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சித்த மருததுவத்்த 
உலகறியச் செயய ஏழு செயல் திட்டம்

மருத்துவர் அருள் அமுதன்



இ. பத்மநாப ஐயர், 1940 முதல் 2021 வரை 80 
ஆண்டுகளாய் தமிழ்ப் பபசும் பைப்பில் பயணிதது வருகிறவர். 
ஈழததில் பிறநதவர். த்மது கடின உரழப்பால் உலகின் தமிழ் 
இலக்கியப் பைப்பில் அரையாளப்படுததிக் ககாண்ைவர். 
தமிழ்நாட்டு எழுததாளர்கரள ஈழததிலும் ஈழதது 
எழுததாளர்கரள தமிழ்நாட்டிலும் அறிமுகப்படுததிய 
வைலாற்றுப் கபருர்மக்குரியவர்வர்களில் ஒருவர்; தமிழ் 
வைலாறு, தமிழர் வைலாறு, தமிழர் பண்பாடு, தமிழர் 
கதான்ர்ம உள்ளிட்ை தைவுகரளத பதடித பதடிச் பேகரிதது 
தரலவாரழ இரலவிரிதது தமிழ் ்மக்களுக்கு பநதிரவப்பதில் 
இன்றும் முதன்ர்மயாய் இருக்கிறவர்; விரல ்மதிப்பிை 
முடியாத பநைதரத வாசிப்புக்கு கேலவிட்ைதன் மூலம், தமிழ் 
்மக்களுக்குத பதரவயான எநதப் கபாருள் குறிததும் எநதத 
தைவுகள் குறிததும் உைனுக்குைன் அரையாளஙகாட்டும் 
அபூர்வ நிரனவாற்றல் மிக்கவர். தகுதியும் திறர்மயும் மிக்க 
தமிழர் ஒருவர் உலகின் எநத மூரலயில் பிறநது 
வளர்நதிருநதாலும் அவர்தம் கபருர்மரய தமிழ் ்மக்களின் 
கவனததுக்குக் ககாண்டு கேல்லும் கபருநதன்ர்ம மிக்கவர்; 
முததாய்ப்பாய் எஙகள் காக்ரகக் குழு்மததின் 
்மதிப்புக்குரியவர். இவவளவு தகுதி வாய்நத அநதத 
தரல்மகனுக்கு  “தரலமுரற தாண்டிய பயணம் - ஈழததமிழ்ப் 
புததகப் பண்பாட்டுச் சிநதரன - பத்மநாப ஐயரின் 80 வருை 
கால் தைஙகள் - பபசும் கள்மாக ‘அவர்தம் சிநதரனயும் 
வாழ்வும்’ எனும் கபாருளில் அமுதவிழா நாயகனுைன் ஒரு 
சிறப்பு அ்மர்வு எனும் வடிவாக்கததில் 15 . 8 . 202 1 
ஞாயிற்றுக்கிழர்ம அன்று வணக்கம் லண்ைன், ோர்பில் ஒரு 
காண்கபாளி நிகழ்வு நைததப்பட்ைது. 15.8.2021 அன்று 80 
வயரத நிரறவு கேய்த ஐயரின் ்மன்மகிழ் விழாவாக 
அநநிகழ்வு அர்மநதிருநதது.

நிகழ்வில், பன்முக வி்மர்ேகர் மு. நிததியானநதன் 
(லண்ைன்) இநதிய நாைாளு்மன்ற உறுப்பினர் து. ைவிக்கு்மார் 
(தமிழ்நாடு) கரல வைலாற்றாசிரியர் தா. ேனாதனன் 
(யாழ்ப்பாணம்) எழுததாளர் அ. கேல்வம் (கைாைன்பைா) 
ஆளுரக ேரப நூலக நிறுவனதரதச் பேர்நத க. ேசீவன் 
(லண்ைன்) உள்ளிட்ை பத்மநாப ஐயரின் நண்பர்களும் 
பதாழர்களும் உரையாற்றினர். 

ஐயரின் அன்பு, பரிவு, பதாழர்ம, பிறர்க்குதவும் 
கபரும்பண்பு உள்ளிட்ை அவர்தம் குண இயல்புகரள 
பட்டியலிட்டுப் பபசிய ஒவகவாருவரும் த்மது பாைாட்டுகரள 
நன்றியுணர்ச்சிரய வார்தரதகளில் ்மட்டுமின்றி கண்களிலும் 
பதக்கி ரவததிருநதரத அவர்களால் ்மரறக்க முடியவில்ரல 
- என்பது அனு்மானிக்கக் கூடியதாயிருநதது.

மூன்று்மணி பநைததுக்கும் ப்மலாய் நீண்ை அநத நிகழ்வு 
முழுவதும் சிரிதத முகததுைனும் கனிநத அவதானிப்புைனும் 
நிரறகுை்மாய் ஐயர் அ்மர்நதிருநதது குறிப்பிைததக்கது. ஐயர் 
அவர்களுைனான நட்பு ,  க ா க்ரகயின் மூலம் 
கிரைக்கப்கபற்றதுதான். அரலபபசியில் வணக்கம் கோல்லி 
பபச்ரேத கதாைஙகினால் ஒவகவாரு முரறயும்  ஐம்பதாண்டு 
நட்ரபப்பபால அவர் அளவளாவுகிற அன்பும் பரிவும் 
இலஙரகத தமிழ் ்மக்களுக்பக உரிய சின்னப் பகடியும் ்மறக்க 
முடியாத பகிர்வாய் அர்மநதுவிடும். ஐயர் அவர்களின் 
இளர்ம துளிர்க்கும் பைஙகளில் ்மட்டுப்ம பார்தது ்மனதில் 
வரைநது ரவததிருநத சிததிைம், முதன்முதலாய் முதுர்ம 
ததும்பும் ஓவிய்மாக காகணாளி வாயிலாக அவரைப் 
பார்ததது மிகுநத ்மனகநகிழ்ரவத தநதது.

=

இ.பத்மநாப ஐயர்

ஐயரின்

 அமு்த விழா 
நிகழ்வும் 

செகிழ்வும்

பதிவு

க.சந்திரசசகரன்
muhilnilavu@gmail.com

2

தலைமுலை தாண்டிய 
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‘அனைத்துச் சாதியிைரும் அரச்சகராகலாம்’ என்கிற 

அரசானைனைத் தமிழ்ாட்டு அரசு வெளியிட்்டதிலிருந்து தமிழக 
அரசிைலகளமே அேளிதுேளிப் பட்டுக் வகாண்டிருக்கிறது. ‘குங்குேம் 
திருநீறு னெத்தெவைலலாம் இந்துொக ோட்்டான்’ என்று 
வபாத்தாம்வபாதுொய்ச் வசாலலிக் வகாண்டிருந்தெரகள், இப்மபாது 
பூநூல மபாட்்டென் ேட்டும்தான் இந்து என்பனதச் வசாலலாேல 
வசாலலி விட்்டாரகள். அதாெது பிறப்பின் அடிப்பன்டயில, 
சைாதைத்தின் அடிப்பன்டயில அது பாரப்பைரகளுக்குத்தான் 
வசாந்தோகுமேதவிர இந்து என்பதைாமலமை பிற சாதியிைர உள்மள 
ெந்துவி்ட முடிைாது என்வறலலாம் மபசி சாைம் வெளுத்து நிற்கிறாரகள்.

ஆகேம் வதரியுோ? பா்டல வதரியுோ? ேந்திரம் வதரியுோ? 
சேஸ்கிருதம் வதரியுோ? பக்தி என்றால என்ைவென்று வதரியுோ? 
இனறெனுக்குச் மசனெ வசய்ெது என்றால எப்படி என்பதாெது 
வதரியுோ? என்வறலலாம் மகள்வி மேல மகள்வி மகட்டு சமூக 
ெனலத்தளங்களிலும் காட்சி ஊ்டகங்களிலும் ஆளாளுக்கு 
ருத்ரதாண்்டெம் ஆடிக் வகாண்டிருக்கிறாரகள்.

‘அனைத்துச் சாதியிைரும் அரச்சகராொரகள் என்பதில அரசு 
உறுதிைாயிருந்தால க்டவுனள ேந்திரம் மூலம் ‘ஆொகைம்’  வசய்து 
மகாயிலிலிருந்து ் ம்ே வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுக் வகாண்டு மபாயிடுங்மகா, 
வெறும் கற்சினலகனள னெத்து அெரகள் பூனசவசய்து வகாள்ளட்டும்’ 
என்கிறார ஒருெர. அனதக்மகட்டு ேக்கள் நினலகுத்தி நிற்கிறாரகள். 
‘அப்படிைாைால இந்தக் க்டவுள் ேக்களுக்காைெர இலனலைா’ என்று 
வேதுொய்க் மகட்கவும் வதா்டங்கி இருக்கிறாரகள்.

இன்வைாருெர, பா்டல மெறு; ேந்திரம் மெறு. பா்டல என்றால 
பக்தி; ேந்திரம் என்றால சக்தி. மெதங்கனளவைலலாம் பாராைைம் 
வசய்து ஒலி வபைரக்கலாமே தவிர வோழிவபைரக்க முடிைாது. 
ேந்திரங்கள் என்பது சேஸ்கிருதமே அலல. இன்னும் வசாலலப் 
மபாைால அது வோழிமை அலல. அது ஒலி சம்பந்தோைது; அளவு 
சம்பந்தோைது என்வறலலாம் புதுப்புது விைாக்ைாைத்னத ஊ்டகத்தில 
நின்று வதாண்ன்ட ெரளக் கத்திக் வகாண்டிருக்கிறார. ஆைால, 
இனதவைலலாம் ைாரும் காது வகாடுத்துக் மகட்பாரிலனல என்பது 
மெறு விஷைம். ‘சேஸ்கிருதம் வோழிைலல ஒலிதான்’ என்று அெரகள் 
வசாலகிறபடிமை எடுத்துக்வகாண்்டால, அெரகளுக்கு ்ாம் வசாலல 
ஒன்று உண்டு. தமிழ வெறும் ஒலி அலல வோழி. ஆைால, அதுதான் 
எங்களின் உயிரமூச்சு.

்ாட்டின் குடிைரசுத்தனலெர பதவினைக்கூ்ட விட்டுத் தருொரகள். 
கருெனறக்குள் நுனழை ேட்டும் அனுேதிக்க ோட்்டாரகள் என்றால, 
இெரகளின் அத்துமீறல அதிகாரமும் அதிகாரத்தின் மூலபலமும் 
எங்கிருந்து வதா்டங்குகிறது என்பனத அரசிைல அறிைாதெரகள்கூ்ட 
புரிந்து வகாள்ொரகள்.

எலலாம் கூட்டிக் கழித்துப் பாரத்தால கன்டசியில தந்னத வபரிைார 
வசான்ை இ்டத்திலதான் ெந்து நிற்க மெண்டியிருக்கிறது. ‘அனைத்துச் 
சாதியிைரும் கருெனறக்குள் வசன்று க்டவுனளத் வதாட்டு அரச்சனை 
வசய்யும் காலம் ெந்துவிட்்டால, ‘அது க்டவுமள இலனல. வெறும் 
கலதான்’ என்று வசாலலி விடுொரகள்’ என்று எவெளவு தீரக்கோய்ச் 
வசாலலியிருக்கிறார பாருங்கள்.

அப்படிைாைால,
க்டவுள் இலனல
க்டவுள் இலலமெ இலனல
க்டவுனளக் கற்பித்தென் முட்்டாள்
க்டவுனள ெைங்குகிறென் காட்டுமிராண்டி

என்று வபரிைார ம்ற்று வசான்ைவதலலாம் என்வறன்னறக்குோை 
உண்னேைாகத்தாமை இருக்கிறது? =

‘கடவுள்’ யாருககானவர்?
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நூல் விமர்சனம்

மலையாளத்திலிருந்து தமிழில்: யூமா வாசுகி

பகத்சிங்குககு இழைககபபடட 
சடட அநீதிகள்

முகமத் ஸுலைப்

பகத்சிங்னக பிரித்தானிை அரசாங்கம் தூக்கிமலற்றி,  
ோரச் 2021ஆம் ்ாமளாடு 90 ெரு்டங்கள் 
நினறென்டந்தை .  வபரும்  நீதிேறுப்புக்கு 
இனரைாகித்தான் பகச்சிங் வகாலலப்பட்்டார எனும் 
விெரங்கள் இப்மபாது வெளிெருகின்றை. பிரித்தானிை 
– இந்திை ெழக்குனரஞர சத்விந்தர சிங் ஜஸ் எழுதிை 
‘The Execution of Bhagat singh: Legal Heresies of the 
R a j ’  எனும் புத்தகம் புதிை தகெலகனள 
வெளிப்படுத்துகிறது. நிச்சயிக்கப்பட்்ட ம்ரத்துக்குப் 
ப ல ேணி ம ் ர ம்  முன் மப  ப க த் சி ங்னக த் 
தூக்கிமலற்றிைாரகள் என்றும் அெர உ்டனலத் துண்டு 
துண்்டாக வெட்டி, சினத முழுதாக எரிந்து முடிெதற்கு 
முன்மப உ்டற் பகுதிகனள ் தியில தூக்கி எறிந்தாரகள் 
என்றுோை வகாடூரத்தின் கனதகனள இந்தப் புத்தகம் 
வசாலகிறது.

  

1931 ோரச் 23. ம்ரம் முன்னிரவு 7:30. லாகூர 
ேத்திை சினற தனலனேக் கண்காணிப்பாளர மேஜர 
பி.டி.மசாப்ரா, வேலிந்த உருெமும் ெலினேயும் 
வகாண்்ட 23 ெைது இனளஞனர, சினற னேதாைத்தில 
இருக்கும் தூக்குேரத்னத ம்ாக்கி அனழத்துச் வசன்றார. 
துனை சினறக் கண்காணிப்பாளர கான் சாகிப் முகேத் 
அக்பர கான், வபாங்கும் கண்ணீனர அ்டக்கிக்வகாள்ெதற்கு 
வீமை முைன்று வகாண்டிருந்தார . குளிரந்த 
இளங்காற்றில சினற ெளாகத்தில உள்ள ேரங்கள் 
அனசந்தை. அன்னறை இந்திைாவில மிகவும் புகழவபற்ற 
ேனிதராக இருந்த பகத்சிங்தான் அந்த இனளஞர. 
தூக்குேரத்னத வ்ருங்கிைமபாது பகத்சிங் தூக்குக் 
கயிற்னறப் பிடித்தார. பல ோதங்கள் நீடித்த கடும் 
சினறொசத்துக்குப் பிறகும் பகத்சிங்கின் முகம் 
ேகிழச்சிைாக இருந்தது. ொழக்னகனை முடிக்கப்மபாகும் 
அந்தக் கயிற்னறத் த்டவிைார. பிறகு முத்தமிட்்டார. 
அப்மபாது அெர முகத்தில ேரேப் புன்ைனக ஒன்று 
மதான்றிைது. சாந்தோக இருபுறமும் பாரத்தார. பின்ைர, 
அெர கழுத்தில கயிறு ோட்்டப்பட்்டது. திடீவரன்று, 

காலகளின் கீமழ இருந்த வபாறியின் கதவு ஓனசயு்டன் 
திறக்கப்பட்்டது. உ்டல, தூக்குேரத்தில வதாங்கி 
ஆடிைது. கழுத்து முறிந்தது. பகத்சிங் இறந்தார. அதன் 
பிறகு, அமைகேமைகம் தனலமுனறகளுக்கு 
உத்மெகேளிக்கும் புரட்சி ்ட்சத்திரோக அெர 
ேறுபடியும் பிறந்தார.

பகத்சிங்கின் மதாழரகள் சுகமதவும் ராஜகுருவும் 
அெரின் இருபுறமுோகத் தூக்கிலி்டப்பட்்டாரகள். 
அெரகளும் தூக்குேரத்னத ம்ாக்கி னதரிைோகத்தான் 
்்டந்து வசன்றாரகள். அரசிைல னகதிகள் எனும் 
நினலயில தங்கனள சுட்டுக் வகாலல மெண்டும்; 
சாதாரை குற்றொளிகனளப்மபால தூக்கில மபா்டக் 
கூ்டாது எனும் அந்த மூெரின் கன்டசிக் மகாரிக்னகனை 
பிரித்தானிை அதிகாரிகள் ேறுத்துவிட்்டாரகள்.

தூக்குேரத்னத ம்ாக்கி ்்டக்கும்மபாது பகத்சிங் 
இரண்டு ெரி பாடிைார. மதாழரகள் அனதப் பின்பற்றிப் 
பாடிைாரகள்: “்ாங்கள் இறந்துவிட்்டாலும் எங்களுக்குள் 
்ாட்டுப் பற்று மிச்சமிருக்கும். என் செம்கூ்ட என் 
தாய்்ாட்டின் அழனகப் பரப்பும்.”

ேரைம் உறுதி வசய்ைப்பட்்ட பிறகு மூெரின் 
உ்டலகனளயும் அெசர அெசரோக தூக்குேரத்திலிருந்து 
இறக்கிைாரகள். அழுக்கு நினறந்த ெழிகளினூம்ட 
இழுத்துக்வகாண்டு வசன்றாரகள். பிறகு உ்டலகனளத் 
துண்டுதுண்்டாக வெட்டிைாரகள். அந்தத் துண்டுகனள 
சாக்கில மபாட்டுக் கட்டி ரகசிைோகச் சினறக்கு 
வெளிமை வகாண்்டு ெந்தாரகள். அங்மக காத்திருந்த 
டிரக்கில சாக்குமூட்ன்டகனள எறிந்தாரகள். லாகூர 
்கரத்தின் ெ்டக்கு கசூருக்கு டிரக் வினரந்தது. இரண்டு 
ேணி ம்ரத்தில கசூனரச் வசன்றன்டந்தது.

அங்மக சத்லஜ் ் திக்கனரயில இரண்டு புமராகிதரகள் 
காத்திருந்தாரகள். ஒரு இந்துவும் ஒரு சிங்கும். வெட்டித் 
துண்்டா்டப்பட்்ட உ்டலகளுக்கு முன்ைால நின்று 
அெரகள் இறுதிப் பிராரத்தனை வசான்ைாரகள். அருகில 
உ்டைடிைாகத் தைார வசய்த சினதயில காெலரகள் 
உ்டற்பகுதிகனள எடுத்துனெத்தாரகள். சினத 
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ஜுொனலயிட்டு எரிந்தது. சத்லஜின் அனேதிைாை 
நீரப்பரப்பின் மீது கானல ஒளி விழுெதற்கு முன்மப 
அெசரோகச் சினதனை அனைத்து, பாதி எரிந்த 
எலும்புத் துண்டுகனளப் வபாறுக்கிைாரகள். அெற்னற 
்தியில எறிந்தாரகள். இந்த இ்டம் பிறகு ‘மபாஸ்ட் 
்ம்பர 201’ என்்று அறிைப்பட்்டது. புமராகிதரகளும் 
காெலரகளும் அந்த இ்டத்னத விட்டுச் வசன்றதன் 
பின்ைால, என்ை ்்டக்கிறது என்று சந்மதகத்து்டன் 
ஒளிந்து பாரத்துக்வகாண்டிருந்த கிராேத்திைர ் தியில 
இறங்கிைாரகள். மிதந்து வசலலாதிருந்த எலும்புத் 
துண்டுகனள மீட்வ்டடுத்தாரகள். ஆசார முனறகளின்படி 
மீண்டும் தகைம் வசய்தாரகள்.

உ்டல ரீதிைாக பகத்சிங் முடிந்தார.

  

லண்டனைத் தனலனையி்டைாகக் ககாணடு 
கெயல்படும் ெத்விநதர் சிங் ஜஸ் எனும் ெட்ட 
நிபுணர் எழுதிய ‘The Execution of Bhagat singh: Legal 
Heresies of the Raj’ எனும் புத்தகம், மைறகொனை 
விவரனணகளு்டனதான கதா்டங்குகிறது. இநதிய 
சுதநதிரப் ம்பாராட்ட வரலாறறில ‘லாகூர் ெதிவழக்கு’ 
எனறு புகழ் க்பறற, ்பகத்சிங் ைறறும் மதாழர்களின 
ைரண தண்டனை, க்பரும்பினழகளின இயல்பாை 
முடிவாக இருநதது. ஆைால, பிரித்தானிய 
அரொங்கத்தின கீழ் ந்டநத மிகவும் கவடகக்மக்டாை 
விொரனணயின முடிவில ஏற்பட்ட நீதிக் 
ககானலதான ்பகத்சிங்கின ைரணம் எனறு ெத்விநதர் 
சிங் வாதிடுகிறார். நீதி அனைப்ன்பத் தாறுைாறாக்கி 
எப்்படியாவது ்பகத்சிங்னகக் ககாலல மவணடும் 
எனும் மநாக்கத்து்டன, விொரனணக்கு நடுவில 
உருவாக்கிய தீர்ப்்பாயம் (Tribunal) ஆறு ைாதங்களில 
வழக்னக முடித்தது. அனனறய னவஸ்ராயும் 
கவைர்ைர் கஜரைரலுைாை இர்வின பிரபு, தன 
தனிப்்பட்ட அதிகாரத்னதப் ்பயன்படுத்தி 
உருவாக்கிய தீர்ப்்பாயத்னத லண்டன ப்ரிவி 
கவுனசிலவனர மகள்விமகட்டது எனறாலும், 
பிரித்தானிய ராஜ்ஜியத்தின ்பயங்கர நினலனை 

்ப க த் சி ங் கி ன  உ யி ன ர  எ டு ப் ்ப த ற கு த் 
துடித்துக்ககாணடிருநதது.

ொடசிகனைக் குறுக்குவிொரனண கெயயவிலனல; 
பிரதிவாதிகனை (குறறம் ொட்டப்்பட்டவர்கனை) 
விொரனண மநரத்தில நீதிைனறத்தில ஆஜர் 
கெயயவிலனல; அப்்படி ஆஜராை ்பல நாடகளில 
நீதிைனற அனறக்குள் நீதி்பதிக்கு முனைால 
காவலர்கனைக் ககாணடு தாக்கிைார்கள். ெட்ட 
அனைப்ன்ப இப்்படிகயலலாம் இழிவுக்குள்ைாக்கி 
ந்டத்திய நா்டகத்தின கன்டசியிலதான ்பகத்சிங்னகத் 
தூக்கிமலறறிக் ககானறார்கள்.

்பகத்சிங்கின விொரனணயும் ைரண தண்டனையும் 
அரங்மகறியது லாகூரிலதான என்பதால அவறறு்டன 
கதா்டர்புன்டய ெட்ட ஆவணங்கள் எலலாம் 
்பாகிஸ்தானில இருக்கினறை. இதுவனர கவளியில 
வராத அத்தனகய ஆவணங்கனை ஆராயநது 
ெத்விநதர் சிங் எழுதிய புத்தகம், ்பகத்சிங் வழக்கில 
உலகம் அறிநதிராத ெட்ட அனைப்பின கவிழ்ப்ன்ப 
இலக்கமிடடு சுடடிக்காடடுகிறது. ்பகத்சிங்கின 
வாழ்வு்டனும் விொரனணயு்டனும் ெம்்பநதப்்படடு 
குலதீப் நயயாரும் (Without Fear: The Life & Trial of 
Bhagat Singh) ஏ.ஜி. நூரானியும் (The Trial of Bhagat 
Singh: Politics of Justice) ைறறவர்களும் எழுதிய 
எணணறற புத்தகங்களுக்குப் பிறகு வரும் ெத்விநதர் 
சிங்கின புத்தகம், விொரனணயின ெட்டம் அறற 
தனனையிலதான ஊனறிநிறகிறது . லாகூர் 
சினறத்துனற ஆவணக் காப்்பகத்திலிருநது ெத்விநதர் 
சிங் கணடுபிடித்த ைதிப்பி்டறகரிய ஆவணங்கள், 
காலனிய ஆடசி நைக்குச் கெயத ்பாதகங்கனை 
கவளிச்ெமிடடுக் காடடுகிறது. அத்து்டன, சினறயிலும் 
நீதிைனறத்திலும் கநஞ்சுரத்து்டன ம்பாராடிய 
்பகத்சிங் எனும் தீரமிகு நாடடுப்்பறறாைரின கன்டசி 
நாடகள் எப்்படியிருநதை எனறும் கவளிப்்படுத்துகிறது.

பகத்சிங்கின் பழிவாங்கல்
அரெனைப்பு சீர்திருத்தங்களுக்காக பிரித்தானிய 

அரொங்கம் உருவாக்கிய ஏழு உறுப்பிைர்கனைக்் 
ககாண்ட னெைன கமிஷனுக்கு எதிராக, முக்கியைாை 
மதெத் தனலவர்கள் நினலப்்பாடு எடுத்த காலம். 
இநதியாவுக்கு வநத கமிஷன உறுப்பிைர்களுக்கு 
எதிராக ்பல இ்டங்களில எதிர்ப்பு ஏற்பட்டது. 28 
நவம்்பரில கமிஷன லாகூருக்கு வநதது. கமிஷனுக்கு 
எதிராக லாலா லஜ்பதிராயின தனலனையில 
லாகூரில அணிவகுப்பு ந்டநதது. இநத அணிவகுப்ன்ப 
எதிர்த்து காவலர்கள் ்பயங்கரைாகத் தாக்கிைார்கள். 
லாகூர் காவலகணகாணிப்்பாைர் மஜம்ஸ் ஏ. 
ஸ்காடதான தடியடிக்கு உத்தரவிட்டார். தடியடியில 
லாலா லஜ்பதிராய ்படுகாயமுறறார் . சில 
வாரங்களுக்குப் பிறகு நவம்்பர் 17இல அவர் 
இறநதார்.

்பகத்சிங்கின தனலனையில, ராயின ைரணத்துக்குப் 
்பழிவாங்கத் தீர்ைானிக்கப்்பட்டது. ்பகத்சிங் 
உறுப்பிைராக இருக்கும் ‘இநதுஸ்தான மொஷயலிஸ்ட 
ரி்பப்ளிகன அமொசிமயஷ’னுக்கு ஒமர ஒரு முடிவு 
ைடடுமை இருநதது, காவல கணகாணிப்்பாைர் 
மஜம்ஸ் ஏ. ஸ்காடன்டச் சுடடுக் ககாலல மவணடும்!
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ராயின ைரணத்துக்குப் பின ெரியாக ஒரு ைாதத்துக்குப் 
பிறகு 1928 டிெம்்பர் 17இல லாகூர் காவல தனலனையகத்தின 
முனைால ்பகத்சிங்கும் குழுவிைரும் ஸ்காடடுக்காகக் 
காத்திருநதார்கள். தனலனையகத்திலிருநது கவளிமய வநது 
மைாட்டார் னெக்கினைக் கிைப்பிய பிரித்தானிய காவல 
அதிகாரினய ஸ்காட எனறு தவறாகப் புரிநதுககாணடு 
ராஜகுருவும் ்பகத்சிங்கும் சுடடுக் ககானறார்கள். ஆைால, 
இறநதது ஜான ொண்டர்ஸ் எனும் மவமறார் அதிகாரி.

அங்கிருநது தப்பித்து தனலைனறவாகப் ம்பாை ்பகத்சிங் 
29 ஏப்ரல 8 இல க்டலலியில பிரித்தானிய இநதியாவின 
ைத்திய ெட்டைனறத்தில (Central legislative assembly) குணடு 
வீசிைார். இநதக் குணடு வீச்சுக்காை மநாக்கம், 
குடிைக்களுக்குத் தீங்கு கெயயும் இநதிய உள்நாடடுப் 
்பாதுகாப்புச் ெட்டம் (Public safety bill), கதாழில தகராறு 
ெட்டம் (Trade dispute act) ஆகியவறறுக்காை எதிர்ப்ன்பக் 
காடடுவதுதான. அங்மக ்பகத்சிங் னகது கெயயப்்பட்டார். 
அநத வழக்கில இரணடு ைாதங்கள் நீடித்த விொரனணயின 
கன்டசியில ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்்பட்டது. 
அப்ம்பாது, ொண்டர்ஸ் ககானலயில ்பகத்சிங்கின ்பங்கு 
கதளிவாகியிருநதது. பிறகு காவலர்கள் இநதுஸ்தான 
மொஷயலிஸ்ட ரி்பப்ளிகன அமொசிமயஷனைச் மெர்நத 
நினறய ம்பனரப் பிடித்தார்கள். பிறகாலத்தில, ‘லாகூர் 
ெதிவழக்கு’ எனறு புகழ் க்பறற விொரனண ந்டவடிக்னக 
இப்்படித்த ான  ஆரம்பிக்கிறது .  விெ ா ரனண 
கதா்டங்கும்ம்பாது ்பகத்சிங்கும் ராஜகுருவும் சுகமதவும், 
பிறகு கம்யூனிஸ்ட கடசித் தனலவராக ைாறிய அஜயமகாஷ 
உட்ப்ட 16 ம்பர் பிரதிவாதிகைாக இருநதார்கள். ஏழு 
ம்பனரப் பிடிக்க முடியவிலனல. ஏழு ம்பர் அப்ரூவர்கைாக 
ைாறிைார்கள்.

பண்டிட் ஸ்ரீகிஷனின் நீதிமன்்றம்
ைாஜிஸ்திமரட ராய ொகிப் ்பணடிட ஸ்ரீகிஷனின 

நீதிைனறத்தில ஜூனல 10 இல விொரனண ஆரம்பித்தது. 
கதா்டக்கத்திலிருநமத ்பகத்சிங், ‘எங்கனை அரசியல 
னகதிகைாகப்  ்பரிசீலிக்க  மவணடும் ’  எனறு 
வலியுறுத்திக்ககாணடிருநத மகாரிக்னக ஏறகப்்ப்டவிலனல. 
1920களில நாடடில ஏற்பட்ட கம்யூனிஸ்ட இயக்கங்களின 
வைர்ச்சியின பினைணியிலதான விொரனண 
நன்டக்பறறது. அகைரிக்காவிலும் ஐமராப்்பா வனரயிலும் 
மவரூனறத் கதா்டங்கியிருநத இ்டதுொரி புரடசி 
இயக் கங் களின இநதிய  உ தயத்னத  மிகவும் 
எச்ெரிக்னகயாகத்தான பிரித்தானிய அரொங்கம் 
அணுகியது. அதைாலதான, அரசியல னகதிகைாகப் 
்பரிசீலிக்க மவணடும் எனும் ்பகத்சிங்கின மகாரிக்னக 
கெவிககாள்ைப் ்ப்டமவயிலனல. இதன பிறகுதான 
நீதிைனறக் கூ்டத்தில புரடசி முழக்கங்கள் எழுப்்ப 
்பகத்சிங்கும் நண்பர்களும் தயாராைார்கள். கானலயில 
நீதிைனறத்துக்கு வரும்ம்பாது பிரதிவாதிகள் முஷடி 
ை்டக்கி, “இனகுலாப் ஜிநதா்பாத்!” எனறு முழக்கமி்டத் 
கதா்டங்கிைார்கள். பிரித்தானிய அரொங்கத்தின மூக்கு 
நுனியில புரடசி முழக்கங்கள் கெயயத் துணிநத பிறகுதான, 
இது ொதாரண ககானலக்குறற விொரனண அலலகவனறு 
கதளிவாைது.

்பகத்சிங்னகயும் மதாழர்கனையும் ககானலகாரர்கள், 
தீவிரவாதிகள் எனறு முத்தினர குத்த மவணடும் 
என்பதுதான அரொங்கத்தின தநதிரம். கதா்டர்நது 
மகடடுக்ககாண்டனதத் கதா்டர்நது தங்கள் தரப்ன்ப 
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விைக்கி வாக்குமூலம் ககாடுக்க ்பகத்சிங்னக 
நீதிைனறம் அனுைதித்தது. வாக்குமூலம் நீதிைனறத்தின 
தணிக்னகக்கு உட்படுத்தப்்படும் எனறும் அதன 
விரும்்பத்தகாத ்பகுதிகள் நீக்கப்்படும் எனறும் 
முனைறிவுப்புக் ககாடுக்கப்்பட்டது. ்பகத்சிங்கும் 
க்டலலி வழக்கில உ்டன தணடிக்கப்்பட்ட பி.மக. 
தத்தும் தயாரித்துக் ககாடுத்த வாக்குமூலத்தின 
முக்கியைாை ்பகுதிகள் தவிர்க்கப்்பட்டை. தங்களின 
பிரயத்தைமும் மநாக்கமும் எனை எனறு இருவரும் 
கதளிவு்படுத்தும் ்பகுதிகள்தான இப்்படி 
அழிக்கப்்பட்டை (Expunge).

“எங்களின கெயல்பாடுகள் தனிப்்பட்டனவ 
அலல. அனவ புரடசியின அனழப்புகள். புரடசியில 
தனிப்்பட்ட ்பனகக்மகா, ்பழிவாங்கலுக்மகா 
இ்டமிலனல. கவடிகுணடு - துப்்பாக்கிக்காை 
ஆராதனையும் அலல. புரடசி எனும் வழி மூலைாக 
நாங்கள் க்பாருள் ககாள்வது எனைகவனறால, 
அநீதினயயும் அநியாயத்னதயும் அடிப்்பன்டயாகக் 
ககாணடிருக்கும் ந்டப்பு நினலனை ைாறுவது 
என்பதுதான. ெமூகத்தின நினலநிறபுக்கு மிகவும் 
முக்கியைாை உற்பத்தியாைர்களும் 
க த ா ழி ல ா ளி க ளு ம் 
சு ர ண ்ட ல க ா ர ர் க ை ா ல 
ககாள்னையடிக்கப்்படுகிறார்கள். 
அவர்களின முதனனையாைதும் 
முக்கியைாைதுைாை உரினைகள்கூ்ட 
ைறுக்கப்்படுகினறை.”

பிரித்தானிய அரொங்கத்தின 
மீதாை கடும் விைர்ெைத்னதக் 
ககாணடிருக்கும் இநத வரிகள் 
நீக்கப்்பட்டதில வியப்க்பானறும் 
இலனல. இநதப் ்பகுதி நீக்கப்்பட்ட 
வாக்குமூலத்னத லாகூர் ஆவணக் 
காப்்பகத்திலிருநது ெத்விநதர் சிங் 
க ண டு பி டி த் தி ரு க் கி ற ா ர் . 
தவி ர் க் க ப் ்பட்ட  ்பகுதி கள் , 
்ப க த் சி ங் னக யு ம்  அ வ ரி ன 
கெயல்பாடன்டயும் பிரித்தானிய 
அரொங்கம் ஏன இரும்புக்கரம் ககாணடு 
எதிர்ககாண்டது என்பதறகாை ஆதாரங்கள்.

நாடடின க்பாதுவாை நீதியனைப்புக்குக் 
கீமழதான விொரனண ஆரம்பித்தது எனறாலும், 
அது ந்டநதது சினறத்துனறக்குக் கீமழ. லாகூர் ைத்திய 
சினறக்குள் ஆயத்தம் கெயயப்்பட்ட பிரத்திமயக 
அனறதான நீதிைனறம். நியாயைாை விொரனண 
எனும் க்பாது தத்துவத்தின மீது பிரித்தானிய 
அரொங்கத்துக்கு எநதைவு தார்மீகம் இருக்கும் எனும் 
ெ நமதகம்  ஆரம்்பத்திமலமய ஏற்பட்டது 
இப்்படித்தான. காவலர்கள் நினறநதிருக்கும் 
சினறயனறயாை இநத ‘நீதிைனற அனறனய’ க்குறித்து 
பிரதிவாதிகளின வழக்குனரஞர்களில ஒருவராை 
லாலா துனிெநத் முதல நாளிமலமய மகள்வி 
மகட்டார். ஆைால, அது ைாஜிஸ்திமரட ்பணடிட 
ஸ்ரீகிஷனி்டம்  க ெலலு்படியா கவிலனல . 
பிரதிவாதிகளின எநதக் மகாரிக்னகக்கும் அவரின 
ஒமர ்பதில இதுதான: “ைறுக்கப்்படுகிறது!”

கன்டசியில அவரது இநதப் ்பதில வரும்ம்பாது 

நீதிைனற அனறயில கவடிச்சிரிப்பு ஏற்ப்டத் 
கதா்டங்கியது. க்பாயொடசிகளும், காவலர்கள் 
கொலலிக்ககாடுத்து அனழத்து வநத அப்ரூவர்களும் 
நீதிைனறத்துக்கு வநது அைாயாெைாகப் க்பாய 
கொலலி கெனறுககாணடிருநதார்கள்.

்பகத்சிங்கு்டனும் மதாழர்களு்டனும் கநருங்கிச் 
கெயல்பட்டவரும் ொண்டர்ஸ் ககானலக் குழுவில 
இ்டம்க்பறறவருைாை கஜயமகா்பால, பிறகு நனறி 
ைறநது அப்ரூவராக ஆைார். உணனையில, காவல 
கணகாணிப்்பாைர் மஜம்ஸ் ஏ. ஸ்காடன்ட 
அவதானிக்க நியமிக்கப்்பட்ட ஆள்தான 
கஜயமகா்பால. அதைாலாமய, ெம்்பவம் ந்டநத 
நாளில ஸ்காடன்ட அன்டயாைம் கணடு ெமிக்னஞ 
தர கஜயமகா்பால அநத இ்டத்தில இருநதார். ஸ்காட 
அலல, ொண்டர்ஸ்தான வருகிறார் எனறு 
க ஜ ய மக ா ்ப ா லு க் கு த்  க த ரி ய வி ல னல . 
க ஜ ய மக ா ்ப ா லு க் கு  ஏ ற ்ப ட ்ட  இ ந த ப் 
பினழயிலிருநதுதான ஆள் ைாறாட்டக் ககானலயும் 
இநத வழக்கும் உருவாகினறை. ஆைால, பிடி்பட்ட 
பிறகு கஜயமகா்பால அப்ரூவராக ைாறி தன 

மதாழர்கனைக் காடடிக்ககாடுத்தார்.

தன நண்பர்களு்க்கு எதிராகச் 
ொடசி கொலல 29 கெப்்டம்்பர் 
25இல கஜயமகா்பால நீதிைனற 
அனறக்கு வநதார். குனிநத்படிமய 
ொடசிக்கூணடில ஏறி நினறார். 
க ா வல ர் கள்  குழுகவ ானறு 
கஜயமகா்பாலுக்குப் பினைால 
வநது நி்னறது. அதில, வழக்னக 
விொரித்த மூத்த காவல அதிகாரிகள் 
நாலவர் இருநதார்கள். வழக்குனரஞர் 
அமைாலக் ராம் கபூர் பிரதிவாதிகளில 
சிலனர இநதக் காவலர்களின 
முனனினலயில மகள்வி மகட்டார். 
நீதிைனறத்தில இநத அதிகாரிகள் 
க த ா ்ட ர் ந து  இ ரு ந த ா ல 
க ஜ ய மக ா ்ப ா ன ல க் 
குறுக்குவிொரனண கெயய முடியாது 

எனறு அவர் வாதிட்டார். ஆரம்்பத்திலிருநமத 
்பகத்சிங்கு்டன இருநதவர் எனும் நினலயில அரசுத் 
தரப்பின முக்கியைாை துருப்புச் சீடடுதான 
கஜயமகா்பால. அவரின ொடசி நினலத்தால 
்பகத்சிங்குக்கு தூக்குக்கயி்று உறுதி. அதைால 
கஜயமகா்பானல நுட்பைாக, அழுத்தம் இலலாைல 
பிரதிவாதி தரப்பு குறுக்குவிொரனண கெயய 
மவணடியிருக்கிறது. காவலர்கள் இருக்கும்ம்பாது 
கஜயமகா்பால அரசுத் தரப்புக்கு எதிராக ஏதும் 
கொலலைாட்டார் அலலவா.

ஆைால ,  மிகவும் நியாயைாை இநதக் 
மகாரிக்னகனய ைாஜிஸ்திமரட ஸ்ரீகிஷன 
கவறுப்பு்டன புறக்கணித்தார். நீதிைனற அனறயில 
காவலர்கள் கதா்டர்நது இருநதார்கள். ்பகத்சிங்கும் 
பிரதிவாதிகளில ஒருவராை பிமஜாயசிங்கும் 
எதிர்ப்புக் குரல எழுப்பிைார்கள். பிரதிவாதிகள் 
எலமலாருக்கும் அநத மநரத்தில வழக்குனரஞர்கள் 
இலனல. தங்களின வழக்குனரஞர் ெங்கத்தின 
கெயலாைர் பிமராஸ் ெநத் உ்டன ஆமலாெனை 

 புரட்சி எனும் வழி 
மூலமாக நாஙகள் 
ப�ாருள் பகாள்வது 
எனனபவன்ால், 
அநீதியையும் 

அநிைாைதயதையும் 
அடிப�யைைாகக் 

பகாண்டிருக்கும் நைபபு 
நியலயம மாறுவது 

என�துதைான.
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ந்டத்தி வழக்குனரஞர்கள் ்பறறிய 
விஷயத்தில இறுதி முடிவு எடுக்க 
வாயப்புத் தர மவணடும் எனறு, 
மு த ல  ந ா ள்  ்ப க த் சி ங் கு ம் 
பி மஜ ாயசிங்கும்  க க ாடு த் த 
விணணப்்பத்னதயும் நீதிைனறம் 
தள்ளு்படி கெயதது .  இநதச் 
சூழ்நினலயில, கஜயமகா்பாலுக்காை 
குறுக்கு விொரனணனய ஒனறிரணடு 
நாடகள் தள்ளி னவக்கலாம் எனும் 
பிரதிவாதிகளின மகாரிக்னகனயயும் 
ைாஜிஸ்திமரட ைறுத்தார். ொடசி 
விொரனண கதா்டங்கிவி்ட்டால 
்ப ா தி யி ல  நி று த் த  தை க் கு 
அ தி க ா ர மி ல னல  எ னு ம் 
மு ட ்ட ா ள் த ை ை ா ை 
நியாயத்னதத்தான முனனவத்தார்.

பிரதிவாதிகளுக்கு எதிராை 
ை ா ஜிஸ்தி ம ர டடின  ்ப ன கன ை ரீ தி ய ாை 
அணுகுமுனறனயச் சுடடிக்காட்டக் கின்டத்த 
வாயப்ன்ப உ்டைடியாக பிமஜாய குைார் 
்பயன்படுத்திைார்: “அப்ரூவனரக் குறுக்குவிொரனண 
கெயய ஒரு வழக்குனரஞனர ஏற்பாடு கெயவதறகாை 
வாயப்ன்ப தாங்கள் ைறுத்தீர்கள். அப்ரூவனர 
விொரனண கெயயும் ெையத்தில, வழக்னக 
ஆயவுகெயத காவலர்கனை நீதிைனறத்திலிருநது 
கவளிமயறற மவணடும் எனும் மகாரிக்னகனயயும் 
அங்கீகரிக்கவிலனல. இது கதா்டர்்பாக எழுதி 
ஆயத்தம் கெயத விணணப்்பத்னதக் ககாடுக்கும் 
முனம்ப நிராகரித்து உத்தரவிடடீர்கள். இநத 
நீதிைனறத்திலிருநது நீதினய எதிர்்பார்க்க முடியாது 
எனும் அனுைாைத்துக்கு வர நீங்கள் எங்கனை 
நிர்ப்்பநதிக்கிறீர்கள்.”

பிறகு, ‘விொரனணனய உ்டைடியாக நிறுத்த 
மவணடும், வழக்னக மவகறாரு நீதிைனறத்துக்கு 
ைாறற மவணடும்’ எனும் விணணப்்பத்னத லாகூர் 
உயர்நீதிைனறத்தில ெைர்ப்பிக்க வாயப்புத் தர 
மவணடும் எனறு மகாரிக்னகயும் னவத்தார்கள். 
நடுநினலயாக வழக்னகக் னகயாை ைாஜிஸ்திமரடடுக்கு 
முடியாத சூழ்நினலயில இனதத் தவிர மவகறாரு 
வழி இலனல. தன கெயல்பாடுகள் தடுக்கப்்பட்ட 
நினலயில ைாஜிஸ்திமரட இநதக் மகாரிக்னகனய 
அங்கீகரித்தார் .  அக்ம்டா்பர் மூனறுவனர 
விொரனணனய தள்ளினவப்்பதாக அறிவித்துப் 
பினவாங்கிைார்.

சில்றயல்றயில் பபாஸ்
வழக்னக ைாஜிஸ்திமரட நீதிைனறத்திலிருநது 

லாகூர் உயர்நீதிைனறத்துக்கு ைாறற மவணடும் எனறு 
்பகத்சிங்குக்காக அமைாலக் ராம் கபூர், அக்ம்டா்பர் 
2ஆம் மததி விணணப்்பம் ககாடுத்தார். ஆைால 
விணணப்்பத்னத உயர்நீதிைனறம் நிராகரித்தது. 
அக்ம்டா்பர் 4 ஆம் மததி லாகூர் ைத்திய சினற 
அனறயில ைாஜிஸ்திமரடடுக்கு முனைால மீணடும் 
விொரனண கதா்டங்கப்்பட்டது .  அனறு 
பிரதிவாதிகள் ைாஜிஸ்திமரடன்ட மீணடும் 
எதிர்ககாள்ை புரடசி முழக்கங்களு்டன வநதார்கள். 

‘ இனகு ல ா ப்  ஜி ந த ா ்ப ா த் ’ , 
‘ஏகாதி்பத்தியம் ஒழிக’ முதலிய 
முழக்கங்கள் சினறயனறக்குள் 
எதிக ர ாலித் தை .  இ தைால 
ைாஜிஸ்திமரடடின கவறுப்பு 
ைைநினல இனனும் தீவிரைன்டநதது. 
அ ப் ரூ வ ர் க ன ை  ம ்ப ா லீ ஸ் 
காவலிலிருநது விலக்கி நீதிைனறக் 
காவலில னவக்க மவணடும் எனும் 
பி ர தி வ ா தி க ள்  த ர ப் பி ன 
மக ாரிக்னகனய நி ர ா கரித்து 
ஸ்ரீகிஷன இநத கவறுப்ன்பக் 
க ா ட்ட த்  க த ா்டங்கிை ா ர் . 
அ ப் ரூ வ ர் க ளு ன ்ட ய 
வாக்குமூலங்களின அெல நகலகள், 
பிரதிவாதிகளுக்குக் ககாடுக்கப்்ப்ட 
மவணடும் எனும் மகாரிக்னகயும் 
தள்ளு்படி கெயயப்்பட்டது.

அநத நாடகளிலதான அகில ்பஞ்ொப் ைாணவர் 
காங்கிரஸில கலநதுககாள்வதறகாக மநதாஜி சு்பாஷ 
ெநதிரம்பாஸ் லாகூருக்கு வநதார். ்பகத்சிங் வழக்கு 
விொரனணனய அவர் மநரடியாகப் ்பார்ப்்பதறகு 
ஆர்வம் காடடியதால நீதிைனற அலுவலகத்திலிருநது 
அனுைதிச் சீடடு வாங்கப்்பட்டது. அக்ம்டா்பர் 19 
ஆம் மததி ம்பாஸும், நண்பர் ்பா்பா குர்தித் சிங்கும் 
லாகூர் சினற வாயிலுக்கு வநதார்கள். ்பரிமொதனை 
இலலாைல நுனழவு அனுைதிக்கும் அனுைதிச் 
சீடடுதான ம்பாஸி்டம் இருநதது எனறாலும், அவனர 
ஒரு ைணி மநரத்துக்கும் மைலாக வாயிலிமலமய 
தடுத்து நிறுத்திைார்கள். இநத விஷயத்னத 
வழக்குனரஞர் அமைாலக், ைாஜிஸ்திமரடடின 
கவைத்துக்குக் ககாணடு வநதார். “அவர்ககைலலாம் 
நா்டகம் ்பார்ப்்பதறகா வருகிறார்கள்?” எனும் மகலிச் 
கொறகள்தான ்பதிலாகக் கின்டத்தை. ஆயினும் 
ெறறுமநரத்துக்குப் பிறகு ம்பாஸும் நண்பரும் 
நீதிைனறத்துக்குள் வர அனுைதி கின்டத்தது. ம்பாஸ் 
வநதம்பாது பிரதிவாதிகள் அனைவரும் எழுநது 
நினறு புரடசி முழக்கங்கள் எழுப்பிைார்கள். 
‘நா்டகம் ்பார்ப்்பதறகா வருகிறார்கள்?’ எனறு 
ைாஜிஸ்திமரட மகலியாகக் மகட்டார் எனறாலும், 
நீதிைனற அனறயில ந்டப்்பது ம்பாலீஸ் ைறறும் 
ைாஜிஸ்திமரடடின நா்டகம்தான எனறு ம்பாஸுக்குத் 
கதளிவாைது.

க்பரும் தனலவராை ம்பாஸின முனைால 
ைாஜிஸ்திமரடன்டச் ெறறுக் குத்திக்காட்டவும் 
்பகத்சிங் தீர்ைானித்தார்: “ம்பாஸ் ்பஞ்ொபிலிருநது 
வங்கத்துக்குச் கெலலும்ம்பாது அவர் ைைதில இநத 
எணணம்தான இருக்கும். ைாஜிஸ்திமரட ம்பாலீஸின 
னகப்்பானவயாகிவி்டக் கூ்டாது.” அஜயமகாஷ 
இனனும் ககாஞ்ெம் கூடுதலாகச் கொனைார்: 
“இனதவி்ட நலலது ஒரு காவல அதிகாரி 
ைாஜிஸ்திமரடடின நாறகாலியில அைர்வதுதான.” 
அ வ ை ா ை த் தி ன  அ டி ய ா ழ ம்  க ண ்ட 
ைாஜிஸ்திமரடடி்டம் அனவ எதுவும் எநதச் 
ெலைத்னதயும் ஏற்படுத்தவிலனல. எக்ஸிகியூடடின 
உத்தரவின்படிதான ்பார்னவயாைர்கனை 
காவலர்கள் ்பரிமொதித்தார்கள் எனறும் தைக்கு 
அதில ்பங்கிலனல எனறும் ைாஜிஸ்திமரட ஸ்ரீகிஷன 

ஆைததைம் ப்சயதை 
விண்்ணப�தயதைக் 
பகாடுக்கும் முன்� 

நிராகரிதது 
உததைரவிட்டீரகள். இநதை 
நீதிமன்ததிலிருநது 
நீதியை எதிர�ாரக்க 
முடிைாது எனும் 

அனுமானததுக்கு வர 
நீஙகள் எஙகயை 
நிரப�நதிக்கிறீரகள்.
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கதளிவு்படுத்திைார்.

பிறகு பிரதிவாதிகள், ஆயிரத்துக்கும் மைற்பட்ட 
னைலகள் ்பயணித்து ்பஞ்ொபுக்கு வநத சு்பாஷ 
ெநதிரம்பாஸு்டன ம்பெ அனுைதிக்க மவணடும் 
எனறு ைாஜிஸ்திமரடடி்டம் மகட்டார்கள். 
அகதலலாம் சினறக் கணகாணிப்்பாைரின 
முடிவுதான எனறு கொலலி ைாஜிஸ்திமரட 
நிராகரித்தார். “தாங்கள் இவவைவு நிராதரவாகவா 
இருக்கிறீர்கள்?” எனறு பிமஜாய குைார் சினகா 
திருப்பியடித்தார். அதறகுப் ்பதில கொலலும் 
முகைாக ைாஜிஸ்திமரட, “நீதிைனறத்தில ெநதிப்புக்கு 
அனுைதிக் க க்  கூ்ட ாது  எனறு  எைக்கு 
உத்தரவி்டப்்படடிருக்கிறது” எனறு கவளிப்்பன்டயாக 
ஒத்துக்ககாண்டார்.

ைாஜிஸ்திமரடடின இநத கவளிப்்படுத்தல, 
க வளி த்  தூணடுதல கை ா ல த ான  ந ான 
கெயல்படுகிமறன எனறு கதளிவு்படுத்துவதாக 
இருநதது. பிறகு ஸ்ரீகிஷனின முயறசி, கவைைறற 
அநதச் கொறகைால தாமை உருவாக்கிய 
சிக்கலிலிருநது மீள்வதறகாைதாக இருநதது. 
“ ெ ந தி ப் பு கனை  அனுைதிப் ்பது  சின ற க் 
னகமயடடின்படிதான” எனறு கொலலிக் 
கழனறுககாள்வதறகாை ைாஜிஸ்திமரடடின 
நகர்னவ, ்பகத்சிங் ஒரு வார்த்னதயால தகர்த்தார்: 
“இது நீதிைனறம், சினறயலல. இது உங்களுன்டய 
நீதிைனற அனறயாகும்.” ஆைால, ைாஜிஸ்திமரடடின 
நினலப்்பாடடில ைாறறம் ஏற்ப்டவிலனல. மூனறு 
ைணி மநரம் நீதிைனறத்தில இருநத ம்பாஸ், ைதியம் 
இரணடு ைணிக்குத் திரும்பிைார். ம்பாஸு்டன ம்பெ 
்பகத்சிங்குக்குக் கின்டத்திருக்கக்கூடிய அரிய 
வாயப்பு அவவாறு இழப்்பாைது.

அப்ரூவலை ப�ாக்கி எறிந்தது 
மாஜிஸ்திபைட்டின் மீது பட்்டது

அக்ம்டா்பர் 21. ொடசிக் கூணடிலிருநது அப்ரூவர் 
கஜயமகா்பால ொடசியைளிக்கிறார். கஜயமகா்பாலின 
ெதியில சிைைன்டநத பிமரம்தத் வர்ைா எனும், 
வயதுக்கு வராத பிரதிவாதி ஒருவர் அவனர மநாக்கி 
கெருப்ன்பக் கழறறி வீசிைார். உ்டைடியாக 
நீதிைனறத்திலிருநது அகறறப்்பட்ட பிமரம்தத்துக்கு 
மூனறு ைாதம் தனினைச் சினற விதிக்கப்்பட்டது. 
முதுகில குத்திய ்பனழய நண்பன மீதாை 
மகா்பத்னதத்தான பிமரம்தத் கவளிப்்படுத்திைார் 
எனறாலும், ைாஜிஸ்திமரடடுக்கு இது நீதிைனற 
அவைதிப்்பாகத் மதானறியது. இனி பிரதிவாதிகளுக்கு 
இரணடு கரங்களிலும் விலங்கிடடுத்தான 
நீதிைனறத்துக்கு அனழத்து வர மவணடும் எனறு 
உத்தரவிட்டார்.

ல ாகூர்  ைத்திய  சினறயிமலமய  தங்க 
னவக்கப்்படடிருக்கும் ்பகத்சிங்னகயும் பி.மக. 
தத்னதயும் விலங்கு அணிவிக்காைல ந்டக்க 
னவத்துத்தான சினற வைாகத்தில உள்ை நீதிைனற 
அனறக்கு அனழத்து வநதிருநதார்கள். அதறகு 
அடுத்த நாள் காவலர்கள் விலங்கி்ட முயறசிக்கும்ம்பாது 
ெச்ெரவு ஏற்பட்டது. விலங்கு்டன நீதிைனறத்துக்குச் 
கெலல ைாடம்டாம் எனறு இருவரும் உறுதியாகச் 

கொனைார்கள். ைறற பிரதிவாதிகளும் இமத 
நினலப்்பாடன்ட மைறககாண்டார்கள். சினறயில 
இருப்்பவர்களுக்குப் ்பலவநதைாக விலங்கிடடு 
நீதிைனறத்துக்காை லாரியில காவலர்கள் 
வீசிகயறிநதார்கள். இதில ்பலர் ்படுகாயமுறறார்கள். 
நீதிைனறத்னதச் கெனறன்டநதம்பாது கவளிமய 
இறங்க அவர்கள் ைறுத்தார்கள். அங்கும் காவலர்கள் 
மிருகத்தைைாகத் தாக்கிைார்கள். தாக்குதலிலும் 
தடியடியிலும் ்பலர் ையக்கமுறறார்கள்.

இநத நினலயில நீதிைனற ந்டவடிக்னககனைத் 
கதா்டர முடியாது எனும் கட்டம் வநதது. ஆயினும் 
விொரனண கதா்டர்நதது. அடுத்த நாளும் இப்்படிமய 
ந்டநதது. காவலர்களின தாக்குதலில அஜயமகாஷும் 
சிவ வர்ைாவும் பிரக்னஞயறறு வீழ்நதார்கள். 
்பகத்சிங்குக்கும் பி.மக. தத்துக்கும் மநராக நிறகக்கூ்ட 
முடியவிலனல. மூச்சுவி்ட முடியாைல இருமித் 
துவண்ட இருவனரயும் காவலர்கள் நீதிைனறத்துக்குத் 
தூக்கிச் கெனறார்கள். ்பகத்சிங்னகக் ககாணடு 
வநதவு்டன, அடி்படடுச் சுருணடிருநத பிரதிவாதிகள் 
க்பரும் ஆமவெத்து்டன புரடசி முழக்கங்கள் 
எழுப்பிைார்கள். மொர்நதும்பாை ்பகத்சிங்கின 
மகா்பம் முழுதும் ைாஜிஸ்திமரடடின மீதுதான. 
அவர் ைாஜிஸ்திமரடன்டப் ்பார்த்து, “எங்கனை 
அடித்து கநாறுக்க நீங்கள்தான உத்தரவிடடீர்கைா? 
ம ்ப ாலீனஸக்  கடடுப்்படுத்த  உங்கைால 
முடியவிலனலயா?” எனறு ஆக்மராஷைாகக் 
மகட்டார். பினனிருநது, “கவடகம்! கவடகம்!” எனும் 
முழக்கங்கள் எழுநதை. “ஏன எங்களுக்கு 
விலங்கிடடிருக்கிறீர்கள், இது உங்கள் உத்தரவுதாைா?” 
எனறும் ்பகத்சிங் உரத்துக் மகட்டார். அப்ம்பாதுதான 
ைாஜிஸ்திமரட, கெருப்பு எறிநத ெம்்பவத்னதக் 
குறிப்பிடடு மைலும், “நீதிைனற அனறக்குள் 
இருப்்பவர்களின ்பாதுகாப்ன்பக் கருத்தில 
ககாணடுதான இநத ந்டவடிக்னக” எனறு 
கொனைார். “கெருப்பு எறிநததில எத்தனைப் ம்பர் 
இறநதார்கள்” எனறு ்பகத்சிங் திருப்பிக் மகட்டார். 
“எனனி்டம் தர்க்கம் கெயய மவண்டாம்” எனறார் 
ைாஜிஸ்திமரட. “்பகத்சிங், உத்தரனவத் திருத்தவிலனல 
எனறால உயர்நீதிைனறத்தில மைலமுனறயீடு 
க ெய மவ ா ம் ”  எனற ா ர் .  ை ாஜிஸ்திம ரட 
அ ன ெ ந து க க ா டு க் க வி ல னல .  “ ந ா ங் க ள் 
உயர்நீதிைனறத்னத அணுகிமைாம் எனறு நீங்கள் 
்பதிவு கெயய மவணடும்” மகா்பத்து்டன உரத்துச் 
கொனைார் ்பகத்சிங். ைாஜிஸ்திமரட எதுவும் 
ம்பெவிலனல. பிரச்சினை க்பரிதாவனதக் கணடு 
அரசுத் தரப்பு வழக்குனரஞர் கார்்டன மநாட 
தனலயிட்டார்: “அது ்பதிவு கெயயப்்படடிருக்கிறது.” 
அதன பிறகு, தான ஒரு வாக்குமூலம் எழுதித்தர 
இருப்்பதாகச் கொனைார் ்பகத்சிங். அதறகாக தன 
ஒருனக விலங்னகக் கழறற உத்தரவி்ட மவணடும் 
எனறு ைாஜிஸ்திமரடடி்டம் கூறிைார். “இப்ம்பாது 
அது எனைால முடியாது” எனறார் ைாஜிஸ்திமரட. 
மீணடும் நீதிைனற அனறயில மைாதல கதா்டர்நதது.

நீதிமன்்ற அல்றயில் பவட்ல்ட
அடுத்த நாள் விஷயங்களுக்கு மலொை ைாறறம் 

ஏற்பட்டது. னகதிகனைக் கடடுப்்படுத்துவதறகாக, 
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ஒரு னகயில ைடடும் விலங்னக ைாடடிைார்கள். 
அனறு விொரனண ந்டக்க மவணடியது அரசுத் 
தரப்புக்கு அவசியைாக இருநதது. அரசுத் தரப்பின 
கவடிக்பாருள் நிபுணர் ்டாக்்டர் மராப்ென, உ்டமை 
லண்டனுக்குத் திரும்்ப மவணடியிருநதது . 
பிரதிவாதிகள் இலலாைல அவரது விொரனண 
ொத்தியைலல .  பிரதிவாதிகளுக்குச் ெறறு 
இணங்காவிட்டால காரியங்கள் முனமைறாது 
எனறு அறிநதவு்டன, ெைரெம் எனும் நினலயிலதான, 
விலங்னக ஒரு னகயில ைடடும் அணிவித்தார்கள். 
இரணடு நாடகள் அப்்படிக் க்டநது கெனறை. 
அக்ம்டா்பர் 25இல விஷயங்கள் மீணடும் 
தனலகீழாயிை. ஆத்திரமூடடும்்படி பிரதிவாதிகள் 
ந்டநதுககாள்ைாத நினலயில, பிரதிவாதிகளின இரு 
கரங்களிலும் விலங்கு ைாடடி நீதிைனறத்துக்கு 
அனழத்து வரும்்படி ைாஜிஸ்திமரட உத்தரவிட்டார். 
ைறுத்த னகதிகனை முதலில சினறயனறகளுக்குத் 
திரும்்ப அனுைதித்தார்கள். பிறகு ்பலாத்காரைாக 
சினறயின வாெலுக்குக் ககாணடு வநதார்கள். 300 
க்கும் மைற்பட்ட ம்பாலீஸ்காரர்களும் சினறக் 
காவலர்களும் லத்திகளு்டன அங்மக  காத்திருநதார்கள். 
அவர்கள் னகதிகளின மீது ஆமவெைாகப் 
்ப ா ய ந த ா ர் கள் .  அ ந த ர ங் க  உறுப் பு கள் 
சினதயும்்படியாை ்படுமூர்க்கைாை அநதத் 
தாக்குதலில ்படுகாயமுறற ஏறத்தாழ எலமலாரும் 
தனரயில வீழ்நதார்கள். காவலர்கள் அங்மகமய 
மிதித்துத் துனவத்தார்கள். காடடுமிராணடித்தைைாை 
இநதத் தாக்குதல ஒரு ைணி மநரம் நீடித்தது. 
காயமுறறவர்கனையும் ரத்தம் க்பருகு்பவர்கனையும் 
ையக்கமுறறவர்கனைகயலலாம் நீதிைனற அனறக்குத் 
தூக்கிவநதார்கள். மவணடுகைனமற மைாதனல 
உருவாக்கி விொரனணனயத் தாைதப்்படுத்தவும், 
அதன ம்பரில  வழக்னகப்  புதியகத ாரு 
தீர்ப்்பாயத்துக்குக் னகைாறறுவதறகுைாை ரகசிய 
நகர்வு கதா்டங்கியிருநதது. இதறகின்டயில க்பாது 
விொ ரனண என்பதிலிருநது  ை ாறு்படடு 
்பார்னவயாைர்கனையும் ஊ்டகங்கனையும் நீதிைனற 
அனறயிலிருநது கவறறிகரைாக அப்புறப்்படுத்தவும் 
கெயதார்கள்.

மாஸ்பகாவுக்குத் தந்தி
இதறகின்டயில, 1930 ஜைவரி 24 இல நீதிைனற 

அனறயில சுவாரஸ்யைாை ஒரு ெம்்பவம் ந்டநதது. 
அனறு னகதிகள் கழுத்தில சிவப்புக் னகக்குடன்ட 
கடடிக்ககாணடு நீதிைனறத்துக்கு வநதார்கள். 
அனறு கலனின திைம். “கலனின நீதி்பதி வாழ்க!” 
எனும் முழக்கத்னத அவர்கள் எழுப்பிைார்கள். 
ைாஜிஸ்திமரடடி்டம் ஒரு தநதினயக் ககாடுத்த 
்பகத்சிங், அனத ைாஸ்மகாவுக்கு அனுப்்ப மவணடும் 
எனறு மகடடுக்ககாண்டார். மூனறாவது கம்யூனிஸ்ட 
அகிலத்தின தனலவருக்காைது அநதத் தநதி. அதில, 
கவறறிகரைாை மொவியத் ்பரிமொதனைக்காை 
வாழ்த்துகளும் ்பாராடடுகளும் இருநதை. கதா்டர்நது 
புரடசி இயக்கத்து்டன ஒத்துனழக்க விரும்புவதாகவும் 
்பகத்சிங் கதரிவித்திருநதார். “கதாழிலாளி வர்க்க 
அரசுக்கு கவறறி! முதலாளித்துவம் ஒழிக! 
ஏகாதி்பத்தியம் ஒழிக!”

்பகத்சிங்கி்டமிருநது தநதினய வாங்கிய 
ைாஜிஸ்திமரட, ெம்்பநதப்்பட்ட அதிகாரிகளி்டம் 
ககாடுப்்பதாகவும் மைல ந்டவடிக்னக எடுப்்பதாகவும் 
உறுதியளித்தார். “அனுப்புவீர்கைா ைாடடீர்கைா” 
எனறு கதளிவு்படுத்த மவணடும் எனறு ்பகத்சிங் 
மகாரிைார். மைலும் அவர், “அனுப்புவதறகாை 
்பணத்னத நாங்கள் கடடுகிமறாம்” எனறும் 
கொன்ைார். தநதினய எனை கெயவார்கள் எனறு 
உறுதியாக அறிநதிருநத ்பகத்சிங், பிரித்தானிய 
அரனெ ஏைைம் கெயவதறகாை ஒரு வாயப்ன்பப் 
்பயன்படுத்திக்ககாண்டார்.

இர்வினின் தலையீடு, தூக்கிலிடுபவரின் 
தீர்ப்பாயம்

ைாதக்கணக்காக விொரனண ந்டநதது . 
க்பரும்்பாலும் னகதிகள் எதிர்ப்புக் காடடி 
வி ெ ா ர னணனய ப்  பு ற க் கணித் த ா ர் க ள் , 
உணணாமநானபிருநதார்கள், காவலர்களின 
தாக்குதலுக்கு ஆட்பட்டார்கள். பிரதிவாதிகளின 
உணணாமநானன்பத் கதா்டர்நது 1930 பிப்ரவரி 8 
முதல ைார்ச் 8 வனர விொரனண தன்டப்்பட்டது. 
பிறகாை இரணடு ைாதங்கள் க்பரிய பிரச்சினைகள் 
ஏதும் இலலாைல க்டநது கெனறை. திடீகரனறு மை 
1 ஆம் மததி, லாகூர் ெதி வழக்னகப் ்பரிசீலிப்்பதறகாக 
னவஸ்ராய இர்வினுன்டய அவெரச் ெட்டத்தின 
(Ordinance ) மூலம் புதியகதாரு தீர்ப்்பாயம் 
அறிவிக்கப்்பட்டது. அதுவனர நிலவிவநத ெகல 
ெட்டங்கனையும் முனனுதாரணங்கனையும் 
தாறுைாறாக்கிய்படி வநத தீர்ப்்பாயத்துக்குப் பிறகு 
்பகத்சிங்குக்குத் தூக்கு உறுதியாைது.

பிரித்தானிய இநதியாவின மகான்டகாலத் 
தனலநகராை சிம்லாவிலிருநது 1930 மை 1 ஆம் மததி 
தன அொதாரணைாை உத்தரவின மூலம் னவஸ்ராய, 
ைாஜிஸ்திமரட நீதிைனறத்திலிருநது வழக்னக 
சிறப்புத் தீர்ப்்பாயத்துக்கு ைாறறிைார். ‘லாகூர் 
ஆர்டிைனஸ்: நம்்பர் 3’ எனறு இழிபுகழன்டநத இநத 
உத்தரவு முழுனையாகமவ, னவஸ்ராயினுன்டய 
முடிகவடுக்கும் அதிகாரத்தின அப்்பட்டைாை 
துஷபிரமயாகைாக இருநதது.

நன்டமுனறயில உள்ைதும்பால கெஷனஸ் 
நீதிைனறத்தில வழக்கு முனமைறியிருநதால, 
தீர்ப்பின பிறகு உயர்நீதிைனறத்தில மைலமுனறயீடு 
கெயய வாயப்பு இருநதிருக்கும். ந்டவடிக்னக 
முனறகளுக்குப் ்பனகயு்டமைனும் ெட்டம் உறுதி 
கெயயப்்படடிருக்கும். ொடசிய ெட்டங்களும் 
கன்டப்பிடிக்கப்்படடிருக்கும் .  ஆைால , 
தீர்ப்்பாயத்தில இனவ எதுவும் ொத்தியமிலனல. 
லாகூர் உயர்நீதிைனற தனலனை நீதி்பதி நியமிக்கும் 
மூனறு நீதி்பதிகள் தீர்ப்்பாயத்தில இருப்்பார்கள். 
அவர்களின தீர்ப்பு ைரணைாகத்தான இருக்கும். 
மைலமுனறயீடடுக்கு வாயப்பிலனல. ெட்ட அனைப்பு 
ஒரு ைனிதனுக்குக் ககாடுக்கும் ெகல ்பாதுகாப்ன்பயும் 
இர்வின ஒமரஒரு னககயழுத்தால ்பகத்சிங்கி்டமிருநது 
அப்புறப்்படுத்திைார். முடிநதவனர வினரவாக 
்பகத்சிங்னகத் தூக்கிலி்ட மவணடும் என்பது 
ைடடும்தான அரொங்கத்தின மநாக்கைாக இருநதது. 
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இர்வினின அொதாரண உத்தரவு, 
ைத்திய ெட்டைனறத்தினுன்டயமவா, 
இ ந தி ய  அ ர சி ய ல 
மைலைனறத்தினுன்டயமவா (Council 
o f  s t a t e )  அங்கீக ா ர த்துக்கு 
உட்படுத்தப்்ப்டவிலனல. கவர்ைர் 
கஜைரல எனும் ஒமர ஒரு ைனிதரின 
உத்தரவு மூலைாகமவ அதறகு ெட்ட 
ஏறபு கின்டக்கக்கூடியதாக இருநதது. 
அ தைால த ான  லண்டனின 
இம் பீ ரி ய ல  ்ப ா ர் லி க ைனட 
இப்்படிப்்பட்ட உத்தரவுக்கு இரணடு 
நி்பநதனைகனை ஏற்படுத்தியிருநதது. 
அவெரச் ெட்டங்களுக்கு ெரியாை 
கால வனரயனற இருக்க மவணடும் 
என்பது முதலாவது நி்பநதனை. கால 
வனரயனறனய ஆறு ைாதங்களுக்கு 
அப்்பால நீடடிக்கவும் முடியாது. 
ஆறு ைாதங்களுக்குப் பிறகு 
இயல்பாகமவ அவெரச் ெட்டம் 
க்பாருத்தைறறுப் ம்பாயவிடும். இநத 
அவெரச் ெட்டம் பிறப்பிக்கப்்படும் 
சூழ்நினல, ‘பிரித்தானிய இநதியாவின 
ெைாதாை, நலலாடசிக்கு பிரச்சினை 
ஏற்படும் கநருக்கடி கட்டைாக 
இருக்க மவணடும்’ என்பது இரண்டாவது நி்பநதனை. 
இநத இரணடு விதிகளுக்குப் க்பாருத்தைறற 
வனகயில அவெரச் ெட்டம் பிறப்பிக்க கவர்ைர் 
கஜைரலுக்கு முடியாது. இரண்டாவது நி்பநதனை 
துலலியைாக விைங்கும்்படி கதளிவு்படுத்தாைலதான 
இர்வின அவெரச் ெட்டம் பிறப்பித்தார்.

1930 மை மூனறாம் மததி ைாஜிஸ்திமரட 
ஸ்ரீகிஷனின முனைால கன்டசி விொரனண. 
கன்டசி நாளில எழுநது நினற ்பகத்சிங் , 
பிரதிவாதிகளின ொர்்பாக ைாஜிஸ்திமரடடுக்கு நனறி 
கொனைார். விொரனணக்கின்டயில ்பரஸ்்பர 
மைாதல ஏற்பட்டது எனறாலும் தனிப்்பட்ட 
வனகயில அவரி்டம் எநதப் பிரச்சினையும்் இலனல 
எனறு ்பகத்சிங் கதளிவு்படுத்திைார். தங்களி்டம் 
எனறும் ்பனகனையு்டன ந்டநதுககாண்ட, 
உரினைகனை ைறுத்த ைாஜிஸ்திமரடடி்டம் – 
வின்டக்பறும் கைாழியில க்பருநதனனை காடடிைார் 
்பகத்சிங்.

�ான் நீதிபதி; கசாப்புக்காைன் அல்ை!
இரணடு நாடகளுக்குப் பிறகு மை 5 ஆம் மததி 

லாகூரில இருக்கும் அைார்கலி வைாகத்தில உள்ை 
பூஞ்ச் ஹவுசில சிறப்புத் தீர்ப்்பாயம் விொரனணனயத் 
கதா்டங்கியது. அநதத் தீர்ப்்பாயத்தில இரணடு 
பிரித்தானியர்களும் ஒரு இநதியரும் இ்டம் 
க்பறறிருநதார்கள். தீர்ப்்பாயத்தின கணகாணிப்்பாைர் 
ஜஸ்டிஸ் ஜான மகாலட ஸ்டரீமும் ஜஸ்டிஸ் ஜி.சி. 
ஹில்டனும்தான பிரித்தானியப் பிரதிநிதிகள். 
உத்தரப்பிரமதெம் ஸஹரானபூனரச் மெர்நத ஸஈத் 
ஆகா னஹதர் இநதியப் பிரதிநிதி. தங்களுக்கு 
இனெவாைவர் எனும் அனுைாைத்திலதான ஆகா 
னஹதனர பிரித்தானிய அரொங்கம் அங்கீகரித்தது. 

ஆைால அது தவறாை புரிதல 
எ ன று  வி ன ர வி ம ல ம ய 
அவர்களுக்குத் கதரிநதுவிட்டது.

வழக் கம்ம்ப ால  ்ப க த்சிங் 
தனலனையில பிரதிவாதிகள், 
பு ரடசிப் ்பா்டலகளு்டனும் 
முழக்கங்களு்டனும் தீர்ப்்பாயத்தின 
முனைால வநதார்கள். அது எடடு 
நிமி்ட மநரம் நீண்டது. ந்டவடிக்னக 
ஆரம்பித்தம்பாமத தீர்ப்்பாயத்தின 
மநர்னைனயப் பிரதிவாதிகள் 
மகள்வி மகட்டார்கள். அதறகுச் 
கெவிககாடுக்க தீர்ப்்பாயம் 
தயாராக இலனல. இநத விஷயத்தில 
துலலியை ாை  உ த் த ரவு கள் 
மைலி்டத்திலிருநது கின்டத்திருநதை.

பிரச்சினைகள் ஏதும் இலலாைல 
ஒ ரு  வ ா ர ம்  வி ெ ா ர ன ண 
முனமைறியது .  மை 1 2  இல 
்பகத்சிங்கும் மதாழர்களும் நீதிைனற 
அனறக்கு வநதார்கள். மூனறு 
நீ தி ்பதி களும்  இரு க்னக க் கு 
வநதிருநதார்கள். காவலர்கள் 
னகதிகளின விலங்குகனைக் 
கழறறிைார்கள். வழக்கப்்படி 

பிரதிவாதிகள் புரடசிப் ்பா்டலகள் ்பா்டத் 
கதா்டங்கிைார்கள். ்பாடி முடிப்்பதறகு க்பாதுவாக 
நீதி்பதிகள் அனுைதிப்்பதுணடு. ஆைால, ஜஸ்டிஸ் 
மகாலடஸ்டரீம் இனறு அனத அனுைதிப்்பதறகாை 
ைைநினலயில இலனல. ்பா்டல ஆரம்பித்தம்பாமத 
சிைைன்டநத அவர், எலமலாருக்கும் விலங்கிடடு 
மீணடும் சினறயனறகளுக்குக் ககாணடு கெலலும்்படி 
காவலர்களுக்குக் கட்டனையிட்டார். அவெரச் 
ெட்டத்தின்படி, பிரதிவாதிகளின அணனை 
இலலாதும்பாைாலும் நீதிைனற ந்டவடிக்னககனைத் 
கதா்டர்வதறகாை அதிகாரம் தீர்ப்்பாயத்துக்கு 
உணடு. விலங்கிடடு திருப்பி அனழத்துச் 
கெலலும்்படியாை நீதி்பதியின உத்தரவு்டன ்பகத்சிங் 
முரண்பட்டார் .  அனதக் மகட்பதறகாை 
ைைநினலயில மகாலடஸ்டீமும் இலனல . 
பிரதிவாதிகனை நீதிைனறத்திலிருநது அனழத்துச் 
கெலலும்்படி அவர் காவலர்களி்டம் மீணடும் 
உத்தரவிட்டார் .  க ாவலர்களுக்கு அவர் 
குறிப்புணர்த்தும் கெயதி கதளிவாக இருநதது, 
‘பிரதிவாதிகளி்டம் னகவரினெ காடடுங்கள்’.

இதறக ா கமவ  க ா த்திருநததும்பால  1 5 
கானஸ்்டபிள்கள் நீதிைனறத்துக்குள் இனரச்ெலு்டன 
்பாயநது வநதார்கள் .  பிரதிவாதிகனைக் 
காடடுத்தைைாகத் தாக்கி அவர்களுக்கு விலங்கி்ட 
முயனறார்கள். மவதனை தாங்காைல துடிதுடித்து 
்பலர் அலறிைார்கள். காவலர்கள், மூனறு னகதிகனை 
உமலாகமவலியின மீது தூக்கி வீச்ிைார்கள். அவர்கள் 
ையங்கித் தனரயில விழுநதார்கள். நீதி்பதிகளுக்கு 
எதிராக ்பகத்சிங் ஆமவெைாகக் கத்திைார்: 
“மகானழகள்! கூலிப் ்பட்டாைங்கள்!”

சிலர், இநதிய நீதி்பதி ஆகா னஹதரி்டம் 
ராஜிைாைா கெயதுவிடடுப் ம்பாகும்்படிச் 

்மல்முய்யீட்டுக்கு 
வாயபபில்யல. 

்சட்ை அயமபபு ஒரு 
மனிதைனுக்குக் 

பகாடுக்கும் ்சகல 
�ாதுகாபய�யும் இரவின 

ஒ்ர ஒரு 
யகபைழுததைால் 

�கதசிஙகிைமிருநது 
அபபு்ப�டுததினார. 

முடிநதைவயர வியரவாக 
�கதசிஙயகத தூக்கிலிை 
்வண்டும் என�து 

மட்டும்தைான 
அர்சாஙகததின 

்நாக்கமாக இருநதைது.
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கொனைார்கள். நினலதடுைாறிய மகாலடஸ்டீம், 
விொரனணனய நிறுத்தினவத்து அனனறய 
நீதிைனறத்னதக் கனலத்தார்.

அடுத்த நாள் தீர்ப்்பாய அைர்வு ஆரம்பிக்கும்ம்பாமத 
ஜஸ்டிஸ் ஆகா னஹதர் ஒரு அறிக்னகனய வாசித்தார். 
மநறறு நீதிைனறத்தில ந்டநத எதறகும் தான 
க்ப ாறுப்பு  அலல  எனறும்  அத ற க ாை 
க்டப்்பாடடிலிரு்நது தான விலகிக்ககாள்வதாகவும் 
அவர் கதளிவு்படுத்திைார். அதைால மநறனறய 
நீதிைனறக் குறிப்பில னககயழுத்தி்ட ைாடம்டன 
எனறும் அவர் அறிவித்தார்.

ஆ க ா  னஹதரின  அெ ா த ா ரணை ாை 
கெயல்பாடடில மகாலடஸ்டரீமும் ஹிலட்டனும் 
அதிர்நதும்பாைார்கள். லாகூர் தனலனை நீதி்பதியும் 
விவரம் அறிநது ஸ்தம்பித்தார். நம்பிக்னகக்குரியவர் 
எனறு கருதித்தான தனலனை நீதி்பதி, ஆகா 
னஹதனர தீர்ப்்பாயத்தில மெர்த்தார். ஆைால, 
அவனர முழுனையாகப் புரிநதுககாள்ை தனலனை 
நீதி்பதியால முடிநதிருக்கவிலனல என்பது பிறகு 
கதளிவாைது. ஆக்ஸ்ஃம்பார்டு ்பட்டதாரியாை 
ஆகா னஹதர், வினஸ்்டன ெர்ச்சிலின கநருக்கைாை 
நண்பருைாவார்.

மை 14 முதல பிரதிவாதிகள் தீர்ப்்பாயத்திறகு 
முனைால ஆஜராக ைறுத்தார்கள். தங்களுன்டய 
வழக்குனரஞர்கனையும் விலக்கிைார்கள் . 
பிரதிவாதிகள் தரப்பின அணனை இலலாைமலமய 
ந்டவடிக்னககனைத் கதா்டர தீர்ப்்பாயத்துக்கு 
அவெரச் ெட்டம் மூலம் அதிகாரமுள்ைதால மவறு 
பிரச்சினைகள் ஒனறுமிலனல. அடுத்த ஆறு 
வாரங்கள் அப்்படிக் க்டநதை. ஒவகவாரு நாள் 
கானலயிலும் கஜயிலர் ஆஜராகி, பிரதிவாதிகள் 
நீதிைனறத்துக்கு வர ைறுக்கிறார்கள் எனறு 
அறிவிப்்பார். பிரதிவாதிகளும் வழக்குனரஞர்களும் 
இலலாதம்பாதும் ொடசிகள் ைறறும் அப்ரூவர்களின 
விொரனண கதா்டர்நதது. வாக்குமூலங்கள் எலலாம் 
எதிர்ப்பிலலாைல ்பதிவு கெயயப்்படடுக்ககாணம்ட 
இருநதை.

இநதக் கட்டத்திலதான ஆகா னஹதரின அடுத்த 
தனலயீடு ஏற்படுகிறது. அவர், அப்ரூவர்கனையும் 
ொடசிகனையும் மநரடியாகக் மகள்வி மகடக 
ஆரம்பித்தார். மகள்விகள் கூர்னையாக இருநதை. 
அரசுத் தரப்பின உடகூ்டாை வாதங்கள் தகர்நது 
விழத் கதா்டங்கிை. ொண்டர்ஸின ககானலக்குப் 
பினைால ்பகத்சிங் இருநதாலும், அவனரச் 
சிக்கனவப்்பதறகாை ஆதாரங்கள் குனறவாக 
இருநதை. அதைாமலமய அரசுத் தரப்பு க்பரும்்பாலும், 
க்பாய ொடசிகனையும் ம்பாலீஸ் கொலலிக்ககாடுத்த 
அப்ரூவர்கனையும்தான ெ ா ர் நதிருநதது . 
அப்்படித்தான ஆகா னஹதரின இன்டயீடு 
தீர்ப்்பாயத்துக்கு கநருக்கடினய ஏற்படுத்தியது. ஆகா 
னஹதரின குறுக்கு விொரனண முடிநதம்பாது ஏழில 
ஆறு மநரடி ொடசிகளின வாக்குமூலங்கள் வீழ்நதை. 
அத்து்டன ஆகா னஹதர் தீர்ப்்பாயத்தில வகித்த 
்பதவிக்கு முடிவு குறிக்கப்்பட்டது.

ஜூன 20 இல அவரின கன்டசி அைர்வு. 
தீரப்்பாயம் ைறு அனைப்புச் கெயயப்்பட்டதாக 
லாகூரிலிருநது வரும் ‘தி டிரிபுைல’ ்பத்திரினக 22 

இல அறிக்னக கெயதது. ்பத்திரினக அறிக்னகப்்படி 
தீர்ப்்பாயத்தின தனலனை கணகாணிப்்பாைர் 
மகாலடஸ்டரீனையும் ஆகா னஹதனரயும் 
விலக்கிவிடடு, ஜஸ்டிஸ் ்டாப்ன்பயும் ஜஸ்டிஸ் 
அப்துலகாதனரயும் நியமித்திருக்கிறார்கள். இ்நத 
விவரம்  ்பல  ந ாடகளுக்குப்  பிறகுத ான 
அதிகாரப்பூர்வைாக உறுதி கெயயப்்பட்டது. உ்டல 
நலக் காரணங்கைால இருவரும் விலகுகிறார்கள் 
என்பதுதான அதிகாரப்பூர்வைாை விைக்கம்.

பிரதிவாதிகளுக்குச் சிைமூடடி பிரச்சினைகள் 
ஏ ற ்ப டு த் தி யது த ான  ம க ா லடஸ்டரீனை 
அகறறுவதறகாை காரணம். எப்்படியாைாலும் ஆகா 
னஹதனர அகறறுவதறகு, அவர் தூங்கிைார் எனும் 
காரணம்கூ்டப் ம்பாதும்.

தீர்ப்்பாய அைர்வில அரசுத் தரப்பு ொடசிகனை 
கவடடி வீழ்த்தி முனமைறிய ஆகா னஹதனரக் 
கடடுப்்படுத்துவதறகு, அரசுத் தரப்பு வழக்குனரஞர் 
கார்்டன மநாட ஒரு நாள் இரவு அவர் வீடடுக்்குச் 
கெனறு ெநதித்தார். ஆகா னஹதரி்டமிருநது, “நான 
ஒரு நீதி்பதி, கொப்புக்காரன அலல!” எனும் 
உறுதியாை ்பதிலதான கின்டத்தது. இதன பிறகுதான 
அவனர விலக்கிவி்டடு உத்தரவு பிறப்பித்தார்கள்.

கன்டசித் தன்டயும் தீர்நத பிறகு மினைல 
மவகத்தில ொடசி விொரனண முனமைறியது. 
ஆ கஸ்ட  2 6  இ ல  தீ ர் ப் ்ப ா ய  அை ர்வு 
ந்டநதுககாணடிருக்கும்ம்பாது திடீகரனறு எழுநத 
அரசுத் தரப்பு வழக்குனரஞர் கார்்டன மநாட 
அனைவரும் அதிர்ச்சியன்டயும்்படி ஒரு விஷயத்னத 
அறிவித்தார்:

 “அரசுத் தரப்புக்காக வழக்கு விொரனண 
முடித்துக்ககாள்ைப்்படுகிறது!”

இனனும் 256 ொடசிகள் விொரிக்கப்்ப்ட 
இருக்கும்ம்பாதுதான கார்்டன மநாட இப்்படி 
அறிவித்தார். தீர்ப்பு எப்்படி இருக்க மவணடும் எனறு 
முனம்ப முடிவு கெயத நினலயில, இநத ொடசிகனை 
விொரித்தால எனை, விொரிக்காவிட்டால எனை. 
னவஸ்ராயின அவெரச் ெட்டத்னதத் கதா்டர்நது 
நன்டமுனறக்கு வநத தீர்ப்்பாயத்தின ஆறு ைாத 
காலக்ககடு அக்ம்டா்பர் 31 இல முடிவன்டய 
இருக்கிறது. அதறகு முனபு தீர்ப்பு கொலவதறகாை 
சூழ்நினலனய ஆயத்தம் கெயகிறார்கள்.

நாம்ட காத்திருநத அநதத் தீர்ப்பு, 1930 அக்ம்டா்பர் 
7 ஆம் மததி வநதது. 15 பிரதிவாதிகளில 12 ம்பர் 
குறறவாளிகள். அஜயமகாஷ உட்ப்ட மூவனர 
கவறுைமை விடடுவிட்டார்கள். ஏழு ம்பருக்கு ஆயுள் 
தண்டனை. ஒருவருக்கு 5 வரு்டமும் ைறகறாருவருக்கு 
7 வரு்டமும் கடுஞ்சினற. ்பகத்சிங், சுகமதவ, ராஜகுரு 
ஆகிமயாருக்கு ைரண தண்டனை.

்பகத்சிங்கின ்பாதுகாப்புக் குழு (Defence committee), 
தீர்ப்்பாயத் தீர்ப்புக்கு எதிராக லண்டன ப்ரிவி 
கவுனசிலில மைலமுனறயீடு கெயயத் தீர்ைானித்தது. 
இ்டது ெக ்பயணியும் புகழ் க்பறற வழக்குனரஞருைாை 
க்டனிஸ் மநாவல பிட எனும் டி.என.பிடன்டத்தான 
இதறகாக நியமித்தார்கள். பிட தன ெகல 
திறனைனயயும் ்பயன்படுத்தி ப்ரிவி கவுனசிலில 
வாதிட்டார் எனறாலும், ்பகத்சிங்னகத் தூக்கிமலறற 
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மவணடும் எனும் பிரித்தானிய அரொங்கத்தின 
பிடிவாதத்தின ொர்்பாகத்தான ப்ரிவி கவுனசிலும் 
இருநதது. தீரப்்பாயம் உருவாக்கிய அவெரச் 
ெட்டத்னதக் குறித்து மகள்வி எழுப்பியும் ்பயன 
எதுவும் ஏற்ப்டவிலனல. அவர்கள் எனதயும் 
அனுைதிக்கவிலனல.

அவவாறு 1931 ைார்ச் 23 இல ்பகத்சிங்னகயும் 
சுகமதனவயும் ராஜகுருனவயும் தூக்கிமலறறிைார்கள். 
உணனையில 24 ஆம் மததி அதிகானலயிலதான 
தூக்கிலி்ட நிச்ெயித்திருநதார்கள். கன்டசி 
இரனவக்கூ்ட ்பகத்சிங்குக்கு ைறுத்து, முதலநாள் 
முனனிரவிமலமய தூக்குத் தண்டனைனய 
நினறமவறறிைார்கள்.

என்்ன காரியம் சசய்துவிட்டீர்கள், அப்பா!
விொ ரனணயின ்பல  கட்டங்களிலும் 

நீதிைனறத்துக்கு வநது ைகைது ககாடுனையாை 
நினலயில இதயம் உன்டநத ்பகத்சிங்கின அப்்பா, 
எலலாம் ம்பாயவிடும் எனறு உறுதியாை நினலயில, 
தகாத சிறு காரியம் ஒனனறச் கெயதார். லாகூரில 
காவல அதிகாரி ககாலலப்்பட்ட நாளில தன ைகன 
ஊரில இலனல எனறும் கலகத்தாவில இருநததாகவும் 
கொலலி தீர்ப்்பாயத்தில ஒரு விணணப்்பம் 
ககாடுத்தார். ‘அலிபி’ உண்டாக்குவதறகாக அவர் 
க்பாயயாை ககாஞ்ெம் ஆதாரங்கனையும் 
உண்டாக்கிைார். அவர் இப்்படிகயலலாம் கெயதது 
்பகத்சிங்குக்குத் கதரியாது.

விவரைறிநத ்பகத்சிங் ககாநதளித்தார். தன 
அப்்பானவக் கடுனையாக விைர்சித்து ஒரு கடிதம் 
எழுதிைார். விடுதனலப் ம்பாராட்ட வரலாறறில 
மிகவும் உணரச்சிகரைாை கடிதங்களில அதுவும் 
ஒனறு. அது இப்்படியிருநதது:

“எனனைக் காப்்பதறகாக தாங்கள் சிறப்புத் 
தீர்ப்்பாய உறுப்பிைர்களி்டம் விணணப்்பம் 
ககாடுத்தீர்கள் எனறு அறிநது அதிர்ச்சியன்டநமதன. 
அது என ைை அனைதினயத் தகர்த்கதறிநதுவிட்டது. 
இநதச் சூழ்நினலயில இப்்படிகயாரு விணணப்்பம் 
ககாடுத்ததன க்பாருத்தப்்பாடு எனைகவனறு 
எைக்குப் புரியவிலனல. ஒரு தநனதயின எலலா 
உணர் ச் சி கனையு ம்  எணணங் கனையு ம் 
அங்கீகரித்தாலும், எனனி்டம் ஆமலாசிக்காைல 
இப்்படிகயாரு காரியத்னதச் கெயய உங்களுக்கு 
எனை அதிகாரம் இருக்கிறது? அப்்பா, எைக்கு 
மிகவும் ைைக் கலக்கத்னதயும் துயரத்னதயும் 
ஏற்படுத்திவிடடீர்கள். உங்களி்டைாை என 
கைாழியும் ்பாணியும் முரடடுத்தைைாகிவிடுமைா 
எனறும் நான அஞ்சுகிமறன. நான ஒரு விஷயத்னத 
உணனையாகச் கொலகிமறன, எனனை முதுகில 
குத்தியதும்பாலதான எைக்குத் மதானறியது. ைறற 
யாராவது இனதச் கெயதிருநதார்கள் எனறால, இனத 
ஒரு ெதியாக ைடடுமை நான ்பார்த்திருப்ம்பன. 
உங்கனைப் ்பறறிய விஷயத்தில இது ஒரு ்பலவீைம் 
எனறு நான கொலகிமறன. மிகவும் இழிவாை 
்பலவீைம். இது கதா்டர்்பாை அனைத்து 
விஷயங்கனையும் க்பாதுைக்கள் அறிய மவணடும் 
எனறு நான விரும்புகிமறன. இநதக் கடிதத்னதப் 

பிரசுரிக்கும்்படி உங்களி்டம் நான மகடடுக் 
ககாள்கிமறன”.

பி்றகு…
லாகூர் ெதி வழக்கு விொரனணகளிலிருநது தனல 

நிமிர்நது திரும்பிய ஜஸ்டிஸ் ஆகா னஹதர் 1947 
பிப்ரவரியில இறநதார். அவருக்குப் பிள்னைகள் 
இலனல. வரலாறறாசிரியர் இர்்பான ஹாபீப் 
அவருக்குத் தூரத்து உறவு. அலலாைா இக்்பாலு்டன 
அவருக்கு கநருக்கைாை கதா்டர்பு இருநதது. 
நீதிைனறத்தில ்பகத்சிங்னகக் காத்து வாதிட்ட ஒமர 
ஒரு நீதி்பதியாக இருநதும் அவருக்கு வரலாறறில 
தகுதியாை ஒரு இ்டம் கின்டக்கவிலனல.

நீதிைனறத்தில ்பகத்சிங்னகயும் அவரது 
மதாழர்கனையும் காடடிக்ககாடுத்த அனைவருக்கும் 
க்பரிய ்பரிசுகள் கின்டத்தை. நானகு முக்கியைாை 
அப்ரூவர்களில ஹனஸ் ராஜ் மவாஹராதான 
புத்திொலி. பிரித்தானிய அரொங்கத்தின ்பணத்னத 
ைறுத்த மவாஹரா, பிரிட்டனில மைற்படிப்புக்காை 
ஸ்்பானெர்ஷிப் க்பறறார். ்பல வரு்டங்களுக்குப் பிறகு 
இநதியாவுக்குத் திரும்பி ஊ்டகச் கெயல்பாட்டாைர் 
ஆைார். பிறகு அகைரிக்காவில குடிமயறிைார். 
அங்மக, 1995 இல இறநதார்.

முக்கியைாை அப்ரூவராை கஜயமகா்பாலுக்கு 
20 , 000 / - ரூ்பாய கின்டத்தது. ைனமைாகன 
்பாைர்ஜிக்கும் ்பணீநத்ரநாத் மகாஷுக்கும் பீகாரில 
உள்ை அவர்களின பிரமதெைாை ெம்்பாரனில தலா 
50 ஏக்கர் நிலம் ககாடுக்கப்்பட்டது. ம்பாலீஸ் 
கொலலிக்ககாடுத்த க்பாயக் கனதகனை 
நீதிைனறத்தில கொனை கஜயமகா்பாலும் 
்பணீநத்ரநாத் மகாஷும் தங்கள் முனைாள் 
மதாழர்களி்டமிருநது தப்பிக்க முடியவிலனல. 
ஜலகாவில னவத்து ந்டநத ககானல முயறசியில 
கஜயமகா்பால ையிரினழயில தப்பித்தார் . 
்பணீநத்ரநார் பிறகு சுடடுக் ககாலலப்்பட்டார்.

லாகூர் சினற சூப்பிரண்டாக இருநத பி.டி.
மொப்ராவுக்கு, ்பகத்சிங்கின ைரண தண்டனை 
நினறமவறறப்்பட்ட இரண்டாம் நாள் ்பஞ்ொபில 
சினற டி.ஐ.ஜி. ஆக ்பதவி உயர்வு கின்டத்தது. தூக்குத் 
தண்டனை நினறமவறறப்்படும்ம்பாது அழுதுவிட்ட 
க்டபுடி சினற சூப்பிரணட கானொகிப் முகம்ைது 
அக்்பர்கான, கணகாணிக்கப்்படும் ந்பராக 
அப்ம்பாமத ைாறியிருநதார். தூக்குத் தண்டனைக்குப் 
பிறகு அவர் ெஸ்க்பனட கெயயப்்பட்டார். பிறகு 
மீணடும் ்பணியில மெர்நதார் எனறாலும் ‘கான 
ொகிப்’ எனும் ்பதவிப் க்பயர் திரும்்பப் க்பறப்்பட்டது. 
்பாகிஸ்தானில பிர்பல ஆராச்ொர் குடும்்பத்தின 
உறுப்பிைராை காலா ைஸீஹதான ்பகத்சிங்கின 
தூக்குத் தண்டனைனய நினறமவறறிைார். காலா 
ைஸீஹின ம்பரன தாரா ைஸீஹ, 1979 இல 
்பாகிஸ்தானின முனைாள் பிரதைர் ஸுலபிக்கர் 
அலி புடம்டானவத் தூக்கிலிட்டார்.

்ன்றி: ோத்ைேம்  
 ேனலைாள ொர இதழ, ஜூனல12, 2021



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

செ
ப்ட
ம்ப
ர் 
20
21

14

சாட்சி -1
க்பரியார் இலலாத ைணணில, க்பரியார் 

உயிரு்டனிருநத காலத்தில க்பரியார் தனனி்டம் 
ம்பசியது ம்பால கால நுனழக்கிறார் அ.ெ. 
ஞாைெம்்பநதம் எனற தமிழறிஞர்.

 கி.்பார்த்தி்பராஜா கெனனைப் ்பலகனலக்கழகத்தில 
முனைவர் ்பட்ட ஆயவு ைாணவர். தமிழ்த்துனற 
கருத்தரங்கத்திறகு அ.ெ.ஞாைெம்்பநதனை அனழத்து 
வருவதும் அவரது சிறப்புனர முடிநதபின இலலத்தில 
ம்பாயச் மெர்ப்்பதுைாை க்பாறுப்பு கி.்பார்த்தி்ப 
ராஜாவி்டம் ஒப்்பன்டக்கப்்படுகிறது. தமிழ்ப் 
புலனைமய உருத்திரண்டது ம்பால தினெகயலலாம் 
வியநது மநாக்கும் ஒருவனர அனழத்துச் கெனறு 
வரப் ம்பாகிமறாம் எை ்பார்த்தி்ப ராஜாவுக்கு 
க்பருமிதம்.

 சிறப்புனரயில ஞாைெம்்பநதம் தைக்கும் தநனத 
க்பரியாருக்குைாை கதா்டர்ன்பக் குறித்துச் கொலல 
ஆரம்பித்தார்.

“ நானும் எனமைா்ட ைனைவியும் க்பரியானரக் 
்பார்க்கப் ம்பாமைாம். ொஷ்டாங்கைாக அவர் 
்பாதங்களில விழுநது தான நைஸ்காரம் ்பணணுமவாம்; 
ைறறவங்கனைா தடுப்்பார்கள். க்பரியார் எங்கனைத் 
தடுக்க ைாட்டார்; நாங்க விழுநது வணங்கிைதும் 
எங்கமைா்ட தனலயில இரணடு னககனையும் 
னவத்து னவஷணவ முனறப்்படி ஆசீர்வாதம் 
்பணணுவார்.

 க்பரியார் அப்்படி னவஷணவ முனறயில 
ஆசீர்வாதம் ்பணறனத ்பல முனற ்பார்த்திருக்மகன. 
அவருக்கு அநத ொஸ்த்திர முனறகளில நம்பிக்னக 
இருநததுங்கிறமதா்ட அன்டயாைம்தான அது…… 
யாராக இருநதாலும் நம்மைா்ட ொஸ்த்திர முனறகனை 
மீற முடியாதுங்கிறதுக்கு க்பரியார் ொடசி.”

(கநடுவழி நினைவுகள் – ்பக்: 60)

இப்்படி நீடடி முழக்கிப் ம்பசிக்ககாணடிருநதம்பாது, 
அரங்கில அைர்நதுமகடடுக் ககாணடிருநத 
்பார்த்தி்பராஜாவி்டமும் ைறற ைாணவர்களி்டமும் 
எனை ம்பெறாரு இவரு?” எனறு ெலெலப்பு 
உண்டாயிறறு. குரனல மலொக உயர்த்தி “க்பரியார் 
உயிமராடு இருக்கும் ம்பாது எங்கயாவது 
ம்பசியிருக்கிறாரா இவரு? னவஷணவ முனறயில 
ஆசீர்வாதம் ்பணறீங்க, உங்களுக்கு ொஸ்திரத்துல 
நம்பிக்னகயிருக்கானனு க்பரியார் கிட்ட 

கொனைதுண்டா? அப்ம்பா ம்பொை இப்ம்பா 
ம்பெமவணடிய அவசியம் எனை? க்பரியானரப் 
்பத்தி எனை மவனைாலும் ம்பசீ்டலாைா?”

மலொகக் குரல உயர்த்திக் மகட்டார் கி. ்பார்த்தி்ப 
ராஜா. கானதக் கூர்னையாக்கி ்பார்த்தி்ப ராஜா 
ம்பசியனத உள்வாங்கிக் ககாண்டார் அ.ெ.ஞா.

“அரங்கம் முடிவுறற பினைர், எங்கள் ம்பராசிரியர் 
அனறயில ம்பசிக்ககாணடிருநத அவனர அனழத்துப் 
ம்பாக காத்திருப்்பதாக தகவல அனுப்பிமைன. 
உள்மை கெனறு தகவல கதரிவித்தவர் எனனி்டம் 
திரும்பி வநது கொனைார் ” தம்பி ஐயாமவா்ட மவற 
யாமரா ம்பாறாங்கைாம். “எனனை அனழத்து 
வநதிருநத ன்பயனை ைறு்படியும் ககாணடுவி்ட 
அனுப்்ப மவண்டாம்” எனறு அ.ெ.ஞா.மவ 
கொனைதாக பினைர் அறிநமதன” எனகிறார்  
கி.்பா. ( ்பக்கம் -63)

“அறிஞர்கள் அறிஞர்கமை” எை ஒறனற எள்ைல 
கதானியு்டன முடிக்கிறார் கி.்பா. எள்ைல, சிைம், 
சீறறம், ெலிப்பு, ம்பால ்பல அம்புகள் ்பல அறிஞர்கனை 
மநாக்கியும் ்பாயநதிருப்்பனத நூலில ஆங்காங்கு 
காண முடிகிறது .

 சாட்சி- 2
 “இநதியப் ்பழங்குடிப் ்பண்பாடும் தமிழ்ப் 

்பண்பாடும் ” எனற தனலப்பில மவலூர் ைாவட்டம் 
திருப்்பத்தூர் தூய கநஞ்ெக் கலலூரியில இரு நாள் 
கருத்தரங்கம், அக்கலலூரியில விரிவுனரயாைராகப் 
்பணியாறறும் அதன ஏற்பாட்டாைர்களில ஒருவராை 
்பார்த்தி்ப ராஜா ம்பசுகிறார்.

“ஒருவனுக்கு ஒருத்தி தமிழ்ப் ்பண்பாடு எனகிமறாம்; 
உணனையில அப்்படி ஒரு ்பண்பாடு தமிழகத்தில 
இருநததிலனல. வரலாறு கநடுகிலும் ்பார்க்கிறம்பாது 
இநத முடிவுக்கு வரமுடியும். மவணடுைாைால 
ஒருத்திக்கு ஒருவன என்பது தமிழ் ெமூகத்தில 
இருநதிருக்கிறது… நம் காலத்தில கூ்ட நம் தனலவர்கள் 
ஒனறுக்கு மைற்பட்ட ைனைவிகனைத் தாமை 
ககாணடிருக்கிறார்கள்”

அனவ ஆரவாரித்து வரமவறறது.சிறப்புனரயாறற 
அனழக்கப்்படடிருநத தமிழறிஞர் வா.மு. மெதுராைன, 
ஆஜானு்பாகுவாை மதாறறமுன்டய அவர் 
முனவரினெயில எழுநது நினறம்பாது, அரங்கமை 
அவனரக் கவனித்தது.

 நெடுவழி நிழனவுகள்
 ஓர் அறச்சீறற நெஞ்சில் உயிர்்தநதெழும் நெதும்்பல்

நூல் விமர்சனம்

பா. சசயப்பிைகாசம்
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அவர் இப்்படி ஆரம்பித்தார்” நீ எலலாம் ஒரு 
தமிழ் வாத்தியாரா?”

 “ தமிழ்ப் ்பண்பாடன்ட குனற கொலலிப் ம்பெற 
நீ, எனைத்னதப் ்பா்டஞ் கொலலிக் ககாடுப்ம்ப 
்பெங்களுக்கு?ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிறது தமிழ்ப் 
்பண்பாடு இலமலங்கிற?”

கி .்பா “நா எனமைா்ட கருத்னதத் தான 
கொலலிருக்மகன, அதுக்கு ஆதாரங்கனையும் 
காடடியிருக்மகன. … நா இருக்கிறனதத் தான 
கொலமறன, இலமலனை ஆதாரம் ககாடுங்க”

“தவறாை கருத்னத எலமலாருக்கும் முனைாடி 
ம்பசிக்கிடடு இருக்கிறீங்க, மகடடுக்கிடடு இருக்க 
முடியுைா?”

னககனை நீடடி நீடடிப் ம்பசிைார் வா.மு.மெ. 
னகவிரலகளில அவர் ம்பாடடிருநத வணண 
வணண மைாதிரங்கள் மினனிை.

 இவர்கள் கநஞ்சுக்குள் ஒரு கூடு இருக்கிறது. 
தமிழ்கைாழி, தமிழிைம், தமிழ்ப் ்பண்பாடு ்பறறி 
புகழுனரக்கும் ஒறனறப் ்பாவனையில ம்பெக்கறறுக் 
ககாடுத்த தயாரிப்புக் கிளிகள் அதறகுள். இறனறச் 
ெைகாலத்தில ஒரு ்பன்டகயடுப்புப் ம்பால 
தாக்கியிருக்கும் நவீைக் கருத்தியலகள் ்பறறி 
இக்கிளிகள் கிஞ்சித்தும் கவைம் ககாள்ைைாட்டா.

(ெங்ககாலம், அதன இலக்கியங்கள் ொனறாக 
நிறகினறை. ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்பது 
உணனையாைால ்பரத்னதயர் மெரி, ்பரத்னதயர் 
ஒழுக்கம் எைத் தனித்தனி இருப்பி்டங்கள், ஒழுக்க 
அைவுகள் ஏன மதானறிை ம்பானற ்பல 
வின்டயிலலாக் மகள்விகள் முனைக்கினறை: 
”வாயில மவண்டலும் வாயில ைறுத்தலும் – தமிழர் 
வாழ்வியலில ்பரத்னதயர்.” க.இராைசுப்பிரைணியன, 
காக்னகச் சிறகினிமல, ஆகஸ்டு, 2021 ).

“இமதா ்பாருங்க என கடடுனர தப்புனனு இமதா 
இங்கு உடகார்நதிருக்கிற ைானு்டவியல அறிஞர் 
்பக்தவத்ெல ்பாரதி கொலலடடும். நாட்டார் 
வழக்காறறியல துனறப் ம்பராசிரியர் தைஞ்கெயன 
இங்மக இருக்காரு. அவர் கொலலடடும். நான 
ைனனிப்புக் மகடடு விடடு மைன்டனய விடடு 
இறங்கிடுமறன”

 உணவு இன்டமவனை; அப்ம்பாது முதலவர் 
க்பாறுப்பில இருநத ைரியசூனெ ஓடி வருகிறார். 
”உணவுக்கு மநரைாயிடுச்சி, இனத நாை அரங்கத்துக்கு 

கவளிமய விவாதிக்கலாம் ’எனறு அரங்னக முடித்து 
னவத்து கூடடிச் கெலகிறார். ைதிய உணவில வா.மு.
மெவின அருகிலிருநத ்பக்தவத்ெல ்பாரதி, 
தைஞ்கெயன, மொைகர் கதாடடி நாவலாசிரியர் 
ெ.்பாலமுருகன ஆகிமயார் பிடிபிடி எனறு 
பிடித்தார்கள்.

“இருக்குங்க, நா இலமலனனு கொலலமல, 
அதுக்காக அனத மைன்டயிமலயா கொலறது” எனறு 
ஏமதமதா ெைாதாைம் கொலகிறார்.இவர்கள் தான 
நம் தமிழறிஞர்கள் எனறு முழுக்க கட்டம் கடடிவி்டக் 
கூ்டாது. இவர்கள் ஒருவனக.

வா.மு. மெ. க்கு கதளிவூடடிய ்பக்தவத்ெல 
்பாரதியும் தைஞ்கெயனும் ்பாலமுருகனும் இதில 
மெரைாட்டார்கள்.

சாட்சி- 3
உலகம் முழுதுைாை நாடுகள் காலனியாதிக்கத்தின 

க ா லடி களிலிரு நது  விடுதனல  க ்ப றறு க் 
ககாணடிருநதை. காலனியக் கருவனறக்குள் கர்ப்்பம் 
ஆமராக்கியைாக இருக்குகைை நினைத்திருநத 
ஏகாதி்பத்தியம் கர்ப்்பச்சினதவு நிகழுகைை 
நினைக்கவிலனல. தைது ைரணத்னத ஏகாதி்பத்தியம் 
தாமை கணடுககாணடிருநத காலமிது.

ருசியப் புரடசி கவறறி க்பறுகிறது; மவகறாரு 
தத்துவத்தின கெயல வீச்சு உலககங்கும் தன 
கணகணதிரிமலமய உருவாகி மைகலழுநது 
வருவனதக் கண்ட ஏகாதி்பத்தியம் க்பாங்கிப் க்பாசு 
க்பாசுத்தது. உ்டம்க்பலலாம் அரிப்பும் ஊரலுகைடுத்த 
நினலயில மொப்புப் ம்பாடுவதறகு ஒரு தத்துவம் 
அதறகுத் மதனவப்்பட்டது. ொத்வீகக் ்மகாட்பாடுகள், 
அதன ம்பாராட்ட நன்டமுனறகள் எனனும் 
காநதீயம் பிறப்க்படுத்த ம்பாது த்டவிக் ககாடுத்துத் 
தாங்கியது ஏகாதி்பத்திய மூனை ; காநதியப் 
ம்பாராட்டங்கனை ்பலனலக் கடித்துப் க்பாறுத்துக் 
ககாண்டது.

 கருத்து நினலயில நினற காநதீயம், தைக்ககைத் 
திட்டவட்டைாை, ்பருணனையாை கெயல வடிவம் 
ககாணடிருக்கவிலனல. தம் னகவெப்்பட்ட அரனெ 
வடிவனைத்துக் ககாணடு எனை கெயவது எை 
அறியாத தினகமூட்டைாய நினறது இநதியத் 
தனலனை. காநதினய கெயல அறியாத முடடுச் 
ெநதில நிறுத்தியது இநதிய அரசியல விடுதனல.

இனனறக்கும் ந்டப்பில கவகுைக்கனை 
முனமைறறும் எநதகவாரு  உயிர்ப்்பாை 
நன்டமுனறனயயும் காநதியம் ககாணடிருக்கவிலனல.

விடுதனலக்குப் பினைாை மதாலவினய 
கணகணதிரில கணடிருக்கும் ஒரு இனைய 
தனலமுனற கணணில கைமலாடும் கதாணன்டயில 
கூக்குரமலாடும் எழும் தான. அவர்களின மகா்பத்தின 
வடிவம் – கவதும்்பலின வடிகால “காநதீயம் 
எதுக்குத் மதனவ? மதாத்துப் ம்பாை ஒரு தத்துவம் 
எதுக்காக இனனிக்கு?” எை ்பார்த்தி்பராஜாவின 
மகள்வியாக கவளிப்்படும் தாம்.

 காநதியவாதியாை எழுத்தாைர் சி.சு. கெலலப்்பா  
“காநதியப் ்பத்தி ககானற கொலமறமை…. உம்ை 
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நாக்கு அழுகிப் ம்பாயிடும், இனைஞர்கள் நீங்க 
கவைங்க ைாடம்டள் …..உருப்்ப்ட ைாடம்டள், 
நாெைாத்தான ம்பாமவள் “ ( ்பக்-24) எனற ரூ்பகைடுத்து, 
கெயலமுனறயறற தத்துவத்தின தாங்குசுவராக 
”நானும் என எழுத்தும்” எனற அரங்கிமலமய 
தனனை கவளிப்்படுத்தியிருக்க மவணடியதிலனல.

 காட்சி -4
உலகநாடுகள் அனைத்தும் துனை நிறக, குறிப்்பாக 

இநதியா ஆயுதங்களும் ம்பார்த் கதாழிலநுட்பங்களும் 
அளித்துப் ்பங்மகறக முள்ளி வாயக்கால 
்படுககானலனய சிங்கைப் ம்பரிை அரசு ந்டத்தி 
முடித்த நாள் 2009, மை 17.

ககாழும்பில கவள்ைவத்னதயில வாழ்நது வநத 
தமிழறிஞர் ம்பராசிரியர் கா.சிவத்தம்பி கதரிவித்தார், 
” இநதியா எங்கள் முதுகில குத்திவிட்டது. இனிமைல 
நாங்கள் உலகின எநத நாடடுக்கும் ம்பாமவாம்.
ஆைால இநதியாவுக்கு ைடடும் ம்பாகைாடம்டாம் 
“ எனறு அவர் கொனைது ஏறக்குனறய அனைத்து 
கெயதித் தாள்களிலும் கவளியாைது.

்படுககானலகளின இரத்தக் கவுச்சி வான்ட கூ்ட 
ைாறவிலனல.உலகத் தமிழ் ைாநாடன்ட தன 
ஆடசிக்காலத்திமலமய ந்டத்தி முடித்துவி்ட 
மவணடுகைன்பதில கனலஞர் மு.கருணாநிதி 
முனைப்்பாக இருநதார். இைப் ்படுககானலனயத் 
தடுத்து நிறுத்தும் ஆறறல க்பறறிருநதும், முதலவர் 
்பதவி நலனகளுக்காக அநத ஆறறனலப் 
்பயன்படுத்தாத கனலஞனர ம்பரா.சிவத்தம்பி 
ம்பாலமவ நாமும் அன்டயாைம் கணம்டாம்; 
இைத்னத அழித்து விடடு அநத இைம் ம்பசும் 
கைாழினய வைர்ப்்பது எவவாறு எனறு 
ைைச்ொடசியு்டன நம்மில க்பரும்்பாமலார் மகள்வி 
எழுப்பிமைாம்.

உலகத்தமிழ் ைாநாடு ந்டத்த ம்பாதுைாை கால 
அவகாெமிலனல எை அதன தனலவர் கநாபுரு 
குமராஷிைா ைறுத்துவிட்டார். ைாநாடன்ட 
ந்டத்துவது எனனும் நினலப்்பாடடில உறுதியாக 
இருநததால , க்பயனர ைாறறி முதலாவது 
கெம்கைாழித் தமிழ் ைாநாடு மகானவயில 2010 ஆம் 
ஆணடு ஜூன 23 முதல 27 வனர நன்டக்பறும் எை 
முதலவர் கனலஞர் அறிவித்தார்.

’ ம்பரா.கா.சிவத்தம்பி ைாநாடன்டத் கதா்டங்கி 
னவக்க வருகிறார் ’ எனற கெயதியும் கூ்டமவ வநதது. 
ஆைால இநத ைாநாடடுக்கு அவர் வரைாட்டார் 
எனறு தான ்பார்த்தி்ப ராஜாவும் நண்பர்களும் 
நினைத்தார்கள். ஏகைனில சிவத்தம்பி வருனக தரு 
ம்பராசிரியராக கெனனையில இருநத ம்பாது, 
கைரிைா க்டறகனரயில திருவள்ளுவர் சினலக்கு 
எதிரில கெனனைப் ்பலகனலக் கழக அரசிைர் 
விருநதிைர் விடுதியில ஒனறனர ஆணடுகள் 
அவருன்டய உதவியாைராகப் ்பணியாறறியவர்தான 
்பார்த்தி்பராஜா. அப்ம்பாது முனைவர் ்பட்ட ஆயவு 
ைாணவர் கி.்பா. அவனர சிவத்தம்பி “ க்பறா ைகன” 
எனமற அனழத்தார். ( ்பக்கம்- 211)

கா.சிவத்தம்பியின நினலப்்பாடு கதா்டக்கத்தில 
மவகறானறாக இருநதது. “ைாநாடடில நான கலநது 

ககாள்மவைா எனற மகள்வி இப்ம்பாது எழவிலனல. 
இப்ம்பானதய மகள்வி எனை கவனறால இலங்னகத் 
தமிழர் ம்பரவலத்னதத் தீர்க்க கனலஞர் எனை 
கெயயப் ம்பாகிறார் என்பது தான. இநத விைாவுக்கு 
கனலஞர் ெரியாை முனறயில ்பதிலளிப்்பார் எனறு 
நம்புகிமறன” (அக்ம்டா்பர் 19, 2009 தமிழ் ஓனெ).
அவருன்டய மகள்விக்கு எநத மநர் ்பதிலும் இலனல.

ஆைால “கனலஞர் கருணாநிதி ம்பானற ஒரு 
நலல தமிழறிஞர் தனலனையில நன்டக்பறுகிற 
ைாநாடன்ட” வரமவற்பதாக கா. சிவத்தம்பியின 
இரண்டாவது கட்ட நினலப்்பாடு அனைநதது. 
ைாநாடடில கலநது ககாள்வதில அவர் உறுதியாய 
இருநததால, ்பங்மகறக தமிழகம் வநதிறங்கிய அவனர 
கி.்பாத்தி்பராஜா ம்பானமறார் ெநதிக்கமவ 
கெலலவிலனல. சிலநாடகள் கெனனையிலிருநதார்.
மகானவ கெனறுவிடடு ைறு்படியும் கெனனை 
வநதுதான ககாழும்பு புறப்்படுகிறார் எை அறிநதும் 
கெலலவிலனல.தமிழறிஞர் கதா.்ப, ்பாவலர் 
இனகுலாப், எழுத்தாைர்கள் இராமெநதிர மொழன, 
்பா.கெயப்பிரகாெம் ம்பானற தமிழ் உணர்வாைர்கள் 
்பலரும்  ைாநாடன்டப்பு றக்கணித்தைர்.  அது ்பறறி 
்பார்த்தி்பராஜா எழுதுகிறார் ” இலனல, இம்முனற 
நான சிவத்தம்பி அயயானவ ெநதிக்கப் ம்பாகவிலனல. 
…. பிறகு நான சிவத்தம்பி ஐயானவ மநரில 
ெநதிக்கமவ இலனல”( ்பக்கம் - 211).

கா.சிவத்தம்பி தம்முன்டய முதல நினலப்்பாடடில 
உறுதியாகத் கதா்டர்நதிருநதால, அவனரப் ம்பானற 
பிற தமிழறிஞர்கள், இலக்கியவாதிகள் அவரின 
கதா்டர்ச்சியாய இருநதிருப்்பார்கள். அவர் தனனை 
உறுதிப்்படுத்தியிருநதால, தமிழ் மைனதனைகனை 
முறித்துக் ககாணடு ைாநாடடினை ந்டத்தி்ட 
மவணடுைா எனற மீள்்பரிசீலனைக்கு கருணாநிதி 
ஒருமவனை வநதிருக்கக்கூடும்.

நீதி வழங்கல்
இவவி்டத்தில ஆளுனை என்பதறகாை புதிய 

வனரயனறக்குள் நம் சிநதிப்பு நீதிைனறம் வர 
மவணடியுள்ைது.

 சி .சு. கெலலப்்பாவின எரிச்ெலும், தமிழறிஞர் 
அ. ஞாைெம்்பநதன க்பாயயுனரயும், வா.மு. 
மெதுராைனின “ நீ கயலலாம் ஒரு தமிழ் வாத்தியாரா” 
எனற காரணகாரியைறற ைறுப்பும், கா.சிவத்தம்பியின 
முனனுக்குப் பின முரண கெயலும் – இனவகயலலாம் 
ஆளுனைகள்  எைக்  கருதப்்படம்டாரின 
வினையாறறலகள்.

 இவர்கனை லாவகைாகக் னகயாண்ட முனற - 
நாசூக்காை எதிர்ககாள்ைல - ்பக்குவம் அன்டநத 
ஒரு ்பார்த்தி்பராஜானவ அன்டயாைம் காடடுகினறது. 
ஆளுனைகள் ்பறறி அவருள் ஓடிக்ககாணடிருக்கும் 
அறச்சீறற மவதனை அலலது ைை உனைச்ெலின 
நீமரான்டகள், இதும்பாலமவ ஒவகவாருவருக்குள்ளும் 
கி்டக்கினறை.

ஆளுனை எனனும் கொல இனறு ்பலரது 
நாவிலும் அடிக்கடி உதிர்கிறது. ்பாராடடுனரப்ம்பார் 
உதடுகளில அைர்நது க்பாருைறியாத ஒனறாய 
கவளிப்்படுகிறது.
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ஆளுனை என்பது ஒறனற அர்த்தச் கொல அலல; 
்பல க்பாருள் குறித்த ஒரு கொல. திறனகள், 
குணவாகு எனற இரு தூணகள் தாங்கி நிறகும் ஒரு 
ைண்ட்பம் அது. இருதூணகளில ஒனறு ெரிநதாலும் 
ைறகறாரு தூணால தாங்கிக் ககாணடுகெலல 
இயலாது. குணவாகு, ைனுெம் என்பதில கீறல, 
உன்டவு ஏற்படின ஆளுனை எனற தூண கவறும் 
கநாணடிக்காலாக ைடடும் மிஞ்சும்.

கெயல ஆளுனை, கொல ஆளுனை, அரசியல 
ஆளுனை, அறிவுலக ஆளுனை, கனல இலக்கிய 
ஆளுனை ம்பானறை இதுவனர காலமும் திறனகனை 
முனனவத்து ைதிப்பி்டப்்பட்டை. ைனுெ குணவாகு 
எனனும் னையம் கருதப்்ப்டவிலனல. ஒரு 
அறிவியலாைன ைனிதகுல மைம்்பாடடிறகாக ஒரு 
கணடுபிடிப்ன்பச் கெயகிறம்பாது, அநத அறிவியல 
கணடுபிடிப்பு ைதிப்புப் க்பறுகிறது. முதலாளியத்தின, 
உலகையத்தின நலனகளுக்காக ஆயவுலகில ஈடு்படும் 
அறிவியலாைன, ைனிதமநய ஊழியத்திறகு 
எதிராைவராக, உலகைாவிய உ்டனைச் ெக்திகளின 
மெவகைாக தனனை முனனிறுத்திக் ககாள்கிறவைாகக் 
கணிக்கப்்படுகிறான.

ைனிதன - ஒரு ெமுதாய உயிரி. எநத ைணணில 
பிறக்கிறாமைா, அநத ைணணின குணம், ்பண்பாடு, 
ம்பச்சு, ்பழக்கவழக்கம், அரசியல, ெமுதாயம் 
அனைத்துைாக அவன உருவாக்கம் க்பறுகிறான. 
அவனுக்குள் இருக்கும் ைனுெமை கனலப்்பன்டப்்பாக 
கவளிப்்படுகிறான. அநத ைனிதனுக்குள் இனகைாரு 
ைனிதனும் வாழ்கிறான. அவன அநதநத ்பாரம்்பரிய 
குணங்களு்டன இயங்கு்பவன. முனைர் இருநது 
கெமித்துப் ம்பாை ்பண்பாடடு அடிப்்பன்டயில 
அவனைத் தினெ காடடிச் கெலுத்த வலலது 
்பாரம்்பரியம்.

 ஒருவர் தனனில வைர்த்துக் ககாண்ட 
ஆறறலகளில எத்துனை வைம், கெழுப்்பம், புலனை 
,கூர்னை ககாணடிலங்குகிறார் என்பதலல, 
அடிப்்பன்ட ைனுெ குணங்களு்டன வாழுகிறாரா, 
அடிப்்பன்ட ைனுெத்னத வாழ்நாள் முழுதும் 
தனனு்டன ம்பணிக் ககாணடுகெலகிறாரா என்பது 
முக்கியம்.

 இநதப் புள்ளியிலிருநது ஆளுனை எனற 
கொலலின புதிய உள்ை்டக்கத்னதத் ்பரிசீலிக்க 
மவணடிய தருணமிது.

-2-

விரிவுனரயாைராகத் கதா்டங்கிய ்பார்த்தி்ப 
ராஜா இனறு அமத கலலூரியில ம்பராசிரியர். “ 
கநடுவழி நினைவுகள் “ நூலில ்பாவலர் இனகுலாப், 
நா்டக கநறியாைர் அ.ைங்னக, ்பாவலர் அறிவுைதி, 
எடிட்டர் கலனின, கலலூரி முதலவர் அ. ைரியசூனெ, 
அழகப்்பா கலலூரி ஆங்கில ஆசிரியர் கண்பதி 
ஸார்,காநதி அணணா, ம்பாலப் ்பல ஆளுனைகள்; ’ 
லாங் லிவ கிஸான’ எனறு குரல உயர்த்தும் க்டலலி 
ஆடம்டாக்காரன , புதுச்மெரி கருவடிக் குப்்ப ையாை 
கவடடியான ம்பால ொதாரணரும் ஒவகவாரு 
வனகயில, முக்கியத்துவம் ககாண்டவர்கமை. 315 – 
்பக்க அைவில 28 –தனலப்புகளில விவரித்துப் ்பதிவு 
கெயகிறார் .

 ”  திருவலலிக்மகணி ்பனழய புத்தகக் 
கன்டக்காரனின புராணம்” - முதல கடடுனர. 
்பாரதியார் இலலத்தில ந்டநத கி.்பா.வின முதல 
புத்தக கவளியீடடு நிகழ்வுக்கு திருவலலிக்மகணி 
்பனழயபுத்தகக் கன்டக்காரனர அனழத்திருக்க 
ம வணடும் . அன ழ ப் பி ல  அவ ர்  க ்ப ய ர் 
மெர்த்திருக்கமவணடும். அவர் வருவது வராைல 
ம்பாவது அவருன்டய விருப்்பம். அனழத்து அவர் 
வராைல ம்பாயிருநதாலும் க்பரிய பினழ இலனல.

ைறகறாரு புத்தகக் கன்டக்காரர் எத்திராஜூலு.’ 
புத்தகக் கைவாணிகனை’ கதானலம்பசி கெயது வரச் 
கொலலிக் காத்திருப்்பவர் . தானுணடு தன 
கதாழிலுணடு எனறு அனைதி ககாள்்பவர்.இநத 
புத்தகப் பிரியர்கள் ககாடுப்்பனத வாங்கிக் 
க க ாள்ளுகிற  ஒரு  க ்பரு ந தனக ,  அவர் 
ம்பரானெக்காரரலல. இப்்படியாை குணசித்திர 
வார்ப்புகளும் ்பார்த்தியின கநடுவழியில நினறு 
ககாணடிருக்கிறார்கள்.இநத எத்திராஜூலும் 
எவரி்டமும் கொலலாைல ககாள்ைாைல, எங்குறறார் 
எைத் கதரியாது காலி கெயதுககாணடு 
ம்பாயவிடுகிறார் ஒரு நாளில.

 இநதிய விடுதனலப் ம்பாராட்ட வரலாறறில 
்பகவத் சிங்குக்கு இனணயாக அவனர ஈர்த்திருநத , 
கி.்பா.வின ைைதில தங்கிப் ம்பாயவிட்ட ெநதிர மெகர 
ஆஸாத்தின நினைவுகனைச் ெநதிப்்பது எனற 
மநாக்கத்து்டன அலகா்பாத் ம்பாய இறங்கிகிறார்.
பிப்ரவரி 27, 1931 அலாகா ்பாத் ஆலபிரட பூங்காவில 
சுகமதவு்டன கலநதாமலாசித்துக் ககாணடிருநத 
ெநதிர மெகர ஆஸாத் காவல துனறயிைரால சுடடு 
வீழ்த்தப்்பட்ட இ்டம்:அங்கு இப்ம்பாது ஆஸாத்தின 
சினல. பூங்காவின க்பயரும் ஆஸாத் பூங்கா எை 
ைாறறப்்படடுள்ைது. மீனெனய முறுக்கிய்படி நினற 
ஆஸாத் சினலக்கு முனபு நினறார்.அவனை 
அனணத்துக் ககாள்ைத் துடித்தது ைைது எனறு 
னவராக்கியத்து்டன கெனறு நினைவு கூர்நத 
்பார்த்தி்ப ராஜா.

ஒவகவாரு நிகழ்வுக்கும் அதன ைைப்்பதிவுக்கு 
கால எலனல இருக்கிறது. முனைர் ைைதில ்பதிவாை 
அழகு்டன, அமத நயத்து்டன உயிர்ப்பு்டன மீணடு 
வருவதறகு வாயப்பு இலலாைல ஞா்பக ைறதி 
எனனும் புனதகுழிக்குள் ம்பாயவிடும் சில. 
நாடகுறிப்புப் ்பதிவில அலலது தனியாகமவா 
குறிப்பிடடு னவத்துக் ககாள்ைல மிக முக்கியைாைது. 
அதறககை ஒரு காலம் வரும் வனரயில காத்திருநது 
துலலியைாய மீட்ட முடியுகைன்பதறகு இநநூல ஒரு 
ொனறு.

திருவலலிக்மகணி அமயாத்திகுப்்பம் வீரைணி 
்பறறிய விவரிப்பு, “சினிைா நடினக எனனி்டம் 
வாங்கிய ஆடம்டா கிராப்”, “நரசிம்ைராவும் கி.
்பார்த்தி்ப ராஜாவும்” ம்பானற ்பதிவுகனை 
நீக்கியிருக்கலாம்.

        “வ்டுெழி நினைவுகள்” 
கி.பாரத்திப ராஜா.

 வெளியீடு: பரிதி பதிப்பகம். வினல ரூ. 360.
வதா்டரபுக்கு:  மபசி – 88834 88866, 95977 44141
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ஈழத்தமிழர்களின விடுதனலப் ம்பாராட்டம் 
உத்மதெைாக 1950 – 60 களில ஆரம்பித்து 1983 களில 
வீரியைன்டநது 2009 இல முள்ளிவாயக்காலில 
முடிவுறறிருநதாலும் இனனும் முடிவுறாத 
உள்நாடடுப் பிரச்ெனையாக நீடசியுறறுக் 
ககாணடிருப்்பனத அறிமவாம். முழு சுதநதிரத்மதாடு 
வாழ அனுைதிக்கப் ்ப்டவிலனல. புலம்க்பயர்நது 
கெனற தமிழர்களும் கொநத நாடு வநது குடிமயறி 
வாழ்வதறகாை சூழலகளும் உருவாக்கப் ்ப்டவிலனல. 
தமிழ் ைக்கள் சிறு்பானனை இை ைைஉணர்மவாடும், 
அகதி, னகதிகளின ைை உணர்மவாடும்தான வாழ 
அனுைதிக்கப் ்படடுள்ைார்கள். நிதர்ெைைாக 
கொலவதாைால ஏராைைாை கநருக்கடிகள் 
அவர்கனை இனனும் துரத்திக் ககாணடிருப்்பமத 
உணனை.

ம ைலும் ,  த மிழிை  அழிப் பு க் கு  இை 
சுத்திகரிப்புக்காைப் ம்பார் எனற ஒரு அரசியல 
முகம் இருநதாலும், அதனைத் தாணடி தமிழிை 
விடுதனல இயக்கங்களின உள்முரணகள் ொர்நதும், 
ைதம், ொதி, அரசியல ொர்நதும் மவறு்பட்ட ்பல 
மு கங் களும்  அனவ  ெ ா ர் ந த  அ ரசியல 
முனகைடுப்புகளும் ஈழத்தில நிகழ்நதுள்ைனை 
ைறுப்்பதறகிலனல. இநத மவறு்பட்டப் ம்பாக்கினை 
புலம்க்பயர்நத தமிழ் ்பன்டப்்பாளிகள் ்பன்டப்புகளின 
வழியாக கவவமவறு மகாணங்களில ம்பசியுள்ைைர். 
அவறனற விடுதனலப்புலிகள் ஆதரவு – எதிர்ப்பு, 

சிங்கைவர்கள் மீதாை ஆதரவு – எதிர்ப்பு, இநதிய 
அரசு, அனைதிப்்பன்டயின மீதாை எதிர்ப்பு – 
ஆதரவு, இஸ்லாமிய ஆதரவு – எதிர்ப்பு, உயர்ொதிய 
எதிர்ப்பு – ஆதரவு எை நாம் புரிநது ககாள்ைலாம்.

குறிப்்ப ா க  ந ான  வ ாசித் த  வனரயில 
மஷா்பாெக்தியின – ககாரிலலா, BOX தமிழ்நதியின 
– ்பார்த்தீனியம், தமிழ்க்கவியின – ஊழிக்காலம், 
ஜீவகுைாரனின – குதினர வாகைம், குணாகவியழகனின 
– வி்டமைறியகைவு, ஈழவாணியின – ககாச்சிக்க்ட, 
தீ்பச்கெலவனின – நடுகல, அ.முத்துலிங்கத்தின – 
உணனை கலநத நாடகுறிப்புகள் உள்ளிட்ட 
நாவலகளிமலமய இநத மவறு்பாடன்ட உணரலாம். 
இநத வனகயில தீ்பச்கெலவனுக்கும் தனித்த ஓர் 
அரசியல இருக்கத்தான கெயகிறது. அதனை அவரது 
கவினதகளிலும், தமிழர் பூமி, நான எப்ம்பாது 
அடினையாய இருநமதன (மநர்காணல) உள்ளிட்ட 
நூலகளிலும் காணமுடியும். இதனை னவத்து ்பலரும் 
அவரது நினலப்்பாடன்ட விடுதனலப்புலி ஆதரவு 
நினல என்பார்கள். நான இதனை அப்்படி 
்பார்க்கவிலனல தமிழீழ விடுதனல ஆதரவாகமவ 
்பார்க்கிமறன. தமிழ் ைக்களுக்காை உணனையாை 
நிரநதரைாைகதாரு விடுதனலக்காை ்பயணிப்ன்ப 
விடுதனலப்புலிகள் இயக்கம் முனகைடுத்து 
இயங்குவதால தீ்பகெலவன அதனை ஆதரிக்கிறார். 
ஆைால மநாக்கம் ஈழத்தமிழர் விடுதனல 
ஒனமறயாகும். 

நூல் விமர்சனம்

முல்னவர். சு. சசல்வகுமாைன்
mugadu.kumaran@gmail.com

“எனககாக எனழரை பிள்ழளை 
காத்துக கிடந்திருககிறான”

 ஈைத் தமிைர் வாழ்வியழை பபசும் தீபசநசலவனின ‘ெடுகல’

தைமிழகச் சூழலில் �ள்ளியில் �யிலும் மா்ணவரகளிைம் ஆசிரிைரகள் வருஙகாலததில் நீ 
எனன ப்சயைப ் �ாகி்ாய எனக் ் கட்ைால் அவரகள் ப�ாறியிைல் �டிபபில் ் ்சர்வண்டும். 
மருததுவப �டிபபில் ் ்சர்வண்டும் எனத பதைரிவிப�து ் �ால, ஈழததுப ் �ாரச் சூழலில் 
ஆசிரிைரகள் வருஙகாலததில் நீ எனன ப்சயைப ் �ாகி்ாய என மா்ணவயனப �ாரதது 
்கட்ைால் அவரகளில் �லரும் நான தைாைகதயதை காக்க இைக்கததில் இய்ண்வன எனச் 

ப்சால்வது ப�ரும் வாடிக்யகைாக இருப�யதை ஓரிைததில் �திவு ப்சயகின்ார. ஆக 
தைமிழீழததில் பி்நதை தைமிழன ஒருவனுக்கு கைநதைகால கட்ைஙகளில் விடுதையல இைக்கததில் 
இய்ணநது ் �ாரிடுதைல் வாழ்விைல் முய்ைாக வாழ்விைல் அ்மாக இருநதுள்ையதை நாவல் 

புலப�டுததுகின் இைம் நமக்கு ஒரு புதிை தைரி்சனமாக அயமகி்து.
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நடுகல நாவனல வாசிக்கினற ம்பாது விைர்ெைங்கள் 
பிரச்ெனைகளின அடிப்்பன்டயில அணுக மவணடிய 
ஒனறு என்பனத எளிதாக விைங்கிக் ககாள்ைமுடியும். 
ஈழத்தமிழனின வாழ்வியல சூழலகமைாடு நடுகலனல 
ஒப்பிடடுப் ்பார்த்தால, தமிழ்நாடடுத் தமிழனுக்கு 
இத்தனகயதாைகவாரு அதி தீவிரத் மதனவ 
எழவிலனல என்பனதயும் புரிநது ககாள்ைலாம். 
மைலும் இநதியா எனற ஒனறியத்தின ்பகுதியாை 
தமிழ்நாடடில வாழக்கூடிய ஒரு தமிழனுக்கு 
தமிழ்மதசியம், இநதியமதசியம் எனும் இரு 
அன்டயாை நினலகள் மதனவப் ்படுைாயினும் 
அடிப்்பன்டயாக அவன தமிழ்மதசியத்னத க்டநமத 
இநதிய மதசியத்னத ஏறகமவணடிய அரசியல 
கதளிவு மதனவயாக உள்ைது. ஆைால ்பலரின்டமய 
இதில ையக்கநினல காணப்்படுவது துரதிருஷ்டைாைது. 
ஆைால ஈழத்தமிழர் ஒருவர் அங்கு நிலவும் 
கைாழிொர் இைஎதிர்ப்பு சூழலில அப்்படி 
இருநதுவி்ட முடியாது .  இதில ஈழத்துப் 
்பன்டப்்பாளிகள் ்பலரி்டமும் ்பலமவறு காரணிகளின 
அடி ப் ்பன்டயில  ை ய க் க ம்  ஏ ற ்ப டு வது 
வருத்தத்துக்குரியமத.

நடுகல நாவலின உருவாக்கம் ்பறறி குறிப்பிடும் 
தீ்பச்கெலவன 2010 – 12 கிளிகநாச்சியின நிகழ் 
காலத்திலும் அதறகு முநனதய இரு்பத்னதநது 
ஆணடுகள் முனமைாக்கிய நினைவுகளின 
பினைணியில இரணடு சிறுவர்கள் ்பறறிய கனதயும் 
அவர்கனை சூழவிருநத ைாநதர்களின கனதயும்தான 
நடுகல. குழநனதகளின கனத ைாத்திரைலல 
குழநனதகள் கைாழிநததுமை இநநாவல எனறு ்பதிவு 
கெயதிருக்கிறார். இது நீண்ட கநடிய ஈழப்ம்பாரில 
நாவல இயங்கும் ்பகுதியினை / தைத்தினை வாெகன 
ஒருவன எளிதாக இைங்கணடு ்பயணிக்க 
ம்பருதவியாய அனைகிறது.

 அகத்னதயும், புறத்னதயும், அறத்னதயும், 
ஆறறுப்்படுத்துதனலயும் , இயறனகனயயும் , 
இனறவழி்பாடன்டயும் எடுத்தியம்பியது நைது ெங்க, 
ெங்கைருவியகால இலக்கிய, இலக்கணங்கள். அதில 
ம்பார் ொர்நத வாழ்வியனலப் ம்பசிய புற 
இலக்கியங்களில முதனனையாைது புறநானூறு. அது 
ம்பாரில வீரைரணைன்டநதவர்களின நினைவாக 
நடுகல நடடு வழி்பட்ட கெயதியினை ்பதிவு 
கெயதிருக்கிறது .  இவவழி்பாடடு முனற 
க த ா ல க ா ப்பிய ர்  க ா ல த் தி ற கு  முனம்ப 
இருநதுள்ைனதயும் கதாலகாப்பியம் புறத்தினண 
வாயிலாக அறிய முடிகிறது.

“காட்சி காலமகாள் நீரப்பன்ட ் டுகல
சீரத்தகு ேரபில வபரும்பன்ட
ொழத்தவலன்று
இரு மூன்று ேரபிற்கல” (வதால. புறத் – 5)

“இறநதார்க்குக் கலநடடு வழி்படும் முனற கி.பி 11 
ஆம் நூறறாணடு வனர இருநதுள்ைது” (www.geota-
mil.com) எை அறிஞர்கள் கணடுள்ைைர் எை பீ. 
க்பரியொமி புறநானூறறில நடுகறகள் வழி்பாடு 
எனற கடடுனரயில குறிப்பிடுவனதப் ்பார்க்க 
முடிகிறது. ஆக ெங்க காலத் தமிழர்களி்டம் 
மவரூனறிக் கி்டநத ்பண்பாடடுக் கூறுகளில ஒனறாை 
இநத நடுகல வழி்பாடு, ஈழத்தமிழர்கள் தைது ெைகால 

வாழ்விலும் கன்டபிடித்து வருகினற ஒனறாக 
இருக்கினறது. சிங்கைவர்களின தமிழிை அழிப்புக்கு 
எதிராகப் ம்பார் கதாடுத்து வநத தமிழீழ 
விடுதனலப்புலி அனைப்பிைர் தமிழீழ விடுதனலப் 
ம்பாரிமல தம் அனைப்பிைர் வீரச்ொவினைத் 
தழுவுகினற ம்பாது அவர்கனை புனதத்த இ்டத்தில 
நடுகல நடடு ்பாதுகாத்து வநதமதாடு ைாவீரர் நாைாக 
அதனை அனுெரித்து வழி்படடும் வருகினறைர். 
இவவாறாகத் தமிழர்கள் வீரத்னத ்பனறொறறி 
உலகுக்கு எடுத்தியம்பியுள்ைனத னையப்்படுத்தி 
தீ்பச்கெலவன “நடுகல” எனும் க்பயரின மூலம் 
ஈழப்ம்பாரிைால தமிழ் ைக்கள் அன்டநதுள்ை 
வ ாழ்வியல  துய ர த்னத  தைது  ந ாவலில 
முனனவக்கினறார்.

“பரலுன்ட ேருங்கின் பதுக்னக மசரத்தி
ேரல ெருந்து வதாடுத்த வசம்புங் கண்ணிவைாடு
அணிேயிற் பீலிசூட்டி வபைர வபாறித்து
இனி ் ட்்டைமர கலலும்….” (புறம் – 264 – 14)

எனும் ்பா்டனல முனனவத்து தீ்பச்கெலவன 
நாவலுக்குள் நுனழவது தமிழிை ்பண்பாடடு 
எச்ெத்தின நீடசியாக வாெகனை உணரச் 
கெயகினறது.

நாவலில தீ்பச்கெலவன பிரெனைா (இயக்கப் 
க்பயர் கவள்னையன) கவள்னையனின தம்பி – 
விமைாதன, தங்னக – ஆரணி, அம்ைா – நாகப்பூெணி, 
அப்்பா – ந்டராென எனும் ஒரு குடும்்பத்தின 
ஊ்டாகவும் இனனும் கவவமவறு ்பாத்திரங்களின 
ஊ்டாகவும் ்பயணித்து ஈழப்ம்பானர சிங்கை 
இராணுவத்தின தமிழிை அழித்கதாழிப்பு, 
குணடுவீச்சு, ்படுககானலகள் என்பவறமறாடு, தமிழ் 
ைக்களின இ்டப்க்பயர்வு, விடுதனலப் ம்பாரில 
தமிழீழ விடுதனலப் புலி இயக்கத்தின அைப்்பரிய 
்பங்களிப்பு, ம்பாராளிகள், முடகம்பி மவலிகளில 
அன்டக்கப்்படடு தமிழ் ைக்கள் ்பட்ட ்பாடுகள், 
உ்டனை, உறவு, கலவி, உணவு, உன்ட எை தமிழ் 
ைக்கள் யானவயும் இழநது கொநத ைணணில 
அகதியாய நினறனவ எை ்பலவறனறயும் ஒரு 
சித்திரைாய கணமுன நிறுத்துகினறார்.

வாழ்வில ைனிதர்களுக்குள்தான எத்தனை 
க்பரிய நம்பிக்னககள், பிறர் மீதுகாடடும் அதீத 
அனபு, ஈடு்பாடுகள் எை நிகழும் சிலவறனறகயலலாம் 
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ஒரு ்பன்டப்பின வழி வாசித்தன்டகிற ம்பாது ்பல 
மநரங்களில கையசிலிர்த்துத்தான ம்பாகிமறாம். தன 
நாடன்ட, இைத்னத, கைாழினய, தம் கொநதங்கனை 
காப்்பாறற அநநியனின தாக்குதலுக்கு தன ைகனை 
்பலிககாடுத்த ஒரு தாய அதனை தாங்கிக் ககாள்வதும், 
ஆைால அவனின நினைவாக அனைக்கப்்பட்ட 
நடுகலலுக்கு ைாவீரர் நாகைானறில ஏறறப்்பட்ட 
விைக்கு அனணநது வி்டாத்படி ்பாதுகாக்க தன 
ைகள் ஆரணியி்டம் “காத்துக்கு விைக்கு நூரப்ம்பாகுது, 
சுைனக வடிவாயப் பிடி” (நடுகல, ்ப – 7) எை உத்தரவு 
பிறப்பிப்்பனத ்பறறி நாம் எனை கொலலிவி்ட 
முடியும். இது தாமை ்பகுத்தறிவினையும் தாணடி 
்பயணிக்கும் நம் வாழ்வு. அநத கைல உணர்வினை 
ஒரு ்பன்டப்்பாளியாக காடசிப்்படுத்துவது 
தீ்பச்கெலவனின ்பன்டப்்பாளுனையனறி மவறு 
எனைவாக இருக்க முடியும். மைலும் அநத தாய 
இருடடுக்குள்ைாகவும் கெம்்பருத்திப் பூக்கனை 
ஆயநது ைடியில ம்பாடடுக் ககாணடிருக்கிற ம்பாது 
ைஞ்ெளும் சிவப்புைாை அநத பூக்கள் மினுமினுப்்பதும், 
தாயாைவள் அநத விைக்னக ைகைாகக் காண்பதும், 
அநத விைக்கு அனணதனல தன ைகனின 
அனணதலாக கருதுவதும் ைனிதர்களுக்குள் 
ஓடிக்ககாணடிருக்கும் நுணணிய நம்பிக்னகொர் 
உணர்வுகனைத்தாமை எடுத்துனரக்கினறது. இங்கு 
புதிைம் ம்பசுகினற இருடடு, மினுமினுத்தை ம்பானற 
கெ ா ற்பயன்பாடு  ம்ப ா ர் ெ ா ர்  வாழ்வின 
குறியீடுகைாகவும் நீடசியன்டவது கவைத்திறகுரியது.

மைலும் ைாவீரர் நானை அநத தாய “இது 
எங்கன்ட பிள்னையளினன்ட நாள்” (நடுகல, ்ப – 9) 
எை ஓரி்டத்தில கைாழிவதும், இனகைாரு இ்டத்தில 
ை ா வீ ர ர்  தி ை த் த ன று  இ ய க் க ம் 
வீரச்ொவன்டநதவர்களின குடும்்பங்களுக்கு 
ைாங்கனறு, கதனைங்கனறு ம்பானற ைரங்கனைக் 
ககாடுப்்பதும் அவர்கள் அதனை கலலனறகளின 
அருகில நடடு னவப்்பதும் உயிர்களுக்கு ஈ்டாக 
ைரங்கனை ்பார்ப்்பதும் வைர்ப்்பதும் வழக்கம் 
என்பனத ்பதிவு கெயயும் தீ்பச்கெலவன, ஒருமுனற 
ம்பார்ச்சூழலால நீண்டநாடகைாக முள்மவலி 
கம்பிகளுக்குள் அன்ட்படடு கி்டநத அநத தாயாைவள் 
வீ டு  தி ரு ம் பி ய து ம்  ஓ டி வ ந து  அ ந த 
கதனைங்கனனறத்தான முதலில ்பார்த்தாள் 
என்பதாக கவள்னையனின தம்பி விமைாதன மூலம் 
குறிப்பிடுகினறார்.

இனகைாருபுறம் எதிர் ்பாெனறனயச் ொர்நத 
இராணுவத்திைர் தமிழனர அழித்கதாழிப்்பமதாடு, 
அவர்களின ்பண்பாடன்ட, அன்டயாைத்னத 
அழித்கதாழிப் ்பதில அதிக கவைம் கெலுத்தியனதயும் 
தீ்பச்கெலவன நாவலில எடுத்துனரக்கினறார். 
இராணுவத்திைர் நடுகல வழி்பாடன்ட, நடுகல 
அருமக நடடு னவத்த ைரங்கனை, அவர்களின 
வீடுகளில ைாடடி னவக்கப்்படடிருக்கும் 
ம்பாராளிகளின புனகப்்ப்டங்கனை எை அவர்கள் 
புனிைாக கருதும் யாவறனறயும் அழிப்்பதில கவைம் 
கெலுத்துவனத ்பதிவு கெயதுள்ைார். ஆைால இதறகு 
நாவலில எதிர்வினையாறறுகினற ம்பாது வீதியில 
நகர்நது கெலலும் இராணுவத்திைனர ்பார்த்து 
நாகப்பூெணி “ைரங்கனைக் கும்பிட்டாலும் புலி 
உயிர்க்குமை” (்ப – 10) எைச் கொலல னவக்கிறார். 

இனகைாரு இ்டத்தில நாகபூெணி - ருக்குைணி 
உனரயா்டல மூலைாக “எடி நாகபூெணி கெத்துப் 
ம்பாைவங்களுக்கும் உவங்கள் ்பயமை? எங்கன்ட 
பிள்னையளுக்கு நிம்ைதியாய ஒரு விைக்கு னவக்க 
கூ்ட வி்ட ைாட்டாங்கைாமை” (நடுகல, ்ப – 11) எை 
கொலவதும் சிங்கை அரசு எநதிரத்தின தமிழிை 
அன்டயாை அழிப்பு அலலது எதிர்ப்பு அரசியனல 
கவளிச்ெப்்படுத்துவமதாடு அவர்களின அச்ெத்னதயும் 
அது புலப்்படுத்துவதாகமவ விைங்குகிறது.

விடுதனலப் புலிகள் இயக்கம் ைறறும் இனைபிற 
விடுதனல இயக்கங்கள் குறித்த ஏராைைாை அலலது 
குனறநத  ்படெ விைர்ெைங்கனைமயனும் 
முனனவக்கும் ஈழத்து ்பன்டப்்பாளிகளின்டமய 
தீ்பச்கெலவன நடுகலலில விடுதனலப்புலிகள் 
இயக்கத்தின தமிழ் ைக்கள் மைம்்பாடு ொர்நத 
மவறு்பட்ட ்பல நறகெயலகள் குறித்த ்பதிவுகனை 
ைடடுமை கெயதிருக்கிறார். ைடடுைலலாது ம்பாரில 
்பங்ககடுத்த பிற இயக்கங்கள் குறித்த எநத ஒரு 
்பதிவும் புதிைத்தில கெயயாைல விடு்ப்ட 
கெயதிருப்்பதும் கூ்ட அவரின தமிழிை நலன ொர்நத 
அரசியலாகமவ விைங்கிக் ககாள்ை முடிகிறது.

மைலும் விடுதனலப்புலி இயக்கத்திைனர ஒரு 
பிள்னை பிடிக்காரர்கனைப் ம்பால மஷா்பாெக்தி 
உள்ளிட்ட ்பல ்பன்டப்்பாளிகள் விைர்சித்திருப்்பனத 
்பார்க்க முடிகிறது. குறிப்்பாக ்பள்ளிக்குப் ம்பாை 
ைாணவர்கனை மூனைச்ெலனவ கெயது இயக்கத்திறகு 
க்டத்தி விடுவனதப் ம்பானற ்பதிவுகனை நான 
நிரம்்பமவ ்படித்திருக்கிமறன. நடுகல அதறகு 
ைாறறாை கருத்னத முனனவக்கிறது. நாவலின 
முக்கியப் ்பாத்திரங்களில ஒனறாை கவள்னையன 
்பலமுனற ்பள்ளிப்்பருவத்திமலமய இயக்கத்துக்குள் 
தம்னை இனணத்துக் ககாள்ை மவணடி இயக்க 
முகாமுக்மக கெனறு முயறசித்தும் கவள்னையனை 
இயக்கம் வயது உள்ளிட்ட காரணங்னைக் கூறி 
திருப்பி அனுப்பி விடுவதும் ,  ஒருமுனற 
கவள்னையனை இனணத்துக் ககாள்ளும் நினலயில 
தாயார் நாகபூெணி கெனறு தன நினலனயக் கூறி 
பிள்னைனய விடடுவி்டச் கொனைவு்டன விடடு 
விடுவதாகவும் ்பதிவு கெயதிருக்கிறது.

 “எனனர பிள்னைனய விடுங்மகா! தகப்்பனும் 
இலலாைல க்பரிய கஸ்்ட்படடு வைர்த்த நான. 
எைக்கு உதவிக்கும் யாரும் இலனல. கதறி அழுதாள் 
அம்ைா. க்பாறுப்்பாைர் எலலாவறனறயும் நிதாைைாக 
மகடடுக் ககாணடிருநதார். அம்ைாவின னககனைப் 
்பறறி “அம்ைா அழாமதங்மகா! எங்களுக்கு உங்கன்ட 
நிலனை கதரியும். நாங்கள் அவனரப் ம்பாகச் 
கொலலிக் ககாணடுதான இருக்கிமறாம். அவர் தான 
ம்பாகைாட்டன. எணடு அ்டம் பிடிக்கிறார். நீங்கமை 
வநது அவருடன்டக் மகளுங்மகா….

்பாெனறப் க்பாறுப்்பாைர் அலுவலகத்துக்குள் 
அனழத்துச் கெனறார்.” (நடுகல,்ப–60)

இனவ கதா்டர்்பாக கதா்டர்நது ம்பாராளிகளுக்கும் 
கவள்னையனின தாய ைறறும் தம்பி தங்னகயு்டன 
நன்டக்பறும் உனரயா்டலகளும் அநதக் குடும்்பத்தின 
நலனை கருத்தில ககாணடு கவள்னையனை 
வீடடுக்கு அனுப்புவதில இயக்கம் முழுவீச்ொய 
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கெயல்படுவனத உணரமுடிகினறது.

ப�ாரால ்பாதிக்கப்்பட்ட ஈழத்தமிழ் ைக்களின 
குடும்்பங்கனை தத்கதடுப்்பதில விடுதனலப்புலிகள் 
இயக்கத் தனலனையும், அதன ம்பாராளிகளும் அதிக 
கவைம் கெலுத்துவனத நாவல ்பதிவு கெயகிறது. 
குறிப்்பாக ம்பாரிைால கொநத நாடடிறகுள்ைாகமவ 
இ்டம்க்பயர்நத ைக்களுக்கு இ்டம்க்பயர்க்கப்்பட்ட 
்பா்டொனலகனை நிறுவிக் ககாடுப்்பமதாடு புத்தகம், 
உன்டகனை இழநது தவிக்கும் ைாணவர்களுக்கு 
புத்தகம், சீருன்டகனையும் கின்டக்க ஏற்பாடு 
கெயகினறது. அது ம்பால ம்பாரிைால ைைம் 
குழம்பிக் கி்டக்கும் அநத சிறுவர் சிறுமிகனை 
கநறிப்்படுத்தி மீணடும் ்பள்ளி, கலலூரிகளில 
ககாணடு மெர்ப்்பதறகாை கெயலகளில 
ஈடு்படடிருப்்பனத ைாணவர் அனைப்புப் ம்பாராளி 
கரிகாலன ்பாத்திரம் உறுதிப்்படுத்துகிறது. அதும்பால 
இ்டம்க்பயரும் ைக்களுக்குத் மதானவயாை புதிய 
குடியிருப்புகனை அனைத்துக் ககாடுப்்பதில கவைம் 
கெலுத்தும் தமிழீழ புைர்வாழ்வுக்கழகம், விவொயம் 
ொர்நது வினத, உரம் உள்ளிட்டனவகனை வழங்கி 
உ தவி  க ெயயும்  தமிழீழ  க்ப ாருணமிய 
மைம்்பாடடுக்கழகம், தமிழீழ வை வைப்்பாதுகாப்புப் 
பிரிவு எைப் ்பலமவறு துனறகனை உருவாக்கி 
அனவகளின மூலம் தமிழ் ைக்கள் மைம்்பாடடில 
கவைம் கெலுத்துவனதயும் நாவல எடுத்துனரக்கினறது.

தமிழகச்  சூழலில ்பள்ளியில ்பயிலும் 
ைாணவர்களி்டம் ஆசிரியர்கள் வருங்காலத்தில நீ 
எனை கெயயப் ம்பாகிறாய எைக் மகட்டால 
அவர்கள் க்பாறியியல ்படிப்பில மெரமவணடும். 
ைருத்துவ ்படிப்பில மெரமவணடும் எைத் கதரிவிப்்பது 
ம்பால, ஈழத்து ம்பார்ச் சூழலில ஆசிரியர்கள் 
வருங்காலத்தில நீ எனை கெயயப் ம்பாகிறாய எை 
ைாணவனைப் ்பார்த்து மகட்டால அவர்களில 
்பலரும் நான தாயகத்னத காக்க இயக்கத்தில 
இனணமவன எைச் கொலவது க்பரும் வாடிக்னகயாக 
இருப்்பனத ஓரி்டத்தில ்பதிவு கெயகினறார். ஆக 
தமிழீழத்தில பிறநத தமிழன ஒருவனுக்கு க்டநதகால 
கட்டங்களில விடுதனல இயக்கத்தில இனணநது 
ம்பாரிடுதல வாழ்வியல முனறயாக வாழ்வியல 
அறைாக இருநதுள்ைனத நாவல புலப்்படுத்துகினற 
இ்டம் நைக்கு ஒரு புதிய தரிெைைாக அனைகிறது.

 ைடடுைலலாது சிறுவர்களின வினையாடடுகள், 
வினையாடடுப் க்பாருடகள் வாங்குதலிலும், 
மகாவிலகளில நன்டக்பறும் நா்டகங்களிலும் எை 
யாவிலும் ம்பாரின தாக்கம் நினறநதிருநதனத 
அறியப்்படுத்துகிறது நாவல. னவரவர் மகாவில 
திருவிழாவில ைணியணனணயின இயக்கத்தில 
நன்டக்பறற விடுதனல மூச்சு நா்டகத்தில,

“ஓ ேரணித்த வீரமை உன் சீருன்டகனள எைக்குத் தா
உன் பாதணிகனள எைக்குத் தா
உன் ஆயுதங்கனள எைக்குத் தா
எங்கள் ேண்ணில உன் வபைர எழுதி னெக்கப்படும்
நீ ேடிைவிலனலை்டா
உன்கனத முடிைவிலனலை்டா” ( ் டுகல, ப – 66)

எை ்பா்டப்்படும் ்பா்டல நாவலின னைய 
மநாக்கத்னத எடுத்துனரப்்பதாகவும் வாழ்வு வறறிப் 

ம்பாகாது ஒரு நம்பிக்னகனய அளிப்்பதாகவும் 
அனைகிறது. அது ம்பாலமவ கவள்னையனின 
இறப்பின ம்பாது இயக்கம் “இநத வீரனின புனித 
வித்து்டல கிளிகநாச்சி ைாவீரர் துயிலும் இலலத்தில 
வினதக்கப்்ப்டவுள்ைது.” (நடுகல, ்ப – 114) என்பதும் 
ம்பாராட்ட வரலாறறில நம்பிக்னககனைச் சுைக்கும் 
ைாறறுச் கொறகைாக நாவலில ்பயணிக்கினறை. 
ஆயினும் ஓரு கட்டத்தில வலம்புரி ்பத்திரினகயில 
யாழ் இராணுவத் தை்பதி ெரத் க்பானமெகாவும் 
தீ்பனும் னககுலுக்கிய்படி நிறகினற காடசினய 
குறிப்பிடடு அதன மூலைாக ைக்கள் ெைாதாைம் 
நிகழ்நதுவிடும் என்பதாக எதிர் மநாக்கும் இ்டம் 
நாவலின முக்கியைாை இ்டைாக இருக்கினறது.

மைலும் ்பலமவறு நினலயில ைனிதர்களுக்கு 
பி ரி வு க ளி ை ா ல  ஏ ற ்ப டு ம்  வ லி 
அன்டயாைப்்படுத்தப்்படுகிறது. கவள்னையன 
இயக்கத்திறகு கெனற ம்பாதும் ெரி, அவன ஒரு முனற 
இயக்க அனுைதிமயாடு சுைார் ்பத்து திைங்கள் 
வீடடில அம்ைா தம்பி தங்னகமயாடு வநது தங்கி 
வீடடு ்பணிகனை கவனித்துவிடடு திரும்்ப 
இயக்கத்திறகு கெலகிறம்பாதும் ெரி, அவன ைரணித்த 
ம்பாதும் ெரி தன அணணனின பிரிவினைத் தாங்க 
முடியாது ்பா்டாய்படும் அவன தம்பி விமைாதனின 
ைைநினல இரத்த ்பாெத்தின ொடசியங்கைாய 
நம்முன நிறுத்தப்்படுகிறது. ஏன ஈழத்தமிழர்கள் 
வாழ்வில ைடடும் வனகவனகயாய இத்தனை 
துயரங்கள் என்பது பிடி்ப்டாைமலமயக் கி்டப்்பமதாடு 
க்பருத்த கழிவிரக்கத்னதயும் ஏற்படுத்துகிறது.

 கவள்னையனின தாய தநனதயர்கைாை 
நாகபூெணி, ந்டராென திருைணம் காதல திருைணைாக 
அனைகினறது, தநனத ந்டராென ஒரு நா்டக நடிகராக 
விைங்குவமதாடு குடும்்பப் க்பாறுப்பினறி அடிக்கடி 
ைனைவி குழநனதகனை விடடு பிரி நது 
ம்பாயவிடு்பவராக உள்ைார். குறிப்்பாக தன 
இரண்டாவது ைகன பிறநதம்பாது வராைல 
இருப்்பதும் ைகன, தன தநனதனய தைது 
நண்பர்கைாை மநெராஜன, பிரியன, பூங்குனறனின 
மூலம் அவர்களின தநனதயர்கள் குறித்த 
சித்திரப்்படுத்தலகளின மூலம் மதடுவதும், முதன 
முதலாக புனகப்்ப்டைாகமவ அப்்பானவ அம்ைா 
ஆல்பத்தில இருநது எடுத்துக் காடடி அறிமுகம் 
கெயவதும் அவர் வருவார் எை நம்பிக்னக 
ஊடடுவதும், அப்்பாவின புனகப்்ப்டத்னத அம்ைா 
எடுத்து முத்தமிடடு அனணத்துக் ககாள்வதும் எை 
உ ற வி ன  வி ழு மி ய ங் க ள்  அ ன க்ப னு ம் 
உணர்வனலகைாய நாவலில ்பரவிக்கி்டக்கினறை.

மைலும் ந்டராென அடிக்கடிக் காணாைல 
ம்பாயவி்ட அவனர விவாகரத்து கெயவது ைறறும் 
நாகபூெணிக்கு இரண்டாவது திருைணம் கெயது 
னவப்்பது குறித்த மகள்விகளும் சிக்கலகளும் 
உருவாகிறம்பாது, அதனை அவள் முறறிலும் ைறுத்து 
விடுவதும் தமிழ் ்பண்பாடடின அன்டயாைைாகமவ 
நாவலில தீ்பச்கெலவன சுடடுகினறார். அதும்பாலமவ 
கவள்னையனின இறப்பிறகு வநதிருநத க்பரியைாைா 
மவலி ஓரைாக கள்ளு குடித்துக் ககாணடிருப்்பவர் 
நிகழ்த்தும் குடிொர் ம்பச்சில “நான ெணடியன, 
உவன ம்பாராளி… ஊருக்குள்னை ஆரும் பினழயாய 
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ந்டநதால நான மிதிப்்பன. உவன எங்கன்ட 
நாடம்டான்ட ஆரும் மொடன்டவிட்டால 
க வ ளு ப் ்ப ா ன …  அ ழ க் கூ ்ட ா து  எ ன ற 
னவராக்கியத்து்டன கள்னைக் குடித்துக் ககாணடு 
ம்பொைல ்பார்த்துக் ககாணடிருநதார் க்பரியைாைா” 
(நடுகல, ்ப – 115) இங்கு கள் ஈழத் தமிழர் வாழ்விலும் 
இரண்டறக் கலநதிருப்்பனத உணர்த்துவமதாடு, 
ெணடியன, ம்பாராளி குறித்த ஒரு கதளினவயும் 
தீ்பச்கெலவன முனனவக்கினறார். ஆைால 
ெணடியனரப் ்பறறி குறிப்பிடுகிறம்பாது ஊருக்குள்னை 
ஆரும் பினழயாய ந்டநதால நான மிதிப்்பன என்பது 
தமிழகச் சூழலில ஏறபுன்டயதலல எைக் கருதுகிமறன. 
ஏகைனில தமிழகச் சூழலில பினழகெயய 
பிறப்க்படுத்தவராகமவ ெணடியர் விைங்குகினறார்.

ஒரு முனற தமிழ் ைக்கள் வாழ்நத ்பகுதியாை 
கிளிகநாச்சி இராணுவத்திைரால னகப்்பறற 
்பட்டம்பாது இலங்னக வாகைாலி கிளிகநாச்சி 
்பயங்கரவாதிகளி்டமிருநது னகப்்பறறப்்பட்டதாக 
கெயதி அறிவிக்கப்்படுவனத நாவல ்பதிவு கெயகிறது. 
இங்கு கைாழி, இைகவறி பிடித்த சிங்கை அரசு 
எநதிரத்தால, தமிழ் ைக்கள் ்பயங்கரவாதிகைாக 
சித்தரிக்கப்்படுவது உணர்த்தப்்படுகிறது.

 நாவலில மதனவக்மகற்ப ைணணின ைணம் 
க ைழும்  உ வனை கள் ,  ்ப ழ க ை ா ழி கனை 
்பயன்படுத்தியிருப்்பதும் நாவனல வாெகனி்டம் 
எளிதாக ககாணடு மெர்க்கினற ்பணியினை 
கெயகிறகதனறால மினகயலல. முடகம்பிக்குள் 
சினறனவக்கப்்பட்ட தமிழ் ைக்களுக்கு இராணுவம் 
்பாதுகாப்பு எனும் க்பயரில துயரினை அழித்து 
வருவனத “கரும்புத் மதாட்டத்துக்கு காட்டானை 
்பாதுகாப்்பாம்” ( நடுகல ,  ்ப– 1 5 0 )  எனும் 
்பழகைாழியினைக் ககாணடு விவரிப்்பதும், 
இனமைாரி்டத்தில மதக்குைரக் காடடினை 
காடசிப்்படுத்துவதறகு “துப்்பாக்கி ஏநதிய 
ம்பாராளிகளின வலிய கரங்கள் ம்பால வரமவறறது 
மதக்குைரக்காடு” (நடுகல,்ப – 181) எனும் உவனையினை 
்பயன்படுத்துவனதயும் ொனறாகக் ககாள்ைலாம்.

இனமைாரி்டத்தில தமிழ் ைக்கள் மீது 
நிகழ்த்தப்்பட்ட தாக்குதலால உள்நாடடுக்குள்மைமய 
இ்டம் க்பயர்நது வாழும் ைக்களில ்பலரும் தம் 
கொநத நிலங்கனை, அதன வினைச்ெலகனை இழநது 
வறுனையுறறிருப்்பனத நாவல விவரிக்னகயில 
கிளிகநாச்சியிலிருநது இ்டம்க்பயர்நது இருக்கினற 
ஒரு குடும்்பைாக ருக்குைணியின குடும்்பம் 
காட்டப்்படுகிறது. அவர்களின நானகு பிள்னைகளும் 
்படடினியால  துடிக்க  இர ாணுவத்த ால 
னகயகப்்படுத்தப்்படடு னவக்கப்்படடிருக்கினற தம் 
கொநத நிலத்திறகுள் ்பலனரப் ம்பால ருக்குைணியின 
கணவன ஆனறனியும் ைகன பிரியதர்ெனும் கெனறு 
அங்கு வினைநது கி்டக்கினற மதங்காய உள்ளிட்ட 
க்பாருடகனை யாருக்கும் கதரியாைல பிடுங்கி வர 
முயறசிக்னகயில அங்கு வரும் இராணுவத்திைரால 
னகது கெயயப்்படுகிறார்கள். இராணுவம் அவர்கனை 
விடுதனலப்புலிகைாக சித்தரித்து ககாடுனையாக 
தாக்குதல ந்டத்துகினறது. இறுதியாக இராணுவ 
முகாமுக்கு அனழத்து வரப்்படடு சிங்க ்பண்டாரவின 
ககடிய சிநதனையிைால ஆனறனியின தனலனய 

ைகனுக்குத் கதரியாைமல கவடடி க்பாதிநது 
ைகனின னகயில ககாடுத்து அனுப்பிவி்டப்்படுவது. 
சிங்கை இராணுவத்தின ககாடிய கெயலுக்கு 
ொடசியாக அனைகிறது.

தமிழீழ விடுதனலப் ம்பாரில இயக்கரீதியாக 
மவறு்படும் ்பாத்திரங்கனை தீ்பச்கெலவன நடுகலலில 
்பதிவு கெயயவிலனலயாயினும் தாயகத்தின மீது 
்பறறிலலாது காடடிக் ககாடுக்கினற சுயநலவாதியாக 
க ரு ண ா  ம ்ப ா ன று  ்ப ல ர்  இ ரு ப் ்ப ன த 
அன்டயாைப்்படுத்தும் விதைாக மநெராஜ் 
இைங்காட்டப்்படுகினறார். மநெரானஜப் ்பறறி 
தீ்பச்கெலவன ்பயன்படுத்தும் உவனை கூ்ட 
அருவருக்கத் தக்கது “ைச்ொன எங்கன்ட மநெராஜ் 
இப்்ப ஆமிமயா்ட ஈயும் பீயும் ைாதிரி” (நடுகல,்ப – 
151) எைக் குறிப்பிடுகினறார். மைலும் நாவலின 
இறுதிப்்பகுதியில விமைாதனுக்கும் மநெராஜீக்கும் 
இன்டமய நிகழ்த்தப்்படும் உனரயா்டலகளும் 
முக்கியைாைதாக அனைகிறது .  முள்மவலி 
முகாம்களுக்கு வரு்பவர்களின்டமய மநெராஜ் 
நலலவன ம்பால நடித்து “இயக்கம் கெயதகதலலாம் 
அநியாயம். இனியும் இைவாதம் ம்பெ ஏலாது. 
சிங்கை ைக்கமைான்ட நலலிணக்கம் ஆக மவணும்… 
இலங்னக ஒரு ்பலலிை நாடு” (நடுகல,்ப – 155) எைப் 
ம்பசித்திரிவது சுட்டப்்படுவமதாடு, சிறு வயது 
முதமல அவனின அரசியல தைம் ொர்நத சுயநலம் 
மிக்க குணாதிெயங்கள் நாவலில சித்தரிக்கப்்படுகிறது. 
“இலடசியங்கனை வி்டவும் இவனுக்கு வெதிகள், 
வாயப்புகள், ்பாதுகாப்புகள் கெலவாக்குகமை 
மதனவயாய இருநதை” (நடுகல. ்ப- 158) மைலும், 
இராணுவம் இவனை கிளிகநாச்சி அனைப்்பாைராக 
நியமித்தனதப் ்பறறி விமைாதனும் அன்பழகனும் 
ம்பசிக் ககாள்கிறம்பாது “குருடடுநாயக்கு வறடடு 
ைலம் கின்டத்த ைாதிரி தான என்பதாகவும், 
அன்டயாைப்்படுத்தப்்படுகிறான.

 ஆக, புதிைத்தில தீ்பச்கெலவன இை கவறியும், 
கைாழி கவறியும் அதிகார கவறியும் பிடித்த சிங்கை 
அரசிைால ைகிழ்வாக வாழ்நதிருக்க மவணடிய 
ஈழத்தமிழிைம் தன கொநத நாடடிமலமய 
ெநதித்திருக்கினற ககாடுநதுயரினை மவறு்பட்ட 
கைங்களின வாயிலாக எடுத்துனரக்கினறார். ஒரு 
ைனிதனுக்குள் ைனிதத்துக்கு விமராதைாக புகுநது 
ககாள்கினற “கவறி” எனும் அநத கொலலும், அதன 
கெயலும் மகா்டாை மகாடி ைக்களின வாழ்னவ 
சினதத்துப் ம்பாடடுவிடடு இனறு அனைதியாக 
மவடிக்னகப் ்பார்க்கிறது. காலத்தால இதறகு ்பதில 
கொலல இயலவிலனல. கதாப்புள் ககாடி 
உறவுகைாமலா, அணன்ட நாடுகைாமலா, ஐக்கிய 
நாடடு ென்பயிைர்கைாமலா இநத ககாடுநதுயனர 
தடுத்துவி்ட இயலவிலனல. எங்கும் அரசியல, 
எதிலும் அரசியல ைானு்டம் மதாறறுக் 
ககாணடிருக்கிறது என்பமதமய நாவனல ்படிக்கிற 
ம்பாது மீணடும் மீணடும் உணரமுடிகிறது. மநெராஜ் 
கைால உலகம் இனறு கட்டனைக்கப்்படடுக் 
ககாணடிருக்கிறது.

 கட்டுனரைாளர: இனைப்மபராசிரிைர
 அண்ைாேனலப் பலகனலக்கழகம்
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கட்டுயர

மருத்துவர் அருள் அமுதன்

கனலஞர அெரகளின் ஆட்சிகாலத்தில, மபராசிரிைர 
அன்பழகன் அெரகள், தமிழரகளின் பாரம்பரிை ேருத்துெ 
முனறகள் ஓனலச்சுெடிகளில எழுதப்பட்டு வெளியி்டப்ப்டாேல 
இருப்பது கண்டு, அதற்காை நிதியுதவிகனளக் வகாடுத்து, 
பல ேருத்துெச் சுெடிகனளப் புத்தகோக வெளிமை வகாண்டு 
ெந்தாரகள். அப்படித்தான், பழனியில மசகரித்து 
னெக்கப்பட்டிருந்த, முருகனின் சீ்டராை மபாகர சித்தரின் 
பாரம்பரிை ேருத்துெச் சுெடிகளில பல முதன்முதலில புத்தக 
ெடிவில வெளிெந்தை. அனெ ேறுபதிப்பு வசய்ைப்ப்டாததால, 
அப்படிைாை புத்தகங்கள் இருந்தமத ்ம்மில பலருக்கும் 
வதரிைாேல இருக்கிறது. இன்ைமும், பல சித்த ேருத்துெச் 
சுெடிகள், மகட்பாரற்று ே்டங்களிலும், நூலகங்களிலும், 
ேருத்துெச் சங்கங்களிலும், அருங்காட்சிைகங்களிலும், 
பதிப்பாளரகளி்டமும், ேருத்துெரகளி்டமும் பத்திரோக பூட்டி 
னெக்கப்பட்டிருக்கிறது. கனலஞரின் அந்த வதாண்டு 
வதா்டரந்து வசைலபடுத்தப்பட்டு, அரிை சுெடிகள், நூல 
ெடிவில வெளிெர மெண்டும் என்பது ஒட்டுவோத்த 
தமிழரகளின் எதிரபாரப்பு ஆகும்.

தமிழ�ாடு சித்த மருத்துவப் பல்கலைக்கழகம்
தமிழப் பண்பாட்டு ஆய்ொளர மபராசிரிைர. வதா. 

பரேசிென் அெரகள், தமிழரகளுக்கும் சித்த ேருத்துெத்திற்கும் 
இன்டமை உள்ள பண்பாட்டுப் பினைப்புகனளப் பற்றி தீவிர 
ஆய்வு வசய்து, சித்த ேருத்துெத்னத முன்னினலப்படுத்துெது 
ேட்டும்தான், தமிழுக்கு அறிவிைல வோழி என்ற அன்டைாளம் 
ொங்கித்தரும் என்று தீ ரக்கே ா க  எண்ணிைார . 
பானளைங்மகாட்ன்டயில, தைது வீட்டிற்கு அருகில இருந்த 
அரசு சித்த ேருத்துெக்கலலூரி ோைெரகளின் பல 
மபாராட்்டங்களிலும் துனை நின்றிருக்கிறார. தமிழரகளின் 
அறிவிைல வசாத்தாை சித்த ேருத்துெத்னத பயிற்றுவிக்கும் 
முதல சித்த ேருத்துெக்கலலூரி அது என்ற பாசமும் அெருக்கு 

இந்த கலலூரி மீது உண்டு. குஜராத் ோநிலத்தில 
ஆயுரமெதத்திற்கு என்று தனிப்பலகனலக்கழகம் இருப்பனதப் 
மபான்று தமிழ்ாட்டில சித்த ேருத்துெப்பலகனலக்கழகம் 
அனேக்கப்ப்ட மெண்டும் என்பதும், அகத்திைர சித்த 
ேருத்துெத்னத ெளரத்வதடுத்த வபாதினகேனல அனேந்த 
திருவ்லமெலியில அந்தப் பலகனலக்கழகம் அனேக்கப்ப்ட 
மெண்டும் என்பதும் அெரது கைவு. அதற்காக அெர, பல 
தன்ைலேற்ற சித்த ேருத்துெரகனளயும், ோைெரகனளயும் 
கலந்தாமலாசித்து , ‘வ்லனல சித்த ேருத்துெப் 
பலகனலக்கழகத்திற்காை ேக்கள் இைக்கம்’ ஒன்னற 
ஆரம்பித்து, அரனச வதா்டரந்து ெலியுறுத்தி ெந்தார. அந்த 
ோைெர குழுனெ ெழி்்டத்தி ெந்த சித்த ேருத்துெர விஜய் 
விக்ரேன் அெரகளு்டன், ்ானும் வதா. ப அெரகளின் 
இலலத்தில, அெனரச் சந்தித்து உனரைாடிை ் ாட்கள் உண்டு.

இமத மகாரிக்னகனை முன்னினலப்படுத்திப் மபாராடிை 
ோைெரகள், உைர நீதிேன்றத்தில ெழக்கும் வதாடுத்தைர. 
உ ை ர நீ தி ேன் றமும்  திருவ ்ல மெலியில  சி த் த 
ேருத்துெப்பலகனலக்கழகம் அனேக்க மெண்டும் என்று 
சாதகோை தீரப்பு ெழங்கிைது. ஆைால உைரநீதிேன்றத் 
தீரப்னப அப்மபாதிருந்த அரசு ் ன்டமுனறப்படுத்தவிலனல. 
பின்ைர மபராசிரிைர. வதா.ப வின் ெழிகாட்டுதலின் படி 
உைரநீதிேன்றத்தில மேலமுனறயீடு வசய்ைப்பட்டு அதிலும் 
சாதகோை தீரப்பு ெந்தது. அதன்பிறகும் பலகனலக்கழகம் 
வதா்டரபாக அரசி்டமிருந்து எந்த அறிவிப்பும் ெரவிலனல. 
இந்தக் காலகட்்டத்தில மபராசிரிைர. வதா. ப உ்டல்லம் 
பாதிக்கப்பட்டு இருந்த நினலயில அெரது ெழிகாட்டுதலின்படி 
சித்த ேருத்துெக்கலலூரியின் முன்ைாள் ோைெரகளும், 
திருவ்லமெலி அரசு ேருத்துெக்கலலூரியின் முன்ைாள் 
முதலெர ்வீை ேருத்துெர இராேகுருவும் அப்மபானதை 
முதலெனரச் சந்தித்து மகாரிக்னக ேனுனெ அளித்தைர.

இதற்கின்டமை மபராசிரிைர. வதா.ப, தைது திராவி்ட 

சித்த மருத்துவத்ழத 
உைகறியச நசயய ஏழு நசயல திடடம்
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இைக்கத் வதா்டரபுகள் மூலோக, தி.மு.க உைரேட்்டத் 
தனலெரகளி்டம் அெரகனள சந்திக்க னெத்தார. வ்லனலயில 
சித்த ேருத்துெப் பலகனலக்கழகம் அனேெதற்காை மதனெ 
எடுத்துனரக்கப்பட்்டது. இனத ஏற்று, திராவி்ட முன்மைற்றக் 
கழகம் தைது ்ா்டாளுேன்ற ேற்றும் சட்்டேன்றத் மதரதல 
ொக்குறுதிகள் இரண்டிலும் சித்த ேருத்துெப் பலகனலக்கழகம் 
அனேப்மபாம் என்று அறிவித்திருந்தது.

திரு. ஸ்்டாலின் அெரகளின் தனலனேயில, தி.மு.க ஆட்சி 
அனேத்து, ோநில திட்்டக்குழு உருொக்கப்பட்டு, அந்தக் 
குழுவில சித்த ேருத்துெரும் பிரபலோை பாரம்பரிை உைவுப் 
மபச்சாளருோை கு.சிெராேன் ஒரு உறுப்பிைராக்கப்பட்்டார. 
முதல சட்்டேன்ற பட்வஜட் உனரயிமலமை சித்த ேருத்துெப் 
பலகனலக்கழகம் அனேப்பதற்காக 2 மகாடி நிதியும் ஒதுக்கீடு 
வசய்ைப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் முதலனேச்சர திரு.
ஸ்்டாலின் அெரகள், தைது மதரதல அறிக்னகனையும், 
மபராசிரிைர வதா.ப வின் இறுதிக் மகாரிக்னகனையும் ஒருமசர 
நினறமெற்றியுள்ளார. இதற்காக ஒட்டுவோத்த சித்த 
ேருத்துெரகள் சமூகமும், தமிழக ேக்களும் அரசுக்கு ்ன்றி 
வதரிவித்துக்வகாள்கிறாரகள்.

சித்தமருத்துவ அலமசசகம்
ேத்திை அரசு, இந்திைாவின் எலலா பாரம்பரிை ேருத்துெ 

முனறகளுக்காகவும் மசரத்து, ஆயுஷ் அனேச்சகத்னத 
உருொக்கி, அதற்காக தனி அனேச்சனரயும் அேரத்தி, 
சிறப்பாக ஆயுரமெதத்னத ்ா்டறிை, உலகறிைச் வசய்து 
ெருெது எலலாரும் அறிந்தமத. இனதப்மபால, ஒவவொரு 
ோநிலங்களிலும் ஆயுரமெதம், மைாகா, யுைானி ேற்றும் 
ம�ாமிமைாபதி ேருத்துெ முனறகளுக்வகை சிறப்பாை 
திட்்டங்கள் முன்வைடுக்கப்பட்டு, அதன் மூலம், 
மெனலொய்ப்புகளும், வதாழிலகளும், வபருகி அரசுக்கு 
ெருோைமும் ஈட்டித்தருகின்றை. அந்த ெனகயில, தமிழகம் 
தவிர எந்த ோநிலத்திலும், சித்த ேருத்துெத்திற்காை இ்டம் 
கின்டக்கவிலனல என்மற வசாலல மெண்டும். அண்ன்ட 
ோநிலங்களாை, மகரளா ேற்றும் பாண்டிச்மசரியிலும் கூ்ட 
சித்த ேருத்துெம் ேற்ற பாரம்பரிை ேருத்துெ முனறகனளக் 
காட்டிலும், இரண்்டாம் பட்சோகமெ இருக்கிறது. எைமெ, 
தமிழுக்கு தமிழகத்னத விட்்டால எப்படி மெறு கதியிலனலமைா, 
அனதப் மபாலமெ, தமிழ ேருத்துெோம் சித்த ேருத்துெத்துக்கும் 
மெறு கதியிலலாேல இருக்கிறது என்ற உண்னேனை 
ஒத்துக்வகாள்ெதில எந்த சங்க்டமும் இலனல. எைமெ, தமிழக 
அரசு சித்த ேருத்துெத்துக்வகை தனி அனேச்சகம் உருொக்க 
மெண்டும். ேற்ற பாரம்பரிை ேருத்துெ முனறகளும் இந்த 
அனேச்சகத்தின் கீழ இருப்பதில தெறலல. வசாந்த 
வீட்டிலாெது, சித்த ேருத்துெத்துக்கு உரிை அங்கீகாரம் 
கின்டக்கச்வசய்ை மெண்டிைது தமிழக அரசின் க்டனேைாகிறது. 
சித்த ேருத்துெம், தைது ேைம் ோறாேல, அறிவிைல கலந்து, 
அடுத்த தனலமுனறயிைருக்கும், கின்டக்கச்வசய்ெமத, 
தமிழன்னைக்கு முதலெர ஆற்றும் வதாண்்டாக இருக்கும்.

மாவட்்டத்துக்கு ஒரு சித்த மருத்துவ கல்லூரி
இந்திைாவில சுகாதாரத்துனறயில என்றுமே தமிழகம் 

முன்மைாடிதான். ோெட்்டத்துக்கு ஒரு ்வீை ேருத்துெக் 
கலலூரி என்ற இலக்னக ்ாம் எட்டிப்பிடிக்கும் நினலயில 
இருக்கும் மபாது, ோெட்்டத்துக்கு ஒரு சித்த ேருத்துெக் 
கலலூரினை அடுத்த இலக்காகக் வகாள்ள மெண்டும். இந்த 
கலலூரிகள், அரசின் ்வீை ேருத்துெக் கலலூரிகளு்டன் 
இனைந்து வசைலபட்்டால சிறப்பு. ஆசிரிைரகள், கட்டி்டங்கள், 
ேருத்துெேனைப் படுக்னககள், ஆராய்ச்சிக் கூ்டங்கள், 
ம்ாய்கணிப்புக் கருவிகள், எை அத்தனையும் இரண்டு 

ேருத்துெக் கலலூரிகளும் பைன்படுத்திக் வகாள்ளுோறு 
இருக்க மெண்டும். இதைால, அரசுக்கு வசலவுகள் 
வெகுொகக் குனறயும். ேக்களுக்கும் மதனெைாை ேருத்துெ 
ெசதி மதனெப்பட்்ட மபாது கின்டக்கும். இவொறாை 
ஒருங்கினைந்த ேருத்துெ முனற (Integrative Medicine 
Approach) தற்மபாது உலக அளவில மிகப்பிரபலோகி 
ெருகிறது. இந்திைாவில, தமிழகம் இதற்கு முன்மைாடிைாக 
அடிவைடுத்து னெக்க அருனேைாை ொய்ப்பாகும்.

ஏன் இத்தனை கலலூரிகள் என்று மகட்கலாம். சித்த 
ேருத்துெம் ஒரு ொழவிைல முனற, ் ம் பாரம்பரிை ொழவிைல 
அறிவு. ்ம் முன்மைாரகள் ம்ாய் ெராேல காப்பதற்காக 
உருொக்கிை ொழவிைல முனறனைக் கன்டபிடிப்பதன் மூலம், 
அதிக வசலவிலலாத ஆமராக்கிைத்னத ேக்களுக்குக் வகாடுக்க 
முடியும். மேலும், பைம் வபற்றுக்வகாள்ளும் படுக்னக 
அனறகளும் இங்கு உருொக்கிைால, வெளி ோநில, வெளி 
்ாட்டு ம்ாைாளிகனளயும் ்ாம் ேருத்துெ சுற்றுலாவுக்காக 
கெரலாம், இது அரசுக்கு ெருோைம். அமத கலலூரியில, 
சித்த ேருத்துெம் ேட்டுேலலாது, வசவிலிைரகள், 
ேருந்தாளுைரகள், மைாகா, ெரேம், உைவு முனறகள், 
தாெரவிைல, கவுன்சிலிங், ம்ாய் ெருமுன் தடுப்பது, துனை 
ேருத்துெப் படிப்புகள், மூலினகயிைல, மூலினக ெணிகம், 
மூலினக உயிரித் வதாழிலநுட்பம், மூலினக ேருந்து ஆராய்ச்சி 
எை ஏகப்பட்்ட படிப்புகனள ஆரம்பிக்கலாம். ஒவவொரு 
ம்ாய்க்கும் Integrative Medicine கூட்டு ேருத்துெ முனற 
சிகிச்னசப் படிப்புகனள ஆரம்பித்தால, உலவகங்கும் உள்ள 
்வீை ேருத்துெரகள், ேருத்துெ உதவிைாளரகள் எை பலரும் 
இங்கு ெந்து படித்துச் வசலலலாம். இது multipurpose and 
integrated campus ஆக இருக்கும் மபாது, குனறந்த வசலவில, 
பல பைன்கனள ேக்கள் வபறச் வசய்ைலாம்.

மாவட்்டத்துக்கு ஒரு ஒருங்கிலைந்த மூலிலகப் 
பண்லை

இந்த சித்த ேருத்துெக் கலலூரியின் கீழ ஒவவொரு 
ோெட்்டத்திலும். குனறந்தது 25 ஏக்கர நிலத்தில, 
ஒருங்கினைந்த மூலினகப் பண்னை (Integrated herbal 
forest/farm) ஒன்னற அரசு அனேக்கலாம். அங்கு வசடிகள், 
அதன் வினதகள், அதில ேதிப்பு கூட்்டப்பட்்ட வபாருட்கள், 
மூலினகப் வபாருட்கள், சித்த ேருந்துகள் தைாரித்து விற்கலாம். 
ோைெரகள், வதாழில முனைமொர, சிறுவதாழில 
வதா்டங்குமொர, வபாதுேக்கள் எை அனைெருக்கும் பயிற்சி 
அளிக்கலாம். அந்தப் பண்னையு்டன், ெைத்துனற, 
தாெரவிைல, மூலினக ஆராய்ச்சித்துனற, மதாட்்டக்கனல, 
மூலினக விெசாைம், பயிற்சி னேைம் எை அனைத்து 
ெனகைாை படிப்புகனளயும் இனைத்துவிட்்டால, 
ோைெரகளுக்கும் இது பைன்படும். வபாதுேக்களுக்கு ் லல 
சுற்றுலாத் தலோகவும், ்ன்டப்பயிற்சி மேற்வகாள்ளும் 
இ்டோகவும் பைன்படும். பள்ளி ேற்றும் கலலூரி 
ோைெரகளுக்கு மூலினககனளப் பாரத்துப் படிப்பதற்கும், 
ஆராய்ச்சி வசய்ெதற்கும் இது பைன்படும். அங்மகமை சித்த 
ேருத்துெேனையும் அனேயும்மபாது இைற்னக மூலினகச் 
சாறுகனளப் பைன்படுத்தி வசய்ைப்படும் ேருந்துகனளச் 
வசய்ைலாம். இது வெளி்ாட்டு சுற்றுலாப் பைணிகனளயும் 
கெரும்.

தமிழகத்தில பலமெறு ேண்ெளங்கனளக் வகாண்்ட, 
பலமெறு காலநினலகனளக் வகாண்்ட பகுதிகள் உள்ளை. 
ஒவவொரு நிலப்பரப்பிலும் என்ை மூலினககனள 
ெணிகத்துக்காகப் பயிரி்டலாம் என்ற விெரத்து்டன், அந்த 
மூலினககளிலிருந்து ேதிப்புக் கூட்டி வபாருட்கள் தைாரித்தல 
என்ற பயிற்சியும் ெழங்க ஏற்பாடு வசய்ைப்ப்ட மெண்டும். 
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உதாரைோக, ெறள்நிலத் தாெரங்களாை, வெள்னள எருக்கு, 
திருகு கள்ளி, கருமெல, வெள்மெல, பனைேரம், எை 
தமிழகத்தின் எலலா நிலங்களிலும் ெளரக்கச் வசய்யுோறு 
ேக்கனளப் பயிற்றுவிக்க மெண்டும்.

சுற்றுலாப் பைணிகளுக்கும், பள்ளி ோைெரகளுக்கும், 
வபாது ேக்களுக்கும் ் ேது பாரம்பரிை அறினெத் தரும்படிைாை 
அருங்காட்சிைகம், நூலகம் ேற்றும் புத்தக சானலகள் 
ேக்களுக்குக் கண்டிப்பாகப் பைன்படும். வகாரிைா ேற்றும் 
சீைா மபான்ற ்ாடுகளில அெரகளின் பாரம்பரிை 
ேருத்துெத்துக்வகன்மற உலகத்தரம் ொய்ந்த அருங்காட்சிைகம் 
உள்ளனத ் ான் பாரத்துள்மளன். தமிழகத்தில அப்படி இன்று 
ெனர ் ாம் மைாசிக்கமெ இலனல. ் ேது ேருத்துெ ஓனலச் 
சுெடிகனளயும், ேருந்துகள் ேற்றும் மூலினககனளயும், ேருந்து 
வசய்யும் கருவிகனளயும் இன்னும் பல அம்சங்கனளயும் 
உள்ள்டக்கி அருங்காட்சிைகம் அனேக்கலாம். இந்த 
ஒருங்கினைந்த மூலினகப் பண்னையு்டன் இனைந்த 
அருங்காட்சிைகோைது, பண்னை முனறகள், சுற்றுச்சூழல, 
பாரம்பரிை விெசாைம், மதனீ ெளரப்பு, பட்டுப்புழு ெளரப்பு, 
ேண்புழு ெளரப்பு, பனை காடுகளும் அதன் வபாருட்களும், 
தமிழத்துனற, ஓனலச் சுெடியிைல, வதாலலிைல, ோனு்டவிைல 
(anthropology) எை இன்னும் பல படிப்புகனள உள்ள்டக்கிை 
கலலுரி ெளாகோக அனேை மெண்டும். அங்கு ் ம் தமிழப் 
பிள்னளகள் ேட்டுேலலாது, வெளி ோநிலத்தெர ேற்றும் 
வெளி ்ாட்டிைர ெந்து படித்துச் வசலெர. இதைால, பல 
புதிை வதாழில தரும் படிப்புகள் தமிழக ேக்களுக்குக் 
கின்ட க்கும் .  இ ப் ப டி ப் ப ட்்ட  ஒருங்கினைந்த 
மூ லி ன க ப் ப ண் னை க ள்  ே ா ெ ட் ்ட ம் மத ா று ம் 
அனேக்கப்பட்்டால, பலெனககளில ேக்களுக்கும், 
ோைெரகளுக்கும், ஆராய்ச்சிைாளரகளும், அரசுக்கும் ் லன் 
பைக்கும்.

ஒருங்கிலைந்த மருத்துவ முல்ற
இன்னறை சூழநினலயில, ஒரு குறிப்பிட்்ட ம்ாய்க்கு, 

ஒரு ேருத்துெ முனறயில தீரவு இருப்பதிலனல, ஆைால, 
இனத ேருத்துெரகள் ஒத்துக்வகாள்ெதிலனல. விெரம் அறிந்த 
ம்ாைாளிகள், ஒமர ம்ாய்க்கு, பல ேருத்துெ முனறகனள 
அெரகளாகமெ எடுத்துக்வகாள்கின்றைர. உதாரைோக, 
நீரிழிவு உள்ள ம்ாைாளி, அமலாபதி ோத்தினரயும் 
சாப்பிடுொர, அமலாபதி ேருத்துெருக்கு வதரிைாேல, சித்த 
ேருத்தும் உண்பார .  இருெருக்கும் வதரிைாேல 
னகனெத்திைமும் வசய்ொர. இதில ்ன்னேகளும் உண்டு, 
தீனேகளும் உண்டு. எைமெ, இனதபற்றிை ஆராய்ச்சிகள் 
முன்வைடுக்கப்ப்ட மெண்டும். ஆைால, இனத ்வீை 
ேருத்துெரகமளா அலலது சித்த ேருத்துெரகமளா தனிைாகச் 
வசய்ை முடிைாது. ்வீை ேருத்துெத்னதயும் சித்த 
ேருத்துெத்னதயும் ஒருமசரப் படித்த ஒருெரால ேட்டுமே, 
இந்த ஆராய்ச்சிகனளத் திறம்ப்டச் வசய்ை முடியும். சில சித்த 
ேருத்துெரகள் BSMS, MBBS எை இரண்டு படிப்புகனளயும் 
படித்து இருக்கிறாரகள். இன்னும் சிலர BSMS அலலது MD 
க்குப் பிறகு MSc.Medical Pharmacology, Biochemistry, 
Physiology, biotechnology, microbiology, biostatistics, epi-
demiology, genetics and molecular biology எை பல ்வீை 
ேருத்துெ அறிவிைல சாரந்த படிப்புகனள படித்து விட்டு, 
ஆராய்ச்சிைாளரகளாக இருக்கிறாரகள். இெரகனள interdisci-
plinary Siddha doctors என்று அனழப்பர. இெரகனளயும், 
்வீை ேருத்துெரகனளயும், சித்த ேருத்துெரகனளயும், 
ேருத்துெத்துனற அதிகாரிகனளயும் உள்ள்டக்கிை ஒரு குழு 
அனேக்கப்ப்ட மெண்டும். இதில இருக்கும் ்வீை 
ேருத்துெரும், சித்த ேருத்துெரும் கண்டிப்பாக சிறப்பு 
ேருத்துெராக இருக்க மெண்டும்.

உதாரைோக, புற்று ம்ாய், குழந்னதயின்னே, ஆட்டிசம், 
கலலீரல ம்ாய்கள், மதால ம்ாய்கள் எை எந்த ம்ாய்க்காை 
ஒருங்கினைந்த சிகிச்னச முனறனை முன்வைடுக்க 
மெண்டுமோ, அந்த துனறசாரந்த ேருத்துெரகளும், 
மேற்வசான்ை interdisciplinary Siddha doctors களும் 
இனைந்த குழுனெ உருொக்கி, அெரகள் மூலம் இந்த 
ஒருங்கினைந்த ேருத்துெ முனறனை தமிழக அரசு 
வசைலபடுத்தலாம். ஒன்றிை அரசு இந்த முனறனைச் 
வசைலபடுத்த க்டந்த பத்து ஆண்டுகளாக முைற்சித்து 
ெந்தாலும், சரிைாை குழு அனேக்கப்ப்டாததால, எப்படி 
ஆரம்பிப்பது என்பது மகள்விக்குறிைாக உள்ளது. மேலும், 
ஒன்றிை அரசு, பலமெறு ேருத்துெ முனறகனள 
ஒருங்கினைக்க மெண்டியுள்ளதால, அது மேலும் சிக்கலாை 
விஷைோக இருக்கிறது. அப்படிமை முனைந்தாலும் சித்த 
ேருத்துெத்துக்கு அங்கு இ்டம் கின்டக்குோ என்பது 
குதினரவகாம்புதான். தமிழகத்னதப் வபாறுத்தெனர, ்வீை 
ேருத்துெம் ேற்றும் சித்த ேருத்துெம் இரண்ன்டயும் 
இனைத்து ஒருங்கினைந்த ேருத்துெ முனறனை 
உருொக்குெது எளிது. மைாகா, ெரேம், உைவு ேருத்துெம் 
எை ஏகப்பட்்ட முனறகள் சித்தாவிற்குள்மளமை வபாதிந்துள்ளது. 
ஏற்கைமெ, காலஞவசன்ற ் வீை ேருத்துெர மச.வ்.வதய்ெ 
்ாைகம் அெரகள் AIDS என்ற வகாடிை ம்ாய்க்கு ரசகந்தி 
வேழுகு, அமுக்கரா சூரைம் ேற்றும் வ்லலிக்காய் மலகிைம் 
என்ற மூன்று சித்த ேருந்துக் கலனெகனளக் வகாண்டு 
ஒருங்கினைந்த ேருத்துெ முனற மூலம். தாம்பரம் 
சாைட்ம்டாரிைத்தில பல எயிட்ஸ் ம்ாைாளிகனளப் பினழக்க 
னெத்து ஒருங்கினைந்த ேருத்துெம் தமிழகத்தில சாத்திைமே 
என்று நிரூபித்திருக்கிறார. அெரின் காலத்திற்கு பிறகு, அந்த 
ஆராய்ச்சினை எெரும் வதா்டராதது மிகவும் ெருத்தம் 
அளிக்கிறது. இந்த கூட்டுச் சிகிச்னச மூலம், ேருத்துெச் 
வசலவுகள் குனறயும்; ்ாட்பட்்ட ம்ாய்கனள எளிதில 
கட்டுக்குள் னெக்க முடியும். சித்த ேருத்துெத்னதயும் ் வீை 
ேருந்திைல துனறகளில மேற்படிப்புகனளயும் ்ான் 
படித்திருப்பதால, ஒருங்கினைந்த ேருத்துெ ஆராய்ச்சினை 
க்டந்த 13 ஆண்டுகளாக ேணிப்பால பலகனலக்கழகத்தில 
வசய்து ெருகிமறன். எைமெ, இந்த ஒருங்கினைந்த சித்தா-
அமலாபதி ேருத்துெ முனற தமிழகத்தில சாத்திைோை 
ஒன்றுதான் என்னும் ்ம்பிக்னகனை உலகுக்கு உரக்கச் 
வசாலலக் க்டனேப்பட்டுள்மளன்.

சித்த மருத்துவ ஆபைாக்கிய சுற்றுைா 
(Siddha wellness Tourism) திட்்டம்

மகரளா ஆயுரமெத டூரிசம், ேக்கனள உலகம் முழுெதும் 
இருந்தும் கெரந்து வகாண்டு ெருெதால, இந்த துனற அந்த 
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ோநில அரசின் கணிசோை ெருொய் ஈட்டும் துனறைாக 
இருக்கிறது. அனதப் மபாலமெ தமிழகத்திலும், ேக்கள் அதிகம் 
கூ்டக்கூடிை மகாவிலகள், திருத்தலங்கள், சுற்றுலாத் 
தலங்களில உலகத்தரம் ொய்ந்த படுக்னக ெசதிகள் வகாண்்ட 
தனி அனறகள் அனேத்து, அங்மக வெளி்ாட்டிைரகள் ெந்து 
தங்கி சிகிச்னச வபற ெசதி வசய்ை மெண்டும். இனத 
தமிழ்ாடு சுற்றுலாத் துனறயிைரு்டன் இனைந்து வசய்ை 
மெண்டும். இந்திைாவில ஆண்டுமதாறும் தமிழ 
்ாட்டுக்குத்தான் அதிகோக சுற்றுலாப் பைணிகள் 
வெளி்ாடுகளில இருந்து ெருகிறாரகள். அெரகனள ்ேது 
சித்த ேருத்துெ னேைங்களில ேருத்துெம் பாரக்க 
ெரெனழத்தால, ேருத்துெச் சுற்றுலாவும் (Medical tourism) 
அதிகரிக்கும், தமிழக அரசுக்கு ெருோைமும் கின்டக்கும். 
வெளி்ாட்டில ெசிக்கும் தமிழரகள் ஆண்டு மதாறும் ஒரு 
முனறைாெது குடும்பத்து்டன் தாய்்ாடு ெந்து வசலகிறாரகள். 
இன்னறை சூழலில அெரகள் பாரம்பரிை ேருத்துெம் மதடி 
மகரளா வசலகின்றைர. அெரகள் ஆண்டிற்கு ஒரு முனற 
தமிழ்ாட்டின் சித்த ேருத்துெத்னதப் வபற இங்கு ெந்து 
வசன்றாமல, அதுமெ மபாதுோை ெருோைத்னத அரசுக்கு 
ஈட்டித் தரும். ேருத்துெம் பாரக்கமெண்டும் என்பதற்காகமெ 
தமிழ ேண்னை அடிக்கடி ் ம் ேக்கள் எட்டிப் பாரப்பர.

இன்றுெனர, தமிழக உைவு, தங்கும் விடுதிகளில, மகரள 
ஆயுரமெத ேசாஜ் ேற்றும் பஞசகரோதான் இருக்கிறது, தவிர, 
சித்த ெரே ேசாஜ் இலனல என்பதிலிருந்மத ்ாம் இந்த 
துனறயில இன்ைமும் கெைம் வசலுத்தவிலனல என்பது 
வதரிகிறது, இந்த ேருத்துெச் சுற்றுலா, உலகத் தமிழரகனள 
இனைக்கும் பாலோக அனேயும். வெளி்ாட்டு ம்ாைாளிக்கு, 
இந்திைாவில தரோை பாரம்பரிை ேருத்துெம், பல ேருத்துெம் 
ேற்றும் ்வீை ேருத்துெக் கூட்டுச் சிகிச்னசயும் குனறந்த 
வினலயில கின்டப்பது மிகப்வபரிை ெரப்பிரசாதம் ஆகும். 
இப்படி ஒருங்கினைந்த ேருத்துெம் ்ம்ோல வகாடுக்க 
முடியுோைால, உலக ம்ாைாளிகனளக் கெரவும், அரசுக்கு 
பைம் ஈட்்டவும் மெவறன்ை மெண்டும் ் ேக்கு? தமிழ்ாடு 
அரசின், தங்கும் விடுதிகள் இந்திைா முழுெதும் பல 
ோநிலங்களில இருக்கிறது. அங்வகலலாம், கண்டிப்பாக ஒரு 
சித்த ேருத்துெப் பிரிவு ஆரம்பிக்க மெண்டும், அதன் 
ெழிைாக தமிழ ேருத்துெ ேைத்னத உலகறிைச் வசய்ை 
மெண்டும். இந்தத் திட்்டத்துக்கு, தனிைார நிறுெைங்கள் 
ேற்றும் மகாவில நிரொகத்தின் பங்களிப்பு கண்டிப்பாக 
இருக்கும்.

ேருத்துெச் சுற்றுலானெ ஊக்குவிக்க, தமிழ்ாட்டின் 
எலலா வரயில நினலைங்களிலும், விோை நினலைங்களிலும், 
அந்தந்த ஊரில உள்ள சித்த ேருத்துெக் கலலூரிகனள/
னேைங்கனளப் பற்றி விளம்பரம் னெக்கலாம். இன்றளவும் 
எவெளமொ விோை நினலைங்கனள இந்திைாவிலும், 
வெளி்ாடுகளிலும் க்டந்து வசலகிமறன். பல ் ாட்டு அரசுகள் 
அெரகளின் பாரம்பரிை ேருத்துெ முனறகனளப் பற்றியும், 
சிகிச்னச நினலைங்கனளப் பற்றியும் விழிப்புைரவு வீடிமைா 
ேற்றும் பதானககள் னெத்து பைணிகனள ஈரக்கின்றைர. 
அண்ன்ட ோநிலோை மகரளாவில கூ்ட ஆயுரமெதம் ேற்றும் 
பஞச கரோ னெத்திை முனறகளுக்கு அரமச விளம்பரம் 
தருகிறாரகள். இனதப் மபால, தமிழக அரசும் சித்த ேருத்துெம் 
பற்றிை விழிப்புைரவும், விளம்பரமும், வசய்தால அது ஒரு 
சிறந்த முைற்சி ஆகும்.

இந்த னேைங்களில, மூலினகத் மதாட்்டங்கள், காய்கறித் 
மதாட்்டங்கள், ் ாட்டு ோடு/ஆடு/ மகாழி/கான்ட பண்னைகள், 
இைற்னக விெசாைம், ்ன்டபானத அனேக்கலாம். அங்கு 
வினளவிக்கப்படும் காய்கறிகள், பால, மபான்றனெகனள 
ொடிக்னகைாளரகள் முன்னினலயிமலமை உைொகத் தைார 
வசய்ைலாம். இைற்னக ேர வசக்கு ஒன்று னெத்துக் 

வகாள்ளலாம். அெரகனளயும் உ்டன் அனழத்துச் வசன்று 
புதிைதாக மூலினககள் பறித்து, மூலினகத் மதநீர தைாரித்துக் 
வகாடுக்கலாம். குளிக்கும் மூலினகத் தண்ணீரில இருந்து, 
பலவபாடி, மகானர/ பனை ஓனலப்பாய் ெனரயிலும், 
அனைத்திலும் தமிழனின் பாரம்பரிைம் கேழ மெண்டும். 
வீட்டு ேருத்துெத்தில எவொறு மூலினககனளப் 
பைன்படுத்துெது என்பது குறித்து விளக்கம் அளிக்கலாம். 
்ேது பாரம்பரிை முனறப்படி கட்டிை ஓட்டு வீடுகள், 
குடினசகள், வசட்டி்ாடு அனேப்பில கட்டிை வீடுகள் எை 
இந்த னேைத்னத அனேத்துக் வகாள்ளலாம். சுற்றுலாப் 
பைணிகள் இதனு்டன் மசரத்து ்ேது பாரம்பரிை 
வினளைாட்டுகள் (கபடி, உறி அடித்தல, கானள அ்டக்குதல, 
சிலம்பம்), ் ாட்டிைம், ் ்டைங்கள், விலலுப்பாட்டு, மகாவில 
திருவிழாக்கள், வபாங்கல, மபான்ற தமிழர கலாச்சாரம் குறித்த 
நிகழவுகனளயும் கண்டு களிக்க ஏற்பாடு வசய்ைலாம். 
சிலமெனள, அெரகள் விருப்பப்பட்்டால, ் ேது னேைத்துக்மக 
அந்தந்த கனலஞரகனள ெரெனழத்தும் நிகழசிகள் 
்்டத்தலாம். இந்த சித்த ேருத்துெ ஆமராக்கிை சுற்றுலா 
னேைங்கள் ்ன்றாகச் வசைலபட்்டால, தமிழக கிராமிைக் 
கனலஞரகளின் ொழவில இது ஒளிமைற்றும் என்பதில 
ஐைமிலனல.

சித்த மருத்துவ இருக்லககள்
பாரம்பரிை ேருத்துெத்துக்வகன்று ஒவவொரு ் ாட்டிலும், 

தனி நிறுெைங்கமளா அலலது தனித் துனறகமளா 
அனேக்கப்பட்டு, ஒருங்கினைந்த கூட்டு ேருத்துெ (Inte-
grative Medicine) ச் சிகிச்னச முனறைாக வசைலபடுத்தப்பட்டு 
ெருகிறது. ஆைால, சித்த ேருத்துெம் இன்றளவும், தமிழ 
்ாட்ன்ட விட்டு தாண்்டவிலனல. இந்திை ஒன்றிை அரசு, 
இந்திைா முழுெதும் உள்ள AIIMS ேற்றும் ேருத்துெப் 
பலகனலக்கழகங்களில ஆயுரமெதத்னத வெகுொகப் பரப்பி, 
அதற்வகை தனிச் சந்னதனை உருொக்கி உள்ளது. உலகத்தின் 
பல ் ாடுகளின் பலகனலக் கழகங்களில இந்திை பாரம்பரிை 
ேருத்துெங்களின் இருக்னககள் அனேை ெழிெனக 
வசய்கிறது, அதற்காை மூன்று ெரு்டச் வசலனெயும் இந்திை 
அரமச ஏற்கிறது. அதன்படி, பல ஆயுரமெத ேற்றும் மைாகா 
இருக்னககள் அனேத்து, அதன் மூலோக பல ஆராய்ச்சிகள், 
ோ்ாடுகள் ேற்றும் பரப்புனரகனளச் வசய்து ெருகின்றைர. 
இன்றுெனரயிலும், ஒன்றிை அரசு ஒரு சித்த ேருத்துெ 
இருக்னக அனேப்பதற்காை சிறிை முைற்சிகூ்ட 
மேற்வகாள்ளப்ப்டவிலனல. இந்தச் சூழநினலயில, இந்த 
சீரிை முைற்சினை தமிழக அரசு எடுத்து வசைலபடுத்த 
மெண்டும்.

வ ெளி ் ா டு களில  ஒ வ வெ ா ரு  ே ரு த் து ெ ப் 
பலகனலக்கழகத்தின் கீழும் பாரம்பரிை சித்த ேருத்துெ 
இருக்னககள் அனேக்க மெண்டிைது அெசிைம் ஆகும். இந்தப் 
பணிகள் வசவெமை நினறமெறும் மபாது, அவேரிக்காவில 
உள்ள தமிழ ேக்கள் ேட்டுேலல, அவேரிக்கரகள் கூ்ட 
தமிழரகளின் ேருத்துெத்னதப் பைன்படுத்திக்வகாள்ள 
ெழிெகுக்கும். அெரகளின் ம்ாய்கனள சித்த ேருத்துெம் 
மபாக்கும் பட்சத்தில, தமிழ வபைர வகாண்்ட சித்த 
ேருந்துகனளயும், மூலினககனளயும், உைவுகனளயும் 
அெரகள் ் ாவு ேந்திரவேை உச்சரித்து கி்டக்கும். தமிழுக்கும் 
அறிவிைல வோழி என்ற வபைர கின்டக்கும். அதற்கு அப்புறம், 
சித்த ேருத்துெத்னதப் படிக்க மெண்டுோைால, தமினழ 
தாைாகப் படிக்க ெருொரகள்.

பல ்ாடுகளில, சித்த ேருத்துெ இருக்னககனள 
அனேப்பதில சட்்டச் சிக்கல இருக்கலாம், வசலவும் அதிகம் 
ஆகலாம். ஆைால, இந்திைாவுக்குள் உள்ள ோநிலங்களில 
சித்த ேருத்துெ இருக்னக அனேப்பதில எந்தச் சிக்கலும் 
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இருக்காது. முதலில இந்திைாவின் தனலசிறந்த ேருத்துெப் 
பலகனலக்கழகங்கனளத் வதரிந்வதடுத்து, அங்கு சித்த 
ேருத்துெ இருக்னககனள/ துனறனை அனேக்க மெண்டும். 
அதன் மூலம், தமிழ ேருத்துெ நூலகள் ேற்ற வோழிகளுக்கு 
ோற்றம் வசய்தல, சித்த ேருத்துெத்னதப் பரப்புதல, 
ஆராய்ச்சிகள் வசய்தல எைப் பல உச்சகட்்ட மெனலகனளச் 
வசய்ைலாம். எங்வகலலாம் சித்த ேருத்துெத்துக்கு சந்னதகனள 
உருொக்குகிமறாமோ, அங்வகலலாம் தமினழப் பற்றிை சிறந்த 
புரிதலகள் ெரும், ோநிலங்களுக்கின்டை ஒற்றுனே ெளரும். 
அந்த இருக்னககள், சித்த ேருத்துெப் பணிமைாடு, தமிழ 
வோழினைப் பயிற்றுவிக்கும் வசைனலயும் வசய்ைலாம், 
தமிழகத்தின் ஒரு பரப்புனர னேைோக அது இைங்கும். 
இந்திைாவின் ஒவவொரு ோநிலத்துக்கும் ஒன்று அலலது 
இரண்டு என்ற விகிதத்தில இனதச் வசய்தாமல மபாதும். 
அத்தனை வசலவுகனளயும் ேத்திை அரமச ஏற்றுக்வகாள்ள 
தமிழக அரசு ெலியுறுத்தலாம், அலலது தமிழக அரசு அந்தச் 
வசலவில சில பகுதினை அளிக்கலாம். பிற்காலத்தில, இனெ 
ஒவவொன்றும் ஒரு சித்த ேருத்துெக் கலலூரிகளாக 
ோற்றப்ப்ட மெண்டிை அளவில, அடித்தளமிட்டு ஆரம்பம் 
முதமல வதானலம்ாக்குச் சிந்தனையு்டன் இனத வசைலபடுத்த 
மெண்டிைது அெசிைம்.

இந்திைானெப் வபாறுத்தெனர, தமிழ்ாடு, புதுச்மசரி 
ேற்றும் மகரள ோநிலங்களில ேட்டுமே சித்த ேருத்துெம் 
பரெலாக புழக்கத்தில இருக்கிறது. அண்ன்ட ோநிலோை 
கர்ா்டக ோநிலத்தில, சித்த ேருத்துெத்னத பாரம்பரை 
ேருத்துெரகமளா அலலது பட்்டம்வபற்ற சித்த ேருத்துெரகமளா 
பயிற்சி வசய்ெதற்கு அங்கீகாரம் இலலாேல இருந்தது. ஆக 
தமிழ்ாட்டின் அண்ன்ட ோநிலங்களிமலமை சித்த 
ேருத்துெத்னத அறிமுகம் வசய்ெதில பலமெறு சிக்கலகள் 
இருக்கின்றை. இந்த நினலயில, கர்ா்டகாவில உள்ள 
ேணிப்பால பலகனலக்கழகம் க்டந்த 5 ெரு்டங்களாக 
சட்்டப்படி வபரும்முைற்சிகள் வசய்து, 2020 ஆம் ஆண்டுதான் 
தமிழரின் சித்த ேருத்துெம் கர்ா்டகத்தில அங்கீகரிக்கப்பட்்ட 
பாரம்பரிை ேருத்துெ முனறைாக அரசு இனைத்துள்ளது. 
உலகத்தரம் ொய்ந்த ஆராய்ச்சிகூ்டங்கள், 53 க்கும் மேற்பட்்ட 
்ாடுகளிலிருந்து படிக்க ெரும் ோைெரகள், அதிகத் 
தமிழரகள் (இந்திைா ேற்றும் வெளி்ாடுகளில இருந்து) ெந்து 
படிக்கும் பலகனலக்கழகம், எை இந்த இந்திைாவின் 
முன்ைணிப் பலகனலக்கழகத்துக்கு மிகப்வபரும் ெரலாறு 
உண்டு. இத்து்டன் ் ேக்காகப் மபாராடி சித்த ேருத்துெத்துக்கு 
கர்ா்டகத்தில அரசு அங்கீகாரம் ொங்கித்தந்த பலகனலக்கழகம் 
என்ற வபருனேயும் இதற்கு உண்டு. இத்து்டன் நிலலாது, 
சித்த ேருந்துகனள ஆராய்ச்சிகளுக்கு உட்படுத்தி, PhD 
பட்்டமும் ெழங்கி ெருெது ்ம்மில பலருக்கும் வதரிைாது. 
உலகத்திமலமை முதல முனறைாக, சித்த ேருந்துகனள ் வீை 
ேருத்துெத்து்டன் இனைத்து புற்றும்ாய், மசாரிைாசிஸ் என்ற 
மதாலம்ாய், குழந்னதப்மபறின்னே எை பல ம்ாய்களுக்கு 
ஒருங்கினைந்த ேருத்துெ முனறனை முன்வைடுக்கும் முதல 
பலகனலக்கழகம் இதுதான். அதற்கு னகோறாக தமிழ சமூகம் 
ஏதாெது வசய்தாக மெண்டும். இதன் முக்கிைத்துெத்னத 
உைரந்த அவேரிக்கத் தமிழரகள், இனைந்து Global Center 
for Siddha Medicine and Research என்ற அனேப்னப North 
Carolina வில ஆரம்பித்து, முதல சித்த ேருத்துெ இருக்னகனை 
இந்தப் பலகனலக்கழகத்தில அனேப்பதற்காை முைற்சிகனள 
மேற்வகாண்டுள்ளைர. இந்த ஒட்டு வோத்த பணியில ் ானும் 
ஈடுபட்டுள்மளன் என்பதால, உண்னே பிரளாேல இங்கு 
உனரக்க முடியும். இந்திைாவின் பல ோநிலங்களிலும், பல 
வெளி்ாடுகளிலும் தைது ேருத்துெக் கலலூரிகனளயும் 
ஆராய்ச்சி நிறுெைங்கனளயும் இந்தப் பலகனலக்கழகம் 
வகாண்டுள்ளது. உலக ்ாடுகளின் முன்ைணி ேருத்துெ 
ஆராய்ச்சிப் பலகனலக்கழகங்களு்டன் கூட்டு ஆராய்ச்சிகனள 

மேற்வகாள்ளும் இந்த ேணிப்பால பலகனலக்கழகத்தில சித்த 
ேருத்துெ இருக்னக அனேெதன் மூலம், சித்த ேருத்துெம் 
இந்திை அளவில ேட்டுேலலாது, உலக அளவிலும் பரெ 
ெழிெகுக்கும்.

திருெள்ளுெர சினலனை கர்ா்டகத்தில நிறுவிைது மபால, 
இந்த சித்த ேருத்துெ இருக்னகயும், கர்ா்டக ேக்களுக்கு 
தமிழ மீது சரிைாை புரிதனல ஏற்படுத்தும். இந்தப் 
பலகனலக்கழகம் அனேந்துள்ள உடுப்பி என்ற இ்டோைது 
1956 ெனரக்கும் வசன்னை ோகாைத்தின் ஒரு பாகோக 
இருந்து ெந்துள்ளது. அக்காலத்தின் தமிழக முதலெர காேராசர 
இந்த ேருத்துெக் கலலூரியின் கட்டி்டங்கனளத் திறந்து 
னெத்த கலவெட்டு இன்ைமும் இங்குண்டு. கண்ைகி, 
மகரளா ெழிைாக இந்த ஊருக்கு ெந்து மசரந்தாக ேக்கள் 
்ம்புகின்றைர. தமிழ ் ாட்டின் கண்ைகினை இங்கு ேங்களா 
மதவி என்று மகாயிலகள் னெத்து ெைங்குகின்றைர, 
அதைால தான் ேங்களூர என்ற வபைரும் ெந்தது. 
முருகனுக்கு, சுப்பிரேணிைன் என்ற வபைரில பல மகாவிலகள் 
இங்குண்டு. தமிழின் பிள்னளைாை துளு வோழியின் 
பிறப்பி்டமும் இந்த ேண்தான், இதற்கு துளு்ாடு என்றும் 
ஒரு வபைருண்டு. இங்கு இன்ைமும் துளு மபசும் ேக்கள், 
தமிழுக்கும் தைக்கும் உள்ள வதா்டரனப பற்றிப் வபருனேமைாடு 
மபசுகிறாரகள். துளு வோழியின்/ ேக்களின் கலாச்சாரத்திற்கும், 
அெரகளின் பாரம்பரிை ேருத்துெத்துக்கும், ்ேது சித்த 
ேருத்துெத்துக்கும் வ்ருங்கிை வதா்டரபுகள் ஒற்றுனேகள் 
இருப்பது குறிப்பி்டத்தக்கது, இங்கு சித்த ேருத்துெம் 
அதிகாரபூரெோக இலலாதால, துளு ேருத்துெ முனறகள் 
ஆயுரமெத ேருத்துெோக ோற்றப்படுெது ் ்டக்கிறது, இங்கு 
சித்த ேருத்துெ இருக்னக அனேந்தால, ்ம் சமகாதர 
துளுனெயும் ்ம்மு்டன் இனைக்க முடியும். தமிழரகனள 
குறிப்பி்டத்தகுந்த எண்ணிக்னகனை வகாண்்ட கர்ா்டகத்தில, 
சித்த ேருத்துெம் ெளரெதற்காை அனைத்து முைற்சிகனளயும் 
தமிழக அரமச வசய்ை மெண்டிைது அெசிைோகிறது. இந்த 
ேணிப்பால பலகனலக்கழகம், ஏற்கைமெ பல சித்த 
ேருந்துகனள ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தி அறிவிைல தரவுகனள 
வெளிவகாண்டு ெந்திருப்பமதாடு, சித்த ேருத்துெ இருக்னக 
அனேந்தால, அதற்வகை தானும் நிதியுதவி வசய்ெதாக இப் 
பலகனலக்கழகம் உறுதிைளித்துள்ளது ் ேக்குப் வபருனேமை. 
மபாதிை நிதியின்னேைால, முழுவீச்சில இன்ைமும் இது 
வசைலப்டவிலனல. இந்த இருக்னகக்காக, தமிழக அரசு நிதி 
ஒதுக்கீடு வசய்யுோைால, முதல சித்த ேருத்துெ இருக்னகனை 
தமிழகம் தாண்டி, ்ம்ோல இங்கு நிறுெ முடியும். இமத 
மபான்று இந்திைாவின் தனலசிறந்த ேருத்துெப் 
பலகனலக்கழகங்களில சித்த ேருத்துெ இருக்னக அனேக்க 
தமிழக அரசு முன்ெர மெண்டும்.

இதைால பல தமிழ ெலலுைரகள் ேற்றும் சித்த 
ேருத்துெரகளுக்கு உலக அளவில மெனல கின்டக்கும். தமிழ 
்ாட்டில இருந்துதான், மூலினககள், சிறு தானிைங்கள், பனை 
கருப்பட்டி மபான்ற சித்த ேருத்துெப் வபாருட்கள் எலலாமே 
வெளிோநிலங்களுக்கும், வெளி்ாடுகளுக்கும் வகாண்டு 
வசலல மெண்டும் என்னும் மபாது, பல தமிழரகள் உலக 
அளவில விைாபார ொய்ப்புகனளப் வபறுெமதாடு 
ேட்டுேலலாேல, தமிழக விெசாயிகளும் னகமேல பலன் 
வபறுெர. இவொவறலலாம் ்ாம் வசய்தால ேட்டுமே ்ம் 
தமிழ அன்னைக்கு கின்டக்க மெண்டிை உலக அங்கீகாரம் 
கின்டக்க முடியும். ் ம் தமிழ வோழிக்கு, அறிவிைல வோழி 
என்ற அன்டைாளம் கின்டத்தால அனதவி்ட வபரிை 
அங்கீகாரம் தமிழன்னைக்கு மெறு இலனல. சித்த 
ேருத்துெத்தின் ெளரச்சிமை தமிழின் ெளரச்சி; தற்மபானதை 
அரசு இந்த மகாரிக்னககனள பரிசீலித்து, தமிழுக்கும் சித்த 
ேருத்துெத்துக்கும் முன்னுரினே அளிக்க மெண்டுவேன்பமத 
ஒவவொரு தமிழனின் எதிரபாரப்பாகும். =
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நூல் விமர்சனம்

க.பஞசாங்கம்
drpanju49@yahoo.co.in

கவிஞர சிற்பியின “முகநது தீராக் கைல்”:

முதுழமயின ெடத்ழதயியழை வழரையும் 
புதியபதார் அைகியல

கவினத இனனும் ஏன எழுதப்்படடுக் ககாணடிருக்கிறது? அனத வி்ட 
ஆச்ெரியைாை ஒனறு ஏன இநதக் கணினி யுகத்திலும் வாசிப்பிறகுரிய 
க்பாருைாகத் கதா்டர்கிறது? – இத்தனகய ஆர்வம் தரத்தக்க விொரனணகள்தான, 
கைாழியின உச்ெ்படெ ொதனையாகக் ககாண்டா்டப்்படும் கவினதயின 
மைனனைனய அறிநது ககாள்ைத் துனண கெயயும். ஓரி்டத்தில ெலைான 
ருஷடி, “ஒரு கவிஞர் எழுதுகிற கவினத, க்பயரறறனவகளுக்குப் க்பயனரச் 
சூடடுகிறது; குரலறறவர்களுக்குக் குரனல வழங்குகிறது; மைாெடிக்காரர்கனை 
அன்டயாைம் காடடுகிறது; விவாதங்கனைத் கதா்டங்கி னவக்கிறது; அதுவா 
இதுவா எது – எனற குழப்்பைாை நினல ஏற்படும்ம்பாது உ்டைடியாகத் 
கதளிவாை ஒரு முடினவ எடுக்கிறது; இநத ைனித உலகம் உறக்கத்தில ஆழ்நது 
ம்பாயவி்டாைல புதுப்பித்து வடிவனைத்துக் ககாணம்ட இருக்கிறது” 
எனகறழுதுகிறார். இநத அரும்க்பரும் கெயனல எப்்படிச் ொதிக்கிறது எனறால, 
ைனிதக் குழுநனதகனை வடிவனைக்கும் மூல ஆறறலாை கைாழியின மைல 
கவினத கதா்டர்நது வினையாறறிக் ககாணடிருப்்பதன வழியாகத்தான; 
கைாழியின வார்த்னதகனை உன்டத்துக் கூடடி வித்தியாெைாை முனறயில 
இனணக்கிறது; வார்த்னதகனை ைறுைதிப்பீடடிறகு உள்ைாக்குகிறது. கைாழியின 
கடடிதடடிப் ம்பாை இலக்கணங்கனை மீறுகிறது; கூ்டமவ சினதக்கிறது; 
இவறறின மூலம் புதிய புதிய கதா்டர் அனைப்புக்கனை உற்பத்தி கெயகிறது; 
இநநினலயில கைாழியாலாைது கவினத என்பனதத் தனலகீழாக்கிக் 
கவினதயாலாைது கைாழி எனற நினல ஏற்படுகிறது. இவவாறு கைாழினயப் 
புதுப்பித்துக் ககாணம்ட இருப்்பதன மூலம் கவினதயாைது ைனிதர்கனைப் 
புதுப்பித்துக் ககாணம்ட இருக்கும் ஓர் “உயிருள்ை இயநதிரைாக” ைனித 
வாழ்வில கெயல்படடுக் ககாணடிருப்்பதாலதான இநத அவெர உலக 
வாழ்விலும் கவினத எழுதப்்படுவதும் வாசிக்கப்்படுவதும் அது குறித்து 
உனரயா்டப்்படுவதும் நிகழ்நத வணணம் இருக்கினறை.

இவவாறு ைனித இருப்பிறகு ைகத்தாை ்பங்களிப்பு கெயயும் இநதக் 
கவினதமயாடு க்டநத அறு்பது ஆணடுகைாத் கதா்டர்நது இயங்கிக் 
ககாணடிருக்கிறார் கவிஞர் சிறபி (1936…). ஏறத்தாழ 85 நூலகனை வழங்கியுள்ை 
கவிஞர், கவினதத் கதாகுப்்பாக ைடடுமை 21-நூலகள் கவளியிடடுள்ைார். 
அயராத இநத எழுத்துப் ்பயணத்தில தைது 85-ஆவது வயதில கூ்ட 
ஓயநதுவி்டாைல “முகநது தீராக் க்டல” எனகறாரு புத்தம் புதுக் கவினதத் 
கதாகுப்ன்பத் தமிழுக்குத் தநதுள்ைார். அவருக்குள் திரணடு கூடிக் கி்டக்கும் 
ஆதித் கதாலதமிழும் இனனறய நவீைத் தமிழும் அவனர ஆடடிப் 
்பன்டப்்பதால கவினதகள் சிணடு, சிடுக்கு எனறு எதுவும் இலலாைல இயல்பாக, 
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எளினையாகப் பிறநத வணணம் இருக்கினறை. 
இப்்படிக் கருவுறறுக் கனிவனத நவீை ஊ்டகைாை 
முகநூலில நாளும் ஒரு கவினத எனற முனறனையில 
எழுதியுள்ைார்; அனவகனைத்தான இநதத் 
கதாகுப்பின மூலைாக வழங்கியுள்ைார்; 160 
்பக்கங்களில கைாத்தம் 77 கவினதத் தனலப்புகள் 
உள்ைை. அத்தனையும் அருனை எனறாலும் ‘85’ – 
வயதாை ஒரு ைை அனைப்பு ,  எவவாறு 
அத்கதாகுப்பில புலப்்படுகிறது என்பனத ஒரு 
வாெகர் எளிதாகக் கணடு ககாள்ை முடியும்; 
அவறனற இனிக் காணலாம்.

  

முதுனை ககாணடு வரும் எத்தனைமயா 
ைாறறங்களில க்பரிதும் க்பாதுவாை ஒனறு ைறதி; 
இநத ைறதினயக் குறித்து நைது ெமூக கவளியில 
ந்டைாடும் கைாழியா்டலகளும் சிரிப்புக்களும் 
ஏராைம்; கவிஞர் சிறபியும் இனதப் ்பதிவு 
்பணணுகிறார்; வீடடுச்ொவினய எங்மக னவத்மதாம்? 
நினைவு தப்பி விட்டது. அலுவலகத்திலா? 
னகப்ன்பக்குள்ைா? ொப்்பாடடுப் ன்பயிலா? 
வணடியிலா? ்பதறிப் ம்பாய ‘விதினய’ கநாநத்படி 
வீடன்ட அன்டநதால ்பகல முழுக்கக் கதவிமலமய 
கதாங்கிக் ககாணடு இருக்கிறது; “னகதடடிச் 
சிரித்த்படி” எனகிறார்; கூ்டமவ அதமைாடு னக 
மகார்த்த்படி அலைாரிச் ொவியும் கதாங்கிக் 
ககாணடு கி்டக்கிறது – எனகும்ம்பாது அநதச் 
சூழலில ஏற்படும் ்பதட்டம் கவினதனய வாசிக்கிற 
நைக்குள்ளும் ்பரவி விடுகிறது; ைறகறாரு நயத்னதயும் 
இநத எளிய கவினதக்குள் கெருகி னவத்துள்ைார் 
கவிஞர். ொவி, அலுவலகத்திலா, வணடியிலா எனறு 
மகடடுக் ககாணம்ட வரும்ம்பாது ்பக்கத்து வீடடில 
ஒருமவனை ககாடுத்திருப்ம்பாமைா எனகறாரு 
நினைவும் வருகிறது; அதறகு வாயப்பிலனலயாம்; 
ஏகைனறால, மநறறுதான குழாயடிச் ெணன்டயில 

்பக்கத்து வீட்டம்ைா “முறுக்குச் சுட்டதாம்”. – எனறு 
எழுதும்ம்பாது ்பக்கத்திலிருப்்பவர்களு்டைாை 
நம்முன்டய உறவுமுனற இங்மக எநந இலடெணத்தில 
இருக்கிறது எனகிற விைர்ெைத்னதயும் கவினத 
முனகைாழிநது விடுவமதாடு அடிப்்பன்டத் 
மதனவயாை தணணீருக்குக் கூ்ட இங்மக எனை 
்ப ா டு ்ப்ட  ம வணடியிரு க் கி ற து  எனகி ற 
ெமூகவிைர்ெைத்னதயும் கவினத கொலலிவிடுகிறது. 
எளினையாகத் மதானறும் கைாழிக்குள்தான அழகும் 
நுட்பமும் அதிகைாக இருக்கும். சிறபியின கவினதகள் 
க்பரும்்பாலும் அப்்படிப்்பட்டனவ; ஆரவாரைாை 
கைாழி வினையாடன்டப் ்பார்ப்்பதரிது.

முதுனையாைவர்கள் எதிர்ககாள்ளும் ைறகறாரு 
சிக்கல வீடும் ெமூகமும் தனனைப் புறக்கணிப்்பனத 
எணணி னநயும் ைைநினல, “வயொயிட்டா, சும்ைா 
மூனலயில மு்டங்கிக் கக்டக்கணும்”, “கிழம், கெத்துத் 
கதானலய ைாடம்டங்குமத”- இப்்படியாை 
குரமலானெகள் கிராைம் முழுக்க ஒலிப்்பனதச் சினை 
வயதில இருநமத மகடடிருக்கிமறன. சிறபியின 
கவினதயில ஒரு முதியவர் கானல நன்ட 
புறப்்படுகிறார்; கழணடும்பாை முழங்காலகளுக்கு 
ைடடுைலல, “மொம்்பல கயிறாயச் சுருணடு கி்டக்கும்” 
குடடி நாயகளுக்கும் கூ்ட முதியவர் எனறால ஓர் 
இைக்காரம்தான; “ஓ்ட முடியாத முதுனையில 
நாயகளின ஓலத்னதச் சிலுவாயச் சுைநது எப்்படிமயா 
நன்டனய முடித்து வீடிருக்கும் ெநதில திரும்புகிறார்; 
அங்மக குவிநது கி்டக்கும் ைணலுக்குள் இருநது ஒரு 
நாய குனரத்து மிரடடுகிறது; ்பாயநது வரும் அநத 
நாய… ‘மத… சும்ைா கி்ட’ எனற ஒரு க்பணகுரல 
ஒலியில “உனறயும் ஓவியைாக” அ்டங்கிவிட்டதாம்; 
நாயச் ெத்தம் மகடடு வீடடு வாெலில எடடிப்்பார்த்த 
தன ைருைகளின ்பார்னவயிலும்’ மத... சும்ைா கி்ட’ 
எனற அமத குரல ஒலித்ததாம்; “வயொை காலத்தில 
எனை கால நன்ட மவணடிக்கி்டக்கு”, “நாயி கீயி 
கடிச்சுக் கி்டநதா யாரு ்பாக்கிறது” – எனகறலலாம் 
அநதப் ்பார்னவ, வீடடிறகுள் ம்பாை பிறகு குரலாக 
நீடசி க்பறும் என்பது கவினதயில கொலலாைல 
வி ்ட ப் ்ப ட டி ரு க் கி ற து ;  இ ப் ்ப டி 
வி்டப்்படடிருப்்பதைாமலமய அது கவினதயாகி 
நைக்குள்மை ்பரவிப் ்பாயகிறது. கவித்துவத்தின 
நுணணலகுகனை அறிநதவர் சிறபி. இனதத்தான 
கவிஞர் கணணதாென ஒரு ்பாடடில, “கொலலாத 
கொலலுக்கு வினலமயதும் இலனல” எனகிறாமரா!

இதும்பாலமவ “இனறு அவர் வரவிலனல” எனற 
கவினதயும் கானல நன்ட கெலலும் ஒரு முதியவரின 
கனததான; அவர் ந்டநது கெலலும் “ஆொத் 
கதருவின” ெநதிப்பில ஒரு ்பால கன்ட; இைம்க்பண 
க்பாறுப்பில ந்டநதது. ஒரு நாள் ககானல 
கெயயப்்படடுச் ொக்கன்டமயாரம் கி்டக்கிறாள்; 
காவலதுனற அநதத் கதருவின குழநனதகனையும் 
பிடித்து விொரித்தது; அநதத் கதருவில கானல 
நன்டக்குச் கெலலும் முதியவனரயும் பிடித்தது; 
அனறநதது; குண்டாநதடியில தாக்கியது; முழங்னக 
ை்டக்கி முதுனகப் பிைநதது; விொரனண ைறுநாள் 
இரவுவனரத் கதா்டர்நதது.

“விடியறகானலயில கிழவர் குப்புறக் கி்டநதார்; 
இரத்தம் கசிய” கவினத இப்்படி முடிகிறது.
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“இனிஅெனர விசாரிக்க முடிைாது
இரட்ன்டக் வகானலயில
ஒரு வகானலக்கு ேட்டும் துப்புக் கின்டத்தது!
ஆசாத் வதருவில
ஆறுேணி ெந்தது; கிழெர ெரவிலனல” (ப.84)

ெமூக கவளியில முதியவர்களின இ்டம் 
எனைவாக இங்மக இருக்கிறது என்பனத இனதவி்ட 
அழுத்தைாக யாரும் ்பதிவு கெயதுவி்ட முடியாது; 
்பாலகாரி, இைம் குைரி; அவள் ொவுக்காை 
துப்புத்துலக்குதல தீவிரைாக ந்டக்கிறது; ஆைால 
முதியவர்தாமை! யாரும் அனதக் கணடு 
ககாள்ைவிலனல; ஒரு ்பக்கம் காவலதுனறயின 
அதிகாரம் ககாடிகடடிப் ்பறக்கிறது என்பனத இநதக் 
கவினத புலப்்படுத்துகிறது எனறால, ைறு்பக்கம் 
கிழம்தாமை, இனித் துப்புத்துலக்கிப் ம்பாராடி 
எனை ஆகப் ம்பாகிறது எனற உறவுக்காரர்களின, 
பிள்னைகளின புறக்கணிப்பும் கவினதக்குள்ளிருநது 
கவளிப்்படுகிறது.

முதுனையின ைறகறாரு அனு்பவைாக அனைவது 
ைரணம் குறித்த நினைவு அனலகள்; ைரணத்திறகாகக் 
காத்திருக்கும் அவஸ்னதகள்; “இனி எனை? வாழ்நது 
நலலது ககட்டது எலலாம் ்பார்த்தாச்சு; இனி எதுக்கு 
இநத உயிர் கி்டக்க மவணடும்” எனறு புலம்புகிற 
ைைநினலயிலிரு நது  த ப்பிப்்பது  அரிது ; 
கவிஞர்க்குள்ளும் இநத ைைநினல வநது ம்பாகிறது.

“உறக்கத்னதத்
தாறுோறாய்க் கிழித்துத்
வதாங்க விடுகின்றை
கைவுகள்” (ப.37)

எனறு முதுனைக் காலக் கைவுகள் குறித்துப் 
ம்பசுவது ம்பாலத் கதா்டங்கும் அநதக் கவினத,

கண்கள் வசருகும்
ஒவவொரு இரவிலும்
ஒரு முைனலப் மபால
மெட்ன்டக்கு இனரைாகக்
காத்துக் காத்து
ெருத்தத்திலும்
எதிரபாரப்மபாடு… (ப.38)

எனறு முடிகிறது; ைரணத்திறகுக் காத்திருக்கும் 
அவஸ்னதனயத்தான இநதக் கவினத ம்பசுவதாக 
உணர்கிமறன. இதும்பால ்பா்டகர் எஸ்.பி.
்பாலசுப்பிரைணியம் ைனறநதம்பாது எழுதிய 
“ைரணம் நைது மதாழன” (்பக்.76-77) எனற கவினதயும் 
ைரணம் குறித்த முதுனையின கவளிப்்பாடு எனமற 
கருதுகிமறன. இநதக் கவினதயில இைம் வயதில 
எதிர்்பாராைல ைனறநது ம்பாை தன ஆருயிர்ப் 
புதலவன நினைவும் வநது முதுனைனய 
அனலக்கழிக்கும் காடசினயக் காண முடிகிறது.

முதுனைக்காலத்தில கநஞ்ெகைலலாம் வநது 
நினறநது ததும்புவது இைனைக்காலத்து நினைவுகமை; 
இநதத் கதாகுப்பில அத்தனகய நினைவுகளின 
ஊர்வலம் அ்டர்த்தியாயப் புறப்்படடு வநத 
வணணம் இருக்கினறை. “ஈென மைல விழுநத அடி 
எலலார் மைலும் விழுநத அடி”, ஆைால ்பள்ளிப் 
்பருவத்தில ஆசிரியர்கள் அடித்த அடி “எைக்கு 

ைடடும் விழுநத அடி”. ஆைாலும் முதுனையில, அநத 
அடிகள் எலலாம் “பிரம்்படி அலலவாம்; 
பிறககனை?”, “க்பானைடி, பூவடி, இனறு வனர 
நினைவிலிருக்கும் கரும்்படி!” எனகிறது கவினத. 
(்ப.101) “்பள்ளிக்காலம்” (59) என்பதும் அப்்படி ஒரு 
கவினத. முதுனை, ்பனழய வலிகனை எலலாம் 
இரெனைப் க்பாருைாக ைாறறி விநனத புரிவனதப் 
்பார்க்கிமறாம்.

இமதம்பால ‘்படடிக்காடு’ (்ப.94) எனற கவினத 
எத்தனை வனகயாை ்பழங்கனை, விதவிதைாயத் 
தினறு ைகிழ்நத  இைம் நினைவுகனைப் 
்பகிர்நதுககாள்கிறது; நைக்குள் கதாடித்தனல 
விழுத்தணடு ஊனறிைாரின அநதப் புறப்்பா்டல 
வநது ம்பாகிறது; மைலும் முதுனைக்கும் ொயவு 
ந ா ற க ா லி க் கு மு ள் ை  க ா த ல  உ ற வு 
எடுத்துனரக்கப்்படுகிறது (்ப.118) இநதியா சுதநதிரம் 
அன்டநததாகச் கொலலப்்பட்ட நாைனறு காகிதக் 
ககாடினய ஏநதி ஊர்வலம் ம்பாைம்பாது, 
ைனழக்பயயமவ ககாடி கனரநது ம்பாைதறகுக் கதறி 
அழுத நினைவுகள்; (்ப.123) ைருதூர் இைங்கணணன 
இப்ம்பாது இலனல; இைங்காலத்துத் மதாழன; 
அநதத் மதாழனை இநத முதுனையில நினைத்து, 
அவர் மூலம் ைருதூர் அனனைனயப் ்பார்த்துப் 
்பரவெம் அன்டநத அனு்பவத்னத அனெ ம்பாடுகிறது 
“ைருதூர் அனனை” எனற கவினத (்ப.128 ) . 
“அ்பத்தம்”(்ப.156) எனற கவினத முதுனையின 
ந்டத்னதயியனல அப்்படிமய ்படடியலிடடுப் 
்பன்டக்கிறது; நன்டயின ம்பாது முணு முணுத்துத் 
தைக்குள் தாமை ம்பசிக் ககாள்வது; குளியல 
அனறயில குழானயத் திறநதுவிடடு கவறித்துப் 
்பார்த்த்படி உடகார்நதிருப்்பது; நண்பர்கமைாடு 
உனரயாடும்ம்பாது கதா்டர்பு அறுநதும்பாய 
ெம்்பநதமிலலாைல ம்பசுவது; ொப்பிடும்ம்பாது 
ஊறுகாயக்குப் ்பதிலாக ஒதுக்கி னவத்த 
கறிமவப்பினலனயச் சுனவப்்பது; கவங்காயத்திறகுப் 
்பதில க்பருங்காயத்னத வாங்கி வநது ைனைவியி்டம் 
வாங்கிக் கடடிக் ககாள்வது எனறு நீளுகிறது அநதப் 
்படடியல; இப்்படி ந்டப்்பது “ைறதி அலல; அ்பத்தம்; 
ைைதின தறகாலிக ைரணம்” எனகிறார் கவிஞர்; 
முதுனை, ைனிதனர அலங்மகாலப்்படுத்தும் அழகு 
இனவ!

நாம் வாழ்நது களித்த பூர்வீக வீடு ்பறறி நினைவு 
அனலகள் இலலாத முதுனை யாருக்கும் இலனல 
எனமற கொலலிவி்டலாம்; ஏகைனறால, ‘வீடு’ 
என்பது கவறுைமை ஓர் இ்டம் ைடடும் அலல; ைனித 
உணர்ச்சிகளின வினையாடடு னைதாைம்; பிஞ்சு 
ைைத்தில இநதப் பிடி்ப்டாத பிர்பஞ்ெத்தின ஒரு 
துணுக்னக நைக்குள் வினதத்து வைர்ப்்பது வீடு; 
அத்தனகய வீடடின நினைவுகள் வாழ்வின இறுதிப் 
்பருவத்தில ைைகைலலாம் நினறவது தவிர்க்க 
முடியாதது; கவிஞர்க்குள்ளும் அது நிகழ்த்திய 
லீனலகனைப் “பூர்வீக வீடு” (்ப.19) எனற கவினதயில 
்ப்டம் பிடிக்கிறார். ்பாறாங்கறகளும் ்பாம்புகளும் 
நினறநத காடடிறகு நடுவில குடினெ வீடு! ்படுக்க 
அம்மிக்கல கைத்த! குழவிக்கல தனலயனை; இரவில 
கூனரயில எலி பிடிக்க ்பாம்பு துரத்தும் ெத்தம்! 
கானலயில ்பலமதயக்கக் கருமவலங்குச்சி , 
அடுப்புக்கரி, ொம்்பல, திருநீறு எனறு ஏதாவது 
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இருக்கும். கள்ளிச் கொடடுப் ்பாலில அம்ைா 
ம்பாடும் காபி! எனை ைாதிரியாை வாழ்க்னக 
்பாருங்கள்! அப்்பாதான அநதவூர் நீதி்பதி; 
வீடடுவாெலதான நீதிைனறம்; இரணடு கதனனை 
ைரம்தான காவல; நினைவுகள் இறுதியில துக்கைாக 
முடிகிறது; இனறு அநதப் பூர்வீக வீடும் இலனல; 
வீடு எனறால அம்ைாதாமை! அநத அம்ைாவும் 
இலனல.

ஆனசமைாடு பாரத்த
அம்ோ முகம்
அெர சாம்பலாை
ஆற்றங்கனரமைாரம்
சலசலக்கும் ் தியில (ப.21)

எனறு முடிகிறது அநதக் கவினத.

இமதம்பானற ஒரு கவினததான ‘நாணயம்’ 
எனகறாரு நலல கவினத (்ப.46) . கொலலும் 
விதத்திலும் புத்தம் புது உத்திமயாடு உதித்திருக்கிறது. 
“்பனழய தகரப் க்படடினயத் திறநது ்பார்த்மதன” 
எனறு கதா்டக்கமை முதுனையின நினைவுக் 
க்டலுக்குள் மூழ்கப் ம்பாகும் ம்பாக்னகப் 
புலப்்படுத்திவிடுகிறது; அங்மக “நனறியின கணணீர்த் 
துளிககைை மூனறு நாணயங்கள், மினனிக் 
ககாணடிருநதை” எனகிறார். ஒனறு, ்பள்ளிப் 
்பருவத்தில ஆசிரியமராடு உ்டன இருநது உணண 
மநர்நத மவனையில அவர் ைனைவி காடடிய 
்பாகு்பாடடிைால மகா்பம் உச்சிக்கு ஏற, “நம்னை 
நம்பி வநதவன அவன” எனறு கர்ஜித்து, ஆசிரியர் 
ஆனெயாய வைர்த்த பூநகதாடடிகனைப் ம்பாடடு 
உன்டத்துச் சுறறு நூறாக்கிைாராம்; அனறு “என 
தகரப் க்படடியில முதல நாணயம் விழுநதது” 
எனகிறார் கவி; ைறகறாரு ஆசிரியர் வாயனைனயக் 
கன்டப்பிடிப்்பவர் ;  க்பரியவர்கள்  கூ்ட 
ைாணவர்களுக்கு எப்்படிக் ககடுதல கெயயலாம் 
எனறு கடிதம் எழுதிக் மகடகிறார்கள் எனறு ஒரு 
நாள் கூறிைார்; அவர் வரலாறு எழுதும் எைக்கு 
அநதக் கடிதங்கள் ்பயன்ப்டலாமை எனறு அவர் 
இனறு இலலாததால பிள்னையி்டம் மகடம்டன; 
“இறப்்பதறகு முன கடிதங்கனை எரித்து விட்டார்” 
எனறு ்பதில கின்டக்கிறது.

அனறுதான அநதத் தகரப்க்படடியில 
“தீயவர்க்கும் தீனை கெயயாமத” எனற இரண்டாவது 
ந ா ண ய ம்  வி ழு ந த த ா ம் .  மூ ன ற ா வ து , 
“தாயகைாழிக்காகமவ வாழ்வது வாழ்கவனும் 
நாணயம் விழுநதது என தகரப் க்படடியில; இது 
எப்ம்பாது எனறால ்பர்பரப்புக்குப் ்பஞ்ெம் இலலாத 
கெனனை, தி.நகர் கதருவில “தாயகைாழி கண 
ம்பானறது, ைறற கைாழிகள் கணணாடி ம்பானறனவ” 
எனகறழுதிய வாெகத்னத வாசித்தம்பாது! அவர் 
தன இலலத்திறமக ‘நனறி’ எனறு க்பயர் னவத்தவர்; 
தமிழாய வாழும் தங்க ைனிதர்; மொதனைக் 
காலங்களில இநத மூனறு நாணயங்களும் தனனை 
வழிந்டத்திை எனறு முடிக்கிறார் கவிஞர்.

இவவாறு நினைவுகளில வாழும் முதுனையின, 
்பன்டப்்பாக்கைாகச் சிறபியின இநதத் கதாகுப்பு, 
முதுனையில வாழும் எைக்குள் எளிதாயப் ்பரநது 
விரிகிறது. ஆைாலும் அவருக்குள் இருக்கும் ெமூகம் 

ொர்நத பிரக்னஞ ஒரு சிறிதும் வறறாைல ஒவகவாரு 
வார்த்னதக்குள்ளும் ்பாயநது விரிவனதயும் ்பார்க்க 
முடிகிறது. அவறறுள் குறிப்்பாக ஒனனற ைடடும் 
கூறி இநத ைதிப்புனரனய முடிக்கலாகைனறு 
கருகிமறன. சிறபியி்டம் கவளிப்்படும் தமிழ்த் 
மதசியம் ொர்நத ்பார்னவ இநதத் கதாகுப்பில 
அழுத்தைாகப் ்பதிவாகியுள்ைது; மைமல குறிப்பிட்ட 
“தாயகைாழிக்காகமவ வாழ்வது வாழ்வு” எனறு ஒரு 
நாணயத்னத முனகைாழிவது கவிஞரின வாழ்க்னகப் 
்பயணத்தின மவரினைப் புலப்்படுத்தி விடுகிறது. 
இதும்பாலமவ ைரணத்தின ொனலனயக் கைவுகாணும் 
‘ககாடுங்கைவு’ எனற கவினதனயக் கைவு மூலம் 
ஒரு ்பா்டம் கறமறன எனறு இப்்படி முடிக்கிறார்:

“ேறு உலகிலும்கூ்டக்
கஞசிதான் வபருவிருந்து
கெனலமை சிறிதும் மெண்்டாம்
தமிழதான் வசாரக்கத்தின் வோழி” (ப.114)

இவவாறு ைறு உலகத்திறகும் தமினழமய 
அவாவுகிறார். இதும்பாலமவ “என கைாழிக்கிலலாைல, 
எைக்கு ைடடும் சுதநதிரைா? ”  எனகறாரு 
இனைஞர்களுக்மக உரிய உணர்ச்சிக் ககாநதளிப்பில 
நினறு அரசியல கவினத ்பன்டத்துள்ைார். தமிழ், 
“்பள்ளிக்கூ்ட வாெலிலகூ்டக் காலடி” னவக்க 
முடியாகதனறால, கிழித்கதறி புறப்க்பாருள் 
க வண்ப ா  ை ா னலனய ,  கு று ந கத ா ன க , 
கநடுநகதானககனை எலலாம் எடுத்து எறி, 
குப்ன்பயில ம்பாடு புறநானூறனற, நாக்கு வழிக்கவா 
முப்்பால சுவடி? எனறு ககாதிக்கினற கவிஞர், 
இறுதியில இப்்படி முடிக்கிறார்:-

“இந்தி வதரிந்தாலதான் இந்திைவரன்றால
இந்திைைாகி என்ை வசய்ைப் மபாகிமறன்?
கழிசன்டத் தமிழைாகமெனும்
காலம் கழிக்கிமறன் அதுமெ மபாதும்” (ப.122)

“தாயகைாழிப் ்பறறு அறமவ இலலாத இநதத் 
தமிழிைத்தில ஏன பிறநமதன எனறு ்பல இரவுகள் 
தூங்காைல துனபுறறுக் கி்டநதிருக்கிமறன” எனறு 
ஒரு  ்பயண உனரய ா்டலில எனனு்டன 
்பகிர்நதிருக்கிறார். இநத 85- வயதிலும் அவருக்குள் 
கைலாய இருக்கும் இநதத் தாயகைாழிப் ்பறறு 
வியக்கத் தக்கது; ெமீ்பத்தில 2020- எனறு 
நினைக்கிமறன; ைதுனர, ்பரைக்குடியிலிருநது வரும் 
“தமிழர் க்பருகவளி” எனற இதழில சிறபியின 
விரிவாை ஒரு மநர்காணல வநதுள்ைது. அநதப் 
க்பரிய மநர்காணலின ொரமை “தமிழர்க்கு எனறு 
மதெம் மவணடும்; தமிழர்க்குத் தமிழ்ப் ்பறறு 
மவணடும்” என்பதுதான; கவிஞர் சிறபியின 
ஆழ்ைைத்தில தமிழ் உணர்வுதான நினறநது 
கி்டக்கிறது என்பனத இநதத் கதாகுப்்பாலும் உணர 
முடிகிறது; உ்டல முதுனை காணலாம்; ஆைால 
உள்ைமும் உயிரும் இறுதி வனர இைனையாகத்தான 
இருக்கும் என்பதறகு இநதத் கதாகுப்ம்ப ொனறு. 

நூல விெரம் : சிற்பி, முகந்து தீராக் க்டல, (2021) 
டிஸ்கெரி புக் மபலஸ்,

வசன்னை – 78. மபச: 044 48557525 / +91 
8754507070

பக்.160, வினல ரூ.150/-
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இ
ங்கிலாந்தில இருபத்தி்ாலு ொரங்களுக்கு மேல 

கரப்பத்தில இருக்கும் கருனெ கருச்சினதவு மூலம் 
அழிப்பது சட்்டவிமராதோைது. விதிவிலக்காக, கருவில 
இருக்கும் சிசு பிறந்த பின் அங்கவீைோை அலலது “ 
substantial risk “ உள்ள குழந்னதைாக ெளரும் என்று 
genetic screening ேற்றும் இன்ைபிற ேருத்துெ 
பரிமசாதனைகள் மூலம் அறியும் பட்சத்திமலா அலலது 
அந்தக்குழந்னத பிறந்த பின் இருதை அறுனெச் 
சிகிச்னசகள் மபான்ற கணிசோை ேருந்துெ தனலயீடுகள் 
/உதவிகள் இலலாேல பினழக்க ோட்்டாது என்று 
வதரிந்தாமலா அனத 24 ொரங்கள் தாண்டிை பின் பிறக்கிற 
அந்தத்தருைம் ெனரயிலும் கருச்சினதவு வசய்து வி்டலாம் 
என்கிறது சட்்டம். சில மெனளகளில இனதக் கருச்சினதவு 
என்று வசாலெனத வி்ட சிசுக்வகானல என்று கூறுெது 
வபாருத்தோக இருக்கும் என்மற மதான்றுகிறது.

வபாதுொக ்வீை ்ெதாராளத்துெ வபாருளாதார 
சூழலில 35 ெைதிற்கு மேல குழந்னத வபற்றுக்வகாள்ளும் 
வபண்கள் மிக அதிகம். அந்தப்வபண்களுக்கு கரப்பம் 
சம்பந்தோக நினறை சிக்கலகள் ெருெது தவிரக்க முடிைாத 
ஒன்று. 35 ெைதிற்கு மேல பிள்னள வபறும் வபண்களின் 
கரப்பத்தில இருக்கும் சிசுவின் ெளரச்சினை ேற்றும் 
ேரபணுக்குனறபாடுகனள கண்்டறிை genetic screening, 
ரத்தப்பரிமசாதனை ேற்றும் CVS என்ற ேருத்துெப் 
பரிமசாதனைக்குட்படுத்துகிறாரகள்.

அந்தப் பரிமசாதனைகள் மூலம் கண்்டறியும் குனறகனள 
ச ம் ப ந் த ப் பட்்ட  க ர ப்பிணிப்வபண்கமள ாடும் 
கைெரகமளாடும்/ இனைகமளாடும் பகிரந்து 
வகாள்ெமதாடு ேட்டுேலலாேல “உங்கள் குழந்னத இன்ை 
பிற பிணிகள் சிக்கலகமளாடு பிறக்கப்மபாகிறது, இந்த 
குழந்னத பிறந்தால உங்கள் குடும்ப அனேதி வகடும், 
உங்கள் உறவில விரிசலகள் ஏற்படும், நீங்கள் 
ஆஸ்பத்திரியும் வீடுோக அனலவீரகள், இனத நீங்கள் 
முனளயிமலமை கிள்ளி விடுெது ்லலது. உங்கள் 
்ன்னேக்காகத்தான் ்ாங்கள் இனத உங்களுக்கு 
வசாலகிமறாம் , மீதி உங்கள் விருப்பம் .. “ etc. குழந்னத 
பிறக்கும் ஒரிரு ் ாட்களுக்கு முன்ைரும் நீங்கள் சிசுனெக் 
வகாலலலாம் ்ாங்கள் அதற்காை ெழி ெனககள் 
வசய்மொம் என்று என் எச் எஸ் -ல உள் கருக்கனலப்பு 
ஆமலாசனைப்பிரிவு வதா்டரந்து ஆமலாசனை ெழங்கும். 
இத்தனகை ஆமலாசனை பல மெனளகளில அதீதோை 
அழுத்தோக ோறுகிறது என்று இந்த ஆமலாசனைகனள 
எதிரத்து பிள்னள வபற்றுக்வகாண்்ட பல ஆயிரம் 
வபண்கள் கூறுகிறாரகள் என்கின்றை புள்ளிவிபரங்கள்.

அந்த ஆமலாசனைனை மீறி பிள்னள வபற்றுக்வகாண்்ட 
Emma Miller என்கிற வபண் தைது அனுபெத்னத 

பகிரும்மபாது ‘தான் கரப்போக இருந்த காலத்தில 
கிட்்டத்தட்்ட பதினைந்து முனறகள் தைக்கு கருக்கனலப்பு 
பற்றி ஆமலாசனை கின்டத்ததாகவும் பின்ைர தைது 
முப்பத்வதட்்டாெது ொரத்திலும் தைக்கு கருக்கனலப்னப 
ஊக்குவிக்க ஆமலாசனை ெழங்கிைாரகள்’ என்றும் 
கூறியிருக்கிறார.

இங்கிலாந்தில இருக்கும் இந்த கருக்கனலப்பு 
ஆமலாசனை னேைத்தின் வபைர க்டந்த ோதம் ெனரயில 
சுோர ்ாற்பது ஆண்டுகளாக Marie Stopes International 
(MSI) என்றனழக்கப்பட்்டது பின்ைர MSI Reproductive 
Choices ஆக வபைர ோற்றப்பட்்டது. இந்த அனேப்பு என் 
எச் எஸ் -ற்கூ்டாக வசைற்படுகிறது. மேலும் Human fer-
tilisation and Embryology Act 1990 என்னும் சட்்டத்தின் 
பிரகாரம் தான் இந்த வி்டைங்கள் அமுலப்படுத்தப்படுகின்றை. 
இனி இந்த சட்்டத்திற்காை மூலம் எங்கிருந்து ெந்தது 
என்று கெனிக்கலாம்.

1883 ல Eugenics அலலது “ well - born” என்ற 
வி்டைத்னத முதன் முதலில மபசிைெர 1883 இல 
பிரான்சிஸ் கால்டன் (Francis Galton) என்பெர. அெர 
உயிரிைல தந்னதைாை ச ா ரள்ஸ் ்டா ரவினின் 
உறவிைருோொர. இெர உயிரிைல, உளவிைல ேற்றும் 
பல துனறகளில கால பதித்தெர. குனறகள் ஏதும் இலலாத 
ேனிதரகனள ேட்டும் இைப்வபருக்கம் வசய்ை 
அனுேதித்துவிட்்டால ஆமராக்கிைோை சமூகத்னத கட்டி 
எழுப்பலாம் என்பது அெரின் Eugenics சித்தாந்தம். கிமரக்க 
வோழியில Eugenics என்பனத ‘சிறந்த’ அலலது ஒரியிைல 
என்கிறாரகள், அதாெது சிறப்பாை பிறப்னப ேட்டும் 
அனுேதிப்பது தான் Eugenics -ன் வகாள்னக. Francis 
Galton இனதப்பற்றி எழுதிை புத்தகத்தின் வபைர Hered-
itary Genius (1869).

இந்த வி்டைம் பின்ைர அவேரிக்காவில Eugenics 
movement என்று ஓர இைக்கோக உருவெடுத்தது. 1920-
30 களில அவேரிக்காவில உள்ள அனைத்து 
ோநிலங்களிலும் sterilisation சட்்டங்கள் ெகுக்கப்பட்டு 
கிட்்டத்தட்்ட 64 ஆயிரம் மபரகள் ெனரயில பிள்னள 
வபற்றுக்வகாள்ள முடிைாதபடி sterilisation என்ற 
வி்டைத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்்டைர என்பது மசாக ெரலாறு.

அதனைத் வதா்டரந்து அவேரிக்க Eugen ics 
இைக்கத்து்டன் ்ட்புறனெ ஏற்படுத்திக்வகாண்்ட 
ஹிட்லரும் Eugenics -க்னக சட்்டோக்கி யூத இை 
அழிப்னப உக்கிரப்படுத்திைார என்பதும் ஒரு தூை 
இைத்னத உருொக்கும் மெட்னகயில பலமெறு 
ெனகப்பட்்ட ேனித அெலங்கனள அரங்மகற்றிைார 
என்பதும் ைாெரும் அறிந்த ஒன்று. ஹிட்லரு்டன் 
்ட்புறவில இருந்து வகாண்டு Eugenics பற்றி நினறை 
வி்டைங்கனள ஹிட்லமராடு மேரி ஸ்்டாப்ஸ் (Marie 

யூபெனிக்ஸ்  (Eugenics) சிததைாநதைம்

இங்கிைாந்தில சடடமும் திடடமும்
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Stopes) என்கிற வபண் பகிரந்து வகாண்்டதற்கு ஆதாரோக 
இருெருக்குமின்டயில ்்டந்த கடிதப்பரிோற்றங்கள் 
ஆதாரப்படுத்துகின்றை.

ஆகமெ இந்த கருக்கனலப்பு ஆமலாசனை னேைத்னத 
Marie Stopes என்ற அந்த வபைரில இருந்து பிரித்வதடுக்கிற 
ம்ாக்கத்திமலமை மேற்குறிப்பி்டப்பட்்ட வபைர ோற்றம் 
்்டந்மதறிைது என்று ் ம்பப்படுகிறது.

மேரி ஸ்்டாப்ஸ் இன்்டரம்ஷைல (Marie Stopes In-
ternational) என்ற இந்த அனேப்பு கிட்்டத்தட்்ட 40 
ெரு்டங்களாக உலகில உள்ள 30 ் ாடுகளுக்கு மேற்பட்்ட 
்ாடுகளில கருச்சினதவு ேற்றும் குடும்பக் கட்டுப்பாடு 
பற்றிை வி்டைங்கனள மப ாதித்தும் ெருெது 
குறிப்பி்டத்தக்கது.

வபண் குழந்னத கருக்கனலப்பு ் ்டக்கும் ் ாடுகளில 
இந்தக் கருக்கனலப்புக்கனள ஊக்குவிக்கத் துனைமபாகும் 
கருவிைாக கரப்ப கால விஞஞாைப் பரிமசாதனைகள் 
இருக்கும் என்பது இங்கு குறிப்பி்டத்தக்கது.

வபண்ணிைப் பாரனெயில ‘ஒரு குழந்னதனைப் 
வபற்றுக்வகாள்ெமதா அலலது அனதக் கருவிமலமை 
கனலத்து விடுெமத ா  க ர ப்பே ா க  இருக்கும் 
அந்தப்வபண்ணின் தனிப்பட்்ட விருப்பு வெறுப்பு சாரந்த 
ஒன்று’ என்பதாகமெ பல முற்மபாக்காை பகுத்தறிவு உள்ள 
ேனிதரகளால புரிந்து வகாள்ளக்கூடிைது.

ஆைால வபண்ணிைப்மபாரனெயில ‘ஆடு ் னைகிறது 
என்று ஓ்ாய் அழுத’ கனதைாக இந்த எம் எஸ் ஐ 
இைப்வபருக்க மதரவுகள் (MSI Reproductive Choices) 
35 ெைதிற்கு மேல உள்ள கரப்பிணிப் வபண்களுக்கு 
கருக்கனலப்பு வசய்ெதற்கு மதனெக்கதிகோக அழுத்தம் 
வகாடுப்பது குடும்பங்களின் நிம்ேதினை சீரகுனலக்க 
ெழிெகுக்கிறது.

பபொதுப்புத்தியில கருக்கனலப்னப நிறுத்துெது 
என்பது வபண் விடுதனலக்கு எதிராை ஒன்று என்பதும் 
அனதப் பிற்மபாக்குொதிகள் வசய்ை வி்ட ோட்்டாரகள் 
என்பதால ் ாங்கள் உங்கள் பக்கம் நிற்கிமறாம் என்பதுமே 
MSI ன் அறிவுறுத்தல.

ஆைால அெரகள் தனலயீட்டின் உள்ம்ாக்கம் Eugen-
ics ஐ அமுலாக்கிக் வகாண்டிருப்பதும் குைப்படுத்தக்கூடிை 
உ்டல உபானதகமளாடு பிறக்கும் குழந்னதகளால 
ஏற்படும் ேருத்துெச் வசலனெக் குனறப்பதுமேைாகும்.

இந்த வி்டைத்னதப்பற்றி என்னை எழுத னெத்த 
சம்பெங்கனளயும் குறிப்பி்ட மெண்டும். என்னுன்டை 
மதாழி ஒருெர குழந்னத வபற்வறடுக்கப் மபாகும் கன்டசி 
ொரத்தில அனத கனலத்து விடும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டு 
அனதச் வசய்ை நிரப்பந்திக்கப்பட்டிருந்தார. அந்தக் 
குழந்னத பிறந்தால அதற்கு இருதை அறுனெச் சிகிச்னச 
வசய்ை மெண்டி ெரும் என்றாரகளாம், நீங்கள் பின்ைர 
வீடும் ஆஸ்பத்திரியுோக அனலை மெண்டி ெரும் 
என்றாரகளாம், கைென் ேனைவி உறவில இந்தக் 
குழந்னதைால விரிசல ஏற்படும் என்றாரகளாம், மேலும் 
இறக்கப்பண்ணி வபற்வறடுத்த குழந்னதனை கண்ணில 
காட்்டவும் இலனல என்பதும் அெருக்கு கூடுதல 
ஏக்கத்னத மசாகத்னத ேற்றும் ேைவுனளச்சனலயும் 
ஏற்படுத்திைது.

ேற்மறார 35 ெைனதத் தாண்டிை மதாழி கருவுற்று 
இரண்டு ோத்திற்கு உள்ளாகமெ genetic screening வரஸ்ட் 

வசய்கிமறாம் என்று ஏமதா தெறாக பண்ணி கருனெ 
கனலத்தது ஆஸ்பத்திரி. இரண்டு வபண்களும் அடுத்த 
குழந்னத வபற்றுவகாள்ளும் ெனரயிலும் பாரிை உளவிைல 
தாக்கங்களுக்கு ஆளாைாரகள்.

22/12/2020 பிரசுரோகிை Sunday Times என்ற 
பத்திரினகயில வ்டாமினிக் லாசன் (Domic Lawson) 
என்கிற பத்தி எழுத்தாளர (columnist) இந்த வி்டைம் பற்றி 
“சிரேோை உண்னே: ்ாங்கள் யூவஜனிக்ஸ் பயிற்சி 
வசய்கிமறாம்“ (The inconvenient truth : we practice eu-
genics) என்ற தனலப்பில எழுதி இருந்தார. சுோர 25 
ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர தன்னுன்டை ேகள் அெர 
ேனைவியின் கரப்பத்தில இருந்த காலத்தில 
ேருத்துெப்பரிமசாதனைகள் மூலம் தன் ேகளுக்கு ்டவுன் 
ம்ாய்க்குறி (Down syndrome) இருப்பதாக கண்்டறிந்து 
அந்தக் கருனெ கனலக்கும் படி ெற்புறுத்திைாரகள் 
என்றும் அதற்கு இைங்காேல தாங்கள் அந்தக் 
குழந்னதனைப் வபற்று எடுத்ததாகவும் அந்தக் குழந்னத 
இப்வபாழுது 25 ெைது இளம் வபண்ைாக சுதந்திரோை 
ேகிழச்சிைாை ஒரு ொழனெ ொழெதாகவும் கூறுகிறார, 
இந்த வி்டைம் பற்றி மேலும் அெர கூறுனகயில Ameri-
can Journal of Medical Genetics என்ற அனேப்பால 2011 
ல வெளியி்டப்பட்்ட பத்திரினகயில அெரகள் 3000 ்டவுன் 
ம்ாய்க்குறி (Down syndrome) உள்ள 12 ெைதிற்கு 
மேற்பட்்ட ் பரகளி்டம் கருத்து கணிப்பு வசய்ததில ்டவுன் 
ம்ாய்க்குறி (Down syndrome) உள்ள 99 வீதோை ் பரகள் 
ொழவில மிகவும் ேகிழச்சிைாக உள்ளதாகவும் ேற்றும் 97 
வீதோமைார அெரகளின் புறத்மதாற்றம் பற்றி மிகவும் 
திருப்திைாக உள்ளதாகவும் அறிந்து அறிக்னக வெளியிட்டு 
இருக்கிறது என்கிறார.

இந்தக் கட்டுனரயின் ம்ாக்கம் இனத ொசிக்கும் 
்பரகள் ேத்தியில இந்த ்ாட்டில கருக்கனலப்பு பற்றி 
சட்்டமும் அனதச் சுற்றி இருக்கும் புறெைோை தனலயீடுகள் 
பற்றிை விழிப்புைரனெ ஏற்படுத்துெதும் ேட்டுமே.

ஒரு குழந்னதனை வபற்வறடுப்பமதா அனத 
கருக்கனலப்பு வசய்ெமதா ஒரு வபண்ணின் தனிப்பட்்ட 
சுதந்திரோை மதரவின் அடிப்பன்டயில இருக்க 
மெண்டுமேவைாழிை அதில ைார தனலயீடும் 
அழுத்தங்களும் இருக்கக்கூ்டாது, அது குடும்போக 
இருந்தாலும் சரி ஒரு அரசாக இருந்தாலும் சரி, 
வபண்ணிைொதிகள் சாரந்த நிறுெைோக இருந்தாலும் 
சரி. இருப்பினும் எந்த முடிவு எடுக்கும் மபாதும் 
சம்பந்தப்பட்்ட வி்டைம் பற்றி அனைத்னதயும் அறிந்து 
வதளிந்த பின் எடுப்பது முக்கிைம்.

Eugenics என்ற வி்டைம் எலலா ்ாட்டு சட்்ட 
திட்்டங்களிலும் ஏமதா ஒரு ெடிெத்தில அலலது பல 
ெடிெங்களில இருக்கும் என்மற ்ம்புகிமறன். 
இங்கிலாந்னதப் வபாறுத்தெனர Human fertilisation and 
Embryology Act 1990 -ற்கூ்டாக வசைற்படுெமதாடு 
ேட்டுேன்றி ெறுனேக் மகாட்டின் கீழ உள்ளெரகள் அதிகம் 
பிள்னளகள் வபற்றுக்வகாள்ளாேல இருக்க Universal 
Credit மூலம் இரண்டு குழந்னதகனள ெளரப்பதற்கு 
ேட்டுோை வசலனெ அரசு வபற்மறாரகளுக்கு ெழங்குெனத 
Welfare Reform Act 2012 மூலம் அமுலப்படுத்தி 
ேனறமுகோக அெரகள் சைத்வதானகப் வபருக்கத்னத 
குனறக்கும் திட்்டே ா க  னெத்திருப்பனதயும் 
அெதானிக்கலாம்.

கட்டுனரைாளர, எழுத்தாளர, இலண்்டன்
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பவணுமாதவன்
venumadhavan2021@gmail.com

தாய்னேப் பிரபஞசத்தின் கருெனறச் சுெரகளில
நீங்கள் உயிரத்த வ்ருப்பு மூச்சுகனள
இந்தப் புலலாங்குழலில இன்று ஊதிப்பாரக்கிமறன்.
மசரிகளின் ஓலங்களில -
ெைலவெளிகளின் புலம்பலகளில -
ஊரெலங்களில -
உரினே முழக்கங்களில -
எந்த ராகங்கனள இனசத்துச்வசன்மறாமோ,
அந்த ராகங்களுக்கு ் ான் வீனை மீட்டுகிமறன்.
உங்கள் –
இதைத் துடிப்புகள் இந்தக் கண்ைாடியில
இன்று –
முகம் பாரத்துக்வகாள்ளலாம்.

-இன்குலாப்

க்டநத ஜூனல ைாதக் ’காலச்சுவடு’ இதழில 
கவிஞர் சுகுைாரன சுநதர்லால ்பகுகுணாவுக்காக 
’வாழ்தல இனிது ’  எனற தனலப்பிலாை 
அஞ்ெலிக்கடடுனர எழுதியிருநதார். அதில, ென டிவி 
குழுைத்தின ைனலயாைத் கதானலக்காடசியாை 
சூரியா டிவியில கெயதி ஆசிரியராகத் தான 
்பணியாறறியம்பாது ந்டநத ஒரு நிகழ்ச்சினய அவர் 
நினைவு கூர்நதிருநதார் :

“திருவைநதபுரத்தில 2 0 0 2ஆம் ஆணடு 
பிப்ரவரியில நன்டக்பறற ‘நதி வநதைம்’ எனற 
நிகழ்ச்சினயத் கதா்டங்கினவப்்பதறகாக சுநதர்லால 
்பகுகுணா வநதிருநதார். மகரைத்தில ஓடும் 
நாற்பத்திகயாரு ஆறுகனைப் ்பாதுகாக்கும் 
மநாக்கத்து்டன சூழலியல அனைப்பு ஒனறு ைாநில 
அைவில ந்டத்திய நிகழ்ச்சி…

கதானலக்காடசியின நிகழ்ச்சி நிரலில வாரம் 
ஒருமுனற இ்டம்க்பறற ‘வர்த்தைாைம்’ எனற 
மநர்காணல நிகழ்ச்சியும் ஒனறு. அரசியல, ெமூகம், 
கனல, ்பண்பாடடுத் துனறகனைச் மெர்நதவர்கள் 
்பங்மகற்பார்கள்…

கெயதிப்பிரிவிலிருநத எலமலாரும் கரகவாலி 
எழுப்்ப, ‘ைக்களின ம்பாராளினய வரமவறகிமறாம்’ 
எனறு கொலலிமய அவனர அைரனவத்மதன.

அறிமுகத்திறகுப் பினைர் காமிரானவக் 
ககாணடுவரச்கொலலி, அவரி்டம் கைலல 
மகள்விகனை முனனவத்மதன…

அநதக் குறுகிய மநர்காணல எங்களுன்டய 
ைானலச் கெயதிகளில இ்டம்க்பறறது…

்பகுகுணாவு்டன உனரயாடிக்ககாணடிருநத 
நிமி்டங்களில உதவி ஆசிரியர்களில ஒருவரும் 
ஓவியருைாை ெத்யமதவ எங்கள் உனரயா்டல 
காடசினய வனரவதில முனைநதிருநதார். (அனைம் 

கவளியீ்டாக வநத ெக்கரியாவின ‘இதுதான என 
க்பயர்’ எனற நாவலுக்கும் ‘மகான்ட காலக் 
கு றி ப் பு க ள் ’  ்ப தி ப் பு க் கு ம்  ஓ வி ய ங் க ள் 
வனரநதிருக்கிறார்.) பினைர் அவரி்டம் அனுைதி 
க்பறறு அவனரத் தனிக் மகாடம்டாவியைாக 
வனரநதார். னககயழுத்து க்பறுவதறகாகப் ்ப்டத்னத 
நீடடியம்பாது குழநனதகயானறு முதனமுதலாகக் 
கணணாடினயப் ்பார்க்கும் ்பரவெத்து்டன ்பகுகுணா 
ரசித்துக்ககாணடிருநதது இனறும் அகலாத நினைவுச் 
சித்திரம்.”

இவவாறு சுகுைாரன அநத நினைனவ ஒரு 
சித்திரைாகத் தீடடியுள்ைார்.

நண்பர் சுகுைாரன குறிப்பிடடிருக்கும் ஓவியர் 
ெத்யமதவ அவர்கனைப் ்பறறிமய நான இப்ம்பாது 
கொலலப்ம்பாகிமறன:

1997ஆம் வரு்டம். ’ஆதவ கிரா்பர்ஸ்’ எனனும் 
ஒளியச்சு நிறுவைத்னத ந்டத்திவநத என நண்பர் ஏ. 
பி. எம். ்பாலகுருொமி, ைதுனரயில ஆடிமயா 
கதாழிலில ஈடு்படடிருநது, அவரி்டம் யார் 
மூலைாகமவா வநதுமெர்நத, டி. வி. எஸ். பிரொத், ஜி. 
ஆர். ெநதீப் எனனும் இரணடு நண்பர்கனை 
எனனி்டம் அறிமுகப்்படுத்தினவத்தார். ‘‘ இவர்கள் 
தங்கள் ஆடிமயா கதாழில ொர்நத கெயதிகனை 
கவளியிடுவதறகாக ‘ஆடிமயா மவர்லட’ எனற 
க்பயரில ஒரு ்பத்திரினகனயக் ககாணடுவர 
விரும்புகிறார்கள். நீங்கள் ஆசிரியர் க்பாறுப்ம்பறறு 
ந்டத்தித்தர மவணடும்” எனறு மகடடுக்ககாண்டார். 
அதுவனர ஆடிமயா கதாழில ்பறறி நான ஏதும் 
அறிநதிமலன எனறாலும், ‘்பத்திரினகதாமை 
கெயதால ம்பாயிறறு’ எனறு நான இனெநமதன. 
நண்பர் ்பாலகுருவும், ைதுனர நண்பர்களின 
நண்பராை ‘ெக்தி மீடியா’ எனனும் விைம்்பர நிறுவை 
உரினையாைர் ்பாணடிகெலவனும் நிர்வாக 
ஆசிரியர்கைாகச் கெயல்பட்டார்கள்.
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ஓவிைர சத்ைமதவ ‘இனசமுகம்’ பகுதிக்காக 
ெனரந்த ப்டங்களில ஒன்று

அப்க்பாழுது புறறீெலகைாகப் புறப்்படடுவநத 
ஒலிநா்டாக்கனையும் இனெ நிறுவைங்கனையும் 
அறிமுகப்்படுத்துவது முதனனையாை ்பணியாக 
இருநதம்பாதிலும் ஈமராடு தமிழன்பன எழுதிய 
மைனலநாடடு இனெ கதா்டர்்பாை ‘இருண்ட 
ஞாயிறும் எழுச்சிமுகமும்’, ‘பீடடிலஸ் இதயம்’ 
ம்பானற ்பன்டப்புகள், நண்பர் கனலச்கெலவனின 
மகாடம்டாவியத்து்டன ்பா.ஸ்ரீகுைார் கதா்டர்நது 
எழுதிய மைலநாடடு இனெக்கனலஞர்கள் ்பறறிய 
கடடுனரகள் ஆகியனவ வாெகர்களின க்பரும் 
வரமவறன்பப் க்பறறை.

அநத வனகயில ‘ஆடிமயா மவர்லட’ இதழில 
நான கவளியிட்ட ‘எைது இனெமுகம்’ எனனும் 
கடடுனர வரினெனயக் குறிப்பிடடுச் கொலலிமய 
ஆக மவணடும். இநதக் கடடுனர வரினெயாைது, 
‘ஆடிமயா மவர்லட’ இதனழத் கதா்டர்நது, மவகறாரு 
நிறுவைத்திலிருநது எனனை ஆசிரியராகக் ககாணடு 
கவளிவநத ‘மியூசிக் மவர்லட’ இதழிலும் 
கதா்டர்ச்சியாக இ்டம் க்பறறது. ்பலமவறு துனறகளில 
த்டம் ்பதித்த மூத்த ்பத்திரினகயாைர் சினை குத்தூசி, 
ைக்கள் கவிஞர் இனகுலாப், நடிகர் எஸ். வி. மெகர், 
ைைநல ைருத்துவர் ைாத்ருபூதம், கலவியாைர் 
மவங்க்ட சுப்ரைணியன, ஓவியர் டிராடஸ்கி ைருது, 
நடினக ககௌெலயா, ம்பராசிரியர் ொலைன 
்பாப்ன்பயா, ஓவியர் ஷயாம் ம்பானறு ்பலரின இனெ 
குறித்த சுனவயாை அனு்பவங்கள் அதில இ்டம் 
க்பறறிருநதை. அவறறுக்குக் மகலிச்சித்திரப் 
்பாணியிலாை (Caricature) ்ப்டங்கனை, சுகுைாரன 
தைது கடடுனரயில குறிப்பிடடுள்ை ஓவியர் 
ெத்யமதவ தான வனரநது தநதார்.

ஓவியர் ெத்யானவ நான அறிமுகம் ககாண்டது 
ஒரு தனிக்கனத. இவவாறு ்பற்பல கனதகைால 
பினைப்்பட்டது தாமை நம் வாழ்க்னக!

கவிஞர் ஈமராடு தமிழன்பன தைது நண்பராை 
எழுத்தாைர் கெலவ. ொமிநாதன அவர்கனை 
‘ஆடிமயா மவர்லட’ இதழில எழுதுவதறகாக 
எனனி்டம் அனுப்பினவத்தார். அவரும் ்பா்டகர் 
ைமைாவின மநர்காணல உள்ளிட்ட ்பல 
கடடுனரகனை இதழில எழுதிவநதார். அவர்தான 
ஒரு நாள் ஓவியர் ெத்யானவ அனழத்துவநது 
அறிமுகப்்படுத்தினவத்தார். அவரி்டம் ம்பசியம்பாது 
அவர் ஒரு ைனலயாைக் கவிஞர் என்பனத அறிநமதன. 
கவினத, ஓவியம் எை இறக்னக கடடிக்ககாணடு 
வாைத்தில ெஞ்ெரித்துக்ககாணடிருநத அவனர 
ைணணில கால்பாவ னவக்க நான க்பரிதும் 
்பாடு்படம்டன. ’ஆடிமயா மவர்லட’, ‘மியூசிக் 
மவர்லட’ இதழ்களில கவளிவநத ’இனெ முகம்’ 
்பகுதிக்கு அவனரமய வனரய னவத்மதன. அப்ம்பாது 
‘குங்குைம்’ ்பத்திரினகயின க்பாறுப்்பாசிரியராக 
இருநத கவிஞர் சுகுைாரனி்டம் அவனர 
ஆறறுப்்படுத்திமைன. அவருக்குச் சில ்ப்டங்கனை 
வனரயும் வாயப்ன்பச் சுகுைாரன அளித்தார். அவர் 
கெனையில காலூனற அது ம்பாதுைாைதாக 
இலனல.

அநத மநரத்தில ென டிவி குழுைத்தின ைனலயாைத் 
கதானலக்காடசியாை சூர்யா டிவியின கெயதி 
ஆசிரியராக, சுகுைாரன க்பாறுப்ம்பறறிருக்கிறார் 

என்பறிநது அதறகாக அவனரப் ம்பாயப் ்பார்க்குைாறு 
ெத்யாவி்டம் கொனமைன. அவனர சூரியா டிவி 
கெயதிப்பிரிவில உதவி ஆசிரியர்களில ஒருவராக 
சுகுைாரன மெர்த்துக்ககாண்டார். சில ைாதங்களுக்குப் 
பின, நான ென டிவியில கெயதிஆசிரியராகப் 
்பணியாறறுனகயில அமத அலுவலகத்தில 
ைனலயாைப் பிரிவில ்பணியில இருத்த 
சுகுைாரனையும் ெத்யானவயும் ெநதித்து 
ைகிழ்நததுணடு. உலகம் உருணன்டயாைது என்பது 
இவவனகயிலும் நிரூ்பணைாயிறறு.

அ ப் ம்ப ா து  எனை ா ல  ென  டிவி க் கு 
அனழத்துச்கெலலப்்படடு எனனு்டமைமய ஒனறாக 
கவளிமயறிய ஸ்ரீகுைாரும் நானும் , ஆளுக்ககாரு 
ஊ்டகம் மநாக்கிப் ம்பாயவிட்ட நினலயில 
ஸ்ரீகுைாரின திருைணத்தில கலநதுககாள்ை 
திருவைநதபுரம் ம்பாைம்பாது எங்கள் இருவரின 
அனபிறகுரிய ெத்யானவ அங்குச் ெநதித்மதன. 
அப்ம்பாது அவர் சூரியா டிவியின கெயதிப் பிரிவில 
முக்கியப் க்பாறுப்பில இருநதார். வின்டக்பறுனகயில 
வாஞ்னெயு்டன கதா்டர்வணடிநினலயம் வனர 
வநது வழியனுப்பினவத்தார்.

அதனபினைர் கெனனைக்கு வநத தருணங்களில 
ஓரிரு முனற எனனைக் காண வநதுகெனறார். அதன 
பின சுகுைாரன க்பாறுப்்பாசிரியராக இருக்கும் 
‘காலச்சுவடு’ இதழில ெத்யானவப் ்பறறி சுகுைாரனின 
வரிகளில இப்ம்பாது வாசிக்க மநர்நதம்பாது 
ெத்யானவ மீணடும் கண்டதாய உணர்நமதன.

 எழுத்தாைர் ்பாவணணன ” நினைவுகனை 
எழுதிப்்பார்ப்்பது என்பது எைக்கு எப்ம்பாதுமை 
பிடித்தைாை கெயல. அது க்டநதும்பாை ்பனழய 
கணங்கனை மீணடும் ஒருமுனற கைவுக்காடசிகயை 
நிகழ்த்திக்காடடும் வாயப்ன்ப வழங்குகிறது” எனறு 
அணனையில தைது வனலப்்பதிவில குறிப்பிடடிருநதது 
இநதத் தருணத்தில என நினைவில எழுகிறது.

கட்டுனரைாளர: பத்திைாளர; மூத்த பத்திரினகைாளர
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சிறுகயதை

ஆர். எட்வின் சாமுபவல்
edwin12samuel@gmail.com

சா ‘தீ’

“ஐம்்பது வருஷத்துக்கு முனைால இப்்படித்தா 
கலவரம் ந்டநதுச்சி... தண்டவாைத்துக்கு மைப்்பக்கம் 
நம்ை ஆளுக, கீழ்்பக்கம் அவுங்க ஆளுக நினனு 
கவடடு குத்துனனு கரணடு மூனு உயிர் ம்பாச்சு. 
இப்ம்பா, நலலமவை அநதைாதிரி எநத உயிரும் 
ம்பாகல.. க்டவுள் இதுவனரக்குங் காப்்பத்தியிருக்காரு..” 
அம்ைா இநத விஷயத்னதக் மகட்டதும் இனதமய 
திரும்்பத்திரும்்பச் கொலலிக் ககாணடிருநதார்கள்.

இப்க்பாழுதும் அமத தண்டவாைம் - வ்டக்மக 
கரயிலமவ ஸ்ம்டஷனில கதா்டங்கி, முனிசி்பல 
ஆபீஸ் க்டநது, தருனவ னைதாைத்னத ஒடடி 
வனைநது, புலமதாட்டம் வழியாக கதறமக 
உப்்பைங்களில ம்பாய முடிநது - ஊனர இரண்டாகப் 
பிரித்த்படிதான கி்டக்கிறது.

ஆைால, இப்க்பாழுது முனம்பாலிலனல. ஊர் 
எவவைமவா வைர்ச்சியன்டநது விட்டது. எைமவ, 
எலலா ஜாதி ஆடகளும் ஊரின எலலா ்பகுதிகளிலும் 
்பரவலாக குடியிருக்க ஆரம்்பத்திருநதார்கள். 
இருநதாலும், தண்டவாைத்தின கிழக்குப்்பக்கத்தில 
வசித்த அநத ைனிதர்கள் இனனும் அதிகத் 
தி ரட சி யு்டன  அங் மக ம ய  அதி க ை ா க க் 
குடியிருநதார்கள்.

மைறகுப் ்பகுதி ைனிதர்கள் க்பாதுவாக 
க்பரும்்பாலும், விரல விடடு எணணக்கூடிய ஒரு 
சில குடும்்பங்கள் தவிர, தண்டவாைத்தின மைறகுப் 
்பகுதிமலமய குடியிருநதார்கள். ஊரின வியா்பாரம் 
ைறறும் கதாழிலகள் க்பரும் ெதவீதம் அவர்கள் 
னகவெமையிருநதை.

்பனழய துனறமுகம், சுங்கத்துனற, வங்கிகள், 
இனசூரனஸ், க்பரிய ம்பாஸ்ட ஆபீஸ், இனனும் ்பல 
வர்த்தகம் ெம்்பநதப்்பட்ட ஆபீஸ்கள் இருக்கிற 
க்டறகனரச் ொனலயில கதா்டங்கி மநர்மகா்டாக 
மைறமக நீணடு கெலகிற அநத ஊரின இரு பிரதாை 
ெ ானலகளின கிழக்குப்  ்பகுதியிலதான - 
தண்டவாைத்தின கிழக்காகத்தான- மைற்படியாரின 

கன்டகள் ைறறும் அலுவலகங்கள் குவிநதிருநதை.

அதைால ,  அனவககைலலாம் அடித்து 
கநாறுக்கப்்படுவதறகும், சூனரயா்டப்்படுவதறகும், 
தீக்கினரயாக்கப்்படுவதறகும் வாயப்்பாகிப் ம்பாய 
விட்டது................

திடீகரனறு மநறறுக் கானலயில ்பறறிக் ககாண்ட 
இநத ஜாதிக் கலவர கநருப்பு இனனும் 
அனணநத்பாடிலனல...

கானல ஒன்பது ைணியிருக்கும். அவனுக்கு 
ஆபீஸிலிருநது ம்பான வநதது.

“நீங்க ஆபீஸ் ்பக்கம் இப்்ப வரமவண்டாம். ஒமர 
ரகனையா இருக்கு. இநத க்பர்ணானக்டஸ் ைக்கள் 
விக்ம்டாரியா மராடல இருக்கிற நா்டார் ஷிப்பிங் 
கம்க்பனிககயலலாத்னதயும் அடிச்சி கநாறுகிடடு 
வர்ராங்க...ஆபீஸுக்குள்ை புகுநது மைஜ நாறகாலி 
கணணாடினயகயலலாம் ஒன்டச்ெது காணாதுனனு 
கம்ப்யூட்டனரகயலலாம் கதருவில ம்பாடடு ஒ்டச்சி 
தீ னவச்சிடடு இருக்காங்கைாம்..” ்பயத்திலும் 
அதிர்ச்சியிலும் ்ப்ட்ப்டகவனறு விமைாத் அவனி்டம் 
ம்பானில ம்பசிைான.

“ ெ ா ர ா  ஏகஜனசிக்கும் ,  அப்க்பலமலா 
ஷிப்பிங்கிக்கும் தான கராம்்ப மெதைாம். அவங்கை 
குறிவச்சித் தாக்கிற ைாதிரியிருக்குங்கிறாங்க..”

இநத இரணடு கம்க்பனிகளும், ்பலகாலம் ்பரதவர்  
னக ஓங்கியிருநத ஷிப்பிங் ஏகஜனஸி, ஸ்டுவம்டாரிங், 
கஸ்்டம்ஸ் கிளியரிங் அணடு ்பார்மவர்டிங் ஆகிய 
கதாழிலிலகளில ெமீ்பகாலத்தில ஈடு்படடு, ஆரம்பித்த 
கொற்ப வரு்டங்களிமலமய அதிமவகைாக 
வைர்ச்சியன்டநது முனமைறிக்ககாணடிருநதை. 
அவர்கைது அசுர வைர்ச்சி இநதத் கதாழிலகளில 
ஏறகைமவ இருக்கினறவர்களின, குறிப்்பாக ்பரதவ 
முதலாளிகளின, கணஉறுத்தலுக்கும், க்பாறானைக்கும், 
எரிச்ெலுக்கும் காரணைாக அனைநதிருநதது.

“கிமரட காட்டன மராடல இருக்கிற கநனறய 
கன்டகை மவற அடிச்சி கநாறிக்கிடடு வர்ராங்கைாம்..” 
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விமைாத், கதா்டர்நது ்பதட்டத்து்டன ம்பானில 
ம்பசிைான.

அவனுக்கு இருப்பு ககாள்ைவிலனல.” நா ககாஞ்ெ 
மநரத்தில புறப்்படடு வர்மரன. நீங்க கவயிட 
்பணணுங்க... மலடீஸ் ஸ்்டாஃப்்ப மவணணா 
வீடடுக்கு அனுப்பி னவச்சிருங்க..”

அவெர அவெரைாகப் புறப்்பட்டான. ம்பானில 
அவன ம்பசியனதக் மகடடு ஏமதா பிரச்ெனை எனறு 
அம்ைாவும் ைனைவியும் ஊகித்திருக்க மவணடும். 
எனைகவனறு மகட்ட அம்ைாவி்டம் “ஒணணுமிலல.. 
ஆபீஸுக்கு ம்பாயடடு வநதிர்மரன..” விஷயத்னதச் 
கொனைால அவர்கள் அவனை கவளிமய 
வி்டப்ம்பாவதிலனல எனறு அவனுக்கு நனறாகத் 
கதரியும்.

கார் மவண்டாகைனறு மதானற, ன்பக்னக 
எடுத்துக் ககாணடு கிைம்பிைான. ஜார்ஜ் மராடு 
வனர கலவரத்திறகாை எநத ெலெலப்ம்பா, அறிகுறிமயா 
கதன்ப்டவிலனல. எலலாம் இயலபு நினலயில 
இருப்்பதாகப் ்பட்டது. கலவரம் ்பறறிய கெயதி 
இனனும் இநதப் ்பகுதியில கசிநது ்பரவவிலனல 
ம்பால மதானறியது.

தருனவ  னைத ாைமிருக்கிற  க தருவில 

நுனழநததும்தான கலவரத்திறகாை அறிகுறிகள் 
கதன்ப்டலாயிை.

மராடு கவறிச்மொடிக் கி்டநதது. ைனித 
ந்டைாட்டமும் வாகைப் ம்பாக்குவரத்தும் அறமவ 
இலலாதிருநதது. தருனவ னைதாைத்தின கதறகு 
வாெலருகில நடுமராடடில ஊதா கலர் ஜீப்க்பானறு 
தனலகீழாகப் புரட்டப்்படடு ்பாதி எரிநத நினலயில 
மலொை தீமயாடு புனகநது எரிநது ககாணடிருநதது. 
மராடடின ஓரைாகப் ன்பக்னக ஒடித்து நினறு 
்பார்த்த ம்பாது அது ெப்ககலக்்டர் ஜீப்க்பனறு 
கதரிநதது.

ன்பக்னக நகர்த்த ஆரம்பித்த மநரத்தில, சிறிது 
தூரத்தில, லயனஸ் ்டவுனிலிருநது வருகிற 
மராடடிலிருநது ஒரு ஐம்்பது அறு்பது ம்பர் னகயில 
கம்பு, அரிவாளு்டன கூச்ெலிட்ட்படி அவன வநது 
ககாணடிருநத மராடன்டக் க்டநது வ்டக்காக 
தருனவ னைதாை பிரதாை வாெலிருக்கிற மராடடில 
பிரமவசித்துக் ககாணடிருப்்பனத அவன ்பார்க்க 
மநர்நதது.

ைைதில மலொை ்பயம் ்ப்டர ஆரம்பித்தது. 
கதா்டர்நது ம்பாகவா மவண்டாைா எனறு சிறு 
தயக்கம். அநத கும்்பல சிறு கதானலவு க்டநதுகெலலக் 
காத்திருநது அவன ஆபீஸ் மநாக்கி வினரநதான.
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அவன ொரா ஏகஜனஸியில ்பல காலம் மவனல 
்பார்த்த அனு்பவமும், கின்டத்த வியா்பாரத் 
கதா்டர்பும் தநத னதரியத்தில தனிமய கொநதைாக 
ஒரு ஷிப்பிங் கம்க்பனினய ஆரம்பித்து, ஆரம்பித்த 
முதல வரு்டத்திமலமய அவைது கம்க்பனி நலல 
வைர்ச்சியன்டநதிருநதது. அவைது ஆபீஸ் பிரதாை 
வீதியிலிருநது உள்ை்டங்கி க்பரிய ைாதா மகாயினல 
ஒடடிய கதருவிலிருநத குடியிருப்புப் ்பகுதியிலிருநதது.

அநதக் குடியிருப்பு ்பகுதியிலும் ைாதா மகாவினலச் 
சுறறிலும் ்பரதவமர நூறு விழுக்காடு குடியிருநதைர். 
ொரா ஏஜனஸி, அப்க்பலமலா ஷிப்பிங் கம்க்பனி 
முதலாளிகனைப் ம்பால அவனும் நா்டார் 
பிராட்டஸ்்டணடு.  அவர்கனைப் ம்பால அவனும் 
கதாழிலில மவகைாக வைர்நது ககாணடு 
வரு்பவனும்கூ்ட...அதைால, தைது ஆபீஸும் 
நிச்ெயைாக அடித்து கநாறுக்கப் ்ப்டலாகைனறு 
அவனுக்குத் மதானறிறறு.

அவன பிறப்்பால நா்டாராய இருநதாலும்,   
்பரதவப் க்பணனணமய காதலித்து ைணநது, 
இத்தனை காலைாக வாழ்நது ககாணடிருப்்பது 
அவர்களுக்கு எங்மக கதரிநதிருக்கப் ம்பாகிறது! 
அப்்படிமய கதரிநதாலும், அவர்களுக்கு அவன 
பிறப்்பால நா்டார் எனற பிம்்பம் உறுத்தத்தாமை 
கெயயும் எனறு அவனுக்குத் மதானறிறறு.

அவன ஆபீஸ் இருக்கிற சிறு ெநதில நுனழநததும், 
ஆபீஸ் முன ஆபீஸில மவனல ்பார்க்கிற ஆணகளும்,  
அநத ஆபீஸ் இ்டத்தின கொநதக்கார அம்ைாவும்,  
சில க்பணகளும் கூடியிருப்்பனத அவன ்பார்க்க 
மநர்நதது.

அவன ன்பக்னக நிறுத்தி ஸ்டாணட ம்பா்ட 
எத்தனிக்னகயில விமைாத் ்பதட்டத்து்டன அருகில 
வநது, “குைார் ொர் வீடன்ட தாக்கிடடு அவங்க 
ஆபீஸ், அவுரிக் கிட்டங்கி எலலாத்னதயும் தீனவச்சிக் 
ககாளுத்திட்டாங்கைாம்..”

“ஒ...க்காட....” அவனை அறியாமைமலமய அவன 
இநத வார்த்னதகனை உரக்க உச்ெரித்தான.

குைார் அவனுக்கு மிக கநருங்கிய நண்பர். 
கொலலப் ம்பாைால, இநத ஊர் பிஸிைஸ் 
வட்டாரத்தில அவனுக்கிருநத ஒமர நண்பர் 
குைார்தான. ்பல தனலமுனறகைாகப் பிஸிைஸில 
ஈடு்படடிருக்கும் கெலவாக்கும், ைதிப்புமிக்க டிஎம்டி 
குடும்்பத்திலிருநது வநதவர். அவருன்டய குடும்்பமும், 
அவரது க்பரியப்்பா சித்தப்்பா குடும்்பங்களும், 
கைாத்தமும் ்பரதவர் வசிக்கிற லயைஸ் ்டவுனிமல 
குடியிருநதார்கள். அவர்கைது ஆபீஸ் ைறறும் 
ஏறறுைதி கெயகிற அவுரி இனலக் கிட்டங்கிகளும் 
அநத ்பகுதியிமலமய இருநதை. அவர்கைது 
வீடடிலும் கிட்டங்கிகளிலும் அநத ்பரதவ ைக்கமை 
மவனலயிலிருநதார்கள். அவர்கள் வீடடிலிருநதுதான 
அநதப் ்பகுதி ஏனழ எளிய ஜைங்கள் திைமும் 
குடிதணணீர் பிடித்துச் கெலவார்கள் எனறு 
ஒருத்டனவ அவர் ம்பச்சுவாக்கில கொனைனதக் 
மகடடிருக்கிறான.

குைார் வீடும் கிட்டங்கியும் தாக்கப்்பட்டனதப் 
்பார்த்தால விஷயம் னகமீறிக் ககாணடு ம்பாவதாகப் 
்பட்டது, அவனுக்கு...

அவர்கள் ம்பசிக் ககாணடிருக்கிற ம்பாது 
அவர்கனைக் க்டநது ஒரு கூட்டம் திமுதிமுகவனறு 
ைாதா மகாவினல மநாக்கி ஓடியது. கூட்டத்திறகு 
பினைால வநத சிலனர நிறுத்திக் மகட்டதறகு,”நம்ை 
ஆளுக டிஎம்டி கிட்டங்கிய ககாளித்திடடு அடுத்த 
கதருவிலிருக்கிற மெடடு ஆபீனஸயும் வீடன்டயும் 
ம்பாடடு அடிக்காங்கைாம். நம்்ப டிமராஸ் அயயாவ 
எம். எல. ஏ எலக்ெனல மதாக்கடிச்ெ அநத 
சினைச்ொமிப்்பய கஜயிச்ெதுக்கு க்பரிொ ைால 
ம்பாடடு மெடடு அவம் வீடல வரமவறபுக் 
ககாடுத்தாரிலல.. அநதையித்துக்குதா இநத அடி...”

அங்மக நினற க்பணககைலலாம் அவனைப் 
்பார்த்து, “நீங்க ஏ இங்க வநதீங்க. சீக்கீரைா 
இங்கயிருநது ம்பாயிருங்க .  ஆபீஸ நாங்க  
்பாத்துக்கிமறாம்.. . நீங்க ைடடும் இங்க நிக்க 
மவண்டா.. சீக்கிரைாக புறப்்படுங்க..” விரடடி 
அ டி க் க ா த  கு ன ற ய ா க  அ வ ன ை த் 
துரிதப்்படுத்திைார்கள்.

அவனுக்கும் அங்கிருநது கிைம்புவதுதான 
நலலகதனறு்பட்டது. ஆபீஸ் ஆடகனையும் 
்பத்திரைாக வீடடிறகு ம்பாகும்்படிச் கொலலிவிடடு, 
அவனும் வநத வழிமய ன்பக்னகத் திருப்பிைான.

மராடன்டக் க்டக்னகயில குைார் ஆபீஸ் ைறறும் 
கிட்டங்கியில எறிகிற கநருப்ன்பயும் புனகனயயும் 
தூரத்திலிருநமத அவைால ்பார்க்க முடிநதது. 
ெப்ககலக்்டர் ஜீப் முழுவதும் கருகிப்ம்பாய கவறும் 
எழும்புக்கூ்டாய கருகிக்கி்டநதது. இரணடு மூனறு 
ஊதா நிறத்துணடு தகடுகளின ஓரங்களில மலொை 
கநருப்பும் புனகயும் இனனும் கசிநதவணணமிருநதை.

வீடு வருகிறவனர கணணில ஒரு ம்பாலீஸ்கூ்ட 
கதன்ப்டவிலனல என்பது அவனுக்கு ஆச்ெரியைாக 
இருநதது. ஊரின ஒரு ்பகுதிமய கலவரபூமியாக 
ைாறிக்ககாணடிருக்கிற ம்பாது ம்பாலீஸ் எங்மக 
ம்பாைது?..

வீடடிறகு வநது முதல மவனலயாக நண்பர் 
குைாருக்கு ம்பான கெயதான. முதல ரிங்கிமலமய 
அவர் ம்பானை எடுத்துப் ம்பசிைார்.

“எனைாச்சி குைார்?..”

“ ஒனனும் புரியல... முப்்பது வருெத்துக்கு மைலா 
இங்க இருக்மகாம்.. தாய பிள்னைகள் ைாதிரி 
அனமயானயைா இங்க உள்ைவங்க கிட்ட 
்பழகிடடிருக்மகாம். ஏன இப்்படித் திடீர்னனு ... 
புரியல..”

“ ஒரு ைணி மநரத்துக்கு முனைால திடீர்னனு 
ஒரு கும்்பல வநது ககாச்னெயா, அசிங்க அசிங்கைா 
திடடிடடு பூடடியிருநத கவளி மகட்ட கம்்பாலயும் 
அருவாைாமலயும் அடிச்சி, மகட்டத் கதாறநது 
வீடடுக்குள்ை வரப்்பாத்தாங்க. சித்தப்்பா க்பரியப்்பா 
வீடடிலயும் இமத கதிதான. நலலமவை எலலார் 
வீடலயும் கவளி மகட பூடடியிருநதிச்சு. எலலாரும் 
வீடலதான இருநமதாம். பிரச்ெை வநததும் 
வீடடுக்குள்ை எலலா கதனவயும் பூடடிக்கிடம்டாம். 
இனனும்கூ்ட ககாஞ்ெ கூட்டம் வீடடு முனைால 
நினனு கத்திக்கிடடும் ஜனைல கணணாடிகை கலல 
விடடு எறிஞ்சு ஒ்டச்சிக் கிடடும்தா இருங்காங்க. 
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வீடல க்பாம்்பனைக, ககாழநனதக எலலா 
ஒமரயடியாகப் ்பயநது நடுங்கிகிடடு இருக்காங்க.. 
நலலமவை இதுவனரக்கும் யாரும் உள்ை வரல. ஏமதா 
க்டவுள் புணணியத்தில  வீடடுக்குள்மை 
்பத்திரைாத்தாயிருக்மகாம். அப்புறைாத்தான 
கதரிஞ்சுது இங்க நினை ஒரு ்பகுதி கூட்டம் கலஞ்சி 
ம்பாய நம்ை ஆபீஸ் கிட்டங்கி எலலாத்னதயும் 
அடிச்சி தீவச்சிட்டாங்கனனு...”

“ம்பாலீஸுக்கு ம்பான ்பணணியாச்ொ?”

“அகதலலாம் ்பணணியாச்சி. கதரிஞ்ெ எம்.எல.ஏ., 
எம்.பிகைகயலலாம் வச்சி ககலக்்டர், எஸ். பி, சீகயம் 
கெலலுனனு எலலாயி்டத்திலும் முடிஞ்ெ அைவுக்குப் 
பிரெர்  ககாடுத்தாச்சு .  ஊர்ல இருக்கிற 
ம்பாலீகஸலலாம் அருப்புக்மகாடன்டக்கு சீகயம் 
வர்ரதால அங்க ம்பாயிட்டாங்கைாம் . இங்க 
இருக்கிற ம்பாலீஸால ்பாதுகாப்பு குடுக்க முடியாை 
கதணறிகிடடிருக்காங்கலாம். வீடடுக்குள்னைமய 
இருங்க. நாங்க வநது ்பாதுகாப்்பா எங்க மவனிமலமய 
உங்கை கூடடிடடுப் ம்பாய நீங்க கொலலுற 
்பாதுகாப்்பாை எ்டத்தில விடமறாம். அதுவனரக்கும் 
ககாஞ்ெம் கவயிட ்பணணுங்கனனு ஒமரைாதிரி 
திரும்்ப திரும்்ப ம்பான ்பணணும் ம்பாகதலலாம் 
கொலறாங்க.எப்ம்பா வரப்ம்பாராங்கமைா. . 
அதுவனரக்கும் இங்க எனை ந்டக்கப் ம்பாகுமதா.. 
கதரியல..?” குைாரின ஆதங்கம் அவனுக்குப் புரிநதது.

ைைதிறகு கராம்்ப கஷ்டைாக இருநதது. குைாரும், 
அவர் குடும்்பத்தாரும் எவவைவு நலல ைனிதர்கள் 
? அவர்கனை தாக்குவதறகாை காரணம்?. . . 
புரியவிலனல...

அம்ைாவி்டமும் ைனைவியி்டமும் ந்டநதனதப் 
்பறறி சுருக்கைாகச் கொனைான. இருவரும் சிறிது 
மநரம் ்பயத்திலும் நடுக்கத்திலும் உனறநது 
ம்பாைதாகப்்பட்டது.

“குைாரணணன வீடடிலிருநது எலமலாரும் 
்பத்திரைாக கவளிமய வரணுமை . .  நலல 
ைனுஷங்கைாச்மெ.. அ்டக்க்டவுமை.. அவங்களுக்கு 
ஏன இநத மொதை..” ைனைவி ்பரிதவித்துப் புலம்்ப 
ஆரம்பித்தாள்.

திடீகரனறு அம்ைாவும் ைனைவியும் ஏக 
காலத்தில “  நம்்ப ஆபீனஸயும் அடிச்சி 
கநாறுக்கிறுவாங்கைா?”, எனறு மகட்டார்கள்.

இதுவனரயிலும் அவன ைைதின ஒரு ஓரத்தில 
்பதுங்கியிருநத அநத ்பய உணர்வு கைலல மைல 
எழுநது வநதது. ஆபீனஸ அடித்து கநாறுக்கி 
மெதப்்படுத்திவிட்டால ? இப்க்பாழுதான பிஸிைஸில 
முன மைறி  வ ரு கி ற  த னை ா ல  அ ந த ச் 
மெதங்கனைகயலலாம் தாக்குப் பிடிக்க இயலுைா? 
தைது ஆபீஸ் உள்ை்டங்கி குடியிருப்புப் ்பகுதியில 
இருப்்பதால ஒருமவனை தப்பித்துக் ககாள்ைலாகைனற 
கைலிதாை நம்பிக்னகயும் அமத ெையம் அவனுள்மை 
துளிர்த்தது. கூ்டமவ, வீடடுக்கார அம்ைாள் “நீங்க 
ம்பாங்க. ஆபீஸ நாங்க ்பத்திரைா ்பாத்துக்கிடுமராம்” 
எனறு கொலலியது ஞா்பகம் வநதது. அநத 
வார்த்னதகள் தநத கதம்பிைால ைைதிலிருநத ்பய 
உணர்வு அப்ம்பானதக்கு மலொகத் தணிய 
ஆரம்பித்தது.

ககாஞ்ெ காலைாகமவ இநத ்பரதவ  ைக்களி்டம் 
ஒருவித ககாநதளிப்்பாை சூழ்நினல நிலவிக்ககாணடு 
வருவனத அவைால புரிநதுககாள்ை முடிநதது.

காலம் காலைாக ்பனழய துனறமுகம் வழியாக 
ந்டநது ககாணடிருநத னலடமரஜ் ஆப்்பமரஷன 
-தூரத்தில க்டலில நங்கூரமிடடிருக்கிற 
கப்்பலகளிலிருநது ெரக்குகனை சினை ்பாயைரத் 
மதாணிகளில ஏறறி கப்்பலகனைக் கடடுகிற 
தைத்திறகு ககாணடு வருகிற மவனல - 
புதுத்துனறமுகத்தில கப்்பலகனைக் கடடுகிற 
தைங்களின க்டல ஆழம் அதிகரித்ததால முறறிலுைாக 
மு்டங்கிப் ம்பாைது. அதைால, அநதத் கதாழிலில 
ஈடு்படடிருநத மதாணிச் கொநதக்காரர்கள், 
மவனலயில இருநத கதாழிலாைர்கள் எனறு 
நூறறுக்கணக்காை குடும்்பங்கள் திடீகரனறு 
பினழப்பிறகு வழியறறப் ம்பாயிை.

அடுத்த அடியாக, தூத்துக்குடிக்கும் ககாழும்புக்கும் 
ெரக்குகனை க்டலில ்பல நூறறாணடுகைாகச் சுைநது 
கெனறு ககாணடிருநத மதாணிகள், க்டலில 
புலிகளின ந்டைாட்டம் அதிகரித்துப் ம்பாை 
காரணத்தால, ்பாதுகாப்பு கருதி, இலங்னக அரொல 
அனவ ககாழும்பு துனறமுகத்திறகு வரக்கூ்டாகதனறு 
தன்டவிதிக்கப்்பட்டது. அதைால, நாற்பது ஐம்்பது 
மதாணி உரினையாைர்கள் க்பரும்்பாதிப்புக்குள்ைாக 
மநரநதது. மவனலயிலிருநத ்பல நூறு கதாழிலாைர் 
குடும்்பங்களும் வாழ்வாதாரைறறு நடுத்கதருவுக்கு 
வரமவணடியதாகிவிட்டது.

இதறககலலாம் மைலாக, இநதத் மதாணிகளுக்கு 
ைாறறாக பிராட்டஸ்்டணட நா்டார் பிரினவச் 
ொர்நத ொரா ஏகஜனஸி ம்பானறவர்கள் க்பரிய 
க்பரிய கப்்பலகனை புதிய துனறமுகத்திலிருநது 
ககாழும்புவுக்கு இயக்க ஆரம்பித்து மதாணிகள் 
சுைநத ெரக்குகனைகயலலாம் வாரி அள்ளிக் 
ககாணடு ம்பாய ககாள்னை லா்பம் ெம்்பாதிக்க 
ஆரம்பித்தார்கள்.

இலங்னக அரொங்கம் விதித்த இன்டக்கால தன்ட, 
நிலனை சீராைதும் விலக்கப்்படடு தாங்கள் 
முனம்பால கதாழிலில ஈடு்ப்டலாகைனற அவர்கைது 
நம்பிக்னகயில  ஒமரயடியாக ைணவிழுநது விட்டமத 
எனற மகா்பம் மவறு அவர்களுக்கு.

இதும்பானற ்பல க்பாருைாதார இழப்புக்கனையும் 
வாழ்வாதாரப் பிரச்ெனைகனையும் ெநதித்த 
அவர்கள், இநதமுனற எப்்படியாவது தங்கள் 
ஜாதினயச் மெர்நத ஒருவர் எம்.எல. ஏ., ஆகமவணடும் 
எனற முனைப்பில, அவர்கள் ஜாதியில அதிக 
வெதி்பன்டத்த, அரசியல ்பாரம்்பரியமிக்க, 
ககௌரவைாை குடும்்பத்திலிருநது வநத டிமரானஸ 
சுமயச்னெ மவட்பாைராக நிறுத்திைார்கள் .

டிமராஸ் கராம்்ப கணணியைாை ைனிதர். ஜாதி 
ைதம் க்டநது எலமலாராலும் ைதிக்கப்்படு்பவர். 
அவனைப் ம்பானற, ஏன ொரா ஏகஜனஸி, 
அப்க்பலமலா ஷிப்பிங் முதலாளிகள் உட்ப்ட, எதிர் 
ஜாதியிலிருநத ்பலரும்கூ்ட டிமராஸ் ம்பானற ஒருவர் 
கஜயித்து வநதால இநத ஊரின வைர்ச்சிக்கு 
நலலகதனற அடிப்்பன்டயில அவருக்கு 
ைனறமுகைாை ஆதரனவயும் ்பண உதவிகனையும் 
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கெயதார்கள். துரதிர்ஷ்டவெைாக அவர் மதாறறு 
முனைால எம்.எல.ஏ சினைச்ொமி மீணடும் கவறறி 
க்பறறுவிட்டார்!

டிமராஸ் மதர்தலில மதாறறுப் ம்பாயவிட்டதாை 
அறிவிப்பு வநததும், அவர் வீடடு முனபு கூடிருநத 
ஆயிரக்கணக்காை இனைஞர்கள் ஏைாறறத்திலும், 
விரக்தியிலும் சினைச்ொமினயயும் அவரது 
ஜாதினயயும் காது மகடகக் கூ்டாத தூஷண 
வார்த்னதகைால ஏசிய்படி கடடுக்க்டங்காது ்பனழய 
துனறமுக மராடடில ஆர்ப்்பரித்த்படி வருகிற 
ம்பாகிற வாகைங்கனைகயலலாம் மெதப்்படுத்திய்படி 
ம்பாைனதப் ்பார்த்து ஏமதா வி்பரீதம் ந்டக்கப் 
ம்பாகிறமதா எனறு அவன உள்ளூரப் ்பயநதது 
ஞா்பகத்திறகு வநதது.

அவனுக்கு அனறு ்பரதவ இனைஞர்கள் கவடிக்கத் 
தயாராகிற எரிைனலயாய, ஏைாறறத்திலும், 
விரத்தியிலுை மகா்பத்திலும் தீப்பிழம்புகைாய 
உள்மை தகித்துக் ககாணடிருப்்பதாகப் ்பட்டது.

குைார் கூப்பிட்டார் என்பதறகாக தான ைகனை 
கூட்டத்திறகு வநதிருக்கக் கூ்டாது எனறு அவனுக்கு 
மதானறிறறு. ஜாதி கூட்டத்திறகு ம்பாகிற அவைவுக்கு 
தைக்கு எனைாயிறறு? ஜாதிய உணர்வு தைக்குள்ளும் 
ைை ஆழத்தில எங்மகா ஒளிநது கி்டக்கிறமதா ...

அநத கலயாண ைண்ட்பம் ககாள்ைாத அைவுக்கு 
ஓமர கூட்டம். ்பக்கத்து ஊர்களிலிருநகதலலாம் 
ஆடகள் திரணடு வநதிருநதார்கள் எனறு 
கொனைார்கள். கூட்டத்தில கூச்ெல, கூப்்பாடு, 
வாக்குவாதம்... ஒமர கமை்பரம். யாரும் யாருன்டய 
ம்பச்னெயும் மகட்டதாகத் கதரியவிலனல.

தனலவர் எஸ்மக ம்பெக் கதா்டங்கியதும் ...” 
ந்டநதது ந்டநது ம்பாச்சி . . .இனிை நாை 
ெைாைத்துக்காை வழினயப் ்பாக்கணும். சீக்கிரைா 
கன்டகை, ஆபீஸ்கை திறக்க எனை ்பணணனும்னனு 
மய ாசி க் கனும் .  இயலபு  வ ாழ் க்னக க்குத் 
திரும்புறதுக்காை வழினயப் ்பத்தி நினைச்சிப் 
்பாக்கணும்....” அவனரப் ம்பெவி்டாது கூட்டத்தில 
ஒமர கூச்ெல. அவர் ம்பச்னெத் கதா்டரமுடியாது 
ம்பாயிறறு.

“தனலவரும் ைத்தவனுவளும் எனை ையிரு 
ெைாதாைத்னதப்்பத்தி ம்பசுறானுவ.. .திருப்பி 
அடிக்கிறதவிடடுடடு...”

“திருப்பி அடிக்கலனைா நம்ைை கதம்ைாடிணணு 
நினைச்சிருவானுவ.. வி்டக்கூ்டாது ...”

“ைகனைனயயும் தனலவனுகனையும் நம்பி இனி 
புரமயாஜைமிலல. . .  நாைமை ்பாத்துக்கி்ட 
மவணடியதுதான...அவனுவ க்ட, வீடு, ஆபீஸ்னனு 
ஒனனுவி்டாை அடிச்சி கநாறுக்குமவாம்...”

முடிவினறி கூட்டம் முடிநதது....

ஒருவிதைாை இறுக்கைாை, குழப்்பைாை சூழல 
அங்மக நிலவியது. எநதவிதக் கடடுப்்பாடுமினறி 
கடடுக்க்டங்காத மகா்பத்திலும் அதிருப்தியிலும், 
ஆக்மராஷைாகவும் கும்்பல கும்்பலாக கூட்டத்திறகு 
வநதவர்கள் கனலநது ம்பாக ஆரம்பித்தார்கள்.

கூட்டத்திலிருநது திரும்பி வருனகயில 

ெமுத்திரக்கனி அணணாச்சியும் குைாரி்டம் 
திரும்்பத்திரும்்ப அனதமயதான கொலலிக்ககாணடு 
வநதார்.

“இநத ... ன்பயலவை சும்ைா வி்டக்கூ்டாது. 
கெவமைனனு இருநத நம்்பல உசிப்பிட்டானுவ. 
இப்்படிமயவிட்டா நம்ைைப் க்பாட்டப்்பயலுவனனு 
நினைச்சிருவானுவ. நைக்கு ைடடுமை இரணடு மூனு 
மகாடிக்கு நஷ்டம்.. ைத்தவங்கயினதயும் மெர்த்தா 
இனனும் ்பல மகாடிக்கு மைல வரும் ம்பால. சும்ைா 
வி்டக்கூ்டாது. ஏறியடிக்கணும்... அவனுவப் ்பக்கம் 
இரணடு மூனு ம்பர் ொயஞ்ொக்கூ்ட ஒணணுமிலல....”

ெமுத்திரக்கனி அணணாச்சி குைார் குடும்்பத்திறகு 
கராம்்ப மவணடியவர். எப்்பவும் அவர்கள் 
கிட்டங்கியிமலமய கி்டப்்பார். அவனர எலலா 
மவனலகளுக்கும், அடியாள் மவனல உட்ப்ட, 
்பயன்படுத்திக்ககாள்வார்கள். குைார் குடும்்பத்னதத் 
கதரிநதவர்கள் அத்தனை ம்பருக்கும் அவனரயும் 
கதரியும்.

நலல ஆஜானு்பாகுவாை மதாறறம். காைராஜர் 
நிறமும் மீனெயுைாக ஆறடி உயரத்தில இருப்்பார். 
கவள்னை மவஷடி ெடன்ட. ெதா வாயில சுருடடு 
புனகநது ககாணடிருக்கும்.

குைானரச் ெநதிக்கப் ம்பாகும் ம்பாகதலலாம் 
்பலமுனற அவர் குைாருன்டய ஏசி மகபினில 
உடக ா ர் நது  ம ்பசி க்கக ாணடிருப்்பனதப் 
்பார்த்திருக்கிறான. அநத சூழலில அவரது இருப்பு 
அங்கு கராம்்ப அநநியைாக அவனுக்குப்்படும். 
மைலும், குைாருக்கும் அவருக்குமிருநத ்பரஸ்்பர 
கநருக்கத்னத ஏமைா அவைால புரிநதுககாள்ை 
இயலாதிருநதது.

குைார் க்பரியப்்பா ன்பயன ரகு அவனைப் 
்பார்த்த்படி “உங்க ஆபீஸிக்கு எதுத்த ைணலகதருவில 
இருக்கிற ஹிநதுஸ்தான லிவர் ஸ்்டாக்கிஸ்ட 
ராஜமெகர் அணணன கும்டானிலிருநத அவவைவு 
மொப்பு,டூத்ம்பஸ்ட,ஃமஷம்பு எலலாத்னதயும் 
மராடல ம்பாடடு தீவச்சி எறிச்ெதுங்காணாதினனு 
திருடிடடு மவற ம்பாயிட்டாங்கலாம்...” எனறான.

“அநத நாயப்்பயலுவ கும்்பல ஒணணு ம்பாகிற 
ம்பாக்கில ்பாத்திைாநகர் கிட்ட இருக்கிற ம்டவிட 
அணணாச்சி ொராயக் கன்டயுயும் அடிச்சி 
நாெைாக்கியிருக்காங்க. அவுரு எவவைவு க்பரிய 
ரவுடி. சும்ைாவுடுவாரா?...” இது ெமுத்திரக்கனி 
அணணாச்சி.

கதா்டர்நது அவர் அவனைப் ்பார்த்து,” ஒங்க 
கம்க்பனி ைணலகதரு கன்டசியிலதாை இருக்கு... 
இதுவனரக்கும் ஒனனும் அடி்ப்டனலயா?...” எனறு 
மகட்டார்.

அவனும்  அனதமய த ான  நினைத்துக் 
ககாணடிருநதான. இதுவனர ைைதின ஓரத்தில 
சுருணடு கி்டநத ஆபீஸ் ்பறறிய ்பயம் மீணடும் 
தனலதூக்கியது. ைணலகதருவின உள்ை்டங்கிய 
்பகுதியிலிருநத கும்டானைத் தாக்கியவர்கள் 
அதிலிருநது ெறறு கதானலவிலிருநத அவன ஆபீனஸ 
ைடடும் விடடுனவக்கவா ம்பாகிறார்கள்?...

ஆைால, தாக்கப்்படடிருநதால இதறகுள் தகவல 
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வராைலா இருநதிருக்கும்?...

“ ந ாங்க  எப்்படியும் ஆபீஸ ்பத்திரைா 
்பாத்துகிடுமவாம்.....” ஆபீஸ் இ்டத்து கொநதக்கார 
அம்ைாவின அநத ஒறனற வாக்கியத்தில அவைது 
கைலிதாை நம்பிக்னக கதாங்கிய்படி ஊெலாடிக் 
ககாணடிருநதது.

வீடடிறகு வநததும் ஆபீஸ் இ்டத்துச் கொநதக்கார 
அம்ைா ம்பான ம்பசியதாக ைனைவி கொனைாள். 
்பக்கத்து வீடடிலிருநது ம்பான கெயவதாக 
கொனைார்கைாம் .  அவர்களும் ்பக்கத்து 
வீடடுக்காரர்களுைாகச் மெர்நது ஆபீஸ் ம்பார்ன்டக் 
கழறறி னவத்தும், க்டலிம்பான ரிசீவனரத் தூக்கி 
னவத்தும், அங்மக ஆபீஸ் இருப்்பது யார் 
கவைத்னதயும் உறுத்தாதவாறு ்பார்த்துக் 
ககாண்டார்கைாம். ்பாதுகாப்பிறகாக அங்கங்மக 
ம்பாலீஸ் மவறு நிறகிறார்கைாம். ஒனறும் ்பயமிலனல. 
தம்பியி்டம் கொலலவும் எனறார்கைாம்.

ஆறுதலாை கெயதி. ைைது மலொயிறறு. 
ைதியச்ொப்்பாடன்ட ைைமிலலாைல ொப்பிட்டான. 
கூட்டத்திறகு ம்பாயவிடடு வநததில ஏற்பட்ட 
உ்டறகனைப்பிைாலும் ைைச்மொர்விைாலும் 
மொ்பாவில ொயநத்படிமய உறங்கிப் ம்பாைான.

அம்ைா,”தம்பி..தம்பி” எனறு தடடிகயழுப்பியதும் 
அவன ்பதறிப்ம்பாய விழித்துக் ககாண்டான.

“தம்பி எழுநதிருப்்பா. நம்்ப ஆளுக ்பதிலுக்குப்்பதில 
திருப்பி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கைாம். கிழக்க 
இருக்கிற அவங்க ஆபீஸ் கன்டகை நாெைாக்கணும்னு 
ஆமவெத்தில நம்்ப ஆடகள் கத்தி,கம்பு, அருவானனு 
கிழக்கு ்பக்கம் ம்பாைாங்கைாம். கநனறய ம்பாலீஸ 
அங்க குமிச்சிருக்காங்கைாம். கிழக்க நம்ை ஆடகை 
ம்பாகவி்டாை அடிச்சி கவரடிட்டாங்கைாம். அநதக் 
மகாவத்தில மைறக அவங்க வீடு க்டனனு 
ஒனனுவு்டாை அடிச்சி கநாறுக்கிடடு வர்ராங்கைாம்...”

“ெணமுகபுரத்தில ஆரம்பிச்ொங்கைாம்... அங்க 
குடியிருக்கிற அவுங்க ஜாதி  வீடுகைகயலலாம் 
அடிச்சி கநாறுக்கி, ன்பக் ஸ்கூட்டர் எலலாத்னதயும் 
தீவச்சிட்டாங்கைாம்.. ஒரு க்பாம்்பை உட்ப்ட 
இரணடு மூனு ம்பருக்கு மலொை அருவா கவடடு 
காயைாம்...”

அ ம் ை ா  மூ ச் சி ன ர க் க  க ெ ா ல லி க் 
ககாணடிருநதார்கள்.

அவனுக்கு ்பகீகரனறது .  வீடுகனையும் 
ைனிதர்கனையும் தாக்குவது கராம்்ப ககாடூரைாை 
விஷயைாக அவனுக்குப் ்பட்டது. தாக்கப்்பட்ட 
ைனிதர்களுக்கு - குறிப்்பாக க்பணகளுக்கும் 
குழநனதகளுக்கும் - அது எத்தனை ககாடூரைாை 
அனு்பவை...ைைனத ரணைாக்கி உள்ளுக்குள்மை 
ஆறாத  வடுவாக  அவர்களுக்குள்மைமய 
உனறநதும்பாகிற அனு்பவைாகவலலவா அதிருக்குை!

காைராஜர் கலலூரிக்கு அருகிலிருநத ்பகுதியில 
குடியிருக்கிற அநத ஜாதினயச் ொர்நத சில ்பணக்கார 
வீடுகள் குறினவத்துத் தாக்கப்்பட்டைவாம். 
வீடடிலிருநத கார்கள் தீக்கினரயாக்கப்்பட்டைவாம்.

அநத  ஜாதியில வெதி்பன்டத்த  ்பலர் 
சிதம்்பரநகரிலும், அதறகு அடுத்த்படியில நலல 

மவனலகளில இருக்கிற ்பலர் பினரயணடநகரிலும் 
இருப்்பதால அடுத்த தாக்குதல அங்மகதான 
இருக்குகைனறு ம்பெப்்பட்டது.

அவன  சி தம் ்ப ர ந கன ர  ஒடடியிரு ந த 
பினரயண்டநகர் ஒனறாவது கதருவில குடியிருநதான.

அமொக் நகரிலிருநது ைனைவியின சித்தப்்பா 
ன்பயன ஸ்டீஃ்பனி்டமிருநது அவளுக்கு ம்பான 
வநதது.

சிதம்்பரநகர் ஒனறு இரணடு மூனறாம் கதருக்களில 
இருக்கிற அவர்கள் ஜாதி வெதி்பன்டத்த 
அத்தனைம்பரின வீடுகளும் தாக்க்பட்டைகவனறும், 
்ப ல  க ா ர் க ள்  தீ க் கி ன ர ய ா கி  எ ரி ந து 
ககாணடிருப்்பதாகவுை, எப்க்பாழுது எனை 
ந்டக்கும் எனறு ்பயைாகயிருப்்பதால வீடன்டப் 
பூடடிவிடடு அவெர அவெரைாக லயனஸ் ்டவுனுக்கு 
ம்பாவதாகவும் கொனைாைாம். மராடடில ம்பாகிற 
வருகிறவர்களில அவர்கள் ஜாதி ஆடகள் ைாதிரித் 
க த ரி கி ற வ ர் க ன ை க ய ல ல ம்  பி டி த் து 
அடிக்கிறார்கைாம் .  லயனஸ் ்டவுனுக்கு 
எப்்படிப்ம்பாய மெரப்ம்பாகிமறாம் எனறும் 
கதரியவிலனல, ்பயைாகவிருக்கிறது எனறும் 
அங்கலாயத்தாைாம்.நீங்களும் எதுக்கும் மகர்ஃபுலலா 
இருங்கள் எனறு மவறு எச்ெரித்தாைாம். ைனைவி 
கொனைதும் அவனுள் மலொை ்பய அரும்புகள் 
துளிர்க்க ஆரம்பித்தை.

மகனை கூட்டம் முடிநது குைாரி்டமிருநது 
வின்டக்பறறு வருகிற ம்பாது, அவனி்டம் தனிமய 
வநது, “ஒங்க ஆபீஸகயலலாம் அடிக்க ைாட்டாங்க. 
நீங்கதா ்பாதி அவங்க ஆைாச்மெ....வீடடில எதுக்கும் 
ஜாக்கிரனதயா இருங்க... நம்ை ்பயலவ கநனறய 
ம்பருக்கு உங்கைப்்பத்தி நலலாத்கதரியும்...” எனறு 
கணனணச்சிமிடடி விஷைத்தைைாகச் ெமுத்திரக்கனி 
அணணாச்சி சிரித்தது இப்ம்பாழுது ெடக்டனறு 
நினைவிறகு வநதது.

அவர் கொனைம்பாது அவனுக்கு ஒனறும் 
மதானறவிலனல. ஆைால, இப்க்பாழுது. அவர் 
கொனைனத நினைக்க நினைக்க, அமுக்க அமுக்க 
தணணீரின அடியிலிருநது திரும்்பத்திரும்்ப மைமல 
ஏறிவருகிற ்பநதாய, ்பயவுணர்வு அவைது ைைதில 
புரணடு எழுநத்படியிருநதது. அதைால, அவன முகம் 
ெடக்டனறு வாடிறறு. அம்ைாவுக்கு அது கதரிநதிருக்க 
மவணடும்.

“ஏம்்பா... திடீர்னனு ஒருைாதிரி ஆயிட்ட...”

அம்ைா மகட்டவு்டன அவன முகம் இனனும் 
கருத்து வாடிறறு.

ெமுத்திரக்கனி அணணாச்சி கொனைனதச் 
கொனைான.

அம்ைா ைனைவி முகங்களில ஏக்காலத்தில 
்பயத்தின மரனக ்ப்டர்நதிறறு. சிறிது மநர இறுக்கைாை 
கைௌை இன்டகவளிக்குப்பின அம்ைாதான ம்பெ 
ஆரம்பித்தார்கள்.

“நைக்கு ஒணணும் வராது தம்பி. ்பயப்்ப்டாதப்்பா...
க்டவுள் நம்ைக் காப்்பாத்துவாரு...”

கதா்டர்நது, “முனைால ம்பாய கதனவகயலலாம் 
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நலலா பூடடிடடுவாம்ைா” எனறு ைனைவினயப் 
்பார்த்துச் கொனைார்கள்.

அம்ைா கொலலிய்படி பூடடிவிடடு வநது, “கார் 
கதருவில நிக்மகன... எனை கெயய...” ைனைவி 
தயக்கத்து்டன மகட்டாள்.

“மவற எனை்பணண?... இநத மநரத்தில எங்கு 
ககாணடு உ்டமுடியும்?... வர்றதப் ்பாத்துக்கி்ட 
மவணடியதுதான...” இயலானையில மதானறிய 
எரிச்ெல அவன குரலில கதானித்தது.

பினைர், மராடன்டப் ்பார்த்திருக்கிற ஜனைலகள் 
அத்தனைனயயும் மூடிவிடடு வரும்்படி ைனைவியி்டம் 
அம்ைா  கொனைார்கள் .  ஜனைலகனை 
மூ டி ய பி ன ை ர்  ை ன ை வி  பி ள் னை க ள் 
வினையாடிக்ககாணடிருநத க்படரூம் கதனவச்ொத்தி 
கவளிப்புறைாக ககாணடினய இழுத்து மூடுவிடடு 
வநதாள்.உள்மை ெத்தம்ம்பாடடு குதூகலத்து்டன 
வினையாடுகிற குழநனதகளின குரல ெனைைாக 
ஹாலுக்குள் மகட்ட்படியிருநதது.

“நைக்குக் க்டவுள்தா கதாண... நம்்ப ஆபீஸ 
காப்்பாத்தலியா? அதப்ம்பால வீடன்டயுங் 
காப்்பாத்துவார்... கவலப்்ப்டமவண்டாம்...”

எங்களி்டம் முழங்கால்படியிடும்்படிச் 
கொலலிவிடடு, கஜ்பம்்பணண ஆரம்பித்தார்.

“கர்த்தாமவ.. . எங்க ஆபீனஸ இம்ைடடும் 
்பத்திரைாக காத்துத்தநததறகு மகா்டானுமகாடி நனறி 
அயயா. அமநக ஸ்மதாத்திரம் சுவாமி... இப்்ப நாங்க 
இருக்கிற இக்கட்டாை கநலை உைக்குத் கதரியும் 
அயயா. . .  எங்களுக்மகா எங்க வீடடுக்மகா 
க்பாருள்களுக்மகா எநதகவாரு மெதமும் வரக்கூ்டாது 
சுவாமி. ஆபீனஸக் காத்ததும்பால காத்துத்தரமவணடும் 
அயயா. . .  உைது கெடன்டயினகீழ் எங்கை 
அரவனணச்சி உைது சிறகுகைால மூடி காத்தருளும்்படி 
உம்னை மவணடிக் மகடடுக்ககாள்மறாம் கர்த்தாமவ...
மைலும், இநத பிரச்ெனையில எநதவிதைாை 
உயிர்மெதமும் ஏற்ப்டாத்படி கட்டனையிடடுக் 
காத்திடுங்க சுவாமி...”

கஜ்பத்திறகுப்பின அங்கு நிலவிய ஒருவிதைாை 
தர்ைெங்க்டைாை அனைதினயக் குனலத்துப்ம்பாடுகிற 
வனகயில, திடீகரை வீடடிறகு முன்பாக ஒருமெரப் 
்பல ன்பக்குகள் உறுமிக்ககாணடு த்டத்டக்கிற ெத்தம் 
மகட்டது. ஒமர கூச்ெலும், உயஉயகயனறு கதா்டர்நத 
விசில ெத்தமும், ெரியாப் புரிநதுககாள்ை இயலாத 
தூஷணவார்த்னதகளின கதறிப்புைாக அவர்கள் 
காதில வநது விழுநதவணணமிருநதை.

வீடடு முனமகடடின மீது க்பரிய ்பாரங்கலனலத் 
கதாப்க்பனறு ம்பாடடு உன்டக்கிற க்பரும் ெப்தமும், 
ைைைைகவை கறகள் வீெப்்படடு ஜனைல 
கணணாடிகள் ெலெலகவை கநாறுங்கி விழுகிற 
ஓனெயும்,வீடடின க்பரிய ைரக்கதவின மீது 
கணணாடிப் ்பாடடிலகள் விழுநது கதறித்துச் 
சிதறுகிறனதயும் அவர்கைால மகடக முடிநதது. 
கவளிமய நிறகிற காரின மீது கதாப்கதாப்க்பனறு 
ைரக்கடன்டகனைக் ககாணடு தாக்குவதும், 
தாக்குதலில கார் கணணாடிகள் உன்ட்படுகிற 
ெப்தமும் மகட்டது.

இரணக்டாருவர் கவளிமகடடில தாவி ஏறி 
வீடடிறகுள் குதிக்கிற ெப்தமும், அனதத் கதா்டர்நது 
க்பரிய ைரக்கதனவ அரிவாைால கொத்கொத்கதனறு 
ககாத்துவதும் காதில விழுநதது.

“ஏல கள்ைச்ொணாப்்பயல... ்பறச்சினயயா 
ககடடியிருக்க...” என்பனதத் கதா்டர்நத காது 
ககாடுத்துக் மகடகக் கூசுகிற தூஷணவார்த்னதகளில 
அவனையும் அவன குடும்்பத்னதயும் ஏசிவிடடு, 
மீணடுகைாரு முனற அருவாைால கதனவ மீணடும் 
ககாத்துவது மகட்டது.

சிறு அனைதியாை இன்டகவளிக்குப் பினைர் 
ன்பக்குகள் ைறு்படியும் உறுமிக்ககாணடு த்டத்டத்துப் 
ம்பாகிற ெத்தம் மகட்டது.

 கதருவில ஆைரவமும் ம்பச்சு குரலகளும் மகடக 
ஆரம்பித்தை.

சிலர் அவர்கைது முனமகடன்ட மவகைாக 
தடடியும் அனெத்துக் குலுக்கியும், “ொர்...ொர்...
கதனவத் திறங்க... கார் தீப்புடுச்சி எறிஞ்சுகிடடிருக்கு....” 
எனறு ்பலர் உரக்கக் கூப்பிடுவது மகட்டது.

இதுவனர ்பயத்திலும் அதிர்ச்சியிலும் உனறநது 
கெயலறறு ஸ்தம்பித்திருநத அவன தனனுணர்வு 
க்பறறு அம்ைானவயும் ைனைவினயயும் 
ஏறிடடுப்்பார்த்தான. கவளிமய கூப்பிடுகிறவர்கள் 
கதருவிலிருக்கிற கதரிநத ைனிதர்களின குரலகள்தான 
எனறு மதானறியது.

அநதத் னதரியத்தில மலொகக் கதனவத் திறநதான. 
கதனவ ஒடடிய சிடஅவுடடில சிதறிக் கி்டநத 
கணணாடித் துணடுகளும் சிலலுகளும்தான முதலில 
அவன கணணில்பட்டை. க்படமரால ்பாடடிலகனை 
வீசியிருக்க மவணடும். கதவின மைல நடுப்்பகுதி 
தீயில கருகி கருத்துப் ம்பாயிருநதது. அதன கநடுக 
அருவாைால ககாத்திய இ்டங்கள் வடுவடுவாய 
ைரத்தின நிறம் கதரிய மகாரைாக காடசியளித்தை. 
்பரவிக்கி்டநத கணணாடிச் சிதறலகளில கால 
னவக்கக் கூசியது. கெருப்ன்ப ைாடடிக்ககாணடு 
கவளிமய வநதான.

கவளிமய அவைது கார் தீப்்பறறி எரிநது 
ககாணடிருநதது .  சிகப்பும் ைஞ்ெளுைாக 
அ ்ட ர் த் தி ய ா ை  தீ  ஜ ு வ ா ன ல க ள் 
உயர்த்கதழுநத்படியிருநதை. கதரு ஜைங்கள் 
ைணனணக் ககாணடும் தணணீராலும் தீனய 
அனணக்கப் ம்பாராடிக்ககாணடிருநதார்கள்....

அம்ைா பிரார்த்தனையின முதல விணணப்்பம் 
நினறமவறாது ம்பாயிறறு .

அவன வீடு கார் ம்பானறு எத்தனைமயா 
ம்பர்களின வீடு, கார், ன்பக், ஸ்கூட்டர், ஆபீஸ், 
கும்டான, கிட்டங்கி எனறு எரித்துத் தீர்த்த 
ஜாதித்தீயின ஜூவானலகள் அ்டங்கித்தணிய 
ஒருவாரத்திறகு மைலாயிறறு.

நலலமவனை, க்டவுள் அம்ைா பிரார்த்தனையின 
இரண்டாவது விணணப்்பத்திறகு கருனணயாக 
கெவிொயத்தருளிைார்...

=
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இ ர ாமு  இவரின த நனத . 
இ ன ்ட வி ்ட ா ை ல  அ வ ர் 
்படித்துக்ககாணம்ட இருப்்பாராம். 
அதைால ஊர் ைக்கள் னவத்த க்பயர் 
்படிக்கர ாமு .  த ாயார்  க்பயர் 
வாழவநதாள். தானய நினைவூடடுவதாய 
அ ன ை ந த  ஊ ரி ன  க ்ப ய ர் 
வாழவநதாள்புரம்.

க்பறமறாருக்கு இவர் எட்டாவது 
குழநனத. எட்டாவது குழநனதக்கு 
அநத நாளில ‘கிருஷணன’ எைப் 
க்பயர் னவப்்பது வழக்கம். கிருஷணன 
எனற க்பயனர ‘இைங்குைரன’ எை 
இவர் ைாறறிக்ககாள்ைக் காரணைாய 
இருநதது ைனறைனலயடிகைார் , 
மதவமநயப் ்பாவாணர் வழியாகப் 
க்பறற தனித்தமிழ் உணர்ச்சி.

க த ா ்ட ங் கி ய க த ன ை ம வ ா 
கதா்டக்கப்்பள்ளி ஆசிரியராகத்தான! 
ஓயவு க்பறறமதா ைதுனர காைராெர் 
்பலகனலக்கழக ஆயவு அறிஞராக! 
ஆசிரியப் ்பணினயத் கதா்டங்கியம்பாது 

நியன்வநதைல்

சசந்தலை கவுதமன்

தமிழ்பபயிர் காத்த 
இளைங்குமரைனார்

30.01.1930 - 25.07.2021

�ா்வநதைர �ாரதிதைா்சனிைம் ப்சனறு தைம் நூலுக்கு அணிநதுயர தைருமாறு ் கட்டுள்ைார. 
இரா.இைஙகுமரனார “எங்க... நீ எழுதிை �ாட்டு ஒனறு ப்சால்” என்ாராம் �ா்வநதைர.
‘களிற்்ாயன கூட்ைஙகள்’ எனத பதைாைஙகும் தைம் �ாையலப �ாடிக் காண்பிததுள்ைார 
இைஙகுமரனார. “உன �ாைல் ‘கைவழிநாற்�து’ ் �ால்வ இருக்கி்்தை” என விைநதை 

�ா்வநதைர அறிவுயர ஒனய்யும் ப்சானனாராம்:
“உனக்பகானறு ப்சால்்வன. இனி எவரிைமும் ் �ாய அணிநதுயர்ைா முனனுயர்ைா 
்கட்கா்தை! ் வட்டி கட்ைத பதைரிஞ்சவனுக்கு ் காவ்ணம் கட்டுவது எப�டினனு ைாரும் 

ப்சால்லித தைரத ் தையவயில்யல”
�ா்வநதைர அறிவுறுததிை�டி, தைம்நூல் எதைற்கும் பி்ரிைம் அணிநதுயர வாஙகாம்ல 

ஐநூறுக்கும் ் மற்�ட்ை நூல்கயை எழுதியுள்ைார இைஙகுமரனார. ‘இலக்க்ண வரலாறு’ 
நூலுக்கு மட்டும் �திப�ாைர விருப�ததைால் இய்ணக்கப�ட்டிருக்கும் மு.யவ.அரவிநதைன 

அவரகளின அரிை முனனுயர.
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இவருக்குப் ்பதிைாறு வயது. அமத வயதில 
இவருக்குத் திருைணமும் ஆகிவிட்டது. வாழ்க்னகத் 
துனணவியாக வநதவர் கெலவம் அம்னையார்.

ஆசிரிய வாழ்னவயும் இலலற வாழ்னவயும் 
அடினை இநதியாவிமலமய கதா்டங்கிவிட்டார். 
கதா்டக்கப்்பள்ளி ஆசிரியப் ்பணினயத் தாம் பிறநத 
ஊரிமலமய 8.4.1946இல கதா்டங்கிைார். புலவர் 
்பட்டம் க்பறற பின தமிழாசிரியப் ்பணினய 1951இல 
கரிவலம் வநத நலலூரிலும் தைவாய புரத்திலும் 
கதா்டர்நதார். நீண்ட காலம் ்பணியாறறியது ைதுனர 
மு.மு.மைலநினலப்்பள்ளியில.

கதா்டர்நது 43 ஆணடுகள் ஆசிரியப் ்பணியாறறும் 
வாயப்ன்ப இைங்குைரைார் க்பறறதும்பால, 
இனிகயாருவர் க்பறுவது அறிது. ைதுனர காைராெர் 
்ப ல க ன ல க் க ழ க  ஆ ய வு  அ றி ஞ ர ா க ப் 
்பணியாறறியம்பாது ‘கதாலகாப்பியக் கனலச்கொற 
கைஞ்சியம்’. நானகாணடுகால உனழப்பில இவர்  
உருவாக்கியது.

கதாலகாப்பியம், திருக்குறள் 
இரணன்டயும்  தமிழுக்கு 
வாயத்த இரு கணகள் எைப் 
ம்பாறறுவது இைங்குைரைார் 
வழக்கம். இருநூலகனையும் ்பல 
மகாணங்களில ்பார்த்து இவர் 
கவளிப்்படுத்தியுள்ை நூலகமை 
எணணிக்னகயில மிகுதி.

்பாவாணர், இலக்குவைார், 
க்பருஞ்சித்திரைார் முதலிய 
ை தி ப் பி ற கு ரி ய  ்ப ல ர் 
தி ரு க் கு ற ளு க் கு  உ ன ர 
வனரநதிருநதாலும் இவர் ைைம் 
அவறறில நினறவன்டயவிலனல. 
“தநனத க்பரியார் எனவஎனவ 
திருக்குறளில க்பாருநதாதை 
உ ள் ை ை  எ ன ற ா ம ர ா , 
அனவகயலல ா ம்  உன ர 
கண்டவரால மநர்நதனவ. 
வள்ளுவத்தில க்பாருநதாதது 
எதுவும் இலனல. நாம் திருக்குறள் முழுனைக்கும் 
உனர எழுதிவிட்டால க்பரியார் எணணத்னத 
நினறமவறறியதாகும்.”

(இைங்குைரைார் தனவரலாறு, ஒரு புல, ்ப.28)

இநத மநாக்மகாடு இைங்குைரைார் உருவாக்கியமத 
திருக்குறள் வாழ்வியல உனர. ஈமராடடில இநநூல 
ஒருைாதகால விைாவிைக்க நிகழ்ச்சிமயாடு 
அரங்மகறியது. உனரயாசிரியர்களில கொலலாயவு 
நுட்பங்களில மதர்நதவர் இவர்.

திருனவயாறு அரெர் கலலூரியில நான ்பயினற 
1971ஆம் ஆணடு, இைங்குைரைார் நூல தறகெயலாக 
அறிமுகைாகியது. கலலூரி நூலகத்தில எடுத்துப் 
்படித்த ‘உனரயாசிரியர் கண்ட கொறக்பாருள் 
நுணனை விைக்கம்’ தநத ஈர்ப்புஇவரின ஒவகவாரு 
நூனலயும் மதடிப் ்படிக்க னவத்தது.

நூமலாடு மநர்நத ்பழக்கம், இவமராடு இனணநது 
்பல ஊர்களுக்கும் கெலலும் க்பாழிவு வாயப்்பாக 
வைர்நதது. எநத ஊரில எநதப் க்பாருளில 

ம்பசிைாலும் அதனை உ்டமை நூலாக விரித்கதழுதும் 
வழக்கமுன்டயவர் இைங்குைரைார்.

“இவவைவு கெயதிகனைத் திரடடி வநது ம்பசும் 
நீங்கள் உ்டமை இவறனற நூலாக எழுதுங்கள்” எனறு 
ஒவகவாரு முனறயும் இைங்குைரைார் இநத 
அறிவுனரனயத் தவறாைல எைக்கு கூறுவார். மிக 
அரிதாகத்தான அதனை எனைால பின்பறற 
முடிநதது.

‘திரு.வி.க. இப்்படித்தான கெயவார்’ எைத் தம் 
எழுதுமுனற முனமைாடியாக அவனரக் காடடுவார். 
ம்பசிய உ்டமைமய குடிஅரசு, விடுதனல ஏடுகளுக்கு 
எழுதி அனுப்பும் க்பரியார் வழக்கத்னதயும் 
ஒப்பிடடுப் ம்பசுவார்.

திருவள்ளுவர், ைனறைனலயடிகள், திரு.வி.க., 
மதவமநயப் ்பாவாணர் நாலவரும் தநத நூல 
கவளிச்ெத்தில ந்டப்்பதாகப் க்பருமிதம் ககாள்்பவர் 

புலவர் இைங்குைரைார்.

தைக்குப் க்பயர் தநதவராக 
ைனறைனல அடிகைானரயும் 
கநஞ்ெம் தநதவராகத் திரு.
வி . க . ன வ யு ம்  ம த ா ள் 
தநமதாராகப் ்பாவாணர் 
இலக்குவைானரயும் துணிச்ெல 
தநதவராகப் ்பாரதியார் , 
்பாமவநதனரயும் குறிப்பிடுவது 
இைங்குைரைார் வழக்கம். 
த ம் னை  வ டி வ ன ை த் த 
அடித்தைங்கனை ைறக்காத 
அநத இயலம்ப, இவனரப் 
்பலரும் வழிகாடடியாக 
நி ன ை க் கு ை ை வி ற கு 
உயர்த்தியது.

த னி த் த மி ழ் ச் 
க ெ ா ல ல ா ய வ ா ை ர் , 
வரலாறறாைர், உனரயாசிரியர், 
்பன்டப்்பாைர் ,  ்பாவலர் , 
்பதிப்்பாசிரியர், ்பழம்நூல 
மீ ட ்ப ர்  எ ை ப்  ்ப ல 

முனைகளிலும் விரிநத அறிவுப்்பரப்ன்பக் காடடுவை 
இவரின நூலகள்.

ஐநூறுக்கும் மைற்பட்ட நூலகனை எழுதிய 
இைங்குைரைார், அத்தனையும் னகப்்ப்ட எழுதியனவ. 
ைனறவதறகுச் சில நாள் முனபு இவர் இறுதியாக 
எழுதிய எழுத்தும் ைணிைணியாக உள்ைது. எழுத்து 
நடுக்கமும் நினைவுத் தடுைாறறமும் வாராத 
க்பரும்ம்பறு, 91 வயதிலும் இவருக்கு வாயத்தது 
வியப்பு.

கருத்துப் ்பணிமயாடு நினறு வி்டாைல 
தமிழ்காக்கும் கைப்்பணி வீரராகவும் கெயல்பட்டார். 
அறிஞர் சி.இலக்குவைார் உருவாக்கிய தமிழ்க் 
காப்புக் கழகத்தின க்பாதுச் கெயலாைராகத் 
திகழ்நதார். ்பாவாணரின, ‘உலகத் தமிழ்க் கழகம்’ 
‘குறைாயம்’ எை இவர் ்பணியால ்பயனககாண்ட 
அனைப்புகள் ்பல.

தமிழ்ப் ்பயிறறு கைாழினய வலியுறுத்திச் 
கெனனை வள்ளுவர் மகாட்டத்தில 25.4.1998இல 
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ந்டநத உயிர்துறக்கும் ம்பாராட்டத்திலும், 102 
அறிஞர்க்குள் ஒருவராகத் மதாள்தடடி நினறவர் 
இைங்குைரைார்.

தமிழர் வாழ்வின எலலா நினலகளிலும் தமினழ 
முனனிறுத்த  மவணடும் என்பதற க ா க த் 
திருச்சிராப்்பள்ளி காவிரியாறறங்கனரயில 
‘திருவள்ளுவர் தவச்ொனல’ நிறுவிைார். தமிழில 
திருைணம், கு்டமுழுக்கு, என வாழ்வியல ெ்டங்குகள் 
ந்டத்தவலல நூறறுக்கணக்காமைானரப் ்பயிறசி தநது 
உருவாக்கிைார்.

தமிழில திருைணம் ந்டத்துவனத 21 வயதில 
கதா்டங்கி, எழு்பதாணடுகள் கதா்டர்நது ந்டத்தி 
வநதார். நானகாயிரத்திறகும் மைற்பட்ட திருைணம் 
ந்டத்தி னவத்திருப்்பனதப் ்படடியலிடடு 
ஆவணப்்படுத்தியுள்ைார்.

இவரின கொலலாயவுத் திறம் வியநத மதவமநயப் 
்பாவாணர், தைது ‘கெநதமிழ்ச் கொறபிறப்பியல 
அகரமுதலித் திட்டத்தின சிறப்புத் கதாகுப்்பாைராக 
இனணத்துக் ககாண்டார்.

தமிழுக்குக் கின்டத்த அரும்க்பாருள் னவப்்பாகப் 
்பாவாணர் வழங்கியுள்ைனவ 58 நூலகள்! புலனை 
வாயநமதாமர ்பாவாணர் நூமலாடு உறவா்ட 
முடியும். ்பாவாணர் நூற்பரப்பு முழுனையிலும் 
்பரவிக்கி்டக்கும் மவர்ச்கொலலாயவு விைக்கங்கனைத் 
திரடடி, ்பாவாணர் நூலகளுக்கு நுனழவாயிலாக, 
‘மதவமநயம்’ எை 14 கதாகுதிகனை வழங்கியுள்ைார் 
இைங்குைரைார். ்பாவாணர் வரலாறனற எழுதியுள்ை 
இவர், ்பாவாணர் ை்டலகனைத் திரடடி இரு 
கதாகுதிகைாக கவளியிடடுள்ைார்.

கதாலகாப்பியத்தில ைைம் மதாயநது மூழ்கி 
எழுநத இைங்குைரைார் கதாலகாப்பிய முழு 
நூறபிழிவாக வழங்கியுள்ை அரிய நூல ‘தமிழர் 
வாழ்வியல இலக்கணம்’ கதாலகாப்பியத்தில 
புலனைக்பற விரும்புமவார்க்கு இவர் வழங்கியுள்ை 
வழிகாடடி நூல ‘கதாலகாப்பியம் கொறக்பாருட 
கைஞ்சியம்’

தமிழ்ச்  க ெ ா ற கள்  ஒவகவானறுக்கும் 
க்பாருடகாரணம் உணடு என்பார் கதாலகாப்பியர். 
‘எலலாச் கொலலும் க்பாருள் குறித்தைமவ’ என்பது 
நூற்பா. அதனை உறுதிப்்படுத்தும் க்பரு முயறசியில 
ஈடு்படடு ‘கெநதமிழ்ச் கொறக்பாருட கைஞ்சியம்’ 
எனும் ்பத்துத் கதாகுதிகனை வழங்கியுள்ைார் 
இைங்குைரைார். ‘அழகு’ எனும் ஒமரஒரு கொலலுக்கு 
67 க்பாருள் உணடு எனறு கையப்பிக்கும் அழமக 
அழகு.

இவர் ்பணினயச் கெனனை தமிழ்ைண ்பதிப்்பகம் 
வாயிலாக நினறமவறறியிருப்்பவர் (அணனையில 
ைனறநத) மகா.இைவழகைார். இைங்குைரைார் 
எழுதியனவ தமிழ்ைண ்பதிப்்பகத்தால உ்டனுக்கு்டன 
நூலாைதால ஊக்கம்க்பறற இவர் கதா்டர்ச்சியாக 
எழுதிக் குவித்தார்.

‘மநரம் கின்டக்கும்ம்பாகதலலாம் ்படிப்ம்பன’ 
இப்்படிகயாரு வாழ்க்னக முனறனய இவர் 
அனைத்துக்ககாண்டதால, எழுத்தாலும் ்படிப்்பாலும் 
தமிமழ இவரின மூச்ொைது. ‘ஒமரஒரு நூனல ைடடும் 
்படித்து அறிஞராக முடியுைா’ எை விைவுமவார்க்கு 

இைங்குைரைார் விரல நீடடும் நூல ‘புறத்திரடடு’. 
புறத்திரடன்டப் ்படிக்கும் எவரும் அறிஞராவது 
உறுதி என்பார்.

அழிநதும்பாை நூலகைாகக் கூறப்்பட்ட காக்னக 
்பாடினியம், கைவியறகாரினக முதலிய ்பலநூலகள் 
இவரால உயிர்க்பறறை. தமிழரின வாழ்வியல 
நன்டமுனறகனை விைக்கும் ‘தமிழக ஒழுகு’ எனும் 
அரியநூனல இவனரப் ்பதிப்பிக்கச் கெயது 
கவளியிடடுள்ைது ்பாரதிதாென ்பலகனலக்கழகம்.

அநத நூனல எழுதிய விருனத சிவஞாை மயாகி 
19.11.1908இல கதா்டங்கிய திராவி்டர் கழகமை முதல 
தனித்தமிழ் அனைப்பு எை இைங்குைரைார் 
கவளிப்்படுத்தியம்பாது, வியநதது தமிழுலகம்! 
திருவி்டர்க்கழகத்தில உறுப்பிைராக இருநத சுவாமி 
மவதாெலம், அங்குப் க்பறற தனித்தமிழ் உணர்வால 
1916இல விரிநத அைவில உருவாக்கியமத தனித்தமிழ் 
இயக்கம். தனித்தமிழ் இயக்கம் (1991), மதவமநயப் 
்பாவாணரின கொலலாயவுகள் (1985), இலக்கண 
வரலாறு (1990) முதலாை ஆயவு நூலகைால ஆயவுச் 
கெழுனைக்கு வலினையூடடிைார் இைங்குைரைார்.

சுவடிகள், அச்மெறிய வரலாறனற விைக்கும் 
இவரின சுவடிக்கனல (1984), சுவடிப்்பதிப்பு வரலாறு 
(1990) நூலகள் கடும் உனழப்பில பிறநதனவ என்பனத 
அறிநமதார் சிலமர !  ்பனழய நூலகனைத் 
மதடிப்்பதிப்பிப்்பதில சி.னவ.தா. , உ.மவ.ொ. , 
வழியிைராகத் திகழ்நதார் இைங்குைரைார். 
அரெஞ்ெணமுகைார் வரலாறறுக்காை கெயதிகனைத் 
மதடிச் மொழவநதானுக்குச் கெனறார். அங்கு அரிய 
புனதயலம்பாலக் கின்டத்தது விருனத சிவஞாை 
மயாகி ந்டத்திய ‘திருவி்டர்கழக’ச் கெயதி ஆவணம். 
சிவஞாைமயாகி எழுதிய ‘தமிழக ஒழுகு எனற ைக்கட 
ெட்டம்’ இரு்பாகங்கனைக் ககாண்டது. ஒரு்பகுதி 
கின்டத்தும் இரண்டாம் ்பாகம் கின்டக்கவிலனலமய 
எனும் ஏக்கம் இவரி்டம் இருநதது.

உயிர்துறக்கும் ம்பாராட்டத்தில ்பங்மகறறு உயிர் 
துறக்க முனவநத 102 அறிஞர்களில ஒருவராகப் 
ம்பாராடியும், ஐநதாம் வகுப்பு வனரயில தமிழ் 
்பயிறறு கைாழியாகவிலனலமய எனற கவனல 
இவனர வாடடியது.

அகைரிக்க கவள்னை ைாளினகயில ஒ்பாைா 
அதி்பராக இருநதம்பாது கவினதப் ம்பாடடியில 
கவறறிக்பறற தமிழ்ப் க்பண கதறிைாள். “என நாக்கு 
தமிழ்ம்பசி மூனறாணடுகள் உருணம்டாடிவிட்டை.” 
இனத ஆங்கிலத்தில கூறி அவள் மைன்டயில 
அழுதம்பாது கவள்னை ைாளினகமய அழுதது. 

தமிழ்நாடடிலும் அநத நினல வநதுவிடுமைா எைக் 
கூறும்ம்பாமத கணணீர் விடுவார் இைங்குைரைார். 
தமிழ்ப் ்படிக்காைலும் தமிழ் எழுதத்கதரியாைலும் 
நலல தமிழில ம்பெவும் எழுதவும் முடியாைலும் 
உள்ை இனைய தனலமுனறனய எணணிக் 
கலங்கிைார்.

தமிழன கணணீனரத் துன்டக்கும் திட்டங்கனை 
நினறமவறறுவமத இைங்குைரைாருக்கு நாம் 
கெலுத்தும் நனறிக் க்டைாக இருக்கும்.

கட்டுனரைாளர: சேகால ெரலாற்று ஆய்ொளர,
சூலூர பாமெந்தர மபரனெ நிறுெைர
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தைலி�ான:
வலைாதிகக அரைசுகளின மாணவன!

கமலல மவககைடுக்கும் அநத அகைரிக்க 
விைாைப் ்பன்டக்குச் கொநதைாை ம்பார் 
விைாைத்தில ஏராைைாை உள்நாடடு, கவளிநாடடு 
ைக்கள் குழுமியடித்து ஓர் நகரப் ம்பருநனதப் 
பிடிப்்பதறகு இனணயாகத் கதாறறி ஏற 
முயலகிறார்கள். ஏறகைமவ அதன வாயிலில 
கடடுக்க்டங்காதக் கூட்டம் அனலமைாதிக் 
ககாணடிருக்கிறது. மூடித் திறக்க இயலாத அைவில 
விைாைத்தின வாயில ைக்கள் கூட்டத்தால நிரம்பி 
வழிகிறது. நகரத் கதா்டங்கும் அவவிைாைத்தின 
கரக்னகப் ்பகுதியில சிலர் உள்மை இ்டம் கின்டக்காத 
ம்பருநதின மைல ஏறுவது ம்பால அதன அ்பாயம் 
புரியாைல ஏறுகினறைர். அனதகயலலாம் 
அவதானிக்கும் நினலயில விைானி இலனல. 
குறிப்பிட்ட மநரத்திறகுள் அது ்பறநதாக மவணடும்.

அநத விைாைம் ஓடுதைத்திலிருநது ெர்ர்ர் எனறு 
மைகலழும்புகிறது. சுைார் 15 அடி கெனறிருக்கும் 
மைலிருநதவர்கள் விைாைத்தின ஓடு மவகத்னத 
தாக்குப்பிடிக்க முடியாைல அதன ஓடு தைத்திமலமய 
விழுகிறார்கள். விழுநத மவகத்தில ்பலத்த அடி்படடு 
உயிர் பினழப்்பதறகு எதுவித மநரமும் அளிக்காைல 
அநத இ்டத்திமலமய இறநது ம்பாகிறார்கள். 
விைாைம் இனதகயலலாம் க்பாருட்படுத்தும் 
நினலயில இலனல. அது மைகலழும்பி வானில 
ைனறகிறது.

இது ஏமதா கவளிவர இருக்கும் ஹாலிவுட 
தினரப்்ப்டம் ஒனறின முன்பார்னவக் காடசியலல. 
மநறறுவனர அகைரிக்காவின பிடியிலிருநது 
இனனறக்குத் தலி்பான ஆயுதக்குழுவின னகக்கு 
ைாறறப்்படும் ஆப்கன அரசியலின துயரம் நினறநத 
மநரடிக் குருதி ொடசியைாகும். இறநதவர்கனைப் 
க்பாறுத்தவனர விைாைத்திலிருநது கீமழ விழுநது 
இறப்்பதும், காபூலில இருப்்பதும் இரணடும் ஒனறு 
எனறு கருதியவர்கள்தாம்.

உலகின ஒரு மூனலயில ஆயுதப் ம்பார் 

கதா்டங்குகிறது எனறால அலலது அது முடிவுக்கு 
வருகிறகதனறால அதறகு காரணம் உலகின ஒறனற 
வலலரொை அகைரிக்காவனறி மவறு எவருமிலனல. 
கதா்டங்கி னவப்்பதும், பிறகு அனத முடித்து 
னவப்்பதும் அகைரிக்காவின ஆகப்க்பரிய ஆயுத 
ம்பரங்களின முழு மநர அரசியலாகும். ஓர் ஆயுதக் 
குழுவின ஆயுதங்கள் எப்ம்பாது சு்டப்்ப்ட மவணடும் 
எப்ம்பாது ைவுனிக்க னவக்கப்்ப்ட மவணடும் எனறு 
முடிவு கெயவமத அகைரிக்கா ைறறும் அதன மநெ 
நாடுகள் எனும் வலலரசு க்டவுள்கள்தாம்.

அநத வனகயில தலி்பானகனை உருவாக்கி 
வைர்த்து இனறு ்பதவியில அழகு ்பார்த்திருப்்பதும் 
அகைரிக்காதான. அவர்கள் ்பலிமயறகும் நாள் கவகு 
கதானலவில இலனல. தலி்பான என்பது 
அகைரிக்காவின நானைய ்பலியாடு எனறால 
மினகமய அலல.

அகைரிக்கா ைறறும் அயமராப்பிய ராஜியங்கனை 
தாக்கும் இசுலாமிய அடிப்்பன்டவாத குழுக்கள் 
மதானறுவதறகும். இருக்கும் அனைப்புகனை 
வலுப்்படுத்துவதறகும் ஆப்கன ைண தைைாக 
இருக்கக்கூ்டாது எனகிற ம்பச்சுவார்த்னதயின 
அடிப்்பன்டயிமலமய அகைரிக்கப்்பன்டகள் 
அங்கிருநது சிறிது சிறிதாக பினவாங்கத் கதா்டங்க, 
அவவி்டங்கனைப் ்படிப்்படியாக தலி்பானகள் 
பிடித்கதடுத்தைர். ஒருவனகயில அகைரிக்கா 
மதாறகவுமிலனல. தலி்பானகள் கவறறிக்பறவுமிலனல. 
இது ஒருவனகயாை ெைரெ ஆட்டம். தறம்பாது 
டிராவில முடிவன்டநதிருக்கிறது.

ைக்கனை அரசியல ஏதிலியாக்கி அங்குமிங்கும் 
அனலயவிடடு இருத்தலின வானதனய, கணணீனர, 
துயரங்கனை அறுவன்ட கெயது ககாள்ளும் 
அரசியலின பிறிகதாரு ்பகுதியாக ஆயுதங்கனை 
ெநனதப்்படுத்தி எணகணய வைமிக்க நிலங்கனை 
கதா்டர்நது தைது பிடியில னவத்திருக்கும் உலக 
எணகணய அரசியலின இரக்கைறற ந்டவடிக்னகதான 
இ ன னற க் கு  ஆ ப் க னி ல  அ ர ங் மக றி க் 

இசுலாமிை அடிப�யைவாதை கடும்்�ாக்காைரகைாகத தைலி�ானகள் ஒனறும் புதிதைாக 
உருவாகவில்யல; உருவாகிவரவில்யல. அநதை நிலததின நிற்காதை குருதியும், 
�டுபகாயலகளும், பவறிைாட்ைஙகளு்ம தைலி�ானகயை அதைனினறு கற்றுக் 

பகாண்ைவரகைாகப �ாைம் �டிததைவரகைாகச் ப்சயதிருக்கி்து.
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ககாணடிருப்்பதாகும். அதாவது ஆப்கனைத் 
கதா்டர்நது தைது பிடியில மநரடியாகமவா 
ைனறமுகைாகமவ னவத்துக் ககாணடு ைத்திய 
ஆ சி ய ா வி ன  எ ண கண ய  வ ை ங் க ன ை 
சுரணடுவதறகாை தைைாக ்பாவிப்்பதாகும்.

ஆப்கன நீண்ட ்பாகிஸ்தான எலனலப் ்பகுதி 
ைறறும் ரஷயாவின பிரிநத உஸ்க்பஸ்கிஸ்தான, 
கிர்கிஸ்தான ்பகுதிகள், சீைாவின ெறமற குறுகிய 
எலனல என்பவறனறப் ்பகிர்நது ககாள்ளும் அதன 
பூமகாை முக்கியத்துவமை அதன இனனறய 
அவலங்களுக்குக் காரணைாக இருக்கிறது. வலலரசு 
அரசியல, எணகணய அரசியல உலககங்கும் 
எவறனறகயலலாம் முடிவு கெயயுமைா அனவமய 
ஆப்கனிலும் ந்டநதது. ந்டக்கிறது. ஆப்கனில 
வலலரசுகளின கனத வெைம், இயக்கம் என்பை 
அதன துயர் மிகு காடசிகனைத் கதா்டர்நது 
எழுதுவதாக இருக்கிறது.

�னிப் ம்பார் காலத்தில கம்யூனிெ நாடுகனை 
முதலாளித்துவ நாடுகைாகவும், முதலாளித்துவ 
நாடுகனை கம்யூனிெ நாடுகைாகவும் ைாறறும் 
அகைரிக்க, இரஷய ைனறமுகப் ம்பாரின நவீை 
வடிவமை இனனறய ஆப்கானிஸ்தான. ஆைால 
மொவியத்யூனியன சிதறல, புதிய க்பாருைாதார, 
நவதாராைவாத யுகத்தின அரசியல பிறிதாைக் 
காலத்தில ஆப்கன அரசியனலயும் தீர்ைானிக்கத் 
கதா்டங்கிை .  அதன்படி முநதிய ்பன்ட 
ந்டவடிக்னககளுக்காை மகநதிரம் தறம்பாது ஆப்கன 
ஓர் ெநனத முக்கியத்துவம் வாயநத நிலம். அகைரிக்கா 
அச்ெநனதயின ஏகம்பாக ஒப்்பநதக்காரன.

காபூலுக்குள் நுனழநதிருக்கும் தலி்பான ்பன்டத் 
தனலவர், ஆப்கன ைக்கள் அனைதி காக்க மவணடும், 
அச்ெ்ப்ட எதுவுமிலனல. நாங்கள் உங்கைது 
மெவகர்கள். நாங்கள் விரும்புவகதலலாம் இஸ்லாமிய 
அடிப்்பன்டயிலாை ஆடசிதான எனகினறைர் 

அனைதியாக. ஆைால அவர்கைது னககளிலிருக்கும் 
நவீை துவக்குகளுக்கும் அவர்கள் ககாணடுவநத, 
ககாணடு வரவிருக்கும் ஆடசிக்கும் எதுவித 
கதா்டர்புமிலனல எனகினறைர் மைறகத்திய 
அரசியலாைர்கள்.

நவீை ஆயுதங்கனைக் ககாணடு கறகால 
ஆடசினய நிறுவ முயல்பவர்கைாக இனனறக்கு 
தலி்பானகள் சித்தரிக்கப்்படுவமத ஓர் வலலாதிக்க 
அரசியலதாம். உலககங்குமுள்ை ஆப்கன ம்பானற 
ஆக்கிரமிப்பு நிலங்கனை விடுவிப்்பது அதன வழி 
இசுலாமியர்கனை, இசுலாத்னத விடுவிப்்பது எனற 
இலக்கின அடிப்்பன்டயில முஜாகிதினகள், 
தலி்பானகளின மதாறறம் அனைகிறது. அதாவது 
வலலாதிக்க அரசியலின பினழயினினறு 
மதானறியவர்கமை மநறனறய முஜாகிதினகள், 
இனனறய தலி்பானகள் எனற அடிப்்பன்டயிலிருநமத 
ஆப்கன அரசியல குறித்து ம்பெப்்ப்ட மவணடும்.

கம்யூனிெ ஆடசினய ஆப்கனில வலுவில நிறுவ 
முயனற நிறுவிய மொவித் யூனியன கதா்டங்கி 
ஆப்கன அரசியல தனலனைக்கு எதிராை அரசியல 
எனகிற க்பயரில மொவியத்னத எதிர்ப்்பதறகும், 
ஆப்கனின கம்யூனிெ ஆடசினய வீழ்த்துவதறகும் 
அகைரிக்க அயமராப்பிய வலலாதிக்க அரசுகள் 
முனகைடுத்த கவிழ்ப்பு அரசியலினினறும் 
தலி்பானகள் தைக்காை அரசியனலயும் , 
மதாறறத்னதயும் க்பறறுக் ககாள்்பவர்கைாக 
வரலாறறில இருக்கிறார்கள்.

கையயாகமவ தலி்பானகள் ஆப்கன ைக்களின 
மீட்பர்கள் எனறு கொலல முடியாவிட்டாலும், 
விடுதனல இயக்கத்தவர்கள் எனமறா ைக்களினினறு 
மதானறியவர்கள் எனமறா அறுதியி்ட இயலாது 
எ ன ற ா லு ம்  ம ெ ா வி ய த் ,  அ க ை ரி க் க 
னகப்்பானவயினினறு ஆப்கன நிலத்னத 
தைக்காைதாக மீட்பவர்கைாக இருக்கிறார்கள். 
இ சு ல ா மி ய  அ டி ப் ்ப ன ்ட வ ா த 
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கடும்ம்பாக்காைர்கைாகத் தலி்பானகள் ஒனறும் 
புதிதாக உருவாகவிலனல. உருவாகிவரவிலனல. 
அநத நிலத்தின நிறகாத குருதியும், ்படுககானலகளும், 
கவறியாட்டங்களுமை தலி்பானகனை அதனினறு 
கறறுக் ககாண்டவர்கைாகப் ்பா்டம் ்படித்தவர்கைாகச் 
கெயதிருக்கிறது.

1996 ஆம் ஆணடில ஆப்கனை பிடித்கதடுத்த 
தலி்பானகள் இறுக்கைாை ஆடசினயயும் , 
ககாள்னககனையும், இசுலாமிய ஷரியத் ெட்டத்தில 
கொலலப்்பட்ட, கொலலப்்ப்டாத கருத்துக்கனையும் 
ககாண்ட ஓர் இரும்புக் மகாடன்டனய எழுப்பிக் 
ககாண்டதாைது தைது எதிரிகளின க்பாருடம்ட 
என்பது முக்கியைாைதாகும். ்பனக வலியிலிருநது 
தனவலினய உருவாக்கிக் ககாண்ட ஓர் உைவியல 
சித்திரம் தலி்பானகள்.

ைறுதனலயாகக் கடும்ம்பாக்கு அடிப்்பன்டவாத 
இசுலாம், இசுலாமிய ்பயங்கரவாதம், குழு 
்பயங்கரவாதம் என்பவறனறச் சுடடிக்காடடிய்படிமய 
ஏகாதி்பத்திய அரசியல தைது அகைரிக்க, 
அயமராப்பிய ைணணில கவள்னை இைவாத, 
நிறவாத, கிருஸ்துவ ைத அரசியல கூடடினணனவ 
கடடிகயழுப்பிக் ககாணடுள்ைை. இசுலாமிய 
அடிப்்பன்டவா த த்னத  ஓ ர்  எதிரிய ா க க் 
காடடிய்படிமய அவர்கள் தைது இைவாத ைத 
அ டி ப் ்ப ன ்ட வ ா த த் னத  வ லு ப் ்ப டு த் த 
கதா்டங்கியுள்ைைர் எனமற கொலல மவணடும். 
ஒரு வனகயில வலலரசுகளின இநத ம்பார் நீதியாைது 
வரலாறறில கதா்டரும் சிலுனவப் ம்பார் எனறால 
மினகயலல. ஆைால அதறகு இசுலாமிய 
அடிப்்பன்டவாதம், ்பயங்கரவாதத்திறகு எதிராை 
ம்பார் எனறு ஈர்ப்்பாை நவீைப் க்பயர்கனைக் 
ககாணடிருக்கிறது.

 ஆப்கனை ஆணடுககாணடிருநத பிரித்தன 19 
ஆம் நூறறாணடில ரஷயாவு்டைாை மைாதல 
காரணைாக ஆப்கனை ஓர் ஓயாத யுத்த பூமியாக 
அன்டயாைம் காடடிை. பிரித்தன விலகிச் கெனற 
காலங்களில ரஷயா ஆப்கனுக்குள் தைது 
அதிகாரத்னத நினலநிறுத்தத் கதா்டங்கிறறு

ஆப்கன அதி்பர் தாவூத்கானை ்பதவியிறக்கிப் 
்படுககானல கெயத இரஷய ஆதரவு ்பன்டகளின 
ஆடசி 1979 கள் வனர நீடித்தது. 80களில இரஷயாவுக்கு 
எதிராக ெவுதி, துருக்கி, பிரித்தன, சுவிஸ் ம்பானற 
நாடுகனை இனணத்துக் ககாணடு அகைரிக்கா 
ஆப்கன ைணணில உருவாக்கிய இசுலாமிய 
அடிப் ்பன்டவ ா த  குழுப்  ்பன்ட கை ாை 
முஜாகிதினகனைக் ககாணடு இரஷயானவ 
வீழ்த்தியது்டன தைது சுரண்டல அரசியலுக்கு, 
நலனகளுக்கு ஆதரவாை க்பாம்னை அரகொனனற 
அவர்கனைக் ககாணடு நிறுவிக் ககாண்டது.

முஜாகிதினகளின ககரிலலாத் தாக்குதலில 
தாக்குப் பிடிக்க இயலாத இரஷய ்பன்டகள் 
ஆப்கனைவிடடுப் ்பலத்த இழப்புகளு்டமை 
கவளிமயறிை. சுைார் 1 இலடெம் ம்பர் அநதப் 
ம்பாரில ககாலலப்்படடுவிட்டைர். 50 இலடெம் 
ம்பர் ஏதிலியாகிைர். உலக ஏதிலிகளில அனனறக்கு 
அது ெரி்பாதி விகிதைாகும்.

முஜாகிதினகனை வைர்த்கதடுத்த மைறகுலக 
நாடுகளும், அகைரிக்காவும் முஜாகிதின கீழ் 
இயங்கிய உதிரி குழுக்கனை கணடு ககாள்ைவிலனல. 
அனவ முஜாகிதினகளுக்கு அகைரிக்கா வழங்கி 
எஞ்சியனவகளில வைர்நதை. அதாவது உ்பரி நிதி, 
உ்பரி ஆயுதங்கனைக் ககாணடு நனகு வைர்நதை. 
அலககயதா, தலி்பான ம்பானறனவ அப்்படி 
வைர்நதனவமய.

ஆப்கன ைணனண வலலாதிக்கங்களி்டமிருநது 
மீட்பது, இசுலாமியத்னத வலுப்்படுத்துவது இநத 
இரணடும் தான ஆப்கன ைணணுக்காை 
விடுதனலயாக இருக்க முடியும் எனறு அநத 
குழுக்கள் கருதிை. மைலும் அனதத்தாணடி, 
ஆப்கனில அவவாறை குழுக்கள் ஆடசி அனையும் 
ம்பாது உலககங்கும் வலலாதிக்கங்களின 
பிடியிலிருக்கும் இசுலாமிய மதெங்கனை 
விடுவிப்்பதறகும், உதவுவதறகும் உறுதி பூண்டை. 
எைமவதான உலககங்குமுள்ை இசுலாமிய 
விடுதனலக்குழுக்கள், ஆப்கன குழுக்களி்டம் ஆயுதப் 
்பயிறசி க்பறறு வநதை. ஆப்கனை பினதைைாகக் 
ககாண்டை.

அகைரிக்கா ம்பானற சுரண்டல வலலரசுகளின 
முனதைம், விடுதனலக்குழுக்களின பினதைைாக 
ைாறும் அரசியலுக்கு ஆப்கன ஒர் எடுத்துக் காடடு. 
அநத வனகயில அய.எஸ்., கஷமீரின விடுதனலக் 
குழுக்கள், அலககயதா, எை ஏகாதி்பத்திய எதிர்ப்புக் 
குழுக்கள் ஆப்கன ைணனண மவராகக் ககாணடு 
முனைத்து வைர்நதை.

இனனறக்கு மீணடும் தலி்பான ஆப்கனை 
னகப்்பறறியிருப்்பதன வழி மைறகுலகு, ைறறும் 
அகைரிக்காவுக்கு அச்சுறுத்தலாக அனையும் எனற 
அடிப்்பன்டயில ,  அநத ஒறனற அரசியல 
வார்த்னதயில ஆப்கன ைக்களின வலி, வானத, 
கணணீர்  எ ல ல ா ம்  பு ர் க ா  க க ாணடு 
ைனறக்கப்்படடுவிடுகினறை.

முனம்ப கொனைது ம்பால தலி்பானு்டன 
பிரித்தன, அகைரிக்கா ம்பானறனவ மதாகாவில 
நன்டக்பறற முனநி்பநதனைகள் ககாண்ட 
ம்பச்சுவார்த்னதயின அடிப்்பன்டயிமலமய 
பினவாங்கிச் கெலகினறை.

தலி்பானி்டமிருநது அகைரிக்கா, பிரித்தன 
உள்ளிட்ட நாடுகளுக்குப் ்பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல 
கூ்டாது. மவறு ்பயங்கரவாத குழுக்கள் மதானறவும், 
அவர்களுக்குப் ்பயிறசி அளித்து உதவவும் கூ்டாது 
என்பமத அது. தனைைவில க்பறறுக் ககாண்ட 
உறுதி கைாழி ம்பாதுைாைதா எனற அயயத்து்டமை 
அகைரிக்கா கைலல விலகிக் ககாணடுள்ைது. 
எனினும் அது மதனவப்்பட்டால உ்டைடியாக 
ஆப்கனைத் தைது பிடியில ககாணடு வரத் 
தயங்காது. தறம்பானதக்கு ஆப்கனில அகைரிக்காவின 
்பன்டத்  தங்கலாைது அதறகுப்  ்ப ாரிய 
உயிரிழப்பு க் கனையும் ,  க ்ப ாருைா த ா ர ச் 
க ெ ல வி ை ங் க ன ை யு ம்  க ்ப ரு ை ை வி ல 
ஏற்படுத்தியிருநதை என்பமத ைறு்பக்கத்திலுள்ை 
கையனையாகும்.

தலி்பானு்டைாை அகைரிக்க உ்டன்படிக்னக 
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ஏறக்குனறய அனுைதிக்கப்்பட ஆடசிக்கு 
ெைாைைாைதாகும். எைமவதான அகைரிக்கா 
விலகிச் கெலகிறது.

க்டநத சில திங்களுக்கு முனபு வனர 
தலி்பானகளுக்கு எதிராக அகைரிக்க தனலனையிலாை 
மநெநாடடுப் ்பன்டகள் தாக்குதல ந்டத்திக் 
ககாணடுதான இருநதை. மைலும் அரசுப் 
்பன்டகனைப் பினணிருநது இயக்கவும் கெயதை.

வலலரசுகளின இநத விலகல தறகாலிகைாைமத. 
தலி்பானகள் ஆப்கனை மிக எளிதாக வினரநதுப் 
பிடிப்்பதறகு இநத வலலரசுகள் விலகி உதவிை 
ைறு்பக்கத்தில அரசுப் ்பன்டகனை அனவ 
னகவிடடிருநதை.

இனனறய தலி்பானின ஆடசி அகைரிக்காவின 
அனுைதிக்கப்்பட்ட ஆடசிகயனறால மினகயலல. 
தலி்பான ஆப்கனைக் னகப்்பறறியிருப்்பது குறித்து 
கவள்னை ைாளினகயிலிருநது கதானலக்காடசியில 
மதானறி ம்பசிய அதி்பர் மஜான்ப்டன, மவறு ஒரு 
நாடன்டக் கடடிகயழுப்புவது அகைரிக்காவின 
மவனலயலல எனறு கூறியிருக்கிறார்.

ஆைால க்டநத 20 ஆணடுகள், ்பல இலடெம் 
்டாலர் கெலவு கெயது, தைது வீரர்கனை 
ைடடுைலலாது, கூடடுப்்பன்டயிைனரயும் அநநிய 
நாடடில ்பலி ககாடுத்தது்டன தறம்பாது அகைரிக்க 
அதி்பர் இப்்படி கூறுவது மவடிக்னகயாகத் 
மதானறிைாலும், உள்நாடடிலும், ஆப்கனிலும் 
வலுக்கும் ம்பாராட்டங்கள் அகைரிக்கா, ஆப்கன 
வி்டயத்தில தைக்கு ஆ்பத்திலலா வனகயில விலகி 
நிறக முயலவதாகமவ மதானறுகிறது.

அகைரிக்கா ைடடுைலல ஆப்கனின எலனலகனைப் 
்பகிர்நது ககாள்ளும் சீைா, இரஷயா, ம்பானற 
வலலரசுகளும், தலி்பானகனை அனுைதிக்கும் 
உ்டன்பாடடு அரசியலுக்கு வநதிருக்கினறை. 
அகைரிக்க வழியில அமத ம்பானறகதாரு 
நி்பநதனைகளு்டன கூடிய தலி்பான ஆடசினய 
ஏறகினறை.

“முநனதய அதி்பர் அஷரப்கனினயவி்ட 
தலி்பானகள் நனறாக ஆடசி ந்டத்தக்கூடும்!” எனறு 
ரஷயா தலி்பானகனை ஆதரிக்கும்விதைாக 
ம்பசியிருப்்பது கவனிக்கத்தக்கதாகும். ஏறகைமவ 
ரஷயாவின தன்ட கெயயப்்பட்ட ்பயங்கரவாத 
அனைப்புப் ்படடியலில தலி்பான இருநதாலும் கூ்ட 
ரஷயா தலி்பானகளு்டன ம்பச்சு ந்டத்திக் 
ககாணடுள்ைது.

சீைா ஓர் ்பலம் வாயநத வலலரொக இருப்பினும் 
க்டநத காலங்களிமலா, ஏன தறம்பாது வனர ஆப்கன 
அரசியலில அது கெலவாக்கு கெலுத்த 
முயனறதிலனல. அதறகு இரஷயாவும், அகைரிக்காவும் 
முனைாதிரியாக இருநதார்கள். எைமவ அது ஆப்கன 
வி்டயத்தில ்படடும் ்ப்டாைலுைாகமவ இருநது 
வநதுள்ைது.

இசுலாமிய அடிப்்பன்டவாதச் சிக்கலகள் 
சீைாவின ்பல ைாகாணங்களில நீருபூத்த 
கநருப்்பாகமவ இருக்கினறை. சிதறுண்ட 
இரஷயாவின உஸ்க்பஸ்கிஸ்தான, ஜார்ஜியா 

ம்பானற நாடுகளில ஒனறு்பட்ட இரஷயாவுக்கு 
க்டநத காலங்களில இசுலாமிய அடிப்்பன்டவாத 
சிக்கலகள் ஓர் ெவாலாகமவ இருநதை. தறம்பாது 
சீைாவும் அவவாறாை சிக்கலகனை எதிர் 
ககாணடுவரும் நினலயில ஆப்கன அரசியலில 
தனலயிடுவது ஆ்பத்தில முடியும் எனறு அது 
கருதுகிறது.

குறிப்்பாக சீைாவின ஆப்கன எலனல 
ைாகாணங்கள் சிலவறறில வீகர் இை இசுலாமியகளின 
ம்பாராட்டம் தலி்பான ஆடசியில புத்துயிர் 
க்பறக்கூடும் எனற அடிப்்பன்டயில சீைா 
தலி்பானி்டம் இணங்கிப் ம்பாக விரும்புகிறது. 
அதைடிப்்பன்டயில காபூலில சீை கவளியுறவு 
அனைச்ெர், தலி்பான தனலவர்கள் ெநதித்துப் 
ம்பசியுள்ைார்கள். கிழக்கு துர்கஸ்தான இஸ்லாமிய 
இயக்கம்(ஈ.டி.எம்.) ஆப்கனிலிருநது கெயற்ப்ட 
தன்டவிதிக்குைாறு அப்ம்பச்சுக்களில சீைா 
வலியுறுத்தியதாகத் கதரிகிறது. இசுலாமியர்கள் 
க ெ றி ந த  ஜி ன ஜி ய ா ங்  ை ா க ா ண த் தி ன 
அ ன ை தி யி ன னை க் கு  இ வ வி ய க் க த் தி ன 
கெயற்பாடுகமை காரணம் எனறு சீைா குறறம்ொடடி 
வருகிறது. எைமவ சீைா தைது ைாகாணங்களின 
அனைதிக்கு ஒரு வனகயிலாை இணக்கத்னத 
தலி்பானகளு்டன ம்பணிக் ககாள்ை விரும்புகிறது. 
தலி்பானகள் ஆப்கனைக் னகப்்பறறியதும் “நாம் எநத 
ஒரு நாடடுக்கும் அச்சுறுத்தலாக இருக்க ைாடம்டாம் 
எனறு தலி்பான தனலவர் க்பாதுவாகக்கூறியிருப்்பது 
அநத அடிப்்பன்டயிலதாம்.

ஆயுதங்களும், நிதியும் அளித்து ஊடடி வைர்த்த 
்பாகிஸ்தானும் தறம்பாது தன ்பங்குக்குக் க்டநத கால 
கெப்புகனை ைறநது தலி்பானை வரமவறறுக் 
ககாணடுள்ைது. ்பால குடித்த ைார்பில கடித்துனவத்த 
தலி்பான குழநனதனய அது ்பரிதவிப்பு்டன 
்பார்க்கிறது. அனனறக்குத் தலி்பாைால ்பாகிஸ்தானில 
ஒளித்து னவக்கப்்படடிருநத பினலா்டனை 
்பாகிஸ்தானுக்குத் கதரியாைல அநநாடடினுள் 
புகுநது தாக்கிக் ககானறது ஓ்பாைா தனலனையிலாை 
அகைரிக்க அரசு. கெப்்டம்்பர் ்பதிகைானறு 
தாக்குதனல அடுத்து உ்டைடியாக ஆப்கானிஸ்தான 
மைல ்பறநதுத் தலி்பானகள் மைல தாக்குதல 
கதாடுத்த அகைரிக்கா ைறறும் அதன மநெநாடடுப் 
்பன்டகள் ்பாகிஸ்தான விரும்பிைாலும் , 
விரும்்பாவிட்டாலும் தலி்பான ைறறும் அலககயதா 
நினலகள் மீது தாக்குதல கதாடுக்க ்பாகிஸ்தானை 
ஓர் துனணப் ்பன்டயாகப் ்பயன்படுத்திக் 
ககாணடிருநதை.

்ப ாகிஸ்தானின இருதனலக்  கக ாள்ளி 
நினலப்்பாடன்டத் தறம்பாது அநநாடடுப் பிரதைர் 
இம்ரானகான தலி்பானகளுக்கு அளித்திருக்கும் 
வ ர மவ றபின  வழி  தலி்ப ானும்  ை ற நது 
ை ன னி த் து வி ட ்ட த ா க க்  க ரு த ல ா ம் . 
“அடினைத்தைத்தின ெங்கிலிகனைத் தலி்பானகள் 
அடித்து கநாறுக்கிவிட்டார்கள்” எனறு முனைதாக 
இம்ரானகான கதரிவித்திருநதார்.

இசுலாமிய ைணனண, நிலத்னத, ்பண்பாடன்ட, 
உலனக ஆக்கிரமிக்க வருமவாருக்கு, அடினைப்்படுத்த 
வருமவாருக்கு எதிராகத் தலி்பான ஓர் அரண. 
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கதாநாயகன. அநத வனகயில, இநதியாவிலிருநது 
்பாகிஸ்தானுக்கு, காஷமீருக்கு வரும் அச்சுறுத்தலுக்கு 
தலி்பானின இருத்தனல, கவறறினய முக்கியைாைதாகக் 
கருதுகிறது ்பாகிஸ்தான.

தலி்பான ஆப்கனைக் னகப்்பறறியிருப்்பது 
குறித்து இநதியா எனை கெயயப்ம்பாகிறது எனற 
ம க ள் வி க ள்  அ டு த் த டு த் து  த ற ம்ப ா து 
எழத்கதா்டங்கியுள்ைை.  இநதியா அனத 
ஆதரிக்கிறதா அலலது எதிர்க்கிறதா, “நீங்கள் 
எங்களு்டன இலனலகயனறால ்பயங்கரவாதிகளு்டன 
இருக்கிறீர்கள்!” எனறு கெப்்டம்்பர் தாக்குதலின 
ம்பாது ைவுைம் காத்தவர்கனைப் ்பார்த்து மகட்டார் 
அனநாைய அகைரிக்க அதி்பர் புஷ. அகைரிக்காமவ 
இனனறக்கு எநத ்பக்கம் இருக்கிறது எனற குழப்்பம் 
நீடிக்கும் நினலயில இநதியாவின ைவுைம் 
்பரிதா்பைாைதாக ைாறியிருக்கிறது.

அஷரப் கனி அரசின காலத்தில இனனறக்கு 
தலி்பானகள் ஆக்கிரமித்துக் னகப்்பறறியிருக்கும் 
ஆப்கன நா்டாளுைனறம் கதா்டங்கி இநதியாவின 
இநதியப் க்பரு முதலாளிகளின ்பல நிறுவைங்கள் 
ஆப்கன ைணணில முதலீடு கெயதிருக்கினறை. 
முதலீடு கெயத ்பல உலக நாடுகனைப் ம்பானமற 
அவறனறக் னகவிடடு இநதியாவும் தறம்பாது மவறு 
வழியினறி கவளிமயறிக் ககாணடுள்ைது. இநத 
நினலயில தலி்பானகளு்டன எநதவிதைாை உறனவ 
இநதியா மைறககாள்ைப் ம்பாகிறது எனற மகள்வி 
எழுநதுள்ைதாைது தவிர்க்கவியலாதமத.

முநதய ஆடசியைர்களு்டனும், தலி்பானகளின 
ஆகப்க்பரிய உள்நாடடு எதிரியாை வ்டக்குக் 
கூட்டணியிைரு்டனும் மநெக்கரம் நீடடி வநத 
இநதியா, அகைரிக்கா ைறறும் மநெநாடுகளின 
துனணயு்டன இதுவனர ஆடசியில இருநது வநத 
அரசுகளு்டன இணக்கைாை உறனவப் ம்பணி 
வநததன வழி அது அகைரிக்கா தனலனையிலாை 
நாடுகளுக்மக ஆதரவு தநது வநதது எனறு ஒருவாறு 
புரிநது ககாள்ைலாம்.

ஏறகைமவ இநதியாவுக்கும் தலி்பானுக்கும் 
குறிப்பி்டத் தகுநத எநத ஒரு ஒ்டடும், உறவுமிலனல. 
தலி்பானகளின ஆடசிக் காலத்தில இநதியாவுக்கு 
கெப்்பாை அனு்பவங்கள் ்பல உணடு குறிப்்பாக 1999 
ஆம் ஆணடு திெம்்பர் இறுதி நாடகளில காஷமீர் 
ம்பாராளிகைால க்டத்தப்்பட்ட விைாைத்னத 
கநதகாரில அன்டக்கலம் ககாடுத்தது தலி்பான. 
மைலும் அவர்களின க்டநத கால ஆடசியின ம்பாது 
காஷமீரில இலஷகர் இ கதாய்பா, கஜயஷ.இ.முகைது 
ம்பானற விடுதனல இயக்கங்கள் க்பரும் எழுச்சிப் 
க்பறறு வைர்நதை.

தலி்பானின தறம்பானதய ஆடசி இநதியாவுக்கு 
க்பரும் தனலவலியாக ைாறுவதறகுள் அது 
தலி்பானகளு்டன ம்பசியாக மவணடியிருக்கிறது. 
ம்பசும். தலி்பானகள் காஷமீர் ம்பாராளிகளுக்கு 
உதவும் நினலயில அலலது அச்சுறுத்தலாக அனையும் 
நினலயில அகைரிக்க, அயமராப்பிய நாடுகனை 
ம்பால அடிப்்பன்ட ைதவாதிகனை தலி்பானகளின 
ஆடசி இநதியாவுக்கு பிறிகதாரு ்பக்கம் தைது 
இநதுத்துவ அரசியனல முனகைடுக்க, கடடிகயழுப்்ப 

உதவுவதாகவும் இருக்கக்கூடும்.

நாற்பதுக்கு மைற்பட்ட இைக்குழுக்கள் ககாண்ட 
ஆப்கனை க்பரும்்பானனை இைக்குழுக்களின ஆயுத 
அரசியல தனலனைகள் முனகைடுப்்பதாக 
அனைநதை. எனினும் வலலாதிக்க அரசியலின 
ஆதிக்கப்ம்பார் இசுலாமிய அடிப்்பன்டயில 
அவர்கைது ஒனறினணனவக் மகாரிை அதன 
அடிப்்பன்டயில அவர்கள் இனணநதும் பிரிநதும் 
ஆப்கன ைணணுக்காை ம்பாராட்டத்னதத் 
கதா்டர்நதைர். எனினும் வலலாதிக்க அரசியல 
அவர்கனை கூறும்பாடடு, பிரித்து னவத்துகெயயும் 
அ ர சி ய ம ல  அ ம் ைணணின க த ா ்ட ரு ம் 
்படுககானலகளுக்கும் அவலங்களுக்கும் காரணைாக 
இருநது வருகினறை.

ஒரு ்பக்கம் அகைரிக்க இரடன்டக் மகாபுரத்னதத் 
தாக்கும் தலி்பானகைால க்டத்தப்்பட்ட விைாைம், 
ைறு்பக்கம் ஆப்கன ைக்கனை கீமழ உதிர்த்துவிடடுச் 
கெலலும் அகைரிக்க விைாைம் எனறு ்பல ஆயிரம் 
அர்த்தங்கனைப் ம்பசும் மகலிச் சித்திரம் ஒனனறப் 
்பார்க்க மநர்நதது. எலலாவறறிறகும் ஓர் எதிர்வினை 
உணடு என்பது அறிவியலுக்கு ைடடுைலல 
வலலாதிக்க அழிவரசியலுக்கும் க்பாருத்தைாைமத.

தறம்பாது தலி்பான முதிர்ச்சி க்பறற ஓர் 
அனைப்்ப ா க  தனனை கடடி எழுப்பிக் 
ககாணடுள்ைதாக தலி்பான ்பறறி அறிநதவர்கள் 
கூறுகினறைர். உலக நாடுகளுக்கின்டமய இணங்கிப் 
ம்பாய தைது நாடன்ட கடடிகயழுப்புவமத தைது 
மநாக்கம் எனகினறைர் தலி்பானகள். ஆைால அது 
எநதைாதிரியாை மதெம் என்பனதயும் ஏறகைமவ 
க்டநத கால தைது ஆடசியின வழி கெயது 
காடடியவர்கள்தாம் அவர்கள்.

க்பணகளின விடுதனல, கலவி, மவனல, 
க்பாருைாதாரம் ம்பானறவறறிறகுத் தன்ட விதிக்கும் 
அவர்கள். க்பணகைது நவீை ஆன்டகள், அலங்கார 
க்பாருடகள், ம்பானறவறறிறகுச் ொதாரணத் 
தண்டனணயிலிருநது ககாடூரைாை ைரணத் 
தண்டனைவனர விதிக்கும் தலி்பானகனை ஏதிலி 
முகாம் இயக்கம் எனறு அரசியல மநாக்கர்கள் 
அனழக்கிறார்கள். அதறமகறறார் ம்பால க்டநத 
அவர்கைது ஆடசியில ்பாகிஸ்தானில கலவி கறற 
்ப தி ந ானகு  வயது  ைல ா ல ானவ  சுடடு 
அச்சுறுத்தியவாகள் அவர்கள். ்பனிப்ம்பார் 
காலத்தின ஏதிலி முகாமில பிறநத தலி்பானகள் 
ஏதிலி முகாமின அத்தனை கடடுப்்பாடடின கீழும் 
வைர்நதவர்கள் என்பதால ஆப்கனையும் ஓர் ஏதிலி 
முகாம் ம்பால ைாறறும் உைவியல சிக்கல 
நினறநதவர்கள் எனகிறார்கள்.

தலி்பான எனறால ைாணவன எனறு ஆப்கன 
்பழங்குடி கைாழி ஒனறு க்பாருள்தருகிறது. 
வலலரசுகளின ஆதிக்க கநருக்கடியில வைர்நத 
அவர்கள் தறம்பாது நனகு கறறு தைது 
ஆ சி ரி ய ர் க ளு க் மக  ்ப ா ்ட ம் 
புகடடு்பவர்கைாகியிருக்கிறார்கள் என்பது ைடடும் 
உறுதி.

கட்டுனரைாளர: எழுத்தாளர
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்�ராசிரிைர கி. நாச்சிமுததுவின

இணயவழி பிறந்தொள்விைா கூடுழக

ப� ரா. முனைவர் நாச்சிமுத்துவின 74-வது 
பிறநதநாள்விழா, அவரது மூனறு தனலமுனற ைாணவர்கைால 
இனணயவழியில ககாண்டா்டப்்பட்டது. ைாணவர்கள் எனறு 
க்பாதுவாகச் கொனைாலும், குறிப்்பாக அனைவருமை அவரது 
ஆயவு ைாணவர்கள். அனறு ஆயவு ைாணவர்கைாக 
இருநதவர்கள், இனறு ஆயவு வழிகாடடிகைாகவும், 
துனறத்தனலவர்கைாகவும், ம்பராசிரியர்கைாகவும் சிறப்்பாகப் 
்பணியாறறிவருகினறைர்.

ம்பரா. நாச்சிமுத்து ஒரு ஆயவுப்்பன்டனயமய உருவாக்கி 
னவத்திருக்கிறார் என்பது, 24-08-2021 ைானல இனணயவழியில 
நன்டக்பறற அவரது 74-ஆவது பிறநதநாள் விழாவிலிருநது 
கதரிநதுககாள்ை முடிநதது.

ம்பரா. நாச்சிமுத்து, மகரைப்்பலகனலக்கழகம், புதுடிலலியின 
ஜவகர்லால மநரு ்பலகனலக்கழகம், ்பாணடிச்மெரி ைறறும் 
திருவாரூர் ைத்தியப் ்பலகனலக்கழகங்கள் ஆகியவறறில 
சிறப்்பாகப் ்பணியாறறியிருக்கிறார்.

அவரது பிறநதநாளில, வாழ்த்திப்ம்பசிய ்பலரது 
கருத்துகளிலிருநதும், ம்பரா. நாச்சிமுத்து, கலவிப்புலத்தில, 
தமிழ்த்துனறயில ஒரு ைாக்பரும் ஆளுனையாக இருநதனதயும், 
இருப்்பனதயும் புரிநதுககாள்ைமுடிநதது.
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வழக்கைாை ஆயவு வழிகாடடிகள்ம்பால 
குறிப்பிட்ட துனறமயாடு நினறுவி்டாைல , 
ஓனலச்சுவடி முதல, ெங்க இலக்கியங்கனை பிற 
கைாழிகளு்டன ஒப்்பாயவு கெயவது வனரயிலும் 
்பலமவறு வனகயாை ஆயவுக்கு அவரது 
ைாணவர்கனை ஆறறுப்்படுத்தியதனவழிமய, 
தமிழுக்குச் சிறப்்பாகத் கதாண்டாறறியிருக்கிறார்.

நி ன ற ய  க ை ா ழி க ்ப ய ர் ப் பு க ன ை 
முனகைடுத்திருக்கிறார். டிலலி ஜவகர்லால மநரு 
்பலகனலக்கழகத்தில ்பணியாறறிய 2007 முதல 2013 
வனரயிலாை காலகட்டத்தில, கலவிப்புலத்தில 
அவர் முனகைடுத்த காத்திரைாை ஆயவுகனை, 
அப்்பலகனலக்கழகத்தில ்பணியாறறும் ம்பரா.
தமிழ்ச்கெலவன சுருக்கைாக, ஆைால நினறவாக 
எடுத்துனரத்தார். அமத காலகட்டத்தில, தைது 
அ ண ண னு ம் ,  ம ்ப ர ா சி ரி ய ரு ை ா ை 
்ப ா ல சு ப் பி ர ை ணி ய த் மத ா டு  இ ன ண ந து 
கதாலகாப்பியத்னத இநதி கைாழிக்கு கைாழிக்பயர்ப்பு 
கெயத ொதனைனய, ம்பரா. அலமைலு கிருஷணன 
சுடடிக்காடடிப் ம்பசிைார்.

கஜர்ைனி, ம்பாலநது ம்பானற கவளிநாடுகளுக்கும் 
கெனறு ஆயவுப்்பணினய மைறககாணடிருக்கிறார். 
ெங்க இலக்கியம் முதல, தறகால இலக்கியம் 
வனரயிலும் கறறுத்மதர்நதவர்.

தமிழ்நாடடில, இைங்கனலயில அறிவியல 
்பட்டம் க்பறறவர்களுக்கு முதுகனல தமிழ் ்படிக்க 
வாயப்்பளிப்்பதிலனல எனறும் ஆைால மகரைப் 
்பலகனலக்கழகம் அப்்படிப்்பட்டவர்களுக்கு 
வாயப்்பளிப்்பதாகவும், அப்்படி வாயப்புப்க்பறறு 
தமிழ் இலக்கியத்தில முதுகனலப்்பட்டம்க்பறறு, 
ம்பரா .  ந ாச்சிமுத்துவின வழிகாட்டலில 
அறிவியலொர்நது ஆயவுப்்பட்டமும் க்பறற 
கெயதிகனை, ம்பரா.பி.கஜயகிருஷணன கதரிவித்தார்.

ம்பரா.நாச்சிமுத்துவின ஆயவு ைாணவர்கள் 
என்பதறகு அப்்பாற்படடு அறிவியலாைரும், 
எழு த் த ா ைரு ை ாை  க ந லனல  சு . மு த் து , 
நாகர்மகாயினலச்மெர்நத கவிஞர் ந்ட. சிவகுைார் 
்பாராடடிப் ம்பசிைர். வகுப்்பனறக்கு கவளிமய 
ம்பரா. நாச்சிமுத்துவின ைாணவர் எனறு தனனை 
அறிமுகம் கெயதுககாண்ட கநலனல சு.முத்து, 
ம்பராசிரியரு்டைாை நடபு ைறறும் இலக்கியப் 
்பயணத்னத எடுத்துனரத்தார். அறிவியல எழுத்தாைர் 
என்பதாக ைடடுமை அறிநதிருநத கநலனல சு.முத்து 
ஒரு சிறநத கவிஞரும்கூ்ட என்பது, அவரது 
மநறனறயப் ம்பச்சிலிருநது கதரியவநதது.

இன்டமய, பிறநதநாள் மகக் கவட்டப்்பட்டது. 
ம்பரா. நாச்சிமுத்துவின ைனைவி அவருக்குக் மகக் 
ஊட்ட, அவருக்குப் ம்பராசிரியர் மகக் ஊடடியது, 
கையநிகர் காடசி எனறாலும், கையசிலிர்க்கனவத்தது. 
தமிழ்ப்ம்பராசிரியர்கள், happy birthday to you 
்பாடிைர். ம்பரா. ைணிமைகனல, மிகவும் ரெனையு்டன 
தமிழ்ப்்பாடடுப்்பாடி வாழ்த்தியனத அவரது 
முக்பாவம் காடடியது.

ம்பரா.நாச்சிமுத்துவின முதல தனலமுனற 
ைாணவர்கைாை ம்பரா. நயிைார் எம்.எம்.சுவாமி 
ைறறும் ம்பரா. இரா.சீனிவாென நிகழ்ச்சினய 
ஒ ரு ங் கி ன ண த் த ை ர் .  கூ டு ன க க் க ா ை 
முனகைடுப்புகனை, ம்பரா. கஹப்சி மராஸ் மைரி 
முனநினறு கெயததாக, ம்பரா. நாச்சிமுத்துத் தைது 
ஏறபுனரயில கதரிவித்தார். தனனை முனைவராக்கி, 
ம்பராசிரியரும் ஆக்கியதறகு நனறிகூறியம்பாது, 
கவளிப்்பன்டயாகமவ கஹப்சி மராஸ் மைரி 
கணகலங்கிைார்.

ம்பரா. நாச்சிமுத்து பிறநத ஊர், அவரது ்படிப்பு, 
க்பறற ்பட்டங்கள், அவரது க்பறமறார், அவரது 
பிள்னைகள் ம்பானறவறனறப்்பறறி யாரும் 
ம்பெவிலனல .  க்பாதுநிகழ்வு என்பதால , 
அவறனறப்்பறறியும் அறிமுகம் கெயதிருக்கலாம்

புலம்க்பயர் தமிழர்கள் ந்டத்தும் இனணயவழி 
க ரு த் த ர ங் கு க ளி ல  ம ந ர க் க ட டு ப் ்ப ா டு 
மிகக்கணடிப்்பாகக் கன்டபிடிக்கப்்படுகிறது. 
ம்பராசிரியனர வாழ்த்திப் ம்பசியவர்களில, ஓரிருவர் 
தவிர ைறறவர்கள் சுருக்கைாகப் ம்பொததால, காலம் 
மிகவும் நீணடுவிட்டது.

அறிஞர் அணணானவ ஒரு கூட்டத்தில ம்பெ 
அனழப்்பதறகுச் சிலர் கெனறிருநதைர். அவர்களி்டம் 
எவவைவு மநரம் ம்பெமவணடும் எனறு அணணா 
மகட்டார். வநதவர்கள் முழித்தார்கள். அணணா, “ 
இரு்பது நிமி்டம் ம்பெமவணடும் எனறால எைக்கு 
இரணடு நாடகள் அவகாெம் மதனவ. மூனறுைணி 
மநரம் ம்பெமவணடும் எனறால நான இப்ம்பாமத 
வருகிமறன” எனறார். உனரனயத் தயாரித்து, 
சுருக்கைாகப் ம்பசுவது அவசியம் என்பனத கூடுனக 
உணர்த்தியது.

ைானல 6 ைணிக்குத் துவங்கிய நிகழ்வு, ம்பரா. 
நாச்சிமுத்து ஏறபுனரனய மிகச்சுருக்கைாக, 
முடித்தம்பாது இரவு 9 ைணினயக் க்டநதுவிட்டது.

தமிழ்க்கலவிக்கு முனனுரினை தரமவணடும்.

தமிழ்க்கலவியின இனனறய நினல மிகவும் 
கவனலயளிக்கிறது.

நாம் கதா்டர்நது மகாடன்டவிடடுக்ககாணம்ட 
இருக்கிமறாம்.

இனனறய நினலயில தமிழாசிரியர்கள் 
ைறறவர்களின மகலிப்க்பாருைாகப் ்பார்க்கப்்படுவது 
மிகவும் கவனலயளிக்கிறது. இநநினல ைாறமவணடும். 
க்பருமிதம்ககாள்ளும் வனகயில அவர்கைது நினல 
சிறப்்பாக உயரமவணடும்.

தமிழ் அனனையின எத்தனைமயா முத்துகளில, 
ஒரு முத்தாக ஒளிவீசும் ம்பரா. நாச்சிமுத்து மைலும் 
்பலலாணடு வாழ்நது தமிழ்ப்்பணி கெயயமவணடும் 
எனறு அவரது 74 -ஆவதுப் பிறநதநாளில 
வாழ்த்துவதில ‘காக்னகயு்டன’ மெர்நது நானும் 
க்பருமிதம் ககாள்கிமறன.

=
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திலலி பபாரைாடடக களைத்தில 
தமிழ்ொடடு விவசாயிகள்

�திவு

சந்திைபமாகன்

பமாடி அரசின கார்ப்்பமரட ஆதரவு, ஏகாதி்பத்திய ஆதரவு, 
விவொயிகளுக்ககதிராை மூனறு மவைாண ெட்டங்கள் ரத்து கெயயப்்ப்ட மவணடும்! 
- எை திலலியின சிங்கு, டிக்ரி, காசிப்பூர், ெஹஜானபூர் ம்பானற எலனலப்புறங்களில/ 
்பார்்டர்களில, ெம்யுக்த கிொன மைார்ச்ொ ைறறும் ஏஐமகஎஸ்சிசி- அகில இநதிய 
விவொயிகள் ம்பாராட்ட ஒருங்கினணப்பு கமிடடி தனலனையில, இலடெக்கணக்காை 
விவொயிகள் முறறுனகயிடடு ந்டத்தி வரும் வரலாறறுச் சிறப்பு மிக்க விவொயிகள் 
இயக்கப் ம்பாராட்டம் 10வது ைாதத்தில நுனழகிறது. மைலும், டிலலியில 

ை ட டு ை ல ல ா ை ல ,  ந ா டு 
மு ழு வ து மு ள் ை 
இ ல ட ெ க் க ண க் க ா ை 
விவொயிகனையும் ,  ஒ றனற 
முழக்கத்தின கீழ் ம்பாராட்டத்தில 
்பங்மகறக னவத்த முதல அகில 
இநதிய விவொயிகள் இயக்கைாகவும் 
இது உருகவடுத்துள்ைது.

ஆர்எஸ்எஸ் ்பரிவாரத்தின 
ை த ரீ திய ாைப்  பிைவுவ ா த 
அரசியனல நிராகரித்து டிலலி 
விவொயிகள் இயக்கம் ‘‘விவொயி’’ 
எனற ஒனறு்பட்ட அன்டயாைத்னத 
உருவாக்கி அனைத்து ைக்களின 
ஆதரனவயும் க்பறறுள்ைது. 
இ ல ட ெ க் க ண க் க ா ை 
கதாழிலாைர்கள் நாடு முழுவதும் 
நன்டக்பறற ்பலமவறு விவொயப் 
ம்பாராட்டங்களில தங்கனையும் 
ம ந ர டி ய ா க  இ ன ண த் து க் 
ககாண்டைர்; கதாழிலாைர்-
வி வ ெ ா யி க ள்  ஒ ற று ன ை 
ஏற்படடுள்ைது .  விவொயத் 
கதாழிலாைர்களும், ஏனழ ைக்களும் 
கூ்ட தங்கனை இனணத்துக் 
க க ா ண டு  இ ய க் க த் னத 
வலுப்்படுத்தியுள்ைைர். க்பணகள், 
ைாணவர்கள் இனைஞர்கள் 
ஆகி ம ய ா ரு ம்  ம ்ப ா ர ா ட்ட 
கைங்களில கரங்மகார்த்துள்ைைர். 
்பாஜக அரொங்கத்தின கடும் 
தாக்குதலகனையும், தன்டகனையும், 
அ ச் சு று த் த ல க ன ை யு ம் 
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எதிர்ககாணடு வீரத்து்டன எதிர்த்து நினறு 
முறியடித்து டிலலி விவொயிகள் ம்பாராட்டம் 
நீடிக்கிறது. ்பாஜக அரொங்கத்திறகும் விவொய 
அனைப்புகளுக்கும் இன்டமய 1 1  சுறறுப் 
ம்பச்சுவார்த்னதகள் ந்டநத பினைரும் இறுதித் தீர்வு 
எதுவும் எட்டப்்ப்டவிலனல. 

டிலலி விவொயிகள் ம்பாராட்டத்திறகு வலு 
மெர்க்கும் விதைாக, நாடு முழுவதும் விவொயிகள் 
கிைர்ச்சி, ம்பாராட்டங்கள் கதா்டர்ச்சியாக 
நன்டக்பறறு வருகினறை. டிலலி எலனலகளில 
ம்பாராட்டம் கதா்டர்கிற அமத மவனையில, 
ெனயுக்த கிொன மைார்ச்ொ ம்பாராட்ட கமிடடி 
வ்ட ைறறும் வ்ட கிழக்கு ைாநிலங்களில, 
ைகா்பஞ்ொயத்துகள் எனற க்பயரில விவொயிகளின 
ம்பாராட ைாநாடுகனையும் கட்டனைத்தது. 12 
ைாநிலங்களில விவொயிகள் ைஹா ்பஞ்ொயத்துகள் 
எனற க்பயரில ைாநாடுகள் ,  ம்பரணிகள் 

தில்லி விவசாயிகள் பபாைாட்்டக் களத்தில் 
தமிழ�ாட்டுத் பதாழர்கள்

ஆகஸ்டு இரண்டாம் வாரத்தில, தமிழ்நாடு - 
அகில இநதிய விவொயிகள் ைகாென்ப நிர்வாகிகள் 
சிங்கு, டிக்ரி, காசிப்பூர் ஆகிய ம்பாராட்ட 
கைங்களுக்கு மநரில கெனறு ம்பாராடி வருகினற 
விவொயிகளுக்கு ஆதரவு கதரிவித்மதாம்; ம்பாராட்ட 
கைத்தில அனைக்கப்்பட்ட மைன்டகளில தமிழ்நாடு 
விவொயிகள் ெ ா ர்பில  ஒருனைப்்பாடடு 
வாழ்த்துனரகனையும் வழங்கிமைாம்.

டிலலியில சிங்கு ைறறும் டிக்ரி (ஹரியாைா) 
எலனலயில விவொயிகள் ்பல கி.மீ கதானலவுக்கு 
கநடுஞ்ொனலகளின அருகில தறகாலிக குடிலகனை 
அனைத்து முகாம் இடடுள்ைைர்; 15 - 20 கி.மீ 
கெனறாலும் வழிகநடுக குடிலகனை காண 
முடிகிறது.  காசிப்பூர் ெஜஹானபூர் கெலலும் கநடுஞ் 
ொனலகளில 2 கி.மீ கதானலவு வனர முகாம்கள் 
உள்ைது. துலலியைாக கணக்கி்ட முடியவிலனல 
எனினும், ஒரு இலடெத்துக்கும் மைற்பட்ட 
விவொயிகள், நிரநதரைாக ம்பாராட்ட கைங்களில 
தங்கியுள்ைைர் எைலாம். ்பஞ்ொப், ஹரியாைா, 
உத்தரப்பிரமதெம் ைறறும் பிற வ்ட ைாநில 
விவொயிகள் டிலலினய அதன அனைத்து 
வழிகளிலும் முறறுனகயிடடு தங்கியுள்ைைர் 
என்பதாக நினலனை உள்ைது. அவர்களுக்கு ஆதரவு 
கதரிவித்து நாடு முழுவதும் இருநது ்பலலாயிரக் 
கணக்கில விவொயிகள் திருவிழா ம்பால திைெரி 
வநது ககாணடிருக்கிறார்கள்; ம்பாராட்ட 
ையயங்களில தங்குகிறார்கள்.

்பஞ்ொபின பிர்பல முகங்கள் ்பலரும்கூ்ட 
முகாமிடடு ம்பாராட்டத்தில அங்கம் வகிக்கினறைர். 
இநத முகாம்களில சீக்கிய, இநது, முஸ்லீம் 
இனைஞர்கள் ெமகாதரத்துவத்து்டன இனணநது 
்பணியாறறுவது உறொகம் அளிக்கிறது. தறகாலிக 
குடிலகைாக இருநதம்பாதும் ஆகச் சிறப்்பாை 
சுகாதார கட்டனைப்பு, கூடடு வாழ்க்னக முனற 
ஆகியவறனற ம்பாராட்டம் உருவாக்கியுள்ைது. 
தாக்குதல கதாடுத்து கனலக்க முடியாத அைவுக்கு 
பிரைாண்டைாை கட்டனைப்்பாக ம்பாராட்ட 
னையங்கள் வைர்நது நிறகினறை.

மைாடி- அமித்ொ அரொங்கம் மவைாண 
ெட்டங்கனை ரத்து கெயவதாக அறிவித்து 
ம்பாராட்டத்னதத் திரும்்பப் க்பறறாலும் கூ்ட… 
முகாம்கனை கனலத்துச் கெலலமவ சில ைாதங்கள் 
பிடிக்கும் எனறைவில ம்பாராட்ட ையயங்கள் 
வலுவாை மகாடன்டகைாக அனைநதுள்ைை. 
எைமவ தான விவொயிகள் ம்பாராட்ட முகாம்கனை 
்பார்த்து மைாடி அரொங்கம் ்பயப்்படுகிறது. நாடு 
முழுவதுமுள்ை விவொயிகள் ைத்தியில புரடசிகர 
உறொகத்னத அளிப்்பதாகவும் ம்பார்க்குணத்னத 
உயர்த்துவதாகவும் இநதப் ம்பாராட்டப் ்பகுதிகள் 
ைாறி இருக்கினறை.

கட்டுனரைாளர: ோநிலப் வபாதுச் வசைலாளர,
அகில இந்திை விெசாயிகள் ேகாசனப - AIKM, 

தமிழ்ாடு.

நன்டக்பறறை. ஒவகவானறிலும் 10,000 முதல 1 
இலடெம் விவொயிகள் வனர ்பங்மகறறைர். 
ெட்டைனற மதர்தல நன்டக்பறற ைாநிலங்களில 
‘்பாஜக மவண்டாம்’ எனற ஒறனற முழக்கத்து்டன 
சிறப்்பாை பிரச்ொரத்திலும் ஈடு்பட்டைர்.

டிலலியின கடும் குளிரில ம்பாராட்ட கைத்தில 
இருநத வீரம் கெறிநத விவொயிகள் 600 ம்பர் 
இதுவனர இனனுயினர இழநதைர். இவர்கள் 
நினைவாக, 23 ைாநிலங்களின 1500 கிராைங்களில 
இருநதும், விவொயிகள் ம்பாராட்ட வரலாறறுச் 
சி றப்பு  மிக் க  இ்டங்களிலிருநதும்  ைண 
மெகரிக்கப்்பட்டை.

்பல ைாநிலங்கனைச் மெர்நத ைண (மிடடி) 
ெத்தியாகிரக யாத்தினரகளும் டிலலி எலனலகனை 
அன்டநது, ஒவகவாரு ம்பாராட்ட எலனலயிலும் 
தியாகிகைாை விவொயிகளுக்கு நினைவுச் 
சினைங்களும் எழுப்்பப்்படடுள்ைை.
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்காடுகளின நடுவில்

டிைாட்ஸ்கி மருது
trotskymarudu@gmail.com

க னலஞருக்கு  நினைவி்டம் 
அனைப்்பது கதா்டர்்பாை அறிவிப்ன்பக் 
மகட்டதிலிருநமத கனலஞனரப் ்பறறிய 
நினைவுகமை கநஞ்சுக்குள் ஊடும் 
்பாவுைாய ஓடிக்ககாணடிருக்கிறது.

அப்ம்பாது கெனனை ஓவியக் 
கலலூரியில இறுதியாணடு ்படித்துக் 
க க ா ண டி ரு ந மத ன .  க ெ ன னை 
தீவுத்தி்டலில கணகாடசித் திறப்புக்காை 
மவனலகள் முழு வீச்சில ந்டநது 
க க ாணடிரு க் கின றை .  அ ந த க் 
கணகாடசித் தி்டலின பிரதாை 
நுனழவாயிலில மைமல அைர்நது நான 
மவனலகெயது ககாணடிருக்கிமறன. 
‘இனறு ைானல ஆறு ைணிக்கு 
முதலனைச்ெர் கணகாடசினயத் திறக்க 
வநதுவிடுவார் எனறு கொலலி கூட்டம் 
கூட்டைாய அதிகாரிகள் வநது வநது 
அவெரப்்படுத்திக் ககாணடிருக்கிறார்கள். 
அநத நுனழவாயில ்பணிகனை முடித்த 
சிறிது மநரத்துக்ககலலாம் அதாவது 
ெரியாக ைானல ஆறனர ைணிக்கு 
முதலனைெச்ர் கனலஞர் வநதார். நான 
்பணி கெயத அநத நுனழவாயில 
வழியாகத்தாை உள்மை வநது விழா 
நன்டக்பறுகினற மைன்டக்கு அனழத்துச் 
கெனறார்கள். அநத மைன்டயில 
கனலஞர் இப்்படிப் ம்பசிைார்: ‘இனனும் 
நாங்கள் எத்தனை நானைக்கு ஆடசியில 

இருக்கப் ம்பாகிமறாமைா, இனமறா நானைமயா கதரியும்’ எனறார். அடுத்த மூனமற 
நாடகளில ‘அவெர நினல’ பிரக்டைம் கெயயப்்பட்டது.

நான ்பள்ளி ைாணவைாக இருக்கிறம்பாது எங்கள் வீடடுக்கு வரும் ஆைநத 
விக்டன, தமிழ்நாடு ்பத்திரினகமயாடு முரகொலியும் மெர்நது வரும். அதில கெலலம் 
வனரயும் ஓவியங்கனை நான மிகவும் ரசித்துப் ்பார்ப்ம்பன. எைது தநனதயார் 
க்பாதுவு்டனைவாதியாக இருநதாலும் காங்கிரசு எதிர்ப்பு ைைநினலயில 
இருநததால முரகொலினய விரும்பிப் ்படிப்்பார். க்பரியார், அணணா, கனலஞர் 
இவர்கனைகயலலாம் க்பாதுகவளியில விடடுக் ககாடுக்க ைாட்டார். அதிலும் 
அணணா இறநத பிறகு கனலஞர் ம்பசிய நினைவஞ்ெலிக் கவினதனயக் 
மகடடுவிடடு ‘ஜூலியஸ் சீெர் உ்டலத்னத னவத்துக்ககாணடு ஆண்டனி ம்பசியது 
ம்பாலத்தான கனலஞரின நினைவஞ்ெலிப் ம்பச்சு இருநதது’ எனறு புகழாரம் 
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சூடடிைார் எைது தநனதயார். அது ைடடுமினறி, 
அணணாவின ைனறவுக்குப் பிறகு தனலனைப் 
க்பாறுப்புக்கு வநத கனலஞர் கடசினயக் கட்டனைத்து 
வழி ந்டத்திய கெயல திறத்னத கவகுவாகப் 
்பாராடடியனத நான ்பலமுனற மகடடிருக்கிமறன.

ஓவியக் கலலூரியில ்படிப்ன்ப முடித்துவிடடு 
விஜயவா்டாவுக்குப் ம்பாய மவனலயில மெர்நது 
ககாஞ்ெகாலம் மவனலயும் ்பார்த்துவிடடு 
கெனனைக்குத் திரும்பிவிடம்டன என்பனதவி்ட 
கெனனையிமலமய நினல ககாணடுவிடம்டன. 
கவறும் கணகாடசியில ைடடும் இயங்கும் ஓவியைாக 
இலலாைல, க்பாதுகவளியிலும் இயங்கமவணடும் 
என்பது எைக்கு அளிக்கப்்பட்ட வழிகாடடுதலும் 
நான வைர்நதுவநத ்பானதயும். எனனை அப்்படிமய 
இயங்க னவத்தது. அதாவது ்பணம் ெம்்பாதிப்்பதுதான 
மவனல எனறிலலாைல எைது கெயல்பாடு மிகவும் 
இயல்பாக அனைநதது. அமதாடு நலல அரசியல 
கதளிவுமிக்க நண்பர்கமைாடு மெர்நது ஓவியைாக 
இயங்கக் கின்டத்த வாயப்பு அதனினும் க்பரிது. 
வாழ்க்னகயில இயல்பாக எைக்குக் கின்டத்த 
வாயப்பு ம்பால ைறறவர்கள் யாருக்கும் 
கின்டத்திருக்குைா எனறு கதரியவிலனல. இலங்னக 
இைப் பிரச்னை கதா்டர்்பாை புரிதலும் அது 
கதா்டர்்பாக நான வனரநதிருநத ஓவியங்களும் 
க்டலலி அரசின அங்கீகாரம் நைக்குத் மதனவ 
இலனல எனகிற ைைநினலனய எைக்குள் 
ஏற்படுத்தியிருநத காலம் அது.

அநதக் காலகட்டத்தில ்பானவச் ெநதிரன 
குங்குைம் இதழில க்பாறுப்பில இருநதார். ஆதிமூலம் 
ொரும் ொ. கநதொமியும் ்பானவச் ெநதிரனு்டன 
கதா்டர்ன்ப ஏற்படுத்தித் தநதார்கள். அதிலும் ொ. 
கநதொமியின ்பங்கு க்பரிது. ்பானவச் ெநதிரன 
அப்ம்பாது கனலஞரின மநரடிப் ்பார்னவயில ்பணி 
கெயகிற ஒரு க்பாறுப்்பாைராக இருக்கிறார். 
்பானவயும் நானும் ையிலாப்பூரிமலமய குடி 
இருநததால அடிக்கடி ெநதிக்கிற வாயப்பும் 
கூடிவநதது. எப்க்பாழுதாவது ்பானவனயச் ெநதிக்க 
மக ா்டம்்பாக்கத்தில இருக்கிற  குங்குைம் 
அலுவலகத்துக்குப் ம்பாமவன. ெநதித்துவிடடுத் 
தி ரு ம் பு ம் ம்ப ா து  இ ர ண டு ம ்ப ரு ம்  ஒ ரு 
ஆடம்டாவிமலமய திரும்புமவாம். ைானல மநரங்களில 
கனலஞனரச் ெநதித்துப் ம்பசுவனத அவர் வழக்கைாகக் 
ககாணடிருநததால, ஆலிவர் ொனலயில உள்ை 
கனலஞர் வீடுவனர வநது அவனர இறக்கிவிடடுவிடடு 
அமத ஆடம்டாவில நான வீடடுக்குப் ம்பாயவிடுமவன. 
அநத மநர்வுகளில எலலாம் ‘குங்குைத்தில வருகிற 
உங்கள் ஓவியத்னதப் ்பார்த்து கனலஞர் அடிக்கடி 
்பாராடடிச் கொலலிக்ககாணம்ட இருக்கிறார். 
வாருங்கள் உங்களுக்கு நான கனலஞனர 
அறிமுகப்்படுத்தி னவக்கிமறன’ எனறு ்பானவ 
வறபுறுத்துவார். அதிலும் குறிப்்பாக, ்பஞ்ொபி 
கவினதகள் மதர்வாகி குங்குைத்தில கவளியாைம்பாது 
அநதக் கவினதகளுக்கு நான வனரநத ஓவியங்கனை 
அவவப்ம்பாது புகழ்நது கனலஞர் ம்பசிக் 
ககாணடிருக்கிறார் எனறு கொனைது இனனும் 
என ைைதில தங்கி இருக்கிறது. ஆைால நான 
ம்பாகவிலனல. ம்பாகக்கூ்டாது, ்பார்க்கக்கூ்டாது 
எனகிற ைைத்தன்டகயலலாம் எைக்கு இலனல. 

அவரி்டம் ம்பாய அறிமுகைாகிவிட்டால நைக்குப் 
பிடித்தமிலலாத ஏதாவது ஒரு ்பணினய அவர் 
கொலலி நாம் கெயய இயலாத நினல ஏற்படடுவிடுமைா 
எனகிற தயக்கத்தின காரணைாகமவ கனலஞனரச் 
ெநதிப்்பனதத் தவிர்த்து வநமதன.

கதா்டர்நது குங்குைத்தில கனலஞர் குறமைாவியம் 
கதா்டர் எழுதிக் ககாணடிருநதம்பாது அதறகாக 
ஓவியம் வனரநது தநத ஓவியர் அப்ம்பாது இலலாைமலா 
அலலது க்பரிய ஓவியர்கள் யாரும் கின்டக்காைமலா 
இருநத நினல ஏற்பட்டம்பாது, ‘கனலஞர் கதா்டருக்கு 
ஓவியம் வனரய தகுநத ஆள் இநதவாரம் 
கின்டக்கவிலனல. நீங்கள்தான இநத வாரம் 
எனனைக் காப்்பாறற மவணடும்’ எனறு ்பானவ 
எனனி்டம் ஓவியம் மகட்டார். இரணடு வாரங்கள் 
வனரநது ககாடுத்த ஞா்பகம். ‘க்பரிய ஓவியர்கள் 
வனரநத ஓவியத்துக்கும் இநத ஓவியத்துக்கும் க்பரிய 
வித்தியாெம் கதரியவிலனலமய. இரணடுமை 
ஒனறும்பாலத்தாமை இருக்கிறது’ எனறு கனலஞர் 
்பாராடடியதாகவும் ்பானவ எைக்குச் கொனைார். 
அப்க்பாழுதும் நான கனலஞனரப் ்பார்க்க 
முயறசிக்கவிலனல.

குங்குைத்னதத் கதா்டர்நது ஆைநத விக்டனுக்குள் 
நானும் ஆதிொரும் நுனழநமதாம். அப்ம்பாது 
க்பாறுப்பிலிருநத மவலுச்ொமிதான எங்களுக்கு 
அங்மக வாயப்ன்ப ஏற்படுத்தித் தநதார் . 
க்பாதுவாகமவ, கெயகிற ஒரு மவனலயிமலமய 
மதங்கிவி்டக்கூ்டாது, எநத ஒனறிலும் கனரநதும்பாய 
வி்டாைல தனித்து கவளிப்்ப்ட மவணடும் என்பதில 
கதா்டர்நது கவைைாகமவ இருநமதன. இனதத்தான 
நான இனனறக்கு இருக்கிற இைம் தனலமுனற 
ஓவியர்களுக்கும் கொலலிக் ககாணடிருக்கிமறன. 
எநத ஒனறும் இழிவாைதலல. மைல ொதி கீழ் ொதி 
எனகிற தடுப்புச் சுவனர எப்்படி க்பரியார் 
ககாள்னக கனலத்தமதா அமதம்பால ஓவியத் 
கதாழிலில இருநத ஏறறத்தாழ்னவ இனணயம் 
கனலத்துப் ம்பாடடு விட்டது. 

நானும் ்பாணடியன, கனல உள்ளிட்ட என 
கலலூரித் மதாழர்களும் ்பரிடொர்த்த முனறயில ்பல 
ஓவிய முயறசிகனைச் கெயது ககாணடிருநமதாம். 
ஒரு கால கட்டத்துக்குப் பிறகு கநெவாைர் 
னையத்தில கெயது ககாணடிருநத ்பணினய 
விடடுவிடம்டன. ஓவியம் வனரவனதயும் ககாஞ்ெம் 
குனறத்துக் ககாணம்டன. சினிைாவுக்குள் 
வநதுவிடம்டன. காலப்ம்பாக்கில க்பாதுகவளியில 
அரசியல நினலப்்பாடுகமைாடு கெயற்படுகிற 
கெயல்பாட்டாைர்கமைாடு இனணநது இை, கைாழி 
உ ண ர் வு ்ட ன  க ெ ய ல ்ப டு கி ற 
கெயல்பாட்டாைர்களுக்குப் ்பக்கத்தில எனனுன்டய 
கெயல்பாடுகள் அனைநததாலும் பினைர் மதசியத் 
தனலவர் பிர்பாகரன அவர்கனைச் ெநதித்துவிடடு 
வநதது க்பாதுகவளியில அறியப்்பட்ட நினலயிலும் 
க த ா ்ட ர் ந து  எ ை து  ஓ வி ய ங் க ன ை யு ம் 
கெயல்பாடுகனையும் கவனித்துக் ககாணம்ட வநத 
கனலஞர் அவர்கள் ஒருநாள் ஆள் அனுப்பி எனனை 
அனழத்துவரச் கொலலி விட்டார் . அநத 
அனு்பவத்னத அடுத்த ்பதிவில கொலகிமறன.
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புலம்க்பயர்நது வாழும் ஈழத்தமிழர்கள், 
தமிழின கதானனைனய, சிறப்ன்ப, தமிழிைத்தின 
ைாணன்ப அடுத்த தனலமுனறக்குக் க்டத்தும் 
மநாக்கில, இலண்டன ைாநகரில ஒரு தமிழ் 
அருங்காடசியகம் அனைக்க முடிவுகெயது அதறகாை 
ஏற்பாடுகனை முனகைடுத்து வருகினறைர். அதன 
முனமைாட்டைாக ஒரு கையநிகர் கூ்டனல, 31-07-
2021 அனறு சூம் ( Zoom App) வழியாக ந்டத்திைர். 
நிகழ்வில நானும் ்பங்மகறமறன.

“தமிழ் கையநிகர் அருங்காடசியகம் இயங்கனலத் 
திறப்பு நிகழ்வு” எனனும் தனலப்பில அநதக் 
கூ்டலுக்கு அனழப்பு விடுத்திருநதைர். ்பல 
ம்பராசிரியர்களும், துனறொர்வலலுநர்களும் 
கலநதுமகாணடு கருத்துனரத்தைர். வி.இ. குகநாதன 
ைறறும் ைாதவி சிவலீலன (Mathavy Shivaleelan) 
ஆகிமயார் நிகழ்ச்சினய ஒருங்கினணத்தைர். 
வருங்காலத்தில, கையயரங்கைாக ைாறறுவதறகுத் 
திட்டமி்டப்்படடுள்ை அருங்காடசியகத்தில, 200 
காடசி அனறகள் இருக்கும் எனறு கொலலப்்பட்டது. 
எனறாலும், அவறறில ஐநது ைடடுமை முறறிலும் 
காடசிப்்படுத்தும் வனகயில இருப்்பதாகச்கொலலி, 
உனரகளுக்கு இன்டமய அநத ஐநது அனறகளின 
கதளிவாை, முழுனையாை காடசிப்்படுத்தலும் 
நிகழ்நதது.

1.தமிழின கதானனை.

2. னவனக ஆறறங்கனர நாகரீகம் – கீழடி ஆயவின 
சுருக்க வரலாறு.

3. வனனி நிலப்்பரப்பின கதாலலியல ொனறுகள்.

4. ்பணன்டய ஈழத்தில எழுத்து ைரபு

5. ்பணன்டய ஈழத்தில வணிக ைரபு.

அறிவியல, கதாழிலநுட்பவலலுநர் சிறிக்காநதன 
முத்னதயா மகாவிநதராஜன அருங்காடசியகத்தின 
அனைப்பு, சிறப்பு, கதாழிலநுட்ப வெதிகள் ்பறறிய 
விைக்கங்கனைத்  கத ாகுத்தளித்தமத ாடு , 
அனறகனையும் காடசிப்்படுத்திைார்.

த மி ழ்  அ ரு ங் க ா ட சி ய க த் தி ற க ா க த் 
திட்டமி்டப்்படடிருக்கும் கூடுதல தைங்கள்;

1 தமிழரின கதானனை.

2 தமிழரின ைரபுப் ்பண்பாடடுக்கூறுகள்

3 தமிழரும் நாவலநதீவும் (இநதியா)

4 தமிழரும் ஈழமும்

5 தமிழரும் ஆஸ்திமரலியாவும்

6 தமிழரும் ஆப்பிரிக்க ஐமராப்பிய நாடுகளும்

7 தமிழர்களின புலம்க்பயர் வரலாறும் 
வாழ்வியலும்

ம்பரா.ெணமுகதாஸ், ஆசிரியருக்காை மூனறு 
இலக்கணங்கனைக் கூறிைார். ஓர் ஆசிரியர்,

1  அழகும், ைணமும்ககாண்ட ைலராக , 
ைாணவர்கனை ஈர்க்கமவணடும்.

2  வியக்கனவக்கும் ,  ைனலக்கனவக்கும் , 
வைங்கள்நினறநத (கருத்து) ைனலயாக உயர்நது 
நிறகமவணடும்.

3 (கதரிநத அத்தனைனயயும் ைாணவர்மீது 
திணிக்காைல) எனதயும் அைநது ககாடுக்கமவணடும், 
அனதயும் ்பக்கொர்பிலலாைல கெயயமவணடும் 
என்பதில ‘நினறமகால’ (தராசு) ம்பால இருக்கமவணடும் 
எனறார்.

அப்்படிச்கொலலி, உருவாக்கப்்படும் தமிழ் 
அருங்காடசியகமும் அதும்பானற ்பணபுகளு்டன 
இருக்கமவணடும் எனறும் வாழ்த்திைார். ம்பரா.
ெணமுகதாசின ைனைவி ைணிகைாழி ெணமுகதாசும் 
வாழ்த்திப்ம்பசிைர்

“க்டலமகாளுக்குப் பிறகாை காலம் தமிழர்களுக்கு 
மொதனைக்காலைாக ைாறியது. உலகின எநத 
நாடடின ஆதரவும் இலலாைல அநானத இைைாக 
இருக்கும் ஒமர மதசிய இைம் தமிழிைம். தைக்ககனறு 
ஒரு நாடு இலலாதமத அதறகாை காரணம் எனறு 
ம த சி ய த்  த ன ல வ ர்  கூ றி ய ன த ச் 
சுடடிக்காடடிப்ம்பசிைார் ம்பரா. அரமெநதிரன. 
உலகம் எங்கும் புலம்க்பயர்நது வாழும் தமிழிைம், 
தன ைணணிலும் சுயைரியானதயு்டன வாழும் நாள் 
வ ர ம வ ண டு ம்  எ ன று  அ வ ர்  கூ றி ய து 
க்பாருள்க்பாதிநதது.

�திவு

சு.இைாமசுப்பிைமணியன்
srsthovalai@gmail.com

மீடநடடு, மீள்புனர்நசய 
தைமியழ அறி்வாம், 

தைமிழால் இய்ண்வாம்
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எளியமுனறயில விைக்கியதனவழிமய, கீழடி 
அகழாயவில கின்டத்த க்பாருடகள் ்பறறிய 
விைக்கத்னத ைக்களி்டம் ககாணடுகெனறதாகவும், 
அதைாலதான அதுவனரயிலும் அவவைவாகத் 
கதரியாைல இருநதுவநத கதாலலியலதுனற 
்பறறிய கெயதிகள் ைக்களுக்குத் கதரிய 
ஆரம்பித்ததாகவும், அைர்நாத் ராைகிருஷணன 
கூ றி ை ா ர் .  ஓ ரி ்ட ம்  ை ட டு ம ை 
மதாண்டப்்படடிருப்்பதாகவும், இனனும் 
மதாண்டப்்ப்டமவணடிய இ்டங்கள் 293-க்கு 
மைல இருப்்பதாகவும் அவர் கூறிைார். நாம் 
ம்பாகமவணடிய தூரம் அதிகம் என்பதும், 
தமிழனின கதானனைனயப் ்பறறி அறிதல 
எ ன ற ா ல  அ த ற கு  அ தி க ா ர த் தி ல 
இருப்்பவர்கைாலும், வ்டகைாழினயத் தூக்கிப் 
பிடிப்்பவர்கைாலும் எத்தனை முடடுக்கடன்டகள் 
ம்பா்டப்்படுகினறை என்பனதயும் அது 
உணர்த்தியது.

க்டநத 60,000 ஆணடுகைாக, இநதியத் 
து ன ண க் க ண ்ட த் தி ல  த மி ழ ர் க ள் 
வாழ்நதுவருவதாகவும், 7,000 ஆணடுகளுக்கு 
முனபு , 3 மீ. முதல. 120 மீ. வனரயிலாை 
அனலகனை உருவாக்கும் க்டலககாநதளிப்பு 
ஏ ற ்பட்டதில ,  இ லங்னக  தனிய ா க த் 
துணடிக்கப்்படடு, இநதியப் க்பருங்க்டலில 
மகநதிர முக்கியத்துவம்வாயநத தீவாக 
ைாறிவிட்டது எனறும் முனைவர் சிவா 
தியாகராஜா கருத்துனரத்தார். வணிகம்காரணைாக 
க்டலவழி புலம்க்பயர்நத அனனறய தமிழர்களும், 
ம்பார்ச்சூழல காரணைாக புலம்க்பயர்நத 
இனனறய தமிழர்களும், உலகில 250 நாடுகளில 
்பரவி வாழ்வதாக க்டலொர் ஆயவறிஞர் ஒரிொ 
்பாலு கூறிைார்.

தமிழ் அருங்காடசியகம் ்பறறி ம்பசிய 
முனைவர் ஆறு திருமுகன , ஆக்ஸ்ஃம்பார்டு 
அருங்காடசியகத்தில இருக்கும் அலைாரிகளின 
நீைம் 161 னைலகள் (!) (257 கி.மீ) எனனும் அரிய 
தகவனலக் கூறிைார்.

ம்பரா,்பாலசுநதரம் இனையதம்பி, முனைவர் 
மக. சு்பாஷிணி, முனைவர். லக்ஷமி (Lakshmi Duttai) 
ஆகிமயாரும் வாழ்த்திப் ம்பசிைர். இலங்னகயில 
காணப்்படும் புத்தர் சினலகள் சிங்கைம்ொர்நதனவ 
அலல எனறும், தமிழ்ொர்நதனவ, தமிழ் க்பௌத்தம் 
ொர்நதனவ எனறும் நிறுவிய க்பௌத்த ஆயவாைர் 
ம்பரா. பீட்டர் ொக் (Prof. Peter Schalk) தமிழில 
வணக்கமும், நனறியும் கொலலி ஆங்கிலத்தில 
வாழ்த்துனர வழங்கிைார்.

இநதிய மநரம் பிற்பகல 3.30க்குத் கதா்டங்கிய 
கையநிகர் கூ்டல, முனைவர் ரஞ்ெைா நனறிகூற 
ைானல 6.15-க்கு முடிவுக்கு வநதது.

இலண்டன ைாநகரில அனைய இருக்கும் தமிழ் 
அருங்காடசியகத்னத, காக்னகச்சிறகினிமல 
இ த ம ழ ா டு ம ெ ர் ந து  வ ா ழ் த் து வ தி ல 
க்பருனைககாள்கிமறன.

கட்டுனரைாளர: இைற்பிைல மபராசிரிைர 
(பணிநினறவு)

உகாண்்டா காடுகளில ொழும் சிம்பன்சிகளுக்குக் குறியீடுகள் 
வகாடுத்து, அெற்னற ஆய்வுவசய்துெரும் குழு ஒன்று, 
அதிரச்சிதரும் நிகழவு ஒன்னறப் பதிவுவசய்துள்ளது.

ஆய்வு ெனளைத்தில இருக்கும் வபண் சிம்பன்சி ஒன்று, 
2018 ஜூனல 15-இல ஒரு ஆண் குட்டினை ஈன்வறடுக்கிறது. 
அக்குட்டியின் ேயிரும், மதாலும் வெள்னள நிறத்தில 
இருந்தை(Albino infant).

தாய் சிம்பன்சி னெத்திருந்த குட்டினை முதலில பாரத்த மூத்த 
சிம்பன்சி ஒன்று கூச்சலிட்்டது. மிகவும் ஆபத்தாை எதிரிகனளக் 
கண்்டால, அச்சத்தில எழுப்பும் சங்மகத ஒலி அது. உ்டைடிைாகப் 
பல மூத்த சிம்பன்சிகள் அந்த இ்டத்தில கூடிவிட்்டை.

தைது குட்டிக்கு ஆபத்து என்று உைரந்த தாய் சிம்பன்சி, 
ேரத்தின் உச்சிக்குக் குட்டியு்டன் ஏறிவிட்்டது. கிமழ, சிம்பன்சிகள் 
கூச்சலிட்டுக் வகாண்டிருந்தை. சிறிது ம்ரம் கழித்து, அந்தத் 
தாய் சிம்பன்சி, தைது குட்டினை ோரமபாடு அனைத்துக்வகாண்டு, 
கீமழ குதித்து, காட்டிற்குள் ஓடிவிட்்டது. மூத்த சிம்பன்சிகள் 
அதனை விரட்டிக்வகாண்டு ஓடிை. மூன்று திைங்களுக்குப் 
பிறகு, ஜூனல 19 அன்று ஒரு மூத்த சிம்பன்சி, அந்த வெள்னளக் 
குட்டியு்டன் காட்ன்டவிட்டு வெளிமை ெந்தது. மூத்த 
சிம்பன்சிகள், வெறுப்பு்டன் அந்தக்குட்டியின் னக, கால, ேண்ன்ட 
என்று கடித்ததில, அது இறந்துவிட்்டது. அதன் இறப்னப 
உறுதிவசய்த சிம்பன்சிகள் அவவி்டத்னதவிட்டு அகன்று 
வசன்றை.

வபாதுொக, தாய் சிம்பன்சி குட்டினை ஈன்ற உ்டன், மூத்த 
சிம்பன்சிகள் அருகில ெந்து, குட்டினை மோந்துபாரத்து, 
த்டவிக்வகாடுத்து ேகிழச்சினைத் வதரிவித்து ஆரொரம் வசய்யும். 
அதற்கு ோறாக, இந்தக்குட்டினைக் வகான்றதற்கு அது 
வெள்னளைாக இருந்தமத காரைம் என்கின்றைர, சிம்பன்சி 
ஆய்ொளரகள்.

குட்டியின் உ்டலனேப்பு, முகத்மதாற்றம், உ்டலின்ேைம் 
ஆகிைனெ சிம்பன்சினைப்மபான்மற இருந்தமபாதும், 
வெள்னளநிறம்தான், குட்டினைக் வகான்றதற்காை காரைம் 
என்கின்றைர ஆய்ொளரகள். வகாலலப்பட்்டக் குட்டினை, 
எடுத்துச்வசன்று, ஆய்வுக்கூ்டத்தில மசாதனை வசய்தமபாது, 
ெண்ை நிறமிகள் (colour pigments) சரிெர ெளரச்சிைன்டைாதமத, 
சிம்பன்சிக்குட்டி, வெள்னளைாகப் பிறந்ததற்குக் காரைம் என்பது 
வதரிைெந்தது.

டி .என் .ஏ .  (DNA) -வில 99% ேனிதரகளுக்கும், 
சிம்பன்சிகளுக்கும் ஒற்றுனே இருக்கிறது என்று ேரபிைல 
ெலலு்ரகள் கூறுகின்றைர. அதைாலதாமைா என்ைமொ, இந்தக் 
குைம் அப்படிமை ேனித ர களி்டமும் வத ா்ட ர ந்து 
ெந்துவகாண்டிருக்கிறது. வெள்னள அப்பனுக்கு, கருப்பாகவும், 
கருப்பனுக்கு வெள்னளைாகவும் பிள்னள பிறக்கும்மபாது, சில 
ஆண்கள் மகட்கும் மகள்வி, “எெனுக்குடி பிள்னளனைப் வபத்த? 
“அதைால, ொழவிழந்தப் வபண்கள் பலர உண்டு. உயிரிழந்த 
வபண்களும் சிலர உண்டு, அ்ானதகளாை குழந்னதகளும் 
உண்டு. இதற்குத்தான், மூ்ட ்ம்பிக்னககனளக் கனளயும் 
அறிவிைனல அனைெரும் அறிைமெண்டும் என்று வசாலகிமறாம்.

பிறபழபச 
சந்பதகித்து  

குடடிழயகநகானற 
சிம்பனசிகள்
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‘வொயில மெண்்டலும் ொயில ேறுத்தலும்’ என்ற 
புள்ளியில வதா்டங்கும் தமிழர ொழவிைலில பரத்னதைர” 
என்ற சு ராேசுப்பிரேணிைனின் பதிவு ஒரு வசறிொை 
ஆய்வின் முதற்வசங்கல. கீழடி, அரிக்கமேடுகளில 
அகழாய்வு வசய்து ஆதாரங்கனள ம்ரில காட்்ட முடியும். 
எனினும் தமிழேண்னைத் மதாண்்டவும் திறப்பாய் 
இலலாத இரும்புக் கதவு மூடிை இதைங்கள் - ஒன்றிை 
ஆட்சித் தனலனேயி்டம் இதுெனர இருந்தது கண்ம்டாம்; 
ஆைால இலக்கிை ெரிகளுக்கு இன்டயிலாை அகழாய்வு 
அவெளவு எளிதலல; சேகால அறிவுத்வதளிவு இலலாத 
அணுகுமுனற  யூ க ங் களு க்கு  ெழி ம க ா லு ம் 
ொய்ப்புக்களுண்டு. இதுெனர எெரும் வதா்டாத, வதா்ட 
விரும்பாத ஒரு ொழவிைலபண்பாட்ன்ட வதாட்டும் 
மதாண்டியும் எடுத்து சிந்திக்கத் தூண்டிை திரு. 
ராேசுப்பிரேணிைன் ஒரு இைற்பிைல மபராசிரிைர என்பது 
இன்னும் கூடுதலாக எம் மபான்மறானர விைப்பன்டைச் 
வசய்கிறது. கட்டுனரயின் இறுதியில அெர குறிப்பிடுதல 
மபால இனிமேலாெது தமிழறிஞரகள் புறவோதுக்கிை 
இத்தனகை உள்ள்டக்கங்களில உட்புகுந்து முனைெர 
பட்்ட ஆய்வுகனள களத்தில இருப்பெரகள் முைற்சிக்க 
மெண்டும்; ஆய்வு ெழிகாட்டிைாை ஒரு தமிழப் 
மபராசிரிைரு்டன் இந்த ஆமலாசனைனைக் கலந்மதன்.” 
இலனல ஐைா, இதுெனர ்ாங்கள் எெரும் அந்த 
தினசயிமலமை தனலனெத்துப் படுக்கவிலனல. நிச்சைோக 
உறுதிைாக இனி ் ாங்கள் எடுத்துச் வசய்மொம்” என்றார.

பழங்குடியிை ேக்களுக்காை உரினேகள் எனெஎனெ 
எை சட்்டங்கள் ெழங்கிைெற்னறத்தான் குரல உைரத்தி 
வசைலபடுத்தப் மபாராடிைார ஸ்ம்டன் சாமி. மபாராளி 
ஸ்ம்டன் சாமியின் ேரைம் ேதொத எமதச்சதிகார அரசு 
ேட்டுேலல, பினை தர ேறுத்த நீதிேன்றங்களும் 
இனைந்து வசய்த ஒரு ெங்வகானல. மபராசிரிைர 
மக ாச்சன்டயின் ‘கூண்டிலும் பாடிை குயில ’ , 
வோழிைாக்கமும், நிழலெண்ைனின் “்ான் மதசத் 
துமராகிைா” என்று மகட்கும் ஸ்ம்டன் சாமியின் ம்ரகாைல 
ஆக்கமும், காக்னகச் சிறகினிமல காலத்தில எடுத்த 
நினைமெந்தலகள்! இதழினை ொசித்து, மசலத்தில 
ொழும் என் ்ண்பர அன்பு கைபதி “இத்தனை 
அத்துமீறலகள் ்்டந்தும் ்ாம் ஒன்றுமே வசய்ைாேல 
இருந்மதாமே” எை ேைம் வ்ாந்து மபசிைார. “்ம்முன்டை 
இைலானேயும் வேௌைமும்தான் எமதச்சாதிகாரம் பலகிப் 
வபருகி ஆட்்டம் மபாடுெதற்காை திறந்தவெளி. ேக்கள் 
எதற்கும் பணிந்து மபாொரகள் என்ற எண்ைமே 
அெரகளுக்கு மூலதைம்.” என்று பதிலிறுக்க மெண்டி 
ம்ரிட்்டது.

ஜை ம்சனின் “எங்மக மபாகிமறாம்”, விஜை 
ராெைனின் “அமசாகம்” – ஆகிை கனதகள்,ஒரு பண்பட்்ட 
சமுதாைததுக்கு அறிவிைல வதாழிலநுட்பம் வினளவிக்கும் 
விபரீதங்கனள மிகச் சிறப்பாய் எடுத்துனெத்து ொசகரகனள 
ஆற்றுப்படுத்தியுள்ளை.

ஜ ூனல  1 9 8 3  இை ப் படு வ க ா ன லனை 
அங்கைற்கண்ணியின் ம் ரக ாைல வதாகுப்பு 
நினைமொன்ட உனரைா்டலாக வெளிப்பட்டு உலகறிைச் 
வசய்துள்ளது. காக்னக ஆசிரிைரகள் இதழிைல மதனெனைத் 
திட்்டமிடுதலிலும் வசைலாக்குதலிலும் ெலலெரகள் எைச் 
சான்றாக்கிை ம்ரகாைல வதாகுப்பு.

தமிழால முடியும், தாய்வோழியில ேருத்துெக் கலவி 
– சு. ்மரந்திரனின் இப்பதிவு தாய்வோழிக்கலவினை 

புறக்கணித்து ஆங்கிலத்னதத் தனலமேல தூக்கினெத்து 
ஆடிை அரசுகளுக்கு எடுக்கப்பட்்ட பா்டம் . ” 
கர்ா்டகத்திலிருந்து கற்றுக் வகாள்மொம்” – எை கட்்டம் 
கட்டி உைரத்தியிருப்பது அற்புதம்.உண்னேகளின் 
வதாகுப்புக்களாக, ைதரத்தோை தரக்கங்களின் 
முன்வைடுப்பாக அனேந்து மபாைதால, நீளமும் ஒரு 
வபாருட்்டாயிலலாேல மபாகிறது.

ஆறாெைல வபரிைய்ைா என்னும் கவி நின்று நினலத்து 
மபசப்பட்டிருக்க மெண்டிைெர.கவினதகளில முதல 
பரினச வென்ற அெர இதுெனர சிங்கப்பூர பைைத்னத 
மேற்வகாண்்டாரா இலனலைா எைத் வதரிைவிலனல 
என்னும் மெணுோதெனின் விைப்பு ் ம்னேயும் வதாத்திக் 
வகாள்கிறது.’ னகைளவு திறனே வகாண்டு க்டலளவு 
ஆரப்பரிக்கிற ‘ கவினதைாளரகளின் ் டுவில ஆறாெைல 
வபரிைய்ைாவின் சேகால ஒதுக்கம் எவெனகயிலும் 
நிைாைப்படுத்தக்கூடிைது அலல என்பனத ேட்டும் 
அெருக்குச் வசய்திைாகத் வதரிவித்துக் வகாள்மொம்.

 சரிவிகித உைவு மபால அனேந்து வெளிைாை இந்தக் 
கலனெயிமலமை ஒருமுனைப்பட்டு காக்னகச் சிறகினிமல 
வசலதினச வதா்டரட்டும், ொழத்துக்கள்.

�ா.கெயப்பிரகாெம், கென்னை.

‘தமிழால முடியும்’ கட்டுனரயில பயிற்று வோழி 
குறித்த தகெலகனளவைாட்டி சில விெரங்கனளத்  
வதரிவிக்க விரும்புகிமறன்.

நீதிக் கட்சினைச் சாரந்த பைகல அரசர தனலனேயிலாை 
அரசில கலவி அனேச்சராக ஏ.பி.பாத்மரா அெரகள் 
தாய்வோழியினைப் பயிற்றுவோழிைாக்க ஊக்குவித்தார. 
அதன்படி தஞனச பாப்ாசம் விக்ம்டாரிைா உைரநினலப் 
பள்ளியில தனலனேைாசிரிைராக இருந்த எைது தந்னத 
ஆர. சீனிொசன் வசன்னை ோகாைத்தில முதலாெதாக 
தன் பள்ளியில தமிழெழி ெகுப்புகள் வதா்டங்கிைார. 1924 
ஆம் ஆண்டில எஸ்.எஸ்.எல.சி. மதரவினைத் தமிழில 
எதிரவகாண்்டைர. அத்மதரவு முடிவுகனளப் பற்றி அன்னி 
வபசண்ட் அம்னேைார ்்டத்திை இதழில விெரித்தார. 
ஆங்கிலெழி ோைெரது சராசரி ேதிப்வபண்கனள வி்டத் 
தமிழெழி ோைெரகளது சராசரி கூடுதலாக இருந்தனதயும், 
ஆங்கிலப் பா்டத்திமலமை தமிழெழி  ோைெரது சராசரி 
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அதிகோக இருந்தனதனையும் விளக்கிைார. மேலும் 
தமி ழெழி  ெகுப் பு களில  ஒரு  ே ாைெரும் 
இன்டவிலகவிலனல என்பனதயும் சுட்டிக் காட்டிைார.

ெ.சீ.இராஜபகா�ாலன, கென்னை

கொக்னகச் சிறகினிமல ஆகஸ்ட் ோத இதழ கின்டக்கப் 
வபற்மறன். ெடிெனேப்பு அற்புதம். அட்ன்டப்ப்டம் முதல 
ஒவவொரு பக்கமும் சிறப்பு மிக்க வசய்திகள், கனதகள் 
ேற்றும் சிறுகனதகள்.

ஆசிரிைர தனலைங்கம் மூலம் இஸ்மரல ் ாட்டின் உளவு 
வேன்வபாருள் வபகாசஸ் ேற்றும் அதன் அபாைம் குறித்த 
கருத்து ெரமெற்கத்தக்கது. விஜை ராெைன் அெரகள் 
எழுதிை அமசாகம் இன்னறை அறிவிைல மேதாவிகளின் 
ஏோற்றுத் தைத்னத மதாலுரித்திக் காட்டுகிறது.

மஜாசப் குோர எழுதிை மதெம்ைப் பாொைர ஊரும், 
மெரும் பல அடிப்பன்டத் தகெலகனள உள்ள்டக்கிைதாக 
இருந்தது. 1934 முதல 1943 ெனர ஒன்பது ஆண்டுகளில 
ஒன்பது நூலகனள எழுதியுள்ளார என்று கூறிைது மபால 
முதுமுனைெர தெமுனிெர அய்ைா இளங்குேரைார 
அெரகள் நூலில இருந்து சுட்டியிருப்பது அருனே.

வோத்தத்தில காக்னகச் சிறகினிமல ொைத்தில 
ெட்்டமிடுகிறது. எழுத்து அளவு சிறிைதாக இருப்பதால 
படிப்மபாருக்கு சற்று சிரேோக உள்ளது.அதிக வசய்திகனள 
வி்ட, எழுத்தின் அளவு வபரிதாக இருந்தால ்ன்றாக 
இருக்கும். ்லலவதாரு இதனழப் பாரத்துப் படித்த 
அனுபெம் வ்ஞசில நினலத்து நிற்கிறது.

மு்னைவர் � நரசிம்மன, தருமபுரி

ஆகஸ்ட் 2021 காக்னகச் சிறகினிமல இதழில திரு 
என்.சரெைன் எழுதிை “ேகா ெம்சத்தின் 2ஆம் பாகத்னத 
[சூளெம்சம்] எழுதிைெர தமிழரா?” என்ற கட்டுனர 
சிறப்பாக இருக்கிறது. குறிப்வபடுத்துக்வகாள்ள ஏராளோை 
வசய்திகள் உண்டு.

இது ஓர ஆழோை கட்டுனர என்மற கருதுகிமறன். 
ெரலாற்று ஆசிரிைரகளால அடிக்கடி மேற்மகாள் 
காட்்டப்படும் நூலாக ேகாெம்சம் இருக்கிறது. ஆைால 
அதன் வபரும் பகுதி தருக்கத்திற்கு ஒவொத புனைவுகனளக் 
வகாண்்டமத. மிக விரிொக கட்டுனரைாசிரிைர இனதப் 
பதிவு வசய்திருக்கிறார. நீண்்ட ொசிப்பின் ஊ்டாகக் 
கின்டத்த தரவுகனள, குறிப்புகளாகத் தந்திருக்கிறார. 
சிறப்பு. அெரது மத்டலுக்கு ொழத்துகள்.

ஆய்ெ ாள ர கள ா ல  இது  இன்னும்  விரிவு 
வசய்ைப்ப்டமெண்டும். அனத கட்டுனரயின் இறுதிப்பகுதி 
உறுதி வசய்ெதாகக் கருதுகிமறன். இப்படிைாை கட்டுனரகள் 
ஏராளம் வெளிெரமெண்டும். பி.கு: இது மபான்மற “மகரள 
ோன்மிைம்” “மகரமளாற்பத்தி” மபான்ற மகரளம் குறித்தாை 
ெரலாற்று நூலகளும் புனைவுகள் நினறந்ததாகமெ 
இருக்கின்றை. அனெயும் இது மபான்ற ஆழோை 
கட்டுனரகளால வதளிவு வசய்ைப்ப்ட மெண்டும் எை 
விரும்புகிமறன்.

திருச்சிராப்�ள்ளி �.மகாபதவன

கொக்னகச் சிறகினிமல ஆகஸ்டு 2021 இதழ 

கின்டக்கப் வபற்மறன். இரண்டு ோதங்களுக்குப் பிறகு 
ேறுபடியும் காக்னகச் சிறகினிமல அச்சிதழாக வெளி 
ெந்திருப்பதில ேகிழச்சி அன்டகிமறன். இந்த இதழின் 
அட்ன்டப் ப்டம் என்னை வெகுொகக் கெரந்தது. கருப்பு 
வெள்னளயில இருந்தாலும் அது வசன்னை ் கர ேக்களின் 
இைலபு ொழக்னகனை அழகாக, அற்புதோக வகாண்டு 
ெந்திருக்கிறது என்று ்ான் நினைக்கிமறன். இது எங்கு 
எடுக்கப்பட்்டது, ைார எடுத்தாரகள் என்பனெ 
வதரிைாவிட்்டாலும் பரொயிலனல. பட்்டப் பகலில 
எடுக்கப்பட்்டாலும் அந்த சானலயில வதரு விளக்குகள் 
எரிந்து வகாண்டிருப்பனதப் பாரத்தால ோ்கராட்சி 
அதிகாரிகளின் திறனே (அ) க்டனே உைரச்சிகள் 
வதளிொகத் வதரிகிறது.

ோமிகள் (ோமிகள்தான் என்று நினைக்கிமறன்) வெகு 
இைலபாக ேகிழச்சிமைாடு மபசிக் வகாண்டிருப்பது 
அெரகள் ொழவில கெனலயின்றி இருப்பனத 
உைரமுடிகிறது. இனிெரும் இதழகளிலும் இமதமபான்று, 
தமிழகவேங்கும் வசன்று மதடி அனலந்து தமிழக ேக்களின் 
இைலபாை ொழக்னகயினை அெரகளின் பண்பாடு 
அலலது இது மபான்ற காட்சிகனள ப்டம் பிடித்து காக்னகச் 
சிறகினிமல அட்ன்டப் ப்டத்தில மபா்டமெண்டுவேன்று 
உங்கனள ் ான் விரும்பிக் மகட்டுக்வகாள்கிமறன்.

‘காக்னகச் சிறகினிமல’ இந்த அட்ன்டப்ப்டம் ேற்ற 
இதழகளி்டமிருந்து மெறுபடுத்திக் காட்டுகிறது.

க. நாகராென

ஆகஸ்டு, 2021 இதழ கின்டக்கப்வபற்மறன். 
ேருத்துெர சு. ் மரந்திரன் அெரகள் எழுதியுள்ள “தமிழால 
முடியும்: தாய்வோழியில ேருத்துெக் கலவி” என்ற 
கட்டுனர, தமிழ, ேருத்துெத் துனறயிலும் எளிதாக 
இைங்கக்கூடிை வோழிமை என்ற உண்னேனை ஓங்கி 
அனறந்து வசாலலியுள்ளது. 1959லிருந்மத, தமிழில 
ேருத்துெப் பா்டநூலகள் பலப் பலொக ெரத் 
துெங்கிவிட்்டை என்ற உண்னேனை, அெற்னற எழுதிை 
மபராசிரிை ேருத்துெரகளின் வபைரகமளாடு அெர 
விளக்கோகக் குறிப்பிட்டிருப்பது தமிழவோழியின் 
ஆளுனேக்குச் சான்று.

மபரா. சு. இராேசுப்பிரேணிைன் அெரகளது “தமிழர 
ொழவிைலில பரத்னதைர” என்ற கட்டுனர, ஒரு வசறிொை 
ஆய்வுக் கட்டுனரைாகும் . தனலென் தனலவி 
இருெரின்டமை வேய்யுறு புைரச்சி நிகழ இைலாத சில 
காலங்களில, கைென், பரத்னதைர மசரிக்குச் வசலெனத 
ேனைவியும் ஏற்றுக் வகாண்டிருந்தாள் என்ற அன்னறை 
சமூகவிைல நினலனைப் ப்டம்பிடித்துக் காட்டியுள்ளார. 
அக்ானூற்றின் இருபத்தி ஆறாெது கவினத பரத்னதைனர, 
“்லமலார” என்று குறிப்பிடுகின்றது. தனலெனு்டன் உறவு 
வகாண்டுள்ள பரத்னத ஒருத்தி, வதருவில அெைது 
புதலெனைக் கண்டு அன்பு்டன் வகஞசுகிறாள். இதனைக் 
கண்்ட தனலவி, அப்பரத்னதயி்டம், ”ோசுஇல குறுேகள்... 
நீயும் தானை இெற்கு” (அகம். 16) என்று வசாலலுகின்றாள். 
இதன்மூலம் ்ேது அன்றா்ட ொழவில குறுக்கிடும் பிற 
ேனிதனரப் மபாலமெ பரத்னதைரும் இ்டம்வபற்றிருந்தைர 
என்பது புலைாகிறது.

எம்.எப்.ஐ.பஜாெப் குமார், திருச்சிராப்�ள்ளி
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சாரைா’ஸ் திழரைபபடம்: 
பேசுபேொருளும் சித்தரிப்பும்

இ
து அணனையில கவளிவநதுள்ை 

ைனலயாைத் தினரப்்ப்டம். Jude Anthany Joseph 
இயக்கிய இத்தினரப்்ப்டத்திறகாை ஸ்கிரிடறினை 
Akshay Hareesh எழுதியிருக்கினறார். Anna Ben, Sunny 
Wayne ஆகிமயார் முதனனைப் ்பாத்திரங்களில 
நடித்துள்ைைர். Amazon Prime இல கவளியாகியுள்ைது. 
குழநனத க்பறறுக் ககாள்வனத விரும்்பாத ஒரு 
க்பணனண னையப்்படுத்தி நகர்கினறது இதன கனத. 
தன வாழ்வில புற நிர்ப்்பநதங்களுக்கு ஆைாக 
விரும்்பாத, சுதநதிரைாக இருக்கவும் - தன 
முடிவுகனைத் தாமை சுயைாக எடுக்கவும் 
நினைக்கினற, விரும்புகினற மதாறறப்்பாடடினைக் 
ககாண்ட க்பண. ஆைால அநதப் ்பாத்திரம் 
அதறகுரிய ஒரு ்பனமுகப் ்பார்னவ உள்ை ்பாத்திரைாக 
உருவாக்கப்்படடிருப்்பதாகச் கொலல முடியாது. 
னையப்்பாத்திரம் இத்தனகயதாக இருக்க, பிள்னை 
க்பறுவனதயும் வைர்ப்்பனதயும் சிக்கலகள் 
நினறநததாக முனனிறுத்துகினற முனைப்பினைக் 
ககாணடுள்ைது ்ப்டத்தின னையக்கனத.

பிள்னை க்பறுதல என்பது க்பணணின கதாழில 
முனைப்பு (career ) , கனல, இலடசியங்கள், 
இலக்குகளுக்கு இன்டயூறாைகதை நிறுவும் 
முனைப்பினை இத்தினரப்்ப்டம் ககாணடுள்ைது. 
இவறனற ஒனறுக்ககானறு முரணாைதாக 
முனனிறுத்துகிறது என்பது இதிலுள்ை அடிப்்பன்டச் 
சிக்கல.

  

ொரா’ஸ் தினரப்்ப்டத்தினைப் க்பணநினலவாதக் 
கணமணாட்டத்மதாடு மநாக்குகினற ம்பாது, மிக 
அணனையில கவளிவநத 2  ைனலயாைத் 
தினரப்்ப்டங்கள் குறித்துச் சுருக்கைாகத் கதாடடுச் 
கெலவது ்பயனுன்டயது, க்பாருத்தமுன்டயது எனறு 
கருதுகிமறன.

ஆணும் க்பணணும்

The Great Indian Kitchen

‘ஆணும் க்பணணும்’ - இது ஒரு Anthology வனகத் 
தினரப்்ப்டம். ஒமர ம்பசுக்பாருனைக் ககாண்ட 
குறுநதினரப்்ப்டங்களின கதாகுப்பு. ககாமராைா 
காலத்தில இநத வனகத் தினரப்்ப்டங்கள் ்பல 
கைாழிகளிலும் கவளிவரத் கதா்டங்கியுள்ைை. 
தமிழில சிலலுக் கருப்்படடி, புத்தம்புதுக் கானல, 
்பாவக்கனதகள், குடடிக் கனத, ைறறும் ‘நவரொ’ 
ம்பானறை Anthology வனகனயச் மெர்நதனவ. 
ஹிநதியில Ajeeb Daastaans, Ray கதலுங்கில 

கவளிவநத Pi t t a Ka tha lu ம்பானறனவயும் 
அவவனகயிைமவ.

‘ஆணும் க்பணணும்’ குறும்்ப்டத் கதா்டரில, 
ஆண-க்பண உறவு தான னையப் ம்பசுக்பாருள். 
ஆணகள், க்பணகள், அவர்களுக்கின்டயிலாை 
உறவு, அவறறின சிக்கலகள், காதல, காைம், 
உறனவயும் காதனலயும் காைத்னதயும் வாழ்னவயும் 
க்பணணும் ஆணும் எத்தனகய மவறு்பாடுகளு்டன 
எதிர்ககாள்கினறார்கள் என்பனத இம்மூனறு 
குறுநதினரப்்ப்டங்களும் கவவமவறு கால ைறறும் 
வாழ்வியல சூழலில சித்தரிக்கினறை.

கவவமவறு காலகட்டங்களிலும், அநதக் 
காலகட்ட வாழ்வியல சூழலகளிலும் ஆண - க்பண 
உறவில, அனபில, காதலில, காைத்தில தைது 
சுயத்தினை எநதவனகயாை புரிதலு்டனும், 
சுயத்து்டனும் - இம்மூனறு தினரப்்ப்டங்களின 
நாயகிகளும் கவளிப்்படுத்திைார்கள், எவவாறு அநத 
வாழ்வியல சூழனல எதிர்ககாண்டார்கள் என்பனதக் 
காடசிபூர்வைாக இப்்ப்டங்கள் சித்தரிக்கினறை.

தவிர காதல, ்பாலுறவு, திருைணம் கதா்டர்்பாை 
க்பணகளின ைைநினலயும், அனபின க்பாருடடு 
அவறனற கவளிப்்பன்டயாக எதிர்ககாள்கினற 
அவர்களின உணர்வுகளும், அவறறுக்கு ைாறாை 
வழிமுனறகளிலும் உநதுதலிலும் இவறனற 
எதிர்ககாள்ை எணணுகினற ஆணகளின ைைநினல 
கதா்டர்்பாை பிரதி்பலிப்புகனை இம்மூனறு 
தினரப்்ப்டங்களிலும் காணமுடியும். மூனறு 
கனதகளிலும் க்பணகள் ைை முதிர்ச்சியு்டனும் 
இயல்பாகவும் சூழலகனையும் வாழ்னவயும் 
எதிர்ககாள்கினறார்கள்.

  

ைறனறயது The Great Indian Kitchen:

இது ெமீ்பத்திய ைனலயாைப் ்ப்டங்களில மிக 
முக்கியைாைது. குடும்்ப அனைப்பு முனறயில (fami-
ly institution) - நலனை முனனிறுத்துகினற ெமூக-
குடும்்ப அனைப்பு முனறயில - க்பண மீதாை சுனை 
எ த் த ன க ய  த ன ை க ன ை க்  க க ா ண டு 
கட்டனைக்கப்்படடுள்ைது. அநதத் தனைகள் 
குடும்்பம், க்பாறுப்பு, கலாச்ொரம், ்பண்பாடு, 
தாயனை, ஒழுக்கம் ம்பானற இனைபிற கூறுகளின 
ம்பரில எவவாறு மவமராடியுள்ைது என்பனத மிக 
இயல்பாகச் சித்தரிக்கினற ைனலயாைத் தினரப்்ப்டம்.

இநதப் ்ப்டத்தின நாயகி ்படித்த க்பண. 
திருைணத்திறகு முன ந்டைம் கறபிக்கிறாள். 
திருைணத்திறகுப் பின மூனறு மவனையும் 

தியரப�ாரயவ

ரூபன் சிவைாஜா
svrooban@gmail.com
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ெனைக்கிறாள். வீடடின ஆணகளுக்கு (கணவன, 
ைாைைார்) உணவு ்பரிைாறுகிறாள், அவர்கள் உண்ட 
தடடுகள், உணவு மைனெயில ககாடடுப்்பட்ட 
ைறறும் கழித்துவி்டப்்பட்ட எச்ெங்கனைச் 
சுத்தம்கெயகிறாள். ்பாத்திரங்கள் கழுவுகிறாள், 
வீடன்டச் சுத்தம் கெயகிறாள், துணிகனைத் 
துனவக்கிறாள். இரவில கணவனின ்பாலியல 
மதனவக்குப் ்பயன்படுத்தப்்படுகிறாள்.

கணவன கானலயில மிக நிதாைைாக மயாகாெைம் 
கெயகிறார். ைாைைார் ஆறஅைர ொயைனைக் 
கதினரயில இருநத்படி கெயதித்தாள் வாசிக்கிறார். 
அவருக்குப் ்பலதுலக்குவதறகுரிய ்பறதூரினக, 
்பற்பனெ (Brush and Toothpaste) அவர் இருக்குமி்டத்திறகு 
முதலில அவருன்டய ைனைவி எடுத்துச் கெலவது 
வழக்கைாகவும், பினைர் ைருைகள் அதனைச் கெயய 
மவணடியுமுள்ைது. அவர் கவளிமய கெலலும் 
ஒவகவாரு த்டனவயும் அவருக்குரிய காலணிகனை 
எடுத்து அவர் முன னவப்்பதறகும் அவருக்கு 
ைனைவிமயா, ைருைகமைா மதனவப்்படுகிறைர். 
இத்தனைக்கும் அவர் மிகச்ொநதைாை ைனிதர். 
அதடடி ஒரு வார்த்னத கொலலாதவர். னறஸ் 
குக்கரில ெனைத்த மொறு ஒத்துவராது, விறகு மூடடி 
்பானையில ெனைத்த மொறுதான தைக்கு மவணடும் 
என்பனதயும், தைது அழுக்கு ஆன்டகனைத் 
துனவக்குைாறும் ைருைகளி்டம் மிக இயல்பாகவும் 
ொநதைாகவும் மகடகினறார்.

இநதக் காடசிகள் குடும்்ப அனைப்பு முனறயில 
க்பணகளின வகி்பாகம் எத்தனை சுனைகனைக் 
ககாண்டதாக உள்ைை என்பனதயும் அநதச் 
சுனைகள், எனறு உணரப்்ப்டாத, மிகச் ொதாரணைாை 
இயலபு எனறு நம்புகினற அலலது புரிநது ககாண்ட 
கட்டனைக்கப்்பட்ட ஆண ைைநினலனயயும் 
உைவியனலயும்  எதி ர் ்ப ா ர் ப் பு கனையும் 
பிரதி்பலிக்கினறது. ஒரு க்பண என்பவள், ைகைாக, 
ைனைவியாக, ைருைகைாக, தாயாக இப்்படிகயலலாம் 
அவள் ககாணடிருக்கக்கூடிய வகி்பாகங்கள், 
உறவுநினலகள் அவள் எப்்படியாை க்பாறுப்புகனைத் 
தனலமைல சுைக்கமவணடும் ,  எத்தனகய 
்பணிவின்டகனைச் கெயய மவணடுகைை குடும்்ப 
நிறுவைத்திைால நிர்ப்்பநதிக்கப்்படுகிறாள் என்பனத 
மிக இயல்பாை ெம்்பவங்கள் மூலம் இத்தினரப்்ப்டம் 
கவளிப்்படுத்துகிறது.

ைடடுைலலாைல சிறுவயதிலிருநது க்பண 
எவவாறு அதறகாகத் தயாரிக்கப்்படுகிறாள், வைர்ப்பு 
முனறயில எவவாறு அவைது ைைதிலும் மூனையிலும் 
இநத வி்டயங்கள் ்பதியனவக்கப்்படுகினறை 
எ ன ்ப ன த யு ம்  ்ப ்ட ம்  ம ்ப சு கி ன ற து . 
இநதத்தினரப்்ப்டத்தின ம்பசுக்பாருள் என்பது வறிய, 
ைத்தியதர வர்க்கத்தினை ைடடும் பிரதி்பலிப்்பதலல. 
அைவில மவறு்பட்டாலும் உலகைாவிய ம்பாக்கின 
பிரதிலிப்பினை இதில கண்டன்டய முடியும். குடும்்ப 
நிறுவைத்தில க்பணகளின வகி்பாகம் ொர்நதும் - 
ஆணகளின ைைநினல ொர்நதும் மதெ எலனலகனைத் 
தாணடிய உலகைாவிய ம்பாக்கின பிரதி்பலிப்்பாக 
இதிலுள்ை ்பல அம்ெங்கனை இைம்காண முடியும். 
காைம் , ்பாலுறவு ொர்நது க்பண எனதப் 
ம்பெமவணடும், எனதப் ம்பெக்கூ்டாது என்பனதக்கூ்ட 

ஆண ைதிப்பிடுகினற அலலது தீர்ைானிக்கினற 
நினல குறித்த காடசிகளும் ்ப்டத்தில உள்ைை.

திருைண அனைப்பில க்பண எதிர்ககாள்கினற 
நன்டமுனற ொர்நத, உ்டல, உைம் ொர்நத, உைவியல 
ொர்நத, ஆண னைய ைறறும் ைர்பார்நத சிநதனை 
ொர்நத அனைத்துச் சிக்கலகனையும் மினகப்்படுத்தல, 
முனமுடிவுகளினறி சித்தரிக்கினறது. அதன நாயகி, 
அநதச் சிக்கலகனை எதிர்ககாள்வதறகுரிய 
தனைாலாை அதிகப்்படியாை முயறசிகனையும் 
மைறககாள்கினறாள். தைது அதிருப்திகனைக் 
கணவனுக்கு எடுத்துச் கொலகிறாள். மவனலக்குப் 
ம்பாகினற தன விருப்்பத்னதத் கதரிவிக்கினறாள். 
மவனலக்கு விணணப்பிக்கினறாள். அவளுன்டய 
விருப்்பங்களும் சுயைரியானதயும் கதா்டர்நது 
உதாசீைப்்படுத்தப்்பட்ட நினலயில மவறு வழியினறி 
அநதக் குடும்்பத்து ஆணகளின முகத்தில 
ெனையலனறக்  கழிவுநீனர  ஊறறிவிடடு 
கவளிமயறுகிறாள்.

க்பணணின சுயம்-கைவு-விருப்பு-கவறுப்பு- 
உணர்வுகள் - ஆர்வங்கள்- கனல, வாசிப்பு 
ஈடு்பாடுகள், மவனலக்குப் ம்பாகினற எத்தைங்கள் 
உதாசீைப்்படுத்தப்்படுகினறை. இநத வி்டயங்கள் 
மிக இயல்பாக, மினகப்்படுத்தலகள் இனறி, 
பிரச்ொரத்தனனை அறற, கனலத்துவ அழகியலு்டன 
காடசிபூர்வைாகச் கொலலப்்படுகினறை.

  

ொரா’ஸ் தினரப்்ப்டத்தின நாயகி, இைனைப் 
்பருவத்திலிருநமத குழநனத க்பறறுக் ககாள்ைக்கூ்டாது, 
அது தைது சுய முனமைறறத்திறகுத் தன்டயாக 
அ ன ை ந து வி டு க ை ன ற  மு ன மு டி வு 
எணணமுன்டயவைாக இருக்கிறாள். குழநனத 
க்பறறுக் ககாள்ை விருப்்பமிலலாதவள் என்பனத 
அறிநத இவைது ்பா்டொனலக் காலத்துக் காதலன 
அவனை விடடுப் பிரிநது ம்பாகிறான. தினரப்்ப்ட 
இயக்குைராக மவணடுகைன்பது ொராவின 
இலடசியம். உதவி இயக்குைர், இனண இயக்குைராக 
்பணிபுரிநது அதறகாை அனு்பவத்னதயும் திறனையும் 
வைர்த்துக் ககாள்கிறாள் .  கொநதைாகத் 
தினரப்்ப்டத்தினை இயக்கும் முனைப்பு்டன 
ஸ்கிரிப்ட எழுதி, தயாரிப்்பாைர்கனை அணுகி 
வாயப்புக் மகடகும் ்ப்டலம் கதா்டர்கிறது. 
இதறகின்டயில காதல, திருைணம், குழநனத க்பறுதல 
கதா்டர்்பாை உனரயா்டலகள், விவாதங்கள் எைக் 
கனத நகர்கிறது.

தைது தினரப்்ப்ட முயறசிக்காை ்பாத்திர ைறறும் 
காடசிச் சித்தரிப்பிறகாை தகவல ,  தரவு 
மெகரிப்பிறகாக கதாழிலமுனற வலலுைராை க்பண 
ஒருவனரச் ெநதிக்க கெனறு வருகிறாள் ொரா. அங்கு 
அ வ ரி ன  இ ர ண டு  கு ழ ந னத க ன ை 
்பார்த்துக்ககாணடிருக்கினற அப்க்பணணின 
தம்பியாை ஜீவனு்டன ்பழகும் வாயப்புக் 
கின்டக்கிறது. அவனும் குழநனதகள் மீது அவவைவு 
பிரியம் ககாண்ட ஆளிலனல. க்டனைக்காக தைக்னக 
கவளியில கெலலும்ம்பாது குழநனதகனைக் 
கவனிக்கினற க்பாறுப்பினை மவண்டாகவறுப்்பாகச் 
கெயகினறான. குழநனத க்பறறுக் ககாள்ை 
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விரும்்பாத க்பணனணமய திருைணம் கெயய 
மவணடுகைனற ைை ஆதங்கத்னதச் ெலிப்பின ம்பாது 
ஒரு தருணத்தில கவளிப்்படுத்துகினறான. அநத 
மவனையில அங்கிருநத ொராவிறகு அவனைத் 
திருைணம் கெயதுககாள்கினற ைைத்தூணடுதல 
ஏ ற ்ப டு கி ன ற து .  அ த ற கு  மு ன ை ம ர , 
இருவருக்குமின்டயில ைைஈர்ப்பு ஏற்படடிருநது.

திருைணம் கதா்டர்்பாக ொராவின தநனத 
அடிக்கடி அவளுக்கு நினைவூடடுவதும், கால 
அவகாெம் ககாடுப்்பதுைாை உனரயா்டலகள் 
(தநனதக்கும் ைகளுக்குமின்டயில) அடிக்கடி 
இ்டம்க்பறுகினறை.

குழநனத க்பறறுக் ககாள்வதிலனல எனற 
தைக்கின்டயிலாை ்பரஸ்்பர உறுதிகைாழியு்டனும், 
அவளுன்டய தினரப்்ப்டத்துனற இலடசியங்களுக்கும் 
மவறுஎநத சுய முனமைறற இலக்குகளுக்கும் 
இன்டயூறாக இருக்கப்ம்பாவதிலனல எனற 
வாக்குறுதினய ஜீவனி்டமிருநது க்பறறபின, 
அவனைச் ொரா திருைணம் கெயதுககாள்கினறாள். 
ஆைால இருதரப்புப் க்பறமறாரும் இதுவி்டயம் 
குறித்து முதலில எதுவுமை அறிநதிருக்கவிலனல. 
அதாவது இவர்களின பிள்னை க்பறுவதிலனல 
எனற  தீ ர்ை ாைம்  குறித்து  இருத ரப்பு க் 
குடும்்பத்திைருக்கும் கதரியாது. ஒரு கட்டத்தில 
கதரியவரும் ம்பாது குடும்்பத்திைரின தனலயீடும் 
விவாதங்களும் வலுப்க்பறுகினறை. குறிப்்பாக 
ஜீவனின தாயார் தரப்பிலிருநது கதா்டர் 
அழுத்தங்கள் ககாடுக்கப்்படுகினறை.

இப்்படியாக நகர்கினற கனதயில ஒரு கட்டத்தில 
திட்டமி்டப்்ப்டாத முனறயில ொரா கருவுறுகிறாள். 
அதுகவாரு accidental pregnancy. அதன பினைர் 
கருக்கனலப்புத் கதா்டர்்பாை விவாதங்களும் 
உனரயா்டலகளுைாகத் கதா்டர்கினற கனதயின ஒரு 
திருப்புமுனையாக ஜீவன கருனவக் கனலக்காைல 
குழநனதனயப் க்பறகறடுப்்பது க்பாருத்தைாைது 
எனற ைைைாறறத்திறகு வருகினறான. ொராவிறகு 
அதில துளியும் உ்டன்பாடிலனல. அதன பினைர் 
தம்்பதிகளுக்கின்டயிலாை ைைக்கெப்பு, இன்டகவளி, 
தினரப்்ப்ட இயக்குைராகும் ொராவின முனைப்பு 
எைக் கனத நகர்நது, கருக்கனலப்புச் கெயயப்்படடு, 
ொரா இயக்குைராகி அதில கவறறியன்டவதாகப் 
்ப்டம் முடிகிறது. குடும்்பத்திைரும் காலப்ம்பாக்கில 
அவளுன்டய கவறறினயக் ககாண்டாடுகினறைர்.

  

திருைணத்தின பினைராை சில நாடகளில, 
குழநனத க்பறறுக் ககாள்ைப் ம்பாவதிலனல 
என்பனத, இரு வீட்டார் முனனினலயிலும் ொரா 
உறுதியாகச் கொலகிறாள். அப்ம்பாது இரு தரப்புக் 
குடும்்பத்திைர் ைறறும் உறவிைர்கள் அது கதா்டர்்பாக 
ஆைாளுக்கு ஒவகவாரு முனறயில கருத்துச் 
கொலலுகினறைர். ‘கருப்ன்ப’ குனற்பாடு என்பதாை 
்பதட்டம்…. கருப்ன்ப பிரச்சினை இலனல இது 
க ்பமினிெ ப்  பி ர ச் சினை… . இ ப் ்படிய ா க 
சுறறியுள்ைவர்கள் ஆைாளுக்குத் தத்தைது 
்பார்னவயின ்பாற்பட்ட கருத்துகளு்டன 
தனலயிடுகினறைர். ெைாதாைம் கொலகினறைர். 

தம்்பதியிைரின முடிவில ைாறறத்தினை 
ஏற்படுத்துவதறகு கவவமவறு உத்திகனையும் 
பிரயத்தைங்கனையும் மைறககாள்கினறைர்.

குழநனத க்பறுதல கதா்டர்்பாக அதிகம் தனலயீடு 
கெய்பவரும் ்பதட்டப்்படு்பவரும் ஜீவனின தாயார். 
இதில சுவாரஸ்யைாை அலலது தர்க்கபூர்வைாை 
ஒரு காடசி ஒனறு வருகிறது. குழநனத வைர்ப்பின 
க்பாறுப்பினைப் க்பணணுக்கு ைடடும் உரியதாக 
கருதுகினற ைர்பார்நத புனரமயாடிய சிநதனையின 
கவளிப்்பா்டாகவும் அதனைப் ்பார்க்கலாம். 
ொராவின நினலப்்பாடடிறகு உ்டநனதயாக 
இருப்்பதாக ஜீவன மீது குறறம் ொடடும் அவைது 
தாயார், ஒரு கட்டத்தில

‘உைக்கு இதில எனை க்பாறுப்பு சுனை இருக்கிறது’ 
பிள்னைனயச் சுைப்்பதும், க்பறகறடுத்து வைர்ப்்பதும் 
அவளின க்பாறுப்புத்தாமை. மவனல முடித்து 
ைானலயில வீடடுக்கு வநது குழநனதகளு்டன 
வினையாடுவது ைடடும் தாமை நீ கெயய மவணடியது’ 
எனகிறார்.

‘குழநனதனய வைர்ப்்பது அவைது க்பாறுப்பு 
என்பதால…குழநனத க்பறறுக் ககாள்வது 
கதா்டர்்பாை இறுதி முடிவும் அவளுன்டயமத’ 
எனறு அவன ்பதிலளிக்கிறான.

ொரா ஒரு முனற ஜீவனின தைக்னகனயக் 
காண்பதறகாக வீடடுக்குச் கெலலும் ம்பாது, 
குழநனதயின மூத்திரத்னதத் துன்டத்து அவனுக்கு 
உன்ட ைாறறிவிடுைாறு மகடகிறார் வயதாை 
ஜீவனின தாயார். அநதக் காடசியில ொரா 
கவளிப்்படுத்தும் அருவருப்பு என்பது மூத்திரம் 
மீதாை அருவருப்பு என்பனதக் காடடிலும், குழநனத 
மீதாை ஒவவானையாக கவளிப்்படுகினறது. 
மூத்திரத்தினைத் துன்டக்குைாறு மகடக முனைமர 
தனரயில உடகாநதிருக்கும் குழநனதனயயும் 
மூத்திரத்தினையும் ்பார்த்த கணமை அவருன்டய 
உ்டலகைாழியில அருவருப்புத் கதறிக்கினறது. 
இனகைாரு  வன கயில  இ ந த க்  க ாடசி 
க்பாருத்தமிலலாத ஒரு திணிப்பு. அதாவது வீடடுக்கு 
வரும் முனபின அறியாத, முதனமுதலாகக் காணகிற 
ஒரு இைம் க்பணணி்டம் தன ம்பரக் குழநனதயின 
மூத்திரத்தினைத் துன்டத்துக் கழுவி, உன்ட ைாறறக் 
மகட்பகதன்பது வலிநது திணித்த காடசியாகமவ 
்படுகினறது.

ொரா, ஜீவனுக்கின்டயிலாை உனரயா்டலகளின 
ம்பாது இருவரும் குழநனதகள் மீதாை ஒருவித 
கவறுப்பினை கவளிப்்படுத்துகினறைர். ஜீவனின 
தைக்னகயின குழநனத அழுகினற ம்பாது, இருவரின 
உ்டலகைாழியிலும் ்பல காடசிகளில ஒவவானை 
கவளிப்்படுகினறது. குழநனதகள் கதா்டர்்பாை 
ம்பச்சு வரும்ம்பாது, அலலது குழநனதகள் தினரயில 
பிரெனைைாகும் காடசிகள் வரும் ம்பாது ொராவின 
உ்டலகைாழி, முக்பாவம் அதிக ஒவவானைனய 
கவளிப்்படுத்துகினறது .  தினரயரங்கத்தில 
னகக்குழநனதமயாடு தினரப்்ப்டம் ்பார்க்க வநத 
க்பண, குழநனத அழுவதால இன்டயில எழுநது 
ம்பாகினற ஒரு காடசிக்காை இவர்களின 
க வ ளி ப் ்ப ா ட டி ன ை யு ம்  இ த ற க ா ை 
எடுத்துக்காட்டாகச் கொலலலாம்.
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இறுதிக்காடசியில, 3 குழநனதகனையுன்டய 
த ா யின  இ ரணடு  க ்பண  கு ழ நனத கள் 
உறங்கிக்ககாணடிருக்கினறை. 3வது னகக்குழநனத 
அழுகினறது. கணவன அனெயாைல ஆழ்நத 
நித்தினர. அழுகினற குழநனதனயத் தூக்கித் 
மதறறிக்ககாணடிருக்கும் ம்பாது, இனகைாரு க்பண 
குழநனத தூக்கத்தில அரறறுகிறது. னகக்குழநனதனயத் 
மதாளில னவத்துத் மதறறிய்படி அரறறுகினற 
குழநனதனயக் காலால தடடி அனைதிப்்படுத்துகிறார் 
அநதத் தாய. குழநனதகனை அனைதிப்்படுத்திவிடடு, 
அவள் உறங்கப் ம்பாகும் ம்பாது, கணவன 
உறவுககாள்ை எத்தனிக்கிறான .  அடுத்த 
குழ நனதக்க ாை அவைது முயறசியாக ச் 
சித்தரிக்கப்்படுகினறது. அவனைக் காலால 
உனதத்துவிடடு, உறக்கத்திறகுச் கெலகிறாள் அநதப் 
க்பண. இநதக் காடசி ஒவகவாருவரால ஒவகவாரு 
மகாணத்தில புரிநதுககாள்ைப்்ப்டக் கூடியது. வறிய 
ைறறும் கலவியறிவு குனறநத தம்்பதிகள் கருத்தன்ட 
முனறனை கதா்டர்்பாை அறிதல அறறவர்கள் 
என்பதாை சித்தரிப்்பாகவும் அதனைப் 
்பார்க்கமுடியும்.

கருக்கனலப்புத் கதா்டர்்பாை முடிமவாடு 
னவத்தியனர நாடிச் கெலலும் காடசியில, 
கருக்கனலப்பு ொர்நத ெட்ட ரீதியாை உரினைகள், 
தார்மீகப் க்பாறுப்பு ைறறும் பிள்னை வைர்ப்பு 
மகாரிநிறகினற அம்ெங்கள், Parenthoodஇறகாை 
தயார்ப்்படுத்தல- தயார்ப்்படுத்தல எனும்ம்பாது அது 
ைைதைவிலாை தயார்ப்்படுத்தனலயும் வாழ்க்னகச் 
சூழ்நினல ொர்நத தயார்ப்்படுத்தனலயும் குறிக்கிறது. 
Parenthoodஇறகாை திட்டமி்டல- நி்பநதனைகள் 
-தியாகங்கள் - குழநனத க்பறற பினைர் எழக்கூடிய 
குடும்்ப உறவுச் சிக்கலகள் - உரிய தயார்ப்்படுத்தலகள், 
க்பாறுப்புணர்தலகள் இனறிப் க்பறகறடுக்கும் 
பிள்னைகளின எதிர்காலம் குறித்த ஆமலாெனைகள் 
னவத்தியரால வழங்கப்்படுகினறை. கருக்கனலப்பு 
கதா்டர்்பாக க்பணகளுக்கு ஏற்ப்டக்கூடிய குறற 
உணர்னவ இலலாைற கெயகினற வனகயிலும் அநத 
ஆமலாெனைகள் முனனவக்கப்்படுகினறை. இது ஒரு 
வனகயில அறிவூட்டலுக்குரிய, விழிப்புணர்விறகுரிய 
வி்டயங்கள். மதனவயாைதும்கூ்ட. ஆைால 
காடசிபூர்வைாகப் ்பார்க்கும் ம்பாது அதன நீைம் 
ெறறு அதிககைனமற மதானறுகிறது.

்படித்த ஒரு மைலதடடு ைைநினல, க்பாருைாதார 
நினலயிலிருக்கினற ொரா  கருக்கனலப்பு 
கெயவதறகாை ஆமலாெனைனயப் க்பற 
னவத்தியரி்டம் கெலலும் ம்பாது, கணவனு்டன 
ஆமலாசித்து, நிதாைைாக ஒரு முடிவுக்கு வருைாறு 
னவத்தியர் அறிவுனர கூறுகினறார். தும்்பதியாராக 
இனணநது தனனை அடுத்தமுனற ெநதிக்கச் 
கொலகிறார். மிகுநத சிரத்னதமயாடு, க்பாறுனையாக 
ஆமலாெனையும் வழங்குகினறார். அமதமவனை 
மூனறு குழநனதகனைப் க்பறகறடுத்த, நானகாவது 
முனற கருவுறறிருக்கும் இனனுகைாரு வறிய அலலது 
நடுத்தர வருைாை குடும்்பத்துப் க்பணணுக்காை 
கருத்தன்ட ்பறறிய ஆமலாெனைனய நிதாைைாக 
வழங்கவிலனல. கணவனை அனழத்துவருைாறு 
அப்க்பணணுக்கு ஆமலாெனை வழங்கவிலனல. 
இநத அணுகுமுனற மவறு்பாடு ஏனழகள், கலவியறிவு 

குனறநதவர்களுக்கு உரிய முனறயிலாை அறிவுனர 
்ப ய னி ல னல  எ ன ற  ை ை நி ன ல ன ய 
கவளிப்்படுத்துவதாகத் மதானறுகிறது.

குழநனத வைர்ப்்பதில ஆணின ்பங்கு குறித்த 
்பார்னவ இத்தினரப்்ப்டத்தில பிரக்னஞபூர்வைாக 
இ்டம்க்பறவிலனல. பிள்னை வைர்ப்பு என்பது 
க்பணணின க்டனை, க்பணணின முழுமுதறக்பாறுப்பு 
என்பனத நிறுவுகினற சித்தரிப்புகளும் - ொராவின 
மநாக்குநினலயில அது அவளுன்டய கதாழில 
வாழ்வுக்கு ொவுைணி அடித்துவிடுகைனற 
முனமுடிவுொர் சித்தரிப்புகளுமை மைமலாங்கியுள்ைை.

தினரத்துனறயில ஒரு க்பணணாக எதிர்ககாள்ை 
மநர்கினற ெவாலகள், சிக்கலகள், ்பாலியல ரீதியாை 
கதாநதரவுகள், சுரண்டலகள் ்பறறி எநதவித 
உனரயா்டலகமைா காடசிகமைா ்ப்டத்தில இலனல. 
அநதச் சிக்கலகனைப் ம்பசுவதறகுரிய கவளி 
இருநதும் அனவ ம்பெப்்ப்டவிலனல.

திருைணைாை பினைர் பிள்னை கதா்டர்்பாை 
குடும்்பத்திைரிைதும் ெமூகத்திைதும் மகள்விகள், 
அழுத்தங்கள், தனலயீடுகனைத் தினரப்்ப்டம் 
பிரதி்பலிக்கினறது. இதறகுள் க்பண உ்டல அரசியல 
உள்ைது. க்பணணின உ்டல ொர்நத தீர்ைாைங்கள் 
முறறிலும் அவளுன்டய உரினை எனற பிரக்னஞ 
சில காடசிகளில கவளிப்்படுகினறது. அநதவனகயில 
எடுத்துக் ககாண்ட ம்பசுக்பாருள் ொர்நது 
இத்தினரப்்ப்டம் முக்கியத்துவம் க்பறுகிறது. ஆைால 
்பாத்திரப்்பன்டப்பு, கொலமுனற, ம்பசுக்பாருனை 
ஒறனறப் ்பரிைாணைாக அணுகியனை என்பை 
சிக்கலுக்குரியனவ. குறிப்்பாக ொரா எனற முதனனைப் 
்பாத்திரம் சிக்கலாைது. கொலமுனறகூ்ட இநதப் 
ம்பசுக்பாருளின ்பல்பரிைாணத்தனனைனயக் 
கவைத்திறககாள்ைாத ஒறனறப் ்பரிைாணத்னதப் 
பிரதி்பலிப்்பதாகமவ உள்ைது. ஒருவனகக் கருப்பு 
கவள்னை அணுகுமுனற. அதிகைாை காடசிகளில 
குழநனதகள் மீதாை ஒவவானை கவளிப்்படுகினறது.

குழநனத க்பறுவது அலலது க்பறுவதிலனல 
முடிவினை ஒரு க்பண சுயைாக எடுப்்பதறகுரிய 
சுதநதிரத்தினை முனனிறுத்துவது அவசியைாைது. 
அது க்பணணின உரினை ொர்நத வி்டயம். 
அப்்படியிருக்க உரினை ம்பசு்பவர்கள் குழநனதகள் 
மீதாை கவறுப்பினையுன்டயவர்கைாக இருக்க 
முடியுைா?

கதாழில ொர் இலடசியங்கள் (Carrier ambitions) 
உள்ைவர்கள், க்பணணினலவாதிகள் குழநனதகள் 
மீது ஒவவானை ககாண்டவர்கள் அலல. அவர்கள் 
குழநனதகனை மநசிப்்பவர்கள். இயங்கியலின, 
வாழ்வின ்பனமுகச் சூழனலக் கருத்தியல ொர்நதும் 
அறம் ொர்நதும் புரிநதுககாள்ைக்கூடியவர்கள். 
குழநனத  க்பறறுக்ககாள்வதும் க்பறறுக் 
ககாள்ைாததும் க்பணணின உரினை. ஆைால; 
இத்தினரப்்ப்டம் அத்தனகய ெைநினலனய அலலது 
அதிலுள்ை  ்பல்ப ரிை ாணத்தனனைனயப் 
பிரதி்பலிக்கத் தவறிவிட்டது.

கட்டுனரைாளர: எழுத்தாளர, ் ாரமெ
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நா ம் புத்தகங்கனைப் ்படிக்கிமறாம். 
தினரப்்ப்டங்கனைப் ்பார்க்கிமறாம். அப்்படித்தான 
நாம் ்பழகியிருக்கிமறாம். ஆைால தினர ஆர்வலர்கள், 
்ப்டங்கனையும் ்படிக்க மவணடும் எனகிறார்கள். 
தமிழ்ப் புத்தகங்கனை வாசிக்கத் தமிழும், ஆங்கிலப் 
புத்தகங்கனை வாசிக்க ஆங்கிலமும் கதரிநதிருக்க 
மவணடும். எனில, தினரப்்ப்டங்கனை எநத 
கைாழியில வாசிப்்பது? அதறகுத் தினர கைாழி எனறு 
க்பயர். தினரப்்ப்டத்தில கதா்பாத்திரங்கள் ம்பசும் 
கைாழி  கதரி நத ால  அநதப்  ்ப்டத்னதப் 
்பார்த்துவி்டலாம். மைலதிகைாகத் தினர கைாழியில 
அறிமுகம் இருநதால அநதப் ்ப்டத்னத வாசிக்கவும் 
கெயயலாம். நலல தினரப்்ப்டங்கனைத் கதா்டர்நது 
்பார்ப்்பதன மூலம் சினிைா ரெனை வைரும், 
அவறறில க்பாதிநதிருக்கும் நயங்கனை வாசிக்கவும் 
முடியும். ‘ொர்்பட்டா ்பரம்்பனர’ அப்்படியாை 
்ப்டம்தான. ஒரு நலல புத்தகத்னதப் ம்பாலமவ இநதப் 
்ப்டமும் நலல வாசிப்்பனு்பவத்னத நலகுகிறது.

வாசிப்பப முழுலம தரும்
்பார்ப்்பதறகும் வாசிப்்பதறகுைாை இன்டகவளினய 

நான உணர்நத இ்டம் ஹாங்காங்கின ஒரு சினக 
அலங்கார நினலயம். அநத நகரில எலலா ஆணகளும் 
எலலாப் க்பணகளும் முடி திருத்திக் ககாள்வார்கள். 
கூட்டம் நிரம்பி வழியும்.(இது ககாமராைாவிறகு 
முநனதய காலம்). முடி கவடடிக்ககாள்ளும் 
நினலயத்திறகுள் நுனழநததும் வரமவறபுப் க்பண 
ஒரு கதாக்னகயாை ைாத இதனழ என னகயில 
ககாடுத்துவிடுவார். அது ஒரு சினக அலங்கார 
ெஞ்சினக. ஹாங்காங்கிலும் சீைாவிலும் மைறகு 
நாடுகளிலும் நிலவிவரும் தனலமுடி நாகரீகத்னதப் 
்பறறியும், அனவ அன்டநது வரும் ைாறறங்கள் 
்பறறியும் கணனணக் கவரும் ்ப்டங்கள் இருக்கும். 
நீண்ட கடடுனரகளும் இருக்கும். என முனற 

வருகிறவனர அநதப் ்ப்டங்கனைப் ்பார்த்துக் 
ககாணடிருப்ம்பன. ஒரு கடடுனரனயயும் நான 
வாசித்ததிலனல. அனவ எனைால வாசிக்க முடியாத 
சீை கைாழியில இருக்கும். அநதப் ்ப்டங்கனைப் 
்பார்த்தது எைக்கு ஒரு அனு்பவம்தான. ஆைால 
கடடுனரனய வாசிக்காைல அநத அனு்பவம் 
முழுனையன்டயாது என்பதும் எைக்குப் புரிநதது. 
நலல தினரப்்ப்டங்களும் அப்்படித்தான. அனதப் 
்பார்க்கலாம். ்பார்த்த அைவில ரசிக்கலாம். கூடுதலாக 
அநதப் ்ப்டங்களில உயத்து உணர்வதறகாை 
கவளிகள் இருக்கும். அவறனற வாசிக்கும்ம்பாதுதான 
அநதத் தினர அனு்பவம் முழுனையன்டயும்.

காைத்லத வாசித்தல்
ொர்்பட்டா கனத எழு்பதுகளின ைத்தியில 

ந்டக்கிறது. அநதக் காலம் தினரயில உருவாகி 
இருக்கிறது. இனைஞர்களின ெடன்டக் காலர் 
்படன்டயாக இருக்கிறது. அவர்களின கிருதா காது 
வனர நீள்கிறது. சிவப்புப் ்பலலவன ம்பருநது 
வணணாரப்ம்படன்ட ைணிக்கூணன்டக் க்டநது 
ம்பாகிறது .  காவலர்கள் கூம்புத் கதாப்பி 
அணிநதிருக்கிறார்கள். இதிகலலலாம் க்டநத 
காலத்னதப் ்பார்க்க முடிகிறது.

காலத்னத வாசிக்க முடிகிற தருணங்களுக்கும் 
்ப்டத்தில குனறவிலனல. ெமூக ஊ்டககைானறில 
ஒரு ரசிகர் அநதக் காலப் ்ப்டங்கனைப் ம்பால இநதப் 
்ப்டத்னத ஈஸ்டகைன கலரில எடுத்திருக்கலாம் 
எனறு எழுதியிருநதார். ஒரு காலத்தின நிறம் என்பது 
அநதக் காலகட்டத்தில கவளியாை ்ப்டங்களின 
நிறத்தில இலனல. ைாறாக அநதக் காலத்தில 
புழங்கிய நிறங்களில இருக்கிறது. ்ப்டத்னதக் 
கவைைாக வாசித்தால நவீைைாை நிறங்கள் 
எனவயும் ்ப்டத்தில இ்டம் க்பறவிலனல என்பது 
கதரியும். மைலதிகைாக உறுத்தாத ஒரு ்பழுப்பு 

சார்படடாழவ 
வாசிககைாம்

தியரப�ாரயவ

மு இைாம்னாதன்
Mu.Ramanathan@gmail.com
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நிறமும் மெர்நது ககாணடு நம்னைப் பினமைாக்கி 
இழுத்துச் கெலகிறது என்பதும் கதரியும். இரவு மநரக் 
காடசிகளில ்பாத்திரங்கள் உனரயாடுவனதப் 
்பார்க்கலாம். காடசி குணடு ்பலபுகைாலும் சிம்னி 
விைக்குகைாலும் ஒளியூட்டப்்படடிருப்்பனதயும் 
வாசிக்கலாம்.

சண்ல்டலய வாசித்தல்
ொர்்பட்டா ்பரம்்பனர, இடியாப்்பப் ்பரம்்பனர 

எனும் இரணடு குழுக்களுக்கு இன்டமய நிலவிய 
விமராதமும் குத்துச் ெணன்டகளும்தான கனதயின 
னையச் ெரடு. கனத குத்துச் ெணன்டயிலதான 
கதா்டங்குகிறது. குத்துச் ெணன்டயிலதான முடிகிறது. 
்ப்டம் கநடுகிலும் குத்துச் ெணன்டகள் இ்டம் 
க்பறுகினறை. இநதச் ெணன்டகள் எலலாவறனறயும் 
ஒரு ்பார்னவயாைைாக நாமும் ்பார்க்கிமறாம். 
ஆைால இநதச் ெணன்டகனை வாசிக்கவும் முடியும்.

எப்்படி என்பதறகு முனைால இமத ைாதிரியாை 
இனகைாரு ்ப்டத்னதப் ்பறறிப் ம்பசிவி்டலாம். 
‘காட்பாதர்’ புகழ் க்பறற அகைரிக்கப் ்ப்டம். 
ைாஃபியாக் குழுக்கனை னையங்ககாண்டது. மூனறு 
்பாகங்கைால ஆைது. ்பல ஆஸ்கார் விருதுகனைத் 
மதடியது. ்ப்டத்தின இயக்குநர் பிரானசிஸ் 
ககாப்ம்பாலாவி்டம் ஒரு மநர்காணலில மகடகப்்பட்ட 
மகள்வி இது: ‘காட்பாதர் ்ப்டங்களில உங்களுக்குச் 
ெவாலாக இருநத அம்ெம் எது?’ இயக்குநர் இப்்படிப் 
்பதில கொனைார்: ‘இநதப் ்ப்டங்களில நினறயக் 
ககானலகள் வருகினறை. ஆைால ஒரு ககானலனயப் 
ம்பால இராது ைறற ககானல. தினரக்கனதனய 
அப்்படி அனைப்்பதுதான ெவாலாக இருநதது.’ 
காட்பாதர் ்பார்த்தவர்கள் அனைவரும் அநதக் 
ககானலகனைப் ்பார்த்திருப்்பார்கள். சிலர் ஒவகவாரு 
ககானலயும் கவவமவறு விதைாக நிகழ்வனத 
வாசித்திருப்்பார்கள்.

ககாப்ம்பாலா மநரிட்ட ெவானலப் ்பா. 
இரஞ்சித்தும் மநரிடுகிறார். இநதப் ்ப்டம் கநடுகக் 
குத்துச் ெணன்டகள் இ்டம் க்பறுகினறை. சில 
ெணன்டகள் கணணப்்பர் தி்டலில பிரம்ைாண்டைாை 
ககாட்டனக ம்பாடடு, மகலரி அனைத்து, நுனழவுச் 
சீடடு அடித்து, ஆயிரக்கணக்காை ்பார்னவயாைர்கள் 
முனைால நிகழ்்பனவ. சில ைணதனரயில அனைநத 
மகாதாவில, குனறவாை ்பார்னவயாைர்கள் 
முனனினலயில ந்டக்கும் ‘ஸ்ம்பரிங்’ எைப்்படும் 
ம்பாடடிச் ெணன்டகள். இனனும் சில ஒமர 
குழுவிைருக்குள் நிகழும் ்பயிறசிச் ெணன்டகள். 
இத்தனைக்கும் குத்துச் ெணன்டயில ஆறு விதைாை 
குத்துகள்தாம் (்பஞ்ச்) உள்ைை. ்ப்டத்திலும் 
அனவதான இ்டம் க்பறுகினறை. ஆைால ஒவகவாரு 
ெணன்டயும் கவவமவறு விதைாைனவ. அவறனற 
மவறு்படுத்துவது மகாதாவிறகு கவளிமய நிறகும் 
்பார்னவயாைர்கள். அவர்கள் ம்பாடடியாைர்களு்டன 
உணர்வு ரீதியாகப் பினணநதவர்கள். அவர்கைது 
்பார்னவக் மகாணங்களின வழியாகவும், அவர்கள் 
கவளிப்்படுத்தும் உணர்வுகள் வழியாகவும், 

ஒவகவாரு ெணன்டயும், ஒவகவாரு குத்தும் 
வித்தியாெைாக அனைகிறது. அனத நம்ைால 
வாசிக்கவும் முடிகிறது. கபிலனுக்கும் (ஆர்யா) 
ராைனுக்கும் (ெநமதாஷ பிரதாப்) ந்டக்கும் ஸ்ம்பரிங் 
ெணன்டயில ம்பாடடியாைர்கள் ்பாதிச் ெணன்டக்குப் 
பிற்பாடுதான காட்டப்்படுகிறார்கள். அதுவனர 
கனதயும் ெணன்டயும் மகாதாவிறகு கவளிமய நிறகும் 
்ப ா ர்னவயாைர்களின எதிர்வினைகளின 
வாயிலாகமவ முனைகர்கிறது.

குத்துச் ெணன்டகள் மகாதானவத் தாணடியும் 
நிகழுகினறை. ஒரு காடசியில கபிலனை அவைது 
அம்ைா (அனு்பாைா குைார்) விைக்குைாறறால 
அடிப்்பாள். உணர்ச்சி மிக்க காடசி. அனதப் 
்பார்க்கலாம். இனனும் கவைைாகப் ்பார்த்தால 
அநதக் காடசியில குத்துச் ெணன்டயின ஓனெகள் 
பினைணியில ஒலிக்கும். அனத வாசிக்கலாம்.

காட்சிலய வாசித்தல்
இப்்படிப் ்ப்டம் கநடுகிலும் வாசிக்கத்தக்க 

காடசிகள் ்பல உள்ைை. இநத இ்டத்தில ஒனறு 
ைடடும். ்ப்டத்தின முதல ெணன்டயில இடியாப்்பப் 
்பரம்்பனரயின மவம்புலி (ஜான மகாக்கன) கவறறி 
க்பறுகிறான. அப்ம்பாது கபிலன கவறும் 
்பார்னவயாைன. ொர்்பட்டாவின ொர்்பாக 
அவனதான பினைாளில மவம்புலினய மநரி்டப் 
ம்பாகிறான. அது அவனுக்குத் கதரியாது, யாருக்கும் 
கதரியாது. மவம்புலி மகாதாவின நடுவில ைானலயும் 
கழுத்தும் மகாப்ன்பயும் னகயுைாக நிறகிறான. 
ொர்்பட்டாவின மதாலவியால ைைம் கவதும்பிய 
கபிலன  கீ ம ழ  நி றகி ற ான .  ம ைன்டமீது 
ககாண்டாட்டத்திலிருக்கும் மவம்புலினய 
அரங்னகவிடடு கவளிமயறும் கபிலன திரும்பிப் 
்பார்க்கிறான. கபிலன அன்டய மவணடிய உயரத்னத 
இயக்குநர் குறிப்புணர்த்துகிறார். அப்்படித்தான 
நான வாசித்மதன.

இநதப் ்ப்டம் குத்துச் ெணன்டப் ்ப்டம். அநத 
வினையாடடின நுணுக்கங்கனைச் கொலகிற ்ப்டம். 
்ப்டத்னத அப்்படி ைடடுமை ்பார்க்கலாம். ஒரு கால 
கட்டத்தில ஒரு நிலப்்பகுதியில ஒரு அரசியல 
சூழலில கனத நிகழ்கிறது. ்ப்டத்னத அப்்படியும் 
்பார்க்கலாம். இநத அனு்பம் சினக அலங்கார 
ெஞ்சினகயில கணனணக் கவரும் ்ப்டங்கனை 
்பார்ப்்பது ம்பாலத்தான. அநத ெஞ்சினகனய வாசிக்க 
அதில எழுதப்்படடிருக்கும் கைாழி கதரிநதிருக்க 
மவணடும். நலல ்ப்டங்கனை ரசிக்க தினரகைாழினயத் 
கதரிநது ககாள்ை மவணடும். நலல ்ப்டங்கனைத் 
கதா்டர்நது ்பார்ப்்பது தினரகைாழினய 
வாசிப்்பதறகாை ்பயிறசினய வழங்கும். ொர்்பட்டா 
்ப்டத்தில க்பாதிநதிருக்கும் நுணுக்கங்கனை வாசிக்கத் 
தினரகைாழினய நாம் அறிமுகப்்படுத்திக் ககாள்ை 
மவணடும். அப்ம்பாது அநதத் தினரப்்ப்டம் தருகிற 
அனு்பவம் முழுனை க்பறும்.

கட்டுனரைாளர: எழுத்தாளர, வபாறிைாளர
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காக்கச் சிறகினிலல இ்தழ் முன்சனெடுககும் 
கவிஞர் கி.பி.அரவிந்தன் ஏழாவது ஆண்டு நி்னெவு

இலககியப் பரிசுப் லபாடடி
‘காகலகச் சிறகினிலை’ இதழின் சதா்டகக காை செறியாளர் 
கவிஞர் கி.பி.அரவிநதன் கனவின் மீதியில் எழும புதிய த்டமாக இபல்பாட்டி அலமயும.

‘சென்றிடுவீர் எட்டுத்திககும கலைச் செல்்வஙகள் யாவும சகாணர்நதிஙகு லெர்பபீர்’ என்கிற மாகவி 
்பாரதியின் கனல்வ ென்வாககும முயற்சியில் இதுவும ஒன்று.

தெரிவுக்குரிய ெகுதி

இநெ நூற்றாண்டில் 2000 ஜனவரி முெல் 2020 டிசம்பர் வரை 
பி்த�றாழியிலிருநது முெற ்பதிப்பறாக 
ெமிழில் தவளிவநெ த�றாழித்பயர்பபு நூல்கள்

நூல்கள் வந்து சேர சவண்டிய ்கடைசி நாள்: 31.01.2022
ச�ாட்டி முடிவு: �றார்ச் 2022
நூல்கடை அனுப� சவண்டிய மு்கவரி:
கறாக்ரகச் சி்கினிலே, 288, டறாக்டர் நலடசன் சறாரே,
திருவல்லிக்லகணி, தசன்ரன - 600 005 இநதியறா
மின்னஞேல : kipian2022kaakkaicirakinile@gmail.com

நநறியாைர்:  மதிபபிற்குரிய இ. �தமநா� ஐயர் (இங்கிலாந்து)

நடுவர் குழு:  ச�ராசிரியர் ்க. �ஞோங்்கம் (இந்தியா)
  முட்னவர் ச்க.எம். சவணுச்கா�ால (இந்தியா)
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  எழுத்ாைர் அமரந்த்ா (இந்தியா)
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பரிசுகள்
ல்தர்நச்தடுககப்படும் இரண்டு நூல்களுககு ்தலா 

ொன்றி்தழ் மற்றும் 10,000 இநதிய ரூபாயகள்
ஒரு ஊககப்பரிசு

ொன்றி்தழ் மற்றும் 5000 இநதிய ரூபாயகள்
சிறப்புப் பரிசு

வாெகர்களுககானெது - ஓராண்டு காக்க ெந்தா

ென்றி : 
இபல்பாட்டிககான ்பணப்பரிசிலன ்வழஙகும கவிஞர் கி.பி.அரவிநதன் குடும்பம ொர்்பாக 

அ்வர்தம துலணவியார் திருமதி சுமதி மற்றும ைண்டன் துளிர் ெண்பர்கள்
்வாழ்த்துககளு்டன் காகலகச் சிறகினிலை இதழ்க குழுமம

ல்பறாட்டியின் விதிமுர்கள்
1.   பபாட்டியாளர்கள் (நூலாசிரியர்கள்) த்மது 
தன்விவைக் குறிப்புகரள இயற்கபயர் , 
புரனகபயர், முகவரி, கேல்பபசி உள்ளிட்ை 
விவைஙகளுைன் kipian2022kaakkaicirakinile@
gmail .com என்கிற மின்னஞேல் ஊைாக 
்மட்டுப்ம அனுப்பபவண்டும்.

2.  பிற க்மாழிகளிலிருநது தமிழில் கவளிவநத 
நூல்களின் இைண்டு படிகரள அனுப்பபவண்டும். 
இநநூல் பற்றி ஊைகஙகளில் கவளிவநத 
வி்மர்ேனஙகள் ்மற்றும் கருததுரைகள் பற்றிய 
விபைஙகரள மின்னஞேல் வாயிலாக அனுப்ப 
பவண்டும்.

3.  நூல்கரள காக்ரகச் சிறகினிபல கேயலக 
முகவரிக்கு பதிவு அஞேல் மூலம் ்மட்டுப்ம 
அனுப்ப பவண்டும்.

4.  பதிவு அஞேல் உரற ்மற்றும் மின்னஞேலில் 
“கவிஞர் கி.பி.அைவிநதன் ஏழாவது ஆண்டு 
நிரனவு இலக்கியப் பரிசுப்பபாட்டி - 2022” 
என்று குறிப்பிைப்பைபவண்டும்.

5.  பபாட்டிக்கு அனுப்பப்படும் நூல்கள் 
மூ ல க ்ம ா ழி யி லி ரு ந து  த மி ழி ல் 
கபயர்க்கப்பட்ைதாகபவா மூலக்மாழியுைன் 
ஒப்பிட்டு ேரிபார்க்கப்பட்ைதாகபவா இருநது, 
அது பரிசுக்குரியதாகத பதர்நகதடுக்கப்பட்ைால் 
பதர்வு கேய்யப்பட்ை நூரல கவளியிட்ை 
கவளியீட்ைாளருக்கு ோன்றிதழும் 5000 இநதிய 
ரூபாய்கள் பரிசுத  கதாரகயாகவும் 
வழஙகப்படும்.

6.  க்மாழிகபயர்ப்பு இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு 
தனிததுவப் பஙகளிப்புச் கேய்யும் தமிழ்ச் 
சிற்றிதழ் ஒன்றுக்கு ோன்றிதழும் 5000 இநதிய 
ரூபாய்கள் ஊக்கப் பரிோகவும் அளிக்கப்படும்.

7.  பபாட்டிக்குரிய நூல்கள் ்மற்றும் சிற்றிதழ்கள் 
பற்றிய விபைஙகரள அரவ கதாைர்பாக 
ஊைகஙகளில் கவளிவநத வி்மர்ேனஙகள் 
்மற்றும் கருததுரைகளுைன் பட்டியலிட்டுக் 
காக்ரகச் சிறகினிபல அலுவலகததுக்கு 
அனுப்பலாம். வாேகர்கள் அனுப்பிரவதத 
பட்டியலிலிருநது நடுவர்களால் பரிசுக்குரிய 
நூல் / சிற்றிதழ் பதர்நகதடுக்கப்பட்டிருநதால் 
பரிநதுரை கேய்த ஒவகவாரு வாேகருக்கும் 
ஓைாண்டு காக்ரக ேநதா சிறப்புப் பரிோக 
அனுப்பிரவக்கப்படும்.

8.  பரிசுக்குரிய நூல்கரள நடுவர்குழு பரிசீலிதது 
அளிதத பதர்வின் அடிப்பரையில் கநறியாளர் 
வழஙகும் தீர்ப்பப இறுதியானது.

9.  பஙபகற்கும் பபாட்டியாளர்களுைன் பபாட்டி 
முடிவு அறிவிக்கப்படும் வரை அஞேல், 
கேல்பபசி, கதாரலபபசி, மின்னஞேல் 
உள்ளிட்ை எநதத கதாைர்பாைலும் 
நைததப்பை்மாட்ைாது.

10.  பபாட்டியின் முடிவு 2022 ஏப்பிைல் ்மாத 
காக்ரக இதழில் காக்ரக குழு்மததினைால் 
முரறப்படி கவளியிைப்படும்.

11.  பரிசுக்குத கதரிவாகும் நூலுக்குரிய ோன்றிதழும் 
பரிசுத கதாரகயும் உரிய முரறயில் அனுப்பி 
ரவக்கப்படும்.
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