. மைாநிைப படடியலில் உள்ள தனக்கு சிறித்ளவுகூ்ட உரி்மை இல்ைாத 
வவ்ளாண்்மைப படடிய்ை தன்வயபபடுத்தி மைத்திய அரசு இயறறியுள்ள 
இந்தச சட்டம் மைாநிை உரி்மைகளுக்கு எதிரானது மைடடுமைன்றி மைாநிை 
அதிகாரத்துக்குளளும் அத்துமீறி நு்ழயும் அவமைானமைான கசயல் இது.

4. கார்பபவரடடுகள ககாளமுதல் கசய்யும் உணவுதானியஙக்்ள கபரிய 
கபரிய கி்டஙகுகளில் நீண்்டகாைத்துக்குப பதுக்கி ் வத்திருந்து சந்்தயில் 
கசயற்கயான தடடுபபாட்்ட ஏறபடுத்தி ககாள்்ள வி்ைக்கு விறக 
வருவார்கள. மைத்திய அரசு இயறறியுள்ள சட்டஙகளின்படி உணவு 
தானியஙகள, அத்தியாவசியப கபாருள சட்டத்தின்கீழ வராது என்பதால் 
கார்பபவரடடுகள எவவ்ளவு காைம் வவண்டுமைானாலும் பதுக்கி்வத்து ஒரு 
கசயற்கத் தடடுபபாட்்ட  உருவாக்கி கடும் பஞசத்்தயும் ஏறபடுத்த 
முடியும்.

5. எந்தப பருவத்தில் எந்தப பயிர் வ்ளர்க்க வவண்டும் என்ப்த இனி 
விவசாயிகள தீர்மைானிக்க முடியாது. இதனால் ஏறபடும் இழபபுகளுக்கு அரசு 
தரும் மைானியஙகள எ்தயும் விவசாயிகள வகாரவும் முடியாது, கபறவும் 
முடியாது. வி்த்ய, இடுகபாரு்்ள விவசாயத்்தத் தீர்மைானிக்கிற 
கார்பபவரடடுகவ்ள அரசி்டமிருந்து வநரடியாக அந்த உதவிக்்ளயும் 
சலு்கக்்ளயும் கபறறுக்ககாளவர். கபன்சில்வவனியா பல்க்ைக்கழக 
ஆய்வின்படி, 23 வவ்ளாண் வி்்ளகபாருடகளுக்கு கு்றந்தபடச  ஆதரவு 
வி்ை்ய நிர்ணயித்திருந்தாலும் அரசின் தவறான விவசாயக் ககாள்கயால் 
ஆண்க்டான்றுக்கு 2.65 ைடசம் வகாடி்ய நாடடிலுள்ள விவசாயிகள 
இழக்கிறார்கள. அடிமைாடடு வி்ைக்கு விவசாய வி்்ளகபாருடக்்ள  
வாஙகியதால்  க்டன் கதால்்ைக்கு ஆ்ளாகி, தறககா்ை கசய்துககாண்்ட 
விவசாயிகள மைடடும் 3 ைடசம் வபர்.
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6. புதிய ஒபபந்தச சட்டபபடி, வி்்ளகபாருடக்்ள ககாளமுதல் 
கசய்த கார்பபவரட நிறுவனஙகள உரியகாைத்தில் விவசாயிகளுக்குப 
பணத்்த ச  க சலு த் தவில்்ை  என் ற ா ல்  அ ந் த ந் த 
வட்டாடசியர்களி்டம்தான் மு்றயி்ட முடியும். மைாவட்ட ஆடசித் 
த்ைவர்கவ்ள மைன்றாடித் வதாறறு நிறகிற நி்ையில் அம்பானி, 
அதானிக்்ளக் வகளவி வகடபது வட்டாடசியர் என்றால் கா்்ளமைாடு 
கன்றுக்குடடி ஈனுவதாகச கசால்வதறகுச சமைமைானது.

7. இந்த வவ்ளாண் சட்டத்தில் உள்ள அ்னத்து சட்டக் 
கூறுகளும் ககாண்்ட ஒரு வவ்ளாண் சட்டம் பீகார் மைாநிைத்தில் 
2006ஆம் ஆண்டிவைவய அமைல்படுத்தபபட்டது. அதன்வி்்ளவு, 
வவ்ளாண் சந்்தக்கான மைண்டிகள, விறப்னக் கூ்டஙகள  எல்ைாம் 
மூ்டபபடடுவிட்டன. க்டந்த 14 ஆண்டுகளில் ைடசக் கணக்கான 
குடும்பஙகள விவசாயத்்த விடவ்ட கவளிவயறி நகரக் கூலிக்ளாய் 
மைாறிபவபானார்கள.

8. உணவுபகபாருள பாதுகாபபு, அரசுப கபாறுபபிலிருந்து 
விடுவிக்கபபடடு கார்பபவரடடுகளின் ் ககளுக்குப வபாய்விட்டால் 
கபாதுவிநிவயாகத்திட்டம் வகளவிக்குறியாக்கபபடும். அரிசிக்குப 
பதிைாக பணத்்த அவரவர் வஙகிக் கணக்கிவைவய கசலுத்தபபடும் 
என்பகதல்ைாம் வாக்கு அரசிய்ை ் மையமைாக ் வத்துத்தான். வரசன் 
அரிசி இல்்ை என்றால் அரசாஙகம் ககாடுக்கும் பணம் உபபு, 
புளி, மி்ளகாய் வாஙகக்கூ்டப வபாதாது.

9. விவசாயிகள முன்கனடுத்துள்ள இந்தப வபாராட்டம்,  
சாதாரண விவசாயப வபாராட்டமைல்ை. இந்தியாவின் ஜனநாயகத்்தயும் 
அதன் அரசியை்மைபபுச சட்ட அடிபப்்டக் கட்ட்மைபபுக்்ளயும் 
பாதுகாபபதறகான மைகத்தான வபாராட்டம்.

அரசின் புளளிவிவரம் என்ன கசால்கிறது? 4வபர் ககாண்்ட 
இந்திய விவசாயக் குடும்பத்தின் ஆண்டு சராசரி வருமைானம் 
ரூ.77,000. எனில், இந்திய விவசாயியின் சராசரி மைாத வருமைானம் 
ரூ.6,500. பீகார் மைாநிை விவசாயியின் சராசரி மைாத வருமைானம் ரூ. 
3,600. தமிழநாடடு விவசாயியின் மைாத வருமைானம் ரூ.6,500. 
ஆனால் அரியானா மைாநிை விவசாயியின் மைாத வருமைானம் ரூ.14,000. 
பஞசாப மைாநிை விவசாயியின் மைாத வருமைானம் ரூ. 18,000.

சமூக ஆர்வைர்கள என்ன கசால்கிறார்கள? பணமைதிபபிழபபு 
ந்டவடிக்்க மூைம் இந்திய மைக்களின் வசமிபபுப பழக்கத்்தவய 
வகலிக்குள்ளாக்கினார்கள. ஜிஎஸ்டி என்கிற சரக்கு மைறறும் வச்வவரி 
மூைம் சிறு, குறுந்கதாழில்கள நசிந்து சி்தந்து வபாய்விட்டன. 
புதிதாக ந்்டமு்றபபடுத்தத் துடிக்கிற வவ்ளாண் சட்டஙகளின் 
மூைம் ஒடடுகமைாத்த உணவுப கபாருள நிர்வாகத்்தவய வாரிச 
சுருடடி கார்பபவரடடுகளின் ் ககளில் ககாடுக்கத் துடிக்கிறார்கள. 
அபபடி என்றால் ஆடசியா்ளர்களுக்கு என்னதான் வவ்ை? 
எல்ைாவற்றயும் பணத்தாவைவய சாதித்துவி்ட முடியுகமைன்றால் 
பிரதமைர் பதவி்ய வாஙகுவது கார்பபவரடடுகளுக்கு ஒன்றும் 
கடினமைானதாயிருக்காது. எசசரிக்்கயாக இல்்ைவயல் இந்தியாவின் 
அடுத்த பிரதமைர்கள அம்பானி, அதானியாக இருக்கைாம்.

ஆடசியா்ளர்கள என்ன நி்னக்கிறார்கள? ஆடசி்யப 
பிடிக்கவும் அதிகாரத்்தக் ் கபபறறவும் இனிவமைல் மைக்கள தயவு 
வத்வயில்்ை. EVM என்கிற மின்னணு வாக்குபபதிவு இயந்திரமும் 
அ்த இயக்கவும் பாதுகாக்கவும் கதரிந்த அதிகாரிகளுக்கான 
அ்்டயா்ளத்திலும் காவைருக்கான சீரு்்டயிலும் வாக்குச 
சாவடிக்குள புகுந்து அரச விசுவாசம் காடடும் அடி்மை விசுவாசிகள 
ஐந்துவபர் வபாதும் என்கிற புதுக்கணக்கு ் கவரப கபறறுவிட்டதால் 
மைக்கள வபாராட்டம் மையிருக்குச சமைானம் என்று நி்னக்கிறார்கள. 

என்ன கசய்ய வவண்டும்? ககௌரவம் பார்க்காமைல் வபாராடும் 
மைக்களின் குரலுக்கு காது ககாடுத்திருந்தால் இந்தப வபாராட்டம் 
உை்கக் கவனம்கபறச கசய்துள்ள வபாராட்டமைாக மைாறி இருக்காது. 
இபகபாழுது ககௌரவம் மைண்டியிடடு நிறகிறது. எனவவ, 
வபாராட்டக்காரர்க்்ள பி்ளவுபடுத்தவும் தீவிரவாதிகள புகுந்து 
விட்டதாகப பரபபு்ர கசய்யவும் முயைைாம். இந்த நி்ையில் 
மைக்கள ் கயிலுள்ள ஒவர ஆயுதம் வாக்குசசீடடுதான். இனி வபாரா்ட 
வவண்டியது ஆடசியதிகாரத்்த எதிர்த்து அல்ை; வாக்களிக்கும் 
மு்ற்ய எதிர்த்துத்தான்.

வவண்்டாம் மின்னணு இயந்திரம்; வவண்டும் வாக்குச சீடடு.
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கட்டுரை

சு.இராமசுப்பிரமணியன்

சங்கத் தமிழரின் 
உணவுக் ்கலாசசாரம்

சங்க இலக்கியங்களை வாசிக்கும் எவருக்கும், 
தமிழ்மாழி இரண்ாயிரம் ஆணடு்களுக்கு 
முன்ா்கவவ ்ெம்்மாழியா்க  வைர்ச்சி 
்்ற்றுவிட்து என்து புரியும். எனில், அதற்கு சில 
ஆயிரம் ஆணடு்களுக்கு முனவ் தமிழ்மாழி 
வதானறியிருக்்கவவணடும். ்காரணம், குறியீடு்கைா்க 
இருந்து, வ்ச்சு்மாழியா்க மாறி, எழுத்து்மாழியா்க 
வைர்ந்து, இலக்கிய்மாழியா்க ் ெம்ளமப்டுவதற்கு 
அத்தளை ஆணடு்கள் ்காலஅவ்காெம் வதளவப்டும் 
என்ளதப புரிந்து்்காள்வதற்கு நாம் ்மாழி 
அறிஞர்்கைா்கவவா, ஆயவாைர்்கைா்கவவா 
இருக்்கவவணடிய அவசியம் இல்ளல.

ஒரு ்மாழி ்ெம்்மாழி ஆகிறது எனறு 
்ொனைால், அந்த ்மாழிளயப வ்சிய இை 
ம க் ்களும்  ்க ல ா ச் ெ ா ர ம் ,  ்ண் ாடடில் 
வைர்ச்சி்்ற்றவர்்கைா்கவவ இருந்திருப்ார்்கள் 
என்ளத ஏற்்திலும் தயக்்கம் எதுவும் இருக்்க 
முடியாது.

நீண்்காலமா்க  மக்்கட்யன்ாடடில் 
இருந்துவரும் ்ழக்்கவழக்்கங்கவை ்கலாச்ொரமா்க 
மாறுகிறது. அந்த விதத்தில், உணவு உணணல், உள் 
உடுத்தல், இல்லம் அளமத்தல், உழவுத்்தாழில், 
வ்ார்த்்தாழில் ்ழகுதல், ஆ்ல், ்ா்ல், 
விளையா்ல் எல்லாவம ்கலாச்ொரம்தான. 
்கலாச்ொரத்திலிருந்துதான (culture) ் ண்ாடு (Civi-
lization) பிறக்கிறது.

புறநானூறு, அ்கநானூறு, வ்ானற அளைத்து 
ெங்க இலக்கியங்களிலும், ் ழந்தமிழர்்களின உணவுக் 
்கலாச்ொரம் ் ற்றிய குறிபபு்கள் ்காணக் கிள்த்தாலும், 
்்ரும்்ாணாற்றுப்ள் நூல் முழுவதுவம ் ல்வவறு 
நிலப்ரபபு்களில் வாழும் மக்்களின உணவு ் ற்றிவய 
வ்சிச் ்ெல்வதால், அதளை முனளவத்வத 
இக்்கடடுளர அளமக்்கப்டடுள்ைது.

யாழ எனனும் இளெக்்கருவிவய ‘்ாண’ ஆகும். 
்ாளண மீடடி, இளெளய உருவாக்கி, அதவைாடு 
இளெந்து ்ாடியவர்்கள் ்ாணர்்கள். இவர்்கள். 
இளெஞாைம் ்்ற்றிருந்தவதாடு, ்ாண ்ற்றிய 
அடிப்ள் அறிவியளலயும் அறிந்து ளவத்திருந்தைர்..

்ாணர்்களும், புலவர்்களும் வவறுவவறு. 
அதி்காரத்தின உச்ெநிளலயில் இருந்த மனைனி்ம் 

வநரடித் ்தா்ர்பில் இருந்தவர்்கள் ்ாணர்்கள். 
அவர்்களுக்கு, மனைனின குடும்்த்ளதப ்ற்றியும் 
்ாடும் உரிளம அளிக்்கப்டடிருந்தது. மனைன 
இறந்தால், ்ாணன ்ெயயவவணடிய ்க்ளம்கள் 
இருந்தை .  அளவ ‘்ான ்க்ன’  எனவற 
அளழக்்கப்ட்ை..

“துடியன், பாணன், ப்றயன், க்டம்பன், என்று
இந்நான் கல்ைது குடியும் இல்்ை” (புறம்.335 வரிகள 
7,8)

இந்த புறநானூற்று வரி்களும் ‘்ான ்க்னுக்கு’ 
ொனறாகும். 

அது முல்ளல நிலத்தில் ந்ந்து முடிந்த 
வ்ார்க்்கைம். வ்ாரில் இறந்துகி்ந்தவர்்கள் தவிர 
மற்ற அளைவரும் ்ெனறுவிட்ைர். துடியன, 
்ாணன, ்ளறயன, ்க்ம்்ன ஆகிய நானகு 
குடியிைர் மடடுவம அஙகு உள்ைைர். ்காரணம், 
வ்ார்க்்கைத்தில் மாண்வர்்களுக்கு அவர்்கள் 
்ெயயவவணடிய ‘இறுதிக் ்க்ன’ இருக்கிறது 
என்வத.

அவதவ்ால யாழில், இரணடுவள்கயாை யாழ்கள் 
இருந்திருக்கினறை. சீறியாழ என்து அைவில் 
சிறியது. அதளை மீடடியவர்்கள் சிறு்ாணர்்கள். 
ஓயமான நாடடு நல்லியக்வ்கா்னி்ம், சிறு்ாணளை 
ஆற்றுப்டுத்தும் நூல், சிறு்ாணாற்றுப்ள்.. 
இள்க்்கழி நாடடு நல்லூர் நத்தத்தைார் அதன 
ஆசிரியர்.

வ்ரியாழ என்து அைவில் ் ்ரியது. அதளை 
மீடடியவர்்கள் ் ்ரும்்ாணர்்கள்.. ் தாணள்மான 
இைந்திளரயனி்ம் ்ரிசு்்ற்றுத் திரும்பும் 
்்ரும்்ாணன, , மற்்றாரு ்்ரும்்ாணளை 
மனைன இைந்திளரயன அரணமளைக்கு 
வழி்ொல்லி அனுபபுவதுவ்ால் அளமந்தது 
்்ரும்்ாணாற்றுப்ள். ்ாடியவர் ்கடியலூர் 
உருத்திரங்கணணைார்.

்்ரும்்ாணாற்றுப்ள்யில், ் ்ாருள்வவணடிச் 
்ெல்லும் ்ாணன ்ெல்லவவணடிய வழிளயயும், 
அந்த வழியில் எந்்தந்த குடியிைளரச் ெந்திக்்க 
வநரிடும் என்ளதயும், அவர்்கள் எனைவிதமாை 
உணவு வழஙகுவார்்கள் என்ளதயும், ஆற்றுப்டுத்தும் 
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்ாணன கூறுவதா்க அளமந்திருக்கிறது.

எ யி ை ர் ,  ்க ா ை வ ர் ,  கு றி ஞ் சி நி ல த் து 
வவடள்ச்ெமூ்கம், முல்ளலநிலத்து ஆயர்குடி்கள், 
மருதநிலத்து உழுகுடி்கள், வளலஞர், அந்தணர், 
வதாபபு வீட்ார், ந்கரத்தார், ் டடிைத்தார் எனறு 
வரிளெயா்கச் ்ொல்லி, இறுதியா்க மனைன 
இைந்திளரயனின விருந்வதாம்்ளலயும் கூறி 
முடிக்கிறது ் ்ரும்்ாணாற்றுப்ள்.

கூர்ந்து வநாக்கும்வ்ாது, ெங்க ்காலத்தில், ் ல்வவறு 
நிலப்ரபபில் ் ல்வவறு ் தாழில்்ெயது வாழந்துவந்த 
தமிழ மக்்களின உணவுப ்ழக்்கவழக்்கங்களைப 
வ்சும் இலக்கியமா்கவவ, ் ்ரும்்ாணாற்றுப்ள் 
வதாற்றமளிக்கிறது எைலாம்.

்்ரும்்ாணாற்றுப்ள்யின ஆரம்்த்திவலவய, 
அது ஒரு முதுவவனிற்்காலம் என்ளத,

“காய்சினந் திருகிய கடுந்திறல் வவனிற” (3)

எனனும் வரி உணர்த்துகிறது.

பேரியாழின் அமைப்பு

“பாசி்ை கயாழித்த பராஅ்ரப பாதிரி
வளளிதழ மைாமைைர் வயிறறி்்ட வகுந்ததன்
உள்ளகம் பு்ரயும் ஊடடுறு பச்சப
பரிய்ரக் கமுகின் பா்்ளயம் பசும்பூக்
கருவிருந் தன்ன கண்கூடு கசறிது்்ள
உருக்கி யன்ன கபாருந்துறு வபார்்வச
சு்னவறந் தன்ன இருளதூஙகு வறுவாய்ப
பி்றபிறந் தன்ன பின்வனந்து க்வக்க்்ட
கநடும்ப்ணத் திரவ்டாள மை்டந்்த முன்்கக்
குறுந்கதாடி வயய்க்கு கமைலிந்துவீஙகு திவவின்
மைணிவார்ந் தன்ன மைாயிரு மைருபபின்
கபான்வார்ந் தன்ன புரிய்டஙகு நரம்பின்
கதா்்டய்மைக் வகளவி இ்டவயிற றழீஇ “ (4 – 16)

்்ரிய இதழ்களை உள்ய ்ாதிரி மலளரக் 
கிழித்தால் அதனுள்வை வதானறும் சிவந்த நிறத்திளை 
ஒத்தத் வதாலிளையும், ்ாக்கு மரத்தின விரியாத 
்ாளைளய ஒத்த இரணடு ் குதியும் வெர்ந்திருக்கிற 
துளையிளையும், ‘உருக்கிச் வெர்த்தது’ வ்ானறு 
வவறு்ாடு வதானறாவணணம் வெர்க்்கப்ட் 
வதால்்களையும், நீர்வற்றி வறண் சுளைளய ஒத்த 
வாயிளையும், பிளறவ்ால் வதானறுகினற 
்களவயிளையும், ்்ண்களின முனள்கயில் 
அடுக்்கப்டடிருக்கும் வளையணி்களை ஒத்த 
வார்க்்கடடும், நீலநிற ளவரக்்கல் வரிளெயா்க 
அடுக்்கப்ட்துவ்ால் விைஙகும் தணடிளையும், 
்்ானைாலாை ்கம்பியிளைபவ்ானறு ஒரு சிறிதும் 
முறுக்கில்லாது வநரா்க இருக்கும் வ்ரியாளழ, 
்்ரும்்ாணன தைது இ்பபுறம் அளணத்து 
ளவத்துக்்்காணடிருக்கிறான.

இந்தப ்ா்லில், வ்ரியாழின அளமபள் 
விவரிப்தற்கு, எத்தளை ் ்ாருத்தமாை உவளம்கள் 
்ொல்லப்டடுள்ைை என்ளதயும், அளவ 
அளைத்துவம மக்்களின அனறா் வாழவில், 
அ வ ர் ்க ள்  ் ா ர் க் கு ம் ,  ் ய ன ் டு த் து ம் 
்்ாருட்களிலிருந்வத எடுத்துக் ள்கயாைப்டடுள்ைை 
என்ளதயும் சிந்தித்தால், இரணடு ்ெயதி்கள் 
நமக்குப புலப்டுகினறை. ஒனறு, ெங்கப்ா்ல்்களில் 
இருந்து, அனளறய தமிழ நிலத்ளதயும், அந்நிலத்தில் 
வாழந்த மக்்களின வாழவு முளறளயயும் நாம் 
வரலாறா்க அறிந்து்்காள்ை முடிகிறது என்து. 
அதன ்காரணமா்கவும், ்ா்ல்்களின எளிளம 
்காரணமா்கவுவம இரண்ாயிரம் ஆணடு்கள் ்க்ந்த 
பினபும் , ெங்கப்ா்ல்்கள் நிளலத்துநிற்கினறை 
என்து மற்்றானறு,

ேரிசில் பேண்டும் ோணமை ஆற்றுப்ேடுத்துதல்

்காடடில், யாவராடு, எவவழியில் ்யணித்தால், 
வழிப்யணம் ்ாது்காப்ாைது என்ளதயும், 
வழி்காடடும் ் ாணன விைக்குகிறான.

“பல்கவறுத் துமைணர் பதிவபாகு கநடுகநறி
எல்லி்்டக் கழியுநகர்க் வகமை மைாக” (65 – 66)
உபபு வணி்கர் ்யணிக்கும் ்ாளதயில், 

அவர்்கவைாடு வெர்ந்து ் யணிப்து ் ாது்காப்ாைது.

“உல்கு்்டப கபருவழிக் கவ்ை காக்கும்
வில்லு்்ட ்வபபின் வியஙகாட டியவின் “ (81 – 
82)
்காடடு வழி்களில், வணி்கர்்கள் ்க்ந்து 

்ெல்லும்வ்ாது ,  அவர்்களி்ம் இருக்கும் 
்்ாருட்களைக் ்்காள்ளையடிக்கும் ்கள்வர் 
கூட்மும் இருந்திருக்கிறது. அந்தக் ்கள்வர்்களி்ம் 
இரு ந்து ,  வணி்கர் ்களுக்குப  ் ாது ்க ா ப பு 
வழஙகுவதற்்கா்க, ஆங்காஙவ்க வில்வலந்திய வீரர்்கள் 
நிறுத்தப்டடிருந்தைர் . .  அதன்்ாருடடு, 
சுங்கச்ொவடி்கள் அளமக்்கப்டடு, சுங்கம் வசூல் 
்ெயயப்டடிருக்கிறது. அந்தப ்்ருவழியில் 
்யணம் ்ெயவது ்ாது்காப்ா்க இருக்கும் எனறு 
்ாணனுக்கு உணர்த்தப்டுகிறது.

குறிஞ்சி நிலத்து விருநபதாம்ேல்

எயிைர் விருநபதாம்ேல்

“மைான்வறார் பளளி மைககவாடு மு்டஙகி”
ஈன்பிண கவாழியப கபாகி வநாஙகாழ
இரும்புத்ை கயாத்த திருந்துக்ண விழுக்வகால்
உளிவாய்ச சு்ரயின் மிளிர மிண்டி” (89 - 92)

்காடடுவழியில், முதனமுதலா்க எயிைர் வசிக்கும் 
குடியிருபபு்கள் குறுக்கிடும் .  அஙகு ,  ஈச்ெ 
இளல்களிைால் வவயப்ட் உயரமாை குடிளெயில், 
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ம்கபவ்றாை எயிற்றி, மானவதால் விரிபபில் 
்டுத்திருப்ாள். அவளைத்தவிர மற்ற அளைவரும், 
நிலத்ளதக்கிைரிப புல்லரிசி எடுத்து வருவதற்கு 
்வளிவய ் ெனறிருப்ார்்கள்.

“நீழல் முன்றில் நிைவுரற கபய்து
குறுஙகாழ உைக்்க வயாசசி கநடுஙகிணறறு
வல் ஊறறு உவரி வதாண்டித் கதால்்ை
முரவுவாய்க் குழிசி முரியடுப வபறறி
வாரா தட்ட வாடூன் புழுக்கல்
வா்டாத் தும்்ப வயவா கபருமைகன்
ஓ்டாத் தா்ன கயாண்க்டாழர் கழறகால்
கசவவ்ர நா்டன் கசன்னியம் எனிவன
கதய்வ மை்்டயின் வதக்கி்ைக் கு்வஇநும்
்பநீர் சுடும்கபாடு பதமிகப கபறுவீர்.” (95 – 105)

எயிற்றியர் குடிளெயின முற்றம் விைா மர 
நிழலால் நிளறந்திருக்கும். ்தாணள்மான 
இைந்திளரயனுள்ய ்ாண சுற்றம் எனறு நீ 
்ொல்வாயாைால், அஙகுள்ை நில உரலில் 
புல்லரிசிளய இடடு, எயிைர் ம்களிர், வயிரம் ் ாயந்த 
மரத்திைலாை உலக்ள்கயால் குத்தி எடுத்து, 
ஆழமாை கிணற்றில் ் ்காஞ்ெமா்க ஊறுகினற உபபு 
நீளரக் ்்காணடுவந்து, வாயுள்ய ்ளழய 
்ாளையில் உளலநீரா்க ஊற்றி, உள்ந்த அடுபபில் 
ளவத்து, அரிசிளயக் ்கழுவாமல் இடடு ெளமத்த 
வொற்ளறக் ்கருவாடடு்ன ்தயவத்திற்குப ்லி 
்்காடுப்துவ்ால வதக்கு இளலயில் ்ள்த்துத் 
தருவர்.

அடுத்து, ்காைவர் வாழும் ்கடுளமயாை ் ாளலப 
்குதிளயக் ்க்ந்து ்ெல்லவவணடும்.. எயிைர் 
வசிக்கும் அரண்களின அளமபள்யும், அஙகு 
தஙகிைால் எனைவிதமாை உணவு கிள்க்கும் 
என்ளதயும் பினவரும் வரி்கள் ் தரிவிக்கினறை

“ஊகம் வவய்ந்த உயர்நி்ை வ்ரபபின்
வ்ரத்வதன் பு்ரயும் க்வக்க்்டப பு்தகயாடு
கடுந்துடி தூஙகும் க்ணக்காற பந்தர்த்
கதா்டர்நா யாத்த துன்னருங கடிநகர்
வாழமுளவவலிச சூழமி்்ளப ப்்டப்பக்
ககாடுநுகந் தழீஇய புதவிற கசந்நி்ை
கநடுநுதி வயக்கழு நி்ரத்த வாயில்
ககாடுவில் எயினக் குறும்பிற வசபபின்
க்ளர்வ்ளர் ஈந்தின் காழகண் ்டன்ன
சுவல்வி்ன கநல்லின் கசவவவிழ கசான்றி
ஞமைலி தந்த மைனவுச சூல் உடும்பின்
வ்றகால் யாத்தது வயின்கறாறும் கபருகுவிர் “ (122 
– 133)

ஊ்கம் எனனும் புல்லால் வவயப்ட் உயர்ந்த 
சுவர்்களையும், மளலத் வதனீக்்களின வதைள்ளய 
ஒத்த  அம்புக்கூடு்களையும் ,  உறுதியாை 
்ந்தற்்கால்்களில் ்கடடித் ் தாங்கவி்ப்டடிருக்கும், 

உரத்து ஒலி எழுபபும் ‘துடி்களையும்’, ெஙகிலியால் 
்கட்ப்ட் நாய்களையும், ்கடுளமயாை 
்காவளலயும்்்காண் எயிைர் வீடு்களையும், ்ல 
சிற்றுயிர்்கள் வாழும் முள்வவலியிளையும், , அதளை 
அடுத்துள்ை ்காவல்்காடடிளையும், ் ல ் லள்க்கள் 
வெர்க்்கப்ட் ்கதவு்களைக்்்காண் வீடு்களையும், 
,  கூ ர்ளமய ாை  ் ்க ா ம்பு ்களை  உள்ய 
்காளை்களைக்்்காண் ஊர் நுளழவு வாயிலில் 
நுளழந்து, வில்்்காணடு ்காடடில் வவடள்யாடும் 
எயிைர் அரண்களில் ்ெனறு தஙகுவீர்்கைாைால், 
ஈச்ெவிளத வ்ானறிருக்கும் சிவந்த நிறமுள்ய 
வொற்ளற ,  நாய்கள் ்கவவிக்்்காணடுவந்த 
சிளைமுடள்்களைக்்்காண் உடும்புக்்கறி 
்்ாறியல் மளறக்கும் அைவிற்கு இ்ப்ட் 
உணவிளை வீடுவதாறும் ் ்றுவீர்.

எயிைர் குடிளெ்களில் தஙகிைால், அஙகு 
கிள்க்கும் உணவு ் ற்றி சிறு்ாணாற்றுப ் ள்யிலும் 
்ொல்லப்டடிருக்கிறது.

“உறுகவயிறகு உ்ைஇய உருபபுஅவிர் குரம்்ப
எயிறறியர் அட்ட இன்புளி கவஞவசாறு
வதமைா வமைனி சில் வ்்ள ஆயகமைாடு
ஆமைான் சூடடின் அ்மைவரப கபருகுவிர்” 
(சிறுபாணாறறுபப்்ட 174 – 177)

மிகுந்த ் வயிலால் ் வப்ம் விைஙகும் எயிைர் 
குடிளெ்களில், எயிை குலத்து ம்களிர் இனிய புளிளய 
இடடு ெளமத்த சுடுவொற்ளற, சூ்ாை ஆணமான 
இள ற ச் சி யு்ன  ம ா ந் தளி ர்  வ மனியும் , 
வளைக்்கரங்களும்்்காண் உமது குடும்்த்துப 
்்ண்களு்ன ் ்றலாம்.

“யா்ன தாக்கினும் அரவுவமைல் கசலினும்
நீை நிற விசும்பின் வல் ஏறு சி்ைபபினும்
சூல்மைகள மைாறா மைறம்பூண் வாழக்்க
வலிகூடடு உணவின் வாடகுடிப பிறந்த
புலிப வபாத்து அன்ன கருவில் சுறறகமைாடு
கசல்நா யன்ன கருவிற சுறறகமைாடு
வக்ளா மைன்னர் கடிபுைம் புக்கு
நா்ளா தந்து நறவுகநா்்ட கதா்ைசசி
இல்ைடு களளின் வதாபபி பருகி
மைல்ைன் மைன்றத்து மைதவி்்ட ககண்டி
மைடிவாய்த் தண்ணு்மை நடுவட சி்ைபபச
சி்ைநவி கைறுழத்வதா வ்ளாசசி ைவன்வ்்ளயூஉப
பகன்மைகிழ தூஙகுந் தூஙகா இருக்்க
முரண்்ட்ை கழிந்த பின்்ற” (134 – 147)

யாளை தாக்கிைாலும், ் ாம்பு உ்ல்மீது ஊர்ந்து 
்ெனறாலும், உரத்த ஓளெயு்ன இடி இடித்தாலும் 
சூலுற்ற எயிற்றி ெற்றும் அச்ெம்்்காள்ைாள். 
ஆணபுலிளய ஒத்த எயிைன, வவடள்நாய 
வ்ானறு நிளைத்தளத முடிக்கும் குணம்்்காண் 
சுற்றத்தாரு்ன, ் ள்க மனைர்்களின ்காவல் நிளறந்த 
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நிலத்திற்கு, தகுந்த வநரத்தில் ் ெனறு, ் சுமாடு்களைக் 
்கவர்ந்து்்காணடுவந்து, முனபு குடித்த ்கள்ளுக்்கா்க 
்சுமாடு்களைக் ்்காடுத்துக் ்க்னதீர்த்து, பினபு 
வைமாை மனறத்தில் அமர்ந்து, தங்கள் வீடடில் 
ெளமத்த, ‘வதாபபி’ எைப்டும் இனிளமயாைதும், 
்நல்லிலிருந்து தயாரிக்்கப்ட்துமாை ்கள்ளைக் 
குடித்து வைமாை ஆடடுக் கி்ாளய அறுத்து 
ெளமத்துத் தினறு, முழஙகும் மத்தை இளெக்வ்கற்் 
வலிளமயாை வதாள்்களை அளெத்து ஆடி இனபுறும் 
வொம்்ல் இல்லாத குடி்களைக் ்க்ந்து ் ெனறால், 
முல்ளல நிலத்தில் ஆயர்்களின குடியிருபபு வரும். 
என்தாகும்.

முல்மலநிலத்து ஆயர்குடியின் விருநபதாம்ேல்

“அ்ளவி்ை உணவிற கி்்ளயு்ட னருத்தி
கநய்வி்ைக் கடடி பசும்கபான் ககாள்ளாள
எரு்மை நல்ைாள கருநாகு கபரூஉம்
மைடிவாய்க் வகாவைர் குடிவயிற வசபபின்
இருளகி்்ள கஞண்டின் சிறுவார்ப பன்ன
பசுந்தி்ன மூரல் பாகைாடும் கபருகுவீர் “ (163 – 
168).

வமார் விற்றுப ்்ற்ற ்நல் முதலாை உணவுப 
்்ாருட்களை, தன உறவிைர்்கள் அளைவருக்கும் 
உணணக் ்்காடுக்கும் ்ணபுள்ய ஆயர்குடிப 
்்ண ்நய விற்கிறாள். அதற்கு ஈ்ா்க ்கடடித் 
தங்கம் தரப்டுகிறது. அதளை வவண்ாம் எனறு 
மறுத்து, ்சுக்்களையும் எருளம்களையும் ஈ்ா்கப 
்்றுகிறாள். அப்டிப்ட் வ்காவலர்்களின 
கு டி யி ரு ப பி ல்  த ங ்க  வ ந ர் ந் த ா ல் , 
நணடுக்குஞ்சு்கள்வ்ானற வதாற்றமுள்ய திளைச் 
வொற்ளறப ் ாலு்ன ் ்றலாம்.

“ - - - - - - - -- - - முளளுடுத்
கதழுகா வ்டாஙகிய கதாழுவி்்ட வ்ரபபிற
பிடிக்கணத் தன்ன குதிரு்்ட முன்றிற
களிறறுத்தாள பு்ரயுந் திரிமைரப பந்தர்
குறுஞசாடடு ரு்்ளவயாடு கைப்ப சார்த்தி
கநடுஞசுவர் ப்றந்த பு்கசூழ ககாடடிற
பருவ வானத்து பாமை்ழ கடுபபக்
கரு்வ வவய்ந்த கவிஙகுடிச சீரூர்
கநடுஙகுரற பூ்்ளப பூவி னன்ன
குறுத்தாள வரகின் குற்ளவிழச கசான்றிப
புகரிணர் வவங்க வீகண் ்டன்ன
அவ்ர வான்புழுக் கடடிப பயில்வுற
றின்சு்வ மூரற கபறுகுவீர்” (184 – 196)

முல்ளல நிலத்து மக்்கள் ்கால்நள்்களைப 
்ராமரிப்வர்்கள். அதைால் வீடுவதாறும் 
்தாழுவங்கள் இருக்கும். வரகு ளவக்வ்காலால் 
வவயப்டடிருக்கும். அழ்காை குடிளெ்களிருக்கும். 

உருளையும், ஏர்க்்காலும் ொத்திொத்தி, உயர்ந்த 
சுவர்்கள் வதயந்திருக்கும். அந்தக் குடிளெ்களின 
முற்றத்தில், திளை்கைால் நிளறக்்கப்ட் 
்்ரிய்்ரிய குதிர்்களும், திளை திரிப்தற்்காை 
்்ரிய அைவிலாை திரி்கல்்களும் ்காணப்டும். 
அப்டிப்ட் ஆயர் குடியிருபபு்களில் தஙகிைால், 
பூளைபூ வ்ானற வரகின வொற்றில், வவஙள்கபபூ 
வ்ானற வவ்களவத்த அவளர விளதயின ் ருபள் 
அதி்கமா்க விடடு விரவிய ‘மூரல்’ வொற்ளறப 
்்றலாம்.

ைருதநிலத்து உழுகுடிகளின் விருநபதாம்ேல்

்ாணன ்ெல்லும் வழியில், குறிஞ்சி, முல்ளல 
நிலங்களைக் ்க்ந்த பிறகு உழுகுடி்கள் வாழும் 
மருதநிலம் வருகிறது. அந்த மருதநிலச் சிறபபும், 
அஙகு வாழும் ்ல்வவறு மக்்களும், அவர்்களி்ம் 
எனை விதமாை உணவு கிள்க்கும் என்ளதயும் 
்தரிந்து்்காள்ைமுடிகிறது.

“பழஞவசாற றமை்ை மை்னஇ வரம்பிற
புது்வ வவய்ந்த கவிகுடில் முன்றில்
அவகைறி உைக்்கப பாடுவிறந் தயை..” (224 – 226)

உழவர்குடியின சிறார் ்ழஞ்வொற்ளற 
்வறுக்கும்வ்ாது, ்நல் வயல்்களின வரபபு்களின 
அருவ்க அளமந்திருக்கும், புதிய ளவக்வ்காலால் 
வவயப்ட் கூளற்களை உள்ய வீடு்களின 
மு ற் ற த் தி ல் ,  ் ் ண ்க ள்  அ வ ல் 
இடித்துக்்்காணடிருப்ார்்கள். இரணடு ் ெயதி்கள் 
நமக்குத் ்தரிய வருகினறை. ஒனறு, ்ழஞ்வொறு 
உண்து ,  ்ணள்த்தமிழனின உணவுக் 
்கலாச்ொரமா்க இருந்திருக்கிறது என்து. அவல் 
இடித்து உணவா்கப ்யன்டுத்தும் வழக்்கம் ெங்க 
்காலத்திவலவய இருந்திருக்கிறது என்து மற்்றாரு 
்ெயதி.

“கதால்பசி யறியாத் து்ளஙகா விருக்்க
மைல்ைற வபரூர் மைடியின் மைடியா
வி்னஞர் தந்த கவண்கணல் வல்சி
மை்னவா ழ்ளகின் வாடக்டாடும் கபறுவீர் “ 
 (253-256)

வறுளமவய அறியாத வைம் மிகுந்த ஊரில் 
தஙகிைால், வீடடில் வைர்த்தப ்்ள்க்வ்காழிக் 
்கறியு்ன, ் வண்ணல் வொற்ளறயும் ் ்றலாம்.

மருதநிலத்து உழுகுடிப்்ண்கள் எவவள்கயாை 
உ ண வு  வ ழ ங கு வ ா ர் ்க ள்  எ ன ் ள த 
சிறு்ாணாற்றுப்ள்யிலிருந்தும் ் தரிந்து்்காள்ை 
முடிகிறது.

“மைருதம் சார்ந்த மைருதத் தண் ப்ண
அந்தணர் அருகா அருஙகடி வியன் நகர்
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அம் தண் கி்டஙகின் அவன் ஆமூர் எய்தின்
வைம்ப்ட ந்டக்கும் வலி புணர் எருத்தின்
உரன் ககழு வநான் பகடடு உழவர் தங்க
பிடிக்்க அன்ன பின்னு வீழ சிறுபுறத்துத்
கதாடிக் ் க மைகடூஉ மைகமு்ற தடுபப
இருஙகாழ உைக்்க இரும்புமுகம் வதய்த்த
அ்வபபு மைாண் அரிசி அமை்ை கவண்வசாறு
க்வத்தாள அைவன் கை்வகயாடு கபருகுவிர்” 
(சிறுபாணாறறுபப்்ட186 – 195)

மருத நிலத்தின குளிர்ந்த வயல்்களையும், 
அந்தணர் குடியிருபபு்களையும் ் ்காண், ்காவளல 
உள்ய ் ்ரிய ஊர்்களையும், அழகிய குளிர்ச்சியாை 
அ்கழி்களையும் உள்ய ஆமூளர அள்ந்தால், 
வலிளமயு்ன நிமிர்ந்து ந்க்கும் எருளதக்்்காண் 
உழவனின தஙள்க தைது மக்்களைக்்்காணடு, 
உங்களைத் தடுத்து, இல்லத்திற்குள் வரவவற்று, 
பிைந்த ்கால்்களைக்்்காண் நணடு மற்றும் 
பீர்க்்கங்காயப ்்ாறியலு்ன ்வணவொறு 
தருவாள்.

கரும்ோமலகள்

“வி்சய மைடூஉம் பு்கசூழ ஆ்ைகதாறும்
கரும்பின் தீஞசாறு விரும்பினிர் மி்சமின்” (261,262)

வைமாை மருத நிலங்களில் ் நல் மடடுமல்லாமல் 
்கரும்பும் ்யிர் ்ெயயப்டடிருக்கிறது. அதைால் 
ஊர்்களில் ்கரும்்ாளல்களும் இருந்திருக்கினறை. 
அந்த ஊர்்கள் வழியா்கச் ் ெல்லும்வ்ாது, வவணடிய 
அைவிற்கு இனிபபுசுளவளய உள்ய ்கரும்புச்ொளறக் 
வ்கடடுப்்ற்று அருந்தி மகிழலாம்.

ேமலஞர் ோழ்வும், உணவும்

“இ்்ளயரு முதியருங கி்்ளயு்டன் துவன்றிப
புைவுனு்்ளப பகழியுஞ சி்ையு மைானச
கசவவரி கயகைாடு பசசிறாப பிறளும்
்மையிருங குட்டத்து மைககவாடு வழஙகிக்
வகா்்ட நீடினும் கு்றப்ட ைறியாத்
வதா்டாழ கு்ளத்த வகாடுகாத் திருக்கும்
ககாடுமுடி வ்ைஞர் குடிவயிற வசபபின்
பாபபு்ற புறறிற குரும்பி வயய்க்கும்
பூம்புற நல்ை்்ட ய்்ளஇத் வதம்ப்ட
எல்்ையு மிரவு மிருமு்ற கழிபபி
வல்வாய்ச சாடியின் வ்்ளசசற வி்்ளந்த
கவந்நீர் அரியல் விர்ை நறும்பிழி
தண்மீன் சூடக்டாடு த்ளர்தலும் கபறுகுவீர். 
 (268 – 282)

மருதநிலம் எனறு ் ொல்லும்வ்ாது, மளழ நீரால் 
நிளறந்திருக்கும் குைங்களும் இருந்திருக்கினறை. 
்கடுஙவ்காள்யிலும் வற்றாத குைங்கைா்க அளவ 

இருந்திருப்து சிறப்ாகும்., வளலஞர் குடிளயச் 
வெர்ந்த இளைஞர்்களும், முதியவர்்களும் ஒனறா்கச் 
வ ெ ர் ந்து ,  ்கயல்  மீனும் ,  இற ால்  மீனும் 
துள்ளிக்்்காணடிருக்கும் அந்தக் குைங்களில் இறஙகி 
மீன பிடித்து வருவார்்கள். வளலஞர்குடிப ் ்ண்கள் 
உரலில் இடடுக் குத்தாத ்்காழியல் அரிசிளய 
அழகிய ்களியா்கச் ெளமத்து உருவாக்கிய கூளழ 
அ்கலமாை தடடில் இடடு ஆறச்்ெயது, நல்ல 
முளை-அரிசிளய இடித்து அதனு்ன வெர்த்து, 
வலிளமயாை வாயிளை உள்ய ொடியில் இடடு, 
அக்்களிக்கு இனிளம வெர்வதற்்கா்க இரணடு 
இரவு்கள், இரணடு ்்கல்வவளை்கள் ்கழித்து, 
்வந்நீரில் வவ்களவத்து, வடி்கடடி, விரலால் துைாவி, 
பிழியப்ட் மணம் மிகுந்த ்கள்ளிளைப ் ச்ளெமீன 

சுட் ்கறியு்ன தருவார்்கள். உணடு மகிழந்து 
்யணக் ்களைபள்ப வ்ாக்கிக் ் ்காள்ைலாம்.

அநதணர் குடியிருப்பில் கிமைக்கும் உணவு

“கபருகநல் வானத்து வ்டவயின் வி்ளஙகும்
சிறுமீன் பு்ரயுங கறபி நறுநுதல்
வ்்ளக்்க மைகடூஉ பயினறிந் தட்ட
சு்டர்க்க்்டப பற்வப கபயர்பபடு வத்தம்
வசதா நறுவமைார் கவண்ணியின் மைாது்ளத்
துருபபுறு பசுஙகாய்ப வபாகழாடு கறிகைந்து
கஞசக நறுமுறி அ்ைஇப ் பந்துணர்
கநடுமைரக் ககாக்கி நறுவடி விதர்த்த
த்கமைாண் காடியின் வ்கப்டப கபறுகுவீர்” 
 (302 – 310)

அருந்ததி விணமீன வ்ானற ்கற்பிளையும், 
மணம்வீசும் ்நற்றியிளையும், வளையல் அணிந்த 
ள்க்களையும் உள்ய அந்தணப்்ண ெளமத்த 
்கரு்ச்ெம்்ா ்நல்வொற்ளறயும், சிறந்த ்சுவின 
மணம்வீசும் வமாரில் எடுத்த ்வணளணயில் 
மாதுைங்காய, ்்காம்மைங்காய ஆகியவற்ளறப 
்்ாறித்து, அதில் மிைகுத்தூளும் ்கறிவவபபிளலயும் 
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தூவி, அவற்வறாடு மாவடு ஊறு்காயிளையும் மாளல 
வவளை்களில் ் ்றலாம்.

ேட்டிைத்தார் உணவு ேழங்கி உேசரித்தல்”

“…………………………………………………………………
…………………முடடில்
்பஙககாடி நு்டஙகும் பைர்புகு வாயிற
கசம்பூத் தூய கசதுக்கு்்ட முன்றிற
கள்ளடு மைகளிர் வள்ள நு்டக்கிய
வார்ந்துகு சின்னீர் வழிந்த குழம்பின்
ஈர்ஞவச றாடிய விரும்பல் குடடிப
பன்மையிர்ப பிணகவாடு பாயம் வபாகாது
கநன்மைா வல்சி தீறறிப பன்னாள
குழினிறுத் வதாம்பிய குறுந்தா வ்ளற்றக்
ககாழுநிணத் தடிகயாடு கூர்நறாப கபறுகுவீர்.” 
 (336 – 345)

்கள் குடிப்வர்்கள் வந்து ்ெல்கினற அழகிய 
வாயில்்களின முனபு, ் ்ண்கள் ்கள் தயாரிக்கிறார்்கள். 
அபவ்ாது, அவர்்கள் தடடு்களைக் ்கழுவியதால் 
வழியும் குழம்்ால் மண வெறாகியிருக்கும். 
அச்வெற்றில், ்லகுடடி்கவைாடு ்்ண ்னறி 
புரணடு்்காணடிருக்கும். அப்்ண ்னறிவயாடு 
புணர்ச்சி ் ்காள்ைாமல் இருப்தற்்கா்க, குழி்வடடி 
அதில் நிறுத்தி வைர்க்்கப்ட் ஆண்னறியின 
்ெழிப்ாை தளெக்்கறிளயக் ்கள்வைாடு வெர்த்துப 
்்ற்று உணணலாம்.

நெயதல் நிலத்து உணவுகள்

்நயதலில், ்ரதவர் தரும் விருந்து்ற்றி 
சிறு்ாணாற்றுப்ள்யிலிருந்தும் அறிந்து ் ்காள்ை 
முடிகிறது.

“கானல் கவண் மைணல் க்டல் உைாய் நிமிர்தர
பா்டல் சான்ற கநய்தல் கநடுவழி
மைணி நீர் ் வபபு மைதிகைாடு கபயரிய
பனி நீர்ப படுவின் படடினம் ப்டரின்
ஓஙகு நி்ை ஒட்டகம் துயில் மைடிந்தன்ன
வீஙகு தி்ர ககாணர்ந்த வி்ர மைர விறகின்
கரும் பு்க கசந்நீ மைாடடிப கபருந்வதாள
மைது ஏக்கறூஉம் மைாசு அறு திருமுகத்து
நுதி வவல் வநாக்கின் நு்்ளமைகள அரித்த
பழம் படு வதறல் பரதவர் மைடுபப
கி்்ள மைைர்ப ப்்டப்பக் கி்டஙகில் வகாமைான்
த்்ள அவிழ கதரியல் த்கவயாற பாடி
அறல் குழல் பாணி தூஙகியவகராடு
வறல் குழல் சூடடின்வயிவயிவ கபருகுவீர் “ 

சிறுபாணாறறுபப்்ட.(150 – 163)

்க்ற்்களரப ் டடிைமாை எயிற்்டடிைத்திற்குச் 
்ெனறால், நறுமணமுள்ய அகில் ்கடள்்களை 

்க்லளல்கள் ் ்காணடுவந்து வெர்த்திருக்கும். அளவ 
கு வி க் ்க ப ் ட டி ரு ப ் து ,  ஒ ட ் ்க ம் 
உறஙகிக்்்காணடிருப்துவ்ாலத் வதாற்றம் தரும். 
அந்த விறள்க எரித்து, கூர்ளமயாை வவளலபவ்ானற 
்கண்களை உள்ய ் ரதவப்்ண அரித்த, ் ளழய 
்கள்ளைக் ் ்காணடுவந்து ் ரதவர்்கள் உங்களுக்குத் 
தருவார்்கள். நல்லியக்வ்கா்ன பு்கழ்ாடி, குழலின 
தாைக்்கடடுக்கு ஏற்் ஆடும் விறலியரு்ன உலர்ந்த 
குழல்மீன குழம்ள் ஒவ்வாரு வீடடிலும் ் ்றலாம்.

பதாப்பு வீடுகளும், அங்கு கிமைக்கும் உணவும்;

“குன்றுறள யா்ன மைருஙகு வவய்க்கும்
வண்வ்டாடடுத் கதஙகின் வாடுமை்டல் வவய்ந்த
மைஞசள முன்றில் மைணநாறு ப்டப்பத்
தண்்ட்ை யுழவர் தனிமை்னச வசபபின்
தாழவகாட பைவின் சூழசு்்ளப கபரும்பழம்
வீழில் தா்ழக் குழவித் தீநீர்க்
க்வமு்ை யிரும்பிடிக் கவுளமைருப வபய்க்கும்
கு்ைமுதிர் வா்ழக் கூனி கவண்பழம்
திர்ள்ரப கபண்்ண நுஙககாடு பிறவும்
தீம்பல் தார மு்னயிற வசம்பின்
மு்்ளபபுற முதிர்கிழங கார்குவிர்”

உழுகுடி்கள் வசிக்கும் வதாபபு்களில் வீடு்கள் 
தனித்தனிவய இருக்கும். வீடு்களின வமற்கூளர்கள், 
்காயந்த ் தனளை ம்ல்்கைால் வவயப்டடிருக்கும். 
முற்றத்தில் மஞ்ெள் வைர்ந்திருக்கும். மணம்வீசும் 
மலர்ச்்ெடி்களைக்்்காண் பூந்வதாட்ங்களும் 
அத்வதாபபு்களில் ்காணப்டும்.

அத்வதாபபுவீடு்கள் வழியா்கச் ்ெனறால், 
சுளவமிகுந்த ்்ரிய ்லாப்ழத்தின சுளை்களும், 
்தஙகின இைநீரும், வாளழப்ழமும், ் ளை நுஙகும், 
இனனும் ்ல இனிபபு சுளவயு்ன கூடிய 
்்ாருட்களையும் ்்றலாம். அப்டி, அத்தளை 
இனிபபுப ்்ாருட்களையும் உணடு ஏற்்டும் 
தி்கட்ளல, முளையுள்ய வெப்ஙகிழஙள்க உணடு 
சுளவளய மாற்றிக்்்காள்ைலாம். எனவை ஒரு 
வியத்தகு விருந்து !

்ாணன, இறுதியா்க மனைன இைந்திளரயளைச் 
ெந்தித்து, அவளைப வ்ாற்றிப ்ாடுகிறான. 
அளதக்வ்கட் இைந்திளரயன ்ாணளை 
எனைவிதமா்க உ்ெரிக்கிறான என்வதாடு 
்்ரும்்ாணற்றுப்ள் முடிவள்கிறது.

இ்டனு்்டப வபரியாழ மு்றயுளிக் கழிபபிக்
க்டன்அறி மைரபின் ் ககதாழூஉப பழிசசி,
நின் நி்ை கதரியா அ்ள்வ அந்நி்ை, (448-464)
“இ்டனு்்டப வபரியாழ மு்றயுளிக் கழிபபிக்
க்டனு்்ட மைரபிற ் ககதாழூஉப பழிசசி
நின்னி்ை கதரியா அ்ள்வ யந்நி்ை
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நாவைந் தண்கபாழில் வீவின்று வி்ளஙக
நில்ைா உைகத்து நி்ை்மை தூக்கி
அந்நி்ை யணுகல் வவண்டி நின்ன்ரப
பாசி யன்ன சிதர்்வ நீக்கி
ஆவி யன்ன அவிர்நூற கலிஙகம்
இரும்வப கராக்ககைா க்டாருஙகு்ட னுடீஇக் “ 
 (462 – 470)

்்ரும்்ாணன, தைது இ்துபுறத்து இடுபபில் 
அளணத்து ளவத்திருக்கும்  வ்ரியாளழ 
இளெக்்கவவணடிய விதத்தில் இளெத்து , 
முனவைார்்கள் யாழ ்தயவத்ளத வழி்ட் 
முளறயறிந்து ள்க்கைால் வணஙகி, நாவிைால் 
மனைளைப பு்கழந்துளரக்கிறான.

இவவுலகில் புலவர்்கைால் ்ா்ப்ட் 
அளைத்தும் நிளலயில்லாதளவ என்ளதயும், பு்கழ 
ஒனவற நிளலயாைது எனறும் உணர்ந்த மனைன. 
்ாணளை அருவ்க அளழத்து, அவைது ் ாசி்்ர்ந்த 
அழுக்கு உள்ளய அ்கற்றி, அரெளவயில் வீற்றிருக்கும் 
மற்றவர்்களு்ன வவறு்ாடு வதானறாத வள்கயில், 
்ால்வ்ால் ்வணளம நிறமுள்ய ஆள்ளய 
அணிவிக்கிறான.

“ககாடுவாள கதுவிய விடுவாள வநான்்க
வல்வைான் அட்ட பல்லூன் ககாழுஙகு்ற
அரிகசத் துணஙகிய கபருஞகசந் கநல்லின்
கதரி வகா்ளரிசித் திரகணடும் புழுக்கல்
அருஙகடித் தீஞசு்வயமுகதாடு பிறவும்
விருபபு்்ட மைரபிற கரபபு்்ட யடிசில்
மீன்பூத் தன்ன வான்கைம் பரபபி
மைகமு்ற மைகமு்ற வநாக்கி முகனமைர்ந்து
ஆனா விருபபிற றானின் றூடடி” (471 – 479)

அறுவாள் பிடித்ததால் ்காயபபுற்ற ள்கயால், 
ெளமயல்்காரர் ெளமத்த ் ல்வவறு தளெக் ்கறிளயயும், 
ஈரம் இல்லாத ் நல்லரிசிச் வொற்ளறயும், விணமீன 
வ்ானறு மினனும் ் வள்ளிக்்கலங்களில் இடடு, தாய 
தன ம்களைப ்ாெமு்ன ்கவனிப்து வ்ானறு, 
மனைவை முனனினறு, ் ாணளை உணணச்்ெயது, 
அதளைப ் ார்த்து இனபுறுவான.

தமிழனின் உணவுக் கலாசசாரம்:

்்ரும்்ாணாற்றுப்ள்ளய வாசித்து முடிக்கும் 
எவருக்கும், ்ாணனுக்கு வழி ்ொல்வது வ்ானறு 
அனளறய தமிழ மக்்களின நிலத்திற்வ்கற்ற வாழக்ள்க 
முளறளயயும், சூழளல ஒடடிக் கிள்க்கும் 
் ் ா ரு ட ்க ள ை க் ்்க ா ண வ்  வீ டு ்க ள ை 
அளமத்திருந்தளதயும், சூழளலச் ொர்ந்த உணவுப 
்ழக்்கத்ளதயும் அறிந்து்்காள்ை முடியும்..

அனளறய தமிழ மக்்களின வாழவு என்து கூடடு 
வாழக்ள்கயா்க இருந்திருக்கிறது. மார்க்சியம்வ்ானற 

சித்தாத்தங்கள் எல்லாம் உருவா்காத அனளறய 
்காலத்தில், தமிழர்்களின கூடடு வாழக்ள்க, கூடடு 
உளழபபு, கூட்ா்கவவ உணவு தயாரித்தல், உணவு 
உ ண ண ல்  வ ் ா ன று ,  ம ள ற வு ்க ளி ன றி , 
ஏற்றதாழவு்களினறி, ்தாழில்ொர்ந்து குடி்கைா்க 
வாழந்திருக்கிறார்்கள் என்ளத அறியும்வ்ாது, 
்ழங்காலத் தமிழர்்களின உனைதமாை வாழவு 
்கலாச்ொரம் நம்ளம வியக்்களவக்கிறது...

ம ா த் தி ர மல்ல ,  த ங ்களை  ந ாடிவரும் 
வழிபவ்ாக்்கர்்களுக்கும் ,  இல்ளல்யனறு 
்ொல்லாமல், தாங்கள் உணணும் அவத உணளவக் 
்்காடுத்து, அவர்்களை உணணச்்ெயது சிறபபு 
்ெயதிருக்கிறார்்கள். இப்டி ஒரு சிறப்ாை உணவுக் 
்கலாச்ொரமும், ்ண்ாடும் அனளறய தமிழ 
மக்்களி்ம் இருந்திருக்கிறது என்ளத எணணி 
நா்மல்லாம் தமிழர்்கள் எனனும் வள்கயில் 
்்ருளம்்காள்ைலாம். மற்்றானறு, எஙகுவம 
உணவு விளலவ்ெப்்வில்ளல எனனும் 
்ண்ாடள்யும் ்்ருளமயு்ன ்திவு 
்ெயயவவணடியுள்ைது.

்்ாதுவா்க, அளைத்துக் குடியிைருவம ஆடு, 
வ்காழி, முயல், உடும்பு, மான, மீன, ்கருவாடு, நணடு, 
்னறி இளறச்சியு்ன ்கள்ளையும் விரும்பி உணடு 
மகிழந்திருக்கிறார்்கள் என்தும் ்தரிய வருகிறது. 
்நல், திளை, வரகு, புல்லரிசி, ்ால், வமார், ்நய, 
அவளரப்ருபபும், மாவடுவும் உணவா்கப 
்யன்டுத்தப்டடிருக்கினறை.. ்கரும்புச்ொறும், 
இை நீரும் ,  நுஙகும் ,  ்ல ா ச் சுளை்களும் , 
வ ா ள ழ ப ் ழ ங ்க ளு ம்  உ ண வ ா ்க 
வழங்கப்டடிருக்கினறை என்தும் நமக்குத் 
்தரியவருகிறது.

அப்டிப்ட் ்காலத்தில்தான, “யாதும் ஊவர, 
யாவரும் வ்களிர்” எனறு ்கணியன பூஙகுனறன 
்ாடியிருக்்கவவணடும், அல்லது அவர் ்ாடியது, 
அந்த ்கால்கட்த்து தமிழ மக்்களின ்கலாச்ொரத்ளதக் 
குறிப்தா்க இருக்்கவவணடும்.

இரண்ாயிரம் ஆணடு்களுக்கும் வமலா்க, 
தமிழநிலத்தின மீது ் தா்ர்ந்து ் தாடுக்்கப்ட்ப 
பிற்மாழிக் ்கலாச்ொரப ்ள்்யடுபபு்களில், 
தமிழக்்கல ா ச் ெ ா ரமும்  தைது இயல்பில் 
மாறிவந்திருக்கும் வாயபபும் நிளறயவவ உள்ைது.

பிற்மாழியிைர் ஏற்்டுத்திய தாக்்கங்களுக்கு 
அப்ாற்்டடு, அணளமக் ்காலங்களில் அறிவியல், 
்தாழில்நுட் வைர்ச்சி ்காரணமா்கவும், நா்கரீ்க 
வமா்கத்திலும், வ்ாலி விைம்்ரங்கைாலும், புதிதா்கப 
்்ற்றளதவி்வும், ் ாரம்்ரிய உணவுக் ்கலாச்ொரம் 
உட்் நாம் இழந்துநிற்கும் நமது உனைதமாை 
மரபு்கள் அதி்கம் எனவற ் ொல்லத் வதானறுகிறது.
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மேரைத்தமிழ்

ஆழி செந்தில்ாதன்

எது சரியான 
ம�ாழிக் 

ம்காள்்க?

ப�ொதுவா்க ்மாழிக் ்்காள்ள்க எனறு 
்ொல்லும் வ்ாது நாம் எனை புரிந்து ் ்காள்கிவறாம்? 
நான ் ார்த்தவளரயில் ் லவ்ர் ் மாழிக்்்காள்ள்க 
என்து ஒரு ் மாழிளயப ் டிப்தற்்காை வாயபபு 
எனறு ்கருதுகிறார்்கள். அல்லது ்ள்ளியில், 
்கல்லூரியில் எனை ்மாழி ்டிக்்க வவணடும் 
எனனும் விெயத்ளதத்தான நாம் ் மாழிக்்்காள்ள்க 
எனறு ்கவைத்தில் எடுத்துக் ்்காள்கிவறாம். இது, 
்மாழிக் ் ்காள்ள்கயின ் ல கூறு்களில் ஒனறுதான. 
்மாழிக் ் ்காள்ள்க என்து அது மடடும் கிள்யாது. 
ஒரு நாடடினுள்ய ஆடசி அதி்காரம் அதன 
கூறு்கைா்க இருக்்கக்கூடிய ்ாராளுமனறம், 
நீதிமனறம், நிர்வா்கத்துளற, ் வளிவய இருக்்ககூடிய 
்்ாருைாதாரம், வர்த்த்கம், ்தாழில்துளற, 
நம்முள்ய வாழவினுள்ய ஒவ்வாரு இ்த்திலும் 
எங்்கல்லாம் ் மாழிளய நாம் ் யன்டுத்துகிவறாவமா 
எல்லா இ்ங்களிலும் நமக்குரிய அஙகீ்காரம் 
எல்லாம் வெர்ந்ததுதான ் மாழிக்்்காள்ள்க.

ஒரு தனியார் ்ள்ளிக்கூ்த்தில் இந்தி ்டிக்கும் 
வாயபபு இருக்கும் ் டெத்தில் ஒரு ஏளழ மாணவர் 
்டிக்கும் அரசுப ் ள்ளியில் அப்டியாை வாயபபு 
தரப்்வில்ளல. இது ் ார்டெம் இல்ளலயா? எனற 
வ்கள்விளய நிளறயப வ்ர் வ்கடகிறார்்கள். இந்தக் 
வ்கள்வி எஙகிருந்து வருகிறது? ஏன இந்த ஒரு வ்கள்வி 
மீணடும் மீணடும் வ்கட்கப ் டுகிறது? ஏன இது ஒரு 
்ார்டெம் எனறு ்ொல்லப்டுகிறது? எது 
்ார்டெம்?

இ ந் தி ய ா வி ன  ் ம ா ழி க் ்்க ா ள் ள்க 
அடிப்ள்யிவலவய ் ார்டெமாைது. அது இந்திய 
அரொங்கத்தினுள்ய அதாவது Union Government 
-இன ் மாழிக் ் ்காள்ள்கதான. ஆைால் அது ஒடடு 
்மாத்த நாடடின ்மாழி்்காள்ள்கயா்க 
மாற்றப்டடுள்ைது. அளதக் வ்கள்வி வ்கட்காமல் 
நாம் வவறு எஙவ்கவயா வ்கள்வி வ்கடகிவறாம் எனறு 
வதானறுகிறது. அளதபவ்ால ஆஙகிலம் ஒரு 
அனனிய ்மாழி. இந்தி இந்தியாவில் வ்ெக்கூடிய 

்மாழி.ஒரு அனனிய ் மாழிளய ஏற்றுக்்்காள்கிற 
நாம் ஏன இந்தியாவில் வ்ெக்கூடிய இந்திளய 
ஏற்றுக்்்காள்வதில்ளல. இந்தக் வ்கள்வி்கள் 
்வளிப்ள்யா்கப ்ார்க்கும்வ்ாது மி்கவும் 
நியாயமாை வ்கள்வி்கள் வ்ாலத்தான ் தரியும்.

ஒரு நாடடின ்மாழிக்்்காள்ள்க ஒற்ளற 
அடிப்ள்யில் கிள்யாது. அது, ் ல ்காரணங்கைால் 
உருவாக்்கப்டுகிறது. முதலாவதா்க ஒரு நாடடில் 
உள்ை அளைத்து மக்்களுக்கும் ்்ாதுவாை ஒரு 
்மாழி இருக்கும் நா்ா்க இருந்தால், (உதாரணமா்க 
்ெர்மனி அல்லது தாயலாந்து, ்தன்்காரியா, 
பினலாந்து, ஸ்வீ்ன) ்கல்வி ் மாழி, வணி்க ் மாழி, 
நிர்வா்க ் மாழி எல்லாம் ஒனறா்க இருக்்க முடியும். 
எந்த சிக்்கலும் கிள்யாது. இந்தியா அடிப்ள்யில் 
்ல நாடு்களைக் ்்காண் ஒரு ஒனறியம். இந்திய 
அரசியல் ொெைம் United union of states எனறுதான 
்ொல்கிறது. ்ல அரசு்கள் வெர்ந்த ஒனறியம் 
இந்தியா.அப்டியாைால் அந்த அரசு்கள் எப்டி 
இந்தியாவவாடு இருக்கினறை எனறால் ்ல்வவறு 
வதசிய இைங்கைா்க இருக்கினறை. ெரியா்கச் 
்ொல்லப வ்ாைால் ்ல்வவறு வதெங்கைா்க 
இருக்கினறை. ஆ்க இந்தியா ஒற்ளற்மாழி வ்சும் 
வதெம் கிள்யாது.

சை ோயப்பு பேண்டும்

எைவவ இந்தியாவில் இஙவ்க இருக்்கக் கூடிய 
அத்தளை ் மாழி்களுக்கும் ெமமாை வாயபபு இருக்்க 
வவணடும் என்து அடிப்ள். இரண்ாவதா்க, 
மக்்கள் ெமூ்கத்தின ெமூ்க, ் ்ாருைாதார,்கலாச்ொர 
வைர்ச்சிளய உறுதிப்டுத்துவதற்குத்தான அரசியல் 
அளமபபுச் ெட்ம், ்ாராளுமனறம், நீதிமனறம், 
் ல் ்க ள ல க் ்க ழ ்க ம் , ்க ல் லூ ரி ,  ஊ ர ா ட சி 
ஒனறியம்,ஊராடசி எல்லாவம. மக்்கள் கூட்த்தின 
ெமூ்க, ்்ாருைாதார வைர்ச்சிக்்கா்க ்கலாச்ொர 
வைர்ச்சிக்்கா்கத்தான ் மாழிக் ் ்காள்ள்க. ஆ்க ஒரு 
்மாழிக் ்்காள்ள்களய உருவாக்கிைால் 
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அளைவருக்கும் ெமமாை வாயப்ளிக்்க வவணடும். 
அளைவருக்கும் நீதி ெமமா்கக் கிள்ப்தற்்கா்க, 
வர்த்த்கம் உள்ளிட் அளைத்துத் துளற்களிலும் ெம 
்ங்களிபபு இருப்தா்க இருக்்க வவணடும்.

சரியாை நைாழிக் நகாள்மக

அப்டிப்ட் ்மாழிக் ்்காள்ள்கதான 
்கல்வியில் பிரதி்லிக்கும். ஆைால் நமது சிந்தளை 
எல்லாம் தளல கீழா்க உள்ைது. நாம் முதலில் 
்ள்ளி்களில் இருந்து ்தா்ஙகுகிவறாம். ஆைால் 
அப்டி சிந்திக்்கக் கூ்ாது. மாற்றி சிந்திக்்க 
வவணடும். இந்தியா ் ல ் மாழி்களைப 
வ்ெக்கூடிய ஒரு நாடு.அவத வநரத்தில் 
ஒவர ஊரில் ் ல ் மாழி வ்ெக் கூடிய 
நாடு கிள்யாது. சிங்கபபூர் கூ் multi 
linguistic state தான. அஙவ்க, சீை ் மாழி, 
மலாய்மாழி, தமிழ ்மாழி இனனும் 
்ல ்மாழி வ்சுவார்்கள். அது 
கிட்த்தட் மொலா மாதிரி. ஆைால் 
இந்தியாவில் ்தளிவா்கவவ தமிழ்கத் 
தாய்கம், மளலயாைத் தாய்கம், 
்்ங்காளித் தாய்கம், ்ஞ்ொபித் 
தாய்கம் ,  குெராத்தித் தாய்கம் , 
மராடடியத் தாய்கம் இருக்கிறது. 
எைவவதான இது ் ல நாடு்கள் வெர்ந்த 
ஒரு கூட்ளமப்ா்க உள்ைது. ஆ்க 
இந்தியாவில் ஒரு ் மாழிக்கு மடடுவம 
அரசியல் ொெை அதி்காரத்ளதத் 
தரக்கூடிய ஒரு ்்காள்ள்க இருக்்க 
முடியாது. அரசியல் நிர்ணய ெள்யில் 
இளத விரிவா்கப வ்சி நாம் வதாற்று 
இருக்கிவறாம். ஆைால், ஒரு சினை 
்வற்றி கிள்த்தது .  ஆைாலும் 
இந்தியாவுக்்்கனறு ஆடசி ்மாழி 
கிள்யாது.எளத ஆடசி ் மாழி எனறு 
நாம் ்ொல்கிவறாம் எனறால் official 

language of union government. union 
government என்து இந்தியாளவ 
ஆைக்கூடிய அரசியல் ொெை 
அளமபபு. அந்த அளமபபுக்குள் 
(்ாராளுமனறம், அளமச்ெரளவ 
நி ர் வ ா ்க ம்  உ ள் ளி ட ் 
நிறுவைங்கள் உள்ைை) எந்த 
்மாழிளய அலுவல் ் மாழியா்கப 
்யன்டுத்துவது என்துதான 
வ்கள்வி.

இ ந் தி ய ா வி ல்  ஒ ன றி ய 
அரொங்கத்தின அலுவல் 
்மாழியா்க முதலில் இந்தி 
மடடுவம எனறார்்கள், பிறகு 
ஆஙகிலமும் ்தா்ரும்்டி 
் ெ ய வத ா ம் .  அ த ற் கு 
தமிழநாடடின வ்ாராட்ம் 
த ான ்க ா ரணம் .  ஆ்கவவ 

இந்தியாவில் இரணடு அலுவல் ் மாழி்களிருக்கினறை. 
நாவை கூ் இந்தியாவினுள்ய எனறு ் ொல்கிவறன. 
அது தவறு .  இந்தியாவினுள்ய ஒனறிய 
அரொங்கத்திற்கு இரணடு அலுவல் ்மாழி்கள் 
இருக்கினறை. நாம் எனை ் ொல்கிவறாம் எனறால் 
இந்திய ஒனறிய அரொங்கத்தில் அளைத்து 
்மாழி்களும் அலுவல் ்மாழி்கைா்க ஆக்்கப்் 
வவணடும். மத்திய அரளெ எந்த ஒருகுடிம்கனும் 
எந்த ் மாழியில் ் தா்ர்பு ் ்காள்கிறாவைா அவத 
்மாழியில் ் தில் அளிக்்க கூடிய ்க்ளம அரசுக்கு 
இருக்கிறது. அது மடடுமல்லாமல் ஒவ்வாரு 
மாநிலத்திலும் அந்த மாநிலத்தின ஆடசி ்மாழி 
எனைவவா அந்த ்மாழியில் தான மத்திய 

அரொங்கத்தின அலுவல்கங்கள் 
இயங்க வவணடும். இது தான 
ெரியாை ்மாழிக் ்்காள்ள்கயா்க 
இருக்கும்.

அரசியல் காரணபை

ஒரு வஙகி தமிழநாடடில் 
இருக்குவமயாைால் அதில் மக்்கள் 
்தா்ர்புக்கு தமிழ, அளைத்திந்திய 
அைவுக்்காை ்தா்ர்புக்கு 
ஆஙகிலம் இருக்்க வவணடும். 
இதுத ான தமிழ  ந ாடடின 
ஆடசி்மாழிச் ெட்ம். அது 
வ ்க ரைாவில் மளலயாைம் , 
ஆஙகிலமா ்க  இருக்்கலாம் . 
உத்தரபபிரவதெத்தில் இந்தி, 
ஆஙகிலமா்க இருக்்கலாம். ஆைால் 
மத்திய அரவொடு, வநரடியா்கத் 
்தா்ர்பு ்்காள்ளும் வநரத்தில் 
நமது அளைத்து ்மாழி்களுக்கும் 
ெமமாை அந்தஸ்த்து ்்காடுக்்க 
வவணடும். இனனும் ்ொல்லப 
வ்ாைால் அளைத்து ் மாழி்களும் 
ெமம் எனகிற வ்காட்ாடள் 
முதலில் ்்காணடு வரவவணடும். 

ேததிய அைரை எந்த 
ஒருகுடிேகனும் எந்த 
மேொழியில் ம்தொைர்பு 
மகொள்கிறொம�ொ அம்த 
மேொழியில் பதில் அளிககக 
கூடிய கைரே அைசுககு 
இருககிறது. அது 
ேட்டுேல்்ொேல் ஒவமவொரு 
ேொநி்ததிலும் அந்த 
ேொநி்ததின் ஆட்சி மேொழி 
என்�மவொ அந்த 
மேொழியில் ்தொன் ேததிய 
அைைொஙகததின் 
அலுவ்கஙகள் இயஙக 
மவண்டும். இது ்தொன் 
ைரியொ� மேொழிக 
மகொள்ரகயொக இருககும்.

அறிஞர் அண்ணா
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நள்முளறயில் இருக்கும் பிரச்சிளைளய எபவ்ாது 
வவணடுமாைாலும் தீர்த்துக் ் ்காள்ைலாம்.

ஐம்்து ஆணடு்களுக்கு முனபு ்த்து ்மாழி 
ஆடசி ்மாழி எனறால் சிரமமா்க இருந்திருக்கும். 
ஆைால் இனளறக்கு ஐவராபபிய யூனியனில் 
இரு்த்து நானகு ்மாழி ஆடசி ்மாழியா்க 
இருக்கிறது. எந்தச் சிக்்கலும் இல்ளல. எதிர் 
்காலத்தில் யார் வவணடுமாைாலும் எந்த ் மாழியில் 
வவணடுமாைாலும் வ்ெலாம், வ்கடகிறவர்்கள் எந்த 
் ம ா ழி யி ல்  வ வ ண டு ம ா ை ா லு ம் 
வ்கடடுக்்்காள்ைலாம். யார் வவணடுமாைாலும் 
எந்த ஆவணத்ளதயும் எந்த ்மாழியில் இருந்தும் 
எந்த ் மாழிக்கும் மாற்றிக் ் ்காள்ைலாம் எனற நிளல 
வரபவ்ாகிறது. ்கணணிளமக்கும் வநரத்தில் ் மாழி 
்்யர்க்்கக் கூடிய ்மாழி ்்யர்பபு ்தாழில் 
நுட்ம் வந்திருக்கிறது. ஆ்க இது நள்முளற 
பிரச்சிளை இல்ளல. அரசியல் பிரச்சிளை.

திட்ைமிட்டு திணிக்கிறார்கள்

மீணடும் மீணடும் திட்மிடடு திட்மிடடு இந்தி 
மடடுவம எனறு ்ொல்லி அல்லது இந்தியும் 
ஆஙகிலமும் எனறு ்ொல்லி நள்முளறயிவல 
இந்திதான இந்தியாவின ஆடசி ்மாழியா்க 
்்காணடு வரவவணடும் எனறு நிளைக்கிறார்்கள். 
அடுத்த ்கட்மா்க Hindi is a national language of 
India எனறு ்ொல்கிறார்்கள். இந்த புரிதலில் 
்ார்த்தால் இந்தியாவின ஆடசியாைர்்களில் ஒரு 
்குதியைர் அது ்காஙகிரஸ், ்ாெ்க வவறு 
்ா்்ல்லாம் கிள்யாது. யாரா்க இருந்தாலும் 
சுதந்திரபவ்ாராட்ம் ்தா்ஙகிவய வ் 
இந்தியாவிைர் ஒரு அரசியல் ஆதிக்்கம் ்்காணடு 
முழுளமயா்கத் திட்மிடடு ்ெயல்்டுவதன 
்காரணமா்க இந்த ் மாழிக் ் ்காள்ள்க அவர்்களி்ம் 
இருக்கிறது. இதற்கு எனை ஆதாரம் எனறால், 
வரலாறுதான ஆதாரம்.

உல்கத்தில் எங்்கஙகு வ்ரரசு வ்ால ஒரு ஆடசி 
ந்க்கிறவதா அந்த இ்ங்களில் எல்லாம் ஒரு 
்குதியிைர் ்மாழிளய; யாரி்ம் அரசியல் 
அதி்காரம் இருக்கிறவதா அவர்்களின ்மாழிளய 
இன்ைாருவர் மீது திணிப்துதான வரலாறு. 
இந்தியாவின வரலாறு, ்ாகிஸ்தான வரலாறு, 
சீைாவின வரலாறு, இலஙள்கயின வரலாறு, 
இந்வதாவைசியாவின வரலாறு எல்லாம் ஒனறுதான. 
்மொரிடடி ்மாழிளய ளமைாரிடடி மீது 
திணிக்கினறைர். அந்த வவளலளய ்தா்ர்ந்து 
்ெயகிறார்்கள். அதற்கு ்கடடுக்்களத்களை 
உருவாக்குகினறைர்.

முதல் ்கடடுக்்களத எனை? இந்தியா ஒரு நாடு. 
அதற்்்கனறு ஒரு ்மாழி இருக்்கக் கூ்ாதா? 
இந்தியா ஒற்ளற நா்ல்ல. ஏற்்கைவவ ்ன்மாழி 
வ்ெக்கூடிய நாடு. நாடு என்ளத நிலப்குதியா்க 
்ார்த்தால் எளத வவணடுமாைாலும் ் ொல்லலாம். 
ஆைால் அரசியல் வளரயளறவயாடு ் ொல்லும்வ்ாது 
இந்தியா என்து யூனியன தான. இந்திய 
அரசியலளமபபு அப்டித்தான ்ொல்கிறது. 
அடிப்ள்யில் ஒரு ்்்வரஷன. இந்திய நாடு 
அல்லது தமிழநாடு ஏன ராம்நாடு எனறுகூ் 

்ொல்லிக்்்காள்ைலாம். தமிழ நாடடிற்குள்வைவய 
குடடி குடடி ்குதி்களை எல்லாம் ஒரு ்காலத்தில் 
நாடு எனறுதான ் ொனைார்்கள். வெர நாடு, வொழ 
நாடு, ் ாணடிய நாடு, ் ல்லவ நாடு என்து வ்ால 
சினைச் சினை ஊளரக்கூ் நாடு எனறுதான  
்ொல்வார்்கள். நாடு என்து புவியியல் ்குதி.
அவவைவுதான.

இந்திய அரசியல் ொெைப்டி ஒரு யூனியன 
நள்முளறயில் ஒரு ் ்்வரஷன. ஒரு யூனியனுக்கு, 
ஒரு ்்்வரெனுக்கு இளணபபு ்மாழி 
ளவத்துக்்்காள்ைலாம். இந்தியா எனகிற இந்த 
யூனியன உருவாவதற்கு பிரிடடிஷ்காரர்்கள் 
்காலம்தான ொத்தியமாைது. அந்தக் ்கால்கட்த்தில் 
எல்லாப ்குதிக்கும் வழஙகிய உல்கத்தின மற்ற 
்குதி்களுக்கும் நாம் ்யன்டுத்தக்கூடிய ஒரு 
்மாழிளய இளணபபு ்மாழியா்க ஆக்கிைால் 
வ்ாதும் என்துதான புத்திொலித்தைமாை 
நள்முளற ொத்தியம். இளதத்தான அறிஞர் 
அணணா மி்கவும் அழ்கா்க ்ாராளுமனறத்தில் 
்ொனைார். அந்தக் ்களத உங்கள் அளைவருக்கும் 
்தரியும். ஆஙகிலம். அனனிய ்மாழி என்தால் 
வெர்க்்கக்கூ்ாது எனறு ்ொனைால் தமிழுக்கு 
இந்தியும் அந்நிய ் மாழிதான. அனனிய என்ளத 
எளதளவத்து வளரயறுக்கிறார்்கள். பிரிடடிஷ்காரன 
தமிழநாடள் ஏன இந்தியாவினுள்ய எல்லா 
்குதிளயயும் வெர்த்து ஒரு அரொ்க மாற்றும் முனபு 
நமக்கு எல்லாவம அந்நியம் தான. அவர்்களுக்கு நாம் 
மிவலச்ெர்்கள் தான. வ் இந்தியர்்கள் ்காலம் 
்காலமா்க வவற்று ஆைா்கவும் மிவலச்ெர்்கள் ஆ்கவும் 
தான ்ார்த்தார்்கள். நாமும் அவர்்களை வவற்று 
ஆைா்கத்தான ்ார்த்வதாம். அந்நியன எனகிற 
வார்த்ளத அரசியல் வார்த்ளத இல்ளல. அது ஒரு 
்கலாச்ொர வார்த்ளத.

இமணப்பு நைாழிதான் பதமே

ஆஙகிலத்தின வதளவ இருப்தன ்காரணமா்க 
உல்கம் முழுக்்க அது அமலில் உள்ைது. ஒரு 
்காலத்தில் எந்்தந்த ஊர்்களில் ஆஙகிலம் ்டிக்்க 
வில்ளலவயா அவர்்கள் கூ் இனறு ஆஙகிலம் 
்டிக்கிறார்்கள். ஆ்க இளணபபு ்மாழியா்க 
தமிழநாடடுக்கு ்வளிவய இருக்கிற எந்த ஒரு 
்குதிளயயும் அது ்கர்நா்்காவா்க இருக்்கலாம் 
அல்லது ்கெ்கஸ்தான ஆ்க இருக்்கலாம் ஆஙகிலத்தின 
மூலமா்க இளணபள் ஏற்்டுத்திக்்்காள்ை முடியும் 
எனறால் அது இளணபபு ் மாழி. ஆைால் தமிழும் 
இந்தியாவின ஒனறிய அரொங்கத்தின ஆடசி 
்மாழி்களுள் ஒனறா்க இருக்்க வவணடும் 
என்துதான ெரியாை ்மாழிக்்்காள்ள்க. இளத 
நான அரசியல் ரீதியா்கச் ் ொல்கிவறன.

ஒரு ெமூ்கப ்்ாருைாதார முனவைற்றம் 
என்தற்கு நவீை ்காலத்தில் எனை ்்ாருள் 
எனறால் ஒவ்வாரு ெமூ்கத்திலும் இருக்்கக்கூடிய 
மனிதர்்களை குறிப் ா ்க  குழ ந்ளத்களை 
அறிவுள்ைவர்்கைா்க மாற்றி, ் ல்வவறு துளற்களிவல 
அவர்்கள் ்தாழில் ்ெயயவும் அல்லது 
்தா்ர்ச்சியா்க ஆயவில் ஈடு்்வும் வாயபபு 
உருவாக்குவது என்துதான. ஒரு குழந்ளதயின 
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எதிர்்காலம் எனை? எதிர்்காலத்தில் அவர்்கள் ஒரு 
இ்த்தில் ஊழியரா்க இருப்ார்்கள் அல்லது ஒரு 
இ்த்தில் ்தாழில் ்ெயவார்்கள் அல்லது 
ஆராயச்சியில் ஈடு்டுவார்்கள். எப்டிப ் ார்த்தாலும் 
அது ஒரு ்தாழில் ஆ்கத்தான இருக்கும். 
அடிப்ள்யில் ஒரு carrier ஒரு ் ணிக்கு அவர்்களை 
நாம் தயார்்டுத்துவது.  ஆைால் ெமூ்கப 
்்ாருைாதாரம் எனறு ் ொல்வது அதுமடடுமல்ல. 
ஒடடு்மாத்தமா்க அளைத்து அறிளவயும் 
அ வ ர் ்க ளு க் கு த்  த ரு வ து த ா ன  ெ மூ ்க ப 
்்ாருைாதாரத்தில் முதல் ் டிநிளல. அதற்குத்தான 
்கல்வி வதளவப்டுகிறது. பிறகு அந்த அறிளவப 
்்ற்றவர்்கள் நிறுவைங்களில் அந்த அறிளவ ஒரு 
்தாழிலா்க, ் வளிப்ா்ா்க, ் ள்ப்ா்க ் ்காணடு 
்ெல்வார்்கள். அந்த இ்த்தில் ் மாழி ் ெயல்்டும். 
பிறகு அவர்்கள் ஊதியத்தின மூலமா்க ெம்்ாதிப்ளத 
தங்கள் வாழக்ள்கயின ்ல்வவறு துளற்களில் 
்ெலவிடுகிறார்்கள். குடும்்ம், ்்ாழுதுவ்ாக்கு, 
்கலாச்ொரம், சுற்றுலா எை எனை வவணடுமாைாலும் 
இ ரு க் ்க ல ா ம் .  அ ப ்டி  ் ல  துள ற ்க ள் 
ெம்்ந்தப்ட்துதான மனித வாழக்ள்க.

தாயநைாழியில் ோயப்பு பேண்டும்

ஒரு உதாரணம் ் ொல்கிவறன. ஒரு ் ெர்மானியர் 
அல்லது ஒரு சீைர், ஒரு ெப்ானியர் இருக்கிறார் 
எனறால் அவளரப ்்ாருத்தவளர எந்த ஒரு 
இரண்ாவது ்மாழியின துளணவய இல்லாமல் 
அவருள்ய தாய ்மாழி எனைவவா அந்த 
்மாழியில் எல்லாவம கிள்க்கிறது. அவத ெமயத்தில் 
உல்கத்வதாடு ் தா்ர்பு ் ்காள்வதற்கு இன்ைாரு 
்மாழிளயயும் அவர்்கள் ்கற்றுக் ்்காள்கிறார்்கள். 
அதைால் ்்ாருைாதார ரீதியா்க ்வற்றி ்்ற்ற 
நாடு்கள் வைர்ந்த நாடு்கள் எனறு எளத்யல்லாம் 
்ொல்கிவறாவமா அவர்்கள் முதலில் தங்களுள்ய 
தாய்மாழியிவலவய எல்லாவற்ளறயும் ்்காணடு 
வந்தார்்கள்.

தங்களுள்ய வைர்ச்சிக்கு இன்ைாரு ் மாழிளய 
்கற்றுக்்்காள்ை வவணடியளத அவசியமா்க 
ளவக்்கவவ இல்ளல. அப்டி இன்ைாரு ்மாழி 
்கற்றுக்்்காள்ை வதளவப்ட்ால் அளத ்கற்றுத்தர 
அளமபபு்கள் இருக்கினறை. ஐவராப்ாவில் 
ஒவ்வாரு ந்கரத்திலும் ்மாழிப ்ள்ளி்கள் 
இருக்கினறை. சீைாவிலும், ெப்ானிலும், 
்்காரியாவிலும் ் தருவுக்குத் ் தரு ஆஙகில Institute 
தனிவய இருக்கிறது. ்ள்ளிக்கூ்ங்கள் இருக்்க 
வவணடு்மனற அவசியவம கிள்யாது.

உல்கத்தில் உள்ை எல்லா ஆயவாைர்்களும் 
யு்ைஸ்வ்கா வ்ானற நிறுவைங்களும் தாய்மாழி 
மூலமா்க அறிளவ அவருக்கு ்்காடுங்கள், பிறகு 
அவர் எத்தளை ் மாழி வவணடுமாைாலும் ்கற்றுக் 
்்காள்ைலாம் எனகிறார்்கள். அறிவுதான ் மாழிக்கு 
அடிப்ள், ்மாழி அறிவுக்கு அடிப்ள் 

கிள்யாது எனறு ்ொல்கிறார்்கள். ஒரு பிறந்த 
குழந்ளத ்்காஞ்ெம் ்்காஞ்ெமா்க இந்த உல்கத்ளத 
அறிந்து ்்காள்ளும் வ்ாது தான ்மாழிவய 
உருவாகிறது. ஆ்க அறிதல் முதல். ் மாழி அதனுள்ய 
விளைவு.

அறிதல் எனற ்ெயல்்ாடு இல்லாமல் ்கற்றல் 
எனற ் ெயல்்ாடு இல்ளல. அறிவு எனறால் ் ராம்் 
்்ரியது கிள்யாது. சிறியதும் கூ் அறிவுதான. 
ஆ்க இந்த அறிதல் எனற ்ெயல்்ாடு இயல்்ா்க 
தாய்மாழியில் ந்ந்து அளத ்கற்றுக் ் ்காள்ளும்வ்ாது 
பிறகு அளத ்வளிப்டுத்துவதற்கு அல்லது 
கூடுதலா்க ்கற்றுக்்்காள்வதற்கு நீங்கள் எத்தளை 
்மாழிளய வவணடுமாைாலும் ்கற்றுக் ் ்காள்ைலாம். 
ஆைால் உங்களுள்ய தாய்மாழியிவலவய 
சிறப்ாை வாழக்ள்க வாழ வாயபபு தரப்் 
வவணடும்.

ஆஙகிலம், பிரஞ்சு, இந்தி எை எந்த ்மாழி 
வவணடுமாைாலும் ்டியுங்கள் .  ஆைால் 
தமிழநாடடில் ஒருவர் தமிழ மடடுவம ்டித்து 
உயர்ந்த இ்த்திற்கு வ்ாவதற்்காை வாயபபு இருக்்க 
வவணடும். அவர் ஆஙகிலம் ் டித்து நிளறய ்கற்றுக் 
்்காள்வளதயும் அல்லது இந்தி ் டித்து வ்நாடடில் 
வ்ாய வவளல ்ெயவளதயும் எல்லாம் நான 
மறுக்்கவில்ளல. ஆைால் தாய்மாழியிவலவய 
அளைத்தும் ்கற்றுக்்்காள்வதற்்காை அடித்தைம் 
என்து ஒரு மனித உரிளம. அளதத்தான linguistic 
right எனறு ்ொல்வவாம். ்ள்ளிக்கூ்த்தில், 
்கல்லூரியில் ்டிக்கும் வ்ாது, ஆராயச்சியில் 
ஈடு்டும் வ்ாது, வர்த்த்கம் ்ெயயும் வ்ாது, 
நூல்கங்களில் நூல்்கள் ் ்றும் வ்ாது, இன்ர்்நட 
அல்லது வாடஸ்அப அல்லது ஏதாவது 
்யன்டுத்துவதற்்காை உரிளம எல்லாம் எைக்கு 
என ்மாழியில் இருக்்க வவணடும். தமிழில் 80% 
அவவாறு இருக்கிறது. அதைால் நமக்கு ஆச்ெரியமா்க 
வதானறாது .  ்ல இ்ங்களில் இது கூ் 
ொத்தியமில்ளல.

ஆதிக்கத்திற்காை நகாள்மக

இந்தியா ்மாழிக் ்்காள்ள்களய எப்டி 
ளவத்திருக்கிறது எனறால் இந்திக்கு மடடும்தான 
எல்லாம். தத்துவரீதியா்க ் ாெ்க வந்தால் கூடுதலா்க 
ெமஸ்கிருதம் வெர்த்துக் ்்காள்வார்்கள். ்காஙகிரஸ் 
வரும்வ்ாது அதி்கம் வ்ெ மாட்ார்்கள். ஆஙகிலம் 
எல்வலாருக்கும் வதளவப்டுகிறது என்தால் 
இந்தியாவில் தவிர்க்்க முடியாது. மற்ற ் மாழி்களைப 
்ற்றி ்கவளலப்்வில்ளல. அரசியல் ரீதியா்கப 
்ார்த்தாலும் அளைத்து ்மாழி்களுக்கும் ெம 
அந்தஸ்து என்ளத ஒபபுக்்்காள்ை மறுக்கிறார்்கள். 
ெமூ்க, ்்ாருைாதார வைர்ச்சிக்கு தாய்மாழி 
அடிப்ள் என்ளத ஒபபுக்்்காள்ை மறுக்கிறார்்கள். 
ஒரு சிலர் வ் இந்தியாவில் இருக்்கக்கூடிய ஆதிக்்க 
ெமூ்கங்களின ஆதிக்்கத்திற்்காை ்மாழிக் 

உ்கததில் உள்்ள எல்்ொ ஆயவொ்ளர்களும் யும�ஸமகொ மபொன்ற நிறுவ�ஙகளும் 
்தொயமேொழி மூ்ேொக அறிரவ ஒருவருககு மகொடுஙகள், பிறகு அவர் எத்தர� மேொழி 
மவண்டுேொ�ொலும் கற்றுக மகொள்்ள்ொம் என்கிறொர்கள்.
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்்காள்ள்களய தான இந்தியாவின ் மாழிக்்்காள்ள்க 
எனறு ் ொல்கிறார்்கள்.

காலனிய ஆதிக்கம்

‘இந்தி பிரச்ொர ெ்ா’ எனறு ஏன ளவக்கிறீர்்கள் 
Indian language பிரச்ொர ெ்ா எனறு ளவத்து எல்லா 
்மாழிளயயும் ்கற்றுக்்்காடுங்கள். எங்களி்ம் 
இருந்து தாவை வரி வாஙகுகிறீர்்கள். பிறகு ஏன 
இந்திக்கு மடடும் ்ெலவு ்ெயகிறீர்்கள் எனறு 
மத்திய அரளெச் ொர்ந்த ஒருவரி்ம் வ்கட்வ்ாது 
அவர் “அதற்குத்தான தமிழநாடு அரசு இருக்கிறது” 
எனகிறார். இந்திக்கு உத்தரபபிரவதெ அரொ 
்ெலவிடுகிறது. மத்திய அரசு தாவை ் ெலவிடுகிறது.

இந்தியாவில் மத்திய அரசுக்கு அதி்க அைவு 
வரிப்ணம் தரு்வர்்கள் இந்தி வ்ொத மாநிலங்கள். 
தமிழநாடு, ம்காராஷடிரா, ்ஞ்ொப, வ்கரைாதான 
அதி்கமாை வரி தருகிறார்்கள். ஆைால் ் ெலவிடுவது 
எல்லாம் இந்திக்கு மடடும்; இந்தப ்ார்டெம் 
ொதாரணமாைது கிள்யாது. கிட்த்தட் 
்காலனிய அணுகுமுளற அைவுக்கு வந்தாயிற்று. 
அதுதான ்கனி்மாழிக்கு ந்ந்தது. அதுதான 
்வற்றிமாறனுக்கு ந்ந்தது. ் ெனளையில் இருக்கும் 
விமாை நிளலயத்தில் ஒரு அதி்காரி உைக்கு இந்தி 
்தரியவில்ளல எனறால் நீ இந்தியைா எனறு 
மக்்கைால் வதர்ந்்தடுக்்கப்ட் ்கனி்மாழிளய 
வ்கள்வி வ்கட்க முடிகிறது எனறு ்ொனைால் 
அதற்குப ் ்யர்தான இந்தி ்காலனிய ஆதிக்்கம்.

்கண முனைாவலவய அதற்கு உதாரணம் 
இருக்கிறது. மத்திய அரசு இந்தியில் தான இயஙகும். 
எைவவ இந்தி வ்சு்வர்்களுக்குத்தான வவளல 
்்காடுபவ்ன எனறு ்தளிவா்கப வ்சுகிறது. 
நூற்றுக்குத் ் தாணணூறு ெதவீதம் மத்திய அரசின 
வவளல  வ ாயபபு ்கள்  தமிழ ந ாடடிலும் , 
்கர்நா்்கத்திலும், வ்கரைத்திலும், வமற்கு வங்கத்திலும், 
்ஞ்ொபிலும் இந்தி வ்சு்வர்்களுக்கு மடடுவம 
தரப்டுகிறது. இந்தி ் டித்தால் மத்திய அரசு வவளல 
கிள்க்கும் எனறு ் ொனைார்்கவை!; ஏன வவளல 
கிள்க்்கவில்ளல? அரசுப ் ள்ளியில் மடடும் தாவை 
இந்தி ்டிக்்கவில்ளல. தனியார் ்ள்ளியில் இந்தி 
்டித்துள்ைார்்கவை! ் ்ரும்்ாலும் வஙகி, ரயில்வவ 
வ்ானற வதர்வு எழுதவில்ளலயா? அவர்்களுக்கு 
எஙவ்க வந்தது வவளல. நூற்றுக்கு 90 ெதவீதம் வ் 
இந்தியர்்களை ் ்காணடு வந்து இஙவ்க மத்திய அரசு 
வவளலயில், மத்திய ்்ாதுத்துளற வவளல்களில் 
வ்ாடுகிறார்்கள் எனறால் இஙகு இருப்து ் மாழிக் 
்்காள்ள்க அல்ல. ்மாழிளயக் ்கருவியா்கப 
்யன்டுத்திக்்்காணடு இந்தியாவின ஒரு தரபபு 
மக்்கள் இன்ைாரு தரபபு மக்்கள் மீது ஆதிக்்கம் 
்ெலுத்தக்கூடிய ்காலனிய ஆதிக்்கம்.

இரண்ைாம்தர குடிைக்களா ொம்?

்ெனளைக்கு வரக்கூடிய ஒரு விமாைம் அது 
மவலசியன ஏர்ளலனஸ் ஆ்கவவா, சிங்கபபூர் 
ஏர்ளலனஸ் ஆ்கவவா, பிரிடடீஷாரின பிரிடிஷ 
ஏர்வவஸா்கவவா, லங்கன ஏர்ளலனஸ் ஆ்கவவா 
இருந்தால் ஒரு நிமி்ம் தமிழிவல வரவவற்பு 
்ெயகினறார்்கள். ்ெனளையிலிருந்து மதுளரக்கு 

வ்ா்கக்கூடிய ஒரு விமாைம் அது இணடிவ்கா 
விமாைம் ஆ்க இருந்தால் இஙகிருந்து இரணடு 
இ்மும் தமிழநாடடுக்கு உள்வைதான இருக்கிறது: 
தமிழில் அறிவிபபுச் ் ெயவது இல்ளல. ஆஙகிலத்தில் 
இந்தியில் அறிவிக்கிறார்்கள். இளத ொதாரணமாை 
விஷயமா்க நிளைக்்கலாம், ஆைால் இணடிவ்கா 
விமாைம் எதற்கு ஆஙகிலத்திலும் இந்தியிலும் 
வ்சுகிறது .  அளதக் வ்கடகும்வ்ாது இது 
இந்தியாவுள்ய ்ாலிசி எனகிறார்்கள். நான 
ஆரம்்த்திவலவய ் ொனவைன இந்தியாவினுள்ய 
்ாலிசி இல்ளல Union Government உள்ய Official 
Language policy க்கும் மக்்களுள்ய ்ணத்ளத 
வாஙகிக்்்காணடு வெளவ ்ெயயக்கூடிய ஒரு 
விமாை நிறுவைத்திற்கும் எனை ெம்்ந்தம் 
இருக்கிறது. எனனுள்ய ் ணத்ளத வாஙகிக்்்காணடு 
விமாை வெளவ ந்த்துகிறீர்்கள். ஆைால் 
எனனுள்ய ் மாழியிவல வெளவ தர மறுக்கிறீர்்கள். 
்ெர்மனியிவலா, இஙகிலாந்திவலா, ரஷயாவிவலா, 
சீைாவிவலா இளதச் ் ெயய முடியுமா?

ஒனறிய அரசின Official Language policy வய தவறு 
எனறு நாம் ்ொல்லுகிவறாம். ஒரு வாதத்திற்்கா்க 
அது ெரி எனவற ளவத்துக்்்காண்ாலும் Union 
Government ன Official Language policy எப்டி 
இணடிவ்கா விமாை நிறுவைத்திற்குப ்்ாருந்தும். 
அது எப்டி வஙகிக்குப ் ்ாருந்தும். ஏ்ைனறால் 
அரசினுள்ய ்தா்ர்பு்களுக்கு மடடும்தான 
ஆஙகிலமும் இந்தியும்; மக்்களுக்கும் அரசுக்குமாை 
்தா்ர்பு எப்டி தமிழில் இல்லாமல் இருக்்க 
முடியும். இவர்்கள் ஓடடுக் வ்கட்க தமிழநாடடுக்கு 
வரும்வ்ாது தமிழில் தாவை ஓடடு வ்கடகிறார்்கள். 
வருமாை வரித்துளற வரி்கட் ்ொல்லும்வ்ாது 
தமிழில்தாவை அறிவிபபு்கள் இருக்கிறது. ஓடடு 
வ்கடகும்வ்ாது மடடும் வணக்்கம் ஆைால் 
வவளலக்கு வ்ாகும்வ்ாது மடடும் நமஸ்்காரா?

இந்தியாவில் இருக்்கக்கூடிய தனியார் 
நிறுவைங்கள் அத்தளையுவம கூ் மத்திய 
அரொங்கத்தின ஆடசி ்மாழிக் ்்காள்ள்களய 
்யன்டுத்துவவாம் எனறு நிர்்ந்திக்கிறார்்கள். 
ஏற்்கைவவ தமிழநாடடில் உள்ை விமாை வெளவ, 
ரயில்வவ வெளவ, ்்ல் நிறுவைம் வ்ால 
எல்லாவற்றிலும் தமிழ ்கட்ாயம் ்யன்டுத்த 
வவணடும் எனற ெட்ம் இருந்தால் தமிழநாடள்ச் 
வெர்ந்தவர்்கள்தான வவளலக்கு ளவத்துக் ் ்காள்ை 
முடியும். ஆைால் அது வதளவயில்ளல எனறு 
முடிவுக்கு வரும்வ்ாது எல்லா வவளல வாயபபு்களும் 
வ் இந்தியருக்குத் தந்து இந்தியில் வ்ெலாம். 
்ெனளையில் இருந்து வ்காளவக்கு, மதுளரக்கு 
்ெல்லும் விமாைத்தில் அறிவிபபு இந்தியிலும் 
இஙகிலீஷிலும் தான இருக்கும் எனறு ் ொனைால் 
தமிழனுக்கு வவளல தர வவணடிய அவசியமில்ளல. 
தமிழர்்களை சுடடுக்்்கானறு இைப்டு்்காளல 
்ெயத இலஙள்கயில் கூ் இந்த நிளலளம கிள்யாது. 
ஆ்க இந்தியாவினுள்ய ்மாழிக் ்்காள்ள்க 
அரசியல் ரீதியா்க நம்ளம இரண்ாம்தர 
குடிமக்்கைா்கவவ ந்த்துகிறது.

ஏன் இருநைாழிக் நகாள்மக?

ஏன இரு்மாழிக் ்்காள்ள்களய அணணா 
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்்காணடு வந்தார். இந்தி இந்தியாவில் ்வறும் 
்மாழியா்க ்ெயல்்்வில்ளல. அது ஒரு 
அரொங்கத்தினுள்ய திட்மா்க, ்கலாச்ொர 
எந்திரமா்க ் ெயல்்டுகிறது. ம்காராஷடிரா, ் ஞ்ொப, 
வங்காைம், ஒரிொ இந்த நானகு மாநிலங்களுக்கும் 
முளறவய மராத்தி, ் ஞ்ொபி, ் ்ங்காலி, ஒரியாதான 
தாய்மாழி . ஒரு ஐம்்து ஆணடு்களுக்கு முனபு 
இந்த மாநிலங்களில் இந்த ்மாழி்கள்தான 
மு த ன ளம ய ா ை  உ ள் ளூ ர்  ் ம ா ழி ய ா ்க 
்யன்டுத்தப்ட்து. இந்தி ்ொர் ்மாழியா்க 
வ்ெப்டுகிறது. ்ொர் ்மாழி எனறால் ஒரு 
இளணபபு  ்ம ாழி .  அதுவும் 
இந்துஸ்தானி ்யன்டுத்தப்டுகிறது. 
எது இந்துஸ்தானி எனறால் மு்கலாயர் 
ஆடசிக்கு உட்ட் இ்ங்களில் 
உருவாை ஒரு 300, 400 வரு்மா்க 
வணி்கர்்கைால் ்யன்டுத்தப்ட் 
ஒரு ்மாழி. அது வமற்கு உத்தரப 
பிரவதெத்தில் கிட்த்தட் தாய்மாழி 
வ்ால இருந்தது .  மீதி எல்லா 
இ்ங்களிலும் அது ்ொர் Language 
எனறு அளழக்்கப்ட்து. உலகில் ் ல 
்ொர் Language உணடு. மலாய்மாழி 
கூ் ஒரு ் ொர் Language தான. தமிழ 
கூ் ஒரு ்காலத்தில் மவலசியாவிலும், 
சிங்கபபூரிலும், ்ர்மாவிலும் ்ொர் 
்மாழியா்க இருந்தது. அதளை 
்்காஞ்ெம் ்்காஞ்ெம் புரிந்து 
்்காள்வார்்கள் .  இந்துஸ்தானி 
இந்தியுள்ய ெவ்காதர ்மாழி 
என்தால் தமிழ ்தலுஙகு வ்ால, 
தமிழ ்கனை்ம் வ்ால, தமிழ 
மளலயாைம் வ்ால சில ஒற்றுளம்கள் 
இருக்கிறது. ஆைால் அவரவர் இ்த்தில் அவரவர் 
்மாழிதான ஆடசி ் மாழியா்க இருக்கிறது. அல்லது 
ெமூ்கத்தின முதனளமயாை ் மாழியா்க இருக்கிறது.

ஏற்றுக்நகாண்ைதும் திணிக்கப்ேடுேதும்

இனளறக்கு இந்திக்கு எதிராை வ்ாராட்ம் 
ம்காராஷடிராவில், ்கர்நா்்காவில், ்ஞ்ொபில் 
மற்றும் ் ல மாநிலங்களில் ந்க்கிறது. ்க்ந்த நானகு 
ஆணடு்களில் மடடும் வ்கரைா, ்கர்நா்்கா, ஆந்திரா, 
்தலுங்காைா, ம்காராஷடிரா, வ்காவா, ்ஞ்ொப, 
வமற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் அந்த மாநில 
அரசு்கள் அளைத்துப ் ள்ளி்களிலும் தங்கள் தாய 
்மாழிளய ்கட்ாயமா்க ்கற்றுக் ்்காடுக்்க 
வவணடு்மனறு அரொளண வ்ாடடிருக்கிறார்்கள்; 
ெட்த்ளத இயற்றி இருக்கிறார்்கள், அல்லது 
வலியுறுத்தி இருக்கிறார்்கள். தமிழநாடு எபவ்ாவதா 
்ெயதளத ஏன அவர்்கள் இபவ்ாது ் ெயகிறார்்கள் 
எனறால் இந்த இ்ங்களி்லல்லாம் இந்தி உள்ளூர் 
்மாழி்களை ்திலீடு ்ெயய ஆரம்பித்துவிட்து. 
மும்ள்யில் மராத்தி இல்ளல, ்கல்்கத்தாவில் 
வங்காளி அழிந்து ்்காணடிருக்கிறது, ஒரிொவில் 
ஒருவரும் ஒரிய ் மாழி ் டிப்தில்ளல. இந்தி தான 
்டிக்கிறார்்கள், ் ஞ்ொப ் ொல்லவவ வதளவயில்ளல 
ஏற்்கைவவ அவர்்கள் ் ாதி ் ாதியா்க இருக்கிறார்்கள்; 
அவர்்கள் ் மாழி அழிக்்கப்டுகிறது.

இரணடு ஆணடு்களுக்கு முனபு நவம்்ர் 1ஆம் 
வததி 2018 ெணடி்கர் ந்கரில் தங்களுள்ய ் மாழியாை 
்ஞ்ொபி ் மாழிளய அரசு ் யன்டுத்த வவணடும் 
எனற மி்கப்்ரிய ஊர்வலத்தில் நான ்கலந்து 
்்காணவ்ன. மூனறாணடு்களுக்கு முனபு 
்கர்நா்்கத்தில் ந்ந்த ்ல ்மாழி உரிளமப 
வ்ாராட்ங்களில் நான ்கலந்து ் ்காணடிருக்கிவறன. 
அவதவ்ால இரணடு ஆணடு்களுக்கு முனபு வமற்கு 
வங்காைத்தில் கூட்ாடசி ் ற்றிய ஒரு கூட்த்தில் 
ந ான வ்சியிருக்கிவறன .  அதில் ்கலந்து 
்்காண்வர்்கள் தமிழநாடடின இரு்மாழிக் 

்்காள்ள்க தான சிறந்தது நாங்கள் 
ஏம ா ந்து  விடவ்ாம்  எனறு 
வ்சிைார்்கள். ஆ்க இந்தி உள்ளூர் 
்மாழி்களை ்க்ளீ்கரம் ்ெயகிறது. 
ஆஙகிலம் இளத ் ெயயவில்ளலயா? 
எனறு வ்கட்ால், ஆமாம் ஆஙகிலமும் 
இளதச் ் ெயகிறது. ஆைால் ஆஙகிலம் 
எனை ்ெயய முடியாது எனறால் 
ஒடடு்மாத்தமா்க நமது ெமூ்க 
்கலாச்ொர வாழக்ள்களய மாற்ற 
முடியாது. ஆைால் இந்தி அப்டி 
இல்ளல ;  ந மது  சினிம ாளவ 
அழிக்கிறது. ஹாலிவுட ்்ங்கள் 
தமிழ சினிமாளவ ்ாதித்ததா? 
இல்ளல. ஆைால் இந்தி ்்ம் 
மராடடிய சினிமாளவ அழிக்கிறது. 
ஒரு சிபிஎஸ்சி ஆஙகிலக்்கல்வி தமிழக் 
்க ல் வி ள ய  மு ழு ள ம ய ா ்க 
அழிக்்கவில்ளல. ஆைால் இந்தி 
அழிக்கிறது; மற்ற இ்ங்களில் 
இந்திளய ்யன்டுத்தும்வ்ாது 
உள்ளூர் ் மாழிளய ் யன்டுத்தாமல் 

வ்ாவதற்்கா்க இந்தி திணிக்்கப்டுகிறது.

இரண்ாவது இபவ்ாது இருக்கும் ஆஙகில 
வமா்கம், இனனும் 20 ஆணடு்களுக்குப பிறகு உல்கம் 
முழுக்்கவும் இருக்்காது. ஆஙகிலம் என்து நாம் 
ஏற்றுக்்்காண் ஒரு விஷயம்; இந்தி நம் மீது 
திணிக்்கப்டுவது. உல்கம் முழுக்்கவவ ஏற்்டடு 
வரும் மாற்றங்களை ்ார்த்தால் உல்கப ்்ாது 
்மாழி எனற ஒனறு இருக்்காது எனகிறார்்கள். அந்த 
அைவுக்கு ்தாழில்நுட்ம் ள்க ்்காடுக்்கப 
வ்ாகிறது.

இநதி நகான்ற நைாழிகள்

உத்தரபபிரவதெம், மத்தியப பிரவதெம், அரியாைா, 
உத்தர்்கணட, ொர்்கணட, ெத்தீஸ்்கர் ஆகியைதான 
இந்தி வ்சும் ்குதி. இந்த ்குதியில் இருந்த 
கிட்த்தட் ஐம்்துக்கும் வமற்்ட் உள்ளூர் 
்மாழி்களை ஏற்்கைவவ இந்தி ்்கானறு குவித்து 
விட்து. வ்ாஜ்புரி எனற ் மாழி கிழக்கு உத்தரப 
பிரவதெத்திலும் பீ்காரிலும் வ்ெப்்க் கூடியது. 
பீ்காரில் வ்ெப்டும் அஙகீ்கா, ளமதிலி, ்ஜ்ஜி்கா, 
ம்கதி மத்திய பிரவதெத்தில் புந்வதல்்கணடி, ெத்தீஸ்்கடி 
உத்தரபபிரவதெத்தில் வரெ, அவதி உத்தர்காணடில் 
்கார்வாலி, குமாவுனி ராெஸ்தானில் ராெஸ்தானி, 
ெயபுரி, வந்ாளி, மார்வாரி இமாச்ெல் பிரவதெத்தில் 

“ைொம்ைரித ே�ொஸ” 
(ைொேைரி்தேொ�ஸ) 
என்ற இ்ககியதர்த 
து்ளசி்தொைர் எழுதி�ொர் 
எ� எல்ம்ொரும் 
மைொல்வொர்கள். 
பொைததில் து்ளசி்தொைர் 
இநதியில் 
ைொேைரி்தேொ�ஸ 
எழுதி�ொர் என்று 
படிககிமறொம். ஆ�ொல் 
இது எழு்தபபட்ைது 
இநதி மேொழியில் 
அல்்; ் கம�ொவில் 
மபைபபட்ை அவதியில்.
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்ஹாடி, ொர்்கணடில் ெந்தாலி, வ்கா, ெத்தீஸ்்கரில் 
வ்காணடி, ஒரிொவில் ஒரியா,வ்காஹ்லி இந்த 
்மாழி்கள் அத்தளைளயயும் இ்ம் ்தரியாத 
அைவுக்கு அழித்திருக்கிறார்்கள். ஆைால் அறு்து 
எழு ்து  ஆணடு ்களு க்கு  முனபு  இ ந் த 
்மாழி்க்ைல்லாம் இந்திளயப வ்ாலவவ நனகு 
வ்ெப்ட், எழுதப்ட், ஊ்்கங்கள் இருந்த, 
இலக்கியம் இருந்த உள்ளூர் ் குதி்களில் ் ெல்வாக்குப 
்்ற்றிருந்த ் மாழி்கள் ஆகும்.

“ராம்ெரித் மைாஸ்” (ராமெரிதமாைஸ்) எனற 
இலக்கியத்ளத துைசிதாெர் எழுதிைார் எை 
எல்வலாரும் ் ொல்வார்்கள். ் ா்த்தில் துைசிதாெர் 
இந்தியில் ராமெரிதமாைஸ் எழுதிைார் எனறு 
்டிக்கிவறாம். ஆைால் இது எழுதப்ட்து இந்தி 
்மாழியில் அல்ல; லக்வைாவில் வ்ெப்ட் 
அவதியில்.

1850 ்களுக்குப பிறகு ்க்ந்த 150 ஆணடு்களில் 
இந்தி, வ் இந்தியாவில் மடடும் 50 ் மாழி்களைக் 
்்கானறு இருக்கிறது. அவர்்களை இந்திக்்காரர்்கள் 
எனறு ்ொல்லி அவர்்கள் தாய்மாழிளய 
மறுக்கிறார்்கள். ஆைால் இனளறக்கு நான ் ொனை 
அத்தளை ் மாழி்களிலும் தங்களுள்ய ் மாழிக்கு 
அரசியல் ொெை அந்தஸ்து வவணடும் எனறு 
வ்ாராடிக் ்்காணடிருக்கிறார்்கள். அரசியல் 
ொெைத்தின எட்ாம் பிரிவில் உள்ை ் டடியலில் 
எங்கள் ்மாழிளய வெர்க்்க வவணடும் எனறு 
வ்ாராடிக் ்்காணடிருக்கிறார்்கள். வ்ாஜ்புரி, 
்ஜ்ஜி்கா , ம்கதி ்மாழியிைர் இனளறக்கு 
வ் ா ர ாடுகிற ா ர் ்கள் .  ்ல  கூட்ங்களில் 
்கலந்து்்காணடு ஆச்ெரியமும் வவதளையும் 
அள்ந்வதன. ்க்ந்த பிபரவரி 21 அனறு இந்த 
ஆணடு ் ்ல்லியில் இந்த மாதிரியாை அஙகீ்காரம் 
இல்லாத ்மாழி்களுக்்காை வ்ாராட்த்ளத 
நாங்கள் ந்த்தியவ்ாது வ்ாஜ்புரி ்மாழிளயச் 
வெர்ந்த ஒருவர் அந்த நி்கழச்சியில் வ்சிைார். அவர் 
எனளை ் ார்த்து ் ொனைார்; ஏ்ைனறால் நான 
அளமபபின ் ெயலாைரா்க இருக்கிவறன. “்ெந்தில் 
உங்களுக்கு ்தரியுமா, நாம் நீண் ்காலமா்க 
உறவிைர்்கள், பிரிடடிஷ்காரன ்காலத்தில் 
்மாரீஷியஸ், ் ெஷல்ஸ், பிஜித்தீவு, ் வஸ்டஇணடீஸ் 
வ்ானற ் குதி்களுக்கு இந்தியாவிலிருந்து கூலி்கைா்க 
அ ள ழ த் து ச்  ் ெ ல் ல ப ் ட ்  ம க் ்க ள் 
்தனனிந்தியாவிலிருந்து தமிழர்்கள் ,  வ் 
இந்தியாவிலிருந்து வ்ாஜ்புரி ்மாழி வ்ெக் 
கூடியவர்்கள். அப்டி வ்ாஜ்புரி ்மாழி வ்ெக் 
கூடியவர்்கள் ் தன ஆபரிக்்கா, ் வஸ்ட இணடீஸ், 
ஃபிஜி வ்ானற நாடு்களில் இருக்கிறார்்கள். எங்கள் 
துயரம் எனை ்தரியுமா நாங்கள் எங்்கல்லாம் 
புலம்்்யர்ந்து வ்ாவைாவமா அஙவ்க எங்கள் 
்மாழி உயிவராடு இருக்கிறது. நாங்கள் இருக்கும் 
வ்ாஜ்புரி நிலத்தில் எங்கள் ் மாழி ் ்கால்லப்டுகிறது” 
எனறு வ்சி விடடுச் ்ொனைார், தமிழர்்கைாகிய 
நீங்கள் ்மாழிப வ்ாராட்ம் ந்த்தி தபபித்துக் 
்்காணடீர்்கள். நாங்கள் மாடடிக் ்்காணவ்ாம். 
ஆைாலும் நாம் உறவிைர்்கள் எனறார். நான 
நிளலகுளலந்து வ்ாவைன. ஒருவர் இருவர் அல்ல 
நானள்கந்து வ்காடி வ்ர் இந்த ் மாழி வ்சுகிறார்்கள். 
இந்த நிமி்ம் வளர இந்திய அரொங்கம் அஙகீ்கரிக்்கத் 

தயஙகுகிறது. இந்தியாவில் முதலில் ் ்கால்லப்ட் 
்மாழி்கள் வ் இந்திய ் மாழி்கள் தான. நாம் எளத 
இந்தி ்்ல்ட, இந்தி மாநிலங்கள் எனறு 
்ொல்கிவறாவமா அ்தல்லாம் இந்தி மாநிலங்கள் 
இல்ளல.

மும்நைாழிக் நகாள்மக ஏைாற்று

அடுத்ததா்க ் ஞ்ொபி, உருது, ் ்ங்காளி, ஒரியா, 
மராத்தி ,  குெராத்தி வ்ானற ்மாழி்கள் 
்ாதிக்்கப்ட்ை. அந்த ்ாதிபபு தங்களுக்கும் 
வருகிறது எனறு ்தரிந்து ்்காண் பினபுதான 
்கர்நா்்கத்தில் ்கனை்ர்்கள் இந்திக்கு எதிரா்க 
வ்ாரா் ஆரம்பித்தார்்கள். இரணடு வாரங்களுக்கு  
முனபு இரு்மாழிக் ்்காள்ள்க எங்களுக்கும் 
வவணடும் எனறு அவர்்கள் டவிட ்ெயதார்்கள்; 
அளதத்தான மம்தா வ்சுகிறார், நவீன ்டநாயக் 
வ்சுகிறார், வ்கரைாவும் வழி்மாழிகிறது. 1937- 38 
லிருந்து தமிழநாடு ் மாழிப பிரச்ெளையில் எனை 
்ொல்கிறவதா அதுதான இந்தியாவின புதிய 

குரலா்க, இந்தி வ்ொத எல்லா மாநிலங்களிலும் 
உருவாகியுள்ைது.

அவர்்கள் திட்ம் அமல் ஆக்்கப்ட்ால் 
தமிழநாடடில் இருக்கும் ஒருவர் தமிழ, இந்தி, 
இஙகிலீஷ ் டிக்்க வவணடும். உத்தரப பிரவதெத்தில் 
இருப்வர் இந்தியும்,இஙகிலீசும் ்டிப்ார். 
மூனறாவது ் மாழியா்க எளதயும் ் டிக்்க வவணடிய 
அவசியம் அவருக்கு இல்ளல. வலியுறுத்திைால் 
ெமஸ்கிருதம் எடுத்துக்்்காள்வார்்கள். எல்வலாரும் 
அளதத்தான ்ெயகிறார்்கள். அப்டியும் இந்தி 
்குதியிைர் இந்தி மடடும் ்டித்தால் வ்ாதும். 
ஏ்ைனறால் இந்தி இந்தியாவின அதி்காரபபூர்வ 
அலுவல் ்மாழியில் ஒனறா்க, ொராம்ெத்தில் 
நள்முளறயில்  உள்ைது .  உணளமயில் 
உத்திரபபிரவதெத்தில் இருக்கும் ஒரு குழந்ளத ஒரு 
்மாழி மடடும் ் டித்து அளைத்து அதி்காரங்களையும் 
வகிக்்க முடியும். ஆைால் ்கனை்த்திலும், 
தமிழநாடடிலும் இருக்கும் பிள்ளை்கள் மூனறு 
்மாழி்களைப ்டிக்்க வவணடும். சுளம அதி்கம் 

தந்த பெரியணார்
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வரும்.அவர்்கள் ்்காஞ்ெம் ்்காஞ்ெமா்க இந்தி, 
இஙகிலீஸ் ்தரிந்தால் வ்ாதும் உங்களுக்கு எதற்கு 
தமிழ எனறு ்ொல்வார்்கள். ஆமாம் தமிழ 
வவண்ாம். நள்முளறயில் இந்தி இஙகிலீஷில் 
இந்தி ் டித்தாவல மத்திய அரசில் வவளல கிள்க்கும் 
அல்லவா எனறு பிரச்ொரம் ஆகும்.பினைர் 
இந்திளய அடிப்ள் ்மாழியா்க மாற்றி 
விடுவார்்கள். இந்தி ்டித்துவிடடு எந்த நாடடில் 
வ்ாய வவளல ் ெயயப வ்ாகிறீர்்கள்?

யார் யாருமைய நைாழிமயக் கற்ேது?

உல்கத்தில் job market என்து எனை? நாம் 
வளைகு்ா நாடு்கள், அ்மரிக்்கா, சிங்கபபூர் 
வ்ாகிவறாம் இஙகுதான job market. Supply demand 
எனறு ் ொல்வார்்கள். நம் பிள்ளை்கள் ் டித்துவிடடு, 
எந்த இ்த்தில் வவளலக்கு வாயபபு்கள் இருக்கிறவதா 
அஙகு இனஜினீயரா்கவவா, ்ாக்்ரா்கவவா, 
டீச்ெரா்கவவா அல்லது ஒரு ் ்க்னீசியன ஆ்கவவா 
அதி்க ெம்்ைம் தரக்கூடிய, அதி்க வாழக்ள்க வெதி 
இருக்்கக்கூடிய, முனவைறத் துளணயா்க இருக்்கக் 
கூடிய இ்த்திற்கு வவளலக்குப வ்ாகிறார்்கள். அது 
தாவை உலகின நியதி.

ஒனறு தமிழநாடடில் வவளல ் ார்க்்க வவணடும்; 
இல்ளல எனறால் நாம் நம்முள்ய ்டிபள் 
்்ாறுத்து அ்மரிக்்கா, ்கை்ா, ஆஸ்திவரலியா, 
அ்மரிக்்கா, ்ெர்மன ்்காஞ்ெம் குளறவா்க 
இருந்தால் சிங்கபபூர், மவலசியா இனனும் குளறவா்க 
இருந்தால் வளைகு்ா நாடு்கள் வ்ாகிவறாம். 
அஙகுதான ெம்்ைம் அதி்கம்; வாயபபு அதி்கம். 
அந்த இ்த்திற்கு வ்ாவதற்கு எல்லாம் ஆஙகிலம் 
மடடுவம  வ் ாதுமாைதா ்க  இருக்கிறது . 
இல்ளல்யனறால் உள்ளூரில் வ்ாய அவரபிய 
்மாழிவயா, வவறு்மாழிவயா ் டித்துக் ் ்காள்ைலாம். 
இந்திளய ்டித்து எந்த வவளலக்கு வ்ா்கப 
வ்ாகிறீர்்கள். இந்தி ் குதியில் இருக்கும் அத்தளை 
வ்ரும் ்தனனிந்தியாவுக்கு வவளலக்கு 
வருகிறார்்கவை! அப்டியாைால் யார் யாருள்ய 
்மாழிளய ்கற்றுக்்்காள்வது. தமிழநாடடிற்கு வரும் 
ஒருவன தமிழ ்மாழிளயப ்டிக்்க வவணடுமா? 
தமிழநாடடுக்கு வரும் இந்திக்்காரனி்ம் 
வ்சுவதற்்கா்க நாம் இந்தி ் டிக்்க வவணடுமா?

அடிப்ள்யில் ்மாழிக் ்்காள்ள்க என்து 
்மாழி அரசியலா்க இந்தி வ்ொத மக்்களுக்கு 
எதிரா்கத்தான இந்தியாவில் இருக்கிறது. இளதப 
்வறுமவை ்டிக்கும் விஷயமா்க தயவு்ெயது 
சுருக்கி வி்ாதீர்்கள். அப்டி சிந்திக்்க ளவக்்க 
வவணடும் எனறு அவர்்கள் நிளைக்கிறார்்கள். 
நாமும் தவறா்கப புரிந்து ் ்காள்கிவறாம். ் ்ல்லிக்கு 
ரயிலில் வ்ாகும்வ்ாது இந்தி ்தரியவில்ளல 
என்தால் எைக்கு டீ வாஙகி குடிக்்க முடியவில்ளல. 
்்ல்லியில் ்கவரால் ்ாகில் ஷாபபிங ்ெயய 
வ்ாவைன இந்தி ் தரியவில்ளல என்தால் வ்ரம் 
வ்ெ முடியவில்ளல. எங்கள் வீடடு வைா்கத்தில் 
உள்ை குர்்காவி்ம் இந்தியில் வ்ெ முடியவில்ளல. 
சிறிய ்கம்்்னி ளவத்திருக்கிவறன, வவளல ் ெயய 
வந்த வ்நாடடுக்்காரர்்களி்ம் இந்தியில் வ்ெ 
முடியவில்ளல. ஒரு ் மாழிளய முதல் வகுபபிலிருந்து 

்டிப்தற்கு இ்தல்லாமா ்காரணம்?

அவமாைமா்க இல்ளலயா இளத்யல்லாம் 
்ொல்வதற்கு! இளத 50 வரு்மா்க தமிழநாடடில் 
்ொல்லிக் ்்காணடிருக்கிறார்்கள். துக்ைக் வொ 
வ்ானறவர்்கள் ் தா்ஙகி இனளறக்கு வளர இந்த 
்களதளயத்தான ் ொல்லிக் ் ்காணடிருக்கிறார்்கள். 
ஒரு ் மாழிளய ் டிப்தற்்காை ்காரணவம இல்லாமல் 
அளத நாம் ்டிக்கிவறாம் எனறு ்ொனைால், 
அப்டிப ் டித்வத ஆ்க வவணடிய வதளவ எனை? 
உங்களுள்ய வவளலவாயபள் ் றிப்தற்குத் தான 
இந்திளய அவர்்கள் வ்சுகிறார்்கள் என்து 
நிரூபிக்்கப்டடுவிட்து.

ையக்கம் பேண்ைாம்

நம்முள்ய மா்்ரும் தளலவர்்கைாை 
்்ரியாரும் அணணாவும் மற்ற தளலவர்்களும் 
திராவி் இயக்்கத்தின அனளறய ்கால்கட்த் 
தளலவர்்க்ைல்லாம் முனகூடடிவய இளத 
்கணித்துமி்கச் சிறப்ா்க பிரித்து வமயந்திருக்கிறார்்கள். 
அவர்்கள் புத்த்கங்களை மீணடும் ் டியுங்கள். இந்தி 
்மாழி மீது ்வறுபபு இருந்தால் இந்திப ்்ம் 
்ார்க்்க மாடவ்ாம். இந்தி பிரொர ெ்ாளவ 
ஏற்்கமாடவ்ாம். அரசியல் ொெை ரீதியா்க இந்தி 
மடடுவம எனறு ் ொல்வளத எதிர்க்கிவறாம் எனறு 
முழஙகுங்கள்.

அளைத்து ்மாழி்களுக்கும் அளைத்து 
அதி்காரமும் தரக்கூடிய ஒரு ெைநாய்க ்மாழிக் 
்்காள்ள்க வரவவணடும். வதசிய ்கல்விக் ் ்காள்ள்க 
இளதத் தளலகீழா்கப புரடடிப வ்ாடடு விட்து; 
அது தவறாைது. மும்்மாழி ்்காள்ள்க என்து 
ஏமாற்று வவளல. அதன ்்ாருள் தமிழநாடடில், 
்கர்ைா்்கத்தில் மூனறு ் மாழி; உத்தரப பிரவதெத்தில் 
ஒரு ்மாழி. அந்த ஒரு ்மாழி ்டிப்வர்்களுக்கு 
தான எல்லா ்்ரும்்ானளம வாயபபு்களும் 
இருக்கிறது. அவர்்களுக்வ்க இந்தியாவில் உள்ை 
அளைத்து வவளல வாயபபு்களையும், ்தாழில் 
வாயபபு்களையும் ்்காடுக்்கக்கூடிய ஒரு ெதி்கார 
்மாழிக் ் ்காள்ள்கதான ஒரு்மாழிக் ் ்காள்ள்க.

அதைால்தான 1 9 6 8  இல் இரு்மாழிக் 
்்காள்ள்களய நாம் ்்காணடு வந்வதாம் . 
தமிழநாடடில் தமிழ ் மாழிக்கு இனனும் நிளறயச் 
்ெயய வவணடி இருக்கிறது. அளதப ் ற்றி ்கவளலப 
்டுவவாம். தமிழநாடடிலுள்ை அரசுப ்ள்ளி்கள் 
மீது மாணவர்்களைப ்ார்த்து இந்தி ்வறியர்்கள் 
நீலிக் ்கணணீர் வடிப்ளதப ் ார்த்து நாமும் மயங்க 
வவண்ாம். இந்த அரசு ் ள்ளி மாணவர்்களின ் ல 
பிரச்ெளை்களை நாம் தீர்க்்க வவணடும்.

எைவவ, ஒரு ெைநாய்கபபூர்வமாை அளைத்து 
்மாழி்களுக்கும் ெமவாயபபு வழஙகுகிற ்மாழிக் 
்்காள்ள்கவய ெரியாை ்மாழிக்்்காள்ள்க ஆகும். 
இதளைப புரிந்து வ்ாராடுவவாம்.

2020 கசப்டம்பர் 4 ஆம் வததியன்று பல்ைாவரம் 
சிந்த்னயா்ளர் வபர்வயின்  கமைய்நிகர் சந்திபபில் 

ஆறறிய உ்ர
எழுத்து வடிவம் : ம.ரணாதணாகிருஷ்ன்
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கட்டுரை

அ.கா. செருமாள்

ராஜக்கசவதாசும் 
நம்பி நாராயணனும்

நொகர்வகாவில் கன்னியாகுமைரி சா்ையில் 
உள்ள மைருந்துவாழ மை்ை அடிவாரத் 
வதாட்டத்தின் மூ்ையில் பூ்டமைாக இருந்த 
சின்னணஞசான் மைா்டன், உதிரஉ்ை இசக்கி 
பறறிச கசய்தி வகசரிக்கச கசன்றவபாது (1994) 
என்னு்டன் வந்த கஜகதீசன், நம்பிநாராயணன் 
பறறி பத்திரி்ககளில் வந்த கசய்தி்யச 
கசான்னார். அபவபாது அந்தச கசய்தி பரவைாகப 
வபசபபட்டதறவக அவர் எஙகளூர்க்காரர் 
என்பதால்தான்.

நம்பிநாராயணன் அபவபாது இந்திய 
விண்கவளி ஆய்வு ்மைய விஞஞானி. 
1970களில் ்டாக்்டர் அபதுல்கைாமின் குழுவில் 
பணிபுரிந்தவர். திரவ எரிகபாருள இயந்திரஙகளின் 
எதிர்காைத் வத்வ்ய முன்கூடடிவய 
கணித்தவர். 600 கிவைா அழுத்தம் ககாண்்ட 
முதல் திரவ உந்து வாகனத்்த 1970இல் 
பறக்கவிடடு சாத்ன புரிந்தவர்களில் ஒருவர்.

நம்பி கசய்யாத குறறத்திறகாக 53 வயதில் 
வகர்ளம் வபாலீசாரால் ்கது கசய்யபபட்டார். 
இந்தியப பாதுகாபபு ரகசியஙக்்ள மைாைத்தீவு 
உ்ளவு அதிகாரிகளி்டம் பரிமைாறியதாகக் 
குறறசசாடடு, இரண்டு மைாதச சி்ற; தான் 
குறறவாளி அல்ை என்ப்த நிரூபிக்க வகர்ள 
உயர்நீதி மைன்றத்திறகுச கசன்றார் அஙவக 
நிராகரிபபு; உசசநீதிமைன்றத்திறகுச கசன்றார்.

இஸ்வராவின் வ்ளர்சசியில் கைாமின் பஙகு 
வபான்றது நம்பிக்கும், வதசத்தின் வமைல் 
கரிசனமும். இஸ்வராவின் வ்ளர்சசிவய வதசநைன் 
என்ற கனவு்டன் வாழந்த ஒரு விஞஞானி 
இரண்டுமைாதம் சி்றபபாட்டார் என்ப்தவி்ட 
அவரும் அவரது குடும்பத்தினரும் பட்ட 
அவமைானம் ஈடுகட்ட முடியாதது. வகர்ள உயர் 
வபாலிஸ் அதிகாரியிலிருந்து ஆடவ்டா ஓடடுநர் 
உடப்ட அவ்ர  அவமைானபபடுத்துவதில் 
வபாடடிவபாட்டார்கள. இபபடியாகச கசய்வதன் 
மூ ை ம்  த ங க ளி ன்  வ த ச ப ப ற ்ற 
க வளி ப படு த் திவிட்ட த ா ன  திரு ப தி 
அ்்டந்தார்கள.

ஒருமு்ற அவரது மை்னவி ஆடவ்டாவில் 
ஒரு இ்டத்திறகு அவசரமைாகச கசன்றவபாது 
அவர் யார் எனத் கதரிந்ததும் ஆடவ்டா ஓடடுநர் 
நம்பியின் மை்னவி்ய வீதியில் இறக்கிவிடடு 

ந்டந்துவபாகச கசால்லி அவமைானபபடுத்தியதன் 
மூைம் தன் நாடடுபபற்றக் காடடிக்ககாண்்டான். 
இ்த ஊ்டகஙகளும் கவளிபபடுத்தின. இந்த 
நி க ழ ச சி ் ய  ந ம் பிகூ்ட  ஒ ருமு் ற 
கசால்லியிருக்கிறார்.

வகர்ளத்தில் தகுதியான ஒருவ்ரத் 
தூக்கிபபிடிக்கும்வபாது அ்ளவுக்கு மீறிய 
பு்ன்வ அவர்வமைல் எறிவது வபாைவவ 
கு ற ற ஞ ச ா ட ்ட ப ப ட ்ட வ ் ன 
அவமைானபபடுத்துவதறகும் அ்ளவுவகால் 
்வத்துக் ககாளளுவதில்்ை. ஆனால் 
நம்பிநாராயணன் விஞஞானி. அவரது அறிவுத் 
வத்டலுக்குக் ககாஞசமும் கு்றந்ததல்ை 
அவரது நியாயத் வத்டல். உண்்மை்ய நிறுவப 
வபாராடினார். உசசநீதிமைன்றம் வ்ர கசன்றார்.

அவருக்கு நியாயம் கி்்டத்தது. அவர் 
கி்ரவயா கஜனடிக் இயந்திரம் பறறிய 
ரகசியத்்த கவளிநாடடிறகு விறறார் (1994) 
என்ற குறறசசாடடின் அஸ்திவாரவமை தகர்ந்தது. 
1994இல் அபபடி ஒரு இயந்திரவமை இந்தியாவில் 
இருக்கவில்்ை என்ற உண்்மை நீதிமைன்றம் 
மூைம் கவளிபபட்டது. நம்பி மீண்டும் தன் 
பணியில் வசர்ந்தார்.

ஐந்து நாடகள வபாலீஸ் விசார்ண; 50 
நாடகள சி்ற; மிகபகபரிய விஞஞானிக்குக் 
கி்்டத்த பரிசு. என்றாலும் அவர் உயிவராடு 
இருக்கும்வபாவத நியாயம் கி்்டத்தது. 2001இல் 
வகர்ள அரசு ரூ. 50 இைடசம் அவருக்கு 
இழபபீடு வழஙகியது. கதா்டர்ந்து வகர்ள 
அ்மைசசர்வ முடிவின்படி ஒரு வகாடிவய 30 
ைடசம் பணம் வழஙகபபட்டது. 78 வயதில் 
மைத்திய அரசு பத்மைவிபூஷன் ககாடுத்து 
கவுரவித்தது.

ந ம்பி ந ா ர ா யணன் த ான்  வ ா ழ ந் த 
க ாைத்திவைவய  நி ர ப ர ாதி  என்ப்த 
நிரூபித்துவிட்டார். ஆனால் கதன் வகர்ளத்து 
வவலுத்தம்பித் த்ளவாய், ராஜா வகசவதாஸ் எனச 
சிைருக்கு அந்த வாய்பபு கி்்டக்கவில்்ை. 
இவர்கள திருவிதாஙகூர் அரசர்க்ளால் குறறம் 
சாட்டபபட்டவர்கள. இவர்கள கசத்து புல் 
மு்்ளத்தபின்புதான் நீதி கி்்டத்தது. வதசத்்த 
உயிர் மூசசாகக் ககாண்டு வநர்்மையாக வாழந்த 
த்ளவாய் வவலுத்தம்பி ககா்ைபபட்டார். அவர் 
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வீடு த்ரமைட்டமைாக்கபபட்டது. சிை வருஷஙகள கழித்து 
அவரது வாரிசுக்கு ஒரு வீட்்டக் கடடிக்ககாடுத்தார் 
அரசர். அவர் நிரபராதி உண்்மையானவர் என்ற கசய்தி 
அறிவிக்கபபட்டது.

மைருந்துவாழமை்ை அடிவாரத்து சின்னணஞசான் 
மைா்டன் பறறிய தகவல்கூ்ட நம்பிநாராயணனுக்குப 
கபாருத்தமைாக இருந்தது. இந்தத் தகவல் வசகரித்து 35 
ஆண்டுகள க்டந்துவிட்டன. என்்ன அந்த இ்டத்துக்கு 
அ்ழத்துச கசன்றவர் தினமைைர் கசய்தி்ய விவரிக்க 
ஆரம்பித்தார். நான் சின்னணஞச மைா்ட்னப பறறித் 
திருபபிவிட்டதும் மைறுபடியும் கசாந்தக் க்தக்கு வந்தார்.

சின்னணஞச மைா்டன் கவட்டகவளியில் பீ்டத்தில் 
நின்றார். அவருக்குத் து்ணயாக சிை மைா்டன்கள; து்ண 
வா்தகள, ஒண்டிக்ககாண்்ட இசக்கி இவர்களில் சிைர் 
மைடடும் திருவிதாஙகூர் உளநாடடுக் கைகத்து்டன் 
கதா்டர்பு்்டயவர்கள. எஞசியவர்கள உபரி மைரியா்தயால் 
வந்தவர்கள. அரசுக்குச கசாந்தமைான சமூகக் காடடில் 
கவறும் பீ்டஙக்ளாக நின்றார்கள.

இவர்களில் சின்னணஞசான் திருவிதாஙகூர் ராஜயத்்த 
உருவாக்க காரணமைாயிருந்த பை வீரர்களில் ஒருவன்; 
யாருக்குத் கதரியும், கதரிய வவண்்டாம்; ஆனால் அவனது 
சிரத்்தயும் தியாகமும் கணக்கில் எடுக்கபப்டாமைல் 
வபாயிறவற.

திருவிதாஙகூர் ராஜயத்்த நிறுவிய மைார்த்தாண்்ட 
வர்மைா (1728-1759) என்றும் அனுஷம் திருநாள 
ராஜாவிறகுச சார்பாய் உளநாடடுக் கைகத்தில் 
உதவிபுரிந்தவர்களில் சின்ணஞசானும் ஒருவன். 
மைார்த்தாண்்ட வர்மைாவுக்காக ்ைதிராபாத் நிஜாமின் 
ஏஜண்ட அழக ப ப  முதலிய ா் ர ப  ப ா ர் க் க 
பா்்ளயன்வகாட்்டக்குப வபானவர்களில் இவனும் 
ஒருவன்.

இந்தக் க்தக்்ள எல்ைாம் திருவிதாஙகூர் வரைாற்ற 
எழுதிய சஙகுண்ணி வமைவனன், நாகம் அய்யா 
வவலுபபிள்்ள என யாரும் கசால்ைவில்்ை. அவர்களுக்கு 
எபபடி எடடுக்கூட்டத் தம்புரான் க்த கதரியும்.

திருவிதாஙகூர் வரைாறறில் கதாநாயகனுக்குரிய எல்ைா 
தகுதிக்்ளயும் உ்்டயவர் மைார்த்தாண்்ட வர்மைா. 
திருவிதாஙகூர் அரசர்களில் க்தப பா்டல்கள இ்டம்கபறும் 
சூழநி்ையில் வாழந்தவர் இவர். இவ்ரப பறறி 
ஓட்டன்க்த, தம்பிமைார் க்த இரண்டும் அசசில் 
வந்துள்ளன. இவறறின் நாயகவன மைார்த்தாண்்ட 
வர்மைாதான்.

வவணாடடு அரச வம்சத்தின் க்்டசி அரசனான 
இராமைவர்மைாவிறகு பின் அவரது மைக்க்ளான பத்மைநாபன் 
தம்பியும் இராமைன் தம்பியும் உரி்மை ககாண்்டாடினர். 
திருவிதாஙகூர் மைரபின்படி மைருமைகவன ஆடசிக்கு 
வரவவண்டும் என்பதால் மைார்த்தாண்்ட வர்மைாவும் உரி்மை 
ககாண்்டாடினார்.

அனுஷம் திருநாள அரசருக்கு கபாதுமைக்களின் ஆதரவு 
இருந்தது. உயி்ரக் ககாடுக்க ஒரு கூட்டம் இருந்தது. 
ஓட்டன்,  த ாணுமைாையன் ந ா்ட ா ர்  (மை ாறசச ர் ) 
அனந்தபத்மைநாபன், மைாஙகுடி ஆசான் எனச சிைர். 
மைார்த்தாண்்டருக்கு எதிராக வாரிசுரி்மை வகாரிய 
தம்பிமைார்களுக்கு ஆதரவாய் நின்றவர்கள எடடுவீடடுப 
பிள்்ளமைார்கள, சுசீந்திரம் ஊரில் உவசசர் குடும்பம், 
்சவ வவ்ளா்ளர் சிைர், ஈத்தாகமைாழி நா்டார் சிைர் என 

இருந்தனர். இவர்களில் கபரும்பாவைார் நாஞசில் 
நாடடிவைவய இருந்தனர்.

அரசருக்கு எதிராக இருந்தவர்க்்ளப பறறிய ஒரு 
க்தப பா்டல் உண்டு. எடடுக் கூட்டத் தம்புரான் என்ற 
அந்தக் க்தபபா்டல் அசசில் வரவில்்ை. தம்பிமைார் 
பா்ட்ை ஆஙகிைகமைாழிகபயர்பபு்டன் கசன்்ன 
ஆசியவியல் நிறுவனத்திறகாக கவளியி்ட கசய்தி 
வசகரித்தவபாதுதான் நான் எடடுக்கூட்ட வில்லி்சப 
பா்டல் பறறி அறிந்வதன்.

வில்லி்சக் க்ைஞர் க்ைமைாமைணி சுயம்புராஜ்னப 
பார்க்க ராஜாக்க மைஙக்ளம் வபானவபாது அகஸ்துமைாத்தமைாக 
அந்த ஊரின் எல்்ையில் ஒரு வகாவிலில் எடடுகூட்ட 
தம்புரான்கள து்ணத் கதய்வமைாக இருபப்த அறிந்வதன். 
அந்தக் க்தப பா்ட்ையும் அவர் வதடி எடுத்துத் தந்தார். 
ஒருநாள அவகாசம்; திருபபிக் ககாடுத்துவி்ட வவண்டும் 
என்றார்.

சுயம்புராஜன்தான் முதல்முதலில் சின்னணஞசா்னப 
பறறிசகசான்னார். எடடுகூட்டத் தம்புரான் க்தப 
பா்டலில் வரும் சின்னான் என்பவவன சின்னணஞசான் 
என்ப்தயும் அவர் கசான்னபின் க்தபபா்ட்ை 
மைறுபடியும் படித்து வாசித்துக்ககாண்வ்டன். இவ்னப 
பறறித் தனிக் க்தபபா்டல் இல்்ை.

தம்பிமைார் க்தயில் மைார்த்தாண்்ட வர்மைாவிறகாக 
உ்ளவாளியாகச கசயல்பட்ட ஒட்ட்னப பறறிய குறிபபு 
வருகிறது. ஒட்டன் க்தயில் அவன் சாகசம் விரிவாக 
வருகிறது. க்்டசியில் அவன் ககா்ைபபடுகிறான். 
மைார்த்தாண்்ட வர்மைா அவனுக்குக் வகாவில் எடுக்கிறான். 
அந்தக் வகாவில் அரசக் கடடுபபாடடில் உள்ளது.

சின்னணஞசானும் மைார்த்தாண்்ட வர்மைாவிறகாக உ்ளவு 
பார்க்கிறான், தூது வபாகிறான், கால்ந்்டயாகவும் 
கபாதிமைாடடின்மீதும் பயணம் கசய்கிறான். சிை சமையம் 
மைார்த்தாண்்டவர்மைாவிறகுப பாதுகாவைாகச கசல்லுகிறான். 
ஒருமு்ற மைார்த்தாண்்டரும் சின்னானும் சுசீந்திரம் 
ஊருக்கு மைாறுவவ்டத்து்டன் கசல்லுகிறார்கள. அரசர் 
வகாவில் எதிவர உள்ள சத்திரத்தில் தஙகுகிறார்.

சின்னான், ஒரு வதவதாசி ஒருத்தியின் வீடடில் 
தஙகுகிறான்; அந்தத் வதவதாசி மைார்த்தாண்்டரின் 

நம்பி நணாரணாய்ன்
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கவிர்த

சென்னிமலை தண்டொணி

சூளு்ரக்்க 
�ாடகடாக�ா?

இந்த மண்ணினில் வநது பிறந்தது
வவநது துடிப்ப்தற்கோ?—கண்ணீர்
வ�ோநது வடிப்ப்தற்கோ?—்கோ்பம்
சிந்த வவடிப்ப்தற்கோ?

குந்தக் குடிசைகள் இலோ்த ஏசையர்
குமுறல் வச்தக்கிற்்த!—எனசனைக்
குத்திச் சிச்தக்கிற்்த!—வ�ஞசைக்
குழியில் புச்தக்கிற்்த!

கு்தறும் ம்தவவறி வகோண்்ட கீழசமயர்
வகோஞசிக் குலவுவ்்தோ?—மக்கள்
அஞசிக் கலங்குவ்்தோ?—அதில்என
வ�ஞைம் புலம்புவ்்தோ?

்கோடி ் கோடியோய்க் வகோள்சளை அடித்்தவன
கூவித் திரிகினறோன!—கோசை
வீசி எறிகினறோன—எவர்க்கும்
விசலசயக் குறிக்கினறோன.!

மூ்டத் ்தனைங்கசளைப ்போ்டம் �்டத்தி்ட
முன்னை வருகினறோன!—மூ்டன
பின்னை வருகினறோன!—எனனை
்வண்டும்? ்தருகினறோன….

ைோதி வவறியினில் ஊறித் திசளைப்பவன
கட்சி கட்டுகிறோன!—�ோளும்
கல்லோக் கட்டுகிறோன!—்கட்்டோல்
கழுத்ச்த வவட்டுகிறோன.

எருசம மோடுகள் ் ்போல மக்களும்
இருநது வ்தோசலப்பது்வோ?—அச்த�ோம்
கண்டு களிப்பது்வோ?—துயர்க்
குண்டு துசளைப்பது்வோ?

ைோதி ம்தங்கசளை சவத்துப பிசைப்பவன
ைோட்ச்ட அடி்படுவோன—மக்கள்
ைோய்க்க மிதி்படுவோன!—வோழவில்
ைரிநது புச்த்படுவோன!

எந்தக் வகோடுசமகள் எங்்க இருபபினும்
இங்்க �ோம்வவடிப்்போம்!—அ்ட!
எதிர்ப்போ? முறியடிப்்போம்!—்பசக
எலும்ச்ப முழுவ்தோடிப்்போம்.!

உ்ளவாளி. அவளதான் தம்பிமைார்களின் வசகரிபபு, தஙக 
ந்கக்்ள ரகசியமைாகப பாதுகாக்கும் உவசசர் குடும்பம் பறறிய 
கசய்தி்யச கசால்லுகிறாள. அந்த ந்ககளகூ்ட 
பா்்ளயன்வகாட்்ட அழகபப முதலியார் வீடடிறகுக் 
ககாண்டு கசல்வதறகாக ் வக்கபபட்டது என்ற கசய்தி்யயும் 
சின்னான் கண்டுபிடிக்கிறான்.

சின்னான் அரசரி்டம் கநருக்கமைாய் இருபபது சிைருக்குப 
பிடிக்கவில்்ை. அவ்னப பறறி அரசரி்டம் வகாள 
கசால்லுகிறார்கள. அரசர் சின்னா்னச சந்வதகபப்ட ஒரு 
காரணத்்தயும் கசால்கிறார்கள. சின்னான் யாதவ சாதியினன், 
பபபு தம்பி ராமைன் தம்பியின் அம்மைாவும் யாதவப கபண், 
அதாவது மைார்த்தாண்்டவர்மைாவின் மைாமைா இராமைவர்மைாவின் 
இரண்்டாம் மை்னவியான கிருஷணம்மைாளின் சாதி்யச 
சார்ந்தவன் சின்னான் என்ற தகவல் அரசனுக்கு கசால்ைபபட்டது.

உளநாடடுக் கைவரம் முடிந்த பின்பு அரசர் தனக்கு எதிராக 
நின்றவர்கள சிை்ரக் ககால்லும்படியும் சிை்ர முட்டம் 
க்டறக்ர மீனவர்களி்டம் ஏைம் வபாடும்படியும் உத்தரவு 
இடுகிறார். கபாறா்மைக்காரர்கள இந்த வாய்ப்பப பயன்படுத்தி 
திட்டமிடடு சின்னணஞசா்ன கவடடிக்ககான்றுவிடுகின்றனர்; 
உ்ட்ை மைருந்துவாழ மை்ையடிவாரத்தில் வபாடடுவிடுகின்றனர்.

கூட்டத்வதாடு கூட்டமைாய் ககா்ைபபட்ட சின்னணஞசா்ன 
மைார்த்தாண்்ட வர்மைா மைறந்தார். தனது ஆதரவானர்க்்ள எல்ைாம் 
நி்னந்து பதவி ககாடுபபதால் நிர்வாகம் பண்ணமுடியாது 
என்பது மைார்த்தாண்்டவர்மைாவுக்குத் கதரியும். ஆனால் 
க்தபபா்டல் ஆசிரியனால் சின்னா்னவி்ட முடியவில்்ை.

சின்னா்னப பறறி கசான்ன (1983) எ.ஆர்.நா்டார் 
அவனும் ஓட்ட்னப வபான்றவன்தான் என்றார். எ.ஆர்.
நா்டாருக்கு அபவபாது 90க்குவமைல் வயதிருக்கும். வகர்ளத்தில் 
ஆடிட்டராக வவ்ை பார்த்தவர். நல்ை தகவைாளி அவர். 
“சின்னான் திருவிதாஙகூரின் அரச விசுவாசி; ராஜா வகசவதாசும் 
அபபடித்தாவன; அவருக்கும் க்்டசியில் என்ன ந்டந்தது” 
என்றார்.

சின்னணஞசா்னப வபாை ராஜா வகசவதாசும் திருவிதாஙகூர் 
வதசத்துக்கு உ்ழத்து, கசய்யாத குறறத்திறகாகத் 
தண்டிக்கபபட்டவர். திருவிதாஙகூர் அரசர் தர்மைராஜா (1758-
1798) காைத்தில் திவானாக இருந்தவர் ராஜாவகசவதாஸ். 
தமிழநாடடில் இன்னும் அ்ணக்கடடு, பளளிக்கூ்டம் எனப 
பை விஷயஙக்்ளப வபசும்வபாது காமைராச்ரப பறறி 
ஒருவார்த்்த கசால்ைாமைல் நகர்ந்து கசல்ை முடியாது. 
திருவிதாஙகூர் வரைாறறிலும், நாடடு வ்ளர்சசிக்கு 
உ்ழத்தவர்கள வரி்சயில் வகசவதாசுக்கு முதலி்டம்.

இ்த எல்ைாம்வி்ட திருவிதாஙகூரின் ராஜய எல்்ை்ய 
மு்றபபடுத்தியவர். உளநாடடுக் கைவரத்்த ஒடுக்கியவர். 
திபபுசுல்தானின் ப்்ட எடுப்ப சமைாளித்து அவரது 
ப்்ட்யத் திருபபிவிடடு ஆஙகிவையரு்டன் சுமுகமைாய் உறவு 
்வத்துக்ககாண்்டவர். இபபடி எத்த்னவயா? க்்டசியில் 
இவரது நி்ை பரிதாபகரமைானது.

தர்மைராஜாவுக்குப பின்வந்த பாைராமை வர்மைா (1798-1810) 
ஜயந்தன் நம்பூதிரி என்பவரின் வபச்சக் வகடடு வகசவதா்ச 
சி்றயிை்்டத்தார். அவர் எபபடி இறந்தார் என்பது மைர்மைம். 
அவரது உறவினர்களும் தண்டிக்கபபட்டனர். பத்து வருஷஙகள 
கழித்து வகசவதாஸ் குறறவாளி அல்ை என்று தீர்பபு வந்தது. 
அ்தக்வகடக அவவரா அவரது வம்சாவழியினவரா உயிரு்டன் 
இருக்கவில்்ை.

ஆனால், நம்பிநாராயணன் உயிவராடு இருக்கும்வபாவத 
தான் குறறவாளி அல்ை என்ப்தக் வகடடுவிட்டார்.
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சிறுகர்த

ககா. ஒளிவண்ணன் olivannang@gmail.com

கீழத்த்ளத்தில் இரண்டு, முதல் த்ளத்தில் மூன்று 
படுக்்க அ்றகள, இதுதவிர பை அ்றகள ககாண்்ட 
7 0 0 0  சது ர  அடியில் விஸ்த ா ர மை ா க  ர ாஜ ா 
அண்ணாமை்ைபுரத்தில் பஙக்ளாவில் வாழந்து வந்த 
எனக்கு 150 சதுர அடியிலிருந்த இந்த அ்ற தறசமையம் 
மிகவும் கபரிதாக இருந்தது. நான் பி்ழத்கதழுந்து 
மீண்டும் வாழப வபாகிவறனா என்ப்தத் தீர்மைானிக்கப 
வபாகின்ற இ்டம். இஙகு வந்து இன்வறாடு நான்கு நாடகள 
ஆகிவிட்டது. வவ்ளாவவ்்ளக்கு சுடுவசாறும் குடிபபதறகுப 
பழசசாறுகளும் கி்்டக்கின்றன.

 மைனித முகஙக்்ளத் கதா்டர்ந்து நான்கு நாடகள 
பார்க்காமைல் இருபபது இதுதான் என் வாழக்்கயில் முதல் 
மு்ற. அவவபவபாது முழு உ்ட்ையும் மை்றக்கும் 
வ்கயில் ஒருவர் வருகிறார். விண்கவளி வீர்ரப வபாைக் 
காடசி அளித்தார். கதா்ளகதா்ளகவன்று கதாஙகும் பிபிஈ 
உ்்டயினால் உ்டல் அ்மைப்பப பறறித் கதரிந்து 
ககாள்ள வாய்பபில்்ை. கண்கள, குறிபபாய் கசதுக்கபபட்ட 
புருவஙகளும் ஐ ்ைனரும் கபண் என்று சுடடிக் 
காடடியது. எதுவும் வபசமைாட்டார். நானும் எதுவும் வபச 
மைாடவ்டன். படுக்்கக்குப பக்கத்தில் இருக்கும் 
கருவிக்்ளச சரி பார்பபார். டரிபஸ் பாடடி்ை மைாறறுவார். 
என் படுக்்க அருவக கநருஙகி வர மைாட்டார். நானும் 
வபச முயறசி எடுத்ததில்்ை.

தினம் ஒரு மு்ற, கா்ையா மைா்ையா என்று 
கதரியாது. இரண்டு வபர் வசர்ந்து வருவார்கள. அவர்கள 
்டாக்்டர்க்ளாக இருக்கைாம். ஒவர வாக்கியத்்தத் திரும்பத் 
திரும்ப கசால்வார்கள.

“யு வில் பி ஆல்்ரட”.

எனக்கு ஏன் இபபடி? எசசரிக்்கயாகத் தாவன 
இருந்வதன். எஙக எபப தபபு ந்டந்தது?

டி்ரவர்க்்ள ஏபரல் மைாசத்திலிருந்து நிறுத்திடவ்டாவமை. 
வீடை வவ்ை கசய்யறவஙக? அவஙக வீடடிவைவயதாவன 
தஙகி இருக்காஙக.

யாரு? யாரு?

வவற யாருக்ககல்ைாம் பாசிடடிவா இருந்திருக்கும்?

்டாக்்டர்கள சீரியஸாக ஏவதா வபசிக்ககாண்்டார்கள. 

மீண்டு(ம்) வருகவன்...
என்ன ஆசசு என்று வகடவ்டன்.

“பீ சியர் ஃபுல். யூ வில் பி ஆல்்ரட.”

 “என்ன ்டாக்்டர் ஆசசு? எதிர்பபுச சக்தி்ய 
மீறிபவபாகக்கூ்டாத இ்டத்திறககல்ைாம் வபாய்க்ககாண்டு 
இருக்கிறதா?”

“அகதல்ைாம் ஒன்னும் இல்ை. நீஙக நல்ைா தான் 
இருக்கீஙக. உஙககிட்ட ஸ்டராஙகா வில் பவர் இருக்கு”. 
ஒரு சிரிபபு சிரித்து விடடு கவளிவய கசல்கிறார்.

அடுத்த மு்ற அந்த நர்ஸ் உளவ்ள வந்தவபாது

“உன் கபயர் என்ன” என்று வகடவ்டன்

ஒரு கநாடி திடுக்கிட்ட அவர்

“சுஜிதா”

மை்ையா்ள வாச்ன.

“வகர்ளத்திை நிஙகவ்ளா்ட ஊரு எவவி்டயானு?”

 “திருசூரு”.

“எனிக்கி எபபவானும் சுகம் ைபிக்கும்?”

 என்னு்்டய அ்ரகு்ற மை்ையா்ளத்்த வகடடுச 
சிரிபப்தக் கண்கள காடடிவிட்டது.

“நிஙகளுக்கு ஒன்னும் இல்ை. யூ வில் பி ஆல்்ரட”.

“எரிசசல் வந்தது. திரும்பத் திரும்ப இ்தவய தான் 
மூணு நா்ளா வகடடுக்கிடடு இருக்வகன். பளீஸ் வவற 
ஏதாவது கசால்லு”.

“வநா. சமிக்்ஙனும்.ஞான் கசால்ைக்கூ்டாது”.

சரக் சரக்ககன்று ந்டந்து கசன்றாள.

என்னவாக இருக்கும். உ்டம்்ப பார்த்வதன். கவளிர் 
நீை நிறத்தில் ஆஸ்பத்திரி உ்்ட தரித்து இருந்வதன். 
வீடடில் நூறறுக்கணக்கான துணிகள. இருந்தும் இபவபாது 
எனக்கு இதுதான் பாதுகாபபு.

என்னவாகியிருக்கும்? எபபடி வந்திருக்கும்? 
முதன்மு்றயாக அசசம் த்ை காடடியது.

மீண்டும் சுஜிதா.

“ஞான் கசான்னதா யாவராடும் ப்றய வவண்்டா”.
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“ம்”. ைப்டப அதிகரித்தது.

“தாஙகளூ்ட ைஙஸ்ை இன்ஃகபக்சன் ஆய். 
பயபப்டவவண்டிதில்ைா”.

வபாய்விட்டார். உ்றந்து வபாவனன்.

.நு்ரயீரல் இருக்கும் அந்தப பகுதியில் ்கக்்ள 
்வத்துப பார்த்வதன். முழுவதுமைாக அரித்து எடுக்க 
எவவ்ளவு நா்ளாகும்? அதறகுள மைருந்து கண்டுபிடித்து 
விடுவார்க்ளா?

வவண்்டாம் இ்தபபறறி வயாசிக்க வவண்்டாம். நான் 
வபாரா்ட வவண்டும். வபாராடி கஜயிக்க வவண்டும். வா 
ராஜா வா. என் உ்டம்புக்குள்ள வந்துட்ட. உன்ன வி்ட 
மைாடவ்டன்.

அபப 10 வயசு. மைாமைா வீடடிறகு வந்திருந்தார். ஒரு 
மைாசத்துக்கு முன்ன அபபா இறந்தவபாது வந்துடடு 
வபானவரு. இபப திரும்ப வந்திருக்காரு.

“உனக்கு சம்மைதம்னா இவன நான் கமைடராஸ்க்கு 
கூடடிடடு வபாவறன்”.

அம்மைா பதில் கசால்ைாமை மைாமைா்வ பார்த்திடடு 
இருந்தாஙக.

 “கசால்லு கசவந்தி. நீ எபபடி ஆ்சபப்டறவயா 
அபபடிவய வ்ளர்க்கவறன். படிக்க ் வக்கிவறன்.  லீவு நாளை 
என் கூ்ட க்்டயிை இருக்கடடும். மைாசா மைாசம் பணம் 
அனுபபுவறன். உனக்கும் உதவியா இருக்கும்”.

நான், கூ்டபபிறந்த அக்கா, அண்ணா, அபபா அம்மைா 
எல்வைாரும் சந்வதாஷமைா இருந்வதாம். திருசசி- தஞசாவூர் 
கமையின் வராடடில் கசஙகிபபடடின்னு  ஒரு ஊரு. ஏழு 
கிவைாமீட்டர் கதறக வபானா சின்ன புதூர்ன்னு ஒரு 
கிராமைம். அந்த கிராமைத்துை கமைாத்தவமை 25 வீடுஙகதான். 
எல்ைா வீடுகளும் கிட்டத்தட்ட கூ்ர வீடுஙக தான். 
எஙக்ளது மைடடுவமை ஓடடு வீடு. எஙக அபபா வராடு 
கான்டராக்ட்டர் ஒருத்தர்கிட்ட வமைஸ்திரியா இருந்தாரு. 
எந்த கஷ்டமும் இல்ைாமை எஙக வாழ்க நகர்ந்துகிடடு 
இருந்தது. நான் எஙக ஊர்ை ஒரு பஞசாயத்து 
பளளிக்கூ்டத்துை அஞசாம் வகுபபு படிசசிக்கிடடிருந்வதன். 
பளளிக்கூ்டம்னா ஒரு கபரிய ைால். ஒன்னு, கரண்டு, 
மூணு, நாலு, அஞசுன்னு எல்ைா கி்ளாஸ்களும் குரூப 
குரூபபா உடகார்ந்திருபவபாம். ஒவர வாத்தியார்தான் மைாத்தி 
மைாத்தி பா்டம் எடுபபாரு. ப்ழய பில்டிங. சுண்ணசசாந்து 
கபயர்ந்து இருக்கும். ஓடடுக் கடடி்டம். மை்ழ காைத்துை 
ஒழுகும். லீவு விடடுடுவாஙக. ஆறாம் வகுபபு படிக்கனும்னா 
கசஙகிபபடடி பக்கத்திை மை்னவயறிபபடடி வபாகனும். 
அஙகதான் ் ை ஸ்கூல் இருந்தது.

10 வயசு வ்ரக்கும் கசஙகிபபடடி தாண்டி வபானது 
இல்்ை. அபபாவவா்ட டிவிஎஸ் 50ைதான் வபாவவன். 
அந்த வண்டி வமைை எனக்கு அவவ்ளவு இஷ்டம். ஆனா 
அந்த வண்டியில் வபாகும்வபாது தான் அபபாக்கு 
ஆக்சிக்டன்ட ஆசசுஙகறதனாை அந்த வண்டி வமைை 
பிரியம் வபாயிடுசசு. பை வருஷம் டிவிஎஸ் பிஃபடிய 
வராடடிை பார்த்தா முகத்்த திருபபிக்குவவன்.

“எனக்கு உஙக்்ளயும் அண்ணி்யயும் விட்டா வவற 
யாரு இருக்காஙக. நீஙக எது கசஞசாலும் நல்ைதுதான் 
கசய்வீஙக. என்ன இந்த க்்ட குடடி வமைை அவவ்ளவு 
பாசம். விடடுடடு இருக்க முடியுமைான்னு வயாசிக்கிவறன்”

புறபப்டற நா்ளன்று அழு்க அழு்கயா வந்தது ஆனா 

அ்டக்கிக்கிடவ்டன். ஏன்ன நான் அழுதா அம்மைாவும் 
அழுவாஙக.

முதன்மு்றயா தஞசாவூரூ. பஸ், காரு, கைர் கைர் 
்ைடை க்்டக்கு. ஒவர இ்ரசசல். திருவிழா மைாதிரி 
இருந்தது. அந்த பிரமிபபு அ்டஙகறதுக்குள்ள கரயில்வவ 
ஸ்வ்டஷன். இவவ்ளவு நீ்ளமைான ரயிை எபபடி வ்ளசசி 
வ்ளசசி ஓடடுவாஙக? நி்றய வகளவிகள கநாடிக்கு 
கநாடி எனக்குள எழுந்தது. என்ன உடகார வசசுடடு மைாமைா 
பிஸ்கட பால் வாஙக வபானாஙக. ககாஞச வநரம் 
ஆனவு்டன பயம் வந்துருசசு. சன்னல் வழியா எடடிப 
பார்த்வதன். எஙக பாத்தாலும் ஆளுஙக. மைாமைா கண்ணில் 
ப்டவவ இல்்ை. இதுக்கு நடுவுை விசில் ஊதுற சத்தம். 
“ஃபுவாஙஙங”, சத்தமைா ைாரன் அடிசசுக்கிடடு த்டக்குன்னு 
குலுக்கவ்ளாடு விருடக்டன வண்டி கி்ளம்பியது. ஐவயா 
மைாமைா என்று அடித்கதாண்்்டயில் இருந்து கத்த 
ஆரம்பிக்க, மைாமைா ்க நி்றயப பழஙகள பால் 
எடுத்துக்கிடடு வந்தார்.  நான் இரகவல்ைாம் தூஙகவில்்ை. 
ஒவகவாரு ஸ்வ்டஷனுக்குள நு்ழயும்வப ாது 
உறசாகத்வதாடும் அதன் கபய்ர மைனதில் நி்னத்துக் 
ககாண்வ்டன். டீ, காபி, இடடிலி, பூரிக்கிழஙகு, புளி சாதம், 
தயிர் சாதம் என வ்க வ்கயா கூவி வித்தாஙக. . 
.பாபநாசம், கும்பவகாணம், ஆடுது்ற, மையிைாடுது்ற, 

்வதீஸ்வரன் வகாயில் , சீர்காழி, சிதம்பரம், க்டலூர்..... 
எபப தூஙகிவனன் என்று கதரியாது கா்ையிை மைாமைா 
எழுபபி இறக்கியவபாது மைாம்பைம்னு மைஞசள வபார்டுை 
கருபபுை எழுதி இருந்த்த படிசவசன். மைாம்பழம்தான் 
மைாம்பைம்ன்னு தபபா எழுதி இருக்காஙகன்னு முதல்ை 
நி்னசவசன்.

மைாமைாவுக்கு இரண்டு  மைக. கபரியவஙக கவண்ணிைா 
10ஆம் வகுபபு. சின்னவஙக குமுதா 8ஆம் வகுபபு. அந்த 
அக்கா்வ கவன்னீ கவன்னீன்னு கூபபிடும்வபாது 
எனக்கு வந்த புதுசுை குழபபமைா இருந்தது.

உஙக்ள ஏன்க்கா கவன்னீன்னு கூபபிடுறாஙக? நீஙக 
என்ன சுடுதண்ணியான்னு” வகடவ்டன்.

என்ன தபபா வகடவ்டனு கதரியை. எல்ைாரும் அபபடி 
சிரிசசாஙக.

அக்காஙக கரண்டு வபரும் வபசிக்கும் வபாது கசாய்ங 
ககாய்ஙனு இஙகிலீஷை வபசிபபாஙக. அதுவும் அவஙக 
சண்்்ட வபாடும்வபாது பா ர்க்கணும். எதுக்கு 
என்னத்துக்குன்னு கதரியாது. ஏவதா வரபபுத் தகராறு 
மைாதிரி ைஷ ைுஷன்னு கத்திக்குவாஙக.. எல்ைாம் 
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இஙகிலீஷை தான். க்்டசியிை பார்த்தா சின்னவஙக 
அக்காவவா்ட ஏதாவது கபாரு்ள யூஸ் பண்ணியிருபபாஙக. 
அது த்ைமுடி கிளிபபா இருக்கைாம் இல்்ைனா 
கரனால்டஸ் வபனாவா இருக்கைாம். எல்ைா சண்்்டயுவமை 
ககாஞச வநரம்தான். மைத்தபடி கரண்டு வபரும் கநருக்கமைான 
வதாழிஙக மைாதிரி. நி்றய படிபபாஙக. கபரிய கபரிய 
நாவல்ஙக க்தஙக படிபபாஙக.

மைாமைா வீடடுை புத்தக அைமைாரி இருக்கும். அதுை 
நி்றயப புத்தகஙகள அடுக்கி வசசுருபபாஙக. கபரியாரு , 
அண்ணா  இவஙக புக்ஸ் நி்றய இருக்கும். மைாமைா சாமி 
கும்பி்ட மைாட்டாஙக. ஆனா மைாமி ஒரு கபஃவபார்்டை 
முருகர் ப்டம் வசசிருந்தாஙக. கவளளிக்கிழ்மையானா 
வி்ளக்வகறறி கும்பிடுவாஙக. அவரு ஒன்னும் கசால்ை 
மைாட்டாரு. மைாமைா எபவபாவுவமை அதிர்ந்து வபசி பார்த்தவத 
இல்்ை. கடு்மையான வார்த்்தக்்ளப பயன்படுத்த 
மைாட்டாரு. வவை ஆளுஙக்ள வா்டா வபா்டான்னு 
வபசமைாட்டாரு. மைாமி அவத மைாதிரிதான். கராம்ப கு்றவா 
கமைன்்மையா வபசுவாஙக. மைாமைா மைாமி கரண்டு வபருக்கும் 
வசர்த்து, கவண்ணி அக்காவும் குமுதாக்காவும் வபசுவாஙக. 
கரண்டு வபரும் என்்னய நல்ைா ஓடடுவாஙக.

மைாமைா வீடடுக்கு பைதரபபட்ட ஆளுஙக வருவாஙக. 
அவர்களுக்ககல்ைாம் கட்டாயம் காபி உண்டு. சிை 
வபருக்குப பைகாரமும்.

இந்த க ரண்டு அக்க ாஙகளும் கக ாஞசம் 
அளும்புஙகதான். முக்கியமைான ஆளுஙக வந்தா காஃபின்னு 
கசால்லுவாஙக. அபபடின்னா புதுசா தூள வபாடடு உறுக்கி 
ஸ்டிராஙகா வபா்டனம்னு அர்த்தம். சாதாரண ஆளுஙக 
யாராசசும் வந்தா, காபின்னு வாஙக . அபப ப்ழய 
டிக்காஷன்ை கைக்கிடடு வரது. அதனாை எனக்கு யாராவது 
வீடடுக்கு வந்தாஙகனா அவஙகளுக்கு காஃபியா காபியா 
அபபடின்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு கபாழுதுவபாக்கான 
விஷயமைாக இருந்தது.

மைாமைா வீடடில் அமுதான்னு (கசல்ைம்மைா அம்மு)வைபர 
்டாக் இருந்தது. முதலில் அதன் உருவத்்தப பார்த்துப 
பயந்து விடவ்டன். வபாகபவபாகத்தான் புரிந்துககாண்வ்டன். 
அந்த வ்க நாய்கள இந்த உைகத்தில் அவதரித்து 
இருபபது மைனிதர்களுக்கு அன்்பயும் பாசத்்தயும் 
ககாடுபபதறகாக மைடடுவமை என்று. அம்முதான் ஆரம்பத்துை 
மைாமைா வீடடிை எனக்கு வவர் பிடிக்கிற வ்ர பறறுதைாக 
இருந்தது. நானும் மைாமைாவும் ைால்ை படுத்துக்குவவாம். 
அக்காஙக, மைாமி ரூம்ை படுத்துக்குவாஙக. அம்முக்காக 
ைால்ை ஒரு மூ்ையில் சாக்கு மைடிசசு படுக்்க மைாதிரி 
வபாடடு இருக்கும். பத்துமைணி ஆசசுன்னா படுக்்கயில் 
வபாய் படுத்துக்கும். தன்வனா்ட முன்னஙகால்கள வமைவை 
த்ைய கவசசுக் கிடடு தூஙகும். ஆக்சுவைா தூஙகுற 
மைாதிரி நடிக்கும். வி்ளக்கு அ்ணசசிடடு நாஙக படுத்த 
உ்டவன சத்தம் வபா்டாமை என் பக்கத்திை வந்து தன்வனா்ட 
கபரிய உ்டம்ப இடிசசுகிடடு படுத்துக்கும். நான் ்கய 
எடுத்து அது வமைை வபாடுவவன். தன்வனா்ட கபரிய 
கசாரகசாரபபான நாக்க நீடடி நக்கும். வதஙக்ஸ்ன்னு 
கசால்ற மைாதிரி இருக்கும்.

நான் கா்ையில் அய்ந்து மைணிக்ககல்ைாம் 
எழுந்துடுவவன் ஏன்னா மைாமைா கவள்ளன எந்திரிசசுடுவாஙக. 
வாசல்ை ் பை இருக்குற பால் பாக்ககட்்ட ககாண்டுவந்து 
ககாடுபவபன். தினம் கா்ையிை காபபி வபா்டறது மைாமைா. 
திக்கா டிக்காஷன் வபாடடு கமைகமைன்னு கைக்கி குடிக்கிறத 
பார்க்கவவ எனக்கு அைாதி பிரியம். எபபவாவதுதான் நான் 

சாபபிடுவவன். ஏன்னா எனக்கு காபபி அவவ்ளவா 
பிடிக்காது. அவத மைாதிரி ஞாயிறறுக்கிழ்மை மைாமைாதான் 
ச்மையல். பிரியாணி மீன் குழம்பு குருமைா ஏதாவது ஒன்னு 
பண்ணுவாஙக. நான் கூ்ட நின்னு கைல்ப பண்ணுவவன். 
எபபவாது மைாமிக்கும் கசய்வவன். எபபவாசசும் 
அக்காஙகளும் பண்ணுவாஙக ஆனா  நான் வபாகமைாடவ்டன் 
ஒவர ரக்்ளயா இருக்கும்.

மைாமைா மைாம்பைத்திை ரஙகநாதன் கதருவுை புத்தகக் 
க்்ட வசசிருந்தாஙக. ஜூன் மைாசம் தான் ஸ்கூலு. மைாமைா 
கூ்ட க்்டக்கு வபாயிருவவன். க்்ட திறந்த உ்டவன 
வரக்ை இருக்கிற புக்ஸ்ைாம் எடுத்து ்டஸ்ட தடடி திரும்ப 
அடுக்கி ்வபவபன். யாராவது ஏதாவது வகட்டா வதடி 
எடுத்துக் ககாடுபவபன். ஒருமைணிக்கு க்்டயிை வவ்ை 
கசய்ற மைணி அண்ணாவவா்ட வீடடுக்கு வந்து 
சாபபிடடுவிடடு மைாமைாக்கு எடுத்துடடுப வபாவவாம்..

மைாமைா என்்ன இராமைகிருஷணா கமையின் ஸ்கூல்ை 
ஆறாவது வசர்த்து விட்டாஙக. அதுவ்ரக்கும் நான் பார்த்த 
பளளிக்கூ்டத்துக்கும் இ்த ப ா ர்க்குறதுக்கும் 
பிரம்மைாண்்டமைாக இருந்தது இரண்டு மைாடி, பின்னாை 
வி்்ளயா்டறதுக்கு கபரிய ஓபன் ஸ்வபஸ். அஙகயும் 
கட்ட்டஙகள. இதுவபாக ககாஞச தூரத்தில் இன்கனாரு 
இ்டத்திை கபரிய ்மைதானம். மைா்ையிை புத்தகக் 
க்்டக்கு வபாய் கூ்ட மைா்ட உதவுவவன்.

நான் நன்றாகப படிக்க வவண்டும் என்பதில் மைாமைா 
மைாமி மைடடுமைல்ை இரண்டு அக்காக்களும் சிரத்்த 
எடுத்துக் ககாண்்டனர்

சனிக்கிழ்மை கிருஷணவவணி திவயட்டர்ை 
சினிமைாவுக்கு வபாவவாம். மைாமைா கூடடிடடு வபாற ப்டம் 
எல்ைாம் வபார் அடிக்கும். எனக்கு தூக்கம் தூக்கமைா வரும். 
கநஞசத்்த கிள்ளாவதன்னு ஒரு ப்டம் வபாவணாம். 
கரண்டு வபரு ஓடி கிடவ்ட இருந்தாஙக. அபபுறம் 
இன்கனாரு ப்டம் உதிரிபபூக்களன்னு. எனக்குப 
பிடிக்கவவ இல்்ை. அழு்கயாக வந்தது. மைாமி, ரஜினி 
கமைல் ப்டம் கூடடிடடு வபாவஙக. எனக்கு ரஜினின்னா 
கராம்ப இஷ்டம்.

மீண்டும் சரக் சரக் சத்தம். நி்னவுக்்ளக் க்ைத்தது.

“சுஜிதா”

எந்தா சார்?

“என்னப பார்க்கிறதுக்கு கவளியிை யாராவது 
இருக்காஙக்ளா?”

“ஓ தாரா்ளம்.நி்றய”.

“நா அவஙக்ள பாக்க முடியுமைா?”

“இல்ை. பாக்க அனுமைதி இல்ை”.

“அபப நான் யா்ரயுவமை பார்க்க முடியாதா?”

“உஙக ் வஃப வந்து நிஙக்ள கண்டு”.

“எபப?”

“மைார்னிங”.

“நான் பாக்கவவ இல்்ைவய?”

“அபப நீஙகள உறஙகிடடு இருந்தீஙக”.

“ஓ.”

“எனக்கு ஒரு கைல்ப பண்ணமுடியுமைா?”

“வாட?”
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“உன்வனா்ட கசல்வபான்ை எனக்காக கவளிய 
நிக்கறவஙக்ள வபாடவ்டா எடுத்துடடு வர முடியுமைா?

எனக்கு பாக்கணும்னு ஆ்சயா இருக்கு, பளீஸ்?”

“ஓ. ஷயூர்”.

எனக்கு ஏன் இந்த நி்ை்மை? யார்கிட்ட இருந்து 
எனக்கு வந்திருக்கும்? வலித்தது.

அபபடிவய நி்னவுகளுக்குள மீண்டும் பு்தயத் 
கதா்டஙகிவனன். அது ஒன்று தான் இபவபாது எனக்கு 
ஆறுதைாக இருந்தது

வரு்டஙகள உருண்வ்டாடி விட்டன. பன்னிகரண்்டாம் 
வகுபபு முடிசச உ்டவன மீனம்பாக்கம் கஜயின் காவைஜை 
எகனாமிக்ஸ் படிசவசன். காவைஜ இல்ைாத சமையத்திவையும் 
லீவு நாடகளிலும் புத்தகக்க்்டவய வாசமைாக இருந்வதன். 
வவ்ைக்கு வவ்ை ஆசசு. கூ்டவவ புத்தகஙகவ்ளாடு 
சகவாசமும் ஆசசு.

இது தவிர இன்கனாரு காரணமும் இருந்தது. எஙகப 

புத்தகக் க்்டக்கு பக்கத்துக் க்்ட ரியல் எஸ்வ்டட ஆபீஸ். 
அந்த க்்டவயா்ட ஓனர் கபாண்ணு கசல்வி அஙக 
வருவாஙக. என்ன மைாதிரி காவைஜ முடிசசுடடு சாயந்திரத்திை 
கணக்கு எழுத வரும். மீனாடசி காவைஜை ககமிஸ்டரி.

முதல் முதல்ை என்கிட்ட வபசுனது ஆர்கானிக் 
ககமிஸ்டரிை புக் வந்துசசானு வகட்டாஙக. நான் 
பரபரபபாய் எல்ைா கசல்ஃபுகளிலும் வதடி புக்கு 
இல்ைன்னு கசான்வனன்.

“இன்்னக்கு சாயந்திரம் வந்துடும்னு அஙகிள 
கசான்னாவர?”

“மைாமைா இன்னும் வரை. மைணியும் மைாமைாவும் அதுக்குதான் 
பாரிசுக்கு வபாயிருக்காஙக”.

“அவர் உஙக மைாமைாவா?”

“ ம் .  நீஙக பக்கத்துை புதுச ா  வவ்ைக்கு 
வந்திருக்கீஙக்ளா?”

“இல்ை. எஙக அபபாதான் ஓனர்”. கண்களில் ஒரு 
கபருமிதம்.

இபபடித் கதா்டஙகிய அறிமுகம் ககாஞசம் ககாஞசமைாக 
நடபாக மைாறி ஏவதா ஒருநாள பக்கத்துை இருக்கிற 

பழக்க்்டயிை திராட்ச சாறு குடிக்கும் வபாது, 
உளளுணர்வு ஏவதா கசால்ை திடீர்னு நிமிர்ந்து பார்க்க 
அதுவ்ர என்்னப பார்த்துக் ககாண்டிருந்தவள 
திடுக்கிட்டாள. வசமைாய் மைாடடிக் ககாண்்டாயா என்று என் 
விழிகள வகடக, அவளு்்டய்வ தாழந்தன. அந்த 
கணத்தில் தான் எஙகளுக்குள காதல் அரும்பியிருக்கும் 
என நம்புகிவறன்.

 ரியல் எஸ்வ்டட நிறுவனத்தில் ஞாயிறறுக்கிழ்மைை 
நிைம் வாஙக வி்ழவவா்ர நிைம் பார்க்க அ்ழத்துச 
கசல்வார்கள. ஒரு ஞாயிறு, வழக்கமைாய் அ்ழத்துச 
கசல்பவர் க்்டசி வநரத்திை வரமுடியாத காரணத்தால், 
கசல்வியின் அபபா என்்ன அனுபப முடியுமைா என்று 
மைாமைாவி்டம் வவண்டினார்.

“வபாறீயாபபா?”

“சரிஙக மைாமைா”

ககாஞசம் கூ்ட எதிர்பார்க்கவில்்ை கசல்வி வருவார் 
என்று. திருபபுமு்ன நா்ளாக ஆனது. . கசல்வியி்டம் 
மைனத்ளவில் கநருஙகுவதறகு ஒருபக்கம் வாய்பபு என்றால் 

இன்கனாருபுறம்  இன்்றக்கு ஆைமைரமைாய் 
பரந்து விரிந்திருக்கும் எஙகள ரியல் 
எஸ்வ்டட நிறுவனத்திறகு வி்தக்கபபட்ட 
நாக்ளன்றும் கசால்ைைாம்.

கசல்வியும் நானும் நயமைாகப வபசி 
அன்்றக்கு அ்ழத்துச கசன்ற ஏழு 
நபர்க்்ளயும்  மை்னகள வாஙக ் வத்வதாம். 
அவஙக அபபா என்்ன பாராடடி 
பத்தாயிரம் ரூபாய் தந்தார் .  நான் 
மைறுத்தலித்தும் பிடிவாதமைாக ககாடுத்து 
விட்டார்.மைாமைாவி்டம் ககாண்டு வபாய் 
ககாடுக்க, அவர் நீ விரும்பிற மைாதிரி 
கசைவு பண்ணிக்க என்று கண்டிபபாகச 
கசால்லி விட்டார்.

 அய்யாயிரம் ரூபாய் அம்மைாவுக்கு 
அனுபபிடடு மிசசத்்த மைாமைா, மைாமி 
அக்காஙகளுக்கு டிரஸ் எடுத்வதன்.

அதறகுப பிறகு ஞாயிறறுக்கிழ்மை வதாறும் நான் 
கசல்விவயாடு கசல்வது வாடிக்்கயாகிவிட்டது. சிை 
சமையஙகளில் அவஙக அபபாவும் வந்தார்.

அக்காஙக எபபடிவயா கண்டு பிடிசசிட்டாஙக

கவண்ணி அக்கா ஒருநாள,

“என்ன முத்து ககாஞச நா்ளா உன் வபாக்வக சரியில்ை”

“ஏன் ? ஒன்னுமில்வைவயக்கா”.

“ஒன்னும் இல்ைன்ன, ஏன் பதர்ற?” ககாஞச நா்ளா 
பார்க்கவறன். அந்த முடிய எத்த்ன வாடடி சீபப வபாடடு 
வாரி பிசசி எடுக்குற. சும்மைா சும்மைா கண்ணாடி்ய 
பார்க்கிற”. மிரடடுவது வபால் இருந்தாலும் அன்கபாழுக 
வகட்டார்.

“என்னக்கா ?” சின்னக்காவும் சம்மைன் இல்ைாமைவை 
ஆஜரானாஙக.

“இல்ை, ககாஞச நா்ளா சார் வபாக்வக சரி இல்ை. சும்மைா 
கண்ணாடி்ய பாக்குறாரு சின்ன மீ்சய பிடிசசு 
முறுக்கறாரு. எல்ைாத்துக்கும் வமைை கபௌ்டர் எல்ைாம் 
வபா்ட ஆரம்பிசசிட்டாரு. ஏவதா கராவமைன்ஸ் மைாதிரி 
கதரியுது. அதான் என்ன சமைாசசாரம்னு வகடடுக்கிடடு 
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இருந்வதன்”.

“ஆமைாம். ஆமைாம் . நானும் கவனிசசுக்கிடடு  வவரன். 
ஞாயிறுன்னா அய்யா ் ஸட பாக்க கி்ளம்பி்டறாரு”.

“எனக்கு காவைஜக்கு வைட ஆகுதுஙக”.

“சரி சரி  இபப வபா. ஆனா  சாயந்திரம்  என்ககாயரி 
கன்டினியூ ஆகும். ஒழுஙகா வந்துடு” சிரித்த முகத்வதாடு 
மிரட்டல் கதானியில் கசான்னார்கள.

நல்ைா சிக்கிடவ்டாம் என எண்ணிக்ககாண்வ்ட 
காவைஜக்கு கி்ளம்பிவனன். கி்ளாஸ்ை கவனவமை இல்ை. 
சாயந்திரம் என்ன வகடபாஙகஙகற சிந்த்னவய இருந்தது. 
மைாமைா மைாமிக்கு கதரிஞசால் என்னாகும்? ககாஞசம் பயமும் 
கூடிடுசசு

நல்ைவவ்்ளயாக அபபடி எல்ைாம் ஒன்னும் ந்டக்கை. 
என்்ன நன்றாக கைாய்த்தார்கள.

எபகபாழுது விழித்வதன் என்று கதரியவில்்ை.

மீண்டும் சுஜிதா.

அவர் ் கயில் பிரின்ட வபாட்ட பு்கபப்டஙகள.

தன் ் கயிவைவய அ்த உயர்த்திப பிடித்தார்.

முதல் ஃவபாடவ்டாை கசல்வியும் என் மைகனும் மைகளும்.

இன்கனான்னுை மைாமைா, மைாமி, எஙக அம்மைா.

அடுத்ததுை கவண்ணி அக்கா, எஙக அண்ணன் 
அபபுறம் குமுதாக்கா.

இன்கனாரு வபாடவ்டாை எல்ைாரும் நிக்கறமைதிரி 
கூட்டமைா ஒன்னு.

வபாடவ்டாக்ள பக்கத்துை வசசுடடு சுஜிதா 
வபாயிட்டாஙக.

பசல்வி ப்டத்்த எடுத்து பார்த்வதன். அய்ம்பது 
வயசுக்கு வமைல் ஆகியும் இன்னும் அவத இ்ள்மை. 
முகத்துை இன்னும் கம்பீரம்.

‘எஙக அபபா தான் ஓனர்’ஙகிற கபருமிதம் நி்னவுக்கு 
வந்தது.

ரியல் எஸ்வ்டட கதாழிலின் நுணுக்கஙக்்ள கதரிந்து 
ககாள்ள ஏரா்ளமைான வாய்பபுகள கி்்டத்தது. கசல்வியின் 
தந்்த தாரா்ளமைாக கசால்லிக் ககாடுத்தார்.

நான் பட்டப படிபபு முடித்தவு்டன் இத்கதாழிலில் 
இறஙகுவதறகு முடிவு கசய்வதன். மைாமைா முதலீடடிறகு 
உதவி கசய்தார்.

90களில் கசன்்ன்யச சுறறியுள்ள பகுதிகளில், 
ரியல் எஸ்வ்டடடில் ஏறபட்ட அபரிதமைான வ்ளர்சசி 
எஙக்்ள உசசத்திறகு ககாண்டு கசன்றது. ஆவற 
மைாதத்தில் மைாமைாவி்டம் வாஙகிய பணத்்த திருபபிக் 
ககாடுக்கற நி்ைக்கு வந்துவிடவ்டன்.

மூன்வற ஆண்டுகளில் நாஙகள கபரிய வீடடுக்கு குடி 
கபயர்ந்வதாம். அ்த நான் மைாமைாவின் கபயரில் 
வாஙகிவனன். கநகிழந்து அபபடிவய க்ரந்து வபானார்.

ஏம்பா இபபடி? ஏம்பா இபபடி? என்று புைம்பினார்.

“நிராதரவாய் நின்ற எஙகளுக்கு ஆதரவு ககாடுத்து 
என்்ன படிக்க ் வத்து இந்த நி்ைக்கு ககாண்டு வந்த 
உஙகளுக்கு என்னால் கசய்ய முடிந்த சிறிய உதவி”

மைாமி அழுவத விட்டார்.

கதாழில் மைடடுமைல்ைாமைல் கசல்வியின் காதலும் 
வசர்ந்வத வ்ளர்ந்தது.

கவண்ணி அக்காதான் மைாமைா கிட்ட பக்குவமைாக 
கசால்லி கசல்விய கட்டறதறகு வழி கசஞசாஙக.

எஙக அம்மைா,

“அவனுக்கு எது நல்ைதுன்னு உஙகளுக்கு கதரியும் 
அண்ணா” என்கிற வ்கயில் எளிதாக்கி விட்டார்

கவண்ணி அக்க ா  என்வன ா்ட  அண்ணன 
கடடிக்கிட்டாஙக.

அண்ணா கரந்்த காவைஜை ஃபவராபசர்  ஆகிட்டாஙக. 
அக்காவும் ( அண்ணி ஆன பிறகு கூ்ட நான் அக்கானு 
தான் கூபபிடவ்டன்) வல்ைத்திை கபரியார் மைணியம்்மை 
இன்ஜினியரிங காவைஜிை டீசசிங ் சடை வபாயிட்டாஙக.

குமுதா யுபிஎஸ்ஸி பாஸ் பண்ணி ககைக்்டர் ஆனாஙக. 
பை ஊர்ை வவ்ை கசஞசாஙக. அவர்களு்்டய சர்வீஸ்ை 
க்்டசி கட்டத்துக்கு வந்துட்டாஙக. இன்னும் ஓரிரு 
வருஷத்துை ரிட்டயர் ஆகிடுவாஙக. அவஙக திருமைணவமை 
பண்ணிக்கை. ஏன்ஙகிற காரணம் எனக்கு கதரியாது. நான் 
சின்ன வயசா இருக்கும்வபாது மைாமி சிை வநரஙகளில் . 
“நீ மைடடும் அவ்ளவி்ட கபரியவனா இருந்தா உனக்கு 
கடடி ககாடுத்திருபவபன்” ன்னு கபாருமுவாஙக.

எபகபாழுது தூஙகுகிவறன் எபகபாழுது எழுந்து 
ககாளகிவறன் என்வற கதரியவில்்ை. ஒருவவ்்ள 
மையக்கத்தில் வீழகிவறவனா? ஆக்சிஜன் மைாஸ்க் இருந்தும் 
இபவபா மூசசு விடுவதறகு சிரமைமைாக இருந்தது

அ்ர நி்னவில் இருக்கும் வபாது ஏவதா புதிய 
கருவிக்்ள கபாருத்துகிறார்கள என்ப்த வி்ளஙகிக்ககாள்ள 
முடிந்தது. அவர்கள வபசியதிலிருந்து ஈஸிஎம்ஒ 
கபாருத்துகிறார்கள என கதரிந்தது.. என்னு்்டய 
இதயமும் நு்ரயீரலும் ஓய்வு எடுத்துக்ககாள்ளப 
வபாகின்றன. எவவ்ளவு வநரத்துக்கு, நா்்ளக்கு அபபடின்னு 
எனக்குத் கதரியாது. பக்கத்திலிருந்த அந்த பிரம்மைாண்்டமைான 
மிஷின் என் உ்டலிலிருந்து இரத்தத்்த எடுத்து கார்பன் 
்்ட ஆக்்ச்்ட நீக்கி, ஆக்சிஜன் ஏறறி மீண்டும் 
உ்டலுக்குள பம்பு கசய்வதறகு தயாராக நின்று 
ககாண்டிருந்தது.

என்னால் உணர முடிந்தது எனக்குளவ்ள அது ஊர்ந்து 
கசன்று ககாண்டிருக்கிறது. பகுதி பகுதியாக 
விழுஙகிக்ககாண்வ்ட வபாகிறது.

உஙகளுக்கு ஸ்லீபபிங வ்டாஸ் ககாடுத்துருக்கவறாம். 
ககாஞச வநரம் தூஙகி கரஸ்ட எடுஙக.

அம்பத்து அஞசு வயசுை என் ஆயு்்ள முடிசசுக்க 
விரும்பை. நான் சாதிக்க வவண்டியது இன்னும் நி்றய 
இருக்கு. வி்டமைாடவ்டன். எனக்குள்ள அத்துமீறி நு்ழஞச 
உன்்ன வி்ட மைாடவ்டன். பார்க்கைாம் யார் கஜயிக்க 
வபாறதுன்னு. விழிகளின் ஒரம் கண்ணீர் முடடியது.

வ்டான்ட கவாரி. யு வில் பீ ஆல்்ரட.

 “வதஙக்ஸ்” என்வறன்.காறறு மைடடும் வந்தது.

கமைதுவாக தூக்கத்திறகுள கசன்வறன்.

மீண்டு வருவவன். எனக்காக மைடடுமைல்ை. கவளிவய 
காத்திருக்கும் அவர்களுக்காக.

அய் வில் பி ஆல் ் ரட.
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ே்ைஞைலி

ரா.சுந்தரராமன்

பன்மு்க எழுத்தாளர்
வல்லிக்்கண்ணன்

இனளறயச் சூழலில் மனிதன ஆயிரம் 
பிளற்கள் ்காண்து அபூர்வம் (அ்களவ 80). 
்களலஞர்்கள் அ்களவ எண்ளதத் தாணடிவிட்ால் 
அது அவர்்களுக்கு இரடடிபபு வ்ாைஸ். அந்த 
வள்கயில் தமிழின ஆளுளம்களில் ஒருவராை 
வல்லிக்்கணணன ஆயிரம் பிளற்கள் ்கணடு 
கூடுதலா்க ஆறு ஆணடு்கள் வாழந்து 2006ல் 
மளறந்தார். தமிழ இலக்கிய உலகில் ஏறத்தாழ 
ஐம்்தாணடு்களுக்கு வமலா்க ் ல்வவறு கூறு்களிலும்  
வ்காணங்களிலும் தன ்ள்பபுக்்களை அளித்து 
அவற்றில் தைது முத்திளரளய அழுத்தமா்கப 
்தித்தவர். எழுத்தில் திரு்நல்வவலி வட்ார 
வழக்ள்கப ்யன்டுத்தி தமிழ எழுத்துலகில் 
தைக்்்கை ஒரு இ்த்ளத உருவாக்கிக் ்்காண் 
வல்லிக்்கணணனுக்கு 2020, நவம்்ர் 12, நூற்றாணடு.

திளெயனவிளையில் பிறந்த வல்லிக்்கணணனின 
இயற்்்யர் - ரா.சு.கிருஷணொமி, தந்ளதவழி 
்ொந்த ஊராை இராெவல்லிபுரத்தில் ”வல்லி” எனற 
வார்த்ளதவயாடு கிருஷணனின மறு ்்யராை 
்கணணளை இளணத்து வல்லிக்்கணணன எைப 
்்யரிடடுக்்்காணடு தமிழ இலக்கியப ் யணத்ளத 
ஆரம்பித்தார். அரசு வவளலவயாடு, எழுத்துப 
்ணிளய முன்ைடுத்தல் அக்்காலத்தில் நி்கழந்த 
்ண்ாடடு முகிழவ்காலமா்க இருந்தது. ஆைால், 
இம்முகிழவ்காலம் இரணடு ஆணடு்கள் கூ் 
நீடிக்்கவில்ளல வல்லிக்்கணணனுக்கு. பினைர் 
முழுவநர எழுத்தாைரா்க மாறிைார். மாறா்க 
இருவவளலளயயும் ் ார்த்திருந்தால், சுதந்திரத்திற்கு 
முனபு ஆஙகிவலயரின ஆடசியில் அலுவலர்்கள் 
எதிர்வநாக்கும் ்நருக்்கடி்களையும் எழுத்து 
்வளிக்குக் ்்காணடுவந்திருப்ார். நாவல், 
சிறு்களத , ்கடடுளர ,  ்கவிளத ,  ்கடிதங்கள் , 
்மாழி்்யர்பபு, நா்்கம், ்த்திரிள்கப ்ணி 
முதலிய ்ல துளற்களிலும் மி்க ஆழமாை 
்ள்பபு்களைத் தந்தவர். இவரது ்காலத்து இலக்கிய 
அனு்வங்கள் மதிபபு மிக்்களவ.

இவருள்ய எழுத்துக்்களில் ,  மனிதன 
இச்ெமூ்கத்தில் வாழும் முளற்களையும் , 
்ழக்்கவழக்்கங்களையும், சிந்திளை்களையும் 

குறிபபிடுகிறார். 1937ல் தமது ் திவைழாவது வயதில் 
எழுதத் ் தா்ஙகிய வல்லிக்்கணணன, அனளறக்கு 
மணிக்்்காடி இதழில் ் வளிவந்த சிறு்களத்களிைால் 
ஈர்க்்கப்டடு, ஆர்வம் ்்காணடு தீவிரமா்க எழுத 
ஆரம்பித்து அளைத்து ்த்திரிக்ள்க்களுக்கும் 
அனுப்த் ்தா்ஙகிைார். ்கல்கி, ந.பிச்ெமூர்த்தி, 
பி.எஸ்.ராளமயா, கு.் ா.ராெவ்கா்ாலன ஆகிவயாரின 
சிறு்களத்கள் வல்லிக்்கணணனின சிறு்களத்களுக்கு 
வழித்துளண ் ெயதை.

“இதய ஒலி” ள்க்யழுத்துப ்த்திரிள்க 
்தா்க்்கம்,”அணி்கலம்”, “திரும்கள்” சினிமா 
இயக்குநர் ் . நீல்கண்ளை ஆசிரியரா்கக் ் ்காணடு 
்வளிவந்த “இந்திரா” எை இனனும் ் ல இதழ்கள் 
வளர தமது ஆக்்கங்களை ்வளியீடு ்ெயது 
வமற்்்காண் “இதழ வ்காலப ் ரவல்” ் ெயல்்ாடும் 
அவரது எழுத்து மற்றும் இலக்கிய ஆளுளமயின 
மற்்றாரு நீடசியா்கவுள்ைது. 1941ல் “இந்திரா” 
ந்த்திய சிறு்களதப வ்ாடடியில் “்தருக்கூத்து” 
சிறு்களதக்கு முதல் ்ரிொ்க ்்ரிய ்தாள்கயாை 
100 ரூ்ாய கிள்த்தது.

 “்கல்யாணத்திற்குப பிறகு ்காதல்”, “மனனிக்்கத் 
்தரியாதவர்”, ”அடியுங்கள் ொவுமணி”, ”நாெக்்காரக் 
கும்்ல்” உள்ளிட் ் ல சிறு ்களதத் ் தாகுதி்களை 
எழுதியுள்ைார். “நல்ல மளைவிளய அள்வது 
எப்டி?” சிறு்களதயில் மனித வாழவின முக்கியமாை 
மகிழவு தரும் ெ்ங்காை திருமணத்தில் உள்ை 
ெம்பிரதாயங்களையும், முரண்களையும், மூ் 
நம்பிக்ள்க்களை எதிர்த்தும், வ்கலி ்ெயத 
வல்லிக்்கணணன, “அத்ளதம்கள் வயதில் மூத்தவைா்க 
இருந்தாலும் ் ாத்கமில்ளல எத்தளை வயசு அதி்கவமா 
அத்தளை புளியங்்காடள்ளய முழுஙகிவிட்ால் 
ெரியாகிவிடும்” எனறு ‘்்ாடள்க் ்கணக்கு’ 
வ்ாடடு அடெஸ்ட ்ெயகிற மக்்களும் 
இருக்கிறார்்கவை, எனை ்ொல்ல! எை மி்கவும் 
ஆ த ங ்க ப ் டு கி ற ா ர் .  ஆை ா ல் ,  இ ங வ்க 
புளியங்்காடள்ளய யார் முழுங்க வவணடும்? 
என்ளதச் ் ொல்லவில்ளல.

இச்சிறு்களதயில் திருமணச் ெ்ஙகு்களை 
முடிந்தைவு வ்கலி ் ெயத வல்லிக்்கணணன ஆண-
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்்ண இள்வய ந்க்கும் திருமணம் சுமூ்கமா்க நள்்்ற 
தீர்ளவயும் ்ொல்லியுள்ைார். அதாவது பிள்ளைளயக் 
கிள்ளிவிடடு, அழுவளத நிறுத்துவதற்கு ்தாடடிளலயும் 
ஆடடியுள்ைார்.

சிறு்களத்களிலிருந்து நாவலுக்குச் ்ெல்லல் எனற ஆக்்க 
நீடசியில் வல்லிக்்கணைனின நாவல் இலக்கியத்தில் 
யதார்த்தத்ளதயும் வட்ார வழக்கு்களின வீச்சிைாலும் சில 
்தளிவாை அள்யாைங்களைப ் திபபித்துச் ் ெனறுள்ைர். 
1951ஆம் ஆணடு எழுதிய “்ெவவாைம்” ் தா்ஙகி ஏறத்தாழ 
16 நாவல்்கள் எழுதியுள்ைார். தமிழ இலக்கியத்தில் நாவல் 
வரலாறு மி்க நீண் ் நடியதாகும். அதில் வல்லிக்்கணணன 
நாவல்்களும் உரிய இ்த்ளதப ்்றுகினறை. இந்திய 
சுதந்திரத்திற்கு முனனும், பினனும் வாழந்த நாவல் 
எழுத்தாைர்்களுள் முதனளமயாைவர்.

நாவல் இலக்கியத்தில் பிரதாை இ்த்ளதப ்்றுவது 
்ாத்திரங்களை சிருஷடிப்தாகும். 1951ஆம் ஆணடு 
்வளிவந்த ’குமாரி ்ெல்வா’ நாவலில் ்த்திரிள்கயாைர் 
்ரமசிவம் ்கதா்ாத்திர அறிமு்கத்து்ன ்தா்ஙகுகிறது. 
்த்திரிள்க ஆசிரியர் ் ரமசிவம் மக்்களின எணண ஓட்த்ளத 
அறிந்து ்ெயதி ்வளியி்ாமல், தன இஷ்த்திற்கு 
்வளியிடுகிறார். தனனிளல உணர்ந்து ்ெயல்்்ாமல், 
வாழக்ள்கயில் லடசியவம இல்லாத எந்த ஒரு மனிதனும் 

்வற்றி ்்ற இயலாது என்ளத இக்்கதா்ாத்திரம் வாயிலா்க 
வாெ்கர்்களுக்கு உணர்த்துகிறார்.

வல்லிக்்கணணன எழுதிய எழுத்துக்்களில் ் ்ண்களை அவள், இவள் 
எனறுதான எழுதியிருப்ார், தைக்கு திருமணமா்கவில்ளல எனற 
விரக்தியில் எழுதியிருப்ாவரா எனறு நாம் நிளைத்தால் அது தவறு. 
ெவஹர்லால் வநருளவப ் ற்றியும், விெயலஷமி ் ணடிடள்ப ் ற்றியும் 
(விெயலஷமி ்ணடிட - ெவஹர்லால் வநருவின தஙள்க - சுதந்திரப 
வ்ாராட் வீராங்களை்களுள் இவரும் ஒருவர் - இனளறய தளலமுளறக்கு 
்லருக்கு இவளரப ்ற்றித் ்தரியாது) சிறிய அைவில் எழுதியுள்ைார். 
இதில் விெயலஷமி ் ணடிடள் குறிபபிடும் வ்ா்தல்லாம் ‘அள்’ (அவள்) 
விகுதியிடவ் எழுதியுள்ைார். ்்ணளண ‘அவள்’ என்து ்்கௌரவக் 
குளறவா்காது. ‘அர்’ விகுதி வ்ாடடு வ்சி விடுவதால் மடடும் ் ்ண்களை 
்்கௌரவித்ததாகி வி்ாது. ்கவி ்ாரதியார் ்கருத்தும் இதுதான. அனனி 
்்ெணள் ‘அவள்’ எனவற குறிபபிடடு வந்தார் ் ாரதியார். ஒரு ெமயம் 
யாவரா அளத ஆடவெபித்து ‘அவள் - இவள்’ எனறு ்ொல்லக்கூ்ாது 
எனறு குறிபபி்வும், ்ாரதியார் ்வகுண்ார். உணர்ச்சிவயாடு 
அனனி்்ெணட - அவள், அவள், அவள்தான. ் ்ணளண அவள் எனவற 
்ொல்வவாம் எனறார் ்ாரதியார் எனறு குறிபபிடும் வல்லிக்்கணணன, 
்ாரதி வரலாற்றில் ்காணப்டும் இச்ெம்்வத்ளதவய இபபுத்த்கத்தில் 
்காணும் பிரவயா்கத்ளத ஆடவெபிக்்கக் கூடியவர்்களுக்கு நான 
நிளைவு்டுத்த விரும்புகிவறன எனகிறார். எழு்து வரு்ங்களுக்கு முனபு 
அவள் - இவள் வார்த்ளத பிரவயா்கத்திற்கு ஆடவெ்ளை இல்லாமல் 
இருந்திருக்்கலாம், ஆைால் “புதுளமப ்்ண்கைடி பூமிக்கு ்கண்கைடி” 
எனறு ்ாடிய ்ாரதி இனறு இருந்திருந்தால் நிச்ெயமா்க தன நிளலளய 
மாற்றிக்்்காணடிருப்ார்.

சிறு்களத, நாவல், ்கவிளத, ்கடிதம், ்கடடுளர, ் மாழி்்யர்பபுக் ்கடடுளர 
எை எழுதிக் குவித்த வல்லிக்்கணணனுக்கு “புதுக்்கவிளதயின வதாற்றமும் 
வைர்ச்சியும்” நூலுக்கு 1978ஆம் ஆணடுக்்காை ொகித்திய அ்கா்தமி ் ரிசு 
கிள்த்தது. ்தாணணூறு்களில் ்ல்வவறு இலக்கிய அளமபபு்கள் 
வல்லிக்்கணணளைப ்ாராடடி விருது்கள் வழஙகியும், ்ணமுடிபபு 
அளித்தும் ் ்ருளம்டுத்தியுள்ைை.

எழுத்துதான என உயிர்மூச்சு எனறு தன வாழ நாள் முழுவளதயும் 
தமிழ இலக்கியத்திற்கு அர்ப்ணித்த வல்லிக்்கணணனின எழுத்துக்்களில் 
தனி மனித உணர்வு, அனபு, ெமத்துவம் வ்ானற ் னமு்கப ் ணபு்களைக் 
்காணமுடிகிறது.

வல்லிக்கண்ன்

நொவல் இ்ககியததில் 
பிை்தொ� இைதர்தப மபறுவது 

பொததிைஙகர்ள 
சிருஷ்டிபப்தொகும். 1951ஆம் 
ஆண்டு மவளிவந்த ’குேொரி 

மைல்வொ’ நொவலில் 
பததிரிரகயொ்ளர் பைேசிவம் 
க்தொபொததிை அறிமுகததுைன் 
ம்தொைஙகுகிறது. பததிரிரக 

ஆசிரியர் பைேசிவம் 
ேககளின் எண்்ண ஓட்ைதர்த 

அறிநது மையதி 
மவளியிைொேல், ்தன் 

இஷ்ைததிற்கு மவளியிடுகிறொர். 
்தன்னிர் உ்ணர்நது 

மையல்பைொேல், 
வொழ்கரகயில் ் ட்சியமே 

இல்்ொ்த எந்த ஒரு 
ேனி்தனும் மவற்றி மபற 

இய்ொது என்பர்த 
இகக்தொபொததிைம் வொயி்ொக 

வொைகர்களுககு 
உ்ணர்ததுகிறொர்.
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புகழஞைலி

இரா.கமாகன்ராஜன் mohanrajan.r@gmail.com

மனிதர்்கைா்கப பிறந்துவிட்தாவலவய 
எ ல் வல ா ள ர யு ம்  ம னி த ர் ்க ள்  எ ன று 
்ொல்லிவிடுவதில்ளல. மனிதன என்தற்்காை 
இ்த்ளத வநாக்கி ந்கர்வதற்குக் ்்காஞ்ெவமனும் 
ஈரம் சுரக்்க வவணடும். எணணத்திலும், ் ெயலிலும் 
அன்ால் நிளறந்திருக்்க வவணடும். அனபின 
முழுளமவய மனிதன. மனிதனின முழுளயவய 
அனபு.

மனிதன ெமூ்கமா்கவும், தனிமனிதைா்கவும் அந்த 
இ்த்ளத வநாக்கி ந்கரும் முயற்சி வரலாறு வதாறும், 
வ்ார்்கள், துவரா்கங்கள், வீழச்சி, எழுச்சி 
இவற்றிற்கிள்வய ்காலந்வதாறும் ந்ந்து 
்்காணவ்தான இரு்ககினறை. ந்க்கினறை. 
ந்க்கும். அந்த வள்கயில் தனிமனிதைா்க மனிதனின 
முழுளமளய வநாக்கித் தன 
அன்ால் ந்கர்ந்த , ந்கர்ந்து 
் ்க ா ண டி ரு ந் த வ ர் த ா ம் 
இனகுலாப.

தைது எழுத்திலும் வ்ச்சிலும், 
்ெயலிலும் ெதா மனித அனள் 
்வளிப்டுத்திக் ் ்காணடிருந்தவர் 
இ ன ல ா ப .  அ ன ள் 
்வளிப்டுத்தும் விதங்கள் 
் வ வ வவ று  த ை ள ம 
்்காணடிருந்தாலும் ொரத்தில் 
அளவ அனபுதான .  அந்த 
வள்கயில் அவரது அனபு , 
அதி ்க ா ர த்தி ற்கும்  ஒடு க்கு 
முளற்களுக்கும்  எதிராைதா்க 
இருந்தது. எதிராை சீற்றமா்க இருந்தது. அறச்சீற்றமா்க 
அது இருந்தது. உயிர்்களுக்கு எதிராை ஒடுக்கு 
முளற்களை வ்கள்வி வ்கட்து. எதிர்ப்து, த்கர்க்்க 
முயற்சிப்து யா்தானறும் அனபின ்குதிவய 
ஆகும். அளதத்தான இனகுலாப தைது எழுத்தில், 
்ள்பபில், ்கவிளதயில் ் ெயது ் ்காணடிருந்தார்.

மனிதளை மனிதன ஒடுக்குவதும், புவிப்ந்தின 
எந்த ஒனறும் மனித நு்கர்வுக்்காைது எனற 
இயற்ள்கயின மீதாை ஒடுக்குமுளறக்கும், ெ்கல 
உயிர்்களின மீதாை ஒடுக்குமுளறக்கும் எதிரா்கவவ 
அவரது குரல் உரக்்க ஒலித்துக் ்்காணடிருந்தது. 
ஆ்கச்சிறந்த மானு் மைது அவவாறு இயஙகுவவத 
இயல்்ாகும்.

புழு கூ்த் தைது இருபபுக்கு ஊறு வநரும்வ்ாது 
தைது எதிர்பள்க் ்காடடுகிறது. மனிதன மடடுவம 
தமது அரசியலுக்கு ஏற்்த் தைது எதிர்பள்க் 
்காடடுவவதா அல்லது மவுைமா்கக் ்க்ந்து வ்ாவவதா 
நி்கழகிறது. நி்கழந்துவிடுகிறது. மனித இருபபுக்குச் 
ெவால்விடும் சுரண்ல், அதி்கார அரசியல் உலகில் 

இன்குலாப் 
எனும் 
�ானுடன்..!

மவுைமா்கக் ்க்ந்து வ்ாவ்தன்து அவைது 
இருபபுக்்காை ெவாலா்கவும், இழிவா்கவும் 
மாறிவிடுகிறது.

புழு, தைது எதிர்பள்த் ்தரிவிப்தில் எந்த 
அரசியளலயும் ்்காணடிருப்தில்ளல. மனிதன 
மடடுவம தைது இருபபுக்்காை அரசியளல ஒடடி 
எதிர்பள்த் ்தரிவிப்வைா்கவும், ்தரிவிக்்க 
விரும்்ாதவைா்கவும் இருந்துவிடுகிறான. இது 
அவைது இருபபுக்கு எதிராைதாகும், இயல்புக்கு, 
இயற்ள்கக்கு எதிராைதாகும். தபபிப பிளழக்கும் 
்ெயல் எனறு அவன ்ொல்லிக் ்்காண்ாலும் 
முது்்கலும்புள்ை பிராணி, ஊர்ந்து ்ெல்வதற்கு 
ஒப்ாை இயற்ள்க முரண்ா்ாகும்.  இதுவவ 
ஆ்கப்்ரிய மனிதத் துயரமுமாகும்.

த ை து  ் ா ர த் ளத வி ் 
அ தி ்க ம ா ்க த்  த ன மீ து 
திணிக்்கப்டும் அதி்காரத்தின 
் ா ர த்ளத  அடிளமய ா ்க ச் 
சுமப்ளத எந்த ஒரு விலஙகும் 
விரும்புவதில்ளல. ஒனறு அவற்ளற 
உதறிச் ் ெல்ல முயலும். அல்லது 
தமது எதிபபிளை அது ்காடடும். 
மனிதன இவற்றில் எளதயும் 
வெராதவைா்க  தமது இயல்பு்களை 
முற்றிலும் இழந்தவைா்கத் 
்தாளலத்தவைா்க அதி்காரத்தின 
மு ன  ஓ ர்  வி சி த் தி ர ப 
பி ற வி ய ா கி வி ட ் ா ன . 
இயற்ள்கயாை இயல்பு்களைத் 

்தாளலக்்க விரும்்ாத மனிதன, வ்ரனபு மிக்்கவன 
மடடுவம ஊசி முளையைவு அதி்காரம் கூ் தனமீது 
பிறர் ்ெலுத்த முளைவளத எதிர்ப்வைா்க 
இருக்கிறான. தன மீது மடடுமல்லப பிறர் மீதும் 
அவவாறு ்ெலுத்த முளைவளத எதிர்ப்வைா்க 
இருக்கிறான. புழு, தன மீதாை ஒடுக்குதலுக்கு 
மடடுவம தமது எதிர்பபிளை ் தரிவிக்கும் நிளலயில் 
மனிதன மடடுவம தனளை மடடுமல்லாது பிறர் 
மீதும், ெமூ்கத்தின மீதுமாை ெ்கல ஒடுக்குமுளறக்கு 
எதிரா்கவும் தமது எதிர்பபிளை ்காடடு்வைா்க 
இருக்கிறான. இருப்ான. புழுவுக்குச் ெமூ்கம், ெமூ்க 
உணர்வு கிள்யாது மனிதனுக்கு அது உணடு 
அதுவவ அவைது ்லமா்கவும், ்லவீைமா்கவும் 
இருக்கிறது. இனகுலாப எனும் மனிதன ெமூ்க 
உணர்வு ்்காண் வ்ரனபின வடிவம் . 
யா்தாருவருக்குமா்க எழும், ஒலிக்கும் வ்ரனபின 
குரல். தனி மற்றும் ெமூ்க மனிதனின வ்ரனபுமிக்்க 
மைொடசி.

“ஒடுக்குமுளற யார் ் ெயதாலும் ஒடுக்குமுளறதான 



கர், ‘கர்ககொக’ என்று மைொல்லும்மபொது 
மபைன்பு மைததுவிடுகிறது என்பர்தத்தொன், “எ�து 
பரைபபு ேககர்ளச் மைைவில்ர் என்ப்தற்கொக 
வருத்தபபடுமவம� ்தவிை அதில் அழகியல் இல்ர் 
என்ப்தற்கொக வருத்தபபைேொட்மைன்!” என்று 
ம்தளிவொகச் மைொல்லிவிடுகிறொர் இன்கு்ொப.
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சிங்கைர் ்ெயவதால் தமிழர் ்க்்கம் நிற்கும் நான, 
தமிழர் சிங்கைளர ஒடுக்குவாவரயாைால் நான 
சிங்கைர் ் க்்கவம நிற்வ்ன, வரலாற்றுப ் ்ருமிதம் 
எைக்கு த்  வ தளவயில்ளல .  வ ரல ா ற் றில் 
ஒடுக்குமுளற்களைக் ்கண்றிந்து அளத எதிர்ப்வர் 
்க்்கம் நிற்்வத என வதசியம். தமிழத் வதசியம் 
தலித்து்களை ஒடுக்குமாைால் தலித்து்களு்ன 
இருபவ்ன!” எனறு ் ொல்லும் இனகுலாபின தமிழ 
வதசியம் என்து ஒருவள்க மானு் வதசியவம. 
வ்ரனபின வதசியவம.

தைதுப ்ள்பபுச் ்ெயற்்ாடு குறித்து 
வ்சும்வ்ா்தல்லாம் அது தூயளமயாைது, 
புனிதமாைது  எனவறா தாம் ்ள்ப்து புனித 
இலக்கியம் எனவறா ் ொல்லிக்்்காள்வவத இல்ளல 
அவர். மாறா்கத் தைதுக் வ்கா்த்தின, எதிர்பபின 
்வளிப்ாடு எனவற ்ொல்வார். “்கல் இருந்தால் 
்கல்்லடுத்து வீசுவவன, ்கல் இருக்கும் இ்த்தில் 
்கவிளத இருக்கிறது!” எனகிறார். ்கல்வலா, ்கவிளதவயா 
தமது எதிர்பபிளை அதி்காரவர்க்்கதிற்கு , 
ஒடுக்குமுளறக்கு எதிரா்க வீசுவவத, ் திவு ் ெயவவத 
ஓர் அறச் ்ெயற்்ா்ாகும் ,  வ்ரனபின 
்வளிப்ா்ாகும். மனிதன ்வளிப்டும் 
தருணங்கைாகும் அப்டியாை தருணங்களைவய 
தம்முள் தம்வாழநாைா்கக் ் ்காண்வர் இனகுலாப.

மனிதன என்தும் ் ள்ப்ாளி என்தும் வவறு 
வவறல்ல. ஆ்கச்சிறந்த வ்ரனள்த் தம்முள் 
்்காணடிருக்கும் யா்தாருவருவம ் ள்ப்ாளி்கவை. 
்ள்பபு என்து வ்ரனபின ்வளிப்ாவ். 
வ்ரனபில்லாதப ்ள்பவ்ா, வ்ரனபில்லாத 
மனிதவைா முழுளம அள்வதில்ளல. இனகுலாப 
தமதுப ்ள்பபு்களைப வ்ரன்ால் எழுதிச் 
் ெ ன ற வ ர் .  நி ர ப பி ச்  ் ெ ன ற வ ர் . 
“ஒவ்வாருபபுல்ளலயும் ்்யர் ்ொல்லி 
அளழபவ்ன!” என்து ‘வாடியப ்யிளரக் 
்கண்வ்ா்தல்லாம் வாடிவைன’ எனற 
வள்ைலாரின ்கருளணக்கும் ,  அனபிற்கும் 

்்காஞ்ெமும் குளறந்ததல்ல. ஒவ்வாரு புல்ளலயும் 
்்யர் ் ொல்லி அளழக்கும் ் நருக்்கமும், அனபும் 
இனகுலாப அவர்்களின வநயத்ளத இபபுவிப 
் ர ப ்் ங கு ம்  நி ள ற ந் து ள் ை  ெ ்க ல 
உயிர்்களுக்குமாைதா்க விரிந்து ் ெல்கிறது. விரித்துச் 
்ொல்கிறது.

 “்மயளமயின தீவிரத்தால் ் ள்பள் உருவாக்்க 
முயற்சிக்கும்வ்ாது ்ள்ப்ாளி, மதவாதக் 
வ்காட்ாடு்களைப ்்ாருட்டுத்துவதில்ளல 
அல்லது அதளை எதிர்க்கும் ்கட்ாயத்திற்கு 
உள்ைாகிறார்” என்ார் இனகுலாப. ் மயளமயின 
்கைளல, வ்ரனபின இளழளவக் ்்காண் 
்ள்ப்ாளி தமது ்ள்பபுச் ்ெயற்்ாடள்க் 
்்காணடு இப்டித்தான ்ெயற்ள்கயாை எல்லாக் 
வ்காட்ாடு்களையும் எல்ளல்களையும் த்கர்த்து முன 
்ெல்்வைா்க இருக்கிறான. ் ள்பபின அழகியல் 
என்ளதத் தனியா்கப ்ார்க்்க வவணடியதில்ளல. 
்ள்பபின அழகியல் என்வத வ்ரனள் 
்ொல்வதுதான. இப்டியாை தள்்களைக் 
்க்ப்துதான அழகியலா்க இருக்்க முடியும். 
்வறுமவை இனகுலாப அவர்்களின ்ள்பபுச் 
்ெயற்்ாடடின அழகியல் குறித்து வ்சு்வர்்கைால், 
மதங்களைவயா, ொதி்களைவயா இனைபிற 
்காழபபு்களைவயா ்க்க்்க முடிவதில்ளல. அவர்்கைது 
அழகியல் என்து அவற்ளற நீதிப்டுத்துவதன வழி, 
வடிவத்திலும், ்ொற்்களிலும் தமது ஆ்ாெத்ளத, 
இழிளவ ்வளி்டுத்துவது்ன நினறுவிடுகிறது. 
ொதிக்கும், மதத்துக்கும் முடடுக் ் ்காடுக்கும் ஒருவர், 
்ள்பபுக்்காை அழகியளல மடடுமல்ல 
்ள்பபுக்்காை, ்ள்ப்ாளிக்்காை அழகியளல, 
்மயளமளய, வ்ரனள் இழந்துவிடுகிறார் 
எனறுதான ் ொல்ல வவணடும்.

்களல, ‘்களலக்்கா்க’ எனறு ்ொல்லும்வ்ாது 
வ்ரனபு ் ெத்துவிடுகிறது என்ளதத்தான, “எைது 
்ள்பபு மக்்களைச் வெரவில்ளல என்தற்்கா்க 
வருத்தப்டுவவவை தவிர அதில் அழகியல் இல்ளல 
என்தற்்கா்க வருத்தப்்மாடவ்ன!” எனறு 
்தளிவா்கச் ் ொல்லிவிடுகிறார் இனகுலாப.

்ள்பபின அழகியல் அைவுவ்காலு்ன 
வருவவாரால் ஒருவ்ாதும் இனகுலாபள்ப புரிந்து 
்்காள்ை முடிவதில்ளல. அவரது ்ள்பள்ப 
புரிந்து ்்காள்ை முடியாதவர்்கைால் ஒருவ்ாதும் 
வ்ரனள்ப புரிந்து ்்காள்ை முடிவதில்ளல. 
ஏ்ைனில் இயற்ள்கப வ்ரனபின அழகியல் 
்ள்பபு இனகுலாப.



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

ஜன
வரி
 2
02
1

32

்காக்்்க க�லும் பறக்்கடடும்

நா்கர்வ்காவில் ்காலச்சுவடு மாதஇதழ 
அலுவல்கத்திற்கு ்கைந்ளத பீர்மு்கம்மதுளவப 
்ார்க்்க வ்ராசிரியர் இராமசுபபிரமணியனும் திரு 
முத்ளதயாவும் வந்தவ்ாது முதல்முதலா்கச் திரு 
முத்ளதயாளவச் ெந்தித்வதன. அதற்குமுன வ்கட் 
்்யர்தான. அவரது ்ொந்த ஊருக்குச் ்ெல்லும் 
வழிவய அழ்காைது. கிராமமும் அப்டி. 
இளத்யல்லாம் வ்சும் மகிழச்சியில் வநரம் 
்க்ந்தவ்ாது ்காக்ள்கக்கு ்கடடுளர வ்கட்ார். இது 
2018 மார்ச் மாதம். உ்வை அனுபபிவைன. அது 
ஆ்கஸ்ட இதழில் வந்தது.

இதன பிறகு முத்ளதயாவும் நானும் ்லமுளற 
்ெல்வ்சியில் வ்சிவைாம்; ்ெனளைக்கு ம்கள் 
வீடடுக்கு நான வரும்வ்ாது ெந்திபவ்ாம். 
்கருத்தரஙகு்களில் புத்த்கச் ெந்ளதயில் எைப ்ல 
இ்ங்களில் ெந்திக்கும்வ்ா்தல்லாம் ்காக்ள்க 
இள்யிள்வய வந்துவ்ாகும். ்தா்ர்ந்து 
்காக்ள்களயப ்டித்துக்்்காணடிருக்கிவறன. 30 
இதழ்களில் நான ்கண் விஷயம் அவரது ் தாழில் 
வநர்ளம. ்கறுபபு அழகு - அதிலும் ்காக்ள்க 
அழ்காைது என்ளத நிரூபித்துவிட்ார்.

தமிழ்கச் சூழல் சிறு்த்திரிள்க என்து 
அல்்ாயுசு்ன வ்ாவது எை ொ்ம் உணடு. ஒரு 
விதத்தில் அப்டித்தான ந்க்கிறது. எழுத்து, 
்கெ்த்ற, ெதஙள்க, யாத்ரா, ளவள்க வமலும் எனறு 
நீண் ்டடியல் உணடு. இந்தப ்த்திரிள்க்களை 
ந்த்தியவர்்கள் எல்வலாரும் இழந்தவர்்கள் 
முத்ளதயாவும் இந்த முன வரலாற்ளற ் தரிந்துதான 
்காளலவிட்ார்.

்காக்ள்கயின ்கடடுளர்கள் தரமா்க உள்ைை 
என்ளத எனனி்ம் ் ொனைவர்்கள் ்காரணங்களும் 
்ொனைார்்கள் .  ்கார்்வரட இதழ்கள் - 
விைம்்ரத்திற்கு ் ஞ்ெமில்லா இதழ்கள் (இஙகு சிறு 
இதழ்கள்) வ்ானறவற்றில் வராத நல்ல ்கடடுளர்கள் 
்காக்ள்கயில் வந்தது ஏன? அவற்றில் எழுதாதவர்்கள் 
்காக்ள்கக்கு எழுதியது ஏன? முத்ளதயாவின 
்்ாறுபபுணர்வு, வநர்ளம, விடடுக்்்காடுக்்காத 
குணம் எை இப்டியாைவற்ளறயும் ்காக்ள்கயின 
தரத்திற்கு ்காரணமாக்்கலாம் ,  நான சில 
்கருத்தரஙகு்களில் மாணவர்்களி்ம் ்காக்ள்களயப 

்டியுங்கள் எைப வ்சுவவன. வ்ச்சு முடிந்ததும் 
யாவரா ஒருவன ்டித்ததா்க வந்து ்ொல்லுவான, 
்காக்ள்க வமலும் ் றக்்கடடும்.

அ. கொ. ப�ருமொள்
நொகர்கொயில்

டிெம்்ர், 2020 ்காக்ள்க இதழ கிள்க்்கப்்ற்வறன.
நீண் இள்்வளிக்குப பிறகு இதளழ அச்சில் 
்ார்ப்தும் ்டிப்தும் மைதிற்கு நிளறளவயும் 
மகிழச்சிளயயும் தந்தை.

திரு. ஞா. குருொமி அவர்்கள் தைது “வ்ெப்்ாத 
ொதி நூல்்கள்” எனற ்கடடுளரயில், “சூத ெஙகிளத” 
எனற நூலின மு்கபபுப ்க்்கத்தின நிழற்்்ம் 
ஒனளற இளணத்துள்ைார். இப்்ம், இந்நூல் 
வல்லூர் வதவராெப பிள்ளையவர்்கைால் 
்ா்ப்ட்்தனற ்ெயதிளய உள்ை்க்கியதாய 
இருக்கினறது. இஃதனறி, ்கடடுளரயிலும், இந்நூல் 
1 8 9 5 - ல் ,  வ ல் லூ ர்  வ த வ ர ா ய ர ா ல் 
்மாழி்்யர்க்்கப்டடு, வித்வான மீைாடசி 
சு ந் த ர ை ா ர்  வ ம ற் ் ா ர் ளவ யி ல் 
்வளியி்ப்ட்தா்கவும் ஒரு குறிபபு இருக்கினறது.

ஆைால் தமிழத்தாத்தா உ.வவ. ொமிநாத ஐயர் 
அவர்்கள் எழுதிய, “மீைாடசி சுந்தரம்பிள்ளையவர்்கள் 
ெரித்திரம்” எனற நூல் ெற்வற மாறாை த்கவளலத் 
தருகிறது என்ளதச் சுடடிக்்காட் விளழகினவறன. 
ளமசூர் மாநிலத்தின ்்ங்களுரில் வாழந்து வந்த 
்ெல்வந்தர் வதவராெபபிள்ளை என்ார் தமிழப 
்ற்றாைராயும் இருந்தார். ம்காவித்துவான திரிசிரபுரம் 
மீைாடசிசுந்தரம் பிள்ளையின பு்களழப ்ற்றித் 
தக்்கவர்்கைால் அறிந்து அவர்்கள் மூலம் மீைாடசி 
சுந்தரம்பிள்ளை ்்ங்களுருக்கு வந்து தமக்குத் 
தமிழப ் ா்ம் ் ொல்லமுடியுமா எனறு விைவிைார்.

வதவராெப பிள்ளையினஅனறா்க் ்க்ளம்கள் 
அவளரப ் ்ங்களுரிவலவயக் ்கடடிப வ்ாடடிருந்தை. 
மீைாடசி சுந்தரம்பிள்ளை, ்்ங்களுருக்கு வர 
ெம்மதித்து, தைது மாணாக்்களரயும் உ்ன அளழத்து 
வரலாமா எனறு வ்கட்க அதற்கும் உ்ன்ட்ார் 
வதவராெபபிள்ளை. ்்ங்களுர் வ்ாயச் வெர்ந்த 
மீைாடசி சுந்தரம் பிள்ளைக்கும், அவரது மாணாக்்கர் 
அளைவருக்கும் உணவு, உளற அளைத்ளதயும் 
தனிவய ஒரு வீடடில் ஏற்்ாடு ்ெயது ்்காடுத்து, 
நாள்வதாறும் தமிழப்ா்ம் வ்கட்ார். சிலநாட்கள் 
்ெனற பினைர், வதவராெப பிள்ளை “சூதெஙகிளத” 
எனற நூளலத் தமிழில், வெைநள்யில் எழுதி 
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ளவத்துக்்்காணடு, அளதச் ்ெயயுள் வடிவத்தில் 
்ா்முயற்சி ் ெயதார்.

்கவிளத யாத்தலில் வ்ாதிய ் யிற்சி இல்லாததால் 
அவரால் ் தா்ர்ந்து ்கவிளத ் ெயய இயலவில்ளல. 
ஒரு ்கட்த்தில் விரக்தியுற்றவராய, தான எழுதிய 
அத்துளணளயயும் கிழித்துப வ்ாடடுவிட்ார். 
இளதக்வ்கள்விப்ட் மீைாடசி சுந்தரம்பிள்ளை, 
அவளரத் வதற்றி, அவரி்மிருந்த வெை நள்யிலிருந்த 
்மாழி்்யர்பள்த் தான வாஙகி ளவத்துக் 
்்காணடு, அதளைச் ்ெயயுள்்கைா்கப ்ாடி 
முடித்தார். அவதாடு மடடுமல்ல. அவர் வதவராெப 
பிள்ளைளய வரவளழத்து, “இந்நூளலத் தங்கள் 
்்யரிவலவய அச்சிடடுக் ்்காள்ளுங்கள். தமிழக் 
்கவி்கள், தாம் ் ெயத நூல்்களை தங்களை ஆதரித்த 
பிரபுக்்களின ் ்யராவலவய ் வளியிடுவது ் ளழய 
வழக்்கம்தான. இளதப ்ற்றித் தாங்கள் சிறிதும் 
வயாசிக்்க வவண்ாம்” எனறு மைதாரக் கூறிைார். 
முதலில் தயஙகிய வதவராெபபிள்ளை, தன 
ஆசிரியரின உள்ைக்கி்க்ள்களய உணர்ந்து, 
அவவாவற ்ெயல்்ட்ார். நூல் வதவராெப 
பிள்ளையின ்்யவராடு அச்சி்ப்ட்ாலும், 
மீைாடசி சுந்தரம்பிள்ளையின ்காலத்திவலவய, தமிழ 
மண்ணஙகும் அவர்தாம் நூலின உணளமயாை 
ஆசிரியர் எனற ் ெயதியும் பு்கழும் ் ரவிவிட்து.

பினைாளில், வதவராெப பிள்ளையின தமிழப 
புலளம, தைது ஆசிரியளரப ்ற்றி, “அறிஞரிற் 
சிலரிவ ைம்புலி ் யனறும் / ் ெந்தமிழ ் ரப்லாற் 
சிவன பு்கழ ் ா்லால் / ஆகும் மளைத்து மறிந்துயர்ந் 
தி்லால் / ஆயந்தவர் சிலரிவ ை்கத்தி ய்ைனறும் 
/ மைநனி மகிழந்து வழஙகுவர்... ” (சித்திரச் ெத்திரப 
பு்கழச்சி மாளல) எனறு ்ாடும் அைவிற்கு சிறந்து 
விைஙகியது. “சூதெஙகிளத” ் ெயயப்ட் ஆணடு 
1855ஆகும். ்கடடுளரயில் குறிபபி்ப்டடிருப்து 
வ்ால 1895 அல்ல. மீைாடசி சுந்தரம் பிள்ளை 
வாழந்த ்காலம் 1815-76 ஆகும்.

எம்.எப்.ஐ. ் �ொசப் குமொர

திருச்சிரொப்�ள்ளி

கொக்ள்க சிறகினிவல டிெம்்ர் இதழ வரப 
்்ற்வறன. திரு வொெப பிர்ா்கர் அவர்்கள் எழுதிய 
“கீழடியும் ்கார்்ன நாவைா குழாய்களும்” எனற 
்கடடுளர, அருளம. நாவைா ்தாழில்நுட்த்ளத 
நிவயா ்தாழில்நுட்மா்க ்லரும் ்கருதும் 
இக்்காலத்தில், அதன ் தானளமயின ்காரணமா்கவும் 
தாக்்கத்தின ்காரணமா்கவும் வவறு்டுத்தி 
விைக்கியிருப்து எம் வ்ானறவர்்களுக்கு புத்தி 
்்காள்முதல் ஆகும். ்காலம் ்க்ந்து நிற்கும் அதன 
தாக்்கம், பிரமிக்்க ளவக்கிறது. ்ணள்ய தமிழர் 
நா்கரீ்கத்ளதயும் அதன ்காலத்ளதயும் அறிய 
முடிகிறது. அது வ்ாலவவ ்ணள்ய தமிழர் 
மருத்துவ அறிவு குறித்த ் தானளம அறிய, ஸ்்்ம் 
்ெல் மருத்துவம் குறித்த ்கடடுளர எதுவும் தங்கள் 
இதழில் வர வவணடுமாய வ்கடடு ் ்காள்கிவறை.

மு. சொம்�மூரத்தி

பசன்னை

கொக்ள்கச் சிறகினிவல டிெம்்ர் 2020 இதழ 
வாசித்வதன. நீண்.நாட்களுக்குப பிறகு இதளழ 
அச்சுப பிரதியின வடிவத்தில் ள்கயி்லடுப்து, 
இழந்த ்்ாருளை மீணடும் அள்ந்துவிட் 
ெந்வதாெமா்கத் வதானறியது. ்கடடுளர்கள் அவந்கம் 
சுருக்்கமா்க இருக்கினறை... ஆைாலும் ்்ாருள் 
்்ாதிந்தளவயா்க இருக்கினறை. கீழடியும் ்கார்்ன 
நாவைா குழாயும், ெமூ்க வரலாறும் ்கலாச்ொர 
வரலாறும், ் தற்்காசிய ் ்ாருைாதாரக் கூட்ளமபபு, 
ஆறுமு்க நாவலரின ளெவம், வழக்்கம்வ்ால 
‘்கள்சிப ் க்்கம்” எனறு என மைசுக்குப பிடித்தக் 
்கடடுளர்களை வாசித்வதன. சிறப்ா்க இருந்தை. 
குறிப்ா்க, ‘கீழடியும் ்கார்்ன நாவைா குழாய்களும்’ 
எனளை மி்கவும் ்ாதித்த ்கடடுளரயா்க இருந்தது. 
2400 ஆணடு்களுக்கு முனைாவல தமிழன, 
மண்ாண்த்தின வணண மாற்றத்திற்்கா்கப 
பூெப்ட் தாவரப பூச்ளெக் ் ்கடடிப்டுத்துவதற்்கா்க 
அளத அதி்கமா்க சூ்ாக்கிைால் அந்தப பூச்சில் 
்கார்்ன நாவைா குழாய்கள் உருவாகினறை 
என்ளத  அறி ந்திருக்கி ற ான  என்ளத 
நிளைக்கும்வ்ாது வியப்ளிக்கிறது. இல்ளல...
அளதக் ்கார்்ன நாவைாக் குழாய எனறு அவன 
அறிந்திருக்்கவில்ளல எனறு ஒரு வாதத்திற்குச் 
்ொனைாலும் ,  மண்ாண்த்தில் பூசிய 
தாவரபபூச்ளெ அதி்கமா்க சூ்ாக்கிைால் பூச்சின 
நிறம் நீடித்து நிற்கும் எனகிற அைவுக்்காவது 
அறிந்திருக்கிறாவை என்ளதயாவது நிளைத்து 
ெந்வதாெப்்த் வதானறுகிறது.

அபிமொனி

�ணங்குடி

்கொவிட19 தாக்்கத்தால் 2020இல் அச்சுப 
பிரதி்கள் ஆனளலன பிரதி்கைாகிவிட் 
்த்திரிள்க்களுள் ஒனறாை “்காக்ள்கச் சிறகினிவல” 
மீணடும்அச்சு வடிவாய எைக்கு வந்தவ்ாது 
ஏற்்ட் நிளறளவ இதழின தரத்துக்்காை 
்வளிப்ா்்னறுதான ்ொல்ல வவணடும். 
தரமாை இதழ்கள் அவத தரத்து்ன இளணய 
இதழ்கைாய ்கைம் ்கண்ாலும் ள்கயிவலந்தி 
வாசிக்கும் நிளறவு சுவாெத்திற்கீ்ாைது. எனளைப 
்்ாறுத்தவளர உவள்கயு்ன புதுச்சிறகு 
விரித்திருக்கும் ்காக்ள்கயின மு்கபபுப ் ்வம எஙகும் 
தமிழ எதிலும் தமிழ எைப ் ்ருமிதத்து்ன கூவுவது 
வ்ால் ்ரவெமூடடியது. நான எபவ்ாதும் 
குறிபபிடுவது வ்ால் ்காக்ள்கக்வ்க உரிய தனி 
அள்யாைமாை ்கடடுளர்கள் இந்த இதழிலும் 
முத்திளர ்தித்த்டி.. . . . ! அளைத்துவம மீள் 
வாசிபபுக்்காைாக்கும் வள்கயில் வதாண்த் 
வதாண் ஊற்்றடுப்து வ்ானற ்ெறிவுச் 
சுரங்கங்கள்1 மரபு்களை மதிக்்க வவணடும் எனும் 
தளலயங்கவம ஆழமிகு ்கடடுளரதான..! எடவின 
அவர்்களின ்கள்சிப ் க்்கத் த்கவல் ்கைஞ்சியமும் 
அவத விதம்தான! மதிபபிற்குரிய வ்ராசிரியர் திரு 
்ஞ்ொங்கம் அவர்்களுக்கு “விைக்கு இலக்கிய 
விருது”க்்கா்க ் நஞ்சு நிளற வாழத்து்கள்...!

சொந்ொ ் த்

்ை்ரொ�ொத்
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மகொடுகளின் நடுவில்

டிராட்ஸ்கி மருது

எைது ‘ஸ்்்கடச்’ புத்த்கத்திலிருந்து 
தமிழப்ண்ாடு ொர்ந்த ் க்்கங்கள் 
சிலவற்ளற ்காக்ள்கயின வாெ்கர்்களுக்குக் 
்காடசிப்டுத்துவதில் மகிழகிவறன.

-டிரொட்ஸ்கி மருது
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“வ்தோ்டங்கும் �ோளின 
ஒவவவோரு வ�ோடியிலும் 
வோழக்சகசய நிரபபு.

சிரித்து …
்்போரோடி …
்ைர்நது …

விடு்தசல வவளியில்
மோனு்டம் வ்தோ்டரும்
கோலம் விரியும்
தூரம் வசரயும். “

- இனகுலோப

பததி

கவணு மாதவன் venumadhavan2020@gmail.com

க்ரியா அ்கராதியின ் ல்லும்சில்லுமா்கவவனும் இருந்து, 
முப்து ஆணடு்களுக்கு முனபிருந்வத ராமகிருஷணளை 
நனகு அறிந்தவன எனகிற முளறயில் ்்காவராைாவின 
பிடியில் அவர் சிக்கித் தவித்த ் ெயதி எைக்கு வருத்தத்ளதயும், 
மீணடுவிட்ார் எனனும் த்கவல் ஆறுதளலயும் அளிக்்கவவ 
்ெயதை. அவர் முழு உ்ல்நலம் ்்ற வவணடும் எனற 
விளழளவ இந்தப ் த்தியில் ் வளிப்டுத்த எணணியிருந்த 
வவளை அவர் மீைாத் துயிலில் ஆழந்துவிட்ார் எனறது 
என ள்கவ்சி.

எந்தத் தமிழப ் திப்ாைரின மளறவினவ்ாதும் இல்லாத 
அைவிற்கு ஊ்்க ்வளிச்ெம் க்ரியா ராமகிருஷணன மீது 
்ாயச்ெப்டடிருக்கிறது. அச்சு ஊ்்கங்கள், ்காடசி 
ஊ்்கங்கள், ெமூ்க ஊ்்கங்கள் எைப ்ரவலா்க இரங்கற் 
குறிபபு்கள் நிளறந்துவழிந்திருக்கினறை. அவற்றில் முக்்காவல 
மூணு வீெம் அவரது ் நருஙகிய நண்ர்்கைாை எழுத்தாைர்்கள் 
எழுதியிருப்ளதபவ்ால ்ாராடடுளர்கள்;. ஏளையளவ, 
பு்கழுளர்களு்ன கூடிய அரிதாை சில விமர்ெைங்கள்.

 இந்த நிளலயில் ஒனளறச் ்ொல்ல வவணடும். ஒருவர் 
இறந்த தருணத்தில் அவர் குறித்த விமர்ெைங்களைத் 
தவிர்த்துவிடுவது உல்க வழக்்கம். அதிலும் மரணத்திற்குப 
பிறகு எம்மனிதளரயும் புனிதராக்கிவிடும் நம் தமிழ மரபில் 
வ்கட்கவவ வவண்ாம். ஆழந்துவநாக்கிைால் அது 
ஒருவள்கயில் நம்ளம நாவம ஏமாற்றிக்்்காள்ளும் நடிபவ்.

 முப்து ஆணடு்களுக்கு முனைர் நான ந்த்திவந்த 
அச்ெ்கத்ளத மூடிவிடடு எஙவ்கனும் வவளலக்குப வ்ா்கலாம் 
எனறு முடி்வடுத்தவ்ாது, க்ரியா ராமகிருஷணளைச் 
ெந்திக்கும்்டி நண்ர்்கள் வயாெளை ்தரிவித்தார்்கள். 
வதாழர் எஸ். வி. ராெதுளரயும் ராமகிருஷணனும் ந்கமும் 
ெளதயும் வ்ால. எஸ். வி. ஆர். ் ரிந்துளரக்்க, க்ரியாவுக்குப 
வ்ாவைன. ”்ொனை வநரத்திற்குப வ்ாயவிடுங்கள். வநர 
விஷயத்தில் ராம் மி்கக் ்கறாரா்க இருப்ார்” எனறு எஸ். வி. 
ஆர். ் ொனைதால் குறிபபிட் வநரத்திற்குச் ெற்று முந்திவய 
்ெனறு அவளரச் ெந்தித்வதன.

 அந்த முதல் ெந்திபபினவ்ாது அவர் 
எனனி்ம் இரணவ் வ்கள்வி்கள்தான 
வ்கட்ார் : “ நான உங்க அச்ெ்கத்திற்குச் 
சிலத்ளவ வந்திருக்வ்கன. உள்வை அச்ெ்க 
வவளல்கள் மும்முரமா ந்ந்துகிடடிருக்கும். 
உங்கைப ் ார்க்்க இலக்கியவாதிங்க ் லரும் 
வந்திருப்ாங்க. நீங்க அவங்கவைாடு 
இலக்கியம் – ் த்தி - நான ் ார்த்த வள்கயில் 
்கவிளத்கைப – வ்சிக்கிடடிருபபீங்க. அது 
்தா்ர்்ா எைக்கு உங்க கிடவ் ் ரணடு 
வ்கள்விங்க .  ஒணணு, சுவயச்ளெயா 
சுய்தாழில் ் ெஞ்சிக்கிடடிருந்த உங்கைால 
்காளல 9 மணிக்கு இங்க வந்து 6 மணிவளர 
ஒவர வவளலயில ்கடடுணடு இருக்்க 
முடியுமா? இரணடு, அ்கராதிப ்ணி 
உங்களுக்குப பிரியமாை ்கவிளத வ்ால 
சுவாரசியமா இல்லாம ்மாழியியல் 
ொர்ந்ததால வறடடுத்தைமாத் வதாணலாம். 
இந்த வவளலயில ஈடு்ாடு குளறயாம 
்கள்சி வளர உங்கைால வவல்ார்க்்க 
முடியுமா?”

”்ரணடு வ்கள்விக்கும் ஒவர ் தில்தான. 
நீங்க நிளைப்துமாதிரி ்ரணடும் 
வவறுவவறாைதல்ல. நான இலக்கியம், 
இ ல க் ்க ண ம்  எ ை  ் ர ண டு க் கு ம் 
்ழகியிருக்வ்கன. என மைளெ அதற்கு 
ஏத்தமாதிரி த்கவளமச்சு வச்சிருக்வ்கன. 
அ்கராதி வவளலயும் எைக்குப பிடிச்ெதுதான” 
எனவறன .

”ெரி. நாளைக்குக் ்காளலல வந்து 
முதனளம ஆசிரியர் ்ா. ரா. சு. ளவப 
்ாருங்க” எனறார் ராமகிருஷணன,்டடுக்
்கத்தரித்தாற்வ்ால்.

அதுமுதல் அ்கராதி ்வளியாகும்வளர 
்ாக்்ர் ்ா .  ரா .  சுபபிரமணியன 
தளலளமயின கீழ, ்ணியாற்றும் அரிய 
வாயபள் ராமகிருஷணன எைக்கு 
அளித்தார். ”அ்கராதிப ் ணிக்கு முதலி்ம் 
தந்து ஓயவு, விடுமுளற என்்தல்லாம் 
பினனுக்குத் தள்ைப்டும் அைவுக்கு 
முழுமூச்சு்ன ்ாடு்டடிருக்கிறார் 
்ாக்்ர் சுபபிரமணியன. ‘்கணணில் 
விைக்்்கண்ணய ஊற்றிக்்்காணடு 
்ார்ப்து’ என்துவ்ால் ஒவ்வாரு 
்திளவயும் மி்கக் ்கவைமா்க உருவாக்கி 
மிகு ந் த  எ ச் ெ ரி க்ள்கயு்ன அவர் 
்ெம்ளமப்டுத்தியிருக்கிறார். முழுவநரப 
்ணியாைர் ்களின உளழபள்யும் 
ம ற் றவர் ்களின ஒத்துளழபள்யும் 
ஒருஙகிளணத்து அ்கராதிக்கு ஒருமித்த 
்ார்ளவளய வழஙகியிருக்கிறார்” எனறு 
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முதல் ்திபபின முனனுளரயில் ராமகிருஷணன 
்ா. ரா. சு. அவர்்களைச் சிறபபித்திருக்கிறார். எங்கள் 
முதனளம ஆசிரியரின ‘்கடுளமயாை, ்கடடுப்ா்ாை 
உளழபள்’ அருகிருந்து ்ார்த்தவன எனகிற 
முளறயில் அவருள்ய ்ங்களிபபு எனகிற 
அஸ்திவாரத்தின மீதுதான ’ஆசிரியர் எஸ். 
ராமகிருஷணன’ எனறு அவரா்கப பிறகு 
வ்ாடடுக்்்காண் இரண்ாவது ்திபபும் 
”குழந்ளதயா்க தன மடியில் இருத்திப ்ார்த்த” 
மூனறாவது ்திபபும் எழுந்தது என்ளத நாம் 
நிளைவில் ் ்காள்ை வவணடும். ”

நான அ்கராதித் திட்த்தில் இளணவதற்கு 
முனவ்வய, ் ாக்்ர் ஏ. சுபபிரமணியன, என. வ்க. 
வ்கா்ாலகிருஷணன (எழுத்தாைர் வ்காபி 
கிருஷணன), ஆர். முத்து்ெல்வம், எம். ்கணணன 
ஆகிவயார் ்ா. ரா . சு . வு்ன இளணந்து 
்ணியாற்றியிருக்கிறார்்கள். இவர்்கள் தவிர ் ாக்்ர் 
து. மூர்த்தி,வி. ளமதிலி, ஜி. ெந்திரவெ்கர், சி. ் ெயராஜ், 
மு. நித்தியாைந்தம் ஆகிவயாரும் சில ்காலம் 
இத்திட்த்தில் ்ணியாற்றியிருக்கிறார்்கள். ’தமது 
்மாழியியல் துளறப ்யிற்சிளய அ்கராதிக்கு 
அளித்து, ்திவு்களை அளமப்திலும், ்்ாருள் 
எழுதுவதிலும் ,  ் திவு ்களைத்  திரு த்தி ச் 
்ெம்ளமப்டுத்துவதிலும் ்்ரும் ்ங்காற்றியவர் 
டி. வ்க. ரகுநாதன’. அ்கராதிளய இறுதி ்ெயயும் 
்்ரும்்ணியில் எனளைத் தவிர அரணமுறுவல், 
சுந்தர் ஆகிவயாரும் ஈடு்ட்ைர். ’இறுதியாணடில், 
தங்கள் தமிழ்மாழி அறிளவயும் ெலிபபில்லாத 
உளழபள்யும் வழஙகியவர்்கள் ந. அரணமுறுவல், 
வ்க.எம். வவணுவ்கா்ால், ஜி. சுந்தர்’ எை 
ராமகிருஷணன முதல் ்திபபின முனனுளரயில் 
எங்களைப ் ாராடடிப ் திவு ் ெயதிருக்கிறார்.

இது தவிர, அ்கராதிக் குழுவின தளலவர் ் ாக்்ர் 
இ. அணணாமளல, முதனளம ஆசிரியர் ்ாக்்ர் 
்ா. ரா. சுபபிரமணியன, நிர்வா்க ஆசிரியர் எஸ். 
ராமகிருஷணன, இளண நிர்வா்க ஆசிரியர்்கள் வ்க. 
நாராயணன, ் . ெங்கரலிங்கம், வல்லுநர் குழுவிைர், 
துளற ஆவலாெ்கர்்கள், சிறபபு ஆவலாெ்கர்்கள் எை 
ஒரு ்்ரிய ்டடியளலவய முதல் ்திபபின 
‘இம்பிரிணடில்’ ்காணலாம்.

இரண்ாவது ்திபபும் மூனறாவது ்திபபும் 
இந்த அஸ்திவாரத்தின மீது எழுப்ப்ட் 
தைங்கவை. ஆைால், அந்தப ் திபபு்களில் அடித்தைம் 

அளமத்த எங்களின ் ்யர்்கள் இ்ம்்்றவில்ளல. 
(விதிவிலக்கு, இரண்ாம் ் திபபினவ்ாது மீணடும் 
்ணியில் வெர்த்துக்்்காள்ைப்ட் டி. வ்க. 
ரகுநாதன). இது எந்த வள்கயிலும் ்திபபு அறம் 
அனறு. இந்த அறம் பிறழந்த ் ெயலுக்கு எதிரா்கப 
்்ாதிய்வற்்ன வ்ானறு ஓரிருவர் தவிர இதுவளர 
’ெம்்ந்தப்ட்’ யாரும் குரல் எழுப்வில்ளல. 
மாறா்க, “அ்கராதி மடடுமல்ல ராமகிருஷணனின 
்ங்களிபபு . ந .  முத்துொமியு்ன வெர்ந்து 
‘கூத்துப்ட்ளற’ ஆரம்பித்தது, வராொ முத்ளதயா 
ஆராயச்சி நூல்கத்தின உருவாக்்கத்தில் ் ்ரும் ் ஙகு 
வகித்தது, ்மாழிக்்கா்க இயஙகும் ‘்மாழி’ 
அறக்்கட்ளைளய உருவாக்கியது வ்ானற அவரது 
்ங்களிபபு்களும் மி்க  முக்கியமாைளவ . 
எல்லாவற்ளறயும்வி் மி்க முக்கியமா்கக் ்கருதுவது 
ராமகிருஷணன மி்கத் தீவிரமா்கப பின்ற்றிய 
அறம்தான. எல்லாச் ் ெயல்்களிலும் அறம் இருக்்க 
வவணடும் என்துதான அவரது வாழக்ள்கமுளற” 
எனறும் “தமிழச் ெமூ்கத்துக்கு இவர் வழஙகிய 
்்காள்தான ‘க்ரியாவின தற்்காலத் தமிழ அ்கராதி’. 
இந்த  அ்கராதிக்்கா்க  அவர் இழந்ததும் 
இழந்து்்காணடிருப்தும் நிளறய “என்றல்லாம் 
கூடிக்கூடிக் கும்மியடிக்கிறார்்கள் என்து 
நள்கமுரண.

இந்தப பு்கழ்மாழி்கள் மிள்கயாைளவ; 
உணளமக்குப புறம்்ாைளவ. இளவ்யல்லாம் 
எந்தவள்கயிலும் ராமகிருஷணனுக்குப ்்ருளம 
வெர்க்்காது. இனனும் ்ொல்லபவ்ாைால் ்ல 
்திபபு்களையும் ்ற்்ல அச்சு்களையும் ்கண் 
‘க்ரியாவின தற்்காலத் தமிழ அ்கராதி ஒரு 
்்ானமுடள்யிடும் வாத்து. அதைால் அவர் 
்்ற்றது ஏராைம் - ்்ாருைா்கவும் பு்கழா்கவும். 
இழந்தது எதுவுமில்ளல. மத்திய அரசின நிதிநல்ள்க, 
ஃவ்ார்ட ஃ்வுணவ்ஷன வ்ானற ்வளிநாடடு 
அளமபபு்களின ்்ாருள்உதவி ஆகியவற்ளறப 
்்ற்வற அ்கராதிளயக் ்்காணடுவந்ததா்க 
ர ா மகிருஷணவை ்ெ ால்லியிருக்கிற ா ர் . 
அளதபவ்ாலவவ அவருள்ய முக்கியப ் ங்களிபபு 
எனறு வ்ாற்றப்டும் கூத்துப ்ட்ளற, வராொ 
முத்ளதயா ஆராயச்சி நூல்கம் ஆகியவற்றின 
பு ர வ ல ர் ்களின  விவ ர ங ்கள்  அவ ற் றின 
வளலத்தைங்களில் ்காணக்கிள்க்கினறை. 
ராமகிருஷணன அரசு அதி்கார மட்த்திலும் 
்வளிநாடடு அளமபபு்கள் மட்த்திலும் ் ெல்வாக்கு 
மிக்்கவர் என்து அளைவரும் அறிந்தவத. 
்தா்ர்பு்களை ஒருஙகிளணப்தில் அவர் வல்லவர், 
அவருள்ய அந்தத் திறளம இலக்கிய வநாக்கில் 
மடடுமல்லாமல், ் மாழியியல் ்கணவணாட்த்தில் 
முன்ைடுத்துச் ்ெல்வதற்கும் உதவிற்று எனறு 
வவணடுமாைால் ் ொல்லலாம்.

இது ஒருபுறமிருக்்க ,  ராமகிருஷணனின 

கரியணா ரணாமகிருஷ்ன்
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உச்ெப்டெச் ொதளை எனறு ்லராலும் 
விதந்வதாதப்டும் க்ரியா அ்கராதியின 
குளற்ாடு்கள், வ்ாதாளம்கள் குறித்த ்ல 
ஆ க் ்க பூ ர் வ ம ா ை  வி ம ர் ெ ை ங ்க ள ை 
ஆயவறிஞர்்கள், ்மாழியியலாைர்்கள் ்லர் 
எனனி்ம் அவவபவ்ாது கூறியுள்ைைர். 
அவற்றின நியாயங்களும் ்கணக்கில் ் ்காள்ைப்் 
வவணடியளவ எனவற நான ்கருதுகிவறன. 
வ ் ா ற்றிப  ் ா்ல்்கள் வைர்ச்சிக்குத் 
தள்யாைளவ. அவருக்குச் ் ெலுத்தப்டும் ் ல 
அ ஞ் ெ லி ்க ள ை ப  ் ா ர் க்ள்க யி ல் , 
‘மிள்கப்டுத்தப்ட் உணர்ச்சி்கள் எபவ்ாதும் 
அருவருபள்வய  தருகினறை ’  எனற 
்ெய்காந்தனின வாெ்கங்கவை நிளைவுக்கு 
வருகினறை.

க்ரியா அ்கராதிப ்ணிக்கு நான வ்ாயச் 
வெர்ந்த ்களதளயப வ்ால அஙகிருந்து ரகுநாதன, 
அரணமுறுவல், நான, சுந்தர் ஆகிவயார் 
எதிர்்ாராமல் ்ணிநீக்்கம் ்ெயயப்ட் 
்களதளயயும் ்ொனைால்தான ‘க்ரியா’ ்காளத 
முழுளம ் ்றும்.

அ்கராதி ்வளியீடு முடிந்து அடுத்து 
மரபுத்்தா்ர் அ்கராதி ்தாகுக்கும் ்ணியில் 
எங்கள் முதனளம ஆசிரியர் ்ா. ரா. சு. வின 
வழி்காடடுதலில் ந ாங்கள் ந ால்வரும் 
ஆர்வத்து்ன ் ெயல்்டடுக்்்காணடிருந்வதாம். 
அந்த மாதத்தின ்கள்சி நாள் அனறு மாளல 
6  மணிக்குப ்ணி முடித்து ஊதியக் 
்காவொளலளயத் தரும்வ்ாது ஒரு மாத 
ஊதியத்ளதச் வெர்த்துத் தந்து ’வர வவணடிய 
நிதி வரவில்ளல; நிதி ்நருக்்கடி. ்தா்ர்ந்து 
’்மாழி’ளய ந்த்திச் ்ெல்வது ்கஷ்ம். 
அதைால எல்வலாரும் வவறு எங்காவது வவளல 
வதடிக் ் ்காள்ளுங்கள்” எனறார் ராமகிருஷணன.

எல் வல ாரு வம  குறிபபிடுவதுவ் ால் 
திட்மிடடுச் ் ெயல்்டுவதில் அவர் வல்லவர் 
என்ளத அறிந்வதாம். இதுதான க்ரியாவின 
்ணியாைர்்கைா்க இருந்த எங்களுக்குக் கிள்த்த 
அனு்வம். எங்கள் குழுளவக் ்களலத்துவிடடு 
ராமகிருஷணன மீணடும் அ்கராதித் திட்த்ளதத் 
்தா்ரவவ ்ெயதார். அவர் அவவாறு 
்ெயததற்கு நிதி்நருக்்கடி ்காரணமல்ல என்தும் 
உணளமக் ்காரணம் எனை என்தும் 
எங்களுக்குத் ் தரியாமல் இல்ளல.

அரணமுறுவல் மளறளவ்யாடடி 2016, 
அக்வ்ா்ர் மாத ‘உயிர் எழுத்து’ இதழில் 
மு று வ லி ன  அ ணு க் ்க த்  வ த ா ழ ர ா ை 
்்ாதிய்வற்்ன எழுதிய நிளைவவந்தல் 
்க ட டுள ர யி ல்  இ ந் நி ்க ழ ளவ ப  ் தி வு 
்ெயதிருக்கிறார் :

“க்ரியா தற்்கால அ்கராதித் ்தாகுபபுப 
்ணியில் முறுவலும் ‘விடியல்’ வ்க. எம். 
வ வ ணு வ ்க ா ் ா லு ம் 
்ணியாற்றிக்்்காணடிருந்தைர். ‘திராவி் 
திைமணியின ்ார்ப்னியம்’ எனற எஸ். வி. 
ராெதுளர – வ. கீதா எழுதிய நூளல முறுவலின 
(திருவல்லிக்வ்கணி) மு்கவரியிடடு ்ல்ல்ம் 

மாணிக்்கம் ்வளியிடடிருந்த தருணமது. திடீ்ரை 
அவர்்களி்ம் தாமவர்்கள் ்ணிளயத் ்தா்ர்ந்து 
்யன்டுத்திக்்்காள்ை முடியாத துர்ப்ாக்கியமாை 
நிளலயில் இருப்தா்க ‘க்ரியா’ ராமகிருஷணன 
்தரிவித்தார். …

‘க்ரியா’வின அ்கராதி முதற்்திபபில் இ்ம்்்ற்றிருந்த 
்்யர், அடுத்தடுத்த ்திபபு்களில் இ்ம்்்றவில்ளல 
எனகிறார், ்வற்றிச்்ெல்வன (உயிர் எழுத்து, 
டிெம்்ர்-2015) – இதுதான ‘க்ரியா’வின ் திப்றம்”.

நான அறிந்த ராமகிருஷணன எப்்ாழுதுவம ஓர் 
உத்திவயா்கத் வதாரளணயு்ன மடடுவம ்காணப்ட்ார். 
‘ஊழியர்்களி்ம்’ ்காட் அவருக்கு ஒரு மு்கம் இருந்தது. 
நண்ர்்களி்ம் ்காட் அவரி்ம் வவ்றாரு மு்கம் 
இருந்தது. இது தவிர ் ல்வவறு மு்கமூடி்களையும் அவர் 
ளவத்துக்்்காணடிருந்தார்.

அதன பிறகு, புத்த்கக் ்காடசி்களில் அ்கராதி அரஙகில் 
்லமுளற ராமகிருஷணளைப ் ார்த்திருக்கிவறன. நான 
எதிர்்டும் வநரங்களில் மு்கத்திற்கு மு்கம் ்ார்க்்க 
மாட்ார். ்கண்களைத் தாழத்திக் ் ்காணடுவிடுவார்.

 ந்ந்தளவ அளைத்ளதயும் நிளைத்துப்ார்த்தால் 
மீள்்ார்ளவயில் வருத்தவம எஞ்சுகிறது.



பிர்ஞ்ென, ’பிரம்மம்’ வ்ானற சிறு்களத்கள், 
’வாைம் வெப்டும்’ வ்ானற புதிைங்கள், ’எட்ாவது 
ஸ்வரம்’ வ்ானற ்கடடுளர்கள் எழுதிய எழுத்தாைர் 
எை அளைவருக்கும் ்தரியும். ஆைால், அவர் ஒரு 
்கவிஞரும் கூ் என்ளத 
எ த் த ள ை  வ ் ர் 
அறிவார்்கள்?

“்டாட்டா ஆ்ையில்
உருவான தராசுகள
எபபடி நமைக்கு
ஒழுஙகாய் அ்ளக்கும்?”

”பூசசி, புழு்வத்
தவ்்ள தின்னும்.
தவ்்ள்யப பாம்பு 
தின்னும்.
மைனித்னத் தின்னும்
மைனித்ன ஒருநாள
மைனிதவன ககால்லும்.”

’பிர்ஞ்ெ ்கவி’ எனற 
்்யரில் அவர் எழுதிய 
இந்தக் ்கவிளத்களை 
1973ஆம் ஆணடில் நான 
எைது ‘சிவந்த சிந்தளை’ 
்கவிளத இதழில் ்வளியிடடுள்வைன. அந்த ஆணடு 
நான புதுளவக்குச் ் ெனறிருந்தவ்ாது ்கவிஞர் ராெரிஷி 
அந்தப ்்யரில்தான அவளர எைக்கு அறிமு்கம் 
்ெயதுளவத்தார். பினைர் ்ெனளைக்கு வந்த 
பிர்ஞ்ென என ்நருஙகிய நண்ரா்க இறுதி வளர 
நீடித்தார். ஏவைா அதற்குப பினைர் பிர்ஞ்ென ்கவிளத 
எழுதுவளத விடடுவிட்ார். இது ்ற்றி ஒருமுளற 
அவரி்ம் வ்கட்தற்குப ் தில் ் ொல்லாமல் சிரித்தார்.
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எழுத்தாைர் என. ஆர். தாென 
எழு்து்களிலும் எண்து்களிலும் 
நவீைத் தமிழ இலக்கியத்தில் ்கணிெமாை 
்ெல்வாக்ள்கச் ் ெலுத்தியவர். ்கவிஞர் 
்கணணதாென ஆசிரியரா்க இருந்த 
‘்கணணதாென’ இலக்கிய மாத இதழில் 
நிளறய எழுதியிருக்கிறார். ்கவிஞருக்கு 
்நருக்்கமாைவர். ்கவிஞரின ’புஷ் 
மாலி்கா’, நா. ்காமராெனின ‘்கறுபபு 
மலர்்கள்’ ஆகியவற்ளற அடி்யாற்றி 
‘மணிபபிரவாை’ நள்யில் எழுதப்ட் 
அவரது எழுத்து்களை அந்நாட்களில் 
விரும்பிப ்டிப்வைா்க நான 
இருந்வதன. ்கலீல் கிபரான, உமர் ்கயாம், 
இக்்ால், தாகூர் வ்ானவறாரின 
்கள்ளூறும் ்கவிளத்களைத் தமிழாக்்கம் 
்ெயதவர் .  ்ாரதியின வெைக் 
்கவிளத்கள் வ்ானறு அவர் எழுதிக் குவித்த 
‘்ொற்வ்காலங்கள்’ எணணில்ங்கா. ொளல 
இைந்திளரயனின ‘உளரவீச்சு’்கள் அவற்று்ன 
ஒபபுவநாக்்கத் தக்்கை. என. ஆர். தாென 
்மாழி்்யர்த்த ‘்கலீல் கிபரான ்கவிளத்கள்’ 
்தாகுபள் 1985இல் ‘ரெைா புக் ஹவுஸ்’ வாயிலா்க 
நான ்வளியிடடிருக்கிவறன. தாென வநரடியா்கத் 
த ம் ளம  ஒ ரு  ்க ம் யூ னி ஸ் ் ா ்க க் 
்காடடிக்்்காள்ைாவிட்ாலும் ெைநாய்க, வொெலிெ 
எணணம் ்்காண்வர். ’மக்்கள் எழுத்தாைர் 
ெங்கத்தில்’ ்ெயலூக்்கத்து்ன ்ங்காற்றியவர். 
தமிழிலக்கிய உலகில் வல்லிக்்கணணன, தி. ்க. சி., 
‘சி்கரம் ’ ்ெந்தில்நாதன வ்ானவறாரு்ன 
ள்கவ்காத்துச் ்ெயல்்ட்வர் . தமிழ்க அரசின 
நிலஅைளவத் துளறயில் உயர் அதி்காரியா்கப 
்்ாறுபபு வகித்தவர். ஆயினும், எளிளமயா்க 
வாழந்தவர். இயக்குநர் வ்க, ்ாலச்ெந்தர் எடுத்த 
‘அபூர்வ ரா்கங்கள்’ திளரப்்ம் தமது ‘்வறும் மண’ 
்களதளயத் திருடித் தயாரிக்்கப்ட்து என்ளத 
நீதிமனறத்தில் நிறுவி வழக்கில் ்வற்றி ்்ற்றவர். 
நிளறொனற த்களமயர்.

” என. ஆர். தாென சிறு்களத்கள், ஓரிரு நாவல்்களை 
அவருள்ய நண்ர் ஒருவர் ் வளியிட்ார் ஆரம்் 
்காலத்தில். பிறகு தாெனின எழுத்துக்்கள் 
புத்த்கங்கைா்க வர வாயபபில்லாது வ்ாயிை. 
எைவவ, தாென தாவம புத்த்க ்வளியீடடிலும் 
முளைந்தார். நாவல்்களையும், சிறு்களத்களையும், 
்ொற்வ்காலங்களையும் ்தாகுத்து அக்்களறவயாடு 
்கவனித்து, அழகு அழ்காை புத்த்கங்கைா்கப 
பிரசுரித்தார். அவற்ளறத் தாவம எடுத்துச்்ெனறு 
புத்த்க விற்்ளையாைர்்களி்ம் ் ்காடுத்து வந்தார். 
பினைர், ்ணம் வசூலிப்தற்்கா்க அளலந்தார். 
இ ப ்டி்யல்ல ாம்  தீவி ரம ா ்க  முயனறு 
உளழத்ததைால்தான என. ஆர். தாென எழுத்துக்்கள் 
புத்த்கங்கைா்க உருவம் ்்றமுடிந்தது. அது 
அவருக்குத் திருபதி தந்தது. ஆயினும், அவருள்ய 
்ள்பபு்களும் எழுத்தாற்றலும் உரிய ்கவனிபள்ப 
்்றாமவல வ்ாயிை. அவருள்ய அருளமயாை 
‘்ொற்வ்காலம்’ எவவைவுக்குப வ்ெப்டடிருக்்க 
வவணடுவமா, அவவைவுக்குப வ்ெப்்வில்ளல- 
சிறிதுகூ்க் ்கவனிக்்கப்்வில்ளல என்து வருத்தம் 

த ரு ம்  வி ஷ ய ம்  ஆ கு ம் . 
்கால்வள்ைத்தில் அமிழந்துவிட் 
எத்தளைவயா திறளமொலி்கள், 
சி ந் த ள ை ய ா ை ர் ்க ள் , 
்ள்ப்ாளி்களைப வ்ால என.
ஆர். தாெனும் மறக்்கப்ட்ார். 
தமிழநாடடில் இது புதிய விஷயம் 
ஒ ன று மி ல் ளல ”  எ ை 
வ ல் லி க் ்க ண ண ன  த ம து 
‘வாழக்ள்கச் சுவடு்கள்’ நூலில் என.
ஆர். தாென குறித்துப ்திவு 
்ெயதிருக்கிறார்.

வல்லிக்்கணணன கூறியிருப்து 
வ்ால என. ஆர். தாென தமது 
து ள ண வி ய ா ர்  ் ் ய ரி ல் 
்தா்ஙகிய ‘்த்மா ்திப்்கம்’ 
்வளியிட் புத்த்கங்களை 

நானதான அச்சிடடுக் ் ்காடுத்வதன -‘அமிர்தம் … 
ராெ்ாைம் …” எனற ஒ்ர்யாரு புத்த்கம் தவிர. 
அளத மடடும் அவர் வவவறார் அச்ெ்கத்தில் 
அச்சி்க் ் ்காடுதிருந்தார். அளத அறிந்ததும் ’ஏன 
தாென அவவாறு ் ெயதார்?’ எை நான ் லவாறா்கக் 
குழம்பிவைன. அந்த அச்ெ்கத்திலிருந்து பிரதி்கள் 
வந்ததும் வநரா்க என அச்ெ்கத்திற்கு வந்து புத்த்கக் 
்கடள்ப பிரித்து முதல் பிரதிளய எடுத்து ஒரு 
்வளியீடடுவிழா நி்கழவின ்ாவளையில் எழுந்து 
நினறு எனனி்ம் ்்காடுத்தார். புத்த்கத்தின 
்க்்கங்களைப புரடடிவைன. அதில் எைக்கு ஓர் 
ஆச்ெரியம் ்காத்திருந்தது.

”அனபு்ன …

எைது புத்த்கங்களை ்ொந்தமா்க அச்சி்த் 
துவஙகிய நாளில் அச்சுக்்களல ்ற்றி நான ஏதும் 
அறிவயன.

இதன அரிச்சுவடி்களை எைக்குக் ்கற்பித்தவர் 
இவவர,

‘வல அவுட’ பிரக்ளஞ எைக்கு இவராவலவய 
வதாற்றுவிக்்கப்ட்து.

எனளைக் ்காடடிலும் இவர் ஒரு தளலமுளற 
வயது குளறந்தவர்.

எனினும் இந்த விஷயத்தில் இவருக்கு குருஸ்தாைம் 
தருகிவறன.

இவரது இலக்கிய ரெளையும், இனிய குணங்களும், 
மனிதவநய ஈடு்ாடு்களும் இவளர எபவ்ாதும் 
நண்ர் கூட்த்தின மத்தியிவலவய நிறுத்தி 
ளவத்துள்ைை.

இவரது அ்ாரமாை ஞா்்கெக்தியும் , 
இதயத்ளதவய புனைள்கயா்க மாற்றிக் ்காடடும் 
இயல்பும் எைக்கு மி்கவும் பிடிக்கும்.

அருளம நண்ர், இனிய வதாழர் தங்கம் 
பிரிண்ர்ஸ் திரு, வ்க, எம். வவணுவ்கா்ால் 
அவர்்களுக்கு …

என. ஆர். தாென

எனறு அச்சிடடு அந்தப புத்த்கத்ளத எைக்குக் 
்காணிக்ள்க ஆக்கியிருந்தார். எனனி்ம் புத்த்கத்ளத 

என்.ஆர். தணாசன்
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அச்சி்க் ் ்காடுத்திருந்தால் நான மறுத்திருபவ்ன 
எை நிளைத்வத அவர் வவறு அச்ெ்கத்தில் அச்சி்க் 
்்காடுத்தார் என்ளத அவர் ்ொல்லாமவல 
விைஙகிக்்்காணவ்ன.  நண்ர்்களி்மும் 
குடும்்த்திைரி்மும் நனறி ் ொல்வது இயல்பில்ளல 
என்தால் அபவ்ாது நனறி ்ொல்ல எைக்கு 
நா்வழவில்ளல.

”இளையவர்்கள் மூத்தவர்்களுக்குத் தங்கள் 
்ள்பபு்களைச் ெமர்ப்ணம் ் ெயவது தாவை மரபு. 
நீங்களும் இதற்கு முந்ளதய புத்த்கங்களை அவவிதம் 
உங்களை ஈர்த்த ‘ஆதர்ெப புருஷர்்களுக்கு’த் தாவை 
வநர்ந்தளிபபு ்ெயதிருக்கிறீர்்கள். அப்டியிருக்்க 
நீங்கள் இபவ்ாது எைக்குக் ்காணிக்ள்கயாக்கி 
யிருக்கிறீர்்கவை” எனறு அவரி்ம் வ்கடவ்ன. 
“உங்கள் வ்கள்விக்கு நான அந்தக் ்காணிக்ள்கயிவலவய 
்தில் ்ொல்லியிருக்கிவறன. இருந்தாலும் நீங்கள் 
வ்கட்தற்்கா்க ஒரு ்ெயதிளயச் ்ொல்கிவறன. 
தாகூர் தைது ஒரு புத்த்கத்ளதத் தனளைவி் மி்கவும் 
இளையவராை இக்்ாலுக்குச் ெமர்ப்ணம் 
்ெயதிருக்கிறார். ‘தழல் வீரத்தில் குஞ்்ெனறும் 
மூப்்னறும் உணவ்ா?’ ஆ்க, இதுவும் மரபுதான” 
எனறார் சிரித்த்டிவய.

”்்ரிவயார் வ்கணளம இருநிலம் பிைக்்க வவர் 
வீழக் கும்வம” (்்ரிவயாரின 
நடபு, நிலத்ளதப பிைந்து்ெல்லும் 
வவர் வ்ால ஊனறிடும்) எனற 
்வற்றி  வவற்ள்க  ் ா்ல் 
அந்வநரம் நிளைவுக்குவந்தது.



் க ொ ் ா ல்  ் வ ளி 
யீட்ாைரா்க இருந்து ’நக்கீரன’ 
இதளழக் ்்காணடுவந்தவ்ாது 
அதற்கு முதலில் ஆசிரியரா்க 
இருந்தவர் துளர. ்வள்ளைத் 
துள ர  என ்து  அவ ர து 
முழுப்்யர். வித்யாஷங்கர் 
எனனும் ்்யரில் ்கவிளத்கள் 
எழுதிவந்த இலக்கிய மு்கமும் 
அவருக்கு உணடு. எைக்கு அவர் 
அறிமு்கமாைவ்ாது ’ஹம்ஸ 
கீவத’ எனற ்கனை்ப ் ்த்தின 
மூலம் பு்கழ்்ற்ற இயக்குநர் 
ஜி.வி. அயயரி்ம் ஆதி ெங்கராச்ொர்யா’ எனனும் 
ெமஸ்கிருதப ்்த்தில் உதவி இயக்குநரா்கப 
்ணியாற்றிவந்தார்.

அந்தப ்்த்திற்குக் ்களலஇயக்குநர் பி. 
கிருஷணமூர்த்தி. நா்்கம், இலக்கியம், இளெ, 
ந்ைம், திளரப்்ம் ஆகியவற்றில் ஈடு்ாடும் 
்ங்களிபபும் ் ்காண்வர் அவர் எை அறிந்திருந்வதன. 
வமலும், சிறு்த்திரிள்க்களில் கிருஷணமூர்த்தியின 
ஓவியங்களையும் ‘லிவைா்கட’ வ்ானற சித்திர 
வவளலப்ாடு்களையும் நான ரசித்துவந்திருந்வதன 
எனறாலும் துளர மூலம் தான அவளர வநரில் ்கணடு 
வ்சும் வாயபபு எைக்குக் கிடடிற்று. அந்த முதல் 
ெந்திபபிலும் திளரப்்ம் ்தா்ர்்ா்க அதி்கம் 
வ்ொமல் வ்காபுலு, ்தலுஙகு ஓவியர் ்ாபு, 

மளலயாை ஓவியர் நம்பூதிரி வ்ானவறாரின 
்த்திரிள்க ஓவியங்கள் குறித்வத ்்ரிதும் 
அைவைாவிவைாம் என்தா்க நிளைவு.

்த்தாணடு்களுக்குப பிறகு மீணடும் கிருஷண 
மூர்த்திளயச் ெந்தித்வதன. இளைய்ாரதி இயக்கிய 
்க ள லஞரின  ‘ ் தன ் ாணடி ச்  சி ங ்க ம் ’ 
்தாளலக்்காடசித் ் தா்ரில் நான இளணஇயக்குநர். 
அதில், அருண்மாழி, பிரையன, எம். ஜி. சுவரஷ, 
ராஜ்்கமல் ்கணணன ஆகிவயாரும் இளணந்து 
்ணியாற்றிைர். அவவமயம் ்களலஇயக்குநராை 
கிருஷணமூர்த்தியின வீடடுக்கு இளைய்ாரதியும் 
ந ானும்  வ் ாய  ‘முளைப் ாரி ’  குறித்து 
விவாதித்துவந்வதாம். நாட்ார் வழக்்காற்றியல், 
நவீைக் ்களல எைக் கிருஷணமூர்த்தி எங்களி்ம் 
்நடுவநரம் வ்சிைார். நிளைவில் அச்ொ்கப ் திந்த 
ெந்திபபு அது.

இள்ப்ட் ்காலத்தில் தமிழ, மளலயாைம், 
்தலுஙகு, ்கனை்ம், ெமஸ்கிருதம், இந்தி, வங்காைம், 
பி்ரஞ்சு, ஆஙகிலம் எை ஐம்்திற்கும் வமற்்ட் 
்்ங்களில் ்களலஇயக்குநரா்கவும் ஆள்அலங்கார 
வடிவளமப்ாைரா்கவும் ்ணியாற்றியிருந்தார். 
சிறந்த ்களலஇயக்குநருக்்காை வதசிய விருது்கள் 
மூனறிளையும், ஆள் வடிவளமப்ாைருக்்காை 

வதசிய விருது்கள் இரணடிளையும் 
்்ற்றிருந் த ா ர் .  ்லனின 
ராவெந்திரன இயக்கிய ‘ஸ்வாதி 
திருநாள்’ ்்த்தில் ்தா்ஙகி, 
்ரதனின ‘ளவொலி’, எம்.டி. 
வாசுவதவன நாயரின ‘ஒரு 
வ்க்்கன வீர ்கதா, ‘் ்ருந்தச்ென’ 
எ ை ப  ் தி ள ை ந் தி ற் கு ம் 
வ ம ற் ்ட்  மளலய ாைப 
் ் ங ்களில்  ்ணிய ா ற் றி 
முடித்திருந்தார். “பீரியட ்்ம் 
எனறாவல கிருஷணமூர்த்திளயக் 
கூபபிடுங்கள்” எனற நிளலளய 
உருவாக்கியிருந்தார். அவர் 
் ய ன ் டு த் தி ய  ஆ ள ் 
ஆ் ரணங ்கள் ,  ் ா த் தி ர 
்ண்ங்கள் எல்லாம் தத்ரூ்ம். 
“மளலயாளி்களில் ்லரும் 
எனளையும் ஒரு மளலயாளி 
எனவற நிளைத்துவிட்ைர்” 

எனறார் அவர் ஒருமுளற.

தமிழில் தர் ராெனின ‘்கண சிவந்தால் மண 
சிவக்கும்’, ்தா்ஙகி, சு்காசினி இயக்கிய முதல் 
்்மாை ‘இந்திரா’, ்ாரதிராொவின ‘நாவ்ாடித் 
்தனறல்’, ் ாலு மவ்கந்திராவின ‘வணண வணணப 
பூக்்கள்’, இம்ளெ அரென 23ஆம் புலிவ்கசி, ‘நான 
்க்வுள்’ ‘அழகி’ ’ெங்கமம்’ வ்ானற ் ல ் ்ங்களுக்கும் 
அவர் ்களல இயக்குநரா்கப ் ணியாற்றியுள்ைார்.

ஏறத்தாழ அளரநூற்றாணடுக் ்காலம் ஒளிவீசிய 
்களலஞர் கிருஷணமூர்த்தி ,  ‘ திரு வவறு , 
்தள்ளியராதலும் வவறு’ எனறவாறு தமது 
அந்திமத்தில் உழனறது மைதில் துயளரக் ்கவிழக்கிறது. 
அளதயும் மீறி அந்த எளிய ்களலஞரின பு்கழ வாழும்.

கிருஷ்மூர்த்தி
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நிர�மவந்தல்

கக.எம். கவணுககாொல drvenugopalkm@gmail.com

�்றந்தும் �்றயாத
�க்்கள ்கவிஞரின்

�றுபாதி

நவம்்ர் முதல் நாள் 
்காளல வவளை.

 ‘அம்மா விடியற்்காளல 
இறந்துட்ாங்க, மாமா” 
எனறார் மக்்கள் ்கவிஞர் 
இனகுலாபின ம்கன 
(இளைய) இனகுலாப. 
‘ அ ம் ம ா  ந ல் ல ா 
யிட்ாங்கனனு ்தரிஞ்சு 
ஆறுதலா இருந்வதாம். 
திடீர்னு எனை ஆச்சு?’ 
எனறு விொரித்வதன . 
”்கடுளமயாை மூச்சுத் 
திணறல். அம்மாளவ மீட்க 
முடியளல, அதுதான…” 
எனறார் இனகுலாப . 
வீடடில் ்ெயதிளயச் ்ொல்ல, என மளைவியும் 
ம்களும் அதிர்ந்துவ்ாைார்்கள். உ்வைவய 
ஊரப்ாக்்கம் வீடடுக்குத் ்தா்ர்பு ்்காணடு 
அனளைளய இழந்துதவிக்கும் ம்கன்கள் இருவருக்கும் 
ம்களுக்கும் ஆறுதல் ் ொனவைாம்.

்கவிஞரின துளணவியார் ்கமருனனிொ அவர்்கள் 
இரணடு மாதங்கைா்கப ்்ருந்்தாற்று தீணடி 
மருத்துவமளையில் அனுமதிக்்கப்டடுச் சிகிச்ளெ 
்்ற்று வீடுதிரும்பியிருந்தார் . அவர்்களின 
ஊரப்ாக்்கம் வீடடில் ்கவிஞரின ம்கள் மருத்துவர் 
ஆமிைா, அவரது ்கணவர் உமர், ்கவிஞரின மூத்த 
ம்கன ் ெல்வத்தின மளைவி ரஸ்மின, அவர்்களின 
ம்கள் ஆயிஷா எை அளைவரும் ் ்ருந்்தாற்றால் 
அடுத்தடுத்துப ்ாதிபபுக்கு உள்ைாைார்்கள்; 
சிகிச்ளெ ் ்ற்று ஒவ்வாருவரா்க மீணடுவந்தைர். 
ஆறுதல் ் ்காண் வவளையில் ’்காளலச் சுற்றிவந்த 
்்காவராைா ் ாம்பு அனளைளயக் ்கடித்வதவிட்து’ 
எனற அதிர்ச்சித் த்கவல்.

இனகுலாப குடும்்த்திைரு்ன உறவிைர்்களைப 
வ ் ா ல  ஒ ன றி வி ட ் வ ர் ்க ள்  ந ா ங ்க ள் . 
இரடள்யர்்கைாை எங்கள் ம்களையும் ம்களையும் 
வ்கா்ாலபுரம் டி.ஏ.வி. ்ள்ளியில் எல். வ்க. ஜி. 
வகுபபில் வெர்த்துவிடடு அந்தப ்குதியில் வீடு 
வதடிக்்்காணடிருந்தவ்ாது, நானும் நண்ர் 
சித்தார்த்தனும் ொனி ொன ்கான ொளல வழியா்க 

ந ் ந் து வ ரு ள ்க யி ல் , 
அபவ்ாது இனகுலாப 
்க ண பு ள ர  நீ க் கு 
அறுளவச்சிகிச்ளெ முடிந்து 
வீடடில் ஓயவில் இருப்ளத 
அறிந்ததால் அவளரச் 
ெ ந் தி த் து  ந ல ம் 
விொரித்வதாம். வீடு வதடும் 
்்லத்ளத அவரி்ம் நான 
விவரித்ததும் ”வமல் தைம் 
்க ா லி ய ா ்க த் த ா ன 
இ ரு க் கி ற து ,  வ ந் து 
விடுங்கவைன” எனறார். 
அவவாறு, வதடிபவ்ாை 
மூலிள்க ள்கயில் சுற்றிக் 
்்காண் ்களதயா்க அந்த 
வீடடிற்குக் குடிவ்ாவைாம்.

எங்கள் பிள்ளை்கள் ்கவிஞர் இனகுலாள் 
‘இனகுலாப அஙகிள்’ எனறும் அவர் துளணவியாளர 
‘இனகுலாப ஆனடி’ எனறும் அவர்்களின 
பிள்ளை்களை ‘்ெல்வம் அணணா’ , இனகுலாப 
அணணா’, ‘ஆமிைா அக்்கா’ எனறும் அளழத்து 
வைர்ந்தவர்்கள். ்ெல்வத்திற்கும் இனகுலாபிற்கும் 
திருமணமாகி வீடடிற்கு வந்த மரும்கள்்கள் 
இருவளரயும் அவர்்கள் ’ரஸ்மின அக்்கா’ எனறும் 
‘்ெல்வி அக்்கா’ எனறும் அளழக்கினறைர். 
அவவைவு ஏன, எங்கள் வ்த்தி்கள் இருவரும்கூ் 
அவர்்களைப ‘்்ரியம்மா’ எனவற விளிக்கினறைர். 
இவவாறு தளலமுளற ்க்ந்தும் இனகுலாப 
குடும்்த்திைரு்ன எங்கள் உறவு இனறைவும் 
நீடிக்கிறது. இனகுலாப வீடடுப பிள்ளை்கள் 
எல்வலாருக்கும் நாங்கள் ‘மாமா’, ‘அக்்கா’ தான.

எங்கள் பிள்ளை்கள் ்ள்ளிப்டிபள்யும் 
்கல்லூரிப ் டிபள்யும் நிளறவு ் ெயது வவளலக்குச் 
்ெல்லும் வளர இராயபவ்டள் வீடடில்தான 
இருந்வதாம். இனகுலாப வீடடிைரு்ன இவவாறு 
இரு்து ஆணடு ்காலம் ஒனறியிருந்வதாம். பினைர், 
்கவிஞரும் துளணவியாரும் ம்கள் மருத்துவர் 
ஆமிைாவு்ன ஊரப்ாக்்கத்தில் வீடு ்கடடிக் 
குடிவயறிைார்்கள். ம்கன இனகுலாப ்காயிவத 
மில்லத்  ்கல்லூரியில் ்ணியாற்றுவதால் 
வம்வாக்்கத்தில் குடிவயறிைார். நானும் என 

்கமருன்னிசணா அம்்மயணார்

கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

ஜன
வரி
 2
02
1

41



மளைவியும் வநரம்வாயக்கும்வ்ா்தல்லாம் 
ஊரப்ாக்்கத்திற்கும் வம்வாக்்கத்திற்கும் வ்ாய 
வருவளத வழக்்கமா்கக் ் ்காணடிருந்வதாம்.

 பினைர், எங்கள் ம்களின திருமணத்ளத்யாடடிப 
புகுந்த வீடு வவைச்வெரியில் இருப்தால் அந்தப 
்குதிளயச்சுற்றி வீடு வதடிவைாம். அபவ்ாது 
இனகுலாபி்மும் ் ெல்வியி்மும் வம்வாக்்கத்தில் 
வீடு ்ார்த்துத் தரும்்டிக் வ்கடவ்ாம். “எதிர் வீடு 
்காலி தான. உரிளமயாைர் ் ்ல்லியில் இருக்கிறார். 
நல்ல வீடு. அவரி்ம் வ்சி இஙவ்கவய வந்துவிடுங்கள் 
மாமா” எனறார் ்ெல்வி. வரலாறு திரும்பியது, 
மீணடும் ‘வதடிபவ்ாை மூலிள்க ள்கயில் சுற்றிய 
்க ள த .  அ ப ் டி த் த ா ன  ந ா ங ்க ள் 
வம்வாக்்கம்வாசி்கைாவைாம். இனகுலாப 
குடும்்த்திைரு்ைாை அடுத்த தளலமுளற உறவும் 
்தா்ர்்களதயா்க நீடிக்கிறது.

நாங்கள் ஊரப்ாக்்கம் வீடடுக்குப வ்ாைால் 
நானும் இனகுலாபும் இலக்கியம், அரசியல், 
நாடடுந்பபு எை வநரம்வ்ாவது ் தரியாமல் வ்சிக் 
்்காணடிருபவ்ாம். என மளைவி ‘இனகுலாப 
ஆனடி’யு்னும், ம்கள் ஆமிைாவு்னும், வ்ரன 
அபுவி்மும் வ்சிக்்்காணடிருப்ார். நானும் அதில் 
்கலந்து்்காள்வவன. இனகுலாபி்ம் நான 
்்காணடிருந்தது நடபு மடடுமல்ல, மரியாளத, 
அனபு, வநெம் எல்லாம் ்கலந்த ஓர் இைம் புரியாத 
உணர்வு. அந்த உணர்வின நீடசிதான அவருள்ய 
துளணவியாரி்மும் அவர்்களுள்ய மக்்கள் மீதும் 
்்ர்ந்த ் ாெம்.

இனகுலாப இருந்தவ்ாதும் அதற்குப பினைரும் 
நாங்கள் ஊரப்ாக்்கம் வீடடிற்குப வ்ாயவருகிவறாம். 
இனகுலாப மளறந்த பிறகு முதல் முளற ’இனகுலாப 
ஆனடி’ளயப ்ார்க்்கபவ்ாைவ்ாது அவர் 
வழக்்கம்வ்ால் உள்ைளறயில் ்கடடிலில் 
ஒடுஙகிக்கி்ந்தார். ஆறுதலா்க அவரருவ்க வ்ாயப 
வ்சிக்்்காணடிருந்வதாம். அவர் விழி்களில் ஈரம் 
்கசிய “ எனை ்ெயய முடியும்? எனைதான 
பிள்ளைக் குடடி்களும் வ்ரன வ்த்தி்களும் 
்ொந்த்ந்தங்களும் கூ் இருந்தாலும் அவர் வ்ால 
ஆகுமா? “ எனறவர், “அவவரா் ஞா்்கமா அவர் 
்கடடிய இந்த வீடள்யும் அவர் ்்யரால் வர்ற 
்்னஷளையும் ்வச்சுகிடடு இனி ்காலம்தள்ை 
வவணடியதுதான” எனறு ் ொல்லிவிடடுக் ் ்காஞ்ெ 
வநரம் அளமதியா்க இருந்தார். ஓர் அனபுத் 
தமக்ள்கயின உணர்வா்க அளத எனைால் 
உள்வாஙகிக்்்காள்ை முடிந்தது.

்கவிஞரின மளறவு இனகுலாபின துளணவியாளரப 
்்ரிதும் ்ாதித்துவிட்ளத அறிய முடிந்தது. 
இருக்்காதா ,பினவை! அனனிவயானயமாை 
அயம்்த ாணடுக்்க ாலத்  த ாம்்த்யத்தின 
நிளைவு்களைச் சுமந்து்்காணடு அவர் அதற்கு 
வமலும் மூனறு ஆணடு்களை எப்டிவயா 
்நடடித்தள்ளிக் ்க்த்திவிட்ார். ம்கள் மருத்துவர் 
ஆமிைா அருகிவலவய மருத்துவமளையு்ன கூடிய 
வீடள்க் ்கடடியவ்ாதும் ‘’அத்தா ்கடடிய இந்த 
வீடடில்தான இருபவ்ன” எனறு ்ொல்லி மூத்த 
ம்கன ்ெல்வம், மரும்கள் ரஸ்மின, வ்ரன ்காதர், 
வ்த்தி ஆயிஷா ஆகிவயார் வசித்துவரும் ‘் சுஙகுடில்’ 

வீடடில்தான இருந்தார். பினைர், ம்கள் ஆமிைா 
தனனு்ன வந்திருக்்கச்்ொல்லி அம்மாளவ 
அளழத்துச் ்ெல்வதற்குப ்்ாத்ாடு ்் 
வவணடியதாயிற்று.

்்ாதுவா்கப புரடசியாைர்்களின ்்ருவாழவு 
்்ாது்வளியில் வ்ெப்டுவது வ்ால் அதற்கு 
இளெவா்க இருந்து அவர்்களு்ன உ்னுளறந்த 
மளைவியரின துயரங்களும் ஆதங்கங்களும் ்திவு 
ஆவதில்ளல எனற மைக்குளற எபவ்ாதும் 
எைக்குணடு. இனகுலாபின ்கவிளத்களின 
வழியா்கவும் அவர்்களு்ைாை எங்கள் உறளவத் 
துளண்்காணடும் இந்த நிளைவவந்தளல 
எழுதுகிவறன.

நொங்கள் இனகுலாபின ‘்ா்ல்்கள் ் ல ் ்ற்ற 
தலமாை’ ொனி ொன ்கான வீடடிற்குக் 
குடிவருவதற்கு இரு்து ஆணடு்களுக்கு முனைதா்கவவ 
- நான ்கல்லூரி மாணவைா்க இருந்த ்காலத்திலிருந்வத 
– இனகுலாப குடும்்ம் எைக்குப ்ழக்்கம். 
புதுபவ்டள், யாளைக்குைம், ொனி ொன ்கான 
்தரு எை அவர் குடிவ்ாை இ்ங்களுக்்்கல்லாம் 
நானும் ஒரு நிழலாயப பின்தா்ர்ந்து 
்ெனறிருக்கிவறன. ’சிவந்த சிந்தளை’ , ‘விடியல்’ 
ஆகிய இதழ்களிலும் ‘புறப்ாடு’ , ‘வதாழர் மாவவா’ 
ஆகிய ்தாகுபபு்களிலும் ்வளியிடுவதற்்கா்க, 
தாஹிரா, நிஷாந்த், ்களை்யடுபபு. மாவவா … 
வ்ானற ்கவிளத்களை அவரி்மிருந்து அந்தந்த 
வீடு்களுக்குப வ்ாய வாஙகி வந்திருக்கிவறன. 
புதுக்்கல்லூரியில் நிர்வா்கத்திற்கு எதிரா்க ஆசிரியர் 
வ்ாராட்ம் ்வடித்தவ்ாது ‘குரல்்கள்’ எனற 
்்யரில் தைது முதல் நா்்கத்ளத இனகுலாப 
’மாணவன‘ எனற புளை்்யரில் எழுதி விடியல்’ 
வார இதழுக்குத் தந்தவ்ாது வாராவாரம் அவர் 
வீடடிற்குப வ்ாய வாஙகிவருவவன. முப்து 
ஆணடு்களுக்குப பிறகு ‘்வளிச்ெம்’ ்வளியீ்ா்க 
ந ா வை  அதளைப  ’ ் ் ானனிக்குருவி ’ , 
‘புலிந்கச்சுவடு்கள்’ ஆகிய ்கவிளதத் ் தாகுபபு்களு்ன 
புத்த்கமா்கக்  ்்காணடுவந்வதன என்து 
குறிபபி்த்தக்்கது.

்தா்க்்கத்தில் ெரியாை புரிதல் இல்லாததால் 
்தா்ர்ந்து வீடடிற்குப ்ள்்யடுத்துவரும் 
வதாழர்்களி்ம் இனகுலாபின துளணவியார் ெற்று 
விலக்்கம் ்்காணடிருந்தார். ‘நாலு வ்ளரப வ்ால 
ஏவதா வவளலக்குப வ்ாவைாமா வந்வதாமா 
எனறில்லாமல் எங்கைால்தான தன ்கணவர் ஊர் 
வம்ள்்யல்லம் விளலக்கு வாஙகிவருகிறார்’ எனறு 
அவர் ்கருதிைவத அதற்குக் ்காரணம். இனகுலாபின 
வதாழர்்கைாை ்கணணன, வொதிபபிர்காெம் 
வ்ானறவர்்கள் (அவர்்கள் இனகுலாபின 
மாணவர்்களும் கூ்) வீடு வதடி வந்து விமர்ெைம் 
எனற வ்ரில் ஒவ்வாரு முளறயும் ெணள் 
வ்ாடடுச் ்ெனறதும் அந்த ஒவவாளமக்குக் 
்காரணம். இந்த வரிளெயில் வீராச்ொமிளயயும் 
வெர்த்துக்்்காள்ைலாம். ஆைால், இனகுலாப 
மைமாச்ெரியங்களை ஒரு புனைள்கயு்ன 
்க்ந்துவிடுவார். அந்தப ்க்குவத்ளத அவர் 
துளணவியார், அவர் எடுத்துளரத்ததன விளைவா்கப 
பினைாட்களில்தான ் ்ற முடிந்தது.
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மொர்க்சிஸ்ட-்லனினிஸ்ட இயக்்கத்வதாழர்்கள் ஏ. 
எம். வ்காதண்ராமன, பி.வி. சீனிவாென வ்ானற 
்லர் தங்கள் தளலமளறவு நாட்களில் இனகுலாப 
வீடடில் அள்க்்கலமாைதுணடு. அபவ்ா்தல்லாம் 
புரிதலு்ன அவரது துளணவியார் அதளை 
அனுமதித்தார்.

இஸ்லாமியச் ெமூ்கத்தில் பிறந்த இனகுலாப 
திராவி் இயக்்கத் தாக்்கத்தால், தன தளலம்கனுக்குச் 
‘்ெல்வம்’ எனற மத அள்யாைமற்ற தமிழப 
் ் ய ள ர ச்  சூ ட டி ை ா ர் .  உ ற வி ை ர் ்க ள் 
ஆடவெபித்தவ்ாதிலும் அவரது துளணவியார் அதற்கு 
உறுதுளணயா்க இருந்ததும், அதுவ்ால், பினைாட்களில் 
தம் பிள்ளை்களின திருமணங்களைச் சுயமரியாளதத் 
திருமணங்கைா்க ந்த்த ஒபபுதல் அளித்து 
ஒத்துளழத்ததும் உணளமயிவலவய ் ாராடடுக்குரியது.

ஆசிரியர் ெங்கப வ்ாராட்ங்கள், வ்ா்ால் 
விஷவாயு ெம்்வத்ளதத் ்தா்ர்ந்து நள்்்ற்ற 
யூனியன ்கார்ள்ட நிறுவைத்திற்கு எதிராை 
வ்ாராட்ம், கூ்ஙகுைம் அணுமின நிளலயத்திற்கு 
எதிரா்க நள்்்ற்ற வ்ாராட்ம், ஈழத் தமிழர்்களுக்கு 
ஆதரவா்க ந்ந்வதறிய வ்ாராட்ம் ஆகியவற்றில் 
இனகுலாபின ்கரம் ்ற்றி அவரது துளணவியார் 
தங்கள் மக்்களு்ன ்கலந்து்்காண்ளதக் ்கணகூ்ா்க 
நான ்கணடிருக்கிவறன.

 இனைார்இனியார் எனறில்லாமல், இனமு்கம் 
்காடடித் வதாழர்்களை வரவவற்று உ்ெரிக்கும் 
இயல்ள் இறுதிவளர அவர் ்்காணடிருந்தார். 
்தா்க்்கத்தில் மார்க்சிஸ்ட வதாழர்்கள், பினைர் 
மார்க்சிஸ்ட – ் லனினிஸ்ட வதாழர்்கள், அம்வ்த்்கரிஸ்ட 
வதாழர்்கள், ஈழத் வதாழர்்கள், ் ரந்து்ட் ெைநாய்கச் 
ெக்தி்கள் இனகுலாபின வீடடிற்கு வந்தவணணம் 
இருப்ர். அவர்்களை மு்கம் திரியாமல் வ்சி அனுபபும் 
இயல்பு அவருக்குக் ள்ககூடியிருந்தது. அதைால் 
அளைத்துத் வதாழர்்களின பிரியத்துக்குரியவரா்கவும் 
அவர் உருமாறிைார்.

ஈழத்திலிருந்து வந்த ‘தம்பி்கள்’ ் ற்றிய ‘்கைத்திலும் 
்காற்றிலும்’ எனனும் இனகுலாப எழுதிய ்கவிளத 
அதற்குச் ொனறு :

“அந்தத் தம்பிகள எஙவக ?
நூறு புன்முறுவ்ைத்
கதாடுத்த சரஙக்ளாய்
நு்ரகள ஒதுஙகும்
க்டலின் க்ரயில் …
சுவடு ஒவகவான்றும்
அ்ைகளில் மை்ற்கயில் …
கதாடுவானமும் க்டலும்
கதாடுகின்ற வ்்ள்வக்
கண்க்ளால் துழாவிக்
கணவநரம் கழித்து
என்்னப பார்த்து
என் து்ணவி வகட்டாள :
அந்தத் தம்பிகள எஙவக ?
தம்பிகள என்றால் …
அவர்கள தாம்.
’அக்கா’ என்ற கசால்
வாகயல்ைாம் நி்றய
அடிக்கடி நமைது
வீடடுக்கு வந்து
புதிதாய் வந்த புத்தகஙக்்ளகயல்ைாம்
ஒன்றுவி்டாமைல் வாஙகிசகசல்வார்கவ்ள
அவர்கள …
கண்களில்
விடுத்ைக் கனவுகவ்ளாடும்
கழுத்தில்
சய்னட குபபிகவ்ளாடும்
வந்துகசல்வார்கவ்ள …
புலிகள …
இபவபாது ஏன் வரக் காவணாம்?
அந்த முகஙக்்ள நானும் அறிவவன்
கறுபபாய் … மைாநிறமைாய் …
எலுமிச்ச மைஞச்ளாய்
மைானு்ட வண்ணஙகள
அ்னத்திலும்
வரும் வபாகும் அந்த முகஙகள
மை்றந்தறியாத புன்முறுவல்கவ்ளாடு
அந்த முகஙக்்ள நானும் அறிவவன் …
கநஞசிலிருந்து வந்த ‘அக்கா’ என்ற கசால்
து்ணவிக்கு அன்புத் தம்பிக்ளாய் 
நிறுத்தும்
சு்டர்விழி நிமிர்த்தி வநாக்கும்கபாழுது
என் நி்னவுக்குச சூவ்டறறும்
வதாழர்க்ளாய் உயர்த்தும்
வந்து கசல்லும் நாளகளின் நிமி்டஙகள
எஙகள இல்ைம் எஙகும் மின்னல்கள
அந்தத் தம்பிகள எஙவக வபாயினர்?”

அரசுக்குச் சிம்மச்்ொப்ைமா்க 
விைஙகிய  ம க் ்கள்  ்கவிஞருக்கு 
மளைவியா்க வாழக்ள்கப்ட்தால் 
எ ன ்ை ன ை  இ ன ை ல் ்க ள ை 
எதிர்்்காள்ை வநருவமா அத்தளையும் 
அனு்வித்தார் அவர். அவெரநிளலப 
பிர்க்ைம் ்ெயயப்ட்ளதத் 
்தா்ர்ந்து, ்காவலர்்களின வதடுதல் 
வவடள்யால் மளைவி, மக்்களுக்குப 
்ாதிபபு ஏற்்்க்கூ்ாது எனறு ்கருதி 
அவர்்களை இனகுலாப ஊருக்கு 

்க்வர் இன்குலணாபுடன்
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அனுபபிளவத்ததும் உணடு.

இனகுலாள் நள்ளிரவு ஒனறில் அவரது 
இராயபவ்டள், வீடு புகுந்து ்காவல்துளறயிைர் 
விொரளணக்கு எனறு ்ொல்லி, ்ெயவதறியாது 
திள்கத்த அவரது மளைவி, மக்்கள் ்ார்த்திருக்்க 
இழுத்துச் ்ெனறைர். அந்தக் ்்காடும் நி்கழளவக் 
்கவிஞர் இனகுலாப ‘உங்கள் விசிட்ர்’ இதழில் 
’நள்ளிரவு அளழபபு’ எனனும் ்கவிளதயா்கப ் திவு 
்ெயதிருந்தார் :

“விண்மீன்களின் சு்மைக்ளால்
கனத்த நளளிரவு
கனவுகளின் சு்மைக்ளால்
கனத்த உறக்கம்.
த்ைமைாடடில்
மூ்டாமைல் கி்டந்த
வபனாவும் தாளும்.
இருமிக் க்்ளத்துச
சறறுமுன் கண்ணயர்ந்த
மை்னவியும் … அம்மைாவின்
மைடிவதடிப பிடித்துப
புறாக்குஞசு வபாைப
பு்தந்த மைகளும்.
அைறும் அ்ழபபுமைணி.
கதவு திறந்த மைகன்
தூக்கம் வழிந்த கண்க்்ளத்
து்்டத்துப பார்க்்கயில்
காக்கிச சீரு்்டயும்
கராத்வத சஙகிலிக்கட்்டயுமைாய்
அதடடியபடி நிறகும்
அரசாஙகம்.
என்்ன அழுத்திய
கனவுக்்ள உதறி
கத்வ வநாக்கி ந்டக்கும்வபாவத
எதிரில்
கனத்த பூடசும்
காக்கிச சட்்டயும்.
“நீஙகளதாவன இன்குைாப …
ஜீபபில்
அதிகாரி கூபபிடுகிறார்
உ்டவன வாருஙகள …”
மைாடிபபடிகளின் இருளகள பிதுஙக
பூடசுகளின் சத்தத்தின் மைத்தியில்
நான் இறஙக
ஜீபபின் திறந்த வாய்
என்்ன விழுஙகியது.
சா்ையில் நான்கு சக்கரஙகள பறந்தன. “

தான ள்கது ்ெயயப்ட் நி்கழளவ இவவாறு 
இனகுலாப விவரிக்கும்வ்ாது ,

”இருமிக் க்்ளத்துச
சறறுமுன் கண்ணயர்ந்த
மை்னவியும் … அம்மைாவின்
மைடிவதடிப பிடித்துப
புறாக்குஞசு வபாைப
பு்தந்த மைகளும் “

எனறு அவர் தன துளணவியார் உ்ல்நலமில்லாமல் 
இருந்த ்ெயதிளய எழுதிச் ்ெல்கிறார். அவர் 

இருமிக் ்களைத்து நள்ளிரவில் ்கணணயர்ந்தார் 
என்து நள்ளிரவு அளழபபு வந்த அனறு 
மடடுமல்லாமல் அனறா் நி்கழவு என்து 
உடகிள். அரொங்கத்தின ்கழுகுப்ார்ளவயில் 
சிக்கியவர்்களை மடடுமல்லாமல், அவர்்களின 
குடும்்த்திைளரயும் அச்ெத்திற்கு உள்ைாக்்க 
வவணடும் எனனும் வநாக்கில் ்்ரும்்ாலும் 
்காவல்துளறயிைர் விொரளணக்கு அளழத்துச் 
்ெல்வளதயும் ள்கது ் ெயவளதயும் இரவு வநரங்களில் 
தான ளவத்துக்்்காள்கிறார்்கள். இது வ்ானறவதார் 
அனு்வம் எைக்கும் வநர்ந்திருக்கிறது. அவெர 
நிளலக்்காலத்தில் ்த்திரிள்கயாைைாை எனளை 
நள்ளிரவு ஒனறில் ஒரு வவன, ஒரு ஜீப ெகிதம் வந்த 
்காவலர்்கள் வீடு புகுந்து இழுத்துச் ்ெனறைர். 
அபவ்ாது உயர் அதி்காரி ஒருவர் “எதுக்கும் உங்க 
பிள்ளை மு்கத்ளத ஒருமுளற ் ார்த்துக்்்காள்ளுங்கள்” 
என ெடள்க் ்காலரில் ள்கவத்துத் தாள்ளயத் 
திருபபி என அம்மாவி்ம் ்காட் ் ்ாதுவா்கவவ 
உணர்ச்சி்களை ் வளிக்்காட்ாத அவரது விழி்களில் 
நீர் வழிந்தது. என வாழநாளில் அதற்கு முனபும் ெரி, 
பினபும் ெரி என அனளை அழுது நான 
்ார்த்தவதயில்ளல. வ்கரைத்தில் ராென எனகிற 
்கல்லூரி மாணவளைக் ்காவலர்்கள் ்கக்்கயம் 
மு்காமுக்கு விொரளணக்கு எனறு அளழத்துச்்ெனறு 
சித்திரவளத ்ெயது ்்கானறதா்கச் ்ெயதி 
்ரவியிருந்த வநரம் அது. என அனளையின ் ்ற்ற 
மைம் ராென இ்த்தில் எனளை ளவத்துப 
்ார்த்திருக்கும் எை நிளைக்கிவறன. அதுவ்ால், 
நான இந்தக் ்கவிளதளயப ்டித்தவ்ாது என 
அம்மாவின இ்த்தில் இனகுலாபின துளணவியாளர 
இருத்திப ் ார்த்வதன.

‘நமக்குத் ் தாழில் ்கவிளத, நாடடிற்குளழத்தல்’ 
எை எழுத்து, வ்ச்சு, இயக்்க வவளல்கள், வ்ராசிரியப 
்ணி எை ஓயாது ் ெயல்்ட்தால் இனகுலாபுக்கும் 
வெர்த்துக் ’குடும்்ப ் ாரத்ளத’ அவரது துளணவியார் 
தான சுமந்தார். எவவாறு தம் ்கணவருக்கு இளயந்த 
அன்ாை துளணயா்க இருந்தாவரா அவவாவற தம் 
மக்்களையும் அவர் ்கணணும் ்கருத்துமா்கப 
்்ாத்திப ்்ாத்தி வைர்த்தார். தாயப்ாெத்ளத 
அைவுக்கு அதி்கமா்கவவ ஊடடிைார் எனறு கூ்ச் 
்ொல்லலாம். ்ரிதவிபபும் ்ளத்ளதபும் கூடிய 
அனபு, ் ாெம் அவருள்யது.

்கவிஞர் இனகுலாப தமது இறபபுக்கு எடடு 
ஆணடு்களுக்கு முனைவர 07.02.09 எனறு வததியிடடு 
்கடிதம் ஒனளற வீடடில், அவரது வமளெ 
இழுப்ளறயில் எழுதிளவத்திருந்தார். அக்்கடிதம் 
வருமாறு :

“எப்்ாழுதும் இறபபு வநரலாம் எனற சூழலில் 
என இறுதிவிருப்ங்களைப ் திவு ் ெயகிவறன. என 
அனபுக்குரிய குடும்் உறுபபிைர்்களுக்கு மடடுமனறி, 
வதாழளமக்குரிய நண்ர்்களுக்கும் விடுக்கும் 
வவணடுவ்காள் இது.

… இறபபுக்குப பிறகு மறுபிறபபில் எைக்கு 
நம்பிக்ள்க இல்ளல. வாழந்தமடடுக்கும் ெமயச் 
ொர்்ற்றவைா்கவவ வாழந்வதன.

… என உ்ல், இறபபுக்குப பிறகும் ்யன்் 
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வவணடும் எனறு விரும்புகிவறன.

அதைால் என உ்ளல மருத்துவக் 
்கல்லூரிக்கு வழங்க என குடும்் 
உறுபபிைர்்களும், வதாழர்்களும் ஆவை 
்ெயய வவணடுகிவறன. அப்டி 
வழஙகுவது எனை, என வாழக்ள்களயஎன 
விருப்ப்டி அர்த்தப்டுத்தும் எனறு 
நம்புகிவறன.

…  ம த ம்  ெ ா ர ா த வ ை ா ய 
வாழவிரும்பிவைன. மதம் ொராதவைாய 
மடியவும் விரும்புகிவறன. “

இதளை ‘உயில் ்கடிதம்’ எனறு 
தளலபபிடடு ‘்காக்ள்கச் சிறகினிவல’ 
்வளியிடடிருந்தது வதாழர்்களுக்கு 
நிளைவிருக்்கலாம்.

இனகுலாபின இறுதி விருப்ப்டிவய 
அவர் மளறவிற்குப பிறகு ்கவிஞரின 
ம்கள் மருத்துவர் ஆமிைா ்யினற 
்ெங்கல்்டடு மருத்துவக் ்கல்லூரிக்கு 
உ்ல் வழங்கப்ட்து. இனகுலாபின 
துளணவியார் உ்ன்டடு இளெவு 
அளித்ததால் தான அது இயல்வதாயிற்று. 
அது நாம் நிளைப்துவ்ால் ொதாரண 
விஷயமில்ளல. அதற்்கா்கவும் அவளர 
நனறிப்்ருக்வ்காடு நிளைவில் நிறுத்த 
வவணடும்.

இ று தி ய ா ்க ,  இ ன கு ல ா ப 
துளணவியாரின நிளைவு நம் ் நஞ்சில் 
என்றனறும் நிளலத்துவாழும் எனறு 
்ொல்லி, மக்்கள் ்கவிஞர் இனகுலாப 
‘விடியல் என்து’ எனகிற தளலபபில் 
21.03.1988 ‘உங்கள் விசிட்ர்’ இதழில் 
’அளைத்துல்க ம்களிர் நாளை்யாடடி 
என துளணவியாளர வநாக்கி …’ எனற 
குறிபபு்ன இனகுலாப எழுதிய 
்க வி ள த ள ய  அ வ ரு க் ்க ா ை 
‘நிளைவவந்தலா்கக் ்்காணடு நிளறவு 
்ெயகிவறன :

”ஜன்னலில் நு்ழந்த
பின்னிைவின் ஒளிக்கற்றயில்
உன் முகம்
கவளிவய
வவனில் கதன்றலில்
வீசும் நிைவில்
கு்்டஇ்ை தரித்த மைரஙகளும்
அவறறின்
கி்்ளகளில் அ்்டந்த
காகஙகளும்
சறவற திறந்த இ்மைகளின் ஓரத்தில்
ஒதுஙகித் திரும்பும்
உன் கருவிழிகள
பாதி உறக்கம்
எபவபாதும்
உன்
இ்மைகளுக்கு அபபால்
‘உறக்கச ச்டவிலும்’

உறஙகாக் கவ்ைகள
புைருமுன்வப எரியும்
அடுபபுச சுவா்ையில்
சுவர்களின் கறுபபில்
இரவு கபாசுஙகும்
ஆனால்
அவசாகத் தளிர்களில்
புல்லின் கவளிகளில்
இ்ைக்்ள விைக்கி
விரியும் சிறகுகளில்
விடியல் …
விடியல் என்பவதா
சூரிய கவளிசசம்
பார்க்க முடிந்த
வீடடுச சுவர்களிலும்
பார்்வக்குப ப்டாத
உைகச சுவர்களிலும்
மு்டஙகியும் வமைாதியும்
முறியும் நம் சிறகுகள
பு்கயில் பாதியாய்ப
கபாருமைலில் பாதியாய்க்
கசியும் உனது
கண்க்்ளத் து்்டத்துக் ககாள
படுக்்க ஒன்்ற நாம்
பகிர்ந்து ககாண்்டாலும்
பகிர்ந்து ககாள்ள
முடியாமைற வபாகும்
வாழக்்க
இன்று நாம் வாழவதில் இல்்ை
உன்்ன
இந்த வாழக்்க
எனக்கு மைடடுமைன்று –
உனக்வக எபகபாழுவதனும்
உணர்த்திய துண்்டா?
உனக்குள குமிழியிடும் உன் கவி்தக்்ளயும்
உன்னுள அதிர்ந்து உதடுக்்ளத் கதா்டாத
உன் சஙகீதத்்தயும்
ஒருவிழியும் காணாத உன் ஓவியத்்தயும்
எபகபாழுவதனும் நீ ப்்டக்க முடிந்ததா?
உ்்டகளுக்கு அபபால்
உ்டலுக்கு அபபால்
பு்தந்த உனது
உணர்்வ … அழ்க …
எந்த கநருக்கத்திலும்
காண முடிந்ததா?
எல்ைாச சுவர்க்்ளயும்
உ்்டக்கும் ஓ்ச
நம் கசவிக்்ளயும் கநருஙகுகிறது
சறவற திறந்த இ்மைகளுக்குளவ்ள
ப்ழய கனவுகள எ்வவயனும் இருந்தால்
து்்டத்கதறி
திரும்பும் தி்சகயல்ைாம் தடுத்து நிறுத்தும்
புழுதி மைண்டிய குடடிச சுவர்க்்ள
உ்்டத்கதறி
விடுத்ை கசய்
உன்்னயும் …
என்்னயும்.” கா
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கட்டுரை

்.முருககெொணடியன் murugesapandian2011@gmail.com

்காந்தி ம்கா்லப் பின்புலத்திலான  நாவல்்களும்
ச�்காலச  சநாதன ்வதி்க அரசியலும்

 ”ததசிய உ்ர்ச்சி அற்றுபதெணாய் விடடெடியணால், நம் சமுதணாய வர்்ணாஸரம தர்மங்கள் இ்கழபெடடு, அன்னிய 
ெணா்ைககும், நணா்கரி்கத்திற்கும் அளவு ்கடநத மதிபபு உணடணாகி விடடது” – வி.என்.ரங்கசணாமி ஐயர் 1922 ஆம் ஆணடு 

எழுதிய சதெசன் அல்லது சுதநதிர ரக்்கன் என்்ற தமிழ் நணாவலில் இருநது…(ெ.7)

்மிழப புளை்களத ஆக்்கத்தில் ்க்ந்த 
நூற்றாணடின முற்்குதியில் ்தா்ஙகி தமிழ 
நாவலாசிரியர்்களிள்யில் ்காந்தியம், குறிபபி்த்தக்்க 
அைவில் ்ெல்வாக்குப ்்ற்றிருந்தது. தமிழ்க 
மக்்களில் உயர் ொதியிைர், அனளறய ்கால்கட்த்தில் 
பிரிடடிஷ ்காலனியாதிக்்கத்திற்கு எதிரா்க 
இந்தியர்்களைத் திரடடிப வ்ாராடிய ்காந்திளய 
ம்கான, ம்காத்மா எனறு வ்ாற்றிைர். ஓரைவு 
்கல்வியறிவு ்்ற்றவர்்களி்ம் ்காந்தியின 
் ்க ா ள் ள்க ்க ள் ,  அ ர சி ய ல் ரீ தி யி ல் 
வ்சு்்ாருைாகியிருந்தை. ்காஙகிரசும், ்காந்தியமும் 
தமிழ்கத்தில் ஆழமா்க ஊடுருவி, சுதந்திரப  
வ்ாராட்ம் வலுவள்ந்தவ்ாதும், பினைர் நாடு 
விடுதளலயள்ந்த ்கால்கட்த்திலும் ளவ.மு.
வ்காளதநாயகி அம்மாள், ்கல்கி, நா.்ார்த்தொரதி, 
மு,வரதராென, ரா.சு.நல்ல்்ருமாள், வ்ானற 
நாவலாசிரியர்்கள் ்காந்தியக் ்்காள்ள்க்களை 
முனளவத்து எழுதிய நாவல்்கள், ்வகுெைப 
்த்திரிள்க்களில் பிரசுரமாகிப ்ரவலா்கக் ்கவைம் 
்்ற்றை. ்காந்தியக் ் ்காள்ள்க்களை லடசியத்து்ன 
பின்ற்றுகிற ்காந்தியவாதி்கள், அனறா் வாழவில் 
எதிர்்்காள்கிற பிரச்சிளை்களுக்கு முக்கியத்துவம் 
தந்து, ்காந்தியத்ளத ளமயமா்கக்்்காண் நாவல்்கள், 
ஒருவள்கயில் ெமூ்க விமர்ெைங்கைா்க விைஙகிை. 
அறு்து்களில் ்்ாதுவு்ளம இயக்்கம், திராவி் 
இயக்்கங்களின ் ெல்வாக்குக் ்காரணமா்கத் தமிழ்க 
அரசியலில் ஏற்்ட் மாற்றங்கள் ்காரணமா்கக் 
்காஙகிரஸ், ்காந்தியம் ்காலபவ்ாக்கில் ்ெல்வாக்கு 
இழந்தை. ்காந்தி, ்காந்தியம் ்ற்றிய வ்ச்சு்கள் 
மர்ாை ்காஙகிரஸ்்காரர்்கள், சுதந்திரப வ்ாராட் 
தி ய ா கி ்க ள் ,  ்க ா ந் தி ய  நி று வ ை ங ்க ள் 
்தா்ர்்ாைளவயா்கச் சுருஙகிை. இந்நிளலயில் 
சுதந்திரப வ்ாராட்த்ளதக் ்கைமா்கக்்்காணடு 
சி.சு.்ெல்லப்ா எழுதிய ்்ரிய அைவிலாை 
சுதந்திர தா்கம்(1997) நாவல், அவருக்குச் ொகித்ய 
அ்கா்தமி விருது(2001) கிள்த்தி் ்காரணமாைது. 
்காஙகிரஸ் இயக்்கத்தில் இளணந்து நாடடு 
விடுதளலக்்காை வ்ாராட்த்தில் ஈடு்ட் சி.சு.
்ெல்லப்ா, தைது வ்ாராட் வாழக்ள்கப 
பினபுலத்தில் எழுதிய சுதந்திர தா்கம், ெமூ்கப 
்திவாகும். ்காந்திளயப ் ாத்திரமாக்கி எழுதப்ட் 

மாலன – ெை்கணமை (1988), குமரி எஸ்.நீல்கண்ன 
– ஆ்கஸ்ட-15 (2012), சி.ெரவண்கார்த்திவ்கயன – 
ஆபபிளுக்கு முன (2017) ஆகிய மூனறு நாவல்்களும் 
வரலாற்று நி்கழவு்களு்ன ்காந்தி ்்கால்லப்ட் 
ெம்்வத்ளத விவரித்துள்ைை. ்காந்தி ் ்காளலளயப 
்ற்றி நாவலில் சித்திரிக்கும்வ்ாது நாவலாசிரியர்்களின 
்ருணளமயாை அரசியல் வநாக்்கங்கள், பிரதியில் 
நுட்மா்க ்வளிப்டடுள்ைை. அளவ, ்காந்திளய 
முனளவத்து வவறு்ட் வரலாறு்களைக் 
்கட்ளமத்தி் முயலுகினறை. வரலாற்றுப 
பினபுலத்தில் ஆவணப்டுத்தப்ட் நாவல்்கள் 
விவரித்துள்ை த்கவல்்கள், ஆயவிற்குரியை.

்கா ந்தி எனற அரசியல் ஆளுளமயின 
்னமு்கத்தனளம்கள் குறித்து இனறைவும் 
ஆஙகிலத்திலும் பிற ் மாழி்களிலும் ஆயிரக்்கணக்்காை 
நூல்்கள் ்வளியாகியுள்ைை. அவதவவளையில் 
்காந்தி அல்லது ்காந்தியத்ளத முனளவத்துப 
புளைவு்களும் ்தா்ர்ந்து பிரசுரமாகிக் 
்்காணடிருக்கினறை. வரலாற்றுப புளை்வழுத்தில் 
எந்த அைவு வரலாறு ்கலக்்கப்டுகிறது என்து 
்ள்ப்ாைரின அரசியல் மவைா்ாவம் ொர்ந்தது. 
வயாசிக்கும்வவளையில் வரலாறு என்து 
ஒருவள்கயில் விவநாதமாைது. இந்திய வரலாற்றில் 
ளவதி்க ெநாதைமும், அதன விளைவாை 
தீண்ாளமயும் இனறைவும் ்ெல்வாக்கு்ன 
விைஙகுகினறை. ்கள்யனுக்கும் ்கள்த்வதற்றம் 
எை எளிளமயா்க வாழந்த ்காந்தி, அதுவளர 
ளவதி்கம் எனற ்்யரில் உருவாகியிருந்த மத 
அரசியளலக் வ்கள்விக்குள்ைாக்கிைார். வரலாற்றில் 
்காந்தி வகித்த ் ாத்திரத்ளத எப்டி புளைவாக்குவது 
என்து ஒருவள்கயில் ெவால். ்காந்திளயக் 
்களதமா ந் த ர ா க்கிச்  ்ெ ால்லப்டடுள்ை 
்களதயா்ல்்களில் ந ாவலாசிரியர்்களின 
நுணணரசியல் ் வளிப்டடுள்ைது. 

திைமணிக் ்கதிர் வார இதழில் எண்து்களின 
நடுவில் மாலன எழுதிய ‘ெை்கணமை’ நாவலின 
தளலபபு, நாவலாசிரியரின வநாக்்கத்ளதப 
புலப்டுத்துகிறது. வமவலாட்மாை அவதானிபபில் 
வதசியப ்ா்லின வரி்கள் எனறு வதானறும். 
ஆைால், வ்காடவெயின புல்லடடிைால் ்காந்தி 
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முனனிறுத்திய அரசியல் முடிந்தது எனற மாலனின குதூ்கலம் 
்வளிப்டுகிறது. ்காந்திளயக் ் ்கால்வதற்்கா்க இந்து ம்கா ெள் 
அளமபள்ச் ொர்ந்த வ்காடவெயும் அவனுள்ய குழுவிைரும் 
திட்மிடடுச் ்ெயகிற ்ெயல்்கள், கிளரம் நாவல் வ்ால 
விவரிக்்கப்டடுள்ைை. நாவலின துவக்்கத்தில் அனபுள்ை சு்கன 
எனறு மாலன எழுதியுள்ை ஒரு ் க்்கக் ்கடிதம், நாவலாசிரியரின 
அரசியல் வநாக்்கத்ளத புலப்டுத்தியுள்ைது. “அரசியல் எனறால் 
அந்த வார்த்ளத அழுக்குப்்ாமல் இந்த வதெத்தில் உயிர்த்திருந்த 
ஒரு ்காலத்தில் உலாவியர்்களின ்களத. அவர்்களின ஒழுக்்கமும், 
நம்பிக்ள்க்களும், தான நம்புகினற ஒனறிற்்கா்க உயிளரக் 
்்காடுப்தற்கும் தயாரா்க இருந்த அந்த உறுதியும் இனளறக்குப 
பிரமிக்்க ளவக்கினறது. இந்தத் தி்மும் வலிவும் உன 
தளலமுளறயிவலனும் மீணடும் உயிர் ்்ற்றால் இந்த வதெம் 
இன்ைாரு முளற துளிர்க்கும்.” ளவதி்க ெநாதைத்ளதக் 
்காப்ாற்றுவதற்்கா்கக் ்காந்திளயக் ் ்கானற ் ார்ப்ைர்்கைாை 
வ்காடவெ குழுவிைரின ்ெயல்்கள், மாலளைப பிரமிக்்க 
ளவக்கினறை. வமலும் அது வ்ானற வனமுளற்கள் மீணடும் 
நள்்்ற்றால் இந்தியா இன்ைாருமுளற துளிர்க்கும் எனற 
வரி, மாலனின வ்காடவெ ்ெயத ்்காளலக்கு ஆதரவாை 
நிளலளய ்வளிப்டுத்துகிறது. வ்காடவெயின ்்காளலச் 
்ெயளலப புல்லரிபபு்ன ்்காண்ாடுகிற மைநிளல, 
மாலனுக்குள் அழுத்தமா்கப ் திந்துள்ைது. நவீை வ்காடவெவின 
வருள்க்கா்க மாலன ்காத்திருக்கிறார் எனறு ்ொல்ல 
வவணடியுள்ைது.

கொந்திளய உ்ைடியா்கக் ் ்கால்ல வவணடு்மை வ்காடவெ 
்ொனைவ்ாது உ்னிருந்த இரு்து வயதாை இளைஞைாை 
மதனலால் ்ா்ாவின மு்கத்தில் புனைள்க. நாடடுப 
பிரிவிளையிைால் ் ஞ்ொபிலிருந்து அ்கதியா்க வந்த மதனலால், 
்கண்ணதிவர அவனுள்ய அப்ா இைக் ்கலவரத்தில் 
் ்க ா ல் ல ப ் ட ் த ற் ்க ா ்க ப  ் ழி  வ ா ங கி ் த் 
துடித்துக்்்காணடிருக்கிறான. வறுளமயில் வாடும் ஏழளமயாை 
புவராகிதக் குடும்்த்தில் இருந்து வந்த வ்காடவெயின பிரிடடிஷ 
ராணுவத்தில் வெர வவணடு்மனற ்கைவு, நிளறவவறவில்ளல. 
மற்ற்டி ்காந்தியின முஸ்லிம்்களுக்கு ஆதரவாை ் ெயல்்ாடு்கள் 
்காரணமா்க அவளரக் ் ்கால்வதற்குத் திட்மிட்ைர் என்து 
்களதயா்லில் முனனிளல ் ்றுகிறது. ் ்காளலயாளி்களின ெதித் 
திட்ம் எப்டி்யல்லாம் ந்ந்தது எனறு குற்றச் ெம்்வங்களை 
விவரிக்ள்கயில் வ்காடவெயின ்ெயல்்களுக்கு ஆதரவாை 
விவரிபபு, நாவலில் இ்ம் ்்ற்றுள்ைது. ்காவல் துளற 
அதி்காரியாை ரமணன, ்காந்தி ்்கால்லப்டுவதில் இருந்து 

தடுத்திடும்  முயற்சி்கள் ,  அரசு 
இ ய ந் தி ர த் தி ன  வ ழ ள ம ய ா ை 
வ்ாக்கிைால் தள்்டுகினறை. 
இறுதியில் ்காந்தி மூனறு குணடு்களிைால் 
்்கால்லப்ட் நி்கழளவ மாலன 
விவரித்திருப்தில் வ்காடவெ ்ற்றிய 
்கதாநாய்க பிம்்ம் நுட்மா்கப 
்திவாகியுள்ைது. நாவலின முடிவில் 
‘்காந்திளயக் ்்கானறது வ்காடவெ 
இல்ளல. அந்தக் கூட்ம் இல்ளல, 
அரொங்கம். அதன ்மத்தைம்’ எனறு 
ரமணன நிளைப்து, ்்காளலளயத் 
திளெ திருபபும் வவளல. ்ழிளய 
அரொங்கத்தின மீது வ்ாடுவதில் 
மாலனின ்க்்ம், ் வளிப்டடுள்ைது. 
ளவதி்க ெநாதை தர்மத்திற்கு எதிராை 
்காந்தியின ் ெயல்்ாடு்கள் ்காரணமா்க 
அவளரத் திட்மிடடுக் ்்கானற 
ெதி்காரக் கும்்ல், இந்துத்துவாளவ 
முனளவத்துப பினைர் நீதிமனறத்திலும் 
்்ாது்வளியிலும் ந்ந்து்்காண் 
்ெயல்்களைக் ்கணக்கில்்்காள்ைாமல், 
ெை்கணமை ் ாடுகிற மாலன நாவலுக்கு 
்வளியிலும் ெநாதைத்திற்கு ஆதர 
வளித்துள்ைார். நாவலின இறுதியில் 
மாலன, ஒரு ்கடிதம் மூலம் வ்காடவெயின 
மரண தண்ளைளயயும், அவனுள்ய 
ொம்்ல் ,  எனறாவது ஒருநாள் 
இந்தியாவிற்குத் திரும்பும் சிந்து நதியில் 
்களரப்தற்்கா்கப புைாவில் வ்கா்ால் 
தாசின வீடடில் இருக்கிறது எனறு 
உருக்்கமா்கக் ்களதக்கிறார். 

‘முதனமுதலா்க அரசியவலாடு 
மதத்ளதப பிளணத்து அரசியல் 
ந்த்தியவர் ்காந்தி. அந்த அரசியல் 
அவளரச் ொபபிடடு விட்து’ எனறு 
கூச்ெமில்லாமல் ெமுக்்காைத்தில் 
வடி்கடடிய ்்ாயளயச் ்ொல்கிறார், 
மாலன. இந்தியாவின வரலாறு முழுக்்க 
ளவதி்க ெநாதை மதம், மனு தர்மத்ளதயும் 
வவ தங ்களையும்  முனளவத்து , 
மனைர்்களி்ம் ந்த்தியது மத அரசியல் 
இல்லாமல் வவறு எனை? அளவதி்க 
மதங்கைாை ்்ௌத்தத்ளதயும் , 
ளெைத்ளதயும் அழித்தி் முயனற 
ள வ தி ்க  ம த  அ ர சி ய லு க் கு ப 
்லியாைவர்்களின எணணிக்ள்கக்குக் 
்கணக்வ்கது? ஏவதா ்காந்திதான 
முதனமுதலா்க  அரசியளலயும் 
மதத்ளதயும் பிளணத்தவர் எனற கூற்று, 
மாலனின ெநாதை ஈடு்ாடடின 
்வளிப்ாடு .  இ ந்தியா  எனற 
்கரு த் த ா க் ்க ம் ,  ஆஙகிவலயரின 
்காலனியாதிக்்கத்தில் உருவாைது 
எனறும், அவர்்களுள்ய ்காலனியாதிக்்க 
நலன்களுக்்கா்க அ்கண் இந்தியா 
உருவாக்்கப்ட்து எனறும் வரலாற்று 
ஆயவாைர்்கள் குறிபபிடுகினறைர். 
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இந்தியாவில் ஏ்கப்ட் சுவதெ ெமஸ்தாைங்கள் 
ஆஙகிவலயரின ஆடசிக் ்காலத்திலும் ் ெயல்்ட்ை. 
இந்தியா ஒருவ்ாதும் ஒவர நாடு எனறு இருந்தது 
இல்ளல. சுதந்திர இந்தியாவில்தான ெமஸ்தாைங்கள் 
ஒருஙகிளணக்்கப்டடு ஒற்ளற  இந்தியா 
உருவாக்்கப்ட்து. இந்நிளலயில் ்கணிெமாை 
முஸ்லிம்்கள் தங்களுக்்காை நாடள் உருவாக்கி் 
விரும்பியவ்ாது, இந்து மத அடிப்ள்வாதி்களின 
’பிரிவிளை’ எனற ்ொல்தான மதக்்கலவரங்கள், 
கூட்க் ் ்காளல்கள் ந்ந்தி் ்காரணமா்க இருந்தது. 
1947 ஆம் ஆணடில் இந்தியா, ் ாகிஸ்தான எை இரு 
நாடு்கள் வதானறிை எனற ்ொல்லா்ல் 
முனளவக்்கப்டடிருந்தால், இவவைவு வ்ரழிவு்கள் 
ஏற்்டடிருக்்காது. ெரி, வ்ா்கடடும். எந்த்வாரு 
அரசியல் ஆயவும் இனறி, வரலாற்றுத் த்கவல்்களைக் 
்கலந்து்கடடி மாலன எழுதியுள்ை ெை்கணமை 
ந ாவல் ,  ெ ந ா தைத்தில் வத ாய ந்துள்ைது ; 
வருணாசிரமத்திற்கு வக்்காலத்து வாஙகுகிறது.

கொந்திளயக் ்்கால்வதற்்கா்க ஏழு த்ளவ்கள் 
்்காளல முயற்சி்கள் நள்்்ற்றை. முதல் முயற்சி 
தீண்ாளமக்கு எதிரா்க ஹரிெை யாத்திளரயினவ்ாது 
1930்களில் புைா ந்கர் மனறத்தில் அளிக்்கப்ட் 
வரவவற்பில் ்காந்திளயக் ்்கால்ல முயனறைர். 
்கள்சி மூனறு ்்காளல முயற்சி்கள் வ்காடவஸ 
குழுவிைரால் வமற்்்காள்ைப்ட்ை. ் ாகிஸ்தான 
பிரிவிளைக்கு ஆதரவா்க இருந்ததற்்கா்கவும், 55 
வ்காடி ரூ்ாய ்ாகிஸ்தானுக்குக் ்்காடுக்்க 
வவணடு்மை  இ ந்திய  அ ர ெ ா ங ்க த்ளத 
வற்புறுத்தியதற்்கா்கவும்தான ்காந்திளயக் ் ்கானவறன 
எனறு நீதிமனறத்தில் வ்காடவெ ்ொனை 
வாக்குமூலம், வமவலாட்மாைது. அதற்குப பினைர் 
இருக்கிற ஆர்.எஸ்.எஸ்., இந்து ம்கா ெ்ா வ்ானற 
இந்துத்துவ அளமபபு்களின ்்காள்ள்க்களையும், 
வநாக்்கங்களையும் வாசிக்கும்வ்ாது ளவதி்க 
ெநாதைம்தான ்காந்தி ்்காளலக்கு மூலமா்க 
இருப்ளத அவதானிக்்க முடியும்.

1948 ஆம் ஆணடு ஆர்.எஸ்.எஸ். எனற ளவதி்க 
ெநாதை அளமபள்ச் ொர்ந்த வ்காடவெயிைால் 
்காந்தி ்்காளல ்ெயயப்ட் ெம்்வத்தின 
பினைணியில் இருக்கிற அரசியல் வநாக்்கம் 
்ரிசீலளைக்குரியது. வருணாசிரம தர்மத்திற்கு 
எ தி ர ா ை த ா ்க க்  ்க ா ந் தி யி ன  அ ர சி ய ல் 
்ெயல்்ாடு்களைக் ்கருதிய மராடடிய மாநிலம் 
புைாளவச் ொர்ந்த சித்்வா ்ார்ப்ைர்்களின 
திட்மிட் ெதியின விளைவுதான ்காந்தியின 
்டு்்காளல. எனறாலும் அனளறய ்கால்கட்த்தில் 
்காஙகிரஸ் இயக்்கத்தில் அளமச்ெர்்கைா்கவும் 
தளலவர்்கைா்கவும் ,  அரசின உயர்மட் 
அதி்காரி்கைா்கவும், அச்சு ஊ்்கவியலாைர்்களும் 
்ெல்வாக்கு்ன விைஙகிய ்ார்ப்ைர்்கள், ்காந்தி 
்்கால்லப்ட் ெம்்வத்தின மறு்க்்கத்ளதத் 
தந்திரமா்க மளறத்துவிட்ைர். இந்துXமுஸ்லிம் மதக் 
்கலவரத்தினவ்ாது, ்காந்தியின முஸ்லீம்்களுக்கு 
ஆதரவாை நிளலப்ாடடிைால் ஆத்திரமள்ந்த 
இந்துவாை வ்காடவெயின ஆவவெமாை ் ெயல்்ாடு 
எனறு ்்காளலளய நியாயப்டுத்தும் ்கருத்து, 
இனறைவும் ஆர்.எஸ்.எஸ். அளமபபிைால் 

்தா்ர்ந்து பிரச்ொரம் ் ெயயப்டுகிறது. அதற்குப 
பினைர் ் ்ாதிந்திருக்கிற வருணாசிரம அரசியளலக் 
்கண்றிய வவணடியுள்ைது.

ஆஙகிவலயக் ்கல்விளயக் ்கற்று, ஆஙகிவலயரின 
்கால்்களை வருடியவாறு, ஆஙகிவலய அரொங்கத்தில் 
உயர் ்தவி்களை வகித்த உயர் ொதியிைரில் 
்ார்ப்ைர்்கள் முதனளம இ்ம் வகித்தைர். 
அவதவவளையில் ஆயிரமாணடு்கைா்க மநு தரும 
ொஸ்திரம் எனற ்்யரில் பிறபபு , ்ால் 
அடிப்ள்யில் ஏற்றத்தாழவும் தீண்ாளமயும் 
்கற்பித்து, ெமூ்க அடுக்கில் ் ார்ப்ைர் வகித்திருந்த 
உச்ெ நிளல ,  ்காலனியாதிக்்க ஆடசியில் 
அமல்்டுத்தப்ட் சீர்திருத்தங்களிைால் ்மல்ல 
ஆட்ங ்கண்து. இந்தியாவில் பிரிடடிஷ ்காலனிய 
அரசின திருத்தப்ட் ொெைச் ெட்ம்(1833) , 87 
வது பிரிவின்டி ” இந்தியாவில் வாழும் எந்த்வாரு 
குடிம்கனும் அவைது மதம், பிறபபி்ம், வம்ெம், 
வர்ணம் எனனும் எந்த்வாரு ்காரணத்தாலுவமா 
அனறி அளவயாவற்றானுவமா ்கம்்்னியில் 
வவளல வமற்்்காள்வளதத் தடுக்்கக்கூ்ாது.” எனறு 
வவளல வாயபள்ப ்்ாதுவாக்கியது. இந்தச் 
ெட்ம் பிறபபின அடிப்ள்யில் குறிபபிட் 
ொதியிைர் ் ரம்்ளரத் ் தாழிளல மடடும் ் ெயய 
வவணடு்மனற மனு தருமக் வ்காட்ாடள்க் 
வ்கள்விக்குள்ைாக்கியது. ஆயிரமாணடு்கைா்க 
மனைர்்களைச் ொர்ந்து பிரம்மவதயம் ்்ற்று, 
கிராமபபுற நில உற்்த்திளயக் ் ்காள்ளையடித்தது்ன, 
வவதக் ்கல்வி மூலம் ெம்ஸ்கிருத ்மாழிளய 
முனனிறுத்தி ,  அதி்க ா ர த்தில்  வீற்றிருந்த 
்ார்ப்ைர்்களின உச்ெநிளல சிதிலமள்யத் 
்தா்ஙகியது. இன்ைாருபுறம் ஆஙகிவலயர் 
அமல்்டுத்திய ் ்ண்கள் உ்ன்கடள் ஏறுதளலத் 
தடுத்தல், குழந்ளதத் திருமணம் ஒழிபபு வ்ானற 
ெமூ்கச் சீர்திருத்தங்கள், வருணாசிரம முளறளய 
ஒழித்துவிடு்மனறு ் யந்தைர்.

வ ரு ண ா சி ர ம  மு ள ற யி ல்  ஏ ற் ் ட ் 
சீர்திருத்தங்களைப ்்ாறுத்துக்்்காள்ை முடியாத 
்ார்ப்ைர்்கள்தான ் தா்க்்கத்தில் பிரிடடிஷாரின 
்காலனிய அரசியலுக்கு எதிராை வ்ாராட்த்ளதத் 
்தா்ஙகிைர். இந்திய விடுதளலப வ்ாராட்ப 
பினபுலத்தில் உயர் ொதி இந்துக்்களின நலன்கள் 
்்ாதிந்திருப்தன ் வளிப்ாடுதான தீவிர வாதம், 
மித வாதம் வ்ானற வ்ச்சு்கள். ஆஙகிவலயளரத் 
துப்ாக்கி புல்லட்கள், ்வடிகுணடு்கள் மூலம் 
விரடடி் முயனற வாஞ்சிநாதன வ்ானற 
்ார்ப்ைர்்கள், ஒருவள்கயில் வருணாசிரமத்ளத 
மீணடும் நள்முளறப்டுத்தி் முயனறைர். 
ஆஙகிவலயராை ஆஷ துளரளயச் சுடடுக் ் ்கானறு, 
தானும் தற்்்காளல ் ெயது்்காண் வாஞ்சிநாதனின 
ெடள்ப ள்யில் இருந்த  ்க ாகிதத்தில் , 
வருணாசிரமத்தின வீழச்சிளயப ்்ாறுக்்க 
முடியாமல்தான, ஆஙகிவலயளைக் ்்காளல 
்ெயததா்க ஒபபுதல் தந்திருக்கிறார். ”ஆஙகிவலய 
ெத்ருக்்கள் நமது வதெத்ளதப பிடுஙகிக்்்காணடு 
அழியாத ெநாதை தர்மத்ளதக் ்காலால் மிதித்து 
துவம்ெம் ்ெயது வருகிறார்்கள்…”. எனற ்கடித 
வாெ்கம் முக்கியமாைது. இனறைவும் வவதம் ஓதுதல், 
ஆ்கம விதி்கள் எனற ் ்யரில் ் ார்ப்ைர் ொதிய 
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அடுக்கில் உயர்ந்த இ்த்ளதப ் ்றுவதற்கு இந்திய 
அரசியலளமபபுச் ெட்த்ளதயும் துளணயா்கக் 
்்காணடிருப்து வருணாசிரமத்தின ்ெல்வாக்கு 
அனறி வவறு எனை?

குமரி எஸ்.நீல்கண்ன எழுதிய ’ஆ்கஸ்ட 15’ 
நாவல் ஆவணங்களின ் தாகுப்ா்க விரிந்துள்ைது. 
்காந்தியின உதவியாைரா்கவும், ்ெயலாைரா்கவும் 
்ணியாற்றிய ்கல்யாணத்து்ன நாவலாசிரியர் 
நீல்கண்னுக்கு ஏற்்ட் நடபு மூலம் கிள்த்த 
த்கவல்்கள் நாவலா்க வடி்வடுத்துள்ைை. ்கல்யாணம்.
்காம், ெத்யா.்காம் எனற இரு பிைாக்கு்களில் 
்திவவற்றம் ் ெயயப்ட் ெம்்வங்கள், வரலாற்றுத் 
த்கவல்்கள், ஆபூர்வமாை ் ்ங்கள், ்கடிதங்கள் எை 
நாவல் புளைவிற்கும், அெலுக்கும் இள்யில் 
ஊெலாடுகிறது. ்காந்தியின அனறா் வாழக்ள்க 
எப்டி இருந்தது? ்காந்தி ெ்க மனிதர்்களு்ன 
எவவாறு ் ழகிைார்? வ்ானற ் ல்வவறு த்கவல்்கைால் 
ததும்பிடும் நாவலில், வ்காடவெயின துப்ாக்கிக் 
குணடுக்குப ்லியாை ெம்்வமும் இ்ம் 
்்ற்றுள்ைது. பிறபபிைால் ் ார்ப்ைராை இரு்து 
வயதாை வாலி்ைாை ்கல்யாணம், ்காந்தியின 
இறுதிக் ்கால்கட்த்தில் அவரு்ன ்நருக்்கமா்க 
இருக்கிறார். ்காந்தியு்ன ஆசிரமத்தில் தஙகிப 
்ணியாற்றுவதற்்கா்கக் ்கல்யாணத்ளதத் வதவதாஸ் 
்காந்தி அனுபபி ளவத்தார். எதிலும் தனளை 
ஈடு்டுத்திக்்்காள்ைாமல், ஒதுஙகி இருப்வரா்கத் 
தனனியல்ள்ச் சித்திரிக்்க விளழயும் ்கல்யாணம் 
உணளமயில் யாருள்ய நிழல் எனற வ்கள்வி 
வதானறுகிறது. அவர் தனனுள்ய அனு்வங்களை 
விலகிநினறு, யாவரா ஒருவரின ்களதயா்க 
விவரித்துள்ைார். 

எதிலும் ஈடு்ாடு இல்லாதவரா்கத் தனனிருபள் 
விவரிக்கிற ்கல்யாணம், ்காந்தி சு்ப்ட்வு்ன, 
உள்துளற அளமச்ெராை ்டவ்ல் வீடடிற்குத் 
த்கவளலத் ்தரிவிப்தற்்கா்கக் ்காரில் விளரந்து 
்ெல்கிறார். பினைர் அவருள்ய அளறக்குச் 
்ெனறு பிரதமர் வநருவின அலுவல்கத்திற்குத் 
த்கவளலத் ்தரிவிக்கிறார். ்காந்தி ்்கால்லப்ட் 

மறுநாளில் ்காந்தி ள்க்யழுத்திட் ்காவொளலளய 
வஙகியில் இருந்து திரும்்ப்்றும் ்கல்யாணத்திற்கு 
அதனுள்ய மதிபபு, அனளறய ்கால்கட்த்திவல 
புரிந்திருக்கிறது. ்காந்தி ்தா்ர்்ாை ்ல்வவறு 
ஆவணங்களைக் ்கல்யாணம் தன வெப்டுத்திப 
்ாது்காப்ா்க ளவத்திருக்கிறார். நாடடின பிதா 
எனறு அளழக்்கப்ட் ்க ா ந்தி  குறித்த 
ஆவணங்களைப ்ாது்காத்தி் பிரதமர் வநரு, 
உள்துளற அளமச்ெர் ் டவ்ல் உள்ளிட் ்காஙகிரஸ் 
தளலவர்்களுக்கு ஏன அக்்களற இல்ளல எனற 
வ்கள்வி வதானறுகிறது. சுதந்திர இந்தியாவில் ளவதி்க 
ெநாதைவாதி்களின ஆதிக்்கம் வமவலாஙகியிருந்த 
்கால்கட்த்தில், ்காந்தியின ்ெயல்்ாடு்கள் 
்காரணமா்கக் ்காந்தி வதளவயில்லாதவரா்க மாறி 
விட்ார். ்காந்தியின ்ெயல்்ாடு்கள், மாறிவரும் 
அரசியல் சூழலில் ்்ாருத்தமில்ளல எனறு 
்காஙகிரஸ் இயக்்கத் தளலவர்்கள் ்கருதிைர். 
ஒருவள்கயில் ்காந்தியின மரணம் அவர்்களுக்கு 
விடுவிப்ா்க இருந்தது. ்காந்தியின மரணத்தில் 
்ாது்காபபு குறித்து, இந்திய அரொங்கம் 1960இல் 
அளமத்த விொரளணக் ்கமிஷன, மி்கவும் 
ொவ்காெமா்க ஒன்து ஆணடு்கள் விொரளணளய 
ந்த்தி, அறிக்ள்களய அரொங்கத்திற்கு வழஙகியது. 
விொரளணக் ்கமிஷன ்ெயல்்ாடு்களை 
அவதானிக்ள்கயில் ்காஙகிரஸாருக்குக் ்காந்தியின 
மரணம் குறித்த அலடசியம் புலப்டுகிறது.

பிர்லா  ம ாளிள்கயில் பிரார்த்தளைக் 
கூட்த்திற்குச் ்ெல்லும் வழியில் ்காந்தி சுடடுக் 
்்கால்லப்ட்வ்ாது உ்னிருந்த ்கல்யாணத்தின 
விவரிபபில் புதிய த்கவல்்கள் எதுவும் இல்ளல. ்காந்தி, 
‘வஹ ராம்’ எைச் ் ொல்லவில்ளல எனறு உறுதியா்கச் 
்ொல்கிறவர், அந்தக் ் ்காளல குறித்து வவறு எதுவும் 
்ொல்லவில்ளல. ்காந்தியின ் ்காளலக்குப பினைர் 
்காஙகிரஸ் தளலவர்்களின எதிர்விளை்கள், 
வ்காடவெயின ்ெயல்்கள், இந்து ம்கா ெள், ஆர்.
எஸ்.எஸ். குறித்துக் ்கல்யாணத்தின ்களதயா்ல் 
்மௌைம் ொதிக்கிறது. குறிப்ா்கப ் டவ்ல், வநரு 
வ்ானற முனைணி தளலவர்்கள் எனை ்கருதிைர் 
வ்ானற த்கவல்்கள், மளறக்்கப்டடுள்ைை. ்காந்தி 
்ற்றி ்்ாதுப புத்தியில் உருவாக்்கப்டடிருந்த 
பிம்்த்திற்குச் ொர்்ாை விவரளண்களைத்தான 
்கல்யாணம் நாவலில் ் திவாக்கியுள்ைார். ்காந்தியின 
்ெயலாைர் அல்லது உதவியாைர் எனற வஹாதாவில் 
்கல்யாணம் பிர்லங்களு்ன ்்காணடிருந்த 
்தா்ர்பு்கள் ்ற்றிய ஆவணங்களின ந்கல்்களை 
நாவலில் ்ார்க்கும்வ்ாது ்ல்வவறு வ்கள்வி்கள் 
வதானறுகினறை. 

ஒருவள்கயில் அப்ாவி வ்ாலத் தனளைக் 
்காடடிக்்்காள்கிற ்கல்யாணம், சுதந்திர இந்தியாவில் 
உள்துளற அளமச்ெ்கத்தின ஆளணயின வ்ரில் 
தாழத்தப்ட் மற்றும் மளலொதியிைருக்்காை 
்தன மண்ல ஆளணயரா்க ரூ.600/- மாத 
ஊதியத்தில் (1956-1964) ் ணியாற்றியிருக்கிறார்.( 1956 
ஆம் ஆணடில் ஒரு கிராம் தங்கத்தின விளல ரூ.5/-
. எனில் இனளறய தங்கத்தின மதிபபில் ்கல்யாணம் 
வாஙகிய ஒரு மாத ஊதியம் 120 X 5,100= 6,12,000/-. 
்காந்தியின ்்யளர ளவத்துப பிளழபபு ந்த்திய/ 
ந்த்திக் ் ்காணடிருக்கிற ்கல்யாணம் ் ்ற்ற எளிய 
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்தாள்க!) ளவதி்க ெநாதைத்திற்குச் ொர்்ாை 
்கல்யாணம் தாழத்தப்ட்வர் முனவைற்றத்திற்குப 
்ாடு்ட்ார் என்து நள்கமுரண. அவர், 
்காஙகிரஸின உயர் மட்த் தளலவர்்களு்ன 
் ந ரு க் ்க ம ா ்க  இரு ந் திரு க் கி ற ா ர் ;  ம த க் 
்கலவரத்தினவ்ாது ஏதிலி்களை மீடகும் ்ணியில் 
வலடி ்மௌணட வ்ட்னு்ன ்நருக்்கமா்க 
இருந்து ்ெயலாற்றி இருக்கிறார். ்காந்தியின 
மைச்ொடசியா்கக் ்கருதப்ட்வர் ராொஜி எனறு 
்கருதுகிற ்கல்யாணத்தின அரசியல், அடிப்ள்யில் 
ளவதி்க ெநாதைத்து்ன ்தா்ர்புள்யது. 
நாவலின பிற்்குதியில் ்கல்யாணம் தைது குடும்் 
வாழக்ள்களய விவரித்துள்ைார். சுதந்திர இந்தியாவில் 
்காந்தியின அரசியல் நிளலப்ாடு ் ற்றி விவரிக்கிற 
்கல்யாணத்தின இன்ைாரு மு்கம், மர்மாைது. அது, 
நாவலில் எஙகும் ்திவா்கவில்ளல. ்காந்தியின 
அனறா் ந்வடிக்ள்க்களையும், அரசியல் 
்ெயல்்ாடு்களையும் உைவறிந்து ் ொல்வதற்்கா்கக் 
்கல்யாணம், ஏவதா்வாரு அளமபபு அல்லது 
அரசியல்வாதியின தனிப்ட் ஏ்ெண்ா்க 
்காந்தியி்ம் ் ணி புரிவதற்்கா்க அனுப்ப்டடிருந்தார் 
எனறு ்களதயா்லில் இருந்து யூகிக்்க முடிகிறது. 
அதுதான உணளமயும்கூ்.

‘ஆபபிளுக்கு முன’ எனற நாவல் மூலம் 
்காந்தியின வாழக்ள்கயில் நள்்்ற்ற ெம்்வத்ளத 
முனனிறுத்தி ெரவண ்கார்த்திவ்கயன விவரித்துள்ை 
்களதயா்ல், வழளமயில் இருந்து மாறு்டடுள்ைது. 
வரலாறு ொர்ந்த புளைவில் ்காந்தியின பிரம்மச்ொரிய 
வொதளை முயற்சி, நாவலாகியுள்ைது. ்காந்தி, அ்க 
வாழவில் இன்ைாரு ்வளிப்ா்ா்க எழு்து 
வயதிலும் ்்ண்களு்ன ஆள்்கள் எதுவுமினறி 
உறஙகுகிற ் ெயளல வழக்்கமா்கக் ் ்காணடிருந்தார். 
்காந்தி, இந்திய மரபில் பிரம்மொரியத்ளத 
முக்கியமாைதா்கக் ்கருதியதால்தான, மளைவியு்ன 
உ்லுறளவத் திடீ்ரை நிறுத்திவிடடு, விந்துளவ 
்வளியி்ாமல் வெமிப்தன மூலம், தைது ஆனம 
்லத்ளத வலுப்டுத்த முடியு்மனறு நம்புகிறார். 
ம்கா்ாரதம் உள்ளிட் ்ணள்ய ெம்ஸ்கிருதப 
்ள்பபு்களிலும், ்கருத்தியல் விவாதங்களிலும் 
ஆண, திருமணம் ்ெயயாமல், பிரம்மொரியா்க 
இருப்து உனைதமாைது எனறு வ்ாற்றுகிற மரபு 
உணடு. ஒருவள்கயில் ஆண – ்்ண உ்லுறளவ 
இழிவா்கக் ்கருதுகிற வ்ாக்கு ஆணளமய 
வநாக்கிலாைது. எந்தப ் ்ணணும் பிரம்மொரியத்ளத 
ஏன ்கள்பபிடிக்்கவில்ளல? என்து வரலாற்றில் 
முக்கியமாை வ்கள்வி. ்காந்தி, பிரம்மொரியம் மூலம் 
அதீத ஆற்றல்்களைப ்்ற முடியு்மனறு 
அழுத்தமா்க நம்பிைார். அந்த நம்பிக்ள்கயின 
்தா்ர்ச்சியா்கத்தான மனு்்ன, சுசிலா நயயார் 
உள்ளிட் சில ்்ண்களு்ன இரவுவவளையில் 
உறஙகும்வ்ாது, தனளைவய வொதிக்்க முயனறார். 

்காந்தி, ஆசிரம வாழக்ள்கயில் தனனுள்ய 
வொதளை முயற்சிளய ர்கசியமா்கச் ் ெயயவில்ளல. 
எனறாலும் பிற ஆசிரமவாசி்களின மைநிளல அந்த 
நி்கழளவ எப்டி எதிர்்்காணடிருக்கும் எனற 
வ்கள்வியின ஊ்ா்கக் ்கார்த்திவ்கயன ்களதயா்ளல 
விவரித்துள்ைார். இந்தியாவின வதெப பிதா எனறு 

்கருதப்டுகிற ்காந்தியின வாழக்ள்கயில் இ்ம் 
்்ற்ற ் ாலியல் ் தா்ர்்ாை நி்கழளவ முனளவத்துச் 
சித்திரிக்்கப்டடுள்ை புளைவு, நம்்்கத்தனளமயு்ன 
விரிந்துள்ைது. அந்தவவளையில் ்காந்தியின மைநிளல 
எனைவா்க இருந்திருக்கும்? அவரு்ன வொதளையில் 
்ஙவ்கற்ற ்்ண்களின மைநிளல எப்டி 
இருந்திருக்கும்? இந்த விஷயத்ளத அறிந்திட் பிறர் 
எனை ்கருதிைர்? வ்ானற விவரிபபு்கள் எளிய 
்மாழியில் ் ொல்லப்டடுள்ைை. ்காந்தி ஒருவ்ாதும் 
மளறத்திராத இந்த ெம்்வத்ளதப ் ள்ப்ாக்குவதன 
மூலம் பிரச்சிளையின மறு்க்்கம் எதுவும் 
்கண்றியப்்ாதது, நாவலின ் லவீைம். ்காந்திளயக் 
வ ்க ாடவெ  சுடடுக்்்க ானற  ெ ம் ்வத்ளத 
உணர்ச்சிபூர்வமா்கச் சித்திரித்துள்ை நாவலில், 
அதற்குப பினைர் ் ்ாதிந்திருக்கிற அரசியல் குறித்த 
விமர்ெைம் எதுவுமில்ளல. ்காந்திளய அரசியல்வாதி 
எனறு அணுகி்ாமல், ெராெரியாை ஆண எனற 
்ார்ளவளய முனனிறுத்திச் ்ொல்லப்டடுள்ை 
்களதயா்ல், ்கவைத்திற்குரியது. அந்தப பிரச்சிளை 
இனளறய ெமூ்கத்தில் எப்டி ்்ாருந்துகிறது? 
வதளவ எனை? வ்ானற வ்கள்வி்கள் வாசிபபில் 
வதானறுகினறை. ்காந்தி மீதாை ஆர்வத்தின 
்காரணமா்க அவருள்ய வாழவில் ந்ந்த 
ெம்்வத்ளத முனனிறுத்திச் ்ொல்லப்டடுள்ை 
புளைவு, ஒருவள்கயில் வரலாற்ளற மீளுருவாக்்கம் 
்ெயதுள்ைது.

கொ ந்தி  ்்கால்லப்ட் ெம்்வத்ளத 
முனனிறுத்துகிற மூனறு நாவல்்களும் ளமயத்தில் 
இருந்து விலகி, ஏற்்கைவவ வரலாற்றில் இ்ம் 
்்ற்றுள்ை த்கவல்்களை விவரித்துள்ைை. மாலனின 
புளைவில் இந்துத்துவா முனனிளலப்டுத்தப 
்டடுள்ைது. நீல்கண்னின நாவலாக்்கத்தில் 
்கல்யாணத்தின ்ெயல்்களின பினைர் மர்மம் 
்்ாதிந்திருக்கிறது. ்கார்த்திவ்கயனின ்களதயா்ல் 
்காந்திளய முனளவத்துப புளைவா்க வரலாற்ளற 
மீளுருவாக்கியுள்ைது. எப்்ாழுதும் திறந்த 
மைது்ன ்வளிப்ள்யா்கச் ்ெயல்்ட் 
்காந்தியின ெமூ்க, அரசியல், ் ்ாருைாதாரம், மதம் 
ொர்ந்த ்கருத்து்கள் அணளமக்்காலத்தில் ்கவைம் 
்்ற்றுள்ைை. இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் 
பிரிடடிஷாரின ்காலனியாதிக்்கக் ்கால்கட்த்தில் 
்காந்தியின மத அணுகுமுளற, ராமராஜ்யக் ்கைவு, 
ளவதி்க இந்து ெமய நம்பிக்ள்க, வருணாசிரம ஆதரவு, 
தீண்ாளம, ் ்கவத் கீளத மீதாை ஈடு்ாடு வ்ானற 
ம த ம்  ெ ா ர் ந் த  பி ம் ் ம் ,  இ ன று 
மறுவாசிபபிற்குள்ைாகியுள்ைை. ்காந்தியின 
வ்ாதளை்கள் இனளறய மத அடிப்ள்வாத 
அரசியல் சூழலில் மீணடும் வதளவப்டுகினறை 
எனறு இ்துொரியிைர் ்கருத்துத் ் தரிவிக்கினறைர். 
கு றி ப ் ா ்க  ஆர் . எஸ் . எஸ் .  அளமபபின 
்ெயல்திட்ங்களை அமல்்டுத்தி, அ்கண் 
்ாரதம், ஹிந்து ொம்ராஜ்யம், எனற ்்யரில் 
வருணாசிரமத்ளத முனனிறுத்தி, ் ாெ்க ்கடசியிைர் 
்ெயகிற ்ெயல்்களுக்குப பினைர் இருக்கிற 
ெநாதைத்ளதக் ்கண்றிய வவணடியுள்ைது. 
வருணாசிரமத்திற்கு ஆதரவாைராை ்காந்திளய 
வருணாசிரமத்ளதச் சிதிலமாக்கி் முயலுகிறார் 
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எனறு ்கருதிய ெநாதைவாதி்களின அனளறயச் 
்ெயல்்ாடு்கள், எதிர்விளை்கள் குறித்துக் கூடுதல் 
த்கவல் வவணடுவவார் நண்ர் அ.மார்க்ஸ் எழுதிய 
’்காந்தியும் தமிழச் ெநாதனி்களும்’ எனற நூளல 
வாசிக்்க வவணடுகிவறன.

சுதந்திரத்திற்குப பிந்ளதய ்த்தாணடு்களில் 
்ெயல்்ட் ்காஙகிரஸ் ்கடசியிைரின ஆடசியில், 
தமிழ்கத்தில் வருணாசிரமம் ்ெல்வாக்கு்ன 
விைஙகியது. இத்தள்கய சூழலில் ்காஙகிரஸ் 
்கடசியின ஆடசியில் ்்ாருைாதார வீழச்சி, 
்்ாதுவு்ளமக் ்கடசிப ்ரவல், ்்ரியாரின 
திராவி் இயக்்கம், திராவி் முனவைற்றக் ்கழ்கத்தின 
்குத்தறிவுப பிரச்ொரம் எை மாறிய அரசியல் 
சூழலில் தமிழ்கத்தில் ்காந்தியம் ் மல்லச் ் ெல்வாக்கு 
இழந்தது. இந்தியாவில் சுதந்திரப வ்ாராட்ம் 
உச்ெமள்ந்தவ்ாது, தமிழ்கத்தில் வருணாசிரம 
தர்மத்திற்கு எதிராை அரசியளல முனளவத்த 
்்ரியாரின சுயமரியாளத இயக்்கத்தின ் குத்தறிவுப 
பிரச்ொரம் ்கவைத்திற்குரியது. இலக்கியப 
்ள்பபு்களில் ்காந்திளய ம்காைா்க உயர்த்திப 
பிடித்த உயர் ொதியிைர் இனறு அருகி விட்ைர். 
வருணாசிரமம் சிதிலமாகி விட்து எனறு 1922 இல் 
வருத்தப்ட் நாவலாசிரியர் வி.என.ரங்கொமி 
ஐயரின வாரிசு்கள் ,  இனறு தமிழ்கத்தில் 
்்ாது்வளி்யஙகும் ்்ருகியுள்ைைர் . 
வருணாசிரமம் ்ெல்வாக்ள்க இழந்துவிட்ாலும், 
எஸ்.வி.வெ்கர், ்ஹச். ராொ, ்த்ரி வெஷாத்திரி, 
மாலன, பி.ஏ,கிருஷணன வ்ானற ்ார்ப்ைர்்கள், 
ெநாதைத்திற்கு ஆதரவா்கக் ்காடசி ஊ்்கங்களிலும், 
ெமூ்க வளலத்தைங்களிலும் இள்வி்ாமல் 
்தா்ர்ந்து இயஙகுவளதக் ்கவைத்தில்்்காள்ை 
வ வ ண டி யு ள் ை து .  இ ன ்ை ா ரு பு ற ம் 
வருணாசிரமத்திற்கு ஆதரவா்க ்மனளமயா்கச் 
்ெயல்்டுகிற ்காலச்சுவடு உள்ளிட் சில 
்த்திரிள்க்களின பினபுலத்தில் ஆர்.எஸ்.எஸ். 
அரசியல், நுட்மா்கப ்்ாதிந்திருக்கிறது. 
ஆணடுக்குப ்த்து லடெம் வருமாைமுள்ய 
்ார்ப்ைர்்களுக்கு 10% இ் ஒதுக்கீடள் 
எவவிதமாை வ்ாராட்மும் நள்்்றாமல், 
வழஙகியதன ்காரணமா்கத்தான வமாடி 
தளலளமயிலாை ்ாெ்க அரசின எல்லாவிதமாை 
மக்்கள் விவராதச் ்ெயல்்ாடு்களையும் வருணா 
சிரமவாதி்கள் ்கணமூடித்தைமா்க ஆதரிக்கினறைர்.

்காந்தி ்்கால்லப்ட் ெம்்வம் என்து ஆர்.
எஸ்.எஸ் ஒரு வனமுளற இயக்்கம் என்தற்்காை 
்வளிப்ள்யாை, ஆதாரபபூர்வமாை ொனறு. 
்்காடூரமாை வனமுளறப பினைணி்்காண் 
்யங்கரவாத இயக்்கத்தின அரசியல் மு்கமாை 
்ா.ெ.்க. தற்ெமயம் ஆடசியதி்காரத்தில் இருக்கிறது. 
ஆர்.எஸ்.எஸ் இயக்்கத்தின ்்காள்ள்கயாை 
இந்துத்துவாளவ ,  இந்தியா முழுளமக்கும் 
்ெயல்்டுத்துவளத லடசியமா்கக் ் ்காணடிருக்கும் 
ஆர்.எஸ்.எஸ் இயக்்கத்தின முனவைாடி்கள், 
தற்ெமயம் அரொங்கத்தின பிரதமரா்கவும், 
அளமச்ெர்்கைா்கவும் வதர்ந்்தடுக்்கப்டடிருக்கின
றைர். ்ா.ெ.்க அரசின உயர்மட் அதி்காரி்கள், 
்காவல்துளற உயர் அதி்காரி்கள் ்லரும் ஆர்.எஸ்.
எஸ் .  அளமபபின உறுபபிைர்்கள் எனறு 

்்ருளமவயாடு ் ொல்கினறைர். ் தாளலக்்காடசி 
விவாத நி்கழச்சி்களில், ்ா.ெ.்க உறுபபிைர்்கள், 
தாங்கள் சிறுவயதிலிருந்வத ஆர்.எஸ்.எஸ் இயக்்கத்தில் 
இருந்தவர்்கள் என்ளதத் தயக்்கமினறி, அறிவித்து 
மகிழகினறைர். இளதவி் அ்ாய்கரமாை சூழளல, 
இந்திய நாடு ஒருவ்ாதும் எதிர்்்காணடிருக்்க 
முடியாது. இன்ைாருபுறம் அரசியலளமபபுச் 
ெட்த்தில் இருக்கிற “மதச்ொர்பினளம, வொெலிெம்” 
வ்ானற ் ொற்்களை நீக்்கப்டுவதற்்காை முயற்சி்கள், 
தீவிரமா்க ந்ந்து ்்காணடிருக்கினறை. இந்தச் 
்ொல்லா்ல்்கள்தான மதச்சிறு்ானளமயிைளரப 
்ாது்காக்கினறை; இந்தியா மதச்ொர்்ற்ற நாடு 
எனறு இந்துத்துவாதி்களை வநாக்கிச் ்ொல்ல 
ளவக்கினறை. இந்தியாவில் ெைநாய்கத்ளதப 
்ாது்காக்கினறை; இந்தியா முழுளமயாை ளவதி்க 
இந்து நா்ா்க மாறாமலிருப்தற்கு தள்க்்கல்லா்க 
இருக்கினறை. ஆ்கவவ அவற்ளற நீக்கிைால் எனை 
தவறு? எனறு வ்கடகிறார் ் ா.ெ.்க. அளமச்ெர்.

1948 இல் இந்தியா ளவதி்க ெநாதை இந்து நா்ா்க 
மாறுவதற்கு முடடுக்்கடள்யா்க இருந்த ்காந்தி, 
துப்ாக்கி புல்லடடிைால் அபபுறப்டுத்தப்ட்ார். 
அளதபவ்ாலவவ, மதச்ொர்பினளமளயக் குறிக்கும் 
வாக்கியங்களும் இனி இந்திய அரசியல் ெட் 
வளரவு்களிலிருந்து அபபுறப்டுத்தப்்லாம். 
எஙகும் ்ாசிெத்தின ்்காடுங்கரம் நீள்வதற்்காை 
ொத்தியம் அதி்கரித்துள்ைது. நாடடின ்கனிம 
வைங்களையும், நீளரயும், நிலத்ளதயும், உளழபள்யும் 
்கார்ப்வரடடு்களுக்குக் ் ்காடுத்துவிடடு, மக்்களின 
எதிர்பபு்களைக் ் ்காடூரமாைமுளறயில் ஒடுக்கிடும் 
இனளறய ஆடசியாைர்்களுக்குக் ்காந்தி வதளவ 
இல்ளல. அவர்்களுக்குத் வதளவ வ்காடவெ்கள்தான. 
இளதத்தான மாலன, தைது நாவலில் வதெ்க்தி 
எனற ்்யரில் முனளவத்துள்ைார். இந்து எனற 
்்யரில் இந்திய நாடடின ் னமு்கத்தனளம்களைச் 
சிதலமாக்கி் முயலும் மத அடிப்ள்வாத 
்ாசிஸ்ட்கள், ்கார்ப்வரடடு்களுக்கு விசுவாெமா்க 
வாளல ஆடடிக்்்காணடு, ஆடசியதி்காரத்தில் 
இருப்தற்குச் ெநாதைமும், வருணாசிரமமும் 
பினபுலமா்க இருக்கினறை என்துதான உணளம.
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கசன்்ன: பிரக்்ஞ கவளியீடு, 2016.

சுபபிரமைணியன்,ந,. இந்திய அரசியை்மைபபு வரைாறு. 
மைது்ர: என்கனஸ் பபளிவகஷன்ஸ், 1988.

 (சணாகித்ய அ்கணாபதமியும், ்கணாநதிகிரணாமம், ்கணாநதிகிரணாமிய 
நி்கர்நி்லப ெல்்க்லக்கழ்கமும் இ்்நது நடத்திய 

’ம்கணாத்மணா ்கணாநதியும் தமிழ் இலககியமும்’ ்கருத்தரஙகில் 
(26-27 பசபடம்ெர், 2019) நி்கழ்த்தபெடட உ்ரயின் 

விரிவணான ்கடடு்ர வடிவம்)
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கபராசிரியர் 
கவதச்காயகு�ார்

 �தியம் 
இருந்தார் , 
�ா்லயில் 
�்றந்தார்
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குடும்் நி்கழவு்களில் ்கலந்து்்காள்ை ்ொந்த கிராமத்துக்குச் 
்ெல்லும்வ்ா்தல்லாம், வதாவாளையில் வசிக்கும் வ்ரா. 
இராமசுபபிரமணியன அவர்்கவைாடு நா்கர்வ்காவிலில் ந்க்கும் 
இளல்கள் கூட்த்தில் ்கலந்து்்காள்வது வழக்்கம். அபவ்ாது எைக்கு 
அறிமு்கமாைவர்தான வ்ராசிரியர் வவதெ்காயகுமார். ஒருமுளற 
கூட்த்திற்குச் ்ெனறிருந்தவ்ாது அவர் எழுதிய “நவீை வாசிபபில் 
்ெவவியல் இலக்கியம்” எனகிற புத்த்கத்ளதக் ் ்காடுத்தார். அதளைப 
்டித்த பினைர் அபபுத்த்கம் குறித்து மதிபபுளர எழுதித் தரும்்டி 
இராமசுபபிரமணியன அவர்்களை வ்கடடுக்்்காணவ்ன. அதன்டி 
அவரும் எழுதி ் ெப்ம்்ர் 2019 ்காக்ள்கயில் ் திவு ் ெயயப்ட்து.

பினைர் அடிக்்கடி ் ெல்வ்சியில் வ்சும்வ்ாது ் ல்வவறு  வரலாற்றுச் 
்ெயதி்களை ்ொல்லிக்்்காணவ் இருப்ார். அபவ்ாதுதான 
அவரி்ம் ்ெறிந்துள்ை தரவு்களை, ்காக்ள்கயில் ்திவு்ெயயுமாறு 
்லமுளற வ்கடடுக்்்காணவ்ன. ்காக்ள்க 100ஆவது இதழில் அவரது 
்்யரில் ்கடடுளர ஒனளறப ் ்ற்று ் வளியி் வவணடும் எை முயற்சி 
்ெயவதன. இராமசுபபிரமணியன அவர்்களும் ்்ரும் முயற்சி 
வமற்்்காணடும் அவரால் எழுதித்தர இயலவில்ளல.

்காக்ள்கயின 10ஆம் ஆணள் முனனிடடு , சிறபபுக் ்கடடுளரப 
்குதியில் தங்கள் ்கடடுளர இ்ம்்்ற வவணடும் எைக் 
வ்கடடுக்்்காணவ்ன. இது வளரயிலும் அதி்கம் ் திவு ் ெயயப்்ாத 
்ெஙவ்காடள் ஆவுள்யக்்காள் ் ற்றி ஒரு விரிவாை ்கடடுளர எழுதித் 
தருவதா்க உறுதியளித்தார். வ்ரா.இராமசுபபிரமணியனு்ன, இந்தக் 
்்காவராைா ்காலத்தில், திைமும் ்தாளலவ்சியில் ஒரு மணி 
வநரத்திற்குக் குளறயாமல் வ்சுவளத வழக்்கமா்கக் ் ்காணடிருக்கிறார் 
என்ளத அறிந்த நான, வ்ரா.இராமசுபபிரமணியனி்ம், ்கடடுளர 
்ற்றி வவதெ்காயகுமாரி்ம் அடிக்்கடி நிளைவூட்ச் ்ொல்லிக் 
்்காணடிருந்வதன.

வவதெ்காயகுமார் அவர்்களுக்கு ்கடிதம் ஒனளற அனுபபுவதற்்கா்க 
அவளரத் ் தா்ர்பு்்காணடு வ்ெலாம் எை ் ெல்வ்சி எணளணத் வதடிைால் ் ெல்வ்சி எண எனனுள்ய 
்திவில் அழிந்துவிடடிருந்தது. வ்ராசிரியர் இராமசுபபிரமணியன உ்ல்நலக்குளறவால் ஓயவில்   இருந்த 
்காரணத்தால் அவருக்குத் ்தாந்தரவு ்்காடுக்்கவவண்ாம் எனறு நிளைத்வதன. நா்கர்வ்காயில் ்ாரதி 
புத்த்காலயம் வதாழர் சுந்தரம் அவர்்களை ஒருமுளறக்கு இருமுளற முயற்சி ்ெயது ்காளல 11.42க்கு 
்தா்ர்பு்்காணடு வ்சிவைன. அபவ்ாது அவரு்ன இருந்த கிருஷணவ்கா்ாலி்ம் விவரம் வ்கடடு 
வவதெ்காயகுமார் மு்கவரி  ்தரியாததால் ்ெல்வ்சி எணளணக் ்்காடுத்தார்்கள். உ்ைடியா்க 
வவதெ்காயகுமார் அவர்்களைத் ்தா்ர்பு்்காள்ை முயனவறன. ்தா்ர்பு கிள்க்்கவில்ளல. மீணடும் 
மீணடும் முயற்சி ்ெயது 17-12-2020 அனறு மதியம் 12.30க்கு அவரு்ன ்தா்ர்பு கிள்த்து சுமார் 20 
நிமி்ங்கள் வ்சிக்்்காணடிருந்வதாம்.

்ெஙவ்காடள் ஆவுள்யக்்காள் ்ற்றி எழுதி வருவதா்கவும் ்ாரதிக்்்கல்லாம் அவவர முனவைாடி 
எைவும் ஆவுள்யக்்காவின ்கவிளத்களை பின்ற்றிவய ் ாரதி ்கவிளத்கள் ் ள்த்ததா்கவும், ஆைால் ் ாரதி 
ஆவுள்யக்்காளவப ் ற்றி எந்த இ்த்திலும் குறிபபி்வில்ளல எைவும் அவரது ் ்யர் முனனிளல்்றாமல் 
ஓரங்கட்ப்ட் ்காரணத்ளதயும் ஆராயந்து எழுதிக்்்காணடிருக்கிவறன. ் ல விவரங்களைத் ் தாகுத்து 
ளவத்திருக்கிவறன. ்கடடுளர ்வளிவர இதுதான தகுந்த வநரம். எழுதி முடித்து இம்மாதம் இறுதிக்குள் 
அனுபபி ளவக்கிவறன எனறு ் ொனைார். ் தா்ர்ந்து வ்சியவ்ாது உள்யார்்ாளையம் ஏரி குறித்தும் 
அது ஆக்கிரமிக்்கப்ட் விவரத்ளதயும், வீராணம் ஏரி குறித்தும் வ்சிக்்்காணடிருந்தார். அப்டிவய வ்ச்சு 
வ்கரை மாநில உள்ைாடசித் வதர்தல் குறித்துச் ் ெனறது. அபவ்ாது அவர், “இந்தியாவில் வ் மாநிலங்கள் 
தமிழநாடள்வி் 50 ஆணடு்கள் பினதஙகி இருக்கினறை. அவதவ்ானறு வ்கரைாளவவி் தமிழநாடு 25 
ஆணடு்கள் பினதஙகி இருக்கிறது” எனறு ்ொனைார். வ்கரைத்தில் இ்துொரி முனைணியும் ்காஙகிரஸ் 
அணியும் ்வற்றி்்ற்றது குறித்து ்காரண ்காரியத்வதாடு விைக்கிக்்்காணடிருந்தார். திருவைந்தபுரத்தில் 
்ணிபுரிந்த ்காலத்தில் ் ்ற்ற அனு்வங்களை ் கிர்ந்து்்காண்ார்.

நிர�மவந்தல்

வி. முதலதயா



பாவாணர் நூல்கள் 
முன் வவளியீட்டுத் திட்்டம்:
அறிவிபபும் மவண்டுமகொளும்
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‘ வ்கரைாவில் பிற மாநிலத்தவர்்கள் 
வாழவதற்கு எல்லாவித உதவி்களையும் 
ெலுள்க்களையும் ்ெயதுதருவர். ஆைால், 
மக்்களும் அரசும் அந்த மாநிலத்ளத மற்றவர்்கள் 
ஆள்வதற்கு அனுமதிக்்க மாட்ார்்கள். 
அதுதான உள்ைாடசித் வதர்தலில் ந்ந்துள்ைது. 
இந்தநிளல இந்த உணர்வு தமிழநாடடில் 
இல்லாதது ஒரு ்்ரிய வொ்கம். அதற்கு ்ல 
வரலாற்றுக் ்காரணங்கள் உள்ைை’ என்ளத 
விரிவா்கப வ்சிய வதாழர் ்கடடுளரளய 
விளரவில் முடித்து அனுபபுவதா்கச் 
்ொனைார். இதுவ்ானற த்கவல்்களை 
்கடடுளரயா்கக் ்்காடுத்தால் ்தா்ர்ந்து 
்காக்ள்கயில் ்திவு ்ெயவதற்குத் தயாரா்க 
இருக்கிவறாம் எனவறன. மிகுந்த மகிழச்சியு்ன 
ெம்மதம் ் தரிவித்த அவர், உள்யார்்ாளையம் 
ஏரி குறித்து மணிக்்்காடியில் வந்த ்கடடுளரளய 
அனுபபி ளவக்கிவறன. அதளை இபவ்ாதும் 
மறுபிரசுரம் ்ெயயலாம். நானும் சில 
குறிபபு்களை எழுதி அனுபபுகிவறன எனறார். 
இந்த உளரயா்ல் இவதாடு முடிந்துவ்ாைது.

பினைர், அனறு இரவு வ்ரா. ் ெந்தீந்ராென 
அவர்்களின வீடடுமு்கவரி ் ்றவவணடி இரவு 
7.55க்கு வ்ரா.அ.்கா.்்ருமாள் அவர்்களைத் 
்தா்ர்பு ்்காணவ்ன. அவர்தான 
வவதெ்காயகுமார் மாளல 5.30மணிக்கு 
மரணமள்ந்துவிட்தா்கச் ்ொனைார். 
எனை ொர் ்ொல்கிறீர்்கள்? நான மதியம் 
அளரமணி வநரம் வ்சிக்்்காணடிருந்வதவை!  
்தளிவா்கவும் உற்ொ்கமா்கவும் வ்சிைாவர! 
எனைாயிற்று? எனறு விொரித்தவ்ாது, திடீர் 
மாரள்பபு ஏற்்டடு மரணமள்ந்துவிட்ார்  
எனறு ் ொனைவ்ாது ் நருஙகிய உறவிைளர 
வதாழளர இழந்ததுவ்ானற வொ்கத்தில் 
இடிந்து வ்ாவைன.

்்காவராைா வீ்்ங்கல் ்கால்கட்த்தில், 
திைமும் ஐந்து முதல் ஆறு மணி வநரம் 
வளரயிலும், எட்கர் தர்ஸ்்னின ‘் தனனிந்திய 
குலங்களும், குடி்களும்’ ்தாகுபபின ஏழு 
்குதி்களையும் வாசித்து, குறிபபு்கள் எடுக்கும் 
்ணிளய முடிக்கும் நிளலக்கு வந்துவிட்தா்கக் 
கூறிய வவதெ்காயகுமார், “இந்தப ் ்ரும்்ணி 
முடியும் வளர உயிவராடு இருபவ்ைா எனறு 
் த ரி ய வி ல் ளல ”  எ ன று ம்  ம தி ய ம் 
வ்சிக்்்காணடிருந்தவ்ாது கூறிைார்.

அவரது இறபபு, ்காக்ள்கக்குப வ்ரிழபபு 
எனவற ் ொல்வவன.  அவளர இழந்துவாடும் 
உற்றார் உறவிைர்்கள், நண்ர்்கள், இளல்கள் 
அளமபபின வதாழர்்கள்  அளைவருக்கும் 
்காக்ள்கயின ொர்்ா்க ஆழந்த இரங்களலத் 
்தரிவித்துக்்்காள்கிவறன.

=

உலகம் முழுக்க வோழகினற ்தமிைர்களின ்பண்்போட்டு 
அச்டயோளைமோகவும் அறிவின வவளிப்போ்டோகவும் திகழும் 
்தமிழவமோழியின வ்தோனசம, வைழுசம, நுண்சம, வமனசம புதுசம 
்்போனறவறசறயும், அ்தன இலக்கண இலக்கிய வளைங்கசளையும், 
்தமி்ை உலக வமோழிகளின ்தோய் என்பச்தயும் ்தம்மின ஆய்வுகளைோல் 
உலகுக்குச் வைோனனைவர் ் ்தவ்�யப ்போவோணர்.

்போவோணர் எனும் ச்பந்தமிழ அறிஞர் மட்டும் ்தமிழ மண்ணில் 
பிறநதிருக்கோவிட்்டோல், ்தமிழின வ்தோனசமயும், முனசமயும், 
வளைசமயும், இளைசமயும் உலகிறகுத் வ்தரியோம்ல ்்போயிருக்கும். 
்போவோணர் அவர்கள் ்தமது வோழ�ோள் எல்லோம் ்தமிழ வமோழி, ்தமிைர் 
்பண்்போடு, ்தமிைர் �ோகரிகம், ்தமிைர் வரலோறு வ்தோ்டர்்போனை ஆய்வுகளில் 
ஈடு்பட்டுத் ்தம்சம்ய ஈகம் வைய்்தவர். ்தமிழவமோழி, ்தமிைர் �லம், 
்தமிைர் �ோடு குறித்்த அவரது சிந்தசனைகள் அசனைத்தும் ‘்போவோணரியல்’ 
எனனும் வ்பயரில் வ்தோகுபபுகளைோக வவளிவர இருக்கிறது.

அவறசற மறு்பதிபபு வைய்து வவளிக்வகோண்டுவருவ்தறகோனை 
்பணிகசளை ் மறவகோண்டிருக்கிறது உலகத் ்தமிழக் கைகம். அ்தன 
ஒரு ்பகுதியோக முனவவளியீட்டுத் திட்்டத்ச்த அறிவித்திருக்கிறது. 
57 நூல்கசளை 35 வ்தோகுதிகளைோக, 10 இயல்களைோகத் வ்தோகுத்து 
வவளிக்வகோண்டு வரும் வ்தோகுப்போசிரியர் ்பணிசய அல்லும் 
்பகலுமோகச் வைய்துவகோண்டிருக்கிறோர் புலவர் வைந்தசல கவு்தமன 
அவர்கள்.

வோழ�ோவளைல்லோம் ்தமிழுக்குத் வ்தோண்டு வைய்்த மோவ்பரும் ்தமிழ 
அறிஞரின அசனைத்து நூல்கசளையும் வ்பறுவ்தறகோனை அரிய வோய்பபு 
இதுவோகும்.

உரூ. 10,000/- மதிபபிலோனை ்போவோணர் நூல்கசளை உரூ 7000க்குப 
வ்பறலோம். முன வவளியீட்டுத் திட்்டத்தில் வ்பறுவ்தறகு, உரூ 7000/- 
வமோத்்தத் வ்தோசகயோக்வோ அல்லது உரூ 4000/- மு்தல் 
்தவசணத்வ்தோசகயோகவும், உரூ 3000/- இரண்்டோவது ்தவசணத் 
வ்தோசகயோகவும் வைலுத்்தலோம்.

வ்தோசக அனுப்ப ் வண்டிய வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள்:
 Name : MAHARAJAN N
 A/c No : 32500442364
 IFSC : SBIN0007562
 MICR : 625002502
State Bank Of India, Jeyamangalam Branch,
Theni district, Tamilnadu state. Cell No: 9443676082.

வ்தோசக அனுபபுகினற ்தமிழ அன்பர்களுக்கு, வ்தோசக 
வ்பறறுக்வகோண்்ட்தறகுப பிறகு உ்டனுக்கு்டன வ்தோசகக்கோனை 
்பறறுச்சீட்டு அவரவர் எண்ணிறகு அனுபபி சவக்கப்படும். முன 
வவளியீட்டுத் திட்்டத்தில் இசணநது வகோள்ளை கீழக்கோணும் புலனை 
எண்களிலும் வ்தோ்டர்பு வகோள்ளைலோம்.
முசனைவர் ஏர் மகோரோைன - 9443676082, நிலவைகன - 9443000912.

்தமிைனபு்டன
உலகத் ்தமிழக் கைகத்திறகோக..

முசனைவர் ஏர் மகோரோைன,
மக்கள் ்தமிழ ஆய்வரண், வைம்்பச்சை நூலகம்.
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சூழலிய கசாசலிசம்
ஓர் அத்தியாவசிய�ான கூடடி்ணவு

தமிழில்: அமரந்ததா

கட்டுரை

லமகககல சைாவி

சமூகத்திறகும் சூழலுக்கும் ஏறபடும் வகடடி்ன 
க வ ன த் தி ல்  க க ா ள ்ள ா மை ல்  ை ா ப த் ்த ப 
கபருக்குவகதான்்றவய அடிபப்்ட வநாக்கமைாகக் 
ககாண்்ட முதைாளித்துவ அ்மைபபில் ஞாயமைான, நீடித்து, 
நி்ைக்கக் கூடிய எதிர்காைம் அ்மைவது சாத்தியமில்்ை. 
சூழலிய வசாசலிசம் சமூகமும் சூழலும் சிறபபாக 
அ்மைவதறகுரிய முறவபாக்கான முன்மைாதிரி்ய 
அளிக்கவல்ைது. கதாழிைா்ளர்க்்ளயும் சூழ்ையும் 
சுரண்டுவதிலுள்ள கதா்டர்புக் கண்ணி்யப பார்க்்கயில், 
சீர்திருத்தவாத “சந்்த சூழலியத்திறகும்” “உறபத்திவாத 
வசாசலிசத்திறகும்” எதிராக இருபபது சூழலிய வசாசலிசவமை. 
புதியவதார் வ்ளமைான ஜனநாயக திட்டமி்டல் மைாதிரி்யப 
பின்பறறுவதன் மூைம் ஒரு சமூகம் உறபத்தி சக்திகளின் 
கடடுபபாட்்டக் ் கபபறறி தனது இைக்்கயும் அ்்டய 
முடியும். வவ்ை வநரத்்தக் கு்றத்து, நுகர்வியத்்த 
விடுத்து ஞாயமைான வத்வகளில் கவனம் கசலுத்தினால் 
வசதிக்்ளவி்ட இருத்த்ை வமைம்படுத்தி, அ்னவரும் 
ஆழமைான விடுத்ை குறித்த புரித்ைப கபற முடியும். 
இந்த வநாக்கம் நி்றவவற சூழலியைா்ளர்களும் 
வசாசலிஸ்டுகளும் தஙகள வபாராட்டம் கபாதுவானகதன்று 
புரிந்து ககாள்ள வவண்டும். அபவபாதுதான் மைாகபரும் 
நி்ை மைாறறத்்தக் வகாரும் இயக்கஙகளின் நகர்வு்டன் 
தஙகள வபாராட்டமும் எவவாறு இ்ணந்துள்ளது என்றும் 
புரிந்து ககாள்ள முடியும்.

தறகாை முதைாளித்துவ சமூகம் கநருக்கடியில் 
உள்ளது. வரம்பறற மூைதனக் குவிபபு, அ்னத்்தயும் 
நுக ர்கப ாரு்ளாக்குதல் ,  கத ாழிைா்ள ர்க்்ளயும் 
இயற்க்யயும் இரக்கமைறறு சுரண்டுதல், அதனால் 
ஏறபடும் மிருகத்தனமைான வபாடடி ஆகிய்வ நீடித்து 
நிறகக்கூடிய எதிர்காைத்திறகான அடிபப்்டக்்ளத் 
தகர்த்து மைனிதகுைத்்த அபாயத்தில் தளளியுள்ளது. 
நம்்மைச சூழந்துள்ள ஆழமைான ஒடடுகமைாத்தமைான 
அசசுறுத்தல், ஒர் ஆழமைான ஒடடுகமைாத்தமைான மைாறுத்ை 
- ஒரு மைாகபரும் நி்ை மைாறறத்்தக் வகாருகிறது.

சூழலியலின் அடிபப்்டக் கூறுக்்ளயும் அரசியல் 
கபாரு்ளாதாரம் குறித்த மைார்க்சீய விமைர்சனத்்தயும் 
இ்ணக்கும்வபாது, தறவபாது நிைவும் நி்ையறற 
தன்்மைக்கு சூழலிய வசாசலிசம் ஒரு முறவபாக்கான 
மைாறறி்ன அளிக்கிறது. அது சந்்த வ்ளர்சசி்யயும் 
அபரிமிதமைான கபருக்கத்்தயும் (இ்த மைார்க்ஸ் 
அழிவுக்கான வ்ளர்சசி என்றார்) அடிபப்்டயாகக் 
ககாண்்ட முதைாளித்துவ “வ்ளர்சசி” ் ய நிராகரிக்கிறது. 
பண மைதிபபுக்கு மைாறாக சமூகத் வத்வகள, தனிமைனித 
நல்வ ாழவு ,  சூழலியல் சமைன் ஆகியவற்ற 
வலியுறுத்துகிறது. முதைாளித்துவ அ்மைப்ப வகளவிக்கு 

உடபடுத்தாமைல் கபாதுத்த்ளத்தில் இயஙகும் “சந்்த 
சூழலிய்ை” யும், இயற்கயான வரம்புக்்ள கணக்கில் 
ககாள்ளாத “உறபத்திவாத வசாசலிசத்்தயும்” எதிர்த்து 
விமைர்சனத்்த முன்்வக்கிறது.

கபாரு்ளாதார கநருக்கடியும் சூழலியல் கநருக்கடியும் 
ஒன்வறாக்டான்று பின்னிப பி்ணந்துள்ள்த மைக்கள 
வமைன்வமைலும் அறிந்து ககாளவதனால் சூழலிய 
வசாசலிசத்துக்கான ஆதரவா்ளர்கள அதிகரித்து 
வருகிறார்கள. சூழலிய வசாசலிசம் என்பது ஒரு புதிய 
இயக்கமைாக இருந்தாலும் அதன் அடிபப்்ட விவாதஙகள 
மைார்க்ஸ் ஏஙகல்ஸ் எழுத்துக்களில் காணபபடுகின்றன. 
இபவபாது அறிவுஜீவிகளும் சமூக கசயல்பாட்டா்ளர்களும் 
இந்தப பாரம்பரியத்்த மீடக்டடுத்து மைனித குைத்தின், 
பூமிபபந்தின் வத்வக்்ள முதன்்மையாக முன்னுரி்மை 
வாய்ந்ததாகக் கருதுகிறார்கள. ஜனநாயக சூழலியல் 
திட்டமி்டல் ககாள்ககளுக்கு ஏறப கபாரு்ளாதாரத்்த 
முறவபாக்கானதாக புத்துருவாக்கம் கசய்ய வி்ழகிறார்கள.

சூழலியல் குறித்த அக்க்றயறற அதிகாரவர்க்கஙகளின் 
கசயல்பாடு காரணமைாக, இருபதாம் நூறறாண்டில் 
ஏறககனவவ இருந்த வசாசலிச மைாதிரிகள இன்்றய 
சூழலிய வசாசலிஸ்டுக்்ளக் கவரும் மைாதிரிக்ளாக 
இல்்ை. அ்தவி்ட புதியவதார் பா்த்ய நாம் வகுக்க 
வவண்டும்; அது உைககஙகிலும் வதான்றியுள்ள பறபை 
இயக்கஙக்்ள இ்ணபபதாக இருக்க வவண்டும். 
இ்தவி்ட சிறந்தவதார் உைகு சாத்தியம் மைடடுமைல்ை, 
வத்வயும் கூ்ட என்ற நம்பிக்்க்யக் ககாண்டிருக்க 
வவண்டும்.

ஜைொயக சூழலியல் திட்ைமிைல்

சூழலியல் வசாசலிசத்தின் அடிபப்்ட ஜனநாயக 
சூழலியல் திட்டமி்டல் எனும் ககாள்கதான். அதில் 
“சந்்தவயா” அல்ைது ஒரு கபாலிடபீவராவவா 
கபாரு்ளாதாரம் குறித்த முக்கிய முடிவுக்்ள எடுபபதில்்ை. 
புதியவ்க உறபத்தியும் நுகர்வும் ககாண்்ட இபபுதிய 
வாழக்்க கநறிக்கான மைாகபரும் நி்ை மைாறறத்தில், 
கபாரு்ளாதாரத்தின் சிை பகுதிகள மை்றக்கபப்ட 
வவண்டும் அல்ைது புத்துருவாக்கம் கசய்யபப்ட 
வவண்டும். புதிய து்றகள வ்ளர்த்கதடுக்கபப்ட 
வவண்டும் (எடுத்துக்காட்டாக எண்்ண எரிகபாருள 
வதாண்டி எடுபபு - தடபகவடப கநருக்கடிக்கு 
காரணமைானது). கபாரு்ளாதார நி்ை மைாறறம் என்பது 
சமைமைான பணி நி்ை்மைகளும் ஊதியமும் அ்னவருக்கும் 
வவ்ை வாய்பபும் உருவாக்கக் கூடியதாக இருக்க 
வவண்டும். இத்த்கய சமைத்துவப பார்்வ ஞாயமைான 
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பி்ரசிலில் பிறந்த சமக்்கல் வலோவி லத்தீன அவமரிக்கோ குறித்்த ்பல நூல்கசளை 
எழுதியுள்ளைோர். ்போரீசிலுள்ளை ்்தசிய அறிவியல் ஆய்வு சமயத்தில் ைமூகவியல் துசறயில் 
ஆய்வு இயக்குனைரோக இருந்தவர்.  ்தற்்போது வசர இந்த ஆய்வு சமயத்தில் ்பணியோறறி 
வருகிறோர். “The Theory of Revolution in Young Marx”, “The War of Gods”, “Che 
Guevara and the New Man” உள்ளிட்்ட நூல்கள் இவர் எழுதியசவ.  இவர் சூைலிய 
்ைோைலிை இயக்கத்ச்த ்்தோறறுவித்்த முன்னைோடி மோர்க்சியர்களில்  ஒருவர். ்வறு ஒரு 
ஆய்வோளைரு்டன இசணநது “சூைலிய ்ைோைலிை அறிக்சக” (2001),  “வ்பவலம் சூைலிய 
்ைோைலிை உறுதி ஆவணம்” (2008) ஆகியவறசற இவர் எழுதியுள்ளைோர். உலக சூைலிய ் ைோைலிை 
வசலயத்தின  வழி�்டத்தும் குழு உறுபபினைரோனை இவரது  இந்தக் கட்டுசர,  2020 டிைம்்பர் 
10 ஆம் ் ்ததி வவளியி்டப்பட்்டது. 

சமூகத்்த உருவாக்கவும், உ்ழக்கும் வர்க்கத்தின் 
பக்கபைத்்தக் ககாண்டு உறபத்தி சக்திகளின் 
கட்ட்மைபபில் நி்ைமைாறறம் ஏறபடுத்தவும் 
பயன்படுத்தபப்ட வவண்டும்.

இறுதியாக இத்த்கய கண்வணாட்டத்திறகு உறபத்தி 
சக்திகள மீதான கடடுபபாடும் திட்டமிடும் ந்்டமு்றயும் 
தனியார் வசம் இருந்தால் பயனில்்ை. குறிபபாக, 
முதலீடுகளும் கதாழில்நுடப கண்டுபிடிபபுகளும் 
கபாதுமைக்கள நன்்மைக்கும் பயன்ப்ட வவண்டுமைாயின், 
முடிகவடுக்கும் உரி்மை வஙகிகள முதைாளித்துவ 
நிறுவனஙகள ஆகியவறறிலிருந்து மைாறறபபடடு, 
கபாதுவில் ் வக்கபப்ட வவண்டும். அபவபாதுதான் ஒரு 
சிறு ககாள்்ளக் கூட்டத்தினவரா அல்ைது உயர் வர்க்க 
கதாழில்நுடபா்ளர்கள - அதிகாரிகவ்ளா முடிகவடுக்கும் 
நி்ையில் இருக்கமைாட்டார்கள. அபவபாது எந்கதந்த 
உறபத்தி வழிமு்றகள முன்னுரி்மை கபற வவண்டும், 
இருபபிலுள்ள வ்ளஙகள எவவாறு கல்வி, சுகாதாரம் 
அல்ைது பண்பாடடுத் து்றகளில் முதலீடு கசய்யபப்ட 
வவண்டுகமைன ஜனநாயக பூர்வமைாக சமூகவமை முடிவு 
கசய்யும். முன்னுரி்மை கபறவவண்டிய முதலீடுகள 
குறித்த முக்கிய முடிவுக்்ள வநரடி மைக்கள ஓடக்டடுபபின் 
வழி நி்றவவறற முடியும். நிைக்கரிப பயன்பாட்்ட 
நிறுத்துவது, விவசாய மைானியஙக்்ள இயற்க 
வவ்ளாண்்மைக்கு மை்்டமைாறறுவது வபான்ற்வ இதில் 
அ்டஙகும். முக்கியத்துவம் கு்றந்த பிற முடிவுகள 
அந்தந்த வதசிய- பிராந்திய- உளளூர் அ்ளவில் 
வதர்ந்கதடுக்கபபட்ட மைக்கள அ்மைபபுக்ளால் 
எடுக்கபபடும்.

“்மைய திட்டமி்டல்” குறித்து பழ்மைவாதிகள 
பயமுறுத்தினாலும் ஜனநாயக பூர்வமைான சூழலியல் 
திட்டமி்டல் இறுதியில் கூடுதல் சுதந்திரத்்தவய 
ஆதரிக்கும். இதறகு பை காரணஙகள இருக்கின்றன. 
முதைாவதாக “இரும்புக் கூண்டு” என்று வமைக்ஸ் கவபர் 
குறிபபிட்ட த்்ளகளிலிருந்து தனி மைனிதர்க்்ளக் 
காக்கிறது. அதாவது எதிர்பபின்றி ஏறறுக் ககாள்ளபபட்ட 
முதை ாளித்துவ அ்மைபபின் “கப ாரு்ள ாத ா ர 
விதிகளிலிருந்து” விடுவிக்கிறது. சரக்குகளின் 
வி்ையானது வினிவயாகம்- வத்வ குறித்த விதிகளின்படி 
நிர்ணயிக்கபப்டாது. மைாறாக அது சமூக அரசியல் 
முன்னுரி்மைக்்ளப பிரதிபலிபபதாக இருக்கும். வரிகளும் 
மை ானியஙகளும் சமூகத்திறக ான ச ரக்குக்்ள 
ஊக்குவிபபதாகவும் சமூகத்திறகு ஊறு வி்்ளவிக்கும் 
சரக்குக்்ள நிராகரிபபதாகவும் இருக்கும். சரியாகச 
கசால்ைபவபானால், சூழலிய வசாசலிச நி்ைமைாறறம் 
முன்நகர்்கயில், அடிபப்்டயான மைனிதகுைத் 

வத்வக்கான சரக்குகளும் வச்வகளும் மைக்களின் 
விருபபத்திறகு ஏறறவாறு தாரா்ளமைாக பகிர்ந்தளிக்கபபடும்.

இரண்்டாவதாக, சூழலிய வசாசலிசம் ஓய்வு வநரத்்த 
கணிசமைாக அதிகரிக்கும். திட்டமி்டலும் உ்ழக்கும் வநரம் 
கு்றதலும் மைார்க்ஸ் “சுதந்திர ஆடசி” என்று குறிபபிடும் 
நி்ை்ய வநாக்கி முன்வனறும் இரண்டு தீர்மைானகரமைான 
படிக்ளாகும். குறிபபி்டத்தக்க ஓய்வு வநரம் என்பது 
உண்்மையில் உ்ழக்கும் மைக்கள ஜனநாயக 
விவாதஙகளிலும் கபாரு்ளாதாரத்தின், சமூகத்தின் 
நிர்வாகத்திலும் பஙவகறபதறகு அவசியமைான வத்வயாகும்.

இறுதியாக, ஜனநாயக சூழலியல் திட்டமி்டல், தன் 
இைக்்க அ்்டவதறகான முடிவுக்்ள எடுபபதில் சமூகம் 
முழுவதும் சுதந்திரமைாகப பஙவகறக உதவும். ஜனநாயகக் 
ககாள்க, யார் அரசு அ்மைக்க வவண்டும் என்பது குறித்த 
முடி்வ சிறு வமைடடுக்குடியி்டம் விடுவதில்்ை. 
அபபடியிருக்க கபாரு்ளாதார திட்டமிடுத்ை ஏன் ஒரு 
சிறு குழுவி்டம் வி்ட வவண்டும் ? முதைாளித்துவத்தில் 
ஒரு சரக்கின் அல்ைது நல்வாழவிறகான வச்வயின் பயன் 
மைதிபபு அதன் சந்்த மைதிப்பக் ககாண்வ்ட தீர்மைானிக்கப 
படுகிறது. அபபடிப பார்த்தால் தறகாை சமூகத்தில் உள்ள 
பை சரக்குகளும் சமூகத்திறகுப பயனறற்வ அல்ைது 
வி்ரவில் வழக்ககாழிந்து வபாகக்கூடிய்வவய. மைாறாக, 
ஒரு திட்டமிட்ட சூழலிய வசாசலிச சமூகத்தில் சரக்குகளின், 
வச்வகளின் உறபத்திக்கு பயன் மைதிபபு மைடடுவமை 
அ்ளவுவக ாை ா க  இருக்கும் .  அவறறின் வழி 
கபாரு்ளாதாரத்தில், சமூகத்தில், சூழலியலில் பாரதூரமைான 
நல்வி்்ளவுகள ஏறபடும்.

திட்டமி்டல் கபரிய அ்ளவில் கபாரு்ளாதார முடிவுகள 
எடுபபதறகு மைடடுவமை வத்வபபடும். சிறிய அ்ளவில் 
கசயல்படும் உளளூர் உணவகஙகள, மைளி்க, சிறு 
க்்டகள அல்ைது ்கவி்னப கபாருள உறபத்தி 
நிறுவனஙக்்ள இத்திட்டமி்டல் பாதிக்காது. முக்கியமைாக 
கதாழிைா்ளர்கள தஙக்ளது கசாந்த உறபத்தி 
நிறுவனஙக்்ளத் தாவமை நிர்வகித்துக் ககாளவதறகு 
ஏறறவாறு அ்மையும். வாகன உறபத்தி கசய்யும் 
கதாழிறசா்ை, வபருந்துகள உறபத்தி்ய விடுத்து 
டராம்க்்ள உறபத்தி கசய்ய வவண்டுமைாயின், சமூகம் 
முழுதும் வசர்ந்து முடிவு எடுக்க வவண்டும். ஆனால் 
அந்நிறுவனத்தின் உள நிர்வாகத்்தயும் கசயல்பாட்்டயும் 
கதாழிைா்ளர்கவ்ள ஜனநாயக ரீதியில் கவனிபபார்கள. 
”்மையபபடுத்தபபட்ட” அல்ைது ”பரவைாக்கபபட்ட” 
திட்டமி்டல் பாணி குறித்து பைதரபபட்ட விவாதஙகள 
நிகழந்துள்ளன. திட்டமி்டல் உளளூர் அ்ளவிவைா 
பிராந்திய அ்ளவிவைா வதசிய அ்ளவிவைா கண்்ட 
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அ்ளவிவைா சர்வவதச அ்ளவிவைா இருக்கைாம்; அதில் 
ஜனநாயகக் கடடுபபாடு எல்ைா மைட்டஙகளிலும் 
கசயல்ப்ட வவண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, புவி 
கவபபமை்்டதல் வபான்ற உைகு தழுவிய பிரச்னக்்ள 
உைக அ்ளவில் விவாதிக்க வவண்டும். அதறகு ஒரு வ்க 
உைகு தழுவிய ஜனநாயக திட்டமி்டல் வத்வ. 
கபாதுவாக, கபரும்பாலும் நிராகரிக்கபபடுகின்ற “்மைய 
திட்டமி்டலில்” இருந்து இந்த உைகு தழுவிய திட்டமி்டல் 
முறறிலும் மைாறானது. காரணம் முடிவுகள எந்த 
“்மையத்தாலும்” எடுக்கபபடுவதில்்ை. பாதிபபுக்குள்ளாகும் 
மைக்களதிரளுக்கு ஏறற அ்ளவில் ஜனநாயக மு்றயில் 
முடிவுகள எடுக்கபபடுகின்றன.

ஜனநாயக மு்றயில் பல்வவறுபட்ட விவாதஙகள 
அ்னத்து மைட்டஙகளிலும் ந்்டகபறும். கடசிகள, 
அ்மைபபுகள, அரசியல் இயக்கஙகள மூைமைாக பல்வவறு 
கருத்துக்கள மைக்களி்டம் வழஙகபபடும். அதறவகறறவாறு 
பிரதிநிதிகள வதர்வு கசய்யபபடுவார்கள. எனினும் 
பிரதிநிதித்துவ ஜனநாயகத்திறகு வலுவசர்க்கவும் 
திருத்தவும் இ்ணயவழி சாத்தியமைாகும் வநரடி ஜனநாயகம் 
அவசியம். இ்ணயவழியாக மைக்கள உளளூர், வதசிய 
அ்ளவில் மைடடுமின்றி, சர்வவதசிய அ்ளவிலும் முக்கியமைான 
சமூக, சூழலிய மைாறறுக்்ள வதர்ந்கதடுக்க முடியும். கபாது 
வபாக்குவரத்து இைவசமைாக இருக்க வவண்டுமைா ? கபாது 
வபாக்குவரத்்த கசைவு கு்றவானதாக்க தனியார் 
மைகிழுந்துகளுக்கு தனி வரிகள விதிக்கைாமைா ? 
கபடவராலியம் பயன்பாட்்டக் கு்றக்க சூரிய 
எரிசக்திக்கு மைானியம் வழஙகைாமைா? உறபத்தி அ்ளவுக்கு 
ஏறப வார வவ்ை வநரத்்த 30 மைணி அல்ைது 25 மைணி 
வநரமைாகக் கு்றக்கைாமைா ?

இதுவப ான்ற ஜனநாயகத் திட்டமி்டலுக்கு 
வல்லுனர்களின் பஙகளிபபு வத்வ. வல்லுனர்களின் 
பஙகளிபபு ஒரு திட்டத்தின் பல்வவறு வி்்ளவுகள குறித்த 
அறிவார்ந்த கருத்துக்க்்ள மைக்களுக்கு புரிய்வபபதுதான். 
வல்லுனர்களின் கருத்து மைக்கள சரியான முடிகவடுக்க 
உதவும். சூழலியலுக்கு உகந்த சிறபபான கருத்துக்க்்ள 
மைக்கள வழஙகுவார்கள என்பதறகு ஏதாவது உத்தரவாதம் 
இருக்கிறதா? இல்்ை. சரக்கு வழிபாடடின் தாக்கம் 
தகர்ந்து, பண்பாடடு மைாறறம் நிகழந்த பின் மைக்களின் 
ஜனநாயக முடிவுகள , அறிவார்ந்தாகவும் சரியானதாகவும் 
இருக்கும் என்று சூழலிய-வசாசலிசம் உறுதியளிக்கிறது. 
இத்த்கய புதிய சமூகம் தானாக வதான்றிவி்டாது. 
வபாராட்டஙகள வாயிைாகப கபறற சுய கல்வி வமைம்பாடு, 
சமூக அனுபவம், உயர்மைட்ட வசாசலிச - சூழலியல் 
புரிந்துணர்வு ஆகியவற்றக் ககாண்்ட மைக்கள 
சமூகத்தில்தான் இது சாத்தியம். இதறகான மைாறறாக முன் 
கமைாழியபபடும் கடடுபபா்டறற சந்்தவயா அல்ைது 
“வல்லுனர்களின்” சூழலியல் சர்வாதிகாரவமைா மிகுந்த 
ஆபத்தான்வ.

சீர்கு்ைக்கும் முதைாளித்துவ வ்ளர்சசியிலிருந்து 
சூழலிய வசாசலிசம் வநாக்கிய மைாகபரும் நி்ை மைாறறம் 
ஒரு வரைாறறுத் கதா்டர் நிகழவு. சமூகம், பண்பாடு, 
சிந்த்னமு்ற ஆகியவறறின் நிரந்தர புரடசிகர 
நி்ைமைாறறம். இத்த்கய நி்ைமைாறறம் ந்்டமு்றக்கு 
வந்தால் புதியவதார் உறபத்தி மு்றயும் சமைத்துவ 
ஜனநாயக சமூகமும் உருவாகும். அது மைடடுமைல்ை, ஒரு 
புதிய மைாறறு வாழக்்கமு்ற, ஒரு புதிய சூழலிய-
வசாசலிச நாகரீகம் ஆகிய்வ உருவாகும். வி்ளம்பரஙகள 

மூைம் கசயற்கயாக ஏறபடும் நுகர்வுப பழக்கஙக்்ள, 
மைக்களுக்குப பயன்ப்டாத - சூழலுக்கு ஊறு வி்்ளவிக்கிற 
வரம்பறற பண்்டஙகளின் உறபத்தி்ய எளிதாக 
அசசமூகம் ்கவிடடுவிடும். இத்த்கய நி்ைமைாறற 
ந்்டமு்றக்கு, சூழலிய-வசாசலிச திட்டத்திறகு 
கபரும்பான்்மை மைக்கள கசயலூக்கமைான ஆதரவு 
அளிபபது அவசியம். வசாசலிச சிந்த்னயும், சூழலியல் 
புரிந்துணர்வும் வ்ளர்சசிய்்டயத் வத்வயான முக்கியமைான 
காரணியாக இருபபது ஒடடுகமைாத்த சமூகத்தின் வபாராட்ட 
அனுபவவமை. அது உளளூர் அ்ளவில் நிகழவதாயினும் சரி, 
உைக சமுதாயம் ஒடடுகமைாத்தமைாக முன்கனடுக்கும் 
முறவபாக்கான மைாறறத்திறகான வபாராட்டத்தின் ஒரு 
பகுதியாயினும் சரிவய.

ேளர்சசி குறித்த பகள்வி

கபாரு்ளாதார வ்ளர்சசி குறித்த பார்்வகள 
வசாசலிஸ்டுகளுக்கும் சூழலியைா்ளர்களுக்கும் இ்்டவய 
பிரிவி்ன்ய உண்்டாக்கி விட்டது. எனினும் சூழலிய 
வசாசலிசம் வ்ளர்சசி எதிர் வ்ளர்சசிக் கு்றபபு , 
முன்வனறறம் எதிர் முன்வனறற மைறுபபு எனும் இரு்மைச 
சட்டகத்்த மைறுக்கிறது. உறபத்தி சக்திகள குறித்த 
கபாதுவான கருத்்த மைறுக்கிறது. ஏகனனில் இரு 
நி்ைபாடுகளுவமை உறபத்திசக்திகள குறித்து 
அ்ளவுரீதியான வகாணத்திலிருந்து அணுகுப்வவய. 
நம்முன் உள்ள க்ட்மையு்டன் மூன்றாவதாக ஒரு நி்ை 
கபருமை்ளவிறகு ஒத்தி்சந்து வபாகிறது : அதாவது 
வ்ளர்சசியின் பண்பு மைாறறம்.

புதியவதார் வ்ளர்சசி சட்டகம் என்றால் அது 
முதைாளித்துவத்தின் கீழ நிகழந்த அதிர்சசியளிக்கும் 
வ்ளஙகளின் இழப்பயும் பயனறற அபாயகரமைான 
கபாருள உறபத்தி்யயும் முடிவு கடடுவதாக இருக்க 
வவண்டும். ஆயுத உறபத்தித் கதாழில் இதறகு மிகச 
சிறந்த எடுத்துக்காடடு. ஆனால் கபாதுவாக, நா்ள்்டவில் 
பயனறறுப வபாய்வி்டக்கூடிய இந்த சரக்குக்்ள 
(ஆயுதஙக்்ள) உறபத்தி கசய்வதன் முதன்்மையான 
வநாக்கம் கபரும் கார்பபவரட நிறுவனஙகளின் ைாபம்தான். 
அநியாயமைாக வ்ளஙக்்ள வீணாக்கும் நுகர்வு மைாதிரிதான் 
பிரச்னக்குரிய வி்டயம்: “புதுபபாணி” என்ற கபயரில் 
கவளிபப்்டயாக பிரபைப படுத்தபபடும் புது்மையான 
தயாரிபபுக்்ள கட்டாயமைாகத் வதடிச கசல்வது. ஒரு புதிய 
சமூகம் குடிநீர், உணவு, உ்்ட, குடியிருபபு உளளிட்ட 
வத்வக்்ளயும், சுகாதாரம், கல்வி, வபாக்குவரத்து, 
பண்பாடு ஆகிய அடிபப்்ட வச்வக்்ளயும் நி்றவு 
கசய்யும் வ்கயில் உறபத்தி்ய வழிந்டத்தும்.

உண்்மையில், உைகின் கதறகத்திய நாடுகளில் 
இத்வத்வகள நி்றவவறாமைல் இருபபதால் அ்வ 
வழக்கமைான “வ்ளர்சசி” மைாதிரி்யப பின்பறறி ரயில்பா்த, 
மைருத்துவமை்னகள, பாதா்ள சாக்க்்டகள, இன்னபிற 
கடடுமைானப பணிகளில் கவனம் கசலுத்த வவண்டும். 
வமைலும் பணக்கார நாடுகள கடடிய்மைத்த உறபத்தி 
மு்ற்யப வபாைன்றி, இந்நாடுகள புதுபபிக்கக் கூடிய 
எரிசக்திப பயன்பாடு உளளிட்ட சூழலுக்கு உகந்த வ்ளர்சசி 
மைாதிரி்யக் ்கக்ககாள்ள வவண்டும். அதிகரிக்கும் 
மைக்களகதா்க்யக் ககாண்்ட ஏ்ழ நாடுகள விவசாய 
உறபத்தி்ய வமைம்படுத்தி பசி்யநீக்கி மைக்களுக்கு 
ஊட்டம் அளிக்க வவண்டும். குடும்ப நிைஙகள, 
கூடடுறவுப பண்்ணகள, கபரிய கூடடுப பண்்ணகள 
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ஆகியவறறில் சூழலியலுக்கு உகந்த விவசாய மு்றக்்ளப 
பின்பறறுவதுதான் சூழலியவசாசலிசத்துக்கான தீர்வு. அதிக 
கசைவு பிடிக்கும் பூசசிக் ககால்லிகள, ரசாயன உரஙகள, 
மைரபீனி மைாறறபபட்ட வி்தகள வபான்ற இடுகபாருடக்்ளக் 
வகாரும் இயந்திரமையமைான விவசாய-வாணிபம் (agribusi-
ness) என்கிற அழிவு மைாதிரி்யப பின்பறறக் கூ்டாது.

அவதவவ்்ள, சூழலிய வசாசலிச சமூக நி்ைமைாறறம் 
ககாடூரமைான க்டன் சு்மை ககாண்்ட அ்மைப்பயும் 
முடிவுக்குக் ககாண்டுவரும். ஏறககனவவ முன்வனறிய 
கதாழில் மையமைான நாடுகளும், வவகமைாக முன்வனறி வரும் 
சீனா வபான்ற நாடுகளும் உைகின் கதறகு நாடுகளின் 
வ்ளஙக்்ளச சுரண்டி வருகின்றன. அதறகு பதிைாக, 
உைக்ளாவிய பிரச்னக்்ள உைக்ளாவிய அ்ளவில்தான் 
தீர்க்க முடியும் என்ற அடிபப்்டயிலும் வலுவான 
ஒரு்மைபபாடடுணர்வு்டனும் கதறகு நாடுகளுக்கு வ்டக்கு 
நாடுகளி்டமிருந்து கபாரு்ளாதார உதவியும் கதாழில்நுடப 
உதவியும் கி்்டபப்த நாம் எதிர்வநாக்கைாம். இதன் 
கபாருள பணம் ப்்டத்த நாடுகள தமைது வாழக்்கத் 
தரத்்தக் கு்றத்துக் ககாள்ள வவண்டும் என்பதில்்ை. 
அ்வ முதைாளித்துவ அ்மைபபு உருவாக்கிய பயனறற 
நுகர்வுப பண்்டஙக்்ள, மைனிதகுை வத்வகளுக்வகா 
முன்வனறறத்துக்வகா உதவாத கபாருடக்்ளப 
பயன்படுத்துவ்த நிறுத்தினாவை 
வபாதுமைானது.

ஆனால் உண்்மையான வத்வ 
களுக்கும், வபாலியான - வ்ளர்சசிக்கு 
எதிரான வத்வகளுக்கும் இ்்டயிைான 
வவறுபாட்்ட எவவாறு பிரித்தறிவது? 
பின்னதில் கபரும்பகுதி வி்ளம்பரம் 
ஏறபடுத்தும் மைனச சாய்வினால்தான் 
நிகழகிறது. தறகாை முதைாளித்துவ 
சமூகஙகளில் வி்ளம்பரத் கதாழில் 
வாழவின் அ்னத்துத் து்றகளிலும் 
ஊடுருவியுள்ளது. நாம் சாபபிடும் உணவு, உடுக்கும் 
உ்்ட, வி்்ளயாடடு, பண்பாடு, மைதம், அரசியல் என 
அ்னத்்தயும் வி்ளம்பரவமை வடிவ்மைக்கிறது. 
வியாபாரத்திறகான வி்ளம்பரஙகள எஙகும் நீக்கமைற 
நி்றந்து நயவஞசகமைாக நமைது கதருக்களிலும், 
நிைபபரபபுகளிலும், பாரம்பரிய மைறறும் டிஜிட்டல் 
ஊ்டகஙகளிலும் பரவி வருகிறது. கண்கூ்டான கட்டாயமைான 
நுகர்வுப பழக்கஙக்்ள உருவாக்கி வருகிறது. வமைலும் 
வி்ளம்பரத் கதாழிவை இயற்க வ்ளஙக்்ளயும் 
கதாழிைா்ளர் வநரத்்தயும் வீணடிக்கும் வழிதான். இந்த 
வ்க “உறபத்தி” அசைான சமூக-சூழலியல் வத்வகளுக்கு 
எதிரானது என்ற வபாதும், இதறகான கசை்வச 
கசய்வதும் நுகர்வவார் தான். முதைாளித்துவ சந்்தப 
கபாரு்ளாதாரத்திறகு இன்றிய்மையாத வி்ளம்பரத் 
கதாழில், சூழலிய-வசாசலிசத்திறகு மைாறிக் ககாண்டிருக்கும் 
சமூகத்திறகுத் வத்வயறறது. இசசமூகத்தில் சரக்குகள 
பறறியும் வச்வகள பறறியும் தகவல்க்்ள சமூகத்திலுள்ள 
நுகர்வவார் அ்மைபபுக்கள தணிக்்க கசய்து பரபபும். 
இத்த்கய மைாறறஙகள ஏறககனவவ நிகழந்து வருகின்றன 
என்றாலும் மைக்களின் பழக்கஙகள நீஙக சிை ஆண்டுகள 
ஆகைாம். மைக்களி்டம் ஆ்சக்்ளத் திணிக்க யாருக்கும் 
உரி்மை கி்்டயாது. நுகர்வு மைாதிரிக்்ள மைாறறுவது 
என்பது பண்பாடடு மைாறறம் எனும் வரைாறறு நிகழவில் 
கபாதிந்துள்ள கல்விக்கான கதா்டர்சசியான சவாைாகும்.

கூ ர் ்மை ய ா ன  வ ர் க் க  வ வ று ப ா டு களு ம் , 
முதைாளித்துவத்தின் அந்நியமைாதலும் இல்ைாத சமூகத்தில், 
‘உ்்ட்மை்ய’ வி்ட ’இருத்தவை’ அதிக முன்னுரி்மை 
கபறும் . இதுவவ சூழலிய வசாசலிசத்தின் அடிபப்்டப 
புரிதைாகும். இதனால் மைக்கள முடிவின்றி நுகர்்வ நாடிச 
கசல்ைாமைல் , ஒய்வு வநரத்்த அதிகரிக்கவும் , தஙக்ளது 
ஆளு்மை்ய வ்ளர்த்துக் ககாளவ்தயுவமை விரும்புவார்கள. 
பண்பாடடு, அறிவியல், க்ை, வி்்ளயாடடு, புைனின்பம் 
மைறறும் அரசியல் கசயல்பாடுகளின் ஊ்டாக மைக்கள 
வ்ளர்சசிய்்டவார்கள. பழ்மைவாதிகள கதா்டர்ந்து 
முழஙகுவது வபால் வலிந்து உ்்ட்மைக்்ளப கபருக்கிக் 
ககாளவதுதான் மைனித இயல்பு என்பதறகு எவவித 
ஆதாரமும் கி்்டயாது. மைாறாக முதைாளித்துவ 
உறபத்திமு்றயின் உள்ளார்ந்த சரக்கு வழிபாடும், ஆளும் 
கருத்தியலும், நுகர்்வத் தூண்டுகின்றன. எர்னஸ்ட 
மைண்்டல் இந்த முக்கியமைான கருத்்த சிறபபாகத் 
கதாகுத்துக் கூறியுள்ளார்.

“கதா்டர்ந்து கபாருளக்்ள வாஙகிக் குவிபபது 
மைனிதர்களி்்டவய கபாதுவாக காணபபடும் முதன்்மையான 
கசயல்பாடு அல்ை. அவர்கள தமைது திற்மை்யயும் 
வத்வ்யயும் தமைக்காகவவ வ்ளர்த்துக் ககாளகிறார்கள. 
உ்டல் நைத்்தயும் உயி்ரயும் பாதுகாக்கிறார்கள. 

குழந்்தக்்ளப பராமைரிக்கிறார்கள. 
சிறபப ா க  சமூக உறவுக்்ளப 
வபணுகிறார்கள.”

வர்க்கமைறற சமூகத்திலும் முரண்பாடு 
க்்ளயும், சிக்கல்க்்ளயும் எதிர்ககாள்ள 
வவண்டியிருக்கும். சூழலியவசாசலிச 
சமூகத்்த வநாக்கிய பயணத்தில் 
சு றறு சசூழ்ை க ா ப ப த ற க ான 
வத்வகளுக்கும், சமூகத் வத்வக்்ள 
நி்றவு கசய்வதறகுமி்்டயிைான 
முரண்கள இருக்கும்; சூழலியல் 

காபபிறகான தவிர்க்ககவாண்ணாத நி்ைபாடுகளுக்கும், 
கட்ட்மைபபு வசதிக்்ள உருவாக்கும் திட்டஙகளுக்கு 
மி்்டவயயான முரண்கள இருக்கும்; மைக்களி்்டவய 
மைலிந்திருக்கும் நுகர்வுப பழக்கஙகளுக்கும், வ்ளஙகளின் 
கு்றவான இருபபிறகும் இ்்டவயயான, சமூக 
ஒர்்மைக்கும், பல்சமூகஙகளின் கூடடுணர்விறகு 
மி்்டவயயான முரண்கள இருக்கும். சூழலிய வசாசலிச 
சமூக உருவாக்கத்தில் இத்த்கய முரண்க்்ள 
எதிர்ககாள்ள வவண்டியிருக்கும். எனவவ மிகவும் 
இன்றிய்மையாத முரண்படும் வத்வகளுக்கி்்டவயயான 
வபாராட்டம் தவிர்க்க இயைாத ஒன்று.

சமூகத்தின் பல்வவறு வத்வக்்ள சீர்தூக்கிப பார்த்து, 
அவறறிறகி்்டவயயான சமைநி்ை்ய நிறுவ வவண்டும். 
மூைதனமும், ைாபம் ஈடடும் வநாக்கமும் தரும் 
கநருக்கடிகளுக்கு ஆடப்டாமைல் , விடுபடடு, ஜனநாயகத் 
திட்டமி்டல் வாயிைாக நிறுவ வவண்டும். கவளிபப்்டயான, 
மைாறுபட்ட கருத்துக்களுக்கு இ்டமைளிக்கும் மைக்கள 
பஙவகறகும் கபாது விவாதஙகள மூைம் தீர்வுக்்ள எட்ட 
வவண்டும். இவவாறு அ்னத்து மைட்டஙகளிலும் 
பஙவகறபு சனநாயகத்்த கசயல்படுத்துவதாவைவய, 
தவறுகள நிகழவ்த முறறிலுமைாகத் தவிர்க்க முடியாது; 
ஆனால் இத்த்கய வழிமு்ற சமூகக் கூடடியக்கத்தின் 
உறுபபினர்கள தவறுக்்ள அறிந்து தாஙகவ்ள தஙக்்ளத் 
திருத்திக் ககாளளும் வாய்பபி்ன வழஙகுகிறது.
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அழகிய கபரியவனின் புதிய நாவல் கவளி 
வந்திருக்கிறது. தமிழ நாவல் மைரபில் க்த கசால்லும் 
மு்ற்மைகள காைந்வதாறும் மைாறிக்ககாண்டிருபப்த 
நாம் அவதானித்துக்ககாண்டிருக்கிவறாம். பை கமைாழி 
கபயர்பபு நாவல்கள தமிழசசூழலில் கவளிவந்து 
ககாண்டிருக்கும் தருணம் இது. இதனால் க்த கசால்ைல் 
மு்றயில் பல்வவறு ‘தனஙகள’ இஙவக உளவாஙகபபடடு 
கசரிக்கபபடடு பின் புதிய ப்்டபபு கவளியாக 
மைாறிக்ககாண்வ்டதான் இருக்கிறது.

வகாணஙகியின் எழுத்தில் இருக்கும் மைாய எதார்த்தவாதம் 
பிற எழுத்தா்ளர்கள வசபப்டவில்்ை. வகாணஙகி்ய 
வாசிபபது என்பது மிகவும் பிரயத்தனபப்டவவண்டிய 
ஒன்றாக இருக்கிறது. அதனால்தான் வகாணஙகி்ய 
வாசித்தவர்கள வபால் இருபபவர்கள இஙகு ஏரா்ளம். 
மைார்கககவஸ், வபார்வை வபான்றவர்களின் வரு்கக்குப 
பிறகான நாவல் இைக்கியம் தமிழில் குறிபபி்டத்தக்க 
மைாறறஙக்்ள நிகழத்தியிருக்கின்றது என்பது யதார்த்தமைான 
உண்்மை. சீனிவாசன் ந்டராஜனின் ‘வி்டம்பகம்’ நாவலின் 
அ்மைபபு அத்த்கயதான புதிய வடிவத்தி்னக் 
ககாண்்டது. அதில் கசால்ைபபட்ட தமிழக அரசியல் 
என்பது அறுபதாண்டு காைத்தின் வ்ரய்ற. 
கவிபபித்தனின் ‘மை்டவளி’ நாவல் ஓர் அரசியல் நாவைாக 
அவத சமையத்தில் இரு வவறுபட்ட சமூகஙகளின் ஜாதிய 
வாழவிய்ைப பதிவாக்கிய நாவல். இ்மையத்தின் 
நாவல்கள கபரும்பான்்மை வாசிப்ப எபவபாதும் 
ககாண்்ட்வ. அவரின் க்தகள வாசிபபவ்ரயும் 
உள்ள்டக்கிவிடுவதால் இ்மையத்தின் க்தக்்ள ‘எஙகத’ 
என்று ககாண்்டாடும் மைனநி்ைவய எபவபாதும் 
எல்கைாருக்கும் உண்டு.

தலித் நாவல்க்்ளப கபாருத்தவ்ர தர கவணசனின் 
‘ச்்டயன்கு்ளம்’ நாவல் முழு்மையான தலித் அம்சஙகள 
ககாண்்ட நாவைாக நாம் ககாள்ளைாம். அதறகுபபிறகான 
நாவல் வரு்க என்பது தலித் சூழலில் அருகி 
வந்திருக்கிறது என்வற கசால்ைைாம். ஆனால் தலித்துகள 
கதா்டர்ந்து எழுதுவதறகு என்ன இருக்கிறது. வலிக்்ளயும் 
வா்தக்்ளயும் எபவபாதும் க்தத்துக்ககாண்வ்டவா 
இருக்க முடியும்? தலித் எழுத்தா்ளன் என்று கபாது 
கவளியில் அறியபபட்ட ஒருவர் தலித் பிரசசி்னக்்ள 
எழுதி முடித்துவிட்டால் அவருக்கு அதறகுபபிறகு 
எழுதுவதறகு என்ன இருக்கிறது. எனவவ தலித் இைக்கியம் 
முடிந்துவிட்டது என்று விவாதிபபவர்களும் இருக்கிறார்கள. 
ஆனால் ‘தலித்’ என்ற கசால்வை ஜாதி ஒழிபபிறகான 
அரசியல் கசால் என்ப்த மை்றத்து அ்தவய ஒரு 
ஜாதியாக்கிப பல்லிளிக்கிறது கபாதுசசமூகம் . 
அபபடியானால் தலித் இைக்கியத்தி்னக் கூ்ட ‘ஜாதி’ 

இைக்கியமைாகப பார்க்கிற அவைபவபாக்கு இஙகு 
நிைவுகிறது. தலித் எழுத்தா்ளர்களின் எழுத்துக்க்்ள 
இைக்கியமைாகப பார்க்காமைல் அ்தப பிரித்துபபார்த்து 
அதறக ான அ்ளவுவக ாளகவ்ள ாடு அணுகுகிற 
மைனபபான்்மை்ய வ்ளர்த்துக்ககாண்டு ‘தலித் இைக்கியம்’ 
என்று ஒன்று இல்்ை என்னும் மைனபவபாக்கு வ்ளர்கிறது. 
தலித் இைக்கியம் என்பது ஜாதி இைக்கியம் இல்்ை. 
அது ஜாதி இழி்வச கசால்லுகிற அல்ைது அழிக்கிற 
இைக்கியம்.

இது தி.ஜானகிராமைனின் நூறறாண்டு, அவரின் 
இைக்கியஙகள கபருபான்்மையான்வ பார்பபனப 
பாத்திரஙக்்ளக் ககாண்்ட்வ. அ்தப பார்பபன 
இைக்கியம் என்று நாம் கசால்லுவதில்்ை ஆனால் அ்வ 
தான் ஜாதி இைக்கியம். தலித் இைக்கியம்தான் 
உண்்மையான இைக்கியம்.

 இசசூழ்ை உ்தத்துக்ககாண்டு கவளிவந்திருபபவன் 
தான் கவசிநாதன். அழகியகபரியவனின் ‘யாம் சிை அரிசி 
வவண்டிவனாம்’ நாவலின் நாயகன்.புறநானூறறில் 
அவ்வயாரால் பா்டபபட்ட வரிகள. பசிக்கு அரிசி 
வகட்டால் தன் ககா்்டத்திற்னக் காட்ட யா்ன்யத் 
தந்த மைன்ன்னக் கூறு்கயில் பாடிய வரிகள.

க வ சி ந ா த ன்  வ வ ் ை ய ற ற  ஆ ன ா ல் 
வயிறறுபபி்ழபபிறகாகப பை வவ்ைக்்ளச கசய்யத் 
துணிந்து கசல்கின்ற ஒருவன். பட்டபபடிபபும், கூ்டவவ 
இ்ளநி்ை ஆசிரியபபயிறசியும் முடித்து வவ்ைவாய்பபக 
அலுவைகத்தில் பதிந்துவிடடு காத்திருக்கும் கவசி, 
சுவகரழுத்து எழுதியிருக்கிறான், வடடிக்க்்டயில் 
கணக்ககழுதி இருக்கிறான், கூடடுறவு சஙகத்தில் வவ்ை 
கசய்திருக்கிறான், தனியார் பளளியில் ஆயிரம் ரூபாய் 
சம்ப்ளத்தில் பா்டம் ந்டத்தியிருக்கிறான்,அரசு கபண்கள 
வமைனி்ைபபளளியில் தறகாலிக ஆசிரியராகப பணியாறறி 
இருக்கிறான். அரசு வவ்ை வாய்பபகத்தில் மூபபு 
அடிபப்்டயில் வவ்ை வபாடுவார்க்ளா என்று 
கண்காணித்துக்ககாண்டும் இருக்கிறான்.

கதாண்ணூறுக்குபபிறகு தமிழக அரசு இரண்டு மு்ற 
வவ்ைநியமைனத் த்்டசசட்டத்தி்னக் ககாண்டுவந்தது. 
அபவபாது கஜயைலிதா அவர்கள முதல்வர். பிறகு அவர் 
ஆசிரியர் பணிக்கு வதர்வு ்வத்து ஆக்ளடுக்கும் 
மு்ற்ய அறிமுகபபடுத்தினார். பிறகு வந்த க்ைஞர் 
ஆடசியில் பதிவு மூபபு அடிபப்்டயில் ஆசிரியர் வதர்வு 
ந்டந்தது. அதனால் தான் கவசிநாதன் வவ்ைவாய்பபு 
அலுவைகத்திறகு வபாகவவண்டிவந்தது.

கா்ையிவைவய சாபபி்டாமைல்கூ்ட வகாட்்டயூர் 
வவ்ைவாய்பபகத்திறகு வந்துநின்று இருந்தவன் கூட்டம் 

நூல் விேர்ை�ம்

யாழன் ஆதி

்காலமும் ்கவசிநாதனும்
அழகிய செரியவனின் ‘யாம் சிை அரிசி கவணடிக�ாம்’ ்ாவலை முன்லவதது
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வசரசவசர தான் க்்டசிக்குத் தள்ளபபடுவ்த எபபடித் 
தாஙகுவது? அ்தயும் தாஙகிக்ககாண்டு வவ்ைவாய்பபு 
அலுவை்ரச சந்திக்கும்வபாது அவரி்டம் ஒரு தகவ்ைக் 
வகடக ‘யுஸ்கைஸ்’ என்று திடடி, ்கக்்ளபபிடித்து 
முறுக்கி முதுகில் அடித்துக் கீவழ தளளினால் கவசி 
என்னதான் கசய்வான்?

கண்ணாடி வழிவய கவசிநாத்னப பார்க்கின்ற 
கண்கள எந்த உதவி்யயும் கசய்வதறகான ்ககள 
ஏதுமைறற்வயாக இருக்கின்றன. அந்தக் கண்கள முன் 
கவசிநாதன் கூனிக்குறுகி இரண்டு மைணிவநரம் அந்த 
அலுவைகத்தில் ் வக்கபபடுகின்றான்.

வவ்ையின்்மையும் வறு்மையும் வாழவில் 
ஏறபடுத்தியிருக்கிற காயஙகளுக்கு இஙவக மைருந்தில்்ை. 
பூரணியும் பிள்்ளகளும் இல்்ைகயன்றால் வாழக்்க 
என்னவாகியிருக்கும்? இபவபாது எல்வைாரும் பார்த்திருக்க 
அவமைானபபடடு நிறபதும், குடித்துவிடடு அரசு ஊழிய்ர 
பணிகசய்ய வி்டாமைல் தடுத்தான் என்று கபாய்வழக்கு 
சூ்டபபடடு இருபப்தயும் எபபடி உளவாஙகுவது. 
கவசியின் வாழக்்க ஒரு விளிம்புநி்ை வாழக்்கயாகத் 
கதா்டர்ந்து ககாண்டிருக்கும் துன்பத்திலிருந்து மீளும் ஒரு 
காக்கி நிற உ்றக்காகத்தாவன இத்த்னக் காத்திருபபும். 
அந்த உ்றக்குளதான் கவசிநாதனின் வாழக்்கக்கான 
தானியஙகள இருக்கின்றன.

கவசிநாதன் வமைல் வபா்டபபட்ட வழக்கிலிருந்து 
விடுப்டல் க்தயின் ்மையமைாக இருந்தாலும் ஊ்டாக 
வரும் கவசியின் வாழக்்க என்பது கண்ணீருக்கு 
உரியதாக இருக்கிறது.

பீடி சுறறும் அபபா, அதறகாக இ்ைக்்ள கவடடித்தரும் 
அம்மைா, அபபாவின் கதாழிலுக்கு உதவும் தம்பிகள, 
எபவபாதும் ஆறுதைாகவும் உதவியாகவும் இருக்கும் 
மை்னவி பூரணி என கவசியின் வாழக்்கபபின்னல் 
இருக்கிறது.

பளளிபபருவம் ,  அபவபாது ந்்டகபறுகிற 
புைபகபயர்வுகள, அதனால் ஏறபடும் பளளி மைாறறம், தன் 
பாடடியு்டனான வாழக்்க, என்ஜினியர் மைாமைாவின் 
அத்துமீறல்கள, கதா்டரும் கல்லூரிபபடிபபு, கசன்்னயில் 
தஙகியிருத்தல் என கவசியின் ஒவகவாரு வாழக்்கக் 
கட்டமும் நாவலில் நம்முன் நிகழந்துக்ககாண்வ்ட வழக்கு 
என்னவானது எனக் வகடக ் வக்கிறது.

ஓரு ஓவியனாக, ஒரு பா்டகனாக தன் வாழவில் 
மைைர்ந்திருக்க வவண்டிய கவசிநாதன் துன்பஙகளில் சிக்கித் 
தவிக்கும் ஒற்ற மைனிதனாக எபவபாதும் இருந்திருக்க 
கல்லூரி நண்பன் மூைம் அறியபபடும் கசஙகுடடுவன் 
என்னும் கபரியவரின் வசர்க்்கயால் வபாராடும் குணம் 
அ்்டகிறான்.

தன்்னத் தாக்கிய வவ்ைவாய்பபு அதிகாரியின்மீது 
அவர் ந்டத்தும் சட்டரீதியான வபாராட்டஙகளிலும், எளிய 
மைனிதர்களின் குரல்க்்ள ஓஙகி உயர்ந்திருக்கும் அரசக் 
கடடி்டஙகளில் ஊடுறுவ ்வக்கும் அவரின் 
வபார்க்குணத்திலும் அவரு்டனான உ்ரயா்டல்களிலும் 
கவசி தன்்னயும் ஒரு வபாராளியாக மைாறறிக்ககாளகிறான், 
இருக்கிற அ்மைபபில் தனியான ஒரு எளிய மைனிதனால் 
கபற முடிந்த கு்றந்தபடச நீதியி்னத் தான் கபறமுடிகிற 
இ்டத்தில் வபாதா்மைகளின் மூைம் மைறற்மைக்்ள 
அ்்டவ்தத் தவிர்க்க முடியாத வாழக்்கயாக இது 
அ்மைகிறது. அடிபட்ட ஒருவன் ககாடுத்த புகா்ர 

தவறான தகவல் என மைாறறிவிடுகிற அரசதிகாரத்தின்முன் 
நாம் கமைௌனமைாகிவிடுவ்தத் தவிர வவகறன்ன 
கசய்துவி்ட முடியும்?

அழகிய கபரியவனின் இந்நாவல் கவசிநாதன் என்னும் 
தனிமைனித வாழவின் துயரஙகளிலிருந்து சமூகத்தின் 
துய்ரப பார்க்கிறது. இது ஒரு தலித்துக்கான வலி மைடடும் 
அல்ை. யார் வவண்டுமைானாலும் கபறுகிற வலிதான். இந்த 
வாழக்்க என்பது வறு்மை பீடித்த வவ்ையில்ைா 
எல்ைாருக்கும் நிகழக்கூடியதாகத் தான் இருக்கிறது.

யதார்த்த க்த கசால்ைலில் அழகிய கபரியவன் 
தமிழில் முக்கிய இ்டத்்த வகிபபவர். அவரின் எல்ைாக் 
க்தகளும் அத்த்கய கச ால்ப ாஙகில்த ான் 
அ்மைந்திருக்கும். இந்த நாவலும் அத்த்கயதுதான். 
வழக்கமைாக அவர் நாவலில் சிை இ்டஙகளில் நமைக்குத் 
கதறிக்கும் மி்க அழகியல் இந்த நாவலில் இல்்ை. 
ஆனால் சிை இ்டஙகளில் நவீன தமிழநாவல் 
கசால்மு்றயிலும் அடிபப்்டயில் அவர் ஒரு கவிஞர் 
என்பதால் வரும் காடசி அனுபவஙகளும் நாவலில் 
கதா்டர்ந்து பயணிக்க நமைக்கு படிக்கறக்ளாகின்றன.

பாத்திரஙகளில் முனிரத்தினமும், கபரியவரும் 
முக்கியபபங்க வகிக்கின்றனர் .  கபரியவ ர் 
கசஙகுடடுவனின் வாழக்்க மு்ற அவரின் வபாராட்ட 
குணஙகள அவரின் உ்ரயா்டல்கள கசசிதமைாக 
அ்மைக்கபபடடுள்ளன. சாடசியாக வருகிற கரிகாைன், 
வவ்ை வாய்பபக அலுவைகத்தின் தட்டசசராக வருகிற 
கபண், கவசியின் மை்னவி பூரணி, தனக்வகாடடி மைாமைா 
எல்வைாரும் மைனதில் நிறகிறார்கள.

மைரஙக்்ளயும் பூக்க்்ளயும் ஒளி்ய இரு்்ளப 
பார்க்கிற அழகிய கபரியவனின் எழுத்து மு்ற்மை இந்த 
நாவலிலும் வத்வயான இ்டஙகளில் அறபுதமைாக 
வி்்ளயாடி இருக்கின்றது.

கவசியின் வழக்கு என்னவாயிறறு என்கிற எண்ண 
ஓட்டத்திவைவய வாசிபபில் அவன் க்டந்த காை 
வாழக்்க்யயும் படிக்கவவண்டி இருக்கிறது. 
அ்வகயல்ைாம் நாவலுக்கு மிகவும் அவசியமைாகவும் 
இருக்கிறது.

”என்ன கவசி வபசாமைா இருக்கீஙக? நாமை இஙக நட்ட 
கசடிவயா்ட பூர்வீகம் எது கதரியுமைா? கதன் அகமைரிக்கா! 
எவவ்ளவு காைத்்தயும் தூரத்்தயும் மைனிதர்க்்ளயும் 
க்டந்து வபாராடி இஙக வவர்பிடிக்க அது வந்திருக்கு!நீயும் 
ஒரு தக்காளிச கசடிவபாை வவர்பிடிக்கப பழகு கவசி. 
முயறசிவயா வபாராட்டவமைா நம்வமைா்ட உயிர் அறுபடும். 
இதுதான் நம்மு்்டய நி்ை்மை”

“வவர் ஊன்றிவ்டங்கய்யா. அதனாைதான் உஙக 
முன்னாடி நிறகிவறன். இல்ைன்னா எஙகிவயா எபபடிவயா 
கி்டந்திருபவபன். ஆனா, வவர் ஊன்ற ஊன்றத்தான் 
க்்ளகவ்ளா்ட அழுத்தம் கதரியுது. க்்ளபபான மைாதிரி 
வதாணுதுஙகய்யா. ககாஞசம் இ்்ளபபாறிக்கிவறன். ஆனா, 
கட்டாயம் நாமை முயறசி கசய்யணும்”.

இபபடி உ்ரயாடிக்ககாளளும் கபரியவரும் கவசியும் 
இந்தச சமூகத்தில் யார்?

யணாம் சில அரிசி தவணடிதனணாம் (நணாவல்)
அழகிய பெரியவன்

நற்றி்்ப ெதிபெ்கம், பசன்்ன -77 வி்ல : 250/-
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மனி்தன எனனை வைய்வோன?
ைங்கிலி பூட்்டப்பட்்ட ைனை�ோயக விலங்கு!
தூக்கங்கள்
துப்போக்கி ஏநதிய கனைவுகசளைக்
வகோண்டு வருகிறது

விழிபபுகள்
தூக்கம் ்தயோரிக்க்வ அனுமதிக்கப ்படுகினறனை

கண்ணீரில் கழுவிஎடுக்கப்பட்்ட பிறபபுகள்
மரணத்தின மோர்புக் கோம்புகளில்
துயரம் ்பருகியவோ்ற வவளி்யவநது
கண்திறவோமல் உலசகச் ைநதிக்கினறனை

கோலம் புச்தத்துவிட்்ட
வ்தோனமக் கச்தகளின இடி்போடுகளில்
இருக்கும் வ்பயர்களில் ஒனசற அரைோங்க்ம
்்தர்நவ்தடுத்துச் சூட்டி விடுகிறது

அவனுக்கு உரிய ்தோய்வமோழிசய
வழி்படு க்டவுசளை அரசியல் ைட்்ட்ம முடிவுவைய்கிறது
அவன ்தன வ்பற்றோசர இைநது
்தோய்வமோழிசய இைநது
அரசின இசறயோண்சமக்கு ஏற்பத் ்தனசனைத்
்தகவசமத்துக் வகோள்கிறோன
இப்படித்்தோன ஒரு குடிமகன உருவோகிறோன

இனனும் சில�ோள்களில்
்பண்்போடு,கசல,�ோகரிகம் எல்லோவறசறயும்
்போரோளுமனற்ம
சிறு்போனசம எதிர்கட்சிகளின
அ்டங்கிய கூச்ைல்களுக்கிச்ட்ய
விவோ்தத்துக்கு இ்டம் இல்லோமல் நிசற்வறறி
வடிவசமக்கும்

இயறசகயோனைது மரணம்
எனனும் விதிமுசற மோறறப்பட்டு
அச்த விரும்பிய்படி ஆட்சி அதிகோர்ம முடிவுவைய்யும்
அரைோங்கம்
வ்தோ்டங்கிசவத்்த வோழசவ
அது்வ முடித்து சவக்கும் உரிசம
�ச்டமுசறக்கு வருவதில் எனனை ்தச்ட?

வோரத்தின ஏழு�ோட்கள்
இசமகளைறற அரைோங்கத்தின கண்கோணிபபு
இறுக்கமோக இருந்தோலும் எட்்டோம்�ோளில்
எவரும் அச்ைமினறி மூச்சுவி்டலோம்
அந்த �ோளில்
அவர்கள் இைநதுவிட்்ட விரல்களைோல்
சகவயழுத்துப்்போட்டுத் ்தோய்�ோட்டுப ்பறசற
வவளிப்படுத்்தலோம்

குடியரசுத் ்தசலவர் மோளிசகசய
்்தை விடு்தசலக்கு  உயிர் வகோடுத்்தவர்கள்
ஆவிகள் யோவும் அனறு
எவவி்தத்
்தச்டயும் இல்லோமல் சுறறிப ்போர்க்கலோம்.

கவிர்த

ஈகராடு தமிழன்ென்

குடி�்கன் உருவாகும் ்க்த
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மகரந்தம்

குறுக்கு மநடுக்கு கசா்கம் 
ைோசலயில் குறுக்கும் வ�டுக்குமோக
ஓடும் �ோய்க்கு
வைோல்வலோணோத் துயரம்

இரவும் ்பகலும்
அச்சுறுத்தும் நிஜத்்்தோடு வோழநது
்பைகும் சிரமத்தில் இருக்கிறது அது

துக்கம் அதிகமோகும் இரவில்
்பசி்யோ்்ட தூங்கி விடும்
்போதி ரோத்திரிக்கு ்பைக்கப்பட்்ட
மனைதிறகு தூக்கம் இல்சல

திரு்டசனை விட்டு விடும்
துளிர்க்கும் சூரியசனை கு்தறும்

சீரிய சிந்தசனை வயப்படும் ் ்போது
்தோனைோக சிரித்துக் வகோள்ளும்
கோட்சிப பிசை அழுசக

�ோயோக இருப்பது குறித்்த
கவசல்யோ
கண்டு பிடித்்்தன ஒரு�ோள்
வோலறறு �ோயோக இருப்பது ்பறறிய
சுய கழிவிரக்கம் ்தோன எல்லோம்

- கவிஜி

மு்கங்கள, ்க்த்கள!
்பத்துப ்பனனிரண்டு வயது மகன
மகனைோகத்்தோன இருக்கும்
இல்லோவிட்்டோல் எனனை?
அவன அங்கு கலக்கத்து்டன
ஏதும் வைய்வ்தறியோது நிற்பதும்
அவசளைப ்போர்க்கும் வ்தோனியும்
அப்படித்்தோன இருந்தது.

குைநச்தகள் துணிக்கச்ட முன
ச்பக் நிறுத்தும் ் மட்டில்
அமர்நதிருந்தோள் அம்மோ.
அம்மோவோகத்்தோன இருக்க முடியும்.
யோருக்கு அம்மோவோக இருந்தோல் எனனை?

விரித்துப ் ்போட்்ட ்தசல மயிரும்
இரவின ைோயம் ் ்போகோ்த ச�ட்டியும்
கண்ணில் சிறுதுளி கண்ணீரும்
வோழக்சக வவறுத்துப ் ்போய் விட்்டது
என்பச்த ஒரு வ�ோடியில் வவளிப்படுத்திவிட்்டனை.

க்டநது்தோன வநதுவிட்்்டன
ஒருசில வ�ோடிகளில்,
அந்த முகங்கசளை;
கலங்கோமல் இருக்க முடியவில்சல
அந்தக் கச்தகசளைக் க்டநது.
�ோனும்ஒரு மகன்தோ்னை!

-பதைன்

சிலருக்கு அதிகோசல
மூனறு மணிக்்க விடிநது விடுகிறது...
சிலருக்கு
�ோனகு மணிக்கு விடிகிறது...
சிலருக்கு
ஐநது மணிக்கு விடிகிறது ...
சிலருக்கு
ஆறு மணிக்கு விடிகிறது...
சிலருக்கு
ஏழுமணிக்கு விடிகிறது...
ஒவவவோரு
மனி்தருக்கும் ஒவவவோரு ் �ரத்தில் விடியல்,
இனனும் விடியோம்ல இருக்கிறது...
எந்த உறவினைர்கள் வீட்டுக்கு
வந்தோலும்
க்தவின பினபுறம் இருநது ் ்பசும் அம்மோவுக்கு!

- மு.முோரக்
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்மிழநாடடில் அதி்கம் விமர்சிக்்கப்்ாத 
தளலவர்்களில் ஒருவர் எம்.ஜி.ஆர். அவர் ஆடசிக் 
்காலத்தின ்ல்வவறு ந்வடிக்ள்க்கள் ொர்ந்து 
எதிர்க்்கடசி்கள் ்கடுளமயா்க விமர்ெைம் ்ெயதை 
எனறாலும், அவரது ெம்காலத்து பிற தளலவர்்களு்ன 
ஒபபிடுள்கயில் எம்.ஜி.ஆர். மீதாை விமர்ெைம் 
என்து குளறவவ. அவரது ்காலத்துக்குப பினபும் 
எம்.ஜி.ஆர். ்ற்றிய “புனிதப பிம்்ம்” ்கடடிக் 
்காப்ாற்றப்ட்து. அவரது ஆடசிக்்காலம் 
“்்ாற்்காலம்” என்தா்கக் ்கட்ளமக்்கப்டடு 
அரசியல் ்கைத்தில் அவவபவ்ாது அந்தச் சித்திரம் 
தூக்கிப பிடிக்்கப்ட்து. எம்.ஜி.ஆரின அரசியல் 
வாரிொ்க தனளை நிறுவிய ்ெயலலிதா, முதலில் 
ஆடசிளயப பிடிக்கும் வளரயிலும், அதற்குப பிறகு 
சில்காலமும் ் யன்டுத்திய அைவுக்கு எம்.ஜி.ஆ.ரின 
பிம்்த்ளத பினைாளில் ்யன்டுத்தவில்ளல 
என்து எல்வலாரும் அறிந்தவத. “புரடசித்தளலவர் 
ஆடசி” ் மல்ல மளறந்து “அம்மா ஆடசி” மலர்ந்தது. 
அந்த ஆடசியின நீடசிவய இபவ்ாது ் தா்ர்கிறது.

்காமராெர் ஆடசிக்குப பிறகு எல்லாம் 
்ாழாகிவிட்து எனற விமர்ெைத்ளத முனளவத்த 
அரசியல் ் ார்ளவயாைர்்கள் பினைர் ் டிப்டியா்க 
அளத மாற்றி தி.மு.்க . மற்றும் ்கருணாநிதி 
ஆடசியால்தான எல்லா அவலங்களும் என்தா்கச் 
சுருக்கி நிறுத்திைார்்கள். “்்ாற்்கால” ஆடசி 
தந்துவிடடு எம்.ஜி.ஆர். மளறந்துவிட்ார், அவரது 
வாரிொ்க வந்த ் ெயலலிதாளவ “்கடடுக்வ்காப்ாை” 
நிர்வா்கத்ளத தந்த “இரும்புப ் ்ணமணி” என்தா்க 
அகில இந்திய தைத்திலும் பு்கழ ்ரபபிைார்்கள். 
பிறகு, மி்க வமாெமாை ஊழல் குற்றச்ொடடுளுக்கு 
்ெயலலிதா ஆடசி உள்ைாைவ்ாது, ந்ராென 
மற்றும் ெசி்கலா அணியிைரின அத்துமீறல் - 
அளவ்யல்லாம் ்ெயலிதாவுக்குத் ்தரியாது 
என்து வளர வ்ச்சு நீண்து. வழக்கு்களின 
வழியா்க ்காலம் அதன தீர்பள் எழுதியது.

எம்.ஜி.ஆர். - அவர் வழியா்க ்ெயலலிதா, 
அவரது ் தா்ர்ச்சியா்க ெசி்கலா, திை்கரன வட்ம், 

இள்யில் பிரிந்து பினைர் இளணந்த ஈ.பி.எஸ். – 
ஓ.பி.எ.ஸ். அணி அதாவது இனளறய ஆளும் அ.தி.
மு.்க. என்தா்க, தமிழ்க அரசியல் எம்.ஜி.ஆர். எனற 
“ஆளுளம”யின நீடசி்களின ்்ருக்்கமா்கவும் 
சுருக்்கமா்கவும் பிளணக்்கப்டடு வந்திருக்கிறது.

அம்மாவுக்கு இதமாைது அல்ல என்தால் எம்.
ஜி.ஆரின ்தா்ர்ச்சிளய அ.தி.மு.்க.விைவர 
்்ரிதா்க முன்ைடுக்்கவில்ளல. அதற்கு முனவ், 
அ.தி.மு.்க. அணணாளவ விடடு ் வகுதூரம் விலகி 
வந்துவிட்து. இபவ்ாளதக்கு அம்மா மடடும்தான.

இந்தப பினைணியில்தான, “நான எம்.ஜி.ஆரின 
வாரிசு” எனறு புதிய முழக்்கத்ளத எழுபபியிருக்கிறார் 
மக்்கள் நீதி மயயம் ்கடசித் தளலவர் ்கமல்ஹாென. 
“்காந்தியின வ்ரன” எனகிறார். ் ்ரியார், அம்வ்க்தர் 
்்யர்்களையும் நாங்கள் ்ொல்கிவறாம் எனறு 
குறிபபிடடுக் ்காடடுகிறார்.

ஆைால் முக்கியமா்க, அவர் தனளை எம்.
ஜி.ஆரின வாரிசு எனறும் அவரது நீடசி எனறும் 
ெமீ்த்திய வதர்தல் ்ரபபுளரக் கூட்ங்களில் 
கூறிக்்்காள்கிறார். சிறுவயதில் எம்.ஜி.ஆர் மடியில் 
தான அமர்ந்திருந்ததா்கவும் பினைாளில் தமக்கு 
எம்.ஜி.ஆர். முத்தம் ் ்காடுத்தார் என்றல்லாம் கூறி 
எம்.ஜி.ஆர் நீடசிக்கு நியாயம் கூடடுகிறார். 
்தாளலக்்காடசியில் ்காடடிைார்்கள். ஒரு திளர 
நி்கழச்சியில் ்கமல்ஹாெனுக்கு வ்க்யம் வழஙகி, 
உச்சிவமார்ந்து ்நற்றியில் முத்தமிடுகிறார் எம்.
ஜி.ஆர். ்திலுக்கு ்காலில் விழுந்து மரியாளத 
்ெயகிறார் ்கமல்ஹாென.

திளரயுல்க நி்கழச்சி்களில், நான “நா்ாடி 
மனைன” ் ்த்ளத 72 முளற ் ார்த்வதன, “ஆயிரத்தில் 
ஒருவன” ் ்த்ளத 32 முளற ் ார்த்வதன எனறு ் ல 
முனைணி நடி ்க ர் ்க வை  ் ெ ா ல் வள த ப 
்ார்த்திருக்கிவறாம் .  எதற்்கா்க அப்டிச் 
்ொல்கிறார்்கள் எனறு நம்மால் புரிந்து்்காள்ை 
முடிகிறது. அரசியலுக்கு வந்து, ்கடசியும் ் தா்ஙகிய 
பிறகு ்கமல்ஹாென கூறுவதும் அவரது ெ்க நடி்கர்்கள் 

கட்டுரை

சுககதவ்

எம்.ஜி.ஆர். நிழலில்

அ்சந்தாடும் ்கனவு்கள 
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திளர வமள்்களில் கூறியது வ்ாலத்தான ஒலிக்கிறது.

திளரயுல்க வாழக்ள்கயில், தான சிவாஜியின 
வாரிசு எனறு உரக்்கக் கூறிவந்தவர் ்கமல்ஹாென.

உங்களுக்கு அடுத்து எனற வ்கள்விக்கு “அடுத்து 
கிடுத்து எல்லாம் கிள்யாது. அந்தக் ்காலத்தில் 
அவர் ,  இந்தக்  ்காலத்தில் இவர் எனறு 
ளவத்துக்்்காள்ை வவணடியதுதான” எனறு 23 
ஆணடு்களுக்கு முந்ளதய என வ்டடியில் நடி்கர் 
தில்கவம கூறியிருக்கிறார்.

அதுவ்ால ,  திளரயுல்க வாழக்ள்கயில் 
்கமல்ஹாென, எம்.ஜி.ஆர். ்ற்றி அதி்கம் வ்சியவத 
இல்ளல. குறிப்ா்க எம்.ஜி.ஆர். ஆடசியின சிறபபு 
்ற்றிவயா அல்லது அவரது பிறந்த நாள், நூற்றாணடு 
விழாக்்களில்கூ் ்கமல்ஹாெனின ்திவு ்்ரிதா்க 
இருந்ததில்ளல எனகிறார், ஐம்்தாணடு ்கால எம்.
ஜி.ஆர். .விசுவாசி ஒருவர். அப்டிப்ட் 
்கமல்ஹாென, அரசியலில் நுளழந்தவு்ன எம்.
ஜி.ஆரின வாரிொ்கத் தனளைப பிர்க்ைம் 
்ெயகிறார்.

மடியில் அமர்ந்தது, முத்தம் ்்காடுத்தது தவிர, 
எம்.ஜி.ஆரின எந்தக் ்்காள்ள்க மீது ்கமல்ஹாென 
ஈர்க்்கப்ட்ார், எளத ம.நீ.ம. முன்ைடுக்கும் 
என்து ்ற்றிய ்தளிந்த ்ார்ளவளய அவர் 
முனளவக்்கவில்ளல.

“அணணாயிஸம்” எனற ்்காள்ள்களய எம்.ஜி.
ஆர். சில ்காலம் வ்சிைார். ்்காள்ள்கப 
்ற்றாைர்்களுக்கு ்்ரும் ்கலக்்கத்ளத ஏற்்டுத்திய 
“்்காள்ள்க” அது. அக்்்காள்ள்க எனை்வன்து 
்ற்றி எம்.ஜி.ஆர். அரசியலுக்கு வருவதற்கு ஊக்்க 
ெக்தியா்க இருந்த மூத்த ்கம்யூனிஸ்டு தளலவர்்களுக்வ்க 
பிடி்்வில்ளல. துக்ைக் “வொ” ்கடுளமயாை 
விமர்ெைங்களை முனளவத்தார் .  அந்தக் 
்்காள்ள்கயின வவர் எது எனறு ்கணடுபிடிக்்க 
முடியாமல் ,  எம் .ஜி .ஆர் .  ்காலத்திவலவய 
“அணணாயிஸம்” ் ாதியில் மாயமாைது.

அப்டிப்ட் எம்.ஜி.ஆரின வாரிசு எனறு 
இபவ்ாது ் ொல்லிக்்்காள்ளும் ்கமல்ஹாெனி்ம், 
உங்கள் ்்காள்ள்க எனை எனறு வ்கட்ால், 
இபவ்ாது ்ொனைால் மற்றவர்்கள் ்காபபி 
அடித்துவிடுவார்்கள் எனகிறார். உலகிவலவய ஓர் 
அரசியல் ்கடசிளயத் ்தா்ஙகிவிடடு அதன 
்்காள்ள்களய ்வளியி்ாமலிருப்தற்கு 
இப்டியாை ஒரு ்காரணத்ளதச் ்ொனைது 
்கமல்ஹாெைா்கத்தான இருக்கும். அவளர ஏன 
ரசி்கர்்கள் ்ெல்லமா்க “உல்க நாய்கன” எனறு 
அளழக்கிறார்்கள் என்து இபவ்ாது புரிகிறதா..?

மத்திய அரசின துளறயாை த்ால் அலுவல்கம் 
மூலம் ஏளழ மக்்களுக்கு ்க்ன ் ்காடுபவ்ன எனறு 
அறிவித்து எம்.ஜி.ஆர். ் ர்ரபள் ஏற்்டுத்திைார். 
கிட்த்தட் இன்ைாரு வள்கயில் அதுவ்ானறு, 
இல்லத்தரசி்களுக்கு அரசு ஊதியம் அளிபவ்ாம் 
எனறு ்கமல்ஹாென இபவ்ாது அறிவித்திருக்கிறார். 
்ரபபுளர ஈர்பபுக்்கா்கச் ் ொல்வதில் இருவரும் ஒவர 
மாதிரியா்கத் ் தரிகிறார்்கள்.

வமலும் எம்.ஜி.ஆரின வாரிசு ்ெயலலிதா 
என்து தமிழ்க அரசியல் ்கைத்தில் நிரூ்ணமாைது. 
அவரது ஆடசிக் ்காலத்தில், தான ெம்்ந்தப்ட் 
ஒரு ் ்ப பிரச்சிளையில் “இந்த நாடள் விடவ் 
வ்ாயவிடுவவன” எனறு குமுறிைார் ்கமல்ஹாென.

எம்.ஜி.ஆரின வாரிொை ்ெயலலிதா ்ற்றிய 
்கருத்ளத ்கமல்ஹாென ்வளிப்ள்யா்கப 
வ்சுவதில்ளல. ெமீ்த்தில் தி.மு.்க.ளவயும் அ.தி.மு்க.
ளவயும் ொடும்வ்ாது “்ரப்ை அக்்கரஹார 
சிளறளயயும் திஹார் சிளறளயயும் நிரபபியவர்்கள்” 
எனறார்.

்கமல்ஹாென அடிக்்கடி ்்ருமிதத்து்ன 
கூறிக்்்காள்வது “திளரயுலகில் வருமாைவரி 
ஒழுங ்க ா ்க  ் ெலுத்து்வ ர் ்களில்  அவர் 
முதனளமயாைவர்” என்து. ்ாராடடுகிவறாம். 
ஒழுங்கா்க ்ெலுத்தாதவர்்களைப பிடித்து உரிய 
்தா்களய வசூலிக்்க வவணடியது மத்திய அரசின 
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்கடடுப்ாடடிலுள்ை துளற்கைல்லவா? அவர்்களைக் 
வ்களுங்கள். நீங்கள் மடடுமல்ல, நாடடிலுள்ை மாதச் 
ெம்்ைதாரர்்கள் அளைவரும் கிட்த்தட் இரணடு 
மாதச் ெம்்ைத்ளத வருமாை வரியா்கக் 
்கடடுகிறார்்கள். அவர்்களின வநர்ளம உங்களின 
வநர்ளமளயப வ்ால ்வளிச்ெம் ்்றுவதில்ளல. 
இளதப வ்ால ் லதரபபிைரும் வரி ்கடடுகிறார்்கள். 
வவறு சில தரபபிைர் வரி ஏயபபு ்ெயகிறார்்கள். 
்கருபபுப ்ணம் புழஙகும் திளரயுலகில் நிலவரம் 
எப்டி இருக்கு்மன்து அவரவர் ஊ்கம். ம.நீ.ம. 
அஙகிருந்வத ஊழல் எதிர்பபு ந்வடிக்ள்க்களைத் 
்தா்ங்கலாவம?

எம்.ஜி.ஆரின வ்ெப்்ாத மறு்க்்கத்ளத ்கவிஞர் 
்கணணதாென “எம்.ஜி.ஆரின உள்ளும் புறமும்” 
(அபபுத்த்கம் பினைாளில் தள் ் ெயயப்ட்தா்கச் 
்ெயதி) எனற நூலில் எழுதியிருப்தா்க இபவ்ாது 
ெமூ்க ஊ்்கங்களில் ்திவு (அபபுத்த்கத்தின மின 
பிரதியு்ன) ்ெயகிறார்்கள். அதன உணளமத் 
தனளம நமக்குத் ்தரியாது. எனினும், எந்தத் 
தளலவரின நீடசி எனறு தனளைச் 
்ொல்கிறாவரா அந்த தளலவர் ்ற்றி 
இன்ைாரு முக்கியமாை ஆளுளம 
முனளவக்கும் குற்றச்ொடடு்களை 
்கமல்ஹாென எப்டிப புரிந்து்்காள்வார்?

தான எம்.ஜி.ஆரின நீடசி எனறு 
்ொனைதன மூலம், எம்.ஜி.ஆர். எனற 
மூ்ப்ட் பிம்்த்ளத திளரவிலக்கி, 
தூசிதடடிப ்ார்்கக்கூடிய வாயபள் 
உருவாக்கியிருக்கிறார், ்கமல்ஹாென. 
அவரது ஆடசிக்்காலத்தில் ந்ந்த 
அத்துமீ றல் ்கள் ,  அ் த் தங ்களை 
ஆதாரங்களு்ன வரிளெப்டுத்து 
கிறார்்கள் ெமூ்க ஊ்்க ்கருத்தாைர்்கள். 
இளவயும் அவரது ் ார்ளவக்குச் ் ெல்லும் 
என்தில் ெந்வத்கமில்ளல.

வத.மு.தி.்க.ளவ ஆரம்பித்த விெய்காந்த் 
தாம் எம்.ஜி.ஆர். ஆடசிளயத் தருவவன எனறார். 
்ெயலலிதாவுக்கு எதிரா்க அரசியல் ்ெயது, 
எதிர்க்்கடசித் தளலவரா்க அமர்வது வளர 
முனவைறிைார்.

அரசியலுக்கு வருவவன, வருவவன எனறு 
்ொல்லிக்்்காணடிருந்த ரஜினி, “வந்தால் எம்.
ஜி.ஆர். வ்ால நல்லாடசி தருவவன” எனறு 
வ்சியிருக்கிறார்.

ரஜினி மாதிரி நீண் எதிர்்ார்பள்க் 
கிைப்ாமல், ெட்்னறு அரசியலுக்கு வந்த ்கமல், 
எம்.ஜி.ஆரின வாரிசு நான எனறு எடுத்தஎடுபபிவலவய 
அள்யாை அரசியளல முனனிறுத்துகிறார்.

இள்க்்காலத்தில் வதயந்திருந்த எம்.ஜி.ஆர். 
அள்யாை அரசியளல இபவ்ாது மீணடும் 
முன்ைடுக்கிறார்்கள்.

்காஙகிரஸ் ் ாரம்்ரியத்தில் ஊறிய குடும்்த்ளதச் 
வெர்ந்த ்கமல்ஹாென ்காமராெர் ஆடசியின நீடசி 
எனறு ்ொல்ல விரும்்வில்ளல. எம்.ஜி.ஆர். 
ஆடசிளயவி் ்காமராெர் ஆடசி ஆ்கச் சிறந்தது 
என்து அவருக்வ்க ் தரியும். எனறாலும் எம்.ஜி.ஆர் 

அள்யாை அரசியவல புதுபபிக்்கப்டுகிறது.

திராவி்க் ்கடசியா்க அறியப்ட்ாலும், 
திராவி்க் ் ்காள்ள்க்களில் தாராைமயமாக்்கத்ளதக் 
்கள்பபிடித்தவர் எம்.ஜி.ஆர். ் ெயலலிதா அளதத் 
தைது வதளவக்கு ஏற்் ் ெயதார். பினவந்தவர்்கள், 
பிறர் வதளவ ொர்ந்து மைம் ஒனறி எப்டி்யல்லாம் 
்ெயகிறார்்கள் என்ளதப ்ார்த்துக்்்காணடி 
ருக்கிவறாம்.

அளமபபுரீதியா்க வலுவா்க இருக்கும் தி.மு.்க.வுக்கு 
எதிரா்க, எம்.ஜி.ஆர். அள்யாை அரசியளல புதிய 
வடிவில் ஒருஙகிளணத்து வலுப்டுத்திைால், 
வருங்காலத் தமிழ்கத்தின அரசியல் திளெபவ்ாக்ள்க 
புதிய த்த்தில் மாற்றியளமக்்க முடியும் எனறு 
நம்புகிறார்்கள். அதற்்காை முயற்சியின ஓர் அங்கவம 
ம.நீ.ம. ்கமல்ஹாென

்க்வுள் மறுப்ாைரா்கக் ்காடடிக்்்காண்தால், 
்கமல்ஹாெவைாடு வநய உரெவலாடு இருந்த 
திராவி்த் தரபபும், ்கமல்ஹாெனுக்கு முற்வ்ாக்கு 

அள்யாைத்ளத அளித்ததில் ் ங்காற்றிய 
இ ் து ெ ா ரி த்  வ த ா ழ ர் ்க ளு ம் , 
இலக்கியவாதி்களின ்்யர்்களைச் 
்ொல்கிறார் அல்லது புத்த்கங்களைப 
்டிக்கிறார் என்தால் அவர் அறிவுஜீவி 
எனறு பு்கழந்வதாதும் ் ள்ப்ாளி்களும் 
– இபவ்ாது ்கமல்ஹாென வநரடி 
அ ர சி யலுக்கு  வ ந் துவிட்த ா ல் 
்்ாதுநலன ்கருதி  அவர்்கைது 
விமர்ெைங்களை முனளவப்ார்்கள் 
எனறு எதிர்்ார்க்்கலாம்.

இபவ்ாதுள்ை 30+ தளலமுளறக்கு எம்.
ஜி.ஆர். ்ற்றி ்்ரிய புரித்லல்லாம் 
கிள்யாது. ்கமல்ஹாென, தைது எம்.
ஜி.ஆர். நீடசி ் ்காள்ள்களய அவர்்கவைாடு 
எப்டி இளணக்்கபவ்ாகிறார் எனறு 
்தரியவில்ளல.

“தமிழ்கத்ளத சீரளமபவ்ாம்” எனற 
முழக்்கத்து்ன ்கைம் இறஙகியிருக்கும் ்கமல்ஹாெனும் 
“மாற்றுவவாம், எல்லாவற்ளறயும் மாற்றுவவாம்” 
மற்றும் “இப் இல்வலனைா எப்வும் இல்ல” எனற 
முனமுழக்்கத்து்ன ்கடசி ்தா்ங்கவிருப்தா்க 
அறிவித்திருக்கும் ரெனியும் ஓரணியில் திரண்ால்…?

அதற்கும் ்கமல்ஹாெவை ்தில் ்ொல்கிறார்: 
“நாங்களிருவரும் நண்ர்்கள். ஈவ்காளவ விடடுவிடடு 
அவரு்ன வெரத் தயாரா்க இருக்கிவறன. அவளர 
்தாளலவ்சியில் அளழத்தால் வ்ாதும் . 
முடிந்துவிடும்.” எனகிறார்.

ஆனமி்க அரசியலும் எம்.ஜி.ஆர். நீடசியும் 
இளணந்தால் அது இயற்ள்கயாை கூட்ாளி்கள் 
ள்கவ்கார்ப்து வ்ாலத்தாவை.

அதன ்்ாருடவ் எம்.ஜி.ஆர். அள்யாை 
அரசியல் புதுபபிக்்கப்டுவதா்கக் ்கருதலாம்.

இல்ளல்யனில், தனி இருபபு ் ற்றாக்குளறயா்க 
இருக்கும்்டெத்தில், வமலாள்யா்க ஏற்்்கைவவ 
்வற்றி்்ற்ற அள்யாைம் வதளவப்்லாம்.
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்காக்்்கச சிறகினிகல

“்ேதமும் விஞ்ஞாைமும் ்கலந்த ்கம்பளீட 
ப்ராடக் ஷன” எனறு ஒரு ் ற்்ளெ நிறுவைம் தைது 
்ற்்ளெக்கு விைம்்ரம் ் ெயதது.

வவதமும் விஞ்ஞாைமும் எப்டி ஒனறா்க 
முடியும்?

இனைமும் ெரியா்கக் ் ொல்வ்தனில், வவதமும் 
விஞ்ஞாைமும் ஒனறிற்கு ஒனறு வநர் எதிராைளவ 
ஆயிற்வற.

வந்ரதிராை இரணடு விஷயங்களை ஒரு 
் ற் ் ள ெ  நி று வ ை ம்  ஒ ன று  வ ெ ர் த் து 
விைம்்ரப்டுத்தியது தற்்ெயலாைதுதாைா?

விஞ்ஞாைத்ளத ஏற்றுக் ்்காண் ஒருவரால் 
வவதத்ளத ஒருவ்ாதும் ஏற்்க இயலாவத. எனில் 
வவதத்ளதயும் விஞ்ஞாைத்ளதயும் ்கலப்து என்து 
விஞ்ஞாைத்ளத வெதப்டுத்த முயற்சிக்கும் அரசியல் 
கூறு அல்லவா?

அளதப ் ்கடி ் ெயதளதத் தவிர முளறயா்கவும் 
்கடுளமயா்கவும் எதிர் ்்காணவ்ாமா? இது 
ஏறக்குளறய ”மார்க்சியமும் மனுவும் ்கலந்த ்கலளவ” 
எனறு ் ொல்வதற்கு நி்கராைது அல்லவா?

மதவாத அரசியல்வாதி்கள் ்கார்ப்வரட 
நிறுவைங்களின விைம்்ரங்களையும் தங்கைது 
அரசியல் லா்த்திற்்கா்க ள்கயில் எடுத்திருக்கிறார்்கள் 
என்ளத நாம் இந்தப புள்ளியிலாவது ெரியா்கப 
புரிந்து்்காள்ை வவணடும்.

்க்ந்த ்காலத்தில் இளத நாம் ெரியா்க 
எதிர்்்காள்ைாததன விளைவா்க ்ாெ்க தைது 
வித்ளதளய வமலும் வமலும் 22.12.2020 முதல் 
25.12.2020 வளர ந்க்்க இருக்கும் ெர்வவதெ அறிவியல் 
திருவிழாவளர நீடடித்துக் ் ்காணவ் ் ெல்கிறது.

1) அறிவியல் ் தாழில்நுட் ஆயவுக் ்கழ்கம்

2) அறிவியல் மற்றும் ் தாழில்நுட் அளமச்ெ்கம்

3) சு்காதாரம் மற்றும் குடும்்நல அளமச்ெ்கம்

4) புவியியல் அளமச்ெ்கம்

ஆகிய அளமபபு்கவைாடு வெர்த்து ”விஞ்ஞாை 
்ாரதி” எனகிற மதவாத அளமபள்யும் விஞ்ஞாைத் 
திருவிழ ாளவ  ந் த்துகி ற  அளமப ் ா ்க 
இளணத்திருக்கிறது மத்திய அரசு.

ஒவ்வாரு ்ாராளுமனற உறுபபிைரும் ஐந்து 
ஆசிரியர்்களையும் ஐம்்து மாணவர்்களையும் 
இந்தத் திருவிழாவில் இளணக்்க வவணடுமாய 

வ்கடடுக்்்காள்ைப ் டடிருப்தா்க அறிய முடிகிறது.

இந்த வள்கயில்தான இந்தச் ் ெயதி ் ாராளுமனற 
உறுபபிைர் வதாழர் சு.்வங்கவ்ென மூலமா்க 
்வளிச்ெத்திற்கு வந்திருக்கிறது.

்கரூர் ்ாராளுமனற உறுபபிைர் திருமிகு 
வொதிமணி அவர்்கள் மாணவர்்களையும் 
ஆசிரியர்்களையும் இளணத்து உதவ வவணடுமாய 
வ்கடடுக் ்்காண்ளத வமற்வ்காளிட் ெர்குலர் 
ஒனளறயும் ் ார்க்்க வநர்ந்தது.

1) மத்திய அரசு ஒரு விஞ்ஞாைத் திருவிழாளவ 
ந்த்துவதும்

2 )  அதில் ்ஙவ்கற்்க மாணவர்்களையும் 
ஆசிரியர்்களையும் ்ஙவ்கற்்க ளவக்்க வவணடும் 
எனறு முயற்சிப்தும்

3) இந்த மாணவர்்களையும் ஆசிரியர்்களையும் 
வதர்ந்்தடுத்துத் தருகிற வாயபள் எதிர்க்்கடசி 
்ாராளுமனற உறுபபிைர்்களுக்கு வழஙகுவதும்

ஒரு ஆவராக்கியமாை ெைநாய்க ் ெயல்்ாடுதாவை, 
அதில் எனை குளற இருக்கிறது எனறும் 
வமவலாட்மா்க ் ார்க்கும்வ்ாது வதானறும்.

இந்தத் திருவிழாளவ ந்த்தும் அளமபபு்களின 
்டடியலில் “விஞ்ஞாை ்ாரதி” எனற அளமபபு 
இல்ல ாது  இரு ந் திரு ந் த ா ல்  இவ ர் ்கைது 
்ெயல்்ாடடிளை ் ்காண்ா்வவ ் ெயதிருபவ்ாம்.

விஞ்ஞாை ் ாரதி எனற அளமபபு விஞ்ஞாைத்தின 
்கணடுபிடிபபு்களை வவதங்களின ்்காள்யா்கத் 
திரிக்்க முயற்சிக்கும் மனிதளர தளலவரா்கக் 
்்காண் அளமபபு. புராண ்காலங்களிவலவய 
விமாைங்கள் நமது வதெத்தில் இருந்தை எனறும் 
நமது ்க்வுைர்்கள் விமாைத்த்தில் ் யணித்தவர்்கள் 
எனறும் 2015 இல் ந்ந்த இந்திய அறிவியல் 
மாநாடடில் வ்சியவர் விஞ்ஞாை ் ாரதி அளமபபின 
தளலவர் திரு விெய ்ாட்கர். இவரும் இவரது 
அளமபபும் இளணந்துள்ை ஒரு குழுவி்ம் இருந்து 
விஞ்ஞாைக் ்கருத்துக்்களை நாம் எப்டி எதிர்்ார்க்்க 
இயலும்?

மத்திய அரசு அறிவியளல மதப்டுத்த எடுக்கும் 
முயற்சி்களில் ஒனறுதான இந்த விஞ்ஞாைத் 
திருவிழா எனறு யூகிப்ளத தவ்றனறு எப்டித் 
தள்ை இயலும்?

இந்தத் திருவிழா பிள்ளையார் பைாஸ்டிக் ெர்ெரி 
்ெயது ்்காண்வர் எனறு நிறுவ முயற்சிக்்காது 
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எனறு எப்டி உறுதி தர இயலும்?

இ ப ்டி  விஞ்ஞாைத்தின  ் ் ய ர ா ல் 
விஞ்ஞாைத்திற்கு எதிரா்க ந்க்கும் இந்தத் 
திருவிழாவிற்கு நம் குழந்ளத்களை அனுபபிைால் 
அவர்்களை மதப்டுத்த மாட்ார்்கள் என்தற்கு 
எனை உத்திரவாதம்?

விஞ்ஞானி ்ாரத அளமபள் இந்தக் குழுவில் 
இருந்து நீக்்க வவணடும் எனறு வ்காருவவாம்.

இந்த இதழ நம் ள்கக்கு வரும் வவளையில் இந்தத் 
திருவிழா ந்ந்து முடிந்திருக்கும்.

இந்த அளமபவ்ாவ் அந்த விழா ந்ந்திருபபின 
்கடுளமயாை ்கண்ை இயக்்கங்களை ந்த்துவவாம்.

“க ்ந்த நூறு ஆணடு்கால நிதிநிளல 
அறிக்ள்க்களைக் ்காடடிலும் மி்கவும் சிறப்ாைதா்க 
வரக்கூடிய நிதிநிளல அறிக்ள்க இருக்கும்” எனறு 
கூறியிருக்கிறார் நிதி அளமச்ெர் திருமிகு நிர்மலா 
சீதாராமன.

அச்ெமா்க இருக்கிறது.

1947 ஆம் ஆணடு நிதிநிளல அறிக்ள்க தாக்்கல் 
்ெயயப ்டடிருந்தால் அடுத்த ஆணடு இவர் 
தாக்்கல் ்ெயயப வ்ாவது எழு்த்தி ஐந்தாவது 
நிதிநிளல அறிக்ள்க.

வதர்தல் ்காலங்களில் தாக்்கல் ்ெயயப்டும் 
துளண நிதிநிளல அறிக்ள்க்களை ்கணக்கில் 
்்காண்ாலும் நூ்றல்லாம் வராது.

ஒரு சினை விஷயத்ளதக் கூ் மிள்கயற்ற 
உணளமயா்க இவர்்கைால் கூற இயலாது என்தற்கு 
இதுவவ உதாரணம்

”வாய புகுவதனினும்
்கால் ் ்ரிது ் ்கடுக்கும்”

எனற புறநானூற்று வரி்கவைாடு இந்த ஆணடு 
நிதிநிளல அறிக்ள்களயத் தாக்்கல் ் ெயதார்.

இவவைவு ்ெறிவாை அறிவுளரவயாடு தாக்்கல் 
்ெயத அறிக்ள்கவய வவைாண மவொதாவளர வந்து 
நிற்கிறது.

இந்த ் ட்ெட,  மக்்களுக்கு எளதவயனும் மிச்ெம் 
ளவக்குமா எனகிற அச்ெம் அழுத்துகிறது.

புதிய வவைாணளம மவொதா அமல்்டுத்தப 
்ட்ால் விவொயி்கள் ்காரில் வ்ாவார்்கள். விவரம் 
்தரியாத அரசியல்வாதி்கள்தான விவொயி்களை 
திளெதிருபபிக் ்்காணடிருக்கிறார்்கள் எனகிறார் 
ஒரு மத்திய அளமச்ெர்.

தங்களுக்கு 303 ்ாராளுமனற உறுபபிைர்்களை 
மக்்கள் ்்காடுத்திருப்து வவைாண மவொதா 
வ்ானறவற்ளற நிளறவவற்றுவதற்குத்தான எனறும், 
எைவவ யாவராடும் இதுகுறித்து வ்ெவவணடிய 
வதளவ தங்களுக்கு இல்ளல எனறும் கூறி இருக்கிறார் 
மத்திய வவைாணதுளற அளமச்ெர்.

இவர்்களுக்கு 3 0 3  உறுபபிைர்்களைக் 
்்காடுத்துவிட்ால்

1) எனை ்யிர் ்ெயய வவணடும் என்ளத 
வாஙகு்வவை தீர்மானிப்ான

2) எனை விளல என்ளத வாஙகு்வவை 
தீர்மானிப்ான

3) அவனி்ம் மடடுவம விளை்்ாருளை விற்்க 
வவணடும்

4) விளைந்த ் ்ாருளை அவன வாங்காவிட்ாவலா 
்்ாருளுக்கு உரிய விளலளய அவன தர மறுத்தாவலா 
மாவட் அைவிற்குள்ைாை நீதிமனறங்களை 
மடடுவம விவொயி்கைால் நா் முடியும். 
உயர்நீதிமனறத்திற்குக் கூ் அவைால் வ்ா்க 
முடியாது.

6) விவொயத்தில் தளலயி் மாநில அரசிற்வ்கா 
மத்திய அரசிற்வ்கா உரிளம இல்ளல.

என்ை வ்ானற ஷரத்துக்்கவைாடு கூடிய ஒரு 
்்காடூரமாை மவொதா குறித்து யாவராடும் வ்ெத் 
வதளவ இல்ளல எனற ஆணவப வ்ாக்கிளை 
ஏறத்தாழ ஒனறளரக்வ்காடி விவொயி்கள் ்கடும் 
குளிவராடு எதிர்்்காள்கிறார்்கள்.

மக்்கள் விவராத ்ாெ்க அரளெ வீழத்துவதற்கு 
எதிர்க்்கடசி்களுக்்காை மி்கச் சிறந்த வாயபபு 
ஒனறிளை இந்த மவொதா வழஙகி உள்ைது.

மக்்கள், அரசினமீது வ்காவத்வதாடு இருக்கிறார்்கள்.

எதிர்்கடசி்கள் வ்கார்டடில் ் ந்து.
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ð¬ìŠ¹ ÜÂŠð«õ‡®ò è¬ìC ï£œ: 31.01.2021

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
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