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காக்கை இத்ை 2011இல் ததாடங்கியப�ாது 
�ரவலாகை வாசிப�ாளரகைளிடத்திபல தகைாண்டுப�ாய்ச் 
பேரககை பவண்டும் என�தறகைாகை, தமிைகைத்திலுளள 
சுமார 300 வாசிப�ாளரகைளின �ட்டிய்ல எடுத்து 
அவரகைளுககு ஒரு ஐந்து ஆண்டுகைளாகை  இத்ை 
இலவேமாகை அனுபபிக தகைாண்டிருந்பதாம். தவகு 
சில்ரத் தவிர இதழ் கி்டத்தது எனகிற 
தகைவல்கூட �லரிடமிருந்து வரவில்்ல. பின்னர 
அவரகைளுககு இதழ் அனுபபுவ்த நிறுத்திப்னாம். 
சிலர அ்மதியாகிவிட்டாரகைள. சிலர ேந்தா 
த ேலு த்தி  இ த் ை த்  த ருவி த் த ா ர கை ள . 
வாசிப�ாளரகைளிடத்திபலபய சிறறிதழ்கைளுககு 
இருககிற மரியா்த அவவளவுதான.

ஆ்னால், எழுத்தாளர கி.ராஜநாராயணன அப�டி 
அல்ல. �்டபபில் உச்ேம் ததாட்டவர; கிராமிய 
வாழ்விய்ல மககைள தமிழில் �திவு தேய்தவர; 
எழுத்துலகில் �லருககு முன்னத்தி ஏராகை இருந்தவர; 
கைாக்கை்ய முதனமுதலில் அங்கீகைரித்து கைரிேல் 
இலககிய விருது தந்தவர. எழுத்தாளரகைளிடத்தும் 
�்டப�ாளரகைளிடத்தும் வாேகைரகைளிடத்தும் 
ததாடரந்து உ்ரயாடல் தேய்து தகைாண்டிருந்தவர. 
ோகித்திய அகைாதமி உளளிட்ட உயரிய விருதுகை்ளப 
த�றறவர எ்னத் தமிழ்மககைளால் தகைாண்டாடப�ட்ட 
கி.ரா. இலககிய உலகைத்திறகு அப�ாலும் த்னது  
�த்திரி்கை வாசிப்�, கைவ்னத்்த ஆைப�தித்தவர. 

இதழ் கி்டத்தது கி்டககைவில்்ல என�்த அவரகைளுககும் 
உடனுககுடன அஞேல் அட்்டயில் தகைவல் ததரிவித்துவிடுவார.

நிலவளம் இதழின உதவி ஆசிரியராகை, த�ாறுப�ாசிரியராகை 
ஆசிரியராகை சுமார 33 ஆண்டுகைள அந்த நிறுவ்னத்தில் �ணியாறறிய 
கைாலத்தில் அந்த இதழுகதகைனறு ஒரு முகைமதிப்� ஒரு அ்டயாளத்்த 
என்னால் உருவாககைபவ முடியவில்்ல. அது, அரசு அதிகைாரிகைளின 
கீழ் எழுதுகிற எழுத்தர �ணியாகை இருந்தபத தவிர எழுத்தாளர �ணியாகை 
இருககைவில்்ல. த்ல்மப �தவிககு வருகிற அதிகைாரிகைள என்ன 
நி்்னககிறாரகைபளா அ்த மட்டுபம தேய்ய பவண்டும். அ்தத்தாண்டி 
எ்தயாவது தேய்ய நி்்னத்தால், அவரகைள அளிககிற 
குறிப�ா்ணகைளுககும் குறறச்ோட்டுக குறிப�ா்ணகைளுககும் 
விளககைம் அளித்பத �ாதிககைாலம் கைழிந்துவிடும. எ்னபவ, அவரகைள 
கிழித்த பகைாட்டுககுளபளபய தேயல்�ட பவண்டிய பத்வ இருந்தது.

அத்தி பூத்தாறப�ால சுந்தரராேன எனகிற கூடுதல் �திவாளர ஒருவர 
அந்நிறுவ்னத்தின த்ல்மப த�ாறுபபுககு வந்தார. நல்ல வாேகைர; 
தகைாஞேம் வாசிககைக கூடியவர. �தவிபயறற சில மாதங்கைளிபலபய 
நிலவளம் மீது கைவ்னம் தகைாண்டார. விவோய வாழ்விய்ல ் மயமிட்ட 
கை்தகை்ளயும் வாங்கிப பிரசுரியுங்கைபளன... எனறும் ஊககைம் தந்தார. 
அந்த நல்வாய்ப்�ப �யன�டுத்தி �ா. தேயபபிரகைாேம், பூமணி, போ. 
தரமன, சு. ேமுத்திரம், திலகைவதி, பமலாண்்ம த�ானனுோமி, தகைா.
மா.பகைாதண்டம் உளளிட்ட எழுத்தாளரகைளிடதமல்லாம் கை்தகை்ளப 
த�றறு தவளியிட்டு வந்பதன. 

நிலவளத்தில்  �னனிரண்டு இதழ்கைளுககுபமல் ஓவியர மருதுவின 
மகைத்தா்ன ஓவியங்கைளுடன ‘கிராமங்கைளின கை்த’ எனகிற த்லபபில்  
�ா.தேயபபிரகைாேம் எழுதிய ததாடரதான பின்னர ‘ததககைத்தி ஆத்மாககைள’ 
எனும் நூலாகை தவளிவந்தது. அந்த வ்கையில் கி.ரா. அவரகைளிடமும் 
ஒரு கை்த பகைட்படன. முனபின �ைககைமில்்ல; ப�சியதில்்ல; 
�ாரத்ததுகூட இல்்ல. ‘தராம்�க கைாலத்துககு முன்னாபலபய உங்கை 
�த்திரி்கைய �ாத்துருககைம்யா . . .  தேயபபிரகைாேம், பூமணி 
எழுத்ததல்லாம்கூட �ாரத்பதன. அரோங்கைப �த்திரி்கையில எங்கை 
எழுத்ததல்லாம் ப�ாடனுமுனனு நி்்னககிறீங்கைபள.. பிறதகைன்ன...? 
உங்கைளுககு ஒனனு எழுதித்தாபரன...’ எனறார.

அப�டி அவர நிலவளம் இதழுககைாகை எழுதிய கை்ததான ‘அப�டியா’. 
2002 பம இதழில் தவளியா்னது. ‘கீல்வாதம் வந்து மூட்டுககைால் வீங்கி 
நடககை முடியாத த�ரியவர ஒருவர பவபராடு பதாண்டி எடுத்த 
பவப�மரத்து விறகில் சுட ் வத்த தண்ணீ்ரக குளித்து வர கீல்வாதம் 
குணமாகியதாகை’ அந்தக கை்த முடியும். அவவளவு அறபுதமா்ன எழுத்து.

கை்த்யப பிரசுரித்துவிட்டு அதறகைா்ன தகைௌரவத் ததா்கையாகை 
ரூ. 150 மட்டும் அவருககுக கைாபோ்ல மூலம் அனுபபி இருந்பதன. 
கைாபோ்ல்யப த�றறுகதகைாண்டவுடன அவர ப�சியதுதான இனனும் 
மறககைமுடியவில்்ல. ‘நூத்தம்�து ரூ�ா அனுபபியிருந்தீகை. தராம்�ச் 
ேந்பதாேம். ஆ்னா என்னாட்டம் எழுத்்த மட்டுபம வருமா்னமா 
தகைாண்டிருககிறவங்கைளுககு இது தோற�மா்ன ததா்கை. முடிஞோ 
தகைாஞேம் உயரத்திக குடுங்கை’.

ம்னசு வலித்தது. எவவளவு த�ரிய எழுத்தாளர? இவவளவு 
எளி்மயாய் ஒரு பகைாரிக்கை ் வககிறாபர எ்ன தநகிழ்ந்து ப�ாப்னன. 
அடுத்த நாபள த்ல்ம அதிகைாரி்யச் ேந்தித்து விவரத்்த எடுத்துச் 
தோனப்னன. நூற்றம்�து என�்த இருநூற்றம்�தாகை உயரத்தி 
ஆ்ணயிட்டார. அந்த ஆ்ண்ய ந்டமு்றப�டுத்தத் 
ததாடங்குவதறகுள அந்த அதிகைாரி இடபத�யரவில் பவறு �ணிககுப 
ப�ாய்விட்டார. புதிய அதிகைாரி வந்தார. ‘அரோங்கைப �த்திரி்கை, அதுவும் 
விவோயப �த்திரி்கை. அதில் விவோயிகை்ளப �றறி மட்டும் 
எழுதி்னால் ப�ாதும். கை்ததயல்லாம் எதறகு? எனறார. முடிந்தது கை்த.

நினைவேந்தல்

க. சந்திரசசகரன்
muhilnilavu@gmail.com

அப்படியா...!
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மிழ்நாட்டில் திரநாவிட இயக்க அரசியலை 
எந்தவிலை க்கநாடுத்தநாவது, ்கட்டுப்படுததிட 
வவண்டும் என்கிற கவறிக்கநாண்டு, வ்தர்தல் 
்க ள த தி ல்  இ ட் டு க ்க ட் டி ய  க ்ப நா ய் ப 
பிரச்நாரங்கலளயும் ்பைமுலைப வ்பநாட்டி்கலளயும் 

்கடுலையநாை எதிரபபு்கலளயும் உருவநாககிய 
க்கடுைதியநாளர்களின் ்தநதிரதல்த ்தவிடு க்பநாடியநாககிக 
்கநாட்டியிருககிறநார்கள் ்தமிழ்நாட்டு ைக்கள்.

்தைது நீண்ட ்கள அனு்பவங்களநாலும் ஐம்்பது 
ஆண்டு்கநாை அரசியல் ்நாதுரியத்தநாலும் அத்தலை 
எதிரபபு்கலளயும் புறந்தள்ளி ்களததில் மிகுந்த 
்கவைததுடனும் நி்தநாைததுடனும் உறுதியநாை, 
்ைநா்தைததுககு எதிரநாை, ்ை்நாய்க, ்வ்கநா்தர 
்கதி்கலள ் ம்பிகல்கயநாை கூட்டநாளி்களநாய் ஆககிக 
க்கநாண்ட்தன் மூைம் கவற்றிகவ்கநாட்லட எளி்தநா்கத 
க்தநாட்டிருககிறநார திரு. முததுவவல் ்கருணநாநிதி 
ஸடநாலின் என்்பதும் முககியைநாைது. 

அதுைட்டுைல்ை, திரநாவிட இயக்கததில் கவற்றிடம் 
என்்பவ்த இருக்கநாது; அடுத்தடுத்த ்தலைமுலற்கள் 
அல்த இட்டு நிரபபிக க்கநாண்வட இருப்பநார்கள் 

வந்துவிட்ார் ஸ்ாலின்...
விடியல் தருவாரா?

த
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KAAKKAI, 
A/C No. 60111010005660 
CANARA BANK,
TRIplICANe, CheNNAI - 5.
â¡ø ªðò¼‚°, ªê¡¬ùJ™
ñ£Ÿøˆî‚è -õ¬èJ™ ÜÂŠð «õ‡´‹.

ªî£ì˜¹ ºèõK:

è£‚¬è, 288, ì£‚ì˜ ï«ìê¡ ê£¬ô,
F¼õ™L‚«èE, ªê¡¬ù&600 005.

ªê™«ðC: 98414 57503,
ªî£¬ô«ðC : 044-28471890

I¡ù…ê™: 
kaakkaicirakinile@gmail.com

ºèË™:
www.facebook.com/kaakkai.cirakinile

என்்பல்தயும் அது ஒரு வரைநாற்றுத க்தநாடரசசி 
எ ன் ்ப ல ்த யு ம்  ்த ை து  ஆ ளு ல ை  மி க ்க 
்தலைலைததுவத்தநால் அரசியல் எதிரி்களுககு 
கைய்பபிததுக ்கநாட்டியிருககிறநார மு.்க. ஸடநாலின்.

்க டு ம்  க ் ரு க ்க டி ய நா ை  வ ் ர த தி ல் 
ஆட்சியதி்கநாரததுககு வநதிருககிற மு.்க. ஸடநாலின் 
அவர்களின் முன்ைநால் நின்றுக்கநாண்டிருககும் 
மி்கபக்பரிய பிரசலை க்கநாவரநாைநா. இந்தவ்நாய், 
குடும்்பததில் ஒருவலரத ்தநாககிவிட்டநால் 
குடும்்பதல்தவய ்கநாவு வ்கட்கும் க்கநாடிய வல்கப 
க்பருநக்தநாற்று என்்ப்தநால் ்தமிழ்நாடு முழுவதும் 
ஓயநா்த அழுல்கககுரல் ஒலிததுக க்கநாண்வடயிருககிறது. 
க்பருநக்தநாற்லற ்கட்டுககுள் க்கநாண்டுவர அரசு 
எடுததுவரும்  க்த நாடர  ்டவடிகல்க்கள் 
திருபதி்தருவ்தநா்க க்ன்லை உயரநீதிைன்றம் 
்கருததுத க்தரிவிப்பது ஆட்சிககுக கிலடததிருககிற 
மு்தல் அஙகீ்கநாரம்.

க்பருநக்தநாற்றுககுத வ்தலவயநாை ைருநது்கலளயும் 
்தடுபபூசி்கலளயும் க்பறுவ்தற்கு ஒன்றிய அரல் 
ைட்டுவை ் ம்பிக க்கநாண்டிருக்கநாைல் உள்்நாட்டிலும் 
க வ ளி ் நா டு ்க ளி லு ம்  உ ள் ள  உ ற் ்ப த தி 
நிறுவைங்களிடமிருநவ்த வ்ரடி க்கநாள்மு்தல் 
க்ய்வ்தற்்கநாை ்பன்ைநாட்டு விலைபபுள்ளி முலறககு 
்்கரநதிருப்ப்தன் மூைம் அரசு ்தைது க்யல் 
வவ்கததில் அடுத்த ்கட்டப ்பநாய்ச்லுககுத ்தயநாரநாகி 
விட்டல்த உணரததுகிறது. ஒரு ைநாநிைததின் ் ைலை 
முன்னிறுததுகிற அரசியல் ்தலைவர ஒருவர, ்தைது 
ைக்கலளக ்கநாப்பநாற்ற எந்த எல்லைககும் 
வ்பநா்கமுடியும் என்்பல்த உணரததுகிற ் ்கரவு இது.

இவ்த வ்பநான்றக்தநாரு ்பநாய்ச்லை அலைததுத 
துலற்களிலும் மு்தல்வர கவளிப்படுத்த வவண்டும். 
குறிப்பநா்க ்கல்வி, ைருததுவம், இடஒதுககீடு, 
வவலைவநாய்பபு, வவளநாண்லை க்தநாழில்துலற 
உள்ளிட்ட துலற்களில் ைநாநிை அரசு இழநது நிற்கிற 
உரிலை்கள் அலைதல்தயும் மீட்கடடுக்க வவண்டும். 
அந்த மீட்கடடுபபு கவறும் அதி்கநார ல்கைநாற்றம் 
என்்ப்தநா்க ைட்டுமில்ைநாைல் ைநாநிை சுயநாட்சிக்கநாை 
உரிலை்கலள நிலைநிறுததுகிற வலிலையநாை 
அரசியல் முடிவு்களநா்க அலவ வலுபக்பற 
‘ைநாநிைததில் சுயநாட்சி ஒன்றியததில் கூட்டநாட்சி’ 
என்கிற உயிரப்பநாை முழக்கம் மீண்டும் 
முன்கைடுக்கப்பட வவண்டும். ்நாடு ்தழுவிய 
வல்கயில் இ்தற்்கநாை அரசியல் முன்கைடுபல்ப 
அரசியல் ்களததில் க்கநாண்டுவநது நிறுததுவ்தன் 
மூைம் அல்த ைநாநிைங்களின் உரிலைக குரைநா்க ஓஙகி 
ஒலிக்கசக்ய்ய வவண்டும்.
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கட்டுனை

மருத்துவர் அருள் அமுதன்
arul.amuthan@manipal.edu 

க�ாரரானாவவ ஒழிக்கும் 
கூடடுச் சிகிச்வசைமுவை!

கேைம் ககொள்ளுமொ ்தமிழ்ொடு அைசு?

உலகப்போரகள் வந்து பல ஆண்டுகள் 
ஆயிற்று – அதன் விளைவுகள் எபபடி இருக்கும் 
என்று போரக்கும் வோய்பபு இன்று!

பக்தியின் ஆழதளத இளைவன் ்�ோதளை 
ச�ய்த நிகழ்வுகள் புரோண நூலகளில மட்டு்ம 
வோசிததிருக்கி்ைோம் – இன்று ்ேரில 
கோண்கி்ைோம். 

தன் அணிகலன்கள் ஒவசவோன்றும் 
சிளதக்கபபடுவதன் வன்மதளத இயற்ளக 
ஒட்டுசமோததமோக மனித குலம் மீது கோட்டுகிைது! 

பிைபபு முதல இைபபு வளர எளத்யோ 
்தடித்தடி ஓடிக்சகோண்்டே இருந்த மனிதனுக்கு, 
சிந்திக்க ் வண்டி ஒரு சிறிய இளடேசவளி! 

“கடேவுளை மை; மனிதளை நிளை” என்னும் 
முழக்கம் இன்று ச�ோலலோமல ச�ோலல 
உணரததபபடுகிைது. 

பசி வந்தோல பததும் பைந்து ் போகும் என்று 
படிதத ேமக்கு, உயிரபயம் வந்தோல 
எதுசவலலோம் பைந்து ் போகும் என்பதற்கு ேோ்ம 
�ோட்சியோகி இருக்கி்ைோம். 

ேம் கண்முன்்ை, உடேன் படிததவரகள், 
ேண்பரகள், இளைஞரகள், குழந்ளதகள் எை 
இளை்யோர ேம்ளமயும் முந்திசகோண்டு நிததிய 
இளைபபோறுதளல அளடேவது மிகக்சகோடுளம! 

கண்ணுக்கு சதரியோதளவகள்.. அஞ்சு 
பூதஙகைோைோலும் �ரி.. கடேவுள்கைோைோலும் �ரி, 

்பய்கைோைோலும் �ரி..அளவகளுக்குததோன் 
அதீத �க்தி இருந்திருக்கிைது. அந்த வரிள�யில 
இன்சைோரு கண்ணுக்குத சதரியோத…severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2 
என்னும் சகோடிய ்ேோய்க் கிருமி… அடிக்கடி 
உ ரு ம ோ றி  நி க ழ் க ோ ல த ளத ் ய 
்கள்விக்குறியோக்கிவிட்டேது. இதற்சகை இன்னும் 
நிரந்தர தீரவு (def ini te cure) எதுவும் 
இலலோத்போது, ேமது போரம்பரிய மருததுவமோம் 
சிதத மருததுவம் தமிழக மக்களுக்கு 
ேம்பிக்ளகளய ஊட்டிக்சகோண்டு இருக்கிைது. 
முதல அளல தோைோக்வோ அலலது ேவீை 
அ்லோபதி மருந்துகைோ்லோ அலலது கபசுர 
குடிநீர ் போன்ை ் ேோய் எதிரபளப அதிகபபடுததும் 
மூலிளக மருந்துகைோ்லோ ஓரைவு கட்டுக்குள் 
வந்துசகோண்டிருந்த �மயம், அடுதத வலுவோை 
அளல ேமக்கு பலவற்ளை உணரததுகிைது. 
வ ரல ோற்றில ஒவசவோரு இக்கட்டே ோை 
சூழ்நிளலகளும் பல கண்டுபிடிபபுகளை, 
சீரதிருததஙகளை ்ேோக்கி மனிதகுலதளத 
தள்ளியிருக்கிைது. இந்தச் சூழ்நிளலயில, உலக 
அைவில, மருததுவதுளையில ச�ய்ய்வண்டிய 
ஒரு சீ ரதிருததம்  இருக்கிைது ,  அது 
ஆ்ரோக்கியமோை எதிரகோல �ந்ததிகளை 
மைதில ளவதது திட்டேமிடேபபடே ் வண்டிய ஒன்று. 
இந்தக் கட்டுளர அதன் ் தளவளயயும், எவவோறு 
அளத தமிழக மண்ணில ச�யலபடுததுவது 
என்பளதயும் ஆழமோை ப ோ ரளவயில 
சதோளல்ேோக்குச் சிந்தளையுடேன் விவரிக்கிைது.

 என் உடம்பு எைக்கு வகொவில் என்்ொல், என் உயிர் என்னுள்வளே 
குடிககொண்டிருக்கும் கடவுள் (சிேம்) என்்ொல், அந்தசிேம் வ�ொைபி்கு 
்ொன்்சேம் ஆவேன். இன்தபவ�ொலத்தொவை ஒவகேொரு மனி்தனும் கடவுள் 

குடிககொள்ளும் ் டமொடும் வகொவில்கள். எைவே அத்தனை வகொவில்கனளேயும், 
அத்தனை மனி்த உயிர்கனளேயும் மதிக்க வேண்டும் என்் ்சமததுே 
சிந்தனைனை மு்தலில் வின்தத்த சிந்தனைேொதிகள் சித்தர்கள்.
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தமிழனின் சித்த மருத்துவம்:

்பழங்கநாைததில், வ்பய்்களும், ்கடவுள்்களும்்தநான் 
வ்நாய்்களுககுக ்கநாரணம் எைவும், அவர்கலள 
்நாந்தப்படுத்த வவண்டும் என்றும் ைநதிரங்களுடனும் 
சிலை்களுடனும் ஒரு கூட்டம் கிளம்பிய வ்பநாது, 

உளளம் த�ருங்பகைாயில், ஊன உடம்பு ஆலயம்
வளளல் பிரா்னாரககு வாய் பகைாபுர வாேல்
ததளளத் ததளிந்தாரககுச் சீவன சிவலிங்கைம்
கைளளப புலன ஐந்தும் கைாளா மணிவிளககு

எை  பு தி ய  தில ்ல ய க  ்க நா ட்டி யது 
திருைநதிரம். அ்தநாவது, ்ல்தலய உலடய உடம்பு 
்தநான் ஆையம் என்றும், உள்ளம்்தநான் அ்தன் 
்கருவலற என்றும், வநாய்்தநான் வ்கநாவிலின் வ்கநாபுர 
வநா்ல் என்றும், உயிர ்தநான் அஙவ்க ்கடவுளநா்க 
வழி்படககூடிய சிவன் என்றும், ஐம்புைன்்கள்்தநான் 
வ்கநாவிலின் அைங்கநாரவிளககு்கள் என்றும் கூறி, 
சிலை்கலளக க்கநாண்டுள்ள வ்கநாவிலை விடவும், 
ஒவகவநாரு ைனி்த உடலும் ஒரு வ்கநாவில்்தநான் என்ற 
புதிய சிந்தலைலய வில்தத்தைர சித்தர்கள். என் 
உடம்பு எைககு வ்கநாவில் என்றநால், என் உயிர 
என்னுள்வள குடிக்கநாண்டிருககும் 
்கடவுள் (சிவம்) என்றநால், அந்தசிவம் 
வ்பநாைபிறகு ்நான்்வம் ஆவவன். 
இல்தபவ்பநாைத்தநாவை ஒவகவநாரு 
ைனி்தனும் ்கடவுள் குடிக்கநாள்ளும் 
்டைநாடும் வ்கநாவில்்கள். எைவவ 
அத்தலை வ்க நாவில்்கலளயும் , 
அத்தலை ைனி்த உயிர்கலளயும் 
ைதிக்க வவண்டும் என்ற ்ைததுவ 
சிந்தலைலய மு்தலில் வில்தத்த 
சிந்தலை வநாதி்கள் சித்தர்கள்.

உடம்பி்்ன முன்னம் இழுகதகைனறு 
இருந்பதன
உடம்புககுளபள உறு த�ாருள 
கைண்படன
உடம்புபள உத்தமன பகைாயில் 
தகைாண்டாத்னனறு
உடம்பி்்ன யான இருந்து 
ஓம்புகினபறப்ன
 – திருமந்திரம்

முன்பு உடம்பிலை ்பநாரம்்பநா்க/
கீழநா்க நிலைதவ்தன் ,  ஆைநால் 
உடம்புககுள்வள்தநான் இலறவன் (உறு 
க்பநாருள், உத்தைன்) இருககின்றநான் 
என்று என்லறககு ்நான் க்தரிநது 
க்க நாண்வடவைநா ,  அன்றிலிருநவ்த ,  இ ந ்த 
க்பநாககிஷைநாை உடம்ல்ப ்நான் இருநது 
ஓம்புகின்வறன் என்று திருமூைர கூறுகிறநார. உடலை 
ஓம்புவது என்்பது விருநது ஓம்பு்தல் ைநாதிரிவய, 
அ்தநாவது உடலைப ்பரநாைரிப்பது (வ்லவ க்ய்்தல்) 
ஆகும், அ்தற்்கநா்க உருவநாக்கப்பட்ட லவததியம் ்தநான் 
சித்த லவததியம்.

உடம்�ார அழியில் உயிரார அழிவர
திடம்�ட தமய் ஞா்னம் பேரவு மாட்டார
உடம்்� வளரககும் உ�ாயம் அறிந்பத
உடம்்� வளரத்பதன உயிர வளரத்பதப்ன
 – திருமந்திரம்

உடல் என்னும் வ்கநாவிலை ்பரநாைரிப்பவ்த 
பிர்தநாைம் என்று சித்தர்கள் க்நால்கின்றைர. அந்த 
உடம்ல்ப எப்படி வளரக்க வவண்டும்? அ்தன் 
உ்பநாயம் (technique) என்ை? என்்பல்தப ்பற்றிய 
ஆரநாய்சசியின் விலளவவ சித்த ைருததுவம். இந்த 
சித்த ைருததுவதல்தப ்பயன்்படுததித்தநான், ்தன் 
உடலை ்பரநாைரித்த்தநா்க திருமூைர க்நால்கிறநார. 
உடவை சிை கைநாழியியல் ஆய்வர்கள் எங்கநாவது 
சித்த ைருததுவம் என்ற க்பயர ் ங்க ்கநாை நூல்்களில் 
க்நால்ைப்பட்டிருககிற்தநா என்று வ்கட்்பர. 
உண்லை்தநான் எஙகுவை க்நால்ைப்பட்டவில்லை. 
ஆைநால், ்தமிழ ைக்கள் இல்தக ்கண்டுபிடித்த 
சித்தர்களின் நிலைவநா்க சித்த லவததியம் என்று 
அலழக்கதக்தநாடஙகிைர என்்பல்தயும் ் நாம் க்தரிநது 
க்கநாள்ள வவண்டும்.

ைனி்த உடலின் உள்ளிருககும் ்கடவுலள 
அறிநதுக்கநாள்ள ்தன்னுள்வளவய ்கடவுலளத வ்தடும் 
(internal search, self realization) வயநா்கக ்கலைலய 
அறிமு்கம் க்ய்்தவர்கள் ்தமிழ சித்தர்கள். மு்தல் 
சித்தன் சிவலை வயநா்கநாவின் ்கடவுளநா்கவும், 
்ப்தஞ்லிலய வயநா்கநாவின் ்தநல்தயநா்கவும் 
உைவ்கநாருககுச க்நான்ைநான். ்தற்வ்பநாது க்தரியும். 

அவ்த ஆதிசித்தன் சிவன்்தநான் 
சித்தநாவுககும் மூைம் என்்பல்தயும் 
இஙகு க்நால்லியநா்க வவண்டும். 
்ப்தஞ்லியும், திருமூைரும் ஒவர 
வகுபபில் (same batchmate) ்பயின்ற 
எட்டு ைநாணவர்களநா்க  இந்த 
வயநா்கநாலவக ்கற்ற்தநா்க திருமூைர 
பின்வரும் ்பநாடலில் க்நால்லியிருப்பல்த 
ைலறததுவிட்டைர.

நந்தி அருளத�றற நாத்ர நாடிடின
நந்திகைள நால்வர சிவபயாகை மாமுனி
மறறு ததாழுத �தஞச்ேலி வியாகரமர
எனறிவர எனப்னா தடண்மரு மாபம
 – திருமந்திரம்

இந்த ்ப்தஞ்லியும், திருமூைரும் 
்தமிழ கைநாழியில் ்பை சித்த ைருததுவ 
நூல்்கலள எழுதியுள்ளைர. இருவரும் 
வயநா்கதல்தப ்பற்றி புத்த்கங்கள் 
எழுதியிருந்தநாலும், ்ப்தஞ்லியின் 
எழுதது ்ைஸகிருததில் இருந்த்தநால், 
அவருககு உை்க அஙகீ்கநாரம் வநாஙகிக 
க்கநாடுததுவிட்டைர ்ைஸகிரு்த 
ஆ்தரவநாளர்கள். அவ்த ்கருததுக்கலள 
திருமூைர ்தமிழில் எழுதிய்தற்கு, இன்று 

்தமிழ உை்கம் மி்கபக்பரும் ்தண்டலைலய அவருககு 
க்கநாடுதது விட்ட்தநா்கவவ ்நான் ்கருதுகிவறன். 
்தமிழ்கததில் க்பநாறியியல் ்படிதது விட்டு, கவளி்நாடு 
க்ன்ற ்ண்்பனுககும்,உள்ளூரில் அதுவும் கிரநாைததில் 
வ்லவ க்ய்யும் இன்கைநாரு ் ண்்பனுககும் உள்ள 
விததியநா்ம் ்தநான் இந்த ்ப்தஞ்லிககும் திருமூைருககும். 
்தமிழ ைக்கள் சித்தர்களுககும் சித்த ைருததுவததுககும் 
க்ய்்த இந்த வரைநாற்றுப பிலழலய ்ம் 
்தலைமுலறயிவைவய திருததியநா்க வவண்டும்.

்ப்தஞ்லி ்கலடசிக்கநாைதல்த ரநாவைஸவரததில் 
்கழிதது, வயநா்கததில் ஆழநது அஙகு ்ைநாதியநாை 
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இடததில்்தநான் பிற்்கநாைததில், ரநாவைஸவரம் சிவன் 
வ்கநாவில் ்கட்டப்பட்ட்தநா்க சித்த நூல்்கள் 
க்நால்கின்றை. ்தமிழ சித்தர்கலள ்கடவுள் வ்பநாலும், 
விதல்த ்கநாட்டு்பவர்கள் வ்பநாலும், ்கடவுள் 
அவ்தநாரங்கள் வ்பநாலும், ்கடவுள் ைறுப்பநாளர்கள் 
வ்பநாலும் ்பைர ் ம்புகின்றைர. அவர்கலளப்பற்றிய 
சுவநாரசியைநாை, ்கண்டிப்பநா்க அலைவரும் 
க்தரிநதிருக்க வவண்டிய ைலறக்கப்பட உண்லை்கள் 
நிலறய உண்டு. அது ்பற்றிகயல்ைநாம் பின்ைர 
எழுதுகிவறன். ஓ்கம் எனும் வயநா்கம் என்றநாவை 
்ைஸகிரு்தம், இநது ை்தம் என்றும் க்பருலைப்படும் 
உைவ்கநாருககு, அது ்தமிழனின் ்கலை என்்பல்த 
உரக்கச க்நால்ை ் நாம் ்கடலைப்பட்டுள்வளநாம்.

அடுத்த ைனி்தலரத க்தநாட்டநாவை ்பநாவம், அவன் 
குறிபபிட்ட ்நாதியில் பிறந்தவ்த ்கரைநா, அவனின் 
வ்நாய்்களும் ்கரைத்தநாவைவய வருகிறது என்கிற 
்ைநா்தை அணுகுமுலறககு எதிரநா்கக கிளம்பியது்தநான் 
சித்த ைருததுவம். இஙகு, ைனி்தலைத க்தநாட்டு 
ல்க்களில் ்நாடி ்பநாரக்கவவண்டும், வ்நாய்்கலள 
ைருநது்களநால் ்பநாரக்க வவண்டும், என்்பது ்தநான் 
மு்தன்லை. ஆண்டவன் ்கரைநாவுககு ஏற்்ப க்கநாடுத்த 
வ்நாய்்கலள குணப்படுத்த முயல்வவ்த மு்தல் இலற 
ைறுபபு்தநான், மு்தல் விஞ்நாை சிந்தலை்தநான். 
எைவவ, இநதிய ்நாட்டின் மு்தல் ைருததுவ 
அறி்ர்கள் ்தமிழ ்நாட்டிலிருநது கிளம்பிய 
சித்தர்கவள. ்கடவுலள அலடய முயற்சிப்பவன் 
்பக்தன், அலடந்தவன் சித்தன். எைவவ அவர்கலள 
்கடவுளுககு நி்கரநா்க ைதிப்பளிதது, வநானுயர 
க்தய்வததுள் லவதது, சித்தர வழி்பநாடு்கவள இஙகு 
இருநதிருககிறது. ்தநாவரங்களின் க்பயர்கள், 
விைஙகு்கள், ்தநாது உபபுக்கள், வ்நாய்்களுக்கநாை 
குறிகுணங்கள், வ்நாயின் க்பயர்கள், லவததிய 
முலற்கள், உணவு வல்க்கள், ைருநது்கள் க்ய்யும் 
முலற்கள் எை ஆயிரக்கணக்கநாை, ்தமிழ அ்கரநாதியில் 
வ்ரக்கப்படநா்த ்தமிழ அறிவியல் க்நாற்்கலள 
இன்ைமும் சித்த ைருததுவம் ்தன்ை்கதவ்த 
க்கநாண்டுள்ளது.

சித்த மருத்துவம் சசத்த மருத்துவமா?

்தமிழ ைக்களின் புரநா்தைைநாை ஆவரநாககிய 
வநாழவு முலறயநாைது, ் நாட்டு லவததியம், ்பண்டுவம், 
சித்த லவததியம், ஆயுள் வவ்தம் (சிைப்பதி்கநாரம் 
குறிபபிடுவது )  என்று ்பை க்பயர்களில் 
அலழக்கப்பட்டு, இன்றுவலர ்தமிழ ைக்களின் 
ஆவரநாககிய வநாழலவ தீரைநானிககும் ்கதியநா்க 
இருககிறது. ்நான்கு வவ்தங்கலளக க்கநாண்ட 
ஆரியர்கள், ஐந்தநாவது வவ்தைநா்க இந்த ்தமிழனின் 
ஆயுள் வவதல்த, ஆயுரவவ்தைநா்க ்தன்ை்கதவ்த 
க்கநாண்டைர என்்பது, ஒரு ்ம்பிகல்க. இந்த 
வரி்களுககு ்பல்வவறு ஆரநாய்சசி்களுக்கநாை வ்தலவ 
இருககிறது. ்தமிழன் உைக்கல்ைநாம் ்பரநது விரிநது 
க்ன்ற வ்பநாது, அவன் ல்கவயநாடு எடுததுசக்ல்ை 
ைறந்த இந்த துலற்தநான் சித்த ைருததுவம். வைலட 
்நாட்கங்கள் இன்று சினிைநாவநா்கவும், ல்ககயழுததுப 
பிரதி்கள் இன்று இலணய ்பததிரில்க்களநா்கவும், 
க ்தருககூததுப  ்ப நாடல்்கள் இன்று ர நா க 
ஆல்்பங்களநா்கவும், ைநாட்டு வண்டியின் ்க்கரம் 

இன்று உை்கதல்தவய இயககும் இயநதிரங்களின் 
்க்கரங்களநா்கவும் ்வீைையைநாகிவிட்ட வ்பநாது, 
இன்ைமும் ்தமிழன் அறியநாலையநால் ஒளிதது 
லவததிருககும் ஒரு ைருததுவ முலற்தநான் சித்த 
ைருததுவம். ்ைககு க்தரிந்தக்தல்ைம் ஏவ்தநா, 
சிட்டுககுருவி வைகியமும், இபவ்பநாது ்க்பசுர குடிநீரும் 
்தநான், இலவகயல்ைநாம் ஒரு டிலரயிைர்தநான். 
க்கநாஞ் வ்ரம் உட்்கநாரநது சித்தநாவின் 
முழுக்கல்தலயயும் வ்கட்்க ்தமிழனுககு வ்ரமில்லை, 
முழுக்கல்தயும் க்தரிந்தவர்கள் இபவ்பநாது முதிர 
வயதில் வ்கட்்பநாரற்று கிடககின்றைர. அ்தன் 
ஆழமும் அ்கைமும் க்தரிய முற்்பட்டவர்கள் 
்கலடசியில் இயற்ல்கயின் ர்கசியங்கலள அறியும் 
வநாய்பல்பயும், முகதிக்பறும் உததியும் அறிநது, 
புளியம்்பழததில் எவவநாறு ்பழம் ஓட்டுடன் ஒட்டநாது 
்தனிதது இருககுவைநா ,  அல்தபவ்பநாைவவ , 
உை்கப்பற் ற ற்று ,  விளம்்பரம்  வ ்தடநாைல் 
்தனிததிருககின்றைர.

்தமிழ என்ற கைநாழி ்தனிததுவைநாை்தநாயின், ்தமிழ 
குடி்கள் மூத்த குடி்கள் என்்பது உண்லையநாயின், 
வ்பநார புரிநது க்பற்ற விழுபபுண்்கலள ஆற்றியது 
உண்லையநாயின், ்தமிழ ்தநாத்தநாக்கள் (திருவள்ளுவர 
உட்்பட) கூறிய அறம் ்தனிததுவைநாயின், ்தமிழர 
உணவு ்தனிததுவைநாயின், அவர்களுககு வ்நாய்்கள் 
வந்தவ்பநாக்தல்ைநாம் தீரதது இது்கநாறும் இந்த இைம் 
விருததியநாகியிருககிறது எனில், ்தனித்த ஒரு ைருததுவ 
ைரபு இருநதிருக்கக கூடும் என்்பல்த கூட ் நாம் ஏன் 
வயநாசிக்க வில்லை? திருககுறள் ்நால்வவ்தங்களின் 
்நாரநாம்்ம் என்று அஙக்கநாருவன் கூவிைநால், இது 
்தமிழரின் ்தனித்த ஆன்மீ்கவியல் (Tamil philosophy) 
என்று ஆரப்பநாட்டம் க்ய்யும் ் நாம், ் ைஸகிரு்தததின் 
ஆயுரவவ்த லவததிய ைரல்ப்தநான் ்தமிழன் சித்தநா 
என்று லவததிருககிறநான், அவனுகக்கை ்தனியநாை 
ைருததுவ ைரபு இல்லைகயை கூவும் குரல்்களுககு 
எதிரககுரல் எழுப்பவில்லைவய? ைநாற்றநான் 
வ்தநாட்டதது ைல்லில்கயும் ைணககும் என்்பல்தப 
வ்பநாை, ் ம் வீட்டு ைல்லில்கலய அரளிபூலவவ்பநாை 
்சுககிவிடும் ைை நிலைலய ் நாம் ைநாற்ற வவண்டுைநா? 
அ்தற்கு ்தமிழவ்பசும் ஒவகவநாருவரும் சித்தர 
இல்லையநா? ைருததுவதல்தப ்பற்றி க்தரிநதிருக்க 
வவண்டும். ்தமிழ வைலட்களில் சித்த ைருததுவததுககு 
இடம் ்தர வவண்டும். ்தமிழ ஊட்கங்கள்-
எழுத்தநாளர்கள் சித்த ைருததுவதல்தப ்பற்றி வ்ப் 
வவண்டும். ைநாட்டு வ்கநாமியததுககு இநதிய அளவில் 
எழும் குரல், சித்த ைருநது்களுககு ்தமிழ்கததில் 
எழநா்தது வருத்தவை.

உை்க அளவில், சீை, ்ைஸகிரு்த, ்தமிழ, உருது 
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வ்பநான்ற ்பழம் கைநாழி்களுககுலடவய இபவ்பநாது ஒரு 
அறிவியல் வ்பநாட்டி ்டககிறது, அ்தநாவது ்தைகக்கன்ற 
்பநாரம்்பரிய ைருததுவ அறிவியலுக்கநாை வ்பநாட்டி. 
இஙகு ைததிய அரசு வழக்கம்வ்பநாை, ்ைஸகிரு்தம் 
்நாரந்த ஆயுரவவ்ததல்த ைட்டுவை உைகுககுக 
்கநாட்டிகக்கநாண்டிருககிறது. ்தமிழ கைநாழிகக்கை 
்தனி ்நாடு எதுவும் இல்ைநா்த நிலையில், ்தமிழ்நாடு 
்தநான் சித்த ைருததுவதல்த ்தமிழ வ்தசிய ைருததுவைநா்க 
அறிவிக்க வவண்டும். ்பநாட்டி க்ய்்த உணவு்களின் 
அந்த உருசிலய ் ம் ்தநாயின் ் லையல் ்தருவதில்லை. 
்தநாயின் ்லையல் உருசிலய ை்கள் ்தருவதில்லை… 
்கழுல்த வ்தய்நது ்கட்கடறும்பு ஆை்கல்த இந்த 
்லையலில் ைட்டுைல்ை, சித்த ைருததுவததிலும்்தநான். 
ஆைநால், ்லையலுகக்கன்று வலரயறுக்கப்பட்ட 
(standardized) ்பநாடததிட்டததுடன் ்படிபபு்கள் வந்தது 
வ்பநாைவவ, சித்தநாவுககும் ்படிபபு்கள் வநதுவிட்டை. 
இைஙல்கயில் கூட ்தமிழர்கள் மி்கவும் சிரைப்பட்டு, 
்தன் ்பநாரம்்பரியததுககு க்பருலை வ்ரக்க வவண்டி, 
இரண்டு சித்த ைருததுவக ்கல்லூரி்கலள (வடககு 
ைற்றும் கிழககு ைநாநிை ்தமிழ அரசு்கள்) ்டததி 
வருகின்றை. இது ்தமிழனின் முககியப க்பநாறுபபு 
என்்பல்த ்நாம் அவர்களிடமிருநது ்கரம்க்கநாள்ள 
வவண்டும். அவர்கள் MD (சித்தநா) ்படிக்க ்தமிழ்நாடு 
வருகின்றைர. ்கடந்த ்கநாை ்தமிழ ்நாடு அரசு்கள் 
சித்த ைருததுவததுககு சிறந்த ஆ்தரவு ்தநது்தநான் 
இருககிறநார்கள். ்தமிழ ் நாட்டில், 10 ககும் வைற்்பட்ட 
சித்த ைருததுவ ்கல்லூரி்கள் உள்ளை. அவைநா்பதிலய 
வ்பநாைவவ 51/2 ஆண்டு்கள் இளம்்கலை ்படிபபும் 
(BSMS), ்பட்ட வைற்்படிபபும் (MD), Ph.D. ்படிபபும் 
உள்ளை. BA/MA ்தமிழுககு அடுத்த ்படியநா்க, ்தமிழின் 
சித்த ைருததுவம்்தநான் இந்த UGC ைற்றும் ைததிய 
அரசின் அஙகீ்கநாரம் க்பற்ற க்ம்லைப்படுத்தப்பட்ட 
்படிபபு்களநா்க இருககிறது. அரசியல்வநாதி்கள், 
்தமிழறி்ர்கள், ்தமிழ வ்பநாரநாளி்களநாகிய ்ைககு 
க்தரியவில்லை என்்ப்தநால், சித்த ைருததுவம் க்த்த 
ைருததுவம் அல்ை.

இத்தநாலியின் ்லையலுககு முன்ைநால் ்தமிழ 
்லையல் வ்பநாட்டி என்று வ்பநாட முடியநாைல் 
இருக்கைநாம் ,  ஆைநாலும், ்தமிழ ்நாட்டின் 
அடுக்கலள்களும், ்தமிழனின் வயிறும் வ்கட்்பது ்தமிழ 
்லையலைத்தநாவை. என்வறநா ஒரு ் நாள் உருசிக்கநா்க, 
அல்ைது வ்தலவககு ைட்டும் இத்தநாலியன் உணவு்கலள 
தின்்பது ் ல்ைது்தநான். திைமும் தின்னுவ்தற்கு ் ைககு 
்ம் ைரபு உணவு்கள் எவவளவு முககியவைநா அவவளவு 
முககியம் ் ம் சித்த ைருததுவம். ்தமிழனின் ைர்பணு 
்ைது உணவுககும், ைரபு ைருததுவததுககும் 
்பழக்கப்பட்டு இரண்டநாயிரம் ஆண்டு்கள் ஆகிறது. 
அதிலிருநது விைகிச க்ல்ை க்ல்ை, அ்தற்குண்டநாை 
ஆவரநாககியக வ்கட்லட ்நாம் அனு்பவிக்க 
வவண்டிவரும். சித்த ைருததுவம் ஒரு வ்பநாதும் 
்நாவதில்லை. ைனி்த குைததுக்கநா்க சித்தர்களநால் 
உருவநாக்கப்பட்ட இந்த ைருததுவம், ்தமிழ்கததில் 
புல்தக்கப்பட்டநால், வவறு எஙவ்கநா, எவ்தநா க்பயரில், 
அந்த ைக்களுககு ்பயலை ்தநது க்கநாண்டு்தநான் 
இருககும். ்தமிழர்களின் சித்தைருததுவதல்த வ்கரள 
வ்ட்டன்்கள், வ்கரள ஆயுரவவ்தைநா்க க்பயரிட்டு, 
மி்கபக்பரும் க்பநாருளநா்தநாரதல்த வ்கரளததுககு ஈட்டி 
்தருகின்றைர. திருககுறலள ்ைஸகிரு்தததில் 

க்பயரதது கவளியிட்டு விட்டு, ்ைஸகிரு்த 
திருககுறள்்தநான் ஆதி நூல் என்று கிளம்பிைநால், 
்நாம் என்ை க்ய்ய இயலும்? சித்த ைருநது்களும் 
இன்று அப்படித்தநான், வவறு கைநாழி்களில், வவறு 
ைநாநிைங்களில் ைக்களுககு ்பயன்்பட்டுக 
க்கநாண்டு்தநான் இருககிறது. சித்த ைருததுவத்தநால் 
்தமிழுககும் ்தமிழர்களுககும் என்றும் க்பருலைவய.

எவவைநா ஒளிதது லவத்த இநதியநாலவ எவவைநா 
வ்தடிக ்கண்டுபிடித்த பிறவ்க அது உை்க வலர்படததில் 
வ்ரக்கப்பட்டிருககும். அவ்தவ்பநாைத்தநான், இபவ்பநாது 
சித்த ைருததுவதல்த உை்க கவளியில் ்கநாட்டத 
்தவறிைநால், ்தமிழுககு ்நாம் க்ய்யும் ைன்னிக்க 
முடியநா்த துவரநா்கைநாகிவிடும். வநாய்பபு கிலடககும் 
வ்பநாக்தல்ைநாம், அபதுல்்கைநாமும், வைநாடியும் 
திருககுறலளயும் திருைநதிரதல்தயும் க்நால்ைத 
்தவறியதில்லை. அல்தப வ்பநாைவவ, ்நாம் சித்த 
ைருததுவதல்தயும் க்நால்ைத ்தவறககூடநாது.

மறுப�து உடல் பநாய் மருந்தத்னலாகும்
மறுப�து உள பநாய் மருந்தத்ன ோலும்
மறுப�து பநாய் இனி வராதிருப�
மறுப�து ோ்வயும் மருந்தத்னலாகும்
  – திருமூலர கைற�விதி

ைருநது என்றநால், அது உடல் ைற்றும் உள்ள (ைை) 
வ்நாய்்கலளப வ்பநாக்கவவண்டும், அலவ்கலள 
வரநாைல் ்தடுக்க வவண்டும் (preventive care), அது 
்நாலவயும் (முதுலைலயயும்) ்தள்ளிபவ்பநாட 
வவண்டும் என்று இந்தப ்பநாடலில், திருமூைர 
இரண்டநாயிரம் ஆண்டு்களுககு முன்ைவர , 
அன்றிருந்த ்பநாரம்்பரிய ைருததுவ முலற்களுககு 
்வநால் விட்டிருககிறநார. அந்த ்வநாலை ஏற்று, 
ைக்களுககு ்பைைளிககும் வல்கயில்்தநான் சித்த 
ைருததுவதல்த சித்தர்கள் வடிவலைததுள்ளைர. 
இந்த 21 ஆம் நூற்றநாண்டில் ்தநான், geriatric medicine, 
regenerative medicine, stem cell therapy என்று 
முதுலைலய கவல்லும் யுகதி்கலளப ்பற்றி ைருததுவத 
துலற சிநதிக்கத க்தநாடஙகி உள்ளது. இ்தற்க்கன்வற, 
திருமூைர வ்பநான்ற எல்ைநா சித்தர்களும், ்கநாய்கல்்பம் 
(்கநாய்கற்்பம்) என்ற ஒரு உயரிய துலறலய 
லவததிருககிறநார்கள். வயநா்கநா என்்பது, அந்த 
்கநாய்கல்்பததின் ஒரு ்பயிற்சிமுலற ஆகும். எைவவ 
சித்த ைருததுவம், இன்னும் ்பை ்தலைமுலற்களுககும் 
கூட ்பைன்்தரும் வ்நாககிவை்தநான் அன்லறகவ்க 
வடிவலைக்கப்பட்டுள்ளது.
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எைககுத க்தரிநது, உை்கத ்தமிழர்கள், இனிவைல் 
சித்தநாலவ லையப்படுததிைநால் ைட்டுவை, ்தமிழ 
கைநாழிககு அறிவியல் கைநாழி என்ற க்பருலை 
கிலடககும், ்தமிழ ்மூ்கததுககு ஒரு அஙகீ்கநாரம் 
கிலடககும், அ்தன் வழியநா்க ்தமிழ்கப க்பநாருளநா்தநாரம் 
க்பருகும், க்பருைளவு வவலை வநாய்பபு்கலள 
அள்ளித்தரும், வருங்கநாை ்ந்ததியிைர வ்நாய் 
க்நாடியில்ைநாைல் வளரவர. இல்தப ்பற்றிய 
விரிவநாை ்கட்டுலர்கலள ்நான் ஏற்்கைவவ எழுதி 
விட்ட்தநால், இஙகு ்தவிரககிவறன்.

ஒருங்கிணைந்த மருத்துவம் (Integrative Medicine):

அவைநா்பதியில் ஒரு மூைககூறு்தநான் ஒரு ைருநது. 
ஆைநால், ்பை மூைககூறு்கலள உள்ளடககிய ஒரு 
மூலில்கவயநா அல்ைது அவவநாறு ்பை மூலில்க்கள் 
வ்ரநவ்தநா்தநான் (polyherbal formulation) சித்தநாவில் 
ஒரு ைருநது. இந்த வலரயலறயிவைவய சித்தநா 
வ ்ப நா ன் ற  ்ப நா ர ம் ்ப ரி ய  ை ரு ந து ்க ள் 
நிரநா்கரிக்கப்படுகின்றை. ஒரு மூைககூலற 
உட்க்கநாண்ட பிறகு எஙகு வ்பநாகிறது, எவவளவு 
வ்ரம் ்தஙகுகிறது, ்கல்லீரல் அல்த எப்படி உருைநாற்றம் 
க்ய்து எந்த வழியநா்க எவவளவு வ்ரம் ்கழிதது 
உடலை விட்டு கவளிவயற்றுகிறது எை ஒவகவநாரு 
மூைககூறின் ்நா்த்கமும் அககுவவறு ஆணிவவறநா்க 
பிரிதது வைய்ந்த பிறவ்க அ்தற்கு ைருநது என்ற 
அந்தஸது கிலடககும். உ்தநாரணைநா்க ‘்பநாரநாசீட்டைநால்‘ 
என்ற ைருநது 6 ைணி வ்ரம் உடலில் ்தஙகி சுரதல்த 
குலறககும், ்ரியநா்க 6 ைணி வ்ரம் ்கழித்த பிறகு 
சுரம் ைறு்படியும் எட்டிப ்பநாரககும். இல்த 
அடிப்பலடயநா்க லவததுத்தநான், ஒவகவநாரு 6 ைணி 
வ்ரததிற்க்கநாருமுலற இந்த ைருநல்த உண்ண 
வவண்டும் என்று ைருததுவர அறிவுறுததுவநார, ஆ்க, 
அததுலண ஆரநாய்சசி்களும் முடிந்த பிறகு்தநான், ஒரு 
புதிய ைருநல்த ைனி்தன் உட்க்கநாள்ள அனுைதிககிறது 
அவைநா்பதி ைருததுவ முலற. இலடயில் ஒரு வவலள, 
அந்த ைருநதில் ஆ்பதது இருககுைநாைநால், அ்தன் 
ைருநது அந்தஸல்த நீக்கவும், ்தரக்கட்டுப்பநாட்டு 
அலைபபு்கள் அர்நால் இயஙகி வருகின்றை. 
ஆைநால், இப்படி எந்த வி்தைநாை அறிவியல் 
்தரவு்களும் இல்ைநாைல், ் ம் ்பநாரம்்பரியம் என்ற ஒவர 
்க நா ர ண த து க ்க நா ்க  சி த ்த  ை ரு ந து ்க ல ள 
ஏற்றுகக்கநாள்ளுங்கள் என்றநால், அது அத்தலை 
எளி்தநாைது அல்ை. ்ம்பிகல்க ்நாரந்த ஒவகவநாரு 
விடயமும் அது ்கடவுவள ஆைநாலும் ் ரி, இலளய 
்மு்தநாயம் வ்கள்வி்கள் வ்கட்கிறது. ஒவகவநாரு சித்த 
மூலில்க்கலளயும் அ்தன் ் நா்த்கதல்த அைசி ஆரநாய 
்பை வ்கநாடி்கள் வவண்டும், ்பை ஆண்டு்களும் ஆகும். 
ஆைநால், இல்த ் ரி்கட்ட வவறு ஒரு வழி இருககிறது. 
அ்தநாவது, ஏற்்கைவவ க்பருவநாரியநாை ைக்களநால் 
உண்டுவரப்படும் ஒவகவநாரு சித்த ைருநது்களுககும் 
என்ை ்பக்கவிலளவு்கள், அது என்ை ைநாதிரியநாை 
்பைன்்கலளத ்தருகிறது, என்ற விடயங்கலள 
ஆவணப்படுததிைநால், சிை வருடங்களில், அந்த 
ைருநது்களின் அறிவியல் ் நா்த்கதல்த எழுதி விடைநாம். 
உண்லையிவைவய சிறப்பநா்க இருககும் சித்த 
ைருநது்கலள ைட்டும், அடுத்த ்கட்ட முழு 
ஆய்வு்களுககு எடுததுச க்ல்ைைநாம். இல்தத்தநான் 
பின்வைநாககு ைருநதியல் ஆரநாய்சசி (Reverse Phar-

macology) என்று அலழப்பர. இல்தப ்பற்றி பிறகு 
விரிவநா்க எழுதுகிவறன்.

அவைநா்பதியில் இரண்டு மூைககூறு்கலள 
(ைருநது்கலள) வ்ரதது ஒவர ைநாததிலரயநா்க (fixed 
dose combiaiton) ்பயன்்படுததுவ்தற்வ்க அத்தலை 
ஆரநாய்சசி்கள் க்ய்ய வவண்டியுள்ளது. ்தமிழ்கததில் 
இன்ைமும் ஒரு ்பழக்கம் இருககிறது. க்பற்வறநார 
்பநாரதது ஏற்்பநாடு க்ய்யும் திருைணததில், ைணை்கன் 
ைணை்கள் இருவரும் ஒருவலர ஒருவர ்பநாரப்பது 
்கலடசி ்கட்டம்்தநான். அ்தற்கு முன்வ்ப, இருவரின் 
்நா்த்க க்பநாருத்தங்களும் தீவிரைநா்க அை்ப்படுகிறது. 
்நாதி, ை்தம், கைநாழி, க்பற்வறநார ைற்றும் குடும்்ப 
பின்ைணி, வவலை, ்ம்்பளம் என்று ்பை 
ஆரநாய்சசி்களுககுப பிறவ்க, இருவரும் வ்ரநா்கப 
்பநாரததுக க்கநாள்ளும் ்படைம் ஏற்்பநாடு 
க்ய்யப்படுகிறது. எல்ைநாம் ஒதது வந்தநாவைவய 
இருவரும் இலணய அனுைதிக்கப்படுவர . 
க்பற்வறநாருககு, ்தங்கள் பிள்லள்கள் ் ன்றநா்க இருக்க 
வவண்டும் என்னும் அதீ்த ஆல்யநால்்தநான் இப்படி 
எல்ைநாம் க்ய்கின்றைர. ைணமுறிவு க்பற்ற அல்ைது 
ஒருவர இளம்வயதிவைவய ைரணம் அலடயும் ்பை 
்தம்்பதியர கூட இந்த ஆரநாய்சசி்கலள க்ய்து 
பின்ைர இலணந்தவர்கள் ்தநான் என்்பது ஒரு குறிபபு. 
இல்த வ்பநாைத்தநான், அவைநா்பதி சித்த ைருநது்கலள 
இலணதது க்கநாடுககும் வ்பநாது எ்தநாவது தீய 
விலளவு்கள் வ்நாயநாளிககு ஏற்்பட்டு விடககூடநாது 
என்ற ்ல்ை எண்ணத்தநால் ்தநான், ஆரநாய்சசி்கள் 
இல்ைநா்த ஒருஙகிலணந்த ைருததுவ முலறககு 
அவவளவு எளிதில் அஙகீ்கநாரம் கிலடப்பதில்லை. 
ஆைநால், சிறிய வயதிவைவய முலறபல்பயைநா்க 
முலறபக்பண்ணநா்க வளரந்த இருவலரவயநா அல்ைது 
முழு வீசசில் ்கநா்தலிததுவிட்ட இருவலரவயநா 
அல்ைது திருைணததுககு முன்வ்ப ்கரப்பைநாகிவிட்ட 
இருவலரவயநா, தீவிர ஆரநாய்சசி்கள் இல்ைநாைல் 
ஏற்றுகக்கநாள்ள வவண்டிய சூழநிலைககு க்பற்வறநார 
்தள்ளப்பட்டு விடுகின்றைர. இந்த குறுககு 
வழிலயத்தநான் இபவ்பநாது, ஒருஙகிலணந்த சித்த 
ைருததுவ முலறககு ்கலடபிடிக்க வவண்டி இருககிறது, 
ஏகைன்றநால், ஏற்்கைவவ ்தமிழ்க ைக்கள் அவைநா்பதி 
ைற்றும் சித்தநா எை இரு ைருததுவ முலற்கலளயும் 
இலணதவ்த ்பை ஆண்டு்களநா்க உரிலையுடன் 
்பயன்்படுததியும் அ்தன் ்பைலை அனு்பவிததும்்தநான் 
வருகின்றைர. உ்தநாரணைநா்க நீரிழிவு வ்நாய்ககு 
அவைநா்பதி ைநாததிலர்களுடன், சித்தநா மூலில்க 
க்பநாடி்களும், வயநா்கமும், ல்கலவததியங்களும் 

ஆண்டேன் கர்மொவுக்கு ஏற� ககொடுத்த 
வ்ொயகனளே குணப�டுத்த முைல்ேவ்த மு்தல் 

இன் மறுபபு்தொன், மு்தல் விஞ்ொை 
சிந்தனை்தொன். எைவே, இநதிை ் ொட்டின் மு்தல் 
மருததுே அறி்ர்கள் ்தமிழ ் ொட்டிலிருநது 
கிளேம்பிை சித்தர்கவளே. கடவுனளே அனடை 

முைறசிப�ேன் �க்்தன், அனடந்தேன் சித்தன்.
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வ்ரதவ்த ைக்கள் ்பயன்்படுத்தத 
்தவறுவதில்லை. ஆைநால், இது 
அவைநா்பதி ைருததுவருககுத 
க்தரியநாது. இந்த நிலையில் அரசு 
ஒரு சிறந்த வ்ரலையநாை 
ை ரு த து வ ர ்க ள்  கு ழு ல வ 
(நிபுணர்கள் உைகின் எந்த 
மு ல ற யி ல்  இ ரு ந ்த நா லு ம் 
இலணதது) உருவநாககி, இ்தற்கு 
முடிவு எடுக்கைநாம் .  இது 
்நாததியைநாை ஒன்று்தநான்.

சித்த மருத்துவமும் சகாசரானாவும்:

மு்தலில் வ்தநான்றிய உயிர 
எவ்தநா ஒன்லற தின்று்தநான் 
வநாழநதிருககும், அ்தற்கு ஒரு சீககு (வ்நாய்) வந்த 
வ்பநாது ்தன்லை்தநாவை குணைநாககிக்கநாள்ள ஒரு 
யுகதிலய ்பயன்்படுததி இருககும். லவரஸ என்ற 
கிருமி்களுககும் ைனி்தனுககும் அன்று க்தநாட்டு 
இன்றுவலர க்தநாடரும் யுத்தததுககு, அவவபவ்பநாது 
ைனி்த குைம் ஏவ்தநா ஒரு உணவு/மூலில்க்கலள 
தின்று்தநான், ்தன் இைதல்த இன்னும் விருததி க்ய்து 
க்கநாண்டு இருககிறநான்.

இன்று ்தமிழ ைக்கலளக ்கநாப்பநாற்ற வககில்ைநாைல் 
இல்லை. சித்தநாவுக்கநாை வைலட இல்ைநாைல், எப்படி 
ஆடுவது என்்பது்தநான் நி்தர்ைம். வ்கநாவரநாைநாலவ 
க்ப நாறு த ்தவலர ,  அ ர சு  க ் நான்ைநாலும் 
க்நால்ைநாவிட்டநாலும், ்தமிழ்க ைக்கள் ்தநாங்களநா்கவவநா 
அல்ைது ்தங்களுககு க்தரிந்த சித்த லவததியர்கள்/
ைருததுவர்களின் ஆவைநா்லையின் வ்பரிவைநா 
ஆரம்்பததிலிருநவ்த ஏவ்தநா ஒரு லவததிய முலற்கலள 
அடுக்கலள அளவில் அமுல்்படுததி்தநான் 
வநதிருககிறநார்கள். இலவ்கள் என்கைன்ை - ்பைன் 
்தருகிற்தநா – ்பைன் இல்லையநா – அவைநா்பதி 
ைருநது்களுடன் வ்ரதது உண்ணும் வ்பநாது என்ை 
்டககிறது என்ற எந்த ஒரு ஆவணப்படுதது்தலும் 
்கடந்த ஒரு வருடைநா்க ் டக்கவில்லை. மு்தலில் ் நாம் 
க்ய்திருக்க வவண்டியது இது்தநான். அகைரிக்கநா, 
இஙகிைநாநது ைற்றும் ஸவீடன் வ்பநான்ற மூன்று 
்நாடு்களிலும் ்கடந்த ஒரு வருடைநா்க 4 ைட்்தது 50 
ஆயிரம் ைக்களிடம் ் டத்தப்பட்ட ஆய்வு முடிவு்கள் 
ஏபரல் 2021 ல், BMJ Nutrition, Prevention & Health, 
என்ற ஆரநாய்சசி இ்தழில் கவளியிடப்பட்டது. ஒரு 
வருடைநா்க எந்த வல்கயநாை உணவுப ்பழக்கதல்தக 
க்கநாண்டவர்களிடம் க்கநாவரநாைநா அண்டவில்லை 
என்்பவ்த அந்த ஆரநாய்சசி. Omega-3 fatty acid, pro-
biotic, vitamin D, multivitamins வ்பநான்ற supplements 
்கலள க்தநாடரநது எடுதது க்கநாண்டவர்களுககு 
வ்கநாவரநாைநாவிலிருநது ்பநாது்கநாபபு உறுதி 
க்ய்யப்படிருககிறது. ்தமிழ்கததில் ்நாம் இல்த 
க்ய்யத ்தவறி விட்வடநாம். இனியும் க்ய்ய முடியும் 
என்்பல்த அரசு உணரநது க்கநாள்ள வவண்டும்.

ஏறககுலறய 6000 நூல்்கலள ்தமிழில் க்கநாண்டுள்ள 
சித்த ைருததுவ முலறயில் 64 வல்கயநாை சுரங்களும், 
13 வல்க ்ன்னி்களும் (complications associated with 
fever) ைற்றும் 21 வல்கயநாை ்க்ப (ஐய்யம் அல்ைது 
சிவைற்்பை) வ்நாய்்களும் க்கநாவரநாைநாவுடன் 

்ம்்பந்தப்பட்டுள்ளை. அ்தற்்கநாை 
ஏறககுலறய 50 ககும் வைற்்பட்ட 
சித்த ைருநது்களும் புழக்கததில் 
உள்ளை. நிைவவம்பு குடிநீரில் 
ஆரம்பிதது லிங்க க்நதூரம் 
(medicated mercury), ்தநாள்க ்கருபபு 
(medicinal arsenic) வலரயிலும் ்பை 
ைருநது்கள் இஙவ்க புழக்கததில் 
உ ள் ள ை .  ஆ ை நா ல் , 
சிறு்பநான்லையநா்க இருககும் BSMS 
்படித்த சித்த ைருததுவர்களநால் 
ைட்டுவை க்கநாவரநாைநாவுக்கநாை 
சி த ்த  ை ரு ந து ்க ல ள 
கவளிகக்கநாணர முடியநாது. 
அதுவ்பநாை, சித்தநாலவ அல்ைது 

அவைநா்பதிலய ைட்டுவை லவதது அலைதது 
்கட்டங்களிலும் அலைதது க்கநாவரநாைநா 
வ்நாயநாளி்கலளயும் ்ரிக்ய்து விட முடியநா்த்தநால், 
இரண்லடயும் இலணதது ஒருஙகிலணந்த ைருததுவ 
முலறலய ்தமிழ்க அரசு முன்கைடுக்க வவண்டியது 
்கநாைததின் ்கட்டநாயம்.

கபசுர குடிநீர் மாத்திணரயும் நிலசவம்பு மாத்திணரயும்:

்பதிலைநது மூலில்க்கலளக க்கநாண்ட ்க்பசுர 
குடிநீரநா்கட்டும், ஒன்்பது மூலில்க்கலளக க்கநாண்ட 
நிைவவம்பு குடிநீரநா்கட்டும், இரண்டுவை க்கநாவரநாைநா 
கிருமிலய அழிப்பதிலும், வ்கநாவிட் வ்நாயநாளிலய 
வ்தற்றுவதிலும், அற்பு்தைநா்க வவலை க்ய்கிறது, 
ஆைநால் அது ்க்ப்பநா்க இருககிறது, சிறு 
குழநல்த்களநால் குடிக்க முடியவில்லை, வயிற்றுபபுண் 
இருப்பவர்கள் குடித்தநால் வநாநதியநாகிறது, கவறும் 
வயிற்றில் குடித்தநால் குடலை பிரட்டுகிறது, 
க்தநாடரநது ்பை ்நாட்்கள் குடித்தநால் வயிற்றில் 
வநாய்வு க்தநால்லை வருகிறது எை இ்தற்க்கை ஒரு 
ைறு்பக்கமும் இருககிறது. 5 கிரநாம் க்பநாடிலய எடுதது, 
குடிநீர ்தயநார க்ய்யவும் என்று அறிவுறுதது்தல் 
க்கநாடுக்கப்பட்டநாலும், அலைவரும் ஒவர ைநாதிரி 
்தயநார க்ய்வதில்லை. மூலில்கக்பநாடியநாைது, 
டப்பநாவின் அடிப்பநா்கததில் ைநாவுவ்பநாலும், வைல்புறம் 
திருதிரநா்கவும் (உதிரி) உள்ளது, எைவவ மு்தலில் 
்பயன்்படுத்தப்படும் திருதிரு ்பகுதிககும், அடியில் 
உள்ள ைநாவுவ்பநான்ற ்பகுதிககும் அடிப்பலடயில், 
மூைககூறு்களின் வவறு்பநாடு இருககும், அ்தைநால் சிை 
வ்ரம் ்பைைளிக்கநாைல் வ்பநா்கைநாம் அல்ைது 
்பக்கவிலளவு்கள் வரைநாம். எைவவ உடைடியநா்க 
இந்த குடிநீர்கலள ைநாததிலர வடிவில் ைநாற்றி அரசு 
ைக்களுககு வழங்க வவண்டும். அபவ்பநாது, ஓரளவுககு 
அ்தன் மு்தற்்கட்ட standardization level ஐ எட்டி 
விடைநாம். இந்த அடிப்பலடலயக கூட ்நாம் 
சிநதிக்கநாைல் இருப்பது்தநான் ்கவலையளிககிறது.

வ்கநாடிக்கணக்கநாை ைக்கள் இந்த மூலில்க்கலள 
க்தநாடரநது ்கடந்த ஒரு வருடைநா்க ்பயன்்படுததி 
வருவ்தநால், இன்வைரம் இந்த பூமியில் அந்த 
மூலில்க்கள் அழிநவ்தகூட வ்பநாயிருககும். ்பை 
மூலில்க ்கள்  ைலழ ்க நாை ததில்  ைட்டுவை 
கிலடக்கககூடியலவ, ்பை கவளியூர்களிலிருநது வர 
வவண்டியிருககும். ஆ்க, க்தநாடநது இந்த மூலில்க்கலள 
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்பை ைநா்தங்களநா்க வவருடன் பிடுஙகி எடுப்ப்தநால், 
இந்த குடிநீரில் அலைதது மூலில்க்களும் ்தரைநா்க 
வ்ரக்கப்படுகிற்தநா என்ற வ்கள்வி எழும். எைவவ 
அ்தற்கு ைநாற்றநா்க, வவறு சித்த ைருநது்கலள 
்பயன்்படுத்த அறிவுறுத்த வவண்டியது சித்த 
ைருததுவர்களின் ்கடலையநாகும். க்டியும் 
க்கநாடி்களும் இல்ைநாவிட்டநால் சித்தநா இல்லை. 
எைவவ, இயற்ல்கலயப ்பநாது்கநாககும் க்பநாருட்டு 
்ப ை  க ் ய ல் ்ப நா டு ்க ல ள  மு ன் கை டு க ்க 
வவண்டியிருககிறது. மூலில்க விவ்நாயம், வரள்நிை 
மூலில்க விவ்நாயம், மூலில்க ைதிபபுகூட்டு 
க்பநாருள்்கள், ஏற்றுைதி இறககுைதி, ைருததுவ சுற்றுைநா 
எை ்தமிழ ்நாட்டின் ்தலைகயழுதல்தவய ைநாற்றி 
வ்பநாடும் அளவுககு ,  ஏன் டநாஸைநாககின் 
வருைநாைதல்தவய அரசு ்ம்்பநாைல் இருக்கககூட, 
இந்த சித்தநா வணி்கம் வழிவகுககும்,

சகாசரானாவுககான ஒருங்கிணைந்த சித்த மருத்துவம்:

்தமிழ்கதல்தப க்பநாறுத்தவலரயில் சித்த 
ைருததுவம்்தநான் வ்தசிய ைரபு ைருததுவைநா்கவும், 
ைற்றலவ எல்ைநாம் (அவைநா்பதி, ஆயுரவவ்தநா, 
யுைநானி, வ�நாமிவயநா்பதி) ்ைககு ைநாற்று 
ைருததுவைநா்கவும் அறிவிக்கப்பட வவண்டும். வயநா்கநா 
என்்பது சித்த ைருததுவததின் ஒரு ்பகுதி்தநான், 
அ்தைநால் அல்த சித்த  ைருததுவர்கவள 
்பநாரததுகக்கநாள்வர.

“வவர்பநாரு ்தலழ்பநாரு, மிஞசிைக்கநால் கைல்ை 
கைல்ை ்பற்்ப க்நதூரம் ்பநாவர” என்்ப்தன் க்பநாருள், 
மு்தலில் மூலில்க்கலள க்கநாண்டு ்பநாரக்க வவண்டும், 
அதில் தீரநாவிட்டநால், ்பற்்பம் க்நதூரம் வ்பநான்ற 
உயர சித்தநா ைருநது்கலள ்பயன்்படுத்த வவண்டும். 
அதிலும் தீரநா்த வ்நாய்்களுககு ைட்டுவை, ்வீை 
அவைநா்பதி ைருததுவம் வ்தட வவண்டும். ைக்களின் 
வ்நாய்்களுககு, மு்தலில் சித்த ைருததுவர்கலளத ்தநான் 
அணுகி லவததியம் ்பநாரக்க வவண்டும், வ்தலவப்படின் 
ைநாற்று ைருததுவ முலற்கலள வ்ரததும், அவற்றில் 
முடியநா்த வ்பநாது ்கலடசியநா்க அவைநா்பதி லவததிய 
முலறப்படி உயிலர ்கநாக்கவும் வவண்டிய ைை 
்பககுவதல்தயும், ்லடமுலறலயயும் க்கநாண்டுவர 
வவண்டும். ்பை சித்த ைருததுவர்கள் கூடு்தைநா்க MBBS 
்படிதது இருககிறர்கள், ்பை MBBS ைருததுவர்கள் 
சித்தநாவின் மீது ்ம்பிகல்க உலடயவர்களநா்கவும் 
இருககிறநார்கள். ்பை MBBS ைருததுவர்களின் குடும்்ப 
உறுபபிைர்கள் அல்ைது க்ருஙகிய ் ண்்பர்கள் சித்த 
ைருததுவர்களநா்கவவநா அல்ைது ்தைது குடும்்ப 
உறுபபிைர்களுககு சித்த லவததியம் வைற்க்கநாண்ட்தன் 
வ்பரிவைநா, சித்தநா மீது ஒரு ் ல்கைண்ணம் இருககும். 
்பை சித்த ைருததுவர்கள் என்லைபவ்பநான்று ் வீை 
அறிவியலின் ்பல்துலற்களில் வைற்்படிபபு ்பயின்று 
சித்தநா வளரசசிககு ்பணிக்ய்ய வநாய்பபு்கலள 
வ்தடிகக்கநாண்டும் இருப்பர. இந்த ைநாதிரியநாை 
ஒட்டுர்க (interdisciplinary or hybrid Siddha doctors) 
ைருததுவர்கலள இலணதது குழு உருவநாக்க 
வவண்டும்.

இந்த குழு, வ்கநாவிட் வ்நாயநாளியின் ஒவகவநாரு 
குறிகுணததுககும் என்கைன்ை சித்தநா/அவைநா்பதி 
ைருநது்கள் ்பயன்்படுத்த வவண்டும், ஒவகவநாரு 

்கட்டததுககும் என்கைன்ை ைருநது்கள் உண்டு, எந்த 
நிலைவலர சித்தநா ைருநது்கள் வவலை க்ய்யும், 
அ்தன் எல்ல்க என்ை, எந்த நிலையில் இரண்டு 
லவததிய முலற்களும் வ்ரதது ்பயன்்படுத்த 
வவண்டும், எந்த நிலையில் முற்றிலும் அவைநா்பதியிடம் 
வ்நாயநாளிலய ஒப்பலடக்க வவண்டும் என்்பை 
்பற்றிய விரிவநாை விவநா்தம் ் டத்த வவண்டும். இந்த 
மு்தற்்கட்ட வவலை முடிந்தநால், 70% வ்கநாவரநாைநா 
்பநாதித்த ைக்கலள வீட்டில் இருந்த ்படிவய ்நாம் 
குணப்படுத்த முடியும், 20% வ்நாயநாளி்கலள 
ஒருஙகிலணந்த ைருததுவ லையங்களில் கூட்டு 
சிகிசல் மூைம் குணப்படுத்த முடியும். கவறும் 10% 
ைட்டுவை ்தனித்த அவைநா்பதிமுலறககு க்ல்ைககூடும். 
இ்தைநால், அரசுககு க்ைவு குலறயும், ்பக்க 
விலளவு்கள் குலறயும், சிறந்த ்பைன் கிலடககும்.

இந்தத திட்டதல்த மு்தலில் ஏவ்தநா ஒரு லையததில் 
அல்ைது ைநாவட்டததில் வ்நா்தலை முலறயில் 
ஆரம்பிக்க வவண்டும். ஏ்கப்பட்ட வ்நாயநாளி்கள் 
்தநாங்களநா்கவவ இந்த கூட்டு சிகிசல்ககு வருவநார்கள் 
என்்பதும் அரசு யநாலரயும் நிர்பநதிக்க 
வவண்டியதில்லை என்்பதும் கூடு்தல் சிறபபு. 
வ்நாயநாளி்கலள க்கநாவரநாைநா வ்நாயின் தீவிரத்தன்லை, 
நுலரயீரல் ்பநாதிபபு, ்பைவி்தைநாை துலண வ்நாய்்கலள 
க்கநாண்டவர்கள் எை ்பை குழுக்களநா்கப பிரிதது, 
ஏற்்கைவவ திட்டமிட்ட ்படி சித்தநா ைட்டும் அல்ைது 
ஒருஙகிலணந்த லவததிய முலற அல்ைது அவைநா்பதி 
ைட்டும் என்று மூன்று வல்கயநாை லவததிய 
முலற்கலள க்ய்து அ்தன் முடிவு்கலள ஆரநாய 
வவண்டும். ஒவகவநாரு வ்நாயநாளிலயயும் அறிவியல் 
முலறப்படி அணுகி, கூட்டுச சிகிசல் முலற்கலள 
க்கநாடுதது, ஆவணப்படுததும் வ்பநாது, ஒரு 
ைநா்தததிற்குள் ்ைககுத வ்தலவயநாை மு்தல் ்கட்ட 
ஆரநாய்சசி முடிவு்கள் கிலடததுவிடும். அ்தன் பின், 
அல்த ்தமிழ்கம் முழுதும் அடுத்த ்நாவள விரிவு 
்ப டு த ்த ை நா ம் .  இ ந ்த  ஒ ரு ங கி ல ண ந ்த 
சிகிசல்முலறயநாைது, க்கநாவரநாைநாவவநாடு முடிநது 
விடநாைல், இன்னும் வருங்கநாைங்களில், ்பை 
் நாட்்பட்ட  வ ் நா ய் ்களுககும்  சி ற ப ்ப நாை 
முன்கைடுப்பநா்க அலையும்.

மருத்துவர் அருள் அமுதன்
மரு. அருள அமுதன சித்த மருத்துவத்தில் M.D 

�ட்டம் த�றறவர; �ரம்�்ர சித்த மருத்துவக குடும்�ப 
பின்னணி தகைாண்டவர. மருந்தியல் �ாடத்தில் 
(pharmacology) மு்்னவர �ட்டம் த�றறவர. MSc Yoga 
and Naturopathy �ட்டமும் த�றறவர. கைரநாடகை மாநிலம் 
மங்கைளூரிலுளள மணி�ால் �ல்கை்லககைைகைத்தின 
Integrative Medicine து்றயில் ப�ராசிரியராகைவும், சித்த 
மருத்துவத் து்றயின த�ாறுப�ாளராகைவும் உளளார. 
சித்த மருத்துவத்தில் �ல ஆய்வுக கைட்டு்ரகை்ள 
முன்னணி ஆய்விதழ்கைளில் தவளியிட்டுளளார. உலகை 
மயச்சூைலில் சித்த மருத்துவத்தின வளரச்சி எப�டி 
இருககை பவண்டும் என�து குறித்து வ்லத் தமிழ் 
இ்ணயத்தில் ததாடர கைட்டு்ரகைள எழுதியுளளார. 
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கட்டுனை

மருத்துவர் சு. நசரந்திரன்

்பணவ்ய மருத்துவத்தின் 
 மரபுச் கசைல்வங�ள்

“கமய க்தரி ேனகயின் எண் ேனக உணவின் க்சயதியும் வினைைொர்” 
(க்தொல்கொபபிைம்)

எட்டு ேனகனை க்ல், புல், ேைகு, தினை, ்சொனம, இறுங்கு, வ்தொனை, இைொகி 
எை அடிைொர்க்கு ் ல்லொர் குறிபபிடுகி்ொர். �ைறு, உளுநது, கடுகு, கடனல, 

எள்ளு, ககொள்ளு, அேனை, துேனை எை மறக்ொரு உனைைொசிரிைர் 
சுட்டுகி்ொர். இதில் உள்ளே ்சததுக்கள் க�ொதுேொகவே உடலில் ்சர்க்கனைனை 
கமதுேொக உைர்ததும். ஆகவே இது நீரிழிவுக்குத ்தடுப�ொகும் என்�து 

்தமிழர்கள் கண்ட உணவு.

பண்லடய ்கநாை ைருததுவ ைரபுச க்ல்வங்கலள 
அறிய இைககிய இைக்கண நூல்்களும், அவற்றின் 
உலர்களும் அவவிைககியங்களுககுத துலணயநா்கக 
்கல்கவட்டுக்களும், க்தநால்லியல் ்நான்று்களும் 
துலண நிற்கின்றை. (எ. ்கநா. ) க்தநால்்கநாபபியம், ் ங்க 
இைககியங்கள் வ்பநான்ற நூல்்களுடன் ்கணக்கதி்கநாரம், 
அ்கததியர  குழம்பு ,  வ்ப நா ்க ரலவததியம் , 
சித்தநாரநாரூடசசிநது, ் ரவ்பநதிர லவததிய நூல்்கள். 

்ம் ைருததுவ க்தநாழில்நுட்்பங்கள் ்தலைமுலற 
்தலைமுலறயநா்க வநாய்வழியநா்கச க்நால்ைப்பட்டு 
வந்தது. ஒரு நிறுவை வழி ்கற்றல் இல்லை. ஆ்கவவ 
்கற்பித்தல் க்பநாதுலைலய எய்்தவில்லை . 
இதக்தநாழில்நுட்்பம் வருவநாய்ககுரிய்தநாய் இருந்த்தநால் 
ஒரு குறிபபிட்ட ் மூ்கச சூழலுககுள்வளவய சுழன்று 
வந்தது. ஆ்கவவ ்தனியநாை ைருததுவ நூல்்கலளக 
்கநாண இயைவில்லை. ஆைநாலும் ்தமிழரின் சிந்தலை 
ைரபு்கலள இநதியப பின்புைததில் லவதது, பிறகு 
கி வ ர க ்க ,  அ வ ர பி ய  சி ந ்த ல ை வ ய நா டு 
ஒபபுவ்நாககும்வ்பநாது ்ம் ைரபுச க்ல்வங்களின் 
உயரவும், சிறபபும் கவளிப்படுகிறது. இலவ்கள் 
அலைததும் வ்நா்தலைககு அதி்கம் ஆளநா்கநாது, 
அனு்பவத்தநாலும் கூரந்த வ்நாக்கநாலுவை ்பதிவு 
க்ய்யப்பட்டலவ. 

்ங்கபபுைவர அறிவியைநாளர்கள் அல்ைர. 
ஆைநால் அறிவியல் உண்லை்கலளப ்பநாடல்்களில் 
க்பநாதிநது லவததுள்ளைர. ்பரிணநாைக க்கநாள்ல்க 
்கருவியல், உை்கத வ்தநாற்றம் ்பற்றிய க்பநாருள் 
மு்தல்வநா்தக ்கருதது, உயிரிைங்களின் உறுபபு்கள், 
ைருததுவ உணவு்கள் ஆகிய ்பை க்ய்தி்கலளப 
புைவர்கள் ்பநாடியுள்ளைர. 

இவவிைககிய உலரயநாசிரியர்களும் க்ய்திச 
சுரங்கங்களநா்க விளஙகுகின்றைர. ்தமிழ ைக்களின் 

வநாழவியலை அறியவும், ஆரநாயவும் க்பரிதும் உ்தவும் 
மு்தல் நூல் க்தநால்்கநாபபியம் .  இநநூலில் 
க்பநாருளதி்கநாரததில் ்பை ைருததுவக குறிபபு்கள் 
்கநாணப்படுகிறது. இதில் வ்நாய், பிணி எை இரண்டு 
க்நாற்்கள் உடல்்ைக குலறலவச சுட்டுகிறது. வ்நாய் 
தீரநதுவிடும், பிணி நீங்கநாது பிணிததுகக்கநாள்ளும், 
பிறவி, ்கநாைம் ்பசிலய ்தமிழச ்நான்வறநார பிணி 
என்றைர. “ல்பயுளும் சிறுலையும் வ்நாயின் க்பநாருள்” 
(க்தநால்) இலவ்கள் ஒருவனுககு உள்ளத்தநாலும், 
உடைநாலும் துயரங்கள் ்தருவை / வ்நாய் வல்கப்பநாடு 
குறிபபு்கள் இைககியததில் இல்லை எனினும் “வீவரு 
்கடுவ்நாய்”, “அரும் பிணி” என்ற க்நால்ைநாட்சி்கள் 
அலைநதுள்ளை. வ்நாயில் இருவல்கபவ்பநாகல்கக  
்கநாண முடிகிறது. 

1. இயற்ல்கககு அப்பநாற்்பட்டலவ

2. இயற்ல்க நி்கழவவ என்ற புறவய வ்நாககு. 

புறவயச சிந்தலை: ்பசிபபிணி “்கடும்்பசி ்கைககிய 
இடும்ல்ப கூர க்ஞ்ம்” (புறம்) பிணி வ்பநாககும் 
ைருநது =உணவு - இல்தக க்கநாடுப்பவன் - ்பசிபபிணி 
ைருததுவன். சிறுகுடி குடிககிழநான் ை்கன் 
்பண்ணலைச வ்நாழன் ்ைஙகிள்ளி இவவநாறு 
வ்பநாற்றுவநான். ்பசிபபிணிலய ‘வயிற்றுததீ’ என்று 
புற்நானூறு க்பபும். ைணிவைலை ‘யநாலைததீ’ 
என்கிறது. “ஆலணததீ வ்நாய் அரும்்பசி ்கலளய” 
என்கின்றது. 

ைணைநா்கநா்த க்பண்்களுககுக ்களவுக ்கநாைததில் 
்ப்லைவ்நாயநால் வைனி ைநாறு்பநாடு ஏற்்படும். 
“வண்ணம் ்ப்நது புைம்புங்கநாலை” (க்தநால்்கநாபபியம்) 
இது உள்ளததில் ஏற்்படும் உளவியல் ைநாறு்பநாடு. 
்கநாைம்; உளவ்நாய், ்ல்ைறிலவ இழக்கச க்ய்யும். 
“்ல்ைறிவிழந்த ்கநாைம்”. (குறுநக்தநால்க) இநவ்நாய்ககு 
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ைருநது யநாவரனும் ்தரமுடியுைநா? ்கநாைபபிணிககு 
வள்ளுவர

“பிணிககு ைருநது பிரன்ைன் அணியிலழ

்தன்வைநாய்ககுத ்தநாவை ைருநது” என்று ஒரு 
ைருநல்தக கூறுகின்றநார. 

்தலைவலைப பிரிந்த ்தலைவி ்தலைவலை 
நிலைதது, குளிக்கநாைல் இருப்ப்தநால் வ்தைல் என்ற 
சுணஙகு வ்தநான்றும். “க்பநான் எை ஆ்கத ்தரும்பிய 
சுணஙகும்” (அ்கம்) இது புறததூய்லை இல்ைநா்தவரககுத 
வ்தநான்றும்.  ் ங்க்கநாைததில் க்தநாழுவ்நாலய, “்கநாரக 
குலறந்த ்கலரப்பட்ட வ்நாய்” (்கலிதக்தநால்க) 
என்றைர. பிறகு குலறநது முடைநாககும் வ்நாய் 
என்ற்தநால் குட்டவ்நாய், என்றைர. அ்தன் பிறகு 
வடுவிைநால் ்கருநிறத ்தழும்பு ஆகி ‘்கருஙகுட்டம்’ 
ஆகியது. இது ்நாைடியநாரில் க்தநாழுவ்நாய் எை 
சுட்டப்படுகிறது. சூலைவ்நாய் கூரிய ஆயு்தத்தநால் 
வயிற்றில் குததுவது வ்பநான்ற ்கடும்வலி ஏற்்படுததும் 
என்று  தி ரு ் நா வு க ்க ர ் ர  பு ர நாண த தி ல் 
குறிபபிடப்பட்டுள்ளது. இவ்த வ்நாய் ஏயர வ்கநான் 
்கலி க ்க நா ை ர  ் நா யை நா ர  பு ர நாணததிலும் 
சுட்டப்பட்டுள்ளது. 

ைநாரலடபபு அதிரசசி (Fear) ஆகும். அதிரசசி 
உண்டநாகும்வ்பநாது ்பயம் ஏற்்படும் “அதிரவும் 
விதிரவும் ் டுக்கச க்ய்யும்” (க்தநால்). 

இவ்தவ்பநாை குறளில், 

“எதிர்தநாக ்கநாககும் அறிவிைநாரககில்லை/
அதிரவருவவ்தநார வ்நாய்” என்று கூறப்படுகிறது. 
இன்ைம் க்தளிவநா்கத திருைநதிரததில் “அடப்பண்ணி 
லவத்தநார அடிசிலை உண்டநார/ைடகக்கநாடி 
யநாவரநாடு ைந்தணங க்கநாண்டநார / இடப்பக்கவை 
இலற க்நாந்தது என்றநார / கிடக்கப ்படுத்தநார கிடந 
க்தநாழிந்தநாவர” என்று க்நால்ைப்படுகிறது. 

ைருநதின் இைக்கணம் என்ை? உடலுககும் 
உள்ளததுககும் ஏற்்படும் வ்நாய்்கலளத ்தடுப்பதும் 

நீககுவதுைநாை க்பநாருவள ைருநது. 

“வநாயுலர வநாழதவ்த வயங்க ்நாடின் வவம்பும் 
்கடுவும் வ்பநாை கவஞக்நால்” (க்தநால்)

்ல்ைைருநது :  வ ் நாலய ைட்டுப்படுததி 
வ்நாயநாளிககுத தீஙகு வ்ரநாது ்கநாக்க வவண்டும். 
“இன்னுயிர க்ய்யும் ைருந்தநாகிப பின்னிய” 
(்கலிதக்தநால்க)

அம்ைருநது க்பநாறுக்க முடியநா்த துன்்பதல்தப 
வ்பநாககும்்படி இருக்க வவண்டும். 

“அருந்துயிர ஆரஞர தீரககும்
மருந்தாகிச் தேல்வம் த�ரும” (கைலித்ததா்கை)

பின் விலளவு்கள், இன்றி விலரவநா்கத தீரக்க 
வவண்டும். 

“எனனுள இடும்்� தணிககும் மருந்தாகை நனனுதல் 
ஈத்த இம்மா”. (கைலித்ததா்கை)

்ல்லுடம்பில் ைருநது ்ல்கைநாழுக்கத்தநால் 
வ்பணப்பட்ட உடம்பில் ்பைன் மிகுதி. வ்நாய் 
எதிரபபு ்கதி கூடி இருபபின் ைருநது சிறப்பநா்க 
வவலைக்ய்யும்.

“திருந்திய யாக்கையுள மருத்துவன ஊட்டிய மருந்து 
ப�ால் மருந்தாகி மனனுவப�” (கைலித்ததா்கை)

ைருததுவன் வ்நாயுற்றவரின் உடல் நிலை்கலள 
்ன்கு ஆரநாய்நது அவரது ்தடுப்பநாற்றல் அல்ைது 
திருநதிய யநாகல்கத ்தன்லைககு ஏற்றவநாறு ைருநது 
க்கநாடுக்க வவண்டும். க்கநாடுக்கப்பட்ட ைருநது 
உண்லையநாை ைருந்தநாகி வ்நாலயப வ்பநாக்க 
வவண்டும். அவவி்தம் அலைந்தநால் ைருததுவரும், 
வ்நாயநாளியும் ைைம் ைகிழவர. 

ைருததுவ அறம் என்ை?

“அரும்பிணி உறுநரககு பவட்டது தகைாடா அது
மருதாய்ந்து தகைாடுத்த அறபவான ப�ால்”
 (நறறி்ண)
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என்ற வரி்கள் ைருததுவன், வ்நாயநாளி, 
வ்நாயின்்தன்லை ்கநாைம் ஆகியலவ்கலளக 
்கணகக்கடுதது ைருததுவம் க்ய்ய வவண்டும் 
என்்பல்தத க்தளிவு்படுததுகிறது. 

்தலைககுதது ைருநது: ைருததுவன், ்தநாவைநா்தரைநார 
திருவள்ளுவ ைநாலையில் சிநதிற் ்ரக்கலர, 
சுககுபக்பநாடி, வ்தன் ்கைநது வைநாந்தநால் ்தலைவலி 
குணைநாகும் என்று குறிபபிட்டுள்ளநார. இம்முலற, 
சித்த ைருததுவததில் ‘க்பநாட்டணம்” எைப்படுகிறது. 

்பசிபபிணி வ்பநாககும் ்கரு்நாவல்: ்பன்னீரநாண்டு 
்கநாைம் ்பசிவரநாைல் ்தடுககும் அரிய ்கரு்நாவற்்கனி, 
(ைணிவை்கலை - விருச்்க முனிவன் ்கல்த) -

“க்பருஙகுலைப க்பநான்லைக ்கருங்கனியலைய 
வ்தநார / இருங்கனி ் நாவற்்பழம்”

உயிர ்கநாககும் அற்பு்த அரிய ைருநது்கள் (்கம்்ப-
யுத்த ்கநாண்டம்) - இறந்தவர பிலழக்க, ஒரு ைருநது 
பிளந்த உடலை ஓட்ட ஒரு ைருநது ்பலடக்கை 
ஆயு்தங்கலள கவளிப்படுத்த, ஒரு ைருநது / உருவம் 
குலைந்தவ்பநாது மீண்டும் ்பலழய உருவிலைக 
க்கநாடுக்க ஒரு ைருநது அது உண்லையநாை ைருநது. 

“ைநாண்டநாலர உய்விககும் ைருநக்தநான்றும் / உடல் 
வவறு வகிர்களநா்கக / கீண்டநாலும் க்பநாருநது விககும் 
ஒரு ைருநதும் / ்பலடக்கைங்கள் கிலளப்ப க்தநான்றும் 
/ மீண்வடயும் ்தம்முருலவ அருளுவவ்தநார கைய்ம் 
ைருநது முள” என்றும், அடுத்த ்பநாடலில் இலவ்கள் 
இன்ை ஆற்றலுலடயை என்்பதல்தயும் விளககுகிறது. 

“ேல்லியம் அகைறறுவது ஒனறு / ேந்துகைள புல்லுறப 
த�ாருத்துவது ஒனறு / �யின நல்லுயிர நல்குவதும் 
ஒனறு /. நனனிறம் ததால்்லயது ஆககுவது ஒனறு”

அ்தநாவது ஆயு்தங்கலள கவய்ப்படுததுவது - 
்ல்லிய ்கரணி

ைநாண்டநாலர உய்விககும் ைருநது - ் ஞசீவ ்கரணி 
உடம்பு பிளலவ க்பநாருததுவது - ் ந்தநாை

்கரணி உயிலர மீட்கும் ைருநது - மிரு்த ் ஞசீவினி

இம்ைருநதிைநால் ்கண்சிமிட்டும் வ்ரததில் உயிர 
மீளும். “வீயும் உயிர மீளும் ைருநது எைல் ஆகியது 
/ வநாழி ைணியநாழி” (சுந்தர ்கநாண்டம்). 

உலரயநாசிரியர அடியநாரககு ் ல்ைநார ்தம்்பதியர 
ஊடலுககு ைருநது ் ஞசீவ ்கரணிவ்பநால் இல்லைவய 
என்று வருத்தம் க்தரிவிககிறநார. இம்ைருநது்கள் 
க்பநாருட்கடநால்க நி்கண்டிலும் ்கநாணப்படுகிறது. 
சித்தர்கள் இம்ைருநது்கள் கிலடககும் இடதல்தக 

கூறுகின்றைர. அலவ்கள் க்கநாஙகு ் நாடு, குடகு ் நாடு, 
வ்ர்நாடு. மூலில்க வளரும் இடம் அட்டைங்கைம் 
எை அவர்கள் க்பயரிட்டுள்ளைர. இது வைற்குத 
க்தநாடரசசிைலையநா்க இருக்கககூடும். 

அழகுககு மருந்து

வ்கநாவைனுடன் உைநாவி வர ஒப்பலை க்ய்ய 
்கலைசக்ல்வி ைநா்தவி ்பததுவல்க துவர, ஐநது வல்க 
விலர, முப்பததிரண்டு வல்க ஓைநாலில்க எை - 47 
ஒத்த க்யல்்படும் கூட்டுபக்பநாருள்்கள், ஊறிய நீரில் 
நீரநாடிைநாள். கூந்தலுககு அகில் புல்க, நிறம் க்கநாடுக்க, 
வளர - “ைநான் ை்தக க்கநாழுஞ வ்றூட்டி” 
அைங்கரித்தைர. இது ்கததூரி குழம்பு என்ற ் வவநாது 
ஆகும். 

கூந்தல் வளர “்கடுகு ்கைந்த ல்கபபிடி எண்கணய்” 
(க்தநால்்கநாபபியம்) உ்தவியது. 

குரல் வளம் தரும் மருந்து

்பஞ் ைரபு நூல் இல்வைல்த வ்லற அறிவைநார 
எழுதியது. “திபபிலி, வ்தன், மிளகு, சுககிவைநாடிபபூரல் 
/ தும்பில்ைநா, ஆன்்பநால், ்தலைக்கலட - ஒபபில்ைநா 
கவநநீரும், கவண்கணயும் / கைய்ச்நாநதும் / 
பூ்விலவ, ைன்னூழி வநாழும் ைகிழநது”. திபபிலி, 
வ்தன், மிளகு, சுககு, இம்பூரல், ்பசும்்பநால், ்தலைக்கலட 
கைய் ்நாநது இலவ்கலள கவண்கணய்விட்டு 
அலரதது கவநநீரில் குலழதது பூசிவர குரலின் வளம் 
அதி்கரிககும். 

சநாய் வராது பாதுகாகக மருத்துவம்:

்ங்க - இைககியததில் அதி்கைநா்க ைருநது கூறநா்த 
நிலையில் குறளில் விதி விைக்கநா்க ைருநது இல்ைநா 
ைருததுவைநா்க வ்நாய் வரநாது, ்பநாது்கநாககும் முலற 
கூறப்படுகிறது. “முன் உண்டது அறச க்ரிதது 
அறிநது உண்்பது. க்ரிைநாைம் அறிநது உண்்பது. 
ஒததுகக்கநாள்வல்த, ்ன்கு ்பசித்தபின் உண்்பது. 
ஒததுகக்கநாள்வதிலும் அளவநா்க உண்்பது. நிரம்்ப 
தின்னியிடம் வ்நாய் குடிக்கநாள்ளும். ்பசி அளவு 
க்தரியநாைல் மி்க உண்டநால் வ்நாய் அளவின்றி 
உண்டநாகும். இதுவவ உடலை ்பநாது்கநாககும் 
முலற்கள். இக்கருததுக்கவள சித்த ைருததுவததில் 
“்பததியம்” எைப்படுகிறது. இன்ை வ்நாய்ககு இன்ை 
்கநாய்்கறி உண்ண வவண்டும் அல்ைது கூடநா்தலவ 
எலவ என்்பல்தக குறிப்பவ்த இ்தன் ்கருதது ஆகும். 

்தடுபபு முலற ‘வ்கநா்பம் மு்கததில் வ்தநான்றும் 

கள் மைக்கம் ்தருே்தறகு அன்று க்ல்லொல் க்சயைப�டும் (்்வு), 
�ைங்கள், கேப�முனடை கள், வ்தைொலொகிை கள் “இன் கடு ங்கள்” 

(குறு) எைப�ட்டது. வ�ொருக்குச் க்சல்லவும், குளிருக்கும் ் ்வு. ேழி்னட 
ேலிக்கும் கள். சித்தமருததுேததில் அன்ை வ�தி க்சநதூைம் க்சயை 

- அனு�ொைமொக, “கள்”, �ைன்�டுத்தப�டுகி்து. இம்மருநது 
இைத்தவ்சொனகக்கு ஏற்து.
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்ல்கலயயும் உவல்கலயயும் க்கநான்றுவிடும் ஏன் 
ஒருவலைவய க்கநான்றுவிடும். ’

ஒழுக்கம் இல்லைவயல் வ்நாய்: பிறர ைலைவியிடம் 
இன்்பம் துய்ப்பவன் வ்நாய்வநாய்ப்படுவநான். இல்த, 
“பிறரககு உரியநாள் வ்தநாள் வ்தநாயநா்தநார” என்று 
வள்ளுவர குறிபபிடுகிறநார. 

இவ்தவ்பநால் “ஒழுக்கம் விழுப்பம் ்தரைநான் 
ஒழுக்கம் / உயிரினும் ஓம்்பப்படும்” என்ற குறள் 
வழியநா்கக குறளநாசிரியர எய்ட்ஸ என்ற உயிரக 
க்கநால்லி வ்நாய்ககுத ்தடுபபு ைருததுவம் கூறுவது 
சிறப்பநாை க்ய்தியநாகும். 

உடலுககு ஏற்ற வநாலழ “குைரி வநாலழயின் 
குருந்த்கம் விரிநதீஙகு அமு்தம் உண்்க. ” (சிைம்பு) 
எை வநாலழயிலையில் உணவு உண்டல்தத 
க்தரிவிககிறது. 

தடுப்புமுணை

உண்டபின் கைல்ை உைநாவு்தல் அவசியம். இ்தற்கு 
உணவு ைண்ட்பததுடன் நூறடி நீள ் லட ைண்ட்பம் 
இருநதுள்ளல்த (சீவ்கசிந்தநாைணி உலர) உலரககிறது. 
இக்கருதல்த ஒட்டிவய வள்ளைநார உைநாவு்தலைக 
குறிபபிடுகிறநார. ் ம்்நாடு கவப்ப்நாடு “உண்்பது ் நாழி 
உடுப்பலவ இரண்வட” (வைைநாலட இலடயிலட) 
வ்பநாதுைநாைது என்்பவ்த ் ம் முன்வைநார க்கநாள்ல்க. 

ைை அழுத்தவை (stress) 70% வ்நாய்க்கநாை ்கநாரணம். 
ஆ்கவவ குடும்்பம், அர்நாட்சி, ்பணியநாளர்கள், 
்மூ்கததில் வநாழவவநார, ் நான்வறநார ஆகிவயநார ் நாம் 
விரும்பும்்படிவய அலையின் முதுலை என்னும் 
சில்தவு வரநாது ்லரமுடி வரநாது என்கிறநார 
இப்பநாடைநாசிரியர பிசிரநாநல்தயநார என்னும் 
புைவர. இவர இப்பநாடலில் க்தய்வதல்தவயநா 
கிருமிலயவயநா அல்ைது வ்பய் பி்நாசு்கலளவயநா 
அல்ைது ைருநது்கலளவயநா கூறவில்லை என்்பது 
குறிபபிடத்தக்கது. 

“யாண்டு �லவாகை ந்ரயில வாகுதல்
யாங்கைா கியதர்ன வு்னவுதி ராயின
மாண்ட என ம்்னவிபயாடு மககைளும் நிரம்பி்னர”

சமயலணை மருத்துவம்

்ைது ைருததுவம் ் ையைலறயில் க்தநாடஙகுகிறது. 
அஞ்லறக்பட்டி க்பநாருட்்கள் (வீட்டு ைருநது) 
ைருததுவததின் மூைபக்பநாருள்்கள் ஆகும். இது 
உணவநா்கவும் அலைந்தது. “்கருஙக்கநாடி மிளகின் 
்கநாய்துணர ்பசுங்கறி” (ைலை்படு்கடநாம்) “இஞசி 
ைஞ்ள் ல்பங்கறி பிறவும்” உபபு அளவநா்க இருக்க 
வவண்டும், க்ல்லின் அளவிற்கு உபபு விற்்கப்பட்டது 
“உபபு அலைந்தற்றநால் புைவி, அது சிறிது மிக்கற்றநால் 
நீளவிடல்” இது ்கநா்தைர க்பநாய் வ்கநா்பததிற்கு 
ஒபபுலை ்கநாட்டப்பட்டது. க்பநாய்க்கநா்தலும், க்கடும் 
உணவும் ்க்நதுவிடும். உணவில் அறுசுலவ அவசியம் 
(இனிபபு, துவரபபு, ்கநாரபபு, உவரபபு, ல்கபபு, 
புளிபபு”)

“அறுசுலவ உண்டி அைர தில்ைநால் ஊட்ட” இது

ஆற்றல், வீறு, வளம், க்தளிவு கைன்லை, இனிலை 
்தரும். 

உைவுககான மருத்துவ சநறி

இவவுணலவ ்கநாைம், இடம், உடல், வயதுககு 
ஏற்றவநாறு திட திரவ உணவு எை பிரிதது உண்டைர 
்தமிழர. அலவ எட்டு வல்கப்படும். 

“கைய் க்தரி வல்கயின் எண் வல்க உணவின் 
க்ய்தியும் விலரயநார” (க்தநால்்கநாபபியம்)

எட்டு வல்கலய க்ல், புல், வரகு, திலை, ் நாலை, 
இறுஙகு, வ்தநாலர, இரநாகி எை அடியநாரககு ் ல்ைநார 
குறிபபிடுகிறநார. ்பயறு, உளுநது, ்கடுகு, ்கடலை, 
எள்ளு, க்கநாள்ளு, அவலர, துவலர எை ைற்கறநாரு 
உலரயநாசிரியர சுட்டுகிறநார. இதில் உள்ள ் ததுக்கள் 
க்பநாதுவநா்கவவ உடலில் ்ரக்கலரலய கைதுவநா்க 
உயரததும். ஆ்கவவ இது நீரிழிவுககுத ்தடுப்பநாகும் 
என்்பது ்தமிழர்கள் ்கண்ட உணவு. 

இைப்ணபத் தள்ளிப்சபாட மருந்து

க்ல்லிக்கனி குறித்த க்ய்தி அதியைநான் - 
ஔலவ வநாழகல்கயின் வரைநாற்றுச க்ய்தி, 
“சிறியிலை க்ல்லிததீங்கனி” (புறம்) “புன் ்கநாழ 
க்ல்லிப ல்பங்கநாய் தின்றைர” (அ்கம்) க்ல்லியில் 
்கரு க்ல்லிக்கனி ைரணதல்த கவல்லும் இது 
்கநாய்கற்்ப வல்கலயச ் நாரந்தது. 

கள்ளும் உைவானது

்கள் ையக்கம் ்தருவ்தற்கு அன்று க்ல்ைநால் 
க்ய்யப்படும் (்றவு), ்பைங்கள், கவப்பமுலடய ்கள், 
வ்தைநாைநாகிய ்கள் “இன் ்கடு ங்கள்” (குறு) எைப்பட்டது. 
வ்பநாருககுச க்ல்ைவும், குளிருககும் ் றவு. வழி்லட 
வலிககும் ்கள். சித்தைருததுவததில் அன்ை வ்பதி 
க்நதூரம் க்ய்ய - அனு்பநாைைநா்க, “்கள்”, 
்பயன்்படுத்தப்படுகிறது. இம்ைருநது இரத்தவ்நால்கககு 
ஏற்றது. 

சநாய்த் தடுப்பு முணை:

ைை்தநார வநாழததும் ைரபு ்தமிழர ைரபு. “வ்நாயிலை 
ஆகுைதி க்பருை” / “வ்நாயிைர ஆ்கநின் பு்தல்வர”. 
(புறம்) ்தனிைனி்த தூய்லை “புறநதூய்லை நீரநால் 
அலையும்” எை வ்பநாற்றப்பட்டது. ைநா்தவிைககில் 
புணரநாவ்த. வீட்லடச ் நாணமிட்டுப க்பருககி சுத்தம் 
க்ய் என்றைர. “ல்பஞவ்று கைழுகிய ்படிவ ்ல் 
்்கர” (க்பரும். ்பநாண்) ைலை்களில் வவம்பு: “தீங்கனி 
இரவவைநாடு வவம்பு ைலை க்ரீஇ. ” வ்ைக்கைலை 
“அற்சிர கவய்ய கவப்பத்தண்ணீர/வ்ைச க்பபில் 
க்பற் இயவரநா நீவய” (குறுநக்தநால்க) என்ற ்பநாடல்வரி 
சுட்டியுள்ளது. - இதுவவ இன்லறய பிளநாஸக 
எைைநாம். 

உடல் பருமனுககு உடறபயிறசி அவசியம். 

ைன்ைர வநாழும் ்தலை்்கரில் ்பந்தநாடும் இடதல்த 
“்பற்க்தறிநது இலளயரநாடு பூமிவய” என்கிறது. 
சீவ்கசிந்தநாைணி: க்பண்்களும் ்பந்தநாடிைர. ்கநால் 
்பநது, ல்க்பநது, வைவை ்பநல்த வீசி பிடிதது 
விலளயநாடும் ்பழக்கமும் ்தமிழர்களிடம் 
(்பநாை்கநாண்டம்) இருந்தது. ்பர்தவ ை்களிர ்பலை 
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நுஙகின் நீலரயும் ்கரும்புச்நாலரயும் ்கைநது 
கைன்்பநாைைநா்கப ்பருகி ்கடலில் ்பநாய்நது நீரநாடிைர 
(Health drink). 

வ்பநாருககு உரிய ைருநல்த உடன் எடுததுச 
க்ன்றைர. 

“அஞ்ைம், ைவைநாசிலை, அணி அரி்தநாரம் / 
துத்தம் ைநாஞசி அத்தவததிரவம் / திபபிலி. இநதுப 
க்பநாபபு முலறயலைததுத / ்தநாழி வைல்த ்தவநா்த 
துவரசசில்க / வண்ணில்க வங்கப்பநாலைகயநாடு 
இன்ை / ைருநதுறுபக்பல்ைநாம் ஒருப்படுதது அடஙகி”. 

அடிப்பட்ட வவ்தலை தீரக்க இல். யநாழிைநால் 
்பல்லில் இல்ததும் / ஆம்்பல் என்னும் குழலை 
ஊதியும், ்கநாஞசிப்பண்லணப ்பநாடியும் ைருததுவம் 
புரிந்தைர. “யநாகழநாடு ்பல்லியங ்கறங்க

“்கை�யப த�யரத்து ் மயிழு திழுகி
ஐயவி சிதாதி ஆம்�ல் ஊதி
இ்ேமணி எறிந்து கைாஞசி�ாடி” (புறம்)

அடி்பட்டு கிடப்பவனுககு இல் வ்பநாதுைநா? 
என்ை ைருததுவம் க்ய்ய வவண்டும். குைவ்்கர 
ஆள்வநார - ் நாைநாயிரம் திவயபிர்பந்தததில்

“வாளாலறுத்துச் சுடினும் மருத்துவன �ால்
மாளாத கைாதல் பநாயாளன ப�ால்”

என்று கூறுகிறநார. 

அவ்த ்கருததில் ்கம்்பர (யுத்த ்கநாண்டம் 
கும்்ப்கரணன் வல்த ்படைம்)

“உடலி்டத் பதானறிறதறான்ற அறுத்ததன
உதிரம் மாறறி சுடலுறச்சுட்டு பவபறார
மருந்தி்னால் துயரம் தீரவர”

என்று க்பபுகிறநார. 

உள்வள ைநாட்டிக க்கநாண்ட ஆயு்தம் கவளிவயற்ற 
பிளவுக்ய்யநாது ்கம்்பர ்கநாந்த சிகிசல்லயப 
்பரிநதுலரககிறநார. (Magnet - மீட்சிப ்படைம்)

“ஆயில்பவல் நீங்கைளது இபத�ாழுதகைனறது
கைாந்தமாம் மணியினறு வாங்கை”

இதுவ்பநாைவவ ைற்கறநாரு ்பநாடலில் (மீட்சிப்படைம்) 
ல்கவ்கயி வரைநாைது கூறிய வவல் வ்பநால் குததியது 
்த்ர்தலை - இரநாைன் ்தர்்தன் ைநார்ப்கதல்தத 
்தழுவிய்தநால் துன்்பம் நீஙகியது. ்கநாந்தத்தநால் 
வவைநாயு்தம் நீஙகியதுவ்பநால் இது ்கம்்பனின் உவலை. 

ைரபக்பநாநது புண் : எப்படி ைருததுவம் 
க்ய்யப்பட்டது! ஆழைநாை புண்ணில் க்ய் 
வ்தநாய்ந்ததுணி லவதது க்ய்்பத்தலில் கிடததி, 
இரும்புத துண்லட அ்கற்றி, எலி முடி ஆலட 
வ்பநாரததி வீரர்களுககுச சிகிசல் ்லடக்பற்றது. 
(சீவ்க)

புண்ணில் ்பஞசு லவததுக ்கட்டப்பட்டது. 

“்கது வநாய் வ்பநாகிய நுதிவநாய் எ்கவைநாடு / ்பஞசியும் 
்கலளயநாய் புண்ணர” (புறம் P. T. சீனிவநா்ய்யங்கநார 
உைகில் ்பஞல்க ்கண்டுபிடித்தது ்தமிழர எைக 
கூறுகிறநார. )

இறந்தவலரத ல்தைதவ்தநானியிட்டுப பிணதல்தப 
்பததிரப்படுததிைர

்கநாபபியததில் ்கம்்பர - ்த்ர்தன் இறந்த பிறகு 
அவனுககு இறுதிச ்டஙகு நிலறவவற்றுவதில் 
்கநாை்தநாை்தம் ஆகிய க்பநாழுது ல்தைதவ்தநாணியிட்டு 
்பநாது்கநாக்கப்பட்டது (ல்தைைநாட்டுப்படைம்) 
என்்பல்த

“்தயல் கைடல் நினதறடுத்து அவ்்ன
தயிலக கைடலின த்லயுய்த்தான”

எைச சுட்டுகிறநார. 

இக்கநாட்சி 12ஆம் நூற்றநாண்டு அழ்கர வ்கநாவிலில் 
ஓவியைநா்க உள்ளது. ்கநாபபியததில் ைற்கறநாரு 
இடததில் (யுத்த ்கநாண்டம்) இநதிரஜிததின் ைலறவு 
வ்கட்டு இரநாவணன் அவன் அழிவிற்குக ்கநாரணைநா்க 
இருந்தவர்கலள ்தநான் அழிக்கநாவிடில் ்தன்லைத 
ல்தைதவ்தநானியிடுைநாறு ் ்ப்தம் க்ய்கிறநான். 

ைருததுவர்கள் ்தனி வீதி்களில் அைரத்தப்பட்டைர. 
இது சிைம்பில் ஆயுரவவ்த ைருததுவ வீதி எைப்பட்டது. 
அவர்கள் வசித்த ஊர (திரு. குரங்கநாடுதுலற அருகில்) 
ைருததுவககுடி எைப்பட்டது. “ைருந்தநாய்நது 
க்கநாடுத்த அறவவநான்”  எை ைருததுவர 
பு்கழப்பட்டைர. ைருததுவருககு உ்தவி க்ய்்பவர 
க்பண் ்தநாதி, புறததுலற ை்களிர என்றும்; திருமுககூடல் 
்கல்கவட்டில் ைருந்தநாகும் க்பண்டு்கள் என்றும் 
சிைம்பு, ைணிவை்கலையில் க்விலி, ்கநாவற்க்பண்டு, 
்தநாதி என்றும் குறிக்கப க்பறுகின்றைர. இந்த க்பநாதுக 
்க ரு தது  வ ைலை  ் நாட்டில்  பிள நா ரன்ஸ 
க்ட்டிஙவ்கலிைநால் 1860இல் ்தலைதூககியது 
என்்பது வரைநாறு. 

்ங்க ்கநாைததில் க்பநாருள் க்கநாடுதது ைருநது 
க்பறவில்லை. ஏகைனில் க்பரும்்பநாலும் மூலில்க 
ைருநது விலை க்கநாடுத்தநால் க்பநாருளநா்தநார 
ஏற்றத்தநாழவு ஏற்்படும் எை எண்ணிைர. 

்ங்க  ்க நாைததிற்குப  பிறவ்க  அறுலவ 
ைருததுவர்களுககுச ் ல்லிய விருததி, ் ல்லிய கிரியநா 
வ்பநா்கம் என்றும், ைருததுவர்களுககு லவததியவிருததி, 
ஆதுைர வ்பநா்கம் என்றும் விஷ விருததி விஷக்கடி 
ைருததுவர்களுககும் க்கநாலடயநா்க வழங்கப்பட்டது. 
ஆைநால் 11 ஆம் நூற்றநாண்டின் திருமுககூடல் 
்கல்கவட்டின்்படி ைருததுவர்களுககு க்ல்லும், 
க்பநாற்்கநாசு்களும் ஊதியைநா்க வழங்கப்பட்டுள்ளது 
அறியப்படுகிறது. 

அறுலவக்கநாை ்கருவி்கள் 26 இருந்தல்த அ்கததியர 
்யைவிதி 500 இல் குறிபபிடப்படுகிறது. இலவ்கள் 
்கததி ,  குறும்பி வ்பநான்றலவவய ஆகும் . 
வயிற்றுருபபு்கலள இலவ்கலள லவதது அறுலவ 
சிகிசல் வைற்க்கநாள்ள முடியுைநா என்்பது 
வ்கள்விககுறிவய ஆகும். 

அறுணவ மருத்துவம் சமம்படாது இருந்ததறகான 
காரைம் என்ன?

ைருததுவம் ைலறக்பநாருளநா்கப வ்பநாதிக்கப்பட்டது. 
அறுலவ ைருததுவம் ்கற்்க அடித்தளம் பிணதல்த 
அறுதது உடல் கூலற அறிநது க்கநாள்வது அவசியம். 
ஆைநால் ்தமிழ்நாட்டில் ்ைய ்ம்பிர்தநாயப்படி 
இறந்தவர உடல் எரிக்கப்பட்ட்தநால் இது 
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்லடக்பறவில்லை. புத்தம், ்ைணம் ஆகியலவ 
க்கநால்ைநாலை க்கநாள்ல்கலயப வ்பநாதித்தது. வைலும் 
ைனுநீதிலயக ்கலடபபிடிக்க எண்ணிய வைட்டுககுடி 
ைக்கள் அறுலவச சிகிசல்லய ்நாடவில்லை. 
ஏகைனில் பிவர்ததல்த க்தநாட்ட ஒருவன் 
யவ்தசல்யநா்க க்தநாட வ்ரந்தநால் குறிப்ப்தன் மூைம் 
மீண்டும் ஒருவன் ்தைது ்பரிசுத்ததல்தப க்பறுவநான் 
என்று ் ம்பிைர. வருணநாசிரைம், இநதிய ைண்ணில் 
வ்தநான்றிய பின் ்கடுலையநாை எதிரவிலை ல்க, 
்கநால்்களநால் க்ய்யப்படும் உடல் உலழபபுககு 
ஏற்்பட்டது. ஆ்கவவ உடல் உலழபல்ப வைட்டுககுடி 
ைக்கள் ்தவிரத்தைர. இ்தைநால் அறிவு ஜீவி்களுககும் 
உடல் உலழபபு க்ய்கிறவர்களுககும் ஒரு விரிவு 
ஏற்்பட்டது. அ்தநாவது ்தலைககும், ல்கககும் ஒரு 
விரிவு எைைநாம். இது நிைப்பண்லண முலற (Fedal 
mentality) வ்கநாட்்பநாடு வந்தபிறகு இது வைலும் ்தலை 
தூககியது. இ்தைநால் ்தமிழ்கததில் 18 வல்க 
்த நா ழ த ்தப்பட்ட  இைங்களுள் ஒன்ற நாை 
் நாவி்தர்களிடம் அறுலவ ைருததுவமும் , 
வண்ணநார்களிடம் ை்களிர ைருததுவமும் 
க்ன்றலடந்தது. இ்தற்குச சிறந்த (எ. ்கநா) க்கநாஙகு 
ைண்டைச ்்த்கததில் இடம்க்பறும் வயிற்றறுபபு 
பிர்வம் க்ய்்த ்நாவி்தசசி. இவள் க்கநாங்க்நாடு 
்கநாந்தபுர ைன்ைனின் ை்களுககு - குழநல்த 
குறுககுவநாட்டில் இருநது கவளிவய வரநாது 
இருந்ததிைநால் அறுலவச சிகிசல் மூைம் 
குழநல்தலயக ்கநாப்பநாற்றிைநாள் 
என்்பது ஆகும். 

இதுவ்பநாை மு்தைநாம் இரநாஜ ரநாஜ 
வ்நாழனின் (கி. பி. 1016) ்கல்கவட்டின்்படி 
குந்தலவ ்நாசசியநார நிைம் வநாஙகி 
அலரயன் உத்தை வ்நாழன் (ரநாவஜநதிர 
வ்நாழ பிரவயநா்கததிலரயன்) ஆகிய 
அம்்பட்டனுககு ்ல்லிய கிரியநா 
வ்பநா்கைநா்க (அறுலவ ைருததுவ 
க ்த நா ழி ல்  வி ரு த தி ய ல ட ய ச 
க ் ய் வ ்த ற் ்க நா ை  ை நா னி ய ம் ) 
வழஙகியிருப்பது க்தரியவருகிறது. 

“மூககிழநவ்தநார ைநாற்று மூககு 
ஒட்டறுலவ முலற ,  “ ்மூ்கததிைர ்ற்று 
அறுவறுபபுடன் வ்நாககிய ் நாவி்தர ்கண்டுபிடிபவ்ப” 
என்கிறநார டி. டி, வ்கநா்நாம்பி. வைல் குடிைக்களுககு 
அறுலவ ைருததுவததில் ்பஙகு இல்லை. உடலை 
மு்தன்லைப்படுததிய்தநால் ்தநான் ்தநதிரர இர்வநா்தம், 
இர்நாயைம் வ்பநான்ற அறிவியலை வளரக்க 
முடிந்தது. லவதீ்கர தூய ஆன்ைநாலவத வ்தடிய்தநால் 
உடம்பின்மீது ்கவைம் க்லுத்தவில்லை. ஆல்கயநால் 
பிணங்கலள லவதது கீழ்நாதியிைவர அறுதது 
ஆரநாய்ந்தைர. ஆல்கயநால் அறுத்தவனுககு ஊதியம் 
குலறவு, இது திருமுககூடல் ்கல்கவட்டு ைற்றும் 
திருவரங்கம் ்கல்கவட்டு்கள் மூைம் அறியப்படுகிறது. 
்நாவி்தவர உைக்கஙகும் அறுலவலய ஆரம்்ப்கட்டததில் 
க்ய்துள்ளைர என்்பது ஒரு கூடு்தல் க்ய்தியநாகும். 

மகப்சபறு மருத்துவம்

திருைநதிரததில் ்கருவில் ்தநாய், ்தநல்த உயிர 
அணுக்கள் எவவநாறு ்கைநது குழநல்த உண்டநாகிறது 

என்்பல்த “புருடன் உடலில் க்பநாருநது ைற்று, ஓரநார 
/ திருவின் ்கருககுழி வ்தடிப புகுந்தது” உருவம் 
இரண்டநா்க ஓடி விழுந்தது” க்பண்ணின் ்கருககுழியில் 
ஆணின் ஜீவ அணுக்கள் ஓடி விழுநது இரண்டநாகும் 
என்்பல்த இன்லறய (Genetic) அறிவியவைநாடு ஒதது 
நிற்்பல்த அறிய முடிகிறது. 

அடுதது “வைநா்கததில் ஆஙக்கநாரு முட்லட 
க்ய்்தநாவை” என்ற வரி்கள் இருவரது ையக்க 
நிலையிலும் ஒவர ஒரு ்கருமுட்லடவய கவல்லும் 
்தன்லை க்கநாண்டது என்்பது இன்லறய ைருததுவ 
உண்லைலயப புைப்படுததுகிறது. 

்கரு அ்தன் வளரசசி ்பற்றி ைநாணிக்கவநா்்கர

“மானுடப பிறபபினுள மாதா உதிரத்து
ஈ்னமில் கிருமிச் தேருவினில் பி்ைத்ததும்”

என்று 10 ைநா்தம் ்கருபல்பயில் ஏற்்படும் ்கரு 
வளரசசி நிலைலய ்தம் வ்பநாற்றி திருஅ்கவல் 
்பகுதியில் மி்க நுட்்பைநா்க விளககுகிறநார. 

பாரம்பரியக கூறுகள்

“கைய்வயநாடிலடயினும் உயிரியல் திரியநா” 
(க்தநால்்கநாபபியம்)

இதில் உட்்கருத்தநா்க உயிர ்தத்தம் உடம்வ்பநாடு 
இலணந்தநாலும் அவவுயிரின் ்தன்லையில் இருநது 

திரியநாது .  அ்தநாவது உயிரின் 
்பநாரம்்பரியக கூறு்கள் ைநாறநாது (He-
reditary Character) ைற்கறநாரு இடததில் 
“ ்த ந ல்த ய ர  ஒ ப ்ப  ை க ்க ள் ” 
எைப்படுகிறது. இது ைரபு வழி ்பண்பு 
(Genetic Character) ஆகும். 

்பநாரம்்பரிய ்பண்பியல்: ்நாயல் 
பிறககும் குழநல்தயிடம் ்பதிநதுவிடும். 

க ்ப ற் வற நா ர  +  ்த நா த ்த நா  + 
முப்பநாட்டைநார + மூ்தநால்தயர, 
என்்பல்த “ஏயம் ்கைந்த இருவர்தம் 
்நாயததுப ்பநாயும் ்கருவும் உருவும் 
எைப்பை .  ்க நா ய ம்  ்க ை ந ்தது 
்கநாணப்பதித்தபின்” என்று திருமூைர 

கூறியுள்ளநார. 

்கருவளரசசியில் ஆரம்்பததில் ை்கல்க ்கருவுற்ற 
்தநாய்ககு ஏற்்படும். இம்ைநாற்றம் “வநாயநா வ்நாய்” என்று 
குறிபபிடப்படுகிறது. இது மு்தல் மூன்று ைநா்தங்களில் 
வ்தநான்றும் ை்கல்க ஆகும். இபவ்பநாது அபக்பண் 
ைண், புளிலயத வ்தடுவர (Picca). இது “்பசும் புளி 
வவட்ல்கக ்கடுஞசூல் ை்களிர” (குறுநக்தநால்க)

“வயவுறு ை்களிர வவட்டுணின் அல்ைது

்பல்கவர உண்ணநா அரு ைண்ணிலைவய” 
என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. 

்கருசசில்தவிற்கு ஊக்கைளிக்கககூடநாது என்று 
்ங்க ்கநாைததில் வற்புறுத்தப்பட்டது. மீறிைநால் அறம் 
அவர்கலளத ்தண்டிததுவிடும் எை ் ம்்பப்பட்டது. 
“ைநாணிலழ ை்களிர ்கருசசில்தத வ்தநாரககும் / உய்தி 
இல்கைை அறம் ்பநாடிற்வற” (புறம்)

பிறககும் குழநல்த்கள் அலைததும் குலற்பநாடு 
இன்றி பிறப்பதில்லை. ்கலவ ை்கன் என்னும் ஒரு 
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வல்க பிறவிககுலற்பநாடு 10 இைட்்ததில் ஒருவருககு 
ஏற்்படும். இது வியப்பநாை பிறவியநாை ்நாயிமிய 
இரட்லடயர்கள் ஆகும். “்கலவ ை்க ் ஞசு உண்டநா 
அஙகு / அஞசுவல் க்பரு / என் க்ஞ்த்தநாவை” 
(குறுநக்தநால்க)

பிர்வததிற்குப பிறகு எல்வைநாருடனும் உறங்கக 
கூடநாது. ை்கபவ்பற்றுககுப பிறகு ை்களிர சிை 
்நாட்்களுககுத ்தனிலைப்படுத்தப்படுவர. இல்தத 
க்தநால்்கநாபபியர “புனிறு தீர க்பநாழுதின்” எைக 
குறிபபிடுவநார. 

்கருவியல் ‘ஆண் க்பண் வ்தநாற்றம்’ ்பநாலிைக 
கீற்று்களும், ்பண்பிைககீற்று்களும் வ்ரும்வ்பநாது 
ஆணநா? க்பண்ணநா? என்று நிரணயிக்க முடியும். 
இதில் ்தவறு வ்ரந்தநால் அலியநாகிவிடும். 

“ஆண்மிகில் ஆணாகியும் த�ண்மிகில்
த�ண்ணாகைவும் பூண் இரண்டும் ஒத்துப த�ாருந்தில் 
அலியாகும். ”

ைருததுவ ைலை்கள்: உள்ளததிற்கும் உடலுககும் 
ைருததுவம் க்பற ைருததுவைலை வ்தலவ. ் க்கரவநாளக 
வ்கநாட்டம். துயரங்கலளத துலடப்பல்தவய 
க்தநாழிைநா்கக க்கநாண்ட துறவி்கள் வநாழந்த இடம். 
இஙகு ைை உலளச்ல் நீக்கப்பட்டை. இது “துக்கம் 
துலடககும் து்களரு ைநா்தவர / ்க்கர வநாளக 
வ்கநாட்டம் உண்டு” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 

அடுதது ஒரு க்பநாது இடம், உை்க அறவி என்று 
அலழக்கப்பட்டது. இவவநாறு அலழக்கப்பட்ட 
ைடநாையங்களில் அன்ை்தநாைம் அ்பய்தநாைம், 
ஓளட்த்தநாைம், ்நாததிர ்தநாைம் எை ்தநாைங்கள் 
வழங்கப்பட்டை. இதில் ் நாம் ்கவைததில் க்கநாள்ள 
வவண்டியது ைருநது இைவ்ைநா்க வழங்கப்பட்டது 
என்்பது ஆகும். 

தஞணச மருத்துவமணனகள்:

்தஞல் (சுந்தர வ்நாழ விண்ணநா்க ஆதுை்நாலை) 
கும்்பவ்கநாணம் திருவி்லுர, வவம்்பததூர - 
திருபபு்கலுர ஆகிய ஊர்களில் ைருததுவைலை்கள் 
இருநதுள்ளை. இரநாவ்நதிரன் ்கல்கவட்டின்்படி 
வ்நாயநாளி ஓய்கவடுக்க ் ததிரமும், அஙகு ் ததுணவும் 
இைவ்ைநா்க வழங்கப்பட்டதும் அறியப்படுகிறது. 

ைருததுவைலைககு ஓர எடுததுக்கநாட்டநா்க 
திருமுககூடலில் ஓர ைருததுவைலை இருநதுள்ளல்த 
11ஆம் நூற்றநாண்டு ்கல்கவட்டின்்படி அறிய 
முடிகிறது. 15 ்படுகல்க்கள், ஒரு ைருததுவர, ஒரு 
அருததுவர, இரு உ்தவியநாளர, இரு க்பண் 
்பணியநாளர, ஒரு ்நாவி்தர, ஒரு நீர க்கநாணரவவநார 
என்று அம்ைருததுவைலையில் ்பணிபுரிந்தல்த அறிய 
முடிகிறது. 

சித்த மருத்துவத்தின் சிைப்பு என்ன?

்நாடி பிடிததுப ்பநாரதது வ்நாய் இன்ைது எை 
அறியும் முலற சித்த ைருததுவததிற்வ்க உரியது. 
்தனித்தனி உவைநா்க வல்க்கலள ைநாற்றும் இரநா்நாயை 
முலற இம்ைருநதிற்கு ைட்டும் உரியது. இதுவ்பநாை 1. 
உபபு, 2. உவைநா்கம், 3. ்பநா்தர்ம் ஆகியலவ்கலள 
ைருந்தநாககும் முலற்கலளக கூறுவது சித்த ைருததுவம். 

சித்தர்களின் க்கநாள்ல்க ைக்கள் ்நா்கநாைல் 
நீண்ட்கநாைம் வநாழைநாம் என்்பவ்த. இ்தற்்கநாை 
்ப யி ற் சி யு ம் ,  ்க நா ய ்க ற் ்ப மு ம்  நூ ல் ்க ளி ல் 
க்நால்ைப்பட்டுள்ளை. 

சித்தைருததுவம்: ைணி, ைநதிரம் ைருநது 
ஆகியலவ்கலள உள்ளடககியது. ைணிலய 
இர்ைணி(்பநா்தர்ம்) என்று கூறுவர. ைநாநதீரி்கம், 
வ்கநாரக்கர ைநாநதீரி்கம், ்கருவூரநார அஷடைநாசிதது 
வ்பநான்ற நூற்்களில் ்கநாணப்படுகிறது. 

ைருநது உடலுககும் ‘ைநதிரம் ைைதுககும்’ ைணி 
ஆன்ை ்ைததிற்கும் ்பயன்்படும். இம்மூன்றும் 
இலணநது க்யல்்படுவவ்த ைரணமில்ைநாப 
க்பருவநாழவு. இவற்றில் ைணி, ைநதிரம் ஆகியை 
இக்கநாைததில் ைலறநது கிடககின்றை. ைணி, ைநதிரம், 
ைருநது ்பகதி இைககிய ்கநாைததில் இருநதுள்ளல்த 
அப்பரடி்களநால் அறிய முடிகிறது. 

“மந்திரமும் தந்திரமும் மருந்துமாகி
தீராத பநாய் தீரத்தருள வல்லான தன்்ன”

 என்ற வரி்கள்மூைம் அறியைநாம்.

இக்கநாை்கட்டததில் இலறவவை எல்ைநாம் 
என்்ப்தைநால் - சித்தர ைரபு ்கநாக்கப்படநாைல் 
வ்பநாயிற்று. 

சித்தர்கள் ்தநாழந்த உவைநா்கதல்த உயரந்த 
உவைநா்கைநாக்க முடியும் எை கூறி அ்தற்்கநாை 
ைலறகைநாழிலயயும் கூறியுள்ளைர. இதில் ஒன்று - 
“சிவநாய ் ை எனில் க்ம்பு க்பநான்ைநாகும்” என்்பது. 
இவர்கள் வயநா்கம் மூைம் மூசசுக்கநாற்லறக 
்கட்டுப்படுத்தவும் அறிநதிருந்தைர. 

்தமிழர ைருததுவ ைநாண்ல்ப அறிந்த ைன்ைர 
்ரவ்பநாஜி “்ரவ்பநதிரர ரதைநாவளி” எனும் நூலை 
5000 ைருததுவககுறிபபு்களுடன் புைவர்கள் 
உ்தவியுடன் எழுதியுள்ளநார. ஐவரநாபபியர்களும் 
இவ்தவ்பநான்ற க்யல்்கலளப ்பைவி்தங்களில் 
க்ய்திருப்பது வியபல்ப அளிககிறது. (எ. ்கநா. ) 
வீரைநாமுனிவர ்்்கநாண்டம், ரண வநா்கடம், 
அனுவ்பநா்க லவததிய சிந்தநாைணி என்ற நூல்்கலள 
எழுதியுள்ளநார. இது வநா்கடததிரட்டு என்று ஒரு 
நூ ை நா ்க  1 0 0  ஆ ண் டு ்க ளு க கு  மு ன் பு 
கவளியிடப்பட்டுள்ளது. ்தரஙல்கயில் ்பணிபுரிந்த 
்பநாதிரியநார கிரண்ைர, அ்கஸதியர 200 எனும் நூலை 
கஜரைநானியில் கைநாழிக்பயரதது ‘்தமிழ ைருததுவர’ 
எனும் நூலை எழுதியுள்ளநார. இதுவ்பநாைவவ 
திவயநாடர லுட்விச அ்கஸதியர சுவடி்கலள 
கைநாழிக்பயரததுள்ளநார. இல்த வ்பநாைவவ ஒயிட்ைநா 
அன்சிலியும் அ்கஸதியர லவததியம் 500 எனும் 
நூலை எழுதியுள்ளநார. இநநூலை அன்லறய ்கநாைனி 
அரசு 1813இல் கவளியிட்டுள்ளது. 

வள்ளைநார 485 மூலில்கக குறிபபு்கலள எநக்தந்த 
உவைநா்கததுடன் ்கைநது ைருநது ்தயநாரிக்க வவண்டும் 
என்று ்ஞசீவ மூலில்க என்ற உலர்லட நூலில் 
விளககுகிறநார. 

வைற்்கண்ட குறிபபு்களின் மூைம் க்கநாடி்கட்டி 
்பறந்த ்தமிழனின் ைருததுவ ைரபுச க்ல்வங்கலள 
அறிய முடிகிறது என்றநால் அது மில்கயில்லை. 
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சென்ற ஆண்டு 2020 பிபரவரி இறுதி 
க்தநாடஙகி ்பதது ைநா்தம் ஊரடஙகில் வீட்டில் 
முடஙகிக கிடந்த ஏக்கததில் 2021 ஜைவரி க்தநாடஙகி 
ைநாரச  வலரயில் க்தநாடரநது இைககிய 
கூட்டங்களுக்கநா்க ்பை ஊர்கள் க்ல்ை ஆரம்பிதவ்தன். 
ைநா்ததில் சிை ் நாட்்கவள வீட்டிலிருநவ்தன். ஏபரல் 
1ஆம் வ்ததி விஜயநா ்பதிப்ப்கம் வவைநாயு்தம் 
அண்ணன் அவர்கள் வ்கநாலவயில் ஏற்்பநாடு க்ய்்த 
இைககியக கூட்டததுககு க்ன்றுவிட்டு 3ஆம் வ்ததி 
க்ன்லை திரும்பிவைன்.

4ஆம் வ்ததி மு்தல் ஜுரம், இருைல் இருந்தது. அது 
்நா்தநாரண ஜுரம் என்று அ்ட்லடயநா்க 
இருநதுவிட்வடன். இலடயில் வ்தர்தல் வந்தது. 
உடம்பு முடியவில்லைவய என்று வீட்டிலிருந்தநால், 
“என்ை ஆைநாலும் நீ ஓட்டு வ்பநாட்வட ஆ்கணும்; 
வநா வநா, பூத சிலிப இங்க எங்க ல்கயில் இருககு” 
என்று என் அனுகூை ்தருக்கள் க்தநாடரநது 
என்லை வ்பநானில் அலழத்த்படி இருந்தைர. வவறு 
வழியின்றி க்ன்வறன். வநாககுச்நாவடி வநா்லில் 
க்ற்றியில் ்கருவி லவதது ஜுரம் எவவளவு 
இருககிறது என்று ்பநாரத்தவர, “வ்பநாட முடியநாது வ்பநா 
வ்பநா” என்று இரண்டு ்தடலவ அந்த ்கருவிலய 
ஆட்டிவிட்டு, மூன்றநாம் முலற அவ்த ்கருவிலயவய 
ஆட்டி, “்ரி வ்பநா” என்று உள்வள அனுைதித்தநார. 
அரசின் பிரதிநிதி  க் நால்வல்த  வ ்கட்்க 
வவண்டுைல்ைவநா. ்தவிர வ்பநாடநாைல் வந்தநால் 
கவளியில் இருககும் ்ண்்பர்கள் என்லை ஜநாதி 
பிரதிரஷட்டம் க்ய்யவும் வநாய்பபிருந்த்தநால் 
வநாக்களிதது திரும்பிவைன். வரும்வ்பநாது என்ை 
்ைககுத்தநாை என்று வ்கட்கும் வ்பநாது ”பின்ை” என்று 
அ்ட்டு ஜுர சிரிபபுடன் க்நால்லி திரும்பிவிட்வடன்.

இ்தற்கிலடயில் ்கவி்ரும் எழுத்தநாளரும் 
கைநாழிக்பயரப்பநாளருைநாை என் ் ண்்பர ைருததுவர 

வ்நத க்நதிலிடம் வ்பநானில் ஆவைநா்லை க்பற்று 
ைநாததிலர ைருநது்கள் வநாஙகி ் நாபபிட்டுகக்கநாண்டு 
இருநவ்தன். ைநாததிலர்கள் எழுதி அனுபபியபின் 
அவரும், “ஆர்னிக ஆல்்பம், ்க்பசுர குடிநீர, ்க்நாயம், 
மூலில்க வ்தநீர எல்ைநாம் குடியுங்கள். கரண்டு 
வவலள ஆவி பிடிங்க; ்பநாததுக்கைநாம்” என்றநார. 
்ைகக்கல்ைநாம் எப்படி க்கநாவரநாவைநா வரும் என்று 
் நான் நிலைத்தது  வ்ப நாை  ைருததுவரும் 
நிலைததுவிட்டநார.

்நாள் க்ல்ை க்ல்ை இருைல் கூடியது. ஜுரம் 
நிற்்கவில்லை. 9ஆம் வ்ததி வவறு சிை ஜுரங்கள் 
இருககிற்தநா ்பநாரக்கைநாம் என்று ் ண்்பர கடஸட்்கள் 
எழுதி ்தந்தநார. எடுதவ்தன். ைநாலைவய வவறு 
ஜுரங்கள் ஏதும் இல்லை என்று வநதுவிட்டது. 
அபவ்பநாது்தநான் எைககு ்நவ்த்கம் வலுக்க 11ஆம் 
வ்ததி வ்கநாவிட் ்பரிவ்நா்தலை எடுக்கச க்ன்வறன். 
க்பரும் வரஷன் ்கலட கூட்ட க்ரி்லில் ஜநா்த்க 
குறிபபு ்தவிர ் ்கைமும் பூரததி க்ய்்த ்படிவதல்தக 
க்கநாடுதது விட்டு இரண்டலர ைணி வ்ரம் 
்கநாததிருநது வ்நா்தலைககுக க்கநாடுதது வநவ்தன்.

ைநாலை 4 ைணிகக்கல்ைநாம் முடிவு ்பநாசிட்டிவ 
என்று வநதுவிட்டது .  அல்த   ல்கயில் 
லவததுகக்கநாண்டு ல்கயில் ்பணமுமில்லைவய என்று 
திககு தில் க்தரியநாைல் தில்கததுகக்கநாண்டிருநவ்தன். 
அபவ்பநாது வழக்கறி்ரும் வ்பச்நாளரும் 
எழுத்தநாளருைநாை ்வ்கநா்தரி சுைதி வ்பநானில் 
அலழத்தநார. “என் ்கல்த ்கலைை்களில் வநதிருககு 
்படிசசிங்களநா” என்றநார. ் நான் இருககும் நிலைலயச 
க்நான்ைதும் உடைடியநா்க எஙக்கஙவ்கநா அரசு 
ைருததுவைலை்கலள வி்நாரிதது, எஙகும் இடம் 
இல்லை எை அறிநது, ைருததுவர சு்தநா வ்லஷய்யன் 
மூைைநா்க  ஸடநான்லி ைருததுவைலையில் 
இடமிருககிறது என்று க்தரிநது வ்பநா்கசக்நால்லி 

கட்டுனை

ரவிசுப்பிரமணியன்

ஆறு மணிக்கு வ�ொை எைக்கு, இைவு 12 மணிக்கு ேொர்டு ஒதுக்கிைொர்கள். அதுேனை எக்்ஸவை, பிளேட் 
கட்ஸட், ஈஸிஜி, சிடி ்ஸவகன் என்று ஒவகேொன்றிறகும் ேரின்சயில் நின்று எடுதது பின் அட்மிஷன் க்யூவில் 

நின்று �டுக்னக ஒதுக்கப�ட்டு ேநது வ்சர்நவ்தன். அதுேனை �ொதரூம் வ�ொகவில்னல. ்சொபபிடவில்னல. 
்சொப�ொடும் இல்னல. �டுக்னகக்கு ேந்தொல் அது �டுக்னகைொ என்று எைக்கு புரிைவில்னல. எல்லொ இடமும் 

்ொற்ம். தூசி. இருமல் ்சத்தம். மூச்சு திணறும் முைகல் ்சத்தம்.

“யாரும் இருககும் இடத்தில் இருந்துககாணடால் 
எல்ோம் கெளககியலே”

நானும் க�ாரரானாவும்
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உடைடியநா்க எல்ைநா உ்தவி்கலளயும் க்ய்்தநார. 
்தனிய நா ர  ை ரு ததுவைலைககு  வ ்ப நா கு ம் 
வ்தியில்ைநா்த்தநால் வநாழவில் மு்தல் முலறயநா்க 
சிகிசல்க்கநா்க ஒரு க்பநாது ைருததுவைலைககுச 
க்ன்வறன்.

ைருததுவைலைககு பிகனிக வ்பநாவது வ்பநாை, 
எல்ைநா க்பநாருட்்கலளயும் எடுததுகக்கநாண்டு 
க்ன்று க்கநாண்டிருநவ்தன். அபவ்பநாது சு்தநா 
வ்லஷய்யவை வ்பநானில் வ்பசி, “்நான் அங்க 
க்நால்லிருகவ்கன்; ் ல்ைநா ்கவனிசசிப்பநாங்க” என்று 
இரண்டு ைருததுவர்களின் அலைவ்பசி எண்்கலள 
்தந்தநார. ்ன்றி க்நால்லிவிட்டு ஒருவநாறு ்பை 
பிரயத்தைங்களுககும் பிறகு, அந்த அட்மிஷன் 
்பகுதிலய அலைநது திரிநது அலடநவ்தன். அஙகும் 
்ரவணநா ஸவடநாரஸ அளவு கூட்டம் இருந்தது. இந்த 
உடல் நிலைவயநாடு என்ை க்ய்யபவ்பநாகிவறநாம் 
என்று அயரசசியநா்க இருந்தது. இந்த ்னியன் 
வந்தநால் யநாரும் கூட வர முடியநாது. அஙகு 
உடகைல்ைநாம் மு்கக்கவ்ம் அணிந்த ைருததுவர்கள், 
்பணியநாளர்கள், ்ர்ு்கள் ்தவிர, ்பநாரத்தவர்கள் 
எல்வைநாருககும் க்பரும்்பநாலும் ஜுரம். ்பைர 
இருமிகக்கநாண்டிருந்தைர. சிைர உட்்கநார முடியநாைல் 
்பநால்தயிவைவய ்படுததும் கிடந்தைர. ஒவர வ்பசசு 
்த்தம். ்த்தமில்ைநா அழுல்க. க்றுைல்்கள். க்கநாட 
க்கநாட ஸகடச்ரிலும், ்கநால் லவககும் இடததில் 
்தநாம்பு ்கயிறு ்கட்டப்பட்ட வீல் வ்ரிலும் ைருததுவ 
்பணியநாளர்கள் யநார யநாலரவயநா ்தள்ளிகக்கநாண்டு 
வ்பநாைநார்கள். எைககு டீன் சு்தநா க்நால்லியிருநதும் 
அந்த ைருததுவர்களநால் ஒன்றும் க்ய்ய முடியநா்த 
நிலை. எல்வைநாரும் வ்பநானில் இருந்தநார்கள். மிச் 
வ்ரததில் அவவபவ்பநாது வவலை்கள்.

ஆறு ைணிககு வ்பநாை எைககு, இரவு 12 
ைணிககு வநாரடு ஒதுககிைநார்கள். அதுவலர எகஸவர, 
பிளட் கடஸட், ஈஸிஜி, சிடி ஸவ்கன் என்று 
ஒவகவநான்றிற்கும் வரில்யில் நின்று எடுதது பின் 
அட்மிஷன் கயூவில் நின்று ்படுகல்க ஒதுக்கப்பட்டு 
வநது வ்ரநவ்தன். அதுவலர ்பநாதரூம் வ்பநா்கவில்லை. 
்நாபபிடவில்லை. ் நாப்பநாடும் இல்லை. ்படுகல்கககு 
வந்தநால் அது ்படுகல்கயநா என்று எைககு 
புரியவில்லை. எல்ைநா இடமும் ் நாற்றம். தூசி. இருைல் 
்த்தம். மூசசு திணறும் முை்கல் ் த்தம். அந்த க்பநாது 
்கழிப்பலற ்பஸடநாண்ட் ்கழிப்பலறலய விட ஒரு 
வைநா்ைநாை ்ர்கைநா்க இருந்தது. ்கண்ணுககு வ்வர 
பிளநாஸடிக வ்பப்பரில் ைனி்தர்கலள சுற்றிகக்கநாண்டு 
வ்பநாைநார்கள். க்பரும் பீதிவயநாடு அந்த ்படுகல்கயில் 
ல்கயில் க்கநாண்டு வ்பநாயிருந்த வ்பநாரலவலய விரிதது 
்கநாற்று ்தலையலணலய ஊதி ்படுததுகக்கநாண்வடன். 
மின்விசிறி வவறு எஙவ்கநா ்த்தைநா்க சுததிக 
க்கநாண்டிருந்தது. ஒவகவநாரு ்படுகல்கககும் எப்படி 
மின்விசிறி லவக்க முடியும். வவரததுகக்கநாட்டியது. 
்பக்கததில் ரநாஜவைநா்கன் ்பநாபு என்று ஒருவர 
்படுததிருந்தநார. அந்த ்பன்னிரண்டு ைணியிலும் 
எழுநது உட்்கநாரநது வநாங்க வநாங்க என்று விருநதுககு 
வநதிருப்பவன் வ்பநால் உ்ப்ரித்தநார. “க்கநாவரநாைநாவநா” 
என்றநார. “ஆைநாம்” என்வறன்.

“எத்தலை ் நாள் ஆசசு.”

“இன்லைககு ்தநான் கடஸட் எடுதவ்தன் 
க்தரிந்தது.”

“்பயப்படநாதிங்க ் ல்ைநா ஆயிடும்”

அ ந ்த  வ நா ர தல்த  அபவ்ப நாது  எைககு 
வ்தலவப்பட்டது.

“்நாபட்டிங்களநா.”

“இல்லை எதும் ் நாபபிடலை.”

்ட்கடை ் ற்று ்தள்ளி யநாவரநா ஒரு ்படுகல்கயில் 
இருந்தவரிடம் வ்பநாய் அவர க்நால்ை, ்படுததிருந்த 
அவர அந்த அரத்த ரநாததிரியில் ்கட்டிலுக்கடியில் 
இருந்த ல்பலய திறநது, ஒரு குட் வட பிஸ்கட் 
்பநாகக்கட்டும், ஒரு வைரி பிஸ்கட் ்பநாகக்கட்டும் 
க்கநாண்டு வநது ்தந்தநார. “்பசிச்வங்களுககு என் 
ல்கயநாை ்தரணும்; அ்தைநாை எநதிரிசசு வநவ்தன்” 
என்று இருைலுககிலடவய க்நான்ைநார. இரண்டு 
பிஸ்கட் ்பநாகக்கட் இரவு உணவநா்க அலைந்ததும் 
என் வநாழவில் அன்று்தநான். ்நாபபிட்டதும் 
ரநாஜவைநா்கன், “மூசசு திணறல் இருக்கநா” என்று 
வ்கட்டநார. அவர வ்கட்டதும் எவ்தநா திணறுவது 
வ்பநால் இருந்தது. “்பரவநாயில்லை. மூசசு திணறல் 
இருந்தநால், இப்படி எடுதது வசசிக்கங்க” என்று ்தன் 
பின்ைநால் இருந்த ஆகஸிஜன் மு்கமூடிலய எடுதது 
மு்கததில் ைநாட்டி ்கநாண்பித்தநார. அந்த அரத்த 
ரநாததிரி குலற கவளிச்ததில் ்பக்கதது ்கட்டிலில் 
ஒரு சின்ை விண்கவளி வீரர ்படுததிருப்பது வ்பநாை 
இருந்தது எைககு. என் ்தலைககு பின்ைநாலும் ஒரு 
ஆகஸிஜன் ைநாஸக இருந்தது. ஆைநால், எடுக்கவில்லை. 
எத்தலை வ்பர உ்பவயநா்கப்படுததியவ்தநா இந்த 
சுத்தைற்ற ்படுகல்க, ்கழிப்பலற்கள் வ்பநாை என்று 
எண்ணிகக்கநாண்வடன். அங்கஙவ்க இருைல் ் த்தம் 
விட்டு விட்டு வ்கட்ட்படி இருந்தது.

அதி்கநாலை ்நாலு ைணிககு மூசசு விட சிரைம் 
வ்பநாை வ்தநான்றிற்று. பின்ைநால் திரும்பி ைநாஸகல்க 
வ்தடிைநால் அல்த ்கநாணும். ரநாஜவைநா்கலை 
க்தநாடநாைல் எழுபபி, “என்ைங்க ஆகஸிஜன் 
ைநாஸகல்க ்கநாணுங்க” என்வறன்.

“வவற யநாரநாவது சீரியஸ வ்பஷண்டுக்கநா்க 
எடுததுட்டு வ்பநாயிருப்பநாங்க” என்று க்நால்லிவிட்டு 
திரும்பி ்படுததுகக்கநாண்டநார.

என்லை சுற்றி என்ை ்டககிறது. ்நாம் இருக்க 
வ்பநாகிவறநாவைநா. இல்லை முடிவு க்ருஙகிவிட்ட்தநா 
என்று வ்தநான்றிகக்கநாண்டிருந்தது. இந்த மூசசுத 
திணறவை இது வ்பநான்ற ்பயததிைநால்்தநான் என்று 
அப்பறம் வ்தநான்றியது.. ‘வ். ் நாை எவவளநா க்பரிய 
்கவி்ன் எத்தலை வ்பருககு புததி க்நால்றவன். 
ைரணதல்த ்கம்பீரைநா்க எதிரக்கநாள்வவநாம்’ என்று 
்ற்று உள் ்டுக்கததுடன் க்நால்லிகக்கநாண்வட 
வழக்கைநாை அலரத தூக்கததுககுப வ்பநாவைன்.

்கநாலை ்நாப்பநாடு எபவ்பநாது வரும் என்று 
்கநாததிருநவ்தன். ஒரு வழியநாய் எட்டு ைணிககு வந்தது. 
அர்நாங்க ்நாப்பநாடு, ்கநாண்ட்ரநாகட்்கநாரர்களிடம் 
க்கநாடுதது க்ய்ய க்நான்ைது. ்தரகுதக்தநால்க 
எல்ைநாம் வ்பநா்க, அது எப்படி இருககுவைநா, அப்படி 
இருந்தது. ்பசியநாய் கிடந்தவனுககு ருசிகக்கன்ை 
உரிலை இருககிறது. ்கட்கடகவை ்நாபபிட்வடன். 
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்ரஸ்கள் வருகிறநார்கள்; ைருததுவர்கள் வருகிறநார்கள்; 
எல்வைநாலரயும் ்பநாரககிறநார்கள்; என்லை ைட்டும் 
ஏதும் வ்கட்்கவில்லை, ்பநாரக்கவில்லை. இரவு வலர 
இவ்த ்கதி. எந்த ைநாததிலர ைருநது ஊசி ஏதுமில்லை. 
இ்தற்கிலடயில் சு்தநா, “உங்கலள ் ல்ைநா ்கவனிசசிக்க 
க்நால்லிருகவ்கன்; ் ல்ைநா ்கவனிசசிக்கற்தநா வ்பநான்ை 
எைககு க்நான்ைநாங்க. ்பயப்படநாதிங்க ல்தரியைநா்க 
இருங்க” என்றநார. அவர டீன். அவரிடம் வ்பநாய் 
இந்த ்பஞ்நாயதல்த எல்ைநாம் ஏன் க்நால்ை 
வவண்டும் என்று வ்தநான்றிற்று. “ஆைநா, ஆைநா ் ரிம்ைநா 
கரநாம்்ப கரநாம்்ப ்ன்றிம்ைநா” என்று லையைநா்க 
க்நால்லி லவதவ்தன்.

ரநாஜவைநா்கனுககு ஏவ்தநா ைருததுவைலையில் 
உள்ளவர்கள் மூைம் க்ல்வநாககு இருந்தது. 
அவருகக்கை ்தனி ் நாப்பநாடு வநதுக்கநாண்டிருந்தது. 
“ஆஸ்பததிரி  ் நாப்ப நாட்லடயும் வவஸட் 
்பண்ணககூடநாதில்ை ்நார” என்று அல்தயும் 
்நாபபிட்டுகக்கநாண்டு இருந்தநார. ்தவிர, எபவ்பநாதும் 
எவ்தநா ஒரு ்பழதல்த ்நாபபிட்ட்படிவய இருந்தநார. 
்கறி மீன் குழம்பும் வநதுக்கநாண்டிருந்தது. அந்த 
ஒல்லியநாை உடம்பு எப்படி இவவளலவயும் 
க்கநாள்கிறது என்று எைககு ஆச்ரியைநா்க இருந்தது. 
அவர எபவ்பநாது எஙவ்க வ்பநாய் வஷவ ்பண்ணுகிறநார 
என்்பதும் புதிரநா்க இருந்தது. அவர ஒரு வநாரைநா்க 
இருப்ப்தநால் ஐம்்பததி ஐநது வயசு ைநாபபிள்லள 
வ்பநாை இருந்தநார. “ஏன் வீட்டுககு வ்பநா்கை” என்று 
வ்கட்வடன். “்நான் ்தரைபுரி ் நார. வீட்ை ்பநாக்க ஆள் 
இல்ை. அ்தைநாை இங்கவய குவநாரண்லடன் 
இருநதுட்டு வ்பநா்கைநாம்ன்னு இருகவ்கன்” என்றநார. 
அவலர ைருததுவைலை உ்பததிரவங்கள் எதுவும் 
்பநாதிக்கவில்லை. இவன் ைட்டும் எப்படி இப்படி 
இருக்கநான் என்று ைற்ற ்படுகல்க்கநாரர்கள் நிலைககும் 
்படி வ்பநானில் சினிைநா ்பநாடல்்கலள வ்கட்டுகக்கநாண்டு 
எல்ைநாலரயும் “எப்படி இருககிங்க” என்று 
வி்நாரித்த்படி உற்்நா்கைநா்க வைம் வநதுக்கநாண்டு 
இருந்தநார .  எல்வைநாருககும் அந்த ைைம் 
வநாய்ப்பதில்லை. ்கடவுள் கிருல்ப அது.

இரண்டநாம் ் நாள் ்கநாலை ைநாததிலர டிவரவயநாடு 
வந்த ்ரசிடம் வ்கட்வடன்: “ஏன் எைககு ைட்டும் 
எந்த ைநாததிலரயும் ்தரவில்லை; முந்தநா்நாள் இரவு 
வநவ்தன்” என்வறன். “எல்ைநாம் ்ரியநாை இந்த 
ரநாஜவைநா்கனுககு கூட ்தருகிறீர்கவள” என்று 
வ்கட்வடன். உடவை அவர ்கட்கடகவன்று 
்கத்தரிகவ்கநாைநால் ஒற்லற ஒற்லற ைநாததிலர்களநா்க 
கவட்டி ்தந்தநார. “இக்தல்ைநாம் எதுககு, என்ை” என்று 
வ்கட்வடன். “ஒண்ணும் வ்ப்நாதிங்க ்நாபடுங்க” 
என்றநார. “்நான் வ்பநாலீஸ டிப்பநாரட்கைண்ட்” 
என்வறன். “அதுககு என்ை இப்ப. இங்க எல்ைநாரும் 
ஒண்ணு்தநான் க்தரியும்ல்ை. வ்தது அங்க 
்படுததிருந்தவர என்ை ஆைநாரன்னு ்பநாததிங்கள்ை” 
என்று கரண்டு ்படுகல்க ்தள்ளி இருந்த க்பட்லட 
்கநாண்பித்தநார. அ்தற்குள் அதில் வவகறநாரு புதியவர 
்படுதது இருமிகக்கநாண்டிருந்தநார. ”க்டு ்ல் 
உளகைநாருவன் இன்றில்லை என்னும் க்பருலை 
உலடதது இவவுைகு” என்று வள்ளுவன் க்நான்ைது 
வ்பநாை அவர ்நா்தநாரணைநாய்ச க்நான்ைநார. ்நான் 
அதுககுபபிறகு எதும் வ்ப்வில்லை. அபபுறம் அவவர 

வநது இது ்பநாரசிட்டைநால், இது ஆண்டி ்பயநாட்டிக, 
இது இரும்புச ்தது, இது இருைலுககு, இது 
விட்டமின் சி என்றநார. ் ம்பித்தநாவை ஆ்கவவண்டும். 
ைநாததிலர்கலள இபவ்பநா ் நாபபிடைநாைநா என்வறன். 
“ம்” என்றநார. அ்தற்குள் டியூட்டி ைருததுவர என் 
ல்கயில் உள்ள ைநாததிலர்கலளக வ்கட்டநார. ஏன் 
என்வறன். “இப்ப்தநான் உங்க சிடி ஸவ்கன் உட்்பட 
எல்ைநா கடஸட் ரிபவ்பநாரட்்ும் வநதிருககு. 
அதுககு ்தக்க ்தநான் ைநாததிலர்கள் ்தரணும்” என்று 
க்நால்லி அல்த ் ரசிடம் திருபபி க்கநாடுததுவிட்டநார. 
எைககு ஒன்றும் புரியவில்லை. பிறகு கரண்டநாம் 
்நாள் ைதியைநாய் வநது ஏவ்தவ்தநா ைநாததிலர 
க்கநாடுத்தநார்கள். ் நாபபிட்வடன். ஜுரம் நிற்்கவில்லை. 
வயிகறககி வரும் இருைல் கூடிகக்கநாண்வட வந்தது. 
இரண்டநாம் ்நாளும் ைருததுவர்கள் யநாரும் வநது 
ஏதும் வ்கட்்கவில்லை. சு்தநா வ்பநான் க்ய்து, “என் 
அசிஸடண்ட் ஒருத்தலர ்நாலள வநது ்பநாரக்க 
க்நால்லிருகவ்கன், ்பயப்படநாதிங்க; ்ல்ைநாயிடும், 
ல்தரியைநா இருங்க” என்றநார. இ்தற்கிலடயில் ஏபரல் 
14ல் ்ம் ்ண்்பர்கள் வ்பநானில் ்தமிழ புத்தநாண்டு 
வநாழததுக்கள்  அனுபபி க்க நாண்டநாடிக 
க்கநாண்டிருந்தநார்கள். ்்தநா வ்பநானில் ்த்தம் 
வ்கட்ட்படி இருந்தது. ்பநாரக்கவும் முடியவில்லை. 
்பதில் க்நால்ைவும் க்தம்பில்லை.

இரண்டநாம் ் நாள் இரவு ் நான் கிளம்பிவிடைநாம் 
என்று ஒருவநாறு முடிகவடுதது ரநாஜ வைநா்கன் 
தூஙகும் வலர ்கநாததிருநது, ் ரஸ வ்கபினில் இல்ைநா்த 
வ்ரம் ்பநாரதது இரவு கிளம்பிவைன். வநா்லில் 
பிடிததுகக்கநாண்டநார்கள்.

“எங்க வ்பநாறிங்க.”

“ட்ரீட்கைண்ட் ்ரியில்ை. ்நான் கிளம்புவறங்க” 
என்வறன்.

“வ்பநா்க முடியநாது.”

“ஏங்க ்ரியநாை ட்ரீட்கைண்டும் இல்லை 
வ்பநா்கவும் விடைநாட்டஙகிறிங்க. ் நாகிறதுன்ைநா கூட 
்நான் வீட்ை வ்பநாய் ் நாகிவறன். இந்த பிளநாஸட்டிக 
வ்பப்பரல்ைல்ைநாம் சுததி வ்பநாற்தல்ைநாம் ்பநாத்தநா 
்பயைநா இருககு” என்வறன்.

“விடைநாட்வடநாம் .  அப்பறம் ்நாலளககு 
க்கநாவரநாவைநா வ்நாயநாளி ்தபபி ஓட்டம்ன்னு 
வ்பப்பரை வரும். எஃப.ஐ.ஆர. ்பதிவு ்பண்ணி 
வ்பநாலீஸ வ்க்நாயிடும்’ உங்க ஆ்தநார ்கநாரடு எல்ைநாம் 
இங்க இருககு” என்றநார அந்த ‘வநாட்ச வுைன்’.

‘சவ், இந்த நிலையில் இது வவறயநா. என்ை 
வநாழகல்கடநா இது. நிம்ைதியநா ்நாவககூட உரிலை 
இல்ைநாை க்பநாயிடுசவ். கஜயிலை விட வைநா்ைநா 
இருகவ்க’ என்று ்படுகல்கககுத திரும்பிவைன். 
ஏலழ்களுககு வியநாதிவய வரககூடநாது என்ற 
நிலைபவ்பநாடு வழக்கைநா்க வரும் இரண்டு ைணி வ்ர 
அலர தூக்கததுககு வ்பநாவைன். திடீகரன்று 
”அய்யய்வயநா” என்று ஒரு க்பண்ணின் அழுகுரல் 
வ்கட்்கவும் அந்த தூக்கமும் வ்பநாைது.

இன்கைநாரு வ்கநாணததில் ஐம்்பது வ்பர்களுககு 
ைட்டுவை லவததியம் க்ய்யும் ஒரு இடததில் 
சூழலில், இருநூற்று ஐம்்பது வ்பர்களுககு வைல் 
கூடும்வ்பநாது, ைருததுவர்களும் க்விலியர்களும் 
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சு்கநா்தநாரப ்பணியநாளர்களும் என்ை்தநான் க்ய்ய 
முடியும் என்றும் வ்தநான்றியது. அந்த உலட்கலளப 
வ்பநாட்டுகக்கநாண்டு இந்த ஏபரல் வை ைநா்தததில் ஏசி 
இல்ைநா்த இடததில் வவலை க்ய்யும் வ்பநாது, அல்த 
்கழட்டும் வ்ரம் குளித்த ஈரதவ்தநாடு துவட்டநாைல் 
வநது நிற்்பது வ்பநால் நிற்கிறநார்கள். இந்த அளவுககு 
அதி்கை நாை  ்பணிசசுலை்களநால்  மிகு ந ்த 
ைைக்ருக்கடிககு ஆளநாகிவிடுகிறநார்கள். எந்த 
வ்ரததிலும் க்தநாற்று அவர்கலளத ்தநாககும் 
அ்பநாயததில்்தநான் விடுபபு கூட எடுக்க முடியநாைல் 
்பணியநாற்றுகிறநார்கள் என்்பல்தயும் ்நாம் 
நிலைக்கநாைல் இருக்க முடியவில்லை.

காலை இன்கைநாரு ்கவில்தச ் வ்கநா்தரி ரதைநா 
கவங்கட் ்கவில்த ்பததி வ்ப்ச க்ய்்தநார. ் நான் என் 
்பநாடு்கலள எல்ைநாம் க்நால்ைவும் ்ப்தறிபவ்பநாய் 
அவரது உறவிைர - அலைச்ர உ்தவியநாளர 
எழுத்தநாளர வ்பச்நாளர ைணி்கண்டன் மூைம் 
ைநாலைவய என் டிஸ்நாரஜககு ஏற்்பநாடு க்ய்்தநார. 
்நான் ்நான்கு ைணிககு புறப்படும் வ்பநாது, 
ரநாஜவைநா்கனிடம் வவரன் என்வறன். “இங்க எதுககு 
வரணும் இனி வரநாதிங்க” என்றநார. “உங்க கிட்ட 
நீங்க எழுதிை ்கல்த எல்ைநாம் வ்கக்கைநாம்ன்னு 
நிலைசவ்ன்; அவ்ரப்பட்டு புறப்பட்டுட்டிங்க” 
என்றநார.

“ நீ ங ்க ்த நா ன்  ்ப நா த தி ங ்க ள் ை  எ ப ்ப டி 
்கவனிசசிகிட்டநாங்க என்று.”

“அக்தல்ைநாம் அப்படித்தநான் ்நார” என்று 
க்நால்லிவிட்டு ைதியம் அவர உறவிைர 
்நாப்பநாட்வடநாடு க்கநாண்டு வநது க்கநாடுததிருந்த ஒரு 
கூலிஙகிளநால் வ்பநாட்டு, “இது ்ல்ைநா இருக்கநா” 
என்று வ்கட்டநார.

“உங்களுககு எது வ்பநாட்டநாலும் ் ல்ைநா இருககும் 
ரநாஜவைநா்கன்” என்று க்நால்லி புறப்பட்வடன்.

“ல்தரியைநா இருங்க. வ்பநாயிட்டு வநாங்க” என்று 
வணஙகிைநார. ைருததுவைலையில் என் க்பநாறுபபில் 
்நான் வ்பநாவ்தநா்க எழுதி வநாஙகிகக்கநாண்டு என்லை 
ஒரு வழியநாய் அனுபபி லவத்தநார்கள்.

எப்படிவயநா ்தபபிதது வீட்டுக்கநாவது வநவ்தநாம் 
என்று ்பநாரத்தநால், அ்தற்குள் ைநா்்கரநாட்சி ஆட்்கள் 
வீட்டுககு வநது ் நானிலடஸ ்பண்ணுகிவறன் என்று 
்லையைலற உட்்பட எல்ைநா இடங்களிலும் ைருநது 
அடித்தநார ்களநாம் .  எப்படியநாவது இந்த 
க்கநாவரநாவைநாலவ அழிததுவிட வவண்டும் என்ற 
வவ்கம் அவர்களுககு. அப்படித்தநாவை ஆண்டநாண்டு 
்கநாைைநா்க ் நாம் மூசசு திணறத திணற இன்றும் க்கநாசு 
ைருநது அடிததுகக்கநாண்டு இருககிறநார்கள். அந்த 
ைருநது அடிககும் வ்பநாவ்த, அந்த ஸபிவரயர 
வைவைவய க்பரும் க்பரும் க்கநாசுக்கள் வ்கலியநா்க 
ல்க்தட்டிச சிரிப்பல்த எத்தலை முலற ்நாம் 
வ்கட்டிருககிவறநாம். வீட்டிலிருந்த என் ைலைவி, 
ை்கன், ை்கள் மூவலரயும் ஏவ்தநா குற்றவநாளி வ்பநால் 
்டததி, வீட்டுககு வநா்லில் கவளிவய நிறுததி, ஏ்க 
்கவள்பரம் க்ய்து, ்பக்கதது அக்கததில் எல்வைநாரும் 
எங்கலளக்கண்டு ்பயப்படும்்படி க்ய்து , 
்பரிவ்நா்தலைககு ் நாம்பிள் எடுதது வ்பநாயிருககிறநார்கள். 

்நான் வ்பநாகும் வலர அவர்கள் முடிவு வரநாைல் 
்ப்தட்டததில் இருந்தைர. ்நான் வந்த பிறகு அந்த 
பிரகிருதி்களுககு வ்பநான் க்ய்து வ்கட்டநால், 
“்பநாசிட்டிவன்ைநா உடவை க்நால்வவநாம் ; 
க்்கட்டிவன்ைநா எதும் க்நால்ைைநாட்வடநாம் ்நார” 
என்று க்நான்ைநார்கள். ”்ல்ை சிஸட்டம். வ்தஙகஸ” 
என்று லவததுவிட்வடன்.

வீட்டுககு வநது மூன்று ்நாள் ஆைது. ்நான் 
்தனிலையில் இருமிகக்கநாண்டும் ஜுரதவ்தநாடும் 
கிடநவ்தன். ைருததுவர க்நதில், “்நார, ஆகஸிஜன் 
வ்தலவப்பட்டநால் ஒண்ணும் க்ய்ய முடியநாது ் நான் 
இரண்டு ைட்்ம் ்தருகிவறன் நீங்கள் எப்படியநாவது 
வைலும் கரண்டு ைட்்ம் ஏற்்பநாடு க்ய்து பிலரவவட் 
�நாஸபிட்டல் வ்பநாங்க. இல்லியநா உங்களுககு எதுககு 
இவவளநா க்ல்வநாககு வநாழறதுககு இல்ைநாை 
்நா்கறதுக்கநா. எல்ைநாதல்தயும் யூஸ ்பண்ணுங்க” 
என்று ்கடிநதுக்கநாண்டநார.

பிறகு என் ்தஙல்க ்தமிழசசி எம்பிககு வ்பநான் 
க்ய்து விஷயம் க்நான்வைன். அது என்லை, “ஏன் 
இவவளவு ்தநாை்தம் க்ய்தீர்கள் அண்ணநா” என்று 
்கடிநதுக்கநாண்டது. “கிண்டி கிஙஸ இன்ஸடியூட்டில் 
்ல்ைநா ்பநாரககிறநாங்களநாம் அங்க அட்மிஷன் வநாஙகி 
குடும்ைநா” என்று வ்கட்வடன். ் ற்று வ்ரததில் ்பைர 
அஙகு வ்ர கவயிட்டிங லிஸட்டில் உள்ளநார்களநாம் 
என்று அ்தன் பி.ஏ. இளஞவ்ரன் ்த்கவல் க்நான்ைநார. 
்ரிகயை என் ்ண்்பர நீதியர்ர ஒருவலர 
க்தநாடரபுக்கநாண்வடன். அவருககும் அவ்த ்த்கவல். 
இ்தற்கிலடயில் என் ்ண்்பர அவ்நாக ்்கர ்பயர 
் ரவீஸ  எஸ .பி .  ல ்யது  அ்கைது  ஷநா 
ைருததுவைலைகவ்க  க்ன்று எைக்க நா ்க 
அட்மிஷனுக்கநா்க வ்பநாரநாடிக க்கநாண்டிருந்தநார. 
திைைணி ரநாஜ்கண்ணன் யநாவரநா பி.ஆர.ஓ மூைைநா்க 
க்நால்லிகக்கநாண்டிருந்தநார. எப்படிவயநா ைறு்நாள் 
கிஙகஸ இன்ஸடியூட்டில் இருநது வ்பநான் வந்தது, 
்தமிழசசி க்நான்ை்தநா்க. வ்பநாய் வ்ரபவ்பநாைநால் 
அஙகும் ்கடுஙகூட்டம். ஆைநால், என்ை. எஙகும் 
சுத்தைநா்க, ் த்தமில்ைநாைல் இருந்தது.

்கநாலை எட்டு ைணிககு வ்பநாை என்லை அஙகும் 
அவ்த வ்நா்தலை்கலள ைறு்படி க்ய்து, ்பன்னிரண்வட 
முக்கநாலுககு ்தனியலற ஒதுககி அனுபபிைநார்கள். 
அன்லறககுத்தநான் அறிமு்கைநாை கிண்டி ்பயர 
ஆபீ்ர ்தமிழ்பநாண்டி எல்தயும் க்பநாருட்்படுத்தநாைல் 
என் ல்ப ,  ்தண்ணீர பிளநாஸக எல்ைநாம் 
எடுததுகக்கநாண்டு கூடவவ வநது எைககு உ்தவி்கள் 
க்ய்துக்கநாண்டிருந்தநார. லிஃபட் ஆபவரட்டர ்கநாபி 
குடிக்க ஐம்்பது ரூ்பநாய் வ்கட்டநார. க்கநாடுதவ்தன். 
க்பரிய ஓட்டலில்்தநான் ்கநாபி குடிப்பநார 
வ்பநாலிருககிறது.

மூன்றநாம் ்தளததில் ்தனி அலற ஒதுககிைநாலும் 
்கழிபபிடம் க்பநாது்தநான். அதுவும் ஸடநான்லிககு 
்லளத்ததில்லை என்று்தநான் இருந்தது. எத்தலை 
்தடலவ சுத்தம் க்ய்்தநாலும் வ்பநாகிறவர்கள் 
க்கநாஞ்ம் கூட, அல்த சுத்தைநா்க லவததுகக்கநாள்ள 
முயைவில்லை. மு்கக ்கவ்தல்த ்கழிவலறயில் 
வ்பநாட்டுவிட்டு வநதுக்கநாண்டு இருந்தைர. அது 
மி்தநது மி்தநது வநதுக்கநாண்டிருந்தது. ்தனியநா்க 
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அஙவ்க க்பநாது குபல்பத க்தநாட்டி க்பரிய்தநா்க 
இருநதும் வ்நாயநாளி்கள் மிச் ்நாப்பநாட்லட, 
்பழதக்தநாலி்கலள, பிளநாஸடிக ்கவர்கலள அஙகு 
வ்பநாட்டுகக்கநாண்வட இருந்தைர .  எவ்தநா 
க்கநாலடயளிதது க்ல்வது வ்பநால் நிலைதது என்ை 
க்ய்்தநாலும் ்தண்ணீர ஊற்றநாைல் க்ன்று 
க ்க நாண்டிரு ந ்தைர .  ்கழுவிவிட்டுத ்த நான் 
வ்பநாகிறநார்களநா என்வற ்நவ்த்கம் வந்தது எைககு. 
்நாப்பநாட்டு மிச்ங்களநாலும் ் ளியநாலும் அலடதது 
வநாஷ வ்பசின்்கள் ்கைர ்கைரநா்க நிரம்பி 
வழிநதுக்கநாண்டிருந்தை. ்பநாடததிட்டததில், ்நாம் 
மு்தலில், ்கழிப்பலற்கலள எப்படி சுத்தைநா்க 
லவததுகக்கநாள்ள வவண்டும் என்ற ்பநாடதல்தத்தநான் 
பிள்லள்கலளப ்படிக்க லவக்க வவண்டும். 
அபவ்பநாது்தநான் அடுத்த ்தலைமுலறயநாவது 
உருப்படும் என்று வ்தநான்றிற்று. ்கழிவலறலயச சுற்றி 
எஙகும் ்தண்ணீர நின்று க்கநாண்டிருந்தது. ்க்தவு்கள் 
ஜன்ைல்்கள் ் ரிவர இயங்கவில்லை. அரசியல்வநாதி்கள் 
்கநாண்ட்ரநாகட்்கநாரர்கள் கூட்டு ல்கங்கரியம் 
துல்லியைநா்கத க்தரிந்தது. எவவளவு ்ன்றநா்க 
்கவனிததுகக்கநாண்டநாலும் இந்த விஷயம் 
முககியமில்லையநா. விைநாை நிலைய ்கழிவலற வ்பநாை, 
எபவ்பநாதும் ஆட்்கள் சுத்தம் க்ய்துக்கநாண்டிருக்க 
வவண்டிய விஷயம் இல்லையநா. பிறக்கப்படி வியநாதி 
்கட்டுககுள் வரும்.

ஆைநால், இ்தற்கு வ்ரைநாறநா்க ைருததுவர்கள் ஒரு 
் நா ல ள க கு  ் நா ன் கு  மு ல ற  வ ந து 
்கவனிததுகக்கநாண்டநார்கள். ஒவகவநாரு முலற 
வரும்வ்பநாதும் ்கநாது குலற்பநாடு உள்ளவர்களிடம் 
வ்கட்்பது வ்பநாை, உங்கள் வ்பகரன்ை என்று 
்த்தைநா்கக வ்கட்டுகக்கநாண்வட இருந்தைர. அ்தற்குள் 
வவறு யநாரும் ைநாறி இருப்பநார்கள் என்ற ்நவ்த்கம் 
இருககும் வ்பநாை அவர்களுககு. அவர மி்கசசிறந்த 
்கவி்ர. ஆவணப்பட இயககு்ர. இைககியவநாதி. 
சிந்தலையநாளர. உள்வள அவலர ்ன்றநா்கக 
்கவனியுங்கள் என்று க்நால்லி, அன்லறய 
ஆதிதிரநாவிட ் ைததுலற ைற்றும் ்பழஙகுடி ் ைததுலற 
அலைச்ர வி.எம்.ரநாஜைக ஷமி அவர்கள் கிஙஸ 
ைருததுவைலை இயககு்ர ்நாரநாயண்நாமிககுக 
்கடி்தம் எழுதியிருந்தநார. நீதியர்ர ் ண்்பரும் உரிய 
அதி்கநாரி்கள் மூைம் என்லை ்ன்றநா்கப 
்பநாரததுகக்கநாள்ள க்நால்லியிருந்தநார. ்ண்்பர 
்கவி்ர கஜய்பநாஸ்கரன், எம்.பி. அன்புைணியின் 
பி.ஏ. அவர்கள் மூைம் க்நால்லி ்கவனிக்க 
க்நால்லியிருந்தநார. இ்தைநாகைல்ைநாம்கூட என் 
க்பயலர அவர்கள் அப்படி வ்கட்டிருக்கைநாம்.

ைருததுவைலையில் அருலையநாை ்நாப்பநாடு. 
்கநாலையில் ஏழு ைணிககு இஞசி ்நாறு. ஏழலரககு 
்ல்ை சிறப்பநாை ்கநாலை உணவு. அ்தன் பின் ்க்பசுர 
குடிநீர. அ்தன் பிறகு ஒரு ைணி ்கழிதது ்பநால் இரண்டு 
அவித்த முட்லட. அ்தன் பின் ஒரு ைணி வ்ரம் பின் 
ஏவ்தநா ஒரு மிளகு ்கைந்த சூப. அ்தன் பின் ்ல்ை 
்த்தநாை இனிபபுடன் கூடிய சுலவயநாை ைதிய 
்நாப்பநாடு. இரண்டு ைணி வ்ரம் ்கழிதது ஒரு ்கஞசி. 
அ்தன் பின் ஒரு ைணி வ்ரம் ்கழிதது சுண்டல். 
எலும்பிசல் ் நாறு. அ்தன் பின் திைம் எ்தநாவது ஒரு 
்ட்ஸ ்பநாகக்கட் சிறியது. இரவு ஏழு ைணிககு ் ல்ை 
சுலவயநாை உணவு. ்நாப்பநாடு விஷயததில் எவ்தநா 

ைநாைைநார வீட்டுககு வந்த ைருை்கன் வ்பநால் 
்கவனிததுகக்கநாண்டைர.

எவவளவவநா ்கஷடங்களுககு ைததியிலும் 
்ண்்பர்கள் சிைரின் உ்தவியநால்்தநான் இதிலிருநது 
மீண்வடன். ்ண்்பர்களநால் ்தநான் வநாழநவ்தன். 
இன்றும் அவர்களநால்்தநான் வநாழகிவறன். எைககு 
ஆகஸிஜன் ்தரவில்லை. ட்ரிப ஏதும் வ்பநாடவில்லை. 
ைநாததிலர்கள் ைட்டும் ்தந்தநார்கள். ் நாைநாநவ்ததி மு்தல் 
இருப்ப்தநால் குலறநதிருககும் வ்பநாை. ஆறநாம் ்நாள் 
பிளட் கடஸட் எடுததுவிட்டு, நீங்கள் ்ன்றநா்க 
உள்ளீர்கள் வ்பநா்கைநாம் என்று க்நால்லிவிட்டநார்கள். 
இஙகு டிஸ்நாரஜ எல்ைநாம் உடைடியநா்க ்டந்தது. 
திரும்பும் வ்பநாதும் அவ்த கூட்டம் ஏ்கப்பட்ட 
வ்நாயநாளி்கள் வநா்லில் ்கநாததிருந்தைர.

அர்நாங்க ்கணககு்கள் எபவ்பநாதும் எதிலும் 
க்பநாய் ்தநாவை என்று நிலைததுகக்கநாண்வடன். 
வ்நாய் இருப்பது க்தரிநதும் வ்தர்தலுக்கநா்க ்பட்டிலய 
திறநது, ைநல்தலய ஓட்டி விடுவது வ்பநாை ஓட்டிவிட்டு, 
எது ் டந்தநாலும் எங்களுககு வ்தர்தல்்தநான் எங்களுககு 
முககியம் ்பரபபுங்கடநா. ் நாவுங்கடநா என்று அனுபபி 
திரிய விட்டுவிட்டு இபவ்பநாது எல்வைநாரும் 
நீலிக்கண்ணீர வடிப்பதும், அதிலும் அரசியல் 
க்ய்வதும், ஊழல் க்ய்வதும் ைருநது விலை்கள் 
ஏற்றப்படுவதும் எ்தற்கும் வ்கள்வி வ்கட்்கநாைல் 
இருககும் ்பநாவப்பட்ட, அவ்த ் ையம் அறிவுக்கட்ட 
கஜன்ைங்கள் வநாழும் ஒரு வ்த்ததில் ் டககும்்தநாவை.

சு்தநதிரம் வநாஙகியதிலிருநது இன்று வலர 
ஆள்கிறவர்கள் அரசு ்பணதல்த க்ைவழித்த 
அளவுககு அடிப்பலட வ்தி்கலள எல்தயும் 
முழுலையநா்கச க்ய்து ்தரவவ இல்லை. சிற்சிை விதி 
விைககு்கள் இருக்கைநாம். க்பரும்்பநாலும் எல்ைநாம் 
்கண் துலடபபு. ்நாலை்கள், ்கல்விககூடங்கள், 
்கழிப்பலற்கள், ் நாக்கலட வ்தி்கள் எல்ைநாவற்லறயும் 
்ரநா்ரியநாய் கவறும் இரு்பததி ஐநது விழுக்கநாட்டில் 
க்ய்து ்தநதுவிட்டு ்பநாககி அவவளவு க்பநாதுப 
்பணதல்தயும் இயற்ல்க வளங்கலளயும் க்பநாது 
க்நாததுக்கலளயும் முழுக்க முழுக்க ்தங்களது 
க்நாந்த க்நாத்தநாய் ஆக்கவவ இது ் நாள் வலர ்கரை 
சிரதல்தயநாய் க்யல்்பட்டு வநதிருககிறநார்கள். அ்தன் 
அவை ்கதியின் நீட்சி்தநான் இந்த க்கநாடுங்கநாைததில் 
எதிகரநாலிககிறது. அகைரிக்கநா, ்கைடநா, சிங்கபபூர, 
ைவைசியநா, து்பநாய் வ்பநான்ற ்நாடு்கள் ைக்கள் 
்பணதல்த எவவளவு முழுலையநா்க ைக்களுக்கநா்க 
க்ைவு க்ய்து அ்தன் ்கநாரியங்கலள பின் எப்படி 
க்தநாடரசசியநா்க நிரவநா்கம் க்ய்கிறநார்கள் என்்பல்த 
நிலைத்தநால் ஏக்கப க்பருமூசசு்தநான் மிஞசுகிறது.

ஆளுகிறவர்கள், ைலிை அரசியல் ்பண்ணு்பவர்கள் 
எல்ைநாருவை குலறந்த ்பட்்ம் அடிப்பலட 
்படிப்பநாவது ்படித்தவர்களநா்கவவ்தநான் உள்ளைர. 
‘்படிச்வன் சூதும் ்பநாவமும் ்பண்ணிைநால் வ்பநாவநான், 
வ்பநாவநான், ஐவயநாகவன்று வ்பநாவநான்’ என்கிறநான் 
்பநாரதி. ம்கூம். ஒருவரும் அப்படி வ்பநாை்தநா்க 
க்தரியவில்லை. எல்வைநாரும் குண்டுக ்கல் ைநாதிரி 
்ன்றநா்கத்தநான் இருககிறநார்கள்.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்தாளர
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நூல் விமர்்சைம்

ந.முருசகசபாண்டியன்
murugesapandian2011@gmail.com

கவில்த, கைநாழியின் வழியநா்கச சிததிரிககிற 
விவ்நா்த உை்கம் எபக்பநாழுதும் வசீ்கரைநாைது. 
க்நாற்்களின் ஒருஙகிலணபபில் வநாழகல்கலயப 
்பதிவநாககிட முயலும்வ்பநாது ைநதிரம் வ்பநாைச 
க்றிநதிடும் ்கவில்த வரி்கள், வநாசிபபின் வழியநா்க 
உருவநாககிடும் ்கநாட்சி்கள் அற்பு்தைநாைலவ. 
்கவில்தலய வ்சிக்கத க்தரிந்த ைைம், அழகியலின் 
கவளிப்பநாடநா்கப புற உைல்க உள்வநாஙகிடும் 
இயல்புலடயது. ்தமிலழப க்பநாறுத்தவலரயில் 
்கவில்த எபக்பநாழுதும் சீரிளலைத திறததுடன் 
இரண்டநாயிரைநாண்டு்களநா்கச க்யலூக்கம் மிக்க்தநா்க 
இருககிறது. நிைைநான்ய அலைபபுச சி்தைைலடகிற 
்மூ்கப க்பநாருளநா்தநாரச சூழலில் ்கவில்த வடிவம் 
க்ல்வநாககிழநது வ்பநாகும் என்ற ்கணிபபிலைமீறி, 
ஆண்டுவ்தநாறும் நூற்றுக்கணக்கநாை இளம் ்கவி்ர்கள் 
்தங்களுலடய மு்தல் ்கவில்தத க்தநாகுபபிலை 
உற்்நா்கததுடன் கவளியிடுகின்றைர. இன்று ்கவில்த 
ஆ க ்க த தி ல்  ்ப ல் வவ று  வ ்ப நா க கு ்க ள் 
முன்னிலைப்படுத்தப்படுகின்றை. எனினும் 
ஐம்்பது்களில் ’எழுதது’ சிறு்பததிரில்கயில் பிரசுரைநாை 
இருண்லைககுள் ்பயணித்த ்கவில்தயின் பின்புைததில் 
க்பநாதிநதிருககிற லவதி்க ்்நா்தை அரசியலைக 
்கண்டறியநாைல், இன்றளவும் அந்த ைநாதிரிக 
்கவில்த்கலள ைட்டும் ’இது ்தநாண்டநா ் வீை ்கவில்த 
’என்று வலரயறுககிற வ்பநாககு நிைவுகிறது. இது, 
ஒருவல்கயில் ்தமிழக ்கவில்த ைரபுககு எதிரநாைது. 
வயநாசிககும்வவலளயில் ் ங்க ்கநாைததில் க்தநாடஙகிய 
்கவில்தயநாக்கம், எபக்பநாழுதும் எளிலையநா்கவவ 
இருநதிருககிறது. ்பழந்தமிழ இைககியச க்நாற்்களின் 
க்பநாருள்்கள் புரியநாைல் இருக்கைநாம் என்்பல்தத்தவிர 
்தமிழக ்கவில்த ்கநாைநவ்தநாறும் வநா்்கர்களுககு 
க்ருக்கைநா்கவவ இருககிறது. இந்தப பின்புைததில் 
்கவி்ர ்கடற்்கரய் எழுதியுள்ள ்கவில்த்கள் 
அடஙகியுள்ள ’்கநாஃப்கநாவின் ்கரப்பநான் பூசசி’ 

க்தநாகுபபிலை அணுகிட வவண்டும். ்கவில்தவ்தநாறும் 
ைநாறு்பட்ட ்கவில்தக்நால்லியநா்கப புறவுைல்க 
வி்நாரிததிடும் ’்கநாஃப்கநாவின் ்கரப்பநான் பூசசி’ நூல் 
அண்லையில் ்தமிழில் கவளியநாகியுள்ள முககியைநாை 
்கவில்தத க்தநாகுபபு என்று க்நால்வதில் எைககுத 
்தயக்கம் எதுவுமில்லை. பின்்வீைததுவம் ைங்கைநாை 
கைநாழியலைபபுக ்கநாரணைநா்கக ்கவில்தலய 
ஒதுககியிருந்தநாலும், ்கடற்்கரய் எழுதியுள்ள 
்கவில்த்கள் வநாசிபபில் ைகிழசசிலய ஏற்்படுததுகின்றை.

் வீை த  ்த மி ழ க  ்கவில ்த ய நா க ்க த தி ல் 
கைநாழிக்பயரபபுக ்கவில்தத க்தநாகுதி்களநாை 
முருல்கயன், எம்,ஏ.நுஃைநான் கைநாழிக்பயரத்த 
்பநாைஸதீனியக ்கவில்த்கள் (1981 ) , இநதிரன் 
கைநாழிக்பயரபபில் கவளியநாை அலறககுள் வந்த 
ஆபபிரிக்க வநாைம் (1982), கைநாலீைநா வ்தன்கைநாழி, 
யமுைநா ரநாவஜநதிரன் கைநாழிக்பயரபபில் 
பிரசுரைநாை வ்குவவரநா ்கவில்த்கள் (1986 ) 
குறிபபிடத்தக்கை. ைர்பநாை ்கவில்தப வ்பநாககுககு 
ைநாற்றநா்கப புதிய கைநாழியில் வீரியைநாை 
க்நாற்்களுடன் ்கவில்த்கள் எழுதுவ்தற்குப 
பின்புைைநா்க கைநாழிக்பயரபபுக ்கவில்த்கள் 
விளஙகிை. அரசியல் என்்பது தீண்டத்த்கநா்தது 
வ்பநாை உன்ை்தைநாை விஷயங்கள் குறிததுக 
்கைநாபூரவைநாை கைநாழியில், ைைதின் வி்கநா்ங்கலளப 
்பதிவநாககுவது்தநான் ்கவிததுவைநாைது என்று ’எழுதது’ 
சிறு்பததிரில்க ்கநாை்கட்டததில் உருவநாக்கப்பட்ட 
வ்பநாகல்கச சிதிைைநாவ்தற்கு, அரசியல் ்கவில்த்களின் 
கைநாழிக்பயரபபு்கள் முயன்றை. ஈழததில் ்லடக்பற்ற 
இை ஒடுககுமுலறககு எதிரநா்க எழு்தப்பட்ட 
்கவில்த்களின் உருவநாக்கததில் கைநாழிக்பயரபபுக 
்கவில்த்கள் க்ல்வநாககுச க்லுததிை. அந்த 
வரில்யில் ்கவி்ர ்கடற்்கரய் எழுதியுள்ள 
’்கநாஃப்கநாவின் ்கரப்பநான் பூசசி’ ்கவில்தத க்தநாகுபபு, 
அரசியல், ் மூ்கப பிரசசிலை்களுககு முன்னுரிலை 

கொஃபகொவின் கைப�ொன் பூச்சி: 
நம் �ாலத்தின் �விவத�ள்

்ம்பிக்னககள் எல்லொம் ேறறிபவ�ொய நிலவும் ை்தொர்த்ததன்த 
ஏறறுக்ககொள்ேது்தொன் வ்த்ச �க்தியின் அனடைொளேம் என்று 
்சங்கிகள் முன்னேக்கி் அைசிைல் சூழலில் கடறகையின் 

கவின்தகள் ்சமகொலததின் எதிர்பபுக் குைலொக விரிநதுள்ளேை. 
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்தநது எழு்தப்பட்டுள்ளது.

2001 ஆம் ஆண்டில் பிகரஞசுக ்கவி்ர ழநாக 
பிவரவர எழுதிய ்கவில்த்கள் அடஙகிய ’க்நாற்்கள்’ 
க்தநாகுபல்ப வநாசித்தவுடன் எைககுள் ஏற்்பட்ட 
க்கநாண்டநாட்டமும் ்பரவ்மும் க்நாற்்களில் 
அடங்கநாது. அந்தக ்கவில்த்கள் உருவநாககிய 
ஒருவல்கயநாை பிதது ைைநிலையில் ்நானும் சிை 
்கவில்த்கலள எழுதிவைன். சிறந்த ்கவில்த வநா்்கனின் 
ைைதில் முடிவற்ற அனு்பவங்கலள ஏற்்படுததிடும் 
இயல்புலடயது. ழநாக பவரவரின் ்கவில்த்கள், 
வநாசிதது முடித்தவுடன் ஒருவ்பநாதும் முடிவலடயநாைல் 
ஒருவி்தைநாை ்தவிபபு ைைநிலைலய ஏற்்படுததுகின்றை. 
ழநாக பிவரவரின் ்கவில்த்கள் வ்பநாைத ்தமிழில் 
அரசியல் ்கவில்த்கள் பிர்பைைநா்கநா்த சூழலில் 
்கடற்்கரய் ் ை்கநாைம் குறிதது விவரிததுள்ள ்கவில்த்கள் 
்கவைததிற்குரியை. ்கநாைநவ்தநாறும் ைனி்த ைைம் 
்கட்டலைததுள்ள உைல்கயும் புலைவு்கலளயும் 
எளிய விவரலண்கள் மூைம் வ்கள்விககுள்ளநாககுகிற 
்கவில்த கைநாழியில் ்கடற்்கரய் ்தன்னுலடய 
்கவில்த்கலளப ்பலடததுள்ளநார. அலவ, ்தமிழச 
சூழலில் அதிரவு்கலள ஏற்்படுததுகின்றை; ்ம் 
்கநாைததின் ்கவில்தயநாகியுள்ளை. ்கடற்்கரய், 
்கவில்தக்நால்ைலில் புதிய வல்கப்பட்ட வ்பநாககிலைக 
’்கநாஃப்கநாவின் ்கரப்பநான் பூசசி’ க்தநாகுபபில் 
முன்னிறுததுகிறநார. எதிர்கநாைததில் ்கடற்்கரய்யின் 
்கவில்தயநாக்க முலறலயப பின்்பற்றிக ்கணி்ைநாை 
்கவில்தத க்தநாகுபபு்கள் கவளியநாகிட வநாய்பபுண்டு.

்கவில்தத க்தநாகுபபின் ்தலைபபு, ஓரிரவில் 
்கரப்பநான் பூசசியநா்க உருைநாறிய ்கநாஃப்கநா சிததிரிககும் 
ைனி்தன் வ்பநாை ்வீை வநாழகல்கயில் ்பைரும் 
எதிரக்கநாள்கிற அவைதல்த நுட்்பைநா்கப 
்பதிவநாககியுள்ளது. ்நாம் வநாழநதுக்கநாண்டிருககிற 
இன்லறய ்கநாை்கட்டம் அவ்ம்பிகல்க்கள் நிலறந்தது. 
இநதுததுவநா என்ற வ்பைரில் ்கநாரப்பவரட்டு்கள் 

ஆட்சியதி்கநாரததில் வீற்றிருநது எல்ைநாவற்லறயும் 
சி்தைைநாககுகிற அரசியலின் கவகல்க எஙகும் 
்பரவியுள்ளது. ்ள்ளிரவில் ரூ்பநாய் வ்நாட்டு்கலளத 
திடீகரை ைதிபபிழக்கச க்ய்்தது, ஜிஎஸ.டி 
அறிமு்கம், புதிய வவளநாண்லைச ் ட்டங்கள், ் நாளும் 
உயரநதிடும் எரிக்பநாருள் விலை என்ற சூழலில் 
க்கநாரவைநா லவரஸ எல்ைநாவற்லறயும் உலுககி 
விட்டது. இருந்த க்கநாஞ் ்ம்பிகல்கயும் 
துலடதக்தறிநதுவிட்டு, ஆயிரக்கணக்கநாை லைல்்கள் 
க்கநாளுததுகிற கவய்யிலில் ்டநதுவ்பநாை 
விளிம்புநிலையிைரின் அவைம் ்கநாற்றில் மி்தககிறது. 
்ம்பிகல்க்கள் எல்ைநாம் வற்றிபவ்பநாய் நிைவும் 
ய்தநாரத்ததல்த ஏற்றுகக்கநாள்வது்தநான் வ்த் ்பகதியின் 
அலடயநாளம் என்று ்ஙகி்கள் முன்லவககிற 
அரசியல் சூழலில் ்கடற்்கரயின் ்கவில்த்கள் 
்ை்கநாைததின் எதிரபபுக குரைநா்க விரிநதுள்ளை. 
்தமிழ வ்பநான்ற ்பநாரம்்பரியைநாை கைநாழிலயக 
ல்கயநாளுகிற ்கவி்ரநாை ்கடற்்கரய் ்ை்கநாை 
வநாழகல்கககு க்ருக்கைநாை உணரவுடன் 
்பரிவ்நா்தலைலய வைற்க்கநாண்டுள்ளநார. ைநாற்றங்கள் 
்பல்கிப க்பருகிடும்வ்பநாது, ய்தநாரத்த வநாழகல்க 
எ ளி ல ை ய நா ை ்த நா ்க  இ ல் லை . 
முன்கைப வ்ப நா ல ்த யு ம்விட  சி க ்க ை நா கி க 
க்கநாண்டிருககும் சூழலில், ்கவி்ன் முநல்தய 
்தலைமுலறயிைர அறியநா்த விஷயம் குறிதது 
வயநாசிககிற நிலையில், ்கவில்தயநாைது, அறிவு ் நாரந்த 
உணரவனு்பவைநா்க ைநாறுகிறது. புதியைவற்லறப 
புதிய கைநாழியில் வ்ப் வவண்டியது ்கவி்னுககு 
அவசியம் என்று ரஷியக ்கவி்ர ைநாயவ்கநாவஸகி 
குறிபபிட்டிருப்பது ்கடற்்கரய்ககு முழுக்கப 
க்பநாருநதுகிறது. அறிவு அதி்கநாரததின் குரைநா்கவும், 
இ ரு ப பு  வ ன் மு ல ற  ் நா ர ந து ம் 
்கட்டலைக்கப்படும்வ்பநாது, ்கவி்ன் அவற்றிலிருநது 
விைகி நின்று புலைகின்ற ்கவில்த கைநாழியின் வீசசு 
முககியைநாைது. அறிவியல் என்ற ஒற்லறச க்நால்லின் 
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பின்ைர க்பநாதிநதிருககிற ்கநாரப்பவரட்டு்களின் 
்ைன்்கள், ஒவகவநாரு ைனி்தலையும் ்த்கவலைககின்றை. 
ஏற்்கைவவ ைர்பணு ைநாற்றப்பட்ட ்கததிரிக்கநாய் 
க்தநாடஙகி, ஒவகவநாரு இயற்ல்கப க்பநாருட்்கலளயும் 
வணி்கக க்கநாள்லளக்கநா்க ைநாற்றுகிற ஆரநாய்சசியில் 
உயிரியல் யுத்தம் நி்கழகிறது. இபக்பநாழுது 
க்கநாவரநாைநா லவரஸ. ஆய்வ்கததில் க்கநாவரநாைநா 
லவரஸ நுண்ணுயிலர உருவநாககிட வவண்டிய 
வ்தலவ என்ை? ைனி்தர்கள் க்கநாததுகக்கநாத்தநா்கக 
க்கநாள்லள வ்நாயில் ைடிகின்ற சூழலில் இனிவைல் 
க்ய்வ்தற்கு என்ை இருககிறது? ஒட்டுகைநாத்தத 
்தமிழச ்மூ்கமும் ்ம்பிகல்க இழநது, வீட்டிற்குள்வளவய 
முடஙகிவ்பநாய், க்பரிதும் நிலைகுலைநதிருந்த 
சூழலில் ்கடற்்கரய் எழுதியுள்ள ’இன்னும் 
முடியவில்லை இந்த ஆட்டம்’ ்கவில்த வரி்கள், 
ஒ ருவி ்த ை நாை  சு ய எள்ளல் ்தன்லையுடன் 
விரிநதுள்ளை.

இந்த நூற்றாண்டு்தறான்
எத்தனை புதிய கன்தகனைப் பெறறுளைது நண்ெறா?
மு்தலில், கரஙகனைக் கழுவினைறாம்; னெறா்தவில்னலை
பின் கறால்கனைக் கழுவினைறாம்; முடியவில்னலை
அடுதது கறாயகறிகனைக் கழுவினைறாம்
எதுவும் உ்தவவில்னலை.
மூக்னக மூடினைறாம்
முகதன்த மூடினைறாம்
வீடனடை மூடினைறாம்;
இன்னும் முடியவில்னலை
இந்த ஆடடைம்,
விடைறாமல் சவக் குழிகனை மூடி வருகின்றாம்.

 இதுவலர ்ம்பிகல்க அளித்த ்கடவுள்்கள், 
ை்தங்கள், ்தததுவங்கள், ைருநது்கள்… எல்ைநாம் 
க்கநாவரநாைநா லவரஸ முன்ைர அரத்தம் இழககிற 
அ்பத்தைநாை சூழலில் க்தநாடரநதிடும் ஆட்டம் 
வவ்தலையநாைது. எல்ைநாவற்றிலும் இருநது 
ல்கவிடப்பட்ட இருத்தலில் வநாழ்தல் என்்பது 
ஒருவல்கயில் ்பிக்கப்பட்டது. ஆயிரைநாண்டு்கள் 
்கடந்த பின்ைர ்கநாரப்பவரட்டு்களின் வவட்லட்கள் 
க்தநாடரநதிடும் சூழலில் ைனி்த இைம், பூமியில் 
ஒருக்கநால் உயிரததிருந்தநால் க்கநாவரநாைநா லவரஸ 
குறிததுக ்கடற்்கரய் எழுதியுள்ள ்கவில்த வரி்கள் 
வரைநாற்று ஆவணைநாகி விடும். அகைரிக்கநாலவவிட 
இநதியநாவில் குலறவு; ை்கநாரநாஷடிரநாலவவிட 
்தமிழ்நாட்டில் குலறவு; க்ன்லைலயவிட 
ைதுலரயில் குலறவு; ைதுலர ் ்கலரவிட ் ைய்ல்லூர 
கிரநாைததில் குலறவு; வைற்குத க்தருலவவிட புதுத 
க்தருவில் குலறவு … என்று க்கநாவரநாைநா ்பற்றிய 
ஒபபீட்டுப புள்ளிவிவரக ்கணககில் ைகிழசசியலடகிற 
ைனி்தர்கள் க்பருகியுள்ளது ்தற்க்யைநாைது அல்ை. 
க்கநாவரநாைநா க்பருநக்தநாற்றில் இருநது ்தன்னுலடய 
குடும்்பம் அல்ைது ்தநான் ைட்டும் எப்படியநாவது ்தபபி 
உயிர வநாழநதிட துடிததிடும் ைைநிலைககு 
விதிவிைககு்கள் குலறவு. எதுவும் ்டப்ப்தற்்கநாை 
்நாததியப்பநாட்டில் இன்லறககு எத்தலை ்வக 
குழி்கள் மூடப்பட்டை என்று ்கநாட்சி ஊட்கம் 
சிததிரிககிற ்த்கவல் கவறுைவை எண்்களநாகிப 
வ்பநாைது வரைநாற்றின் ைநாக்பரும் வ்நா்கம். இந்தச 
சூழலில் பூமியில் ைனி்த இருபபினுககும் ்கரப்பநான் 

பூசசியின் வநாழ்தலுககும் க்பரிய வவறு்பநாடு இல்லை 
எைக ்கடற்்கரய் க்நால்கிறநாரநா? வயநாசிக்க 
வவண்டியுள்ளது.

ஒட்டுகைநாத்த ்்கரதல்தப க்பட்டிககுள் 
அலடததுவிட்டு, 24 ைணி வ்ர பிவரககிங 
க்ய்தி்கலளத க்தநாலைக்கநாட்சிப க்பட்டியின் 
முன்ைர ்பநாரததுப பீதிககுள்ளநாை ைக்கள், 
ஒருநிலையில் ்பரிவ் நா்தலை எலி்களநா்க 
ைநாற்றப்பட்டைர .  வீட்டின் ஜன்ைலைத 
திறநதுலவத்தநால் க்கநாவரநாைநா லவரஸ உள்வள 
புகுநது ைரணதல்த எதிரக்கநாள்ள வ்ரிடும் என்ற 
அச்ம் நிைவியது. திடீகரைத க்தருவின் இருபுறமும் 
்த்கரததிைநால் அலடக்கப்பட்டை; அபபுறம் 
வீட்டின் வநா்ல் ்த்கரத்தநால் அலடக்கப்பட்டது. 
க்தரு, வீட்லடச சுற்றிலும் கவண்லையநாை 
குவளநாரின் ்பவுடரின் ்நாற்றம். உயிருடன் 
்ைநாதியநாக்கப்பட்ட சூழலில் வீட்டிற்குள்வளவய 
இரு வநாரங்கள் முடஙகி இருந்தவர்களில் உயிர 
பிலழத்தவர்களின் ஆயுள் க்கட்டி. சிை ஆண்டு்களநா்க 
ஒவர அடுக்க்கம் அல்ைது ஒவர க்தருவில் 
வநாழந்தவர்கள்கூட க்கநாவரநாைநா லவரஸ 
்பநாதிபபிற்குள்ளைவலரப ்பநாரத்த ்பநாரலவ 
க்நால்லில் அடங்கநாது. எதிரவீட்டிைர க்கநாவரநாைநா 
க்தநாற்றுககுள்ளநாைவ்பநாது ்்கைனி்தர்களின் 
அணுகுமுலற எதிரைலறயநாைது. இத்தல்கய சூழலை 
முன்லவததுக ்கடற்்கரய் எளிய கைநாழியில் ் டுத்தர 
வரக்கததிைரின் க்பநாதுபுததிலயக ்கவில்த 
வரி்களநாககியுள்ளநார.

சறானலைகள மூடைப்ெடடைை;
ப்தருக்கள அனடைக்கப்ெடடைை;
வீதிகள மறிக்கப்ெடடைை;
சகலைமும் மறாறியது அஙனக!
னநறாயறாளி வீடடுக் கன்தனவ மூடிய
ஊழியர் ஒருவர்
பவளிப்பு்மறாக நின்று
பெருநதுனை இடடைறார்.
்தகரதன்தக் பகறாண்டு
அக்க்தவின் மீது
ஆணினய அடித்தறார்.
அப்னெறாது்தறான்
ெக்கதது வீடடுக்கறாரர் ஒருவர்
ெறாதுகறாப்ெறாய உணர்ந்தறார்.
வீடடின் உளனை
இருப்ெவர்களின் வறாழனவவிடை
பவளினய வசிப்ெவர்களின்
ெறாதுகறாப்பு முக்கியம் என்்றாைது.
அண்னடை வீடடைறார் அல்லை;
ஊரறாருக்கும் இன்த மைநினலை்தறான்.
வீடடின் உளனை இருந்தவர்கள
னெசசறறு நிறனகயில்
மறப்றாரு ஊழியர்
்தன் னகயிலிருந்த
ஆணி ஒன்ன்
சுவரில் இ்க்கிைறார்.
அது
அக்குடும்ெத ்தனலைவரின்
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பநறறியில்னெறாய னநனர இ்ஙகியது.
இன்பைறாரு ஆணினய
இ்க்கியனெறாது
இயலைறானமயின் வடிவமறாய இருந்த
அவ்வீடடு பெரியவர் ஒருவர்
அன்த இ்தயததில் ்தறாஙகிைறார்.
குடுெததின்
பமறாத்த வறாழவும் முடைக்கப்ெடடைது
முழு அனமதினய உணர முடிந்தது.
மு்தலில் முகதன்த
மூடைக் கூறியவர்கள; பின்
னநறாயறாளிகளின் வீடனடை
சவப்பெடடியறாக்கிைறார்கள.
ஆக்சிஜன் அைனவ
உயர்த்தச பசறால்லிவிடடு
வீடனடை சன்ைல்கனை
ஒவ்பவறான்்றாய அனடைத்தறார்கள.
அ்தன்பின்ைர்
அர்த்த ரறாததியில்
விைக்னக ஏறறிவிடடு
ஜல்லிக் கரண்டியறால்
சறாப்ெறாடடு ்தடடில் ஒலி எழுப்பி
“Go பகறானரறாைறா Go” என்் ெறாடைனலைப் ெறாடி
சகலைரும் சநன்தறாஷமறாக
உ்ஙகப் னெறாைவர்கள!

கவறுைவை ்த்கவல்்களின் க்தநாகுப்பநா்கப 
்பதிவநாக்கப்பட்டுள்ள இந்தக ்கவில்த வரி்கள், 
்கவில்தயின் லையததில் இருநது வநா்்கலை 
க வ ளி வ ய ற் று கி ன் ற ை .  ்க வி ல ்த யி ன் 
ஒற்லறத்தன்லைககுள் மூழகி, உலறநதிடநாைல் 
பிரதியில் இருநது அநநியப்பட்ட நிலையில்்தநான் 
எதிரவிலையநாற்ற முடியும். ்கவில்தயின் இறுதி 
வரி்கள் “Go க்கநாவரநாைநா Go” என்ற ்பநாடலைப ்பநாடி/
்்கைரும் ்நவ்தநாஷைநா்க/உறங்கப வ்பநாைவர்கள்! 
என்று ்கறுபபு ்ல்கசசுலவயுடன் முடிகிறது. 
என்ைகவநாரு துயரம்? ்கடற்்கரய்யின் ்கவில்த வரி்கள் 
முடியும்வவலளயில் வநா்்கனின் ைைம், ்கவில்தககுள் 
்பயணிததுக ்கண்டறிநதிட்ட புதிய உைல்க அல் 
வ ்ப நா ட த  க ்த நா ட ங கு கி ற து .  ஒ வ கவ நா ரு 
ைனி்தனுககுள்ளும் ஓர உை்கம் இருககிறது. ஏக்கம், 
்கைவு, இழபபு, ஆல், விலழவு எைப ்பல்வவறு 
உணரவுநிலை்களில் பிறருடன் க்கநாள்கிற ்மூ்க 
உறவு, க்நாற்்கள்மூைம் ்கட்டலைககிற க்றிவு 
வ்பநான்றை ்கவில்த கைநாழியின் மூைைநா்கச 
்நாததியப்படுகின்றை. ைனி்த ் மூ்கததிை ைநாக்பரும் 
அவைம் நி்கழகிறவவலளயில் அதி்கநார வரக்கம் 
எப்படிகயல்ைநாம் ைனி்தர்கலளப ்ப்கலடக்கநாய்்களநா்க 
உருட்டுகிறது என்ற புரி்தலுடன்்தநான் ்கடற்்கரய் 
்நவ்தநாஷைநா்க உறங்கப வ்பநாைநார்கள் என்று 
எழுதியுள்ளநார. வவறு என்ை?

மு்தலில் ்நாயங்கநாை வவலளயில் ்தட்டு்கலளத 
்தட்டி ஒலிகயழுபபு்தல், பின்ைர மின் விளககு்கலள 
அலணததுவிட்டு, கைழுகுவரததி அல்ைது டநாரச 
விளகல்க ஒன்்பது நிமிடங்களுககு ஒளிரச 
க்ய்யுங்கள் என்று ் நாட்டின் பிர்தைர க்நான்ைது 
எளிதில் ்கடநது வ்பநாகிற விஷயைல்ை. அதி்கநாரதல்த 

முன்லவதது எல்தச க்நான்ைநாலும் ் ம்பிச க்ய்கிற 
ைநல்த்களநா்க ைக்கலள ைநாற்றுகிற அதி்கநார அரசியல், 
க்கநாவரநாைநாலவ முன்லவதது ்லடக்பற்றுள்ளது. 
பிர்தைர என்்பவர ைக்களநால் வ்தரநக்தடுக்கப்பட்ட 
்நாடநாளுைன்ற உறுபபிைர. இநதியக குடிை்கன். 
அவவளவு்தநான். ஆைநால் வைநாடிலயச ்ரவ 
வல்ைலை க்பநாருநதியவரநா்க ஊட்கங்கள் 
சிததிரிககின்றை. வைநாடி க்கநாவரநாைநா குறிதது 
அகைரிக்க அதி்பருடனும் இத்தநாலிய அதி்பருடனும் 
க்தநாலைவ்பசியில் வ்பசிைநார என்று ஒளி்பரப்பநாகும் 
க்ய்தியிைநால் இநதியர்களுககு என்ை ்பயன்? 
விலளயநாட்டு வீரர்களுடன் வைநாடி வ்பசியதும்கூட 
அம்ைன் ்ல்லிககுப க்பநாறநா்த வி்யம். இன்றிரவு 
மின்்நார விளகல்க அலணக்கநாவிட்டநால், அது 
அர்நாங்கதல்த எதிரத்த க்யல்்பநாடு என்ற ்கருதது, 
எஙகும் நுட்்பைநா்கப ்பரப்பப்படுகிறது. க்கநாரநாைநா 
மூைம் ஒருவி்தைநாை அச்ததில் ைக்கலள 
ஆழததிவிட்டநால், அபபுறம் ்ரவநாதி்கநாரம்்தநான். 
ஊரடஙகிைநால் ் நாகடஙகும் எளிய ைக்கள் ்பசியுடன் 
வநாழகிற துயர வநாழகல்கலயப வ்பநாககிட 
துளியளவுகூட முயைநா்த வைநாடி, விளகவ்கற்றி ஏன் 
இப்படி வ்கநாைநாளித்தைம் க்ய்கிறநார என்று சிைர 
நிலைக்கைநாம். இக்தல்ைநாம் அடிப்பலடப 
பிரசசிலை்களில் இருநது ைக்கலள தில் திருபபுகிற 
ஆர.எஸ.எஸ. அகஜண்டநா்தநான். க்தருவில் திரிகிற 
்பசு ைநாட்டிற்குத திைமும் கீலர வநாஙகித தின்ைக 
க்கநாடுத்தநால், எல்ைநாப பிரசசிலை்களும் தீரும் என்று 
க்நால்லி, ்ம்்ப லவககிற ்்நா்தைவநாதி்களின் 
நீட்சி்தநான் வைநாடியின் விளகவ்கற்றும் லவ்பவம். 
வவயநாதி்கததிைநால் இயற்ல்கயநா்க ைரணைலடந்தவர 
வைநாட்்ைலடவ்தற்்கநா்க முப்பது ் நாட்்கள் ்கழிததுக 
குறிபபிட்ட வ்கநாவிலில் விளகவ்கற்ற வவண்டுகைன்றும் 
அது வைநாட்் தீ்பம் என்றும் அண்லைக்கநாைைநா்கச 
்்நா்தைவநாதி்கள் க்நால்கின்றைர. ்நாட்டின் 
க்பநாருளநா்தநாரம் ்கடுலையநா்க வீழசசியலடநதிருககிற 
சூழலில் ்கநாரப்பவரட்டு்களின் எகஜண்டநா்கவும், 
் ் நா ்த ை வ நா தி ்க ளி ன்  ் ை ன் ்க ல ள ப 
்பநாது்கநாககிறவரநா்கவும் விளஙகுகிற வைநாடி, 
கிரநாைததிைர க்நால்வதுவ்பநாை ்கநாரியக கிறுக்கன். 
எல்தச க்நான்ைநாலும் ்ம்புகிறவர்களநா்க இநதிய 
ைக்கலள உருவநாககுவ்தன் பின்ைர ்பநாசி்ம் 
க்பநாதிநதிருககிறது .  க்பரும்்பநான்லையநாை 
கஜரைனியர்களின் ் ம்ை்தததுடன்்தநான் ஹிட்ைரின் 
்பநாசி்ம் அதி்கநாரதல்தக ல்கப்பற்றியது என்்பது 
வரைநாறு. எதிர்கநாைததில் இநதியநாவில் ்பநாசி்ம் 
அரஙவ்கற இருப்ப்தன் ஒததில்க்தநான் க்கநாவரநாைநாலவ 
முன்லவதது ்டத்தப்பட்ட ்நாட்க நி்கழவு்கள். 
அவ்தவவலளயில் வீட்டின் வநா்லை ்த்கரத்தநால் 
அலடதது முடக்கப்பட்டவர்களின் ைைசவ்நாரவும், 
துக்கமும் ் நா்தநாரணைநாைலவ அல்ை. அலவ, இந்த 
நூற்றநாண்டின் ைநாக்பரும் வ்நா்கம். ்கடற்்கரய் 
எழுதியுள்ள ’லவரைநாை புல்கப்படம்’ என்ற ்கவில்த, 
ய்தநாரத்ததில் 2021 ஆம் ஆண்டில் லவரைநாை ்தமிழக 
்கவில்தயநா்க எஙகும் ்பரவிட வவண்டும். அந்தக 
்கவில்த வநாசிபபின் எைககுள் ஏற்்படுததிய அரசியல் 
வ்பசசு்கள் வ்பநாை ஒவகவநாரு வநா்்கருககும் ைநாறு்பட்ட 
வ்பசசுக்கலள உருவநாககிடும் வல்ைலையுலடயது.

்ங்க ்கநாைக ்கவில்த்களிவை அரசியல் 
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இடம்க்பற்றுள்ள ைரல்ப அறிநதிடநாைல், ்வீை 
்கவில்தயில் அரசியல் கூடநாது என்ற பி்தற்றுடலுடன் 
்கவில்தலயப ்பளிஙகு வ்பநாைக ்கருதுகிற ைைநிலை 
ஏற்புலடயது அல்ை. க்தநால்்கநாபபியம், திருககுறள் 
உ ள்ளிட்ட  அ ற  இ ை க கி ய  நூ ல் ்களில் 
க்நால்ைப்பட்டுள்ள அரசியலுககு அளவவது? ்ரி, 
வ்பநா்கட்டும். ்கடற்்கரய்யின் துல்லியைநாை அரசியல் 
அவ்தநானிபபு, ்கவில்தயநாக்கததில் கவளிப்பட்டுள்ளது. 
்பன்னிரண்டு ஆண்டு்களுககு முன்ைர ்கண்ணநாடிக 
கிணறு ்கவில்தத க்தநாகுபபு மூைம் இைககிய உைகில் 
அடிகயடுதது லவத்த ்கடற்்கரய், இன்று முற்றிலும் 
ைநாறு்பட்ட அரசியல் ்தளததில் ்கவில்த்கலள 
எழுதியுள்ளநார. ’வ்பசு’ என்று ்கடற்்கரய் எழுதியுள்ள 
்கவில்த நுண்ணரசியலைப வ்பசுகிறது.

கறாறன்ப் னெறால் னெசு!
்தனரமடடைமறாக்கும் நிலை அதிர்னவப் னெறால் னெசு!
விடைறான்த னெசு;
உன் வறார்தன்தகனை பகறாடடு!
உன் பவறுப்னெ பவளினயறறு;
அவர்கள விரும்ெ மறாடடைறார்கள.
இது உன் குரல்;
உன் பமறாழி;
உன் ஆற்றானம; ஆகனவ னெசு
பமைைம் அல்லை உன் பமறாழி
அனமதி அல்லை உன் வழி
இது ரணஙகளின் ெறான்த
ரத்ததன்த ருசி;
னவசினய ஸனநகி;
பிசனசக்கறாரர்களுடைன் கறா்தல் பகறாள
சறாக்கனடையில் இருநது பு்ப்ெடு
னெசு;
பவடிப்பு் னெசு.
அவர்கள
யறாரும் உன்னைப் னெச மறாடடைறார்கள!

ைனி்தர்கள் ்கண்டறிந்த கைநாழியின் வழியநா்கத 
க்தநாடஙகிய ்மூ்க இயக்கம், ஒரு ்கநாை்கட்டததில் 
க்நாததுடலைப பின்புைததில் ை்தங்களுடன் கூட்டுச 
வ்ரநதுக்கநாண்டு புைன்்கலள ஒடுககுவ்தநா்க 
ைநாறியது. வ்பசசு வ்பசுவ்தற்கு விதிக்கப்படும் 
்தலட்கள் ் நாளும் க்பருகிடும் சூழலில் வ்பசு என்று 
்கவில்தயின் மூைம் ்கடற்்கரய் அழுத்தைநா்கக 
எதிரககுரல் க்கநாடுததிருககிறநார. குறிப்பநா்க லவதி்க 
்்நா்தைவநாதி்களின் வருணநாசிரைக குரல் ஓஙகி 
ஒலிததிடும்வவலளயில் அ்தற்கு எதிரநா்கப வ்ப் 
வவண்டியதுள்ளது. ை்த அடிப்பலடவநா்தததுடன் 
கூட்டுச  வ ் ர ந துக ்க நாண்டு  இயஙகுகி ற 
்கநாரப்பவரட்டு்களின் அதி்கநாரக குரலுககு எதிரநா்க 
எல்வைநாரும் வ்ப் வவண்டிய ்தருணம் இது. இது 
உன் குரல்/ உன் கைநாழி என்ற ்கவிததுவ ஆவவ்ம் 
்கவில்தயில் ்ததும்புகிறது.

கிரநாைததில் எந்தகவநாரு விஷயதல்தயும் 
க்தளிவநா்கப வ்பசுகிறவலர அ்கரநாதி என்று 
குறிபபிடுவது வழக்கம். அன்றநாடம் புழஙகுகிற 
க்நாற்்களுககு யநாரும் அ்கரநாதிலயப புரட்டி 
்பநாரப்பது இல்லை. க்பரும்்பநான்லை ைக்கள் 
்கல்வியறிவு இல்ைநாைல் இருந்த ்கநாை்கட்டததில் 

அ்கரநாதி, நி்கண்டு குறிதது அக்கலறக்கநாண்டது உயர 
்நாதியிைர என்று ்தங்கலளக கூறியவர்கள்்தநான். 
அபபுறம் இநதியநாலவக ்கநாைனியநாககிட வந்த 
ஐவரநாபபியர்களுககு நிலறய அ்கரநாதி்கள் 
வ்தலவப்பட்டை. அதி்கநாரததிற்கும் அ்கரநாதிககும் 
க்ருஙகிய க்தநாடரபு இருககிறது. க்நாற்்கள் 
எல்வைநாருககும் க்பநாதுவநாைலவ. க்நாற்்களின் 
பின்ைநால் அரத்தம் வ்தடியலைகிற சூழலும் ்கைைநாை 
அ்கரநாதி்களும் ்கடற்்கரய்ககு விவ்நா்தைநா்கத 
வ்தநான்றுகின்றை. அ்கரநாதி என்ற ்கவில்த மூைம் 
்கடற்்கரய் சிததிரிககிற உைகு ஒருவல்கயில் ைரைம் 
வ்தநாய்நதுள்ளது.

அகரறாதி என்ெது
அவைது வறாழவில் அ்னவ இல்னலை. அது
அரிய பெறாருள னெறால் அவனை அரடடுகி்து.
நடுஙகும் னகவிரல்கனை அழுததிய அவன்,
அகரறாதினய னலைசறாகப் புரடடுகி்றான்.
அகர வரினசயில் உளை
அத்தனை பசறாறகளும் பீதினயத ்தருகின்்ை.
… … …
கனடைசி வனர
அவன் ன்தடிய ஒரு பசறால்
ஒனர ஒரு பசறால்
எந்த அகரறாதியிலும் இல்னலை.
அகரறாதிக்குள அகப்ெடைறா்த ஒரு பசறால்னலை
அவன் உளைம் உருடடிக் பகறாண்னடை இருக்கி்து.

இன்லறயக ்கல்விச சூழலில் அ்கரநாதி 
்தவிரக்கவியைநா்த ்கருவி நூல். எனினும் ்ரநா்ரி 
ைனி்தன் ஒருவ்பநாதும் ்தன்னுலடய வநாழகல்கயில் 
புரட்டி இருக்கநா்த அ்கரநாதி குறித்த ்கடற்்கரய்யின் 
்கவில்தயில் ்ப்கடி வ்தநாய்நதுள்ளது. எல்ைநாம் க்தரியும் 
என்று ்தலை வீஙகித திரிகிற ைனி்தர்களுககுக குறியீடு 
அ ்க ர நா தி ்க ள நா ?  இ ன் கை நா ரு வ ல ்க யி ல் 
அ்கரநாதி்களுடன் வநாழவது ்தவிரக்க இயைநா்த்தது 
என்்பது ்கவி்ருககுத க்தரியும்.

்கநாைங்கநாைைநா்க நி்கழநதுக்கநாண்டிருககிற 
்ம்்பவம் என்று எல்வைநாரும் ்கடநது வ்பநாகிற 
இடததில் க்பண்ணின் இருபபு இன்றளவும் 
இருககிறது. க்பண்ணுடல் மீ்தநாை பிவரலைலய 
முன்னிறுததித வ்தவல்த பிம்்பததுடன் புலையப்படும் 
புலைவு்களுககு அப்பநால் க்பரும்்பநான்லையநாை 
க்பண்்கள் எதிரக்கநாள்கிற வல்த்களும் வலி்களும் 
க்தநாடரகின்றை. ஏன் இப்படிகயல்ைநாம் ்டககின்றை 
என்ற வ்கள்விலய வயநாசிப்ப்தற்குககூட யநாருககும் 
வ்ரம் இல்லை. ்கடற்்கரய் எழுதியுள்ள ‘்கண்ணீர’ 
்கவில்தயில் ்கவில்தக்நால்லியின் ்பநாரலவயும் 
க்பண்ணின் ்கண்ணீரும் ஒததில்கின்றை. 
புறவயைநாை ைைநிலையில் ்கண்ணீரவிட்டுக 
்க்தறியழுதிட இடைற்ற சூழலில் வநாழநதிட 
நிர்பநதிக்கப்பட்ட க்பண்்களின் ்கண்ணீர ்ததும்பிடும் 
அழுல்கககுப பின்ைர வரைநாற்றின் வ்நா்கம் 
வ்தஙகியிருககிறது. ்கநாைநவ்தநாறும் துயரததுடன் 
்க்தறியழுகிற க்பண்்களின் அவைம் குறித்த எளிய 
விவரலண வ்பநாைக ்கவில்த வரி்கள் இருந்தநாலும் 
வள்ளைநார, ்பநாரதி, ்பநாரதி்தநா்ன் க்ன்ற ்கவிததுவ 
ஆவவ்ததுடன் ்கடற்்கரய் க்தநாடரநது ்பயணிககிறநார 
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என்று க்நால்ை முடியும். அ்தற்்கநாை ஆகிருதி ்கவி்ர 
்கடற்்கரய் ்கவில்த்களில் க்பநாதிநதுள்ளது.

னெருநதில் கண்கனைக் கசக்கியெடி
ஒரு பெண் ெயணிப்ென்தப் ெறார்ததிருக்கலைறாம் ெலைரும்,
என்னைப் னெறாலைனவ?
உஙகனைப் னெறாலைனவ ஒரு பெண்ணின்
கண்ணீனர நறான் பநருக்கததில் கறாண்கின்ன்.
அவள கண்ணீர் யறாருக்கறாைது என்ெது ப்தரியறாது.
கூடு்தலைறாக ‘அவள’ என்ெ்தறால்
கண்ணீரின் கைம் கூடுகி்து.
விம்மி விம்மி புனடைக்கும் அவள முகதன்தப்
ெலைரும் ெறார்க்கின்்ைர், ெலைரும் ெறார்க்கறா்தெடி.
நறான் அவனை னநர்பகறாண்டுக் கறாண்கின்ன்.
அவள கண்ணீனர சலைைமறறு ெறார்க்கின்ன்.
அவள முக வறாடடைதன்த ்தயஙகறாமல் ெறார்க்கின்ன்.
அவள மு்தன்முன்யறாக ்தன் கண்ணீருக்கறாக
ெரி்தவிக்கும் ஜீவனைக் கறாண்கி்றாள.
அவைது கண்ணீர் என்த ன்தடுகி்ன்தறா
அது அவள வறாசனலை நின்க்கடடும்.
அன்த மன்ப்ெ்தறகு்தறான் அதிக சிரமப்ெடுகி்றாள.
… … …
அவளுக்கு ஒரு இடைம் ன்தனவ,
அவள துயரதன்த முறறிலுமறாக பவளினயற்
னமலும் அந்தரஙகமறாக உடகறார்நது
பகறாஞச னநரம் வறாயவிடடுக் க்த்.
அந்த இடைம் எஙனக இருக்கி்து?
… … …
நின்ப் பெண்கனைக் கறாண்கின்ன்.
னெருநதுகளில்,
தினரயரஙகுகளில்,
நடு வீதிகளில்,
மருததுவமனை வரறாந்தறாக்களில்,
ஆ்தரவறன்றார் இல்லைஙகளில்,
அவர்கள்தறான் அழுகி்றார்கள. ஏபைனில்
கண்ணீர் அவர்களிடைம்்தறான்
கடைல்நீனரவிடை அதிகம் இருக்கி்து.

க்தருவில் ்கடநது வ்பநாகிறவ்பநாது ் நா்தநாரணைநா்க 
எதிரக்கநாள்ள வ்ரிடுகிற ்கண்ணீருடன் விசும்புகிற 
க்பண் ்பற்றிய ்கநாட்சி அன்றநாடம் நி்கழகிறது்தநான். 
்கநாைநவ்தநாறும் க்பண்்கள் ்கண்ணீருடன் ஆற்றநாது 
அழுகின்ற அழுல்கககுப பின்ைர க்பநாதிநதிருககிற 
வலிலய நுட்்பைநா்கக ்கடற்்கரய் சிததிரிததுள்ளநார. 
க்பண்-அழுல்க-்கண்ணீர என்ற ்ைன்்பநாட்டில் 
துயரதல்தக ்கவில்தயநாககுவதில் ்கடற்்கரய்யின் 
கைநாழி ஈரததுடன் ்கசிகிறது.

 ்கவில்தககுள் இருககிற ்நான், ்கவி்ரின் ்நான், 
்கவில்த வநாசிபபில் உருவநாகிடும் ் நான் வ்பநான்ற ்பை 
்நான்்களின் குவிலையைநா்க கவளிப்படும் ்கவில்தயில் 
்கடற்்கரய் சிததிரிககிற ்நான், ஒருவல்கயில் 
்ப்கடியநாைது. எல்வைநாலரயும் ்பநாடநாய்ப்படுததிடும் 
’்நான்’ அவவபவ்பநாது அற்்ப ஜநது அல்ைது 
வ்கநாடிக்கநால் பூ்தம் வ்பநாைக ்கநாட்சியளிககிறது. 
்பநாரதியின் வ்ை ்கவில்தலய இன்லறககு 
வநாசித்தநாலும் ்ை்கநாைத்தன்லையுடன் ஈரைநா்க 
இருககும். அந்த வழியில் ்கடற்்கரய் சூழலையும் 

ைனி்த இருபல்பயும் க்பநாருததிக ்கநாண்கிற ஆற்றைநாை 
ைைதின் வ்தரவு, ் நாைததின் வ்தடைநா்கக ்கவில்தயின் 
ஊற்றநா்க ் நாலைக ்கண்டறிநதுள்ளநார.

வறானில் ெ்க்கும் புளபைல்லைறாம் நறான்.
வநது அமரும் கறாக்னககூடை நறான்.
நீரில் மி்தக்கும் புழுப்பூசசி எல்லைறாம் நறான்.
வறா்த மரததின் இனலை எல்லைறாம் நறான்.
வறான்னகறாழியின் இ்பகல்லைறாம் நறான்.
னஜறாதி கதிரின் ஒளிப்பிழம்பு நறான்.
னமறாதி வழியும் பின்மதியும் நறான்.
பசஙகுரஙகு நறான்!
ஓனடைகளில் அமர்நதிருக்கும்
ஒல்லிக் குசசி ஓணறான் நறான்!
மனி்த ஸெரிசதன்த விரும்ெறா்த
மரவடனடை நறான்!
ெசனலை இனலைகளின் நடுனவ
உழுது புரளும் புழுப் பூசசி நறான்!
இந்தப் பிரெஞசததின் உயிர் மூசசு நறான்!

ஓணநான், வநான்வ்கநாழியின் இறகு எல்ைநாம் ் நான் 
என்ற புரி்தலுடன் இருககிற ்கவி்ரின் ்நான், 
ஒருநிலையில் ஒளிபபிழம்பு, பிலறைதி, பிர்பஞ்ததின் 
உயிரமூசசு என்று ்ைநிலை அலடகிறது. 
இயற்ல்கயுடன் ்தன்லைப க்பநாருததிக ்கநாண்கிற 
்கவி்ரின் கைய்யியல் வ்தடல் அற்பு்தைநாை ்கவில்த 
வரி்களநாகியுள்ளை.

மு்தல் ்கவில்தத க்தநாகுதியநாை ’்கண்ணநாடி 
கிணறு’ கவளியநாகி, ்பதிகைநாரு ஆண்டு்களுககுப 
பின்ைர க்கநாவரநாைநா ்கநாைததில் ஏற்்கைவவ இருந்த 
ஊட்கப ்பணியும் இல்ைநா்த சூழலில் 30, அகவடநா்பர 
2020 அன்று ்தற்க்யைநா்கக ்கடற்்கரய் மீண்டும் 
க்தநாடஙகிய ்கவில்த ஓட்டம் 02, ைநாரச 2021 அன்று 
நிலறவலடநதுள்ளது. கைநாத்தம் 52 ்கவில்த்கள். 
எண்ணிகல்கயில் குலறவு என்றநாலும் ைநாரவநா 
்பருவததில் இருநது கூட்லடக கிழிததுகக்கநாண்டு 
சிற்கடித்த வண்ணததுப பூசசியின் கிளரசசிககுக 
குலறவில்ைநா்த ்கவில்த்கலளக ்கடற்்கரய் 
எழுதியுள்ளநார.

்ை்கநாை ைனி்தலைக ்கவில்த கைநாழியின் வழிவய 
திடுககிட லவதது, உள்ளுணரலவத தூண்டுகிற 
எதிரபபுணரலவக ்கவில்தயில் ்கட்டலைததுள்ள 
்கவி்ர ்கடற்்கரய்யின் அரசியல் ் நாரம், இன்லறககுத 
வ்தலவயநா்க உள்ளது. ்கநாைங்கநாைைநா்க இதுவலர 
க்நாற்்கள் ்கட்டலைததுள்ளவற்லறப புரட்டு்தல், 
்கலைத்தல் மூைம் ்கட்டுலடத்தல், ைரபு வழிப்பட்ட 
வநாசிபபில் அதிரசசியும் ்ப்தற்றமும் ஏற்்படுததி மீள் 
உருவநாககு்தல் என்று ்கவில்தயநாக்கததில் ்கடற்்கரய் 
வ்ரததியுடன் ்பலடததுள்ளநார. ்ம் ்கநாைததின் 
்கவில்த்கள் அடஙகிய ’்கநாஃப்கநாவின் ்கரப்பநான் 
பூசசி’ , அவசியம் வநாசிக்கப்பட வவண்டிய 
க்தநாகுப்பநாகும்.

கைாஃபகைாவின கைரப�ான பூச்சி (கைவி்தத் ததாகுதி). 
கைடறகைரய். தேன்்ன:   தமிழ் அ்ல �திப�கைம். 

�ககைம்:120; வி்ல: ரூ.120/-.  
ததாடரபுககு:   9486838801.



கட்டுனை

ரூபன் சிவராஜா
svrooban@gmail.com

ககொவைொைொ ்தடுபபூசி அைசிைல்:

கசைல்வந்த நாடு�ளின் ்பதுக்�லும் 
வறிய நாடு�ளின் ்பரிதா்பநிவலயும்

சகாவரநாைநா க்பருநக்தநாற்றுப்பரம்்பலைக 
்கட்டுப்படுததுவ்தற்்கநாை ்தனி்்பர-்மூ்க முடக்கங்கள் 
க்தநாடரகின்ற அவ்தவவலள, ்பல்வவறு ்நாடு்கள் 
்தடுபபூசி்கலள ைக ்களுககுச  க்லுத்தத 
க்தநாடஙகிவிட்டை. ்கடந்த 2020 டி்ம்்பரிலிருநது 
்தடுபபூசி க்லுததுகின்ற க்யற்்பநாடு்கள் இடம்க்பற்று 
வருகின்றை. உை்களநாவிய ைநானிடப வ்பரவைதல்த 
ஏற்்படுததிய இந்தத க்தநாற்றுககு எதிரநாை 
்தடுபபூசியிலும் அரசியல் க்ல்வநாககுச 
க்லுததுகின்றது என்்பது இதிலுள்ள ்க்ப்பநாை 
ய்தநாரத்தம். ைனி்தநாபிைநாை ைற்றும் ைருததுவ 
அடிப்பலட்களுடன் நீதியநாை முலறயில் 
வ ை ற் க்க நா ள் ள ப ்ப ட வ வ ண் டி ய  - 
்நாடு்களுககிலடயிைநாை ்தடுபபூசி ்பஙகீட்டில் - 
க்பநாருளநா்தநார ்பைம்மிக்க ்நாடு்கள் க்பரும் 
க்ல்வநாககுச க்லுததுகின்றை.

முந்திகசகாண்ட சசல்வந்த நாடுகள்

அ்தநாவது அகைரிக்கநா, ்கைடநா, பிரத்தநானியநா, 
அவுஸதிவரலியநா, ஜப்பநான் ைற்றும் ்பை ஐவரநாபபிய 
்நாடு்கள் ்தைது ஒட்டுகைநாத்த ைக்களுககும் ‘்பை 
்தடலவ்கள்’ க்லுததுவ்தற்குத வ்தலவயநாை 
்தடுபபூசி்கலள க்கநாள்வைவு க்ய்துள்ளை. 
உைக்கஙகிலும் உற்்பததி க்ய்யப்பட்டுள்ள, ைற்றும் 
உற்்பததியில் உள்ள கைநாத்தத ்தடுபபூசி்களில் 
அலரவநாசிககும் வைல் ஏைவவ க்கநாள்வைவு 
க்ய்துள்ளவ்தநாடு வைைதி்க க்கநாள்வைவு 
ஒப்பந்தங்கலளயும் இந்நாடு்கள் க்ய்துள்ளை. 
இந்தச க்ல்வந்த ்நாடு்கள் உைகின் கைநாத்த 
ைக்கட்க்தநால்கயின் 15 வீ்தம் ைட்டுவை. இன்னும் 
விரிவநா்கச க்நால்வ்தநாைநால் உ்தநாரணைநா்கக 

்கைடநாலவ எடுததுகக்கநாண்டநால், ்நாட்டின் முழு 
ைக்களுககும் 6 ்தடலவ்கள் வலர வ்பநாடுவ்தற்குப 
வ்பநாதுைநாை ்தடுபபூசி்கலளக க்கநாள்வைவு 
க்ய்துள்ளது. அகைரிக்கநா ைற்றும் பிரித்தநானியநா 
்நான்கு ்தடலவ்களும், க்பரும்்பநாைநாை ஐவரநாபபிய 
்நாடு்கள் 2 ்தடலவ்களுககுரிய க்கநாள்வைவு்கலளயும் 
க்ய்துள்ளை. க்கநாள்வைவு என்்பது ஏைவவ 
க்கநாள்வைவு க்ய்யப்பட்டதும் வைைதி்க 
க்கநாள்வைவுக்கநாை ஒப்பந்தங்கலளயும் குறிககின்றது.

2021 ்டுப்பகுதிககுள் ஒரு ்்பருககு இரண்டு 
வடநா்ஸ (Vaccine doses) வ்பநாடப்பட்டு ்நாட்டிலை 
இயல்புநிலைககுக க்கநாண்டுவரு்தல் என்ற 
இைகவ்கநாடு அகைரிக்கநா ைற்றும் ஐவரநாபபிய 
்நாடு்கள் ்தடுபபூசித திட்டததிலை ல்கயநாளுகின்றை. 
ஆைநால் வறிய ைற்றும் ்டுத்தர வருைநாைமுள்ள 
்நாடு்கள் இயல்புநிலைககுத திரும்புவ்தற்கு 2024 வலர 
்கநாததிருக்க வவண்டிவரும் எைக ்கணிபபிடப்படுகிறது. 
அ்தன் க்பநாருள் அந்நாடு்களுககு வ்தலவயநாை 
்தடுபபூசி்கள் முழுலையநா்கப வ்பநாய்சவ்ரவ்தற்கு 
இன்னும் 2 ஆண்டு்கள் வலர எடுககும். குலறந்தது 
இன்னும் இரண்டு ஆண்டு்களுககு அம்ைக்கள் 
க்தநாற்றுக்களுடன் வநாழவவண்டும் என்்ப்தநாகும். 
்வம்்பர 2020 நிைவரப்படி, Pfizer-BioNTech ைற்றும் 
Modernas ஆகிய ்தடுபபூசி்கள் 2021ம் ஆண்டின் 
கைநாத்த உற்்பததியில் 80 வீ்தைநாைலவ க்ல்வந்த 
்நாடு்களுககு விற்்கப்பட்டுவிட்டை என்்பல்த 
க்ல்வந்த ்நாடு்களின் துரி்த க்கநாள்வைவிற்கு 
உ்தநாரணைநா்கச க்நால்ைைநாம்.

மனித சமலாண்ணமயின் விணளவும் உலகமயமாககலும்

உை்களநாவிய இந்த க்பருநக்தநாற்று க்ருக்கடிக்கநாை 
முககிய ்கநாரணி்களில் ஒன்று உை்கையைநாக்கல். 
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உலகின் க்சல்ேந்த ் ொடுகள் மட்டும் ்தடுபபூசிகனளேப வ�ொட்டு விடுே்தொல் க்தொறறுப �ைம்�ல் 
கட்டுப�ொட்டுக்குள் ேநதுவிடொது. உலக ் ொடுகள் அனைததும் ேழனமக்குத திரும்புேது என்�வ்த 
க்தொறறுப�ைம்�னலக் கட்டுக்குள் ககொண்டுேருேக்தன்�்தன் உள்ளேொர்ந்த க�ொருள். அதுவே 
க்தொறறுப�ைம்�னலக் கட்டுப�டுததுேதில் வினைத்தொக்கம் மிக்க க்சைற�ொடு. அப�டி நிகழத 
்தேறிைொல் ் ொடுகடந்த �ைணங்கள் மீண்டும் மீண்டும் புதிைபுதிை க்தொறறுஅனலகனளேத 

வ்தொறறுவிததுக்ககொண்வட இருக்கும். இந்தப க�ருநக்தொறறுக்கூட இன்ைமும் உலகின் அதிகொை 
்சக்திகளுக்கு எ்தனையும் கறறுக்ககொடுக்கவில்னல என்�ன்தவை ‘்தடுபபூசி அைசிைல்’ அப�ட்டமொக 

கேளிப�டுததுகின்்து.



இயற்ல்கககு எதிரநாை ைனி்த வைைநாண்லை. 
க்தநாழில்நுட்்பம், க்பரும் உற்்பததி்கள், க்பரு்்கர 
அபிவிருததி்கள், வ்பநாககுவரதது்கள், வணி்கம் என்ற 
உை்கையைநாக்கலின் இன்ைபிற கூறு்கலள 
அடுக்கைநாம். க்ல்வந்த ் நாடு்கள் ்தைது க்பநாருளநா்தநார, 
்பலடததுலற மூைம் ்தைககுச ் நா்த்கைநாை அரசியல் 
்பைதல்தயும் அதி்கநாரதல்தயும் ்கட்டிகயழுபபி 
லவததுள்ளை. இந்த அதி்கநார ைற்றும் க்ல்வநாககுச 
க்லுத்தல் வ்பநாககின் விலளவு்கள் ்பை. ் ை்கநாைததில் 
கவவவவறு பிரநாநதியங்களில் இடம்க்பற்றுவரும் 
வ்பநார்கள் இந்த அதி்கநாரப வ்பநாககிைது விலளவு.

்தடுபபூசி விடயததிவைனும் ் ைததுவ உணரவுடன் 
ஓரளவவனும் ்பநாகு்பநாடற்ற நீதியநாை ்பஙகீடு 
்லடக்பறுகைன்ற எதிர்பநாரபபு சிைைட்டங்களில் 
இருந்தது. ைனி்தநாபிைநாை அடிப்பலடயிைநாை 
வவணவநா இது என்்பது ஒருபுறமிருக்க, உை்களநாவிய 
க்பநாருளநா்தநார ஸதிரத்தன்லைககும் நீதியநாை 
்தடுபபூசிப ்பஙகீடு அவசியைநாைதும்கூட என்்பது 
அத்தகு எதிர்பநாரபபிற்குரிய அடிப்பலட. 
உை்கையைநாக்கல் என்்பது ் நா்தநாரண ்கண்்களுககுப 
புைப்படநா்த  ்பல்வவறு அடுககு்களிைநாை 
வலைபபின்ைல்்கலளக க்கநாண்டுள்ள அலைபபு 
முலறலையும் இயஙகு நிலையுைநாகும்.

உைகின் க்பரும்்பநாைநாை ்நாடு்கள் ஏவ்தநாகவநாரு 
வல்கயில் ஒன்றுடன் ஒன்று க்தநாடரபு்கலளக 
க்கநாண்டுள்ளை. ஒன்றில் ஒன்று ்தஙகியுள்ளை. 
க்பநாருட்்களின் ஏற்றுைதி-இறககுைதி, ்நாடு்கடந்த 
்ப ய ண ங ்க ள் ,  உ ற் ்ப த தி - நு ்க ர வு  எ ை 
்நாடு்களுககிலடயிைநாை க்பநாருளநா்தநார ைற்றும் 
ைனி்த உறவு்களும் க்தநாடர்பநாடல்்களும் ்பை 
அடுககு்களிைநாை வலைபபின்ைல்்கலளக 
க்கநாண்டுள்ளை. இநநிலையில் உைகின் க்ல்வந்த 
்நாடு்கள் ைட்டும் ்தடுபபூசி்கலளப வ்பநாட்டு விடுவ்தநால் 
க்தநாற்றுப ்பரம்்பல் ்கட்டுப்பநாட்டுககுள் வநதுவிடநாது. 
உை்க ் நாடு்கள் அலைததும் வழலைககுத திரும்புவது 
என்்பவ்த க்தநாற்றுப்பரம்்பலைக ்கட்டுககுள் 
க்கநாண்டுவருவக்தன்்ப்தன் உள்ளநாரந்த க்பநாருள். 
அதுவவ க்தநாற்றுப்பரம்்பலைக ்கட்டுப்படுததுவதில் 
விலைத்தநாக்கம் மிக்க க்யற்்பநாடு. அப்படி நி்கழத 

்தவறிைநால் ்நாடு்கடந்த ்பயணங்கள் மீண்டும் 
மீண்டும் புதியபுதிய க்தநாற்றுஅலை்கலளத 
வ்தநாற்றுவிததுகக்கநாண்வட இருககும். இந்தப 
க்பருநக்தநாற்றுககூட இன்ைமும் உைகின் அதி்கநார 
்கதி்களுககு எ்தலையும் ்கற்றுகக்கநாடுக்கவில்லை 
என்்பல்தவய ‘்தடுபபூசி அரசியல்’ அப்பட்டைநா்க 
கவளிப்படுததுகின்றது.

தடுப்பூசி: வறிய நாடுகளுககு எடடாககனி?

இந்தப ்பநாகு்பநாடநாை ்பஙகீடு அதிரசசியளிககிறது 
என்று கூறிய உை்க சு்கநா்தநார அலைபபின் 
க்பநாதுசக்யைர Teros Adhanom Ghebreyesus, 
இந்தபவ்பநாககு க்பருநக்தநாற்றிலை அ்நாவசியைநா்க 
நீடிப்ப்தற்கு வழிவ்கநாலும் எைவும் எச்ரிததுள்ளநார. 
‘ஒரு க்பருநதீலய அலணப்ப்தற்்கநாை முயற்சியில் 
தீபபிழம்பு்களின் சிை ்பகுதி்களின் வைல் ைட்டும் 
்தண்ணீர க்தளிப்ப்தற்கு நி்கரநாைது’ எை இன்லறய 
்தடுபபூசிப ்பஙகீட்டில் ல்ககக்கநாள்ளப்படும் 
அணுகுமுலறலய அவர சித்தரிதது, உை்களநாவிய 
நீதியநாை ்பஙகீட்டிலை வலியுறுததியுள்ளநார.

இந்த நீதியற்ற அணுகுமுலறலயச ் ரிக்ய்வ்தற்கும் 
வறிய ைற்றும் ் டுத்தர வருைநாைமுலடய ் நாடு்களுககு 
்தடுபபூசி ்பகிரப்படுவல்தயும் அந்த ்நாடு்களின் 
ை க ்களு ககு  அலவ  க ்ன் றலடவல ்த த 
துரி்தப்படுத்தவும் உறுதிப்படுத்தவும் Covax – (COVID-19 
Vaccines Global Access) என்கறநாரு கூட்டலைபபு 
உருவநாக்கப்பட்டுள்ளது. உை்க சு்கநா்தநார அலைபபு 
(WHO ) ,  ைற்றும் ்தடுபபூசி – வ்நாய்த்தடுபபு 
ைருததுவததிற்்கநாை உை்கக கூட்டலைபபு (Global 
alliance for vaccines and immunization, Gavi) அகியை 
இந்த அலைபபிலை 2020இல் உருவநாககியுள்ளை. 
Gavi அலைபபின் வ்நாக்கம் ்பரந்த அளவிலும் 
விலரவநா்கவும் வ்தலவ அதி்கமுள்ள மூன்றநாம் உை்க 
்நாடு்களுககு ்தடுபபூசி்கள் க்ன்றலடவ்தற்்கநாை 
ஒருஙகிலணபபு்கலள வைற்க்கநாள்வ்தநாகும். இந்த 
அலைபபு ்பல்வவறு ்தடுபபூசி ்தயநாரிபபு 
நிறுவைங்களுடன் க்தநாடரபு்கலளக க்கநாண்டுள்ளது.

உலகநாடுகளின் சகாசரானா தடுப்பூசிவணககள்

க்கநாவரநாைநாவுககு எதிரநாை உை்க ்நாடு்களின் 
்தடுபபூசி்கள் என்று ்பநாரககும் வ்பநாது V451 எனும் 
க்பயரிைநாை ்தடுபபூசி அவுஸவரலியத ்தயநாரிப்பநா்க 
்நல்தககு வநதுள்ளது. இது அவுஸவரலிய Queensland 
ஆய்வுப ்பல்்கலைக்கழ்கமும் (University of Queensland) 
CSL ைருநது நிறுவைமும் இலணநது ்தயநாரிககின்ற 
்தடுபபூசி. பிரித்தநானிய - சுவீடன் ்பல்வ்தசிய ைருந்த்க 
ைற்றும் உயிரியல் க்தநாழில்நுட்்ப நிறுவைைநாை As-
traZeneca அவ்த க்பயரில் க்கநாவரநாைநா ்தடுபபூசியிலைத 
்தயநாரிததுள்ளது. இநதியநாவின் Serum Institute உைகின் 
மு்தைநாவது க்பரிய ்தடுபபூ ்தயநாரிபபு நிறுவைம். இது 
வைற்க்நான்ை பிரித்தநானிய-சுவீடன் நிறுவைததுடன் 
இலணநது க்கநாவரநாைநா எதிரபபுத ்தடுபபூசித 
்தயநாரிபபில் ஈடு்பட்டுள்ளது. Moderna, Pfzer, Novavax 
ைற்றும் Inovia ஆகியை அகைரிக்க ்பல்வ்தசிய 
நிறுவைத ்தயநாரிபபு்கள். Curevacs ்தடுபபூசி வஜரைன் 
்தயநாரிபபு. Sinopharm சீைத ்தயநாரிப்பநாகும்.

கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

ஜூ
ன் 

20
21

31



Covax கூடடணமப்பு: நீதியான பங்கீடு அவசியம்

வைற்க்நான்ை Covaxகூட்டலைபபு 2021 இறுதிககுள் 
1,3 பில்லியன் ்தடுபபூசி்கலள வறிய-்டுத்தர வருைநாை 
்நாடு்களுககுச வ்ரபபிப்பல்த இைக்கநா்கக 
க்கநாண்டுள்ளது. ஆைநால் அ்தற்குரிய நிதிவளம் 
ைற்றும் ஒப்பந்தங்கலள உறுதிப்படுததுவதில் 
அவவலைபபு ் வநால்்கலள எதிரக்கநாண்டுள்ள்தநா்க 
க்ய்தி்கள் கவளியநாகியுள்ளை. உை்க சு்கநா்தநார 
அலைபபு Microsoft நிறுவைர Bill Gatesஇன் நிதி 
ஆ்தரவுலடய இரண்டு இைநா்பவ்நாக்கற்ற 
நிறுவைங்களுடன் இலணநது மு்தற்்கட்டைநா்க 92 
வறிய ் நாடு்களுக்கநாை ஒரு பில்லியன் ்தடுபபூசி்கலள 
வழஙகுவ்தற்்கநாை ்பணி்கலள முன்கைடுததுள்ளது. 
இன்னும் ஒரு பில்லியன் ்தடுபபூசி்கலள சிை ் டுத்தர 
வருைநாை ்நாடு்களுககுப க்பற்றுக க்கநாடுககும் 
முயற்சியிலும் ஈடு்பட்டுள்ள்தநா்கத ்த்கவல்்கள் 
க்தரிவிககின்றை.

Gavi இன் க்பநாறுபபுககு உட்்பட்ட ்பணி 
க்கநாள்வைவு ஒப்பந்தங்கலள முன்கைடுப்பது. 
்நாடு்களுககுரிய ்பஙகீடு்கலள ஒருஙகிலணப்பது. 
அவற்லறத ்தநாண்டி, ்நாடு்களுககு அனுபபுவது 
உட்்பட்ட விநிவயநா்கச க்யற்்பநாட்டிலை அந்த 
அலைபபு ல்ககயடுக்கவில்லை. அ்தன் குறுகிய்கநாை 
இைககு என்்பது விலைகுலறந்த ைற்றும் அதீ்த 
குளிரூட்டியில் லவதது ஏற்றுைதி க்ய்யவும் 
்பரநாைரிக்கவும் வ்தலவயில்ைநா்த ்தடுபபூசிவல்க்கலள 
க்கநாள்வைவு க்ய்வ்தநாகும். அவ்தவவலள அந்த 
முலைபபுககூட ்வநால்்கள்  நிலற ந ்தது . 
்பரிவ்நா்தலை்களில் சிக்கல், ்பக்கவிலளவு்கள் ்பற்றி 
கவளிவரும் ்த்கவல்்கள், ்பநாவலைககு ஒபபு்தல் 
அளிக்கப்படுவதில் வ்கள்விககுறி வ்பநான்ற ்பை 
்வநால்்கள் உள்ளை.

நியாயமறை பங்கீடு சதாடருமானால்…

்தடுபபூசிப ்பகிரவில் நியநாயைற்ற வ்பநாககுத 
க்தநாடருைநாைநால் மூன்றநாம் உை்க ்நாடு்கள், 
க ்த நா ற் று த ்த டு ப பு  ் ட வ டி க ல்க ்க ல ள 
நீண்ட்கநாைததிற்குக ்கலடபபிடிக்க வவண்டிவரும். 
இது  அந்த ந ்த  ் நாடு்களின் உள்் நாட்டுப 
க்பநாருளநா்தநாரதல்த ைட்டுைல்ை உை்களநாவிய 
க்பநாருளநா்தநாரததிலும் எதிரைலறயநாை ்தநாக்கதல்த 
ஏற்்படுத்தககூடியை. மூன்றநாம் உை்க ் நாடு்களுக்கநாை 
்தடுபபூசித திட்டம் ்தநாை்தைநாகுகைனில், லவரஸ 
இன்னும் ்பைவடிவங்களில் உருைநாறிப ்பரவுவ்தற்்கநாை 
ஆ்பதது அதி்கரிககும். உருைநாறிய லவரஸ்கள் ஏைவவ 
க ்க நா வ ர நா ை நா த  க ்த நா ற் று  ஏ ற் ்ப ட் டு க 
குணைலடந்தவர்களுககு மீண்டும் க்தநாற்றவும்கூடும். 
அவ்தவவலள ்தடுபபூசி விலளவுத்தநாக்கம் 
கு ல ற ந து வ ்ப நா ்க வு ம் ,  ்த டு ப பூ சி 
எடுததுகக்கநாண்டவர்களுககுத க்தநாற்றவும் 
வநாய்பபுண்டு.

வறிய-ைற்றும் ்டுத்தர வருைநாைமுலடய 
்நாடு்களில் க்தநாற்று நீடிககுகைனில் அது ்கட்டுககுள் 
க ்க நா ண் டு  வ ந ்த  ் நா டு ்க ளி ல்  மீ ண் டு ம் 
க ்த நா ற் று ப ்ப ர ம் ்ப ல ை  ஏ ற் ்ப டு த து கி ன் ற 
ஆ்பதது்களுககும் இட்டுசக்ல்ைைநாம். எைவவ 

இதிலுள்ள க்ய்தி என்ைகவனில் க்ல்வந்த 
்நாடு்கள் வறிய ்நாடு்களுககுரிய ்தடுபபூசி்கலள 
வழஙகுவக்தன்்பது க்ல்வந்த ்நாடு்களின் 
க்பநாருளநா்தநார ் ைனுககும் ் நா்த்கைநாைது.

உை்க ரீதியில் 178 ்நாடு்கள் COVAXஉடன் 
இலணநதுள்ளை. அகைரிக்கநாவும் ரஸயநாவும் 
இலணயவில்லை. ்கைடநா, பிரநான்ஸ ைற்றும் 
வ்நாரவவ வ்பநான்ற ் நாடு்கள் வைைதி்க ்தடுபபூசி்கலள 
வறிய ்நாடு்களுககுப ்பகிரவ்தற்கு முன்வநதுள்ளை. 
்தடுபபூசிலயப க்பநாறுத்தவலர சீைநா மூன்றநாவது 
க்பரிய உற்்பததிததிறன் க்கநாண்ட ்நாடு. ்தைது 
்தயநாரிப்பநாை Sinopharm இலண வளரமு்க ் நாடு்களுககு 
விநிவயநாகிப்பதில் அக்கலற க்கநாண்டுள்ள்தநா்கத 
க்தரிவிததுள்ளது.

இந்நாடு்கள் குலறந்த்பட்்ம் இவவநாறு 
அறிவிததுள்ளை. இந்நாடு்கலள முன்னு்தநாரணைநா்கக 
க்கநாண்டு ஏலைய க்ல்வந்த ்நாடு்களும் 
க்தநாடருைநாைநால் மூன்றநாம் உை்க ்நாடு்கள், 2024 
வலர ்கநாததிருக்கவவண்டியல்தத ்தவிரக்கைநாம் 
என்ற ்கருதது நிைவுகின்றது.

இநதியநா உைகின் மி்கபக்பரிய ்தடுபபூசித 
்தயநாரிபபு ் நாடு. ஆைநால் ்கடந்த ைநாரச, ஏபரலிலிருநது 
அஙகு க்தநாற்றுப்பரம்்பல் மி்கததீவிரைலடநது 
வநதுள்ளது. இநநிலையில் ்தைது உள்்நாட்டு 
க்ருக்கடிலயக ல்கயநாள்வ்தற்கு இநதியநா ்தடுபபூசி 
ஏற்றுைதிலய இலடநிறுததியுள்ளது. இ்தைநால் Covax 
வைலும் ்வநால்்கலள எதிரக்கநாள்கின்றது. 
்தநாை்தைநா்தலும் ்பற்றநாககுலறயும் வைலும் 
அதி்கரிததுள்ளது.

வறிய நாடுகளின் சபாருளாதார, சமூகச் சிணதவு

வறிய ் நாடு்களின் ் மூ்க முடக்கம் நீடிப்பக்தன்்பது 
அவற்றின் க்பநாருளநா்தநாரதல்த ைட்டுைல்ைநாது ்கல்வி 
ைற்றும் ்மூ்க ரீதியநாை க்பரும் ்பநாதிபபு்களுககு 
இட்டுசக்ல்லும். உ்தநாரணைநா்க உ்கண்டநாவில் 1.3 
மில்லியன் சிறுவர்கள் ்கடந்த ஒருவடருடைநா்கப 
்பநாட்நாலைககுச க்ல்ைவில்லை. இசசூழல் 
சிறுவயதுத திருைணங்கள், ்பதின்ைவயதுப க்பண்்கள் 
்கரப்பம் ்தரிககும் நிலை, வீடு்களில் வன்முலற 
அதி்கரிபபு எைப ்பல்வவறு ்மூ்க ரீதியநாை 
சில்தவு்களுககு இட்டுசக்ல்கின்றை. ்பநாகிஸ்தநான், 
ைைநாவி ைற்றும் ்பை ்நாடு்களிலும் இ்தலைகயநாத்த 
்மூ்க ரீதியிைநாை சில்தவு்கள் ்பற்றிய ்த்கவல்்கள் 
ஊட்கங்களில் கவளிவநதுள்ளை. வ்்பநால் ் நாட்டில் 
இளம்க்பண்்கள் ைததியில் ்தற்க்கநாலை 40 வீ்தததிைநால் 
அதி்கரிததுள்ளது என்றும் கூறப்படுகின்றது.

2020 பின் வ்கநாலட ்கநாைததிலிருநது ்தடுபபூசி 
க்க நாள்வைவு க்த நாடர்பநாை க்ய்தி்கள் 
கவளிவரதக்தநாடஙகியதிலிருநவ்த க்ல்வந்த-வறிய 
்நாடு்களுககிலடயிைநாை ்பநாரிய இலடகவளி 
அவ்தநானிக்கப்பட்டது.  அபவ்பநாதிலிருநது 
இன்றுவலர அந்த இலடகவளி அதி்கரிதவ்த 
வநதுள்ளது. ்கணி்ைநாை க்பருநக்தநால்கத 
்தடுபபூசி்கள் க்தநாடரநதும், குறிப்பநா்க 2021 இறுதிவலர 
க்ல்வந்த ் நாடு்களுகவ்க க்ல்லும் என்கிறநார; ‘உை்க 
சு்கநா்தநார புத்தநாக்க லையம் - Global Health Innovation 
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Center’ எனும் அகைரிக்கநாவின் Duke ்பல்்கலைக ்கழ்க 
ஆய்வு லையதல்தச வ்ரந்த Andrea Taylor

இணடசவளிகளும் பறைாககுணைகளும்

்கடந்த டி்ம்்பர ைநா்தததிலிருநது உைகின் 
க்பரும்்பநான்லையநாை பிரநாநதியங்களுககு 
்தடுபபூசி்கள் கிட்டியுள்ளை. ஆைநால் ்பஙகீட்டு 
அளவு (கிலடக்கபக்பற்ற எண்ணிகல்க), வளம், 
ைருததுவ வ்தி, ்தடுபபூசி்கலள உரிய முலறயில் 
வ்பணுவ்தற்்கநாை வ்தி்கள், க்தநாழில்நுட்்பம் ் நாரந்த 
்பநாரிய இலடகவளி்களும் ்பற்றநாககுலற்களும் 
நிைவுகின்றை. இந்த வறிய ைற்றும் ்டுத்தர 
வருைநாைமுலடய ்நாடு்களின் ைக்கள் உைகின் 
கைநாத்த ைக்கட்க்தநால்கயில் கிட்டத்தட்ட 75 
வீ்தைநாைவர்கள். ஆைநால் இதுவலர அவர்களுககு 
உறுதிக்ய்யப்பட்ட ்தடுபபூசியின் அளவு 25 
வீ்தததிற்கும் குலறந்தவ்த. க்ல்வந்த ்நாடு்கள் 
2020இன் ்டுப்பகுதியிவைவய முநதிகக்கநாண்டு 
்தடுபபூசித ்தயநாரிபபு நிறுவைங்களுடன் 
ஒப்பந்தங்கலளச க்ய்யதக்தநாடஙகிவிட்டை.

இஙகு ைற்றுகைநாரு விடயம் ்கவைததிற்குரியது. 
்தடுபபூசிக்கநாை மு்தலீடு்கலள க்ல்வந்த ் நாடு்கவள 
க்ய்்தை. அ்தநாவது க்கநாவரநாைநா என்ற இந்தப புதிய 
வல்க லவரசிற்்கநாை ்தடுபபூசி்கள் க்தநாடர்பநாை 
ைருததுவ ஆய்வு்கள், உயிரியல் க்தநாழில்நுட்்ப 
ஆய்வு்க்கள், ்பரிவ்நா்தலை்கள், உற்்பததி்களுக்கநாை 
மு்தலீடு்கலள க்ல்வந்த ் நாடு்கவள க்ய்்தை. இந்தத 
துரி்த மு்தலீடு்கள் ்தநான் இன்று விலைத்தநாக்கம் மிக்க 
்பல்வவறு ்தடுபபூசிவல்க்கலளக குறுகிய ்கநாைததிற்குள் 
்கண்டலடய வழிவகுததுள்ளை என்்பல்த 
ைறுப்ப்தற்கில்லை. அவ்தவவலள க்பரும் நிதிமு்தலீடு 
என்்பது முன்கூட்டிய க்கநாள்வைவு ஒப்பந்தம், 
முன்னுரிலைலய இந்நாடு்களுககு வழஙகியுள்ளை.

தடுப்பூசிககான சபருந்சதாணக முதலீடுகள்

்தடுபபூசி ்தயநாரிபபுக்கநாை ைருததுவ ஆய்வு, 
்பரிவ்நா்தலை ைற்றும் உற்்பததிக்கநா்க ்பை பில்லியன் 
கடநாைர நிதியிலை அகைரிக்கநா மு்தலீடு 
க்ய்துள்ளது. ஐநது வலரயநாை ்தடுபபூசி்கள் 
அகைரிக்க மு்தலீட்டில் ்கண்டலடயப்பட்டுள்ளை. 
இந்த நிதி மு்தலீட்டுககுப பிரதி்பைைநா்க 
நி்பந்தலை்கலளயும் அகைரிக்கநா விதிததுள்ளது. 
அ்தநாவது ்தநான் மு்தலீடு க்ய்்த ்தடுபபூசித 
்தயநாரிபபு்களுக்கநாை முன்னுரிலை ்தைககுத 
்த ர ப ்படவவண்டும்  என்்ப்த நாகும் .  உை ்க 
்நாடு்களுககிலடயிைநாை இதுவலர ்தடுபபூசிப 
்பஙகீட்டின் ஏற்றத்தநாழவு்கள் க்தநாடர்பநா்க 
அகைரிக்கநா இதுவலர எவவி்த அக்கலறயிலையும் 
்கநாட்டவில்லை. Covaxஇற்கு உ்தவவும் முன்வரவில்லை. 
முன்ைநாள் ஜைநாதி்பதி கரநாைநால்ட் டிரம்ப ்தடுபபூசி 
ல்கயநாளலிலும் ஒரு ்கடும்வ்தசியவநா்தப வ்பநாககிற்குத 
தூ்பமிட்டுச க்ன்றுள்ளநார எைப்படுகின்றது.

சசல்வந்த நாடுகளின் இலககு

அகைரிக்கநா உட்்பட்ட ்பை வைற்கு ் நாடு்கள் 2021 
வ்கநாலடககு முன்ைர ்தைது ்நாட்டு ைக்களுககு 

்தடுபபூசி்கலளச க்லுததி முடிதது ்மூ்க 
முடக்கததிலிருநது இயல்புககுத திரும்புவல்த 
இைக்கநா்கக க்கநாண்டுள்ளை. ஆைநால் அ்தன் 
க்பநாருள் அ்தற்குப பின்ைர இந்நாடு்கள் வைைதி்கைநா்க 
லவததிருககும் ்தடுபபூசி்கள் மூன்றநாம் உை்க 
்நாடு்களுககுக க்ன்றுவ்ரும் என்்ப்தல்ை. ்தநாம் 
க்கநாள்வைவு க்ய்்த அல்ைது க்கநாள்வைவு 
ஒப்பந்தம் க்ய்்த ்தடுபபூசி்கள் லவரசின் அடுத்தடுத்த 
்கட்டங்களுக்கநா்கச வ்மிதது லவப்பதிவைவய 
க்ல்வந்த ்நாடு்கள் முலைபபுக ்கநாட்டககூடும். 
அதவ்தநாடு, லவரசின் அடுத்தடுத்த உருைநாற்றங்கலளக 
்கருததிற்க்கநாண்டு புதிய ்தடுபபூசி்கலள உற்்பததி 
க்ய்வ்தற்குரிய ைருததுவ ஆய்வு்களுககும் ்தடுபபூசி 
உற்்பததி்களில் ்கவைம் க்லுத்தவும் வநாய்பபு்கள் 
உள்ளை.

ைருததுவக ்கட்டலைபபு்கள் உயர ்தரததில் உள்ள 
க்ல்வந்த ் நாடு்கவள ்பல்வவறு புறக்கநாரணி்களிைநால் 
்தடுபபூசித திட்டததில் ்பல்வவறு ்தநாை்தங்கள் 
ஏற்்பட்டுள்ளை. இநநிலையில் ைருததுவக 
்கட்டலைபபு ்பைவீைைநா்கவும் ்பற்றநாககுலற்கலளயும் 
க்கநாண்டுள்ள ் நாடு்களில் ்தடுபபூசி்கள் கிலடத்தநாலும் 
அந்நாடு்களின் உள்ள்கச சூழல்்கள் உரிய முலறயில் 
ைக்களுககுச க்ன்றலடவதில் சிக்கல்்கள் உள்ளை. 
வ்நாரவவ வ்பநான்ற ் நாடு்களிற்கூட இன்றும் ்தடுபபூசி 
க்தநாடர்பநாை பிரவ்த்ங்களுக்கநாை ்பஙகீடு, 
முன்னுரிலை அ்தநாவது எந்தப பிரவ்த்ங்களுககு 
முன்னுரிலை க்கநாடுப்பது வ்பநான்ற விவநா்தங்கள் 
ஊட்கங்களில் இடம்க்பற்றுவருகின்றை.

்தவிர வைற்கு்நாடு்கள் ்பைவற்றில் Astrazeneca 
்தடுபபூசியின் ்பக்கவிலளவு்கள் க்தநாடர்பநா்க எழுந்த 
அச்ங்கள், அவற்றின் ்தடுபபூசிததிட்டததில் 
்தநாை்ததல்த ஏற்்படுததியிருந்தை. Astrazeneca ்தடுபபூசி 
இரத்தக்கசிவு உட்்பட்ட சிை ்பக்கவிலளவு்கலள 
ஏற்்படுததியுள்ளது. சிைர இறநதுமுள்ளைர. இந்தப 
பின்ைணியில் ஐவரநாபபிய ் நாடு்கள் ்பை Astrazeneca 
்தடுபபூசிலய இலடநிறுததியிருந்தை. அ்தன் 
்பக்கவிலளவு்கள் மி்கச சிறிய அளவிைநாைலவ என்று 
ைருததுவ ஆய்வு்கள் உறுதிப்படுததியல்த அடுதது 
்பை ் நாடு்கள் மீண்டும் அ்தலைப ்பயன்்பநாட்டுககுக 
க்கநாண்டுவநதுள்ளை. வ்நாரவவ, கடன்ைநாரக 
வ்பநான்றை அ்தலை முற்றுமுழு்தநா்க நிறுததியுள்ளை. 
Astrazenecaவின் ்பக்கவிலளவு்கள் க்தநாடர்பநா்க 
கவளிவந்த க்ய்தி்களும் முன்கைடுக்கப்பட்ட 
விவநா்தங்களும் அ்தன் மீ்தநாை ் ம்பிகல்கலய ைக்கள் 
ைததியில் க்பநாதுவநா்க இழக்கச க்ய்துள்ளை.

புதிய சவால்கள் பறறிய அச்சம்

2021 இறுதியில் அல்ைது, குறுகிய ்கநாைததிற்குள் 
புதிய ்வநால்்கள் உருவநா்கைநாம் என்ற அச்மும் 
உை்களவில் நிைவுகின்றது. ்தடுபபூசி்களின் 
எதிரபபு்கதியின் க்தநாழிற்்பநாட்டுக்கநாைம் எவவளவு 
என்்பது இதுவலர உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. 
நீண்ட ்கநாை எதிரபபு்கதிலய ஏற்்படுததுவ்தற்கு 
இரண்டுககு வைற்்பட்ட ்தடலவ்கள் ்தடுபபூசிலய 
ஒரு ் ்பருககுச க்லுத்த வவண்டி வருைநா என்்பதும் 
அறியப்படவில்லை. வழலையநாை இன்புளுவன்்நா 
்கநாய்ச்லுககு (Seasonal influenza) எதிரநாை ்தடுபபூசி 
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வ்பநாை வருடநாவருடம் க்கநாவரநாைநா எதிரபபுத 
்தடுபபூசி க்லுத்த வவண்டிய நிலை ஏற்்படககூடும் 
என்ற ்கருதது்களும் நிைவுகின்றை. வைற்்படி சூழல் 
ஏற்்படுைநாயின் க்ல்வந்த ்நாடு்கள் இன்னும் 
்பன்ைடஙகு ்தடுபபூசி்கலளத ்தம்வ்ப்படுததிக 
க்கநாள்வதிவைவய முலைபபுக ்கநாட்டபவ்பநாகின்றை. 
வறிய ்நாடு்களின் நிலை இன்னும் வைநா்ைநாை 
நிலைககு இட்டுச க்ல்ைப்படும்.

உற்்பததிககுரிய ைருததுவ அறிவியல் ைற்றும் 
உயிரியல் க்தநாழில்நுட்்ப வளங்களும் ைனி்த 
வளங்களும் அகைரிக்கநா உட்்பட்ட வைற்கிடம் 
அதி்கம் உள்ளை. ஆபிரிக்க, க்தன் அகைரிக்க, க்தன் 
கிழககு ஆசிய ்நாடு்களில் இத்தல்கய ைருததுவ 
அறிவியல் வளங்கள் க்பரும்்பற்றநாககுலறயநா்க 
உள்ளை. இந்தப பிரநாநதியங்களுடன் ஒரு உற்்பததி 
இலணபபு லையங்கள் உருவநாக்கப்படவவண்டுகைை 
‘உை்க சு்கநா்தநார புத்தநாக்க லையததின்’ ஆய்வு 
்பரிநதுலர க்ய்துள்ளது. இந்தப ்பரிநதுலர 
்லடமுலறப்படுத்தப்படுவ்தற்கு அதி்க ்கநாைம் 
எடுககும் .  அது குறுகிய எதிர்கநாைததில் 
்நாததியமில்லை. இந்த விடயததிலை இநதியநாவும் 
க்தன் ஆபிரிக்கநாவும் உை்க சு்கநா்தநார அலைபபின் 
்கவைததிற்குக க்கநாண்டுவநதுள்ளை என்றும் 
கூறப்படுகின்றது.

தடுப்பூசிகளின் நியாயமான பங்கீடு அவசியம்

க்ல்வந்த ்நாடு்கள் ஒருவல்கப ்பதுக்கலை 
வைற்க்கநாள்கின்றை. அந்தப வ்பநாககிலைத ்தவிரதது 
வறிய ைற்றும் ் டுத்தர வருைநாைமுலடய ் நாடு்களுடன் 
்தடுபபூசி்கலளப ்பகிரநது க்கநாள்ளுைநாறு உை்க 
சு்கநா்தநார அலைபபு, ்ரவவ்த் ைன்னிபபுச ்ல்ப 
வ்பநான்ற அழுத்தைநாை வ்கநாரிகல்க்கலள 
முன்லவததுள்ளை. ‘எயிட்ஸ க்பருநக்தநாற்றின் 
வ்பநாது, க்ல்வந்தர்கள் ைருததுவச சிகிசல் 
க்பற்றல்தயும் அவ்தவவலள வளம் குலறந்த 
்நாடு்களில் மில்லியன் ்கணக்கநாை ைக்கள் இறக்க 
வ்ரிட்டல்தயும் ்கண்டிருககின்வறநாம். அவ்த ்தவறு 
மீண்டும் நி்கழவல்த ்நாம் அனுைதிக்கககூடநாது’ 
என்று எச.ஐ.வி ைற்றும் எயிட்ஸ க்தநாடர்பநாை ஐ.
்நா திட்டததின் (UNAIDS) நிரவநா்க இயககுைர Winnie 
Byanyima க்தரிவிததுள்ளலை குறிபபிடத்தக்கது.

ைருநது ்தயநாரிபபு நிறுவைங்களுடன் க்பரிய 
இரு்தரபபு ஒப்பந்தங்கலள வ்ரடியநா்கச க்ய்்தல்தத 
்தவிரககுைநாறும், அலைதது ்நாடு்களுககுைநாை 
நீதியநாை ்பஙகீட்டிலை உறுதிப்படுததுவ்தற்்கநாை 
உை்களநாவிய க்யல்முன்கைடுபபு்களுககு ஆ்தரவு 
வழஙகுைநாறு க்ல்வந்த ்நாடு்கலள ்ரவவ்த் 
ைன்னிபபுச ் ல்ப வ்கநாரியுள்ளது. அதவ்தநாடு ைருநதுப 
க்பநாருட்்கலளத ்தயநாரிககும் க்பருநிறுவைங்கள் 
்தைது ்கநாபபுரிலைககு அல்ைநாது ைனி்த உயிர்களுககு 
முன்னுரிலை க்கநாடுக்க வவண்டுகைைவும் 
வ்கநாரியுள்ளது.

காப்புரிணமயில் விதிவிலககுக சகாரல்

புதிய ைருநதுபக்பநாருட்்கள் உட்்பட்ட ்தடுபபூசி்கள் 
்தயநாரிககும் வ்பநாது ்தயநாரிபபு நிறுவைங்கள் 
அ்தற்குரிய ்கநாபபுரிலைலயத (்தனியுரிலை) 

்தை்தநாககிகக்கநாள்கின்றை. அ்தன் அரத்தம் 
குறிபபிட்ட அந்த நிறுவைம் ைட்டுவை, குறிபபிட்ட 
்கநாைததிற்கு குறித்த அந்தப க்பநாருலள உற்்பததி 
க்ய்கின்ற ்ட்ட ரீதியநாை உத்தரவநா்ததல்தப 
க்பறுகின்றது என்்ப்தநாகும். ைட்டுைல்ைநாைல் 
அ்தற்குரிய விலைலயயும் நிரணயிககும் உரிலைலயப 
க்பறுகின்றது ,  க்ய்முலற க்தநாடர்பநாை 
்த்கவல்்கலளயும் அநநிறுவைம் இர்கசியைநா்கப 
வ்பணுவது ்கநாபபுரிலை ்நாரந்த ்லடமுலற. 
க்கநாவரநாைநா ்தடுபபூசி உை்களநாவிய ைக்களுககுச 
க்ன்றலடவல்த உறுதி க்ய்யும் க்பநாருட்டு, 
்கநாபபுரிலை க்தநாடர்பநாை விதிமுலற்களில் 
விதிவிைககு்கலளத ்தடுபபூசி உற்்பததி நிறுவைங்கள் 
க்ய்ய முன்வரவவண்டும். அ்தன் மூைம் ஏலைய 
்நாடு்கள் ்தைக்கநாை ்தடுபபூசிலயத ்தயநாரிப்ப்தற்குரிய 
்த்கவல்்கலளப க்பறுவ்தற்கு ஆவைக்ய்யவவண்டும் 
என்்பவ்த ைன்னிபபுச ் ல்பயின் வ்கநாரிகல்கக்கநாை 
அடிப்பலட.

அத்தல்கய ்கநாபபுரிலை விதிவிைககிலை உை்க 
சு்கநா்தநார அலைபபின் ஊடநாைக்தநாரு தீரைநாைததின் 
மூைம் ்லடமுலறககுக க்கநாண்டுவரமுடியும். 
ஆைநால் க்ல்வந்த ்நாடு்கள் ்பை இதுவலர 
அத்தல்கய தீரைநாைதல்த எதிரதது வநதுள்ளை. 
்தடுபபூசி ஆய்வு, ்தயநாரிபபு, ்பரிவ்நா்தலை, 
்பநாவலைக்கநாை ஒபபு்தல் க்பநாறிமுலற்கள் க்பரும் 
நிதிலயக வ்கநாருகின்ற க்யல். ்த்கவல்்கலள 
்நாடு்களுடன் ்பரிைநாறுவது ்தடுபபூசித ்தயநாரிபபு 
நிறுவைங்களுககு க்பரும் ் ட்டதல்த ஏற்்படுததிவிடும் 
என் ்பது  எ தி ர ப பி ற் ்க நாை  ்க நா ரணை நா ்க 
முன்லவக்கப்படுகின்றது.

உலகளாவிய தணலணமத்துவமின்ணம

க்கன்யநா, மியநான்ைநார, ல்ஜீரியநா, ்பநாகிஸ்தநான், 
உகலரன் உள்ளிட்ட 67 ்நாடு்களில் கைநாத்தைநா்க 
ஒன்றலர மில்லியன் ைக்களுககு க்கநாவரநாைநாத 
க ்த நா ற்று  ஏ ற் ்பட்டிருப்ப ்த நாை  ்த ரவு ்கள் 
கவளிவநதிருந்தது. ஆைநால் ்தற்வ்பநால்தய ்தடுபபூசி 
அணுகுமுலற இவ்த்கதியில் க்தநாடருைநாைநால் 
இந்நாடு்களின் ்பதது வீ்தைநாை ைக்களுககு ைட்டுவை 
்தடுபபூசி்கள் கிலடககும் எைப்படுகிறது. உை்க 
சு்கநா்தநார அலைபபின் ்கணிபபீட்டின்்படி 
உை்களநாவிய ‘கூட்டு எதிரபபு்கதிலய (Community 
immunity)’ அலடவ்தற்கு எழு்பது வீ்தைநாை உை்க 
ைக்களுககு ்தடுபபூசி்கள் வ்பநாடப்படவவண்டும்.

்தடுபபூசித திட்டததிலை நியநாயைநாை முலறயில் 
முன்கைடுப்ப்தற்குரிய உை்களநாவிய ்தலைலைததுவம் 
்தற்வ்பநால்தய சூழலில் இல்லை என்்பவ்த ய்தநாரத்தம். 
வலியவன் வநாழவநான் என்ற அணுகுமுலறலயத்தநான் 
க ்ப ரு ம் ்ப நா ை நா ை  ் க தி மி க ்க  ் நா டு ்க ள் 
்கலடபபிடிககின்றை. இந்த நிலைலை்கலளச 
சீரக்ய்வ்தற்்கநாை ் ம்பிகல்க மிக்க அலைபபு்களநா்க 
உை்க சு்கநா்தநார அலைபபும், அது உருவநாககிய Covax 
ஒருஙகிலணபபுத திட்டமும் ைட்டுவை ்கண்ணுககுத 
க்தரிகின்றை. அதவ்தநாடு ் ரவவ்த் ைன்னிபபுச ் ல்ப 
வ்பநான்ற உை்களநாவிய அழுத்தககுழுக்களும் நீதியநாை 
்தடுபபூசிப  ்பஙகீடடின் அவசியததிலை 
வலியுறுததிவருகின்றை.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்தாளர, கைவிஞர, நாரபவ
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கடந்த ்நாற்்ப்தநாண்டு்களுககு வைைநா்க ்தநானும் 
ஒளிரநது ்தன்லைச சுற்றி புதுபபுது விளககு்கலளத 
தூண்டியும் சுடரச க்ய்துக்கநாண்டிருந்த 
முற்வ்பநாககுச சுடர வ்தநாழர ்நதிர்கநாந்தன் என்ற 
குபபு்நாமிலய ்கடந்த வை ஒன்்ப்தநாம் வ்ததியன்று 
க்கநாவரநாைநா க்கநாடுஙகூற்று அலணதது விட்டது.

இரநாை்நா்தபுரம் ைநாவட்டம் ்கநாவனூர கிரநாைததில் 
1957ல் பிறந்த குபபு்நாமி ்தைது ்பள்ளிப்பருவததிவைவய 
முற்வ்பநாககு சிந்தலை்களநாலும் இைககியங்களநாலும் 
ஈரக்கப்பட்டு ்கல்லூரி ்நாள்்களில் முற்வ்பநாககு 
்களசக்யல்்பநாட்டநாளரநா்க ைைரநது எழு்தவும் 
க்தநாடஙகிைநார. ்பழந்தமிழ இைககியங்களிலும், 
்வீை இைககியங்களிலும் ஆழந்தவநாசிபபு உள்ளவர. 
க்தளிவநாை வ்பச்நாற்றல் உள்ளவர. ்தன்லை ஈரத்த 
கஜய்கநாந்தலை நிலைவுகூரும் வி்தைநா்க ் நதிர்கநாந்தன் 
என்னும் புலைபக்பயர சூடிகக்கநாண்டநார. 
எனினும் எழுததில் இவரது குரல் கைன்லையநா்க 
ஒலிதது ைைல்தத க்தநாடும்.

இநதியன்வஙகி ஊழியரநாை ்நதிர்கநாந்தன் 
்தநாைலர, ்கல்்பைநா வ்பநான்ற இ்தழ்களில் எழுதிவந்தநார. 
்கலைஇைககிய க்பருைன்றததின் நிரவநாகியநாை. 
இவர எழுததில் வநாசிபபில் ஆரவம் உள்ளவர்கலளத 
வ்தடிதவ்தடி அரவலணத்தநார : ஊககுவித்தநார. 
இவரநால் அலடயநாளம் ்கநாணப்பட்டவர்கலள 
எழுததில் வநாசிபபில் ்பயிற்றுவிக்க “ க்தநாடரும் “ 
என்னும் சிற்றி்தலழத க்தநாடங்கச க்ய்்தநார. இப்படி 
உருவநாகியவர்களில் இன்று வ்பரநாசிரியர்களநா்க 
்பரிைளிககும் முலைவர க்நா.வ்து்பதி, முலைவர. 
மு.்பழனியப்பன், ்நா.சிங்கமுதது , சிவ்பநாரதி 
வ்பநான்வறநார குறிபபிடத ்தக்கவர்கள். க்தநாடரும் 
இ்தழ கஜய்கநாந்தைது சிந்தலை்கலள, ்ல்ப 
உலரயநாடல்்கலள வ்ரததியநா்க ஒழுஙகு ்படுததி 
க்தநாடரநது கவளியிட்டு வந்தது. ஜடநாயு என்ற 
க்பயரில் இைககிய வி்நாரங்கலள, விவநா்தங்கலள 
்பரிைநாறிைநார. இன்று அவவி்தழ ைநாலுமிலய இழந்த. 
்கப்பைநா்கத ்தவிககிறது.

“புல்லைபபுசியநா்த புலி்கள்”, “்ப்தககுழல்” 
“ஆளுகக்கநாரு ்கைவு”, “குதிலரவீரன் ்கல்த”, 
“லவல்கயில் கவள்ளம் வரும்” ,  “ ்தழல் ” , 
“அண்டரண்டநா ்பட்சி” ஆகிய ்பலடபபு்கலளயும் 

“எரைஸவடநா வ் குவவரநா “ எனும் கைநாழிக்பயரபபு 
நூலையும் ்தமிழகூறும் ்ல்லுைகிற்குத ்தந்தவர. 
இவரது ்பலடபபு்கலள ்பதிபபித்த நியு க்ஞசுரி புக 
�வுஸ நிறுவைம் ்நதிர்கநாந்தைது ்பலடபபு்கலள 
ைறு்பதிபபு க்ய்து இளம்வநா்்கர்கள் ைததியில் 
ைறுவுைநா க்ய்விப்பது ்நதிர்கநாந்தனுககு க்ய்யும் 
பு்கழஞ்லியநாகும்.

்நதிர்கநாந்தன் வஙகிப்பணியிலிருநது ஓய்வுக்பற்ற 
பின் இடது்நாரி இைககிய இயக்கங்களில் 
்தநாைறிந்தவ்தநாழர்கலள மு்கநூலில் இலணதது 
அவர்கவளநாடு இைககிய்யதவ்தநாடு உறவநாடி 
வந்தநார. ்பைரது ்பலடபபு்களுககு நிலைவுகூரத்தக்க. 
ைதிபபுலர்கள் எழுதி வந்தநார. ்கவி்ர ்பரிணநாைன் 
்பநாடல்்கலளக குறிததும் ்பரிணநாைனின் இைககிய 
ஆளுலை குறிததும் ் நதிர்கநாந்தன் ஆற்றிய ்கநாகைநாலி 
உலர குறிபபிடத்தக்கது. எழுத்தநாளர ்தனுஸவ்கநாடி 
ரநாை்நாமிககுபபின் ்பலடப்பநாளி்கலள அரவலணதது 
ஊக்கப்படுததி க்தநாடரநது அவரவர ்தளததில் 
இயங்கச க்ய்யும் ்பணியிலை ்நதிர்கநாந்தன் 
சிறப்பநா்கச க்ய்து வந்தநார. ்பை ்தரப்பட்ட 
்பலடப்பநாளி்களிடம் வ்பசி ்தநாைலரப ்பததிரில்கககு 
எழு்தசக்நால்லி ்தநாைலர இ்தழுககு புததுணரவு 
ஏற்்படுததும் ்பணி்களில் ்மீ்ப்கநாைைநா்க ஈடு்பட்டு 
வந்தநார.

சிவ்கஙல்க ைநாவட்டததிலுள்ள நூை்கங்களில் 
வநா்்கரவ்பரலவக கூட்டங்கள் ் டக்க உ்தவிவந்தநார.
இப்பணியில் ஜைவ்்ன், ்கவி்ர வ்பைநா. ைவைநா்கரன், 
கஜயச்நதிரன், நூை்கர ை்கநாலிங்க கஜய்கநாந்தன் 
வ்பநான்வறநாலரயும் இலணததுக க்கநாண்டநார. நூை்க 
வநா்்கர வ்பரலவயின் ஆண்டுவிழநாக்களில் 
குன்றககுடி க்பநான்ைம்்பைஅடி்களநார வ்பநான்ற 
ஆளுலைமிகு வநா்்கதிை்கங்கலள அலழதது 
சிறபபுலரயநாற்றச க்ய்து நூை்க வநா்்கர ்களுககு 
்பரிசு்கலள வழங்கச க்ய்வித்தநார.

ஆளுலைமிக்கத வ்தநாழர ்நதிர்கநாந்தைது 
ைலறவநால் வநாடும் அவரது துலணவியநார, ை்கன் 
அரவிந்தன் வ்பநான்வறநார ்ம்வ்்ததுககும், 
அரவலணபபுககும் உரியர. இனி ்நதிர்கநாந்தன் 
்தைது ்பலடபபு்கள் மூைமும் சீரிய நி்கழவு்களில் 
உலரயநாடிய நிலைவு்கள் மூைமும் வநாழவநார.

சைந்திர�ாந்தன் என்ை சை�ா

நினைவேந்தல்

ஜனசநசன்
rv.jananesan89@gmail.com
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ககாவிட் 19 மு்தல் அலை ைக்கலள 
அலையவிட்டு அைநால்த்களநா்க க்நாந்த ஊர 
திரும்பிய ்கல்த முடிவ்தற்குள் இரண்டநாவது அலை. 
அதுவும் இந்த அலை உருைநாறி உகரம் க்பற்று இநதிய 
ைண்லண சுடு்கநாடநாககிக க்கநாண்டிருககிறது. 
ஊட்கங்கலளப ்பநாரத்தநால், ்கநாட்சி்கள் ் ம்லை மிரள 
லவதது ்பயததில் ஆழததிவிடும். பூட்டநானில் 
அலைவருககும் ்தடுபபூசி வ்பநாட்டு இயல்பு நிலையில் 
வநாழகின்றநார்கள். வ்கரளததில் வ்ரடியநா்க 
திைம்வ்தநாறும் மு்தல்வவர ஊட்கங்கலளச ் நதிதது 
என்கைன்ை ்டவடிகல்க எடுக்கப்பட்டிருககிறது, 
என்கைன்ை ்டவடிகல்க எடுததுள்வளநாம், 
க்பநாதுைக்கள் எப்படி ்டநது க்கநாள்ள வவண்டும் 
என்ற வழி்கநாட்டு்தல் ்தநது ைக்கலள பீதி அலடய 
லவக்கநாைல் ்ம்பிகல்கயூட்டியுள்ளநார. அஙகு 
்களததில் சு்க நா்த நா ரப  ்பணியநாளர்களும் , 
்தன்ைநாரவைர்களும், உள்ளநாட்சி அலைபபுக்களும் 
முழுவீசசில் இயஙகுகின்றை. அஙகு ைருததுவ 
முலற்கள் இலணநது க்யல்்பட வழிவல்க க்ய்து 
ஆஙகிை ைருததுவ முலறயும் இநதிய ைருததுவ 
முலற்களும் இலணநது க்யல்்படுத்தப்படுகின்றை. 
்பை ் நாடு்களில் ் நாட்டு அதி்பர்கள் ஊட்கங்கலளச 
்நதிதது எடுத்த முடிவு்கலள அறிவிககின்றநார்கள். 
ைக்களுககு அர்நாங்கத்தநால் எடுக்கப்பட்ட 
்டவடிகல்க்கலளப ்பட்டியலிட்டு, அலவ்கலள 
எப்படி ைக்கள் ்பயன்்படுததிக க்கநாள்ள வவண்டும் 
என்று விளககுகின்றநார்கள். ைக்களுககு ்ம்பிகல்க 
ஊட்டுகின்றநார்கள். ஊட்கங்களின் வநாயிைநா்க ்கள 
நிைவரங்கலள வ்கட்டறிநது அ்தற்குத்தக்க 
் ட வ டி க ல்க ்க ல ள  எ டு க கி ன் ற ை ர . 
இலவ்கலளகயல்ைநாம் ்பநாரத்த ் ைககு இநதியநாவில் 
்டப்பது என்ை என்்பல்த எண்ணும்வ்பநாது ் ைககு 
க்ஞ்ம் ்பல்த்பல்தககின்றது. 

இரண்டநாவது அலை வ்தநாற்றம் எைத க்தரிந்த 
பின்ைரும் அரசியல் கூட்டங்கலளவயநா, ை்தம் 
்நாரந்த கூட்டங்கலளவயநா ்கைநாச்நாரம் ்நாரந்த 
கூட்டங்கலளவயநா எந்தவி்த ்கட்டுப்பநாடும், 
க்றிமுலறயும் இன்றி ்டததிட அனுைதியளிதது 
வநாழ நா  இருநதுவிட்டு இன்று ைக ்கலள 
ைருததுவைலைக்கநா்க  அலையவிடுவதும் , 

்படுகல்கக்கநா்க அலையவிடுவதும், ைருநது்களுக்கநா்க 
அலையவிடுவதும், ைக்கள் இறபபுககு ்கநாரணைநா்க 
அலைநதுவிட்டை .  ைருததுவ  வ்தி்கள் 
கிலடக்கநாைலும் வ்நாயின் தீவிரதல்த ்தநாங்க 
இயைநாைலும் இறந்தவர்களின் எண்ணிகல்க 
கூடுவல்தப ்பநாரககும்வ்பநாது, ்ம் ஆட்சியநாளர்கள் 
என்ை க்ய்கின்றநார்கள் என்று்தநான் வ்கட்்கத 
வ்தநான்றும். நிதி ஆவயநாக உறுபபிைர்கள் ஒன்று 
கூறுகின்றநார்கள் , எய்ம்ஸ ைருததுவைலை 
ைருததுவர்கள் ஒன்று கூறுகின்றநார்கள், ைருததுவர 
்ங்கங்கள் ஒன்று க்தரிவிககின்றது, அரசு ஒன்று 
க்தரிவிககின்றது, இலவ்கலளத ்தநாண்டி ்மூ்க 
ஊட்கங்கள் டன் ்கணககில் க்ய்தி்கலள அள்ளிக 
க்கநாட்டி ைை அழுத்தததிற்கு ைக்கலள 
ஆளநாககுகின்றநார்கள். ் நாலை ஓரகைல்ைநாம் பிணம் 
எடுககும் இடைநா்க ைநாற்றப்பட்ட நிலையில் அடுத்த 
ஒரு அறிவிபபு வநதுள்ளது, மூன்றநாவது அலை 
எபவ்பநாது வவண்டுைநாைநாலும் வரைநாம் . 
்தயநாரநாகுங்கள் என்கிறது அரசு. ைக்களிடம் பீதிலய 
கிளபபுவது்தநான் இவர்களின் க்பநாறுபபுள்ள 
்பணியநா என்று வ்கட்்கத வ்தநான்றுகிறது.

ஒரு சிை ் நாட்்களுககு முன்்தநான் ்பநார்தப பிர்தைநா; 
்தன் உலர ஒன்றில் 80 வ்கநாடி ைக்களுககு உணவுப 
்பநாது்கநாபபு அரசு வழஙகி, ்பட்டினிச்நாவு இல்ைநாைல் 
்நாங்கள் ்பநாரதது வருகிவறநாம் என்று கூறிைநார. 
எைவவ இந்தச சூழலில் யநார ்தயநாரநா்க வவண்டும்? 
அரசு்தநான் ்தயநாரநா்க வவண்டும். அ்தற்கு மு்தலில் 
முலறயநாை ைருததுவக ்கட்டலைபல்ப ஏற்்படுததி, 
அத்தலை வ்பருககும் இைவ்ைநா்க ைருததுவ சிகிசல் 
அளிதது ைக்கலளக ்கநாப்பது ஒரு அரசின் ்தநாரமீ்கக 
்கடலை. க்பநாருளநா்தநார வளரசசி, ்தஙகு ்தலடயற்ற 
வணி்கம், என்ற வ்கநாட்்பநாட்லட முன்கைடுதது 
அலைதல்தயும் ்தனியநாருககுத ்தநது விட்டு 
ைருநதுககும், ்படுகல்கககும் அரசு ்தனியநாரிடம் 
வவண்டுவ்கநாள் லவததுக க்கநாண்டிருககிறது. 
இநதியநாவில் ்தற்வ்பநாது நி்கழநது க்கநாண்டுள்ள 
்ம்்பவம் அ்நா்தநாரணைநாைது. ைக்களின் உயிலரக 
்கநாக்க வவண்டிய ்கடலை அர்நாங்கததிற்கு 
இருககின்றது. ்தடுபபூசி வ்பநாடுவ்தநா்க இருந்தநாலும், 
ைருததுவச சிகிசல் அளிப்ப்தநா்க இருந்தநாலும், 

கட்டுனை

க. பழனித்துணர

யார் கூறுவவதக் ர�ட்பது?  
சு்தநதிைம் அனடந்த 50 ஆண்டுகளுக்குள்வளேவை ் ொம் சு்தநதிைததிறகு அருகன்தைற்ேர்களேொக, 
க�ொறுப�ற்ேர்களேொக, அ்ம் இழந்தேர்களேொக க்சைல்�ட்டு அனைதன்தயும் லொ� வ்ொக்கில் 

அணுகி ்சநன்த கொப�வைட் மு்தலொளிகள் லொ�ம் ஈட்ட க்சைல்�டு�ேர்களேொக அைசிைனல, அைன்ச, 
நிர்ேொகதன்த, ்சமூகதன்த மொறறிைனமதது விட்வடொவம.
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ைக்களுககு மு்தலில் ் ம்பிகல்க வவண்டும் ் ம் அரசு 
்ம்லைக ்கநாககும் என்று. இன்று நிலை அப்படி 
இல்லை என்்பல்த ஆடசியநாளர்கள் புரிநது 
க்கநாண்டநார்களநா இல்லையநா என்்பது ்ைககுப 
புரியவில்லை. எஙகும் ஒவர ்ப்தட்டம். இந்தப 
்ப்தட்டவை ்பை உயிர்கலளப ்பழிவநாஙகுகின்றது. 
்ம்முலடய ்மூ்க ஊட்கங்கள் க்பநாறுபவ்பநாடு 
க்யல்்படுகிற்தநா என்்பல்த ்மூ்க ஊட்கங்களில் 
வரும் க்ய்தி்கலளப ்பநாரதது ்படித்தநாவை, ்நாம் 
எவவளவு க்பநாறுப்பற்று க்யல்்பட ்கற்றுக 
க்கநாண்டுள்வளநாம் என்்பது விளஙகும்.

க ்ப நா துவ நா ்க  ை க ்களு ககு  இன்லற க கு 
்கடப்பநாடுலடய்தநா்க இருப்பது அர்நாங்கம்்தநான். 
அது ்தரும் க்ய்தி்தநான் ் ைககு வழி்கநாட்ட வவண்டும். 
அந்த அரசுககு எது வழி்கநாட்டும் என்றநால் அறிவியல் 
்மூ்கம் .  அறிவியல் ்மூ்கம் ்கநாட்டுகின்ற 
வழிலயத்தநான் அடிப்பலடயநா்க லவதது அரசு 
வழி்கநாட்டுகின்றது. க்பநாதுைக்கலள பூட்டநான் 
வ்பநாைவவநா, வ்கரளநா வ்பநாைவவநா அல்ைது ்நாரடிக 
்நாடு்கள் வ்பநாைவவநா ்நாம் ்தயநார க்ய்யவில்லை.   
்நா்தநாரண ்கநாய்ச்ை இருப்பவரகூட எைககு 
ைருததுவைலையில் இடம் வவண்டும் என்று அஙகு 
க்ன்று நிற்கிறநார. ்பநாதிபபுககுத ்தக்கவநாறு சிகிசல் 
அளிக்க அரசு முலைகிறது. ஆைநால் ைக்கலள  ் மூ்க 
ஊட்கங்கள் அச்ததில் ஆட்்படுததியிருககிறது. ஒரு 
வவலள ்ம் ஆட்சியநாளர்கள் ைநால்தூசியன் 
வ்கநாட்்பநாட்லட ்ன்கு ்படிததிருப்பநார்கவளநா 
என்ைவவநா? ைக்கள் க்தநால்க க்பருக்கதல்த ்ம் 
அறிவியல் ்கண்டுபிடிபபுக்களநாலும், ்கல்வியநாலும் 
்ரி க்ய்ய முடியவில்லை, எைவவ இயற்ல்க அ்தன் 
ல்கவரில்லயக ்கநாட்டட்டும் என்று ைநால்்தஸ 
கூறியது ்டககின்றது என்று இருககின்றநார்கவளநா 
என்று எண்ணத வ்தநான்றுகின்றது.

30 வ்கநாடி ைக்களுக்கநா்க உருவநாக்கப்பட்ட அரசு 
இயநதிரங்கள் இன்று 136 வ்கநாடி ைக்களுககு வ்லவ 
க்ய்ய அந்த இயநதிரதல்த இயககும் வ்பநாது, அது 
்கதியற்ற்தநா்க ைநாறுவல்த ்நாம் ்பநாரக்க முடிகிறது. 
அன்று இநதியநா என்ற ்நாட்லட உருவநாக்க 
பிரிவிலை ்தந்த ்பநாடதல்த லவததுக க்கநாண்டு லைய 
அரல் வலுப்படுத்த க்யல்்பட்டைர ்வீை 
இநதியநாவின் சிற்பி்கள். அது ்கநாைபவ்பநாககில் 
இநதியர்கலள வைய்க்க வ்தர்தல் ஜை்நாய்கதல்த 
முன்கைடுதது வைய்பபு ஜை்நாய்கைநா்க ைநாற்றி 
கவள்லளயர்கள் சுரண்டலைப வ்பநால் ்பன்ைடஙகு 
்பன்ைநாட்டுக ்கம்க்பனி்கள் இநதியநாலவச சுரண்டிட 
வழிவல்க க்ய்து விட்டைர. எைவவ 70% ைக்களுககு 
அரசின் அடிப்பலடச வ்லவ்கள் நின்று விட்டநால் 
அவர்கள் வநாழவு முடிநதுவிடும். இது முலறயநா்க 
்டக்க வவண்டும் என்றநால் லைய அரசும், ைநாநிை 
அரசு்களும், உள்ளநாட்சி அலைபபுக்களும் 
வ்பநாரக்கநாை அடிப்பலடயில் ஒருவவரநாடு ஒருவர 
வ்தநாள் க்கநாடுதது வ்லவயநாற்றிட வவண்டும். அ்தற்கு 
அரசியல் வ்லவலய வ்நாககிய்தநா்க இருக்கவவண்டும். 
இன்று அரசியல் வணி்க ையைநாக்கப்பட்டு 
க்பருநக்தநால்க க்ைவிட்டு ைக்கள் பிரதிநிதி்களநா்க 
ைக்கள் வநாகல்கப க்பற்று வந்தநாலும், ைக்கள் 
பிரதிநிதி்களின் ்பநாரலவ ைக்கள் வைல் இருப்பல்த 
விட ்தைககு இந்த ் நல்த அரசியலில் க்யல்்பட்டு 

கவற்றி க்பற உ்தவியது யநார என்று வ்நாககுல்கயில் 
்நல்த அளித்த நிதி்தநாவை. க்பநாதுைக்கள் 
அரசியலுககு நிதி ்தருவதும் கிலடயநாது, ைநாறநா்க 
வநாககுககும் ்பணம் வ்கட்கின்றைவர என்ற சூழலில் 
்ம் ைக்கள் பிரதிநிதி்களின் ்பநாரலவ ்நல்த 
்நாரந்த்தநா்கத ்தநாவை இருக்க முடியும். இநதியநா 
உை்கததிற்கு வழி்கநாட்டும் ்நாை பூமியநா்கத்தநாவை 
இருந்தது, வயநா்க பூமியநா்கத்தநாவை இருந்தது, 
்நானி்களும், ்நாதுக்களும் சித்தர்களும்்தநாவை வழி 
்கநாட்டிைநார்கள். அந்த வழியில்்தநாவை இநதியநாலவ 
சு்தநதிரம் அலடயச க்ய்்தநார்கள் ்ம் தியநா்க 
சீைர்கள்.

சு்தநதிரம் அலடந்த 50 ஆண்டு்களுககுள்வளவய 
்நாம் சு்தநதிரததிற்கு அரு்கல்தயற்றவர்களநா்க, 
க்பநாறுப்பற்றவர்களநா்க, அறம் இழந்தவர்களநா்க 
க்யல்்பட்டு அலைதல்தயும் ைநா்ப வ்நாககில் அணுகி 
்நல்த ்கநாப்பவரட் மு்தைநாளி்கள் ைநா்பம் ஈட்ட 
க்யல்்படு்பவர்களநா்க அரசியலை, அரல், 
நிரவநா்கதல்த ,  ்மூ்கதல்த ைநாற்றியலைதது 
விட்வடநாவை.

இன்று இந்த கிருமி மூைம் ்ைககு ஒரு க்ய்தி 
வந்த வண்ணம் இருககின்றது. ்நாம் புரிநது 
க்கநாண்வடநாைநா என்்பது்தநான் வ்கள்வியநா்க 
இருககின்றது. இனிவைல் இநதியநா வல்ைர்நாகி 
உைல்க ஆளவவண்டும் என்று வ்ப்நாதீர்கள். அது 
இநதிய ைண்ணின் வ்நாக்கமுைல்ை. ்ல்ை அர்நா்க 
க்யல்்பட முயை வவண்டும். அது ைக்கள் அர்நா்க 
இருக்க வவண்டும். ைக்களின் அடிப்பலட 
வ்தலவ்கலள பூரததி க்ய்யுங்கள். அடிப்பலடயநாை 
வநாழகல்கக ்கல்விலயக க்கநாடுங்கள். ்பணம் 
்ம்்பநாதிக்க ்கற்றுத ்தரநாதீர்கள். வ்லவ க்ய்து 
வருைநாைம் ஈட்ட ்கற்றுக க்கநாடுங்கள். எளிய 
வநாழகல்க வநாழ ்கற்றுக க்கநாடுங்கள். அரசியலை 
எளிலைப்படுததுங்கள். ்நல்த நிறுவைங்களின் 
ைநா்பததிற்கு ஒரு அளவீட்லட நிரணயம் க்ய்யுங்கள். 
்கம்க்பனி்களின் உயர ்ப்தவி்களில் இருபவ்பநாரின் 
்ம்்பளதல்த வலரயலற க்ய்யுங்கள். ஆடம்்பரதல்த 
எல்ைநா இடங்களிலும் குலறயுங்கள். அரசியலை 
எளிலைப்படுததுங்கள், விலையில்ைநா அரசியல் 
்டத்த ்பழகுங்கள். அது்தநான் இன்லறய வ்தலவயநா்க 
இருககின்றது.
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கட்டுனை

என்.சரவைன்
nsaravanan@gmail.com

இலஙவ�யில் 
சைாராய உற்பத்தியும்

மதுகவாழிபபு இயக்�மும்

மதுகவநாழிபபு இயக்கம் பிரித்தநானியர ஆட்சி 
க்ய்்த ்கநாைததில் ்தநான் வ்தநாற்றம் க்பற்றது. 
நூற்றநாண்டு்களுககு முன்ைர ைக்கள் ்தத்தைது 
வ ்த ல வ க ்க நா ை  ை து ல வ  ்த நா வ ை 
்தயநாரிததுகக்கநாண்டநார்கள்.

“சிங்களவர்கள் குடிககு ்பழக்கப்பட்டவர்கள் 
அல்ைர” என்று கரநா்பரட் க்நாகஸ ்தைது குறிபபு்களில் 
எழுதிவிட்டுச க்ன்றநார. ஆைநால் 1912 ஆம் ஆண்டு 
இைஙல்கயில் கிரநாைம் கிரநாைைநா்க ்கள்ளுக்கலட்கலளத 
திறக்கப்படவவண்டும் எை அன்லறய அர்நாங்க 
்ல்பயில் ஏ்கைை்தநா்க தீரைநாைம் நிலறவவற்றிைநார்கள் 
என்றநால் எந்தளவு தூரம் அந்த இலடக்கநாைததுககுள் 
இ ை ங ல்க  ை க ்க ள்  கு டி வ ்ப நா ல ்த க கு ப 
்பழக்கப்படுத்தப்பட்டிருந்தநார்கள் என்்பல்த ்நாம் 
உணர முடியும்.

ை்கநாவம்்ததின் பிர்கநாரம் இைஙல்கயில் விஜயன் 
– குவவனி திருைணததின் வ்பநாது ்பரிைநாறப்பட்ட்தநா்க 
கூறப்படும் ைது ்கள்ளநா்க இருநதிருக்க வவண்டும். 
அதுவ்பநாை ை்கநாவம்்ததின் பிர்தநாை ்பநாததிரைநாை 
துட்டல்கமுனு; எல்ைநாளனுடைநாை வ்பநாரின் வ்பநாது 
துட்டல்கமுனுவின் யநாலை “்கநதுை”வுககு ைது 
க்க நாடுக ்கப்பட்ட்தநா ்கவும் ,  அது  வ்ப நாை 
துட்டல்கமுனுவின் ்பலட அதி்கநாரி்களும் ைது 
அருநதிய்தநா்கவும் குறிபபிடப்படுவதும் ்கள்ளநா்க 
இருக்க வநாய்பபுண்டு. இைஙல்கத தீவில் “்கள்” 
இைகுவநா்க கிலடககும் ைதுவல்கயநா்க ்கநாைநா்கநாைைநா்க 
இருநதுவநதிருககிறது.

இைஙல்கயில் ்கள், ்நாரநாய உற்்பததி ஒரு 
வி ய நா ்ப நா ர ை நா ்க  வ ள ர ந தி ரு க ்கவில்லை . 
வ்பநாரததுகவ்கயர இைஙல்கலயக ல்கப்பற்றிய 

வவலள, இைஙல்கயில் ்தைககு வருைநாைம் ்தரத்தக்க 
துலற்கலள வ்தடிதவ்தடி வைற்க்கநாண்டநார்கள். 
அப்படித்தநான் ைதுத ்தயநாரிபபும் அவர்களின் 
்கவைதல்த ஈரத்தது. 16, 17 ஆம் நூற்றநாண்டு்களில் 
க்தன்லை உற்்பததியும் க்பரு்கத க்தநாடஙகிய ்கநாைம். 
க்தன்ைம் க்பநாருட்்களின் உ்ப உற்்பததியில் ஒன்றநா்க 
்க ள்ளு ற் ்ப த தி யு ம்  ஆ ர ம்பி க ்க ப ்பட்டது . 
அதுைட்டுைன்றி வ்பநாரததுகவ்கயரின் பிர்தநாை 
வருைநாைங்களில் ஒன்றநா்கவும் அது பின்ைர ஆைது. 
வ்பநாரததுகவ்கயலர விட அ்தற்குப பின் இைஙல்கலயக 
ல்கப்பற்றிய ஒல்ைநாந்தர ்கள் உற்்பததிததுலறலய 
மி்கவும் வ்ரததியநா்க வைற்க்கநாள்ள ஆரம்பித்தநார்கள். 
பிரித்தநானியரின் ஆட்சியில் ்கள் உற்்பததி என்்பல்த 
அர் ஆட்சியின் கீழ முககிய ஒரு வருைநாைததுலறயநா்க 
ஆககிகக்கநாண்டநார்கள். வைலும் அததுலறலய 
விரிவு்படுததிைநார்கள்.

1817 இல் இைஙல்கயின் விவ்நாய, வரத்த்க 
வியநா்பநாரத துலறயின் மீ்தநாை ஆஙகிவையர்களின் 
்கரி்லை ்பற்றிய ஒரு விரிவநாை க்பரிய நூலை 
க்பரவடநாைசி (Anthony Bertolacci) எழுதிைநார. 
இைஙல்கயின் ்கநாைனிததுவ க்பநாருளநா்தநாரம் ்பற்றி 
ஆரநாய்்பவர்கள் ்தவிரக்கநா்த நூல் இது என்று 
கூறைநாம். பிரித்தநானியநாவுக்கநாை இைஙல்கயின் 
சிவில்  வருை நாைததுலற  அதி ்க நா ரி ய நா ்க 
நியமிக்கப்பட்டவர க்பரவடநாைசி. அவர ்தைது 
நூலில் அபவ்பநால்தய இைஙல்கயின் பிர்தநாை 
வருைநாைைநா்க ்பட்டியலிடும்வ்பநாது ்நாரநாயம், ்கள் 
என்்பைவற்றிலிருநது்தநான் ்பட்டியலைத 
க்தநாடஙகுகிறநார. வைலும் இைஙல்கயில் க்தன்லை 
ைரங்களின் உற்்பததி, அவற்றின் நுணுக்கங்கள், 
அவற்றின் ்பயன்்பநாடு்கள், எஙக்கல்ைநாம் ்பரவி 

அ்கொரிக ்தர்ம�ொல ்தைது பிறகொலங்களில் ஆங்கிவலைர்கனளே விட அதிகமொக கேறுத்தது 
உள்்ொட்டிலுள்ளே ஏனைை இைத்தேர்கனளேவை. ்தமிழர், மனலைொளிகள், மு்ஸலிம்கள், �்ங்கிைர் 

எை அேரின் இைகேறுபபுணர்ச்சி என்�து இைகேறுபவ�ொடு மட்டும் நிறகவில்னல அது 
வமொ்சமொை ம்தகேறுபன�யும் இனணதவ்த இருந்தது. ஆகவே ்தொன் அேர் “சிங்களே 

கிறி்ஸ்தேர்களுக்கு” எதிைொக அதிகமொக பிைச்்சொைம் க்சய்தொர்.
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இருககிறது, அவற்றில் இருநது ்நாரநாய ஏற்றுைதி 
க்ய்யப்பட்ட வி்பரங்கள் வ்பநான்ற ்த்கவல்்கள் 
்பைவற்லறயும் கவளியிட்டுள்ளநார.1

யநாழப்பநாணததில் ் ைவரும் ்பள்ளரும் உயர்நாதி 
இநதுக்களின் அடிலை்களநா்க இருந்தநார்கள் என்றும் 
அவ ர ்க வ ள  ்க ள்ளு  சீ வு ம்  க ்த நா ழிலில் 
ஈடு்படுத்தப்பட்ட்தநா்கவும் ்தைது நூலில் அவர 
குறிபபிட்டுள்ளல்தயும் இஙவ்க க்கநாசுறநா்க 
க்நால்லிவிட்டுக ்கடககிவறன்.

கள், சாராயத்தின் சபருககம்

1834 இல் ஆஙகிவையர்கள் ைதுவரி ்ட்டதல்த 
மு்தற்்தடலவயநா்க அறிமு்கப்படுததுைளவுககு 
ைதுவுற்்பததி வியநாபிததிருந்தது. 1844 ஆம் ஆண்டு 
10ஆம் இைக்கச ் ட்டததின் மூைம் வைலும் இததுலற 
்பைமூட்டப்பட்டது. இந்தச ்ட்டததின் மூைம் 
்கள்ளுத ்தவறலண்கலள ்தனியநார ஆரம்பிப்ப்தற்கு 
அனுைதியளிக்கப்பட்டது. இ்தன் ்கநாரணைநா்க ் நாடு 
முழுவதும் ்கள்ளுற்்பததியும், ்கள்ளுத ்தவறலண்களும் 
க்பருகிை. க்தநால்கயநா்கவும், சில்ைலறயநா்கவும் 
விற்்பலைக்ய்யப்பட்டை .  அது  அர ் 
்கட்டுப்பநாட்டின் கீழ க்பருவருைநாைம் ஈட்டும் 
துலறயநா்க ஆைது.2 19ஆம் நூற்றநாண்டின் இறுதியில் 
்நாட்டின் அர் வருைநாைததில் 10% - 15% வீ்ததல்த 

1 Bertolacci, A, View  of the  Agricultural,   Commercial   and   
Financial   Interests of Ceylon. London. Black, Parbury  and  
Allen, (1817) 

2 ආර්.එච්.ආර්.ගුණවර්්ධන, අනගාරික ්ධර්්මපාල තු්මා සහ අ්මද් යප ව් යාපාරය. 
කැලණිය විශව විද් යාලය, කැලණිය, 152nd Birth Anniversary of 
Srimath Anagarika Dharmapala National Summit - 2016

இந்த ைதுவரியின் மூைம் ்தநான் ஈட்டப்பட்டது.

அந்தந்த பிரவ்த்ங்களில் இததுலறயில் ஈடு்படும் 
உற்்பததியநாளர்களுககும், வியநா்பநாரி்களுககும் 
அனுைதி வழஙகுவ்தற்க்கன்று மு்கவர்கள் 
நியமிக்கப்பட்டநார்கள். இந்த அனுைதி்கலள 
அவர்கள் ஏைததில் விட்டநார்கள். இ்தன் மூைம் 
இைஙல்கயில் ஒரு புதிய ்பணக்கநாரப பிரிவிைர 
உருவநாைநார்கள். அது வ்பநாைவவ ைதுவிற்்பலை 
நிலையங்களும் க்பருகிை. அந்தக ்கள்லளப ்பருகும் 
நு்கரவவநாரும் ்பநாரிய அளவில் க்பருகிைர. 
ைதுவ்பநால்தககு அடிலையநாகும் கூட்டம் ் நாடளநாவிய 
ரீதியில் க்பருகியல்த ஆஙகிவைய அரசு 
்கண்டுக்கநாள்ளவில்லை. அந்த வியநா்பநாரததில் 
ருசி்கண்டு ைநா்பமீட்டிவந்த சுவ்தசி்களும் இ்தலை 
ஒரு க்பநாருட்டநா்க எடுததுகக்கநாள்ளவில்லை. 1810-
1812 ஆம் ஆண்டு்களில் ைநாததிரம் 939,112 ்கைன்்கள் 
்நாரநாயம் இைஙல்கயில் இருநது ஏற்றுைதி 
க்ய்யப்பட்டிருககிறது. அவவநாண்டு இ்தன் மூைம் 
6260 ்பவுண்டு்கள் திலறவ்ரிககு வருைநாைைநா்க 
கிலடததிருககிறது.

மதுசவாழிப்பு இயககம்

இப்படிப்பட்ட சூழலில் ்தநான் 19 1 1இல் 
“ைதுகவநாழிபபு, ைநாட்டிலறசசி உண்ணநாதீர” என்கிற 
பிரச்நாரதல்த ்நாடு பூரநாவும் க்கநாண்டு க்ன்றநார 
அ்்கநாரி்க ்தரை்பநாை. இந்த இயக்கதல்த முன்னின்று 
தீவிரைநா்க வழி்டததிய ்தரை்பநாைநாவுககு ஆ்தரவநா்க 
்பை சிங்களத ்தலைவர்கள் ஒன்றிலணந்தைர. இந்த 
ஒன்றிலணவு ்கநாைபவ்பநாககில் இைஙல்க வ்தசிய 
்கநாஙகிரஸ உருவநாவ்தற்்கநாை ்கநாரணி்களில் ஒன்றநா்க 
ஆைது. அ்்கநாரி்க ்தரை்பநாைநாவின் “சிங்கள 
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க்பௌத்தயநா” ்பததிரில்க இந்த பிர்நாரததின் முககிய ஆயு்தைநா்கப ்பயன்்படுத்தப்பட்டது.

“ஐவரநாபபிய ்பரவ்தசி்கள், முஸலிம்்கள் (�ம்்ப), க்பநாம்்பநாய்்கநார ்பரவ்தசி்கள் வ்பநாைவவ ஐவரநாபபிய 
வ்பநால்த்களும் சிங்களவர்களுககு எதிரநாைலவ” என்று “சிங்கள க்பௌத்தயநா”வில் முழஙகிைநார. இந்தப 
்பழக்கத்தநால் சிங்களவர்கள் ்பை துர்டதல்த்களுககு ஆளநாகியிருப்ப்தநா்கவும், க்பௌத்த விழுமியங்களில் 
இருநது விைகி, குடும்்பங்களில் க்பற்வறநாரும், பிள்லள்களும், ்கணவரைநாரும், ைலைவியரும் அவரவர 
க்பநாறுபபு்கலளயும், ்கடலை்கலளயும் நிலறவவற்றத ்தவறிவருவ்தநா்கவும், இ்தலை ்தடுதது நிறுத்த வழிக்தரியநாது 
்தநாம் நிலைகுலைநது வ்பநாயிருப்ப்தநா்கவும் அவர எழுதுகிறநார.

“சிஙகளவரகள்; இயல்பில் வன்முறையறைவரகளாக இருந்தகபாதும் இந்த மதுபபழககத்தின் காரணமாக 
சகாறைகாரரகளாக ஆகியிருககிைாரகள்”

என்றும் அன்லறய “்ர்வி ் ந்தகர்” ்பததிரில்க எழுதியது.3

“ஹம்ப மைககை (முஸ்லிம்களுககு எதிரான சவறுபபுணரச்சிப ப்தம்) காரன்கள் மது அருந்தாமல் 
இருகக முடியுசமன்ைால் சிஙகளவனால் ஏன் முடியாது?”

என்றநார அ்்கநாரி்க ்தரை்பநாை.

“ஆணசடான்றுககு சிஙகளவரகள் மாசி 
கருவாடுகக ா க  முபபது ைடெம் 
ச ெ ை வ ளி க கி ை ா ர க ள் .  க ள் ளு , 
ொராயத்துககாக ஒரு ககாடிகய நாறபது 
ைடெம் ரூபாய் செைவு செய்கிைாரகள். 
சிஙகளவரகள் மாசி கருவாடடுககும், 
மதுவுககும் செைவளிபபற்த இனத்தின் 
வளரச்சிககு மு்தலிடடால் பன்னிசரணகட 
ம ா ்தஙகளில்  நமது  க ்த ெம்  ஒரு 
சொரககபுரிககு நிகராக ஆகிவிடும். 
மதுவுககாக செைவிடுவற்த கெமிகக உறுதி 
பூணுகவாம்!”

(சிங்கள க்பௌத்தயநா, 1912)

்த ரை்பநாைநாவின் “ைதுலவ ஒழி ! 
ைநாட்டிலறசசிலய உண்ணநாதீர” என்கிற 
பிரச்நாரம் தூய க்பௌத்ததல்த வலியுறுததிய 
அவ்தவவலள அந்தப பிரச்நாரம் இறுதியில் 
ஆஙகிவையர்களுககு ைட்டுைன்றி ஏலைய 

்மூ்கங்களுககு எதிரநாை கவறுபபுணரசசியநாய் திருப்பப்பட்டது.

அ்்கநாரி்க ்தரை்பநாை ்தைது பிற்்கநாைங்களில் ஆஙகிவையர்கலள விட அதி்கைநா்க கவறுத்தது உள்்நாட்டிலுள்ள 
ஏலைய இைத்தவர்கலளவய. ்தமிழர, ைலையநாளி்கள், முஸலிம்்கள், ்பறஙகியர எை அவரின் 
இைகவறுபபுணரசசி என்்பது இைகவறுபவ்பநாடு ைட்டும் நிற்்கவில்லை அது வைநா்ைநாை ை்தகவறுபல்பயும் 
இலணதவ்த இருந்தது. ஆ்கவவ ்தநான் அவர “சிங்கள கிறிஸ்தவர்களுககு” எதிரநா்க அதி்கைநா்க பிரச்நாரம் 
க்ய்்தநார.

“கள் குடிபபவன் இழிந்தவன்... மாடடிறைச்சி உணபவன் இழிொதியன்”

என்்பது அவரது சுவைநா்கங்களில் ஒன்று.

“...ஆரிய ்தரமத்ற்த பின்பறறும் ஆரிய இனத்துககு உரித்்தான சிஙகள சபௌத்்த ெககா்தரரககள! 
சபௌத்்த சொறகறள அன்புடன் பயன்படுத்தி... மதுபானத்ற்த அருந்தாதிருகக கபாதியுஙகள்”

சிஙகளவரகளுககு விஷ மதுபானத்ற்த அருந்தச் செய்து சிஙகளவரகறள அழித்துவருகிை 
சவள்றளயரகறள நமது பரம்பறரப பறகவரகளாககவ நான் சகாள்கிகைன்”4

அ்்கநாரி்க ்தரை்பநாைநாவின் இந்தப பிரச்நாரத்தநால் ்கவரநதிழுக்கப்பட்ட ைது வியநா்பநார பிரமு்கர்கள் 
ஏரநாளைநாை ்பணதல்த க்பௌத்த ைறுைைரசசி ் டவடிகல்கககு நிதியநா்க வழஙகிைநார்கள். ்கநாலியில் க்பரிய 
க்பௌத்த ்பநாட்நாலைலய ஆரம்பிப்ப்தற்கு க்பருைளவு நிதிலயக க்கநாடுத்தவர ்நாரநாய வியநா்பநாரததில் 
வ்பரவ்பநாை ்தைவந்தரநாை டி,டீ.அைரசூரிய. இப்படி ்பைலரக குறிபபிடைநாம்.

ைதுகவநாழிபபு இயக்கததின் பிரச்நாரங்களின் வ்பநாது ஆஙகிவைய அரல் விைரசிகின்ற ்கண்டிககின்ற 
வ்பநாக்கநாைது பின்ைர கைதுவநா்க ஆஙகிவையர்களின் மீ்தநாை கவறுபபுணரசசியநா்கவும், சுவ்தசிய – விவ்தசிய 

3 ඩී.දිලානි නිරරෝෂිනී ද සිලවා, “අ්මද් යප ව් යාපාරරේ ග්මන් ්මග සහ අනගාරික ්ධර්්මපාල තු්මා” 152nd Birth Anniversary of Srimath Anagarika Dharmapala 
National Summit - 2016 

4  රට දැය සසුන නැගු අභීත සිිංහනාද - අනගාරික ්ධර්්මපාල ශ රී්මතාරණෝ - ්මහර්මව්නාව භාවනා අසපුව
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சிக்கைநா்கவும் ,  ஈற்றில் ஆஙகிவையர்கலள 
விரட்டுவ்தற்்கநாை பிரச்நாரைநா்கவும் ஆங்கநாஙவ்க 
்தலை தூககியது. ஆஙகிவைய அரசுககு எதிரநாை 
பிரச்நாரக ்களைநா்க ைதுகவநாழிபபு இயக்கததின் 
்களம் ஆைது.

கிறிஸதவ மிஷனரிகளின் பங்கு

1 9 1 2  ஆம்  ஆண்டு 8  ஆம் இைக்கச 
்ட்டததிருத்தததின் மூைம் வைலும் இததுலற 
க்கிழசசியநாக்கப்பட்டது. ைதுவரித திலணக்களமும் 
ஆ ர ம்பி க ்க ப ்பட்டது .  ்க ள்ள ச ் நா ர நா ய ம் 
்கநாய்சசியவர்கள் இ்தன் மூைம் ்ட்டபூரவைநா்கவவ 
அனுைதிக்பற்று ைதுவிற்்பலை நிலையங்களநா்க 
அவற்லற ைநாற்றிகக்கநாள்ள எளிலையநாை 
வழிவயற்்பட்டது. 1900ததில் இருந்தல்த விட நூறு 
ைடஙகு அதி்கைநா்க ைதுவிற்்பலை நிலையங்கள் 
உருவநாகிை.இந்தச ்ட்டததின் மூைம் 1072 புதிய 
்நாரநாய விற்்பலை நிலையங்கலள ஆரம்பிப்ப்தற்்கநாை 
அனுைதிலய அர்நாங்க ் ல்ப வழஙகியது.5

19ஆம் நூற்றநாண்டின் ் டுப்பகுதியிவைவய இ்தற்கு 
எதிரநாை குரல்்கள் கவளிவரத க்தநாடஙகிவிட்டை. 
இ்தைநால் ்பை ்மூ்கக குற்றங்கள் க்பருகிவருவல்த 
்பை அதி்கநாரி்கள் சுட்டிக்கநாட்டிைர. 1872இல் 
்கவரைர வில்லியம் கிர்கரி அர்நாங்க ்ல்பயில் 
உலரயநாற்றும்வ்பநாது ைரண்தண்டலைக்கநா்க 
்தன்னிடம் ்பரிநதுலரக்கப்பட்ட ்பைர ைதுவ்பநால்தயின் 
விலளவநா்க குற்றம் இலளத்தவர்கள் என்றநார.

5  සාලිය රහට්ටිආරච්චිඩී, ර�ෞද්්ධ ආගමික ප් රර�ෝ්ධය, අ්මද් යප ව් යාපාරය 
සහ ශ රී්මත් අනගාරික ්ධර්්මපාලතු්මා. 152nd Birth Anniversary of 
Srimath Anagarika Dharmapala National Summit - 2016 

இந்த இடததில் இன்கைநான்லறயும் குறிபபிட 
வவண்டும். ைதுகவநாழிபபு இயக்கம் என்றநால் அது 
சிங்கள க்பௌத்த இயக்கைநா்க ்ைககு ்கருதவ்தறி 
இருககிறது. ஆைநால் ைதுகவநாழிபபு குரல்்கள் 
மு்தலில் கவளிவந்தது கிறிஸ்தவ மிஷைரி 
இயக்கங்களின் ைததியில் இருநது ்தநான் என்்பல்தயும் 
இஙவ்க குறிபபிட்டநா்கவவண்டும்.

அரசின் அணுகுமுலறயில் ைநாற்றம் வவண்டும் 
என்று அவர்கள் வ்கநாரிைநார்கள். அப்படி 
ைதுகவநாழிபபு பிரச்நாரங்களில் முககிய ்பங்கநாற்றிய 
கிறிஸ்தவ ்பநாதிரியநார்களில் லிஸவ்பநாவநா பின்வடநா, 
வஜநான் ைரவடநாக வ்பநான்வறநார குறிபபிடத்தக்கவர்கள். 
ைது்பநாை நிலையங்கலளக குலறதது, ்நாயிறு 
திைங்களில் அவற்லற மூட வவண்டுகைன்று 
அவர்கள் மு்தலில் வ்கநாரிைநார்கள். வைலும் ஒரு 
ைது்பநாை நிலையம் திறப்ப்தநாயின், அல்ைது 
இருப்ப்தநாயின் மு்தலில் அந்த பிரவ்த் ைக்களின் 
விருபல்பப க்பறவவண்டும் என்றும் வ்கநாரிைநார்கள். 
ஆைநால் இந்த இயக்கம் ை்தப பிரிவு்கவளநாடு 
ை ட் டு வ ை  இ ந ்த  மு ய ற் சி ்க ள் 
ைட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்த்தநால் ் நாடளநாவிய ரீதியில் 
இயங்கவில்லை. எைவவ ்கநாைபவ்பநாககில் இந்த 
முயற்சி்கவளநாடு க்பௌத்த இயக்கங்களும் இலணநது 
க்கநாண்ட்தன் பின்ைர ்தநான் ைதுகவநாழிபபு இயக்கம் 
்நாடளநாவிய ரீதியில் க்பருகியது.

“சரந்தகாரசயா”

வ்பநாரததுகவ்கயர இைஙல்கயில் மு்தன்மு்தைநா்க 
ல்கப்பற்றி; அ்தன் பின்ைர ஆஙகிவையர 1815இல் 
இைஙல்கலய முழுவதுைநா்க ல்கப்பற்றும்வலரயிைநாை 
மூன்று நூற்றநாண்டு்கள் இைஙல்கயின் ்கலரவயநாரப 
்பகுதி்கள் ைட்டுவை வ்பநாரததுவ்கய, ஒல்ைநாந்த 
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்கநாைனிததுவததின் கீழ இருந்தது. வரி்கலள 
அறவிட்டு ்தைது வருைநாைதல்த ஈட்டிைநார்கள் 
அவர்கள். ்தைது ்கட்டுப்பநாட்டுப பிரவ்த்ங்கள் 
முழுவதும் அந்த வரி்கலள அறவிடுவ்தற்்கநாை 
ஆளணி அவர்களிடம் இருக்கவில்லை. எைவவ 
அந்தப ்பணி்கலள உள்ளூர பிரமு்கர்கலளக 
க்கநாண்வட வைற்க்கநாண்டைர. அப்படி அறவிடும் 
வரிவசூலிபபு ஊழியர்கலள சிங்களததில் 
“வரந்த்கநாரவயநா” (Renters) என்்பநார்கள். இந்த க்நால் 
வ்பநாரததுகவ்கயர ்கநாைததிலிருநவ்த புழக்கததில் 
இருநதிருக்கவவண்டும். ஏகைன்றநால் வ்பநாரததுவ்கயர 
கைநாழியில் ்தநான் “வரந்த” (Renda) என்கிற க்நால் 
இருககிறது. அது “வரி”லயக குறிககிறது. இந்த “வரந்த” 
என்கிற க்நால் ஆஙகிவையர ்கநாைததிலும் அப்படிவய 
்தநான் க்தநாடரந்தது. சிங்களததிலும் வரிலய “வரந்த” 
என்வற எஙக்கஙகும் குறிபபிட்டு வருகிறநார்கள். 
ஆஙகிவையர ்கநாைததில் ்பைவல்க வரி்கள் 
்லடமுலறயில் இருந்தை. ்பை இடங்களில் 
“்பநால்தவரி” கூட இருந்தது. ்கநாைபவ்பநாககில் இப்படி 
வரி்கள் அறவிடு்பவர்கள் க்பரும் க்ல்வநாககும், 
்பண்பைம் மிக்கவர்களுைநா்க பின்ைர ஆைநார்கள்.

சிங்கள உயர்நாதி கவள்ளநாளர்களநாகிய 
“க்கநாவி்கை” அல்ைநா்த ்நாதியிைர க்பரும்்பநாலும் 
இைஙல்கயின் ஆரம்்ப்கநாை ்கநாைனிததுவ 
பிரவ்த்ங்களநாகிய ்கலரவயநாரப பிரவ்த்ங்களிவைவய 
அதி்கைநா்க இருந்தைர. அவர்களில் ்பைர ்தநான் இந்த 
புதிய க்ல்வநாககு ்பலடத்த பிரிவிைரநா்க ஆைநார்கள். 
அவர்கள் ்தைது ்பணதல்தக க்கநாண்டு ைது 
வியநா்பநாரததில் மு்தலிட்டநார்கள். அதுவ்பநாை 
வ்தநாட்டங்களிலும், க்பருைளவு நிைங்களிலும் 
மு்தலிட்டநார்கள். கீவழ கவள்லள வவட்டியும், 
வைவை ஆஙகிவையர்களின் வ்கநாரட்டு்கலளயும் 
அணிநது திரிந்தநார்கள். ்தைது பிள்லள்கலள 
பிரித்தநானியநாவுககு ்பட்டப்படிபபுக்கநா்க அனுபபி 
விட்டநார்கள். ைருததுவம், நீதிததுலற, ்தததுவம், 
அ ர சி ய ல் ,  க ்ப நா ருள நா ்த நா ர ம்  வ ்ப நான் ற 
உயர்பட்டப்படிபல்ப ்கற்று திரும்பும்வ்பநாது 
அவர்கள் ்தநாம் ்கற்ற ்கநாைங்களில், ்கற்ற 

சூ ழ லி ல் அ ங கு ள் ள  ஜ ை ் நா ய ்க த ல்த யு ம் 
்தநாரநாளவநா்ததல்தயும் ்கற்றுத திரும்பிைநார்கள். ஏன் 
்பைர ைநாகசியதல்தயும் ்கற்றுத திரும்பிைநார்கள். 
இவர்கள் ்தநான் 19ஆம் நூற்றநாண்டின் இறுதியிலும் 
20ஆம் நூற்றநாண்டின் க்தநாடக்கததிலும் இைஙல்க 
அரசியலின் தில்வழிலய ைநாற்ற அணிதிரண்டநார்கள்.6 
ஆஙகிவைய ஆட்சியநாளர்களிடம் இைஙல்க 
ைக்கலள பிரதிநிதிததுவப்படுததிைநார்கள். 
இவர்களுககு ைதுகவநாழிபபு இயக்கம் ஒரு முககிய 
்கநாைைநா்க ஆைது.

1915ஆண்டளவில் ்நாடளநாவிய ரீதியில் 220 
கிலள்கலள ஸ்தநாபிததிருந்தது ைதுகவநாழிபபு 
இயக்கம். 24033 உறுபபிைர்கலளக க்கநாண்ட ஒரு 
வலைபபின்ைலை உருவநாககியிருந்தது.

சதசப்பறறுககு வித்தாக மதுசவாழிப்பு இயககம்

இந்த இயக்கதவ்தநாடு ் ம்்பந்தப்பட்ட ்தலைவர்கவள 
1915 ்கைவரததின் வ்பநாது அதி்கைநா்க ல்கது 
க்ய்யப்பட்டநார்கள். வ்ை்நாயக்க ்வ்கநா்தரர்கள், 
டீ.பி.ஜயதிைக்க, வலிசிங்க �ரிச்நதிர,7 ஆ்தர வீ 
டயஸ, பிய்தநா் சிறிவ்ை, ைநார்கஸ க்பரைநாண்வடநா, 
வஜநான் க்கநாத்தைநாவை, வஜம்ஸ பீரிஸ, க�ன்றி 
அைரசூரிய வ்பநான்ற ்பைலர அடுககிகக்கநாண்டு 
வ்பநா்கைநாம். ்கைவரததின் பின் சிங்கள க்பௌத்தயநா 

6  Kumari Jayawardena, Nobodies to Somebodies: The Rise of 
the Colonial Bourgeoisie in Sri Lanka, Zed Books, 2002

7  வலிசிங்கை ஹரிஸேந்திர (09.07.1879 - 13.09.1913) த�ௌத்த 
மறுமலரச்சிப �ணியில் ஈடு�ட்ட முககிய த்லவரகைளில் 
ஒருவர. அநகைாரிககை தரம�ாலவின பிரதா்ன சீடர. அநகைாரிகை 
தரம�ால்வப ப�ாலபவ பிரம்மச்ேரியத்்த கை்டபிடித்தவர. 
மதுதவாழிபபு இயககைத்தின முககிய த்லவரா்ன அவர 
த�ௌத்த மதம், சிங்கைள தமாழி, சிங்கைள �ண்�ாடு, உ்ட 
என�வற்ற மககைளமயப�டுத்த பவண்டுதம்ன அயராது 
உ்ைத்தவர. ததால்த�ாருள ஆய்வுப �ணிகைளிலும் தன்்ன 
ஈடு�டுத்திக தகைாண்டதுடன சில Great Story of King 
Dutugemunu, The Significance of Jaya Sri Maha Bodhi,  Life 
of King Devanampiyatissa ப�ானற நூல்கை்ள எழுதியவர. 
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்பததிரில்க ்தலட க்ய்யப்பட்டு அ்தன் க்யை்கததில் 
இருந்த அத்தலைலயயும் அள்ளிகக்கநாண்டு 
வ்பநாைது ஆஙகிவைய அரசு. அ்்கநாரி்க ்தரை்பநாைநாலவ 
சிலற லவப்ப்தற்கு இந்த ்கநாைததில் சிங்கள 
க்பௌத்தயநா ்பததிரில்கயில் கவளிவந்தவற்றின் 
உள்ளடக்கங்கலளத்தநான் ஆ்தநாரங்களநா்கக 
்கநாட்டிைநார்கள்.

ைதுகவநாழிபபு ைற்றும் ைநாடு்கலள அறுப்ப்தற்கு 
எதிரநாை பிரச்நாரம் மு்தன் மு்தலில் க்பருைளவு 
வைற்க்கநாள்ளப்பட்டது இந்த ்கநாைததில் ்தநான். ்தைது 
இநதிய ்பயணங்களின் வ்பநாது இநது ் ையத்தவர்களநால் 
்கலடபிடிக்கப்பட்டு வந்த ைநாட்டிலறசசி 
உண்ணநாலை என்்பவற்றநால் அவர வைலும் 
்கவரநதிருக்க வவண்டும். க்பௌத்தம் வ்பநாற்றும் 
்தம்ை்ப்தம் கூறும் ஐம்க்பரும் குற்றங்களில் உயிர்கலளக 
க்கநால்ைநாலை முககிய அங்கம். ஆைநால் அது 
ைநாடு்களுககு ைட்டும் வலரயறுக்கப்படவில்லை. 
்்கை உயிர்களுவை அதில் அடக்கம்.

்கள்ளுத ்தவறலண்கலள திறப்ப்தற்்கநாை 
முயற்சி்கலள ஆ்தரிதது இருந்தவர ஆஙகிவையர்களின் 
்பரை விசுவநாசியநாை ்கலர்நாட்டு சிங்களவர்கலள 
பிரதிநிதிததுவப்படுததிய ் நார ் நாைைன் கிரிஸடநாப்பல் 
ஒ்பயவ்்கர (Solomon Christoffel Obeyesekere). அவர 
பிற்்கநாைததில் இைஙல்கயின் பிர்தைரநா்க ஆை 
்பண்டநார்நாயக்கவின் ்தநல்த.

இ்தற்கு வ்கரதிரநா்க ஆஙகிவையர்களுடன் இந்த 
விடயததில் முரண்்பட்டுக க்கநாண்டு ்கள்ளுத 
்தவறலண்கலள எதிரதது நின்றவர வ்ர 
க்பநான்ைம்்பைம் இரநாை்நா்தன் என்று சிங்கள 
நூல்்கள் ்பை ்பநாரநாட்டுவல்தயும் ்கநாண முடிகிறது.

க்பநான்ைம்்பைம் இரநாை்நா்தன் 1879ஆம் ஆண்டு 
இைஙல்கயின் ் ட்ட்ல்பககு உததிவயநா்கப ்பற்றற்ற 
உறுபபிைரநா்க ஆளுைரநால் நியமிக்கப்பட்டநார. 
ஆைநால் 19 1 1 ஆம் ஆண்டில் ்லடக்பற்ற 
இைஙல்கயின் ்ட்ட்ல்பக்கநாை மு்தைநாவது 
வ ்த ர ்த லி ல்  மு ழு  இ ை ங ல்க ய ல ர யு ம் 
பிரதிநிதிததுவப்படுததும் ஒவர உறுபபிைரநா்க 
இரநாை்நா்தன் க்தரிவு க்ய்யப்பட்டநார. வ்கணல் 
ஒல்க்கநாட்டுடன் வ்ரநது ்பரை விஞ்நாை 
்ங்கததுடன் வ்ரநது ்பை ைநா்நாடு்களில் 
்பஙகு்பற்றியவர .  க்பௌத்த -இநது உறலவ 
்பைப்படுததும் வ்நாககுடன் க்பௌத்த-இநது 
்பநாட்நாலை்கலள அலைப்ப்தற்்கநா்க ஒல்க்கநாட்வடநாடு 
வ்ர நது க்பநான்ைம்்பைம் இரநாை்நா்தன் 
்பணியநாற்றியிருககிறநார. இபவ்பர்பட்ட உறவு்களும் 
க்பநான்.இரநாை்நா்தன் 1915 ்கைவரததின் வ்பநாது 
சிங்கள க்பௌத்த ்தரபல்ப ்பநாது்கநாக்க ்கநாரணி்களநா்க 
க்தநாழிற்்பட்டிருககிறது.

ைதுகவநாழிபபு இயக்கததின் “ைநாட்டிலறசசித 
்தலட” குறித்த பிரச்நாரங்கள் ்கநாைபவ்பநாககில் 
முஸலிம்்களுககு எதிரநாை ஒன்றநா்க உருைநாற்றைலடந்த 
பின்ைணி ்தனியநா்க ்பநாரக்க வவண்டிய ஒன்று. 1915 
்கைவரததில் ைதுகவநாழிபபு இயக்கதல்தச வ்ரந்த 
சிங்களத ்தலைவர்கலள ஆஙகிவைய அரசு 
வவட்லடயநாட முடிவு க்ய்்த்த்தன் பின்ைணியில் 
இந்த ைது்பநாை வியநா்பநாரததுககு எதிரநாை ் கதி்கலள 
ஒடுககுவதும் ்கநாரணைநா்க இருக்க வநாய்பபுண்டு 

என்வற ்கணிக்க முடிகிறது.

1915 ்கைவரததின் விலளவு்கலளத க்தநாடரநது 
ைதுகவநாழிபபு இயக்கம் ் ற்று க்யலிழந்தது. அைநால் 
ஓரிரு வருடங்களில் மீண்டும் சிங்களத ்தலைவர்கள் 
அ்தற்கு உயிரக்கநாடுதது நிமிரததிவிட்டைர. 
குறிப்பநா்க டீ.பி.ஜயதிைக்க, உவ்தனி ்த சில்வநா, சி.
டபிள்யு.டபிள்யு.்கன்ைங்கர, சீ.்த.எஸ.குைரதை 
வ்பநான்வறநாரும், வ்ை்நாயக்க ்வ்கநா்தரர்களும் 
ை து க வ நா ழி ப பு  இ ய க ்க த தி ன்  தீ வி ர 
க்யற்்பநாட்டநாளர்களநா்க ஆைநார்கள். இத்தலைககும் 
வ்ை்நாயக்க ்வ்கநா்தரர்களின் ்தநல்த க்தநான் 
ஸவ்பட்டர வ்ை்நாயக்க பிற்்கநாைததின் ைநாணிக்கக்கல் 
அ்கழவு வியநா்பநாரததில் பிரசிததி க்பற்றவ்பநாதும் 
அவர ஒரு பிர்பை ்நாரநாய விற்்பலைக குத்தல்கக 
்கநாரரநா்க (Arrack Renter) இருந்தவர ்தநான்.

ைதுகவநாழிபபு இயக்கம் ்பற்றிய ்கற்ல்க உயர்தர 
அரசியல் விஞ்நாை ்பநாடததிட்டததின் ஒரு 
அங்கைநா்க இருநது வருகிறது. அ்்கநாரி்க ்தரை்பநாைநாலவ 
அறிந்தவர்கள் இவவியக்கதல்த ்தவிரததுவிட்டு 
்பநாரக்க முடியநாது. அதுவ்பநாை இைஙல்கயின் 
சு்தநதிரததுக்கநாை வ்கநாரிகல்க்கலளயும், அ்தற்்கநா்க 
“இைஙல்க வ்தசிய ்கநாஙகிரஸ” அலைதது ்தம்லை 
்தயநார்படுததிய வரைநாலறயும் அறிய முயல்்பவர்கள் 
அ வ ற் று க க்க ல் ை நா ம்  மு ன் வை நா டி ய நா ை 
“ைதுகவநாழிபபு” இயக்கததின் வகி்பநா்கதல்த 
்தவறவிட முடியநாது.

ஆஙகிவையர  ்க நாை ததில்  ்கல ர வய நா ர 
பி ர வ ்த ் க ை நா ன் றி ன்  வீ தி யி ல்  இ ரு ந ்த 
்கள்ளுத்தவறலணகயநான்லறப ்பற்றிய சுவநாரசியைநாை 
்கல்தகயநான்று உண்டு.

ஒருமுலற ஆஙகிவைய ஆளு்ர ்தைது 
உததிவயநா்கபூரவ ்பனியின் ்கநாரணைநா்க ்தைது 
வைநாட்டநார வநா்கைததில் க்கநாழும்பு ்கநாலி வீதியின் 
வழியநா்க க்தன்்பகுதிலய வ்நாககி ஒரு ்பயணதல்த 
வைற்க்கநாண்டிருந்தநார. வ்பநாகும் வழியில் ஆளு்ர 
வீதிவயநார ்கள்ளுத ்தவறலண ஒன்றில் ்கள் அருநதும் 
ஆல் ஏற்்பட்டது. வநா்கைதல்த அ்தற்்கருவ்க 
நிறுததிவிட்டு ்தைது வவலையநாலள அனுபபி 
்தைககு ்கள் வநாஙகிவரச க்ய்து ்நவ்தநா்ைநா்க 
அருநதிைநார. அதுவலர்கநாைம் அவர அருநதிய 
விஸகி, பிரநாநதி, ஜின், பியர வ்பநான்ற வைற்்கதவ்தய 
ைது்பநாைங்களுககு ்பழகியிருந்த அவர விததியநா்ைநாை 
சுலவயுடன் கூடிய ைதுவல்கயநா்க அல்த உணரந்தநார. 
பின்ைர அவர ்தைது ்பயணதல்தத க்தநாடரநது 
க்ன்றுவிட்டநார. அடுத்த ் நாள் அவர மீண்டும் அவ்த 
்பநால்தயில் ்தைது வநா்கைதல்த க்லுததி வநது 
க்கநாண்டிருந்த வ்பநாது மு்தல் ் நாள் ்கள்ளருநதிய அந்த 
்தவறலணயில் க்பரி்தநா்க ஆஙகிை எழுததில் ஒரு 
விளம்்பரதல்தப ்பநாரதது உலறநதுவ்பநாைநார.

 அதில் இப்படி இருந்தது

“க்கௌரவ ஆளு்ருககு ்கள் விநிவயநாகிப்பவர்கள்...” 
(“Suppliers of Toddy to his Excellency the Governor”)

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்தாளர, நாரபவ.
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குஞசரம்: 1

எனது க்பயர் இஸரரல்

எனது பெயர் இஸ்ரேல்

்நாடற்றவர்களுக்கநா்க ்நான் பிறநவ்தன். அஙகு 
ஏற்்கைவவ வநாழந்தவர்களின் வதிவிட உரிலை்கள் 
்நான் வந்தபின் ்பறிக்கப்பட்டை. எைது ைக்கள் 400 
்ப நா ைஸத தீனிய  கி ர நா ைங ்கலள  அழிதது 
்தலரைட்டைநாககிைர. அவர்களின் வரைநாற்லற 
ைண்வணநாடு ைண்ணநாககிைர. இந்தசக்ய்ல்க மூைம் 
அவர்களுககு ் நான் ்படிபபித்த ்பநாடம் என்ைகவனில் 
ஒன்றில் க்தது ைடியுங்கள் இல்லை கவளிவயறுங்கள் 
என்்ப்தநாகும்.

எனது பெயர் இஸ்ரேல்.

எைது குடிைக்கள் சிைர ்படுக்கநாலை்கலளச 
க்ய்கிறநார்கள். பின்ைர அவர்கவள பிர்தை 
ைநதிரி்கள் ஆகிறநார்கள். 1948 இல் ைவைச்ம் பிகின் 
உத்தரவின் வ்பரில் கடயர ்பநாசின் வநாழைக்கள் 
்படுக்கநாலை க்ய்யப்பட்டைர .  இந்தப 
்படுக்கநாலையில் 100 க்பண்்களும் குழநல்த்களும் 
க்கநால்ைப்பட்டைர. 1953 இல் ஏரியல் ஷநாறன் 
உத்தரவின் வ்பரில் குபபிய வநாழ ைக்கள் ்படுக்கநாலை 
க்ய்யப்பட்டைர. 1982 ல் ் பரநா ைற்றும் ஷற்றிைநா 
அ்கதி மு்கநாம்்களில் வநாழந்த 2000 ைக்கள் ்படுக்கநாலை 
க்ய்யப்பட்டைர.

எனது பெயர் இஸ்ரேல்

1948 இல் 78 வீ்தைநாை ்பநாைஸதீனிய ைண்ணிலிருநது 
்நான் பிறநவ்தன். அபவ்பநாது ்பநாைஸததீனியர்கலள 
்நான் கவளிவயற்றிவைன். ஐவரநாப்பநா ைற்றும் 
உைக்கஙகும் ்பரநது வநாழந்த யூ்தர்கலள இஙகு 
க்கநாண்டு வநது குடிவயற்றிவைன். இஙகு ்பல்ைநாயிரம் 
வருடைநா்க வநாழந்த ்பநாைஸததீனியர்கலள ்நான் 

இஙகு மீள் குடிவயற அனுைதிக்கவில்லை. ஆைநால் 
உைகில் எந்த மூலையில் இருநது யூ்தர்கள் இஙகு 
வநது குடிவயறிைநாலும் அவர்களுககு சிவபபு ்கம்்பள 
வரவவற்புடன் உடைடியநா்க குடியுரிலை 
வழஙகிவைன்.

எனது பெயர் இஸ்ரேல்.

1967 இல் மிகுதியநா்க இருந்த பூரவீ்க ்பநாைஸதீனிய 
நிைங்கலள அ்ப்கரித்தவ்தநாடு கவஸட் ்பநாங , கிழககு 
கஜரு்வைம் ்கநா்நா நிைங்களில் வநாழந்த ைக்களின் 
அன்றநாட வநாழலவ இரநாணுவ அடககுமுலறககுள் 
க்கநாண்டு வநது அவர்களின் இருபபுககு 
அசசுறுத்தைநா்க இருநது வருகிவறன். இ்தன் மூைம் 
்பநாைஸததீனியர்களுககு ்நான் ்கற்பிககிற ்பநாடம் 
என்ைகவனில் அவர்கள் இந்த நிைததில் வவண்டநா்த 
விருந்தநாளி்கள், இறுதியநா்க அவர்களுககு இருககும் 
ஒவர வ்தரவு வஜநாரடன் ைற்றும் கை்பைநானில் உள்ள 
அ்கதி மு்கநாம்்களில் வநாழும் ்பை மில்லியன் 
்பநாைஸததீனிய அ்கதி்கவளநாடு வ்ரநது க்கநாள்வது 
்தநான்.

எனது பெயர் இஸ்ரேல்.

அகைரிக்கநாவின் பிர்தநாை ஊட்கங்கள் என் 
க்யல்்கலள ஆ்தரிதது பிரச்நாரம் க்ய்கின்றை. 
இ்தற்்கநா்க ்நான் ்பை மில்லியன் ்பணதல்த 
ஒதுககியிருககிவறன். நீங்கவள ்பநாருங்கவளன், அகிை 
உை்க மீடியநாக்கலள! ்நான் க்ைவிடும் ்பணம் 
எத்தலை ்கசசி்தைநா்கப ்பயன்்படுத்தப்படுகிறது.

எனது பெயர் இஸ்ரேல்.

்பநாைஸததீனியர்கவள! உங்களுகக்கன்ை 
வவண்டும்? ்ைநா்தநாைம்? ்நான் உங்களுடன் வ்பசசு 
வநாரதல்தககு வருகிவறன், நீங்கள் முனிசிப்பநாலிடி்கலள 
நிரவகிக்கைநாம் ஆைநால் ்நாட்டின் எல்லை்கள், நீர 
வளம் ,  வ நான்கவளி எல்லை்கள் ைற்றும் 
மு க கி ய ை நா ை ல வ ்க ள்  எ ல் ை நா ம்  எ ன் 
்கட்டுப்பநாட்டிற்குள்வள்தநான் இருககும், ் ைநா்தநாைப 

ததாகுபபு :

க. முகுந்தன்
kmukunthan@gmail.com

குஞ்சரம்

ஊர்சுறறிக் 
�ாக்வ�யார்
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2021 ஆரம்்பததில் இநதியநாவுககு சுற்றுைநாவநா்க வநதிருந்த 
வவலளயில் க்கநாவரநாைநா முடக்கமும் அ்தவைநாடநாை இழு்பறியுைநா்க 
்நாட்்கள் ைநா்தங்களநாகி ்கடநது க்ல்கின்றை. 80்களின் ஆரம்்பததில் 
்நான் இருந்த க்ன்லை வவறு இபவ்பநாது ் நான் ்கநாணும் க்ன்லை 
வவறு. ைநாற்றம் ஒன்வற ைநாறநா்தது எனும் இயஙகியல் கூற்லற 
இன்லறய ்தமிழ்நாடு ்தனிததுவைநா்க கவளிப்படுததுகிறது. அதுவும் 
க்பண்்களது முன்கைடுபபும் க்யலூக்கமும் மி்கப 
க்பறுைநாைமுள்ள்தநா்கக ்கநாண முடிகிறது.

இந்த முலற ்தமிழ்நாட்டு வருல்க நிலறய இறபபு நி்கழவு்களில் 
்பஙவ்கற்்க லவததிருககிறது. இதில் 80்களின் க்தநாடக்க ்கநாைததிலிருநது 
எம்வைநாடு க்தநாடரபிலிருந்த ஈழ ் ட்பு்கள் வ்தநாழர ்தநா ்பநாண்டியன், 
ைதிபபு மிக்க ஆலைமுதது ஐயநா அவர்களது இறுதிநி்கழவு்களில் 
்பஙவ்கற்கும் வநாய்பபு ஒரு நிலைவவந்தைநா்க அலைந்தது.

2021 வை 18 அன்று ்நான் க்ன்லையில் எைது உறவிைரது 
ைரண நி்கழகவநான்றில் ்பஙவ்கற்்க வவண்டிய்தநாயிற்று. இஙவ்க 
அ்கதியநா்க வநாழும் அவருலடய ்கணவைநாரின் இறுதிச்டஙகில் 
கவளி்நாடு்களில் வநாழும் அவரது பிள்லள்கள் ்பஙவ்கற்்க முடியநா்த 
நிலை. க்கநாவரநாைநா முடக்கநிலையில் யநாலரயும் அலழக்க 
முடியநா்த ்தவிபபிலிருந்த உறவிைருககுத துலணயநா்க ்நானும் 
்பஙவ்கற்வறன். இவர்தநான் அவரது ்கணவைநாரின் இறுதிச ் டஙல்க 
நிலறவவற்றிைநார.

அந்த இறுதி ஊரதிப ்பயணததில் க்பண்்களநா்க ்நாங்கள் 
உலறந்தவரநாய் இருநவ்தநாம். க்ன்லை ்நாலை கவறிசவ்நாடிக 
கிடந்தது. 2009 வை இந்நாளில் க்கநாததுக க்கநாத்தநா்க ்நாதியற்று 
இறநக்தநாழிநது இறுதி நி்கழவும் க்ய்யநாது அழிக்கப்பட்வடநாலர 
ைைததிலர நிழைநாட லவத்தது. ைைம் இறுகியவளநா்க க்ன்லை 
வீதியில் வண்டியிலிருநது உதிரத்த பூக்கலள சிநதிக க்கநாண்வட 
க்ன்வறன்.

புத்தம் புதிய இந்த இறுதி ஊரதிப ்பயணம் ஏவ்தநாகவநாரு 
வல்கயில் நிம்ைதியளித்தது.

தேன்்ன, அங்்கை
2021 பம 18

வ்பசசுவநாரதல்த்கள் ்டததிகக்கநாண்டிருககும் 
வ்பநாவ்த ்நான் உங்கள் ைலை்கலள அ்ப்கரிபவ்பன், 
அஙகு  ஆயு்த வை நதிய  தீவி ரவ நாதி ்கலள 
குடிவயற்றுவவன். இந்தககுடிவயற்றங்கள் பிர்தநாை 
வ ்ப நா க கு வ ர த து ப  ்ப நா ல ்த ்க வ ள நா டு 
பிலணக்கப்பட்டிருககும், இந்தப்பநால்த்கலள நீங்கள் 
்பயன்்படுத்த முடியநாது .நீங்கள் உங்களுக்கநா்க 
வலரயறுக்கப்பட்ட எல்லை்களுககுள் இருப்பது 
ைட்டுைல்ைநாைல் நீங்கள் வநாழும் எல்ைநாத தில்்களும் 
்கண்்கநாணிப்பரண்்களநால் சூழப்பட்டிருககும். 
்கண்்கநாணிக்கப்பட்டுக க்கநாண்வடயிருபபீர்கள்.

எனது பெயர் இஸ்ரேல்.

உை்கததில் ் நான்்கநாவது ் கதி வநாய்ந்த ரநாணுவமும் 
அணுவநாயு்தங்களும் என் வ்ம் உள்ளை. என்ை 
துணிச்லில் உங்கள் சிறுவர்கள் எைது ரநாணுவததின் 
அடககுமுலறலய எதிரக்கநாள்ள கவறும் ்கற்்கலள 
்பநாவிககிறநார்கள்? என்னுலடய ரநாணுவம் அவர்கள் 
்தலைலய துண்டநாடுவ்தற்கு ் ற்றும் ்தயங்கநாது என்று 
உங்களுககுப புரியநா்தநா? 17 ைநா்தங்களில் உங்களில் 
900 வ்பலரக க்கநான்றிருககிவறன். 17 000 வ்பர்கலள 
்கநாயப்படுததி இருககிவறன், இதில் க்பரும்்பநாைநாவைநார 
க்பநாதுைக்கள், இல்தத க்தநாடர எைககு எந்த 

்தலட்களும் இல்லை, உை்கம் இல்த ்தட்டிக 
வ்கட்்கநாது.

எனது பெயர் இஸ்ரேல்

உங்களுககு என்ை வவண்டும் ? சு்தநதிரைநா? 
என்னிடம் ்கைர்க ஆயு்தங்களும் துப்பநாககி்களுவை 
உள்ளை. ்நான் உங்களின் ்்கரங்கலள எைது 
்கண்்கநாணிபபின் கீழ லவததிருககிவறன் , 
உ ங ்க ளு ல ட ய  ை ர ங ்க ல ள  வ வ வ ர நா டு 
க்பயரததிருககிவறன் ,  உங்கள் வீடு்கலள 
்தலரைட்டைநாககி இருககிவறன், இன்ைமும் நீங்கள் 
என்னிடம் விடு்தலைலயக வ்கநாரி நிற்கிறீர்கள்? 
புரிநது க்கநாள்ளவவ ைநாட்டீர்களநா? உங்களுககு 
எந்தக ்கநாைததிலும் ்ைநா்தநாைவைநா விடு்தலைவயநா 
கிலடயவவ கிலடயநாது !

ஏசனனில், எனது சபயர இஸ்கரல்!

தமாழியாககைம் : 
தகைௌரி �ரா Gowry Para (இங்கிலாந்து)

மூலம் : 
Dr Norman Finkelstein (American political scientist)

பம 2021

குஞசரம்: 2

இறுதிச் சை்ஙகு
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நூல் அறிமுகம்

சு.இராமசுப்பிரமணியன்
srsthovalai@gmail.com

அரேவிந் அபெபாதுரரேயின் திரு-பூர்விக-சதிர்

ரவர்�வைத் ரதடி அவலயும் 
இவைஞர்�ளின் �வத

அரவிந் அபபோதுளர சமோழிசபயரபபுத துளையில பணியோற்றுபவர. தமிழ்சமோழி 
மீதுள்ை பற்றுகோரணமோக, அம்�ன்குமோர இயக்கததில சவளிவந்த ‘மனு�ஙகடேோ’ என்னும் 
திளரபபடேதளத சவளியிடுவதற்குத தைக்குச் ச�ோந்தமோை அரஙளக இலவ�மோக்வ 
சகோடுதது உதவியிருக்கிைோர என்பதோகப போரீசில வசிக்கும் ேண்பர முகிலன் 
சதரிவிக்கிைோர. மோததிரமலல, பல்வறு தமிழ் நிகழ்வுகளுக்கும் அது்போல்வ 
இலவ�மோகத தைது அரஙளகக் சகோடுதது உதவி வருகிைோர என்று அவளரபபற்றி, 
முகிலன் ்மலும் கூறுகிைோர. சிைந்த பளடேபபோளி என்பதற்கும் அபபோற்பட்டு அவரதுத 
தமிழ்சமோழிமீதோைபபற்றும், இை உணரவும், உதவிச�ய்யும் குணமும், மனித்ேயமும் 
போரோட்டுக்குரியளவ.

�மீபததில, ‘ஞோயிறு பளடேபபோளிவட்டேம்’ முன்சைடுதத அரவிந் அபபோதுளர எழுதிய 
‘திரு-நீல-�திர’ என்னும் ேோவல பற்றிய கருததுளரயோடேல, சூம் இளணயததின் வழியோக 
நிகழ்ந்தது (Zoom meeting) ..வசுபன் என்னும் புலம்சபயர தமிழர ஒருஙகிளணததோர. 
முபீன் �ோதிகோ, விஜி ேலளலயோ, சுதீர ச�ந்தில, ஆதவன், போலக்ண�ன் ஆகி்யோர 
நூலமதிபபுளர வழஙகிைர. ேோனும் போரளவயோைைோகக் கலந்துசகோண்்டேன். இறுதியோகப 
்பசிய அரவிந் அபபோதுளர, 2011-இல சவளியோை ேோவல, “பதது ஆண்டுகள் கழிதது 
இப்போதோவது கவைம் சபற்ை்த என்பதில எைக்கு மகிழ்ச்சி்ய” என்ைோர. ஆைோலும், 
ஒரு பளடேபபோளியோக, அது எந்த அைவிற்கு அவருக்கு மைவலிளயத தந்திருக்கும் 
என்பதும் புரிந்தது.

ஆறு ேோவலகளும், பல ‘�லம்பகஙகளும்’ எழுதியிருந்தோலும், சமோழி, இைம், �மூகம், 
வரலோறு, �ோதியளமபபு, மதம், சபோருைோதோர ஏற்ைதோழ்வு ் போன்ை பலவற்ளையும், மிகவும் 
எளிதோை சமோழி ேளடேயில வோ�கனுக்குக் கடேததிவிடும் திைளம இருந்தும், அரவிந் 
அபபோதுளர என்னும் கோததிரமோை பளடேபபோளி, தமிழ் வோ�கபபரபபில இன்ைமும் 
அறியபபடேோம்ல்ய இருபபது மிகுந்த ் வதளைளய அளிக்கிைது

என்ைோலும், வோ�கரகளை குளைச�ோலலோதப சபருந்தன்ளம அரவிந் அபபோதுளரயிடேம் 
இருபபது, அவளர நிமிரந்துபோரக்களவக்கிைது. கோரணம், ஒரு கவிளத, களத அலலது 
கட்டுளரதசதோகுபபு வந்தோ்ல, தஙகளைபபற்றிப சபருளமபபடுததிக்சகோள்வளதயும், 
புகழ்்தடி அளலவளதயும், வோ�கரகளைக் குளைச�ோலவளதயும் ேோம் 
போரததுக்சகோண்டிருக்கி்ைோம் அலலவோ?

அரவிந் அபபோதுளரயின் ேோன்கு ேோவலகளையும், ஒரு �லம்பகதளதயும், கோக்ளக 
வழியோக எைக்கு வோசிக்க அனுபபிக்சகோடுததத ் தோழர வி்வகோைந்தனுக்கும், பரிந்துளர 
ச�ய்த ேண்பர (ஃபரோன்ஸ்) முகிலனுக்கும், கோக்ளகக்கும் ேன்றி. அரவிந் அபபோதுளரயின், 
தரமோைப பளடேபபுகளை, ‘கோக்ளக’ வழியோக அறிமுகபபடுததுவதில ேோனும்கூடே 
சபருளமசகோள்கி்ைன்.

சு. இராமசுபபிரமணியன்கா
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புைம்க்பயர்தல் இருவல்கயநாைது. 
ஒன்று, க்பநாருள் ஈட்டும் வ்நாக்கததுடன், 
அல்ைது வவலைவ்தடி அவர்களநா்கவவ 
க்நாந்த ைண்லணவிட்டு அநநிய 
ைண்ணுககுப புைம்க்பயர்தல்.

ைற்கறநான்று, நீண்ட்கநாைப்பஞ்ம், 
் நா தி  அ டி ப ்ப ல ட யி ை நா ை 
தீ ண் ட நா ல ை க க்க நா டு ல ை , 
உள்்நாட்டுபவ்பநார வ்பநான்ற ்கநாரணி்களநால் 
க்நாந்த ைண்லணவிட்டு, ்கட்டநாயைநா்கப 
க்பயரதக்தடுக்கப்பட்டு அநநிய 
ைண்ணுககு ப  பு ை ம் க்ப ய ர ்த ல் . 
இப்படிப்பட்டப புைம்க்பயர்தல் வலி 
மி கு ந ்த து .  அ ந ்த  வ லி ,  ்ப ை 
்த ல ை மு ல ற ்க ளு க கு ம் 
க்தநாடரநதுக்கநாண்டிருககும்.

ஈழததில் ்டநதுக்கநாண்டிருந்த 
உள்்நாட்டுபவ்பநார ்கநாரணைநா்க, ்தமிழ 
ைக்கள் அஙகிருநது புைம்க்பயரநது, 
ஐவரநாபபிய ் நாடு்களுககும், ஆஸதிவரலியநா, 
்கைடநா வ்பநான்ற ்நாடு்களுககும் 
அ்கதி்களநா்கச க்ன்றைர. அப்படிச 
க்ன்றவர்களிலும், வ்தி்பலடத்தவர்கள், 
விைநாைங்களில் வ்தியநா்கவவப 
பிற்நாடு்களுககுப ்பயணித்தைர. ஆைநால், 
வ ் தி ய ற் ற  ஏ ல ழ ்க ள் 
பி ள் லள க கு ட் டி ்க வ ள நா டு 
்கட்டுைரங்களிலும், வ்தநாணி்களிலும், 
்படகு்களிலும் புைம்க்பயரந்த ்கடல்வழி, 
வலிலயத்தருவது.

லிவயநா  டநால்ஸடநாய் ,  ்தைது 
அன்ைநா்கரிைநா ்நாவலில், ‘அலைதது 
ைகிழசசியநாை குடும்்பங்களும் ஒவர 
ைநாதிரி ைகிழசசியநா்க இருககின்றை. 
ஆைநால், ைகிழசசியற்ற ஒவகவநாரு 
கு டு ம் ்ப மு ம்  ்ப டு ம்  து ன் ்ப ம் 
்தனித்தனியநாைது” (All happy families are 
alike; each unhappy family is unhappy in its 
own way) என்்பநார. அப்படித்தநான், 
வ்தி்பலடத்தவர்களின் புைம்க்பயர்தல் 
ஒன்றுவ்பநாைவவ இருககும். இ்தற்கு 
ைநாறநா்க, ்கட்டநாயப புைபக்பயரவுககு 
உள்ளநாகும் ஏலழககுடும்்பங்களில், 
டநால்ஸடநாய் க்நால்வதுவ்பநாை , 
ஒவகவநாரு குடும்்பததின் புைம்க்பயர்தல் 
வலியும், புைம்க்பயரந்த ்நாடு்களில் 
வநாழ்தல் வலியும் ஒவகவநாரு வி்தததில் 
இருககும்... அததுன்்பங்களிலிருநது நீஙகி, 
ஓரளவிற்கு ் ல்ை வநாழகல்க வநாழவ்தற்குப 
்பை ்தலைமுலற்கள் ்கழிநதுவிடுகின்றை.

புைம்க்பயர்தல் க்தநாடர்பநாை 
அ.முததுலிங்கததின் ்கல்த ஒன்று உள்ளது. 
ஈழதல்தசவ்ரந்த ஒரு இலள்ன், ல்கயில் 
்கநாசு இல்ைநா்த்தநால், ்கட்டுைரததிலும், 
்க ப ்ப லி ன்  அ டி த ்த ள த தி லு ம் , 
திருட்டுத்தைைநா்கவும், ்டநதும், ்பை 

்நாட்்கள் ்பட்டினிககிடநதும் ்பல்வவறு வழி்களில், ்பல்வவறு 
்நாடு்கள் வழியநா்கப ்பயணிதது, கஜரைனிலய அலடகிறநான். 
அஙகு வவலைவ்தடிசக்ல்லும் இடததில், ஒரு அதி்கநாரி, அவைது 
்தனிசசிறபல்பச க்நால்ைப்பணிப்பநார. அந்த வ்கள்விககுப ்பதில் 
க்நால்வதுவ்பநால் அலைந்தது்தநான் அந்தக்கல்த. அ்தலை 
முழுவதுைநா்கக வ்கட்ட அதி்கநாரி, ‘இதில் உைகக்கன்ை சிறபபு 
இருககிறது?” என்று வ்கட்்பநார. அ்தற்கு, அந்த இலள்ன்,  “ 
இத்தலைககுப பிறகும், இன்று இஙகு உங்கள் முன்ைநால் ் நான் 
உயிவரநாடு இருககிவறவை” என்று ்பதிைளிப்பநான். ் டுக்கடலில், 
மூழகிய குடும்்பங்கலளப்பற்றியும் , புைம்க்பயர்தலின் 
வலிலயயும் உணரும்வ்பநாது்தநான் அந்த இலள்ைது கூற்றின்பின் 
உள்ள எ்தநாரத்ததல்தயும், வலிலயயும் புரிநதுக்கநாள்ளமுடியும்.

்தமிழ்கததிலிருநது, ஆஙகிவையர ்கநாைததில், ஏைநாற்றப்பட்டு 
ஆபபிரிக்கநாவுககும், ்பசிபிக க்பருங்கடல் தீவு்களுககும் 
்கடத்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட ்மூ்கததின் ்பரம்்பலரலயச 
வ்ரந்தவன் ்கருப்பன். கைநாரீஷியஸ தீவில் பிறநது ஃபரநான்ஸ 
்நாட்டில் வநாழ்பவன். ்பநாரீஸ ் ்கரில் கரநாவ்ட்டநா என்னும் 50 
வயதுபக்பண்ைணி, ‘எழுததுப்பட்டலற’ ்டததுகிறநார அந்தப 
்பயிற்சி வகுபபிற்கு க்ல்லும் ்கருப்பன், ்த்தநால் ைற்றும் 
இ்க்பல்ைநா என்னும் இளம்க்பண்்கலளச ் நதிககிறநான்.

ஒரு்நாள் ்பயிற்சி வகுபபில், ‘ ஆயிரம் ஆண்டு்களுககு முன்ைர 
இருநது இன்றுவலரயிைநாை உங்கள் குடும்்ப வரைநாற்லற 
எழுதுங்கள்’ என்று கரநாவ்ட்டநா ்கட்டலளயிடுகிறநார. ்தங்களது 
முன்வைநார்கள் எஙகு இருநதிருப்பநார்கள் ,  எப்படி 
புைம்க்பயரநதிருப்பநார்கள் என்்பது ்பற்றி ்கற்்பலை க்ய்து 
்கருப்பன், ் த்தநாலி, இ்க்பல்ைநா ஆகிய மூவரும் எழுதுகின்றைர. 
அ்தன்பிறகு்தநான், ் த்தநாலியும், இ்க்பல்ைநாவும் ்தன்லைவ்பநாைவவ 
புைம்க்பயரந்த இநதிய வம்்நாவழியிைர என்்பது ்கருப்பனுககுத 
க்தரியவருகிறது.

்பநாண்டிசவ்ரியிலிருநது, ஃபரநான்ஸ ்நாட்டிற்குப 
புைம்க்பயரநது வநாழும் க்ல்வகுைநார, ஒரு்நாள் ்ன்றநா்கக 
குடிததுவிட்டு அவ்த ்பயிற்சிப்பட்டலறககு வருகிறநான். அன்று 
கரநாவ்ட்டநா, அவரவர ைைநிலை எவவநாறு இருககிறது என்று 
எழு்தததூண்டுகிறநார. க்ல்வகுைநார எப்படி க்ல்வகுைநார 
ஓடி்பஸ ஆைநான் என்்பது்பற்றிய வரைநாற்லற இப்படிப 
்பதிவுக்ய்கிறநான்.

“எல்ைநாவற்லறயும் துறநதுவிட்டு வநா, ஃபிகரஞசு குடியரசின் 
அர்நாங்க உததிவயநா்கம் ்பநாரக்கைநாம்” என்று ்பநாண்டிசவ்ரி 
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ைக்களுககு ஃபிரஞசு நிரவநா்கம் 
அலழபபு விடுத்தது. ் நாதி, ை்தம் ,குைம், 
க ை நா ழி  எ ன் று  அ ல ை த து 
அ ல ட ய நா ள ங ்க ல ள யு ம் 
துறநதுவிடுவ்தநா்கப ்பததிரததில் 
ல்ககயழுததிடவவண்டும். அப்படிக 
ல்ககயநாப்பம் இடசக்ன்றவ்பநாது, 
அஙகிருந்த ஒரு ்பநாதிரியநாரின் 
ஆ வ ை நா ் ல ை யி ன் வ்ப ரி ல் , 
க்ல்வகுைநாரின் முன்வைநார ்தங்களது 
க்பயலரயும் துறநதிருககின்றைர. 
அ்தன்பிறகு, அந்தககுடும்்பம் ‘ஓடி்பஸ 
கு டு ம் ்ப ம் ’  எ ன் று  ்ப தி வு 
க்ய்யப்பட்டிருககிறது. அப்படித்தநான், 
க்ல்வகுைநார என்னும் இலள்ன் 
க்ல்வகுைநார ஓடி்பஸ ஆை்தநா்க, 
அன்று எழுதியிருககிறநான். இ்தலைப ்ப்கடியநா்க 
எடுததுகக்கநாள்ள முடியநாது. ைநாறநா்க, அது ்நாம் 
அறிநதிரநா்த ஒரு வரைநாற்று நி்கழவு.

க்ல்வகுைநார, க்நாந்த ஊரநாை ்பநாண்டிசவ்ரிககுச 
க்ல்லும் க்ய்திலய அறிந்த ்கருப்பன், ்த்தநாலி, 
இ்க்பல்ைநா ஆகிய மூவரும், அவனுடன் ்தநாங்களும் 
இலணநதுக்கநாள்வ்தநா்கக  கூறுகின்றைர . 
அ்தன்்படிவய, அவர்கள் க்ன்லை வநது, 
ை்கநா்பலிபுரம்வழியநா்க ்பநாண்டிசவ்ரி க்ன்று, 
க்ல்வகுைநார வீட்டில் ்தஙகி , சுற்றியுள்ள 
கிரநாைங்கலளயும், அஙகுள்ள ்கைநாச்நாரங்கலளயும் 
க்தரிநதுக்கநாண்டு, அவற்றிலிருநது ்தங்களது 
வவர்கலள (பூரவீ்கதல்த) அறிநதுக்கநாள்ளும் 
முயற்சியநா்க அலைதிருப்பது்தநான், அரவிந 
அப்பநாதுலரயின் ‘திரு-பூரவீ்க-்திர’ என்னும் ் நாவல்.

்கருப்பன் என்னும் ்பநாததிரததின்வழியநா்கவவ 
்கல்த ்்கரத்தப்படுகிறது. ்கருப்பனின் முன்வைநார 
யநார, அவர்கள் எஙகு வநாழந்தநார்கள், ஏன் 
புைம்க்பயரந்தநார்கள் என்்பது்பற்றிய்தநா்க ் நாவலின் 
ஆரம்்ப அததியநாயங்கள் இருககின்றை. “என் 
மூ்தநால்தயர்கள் ்பலறயர்கள். ்பலறயர்கள் என்றநால் 
ஒடுக்கப்பட்டவர்கள், ்தநாழத்தப்பட்டவர்கள், 
அடிலைப்படுத்தப்பட்டவர்கள். ஆஙகிவையரின் 
வருல்கககு முன்பு, இநதியநாவில் குறிப்பநா்கத 
்தமிழ்கததில் விவைநாச்ைவை இல்ைநாைல் 
வநாழந்தவர்கள்” என்று ்கருப்பன் க்நால்வதிலிருநவ்த, 
புைம்க்பயரந்தவர்களில் க்பரும்்பகுதியிைர 
்தநாழத்தப்பட்ட ் மூ்கதல்தச வ்ரந்தவர்கள் என்்பல்த 
்நாம் புரிநதுக்கநாள்ளமுடிகிறது.

்பலறயர்களுககுக ்கல்வியும், வவலைவநாய்பபும் 
வழஙகிய ஆஙகிவையர்கவள ,  அவர்களது 
பு ை ம் க்ப ய ர ்த லு க கு ம்  ்க நா ர ண ை நா ்க 
இருநதிருககின்றைர. கைநாரீஷியஸ தீவில் பிறநது , 
ஃபரநான்ஸ ்நாட்டில் வநாழும் ்கருப்பன் . அவைது 
முன்வைநார, ்பநாண்டிசவ்ரியிலிருநது, ்கப்பலில் 
ஆட்டுைநல்த்கலளபவ்பநாை, எவவி்த அடிப்பலட 
வ்தியும் இல்ைநா்த சூழலில் கவளி்நாடு்களுககு 
அலழததுசக்ல்ைப்பட்ட வவ்தலைலயப 
்பகிரநதுக்கநாள்கிறநான்.

ஆ ங கி வ ை ய ர ்க ளு க கு ,  ்க ங ்க நா ணி 
வவலை்பநாரத்தவர்களநால், ்படிப்பறிவில்ைநா்த 

்பல றய ர ்கள்  ஏை நா ற் ற ப ்பட்டு 
கரயுனியன், கைநாரீஷியஸ, ைததினிக, 
குவநா்தனூப, ஃபிஜி தீவு்களுககு 
அனுப்ப்பட்டைர. அப்படிசக்ன்ற 
அ ழ ்க நா ை ,  ்க ட் டு ை ஸ ்த நா ை 
உடைலைபபுகக்கநாண்ட ்பலறயர இை 
இ ல ள ் ர ்க ள் ,  ்க ரு ம் பு த 
வ்தநாட்டங்களிலும் ,  ்நாலை்கள் 
வ்பநாடுவதுவ்பநான்ற ்பணி்களிலும் 
ைநாடநா்க உலழததிருககின்றைர. 
ஆண்்கள் ைட்டுவை அலழததுச 
க்ல்ைப்பட்டிருககின்றைர. அவர்கள் 
ல்ககயழுததிட்ட ஒப்பந்தததில், 
அவ ர ்கள்  மீண்டும்  ்த நா ய ்க ம் 
திரும்்பமுடியநாது என்னும் நி்பந்தலை 
இருந்தல்தக ்கங்கநாணி, அவர்களிடம் 

க்நால்ைநாைல் ைலறதது ்திக்ய்்தது ்படிப்பறிவு 
இல்ைநா்த அந்த அப்பநாவி்களுககுப பின்ைநால்்தநான் 
க்தரியவந்தது.

அப்படி ்கப்பவைறிச க்ன்றவர்கள், மீண்டும் ஊர 
திரும்்பநா்த ்கநாரணத்தநால் அவர்களுககு என்ை ்கதி 
வ்ரநதிருககும் என்்பல்தககூட அறியநா்தவர்களநா்க, 
அவர்கள் வீட்டுபக்பண்்கள் இருநதிருககின்றைர. 
ஒருவவலள, ்கப்பல் ்டுக்கடலில் ்கவிழநது 
அலைவரும் ைரணம் அலடநதிருக்கைநாம் என்னும் 
்நவ்த்கமும் அவர்களுககு ஏற்்பட்டிருககிறது.

அ்தன் விலளவநா்க , ்பநாண்டிசவ்ரிலயச 
சுற்றியுள்ள கிரநாைங்களில், வ்ரி்களில் வசிககும் 
க்பண்்கள் ஒவகவநாரு திருக்கநாரததில்க ்நாளிலும், 
அம்ைன்வ்கநாயில் முன்்பநா்கக கூடி ஒப்பநாரி லவதது 
அழுதிருககின்றைர. இறந்த ஒருவருக்கநா்க அழுவது 
‘்தனி ஒப்பநாரி’. இறநதுவ்பநாை்தநா்கக ்கரு்தப்படும் 
்பைலரயும் நிலைதது அவர்களுக்கநா்கப ்பை 
க்பண்்கள் ஒன்றுகூடி அழுவது கூட்டு ஒப்பநாரி. 
சீலைககுபவ்பநாைவர்கள் திரும்பிவரநா்த நிலையில், 
அவர்கள் இறநதுவிட்ட்தநா்கக ்கருதி, திருக்கநாரததியல் 
அன்று வ்ரிவநாழபக்பண்்கள் அழும் கூட்டு 
ஒப்பநாரிவய, ‘சீலை ஒப்பநாரி’. என்கிற க்ய்தி்கலள 
்நாவலில் இருநது அறிநதுக்கநாள்ள முடிகிறது. அது, 
்ைககுப புதிய க்ய்தி ைட்டுைல்ை, வலிமிகுந்ததும்கூட. 
ஈழபவ்பநாரில் ்கநாணநாைல்வ்பநாைவர்கலள எண்ணி 
இன்றும் அழுது புைம்பிகக்கநாண்டிருககும் 
்தநாய்ைநார்கலள ்ம் ்கண்முன் க்கநாண்டுவநது 
நிறுததுகிறது, ‘சீலை ஒப்பநாரி’.

 சி ை  சீலை  ஒ ப ்ப நா ரி ப ்ப நாடல் ்களும் 
்பதிவுக்ய்யப்பட்டுள்ளை.

“ஆலைஙகுப்ெம் அரசஙகுப்ெம்
 அல்லிக்குப்ெம் பநல்லிக்குப்ெம்
 னகறானலைறாசசி வறாழந்தவனர
கப்ெனலைறிப் னெறானீனர
கறாணறானம னெறானீனர;
சீனமக்குப் னெறானீனர
திரும்பிவர ம்நதீனர”
……
“கஙகறாணி சூழசசிப் ெண்ணறான்
 கறாசு ெணம் வறாஙகிக்கிடடு
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 வல்லைரக்கன் பவளனைக்கறாரன்
 நடுக்கடைலில் விடடைறானைறா”

திரு-பூரவீ்க-்திர என்னும் இந்த ்நாவலை 
அறிமு்கம் க்ய்வ்தன்வழிவய, அ்தலைப்பலடத்த 
அரவிந அப்பநாதுலர்பற்றியும் ்தமிழ வ்்கர்களுககு 
அறிமு்கம் க்ய்யவவண்டிய வ்தலவ உள்ளது.

க்ன்லையில் பிறந்த அரவிந அப்பநாதுலர 
ஃபரநான்ஸில் வசிககும் ்தமிழ எழுத்தநாளர. ஃபிகரஞசு 
கைநாழியிலும், ஆஙகிைததிலும் இவரது ்பலடபபு்கள் 
கவளியநாகியுள்ளை.

திரு-பூரவி்க-்திர என்்பவ்தநாடு, ஓவியதல்த 
லையைநா்க லவதது திரு-சிததிர-்திர, ்கடல்வழிப 
புைம்க்பயர்தலைக ்கருவநா்ககக்கநாண்டு திரு-நீை-்திர, 
்நாட்கம், ்கலை்கலளக ்கருவநா்ககக்கநாண்டு திரு-
்கநாைங்களின்-்திர என்்பவற்வறநாடு வைலும் இரண்டு 
்நாவல்்கலளயும் எழுதியிருககிறநார.

ைைதில் வ்தநான்றும் ்கருதது்கலள சிைர எபவ்பநாதும் 
வ்பசிகக்கநாண்வட இருப்பநார்கள். அ்தலை’்ைம்்பல்’ 
என்று க்நால்வது வழக்கம். அப்படி, ‘்ைம்்ப்கம்’ 
என்னும் ்தலைபபில், ்கவிததுவைநா்கச சிை 
நூல்்கலளயும் எழுதி கவளியிட்டிருககிறநார.

முள்ளிவநாய்க்கநால் இைப்படுக்கநாலை , 
ஆசிரியலரப க்பரிதும் ைை அளவில் ்பநாதிததிருககிறது. 
அ்தன் ்கநாரணைநா்கத ்தைது துயருறும் ைைல்தப ்பை 
இ ட ங ்க ளி லு ம்  க வ ளி ப ்ப டு த து கி ற நா ர . 
்ைம்்ப்கததில்கூட, ‘்ைம்்பவும்’ க்ய்கிறநார. “்ம் 
நிலைவு்களில் முள்ளிவநாய்க்கநால் ைட்டும்்தநான் 
சுழலும், சுழன்றுக்கநாண்வட இருககும்” (78 ; 
்ைம்்ப்கம்-4)

ஈழததில் வ்பநாலர நிறுததுவ்தற்கு எந்த ஒரு ் நாடும் 
முன்வரவில்லை என்னும் ஆ்தங்கமும் அவருககு 
இருநதிருககிறது. “முள்ளிவநாய்க்கநால் ்படுக்கநாலை 
்டப்ப்தற்கு ஒரு ைநா்தததிற்கு முன்பிருநவ்த, ்பநாரீஸ 
்்கரததில், வ்பநாலர நிறுத்த வலியுறுததி அன்றநாடம் 
வ்பரணி்கள் ் டந்தை. ஈஃபில் டவருககுப பின்புறம் 
உள்ள அலைதிததிடலில் இரவு்ப்கை நா ்க 
்பத்தநாயிரததிற்கும் வைற்்பட்ட ைக்கள் கூட்டைநா்க 
அைரநதிருந்தைர.

்பநாரீஸ ் ்கரில் ஓர அரசியல் வ்நாககுடன் 50 வ்பர 
வ்பரணியநா்கப வ்பநாைநாவை ்கட்டுலர்கள் கவளியிடும் 
்பததிரில்க்கள், ்பல்ைநாயிரக்கணககிைநாை ்தமிழைக்கள் 
திைமும் வ்பரணி வ்பநாைல்தப்பற்றி இரண்டுவநாரங்கள் 
வலரயிலும் ஒரு வரிகூட எழு்தநாைல் இருந்த்தற்்கநாை 
்கநாரண ்கநாரியங்கள் விளங்கநாவிட்டநாலும், 
்பததிரில்க்கள் எல்ைநா உண்லை்கலளயும் 
எழுதிவிடுவதில்லை என்்பது ைட்டும் புரிகிறது”. 
என்கிற குற்றச்நாட்டு அலைதது ்நாடு்களுககுவை 
க்பநாருந்தககூடிய்தநா்க இருககிறது.

விடு்தலைப புலி்கள்மீது ஒருவி்தைநாை ஈரபபு 
இருநதிருக்கைநாம் என்று எண்ணதவ்தநான்றுகிறது. 
வி டு ்த ல ை ப பு லி ்க ல ள  நி ல ை த து ப 
க்பருலைப்படுவ்தற்்கநாை ்கநாரணங்கள் நிலறய 
உள்ளை என்று க்நால்லும் அரவிந அப்பநாதுலர, 
சிைவற்லறப ்பட்டியலிடவும் க்ய்கிறநார. அவ்த 
வவலளயில், அரசியல் ்தததுவம் இல்ைநாதிருந்தல்தயும், 

உண்லையநாை ்ண்்பர்கள் இல்ைநாதிருந்தல்தயும், 
புலி்களின் முககியக குலற்களநா்கச சுட்டிக்கநாட்டவும் 
்தவறவில்லை. “்தமிழ்கததின் அரசியல் ்தலைவர்கள் 
யநாருவை புலி்களுககு ் ண்்பர்களநா்க இருந்ததில்லை, 
குறிப்பநா்க புலி்களின் பு்கழ்பநாடும் அரசியல் 
்தலைவர்கள் என்று க்நால்கிறநார” (18; ் ைம்்ப்கம்-4) 
அரவிந அப்பநாதுலறயின் ்தமிழகைநாழிப்பற்று, 
இைப்பற்று, ்மூ்க அக்கலற ஆகியவற்லற 
கவளிப்படுததும் ்கருதது்களும், ்நாவல் முழுவதும் 
்பரவைநா்கக ்கநாணககிலடககிறது

“ ஆ சி ரி ய ரி ன்  க வ ளி ப ்ப நா ட் டு மு ல ற 
எளிலையநாைது. வநாசிபபுச சிரைம் ்தரநாைவை 
நுணுக்கங்கலள வ ் நா ககி  வநா ் ்க ர ்கலள 
அலழததுசக்ல்லும் இவரது எழுததுமுலற 
சுவநாரசியம் ்தரககூடிய்தநா்கவும் விளஙகுகிறது.” 
என்னும் பிர்பஞ்னின் கூற்று மில்கயல்ை, உண்லை 
என்்பது இவரது ்பலடபபு்கலள வநாசிககும்வ்பநாது 
்ைககும் புரிகிறது. .

ஒரு ்நாவலை ,  அ்தன் ்பநாததிரங்கவள 
தீரைநானிககின்றை என்று ்பை ்பலடப்பநாளி்கள் 
கூறுவதுண்டு. ஆைநால், அரவிந அப்பநாதுலரயின் 
்நாவல்்கலள ்நான் வநாசித்த அளவில், அவவர 
திட்டமிட்டு, க்தளிவநா்கக ்கல்தலய ்்கரததிச 
க்ல்கிறநார. ்நாவலுககு வ்தலவயநாைலவ ்தவிர 
வ்தலவயற்ற ்பநாததிரங்களுககு ்நாவலில் இடம் 
இல்லை. இட்டு நிரபபும் வவலையும் இல்லை. 
எப்படி ஆரம்பிப்பது, எவற்லறகயல்ைநாம் க்நால்வது, 
எஙவ்க எப்படி முடிப்பது என்்பைவற்லற 
முன்கூட்டிவய திட்டமிட்டு க்யல்்படுததுகிறநார 
என்்ப்தநால், ்கல்த க்நால்ைலில் எவவி்தக குழப்பமும் 
ஏற்்படுவதில்லை என்்பவ்த எைது அவ்தநானிபபு. 
அ்தன் ்கநாரணைநா்க, வ்தலவயற்ற நி்கழவு்கள், 
உலரயநாடல்்கலளத ்தவிரக்கமுடிகிறது. சுருக்கைநா்கச 
க் நான்ைநால் ,  ் நாவல்  ்பலடப்பநாளியின் 
்கட்டுப்பநாட்டில்்தநான் ் ்கரகிறது.
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பு தி்த நா ்க  மு ்தல்வ ர  ்ப ்தவிவய ற்று க 
க்கநாண்டிருககும் ஸடநாலின் அவர்களுககு 
வநாழதது்கள் .  மிகு ந ்த  க ்ருக ்கடியநாைக 
்கநாைக்கட்டததில் அவர இந்த க்பநாறுபபுககு 
வநதிருககிறநார. ்கடந்த ்கநாைங்களில் வையரநா்க, 
உள்துலற அலைச்ரநா்கத துலண மு்தல்வரநா்கப 
்பணியநாற்றிய அனு்பவம் அவருககு இருககிறது. 
வைலும் இளம் வயதியிலிருநவ்த ்தைது ்தநல்தயின் 
ஆளுலையின் கீழ வளரநது அரசியல் ்பயிற்சிப 
க்பற்றவர என்்பது கூடு்தல் ்தகுதிலயத ்தருகிறது. 
இது யநாக்தநாருவருககும் கிட்டநா்த ஒன்று. முன்ைநாள் 
மு்தல்வர, அவரது ை்கன் என்ற ்தகுதிலயவிட இது 
இன்னும் ஆழைநாைப க்பநாருள் ்தரககூடியது. அந்த 
அனு்பவமும், அறிவும், ஆழமும், ்பயிற்சியும் 
அவருககு இந்த இடதல்தப க்பற்றுத ்தநதிருககிறது 
என்வற கூறைநாம்.

இநதிரநா்கநாநதி க்கநாண்டுவந்த க்ருக்கடி்கநாை 
நிலை ்கருணநாநிதியின் ை்கன் என்்ப்தநாவைவய 
அவலரச சிலறயில் ்தள்ளியது என்றநால், சிலறத 
்தண்டலை, வலி, வநால்த்கலள எதிர க்கநாண்டு 
்தநாண்டி கவளிவய வருவ்தற்கு, மீண்டு வருவ்தற்கு 
சிறந்த க்தநாண்டரநா்க அவர இருந்தது ஆ்கபக்பரிய 
்கநாரணம். சிட்டி்பநாபு வ்பநான்ற சிைர ்கநாவல்துலறயின் 
அடககுமுலறககு ஆளநாகி சிலறயிவைவய 
ைரணைலடந்தைர. ஸடநாலின், ைரணததுககு 
க ் ரு க ்க ை நா ்க ச  க ்ன்று  தி ரு ம்பிை நா ர . 
அடககுமுலற்கலளக ்கைங்கநாைல் எதிர க்கநாண்டநார. 
்தைது ஆளுலைககு அவர இவற்லறகயல்ைநாம் 
உரைநாககிக க்கநாண்டு வளரநதுள்ளநார.

கஜயைலி்தநா்க மு்தல்வரநா்க இருந்தக ்கநாைங்களில் 
எதிர்கட்சித ்தலைவரநா்க இருந்தநார. எதிர்கட்சியநா்க 
இருப்பது என்்பது எதிரிக ்கட்சியநா்க இருப்பக்தன்ற 
்கநாைம் அது. அல்த துணிவுடனும், க்பநாறுலையுடனும் 
எதிர க்கநாண்டநார. திமு்கவிைலர கஜயைலி்தநா 
அரசியலுககு அப்பநாலும் ்பழி வநாஙகிய ்கநாைம். 
மு்தல்வரநா்க அவர இருந்தநாலும் ஸடநாலினிடம் 
அவ ர  ் ட்ட ்ல ்ப  ்க நா ை ம்  முழுவதும் 
வ்தநாற்றுகக்கநாண்டு்தநான் இருந்தநார.

்கருணநாநிதி மு்தன்முலறயநா்க ்ப்தவிவயற்ற 
்கநாைததில் இருந்த எழுசசி, அலை என்்பை 
எதுவுமில்ைநா்த ்கநாைைநா்க ஸடநாலினுககு இந்த 
வ்தர்தல் இருநதுவிட்டது. ஆைநால் என்லறககுமில்ைநா்த 
க்ருக்கடி மிகுந்த ்கநாைததில் அவர க்தரிவு 
க்ய்யப்பட்டிருப்பது ்தமிழ்கம் இதுவலர 
்நதிததிரநா்த ஒன்று. ்தகுதி ்பநாரதவ்த ைக்கள் ்ப்தவிலய 
அவரிடம் ஒப்பலடததிருப்ப்தநா்கச க்நால்ைைநாம்.

்ட்ட்ல்ப உறுபபிைர்களநா்கப புதி்தநா்கப 
்ப்தவிவயற்றுக க்கநாண்டவர்களில் மு்தைலைச்ர 
மு.்க.ஸடநாலின் ‘முததுவவல்்கருணநாநிதி ஸடநாலின் 
எனும் ்நான்’ என்றும் உளைநாற உறுதிவயற்கிவறன் 
என்றும் ்ப்தவிவயற்றுக க்கநாண்டநார. அவரது 
்கட்சியிைரும் அவவநாவற ஏற்றைர. ஆைநால் 
அதிமு்கவிைர ்கடவுளறிய என்ற க்நால்லைப 
்பயன்்படுததிைர. ்கடவுள் என்ற க்நால்லைப 
்பயன்்படுததிைர. அதிமு்க எதிர திமு்க என்்பது 
்கடவுள் எதிர உளைநார என்று ைநாறிக க்கநாண்டுள்ளது. 
அரசியல் என்றநால் எல்ைநாவை அரசியல்்தநாம். 
இன்லறககு ்கடவுள் என்ற க்நால் ஆன்மி்கம் 
என்்பதிலிரு நது  அ ர சி யலுககு  ் ்க ர ந து 
கவகு்கநாைைநாகிற்று. ்கடவுலளயும், ஆன்மி்கதல்தயும் 
அரசியைநாககியவர்களின் ஆட்சி ்டுவணரசில் 
வ்கநாவைநாசசுகிறது. எைவவ க்பரியநார வழி வந்த 
திரநாவிடக ்கட்சியிகைநான்று ்கடவுளறிய என்று 
க்நால்வதிலுள்ள ்கநாை முரண் ்ல்கமுரண் 
ைட்டுைல்ை சிநதிபபிற்குமுரியது.

க்பரியநாரியததின் நீரததுப வ்பநாை வடிவம் என்று 
அதிமு்கலவ திருைநா க்நால்வது அ்தைநால்்தநான். 
அவ்த்ையம் ஸடநாலின் விளிபபில் உளைநாற என்்பது 
ைைச்நான்லறக குறிககிறது. ைைச்நான்று என்்பது 
ைனி்தன் சுயநிலைவுடன் க்ய்யும் க்யலுககு 
முழுலையநா்கப க்பநாறுபவ்பற்்ப்தநாகும். ்கடவுளிடம் 
்தைது ்தவறு்கலள, க்யற்்பநாடு்கலளத தூககிப 
வ்பநாட்டுவிட்டுப வ்பநாவ்தற்கும் ்தநாவை ்தைது 
க்யற்்பநாடு்களுககு க்பநாறுபவ்பற்்ப்தற்குைநாை 
இலடகவளிலயப புரிநது க்கநாள்ள முடியும். 

கட்டுனை

இரா.சமாகன்ராஜன்
mohanrajan.r@gmail.com

முத்துரவல் �ருணாநிதி ஸ்ாலின் 
எனும் நான்...
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அதிமு்கவிைர ்தைது க்யலுககு ஆண்டவலையும், 
ஸடநாலின் ்தைது க்யலுககு ்தம்லையுவை 
க்பநாறுப்பநாககிக க்கநாள்்பவர்களநா்க இருககிறநார்கள்.

கூட்டணிக ்கட்சியநாை ்கநாஙகிரசுககு ்ப்தவிவயற்பில் 
வ்தசியம் ்நாரந்த ஆன்மிக ்கடவுள் இருக்கைநாம். 
அவர்கள் குறிபபிட்டது அதிமு்க குறிபபிட்ட அவ்த 
்கடவுளநா, அவ்த க்பநாருளிைநாை்தநா என்்பல்த 
அ வ ர ்க ள் ்த நா ம்  வி ள க ்க  வ வ ண் டு ம் . 
முததுவவல்்கருணநாநிதி என்று ஸடநாலின் 
குறிபபிட்டது அவர்களது முன்வைநார என்்ப்தைநால் 
ைட்டுவை அல்ை. அ்தற்க்கன்ற ்மூ்க நீதி வரைநாறு 
்தமிழ்கததிற்கு உண்டு. அந்தப க்பயரிலும் உண்டு. 
எைவவ்தநான் அவர அந்த வரைநாற்லறச சுட்டிக 
்கநாட்டும் வல்கயில் ்தைது ்ப்தவிவயற்பில் அப்படிச 
க்நான்ைநார. அ்தற்்கநாைப க்பநாருள் ஆழைநாைது. 
ஆைநால் அவரது ்கட்சிலயச வ்ரந்த டி.ஆர.பி.ரநாஜநா 
்ப்தவிவயற்பின் வ்பநாது குறிபபிட்ட்தற்்கநாை ் மூ்க நீதி 
வரைநாறு குறிதது அவர்தநான் க்நால்லியநா்க வவண்டும். 
திமு்கவும்்தநான்.

ைக்கள் இன்லறககு ஸடநாலினுககுச சூடியிருப்பது 
என்ைவவநா ைைர ைகுடம்்தநான். ஆைநால் அது 
முள்ைகுடைநா்கவவ இன்லறய நிலையில் இருககிறது. 
உைக்கஙகும் க்கநாவரநாைநாப க்பருநக்தநாற்றில் சிககித 
்தவிததுக க்கநாண்டிருககிறது. வட இநதியநா ்த்கை 
வைலடயநா்க எரிநது க்கநாண்டிருக்கத ்தமிழ்கததிலும் 
க்கநாவரநாைநா இண்டநாவது அலைத க்தநாடஙகியுள்ளது. 
திை்ரி க்தநாற்று விகி்தமும், ்பலி எண்ணிகல்கயும் 
கூடிகக்கநாண்டு க்ல்கிறது. இல்த எதிர க்கநாள்ள 
வவண்டியப க்பருஞசுலை புதிய மு்தல்வருககு 
இருககிறது. இருககும்.

.க்பருநக்தநாற்றின் இரண்டநாவது அலை 
வவ்கைநா்கப ்பரவிய்தற்கு ்கநாரணவை வ்தர்தல்்கமி்ன் 
்தநான் என்று நீதிைன்றம் குற்றம் ் நாட்டுகிறது. வ்தர்தல் 
்பரபபுலரயின் வ்பநாது ்மூ்க இலடகவளிலயச 
்ரியநா்கப பின்்பற்றநாைல் ைக்கள் திரண்டிருந்தல்தக 
்கமி்ன் ்கட்டுப்படுத்தத ்தவறிய்தற்்கநா்கக 
‘க்கநாலையநாளி்கள்’ என்று க்நால்ைநாம் என்கிறது 
வ்தர்தல் ்கமி்லை அது.

இரண்டநாவது அலையில் க்கநாததுக க்கநாத்தநா்க 
ைனி்தர்கள் க்தது வீழநது க்கநாண்டிருக்க, இபவ்பநாது 
மூன்றநாவது அலை குறிதது ்டுவணரசின் 
ைருததுவததுடன் க்தநாடரபுலடய அலுவை்கங்கள் 
எச்ரிககின்றை. ்பசுப புனி்தம் ்பற்றிப வ்பசிக 
க்கநாண்வட தும்ல்ப விட்டுவிட்டநார்கள் ஆளும் 
்ப நாஜ ்கவிைர .  கு ம் ்ப வைள நாலவ  ்ட ததி 
க்பருநக்தநாற்றுககு விழநா எடுததுவிட்டு நீரநாடியது 
வ்பநாதும் ்கலரவயறுங்கள் என்கிறநார வைநாடி. 
ஆயிரக்கணக்கநாைச ்நாதுக்கள் ஆலடககுத்தநான் 
முககியததுவம் அளிக்கவில்லை, ்தனி்்பர 
இலடகவளிககும், மு்கக்கவ்ததிற்குைநாவது அல்தச 
க்ய்திருக்கைநாம். க்பநாறுப்பற்ற ்நாமியநார்களும், 
க்பநாறுப்பற்ற ்டுவணரசும் க்பருை்தக ்கைநா்ரநாம் 
என்கிற க்பயரில் க்கநாள்லள வ்நாலய ்கஙல்க 
கவள்ளதல்தப வ்பநாை திறநதுவிட்டுள்ளைர.

ஆைநால் ்தமிழ்கததில் க்பருை்தக ்கைநா்நாரம் ஒரு 
க்பருநக்தநாற்லறப வ்பநாை தீவிரைநா்கப பீடிக்கவில்லை. 
அ்தற்கு ஆ்கபக்பரிய ்கநாரணம் க்பரியநார. க்நாம்பு 
நீவர ்கஙல்க நீகரன்று நீரநாடிக க்கநாள்ளும் ைைநிலை 
இஙகுண்டு. ்கள்ளழ்கர அ்தைநால்்தநான் அவவளவு 
க்பரிய லவல்கலயயும் விட்டுவிட்டு ஓலடயில் 
இறஙகுவது வ்பநாை க்யற்ல்கயநாை சிறு குட்லடயில் 
இறஙகிைநார.

அடுத்தது க்பரியநார. எது ஆன்மி்கம் என்ற 
அவரது வலரயலர ைக்கலள க்பருநக்தநாற்றிலிருநது 
்கநாப்பநாற்றியிருககிறது. ்கைநா்ரநாம் ்நாரந்த ஒன்று 
கூடலை அது முககியததுவமிழக்கச க்ய்திருககிறது. 
திரநாவிட ைண் க்பருநக்தநாற்லற எதிரக்கநாள்வது 
இப்படித்தநான். அடுத்தது அகைரிக்க ைருததுவர்கவள 
்பநாரநாட்டும் ைருததுவ உள்்கட்டலைபபு. கவள்லளயர 
ஆட்சிக ்கநாைததிலிருநது அந்த ்கட்டலைபபு ஒழுஙகு 
முலறயநா்கப வ்பணப்பட்டுவருவ்தநாகும். வட 
இநதியநாவில் க்பரியநாரும் இல்லை. ைருததுவக 
்கட்டலைபபுமில்லை.

க்பருநக்தநாற்றுடன் வ்ரதது இபவ்பநாது 
க்பரும்பிளவரசியலை, க்பரும் கவறுப்பரசியலை, 
க்பருை்த அரசியலை க்தன்்பகுதியிலும் ்பரபபிக 
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க்கநாண்டுள்ளைர. ஏ்க்கநாைததில் பிளவு அரசியல் 
வவ்கைநா்க இத வ்தர்தல்்கநாைததில் ்பரவியல்தயும் 
வ்ரததுக க்கநாள்ளைநாம். க்பருநக்தநாற்லறயும், 
க்பரும் பிளவரசியலையும் எதிரக்கநாள்ள 
ஸடநாலிைநால் முடியும் என்று ைக்கள் ் ம்பிகல்கயின் 
கவளிப்ப நாட்லட  அவர  நில ற வவ ற்றி த 
்தரவவண்டியவரநா்க இருககிறநார.

வடைநாநிைங்களில் சிறு்பநான்லையிைர , 
்பழஙகுடியிைர ,  மீைவர்கள் ,  உழவர்கள் 
வ்பநான்வறநாருககு எதிரநா்க பிளவு அரசியல் க்ய்து 
க்பருை்தவநா்தம் வ்பசி, வன்முலற க்ய்து ஆட்சி 
அலைததுக க்கநாண்டிருககும் ்பநா்்க ்கடந்த 5 
ஆண்டு்களில் ஆட்சிலய ்தக்க லவததுக க்கநாள்ளவும் 
அவ்த ்லடமுலறலயக ல்கயநாண்டு க்கநாண்டிருந்ததில் 
க்பருநக்தநாற்று குறித்தப க்பரும் அைட்சியததுடன் 
இருந்தவ்த இன்லறககு பிர்தைர வைநாடி முன்பு ஆட்சி 
க்ய்்த ்தைது க்நாந்த ைநாநிைைநாை கு்ரநாத 
க்தநாடஙகி பீ்கநார, உததிரபிரவ்த்ம், தில்லி எை 
ைக்கள் ஆயிரக்கணககில் க்பருநக்தநாற்றில் வீழநது 
க்கநாண்டிருப்ப்தநாகும். ஆட்சி ் ைனுககு முன்னுரிலை 
்தநது ைக்கள் ்ைலைப பின்னுககுத ்தள்ளிய்தன் 
அசிங்கைநாை, துயரைநாை அரசியல் கவளிப்பநாவட 
இந்த க்பருநக்தநாற்றுப ்படுக்கநாலை்களநாகும்.

க்பருநக்தநாற்று உடைடியநாை ்வநால் என்றநால், 
்பநாஜ்க எனும் பிளவு அரசியல், கவறுப்பரசியல், 
ை்தவநா்த அரசியல் என்ற நீண்ட ்கநாைத க்தநாற்லற 
்ைநாளிக்க வவண்டியவரநா்க ஸடநாலின் இருககிறநார. 
க்பருநக்தநாற்றுப ்பரவிக  க்கநாண்டிருந்த 
்கநாைததிவைவய ்ை அளவில் நீண்ட்கநாைத 
க ்த நா ற் றி ன் அ றி கு றி ்க ளு ம்  வ ்த நா ன் ற த 
க்தநாடஙகிவிட்டை.

இம்முலற ்டந்த வ்தர்தலில் அய்நது முலைப 
வ்பநாட்டி என்று க்நால்ைப்பட்டநாலும் ் மூ்கநீதியநா, 
ைனுநீதியநா என்்ப்தநா்கத்தநான் இருந்தது. இந்த 
இருமுலைப வ்பநாட்டியில் இன்லறககு ்மூ்க நீதி 
கவன்றிருககிறது. க்பநாதுச ் மூ்கம் கவன்றிருககிறது. 
க்பரியநார, அண்ணநா, ்கருணநாநிதி, ஸடநாலின் 
கவன்றிருககிறநார்கள்.

ஆைநால் மு்தன் முலறயநா்க பிளவு அரசியலும் 
்ட்ட்ல்பககுள் நுலழகிறது என்்பல்த அல்தப 
புதியவரநாை ஸடநாலின் எதிர க்கநாள்ள 
வவண்டியிருககும் என்்பல்தயும் அறியத்தநான் 
வவண்டியிருககிறது. ்பநாஜ்க ஆட்சியில் இல்ைநா்த 
ைநாநிைங்களில் என்ை ்டககிறது என்்பல்த ஏ்க 
்கநாைததில் ்பநாரததுக க்கநாண்டிருககிவறநாம். 
புதுலவயில் என்.ஆர.்கநாஙகிரசு ஆட்சியலைககும் 
வலுவில்லை என்றநாலும், ்தநாங்கள்்தநாம் மு்தல்வலர 
முடிவு க்ய்வவநாம் என்று ்பநாஜ்க க்நால்லிவருகிறது. 
்தமிழ்நாட்டிலும் பிர்தநாை எதிர்கட்சியநா்க அதிமு்க 
இருந்தநாலும் ,  ்தநாங்கள்்தநாம் ்தமிழ்கததின் 
எதிர்கட்சியிலரயும் முடிவு க்ய்வவநாம் என்று 
ஆ ண வ த து ட ன்  அ வ ர ்க ள் 
வ்பசிகக்கநாண்டிருககிறநார்கள். அதிமு்கவின் 
ஆட்சிலயயும் அவர்கள் ்தநாம் முடிவு க்ய்்தநார்கள் 
இபவ்பநாது அதிமு்க எதிரவரில்யில் இருந்தநாலும் 
அ்தன் வ்பநாகல்கயும், தில்லயயும் அவர்கள்்தநாம் 
முடிவு க்ய்வ்தநா்க இருககும்.

தில்லியில் முலறயநாை உயிர வளி உருலள்கள் 
வழங்கப்படநாைல் ைநாநிை அரல் ்ப்தட்டததிலும், 
முடக்கததிலும் லவததுக க்கநாண்டு வவடிகல்க  
்பநாரககிறது வைநாடி அரசு. ைக்கள் வீதியில் 
உருலள்கலளப க்பறுவ்தற்கு வரில்யில் நிற்்பதும், 
ைருததுவைலை்களில் இடமின்றி கிலடககுமிடங்களில் 
உயிரவளியுடன் ்படுதது சிகிசல் க்பறுவல்தயும் 
்பநாரக்க ்கிக்கவில்லை. தில்லியின் பூங்கநா்ககள் 
க்தநாடஙகி ்நாலைவயநாரங்கள், திடல்்கள் எை 
எல்ைநாமும் ்த்கை வைலட்களநாக்கப்பட்டு உடைங்கள் 
எரியூட்டப்படுவதும், அ்தற்்கநா்க ்பை ைணிவ்ரங்கள் 
உறவிைர்கள் ்கநாததிருப்பதும் வரைநாறு ்கநாணநா்த 
துயரங்களநாகும். நீதி ைன்றம் ்தலையிட்டு தில்லிககு 
உடைடியநா்க உயிரவளி வழங்க வவண்டும் என்று 
வைநாடி அரல் எச்ரிததுக க்கநாண்டுள்ளது உச்நீதி 
ைன்றம்.

க்பருநக்தநாற்றிலும் அரசியல்க்ய்யும் ்பநாஜ்க 
அரசு , ்தைது அரசியல் ்பழிவநாங்கலுககும் 
க ்ப ரு ந க்த நா ற் லற  ஓ ர  ஆ யு ்த ை நா ்க ப 
்பயன்்படுததுவல்தத்தநான் தில்லி எரிவது ்கநாட்டுகிறது. 
்தமிழ்கததிலும் அவவபவ்பநாது ைருததுவைலை்களில் 
இடமில்லை. உயிரவளி ்தட்டுப்பநாடு, கரம்கடசிவர 
ைருதது ்தட்டுப்பநாடு என்று வரும் க்ய்தி்கள் 
தில்லியுடன் இலணததுப்பநாரதது வயநாசிததுக 
க்கநாள்ள வவண்டியிருககிறது.

 திமு்க க்பரும்்பநான்லைப ்பைததுடன் ஆட்சிலயப 
பிடிக்கபவ்பநாகிறது என்று ்கருததுக ்கணிபபுக்கள் 
கவளியநாகிக  க்கநாண்டிருந்த  ்க நாைததில் , 
வவண்டுகைன்வற உயிரவளி ்தட்டுப்பநாட்லடக 
்கநாரணம் ்கநாட்டி க்யற்ல்கயநாை ஒரு க்ருக்கடிலய 
உருவநாககி ஸகடரலைட் ஆலைலயத திறக்கலவதது 
அ்தற்கு திமு்கவின் இல்லவப க்பற்றுக 
க்கநாண்ட்தநாைது ஓர அரசியல் உததி என்று்தநான் 
்கரு்த வவண்டியிருககிறது. எதிர்கநாைததில் 
ஸகடரலைட் ஆலை ஸடநாலினுககு க்க லவககும் 
ஓர ் துரங்கக ்கநாயநா்க ைநாறககூடும்.

்கடந்த 7 ஆம் தி்கதி எளிலையநா்க ்டந்த 
்ப்தவிவயற்பு விழநாவிலை அடுதது ்தலைலைச 
க்யை்கததில் அவர உடைடியநா்க ல்கச்நாதிட்ட 5 
அவ்ர உடைடித திட்டங்கள் முககியைநாைலவயநாகும். 
க்பருநக்தநாற்று ்கநாை க்பநாருளநா்தநாரச சுலைலயக 
குலறககும் வி்தததில், க்பநாதுைக்களுக்கநாை வ்பரிடர 
உ்தவித க்தநால்க இரண்டநாயிரம் வழஙகுவ்தற்்கநா்க 
்தைது மு்தல் ல்கச்நாததிலை இட்டநார மு்தல்வர 
ஸடநாலின். ைக்களுககு 2 ்தவலண்களநா்க அலவ 
க்பநாதுவிநிவயநா்கத துலற வழியநா்க வழங்கப்பட 
இருககிறது.

ஆவின் ்பநால் விலை குலறபபு,

வ்கநாரிகல்க ைனுக்கள் மீது 100 ் நாட்்களில் தீரவு

்்கரப வ்பருநது்களில் ை்களிருககு ்கட்டணமில்ைநாப 
்பயணம்,

‘உங்கள் க்தநாகுதியில் மு்தைலைச்ர’ என்ற முலற 
தீர ைன்றங்களுககு ்தனிததுலற.

்தனியநார ைருததுவைலை்களில் க்பருநக்தநாற்றுககுச 
சிகிசல்ப க்பறுவவநாலரக ்கநாபபீடுத திட்டததின் 
கீழ க்கநாண்டுவருவது.
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திமு்க அரசுத ்தைது வநாககுறுதி்களில் அவ்ர்கநாை, 
அல்ைது அததியவநாசியத திட்டங்களுககு 
முன்னுரிலை க்கநாடுப்ப்தன் வழி இலவ க்கநாண்டு 
வரப்பட்டிருப்ப்தநா்கக ்கரு்தைநாம்.

அ ண் ண நா  அ ல ை ச ் ர ல வ யி ல் 
க்பநாதுப்பணிததுலறயில் இருந்த ்கருணநாநிதி்தநான் 
அரசுப வ்பருநது்கலள ்நாட்டுடலையநாககிைநார. 
எைவவ க்பநாதுததுலற நிறுவைங்கலள ்தனியநார 
ையைநாககும் ்டுவணரசின் வ்பரழிவுக க்கநாள்(ல்க)
லள்களுககு ைநாற்றநா்க ்தனியநார ையைநா்தலைத 
்தடுப்ப்தன் வழி, அரசுலடலை ஆககுவ்தன் வழி 
க்பநாதுைக்களின் க்பநாதுததுலற்களின் அர்நா்க சிறந்த 
நிரவநா்கங்களின் அர்நா்க ைநாற்றி அலைக்க முடியும். 
ை்தவநா்த, ்தனியநார ைய ் டுவணரல் இப்படித்தநான் 
புதிய மு்தல்வர எதிர க்கநாள்ள வவண்டியிருககும். 
வவண்டும்.

இலறயன்பு இ,ஆ.்ப., உ்தயச்நதிரன் இ.ஆ.்ப. 
வ்பநான்ற அரசுத துலற அதி்கநாரி்கலள ஸடநாலின் 
முககியைநாை க்பநாறுபபிற்குள் க்கநாண்டு 
வநதிருப்பல்தப ்பநாரககும் வ்பநாது ்தைது ்தநல்தலயப 
வ்பநான்று சிறந்த நிரவநா்கததிலைத ்தரவவண்டும் 
எ ன் ற  அ வ ர து  எ ண் ண வ வ நா ட் ட த ல்த 
அறியககூடிய்தநா்க இருககிறது. இவவதி்கநாரி்கள் 
ஆட்சிததுலற ்நாரந்தவர்கள் என்்பல்தக ்கடநது 
்பலடப்ப நாளுலையும் ,  நி ரவ நா ்க ததிறனும் 
க்கநாண்டவர்கள் என்்பதுடன் அரி்தநாைப 
க ்ப நா து ை க ்க ள்  க ் ல் வ நா க கி ல ை ப 
க்பற்றவர்களநா்கவுமிருககிறநார்கள். இலறயன்பு 
அவர்கள், ்தைது எந்த ஒரு நூலையும் அரசு 
க்தநாடர்பநாை அலுவை்கங்களில் ்கட்டயநாப்படுததி 
வநாங்கச க்ய்யவவநா, வழஙகுவவ்தநா ்தநாம் ்ப்தவியில் 
இருககும் வலர கூடநாது எை ஜநால்ரநா ்தட்டும் 
அதி ்க நா ரி ்களுககும் ,  அலுவைர ்களுககும் 
வவண்டுவ்கநாள் விடுததுக க்கநாண்டுள்ளநார. அரசு 
அலுவை்கங்களின் ்கநாக்கநாய்ப பிடிககும் வ்பநாகல்க 
இல்தவிட ்நாசுக்கநா்கச க்நால்லிவிட முடியநாது. 
அ்தன் பின்னிருககும் அரசியல் எத்தலை 
அவைைநாைது என்்பல்தவய இலறயன்புவின் 
வவண்டுவ்கநாள் க்நால்கிறது. வைலும் ்கடந்த 
்கநாைங்களில் இம்ைநாதிரியநாை அதி்கநாரி்களின் 
நிரவநா்கததிறன் எந்த அளவு ்பயன்்படுததிக 
க்கநாள்ளப்பட்டது, அல்ைது ைறுக்கப்பட்டது 
என்்பல்தயும் நிலைததுப ்பநாரததுக க்கநாள்ளத்தநான் 
வவண்டியிருககிறது .  சிறந்த அதி்கநாரி்கள் 
்தடுக்கப்படுவது சிறந்த ்தமிழ்கததின் முன்வைற்றதல்தத 
்தடுப்ப்தநாகும். சிறந்த முன்வைற்றதல்தத ்தடுப்பவர்கள் 

சிறந்த ஆட்சிலயத ்தர இயைநாது என்்பவ்த 
கைய்லையநாகும்.

“க்பநாய்யுலரவயநா ,  பு்கழுலரவய ்நான் 
வ்கட்்கவிரும்்பவில்லை. அதி்கநாரி்கள் உள்ளல்த 
உள்ள்படி முன்லவதது ்தைது பிரச்லை்கலள 
்நதிக்க வவண்டும். ைக்களின் வநாழவநா்தநாரம், 
வநாழகல்கலய ்பநாது்கநாக்க வவண்டிய க்பநாறுபபு 
உள்ளது” என்று ஸடநாலினின் வவண்டுவ்கநாள் 
்கவனிக்கத்தக்கது. ‘இடிப்பநாவர இல்ைநா ைன்ைனுககு 
க்கடுப்பநார இல்ைநாைவைவய ்நாடு க்கடும்’ என்ற 
வள்ளுவனின் அறவுலரயின் ்வீை வடிவைநா்கவவ 
ஸடநாலினின் எச்ரிகல்க அலைநது க்கநாண்டுள்ளது. 
பு்கழுலர ைட்டுவை ்தம்லையும், ்நாட்லடயும் 
வளர ததுவிடும்  என்று  ்கருதும்  வை நாடி 
ைஸ்தநான்்களிலடவய ஸடநாலினின் இந்த ்கவைைநாை 
அணுகுமுலற சிறந்த ஆட்சிககு உ்தவுவ்தநா்க 
இருககும்.

வ்கரளநாவில், க்பருநக்தநாற்லற மி்கத திறலையநா்க 
எதிரக்கநாண்ட்தநாவைவய பிைரநாயி விஜயலை 
அம்ைக்கள் அஙகு மீண்டும் க்தரிவு க்ய்து 
க்கநாண்டுள்ளநார்கள். ஒரு முலற ைட்டுவை ஆட்சிககு 
வநாய்ப்பளிககும் ைக்கள் விஜயலை மீண்டும் க்தரிவு 
க்ய்திருப்பது அவரது நிரவநா்கத திறனுககு 
்நான்றநாகும். அதுவ்பநாை வைற்கு வங்கததில் 
்தனிபக்பரும்்பநான்லைப க்பற்று ஆட்சியலைத்த்தற்கு 
ைம்்தநா்பநாைரஜி ை்தவநா்தததிலை கவற்றி்கரைநா்க 
முறியடித்த்தற்குக கிலடத்த வநாய்ப்பநாகும். ்தற்வ்பநாது 
ைநாட்டிலறசசி லவததிருபவ்பநார மீது ்தநாககு்தல் 
்டத்தப்பட்டநால் ஆயுள் ்தண்டலை என்று 
அறிவிததிருப்பது பிளவு அரசியல் க்ய்வவநாருககு 
அஙகு ் ம்ைட்டி அடியநா்க விழுநதிருககிறது.

ஸடநாலின், ைம்்தநா, விஜயன் வ்பநான்வறநாரது 
கவற்றியநாைது க்பருநக்தநாற்றினுள் ைலறதது 
ை்தவநா்த, கவறுப்பரசியலை வளரப்பவர்களுககு 
எதிரநா்க ைக்கள் அளித்த க்தளிவநாைப ்பதிைநாகும்.

பிர்தைர வைநாடியின் க்நாந்தத க்தநாகுதியநாை 
வநாரணநாசியில் ்பைவ்கநாடி ைதிபபிைநாை ்பவடல் 
சிலைப ்பநாரததுக க்கநாண்டிருக்க அல்தச சுற்றி புதிய 
புதிய இடு்கநாடு்கள் முலளததுக க்கநாண்டிருககிறது. 
்கநாய்ச்லுக்கநாை ைநாததிலர்களுககுத ்தட்டுப்படு 
நிைவுகிறது. ்பவடலுககு க்கநாடுககும் முககியததுவதல்த 
ைநாததிலர்களுககு க்கநாடுக்கத ்தவறுகிறது ்பநாஜ்க 
அரசு.

்ைககும் வநாைளநாவிய திருவள்ளுவர சிலை 
இருககிறது. கவறும் சிலையநா்க அது இல்லை. 

“பெபாய்யுரரே்யபா, புகழுரரே்ய நபான் ் கடகவிருமெவில்ரலை. 
அதிகபாரிகள் உள்்ளரை உள்்ளெடி முன்ரவைத்து ைமது 
பிரேசசரனகர்ள சந்திகக ் வைண்டும. மககளின் வைபாழவைபாைபாரேம, 
வைபாழகரகரய ெபாதுகபாகக ் வைண்டிய பெபாறுபபு உள்்ளது” 
என்்ற ஸ்பாலினின் ் வைண்டு்கபாள் கவைனிககத்ைககது.
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க்தற்கின் அறம் ் நார வநாழவியலையும் அ்தற்கூடநா்க 
இயஙகும் அறததின்்பநாற்்பட்ட அரசியலையும் 
விளககி நிற்கிறது. ‘ைக்கள் அழும் ்கண்ணீர 
்பலடயநா்க ைநாறும்’ என்று க்நால்லி நிற்கிறது. 
அசசுறுததி நிற்கிறது. ் ைககு ்கநாய்ச்ல் ைநாததிலர்களும் 
வ்தலவ. வள்ளுவரும் வ்தலவ.

வடமு்கதது முலையில் முலை மு்கததுப 
க்பரியநார சிலைகயநான்றும் ்தற்வ்பநாது வ்தலவகயன்வற 
வ்தநான்றுகிறது. இஃது அரசியற் க்யற்்பநாடல்ை அறச 
க்யற்்பநாவட. மிடிலையும், மூட்ம்பிகல்க்கலளயும் 
்கலளவ்தற்கு வநானுயர க்பரியநார சிலை 
வ்தலவ்படத்தநான் க்ய்கிறது. ்பவடல் சிலைககும் 
க்பரியநார சிலைககுமிலடவயயநாை ைவுைைநாை 
இலடகவளியின் புரி்தவைநாடு இவற்லற ஏற்்கைநாம். 
க்பரியநார சிலை, க்தநாற்லற ்தடுககிறவ்தநா இல்லைவயநா..
பிளவரசியலை அது நிரந்தரைநா்கத ்தடுக்கககூடும்.

்தமிழ்கம், வ்கரளம், வங்கம் வ்பநான்றவற்றின் 
கவற்றி என்்பை பிளவு அரசியலுககும் , 
க ்ப ரு ந க்த நா ற் றி ன்  வ ்ப ரி ட ல ர 
எதிரகக்கநாள்வ்தற்குைநாை ைக்கள் ஆலணகயன்வற 
்கரு்த இடமுண்டு. ை்த அரசியலும், கவறுப்பரசியலும், 
பிளவரசியலுவை க்பருநக்தநாற்றில் வட இநதியநா 
எரிவ்தற்கு ்கநாரணம் என்்பல்த அவர்கள் க்தளிவநா்க 
உணரநதிருககிறநார்கள்.

்தமிழ்கதல்தப க்பநாருத்த வலர ் வீை அறிவியல் 
ைற்றும் அறவழி க்யற்்பநாவட இபவ்பநால்தயத 
வ்தலவயநாகும். எைவவ அவவநாறநாை அணுகுமுலறலய 
ஸடநாலின் வைற்க்கநாள்ள வவண்டியவரநா்க 
இருககிறநார. இனி ைக்களுககு ்ரியநாைவற்லறச 
க்ய்்பவவர ஆட்சிககு வர முடியும் என்ற 
க்ருக்கடிலய ைக்கள் ஏற்்படுததியிருககிறநார்கள். 
்கடந்த ்கநாை ஆட்சி்களின் குளறு்படி்கள், நிரவநா்க 
அைட்சியம் என்்பை திமு்க வுககு வநாய்பல்பத 
்தநதிருககிறது.. அ்தற்வ்கற்றநாற் வ்பநாை ‘்ல்ை 
ஆட்சிலயத ்தருவவ்த எைது இைககு’ என்று மு்தல்வர 
க்நால்லியிருப்பல்தப ்பநாரக்க வவண்டும்.

 அ்தற்்கநாை ் ்கரவு்களும், அறிகுறி்களும் க்தரியத 
க்தநாடஙகியிருககின்றை. 10 ்நாள் ஊரடஙல்கக 
்கவைைநா்கக ல்கயநாளத க்தநாடஙகியிருககிறநார்கள். 
க்கநாவரநாைநா க்தநாற்லற எதிர க்கநாள்ள இன்னும் 
தீவிரைநாை ் டவடிகல்க்கள் விலரநது எடுக்கப்படும் 
அவ்ர அவசியம் இருககிறது . ்தற்்கநாலி்க 
க்விலியர்களுககு நிரந்தரப ்பணியநாலண 
வழங்கப்பட்டிருப்பது ்ல்ை எடுததுக்கநாட்டநாகும். 
அததியநாவசியப க்பநாருட்்களில் ைதுக்கலடயும் 
ஒன்றுவ்பநாை ்கடந்த ்கநாைங்களில் திறக்கப்பட்டிருந்தது 
வ்பநாைல்ைநாைல் இந்த ஊரடஙகு ்கநாைததில் 
மூடப்பட்டிருப்பது வரவவற்்கக கூடிய ஒன்றநாகும் 
குலறந்த ்பட்்ம் அரசு ்தரும் உ்தவிப ்பணம் அஙகு 
க்ன்று வ்ரநாைல் ்தடுப்ப்தற்கு உ்தவககூடும்.

அதிமு்க ஆட்சியின் மீ்தநாை ்கடந்த ்கநாை 
கவறுபபில் அம்ைநா உணவ்க ஊழியர்கலள 
அசசுறுததிப க்பயரப ்பைல்க்கலள உலடதக்தறிந்த 
திமு்கவின் ஆவவ்த க்தநாண்டர்கள் மீது உடைடியநா்க 
்டவடிகல்க எடுதது அவர்கலள அடிப்பலட 
உறுபபிைரிலிருநது நீககியிருப்பது வ்பநான்ற துரி்தைநாை 
க்யற்்பநாடு்கள் வ்தலவ்படவவ க்ய்கின்றை. ்தவறு 

க்ய்்தநால் அ்தற்்கநாை ்பைன் க்நாந்தக ்கட்சிலயச 
வ்ரந்தவகரன்றநாலும் அ்தற்்கநாைத ்தண்டலைலய 
அவர்கள் க்பற்றநா்க வவண்டும். அல்ைது அப்படியநாை 
அச்ம் இருக்க வவண்டும். இந்த ் டவடிகல்க ்கடந்த 
்கநாைததில் பிரியநாணி கிலடக்கவில்லை என்று 
உணவ்கம் ஒன்றின் ஊழியர்கலளத திமு்கவிைர 
்தநாககிய்தற்்கநாை அவபக்பயலர இது நீக்கககூடும். 
்ரி க்ய்யககூடும். க்ன்ற ஆட்சியின் அம்ைநா 
உணவ்கம் க்தநாடரவ்தற்கும், அல்த ஊரடஙகுக 
்கநாைங்களில் திறக்க அனுைதிததிருப்ப்தற்கும் 
்ல்ைக்தநாரு முடிவு ைட்டுைல்ை ைக்கள் ் ைன் ் நாரந்த 
வ்லவத துலற்கலள அப்படிவய க்தநாடரவ்தற்்கநாை 
்ல் வநாய்ப்பநா்க அலையும். அலையககூடும்.

திமு்க என்்பது ்தனிபக்பரும்்பநான்லை க்பற்ற 
்கட்சியநா்க இருக்கைநாம். ஆைநால் கூட்டணியிைரின், 
கூட்டணியின் க்கநாள்ல்க்கலளயும் உள்வநாஙகிக 
க்கநாண்ட அர்நா்க ஸடநாலின் அரசு க்யற்்பட 
வவண்டும். அ்தற்கும் வ்ரதது்தநான் ைக்கள் 
வநாக்களிததிருககிறநார்கள். கூட்டணிக ்கட்சி்களின் 
ை க ்கள்் நா ர  க ்க நாள்ல்க ்கலளயும்  அவர 
நிலறவவற்றித்தர வவண்டும்.

அ ல ை ச ் ்க ங ்க ள்  க ் ய ற் ்ப ட த 
க்த நாடஙகியிருககின்றை .  அலைச்ர ்கள் 
ஊட்கங்கலளச ் நதிக்கத க்தநாடஙகியிருககின்றைர. 
விலரந்த அறிவிபபு்களில் ஒன்றநா்கத ்தமிழ்கததில் 
்டுவணரசின் ்கல்விக க்கநாள்(லள)லய நுலழய 
விடைநாட்வடநாம் என்று உயரக ்கல்விததுலற 
அலைச்ர ்கறநாரநா்க அறிததிருககிறநார. இது க்ன்ற 
ஆட்சியில் ்பநாரக்க இயைநா்த ஒன்றநாகும். ஊரநது 
க்ல்வ்தற்கும் ,  நிமிரநது நிற்்ப்தற்குைநாை 
இலடகவளிலய இந்த அறிவிபபு உணரததுவ்தநா்க 
இருககிறது.

்கநாவல்துலற என்றநாவை அதிமு்க ்கநாவல்துலறயநா, 
திமு்க ்கநாவல்துலறயநா என்வற ஆட்சிலயப க்பநாறுதது 
்கநாவல்துலற குறித்த ைதிபபீடு இருககும். அ்தற்வ்கற்றநாற் 
வ்பநாைக ்கடந்த ்கடந்த ்கநாைங்களில் ்கநாவல்துலறலயத 
்தவறநா்கக ல்கயநாண்டல்த இம்முலறத திருததிக 
க்கநாள்ளும் வல்கயில் ்கநாவல்துலற க்யற்்பநாடு்களில் 
்கட்சியிைர ்தைது க்ல்வநாகல்க ்பயன்்படுத்தக 
கூடநாது என்று மு்தல்வர அறிவுறிததியிருப்பது 
்கநாவல்துலறயின் ைதிபல்பயும், ஆளும் அரசின் 
ைதிபல்பயும் க்பநாதுைக்கள் ்டுவில் ்ை அளவில் 
உயரததுவ்தற்கு வழியலைக்கச க்ய்கிறது.

நியநாய விலைக ்கலடயின் வழியநா்க வழங்கப்படும் 
உ்தவித க்தநால்க, ைற்றும் உ்தவிப க்பநாருட்்களில் 
மு்தல்வர ்படம் இல்ைநாைல் வழங்கப்படுவது 
ைநாற்றநா்க அல்ைநாைல் ைநாற்றைநா்க இருக்க வவண்டும். 
க்கநாள்ல்கலய முன்நிறுததி, க்யற்்பநாடு்கலள 
முன்நிறுததி மீண்டும் ைக்களிடம் ்ம்பிகல்கயுடன் 
க்ல்வ்தற்கு ்ல்ைநாட்சிவய உ்தவும். அபவ்பநாது 
பி ர ் நா ந த  கி வ ஷ நா ர  வ ்ப நா ன் வற நா ர 
வ்தலவப்படைநாட்டநார்கள். வ்தலவப்படப 
வ்பநாவதுமில்லை. “முததுவவல் ்கருணநாநிதி ஸடநாலின் 
எனும் ் நான்!” என்ற அந்த ்கம்பீரக குரலுககு வைலும் 
வலு வ்ரப்ப்தநா்கவும் அது அலையும்.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்தாளர
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�்ல் �ா�ம் குறித்த சிறுகுறிபக்பான்று.

கவின்த

அன்பாதவன்
anbaadhavanjp@gmail.com
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அனலைகளின் மீது நனடைெயிலும் 
கடைறகறாகஙகளின் நளிைம்
ருசி மிகுந்தது.

உப்பு நீர் வைததில்
பெருநம்பிக்னக பகறாண்டை 
கடைறகறாகஙகளின் சுயசறார்பினை 
வியநது துளளும் மகரஙகள

உஙகள ெயணப் ெடைகின்..
ஏன்தறா ஒரு ெலைனகயில்..
சிலைனநரம் உஙகள இருக்னகக்கருகில்
ெ்நது வநது அமர்வினும்
ஒரு புனகப்ெடைபமடுக்க அனுமதிக்கறா்தனவ

உன்ந்த ெடைம் ஓயவறாயக் கறாடடுமறாம்.

ெ்த்தல் விதி..மி்தத்தல் இருப்புக்கறாை வழித்தடைபமன்ெதில் 
ஆழமறாய நம்பிக்னக பகறாண்டைனவ கடைறகறாகஙகள

ஆடும் அனலைகளினலைனய
 ஆனச பசறால்லி முத்தமிடடு சரசிக்கும் ஈரப் ெ்னவகள
 கூடு கடடுவப்தஙனக..

ெகடிப்ெ்னவபயறான்று விைவுகி்து..:
“அனசவப் ெடசிகள கூடடைஙகூடுவது சரி்தறான்..
னசவப்பிளனைப் பு்றாக்கூடடைதுக்கு
 என்ை னவனலை சமுததிரக் கனரயில்…?”

கனரயிலிருக்கும் மகறாநகரில் வறாழும் 
கனலை ெயில்விக்கும் குருனவ 
வணஙகுனவறாமறா மறாநகரனர..

“வினையறாடடு னெறாதும்
னவண்டுனகறாள னவப்னெறாம்
பமத்தெடித்த அறிவியல் ஆ்தவர்கனை..
அணுக்கழிவு பகறாடடை கடைபலைன்ை குப்னெ னமடைறா..
எல்லைறா உயிர்கனையும் பகறான்்பின் 
யறாருக்கு னவணும் அணு மின்சறாரம்?”

நியறாயம் புரிந்த நீலைநீர்த திடைல்
அவசரமறாய அனுப்பியன்தறார்
ஆழிப்னெரனலைனய..



என் ஊர வ்கரளததுடன் இருந்த ் ையம், ஊரில் 
மின்்நாரம் வரவில்லை. வ்பருநது ஒரு ்நாலளககு 
இரண்டு வ்ரம். திலரப்படம் ்பநாரக்க 5 கி. மீ. ் டக்க 
வவண்டும். ஊரகவ்கநாவில் திருவிழநா முககியைநாை 
நி்கழவு. ஆைநால் ்நாட்டநார ்கலை்கள்  நி்கழத்தவும் 
யநா்்கததிற்்கநா்கவும் நிலறயபவ்பர வருவநார்கள். 
அப்படி வந்தவர்கள் க்பரும்்பநாலும் ஒரு்நாள் 
நி்கழசசி ் டததியவர்கள். 

வ்தநால்்பநாலவக கூதது ்பதது ்பதிலைநது ்நாள் 
நி்கழசசி .  ஒன்வறநா  கரண்வடநா ் நாட்்கள் 
இலடகவளியுடன் ்டககும். ஒரு்நாள் வீட்டு 
்லடயில் ்நான் இருககும்வ்பநாது இரநாைனின் 
்படததுடன் ஒரு சிறுவன் வ்பநாைநான். கூடவவ ஒரு 
ைண்்பநாலை க்கநாட்லட ்கழுததில் வ்பநாட்டுகக்கநாண்டு 
்பநாலையின் வநாய்ப்பகுதியில் ்கட்டப்பட்டிருந்த 
வ்தநாலின் வைல் ல்கயநால் அடிததுகக்கநாண்வட 
ஒருவர வந்தநார. அப்பநா க்நான்ைநார ஊரில் 
வ்தநால்்பநாலவககூததுக்கநாரங்க வநதிருக்கநாங்க; நீ 
ஒரு்நாள் வ்பநா என்றநார. அபவ்பநாவ்த அது சிறுவர 
்கலையநாகிவிட்டது. 

்ப நா ல வ க கூ த து க  ்க ல ை ் ர ்க ளு ட ன் 
க்கநாந்தளக்கநாரர்களும் வநதிருககிறநார்கள் என்்பது 
அபவ்பநாது க்தரியநாது. வ்தநால்்பநாலவக கூதல்த 
்டததும் ்கலை்ரின் உட்பிரிவு்களில் ஒருவர 
க்கநாந்தளக்கநாரர. இவர்களுககு வ்தநால்்பநாலவக கூதது 
்டத்த உரிலை கிலடயநாது. 

க்கநாந்தளக்கநாரர ்ம்முள் வைளம் அடிப்பர; 
இ்தற்குத ்தக்க ஆட்டமும் உண்டு. க்கநாந்தளம் ஒரு 
இல்க்கருவியின் க்பயர. இ்தற்கு இரண்டு 
ைண்்பநாலைக க்கநாட்டு எைத ்தமிழில் க்நால்ைைநாம். 
ைண்்பநாலை்களின் வநாய்ப்பகுதி வ்தநாைநால் 
மூடப்பட்டிருககும். இல்த இரண்டு ல்க்களநாலும் 
குசசியநால் அடிதது ஒலி எழுபபுவர. 

இந்தக வ்கநாட்்பநாட்டுககு ஏற்றவநாறு 10-12 வயதுள்ள 
ஒன்வறநா கரண்வடநா சிறுமி்கள் ஆடுவநார்கள். 
க்பரும்்பநாலும் ்நாற்்நதியிவைநா ைக்கள் கூடும் 

இடததிவைநா ் டககும். ஆட்டம் முடிந்ததும் ஆடிய 
சிறுமி ல்கவயநதிகக்கநாண்டு க்பநாதுைக்களிடம் 
க்ல்லுவநாள்; கூடவவ இரட்லடக க்கநாட்டு 
அடிததுவரும் அவரது ைலைவியும் க்ல்லுவநார்கள். 

வ்தநால்்பநாலவக கூதது நி்கழசசியில் சிை்ையம் 
க ்க நா ந ்த ள க ்க நா ர ர ்க ள்  பி ன் ை ணி ய நா ்க 
இரட்லடகக்கநாட்டு அடிப்பதும் உண்டு. இ்தற்குத 
்த னி ய நா ்க க  கூ லி  க ்க நா டு ப ்ப தி ல் லை . 
கூததுக்கலை்ர்களுககுக கிலடககும் அரிசி 
்கநாய்்கறி்களில் ்பஙகு க்கநாடுப்பநார்கள். 50்களுககுப 
பிறகு இந்தைநாதிரி ்கநாரியங்கள் ் டக்கவில்லை என்று 
சுபல்பயநா ரநாவ க்நால்லுவநார. 

என் ஊருககுத வ்தநால்்பநாலவககூததுக 
்கலை்ர்களுடன் வந்த க்கநாந்தளக்கநாரர்கள் ் ம்முள் 
வைளம் நி்கழத்தவில்லை. ஆைநால் கூதது நி்கழவில் 
இரட்லடக க்கநாட்டு அடித்தநார்கள். ்கணி்கரின் 12 
உ ட் பி ரி வி ை ரி ல்  ை ண் டி ்க ர  ை ட் டு வ ை 
வ்தநால்்பநாலவககூதது ் டத்தைநாம் என்்பது ைரபுவழி 
வந்த ்கட்டுப்பநாடு. 12 உட்பிரிவிைரும் ைணவுறவு 
க்கநாள்ளைநாம் .  அ்தைநால் ைண்டி்கருடன் 
க்கநாந்தளக்கநாரர்கள் வந்தநார்கள். 

என்னுலடய நிலைவில் க்கநாந்தளக்கநாரர்கள் 
ஊரில் ஆண்்களுககும் க்பண்்களுககும் ்பசல் 
குததிய நி்கழசசி நிழைநாடுகிறது. ் நான் வ்தநால்்பநாலவக 
கூதது ்பற்றி விரிவநாை ்களஆய்வு வைற்க்கநாண்டவ்பநாது 
்பரைசிவரநாமின் அண்ணன் சுபல்பயநாரநாவிடம் 
(1980-2003) க்ருக்கம் ஏற்்பட்டது. அபவ்பநாது அவர 
எழு்பல்தத ்தநாண்டிவிட்டநார. நிலைவு துல்லியைநா்க 
இருந்தது. 

்நான் சுபல்பயரநாவிடம் க்கநாந்தளர்கள் 
்பசல்குததிய நி்கழசசிலயச க்நான்வைன். அவர 
“்கணி்கர ் நாதியில் யநாரும் ்பசல் குத்த ைநாட்டநார்கள், 
வ்நாதிடம் க்நால்லுவநார்கள். ஆைநால், க்கநாந்தளக 
குடும்்பததுப க்பண்்களில் சிைர குததுவநார்கள். அது 
்பரம்்பலரயநாய் வந்த்தல்ை. ்பசல் குததும் உட்பிரிவுக 
குறவர்களுடன் அவர்களுககு ஏற்்பட்ட க்தநாடர்பநால் 
அது வநதிருக்கைநாம்; உபபிலியக குறவர வ்பசிய 

கட்டுனை

அ. கா. சபருமாள்

என் ஊரில் 
்பச்வசைகுத்தவந்த 
க�ாந்தைக்�ாரி
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கைநாழியில் எங்கள் ைரநாட்டிய ்கைபபு உண்டு. 
அ்தைநால் ஒரு க்ருக்கம்” என்றநார. 

்பரைசிவரநாவ ஒருமுலற என்னிடம் அண்ணனுககு 
உபபிலியக குறததி ஒருததியிடம் க்தநாடரபு உண்டு. 
்நாங்கள் ்பநாதி்தநான் ் நாவடநாடி; அவர முழு ் நாவடநாடி 
என்று க்நான்ைது ்நா்ப்கம் வந்தது. ்நான் 
சுபல்பயநாரநாவிடம் ஓய்வநாய் அவர இருந்தவ்பநாது 
்பை விஷயங்கள் வ்பசியிருககிவறன். ்பதது அணநாவிற்கு 
அலிஷடம் (ஒருவல்க ைது) உள்வள வ்பநாய்விட்டநால் 
அவரிடம் ்கலள்கட்ட ஆரம்பிககும். 

அவர அடிக்கடி க்நால்லுவநார அரிஷடம் 
குடித்தநால் ்பை ் ன்லை்கள். ் நா்ப்க்கதி ைழுங்கநாது; 
புததி கூரலையநாகும்; உற்்நா்கம் பிறககும். இப்படிவய 
க்நால்லிகக்கநாண்டு வ்பநாவநார. எைககு அது 
மில்கயநா்கத வ்தநான்றவில்லை. அவர அரிஷடம் 
குடிததிருந்தவ்பநாக்தல்ைநாம் ்பலழய விஷயங்கலள 
வ்தநாண்டி எடுததுப வ்பசியல்தப  ்பதிவு 
க்ய்திருககிவறன். 

க்கநா ந்தளக்கநாரர்கள் ்ம்முள் வைளம் 
்டத்தபவ்பநாை வ்பநாதும் ,  ைண்டி்கருடன் 
வ்தநால்்பநாலவக கூதது நி்கழசசியில் இரட்லடகக்கநாட்டு 
அடிக்கபவ்பநாைவ்பநாதும் உபபிலியக குறவர்கள் 
சிைரும் கூடவவ வ்பநாயிருககிறநார்கள். இப்படியநா்கப 
வ்பநாைவ்பநாது க்கநாந்தளக்கநாரர்கள் ்பசல்குததும் 
்கலைலய அறிநதிருககிறநார்கள். 

க்கநாந்தளக்கநாரர்கள் ,  ்ம்முள் வைளம் 
நி்கழத்தபவ்பநாகும் வ்பநாதும் வ்தநால்்பநாலவக கூதது 
நி்கழசசிககு விளம்்பரம் க்ய்ய இரட்லடக க்கநாட்டு 
அடிததுகக்கநாண்வட வ்பநாகும்வ்பநாதும் யநார வீட்டில் 
்பசல் குத்த வவண்டும் என்்பல்த வ்நாட்டம் ்பநாரதது 
விடுவநார்கள். உதவ்த்ைநா்க எத்தலை வ்பருககு 
என்்பது தீரைநாைபிறகு மூைபக்பநாருட்்கலளச 
வ்்கரிக்க ஆரம்பிப்பநார்கள். 

்பசல் குததுவ்தற்குப ்பயன்்படுத்தப்பட்டப 
க்பநாருட்்கள் ஊருககு ஊர வவறு்படும். அந்த ஊரில் 
கிலடககும் மூலில்கச க்டிலயபக்பநாறுத்தது அது. 

க்ய்முலற ஒன்று்தநான். இல்த விரிவநா்கச க்நான்ைநார 
சுபல்பயநாரநாவ. ்பசல் குததுவ்தற்குப க்பநாதுவநா்க 
ஐ நதுவல்க  மூலில்கயில்  ஏவ ்த நா  ஒன்று 
்பயன்்படுத்தப்பட்டது. 

வ ்த நா று  ை ஞ ் ல ள ப  க ்ப நா டி ய நா க கி 
அ்கததிககீலரயுடன் வ்ரதது ்தண்ணீரவிட்டு 
லைவ்பநால் அலரதது அககுழம்ல்ப கவள்லளத 
துணியில் வ்தய்தது க்யலில் ்கநாயலவதது திரிவ்பநால் 
சுருட்டி எடுப்பர. பின் ஆைணககு எண்கணயில் 
்லைதது எரியவிடுவர. எரியும் தீ்பததின்வைல் 
ைண்்பநாலையின் மூடிலயக ்கவிழதது லவதது 
்கரிலய அ்தன் உட்்பகுதியில் ்படியவிடுவர. ்கரி ஆடு 
ஆறியதும் ்பலை ஓலையநால் அல்த வழிததுச 
வ்்கரிதது ்தநாய்ப்பநாலைவயநா ்தண்ணீலரவயநா ்கைநது 
அடரததியநா்க குழம்்பநா்கத ்தயநாரிததுக க்கநாள்ளுவர. 
இந்த லையில் 3 மு்தல் 5 ஊசி்கலள வ்தநாய்தது ்பசல் 
குததுவர. 

்பசல்குத்த விரும்பியவர வவண்டிய விரும்பிய 
்படதல்த உறுபபில் வலர்படைநா்க வலரவர. இ்தற்கு 
நீண்ட ்கரிக்கட்லடலயப ்பயன்்படுததுவர. ்பசல் 
குததி முடிந்ததும் குத்தப்பட்ட இடததில் ஆைணககு 
எண்கணய் அல்ைது எண்கணய் ்கைந்த ைஞ்ள் 
க்பநாடிலயத ்தடவுவர. 

இது க்பநாதுவநாை முலற. அ்கததிக கீலரககுப 
்பதில் அறு்கம்புல், ்கரி்ைநாங்கண்ணிககீலர, 
்கலியந்தநாலழ எட்டு, அவுரி இலை, சிததிரப 
்பநாைநாலடயின் இலை வ்பநான்றவற்லறயும் 
்பயன்்படுததிைர. இலவ எல்ைநாவற்றிலும் ைஞ்ள் 
வ்ரப்பதில் ்கவைைநா்க இருப்பநார்கள். இந்த 
வ்ருைநாைததில் விகி்தநாச்நார அளவு உண்டு. 

்தநாய்ப்பநால் வ்ரப்பது, ைஞ்ள் ்தடவுவது, ்பசல் 
குததிய ்பகுதியின் ்பநாது்கநாபபுககு இப்படியநா்கப ்பை 
விஷயங்கலளச க்நான்ை சுபல்பயநாரநாவ உபபிலி 
குறவர்களிடமிருநது க்கநாந்தளக்கநாரர்கள் ்பசல் 
குததும் க்தநாழிலைப ்பலித்தநாலும் க்தநாடரநது 
அல்தச க்ய்யவில்லை என்று க்நால்லி முடித்தநார. 
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கம 2021 ்கநாகல்கச சிறகினிவை இ்தழின் 
‘்கலடசிப ்பக்கம்’ ்பகுதியில் வ்தநாழர திருைநாவின் 
அறிகல்கப ்பற்றி வ்தநாழர இரநா.எட்வின் வருத்தைநா்கப 
்பதிவிட்டிருந்த க்ய்தி என் ்கவைதல்த ஈரத்தது. 
‘ஆயிரம்்தநான் உை்க அரசியலை ் நாம் வ்பசிைநாலும், 
உை்கததுக்கநா்கக ்கவலைப்பட்டநாலும், ் ைககு ஒன்று 
என்றநால் ்நாம்்தநான் வ்பநாரநாட வவண்டும்’ என்று 
வ்தநாழர திருைநா அவர்கள், வ்்கனூர அரஜுைன் 
ைற்றும் க்பவ்படு சூரயநாவின் க்கநாலை்களின்வ்பநாது 
வ்தநாழலைக ்கட்சி்கள் எதிரபபுக குரல் எழுப்பநாதிருந்த 
வ ரு த ்த த தி ல் ,  அ வ வ நா று  அ றி க ல்க 
கவளியிட்டிருந்த்தநா்கவும், ஆைநால் ைநாரகசிஸட் 
்கட்சி ைறு்நாவள ்கண்டை ஆரப்பநாட்டததில் 
இறஙகிவிட்ட்தநா்கவும் அதில் க்ய்தி.

க்கநாலை ்டந்தது 7.4.2021 அன்று. திருைநா 
வைற்்கண்டவநாறு வருத்தப்பட்டு, ைநாவட்டத 
்தலை்்கரங்களில் ்கண்டைப வ்பநாரநாட்டம் ்டத்த 
அறிகல்கவிட்டது 8.4.2021அன்று. வ்தநாழர எட்வின் 
க்நால்கிற ைநாதிரி ைநாரகசிஸட் ்கட்சி ்கண்டைப 
வ்பநாரநாட்டங்கலள ்டததியது 9.4.2021 அன்று. 
( ்க ல ட சி ப  ்ப க ்க த தி ன்  க ் ய் தி யி ல் 
க்தரிவிததிருந்த்படி்தநான் க்நால்கிவறன் ).

இடது்நாரித வ்தநாழலை்களிடம் ்தலிதது்கள் 
எதிரப்பநாரப்பது , ்தலிதது்களுககுப பிரச்லை 
என்றவுடன் ஆதிக்கச ்நாதியிைருககு எதிரநாை 
அவர்களின் மு்தல் எதிரவிலைலயத்தநான். திருைநா 
வ்பநாரநாட்டம் அறிவிப்ப்தற்கு முன்ைவர ைநாரகசிஸட் 
்கட்சி ்களததில் இறஙகியிருக்க வவண்டும் என்்பவ்த 
்தலிதது்களின் விருப்பம். அந்த வருத்தததில்்தநான் 
திருைநாவும் அப்படி வ்பசியிருக்கைநாம். ்தலிதது்கள் 
சிநதியக ்கண்ணீலரத துலடப்ப்தற்்கநாை அனு்தநா்பக 
்கரங்கள் ்தலிதது்களுககுத வ்தலவயில்லை...அதுவும் 
மு்தைநாளிததுவ அணுகுமுலற ்தநான். ்தலிதது்களின் 
ரத்தம் சிநதும் வ்பநாரநாட்டக ்களங்களில் அவர்களுககுத 
துலண நிற்கும் வ்தநாழலைத வ்தநாள்்கவள இபவ்பநாது 
வ்தலவ என்்பது என் ்கருதது. வ்தநாள்்கள் துலணவருைநா?

 -அபிமானி, பணகுடி.

கம -2021- ்கநாகல்கக சிறகினிவை இ்தழ 
கிலடக்கபக்பற்வறன். ்ன்றி. ‘அறம் வவண்டும்’ 

்தலையங்கம் வநாசிதவ்தன் .  ைக்கள் ்ைப 
பிரசலை்கலளப ்பற்றி கிஞசிததும் ்கவலைவயதும் 
க்கநாள்ளநாைல், ்தங்களது ை்தவநா்த அரசியலை 
ைட்டுவை மு்தன்லையநா்கக க்கநாண்டு அரசியல் 
க்ய்வவநாரின் மு்கததிலரலய “க்கநாவரநாைநா” கிழிதது 
விட்டது. ைனி்த உயிர்கள் ைலிவநா்கப வ்பநாை அவைம் 
இனிவைலும் ்டக்கக கூடநாது. ்தலையங்கததில் 
சுட்டப்பட்ட ்படி ஆட்சியநாளர்கள் ் ற்று அறததுடன் 
்டநது க்கநாள்ள வவண்டும்.

்மூ்க நீதிப வ்பநாரநாளி வவ. ஆலைமுதது ஐயநா 
குறிதது எழு்தபக்பற்ற நிலைவவந்தல் ்கட்டுலர்கள், 
அவ ரது  ை ்க த ்த நாை  அரும்  ்பணி்கலள 
எ டு த து ல ர க கி ன் ற ை .  க வ று ை வ ை 
க்நாற்க்பநாழிவநாளரநா்க ைட்டுமின்றி, வீரியமிக்க 
க்யல்்பநாட்டநாளரநா்கவும் விளஙகிைநார என்்பல்தப 
புரிநது க்கநாள்ள முடிந்தது. குறிப்பநா்க ்தநல்த 
க்பரியநாவரநாடு இலணநது அவர ்பணியநாற்றியதும், 
1950்களில் அரசியல் ் ட்ட எரிபபு வ்பநாரநாட்டததில் 
்கைநது க்கநாண்டு, 18 ைநா்தங்கள் சிலறவநா்ம் 
க்பற்றவர வவ.ஆலைமுதது  எனும் க்ய்தி, அவரது 
்களப வ்பநாரநாட்ட வநாழகல்கலயயும், ஈ்கதல்தயும் 
எடுததுலரதகின்றை. முன்ைநாள் ்தலைலை அலைச்ர 
வி.பி. சிங, ைண்டல் ்கமிஷன் ்பரிநதுலர்கலள 
்லடமுலறப்படுத்த ஏதுவநாை வல்கயில், வவ. 
ஆலைமுதது அவர்கள் அரும்்பணி ஆற்றியிருப்பது 
இன்லறய ்தலைமுலறயிைர அறிய வவண்டிய 
க்ய்தி. ்பல்வவறு ்கட்டுலர்கலளயும், ்த்கவல்்கலளயும் 
்தநாஙகி வருகின்ற “்கநாகல்கச சிறகினிவை” இ்தழப 
க்பநாறுப்பநாளர்கள் அலைவருககும் ் ன்றி.

- ரவி குமாரொமி, ஈகராடு - 2

கம இ்தழ ்பை வல்க்களில் ைைதல்தக ்கவரந்தது. 
க்பநாதுவநா்க ைநா்தநாைநா்தம் அஞ்லில் வரும் அலைதது 
இ்தழ்கலளயும் முழுவதுைநா்கப ்படிதது முடிக்க 
இயைநாது என்்பது என் அனு்பவம்! ஆைநால் இம்ைநா்த 
்கநாகல்கச சிறகினிவை இ்தழ விதிவிைககு . ஒரு புத்த்க 
ைதிபபுலரலயப ்படித்த பின்ைர அந்த நூலைப 
்படிக்கவவண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்்பட்டநால் 
ைதிபபுலரயநாளர ஈடு்பநாட்வடநாடு அந்த ைதிபபுலரலய 
எழுதியிருககிறநார என்்பது க்பநாருள். ்நா்கரததிைம் 
கிருஷணநாவின் “ல்வ்கநான் - புதுசவ்ரி” ் நாவலுககு 
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முலைவர ்பஞ்நாங்கம் எழுதியிருப்பது கவறும் 
ைதிபபுலரயல்ை; சிறந்த ஆய்வுக்கட்டுலர! இபவ்பநாது 
எைககு அந்த ்நாவலைப ்படிக்க வவண்டும் என்ற 
ஆரவம் ஏற்்பட்டுள்ளது. பிர்பஞ்னின் “வநாைம் 
வ்ப்படும்”, ”ைநானுடம் கவல்லும்” ்நாவல்்கள்்தநாம் 
வரைநாற்று ் நாவல் என்றநால் இப்படித்தநான் இருககும் 
என்ற புரி்தலைத ்தந்தலவ; புதுசவ்ரி ்பற்றிய 
ஆரவததிலை ஏற்்படுததியலவ. ்பஞ்நாங்கம் 
அவர்களுககுப ்பநாரநாட்டுக்கள் . ஓைநதூரநாலரப 
்பற்றி இன்லறய ்தலைமுலறககுத க்தரியநாது . 
ஓைநதூரநாரின் ் நா்தலை்கலளப ்பட்டியலிடும் நூல் 
்பற்றிய ைதிபபுலர மி்கவும் அருலை.

 வவ.ஆலைமுதது அவர்களுக்கநாை அஞ்லிக 
்கட்டுலர்கள் அலைததுவை அவருககு முலறயநாை 
அஞ்லி்கலளத க்தரிவிப்பலவ.திரு ் நதிரவ்்கரனின் 
்கட்டுலர அனு்பவததுடன் இலணந்தது. சிறபபு! 
ஒவகவநாரு ைனி்தனிடமும் ஏவ்தநா ஒரு ்தனித்தன்லை!  
வவணு ைநா்தவனின் திரு ் வநீ்தன் ்பற்றிய ்கட்டுலர 
்பைரும் அறிநதிரநா்த ஒரு ைனி்தரின் உயரவநாை 
்பண்பு்கலளக குறிபபிடுகிறது; ைற்றவர்களுககு 
உ்தவுவல்த அனிசல்ச க்யல் வ்பநாைச க்ய்யும் 
ைனி்தர்கலள இன்று ்கநாண முடியுைநா ? அல்வ்பநான்்நா 
அவர்கலளப ்பற்றிய அஞ்லிக ்கட்டுலரயும் 
ைைததில் ்பதியும் ்கட்டுலர! க்தநாடரசசியநா்கப ்பை 
ஆண்டு்கள் ஒரு ஆசிரியரிடம் ்கலை்கலளப 
்பயில்கிறவ்பநாது அதில் ஒரு குருகுைப ்பநாஙகு 
ஏற்்பட்டுவிடுகிறது . வலரயறுக்கப்பட்ட ்பநாடைணி, 
்பநாடததிட்டம் என்ற முலறயில் ்கற்றுமுடிதது 
கவளிவய வரும் ்கல்விபபுைம் ் நாரந்த , ்பல்்கலைக்கழ்க 
, ைநாணவர்களிடம் இத்தல்கய குரு்பகதிலயக ்கநாண 
முடியநாது. ஆசிரியர்களிடமும் ைநாணவலர ை்கைநா்கக 
்கருதும் உள்ளதல்தக ்கநாண முடியநாது.வ்ரலையும் 
உண்லையும் இல்ைநா்த வியநா்பநார முலறயிைநாை 
ஆசிரிய -ை நாணவர  உறவு  அச்மூட்டும் 
க்கநாடுங்கைவநா்க இன்று ைநாறிவிட்டது; சிை 
வ்ரங்களில் ்பரஸ்பரம் க்பநாறநாலை உணரவு்கள் கூட 
ஏற்்பட்டு விடுவதுண்டு. இசசூழலில் திரு 
அல்வ்பநான்்நா விததியநா்ைநாை ஆசிரியர்தநான். 
கைநாழிக்பயரப்பநாளர திரு ்பநாைசுபரைணியன் 
குறித்த அஞ்லிக ்கட்டுலரயும் ்கழிவிரக்கதல்தத 
தூண்டுகிறது. அவலர ் நான் ஓரிரு முலற ் நதிததிருந்த 
வ்பநாதும் அவரது ் நா்தலை்கலள முலறயநா்க எைககு 
அறிமு்கப்படுத்தவில்லை ்ம் ்ண்்பர்கள். இந்த 
இடததில் ஒரு க்ய்திலயச க்நால்ைவவண்டும் . 
க்பரும் ்நா்தலை்கள் புரிந்த ஆளுலை்கள் 
்கநாைைநாகிறவ்பநாது அவர்கலளப ்பற்றிய அஞ்லிக 
்கட்டுலர்கள் வ்தலவ்தநான் என்றநாலும் இன்கைநாரு 
முயற்சிலயயும் க்ய்து ்பநாரக்கைநாம் . ்கவனிக்கப்பட 
வவண்டியவர்கள் ்பற்றி அவர்கள் இருககும்வ்பநாவ்த 
சிை ்பதிவு்கலள உருவநாக்கைநாம். அது அவர்களுககு 
வைலும் க்யல்்பட உதவவ்கதல்தத ்தரும்.

தி ரு  இ ர நா ை சு ப பி ர ை ணி ய னி ன் 
க்பரும்்பநாணநாற்றுப்பலட ்கட்டுலர க்வவியல் 
இைககியங்கலளப ்பயன்்பநாட்டு வ்நாககில் ்கநாண்கிறது 
; மி்க ஆழைநாை ்கட்டுலர. திரு ஜை்நா்தன் இயககிய 
திலரப்படங்கள் ்பைவற்லற அலவ யநாரநால் 
இயக்கப்பட்டை என்்பல்தக ்கவனிக்கநாைவை 
்பநாரதது ரசிததிருககிவறன். இபவ்பநாது அந்தச சிறந்த 

்படங்கள் ஜை்நா்தைநால் இயக்கப்பட்டலவ 
என்்பல்த அறிகிற வ்பநாது ைகிழசசி இரட்டிப்பநாகிறது.

 க்பண்்கள் எபவ்பநாதும் இரண்டநாம் நிலைக 
குடிைக்களநா்கத்தநான் ்கரு்தப்பட்டைர என்்பல்தத 
திடுககிடும் நி்கழசசி ஒன்றின் மூைம் கவளிப்பலடயநா்கக 
கூறும் திரு விதயநா சுபரைணியனின் ்கட்டுலர ்தந்த 
அதிரவு இன்னும் ்பை ்நாட்்களுககு ைைததில் 
இருககும். “்கநாகல்கச சிறகினிவை” வை இ்தழ ்பல்வவறு 
உணரவு்கலளத தூண்டிச சிநதிக்க லவககும் இ்தழ!!

- முறனவர ம.திருமறை 
முன்னாள் துறணகவந்தர ்தமிழ்ப 

பல்கறைககழகம்.

அன்புள்ள ஆசிரியரகுழுத வ்தநாழர்களுககு 
வணக்கம் .  ்கநாகல்க வை இ்தழும் நீத்தநார 
நிலைவவந்தலில் விரிநதிருககிறது. நீத்தநார 
நிலைவவந்தல் ்தமிழரின் ைநாரபு ் நாரந்தது.மூதவ்தநாரின் 
நிலைவுப ்படிைைநா்கக ்கரு்தப்படும் ்கநாகல்கககு 
ைர்பநாரந்த ்கடலை ஆகிறது. எனினும் இல்தச 
்டங்கநா்க எடுததியம்பி ்்கரநது விடுவதில்லை. 
ைநாறநா்க நீத்தநாரின் ்ல்ைம்்ங்கலள விட்டுசக்ன்ற 
்பணி்கலள அடுத்த ்தலைமுலறககு ்கடததும் 
்பணிலயச க்ய்கிறது.

க்பரியநாரவிட்டுசக்ன்ற ்நாதிகயநாழிபபு, 
்மூ்கநீதிப வ்பநாரநாட்டதல்த ைநாரகஸிய . 
இயஙகியவைநாடு முன்கைடுததுசக்ன்ற வ்தநாழர 
வவ.ஆலைமுதது வுககு க்பநாருத்தைநாை நிலைவஞ்லி 
அவரது ்பயணதல்த வைற்க்கநாண்டு க்தநாடரும் 
வி ்த ை நா ்க  ்ப கி ர ப ்பட்டுள்ளது .  ்த மிழின் 
க்தநால்இைககியங்கலள பிற இநதிய கைநாழி்களுககு 
க்பயரத்த வ்பரநாசிரியர க�ச.்பநாைசுபபிரைணியன் 
அவர்களுககும் திலரக்கலையில் புதக்தநாளிப 
்பநாய்சசிய. ஜை்நா்தனுககும், ஓவியஆசிரியர 
அல்வ்பநான்வ்நா அவர்களுககும் ்தக்கவல்கயில் 
பு்கழஞ்லி ்பகிரப்பட்டுள்ளது. இவர்களது 
இைட்சிய்பயணங்கலள முன்கைடுததுச க்ல்வவநாம். 

இந்தக ்கடி்தம் நிறுததி க்தநாடரும் வ்பநாது 
்தநல்தயநாய், ் ல்ைநாசிரியைநாய், ் ல்ைவ்தநார வ்தநாழைநாய் 
வழி்டததிய ் நாட்டுபபுறவியல் ்பல்்கலைக்கழ்கைநாய் 
்டைநாடிய வ்தநாழர கி.ரநாஜ்நாரநாயணன் ்படைநாகி 
விட்டநார. ்பநாடமுைநாகி விட்டநார.அவருடன் 
உறவநாடி, உலரயநாடி, வநாசிதது உள்வநாஙகியவற்லற 
்தமிழகூறும் ்ல்லுைகிற்கு க்கநாண்டு க்ல்லும் 
்கடலையும் வ்ரநது க்கநாண்டது.

சிைப்பதி்கநாரததிற்கு முநதிவய ் ங்கப்பநாடல்்களில் 
இல் குறிததும், இல்க ்கருவி்கலளக குறித்த. 
க்தளிந்தறிவு இருந்தல்த கூத்தரநாற்றுப்பலட எனும் 
க்பநாருைரநாற்றுப்பலட மூைம் கவளியுைகிற்கு 
்பகிரநதிருககிறநார வ்பரநா. இரநாைசுபபிரைணியன். 
்தமிழ்கததின் மு்தல் முல்வர ஓைநாநதூர இரநாை்நாமியின் 
்பணி்கலளயும் வநாழவிலையும், ்நா்ககரததிைம் 
கிருஷணநாவின் ்பலடப்பநாளுலை குறிததும் 
்ல்ை்கட்டுலர்கள் வநதுள்ளை. ் நதிபவ்பநாம்.

- ஜனகநென், றஹ்தராபாத்
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பூமியின் சுழற்சி அசசு ் ரிநதிருப்ப்தநால், பூமி 
சூரியலைச சுற்றிவரும்வ்பநாது, சூரியன் வடககும், 
க்தற்குைநா்கப ்பயணிப்பதுவ்பநாை ்ைககுத 
வ்தநான்றுகிறது. அப்படி, வடககில் ்பயணிககும் 
சூரியன், நின்று க்தற்குவ்நாககித திரும்பும் ் நாளும், , 
க்தற்கில் ்பயணிககும் சூரியன் நின்று வடககுவ்நாககித 
திரும்பும் ்நாளும், ‘சூரியத திருபபு ்நாள்’(solstice ) 
எைப்படும்.

வடதுருவம், சூரியனுககு மி்க அருகில்வரும் அந்த 
்நாள் (ஜூன்20/21), பூமியின் வட்பநாதியில், ‘வ்கநாலட 
சூரியததிருபபு்நாள்’(summer solstice). அதுவ்பநாைவவ, 
க்தன்துருவம் சூரியனுககு மி்க அருகில் வரும் 
்நாள்(டி்ம்்பர 21/22), க்தன் ்பநாதியில் ‘வ்கநாலட 
சூரியத திருபபு்நாள். (2021-ஆம் ஆண்டிற்்கநாை 
சூரியததிருபபு ் நாள் ஜூன் 21, குளிர சூரியததிருபபு 
்நாள் டி்ம்்பர 21.)

வடதுருவம், சூரியனுககு மி்க அருகில் வரும் 
்நாளில், க்தன்துருவம் சூரியலை விட்டு க்பருை 
அளவில் விைகியிருககும். எைவவ வடதுருவததில் 
வ்கநாலட சூரியத திருபபு்நாள் என்றநால் , 
க்தன்துருவததில், குளிர சூரியததிருபபு்நாளநா்க (win-
ter solstice) இருககும். ைறு்தலையநா்க, க்தன்துருவததில் 
வ்கநாலட சூரியத திருபபு்நாள் என்றநால், வடதுருவததில் 
குளிர சூரியததிருபபு்நாளநா்க இருககும். வ்கநாலட 
சூரியத திருபபு்நாளில், மி்கநீண்ட ்ப்கற்க்பநாழுதும், 
குளிர  சூரியததிருபபு ் நாளில்  மி்க நீண்ட 
இரவுபக்பநாழுதுைநா்க இருககும்.

இந்த இரண்டு சூரியத திருபபு்நாட்்களுடன் 
க்தநாடரபுக்கநாண்டது, க்தன் இஙகிைநாநதின் 
்நாலிஸ்பரி ்்கருககு வடககில், ்பரநதுவிரிந்த 
்ைகவளியில் (Salisbury Plain) அலைநதிருககும் 
்கல்வட்டம். (Stonehenge) உைகிவைவய வரைநாற்றுககு 
முநல்தய ைக்களநால் நிறுவப்பட்ட சிறப்பநாை 
ஒவரஒரு நிலைவுச சின்ைைநா்கத (Unique prehistoric 
monument) தி்கழகிறது. அது, வரைநாற்றுககு முநல்தய 
்கநாைதல்தப்பற்றி அறிவ்தற்்கநாை எண்ணிறந்த 
்நான்று்கலளத ்தன்ை்கதவ்த க்கநாண்டிருககும் 
்தரவுசசுரங்கமும் ஆகும்.

ஒவகவநாரு வ்கநாலட சூரியததிருபபு்நாள் (Summer 
solst ice ) அன்றும் விடிவ்தற்கு முன்்பநா்கவவ, 
இஙகிைநாநது ்நாட்டின் ்நாலிஸ்பரி ்கல்வட்டததின் 
முன்்பநா்க, உைக்கஙகும் இருநது ்பல்ைநாயிரக 
்கணககிைநாை ைக்கள் வநது கூடுகின்றைர. 
அலைவரின் ்கண்்களும் வடகிழககுததில்லய 
வ்நாககிவய இருககின்றை. அன்று உதிதக்தழும் 
சூரியனிலிருநது வரும் ்கதிர்கள், ்கல்வட்டததின் 
்கற்்களுககு இலடயில் மி்கச்ரியநா்கப புகுநது , 
வைகைழுநது க்ல்வல்தப ்பநாரக்கவவ அத்தலைக 
கூட்டைநா்க ைக்கள் திரள்கின்றைர. ைநாததிரைல்ை, 
அப்படி அஙகு வரும் ைக்கள் ,  வ்கநாலட 
சூரியததிருபபு்நாலள ,  ஒரு விழநாவநா்கவவ 
க்கநாண்டநாடுகின்றைர.

க்பநாதுஆண்டுககு 5000 ஆண்டு்களுககு முன்்பநாை 
புதிய்கற்்கநாைத க்தநால்குடி ைக்களநால், ்கற்்கலள 
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ைட்டுவை ்கருவி்களநா்ககக்கநாண்டு, ்பை டன் 
எலடக்கநாண்ட ்கற்்கலள வ்ரநிறுததி, ்கல்வட்டம் 
உருவநாக்கப்பட்டவ்தநாடு, ‘சூரியத திருபபு்நாள்’ ்பற்றிய 
விண்ணியல் அறிவு அவர்களுககு எப்படி வநதிருககும் 
என்னும் விலட க்தரியநா்த  வ்கள்வியும் , 
்கல்வட்டததிற்கு வரும் ைக்கலள ைட்டுைல்ைநாது 
அறிவியல் ஆய்வநாளர்கலளயும் வியக்கலவககிறது.

பலகடட உருவாககம்: (Multi-phase Construction)

புதுக்கற்்கநாைததின் (Neolithic age) முடிவிலும், 
கவண்்கைக்கநாைததின் (bronze age)க்தநாடக்கததிலுைநா்க, 
க்பநாது ஆண்டுககு முன்்பநா்க, 3000 மு்தல் 1500 
ஆண்டு்கள் வலரயிைநாை ்கநாை்கட்டததில் (3000 BCE 
– 1500 BCE), ஆறு ்கட்டைநா்க, ் நாலிஸ்பரி ்கல்வட்டம் 
நிறுவப்பட்டிருப்ப்தநா்க ்வீை ஆய்வு முடிவு்கள் 
க்தரிவிககின்றை. அ்தநாவது, ்கல்வட்டம் கிட்டத்தட்ட 
1500 ஆண்டு்களில், பிரிட்டலைசவ்ரந்த ்பல்வவறு 
்கநாை்கட்டததில் வநாழந்த க்தநால்குடி ைக்களநால் 
உருவநாக்கப்பட்டுள்ளது.

க்பநாது ஆண்டுககு 3000 ஆண்டு்கள் முன்்பநாை 
மு்தல்்கட்ட ்கல்வட்ட உருவநாக்கததில், 330 அடி (100 
மீட்டர )  விட்டம்க்கநாண்ட வட்டவடிவப 
்பள்ளங்கலள (Circular ditches) ைநான்க்கநாம்பு்கலளக 
க்கநாண்டு வ்தநாண்டியிருககின்றைர. ்பள்ளம், 20 
அடி(6 மீ) அ்கைமும், 4.5 மு்தல் 7 அடி (1.4 மீ மு்தல் 
2 மீ . )  ஆழமும் க்கநாண்டலவ. அப்படித 
வ ்த நாண்டும் வ்ப நா து  க வளி வ ய ற் ற ப ்பட்ட 
ைண்லணகக்கநாண்டு, ்பள்ளததிற்கு உட்புறைநா்க, 
வ ட் ட வ டி வி ல்  உ ய ர ந ்த  ்க ல ர ்க ல ள 
உருவநாககியிருககின்றைர.

5000 ஆண்டு்களுககு முன்புவநாழந்த க்தநால்குடி 
ைக்களுககு, வட்டம் ்பற்றிய வடிவியல் ்கணி்த அறிவு 
இருநதிருப்பது ் ம்லைப க்பரிதும் வியக்கலவககிறது. 
்பள்ளங்களில் ஏரநாளைநாை ைநான்க்கநாம்பு்களும், 
விைஙகு்களின் எலும்பு்களும் அடுக்கப்பட்டிருந்தை 
என்றும், அலவ அஙகு அடுக்கப்படும்வ்பநாவ்த, சிை 
நூற்றநாண்டு்கள் ்பழலையநாைலவ என்றும் 

ஆய்வநாளர்கள் கூறுகின்றைர .

அவவட்டததிற்குள், 56 ஆழைநாை குழி்கள் 
்கநாணப்படுகின்றை. 1666-இல் ஜநான் ஆபவர (John 
Aubrey) என்்பவரநால் ்கண்டுபிடிக்கப்பட்ட்தநால், 
அககுழி்கள், ‘ஆபவர குழி்கள்’ (Aubrey pits) என்று 
அலழக்கப்படுகின்றை ஆபவர  குழி்கள் , 
ை ர ததூண்்கலள  ்டுவ ்த ற் ்க நாைலவய நா ்க 
இருநதிருக்கைநாம் என்று ்கரு்தப்படுகிறது.

வட்டததின் வடகிழககில் ஒரு க்பரிய நுலழவு 
வநாயிலும், க்தற்கில் ஒரு சிறிய நுலழவு வநாயிலும் 
அலைக்கப்பட்டிருந்தை. வடகிழககு நுலழவுவநாயிலில் 
இரண்டு இலண்கற்்கலள நிறுததியிருககின்றைர. 
அவற்றில் ஒன்று ‘்பலிபீடைநா்கப’ ்பயன்்பட்டிருககிறது. 
அது இபவ்பநாதும் ்கநாணப்படுகிறது. இந்த மு்தல்்கட்ட 
்கல்வட்டம் 5 0 0  ஆண்டு்கள் வலரயிலும் 
்பயன்்பநாட்டில் இருநதுவநதிருககிறது

ஆபவர குழி்களிலும், வட்டவடிவப ்பள்ளங்களிலும் 
ைனி்த உடல்்கள் புல்தக்கப்பட்ட்தற்்கநாை ் நான்று்கள் 
கிலடததுள்ளை. அப்பகுதி, க்பநாது ஆண்டிற்கு 

முன்்பநா்க 3000 மு்தல் 2300 வலரயிைநாை 
்கநாை்கட்டததில், ைனி்த உடல்்கலளப 
பு ல ்த க கு ம்  இ டு ்க நா ட நா ்க ப 
்பயன்்பட்டிருககிறது.

்கல்வட்டப்பகுதியில், வவட்லடயநாடு்தல் 
மு்தன்லையநாைப ்பஙகுவகிததிருககிறது. 
ஆய்வநாளர்கள், 350 விைஙகு்களின் 
எலும்பு்கலளயும், 12,500 ்கற்-்கருவி்கலளயும் 
(flint tools) ்கண்கடடுததுள்ளைர இலவ, 
க்பநாது ஆண்டுககு முன்பு 7500 மு்தல் 4700 
வலரயிைநாை ்கநாை்கட்டதல்தச வ்ரந்தலவ. 
அதுவவ, அப்பகுதிலயப புனி்தைநாை்தநா்க 
அம்ைக்கள் ்கருதுவ்தற்கும் ்கநாரணைநா்க 
இருநதிருக்கககூடும்.

இரண்டநாம் ்கட்டததில், , வடகிழககு 
நுலழவு வநாயிலுககு கவளிபபுறம் , 
க்பரியக்பரிய ைணற்்கற்்கள் (Sarsen stones), 
ைணற்்கல் சுததியல் (sarsen hammer)க்கநாண்டு 
சீரநாக்கப்பட்டிருககின்றை (smoothened). 

பிறகு, உட்புறம் ்்கரத்தப்பட்டு, குதிலரைநாட 
வடிவில் அவற்லற நிறுததியிருககின்றைர.

்கல்வட்டததின் ்டுவில், உயரைநாை ஐநது 
‘முக்கற்்கள்’ (tri-lithons) நிறுவப்பட்டுள்ளை. முக்கற்்கள் 
என்்பது, பூமியில் இரண்டு ்கற்்கலள வ்ரநிறுததி, 
அவற்றின்மீது மூன்றநாவது ்கல்லைப ்படுக்கலவப்பது. 
அது ் ம் ஊர்களில் ்கநாணப்படும் சுலை்தநாஙகிக ்கல் 
அலைபபு வ்பநான்றது.

லையததில் அலைநதிருககும் முக்கல் 32 அடி (10 
மீ ) உயரம் க்கநாண்டது. அது்தநான், இருப்பதிவைவய 
மி்க உயரைநாைது. உயரம் குலறந்த இரண்டு 
முக்கற்்கள், இடதுபுறம் ஒன்றும், வைதுபுறம் 
ஒன்றுைநா்க ் ைசசீரநா்க நிறுவப்பட்டுள்ளை. வைலும் 
இரண்டு உயரம் குலறந்த முக்கற்்கள், லைய 
முக்கல்லுககுப பின்புறைநா்க நிறுவப்பட்டுள்ளை. 
்ைசசீர (symmetry) ்பற்றிய அறிவும் அவர்களுககு 
இருநதிருககிறது.

முக்கல் அலைபல்பசசுற்றி, 30 ்கற்்பநாளங்கலள 
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வ்ரநிறுததி, அவற்றின்மீது வலளந்த ்கற்்பநாளங்கலளப 
்படுக்கலவதது ( l i n t a l )  ,  ஒரு ்கல்வட்டம் 
உருவநாக்கப்பட்டிருககிறது.

உள்வட்டததில் இரண்டுவி்தைநாை க்பருங்கற்்கள் 
(megaliths) ்பயன்்படுத்தப்பட்டிருககின்றை. க்பரும் 
ைணற்்கற்்கள் (sarsen megaliths), இரண்டு க்பநாது-லைய 
வட்டங்களநா்க நிறுத்தப்பட்டுள்ளை. உள்வட்டததில் 
குதிலர-ைநாட வடிவிலும், கவளிவட்டததில் 
வட்டவடிவிலும் ைணற்்கற்்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளை. 
இவவிரண்டு வட்டங்களுககு இலடயில், அளவில் 
சிறிய நீைக்கற்்கள் (blue-stones)‘இரட்லட-வில்’ (double 
arc) வடிவில் அலைக்கப்பட்டுள்ளை

200 அல்ைது 300 ஆண்டு்களுககுப பிறகு, 
நீைக்கற்்கள் ஒரு வட்டைநா்க அலையும் வி்தததில் 
ைறுசீரலைபபு க்ய்யப்பட்டிருககிறது. அ்தற்கும் 
உள்ளநா்க, முட்லடவடிவில் (Oval) அலைக்கப்பட்டு, 
பிறகு குதிலர-ைநாட வடிவிற்கு (horse-shoe ) 
ைநாற்றப்பட்டுள்ளது.

ைணற்்கல்வட்டம் (Sarsen stone Circle) 300 அடி 
சுற்றளவு க்கநாண்டது. நிற்கும் ்கற்்கள்மீது 
்படுக்கலவக்கப்பட்டிருககும் ்கற்்களின் எலட, 
ஒவகவநான்றும் ஏழு டன் ஆகும். நிற்கும் ்கற்்கள்மீது 
்படுகல்க நிலையில் இருககும் ்கற்்கள்(lintal stones) 
்்கரநாைல் இருக்க, ‘புறநா-வநால்’ (dove-tail joints) 
இலணபபுமுலற ்பயன்்படுத்தப்பட்டிருககிறது.

்படுகல்க நிலையில் இருககும் வலளந்த 
ைணற்்கற்்கள் ஒன்றுடன் ைற்றது, ‘குழி-்நாககு’ (tongue 
and groove) முலறயில் இலணக்கப்பட்டுள்ளை. 
க்தநால்குடி ைக்கள், ்கற்்கலள ் நாட்டி, அவற்றின்மீது 
கவறுைவை ்கற்்கலளத தூககி லவக்கவில்லை. இன்று 
ைரச்ட்டங்கலள இலணப்ப்தற்கு ் நாம் 
்பயன்்படுததும் க்தநாழில்நுட்்பதல்த, அன்வற 
்கல்சுததியலை ைட்டுவை க்கநாண்டு உருவநாககியிருப்பது, 

்ம்லைவிடவும் அவர்கள் வைைநாை க்தநாழில்நுட்்ப 
வல்லு்ர்கள் என்று பிரமிக்க லவககிறது. ்கற்்களில் 
அலைதது இலணபபு்களும் ( j o i n t s )  ்கல் 
சுததியல்க்கநாண்வட உருவநாக்கப்பட்டுள்ளை.

்கல்வட்டததிற்கு கவளிவய, ்கற்்கலள ைறுவடிவம் 
க்ய்வ்தற்்கநா்க இரண்டு க்பநாதுலைய வட்டங்களநா்கத 
வ்தநாண்டப்பட்டு முற்றுபக்பறநா்த குழி்கள் Y-குழி்கள் 
ைற்றும் Z-குழி்கள் என்று அலழக்கப்படுகின்றை

கல்வடடத்தின் கறகள்: (Megaliths of Stonehenge)

இன்று, ்கல்வட்டததில் 83 ைணற்்கற்்களும், 43 
நீைக்கற்்களும் மிஞசியுள்ளை (முன்பு 80 நீைக்கற்்கள் 
இருந்த்தநா்க ஆய்வநாளர்கள் கூறுகின்றைர).. வைலும் 
்பை ்கற்்கள் இருநதிருக்கககூடும். உள்வட்டததில் 
நிற்கும் ைணற்்கற்்களில், ்கல்லின் க்பருை எலட 50 
டன். நீைக்கற்்கள் ஒவகவநான்றும் 4 டன் வலரயிலும் 
எலடக்கநாண்டலவ.

எலடமிகுந்த ைணற்்கற்்கள் , ்நாலிஸ்பரி 
்ைகவளிககு வடககில் 25 லைல் (40 கி.மீ) க்தநாலைவில் 
அலைந்த ைநால்க்பநாவரநா டவன்ஸ (Marlborough 
Downs) ்கல் குவநாரியிலிருநது, ் க்கரமில்ைநா வண்டி்கள் 
மீது ஏற்றப்பட்டு, உறுதியநாை வடங்களநால் ்கட்டி 
இழுதது வரப்பட்டிருக்கைநாம் என்று ் ம்்பப்படுகிறது.

எவவி்த க்தநாழில்நுட்்பமும் ்கருவி்களும் இல்ைநா்த 
்கற்்கநாைததில், ைண்ணில் ்பள்ளம் வ்தநாண்டுவ்தற்வ்க 
ைநான் க்கநாம்பு்கலளப ்பயன்்படுததிய க்தநால்குடி 
ைக்கள் 40 மு்தல் 50 டன் வலரயிலும் எலடக்கநாண்ட 
க்பருங்கற்்கலள, ்பநாலறயிலிருநது எப்படி உலடதது 
எடுத்தநார்கள் என்்பதும் மி்கபக்பரிய வ்கள்விககுறி 
ஆகும்.

எலடகுலறந்த நீைக்கற்்கள், 155 லைல் (250 கி.மீ) 
க்தநாலைவில், வவல்ஸ ைநா்கநாணததில் அலைந்த 
பகரக்லி ைலைப்பகுதியிலிருநது ( Preseli Hills in 
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Wales) க்கநாண்டுவரப்பட்ட்தற்்கநாை ்நான்று்கள் 
கிலடததுள்ளை.. இன்றுவ்பநால், க்தநாழில்நுட்்பங்களும், 
்கருவி்களும், வநா்கைங்களும் இல்ைநா்த, ் க்கரங்கள்(-
Wheels) ்கண்டுபிடிக்கப்படநா்த அந்தக்கநாைததில் 4 
டன் எலடக்கநாண்ட அந்த நீைக்கற்்கலள, 155 லைல் 
(250 கி.மீ) க்தநாலைவில் உள்ள ் நாலிஸ்பரி ் ைகவளிககு 
எப்படிக க்கநாண்டுவநது வ்ரத்தநார்கள் என்்பது 
கு றி த து  ்ப ல் வவ று  வ ்க நா ட் ்ப நா டு ்க ளு ம் 
முன்லவக்கப்படுகின்றை.

மி்கபக்பரிய ைரங்களின் அடிப்பகுதி்கலள 
உருலள்களநா்ககக்கநாண்டு, நீைக்கற்்கலள ஆவவநான் 
ஆற்றிற்கு உருட்டிவநதிருககிறநார்கள். க்பரியக்பரிய 
ைரங்களநாைநாை ைரதக்தப்பங்கள் (Rafts) மீது ்கற்்கள் 
ஏற்றப்பட்டிருககின்றை. ஆவவநான் ஆறு (Avon River) 
நீைக்கற்்கலள ்நாலிஸ்பரி க்கநாண்டுவநது 
வ்ரததிருககிறது. அஙகிருநது மீண்டும் அடிைர 
உருலள்கலளப ்பயன்்படுததி, ்கல்வட்டப்பகுதிககுக 
க்கநாண்டுவநது வ்ரத்த்தநா்கச க்நால்ைப்படும் 
க்கநாள்ல்க ஓரளவிற்கு ஏற்புலடய்தநா்க இருககிறது.

என்றநாலும், புதுக்கற்்கநாை ைனி்தர்கள், நீைக்கற்்கலள 
இழுதது, ்தள்ளி, உருட்டி க்கநாண்டுவநதுவ்ரத்தநார்கள் 
என்று க்நால்ைப்படும் க்கநாள்ல்க்கலளவிடவும், , 
்பனிக்கட்டிக ்கநாை்கட்டததில், ்பனிப்பநாளங்கள் 
(Glaciers during Ice-age) அவற்லற இயற்ல்கயநா்கவவ 
வவல்சிலிருநது, ்நாலிஸக்பரி ்ைகவளிககுக 
க்கநாண்டுவநது வ்ரததிருக்கைநாம் என்னும் 
க்கநாள்ல்கலயப ்பைரும் ஏற்கின்றைர.

கல்வடடத்தின் பயன்பாடும், சிைப்பும்:

சூரியத திருபபு்நாள் (solstice), ் ைபக்பநாழுது்நாள் 
(equinox), சூரிய, ்நதிர ைலறபபு்கள்(eclipses) 
வ்பநான்றவற்லற சுட்டும் வி்தைநா்கவவ ்கல்வட்டம் 
அலைக்கப்பட்டுள்ளது; எைவவ, அது, விண்கவளி 
்நாட்்கநாட்டியநா்கப(As t r onom i ca l  Ca l enda r ) 

்பயன்்பட்டிருக்கைநாம் என்று, 1960 ்களில் விண்கவளி 
அறி்ர கஜரநால்ட் �நாககின்ஸ (Gerald Hawkins) 
ஒரு க்கநாள்ல்கலய முன்லவத்தநார. அ்தற்கு ்ல்ை 
வரவவற்பும் கிலடத்தது

்கல்வட்டததின் நீண்டக்டிய வரைநாற்றில், 
இறந்தவர்கலளப புல்தககும் இடு்கநாடநா்க (cemetery), 
்டஙகு்கள் ்டந்த இடைநா்க (ceremonial site) , 
ஆன்மி்கப புனி்தப்பயணததிற்்கநாை இடைநா்க (reli-
gious pilgrimage destination), ்தலைலை வகித்தவர்களின் 
்கலடசி பு்கலிடைநா்க (last resort for Royals), 
மு ன் வை நா ர ்க ளி ன்  ஆ ன் ை நா க ்க ளு ட ன் 
க்தநாடரபுக்கநாள்ளும் இடைநா்க (spiritual connect), 
விண்ணியல் ் நாட்்கநாட்டியநா்க (Astronomical Calandar) 
இப்படி ்பைவி்தைநா்கக ்கல்வட்டம் ்பயன்்பட்டிருககிறது.

என்றநாலும், ்கல்வட்டம் ஒரு வ்நாய்தீரககும் 
இடைநா்க (healing avenue) அலைநதிருககிறது என்னும் 
வ்கநாட்்பநாடு மு்தன்லையநாை்தநா்க இருககிறது. 
இன்றும்கூட, அவ்த ் ம்பிகல்கயுடன் ைக்கள் அஙகு 
க்ல்கின்றைர என்்பது குறிபபிடத்தக்கது.

்கல்வட்டததில் ,  வ ் நாய்வநாய்ப்பட்டும் , 
்கநாயங்களுடனும் இறந்தவர்களின் உடல்்கள் 
கிலடததிருககின்றை. அவற்லறப்பநாரககும்வ்பநாது, 
்கல்வட்டம், வ்நாய்தீரககும் இடைநா்க (healing site) 
இரு நதிருக்கைநாம்  என்னும் வ்க நாட்்பநாடு 
உறுதிப்படுவ்த நா ்க  பிரிட்டலைசவ் ர ந ்த 
அ்கழநாய்வநாளர்கள் டிவைநாதி டநாவில் ( Timothy Dar-
vill) ைற்றும் ஜிவயநாஃப கவயின்லரட் (Geoff Wain-
wright)ஆகிவயநார கூறுகின்றைர

250 கி.மீ. க்தநாலைவில் உள்ள வவல்சிலிருநது 
நீைக்கற்்கலளக (blue-stones from Wales) க்கநாண்டுவநது 
வ்ரத்த்தற்குப பின்ைநால், வ்நாய்தீரககும் (healing) 
்கநாரணம் ைலறநதிருப்ப்தநா்கவும் அவர்கள் 
்கருதுகின்றைர. .
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கல்வடடத்தின் அடியில் ஆய்வு: (Mapping the ground 
underneath Stonehenge)

்கல்வட்டம் அலைநதிருககும் ்பகுதியிலும், 
அ்தலைச சுற்றியுள்ளப ்பகுதி்களிலும், நிைதல்தத 
வ்தநாண்டநாைல், ்தலரலயத துலளததுச க்ல்லும் 
வரடநார, ைற்றும் ஜீ.பி.எஸ துலணயுடன் க்யல்்படும் 
்கநாந்தைநானி்கலளயும் (GPS guided Magnetometers) 
க்கநாண்டு, இரண்டு லைல் (3.2 கி.மீ) ஆழததிற்கு 
ஆய்வு்கள் க்ய்யப்பட்டை. 17 நிலைவுச சின்ைங்கள் 
(Monuments), க்பரும்்பள்ளங்கள் (Ditches), ஆழைநாை 
குழி்கள் (Pits), என்று ்தலரககு அடியில் புல்தநதிருககும் 
நூற்றுக்கணக்கநாைவற்லற அது ஆவணப்படுததியது.

அவற்றுள் மு்தன்லையநாைது டுரிஙகடன் சுவர்கள் 
(Durrington Walls). ஏறத்தநாழ, ஒரு லைல் (1.6கி.மீ) 
நீளததிற்கு வட்டவடிவ இலண்கலர்கள்(Parallel 
Banks) இருப்பது ்கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ் நாலிஸ்பரி 
்கல்வட்டததிற்கு வடககில் அலைநதிருககும் 
டுரிஙடன் சுவர்கள் உள்ளடககும் நிைப்பரபபு, 
க்பநாது ஆண்டிற்கு முன்பு 2000 மு்தல் 1600 
ஆண்டு்கள் வலரயில் வநாழந்த புதுக்கற்்கநாை 
ைக்களின் விருநதுகூடலுக்கநாை இடைநா்கப 
்பயன்்பட்டிருககிறது. அஙகு கிலடததிருககும், 
ைண்்பநாண்டங்களும், விைஙகு்களின் எலும்பு்களும் 
அ்தலை உறுதிக்ய்கின்றை. ்கல்வட்டமும், 
டுரிஙடன் கூடமும், ஒவர வளநா்கததின் இரு 
கூறு்களநா்க இருநதிருக்கவவண்டும் என்கின்றைர 
ஆய்வநாளர்கள்.

ஆய்வநாளர்கலளப க்பரிதும் வியப்பலடய 
லவத்த ைற்கறநாரு ்கண்டுபிடிபபு, ்கல்வட்டததிற்கு 
கவளியில் நிைததில் புல்தநதிருந்த இரண்டு லைல் 
(3.2கி.மீ) நீளமும், 300 அடி இலடகவளியும் க்கநாண்ட 
இலணப்பள்ளங்கள்(Cursus) அது, ்கல்வட்டம் 
்கநாைததிற்குப ்பைநூறு ஆண்டு்களுககு முன்வ்ப 
எழுப்பப்பட்ட வ்ரவ்கநாட்டு நிலைவுசசின்ைைநா்க 
(linear monument) இருநதிருக்கவவண்டும் என்கின்றைர 
ஆய்வநாளர்கள்.

்கல்வட்டதல்தச சுற்றியுள்ளப ்பள்ளங்களில் 
இ ல ட க வ ளி ்க ள்  இ ரு ப ்ப து ம் 
்கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பநா்க, வடககில் 
்கநாணப்படும் இலடகவளி ைக்கள் ்கல்வட்டததிற்குள் 
நுலழநது, கவளிவயறும் வநாயிைநா்க இருநதிருககிறது. 
்கல்வட்டம், சூரியன் ் ்கரும் கிழககு-வைற்குததில்ககு 
இலணயநா்க அலைநதுள்ளது. ஆைநால் ைக்கள் , 
்க ல் வ ட் ட த தி ற் கு ள்  வ ட க கு - க ்த ற் ்க நா ்க 
வநதுவ்பநாயிருககிறநார்கள். இலவ எல்ைநாவற்லறயும் 
ஒருஙகிலணததுப ்பநாரககும்வ்பநாது, இபவ்பநாது 
நிைததிற்கு அடியில் புல்தநதிருப்பலவ, முற்்கநாைததில் 
்தலரககு வைைநா்க இருந்த ஒரு ைநாக்பரும் ைக்கள் 
கூடும் வளநா்கைநா்க இருநதிருக்கவவண்டும் என்னும் 
முடிவுககு வரைநாம்.

்கல்வட்டம் ்டு-வ்கநாலட சூரியததிருபபு்நாளின் 
சூரிய எழுசசி (Sunrise of Midsummer solstice) ைற்றும் 
குளிர சூரியததிருபபு்நாளின் சூரிய வீழசசியுடன் 
(Sunset of Winter solstice) ஒருஙகிலணயும் வி்தததில் 
அ ல ை க ்க ப ்ப ட் டு ள் ள து . வ ்க நா ல ட 
சூரியததிருபபு் நாளின் விடியலின்வ்பநாது , 

்கல்வட்டததின் லையததில் உள்ள ்பலிபீடக்கல் 
(altar stone-stone 80)), க்கநாலைக்கல் (slaughter stone-
stone, 95) வ்நாய்தீரககும் ்கல் (heal stone- stone96) ஆகிய 
மூன்றும், உதிதக்தழும் சூரியனின் ்கதிர்களுடன் 
ஒவர வ்ரவ்கநாட்டில் ஒருஙகிலணவல்தப 
்பநாரப்பவர்களுககு ஒருவி்த ்பரவ்ம் ஏற்்படும்.

இந்தவி்தைநா்கக ்கல்வட்டம் அலைநதிருப்பது 
்தற்க்யல் நி்கழவநா்க இருக்க முடியநாது. அன்லறய 
க்தநால்குடிைக்கள், வநானியல் நி்கழவு்கலள 
அவ்தநானிதது, அ்தன் அடிப்பலடயிவைவய 
்கல்வட்டதல்த உருவநாககியிருக்கவவண்டும் என்னும் 
முடிவுககு வரைநாம். ்நாலிஸக்பரி ்கல்வட்டம், 
வரைநாற்றுககு முநல்தய க்தநால்குடி ைக்களின் 
க்தநாழில்நுட்்ப அறிவு, விண்ணியல் அறிவு ைற்றும், 
திறலைககுச ் நான்றநா்க விளஙகுகிறது.

்கவரநாைநா க்பருநக்தநாற்று ்கநாரணைநா்க, 2021 ஆம் 
ஆ ண் டி ற் ்க நா ை  சூ ரி ய த தி ரு ப பு ் நா ள் 
க ்க நா ண் ட நா ட் ட ங ்க ள் ,  ்க ல் வ ட் ட த தி ல் 
்தலடக்ய்யப்பட்டுள்ளை. ஆைநாலும், ்கநாட்சி 
ஊட்கங்களில் சூரிய எழுசசியும், வீழசசியும் 
ஒளி்பரப்பப்படும் என்று அறிவிததிருககிறநார்கள். 
1986-இல், ‘்பன்ைநாட்டு ்கல்வி அறிவியல் ்கைநாச்நார 
்கழ்கம்’ (UNESCO அலைபபு, 17 லைல் (27.2 கி.மீ) 
க்தநாலைவில் உள்ள ஆ்பரி (Avebury) ்கல்வட்டதல்தயும் 
வ்ரதது, ‘உை்கத க்தநால்வரைநாற்றுப ்பரபபு ‘ ( World 
Heritage Site) என்று அறிவித்தது. 1986-ஆம் ஆண்டு 
மு்தல், ஒவகவநாரு ஆண்டும், ஒரு மில்லியன் 
்பநாரலவயநாளர்கள், ்நாலிஸ்பரி ்கல்வட்டதல்தக 
்கநாண்்ப்தற்்கநா்க வருகின்றைர.

்கைவட்டப ்பகுதிககுள் உள்ள நிைதல்தத 
்த னி ் ்ப ர ்க ள்  வ ் ்த ப ்ப டு த து வ து ம் 
நி்கழநதிருககிறது.1620-இல் ஜநாரஜ வில்ைரஸ (George 
Villers, First Duke of Buckingham) என்்பவரநால், 
புல்தயல் வ்தடும் வ்நாக்கததுடன், ்கல்வட்டததின் 
்டுவில் ஆழைநா்கத வ்தநாண்டப்பட்டிருககிறது.

1 8 7 7 - இ ல்  ை ண் பு ழு  ஆ ய் வி ற் ்க நா ்க , 
்பரிணநாைகக்கநாள்ல்கலய கவளியிட்ட ்நாரல்ஸ 
டநாரவின் (Charles Darwin) ்கல்வட்டம் ்பகுதிககுச 
க்ன்றிருககிறநார. அ்தன்க்பநாருட்டு, இரண்டு 
ஆழைநாை குழி்கலள ்கல்வட்டப ்பகுதியில் 
வ்தநாண்டியும் இருககிறநார. அஙகு டநாரவின் க்ய்்த 
ஆய்வு முடிவு்கள், 1881-இல் கவளிவந்த அவரது ‘The 
Formation of Vegitable Mould Through the Action of 
Worm’ என்னும் நூலில் ்பதிவுக்ய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆைநால், இன்று க்தநால்-நிலைவுசசின்ைம் (Ancient 
Monument) ைற்றும் அ்கழநாய்வுப்பரபபு (Archeological 
site) ்ட்டங்களின் அடிப்பலடயில், ்நாலிஸ்பரி 
்கல்வட்டம் ்பநாது்கநாக்கப்பட்ட இடைநாகும். அஙகு 
க்ல்லும் சுற்றுைநாப்பயணி்கள், அ்தற்்கநாை 
விதிமுலற்களுககுக ்கட்டுப்பட்வட ் டக்கவவண்டும். 
எவர ஒருவருககும், அஙகுள்ள ்கற்்கலளத 
க்தநாடுவ்தற்வ்கநா, அவற்றின்மீது ் நாய்நது நிற்்ப்தற்வ்கநா, 
அல்ைது ்கற்்களின்மீது ஏறி நிற்்ப்தற்வ்கநா, அஙகுள்ள 
்தலரலயத வ்தநாண்டுவ்தற்வ்கநா அனுைதி இல்லை. 
மீறிைநால், ்கடுலையநா்கத ்தண்டிக்கப்படுவநார்கள்.

கைட்டு்ரயாளர: இயறபியல் ப�ராசிரியர (�ணிநி்றவு)
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சகாவரநாைநா இரண்டநாவது அலைலய 
்கட்டுப்படுத்த முடியநாைல் வ்பநாை்தற்கும் இததுலை 
வ்பரழிவிற்கும் வைநாடிவய க்பருங்கநாரணம் என்று 
ஆர.எஸ.எஸ அலைபபின் ்தலைவர வைநா்கன் ்ப்கவத 
கூறி இருககிறநார. அவர க்நால்லித்தநான் இது க்தரிய 
வவண்டும் என்ற நிலை இல்லை. இது ஒரு “கவளநா்பல் 
சீகரட்”

்கைல் ரநாணி வருண், வ்த்தன் ்வு்கநான், விஜய் 
்கநாஸயப ஆகிய உததிரபபிரவ்த் அலைச்ர்கள் 
மூன்று வ்பரும், ்தநால் ்ப்கதூர வ்கநாரி, வ்்கர சிங 
்கல்வநார, ரவைஷ திவநா்கர, சுவரஷ குைநார, வஸ்தநா 
ஆகிய ஐநது உததிரப பிரவ்த் ்ட்டைன்ற 
உறுபபிைர்களும் இதுவலரககும் க்கநாவரநாைநாவிற்கு 
்பலியநாகி உள்ளைர. உததிரப பிரவ்த்ததில் 
பிணங்கலள எரிப்ப்தற்கு ைரக்கட்லட்கள் இல்லை 
என்ற நிலை இருககிறது.

்கஙல்கயில் பிணங்கள் மி்தககின்றை. இரண்டு 
்க்கர வநா்கைங்களில் பிணங்கலளக க்கநாண்டு 
க்ல்லும் அவைம் இன்னும் அஙகு நீடிககிறது.

்தங்களது ்தநல்தயின் ் நாம்்பலை வநாஙகுவ்தற்்கநா்க 
வந்த இலள்ர்களின் ல்க்கலளப பிடிததுகக்கநாண்டு 
்கநாலை வருைநாறு கூறுகிறநார்கள் ையநாை ஊழியர்கள். 
்கநாலை 6 ைணியில் இருநது அவர்கள் இலடகவளி 
இன்றி உடல்்கலள எரிததுகக்கநாண்வட இருப்பல்த 
வந்தவர்களும் அறிவநார்கள். ்கலடசி வ்பருநதிற்கு 
இன்னும் இரு்பவ்த நிமிடங்கள் ைட்டுவை இருப்ப்தநா்கக 
கூறிய அந்த ையநாை ஊழியர்கள் ்கநாலை 5.30 ககு 
எல்ைநாம் ையநாைம் வநதுவிட வவண்டும் என்்பதும் 
அவர்களுககுத க்தரியும். ையநாை ஊழியர்களின் 
முதுல்கத ்தட்டிக க்கநாடுத்தவநாவற வந்தவர்கள் 
திரும்புகின்றைர.

உயிர வளி இல்லை, வ்பநாதிய ்படுகல்க்கள் 
இல்லை, ஆம்புைன்ஸ இல்லை வ்பநான்ற ்கள 
எ்தநாரத்தங்கள் எல்வைநாரும் அறிந்த ்த்கவல்்கள்்தநான் 
இந்த ஆண்டு ஜைவரி ைநா்தம் வைநாடிலய “கவளநா்பல் 
லீடர” என்று க்கநாண்டநாடிய அகைரிக்கநாவின் 

MORNING CONSULTS” வை ைநா்தததில் நிலைலை ்தலை 
கீழநா்க ைநாறிப வ்பநாயுள்ள்தநா்கக கூறுகிறது.

ஜைவரியில் 13 ்நாடு்களில் ்டததிய ஆய்வில் 
வைநாடிககு 80 ்்த விகி்த ைக்களின் ஆ்தரவு 
இருந்த்தநா்கவும் ்தற்வ்பநாது அது 63 ்்தவிகி்தைநா்க 
்ரிநது நிற்்ப்தநா்கவும் அது கூறுகிறது.

க்ன்ற ஆண்டு 63 ் ்தவிகி்தம் ஆ்தரவவநாடு இருந்த 
வைநாடி ்தற்வ்பநாது 37 ் ்தம் ஆ்தரவவநாடு க்ல்வநாககு 
்ரிநது நிற்்ப்தநா்க “சிவைட்டர” கூறுகிறது. க்தநாற்லற 
வைநா்ைநா்க ல்கயநாண்ட பிர்தைர யநார என்ற 
வ்கள்விககு 90 ்்தவிகி்த வநாககு்கள் வைநாடிககு 
கிலடத்த்தநா்க “தி ்கநான்வரவ்ஷன்” கூறுகிறது. இலவ 
எல்ைநாம் ைக்களின் எண்ணவவநாட்டததின் 
பிரதி்பலிபபு. ஆைநால் வைநாடியும் எதிரக்கட்சி்களும் 
க்தரிநது க்கநாள்ள ஆளுககு ஒன்று உண்டு.

வைநா்கன் ்ப்கவத கூறுவதில் இருநது ஆர.எஸ.எஸ. 
வைநாடியின் மீது முழுப ்பழிலயயும் வ்பநாட்டுவிட்டு 
்தநாங்கள் ்தபபிததுக க்கநாள்வ்தற்்கநாை முயற்சியில் 
இருப்பல்தயும், வைநாடிலய ்கழற்றிவிட்டு வயநாகிலய 
க்கநாண்டுவர முலைவல்தயும் புரிநதுக்கநாள்ள 
முடிகிறது.

வைநாடியின் க்ல்வநாககு கவகுவநா்க ் ரிநதுள்ளல்தக 
கூறிய “சிவைட்டர”, க்தநாற்லறக ல்கயநாளத 
க்தரியநாைல் வைநாடியின் க்ல்வநாககு ் ரிநது கிடககும் 
இந்தச சூழலை எதிரக ்கட்சி்கள் ்பயன்்படுததிக 
க்கநாள்ளவில்லை. எைவவ இன்ைமும் வைநாடிவய 
பிர்பைைநாைவரநா்க இருககிறநார என்றும் கூறுகிறது.

  

ஊரடஙகு ்கநாரணைநா்க விழுபபுரம் ைநாவட்டம் 
ஒட்டைந்தல் கிரநாைததில் உள்ள அம்ைன் வ்கநாவிலில் 
“கூல் ஊததும் திருவிழநா”விலை கிரநாை ைக்கள் 
நிறுததி விட்டைர. ஆைநால் அந்த ஊர ்தலித ைக்கள் 
்தங்கள் ்பகுதியில் இ்தற்்கநாை ஏற்்பநாடு்கலள க்ய்து 
விட்டைர. இதுகுறிதது அந்தக கிரநாைதது ஆதிக்க 
்நாதிலயச ் நாரந்த ஒருவர ்கநாவல் நிலையததில் பு்கநார 

கனடசிப �க்கம்
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க்கநாடுததுள்ளநார.

்கநாவைர்கள் வநது ஊரடஙகில் திருவிழநா ் டத்தக 
கூடநாது என்று கூறியதும் ்தலிதது்களும் நி்கழசசிலயக 
ல்கவிட்டு விட்டைர. ஆைநால் இவர்கள் ஏற்்பநாடு 
க்ய்திருந்த கைல்லில்க குழுவிைர இந்த விவரம் 
க்தரியநாைல் ஊருககு வநதுவிடவவ வவறு வழி 
க்தரியநாைல் ்தங்களது வநா்கைததில் இருந்த்படிவய 
்பநாடல்்கலளப ்பநாடியுள்ளைர. இதுவும் பு்கநாரநா்கப 
வ்பநா்கவவ ்கநாவைர்கள் ்தலையிட்டு இல்ககுழுலவத 
திருபபி அனுபபியிருககிறநார்கள்.

ஒரு புள்ளியில் இது குறிதது இரு்நாரநாருககும் 
வநாககுவநா்தம் முற்றவவ பிரசசிலை ்பஞ்நாயததிற்குப 
வ்பநாயிருககிறது. ்தலிதது்கலள ்தங்கள் ்கநாலில் 
விழுநது ைன்னிபபு வ்கட்குைநாறு ்பஞ்நாயதது 
தீரப்பளிக்க, ்தலித க்பரியவர்கள் ஆதிக்கவநாதி்கள் 
்கநாலில் விழுநதிருககிறநார்கள்.

வலை்தளங்களில் இந்த நி்கழசசி லவரைநா்கவவ 
ைநாவட்ட ஆட்சித ்தலைவரும் அதி்கநாரி்களும் அஙகு 
விலரநதிருககிறநார்கள். ்கநாலில் விழச க்நான்ை 
பிரிவிைரில் 8 வ்பர மீதும் விழுந்தவர்கள் பிரிவில் 
50 வ்பர மீதும் வழககுப ்பதியப்பட்டு இருககிறது.

தீண்டநாலை ஒழிபபு முன்ைணியின் ைநாநிைத 
்தலைவரக்ல்ைக்கண்ணு அவர்களும் க்பநாதுச 
க்யைநாளர ்நாமுவவல்ரநாஜ அவர்களும் 
்ப நா தி க ்க ப ்பட்டுள்ள  ்தலி த  ை க ்க ள் மீது 
வ்பநாடப்பட்டுள்ள க்பநாய் வழககிலைத திரும்்பப 
க்பற வவண்டும் என்று வ்கநாரியுள்ளைர . 
்தநாககியவர்கள் மீது 8 வழககு்களும் ்தநாக்கப்பட்டவர்கள் 
மீது 5 0  வழககு்களும் ்கநாவல்துலறயநால் 
்பதியப்படுைநாைநால் ்நாதி வன்க்கநாடுலை்கள் 
ஒழியவவ ஒழியநாது.

மு்தல்வர  இ்த ற்க்கதி ர நா ்க  ஏன்  கு ரல் 
க்கநாடுக்கவில்லை என்்பதும் புதிரநா்கவவ இருககிறது.

  

26.11.2020 இல் நிவர புயல் ்தமிழ்கதல்தத 
்தநாககுகிறது. ்தற்்கநாலி்க நிவநாரணப ்பணி்களுக்கநா்க 
614.83 வ்கநாடியும், நிரந்தர நிவநாரணப ்பணி்கலள 
நிலறவவற்ற 3108.55 வ்கநாடியும் ஆ்க கைநாத்தைநா்க 
3750.38 வ்கநாடி ரூ்பநாலய ைநாநிை அரசு ஒன்றிய 
அரசிடம் வ்கட்கிறது.

08.12.2020 அன்று ஒன்றிய அரசின் குழு ்தமிழ்கதல்த 
்பநாரலவ இடுகிறது. 13.02.21 அன்று ஒன்றிய அரசு 
613.14 வ்கநாடிலய வழஙகுகிறது.

17.05.2021 அன்று டவ வ்த புயல் குஜரநாதல்தத 
்தநாககுகிறது. 19.05.2021 அன்று குஜரநாததிற்கு ஒன்றிய 
அரசு 1000 வ்கநாடி ரூ்பநாலய நிவநாரணத க்தநால்கயநா்க 
வழஙகுகிறது. அ்தநாவது புயல் ்தநாககி 24 ைணிவ்ரம் 
முடிவ்தற்குள் நிவநாரணத க்தநால்கலய ஒன்றிய அரசு 
வழஙகி இருககிறது. இப்படித்தநான் ஒரு ஒன்றிய 
அரசு க்யல்்பட வவண்டும்

26.11.2020 அன்று புயல் எங்கலளத ்தநாககுகிறது. 
13.02.2021 அன்று க்நால்்ப அளவிைநாை நிவநாரணம் 
வருகிறது எங்களுககு குஜரநாததிற்கு உடவைவநா 

என்கறல்ைநாம் வ்கட்்க ைநாட்வடநாம். எங்களுககு புயல் 
்பநாதிபபின் வலி க்தரியும். ்பநாதிபபுககு உள்ளநாை 
்தமிழ்க ைக்களும் குஜரநாத ைக்களும் ஒன்று்தநான்.

்்கைதல்தயும் இழநது ்தவிககும் குஜரநாத 
ைக்களுககு இந்தத க்தநால்க ்பத்தநாது. ைநாநிை அரசு 
வ்கட்்பல்த ஒன்றிய அரசு ்தர வவண்டும். எல்ைநா 
ைநாநிைங்கலளயும் ஒன்றிய அரசு ஒன்றநா்கவவ ்பநாரக்க 
வவண்டும்.

  

தில்லி சிலற்களில் அதி்க ்பட்்ைநா்க 10026 
ல்கதி்கலளத்தநான் லவததிருக்க முடியும். ஆைநால் 
்தற்வ்பநாது 19679 ல்கதி்கள் தில்லி சிலற்களில் 
லவக்கப்பட்டுளைர என்று தில்லி சிலறததுலறத 
்தலைவர உச்நீதிைன்றம் அலைததிட்ட உயரைட்டக 
குழுவிடம் கூறியுள்ளநார.

நீதியர்ர விபின் ்ஙவி ்தலைலையநாை அந்த 
உயர ைட்டககுழு இப்படிவய வ்பநாைநால் இன்னும் 
சிை வநாரங்களில் ல்கதி்கள் மூசசுவிடுவ்தற்கு 
சிரைப்பட வவண்டிய நிலை வரும். ைனி்தகுைம் 
எதிரக்கநாள்ள இருககும் வைநா்ைநாை அனு்பவைநா்க 
இது இருககும் என்று கூறி இருககிறது.

சிலற்களில் உள்ள ல்கதி்களின் எண்ணிகல்க 
சிலற ததுலற  ஊழியர ்கலளயும்  இ ந ்த ப 
க்பருநக்தநாற்றுககு ஆட்்படுததும் என்றும் அந்தக 
குழு ்கவலை க்தரிவிததுள்ளது. எநதிர ்கதியில் ல்கது 
க்ய்யநாதீர. பிலணயில் ்பவரநாலில் க்ல்வ்தற்கு 
அனுைதி அளியுங்கள்.

மு்தல் க்தநாற்றின்வ்பநாது ்பவரநால் ைற்றும் 
பிலணயில்  க ்ன் ற வ ர ்க லள  மீண்டும் 
அவற்றின்்படிவய அனுபபுவது வ்பநான்ற 
வழிமுலற்கலள உச்நீதிைன்றம் க்தரிவிததிருககிறது. 
இவற்லற சிலறததுலற உடைடியநா்க நிலறவவற்ற 
வவண்டும்.

இவற்லறயும் வைற்வ்கநாள்்கநாட்டி மு்தல்வர 
விடுததுள்ள வ்கநாரிகல்கலய ஏற்று எழுவலரயும் 
விடு்தலை க்ய்வ்தற்கு குடியரசுத்தலைவர ஒபபு்தல் 
்தர வவண்டும்.கா
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குடும்்பம் என்ற க்டுங்கநாை அலைபல்ப, 
குடும்்ப வநாழவில் இருககும் சிக்கல்்கலள, ்மூ்கம் 
குடும்்பங்களின் மீது ்பழக்கவழக்கங்கள் என்ற 
க்பயரநால் ஏற்்படுததிக க்கநாண்டிருககும் 
விலளவு்கலள, அந்த சிக்கல்்கள் ைனி்தர்கள் மீது, 
உறவு்கள் மீது ஏற்்படுததுகிற அழுத்தங்கலள எந்த 
அளவுககு கவளிப்படுத்த முடியுவைநா அந்தளவுககு 
ஒரு ்நாவல் கவளிப்படுததுகிறது என்்பது அந்த 
்நாவல் மீது ஈரபல்ப ஏற்்படுததுகிறது. அவவநாறநாை 
ஒரு ் நாவைநா்க புலியூர முருவ்க்னின் ்பநாக்களத்தம்ைநா 
்நாவல் அ்தன் ்பக்கங்கலள திருப்ப லவத்தது.

 ்ைநாதியின் மீது கைழு்கப்பட்டிருககும் 
ைண்ணிலிருநது துவஙகுகிற ்கல்த அவ்த ் ைநாதியின் 
மீது ஏற்றப்பட்டிருககும் அ்கல் விளககு்கள் 
மினுஙகுவதிலும், ்பநாக்களத்தம்ைநா உருவநாரததின் 
ல்கயிலுள்ள ்பருததி நூற்்கயிறு அல்வதில் 
முடிகிறது. ைனி்தர்கள் வநாழவுககும் ்நாவுககும் 
இலடயிைநாை குறுகிய ்கநாை ்கட்டதல்த , 
வநாழவிலிருநது விைகி வநாழவின் ் ம்பிர்தநாயங்களநா்க 
்கநாை ்கநாைைநா்க இந்த ்மூ்கம் க்நால்லிக 
க்கநாடுததிருககும் எண்ணற்ற ்கல்த்கலள 
க்யல்்படுத்த விரயம் க்ய்து, வநாழநாைவை வ்பநாய் 
விடுவல்த ்தன் இயல்்பநாை வநாரதல்த்களநால் ்கல்த 
ஆககியிருககிறநார. ் நாவலை வநாசிககும்வ்பநாது இந்த 
்நாவல், அ்தன் ்க்தநா்பநாததிரங்கள் ் ம் குடும்்பததிவைநா 
அல்ைது ்நாம் வ்கள்விப்பட்ட யநாருலடய 
குடும்்பததிவைநா, ்டந்த நி்கழவு்களின் க்தநாகுபபு 
வ்பநாை, ஒரு கூட்டுக குடும்்பததின் அடுககு்களில் 

அடிக்கடி வ்கள்விப ்படுகின்ற ் ண்லட ் ச்ரவு்கலள 
வ்பநாை இருப்பது ்கல்தயின் ்பைைநா்கவவ உள்ளது.

ஆணநாதிக்க சிந்தலை வைவைநாஙகி இருககும் 
இ ந ்த ச  ் மூ ்க த தி ல் ,  க ்ப ண் ்க ளு க கு ள் 
வில்தக்கப்பட்டிருககும் அந்த சிந்தலையின் 
கவளிப்பநாடு, உடன்பிறநவ்தநாரிடம் க்பநாருளநா்கவும் 
்பணைநா்கவும் எவவளவு முடியுவைநா அவவளவு 
்கறநதுவிட துடிககும் இயல்ல்ப, ்பழக்கவழக்கங்கள் 
என்ற க்பயரநால் ்மூ்கம் எப்படி க்கட்டிப்பட்டு 
வ்பநாயிருககிறது என்்பல்த ்நாவலில் விவரிததுப 
வ்பநாகிறநார. இப்படியும் ்டககுைநா எை எண்ணும் 
்படி சிை இடங்களில் சிை ்கநாட்சி்கள் வ்தநான்றிைநாலும் 
கூட, எப்படியும் கூடத ்தநான் ்டககிறது ்பைரது 
வநாழவிலும் என்ற எண்ணம் அந்த ்பகுதி்கலள 
்ம்லை ்கடக்க லவககிறது.

்நாவலின் ்க்தநா்நாய்கன் ் நால்கயநா சிறு குழநல்தயநா்க 
இருககும்வ்பநாது அவைது ்பநாட்டி ்பநாக்களத்தம்ைநா 
அந்த குழநல்த ்தன் ல்கபபிடியில் இருநது ்ழுவி 
விடநாைல் இருக்க, ்பருததிலய வில்ததது ்பஞக்டுதது, 
அவவள ரநாட்லடயில் நூல் நூற்று, அந்த நூல் 
்கயிறநால் அந்த சிறுவலை ்தன்வைநாடு இலணததுக 
க்கநாள்கிற ஒரு ்கநாட்சிலய விவரிககிறநார. ்தைகக்கன்று 
க்நாந்தைநா்க ஒரு இடம் இருககும்வ்பநாது, அந்த 
இடததில் ்தைககு பிடித்த ஒவகவநான்லறயும் ் ம்ைநால் 
்பயிரிட்டுக க்கநாள்ள முடிகிற அந்த சு்தநதிரதல்த 
அந்தக ்கநாட்சியில் ்ம்ைநால் உணர முடிகிறது. 
விவ்நாயி்கள் வ்பநாரநாட்டம் ்கண் முன் வநது 
வ்பநாகிறது. வவளநாண் ் ட்டங்கள் வருவ்தற்கு முன்வ்ப 

புலியூர் முருவக்சனின் ‘�ொக்களேத்தம்மொ’ ் ொேல் ஒரு �ொர்னே..

தந்வத வழிச் சைமூ�த்தின் 
வமயச் சைர்ா� நிறகும் 

நிலமும் நிலம்சைார்ந்த குடும்்பவன்முவை�ளும்…

நூல் விமர்்சைம்
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கூட இந்த ்கல்த எழு்தப்பட்டிருக்கைநாம். ஆைநால் 
இந்த ்கநாட்சிலய ்படிககும்வ்பநாதும், அல்தப்பற்றி 
வயநாசிககும் வ்பநாதும் இப்படி வ்தநான்றுவல்த ்தவிரக்க 
முடியவில்லை. அல்த கவறும் நிைைநா்கவவநா, 
்பருததியநா்கவவநா ்பநாரக்கநாைல் ்கற்்பலைலய இன்னும் 
கூட வளரததிக க்கநாள்ள முடிவது என்்பது அந்த 
இடததின் சுவநாரசியம். அவ்தவ்பநாை ்பருததிலய 
நூைநாககுவ்தற்்கநா்க, அவர்கள் குடும்்பததிற்கு வந்த 
ஒரு ்கநாஙகிரஸ்கநாரர க்கநாடுததுப வ்பநாை ரநாட்லடலய 
எடுதது லவதது நூல் நூற்கும் ்கநாட்சியும் வருகிறது. 
்பஞவ் இல்ைநா்த ரநாட்லட முன் அைரநது நூல் 
நூற்கின்ற பிர்தை அலைச்லர க்கநாண்ட வ்த்ம் 
்கண்முன் நிழைநாடுகிறது. ்த்பநால் ்தநதி அலுவை்கததில் 
்பணிபுரியும் ் நால்கயநாலவப ்பற்றிய விவரிபபு்கவளநாடு, 
்தநதி அலுவை்கம் குறித்த விவரலண்கள் 
க்நால்ைப்பட்டிருககிறது. ்தநதி என்ற வநாரதல்தவய 
வழகக்கநாழிநது வ்பநாய் விட்ட இந்நாளில் ்தநதி 
அலுவை்க “்கட் ...்கட…” ஒலி்கள், அந்த ஒலி்களின் 
வழி ்பரவும் ைரணததின் வநா்லை ஆகியவற்லற 
வநாசிககும்வ்பநாது இழநது விட்டலவ்களின் சுலை 
கூடுகிறது.

 ்கல்த ் நாய்கன் ் நால்கயநா வ்பநால்தககு அடிலையநாகி, 
உடன்பிறபபு்களநாலும், உடன்பிறபபு்களின் ைைதில் 
்மூ்கம் ஏற்றி லவததிருககிற ்பழக்கவழக்கங்களநாலும், 
அது ்தந்த ைை உலளச்ைநாலும் உருககுலைநது, 
உள்ளம் குலைநது ்தடுைநாறுகின்ற ் நாட்்களில் உடன் 
்பணிபுரிகின்ற ஒரு ் ல்ை ைனி்தரநால் ் நாற்்கநாலியுடன் 
நூைநால் ்கட்டப்பட்டு இருககின்ற ஒரு ்கநாட்சியும் 
வருகிறது. வநாழநது க்கட்டவன் விழுநதுவிடநாைல் 
்கரம் க்கநாடுககின்ற இதுவ்பநான்ற ைனி்தர்கலள அந்த 
ஒரு ்கநாட்சியிவைவய கவளிப்படுததி விடுகிறநார 
்க்தநாசிரியர.

 புரநாணக்கல்த்களில் எை்தரைரநாஜநா ்பநா்க்கயிறு 
க ்க நாண்டு  உயில ர  எ டு க ்க  வ ருவ ்த நா ்க 
க்நால்ைப்படுவதுண்டு. ்கயிறு வீசி உயிலர ்பறிதது 
எைன் க்ல்வ்தநா்க கூறக வ்கட்டிருககிவறநாம். ்கயிறு 
என்ற அந்த க்நால்ைநாடல் ைனி்தவநாழவின் 
உறவு்கலளயும் ைைங்கலளயும் இலணககின்ற ஒரு 
முககியைநாை, பூட்கைநாை க்நால்ைநாடல் என்ற 
உணரலவ இந்த  ்கயிற்றில்  இலணத்தல் 
உருவநாககுகிறது. வ்பநாைவவ, ஒவகவநாரு க்பண்ணும் 
குழநல்தயிலிருநது பிள்லள்கலள, முககியைநா்க ஆண் 
பிள்லள்கலள ்தங்கள் ல்க்களிவைவய ்கட்டி 
லவததுகக்கநாள்ளவவண்டும் என்று நிலைககிற அந்த 
ைவைநா்பநாவதல்த, அப்படியநாை ஒரு எண்ணம் 
ஏற்்படும் வி்தைநாை ஆணநாதிக்க சிந்தலைலய 
்கல்தயில் அந்த இடங்களில் உணரமுடிகிறது. ்தநாயநா்க 
இருககும் வ்பநாது, பிறகு ்தநாரைநா்க ஆைபிறகும், ்தன் 
ை்கலை, ்தன் ்கணவலை ்தன் ல்கபபிடியில் 
லவததுகக்கநாள்ள எபவ்பநாதும் முலைப்பநா்க 
இருககிறநார்கள் க்பரும்்பநாைநாை க்பண்்கள்.. அந்த 
முலைபபில் ்பை தியநா்கங்கலளயும், ் றுக்கல்்கலளயும் 
எதிரக்கநாள்கிற க்பண்்கலள ்கநாட்சிப்படுததுகிறது 
்நாவல். ் நாவலில் வருகிற ் நாய்கனின் ்பநாட்டி, ்தநாய், 
்வ்கநா்தரி்கள்,ைலைவி என்று எல்ைநா க்பண்்களும் 
ஏவ்தநா ஒரு வி்தததில் ்பரி்தநா்பததுககுரியவர்கவள. 
்வ்கநா்தரலை விரட்டி, துன்புறுததி, ைை உலளச்லை 
ஏற்்படுததி,்பணதல்த வசூல் க்ய்கிற, க்நாதல்த 

எழுதி வநாஙகுகிற க்பண்்கலள அவர ்கநாட்சிப்படுததி 
இருந்தநாலும், அந்தப க்பண்்கள் ஐவயநா ்பநாவம் என்று 
எண்ணும்்படியநா்க ்பலடக்கப்பட்டிருககிறநார்கள். 
்கல்வியறிவவநா சுயசிந்தலைவயநா ஏதுைற்ற, ்கணவனும் 
ஆணநாதிக்க ்மூ்கமும் க்நால்லிகக்கநாடுதது 
இருககின்ற விஷயங்கலளவய க்யல்்படுததுகின்ற 
க்பண்்களநா்க அவர்கலள ்பநாரககும்வ்பநாது 
்பரி்தநா்பம்்தநான் வருகிறது. அக்கநா இறந்ததும் 
அக்கநாவின் ்கணவருககு ்கட்டி லவக்கப்பட்டு, ்தநான் 
குழநல்த க்பற்றுக க்கநாள்ளநாைல் ்தன் ்வ்கநா்தரி 
ை்கலள ்தன் ை்கலளப வ்பநால் வளரத்த ்பநாக்களத்தம்ைநா 
, உயிலில் ்தங்களுககு நியநாயம் கிலடக்கவில்லை 
என்று, வளரதது எல்ைநாம் க்ய்்தவலள உ்தறித 
்தள்ளும் ்கநாைநாட்சி, க்நாதது, ்ல்க்களுக்கநா்க 
்வ்கநா்தரலைப பிழிநக்தடுககும் ைரு்தம்்பநா, ்தங்கம்ைநா 
, ்கணவன் க்ய்வ்தற்கு ைறு வ்பசசு வ்ப்நாைல் 
்தலையநாட்டும் ரநாணி, நீருக்கடியில் முத்தம் 
க்கநாடுககும் ைச்க்கண்ணி( அது ஏன் அவர ் ர்நா்க 
இருக்க வவண்டும்? என்்பது வ்கநா்பமூட்டுகிற வ்கள்வி) 
என்று எல்வைநாரும் ஏவ்தநா ஒரு வி்தததில் 
்பரி்தநா்பததுககுரியவர்கவள.

அக்கநா இறந்தவுடன் அக்கநா ை்கலள ்தன் குழநல்த 
வ்பநால் வளரத்த ்பநாக்களத்தம்ைநாவுககு வவறு 
குழநல்த்கள் இல்லை. இந்த தியநா்க உருவவை 
்கல்தயின் ் நாயகி. ்கணவன் க்ய்வ்தற்கு ைறு வ்பசசு 
வ்ப்நாைல் உடன் வருகிற ைலைவி ரநாணியும் ஒரு 
சிை வரி்களில் ் ல்ைவளநாக்கப்பட்டு விடுகிறநாள். ்தன் 
வ்தலவககு வைலும் க்நாதல்த, ்பணதல்த க்பற்றுவிட 
துடிககிற ஆண்்களின் ைலைவி்களநாை ைரு்தநாம்்பநாவும், 
்தங்கம்ைநாவும் உடன்பிறந்த ்வ்கநா்தரன் மீது 
பிரியைற்ற க்கநாடியவர்களநா்க இருககிறநார்கள். 
க்கநாள்ளி லவக்க ஆண்பிள்லள வவண்டும் என்ற 
எண்ணம் ்பநாக்களத்தம்ைநாவின் க்நாததுக்கலள 
க்கநாழுந்தன் ைக்களுககு எழுதி லவக்க விததிடுகிறது. 
அந்த க்நாதவ்த, குடும்்பம் என்ற க்பருைரம் இற்று 
வீழ ்கநாரணைநா்க ஆகிறது.ஆணநாதிக்க எண்ணங்கள் 
்தநான் உண்லையநாை எதிரி. ஆைநால் ்கல்தபவ்பநாககு 
முழுவதும் சிறிதும் ்பநா்மின்றி ்பணததுக்கநா்க 
்வ்கநா்தரலை உறிஞசி உயிர வளரககும் ் வ்கநா்தரி்கள் 
்பற்றிய்தநா்க உள்ளது. க்நாததுக்கநா்க ஆசசிலய உ்தறித 
்தள்ளும் ்கநாைநாட்சி ்தநான், ைருை்கன்்களநால் அல்ைல் 
்படும் வ்பநாது ை்கள்்கலள நிலைதது கவதும்புகிறநாள். 
இறுகிப வ்பநாை இந்த ்மூ்க ்கட்டலைபபின் 
இறுக்கைநா்க இருககும் ஆண்்களல்ை , அவர்களநால் 
உருவநாக்கப்பட்ட க்பண்்கவள குற்றவநாளி்கள் 
என்்பது வ்பநாை ்கல்த ் ்கரகிறது. ஒரு வவலள இந்த 
்நாவல் ்நால்கயநாலவச சுற்றி க்நால்ைப்படநாைல், 
ைரு்தநாம்்பநா ்பநாரலவயில் எழு்தப்பட்டிருந்தநால் 
்மூ்கததின் வவறு ்பரிைநாணங்கள் கவளிப்பட்டிருக்கக 
கூடும்.

அவ்த வ்பநால் ்நாய்கனின் சிறு வயது மு்தல் 
க்தநாடரநது வரும் அந்த நூல், ஆசிரியரின் நூல் 
அரசியலை நிலைவூட்டுகிறது. ்மூ்கததின் ்நாதிய 
்கட்டுைநாைதல்த இறுககி ்கட்டி லவததிருககிற நூலை 
கவட்டிவிட துடிககும் அவரது வ்பைநாமுலை, 
அரசியல் ்கைவநா்த எல்தயும் எழு்த முடியநா்த அவரது 
வ்பைநாமுலை இப்படி எல்தவயநா எழுதி விடுகிறவ்தநா 
என்ற எண்ணம் ஏற்்படுகிறது. அ்தைநால் என்ை, 
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அரசியல் ்கைவநா்த ஒரு ்நாவல் 
இருக்கமுடியுைநா என்ை? பிறபபு மு்தல் 
இறபபு வலர அலைததுவை அரசியல் 
ஆகிவிட்ட, அரசியைநா்க உள்ள இந்த 
சூழலில் ஒரு குடும்்ப ்நாவல் ைட்டும் 
அரசியலுககு அப்பநாற்்பட்டு எப்படி 
இருநது விட முடியும்? குடும்்பததின் 
்கல்தயநா்க வ்தநான்றுகின்ற இந்நாவல், 
உண்லையில் ஒரு குடும்்பததின் 
்கல்தயல்ை. ்தநாய்வழிச ் மூ்கததிலிருநது 
்தநல்த வழிச ்மூ்கைநா்க ைநாறிவிட்ட 
ஒரு ்மூ்கததின், ்பரம்்பலர க்நாதது, 
நிைவுடலை, ் நாதி ் மூ்க க்பநாருளநா்தநார 
அழுத்தங்கள் ,  க்பநாருளநா்தநார 
்படிநிலையின் ்தநாக்கங்கள் ஆகியலவ 
ஏற்்படுததுகின்ற அலைதது வைடு 
்பள்ளங்கலளயும் ்தழுவி ஓடுகின்ற ஒரு 
அருவிலயப வ்பநால் இந்த ்நாவல் 
இருககிறது என்று க்நால்ைைநாம்.

்நாவல் வ்ப்ப்படுகின்ற ்கநாைம், 
இடம், அஙகு வ்ப்ப்படுகிற வட்டநார 
கைநாழி ஆகியவற்வறநாடு இலணநது 
உருவநாகியிருககிற ்நாவலில், அந்தக 
்கநாைததில் நி்கழத்தப்பட்ட ்நாட்க 
்கநாட்சி்கள், ் நாட்கததில் இடம் க்பறும் 
்பநாடல்்கள், ்நாட்க ்டி்கர்களுககு 
்மூ்கததில் இருந்த ைதிபபு என்று ்பை 
க்ய்தி்கள் ்பதிவநாகியுள்ளை . 
அன்லறய ்நாட்கங்களில் முககிய 
்பஙகு வகித்த ்பபூன் எைப்படும் 
வ்கநாைநாளி்கள் குறிதது அதி்கம் 
வ்ப்ப்படவில்லை என்றநாலும் 
்கநாபபிலயககூட ்கநாகைடியநா்கக 
குடிககும் வ்கநாைநாளி வநது வ்பநாகிறநார. 
்லையல் குறிபபு்கள், கிரநாைங்களில் 
வீட்டில் பிர்வம் ்டந்த ்கநாட்சி, 
ைருததுவசசி என்ற ்க்தநா்பநாததிரததின் 
முககியததுவம் என்று ்பை அன்லறய 
விவரங்கள் ்கல்தயினூடநா்க வநது 
விழுகிறது. சிை இடங்களில் வநாசிக்க 
வ்நாரவு வ்தநான்றுகிறது. ்நாவல் 
முழுவதும் வ்பநால்தயின், ைணம் 
வீசுகிறது. ்நாவட அதில் ்தநாவை 
்தத்தளிககிறது.!

சிை ்பக்கங்களின் வ்நாரலவயும் 
்த நாண்டி  ் நா வலின்  வ ்ப நா க கு 
முழுலையநா்க ் நாவலை வநாசிதது விட 
வவண்டும் என்ற ஈரபல்ப ்தருகிறது. 
்ம் ்மூ்கததில் ,  ் நாமும் கூட 
க்தநாடரபுற்று இருககிற ்கல்த என்கிற 
எண்ணம்்தநான் அ்தற்கு ்கநாரணம்.

கவடிபபுற அரசியல் வ்ப்நா்த, 
ஆைநாலும் அல்த ்தவிரக்க முயைநா்த 
குடும்்ப ் நாவல் ்பநாக்களத்தம்ைநா.

பூண்டி வ்க. துளசிஐயநா வநாண்லடயநார அவர்கள் 17.05.2021 
அதி்கநாலை ்கநாைைநாைநார.

க்பநாதுவநாழவுககு இைக்கணம் வகுத்தவர.... ்பல்ைநாயிரம் 
ஏலழ எளிவயநாருககு... மு்தல் ்தலைமுலற ைநாணவர்களுககு... 
்தஙகு்தலடயற்ற உயர்கல்வியளித்தவர.

்தன் இல்ைததின் ஒரு ்பகுதிலயவய வறுலைக வ்கநாட்டிற்குக 
கீவழ வநாழும் உலழககும் ைக்களின் பிள்லள்களுக்கநாை 
விடுதியநாககியவர... அவர்களுககு உணவும் உலறவிடமும் 
வழஙகி உயர்கல்வியும் அளிதது அத்தலை வ்பரும் வநாழகல்கயில் 
உயர அடித்தளமிட்டவர.

்பணம் க்கநாடுத்தவருககு இடம், ்ல்ை ைதிபக்பண்்கள் 
க்பற்றவருககு இடம் என்கறல்ைநாம் எந்தவி்த ்பநாகு்பநாடுமில்ைநாைல் 
்படிக்க விரும்புகிற அலைவருககும் ்ன்க்கநாலட ஏதுமின்றி 
்படிக்க வநாய்ப்பளித்தவ்தநாடு ்தரைநாை ்கல்வியுைளித்த 
க்பருந்தல்கயநாளர ஐயநா வநாண்லடயநார.

ஒரு ைட்்ததிற்கும் வைற்்பட்ட புத்த்கங்கலள உள்ளடககிய 
உயிவரநாட்டைநாை நூை்கதல்த உருவநாககி ைநாணவர்கள் 
அலைவரின் க்பநாது அறிவு வைம்்பநாட்டுககு உளபபூரவைநாை 
்பநால்தயலைத்த அறிவுசக்ம்ைல் ஐயநா அவர்கள்.

 2018 ஆம் ஆண்டு ஈவரநாடு புத்த்கத திருவிழநாவின் நிலறவு்நாள் 
(14.08.2018) நி்கழவில் சிறபபு விருநதிைரநா்கப ்பஙவ்கற்று புத்த்கத 
திருவிழநாவிற்குப புததுணரசசியளித்தநார்கள்... அபவ்பநாது 
அவருககு வயது 90.

்தமிழ்கததின் ஒரு முன்ைநாதிரி ்கல்வி நிறுவைைநா்க பூண்டி 
அ.வீலரயநா வநாண்லடயநார நிலைவு  புஷ்பம் ்கல்லூரிலய 
உயரததிய.. நிலை நிறுததிய வநாரதக்தடுத்த.... பூண்டி ஐயநா 
வநாண்லடயநாரின் ைலறவு... அரசியலில் வ்ரலையும் தூய்லையும் 
எளிலையும் பூண்டிருந்த ஐயநா வநாண்லடயநார அவர்களின் 
ைலறவு ்தமிழகூறும் ் ல்லுை்கததிற்கு  வ்பரிழப்பநாகும்.

- ்த.ஸ்டாலின் குணகெகரன், 
மககள் சிந்தறனப கபரறவயின் ்தறைவர

வக துளேசிஐைொ ேொண்னடைொர்
உவைக்கும் மக்�ளின் பிள்வை�ளுக்கு 

உயர்�ல்வி தந்தவர்

இைங்கல்
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மணிவை்கலைக ்கநாபபியததிற்கு ்தமிழ இைககிய 
வரைநாற்றில் முன்ைரபு்களும் உண்டு. பின்ைரபு்களும் 
உண்டு. ்ங்க இைககியதல்த முன்ைர்பநா்கவும் அற 
இைககியததுடன் கூடிய பிற ்கநாபபியங்கலள 
பின்ைர்பநா்கவும் க்கநாண்டுள்ளது. இக்கநாபபியம் 
்கல்தகயன்கிற நிலையில் சிைப்பதி்கநாரததின் 
க்தநாடரசசியநா்க இருந்தநாலும் ்கருதது அ்தநாவது 
அறம்்நாரந்த எடுததுலரபபு்கள் என்கிறநிலையில் 
புற்நானூறு ைற்றும் திருககுறள் என்று க்நால்ைப்படுகிற 
திரிககுறளுககும் இலடயில் அலைகிறது . 
உண்டிக்கநாடுதவ்தநார உயிரக்கநாடுதவ்தநாவர, இநதிரர 
அமிழ்தம் வ்பநான்ற எடுததுலரபபு்கள் இக்கநாபபியம் 
புற்நானூற்வறநாடு க்கநாண்டுள்ள க்ருக்கதல்தயும் 
்கற்புலடயவள் க்நான்ைநால் ைலழபக்பய்யும், 
நூல்்ய புைவர, நூைறி புைவர எை இக்கநாபபியததில் 
வரும் க்தநாடர்கள் திருவள்ளுவலர குறிப்ப்தநா்க 
விளக்கப்படுவதிலிருநதும் திரிககுறவளநாடு 
க்கநாண்டுள்ள க்ருக்கதல்தயும் அறியமுடியும். 

திரிககுறள் உள்ளிட்ட அறநூல்்கள் வ்ரடியநா்கவும் 
சுருக்கைநா்கவும் குடிைக்களும் அர்னும் 
பின்்பற்றவவண்டிய அறங்கலள எடுததுலரககின்றை 
என்றநால் இல்த ஒரு ்கல்தவடிவில் அற 
முன்லவபபு்கலள க்ய்வது ைணிவை்கலைக 
்கநாபபியைநாகும். ைதுலரக்கநாஞசி, ்பட்டிைப்பநாலை, 
சிைப்பதி்கநாரம் ஆகியலவ ்கல்தவடிவில் அர்னுககு 
அறங்கலள எடுததுலரககின்றை. இந்தவல்கயில் 
ைணிவை்கலைக ்கநாபபியமும் இம்ைரல்ப 

க்தநாடருகிறது. சிைப்பதி்கநாரம் ்ைண்ையக 
்கநாபபியம் என்றநாலும் புத்த ்தததுவதல்தயும் 
புத்த்ையம் ்நாரந்த ்லடமுலற்கலளயும் 
வ்தலவயநாை இடததில் மி்கதக்தளிவநா்க விளககுகிறது. 
புற்நானூறுககும் ைணிவை்கலைக ்கநாபபியததிற்குைநாை 
க்ருக்கதல்த இன்கைநாரு க்றிமுலறலயக 
க்கநாண்டும் அறியைநாம். அது என்ைகவன்றநால் 
ைணிவை்கலை ்ையக ்கணக்கர ்தம் திறஙவ்கட்ட 
்கநால்தயில் கவவவவறு ்பதது ்ையவநாதி்கவளநாடு 
உலரயநாடுகிறநாள். புற்நானூறும் கவவவவறு ் ையத 
்தததுவங்கலள ்பநாடல்்கள்வ்தநாறும் க்கநாண்டுள்ளது. 
முரஞசியூர முடி்நா்கைநார ்பநாடலில் பூ்தவநா்தக 
்கருதது்கள் இருககிறது என்றநால் ்பரணர ்பநாடலில் 
லவவ்டி்க ்கருததும், ் றிவவறுவு்தலையநார ்பநாடலில் 
ஆசீவ்க ்கருததும் ்கநாரிககிழநார ்பநாடலில் ்ைணக 
்கருததும், ்கபிைர ்பநாடலில் பூரவ மீைநாம்ல்க 
்கருததும் குடபபுைவியைநார ைற்றும் அவலவயநார 
்பநாடலில் புத்தக ்கருததும் இருப்பல்த ்நான்றநா்கச 
க்நால்ைமுடியும். இவவநாறு ் நானூறு ்பநாடல்்கலளயும் 
்தததுவப ்பநாரலவயில் வல்கலைப்படுததி 
விளக்கமுடியும். இவற்றிலிருநது ்பநாரத்தநால் 
ஒவகவநாரு புைவரும் ்தததுவ பின்புைததிலிருநது 
க்கநாண்டு  ்தத்தம்  க்ய்யுள்்கலள ஆககியளிததுள்ளைர 
என்்பல்த அறியமுடிகிறது. 

்்கரப ்பண்்பநாடு்கலள எடுததுலரககும் நிலையில் 
்பட்டிைப்பநாலைககும், க்பரும்்பநாணநாற்றுப 
்பலடககும் இலடப்பட்ட்தநா்க இக்கநாபபியம் 

ேொசித்தலும் �கிர்்தலும்

மு. ரசமசு

மணி்மகளலக் கோபபியம் பன்ளமததுவமோை சமோழி மற்றும் புவிபபண்போட்டு உயிர 
அரசியல கலோச்�ோரமண்டேலஙகளின் இளணபபுகளைக் சகோண்டுள்ைது. அவற்ளை எதிசரதிரோக 
நிறுததபபட்டுள்ை இருளம தததுவ�ோரஙகளின் பின்புலததிலிருந்து எவவோறு வோசிபபது 
என்பதற்கோை அடிபபளடேகளின் சதோடேரச்சிதோன். என்ைோலும் ்ேரடியோக களதக்குள் ச�ன்று 
உளரயோடேளல சதோடேஙகுவதற்குமுன் கோபபிய உருவோக்கததின் பின்புலம் குறிதது �ற்று விைக்கம் 
்வண்டேபபடுகிைது எைக் கருதுகி்ைம். அந்தவளகயில தமிழ் இலக்கியவரலோற்றில மணி்மகளலக் 
கோபபியதளத இடேபபடுததுதல Located, தமிழ் ளமயமரபிலிருந்து ஆசியோவின் சதன்்மற்கு 
சதோடேஙகி இலஙளக துளண்யோடு சதன்கிழக்கோசியோ வளரயிலோை புவிபபண்போட்டு அரசியளல 
விைக்குதல ஆகியவற்ளைச் ச�ய்ய முயற்சிக்கிைது இக்கட்டுளர.
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விளஙகுகிறது. ்பட்டிைப்பநாலை பூம்பு்கநாரின் 
வளரசசிலய ்பதிவயழு அறியநா ்பழஙகுடி்களுடன் 
கைநாழிக்பயர ைநாக்களும் ்கைநதுவநாழும் உன்ை்தததின் 
உச்தல்தயும், நீரப்பநாயல் துலறமு்கப்பட்டிைததுடன் 
க்தநாண்லடைநான் இளநதிலறயனின் ்கநாஞசி 
்்கரததின் வளரசசிலயயும் எடுததுலரககின்றை, 
என்றநால் ைணிவை்கலைக ்கநாபபியம் பூம்பு்கநாரின் 
அழிவுடன் கூடிய ்ங்க்கநாை வ்நாழ அரசின் 
விழுல்கலயயும் ்கநாஞசியுடன் கூடிய க்தநாண்லடயர 
அரசின் எழு்கலயயும் எடுததுலரககிறது. 

க ்ப ரு ம் ்ப நா ண நா ற் று ப ்ப ல ட யு ம் , 
்ப ட் டி ை ப ்ப நா ல ை யு ம்  ்க டி ய லூ ர 
உருததிரங்கண்ணைநார என்கிற ஒவர புைவரநால் 
யநாக்கப்பட்டுள்ளது. இவர ்கரி்கநால் வ்நாழைநாை 
க்பருநதிருைநாவளவனின் ்ை்கநாைத்தவரல்ைர. 
க ்ப ரு ம் ்ப நா ண நா ற் று ப ்ப ல ட க கு ப  பி ற கு 
்பட்டிைப்பநாலைலய யநாததிருக்கவவண்டும். 
க்டுஙகிள்ளி, இளஙகிள்ளி ்கநாைததில் பூம்பு்கநார 
்கடலுள் மூழகுகிறது. அ்தன்பின் ்கநாஞசிபுரம் 
இளஙகிள்ளி ்கநாைததிவைவய புதிய ்்கரைநா்க 
உருவநாக்கப்படுகிறது. இளஙகிள்ளிககுப பிறவ்க 
க்தநாண்லடைநானிளநதிலறயன் ஆட்சிககு வந்தநான். 
இவர வ்நாழ அர்ன் க்டுஙகிள்ளியின் வநாரிசு 
என்்ப்தநால் க்தநாண்லடைநான் வ்கட்டுகக்கநாண்ட்தற்கு 
ஏற்்ப  ்கடியலூர உருததிரங்கண்ணைநார 
்பட்டிைப்பநாலைலய எழுதியிருக்கவவண்டும். 
ைணிவை்கலைக ்கநாபபியததிலும் ்கரி்கநால் 

க்பருவளத்தநான் மூ்தநால்தயரநா்க நிலைவு 
கூரப்படுகிறநான். ஒருவல்கயில் ்கநாைமுலறப்படி 
்ப நா ர த ்த நா ல்  க ்ப ரு ம் ்ப நாணநா ற்று ப ்பலட , 
்பட்டிைப்பநாலை இவற்றிற்க்கல்ைநாம் முநதியது 
ைணிவை்கலைக ்கநாபபியைநாகும் . இன்னும் 
க்நால்ைபவ்பநாைநால் சிைப்பதி்கநாரததிற்கும், 
ைதுலரக்கநாஞசிககும் முநதியது ைணிவை்கலைக 
்கநாபபியைநாகும். இனி இலவகுறிதது விளககுவது 
்தகும். 

தமிழில் சதான்றியமுதல் காப்பியம் மணிசமகணல

்தமிழில் வ்தநான்றிய மு்தல் ்கநாபபியம் ைணிவை்கலை 
என்றநால் ஏற்றுகக்கநாள்வதில் ்பைருககு ்தயக்கம் 
இருக்கைநாம், கவளிப்பலடயநாை வரைநாறு்கவளநா 
முழுலையநாை ்தரவு்கவளநா இல்ைநாலை ஒருபுறம் 
என்றநாலும் கிலடக்கக்பற்றுள்ள இைககியங்களிலும் 
்கல்கவட்டு்கள் ் நாணயங்கள் உள்ளிட்ட க்தநால்லியல் 
சின்ைங்களிலும் கிலடககின்ற நுண்்த்கவல்்கலள 
இலணதது இக்கருததிற்கு ஏதுவநாை வரைநாற்று 
முலறலை்கலள உருவநாககும் முயற்சி வ்பநாதுைநாை 
அளவிற்கு ்தமிழில் ் லடக்பறவில்லை. 

இதுவலர அலவதீ்க ைரல்பச ்நாரந்த ்தமிழ 
்கநாபபியங்களின்மீது நி்கழத்தப்பட்ட ஆய்வு்கள் 
க்பரும்்பநாலும் இநது ்தமிழிய அரசியல் 
்கண்வணநாட்டததின்்படி க்ய்யப்பட்டுள்ளை. ்தமிழ 
மு்தன்லை ஆய்விைரும்கூட ்ங்கஇைககியம் 
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அறஇைககியம் இைக்கணங்கள், ்தமிழ மு்தல்்பததுக 
்கநாபபியங்களில் ்படிநதுள்ள அலவதீ்க மு்தன்லைப 
்பண்பு்கலள அலைததிநதிய புத்த-்ைணக ்கருத்தநா்கக 
்கருதுவதில்லை. இவவநாறநாை ்தவிரக்கமுடியநா்த 
்தருணங்கலளயும் எளி்தநா்கக ்கடநதுவிடுகின்றைர. 
இன்னும் விளக்கைநா்கச க்நால்ைவவண்டும் என்றநால் 
் ை ண த தி ன் மீ ்த நா ை  ்க ரு த தி ய ல ை வி ட 
புத்தததின்மீ்தநாை ்கருததியலை கவறுபவ்பநாடு 
அணுகுவது, அல்தயும் ்ைணக ்கருத்தநா்க 
இைங்கநாட்டுவது அல்ைது ்கண்டுக்கநாள்ளநாைல் 
்நா்தநாரணைநா்க ்கடநது வ்பநாவதுவும் நி்கழந்தவண்ணம் 
உள்ளது. ்பண்டி்தர. ்கநா. அவயநாததி்தநா்லர ்தமிழபுத்த 
்ையதல்த ்நாரந்தவர எை விட்டுவிட்டநாலும் 
கிருஷண்நாமி அயங்கநார, பி. டி. சீனிவநா் அயங்கநார, 
ையிலை. சீனி. வவங்கட்நாமி அ. மு. ்பரைசிவநாைந்தம் 
வ்நா. ். ்கந்த்நாமி, வவ. ். திருைநாவளவன், ். 
முததுவைநா்கன் உள்ளிட்ட சிைர புத்தம் க்தநாடர்பநாை 
ஆய்வு்கலளச க்ய்துள்ளைர. 

இவர்களுலடய ஆய்வு ்கருததியல் ்நாரந்த்தநா்க 
க்பரும்்பநாலும் அலைநதுள்ளை. ்தமிழ இைககிய 
வரைநாற்றில் ைணிவை்கலைக ்கநாபபியததின் 
முதுலைலய அறிவ்தற்கு வடிவம் குறித்த ஆய்வு்களும் 
முககியததுவம் க்பறககூடியது. யநாபபு என்்பல்தயும் 
்படிைவளரசசி க்கநாள்ல்கயின் அடிப்பலடயில் 
அணு்கவவண்டிய வ்தலவயும் உள்ளது. ைணிவை்கலைக 
்கநாபபியம் ்கருததுநிலையிலும் வடிவநிலையிலும் 
்ங்கைரவ்பநாடு க்ருஙகிய உறவுலடயது. இக்கருதல்த 
க்பரும்்பநாைநாவைநார ஏற்றுகக்கநாண்டுள்ளைர. 
எனினும் ைணிவை்கலைக ்கநாபபியததின் ்கநாைதல்த 
சிைர கி. பி. 5. இலிருநது 11. ஆம் நூற்றநாண்டுவலர 
எடுததுசக்ல்லுகின்றைர. இவவநாறு முடிவு 
க்நால்வவநார யநாபபு அலைபபு குறிதது ்கவைம் 
க்லுத்தவில்லை. 

்கருதது வளரசசி, ்தததுவபவ்பநாககு, வடிவம்-
்பநாடுக்பநாருள் ்நாரந்த ்கட்டலைபபு பிற இைககிய 
உததி்கள் உள்ளிட்டலவ ்நாரந்த அலைததிநதிய 
ைட்டததிைநாை இைககியத ்தரவு்கலள திரட்டி 
அ்கச்நான்று்கள் குறித்த விவநா்தங்கலள முன்லவப்பது, 
வணி்கம், உற்்பததி, அரசு, ்ையம், ்பண்்பநாடு 
வ்பநான்றவற்றில் குலறந்தது ஆசிய அளவில் 
புத்தர்கள் ஏற்்படுததிய ்தநாக்கம் ்கல்கவட்டு்கள், 
்நாணயங்கள், முததிலர்கள், ்கடல்வழி, ்தலரவழி 
்பயணககுறிபபு்கள், ்கட்டிடங்கள், நிலைவிடங்கள் 
ைற்றும் நிலைவுச சின்ைங்கள் வ்பநான்றவற்லற 
புறச்நான்று்களநா்கத திரட்டி விவநா்தங்கலள 
நி்கழததுவ்தன் மூைமும் ்தமிழில் வந்த மு்தல் 
்கநாபபியம் ைணிவை்கலை என்கிற ்கருதுவ்கநாலள 

நிலைப்படுத்தமுடியும். இதுவலர ைணிவை்கலைககு 
எதிரநாை அல்ைது இக்கநாபபியதல்த பிற்்கநாைத்தது 
எைக ்கருததுலரததுள்வளநார ்தமிழ இைககியதல்தயும் 
அ்தன் க்ழுலையநாை ைரல்பயும் பின்னுககுத 
்தள்ளுவது ் ைஸகிருத்தல்த ஆரவதவ்தநாடு முன்னுககு 
க்கநாண்டுவருவது என்கிற நிலையிலும் ்பகதிகைநாழி 
்தமிழ, வவ்தகைநாழி ்தமிழ அல்ைது ்தமிழிலும் வவ்தம் 
உண்டு, அ்கததியன் ்தமிழ, சிவன் ்தமிழ ் ங்க்கநாைம் 
க்பநாற்்கநாைம், ்களபபிரர ்கநாைம் இருண்ட்கநாைம், 
்பல்ைவர ்கநாைம் ்ற்்கநாைம், வ்நாழபவ்பரரசு ்கநாைம் 
பிற்்கநாைம் இதுவ்பநான்ற ஒற்லறையப ்பநாரலவயில் 
வரைநாறு்கலள அணுகி எழுதியுள்ளைர. குலறந்தது 
்பல்துலற ் நான்று்களும் ்பன்லை ்கருததியலும்்தநான் 
்டுவுநிலையநாை வரைநாற்லற எழு்த உ்தவும். 

புத்தம், ் நா்கர, ்தமிழ, இைஙல்கலய உள்ளடககிய 
க்தன்கிழககு நிைம் ஆகிய ்கண்ணி்கலள 
ஒருஙகிலணதது ைணிவை்கலைக ்கநாபபியததின் ்கல்த 
சிறப்பநா்கப பின்ைப்பட்டுள்ளது. எனினும் 
இக்கருதவ்தநாட்டம் ைட்டும் ைணிவை்கலைக 
்கநாபபியதல்தப புரிநதுக்கநாள்ள வ்பநாதுைநாை்தநா்க 
இல்லை. ்நா்கர, யவணர, ்நா்கர, திலறயர 
இவவிைங்களின் வணி்கதல்த லையைநா்கக க்கநாண்ட 
அரசியல் ்பண்்பநாட்டு க்தநாடரபு்கலளயும் ்நாம் 
்கருததில் க்கநாள்ளவவண்டுவது மி்கமுககியைநாைது. 
ைததியத ்தலரக்கடல் வழி்பட்ட வைற்குைகுடைநாை 
வணி்க வீழசசி ்கநாரணைநா்க வடபுைதது 
முககியததுவதல்த இழநது பிறகு கீலழக்கடல் 
வழியநா்கக கிழககு ் நாடு்களுடைநாை வணி்க உறலவ 
வலுப்படுததும் வ்நாககில் புத்தக்றியநாளரின் 
க்தநாடரக்யல்்பநாட்டநால் ்கநாஞசிபுரம் ்தததுவ 
்தலை்்கரைநா்க ைநாற்றப்பட்டல்த இக்கநாபபியம் 
மி்கசுவநாரசியைநா்கக கூறுகிறது. விநதியைலைககு 
வடககில் உள்ள இநதியத துலணக்கண்டப 
்பகுதி்களில் புத்த-்ைணம் உள்ளடஙகிய அலவதீ்க 
்தததுவங்கள் ்தங்களுலடய அரசியல் அதி்கநாரம் 
வீ ழ த ்த ப ்ப ட் ட ்த ன்  பி ன் பு ை த தி ல் 
இத்தததுவங்களுக்கநாை கிழககு வ்நாககிய அல்ைது 
க ்த ன் கி ழ க கு  வ ் நா க கி ய  ்ப ய ண ம் 
இன்றியலையநா்த்தநாைது. இப்பயைததில் ்ைண 
்ையம் ஒடி்நா, ஆநதிரநா, ்கரு்நாட்கம், ்தமிழ்கததின் 
்பநாண்டிய ் நாடுவலர அர்நாங்க ் ையைநா்க அஙகி்கநாரம் 
க்பற்றது. 

இ்தவைநாடு ஒபபிடுல்கயில் புத்தம் இப்பயணததில் 
க்தன்்கடல் முலைவலர ் ற்றுக குலறந்த நிலையில் 
அர்நாங்க அஙகி்கநாரதல்தப க்பற்றது. எனினும் 
புத்தம் ்தைது க்ல்வநாகல்க ்கடல் ்தநாண்டியும் 
வளரததிருந்தது. ்ைணததின் க்ல்வநாககு 

கன்தயில் அல்லது கவின்தயில் ்தததுேம் மறறும் ககொள்னகயின் ்சொைனலச் க்சொல்லுேது என்கி் 
இலக்கிை மைபின் க�ரும்வ�ொக்னக மொறறி ்தததுேதன்தயும் ககொள்னகனையும் மு்தன்னமப�டுததி 
அ்தறகொக கன்தச்க்சொல்லும் மைன� மணிவமகனலக் கொபபிைததின் ேழி்தொன் கொணுகிவ்ொம். 

்தததுேதன்த கன்தச்்சொைலில் க்சொல்லும் வ�ொக்னக நீலவகசியில் கொணுகிவ்ொம்.
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அர்நிலைப்பட்ட்தநா்க இருந்தநாலும் ரநாஜஸ்தநாைம் 
மு்தல் லைசூர வலரயிைநாை நிைப்பரபல்பவய 
அதுக்பற்றிருந்தது. இன்னும் குறிப்பநா்கச க்நான்ைநால் 
ஆசீவ்கதல்த உள்வநாஙகிய்தன் விலளவநா்க இத்தல்கய 
க்ல்வநாகல்கப  க்பற்றது .  ்தமிழ்கதல்தப 
க்பநாருத்தவலர இலவ அலவதீ்க ைரபு என்கிற 
நிலையில் ்வ்கநா்தரக  வ்கநாட்்பநாடு்களநா்க 
ஆ்தரிக்கப்பட்டது .  ்பழந்தமிழ இைககிய 
இைக்கணங்கலள நுணுகி வநாசிககும்வ்பநாது 
இக்கருதல்த உறுதி்படுத்தமுடியும். 

்பன்லைததுவைநாை ்பண்்பநாடு்கலளயும் 
சிந்தலை்கலளயும் அஙகீ்கரித்தல் ஒருஙகிலணத்தல், 
அவற்றின் ்தனித்தன்லை்கலள க்பநாதுலைப்படுதது்தல் 
இவவநாறநாை வ்பநாககு்கலளக க்கநாண்ட்தநா்கப 
்பழந்தமிழ இைககியைரபு க்கநாண்டிருககிறது. 
இத்தடங்கலளச ்ங்க இைககியம் க்தநாடஙகி 
எதிரக்கநாள்ளமுடிகிறது. ்பலடபபுகக்கநாள்ல்கலய 
ைறுககும் இயற்ல்க நிலைலயப வ்பநாற்றும் ைநானுடப 
க்பநாதுலைமீது க்கநாண்ட அன்பின் அைநாதிலயச 
்ங்க இைககியததில் ்கவிததுவததின் இையைநா்கத 
வ்தநான்றும் அறம் என்னும் ்தம்ைம் அல்ைது திலண 
ைணிவை்கலைக ்கநாபபியததில் அறவை ்தததுவைநா்க, 
்கல்தயநா்க, ்கவிததுவைநா்க, ் டதல்தயநா்க, ்பண்்பநாடநா்க, 
அரசியைநா்க, நிைம், உடல் என்கிற ்பருபக்பநாருள் 
மீது ்படியவிட்டு ்தைது எல்லைலய விரிவநாககுகிறது. 
்கல்தயில் அல்ைது ்கவில்தயில் ்தததுவம் ைற்றும் 
க்கநாள்ல்கயின் ்நாயலைச க்நால்லுவது என்கிற 
இைககிய ைரபின் க்பரும்வ்பநாகல்க ைநாற்றி 
்தததுவதல்தயும் க்கநாள்ல்கலயயும் மு்தன்லைப்படுததி 
அ்தற்்கநா்க ்கல்தசக்நால்லும் ைரல்ப ைணிவை்கலைக 
்கநாபபியததின் வழி்தநான் ்கநாணுகிவறநாம். ்தததுவதல்த 
்கல்தச்நாயலில் க்நால்லும் வ்பநாகல்க நீைவ்கசியில் 
்கநாணுகிவறநாம். 

ஒருஙகிலணந்த ்பன்லைததுவைநாை ்பண்்பநாட்டுத 
்தததுவைரல்ப ைணிவை்கலைக ்கநாபபியம் 
க்கநாண்டுள்ளலைககு ்பை்கநாரணங்கள் உண்டு. நிை 
சூழலைவிற்வ்கற்்ப புத்தக்றி வடிவலைக்கப்பட்டது 
என்்பல்த மு்தன்லையநா்கக ்கவனிக்கவவண்டும். 
்பல்வவறு நிைங்கள் ்பை கைநாழிககுழுக்கள் 
இலவ்நாரந்த ்பண்பியல் கூறு்கள் புத்தக்றிககு ஒரு 
்பன்லைததுவதல்த வழஙகியது. இத்தல்கய 
வடிவததின் ் நாட்சியநா்க ைணிவை்கலைக ்கநாபபியம் 
விளஙகுகிறது. இநதியத துலணக்கண்டததில் உள்ள 
சிந்தலைைரபு ்பன்லையநாைது என்றநாலும் அவற்லற 
லவதீ்கம்-அலவதீ்கம் என்று க்பநாது அறி்தலுக்கநா்க 
வல்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இ்தலை ்தததுவக 
்க ண் வண நா ட் ட த வ்த நா டு  ்ப நா ர த ்த நா ல் 
்பலடபபுவ நா ்தம் =இய ற்ல்கவ நா ்தம்  எைப 
புரிநதுகக்கநாள்ளவும் முடியும். உற்்பததியில் 
ஈடு்பட்வடநார-உற்்பததியில் ஈடு்படநாவ்தநார என்று 
்மூ்கக ்கண்வணநாட்டததில்்பநாரத்தநால் நிலைககுடி 
்த ததுவம் -அலைககுடி  ்த ததுவம்  என்று 
வல்கப்படுத்தமுடியும். 

வைலும் வைய்ச்ல் ்தததுவம்-வவளநாண் ்தததுவம் 
எைவும் ்பகுதது புரிநதுக்கநாள்ளமுடியும் . 
வவ்தங்களில்்தநான் மு்தன்மு்தலில் ்தததுவ 
உலரயநாடல்்கள் ்கநாணப்படுகின்றை என்றும் 

வவ்ததல்தைறுதது அலவதீ்க ்தததுவம் உருவநாயிை 
என்றும் வைது ்கண்வணநாட்டம் உலடய 
அடிப்பலடவநாதி்கள் ்ம்பி வ்பசியும், எழுதியும் 
வருகின்றைர. பூக்கலள உற்்பததி க்ய்்பவலர 
்பநாரதது பூலவப்பற்றி இவருககு ஒன்றும் க்தரியநாது 
என்்பது வ்பநான்றது்தநான் இவவல்கப்பட்வடநாருலடய 
்கருதது. ்பநாரப்பை ை்தநூைநாை வவ்தங்களில் ்தததுவ 
உலரயநாடல் இருககிறது என்றநால் ஏன் இநதுகுஷைலை 
வலரயிவைநா அல்ைது அ்தற்கு அப்பநாவைநா ்பநாரப்பை 
ை்தம் ்பரவவில்லை .  குலறந்தது ்பஞ்நாப 
ைநா்கநாணததிவைநா இையைலைச ்நாரலிவைநா உள்ள 
நிைப்பரபபில் கூட நிலைக்பறவில்லை, இ்தற்்கநாை 
அறிவியல் நிலைப்பட்ட ்கநாரணங்கலள 
வைது்நாரி்கள் என்றநாவது முன்லவத்ததுண்டநா? 
்தததுவ உருவநாக்கம் என்்பது அந்தரததில் ்கநால்்பநாவும் 
வநாைை விதல்தயல்ை வ்ரடியநாை உலழபபு, 
உலழபபு்நார உற்்பததிவயநாடு க்தநாடரபுலடயது. 
உ ற் ்ப த தி வ ய நா  நி ை த வ்த நா டு  க ் ரு ங கி ய 
க்தநாடரபுலடயது. நிைைற்ற ்பநாரப்பைர்கள் 
்தததுவங்கலள உருவநாககுவ்தற்்கநாை வநாய்பபிலை 
எபவ்பநாது க்பற்றிருக்க முடியும். நிைங்கலளக 
ல்கப்பற்றிய பிறகு்தநான் என்்பதில் ் நவ்த்கம் இல்லை. 
நிைதல்த ல்கப்பற்று்தல் என்்பல்த ்பைவந்தைநாை 
்கநாட்டுமிரநாண்டித்தைங்கலள நிலைககுடி்களின் 
்கட்டுைநாைங்களின் மீது க்லுததி ஆட்சிலயக 
ல்கப்பற்றியல்த குறிக்கநாது ைநாறநா்க நிலைககுடி்களின் 
்பண்்பநாட்டுடைநாை ஒப்பந்தங்களின் மூைைநா்க 
நிைஉரிலைலய ல்கைநாற்றிகக்கநாண்டு குலறந்தது 
உற்்பததி ்பண்்பநாட்வடநாடு ஊடநாடுவல்த குறிககிறது. 
்தக்கநாணததின் வைற்கு ்பகுதியிலிருநது ் நா்தவநா்கைர 
கிழக்கநா்க ்தங்களுலடய ஆட்சிலய விரிவுக்ய்து 
க்கநாண்டிருந்த ்கநாைததில்்தநான் ்பநாரப்பைர்களுககு 
ஊர்கள் ்தநாைைநா்க வழங்கப்பட்டை. ்பநாரப்பை 
ஆட்சியநாளர்களநாை சுங்கர்களின் ்கநாைததில்கூட 
அவர்களுககு  நிைங்கள் ்தநாைைநா்க  வழங்கப்படவில்லை. 

க்கௌ்தமிபுத்தர ் ்த்கரனி, வசிஷடபுத்தர ் ்த்கரணி 
வ்பநான்வறநார பிரநாைணர்களின் பிரநாைணர என்று 
்தங்கலள ்தநாங்கவள க்நால்லிகக்கநாண்டைர. 
புலுைநாயு என்று க்நால்ைப்படுகிற வசிஷட 
புத்தர்்த்கரணியின் ஆட்சி ்கநாைததில்்தநான் 
்பநாரப்பைர்கள் ்தங்களுக்கநாை புரநாணக ்கல்த்கலள 
க்தநாகுககும் முயற்சியில் ஈடு்பட்டைர. ்நா்தவநா்கை 
அர் ர ்கள்  ்ப நா ரப்பைருககு  நிைங்கலள 
க்கநாடுத்ததுவ்பநாை க்பௌத்தர்களுககும் க்கநாடுத்தைர 
என்றநால் ்கநாரணம் அபவ்பநாது புத்தர்கள் க்பற்றிருந்த 
க்ல்வநாககு. ்நா்தவநா்கணரின் இைககியைநாை 
்கநா்தநா்ப்த்நாய் அல்ைது ்கநா்தநா்ப்த்தியில்்தநான் 
இரநாைநாயண ை்கநா்பநார்தம் ைற்றும் சிவன் க்தநாடர்பநாை 
புரநாணக ்கல்த்கலளக ்கநாணுகிவறநாம். 

இ்தற்கு முன்வ்ப ை்க்தப வ்பரர்ர்களநாை 
பிம்பி்நாரன் [இவர ்கவு்தை புத்தரின் ் ை்கநாைத்தவனும் 
அவருககு ஆ்தரவு அளித்தவனுைநாவநான்] 
அஜநா்த்தரு, உ்தயணன் வ்கநா்ை அர்ன் ்பவ்நதி 
கைௌரிய வ்பரர்ர்களநாை ் நதிரகுப்த கைௌரியன், 
பி நது்நா ரன் ,  க்பருவவந்தன் அவ்நா்கன் 
உள்ளிட்வடநாரும் ்பநாரப்பைருககு ஊர்கலள 
வரிநீககி ்தநாைைநா்க க்கநாடுத்தநார்கள் எனினும் 
அவர்கள் அர்நாங்கத்தநால் ்கண்்கநாணிக்கப்பட்டைர. 

கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

ஜூ
ன் 

20
21

73



்நா்தவ்கணர்கள் ்தங்கலள பிரநாைணர்களநா்கவவ 
அறிவிதது க்கநாண்ட்தைநால் பிரநாைணர்களின் 
மீ்தநாை ்கண்்கநாணிபல்பச க்ய்யவில்லை. கைௌரியப 
வ்பரரசு வீழத்தப்பட்ட பிறகு சுங்கர்களும் அவலர 
க்தநாடரநது ்கன்வர்களும் அப்பகுதிலய ஆண்டைர 
இவர்கள் ்பநாரப்பைர என்்பது அறியப்படவவண்டிய 
ஒன்று. இக்கநாைங்களில் ்பநாரப்பைர்கள் ்தங்களுலடய 
க்ல்வநாகல்க  உயரததிக  க்கநாண்டைர . 
க்பநாதுநீக்கப்பட்ட நிைங்கலள க்கநாலடயநா்கபக்பற்ற 
்பநாரப்பைர்கள் உற்்பததியில் ஈடு்படநா்தவ்பநாதும் 
உற்்பததிக்கநாை அடிலை்கலளயும் நிைதவ்தநாடு க்பற்ற 
்கநாரணததிைநால் அவர்கள் சுய்கதியநா்க 
க்ல்வநாக்கலடந்தைர. 

்க லி ய நா ண்  ஆ ற் று க கு  கி ழ க ்க நா ்க வு ம் 
வடவவங்கடததிற்கு க்தற்்கநா்கவும் இருந்த ்தமிழ்க 
நிைப்பரபபிற்குள் அவர்கள் க்ல்வநாககு 
க்லுத்தவில்லை. பிற்்கநாை ்ங்க நூைநாை 
்கலிதக்தநால்கயில் க்நாறிபிடித்த ்பநாரப்பைன் 
ஒருவன் ைலறநது ைலறநது ்நாப்பநாட்டிற்கு 
அலைவல்த வநாசிககிவறநாம். இந்த விவரிபபு 
்கலிதக்தநால்க ்கநாைம் வலரயிலும் ்பண்்பநாட்டுரீதியநா்க 
பிரநாைணர்கள் நிலைபக்பறவில்லை என்்பல்தவய 
்கநாட்டுகிறது. கி. மு. மு்தைநாம் நூற்றநாண்டில் 
சுங்கர்கள் வ்ைநாை ்பநாரப்பை அரசின் மூைம் 
கிலடத்த வநாய்பல்ப அவர்கள் ்கை்கம் க்ய்வ்தற்்கநா்க 
்பயன்்படுததிக க்கநாண்டைர. குறிப்பநா்க புத்த 
சின்ைங்கலளயும் புத்த பிககு்கலளயும் அழிப்பது 
என்்ப்தநா்க க்யைநாற்றிைர. 

புத்தம் குலறந்தது வைற்வ்க  இநதுகுஷ 
ை ல ை க ்க ப ்ப நா ல்  க ்த நா ட ங கி  கி ழ க வ்க 
இநவ்தநானிசியநாவலர க்தநாடரல்பப வ்பணியிருந்தது. 
இ்தன் வலிலைலய அறிந்த்தைநாவைநா என்ைவவநா 
புத்தவி்கநாரங்கள் சின்ைங்கள் எழுபபுவ்தற்கு 
சுங்கர்களும் க்கநாலடயளித்தைர. எனினும் 
்பநாரப்பனியம் லவதீ்க ை்தைநா்கவவநா ்தததுவைநா்கவவநா 
குப்தர்களின் ்கநாைம்வலர நிறுவைத ்தன்லைலய 
அலடயவில்லை. நிலைலை இவவநாறு இருக்க பிறகு 
ஏன் அவர்கலள ்பநாரதது நிலைககுடி்கள் 
அச்ைலடந்தைர எைக வ்கள்விஎழுவது 
இயல்பு்தநான் வீடு உள்ளிட்ட க்பநாருள்்கலள 
லவததிருப்பவர திருடர்கலளப ்பநாரதது 
அச்ைலடவது வ்பநான்றது்தநான். 

்தமிழ்கததில் ்பநாரப்பைர்களின் நிலைலை இ்தன் 
்ை்கநாைததில் இவவளவு உயரவநாை்தநா்க உருவநா்கவும் 
இல்லை, வ்பணப்படவுமில்லை. குறிப்பநா்க 
்தன்னிசல்யநாை முலறயில் வவ்தங்கலள ஓதி 
அவர்களநால் பிலழபபு ்டத்தமுடியவில்லை. 
எழுததுவடிவம் இல்ைநா்த வவ்தங்கலள கைநாழியும் 
்பநாரப்பைவை எை விளிக்கப்பட்டு இழிவநா்கப 
்பழிததுலரப்பல்த குறுநக்தநால்க [53. ] ்பநாடலில் 
வநாசிககிவறநாம். ் ங்க இைககியததில் இன்வைநாரிடததில் 
்பநாரப்பைன் கூற்றநா்க வவள்வித க்தநாழிலை ைறநது 
‘ ்ஙகு அறுககும் க்தநாழிலைச க்ய்யும் 
வவறநான்்பநாரப்பைவை’ [அ்கம்-24 ] எைப 
்பழிக்கப்படுகிறது. ்கவுனியக வ்கநாததிரதல்தச ் நாரந்த 
வின்ைந்தநாயன் என்கிற வவ்தவநாதி புத்தம் உள்ளிட்ட 
அலவதீ்கவரநாடு வநா்தம் க்ய்வல்த புற்நானூற்றுப 

்பநாடல் [புறம்-166] விளககுகிறது. லவதீ்கப 
்பண்்பநாட்டிற்கு ைநாறநாை ்பண்்பநாட்லட ்தமிழ்கம் 
்பழங்கநாைததிவைவய வ்பணியது என்்பல்த அறிய 
இலவவ்பநான்ற ்பதிவு்கள் முககியைநாைலவ. 

்தமிழ்கததில் அ்கழநாய்வின் மூைம் கிலடததுள்ள 
க்தநால்க்பநாருள்்கள் வணி்க ்டுவைநா்க ்தமிழ்கம் 
விளஙகியல்தக ்கநாட்டுகிறது. க்பரும்்பநாைநாை 
புல்தபக்பநாருள்்கள் ்கடவைநார ்்கரத்தலவ. 
்நாணயங்கள், முததிலர்கள், எழுத்தநாணி உள்ளிட்ட 
எழுதுக்பநாருள்்கள் இலவயநாவும் வணி்கதவ்தநாடு 
உ ற வு  உ ல ட ய ல வ  எ ன் ்ப ல ்த 
க்நால்ைவவண்டியதில்லை க்நால்ைநாைவை 
புைப்படும். உற்்பததிச ்மூ்கம் வணி்கச ்மூ்கைநா்க 
ைநாறுவ்தற்கு க்பரிதும் ்கல்வியறிவும், எழுத்தறிவும் 
வ்தலவப்படுகிறது, இநதிய ஒன்றியததிவைவய 
்தமிழ்கததில்்தநான் அதி்கைநாை ்கல்கவட்டு்கள் 
கிலடததுள்ளை. ்கல்வியறிலவயும் எழுத்தறிலவயும் 
பு்கட்டிய புத்த ்ைண ஆசிரியர்கலள குறிததும் 
இப்பணிக்கநா்க ஆசிரியர்களுககு வழங்கப்பட்ட 
நிைம் பிற ்கல்வி உ்ப்கரணங்கள் குறிததும் 
எடுததுலரககின்றை. வைற்வ்க கிவரக்கததிலிருநது 
கிழகவ்க ் நாவ்கம் வலரயில் உை்கைநாவிய நிலையில் 
வணி்க உறலவ வ்பணியவர்கள் புத்தர்களநாவர. 
்தமிழ்கததில் கிலடததுள்ள ்கல்கவட்டு்கள் 
க்பரும்்பநாலும் ்ைணர ்கல்கவட்டு்களநா்கவவ 
வநாசித்தளிக்கப்பட்டுள்ளை. இவவநாசிபபும் வணி்கத 
க்தநாடரல்ப அறிவ்தற்கு உ்தவுகிறது என்றநாலும் 
பு த ்த நா ச ் நா ரி ய ர ்க ளி ன்  ்க ல் கவ ட் டு ்க ள் 
பிரித்தறியப்படவவண்டும். இவவநாறு அறிவ்தன்வழி 
்தமிழரின் வணி்கக்றி புத்த்ையத்தநாரின் வணி்க 
க்றிவயநாடு இலணநது உை்களநாவியத ்தன்லைலயப 
க்பற்றது என்கிற ைணிவை்கலைக ்கநாபபியததின் 
்கருதல்த விளக்கமுடியும். 

ைணிவை்கலைக ்கநாபபியம் ்கடல்வழி்பட்ட 
வணி்கப்பநால்தலய விளககுகிறக்தன்றநால் இ்தற்கு 
முநல்தய ்ங்க இைககியங்கள் ்தலரவழி்பட்ட 
க்பருவழிப்பநால்தலய எடுததுலரககிறது. இனி 
இலவகுறிதது விளககுவது ்பயன்்தரககூடும். 

இருக்பரும் க்றி்கள்

்பண்லடய இநதியநாவின் வணி்க க்றி்கள் ்கடல் 
ை ற்றும்  ்தல ரவழி்பட்ட்த நா ்க  இரு ந ்தது . 
இவவிரண்டினுடனும் ்தமிழ்கம் க்ருஙகிய 
க்தநாடரபுக்கநாண்டிருந்தது. புத்த-்ைண ஆசிரியர்கள் 
குன்று்களிலும் ைலைச்ரிவு்களிலும் ்தஙகி 
்கல்வியளித்தைர. இவவிருபபிடங்கள் அல்ைது 
்பள்ளி்கள் ஏவ்தநா ஒருவல்கயில் வணி்கப க்பருவழிப 
்ப நால்தவய நாடு  இலணக்கப்பட்டிருந்தை . 
வணி்கர்களும் ்பலடத்தள்பதி்களும் ்பட்டத்தரசி்களும் 
க்ல்வதவ்தநாடு விளஙகுகின்ற பிற முககியஸ்தர்களும் 
இவவநாசிரியர்களுககு க்கநாலடயளிதது ்கநாத்தைர. 
இனி இதுகுறிதது சிறிது விளககுவது ்தகும் என்றநாலும்  
வவறு ஒரு ் ையததில் இம்முயற்சிலய வைற்க்கநாள்வவன்.

கைட்டு்ரயாளர: உதவிப ப�ராசிரியர, 
அரசி்னர ஆடவர நந்த்னம் கை்லககைல்லூரி
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“கரி�ல பகுதியின் தலித வோழ்க்ளக பற்றி எழுத 
நீஙகள் அதிகம் பிரயோள�ப படேவிலளல்ய?” - 
்கள்வி.

“எனககு அவைர்கள் பமபாழி பைரியபாது. ஆக்வை 
அவைர்களுர்ய வைபாழரவை என்னபால் விவைரிகக 
இயலைபாது .  ெள்்ளர்களில் இரேண்டு வைரக 
இருககி்றபார்கள். ஆத்ைபா ெள்்ளர் என்று ஒரு இனம; 
அஞ்பா ெள்்ளர் என்று ஒரு இனம. இது்வை நமககுத் 
பைரியபாதில்ரலையபா? இபெ ெசு அமமபான்னு 
கத்துதுன்னு பசபால்்்றபாம; எருமபாடு “ஞ்பா” 
என்றுைபான் பசபால்லும. இை வைசசு அவைஙகளுககுள்்ள 
பிரிவு இருககு. அைபவைபாடடி ெழகக வைழககஙகள் 
மபாறுது. அவைஙக ்ெசசு பமபாழிகள்லை வித்தியபாசம 
பைரியும. இபெடி அந்ை பமபாழி பைரியபாம நபா அவைஙக 
வைபாழகரகய எழுை முடியபாது. ைலித் வைபாழகரகய 
அவைஙகைபான் எழுைணும.”

 (ெணகட இநதியன், கநரகாணல், பக.36, 
செபடம்பர 30, 2012.)

இது கி.ரநா. அளித்த ்பதில்.

க்தரியநா்தல்தத க்தரிநது க்கநாள்ளல் ்தநான் வ்தடல். 
்நாம் வ்தடலில் இருககிவறநாம். க்தரியநா்தை , 
அறியநா்தை , அனு்பவப்படநா்தலவ ்பற்றிப வ்பசு்தல், 
எழுது்தல் கூடநாது என்்பது கி.ரநா.வின் ்பலடபபு 
வ்ரலை. க்தரியநா்தல்தத க்தரிநது க்கநாள்ளும் 
ைைமிருக்க வவண்டும். அ்தைநால் வ்ர்கநாணல் 
்தலைபபு “வர வரக ்கண்டறி ைைவை.”

 கி.ரநா.விடம் ்கண்டலடவ்தற்குரிய வைைநாை 
்பண்பு ்தைககுத க்தரியநா்தல்த - ்தநான் அறியநா்தல்த, 
அறியநா்தது எை ஏற்றுக க்கநாள்ளும் அம்்ம் : 
இதுவலர ்தன் ்கட்புைணுககு வந்தலடயநா்த ஒன்று 
- ்தநான் வ்தடநாது அது வநது வ்ரநாது. ’அ்தநான் 
எைககுத க்தரியுவை’ எை ்பக்கவநாட்டில் ்பநாரலவ 
ஓட்டநா்த ஒற்லறக்கநால் க்கநாககு அவரல்ை. இந்த 
வ்ர்கநாணலிலும் “ அவங்க கைநாழி எைககு 
க்தரியநாது; அவங்க ்கைநாச்நாரதல்த முழுலையநா்க 
அறிந்தவன் இல்லைவய ”என்ற ஆ்தங்கதல்த, சுய 
வ்ரலைலய முன்லவககிறநார.

ஒன்லற வநாசிப்ப்தன் வழி, சிநதிபபின் 
அடுத்த்கட்டப ்படிவயற உ்தவுைநாயின் அது ்பயன் 
்தரும் வநாசிபபு. சிநதிபபுககு இடமில்ைநாைல் சு்கததில் 
ஆழததி நின்றுவிடுகிற வநாசிபபுமுண்டு. சிநதிக்கத 
வ்தநாற்றநா்த ்கற்றறிவு சு்கைநாை்தநாய் அலைநது விடும். 
ஆைநால் ்பட்டறிவு என்கிற சுயநானு்பவம் சிறகு 
்பரபபி வைவை வைவை உயரநது க்கநாண்வட இருககும். 

நினைவேந்தல்

பா.சசயப்பிரகாசம்
jpirakasam@gmail.com

கி.ரா. எனும் கசையல் ஆளுவம
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்பட்டறிவு என்்பது ஒரு புள்ளிக வ்கநாைைல்ை; 
அடுத்தடுத்த புள்ளிககுத ்தநாவித ்தநாவிச க்ன்று 
வலையும் முழுகவ்கநாைம். ்பட்டறிவின் வயநாசிபபு 
மி்கப பிரைநா்தைநா்க அலையும்.

க்தநாடக்க ்கநாைம் மு்தைநாய் கி.ரநா.விடம் ஒன்லற 
அவ்தநானிதது வநதுள்வளன். அவர ஒரு ்கற்றறிவுக 
்களஞசியம் அல்ை; அவருலடய அனு்பவ அறிவு 
வி்நாைைநாைது; அலவ்கலளத க்தநாகுததுச க்நால்லும் 
முலற அ்பநாரைநாைது. மு்தலில் ்நாம்்தநான் 
க்தநாடங்கவவண்டும். அது ஒரு வ்கள்வியநா்க, ஐயைநா்க, 
க்தளிவுக்பறு்தலுக்கநா்க இருக்கைநாம். ஏ்தநாவது 
ஒன்லறச க்நால்லிவிட்டநால் அதிலிருநது கிலள 
கிலளயநாய்ப பிரிதது உலரயநாடி, வைவை வைவை 
வ்பநாய்க க்கநாண்டிருப்பநார கி.ரநா. ஏக்தநான்லறயும் 
க்ல்வ்தற்குமுன் இதுககு முன்ைநால் ்நான் இல்தச 
க்நால்லி இருகவ்கைநா எை உறுதிப்படுததிக 
க்கநாள்வநார. அவருலடய க்நாற் சுவநாரசியம், 
எடுததுலரபபு, க்நாககுபக்பநாடி வ்பநாட்டதுவ்பநால் 
கவளிப்படும் ையககும் கைநாழி - இலவ க்பநாருட்டு 
’ இல்லைவய , ் நான் வ்கட்டதில்லைவய ”என்வ்பன். 
எடுததுலரபபு ஒவகவநாரு ்தடலவயும் வவற வவற 
ரூ்பததில் கவளிப்படும். எல்ைநாம் முன்கூட்டிவய 
க்தரிநதிருந்த வ்பநாதும் கி.ரநா.விடம் கவளிப்படும் 
வவறவவற ரூ்பங்கலளக ்கநாணு்தற்்கநா்க ” ்கல்லுளி 
ைங்கன் ”  ை நாதிரி  உட்்க நா ர நது  வ ்கட்டுக 
க்கநாண்டிருபவ்பன்.

அவர ஒரு ்பலடப்பநாளி; ஒரு ்பலடபபுக 
்கலை்ன் ்பலடப்பநாக்கததில் ஈடு்பட்டுக 
க்கநாண்டிருகல்கயில், அந்த ைை ஒருலைலயக 
குலைககும் எ்தலையும் க்பநாறுக்க ைநாட்டநார்கள்.
கி.ரநா. முற்றிலும் வவறநாை ஒரு ஆளுலை.எழுதுவல்த 
நிறுததிவிட்டு, ்தநாள், எழுதுவ்கநாலை ஒரு புறைநா்க 
ஒதுககி லவததுவிட்டு ”வநாஙவ்கநா ” என்்பநார.அ்தன் 
க்பநாருள் நீங்க க்நால்லுங்க என்்ப்தநா்க இருககும் 
அவருலடய பிநதிய 20 ஆண்டு்களில் ஒவகவநாரு்நாளும் 
அவலரக ்கநாண்்ப்தற்கும் உலரயநாடுவ்தற்கும் வரும் 
கூட்டம் ஐநதிலிருநது ்பதது எண்ணததிற்குக 
குலறநதிருக்கநாது.

“கிரநாைங்களில்்தநான் கைநாழி்கள் உயிரபபுடன் 
வநாழகின்றை” என்்பல்த அருத்தம் திருத்தைநா்க கி.ரநா. 
்நாதிததுக ்கநாட்டியுள்ளநார. இைககியம் என்றநால் 
அ ப ்படி த ்த நான் .  அவ ர வ நா்  க ை நா ழியில் 
எழு்தப்படவவண்டும்.

வட்டநார கைநாழியும் அ்தன் வல்கக்தநால்கயில்ைநாச 
க்ழுப்பமும் கி.ரநா என்னும் க்பருைரதல்த 
க்கநாபபும்கிலளயுைநாய் க்ழிக்கச க்ழிக்க 
வளரத்தை. ்தநாத்தநா க்நான்ை ்கல்த்கள்,சிறுவர 
்கல்த்கள், ்பநாடல்்கள், க்நாைவலட்கள், க்நால்ைநாடல், 
விடு்கல்த எை ் நாட்டர வழக்கநாறு்களினுள்ளிருநது 
புதிய இைககியவல்க்கலளக ்கண்கடடுத்தநார. 
”்கரி்ல் வட்டர வழககுச க்நால்ை்கரநாதி” என்ற 
ஒன்லற 50 –ஆண்டு்களின் முன் அவர க்கநாண்டுவந்த 
பின்ைவர, புதியபுதிய வழககுச க்நால்ை்கரநாதி்கள் 
உருவநாகி வரைநாயிை. இலவகயல்ைநாமும் இன்ை 
பிறவும் ் நாட்டநாருககுள் இருந்தலவ்தநாம்.அலவ்களத 
வ்தடிக்கண்டலடய ஒருவர வ்தலவயநாயிருந்தது.அது 
அவரநா்க இருந்தநார. எல்ைநாமும் வ்ரநது அவரநாகி, 

்பள்ளிககூடம் ்கண்டிரநா்தவலர ’வருல்க்தரு 
வ்பரநாசிரியர’ என்ற அறி்ர்களின் ்கல்விபபுை 
்நாற்்கநாலியில் உட்்கநாரச க்ய்்தது. புதுலவத ்தமிழப 
்பல்்கலைக ்கழ்கம் அளித்த ’வருல்க்தரு வ்பரநாசிரியர’ 
இருகல்க, வட்டநார எழுததுககுக கிலடத்த ்கவுரவம்.

கி.ரநா ்கரி்ல் எழுததுக்களுககு முன்வைநாடி 
என்கிறநார்கள். ்கரி்ல் இைககியததின் ்தநல்த 
என்கிறநார்கள். எைககு அதில் உடன்்பநாடில்லை. 
அது ஓரளவு உண்லை, முழு உண்லையல்ை அவர 
வட்டநார அலடயநாளததிலிருநது, அ்தன் இை 
வ ல ர வி ய லி லி ரு ந து ,  ்ப ண் ்ப நா ட் டு 
அலடயநாளங்களிலிருநது க்தநாடஙகிைநார.ஆைநால் 
அந்த கைநாழி யநாருக்கநாைது? அது ்தமிழுக்கநாை்தநா்க 
இருந்த்தல்ைவநா? ைக்கள் ்தமிழநா்க கவளிப்பட்ட்தநா 
இல்லையநா! ்டபபு உலர்லடயின் உயிரத 
்தண்டுவடதல்தக ்கண்டறிந்த முன்வைநாடி அவர. 
வட்டநார கைநாழியும் அ்தன் ்பலடபபுக்களும் 
உ ை க ்க ை நா ம்  அறிய ப ்பட்டு  உ ச ் த தி ல் 
க்கநாண்டநாடப்படுல்கயில் ஏன் இந்தச சிறு 
கூட்டுககுள்வள அவலர அலடககிறீர்கள் எைக 
வ்கட்கிவறன்.

“எழுததில் முன்ைததி ஏர” என்று அவலர 
இதுவலர அறிநதிருககிவறநாம். .அப்படிவய ்தநாளம் 
பி்்கநாைல் க்பபி வநவ்தநாம். 2017 க்படம்்பர 16 – 
அவரது 95வது பிறந்த்நாள் முழு்நாள் நி்கழவநா்க. 
புதுலவப ்பல்்கலைக ்கழ்க அரங்கததில் ்நாங்கள் 
முன்கைடுதவ்தநாம். ்கநாலை” நிைநாமுற்றம்” - கி.ரநா. 
வுடன் வநா்்கர்கள் உலரயநாடல். “ சிைர எல்ைநா 
வீடு்களுககும் வ்பநாவநார்கள்; எல்ைநா வீடு்களிலும் 
்நாபபிடுவநார்கள்; ்தங்கள் வீட்டுப க்பண்லண பிற 
்நாதியிைருககு ை்தததிைருககு திருைணம் க்ய்து ்தர 
ைறுப்பநார்கள். என் வ்பததி ஒரு முஸலிலை திருைணம் 
க்ய்ய விரும்பிைநாள். இநது முஸலிம் ஒற்றுலை ்பற்றி 
வ்பசுகிற வ்பநாது என் வீட்டில் நிஜைநா்க ஒரு திருைணம் 
்டக ்கவிருககிறது .  துணிவநா்க  ஏ ்த நாவது 
க்ய்யவவண்டும்.  இல்த தியநா்கம் என்று 
க்நால்ைைநாட்வடன், ்ம் பிள்லள்களின் ைகிழசசி 
்தநான் முககியம்”

 ைநாலையில் இவ்த அரங்கததில் ்தன் குடும்்பததில் 
ஒரு சீரதிருத்தத திருைணம் ்லடக்பற உள்ள்தநா்க 
அறிவித்தநார கி.ரநா. நிைநாமுற்றம் உலரயநாடலில் 
நிலறயவவ ைைம் திறந்தநார கி.ரநா.

”்நாதி எபவ்பநாது ஒழியும் ” – இது வ்கள்வி.

“ல்தரியைநா்கச க்நால்வல்த, ல்தரியைநா்கச 
க்ய்வல்த வரவவற்்க வவண்டும்; ்கநாைகைல்ைநாம் 
ஒதுககி லவக்கக கூடநாது. ்தற்வ்பநாது நிலைலை 
ைநாறியுள்ளது. உயர குைதல்த விட ்தநாழத்தப்பட்வடநார 
மி்கத திறலையுடன் முன்வைறி வருகிறநார்கள்; மி்கத 
திறலையுடன் ்தநாழ குைதவ்தநார இருந்தநால், உயர 
குைதவ்தநார ஏற்்கைநாட்டநார்கள். அதுககு மூைதல்த 
்கண்டலடந்தநால் அது ் நாதி எைத க்தரியும். ் நாதிலய 
எப்படி ஒழிப்பது ? ்நாதிலய உண்டநாககியவர்கள் 
அ்தற்்கநா்க வருத்தப்படுவது ்டந்தநால் ்தவிர, ்நாதி 
ஒழியநாது.”

உண்லைலய ்தயக்கமில்ைநாைல் க்நால்கிற 
அலைவரும் க்பரியநார்தநான்.
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்த்தமில்ைநாைல் க்படம்்பர 16 
ைநாலை அரங்கததில் ்தன் வ்பததி 
அம்்நாவின் திருைணதல்த ்டததிக 
்கநாட்டிைநார. ைணை்கள் கி.ரநாவின் 
இலளயை்கன் பிர்பநா்கர - ்நாசசியநார 
இலணயரின் ை்கள் அம்்நா. ஒரு 
்கணினிப க்பநாறியநாளர. ஐஏஎஸ 
வ்தரவுக்கநா்க ்தன்லைத ்தயநார க்ய்து 
க்கநாண்டிருந்தநார. ்தன் வநாழவில் ்தகுந்த 
துலணயநா்க ்கநா்தலிதது வ்தரவு க்ய்்தது 
மு்கைது ஆசிப என்ற இஸைநாமிய 
வநாலி்பலர.

வ்பததி அம்்நா- வுககும் ்தன் வநாழவில் 
்கநா்தலிதது வ்தரவு க்ய்்த அம்்நா- 
மு்கைது ஆசிபபுககும் ்நாதி ை்த 
அலடயநாளங்கள் அற்ற திருைணதல்த 
்டததி லவத்த்தன் மூைம், உச்ம் 
க்தநாட்டநார கி.ரநா.

கி.ரநா. எனும் ்பலடப்பநாளுலைலய 
க்யல் ஆளுலையநா்க நிரூபித்த நி்கழசசி 
இது.

உ்பததிரவம் ்தரும் ் நாதி, ை்தங்கலள 
உருவநாககிக க்கநாண்வடநாம். அதிலிருநது 
விடு்படுவ்தற்்கநாை முண்டு்தல் ்பைருககுப 
பிடித்தமில்லை. எதிரததுப வ்பநாரநாடி 
அது அழிக்கப்பட வவண்டுகைன்்பதில் 
துளியளவும் ஐயமில்லை. முககியைநாய் 
இந்தப புள்ளியில் வ்தலவப்படுவது 
“்ை்நாய்க ைைம்” என்்பல்த புரட்சி்கரத 
திருைணம் மூைம் கி.ரநா .  ்ைககு 
உணரததிச க்ன்றிருககிறநார.

 கி . ரநா .விடம் ்தன்ைறியநாைல் 
ஒட்டிகக்கநாண்டது ்பநாரதியின் கைநாழி 
ைட்டுைல்ை; ்பநாரதியின் ைைசும்! ரநா.
்கை்கலிங்கம் என்ற ்தநாழத்தப்பட்ட 
ை்கனுககு பூணூல் அணிவிதது வவ்தம் 
்கற்பிக்க முயன்றவன் ்பநாரதி அல்ைவநா! 
புதுசவ்ரி ்கை்கலிங்கம் பின்ைநாளில்” 
்பநாரதி என் குரு்நா்தர” என்னும் நூலை 
எழுதிைநார

எல்வைநாரும் க்பற்றுகக்கநாள்ள 
அன்பும், வழி்கநாட்டலும், உடல்்ைம் 
வ்பணவும் உணவு குறிததுைநாை 
்கருததுக்களும் சிந்தலை்களும் நிலறநது 
நிமிரநது கிடககிற ்கருவூைம் கி.ரநா. 
என்்பது வநா்்கருடைநாை உலரயநாடலில் 
க்தரிந்தது.

முழு்நாள் நி்கழவநா்க கிரநா 95 ஐ 
அரஙவ்கற்றி, கி.ரநா.வுககு ் நாங்கள் சிறபபு 
க்ய்வ்தநாம் எை எண்ணியிருநவ்தநாம். 
்நாதி, ை்தைற்ற திருைணதல்த ்தன் 
குடும்்பததில் ்டததிய்தன் வழி கி.ரநா. 
நி்கழவுகவ்க சிறபபுச க்ய்துவிட்டநார. 
‘இந்தப ்பநால்த க்ல்லுங்கள்’ எைக கூறி 
முன் ் டநது அலழததுச க்ல்கிற கி.ரநா. 
க்யலிலும்  முன்ைததி ஏர!

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்தாளர

விவசறாயிகள கன்தகைறாைறார்கள
கரிசல் கறாடடு சம்சறாரிகைறாக...

மக்கள வழக்னக அகரறாதியறாக்கிைறார் கினடைத்தது
கரிசல் வடடைறார வழக்குசபசறால்லைகரறாதி..

னநரு இநதிரறாவுக்கு எழுதிய கடி்தஙகள
அண்ணறா ்தம்பிகளுக்கு எழுதிய கடி்தஙகள
எழுத்தறாைர்களின் எண்ணப் ெரிமறாற்ஙகள
இலைக்கியமறாயிை கி.ரறா., கடி்தஙகளில்...

கிரறாமதது மக்களின் வறாழவியனலை
இலைக்கியமறாக்கிைறார்
நறாடடுப்பு்க் கன்தக் கைஞசியம்.

விவசறாயிகள ெடும்ெறாடு
கரண்டடைறால் பவளிசசமறாைது..
இடைம்பெயர்வு இலைக்கியததில் நவீை
இலைக்கிய முன்னைறாடிகள
னகறாெல்லைகிரறாமதது மக்கள....

ெறாசம் எனும் னவசதன்த
பவடடைபவளிசசமறாக்கியது கறாயசசமரம்..
ெ்னவகளின் குளியனலைப் ெறாடைபமடுததிருக்கி்றார் பிஞசுகளில்
அவன் அவள ஆைறாள னகறாமதியில்
பெண்ணின் மைன்தத திருமணததிறகுமுன்
திருமணததிறகுப் பின் ெகுததிருக்கி்றார் கன்னினமயில்
விவசறாயிகளின் வறாழக்னக அனடைக்கப்ெடுகி்து க்தவில்
புழுக்கமறாை னெருநது ெயணம் மைதிறகுக்
குளிர்சசியூடடியது மின்ைலில்
எண்ணதன்த வண்ணமறாக்கியிருக்கி்றார் னவடடியில்
பநயகரிசலில் வினையும் அவுரி பெறான்ைவுரி்தறான்
அதுனெரில்்தறான் இருக்கி்து பெறான்
விவசறாயிகளின் வறாழக்னகயில் மிஞசவில்னலை மண்....

பெண்ணுக்கு நடைக்கும் அநீதினயத ்தடுக்க முடியறாமல்
னவ்தனைப் ெடடிருக்கி்றார் ஜடைறாயுவில்..

அஙகணறாக்குழி நவீை குளிப்ென் ஆைன்தச
பசறால்கி்றார் நனகசசுனவ மிளிர அஙகணததில்...

மனழ சக்கப்னெறாடு னெறாடடு
பகதது பகதது எைத ்தண்ணி பகறாடடிக்பகடைக்குது
மு்தன் மு்தலில் கடைனலைப் ெறார்த்த பவளைநதி மனி்தனைக்
கறாடசிப்ெடுததியிருக்கி்றார் கினடையில்...

பிளனைகளுக்குள னெறாடடி - நறான்
அம்மறா பிளனையறா அப்ெறா பிளனையறா
ெறாகப்பிரிவினையில் உ்வுகனையும்
ெறாகம் னெறாடடைது உண்னம...

டி.னக.சியிடைம் ரசனைனயக் கற்வர்
ெறாமரர்களிடைம் பசறாலைவதன்தப் னகடடைவர்
பெறாதுவுனடைனமயறால் முறனெறாக்னகக் கண்டைவர்
மக்கள பமறாழியில் இலைக்கியம் ெனடைத்தவர்
மக்கள ெனடைப்ெறாளி
கரிசல் எழுததுக்கு மு்தல் ஆழி..

�்டப�ாளர: உதவிப ப�ராசிரியர, உலகைத் தமிைாராய்ச்சி 
நிறுவ்னம்

நினைவேந்தல்

நா.சுசலாசனா
suloraja64@gmail.com

�ரிசைல் 
மக்�வை 
எழுத்தில் 
சைஞசைரிக்�ச் 
கசையதவர் 
கி.ரா.
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டிக்கடி ல்க்கலள வ்நாபபுப வ்பநாட்டுக ்கழுவ வவண்டும்; ஆறு 
அடி இலடகவளியில் ஒருவலர ஒருவர இருததிகக்கநாள்ள 
வவண்டும்; எபக்பநாழுதும் வநாலயயும் மூகல்கயும் மு்கக்கவ்ம் 
க்கநாண்டு ்ன்றநா்க மூடிகக்கநாள்ள வவண்டும் என்கறல்ைநாம் 
்பரபபுலர க்ய்்த அரசு, இபக்பநாழுது வீட்டுக ்க்தவு்கலளயும் 
மூடி லவததுவிட்டு வீட்டுககுள்வளவய இருப்பது்தநான் 
்பநாது்கநாபபு என்ற புள்ளியில் வநது நிற்கிறது. ்லையைலற, 

வரவவற்்பலற, குளிப்பலற, உணவருநதும் அலற, ்படுகல்கயலற எை ்தனித்தனி 
வ்தி்கவளநாடு வநாழகிற உயரவருவநாய்ப பிரிவிைருககு இக்தல்ைநாம் ் ரி, ்பததுககு 
்பதது அளவுள்ள அலறலயவய ்தைது குடும்்பததிற்்கநாை கைநாத்த வநாழவிடைநா்கக 
க்கநாண்ட எளிய ைக்களுககு...?

இந்த க்ருக்கடியநாை சூழநிலையில் ் மூ்க 
ஊட்கங்கவள ைக்களின் கவளி உை்கத 
க்தநாடரபுக்கநாை ்கருவியநாகி விட்டது. 
ைட்டுைல்ை, ்பை புதிய கவளி்கலளயும் 
திறநதுவிட்டிருககிறது. உைகில் இதுவலர 
்நாம் ்பநாரததிரநா்த இடங்கலளயும் 
வநாழ்நாளில் ஒருமுலறவயனும் க்ன்றுவர 
மு டி ய நா ்த  இ ட ங ்க ல ள யு ம் கூ ட 
உ ள் ள ங ல்க யி ல்  க ்க நா ண் டு வ ந து 
்கநாட்டுகின்றை ் மூ்க ஊட்கங்கள். அவ்தநாடு 
கூடவவ உை்கம் ்கண்டறியநா்த அவைம் 
நிலறந்த ்கநாட்சி்களும் துயரங்களும், 
அததுமீறல்்களும் அட்டூழியங்களும் 
உடனுககுடன் ்கநாணககிலடககின்றை. 
்கநாணககிலடக்கநா்த ்கநாகணநாலி்கலளயும் 
்கண்க்கநாள்ளநாக  ்க நாட்சி்கலளயும் 
்கண்டு்களிககின்ற அவ்த ்கண்்களநால்்தநான் 
சிை க்கநாடுலை்கலளயும் ்கண்டும் வ்கட்டும் 
்கடநதுவ்பநா்க வவண்டியிருககிறது. 

குறிப்பநா்க ஆட்சியதி்கநாரம் ்தைககுப 
பின்ைநால் இருககிறது என்கிற ஆணவததில் 
அ டி ப ்ப ல ட வ நா ்த  அ ர சி ய ல ை 
ல்கயிகைடுததுக க்கநாண்டு அலைகிற அலர 
குலற்களின் வ்பசசு்களும் விைர்ைங்களும் 
்கண்க்கநாண்டும் ்பநாரக்க முடியவில்லை; 
்கநாது க்கநாடுததும் வ்கட்்க முடியவில்லை. 
அதிலும் ்கட்சியிவைநா ஆட்சியிவைநா எந்தப 
க்பநாறுபபிலும் இல்ைநா்த ைக்களநால் ்பை 
்பத்தநாண்டு்களநா்க நிரநா்கரிக்கப்பட்ட ரநாஜநா 
என்கிற ஒரு ்நா்தநாரண ்்பரின் வ்பசசு, 
வ்கநா்பப்படநா்தவர்கலளயும் குமுறிஎழ 

வகொடுகளின் ்டுவில்

டிராடஸகி மருது
trotskymarudu@gmail.com

முறறுபபுள்ளி வவக்� ரவணடும்

லவககும் ் நாைநாந்தரப வ்பசசு.

வநாலயத திறந்தநாவை க்பநாய்யுலர்களும் 
அவதூறு்களும்்தநான் அவரது அன்றநாட ஊட்க 
அரசியல். ்பநாஜ்க ஆட்சியதி்கநார்ததுககு வந்த 
்கடந்த ஏழு ஆண்டு்களுககும் வைைநா்க 
க்பநாதுகவளியில் அவர ்டநதுக்கநாள்ளும் 
்பண்்பற்ற க்யலை, இனியும் க்தநாடரவிடக 
கூடநாது. அ்தற்கு முற்றுபபுள்ளி லவக்க வவண்டியது 
்ட்டம் ஒழுஙல்கக ்கநாக்க வவண்டிய அரசின் 
க்பநாறுபபு. அல்தவிட, அண்லையில் ைநாண்புமிகு 
அலைச்ர ஒருவலரயும் ைதிபபிற்குரிய ் ட்டைன்ற 
உறுபபிைர ஒருவலரப ்பற்றியும் பிர்பைைநாை 
் டி ்க ரி ன்  ்த ந ல்த  ்ப ற் றி யு ம் 
்பததிரில்கயநாளர்களிலடவய அந்த ்்பர 
கவளியிட்ட ்கருதது்கள் மி்கமி்க இழிவநாைலவ. 
அந்தக ்கருதது்கலள ்கநாட்சி ஊட்கங்கள் ஒலி ஒளி 
்பரபபியவ்தநாடு அந்த ்்பரின் அவதூறுககு 
ஆளநாை அலைச்ரிடவை வ்பநாய் ‘உங்கலளப 
்பற்றிய இந்தக ்கருததுககு நீங்கள் என்ை 
க்நால்கிறீர்கள்?’ என்று வ்கட்்பது அல்தவிட 
இழிவநாைது.

இதுவ்பநான்ற ்டவடிகல்க்களநால் ்நாட்டில் 
வ்தலவயற்ற குழப்பதல்தயும் ்ப்தட்டதல்தயும் 
ஊட்கங்கவள உருவநாககிவிடுவைநா என்கிற அச்ம் 
்கவலை க்கநாள்ளச க்ய்கிறது. ஊட்கங்களில் 
்தலைலைப க்பநாறுபபில் உள்ளவர்கள் இதில் கா
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மிகுந்த ்கவைம் க்கநாள்ள வவண்டும்.

்மூ்கநீதிககு வழி ் லைத்த நீதிக்கட்சியுை அ்தன் ்பநால்தயில் 
்பயணப்பட்டு திரநாவிட இயக்கச சித்தநாந்தங்கலள 
்ைநா்தைததுககு எதிரநா்க வில்தததுவிட்ட க்பரியநாரும் அல்தச 
க்ழிப்பநா்க ்தமிழ ைண்ணில் வளரதக்தடுத்த அண்ணநாவும் 
்கலை்ரும் ்தநான் ்தமிழ்நாட்டின் இவவளவு க்பரிய வளரசசிககும் 
்கநாரணம் என்று பிற ் நாட்டவரும் க்பநாருளநா்தநார வல்லு்ர்களும் 
க்நால்வல்தககூட இஙகிருககிற அடிப்பலடவநாதி்களநால் 
க்பநாறுததுகக்கநாள்ள முடியவில்லை.  ஆட்சியதி்கநாரம் இல்ைநா்த 
நிலையிலும் விசுவநா்மிக்க அடிலை்களின், ஆ்தரவவநாடு அந்தக 
வ ்க நா ்ப தல்தயும்  ஆததிரதல்தயும்்த நான்  முது்கலை 
அரசியல்அறிவியல் ்பநாடங்களிவைவய எழுதி இருககிறநார்கள் 
என்்பல்த ைநாண்புமிகு உயர்கல்விததுலற அலைச்ர அவர்கள் 
அண்லையில் க்ய்தியநாளர்களுககுச சுட்டிக்கநாட்டிைநார.

்கடந்த ஆட்சிக ்கநாைததில் ்பள்ளிக ்கல்விக்கநா்க 
்பநாடததிட்டங்கலள வகுககும் குழுக்களில் இருநது 
க்யல்்படுவ்தற்்கநாை ஒரு வநாய்பபு எைககு 
அளிக்கப்பட்டிருந்தது. ‘ைலறவநா்க’ வவலை 
க்ய்யும் ்்பர்கலளயும் அவர்களின் 
அழுத்தங்கலளயும் ்கல்விததுலற ்நாரந்த 
்ண்்பர்கள் அவவபவ்பநாது க்நால்ைவும் 
முடியநாைல் கைல்ைவும் முடியநாைல் 
்தவித்தல்த ்நான் அறிவவன். ஆைநாலும், 
என்லைப வ்பநான்றவர்கள் சிை ்பை 
இலடசக்ரு்கல்்கலள அலடயநாளங்கண்டு 
உடனுககுடன் அ்கற்றுவதில் மிகுந்த 
்கவைததுடன் க்யல்்பட்வடநாம், குறிப்பநா்க, 
ஓவியம் ்நாரந்த ்படிபபு்கலளப ்பயில்கின்ற 
்பநாடததிட்டததில் வவ்த்பநாடங்கள் குறிததும் 
வ்கநாயில்்களின் ்தைபுரநாணங்கள் குறிததும் 
இருந்தல்தக ்கண்டு, ஓவியக்கல்விககுத 
க்தநாடரபில்ைநா்த எல்தயும் இவ்தநாடு 
வ்ரக்கககூடநாது எை ்கடுலை ்கநாட்டியவ்தநாடு 
அல்த அபக்பநாழுவ்த நிரநா்கரிக்கவும் 
க ்ய் வ்தன் .  எைவவ ,  ்கட ந ்த ்க நாை 
்பநாடததிட்டங்கள் முழுவல்தயும் அரசு ைறு 
ஆய்வுககு உட்்படுததி ்லடமுலறப்படு்ததுவது 
அவ்ரத வ்தலவ என்்பல்தச சுட்டிக்கநாட்ட 
விலழகிவறன்.

்மூ்க நீதிலயப வ்பசுகிற எழுதது என்றநால் 
அது ‘தீண்டத்த்கநா்தது’ என்்பதுவ்பநாை அந்த 
எ ழு த ல்த  ை ட் டு ை ல் ை  அ ல ்த 
எழுதியவர்கலளயும் ஒதுககி லவதவ்த 
்பநாரககிற இைககிய வை்தநாவிைநா்ங்கள் 
க்கநாஞ்பவ்பர இருககிறநார்கள். இைககியத 
தூ ய் லை  வ நா ்த ம்  வ ்ப சி  அ ல ்த 
ைலறததுகக்கநாண்டும் நிற்கிறநார்கள். 
்மூ்கநீதிலயப வ்பசுகிற இைககியதல்த 
பிரச்நார  இைககியைநா்கவும் தீட்டு 
இைககியைநா்கவும் ்கட்டலைத்த்தன் மூைைநா்க 
ஒரு ்தலைமுலற இலள்ர்கள் அல்தப 
்பநாரதது விடநா்தவநாறு திலரயிட்டும் 
ைலறத்தநார்கள். ஆைநாலும் அல்தயும் ்கடநது 
க்ல்லும் வல்ைலை அந்த இைககியததுககு 

உண்டு என்்பல்த ்கநாைம் நிரூபிததிருககின்றது.

அசசு ஊட்கங்கள் க்நால்வவ்த ஆவணைநா்க 
இருந்த ்கநாை்கட்டததில் ஈழத ்தமிழர்களின் 
வீரியமிக்க விடு்தலைப வ்பநாரநாட்டத ்த்கவல்்களும் 
்களநிைவரங்களும் முழுலையநா்க கவளியில் 
வநதுவிடநாைல் எப்படிகயல்ைநாம் திட்டமிட்டு 
ைலறத்தநார்கள் என்்பல்த ் நாைறிவவன். ஆைநால், 
அடுத்த சிை ஆண்டு்களில் உை்கததில் 
முகிழதக்தழுந்த இலணயததின் வருல்க 
அவர்களது க்பநாய்யுலர்கலளகயல்ைநாம் கிழிததுத 
க்தநாங்கவிட்டது.

புதுலைபபித்தனுககு வைவை க்கநாண்டுவ்பநாய் 
கைௌனிலய நிறுததுவ்தற்கு புதிய ஆவணங்கலள 
உருவநாககுவ்தற்்கநாை க்யல்்பநாடு்கலள 
முன்கைடுத்தவர்கலளயும் அ்தற்்கநா்க அவர்கள் 
ைநாறிைநாறி உலரயநாடிக ்களித்தல்தயும் 
்பக்கததிலிருநவ்த வ்கட்டுக வ்கட்டு வளரந்தவன் 
்நான். எைவவ, அந்தப க்பரிய ைனி்தர்களின் 
்தநதிரமும் எைககுத க்தரியும்; ்தவிபபும் எைககுத 
க்தரியும்.

‘என்லையும் ்கடநது க்ல்லுங்கள்’ என்று்தநான் 
்தநல்த க்பரியநார க்நால்கிறநார. குதிலரககு ்கட்டி 
லவததிருககிற ைலறபல்ப நீண்ட ்கநாைததுககு 
்பநாது்கநாக்க முடியநாது. குதிலர நிற்கிற வலர 
அல்ைது ்டககிற வலர அது ்பயன்்படும். 
்பநாய்ச்லைக ்கநாட்டத க்தநாடஙகிவிட்டநால் 
ைலறபபுககு லவததிருககிற துணி்கள் எல்ைநாம் 
கிழிநது ் நார்நாரநாகிவிடும்; திரநாவிட அரசியலை 
வைலட்களிலும் உலழககும் ைக்களின் 
வநாழவியலை, எழுதது்களிலும் கவளிப்படுததிவரும் 
்வ்கநா்தரர எழுத்தநாளர இலையததின் ்பலடபபின் 
மு ன் ை நா ல்  அ டி ப ்ப ல ட வ நா ்த ம் 
ைண்டியிட்டுககிடப்ப்தநா்கவவ ்படுகிறது எைககு.

கைட்டு்ரயாளர: தமிழ்நாட்டின தனித்துவமா்ன 
ஓவியர
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்தாரநாளவநா்ததிற்குபபிற்கநாை ்கநாை்கட்டததில் இநதியநாவிலுள்ள க்பரும்்பநாைநாை 
ைக்கள் ்நல்தையம் – வைது்நாரி அலடயநாளஅரசியல் – ்கல்வியில் திட்டமிட்டு 
உற்்பததி க்ய்யப்படுகிற அறியநாலை எனும் ்பநாதிபபுக்களிைநால், ்கடுநதுயரங்கலளசசுைநது 
வநாழநது வருகின்றைர. இவற்றினுள் ் நல்தையைநாைது, க்தநாழிைநாளர்களுககு குலறந்த 
ஊதியைளிதது ைற்றும் வவலைவநாய்பபின்லைககு வழிவகுதது ஏற்றத்தநாழவிற்கு 
விததிடுகிறது. அடுதது, வைது்நாரி அலடயநாளஅரசியைநாைது, இ்தற்கு முன்புவலர 
வ்த்ததின் மு்கங்களுள் ஒன்றநா்க இருநதுவந்த ை்தச்நாரபின்லையிலை சில்தததிருப்பது 
ைட்டுமின்றி, ை்த அடிப்பலடயில் ைக்கலளப பிளவு்படுததி, சிறு்பநான்லையிைர ைற்றும் 
இடம்க்பயரவவநார்கலள ஒடுககுவதின் மூைம் ஏற்றத்தநாழவுககு ்கநாரணைநா்க 
இருககின்றது. அடுத்த்தநா்க, ஆட்சியநாளர்கள் ்கல்விலய ்பயிற்றுவித்தலினூடநா்க 
ைநாணவர்களிலடவய ்கநாரண்கநாரியங்கலள ்கண்டலடவ்தற்கும், விைர்ைப்பநாரலவலய 
வளரதக்தடுப்ப்தற்குப ்பதிைநா்க, ்கநாரப்பவரட்டு்களுககு ்ைன்்பயககும் ்கல்வியிலை 
்பயிற்றுவிப்ப்தைநால், அறியநாலைலய திட்டமிட்டு உருவநாககி, அவர்களிடதவ்தயும் 
ஏற்றத்தநாழவு அதி்கரிப்ப்தற்கு உ்தவிடுகின்றைர. வைற்குறிபபிட்ட மூன்றுவல்கயநாை 
ஏற்றத்தநாழவு்களுவை க்ல்வமும் - அதி்கநாரமும் ஒரு சிைரிடம் குவிவ்தற்கும், ைக்கலளப 
பிளவு்படுததுவ்தற்கும், க்பரும்்பநாைநாை ஏலழ்கலள வைலும் ஏலழ்களநாககி விழிபிதுங்க 
லவததிருககின்றவ்த ஒழிய, அம்ைக்களிைது வளைநாை வநாழவிற்வ்கநா, அல்ைது 
வளப்பகிரவிற்வ்கநா உததிரவநா்தம் ஏதும் அளிக்க முடியநா்த அவைம்.

்தநாரநாளைய ்கநாைைநாைது வளப்பகிரவின் மூைம் ஏலழைக்களின் வறுலைலய ஒழிக்க 
முற்்பட்டது. ஆைநால், ் நல்தைய ்கநாைவைநா க்பநாதுவளததிலை ்தனியநாருககு அளிதது 
அ்தன்மூைம் வளரசசிலய எட்ட முற்்படுகிறது. இ்தைநால், ்பணக்கநாரர்களுககும்- 
ஏலழ்களுககும் இலடயிைநாை ஏற்றத்தநாழவநாைது அபவ்பநாது இருந்தல்தவிட ்தற்வ்பநாது 
்பன்ைடஙகு கூடியிருப்பதிலிருநது ,  ஏலழைக்களுககு  ஏற்்பட்டுள்ள 
க்கநாடும்்பநா்த்கசக்யலுககு ்கநாரணம் யநாகரை க்நால்லிதக்தரிய வவண்டியதில்லை.

்நல்தைய ்கநாைததில், ைக்களுககிலடவயயநாை அரசியல், க்பநாருளநா்தநாரம் ்நாரந்த 
வவறு்பநாடு்கள் வரக்கம் ் நாரந்த்தநா்க அல்ைநாைல், ்கைநாச்நாரம் ் நாரநது அணுகு்பலவயநா்க 
ைநாறியபிறகு, அலடயநாளம் என்்பது முககியததுவம் க்பற்றிருககிறது. இ்தைநால், 
்பநாரம்்பரியம், ை்தம், கைநாழி, வரைநாறு, ைதிபபுக்கள், வழக்கநாறு்கள், நிறுவைங்கள் 
வநாயிைநா்க ைக்கள் ்தங்களது அலடயநாளங்கலள வலரயறுததுகக்கநாள்ள 
ஆரம்பிததிருககின்றைர. அதுைட்டுைல்ைநாது, அரசியலின் வழியநா்க ்தங்களது 
்ைன்்கலள வைம்்படுததிகக்கநாண்டு, அலடயநாளங்கலள வலரயறுததுக க்கநாள்்பவர்களநா்க 
ஆகியிருப்ப்தலையும் ்கவனிக்கமுடிகிறது.

சு்தநதிரததிற்கு முன்்பநாை ஆட்சிக்கநாைததில், ் மூ்கஅளவில் பின்்தஙகிய ் மூ்கததிைர- 
சிறு்பநான்லையிைர- விளிம்புநிலையிைர ்தங்களுலடய ்ைனுகக்கை ்தனித்தனி 
அலைப்பநா்கததிரண்டு, ஆஙகிவையர்களிடம் உரிலை - பிரதிநிதிததுவம் வவண்டி 
வ்கநாரிகல்க்கலள லவதது ்லுல்க்கலளபக்பற்றைர. சு்தநதிரததிற்குபபிற்கநாை, 
ஜை்நாய்க ஆட்சிக்கநாைததிலும், இவவலைபபுக்கள் ்தங்களுலடய வ்கநாரிகல்க்கலள 
ஆட்சியநாளர்களிடம் முலறயிட்டு, உரிலை்கள் - ்லுல்க்கலள க்பறவும் க்ய்்தைர. 
அது ் ட்டததின் ஆட்சிக்கநாைைநா்க இருந்தது.

ஜை்நாய்கக்கநாைததில், ை்தம் – ்நாதி - இைததிற்கு அப்பநாற்்பட்டு ‘க்பநாது’ எனும் 
சிந்தலைலய ஆட்சியநாளர்கள் ைக்களிலடவய ்கட்டலைதது வ்பணிவந்தைர. இ்தனுடன் 
்மூ்கததிலை அளவீடு க்ய்ய வரக்கம் ்நாரந்த ்பநாரலவயும் முன்லவதது 

கட்டுனை

நிகழ் அய்ககண்
ayykan1960@gmail.com

வலதுசைாரி அவ்யாை அரசியலும் 
வவத்படும் மனிதரநயமும்
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அணு்கப்பட்டது. அதுகவல்ைநாம் ்தற்வ்பநாது, 
சி்தறடிக்கப்பட்டு, ை்தம்- ் நாதி- இைம் ் நாரநது ைக்கள் 
அலடயநாளப்படுத்தப்படு்பவர்களநா்க இருககின்றைர. 
இப்படி ைநாறி நிற்கும்வ்பநாது, ்பன்லைததுவ 
அணுகுமுலற என்்பதும், ்ை்தநாை ்்கவநாழவு 
என்்பதும் வ்கள்விககுறியநாகி நிற்கிறது.

அலடயநாளஅரசியலிலை சிறு்பநான்லையிைர 
ல்கயிகைடுககும்வ்பநாது, அது அரசியல் ் ட்டததிற்கு 
உட்்பட்ட்த நா ்க  இருப ்பது  ைட்டுமின்றி , 
ஜை்நாய்கத்தன்லையுலடய்தநா்கவும் இருககிறது. 
அ ்த ல ை வ ய  க ்ப ரு ம் ்ப நா ன் லை யி ை ர 
மு ன் கை டு க கு ம் வ்ப நா து  அ வ ர ்க ளி ை து 
்ைனுக்கநாை்தநா்க ைட்டும் ைநாற்றம் க்பற்று, 
எவ்தச்தி்கநாரைநா்க ைநாறிடுகிறது. அ்தநாவது, வைது்நாரி 
அலடயநாள அரசியைநா்க உருகவடுதது நிற்கிறது.

இ க ்க நாை ததில் ,  ்மூ்க ததில்  ஆதிக்கம் 
க்லுததிவருகிற க்பரும்்பநான்லையநாை ைக்கள், 
அரசியலிலும் ஆதிக்கம் க்லுததும் வ்நாககில், 
்தங்களது அலடயநாளஅரசியலை தீவிரததுடன் 
முன்கைடுக்கவும் - ்கட்டலைக்கவும் - ்பரவைநாக்கவும் 
க்ய்கின்றைர. இ்தன்்கநாரணைநா்க, சிறு்பநான்லையிைர, 
விளிம்புநிலையிைர ஜை்நாய்கக்கநாைததில் 
க்பற்றுவந்த உரிலை ைற்றும் ் லுல்க்கள் க்கநாஞ்ம் 
க்கநாஞ்ைநா்க பின்னுககுத்தள்ளப்பட்டிருககின்றை.

இநதிய ்கைபபுபக்பநாருளநா்தநார ்கட்டலைப்பநாைது 
சில்தக்கப்பட்டு ்தனியநாரையைநாகி வருவதிைநால், 
அ்தன் ்பயன்்கள்யநாவும் ்தற்வ்பநாது ்தனியநாருககு 
்பைைளிப்ப்தநா்க ைநாறிவிட்டது. எந்தஅளவுககு 
வைது்நாரித்தன்லை க்கநாண்ட ஆட்சியநாளர்கள் 
வ்த்ததின் க்பநாதுததுலறலய - வளங்கலள 
்தனியநாருககு அனுைதிககிறநார்கவளநா, அந்தஅளவுககு 
அவர்களுககிலடவயயநாை உறவு என்்பது அல்க்க 
முடியநா்த்தநா்க ைநாறி இருககின்றது. வைது்நாரி 
ஆட்சியநாளர்கள் இ்தன்மூைம் ்தங்களுலடய 
்கருததியல்்கலளயும் ,அஜண்டநாக்கலளயும் 
்கசசி்தைநா்க நிலறவவற்றிகக்கநாள்கின்றைர.

சுரு க ்கை நா ்க ககூறின் ,  க ்ப நாருளநா ்த நா ர க 
்கட்டலைப்பநாைது இஙவ்க வைலும்வைலும் 
்தனியுலடலையநாகிறது. அ்தற்வ்கற்றவநாறு வைது்நாரி 
அலடயநாளங்களுடன் கூடிய ை்தம்- ்நாதி்நாரந்த 
அரசியலும் ்மூ்கத்தளததில் வைகைலும்புகிறது. 
அவ்தவ்பநான்று எந்தஅளவுககு வைது்நாரி 
அலடய நாளஅரசியல்  வ ைகைழுகிற வ ்த நா 
அந்தஅளவுககு அவர்களிலடவய ்மூ்கநீதிககு 
எதிரநாை ்கருததுக்களும் வைவைழும்புகிறது. இது்தநான் 
இன்லறய ய்தநாரத்தம்.

்தனிைனி்த நு்கரவு என்்பதுஎந்த அளவுககு 
்நல்தபக்பநாருளநா்தநார வளரசசிககு அவசியவைநா, 
அதுவ்பநாை, ் மூ்கத்தளததில், வைது்நாரி ை்தம்-்நாதி 
அலடயநாளங்களின் வளரசசிககு ்தனிைனி்த 
ஈடு்பநாட்டுடன் கூடிய நு்கரவு என்்பதும் 
அவசியைநாகிறது. இதிலிருநது, நு்கரவு என்்பது, 
்நல்தையததிற்கும்- வைது்நாரி அலடயநாள 
அரசியலுககும் க்பநாதுவநா்க இருப்பல்தப 
்ப நா ர க ்க மு டி யு ம் .  இ தி ல்  வ ை து ் நா ரி 
அலடயநாளஅரசியைநாைது உைகில் கவகறஙகும் 
இல்ைநா்த அளவுககு இஙகு ைட்டும் ை்தமும் ் நாதியும் 

ஒன்லறகயநான்று பிலணநது க்யல்்படுவ்தநா்க 
இருப்பல்தக ்கநாணமுடியும். அ்தநாவது, ை்தததிலிருநது 
்நாதிலய ்தனிவய பிரிதக்தடுக்க முடியநாது. அதுவ்பநாை, 
்நாதியின்றி ை்தமும் ்தனிதது இயங்க முடியநாது. 
குறிப்பநா்கச க்நால்ைவவண்டுகைனில், ்நாதி்களின் 
க்தநாகுபபு்தநான் ை்தம் .  இதில், ை்தைநாைது 
்நால்வரணதல்த அடிப்பலடயநா்ககக்கநாண்டுள்ளது. 
்நாதியநாைது ்படிநிலையலைபபு முலறலயக 
க்கநாண்டுள்ளது. இரண்டுவை, ை்தததின் ்டஙகு- 
்ம்பிர்தநாயங்கலளபபின்்பற்றி இயஙகுவ்தநா்க 
இருககின்றது.

இஙவ்க, ை்தம்்நாரந்த அலடயநாள அரசியலை 
எடுததுகக்கநாண்டநால், ்தைது அலடயநாளங்களநாை 
வ்பநாலிவ்தசியவநா்தம் – கைநாழி – ்கைநாச்நாரம்- 
்பண்்பநாட்டிலை ்கட்டலைககும் வ்நாககுடன், க்பநாது 
உலரயநாடலைவய க்பரும்்பநான்லை X பிறர எை 
ைநாற்றிட முயல்கிறது. பிறை்தங்களின் மீது அவதூறு 
்ப ரபபுவது  ைட்டுைல்ைநாது  அவற்றிலை 
கவகுைக்களிலடவய எதிரியநா்கக்கட்டலைதது 
வன்முலற நி்கழததுவது ைட்டுமின்றி, அவற்றின் 
மூ ை ை நா ்க  க ்ப ரு ம் ்ப நா ன் லை யி ை ர ்க ல ள 
ஒருஙகிலணததுகக்கநாள்வ்தநா்கவும் இருககின்றது. 
வைலும், ்தைது வைது்நாரி அலடயநாளங்கலள 
நிலைநிறுததிகக்கநாள்வ்தற்கு புலைவுமிக்க புரநாண 
– இதி்கநா்ங்கலள ஆ்தநாரங்களநாககி, அல்தவய 
உ ண் லை க ய ை வு ம்  ்க ட் ட ல ை க கி ற து . 
இதுைட்டுைல்ைநாது ,  ஆட்சியதி்கநாரததின் 
துலணயுடன்,  வன்முலறமூைம் ஒழுஙல்க 
நிலை்நாட்டவும் ; ைவஜி்கநாத ைற்றும் பிறை்தம் 
ைநாறுவ்தற்கு எதிரநா்கவும் ; ்பசுப்பநாது்கநாபபிற்்கநா்கவும்; 
் ட் ட ங ்க ள்  இ ய ற் றி  ்த ன்  ் ை ல ை 
்ட்டபூரவைநாககிகக்கநாள்கிறது. அதுைட்டுமின்றி, 
்தைது அதி்கநாரம் – ்பண்பைததின் உ்தவியுடனும், 
ஊட்கங்கள் – ்கல்வி - வ்தர்தல் ஆகியவற்றின் 
துலணயுடனும் ்தன்லை திரும்்பததிரும்்ப ைறுசுழற்சி 
க்ய்து க்கநாள்ளவும் க்ய்கின்றது. எப்படிகயனில், 
எஙவ்க ஊட்கங்கள் வைது்நாரி அலடயநாள 
அரசியலின் ஊற்றுக்கண்ணநா்கவும், பிரச்நாரப 
பீரஙகியநா்கவும் விளஙகுகிறவ்தநா, எஙவ்க வைது்நாரி்கள் 
வ்தர்தலில் கவற்றிக்பற்று ஆட்சி அலைககிறநார்கவளநா, 
எ ங வ்க  ்க ல் வி  அ தி ்க ள வி ல்  ்த னி ய நா ர 
ையைநாக்கப்படுகிறவ்தநா அஙக்கல்ைநாம் வைது்நாரி்கள் 
்தங்களது அலடயநாள அரசியல் பிரச்நாரததின் 
மூ ை ம்  க ்ப ரு ம் ்ப நா ன் லை யி ை ர 
ஒன்று்படுத்தப்பட்டிருககின்றைர என்்ப்தலை 
சுருக்கைநா்க புரிநதுக்கநாள்ள முடியும். ை்த 
அலடயநாளங்கலள உககிரைநா்க முன்கைடுககும்வ்பநாது 
பிற உள்முரண்்கள் பின்னுககுத்தள்ளப்படுவது 
என்்பது வைது்நாரி்களுககு வ்தியநாய்ப 
வ்பநாய்விடுகிறது.

 வ்த்ம் ்தழுவிய ை்தம்்நாரந்த அலடயநாளஅரசியல் 
வைவைநாஙகும் வ்பநாது, அ்தவைநாடு ஒட்டிபபிறந்த ் நாதி 
அலடயநாளங்களும் கூடவவ எழுகின்றை. 
்நாதியுஙகூட, ்படிநிலையில் ்தைககு வைைநாை 
்நாதி்களிடம் இணக்கமும், ்தைககுககீழநா்க உள்ள 
்நாதி்களிடம் ஆதிக்கம் க்லுததுவ்தநா்கவும் 
இருககின்றை. ்நாதிஅரசியல் க்பரும்்பநாலும் 
்பகுதி்நாரநது அல்ைது ைநாநிைந்தழுவிய்தநா்க 
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இருககின்றது. இவர்கள் ்தங்களது ்நாதிஆதிக்க 
அலடயநாளங்கலள ்கட்டலைப்பது என்்பது 
க்பரும்்பநாலும் ஆஙகிவையர்கலள எதிரதது நின்ற 
்கநாைததிற்குபபிறகு்தநான்.

இவர்கள் ஒவரவ்ரததில் ்மூ்க நீதிலயப ்பற்றிப 
வ்பசு்பவர்களநா்கவும் அவ்த ்ையததில் ்தைது ்நாதி 
அலடயநாளதல்த விட்டுகக்கநாடுக்கநாைல் , 
்படிநிலையில் ்தைககு கீழுள்ள ்நாதி்களிலடவய 
்பநாகு்பநாடு ்கநாட்டு்பவர்களநா்க இருககின்றல்தப்பநாரக்க 
முடியும். உ்தநாரணததிற்கு கூறவவண்டுகைன்றநால், 
்பநாட்டநாளி ைக்கள் ்கட்சியநாைது ஒரு்பக்கம் ் மூ்கநீதி 
– இடஒதுககீடு ்பற்றிபவ்பசுகிறது. அவ்த்ையம் ்தைது 
்நாதி அலடயநாளதல்த விட்டுகக்கநாடுக்கநாைல் 
இன்கைநாரு்பக்கம் ்தைது ் நாதிககு கீழநாைவர்கலள 
ஒடுக்கவும் க்ய்கிறது. இவ்தவ்பநான்று, ்மூ்கநீதி- 
்நாதிஒழிபபு ்பற்றி வ்பசிவந்த புதிய்தமிழ்கம் ்கட்சியும் 
எஸ.சி எனும் அலடயநாளததிலிருநது ்தன்லை 
விடுவிதது பி.சி எனும் அலடயநாளததிற்குள் 
வ ் ர க ்க க வ்க நா ரு வ து  எ ன் ்ப து , 
அ வ வ ல ட ய நா ள த தி லி ரு ந து  ்த ன் லை 
விடுவிததுகக்கநாள்ளத்தநான் என்றநாலும், மீண்டும் 
்படிநிலையில் வைைைரநதுக்கநாண்டு ்நாதி எனும் 
அலடயநாளததிற்குள் சிககி, ்தைககு கீழநாைவர்கலள 
ஒடுக்கவவ க்ய்யும்.

ை்த - ் நாதி அலடயநாளங்கள் இரண்டும் வ்ரநது, 
ஜை்நாய்கததின் தூண்்களநா்க உள்ள ்ட்ட்ல்ப- 
்நாடநாளுைன்றம்- அதி்கநார வரக்கம்- நீதிததுலற – 
ஆகியவற்றினுள் ்தைது அலடயநாளங்கலள ஆழைநா்க 
உறுதிப்படுததிகக்கநாள்வது ைட்டுைல்ைநாது, ்கல்வி – 
ஊட்கம் – வ்தர்தலின் வநாயிைநா்கவும் ்தங்களது 
அலடயநாளங்கலள ்பரவைநாககிடவும் க்ய்கின்றை. 
இவவிரண்டும் வ்ரநது ்மூ்கததில் ்கைபல்ப, 
்கைநதுண்ணலை ைறுககும் வி்தைநா்கவும் , 
்க நா ்த ல் தி ரு ை ண ங ்க ளு க கு  எ தி ர நா ்க 
ஆணவப்படுக்கநாலை்கலள நி்கழதது்பவர்களநா்கவும் 
இருககின்றை. ை்தம்-்நாதி ் நாரந்த அலடயநாளஅரசியல் 
க்பரும்்பநாலும், ்கடந்த்கநாை வரைநாறு - ்கைநாச்நாரம் 
்பற்றி வ்கள்வி எழுபபுவல்த ்ரசல்ககு 
உள்ளநாககுகிறது. அவ்த்ையம் நி்கழ்கநாைததில் க்பநாது 
– உரிலை- ஜை்நாய்கம் – வரக்கம் ்பற்றிகயல்ைநாம் 
்கவலைப்படுவதில்லை. அலைததுைட்டததிலும் 
அதி்கநாரததினூடநா்க ்தன்லை நிலை நிறுததிகக்கநாண்டு, 
பிறலர ஒடுககுகிறது. அதுவவ ல்க்ழுவிைநால் 
ஒதுஙகிகக்கநாள்கிறது. ்படிநிலையில் கீழுள்ள 
்நாதி்கலள பிளவு்படுததி ்தைது அதி்கநாரததிற்கு 
கீழ்பணிய லவககிறது. ்த்கவல் க்தநாடரபு- 
க்தநாழில்நுட்்பம் இவற்றிலை ல்கயிவைநதி ்தைது 
கவளிலய இட்டு நிரபபிகக்கநாள்கிறது. அ்தநாவது, 
க்பநாய்்கலள ்கட்டலைப்பது ; வ்பநாலி விஞ்நாைச 
சிந்தலைமுலறககு முககியததுவம் ; க்தரிநவ்த பிறலர 
ஒதுககி லவப்பது என்்ப்தநா்க இருககின்றது. இத்தல்கய 
அலடயநாளஅரசியைநாைது, ஜை்நாயதல்த 
ைறுப்ப்தநா்க இருப்பது ைட்டுமின்றி, அ்தவைநாடு 
இலயநது நிற்கிற ைனி்தவ்யதல்தயும் வ்ரதது 

அழிப்ப்தநா்க இருககின்றது.

எஙக்கல்ைநாம், ஜை்நாய்கததின் குறிகவ்கநாள்்கள் 
ைற்றும் ் லடமுலற்களின் மீது அைட்சியம் அல்ைது 
கவறுபபு ்கநாட்டப்படுகிறவ்தநா : வன்முலறலய 
்கட்டவிழதது விடப்படுகிறவ்தநா : ஜை்நாய்கததிற்கு 
எதிரநாை சிந்தலைமுலறலய க்கநாண்டிருப்பது 
ைட்டுமின்றி ் டநது க்கநாள்ளவும் க்ய்கின்றைவரநா; 
சி று ்ப நான்லை - விளிம்பி நிலையிை ர ்கலள 
்பலி்கடநாவநா்க ஆககுகின்றைவரநா, அஙக்கல்ைநாம் 
ை்தம்-்நாதி ்நாரந்த ்பநாஸி் அல்ைது வைது்நாரி 
அலடயநாளஅரசியலின் ஆட்டம் அதி்கைநா்க 
இருப்பல்த  உணரநது  அ்தற்வ்க ற் றவநாறு 
வ்பநாரநாட்டததின் ்பநால்தலய வகுததுகக்கநாள்வது 
அவசியைநாகிறது.

 = ை்தம் - ்நாதி அலடயநாள அரசியலை 
முன்கைடுப்பவர்களுககு எதிரநா்க, ஜை்நாய்கம் – 
ை்தச்நாரபின்லை – ்பன்லைததுவ அணு்கல் - 
்ட்டததின் ஆட்சி ்நாரந்த ்கருததியல்்கலள 
முன்கைடுப்பது வ்தலவ -

 = வைது்நாரி்கள் ஒவரவ்த்ம் - ஒவரகைநாழி – 
ஒவரவ்தர்தல் என்்பல்த முன்கைடுப்ப்தற்கு எதிரநா்க 
ைநாநிை அளவிளநாை கைநாழி – இைம் - உரிலை 
அடிப்பலடயிைநாை ்தனிததுவ அலடயநாளததிலை 
வலுவநா்க முன்கைடுப்பது -

 = வைது்நாரி ை்த அலடயநாள அரசியைநாைது, 
பிரநாைணர்களநால் வழி ் டத்தப்படுவது வ்பநால், ் நாதி 
அலடயநாள அரசியைநாைது ்பகுதி்நாரந்த 
ஆதிக்கச்நாதி்களநால் முன்கைடுக்கப்படுகிறது. 
இ ்த ை நா ல்  ் மூ ்க நீ தி க ய ன் ்ப து 
வ்கள்விககுறியநாகிவிடுகிறது, ்ைததுவ, ்மூ்கநீதிலய 
அலைதது ைட்டததிலும் இட்டுநிரபபுவது -

 = ை ்தம் - ் நா தி  அலடய நாள  அரசியலை 
முன்கைடுப்பவர்களின் ்கட்டுப்பநாட்டில்்தநான் 
்ையச்டஙகு - ்ம்பிர்தநாயங்கள் யநாவும் நிரம்்ப 
இருககின்றை. ்கல்வியும் – ஊட்கங்களும் இ்தற்கு 
துலண நிற்கின்றை. ை்தம்- ் நாதி அலடயநாளததிற்குள் 
வரநா்தவர்களும்கூட இ்தற்குள் சிககிசசீரழிய 
வவண்டியிருககின்றது. இ்தலை உலரயநாடலுககுவது 
-்பகுத்தறிவுககு ைநாறநாை ்கட்டலைபபு்கள் ைற்றும் 
பு ல ை வு ்க ல ள  வ ்க ள் வி க கு ட் ்ப டு த தி , 
விஞ்நாைசசிந்தலைமுலற்கலள ்கல்வி - 
ஊட்கங்களின் வழியநா்க வளரதக்தடுப்பது -

 = வ்தர்தலின்வ்பநாது ைக்கலள பிளவு்படுததும் 
வ்நாக்கஙக்கநாண்ட வைது்நாரி ை்த - ் நாதி அலடயநாள 
அரசியலை இைங்கண்டு விைககிலவப்பது –

எப்படி, ஒருகிருமி உயிருள்ள உடம்பிற்குள் புகுநது 
்பரவைநாகி, உடலியக்கதல்தக்கட்டுப்படுததி 
்தை்தநாககிகக்கநாள்வதுவ்பநாை, ை்தம்-்நாதி ்நாரந்த 
வைது்நாரி அலடயநாளஅரசியல்வநாதி்களும் 
இ து வ ்ப நா ன் று  ஊ டு ரு வி  ் மூ ்க 
இயக்கதல்தக்கட்டுப்படுததி ்தை்தநாககிட 
முயல்கின்றைர. ்கவைம் !
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அன்பு மகனை…!
அரசியல்சூது நின்ந்த இந்தன்தசததில்,
உைதுஎதிர்கறாலைம் குறித்த அசசம் ்தறான்
இந்தக்கடி்ததன்த எழு்தத தூண்டுகி்து !

உன்னுளளிருக்கும்
அன்னெயும், அ்தன்தயும்
கறாவுனகடகின்் கறாலைமறாக இருக்கி்து,
இந்தக் கறாலைம்.

என்னெறான்் ்தநன்தகபைல்லைறாம்,
்தன்மக்கனை
்தறபகறானலைக்குத ்தப்பிய உயிரறாகப்ெறார்ப்ெது
எத்தனை வன்பகறாடுனம!

இப்னெறாது்தறான்
நீ உறுதியறாை நம்பிக்னகயுடைனும், ப்தளிவுடைனும்
இருக்கனவண்டும் மகனை!

அவர்கள என்நிகழகறாலைதன்தயும்
உன்எதிர்கறாலைதன்தயும்
நசுக்கும் வன்மததுடைன்
கறாயநகர்ததுகி்றார்கள.

இந்த சதுரஙகஆடடைததில்
எண்ணிக்னகயில் நமக்கு ெலைம்அதிகம்.

ஆைறால் மகனை!
ஒறறுனமயிலும், அதிகறாரததிலும்
அவர்கைதுனக ஓஙகி நிறகி்து.

ஆடடைததின் விதிமுன்கள
நமக்கு மடடும்்தறான் !
அவர்கள
எத்தனைக் கடடைம் னவண்டுமறாைறாலும்
்தறாண்டி வருவறார்கள.
நம்னம வீழதது்தல் மடடுனம
அவர்கைது னநறாக்கம் !
இஙனக பவறறிபகறாள்தனலை விடை
நம்னம ்தக்கனவததுக் பகறாள்தனலை முக்கியம்.

உயிர்ஆயு்தம் என்் பசறால்னலை
சறறு ஒதுக்கினவ மகனை !
உைது தூக்குக்கயிறன்
உன்னகயில் பகறாடுததிருக்கி்றார்கனை !
அது்தறான் அவர்கைது சூழசசி.
நீ அன்த ெயன்ெடுததிைறால்
அவர்களுக்குத்தறான் பவறறி !

உறுதியாய நின்று ர்பாராடு...
உயிர் கதாவலக்�ாமல் �ைமாடு...!

ஒரு நினைவுப�திவு

கவிஞரும் இயககுநருமான தாமிரா 
தன் மகனுககு எழுதிய கடிதம்

உன் மரணத்தறால்
அவர்கனை பவறறிபகறாளைச பசயயறான்த!
அதிகறாரம்என்ெது சுற்ப்ெடடை ெம்ெரக்கயிறு!
ஆடசிஎன்ெது சுழல்கின்் ெம்ெரம்!
சுழலும் ஆடசிப் ெம்ெரம்
ஒருநறாள வீழநன்த தீரும்!

கறாலைபமலைறாம் சுழல்வ்தறகு
இது சைறா்தைம் அல்லை
ஜைநறாயகம்!

னசறார்நது னெறாகறான்த மகனை!
சறறு பெறாறு
ஒன்றுெடு!

நறாம் இனணநது நின்்றால்
நம் மூசசுக்கறாறறில்
அனணநதுவிடைக் கூடியது்தறான்
அவர்கைது அதிகறாரபவளிசசம்..!

இது ்தமிழநிலைம்
நறாம் ்தமிழஇைம்..
இது்தவிர்தது நம்மில்
எந்த னெ்தமுமில்னலை..
சறாதியறாகனவறா ம்தமறாகனவறா
யறானரயும் விலைக்கி னவக்கறான்த மகனை!

குறிப்ெறாக
சஙகிகபைை யறானரயும் இகழறான்த விலைக்கறான்த!
அவர்கள
்தஙகள கழுததிறகுவரும் குறுவறானை
அணிகலைன் எை எண்ணி மகிழும் அப்ெறாவிகள!
்தைக்கறாக கண்ணீர்சிநதும்
மு்தனலைகனை
நம்பும் ஆடுகள!

நீ என்தஇழக்கி்றானயறா?
அன்தத்தறான்
அவர்களும் இழக்கி்றார்கள
உைக்கு என்ைதுனரறாகம் இனழக்கப்ெடுகி்ன்தறா?
அன்த துனரறாகம்்தறான்
அவர்களுக்கும் இனழக்கப்ெடுகி்து.

கடைவுள என்கி்
ஒரு மநதிரசபசறால்னலை உெனயறாகிதது
அவர்கனை மயக்கி னவததிருக்கி்றார்கள.
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ஜிடிபி குன்கி்்தறா?
ஒரு கடைவுனை சுழறறிப்னெறாடு..
கல்வினயக் கைவறாடை னவண்டுமறா?
மறப்றாரு கடைவுனை சுழறறிப்னெறாடு.
எ்தறகும் சிக்கவில்னலைபயன்்றால்
ன்தசெக்தினயத திருப்பிப்னெறாடு.

அவர்கைது ஆடடைததில்
கடைவுளும் ன்தசெக்தியும்
ஒரு ெகனடைக்கறாய!

நமக்குத்தறான்
விநறாயகன், முருகன் ,
ரறாமர், னயசு, அல்லைறா….
அவர்களுக்கு கறார்ப்ெனரட்தறான் கடைவுள.

நம் வைஙகனைக்
பகறாளனை பகறாள்தல்்தறான் னநறாக்கம்.
நமது ெண்ெறாடுகனையும்
ெழக்க வழக்கஙகனையும்
அரிதப்தடுக்க னெறாடைப்ெடடிருக்கி்து.
அவர்கைது மடிவனலை..!

கடைவுனைத திருடுவதிலிருநது
கறாயகறிகனை மலைடைறாக்குவதுவனர
யறாவறன்யும் கவைததுடைன் பசயகி்றார்கள..!

இப்னெறாது
கல்வினய னநறாக்கி நீண்டிருக்கி்து
அவர்கைது ஆயு்தம்.
்தகுதிப்ெடுததுகின்றாம் எை
பசறாம்ெடிப்ெறார்கள மகனை
நம்பி விடைறான்த…!

நறாம் யறாருக்கும் குன்ந்தவர்கள அல்லை..!
ஆழதன்தறாண்டி ன்தடிஎடுக்கும்
நம் ெண்னடைய வரலைறாறறில்
திமிறிததிமிறி னமபலைழுகி்து
நமது அறிவும், நறாகரீகமும்,கடடுமறாைமும்…!

அஙகு
அவர்கைது கடைவுைர் இல்னலை.
இந்தத ்தரபவறான்று னெறாதும் மகனை…!
பி்ப்பில் இழிவில்னலை
நறாம் எவனுக்கும் அடினமயில்னலை…
ெ்தடடைம் பகறாளைறான்த
ெசப்பு வறார்தன்தகளில்
ஒருனெறாதும் மயஙகறான்த…

எதிரிகளின் இலைக்குகனை
கவைததில் பகறாள..
அன்த
அருகிருக்கும் சனகறா்தரனை உணரச பசய.

ஒன்றுெடு்தலும்
உறுதி பகறாளைலும் ்தறான்
இப்னெறான்தயத ன்தனவ.

அந்த விறெனைச சநன்த
துவஙகி விடடைது.
வியறாெறாரமும்
நடைநது பகறாண்டிருக்கி்து.
நறாம் னவடிக்னக ெறார்க்கும்
மனி்தர்கைறாக இருக்கின்றாம்.

நம்மில் அந்த வியறாெறாரததிறகு
முடடுக்பகறாடுக்கும் மனி்தர்களும் இருக்கி்றார்கள.
முறறுமு்தலைறாக விறறுத தீர்ந்தபின்..

அன்த மீடபடைடுக்கும் னெறார்
உன் னகவசப்ெடைலைறாம்..

நீ
சுழியததிலிருநது துவஙக னநரலைறாம்.
எ்தறகும் கவனலை பகறாளைறான்த மகனை..

சுழியததிலிருநது துவஙகி பவன்ப்டுக்கலைறாம்.
உலைகிறனக சுழியதன்த கறறுத ்தந்தவர்கள நறாம்.
அசசம் பகறாளைறான்த…!

இந்தப் னெறாருக்கு னவர்எது எை கண்டுணர்..
மூலைம் அறி
அன்த னவனரறாடுஅழி
இத்தனைக்கும் கறாரணம்
ஒரு நூலினழத ்தவறு்தறான்..
சிலை நூற்றாண்டுகைறாய ப்தறாடைர்கி்து….

அறுதப்தறிவது அத்தனை கடிைமில்னலை
அத்தனை எளிதுமில்னலை…..
இனி யறாவும் உன்னகயில்
்தனலைமுன்த்தவன்
சீர் பசயயும் பெறாறுப்பு
உன்னிடைம் இருக்கி்து..

உறுதியறாய நின்று னெறாரறாடு..
உயிர் ப்தறானலைக்கறாமல் கைமறாடு….!
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