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ஸ்ரேல் நாட்டுக்குச் சென்று வந்த மு்தல் இநதியப் 
பிரே்தமர் ்மாடி திரும்பி வரும்்பாது எத்த 
வாங்கிக்சகான்டு வந்தார் என்பத்த அறிநது இநதிய 
ஜனநாயக்ம ்ததை குனிநது நிற்கிறது. ‘குடிமக்கள்மீ்்த 

நம்பிக்தகயில்ைா்த ஒருவதரேயா இந்த நாடு ்ததைவரோகப் 
சபற்றிருக்கிறது’ என உைக்ம வாயசபாத்தி நிற்கிறது. இது 
இநதிய இதறயான்தமயின்மீது விழுநதுள்்ள கதற.

இஸ்ரேல் நாட்டின் உ்ளவுஅதமப்பு என்.எஸ.ஓ. இந்த 
அதமப்பின் முக்கியமான உ்ளவு சமன்சபாருளுக்குப் சபயர் 
சபகாெஸ. இந்த சமன் சபாருள் உைகில் இதறயாணதமயுள்்ள 
அரேசுகளுக்கு மட்டு்ம விற்கப்படும், அதுவும் இஸ்ரேல் அரேசின் 
அனுமதி மற்றும் கட்டுப்பாட்டின் கீழ்தான் விற்பதன 
செயயமுடியும். ்தனியார் எவருக்கும் விற்கப்பட மாட்டாது.

இந்த சமன்சபாருத்ளப் பயன்படுத்தி அரேொங்கத்த்த 
எதிர்க்கக்கூடிய அரேசியல் ்ததைவர்கள் விமர்சிக்கக் கூடிய 
ெமுகச் செயற்பாட்டா்ளர்கள், பத்திரிதகயா்ளர்கள், உள்ளிட்ட 
உைக முழுவதுமுள்்ள சுமார் 5 0  ஆயிரேம் ்பரின் 
செல்்பசிகளுக்குள்ளும் இந்த சமன்சபாருத்ள ஊடுருவச்செயது 
அவர்்தம் அன்றாடச் செயல்பாடுகள், ரேகசியங்கள், அந்தரேங்க 
உதரேயாடல்கள், ஒட்டுக்்கட்கப்பட்டுள்்ளன. உைகின் 10 
நாடுகத்ளச் ்ெர்ந்த 17 ஊடக நிறுவனங்களும் 80 
ஊடகவியைா்ளர்களும், குறிப்பாக அசமரிக்காவின் வாஷிங்டன் 
்பாஸட், பிரிட்டனின் தி கார்டியன், பிசரேஞ்சின் ் ை்மான்ட், 
இநதியாவின் தி வயர் ஆகியதவ இதைநது இந்தத் ்தகவதை 
உறுதிசெயதுள்்ளன.

இவற்றில் இநதியாவில் உ்ளவுபார்க்கப்பட்டவர்கள் மட்டும் 
3 0 0  ்பர் ,  இதில் 4 0  ்பர் பத்திரிதகயா்ளர்கள் . 
சபாயத்்தகவல்கத்ளக் கூட ஆவைங்க்ளாகத் ்தயாரித்துக் 
சகாடுக்கும் வல்ைதமயுள்்ள இந்த சமன்சபாருத்ளக்சகாணடு 
இநதிய ்்தசிய காங்கிரேஸ கட்சியின் ்ததைவர் ரோகுல்காநதி, 
விசுவ இநது பரிஷத்தின் ்ததைவர் திரு. பிரேவின் ச்தாக்காடியா, 
்்தர்்தல் விதிமுதறகத்ள மீறிய்தாக எழுந்த ்மாடி மீ்தான 
குற்றச்ொட்தட விொரிக்க முன்வந்த ்்தர்்தல் ஆதையர் 
அ்ொக் ைவொ, திடீசரேன்று ப்தவிநீக்கம் செயயப்பட்ட 
மத்தியக்குற்றப் புைனாயவுப் பிரிவின் ்ததைவர் அ்ைாக் வர்மா, 
சகாரோனா தவரேஸ ்தாக்கு்ததைக் தகயாள்வதில் ஒன்றிய அரேசு 
காட்டிய அைட்சியத்த்தக் காரேைம் காட்டிப் ப்தவி விைகிய 
ஷாகித் ஜம்லின், பாலியல் புகாருக்கு உள்்ளான உச்ெநீதிமன்றத்தின் 
முன்னாள் ்ததைதம நீதிபதி ரேஞ்ென் ்காகாய ஆகி்யார் 
முக்கியமானவர்கள்.

்மலும் 50 ஆயிரேம் ரூபாய மு்தலீட்டில் குறுகிய காைத்தி்ை்ய 
80 ்காடி ரூபாய வருவாய ஈட்டிய அமித்ஷாவின் செல்ை 
மகன் சஜயஷா குறித்து எழுதிய ்ரோகினி சிங் (பிசினஸ 
அஃபயர்ஸ), ் ்தர்்தல் முதற குறித்தும், புதியக்கல்விக்சகாள்தக 
குறித்தும் விமர்சித்்த நித்திகா ்ொப்ரோ, காஷ்மீரேம் குறித்து 
கருத்து சவளியிட்ட முொமில் ஜலில், ஷிஷிர் குப்்தா 
(இநதுஸ்தான் தடம்ஸ), பாதுகாப்புத்துதற குறித்து எழுதிய 
ம்னாஜ் குப்்தா (நியூஸ 18) இநதிய இரோணுவம் குறித்து எழுதிய 
ெநதீப் உன்ன்தான் (இநதியா டு்ட) உள்துதற பற்றி எழுதிய 

ஐந்தாம்படை அரசதால் ஆடைம கதாணும 
ஜனநதாயகத்தின் நதான்கு தூணகள்
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விதஜ்தா சிங் (தி இநது) ரேசபல் ஊழல் குறித்து எழுதிய 
சுஷாநத் சிங் (இணடியன் எக்ஸபிரேஸ) உள்ளிட்ட 
நாடறிந்த பத்திரிதகயா்ளர்களும், மற்றும் ் ்தர்்தல் வியூகம் 
வகுப்பதில் விற்பன்னரோகப் பிரேபைமாகியுள்்ள பிரேஷாநத் 
கி்ஷார், அரேசியல், ம்த, இன, ொதி ஒடுக்குமுதறகளுக்கு 
எதிரோக வலிதமயான வா்தங்கத்ள முன்தவத்து 
்தமிழநாட்டு அரேசியலில் வ்ளர்ச்சி சபற்றுவரும், ்ம17 
இயக்கத்தின் ஒருங்கிதைப்பா்ளர் திருமுருகன் காநதி 
என உ்ளவுபா ர் க் கப்பட்ட அரேசியல்  ெமூக 
செயற்பாட்டா்ளர்களின் பட்டியல் நீ்ளமானது 
என்கிறார்கள், முழுவிவரேம் அறிந்தவர்கள்.

அரேசியல் க்ளத்தில் ்தனக்குப் ்பாட்டியாகக் 
கரு்தப்படுகிற அல்ைது முன்நிறுத்்தப்படுகிற உள்கட்சி 
்ததைவர்கள் ,  ஒன்றிய அதமச்ெர்கள் மாநிை 
மு்தைதமச்ெர்கள், அவர்்தம் ்தனிச்செயைர்கள் 
்வதைக்காரேர்கள், ெதமயல்காரேர்கள், மற்றும் 
்்தாட்டத்ச்தாழிைா்ளர்களும் கூட ்தப்பவில்தை என்றும் 
அவர்கள் சொல்கிறார்கள். இந்த உ்ளவுக்கருவி மூைம் 
திரேட்டப்படும் ்தகவல்கத்ள ஆவைமாக்கி ்்தசியப் 
புைானாயவு ெட்டத்தின் துதைக்சகாணடு வாழநாள் 
முழுதும் சிதறயில் ்தள்ளி செயற்பாட்டா்ளர்கத்ள 
முற்றுமுழு்தாக அழித்ச்தாழிக்கும் குரூரே அரேசியல் 
முன்சனடுப்பு  இது  என்கி ற ா ர் கள்  ெமூ க ச் 
செயற்பாட்டா்ளர்கள்.

பைத்த்த அள்ளித்்தருகிற அரேசுக்காக ச்தாணடூழியம் 
செயயும் இஸ்ரேல் நாட்டின் என்.எஸ.ஓ என்கிற உ்ளவு 
வர்த்்தக நிறுவனத்தின் உ்ளவு சமன்சபாருள் சபகாெஸ. 
அ ் ்த ் ப ா ை  ப ை த் த்த  அ ள் ளி த் ்த ரு கி ற 
கார்ப்ப்ரேட்டுகளுக்காக ச்தாணடூழியம் செயயக்கூடியது 
ஒன்றிய பாஜக அரேசு என்பத்த அவர்்தம் அரேசியல் 
நடவடிக்தகக்ளால் அவர்கள் சமயப்பித்திருப்ப்தால் 
அரேசின் மீது மக்களுக்கும் ெந்்தகம் எழுவத்த ்தவிர்க்க்வா, 
்தடுக்க்வா முடியாது. இந்த குற்றச்ொட்டுகள் எல்ைாம் 
உணதமய ான ா ல் ,  ஒ வ சவ ா ரு  குடிம கனின் 
அந்தரேங்கத்த்தயும் ஆவைப்படுத்தி பழிவாங்கப் 
பயன்படுத்்தப்படுட் இந்த சமன்சபாருத்ள வாங்க 
ஆதையிட்ட ஒன்றிய அதமச்ெர் யார்? ஒப்பந்தம் 
்பாட்ட அதமச்ெர் யார்? ஒவசவாருவதரேயும் 
அதடயா்ளம் காட்டி உ்ளவுபார்க்கச் சொல்லிய கங்காணி 
அதமச்ெர் யார்? இந்தக் ்கள்விகளுக்சகல்ைாம் பதில் 
சொல்ை ்வணடிய கடதமயும் சபாறுப்பும் பாஜக 
அரேசுக்கு இருக்கிறது.

்தனிமனி்த ்தகவல் பரிமாற்றங்கத்ளயும் ரேகசிய 
உதரேயாடல்கத்ளயும் ,  அவர்்தம்  அந்த ரேங்க 
செயல்பாடுகத்ளயும் கள்்ளத்்தனமாக ஒட்டுக்்கட்பதும், 
உ்ளவு பார்ப்பதும் ்தனிமனி்த சு்தநதிரேத்திற்கு எதிரோனது 
என மக்கள் சிவில் உரிதமக்கழகம் ச்தாடுத்்த பல்்வறு 
வழக்குகளில் உச்ெநீதிமன்றம் கணடித்துள்்ளது. 
அத்தசயல்ைாம் கருத்தில் சகாள்்ளாமல் ஒரு மக்கள் 
திரே்ளால் ் ்தர்நச்தடுக்கப்பட்ட அரேசு செயல்படுசமன்றால் 
கணகத்ள இறுக மூடிக்சகாணடிருக்கிற நீதி பரிபாைன 
அதமப்புகள் கணகத்ள அகைத் திறநது பார்க்கும் ் நரேம் 
வநதுவிட்டது என்று்தான் சபாருள்.

என்ன செயயப் ்பாகின்றன நீதி அதமப்புகள்? 
சபாறுத்திருநது பார்ப்்பாம்..

=
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கட்டுரை

மருத்துவர் சு.நரேந்திேன்

்மிழதால் முடியும
்தாய்மதாழியில் மருத்துவக் கல்வி

மாணவரகள் தஙகள் படிபரப அவரகள் கலாச்ாை உரைகளான வவட்டி ் ாலரவ, 
தரலபபாரக ஆகியரவகளுைவன படித்துள்ளனர. இதற்குக் காைணம், ைாக்ைர கிறீனின் 

எணணவம ஆகும். “வவட்டி காற்்ட்ரையாகவும், ் ாலரவ வமற்்ட்ரையாகவும், 
தரலபபாரக ததாபபியாகவும், தாவை வபா்னம் மாமி் வபா்னமாகவும், குடிர் 
வீைாகவும் மாறுகின்்றன என்வ்ற நான் எணணுகின்வ்றன். ஐவைாபபியர நரையுரை 
பாவரனகரளப பின்பற்றும் இந்துக்கரளவிை கிறித்துவ இந்துக்கரளக் காண 

ஆர்பபடுகின்வ்றன். கிறித்துவைாதல என்பது வதசியத்ரத இழபபதலல,” என்பரதத் 
ததளிவாகக் கூறியுள்ளார.

இது அறிவியல் நூற்றாணடு. அணதமக் காைத்தில் 
அறிவியல், பை துதறகளிலும் மிக ் வகமாக வ்ளர்ச்சி சபற்று 
வருகிறது. அறிவியல் துதறயிலும், ச்தாழில்நுட்பத் துதறயிலும் 
வ்ளர்ச்சி சபற்ற நாடுகள்்தான் இன்தறய மனி்த ெமு்தாயத்தின் 
்ததைவிதிதய நிர்ையிக்கும் வலிதமதயப் சபற்றள்்ளன 
என்பத்த நாம் அறி்வாம். உைக நாடுக்்ளாடு இதைநது 
நமது நாடும் வ்ளர்ச்சிதய வல்ைதமதயப் சபற ் வணடுமானால் 
நாமும் அந்த அறிவியல் ஆற்றதைப் சபற ்வணடும்.  
அறிவியல் ஆற்றலும் அறிவியல் கல்வியும் சபற மக்களின் 
மு்தல் ்்ததவ மனத்தின் உநது ெக்தி்தான். இச்ெக்திதய 
அளிப்பதில் சமாழிக்கு முக்கியப் பங்கு உணடு . 

வ்ளர்நது வரும் அறிவியலுக்கு ஈடுசகாடுத்து அ்தற்கான 
சொற்கத்ளத் ்தா்ன உருவாக்கிக் சகாடுக்கும் ்தன்தமயும், 
சிறப்பும் ்தமிழ சமாழிக்கு உணடு. ஏசனனில், ்தமிழ ச்தான்தம 
வாயந்த சமாழி.  ்தமிழின் இைக்கிய இைக்கைங்களின் 
சபருதமதயயும், சிறப்தபயும் உைகம் அறியும். 

நமது முன்்னார்கள் ்தமிழில் இைக்கியம் அல்ைா்த மற்ற 
துதறக்ளான மருத்துவம், அறிவியல், வானியல் ஆகிய 
அதனத்த்தயும் கவித்தகளில் ஆக்கி தவத்்தார்கள்.  ெங்கப் 
பாடைாக இருந்தாலும், சித்்தர் பாடைாக இருந்தாலும் 
புலிப்பாணி மருத்துவ நூைாக இருந்தாலும், அகத்தியர் நாடி 
்ொதிடமாக இருந்தாலும் அதனத்தும் கவித்த உருவில் ்தான் 
இயற்றப்பட்டன.  இந்தக் கவித்த நூல்கள் அதனத்திலும் 
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இன்தறய அறிவியல் கருத்துக்களுக்கு ெமமான 
சொற்கள் ஏரோ்ளமாக இருக்கின்றன. 

ெமு்தாயத்தில் உள்்ள எந்த ஒரு மனி்தனும் 
்தன் குழநத்தப் பருவம் ச்தாட்டு ்தன் 
்தாயசமாழியில்்தான் சிநதிக்கிறான். அந்தச் 
ெமு்தாயத்துடன் ச்தாடர்பு சகாள்கிறான். 
அ்தன் மூைம் அவனது செயதித் ச்தாடர்பு 
அதனத்து்ம ்தாயசமாழி வழி்ய அதமநது 
விடுகிறது. இது்தான். இயல்பானது; எளி்தானது; 
சிறந்தது. 

‘’்தாயசமாழியில் அறிவியதைப் படிக்கும் 
சபாழுது அநநாட்டுப் சபாரு்ளா்தாரேமும் 
பகுத்்தறிவும் பணபாடும் முன்்னறும்,” என்ற 
சபர்ட்ரோணட் ரேெலின் கருத்தும் கரு்தத்்தக்கது. 
்தாயசமாழி வழி அறிவியல் கற்பிக்கப்படின், 
அறிவியல் கல்விக்கும், ெமூகத்திற்கும் ஒரு 
சநருங்கிய ச்தாடர்பு ஏற்படும். இது அநநாட்டு 
மக்களின் வாழக்தகதயச் செம்தமயாக்க 
உ்தவும் என்பதில் ஐயமில்தை. அறிவியல் 
வ்ளர்ச்சியுற்ற நாடுகள் எல்ைாம் ்தத்்தம் 
நாட்டுமக்களுக்கு அவரேவர்்தம் ்தாயசமாழியில் 
்தான் அறிவியதை விவரித்துச் சொல்கின்றன. 

எடுத்துக்காட்டாக, ஜப்பானில், ஜப்பானிய 
சமாழி்ய பயிற்சி சமாழி. ஆங்கிைம் விருப்பப் 
பாடமாக உயர்நிதைப் பள்ளிகளிலும், 
கட்டாயப் பாடமாகக் கல்லூரிகளிலும் 
சமாழிப் பயிற்சிக்காகக் கற்பிக்கப்படுகிறது.
ஜப்பானிய சமாழியி்ை்ய உயர்்தரே அறிவியல் 
கற்பிக்கப்படுகிறது. ரேஷ்யாவிலும் பை சமாழி 
்பசும் மக்கள் உள்்ளார்கள். அவரேவர் ் பசும் 
சமாழிக்்ள கல்லூரிகளில் பயிற்சி சமாழியாக 
உள்்ளன. சமாழிப் பயிற்சிக்காக ரேஷ்ய 
சமாழிதயயும் ்வ்றார் ஐ்ரோப்பிய 
ச ம ா ழி த ய யு ம்  அ வ ர் க ள் 
கற்றுக்சகாள்கிறார்கள். சுவீடனில் சுவீடிஸ 
சமாழி்ய பயிற்சி சமாழி. சஜர்மனியிலும் 
சஜர்மனி்ய பயிற்றுசமாழி. 

இத்தக் கணணுறும் சபாழுது, அறிவியல் 
வ்ளர்ச்சி சபற்ற நாடுகச்ளல்ைாம் ்தத்்தம் 
ந ா ட் டு  ம க் க ளு க் கு  அ வ ர் ்த ம் 
்தாயசமாழியி்ை்ய அறிவியதை விவரித்துச் 
சொல்கின்ற்பாது நாம், நமது வாழவு உயரே 
வ்ளர் ்தமிழில் அறிவியல் கற்க ்வணடும் 
என்று கருதுவதில் ்தவறில்தை . 

அறிவியல் கருத்துக்கத்ளத் ்தமிழில் எழு்த 
்வணடும் என்ற எணைம் சென்ற 
நூற்றாணடில்்தான் ்்தான்றியது. அ்்த 
காைத்தில் ்தமிழிலும் அறிவியல் நூல்கள் 
சவளிவந்தன. அப்்பாது்தான் புதிய 
அறிவியல் சொற்கத்ளப் பயன்படுத்தும் 
்்ததவ ஏற்பட்டது. மருத்துவ இயதைத் 
்தமிழால் கூற இயலுமா என்ற ஐயப்பாடு ஒரு 
ொரோரிதட்ய உள்்ளது. இது ் ்ததவயற்றது. 
ஏசனன்றால், மருத்துவச் சொற்கத்ள 
உருவாக்கத் ்தமிழால் முடியும். நமது ்தமிழ 
இைக்கியத்்தால் முடியும். ்தமிழ இைக்கிய்ம 
ஆழம ான  சு ரேங் கம் .  சு ரே ங் க த்த்த த் 

்்தாணடினால் ்தான் நமக்குப் சபான்னும் மணியும் 
கிதடக்கும். 

்தமிழ இைக்கியச் சுரேங்கத்தில் வள்ளுவர் சபருமானின் 
திருக்குறள் ்தனிச்சிறப்பு சபற்றது. திருக்குறள் சபான்தனயும், 
மணிதயயும் அள்ளி அள்ளித் ்தரும் அற்பு்தச் சுரேங்கம். 
திருவள்ளுவர் ்ததைசிறந்த மருத்துவ அறிஞர் என்ப்தற்கு 
அவர் செய்த மருநது அதிகாரேம் ஒன்று ்பாது்ம! 
்நாதயப் ் பாக்க முக்கியமானது ் நாயிற்கான காரேைத்த்த 
அகற்றுவது (To treat a disease fundamentally - remove the 
etiology”) என்று மருத்துவ அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள். இந்த 
Etiology -  என்ப்தற்கு என்ன ்தமிழச் சொல் என்றால், 

“ந�ோய�ோடி ந�ோய முதல�ோடி அதுதணிக்கும்
வோய�ோடி வோய்ப்பச் செயல” 

என்ற குறளில் வரும் ‘’்நாயநாடி” என்ற சொல்்ை 
சபாருத்்தமான சொல். இரேத்்தக் சகாதிப்பு, மாரேதடப்பு, 
நீரிழிவு, வயிற்றுப்புண, ்ததைவலி ் பான்ற ் நாயகளுக்கான 
மூை காரேைம் சபரும்ளவில் உள்்ளத்த்தச் ொர்ந்த்்த ஆகும். 
இ்ததனத் ்தவிர்க்க வள்ளுவர் கூறும் மருத்துவம் 
“எச்ெரிக்தகயாய இரு” என்பது்தான். 

‘’வருமுன்னர்க் கோவோதோன வோழக்்க எரிமுன்னர் 
்வத்தூறு ந்போலக் சகடும்” 

இது ்நாய வரோமல் காக்கும் ்தடுப்புமுதற. ்காபம் 
சகாள்்ளா்்த - இரேத்்தக் சகாதிப்பு வரோது. அ்ளவறிநது 
உண. உடல் பருமனாகி சகாைஸடிரோல் அதிகமாகி 
மாரேதடப்பு ்பான்ற பை ்நாயகள் வரோது. மாறுபாடு 
இல்ைாது உணடி மறுத்து உண. ஒவவாதமதய ஓட 
தவக்கைாம். இது்தான் வள்ளுவரின் மருத்துவம். குறளில் 
மருநத்தப் பற்றி ்நரிதடயாக எங்கும் கூறவில்தை. 
ஆனால், யாக்தகக்கு - உடம்புக்கு எனக் குறிப்பிட்டு, 
மருநச்தன ்வணடாவாம் யாக்தகக்கு என்கிறார். 
குறத்ளப் ்பாை்வ நிகணடு, பதிசனண கீழக்கைக்கு 
்பான்ற நூல்களிலும் பை மருத்துவச் செயதிகள் 
அறியக்கிடக்கின்றன. கம்ப ரோமாயைத்தில் உடலில் 
ஏற்பட்ட சீழக்கட்டிக்கான அறுதவ மருத்துவம் எவவாறு 
இருந்தது என்பத்த, 

“உடலி்டத் நதோனறிற்று ஒன்றை 
அறுத்து அதன உதிரம் ஊற்றிச் 
சுடலுறைச் சுட்டு நவநறைோர் 
மருந்தி்னோல துயரம் தீர்வீர்’’ 

எனவரும் இப்பாடலில் சீழக்கட்டிக்கான அறுதவ 
மருத்துவம் நான்கு நிதைகளில் நதடசபற்ற்தாகக் 
கூறப்படுவத்தக் காைைாம்.  கட்டிதய அறுத்்தல், சகட்ட 
குருதிதயயும் சீதழயும் அகற்றல், கட்டி ்்தான்றிய 
பகுதிதயச் சுடு்தல் - மருநதிடல் என்பன. இ்்த்பால் 
கம்பருக்கு முன் ஆழவார் பாடல்களும், 

வோளோல அறுத்துச் சுடினும் மருத்துவன்போல
மோளோத கோதல ந�ோயோளன 

என்று இ்்த அறுதவ மருத்துவச் சிகிச்தெக் கருத்த்தத் 
ச்தளிவுறுத்துகிறது. சபரிய புரோைத்தில், கல்வி அறிவில்ைா்த 
்வடன் கணைப்பன் கா்ளத்திநா்தனான இதறவனின் 
கணணிலிருநது விழும் குருதி கணடு ப்தறி மூலிதக 
மருத்துவங்கத்ளசயல்ைாம் முதற்ய செய்த பின்னும் 
குருதிசயாழுக்கு நில்ைாதமயால் ் வறு என்ன செயயைாம் 
என்சறணணிய ் பாது, 
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‘உற்றைந�ோய தீர்்ப்பது ஊணுக்கு 
ஊசெனும் உெரமுன கணடோர்” 

எனவும், அம்முதறயி்ை்ய ்தன் கணதைப் பறித்து 
இதறவனின் கணணில் அப்பிக் குருதிசயாழுக்தக 
நிறுத்தினாசரேனவும் சபரிய புரோைத்தில் காை முடிகிறது. 
இதவகச்ளல்ைாம் ்தமிழ இைக்கியம் ்தந்த மருத்துவக் 
குறிப்புகள். இதவ அன்றி ்தமிழ மருத்துவம் செய்தவர்களும் 
்்தக ்தத்துவ நூல், ்நாதயப் பற்றிய நூல், ்நாய 
அணுகாவிதி, இரேை மருத்துவம், உைவுப் சபாருள் 
மருத்துவ நூல், விஷங்கத்ள நீக்கும் நஞ்சு நூல், ஞானொகரே 
நூல், ் ஜாதிடம் மு்தலிய நூல்கத்ள எழுதி மாைவர்களுக்கு 
12 ஆணடுகள் பாடம் சொல்லித் ்தந்த பிற்க மருத்துவம் 
புரிய அனுமதித்்தனர். 

இவவாறு படித்்த ்தமிழ மருத்துவர்கள் ்நாயா்ளதரேச் 
்ொதித்்தறியும் சபாழுது ் நாய வந்த்தற்கான காரேைத்த்தக் 
காணபார்கள். பை்தரேப்பட்ட மக்களுக்கு அவர்்தம் 
நிைத்தியல்பு, உைவு, கல்வி அறிவு, செயச்தாழில் 
ஆகியவற்தறக் கவனித்து அறிந்த பிறகு, 

“�ோடியோல முனந்னோர் செோன்ன �லசலோலி ்பரிெத் தோலும் 
நீடிய விழியி ்னோலும் நினறை�ோக் குறி்பபி ்னோலும் 
வோடிய நமனியோலும் மலசமோடு நீரி்னோலும் 
சூடிய வியோதி தன்்னச் சுகமுடன அறிந்து ்போநரோ” 

என்றபடி தக நாடி, குரேசைாலி, உடற்குடறியத் 
ச்தாடு்தல், கண, நாக்கு, உடம்பின் நிறம், நீர், மைம் இந்த 
எட்டு வி்தச் ்ொ்ததனகத்ளயும் செய்த பின்்ப மருநது 
சகாடுக்கப்பட்டது. இத்்தமிழ வழி மருத்துவம் 
பதிசனணகீழக் கைக்கிலும்  நிகணடுகளிலும் 
அறியப்படுகிறது. 

தமிழர் மருத்துவம் - ஓலைச் சுவடியில் 
அச்செழுத்துக்கள் உருவாகா்த காை கட்டத்தில் 

வழக்கிலிருந்த மருத்துவக் கருத்துக்கத்ளத் ்தமிழர்கள் 
ஓதைச் சுவடிகளில் பாடல்வடிவில் பதிவு செயதுள்்ளனர். 
மருத்துவம், கணி்தம் பற்றிய அரிய கருத்துக்களும் பாடல் 
வடிவி்ை்ய இடம் சபற்றுள்்ளன. ஆக்வ, ்தமிழின் 
அறிவியல் எழுதுமுதற  வரேைாற்தற  ஓதைச் 
சுவடிகளிலிருந்்த ச்தாடங்க ்வணடும். ்டனிஷ் 
மிஷனரியாகத் ்தமிழகம் வந்த சீகன் பால்கு (கி.பி. 1700) 
கு றி ப் பு கள்  மூைம்  ்தமிழ க த்தில்  நிைவிவ ந ்த 
மருத்துவமுதறதயயும் ்தமிழர்களிடம் இருந்த மருத்துவத் 
ச்தாழில்நுட்பத்த்தயும் ஓதைச் சுவடிகளிலிருநது நூைாக்கம் 
செயதுள்்ளனர் என்பத்த உறுதி செயய முடிகின்றது. 
மருத்துவம் ்தமிழ ஆக்க முயற்சியில் ்தமிழில் 
எழு்தப்பட்டதமயும், அ்தன் இரேணடாவது கட்டமாக 
முதறயான கதைச் சொல்ைாக்கப் பணி நிறுவன ரீதியாக 
நூற்பதடப்பு முயற்சியும் ஏறத்்தாழ 150 ஆணடு வரேைாற்றுப் 
பின்னணியில் காைப்படுகின்றது. 

விடு்ததைப் ்பாரோட்டம், அரேசியல் க்ளத்தில் 
இநதியாவினுதடய சமாழிகள், பணபாடுகள், ெமயங்கள், 
்தத்துவங்கள், கதை, இைக்கியம், இைக்கைம் ஆகியவற்றின் 
்வர்கத்ளத் ்்தடத் ச்தாடங்கியது. ்மதைநாட்டு 
அறிவியல், கதை, ்தத்துவம், ெமயம் பரேப்புதரே ஆகியவற்றின் 
பிடியிலிருநது விடுபட ்வணடுமானால் மணணின் 
்வர்கத்ளக் கணடுபிடிக்க ்வணடும். அதனத்திநதிய 
நிதையில், இத்்ததகய ் பாக்கு நிைவும் ் பாது, ்தமிழகத்தில் 

ஒரு வதகயான மறுமைர்ச்சி எழுந்தது. 
தவதீகப் பிறவியிலிருநதும் பிரோமைப் 
பிடியிலிருநதும் ்தமிழகத்த்த மீட்க ் வணடும் 
என்ற சிந்ததனயும் உருசவடுத்்தது. அ்தன் 
மு்தல் கட்டம்்தான் திரோவிட சமாழிகத்ளச் 
ெமஸகிரு்தத்திலிருநது மீட்பது. இ்தற்கான 
செயைாகத் திரோவிட சமாழிகளுக்குள் 
்தமிழுக்கு ஓர் இடத்த்தக் சகாடுத்துக் 
கால்டுசவல் திரோவிட சமாழியியலுக்கு 
வித்திட்டார். அவர் இட்ட வித்திலிருநது 
திரோவிட அரேசியலும், ்தமிழின் ்தனித்துவமும் 
கித்ளத்ச்தழுந்தன. கால்டுசவல் அவர்க்்ள 
்தமிழின் வரேைாற்றிதன அறிய பின்்நாக்கிச் 
செல்ைச் செல்ை ெமஸகிரு்த சொற்களின் 
எணணிக்தக ்தமிழ சொற்க்ளஞ்சியத்தில் 
சவகுவாகக் குதறநதுள்்ளன என்று 
குறிப்பிடுகிறார். (டாக்டர் அரேங்கன்) 

இதடக்காைத்தில் ெமயம் ச்தாடர்பாகவும், 
்தத்துவம் ச்தாடர்பாகவும் ெமஸகிரு்த 
சமாழியிலிருநது ்தமிழ நிதறய சொற்கத்ளக் 
கடனாகப் சபற்றது. புதிய சொற்களின் 
உ்தவியினால் ்தமிழில் ஸ, ஜ, ஷ ்பான்ற 
கிரேந்த எழுத்துக்கள் அறிமுகப்படுத்்தப்பட்டன. 
ெமஸகிரு்த சமாழியின் ்தாக்கத்்தால், ்தமிழில் 
ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் சமாழியின் 
தூயதமதயப் பாதித்துவிட்ட்தாகக் 
கரு்தப்படுகிறது. சமாழி மாற்றங்கள் 
கட்டுப்படாமல் ்பானால் சமாழி 
சித்தநதுவிடும் என்ற உைர்வு சமாழிப் 
பாதுகாப்பு என்ற நடவடிக்தகக்குப் 
சபாதுவாக நம்தம இட்டுச் செல்லும். 
இச்சூழல் ்தான் தூய ்தமிழ இயக்கத்திற்கான 
்்தாற்றம். கால்டுசவல் வித்தத்்த வித்த ஒரு 
இயக்கமாகப் பின்னர் வ்ளர்ந்தது. நாம் 
கால்டுசவல்தை ் நரேடியாகத் ச்தாடர்புபடுத்்த 
இயைாவிட்டாலும் அவருதடய சிந்ததனயும், 
அவர் ்தமிழபால் சகாணடிருந்த நட்பும் ்தமிழ 
சமாழியின் ்தனிச்சிறப்புகள் குறித்து அவர். 
சவளியிட்ட கருத்துகளும் பின்னால் 
்்தான்றிய தூய ்தமிழ இயக்கத்திற்குக் கருவாக 
அதமந்தன என்று கூறைாம். இங்கு சமாழி 
இயல் சிந்ததனயும், அரேசியல் ெமூகச் 
சூழல்களும் சமாழி ொர்ந்த இயக்கத்திற்கு 
வித்திட்டன .  ்தமிழில் செ ா ற் கத்ள 
உருவாக்குகின்ற ்பாக்தகயும், ்தமிழமூைம் 
அதனத்து அறிவியல் செயதிகத்ளயும் 
சவளியிட முடியும் என்ற ்தன்னம்பிக்தகயும் 
்ம்ை சுட்டிக்காட்டிய சூழல்கள்்தாம் 
உருவாக்கின என்பது மிதகயான கூற்றல்ை. 

தமிழில் முதல் அறிவியல் நூல்
இன்று நாம் படித்துக் சகாணடிருக்கின்ற 

அறிவியல், வாழவியல் படிப்பு பிரிட்டிஷாரோல் 
அறிமுகப்படுத்்தப் பட்ட்தாகும். 1830-களில் 
அ்தற்கான ச்தாடக்கம் ்தமிழகத்திலும், 
இைங்தகயிலும் ஏற்பட்டது. இ்ரேனியுசு 
பாதிரியார் பூமி ொஸதிரேம் என்கிற நூதைத் 
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்மிழில் மருத்துவ நூல்களின் 
முன்்னதாடிகள்

விடுத்லக்கு முன்னர் கிறித்தவ இலக்கிய ெஙகம், அதன 
செயலர் ஜோன முர்டோக்சின முயற்சியில வட்டோர சமோழியில 
அடி்ப்ப்டக் கலவி அ்்னவருக்கும் எட்ட நவணடும் எனறை 
கருத்தில, 250 நூலகள் சவளிவந்த்ன. அதில, 1927ஆம் 
ஆணடு, கணநெோய எனறை நூலிலிருந்து 1988 வ்ர 
சுகோதோர்ப ்பணியோளர் ்போட்ப புத்தகம் வ்ர 11 நூலகள் 
சவளிவந்துள்ள்ன. இநதந்போல, நெோவியத் யூனியன தகர்வுக்கு 
முன்னர், அந்�ோடு ஆற்றிய மருத்துவக் கலவி்ப ்பணி 
்போரோட்டத்தக்கதோக இருந்தது. இதில மீர் மற்றும் முனந்னற்றை்ப 
்பதி்ப்பகஙகள் முக்கிய்ப ்பஙகு வகித்த்ன. இதன வோயிலோக, 
டோக்டர் அ. கதிநரென, �ோனகு மருத்துவ நூலக்ள 
எழுதியுள்ளோர். இது தவிர, இதயத்்த வலுவோக்கு ந்போனறை 
�ோனகு நூலகள் சவளிவந்துள்ள்ன. இத்்னசயோட்டி, நியூ 
செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் எனறை நிறுவ்னம் தமிழகத்திநலநய 
முனந்னோடியோக 40 மருத்துவ நூலகளுக்கும் நமல 
சவளியிட்டுள்ளது. ்ெவ சித்தோந்த நூற்்பதி்பபுக் கழகம் 25 
நூலகள், கற்்பகம் புத்தகோலயம் 30 நூலகள், �ர்மதோ ்பதி்ப்பகம் 
25 நூலகள், வோ்னதி ்பதி்ப்பகம் ந்போனறை நமலும் ்பல 
்பதி்ப்பகஙகள் மருத்துவ நூலக்ள சவளியிட்டு வருகினறை்ன. 
இ்தக்கணணுறும்ந்போது, நூலக்ள எழுதுநவோர்  மற்றும் 
வோசி்பந்போர் எணணிக்்க கூடியுள்ளது �னகு சதரிய வருகிறைது. 

விடுத்லக்கு்ப பின சதோடக்க கோலத்தில, �மது கவ்னத்்த 
ஈர்்ப்பவர்கள், தமிழகத்தில டோக்டர் அ.கதிநரெனும், இலங்கயில 
டோக்டர் சின்னத்தம்பியும் ஆவர். தமிழ�ோட்டு்ப ்போடநூல 
நிறுவ்னம், தமிழ்ப ்பலக்லக் கழகம், மோஸ்நகோ மீர் ்பதி்ப்பகம், 
நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் நிறுவ்னம், தமிழ சவளியீட்டகம் 
ஆகிய நிறுவ்னஙகளின வழியோக டோக்டர் அ. கதிநரென நீரிழிவு 
ந�ோயிலிருந்து சதோற்று ந�ோயகள் வ்ர 22 நூலக்ள 
எழுதியுள்ளோர்.  இநதந்போல, இலங்க ச்பணநெோயியல 
நிபுெர் ந்பரோசிரியர் டோக்டர் அ. சின்னத்தம்பி. ்போட நூல 
வரி்ெயில அறு்வ மருத்துவம், ச்பணநெோய மருத்துவம், 
�லம் ந்பெல எனும் செவிலியர்களுக்கோ்ன நூல எ்ன 5 
நூலக்ள எழுதியுள்ளோர். இந்நூலகள் அ்்னத்திலும் கிரந்த 
எழுத்துக்கள் இல்ல என்பது குறி்பபிடத்தக்கது. 

இவர்க்ளத் சதோடர்ந்து, டோக்டர் சு. �நரந்திரன 
(இக்கட்டு்ரயோளர்) தமிழ்ப ்பலக்லக் கழகத்திற்கு அறு்வ 
சிகிச்்ெக்கோ்ன ்போட நூலகளிலிருந்து, ச்போது மக்களுக்கோ்ன 
நூலக்ள வ்ர 32 நூலக்ள எழுதியுள்ளோர். ரோஜ்போ்ளயம் 
டோக்டர் கு. கநெென, மருத்துவக் களஞ்சியத்திலிருந்து, ச்போது 
மக்களுக்கோ்ன நூலகள் வ்ர 40 நூலக்ள்ப ்ப்டத்திரு்ப்பதுடன, 
�ோளும் தி்ன இதழகளில மருத்துவக் கட்டு்ரக்ள 
எழுதிவருவதும் ்போரோட்டத்தக்கதோக உள்ளது. தஙகள் து்றை 
ெோர்ந்த மருத்துவ நூலக்ளத் தமிழகத்தில ்பல நூறு 
மருத்துவர்கள் சதோடர்ந்து எழுதி வருகினறை்னர். இதில 
குறி்பபிடத்தக்கவர்கள் தஞ்்ெ டோக்டர் நமோகனதோஸ், டோக்டர் 
பி.நக. சிவரோமன, மது்ர �ோளமிலலோச் சுர்பபி நிபுெர் டோக்டர் 
கணென, கும்்பநகோெம் டோக்டர் செலவரோசு, சென்்ன 
டோக்டர் முத்து செலவக்குமோர் ந்போனறைவர்கள் ஆவர். 
இம்முயற்சிகள் மருத்துவம் சதோடர்்போ்ன நூலக்ள்ப ்ப்டக்க 
முடியும் என்ப்தநய கோட்டுகினறை்ன.

்தமிழர்களுக்கு அறிவுணடாகும்படி, 
இநதும்த புரோைக் கருத்துக்களுக்கு 
மறுப்பாக எழுதி, 1832இல் சவளியிட்டார். 
இப்பாதிரியா்ரே, பூமி ொஸதிரேத்தி்ை 
குறிக்கப்பட்டிருக்கிற நாமங்களின் 
அட்டவதை சொற்சபயரில் கதைச் 
சொற்கள் அடங்கிய பட்டியதை 
சவளியிட்டார். 1849இல் இைங்தகயில் 
பாை கணி்தம் என்ற நூல் சவளியாயிற்று. 
1885இல் ‘Algebra’ என்பது “இயற்கணி்தம்?” 
எனத் ்தமிழாக்கப்பட்டு சவளிவந்தது. 
‘’வீெகணி்தம்” என்ற இன்சனாரு நூல் 
இ்்த ஆணடில் சவளிவந்தது. இதுவும் 
“ A l g e b r a ” -தவப் பற்றியது்தான் . 
இயற்கணி்தம், வீெ கணி்தம் என்ப்தன் 
பின்புைத்தில் ்தமிழ, வடசமாழிப் 
பார்தவ இருப்பத்த அறியைாம். 

இ்தன்பின் டாக்டர் ஃபிஷ்கிறீன் 
என்பவரின் மருத்துவக்கல்வி குறித்்த 
ச ெ யல் கள்  ந ம க்கு  பி ரேமிப்தப 
ஊட்டுகின்றன. இவர் முயற்சியில், 
இைங்தகத் ்தமிழர்களுடன் எழுதிய 
நூல்கள் “மனுஷ அங்காதிபா்தம், இரேை 
தவத்தியம், சகமிஸ்தம், மனுஷ சுகரேைம்” 
்பான்ற வடசமாழிச் சொல் சபயருதடய 
நூல்கள். இது்பாை வடசமாழிக் கதைச் 
சொற்கத்ள்ய ்தம் நூல்களில் மிதகயாகப் 
பயன்படுத்தினார் .  (இது குறித்து 
விரிவாகப் பின்னர் காண்பாம்.) 

ஆங்கி்ையர் ஆட்சிக் காைத்தில் 
ஆங்கிை கைாச்ொரே மாற்றம் ஆங்கிை 
சமாழி எதிர்ப்பு மு்தைானதவ ் ்தான்றின. 
விடு்ததை  ்வட்தக  ச க ாணட 
இநதியர்களுக்கு ஆங்கி்ையர் மீது 
்்தான்றிய சவறுப்புைர்ச்சி அவர்்தம் 
சமாழிதயப் பயன்படுத்துவதில் 
சவளிப்பட்டது. இநநிதையில், ஆங்கிை 
சமாழி ‘எதிர்ப்பும், ்தமிழ, ெமஸகிரு்த 
சமாழிகளுக்கு ஆ்தரேவும் சபருகின. 
இருப்தாம் நூற்றாணடின் முற்பகுதியில் 
்தாயசமாழிக் கல்வியின் முக்கியத்துவம் 
உைரேப்பட்டது. 

டாக்டர் கிறீதனத்ச்தாடர்நது 
்தமிழகத்தில் ்மதை மருத்துவத்த்த 
ஆயுர்்வ்தத்துடன் இதைத்து ஏழு 
நூற்கள் எழுதியவர் சென்தன மருத்துவக் 
கல்லூரியில் டிரேெரோக ்வதை பார்த்்த 
மா. ஜகநநா்த நாயுடு. இவருதடய 
நூலிலும் வடசமாழிக் கதைச் சொற்கள் 
மிகுநது காைப்படுகின்றன. நூற்களின் 
சபயரும் வடசமாழிச் சொல்ைாக 
உள்்ளது. எ.கா.: தபஷ ஜகல்பம், ொரீரே 
வினாவிதட, பிரேெவ தவத்தியம். இவர் 
நூலில் கதைச்சொல் பட்டியலில் நல்ை 
்தமிழச் சொல் இருந்தாலும், வடசமாழிச் 
சொல்்ை பயன்படுத்்தப்பட்டுள்்ளது 
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என்பது அக்காைத்திய சொல்ைாட்சிதய 
அறிவுறுத்துகின்றது. இ்தற்கான காரேைங்கத்ள 
ஆரோயும் சபாழுது, இவர்களுக்கு மணிப்பிரேவா்ள 
நதடயி்ை ்தமிழ பயிற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கைாம். 
அக்காை கட்டத்தில் வடசமாழி்ய அறிவியல் 
சமாழி என எழு்தா்த ெட்டமாக இநதியா முழுவதும் 
நிைவியது. ் மலும், ் மதை நாட்டினருக்கு அடுத்்த்தாக 
- ஆங்கிைத்தில் ்தான்கற்ற அறிவியல் துதறகத்ளத் 
்தமிழில் அறிமுகப்படுத்திய ் மல்மட்டத் ்தமிழர்களும் 
சபரிதும் வடசமாழிச் சொற்கத்ள்ய கதைச் 
சொற்க்ளாகக் தகயாணடனர். அத்துடன் ச்தாடக்க 
காைத்தில் அறிவியல் நூல்கத்ள எழுதியவர்களில் 
சபரும்பான்தம்யார் வடசமாழி கற்றவர்க்ளாக்வ 
இரு ந ்ததமய ால்  கதைச்செ ால்  உட்பட 
சமாழிநதடயில் வடசமாழித் ்தாக்கம் மிகுநது 
காைப்படுகிறது. இநநூைாசிரியர்களின் காைத்திற்கு 
முன்்ப ஃசபப்ரிஷியஸ (1778), இரோட்ைர் (1830), 
வின்சு்ைா (1845) ஆகி்யாரின் அகரோதிகள் 
சவளிவநதுவிட்டன.

இ்்த்பால் பதிசனட்டாம் நூற்றாணடில் 
இங்கிைாநதில் ஏற்பட்ட ச்தாழிற்புரேட்சியின் 
வித்ளவாகச் சுகா்தாரே வாழவிற்குப் பைவி்த 
இதடயூறுகள் ஏற்பட்டுப் பை ் நாயகளும், ெமூகப் 
பிரேச்சிதனகளும் சபருவாரியாகப் பரேவின. இங்கு 
்்தான்றிய நூல்கள், உடல் தூயதம இன்தமதயக் 
கருத்திற் சகாணடு சவளிவந்தன. அதவ ்தமிழில் 
சமாழிசபயர்க்கப்பட்டன. (எ.கா. 1869இல் சுகா்தாரே 
வி்ளக்கம்). இ்தன் சபாருள் அட்டவதையில் 
ஆகாயம், ்பாஜனம், ்்தகசுத்்தம், வஸதிரேம், 
வாெஸ்தைங்கள் என்ற வடசொற்கள் மிகுநது 
காைப்படுகின்றன.  இது்பாை்வ புதிய 
கணடுபிடிப்புக்ளான எநதிரேங்கத்ளப் பற்றிய 
“ஆயில் என்ஜின்’’, ‘’்மாட்டார் ரிப்்பர் இரேகசியம்” 
்பான்ற நூற்களும், வடசொற்களும், ஆங்கிைச் 
சொற்களும் கைநது எழு்தப்பட்டன. 

இோசாசியும் கலைச் சசாறகளும் 
1916இல் கதைச் சொல் உருவாக்கத்திற்கு ்தமிழ 

ொஸதிரே பரிபாதஷ ெங்கத்்தாரின் இ்ததழ 
இரோஜாஜியும் சவங்கட சுப்தபயரும் ்ெர்நது 
ஆங்கிைத்தில் சவளியிட்டனர். இதில் சவளிவந்த 
சொற்களும் சபரும்பான்தம வடசமாழிச் 
சொற்க்்ளயாகும். (எ.கா. Chemistry - இரேொயன 
ொஸதிரேம்.) ஆங்கிைத்தில் சவளிவந்த இவவி்ததழப் 
பாரேதி கடுதமயாக விமர்சித்்தார். “ஆரேம்பத்தி்ை்ய 
்தமிழ எழு்தாமல், ்தமிழுக்கு ் வணடிய இக்காரியத்த்த 
. இங்கிலீஷ் பாதஷயி்ை ச்தாடங்கும்படி 
்நரிட்ட்தற்கு ஸரீ இரோஜ ்காபாைாச்ொரியார் 
சொல்லும் முகாந்தரேங்கள் எனக்கு முழு நியாயமாகத் 
்்தான்றவில்தை .” இ்்த்பாை சபாறிஞர் பா.்வ. 
மாணிக்க நாயக்கருக்கும் ‘்தமிழ செயன்டிபிக் 
சடர்ம்சுக்கு’’ ்தமிழில் சொற்கத்ள இயற்றுவ்தா, 
ஆரியத்தில் இயற்றுவ்தா என்ற ்கள்வி எழுந்தது. 
்தமிழ சமாழிக்கு அரேபியில் இயற்றுவ்தா, ஹீப்ருவில் 
இயற்றுவ்தா என்ப்தாக ஏ்னா இவர்கள் 
கரு்தவில்தை,’’ என்று சகாதிப்பதடநது எழுதுகிறார். 

்மலும் இவர், ்தம்நூலில் வடசமாழிக் கைப்தபக் 
கூட்வகூடாது என்று சொல்லுமிடத்து, “இ்ளதம 
குன்றாது உயி்ரோடிருக்கும் செந்தமிழ சமாழியின்கண 
உைக வழக்சகாழிந்த வடசமாழிச் சொற்கத்ளப் 
புகுத்துவது ச்தளிந்த நீ்ரோதடக் குட்தடயில் 
எருதமகத்ள ஓட்டிச் செல்வது ் பாைாகும்,’’ என்று 
்தனித்்தமிழ முக்கியத்துவத்த்த எடுத்தியம்புகிறார். 

1901-ஆம் ஆணடு மதுதரேயில் பாணடித்துதரேயால் 
நிறுவப்பட்ட ்தமிழச்ெங்கம் ்தமிழ மறுமைர்ச்சியின் 
ச்தாடக்கம் எனைாம். இக்காைத்தில்்தான் 
பழம்சபரும் நூல்பைவும் கணடுபிடிக்கப்பட்டன.   
1900-களில் உள்ளீடாக அதமநதிருந்த ஆரிய 
ஆதிக்கம், ்தவிர்க்க முடியா்தபடி திரோவிடக் 
்காட்பாட்டு இயக்கத்திற்கு வழிவகுத்்தது. திரோவிடக் 
்காட்பாடு ்தமிழ சமாழியின் தூயதமதயயும் வட 
சமாழியின் உ்தவியின்றித் ்தனித்தியங்கும் 
ஆற்றதையும் எடுத்துக்காட்ட விரும்பியது. 
இப்்பாக்குகளின் வித்ளவாகத் ்தமிழப் பணபாட்டின் 
ஆணி்வரோன இைக்கிய மரேபு ்தன்முதனப்புப் 
சபற்றது. மறுமைர்ச்சியின் முக்கியக் கூறாக 
அ த ம ந ்த து  எ ன ப்  ப ை  அ றி ஞ ர் க ள் 
சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். 

இ்தன் ச்தாடர்ச்சியாக ‘ ’ சென்றிடுவீர் 
எட்டுத்திக்கும் கதைச் செல்வங்கள் யாவும் 
சகாைர்நதிங்கு ்ெர்ப்பீர்,’’ என்ற பாரேதியின் 
ெங்கநா்தம் ்தமிழில் கல்வி என்ற மட்டில் நில்ைாது 
்தமிழி்ை அறிவியல் என விரிநது ்தமிழ சமாழி 
அறிவியல் சமாழியாக ் வணடும் என்ற எணைம் 
பைரிதட்ய எழுந்தது. 1900-களில் சவளியிடப்பட்ட 
கல்விக் சகாள்தகயின் அடிப்பதடயில் இயற்தக 
அறிவியல் ப ாடம்  கல்வித்  திட்டத்தில் 
்ெர்க்கப்பட்டது. இ்தன் பிறகு நூைாசிரியர்கள் 
ஐ்ரோப்பியர்க்ளாக்வா மிசிசனரிக்ளாக்வா 
அதமநதிருந்த நிதை மாறி இக்காை கட்டத்தில் 
சபரும்பாைான நூல்கள் ்தமிழ மக்க்ளால் 
எழு்தப்பட்டன. 1920-களில் ்தனித்்தமிழ இயக்கம் 
்தமிழநாட்டில் மதறமதை அடிக்ளால் ச்தாடங்கப் 
சபற்றது. அ்தன் காரேைமாக வடசமாழி எதிர்ப்பு 
தீவிரேமதடநது, இ்தன் பிற்க ்தனித்்தமிழுக்கான 
மதட மாற்றம் ்தமிழகத்தில் ஏற்பட்டது. 

1932இல் 8-ஆம் வகுப்புவதரே ்தமிழ பாடசமாழி 
ஆக்கப்பட்டதின் வித்ளவாகத் ்தமிழக் கதைச் 
சொல்ைாக்க முயற்சிக்கு உ்தவியாக, சென்தன அரேசு 
ஒரு கதைச்சொல் குழுதவ அதமத்து சுமார் 7,400 
கதைச் சொற்கள் அடங்கிய பட்டியதை 
சவளியிட்டது. இதில் சபரும்பாைான கதைச் 
சொற்கள் வடசமாழியாகவும், ஆங்கிைமாகவும் 
இருந்தன. சிை மிகவும் நீணட சொற்க்ளாக இருந்தன. 
ொன்றாக, Analytical Chemistry - வி்ப்தன ரேதஸயன 
நூல். Census Report - குைஸதிரீ புருஷ பாைவிருத்்த 
ஆயவய பரிமாை பத்திரிதக. Sexual Reproduction 
- லிங்க விருத்தி. Spinal cord - சு்ெருவத்த. Airway 
- வாயுபாத்த. தூமச்ெக்கரேம். இ்தன் பயன்பாடு மிகக் 
குதறவாக உள்்ளது என்பத்த சென்தன மாதிரிப் 
பள்ளியின் ்ததைதமயாசிரியர் டி.்க. துதரேொமி 
ொஸதிரி, “அரேொங்கம் கதைச்சொற்பட்டியல் 
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ஒன்தற சவளியிட்டு உள்்ளது. இதிலுள்்ள சொற்கள் 
நீ்ளமான்தாகவும், ெமஸகிரு்தமாகவும் உள்்ள்தால் 
எளிதமயாகப் பயன்படுத்்த முடியவில்தை ,” என 
1935 மார்ச் 9ஆம் ்்ததிய, தினமணி நாளி்தழில் 
எழுதினார். இ்ததனப் பைரும் எடுத்துக்காட்டினர். 

தனித்தமிழில் முயறசி 
இநநிதையில் ்தனித்்தமிழ ஆ்தரேவா்ளர்கள், 

அதமப்புகள் வாயிைாகக் கதைச்சொல்ைாக்க 
முயற்சிகத்ள ் மற்சகாணடனர். அரேசு கதைச்சொல் 
பட்டியலுக்கு மாற்றாக, பா. ் வ. மாணிக்கநாயக்கர், 
காழி. சிவ. கணணுொமி இருவரும் ்தமிழ அறிவியல் 
சொற்கள் பைவற்தறச் செந்தமிழச் செல்வி 
வாயிைாக (ச்தாகுதி - 10, 1932, 33) சவளியிடத் 
ச்தாடங்கினர். ்தமிழ அ்ளதவ நூற் சொற்கத்ள மா. 
பாைசுப்பிரேமணியம் செந்தமிழ செல்வியில் (ச்தாகுதி 
- 13, 14-1935) சவளியிட்டார். 1932-இல் சவளியான 
அரேசுக் கதைச்சொல் பட்டியலில் காைப்படும் 
குதறகத்ள நீக்கி, எளிதில் புரியும் வதகயில் ்தமிழச் 
சொற்கத்ளக் சகாணட கதைச்சொல் பட்டியல் 
ஒன்று ்தயாரிக்கும் பணிக்காகச் சென்தன மாகாைத் 
்தமிழச் ெங்கம் ஒரு கதைச்சொல் குழுதவ 01.10.1934-
இல் அதமத்்தது. இ்தன் மு்தற் கூட்டம் 29.09.1935 
அன்று திருசநல்்வலியில் நதடசபற்றது . 
அநநிதையில் இக்கழகத் ்ததைவரோக இதெத் ்தமிழச் 
செல்வர் தி. இைக்குமைப் பிள்த்ள செயல்பட்டார். 
அறிவியல் துதறச் சொற்கள் ஒன்பது நாட்கள் 
ஆரோயப்பட்டன. இ்தன் பயனாக 20.09.1936-இல் 
கதைச் சொல்ைாக்க மாநாடு சென்தனயில் 
நதடசபற்றது. இம்மாநாட்தட ஒட்டி பைதுதற 
ொர்ந்த 5,300 கதைச் சொற்கள் அடங்கிய பட்டியல் 
சவளியிடப்பட்டது. 

்தனித்்தமிழ இயக்கத்தில் ஈடுபட்்டார்க்ளால் 
இக்காைத்தில் ்தனித்்தமிழக் கதைச்சொற்கள் 
உ ரு வ ா க் க ப் சப ற் ற ன .  ஏ ச ன னி ல் 
பிறசமாழிகளினின்றும் கடன் வாங்கித் ்தமிழ 
சமாழிதய உருமாற்றி உயிரேற்ற்தாக்கக் கூடாது. 
பிறசமாழிஓதெ ்தமிழசமாழி ஓதெக்கு மாறுபட்டது. 
்தமிழ இைக்கைத்திற்கும் ்தமிழ இதெக்கும் பிறசமாழி 
ஒத்து வரோது என்பது இவர்கள் கருத்து. என்வ, 
தூய ்தமிழச் சொற்கத்ளப் பயன்படுத்து்தல், 
இைக்கியச் சொற்கத்ள நதடமுதறக்குக் 
சகாணடுவரு்தல், ெமஸகிரு்த ஆங்கிைச் சொற்கத்ள 
(குறிப்பாக ெமஸகிரு்தச் சொற்கத்ள) புறக்கணிப்பது 
ஆகியதவ இவர்களின் ் நாக்கமாக இருந்தது. 

இ்தன் வித்ளவாக அக்காை நூைாசிரியர்களும் 
கட்டுதரே ஆசிரியர்களும் பை ்தமிழச் சொற்கத்ளப் 
புதி்தாக ஆக்கிக் கட்டுதரே பதடத்்தனர். எ.கா.: Al-
uminium - சீனாயம், Calcium - நீறியம். இதவ 
புதி்தாகப் பதடக்கப்பட்ட ்வதியல் சொற்கள். 
இவவாறு உைகப் சபாதுச் சொற்களுக்கும் கூடத் 
்தமிழச் சொற்கத்ளத் ்்தடும் முயற்சியில் அக்காை 
ஆசிரியர்கள் பைரும் ஈடுபட்டனர்.  இ்தன் பயனாக, 
ெரீரே ொஸதிரேம், ‘உடலியல்’ ஆயிற்று. பிரோை வாயு, 
‘உயிர்வளி’ ஆயிற்று. (டாக்டர் இரோம சுந்தரேம் ) 

1936இல் சவளிவந்த கதைச்சொல் பட்டியலின் 

மறுபதிப்பு 1938-இல் சவளிவந்தது. இதில் கூடு்தைாக 
சுமார் 10,000 ்வ்ளாணதமச் சொற்கள் ்ெர்த்து 
சவளியிடப்பட்டது. அப்்பாத்தய சென்தன 
மாகாை அரேசு ,  ்தமிழச்ெங்கம் ்தயாரித்்த 
இக்கதைச்சொல் பட்டியதைப் பள்ளிகளில் 
பயன்படுத்்த ் வணடும் எனப் பரிநதுதரேத்்தது. இது 
்தமிழ இயக்கத்தினருக்குக் கிதடத்்த மாசபரும் 
சவற்றியாக அதமந்தது. இம் மறுபதிப்புப் 
பட்டியலுக்கு இரோொசி முன்னுதரே வழங்கினார். 
இதில் அவர், ‘’பதழய கதைச்சொற்கத்ளத் ் ்தடித் 
திரேட்டுவதும் புதிய சொற்கத்ள ஆக்குவதுமான 
இந்தப் பணிதய, ்தனித்்தமிழ இயக்கத்துடன் கைநது 
கைவரேமுணடாக்கிக் சகாள்ளு்தல் ்தவறாகும். 
்தமிழில் கைநதுசகாள்ளும் ்தன்தமசகாணட 
ெமஸகிரு்த சமாழிகத்ளக் காரேைமின்றி சவறுத்்தல் 
கூடாது. ்தனித்்தமிழ சவறியும், வடசமாழி ் மாகமும் 
- இரேணடும் இந்தத் ்தமிழப் பணிக்குத் ்ததடக்ளாகும்,” 
என்று எழுதி இருந்தார். 

இோசாசியின் மலை மாற்றம் 
1937இல் மு்தைதமச்ெரோக ப்தவி வகித்்த இரோொசி, 

“்தமிழில் முடியுமா” என்ற நூதை சவளியிட்டார். 
இது ஆங்கிைத்தில் Dr. Kimballi எழுதிய College Text 
Book of Physics என்ற நூதைத் ்தழுவிய்தாகும். 
இநநூலில் பயன்படுத்தியுள்்ள கதைச் சொற்களில் 
சபரும்பாைானதவ தூய ்தமிழச் சொற்க்ளாகும். 
எ.கா.: Bi-cycle - மிதிவணடி , Direction - செல்திதெ, 
Density - செறிவு, Heat - கனல், Liquid - நீரி, Motion 
- இயக்கம், Solar Day - பரிதி நாள் Solid - திணமம். 
இதிலிருநது நாம் அறிநது சகாள்வது ஆரேம்ப 
காைத்தில் கதைச் சொல்லிற்காக ஆங்கிை இ்ததழ 
ஆரேம்பித்து, அதில் வடசமாழிச் சொற்களுக்கு 
மு்தலிடம் சகாடுத்்த இரோொசி, பிறகு ்தனித்்தமிழ 
சவறி கூடாது என்று கூறியவர், ்தம் நூலில் மிகச் 
சி றப்ப ான  தூய  ்தமிழச்  ச ெ ா ற் கத்ளப் 
பதடத்திருப்பதும் ்தனித்்தமிழியக்கத்தின் சவற்றி 
எனக் சகாள்்ளைாம். 

சென்தன அரேசு 1940 ஜூன் மா்தத்தில் சீனிவாெ 
ொஸதிரி ்ததைதமயில் ஒரு கதைச்சொல்ைாக்கக் 
குழுதவ அதமத்்தது. இக்குழு செய்த பரிநதுதரேகளில் 
ஒன்று இநதியா முழுவதுக்கும் சபாதுவான கதைச் 
சொற்கத்ள உருவாக்க முயை ்வணடும் என்பது 
ஆகும். (்தமிழப் சபாழில் 1940 - 41 16:7, பக். 248). 
இக்குழுதவக் கணடித்துப் பை கணடனப் 
சபாதுக்கூட்டங்கள் நதடசபற்றன. ஏற்சகன்வ 
சவளியான சென்தன மாகாைத் ்தமிழ ெங்கத்்தாரின் 
கதைச் சொல் பட்டியல் இருக்கும் ் பாது, இக்குழு 
்்ததவயற்றது என்றும், இக்குழுவில் ்தமிழறிஞர் 
யாரும் இடம் சபறா்தது கணடிக்கத்்தக்கது என்றும் 
இக்கூட்டங்களில் வலியுறுத்்தப்பட்டது. இ்தன் 
பைனாக இரோ.பி. ் ெதுப்பிள்த்ள , இ.மு. சுப்பிரேமணிய 
பிள்த்ள, அ. முத்த்தயா மு்தலிய ்தமிழன்பர்கள், 
பின்னர் புதி்தாகச் ் ெர்த்துக் சகாள்்ளப்பட்டனர். 

இக்காை கட்டத்தில் அறிவியல் நூல்கத்ள 
எழுதியவர்கள் சபரும்பான்தம்யார் சபாது 
நைத்தில் அக்கதற சகாணடவர்க்ளாகக் 
காைப்படுகின்றனர். ஆ. ்க. விசுவநா்தன், ஈ்த. 
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ரோ்ஜஸவரி ஆகி்யார் இயற்பியல் துதறயிலும், ஜி. 
ரோஜ்காபால் நாயுடு, மு. அருைாெைம், ரேங்காச்ொரி 
ஆகி்யார் ்தாவரேவியல் துதறயிலும் ெகு. கைபதி 
்தாவரேவியல், விைங்கியல் ஆகிய இரு துதறகளிலும் 
ஒ ன் று க் கு ம்  ் ம ற் ப ட் ட  நூ ல் க த ்ள 
எழுதியுள்்ளவர்க்ளாவர். 

இப்படியாகத் ்தமிழ நூல்களில் ெமஸகிரு்தமும், 
ஆங்கிைமும் எழு்த அரே்ெ வாயப்பளிப்பத்த 
உைர்ந்த ்தனித்்தமிழ இயக்கம், ்தமிழில் தூயதமதயக் 
காக்க முற்பட்டது. அ்தன் வித்ளவாக பை நல்ை 
்தமிழச் சொற்கள் உருவாகின.  ஆனாலும் 1940இல் 
மீணடும் வடசமாழிச் செல்வாக்கு ் ம்ைாங்கியது. 
அ்தற்குக் கணடனம் எழ்வ கல்லூரித் ்தமிழக் 
கல்விக்குழு ஒன்று ் ்தாற்றுவிக்கப்பட்டது. 

தமிழில் மருத்துவ, ச�ாறியியல் நூல்கள் 
1959-இல் கல்லூரிகளில் ்தமிதழப் பயிற்று 

சமாழியாக்க ஆதை பிறப்பிக்கப்பட்டது. 1960-இல் 
அன்தறய கல்வி அதமச்ெர் சி. சுப்பிரேமணியத்தின் 
முயற்சியால் கல்லூரிகளில் ்தமிழ ,  பாட 
சமாழியாயிற்று. இப்படிப்புகளுக்குத் ்்ததவயான 
பாட நூல்கத்ளத் ்தயாரிக்க ்தமிழநாட்டுப் பாடநூல் 
நிறுவனம் ச்தாடங்கப்பட்டு, 1977 ஏப்ரேல் முடிய 
பல்்வறு துதற ொர்ந்த 663 நூல்கத்ள சவளியிட்டது. 
இதில் 70 விழுக்காடு அறிவியல் ொர்ந்ததவயாகும். 
10 நூல்கள் மருத்துவம் குறித்்த்தாகும். இது ்தவிரே, 
கிறித்்தவ இைக்கிய ெங்கம் 1967-இலிருநது 8 மருத்துவ 
நூல்கத்ள சவளியிட்டுள்்ளது. 1981-ஆம் ஆணடு 
்தஞ்ொவூரில் ஆரேம்பிக்கப்பட்ட ்தமிழப் பல்கதைக் 
கழகத்தில் அறிவியல் ்தமிழத்துதற என்ற புதிய துதற 
உருவாக்கப்பட்டது. இ்தன் வழியாக 15 மருத்துவ 
நூல்களும், 14 சபாறியியல் நூல்களும் எழுதி 
வாங்கப்பட்டன. 

இநநூல்கள் ்மனாள் மு்தைதமச்ெர் எம்.ஜி. 
ரோமச்ெநதிரேன் அவர்களின் ஆட்சிக் காைத்தில், 
முதுமுதனவர் டாக்டர் வ. ஐ. சுப்பிரேமணியத்தின் 
வழிகாட்டு்தலில் டாக்டர் இரோம. சுந்தரேத்தினால், 
இ்ளநிதை மருத்துவப் படிப்பிற்கும், சபாறியியல் 
படிப்பிற்குமான 29 நூல்கள் எழுதி வாங்கப்பட்டு, 
அவற்றில் சபரும்பாைான நூல்கள் சவளிவநதுள்்ளன. 
அவற்தற எழுதியவர்கள், அன்தறய மருத்துவக் 
கல்வி இயக்குநர் டாக்டர் ஆறுமுகம், சென்தன 
மருத்துவக் கல்லூரி நரேம்பியல் ்நாயக் குறி இயல் 
நிபுைர் ் பரோ. டாக்டர் ெரேொ பாரேதி, காது, மூக்கு, 
ச்தாணதட இயல் ் பரோ. டாக்டர் கா்மஸவரேன், 
மருத்துவக் கல்வி இதை இயக்குநர் டாக்டர் அ. 
கதி்ரேென், குழநத்த நை நிபுைர் ்பரோ. டாக்டர் 
ரோஜரோ்ஜஸவரி, ்பரோ. டாக்டர் சஜகதீென், 
மருநதியல் கல்விப் ்பரோசிரியர் பாணடிச்்ெரி 
டாக்டர் து்ளசிமணி, ஜிப்மர் உயிர் ்வதியியல் 
்பரோ. இரோமச்ெநதிரேன், அறுதவ சிகிச்தெப் 
்பரோசிரியர் டாக்டர் சு. ந்ரேநதிரேன் ஆகி்யாரோவர்.  
இ்தன்மூைம் இப்பல்கதைக் கழகம் சபாறியியல், 
மருத்துவம் மு்தலிய துதறகளில் சிறந்த கதைச் 
சொற்கத்ளத் ச்தாகுத்்தது. இது 1990ஆம் ஆணடு 
சவளிவந்தது. ஆக, இதிலிருநது நாம் அறிநது 
ச க ாள்வது  மூைநூல்கத்ள  எழுதுவதில் 

்பரோசிரியர்கள் ஜப்பாதனப் ்பால் ஆர்வம் 
காட்டுகின்றனர் என்ப்தாகும். 

இப்பல்கதைக் கழகத்தில் ்தமிழச் சொற்களுடன் 
கைநது இருக்கும் பிற சமாழிச்சொற்களுக்கு 
இதையான கதைச் சொற்கத்ள அகரேமு்தலித் 
துதறயானது சொல்ைாயவறிஞர் ப. அருளி மூைம் 
அயற்சொல் அகரோதி ஒன்தற சவளியிட்டுள்்ளது. 
இதில் பை சமாழிச் சொற்களுக்குத் ்தமிழில் புதுச் 
சொற்கள் பதடக்கப்பட்டுள்்ளன. எ.கா.: அமிைம் 
(ெமஸகிரு்தம்) - புளிகம், அ்ரோரூட் (ஆங்கிைம்) - 
அம்புக்கிழங்கு, ெவுக்கு (உருது) - குச்சிதை மரேம், 
்பரிக்காய, (ஆங்கிைம் + ்தமிழ) - நீரிக்காய, மகரேந்தம் 
(ெமஸகிரு்தம்) - பூந்தாது. 

இ்்த காைகட்டத்தில் தினமணி நாளி்தழின் 
ெனிக்கிழதம இதைப்பு இ்தழான தினமணிச் 
சுடரில் சொல்ைாக்க ்மதட என்னும் பகுதியில் 
்தமிழில் அறிவியல் கட்டுதரேகள் எழுதிய ஆசிரியர்கள் 
பயன்படுத்திய கதைச் சொற்களுள் ஏற்புதடய 
கதைச் சொற்கள், ஏற்க இயைா்த கதைச் சொற்கள், 
சபாருத்்தமான புதிய கதைச் சொற்கள் ஆகியதவ 
குறித்து அறிவியல் ்தமிழ எழுத்்தா்ளர்களின் விவா்தம் 
இடம் சபற்றன. இ்ததனச் செம்தம செய்தவர் கரூர் 
முதனவர் அ. செல்வரோசு. இவரேது முயற்சியால் 
நல்ை சொற்கள் உருவாகின. எ.கா.: ஆல்கா - 
பாசிகள்.  கதைச் சொற்கத்ள உருவாக்குவதில் 
தி ரு ் வ ங் கட ம்  ப ல் கதை க்  க ழ க த் தி ல் 
்பரோசிரியர்க்ளாகப் பணியாற்றிய முதனவர் ந. 
சுப்பு சரேட்டியார், 15 அறிவியல் நூற்கத்ள எழுதி 
அதில் வரும் கதைச் சொற்கத்ளயும் அறிமுகம் 
செய்த சபருதம அவருக்கு உணடு . எ.கா.: Sensor 
- உைர்வி, Genetic - கால்வழி, Yolk - கருப்சபாருள்.

தமிழ் அகோதிகளும் களஞ்சியஙகளும்
1947இல் ்தமிழ வ்ளர்ச்சிக் கழகம் சென்தனயில் 

அறிவியல், வாழவியதை உள்்ளடக்கிய கதைக் 
க்ளஞ்சியம் ஒன்தறத் ்தயாரித்்தது. இப்பணி 1968-இல் 
நிதறவுற்று 10 ச்தாகுதிகள் சவளிவந்தன. 1972-இல் 
சிறுவர் க்ளஞ்சியம் 10 ச்தாகுதிகள் சவளியாயின. 
இ்தற்குப் சபரிதும் துதை நின்றவர் இக்கழகத்தின் 
்ததைவர் தி.சு. அவினாசிலிங்கம் செட்டியார். 1990-
இல் இக்கழகத்திற்கு வா. செ. குழநத்தொமி 
்ததைதமப் சபாறுப்்பற்ற பிறகு மருத்துவக் 
க்ளஞ்சியம் 12 ச்தாகுதியும், 13-ஆம் ச்தாகுதி, கதைச் 
சொல் அதடவாகவும் சவளிவந்தன. பிறகு, சித்்த 
மருத்துவக் க்ளஞ்சியத் ச்தாகுதிகள் ஏழு சவளிவந்தன. 
இது  ்தவிரே  4  அறிவியல்  நூற்கத்ளயும் 
சவளியிட்டுள்்ளது. இது்பாை்வ ்தமிழப் பல்கதைக் 
கழகத்்தால் 1 0 அறிவியல் க்ளஞ்சியங்கள் 
சவளிவநதுள்்ளன. இத்ச்தாகுதிகள் ஒவசவான்றிலும் 
்தமிழ - ஆங்கிைம், ஆங்கிைம் - ்தமிழ கதைச் 
சொற்பட்டியல் உள்்ளன. அறிவியல் ்தமிழாக்க 
முயற்சியில் ஈடுபடும் அதனவருக்கும் பயன்படும் 
முதறயில் இது அதமநதுள்்ளது.

அறிவியல் நூல்கள் எழுதுவ்தற்கு அகரோதி 
இல்தை்ய என்ற குதறதய நிதறவு செயயும் 
வி்தமாக டாக்டர் ஏ. சி்தம்பரேநா்தன் செட்டியாதரேக் 
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பிரான்சு: 1971ஆம் ஆணடு 
பிசரேஞ்சின் ்ததைதம 
அதமச்ெர் ் ெச்சு 
ொபால்சடல் விடுத்்த 
கட்டத்ள பிசரேஞ்சு 
சமாழிக்குக் கிதடத்்த சபரிய 
அரேவதைப்பாகும். 
பிசரேஞ்சில் கைநதுள்்ள 
பிறசமாழிச் சொற்களில் 
பட்டியல் உருவாக்கி 
அவற்றுக்்கற்ற ்தனி 
பிசரேஞ்சுச் சொற்கத்ள 
உருவாக்குங்கள் என்பது்தான் 
அவரின் கட்டத்ள. இ்தன் 
அடிப்பதடயில் பிசரேஞ்சுக் 
கழகம் ் ்தான்றியது. இது ஒரு 
்பரேகரோதிதய சவளியிட்டது. 
இது சமாழியாக்கத்திற்குப் 
்பரு்தவி புரிந்தது. 
இக்காைத்தில் எழு்தப்பட்ட 
நூல்கள், பிசரேஞ்சுக் 
கழகத்தின் பார்தவக்கு வந்த 
பின்ன்ரே 
சவளியிடப்பட்டன. பிசரேஞ்சு 
சமாழியில் பிறசமாழிச் 

சொற்கள் கைப்பத்தத் 
்தடுப்ப்தற்காக 1973-இல் 
ெட்டம் ஒன்று 
இயற்றப்பட்டது. பாரிசில் 
“அ்தைப்” என்ற ்தனியார் 
அதமப்பு மூைம் பிசரேஞ்சு 
சமாழியில் கைப்பு நடப்பது 
்தடுக்கப்படுகிறது. 
இவவதமப்பு பிசரேஞ்சு 
சமாழியில் எவ்ரேனும் 
பிறசமாழிச் சொல்தைக் 
கைந்தால், அவர்மீது வழக்குத் 
ச்தாடுக்கும். அவதரேத் 
்தணடம் கட்டச் செயயும். 
இ்தன்வித்ளவாகக் கைநது 
வழங்கும் ‘’பிசரேஞ்சு 
பிரோன்சையசு’’ ஒழிக்கப்படும் 
என்றாயிற்று. இது்பாை்வ, 
பிசரேஞ்சு செயதித் துதறயின் 
ெட்டத்்தால் (19-12-1976) பிற 
சமாழிச் சொற்கத்ளக் 
கைப்படம் செய்தால், 
அவருக்கு 100 பிரோங்குகள் 
்தணடம் விதிக்கப்படும். இது 
பிசரேஞ்சுசமாழி வ்ளர்ச்சிக்கு 

எவவ்ளவு தூரேம் 
உ்தவியிருக்கக்கூடும் என்பது 
நமக்குச் சொல்ைாம்ை 
புரியும்.

இந்தா்ேசியா: 
இந்்தா்னசியாவில், 
இரேணடாம் உைகப் 
்பாருக்குப் பிறகு நூற்றுக்கு 
்மற்பட்ட சமாழி வழக்குகள், 
வட்டாரே சமாழி வழக்குகள் 
இருந்தன. அந்த வழக்குகள் 
எல்ைாவற்தறயும் 
ஒருமுகப்படுத்திப் 
சபாதுநிதை வழக்கு ஒன்தற 
உருவாக்கி, அ்தற்கு “பாஷா 
இந்்தா்னசியா” என்று 
சபயர் தவத்திருக்கிறார்கள். 
இம்சமாழி்ய பாட 
சமாழியாக இருக்க ் வணடும் 
என்று அரேசு ஆதையிட்டது. 
இதில் ஒரு முக்கியமான 
செயதி என்னசவனில், 
சமாழி ொர்பான 
இம்முடிவில் கட்சி ் வறுபாடு 

பிறநதாடுகளில் ்பயிற்று ் மதாழி

சகாணடு சென்தனப் பல்கதைக் கழகம் சவளியிட்ட 
ஆங்கிைம் - ்தமிழ அகரோதியில் நூற்றுக்கைக்கான 
தூய ்தமிழ அறிவியல் சொற்கள் இடம் 
சபற்றிருக்கின்றன. இச்சொற்க்்ள சி்தம்பரேநா்தரின் 
்தனித்்தமிழக் சகாள்தகக்குச் ொன்றாவன. இ்தற்கான 
காரேைத்த்தத் ்தமிழ நா்டாறும் பிறசமாழிக் 
கைப்்ப சபற்று விட்டால் முடிவில் ்தமிழச் 
சொற்கள் சுருங்கிப் பிற சொற்கள் பல்கிப் 
சபருகிவிடும். அ்தனால், அடுத்்த நூற்றாணடில் 
்தமிதழப் பார்க்கும் ஒருவன், ்தமிழ என ஒரு ்தனி 
சமாழி இல்தை, எனக் கூறத் ்ததைப்பட்டுவிடுவான். 
்தமிழ உதரேநதட வழக்கிலும் ்பச்சு வழக்கிலும் 
்தமிழச் சொற்களுக்குப் பதிைாக வடசமாழிச் 
ச ெ ா ற் க த ்ள  வ ழ ங் கி  வ ந ்த ா ல்  ்த மி ழ 
வடசமாழியினின்்ற பிறந்தது என்பார் கூற்று 
நா்ளதடவில் வலுத்துப்்பாம்,” என்று ்தனித் ்தமிழின் 
்்ததவதய வி்ளக்கி எழுதியுள்்ளார்.

இ்தன்பிறகு, 1994இல் மருத்துவ அறிவியல் 
ச்தாழில்நுட்பக் கதைச்சொல் க்ளஞ்சிய அகரோதி 
மைதவ முஸ்தபாவினால் சவளிவநதுள்்ளது. 1994-
இல் அ.கி. மூர்த்தியின் அறிவியல் அகரோதி, 1996-இல் 
டாக்டர் ொமி ெணமுகத்தின் மருத்துவ, கால்நதட, 
ெட்டச் சொற்கள் அடங்கிய அகரோதி, 2000-இல் 
டாக்டர் ெம்பத் குமாரின் ஆயுர்்வ்த, அ்ைாபதி, 

்�ாமி்யாபதி கதைச் சொற்கள் அடங்கிய 
அகரோதியும் பயன்பாட்டில் உள்்ளன. இத்துடன் 
முதனவர் ்ந. ்ஜாெப் ச்தாகுத்்த மருத்துவக் 
கதைச்சொற்கள் அகரோதியும் ்தமிழப் பல்கதைக் 
கழகத்்தால் சவளிவநதுள்்ளது. இவவகரோதிகள் 
இன்று  ்த மிழில்  அறிவியல்  நூல் கத்ள 
எழுதுபவர்களுக்கு மிகவும் உ்தவிக்கரேம் நீட்டுகின்றன. 
இப்படி இருநதும், அறிவியதை, அதிலும் குறிப்பாக 
மருத்துவத்த்தத் ்தமிழில் எழு்த முடியுமா என்ப்தற்கு 
இன்றும், நாத்ளயும் ்கட்கப்படும் மு்தற் ்கள்வி 
்தகுந்த கதைச் சொற்கள் உணடா என்ப்்தயாகும். 
உணதமயில், ஆங்கிைத்தில் படிக்கப்படும் மருத்துவ 
நூல்களில் சபரும்பாைான சொற்கள் கிரீக்கும், 
இைத்தீனும் ஆகும். 

கதைச்சொல்ைாக்க முயற்சியில் ஆரேம்ப நிதையில் 
ஒருவி்த ்வ்ததனதய எல்ைா சமாழிகளும் 
அனுபவித்து வருகின்றன. ஒரு சமாழியில் ஒ்ரே 
வி்தமாக ஒரு சொல்தை்ய எல்ைாரும் எல்ைா 
நூல்களிலும் பயன்படுத்தும் முதற ்மற்சகாள்்ள 
்வணடும் எனும் வா்தம், இ்தற்கு அனுெரேதையாக 
ஒரு நிறுவனத்த்த உருவாக்கி அறிஞர்களுதடய 
ஒத்துதழப்புடன் கதைச் சொற்கத்ள சவளியிடுவது. 
இந்த முதறதய இஸ்ரேல் பின்பற்றி சவற்றிகரேமாகச் 
செயல்பட்டு வருகிறது .  அங்்க அறிஞர் , 
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காரேைமாக எந்தக் குழப்பமும் 
வரே இடம் ்தரேக் கூடாது என்று 
அவர்களுக்குள் ஒரு மரேபு 
்தழுவிய ஒப்பந்தம் நிைவுகிறது. 
இவவாதைக்குப் பிறகு 
அரே்ெ நூல் எழுதும் சிைதரே 
நியமித்்தது. அவர்களுக்கு 
உ்தவியாக சமாழி 
வல்லுநர்கத்ளயும், உ்தவிக்கு 
அதழத்து, அறிவியல் 
சமாழிதய வ்ளர்த்்தனர். 
அ்தன்பிறகு பாஷா 
இந்்தா்னசியாவி்ை்தான் 
பள்ளியிலிருநது 
பல்கதைக்கழகம் வதரே 
நூல்கள் எல்ைாம் 
சவளிவருகிறது. 

இந்்தா்னசியாதவப் ் பால் 
ம்ைசியாவும் நமக்குப் 
பின்னால் உரிதம சபற்ற 
நாடு. இங்கும் பல்கதைக் 
கழகக் கல்வி வதரே அவர்கள் 
்தாயசமாழியி்ை்ய நதட 
சபறச் செயதுள்்ளனர். 

இஸ்ரல்: இஸ்ரேல் 1948-இல் 
உருவாக்கப்பட்டது. உைகில் 
பை பகுதிகளிலிருநது மக்கள் 

இஸ்ரேலில் குடி்யறிய்தால் 
பை சமாழிகள் ் பெப்பட்டன. 
யூ்தர்களின் ெமய சமாழி 
ஈப்ரு. இத்த இம்மக்கள் 
அதனவரும் ஏற்றுக் 
சகாணடனர். 1953-இல் ஈப்ரு 
சமாழிக் கதைக் கழகம் 
்்தாற்றுவிக்கப்பட்டது. 
இ்தன்மூைம் ஈப்ரு சமாழி 
மக்கள் சமாழி ஆக்கப்பட்டது. 
இ்தற்கு உறுதுதை 
அவர்களின் சமாழி 
்மம்பாட்டுத் திட்டம். இன்று 
அகரே வரிதெப் 
பாடத்திலிருநது 
முதுமுதனவர் பட்ட 
்மற்படிப்புக்குரிய 
ஆரோயச்சிக் கல்வி வதரே 
அ்ததனப் பயின்றும், 
பயிற்றியும் 
பயன்படுத்திக்சகாணடு 
மீட்சிசயயதி இன்று 
்மனிதையில் நின்று 
மிளிருகின்றார்கள். 

இது்பான்்ற மாலி, கினியா 
ஆகியன புதி்தாக விடு்ததை 
சபற்ற ஆப்பிரிக்க நாடுகள். 

இவவிரு நாடுகளின் 
்தாயசமாழி ் பச்சுசமாழியாக 
மட்டும் இருந்தது. இவர்கள் 
சமாழிக்கு இதுநாள்வதரே 
எழுத்து வடிவ்ம கிதடயாது. 
்தற்சபாழுது எழுத்து 
வடிவத்த்த உருவாக்கிக் கல்வி 
கற்பிக்கத் 
ச்தாடங்கிவிட்டனர். ்தங்கத்ள 
ஆணட ஆங்கிை சமாழிதய 
உ்தறிவிட்டு அதனத்து 
நிதைகளிலும் 
்தாயசமாழிதய்ய 
பயன்படுத்துவதில் மிக 
உறுதியாக உள்்ளார்கள்.  
சமாழி என்பது மனி்தகுை 
சமயயறிவின் 
சபாக்கிஷங்கத்ளப் 
பாதுகாத்து மரேபு வழியாக 
அளித்துச் செழுதமப் 
படுத்்தவல்ை மதிப்புமிக்க 
ொ்தனம். (சைனின்). ் மலும் 
சமாழி என்பது ச்தாடர்பு 
ொ்தனம் மட்டுமன்று, அது 
ஒரு ் ்தசிய இனத்தின் 
அதடயா்ளம் என்்ற 
கூறைாம்.

சபாதுமக்களுதடய ஒத்துதழப்புடன் ஒரு 
பிறசமாழிச் சொல்லுக்கு ஹீப்ரு சமாழியில் 
்நர்ச்சொல் எது என்று செயதித்்தாள், வாசனாலி, 
ச்தாதைக்காட்சி, எழுத்து மூைம் வினவுகின்றனர். 
அறிஞர்களும், இநநற்பணிக்கு மு்தலிடம் சகாடுத்துத் 
்தமது கருத்த்தத் ச்தரிவிக்கின்றனர். ஒரு சொல்லுக்குச் 
சிை ் நர்ச் சொற்கள் ் ்தர்நச்தடுக்கப்பட்டிருந்தால் 
சபாது மக்களிடம் அந்தச் சொற்கத்ள வாக்கிய 
அதமப்பில் பயன்படுத்தி அவர்களுதடய எணைம் 
யாது என அறிகிறார்கள். இ்தற்கு, வாசனாலி, 
செயதித்்தாள் மு்தலிய மக்கள் ச்தாடர்பு ொ்தனங்கள் 
துதை செயகின்றன. ஒ்ரே ்தரேமாக எல்்ைாரோலும் 
ஒப்புக்சகாள்்ளப்பட்ட கதைச் சொற்கள் அங்்க 
பயனாகின்றன. 

கீதழ நாடாகிய, ஜப்பானில், ஆசிரியர்கள் ்தா்ம 
கதைச் சொற்கத்ள உருவாக்கி, பிற்்ெர்க்தகயாக 
மூை சமாழிச் சொற்கத்ளயும், சபயர்ப்பு சமாழிக் 
கதைச் சொற்கத்ளயும் சகாடுக்கின்றனர். 
மாநாடுகளில் கூடும்்பாது ஒரு சொல்லுக்குப் பை 
ஜப்ப ானிய  ஆக்கங்கள்  இருக்கும ாயின் 
ஒருதமப்படுத்்த முயல்கின்றனர். இம்முயற்சியில் 
பைர் ஒத்துதழக்கின்றனர். சிைர் ஒத்துதழக்காது 
்தமது கதைச் சொல்்ை சிறந்தது என்று பிடிவா்தம் 
பிடிப்பதும் உணடு. அவவாறு சிக்கல் ஏற்படும்்பாது, 

நா்ளாவட்டத்தில் மாைவர்களும் சபாது மக்களும் 
எந்தச் சொல்தைத் ் ்தர்நச்தடுக்கிறார்க்்ளா அத்த 
அறிஞர்கள் ஏற்றுக் சகாள்கின்றனர். இஸ்ரேல் 
நாட்டிலும், ஜப்பான் நாட்டிலும் இம்முதற இன்றும் 
சவற்றிகரேமாகச் செயற்படுவ்தற்குக் காரேைம் சபாது 
மக்களின் ஒத்துதழப்பு, அறிஞர்களின் சமயமறந்த 
ஈடுபாடு நிறுவனத் தீர்ப்பிற்கு மதிப்பு ஆகியதவயாகும். 

ஆனால், அது்பால் ்தமிழநாட்டில் இல்தை. 
ெமு்தாயத்தின் ்்ததவக்்கற்ப சமாழியில் புதிய 
சொற்கள் ் ்தான்றுகின்றன. ்தமிழ சமாழி அதமப்தப 
உைர்ந்த சமாழியியல் அறிஞர்களும், பிற துதற 
அறிஞர்களுடன் இதைநது செயல்பட்டால் ்தமிழக் 
கதைச்சொல்ைாக்கப் பணி சவற்றிசபறும். சிறப்புப் 
சபயர்கள், குறியீடுகள், ெமன்பாடுகள், வாயப்பாடுகள், 
அதனத்துைகச் சொற்கள் ஆகியவற்தற அப்படி்ய 
எடுத்்தாளுவது சபாருநதும். கதைச் சொல்ைாக்கச் 
சிக்கல்கத்ள ஆயநது தீர்வு காை அதனத்துத்துதற 
அறிஞர்கத்ளக் சகாணட ஒரு குழு ்்ததவ. 
இ்தனுடன் கணிப்சபாறியும் ் பரு்தவி செயயும். 

நல்ை பை கதைச் சொற்கத்ள அறிய ஆங்கிைம் 
- ்தமிழ அகரோதி ஒன்று சுமார் 1,200 பக்கங்களில் 
சென்தனப் பல்கதைக் கழகத்்தால் 1963-இல் 
சவளியிடப்பட்டது. ்தமிழப் பல்கதைக் கழகம் 
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50,000-க்கு ் மற்பட்ட மருத்துவக் கதைச் சொற்கள் 
அடங்கிய அகரோதி ஒன்தற சவளியிட உள்்ளது. 
இது்பால் ்தனியார் துதறயினரோலும் மூன்று 
புத்்தகங்கள் சவளிவநதுள்்ளன. ்மலும் ்தற்்பாது 
புதிய புதிய கதைச் சொல்ைாக்க முதறகத்ளக் 
தகயாணடு புதிய புதிய சொற்கள் ்தமிழில் வந்த 
வணைமாக்வ உள்்ளன. (எ.கா.) சபப்டிக் அல்ெர் 
என்ற சொல்லுக்கு, குடற்புண, வயிற்றுப்புண, 
இதரேப்தபப் புண என்ற சொற்கள் ்தமிழாகத் 
்தரேப்படுகின்றன. 

இதில் வழக்கில் உள்்ள வயிற்றுப் புண சபாதுவாக 
ஏற்றுக்சகாள்்ளப்பட்ட ஒன்றாகும். இந்நாதயக் 
கணடு பிடிக்க உ்தவும் கருவியான (esophago Gastro 
Duodeno Endoscope) என்ப்தற்கு இதரேப்தப அக்நாக்கி 
என்று சபாதுவாகக் கூறப்படுகிறது. அ்்த ் நாயக்கு 
செயயப்படும் அறுதவக்கு Gastro-Jejuno Anastomosis 
என்ற அறுதவ சிகிச்தெக்கு இதரேப்தப இதடச் 
சிறுகுடல் -  இதைப்பு என்று கதைச் 
ச ெ ால்ை ா க் க ப் பட்டு  பை  கட்டுதரே கள் 
எழு்தப்பட்டுள்்ளன. இத்த ் நாக்கும் சபாழுது புதிய 
அறிவியல் கணடுபிடிப்புகளுக்கும் புதிய புதிய 
சொற்கள் உருவாகி வருகின்றன என்பது ச்தளிவாகும். 

தமிழில் ஆய்வுக் கட்டுலேகள்
அடுத்து, ஆயவுக்கட்டுதரேகத்ளத் ்தமிழில் 

எழுதினால் ்மதை நாட்டினருக்குப் புரியாது. நம் 
கணடுபிடிப்புகத்ள எப்படி அவர்கள் புரிநது 
சகாள்்ள முடியும் என்பது ஆங்கிைம் ச்தரிந்த 
அதனவரோலும் ்கட்கப்படும் ஒரு ்கள்வியாகும். 
உைகின் அறிவியல் ஆயவுகள் - அதனத்தும் 
ஆங்கிைத்தில் சவளிவருவதில்தை. சுமார் 50 
விழுக்காடு ஆங்கிைத்திலும், மீதி 50 விழுக்காட்டில் 
சுமார் 20 விழுக்காடு ரேஷ்ய சமாழிகளிலும், 
சவளிவருகின்றன. இம்சமாழியிலிருநது சவளிவரும் 
ஆயவுக் கட்டுதரேகத்ளப் பார்க்கும் சபாழுது 
இச்சிக்கல் மிக எளி்தாகத் தீர்க்கப்பட்டுள்்ளது 
என்பது ச்தளிவாகப் புரிகிறது. கட்டுதரே ஆரேம்பத்தில் 
கட்டுதரேயா்ளர்களின் விவரேம், கட்டுதரேச் சுருக்கம், 
ஆயவு நதடசபற்ற ஆரோயச்சி நிதையம், நாடு 
ஆகியவற்றுடன் நூைதடவும் ஆங்கிைத்தில் 
எழு்தப்பட்டுள்்ளன. கட்டுதரே மட்டும் ்தாயசமாழியில் 
எழு்தப்பட்டுள்்ளது. 

(எ.கா.) ஜப்பான் சமாழியில் சவளிவரும் ஜப்பான் 
முடநீக்கியல் கழகச் ெஞ்சிதக. ஜப்பான் சமாழியில் 
எழு்தப்பட்ட கட்டுதரேயில் மூைப் பகுதிகளில் இதட 
இதட்ய சிை சொற்கள் ஆங்கிைத்தில் 
எழு்தப்பட்டுள்்ளன. இத்தக் கணணுறும் சபாழுது, 
இரேணடு சமாழிசபயர்ப்புகளில் எழுதும் நிதையில் 
ஆரேம்பத்தில் ்தமிழில் ஆயவுக் கட்டுதரேகத்ள்யா, 
புத்்தகங்கத்ள்யா எழுதுவதில் ்ததட்யதும் 
இல்தை. மருத்துவத்தில் ்தமிழப் பயன்பாட்தடப் 
சபருக்குகின்ற இநநிதையில், “்தாய சமாழியிலும் 
விஞ்ஞானக் கதைகள் கற்பிக்கப்படும் காை்ம 
்தமிழநாட்டின் சபாற்காைம்,” என அறிஞர்கள் 
கணட கனவு நனவாகி வரே ஆரேம்பித்துள்்ளது 
புைப்படும். 

இந்த நிதையில், இயல், இதெ, நாடகம் என்ற 
முத்்தமிழ அன்றி நான்காம் ்தமிழாம் அறிவியல் 
்தமிழின் உ்தவியால் மருத்துவ இயல் ்ததழத்்்தாங்கும். 
அறிவியல் சமாழி வ்ளர்நது அ்தன் பயன் சபருகும் 
சபாழுது, மருத்துவத்தில் சமாழி சபயர்ப்பு என்பது 
்பாய சுயபதடப்புகள் ்தா்ம சபருகும். என்வ, 
மூை நூல்கள், சிறந்த கதைச் சொற்கள், ் வணடிய 
அகரோதிகள், ்வணடிய அ்ளவு இருநதும், 
சமாழிசபயர்ப்பு சிக்கல்கள் உணடு என்று மருத்துவம் 
அல்ைது எந்த அறிவியலும் ்தமிழ வழியில் வரேக்கூடாது 
என்று நிதனப்பவர்கள் யார் என்று சீர்தூக்கிப் 
பார்க்க ் வணடியவர்க்ளாக உள்்்ளாம்.

170 ஆண்டுகளுக்கு முன்ர� 
தமிழில் மருத்துவ நூல்கள்

்தமிழகத்தில் 1960-ஆம் ஆணடுக்கு முநத்தய காை 
கட்டம் வதரே ்தமிழால் முடியும் என்று சவற்றி 
சபற்று காட்டியவர்களிடமிருநது ்தமிழ அகன்று 
ஆங்கிைம் அந்த இடத்த்தப் பிடித்துக் சகாணடது. 
வட சமாழிதயத் ்தமிழகத்தில் வழக்கிழக்கச் செய்த 
்தமிழ, ்தன்னியல்பு மாறாது இன்னும் வாழும் 
சமாழியாக்வ உள்்ளது. இந்த வ்ளர்ச்சிதயக் 
காைப்சபறா்த வடசமாழி ொர்பினர் ்தமிதழ 
வீழத்்த ஆங்கிைத்த்தக் கருவியாகப் பயன்படுத்தினர். 
்தமிழுக்காக வாழவ்தாகச் சொன்ன இயக்கங்கள் 
“Hindi never, English Ever’’ என்ற புதிய முழக்கத்த்த 
தவத்்தனர். இ்தன் காரேைமாக 19 70 -இல் 
கல்லூரிகளில் ்தமிழ பயிற்சி சமாழித் திட்டத்த்த 
விரிவுப்படுத்தும் ஆதைதய எதிர்த்து மதுதரேயில் 
மாநாடு நதடசபற்றது. இவர்களுடன் மாைவர்களும் 
்பாரோட்டத்தில் ஈடுபட்டுத் ்தமிழ திணிப்பு 
என்றனர். அச்ெமயத்தில் இத்தக் காரேைம் காட்டி்ய 
்தமிழகத்தில் ஆங்கிைம் ொர்பாக ஓர் இயக்கம் 
உருசவடுத்்தது. 

1997-ஆம் ஆணடு ்தமிழில் சபாறியியதைப் 
பயிற்றுவிக்கும் முயற்சி ்்தால்வியுற்றது. இ்தற்கு 
அடுத்்த கட்டமாக 1-ஆம் வகுப்பு மு்தல் 5-ஆம் 
வகுப்பு வதரே ்தமிழ அல்ைது ்தாயசமாழிக் கல்வி 
என்று அறிவித்து அரேசு ெட்டம் இயற்றாமல் ஆதை 
பிறப்பித்்தது. இ்தற்கு சமட்ரிகு்ைென் பள்ளி 
நடத்துபவர்கள் எதிர்ப்புத் ச்தரிவித்து நீதிமன்றத்தில் 
்ததட வாங்கினர். இ்தனால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் 
்தமிழவழி பயின்ற ஏதழ எளிய கிரோமப்புற 
மாைவர்கள், இ்ததனப் பற்றிய கவதை ்தமிழகத்த்தக் 
கடந்த 40 ஆணடுக்ளாக ஆட்சி செய்தவர்களுக்கு 
இல்தை. ஆனால் 170 ஆணடுகளுக்கு முன்பு 
இக்்கள்விகளுக்குப் பதில் சொல்லும் வி்தமாக 
எளிய முதறயில் மருத்துவக் கருத்துக்கத்ளச் 
சொல்லுநதிறன் ்தமிழுக்குணடு என்பத்த 
யாழப்பாைத்தில் ்தாயசமாழி ்தமிழ மூைம் 
மருத்துவக் கல்வி புகட்டுவ்்த சிறந்தது என்று 
துணிநது செயைாற்றியவர் ஒரு ்தமிழரேல்ைர். ஓர் 
அசமரிக்க சி்ைான் மிஷன் மருத்துவப் பாதிரியாரோன 
டாக்டர் ொமு்வல் ஃபிஷ்கிறீன் ஆவார். ்மலும் 
இவ்ரே, ஆங்கிை மருத்துவக் கல்விதயத் ்தமிழ மூைம் 
புகட்டி, ்தகுதி வாயந்த “33” மருத்துவர்கத்ள 
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உருவாக்குவதில் சவற்றி கணடவர். இதில் ஒரு சிறப்பு 
என்னசவனில், அவர் காைம், அறிவியல் கதைகத்ள 
சயல்ைாம் ்தமிழில் சொல்ைவும் கூடுவதில்தை என்று 
எணணிய 170 ஆணடுகளுக்கு முநத்தய காைம்.

டாக்டர் ஃபிஷ்கிறீனினால் ்தமிழ வழி மருத்துவம் 
்பாதிக்க வட்டுக்்காட்தடக்கு வந்த பின் எட்டு 
மா்தங்களுக்குள் ்தமிதழ இைகுவாகப் ்பெக் 
கற்றுக்சகாணடார். பிறகு ்தமிழில் ்மனாட்டு 
மருத்துவ அறிதவப் பரேப்பும் முயற்சியில் 1880-ஆம் 
ஆணடி்ை்ய திட்டமிட்டு அடிசயடுத்து தவத்்தார். 
இக்காைகட்டத்தில் டாக்டர் கிறீன் இைங்தக 
மானியப்பாயில் ஆங்கிை சமாழியின் வாயிைாக 
ஐ்ரோப்பிய மருத்துவக் கல்விதய ஆங்கிைத்தில் 
கற்பித்்தார் என்றாலும் 1852-ஆம் ஆணடு இரேணடாம் 
ச்தாகுதி மாைவர்களுக்கு மருத்துவக் கல்வி 
வகுப்புகத்ளத் ச்தாடங்கிய ் பாது ்தமிழில் கற்பிக்க 
்வணடும் என விரும்பி இ்தற்கு நிதியு்தவி ்காரி 
இைங்தக ்்தொதிபதிக்கு ஒரு கடி்தம் எழுதினார். 
இ்தற்குத் ்்தொதிபதி “அசமரிக்க மிஷன் 
நதடமுதறயில் ்மற்சகாணடிருக்கும் ஆங்கிைம் 
்தவிர்க்கும் சகாள்தக ்பரோபத்்தானதும் 
்தற்சகாதைக்கு ஒப்பானதுமாகும்,” என்று கூறி 
்தமிழில் நூல் சவளியிடுவ்தற்கு எவவி்த உ்தவியும் 
அளிப்ப்தற்கு மறுத்துவிட்டார். ‘’ஆம், கடவுள் 
எமக்கு ஆயுட் பைந்தரின் காைப்்பாக்கில் 
இம்மாகாைத்த்த ்மனாட்டு தவத்தியங் கற்ற 
சு்்தசிக்ளால் நிரேப்பிக் காட்டு்வன்,’’ என்று 
மார்்தட்டிப் புத்்தகங்கத்ள அசமரிக்க - இைங்தக 
மிென், ச்தன்னிநதியக் கிறித்்தவப் பாடொதை புத்்தக 
ெங்கம் ஆகியதவ புத்்தகம் வாங்கி உ்தவிய்தன் 
வாயிைாக சவற்றி கணடு ்தமிழில் ்மனாட்டு 
மருத்துவத்த்த டாக்டர் ஃபிஷ்கிறீன் நடத்தினார். 
இக் காைகட்டம் ஆங்கிைம் அரேசு சமாழியாக இருந்த 
காைம். ஆங்கிைம் படித்்தால் அரேசு ்வதை என்ற 
நிதை, அறிவியதைப் படிக்கக் கூடாது என்று 
சொல்ைா்த, கட்டுப் பாட்டுடன் இநதுக்கள் வாழந்த 
காைம். ்மலும் அறிவியல் கிறித்துவத்துடனும் 
கிறித்துவ மிஷனரிகளுடனும் ச்தாடர்பு 
சகாணடுள்்ளது என்று இப்பழதமவாதிகள் 
எணணிய காைத்தில்்தான் டாக்டர் கிறீனின் 
வழியாகத் ்தமிழர்களுக்கு ் மதை நாட்டு மருத்துவம் 
்தமிழில் ் பாதிக்கப்பட்டது. 

மருத்துவர் ொமு்வல் ஃபிஷ்கிறீன் ஏறக்குதறய 
4650 பக்கங்கள் ்தமிழில் ஆங்கிை மருத்துவத்த்தத் 
்தன் மாைவர் உ்தவியுடன் சமாழிசபயர்த்துள்்ளார். 
காது, தக, கால், ்்தால், வாய, உடல் சுத்்தமாய 
இருக்க, வாநதி ்பதி, காைரோ உ்தவிக் குறிப்புகள் 
ஆகிய சிறு தக நூல்களும், சிறு சவளியீடுகளும் 
ஆகும். இவர் மு்தன் மு்தலில் சமாழிசபயர்க்கத் 
ச்தாடங்கிய நூல் கல்லின் கற்றரின் என்ற நூலின் 
்தமிழாக்கமான அங்காதி பா்தம், சுகரேைபா்தம், 
உற்பாைனம் என்ற நூல். இது்வ ச்தளிவான 
படங்களுடன் 1852-ஆம் ஆணடு 204 பக்கங்களுடன் 
சவளியிடப்பட்ட மு்தல் ் மனாட்டு மருத்துவ நூல் 
ஆகும். இ்ததனத் ச்தாடர்நது பத்து நூல்கள் 
சவளியிடப்பட்டன. 

தமிலழ முன்னிறுத்திய ைாக்ைர் கிறீன் 
எல்ைா நூல்களிலும் கிறீன் தவத்தியர் என்று 

்தன்தனக் குறிப்பிட்டுக்சகாள்ளும் இம்மருத்துவர் 
்தா்ம சமாழிசபயர்த்்தது நான்கு நூல்கள் மட்டு்ம. 
இவற்றிற்கு இவருதடய மாைவர்கள் உ்தவியுள்்ளனர். 
ஆன ா ல்  எ ல்ை ா  நூல் களும்  இவ ரே ா ல் 
பார்தவயிடப்பட்டுத் திருத்்தப்பட்ட்தாக நூலின் 
மு்தல் பக்கத்தில் கூறப்பட்டுள்்ளது. இது இவர்்தம் 
சபருந்தன்தமதயக் காட்டுகிறது. கிறீனின் கதைச் 
சொல்ைாக்கம் கிறீனின் வார்த்த்தயி்ை்ய 
இக்கருத்த்தக் கூற ் வணடுசமனில், ‘’அரும்ப்தங்களுள், 
சிை செந்தமிழச் சொற்கள், சிை ெமஸகிரு்தச் 
சொற்கள் அ்நகம் ்தமிழ எழுத்தில் அதமந்த 
இங்கிலீஷ் சொற்க்ளாயிருக்கும். ப்தம் ஒவசவான்றும், 
்தனித்்தனியாக ஆரோயநது ்ெர்க்கப்பட்டது. 
ஆயினும், ்தாய நூலில் உள்்ள இங்கிலீஷ் சொல்தைத் 
்தமிழில் எழுதும் ்பாச்தல்ைாம் அது குதறயவும், 
அ்தற்குரிய ஓதெ சகடாமல் ஏற்ற ்காைங் 
சகாள்்ளவும் ்தக்க்தாய இயற்றி இருக்கும்,” என்று 
கூறுகிறார். ஆனால், 1872இல் அவர் சவளியிட்ட 
கதைச்சொல் பட்டியல் Belly - வயிறு ் பான்ற புதிய 
்தமிழச் சொற்கள் காைக் கிதடக்கின்றன. 

அங்காதிபா்தம் - சுகரேை வா்தம் உற்பாைனம் 
என்ற நூலில் துதையாளியின் கடதம என்ற 
அதிகாரேத்தில் அறுதவ மருத்துவதரே ொத்திரே 
தவத்தியன் என்றும், ்வகம் என்ப்தற்கு ெடுதி 
என்றும் ,  குளியலுக்கு ஸநானம் என்றும் , 
வடசமாழியி்ை அன்தறய நிதையில் கருத்துத் 
ச்தளிவுடன் இைகு ்தமிழில் கருத்துப் பரிமாற்றம். 
உள்்ளது. ்மலும் இநநூதை சமாழிசபயர்க்கும் 
்பாது, நாட்டாருக்கு ்வணடா்தவற்தற நீக்கித் 
்்ததவயான உள்நாட்டு முதறகத்ளக் கூட்டி 
எழுதியுள்்ள்தாக அவ்ரே ்தனது பாயிரேத்தில் 
குறிப்பிடுகிறார். இநநூலில் சொல்வரிதெ, ்தமிழ, 
வடசமாழி ,  ஆங்கிைம் என்ற முதறயில் 
அதமநதுள்்ளது. 

அநநாளி்ை டாக்டர் கிறீன் மாைவர்கள் 
்மல்நாட்டு மருத்துவக் கல்விதயத் ்தமிழில் 
படித்்தால் பயனுணடா என ெற்று ெைனமதடந்தனர். 
‘’எனது மாைவர்கள் ஆங்கிைத்திலிருநது மாறித் 
்தமிழில் கற்பது பற்றிச் ெைனமதடநதுள்்ளனர். அரேசு 
்ெதவயில் ஈடுபட்டுச் ெம்ப்ளம் சபறும் வாயப்புக் 
குன்றுசமன அவர்கள் எணணுகிறார்கள். உணதம 
. ஆனால் தவத்தியர்கத்ள அவரேவர் கிரோமத்தில் 
நிதைசபறச் செய்த்ை எதிர்காை ்நாக்கமாகும். 
என்வ, பத்து நாட்கள் ஓயவு, சகாடுத்து தவத்தியக் 
கல்விதயத் ச்தாடர்வார்க்ளா அன்்றல் ்வறு 
ச்தாழிதை நாடுவார்க்ளா எனத் தீர்மானிக்க 
அவர்களுக்கு அவகாெம் சகாடுத்துள்்்ளன்,’’ 
எனக்கூறியுள்்ளார். இக்கூற்று ஒவசவாருவரோலும் 
எணணிப்பார்க்க ் வணடிய ஒன்றாகும்.

நிதனவில் நிறுத்துங்கள், 170 ஆணடுகளுக்கு 
முன்்ப ்தமிழில் ஆங்கிை மருத்துவம் கற்றுக் 
சகாடுக்கப்பட்டுள்்ள ் பாது, இன்று ஏன் முடியாது?
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சசாந்த நாட்டு உலையுைன் மருத்துவக் கல்வி 
மாைவர்கள் ்தங்கள் படிப்தப அவர்கள் 

கைாச்ொரே உதடக்ளான ்வட்டி ொல்தவ, 
்ததைப்பாதக ஆகியதவகளுட்ன படித்துள்்ளனர். 
இ்தற்குக் காரேைம், டாக்டர் கிறீனின் எணை்ம 
ஆகும். “்வட்டி காற்ெட்தடயாகவும், ொல்தவ 
்மற்ெட்தடயாகவும், ்ததைப்பாதக ச்தாப்பியாகவும், 
்தாவரே ் பாெனம் மாமிெ ் பாெனமாகவும், குடிதெ 
வீடாகவும்  ம ாறுகின்றன என்்ற  ந ான் 
எணணுகின்்றன். ஐ்ரோப்பியர் நதடயுதட 
பாவதனகத்ளப் பின்பற்றும் இநதுக்கத்ளவிட 
கிறித்துவ இநதுக்கத்ளக் காை ஆதெப்படுகின்்றன். 
கிறித்்தவரோ்தல் என்பது ்்தசியத்த்த இழப்ப்தல்ை,” 
என்பத்தத் ச்தளிவாகக் கூறியுள்்ளார். 

்தமிழவழி மருத்துவம் என்ற சகாள்தகயின் தீவிரே 
பற்றுக் காரேைமாக டாக்டர் கிறீன் 1866-ஆம் ஆணடு 
ஒரு செயதிதயப் சபருதமயுடன் கூற முடிந்தது. 
்தமிழி்ை ்மதை நாட்டு மருத்துவக் கல்விதயக் 
கற்பித்்தல் மாத்திரேமல்ை, எல்ைாம் ்தமிழ மயமாக 
நடத்து்தலுஞ் ொலும் என்று ்தமிழின் திறதமதய 
எடுத்துக்காட்டிய மாசபரும் சவற்றிச் செயதி அது. 
“இப்சபாழுது எல்ைா விெயங்களும் ்தமிழி்ை 
நதடசபறுகின்றன. மருநதுகளின் சபயர் , 
்நாயகளின் சபயர், கிடாப்புகள், கைக்கு விவரேங்கள், 
மருநதுக் குறிப்புகள் எல்ைாம் ்தமிழி்ை்ய 
எழு்தப்படுகின்றன,” என்று கூறுகிறார். டாக்டர் 
கிறீன் பணிபுரிந்த காைத்தில் காைரோ சபரும் பலி 
வாங்கியது. அ்தற்காகத் துணடுப் பிரேசுரேங்கத்ள 
சவளியிட்டு ்தடுப்புமுதற மருத்துவத்த்த கிறீன் 
இைங்தகயில் அறிமுகப்படுத்தினார். இ்ததனத் 
ச்தாடர்நது அரேசு அ்தன் நன்தமகத்ளப் புரிநது 
சகாணடு துணடு சவளியீடுகத்ளத் ்தமிழி்ை்ய 
எழுதுவ்தற்கும் சவளியிடுவ்தற்கும் கிறீனின் 
உ்தவிதய நாடியது. இதுமட்டுமின்றி, கிறீன் எழுதிய 
நூல்கத்ள 1870-இல் கிழக்கு மாகாை அரேசு 
அதிபரோகவிருந்த திரு. சமாறிஸ அரேசுத் ்தரேப்பில் 
வாங்கி மக்களுக்கு வழங்க ஏற்பாடு செய்தார். 

ஒட்டுசமாத்்தமாக டாக்டர் கிறீதனப் பார்க்கும் 
்பாது, மருத்துவம், ் வதியல், ்தாவவியல், நூல்கத்ளப் 
சபருதம்யாடு சவளியிட்டவர் எனவும், இவ்ரே 
்தமிழில் மு்தல் கதைச்சொல் ்காட்பாட்டா்ளர் 
என்று கூறுவதும் சபாருத்்தமுதடய்தாகும். ் மலும், 
்தமிழக் கைாச்ொரேத்த்தச் ெற்்றனும் குதறக்காது 
்தமிழர்களிதட்ய நிைவிய அறிவியல் ொர்ந்த சிை 
நதடமுதற மருத்துவங்கத்ளயும் இதைத்து ் மதை 
மருத்துவத்த்தத் ்தமிழில் எழுதிய்்தாடு நில்ைாமல் 
மாைவர்கத்ள மு்தன் மு்தலில் ்தமிழவழி ்மதை 
மருத்துவம் படிக்கதவத்து மருத்துவரோக்கிய 
சபருதமயும் இந்த அசமரிக்க மருத்துவப் 
பாதிரிதய்ய ொரும். 

இவர் ்தமிழமீது தவத்திருந்த ் மாகத்த்த அறிய 
இவருதடய நிதனவுக் கல் ொன்றாக அதமகிறது. 
்தான் வாழந்த காைத்தில் அவர்்தம் நாட்குறிப்பில் 
இவவாறு குறிப்பிடுகிறார். “்தமிழருக்கான மருத்துவ 
ஊழியர்” (“Medical Evangelist to the Tamils’’) எனப் 
சபாறிக்க ்வணடும் என்ப்்த ஆகும். 1884 இல் 
டாக்டர் கிறீன் இறந்த்பாது அவரேது ் வணடு்காள் 

நிதற்வற்றப்பட்டது. அசமரிக்காவில் உள்்ள 
வூஸடன் கிரோம அடக்கொதையில் அந்த நிதனவுக் 
கல்சவட்டு டாக்டர் கிறீதன நிதனவுப்படுத்தி 
இன்றும் நிமிர்நது நிற்கிறது. 

இப்படி ஒரு ்தனிமனி்தனால் ்மதை 
மருத்துவத்த்தத் ்தமிழில் எழுதி, ்தமிழ படித்்த ் மதை 
மருத்துவர்க்ளாக்கிய ொன்றுகள் இருந்த ் பாதிலும், 
தமய மருத்துவக் கழகம் (சமடிகல் கவுன்சில்) அன்று 
அறிவியல் ச்தாழில்நுட்பக் கழகம் ்தாயசமாழிக் 
கல்விதய நடத்்த அனுமதி அளிக்காது என்று ஒரு 
சபாய வா்தத்த்தக் கூறி்ய ஏமாற்றி வருவது 
கணகூடாகத் ச்தரிகிறது. ஆனால் உைக அ்ளவில் 
சமயபிக்கப்பட்ட உணதம என்ன? ்தாயசமாழிக் 
கல்வி என்பது ொத்திய்ம இல்தையா?

தமிழால் முடியும் 
அறிவியல் கதைகத்ளசயல்ைாம் ்தமது சொந்த 

சமாழியில் கற்கும் நாட்டவர்கள் மிக ்வகமாக 
முன்்னறியிருப்பத்த கணகூடாகக் காைைாம். 
ஜப்பான், சீனா, ரேஷ்யா ்பான்ற நாடுகளின் 
மிதகயான முன்்னற்றத்தினால் அத்த அறியவும் 
முடிகின்றது. இ்தற்குக் காரேைம், ்தாயசமாழி 
உைர்வுடன் அநநாட்டவர்கள் 60-70 ஆணடுகளுக்கு 
முன்ன்ரே அறிவியதைசயல்ைாம் ்தமது சொந்த 
சமாழிகளில் புகுத்திவிட்டனர். அ்தனால், 
அநநாட்டில் வாழந்த எல்ைாருக்கும் அறிவியல் 
கற்கும் வாயப்பு கிட்டியது. ஏதழ, பைக்காரேன் 
முன்்னற்றமதடந்த நகரேங்களில் வாழபவன், 
பின்்தங்கிய கிரோமத்தில் வாழபவன் என்ற 
்வறுபாடின்றி அறிவியல் கற்றனர். ஆக்வ, 
ஆர்வமும், ஆற்றலுமுதடயவர்கள் எங்கிருந்தாலும் 
அவர்களுக்கு அறிவியல் கற்று முன்்னறும் வாயப்பு 
கிதடத்்தது. இ்தனால் நாடு முன்்னறியதுடன் 
சமாழியும் வ்ளமதடநது அறிவியதை எடுத்துக்கூறும் 
ஆற்றல் சபற்று வ்ளர்ச்சியதடந்தது. இ்தன் 
சபாருட்டு, சமாழித் ்ததட்யா வி்ளக்கக் குதற்வா 
இன்றி அறிவு சபருக வாயப்புணடாக்கியதுடன் 
ச்தாழில் துதறகளும் ் வகமாக முன்்னறி நன்தம 
வித்ளந்தது.  

்தாயசமாழியில் கல்வி ்பாதிப்பத்தக் குறித்துக் 
கூறும் மகாகவி பாரேதி, “கல்வி ்பாதிப்ப்தற்கு 
ஒருவருக்குச் சொந்த ்தாயப் பாதஷ மட்டு்ம 
இயற்தகயானதும் மனி்தப் பணபிற்கு ஏற்றதுமான 
்பா்தனாப் பாதஷயாகும்.” என்கிறார். 

்மலும், பாரேதியார், “்தமிழநாட்டில் ்்தசியக் 
கல்வி என்ப்தாக ஒன்று ச்தாடங்கி, அதில் ்தமிழ 
பாதஷதயப் பிரே்தானமாகக் காட்டாமல், 
சபரும்பான்தமக் கல்வி இங்கிலீஷ் மூைமாகவும், 
்தமிழ ஒருவி்த பாதஷயாகவும் ஏற்படுத்தினால், அ்்த 
்்தசியம் என்ற ப்தத்தின் சபாருளுக்கு முழுவதும் 
வி்ரோ்தமாக அதமயும் என்பதில் ஐயமில்தை. ் ்தெ 
பாதஷ்ய பிரே்தானசமன்பது, ்்தசியக் கல்வியின் 
பிரே்தானக் சகாள்தக. இ்ததன மறநதுவிடக் கூடாது. 
்்தெ பாதஷதய விருத்தி செயயும் ் நாக்கத்துடன் 
்தமிழநாட்டிலிருநது பரிபூரேை ஸ�ாயத்த்த 
எதிர்பார்க்க ்வணடுமானால், இந்த முயற்சிக்குத் 
்தமிழ பாதஷ்ய மு்தற்கருவியாக ஏற்படுத்்தப்படும் 
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என்று ்தம்பட்டம் செயது அறிவிக்க ்வணடும்,’’ 
என்று கூறுகிறார். 

்தாயசமாழியில் கல்வி கற்பது குழநத்தகளின் 
உைர்ந்தறி்தல் வ்ளர்ச்சிக்கும் சபரிதும் உ்தவுகிறது 
என்று யுசனஸ்கா வலியுறுத்துகிறது. ் நாபல் பரிசு 
சபற்ற பை விஞ்ஞானிகளுக்கு ஆங்கிை்ம ச்தரியாது. 
உைகில் வ்ளர்ந்த நாடுகள் அதனத்தும் ்தமது 
்தாயசமாழி வழிக் கல்வியினா்ை்ய வ்ளர்நது 
நாடுக்ளாயின. இன்றும் ்மற்கூறிய நாடுகத்ளத் 
்தவிர்த்து, சஜர்மன், ஜப்பான், சீனா, துருக்கி, ரேஷ்யா, 
்தாயைாநது, அயர்ைாநது ் பான்ற பை முன்்னறிய 
நாடுகளும், கியூபா, வியட்நாம், தநஜீரியா ் பான்ற 
வ்ளரும் நாடுகளும் ்தாயசமாழியி்ை்ய அதனத்து 
உயர் கல்விகத்ளயும் கற்றுத்்தருகின்றன. 

தமிழ்வழிக்கல்வி தமிழர்களின் உரிலம
மருத்துவத் ்தமிழக் கல்வி வ்ளர்ச்சியுறா்த்தற்குப் 

பல்்வறு அரேசியல் ெமூகக் காரேைங்கள் உணடு. ஒரு 
ெமூகத்தில் முழுதமயான ஆட்சி சமாழியாக, 

மைரோ்த சமாழிதய அச்ெமூகத்தினர் கல்வி 
சமாழியாக ஏற்றுக் சகாள்வதில் பல்்வறு ெமூகத் 
்ததடகள் உணசடன்பது வரேைாற்று உணதம. 

அரேசு எங்கும் ்தமிழ என்பத்த அறிவியல் கல்வி 
நிதையிலும் நதடமுதறப்படுத்்த விதழந்தால், 
அ்தற்குக் கல்வி சமாழி நிதைொர் ்ததடகள் இல்தை. 
இருக்கின்ற மிகச் சிை ்ததடகத்ள அகற்றுவது மிக 
எளி்்த. இருக்கின்றத்த இல்ைா்தது ் பால் அங்கும், 
இங்கும் நடக்கும் சிை சமாழிசபயர்ப்பு ்தவறுகத்ள 
மட்டும் சுட்டிக்காட்டி எப்படியும் ்தமிழவழிக் கல்வி 
வரேக்கூடாது என்பதில் கங்கைம் கட்டிக்சகாணடு 
எதிர்ப்பதில் ஏ்்தா சூட்சுமம் மட்டும் உள்்ளது 
என்பது ச்தளிவாகப் புரிகிறது. 

்தமிழவழிக் கல்வி ்தமிழநாட்டில் விடு்ததைக்கு 
முன்்ப கட்டாயமாக்கப்பட்டிருந்தது. ஆங்கிைம் 
இரேணடாம் சமாழியாக, ஆறாம் வகுப்புக்கு ்மல் 
ஒரு சமாழிப் பாடமாக மட்டு்ம கற்பிக்கப்பட்டு 
வந்தது. 1941-இல் மாைவர்கள் மு்தைாவ்தாகத் 
்தமிழவழிக் கல்வி சபற்று பள்ளியிறுதித் ் ்தர்விதன 

க ர்�ோடக அரசு கன்னடம் வழி்ப ்பயினறை 
மோெவர்களுக்குச் சில இடஙக்ள்ப ச்போறியியல 
மருத்துவக் கலலூரிகளில ஒதுக்கியுள்ளது. இதுந்போல, 
தமிழகத்தில ஒதுக்கீடு இல்ல. அ்மதியோகவும், 
ஆக்க்பபூர்வமோகவும் அவர்கள் செயல்படுகிறைோர்கள். 
ஆ்னோல அதற்கு எதிர்ம்றையோக �ோம் வோழந்து 
சகோணடிருக்கிநறைோம். இத்னோல, ்போதிக்க்ப்படு்பவர்கள் 
தமிழ வழி்ப ்பயினறை ஏ்ழ எளிய கிரோம்பபுறை 
மோெவர்கள். இனச்னோரு �்டமு்றைச் சிக்கலோக 
அ்்னத்திந்திய சதோழிலநுட்்பக்குழு (AICTE) 
தோயசமோழியில கலவி கற்பிக்க ஒ்பபுதல தரோது எனறு 
கூறை்ப்பட்டது. ஆ்னோல, மத்திய நதர்வோ்ெயம் (UPSC) 
எந்த ஒரு நதர்்வயும் அறிவியல உட்்பட ஆஙகிலத்திலும் 
எழுதலோம், தோய சமோழியிலும் எழுதலோம் எ்ன 
�்டமு்றை்ப்படுத்தி மு்ப்பது ஆணடுகளுக்கு 
நமலோகிறைது. கோசி, அலிகோர், ்பஞ்ெோ்ப உட்்பட்ப பிறை 
மோநில்ப ்பலக்லக் கழகஙகள் அ்்னத்தும் உச்ெ்பட்ெத் 
நதர்வு வ்ர எத்்னயும் ஆஙகிலம் எனறு எணெோமல 
இந்தி அலலது ஆஙகிலம் என்பது ந்போல விதி வகுத்து 
இரு விரு்ப்பத்தோருக்கும் ெம உரி்ம �லகுகினறை்ன. 
இ்த திலலியிலுள்ள மருத்துவ்ப ச்போறியியல கலவி 
ஆ்ெயம் தடுக்கவில்ல . ஏ.ஐ.சி.டி.சி. கவுனசில 
அனுமதி நத்வ இல்ல 

“்பலக்லக் கழகம் விரும்பி்னோல புதிய உயர் 
சதோழிலநுட்்பக் கலவி்யத் சதோடஙகலோம். அதற்கு 
அகில இந்திய சதோழிலநுட்்பக் கவுனசில (AICTE) 
அனுமதி நத்வயில்ல ,” எனறு திருச்சி ்போரதிதோென 
்பலக்லக் கழக வழக்கின தீர்்பபில உச்ெநீதிமனறைம் 
கூறியுள்ளது.  எ்னநவ, அதன அடி்ப்ப்டயில, தமிழ 
வழி மருத்துவம், ச்போறியியல கலவி்யத் சதோடஙக, 
தமிழில ்போடஙகள் ஆயத்தமோக உள்ள நி்லயும் 
அலலது ஆசிரியர்கள் விரு்ப்பத்துடன எழுதிக் சகோடுத்த 
நி்லயில அரசும், தமிழக்ப ்பலக்லக் கழகஙகளும் 

வி்ரந்து �டவடிக்்க எடுக்க முடியும். �லல வோய்பபு 
நீதி மூலநம கி்டத்துள்ள்த்ப ்பயன்படுத்திக் சகோள்ள 
நவணடும்.  ெஇ்த்ப ்போர்க்கும் ச்போழுது, ்பயிற்று 
சமோழி, ஆட்சி சமோழி ்பற்றி ந்பசும் ச்போழுது ந�ரு 
உறுதிசமோழி்யச் செோலலி ஏமோற்றைநவோ, குழ்ப்பநவோ, 
குழம்்பநவோ நத்வயில்ல. ஒவசவோரு மோநிலத்திலும் 
அவரவர் ்பயிற்று சமோழி்யத் நதர்ந்சதடுத்துக் 
சகோள்ளுவதும், சமோழி்ப ்பயிற்சிக்கோ்ன சமோழி்யத் 
நதர்ந்சதடுத்துக் சகோள்வதும், கோலஙகோலமோக �டந்து 
சகோணடு வருகிறைது. ்பல மோறுதலகளும் கலவியோளர்களின 
து்ெயுடன �டந்து வருவதும் வரலோறு. இன்றைய 
நி்லயில, மற்றை மோநிலத்தில �்டச்பறும் ்பயிற்சிசமோழி 
�்டமு்றைக்ளச் ெரிவர அறிந்துசகோணடோல �ம் 
பின்ன்டவு விளஙகும். �ோம் செயய நவணடியது என்ன 
என்பது சதளிவோக்ப புல்ப்படும். இ்தவிட, �ம் 
ச்போய்ம சவளி்ப்படும். ஏச்னனில �ோம் பிறை சமோழிக்கு 
ஏ ற் றை ம்  ச க ோடு த் நத  ்பல  நூற் றை ோணடுகள் 
வோழந்திருக்கிநறைோம். 

தமி்ழ்ப ்பயன்போடுள்ள சமோழியோக, வருமோ்னம் 
தரும் சமோழியோக, நவ்ல வோய்பபு தரும் சமோழியோக, 
உயர்கலவி, சதோழிற்கலவி சமோழியோக, ஆளும் 
சமோழியோக உயர்த்தி்னோலனறித் தமிழக் கலவி தளர்ந்து 
ஓயந்துதோன ந்போகும். இ்த அரசு நி்்னத்தோலதோன 
ச்பரும்்போன்மயோ்ன்வ �டக்கும், 

ஆஙகிலத்்தக் கற்்கயிலும்
அயல சமோழி்யக் கற்்கயிலும்
..... எந்த �ோளும் 
தீஙகனி்யச் செந்தமி்ழத் 
சதன �ோட்டின ச்போனந்னட்்ட 
உயிரோயக் சகோள்வீர்”  

எனறை ்போரதிதோென ஆ்ெ்ய அரசும் நி்்னத்துச் 
ெட்டம் செயதோல, தமிழவழிக் கலவி �ம் வெநம, 
இல்லநயல �ோம் பிறைர் வெநம.

கரநதாைகத்திைமிருநது கற்றுக் ் கதாள்்வதாம
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எழுதினார்கள். 

சபாதுக் கல்வியில் ்தாயசமாழி வழிக் கல்வி 
கட்டாயம் என்று ஒரு நிதை இருந்தது. ஆறாம் 
வகுப்பு மு்தல் ஆங்கிைம் ஒரு சமாழிப் பாடமாக 
மட்டு்ம கற்பிக்கப்பட்டது. விடு்ததைக்கு முன்்ப 
இங்்க நிைவிய இந்த நிதை தகநழுவிப் ்பானது 
்தமிழகத்துக்குப் சபருதமயளிப்ப்தாக இல்தை. 
்தமிழக வரேைாற்றில் எந்தக் காைகட்டத்திலும் ஒரு 
அயல்சமாழிதய கட்டாயப் பாடமாக்கி, இருப்தாம் 
நூற்றாணடுக்கு முன் எந்த ஆட்சியும் மக்கள் மீது 
திணித்்ததில்தை. இருப்தாம் நூற்றாணடில், அதிலும் 
நாம் விடு்ததை சபற்ற பின் ்தமிழநாட்டில் ஒரு 
அயல்சமாழிதய ஒரு கட்டாயப் பாடமாக்கிப் 
ச ப ா து க்  க ல்வியி ் ை ் ய  ம க் க ள்  மீ து 
திணித்திருக்கி்றாம். அ்்த ்நரேத்தில் இந்த 
மணணுக்கும், மக்களுக்கும் சொந்தமான சமாழிதயப் 
புறக்கணித்துவிட்டுக்கூட ஒருவன் பட்டமும், 
ப்தவியும் சபற முடியும் என்னும் ஒரு அவைநிதை 
உருவாகத் ்தமிழகம் எப்படி்யா இடம் 
சகாடுத்துவிட்டது. 

வடசமாழி ஆதிக்க எதிர்ப்புச் சூழதையும், இநதி 
ஆதிக்க எதிர்ப்புச் சூழதையும் நன்கு பயன்படுத்திக் 
சகாணடு, ஆங்கி்ையர்க்்ள இநநாட்தடவிட்டு 
சவளி்யறிய நிதையில் ஆங்கிைப் பற்றா்ளர்கள், 
ஆங்கிை ஆதிக்கத்திற்கு என்றுமில்ைா்த அ்ளவுக்கு 
இங்்க வழிவகுத்து விட்டனர். பன்சமாழிச் 
சூழதைக் சகாணட இநதியா ்பான்ற நாடுகளில் 
ஒரு சமாழிதய மட்டு்ம ்ம்ை தூக்கி நிறுத்தி 
ஆதிக்க சமாழியாக ஆக்குவது மக்க்ளாட்சிப் 
பணபுக்குப் சபாருந்தாது. ஒரு சமாழி ஆதிக்க 
சமாழியாகிவிட்டால், அது மற்ற சமாழிகளின் 
வ்ளர்ச்சிக்கு ஊறு வித்ளவிப்ப்தாக ஆகிவிடும். 

மருத்துவக் கல்வி ்தமிழில் முடியும் எனக் 
கூறும்்பாது, பன்சனடுங்காைமாக, ்தாயசமாழி 
வழிக் கல்வி குறித்்த டாக்டர் சபாற்்காவின் சபான் 
எழுத்துக்க்ளால் குறிக்கப்பட்ட கருத்துக்கத்ளக் 
காண்பாம். 

்தமிழ வழிக் கல்வி என்பது கல்வியா்ளர்களும், 
்ததைவர் களும் ,  துதற  வல்லுந ர் களும் , 
ஆட்சியா்ளர்களும் ஒருங்கிதைநது முழுமூச்்ொடு 
பாடுபட்டு நிதற்வற்ற ்வணடிய பணி.  
மக்க்ளாட்சியில் மக்கள் சமாழியின் வாயிைாக 
மக்களுக்குக் கல்வி வழங்கப்பட ்வணடும். 
மக்க்ளாட்சியில் மக்கள் சமாழி மதிக்கப்பட 
்வணடும். மக்கள் சமாழிக்கு உரிய உரிதமகள் 
யாவும் மகிழச்சி்யாடு வழங்கப்பட ்வணடும். 
மக்கள் ் மம்பாட்டுக்கும், நாட்டு முன்்னற்றத்திற்கும் 
மக்கள் சமாழிதயப் ்பால் எந்தசமாழியும் உ்தவ 
முடியாது. 

்தமிழவழிக் கல்வி ்வணடும் என்பவர்கள் 
்தமிழகத்தில் ச்தாடக்கப்பள்ளி மு்தல் பல்கதைக் 
கழகம் வதரே மாைவர்களுக்குத் ்தமிழ வாயிைாக்வ 
க ல்வி  வழங் க ப் பட  ் வணடும்  என்று 
வற்புறுத்துகிறார்க்்ள ்தவிரே ஆங்கிைம், சஜர்மன் 
்பான்ற பிற சமாழிகத்ள மாைவர்கள் படிக்கக் 
கூடாது என்று யாரும் எங்கும் எப்்பாதும் 
சொன்னதில்தை. ்தமிழுக்கு உள்்ள இடத்த்த 

இழக்காமல், ்தமிழுக்கு உள்்ள உரிதமகத்ளப் பறி 
சகாடுக்காமல் யாரும் எத்்ததன சமாழிகத்ளயும் 
படிக்கட்டும். பயிற்று சமாழி ் வறு, சமாழி அறிவு 
்வறு என்பத்த நிதனவில் சகாள்்ள ்வணடும். 
மருத்துவத்துதறயிலும், ச்தாழில்நுட்பத் துதறயிலும் 
்தமிழ பயிற்றுசமாழி ஆகும் ்பாது்தான் ்தமிழின் 
முழுதமயான பயன்பாடு, ்தமிழ மக்களுக்குக் 
கிதடக்கும். 

படிக்க ்வணடும். எந்தப் படிப்தபயும் ்தமிழில் 
படிக்க ்வணடும். அப்படிப் படிக்கமுடியாது 
என்றால் எங்்க இருக்கிறது சு்தநதிரேம்? உள்்ளபடி்ய 
்தமிழ ந ாட்டில்  ்தமிழனுக்குச்  சு ்த நதி ரேம் 
கிதடத்துவிட்டது என்றால் எல்ைா இடங்களிலும் 
்தமிழ செல்லுபடியாக ்வணடும். அது்தா்ன 
சு்தநதிரேம். ்தமிழில் ்பெ, ்தமிழில் எழு்த, ்தமிழில் 
படிக்க, ்தமிழில் அறிவு சபற ்தமிழநாட்டில் ்ததட 
இருக்கிறது என்றால் நாம் சு்தநதிரேமாகவா 
இருக்கி்றாம்? 

அணதட நாடுகள் எல்ைாவற்றிலும் சு்தநதிரேம் 
கிதடத்்தவுடன் சமாழிச் சு்தநதிரேமும் கிதடத்்தது. 
நமக்கு மட்டும் சமாழிச் சு்தநதிரேம் கிதடக்கவில்தை்ய! 
ஆங்கி்ையன் நம்தம ஆணட்பாது ஆங்கிைத்துக்கு 
இருந்த செல்வாக்கு நமக்குத் ச்தரியும். இப்்பாது 
ஆங்கிைத்துக்குச் செல்வாக்கு இரேணடு மூன்று 
மடங்கு சபருகியிருக்கிற்்த! இப்்பாது ஆங்கிைச் 
செல்வாக்தகப் பாதுகாத்து வ்ளர்ப்பவர்கள் யாரோக 
இருக்கும்? 

ஒன்று, ஆங்கிைச் செல்வாக்கு குதறந்தால் என்ன 
ஆகு்மா என்று அஞ்சுகிற பயங்சகாள்ளிக்ளாக 
இருக்க ் வணடும். 

இரேணடு, ஆங்கிைத்த்த முன் நிறுத்தி மக்கத்ள 
நிமிரேவிடாமல் ்தடுத்துப் பின்்தள்ளி ஏமாற்றுகிற 
நயவஞ்ெகர்க்ளாக இருக்க ் வணடும். 

மூன்று, ்தமிழில் அறிவும் திறமும் இல்ைாமல் 
்தமிழுக்கும் ்தமிழ ்மன்தமக்கும் அஞ்சித் ்தமிழ 
்மம்பாட்தட்ய விரும்பா்தவர்க்ளாக இருக்க 
்வணடும். 

நான்கு, ்தங்கள் சுக்பாகத்துக்காக ்தங்கள் சுய 
ைாபங்களுக்காகத் ்தமிதழயும் ்தமிழ மக்கத்ளயும் 
ஒடுக்கித் ்தங்கள் ஆதிக்க எல்தைதய விரிவுபடுத்தும் 
கயவர்க்ளாக இருக்க ் வணடும். 

எப்படி இருந்தாலும் மக்கள் மீதும் சமாழி மீதும் 
உணதமயான அக்கதற சகாணடவர்கள் 
்ததடகத்ளசயல்ைாம் கடநது ்தமிழர் ் மம்பாட்டுக்கும் 
்தமிழ ்மம்பாட்டுக்கும் வழி கணடு ்தான் ஆக 
்வணடும். 

்தமிதழச் செம்சமாழி என்று உைதக ஒப்ப 
தவத்திருக்கிற நாம் ்தமிதழக் கல்வி சமாழியாக்க 
ஏன் ்தயங்க ் வணடும்? 

முன்்ன ச்தாட ் வணடியது ்தமிழவழிக் கல்வி. 
முன்்ன நிதற்வற்ற ் வணடியது ்தமிழவழிக் கல்வி. 
மு்தல் வகுப்பிலிருநது ஆரோயச்சி அறிஞர் பட்டம் 
வதரே ்தமிழ வழிக் கல்வி நிதற்வற்றப்பட்டு 
விட்டால் அது்தான் ்தமிழகத்தின் வ்ளமான 
வாழவுக்கு வலுவான அடித்்த்ளம்.

=
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கதாவல் அதிகதாரத்தின் 
்படு்கதாடை நீதி..!

கட்டுரை

இோ.ரமாகன்ோஜன்
mohanrajan.r@gmail.com

காவல நிரலயபபடுதகாரலகள், தாக்குதலகள், வரதகள் என்பன நீதிமன்்றம் என்்ற 
ஒன்ர்றவய, நீதி என்்ற ஒன்ர்றவய வகள்விக்குள்ளாக்குகி்றது. இது நிறுத்தபபை 
வவணடும். காவல அதிகாைம் தனது எலரலக்குள் நிறுத்தபபை வவணடும். மனித 

மாணபுகள் குறித்து அந்தக் தகாலலும் எந்திைத்துக்கு எடுத்துச த்ாலலும் வழிமுர்றகள் 
ஆைாயபபைத்தான் வவணடும். காவலதுர்றரயக் கட்டுபபடுத்தும் அதிகாைம் மக்கள் 

குழுக்களிைம் ஒபபரைக்கபபட்வை ஆக வவணடும்.

“என்னால் மூச்சுவிட முடியவில்தை..!” 
ஜார்ஜ்ப்ஃ்்ளாயட் அசமரிக்காவின் மின்செட்டா 
மாகாைத்தில் காவல்துதறஅதிகாரியினால் கழுத்து 
சநறிக்கப்பட்ட்பாது கூறியது..”அய்யா ொர் 
என்தன விட்டுவிடுங்கள்..! அடிக்காதீங்க!” இது 
வாழப்பாடி முரு்கென் காவல்துதறயினர் ்தன்தன 
ைத்தியால் கணமூடித்்தனமாக அடித்்த்பாது..உயிர் 
பிரிநது சகாணடிருந்த ்தருைத்தில் க்தறியது. 
இரேணடு உயிர்களின் தீனக் குரேல்கள் இதவ.. 
இரேணடு உயிர்களும் ஒன்று்தான்..வலியும், வாத்தயும், 
அவமானமும், உயி்ரோைமும் ஒன்று்தான்..அது 
அசமரிக்காவில், இது ்தமிழகத்தில். அதிகாரேத்தின் 
கீழான அடக்குமுதறயில் நீளும் ைத்திகள் 
ஒன்று்பாைத்்தான் இருக்கின்றன. இருக்கும் 
்பாலும்.

கடந்த ஆணடு ஜுன் திங்களில் தூத்துக்குடிதயச் 
்ெர்ந்த ்தநத்த, மகன் இருவரும் காவல்நிதையத்தில் 
தவத்துப் படுசகாதைச் செயயப்பட்டத்த 
நிதனவுகூர்நது சகாணடிருந்த நாளில், நடுச் ொதையில் பை சபாதுமக்கள் முன்னிதையில் 
முரு்கென் என்ற மளிதகக் கதடக்காரேர் காவல்துதறயினரோல் சகாடூரேமாகத் ்தாக்கிப் 
படுசகாதைச் செயயப்பட்டுள்்ளார். ரோமன் ஆணடால் என்ன ரோவைன் ஆணடால் என்ன 
எங்கள் பணி எளியவர்கத்ளப் படுசகாதைச் செயவ்்த என்பது ்பாை இருக்கிறது 
காவல்துதறயின் படுசகாதை நீதி.

சகா்ரோனாப் சபருநச்தாற்றும், சபரும் அச்ெமும் பரேவிக் சகாணடிருந்த கடந்த ஆணடு 
ஊரேடங்குப் பிறப்பிக்கப்பட்டத்தயடுத்துச் ெட்டம் ஒழுங்தகக் தகயிசைடுத்துக் சகாணட 
காவல்துதற சபருநச்தாற்றின் ஊடாகத் ்தமது அதிகாரேத்த்த விரிவுப்படுத்்தத் ச்தாடங்கின. 
ொத்்தான் கு்ளத்தில் மரேக்கதட தவத்திருந்த சஜயரோதஜ, ஊரேடங்கு விதிகத்ள மீறி இரேவு 8 
மணிக்கு ் மல் கதடதயத் திறநது தவத்திருந்தாகக் கூறி ்தகா்த வார்த்த்தகளில் திட்டியதுடன் 
அவதரே காவல் வாகனத்தில் தூக்கிச் சென்று காவல் நிதையத்தில் தவத்து அடித்து 
உத்தத்்தனர். சஜயரோஜின் மரேக்கதடக்குப் பக்கத்தில் அதை்பசிக் கதட தவத்திருக்கும் 
அவரேது மகன் சபன்னிக்ஸ ்தனது ்தநத்ததய காவல்துதறயினர் அதழத்துச் சென்றிருப்பத்தக் 
்கள்விப்பட்டு காவல் நிதையம் சென்ற்பாது அவரும் தகது செயயப்பட்டுக் காவல் 

ஜோர்ஜ் ்பஃநளோயட்
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அதறயில் தவத்து இரேவு பகைாகத் ்தாக்கப்பட்டார்.

விொரேதை என்கிற சபயரில் சபனிக்சின் 
கு்தத்திற்குள் ைத்திதய காவைர்கள் மாறி மாறி 
சொருகி வத்தத்துள்்ளனர். இரேவு பகல் என்று இரு 
நாட்கள் 5 காவைர்கள் ்தநத்த மகன் என இருவதரேயும் 
அடித்தும் வத்தத்தும் ்பருக்கு நீதிமான் முன்பாக 
்நர் நிறுத்திவிட்டுப் பின்னர் காவல் நிதையத்திற்்க 
அதழத்து வநது ச்தாடர்நது வத்தப்படுத்திப் 
படுசகாதை செய்தனர்.

ெரியாக அ்்த நாட்களில் அசமரிக்காவின் 
மின்செட்டா மாகாைத்தின் மினியாசபாலீசில் 
கறுப்பின இத்ளஞன் ஒருவன் அசமரிக்க ்ரோநது 
காவைர்க்ளால் ்தடுத்து நிறுத்்தப்பட்டுச் ொதையின் 
ஓரேத்தில் தவத்துக் காவல் அதிகாரி ஒருவரோல் ்தனது 
கால் முட்டியின் உ்தவி சகாணடு எல்தையற்ற 
அதிகாரே அழுத்த்தச் செலுத்தி உயிர் மூச்சு 
நிறுத்்தப்பட்டான். உைசகங்கும் காவைர்கள் 
அதிகாரேமும், சவறியும், வர்க்கப்பார்தவயும் 
இப்படித்்தான் என்று நிதனக்கும்ளவுக்கு 
அப்பாவிகளின் படுசகாதைகள் காவல் 
அ தி க ா ரே த் தி ன ா ல்  ச ்த ா ட ர் ந து  நீ தி 
படுத்்தப்பட்டுவருகிறது.

்நற்று ்தமிழகத்தின் சபனிக்ஸ, சஜயரோஜ், 
அசமரி க் க ாவின் கறுப்பின இத்ளஞன் 
ஜ ா ர் ஜ் ஃ ப் ்்ள ாயிட் ,  இ ப் ்ப ா து  இங்கு 
வாழப்பாடிதயச் ்ெர்ந்த முரு்கென் என காவல் 
படுசகாதையின் அதிகாரேம் அவர்க்ளது தககளில் 
சுழலும் ைத்திதயப் ்பான்று நீணடு செல்வ்தாக 
இருக்கிறது. அசமரிக்காவின் ைத்திக்சகன்று சிை 
கட்டுப்பாடுகள் உணடு அவர்க்ளது ைத்தி சபாது 
மக்கள் ெதபயினால் கட்டுப்படுத்்தப்படுகிறது. 
அ்தனால் அ்தற்சகாரு வதரேயதற இருக்கிறது. 
அ்தனால்்தான் மின்செட்டா மாகாைக் காவல்துதற 
மன்னிப்புக் ் கட்டது. ஜார்தஜ ்தாக்கிப் படுசகாதை 
செய்த காவல் அதிகாரி தகது செயயப்படுகிறார். 
ெட்டங்களுக்கு அப்பாலும் சபாது அரேங்கில் அவரேது 
நடவடிக்தக  சவட்கத்துக்குரிய்த ாகிறது . 
ஆக்கப்படுகிறது.

ஆனால் இங்கு காவல் துதற அரேசியைதிகாரேத்தின் 

ைத்தியாக இருக்கிறது. பகுதியாக இருக்கிறது. 
காவல்துதற என்பது அரேெ ஒடுக்குமுதற எநதிரேத்தின் 
மூத்ளயாக இருக்கிறது. அரேசு என்பது ஒடுக்கும் 
கருவி. ஒடுக்கும் கருவியின் பிரே்தானமான ஆயு்தமாக 
காவல்துதற இருக்கிறது. அரேசின் ெகை ்தத்துவத்த்தயும் 
காவல் துதற அதிகாரேமாக மாற்றுகிறது. அதிகாரேம் 
ைத்தியாக இருக்கிறது.

ஜார்ஜ் அல்ைது சபனிக்ஸ, முரு்கென் என 
இவர்கள் யாச்தாருவரும் எளிய மனி்தர்கள். 
சபாதுமுடக்கத்தின் பிறகு சவளி்ய வருகிறார்கள். 
அரேசின் ெட்டங்களுக்கு பயந்தவர்கள். பயப்படச் 
ச ெ ய ய ப் ப ட் ட வ ர் க ள் .  அ வ ர் க த ்ள 
அதிகாரேவர்க்கத்தின் சீருதட அடியாட்கள் 
அறிவுறுத்தி அவர்க்ளது இருப்பிடங்களுக்கு திருப்பி 
அனுப்பியிருக்க முடியும். ஆனால் அத்த அவர்கள் 
செயயமாட்டார்கள். செயயக்கூடாது. ஏசனனில் 
அவர்கள் ச்தாணடு நிறுவனசமான்றின் கருதை்ய 
வடிவான பணியா்ளர்கள் அல்ைர். அவர்கள் 
அ தி க ா ரே  நி று வ ன ச ம ா ன் றி ன்  ந ன் கு 
ஒருங்கதமக்கப்பட்ட அடியாட்கள். அவர்கள் 
அப்படித்்தான் நடப்பார்கள்.

அதிகாரேவர்க்கத்தின் கீழ உள்்ளவர்கள் குடிமக்கள் 
அல்ைர். என்வ ஒரு ெனநாயகக் குடியரேசின் 
குடிமக்களுக்குப் சபாருந்தக் கூடிய எந்த ஒன்றும் 
காவல் துதறதயக் கட்டுப்படுத்்த ்வணடும் 
என்ப்தல்ை. அதிகாரேவர்க்கத்தின் அடிதமகத்ள 
எப்படி நடத்்த ் வணடு்மா அப்படி்ய காவல்துதற 
நடத்துகிறது. முரு்கென் என்ன செய்தார்? 
குடித்திருந்தார் என்கிறது காவல்துதற. குடித்்தவர்கள் 
எல்்ைாதரேயும் தகது செயய்வா, படுசகாதை 
செயய்வா ெட்டத்தில் எங்கும் கூறப்படவில்தை. 
்மலும் ஊடரேடங்கு ்த்ளர்த்்தப்பட்ட நிதையில் 
முரு்கென் ்தமது நணபர்கள் சிவன்பாபு மற்றும் 
இன்னபிறருடன் கருமநதுதற சென்றுவிட்டு மாதை 
4 மணிக்கு திரும்பி வரும்்பாது்தான் வாழப்பாடி 
பாப்பன்நாயக்கன்வாடி ்ொ்ததனச் ொவடியில் 
காவல் துதறயினரோல் ்தடுத்து நிறுத்்தப்படுகிறார்.

மறு ஊரேடங்குப் பிறப்பிக்கப்படுவ்தற்கு சிை மணி 
்நரேங்கள் முன்பா்வ அவர் ் ொ்ததனச் ொவடியில் 
நிறுத்்தப்படுகிறார். கருமநதுதறயில் அரேசின் 
டாஸமாக்கில் நணபர்களுடன் ்ெர்நது மது 
அருநதிவிட்டுத் திரும்பியிருக்கைாம். காவல்துதற 
சொல்வது ்பாை. சொல்வது ்பாைத்்தான். அது 
குற்றத்தில் வருவ்தற்கு வாயப்பில்தை. அரே்ெ 
மதுக்கதடகத்ளத் திறநது தவத்து வநது குடியுங்கள் 
அரேசு கஜானா காலியாக இருக்கிறது என்று 
சகஞ்சுகிறது. அ்்தற்்கற்றார் ்பாை நிவாரேை 
நிதிதய ஒரு பக்கம் வழங்கி அவர்கத்ளக் குடிக்க 
அதழக்கிறது. அரேசு நடத்தும் மதுக்கதடயில் மது 
அருநதுவது குற்றச்செயல் அல்ை என்கிற நிதையில் 
அவர்கள் அரேசின் ஆ்தரேவுடன் குடித்துவிட்டு 
வருகிறவர்க்ளாக இருக்கிறார்கள்.

காவல்துதற அவர்களுக்கு ரோஜமரியாத்த 
அல்ைவா செயதிருக்க ்வணடும்? அ்ளவுக்கு மீறி 
அவர்கள் குடித்துவிட்டு ெட்டம் ஒழுங்தக சீர் 
குதைத்்தார்க்ளா என்றால் அத்த காவல்துதற்தான் 
நிரூபிக்க ்வணடும். காவல்துதறயால் வழதம 

வோழ்ப்போடி முருநகென
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்பாை அப்படி கண காது தவத்து ் ொடிக்க முடியும். 
ஆனால் இன்தறயக் காைத்தில் அது இயைாது. 
்ொ்ததனச் ொவடிகளிலும், சபாதுமக்கள் 
தககளிலும் காசைாளிக் கணகள் எந்நரேமும் 
விழித்துக் சகாண்ட இருக்கின்றன.

எளிய மனி்தர்க்ளான ஜார்ஜ், சபனிக்ஸ, 
முரு்கென் யாச்தாருவரும் அதிகாரே அரேசின் கீழ 
அடிதமகள். அத்த உைர்த்்த ் வணடிய அச்சுறுத்்த 
்வணடிய கடதம காவல்துதற முன்னுள்்ளது. 
க ாவல்துதறயின் பணி அச்சுறுத்துவது . 
பயப்படுத்துவது. அதிகாரேவர்க்கத்துக்கும், கீழ 
வர்க்கத்துக்குமான எல்தைதய பிரித்து தவப்பது. 
அ்தற்கான இடமாக ் ொ்ததனச் ொவடி இருக்கிறது. 
இருக்கும். காரில் சொல்்வாதரே, குடித்துவிட்டு 
விதை உயர்ந்த காதரே ஓட்டிச் செல்்வாதரே 
காவல்துதறயின் ் ொ்ததனச் ொவடி்யா, ைத்தி்யா 
்தடுத்து நிறுத்்தாது. அப்படி குறுக்கிடும், ெட்டத்த்த 
மீறிச் செல்லும், ஒழுங்கு குதைக்கும் கார்கள் 
மன்னர்களின் ் ்தர்கத்ளப்்பாை ரோஜபாட்தடயில் 
எதுவி்த ்ததடயுமின்றி முன்்னறி சென்றுவிடும். 
காவல்துதற அவற்தற ்தடுக்காது.

கா்ரோ அல்ைது அதிலிருப்பவர்க்்ளா 
அதிகாரேவர்க்கத்துடன் ச்தாடர்புதடயவர்க்ளாக 
இருப்பார்கள் என்ற அச்ெமும், ்தயக்கமும் 
காவல்துதறயின் ைத்திதய முதுகு சொரிய 
விட்டுவிடுகிறது.

“அய்யா ொர் விட்டுவிடுங்கள், ொர்!...ொர்..!” 
என்று க்தறிய முரு்கெதன நடுச் ொதையில் 
வாகனப் ்பாக்குவரேத்த்தத் ்தடுத்து நிறுத்தி 
தவத்துக்சகாணடு காவல் உ்தவி ஆயவா்ளரும், 
அவரேது தகயாட்க்ளான ் மலும் சிை காவைர்களும் 
கண மூடித்்தனமாக ,சகாதை சவறியுடன் 
்தாக்குகிறார்கள். முரு்கெனின் உயிர் ஓைம் அவர்கள் 
செவியில் சகாஞ்ெமும் விழவில்தை. விழாது 
ஏசனனில் அது அதிகாரே வர்க்கத்தின் ஏவல் சமாழி 
அல்ை எளியமனி்தனின் கூக்குரேல்.

காவல்துதறக்கு பணிச்சுதம என்்றா , 
சபருநச்தாற்று அச்ெம் அவர்கத்ள உ்ளவியல் 

ரீதியில் அப்படி செயல்படச் செயகிறது என்்றா 
எளிதமயாகச் சொல்லிவிட்டுக் கடநதுவிடைாம். 
ஆனால் அந்த பணிச்சுதமயின் ஆகப்சபரிய 
அழுத்்தம், சகா்ரோனாப் சபருநச்தாற்றின் அச்ெம் 
ஏன் எளிய முரு்கெதனயும், ஜார்தஜயும் மட்டு்ம 
விழுநது பிடுங்க ்வணடும்? படுசகாதை செயய 
்வணடும்?

காவல்துதற உங்கள் நணபன் என்று எவவ்ளவு 
புன்னதக பூத்்த முகத்துடன் காவல்துதறயினர் 
சொன்னாலும் அவர்க்ளது மீதெக்குள் ஒளிநதிருக்கும் 
அதிகாரேவர்க்கத்தின் சகாடூரே முகம், உயர்குடியின் 
ஆதிக்க முகம் சவளியில் ச்தரிநதுவிடத்்தான் 
செயகிறது. காவல்துதற யாருக்கு நணபன் என்பத்த 
சபனிக்ஸ, முரு்கென், ஏன் அசமரிக்காவின் 
ஜார்ஜ்ப்ஃ்்ளாயட் படுசகாதைகள் வீதியில் 
தவத்்்தா, காவல் நிதையத்தில் தவத்்்தா 
சமயதமதயச் சொல்லிவிடவில்தையா?

அதிகாரேவர்க்கத்தின் நணபர்கள் ஒரு்பாதும் 
எளியவர்களின் நணபர்க்ளாக இருக்க முடியாது 
என்பத்த்ய காவல்துதறயினர் இது ்பான்ற 
படுசகாதைகத்ளச் செயது, மனி்த உரிதம 
மீறல்கத்ளச் செயது ்தாம் யாருதடய நணபர்கள் 
என்பத்தத் ச்தளிவுப்படுத்திவிட்வ செயகிறார்கள். 
அதில் விளிம்பு நிதையினர் பணியாற்றினாலும் கூட 
அது அவர்க்ளது கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதுமல்ை. 
அவர்க்ளது எெமானர்கள் யார் என்பதும் 
ச்தளிவாக்வ இருக்கிறது. ‘உங்கள் நணபர்கள் 
யாசரேன்று சொல்லுங்கள் நீங்கள் யாசரேன்று 
சொல்கி்றன்’ என்ற வாெகத்திற்கு ஏற்ப 
காவல்துதறயின் நணபர்கள் யாசரேன்று ச்தரியத்்தான் 
செயகிறது.

முரு்கென் ்பான்ற எளிய மனி்தர்கள் 
குடித்துவிட்டு வருவ்தாகச் சொல்வது, சபருநதிரேளில் 
அதிகாரேவர்க்கத்த்த எதிர்த்து தூத்துக்குடி, 
கூடங்கு்ளம் ்பான்ற இடங்களில் ்பாரோட்டம் 
நடத்துவது எல்ைா்ம ெட்டத்திற்குப் புறம்பானது. 
அநீதியானது்தான். ஒடுக்கப்பட ்வணடியது்தான். 
துவக்குச் சூடு நடத்்தப்பட ்வணடிய ஒன்று்தான். 

சஜயரோஜ், ச்பனிக்ஸ்
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படுசகாதை நடத்தி நீயும், நானும் ் வறு ் வறு என்று 
நிதனவுபடுத்்தப்பட ்வணடிய ஒன்று்தான். 
அத்தத்்தான் காவல்துதற செயகிறது. செயயும்.

தூ த் து க் கு டி  ஸ சட ர் தை ட்  ஆ த ை ப் 
்பாரோட்டத்தின் ்பாது சபாதுமக்கத்ளத்்தாம் 
காவல்துதற அல்ைது அதிகாரேவர்க்கத்தினர் சுட்டுப் 
படுசகாதைச் செய்தனர். ஆதையின் சூழல் 
மாசுக்்கா அல்ைது அ்தன் விதி மீறல்களுக்்கா 
அவவாதையின் அதிபர்கள் தகது செயயப்பட்வா, 
சுட்டுக் சகால்ைப்பட்வா இல்தை. ்மலும் 
காவல்துதற சுட்டிக்காட்டும் ,  அரேசுகள் 
சுட்டிக்காட்டும் சூழல், மற்றும் விதி மீறல்கத்ளச் 
செயயும், செயற்படும் ஆதைக்கு எதிரோக, அரேசுக்கு 
ஆ்தரேவாக்வ ஒருவதகயில் சபாதுமக்கள் திரேணடு 
்பாரோடுகிறார்கள் .  சமயயாக்வ அந்த 
்பாரோட்டத்த்த அரேசும், காவல்துதறயும்்தான் 
ஆ்தரித்திருக்க ் வணடும். ஆனால் காவல்துதற்யா, 
அரே்ொ மக்களின் பிரேதிநிதியல்ை. அது சபருந 
ச்தாழிற்ொதையின், சபருமு்தைாளிகளின் பிரேதிநிதி. 
சபரு மு்தைாளிகளின் பிரேதிநிதிகள் எப்படி இருக்க 
்வணடு்மா அப்படித்்தான் அரேசும், காவல்துதறயும் 
இருக்க முடியும். இருக்கும். இருக்கிறது.

எல்்ைாரும் இநநாட்டு மன்னர்கள் இல்தை. 
மன்னர்கள் ்வறு மக்கள் ்வறு. முரு்கெதன 
சபாதுமக்கள் திரே்ளாகப் பார்த்திருக்க நடுவீதியில் 
தவத்து ைத்தியால் அடித்து மணதடதய 
உதடத்திருக்கிறது காவல்துதற. குருதி ொதையில் 
சவள்்ளமாகப் பாய்்தாடுகிறது. அவெரே ஊர்தி 
வருவ்தற்குள்்ளாக்வ அவர் மணதட பி்ளநது குருதி 
ச க ா ட் டு கி ற து .  அ ங் ்க ் ய  அ வ ர் 
படுசகாதையாகிவிட்டார். பின்ன்ரே அருகிலிருக்கும் 
கிரோம மு்தன்தம சுகா்தாரே நிதையத்துக்கு எடுத்துச் 
செல்ைப்படுகிறார். பின்னர் ்ெைம் அரேசு 
மருத்துவமதனக்கு எடுத்துச் செல்லும் முன்பாக்வ 
முரு்கென் இறநதுவிடுகிறார். காவல்துதற 
பட்டப்பகலில் நிகழத்திய அப்பட்டமான 
படுசகாதை. ஆனால் படுசகாதைதய நிகழத்தியது 
இன்சனாரு எளியமனி்தன் அல்ைன். ெகை 
அதிகாரேங்களும் சகாணட அதிகாரேவர்க்கத்தின் 
பிரேதிநிதியான காவல்துதற.

்தமிழகத்தில் தினந்்தாறும் நடக்கும் காவல் 
படுசகாதைகத்ளக் கைக்கு தவத்துப் பார்த்்தால் 
்தமிழகத்தின் முக்கால்வாசி காவைர்களுக்கு மரேை 
்தணடதனக் கிதடத்திருக்க ்வணடும். தூக்கில் 
ச்தாங்கியிருக்க ் வணடும். எளியவர் வீடுகளுக்குள் 
அத்துமீறி புகுநது சபாருட்கத்ள உதடப்பது 
வீடுகத்ள எரிப்பது, பாலியல் வல்லுறவில் ஈடுபடுவது 
என எந்த அதிகாரே விதி மீறல்களுக்கும் உரிய 
வழக்குக்்ளா, ்தணடதன்யா கிதடத்திருக்க 
்வணடும். எல்ைாம் ்வணடும்்தான் குறிப்பிட்டுச் 
சொல்ைத் ்தக்க எந்த ஒரு தீர்ப்்பா, ்தணடதன்யா 
காவல்துதறதயத் திருப்பித் ்தாக்கும், திருப்பி 
அடிக்கும் ெட்டப்படியான, நீதிப்படியான தீர்ப்்பா, 
தீர்வுக்்ளா கிதடத்திருக்கவில்தை. கிதடக்காது 
என்ப்்த சமய.

கிதடத்திருக்குமானல் என்ற ஆனால் இன்று 
முரு்கெதன்யா, இன்னும் பை முரு்கென்கத்ள்யா, 

் ந ற் தற ய  ச ப னி க் சு க த ்ள ் ய ா 
சகான்றிருக்கப்்பாவதில்தை. ்தணடதனயில் 
்தப்பிய காவல்துதற்ய ்தணடதனதயத் 
ச்தாடர்கிறது. நீதிமன்றம் என்ற ஒன்்ற கிதடயாது 
என்பது ்பாை ொதையில் தவத்து உடனடி 
மரேை்தணடதன ்தரும் காவல்துதறக்கும் அவர்க்ளது 
செயலுக்கும் அ்்த ் பாை உடனடி ்தணடதனகள் 
ஏதும் எந்தத் ்தரேப்பிலிருநதும் ெட்டவழியில் 
இதுவதரேத் ்தரேப்படவில்தை்தான். அவர்களுக்கு 
பாதிப்பு என்று வரும்்பாது மட்டு்ம நீதி என்ற 
ஒன்றும் நீதி மன்றம் என்ற ஒன்றும் நிதனவுக்கு 
வருவ்தாக இருக்கிறது.

வீரேப்பனுக்கு உ்தவிய்தாகச் சொல்ைப்பட்டப் 
பழங்குடிகள் மீ்தான மனி்த உரிதம மீறல்கள் 
ச்தாடங்கிக் கூடங்கு்ளம், தூத்துக்குடி ஸசடர்தைட் 
எதிர்ப்பு ் பாரோட்டம், ொத்்தான் கு்ளம் சபனிக்சு, 
சஜயரோஜ் காவல் நிதையப்படுசகாதை, இன்தறக்கு 
வாழப்பாடி எடப்பட்டி முரு்கென் வதரேயிலுமான 
துன்பியல் கத்தகளுக்கு நீதி என்ற ஒன்்ற 
கிதடப்பதிற்கில்தை.

ொத்்தான்கு்ளம் இரேட்தடப் படுசகாதை வழக்கில், 
காவல் நிதையத்திற்குள்்ளாக்வ காவல்நிதையப் 
சபண காவைர் ப்யூைா ்நரேடி ொட்சியமளித்தும் 
வழக்கு இழுத்துக் சகாண்ட செல்கிறது. 
இத்்ததனக்கும் ஒன்றிய அரேசின் புைனாயவுக் குழு 
விொரேதை செயது முடித்து குற்றம் ொட்டப்பட்ட 
10 காவைரு்ம குற்றத்தில் ச்தாடர்புதடயவர்கள் 
என்று குற்றப்பத்திரிதகத் ்தாக்கல் செய்தது. இந்த 
வழக்தக சென்தன உயர்நீதிமன்ற மதுதரேக் கித்ள 
விொரித்து வந்தது. வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்கும் 
நிதையில் சிதறயிலிருக்கும் வழக்கில் ச்தாடர்புதடயக் 
காவைர்கள் ்தமக்கு ்தமிழக எல்தைக்குள்(நீதிமன்ற!) 
நீதி கிதடக்காது என்று வழக்தக கர்நாடகவிற்கு 
மாற்ற ் காரி உச்ெநீதி மன்றத்தில் வழக்சகான்தறத் 
்தாக்கல் செய்தனர். இ்தன் வழி, வழக்தகத் 
்தமா்தப்படுத்து்தல், ்தள்ளிப்்பாடு்தல் என்று 
நீதிக்கானப் பாத்த கல்லும் கரேட்டியுமாக, காடும், 
்மடுமாகக் சநளிநது வத்ளநது கடநதுப் ்பாய 
சகாணடிருக்கிறது.

தூத்துக்குடி சபருமு்தைாளிகளின் சபருநதிரேள் 
படுசகாதை வழக்கில் மிக அருகாதமயில் நின்று 
வாயில் துவக்தக தவத்துச் சுட்டுக் சகால்ைப்பட்டப் 
பதின்வயது ஸ்னாலின் ் பான்றவர்களுக்கான நீதி 
என்று கிதடக்கும், கிதடக்குமா கிதடக்கா்தா 
என்்ற அறுதியிட முடியாமல் இருக்கிறது. 
சகா்ரோனாப் சபருநச்தாற்தறக் காரேைம் காட்டித் 
திறக்கப்பட்ட ஸசடர்தைட் ஆதை மீணடும் 
திறக்கப்பட்டு உயிர் வளி உருத்ளகள் உற்பத்தி 
செயகின்றன. எந்த மனி்த உயிர்கத்ள அவவாதைப் 
்பாக்கின்வா அது்வ இன்தறக்கு உயிர் அளிக்கும் 
உயிர்வளிகத்ள உற்பத்தி செயகின்றன என்பது காை 
முரேண என்ப்தா அரேசியல் அவைம் என்ப்தா என்்ற 
ச்தரியவில்தை.

காடுகத்ளக் கபலீகரேம் செயயும் நிறுவனச் 
ொமியார் ஜக்கிவாசு்்தவ, பாலியல் அத்துமீறலில் 
ஈடுபட்டு தகது செயயப்பட்டுள்்ள சிவெங்கர் பாபா, 
ஊடக பாலியல் பச்தெப் ் பச்ொ்ளன் பப்ஜிம்தன், 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

ஆ
கஸ்
டு 
20
21

23

கி்ொர் ,  தகது எல்தைக்குள்ளும், காவல் 
எல்தைக்குள்ளும் அகப்படா்த எஸ.வி.்ெகர் 
்பான்றவர்கத்ள சமன்தமயாகவும், முரு்கென் 
்பான்்றாதரே வன்முதறயாகவும் அணுகும் காவல் 
அதிகாரேத்தின் அரேசியல் இநதியாவுக்்கயான 
படிநிதை அரேசியல், படிநிதை அதிகாரேம். படிநிதை 
துயரேமும் ஆகும்.

முரு்கெனின் ்தாய சொல்கிறார், “காவைர்கள் 
ொரோயம் கடத்துகிறாயா?” என்று ் கட்டு அடித்்த்தற்கு, 
“அ ப் படிஏ ்த ாவது  இரு ந ்த ா ல்  நீ ங் க ்்ள 
கணடுபிடியுங்கள் ! ”  என்று  முரு் க ென் 
பதிைளித்்த்தற்குப் பிற்க காவைர்கள் அவதரேயும், 
அவரேது நணபர்கத்ளயும் சூழநதுக் சகாணடு மிகக் 
கடுதமயாகத் ்தாக்கத் ச்தாடங்கியிருக்கிறார்கள். 
அதிகாரேத்த்த ் நாக்கி ் பசுவ்தற்கு வி்ளக்கமளிப்ப்தற்கு 
கூட அவகாெம் ்தரோமல் குற்றவாளியா இல்தையா 
என்று விொரேதைக்கு இடமளிக்காமல் குற்றம் 
ொட்டபட்டவருக்கு நடு ொதையில் தவத்து உடனடி 
்தணடதன, மரேை ்தணடதன அளித்திருக்கிறது 
எறும்புக்கும், சிறுத்த்தக்கும் ்வறுபாடு ச்தரிந்தக் 
்தமிழகக் காவல்துதற.

முரு்கென் படுசகாதைக் குறித்து ்தனது ட்விட்டர் 
பக்கத்தில் கருத்துத் ச்தரிவித்துள்்ள ஆளும் கட்சியான 
திமுகவின் மகளிர் அணி செயைரோன கனிசமாழி 
எம்.பி, காவல்துதறயினர் ்ம 7 க்கு முன்பிருந்த 
மனநிதையில் இருநது மாற ்வணடும், நடப்பது 
திமுகவின் மக்களுக்கான ஆட்சி என்பத்த உைர்நது 
செயல்பட ்வணடும் என்று கணடித்துக் 
சகாணடுள்்ளார். காவல்துதறயின் அதிமுக 
மனநிதையிலிருநது அது மனவழியில் ்தயாரோக 
்வணடியிருக்கிறது ் பாலும்.

ஸசடர்தைட் ஆதை துவக்குச் சூட்டில் 13 ் பார் 
பலியான ்பாது “ச்தாதைக்காட்சிதயப் 
பார்த்து்தான் ச்தரிநது சகாண்டன்!” என்று கூறிய 
முன்னாள் மு்தல்வர் எடப்பாடி பழனிச்ொமி 
முரு்கென் படுசகாதைக் குறித்து ெட்டெதபயில் 
்கள்வி எழுப்பிக் சகாணடுள்்ளார். உரிய நடவடிக்தக 
எடுக்கப்படும் என்று மு்தல்வர் ஸடாலின் அ்தற்கு 
பதிைளித்துள்்ளார். ்நற்றுவதரே எடப்பாடியின் 
காவல்துதறயாக இருந்தது, சபாறுப்பில் இருந்தது, 
இன்று ஸடாலினின் காவல்துதறயாக இருக்கிறது. 
இது்தான் ்தமிழகத்தின் அதிகாரே அரேசியல் துயரேம். 
இந்த ெடங்குகத்ள எல்ைாம் கடநது முரு்கென் 
்பான்்றாருக்கான நீதி வழங்கப்படத்்தான் 
்வணடும். காவல்துதற மக்கள் துதறயாக 
இருக்கவில்தை என்ப்்த இந்த படுசகாதைகளுக்கான 
சமாத்்த ொட்சியாக இருக்கிறது. இருக்கும்.

“அவர்  ்தனது குடும்பத்்த ால்  மிகவும் 
்நசிக்கப்பட்டார். அவரேது வாழக்தகக்கு என்று ஒரு 
மதிப்பு இருந்தது. நாங்கள் உங்களுக்கான நீதித்தத் 
்்தடு்வாம் ,  கணடுபிடிப்்பாம் ! ”  என்று 
மின்செட்டாவில் காவல்துதற அதிகாரியால் 
படுசகாதை செயயப்பட்ட ஜார்ஸப்ஃ்்ளாயட்க்கான 
அரேசுத் ்தரேப்பு வழக்கறிஞர் எல்லிென் அன்தறக்கு 
கூறியிருந்தார். ்மலும் “நாங்கள் அ்தற்காக 
முடிவுவதரேக் காத்திருக்கப் ் பாவதில்தை!” என்றும் 
கூறியிருந்தார்.

இத்்ததனக்கும் ஜார்ஜ் படுசகாதைக்குக் 
காரேைமான காவல் அதிகாரி சடரேக்ொவிற்கு 
ஆ்தரேவானச் ெட்ட ஆ்தாரேங்கத்ளக் சகாணடு 
வழக்தக மாற்றி அதமக்க ட்ரேம்பின் நிறசவறி 
அரேொல் திட்டமிடப்பட்டன. எனினும் அவற்தற 
ஒரு ெவாைாக முயன்று முறியடிக்கவும், ்தக்கத் 
்தணடதனப் சபற்றுத்்தரேவும் அரேசு ்தரேப்பு 
வழக்கறிஞர் எலிென் முயன்றார்.

்தற்்பாது அசமரிக்கக் கறுப்பின இத்ளஞன் 
ஜார்ஜ் ப்ஃ்்ளாயட் படுசகாதைக்கான நீதி மன்றத் 
தீர்ப்பு சவளியாகிக் சகாணடிருக்கிறது. அதில் 
ஜார்ஜ் படுசகாதைக்குக் காரேைமான காவல் 
அதிகாரி சடரிக் ொவினுக்கு 22 ஆணடுகள் 5 திங்கள் 
சிதற ்தணடதன வழங்கப்பட்டிருப்ப்தாகத் 
ச்தரிவிக்கிறது. ப்்்ளாயடின் குடும்பத்தினர் அத்த 
வரே்வற்றுக் சகாணடுள்்ளனர்.

சபருநதிரே்ளாக நிற ்வறுபாடின்றி அசமரிக்க 
மக்கள் கூடி நின்று ஜார்ஜ் ப்ஃ்்ளாயடுக்கான 
நீதிதயக் ் காரினர். காவல்துதறயின் கணணீர் புதக 
குணடு வீச்சு, ்தள்ளுமுள்ளு அடக்குமுதற என 
அத்்ததனயும் கடநதுப் ்பாரோடினர். கணணீர் 
ம ல் கி ன ர் ,  க று ப் பி ன  ம க் க ளி ட ம் , 
ஜார்ஜ்ப்ஃ்்ளாயடிடம் மணடியிட்டுக் க்தறினர். 
மன்னிப்புக் ்காரினர். இன்தறக்கு அந்த 
்பாரோட்டத்தின் நீதி சவன்றிருக்கிறது. கணணீர் 
சவன்றிருக்கிறது.

“எனது ்தநத்த ்தவ்ற செயதிருந்தாலும் அடித்துக் 
சகால்வது எந்தவி்தத்தில் நியாயம்?!” என்று 
க்தறுகிறார் முரு்கெனின் பதி்னழு வய்தான மகள் 
சஜயப்பிரியா. காவல் துதறயின் அத்துமீறல்களில் 
பலியாகும் அப்பாவிகளின் குடும்பங்கள் காைம் 
க ாைமாக  இத்தத்்தான் ்கட்கிறார்கள் . 
எதிசரோலிக்கிறார்கள். புைம்புகிறார்கள். கணணீர் 
விடுகிறார்கள். ஆ்வெப்படுகிறார்கள். இந்த விளிம்பு 
நிதையினரின் இநதியக் குரேலுக்கான பதிலும், 
மரியாத்தயும் செவியும் கூடத்்தான் எவரிடத்திலும் 
இருப்பது ் பான்று ் ்தான்றவில்தை.

காவல் நிதையப்படுசகாதைகள், ்தாக்கு்தல்கள், 
வத்தகள் என்பன நீதிமன்றம் என்ற ஒன்தற்ய, நீதி 
என்ற ஒன்தற்ய ்கள்விக்குள்்ளாக்குகிறது. இது 
நிறுத்்தப்பட ்வணடும். காவல் அதிகாரேம் ்தனது 
எல்தைக்குள் நிறுத்்தப்பட ்வணடும். மனி்த 
மாணபுகள் குறித்து அந்த சகால்லும் எநதிரேத்துக்கு 
எடுத்துச் சொல்லும் வழிமுதறகள் ஆரோயப்படத்்தான் 
்வணடும். காவல்துதறதயக் கட்டுப்படுத்தும் 
அதிகாரேம் மக்கள் குழுக்களிடம் ஒப்பதடக்கப்பட 
்வணடும்.

“ ஒரு நியாயமான ெமு்தாயத்திற்கான விதிகத்ள 
நாம் இப்்பாது மீணடும் எழு்த ்வணடும்!” 
ப்்்ளாயட்டின் வழக்கறிஞர் எலிென், ப்ஃ்்ளாயட் 
படுசகாதையின் ்பாது அன்தறக்கு அப்்பாது 
இப்படிக் கூறினார். அசமரிக்காவில் கறுப்பின 
இத்ளஞனுக்கான நீதி சவன்றுள்்ள நிதையில் இது 
இநதியாவின் காவல்துதறயினரின் ச்தாடரும் 
அதிகாரேப் படு சகாதைகளுக்கும் சபாருந்தக் 
கூடிய்தாகும்.

கட்டு்ரயோளர்: எழுத்தோளர்
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கூணடிலும ்பதாடிய குயில்
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அ ருட் ்தநத்த ஸடான் ொமி என்ற 
ஸடானிஸைாஸ லூர்துொமி(84) 2021 சூதை 5 ஆம் 
நாள் மும்தப ்த்ஜாைா சிதறயில் இறந்தார்,இது 
இயல்பான இறப்பு இல்தை. பார்க்கின்ென் ் நாயால் 
உடலின் ்மற்பகுதி உறுப்புகளின் இதடவிடா்த 
நடுக்கம், இரு காதுகளும் ்க்ளாதம, ்தன்தன 
யறியாமல் கணட ்நரேத்தில் மைம் கழி்தல் 
,அவவப்்பாது கீழ முதுகு வலி,சபாதுவான நலிவு, 
புற்று ்நாயத் ்தாக்கம்,மூன்று அறுதவச் சிகிச்தெ 
என ஏரோ்ளமான ் நாயக்ளால் ்தாக்கப்பட்டிருந்தார். 
்தணணீர்க் குவத்ளதயத் ்தன் தகக்ளால் தூக்கிக் 
குடிக்க முடியாது. ஒருவரின் துதையுடன் ெக்கரே 
நாற்காலியில்்தான் நடமாடவும் உணைவும் முடியும்.
வழக்காடு மன்றத்தில் ் பாரோடித்்தான் ஓர் உறிஞ்சு 
குழாயக் குவத்ளதய ் வணடிப் சபற்றார். மருத்துவக் 
காரேைங்களுக்காக அவதரேப் பிதையில் 
சவளி்யவிட அரேசும் அ்தன் உறுப்பான நீதிமன்றமும் 
அஞ்சின.

ஏசனனில் அவர்மீது அரேதெ எதிர்த்துப் 
்பாரோடியதம, அரேொங்கத்த்த உடல் வலிதமயால் 
தூக்கி எறிய முயன்றதம ்பான்ற குற்றம் 
ொட்டப்பட்டு ஊப்பா (UAPA) ெட்டத்தின்கீழ, 
சிதறயில் அதடக்கப்பட்டார். சிதறயில் ்காவிட் 
19 சபருநச்தாற்றால் ்தாக்கப்பட்டிருநதும் பிதை 
கிதட க் கவில்தை .  ச வளி் ய  ்தனிய ா ர் 
மருத்துவமதனயில் அவருக்கு சிகிச்தெ அளிக்க 
்வணடும் என்பத்த ஆரோய மும்தப ்ஜ ்ஜ 
மருத்துவமதன மு்தல்வர் ்ததைதமயிைான குழு ் ம 
21 இல் அதமக்கப்பட்டது. . பத்து நாட்கள் சிதற 
மருத்துவத்துக்குப் பிறகு சவளி்ய புனி்த குடும்ப 
மருத்துவமதனயில் ்ம 29 இல் ்ெர்க்கப்பட்டார். 
அங்்க சவணடி்ைென் மூைம் உயிர்வளி 
செலுத்்தப்பட்டது .  எனினும் பணடுவம் 
பயனளிக்கவில்தை .  கதடசியில் அரேெப் 
பயங்கரேவா்தத்்தால் சகால்ைப்பட்டார்.

இந்த ஸைான் சாமி யார்?
திருச்சிரோப்பள்ளி மாவட்டத்தில், புள்்ளம்பாடி 

ஊரோட்சி ஒன்றியத்தில் உள்்ள விரேகலூர் என்ற 
சிற்றூரில் 1937 ஆம் ஆணடு ஏப்ரேல் 26 இல் உழவர் 
குடும்பத்தில் பிறந்தார். திருச்சி தூய வ்ளனார் 
கல்லூரி உயர்நிதைப் பள்ளியில் ்்தறியபின் தூய 
வ்ளனார் கல்லூரியில் பட்டம் சபற்றார்.படிக்கும் 
காைத்தில் ்தன்தன ஈர்த்்த ஒரு பாதிரியாதரேப் 
பின்பற்றி ஏசு ெங்கத்தில் ் ெர்ந்தார். மக்கள் பணி்ய 
கடவுள் பணிசயனத் ்்தர்ந்தார். பிலிப்தபன்ஸ 
மணிைாவில் இதறயியலிலும் ெமூகவியலிலும் 
முதுகதைப் பட்டங்கத்ளப் சபற்றார்.

அவர் மணிைாவில் படித்்த காைம், அதிபர் 
சபர்டினணட் மார்க்்காசின் ஊழல்மலிந்த 
சகாடுங்்காைாட்சிதயத் தூக்கி எறிய மக்கள் 
இயக்கங்கள் கி்ளர்நச்தழுநது ்பாரோடிய காைம். 
அப்்பா்்த விளிம்புநிதை மக்களுக்கான அவரேது 
செயல்பாடுகள் கருக்சகாணடன.உ்ரோமன் 
கத்்்தாலிக்க ஏசு ெங்கத்த்தச் ்ெர்ந்த இவர் 
நி று வ ன ம ய  ம ்த ங் க த ்ள ச்  ் ெ ர் ந ்த 

சபரும்பாைானவர்கத்ளப்்பாைன்றி கதடயரிலும் 
கதடயரோன விளிம்புநிதை மக்களுக்காக உதழக்க 
நிதனத்்தார் .பி்ரேசிலின் பிரேஸசஸல்ஸில் முதுகதை 
மாைவரோக இருந்த்பாது புரேட்சிகரே பி்ரேசில் 
கல்வியா்ளர் பாவைா பி்ரேயதரேச் ெநதித்்தார். 
பி்ரேசிலின் ஆர்ச் பிஷப் ் �ல்சடர் ் கமரோவுடன் 
நட்புக் சகாணடிருந்தார். இநதியாவுக்குத் திரும்பிய 
பி ற கும்  இை த் தீன்  அசமரி க் க  ம க் கள் 
இயக்கங்களுடனும், விடு்ததை இதறயியல் 
ஊழியர்களுடனும் ச்தாடர்பிலிருந்தார்.

சபங்களூருவில் ஏசு ெங்கம் நடத்தும் இநதிய 
ெமூகவியல் கழக இயக்குநரோகச் செயல்பட்டார். 
ச ப ங் களூரில்  விளிம்புநிதை  ம க் களின் 
்ததைவர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்க ஒரு பள்ளிதயப் 
பத்்தாணடுகளுக்கு ் மல் நடத்தினார். ‘மக்களுக்குத் 
ச்தாணடாற்ற மா்தா ்காவில் சுவர்கத்ளத் 
்த ாணடியவர் ’  என  இவரேது  நணபரும் 
செயல்பட்டா்ளருமான ் ெவியர் தியாஸ கூறுகிறார். 
பின்னர் அவர் ்தன் செயற்க்ளமாக ஜார்க்கணட் 
மாநிைத்த்தத் ் ்தர்நச்தடுத்்தார். அங்்க 1978 மு்தல் 
பழங்குடியினருடன் ்தங்கிக் க்ளப்பணி ஆற்றினார். 
ஜார்க்கணட் உருவான்்த 2007-இல்்தான். . 
குரேைற்றவர்களின் குரேைாக ் வதை செய்தார்.

இநதிய ஒன்றியத்தின் கனிம வ்ளங்களில் 40% 
ஜார்க்கணட் மாநிைத்தில்்தான் உள்்ளன. யு்ரேனியம், 
்தங்கம்,சவள்ளி, செம்பு, பாக்தெட்,கிரோதபட் 
ஆகியதவ குவிநது கிடக்கின்றன. ்வகமாக ஓடும் 
ஆறுகளும், அடர்ந்த காடுகளும் மணடிக் 
கிடக்கின்றன. முழு மதையும் கனிமம் உள்்ள 
நிதையும் உணடு. ஒரு சிை ஆணடுக்ளாக ஓரிடத்தில் 
்தங்கியிருப்பவர்களுக்்க நிைத்த்த ெட்டப்படி 
உரிதமயாக்க முடிகிற இநநாளில் ஆயிரேமாயிரேம் 
ஆணடுக்ளாகத் ்தங்கி வாழும் பழங்குடியினர் 
உரிதமகள் பறிக்கப்படுகின்றன. மு்தலில் இத்தத் 
ச்தாடங்கி தவத்்தவர்கள் பிரிட்டிஷார்.கப்பல் 
கட்டவும், ச்தாடர்வணடித்துதறக்காகவும் 
அரேணமதன ்பான்ற கட்டடங்கத்ளக் கட்டவும் 
இக் காடுகத்ளத் ்தாம் மட்டு்ம பயன்படுத்்த 
எணணிச் ெட்டங்கத்ள இயற்றினர். காட்டின் 
குழநத்தகத்ளக் கள்வர்கள் என நிதனத்்தனர்.
உணதமயான காட்டின் காவைதரே ஒடுக்க 
வனத்துதற உருவாக்கப்பட்டது. பன்னாட்டுச் 
ெட்டப்படி காடுகளும் அவற்றின் கீழுள்்ள 
வ்ளங்களும் காட்டின் மக்களுக்்க சொந்தம். 

ஆனால் அசமரிக்க செவவிநதியர்கத்ளயும், 
ஆஸத்தி்ரேலியப் பழங்குடிகத்ளயும் வந்்தறி 
சவள்த்ளயர்  சக ான்றழித்து  நிைத்த்தப் 
பறித்்தத்தப்்பாை இநதிய ஆளும் வகுப்பு இங்குள்்ள 
பழங்குடிகளின் ஒப்பு்தல் இல்ைாம்ை்ய ்தாம் 
இயற்றிய ெட்டத் துதை்யாடு ஒடுக்கி உரிதமதயப் 
பறித்து நசுக்குகிறது.காட்டு வித்ளசபாருட்கத்ளப் 
பறிக்கவும், ் ெகரிக்கவும், காடழித்து ் வ்ளாணதம 
செயயவும்,்வட்தடயாடவும் அரேசு ்ததட 
்பாட்டுள்்ளது. ஒப்பந்தக்காரேர்கள் மற்றும் 
வனத்துதறயினரின் கடும் அடக்குமுதறக்கு மக்கள் 
உள்்ளாகின்றனர். அதைகள், சுரேங்கங்கள், மின் 
உற்பத்தி நிதையங்கள், நீர்ப்பாெனத் திட்டங்கள், 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

ஆ
கஸ்
டு 
20
21

26

ொதைகள், சுற்றுைா தமயங்கள் அதமக்கப் 
பழங்குடிகளின் நிைங்கள் இழப்பீடின்றிப் 
பறிக்கப்படுகின்றன. அம்மக்கள் சவளியுைகுக்குத் 
ச்தரியாமல் விளிம்பு நிதையில் வாழகின்றனர். 
அன்றாடம் அதரே வயிற்தற நிரேப்புவது கடினமாக 
உள்்ளது. எந்த வ்ளர்ச்சித் திட்டமும் அவர்கத்ளச் 
்ெரேவில்தை. இ்தனால் கல்விக்காகவும் ்வதை 
்்தடியும் ஆணடு்்தாறும் ஐநது விழுக்காடு 
இ த ்ள ஞ ர் க ள்  ம ா நி ை த் த்த  வி ட் டு 
சவளி்யறுகிறார்கள். 1947 ஆகஸட்டுக்குப் பிறகு 17 
இைட்ெம் இநதியர்்தம் நிைங்கள் ்மற்படி 
காரேைங்களுக்காகப்  பறிக்கப்பட்ட்தால் 
குடிசபயர்நது சவளி்யறுகிறார்கள்.

இத்தசயல்ைாம் கணடு சநாந்த ஸடான் ொமி 
்தன் வாழக்தகதய அவர்களுக்கு ஒப்புக்சகாடுத்்தார். 
ஒரு முதற் அம்மக்கத்ளப் பார்த்துப ்பெக் 
கரேடுமுரேடான மதைகளில் பதிதனநது மணி்நரேம் 
நடநது சென்று ஒரு குடியிருப்தப அதடந்தார். 
அவர்களுடன் சநருங்கிப் பழகிக் கைநதுதரேயாட 
அவர் களுதடய  சம ாழிதயக்  க ற் ற ா ர் . 
பழங்குடியினரின் உரிதமகத்ள அவர்களுக்குப் 
புரியதவத்து மீட்சடடுக்கப் பரேப்புதரே செய்தார். 
இநதிய அரேெதமப்புச் ெட்ட ஐந்தாவது சஷட்யூல்படி 
பழங்குடி மக்களுக்கான ஆ்ைாெதனக் 
குழு(கவுன்சில்) அதமக்கப்பட ்வணடும்.அதில் 
பழங்குடியினர் மட்டு்ம உறுப்பினர் ஆக முடியும். 
அவர்க்ளது பாதுகாப்பு, நல்வாழவு,்மம்பாடு 
ஆகியவற்தற அது பார்த்துக்சகாள்ளும் .
இதுவதரேயில் அக்குழு அதமக்கப்படா்தது குறித்துக் 
்கள்வி எழுப்பினார். அக்குழுதவ அதமக்கப் 
ப ா டு ப ட் டு ,  ம க் க ள்  உ ரி த ம க த ்ள 
வி்ளக்கியும்,பன்னாட்டுக் குழுமங்கள், கூட்டிதைவு 
நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் சகாள்த்ளதய 
எதிர்த்தும் பை நூல்கத்ளயும் கட்டுதரேகத்ளயும் 
எழுதினார். இ்தனால் விழிப்புைர்வு சபற்ற 
இத்ளஞர்கள் கி்ளர்நச்தழுநது ்பாரோடினர்.
கிட்டத்்தட்ட இ்்த காரேைங்களுக்காக மா்வாவிய 
அதமப்பு அவர்களிதட்ய ்வதை செயகிறது, 
ஆனால் ்தனக்கும் மா்வாவியர்கட்கும் இதடயில் 
எந்தத் ச்தாடர்பும் இல்தை என்று ஆணித்்தரேமாக 
மறுக்கிறார்.்பாரோட்டங்களில் ஈடுபட்ட பை 
இத்ளஞர்கள் ்பாலி ்மா்தலில் அரேொல் 

சகால்ைப்பட்டதுடன் ஆயிரேக்கைக்கில் உொவல் 
இன்றி விொரேதைக் தகதிக்ளாகச் சிதறயில் 
வாடுகிறார்கள்.

 ஸடான் ொமி மக்கள் சிவில் உரிதமக் கழகத்தின் 
ஜார்க்கணட் மாநிைத் ்ததைவரோக இருந்தார்.
மா்வாவியர்கள் என்று குற்றம் ொட்டப்பட்டுச் 
சிதறயில் வாடும் மூவாயிரேத்துக்கு ் மற்பட்ட இ்ளம் 
ஆண , ச பணகத்ள  விடுவி க் க க்  ் க ா ரி 
உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் ச்தாடுத்்தார் . “இயற்தக 
வ்ளங்களின்மீ்தான உரிதமகள் பறிக்கப்பட்டு 
ஏழதமயில் உழலும் பழங்குடியினர்க்குச் சிதற்தான் 
கிதடக்கிறது:2016இல் ஜார்கணட்டில் உள்்ள 
விொரேதைக் தகதிகத்ளப் பற்றிய ஆயவு “ எனற 
கட்டுதரேதய எழுதியுள்்ளார்.

கடந்த 2018 மு்தல் பிதையில் வரேமுடியாமல் 
சிதறப்படுத்்தப்பட்ட வாடும் ஆறு மூத்்த 
குடிமக்களுக்கு மருத்துவ காரேைங்களுக்காக கூடப் 
பிதை வழங்கவில்தை. அவர்கள்,(1 )கவிஞர் 
வ ரேவ ரே ரே ாவ ( 8 1 ) , பி ப் ரேவரி  2 2  இல்்த ான் 
மருத்துவத்துக்கான பிதை வழங்கப்பட்டது.( 2)
எழுத்்தா்ளர்,சபட்்ரோசனட் இநதியா லிட்.
டின்இயக்குநர், மு்தன்தமச் செயைர் ்பரோசிரியர் 
ஆனநத் ச்தல்தும்்ட(70), (3)எழுத்்தா்ளர் சவர்னான் 
சகான்ொல்வஸ(68), (4)குடியுரிதம அறிஞரும் 
செயல்பாட்டா்ளருமான சகௌ்தம் நவால்கா(68), (5)
்்தாமா சென், நாக்பூர் பல்கதைக்கழக ஆங்கிைப் 
்பரோசிரியர், ஓயவு,(67), (6) மக்கள் சிவில் உரிதமக் 
கழக மாநிைச் செயைர்,செயல்பாட்டா்ளர், 
ச்தாழிற்ெங்கத்்தார்,வழக்கறிஞர் சு்தா பரேத்வாஜ் (61). 
இவர்கச்ளல்ைாம் வன்முதற மூைம் ஆட்சிதயக் 
கவிழக்கப் ்பாகிறார்க்ளாம்.சு்தா பரேத்வாஜ் 
தபகுல்ைா சிதறயில் இரேணடதரே ஆணடுக்ளாக 
வாடுகிறார். அவர் மீது குற்றப் பத்திரிதக ்தாக்கல் 
செயய 180 நாள் கூடு்தைாக வழங்குவ்தாக நீதிபதி 
்கடி வ்த்ன அறிவித்்தார்! சிறு குவத்ளதய ஏநதித் 
்தணணீர் குடிக்க முடியா்த முதியவர் வன்முதறயால் 
ஆட்சிதயக் கவிழத்து விடுவார் என அரேசு 
சொல்லுவதிை உணதம இருப்ப்தாக நம்ப 
இடமுள்்ளது என நீதிபதி டி.இ.்கா்தாலிக்கர் 
கூறி,மார்ச் 21, 22 இல் ொமிக்குப் பிதைதய 
மறுத்்தார். ்பயரேொளும் நாட்டில் ொத்திரேங்கள் 
பிைத்த்தத்்தா்ன தின்னும்!

ஸ்டோன ெோமி
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 ெட்டத்துக்குப் புறம்பான நடவடிக்தககள் 
்தடுப்புச்(ஊப்பா) ெட்டத்தின் கீழ ஏ்தாவது ஒரு 
காரேைத்த்தக் கூறி ஓர் அதமப்தபத் ்ததடசெயய 
முடியும்.ஒரு ்தனியாத்ளக் கூடச் சிதறயில் 
அதடக்கமுடியும்.பயங்கரேவா்தச் செயல், நாட்டுப் 
பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்்தல், சபாருளியல்,நிதி,பைப் 
பாதுகாப்பு, உைவு, வாழவா்தாரேம்,ஆற்றல், சூழலியல், 
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்்தல் ... இப்படி 
எந்தக் காரேைத்த்தயும் கூறிப் பிடித்துவிொரேதை 
இன்றி சிதறயில் தவக்கைாம்.அடுத்்தடுத்துக் 
சகாணடுவரேப்பட்ட திருத்்தங்களுடன் இது மிகவும் 
சகாடிய்தாக உள்்ளது..மற்ற குற்றவியல் ெட்டங்கத்ள 
விட ஊப்பா மிகக் சகாடியது.விொரேதை இன்றி 
ஒருவதரே 30 நாட்கள் அதடக்கைாம்.குற்றச்ொட்டு 
அறிக்தகயிட  9 0  மு்தல்  1 8 0  ந ாட் கள் 
எ டு த் து க் சக ா ள் ்ள ை ா ம் . பி த ை யி ல் 
சவளி்யவிடாமலிருக்க அரேசு வழக்கறிஞர் வா்த்ம 
்பாதும்.ொன்றுகத்ள ஆரோய்வணடிய கட்டாயம் 
நீதிபதிக்கு இல்தை என்கிறது உச்ெநீதிமன்றம்.

குற்றம் ொட்டப்பட்டவர் ்தன்மீது ்தவறில்தை 
என்று வா்தாடும் சபாறுப்பு அவதரேச் ொர்ந்தது.
இத்த தவத்துத்்தான் மூத்்த குடிமக்களுக்குப் 
பிதையும், மருத்துவ உ்தவியும் கிதடக்காமல் 
நீதிமன்றம் ்தடுக்கிறது. ெக்கரே நாற்காலி, உ்தவியாள் 
இல்ைாமல் நடக்க்வா, உணை்வா குடிக்க்வா 
முடியா்த ஸடான் ொமிக்குப் பிதையமும் மருத்துவ 
உ்தவிகளும் மறுக்கப்பட்டன. வரேவரே ரோவ 
இரேணடாணடுகளுக்கு ் மல் ் பாரோடிப் பிதைசபற 
்நர்ந்தது. நாட்தட எதிர்ப்பது ் வறு, அரேொங்கத்த்த 
எதிர்ப்பது ்வறு.பார்க்கின்ென் ்நாயால் நலிநது 
வாடும் ஸடான் ொமி உள்ளிட்்டாரோல் ஆட்சி 
கவிழநது விடும் என்று நம்பும் அரேொங்கத்தின் 
நடவடிக்தக ெர்வாதிகாரேமானது. அ்தன் இ்தயம் 
சநாறுங்கக்கூடியது. சிதறயில் அதடக்கப்பட்டுள்்ள 
்ததைவர்களின் செயல்பாட்தட நன்குைரேந்த 
நீதிபதிக்்ள ் மலிருநது இயக்கும் அதிகாரே வகுப்பின் 
தகப்பாதவயாகிப் பிதைகூடத் ்தரோமல் 
மறுக்கின்றனர்.

்த ான்  எ ந ்த  ் ந ரே த் திலும்  சித றயில் 
அதடக்கப்படைாம் என்றுைர்ந்த ஸடான் ொமி 
சகாஞ்ெ காைம் ்ததைமதறவாக இருந்தார்.
்தமிழநாட்டில் மதுதரேயில் மக்கள் கணகாணிப்பகம் 
ச�ன்றி தி்பனும் பிறரும் அவதரேச் ெநதித்்தனர். 
சென்தனயில் அவர் ்தங்கியிருந்த இடத்துக்குச் 
சென்று ்த.நா. மக்கள் சிவில் உரிதமக் கழக மாநிைத் 
துதைத் ்ததைவர் ்பரோசிரியர் ெங்கரேலிங்கம் 
ெநதித்துப் ்பசினார். அப்்பாது ்பரோசிரியர் 
ஜவஹிருல்ைாவும் பிறரும் ெநதித்்தனர்.அப்்பாது 
ஜார்க்கணட் மாநிைத்தில் கனிம வ்ளத்த்தக் 
கூட்டிதைவு  நிறுவனங் கள்  சு ரேணடிக் 
சகாள்த்ளயடிப்பத்த விரிவாக வி்ளக்கினாரோம்.
்தான் சிதறபுக அணியமாகத் ்தன் உதடகள் 
அடங்கிய தபயுடன் இருப்ப்தாக ச்தரிவித்துள்்ளார். 
இறுதியில் ்்த பு மு அவர் வாழந்த வீட்டில் 
்தத்ளப்படுத்தி மும்தபயில் ்த்ஜாைா சிதறயில் 
அதடத்்தனர். ஆனால் அரேொல் அவருதடய ஊக்க 
எழுச்சிதய அதடக்கமுடியவில்தை.

“சி்றையில �ோசமலோம் நெர்ந்து ்போடுநவோம்.
்போடும் ்பறை்வ்யக் கூணடில அ்டக்கலோம்.
ஆ்னோலும் அது இன்னமும் ்போடும் .”

என்று முழங்கினார்.

அவதரேக்  ் க ாவிட் 1 9  ச ்த ா ற்றியது . 
மருத்துவமதனயில் ்ெர்ப்பத்த விட எனக்குப் 
பிதை சகாடுங்கள்.இல்ைாவிட்டால் சிதறயி்ை்ய 
ொ்வன் என்றார். சபனிட்்டா மு்ொலினி 
,அடால்ஃப் இட்ைர் ஆட்சிதயப் ்பான்ற பாசிெ 
அரேொங்கம் அவதரேச் சிதறயி்ை்ய ொகடித்்தது. 
அவரேது இறப்புக்கு உைசகங்கிலும் இருநது கணடனக் 
குரேல்களும் இரேங்கல் செயதிகளும் வநதுள்்ளன. ஐ 
நா அதிகாரி ,பிரிட்டன் எம் பி கணடித்துள்்ளனர். 
்பரோயக்கட்சித் ்ததைவர் இரோகுல் காநதி,சிவ்ெனா 
எம்.பி.ெஞ்ெய ரோவத்,்்தசிய மக்கள் உரிதமக் 
கூட்டதமப்புத் ்ததைவர் ்பரோசிரியர் அ.மார்க்ஸ 
்பான்்றார் இரேங்கதைத் ச்தரிவித்துள்்ளனர் .
சித்்தார்த் ்தமிழ்வள் என்ற கவிஞர்

“கோந்தி்யச் சுட்ட
ஆறு நதோட்டோக்கள் ந்போக
மீதியுள்ள்த அவர்கள்
ஸ்நடன ெோமிக்கு்ப
்போயச்சி இருக்கிறைோர்கள்”

என்கிறார். ஸடான் ொமியின் மனி்த உரிதமச் 
செயல்பாடுகத்ளப் பாரோட்டி அவருக்கு ்கரே்ள 
மசிஉக செயல்வீரேர் முகுநத் சி.்மனன் சபயரில் 
வழங்கப்படும் விருத்த ்்த ம உ கூ 2020 இல் 
வழங்கியது.

 “அவர் எப்்பாதும் சபாய வழக்கில் 
அதடக்கப்பட்ட விொரேதைக் தகதிகளுக்காக 
்வதை செய்தார். அவ்ரே ஒரு விொரேதைக் 
தகதியாகச் சிதறயில் இறந்தது ஒரு முரேண 
நதகயாகும்” என்று அவருக்காகப் சபாதுநை 
வழக்குப் ் பாட்ட பீட்டர் மார்ட்டின் கூறியுள்்ளார். 
அவருக்கு மனி்த்நய மருத்துவ உ்தவிகத்ள மறுத்துக் 
சகான்றவர்கள் மீது நடவடிக்தக எடுக்க ் வணடும் 
என்று எதிர்க்கட்சிகள் குடியரேசுத் ்ததைவருக்கு 
மடல் எழுதியுள்்ளன. ொமியின் நணபர்களும் 
குடும்ப உறுப்பினர்களும், “்தன் வாழக்தகதய்ய 
ஜார்க்கணட் பழங்குடியினருக்காகச் செைவிட்டார் 
ஸடான் ொமி” என்றனர். இரேணடதரே மா்தங்களுக்கு 
முன்பு ்தன் மருமகதனக் ்காவிட்டுக்குப் 
பறிசகாடுத்்தார்.பின்பு ச்தான்னூறு அகதவதயத் 
்தாணடிய ்தன் அக்காதவ இழந்தார்.எனினும், 
“்காவிட் ் நாயால் பைர் இறக்கும் நிதையில் நாம் 
அவர்களுதடய இழப்புகத்ளயும் எணணிப்பார்க்க 
்வணடும்” என்று கூறியுள்்ளார். அப்படிப்பட்ட 
,்தன் நைதன விடப் சபரி்தாகப் பிறர் நைன் கருதி 
உதழத்்தவர்கள் முதிர்வால் இயற்தகச் ொவு 
அதடவத்தவிட இப்படிப்பட்ட ஈகச் ொதவ 
அதடநது புகழுடன் நீடு வாழவ்்த சபாருத்்தமானது.

அவருக்கு வீரே வைக்கம்.

(�னறி: தி இந்து, கூகுள், செௌதிக் பிஸ்வோஸ்)

கட்டுரையாளர்: த்லவர், சிவகங்க மோவட்ட 
மக்கள் சிவில உரி்மக் கழகம்.
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மகதாவமசத்தின் 
2ஆம ்பதாகத்ட் (சூளவமசம) 

எழுதியவர ் மிழரதா?

கட்டுரை

என்.சேவணன்
nsaravanan@gmail.com

இைங்தகயின் புனி்த வரேைாற்று நூைாக கரு்தப் 
படுகிற மகாவம்ெம், கி.மு. 483 ச்தாடக்கம் 2010 ஆம் 
ஆணடுவதரே சுமார் 25 நூற்றாணடுக்ளாக 
ச்தாடர்ச்சியாக பதிவுசெயது 6 ச்தாகுதிக்ளாக 
பதிப்பிக்கட்டிருக்கிறது. இன்றும் ச்தாடர்நது 
எழு்தப்பட்டுக் சகாணடிருக்கிறது. உைகில் 
் வச ற ங்கும்  வ ரே ை ாறு  இ ப் படி  ப திவு 
செயயப்பட்டதில்தை.

தீபவம்ெம் என்ற நூலின் மிகத்திருத்்தமான 
வடிவ்ம மகாவம்ெம் (Mahavamsa) என்றும் கூறைாம். 
அந்த தீபவம்ெமும், மகாவம்ெமும் அ்தற்கு முன்னர் 
சவளியாகியிருந்த “சீ�ை அ்த்தகத்்தா” என்கிற 
பனுவதைத் ்தழுவி்ய எழு்தப்பட்டது என்பத்த 
பை ஆயவா்ளர்களும் ஏற்றுக்சகாள்கிறார்கள்.

மகாவம்ெத்தின் மூை ஆசிரியர் மகாநாம ் ்தரேர். 
தீபவம்ெத்தில் அடங்கியிருப்பது ்பால் 37 
அத்தியாயங்கள் மகாவம்ெத்தில் உள்்ளடங்கியுள்்ளன. 
அந்த 37 அத்தியாயங்கத்ளயும் பாளி சமாழியிலிருநது 
சமாழி சபயர்த்்த வில்லியம் தகயகர் (Wilhelm Geiger) 
மு்தல் 37 அதிகாரேங்கத்ள மகாவம்ெம் என்றும், 
ஏதனய 38 இலிருநது 100 வதரேயான அதிகாரேங்களின் 
ச்தாகுப்தப “சூ்ளவம்ெம்” (Culavamsa) எனவும் 
வகுத்து சமாழி சபயர்த்துள்்ளார். ஆக, மகாவம்ெத்தின் 
6 ச்தாகுதிகளில் இரேணடாவது ச்தாகுதி்ய 
“சூ்ளவம்ெம்” என்று அதழக்கப்படுகிறது.

“சூ்ளவம்ெம்” என்பது “சுளுவம்ெம்” என்கிற 
ப்தத்திலிருநது வந்தது. “சுளு” என்பது சிறு என்று 
அர்த்்தம். “மகா வம்ெம்” என்பது சபரிய வம்ெக் 
கத்தயாகவும், “சுளு” என்பது சிறு வம்ெக் கத்தயாகவும் 
“ரோஜாவலிய” நூல் வதரேவிைக்கைப்படுத்்தப்படுகிறது. 
்மலும் மு்தைாவது ச்தாகுதிக்கு வழங்க்வணடிய 
புனி்தத்்தன்தமக்காகவும், சகௌரேவத்துக்காகவும் 
அ த ்த  ம க ா வ ம் ெ ம ா க ் வ  ்த னி த் து 
அதடயா்ளப்படுத்தும் ்நாக்கமும், ்்ததவயும் 
சிங்க்ளத் ்தரேப்புக்கு இருநது வநதிருப்பத்த உைரே 
முடிகிறது.

சூ்ளவம்ெம் ஒ்ரே ்தடதவயில் எழுதி முடிக்கப்பட்ட 
ஒன்றல்ை, ஒருவரோல் எழு்தப்பட்டதுமில்தை. 

அது்பாை ச்தாடர்ச்சியாக கிரேமமாக எழுதி 
முடிக்கப்பட்ட ஒன்றுமல்ை. பைரோல் பை காை 
கட்டங்களில் அங்கும் இங்குமாக எழு்தப்பட்டவற்றின் 
ச்தாகுப்்ப இது.

இதுவதரேயான மகாவம்ெத்தின் அத்்ததன 
ச்தாகுதிகத்ளயும் எழுதியவர்கள் சபௌத்்த 
பிக்குமார்க்்ள. பிற்காைத்தில் அரேசு மகாவம்ெத்த்த 
ச்தாடர்நது எழுதுவ்தற்கான சபாறுப்தப 
ஏற்றுக்சகாணட்தன் பின்னர் சிங்க்ள சபௌத்்த 
பு ை த ம ய ா ்ள ர் க த ்ள  அ ப் ப ணி யி ல் 
இதைத்துக்சகாணட ்பாதும் அப்பணியில் 
சபௌத்்த பிக்குமாரின் செல்வாக்்க அதிகமானது.

தககருக்கு  முன்ன்ரே  மக ாவம்ெத்த்த 
சமாழிசபயர்த்்த  ்ஜார்ஜ்  ்டனர் 1 0 1 
அதிகாரேங்கத்ளயும் ஒருங்்க ம�ாவம்ெம் (Maha-
vamsa) என்ற சபய்ரோடு சமாழிசபயர்த்து 
சவளியிட்டிருந்தார் .  வில்த�ம் தகயகர் 
பாளியிலிருநது மு்தலில் சஜர்மனுக்கு சமாழி 
மாற்றம் செயதுள்்ளார். ஆனால், ்ஜார்ஜ் ்டனர் 
பாளியிலிருநது ்நரேடியாக ஆங்கிைத்திற்கு சமாழி 
சபயர்த்திருந்தார், அது பின்னர் மு்தலியார் 
விஜயசிங்க என்பவரோல் மீ்ளாயவு செயயப்பட்டு 
சவளிவந்தது. தகயகர் மகாநாம ்்தரேர் இயற்றிய 
மகாவம்ெத்த்த ்தனியாகப் பிரித்ச்தடுத்து அத்த 
“மகாவம்ெம்” என்்ற அதழத்்தார். எஞ்சிய பகுதிதய 
சூ்ளவம்ெம் என்று சபயரிட்டு மகாவம்ெத்தின் 
இரேணடாம் பாகமாக சவளியிட்டார். இதுவதரேயான 
மகாவம்ெத்தின் 6 ச்தாகுதிகளில் சூ்ளவம்ெம் ்தான் 
அதிக காைப்பகுதிதய பதிவு செயதிருக்கிற ச்தாகுதி 
எனைாம்.

புத்்தரின் இைங்தக விஜயத்்்தாடு மகாவம்ெத்தின் 
மு்தைாவது அதிகாரேம் ஆரேம்பமாகின்றது. கி.மு. 483 
இலிருநது கி.பி 362 ஆம் ஆணடு வதரேயிைான 
வரேைாற்தற இது விவரிக்கின்றது. இைங்தகயின் 
மு்தைாவது மன்னனாக மகாவம்ெம் கூறும் 
விஜயனிலிருநது 58 வது மன்னனாகிய மகா்ெனன் 
வதரே மகாவம்ெம் விவரித்துச் செல்கிறது. இன்றும் 
பைர் அறிநதிருக்கிற மகாவம்ெம் என்பது இந்த 
மு்தைாவது மகாவம்ெம் ்தான்.
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மகா்ெனன் மகன்  ்மகவணைன் 
(கித்சிரிசமவன்) ச்தாடக்கம் (கி.பி.362 )  
விக்கிரேமசிங்கன் வதரே (கி.பி..1815) சூ்ளவம்ெம் 
விவரிக்கின்றது. சுமார் பதினான்கு நூற்றாணடு 
வரேைாற்தறப் பதிவு செயதிருக்கிறது சூ்ளவம்ெம்.

மகாவம்ெத்தில் கூறப்பட்டுள்்ள பை கத்தகளுக்கு 
ச்தால்லியல் ொன்றுகள் ்பாதுமான்தாக இல்தை. 
அதில் உள்்ள பை ்தகவல்கள் உணதமக்குப் 
புறம்பான ;  விஞ்ஞானத்துக்கு ஒவவா்த ; 
நம்பகத்்தன்தமக்கு சநருக்கமற்ற புதனகத்தகள் 
என்பத்த உைரே முடியும் .  வாயசமாழிக் 
க த ்த க த ்ள யு ம் ;  ஆ சி ரி ய ரி ன்  சு ய 
விருப்புசவறுப்புகளுக்கு உட்பட்டதவ என்பத்தயும் 
உைரே முடியும். ஆனால் அப்படியான வரேைாற்று 
அவநம்பிக்தகதயச் சூ்ளவம்ெத்தில் காணப்தற்கான 
ஏதுக்கள் குதறவு. ஏசனனில் சூ்ளவம்ெத்தில் 
கூறப்படுகின்ற பல்்வறு வரேைாற்றுச் செயதிகளும்; 
கல்சவட்டு ஆ்தாரேங்களும், ஓதைச்சுவடிகள், 
செப்்படுகளும் நிரூபைமாக்குகின்ற சமயதமதயக் 
காைைாசமன தகயகர் உறுதிப்படுத்துகிறார்.

இ்தனால் ்தான் மகாவம்ெத்த்த ஒரு புரோைமாகவும், 
சூ்ளவம்ெத்த்த ஒரு காவியமாகவும் சிை 
வரேைாற்றாசிரியர்கள் அதழக்கிறார்கள். (L. H. Horace 
Perera, M. Ratnasabapathy, 1954) சூ்ளவம்ெத்தின் 37 
இலிருநது 79 வதரேயிைான அதிகாரேங்கத்ளத் 
ச்தாகுத்்தளித்்த ்தர்மகீர்த்தி ் ்தரேரின் (்தம்பச்தனியவில் 
வாழந்தவர்) சூ்ளவம்ெ வருைதனகள் இநதியக் 
காவிய மரேபிதன நிதனவுபடுத்துவனவாக 
இருக்கின்றன என்பர். சூ்ளவம்ெம் சமாத்்தம் 64 
அத்தியாயங்கத்ளக் சகாணடது. அதில் 42 

அத்தியாயங்கள் ்தர்மகீர்த்தி ்்தரேர் ஆக்கியது 
எனைாம். ஆனால்,சூ்ளவம்ெத்தின் ஆசிரியர் 
ஒருவரேல்ை. பைர்.

தர்மகீர்த்தி ரதேர் ஒருவோ?
சூ்ளவம்ெத்தின் சபரும்பகுதிதய எழுதிய 

்தர்மகீர்த்தி ்்தரேர் ஒரு ்தமிழர் என சிங்க்ள 
அறிஞர்க்்ள ஒத்துக்சகாள்கிறார்கள். அ்்த ்தமிழ 
்்தரேர் ்தான் புத்்தரின் ்தாதுப்பல் பற்றிய முக்கிய 
இதிகாெ நூைான சபௌத்்தர்கள் ்பாற்றும் 
“ ்த ா ்த ா வ ம் ெ ”  எ ன் கி ற  ப னு வ த ை யு ம் 
(பரோக்கிரேமபாகுவின் ் வணடு்காளின் ் பரில் பாளி 
சமாழியில்1) இயற்றினார்.2 ்தர்மகீர்த்தி ் ்தரேர் ் ொழ 
நாட்தடச் ் ெர்ந்த ்தமிழ சபௌத்்த துறவி.3

1  Walpola Rahula, History of Buddhism in Ceylon: The 
Anuradhapura Period, 3rd Century BC-10th Century AC, 
M.D.gunasena & Co. Ltd, 1956.

2   Norman, Kenneth Roy, Pali Literature. Wiesbaden: Otto 
Harrassowitz, (1983)

3  பிர்பல சிஙகள சதோலலியல அறிஞரோ்ன ந்பரோசிரியர் ரோஜ் 
நெோமநதவ நுவன எனகிறை ஊடகவியலோளருடன சதோலலியல 
வரலோறு ்பற்றி யூடியு்பபில சதோடர் உ்ரயோடல ஒன்றை 
செயது வந்தோர். அதன 60 வது ்பகுதி நம 2021 சவளியோ்னது. 
அந்த உ்ரயோடல “இலங்கயில தமிழ ச்பௌத்தர்” ்பற்றியது. 
அவர் அதில குறி்பபிட்ட ்பல முக்கிய தகவலகளில 
“மகோவம்ெத்தின இரணடோம் சதோகுதி்ய எழுதிய தர்மகீர்த்தி 
நதரர் ஒரு நெோழ �ோட்டு தமிழ பிக்கு எனறைோர். அந்த்ப ச்போறி 
தோன இக்கட்டு்ர்ய எழுதத் தூணடியது.
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்தர்மகீர்த்தி ் ்தரேதரே சிங்க்ள நூல்கள் பைவற்றிலும், 
கட்டுதரேகள் பைவற்றிலும் ்தம்மகித்தி என்்ற 
குறிப்பிடப்பட்டுள்்ளது. தககர் உள்ளிட்்டார் பைர் 
ஆங்கிைத்தில் எழுதும்்பாதும் “Dhammakitti” என்்ற 
குறிப்பிடுகின்றனர். ஆனால் இைங்தக அரேொல் 
இறுதியாக சவளியிடப்பட்ட மகாவம்ெத்தின் 6ஆம் 
ச ்த ா கு தி யி ல்  “ ்த ர் ம கீ ர் த் தி ”  எ ன் ்ற 
குறிப்பிடப்பட்டுள்்ள்தால் நானும் அ்்த சபயதரே 
இங்்க பயன்படுத்துகி்றன்.

்தர்மகீர்த்தியின் பதடப்புகள் அத்்ததனயும் 
பாளிசமாழியில் பதடக்கப்பட்டதமக்கு இன்சனாரு 
முக்கியமான காரேைம்; உள்நாட்டு சமாழியில் அது 
இயற்றப்பட்டால் அது ஒரு நாட்டுக்குள் ்தான் 
இருக்கும், ஆனால் பாளி சமாழியில் இயற்றினால் 
அன்று பாளி சமாழி பரேவியிருந்த நாடுகள் 
அதனத்துக்கும் அது ்பாயச் ்ெரும் என்ப்தால் 
்தான். 4ஆங்கிைத்தில் எழுதினால் ெர்வ்்தெ அ்ளவில் 
அப்பதடப்பு ் ெரும் என்று இன்று நம்புவது்பால் 
அன்று பாளி சமாழிக்்க ஆசிய கணடத்தில் அதிக 
செல்வாக்கு இருந்தத்த நாமறி்வாம். ஆசியாவின் 
சபருவாரி நாடுகளில்; குறிப்பாக கற்்றார் மத்தியில் 
பாளி சமாழி ்தான் செல்வாக்குப் சபற்றிருந்தது. 
குறிப்பாக சபௌத்்த இைக்கியங்கள் பை பாளி 
சமாழியில் இயற்றப்பட்ட்தன் பின்னணி இது்தான். 
அரேெர்கள், ஆட்சி செய்தவர்கள், புைவர்கள், 
சபௌத்்த பிக்குகள் ்பான்்றார்்தான் கல்வியறிவு 
சபற்ற குழாமினரோக இருந்தனர். அவர்களில் பைர் 
பாளி சமாழிதய அறிநதிருந்தார்கள்.

சூ்ளவம்ெம் பிற்காைத்தில் மூன்று பகுதிகத்ள 
இதைத்து உருவாக்கப்பட்டது என்று கூறைாம்.

கி .பி .362 இல் மகா்ெனனின் மகன்  
்மகவணைன் (கித்சிரிசமவன்) மன்னரின் ஆட்சிக் 
காைத்திலிருநது ஆரேம்பமாகி மகா பரோக்கிரேமபாகுவின் 
ஆட்சிக்காைம் முடிவு வதரேயிைான கி.பி 1186 ஆம் 
ஆணடு வதரேயும் சமாத்்தம் 884 வருட காைத்த்த 
உள்்ளடக்கியது ்தான் அந்த மு்தல் 42 அத்தியாயங்களும்.

கிபி. 1186 இல் இரேணடாம் விஜயபாகு மன்னரின் 
ஆட்சிக்காைத்திலிருநது கி.பி. 1357 ஆம் ஆணடு 
ஐந்தாம் பரோக்கிரேமபாகுவின் ஆட்சிக் காைம் 
வதரேயிைான சமாத்்தம் 171 ஆணடுகாை ஆட்சிதய 
11 அத்தியாயங்களில் எழு்தப்பட்டுள்்ளன.

கி.பி 1357 இல் மூன்றாவது விஜயபாகு மன்னரின் 
ஆட்சிக் காைத்திலிருநது கி.பி 1815  விக்கிரேமசிங்க 
மன்னரின் ஆட்சி வதரேயிைான; அ்தாவது 
ஆங்கி்ையர்கள் வெம் கணடி இரோச்சியம் 
வீழச்சியுற்றது வதரேயிைான 441 ஆணடுகாைத்த்தயும் 
பத்து அத்தியாயங்களில் முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது.5

மகாவம்ெத்தின் மு்தைாவது ச்தாகுதியானது அது 
எழு்தப்பட்ட காைத்துக்கு முன்தனய 9 
நூற்றாணடுகத்ள பதிவு செயகிறது. அது்பாை 

4  Walpola Rahula, History of Buddhism in Ceylon: The 
Anuradhapura Period, 3d Century BC-10th Century-AC, M.D. 
Gunasena, 1956

5 மகோவம்ெம் 6ஆம் சதோகுதி (சிஙகளம்), இலங்க கலோச்ெோர 
தி்ெக்களம், கலோெோர அ்மச்சு, 2016.

சூ்ளவம்ெத்தின் மு்தைாவது பகுதி எழு்தப்படும்்பாது 
மகாவம்ெத்தின் மு்தைாவது பகுதி எழு்தப்பட்டு 9 
நூற்றாணடுகள் கடநதிருந்தன என்பத்தயும் இங்்க 
குறிப்பிடமுடியும்.

ஆசிரியர்கள் �றறிய குழப�ம்
இந்த மூன்று பகுதிகத்ளயும் எழுதியவர்களும் 

மு்தல் ச்தாகுதிதய எழுதிய மகாநாம ்்தரேதரேப் 
்பாை பிக்குமார்கள் ்தான். ஆனால் அத்த எழுதிய 
பிக்குமார் யார் யார் என்பது பற்றிய விவா்தங்கள் 
இன்னமும் ஆயவா்ளர்கள் மத்தியில் குழப்பகரேமான 
கருத்துகளும் இருக்க்வ செயகின்றன.

்மற்படி மு்தல் பகுதியான 37 இலிருநது 79 
வதரேயிைான 42 அத்தியாயங்கத்ளயும் எழுதியவர் 
்தர்மகீர்த்தி ்்தரேர் ்தான் என்பது வில்த�ம் 
தககரின் கருத்து. மு்தைாம் பரோக்கிரேமபாகுவின் 
காை ஆட்சிதயப் பற்றி விரிவான ஆயதவச் 
செய்தவர்களில் முக்கியமானவர் கைாநிதி சிறிமா 
விக்கிரேமசிங்க (்பரோசிரியர் சிறிமா கிரிபமு்ன). 
அவரும் தககரின் அக்கருத்த்த உறுதி செயகிறார். 
அ்்த்வத்ள மகாவம்ெத்தின் மூன்றாம் ச்தாகுதிதயத் 
ச்தாகுத்்த யகிரேை பஞ்ஞானந்த ் ்தரேர், ் பரோசிரியர் 
மங்க்ள இைங்கசிங்க ்பான்்றார் இ்ததன 
ஏற்றுக்சகாள்்ளவில்தை .  ்மலும் ,  அவர் 
சூ்ளவம்ெத்தின் 38இலிருநது 54 வதரேயிைான 
அத்தியாயங்கத்ள மகாவிகாதரேதயச் ்ெர்ந்த சிை 
சபௌத்்த துறவிக்ளாலும், 54இலிருநது 79 வதரேயிைான 
அத்தியாயங்கத்ள சபாைன்னறுதவயில் 
வாழந்தவரும், பரோக்கிரேமபாகு குடும்பத்துக்கு 
சநருக்கமாக இருந்தவருமான ரோஜகுரு ்தர்மகீர்த்தி 
்்தரேரோல் எழு்தப்பட்ட்தாகவும் குறிப்பிடுகிறார். 
அதுமட்டுமன்றி ்தர்மகீர்த்தி ்்தரேர் பாளி, 
ெமஸகிரு்தம், பிரேகிரு்தம் ்பான்ற சமாழிகளில் 
்்தர்ச்சிசபற்ற ஒருவரோக இருநதிருப்பதுடன், 
்தா்தாவன்ெ என்கிற நூதை ஆக்கியவர் . 6 
்தா்தாவம்ெத்த்த இயற்றிய ்தர்மகீர்த்தி ்்தரேதரே 
“திம்புைாகை ்தர்மகீர்த்தி” என்று அதழக்கிறார் 
பிரேபை ச்தால்லியல் ஆயவா்ளரோன சீ.ஈ.சகாடகும்புற 
7்மலும் அவர் சகௌடில்யர் எழுதிய அர்த்்த 
ொஸதிரேத்த்தயும், மனுஸமிருதி, ரேகுவம்ெம் 
்பான்றவற்தறயும் ஆழமாக அறிந்த ஒருவர் 
என்பத்த; அவர் சூ்ளவம்ெத்தில் பரோக்கிரேமபாகுவின் 
குழநத்தப்பருவம், கல்விப்பருவம், இ்ளம்பருவம், 
வீரேத்்தனம் என்பவற்தற விவரிக்கும் வடிவத்தில் 
இருநது உைர்நதுசகாள்்ள முடியும் என்கிறார்.

்தர்மகீர்த்தி (Dhammakitti / Dharmakirti) என்கிற 
சபயர் மகாவம்ெத்தில் சவவ்வறு காைங்களில் 
சவவ்வறு பாத்திரேங்க்ளாக இடம்சபற்றிருப்ப்தால் 
பைரும் இப்சபயதரே குழப்பிக்சகாணடுள்்ளத்த, பை 

6  Dhammkitti, “The Dathavansa”, or, the History of the 
Tooth-Relic of Gotama Buddha: The Pali Text and Its Trans-
lation Into English, With Notes by Mutu Coomara Swamy 
(mudeliar), Trubner & Co., London (1874)

7  C. E. Godakumbura : Catalogue of Ceylonese Manuscripts 
(Catalogue of Oriental Manuscripts, Xylographs, etc., in Danish 
Collections. Vol. I, The Royal Library Copenhagen, 1980.
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ஆயவுக்கட்டுதரேகளில் இருநது உைர்நதுசகாள்்ள 
முடிகிறது. மகாவம்ெ ச்தாகுதிகளில் காைப்படுகின்ற 
ஐநது ்தர்மகீர்த்திகள் யார் என்கிற ் வறுபாடுகத்ள 
வி்ளக்கி 125 ஆணடுகளுக்கு முன்னர் Don M. de Z. 
Wickremasinghe சிறந்த கட்டுதரேசயான்தற ரோஜரீக 
ஆசிய கழகத்தின் ஆயவுச் ெஞ்சிதகயில் 
எழுதியிருகிறார்.8

வம்ெக்கத்தயின் (மகாவம்ெத்தில்) சபாைன்னறுதவ 
க ா ை ப் ப குதிதய ப்  ப ற் றி  –  கு றி ப் ப ா க 
மகாபரோக்கிரேமபாகுவின் காைப்பகுதியின் ஆரேம்பம் 
ச்தாடக்கம் முடிவு வதரே ்தர்மகீர்த்தி ்்தரேரோல் 
எழு்தப்பட்டிருக்கிறது என்கிற முடிவுக்கு நாம் வரே 
முடியும் என்கிறார் ் பரோசிரியர் மங்க்ள இைங்கசிங்க. 
(ெவிஸ்தரே மகாவம்ெம் அறிமுகம் – மு்தைாவது பாகம் 
- 2007). அப்படிசயன்றால் சூ்ளவம்ெத்தின் மு்தைாவது 
பகுதிதய யார் எழுதியிருக்கிறார்கள் என்று 
்பரோசிரியர் மங்க்ள இைங்கசிங்க, யகிரேை 
பஞ்ஞானந்த ் ்தரேர் ் பான்்றார் கூறுகின்றார்கள்.

மகாபரோக்கிரேமபாகுவின் ெமகாைத்த்தச் ் ெர்ந்த 
சமாக்கைான என்கிற  பிக்குவால் அது 
எழு்தப்பட்டிருக்கைாம் என்று ் பரோசிரியர் மங்க்ள 
இைங்கசிங்க, யகிரேை பஞ்ஞானந்த ் ்தரேர் ் பான்்றார் 
நம்புகிறார்கள். மகா பரோக்கிரேமபாகு சபௌத்்த ொென 
வழிகாட்டலுக்காக நாடு முழுவதுமிருநது 
ஆ்ைாெதன சபறுவ்தற்காக பை சபௌத்்த 
துறவிகத்ள சபாைன்னறுதவக்கு வரேவதழத்து 
அவர்கத்ள அங்கிருத்தி உபெரிக்கப்பட்டார்கள். 
அவர்களில் ஒருவ்ரே அனுரோ்தபுரே தூபாரோமதவச் 
்ெர்ந்த சமாக்கைான ்்தரேர் என்றும் அவதரே 
சபாைன்னறுதவ ்ஜத்்தவன விகாதரேயில் 
்த ங் கதவத்து  ் ்ததவய ான  வ ெதி கத்ள 
செயதுசகாடுத்்தார் என்று யகிரேை பஞ்ஞானந்த 
்்தரேர் வி்ளக்குகிறார். இந்த வா்தத்துக்கு துதை 
்ெர்க்க முயல்கின்ற பை சிங்க்ளக் கட்டுதரேகத்ள 
காை முடிகின்றன. அ்்த்வத்ள இரேணடாம் 
விஜயபாகுவின் ஆட்சியிலிருநது இரேணடாம் 
பரோக்கிரேமபாகுவின் காைம் வதரே எழுதியவர் 
்தர்மகீர்த்தி ் ்தரேர் ்தான் என்கிற கருத்தில் இவர்கள் 
முரேணபட்டதில்தை.9 ஆனால் இதுவும் ஒரு வா்தம் 
மட்டு்ம. ஏசனன்றால் சூ்ளவம்ெத்தின் ஆசிரியர்கள் 
யார், யார் என்பது பற்றி நிைவுகிற பைமான 
வா்தங்கத்ளப் பற்றி வி்ளக்குவ்தற்காக்வ இ்ததனயும் 
குறிப்பிட ்வணடியிருக்கிறது .  ்மற்படி 
குழப்பகரேமான பை ்தரேப்பட்ட வா்தங்கத்ள 
இைங்தக அரேொங்கத்்தால் சவளியிடப்பட்ட 
மகாவம்ெத்தின் 6 வது ச்தாகுதியில் (2016 இல் 
சவளியானது) பதிவு செயயப்பட்டிருக்கிறது.

்பரோசிரியர் மகிந்த தீகல்ை என்கிற சபௌத்்த 
்்தரேர் 2006 இல் எழுதிய ஆயசவான்றில் 

8  Don M. de Z. Wickremasinghe, The Several Pali and Sinhalese 
Authors known as Dhammakitti Journal of the Royal Asiatic 
Society, Volume 28, Issue 01, January 1896

 

9  ஹோந்துச்பலச்போல புனஞோரெோர ஹிமி, சூளவம்ெம் – திவயி்ன 
- 10.07.2021 (இக்கட்டு்ர “විචිත්රශාස්ත්රීයසඟරාවේ 1966 
ව�ාවැම්බර් කලාපවයනි” இலிருந்து மீள் பிரசுரிக்க்ப்பட்டதோக 
அதில குறி்பபிட்ப்பட்டிருக்கிறைது.

சூ்ளவம்ெத்தின் மு்தல் இரேணடு பகுதிகத்ளயும் 
எ ழு தி ய வ ர் க ள்  ்த ர் ம கீ ர் த் தி  எ ன் கி ற 
சபயதரேக்சகாணட இரு ்வறு பிக்குகள் என்றும் 
ஒருவர் பன்னிசரேணடாம் நூற்றாணடில் 
சபாைன்னறுதவயில் வாழந்த பிக்கு என்றும். 
மற்றவர் பதினான்காம் நூற்றாணடில் குருநாகதையில்; 
நான்காம் பரோக்கிரேமபாகு காைத்தில் வாழந்தவர் 
என்றும் கூறுவதுடன். அவர்கள் இருவரு்ம 
சபரும்பாலும் ச்தன்னிநதியாவில் பாணடிய / ் ொழ 
நாட்டிலிருநது வந்தவர்க்ளாக இருக்க்வணடும் 
என்றும் குறிப்பிடுகிறார்.10 இந்த கருத்த்த உறுதியாக 
நம்புகிற வரேைாற்றாயவா்ளர்கள் பைர் இருக்கிறார்கள். 
Ceylon and Indian History என்கிற நூதை எழுதிய 
்�ாரேஸ சப்ரேரோ, ரேத்னெபாபதி ஆகிய இருவரும் 
இத்தத் ்தான் கூறுகிறார்கள்.11 அ்்த ்வத்ள 
சூ்ளவம்ெத்தின் மு்தைாம் பகுதிதய எழுதிய 
்தர்மகீர்த்தி (I); பர்மாவில் இருநது இைங்தக வந்தவர் 
என்கிற வா்தங்களும் உணடு. ஆனால் அ்தன் 
இரேணடாம் பகுதிதய எழுதிய ்தர்மகீர்த்தி(II); ் ொழ 
நாட்டிலிருநது வந்தவர் என்கிற கருத்தில் பைரும் 
முரேணபடுவதில்தை. ்மலும் இந்த ்வறுபட்ட 
்தர்மகீர்த்திகளின் சபயர் பட்டியதையும், அவர்கள் 
இயற்றிய இைக்கியங்கத்ளப் பற்றியும் பிட்டிஷ் 
நூைகம் ச்தாகுத்்த Catalogue of the sinhalese printed 
Books intha Library of the British Museum என்கிற 
நூலில் காைக் கிதடக்கிறது.12

மகாவம்ெத்தின் இந்த இரேணடாம் ச்தாகுதியின் 
(சூ்ளவம்ெத்தின்) 79-90 வதரேயான கி.பி 1186-1357 
பற்றிய பகுதிகத்ள எழுதியவர் ்தர்மகீர்த்தி ்்தரேர் 
்தான் என்று ் மற்படி அறிஞர்கள் உள்ளிட்ட பைரும் 
உடன்படுகிறார்கள். சூ்ளவம்ெத்தின் மு்தல் இரேணடு 
பகுதிகத்ளயும் எழுதியவர் ்தர்மகீர்த்தி ் ்தரேர் ்தான் 
என்று தககர் கூறுவத்த ஏற்காவிட்டாலும். 
இரேணடாம் பகுதிதய எழுதியவர் ்தர்மகீர்த்தி ் ்தரேர் 
்தான் என்பத்த பைர் ஏற்றுக்சகாள்கிறார்கள். 
குறிப்பாக சூ்ளவம்ெத்த்த சிங்க்ளத்துக்கு 
சமாழிசபயர்த்்த ஹிக்கடு்வ சுமங்க்ள ்்தரேர், 
பட்டுவநதுடா்வ ்்தவரேக்ஷித்்த பணடி்தர், 
்பரோசிரியர் மங்க்ள இைங்கசிங்க ஆகி்யார் 
அப்படி ஒத்துக்சகாள்பவர்களில் முக்கியமானவர்கள்.

சூ்ளவம்ெத்தின் மூன்றாவது பகுதியான 91-100 
வதரேயிைான அத்தியாயம் ‘செங்கடகை’வில் 
(அன்தறய கணடி) வாழந்த திப்சபாட்டுவா்வ  
சித்்தார்த்்த புத்்தரேக்கித்்த மகாநாயக்க ்்தரேர் 
அவர்க்ளால் எழு்தப்பட்டது என்பத்த ெந்்தகத்துக்கு 
இடமின்றி அதனவரும் ஏற்றுக்சகாள்கின்றனர். 

10  Mahinda Deegalle, Buddhism, Conflict and Violence in Mod-
ern Sri Lanka (Routledge Critical Studies in Buddhism), 
Routledge;(April 21, 2006)

11   L. H. Horace Perera, M. Ratnasabapathy, Ceylon & Indian 
History from Early Times to 1505 A. D. W. M. A. Wahid & 
Bros, India, 1954

 

12  Don, Martino De Zilva Wickremasinghe, Catalogue of the 
sinhalese printed Books intha Library of the British Museum, 
London British Museum, 1901
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கீர்த்தி  இரோஜசிங்க மன்னனின் காைத்தில் 
ச ப ௌ த் ்த  பீ ட ங் க ளு க் கு ம் ,  ச ப ௌ த் ்த 
நடவடிக்தககளுக்கும் ்ததைதம ்தாங்கியவர் 
புத்்தரேக்கித்்த மகாநாயக்க ் ்தரேர் இது மிகவும் பிநதிய 
நிகழவு என்ப்தால் அ்தற்கான ஆ்தாரேங்களும், 
பதிவுகளும் ஸதூைமாக்வ கிதடக்கின்றன.

சூ்ளவம்ெத்தின் இறுதிப் பகுதியான 101வது 
அத்தியாயமானது இரோஜாதி இரோஜசிங்கன்,  
விக்கிரேம இரோஜசிங்கன் ஆகிய இருவரின் காைத்த்தப் 
பற்றி பதிவு செயதிருக்கிறது. மிகவும் சுருக்கமாக 29 
செயயுள்களில் எழு்தப்பட்டு 29 வது செயயுளில் 
“ சி த் தி  ரேஸது ”  என்கி ற  ச ெ ா ற் க ்ள ா ல் 
நிறுத்்தப்பட்டுள்்ளது.  சித்்தார்த்்த புத்்தரேக்கித்்த 
மகாநாயக்க ் ்தரேர்; மன்னர் கீர்த்தி  ரோஜசிங்கனின் 
காைத்தி்ை்ய இறநது்பானார் என்ப்தால் 
அவரோல் இந்த இறுதி 101 வது அத்தியாயம் 
எழுதியிருக்க வாயப்பில்தை என்பத்த எவரும் 
ஏற்றுக்சகாள்வார்கள்.

அப்படியாயின் இந்த அத்தியாயத்த்த 
எழுதியவர்கள் யார்?

சூ்ளவம்ெத்த்த சிங்க்ளத்துக்கு சமாழிசபயர்த்்த 
ஹிக்கடு்வ சுமங்க்ள ்்தரேர், பட்டுவநதுடா்வ 
பணடி்தர் ஆகி்யார் ்தான் இந்த இறுதிப் பகுதிதய 
்ெர்த்திருக்கிறார்கள் என்கிற முடிவுக்்க பை 
ஆயவா்ளர்கள் வருகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் 
இருவரும் ்தாம் அந்தப் பகுதிகத்ள ் ெர்க்கவில்தை 
என்று அவர்களின் மகாவம்ெத்தி்ை்ய 
கூறியிருக்கிறார்கள். அந்த அத்தியாயத்தில் 
குறிப்பிடப்படுகிற சொற்ப்தங்கத்ளப் பார்க்கும்்பாது 
எப்படி்யா கணடிதயச் ்ெர்ந்த சபௌத்்த 
துறவிசயாருவரோல் ்தான் எழு்தப்பட்டிருக்க 
்வணடும் என்று ் பரோசிரியர் மங்க்ள இைங்கசிங்க 
வி்ளக்கியுள்்ளார்.

தககர் மகாவம்ெத்தின் மு்தல் பாகத்த்தத் ்தான் 
(கி.பி 301 வதரே்தான்) சமாழிசபயர்த்்தார் என்்ற 
பைரும் நம்பி வருகிறார்கள். தககர் சூ்ளவம்ெத்த்தயும் 
்ெர்த்துத் ்தான் சமாழிசபயர்த்்தார். அ்தாவது 1815 
வதரேயான காைப்பகுதிதயயும் ்ெர்த்துத் ்தான் 
அவர் முடித்்தார். மகாவம்ெத்த்த ்தனியாகவும், 
சூ்ளவம்ெத்த்த ்தனியாக இரேணடு ச்தாகுதிக்ளாக 
அவர் பிரித்்தார். சூ்ளவம்ெம் என்கிற சபயரில் 
எதுவும் எழு்தப்பட்டதில்தை. உணதமதயச் 
சொல்ைப்்பானால் அப்படி ஒரு சபயதரே தவத்்தவர் 
தகயகர் ்தான். 37-72 வது அத்தியாயம் வதரே 
சூ்ளவம்ெத்தின் மு்தைாவது ச்தாகுதி (1929இல்) 
என்றும், 73-101 வதரேயிைான அத்தியாயங்கத்ள 
இரேணடாம் ச்தாகுதியாகவும் (1953இல்) அவர் 
சவளியிட்டார்.

மகாநாம ்்தரேரின் பிரேதிதய அவர் மகாவம்ெம் 
என்று பிரித்்ததுடன் அ்தன் பின்னர் பை 
பிக்குமார்க்ளால் எழு்தப்பட்டவற்தற ச்தாகுத்து 
சூ்ளவம்ெம் என்று சபயரிட்டார். மகாவம்ெம் எனும் 
்பாது ்பரேரேெர்களின் வம்ொவளிக் கத்த என 
சபாருள்சகாள்்ளைாம். அ்்த்பாை சூ்ளவம்ெம் 
எனும்்பாது சிறிய வம்ெக் கத்த எனப் 
சபாருள்சகாள்்ள முடியும். இந்த “சூ்ளவம்ெம்” 
என்கிற ப்தத்துக்கான வதரேவிைக்கைத்த்த தககர் 

பூஜாவலியவில் இருநது சபற்றார் எனைாம். 
பூஜாவலியவில் மகாவம்ெத்துக்குப் பின்வரும் 
அரேெர்கத்ள சூ்ளவம்ெ அரேெர்கள் என்று 
குறிப்பிடப்பட்டுள்்ளது. மற்றும்படி சூ்ளவம்ெம் 
என்று எங்கும் கணசடடுக்கப்பட்டதில்தை.

சூ்ளவம்ெமானது; ்தர்மகீர்த்தி (I) ்்தரேரோல் 37-79 
வது அத்தியாயம் வதரே அ்தாவது மு்தைாம் 
ப ரே ா க் கி ரே ம ப ா கு  க ா ை ம்  ( 1 1 8 6 )  வத ரே 
ச்தாகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. விஜயபாகு காைம் மு்தல் 
கி.பி 1332 ஆம் ஆணடு நான்காம் பரோக்கிரேபாகு 
காைம் வதரே 79-90 வது அத்தியாயம் வதரே 
்தர்மகீர்த்தி (II) ்்தரேரோல் இயற்றப்பட்டிருக்கிறது. 
சூ்ளவம்ெத்தின் 84 வது அத்தியாயத்தில் ்தர்மகீர்த்தி 
்்தரேர் ்ததைதமயிைான சபௌத்்தத் துறவிகள் 
இரேணடாம் பரோக்கிரேமபாகுவால் அதழக்கப்பட்டு 
அவர்களுக்கு மடப்பள்ளிகத்ளக் கட்டிக்சகாடுத்்தது 
பற்றிய விபரேங்கள் உள்்ளன.13

திப்பட்டுவா்வ சுமங்க்ள ்்தரேரோல் கீர்த்தி  
ரோஜசிங்க மன்னன் காைம் வதரே (1781) அ்தாவது 
90-101 வது அத்தியாயம் வதரே எழு்தப்பட்டிருக்கிறது.
அதிலிருநது ஹிக்கடு்வ  சுமங்க்ள ்்தரேர், 
பட்டுவநதுடா்வ பணடி்தர் ஆகி்யாரோல் 
ஆங்கி்ையர் 1815 இல் தகப்பற்றப்படும்வதரே 
எழு்தப்பட்டுள்்ளது. (L. H. Horace Perera, M. Ratnasa-
bapathy, 1954)

இ்தன் பிரேகாரேம் சூ்ளவம்ெத்தின் சபரும்பாகத்த்த 
எழுதியவர்கள் ்தமிழ சபௌத்்தத் துறவிக்்ள என்று 
கரு்த முடியும். ்தர்மகீர்த்திக்க்ளால் எழு்தப்பட்ட 
்பாது இல்ைா்த இனவா்த கருத்துக்கள் அ்தன் 
பின்னர் அதிகம் எழு்தப்பட்டுள்்ளத்த நாம் 
காைைாம். குறிப்பாக இைங்தக இறுதி மன்னனான 

 விக்கிரேமசிங்க  இரோஜசிங்கதன ஒரு 
சகாடியவனாகவும், அநநியனாகவும் ச்தன்னிநதிய 
வடுக நாயக்கனாகவும், ்தமிழனாகவும் காட்டி, நாடு 
க ட த் தி ய ்த ற் கு  நி ய ா ய ம்  க ற் பி க் கி ன் ற 
பகுதிகத்ளசயல்ைாம் அங்்க காைைாம். 
அ்்த்வத்ள சூ்ளவம்ெத்த்த ்தர்மகீர்த்தி ் ்தரேர்கள் 
சுயத்துடன் எழுதினார்க்ளா என்கிற ்கள்வி 
நம்மிடம் ச்தாக்கி நிற்கிறது. அரேெனின் பணிப்பின் 
்பரில் அத்த எழுதியுள்்ளத்த காை முடிகிறது. 
என்வ அன்தறய ச்தன்னிநதிய ஆக்கிரேமிப்புக்கு 
எதிரோன அவவரேெர்களின் அபிைாதஷகத்ள 
இவர்கள் பிரேதிநிதித்துவப் படுத்்த ் நரிட்டிருக்கிறது 
என்கிற முடிவுக்கும் நாம் வரே முடியும்.

்மலும் இந்த சபௌத்்த அரேெர்கள், சபௌத்்த 
பிக்குகத்ளக் சகாணடு எழுதுவித்திருக்கிறார்கள் 
என்றால் அன்தறய அந்த ஆக்கிரேமிப்புகள் சபௌத்்த 
ம்தத்துக்கு ஏற்படுத்திய பாதிப்தபயும், இநது 
ெமயத்தின் செல்வாக்தகயும் ஒருவதகயில் ம்த 
ஆக்கிரேமிப்பாகத் ்தான் எதிர்சகாணடிருப்பார்கள். 
என்வ இந்த சபௌத்்த பிக்குகள் ச்தன்னிநதிய ்தமிழ 
அ ரே ெ ர் களின்  பதடசயடு ப் பு கத்ளயும் , 
ப த ட ச ய டு ப் ப ா ்ள ர் க த ்ள யு ம்  க டு ம் 

13 Culavamsa: Being the More Recent Part of the Mahavamsa 
(Part II) Translated by Wilhelm Geiger, The Ceylon Government 
information Dept, Colombo, 1953
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எதிர்ப்புைர்வுடனும், சவறுப்புைர்வுடனும் ்தான் 
பதிவு செயதிருப்பார்கள் என்பத்த நம்மால் நிச்ெயம் 
உைரே முடியும். அ்்த்வத்ள சிை ்தமிழ அரேெர்கள் 
சபௌத்்தத்துக்கு செய்த ்ெதவகத்ளப் பற்றியும் 
அ்்த சூ்ளவம்ெம் பதிவு செயதிருக்கிறது என்பத்த 
மறுக்கவும் முடியாது.

்�ாரேஸ சப்ரேரோ, ரேத்னெபாபதி ஆகி்யார் 
இைங்தக இநதிய வரேைாற்தற ஒப்பீட்டாயவு 
செயயும்  ்ப ாது  சூ்ளவம்ெத்தில் அதிக 
நம்பகத்்தன்தமதயக் சகாணட பகுதி ்தர்மகீர்த்தியின் 
மு்தைாவது பகுதி ்தான் என்றும் அ்்த்வத்ள அவர் 
மு்தைாம் பரோக்கிரேமபாகு பற்றி ்தவிர்த்்த பை 
விபரேங்கத்ள இநதிய வரேைாற்றிலிருநது சபற 
முடிகிறது என்பத்தயும், ் மலும் அவர் இைங்தக்த 
தீவின் ஏதனய பகுதிகளின் விபரேங்கத்ள அவர் 
்தரேவில்தை என்கிற விமர்ெனத்த்தயும் முன் 
தவக்கிறார்கள். பரோக்கிரேமபாகு பற்றி அவர் ்தந்த 
்தகவல்களில் இருநது ெற்று மாறுபட்ட விபரேங்கள் 
்தமிழகத்தில் கிதடக்கின்றன என்கின்றனர். 
இன்தறய வரேைாற்றாயவுக்கு அந்த விபரேங்கள் 
முக்கியமானதவ என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
சூ்ளவம்ெத்தின் மூன்றாவது பகுதி, ச்தளிவற்ற, 
ஸதூைமற்ற ்தகவல்கத்ளக் சகாணடது என்றும் 
அவர்கள் வி்ளக்குகின்றனர்.

வம்ச காவியஙகளின் கதாநாயகர்கள்.
மகாவம்ெத்தில் மாமன்னன் துட்டகாமினி 

(துட்டதகமுனு) எப்படிப் பாட்டுதடத் ்ததைவனாகக் 
சகாள்்ளப்பட்டா்ரோ அது்பாை சூ்ளவம்ெத்தில் 
மகா பரோக்கிரேமபாகு (மு்தைாம் பரோக்கிரேமபாகு) 
பாட்டுதடத் ்ததைவனாக சகாள்்ளப்படுகிறான். 
மகாவம்ெத்தின் மு்தைாவது ச்தாகுதியில் சமாத்்தம் 
37 அத்தியாயங்களில் 1 1 அத்தியாயங்கள் 
துட்டதகமுனுவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருப்பத்த நீங்கள் 
அறிவீர்கள். அத்த விட அதிகமான அத்தியாயங்கள் 
ப ரே ா க் கி ரே ம ப ா கு வு க் கு  சூ ்ள வ ம் ெ த் தி ல் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்்ளன. சூ்ளவம்ெத்தின் மு்தைாவது 
பகுதியில் சமாத்்தம் 18 அத்தியாயங்கத்ள; 33 
ஆணடுகள் மாத்திரே்ம ஆட்சி செய்த மகா 
பரோக்கிரேமபாகுவின் வீரேதீரேமிக்க ஆட்சிதயப் பற்றி 
எழு்தப்பட்டிருக்கிறது. அ்தாவது அடுத்்த எட்டு 
நூற்றாணடுகத்ள (78 அரேெர்களின் ஆட்சிதய) அவர் 
24 அத்தியாங்களில் முடித்துவிட்டார்.14 இன்னும் 
சொல்ைப்்பானால் இதுவதரே சவளிவநதுள்்ள 
சமாத்்த மகாவம்ெத் ச்தாகுதிகளிலும் அதிக 
அத்தியாயங்கள் மகா பரோக்கிரேமபாகுவுக்்க 
உள்்ளன எனைாம். ச்தன்னிநதியாவிலிருநது 
பதடசயடுத்து வந்த பாணடிய மன்னர்களுக்கு 
எதிரோக ் பாரிட்டு விரேட்டியடித்து பி்ளவுபட்டிருந்த 
நாட்தட எப்படி ஒன்று ்ெர்த்்தார், ைங்காபுரே 
என்கிற பதடத்்த்ளபதியின் ்ததைதமயில் 
பதடயனுப்பி மதுதரேதயக் தகப்பற்றியத்தயும், 
(ரோ்மஸவரேத்திலிருநது மதுதரே வதரேயான ெமர்கத்ள 

14 Bimala Churn Law, A History of Pali Literature - Vol. II, 
Kegan Paul, Trench trubner & co., Ltd, London, 1933.

அவர் அதில் வி்ளக்கியிருக்கிறார்.)15 அ்தன் பின்னர் 
சபௌத்்த விகாதரேகத்ளயும், பாரிய வாவிகத்ளயும் 
கட்டுவித்து நாட்தட வ்ளப்படுத்தினார் என்கிற 
கத்த்தான் அப்பகுதி.

சூ்ளவம்ெத்தின் இரேணடாம் பகுதிதய எழுதிய 
்தர்மகீர்த்தி (II) ் ்தரேர்; இரேணடாம் பரோக்கிரேமபாகுவுக்்க 
அதிக இடம் சகாடுத்திருக்கிறார். இரேணடாம் 
பரோக்கிரேமபாகுவுக்கும் அவரின் மகனுக்கும், 
விஜயபாகுவுக்கும் ்ெர்த்து சமாத்்தம் 37 ஆணடு 
காை ஆட்சிக்கு எட்டு அத்தியாயங்கள் ஒதுக்கிய 
அவர் எஞ்சிய 53 ஆணடுகாை ஆட்சிதய இரேண்ட 
அத்தியாயங்களில் முடித்துவிட்டார். அது்பாை 
திசபட்டுவா்வ சுமங்க்ள ் ்த்ரோவின் க்தாநாயகன் 
மன்னர் கீர்த்தி  இரோஜசிங்கன். அம்மன்னரின் 33 
ஆணடுகாை ஆட்சிதய 45 பக்கங்களுக்கு அவர் 
அ்்த அ்ளவு பக்கங்களில் ்தான் அடுத்்த மூன்று 
நூற்றாணடு ஆட்சி செய்த 24 அரேெர்களின் 
ஆட்சிதயப் பற்றி எழுதியிருக்கிறார்.

ஆக இந்த பிக்குமார் ்தமக்கான கத்த மாந்தர்கத்ள 
தமயப்படுத்திக் சகாணடு ்தான் இந்த பனுவல்கத்ள 
இயற்றியிருப்பத்தயும் ஏதனய ஆட்சிக்காைங்கத்ள 
்த ம து  வி ரு ப் பு ச வ ரு ப் பு க ளு க் ்க ற் ப 
தகயாணடிருப்பத்தயும் நம்மால் உைர்நதுசகாள்்ள 
முடியும். “சொன்னவற்தற விட சொல்ைப்படாமல் 
்தவிர்க்கப்பட்டவற்தற ்்தடியறிவ்்த சிங்க்ள 
வரேைாற்றில் சிரேமமான காரியம்” என்று சும்மாவா 
சொன்னார் தகயகர்

்தமிழில் இதுவதரே சூ்ளவம்ெம் முழுதமயாக 
சமாழிசபயர்க்கப்பட்டதில்தை.  கைாநிதி 
க.குைரோொ (செங்தக ஆழியான்) மகாவம்ெத்தின் 
மு்தைாவது பாகத்த்த ்தமிழில் ்தந்தது நமக்குத் 
ச்தரியும் (2003). அது்பாை அவர் சூ்ளவம்ெத்த்தயும் 
்தமிழுக்குத் ்தந்தார் (2008). துரேதிர்ஷ்டவெமாக இதவ 
இரேணடும் மிகவும் சுருக்கப்பட்ட ொரேம்ெ்ம. 
சுர்க்க்கப்பட்ட வி்ளக்கவுதரே்ய. முழுதமயானதவ 
அல்ை. தககர் (Geiger) ஆங்கிைத்துக்கு சமாழிசபயர்த்்த 
“சூ்ளவம்ெம்” இரு ச்தாகுதிகத்ளக் சகாணடது. 
சமாத்்தம் 730 பக்கங்களுக்கும் ்மற்பட்டது அது. 
ஆனால் செங்தக ஆழியானின் சுருக்கப்பட்ட ்தமிழ 
பிரேதி, சபரிய எழுத்துக்களில் 170 பக்கங்களுக்குள் 
மாத்திரேம் உள்்ளடங்கிவிட்டது. ஆனாலும் இது 
மட்டு்ம ்தமிழ சமாழியில் எஞ்சியிருக்கிறது. 
சிங்க்ளத்தில் சூ்ளவம்ெத்தின் பை வி்ளக்க்வுதரேகத்ளக் 
காை முடிகிறது. சவவ்வறு சமாழிசபயர்ப்புப் 
பிரேதிகள் கூட புத்்தகச் ெநத்தயில் கிதடக்கின்றன. 
மகாவம்ெத்தின் இந்த இரு பாகங்கத்ளத் ்தவிரே 
அடுத்்த நான்கு பாகங்களில் எதுவு்ம ்தமிழில் 
இதுவதரே சவளிவந்ததில்தை.

இைங்தகயின் இனப்பிரேச்சிதனக்கான சித்்தாந்த 
்த்ளம் அங்கிருநது ்தான் ஊற்சறடுக்கின்றன என்கிற 
கருத்த்த நாம் ஆழமாக காை்வணடுமாயின் 
மகாவம்ெப் பிரேதிகளில் சூ்ளவம்ெத் ச்தாகுதியின் 
வகிபாகம் அதி முக்கியமானது எனைாம்.

கட்டு்ரயோளர்: எழுத்தோளர், ்பத்திரி்கயோளர், 
சமனச்போருளோளர்

15 Ruwan Rajapakse, Concise Mahavamsa, History of Buddhism 
in Sri Lanka, 2003
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 குமு்தம் இ்தழும், ஏர் – இணடியா விமான 
நிறுவனமும்  இதைநது 1995ஆம் ஆணடில் நாவல், 
குறுநாவல், சிறுகத்த, கவித்த ஆகியவற்றுக்கான 
இைக்கியப் பரிசுப் ்பாட்டிகத்ள அறிவித்்தன. 
நாவலுக்கான மு்தல் பரிதெ சவல்பவருக்கு  நியூயார்க் 
சென்றுவரே ஒரு பயைச்சீட்டும், அவவா்ற 
குறுநாவலுக்கான பரிதெப் சபறுபவருக்கு ைணடன் 
சென்றுவரே ஒரு பயைச்சீட்டும், சிறுகத்தக்கான 
சவற்றியா்ளருக்கு சிங்கப்பூர் சென்றுவரே  ஒரு 
பயைச்சீட்டும், கவித்தப் ்பாட்டியில் வாதக 
சூடுபவருக்கு ்காைாைம்பூர் சென்றுவரே ஒரு 
ப ய ை ச் சீ ட் டு ம்  வ ழ ங் க ப் ப டு ம்  எ ன 
அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. 

அந்தப் ்பாட்டிகள் ஒன்றில் ஏ்்தா ஒருவதகயில் 
நானும் ச்தாடர்பு சகாணடிருந்்தன் என்ப்தால் அந்த 
நிதனதவ அதெ ்பாடுவதுடன் உங்களுடன் 
பகிர்நதுசகாள்்ளவும் விரும்புகி்றன்.  

ஒரு ஜனரேஞ்ெகமான பத்திரிதக முன்னின்று 
நடத்திய ்பாட்டிகள் என்ப்தால் பதடப்புகள் வநது 
குவிந்தன. 45 நாவல்களும், 62 குறுநாவல்களும், 892 
சிறுகத்தகளும், 2195 கவித்தகளும் வநதிருந்தன என்றது 
குமு்தம். 

நாவல்கத்ளக் ்காதவ ஞானி பரிசீலித்்தார். 
அவருக்கு சகௌ்தம சித்்தார்த்்தன், மஞ்சு்ளா ்்தவி, 
கவி்தா பரே்மஸவரி ஆகி்யார் உ்தவி புரிந்தனர்.  தி. 
்வணு்காபால் எழுதிய ‘நுணசவளிக் கிரேைங்கள்’ 
என்னும் நாவல் மு்தல் பரிதெத் ்தட்டிச்சென்றது. 

குறுநாவல்கத்ள வணைநிைவன் ெலித்ச்தடுத்து, 
ஐ்தரோபாத் கைவரேத்த்தப் பின்னணியாகக் சகாணடு  
சுப்ரேபாரேதி மணியன் எழுதிய நகரேம் – 90 என்ற 
பதடப்தபக் குமு்தம் இ்தழின் சபாறுப்பாசிரியரோக 
இருந்த சுஜா்தா, இதையாசிரியரோக இருந்த மாைன் 

ஆகி்யாருடன் கைந்தா்ைாசித்து மு்தல் பரிசுக்குரிய்தாக அறிவித்்தார். குறுநாவல் ்பாட்டியில் 
‘யாதன பிதழத்்த ்வதை ஏநதியவர்க்ளாக’ செங்தக ஆழியான், இரோ. முருகன், சகௌ்தம 
சித்்தார்த்்தன், ொருநி்வதி்தா  மு்தைா்னாரின் சபயர்களும் மின்னிமதறவத்த இன்தறக்கு 
நிதனத்்தால் வியப்பு ் மலிடுகிறது. 

சிறுகத்தகளில் மாைனும் சிவெங்கரியும்  (ைலி்தா சவங்க்டஷ், பசுதமக் குமார், விஸவநா்தன் 
்தம்பதிகள், சுப்புைக்ஷமி ஆகி்யாரின் உ்தவியுடன் எல்ைாவற்தறயும் படித்துப்பார்த்து) தி. ்தா. 
நாரோயைன் எழுதிய ‘வியூகம்’ என்ற கத்ததயத் ் ்தர்நச்தடுத்்தனர். 

கவித்தகளின் ்்தர்வு அவற்தறப்்பாை எளி்தாக இல்தை. “திருநாள் வந்தது; ்்தர் வந்தது; 
ஊர்வைம் வருகின்ற நாள் வந்தது; ஓட முடியாமல் ் ்தர் நின்றது” என்கிற கத்தயாகக் கவித்தகளின் 
நடுவர்க்ளான கவிஞர்கள் இன்குைாப், ஞானக்கூத்்தன் ஆகிய இருவருக்கும் இதடயில் சிறந்த 
கவித்த எது என்பதில் கருத்து்வறுபாடு ஏற்பட்ட்தால் முடிவு எட்டப்படாமல் இருந்தது. 

“கத்ளப்பும் புத்துைர்ச்சியும் மாறிமாறி ் நர்ந்த அனுபவம் அது. 2000 அ்ளவிைான கவித்தகளுக்குள் 
மூழகி்னாம். பை கனத்்த சிப்பிகள்; ஓரே்ளவு முத்துத் துணுக்குகள்; ஒருசிை ஆணிமுத்துகள்.

இந்தத் ்்தடலில் எனக்கு உ்தவிய  முதனவர் ்வணு, ‘விடியல்’ என்ற இைக்கிய இ்ததழ 
நடத்தியவர். ்தமிழ – மதையா்ள சமாழிகளில் புதுக் கவித்தகளின் ் ்தர்ந்த சுதவஞர். 

… ் ்தர்வு செயயப்பட்ட கவித்தகத்ள ஏற்றுக்சகாள்வதில் எனக்கும் ஞானக்கூத்்தனுக்கும் ஒத்்த 

“ அழுது வடிஞ் ஏரழ தமாகத்தில
 கிழக்கு வானமாய் – நிரலச்
 அக்கிைமத்ரத எதுக்கும்வபாது
 தநருபபு வணணமாய்
 விழுந்த ் னஙகள் நிமிரும்வபாது
 விளக்குத் தீபமாய் – உரழக்கும்
 வவரரவத் துளிகள் இரணயும்வபாவதா
 ஒளியின் தவள்ளமாய்

 தபாழுது தமாரளக்குது – புதிய
 தபாழுது தமாரளக்குது.”

- இன்குலாப
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கருத்து இருந்தது. ஆனால் மு்தல் பரிசுக்குரிய கவித்ததயத் ்்தர்வு செயவதில் எங்களுக்குள் 
இைக்கம் ஏற்படவில்தை. 

… ்தமது ்்தர்வில் ஞானக்கூத்்தன், ்தாமதரேயின் ‘ச்தாதைநது்பா்னன்’ கவித்ததயப் 
பரிசுக்குரிய மு்தல் கவித்தயாகத் ் ்தர்வு செய்தார். என்தனப் சபாருத்்தமட்டிலும் ஆறாவயல் 
கா. சபரியயயாவின் ‘்தாரோவிச் சித்திரேத்திற்கு’ இதையான்தாக ஞானக்கூத்்தனின் ்்தர்தவ 
ஏற்க முடியவில்தை. 

… ஆறாவயல் கா. சபரியயயாவுதடய ‘்தாரோவிச் சித்திரேம்’ மு்தல் வரி ச்தாடங்கி இறுதி வதரே 
்்தர்ந்த பியா்னா இதெ ் பாைக் கவித்துவ அதைக்ளால் அதிர்கிறது. கவிஞன் அனுபவத்தில் 
்தான் கைநது பாடும் கவித்த இது. ்தாரோவி நிகழச்சியின் சநருப்பு, இக்கவித்தக்குப் பிறகு இன்னும் 
சூடு மிக்க்தாய உைரேப்படும்.

பிரேச்சிதனதயப் ் பசுவது கவித்தயாகாது என்ற தூய கதைவா்தத்திற்குத் தீர்மானமான அடி 
சகாடுக்கும் கவித்தகளில் இது மு்தல் வரிதெயில் நிற்கும்.”

இவவாறு குமு்தம் இ்தழில் இந்தக் கவித்தத் ் ்தர்வில் ஏற்பட்ட சிக்கல் குறித்து எழுதியிருந்தார் 
இன்குைாப். 

“ஐம்பது சபணகவிஞர்க்ளாவது இந்தப் ்பாட்டியில் கைநதுசகாணடிருப்பார்கள். அதில் 
்தாமதரே எழுதிய ’ச்தாைநது்பா்னன்’ என்னும் 
கவித்த சபணகத்ளப் பாதிக்கும் வரே்தட்ெதை 
பி ரே ச் சி த ன த ய ப்  ப ா டு ச ப ா ரு ்ள ா க க் 
சகாணடிருந்தாலும் , பிரேச்ொரேத் ்தன்தம இல்ைாமல் 
கவித்த என்னும் வடிவத்திற்கு நியாயம் செயவ்தாக 
இருக்கிறது என்று நான் நிதனக்கி்றன்; என்வ, 
அ்தற்கு மு்தல் பரிதெப் பரிநதுதரேக்கைாம்” என்று 
கூறி ்தனது கருத்துக்கு இன்குைாதப இதெயதவக்கும் 
்நாக்குடன் எங்கள் வீட்டிற்கு (அப்்பாது 
இன்குைாபும் ந ானும் இரோயப்்பட்தட 
ஜானிஜான்கான் ச்தருவில் ஒ்ரே வீட்டில் 
குடியிருந்்தாம்) ஞானக்கூத்்தன் வந்தார். நாங்கள் 
சபரியயயாவின் கவித்தயில் காணும் ெமூகப் 
பார்தவதய அவரிடம் சுட்டிக் காட்டி்னாம். 
ஞானக்கூத்்தன் ஏற்றுக்சகாள்்ளவில்தை .   
முடிசவடுப்பதில் சிடுக்கு விழுந்தது.

 “ஞானக்கூத்்தன் ்தன் கருத்த்த மாற்றிக்சகாள்்ள 
்தயாரோக இல்ைா்த நிதையில் நாம் மட்டும் ஏன் 
விட்டுக்சகாடுக்க ் வணடும்? நாமும் நம் முடிவில் 
உறுதியாக இருப்்பாம்” என்று நான் இன்குைாபிடம் 

சொன்்னன். அவருக்கும் அது்வ ெரிசயன்று பட்டது. இது குமு்தம் சபாறுப்பாசிரியர் 
சுஜா்தாவிற்குத் ச்தரியப்படுத்்தப்பட்டது. அவர் ஏர்- இணடியா நிறுவன உயரேதிகாரி 
சிவரோமனிடம் நிதைதமதய வி்ளக்கிக் கவித்தக்கு மட்டும் இரேணடு மு்தல் பரிசுகள் அளிக்கும்படி 
்கட்டுக்சகாணடார். அதிகாரியும் ஒப்புக்சகாணடார். 

“்தாமதரேயின் ‘ச்தாதைநது்பா்னன்’ கவித்தயில் ‘’ மைவிழாவில் ச்தாைந்்தன், யாரும் 
கணடறியவில்தை – என்னும் சிறுகத்தகளில் பயன்படுத்்தப்படும் உத்தி இருக்கிறது. திருமைத்தில் 
ச்தாதைநது்பாக வரே்தட்சிதைப் பிரேச்சிதன காரேைம். இது நடுத்்தரே வர்க்கத்தின் ் மல்ொதிப்  
பிரேச்சிதன; அதுவும் இன்தறக்குள்்ள ய்தார்த்்தம் கைக்கில் எடுத்துக்சகாள்்ளப்படாமல் 
்பெப்படுகிறது” என்று என்னிடம் ச்தரிவித்்த கருத்த்த்ய குமு்தத்தின் பரிசு முடிவு அறிவிப்பிலும் 
இன்குைாப் சவளிப்படுத்தினார். ்மலும், “இக்கவித்தயில் அடக்கமாகப் பயிலும் ஒலிநயம் 
கவனிக்கத்்தக்கது; எனினும், சிைெமயம் அபத்்தமாகவும் ஒலிக்கிறது” என்ற ்தாமதரேயின் 
கவித்தக்குப் பாரோட்டுடன்கூடிய விமர்ெனத்த்த முன்தவக்கவும் இன்குைாப் ்தவறவில்தை. 

சநடுநாட்களுக்குப்பின் ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டிற்குக் கீ்ழ உள்்ள ்்தநீர்க் கதடயில் 
நணபர்களுடன் ் பசிக்சகாணடிருந்த்பாது யா்ரோ சொல்ை ஆறாவயல் சபரியயயா ்தாமாக 
வநது ்தம்தம அறிமுகப்படுத்திக்சகாணடார். அப்்பாது்தான் எதிரிலுள்்ள ‘நக்கீரேன்’ 
அலுவைகத்தில் அவர் பணியாற்றுகிறார் என்ற  செயதி்ய எங்களுக்குத் ச்தரிந்தது. அ்தற்குப் 
பின்பு பைமுதற அவதரே நான் ெநதித்திருக்கி்றன். ஆனால், ‘சவன்றார்கள்! சவளிநாடு 
செல்கிறார்கள்’ என்று குமு்தம் ச்தரிவித்்தபடி ஆறாவயல் சபரியயயா ்காைாைம்பூர் 
சென்றுவந்தாரோ என்று நான் ஒருமுதறகூட அவரிடம் ்கட்டதில்தை; அவரும் ஏதும் 
சொன்னதில்தை. =

 ஆறைோவயல ச்பரியயயோ
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சிறுகரத

விஜய ோவணன்
jansy.emmima@gmail.com

அச�ோகம்கவிஞர் கி.பி. அரவிநதன் 
ஆறாவது ஆண்டு 
நினேவு இலக்கியப் 
பரிசுப் ் பாட்டியில் 
முதல் பரிசு பபற்ற 
புனைவுச் சிறுகனத

விஜயைாவணன்
செோந்த ஊர் திருச�லநவலி. இலக்கிய 

இதழகளில சதோடர்ந்து எழுதி 
வருகிறைவர். சென்்னயில தனியோர் 
நிறுவ்னம் ஒனறில இயந்திரவியல 
ச்போறியோளரோக்ப ்பணியோற்றுகிறைோர். 
இவரது முதல சிறுக்தத் சதோகு்பபு 

‘நிழற்கோடு’.

“நான் ஒன்னாட்டம் சபாடிப்பயைா இருக்கச்்ெ ஒருெமயம் ெரியான மதழ... 
விடாம சபஞ்ெ மதழயிை ஊ்ரே சவள்்ளக்காடாகிப் ்பாச்சு... அணைாநது பாத்்தா 
அஞ்சு மதையும் சுத்்தமா ச்தரியை!”

“அந்த அ்ளவுக்கு மதழயா ்தாத்்தா?

“ஆமா.... சும்மாவா?? இப்பைாம் என்னத்்த மதழ சபயயுது! சபாடிப்பய ஒணணுக்கு 
்பாவு்த மாதிரி.... ஆனா அன்னிக்கு வானம் திறநது ்பாட்ட மாதிரிை சகாட்டிச்சு. 
சபஞ்ெ மதழயிை ஊ்ரே பயநது்பாய அடிவாரேத்து்ைநது மதை ஏத்்தத்த்த ் நாக்கிப் 
்பாச்சு.. ்மட்டு்ைநது ஊதரேத் திரும்பிப் பாத்்தா கணை கட்டிவிட்ட மாதிரி 
கும்மிருட்டு... அடிச்சு ஓடுற சவள்்ளத்்தணணி்யாட ெைெைப்பு்தவிரே ் வற ஒணணுமில்ை. 
அப்பத்்தான் எல்ைாரும் பாத்்தாங்க... மதழத்்தணணிை ஏ்்தா சவளிச்ெமா மி்தநது ் பாற 
மாதிரி... என்னன்னு ச்தரியுை... ஆனா எல்ைாருக்கும் மினுமினுப்பா ஏ்்தா ச்தரிஞ்சுது... 
என்ன ஏதுன்னு பாத்துரு்வாம்னு சிை விடதை பெங்க 
த்தரியமா சவள்்ளத்துை நீநதி அத்த இழுத்துட்டு ் மட்டுை 
கதரே ஒதுங்குனா ப்ளப்ளன்னு ் காங்கு மரேக்கட்தட!

“மரேக்கட்தட எப்படி ்தாத்்தா ப்ளப்ளன்னு இருக்கும்...?”

“்பா்ை ் காட்டிப்பய்ை! மதையம்மால்ை அதுக்குள்்ள 
இருக்கா...?அவ கதரேஒதுங்குன சகாஞ்ெ ்நரேத்து்ை்ய 
மதழயும் நின்னு ் பாச்சு சவள்்ளமும் சகாஞ்ெம் சகாஞ்ெமா 
வத்திருச்சு...அன்னிக்கு சமாத்்த ஊதரேயும் காப்பாத்்தத் ்தான் 
்மற்க மதையி்ைநது அவ இறங்கி வநதிருநதுருக்கா...”

“ஆனா இதுக்குமுன்ன ்வறமாதிரிை சொன்ன.. . 
மதைகாட்டுை சபரிய ் காங்கு மரேத்த்த ஆட்கள் சவட்டிட்டு 
இருந்தாங்க... திடீர்னு டங்கு டங்குன்னு ஏ்்தா ெத்்தம் 
்கட்டுசமாத்்தமா ெரிச்சுப் பார்த்்தா, மரேத்்்தாட 
நடுப்பகுதியிை மதையம்மா சிதையா இருந்தான்னு...”

“மதையம்மால்ை!அவ எப்பவும் அப்படித்்தான்.. . . 
ஒவசவாரு ெமயம் அவளுக்கு ஒவசவாரு உருவம்... ் வற்வற 
கத்த....திடீர்னு ஒருநாள் காட்டுயாதனக் கூட்டத்து நடுவுை 
சபரிய ஆண ஆதன்மை ரோட்ெசி மாதிரி ்ததைமுடிய 
விரிச்சுப் ்பாட்டு கறுப்பு உருவமா உட்கார்நது 
வருவாஇன்சனாரு நாள் சபரிய சவள்த்ளக்கூதழக்கடாப
றதவஉருவத்துைரோணியாட்டம்பறநதுவருவா....மதைக் 
காட்டுக்குள்்ள ஏ்தாவது உருவத்துை அவளுக்கு அதைஞ்சுட்்ட 
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இருக்கணும்...அ்தவிட்டா அவளுக்கு எங்க ் பாக்கு? 
இல்ை நமக்கு ்தான் என்ன வழி?

கிபி.2050...

காட்டுப்பன்றியின் உறும்ைாடு மஹிநத்ரோ ஜீப் 
வீட்டுவாெலில் வநது நின்ற்பாதுஇரேவுப் பூச்சிகளின் 
ெத்்தம் இருட்டின் தீவிரேத்த்த இன்னமும் கூட்டிக் 
காட்டியது.விடாது சபயயும் மதழயில் எதி்ரே 
ொம்பல்நிற மதைஅடுக்குகள் முற்றுப்சபறா்த 
கற்்காயிதைப் ் பால்கைங்கைாகத் ச்தரிந்தன.

“இன்னிக்கு மாதிரி நாத்ளக்கு ் ைட் பணணிறா்த. 
சூப்பதரேெர் கத்்தறான். காதையிை மு்தல் ஆ்ளா 
உன்ன பிக்கப் பணணிட்டுத் ்தான் மத்்த ஆட்க்ள 
ஏத்திப்்பாகணும்.. .” என்றஜீப் டிதரேவரிடம் 
பச்தெமுத்துசவறும்ன ்ததையதெத்துவிட்டு, 
வாெலில் ஓடிவநது நிற்கும் மகனிடம் ்தன் 
ச�ல்மட்தட கழட்டிக் சகாடுத்்தான்.சபரிய 
மஞ்ெள்நிற ்ததைக்கவெத்திற்குள் ்தன் சிறு ்ததைதய 
நுதழத்துப் பார்த்துச் சிரிக்கும்மகதனக் 
க ண டு ச க ா ள் ்ள ா ம ல் ,  உ ட ல்  மு ழு து ம் 
மதறக்கும்படியான ்தன் கருநீை உதடயில் 

ஒட்டியிருக்கும் மரேப்பட்தடகத்ளயும் சிரோயகத்ளயும் 
வாெல் வி்ளக்கு சவளிச்ெத்தில் நின்றபடி 
்தட்டிவிட்டுக்சகாணடான்.

மதழயின் ெத்்தத்த்த சிைசநாடி மட்டுப்படுத்தும் 
அகவல்ஒலி்கட்டதும் அணைாநது பார்த்்தான். 
எதிர்ொரிக் கட்டிடத்தின்சமாட்தடமாடிக் 
தகபிடிச்சுவரில் நீணட வணைத் ் ்தாதகதயப்பரேத்தி 
அமர்நதிருந்த மயில் ்தன் கருநீைக் கழுத்த்த 
உயர்த்திப் பார்த்து கருக்கல் வானில் பறநது 
மதறந்தது. வானம் சவளுத்து சவறும் தூறல் மட்டும் 
ந ெ ந ெ ச வ ன  க ா த ரே ச்  சு வ ரி ல் 
ச்தறித்துக்சகாணடிருந்தது.

விடியல் புைர்நது வானம் இ்ளஞ்சிவப்பாய 
சவளுத்்த பின்னும் மதை அடுக்குகள் அைட்சியமாக 
சுருள் சுரு்ளாயப் பனி புதகத்்தபடி இருந்தன. சீரோன 
மஞ்ெள் ஒளியால் மூடுபனித் திதரேதயத் 
துத்ளயிட்டபடி இரேணடு ஜீப்களும் வரிதெயாக 
மதை்யறிக் சகாணடிருந்தன.

உள்்ளங்தககத்ள உஷ்ை்மற உரேசிக்சகாணடு 
பின் ஜீப்பில் அமர்நதிருந்த பச்தெமுத்து சவளி்ய 
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எட்டிப் பார்த்்தான். பள்்ளத்்தாக்கு சவம்பாக் 
கு்ளமாகப் சபாங்கி வழிந்தது. இடப்பக்க 
அடிவாரேத்தில் அங்குமிங்குமாகத் ச்தரியும் வீட்டுக் 
கூதரேகளும் வத்ளநது சநளிநது ்ம்ைறும் 
மதைப்பாத்தயும் பாசிபடிந்த தகப்பிடிச் சுவரும் 
பனிப்படைத்தில் இன்னும் முழுவதுமாயப் 
புைப்படவில்தை. வைப்பக்கம் துருத்தி நிற்கும் 
பாதற்மட்டில் பருத்்த ொம்பல்நிறக் குரேங்சகான்று 
மடியில் ்தன் குட்டியுடன் அடர்்தாடிதய 
சொரிந்தபடி உட்கார்நதிருந்தது.

மதை்யற்றத்தின் ஆறாவது வத்ளதவத் 
்தாணடியதும் வைப்பக்கமிருக்கும் ் ்தநீர்க் கதடயின் 
வாெலில் இரேணடு ஜீப்புகளும் வநதுநின்றன. பின் 
ஜீ ப் பி லி ரு ந து  இ ற ங் கி ய 
பச்தெமுத்துவும்கூட்டாளிகளும் ் ்தநீர்க் கதடதய 
்நாக்கி நடந்தனர்.

மு்தல் ஜீப்பிலிருநது இறங்கி நின்ற மு்தைாளி ்தன் 
பின்முதுதக அழுத்திப் பிடித்்தபடி சூப்பர்தவெரிடம், 
“இன்னும் எவவ்ளவு மாெம் ்தான்இப்படி்ய 
இழுத்துட்்ட இருப்பீங்க??”

“சீக்கிரேம் முடிச்சுரேைாம் அணைாச்சி....”

“கான்ட்ரோக்ட் சகாடுத்்தவன் எனக்குை ரோட் 
ஏத்்தரோன். உங்களுக்சகன்ன.... நீங்க பாட்டுக்கு 
சொவாரிட்டு துட்டுபாத்துட்டு அதையுதீய....

இந்தக் கருமத்த்த மு்தல்ை அதைச்சுத் ச்தாை...”

சூப்பர்தவெர் ஜீப்தப அதைத்துவிட்டு 
மு்தைாளி பக்கம் வநது நின்றான். பச்தெமுத்து ்தன் 
இரு தகயிலிருக்கும் ்்தநீர்க் ்காப்தபயும் 
சிநதிவிடா்தபடி கவனமாய மு்தைாளியிடமும் 
சூப்பர்தவெரிடமும் நீட்டினான்.

“பச்தெ! அப்படி்ய அணைாச்சிக்கு சரேணடு 
சிகசரேட்டும்....” என சூப்பர்தவெர் சொல்ைவும் 
மீணடும் ் ்தநீர்க் கதடதய ் நாக்கிஓடினான்.

“என்னண்ை கிளி புதுொ இருக்கு?”

“சின்னது ஸகூல் லீவுக்கு ஊருக்கு வநதுருக்குை... 
்கட்டுட்்ட கிடநதுச்சு.. . அ்தான் மாரிட்ட 
சொல்லிருந்்தன். ்நத்து ்தான் காட்டு்ைநது 
புடிச்சுட்டு வந்தான்...”

கதடக்காரேதரேயும் பச்தெதயயும் மூங்கில் 
கூதடக்குள் இருக்கும் கிளியின் மி்ளகுக் கணகள் 
மிரேட்சியுடன் மாறிமாறி பார்த்்தபடி இருந்தன.

கடுந்்தநீரின் கணைாடி கி்ளாஸினூ்ட 
மு்தைாளியின் கல்்மாதிரேம் கருஞ்சிவப்பு 
வணதடப்்பால்ச்தரிந்தது

“முன்ன மாதினா கூட செரி, இப்்பா்தான் 
எல்ைாத்துக்கும் புதுசுபுதுொசமஷினா சகாணடாநது 
எறக்கிருக்கு. இப்பவும் இன்னிக்கு நாத்ளக்குனு 
ொக்கு சொல்லிட்டு அதையுதீய...”

“அயயா ஏரியா சபருசுல்ை...”

“்வதைய சவரேொ முடிப்பீங்கன்னு ்தான 
உள்ளூர் ஆட்க்ள எறக்கிச்சு.. இப்பவநதுட்டுஅது 
சபருசு இது சபருசுன்னு சநனச்ெ்மனிக்கு க்தமயிரு 

அ்ளநதுட்டு... நம்ம மு்தல்ை கிளியர் பணணிக் 
சகாடுத்்தா ்தான அடுத்்தடுத்்த ்வதை நடக்கும்... 
ஃபாரீன்காரேன் சொன்ன டயத்துக்கு சபாரு்ள 
ெப்த்ள பணணிட்டான். எல்ைாம் கீழ கு்டான்ை 
சரேடியா இருக்கு... அவங்க எஞ்ஜினீயருங்க ்வற 
அடுத்்த வாரேம் வநது ச்தாதைச்சுருவாங்க.. . . 
ஒங்க்ளாை முடியைனா சொல்லிரு... நான் ்வற 
ஆட்க்ள எறக்கிக்க்றன்...”

“அச்தல்ைாம் ்வைாம்ணைாச்சி.. . நான் 
பணணித் ்த்ரேன்....”

“மத்்த ் வதைய விட்டுட்டு இ்்த ் ொலியா நான் 
மதை்யறி வநது பாத்துட்டு இருக்க முடியுமா...? 
அதுக்கு ்தான ஒன்னயப் ்பாட்டுச்சு. இந்த 
வாரேமும்ஒணணும் ெரிபட்டு வரேைனா அப்புறம் 
நான் இப்படி ் பசிட்டு இருக்க மாட்்டன்....

சூப்பர்தவஸர் மு்தைாளியின் டீ கி்ளாதெயும் 
்தன் கி்ளாதெயும் கதடயில் சகாடுத்்த்பாது 
“்தா்யாலி காைங்காத்்தாை கழுத்்தறுக்கான்...” என 
முணுமுணுக்கவும்பச்தெயும் கூட்டாளிகளும் 
நமுட்டுச் சிரிப்பு சிரித்்தனர்.

“டயம் ஆச்சுை... வணடிை ஏறுங்க...”என ெத்்தம் 
்பாட்டுவிட்டு சூப்பர்தவெர் ்தன் ஜீப்தப ் நாக்கி 
ஓடினான்.

முன்பனி விைகியிருந்தது.இரேவு ்வட்தட 
முடிநது இருப்பிடம் திரும்பிய விைங்குகளின் சிறு 
சபரு கால்்தடங்கத்ளக் கதைத்்தவாறு ஜீப்பின் 
பருமனான டயர்கள் கானகத்தின் அடர்த்திக்குள் 
நுதழயவும் காடு விழித்துக் சகாணடது. பறதவகளின் 
வி்னா்த ஒலிகள். தூரேத்தில் நிதறந்்தாடும் 
நீ்ரோதடயின் ெைெைப்பு. ஈரேச்சிறகுகள் ெடெடத்்தன. 
காட்டுப்புறா சரேணடு மரேப்சபாநத்த விட்டு எட்டிப் 
பார்த்துவிட்டு சநாடிப்சபாழுதில் மீணடும் 
உள்ளுக்குள் ஒடுங்கிக்சகாணடன.அடர்ந்த மரே 
இதைகளின் நுனியில் மட்டும் மஞ்ெள் கதிர் 
ச்தளித்துவிட்டத்தப் ்பான்ற மினுமினுப்பு. 
அடர்காட்டிற்குள் நுதழந்ததும் ்தார்ச்ொதை 
முடிநது ெரேத்ளக் கற்களும் பருத்்த கூழாங்கற்களுமாகச் 
சி்தறிக் கிடக்கும் மணபாத்த ச்தாடங்கியது.

“நம்ம கு்டான்ை உள்்ள சபாருச்ளல்ைாம் ் மை 
ஏறிரும்ை்ட...”

மு்தைாளியின் குரேலில் இப்்பாது எரிச்ெல் 
மட்டுப்பட்டிருக்கும் ஆசுவாெத்தில், ்்ததவயற்ற 
சிரிப்புடன் “அச்தல்ைாம் ஏறிரும் அணைாச்சி.. 
அவன் பார்ட் பார்ட்டா பிரிச்சுை அனுப்பிருக்கான்..”

பூட்டியிருக்கும் ்தகரேக் சகாட்டதகயின் வாெலில் 
ஜீப்கள் வநது நிற்பத்த சவளிர் மஞ்ெள்நிற 
பாதறயில் அமர்நதிருந்த உள்்ளான் ஒன்று திரும்பிப் 
பார்த்்தது.

“ெட்டுபுட்டுன்னு ் வதைய ஆரேம்பிங்க....” என்ற 
மு்தைாளி சகாட்டதகயிலிருநது சவளி்ய எடுத்து 
்பாடப்பட்ட பி்ளாஸடிக் நாற்காலியில் உட்கார்நது 
சகாணடார்.
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பச்தெயும்கூட்டாளிகளும் ்ததைக்கவெமும் 
மு ழ ங் க ா ல்  வ த ரே  பூ ட் சு ம் 
அ ணி ந து ச க ா ண டு , க ா ட் டு ச் செ டி க ள் 
மதறத்திருக்கும்மஞ்ெள்துணி சுற்றப்பட்டு சிவப்புக் 
குங்குமம் பூெப்பட்டஇறுகிய ் காங்குமரேத்துணதடக் 
கடநது, அ்ளவுக்கற்கள் நடப்பட்ட இடத்திற்கு 
நடந்தனர். சொரேசொரேசவன தகயுதற அணிந்த 
கரேங்களின் இறுகிய பிடியில் ொம்பல்நிற சமஷின் 
கிர்...... கிர்... என்ற கனத்்த ் மாட்டார் ெத்்தத்்்தாடு 
இயங்கத் ச்தாடங்கவும் வனப்பட்சிகள் கூட்டமாயச் 
சிறகுகள் படபடக்க ் மசைழுநது பறந்தன....

கைர் கைர் ச்தாழிற்ொதை ச�ல்சமட் அணிந்த 
கம்சபனி ஊழியர்கள், சிை சவளிர்்ரோஜாநிற 
சவளிநாட்டு உருவங்கள், கதற ் வட்டிகள் காக்கிச் 
ெட்தடகள் என ஊரில் ச்தன்படும் புது வரேவுகளின் 
முகத்தில்விடியல் மஞ்ெள் ஒளியில் எத்த்யாகிறுக்கிக் 
சகாணடிருந்தது. உஷ்ைக் காற்றின் புழுக்கம் ெற்று 
கூடு்தல்்தான்.

ஊ ர் ப்சப ா து  இ ட த் தி லு ம்  ம த ை 
்ரோட்டுக்குப்்பாகும் ஏற்றத்திலும் முத்ளத்திருந்த 
எைக்ட்ரோனிக் வி்ளம்பரேப் பைதககளில் இரேணடு 
நாட்க்ளாக்வ ‘2060ல் அதனவருக்கும் மாெற்ற 
காற்று’ என்ற ஒலிபரேப்பும் அ்தற்கான செயற்திட்டமும் 
டிஜிட்டல் சித்திரேங்க்ளாக ஓடிக்சகாணடிருக்கின்றன. 
சு ற் று ச் சூ ழ ல்  அத ம ச் ெ ரி ன்  இன் தற ய 
வருதகக்காகசமாத்்த மதை அடிவாரே கிரோமத்த்தயும் 
சுமநதுசகாணடுஜீப்கள் குணடூசி வத்ளவுளில் 
வரிதெயாக ஏறியபடி இருந்தன.

“்தமிழநாட்டுை்ய நம்ம ஊர்ை ்தான் இந்த மரேங்க 
ஃபர்ஸட் வரு்தாம்... சென்தனயிை கூட இன்னும் 
வ ரே ை ய ா ம் . . . . ” ப ச் தெ மு த் து வி ன் 
மதனவிபின்னிருக்தகயில் ்தன்்னாடு உட்கார்நதி
ருக்கும்்காகிைாவிடம்சொன்ன்பாது முகத்தில் 
சபருமி்தம் சபாங்கியது.

“ஆமா சென்தனயிை இம்புட்டு இடம் எங்க 
சகடக்கு?”

“உெரேமான இடத்துை இந்த மரேத்்த தவச்ொசரேணடு 
மடங்கு நல்ை்தாம்.... அ்தான் நம்மவூர் மதையிை 
வச்சுருக்கா்வா.கம்்பனிை ்பசிகிட்ட்தா அவரு 
சொன்னாரு”

“அவருக்கு ் வதை சபர்மனன்ட்டா்ம....”

“பாப்்பாம். . .நல்ைது நடந்தா செரி்தான். 
மதையம்மா்தான்துதை...”

அடர்ந்த காட்டின் கர்ப்பப்தபக்குள் ஜீப்கள் 
வநது நின்ற இடம், காட்டுச்செடிகளும் பு்தர்களும் 
மரேங்களும் மழிக்கப்பட்ட பரேந்த ெமசவளி.. 
கால்பநது வித்ளயாட்டு தம்தானத்த்த ஒத்்த 
நிைப்பரேப்பு மிகவும் ்நர்த்தியாகச்ெமன்செயயப்ப
ட்டிருந்தது.

முள்்வலியிடப்பட்ட அச்ெமசவளியில் 
வரிதெயாக நிறுவப்பட்டிருக்கும் செயற்தக 
மரேங்களின் சவள்த்ளநிற ்மற்பகுதி அழகிய 

குதட்பால் ஒன்றுக்சகான்று சநருக்கமாய 
விரிநதிருந்தது. தூரேத்திலிருநது பார்ப்ப்தற்கு, 
செம்மண நிைத்தின் ஆழத்திலிருநது திடீசரேன 
பிரேம்மாணடமாய முத்ளத்து வ்ளர்நது நிற்கும் 
ரோட்ெக் கா்ளான் ்்தாட்டத்த்தப் ்பான்றச்தாரு 
பிரேமிப்பு.

்ம்ை பறக்கும் ட்்ரோன்களின் காமிரோ கணகளில் 
அதவ படம் பிடிக்கப்பட்டு சபரிய சவள்த்ளத் 
திதரேயில் காட்சிக்ளாக ஓடிக்சகாணடிருந்தன. 
உடல் உஷ்ைத்திற்குக் காத்திருக்கும் அட்தடப் 
பூச்சிகச்ளன சவட்டசவளி சவயில் ்வடிக்தகப் 
பார்க்கும் உருவங்களில்அதெயாமல்ஒட்டிக்சகாண
டது

“கிட்டத்்தட்ட வீட்டில் இருக்கும் ்தணணீர் 
சு த் தி க ரி ப் ப ான்  ் ப ா ை த் ்த ான்  இதவ 
செயல்படுகின்றன அ்்தா! வட்டத் ச்தாப்பிப் 
்பால்ச்தரியும்மரேத்தின்விரிந்த ்மற்பரேப்பு 
வழியாக,நாம் சுவாசிக்கும் மாசுப்பட்ட காற்று 
செயற்தக மரேத்தின் ்தணடுப்பகுதிக்குள் நுதழயும். 
அதிலிருக்கும்கரியமிை வாயுதவ மட்டும் உள்வாங்கிக் 
சகாணடு காற்றுசவளிதய சுத்்தம் செயயும் ஊ்தாநிற 
சநகிழிப் பஞ்சுகள் ,  விொைமான அந்தத் 
்தணடுப்பகுதிக்குள்  பை  அடுக்குக்ள ா க 
தவக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

கித்ளக்ளாய நீணடிருக்கும் இந்தக் கறுப்புக் 
குழாயகள் மூைம் மரேத்தினுள் செலுத்்தப்படும் 
்தணணீர் அந்தப் பஞ்சுகத்ள ஈரேப்படுத்தும். 
அப்்பாது சநகிழிப் பஞ்சுகள்,்தான் உள்வாங்கிய 
கரியமிை வாயுதவ சவளியிடும். அத்த மரேத்தின் 
அடிப்பகுதியில் இருக்கும் இந்த சிலிணடர்களில் 
சுைபமாகச் ் ெமிக்கைாம்.எங்கள் நிறுவனத்தின்ஒரு 
செயற்தக மரேத்தின் செயல்திறன் நன்கு வ்ளர்ந்த 
ஆயிரேம் மரேங்கத்ளக் காட்டிலும் அதிகம்...” என்று 
தூரேத்ச்தரியும் ் காங்குமரேக்காட்தடச் சுட்டிகாட்டிய 
சவளிநாட்டுப் சபாறியா்ளர் தகக்குட்தடயால் 
முகத்த்தத் துதடத்துவிட்டு சிறு புன்தனதக்யாடு 
்தன் ஆங்கிை உதரேதயமுடித்துக்சகாணடார்...

“ஏற்கன்வ இதவ உைகின் பல்்வறு நகரேங்களில் 
நிறுவப்பட்டுவிட்டன. நம் நாட்டிலும்இந்தத் 
திட்டத்த்த மும்முரேமாய செயல்படுத்தும் பட்ெத்தில் 
்வதைவாயப்பு அதிகரிப்ப்்தாடு,‘2070’ க்குள் 
அதனவருக்கும் மாெற்ற காற்று என்ற இைக்தக நாம் 
‘2060’ ்ை்ய எட்டி விடைாம்... வாழத்துகள்! 
இன்றிலிருநது சுத்்தமான காற்தற சுவாசிக்கப் 
்பாகிறீர்கள்....”என்று கூறிவிட்டு தகயிலிருக்கும் 
ரி்மாட் பட்டதன அதமச்ெர் அழுத்்தவும், 
செயற்தக மரேங்கள் வரிதெயாகக் குதட்பால் 
மடிநதும்விரிநதும் இயங்கத் ச்தாடங்கின.

அப்்பாது நீணட அைகின் இருபக்கமும் கறுப்புப் 
புள்ளிகள் சகாணட பருத்்த சவள்த்ளக் கூதழக்கடா 
பறதவசயான்று செயற்தகமரேத்தின் மீது அமர்ந்த 
சநாடியில்,மரேத்தின் ்மற்பகுதி குவிநது விரியவும் 
அஞ்சிபடபட த்துப்  ப ற ந து ் ப ா வத ்த ப் 
பார்த்துசுற்றியிருந்த கூட்டம் காடதிரே ெத்்தமாகச் 
சிரித்்தது. =
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ஆதிவதாசிகளுக்கதாக 
குரல் எழுப்புகி்றன், நதான் து்ரதாகியதா?

வாக்குமூலம்

அருட்தந்லத ஸரைன்ஸ சாமி

தமிழில: நிழலவணணன்

அருட்தந்்த ஸ்நடனஸ் ெோமி மீது நதெத் துநரோகக் குற்றைச்ெோட்டு சுமத்த்ப்பட்ட பிறைகு 
எழுத்ப்பட்ட இந்தத் திறைந்த மடலில, அவ்ரத் ‘நதெத் துநரோகியோக’ ஆக்கிய �டவடிக்்ககள் 
அ்்னத்்தயும் ்பட்டியலிட்டுள்ளோர். ஆதிவோசி ்பதலகோடி இயக்கத்்த ஆதரித்ததற்கோக நதெத் 
துநரோகக் குற்றைச்ெோட்்டச் சுமத்தி ஜோர்கணட் அதிகோரிகள் அவர்மீது வழக்குத் சதோடுத்தோர்கள். 
இந்தக் குறி்பபு முதலில 2018 ஆகஸ்டு 1 இல சவளியிட்ப்பட்டது. இது அவரது நி்்னவோக 

இ்பந்போது மீணடும் சவளியிட்ப்படுகிறைது.

கடந்த இருப்தாணடு காைகட்டங்களில், 
ஆதிவாசி மக்களுடனும் அவர்களுதடய 
வ ா ழ க் தக யி ன்  சு ய ம ரி ய ா த ்த க் கு ம் 
கணணியத்துக்குமான ்பாரோட்டத்துடனும் 
என்தன  ந ா ன்  அதடய ா ்ள ப் ப டு த் தி க் 
சகாணடிருக்கி்றன். ஓர் எழுத்்தா்ளரோக, அவர்கள் 
எதிர்சகாணடுள்்ள பல்்வறு பிரேச்ெதனகத்ள 
பகுப்பாயவு செயய நான் முயற்சி செய்்தன். இந்த 
நிகழச்சிப்்பாக்கில், அரேொங்கம் இயற்றிய பை 
சகாள்தககள், ெட்டங்களுக்கு, இநதிய அரேசியல் 
ொெனத்த்தக் கருத்தில்சகாணடு, நான் ச்தளிவாக 
எனது எதிர்தபத் ச்தரிவித்்்தன். நான் அரேொங்கமும் 
ஆளும் வர்க்கமும் எடுத்்த பை நடவடிக்தககளின் 
செல்லுந்தன்தம, ெட்டபூர்வத் ்தன்தம, நியாயத் 
்தன்தம ஆகியவற்தறக் ் கள்விக்கு உள்்ளாக்கி்னன்.

ப்தல்காடி பிரேச்ெதனதயப் சபாருத்்தவதரே, 
“ஆதிவாசிகள் ஏன் இத்தச் செயகின்றனர்?” என்ற 
்கள்விதய நான் ்கட்்டன்.  அவர்கள் 
சுரேணடப்பட்டார்கள் என்றும் ெகித்துக்சகாள்்ள 
இயைா்த அ்ளவுக்கு ஒடுக்கப்பட்டார்கள் என்றும் 
நான் நம்புகி்றன். அவர்களுதடய நிைத்தில் 
அ க ழ நச்த டு க் க ப் ப டு கி ற  ச ெ றி வ ா ன 
கனிமப்சபாருட்கள் சவளியிலிருநது வந்த 
ச்தாழிைதிபர்கத்ளயும் வணிகர்கத்ளயும் வ்ளமாக்கி, 
ஆதிவாசி மக்கத்ள பட்டினி கிடநது ொகும்ளவுக்கு 
வறுதமக்குள் ்தள்ளிவிட்டன. அங்கு உற்பத்தி 
செயயப்பட்டவற்றில் அவர்களுக்கு எந்தப் பங்கும் 
இருக்கவில்தை .  ்மலும் அவர்களுதடய 
நல்வாழவுக்காக இயற்றப்பட்ட ெட்டங்களும் 

சகாள்தககளும் ்வணடுசமன்்ற நதடமுதறப் 
படுத்்தப்படவில்தை. ஆக்வ அவர்கள் ‘்பாதும் 
்பாதும்’ என்ற சூழதை அதடநதுவிட்ட்தாக 
உைர்நது, ்தங்களுதடய அதடயா்ளத்த்த, 
ப்தல்காடிகள் மூைமாக அவர்களுதடய கிரோம 
ெபாக்களுக்கு அதிகாரேமளிப்ப்தன் மூைம் மீணடும் 
கணடுைரே முயற்சி செயதுசகாணடிருக்கின்றனர். 
அவர்களுதடய நடவடிக்தக புரிநதுசகாள்்ளக் 
கூடிய்்தயாகும்.

நான் சிை ரகள்விகலள எழுபபியுள்ரளன், அலவ 
பின்வருமாறு:

அரசியல் சட்டத்தின் 5 ஆவது அட்டவணை 
(இந்திய அரசியல் சட்டம், பிரிவு 244 (1 ) 
நண்டமுணைப்படுத்்தப ்ப்டா்தண்த நான் ககள்விக்கு 
உள்்ாக்கிகேன். அந்தப் பிரிவின்படி, ஆதிவாசி 
ெமூகத்த்த மட்டு்ம ்ெர்ந்த உறுப்பினர்கள் 
அடங்கிய ‘பழங்குடிகள் ஆ்ைாெதனப் ்பரேதவ’ 
இருக்கும். அது மாநிை அரேசின் ஆளுநருக்கு அந்த 
மாநிைத்தில் உள்்ள ஆதிவாசி மக்களின் பாதுகாப்பு, 
நல்வாழவு, ் மம்பாடு ஆகியதவ ச்தாடர்பான எந்த 
ஒன்தறப் பற்றி்யா ஒவசவான்தறயும் பற்றி்யா 
ஆ்ைாெதன வழங்கும். ஆளுநர் ஆதிவாசி மக்களின் 
அரேசியல் ெட்டப் பாதுகாவைர் ஆவார், ்மலும் 
ஆதிவாசி மக்களின் நல்வாழதவ எப்்பாதும் 
மனதில் சகாணடு, ்தா்ன ெட்டம் இயற்றைாம், 
அல்ைது பாரோளுமன்றத்்தால் அல்ைது மாநிை 
ெட்டமன்றத்்தால் இயற்றப்பட்ட எந்தச் 
ெட்டத்த்தயும் நீக்கறவு செயய முடியும்.
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ஏறத்்தாழ இந்த ஏழு பத்்தாணடுகளில் எந்த ஒரு 
மாநிைத்திலும் எந்த ஓரு மாநிை ஆளுநரும் ்தனது 
அரேசியல் ெட்ட விருப்ப அதிகாரேத்த்தப் 
பயன்படுத்தியதில்தை .  ம ாநிை  அரேசின் 
்்தர் நச்தடுக்கப்பட்ட அரேொங்கத்துடன் 
ஒத்திதெவாக ்வதை செயய்வணடும் என்பத்த 
ஏற்றுக்சகாள்்ள முன்வரேவில்தை. பழங்குடிகள் 
ஆ்ைாெதனப் ்பரேதவக் கூட்டம் அரி்தாக்வ 
நதடசபறுகிறது ,  அது மாநிை  அரேசின் 
மு்தைதமச்ெரின் ்ததைதமயில் கூட்டப்படுகிறது.
ஆளும் கட்சியால் கட்டுப்படுத்்தப்படுகிறது. 
இவவாறாக, பழங்குடிகள் ஆ்ைாெதனப் ் பரேதவ 
அதிகாரேமற்ற ஓர் அதமப்பாக்வ குறுக்கப்பட்டு 
வருகிறது. உணதமயில் ஆதிவாசி மக்களுக்கு 
அரேசியல் ெட்ட ் மாெடி்தான் பகிர்ந்தளிக்கபடுகிறது.

 ்பஞசாயத்துக்கள் (அட்டவணைப 
்பகுதிகளுக்கு விரிவாக்கப்பட்ட) சட்டம், 1996 
(எண். 40/1996) ஏன் புைக்கணிக்கப்படடு வருகிைது 
என்று ககடடுள்க்ன். இநதியாவில் ஆதிவாசி 
ெமூகங்கள் கிரே ாம  ெபாக்கள் மூைமாக 
சுய-நிர்வாகத்தின் செழுதமயான மற்றும் 
கைாச்ொரேப் பாரேம்பரியத்த்தக் சகாணடதவ என்ற 
சபாருணதமதய அந்தச் ெட்டம் மு்தல்முதறயாக 
அங்கீகரித்்தது. ஆனால் உணதம அ்தற்கு மாறாக 
இருக்கிறது, பாரோளுமன்றத்தின் இந்தச் ெட்டம், 
ஒன்பது மாநிைங்களிலும் ்வணடுசமன்்ற 
நதடமுதறப் படுத்்தப்படாமல் இருநதுவருகிறது. 
மு்தைாளித்துவ ஆளும்வர்க்கம் ஆதிவாசி மக்கள் 
்தங்கத்ளத் ்தாங்க்்ள நிர்வகித்துக்சகாள்வத்த 
விரும்புவதில்தை.

அட்டவணைப ்பகுதிகளில் அதிவாசி 
சமூகஙகளுக்கு ஒரு ப்பரிய நிவாரைமாக அணமந்்த 
உசசநீதி மன்ைத்தின் (உரிணமயியல் கமல்முணையீடு 
எண்கள்: 4601—2/1997) சம்தா தீர்பபு குறித்து 
அரசாஙகம் பமௌேம் சாதிப்பண்த நான் ககள்விக்கு 
உ ள் ் ா க் கி க ே ன் .  உ ை க ம ய ம ா க் க ல் , 
்த ா ரே ா்ளமயமாக் கல் ,  ெ நத்தமயமாக் கல் , 

்தனியார்மயமாக்கல் சகாள்தகயின் வித்ளவாக 
்்தசிய மற்றும் ெர்வ்்தெக் கார்சபா்ரேட் 
நிறுவனங்கள் மத்திய இநதியாவில் கனிமச் 
செறிவுகத்ளத் ்்தாணடி எடுப்ப்தற்கு குறிப்பாக 
ஆதிவாசிப் பகுதிகளில் பதடசயடுக்கத் ச்தாடங்கிய 
்பாது அந்தத் தீர்ப்பு வந்தது. அரேொங்க இயநதிரேம் 
இந்த நிறுவனங்களுக்கு முழு ஒத்துதழப்தபயும் 
அளித்்தது. ஆதிவாசி மக்களின் எல்ைா எதிர்ப்பும் 
இரும்புக்கரேம் சகாணடு ஒடுக்கப்பட்டது. அந்தத் 
தீர்ப்பு ஆதிவாசிகளுக்கு அவர்களுதடய 
நிைங்களிலிருநது கனிமப் சபாருட்கத்ளத் 
்்தாணடிசயடுப்பத்தக் கட்டுப்படுத்துவ்தற்கும் 
அவர் களுக்கு  ச ப ா ரு்ள ா ்த ா ரே  ரீ திய ா க 
்மம்படுத்துவ்தற்கு உ்தவவும் சிை குறிப்பிடத்்தக்க 
பாதுகாப்புக்கள் அளிப்பத்தக் குறித்்தது. ஆனால் 
சமயநிதை என்னசவன்றால், அரேசு உச்ெநீதி 
மன்றத்தின் தீர்ப்தபப் புறக்கணித்துவிட்டது. 
பாதிக்கப்பட்ட ெமூகங்கள் பை வழக்குகத்ளத் 
்தாக்கல் செய்தன, ஆனால் ஆதிவாசி மக்கத்ள 
அப்புறப்படுத்துவ்தற்கும் செல்வத்த்த அள்ளித்்தரும் 
கனிம மூைவ்ளங்கத்ளக் சகாள்த்ளயிடவும் 
‘மக்களின் நிைத்த்த அரேசு எடுத்துக்சகாள்்ள 
அதிகாரேமளிக்கும்’ காைனிய ஆட்சியா்ளர்களின் 
ெட்டங்கள் சகாணடுவரேப்பட்டன.

அரசாஙகம் 2006 ஆம் ஆண்டின் வே 
உரிணமகள் சட்டத்ண்த (்பாராளுமன்ை சட்டம் 
எண். 2/2007) அணர-மேது்டன் அணுகியண்த நான் 
ககள்விக்குள்்ாக்கிகேன். ஜல், ஜங்கல், ஜமின் (நீர், 
காடு, நிைம்) ஆகியதவ ஆதிவாசிகளின் சபாரு்ளா்தாரே 
வாழக்தகயின் அடிப்பதடகள் என்பத்த நாம் 
அறி்வாம். வனங்களில் அவர்களுதடய பாரேம்பரிய 
உரிதமகள் பை பத்்தாணடுக்ளாக திட்டமிட்ட 
வதகயில் மீறப்பட்டு வருகின்றன என்பது மிகவும் 
முக்கியமாகும். ஆதிவாசிகளுக்கும் பிற பாரேம்பரியக் 
காடுவாழ மக்களுக்கும் இதழக்கப்பட்டு வந்த 
வரேைாற்று அநீதிகத்ள ஒரு வழியாக, சமயயாக 
உைர்ந்தபிற்க, அந்த குதறபாட்தடக் கத்ளவ்தற்கு 

ஸ்நடனஸ் ெோமி
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அரேொங்கம் இந்தச் ெட்டத்த்தக் சகாணடுவந்தது.
ஆனால் சமயநிதை விரும்பத்்தக்க்தாக இல்தை. 2006 
லிருநது 2011 வதரே அந்தச் ெட்டத்தின் படி 
நாசடங்கும் உரிதமப் பத்திரேம் ்காரி 30 ைட்ெம் 
மனுக்கல் ்தாக்கல் செயயப்பட்டன. அவற்றில் 11 
ைட்ெம் மனுக்களுக்கு ஒப்பு்தல் அளிக்கப்பட்டது, 14 
ைட்ெம் மனுக்கள் நிரோகரிக்கப்பட்டன, 5 ைட்ெம் 
மனுக்கள் நிலுதவயில் உள்்ளன. ஆனால் மிகவும் 
அணதமயில், ச்தாழில்துதற நிறுவ வன நிைத்த்தக் 
தகயகப்படுத்தும் நிகழச்சிப்்பாக்கில் கிரோம 
ெபாக்கத்ள ஒதுக்கிவிட ஜார்கணட் அரேொங்கம் 
முயற்சி செயது சகாணடிருக்கிறது.

‘நிலத்தின் உரிணமயா்கர அந்்த நிலத்்தடிக் 
கனிமப ப்பாருடகளுக்கு உரிணமயா்ர் ஆவார்’ 
என்ை உசசநீதி மன்ைத்தின் ஆணைணய (உ.நீ.
உரிணமயியல் கமல்முணையீடு எண். 4549/2000) 
நண்டமுணைப்படுத்துவதில் அரசாஙகம் பசயலற்று 
இருப்பண்த நான் ககள்விக்கு உள்்ாக்கிகேன். 
அந்த ஆதையில் கூறப்பட்டிருப்ப்தாவது: அதனத்து 
நிைத்்தடி கனிம வ்ளங்களுக்குமான உரிதமகள் 
அரேசிடம் உள்்ளன என்று அறிவிக்கும் வதகயில் 
ெட்டத்தில் எதுவும் இல்தை என்று நாங்கள் 
கருதுகி்றாம். மாறாக, நிை உரிதமயா்ளரிடமிருநது 
செல்ைத்்தக்க செயல்முதறயில் பறிக்கப்பட்டிருக்கா்த 
வதரே, நிைத்்தடி/ கனிம வ்ளத்தின் உரிதம இயல்பாக 
நிைத்தின் உரிதமயா்ளருக்்க ்ெரே்வணடும். 
அவர்களுதடய நிைங்களில் உள்்ள செறிவான 
கனிமப் சபாருட்கள் அரேொங்கத்்தாலும் ்தனியார் 
நிறுவனங்க்ளாலும் சகாள்த்ளயிடப்பட்டுக் 
சகாணடிருக்கின்றன. நாட்டில் உள்்ள 219 நிைக்கரிப் 
படுதககளில் 214 படுதககள் ெட்டவி்ரோ்தமானதவ 
என்று உச்ெநீதி மன்றம் அறிவித்துள்்ளது, ்மலும் 
அவற்தற மூடவும் ெட்டவி்ரோ்தமாக அகழநது 
எடுத்்த்தற்காக அபரோ்தமும் விதித்து உத்்தரேவிட்டது. 
ஆனால் மத்திய மற்றும் மாநிை அரேொங்கங்கள் 
அந்தச்  ெட்டவி்ரோ்தச்  சுரேங்கங்கத்ளச் 
ெட்டபூர்வமாகத் ் ்தாணடச் செயவ்தற்கு ஏைத்தின் 
மூைம் மறு-ஒதுக்கீடு செயயப்பட்டத்தப் ்பாைக் 
காட்டித் ்தப்பித்துக்சகாணடன.

‘ஒருவர் வன்முணைணய நாடிோல், அல்லது 
மக்கண் வன்முணைக்குத் தூண்டிவிட்டால், 
அல்லது வன்முணை மூலகமா ,  அல்லது 
வன்முணைணயத் தூண்டுவ்தன் மூலகமா, ப்பாது 
அணமதிணயக் குணலக்கா்தவணர ,  ்தண்ட 
பசயயப்பட்ட ஓர் அணமபபில் பவறும் 
உறுபபிேராக இருப்பது ஒருவணரக் குற்ைவாளியாக 
ஆக்காது’ (உ.நீ. குற்ைவியல் கமல்முணையீடு எண். 
889/2007) என்ை உசசநீதிமன்ைத்தின் அவ்தானிபபு 
ஏன் புைக்கணிக்கப்படுகிைது என்ை ககள்விணய 
நான் எழுபபிகேன்.

நீதிமன்றம் ‘கூட்டுச் ்ெரும் குற்றம்’ என்ற 
் க ாட்பாட்தட நிரே ா கரித்துள்்ளது .  பை 
இத்ளஞர்களும் யுவதிகளும் “நக்ெதைட்டுக்களுக்கு 
உ்தவு்வார்” என்ற ெந்்தகத்தின் ் பரில் சிதறயில் 
அதடக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது சபாதுவாக 
அதனவரும் அறிந்த்்த. அவர்கள் தகதுசெயயப்பட்ட 
பிறகு அவர்கள் மீது பிற குற்றச்ொட்டுக்களும் 

்ெர்த்துக்சகாள்்ளப்படுகின்றன. காவல்துதறயினர் 
விரும்பும் எவதரேயும் தகதுசெயவ்தற்கு அது ஓர் 
எளி்தான முத்திதரேயாக இருக்கிறது. அ்தற்கு 
நிரூபை்மா ொட்சி்யா ்்ததவயில்தை. ்ததட 
செயயப்பட்ட ஓர் அதமப்பில் உறுப்பினரோக 
இருப்பது ஒருவதரேக் குற்றவாளியாக்குவதில்தை 
என்று உச்ெநீதிமன்றம் கூறுகிறது. நீதித் துதறயிலிருநது 
ெட்டம் ஒழுங்கு ெக்திகள்்தாம் எந்த அ்ளவுக்கு 
விைகியிருக்கின்றன!

அண்ணமயில் ஜார்கண்ட அரசாஙகம் 
இயற்றிய ‘நில எடுபபுச சட்டம் 2013’ திருத்்தச 
சட்டத்ண்த நான் ககள்விக்கு உள்்ாக்கிகேன். 
அந்தத் திருத்்தச் ெட்டம் ஆதிவாசி ெமூகத்துக்குச் 
ொவுமணி அடிப்ப்தாகும். அது பாதிக்கப்பட்ட 
மக்களின் சுற்றுச்சூழல், ெமூக உறவுகள், மற்றும் 
கைாச்ொ ரே  மதிப்பீடுகள் ஆகியவற்தறப் 
பாதுகாப்பத்தக் குறிக்்கா்ளாகக் சகாணட ‘ெமூகத் 
்தாக்க மதிப்பீட்டின்’ ் ்ததவதய ஒழித்துவிடுகிறது. 
அரேொங்கம் எந்த ஓரு விவொய நிைத்த்தயும் 
விவொயம் அல்ைா்த ் நாக்கங்களுக்காக அனுமதிக்க 
முடியும் என்பது மிகவும் நாெகரேமான பாதிப்தப 
ஏற்படுத்்தக்கூடிய்தாகும்.

 ‘ நில  வஙகிணய ந ான் ககள்விக்கு 
உள்்ாக்கிகேன்.

அது ஆதிவாசி மக்கத்ள அழித்ச்தாழிப்ப்தற்கான 
மிகவும் அணதமக்காைச் ெதியாகும். 2017 பிப்ரேவரியில் 
‘ஜார்கணட் உநதுெக்தி’யின் ்பாது, நிை வங்கியில் 
21 ைட்ெம் ஏக்கர்கள் இருப்ப்தாகவும், அதில் 10 
ைட்ெம் ஏக்கர்கள் ச்தாழிைதிபர்களுக்கு ஒதுக்கீடு 
செயவ்தற்கு ஆயத்்தமாக உள்்ள்தாகவும் அரேொங்கம் 
அறிவித்்தது.

‘காயர் மஜுர்வா’ நிைம் (பயிரிடப்படா்த நிைம்) 
்தனியாருதடய்தாக இருக்கைாம் அல்ைது 
சபாதுவான்தாக இருக்கைாம். மரேபின்படி, 
்தனிப்பட்ட ஆதிவாசிக் குடும்பங்களிடம் இந்த நிைம் 
இருநதுவந்தது, அவர்கள் அந்த நிைத்த்தப் 
பயன்படுத்தி வந்தார்கள். இப்்பாது அரேொங்கம் 
அதிர்ச்சியூட்டும் வதகயில் அதனத்து சபாது நிை 
உரிதமகத்ளயும் இரேத்துச் செயதுஅதவ அதனத்தும் 
அரேொங்கத்துக்குச் சொந்தம் என்றும் அத்த யாருக்கு 
்வணடுமானாலும் சிறிய, சபரிய ச்தாழில்துதறகத்ள 
நிறுவுவ்தற்கு அரேொங்கத்துக்கு உரிதம உணடு 
என்றும் கூறிக்சகாள்கிறது.

மக்களுக்கு அவர்களுதடய நிைம் அவர்கள் 
தகதயவிட்டுப் சபாவது ச்தரிவதில்தை. ஐந்தாவது 
அட்டவதையின்படி, பழங்குடி ஆ்ைாெதனப் 
்பரேதவ அ்தன் ஒப்பு்ததை அளிக்கவில்தை. அந்தந்த 
கிரோம ெபாக்களும் ்தமது ஒப்பு்ததை அளிக்கவில்தை. 
பாதிக்கப்பட்ட ஆதிவாசி மக்களும் நிை எடுப்புச் 
ெட்டம் 2013 இன் படி ் ்ததவப்படும் அவர்களுதடய 
ஒப்பு்ததையும் அளிக்கவில்தை.

்ம்ை கணட அதனத்துக் ் கள்விகத்ளயும் நான் 
இதடயறாமல் எழுப்பி வருகி்றன்.

இது என்தனத் ‘்்தெத் து்ரோகி’ ஆக்கும் என்றால் 
அப்படி்ய ஆகட்டும்!

�னறி: ஜ்னதோ வீக்லி
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கடல செோன்ன்படி
கற்றுத்நதர்ந்த அ்லகள்
மீனக்ள, திமிஙகலஙக்ளக்
கோ்ப்போற்றிக்சகோணடிருந்த்ன

ஒரு �ணடு
க்ரயில விரு்ப்பம்ந்போல
திரியும்
கடலின ்பற்களோல கோயம்
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்்வ்நயப் ்பதாவதாணர
ஊரும, ் வரும

கட்டுரை

ரஜாசப குமார்

இந்தி தமாழிரயப பயிலுதல பாரபபனியத்திற்கு ஆதைவான புைாணக் கரதகரளத் ததரிந்து 
தகாள்ளத்தான் உதவும் என்றும், விஞ்ான அறிரவப தப்றவும், புத்தம் புதிய ததாழில 

முர்றகரள ஏற்படுத்தவும், மற்்ற நாடுகளில எழுந்த சீரதிருத்த உணரசசிரயத் வதாற்றுவிக்கவும் 
உலக தமாழியாக விளஙகும் ஆஙகிலத்ரதவய தாய்தமாழிக்கு அடுத்ததாக இரள்ரகள் 

கற்கவவணடும் என்றும், வமரைகள் அரனத்திலும் உறுதிபைப வபசினார தபரியார.

கசைம் ்தமிழப் ்பரேதவயினர் ்்தவ்நயப் 
பாவாைரேது ்தமிழத் ச்தாணதடப் பாரோட்டுவ்தற்காக 
1955-ல், முன்சனடுத்்த விழாசவன்றில் ்தநத்த 
சபரியார் அவருக்கு “திரோவிட சமாழிநூல் ஞாயிறு” 
என்ற சிறப்புப் பட்டத்த்த அளித்துப் பாரோட்டினார். 
இன்ற்ளவும், அவர் “சமாழிநூல் ஞாயிறு” என்ற 
அதடசமாழியுடன்்தான் ்தமிழக் குடியினரோல் 
அறியப்படுகிறார்.

எளிய குடும்பப் பின்னணியில் பிறந்த, இந்த 
ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்ைா்த சமாழிநூல் – ் வர்ச் 
சொல் ஆயவா்ளர், ்தனது கூர்த்்த மதியினால், 
ஏரோ்ளமான புத்்தகங்கத்ள வடித்துச் சென்றுள்்ளார். 
எதிர்காை ஆயவா்ளருக்கு கைங்கதரே வி்ளக்கமாகவும் 
வழிகாட்டியாகவும் உள்்ள இநநூல்கள் அதனத்தும், 
பாவாைர் ்தமிழன்தனக்குச் ொர்த்திய மாதைக்ளாம்.

்்தவ்நயர் 07.02.1902 அன்று திருசநல்்வலிக்கு 
அருகிலுள்்ள சிற்றூசரோன்றில் ஞானமுத்து – 
பரிபூர்ைம் என்ற இதையருக்கு மகனாயப் பிறந்தார். 
வறிய சூழநிதையில், ்தனது பள்ளிக் கல்விதய முடித்்த 
அவர், ஆம்பூர், சென்தன மன்னார்குடி ஆகிய 
ஊர்களில் இருந்த பள்ளிகளில் பனிரேணடு ஆணடுகள் 
பணியாற்றினார். 1934-இல் திருச்சியிலுள்்ள பிஷப் 
ஈபர் பள்ளியில் ஆசிரியப் பணிதய ்மற்சகாணடு 
ஒன்பது ஆணடுகள், அ்தாவது 1943 வதரே 
ச்தாடர்ச்சியாகப் பணியாற்றினார். இந்த ஒன்பது 
ஆணடு காைத்தில் மட்டும், ஒன்பது நூல்கத்ளப் 
பதடத்துள்்ளார். அந்த ஒன்பது நூல்கத்ளப் பற்றிய 
ஒரு சிறு குறிப்பாகத் ்தான் இக்கட்டுதரே விரிகிறது.

்்தவ்நயனார், 1937-ல், (1) கட்டாய இநதிக் கல்விக் 
கணடனம், (2) கட்டுதரே கெடதற என்னும் வியாெ 
வி்ளக்கம் என்ற இரு நூல்கத்ளயும், 1939-இல், 
கட்டுதரே வதரேவியல் என்ற ்ததைப்பி்ைார் 
நூதையும், 1940-இல், (1) ்தமிழன் எப்படிக் சகட்டான்? 
(2) ்தமிழர் ெரித்திரேச் சுருக்கம், (3) ் வர்ச் சொற் சுவடி 
(4) இயற்றமிழ இைக்கைம், (5) ஒப்பியன் சமாழி நூல் 
ஆகிய ஐநது நூல்கத்ளயும், 1943-ஆம் ஆணடில் சுட்டு 

வி்ளக்கம் (அ) அடிப்பதட ் வர்ச்சொல் ஐநது என்ற 
நூதையும் செயதுள்்ள்தாக ,  புைவர் இரோ . 
இ்ளங்குமரேனார் ்தனது “்்தவ்நயப் பாவாைர்” என்ற 
நூலில் கூறியுள்்ளார். இவசவான்பது நூல்களில், 
ஒப்பியன் சமாழி நூல் மட்டும் இரேணடு பாகங்கத்ளக் 
சகாணடுள்்ளது.

க்தவ்நயனார் கட்டாய இநதிதய எதிர்த்து 
எழுதியுள்்ள பாடல்களுக்கான பின்னணியான மு்தல் 
இநதி எதிர்ப்புப் ் பாதரேப் பற்றி நாம் மு்தலில் அறிநது 
சகாள்்ள ்வணடும். ்தமிழநாட்டில் சுயமரியாத்த 
இயக்கம் உருவான காைத்தில், பல்்வறு துதறகளிலும் 
நடநது வந்த ்பாரோட்டங்கத்ள ஒப்ப்வ, சமாழித் 
துதறயிலும், இநதி எதிர்ப்புப் ் பாரோட்டம் வ்ளர்நது 
வன்தம சபற்றது. ஆரியம் கைவா்த ்தனித் ்தமிழும், 
்தமிழிதெயும், ்தம் வாழவுக்கு ஆக்கம் ்தரும் என்பத்த 
்தமிழ மக்கள் அறிநதிருந்தனர். ஆனால், காநதியார் 
இநதியத் துதைக் கணடத்திற்கு ஒரு சபாதுசமாழி 
்வணடும் என்று கருதினார். அ்்த ் வத்ளயில், வங்க 
மக்கள், ்தங்கள் சமாழிக்கு நிகரோனது ்வறு எந்த 
சமாழியும் இல்தை என்ற உைர்வினால் இநதிதயக் 
கற்க முன்வாரோர் எனவும் அறிநதிருந்தார். ்தமிழ 
மணணில், ்தமிழர்கள், திரோவிட சமாழியினத்திற்கும், 
இநதிக்கும் சமாழிசயாற்றுதமக் கூறுபாடுகள் 
இல்ைா்த காரேைத்்தால், இநதிதய எதிர்ப்பர் 
என்பத்தயும் ச்தரிநதிருந்தார். இருந்த்பாதும், ்தமிழ 
மக்கள் நைனுக்சகதிரோன கட்டாய இநதிதய, 
்தமிழகத்தில் மக்கத்ளக் கற்க தவக்கப் சபருமுயற்சிகள் 
எடுத்்தார். இ்தன் காரேைமாக்வ, “இநதி பிரேச்ொரே 
ெதப”கள் ் ்தான்றின. பார்ப்பனர்கள் காநதியாரின் 
இந்தத் திட்டத்திற்குப் சபரும் ஆ்தரேவு நல்கினர். 
மக்கட் ச்தாதகயில் மூன்று விழுக்காட்டிற்கும் 
குதறவான எணணிக்தகயில் இருந்த பார்ப்பனர், 
இநதி சமாழிதய அறிந்தவரோய இருந்தது்தான் 
இ்தற்குக் காரேைம். இச்சூழலில், ெமு்தாயப் பணபாட்டு 
நிதையில், இநதி, ்தமிழ மக்கத்ளக் கீழதமயுறச் 
செய்தது. கட்டாய இநதிக்கு எதிரோன ் பாரோட்டம், 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

ஆ
கஸ்
டு 
20
21

45

்தமிழகத்தில், 1920-களி்ை்ய முத்ளவிட்டிருந்தது. 

1923-ல், திருப்பூரில் கூடிய ்தமிழ மாகாை 
காங்கிரேசில், அப்்பாது காங்கிரேசு கட்சியில் இருந்த 
்தநத்த சபரியார், இநதிதயப் பரேப்புவது என்ற 
சபயரோல் , து்ளசி்தாஸ இரோமாயைத்த்தப் 
பரேப்புவத்தக் கணடித்துப் ் பசினார். அ்்த ஆணடில், 
கயாவில் நடந்த அதனத்திநதிய காங்கிரேசு 
மாநாட்டிலும், இநதி சமாழிக்கு மு்தன்தம 
்தரேப்பட்டத்த வன்தமயாகக் கணடித்து அறிக்தக 
சவளியிட்டார் . இ்தன் மூைம், இநதிதயப் 
சபாதுசமாழியாக்குவ்தால், ்தமிழ சமாழியின் 
வ்ளர்ச்சி குன்றும், நாட்டிற்கு நன்தமவித்ளயாது, 
ஆரியரேது பணபாட்தட, வடசமாழிச் ொர்புள்்ள 
இநதி ்வறு வதகயில் வ்ளர்க்கும் என்ற 
உணதமகத்ளசயல்ைாம், மக்களுக்கு உைர்த்தினார். 
கட்டாய இநதித் திட்டம், உணதமயில், இநதிப் 
புரேட்டாகும் என்ற கருத்த்தத் ்தான் சென்ற 
ஊர்களிசைல்ைாம் ஓங்கி முழங்கினார். இநதி 
சமாழிதயப் பயிலு்தல் பார்ப்பனியத்திற்கு ஆ்தரேவான 
புரோைக் கத்தகத்ளத் ச்தரிநது சகாள்்ளத்்தான் 
உ்தவும் என்றும், விஞ்ஞான அறிதவப் சபறவும், 
புத்்தம் புதிய ச்தாழில் முதறகத்ள ஏற்படுத்்தவும், 
மற்ற நாடுகளில் எழுந்த சீர்திருத்்த 
உைர்ச்சிதயத் ் ்தாற்றுவிக்கவும் 
உைக சமாழியாக வி்ளங்கும் 
ஆங்கிைத்த்த்ய ்தாயசமாழிக்கு 
அடுத்்த்தாக இத்ளஞர்கள் 
க ற் க ் வணடும்  என்றும் , 
்மதடகள் அதனத்திலும் 
உறுதிபடப் ் பசினார். கல்ைாதம 
நிதறநதுள்்ள இநநாட்டில், 
்தாயசமாழிக் கல்வி வழங்குவ்்த 
நீதியின் பாற்பட்ட்தாகும், இத்த 
விடுத்து, மக்கள் வழக்கில் 
இடம்சப ற ா ்த ,  க ை ப் பட 
ச ம ாழிய ா கி ய  இ ந திதய 
ஏற்கைாகாது, அது பார்ப்பனரின் 
ஆதிக்கத்திற்்க உ்தவக்கூடியது 
எ ன் சற ல் ை ா ம்  ப ட் டி த் 
ச்தாட்டிசயங்கும் உதரே நிகழத்தி, 
மக்களுக்கு அறிவு புகட்டினார். ்தமிழ அறிஞரோன 
சுத்்தானந்த பாரேதியார், பா்வந்தர் பாரேதி்தாென் 
மற்றும் பிறரும் சபரியாதரேத் ச்தாடர்நது, கட்டாய 
இநதி கூடாது என்ற கருத்த்த வலியுறுத்தி கட்டுதரேகள் 
வதரேந்தனர், கவித்தகள் தீட்டினர்.

“மூ்வந்தரோல் புரேக்கப் சபற்றது ்தமிழ. இது 
ொதிக்சகாரு நீதி ்பசும் மனுநீதிக்சகதிரோன மனி்த 
ெமத்துவம் ் பசும் திருக்குறத்ளக் சகாணட சமாழி. 
புதி்தாயக் கற்கவும், சிநதிக்கவும், பதடக்கவும் 
ஆர்வமூட்டும் சமாழி” என்றசைல்ைாம் எழுதி 
சமாழிக் கா்ததை ்தமிழ மக்களுக்கு ஊட்டினர். 
பாரேதியாரின் “செந்தமிழ நாசடனும் ்பாதினி்ை” 
என்ற பாடதை அடிசயாற்றி, ் க.எம். பாைசுப்ரேமணியம் 
என்ற கவிஞர், “இநதி சமாழிசயனும் ்பாதினி்ை, 
காயும் ஈய்ம பாயுச்தம் காதினி்ை” என்று பகடிக் 
கவி செய்தார். கட்டாய இநதிக்குப் பின்னால், ஆரிய 
ஆதிக்கம் என்ற சகாடும்புலி பதுங்கியிருப்பத்த, 
இவர்கள் ்தமிழருக்கு சவளிச்ெம் பாயச்சிக் 
காணபித்்தனர். ஆரியத்தின் ்தாக்கத்தினால், ்தமிழ 

எவவாறு பாதிப்புக்குள்்ளானது என்பத்தப் பற்றி, மா. 
இ்ளஞ்செழியன், ்தனது “்தமிழன் ச்தாடுத்்த ்பார்” 
என்ற புத்்தகத்தில் பின்வருமாறு வி்ளக்குகின்றார். 
“்தமிழசமாழிச் சித்தவு ்தமிழ நாட்டுச் சித்தவாயிற்று, 
்தமிழக் கதையின் சித்தவாயிற்று. ஒரு நாட்டு 
மக்களின் உயிர் நிதை அவர்களின் சமாழி்ய. 
அம்சமாழி சீர்்கடுற்றால், அம்மக்களின் வாழவும் 
வ்ளமும், நாகரிகமும், நிதையும், சகாள்தகயும் 
்காட்பாடும் சீர்்கடுறும். ்தமிழநாடு இவவிதிக்கு 
விைக்கன்று – இங்கும் இது ்தான் ்நர்ந்தது”. 
ஆரியர்கள், பழங்காைத்தில், பதழய சுவடிகத்ள 
்தமிழக் காவியங்களின் ஏட்டுப் பிரேதிகத்ள, 
பார்ப்பனரேல்ைா்தரோன ்தமிழரிடமிருநது வாங்கி, 
அத்தத்  ்தங்கள் ம்தத்துக்குத்  ்தகு ந்தபடி 
சமாழிசபயர்த்து ,  ்தங்கள் பணபாட்தடப் 
பரேப்பியுள்்ளனர் என்று குற்றம் ொட்டி, ்தனது 
குடியரேசு இ்தழில் ்ததையங்கம் வதரேந்தார் ்தநத்த 
சபரியார். “ஆரியர்கள் திருக்குறள் மு்தைான 
்தனித்்தமிழ நூல்கத்ளக் கூடச் ெமக்கிரு்தத்தின் 
சமாழிசபயர்ப்பு்தான் என்று இகழநது ்பசுவத்தக் 
காணகி்றாம்” என்று, அறிஞர் அணைாத்துதரே 
அவர்கள் ்தனது “திரோவிட நாடு” இ்தழில் எழுதினார்.

இந்தச்  சூழலில் ்தான் , 
மதறமதையடிகள் மு்தைான 
அறிஞர்கள் ்தனித் ்தமிழில் பை 
உதரேநதட நூல்கத்ள எழுதி 
சவளியிட்டனர். ்தமிழ மக்கள், 
்தங்கள் இல்ைம், குழநத்தகள் 
மு்தலிய எவற்றிற்கும் வடசமாழி 
அ ல் ை து  பி ற ச ம ா ழி ப் 
சபயர்கத்ள தவக்கக்கூடாது 
என்று உறுதி பூணடனர் . 
வடசமாழிச் சொற்களுக்கு 
்நரோன ்தமிழச் சொற்கத்ள 
எளி்தாகக் கணடறிய “வடசொல் 
்தமிழ அகரே வரிதெ” நூல் 
சவளியிடப்பட்டது.

வட இநதியாவில் இருநது 
்தமிழ நாட்டிற்கு வநது வணிகம் 
்மற்சகாள்ளும் குஜரோத்தி, 

மார்வாரி ் பான்ற இனங்கத்ளச் ொர்ந்த மக்கள் கூட 
இநதிதயப் சபாதுசமாழியாக்கித் ்தரும்படி ் கட்கா்த 
சூழநிதையில், 1919-ல், பி.எஸ. சிவொமி ஐயர் 
சென்தன பல்கதைக் கழகத்தின் துதை்வந்தரோய 
இருந்த ்வத்ளயில், ஆட்சிக்குழுவில் இருந்த 
சபரும்பான்தமயரோன பார்ப்பனர், திரோவிட 
சமாழிகளின் ஒப்பியல் ஆசிரியர் ப்தவிதய நீக்க 
முதனந்தனர் . அவ்வத்ளயில் பா்வந்தர் 
பாரேதி்தாென், “்தமிழழியுமானால், ்தமிழர் அழிவர், 
இத்த நம்தம விழுங்க வந்தவர்கள் நன்கறிவார் என் 
்தமிழா” என்று கவித்த பாடியது இங்கு ் நாக்கத்்தக்கது.

இரோெ்காபாைாச்ொரியார் ்தமிழகத்த்த 
உள்்ளடக்கிய  ச ென்தன ம ா க ாைத்தின் 
மு்தைதமச்ெரோயிருந்த்பாது நடந்த இச்ெமூக 
நிகழவுக்ளாலும், சகாந்தளிப்பாலும், ்தமிழ 
பற்றா்ளரோயிருந்த ் ்தவ்நயனாரும் ஈர்க்கப்பட்டார். 
்்தவ்நயனார் “கட்டாய இநதிக் கல்வியால் ்தமிழுக்கு 
வருங்்கடு” என்ற ்ததைப்பில், “நந்தவனத் 
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தி்ைாரோணடி” என்ற சமட்டில் எழுதிய கவித்தயில் 
சினம்சகாணடு சீறுகின்றார்,

ஆழந்த சமாழிப்பற்றும் இைக்கிய ்வட்தகயும் 
சகாணட வங்க இனத்த்தவதரேப் ் பாைத் ்தமிழரும் 
விழிப்புைர்வுடன் இருநது, ்தமிழநாட்டில் இநதி 
நுதழயா வணைம் க்ததவச் ொத்திட ்வணடும் 
என்ற கருத்த்தக் கீழக்கணடவாறு இன்சனாரு 
கவித்தயில் சவளிப்படுத்தியுள்்ளார்.

“மோ்னத்திலும் ்போஷோபி மோ்னத்திலும் வஙகோள்ர்ப 
பின்பற்றுவோநய
ஞோ்னத்தி லும்சுயோ தீ்னத்திலும் �னறைோகத் தமிழ 
வளர்்ப்போநய”

இநதியால் ்தான், நாட்டு ஒற்றுதம ் மம்படும் என்ற 
கருத்த்த ்்தவ்நயனார் ஏற்கவில்தை. அரேசுப் 
பணிகள் அதனத்தும் ்தாயசமாழியில் நடந்தால்்தான், 
அங்கு நம் சமாழியுரிதம மதிக்கப்சபறும். ெமூக 
நைனும் காக்கப்படும், அருங்கதைகள் அதனத்தும் 
ஆங்கிைத்தில் இருக்தகயில், அத்தப் படிப்பது 
அடிதமத்்தனம் என்பது ்தவறான கருத்்தாகும் 
என்பன ் பான்ற விடயங்களில் அவர் ச்தளிவுடன் 
இருந்தார்.

“ஏ்்னய சமோழியினறி இயஙகும் சமோழியோர்க்நக
இந்தியும் ஏதுக்கடி மடந்தோய?
இலக்கியம் நிரம்்பநவ இருக்கும் சமோழியோர்க்நக
இந்தியும் ஏதுக்கடி மடந்தோய?
ஏற்க்னநவ ்போடம் இருக்கும் மோெவர்க்நக
இந்தியும் ஏதுக்கடி மடந்தோய?”

என்று, கட்டாய இநதிக் கல்வி ் வணடாம் என்ற 
கவித்தயில் வடித்்த சொற்கத்ளப் படித்து, ்தமிழரும் 
வீறுசகாணட ்வங்தகசயன எழுநது ்பாரோட 
முன்வந்தனர் என்பது வரேைாறு.

இநதிய நாட்டில், அன்று இருந்த பதின்மூன்று 
மாகாைங்களில் இநதி ் பெப்படவில்தை. சென்தன 
மாகாைத்தில் கட்டாய இநதிக் கல்விதயப் 
புகுத்தினால், அத்த அனுமதிக்க ்தமிழர் ் பத்தயரேல்ைர் 
என்று ஓங்கி அதறநது, ்தமிழதரே அவரேது உறக்க 
நிதையிலிருநது ்தட்டி எழுப்பினார் ்்தவ்நயர் 
(“்தமிழதனத் ்தட்டி சயழுப்பல்” என்ற கவித்த).

்்தவ்நயப் பாவாைர் எழுதிய, “்தமிழ நாட்டுப் 
பைத்்தால் வடசமாழி வ்ளர்த்்தல்” என்ற கவித்த 
இன்தறய அரேசியல், ெமூகச் சூழலுக்கும் சபாருநதுவது. 
அணதமக்காைமாக, நடுவண அரேசு, ்தமிழ நாட்டுப் 
பல்கதைக் கழகங்களிலும், வட இநதியதரே மிகப்சபரிய 
அ்ளவில் இடம்சபறச் செயவது, ்தமிழருக்சகதிரோன, 
்தமிழர் நைத்திற்சகதிரோன பணபாட்டுச் சூழச்சியாகும். 
“்தமிழநாட்டுப் பைங்காசும் வடநாட்டு மைம் வீசும்” 
என்று அவர் 1937-ல் எழுதிய கவித்த வரி, இன்தறக்கும் 
சபாருத்்தமாக இருக்கின்றது.

்பாவாைர் 1937-இல் ்தமது ்ததைதமத் 
்தமிழாசிரியர் பணியின் இதட்ய, “கட்டுதரேக் 
கெடற்தற என்னும் வியாெ வி்ளக்கம்” என்ற நூதை 
எழுதி சவளியிட்டார். மாைவதரே நல்ை ்தமிழில், 
இைக்கைப் பிதழயின்றி கட்டுதரேகள் செயய 
ஊக்குவிக்கும் முகத்்தான் ,  அவர் எழுதிய 
இப்புத்்தகத்தில் இழி சொற்கள், வழுஉச் சொற்கள், 
இன்றியும், சொன்மயக்கம் ்்தான்றா வதகயிலும் 

கட்டுதரே எழு்தத் ்்ததவயான அதனத்த்தயும் 
வி்ளக்கிச் சொல்லியுள்்ளார். கட்டுதரேக்கான திட்டம், 
சபாருத்்தம், இனிதம, சுருக்கம், தூயதம ஆகிய 
்ததைப்புகளில் அவர் எழுதிய நல்லுதரேதயப் படித்்த 
மாைவர் ்தமிழ வித்்தகரோய ஏற்றம் சபற்றனர். 
நிறுத்்தக் குறிகள் எங்சகல்ைாம் பயன்படுத்்தப்பட 
்வணடும் என்பத்தத் ச்தளிவுபடச் சொல்லிய அவர், 
மரேபு சமாழிதயக் தகயாளு்தல் எப்படி சமாழிநயத்த்த 
்மம்படுத்்தவல்ைது என்பத்த மாைவர் எளி்தாகப் 
படித்துைரும் வதகயில் பதிவு செயதுள்்ளார்.

செந்தமிழ நதடதய வி்ளக்கப் ் பாந்த பாவாைர், 
எடுத்துக்காட்டாக மதறமதையடிகள் கபிைர் 
குறித்துச் சொல்லிய கருத்துக்கத்ள நிதனவூட்டுகின்றார், 
“ க பி ை ரே க வ ல்  எளி ய  ்த மி ழ  ந தட யி ல் 
இயற்றப்பட்டிருத்்தல் சகாணடும், கபிைர்க்குப் 
பூணூல் இட ஒருப்படா்த பார்ப்பனக் குழுவினர்க்கு, 
அறிவுருட்டல் ்வணடிச் சிறு பிள்த்ளயாயிருந்த 
கபிைர் இ்ததனச் செய்தார் என வழங்குங்கத்த 
நம்பத்்தகா்தாயிருத்்தல் சகாணடும், இது கபிைரோற் 
செயயப்பட்ட்தன் சறன்றும் இஃச்தாரு “கட்டு நூல்” 
என்றுங் கூறினாருமு்ளர் .  இக்கபிைரேகவல் 
இயற்றப்பட்ட்தற்கு காரேைங்கூறுங் கத்த நம்பத் 
்தகா்தது பற்றி இநநூதை்ய கட்டுநூசைன்றல் 
ஆரோயச்சி யுைர்வில்ைா்தார் கூற்றாகும்”. இதிலிருநது 
அவர் மாைவதரே, இைக்கிய ஆயவு ் நாக்கி நகர்த்்த 
முதனநதிருப்பது புைனாகிறது.

திருவாரூரில் வாழநது வந்த பார்ப்பனர் ஒருவருக்கு 
குழநத்த இல்தை. அவர் பிறந்த பின் ்தனி்ய 
விடப்பட்ட மகசவான்தறக் கணடு, வீட்டிற்கு எடுத்து 
வநது, கபிைர் என்று சபயர் சூட்டி வ்ளர்த்்தார். சிை 
ஆணடுகளுக்குப் பிறகு, அச்சிறுவனுக்குப் பூணூல் 
அணிவிக்கும் நிகழவுக்கு அவர் முதனந்த்பாது, 
ஊரிலிருந்த மற்ற பார்ப்பனர் அ்தற்கு எதிர்ப்பு 
ச்தரிவித்்தனர். அச்சிறுவனின் சபற்்றார் யார் 
என்பதும் அவர்கள் என்ன ொதிதயச் ் ெர்ந்தவர்கள் 
என்பதும் யாருக்கும் ச்தரியா்த்தால், பழதமவாதிக்ளான 
அவர்கள் உடன்படவில்தை. இந்த ்நரேத்தில் 
எதிர்ப்புத் ச்தரிவித்்த பழதமவாதிகள் கூட்டத்தில், 
சிறுவன் ்நரேடியாகப் ்பசினான். பார்ப்பனர் 
இல்ைா்த நாடுகள் பை உ்ள. மி்ைச்ெர்கள், �ூனர்கள், 
சிங்க்ளர்கள், ் ொைாக்கர்கள், யவனர்கள், சீனர்கள், 
இவர்கள் வாழும் இடத்திசைல்ைாம் பார்ப்பனர் 
இல்தை. ஆனால் இங்கு நீங்கள் மக்கத்ள நான்கு 
வர்ைமாகப் பிரித்து தவத்துள்ளீர்கள். நல்ைவர், 
சகட்டவர் என்ற இருவதகயினர் ்தான் மக்களிதட்ய 
இருக்க்வணடும். ஓர் எருதம மாடும் பசுமாடும் 
இரு்வறு இனத்்ததவ. ஆனால், எருதமமாடும் 
பசுமாடும் இதைவத்த யாரும் கணடதில்தை. 
ஆனால், நீங்கள் நான்கு வர்ைமாகப் பிரித்து 
தவத்துள்்ள இச்ெமூகத்தில், இரு்வறு வர்ை அல்ைது 
ஆண சபணகளுக்குப் பிறந்த குழநத்தகத்ளக் 
கணடதில்தை ய ா ?  வித ்த க் க ப் ப டு வது ம் 
அறுக்கப்படுவதும் எந்தத் ்தன்தமயிலும் ் வறுபடா. 
பார்ப்பனத் ்தநத்தக்கும், புதையர் ்தாயக்கும் பிறந்த 
குழநத்த ஏன் பார்ப்பனரோக இருக்கக்கூடாது? 
புதையன் இனத்த்தச் ் ெர்ந்தவன் வடநாடு சென்று 
்வ்தங்கத்ளக் கற்றுவிட்டால், அவன் பார்ப்பானாகி 
விடுவான். வடநாட்டிலுள்்ள பார்ப்பனன் ஒருவன், 
ச்தன்னிநதியா வநது புதையர் இன மக்க்்ளாடு 
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கைநது உறவாடின், அவன் புதையனாகி விடுவான்.

“நான் திருவாரூப் பார்ப்பனர் ஒருவரோல் 
வ்ளர்க்கப்பட்்டன். இ்தனால், இங்கு யாருக்காவது 
மதழ சபயவது நின்றுவிட்ட்தா? இல்தை, ச்தன்றல் 
்தான் சிைருக்கு வீெ மறுத்துவிட்ட்தா? இந்த பூமி, 
சிைதரேத் ்தாங்க முடியாது பி்ளவுபட்டு விட்ட்தா? 
சூரிய ஒளி யாருக்காவது கிதடக்காமல் இருக்கிற்தா? 
நால் வர்ைத்தினர் மட்டும் ஊர்களிலும் 
கிரோமங்களிலும் கிதடக்கும் உைதவ உணை, 
யா்ரேனும் காடுகளுக்குப் ்பாய ,  அங்கு 
கிதடப்பனவற்தறயா உணகிறார்கள்? வ்ளதமயும் 
வறுதமயும், நைம் செயயும் செயல்களின் நன்தம, 
தீதம இவற்றின் அடிப்பதடயில் ்தான் அதமகின்றன. 
இது அதனவருக்கும் சபாதுவான விதி. ஒ்ரே ொதி 
்தான் உணடு. அதனவருதடய பிறப்பும் இறப்பும் 
ஒ்ரே ்தன்தமயன. அ்்த்பாை அதனவருக்குமான 
கடவுளும் ஒருவ்ரே. ஆக்வ, வறியவர்க்குக் 
சகாடுங்கள். விைங்கினத்த்த உணைாதிருங்கள். 
அ்்த்பாை க்ளதவயும் சகாதைதயயும் ஒழியுங்கள். 
எப்்பாதும் நீதிக்குத் ்ததைவைங்கி வாழுங்கள். 
மனி்தரின் ஆன்மா என்று கரு்தப்படுவதில் ஆண 
சபண பால் ்ப்தமில்தை. மக்க்்ள, எனது 
சொற்கத்ளப் புறந்தள்்ளாதீர்கள். ஏசனனில், உங்கள் 
பிறப்பும் ொதியும் உங்களுக்கு எவவி்த நன்தமதயயும் 
்தரேப்்பாவதில்தை. உங்க்ளது ்நர்தமயும், நல்ை 
நடவடிக்தககளும் ்தான் உங்களுக்கு எப்்பாதும் 
துதை நிற்கும்”. உதரே வி்ளக்கம்: அ. மா்ததவயா)

புைவர் இரோ. இ்ளங்குமரேனாரின் கூற்றுப்படி, 
பாவாைரின் அடுத்்த நூைான “கட்டுதரே வதரேவியல்” 
1940-ல் சவளியிடப்பட்டது. பாவாைர், ்தனது 
முன்தனய நூைான “கட்டுதரேக் கெடதற”தய, ் மல் 
வகுப்பு மாைவர்களுக்கு ஏற்ற வதகயில், விரித்தும், 
செழுதமப்படுத்தியும் இநநூதைப் பதடத்துள்்ளார். 
இவவிரு நூற்கத்ளயும், ்தமிழக அரேசு மாைவரேது 
்தமிழத் ்தகுதிதயக் கருத்தில் சகாணடு, பள்ளிப் 
பாடத்தில் ் ெர்க்க ் வணடும் என்பது ்தமிழ ஆர்வைர் 
கருத்து.

்தமிழரின் சபாற்காைத்த்த ஆயந்த பாவாைர் 
இவவாறு நிறுவியுள்்ளார், “அழகிய என்ற சபாருத்ள 
உதடய சபாலி்தல் என்ற மூைச்சொல், “சபான்” 
என்ற சொல்தை உருவாக்கியது. மாதழ என்ற சொல், 
அதனத்து உ்ைாகங்களுக்கும் சபாதுவானது, 
்தமிழால் மு்தன்மு்தைாகக் கணடுபிடிக்கப்பட்ட 
சபான் என்னும் மாதழ பிற்காைத்தில், அதனத்து 
உ்ைாகங்கத்ளயும் சுட்டப் பயன்படுத்்தப்பட்டது. 
செம்சபான் செம்தபக் குறித்்தது. சவண சபான் 
சவள்ளிதயயும், கரும்சபான் இரும்தபயும் குறித்்தன. 
சபான் என்ற சொல், அதடயின்றி, ்வறு ஒரு 
ம ா த ழதய யு ம்  கு றி ப்பிடு ம்  என் ப ்த ற் கு 
எடுத்துக்காட்டாக, “தூணடிற்சபான் மீன் விழுங்கி 
அற்று” (குறள், 931) என்ற குற்ளடிதயயும் நமக்கு 
நிதனவுபடுத்துகின்றார். “ஆசிரியன்” என்ற நாம் 
அதனவரும் அறிந்த சொல்தை, ஆசு+இரியன் என்று 
பிரிக்கின்றார். ஆசு = குற்றம். இரி்தல் = ் பாக்கு்தல். 
மாைவரேது குதறகத்ளயும் குற்றங்கத்ளயும் 
்பாக்குபவர் ஆசிரியர் என்று பாடம் சொல்லுகின்றார். 
அ ் ்த ் ப ா ன் று  க ல்  +  அ க ம்  எ ன் ற 
சொல்லிதைப்பிலிருநது கல்ைகம் என்ற சொல்லும் 

கழகம் என்ற சொல்லும் உருவாயின என்றும் 
வி்ளக்குகிறார்.

நிைம் தீர்நது, நாற்புறமும் நீரோற் சூழப்பட்டிருக்கும் 
சிறு நிைம் தீவாகும். வடசமாழியா்ளர் இந்தத் தீவு 
என்ற சொல்தை, த்வீப என்று திரித்துள்்ளனர். த்வீப 
என்றால் இருபுறம் நீரோற் சூழப்பட்ட நிைம் என்று 
சபாருள். ஆனால், நாற்புறமும் நீரோற் சூழப்பட்ட 
தீதவ த்வீப என்ற சொல்ைால் அதழப்பது, 
சபாருந்தாதமதயக் சகாணடுள்்ளது என்று சொல்லி, 
அவதரே இடித்துதரேக்கவும் ்தயங்கவில்தை. பை 
்தமிழச் சொற்கத்ளச் சித்தத்்தவர் ஆரிய்ரே என்ற 
கருத்த்தத் ்தன் இறுதிநாள் வதரே உரேத்்த குரேலில் 
முழங்கிக் சகாண்டயிருந்தார்.

ஆரியர் வருமுன்னர், ்தமிழ்ரே வடநாட்டிற் 
குடி்யறியிருந்தனர். சிநது என்னும் ஆற்றுப்சபயர் 
்தமிழர் இட்டத் ்தமிழ சபயரோக்வ யிருநதிருக்க 
்வணடும் என்பது பாவாைரின் ஆயவு முடிபு. சிறு 
சிறு மதழத்துளிக்ளாக மணணில் சிநதி, அது ஆறாகப் 
்பருரு சகாணட்தனால் அது சிநது என 
அதழக்கப்பட்டது என்று வி்ளக்குகிறார்.

ொை்மான் (கி.மு. 1034-980) என்னும் யூ்தவரேென், 
்தனது நாட்டில் காைப்படா்த மயில், குரேங்கு 
்பான்றதவகத்ளத் ச்தன்னாட்டிலிருநது 
்தருவித்்தான். மயிதைக் குறிக்கத் ்தமிழில் வழங்கும் 
்்தாதக என்பது காரேைப் சபயர். இந்தத் ்்தாதக 
என்னும் சொல், அரோபிய சமாழியில், ்தாவூஸ 
என்றும், இைத்தீனில் ப்வா என்றும் இறுதியாக 
ஆங்கிைத்தில் பீ (PEACOCK) என்றும் திரிந்தது. 
அ்்த்பாை, மரேக்கித்ளயில் வாழவ்தனால் கப்பு (கப்பு 
= மரேக்கித்ள) என்ற சபயரோல் அதழக்கப்பட்ட 
குரேங்கு என்னும் சொல் ஹிப்ரூ சமாழியில் “்காப்” 
என்று இைகுவாக மாற்று ஆதட அணிநது சகாணடது.

ஏறக்குதறய ஆயிரேத்துக்கும் ்மற்பட்ட ்தமிழச் 
சொற்களின் மூைங்கத்ள இவவாறு ஆயந்த பாவாைர், 
அணதமக் காைமாக, இநதிய நாகரிகம் ஆரியர் 
கணடச்தனக் கூறப்படும் கருத்து உைக அரேங்குகளிலும் 
்மதையரோல் தவக்கப்படுவ்தற்குக் காரேைம், 
ஆரியரேது சூழச்சி்ய என்று குற்றம் ொட்டுகின்றார். 
ஆரியர் ச்தன்னாடு வநது ்தமிழ்ரோடு ச்தாடர்பு 
சகாணடு. அவர் சமாழிதயயும் இைக்கியத்த்தயும் 
கற்று, பை ்தமிழச் சொற்கத்ள ெமக்கிரு்தம் என்னும் 
அதரேச் செயற்தக சமாழியில் கைநது, பின்னர் ்தமிழ 
நூ ல் க த ்ள ச ய ல் ை ா ம்  வ ட ச ம ா ழி யி ல் 
சமாழிசபயர்த்்ததுடன், மூை நூல்கத்ளசயல்ைாம் 
அழித்துவிட்டனர். பின் ்தமது சமாழிசபயர்ப்பு 
நூல்கத்ள்ய மு்தனூல்க்ளாகவும் காட்டி இநதிய 
நாகரிகத்திற்கு ஆரிய்ம ்ததை என்ற சபாயக் 
கருத்த்தயும் பைவாறு புதனநதுதரேத்திருக்கின்றனர். 
்தமிழரின், ்தமிழ சமாழியின் ச்தான்தமயும் 
மு்தன்தமயும் பறி்பாவத்தக் கணட பாவாைர் ்தன் 
வாழநாள் முழுவத்தயும் இப்சபாயக்சகதிரோன 
்பாரோட்டத்தி்ை்ய செைவழித்்தார் என்பது 
அவருக்கு மிகவும் சபருதம பயக்கக்கூடிய ஒன்றாகும்.

அ்்த்வத்ளயில், ்தமிழர் ்தாம் ச்தன்னாட்டின் 
முதுகுடி மக்கள் என்ற கருத்த்த வலியுறுத்தி ்தமிழிலும், 
ஆங்கிைத்திலும் சிறுநூலும் சபருநூலும் பை வதரேந்த 
சென்தனப் பல்கதைக் கழக முன்தன வரேைாற்றுத்துதற 
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்பரோசிரியர் கிருட்டிைொமி ஐயங்கார், துதைப் 
்பரோசிரியர் பி.தி. சீனிவாெயங்கார், பச்தெயப்பன் 
கல்லூரி வரேைாற்றுத் துதற ்ததைவரோயிருந்த 
்ெதெயங்கார் ்பான்ற பார்ப்பன அறிஞர்கத்ள 
பாவாைர் ்தமது “்தமிழ வரேைாறு -2” என்ற நூலில் 
மிகவுயர்வாக மதிப்பீடு செயதுள்்ளார்.

வரேைாற்றறிஞர் ச்த.சபா. மீனாட்சி சுந்தரேம் 
அவர்க்ளது கருத்துக்க்்ளாடும், பாவாைரோல் 
உடன்பட இயைாமற் ்பாயிற்று. ச்த.சபா.மீ. 
அவர்கள் ்தமிழின் குமரி நாட்டுத் ் ்தாற்றத்த்த ஒப்புக் 
சகாள்்ளா்தவர், ்தமிழ ் வர்ச் சொற்கத்ள அறியா்தவர், 
அ்தனால் ஆரியத்த்த மு்தன்தமயாகவும், ்தமிதழ 
வழிநிதையாகவும் தவத்து சமாழியிைக்கிய 
வரேைாறுகள் எழுதி வருபவர் என்றசைல்ைாம் அவர் 
மீது பாவாைர் குற்றச்ொட்டுக்கள் தவத்்தார். 
இருநதும், “்தனிப்பட்ட முதறயில், பர். (பணடாகர், 
Dr) ச்த.சபா. மீ. சயாடு எனக்கு எட்டுதையும் 
பகதமயில்தை. அவதரே என் உணதம நணபர் 
எனவும் பின் வாங்்கன். ஆனால் ்தமிழ, ்தமிழர் 
குறித்்த அவரேது சிை சகாள்தககத்ளயும் கூற்தறயு்ம 
நான் எதிர்க்கின்்றன்” என்றும், பிறி்்தாரிடத்தில் 
குறிப்பிட்டிருப்பது, அவரேது பணபட்ட, முதிர்வில் 
கனிந்த மனநிதைதய சவளிப்படுத்தியது.

்தான் எழுதிய சொல்ைாரோயச்சி, சமாழியாரோயச்சி 
நூல்கள் அதனத்திலும், ்தமிழ எவவாறு சமல்சைாலி 
சமாழியாயிருக்கின்றது, பிறசமாழிச் சொற் 
கைப்பில்ைா தூயதமதயக் சகாணடுள்்ளது, திருநதிய 
வடிவில் ்வர்ச் சொல் காட்டி நிற்கின்றது என்ற 
்காட்டுபாடுகத்ளசயல்ைாம், ச்தால்வரேைாற்றுச் 
ொன்றுணதமக்்ளாடும், முழுதமயான இைக்கை 
உணதமக்்ளாடும் வி்ளக்கியுள்்ளார்.

்தமிழ என்ற சொல்லின் ் வர் வடிவத்த்த ஆயப் 
்பாந்த பாவாைர் கீழக்கணட கருத்துக்கத்ள முன் 
தவக்கிறார். ்தமிதழ ்தம்+இம்(இழும்) என்று பிரிப்பவர், 
இடும், இழுது என்ற சொற்கள் முதற்ய இனிதம 
்்தன் என்ற சபாருட்கத்ளத் ்தருகின்ற, இனிதம 
சபாருட் காரேணியத்த்தச் சுட்டினாலும், இழும் 
என்னும் ்ததைதமச் சொல் ஈறாகக் குன்றியிருக்கின்ற 
காரேைத்்தால், இவவி்ளக்கத்தின் ஏற்புதடத் ்தன்தம 
விவா்தத்திற்குட்பட்டு விடுகிறது.்தமிழ என்ற 
சொல்லிலுள்்ள ழகரேம் ்தனித்்தன்தம வாயந்த்தல்ை. 
ஏசனனில், ்தமிழில், அமிழ, குமிழ, சிமிழ ்பான்ற 
சொற்களும் வழங்கி வருகின்றன.

்மலும் இனிதமசயன்பது, ்தமிழுக்கு ழகரேத்்தால் 
மட்டும் ஏற்பட்ட்தன்று, எழுத்தினிதம ்பான்்ற, 
சொல்லினிதம, செயயுளினிதம எனப் பிற 
வினிதமகளும் உணடு. ்தமிதழ ்த+மிழ என்று 
பிரித்தும் பின்னர் ்தம்+மிழற்று என்று விரித்்்தாமாயின், 
்தம் என்ற சொல், அ்ததனசயாத்்த எம் நும் ் பான்ற 
சொற்கத்ளப் ்பான்று அருதமப்பாட்தட 
(அணதமதய) உைர்த்்தா நிதைதயக் காணகி்றாம்.

்தமிழ வணிகர் வடக்கிலுள்்ள நாட்டிற்குச் சென்ற 
்வத்ளயில், அநநாட்டார், அவவணிகரின் சமாழிதய 
்தம்+இல்சமாழி, (அ்தாவது ்தமது இல்ைத்து சமாழி 
என்ற சபாருளில்) என்று கருதியிருக்கைாம். இவவ்ளவு 
வி்ளக்கங்கத்ளயும் நமக்குக் கற்பித்்த பாவாைர், 
இ று தி யி ல் ,  இ ப் சப ா ரு ட் க ரே ணி ய ங் க ள் 

எல்ைாவற்றுள்ளும், ்தனியாக ழகரேத்த்தயுதடயது, 
்தன்னாட்டு சமாழி  என்னும் இரேண்ட 
சபாருத்்தமானதவசயன்றும், இவற்றினும் சிறந்தது 
்்தான்றும் வதரே, இதவ்ய சகாள்்ளத் ்தக்கன 
என்றும் தீர்ப்பிடுகிறார்!

க்தவ்நயப் பாவாைர், ்தாம் நாற்பது 
அகதவதய எட்டு முன்ன்ரே்ய, ஒப்பியன் சமாழிநூல் 
என்ற நூதை இரு பகுதிக்ளாக எழுதி முடித்துவிட்டார். 
்தன் ஆசிரியப் பணியிதட, இநநூதைச் செய்தற்குத் 
்்ததவயான சபரும் ஆயவுகத்ள அவர் எவவாறு 
்மற்சகாணடார் என்பத்த எணணும்்பாது வியப்பு 
்மலிடுகிறது. சபாரு்ளா்தாரே ரீதியிலும், அவர் 
வ்ளமான பின்புைம் சகாணடிருக்கவில்தை. 
இருந்த்பாதும் அவர் ்தனது ஆழந்த பற்றின் 
காரேைமாக, ்தனது ்தமிழச் சொல்ைாரோயச்சிகத்ளத் 
ச்தாடர்நது செய்தார். ஒரு பள்ளியாசிரியர் பணி, 
இத்்ததகய ஆயவுகத்ளசயல்ைாம் உள்்ளடக்கியிருக்கத் 
்்ததவயில்தை. ஆயினும், அவரோல் ்தமிதழ விட 
மு டி ய வி ல் தை ,  ்த மி த ழ  ம ட் டு ் ம 
சுவாசிக்காமலிருக்கவும் முடியவில்தை. ்தமிழகத்தின் 
சபருமதைத் ச்தாடரோன குடமதை, ்ெரே 
நாட்டிலிருப்ப்தால், ்ெரேனுக்கு மதையமான், 
மதைநாடன் என்ற சபயர்கள் இருந்தத்தயும், அத்தத் 
ச்தாடர்நது மதையா்ள நாடு என்ற சொல் 
உருவானத்தயும் குறிப்பிடுகின்றார் . ொரேல் 
மதையடிவாரேத்த்தக் குறிப்ப்தால், இதிலிருந்்த 
்ெரேல், ் ெரேன் என்ற சொற்கள் கித்ளத்்தன.

துவதரே என்பது ்தமிழ மணணில் வித்ளயும் 
செடியின் சபயர். துவதரே மிகுதியாக வித்ளயும் 
இடம் துவதரே என்று வழங்கப்பட்டது. ச்தன்னாட்டில் 
துவதரே என்ற சபயரில் ஒருவர் இருநதிருக்க 
்வணடும். இத்்தனித் ்தமிழச் சொல்தை, பிற்காைத்தில் 
கணைன் ஆணட இடசமன்று சொல்ைப்படும் 
வடநாட்டுப் பகுதிக்கு துவாரேதக என்ற சபய்ரோடு 
நகர்த்தி விட்டனர்.

“உலரோ வீ்கத் துவ்ர யோணடு
�ோற்்பத் சதோன்பது வழிமு்றை வந்த
நவளிருள் நவநள”

என்ற புறநானூற்றுக் கவித்ததய (201) பாவாைர் 
்தனது கருத்துக்கு ஆ்தாரேமாகத் ்தருகின்றார். 
துவாரேதகயாகப் பல்கதைக் கழக அகரோதியில், 
புறநானூற்றுத் “துவதரே” கணைன் ஆணட இடமாகக் 
கு றி ப்பிடப் பட்டுள்்ளத்த  வன்தமய ா க க் 
கணடிக்கிறார்.

பணதடக் காைத்தில், ்தமிழ நாட்டில் இதெத் 
ச்தாழில் நடத்தி வந்த பாைர் என்ற வகுப்பினர், 
காைப்்பாக்கில், ்தமது உரிதமகத்ள, பார்ப்பனருக்குப் 
ப லி  ச க ா டு த் து வி ட் ட ன ர்  எ ன் ப த ்த ச் 
ொன்றா்தாரேங்க்்ளாடு, பாவாைர் நிறுவுகிறார். 
மனு்தர்ம ொஸதிரேம், 4ஆம் அத்தியாயம், 15ஆம் 
விதியில், பார்ப்பனர் “பாட்டுப் பாடுவது, கூத்்தாடுவது 
– இப்படிக் சகாத்்த ொத்திரே விருத்்தமான கருமத்தினால் 
சபாருத்ளத் ்்தடிக் சகாள்்ளக்கூடாது” என்று 
கூறப்பட்டுள்்ளத்த அவர் சுட்டிக் காட்டுகின்றார். 
்மலும், சிைப்பதிகாரேத்தின் புறஞ்்ெரியிறுத்்த காத்த 
(38, 89).
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“வரி�வில சகோள்்க ம்றைநூல வழுக்கத்து்ப
புரிநூன மோர்்பர் உ்றை்பதி”

என்று கூறியிருப்ப்தன் பாலும் நமது கவனத்த்த 
அவர் திருப்புகிறார். இ்தன் சபாருள் “்வ்தத்த்த 
ஓ்தாது, வரிப்பாட்தடப் பாடி, ் வ்த ஒழுக்கத்தினின்று 
்தவறிய்தால், சிை பார்ப்பனர் விைக்கப்பட்டு ஊருக்கு 
சவளி்ய ்பாயக் குடியிருந்தனர்” என்ப்தாம். 
மதிப்பும், வருவாயும் கிதடத்்தால், பார்ப்பனர், 
பிறப்பில் உயர்வு ்தாழவு வகுக்கும் குைமுதறதயத் 
்தள்ளிவிட்டு, பாைரின் ச்தாழிதை ்மற்சகாள்்ளத் 
்ததைப்பட்டு விட்டனர் என்ற ெமூக நிதைதயத் 
்்தாலுரித்தும் காட்டுகின்றது .  ்தமிழிதெ , 
்தமிழரிடமிருநது எவவாறு க்ளவு ் பானது என்பத்த 
ெமூக நீதிக் கண்ைாட்டத்தில் பாவாைர் 
வி்ளக்கியுள்்ள திறம் இற்தற நாள் ்தமிழர் அறிநது 
சகாள்்ள ் வணடியச்தான்றாகும்.

க்தவ்நயப் பாவாைர், ்தனது வாழநாளில் 
ஐம்பத்தி இரேணடு புத்்தகங்கள் எழுதியுள்்ள்தாக 
புைவர் இ்ளங்குமரேனார் குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் 
பாவாைர் எழுதிய ஐம்பத்தி மூன்றாவது புத்்தகம் 
ஒன்றும் உள்்ளது. அது்தான் அவரேது வாழக்தக. 
அவரேது வாழக்தகயின் சபரும்பகுதி, வறுதமயி்ை்ய 
அமிழநதிருந்தாலும், அவர் ்தமிழக் கா்தல் 
மிக்குதட்யாரோயும் அகவாழவில் ்பாற்றத்்தக்கப் 
பை விழுமியங்கத்ள யுதட்யாரோயும் திகழந்தார். 
இவர் ்தஞ்தெக் கருகிலுள்்ள மன்னார்குடியில் 1930-
லிருநது, 1936-வதரே ஆறு ஆணடுகள் பணியாற்றினார். 
அப்்பாது அவர் வாழக்தகயில் நிகழந்த ஒன்று, அவர் 
எத்்தகு மாமனி்தரோய இருந்தார் என்ப்தற்கு ஓர் 
எடுத்துக்காட்டாகும். பாவாைர் பணியாற்றியது 
பின்்ை கல்லூரியாகும் .  ஒரு கட்டத்தில் 
இக்கல்லூரியின் வ்ளர்ச்சி சுருங்கியது. இ்ளங்கதை 
வகுப்பு மு்தலில் நிறுத்்தப்பட்டது. சின்னாட்களி்ை்ய, 
இதடநிதை (Intermediate) வகுப்பும் நிறுத்்தப்பட்டது. 
கல்லூரி என்ற நிதையிலிருநது, அது பள்ளி என்ற 
நிதைக்கு இறக்கம் கணடது. கல்லூரியில் பணி செய்த 
முதுவர்கள் பள்ளிப் பணியில் அமர்த்்தப்பட்டனர். 
பள்ளி ஆசிரியரோகப் பணியாற்றிய இத்ளயர்கள் 
பள்ளியிலிருநது சவளி்யற ் வணடும் என்ற நிதை 
உருவானது. இத்ளயருள் மு்தைாவ்தாக இருந்தவர் 
்காபாை கிருட்டினர் என்ற பார்ப்பனர். அவர் 
விைகிவிட்டால் பாவாைர் பணியில் ச்தாடரேைாம். 
ஆனால் ்காபாை கிருட்டினரும் வறுதமயில் 
வாடிக்சகாணடு, ்தனது சபரிய குடும்பத்த்தப் பை 
இன்னல்களுக்கிதட்ய நடத்திச் சென்று 
சகாணடிருந்தார். பாவாைரும், அ்்த சபாரு்ளா்தாரே 
நிதையில் ்தான் இருந்தார். ஆனால் அவரேது உள்்ளம் 
மிகப் பரேநதிருந்தது. அவர் ்காபாை கிருட்டினதரே 
அ்்த பள்ளியில் பணியில் ச்தாடருமாறு எழுதிக் 
சகாடுத்துவிட்டு ,  ்தான் சவளி்யறினார் . 
மனி்த்நயத்தின் சகாடுமுடியிைன்்றா அவர் 
இருநதிருக்கிறார்! ்தான், ்தனது குடும்பம் என்று 
்தன்னைம் பாரோட்டும் மனி்தரிதட்ய, அவர் 
எவவ்ளவு உயர்ந்த, எடுத்துக்காட்டுக்கு உகந்த 
மனி்தரோய வாழநதுள்்ளார்!

பாவாைரேது பணபு நைன்கத்ளச் செதுக்கிய 
இன்சனாரு நிகழவு, அவர் திருச்சியில் பணியாற்றிய 

்பாது நடந்தது. ஒ்ரே ் நரேத்தில் அவர் தெவ சித்்தாந்த 
நூற்பதிப்புக் கழகத்தினருக்காக, ்தமிழக் கதைச் 
சொல்ைாக்கப் பணியிலும், ்தமது சமாழி ஆயவின் 
சீரிய சவளிப்பாடாக, “திரோவிட மரேபு ்்தான்றிய 
இடம் குமரி நா்ட” என்ற ்ததைப்பில் ஒரு நூைாக்கப் 
பணியிலும் ஈடுபட்டார். நூல் முடிந்த காதை, 
அ்ததன, சென்தன பல்கதைக் கழகத்திற்கு, M.O.L. 
பட்டத்திற்கான ஆய்வடாக அனுப்பினார். ஆனால், 
இரேண்ட மா்தங்களில் அவரேது ஆய்வடு 
்தள்்ளப்பட்டது! சென்தன பல்கதைக் கழகம் 
எத்்ததகய அ்ளவு்கால் சகாணடு, பாவாைரின் 
ஆய்வட்தட ஆயந்தது என்பது நமக்குத் ச்தரியாது. 
ஆனால், இதில் வித்ளந்த ஒரு நன்தம, பாவாைர், 
“இனி என் ஆயவுகத்ளசயல்ைாம் நூல் வடிவில் 
ஆணடுக்கு ஒன்றாக சவளியிடு்வன்” என்று உறுதி 
பூணடு, அத்தச் செயலிலும் நிகழத்திக் காட்டினார்.

சிை ஆணடுகட்குப் பிறகு, அவர் அணைாமதை 
பல்கதைக் கழகத்தில், திரோவிட சமாழியாரோயச்சித் 
துதறயில் இதைப்்பரோசிரியரோகப் பணி்யற்றார். 
ஆனால் ,  அங்கு அவர் ஐநது ஆணடுகள் 
பணியாற்றிய்பாதும், அவருக்கு மனநிதறவு 
கிட்டவில்தை .  ஏசனனில் ,  இத்துதறயின் 
்ததைவரோயிருந்த சுனித்குமார் ொட்டர்சி என்னும் 
்பரோசிரியர், ஆங்கிை வழியில் ்தமிதழக் கற்றவரோயும், 
“ இ ந தி ய  ந ா க ரி க ச மல்ை ா ம்  ெ ம க் கி ரு ்த 
இைக்கியத்தி்ை்ய எழு்தப்பட்டுள்்ள்தால், இநதிய 
நாகரிகம் ஆரியரே்்த” என்ற ்காட்பாட்டினரோயும் 
இருந்தார். ஆனால் பாவாைரின் சநடிய ஆயவுகளின் 
அடித்்த்ள்ம “இநதிய நாகரிகம் திரோவிடருதடய்்த” 
என்பது ்தான். பாவாைருக்கு ஓரோணடிற்கு பணி 
நீடிக்க மு்தலில் ஒப்புக்சகாணட பல்கதைக் கழகம், 
பின்னர் மறுத்துவிட்டது. இந்தச் சிறுதமதயயும், 
பாவாைர் மிக்க துணிவுடன் எதிர்சகாணடார். 
பாவாைருக்கு ் நர்ந்த இக்சகாடுதமதயப் பார்த்து 
மனம் ப்தறிய பா்வந்தர் பாரேதி்தாென், “குயில்” 
இ்தழில்,

“�ோவலந் தீவுக்கு �ந்தமிநழ தோசயனறு
கூவும் அதுவுநமோர் குற்றைமோ? – ்போவிகநள!
நதவந� யர்க்குச் செயுந்தீ்ம செந்தமிழர்
யோவர்க்கும் செயவநத யோகும்”

என்று கவித்த வடித்்தார்.

மக்களுக்கு நைம் பயக்கக்கூடிய நூல்கத்ளக் கடந்த 
காைத்தில் பை அறிஞர் சபருமக்கள் எழுதி விட்டுச் 
சென்றுள்்ளனர். நூல் நயம் பாரோட்டும் ் வத்ளயில், 
நாம் அவற்தற ஆக்கி்யாரேது வாழவு பற்றிய 
செம்மாந்தச் சிறப்புக்கத்ளயும் ் பெ்வணடும் என்ற 
முதறயில் இக்கட்டுதரே வடிக்கப்பட்டுள்்ளது. 
இக்கட்டுதரேயின் பை இடங்களில், ்்தவ்நயப் 
பாவாைர், இ்ளங்குமரேனார் ஆகி்யாரேது புைதமயும் 
ஆளுதமயும் மிக்க சொற்கத்ள, அவற்றின் சிறப்பு 
கருதி அப்படி்ய தகயாணடுள்்்ளன்.

கருவி நூற்பட்டியல்

“நதவந�ய்ப ்போவோெர்” – இரோ. இளஙகுமர்னோர், 
ெோகித்ய அகதமி சவளியீடு.

நதவந�ய்ப ்போவோெரின ஒ்பபியன சமோழி நூல.

புறை�ோனூறு.
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்ந்திபபு

க. சந்திேரசகேன்
muhilnilavu@gmail.com

இலஙரக : 1983 கறுபபு ஜூரல

ஈழத் ் மிழினப் ்படு்கதாடைடய 
உைகறிய டவத்்து

1979ஆம் ஆணடு உலகசமஙகும் ச்பரியோர் நூற்றைோணடு விழோக் சகோணடோட்டம் நகோலோகலமோக �்டச்பற்றை்த்பந்போல 
இலங்கயில சகோழும்பிலும் யோழ்ப்போெத்திலும் மிகச் சிறை்ப்போகக் சகோணடோட்ப்பட்டது. அந்த நிகழ்வ முனனினறு 
�டத்திய நதோழர் �வநஜோதி, அனரனி ஜீவோ அவர்களுடன ஒத்து்ழ்ப்போளரோகவும் நிகழவின உ்ரயோளரோகவும் இருந்தவர் 
அஙகயற்கணணி. அந்த நிகழவின சிறை்பபு அ்ழ்ப்போளரோகக் கலந்துசகோணட திரோவிடர் கழகத் த்லவர் திரு. கி.வீரமணி 
அவர்களின ந்பச்ெோலும் அதன சதோடர்ச்சியோயக் கி்டத்த �ட்்போலும் தமிழகத்தின்போல ஈர்க்க்ப்பட்டவர். இலங்கயில 
நஜ.ஆர். சஜயவர்த்த்னோ அரசு �்டமு்றை்ப்படுத்திய விெோர்ெ இனறி ்கது செயயும் அதீத அதிகோரமு்டய 
‘்பயஙகரவோதத் த்டச்ெட்ட’ அமுலோக்கலோல தமிழ�ோட்டில தஞ்ெம்டந்தவர். தமிழ�ோட்டில வோழந்த அந்தக் கோலகட்டத்தில 
ஈழத்தமிழர் பிரச்சி்்னயில சதளிந்த புரிதநலோடும் மிகுந்த வீரியத்நதோடும் ஓயவிலலோச் செயலமு்்ன்பந்போடும் இயஙகிக் 
சகோணடிருந்த ஐயோ நவ.ஆ்்னமுத்து, எல.கநெென, செஞ்சி ரோமச்ெந்திரன ந்போனநறைோரின �ட்பு கி்டக்க்பச்பற்று, 
தி.மு.க.வின அ்பந்போ்தய த்லவர் க்லஞர் அவர்க்ள ந�ரடியோகச் ெந்திக்கினறை அளவுக்கு க்லஞரின �ட்்்பயும், 
�ம்பிக்்க்யயும் ச்பற்றைவர். லணடனில தற்ந்போது வசித்துவரும் அஙகயற்கணணி அவர்கள் அண்மயில தமிழகத்துக்கு 
வந்திருந்தந்போது ஒரு முற்்பகல ச்போழுதில அவ்ரச் ெந்தித்து உ்ரயோடிந்னோம். தமிழகத்தின அரசியல த்லவர்களும் 
தமிழ�ோட்டு மக்களும் ஈழத்து மக்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டிய்தயும் அனபு ்போரோட்டி அரவ்ெத்த க்தக்ளயும் 
அ்ெந்போட்டு ச�கிழந்தோர்.

அவர் சுமக்கும் �ோனகு தெோ்பத கோல நி்்னநவோ்ட உ்ரயோடலிலிருந்து...

பிரித்்தானிய காைனித்துவத்திலிருநது 1948இல் இைங்தக சு்தநதிரேம் 
அதடந்த்பாது அது அங்கு வாழந்த ்தமிழர்களுக்கான வாழவுரிதமதய 
ெட்டபூர்வமாக உறுதிப்படுத்்தவில்தை. புதிய அரேசு அந்த ஆணடின் 
இறுதியில் மதையகத்த்த வ்ளப்படுத்திய பத்து இைட்ெம் இநதிய 
வம்ொவளித் ்தமிழர்க்ளது குடியுரிதமதய இரேத்துச் செயது 
நாடற்றவர்க்ளாக்கியது. சபரும்பான்தம ெனநாய நதடமுதறயால் 
ச்தாடக்க காைத்திலிருந்்த சிறுபான்தமத் ்தமிழ மக்களின் மீது இன 
ஒடுக்குமுதறதயயும் சமாழி ஒடுக்குமுதறதயயும் ்தமிழர் நிைங்களில் 
குடி்யற்றங்கத்ளயும் திட்டமிட்ட முதறதமயில் நிகழத்திக்சகாண்ட 
இருந்தது. காைம் முழுவதும் அந்தத் ்தாக்கத்துக்கு முகம் சகாடுப்ப்்த 
்தமிழ மக்களின் சபருநதுயரேமாகத் ச்தாடர்ந்தது. ்தமிழ மக்களுக்சகன 
எத்்ததன்யா அரேசியல் கட்சிகள் இருந்தாலும் சபரும்பாைான கட்சித் 
்ததைவர்களிடத்தி்ை விடு்ததை ச்தாடர்பாக ்பாதிய்ளவு 
ச்தாதை்நாக்கு விழிப்புைர்வு இருநதிருக்கவில்தை. ஆனாலும் 
புத்திஜீவிகள் சிைர் அங்சகாருவரும் இங்சகாருவருமாய செயற்பட்டுக் 
சகாணடிருந்தார்கள். அடி்மல் அடியாக பல்்வறு ஒடுக்கு்தல்களின் 
ச்தாடர்ச்சியாக 1970களில் சமாழிவாரித் ‘்தரேப்படுத்து்தல்’ முதறதம 
மூைம் ்தமிழப் பிள்த்ளகளின் உயர்கல்வி குறித்்த எதிர்காைம் 
்கள்விக்குள்்ளாக்கப்பட்டது. இது அப்்பாது ்தமிழ்பசும் பகுதிகளில் 
சபரும்பான்தமயாக இருந்த ்தமிழரேசுக் கட்சிக்குள் மாைவர் அணியாகச் 
செயல்பட்டுக் சகாணடிருந்த இத்ளஞர்கத்ள, ‘இத்ளஞர் ் பரேதவ’யாக 
எழுச்சி சகாள்்ள தவத்்தது. இக்காைகட்டத்தில் நான் ஆசிரியர் 
பணியிலிருந்்தன்.

1974வது ஆணடு யாழப்பாைத்தில் ்தமிழ ஆரோயச்சி மாநாடு 
நதடசபற்றது. இது்வார் ஊர் விழாவாக எழுச்சிகணடிருந்தது. அந்த 
மாநாடு சிறப்பாக நதடசபற மாைவர்கள் சபரும்பங்காற்றினார்கள். 
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சிவகுமாரேன், சுந்தர்(கிபி அரேவிந்தன்), நாபா, 
நல்தையா, அரியம், ெரோ ்பான்ற எணைற்ற 
்்தாழர்கள் மற்றும் பள்ளி மாைவர்கள் முழுவீச்சில் 
செயல்பட்டார்கள். மாநாட்டின் கதடசி நாளில் 
நடந்த கைவரேத்தில் அப்பாவித் ்தமிழர்கள் 
பதிசனாருவர் உயிர் இழந்த ்ொகம் பதிவாகியது. 
இ்தனால் சீற்றமுற்ற இத்ளஞர்கள் ஆயு்தப் 
்பாரோட்டத்துக்கு உநது்தைதடகின்றனர். இ்தன் 
மு்தன்தமயா்ளரோக சிவகுமாரேன் அறியப்படுகிறார். 
ஆனால் இவர் 1974 ஜுன் 5ஆம் நா்ளன்று 
காவல்துதறயினரிடம் பிடிபடாமல், உயிதரே 
மு்தன்முதறயாக ஈழத்தில் ்தற்சகாதடயளிக்கிறார். 
இது மாைவர் - இத்ளஞர்கள் மத்தியில் 
்பசரேழுச்சிதய ஏற்படுத்துகிறது. 1975 ஜுன் 5 அன்று 
சிவகுமாரேனுக்கு அவர் பிறந்த ஊரோன உரும்பிரோய 
நகரில் சிதை திறக்கப்படுகிறது. அந்தச் சிதைத் 
திறப்பு விழாவில் கைநதுசகாணட இத்ளஞர்கள் 
இனி்மலும் ்தமிழர் கூட்டணிக்குள் இருநது இயங்க 
முடியாது என முடிசவடுக்கிறார்கள். அ்தன் 
ச்தாடர்ச்சியாக 1975 ஜுன் ஏழாம் நா்ளன்று 
யாழப்பாைத்தில் உள்்ள ்யா்கஸவரேன் எம்.பி. 
இல்ைத்தில் இத்ளஞர்கள் கூடி விவாதிக்கிறார்கள். 
1975 ஜுன் 14 அன்று ்தமிழீழ விடு்ததை இயக்கம் 
முகிழக்கிறது. இயக்கத்தின் மு்தன்தமக்குழு 
உறுப்பினர்க்ளாக வரே்தரோஜப் சபருமாள், 
முத்துக்குமாரேொமி, ெநதிரே்மாகன், புஷ்பரோஜன், 
்த ங் க ம ் க ந தி ரே ன்  ஆ கி ் ய ா ர் 
்்தர்நச்தடுக்கப்படுகிறார்கள்.

ெநதிரே்மாகன் - சகாழும்புப் பகுதிக்கும் 
முத்துக்குமாரேொமி வடக்குப் பகுதிக்கும் ்தங்க 
ம்கநதிரேன் கிழக்குப் பகுதிக்கும் வரே்தரோஜப் 
ச ப ரு ம ா ள்  ம த ை ய க த் து க் கு ம் 
பிரேதிநிதித்துவப்படுத்்தப்படுகிறார்கள். புஷ்பரோஜன் 
ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் பிரேதிநிதியாக 
அதடயா்ளப்படுத்்தப்படுகிறார். சு்தநதிரேம் - 
ெமத்துவம் - ெ்கா்தரேத்துவம் இயக்கத்தின் 
சகாள்தகக்ளாகப் பிரேகடனப்படுத்்தப்படுகின்றன. 
இயக்கத்தின் அதிகாரேப்பூர்வ ஏடாக ‘எரிமதை’ 
என்கிற இ்தழும் சவளிக்சகாைரேப்படுகிறது. இ்தழ 
சவளியீட்டுப் பணிகளில் சுந்தர், ெநதிரே்மாகன், 
சின்ன பாைா, நல்தையா, புஷ்பரோஜன், புஷ்பரோணி, 
கல்யாணி, சடாறத்தி உள்ளிட்ட இத்ளஞர்கள் 
கடதமயாற்றுகிறார்கள் .  ஆனாலும் சிை 
ஆணடுகளுக்குள்்ளாக்வ இந்த இயக்கம் 
கதைக்கப்படுகிறது. இதிலிருநது சவளி்யறிய பைர் 
ஈ்ரோஸில் இதைகிறார்கள். 70 காைகட்ட ஈழ 
வரேைாற்றில் ெநதுபிரிந்த ்பாரோட்ட வரேைாற்று 
நிகழவுக்ளாக இ்ததன ் நாக்க ் வணடும். வரேைாற்றில் 
இக்காைகட்டத்தில்்தான் பல்்வறு இயக்கங்கள் 
குழுக்கள் மதறமுகச் செயற்பாடுகளில் ஈடுபடத் 
ச்தாடங்கின.

அப்்பாது ்தமிழரேசுக் கட்சியில் இத்ளஞர் 
்பரேதவயில் முக்கியத் ்ததைவர்க்ளாக மாதவ 
்ெனாதிரோஜா, வணதை ஆனந்தன், காசி ஆனந்தன் 
்பான்்றார் இருந்தனர். ்தமிழர் கூட்டணிக் 
கட்சியிலிருநது இத்ளஞர்கள் சவளி்யறியத்த 
‘கத்ள பறிக்கப்பட்டது’ என வீரே்கெரி இ்தழுக்கு 
அறிக்தகயாகத் ்தந்தவர் கவிஞர் காசி ஆனந்தன். 

இப்படியான அரேசியல் ் பாக்குகளுக்கூடாக 1977இல் 
நதடசபற்ற ்்தர்்தலில் ‘்தமிழீழக் ்காரிக்தகதய’ 
முன்தவத்்த ்தமிழர் விடு்ததை கூட்டணிக் கட்சி 
இைங்தக நாடாளுமன்றத்தின் எதிர்க்கட்சியாகிறது.
இைங்தக நாடாளுமன்றத்தின் எதிர்க்கட்சி அ்ளவுக்கு 
்தமிழர்கள் அரேசியலில் ்ம்ைாங்கி வ்ளர்ந்தது 
சபருந்்தசியச் சிங்க்ளர்களுக்கு உவப்பாய இல்தை. 
்தமிழர்கத்ளக் கணடு சீற்றமுற்றனர். இ்தற்கதமவாக 
இனவா்த சவறுப்தப அதிகப்படுத்தினர்.

இைங்தகத் தீவில் எதிர்காை ஈழப் ்பாரோட்ட 
எழுச்சியின் புவிொர் முக்கியத்துவம் கருதி ்தமிழநாடு 
ஒரு பின்்த்ளமாகச் செயற்பட்வணடிய 
முக்கியத்துவம் பைரோலும் உைரேப்பட்டது. இது ஓர் 
ஆ்தரேவுத்்த்ளமாக இருக்க்வணடும் என்பத்த 
முன்னுைர்ந்த ஈ்ரோஸ இயக்கத்்தால் 1976இல் 
ச்தாடங்கப்பட்டது்தான் ்தமிழக ஈழ நட்புறவுக் 
கழகம். இது ்தமிழநாட்டில் ‘கருத்து மக்கத்ளப் பற்றிக் 
சகாணடால் ெக்தியாக உருசவடுக்கும்!’ எனும் 
்காட்பாட்டுக்கு அதமவாக ஈழப் ் பாரோட்டத்தின் 
நி ய ா த் த்த  மு ன் தவ த் ்த  ச வ ளி யீ டு க ள் 
கைநதுதரேயாடல்கள் என பன்முகச் செயற்பாடுகத்ள 
முன்சனடுத்்தது. ‘இைங்தகயில் ஈழம்’ எனும் சிறுநூல் 
மற்றும் ‘ைங்கா ரோணி’ நாவல் என்பன சவளிக் 
சகாைரேப்பட்டன.

1979இல் இைங்தகயில் சபரியார் நூற்றாணடுவிழா 
சகாழும்பிலும் யாழப்பாைத்திலும் சவகு சிறப்பாகக் 
சகாணடாடப்பட்டது. நவ்ஜாதி, அன்ரேனி ஜீவா 
முன்சனடுப்பில் நதடசபற்ற விழாவில் நாங்கள் 
எல்ைாம் முன்னின்று செயைாற்றி்னாம். விழாவில் 
்பசிக்சகாணடிருந்த ஐயா வீரேமணி அவர்கள் 
சபரியாரின் அரேசியல் பங்களிப்பு குறித்து நீணட 
உதரேயாற்றினார். அந்த நிகழவில், நான் ் பசும்்பாது 
‘சபரியார் அத்தச் செய்தார், இத்தச் செய்தார் 
என்று சொல்கிறீர்க்்ள, இப்்பாது நீங்கள் என்ன 
செயகிறீர்கள்?’ என்று துடுக்காகக் ் கட்டுவிட்்டன். 
ஐயா அவர்கள் மிகுந்த பரி்வாடு என்தனப் பார்த்து 
அதுகுறித்து விரிவான வி்ளக்கங்கத்ள அளித்து 
என்தன சவகுவாக ஈர்த்்தார். அந்த ஆணடி்ை்ய 
நான் ்தமிழகத்துக்கு வந்்தன். திருச்சி விமான 
நிதையத்துக்கு வணடி அனுப்பி என்தன அதழத்துக் 
சகாணடு்பாய விடுதியில் ்தங்கதவத்து ் ்ததவயான 
உ்தவிகத்ளசயல்ைாம் செயது ்தந்தவர் ஐயா 
ஆதனமுத்து அவர்கள்.

பின்னர் சென்தன வந்்தன். சென்தனயில் 
சபரியார் திடல்்தான் எனது விருப்பத்துக்குரிய 
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தமயமாக மாறியது. எல்.க்ைென், செஞ்சி 
ரோமச்ெநதிரேன் ்பான்ற செயல்்வகம் மிக்க 
்த்ளபதிகள் எனக்கு அறிமுகமானார்கள். எம். 
கல்யாைசுந்தரேம், ்தா.பா., சஜயகாந்தன் என 
சகாஞ்ெம் சகாஞ்ெமாய விரிவதடந்த நட்பு 
கதைஞர் வதரே விரிந்தது. எந்த ்நரேத்தில் ்பாய 
ெநதித்்தாலும் வாய நிதறய ‘வாம்மா எப்படி 
இருக்கிறாய?’ என்று சொல்லி மகிழ்வாடு 
வரே்வற்பார் .  அப்்பாது ்தமிழநாட்டின் 
மு்தைதமச்ெரோய எம்.ஜி.ஆர். அவர்கள் இருந்தாலும் 
எனக்கு அவர்மீது ஈர்ப்பு வரேவில்தை. எதிர்க்கட்சி 
்ததைவரோய இருந்தாலும் நாங்கள் என்ன உ்தவி 
்வணடுசமன்று ் கட்டுப்்பாய நின்றாலும் செயது 
்தரேக்கூடிய ்ததைவரோய கதைஞர் அப்்பாது 
இருந்தார்.

இைங்தகயில் அரேெ வன்முதற 1983 ஜூதை 23 
– 25களில் நடந்்தறியது ்தமிழர் மீ்தான சகாடூரேமான 
இனப்படுசகாதை. இந்த ‘கருப்பு ஜூதை’ என 
வடுவாக வரேைாற்றில் பதிவாகியுள்்ளது. இ்ததன 
எதிர்த்து அப்சபாழுது ்தமிழக்ம சகாந்தளித்து 
வீறுசகாணடு எழுந்தத்த ஈழத்்தமிழ மக்கள் 
ஒரு்பாதும் மறக்கமாட்டார்கள். சென்தன 
சமரீனாக் கடற்கதரேயில் சபரிய அ்ளவிைான 
மக்கள் திரேத்ளத் திரேட்டி இைங்தகக்கு எதிரோன 
கணடனக் குரேதைக் கதைஞர் பதிவுசெய்தார். 
ச்தாடர்ச்சியாய எம் மக்களின் துன்பங்கத்ளயும், 
துயரேங்கத்ளயும் கதைஞரிடம் அவவப்்பாது 
ச்தரிவித்துக்சகாண்ட இருந்்தன். ஒருநாள், 
சிங்க்ளர் சவறியாட்டம் ச்தாடர்பாக அப்்பாது 
பிரே்தமர் இநதிரோகாநதியிடம் ச்தாதை்பசியில் 
்பசிக்சகாணடிருந்தார் கதைஞர் அவர்கள். 
அப்சபாழுது அருகிலிருந்த என்தன இநதிரோ 
அம்தமயாரிடம் ்பெதவத்து எம் மக்களின் 
குமுறல் கத்ளயும் ,  ் க ா ரி க்தக கத்ளயும் 
முதறயிடுவ்தற்கு வாயப்பு ஏற்படுத்தித் ்தந்தார். 
அத்த்ய மனுவாகவும் எழுதி பிரே்தமருக்கு 
அனுப்பிதவத்்்தன். அச்தல்ைாம் என் வாழநாளில் 
நான் எப்்பாதும் மறக்க முடியா்தது. இநதிரோ 
அம்தமயாரின் கணடனக் குரேைால் இைங்தகயில் 
நிகழத்்தப்பட்ட சிறுபான்தம ஒடுக்குமுதற உைக 
அரேங்கின் பார்தவக்கு எடுத்துச் செல்ைப்பட்டது.

ஜூதை கைவரேத்த்த ஒட்டி, இைட்ெக்கைக்கான 
ஈழத் ்தமிழ அகதிகள் இநதிய ்தமிழகக் கதரேயில் 
்தஞ்ெம் புகுந்தனர். ்தமிழநாட்டில் எங்களுக்கு 
அதடக்கைம் ்தந்த்்தாடு எங்களின் உயிரோர்ந்த 
நட்பாய உறவாய கரேம்்கார்த்துத் ்்தாழதம 
பாரோட்டிய ஒவசவாரு நணபர்கத்ளயும் 
்்தாழதரேயும் எங்க்ளால் மறக்க்வ முடியாது. 
்பரோசிரியர் சபாற்்கா, ்பரோசிரியர் இ்ளவரேசு 
குடும்பம், ்பரோசிரியர் சபரியார்்தாென் குடும்பம், 
அரேைமுறுவல் குடும்பம், பாவரேசு, ெத்தி, தவகதற, 
சநய்வலி பாவாைர் ்தமிழக் குடும்பம், ் கா்வந்தன் 
குடும் பம் ,  ச ப ருங் கவிக் ்க ா  குடும் பம் , 
சபருஞ்சித்திரேனார் குடும்பம், எல்.க்ைென், செஞ்சி 
ரோமச்ெநதிரேன் குடும்பம், விடு்ததை ரோ்ெநதிரேன் 
ெரேசுவதி குடும்பம், முரேசொலி பாணடியன் குடும்பம், 
ொ. க்ைென் குடும்பம், கதைஞரின் உ்தவியா்ளர் 
ெணமுகநா்தன், காங்கிரேசுக் கட்சிதயச் ்ெர்ந்த 

்ததைவர்கள் பழனியாணடி, ்தங்கபாலு உள்ளிட்ட 
இன்னும் எத்்ததன்யா ்ததைவர்களும் ் ்தாழர்களும் 
எங்களுக்கு உற்றுழி நின்றும் உறுசபாருள் ்தநதும் 
உ்தவியிருக்கிறார்கள். அதிலும் 83 கைவரேத்தின்்பாது 
்தமிழ மணணில் வநதிறங்கிய மக்களுக்சகல்ைாம் 
்நெக்கரேம் நீட்டியவர் கதைஞர். பட்டி ச்தாட்டி 
எங்கும் பரேநதிருந்த திரோவிடர் கழக, திரோவிட 
முன்்னற்றக் கழகத் ச்தாணடர்கள் எந்தச் 
சிபார்சுகளுமில்ைாது எம் மக்களுக்கு அரேசியல் 
ரீதியாகவும் ்தார்மீக ரீதியாகவும் ்தந்த ஆ்தரேவும் 
உ ்தவியும்  எவவ்ள்வ ா  இரு க் கின்றன . 
எல்ைாவற்தறயும் என்னால் பகிரே முடியாது. 
ஆனால் கதைஞர் அவர்கள் செய்த ஓர் உ்தவிதய 
மட்டும் இப்்பாது நான் பகிர்நதுசகாள்்ள 
ஆதெப்படுகி்றன்.

83 கைவரேத்த்தத் ச்தாடர்நது ஈழத்திலிருநது 
மக்கச்ளல்ைாம் அணியணியாய ்தமிழகத்துள் வநது 
இறங்கிக் சகாணடிருக்கிறார்கள். மத்திய மாநிை 
அரேசுகளின் ்தார்மீக ஆ்தரேவு இருந்த்தாலும் 
கதைஞரின் ்தனிப்பட்ட அரேசியல் ொதுரியத்்தாலும் 
ஆங்கங்்க ்தங்க தவக்கப்பட்்டாம். அந்தச் 
ெமயத்தில், நடுக்கடல் திட்டிசயான்றில் விட்டுச் 
சென்ற 15 குடும்பங்கள் ்தத்்தளித்துக் சகாணடிருந்த 
்தகவல் எமக்கு வந்தது. இவர்களின் உயிதரேக் 
காப்பாற்ற ் வணடி ் காபாைபுரேத்திற்குச் சென்்றன். 
கதைஞர் அங்கு இல்தை. அம்மா ்தயாளு அவர்கள் 
உட்ன ச்தாதை்பசியில் கதைஞ்ரோடு ச்தாடர்பு 
சகாணடு ் பெ தவத்்தார். கதைஞர் அவர்கள் சிஐடி 
காைனியில் இருந்த கனிசமாழி வீட்டுக்கு 
வரேச்சொன்னார். அப்்பாது இத்ளஞரேணியின் 
துடிப்பாய இயங்கிக்சகாணடிருந்த ்தமிழகத்தின் 
இன்தறய மு்தல்வர் மாணபுமிகு முத்து்வல் 
கருைாநிதி ஸடாலின் அவர்கள் ஸகூட்டரில் 
முன்்ன செல்ை இன்சனாரு ் ்தாழரின் ஸகூட்டரில் 
பின்்ன அமர்நது நான் சென்்றன். என்தனப் 
பார்த்்தவுடன், வழக்கம்்பால் வாயநிதறய ‘வாம்மா’ 
என்றார். வைங்கி நின்்றன். அருகில் அமரேச் 
சொல்லி விவரேத்த்தக் ்கட்டார். உட்ன 
என்முன்னா்ை்ய ஸடாலின் அவர்களுக்கு ‘இவர் 
குறிப்பிடும் மக்கத்ள மீட்குமாறு’ பணித்்தார். 
நடுக்கடலில் ்தத்்தளித்்த அந்த மக்கத்ள ்தகுந்த 
முதறயில் மீட்டு மணடபம் முகாமில் ்தங்க 
தவக்கப்பட்டுள்்ள ்தகவல் எமக்கு அறியத் 
்தரேப்பட்டது.

கதைஞர் செய்த உ்தவிகத்ள எந்தக் காைத்திலும் 
நன்றியுைர்ச்சி்யாடு  சநஞ்சில் பதிநது 
தவத்திருக்கி்றன். ஆணடு்்தாறும் ஒருங்கிதைந்த 
தியான ஈடுபாடுகளுக்காக இநதியாவுக்கு 
வரும்்பாச்தல்ைாம் மறக்காமல் கதைஞதரேயும் 
ெநதித்து வைக்கம் செலுத்்தாமல் சென்றதில்தை. 
அப்படி ஒரு நாளில் நான் ்தமிழநாட்டுக்கு வநதிருந்த 
ெமயத்தில்்தான் கதைஞர் இயற்தக எயதிய செயதி 
என்தன கைங்கச் செய்தது. அவரேது உயிரேற்ற 
உடதைப் பார்ப்ப்தற்காக மருத்துவமதன வாெலில் 
கூடி நின்ற இைட்ெக்கைக்கான மக்களில் நானும் 
ஒருத்தியாய கைங்கி நின்று சகாணடிருந்்தன். 
கதைஞர் சவறும் அரேசியல் ்ததைவர் மட்டுமல்ை; 
அவர் ்தமிழர்களின் பைம். =
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ஜூதை 2021 காக்தக இ்தழில் சவளிவநதிருக்கும் 
ஜனெக்தி வி.ரோ்தாகிருஷ்ைனின் ்நர்முகம், இத்ளயவர், 
முதியவர் அதனவருக்கும் எழுச்சியூட்டுவ்தாக 
அதமநதிருக்கிறது.

20 வயதி்ை்ய கம்யூனிஸட் கட்சியில் ் ெர்நதிருக்கிறார். 
அந்த இ்ளம் வயதி்ை்ய, தகதுசெயயப்பட்டு சபாள்்ளாச்சி, 
்காதவ ,  ்ெைம் ,  ்வலூர் ஆகிய சிதறகளில் 
அதடக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

1 9 4 2 -இல் ஜனெக்தியில் ச்தாடங்கிய அவரேது 
எழுத்துப்பயைம், 100 வய்தான இன்தறய நிதையிலும் 
ச்தாடர்நதுசகாணடிருக்கிறது. 90 வயது வதரே இரேணடு 
நகரேப்்பருநதுகளில் பயணித்து அலுவைகம் வநது்பாயிருக்கிறார். கீ்ழ விழுநது, 
மணதடயில் அடிபட்டு, மூத்ளக்குச்செல்லும் ரேத்்தக்குழாயில் அதடப்பு ஏற்பட்ட 
பிறகு்தான், அலுவைகத்திற்கு வருவத்த நிறுத்தியிருக்கிறார். என்றாலும் அவரேது, வாசிப்பு 
மற்றும் எழுத்துப் பயைம் ச்தாடர்கிறது. இதடயில், 1967 மு்தல் 1990 வதரே ‘்ொவியத் 
நாடு’ இ்தழிலும் பணிபுரிநதிருக்கிறார்.

இரேணடு செயதிகள் என்தன மிகவும் வியப்புக்குள்்ளாக்கின, ஒன்று, அன்தறய எஸ.
எஸ.எல்.சி மட்டு்ம படித்்த அவரின் சமாழிசபயர்ப்புத்திறன். நூல்கள், கட்டுதரேகத்ள 
சமாழிசபயர்த்்தது மட்டுமல்ை, பிரேச்ொரே ்மதடகளில் ்மாகன்குமாரேமங்கைம், 
எஸ.ஏ.டாங்்க, இ.எம்.எஸ. நம்பூதிரிபாட், ரோ்ஜஸவரேரோவ, இநதிரேஜித் குப்்தா உள்ளிட்ட 
பை ்ததைவர்களுக்கும் சமாழிசபயர்ப்பு செயதிருக்கிறார். மாத்திரேமல்ை, ‘மானக்-காநதி’ 
என்னும் வட இநதிய ்்தாழரின் ஆங்கிை உதரேதயத் ்தமிழுக்கு சமாழிசபயர்த்்த்்தாடு, 
பார்தவயா்ளர்கள் ் கள்விகத்ளத் ்தமிழிலிருநது ஆங்கிைத்திற்கு சமாழிசபயர்த்திருக்கிறார். 
அது ் மலும் ெவாைானப் பணியாகும்.

மற்சறான்று, அவரேது அபாரேமான நிதனவாற்றல். அவரேது ் நர்முகத்த்தக் ் கட்்டன், 
பார்த்்்தன். வய்தானால், நிதனவாற்றல் இழப்பு இயல்்பயாகும். ஆனால், எந்த ஒரு 
்கள்விக்கும் சகாஞ்ெம்கூட ்தடுமாறாமல், உடனுக்குடன் ெரியான ்தகவதை அளித்்தது 
என்தனத் திதகப்புக்குள்்ளாக்கியது.

ஒலிப்்பதழயிலிருநது, ்்தாழர் வி.ரோ்தாகிருஷ்ைனின் ்நர்காைதை, கட்டுதரேயாக 
மாற்றித்்தநதிருப்பவர், ஏ.ஐ.டி.யு.சி.கட்டிடத்ச்தாழிைா்ளர் ெங்கத்த்தச்்ெர்ந்த ்்தாழர் 
அம்பத்தூர் ஆர்.துதரேொமி. ்கட்ப்தற்கும், வாசிப்ப்தற்கும் ்வறுபாடின்றி அருதமயாக 
அச்சிற்கு மாற்றித்்தநதிருக்கிறார்.

இது்பான்ற மூத்்தத்்்தாழர்கத்ளக் கவுரேவப்படுத்துவ்்தாடு, அவர்கத்ளயும், அவர்க்ளது 
்பாரோட்ட வாழக்தகதயயும் இத்ளஞர்களுக்கு அறிமுகம்செயயும் காக்தகக்குப் 
பாரோட்டுகள்...

“Offence is the best form of defence” 2014-ஆம் ஆணடுமு்தல் ‘காக்தகயில்’ எழுதிவருகி்றன். 
2013-ஆம் ஆணடு மு்தல் இன்று வதரேயிலும் நான் காக்தகயின் வாெகன். இன்றும்கூட, 
மு்தலில் வாெகன் என்னும் உைர்வு்தான் ்ம்ைாங்கியிருக்கும். காக்தகயில், நான் 
மு்தைாவ்தாக வாசிப்பது, ஆசிரியர் பக்கம். இ்தழில் எழுதுபவர்கள் ஒவசவாருவருக்கும் 
ஒரு பார்தவ இருக்கக்கூடும். ்பாை்வ, இ்தழாசிரியர்களுக்கும் ்தனிப்பட்ட பார்தவ 
இருக்கும். அது, ஆசிரியர் பக்கத்தில் சவளிப்படும். ஆசிரியர் பக்கம்்தான் என்றாலும், 
அப்படி ஒரு சபயதரே்யா, ்ததையங்கம் என்்றா சபயர்சூட்டுவதில்தை. ்ததைப்பு 
இல்தைசயன்றாலும், கீ்ழ, ஆசிரியர் சபயர் ் பாடுவது வழக்கம். அதில் ்தவசறான்றும் 
இல்தை .  ஆன ால்  க ா க்தகயில் ,  அ ப் படி  எதுவும்  இரு ப் பதில்தை . 
அ்தனால்்தான், ஒக்கிப் புயல் சடல்டா மாவட்டங்கத்ளச் சூதறயாடிய்பாது, 
அதுச்தாடர்பில் சிறிய  கட்டுதரே ஒன்தற எழுதி அனுப்பி்னன். அத்த அப்படி்ய 
ஆசிரியர் பக்கத்தில் பதிவுசெயதிருந்தார்கள். அ்தற்சகல்ைாம், மிகப்சபரிய மனது ் வணடும். 
நான், நான் என்று ்தன்தன முன்னிதைப்படுத்துபவர்களுக்கு மத்தியில்்தான் காக்தக 
இ்தழாசிரியர் ் ்தாழர் முத்த்தயாவும், சபாறுப்பாசிரியர் ெநதிரே்ெகரும் கூட்டாகத் ்தங்க்ளது 
கருத்துகத்ள விவாதித்து, ஆசிரியர் பக்கம் எழுதுகிறார்கள் என்று நான் நம்புகி்றன். 
எப்்பாது்ம ஆசிரியர் பக்கம் சிறப்பாக அதமநதுவிடும். இதைமதற காயமதறயாகப் 
சபரும்பாலும் கருத்துகள் அதமநதிருக்கும். ஜூதை 2021 இ்தழ ஆசிரியர் பக்கத்தில், 
க்ளத்தில் இறங்கி சவளிப்பதடயாக அடித்து ஆடியிருக்கிறார்கள். வாழத்துகள்.

- சு. இராமசுபபிரமணியன், க்தாவாண்
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மைருமதா சர்வதா்ய சமூகம ?
Grace of the Divine Mother

காந்தி கூறியதுவபால எந்த மாற்்றம் ் மூகத்தில வை 
வவணடும் என்று நாம் எணணுகிவ்றாவமா, அந்த 

மாற்்றத்ரத முதலில நம்மிைமிருந்து துவஙக வவணடும். 
முதலில நாம் மா்ற வவணடும். நம்முைன் வசிபவபார 

மா்றவவணடும், அடுத்து நம்முைன் ததாைரபில இருபவபார 
மா்ற வவணடும். என்்ற முரனபவபாடு த்யலபட்ைாக 

வவணடும். இதற்கு முதலில நாம் நம்முரைய வாழ்வுக்கான 
வதரவகரளக் குர்றத்துக் தகாணடு எளிய வாழ்க்ரக 

வாழத் தயாைாக வவணடும்.

கா நதி காைத்திலிருநது இன்றுவதரே 
எல்்ைாரோலும் விவாதிக்கப்படும் ஒரு சபாருள் 
எப்படி ெர்்வா்தய ெமூகத்த்த உருவாக்குவது 
என்பத்தப் பற்றித்்தான். உணதமயில் அப்படி ஒரு 
ெமூகத்த்த உருவாக்க முடியுமா அல்ைது உருவாகுமா 
இன்தறய சூழலில் என்பது்தான் பைரின் ் கள்வி. 

ஏசனன்றால் இவவ்ளவு ஏற்றத் ்தாழவுகளும், 
வித்தியாெங்களும், ்வறுபாடுகளும், ்பாட்டிகளும், 
புறக்கணிப்புகளும், து்வஷங்களும், நிதறந்த உைகில் 
ெமத்துவமிக்க ெமூகத்த்த உருவாக்குவது என்பது ஒரு 
கற்பதன்தான் என்று வாதிடு்வார்்தான் அதிகம். 
ெர்்வா்தய ெமூகங்கள் நாம் வாழும் ெமூகத்தில் பை 
இடங்களில் இருக்கின்றன என்பத்த நாம் 
உைர்வதில்தை அல்ைது புரிநது சகாள்வதில்தை 
என்பது்தான் எ்தார்த்்தமான உணதம. ெர்்வா்தய 
ெமு்தாயம் என்பது என்ன என்பத்த நாம் 
ச்தளிவுபடுத்தி விட்டால் அத்த எப்படி உருவாக்கிக் 
சகாள்்ளைாம் என்பது நமக்கு புைப்பட்டு விடும். 
ெமத்துவப் பார்தவயுடன், அன்பின் அடிப்பதடயில், 
் ்ததவதய  தமயப்படு த்தி  ் ந சி த் ்ததை 
நியதியாகக்சகாணட எளிய வாழக்தகதய 
அதனவரும் பின்பற்றி மானுட வாழவுக்குத் 
்்ததவயான குதறந்தபட்ெ அடிப்பதட வெதிகளும் 
அதனவருக்கும் கிதடத்து அதமதியாக வாழந்தால் 
அது்வ ஒரு ெர்்வா்தய வாழவு ்தான். 

அந்த வாழதவ பை குடும்பங்கள் ெமூகமாக 
ஒன்றிதைநது சிறப்பாக வாழவத்த நம்மால் பார்க்க 
முடியும். அந்த ெமூகங்களில் மிகப் சபரிய ப்தவிகளில் 
இருந்தவர்களும், ொ்தாரேை பணிகள் செயது ஓயவு 

சபற்றவரும் எந்த ஏற்றத்்தாழவுமின்றி ஒன்றாய 
வாழவத்த நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. பை ெமூகங்கள் 
செயல்படுகின்றன. வணிகத்த்தப் பயன்படுத்தியும் 
சிை ெமூகங்கள் செயல்படுகின்றன. ஆன்மீகத்த்த 
தமயப்படுத்தி நாகரீக வாழக்தக வாழவ்தாக கூறும் 
மிகப் சபரிய புறக்கணிப்புக்கும் அடக்குமுதறக்கும் 
ஆ்ளாக்கப்பட்டிருக்கும் ஆதிவாசிகளின் வாழதவச் 
ெற்று உன்னிப்பாகக் கவனித்துப் பாருங்கள். எளிதம, 
்நர்தம, பாலின ெமத்துவம் ்்ததவக்கு வாழ்தல், 
இயற்தகயுடன் இதயநது புரிநது வாழ்தல், சபணதம 
்பாற்று்தல் அதனத்தும் அவர்களிடம் ்தான் 
இருக்கின்றன. அவர்கள் நாம் வாழும் நவநாகரீக 
வாழக்தகதய வாழவில்தை அவவ்ளவு்தான். 
அவர்களிடமிருக்கின்ற வாழக்தக விழுமியங்கள் 
நம்மிடமில்தை. இன்று நாம் சுயநைம் ்பணும் 
சபரும்பான்தமச் ெமூகமாக எளிதமதயயும், 
ெமத்துவத்த்தயும் நிரோகரித்து எல்தையற்ற ஏற்றத் 
்தாழவுகளுடன் ஒருவதரேசயாருவர் சுரேணடி சுக்பாக 
வாழக்தக வாழ நாம் பழகிக் சகாண்டாம். 

ெமூகம் வறுதமயில் இருந்த காைத்தில் 
சபரும்பான்தமயான மக்கள் எளிய வாழவு்தான் 
வாழநது வந்தனர். இன்று சபாரு்ளா்தாரேம் 
எல்தையில்ைா அ்ளவுக்கு வ்ளர்ந்த்பாதும், 
கல்வியறிவில் அறிவியலில், ச்தாழில்நுட்பத்தில் 
உயர்ந்த ் பாதும், சுயநைத்தில் ் ்தாயநது சுகத்திற்கும் 
்பாகத்திற்கும் ் வணடிய சபாருள் குவித்து நுகர்வு 
வாழக்தக வாழ பழகிக் சகாணடுவிட்்டாம். இந்த 
வாழவு முதற இநதிய வாழவுமுதற அல்ை, ஒரு 
குடிமக்கள் வாழும் வாழவு முதறயும் அல்ை. இநதிய 
வாழவு முதற ெமூகம் ொர்ந்தது. ் மற்கத்திய வாழவு 
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முதறதய நாகரீக வாழவு முதற என்று நம்தம 
எணை தவத்்த்தால் நமக்கு வந்த இந்த சுயநைம் 
்பணும் ஒரு பார்தவ. அதிலிருநது சவளிவரே 
இயைாமல் சுயநைம் ்பணும் மனி்தர்க்ளாக்வ 
பைத்தின் மீதும், ப்தவியின் மீதும், புகழின் மீதும், 
சொத்தின் மீதும், ்தங்கத்தின் மீதும், சபணணின் மீதும் 
்மாகம் சகாணடு, இதவகத்ள அதடய அதவகளின் 
பின் பித்்தர்க்ளாக மாறி ஓடிக்சகாண்டயிருக்கி்றாம். 
இன்று நாம் ஒருவி்த மன வியாதி பீடித்்தவர்க்ளாக 
வாழநது வருகின்்றாம். 

நம்மில் இருக்கும் சபரும்பாைான ெமூக 
வியாதிகளுக்குக் காரேைம் எந்த வதகயிைாவது 
சபாருள் ஈட்டி சுயநை சுக்பாக வாழக்தக நடத்தி 
நம் வாழவின் மகத்்தான வாழக்தக விழுமியங்கத்ள 
இழநது ஆன்மாதவ அணு அணுவாக சித்தத்துக் 
சகாணடிருக்கி்றாம். நம் புைன்கள் எல்தையில்ைா 
அ்ளவுக்கு தூணடப்பட்டு நம்தம நாம் கட்டுப்படுத்்த 
இயைா்த மனி்தர்க்ளாக வாழநது சகாணடுள்்்ளாம். 
நாம் இன்று வாழும் வாழக்தக முதறதய 5000 
ஆணடுகளுக்கு முன் இருந்த ஒரு நாகரீகத்திற்கு 
சொந்தக்காரேரோக பார்க்கும்்பாது ்தான் நாம் 
எவவ்ளவு அறமற்ற வாழதவ கூச்ெமின்றி 
ஆடம்பரேமாக வாழநது வருகி்றாம் என்பது 
புைப்படும், இன்தறய வாழவு முதற மாற ் வணடும், 
மாற்றப்பட ்வணடும் என்பதில் யாருக்கும் எந்த 
ஐயமுமில்தை. ஆதகயால்்தான் இது மீணடும் 
மீணடும் விவா்தப் சபாரு்ளாக்கப்படுகிறது. இ்ததன 
விவாதிப்ப்்த ஏ்்தா ஒரு நம்பிக்தகயின் 
அடிப்பதடயில்்தான். நமக்கு என்றாவது ஒரு நாள் 
ெம்தர்ம ெமு்தாயம் உருவாகிவிடும் என்று 
நம்புவ்தால்்தான். அப்படித்்தான் நம்பிக்தகயுடன் 
மானுடம் ச்தாடர்நது செயல்பட்டு பூவுைகில் எல்ைா 
மாற்றங்கத்ளயும் ொத்தியப்படுத்தியிருக்கின்றது. 
என்வ நாம் கனவதவ உருவாக்கி அத்த 
நதடமுதறப்படுத்்த முயன்று சகாண்டயிருக்க 
்வணடும். இன்று இல்தை என்றால் அது நாத்ள 
நடக்கைாம், என்ற நம்பிக்தகயுடன் நாம் செயல்பட 
்வணடும். அப்படிச் செயல்பட நாம் என்னவாக 
இருக்க ்வணடுசமன்றால் நாம் சநஞ்சுரேமிக்க 
குடிமக்க்ளாக இருக்க ் வணடும். 

இங்கு குடிமக்கள் என்ற சொல்தை ஒரு ஆழமான 
சபாருள் சபாதிந்த்தாக பயன்படுத்துகி்றன். 
குடிமகனாக செயல்பட நம் ஒவசவாருவருக்கும் 
ெமூகம் பற்றிய பார்தவயும் ெமூகத்தின்மீது கரிெனமும் 
இருக்க ் வணடும். ெமூகத்தின் நைனுக்குள்்தான் என் 
நைன் அடங்கி இருக்கிறது என்ற புரி்தலுடனும் 
நம்பிக்தகயுடனும் செயல்படும் பார்தவ இருக்க 
்வணடும். என்வ நாம் எதிர்பார்க்கின்ற ெமூக 
மாற்றங்கத்ள ஒரு பயனாளியாக்வா, ஒரு 
நுகர்்வாரோக்வா, ஒரு வாக்கா்ளரோக்வா, ஒரு 
மனு்தாரேரோக்வா மட்டும் இருநது சகாணடுவரே 
முடியாது. ஆக்வ்தான் குடிமக்க்ளாக நாம் 
ஒவசவாருவரும் மாறி கடப்பாடுடன் இன்று 
இயங்கிட ்வணடும். ெர்்வா்தய ெமூகத்த்த 
உருவாக்க நம் ெமூகம் ஒரு புரி்தலுடன் ்தங்கள் 
செயல்பாடுகத்ள மு்தலில் வடிவதமத்து அவரேவர் 
வாழும் இடங்களில் முடிசவடுத்து செயல்பட 
்வணடும். இ்தற்கு ்தற்்பாது ஒரு புதிய வாயப்பு 
வநதுள்்ளது. அது்தான் புதிய பஞ்ொயத்து அரேொங்கம். 

அது மக்களின் ஒத்துதழப்்பாடு ்தன்னாட்சி சபற்ற 
அதமப்பாகத் திகழ முடியும். இந்த வாயப்தபப் 
பயன்படுத்்தத் ்்ததவயான ஒரு ்ததைதம நம் 
உள்்ளாட்சிகளுக்கு ்வணடும். அந்தத் ்ததைதம 
கிதடத்து விட்டால், மக்கத்ளத் ்தயார் செயவ்தன் 
மூைம் ஒரு புதிய ெமு்தாயத்த்த ஒவசவாரு 
பஞ்ொயத்திலும் உருவாக்கிட முடியும். இ்தற்கு 
மு்தலில் நாம் ஒவசவாருவரும் குடிமக்க்ளாக மாற 
்வணடும். நாம் குடிமக்க்ளாக செயல்பட நம்தம 
சநறிப்படுத்தி வாழ முயை்வணடும். 

அடுத்து ெமூகத்தின் மூைம் நம் அரேொங்கத்திற்கு 
அழுத்்தத்த்தக் சகாடுத்து ஏற்றத்்தாழவுகள் குதறந்த, 
ெமத்துவம் மிக்க ெம்தர்ம ெமு்தாயத்த்த உருவாக்க 
பை முடிவுகத்ள அரேொங்கம் எடுத்து செயல்படுத்்த 
தவக்க ் வணடும். நாம் நம்தம மாற்றிக் சகாள்்ளாமல் 
ெமூகம் மாறிட ்வணடும். அரேசியல் மாறிட 
்வணடும் என்று எதிர்பார்த்்தால், அது நம்தம நா்ம 
ஏமாற்றிக் சகாள்வ்தாகும். என்வ நாம் நம்தம 
மாற்றிக் சகாள்வதுடன் அரேொங்கத்த்த மாற்றிடவும் 
செயல்பட்டாக ்வணடும். இந்த இரேணடு 
பணிகத்ளயும் துவக்க அ்தற்கான ஆரேம்பத்த்த எங்்க 
துவங்குவது என்று சிநதிக்தகயில் நம்மிடம் 
துவங்குவது்தான் மிகப்சபரிய வித்ளவிதனத் ்தரும் 
என்ற அடிப்பதடயில் செயல்பட முதனய ் வணடும்.

காநதி கூறியது்பால் எந்த மாற்றம் ெமூகத்தில் வரே 
்வணடும் என்று நாம் எணணுகி்றா்மா, அந்த 
மாற்றத்த்த மு்தலில் நம்மிடமிருநது துவங்க ் வணடும். 
மு்தலில் நாம் மாற ் வணடும். நம்முடன் வசிப்்பார் 
மாற்வணடும், அடுத்து நம்முடன் ச்தாடர்பில் 
இருப்்பார் மாற ்வணடும். என்ற முதனப்்பாடு 
செயல்பட்டாக ்வணடும். இ்தற்கு மு்தலில் நாம் 
நம்முதடய வாழவுக்கான ் ்ததவகத்ளக் குதறத்துக் 
சகாணடு எளிய வாழக்தக வாழத் ்தயாரோக 
்வணடும். நம் வாழக்தகதய எளிதமப்படுத்திக் 
சகாள்்ள ்வணடும். வாழக்தகதய எளிதமப்படுத்துவது 
என்பது மிக எளிது. அதில் ஒரு சுகமும் இருக்கிறது. 
எளிதமப்படுத்துவத்த நம் வாழவின் அறமாக 
உள்வாங்கிக் சகாணடால் ஆடம்பரேத்த்த நம் மனம் 
புறந்தள்ளி விடும். அந்த வாழவு நம் ஆன்ம பைத்த்த 
கூட்டிவிடும். ஆன்ம பைம் அதிகரிப்பத்த உைர்நது 
விட்டால் அச்ெமற்று வாழ நாம் பழகிக் சகாள்்வாம். 
இந்த வாழக்தக எளிதமப்படுத்்ததையும் எங்கு 
துவங்க ் வணடுசமன்றால் நாம் உணணும் உைவில் 
துவங்க ் வணடும். நாம் பயன்படுத்தும் ்தணணீரில், 
உடுத்தும் உதடயில் நாம் மாற ் வணடும். இ்்த்பால் 
நம் வீட்டில் நடத்தும் எல்ைா குடும்ப நிகழவுகளிலும் 
எளிதம சவளிப்பட ்வணடும். ஆடம்பரேம் 
்தவிர்க்கப்பட ் வணடும். 

இன்று  ந ம்  ஆடம் ப ரே  வ ா ழ க்தக க் கு 
அடி்காலியவர்கள் ெமூகத்தில் அறமற்று சபாருள் 
ஈட்டியவர்கள், ்தங்கள் செல்வ வ்ளத்தின் மூைம் 
ெமு்தாய அங்கீகாரேம் ்்தடும் ஒரு அசிங்கமான 
செயல்பாடு. முதறயற்ற வழிகளில் ்்தடிய 
சபாருள்கத்ள செைவழிக்கும்்பாது அவர்களுக்கு 
வலி இருக்காது. ஏசனன்றால் அதில் அவர்கள் 
உதழப்பு இல்தை என்பது்தான் அடிப்பதட. ஆனால் 
இந்த ஆடம்பரே வாழக்தக ொ்தாரேைச் சிந்ததன 
சகாணட மனி்தர்கத்ள ஈர்த்து விடுகிறது. ் ்ததவதய 
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அடிப்பதடயாக தவத்து நம் செயல்பாடுகத்ள 
முடிவு செயய ஆரேம்பித்்தால், நம் செயல்பாடுகள் 
அத்்ததனயும் எளிதமப்பட்டுவிடும். ்்ததவ்தான் 
அடிப்பதட என்று செயல்பட்டால் வாழக்தக 
உங்கள் கட்டுக்குள் வநதுவிடும். நம் வாழக்தகச் 
செயல்பாடுகள் எளிதமப்பட ஆரேம்பித்்தால் மனம் 
பக்குவப்பட ஆரேம்பிக்கும். மனம் பக்குவப்பட 
ஆரேம்பித்்தால் மனி்த மாணபில் நாம் உயரே ஆரேம்பித்து 
விடு்வாம். ஏழதம என்பது அவமானம் அல்ை. எளிய 
வாழக்தக என்பதும் அவமானம் அல்ை. அடுத்்தவதரே 
சுரேணடி வாழும் ஆடம்பரே வாழக்தக ்தான் 
அவமானம். அத்த ெமூகம் ஓங்கி ஒலிக்கவில்தை. 
என்வ எளிதமயில் ஒரு சபருதம இருக்கிறது. 
்மற்கூறியதவகச்ளல்ைாம் ்தனிமனி்தர்கள் அ்ளவில் 
செயைாற்ற ் வணடியதவகள்.

அடுத்து அரேொங்கத்திற்கு அழுத்்தம் சகாடுக்க நாம் 
எப்படி செயைாற்ற ்வணடும்? மு்தலில் அரேசியல் 
கட்சிகளின் அரேசியதை எளிதமப்படுத்்த ் வணடும். 
இன்று நதடசபற்றுவரும் ஆடம்பரே அரேசியலுக்கு 
முற்றுப்புள்ளி தவக்க ் வணடும். ஆடம்பரே அரேசியல் 
நடத்துவ்தால்்தான் ்்தர்்தலில் சவற்றிசபற்று 
ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் அரேசியல் செயல்பாடுகளுக்கும் 
்்தர்்தலுக்கும் ் ்ததவயான பைம் பணை ஊழலில் 
ஈடுபட ்வணடியிருக்கிறது. பிம்பம் கட்டுவ்தற்கு 
நடத்தும் ஆடம்பரேச் செைவுகத்ள குதறத்திட நம் 
கட்சிகள் முதனநதிட ்வணடும். அரேசியல் கட்சி 
அலுவைகங்கத்ள கார்ப்ப்ரேட் கம்சபனிகள் 
நடத்துவது்பால் நடத்்தாமல் ஏதழ எளிய மக்களும் 
எளி்தாய வநது ்ததைவர்கத்ளச் ெநதித்திட 
எளிதமப்படுத்்த ் வணடும். சபரிய குடும்ப விழாக்கள், 
திருமைம் ்பான்ற விழாக்களுக்கு உைவுக் 
கட்டுப்பாட்தட அரேொங்கம் விதித்து அ்தன்படி 
உைவுச் ் ெ்தம் இல்ைாமல் நதடசபற ஆவன செயய 
்வணடும். பட்டினியால் இரேவு படுக்தகக்குச் 
செல்லும் மனி்தர்கள் வாழும் இடத்தில் உைவுச் 
்ெ்தம் என்பது ஒரு சகாடிய குற்றம் என்பத்த நம் 
ெமூகத்திற்கு புரிய தவக்க ் வணடும். 

நம் அணதட நாடான பாகிஸ்தான் உைகி்ை்ய 
உைவுச் ்ெ்தம் இல்ைா்த நாடு. இ்தற்குக் காரேைம் 
அங்கு நடக்கும் எல்ைா விழாக்களிலும் வழங்கும் 
உைவுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு அந்த நாட்டு உள்்ளாட்சி 
அதமப்புக்கள் விதிக்கின்றன என்ப்தால். அடுத்து 
கிரோமங்களிலும் நகரேங்களிலும் வாங்கும் 
சொத்துக்களுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு சகாணடு 
வரே்வணடும் .  விதரேவில் இப்படிப்பட்ட 
கட்டுப்பாடுகத்ள விதிக்கவில்தை என்றால் இன்று 
நாம் பார்க்கும் எல்தை இல்ைா ஏற்றத்்தாழவு 
அதிகரித்து நம் கார்ப்ப்ரேட்டுக்கள் மன்னரோட்சி 
காை வாழக்தகக்கு நம் ெமூகத்த்த இட்டுச் சென்று 
விடுவார்கள். இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளுக்கு 
்ததடகத்ள உருவாக்க மக்கள் அரேசு ்தன்தன 
்தயாரோக்கிக் சகாள்்ள ்வணடும். மக்கள் நைதன 
முன்னிறுத்தும் மக்க்ளாட்சியாக இருந்தால் 
அப்படித்்தான் சிநதிக்கும். ஆனால் இன்று கார்ப்ப்ரேட் 
நைன் ொர்நது சிநதிக்கும் சூழலுக்கு நம் அரேசியதை, 
ஆ ளு ம்  வ ர் க் க த் த்த  ச க ா ண டு  வ ந து 
நிறுத்தியிருக்கின்றனர் ்்தர்்தல் அரேசியல் மூைமாக. 
இ்தற்கு மு்தலில் அரேசியல் கட்சிகளுக்கு ஒரு நிதிக் 
கட்டுப்பாடு சகாணடு வரே ் வணடும். அ்தற்கும் ஒரு 

உச்ெவரேம்பு இருக்க ்வணடும். அப்படி ஒரு 
வதரேயதற  இல்ைாது  இருப்ப்த ால் ்த ான் 
கட்சிகச்ளல்ைாம் கார்ப்ப்ரேட்டாக மாறி வருகின்றன 
்தங்களின் செயல்பாடுகளினா்ை.

அடுத்து ஒரு மிகப் சபரிய கடினமான முடிதவ 
எடுக்க அரேசு ்தயாரோக ் வணடும், ெநத்த நிறுவனங்கள் 
ைாபம் ஈட்டுவ்தற்கு ஒரு உச்ெவரேம்பு சகாணடுவரே 
்வணடும். இந்த ைாபம்்தான் இன்று ஊழலின் 
ஊற்றுக்கணைாய வி்ளங்குகின்றது. இந்த ைாபம் 
்தான் இயற்தக அழிப்பிற்கு அடிப்பதட. என்வ 
ைாபம் என்ப்தற்கு ஒரு உச்ெவரேம்தப சகாணடுவரே 
்வணடும். ்தங்கு ்ததடயற்ற சபாரு்ளா்தாரேத்த்த 
்பசிய ஆடம்ஸமித் அறம் ்பணும் சபாரு்ளா்தாரே 
வ்ளர்ச்சிதயத் ்தான் வலியுறுத்தி வந்தார். ஆனால் 
இந்த ெநத்தப் சபாரு்ளா்தாரேம் எந்த அற நியதிகத்ளயும் 
பின்பற்றுவதில்தை ைாபம் ஈட்ட. என்வ இந்த 
ைாபத்திற்கு ஒரு உச்ெ வரேம்பு விதிக்கப்படல் 
்வணடும்.

அ ் ்த ் ப ா ல்  ச ப ரு  நி று வ ன ங் க ளி ல் 
பணிபுரி்வாருக்கும் ,  அ்தன் ்ததைதமப் 
சபாறுப்புக்களில் இருப்்பார்களுக்கும் வருடச் 
ெம்ப்ளம் 30 ்காடி 40 ்காடி என்று நிர்ையம் 
செயவ்தற்கும் ஒரு உச்ெவரேம்பு சகாணடு வரே்வணடும். 
ஒரு அரேொங்க்த்்தால் நிர்வகிக்கப்படும் கம்சபனியின் 
்ததைவருக்்கா, ்ததைதம அலுவைருக்்கா எல்தை 
இல்ைா அ்ளவுக்கு ்தனியார் கம்சபனிகளில் ்தருவது 
்பால் 20 ்காடி 30 ்காடி ரூபாய ்தருவார்க்ளா? 
அந்த நிறுவனத்திற்கு ஒரு உயர் அதிகாரிதய 
நியமிப்பார்கள். அவருக்கு அரேசுக் கட்டதமப்பில் 
என்ன ெம்ப்ள்மா அந்த அ்ளவு ெம்ப்ளம் மட்டும்்தான் 
்தருவார்கள்.

அ்்த்பால் ்தகவல் ச்தாழில்நுட்பத்துதறயில் 
பணிபுரி்வாரின் ெம்ப்ளங்களுக்கும் ஓர் உச்ெ 
வரேம்பிதனக் சகாணடுவரே ் வணடும். இதவகத்ளப் 
பின்பற்றி நாட்டின் சபாரு்ளா்தாரே வ்ளர்ச்சிக்கும் ஒரு 
எல்தை வகுக்க ்வணடும். ட்ரில்லியன் டாைர் 
சபாரு்ளா்தாரேச் செயல்பாடுகள் என்று ்பசுவது 
சபாரு்ளா்தாரே வ்ளர்ச்சி என்று ்பசி, கார்ப்ப்ரேட் 
சகாள்த்ளயடிப்ப்தற்கு வழி வகுத்து எதிர்காைச் 
ெந்ததியின் வாழதவ சீர் குதைப்ப்தாகும்.

இன்று சீர்திருத்்தம் என்ற சபயரில் அதிகாரேங்கள் 
குவிக்கப்படுகின்றன ெநத்ததய வலுவாக்கிட. 
மக்கத்ள அதிகாரேப்படுத்்த்வா, அடித்்தட்டில் 
்வதைவாயப்தப உருவாக்க்வா, இயற்தக 
வ்ளங்கத்ள பாதுகாக்க்வா, மக்க்ளாட்சிதய 
மாணபுறச் செயயத் ்்ததவயான சீர்திருத்்தங்கத்ள 
சகாணடுவரேவில்தை. என்வ இநதியாவில் 
ெர்்வா்தய ெமூகத்த்த உருவாக்க மிகப் சபரிய 
அ்ளவில் மக்கத்ளத் திரேட்டிட ்வணடும். என்வ 
நாம் மாறுவதும், நம்முடன் இருப்்பார் மாறுவதும், 
அரேதெ மாறிடச் செயயவும் மக்கத்ளத் திரேட்டி 
அரேசுக்கு அழுத்்தம் சகாடுக்க ்வணடிய காைக் 
கட்டத்தில் நாம் இருக்கி்றாம் என்ற உைர்தவ 
உருவாக்கி ெமூகத்துடனும், அரேசுடனும், மக்கள் 
அரேசியல் கட்டதமத்துச் செயல்படுகின்ற 
கட்சிகளுடனும் இதைநது ் பாரோட நாம் ்தயாரோக 
்வணடும்.

கட்டுரையாளர்: கிரோமிய்ப ச்போருளோதோர்ப ந்பரோசிரியர்
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 எங்க 
்்பதாகி்றதாம?

சிறுகரத

ஜனரநசன்
rv.jananesan89@gmail.com

இரேவு எட்டு மணி. இவள் பணிமுடித்து 
மருத்துவமதனயிலிருநது சவளி்ய வந்தாள். 
ஆவியழுத்்த ெதமப்பான் மூடிதயத் திறந்ததும் 
சவளி்யறித் ்தாக்கும் சவப்பாவி ்பால் அடக்கி 
தவத்்த சிந்ததன சவளி்யறியது; முகம் உடசைங்கும் 
்வர்த்்தது.சபருங்காற்றில் அதைவுறும் மரேக்கித்ளகள் 
்பால் ஈரேக்குதைகள் ப்தறின. ஸகூட்டிதயக் 
கி்ளப்பிக்சகாணடு வீடு ் நாக்கி விதரேந்தாள்.

 ’உைகத்தில் இப்படியும் நடக்குமா...உறவு, பாெம், 
பணபு இச்தல்ைாம் அர்த்்தமிழநது கற்காைம் ் நாக்கி 
்பாகி்றா்மா... சிந்ததன முறுக்கிப் பிழிநது 
வத்தத்்தது. முற்றும் ்த்ளரோ்த சகா்ரோனா காை 
முடக்கம் ; ொதையில் சநருக்கடி இல்தை. எனினும் 
பத்துநிமிட பயை்ம பைமணி்நரே பயைம் ் பால் 
மன அலுப்பு.

சவளிவாெல் இரும்புப் படதைத் திறநது சவளி 
குளியைதறக்குள் நுதழந்தாள். குளியைதறயில் 
நீர்த்துளிகள் உைரோதிருந்தன ; கைவனும் ெற்றுமுன் 
்தான் வநது குளித்து உள்்்ள சென்றிருப்பான். 
நிமிடத்தில் குளித்து இ்தயத்துடிப்பு எகிற வீட்டுக்குள் 
நுதழந்ததும் பார்த்்தாள். உள்கூடத்தில் மகனும் 
மகளும் அவரேவர் தகப்்பசிதய பாடப் புத்்தகத்்்தாடு 
ஒத்துப் பார்த்து குறிப்சபடுத்்தபடி இருந்தனர்.

“செல்ைங்க்ளா ொப்பாடு, ஸனாக்ஸைாம் மிச்ெம் 
தவக்காம ொப்பிட்டீங்க்ளா “மனக்சகாதிப்தப 
மதறத்து அன்சபாழுகக் ்கட்டாள். அவரேவர் 
்வதையில் மூழகியபடி ்ததையதெத்்தனர். 
அவர்க்ளது முகத்தில் ப்தற்ற்மா கபட்மா 
ச ்தன்படவில்தை .  நிம்மதி  மூச்செறி நது 
ெதமயல்கட்டுக்குள் நுதழதகயில் கைவனது 
அதறதய ்நாக்கினாள். ஒலிகுதறத்து செயதி 
பார்த்துக் சகாணடிருந்தான். பிள்த்ளகள் விெயத்தில் 
அம்மாவுக்கு இருக்கும் சபாறுப்பும் பரி்தவிப்பும் 
அப்பாவுக்கு இருப்பதில்தை்யா..

பத்து நிமிடத்தில் இட்லியும், ெட்டினியும் ்தயார் 
செயது, “மணி ஒன்ப்தாகப் ் பாகுது செல்ைங்க்ளா 
வாங்க ொப்பிடு்வாம். ஏங்க, நீங்களும் வாங்க, 
ொப்பிடைாம் ”என்றபடி மகளிடம் சநருங்கினாள். 
மகள், தகப்்பசியில் இருந்த வாெகங்கத்ள 
ப ா ட ப் பு த் ்த க த் தி ல்  அ டி க் ்க ா டி ட் டு க் 
சகாணடிருந்தாள். மகன் தகப்்பசித்திதரேதய 
நகர்த்தி நகர்த்தி அவவாக்கியங்கத்ள புத்்தகத்தில் 
்்தடிக் சகாணடிருந்தான். இவள் இயல்பாக 
சுவாசித்்தாள்.

“ கணணுக்ளா ,  வாங்க  ெ ாப்பிடைாம் . 
காதையிைகூட பாக்கைாமில்ை. வீட்டிை ்தா்ன 
இருக்கப் ் பாறீங்க.”

” அப்பப்்பா தக்யாட முடிச்ொ்தாம்மா டீச்ெர் 
்கட்ட ் கள்விக்சகல்ைாம் வாட்ஸ அப்பில் பதில் 
அனுப்ப ஏதுவாயிருக்கும்”. அம்மா பக்கத்தில் ் பாய 
தகப்்பசிதய பிடுங்கா்த குதறயாக நின்றாள்; 
புத்்தகத்தில் பக்கஅதடயா்ளம் தவத்துவிட்டு 
எழுந்தார்கள்.

இட்லிதய வாயில் தவத்்தவுட்ன மகள்,” 
என்னம்மா, உப்பு கரிக்குது “என்று அத்த சவளி்ய 
எடுத்து ்தனி்ய தவத்்தாள். அப்பாவும், மகனும், 
இட்லிதய பிட்ட தகதய சவளி்ய எடுத்து 
இவத்ளப் பார்தவயால் சுட்டனர். “ஐ்யா ்தங்க்ம, 
உப்பு ் பாடதை்யான்னு சரேணடாவது ்தடதவயும் 
்பாட்டுட்்டன் ்பாலிருக்கு.” என்று ்ததைதய 
சொறிந்தபடி, “ெட்னிதய ஒதுக்கிறீங்க. இட்லிப் 
சபாடிதய எணசைய வச்சுக்கிட்டு இன்தனக்கு 
ொப்பிடுங்க. “” ஏம்மா, இப்படி ப்தட்டமா்வ 
இருக்்க .  என்ன பிரேச்சிதன? ஆஸபிடல் 
பிரே ச் ெதனகத்ள அங்்க ்ய  விட்டுட்டு 
வீட்டுக்குள்்்ள வரேனும்மா. அப்பா எப்படி உன்தன 
மாதிரி ஆபிஸ பிரேச்சிதனனு ப்தட்டமாவா 
இருக்கார்? “
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“ஏம்மா, ்பென்ட்டுக்கு மருநத்த மாத்திக் 
குடுத்திறா்்தம்மா... “மகன் ் கலி செய்தான். இவள் 
குறுகிப் ்பானாள். என்ன விஷயம் ? கைவன் 
பார்தவயா்ை ்கட்டான். அப்புறம் சொல்்றன் 
என்று ொதட காட்டினாள். “பிள்த்ளகள் நல்ைா 
படிச்சு நல்ை ்வதைக்குப் ்பாகணும்; எங்கத்ள 
மாதிரி சிரேமப்படக் கூடாதுங்கிற ்தவிப்பு்தான் 
்வசறான்னுமில்தை.” ்தனக்கு மூன்று இட்லிகத்ளப் 
சபாடியுடன் தவத்துக்சகாணடு உட்கார்ந்தாள்.

“செல்ைங்க்ளா, செல்தைப் பார்த்து பார்த்து 
கணணுமுழி சுருங்கிப் ்பாச்சு ; முகசமல்ைாம் 
வாடிப்்பாச்சு. செல்தை ொர்ஜுை ்பாட்டுட்டு 
காைாகாைத்தில் தூங்குங்க,அம்மா காதையிை 
ஆறுமணிக்கு எழுப்பிவிட்றன். நாங்க தூங்கப் 
்பாகும் ்பாது ொர்ஜ் ஏறினத்தப் பார்த்து ஆப் 
பணணி தவக்கி்றாம்.”

“இரும்மா.. இன்னும் பத்து நிமிெ்வதை இருக்கு“ 
என்றாள். மகனும், மகளும் அவரேவர் ் வதைகத்ளத் 
ச்தாடர்ந்தனர். இவள் முன்வாெல் பக்கம் ் பானாள்; 
கைவன் பின்ச்தாடர்ந்தான்.

“ஏப்பா, ஆஸபத்திரியில் என்ன நடந்தது ? ஏன் 
அவவ்ளவு ப்தற்றமாக இருந்்த...” என்று அவ்ளது 
்்தாத்ளத் ச்தாட்டான். உள்க்ததவ மூடிட்டு வாங்க, 
அதுக்குள்்்ள பாத்ரூமில் ்பாட்ட துணிகத்ள 
அைசிக் காயப் ்பாட்டுட்டு வநதுர்்றன் என்று 
குளியைதற ் பானாள்.. கைவன் ்தணணீர் குடிப்பது 

்பால் பிள்த்ளகள் படிப்பில் ஆழநதிருப்பத்த 
உறுதிபடுத்தி சவளி்ய வநது உள்க்ததவ ெத்்தமின்றி 
மூடினான். இவள் வந்ததும் சவளிவாெல் முகப்பில் 
உள்வாெதைப் பார்த்்தபடி இருக்தககள் 
்பாட்டமர்ந்தனர்.

“அவவ்ளவு ப்த ற் றப்படும்படி  என்ன 
ஆஸபத்திரியில் நடந்தது?” “ஐ்யா அந்தக் 
சகாடுதமதய சொல்ைாமல் தீரோது.”

“இன்தனக்கு ொயநதிரேம் ஆறுமணி வாக்கிை 
எங்கள் கிளினிக்கிற்கு ஒரு ்தாயும் மகளும் 
டாக்டரேம்மாதவப் பார்க்கணுமுனு வந்தாங்க. 
பதி்வட்டில் சபயர் வயசு, இரேத்்த அழுத்்தம், உடல் 
எதட, உயரேம் எல்ைாம் பதிந்ததும் உட்காரேச் 
சொல்லிவிட்டு டாக்டரேம்மாவிடம் ்தகவல் 
ச்தரிவித்்்தன். கூட்டமில்ைா்த ் நரேம் ்தான் ; ் மடம் 
உட்ன உள்்்ள வரேச்சொன்னாங்க

்மடத்த்த பார்த்்ததும் அந்தப் சபணணின் ்தாய, 
அழு்தபடி நடந்தத்தச் சொன்னார்.. “நாங்க புருஷன் 
சபாணடாட்டி சரேணடு்பரும் கட்டட்வதை 
செய்றாம். நாங்க சவயிலிலும் மதழயிலும் 
அவதிப்படற மாதிரி பிள்த்ளக அல்ைல் 
படக்கூடாதுன்னு பிள்த்ளகத்ள படிக்கவச்சுகிட்டு 
இருக்்காம்.மகள் பதிசனான்னாவதும், மகன் 
ஒன்ப்தாவதும் படிக்கிறாக.

சகாரோனாவாை பள்ளிக்கூடம் திறக்கதை; 
எ ன் ன ் ம ா  ச ெ ல் லி ் ை  கி ்ள ா ஸ 
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நடத்துறாங்க்ளா்மன்னு கநதுவட்டிக்கு வாங்கி 
ஆளுக்கு அஞ்ொயிரேத்திை செல்லும் அதுக்கான 
கருவிகளும் வாங்கிக் குடுத்்்தாம். பள்ளிக்கூடம் 
திறக்காட்டியும் மகளும், மகனும் கிரேமமா 
படிக்கிறாங்க்்ளன்னு ெந்்தாெப் பட்்டாம்; 
கடதன அதடக்கணு்ம, ்மை படிக்க நாலுகாசு 
்ெர்க்கணு்மனு வாரேலீவுகூட எடுத்துக்காம 
கிதடச்ெ இடத்திை எல்ைாம் ் வதை பார்த்துகிட்டு 
இருக்்காம். என் கணடிெனிை என்புருஷன் பீடி 
சிகசரேட், ்தணணி,சவணணிகூட பிள்த்ளகளுக்குத் 
ச்தரியற மாதிரி புழங்குறதில்தை.

மகளுக்கு மாொமாெம் தூரேத்துக்கு ஒதுங்குறப்ப 
அச்ெலுத்திப்படக் கூடாதுன்னு நாப்கின் வாங்கிக் 
குடுத்துரு்வன். சபாழுது விடிஞ்ொ ்வதைக்குப் 
்பா்றாம்; அதடஞ்ொ வீட்டுக்கு வா்றாம். ெனி 
ஞாயிறு நல்ைநாளு சபரியநாளு பார்க்காம ் வதை 
்வதைனு திரிய்றாம். எ்்தா மகள்னு இருக்கிற்தாை 
படிச்சுகிட்்ட ் ொறு சகாழம்பு ஆக்கி வச்சிருப்பா; 
தின்னுட்டு கட்தடதயக் கிடத்திட்டு, விடிஞ்ொ 
எநதிருச்சுப் பறப்்பாம்.

இந்த அவதியிை மக தூரேக்சகடுவு நாச்ளல்ைாம் 
மறநது ்பாச்சு. இன்தனக்கு திடீருன்னு ஞாபகம் 
வந்தது ; இன்தனக்கு மாெக்கதடசி; தூரேக்சகடுவு 
இல்ை. நாப்கின் வாங்க மறநதுட்்டன்.ெமாளிச்சுக்க 
்தாயி, காதையிை ் வதைக்குப் ் பாறதுக்கு முன்்ன 
வாங்கிக் குடுதுட்டுப் ் பா்றன்்னன். மக ் பொம 
இருந்தா; என்ன ்தாயி ்காவமா என்று அவ்ளது 
்்தாத்ளத் ச்தாட்்டன். சமௌனமா இருந்தா.. 
உத்துப் பார்த்்்தன்; உடல் பூசினமாதிரி இருந்தது ; 
முகத்திை சபாலிவு கூடி இருந்தது. சவளி்ய 
்பாகாம வீட்டுக்கு்்ள இருக்கிறதுனாை பளிச்சுன்னு 
இருக்கானு நிதனச்்ென். தகதயப் பிடிச்்ென். நாடி 
கட்கட்டுன்னு ் பசுச்சு.

என்னடி ஒரு வடியா இருக்்க? உடம்புக்கு 
என்னடி பணணுதுன்னு அ்தட்டிக் ்கட்்டன். 
சரேணடுமாெமா தூரேம் வரேதை ; நின்னு ் பாச்சுன்னு 
சொன்னா... எனக்கு வகுத்திை தீ பிடிச்ெமாதிரி 
இருநதுச்சு. யாருடி அவன்னு ்கட்்டன். அந்த 
சின்னத்்தம்பி்தான். செல்லுை ஏ்்த்்தா கத்த 
வருதுன்னு சொல்லி சரேணடு்பரும் பார்த்்்தாம். 
என்ன்மா நடநதுருச்சு என்று காதைப் பிடித்்தாள். 
அடிப் பா்தகத்தி, அக்கம்பக்கம் ்வற யாருக்கும் 
ச்தரியுமாடின்னு ்ததையில் அடிச்ெக் ்கட்்டன். 
அவதனத் ்தவிரே ்வற யாருக்கும் ச்தரியாதுன்னு 
அழு்தாள்.

அப்படி்ய அரேவமில்ைாமல் கதடத்ச்தருவுக்கு 
்பாற மாதிரி நடந்்த வநதுட்்டாம். இவுங்க 
அப்பாவுக்குகூட ச்தரியாதும்மா,. நீங்க்தாம்மா 
ச்தயவமா இருநது, இந்த கிரேகத்த்தக் கழிச்சு எங்க 
குடும்பத்த்தக் காப்பத்்தணும். என்று அம்மா 
அழு்தாள்.

அவதன என்ன செயயப்்பா்ற?

அத்த நாம் பாத்துக்கி்றம்மா. சவளியிை 
ச்தரியாம கமுக்கமா கதைச்சுடுங்கம்மா 
குைச்தயவமா இருப்பீங்க.! சவளியிை ச்தரிஞ்ொ 

குடும்பத்்்தாட நாணடுக்கிறத்தத் ்தவிரே ்வற 
வழியில்ை!

பிள்த்ளக என்னா செயயிறாங்கன்னு 
சபத்்தவங்க்தான் கருத்்தா கவனிக்கணும். படிக்கத் 
ச்தரியாட்டாலும் படிப்பு ெம்மந்தமா அப்பப்ப 
்கட்்டாமுன்னா அவுங்க சொல்றதிை இருநது சிை 
விெயங்கத்ள யூகிக்கைாம். பிள்த்ளக சொல்றதிலிருநது 
சபாய, நிெம் புரிஞ்சிக்கைாம். அடிக்கடி சபத்்தவங்க 
்கட்க ஆரேம்பிச்ொ்வ ்தப்பு பணறது குதறஞ்சிரும்.

ெரி; ்தப்பு நடநதுருச்சு. பின்வித்ளவு ச்தரியாம 
உைர்ச்சி ்வகத்திை செஞ்சுட்டாக. இது உங்க 
பிள்த்ளக ்தப்பு மட்டுமல்ை. அரேொங்கம் எட்டாம் 
வகுப்பு பிள்த்ளகளுக்கு ஆண, சபண, உடல்கூறு 
பற்றியும், உறுப்புகள் ஒவசவான்றின் ்நாக்கமும், 
அ்தன் இயக்கமும் உடல் ரீதியான,,ெமூகரீதியான 
்தாக்கமும் விவரேமா சொல்லிக் சகாடுத்திருந்தால் 
இந்தமாதிரி ்தவறுகளும் நடக்காது. ஆண, சபண 
்வற்றுதம, உெத்தி, ்தாழத்தி நடத்திற சகாடுதமகளும் 
நடக்காது. ஆணும் சபணணும் ெகஉயிரின்னு 
ச்தரிஞ்சுகிட்டா நிதறய பிரேச்சிதனகள் குதறஞ்சிரும்!

கவதைப்படாதீங்க. அந்த தபயனுக்கு ெரியான 
மனநை ஆ்ைாெதன சொல்லி அவதன நல்ை 
வழிப்படுத்து்றாம் . .  இந்தப் பிள்த்ளயின் 
அழுக்தகயும் எடுத்துரு்வாம். இந்தப் பிள்த்ளக்கும் 
விவரேமா சொல்லு்வாம். இப்படி காலில் விழுகிறத்த 
விடுங்க. யாரும் ் வணுமுன்னு ்தப்பு செயயிறதில்தை. 
அந்த சரேணடு செல்லுகத்ளயும் சகாணடாங்க. 
அதுமாதிரி குப்தபகள் அந்த செல்லுை இனி வரோம 
செயது ்தா்ரேன். இது மாதிரி உங்க குடும்பத்திை 
மட்டும் நடக்கதை. எத்்ததன்யா நூத்துக்கைக்கான 
குடும்பங்களில் இப்படி கு்ளறுபடிக நடநதிருக்கு. 
்பானவாரேம் கூட ் காயம்புத்தூரில் இப்படி நடநது 
்தற்சகாதை செயதி வந்தது. நீங்க உைர்ச்சி 
வெப்பட்டு ்வற முடிவுக்குப் ்பாகாம ்ந்ரே 
எங்கிட்ட வநதுட்டீங்க. அதுவதரேக்கும் நல்ைது. 
நான் காப்பாத்தித் ்தர்்றன். கவதைப்படாதீங்க.

“ இ ச ்தல்ை ா ம்  ் கட்டுட்டு  என்தனக் 
கட்டுபடுத்்த்வ சரேம்பக் கஷ்டப்பட்்டன். எப்படா 
வீட்டுக்குப் ்பா்வாம்ன்னு துடிச்சுக்கிட்டு 
இருந்்தன். சமல்ை உள்்்ள ்பாங்க. பிள்த்ளக 
தூங்கிட்டாங்கனா அவுங்க செல்லுகத்ள குதடஞ்சு 
ப ாருங்க .   ப ா ர் க் ககூடா ்தது  எத்தயும் 
பார்த்திருக்காங்க்ளான்னு பாருங்க.

இருவரும் சமல்ை ஓதெயில்ைாமல் உள்்்ள 
்பானார்கள். மகள் அம்மாவின் அதறயிலும் மகன் 
அ ப் ப ா வி ன்  அ த ற யி லு ம்  உ ற ங் கி க் 
சகாணடிருந்தார்கள். அப்பா, பிள்த்ளகளின் 
செல்கத்ளக் குதடந்தான். அந்த மாதிரி செயதிகள் 
வரோமல் செயலிகத்ள நிறுவினான்.

“நம்ம பிள்த்ளக நல்ைபிள்த்ளக ்தாம்.! ஏங்க 
டாக்டருக்கு படிக்க கவுன்சிலிங் ்தர்ற ொக்கிை நம்ம 
பிள்த்ளகளுக்கும் உடலியல் கல்வி பற்றி எங்க 
்மடம் மூைமா கவுன்சிலிங் சகாடுக்கைாமில்ை...”

கைவன் ்தனது வைக்தகதய உயர்த்தி அவ்ளது 
வைக்தகயில் ்மாதினான்.  இருதககளும்  
இதைந்தன. =
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சு.இோமசுபபிேமணியன்
srsthovalai@gmail.com

வாயில் ரவண்ைலும், வாயில் மறுத்தலும்
்மிழர வதாழ்வியலில் ்பரத்ட்யர

சங்ககாைத் ்தமிழகத்தில், ஒருவனுக்கு ஒருத்தி 
என்றும், ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்றும் சிறந்த 
ஒழுக்கசநறிகளுடன் வாழநதிருக்கின்றனர். 
அப்படிப்பட்ட ்தமிழர் வாழவியல், பரேத்த்தயர் 
எப்படி வநது்ெர்ந்தார்கள் என்னும் ்கள்விதய 
எழுப்புகின்றன, குறுநச்தாதக, நற்றிதை, அகநானூறு 
்பான்ற அகஇைக்கியங்களில் காைப்படும் 
பரேத்த்தயர் பற்றிய பாடல்கள். ஆடவர் பரேத்த்தயதரே 
நாடிச்செல்வதும், அவர்களுடன் ்தங்குவதும் 
அன்தறய ்தமிழச்ெமூகத்தில் இயல்பான ஒன்றாக்வ 
பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்தறய விதைமகளிதரேப் 
பார்க்கும் கணசகாணடு அன்தறய பரேத்த்தயதரே 
நாம் பார்க்கக்கூடாது.

ஒருவனுக்கு ஒருத்தி, ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்று 
வாழந்த ்தமிழச்ெமூகத்தில், மு்தல் மதனவிக்கு 
மகப்்பறு இல்தையாயின், ்வசறாருத்திதய 
மைக்கும் உரிதம ஆடவருக்கு இருநதிருக்கிறது. 
இரேணடாமவத்ள, ‘ பின்முதறயாகிய சபரும்சபாருள் 
வதுதவத் ச்தால்முதற மதனவி’  என்று 
அதழத்திருக்கின்றனர். இப்படி ஒரு ஆடவனுக்கு 
இருவருக்கு ் மலும் இருந்தால், அவர் ‘காமக்கிழத்தியர்’ 
. இவவாறு பை சபணடிர் ஒரு ஆடவனுக்கு 
வதரேயப்படின், அவர்கள், ‘உரிதம மகளிர் ‘. 
ஆனாலும், ஆடவருக்கு இருந்த இருமை உரிதம 
சபணகளுக்கு மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ெங்ககாைத் ்தமிழர் வாழவில், மன்னர்களிதட்ய 
நிகழந்த ்பார்களில், சபணகள், முதியவர்கள், 
சிறார்கள் ஒதுக்கிதவக்கப்பட்டனர். ்பாரில் 
கைநதுசகாணடு வீரே மரேைம் அதடந்தவர்கள் 
அதனவரு்ம கட்டாணதமமிக்க இ்ளம்வயது 
ஆடவர்க்்ள. ்பார்காரேைமாக, ஆடவர்ச்தாதக 
குதறநதும், மகளிர்ச்தாதக மிகுநதும் இருந்ததமயால், 

மதனவியாக்வா, காமக்கிழத்தியாக்வா, உரிதம 
மகளிரோக்வா ‘வதரேயப்படா்த’ப் சபணகள் 
‘வதரேவின் மகளிர்’ என்று அதழக்கப்பட்டனர். 
பாலியல் ் வட்தகயில், ஒருவரின் ் மலும் பரேக்கும் 
மனமுதடய ஆடவதரே ‘பரேத்்தர்’ என்றும், 
சபணகத்ள, ‘பரேத்த்தயர்’ என்றும் அன்தறய 
ொன்்றார் அதழத்திருக்கின்றனர்.

மைமாகா்த ஆடவர்கள், இரேவில் ்தங்குவ்தற்கு 
ஒரு சபாது இடம் வகுத்து அங்்க உறங்கச்செயவது 
பணதடய வழக்கமாக  இருநதிருக்கிறது . 
இப்்பாதும்கூட, அந்தப்பழக்கம், மதைமுகடுகளில் 
வாழும் பழங்குடி மக்களிதட்ய இருப்ப்தாகச் 
சொல்ைப்படுகிறது. ்பாை்வ, ஆடவர் இன்றி, 
வாழக்தகத்துதையாக வரித்துக்சகாள்்ளப்படா்த 
சபணகள், பரேத்்ததமதய ஏற்றதமயால், பரேத்த்தயர் 
என ஒதுக்கி, ஊர்ப்புறத்்்த அவர்களுக்கு வீடுகள் 
அதமத்துக்சகாடுத்து வாழச்செய்தனர். அது 
‘பரேத்த்தயர் ் ெரி’ எனப்பட்டது.

வதரேவின் மகளிர், ்தங்க்ளது அழகாலும், 
அவர்கள் கற்றுக்சகாணட ஆடல், பாடல் ் பான்ற 
கதைக்ளாலும் ்தமது நிதைதய உயர்த்திப் 
சபாருளீட்டிவந்தனர். எல்ைா உயிர்களுக்கும் 
இன்பநாட்டம் சபாதுப்பணபு என்ப்தால், 
ப ரே த்த்தயரும்  அ்த ற்கு  விதிவிைக் கல்ை . 
அ்தன்சபாருட்டு, செல்வம் மிகுந்த ஆடவர்கத்ளத் 
்தம்பால் ஈர்க்க, ்தாம் கற்றுக்சகாணட கதைகத்ளப் 
பயன்படுத்தியிருக்கின்றனர். பாைரும், விறலியரும் 
(பாணமகளிர்) அ்தற்குத் துதைசெயதிருக்கின்றனர்.

பரேத்த்தயர் என்றா்ை, பை ஆடவருடன் 
கூடிவாழும் பணபுதடயவர் என்று சபாதுவாகப் 
சபாருள்சகாள்்ளப்படுகிறது. அது உணதமயும்கூட. 

தரலமகன், தரலமகளுைன் த்லலும் நீரநிரல வபான்்ற தபாது 
இைஙகளுக்குப பைத்ரதயரையும் அரழத்துச த்லவதற்கு எவ்விதத் 
தரையும் இலலாதிருந்திருக்கி்றது. தரலமகள்வபால, பைத்ரதயரும் 

இயலபு வாழ்க்ரக வாழ்ந்திருக்கின்்றனர. தரலமகனின் குடும்பத்ரதத் 
தன்குடும்பம்வபால பாவித்த பைத்ரதயரும் இருந்திருக்கின்்றனர. 
அபபடிபபட்ை பைத்ரதயரை ஏற்றுக்தகாணை தரலமகளிரும் 

இருந்திருக்கின்்றனர.
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ஆனால், மா்தவி ்காவைனுடன் மட்டு்ம கூடி 
இருந்தது்பாை ஒரு ஆடவனுடன் மட்டு்ம 
கூடிவாழும் பரேத்த்தயரும் இருநதிருக்கின்றனர். 
திருமைம் செயதுசகாள்்ளவில்தை என்ற்பாதும், 
மைம்முடித்்தத் ்ததைமகள் ் பாை்வ கற்புசநறியுடன் 
வாழந்த பரேத்த்தயரும் இருநதிருக்கின்றனர். 
இப்பரேத்த்தயர், மதனக்குரியவர் அல்ைாரோ்தலின், 
இவர்கத்ளப் ‘புறப்சபணடிர்’ என்றும், ‘புறத்்்தார்’ 
என்றும், இவ்ரோடு கூடி மகிழ்தல் ‘புறத்ச்தாழுக்கம்’ 
என்றும் பணதடய நூல்கள் ச்தரிவிக்கின்றன. 
்பார்க்காைங்களில் பாெதறகளில் ்தங்கி, காயமுற்ற 
வீரேர்களுக்குப் பணடுவம் (மருத்துவம்) பார்க்கும் 
கடதமயும் இப்புறப்சபணடிருக்கு இருநதிருக்கிறது 
. அது, ‘மாணகடன்’ என்று அதழக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அன்தறய ்தமிழச்ெமூகத்தில், பிறந்த மகன் 
வ்ளர் நது  நட க்கும்  க ாைம்வதரேயிலும் , 
ம க ப் ்ப ற்றுக்குரிய  சமயயுறு  புைர்ச்சி 
்ததைமக்களிதட்ய நிகழவதில்தை. அப்படிப்பட்ட 
காைங்களில், சிை ஆடவர் பரேத்த்தயதரே நாடி 
பரேத்த்தயர் ் ெரிக்குச் செல்வதும் உணடு. ்ததைமகள் 
மீணடும் சமயயுறு புைர்ச்சிக்்கற்ற காைத்த்த 
அதடயும்்பாது, ்ததைமகன் பரேத்த்தயர் ் ெரியில் 
இருப்பானாயின், மதனவியின் நிதைதய அவனுக்கு 
உைர்த்துவ்தன் சபாருட்டு, ் ்தாழிக்குச் செவவணி 
அணிநது பரேத்த்தயர் ்ெரிக்கு அனுப்புவது 
அன்தறய வழக்கமாக இருநதிருக்கிறது. இச்செயதி, 
கைவன், பரேத்த்தயர் ்ெரிக்குச் செல்வத்த, 
மதனவியும் ஏற்றுக்சகாள்வத்த்ய உைர்த்துகிறது. 
்்தாழியின் குறிப்புைர்நது, ்ததைவன் மீணடும் 
்தனது இல்ைம் சென்று ் ெர்நதிருக்கிறான். அ்ததனப் 
சபாறுக்கமாட்டா்த பரேத்த்த, ்ததைமகத்ளச் 
சீணடுவ்தன்சபாருட்டு, அந்த ஆடவன் ்தன்னுடன் 
்தனித்திருந்த காைத்தில் வித்ளயாடியவற்தறக் 
குறிப்பால் உைர்த்துவதும் உணடு. அவற்றில் 
சமயயும், சபாயயும் கைநதிருக்கும்.

என்றாலும், மகப்்பறு காைத்தில் மட்டுமல்ைாது, 
மற்ற காைங்களிலும், அ்தாவது மதனவியானவள் 
சமயயுறு புைர்ச்சிக்கு உடன்படும் காைத்திலும், 
சிை ஆடவர் பரேத்த்தயதரே நாடிச்செல்லும் குைம் 
உதடயவர்க்ளா க  இரு நதிருக்கின்றனர் . 
அப்படிப்பட்ட ஆடவர், பரேத்த்தயதரேவிட்டு நீங்கி, 
மீணடும் ்ததைமகளுடன் இதைநது வாழவ்தற்கு 
விரும்புவதும் உணடு. அ்தற்கு, மதனவியின் ெம்ம்தம் 
்்ததவயாக இருநதிருக்கிறது. அ்தனால் ்ததைமகன், 
்ததைமகளுக்கு, பாைன் அல்ைது விறலிதயத் தூ்தாக 
அனுப்புகிறான். அப்படித் திரும்பிவரும் ஆடவதன, 
்தங்களுக்கு அவன் இன்னாசெய்த்பாதிலும், 
அவதனச் ொர்நதிருக்கும் நிதையில் இருப்ப்தால், 
சிை சபணகள் அவதன இல்ைம் ஏற்கின்றனர்.

இ்தற்கு மாறாக, சபரும்பாைானத் ்ததைமகள்கள் 
பரேத்த்தயிடம்சென்ற ்ததைமகன்மீது மிகுந்த ் காபம் 
சகாள்கின்றனர். அவதன ஏற்க மறுக்கின்றனர். 
ஆடவர், ்தங்களுக்கு எந்த ஒரு பரேத்த்ததயயும் 
ச்தரியாது என்று சபாயயுதரேக்கின்றனர். 
்ததைமகள்களும், அவரேது ்்தாழியரும், ்தக்க 
ெ ா ன் று க ளு ட ன்  அ ந ்த  ச ப ா ய க த ்ள 
அம்பைப்படுத்துகின்றனர். பரேத்த்தயிடமிருநது 

திரும்பிவரும் ஆடவன், ்தனது இல்ைத்திற்குள் 
நுதழவ்தற்கு அனுமதி ்வணடி பாைன் அல்ைது 
விறலிதயத் தூது அனுப்புவது, ‘வாயில் ் வணடல்’ 
என்றும், ்ததைமகதன, ்ததைமகள் ஏற்க மறுப்பது, 
‘ வ ா யி ல்  ம று த் ்த ல் ’  எ ன் று ம் 
சபாருள்சகாள்்ளப்படுகின்றன.

‘முன்பு எம் ்ததைவி பச்தெ ் வப்பங்காயகத்ளத் 
்தந்தாலும் ்்தன்கைந்த கரும்புக்கட்டி்பால் 
இனிக்கிறது என்று சொன்ன நீவிர், பின்பு பாரியின் 
பறம்புமதையில் உள்்ள சுதனயில் த்தமா்தத்துக் 
குளிர்ந்த நீதரேக் சகாடுத்்தாலும், சுடுகிறது, உவர்ப்பாக 
உள்்ளது என்றீர் .  உம்தம நம்பமுடியாது ’ 
என்றுசொல்லி ் ்தாழி ஒருத்தி வாயில் மறுக்கிறாள்.

நவம்பின ் ்பஙகோய என நதோழி தரிந்ன
‘நதம் பூங கட்டி’ எனறை்னர்; இனிநய,
்போரி ்பறைம்பில ்பனிச் சு்்னத் சதணணீர்
்தஇத் திஙகள் தணணிய தரினும்
‘சவயய உவர்க்கும்’ எனறைனிர்
ஐய, அற்றைோல அனபின ்போநல”
 (குறு. 196 – மி்ளக்கந்தன)

சிறுசநருஞ்சி முத்ளத்து வரும்்பாது பசுதமயான 
அழகிய சிறிய இதைகத்ளக்சகாணடிருக்கும். 
மு்தலில்,இதைகளும், மஞ்ெள்நிறப் பூக்களும். 
பார்ப்ப்தற்கு இனியதவயாக இருந்தாலும், பிறகு 
சநருஞ்சியானது இன்னதைத்்தரும் முட்கத்ளத் 
்தநதுவிடுவது்பாை, மு்தலில் இனியவரோக 
இ ரு ந ்த ா லு ம் ,  பி ற கு  இ ன் ன ா ்த வ ற் தற 
செயதுவிட்ட்தால் சவறுத்து வாயில்மறுப்ப்தாக 
குறுநச்தாதக 202-வது பாடல் காட்சிப்படுத்துகிறது.

“ந�ோசமன ச்னஞ்நெ ந�ோசமன ச்னஞ்நெ
புனபுலத் தமனறை சிறியி்ல ச�ருஞ்சி
கட்கின புதுமலர் முட்்பயந் தோஅங
கினிய செயத�ங கோதலர்
இன்னோ செயதல ந�ோசமன ச்னஞ்நெ”
 (குறு. 202, அள்ளூர் �னமுல்லயோர்)

சநடு்நரேம் நீரில் மூழகி வித்ளயாடினால், 
கணகள் சிவக்கும் .  நீணட ந ாட்க்ளா க 
ொப்பிடுபவர்களுக்குத் ்்தனும் புளிக்கும். 
அப்படித்்தான், ்ததைமகள், ்ததைமகனுக்குப் 
பிடிக்காமல் ்பாயவிட்ட்தாகச் சொல்லி 
்ததைமகனுக்கு வாயில் மறுக்கிறாள், ஒரு ் ்தாழி.

“நீர்நீ ரோடிற் கணணுஞ் சிவக்கும்
ஆர்ந்நதோர் வோயில நதனும் புளிக்கும்,
 (குறு. 354- வரி. 1.2; கயத்தூர் கிழோர்)

குறுநச்தாதக 295-வது பாடல், ்ததைமக்ளால் 
வாழவுசபற்றத் ்ததைமகன் செயயும் து்ரோகத்த்தக் 
காட்டுகிறது.

“உடுத்தும், சதோடுத்தும், பூணடும், செரீஇயும்
த்ழ அணி்ப ச்போலிந்த ஆயசமோடு துவனறி,
விழசவோடு வருதி, இஃநதோ
ஓர் ஆள் வலசிச் சீர் இல வோழக்்க
ச்பரு �லக் குறுமகள் வந்சத்ன
இனி விளவு ஆயிற்று எனனும், இவவூநர”
 (குறு. 295 – தூஙகநலோரி)

‘ஒரு பசு ்தரும் ஊதியம் சகாணடு வாழும் 
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ஏழதமயில் இருந்த நீ, ்ததைவிதய மைம் முடித்்த 
பிற்க விழாக்்காைம் பூணடாற்்பான்ற வாழதவப் 
சபற்றிருப்ப்தாக இவவூர் மக்கள் ்பசுகிறார்கள். 
ஆனால், நீ்யா ்ததைவிக்குத் து்ரோகம் செயயும் 
சபாருட்டு பரேத்த்தயருடன் கூடியிருந்த 
அதடயா்ளங்களுடன் வாயிலுக்கு வநதிருக்கிறாய’ 
என்று சொல்லி, ்்தாழி ்ததைமகனுக்கு வாயில் 
மறுப்பதில் ,  சப ாரு்ளா்த ா ரேப்  பின்புைம் 
சு ட் ட ப் ப டு கி ற து .  ஒ ரு  ்த த ை ம க ன் 
வாயில்்வணடுகிறான். ்ததைமகள் வாயில் 
மறுக்கிறாள். அ்ததனயும் மீறி ்ததைவன் இல்ைம் 
புகுநதுவிடுகிறான். அப்படி இல்ைம் புகுந்தவன், 
்தனது மகதன கட்டியதைத்துக்சகாணடு 
உறங்குகிறான். இ்ததனக்கணட ்ததைமகள் ் காபம் 
்தணிநது, ்ததைமகதன ஏற்றுக்சகாள்கிறாள் 
என்ப்தாகத் ்்தாழி பாைனுக்கு உதரேப்பது்பால் 
ஒரு குறுநச்தாதகப்பாடல் உள்்ளது. (குறு. 359 – 
்பயன்)

அகத்ச்தாழுக்கம்சகாணட ்ததைமகளிர் 
மட்டுமல்ைாது ,  புறத்ச்தாழுக்கம்சகாணட 
பரேத்த்தயரும்கூட, வாயில் மறுத்திருக்கின்றனர். ஒரு 
பரேத்த்தயுடன் கூடிவாழும்ஆடவதன ்வசறாரு 
பரேத்த்த கவர்நதுசெல்கிறாள். அவத்ளவிட்டு நீங்கி 
மீணடும் பதழயப் பரேத்த்தயிடம் ்ெர்வ்தற்காக 
வாயில்்வணடித் ்ததைவன் பாைதரேத் 
தூதுவிடுகிறான். ஆனால், அப்பரேத்த்த்யா 
அவனுக்கு வாயில்மறுப்பதும்கூட நிகழநதிருக்கிறது.

“எழுமிந்னோ எழுமின�ம் ‘சகோழு�ர் கோகுவம்’
ஆரியர் துவனறிய ந்பரி்ெ முள்ளூர்்ப
்பலருடன கழிந்த ‘ஒள்வோள் ம்லய்ன’
சதோருநவற் நகோடி யோஙகு�ம்
‘ச்பரு்மயசதவந்னோஇவன �ன்மத்ல்ப ்படிந்ன”
 (�ற். -170; 5-9; ்பரெர்)

இந்தப் பாடலில், ‘ஆரியர்’ பற்றிய ஒரு செயதியும் 
நமக்குக் கிதடக்கிறது. ெங்ககாை ்ெரேநாட்டின் 
வடபுைம், ‘ஆரிய நாடு’ என்று அதழக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
யவன ஆசிரியரோன ‘்தாைமி’ ் பான்ற சவளிநாட்டவர், 
்ெரேநாட்டின் வடபுைத்த்த, ‘ஆரிய்க’ (ஆரியகம்) 
என்்ற குறிப்பிடுகின்றனர். ஆரியருக்கும், ் ெரேருக்கும் 
இதட்ய ‘முள்ளூர்’ என்னும் இடத்தில் சபரும்்பார் 
ஒன்று நிகழநதிருக்கிறது. அப்்பாரில் ்ெரே 
மன்னனுக்குத் துதையாகத் ்தனது ் வற்பதடயுடன் 
சென்று மதையமான் ்பாரிட்டிருக்கிறான். 
மதையமானின் ் வற்பதட முன்பு நிற்கமாட்டாது, 
ஆரிய வாள்ப்பதட புறமுதுகிட்டு ஓடியிருக்கிறது. 
அந்த முள்ளூர், ்காயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில், 
சகாள்்்ளகால் வட்டத்தில் உள்்ளது என்றும் 
அ ங் கு ள் ்ள  க ல் சவ ட் டு க ள் ,  இ ்த த ன , 
‘முள்ளூர்க்்காட்தட’ என்று குறிப்பிடுவ்தாகவும் 
சொல்ைப்படுகிறது.

்ததைமகன், ்ததைமகளுடன் செல்லும் நீர்நிதை 
்பான்ற சபாது இடங்களுக்குப் பரேத்த்தயதரேயும் 
அதழத்துச் செல்வ்தற்கு எவவி்தத் ்ததடயும் 
இல்ைாதிருநதிருக்கிறது. ்ததைமகள்்பாை , 
பரேத்த்தயரும் இயல்பு வாழக்தக வாழநதிருக்கின்றனர். 
்ததைமகனின் குடும்பத்த்தத் ்தன்குடும்பம்்பால் 
பாவித்்த பரேத்த்தயரும் இருநதிருக்கின்றனர். 

அப்படிப்பட்ட பரேத்த்தயதரே ஏற்றுக்சகாணட 
்ததைமகளிரும் இருநதிருக்கின்றனர். வீதியில் நடநது 
ச ெல்லும்  ப ரே த்த்த ,  ஓ ர்  ஆணகுழநத்த 
வித்ளயாடிக்சகாணடிருப்பத்தப் பார்க்கிறாள். 
அந்தக் குழநத்தயின் முகச்ொயல் ்தனது ்ததைவனின் 
குழநத்த என்பத்தக் காட்டுகிறது. யாரும் 
பார்க்காவணைம், பரேத்த்த அக்குழநத்ததய அள்ளி 
அதைத்து முத்்தமிடுகிறாள். ்தனது வீட்டு வாயிலில் 
நின்று இ்ததனக்கணட ்ததைமகளுக்கு, அப்பரேத்த்த 
யார் என்பது புரிகிறது. ‘இவனுக்கு நீயும் ்தா்ய’ 
என்று ்தனக்குள் சொல்லிக்சகாள்கிறாள். இந்த 
நிகழவுகத்ள, வாயில்்வணடி வநது, சபாயயுதரேத்்தத் 
்ததைமகனிடம் ்ததைமகள் கூறுவது சுதவயான்தாகும்.

“………………………………………………………………..
�ோசவோடு �விலோ �்க்படு தீம் செோல
 யோவரும் வி்ழயும் ச்போலந்சதோடி்ப புதலவ்்ன,
நதர் வழஙகு சதருவில, தமிநயோற் கணநட !
கூர் எயிற்று அரி்வ குறுகி்னள், யோவரும்
கோணு�ர் இன்மயின , செத்த்னள் ந்பணி,
ச்போலஙகலம் சுமந்த பூண தோஙகு இள மு்ல
‘வருகமோள் என உயிர்’ எ்ன்ப ச்பரிது உவந்து
சகோணட்னள் நினநறைோட் கணடு, நி்லச் செலநலன,
“மோசு இல குறுமகள்! எவன ந்பதுற்றை்்ன?
“நீயும் தோ்ய இவற்கு” எ்ன, யோன தற் க்ரய…..”
 (அகம்-16-வது ்போடல, ெோகலோெ்னோர்)

 ‘கள்ளூர் என்னும் சிற்றூரின் கரும்புக்காட்டில், 
அறமற்ற ஓர் ஆடவன், சிறுமி ஒருத்தியின் 
ந ை த ன க் க வ ர் ந து வி டு கி ற ா ன்  ( 
வல்லுறவுசகாள்கிறான்). அந்த செயதி ஊருக்குத் 
ச்தரிநது, ஊர்ப்சபரியவர்கள் முன்னிதையில் 
விொரேதைக்கு வருகிறது. அந்த ் வத்ளயில், அந்த 
ஆடவன் ‘அப்படி யாதரேயும் ்தனக்குத் ச்தரியாது’ 
என்று சபாயயுதரேக்கிறான். ொட்சியா்ளர்கள் 
அதனவரும், அத்துன்ப நிகழதவ உறுதிசெயகின்றனர். 
ஊர்மன்றத்்தார் அவனது உறவினர்கத்ளக் 
கூட்டிதவத்து அவர்கள் முன்னிதையில், அவன் 
்ததையில் சகாதிக்கும் சுணைாம்தப ஊற்றி 
்தணடதன வழங்கியிருக்கின்றனர். அ்ததனக்கணடு 
ஊர்மக்கள் ஆரேவாரேம் செயதிருக்கின்றனர்’.

“கரும்பு அமல ்பட்ப்்ப, ச்பரும் ச்பயர்க் கள்ளூர்
திரு நுதற் குறுமகள் அணி �லம் வவவிய
அறைனிலோளன ‘அறிநயன’ எனறை
திறைன இல சவஞ் சூழ அறி கரி கடோ அய
முறி ஆர் ச்பருங கி்ள செறிய்ப ்பற்றி
நீறு த்ல்பச்பயத ஞோன்றை
வீறு ெோல அ்வயத்து ஆர்்பபினும் ச்பரிநத”
 (அகம். 256; 15-20; 

மது்ரத் தமிழக்கூத்த்னோர் கடுவன மள்ள்னோர்)

இந்த நிகழதவ, பரேத்த்தயர் யாதரேயும் ்தனக்குத் 
ச்தரியாது என்று சபாயயுதரேக்கும் ்ததைமகனிடம் 
சொல்லி, ்்தாழி வாயில் மறுக்கிறாள். க்ளவு 
வாழக்தகயிலும் கற்புசநறி ்தவறாமல் வாழந்த 
்த மி ழ ச் ெ மூ க த் தி லு ம் ,  வி தி வி ை க் க ா க 
இப்படிப்பட்டவர்களும் இருநதிருக்கின்றனர் 
என்ப்ததன இப்பாடல் நமக்கு உைர்த்துகிறது. 
என்றாலும், அப்படிப்பட்ட காமக்சகாடூரேர்களுக்குக் 
கடுதமயான ்தணடதன வழங்கியிருக்கின்றனர் 
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என்பத்தயும் அறியமுடிகிறது. ்தவறு செயபவர்கத்ளச் 
சுணைாம்புக் கா்ளவாயில் தவத்து நீற்ற்வணடும் 
என்பது எங்கள் பகுதியின் (சநல்தை) வட்டாரே 
வழக்கு. அதுகூட, ெங்கத்்தமிழர் வாழவுமுதறயின் 
ச்தாடர்ச்சியாக்வ ச்தரிகிறது.

பரேத்த்தயரிடமிருநது இல்ைம் திரும்பும் 
ஆடவருக்கு வாயில் மறுக்கும் நாற்பதுக்கும் 
்மற்பட்ட பாடல்கள் அகநானூற்றில் மட்டு்ம 
உள்்ளன. வாயில் ் வணடலும், வாயில் மறுப்பதும் 
அதனத்துப் பாடல்களுக்கும் சபாது என்றாலும், 
ஒவசவாரு பாடலிலும் ஒவசவாரு செயதி 
சபாதிநதிருப்பத்த நாம் பார்க்கமுடிகிறது. 
பரேத்த்தயரிடம் இருநது மீணடு, ்தனது இல்ைம் 
வருகின்ற ்ததைமகன், ்ததைமக்ளால் வாயில் 
மறுக்கப்படும்்பாது, ்தனக்கும், ்ததைமகளுக்கும் 
நடந்த திருமை நிகழவுகத்ளத் ்ததைமகன் 
பின்்னாக்கிப்பார்ப்ப்தாக , அகநானூற்றில் 
ப ாடல் கள்  உள்்ளன .  அப்ப ாடல் கத்ள 
வாசிக்கும்்பாது, இன்று ்தமிழர்க்ளாகிய நம்மிடம் 
இருக்கும் திருமைச்ெடங்குகளில் சபரும்பாைானதவ, 
ெங்ககாைத் ச்தாடர்ச்சி என்பது புரிகிறது. இரேணடு 
பாடல்கத்ளப் பார்க்கைாம்.

ஒரு பாடலில், மைவிழா ,  விருநதுடன் 
ச்தாடங்குகிறது. உழுநத்த, சகாழுசகாழு களியாக 
அதரேத்து, எணதையில் ் வகதவத்து எடுக்கப்பட்ட 
பணடம் பரிமாறப்பட்டிருக்கிறது. அது்தான், 
இன்தறய நம் உழுந்த வதடயாக மாறியிருக்கைாம். 
முன்சபல்ைாம், ஒவசவாரு ெனிக்கிழதமயும் 
ஆணகள் நல்சைணசைய ்்தயத்து, எணசையக் 
குளியல் எடுப்பது வழக்கம். நாங்கச்ளல்ைாம், 
்காவைம் கட்டிக்சகாணடு எணசைய ் ்தயத்து, 
கதரேயில் அமர்நது ஊறதவத்து, ்தாமிரேபரேணியில் 
சீயக்காய்பாட்டுக் குளித்திருக்கி்றாம். அப்படி 
எணதை்்தயத்துக் குளிக்கும் அன்று காதையில் 
உழுந்தங்கஞ்சி அல்ைது உழுந்தங்களி உைவாக 
இருக்கும். இல்தைசயன்றால், மதியம் உழுந்தஞ்்ொறு 
கணடிப்பாக இருக்கும். எப்்பா்தாவது, வீடுகளில் 
நடக்கும்  விருநதுகளில் ,  சபரும்பாலும் , 
ஆட்டுக்கறிக்குழம்புடன் உழுந்தஞ்்ொறு 
வழங்கப்படும். ஆக, உழுநது ்தமிழர் வாழவில், 
அன்றிலிருநது இன்றுவதரேயிலும் மு்தன்தமயான 
பங்குவகித்திருக்கிறது என்பது இப்பாடலில் இருநது 
நமக்குப் புரிகிறது.

திருமைத்த்த முன்னிட்டு, பந்தல்கால் நட்டு 
பந்தல் ் பாட்டிருக்கிறார்கள். அந்தப் பந்தலின்கீழ, 
புதுமைதை (ஈரேமைதை) சகாணடுவநது 
பரேப்பியிருக்கின்றனர். மதனயில் வி்ளக்கு ஏற்றி 
தவக்கப்பட்டிருக்கிறது .  மைர்மாதைகள் 
ச்தாங்கவிடப்பட்டிருக்கின்றன. இருள் நீங்கிய 
தவகதறப்சபாழுதில், நீர்நிதறந்த குடங்கத்ள 
(நிதறகுடம்) . ்ததை உச்சியில் ்தாங்கியப் சபணகள், 
ம ை ப் சப ண ணு க் கு  மு ன் ்ன  ந ட ந து 
சென்றிருக்கின்றனர். புதுப்பாதனகத்ள ஏநதியப் 
சபணகள் மைப்சபணணுக்குப் பின்்ன 
ச்தாடர்நதுசென்றிருக்கின்றனர்.

மக்கத்ளப்சபற்ற வரிவயிறுசகாணடவரும், ்தாலி 
அணிந்தவருமான நான்குப் சபணகள் திருமைத்த்த 

நடத்திதவத்திருக்கின்றனர். ‘கற்பு சநறி ்தவறாமல் 
வாழக, நல்ைபை பிள்த்ளகத்ள உைகுக்குப் 
சபற்றுத்்தருக’ என்று உதிரிப்பூக்கத்ளயும், 
சநல்தையும் மைமக்கள் ்ததையில் ்பாட்டு 
வாழத்தியிருக்கின்றனர் .  அ்தன் பிறகான, 
மைமக்களின் ்தனியதறக்காட்சிகத்ளயும் 
முகம்சுழிக்கா்த வதகயில் பாடல் விவரிக்கிறது.

இப்படி,  ்தமிழப்சபணக்ளால்  நடத்தி 
தவக்கப்பட்ட ்தமிழர் திருமைங்கள், வடசமாழியில் 
ஓதும் ் வ்த-பார்ப்பனர் தககளுக்கு மாறிய அவைம் 
எப்படி, எப்்பாது நிகழந்தது என்பது ஆயவுக்குரியது. 
இன்சனான்றும் நம் கவனம் ஈர்க்கிறது. ‘ நல்ை பை 
பிள்த்ளகத்ள உைகுக்குப் சபற்றுத் ்தாருங்கள்’ என்று 
வாழத்துவது, அந்த ்தமிழச்ெமூகம் எந்த அ்ளவிற்கு 
அறிவார்ந்த ெமூகமாக இருநதிருக்கிறது என்பது 
வியப்பாகவும், சபருதமயாகவும் இருக்கிறது.

“உழுந்து த்ல்பச்பயத சகோழுஙகளி மித்வ
- - - - -
உச்சிக் குடத்தர், புத்தகல மண்டயர்
ச்போது செய கம்்ப்ல முது செம் ச்பணடிர்
முன்னவும் பின்னவும் மு்றை மு்றை தரத்தர
……………………………
புதலவர் ்பயந்த தித்ல அவவயிற்று
வோல இ்ழ மகளிர் �ோலவர் கூடி
கற்பினின வழோஅ, �ற் ்பல உதவி்ப
ச்பற்நறைோர் ச்பட்கும் பி்ெ்ய ஆக! எ்ன
நீசரோடு செோரிந்த ஈர் இதழ அலரி
்பல இருங கது்பபின ச�லசலோடு தயஙக
வது்வ �லமெம் கழிந்த பின்றை
கலசலன சும்்மயர் சஞநரசர்ன்ப புகுதந்து
‘ந்பர் இற்கிழத்தி ஆக’ எ்னத் தமர் தர
ஓர் இற் கூடிய உடன புெர் கஙகுல…”
 (அகம். 86 – �லலோவூர்க்கிழோர்)

1 3 6 - வ து  அ க ந ா னூ ற் று ப் ப ா ட லு ம் 
இது்பான்றச்தாரு திருமை நிகழதவ நம் கணமுன் 
காட்சிப்படுத்துகிறது. இந்தத் திருமைத்தில், 
அதனவருக்கும் ஆட்டுக்கறியும் ,  ்ொறும் 
வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. திருமைத்திற்குப் பறதவ 
ெகுனம் பார்த்்த குறிப்பு உள்்ளது. முரேசு முழங்க, 
திருமைம் நடநதுள்்ளது. வாதகத்்தளிர், அருகம்புல், 
முல்தைசமாட்டுக்கள் ஆகியவற்தற நூலில் கட்டி 
மாதையாக்கி, ்ததைவன், ்ததைவியின் கழுத்தில் 
அணிவித்திருக்கிறான்.

திருமைம் முடிந்த அன்று இரேவு, மைமக்கத்ள 
வாழத்தும் ் ்தாழியர் கைகைசவன சிரித்துக்சகாண்ட, 
ம ை ம க் க த ்ள த்  ்த னி  இ ல் ை த் தி ல் 
அதடத்துவிடுகின்றனர். ்ததைவிக்கு சநற்றியில் 
வியர்க்கிறது. அ்ததன ொக்காக தவத்துத் ்ததைவன், 
்ததைவியிடம், ‘ஆதடதயக் கத்ளநதுவிடு, காற்று 
்மனிதயத் ்தழுவட்டும்’ என்று சொல்லும்்பா்்த, 
்ததைவியின் ஆதடதயக் கத்ளநதுவிடுகிறான். 
அந்த்வத்ளயில், ்ததைவியின் உடல், உதறயிலிருநது 
உருவிய வாள்்பாை மின்னிய்தாகத் ்ததைவன் 
நிதனவுகூர்கிறான். ‘ஒய’ என்னும் ஓதெயுடன் 
ந ாைம்சக ாணட ்ததைவி ,  ்ததைவனது 
காதைத்ச்தாட்டு வைங்கி, ்தனது அடர்ந்த 
கூந்தைால், ்தன் ் மனிதய மதறத்்தாள் என்ப்தாகப் 
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பாடல் காட்சிப்படுத்துகிறது. என்ன ஓர் அழகான, 
இதைமதற காயமதற என்னும் வி்தத்தில், 
மைமக்களின் மு்தல்இரேவுக் காட்சிப்படுத்்தல்..

“தமர் �மக்கு ஈத்த த்ல�ோள் இரவின
உவர் நீஙகு கற்பின எம் உயிர் உடம்்படுவி
முருஙகோக் கலிஙகம் முழுவதும் வ்ளஇ
ச்பரும் புழுக்குற்றை நின பி்றைநுதற் ச்போறி வியர்
உறு வளி ஆற்றைச் சிறு வ்ர திறை எ்ன
ஆர்வ ச�ஞ்செோசமோடு ந்போர்்வ வவவலின
உ்றை கழி வோளின உருவு ச்பயர்ந்து இ்ம்ப்ப
ம்றை திறைன அறியோள்ஆகி ஒயசய்ன
�ோணி்னள் இ்றைஞ்சிநயோநள ந்பணி
்பரூஉ்ப ்ப்க ஆம்்பற் குரூஉத் சதோ்ட நீவி
சுரும்பு இமிர் ஆயமலர் நவயந்த
இரும் ்பல கூந்தல இருள் ம்றை ஒளித்நத….”
 (அகம் – 136; வரிகள் 18-29; 

விற்றூற்று மூசதயி்ன்னோர்)

ெங்ககாைத்தில் இரேணடுவி்தமான திருமைங்கள் 
நதடமுதறயில் இருநதிருக்கின்றன. ்ததைவனும், 
்ததைவியும் ெநதித்து, கா்தல்சகாணடு, பிறர் 
அறியாமல் க்ளவு வாழக்தக வாழநது, அக்க்ளவு 
வாழக்தகதய முடித்துக்சகாணடு, ஊர் அறிய 
செயதுசகாள்ளும் இயற்தகயான திருமைம் என்பது 
ஒன்று.

மற்சறான்று, சபற்்றா்ரே சபணணுக்கு ஏற்ற 
ஆடவதனக்  கணடதடநது ,  திருமைம் 
செயதுதவத்்தல். இப்படிப்பட்ட செயற்தகத் 
திருமைங்க்்ள, பிற்காைத்தில் ொதி ஆதிக்கம் 
நிதைசபற்றபிறகு, வழக்கமாக மாறிவிட்டது. 
ொதி்வறுபாடுகள் இறுகிய்தாகத் ்தமிழச்ெமூகம் 
மாறியபிறகு ஒவசவாரு ொதியினரும், அவரேவர் 
்ததைக்கட்தடப் (எணணிக்தகதய) சபருக்கும் 
்நாக்கில், செயற்தகத் திருமைங்கத்ள்ய 
விரும்பியிருக்கின்றனர். அ்ததனத் ்தங்கள் 
பிள்த்ளகள்மீதும் திணித்திருக்கின்றனர். இன்ற்ளவும் 
அது ச்தாடர்கிறது. அ்தன் காரேைமாக்வ, இன்றும் 
நிகழும் இயற்தக (கா்தல்) திருமைங்கத்ள ஏற்கா்த 
சபற்்றார், ொதிப்சபருமி்தம்்பசி, ஆைவக் 
சகாதைகத்ளயும் நிகழத்துகின்றனர்.

ஒரு ் ்தாழி, வாயில்்வணடி நிற்கும் ்ததைமகனிடம், 
அவனது நிதைகணடு ்தனக்கு சிரிப்பு வருவ்தாகக் 
கூறுகிறாள். அ்தற்கு ஒரு வரேைாற்று உவதமயும் 
கூறுகிறாள். கிள்ளிவ்ளவன் என்னும் ் ொழ மன்னன், 
குதிதரேப்பதடயுடன் சென்று, கூடல் மாநகரில் 
நடந்த ் பாரில், யாதனப் பதடசகாணட பாணடிய 
மன்னன் மாறதன சவற்றிசகாள்கிறான். அச்செயதி 
அறிநது ் ெரேமன்னன் ் காத்தமார்பன் சிரித்்தானாம். 
அது்பான்றச்தாரு சிரிப்பு ்தனக்கு வருவ்தாகத் 
்்தாழி கூறுகிறாள் .  பிற்காைத் ்தமிழகம் 
வ டு க ர் க ளி ட மு ம் ,  வ ட வ ர் க ளி ட மு ம் 
அடிதமப்பட்டுப்்பான்தற்கான காரேைத்த்தயும் 
இப்பாடல் உைர்த்துகிறது. (அகம். 346; நக்கீரேர்)

‘நவீன வாசிப்பில் செவவியல் இைக்கியம்’ 
என்னும் நூலில் மதறந்த  ்பரே ாசிரியர் 
்வ்தெகாயகுமார் பரேத்த்தயர் பற்றி குறிப்பிடும் 
கருத்து நம் கவனம் ஈர்க்கிறது. “பாடல்களில் 
அவவப்்பாது அறங்கத்ள நிதனவுபடுத்தும் 

ெங்கப்புைவர்கள், பரேத்்ததமதய அறத்திற்சகதிரோக 
ஒரு்பாதும் சகாள்்ளவில்தை. காமத்திற்கான 
வடிகாதைத் ்்தடிக்சகாள்ளும் முழு உரிதமதய 
ஆணுக்களித்்தார்கள். நீதி இைக்கியங்கள்்தான், 
ப ரே த் ்ததமதய  அற த்தின்  எல்தைக்குள் 
சகாணடுவந்தன.” என்று ்பரோ.்வ்தெகாயகுமார் 
குறிப்பிடுகிறார்.

“ உ ற வு களின்  ் மை ாணதம ,  இல்லில் 
இ ற் கி ழ த் தி யி ட ் ம  இ ரு ந தி ரு க் கி ற து . 
ெங்கப்பாடல்களில் இருநது துைங்கும் வாழவில், 
இற்கிழத்திகள் எதிர்சகாள்்ள ் நரிடும் மிகப்சபரிய 
சிக்கல்  கிழவர்கத்ளப்  பிரிநது  ்தனி்ய 
வாழ்நரிடுவது்தான். சபாருள்்்தடும் சபாருட்டும், 
்பாரிடும் சபாருட்டும் ஏற்படும் அன்பு காரேைமான 
பிரிதவ, இற்கிழத்திகள் சபாறுத்துக்சகாணடனர். 
ஆனால், பரேத்த்தயர் காரேைமான பிரிதவ ஏற்க 
மறுத்்தனர். கிழவன் மீணடும் இல்லுக்குத் 
திரும்பும்்பாது, இற்கிழத்திகள் சவவ்வறு வி்தமாக 
எதிர்விதன ஆற்றியுள்்ளனர்.

ொன்றாக ஒரு நற்றிதைப் பாடல்.

“…………………………………………………………………
…………………………………………என
சதோலகவின சதோ்லயினும் சதோ்லக ெோர
விநடஎன விடுக்குசவன ஆயின க்டஇக்
கவவுக் ் கதோஙகும் மது்கய குவவு மு்ல
ெோடிய ெோந்தி்்ன வோடிநய நகோ்த்ய
ஆகில கலம் கழீஇ அற்று
வோரல வோழிய க்வயி நினநறைோநள”
 (�ற்றி்ெ; 350 / 5-10; ்பரெர்;)

பரேத்த்தயிடம் சென்ற கிழவன் மீணடும் 
இல்லுக்குத் திரும்பிய்பாது, இற்கிழத்தி கூறியது. 
“எனது பதழய எழில் சகட்டாலும் சகடுக. 
பரேத்த்ததயத் ்தழுவிய கிழவனின் கரேங்கள் என் 
உடதைத்தீணட அனுமதிக்கமாட்்டன். அப்படித் 
தீணட அனுமதித்்தால், அது தீட்டின் காரேைமாகக் 
கழித்ச்தறியப்பட்ட கைத்த்தத் தீணடுவ்தற்கு 
ஒப்பானது என்கிறாள், ஓர் இற்கிழத்தி. குறுநச்தாதக, 
அகநானூறு, நற்றிதை ஆகிய அகத்திதை 
இைக்கியங்களில், பரேத்த்தயர் ச்தாடர்புதடய 
வாயில் ் வணடல் மற்றும் வாயில் மறுத்்தல் பற்றிய 
பை  ப ாடல்களில் சிைவற்தற  மட்டு்ம 
இக்கட்டுதரேயில் சுட்டிக்காட்டியிருக்கி்றன்.

ெங்ககாைப் பரேத்த்தயர் வாழதவ முன்தவத்து, 
ஒரு முதனவர் பட்ட ஆயவுக்குத் ்்ததவயான 
ஏரோ்ளமான ்தரேவுகள் உள்்ளன. . இதுவதரேயிலும் 
ய ா ரே ாவது  அப்படிப்பட்ட ஆயவுகத்ள 
்மற்சகாணடிருக்கிறார்க்ளா என்று எனக்குத் 
ச்தரியவில்தை. இல்தைசயன்றால், இனி்மைாவது 
அப்படிப்பட்ட ஆயவுகத்ளக் கல்விப்புைத்தில் 
இருப்பவர்கள் முயற்சிக்கைாம். ்தன்தனவிட்டு நீங்கி, 
பரேத்த்தயரிடம் சென்ற ்ததைமகன் மீணடும் 
்தன்னிடம் வநது வாயில்்வணடி நிற்கும்்பாது, 
அவதன ஏற்காமல் வாயில் மறுக்கும் துணிச்ெலும், 
சூழலும், ெமூகம் மற்றும் சபாரு்ளா்தாரேப் பாதுகாப்பும் 
அன்தறய ்ததைமகளிருக்கு இருநதிருக்கிறது.

கட்டு்ரயோளர்: இயற்பியல ந்பரோசிரியர் (்பணிநி்றைவு)
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கரைசிப பக்கம்

இோ. எட்வின்
eraaedwin@gmail.com

65/66
கதாக்டகச் சிறகினி்ை

நூறாவது ஆணடில் அடிசயடுத்து தவக்கும் 
் ்த ா ழ ர்  ெங் க ரேயய ாவிற்கு  வைக்கமும் 
வாழத்துக்களும். அவர் செய்த ஒரு ொ்ததனதய 
அவரேது நூற்றாணடு சகாணடாட்டங்களின் 
ஊடாகத்்தான் என்னால் அறிநதுசகாள்்ள முடிந்தது.

இப்்பாது இருப்பது்பால் அப்்பாது ்ரேஷன் 
கதடகள் இல்தை. நகர்ப்புறங்களில் மட்டு்ம அதவ 
இருந்தன. அதுவும் இப்்பாத்தய ்ரேஷன் 
கதடகத்ளப் ்பாை அதவ இல்தை. அன்தறய 
மு்தல்வரோன எம்ஜிஆர் அவர்கத்ள அன்தறய 
ெட்டமன்ற உறுப்பினரோன ்்தாழர் ெங்கரேயயா 
ெநதிக்கிறார். பட்சஜட் கூட்டத்ச்தாடருக்கு 
பக்கமான ் நரேம் அது.்ரேஷன் கதடகத்ள கிரோமப் 
புறங்களில் அதமக்க ்வணடும். ஏதழ மக்களின் 
குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் அவற்தற அதமக்க 
்வணடும் என்று வலியுறுத்துகிறார்.

ஒரு நீணட உதரேயாலுக்குப் பிறகு, ெங்கரேயயா 
அவர்களின் ்காரிக்தகயில் உள்்ள நியாயத்த்த 
மு்தல்வர் உைர்கிறார். அன்தறய நிதி அதமச்ெர் 
திரு நாஞ்சில் ம்னாகரேன் அவர்கத்ள அதழத்து 
அவர் ஏற்கும்ளவிற்கு ்்தாழர் ெங்கரேயயாவின் 
்காரிக்தகதய எடுத்துக் கூறுகிறார். நிதிநிதை 
அறிக்தகயில் அ்ததன ் ெர்க்குமாறு ் கட்கிறார்.

அந்தக் ் காரிக்தகதய ஏற்ற நாஞ்சில் ம்னாகரேன் 
நிதிநிதை அறிக்தக முழுதமயாக ்தட்டச்சு 
செயயப்பட்டு விட்ட்தால் அத்த அப்்பாது 
்ெர்ப்பது இயைாது என்றும் அடுத்்த நிதிநிதை 
அறிக்தகயில் அத்த அவசியம் ்ெர்த்து விடைாம் 
என்றும் கூறுகிறார். 250 பிரேதிகள்்தான் அப்்பாது 

்தயார் செயயப்பட்டிருக்கும். இந்தப் பகுதிதய 250 
பிரேதிகள் ்தட்டச்சு செயது அவற்தற நிதிநிதை 
அறிக்தகயில் ஒட்டிக் சகாடுத்து விடைா்ம என்று 
பிடிவா்தமாய நிற்கிறார் ெங்கரேயயா. ெரி செயயாமல் 
அங்கிருநது நகரேமாட்டார் ெங்கரேயயா என்பது 
மு்தல்வருக்குத் ச்தரியும். என்வ அவர் நாஞ்சில் 
ம்னாகரேன் அவர்கத்ள ஒருவழியாக அ்தற்கு 
ெம்மதிக்க தவக்கிறார். கிரோமத்து வீதிகளுக்கு 
்ரேஷன் கதடகள் வந்த வரேைாறு இது்தான்.

இருபது கி்ைா அரிசியிலிருநது, சபாங்கல் 
உரிதம, மற்றும் இடர்காை நிவாரேைங்கள் வதரே 
மக்களுக்கு நதடதூரேத்தி்ை்ய கிதடக்கிறது 
என்றால் அ்தற்கு காரேைமாக இருந்தவர்க்ளாக 
அன்தறய மு்தல்வர் எம்ஜிஆர், நாஞ்சில் ம்னாகரேன் 
ஆகி்யார் இருந்தாலும் மிக முக்கியமான காரேைமாக 
இருந்தவர் ்்தாழர் ெங்கரேயயா. இந்தச் செயதி 
இடதுொரியான எனக்குத் ச்தரிவ்தற்்க இத்்ததன 
காைம் பிடித்திருக்கிறது.

்ரேஷன் கதடகத்ளத் ்தங்க்ளது முக்கியமான 
வாழவா்தாரேமாகக் சகாணடிருக்கக் கூடிய எளிய 
மக்களுக்கு இன்னமும் இந்தச் செயதி எட்டியிருக்க 
வாயப்பில்தை. அப்படி எட்டியிருக்கும் பட்ெத்தில் 
அந்த எளிய மக்கள் இந்த நூற்றாணடு விழாதவ 
அப்படிக் சகாணடாடித் தீர்த்திருப்பார்கள்.

நாம் புரிநது சகாள்வ்தற்கு ஒன்று உணடு. 
செய்தவற்தற வி்ளம்பரேசமல்ைாம்கூட செயய 
்வணடாம். ரோணுவ ரேகசியம்்பால் இப்படி 
பாதுகாக்கத் ்்ததவ இல்தை. இதுமாதிரி 
காரியங்கத்ள முதறயாக ஆவைப் படுத்துவதும், 
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அவற்தற அடுத்்த ்ததைமுதறக்கு சகாணடு 
செல்வதும்கூட நமது இயக்க ்வதைகளில் 
ஒன்று்தான்.

  

 “இநதியாவிற்சகன்று ்தனியாக ் ்தசிய சமாழி 
எதுவும் கிதடயாது” என்று மத்திய அலுவல் 
சமாழிகள் துதற “்தகவல் அறியும்” ெட்டத்தின் 
வழியாக ்கட்கப்பட்ட ்கள்வி ஒன்றிற்கு பதில் 
அளித்திருப்ப்தாக ெமூக ஊடகங்கள் வழியாக 
அறிநதுசகாள்்ள முடிகிறது. இது உணதம்யா 
சபாய்யா இதுகுறித்து சகாஞ்ெம் உதரேயாட 
்வணடிய ் ்ததவ இருக்கிறது. ஏ்்தா எச்.ரோஜாவும் 
இ்தரே பிறர்களும்்தான் இப்்பாது இநதிதயப் பிடித்து 
ச்தாங்கிக் சகாணடிருக்கிறார்கள் என்றல்ை. கடந்த 
நூற்றாணடின் இறுதி நாற்பதுகளில் சமாழிப் 
பிரேச்சிதன்தான் இநதியாதவ ஆட்டிப் பதடத்துக் 
சகாணடிருந்தது. அரேசியைதமப்பு நிர்ையெதபயில் 
இநதி ஆட்சி சமாழியா இல்தையா என்பது 
குறித்்தான விவா்தங்களின் அ்ளவிற்கு ் வறு எந்தப் 
பிரேச்சிதனகளும் ்பெப்படவில்தை என்கிறார் 
அணைல் அம்்பத்கர். 10.12.1946 அன்று நடந்த 
அரேசியைதமப்பு நிர்ைய ெதபயில் அ்தன் 
உறுப்பினர்களில் ஒருவரோன து்ைகர், “இநதுஸ்தானி 
ச்தரியா்தவர்கள் இநதியாவில் இருப்ப்தற்்க ்தகுதி 
இல்ைா்தவர்கள். அரேசியைதமப்பு நிர்ைய ெதப 
உறுப்பினர்களில் யாருக்்கனும் இநதுஸ்தானி 
ச்தரியவில்தை என்றால் நீங்கள் சவளி்ய எழுநது 
சென்றுவிடுங்கள்” என்று கூறியிருக்கிறார்.

இரேணடு விஷயங்கள்:

எச்.ரோஜா அல்ை து்ைகர் ்பான்ற இவரேது 
பாட்டனார்க்்ள இவதரேவிட சவறிசகாணடு 
கத்தியும் ்்தாற்றுப்்பான விஷயம் இது. 46 இன் 
இறுதி வதரேக்கும் இநதி அல்ை அவர்க்ளது 
்காரிக்தக, இநதுஸ்தானி.

1947 ஜூதையில் இநதிய பாகிஸ்தான் பிரிவிதனப் 
பிரேச்சிதன முற்றிய்பாது்தான்முஸலிம் எதிர்ப்பு 
இநதி ஆ்தரேவா்ளர்கள் இநதுஸ்தானியில் இருநது 
இநதிக்கு மாறினார்கள் என்கிற ்தகவதை “சமாழி 
எங்கள் உயிருக்கு ்நர்” என்ற ்தனது நூலின் 128 
ஆவது பக்கத்தில் ்தருகிறார் ஆழி செநதில்நா்தன்.

அரேசியைதமப்பு நிர்ைய ெதபயில் இநதி ஆட்சி 
சமாழியா இல்தையா என்கிற வாக்சகடுப்பு 
இரேணடுமுதற நடத்்தப்பட்ட ்தகவதையும் 
செநதில்நா்தன் அ்்த புத்்தகத்தின் 127 ஆவது 
பக்கத்தில் ்தருகிறார். மு்தல் முதற நடத்்தப்பட்ட 
வாக்சகடுப்பில் இநதி்தான் ஆட்சிசமாழி என்று 78 
் ப ரு ம்  அ ்த ற் கு  எ தி ரே ா க  7 8  ் ப ரு ம் 
வாக்களித்திருக்கிறார்கள். அடுத்்தமுதற வாக்சகடுப்பு 
நடத்்தப்பட்ட்பாது 78 ் பர் இநதிக்கு ஆ்தரேவாகவும் 
எதிரோக 77 ் பரும் வாக்களித்திருக்கிறார்கள். மு்தல் 
வாக்சகடுப்பில் 156 ்பர் வாக்களித்்த நிதையில் 

இரேணடாவது முதற 155 ் பர் வாக்களித்திருக்கிறார்கள். 
எஞ்சிய ஒருவர் யார்? அவர் என்ன ஆனார் என்பது 
எல்ைாம் விவா்தத்திற்கு உரியது. அப்படி இருக்கிற 
சூழலில் ஒன்றிய அலுவல் சமாழிகள்துதற 
இநதியாவிற்சகன்று ்்தசிய சமாழி என்று ஏதும் 
இல்தை என்று சொல்லி இருக்குமானால் மகிழச்சி. 
இல்தை என்றாலும் அது்தான் உணதம.

இநதி ஆ்தரேவா்ளர்கள் இத்தப் புரிநதுசகாள்்ள 
்வணடும். இநதுஸ்தானியில் இருநது எப்படி, 
எப்்பாது இநதிக்கு ்தாவினார்கள் என்பத்த நாமும் 
வி்ளங்கிக்சகாள்்ள ் வணடும். சமாழிகுறித்து சவறும் 
ஆர்ப்பாட்டமாக உைர்ச்சிக் சகாந்தளிக்க மட்டும் 
உதரேயாடாமல், நி்தானமாக, ஆழமாக உதரேயாடத் 
ச்தாடங்க ் வணடும்

  

“சனா்தனத்த்தயும் ்தமிழநாட்தடயும் பிரித்துப் 
பார்க்க முடியாது. ெனா்தனம் இல்தை என்றால் 
்தமிழநாடு இல்தை” என்று கூறி இருக்கிறார் ்தமிழக 
பாஜக சபாறுப்பா்ளர் சி.டி.ரேவி. அவர்கள் அவர்க்ளது 
்வதைதய ெரியாகச்  செயதுசகாணடு 
இருக்கிறார்கள்.

்்தர்்தலின்்பாது பைர் இது ெனா்தனத்திற்கு 
எதிரோன ் ்தர்்தல் என்றார்கள். திமுக கூட்டணியின் 
சவற்றிதய ெனா்தனத்திற்கு எதிரோன சவற்றி 
என்றுகூட அவர்கள் சகாணடாடினார்கள்.

இது ெனா்தனவாதிகள் ஆட்சிக்கு வநதுவிடக் 
கூடாது என்ப்தற்கான ்்தர்்தல், அவவ்ளவு்தான். 
்்தர்்தலுக்குப் பின்னரும் ெனா்தனத்்்தாடான நமது 
்பாரோட்டம் ச்தாடரே்வ செயயும் என்று யாரும் 
்கட்கவில்தை என்றாலும் ச்தாடர்நது கத்திக் 
சகாண்ட இருக்கி்றன். அது ெரி என்று நமக்கு 
பாடம் நடத்துகிறார் சி.டி.ரேவி.

  

“எல்.முருகன், சகாங்குநாடு, ்தமிழநாடு” 
என்ப்தாக அதமச்ெரோக ப்தவி ஏற்கும்்பாது 
சகாடுத்்த ்தனது சுயவிரேக் குறிப்பில் ்தனது முகவரி 
வந்தது. “CLERICAL  ERROR” என்கிறார் ஒன்றிய இதை 
அதமச்ெரோன திரு முருகன். அ்தாவது ்தனது 
முகவரிதய ்தவறு்தைாக யா்ரோ ்தட்டச்சிவிட 
இந்தப் பிதழ ்நர்நதுவிட்ட்தாகக் கூறுகிறார். 15 
என்ப்தற்கு பதில் 16 என்்றா, முருகன் என்பது 
”ம்ருக்ன்” என்்றா வந்தால் பிதழ. இல்ைா்த நாட்தட 
முகவரியாகப் ்பாடுவது பிதழ அல்ை . 
இதறயான்தமக்கு எதிரோனதும் ்்தெத்து்ரோக 
குற்றமும் ஆகும் இது. யார் ்தட்டச்சியது? அவர் 
விொரிக்கப்பட ் வணடும்.

சபரியார் மணணில் நுதழய முடியா்த்தால் 
கூறு ் ப ாட்டு  குளிர்  க ா யை ா ம்  என்று 
முடிசவடுத்திருக்கிறார்கள். ெரியாக எதிர்சகாள்்ள 
்வணடும். =



பாசிசத்தின் 
பதினான்கு 
குணஙகள்

கட்டுரை

நிழல்வண்ணன்
nizhalvannan@gmail.com

அரசியல் அறிவியலாளரான லாரன்ஸ் 
டபிள்யூ. பிரிட் எழுதிய “பாசிசத்தின் பதினான்கு 
குணங்கள்” படடப்பிலிருந்து ஒரு மேறம்காள். 
இதில் ஜெரேனியின் அடால்ப் இட்லர, 
இத்்ாலியின் ஜபனிமடா முமசாலினி, 
ஸ்ஜபயினின் ஃபிரான்சிஸ் ஃபிராஙம்கா, 
இந்ம்ாமனசியாவின் சு்கரட்மடா ேறறும் 
சிலியின் அ்கஸ்மடா பிமனாஜசட் ஆகிமயாரின் 
ஆட்சி்கடளப் பகுப்பாய்வு ஜசய்து  பதினான்கு 
அறிகுறி்கடள அடடயாளம் ்காட்டியுள்ளார.

அந்்ப் பதினான்கு குணங்கள்:

1. சக்தி்வாய்ந்த த்தாடர்ச்சியான த்தசிய்வா்தம்:
பாசிச ஆட்சி்கள் ம்சபக்க குறிகம்காள் 

வாச்கங்கள், முழக்கங்கள், பாடல்்கள், ேறறும் 
பிற உப்கரணங்கள் ஆகியவறடறத் ஜ்ாடரந்து 
பயன்படுத்துவது. எஙகு பாரத்்ாலும் ஜ்காடி்கள், 
உடட்களில் ஜ்காடியின் சின்னம், ஜபாது 
இடங்களில் அவறடறக ்காட்சிப்படுத்து்ல்.

2.  மனி்த உரிமமகமை அங்கீகரிப்பதில 
த்வறுபபு: 
எதிரி்கள் குறித்் அசசம் ேறறும் பாது்காப்புத் 

ம்டவடயக ்காரணம் ்காட்டுவது; சில 
மேரவு்களில் ேனி் உரிடே்கடளப் புறக்கணிக்கள் 
என்று பாசிச ஆட்சி்களில் உள்ள ேக்கடள 
இணங்க டவப்பது; அ்ன்மூலம் சித்திரவட், 
உடனடித்்ாககு்ல், படுஜ்காடல்கள், நீணட 
்காலம் சிடறடவப்பு இன்னபிறவறடற 
அடேதியா்க ஒப்புகஜ்காள்ளச ஜசய்வது.

3. எதிரிகமை அமடயாைப்படுத்து்வது:
இனம், அல்லது பழஙகுடி அல்லது ே்ச 

சிறுபான்டேயினர ,  ்ாராளவாதி்கள் , 
்க ம் யூ னி ஸ் டு ்க ள் ,  ம ச ா ச லி ஸ் டு ்க ள் , 
பயங்கரவாதி்கள் என்ற ஜபயரில் ஒரு ஜபாதுவான 
அசசுறுத்்ல் அல்லது எதிரிடய ்காட்டி, அட் 
ஒழிப்ப்ற்கா்க ம்சபக் ஜவறியூட்டி ேக்கடள 
ஒன்றிடணப்பது.

4. இராணு்வத்ம்த தமன்மமப்படுத்து்தல:
உள்ோட்டில் பரவலா்கப் பிரசசடன்கள் 

இருந்்ாலும், அரசின் நிதியில் மி்கப்ஜபரும்பகுதி 
இராணுவத்துககு ஒதுக்கப்பட்டு, உள்ோட்டுத் 
ம ் ட வ ்க ள்  பு ற க ்க ணி க ்க ப் ப டு ் ல் . 
படடவீரர்களும் இராணுவமசடவயும் மபாறறிப் 
பு்கழப்படு்ல்.

5. கட்டுப்பாடற்ற ்பாலியல:
பாசிச ோடு்களின் அரசாங்கங்கள் 

ஆணாதிக ்கம்  ஜ ்க ாணடடவயா ்க மவ 
இருககின்றன. பாசிச ஆட்சி்களில் பாரம்பரிய 
பாலினப் பாத்திரங்கள் மேலும் இறுக்கோ்க 
ஆக்கப்படுகின்றன. ்கருசசிட்வுககுப் பலத்் 
எதிரப்பு, ஒருபாலினச மசரகட்கககு எதிரா்க 
சட்டமும் ம்சியக ஜ்காள்ட்கயும்.

6.  ஊடகங்கமைக் கட்டுப்படுத்து்வது:
சில மேரங்களில் ஊட்கங்கள் மேரடியா்க 

அரசாங்கத்்ால் ்கட்டுப்படுத்்ப்படுகின்றன, 
ஆனால் பிற நி்கழ்வு்களில், ஊட்கங்கள் அரசாங்க 
ஒழுஙகுமுடற மூலம் அல்லது ்ங்களுககு 
ஆ்ரவான ஊட்க நிரவாகி்கள் மூலம் 
்கட்டுப்படுத்்ப்படுகின்றன. ் ணிகட்க, குறிப்பா்க 
மபாரக்காலத்தில், மி்கவும் இயல்பா்க இருககும்.

7. த்தசியப ்பாதுகாபபின் மீது த்வறியூட்டல:
ேக்கள்திரளிடடமய அசசத்ட் ஒரு 

தூணடு்ல் ்கருவியா்கப் பயன்படுத்்ப்படுகிறது.

8.  ம்தமும் அரசாங்கமும் 
பின்னிப பிம்ண்நதிருத்்தல:
பாசிச ம்சங்களில் உள்ள அரசாங்கங்கள் 

ம்சத்தில் உள்ள மி்கவும் ஜபாதுவான ே்த்ட்ப் 
ஜபாதுக ்கருத்ட் உருவாககுவ்ற்கான 
்கருவியா்கப் பயன்படுத்் முடனகின்றன. 
ே்த்தின் முககிய விதி்கள் அரசாங்கக 
ஜ்காள்ட்க்களுககும் ஜசயல்்களுககும் மேஜரதிரா்க 
இருககின்ற மபாதும் ே்ரீதியான அலங்காரச 
ஜசாற்களும் முழக்கங்களும் அரசாங்கத் 
்டலவர்களால் மி்கவும் ்ாராளோ்கப் 
பயன்படுத்்ப்படுகின்றன.
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9.  கார்த்பாதரட் த்பருங்குழும 
அதிகாரம் ்பாதுகாத்்தல:
பாசிச ம்சத்தின் ஜ்ாழில்துடற ேறறும் 

ஜ்ாழில்வணி்க உயரவகுப்பினர ஒன்றா்கச 
மசரந்து அரசாங்கத் ் டலவர்கடள அதி்காரத்தில் 
அேரத்துகின்றனர. பரஸ்பரம் பயணிககும் 
உறவு்கடள உருவாககிக ஜ்காள்கின்றனர. 

10.  த்தாழிலாைர்களின் ஆற்றமல நசுக்கு்தல:
ஜ்ாழிலாளர்களின் அடேப்பாககும் 

ஆறறமல பாசிச அரசாங்கத்துககு உணடேயான 
அசசுறுத்்லாகும், ஜ்ாழிறசங்கங்கள் முறறா்க 
அ்கறறப்படுகின்றன அல்லது ்கடுடேயா்க 
ஒடுக்கப்படுகின்றன.

11.  கமலகள் மீதும் அறிவுஜீவிகள் மீதும் 
த்வறுபபு:
பாசிசத் ம்சங்கள் உயர்கல்வி ேறறும் 

்கல்வியாளர்கள் மீ்ான ஜவளிப்படடயான 
ஜவறுப்டப ஆ்ரிக்கவும் சகித்துகஜ்காள்ளவும் 

ஜசய்கின்றன.  மபராசிரியர்களும் பிற 
்க ல் வி ய ா ள ர ்க ளு ம்  ் ணி க ட்க க கு 
உள்ளாக்கப்படுவதும், ட்கதுஜசய்யப்படுவதும் 
கூட ேடககிறது. ்கடல்களில் சு்ந்திரோன 
ஜ வ ளி ப் ப ா டு  ஜ வ ளி ப் ப ட ட ய ா ்க த் 
்ாக்கப்படுகிறது, மேலும் அரசாங்கங்கள் பல 
மேரங்களில் ்கடல்களுககு நிதியளிக்க 
ேறுககின்றன.

12. குற்றமும் ்தணடமனயும் குறித்்த த்வறி:
பாசிச ஆட்சி்களின் கீழ், ்காவல்துடறககு 

சட்டங்கடள ேடடமுடறப்படுத்துவ்றகு 
ஏ ற த் ் ா ழ  எ ல்டல ய ற ற  அதி ்க ா ர ம் 
அளிக்கப்படுகிறது. ம்சபகதியின் ஜபயரால் 
்க ா வ ல் து ட ற  அ த் து மீ ற ல் ்க ட ள க 
்கணடுஜ்காள்ளாேல் விடுவதும் குடியுரிடே்கடளக 
கூடக ட்கவிடுவதும் ேடககிறது. பாசிசத் 
ம்சங்களில் ம்சியக ்காவல்துடற உணடேயில் 
வரம்பறற அதி்காரத்ட்ப் ஜபறறிருககின்றன.

13. கட்டுப்பாடற்ற கள்ைக்கூட்டும் ஊழலும்:
பாசிச ஆட்சி்கள் ஏறத்்ாழ எப்மபாதும் 

ேணபர்கள் குழுக்களாலும் கூட்டாளி்களாலும் 
ஆளப்படுகின்றன, அவர்கள் ஒருவருகஜ்காருவர 
அ ர ச ா ங ்க ப்  ப ் வி ்க ளி ல் 
நியமித்துகஜ்காள்கின்றனர, அவர்கள் அரசாங்க 
அதி்காரத்ட்யும் ப்விடயயும் ்ங்கள் 
ேணபர்கடளப் ஜபாறுப்புடடேயிலிருந்து 
பாது்காககிறார்கள். அரசாங்கத் ்டலவர்கள் 
ம்சிய வளங்கடளயும் ்கருவூலங்கடளயும் கூட 
அப்கரிப்பதும் திருடுவதும் பாசிச ஆட்சி்களில் 
மி்கவும் இயல்பா்க ேடககிறது.

14. தமாசடித் த்தர்்தலகள்:
சிலமேரங்களில் பாசிசத் ம்சங்களில் 

ம்ர்ல்்கள் முறறிலும் மபாலியா்க ேடககின்றன. 
பிற மேரங்களில் ம்ர்ல்்கள் எதிரக்கட்சி 
மவட்பாளர்களுககு எதிரா்க ஜவறுப்புப் 
பிரசசாரங்கடளக ்கட்டவிழ்த்துவிடுவதும் 
சிலமேரங்களில் படுஜ்காடல ஜசய்வதும் கூட 
ேடககிறது. வாககு எணணிகட்க்கடளக 
்கட்டுப்படுத்துவ்றகு அல்லது அரசியல் 
ோவட்ட எல்டல்கடளக ்கட்டுப்படுத்துவ்றகு 
சட்டமியறறும் அடேப்டபயும் ஊட்கங்கடளயும் 
பயன்படுத்துவது .  பாசிசத் ம்சங்கள் 
ம்ர்ல்்கடளக ்கட்டுப்படுத்துவ்றகு 
வட்கோதிரியா்கத் ்ங்கள் நீதித்துடறடயப் 
பயன்படுத்துகின்றன.

ஆதாரம்: countercurrents.org இல் 
அசிஷ் குபதா கைட்டு்ர.

கட்டுலையாளர்: எழுததாளர், மமாழிமெயர்பொளர்
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