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காக்கைச் சிறகினிலே இதழின் ஆசிரியர் திரு. வி. முத்தயா அவர்கைளின் து்ைவியார் திருமதி. 
லகை.எம். லீோ அவர்கைள் நி்ைவாகை வழஙகைப்படும் ்பரிசுத்தா்கை இநத ஆண்டு ஜவவாது ம்ேயில் 
உள்்ள ஜமுைா மரததூர் கிராமததில் இயஙகிவரும் ்பழஙகுடியிைர் நே உயர்நி்ேப ்பள்ளி 
மாைவர்கைளுககு ரூ. 25000/- மதிபபுள்்ள உ்ையாகை வழஙகைப்படைது. வகுபபு ஆசிரியர் மலகைஸவரி 
அவர்கைள் முன்னி்ேயில் மாைவர்கைளுககு ஆசிரியர் வி. முத்தயா உ்ைகை்்ள வழஙகிைார். நிகைழ்வில் 
துர்கைா ்்பண்டிங நிறுவைர் திரு. எஸ. சரவைன், திரு. விலவகைாைநதன், திரு. ்பரிதி உள்ளிடலைார் 
கைேநது ் கைாண்ைைர்.

2021ஆம் ஆண்டுக்கான

கை.எம். லீலா பரிசுத்தாகை
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தலைமுலைகள் 
தண்டிககப்பட வேண்டும்

தப்பைத் தப்பைன்று ் �ொல்வது தபபில்லை;

தப்பைத் தபபில்லை்ென்று ் �ொல்வதுதொன் தபபு.

- ெொர�ொ

தமிழ்நாடு அரசின் முன்்நாள் சமூக்லத் துறை 
அறைசசர் திருைதி. இந்திரகுைநாரி மீது ஊழல் ைற்றும் 
்ம்பிகறக மைநாசடி உள்ளிட்ட பிரிவுகளின்கீழ குற்ைம் 
சநாட்டப்படடு த�நா்டரப்பட்ட வழககில் அவரது கணவர் 
் ்ட த் திவ ந் �  அ ை க கட்டறையின்  த ்ப ய ர நா ல் 
உ்டல்ஊ்முற்மைநார் ்லவநாழவுத் துறையின் நிதி 
முற ை ம க ்ட நா க ப  ்ப யன் ்ப டு த் � ப ்படடிரு ப ்ப து 
உறுதிதசயயப்பட்டற�தயநாடடி, 5 ஆண்டு சிறைத்�ண்்டற் 
விதித்துத் தீர்ப்பளித்துள்ைது சிைபபு நீதிைன்ைம். 25 
ஆண்டுகைநாக இழுத்�டிககப்பட்ட இந்� வழககில் 
த�நா்டர்புற்டய இரண்டு அதிகநாரிகள் சமூக்லத் துறையின் 
முன்்நாள் தசயலநாைர் திரு. கிரு்பநாகரனுககும் ஊ்முற்மைநார் 
்லவநாழவுத்துறையின் முன்்நாள் இயககு்ர் சண்முகத்துககும் 
3 ஆண்டுகள் சிறைத்�ண்்டற்யும் ்பத்�நாயிரம் ரூ்பநாய 
�ண்்டமும் விதிககப்படடுள்ைது.

�பபுச தசயகிைவர்களி்டம் திருந்துகிை ்நாணயமும் 
இல்றல.  �வறு தசயகிைவர்களி்டம் வருந்துகிை ம்ர்றையும் 
இல்றல. அதிலும் குறிப்பநாக க்டந்� 30 ஆண்டுக கநாலத்தில் 
த்பநாது வநாழகறகககு வந்� ்பலரி்டத்தில் அது இல்றல. 
அவர்கறைவி்டவும் அவர்களுககுத் துறணநின்று 
வழிகநாடடுகிை த்பரும்்பநாலநா் அதிகநாரிகளி்டத்தில் 
இல்லமவ இல்றல.

இந்�நிறலயில் வந்துள்ை இந்�த் தீர்பபு அரசியல்வநாதிகள், 
அதிகநாரிகள் ்பலரின் தூககத்ற�த் த�நாறலத்திருககிைது. 
அம� சையத்தில் கடசிமய ைநாறி்நாலும் சட்டம் �ன் 
க்டறைறயச தசயம� தீரும் என்ை ்ம்பிகறகறய 
ைககளி்டத்திமல விற�த்திருககிைது.

தசநாத்துககுவிபபு, லஞசம், ஊழல், ்ம்பிகறக மைநாசடி 
உள்ளிட்ட குற்ைசசநாடடுகளுககு ஆைநாகி �ண்்டற் 
த்பற்ைவர்கள் அவர்�ம் ைற்வி, பிள்றைகள் த்பயரில் 
உள்ை தசநாத்துககறை அரசு றகயகப்படுத்� மவண்டும். 
அம�ம்பநால, அவர்களுககுத் துறணயநாய நின்ை அதிகநாரிகளின் 
குடும்்பச தசநாத்துககறை றகயகப்படுத்துவம�நாடு அவர்�ம் 
ஓயவூதியப ்பயன்கள் முழுவதும் நிறுத்�ப்ப்ட மவண்டும். 
அவர்�ம் பிள்றைகள் அரசுப்பணிககு வருவ�ற்குத் 
‘�குதியற்ைவர்கள்’ என்ை வறகறைககுள் தகநாண்டுவர 
மவண்டும். அபத்பநாழுது�நான் அரசுப ்பணியில் உள்ை �நாயும் 
�ந்ற�யும் ம்ர்றையநா்வர்கைநா என்்பற� பிள்றைகள் 
கண்கநாணிககும் நிறல வரும்.

எதிர்கநாலத்தில் இவவநாைநா் கடுறையநா் சட்ட 
்்டவடிகறககறைதயல்லநாம் தசயல்்படுத்தி்நாதலநாழிய 
லஞசத்ற�யும் ஊழறலயும் அவவைவு எளிதில் ஒழித்துவி்ட 
முடியநாது.
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மலையாளக்கலை

மினி பி.சி.

புதத மயூரி
ைமிழில்: யூமா வாசுகி

ஓவியம்: வினீத் எஸ்.பிளலள

தாஸ்அங்கிளின் வீட்டைச் சுற்றிலும் பூந்தோடடைம். 
எல்ோப்பருவத்திலும் பூக்கும் செடிகள், பூக்க்ைவிடை 
அதிகமோக ்பல்வறு நிறங்களு்டைய வண்ணத்துபபூச்சிகள், 
்ப் ்யத்தில கூவும் குயிலகள், ்ப் வ்க வ்்ெப 
்பற்வகசைல்ோம் சகோணடு அநத இடை்ம மிகவும் 
செழிப்போக இருக்கும். வீடடில ென்்னலக்ைச் ெோத்தும் 
வழக்கமில்். குறிப்போக, தோஸ் அங்கிளின் அ்றச் 
ென்்ன்்! இவர்்போ் பூக்க்ையும் வண்ணத்துப 
பூச்சிக்ையும் ்ேசித்த ்வசறோருவ்ை ேோன் 
்போரத்ததில்். வண்ணத்துபபூச்சிக்ை சூலசகோள்ளும் 
அநதப பூந்தோடடைம் நி்றய இப்்போது ‘புத்த மயூரி’ 
கள்தோன். ஆயினும் அநத அ்றயின் ென்்னலகள் ெோத்திக் 
கிடைப்பது எ்னக்கு வருத்தமளித்தது.

“ஏன் ென்்னலக்ைத் திறக்கவில்்?” என்று 
்கட்பதற்கு முன்்்ப, “்போலூ, ென்்னலக்ைத் திறக்கோ்த, 
திறநதோல டைோடிக்கு ஏ்தோ அசெௌகரயமோக இருக்கிறது. 
மிகவும் க்க்கம்டைகிறோர ” என்று அனுைோகோ 
நி்்னவு்படுத்தி்னோள். தோஸ் அங்கி்ைப்்போன்றசதோரு 
மனித்ை பூக்களும் வண்ணத்துபபூச்சிகளும் எப்படிக் 
க்க்கம்டையச் செய்யும் என்று ் யோசித்த்படி, அ்டை்படடை 
அ்றக்குள் அங்கி்ை சமதுவோகத் தடடிக்சகோடுத்து 
தூங்க்வக்க முயன்்றன். இ்டையில எழுநதிருக்க 
முயன்ற்்போசதல்ோம் அச்ெத்துடைன் அவர என் ்க்ய 
இறுகபபிடித்துக்சகோணடைோர.

“எங்கும் ் ்போய்விடை மோட்டைன், தூங்குங்கள்.”

என்று ெமோதோ்னப்படுத்தி்னோலும் ேம்பிக்்கயற்றவ்ைப 
்்போ் அங்கிள், என் ்க்யப பிடித்த பிடி்ய 
இறுக்கி்னோர. அநத செோைசெோைப்போ்ன ்கக்குள்ளிருநது 
்க்ய எடுத்துக்சகோள்ை முடியோமல வலி்யத் 
தோங்கிக்சகோணடிருந்தன். சகோஞெ கோ்மோக அடிக்கடி 
கழுத்திலிருநது ்தோள் வழி்ய ்ககளுக்கு ஒரு வலி 
ஊரநது வரும். சுதோ ஆன்டடி்ய எப்்போதும் 
்படுக்்கயிலிருநது தூக்கி எடுப்பதோலதோன் இநத வலி 
என்று மருத்துவர செோன்்னோர. வலி அதிகரிக்கும்்்போது 
எடுத்துக்சகோள்ை மோத்தி்ைகள் சகோடுத்திருக்கிறோர. 
திடீசைன்று புறப்படடு வநததோல அவற்்றக் சகோணடுவை 
நி்்னவு வைவில்். எப்படியோ்னோலும் அவவோறு 
உடகோரநது அங்கிளுடைன் தூங்கிவிடடைது ேல்தோயிற்று. 
அனுைோகோ வநது தடடிக் கூபபிடடை்்போதுதோன் விழித்்தன்.

“்டை, நீ ெோபபிடடுவிடடுத் தூங்கு. இனி ேோன் 
இருக்கி்றன்.” அவள் கணக்ைக் கெக்கிக்சகோணடு 
சமதுவோகச் செோன்்னோள். அங்கிளின் பிடி தைரநதிருநதது. 
ேோன் சமதுவோக ் க்ய விடுவித்துக்சகோணடு எழுந்தன்.

“நீ ெோபபிடடைோயோ?” ேோன் ் கட்டைன்.

“இல்், ்பசிக்கவில்்.” அவள் கடடி்ருகில 
அமரநதோள்.

“அப்படிசயன்றோல எ்னக்கும் ்வணடைோம்.” ேோன் 
்்போகத் தயங்கி நின்்றன். அ்தப ்போரத்து,

“வோ, ்ெரநது ெோபபிடை்ோம்” என்று செோலலி அவள் 
ேடைநதோள்.

அவ்ைப ்போரப்பதற்கு ெங்கடைமோக இருநதது. ெோப்போடு 
தூக்கமில்ோமல அ்ங்்கோ்மோக இருநதோள். திடீசைன்று 
அவளுக்குப ்பத்து வயது அதிகரித்துவிடடை்தப 
்்போலிருநதது.

ேள்ளிைவு சேருங்கிக்சகோணடிருநதது. உ்ணவ்றயின் 
ென்்னல வழி்ய ்போரத்த்்போது, கதி்ைென் மோமோவின் 
வீடடுத் திண்்ணயில அமரநது ேோன்்கநது ்்பர 
்்பசிக்சகோணடிருப்பது சதரிநதது. “அங்்க என்்ன 
ேடைக்கிறது?” ேோன் ் கட்டைன்.

“இன்று ேவம்்பர இரு்பத்தியோறு அல்வோ, 
்வலுபபிள்்ை பிை்போகைனின் பிறநதேோள். மோ்்யில 
யோழப்போ்ணத்திலிருநது அவர ேண்பரகள் வநதிருக்கிறோரகள். 
கதி்ைென் மோமோ்வப ்பற்றித் சதரியோதோ, ்்பசுவதற்கு 
ஆள் கி்டைத்தோல விடிய விடியப ் ்பசிக்சகோணடிருப்போர. 
அபபுறம், டைோடி மிகவும் ்ப்வீ்னமோக இருக்கிறோர. ஒரு 
டைோக்டைரிடைம் கோடடை ்வணடும். நீ செோன்்னோலதோன் 
்கட்போர. ேோன் செோலலிச் செோலலி ெலித்துவிடடைது. என்்ன 
செோன்்னோலும் எநதப ்பதிலும் இல் .் அவர ஆகசமோத்தம் 
்்பசியது, ‘்போலு்வப ்போரக்க ் வணடும், ் ்பெ ் வணடும்’ 
என்்பது மடடும்தோன்.” அநத இைவில,உ்ணவு ் ம்ெயின் 
அ்மதியின் மீது அவள் வோரத்்தக்ை உதறி்னோள்.

“உம்.”

ம்ன்த அடைக்கப ்போடு்படடை்படி ேோன் த்்யோடடி்்னன்.

“ெோபபிடு, உ்னக்கோக ேல்தோக ஏதும் செய்ய 
முடியவில்். டைோடி்ய இநத நி்்யில ்போரத்ததோல 
ேோன் உ்டைநது்்போய்விட்டைன்.”
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அவள், தயிர ஊற்றிய ்ெோற்றில ்தக்கைணடியோல 
கிைறிக்சகோணடிருநதோள்.

“ெோயி எங்்க?”

என் ்போர்வ அவள் ்படுக்்கய்றயில ்படடுத் 
திரும்பியது.

“பசைடியுடைன் விடடிருக்கி்றன். ் ்போகமோட்டைன் என்று 
ஒ்ை அழு்க, ஆ்னோல என்்ன செய்வது? டைோடிக்கு 
அவ்்னப ்போரத்தோல ்பயம். ்போரத்தோல அ்றுவோர. மூன்று 
ேோன்கு ேோடகள் அவ்்னப பூடடி ்வத்்தன். இப்படி 
எத்த்்ன ேோள்தோன் பூடடி ் வக்க முடியும்? ்பதி்னோன்கு 
வயதுப ்்பயன் அல்வோ…” அவள் ்தம்பி்னோள். 
“்்பய்்னப ்போரத்து தோஸ் அங்கிள் ஏன் ்பயப்படுகிறோர?” 
ேோன் சகோஞெம் ெோபபிடடைதோகப ச்பயர்பணணிவிடடு 
எழுந்தன். ்பசி இறநதிருநதது.

“்்பய்்னப ்போரத்தோல ஏன் ்பயப்படுகிறோர? கடைநத 
்பதிச்னோரு வருடைங்கைோக டைோடி எங்்கயிருநதோர? என்்ன 
செய்துசகோணடிருநதோர? எதுவும் சதரியவில்். 
ைகசியங்க்ைப ்போதுகோப்பதில இப்்போதும் கணடிப்போ்ன 
்ப்ழய ்படடைோைக்கோைரதோன்! கடைநத வோைம் கதி்ைென் 
மோமோதோன் கூபபிடடு, டைோடி வநத விஷயத்்தச் 
செோன்்னோர. உடை்்ன ேோங்கள் இங்்க வநதுவிட்டைோம்.”

அவளும் உ்ண்வ முடித்துக்சகோணடு எழுநதோள்.

“கதி்ைென் மோமோவிடைம் ஏதும் செோலலியிருப்போ்ைோ?” 
ேோன் ் கட்டைன்.

“இல்், டைோடி்ய இநதத் ்தோற்றத்தில ்போரத்து 
முதலில மோமோவுக்கு ஆ்ை அ்டையோைம் சதரியவில்். 
எப்படி்யோ புரிநதுசகோணடை பிறகுதோன் வீட்டைத் 

திறநதுவிடடைோர. ்கடடைது எதற்கும் ்பதில செோல்ோமல 
டைோடி அ்றக்குள் சென்று ென்்னலக்ைத் திறக்கோமல 
அப்படி்ய அமரநதுவிடடைோர. ஏதோவது சகோடுத்தோல 
ெ ோ ப பி டு வ ோ ர ,  அ வ வ ை வு த ோ ன் .  ்ப ் ழ ய 
விஷயங்க்ைசயல்ோம் செோலலி கதி்ைென் மோமோ 
நி்றய அழுதோர. டைோடியின் வ்து்கயோக இருநதவர 
அல்வோ.” அனுைோகோ குமுறி அழுதோள்.

நான் ் க்யயும் முகத்்தயும் து்டைத்துக்சகோணடு 
கூடைத்துச் ் ெோ்போவில சென்று அமரந்தன். என் அப்போவின் 
ஒ்ை ஒரு ெ்கோதரியின் மகள்தோன் அனுைோகோ.

தோஸ் அங்கிள் – சுதோ ஆன்டடி தம்்பதியரின் மகள். 
அத்்த மகள் என்்பதற்கு ்ம்ோக எ்னக்கு மிக 
சேருக்கமோ்ன ்தோழி! இப்்போது யுனிவரசிடடி ஆஃப 
செௌத் ் வலஸில ் ்பைோசிரி்ய. பசைடிக்கு, பி.பி.சி. யின் 
த்்்மயகத்தில ் வ்். ஒரு மகன்தோன், ெோயி. ஐநதோம் 
வகுபபு. அனுவுக்குப ்பதி்்னநது வயதோகும்்்போதுதோன் 
சுதோ ஆன்டடி ்பக்கவோதம் வநது ்படுத்தோர. ்போரப்பதற்கு 
்வறு யோரும் இல்ோததோல ேோங்கள் குடடிக்கோ்னத்துக்குக் 
சகோணடு வந்தோம்.

“மம்மிக்கு இப்்போது எப்படியிருக்கிறது? டைோடி திரும்பி 
வநத்த அறிநத்்போது அவரகள் ரியோக்ஷன் என்்ன? 
அப்படி என்்ன ரியோக்ட செய்துவிடைப்்போகிறோரகள், என்்ன? 
வோழநதுசகோணடிருக்கும் ்ப்ர சி் கோ்ங்களில 
இறநதவரக்ைவிடை தூைத்தில இருப்போரகள் என்று 
்கள்விப்படடிருக்கி்றன். என் விஷயத்தில அது 
எவவைவு உண்ம என்று ்போர, டைோடியும் மம்மியும் எ்னக்கு 
ஒரு்்போதும் பிடி்படைோத தூைங்களிலதோ்்ன! நி்்னத்துப 
்போரத்தோல ்்பத்தியம் பிடித்துவிடும்.” கணணீரில 
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ே்்னநத முகத்்த கவு்னோல ஒற்றிக்சகோணடைோள்.

“நீ கவ்்ப்படைோ்த. ஆன்டடிக்கு இப்்போது 
உடைலநி்்யில ேல் முன்்்னற்றம் ஏற்்படடிருக்கிறது. 
பிடித்து உடகோை்வத்தோல ெற்று ் ேைம் உடகோரநதிருப்போரகள். 
்ப் நி்்னவுகள் மீைத் சதோடைங்கிவிடடை்ன. எப்படியோ்னோலும் 
அங்கிள் திரும்பி வநதுவிடடைோ்ை. இனி எல்ோம் ேன்றோக 
ேடைக்கும். பி ்போசிடடிவ.” ேோன் அவ்ை ெமோதோ்னப்படுத்த 
முயன்்றன்.

“துயைப்படைக் கூடைோது என்றுதோன் ே ோனும் 
ஆ்ெப்படுகி்றன். ஆ்னோல… முடியவில்். அது 
்்போகடடும், உ்னக்குத் தூக்கம் வைவில்்யோ? ் ்போய்ப 
்படு.” அவள் ்போத்திைங்க்ை மூடி்வத்துவிடடு எதிரில 
வநது அமரநதோள். தூக்கமும் ் கவலியும் வி்கியிருநத்ன.

“இல்், நீ ் ்பசு.” சவகுகோ்த்துக்குப பிறகு ெற்றுப 
பு்கக்க ் வணடும் என்று ் தோன்றியது. சிறு்ம்ெயில 
பசைடிக்குப பிடித்த ைக சிகசைட இருநதது. ஒன்று எடுத்துப 
்பற்ற்வத்து பு்கயூதிக்சகோணடு, கூடைத்தில 
சதோங்கவிடடிருநத பு்கப்படைங்களின் கீ்ழ சென்று 
நின்்றன். ஒவசவோரு பு்கப்படைத்தின் கீ்ழயும், அநதப 
்படைம் எடுக்கப்படடை வருடைமும் முக்கியமோ்ன விஷயமும் 
ஒரு க ோகி த த்தில எழுதி ச ெ ்் ோ ்டைப்ப ோல 
ஒடடைப்படடிருநதது.

“அதிெயமோயிருக்கிறது! இப்்போதும் இவற்்றசயல்ோம் 
்போதுகோத்து ்வத்திருக்கிறீரகைோ?” கண்ணோடிச் 
ெடடைகமிடடை பு்கப்படைங்களில ்போர்வ்யோடடி்்னன். 
ச்பரும்்போலும், தோஸ் அங்கிள் ்ப்ழய கோ்த்தில ்ப்ருடைன் 
எடுத்துக்சகோணடை ்படைங்கள்தோன்.

“கடைநத ேோடகளில ேோனும் கதி்ைென் மோமோவும் ் ெரநது 
செய்்தோம். இவற்்றசயல்ோம் ்போரக்கும்்்போதோவது 
டைோடிக்கு ஒரு மோற்றம் வைடடும் என்று நி்்னத்்தோம். 
இநத ் ்போட்டைோ்வ நீ ்போரத்திருக்கிறோயோ?”

அனுைோகோ ஒரு பு்கப்படைத்துக்குக் கீ்ழ சென்று 
நின்றோள். எஸ்.எல.ஆர.பி.சி. யின் ச்பரிய கடடைடைத்துக்கு 
முன்்னோல உற்ெோகத்துடைன் நிற்கும் சமலிநதசதோரு 
இ்ைஞனும் இைம்ச்பணணும்! தோஸ் அங்கிளும் சுதோ 
ஆன்டடியும் கோதல கோ்த்தில எடுத்தது. ம்னம், ்ப் 
வருடைங்கள் பின்்்னோக்கிச் சென்றது.

சகோழும்பில உள்ை ஒரு கடடுமோ்ன நிறுவ்னத்தில 
என் அப்போவுக்கு ்வ்். அங்்க ேோங்கள் வசித்த 
வீட்டை ஒடடித்தோன் தோஸ் அங்கிளின் வீடு இருநதது. 
அவரகள் சிங்கை புத்தமதக்கோைரகள்.புகுமுக வகுபபு 
முடி த் த  பி றகு  அப ்ப ோ  சு த ோ  ஆன்டடி்ய 
குடடிக்கோ்னத்திலிருநது சகோழும்புக்கு அ்ழத்து 
வருகிறோர. சகோழும்பு ்பலக்்க்கழத்தில ்ெரக்கவும் 
செய்தோர.

அநதக் கோ்த்திலதோன், மூத்த மோ்ணவரும் 
அண்டைவீடடுக்கோைருமோ்ன தோஸ் அங்கிள் மீது ஆன்டடி 
கோதல வயப்படுகிறோர. ்படிபபு முடிநத பிறகு தோஸ் அங்கிள் 
்படடைோைத்தில ் ெரநதோர. ஆன்டடி, இ்ங்்க வோச்னோலியில 
்ெரநதோர. ஒருமு்ற தோஸ் அங்கிள் விடுமு்றயில 
வநத்்போது, திரும்ணப ் ்பச்சுக்கோக அப்போ்வப ்போரக்க 
வநதோர. தன் ெ்கோதரி்ய இ்ங்்க ்படடைோைக்கோைன் 
ஒருவனுக்குத் திரும்ணம் செய்து சகோடுப்ப்த 
அப்போவோல நி்்னத்்த ்போரக்க முடியவில்்; 
தோத்தோவுக்கும் அப்படித்தோன். அத்னோல, “்கைைத்தில ஒரு 
டைோக்டைருடைன் இவைது திரும்ணம் நிச்ெயிக்கப்படடிருக்கிறது” 

என்று மடடும் செோலலி அப்போ தோஸ் அங்கி்ை 
அனுபபிவிடடைோர. எர்ணோகுைத்்தச் ்ெரநத அநத 
்கோடீஸ்வை மருத்துவர, ஆன்டடியின் ைசிகர.

 “இது, இ்ங்்க வோச்னோலி நி்்யம். இ்ங்்க 
ஒலி்பைபபுக் கூடடுத்தோ்ப்னத்தின் ஆசிய ்ெ்வ. 
இரு்பத்்தநது மீடடைர - ்பதிச்னோன்றோயிைத்து எணணூறு 
கி்்ோசெரடஸ், ேோற்்பத்சதோரு மீடடைர - ஏழோயிைத்து 
நூற்றுத் சதோணணூறு கி்்ோசெரடஸ் ஆகிய 
அ்்வரி்ெகளில ஆசிய ்ேயரகளுக்கோ்ன ஒலி்பைபபு 
இது. முதலில, நீங்கள் ்கடடை தி்ைப ்போடைலகள்…” 
ஆன்டடியின் இநத இனிய குைல சகோழும்பிலிருநது 
அ்்களின் ்ம்் வருவ்தச் செவிகூரநதவரகள் 
அன்று நி்றயப ்்பர ்கைைத்தில இருநதோரகள். 
அவரகளில ஒருவரதோன் இநத மருத்துவர. விஷயங்கள் 
இப்படி இருக்கும்்்போதுதோன் , மருத்துவருக்கு 
ஏமோற்றமளித்த்படி ஆன்டடியும் தோஸ் அங்கிளும் 
தம்்பதியைோ்னோரகள். இது அப்போவுக்கும் தோத்தோவுக்கும் 
ச்பரும் அதிரச்சியோக இருநதது.

நானும் அனுைோகோவும் பிறநதவுடைன் பி்ணக்கமும் 
வி்கலுசமல்ோம் நீங்கி்ன. குடடிக்கோ்னத்திலிருநது 
தோத்தோவும் ்போடடியும் தோஸ் அங்கி்ை வநது ்போரத்தோரகள். 
அப்்போதுதோன் அவரகள் தோஸ் அங்கி்ைப ்பற்றி 
ேன்றோகத் சதரிநதுசகோணடைோரகள். தோஸ் அங்கிள் 
்படடைோைக்கோைைோக இருநதோலும் ெோநத கு்ணம் சகோணடைவைோக 
இருநதோர. அறிமுகமோகும் எல்்ோருக்கும் பிடித்துப்்போகும் 
ஏ்தோ ஒன்று அவரிடைம் இருநதது. ேோன் அவ்ை 
விரும்புவதற்குப ்ப் கோை்ணங்கள் உணடு. எல்்ோ்ையும் 
ெமமோகக் கருதும் அவர, அ்்னவரிடைமும் சகோணடிருக்கும் 
்போெம் அவற்றில ஒன்று. அவர எங்களுக்கு புத்தர க்தகள் 
நி்றயச் செோலவோர. வீடடில எநதசவோரு ்படடைோைத்த்னமும் 
கோடடுவதில்். அவர எங்களுடைன் கூடடுச் ் ெரும்்்போது 
எங்க்ைவிடைவும் சிறிய குழந்தயோக மோறிவிடுவோர! 
ேோனும் கதி்ைென் மோமோவும்தோன் அவரின் சேருக்கமோ்ன 
ேண்பரகள் .  த ோஸ் அங்கிளின் வீடடில ஒரு 
உறுபபி்ன்ைப்்போ்த்தோன் கதி்ைென் மோமோ. 1983 கருபபு 
ஜூ்்யில உயி்ைக் ்கயில பிடித்துக்சகோணடு ஓடி 
வநதவர. அநதக் க்கத்தில வீடடில உள்ைவரகள் 
எல்்ோரும் சகோல்ப்படடிருநதோரகள். இவைது 
க்தகைறிநத தோஸ் அங்கிளின் அப்போ தன்னுடைன் 
்ெரத்துக்சகோணடைோர. தோஸ் அங்கிளின் வயதுதோன் 
கதி்ைென் மோமோவுக்கும். ச்பரிய தமோஷகோைர . 
ஆைம்்பத்திச்ல்ோம் தோஸ் அங்கிள் மீது கதி்ைென் 
மோமோவுக்கு மிகவும் ்பயம். ் ்போகப ் ்போக இருவரும் மிக 
சேருக்கமோ்ன ேண்பரகள் ஆகிவிடடைோரகள். ஆயினும் 
இ்டையி்டை்ய பிை்போகை்்னக் குறித்த ்்பச்சின் 
கோை்ணத்தோல இருவருக்கும் செல்ச் ெண்டைகசைல்ோம் 
ஏற்்படுவதுணடு. கதி்ைென் மோமோவுடைன் ்படித்தவரதோன் 
பிை்போகைன். எல.டி.டி.இ. இன் செயல்போடுக்ைோடு 
முைண்படடைோலும், பிை்போகைன் எனும் மனித்ை மோமோவுக்கு 
மிகவும் பிடிக்கும்.

பிை்போகை்்னப ்பற்றி மோமோ புகழ்போடும்்்போது, அங்கிள் 
கணடிப்போ்ன ்படடைோைக்கோை்்னப்்போ் தரக்கம் செய்வோர:

“அவைது ்டசியம் ேல்தோக இருக்க்ோம். ஆ்னோல 
அதற்கோ்ன வழி முற்றிலும் ெரியல்.”

“இருக்க்ோம். ஆ்னோல உங்களு்டைய்தோ, ் டசியமும் 
ெரியல் – அதற்கோ்ன வழியும் ெரியல். புத்தர 
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உங்களுக்குச் செோலலிக் சகோடுத்தது இதுதோ்னோ”

கதி்ைென் மோமோ, அங்கி்ைப ்போரத்துக் ்கலியோகச் 
சிரிப்போர. அப்போவும் ் ெரநதுசகோள்வோர. அவரகசைல்ோம் 
பிை்போகைனின் ஆதைவோைரகள். அ்வசயல்ோம் 
சுவோைஸ்யமோ்ன விவோதங்கைோக இருநத்ன.

விடுபபில வரும்்்போசதல்ோம் அங்கிள் எங்க்ை, 
புத்தரின் புனிதப ்பல இருக்கும் ்கோயி்ோ்ன த்தோ 
மோளி்கக்கு அ்ழத்துச் செலவோர. அங்கு நி்வும் 
அ்மதியில புத்தரின் ெோநதமோ்ன கணக்ைப ்போரத்து 
அங்கிள் தியோனித்த்படியிருப்போர. அ்தப ்போரக்கும்்்போது 
கதி்ைென் மோமோவுக்குச் சிரிபபு வரும்.

“உம்?”

ஒருமு்ற அப்போ ் கடடைோர.

“புத்த ்பகவோனின் ்பற்க்ைசயல்ோம் சீடைரகள் பிடுங்கி 
இது்்போன்று ஒவசவோரு இடைத்தில சகோணடு ்்போய் 
்வத்திருப்போரகள். அத்னோலதோன் இப்்போது புத்தர 
செோலவது ஒன்றும் இவரகளுக்குப புரிவதில்். அவர 
ெமோதோ்னம் ெமோதோ்னம் என்று செோலலும்்்போது இவரகளுக்கு 
யுத்தம் யுத்தம் என்று ்கடகிறது.” மோமோ இப்படிச் 
செோலலிவிடடு கள்ைச் சிரிபபுடைன் த்்குனிநதிருநதோர. 
சுற்றிலும் நின்றிருநதவரகள் கும்்ப்ோகச் சிரித்தோரகள். 
தோஸ் அங்கிள் மடடும் தியோ்னத்்தத் சதோடைரநதோர. தபபிப 
பி்ழத்திருப்பதற்கோ்ன எதிரத்து நிற்றலின் ்பகுதியோ்ன 
இம்்ெ, நியோயப்படுத்தக்கூடியதுதோன் என்று மற்ற 
்படடைோைக்கோைரக்ைப்்போ் அங்கிளும் ேம்பியிருநதோர. 
யோர பி்ழத்திருப்பதற்கோக? இ்ை யோர? ் வட்டைக்கோைன் 
யோர? அவரகளின் நீதி நியோயங்கள் என்்ன? சி் மோ்் 
்ேைங்களில அப்போவும் தோஸ் அங்கிளும் கதி்ைென் 
ம ோ ம ோ வு ம்  க டு ் ம ய ோ க  வ ோ க் கு வ ோ த ம் 
செய்துசகோணடிருப்போரகள். அப்்போது ேோங்கள், மோமோ 
செய்து சக ோடுத்த ்ப்ோ ச்சு்ை வறுவ்்க் 
சகோறித்துக்சகோணடிருப்்போம்.

“இநத ்்போட்டைோ்வப ்போரத்தோயோ? நீ எடுத்தது.” 
அனு ஒரு பு்கப்படைத்்தச் சுடடிக்க ோடடிப 
ச்பருமூச்சுவிடடைோள். நி்றய புத்த மயூரிகளுக்கு 
இ்டையில தோஸ் அங்கிளும் சுதோ ஆன்டடியும் அனுவும் 
கடடிபபிடித்துக்சகோணடு நிற்கும் பு்கப்படைம் அது. ேோன் 
எடுத்ததோல அது அவவைவு ேல் ்படைமோக இல்் 
என்றோலும், பிறகு அது்்போன்ற பிைகோெமோ்ன சிரிபபுடைன் 
மூவ்ையும் ேோன் ்போரத்த்த இல்்.

தோஸ் அங்கிளுக்கு வண்ணத்துபபூச்சிக்ை மிகவும் 
பிடிக்கும். அநதக் கோ்த்தில ேோங்கள் வசித்திருநத 
வீடடுக்கு முன்்னோல ஒரு பூந்தோடடைம் இருநதது. அநத 
இடைம் குடடிக்கோ்னம்்்போ்்வ இருநதது. எருக்கும் 
முள்ளி்வும் செம்்பருத்தியும் கிருஷ்ண கிரீடைம் 
செடிகளுசமல்ோம் அங்்க இருநத்ன. வண்ணத்துப 
பூச்சிகளின் வோெஸ்த்மோக இருநதது அநத இடைம். 
விடுமு்றயில வரும்்்போது தோஸ் அங்கிளின் முக்கியமோ்ன 
்வ்், இநதத் தோவைங்களின் தணடுக்ைசயல்ோம் 
சவடடிக்சகோணடு ்்போய் வீட்டைச் சுற்றிலும் ேடடு 
வைரப்பதுதோன். அவவோறு, அப்போவு்டைய்தவிடைப 
ச்பரியசதோரு பூந்தோடடைமும் வண்ணத்துபபூச்சிக் 
கூடடைமும் அங்கிளுக்குச் செோநதமோயி்ன.

“இநதப ் ்போட்டைோ எடுத்த ேோள் நி்்னவிருக்கிறதோ?” 
அனுைோகோ ் கடடைோள்.

“உம்.” ேோன் மு்னகி்்னன். வண்ணத்துபபூச்சிகள் 
வ்்ெ வரும் கோ்ம் அது. அங்கிள் மற்றும் அப்போவின் 
்தோடடைங்கள் நி்றய வண்ணத்துபபூச்சிகள்தோன். 
அப்போதோன் தோஸ் அங்கிளுக்கு வண்ணத்துபபூச்சிகளின் 
ச்பயரக்ைச் செோலலிக் சகோடுத்தோர.

“்டை, உங்கள் ஊரில இவற்்றசயல்ோம் என்்ன 
சவங்கோயத்தோல குறிபபிடுவீரகள் என்று எ்னக்குத் 
சதரியவில்். எங்கள் ஊரில, இ்தோ இங்்க இருக்கும் 
வண்ணத்துபபூச்சிதோன் வோலவோ்ன், ஒன்்றோசடைோன்று 
்ெரநதிருப்பது வ்ன்தவ்த, அது புலித்சதய்யன், அநதப 
்பக்கம் இருப்பது ேரிவ்ையன், அபபுறம் அ்தோ – அதுதோன் 
சதளிநீ்பபுலி, அநத ஆம்ணக்கில பிடித்துப 
சகோணடிருப்பது ஆம்ணக்குச் சிவப்பன், அநத எலுமிச்்ெ 
மைத்தில இருப்பது எலுமிச்்ெக் கோளி, மஞெள் பூவில 
்தன் குடிப்பது மஞெப ்போப்போத்தி, எருக்கின் மீது 
இருப்பது எருக்குத்தபபி…”

இநதப ச்பயரக்ைப ்ப்மு்ற ்கடடுக் ்கடடு 
அங்கிள் அவற்்றசயல்ோம் நி்்னவில ்பதித்தோர. 
அங்கிள் கற்றுக்சகோணடை சி் ம்்யோை வோரத்்தகளில 
இ்வயும் ்ெரும். ஐநதோம் வகுபபில எங்கள் ்பள்ளி 
விடுமு்றக் கோ்மோக இருநதது அது.

அங்கிளின் ்தோடடைத்துக்கு அதியழகோ்ன ஒரு 
வண்ணத்துபபூச்சி வநத்த ேோன்தோன் முதலில 
்போரத்்தன். முள்ளி்வின் ்மலிருநது ்வகமோகக் கீ்ழ 
்பறநது வநது கிருஷ்ண கிரீடைப பூவில ்தன் குடிக்கும் 
அ்த இ்மக்கோமல ்போரத்துக்சகோணடிருந்தன். 
சிறக்ெக்கும்்்போது சவளிச்ெத்துக்கு ஏற்ற்படி ஒளிரும் 
மயிலபீலி நிறம் அதற்கு!

“அங்கிள்… வோருங்கள்!” மதியச் ெோப்போடு முடிநது 
தூங்கிக்சகோணடிருநத அங்கி்ை குலுக்கி எழுபபி்்னன். 
அங்கிள் ஓடி வநது அநத வண்ணத்துபபூச்சி்ய நி்றயப 
்படைங்கள் எடுத்தோர. அன்று அப்போ, கதி்ைென் மோமோவுடைன் 
எங்்கோ சென்றிருநதோர. அவரகள் திரும்பி வநததும் அப்போ 
்கடடைோர: “இதன் ச்பயர சதரியுமோ?”

“இதுதோன் ‘புத்த மயூரி!’ வண்ணத்துபபூச்சிகளில 
்்பைழகி! இவள் வநதோல ெமோதோ்னம் வரும் என்று 
ேம்பிக்்க!” அப்போ வியபபுடைன் செோன்்னோர. அன்று எடுத்த 
பு்கப்படைம். புத்த மயூரி்ய மீணடும் கோண்பது 
இங்குதோன்!

“அநதக் கோ்த்துக்குத் திரும்பிப ்்போக முடிநதோல 
ேன்றோயிருக்கு்ம என்று நி்்னக்கி்றன். டைோடியும் ேோமும் 
ஒன்றோயிருநத அநதக் கோ்ம் எவவைவு ெந்தோஷமோயிருநதது, 
அல்வோ? அநதக் க்தக்ைச் செோலலித்தோன் ேோன் 
டைோடிக்கு உ்ணவூடடுகி்றன்.”

அவள் ்ப்ழய குழந்த்யப்்போ் என்்்னப 
்போரத்துக்சகோணடிருநதோள்.

எ்னக்குப ்பதி்னோன்கு வயதோ்ன்்போதுதோன் அப்போ 
இ்ங்்க்ய விடடுவை முடிவு செய்தோர. எல.டி.டி.இ. 
க்கும் ைோணுவத்துக்குமோ்ன நிைநதைப ் ்போரகைோல ெோதோை்ண 
மக்கள் மிகவும் துன்்பப்படடை ஒரு கோ்மோக இருநதது 
அது. ்வத்்னயளிக்கக்கூடிய நி்றய இ்னப 
பிைச்சி்்னகளின் ஊ்டைதோன் எங்கைது குழந்தப ்பருவம் 
கடைநது சென்றுசகோணடிருநதது. உள்ேோடடுப ் ்போரகளின் 
்ேைடிக் கோடசிகைோலும் சதோழில பிைச்சி்்னகைோலும் 
அப்போவுக்கு அநத இடைம் ெலித்துவிடடைது. சுதோ ஆன்டடி, 
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இ்தவிடை ்மோெமோ்ன உைவியல பிைச்சி்்னக்கு 
ஆட்படடைோர. ஒரு ்படடைோைக்கோைனின் ம்்னவி எனும் 
நி்்யிலும் வோச்னோலி நி்்யப ்பணியோைர எனும் 
நி்்யிலும் அங்குள்ை அைசியல சூழநி்் அவ்ைத் 
துயை ்ேோய்க்கு இ்ையோக்கிவிடடிருநதது. ்வ்்்ய 
விடடுவிடடு வநதுவிடுங்கள் என்று அவர எப்்போதும் 
அங்கிளிடைம் ் கடடுக்சகோணடிருநதோர. ஆ்னோல அங்கிள் 
அதற்குத் தயோைோக இல்். அழுத்தங்கள் அதிகரித்து 
அதிகரித்து ஆன்டடிக்கு ்ம்னர அடடைோக் ஏற்்படடைது. 
ஒ ரு ே ோ ள்  அ லு வ ் க த் தி ல  ் வ ் ் 
செய்துசகோணடிருக்கும்்்போது அவருக்கு ்பக்கவோதம் 
ஏற்்படடைது. உடைலின் ஒரு ்பக்க அ்ெவும் நி்்னவுகளும் 
இழப்போயி்ன. அதன் பிறகு அப்போவுக்கு, அங்்க இருக்க 
்வணடும் எனும் ஆ்ெகசைல்ோம் அற்றுப ் ்போயிற்று. 
எல்ோவற்்றயும் முடித்துக்சகோணடு ஆன்டி்யயும் 
எங்க்ையும் அ்ழத்துக்சகோணடு குடடிக்கோ்னத்துக்கு 
வநதுவிடடைோர. அனுைோகோ, தோஸ் அங்கிளின் ெ்கோதரியுடைன் 
சகோழும்பில சதோடைரநதோள்.

குடடிக்கோ்னத்துக்கு வநத பிறகு, தோஸ் அங்கி்ை 
விடடு வநததுதோன் மிக அதிக இழபபு்ணர்வ 
ஏற்்படுத்தியது. இைணடைோயிைத்து எடடுவ்ை வருடைத்துக்கு 
ஒருமு்ற ேோனும் அப்போவும் சகோழும்புக்குச் சென்்றோம். 
தோஸ் அங்கிள் விடுமு்றக்கு வரும் ெமயத்திலதோன் 
அநதப ்பய்ணங்கள். அங்கிள் இைணசடைோருமு்ற 
அனுைோகோவுடைன் குடடிக்கோ்னத்துக்கு வநதோ ர . 
இைணடைோயிைத்து ஒன்்பதில உள்ேோடடுப ்்போர 
ஆைம்பித்தவுடைன் அநதப ்பய்ணங்கள் நின்றுவிடடை்ன. 
அது மிகவும் கஷடைமோ்ன கோ்மோக இருநதது. தோஸ் 
அங்கி்ை நி்்னத்து துயைம் சகோணடை தி்னங்கள்.

“நீ கவ்்ப்படைோ்த, அங்கிளுக்கு ஒன்றும் ஆகோது. 
எல.டி.டி.இ. கோைரகசைல்ோம் ம்னெோடசியுள்ைவரகள். 
அநதக் க்னவோ்்ன அவரகள் ஒன்றும் செய்ய மோடடைோரகள்.” 
அப்போ, ம்னதிச்ோரு திகி்் ம்றத்து ்வத்து 
தமோஷ்்போ் ஆறுதல செோன்்னோர.

“்படடைோைக்கோைைோக இருநதோலும் தமிழரகள் மீதோ்ன 
அைெோங்கத்தின் ்ப் அணுகுமு்றகளில ் மத்து்னருக்குச் 
ெற்றும் உடைன்்போடில்், ் கடடைோயோ. ஐ.பி.்க.எஃப. இன் 
‘ஆ்ப்ைஷன் ்பவோ’ ்்னக் குறித்தும் பிற விஷயங்கள் 
்பற்றியும் அவருக்கு எவவைவு கவ்் சதரியுமோ?” 
அப்போ , சதோ்்க்கோடசியில யுத்த செய்திகள் 
்போரத்துக்சகோணடிருக்கும் எல.டி.டி.இ. அனுதோபிகைோ்ன 
அண்டைவோசிகளிடைம் செோன்்னோர.

“அது சும்மோ ஒன்றும் அல், ்போதிரியோர ஆக 
்வணடியவரகள் எல்ோம் ்படடைோைக்கோைரகள் ஆ்னதோலதோன் 
இப்்போது புலிகசைல்ோம் அடித்து விைோசுகிறோரகள்.” 
ைோஜீவகோநதி சகோ்்க்குப பிறகு புலி வி்ைோதியோகிவிடடை 
தோத்தோ, அப்போ்வப ்போரத்து உதட்டைக் ் கோணி்னோர.

“பிைதம்ைக் சகோன்றது புலிகள் என்று உங்களிடைம் 
யோர செோன்்னது? ஒரு கோரியம் செய்தோல அ்த 
ஒத்துக்சகோள்ைக்கூடிய முதுசகலும்பு உள்ைவன்தோன் 
்வலுபபிள்்ை பிை்போகைன்! அவ்ைக் சகோல் 
்வத்தசதல்ோம் இங்குள்்ைோரதோன்.” பிை்போகைனின் தீவிை 
ஆதைவோைைோ்ன அப்போவுக்குக் ்கோ்பம் வநதது. 
அப்போவுக்குள் பிை்போகை ்போெத்்தச் செலுத்தியது கதி்ைென் 
மோமோதோன்.

எண்பத்து ஏழு ஆகஸ்டடில இநதிய – இ்ங்்க 

ெமோதோ்ன உடைன்்படிக்்க்யக் குறித்து தன் ஆடகளுடைன் 
்்பசுவதற்கோக வடைக்கு யோழப்போ்ணத்தின் அம்மன் 
்கோயிலுக்கு முன்்னோல பிை்போகைன் வநத்்போது, கதி்ைென் 
மோமோ அப்போ்வ அ்ழத்துச் சென்று கோடடியிருக்கிறோர.

்்போர தீவிைமோகிக்சகோணடிருநதது.

ேோன் தி்னமும் தோத்தோவுடைன் தோஸ் அங்கிளுக்கோகப 
பிைோரத்த்்ன செய்்தன். தோத்தோவின் பிைோரத்த்்ன்்போ் 
பிை்போகைன் மற்றும் அவர மக்னது சகோ்்யுடைன் யுத்தம் 
முடிநத்்போது தோத்தோவின் முகம் ்பை்பைத்தது.

“சேஞசில ச்பரியசதோரு ்போ்ற்யத் தூக்கி 
்வத்த்தப்்போன்ற வலி. அநதப ் ்பயன் கிடைப்ப்தப 
்போரத்தோயோ, ஓ…”

அநத அதிரச்சியில அப்போவும் ேண்பரகளும் நீணடை 
ேோடகள் ச்பருநதுயைம் சகோணடிருநதோரகள். கடும் 
ம்னபபிைச்சி்்னகளின் கோை்ணத்தோல அநத வருடைம் தோஸ் 
அங்கிள் ைோணுவத்திலிருநது வி்கி்னோர. ஒரு இைவில 
யோருக்கும் செோல்ோமல வீடடுக்கு வநத அங்கிள், 
ச்படடி்ய அங்்க ் வத்துவிடடு, ‘நிம்மதி ் வணடும். 
சகோஞெ ேோடகள் சவளி்ய இருக்கி்றன்’ என்று ஒரு 
கடிதம் எழுதி வீடடுக்கு முன்்னோல ்வத்துவிடடு, 
கதி்ைென் மோமோ்வக்கூடைப ்போரக்கோமல எங்்கோ சென்றோர. 
ேோனும் அனுைோகோவும் க்னடைோவில உயரகலவி 
்படித்துக்சகோணடிருநததோல இநத விஷயத்தில எங்கைோல 
்்போதிய கவ்னம் சகோடுக்க முடியவில்். ேோடகள், 
மோதங்கள், வருடைங்கள்… அங்கிள் இன்று வருவோர ேோ்ை 
வருவோர என்று எதிர்போரத்து எல்்ோரும் கோத்திருநதோரகள். 
கோ்ம் செல்ச் செல் ேம்பிக்்ககள் அஸ்தமித்த்ன.

“நீ தூங்கு, ேோன் டைோடியின் ்பக்கத்தில இருக்கி்றன்… 
குட்ேட.”

அனுை ோ க ோ ,  ் ெ ோ ்ப ோவின் த்்ய்்ணயில 
ெோய்நதுசகோணடு தூக்கக் க்க்கத்துடைன் முணுமுணுத்தோள். 
தூக்கம் அவ்ை மிகவும் கடடி இறுக்கியிருநதது.

“எழுநதிரு…”

அவ்ைப பிடித்து எழ்வத்து அ்றக்குக் 
சகோணடு்்போய் ்படுக்க்வத்து தோஸ் அங்கிளின் 
அ்றக்குச் சென்்றன்.

தநதநிற ்பளிங்குக்கல ்போவிய அ்றயில ஊசி 
விழுநதோலகூடைக் ்கடகும்்படியோ்ன அ்மதி . 
தூங்கிக்சகோணடிருக்கும் அங்கிளின் சமலிநது உ்ரநத 
முகத்தில ்போதி ே்ைத்த ்ைோமங்களுக்கி்டையிலும் ஒரு 
குழந்தயின் சிரிபபு ்பதுங்கியிருநதது. அ்தப 
்போரத்த்படி்ய கடடிலின் ஓைத்தில ்படுத்்தன். அநத 
நி்்யில க்னவுகள் ஏதுமின்றி ேன்றோகத் தூங்கி்்னன்.

“்போலூ…”

எப்்போ்தோ அங்கிள் என்்்ன அ்ெத்து எழுபபி்னோர.

“என்்ன, அங்கிள்?” ேோன் திடுக்கிடடு விழித்்தன்.

“ஒரு க்த செ ோல்டடுமோ ?  ‘்்பயனும் 
்படடைோைக்கோைனும்’ க்த?”

அங்கிள் என் கணக்ை உற்றுப ்போரத்தோர.

“உம்.”

புத்த க்தக்ைத் தவிை அவர ் வறு எதுவும் முன்பு 
செோலலியிைோத்படியோல கணக்ைக் கெக்கிக்சகோணடு 
ஆவலுடைன் க்தக்குக் கோத்திருந்தன். அங்கிள் கடடிலில 
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ெம்ம்ணம்்்போடடு அமரநது கணக்ை மூடிக்சகோணடு 
க்த்யத் சதோடைங்கி்னோர.

“அநதப ்்பய்்னப ்படடைோை முகோமுக்குப 
பிடித்துக்சகோணடு வநதிருநதோரகள்! ைகசியமோ்ன ஒரு 
இடைத்திலதோன் அவ்்னத் தங்க ்வத்திருநதோரகள். 
சுற்றிலும் குணடு வீசிக்சகோணடிருக்கும் விமோ்னங்களின் 
– குணடுகள் சவடிப்பதன் கோ்தச் செவிடைோக்கும் 
ெத்தங்கள். அதற்கி்டையில நி்றய அதிகோரிகள் வநது 
அநதப ் ்பய்்னக் ் கள்வி ் கடகத் சதோடைங்கி்னோரகள். 
அவனிடைம் அவன் அப்போ்வப ்பற்றித்தோன் அவரகள் 
்கடடைோரகள். ்கள்விகள், ்பயமுறுத்தலகள், சிறிய 
துன்புறுத்தலகள் எல்ோம் மு்றப்படி ேடைநத்ன. ் ்பயன் 
அச்ெமற்று ம்ரநத கணகளுடைன் கூச்ெமில்ோமல 
அம ர நதிருநத ோன் .  அவனிடைமிருநது எதுவும் 
கி்டைக்கோத்்போது ்படடைோைக்கோைரகள் தற்ெமயம் அ்த 
முடித்துக்சகோணடு எங்்கோ சென்றோரகள். முகோமில கோவல 
ச்போறுபபுள்ை ் மஜரும் ் ்பயனும் மடடும்தோன் அப்்போது 
இருநதோரகள். அவ்்னப ்போரத்ததும் அவருக்கு, ேன்கு 
்பழகிய ் ்பய்்னப்்போ்த் ் தோன்றியது. அ்த வயதில 
அ்த ச்பயரு்டைய அழகோ்னசதோரு ்்பயன் அவர 
வீடடிலும் இருநதோன். அவ்னது பிஞசு முகத்்தப 
்போரத்த்்போது அவருக்கு ஒரு வோஞ்ெ ஏற்்படடைது.

“‘இ்தச் ெோபபிடு.’

“்ெோரநதிருக்கும் அவனுக்கு தன் பிைோஸ்கிலிருநது 
சூடைோ்ன ் தநீரும் ெோபபிடை பிஸ்கடடுகளும் சகோடுத்தோர.

“‘்வணடைோம்.’ ் ்பயன், கோப்பை்ணோக அங்்க அடுக்கி 
்வக்கப்படடிருநத மூட்டைகள் ஒன்றின் ்ம்் 
அ்ெவற்று அமரநதிருநதோன். நிமிடைங்கள் கடைநது 

சென்ற்ன. ் கதிகளுடைன் ்படடைோை வணடிகள் ்பக்கத்தில 
உள்ை முகோம்களுக்கு வநதுசகோணடிருநத்ன. அவர 
்்பய்்ன்ய ்போரத்துக்சகோணடிருநதோர. கோ்ம் கோ்மோக 
அவர ம்னதில புத்தரும் யுத்தமும் ேடைத்திக்சகோணடிருநத 
கயிறிழுபபில புத்தர சவல்த் சதோடைங்கிய ்ேைமோக 
இருநதது அது!

“‘்போலூ…’ அவர ம்னங்கனிநது அ்ழத்தோர. அவன் 
அநத அ்ழப்்பச் செவிமடுக்கவில்். ஏ்தோ 
சிநத்்னயில ஆழநதிருநதோன். ்கள்வி ்கட்பது 
மறுேோளும் சதோடைரநதது. அன்று அநதக் கோடசிக்ை 
அவரகள் ்படைம் எடுக்கவும் அவன் அப்போ்வக் 
சகோணடுவருவதற்கோ்ன ஏற்்போடுகளும் செய்தோரகள். 
அ்வ எதுவும் தன்்்னப ்போதிக்கோதது்்போ் ்்பயன் 
உ்ணரச்சியற்றிருநதோன். ‘்பயப்படை ்வணடைோம், அப்போ 
வருவோர.’ அவரகள் தனியோக இருநத்்போது ்மஜர 
்்பயனுக்கு ஆறுதல செோன்்னோர.

“ ‘ேோன் ்பயப்படைவில்். என்்்னக் கோப்போற்ற அப்போ 
வைவும் மோடடைோர. எ்னக்கோக அல், நீதிக்கோகத்தோன் என் 
அப்போ யுத்தம்செய்கிறோர.’ அவன் ச்பரு்மயுடைன் த்் 
நிமிரநது நின்றோன். அவர வியபபுடைன் அவ்்னப 
்போரத்துக்சகோணடிருநதோர. அவன் அப்போ்வப ்பற்றி தன் 
ேண்பன் செோன்்ன்தசயல்ோம் ்மஜர அப்்போது 
நி்்னவுகூரநதோர. அவர அவனிடைம் ஏ்த்தோ ்்பசி 
அவ்்ன வெப்படுத்த முயன்றோர. ஆ்னோல அவன் 
சேருங்க்வ இல்்.

“அநத இறுக்கமோ்ன சூழநி்்யில நி்றய 
வண்ணத்துபபூச்சிகள் ்பறநது வநத்ன. அ்வ கூடைோைத்தின் 
உள்்ை ்பைவிப ்பறநத்ன. மயில நிறமு்டைய அதன் 
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சிறகுகள் சவயிலில மின்னி ஒளிரநத்ன. அதன் பிறகு 
்்பயன் அவற்்ற்ய ்போரத்துக்சகோணடிருநதோன். ்போரக்கப 
்போரக்க அவன் முகத்திலுள்ை தீவிைம் தைரநதது. அதிகோரி 
எழுநது ் தோழ்மயுடைன், ‘இதன் ச்பயர சதரியுமோ?’ என்று 
்கடடைோர. ் ்பயன் த்்ய்ெத்தோன். ‘புத்த மயூரி. இங்்க 
நி்றய முள்ளி்வுகள் உணடு. அங்குதோன் இ்வ 
இருக்கும்.’ அவன் செோன்்னோன்.

“அவர அவனுடைன் வண்ணத்துபபூச்சிக்ைப ்பற்றிப 
்்பசி்னோர. அநதப ்பகுதியிலுள்ை புவியியல அ்மபபு 
முழுவ்தயும் தன் ்க்ை்ககள்எ்னத் துலலியமோக 
அறிநதது்்போன்று, அங்்க கோ்ணக்கூடிய வண்ணத்துப 
பூச்சிக்ைப ்பற்றி அவன் செோலலிக் சகோணடிருநதோன். 
அவர வியபபுடைன் அ்தக் ் கடடுக்சகோணடிருநதோர. புத்த 
மயூரி, ெமோதோ்னத்்தக் சகோணடு வநதிருக்கிறது என்று 
அவர நிம்மதிய்டைநதோர.

“‘ெடசடைன்று ் ்போர முடிநதுவிடும். நீ சுதநதிைம்டைநது 
விடுவோய் . ’  ேம்பிக்்கயுடைன் அவர அடிக்கடி 
செோலலிக்சகோணடிருநதோர. ஆ்னோல அவனுக்கு எநதத் 
துயைமுமில்். அவரகளுக்கி்டையி்ோ்ன சேருக்கம் 
்மலும் ் மலும் அதிகரித்து வநதது.

“அவன் மற்றவரகளுக்கு முன்்னோல புலி்யப்்போ் 
உறுமியும்அவருடைன் ்பழகிய பூ்்ன்யப்்போ் 
வி்ையோடியும் ்ேைத்்தப ்்போக்கி்னோன். ஆ்னோல 
அவரின் ேம்பிக்்கக்கு வி்ைோதமோகத்தோன் கோரியங்கள் 
ேடைநத்ன. ்்பயன் செோன்்ன்தப்்போ்்வ, அவ்்ன 
முன்்வத்துப ்்பசிய ்்பைத்தில அவன் அப்போ 
சிக்கவில்். அதன் பிறகு யுத்தம் கடு்மயோ்னது. 
அப்்போதும் ்மஜர ேல்்த மடடு்ம எதிர்போரத்தோர. 
அநத ேம்பிக்்ககளுக்கு வலு ் ெரத்த்படி புத்த மயூரிகள் 
அங்்க ்பறநது திரிநத்ன.

“ஆ்னோல அடுத்த ேோடகசைோன்றில நி்றய அதிகோரிகள் 
வநதோரகள். அவரகள் மிகவும் மகிழச்சியோக இருநதோரகள்.

“ ‘யுத்தம்?’ ் மஜர ் கடடைோர.

“ ‘ேோம் சஜயித்துவிட்டைோம்! பிை்போகை்்னக் 
சகோன்றுவிட்டைோம்!’ அவரகள் கூச்ெலிடடுக் களிேடை்னம் 
புரிநதோரகள். அ்தக் ் கடடு அவர ேடுங்கி்னோர.

“அன்று முகோமில எல்்ோரும் சவற்றிப ் ்போ்தயில 
இருநதோரகள். தன் முன்்னோல அப்போவின் மை்ணத்்தக் 
சகோணடைோடு்பவரக்ையும் அவன் உ்ணரச்சியற்றுப 
்போரத்து நின்றோன். அவன் ம்னதின் தீ அவ்ைக் சகோஞெம் 
சகோஞெமோகப ச்போசுக்கத் சதோடைங்கியது.

“ ‘்்பய்்ன என்்ன செய்வது?’

“சகோணடைோடடைம் முடிநது, புறப்படைத் சதோடைங்கிய ஒரு 
உயைதிகோரியிடைம் துயைத்துடைன் ் கடடைோர.

“ ‘சதரியவில்், ேோ்ை சி்ர வருகிறோரகள். அவரகள் 
முடிவு செய்வோரகள்.’

“உயைதிகோரி அவெைமோக வணடி்யோடடிச் சென்றோர. 
புத்த மயூரிகள் வநதுசகோணடிருநத்ன. அ்வ மடடும்தோன் 
அவருக்கு ஆசுவோெமளித்த்ன.

“அன்று இைவு அவர தூங்கவில்். க்னவில, அநதப 
்்பயன் தன் அப்போ அம்மோவுடைச்னல்ோம் உைத்துப ் ்பசிச் 
சிரிப்ப்தக் ் கடடுக்சகோணடு ்படுத்திருநதோர.

“மறுேோள் தோமதமோகத்தோன் ் ்பயன் எழுநதோன்.

“ ‘ெோபபிடு.’ அவர கோபபியும் பிஸ்கடடும் சகோடுத்தோர. 

அ வ ன்  அ வ ற் ்ற க்  ் க யி ல  பி டி த் த ்ப டி 
வண்ணத்துபபூச்சிக்ைப ்போரத்துக்சகோணடிருநதோன். 
ெற்று ்ேைத்துக்குப பிறகு சவளி்ய ஒரு வணடி வநது 
நின்றது.

“பிஸ்கட ெோபபிடடு முடிக்கும் முன்்்ப ஆரமி 
கமோணடைர வநது அவ்்னக் கூடைோைத்துக்கு சவளி்ய 
பிடித்துக்சகோணடு சென்றோர. பின்்னோல ்மஜரும் 
்பதற்றத்துடைன் சென்றோர. ேோடக்ணக்கோக சவளிச்ெத்்தப 
்போரக்கோததோல கூசும் கணக்ை இடுக்கி ் ்பயன் சுற்றிலும் 
்போரத்தோன். அவன் த்்க்கு ்ம்் ்பறக்கும் புத்த 
மயூரிகள் மீதுதோன் அவைது ேம்பிக்்க. ேல்து எது்வோ 
ேடைக்கப்்போகிறது எனும் ேம்பிக்்கயில அவர 
பிைோரத்த்்னயுடைன் நின்றோர.

“ ‘் மஜர, இவன் எப்படியிருக்கிறோன்?’ ஆரமி கமோணடைர 
்போர்வயோல ்்பய்்ன கோலிலிருநது த்்வ்ை 
தடைவி்னோர. ‘்ேஸ் ்போய், ெோர.’ ்மஜர செோன்்னோர. ‘ஓ்க, 
அப்படிசயன்றோல ேோம் இவ்்ன ஃபிரீயோக்கி்னோல என்்ன? 
்ேஸ் ்போய் அல்வோ?’ கமோணடைர முகத்தில ஒரு சிரிபபு 
ம்ரநதது. ் மஜரின் சுவோெம் சீைோயிற்று. அவர நிம்மதியுடைன் 
்்பய்்னப ்போரத்தோர. தியோனிக்கும்்்போது புத்தரின் 
கணகளில ்போரத்த ெோநதத்்த அவன் கணகளில கணடைோர. 
ம்னதிலிருநது புத்தர, ‘ெமோதோ்னம், ெமோதோ்னம்’ என்று 
செோலவது அவருக்குக் ் கடடைது.

“திடீசைன்று கமோணடைரின் முகம் இருணடைது, 
ெோத்தோனு்டைய்வ்்போ்க் கணகள் ்பை்பைத்த்ன. ்க 
எடடும் இ்டைசவளியில நிற்கும் ்்பயனின் சேஞசில 
ஐநது ்தோடடைோக்கள் ்போய்நத்ன. கண முன்்்ன நின்ற 
நி்்யிலிருநது பின்்னோல மல்ோநது வீழவ்தப ்போரத்த 
்மஜர, அ்றிய்படி்ய அவ்னரு்க ஓடி்னோர. ஆ்னோல 
அப்்போது சுற்றிலும் நின்றிருநதவரகள் அவ்ை இறுகப 
பிடித்திருநதோரகள். கமோணடைரின் ச்பருஞசிரிபபு சுற்றிலும் 
்பைவியது. ்மஜர ெரவ ெக்தியுடைன் அவரக்ை 
உதறிக்சகோணடு ்்பயனின் அரு்க சென்றமரநதோர. 
அப்்போது அவ்னது மூச்சு நின்றிருநதது. மூடைோத அநதக் 
கணகளின் ெோநதத்்தப ்போரப்பதற்கு அவருக்குப ்பயமோக 
இருநதது. அப்்போதும் அவ்்னச் சுற்றிலும் புத்த மயூரிகள் 
்பறநதுசகோணடிருநத்ன…

“்போவம் அநதப ்்பயன்! என்்னோல அவ்்னக் 
கோப்போற்ற முடியவில்்… அநதக் கணகள் என்்்ன 
்வட்டையோடிக்சகோணடிருக்கின்ற்ன…”

தோஸ் அங்கிள் திடீசைன்று அநதக் க்தயில ஓடி 
ஏறிக்சகோணடு ் தம்பி அழுதோர. என் ் ககளில அவைது 
பிடி இறுகிக்சகோணடிருநதது. ்பன்னிைணடு ஆணடு 
கோ்ம் ம்னதில சுமநது அ்்நத அநத ் வத்்னகள் என் 
கழுத்திலிருநது ் தோளில இறங்கி இதயத்தில ்படைரநத்ன…

அங்கிள் செோன்்ன க்தயில வரும் ் ்பயன்என்்்னப 
்போரத்த்படி்ய அங்்க கோப்பைண மூட்டை மீது அமரநது 
பிஸ்கட தின்றுசகோணடிருநதோன். கைங்கமற்ற அநதப 
்போர்வ்யத் தோங்க முடியோமல ேோனும் த்்குனிந்தன்.

நன்றி: ‘மாத்யமம்’ மலை்யாள வார இதழின் 
வருடாந்திரச் சிறப்பிதழ் – 2021

யூமோவோசுகி, சமோழிச்பயரபபு இ்க்கியத்தில  
ெோகித்ய அகோதமி விருதுச்பற்றவர
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சீர்திருத்ைக கிறித்ைவ சலையின் பைாை்கரா்க 1719இல் ைரங்கம்ைாடிலய வநைலைநை பைஞசமின் 
சூல்்டபச (1689-1760) பசன்லனையில் சமயபைணி பமறப்காளவைற்கா்க ைரங்கம்ைாடியிலிருநது 
நீர்வழிபைாலையில் 1726 பிபரவரி 18இல் ைைகில் புறபை்டை அவர் அபை ஆண்டில் பம 8ஆம் 
நாளன்று பசன்லனை வநைலைநதுளளார். அநைப ையண அனுைவத்லை ‘பம்டராஸ் ஸ்ைா்ட’ 

என்ற நூைா்க அவர் எழுதி பெர்மன் பமாழியில் பவளியி்டடிருநைலைத் ைமிழுககுக 
ப்காண்டுவநதிருககிறார் ்க.சுைாஷினி. அநை பமாழிபையர்பபு நூலுககு ஆ. சிவசுபபிரமணியன் 

எழுதியுளள அரிய முன்னுலர இது.

தமிழ்நாட்டு 
ேரைநாறலைச் ச�நால்லும் 

ஒரு ்பயணககுறிபபு

நூல் அறிமு்கம்

ஆ. சிவசுப்பிரமணியன்
sivasubramanian@sivasubramanian.in

சதன்னிநதிய இ்க்கிய 
வை்ோற்றில ஐ்ைோபபியச் ெமயப 

்பணியோைரகளின் சமோழி, 
இ்க்கியம் ்பண்போடு ெோரநத 

்பங்களிபபுகள் ஆவ்ணமோக்க்்ோ 
அது்பற்றிக் கருத்துப 

்பரிமோற்ற்மோ ் ்போதிய அைவில 
ேடைக்கவில்்.

-ஆனந்த அமைதாஸ் சே.ே

தமிழகத்தின் வரலநாற்றுத் த�நா்டகக கநாலம் (கி.மு. 600 - கி.பி. 300) 
த�நா்டங்கி விசய்கரப ம்பரரசின் ஆடசிககநாலம் முடிய �மிழக வரலநாற்று 
வறரவுககநா் �ரவுகைநாகத் த�நால்லியல் சநான்றுகமை இ்டம் த்பற்றிருந்� .் 
இறவ, கல்தவடடுககள், தசபம்படுகள், கல், ைரச சிற்்பங்கள், சுடுைண் 
உருவங்கள், உமலநாகப ்படிைங்கள், ஓவியங்கள், அகழநாயவில் கிடடும் 
புழங்கு த்பநாருடகள், றகவிற்ப த்பநாருடகள், வழி்பநாடடுப த்பநாருடகள், 
்நாணயங்கள் எ்ப ்பல�ரத்�றவ. அயல்்நாடடுப ்பயணிகளின் 
்பயணககுறிபபுகளும் ஆவணைதிபபுக தகநாண்்டறவயநாக விைங்கி்.

இறவ �விர இலககிய, இலககண நூல்களும் வநாயதைநாழி வழககநாறுகள் 
என்ை வறகறையில் அ்டங்கும் ்நாட்டநார் ்பநா்டல்கள், கற�கள், 
்பழதைநாழிகள், கற�ப்பநா்டல்களும், எழுத்து வடிவிலநா் புரநாணங்களும் 
வரலநாற்றுத் �ரவுகள் ஆகி். நிகழத்துகறலகளும் ச்டங்குகளும் கூ்ட 
வரலநாற்றுககநா் �ரவுகறைத் �ம்முள் தகநாண்டிருந்� றையநால் இறவயும் 
வரலநாற்ைநாவணங்கள் என்று ஏற்றுகதகநாள்ைப்படடுள்ை்.

்பதி்நாைநாவது நூற்ைநாண்டின் முப்பதுகளில் ம்பநார்சசுககீசியர்களின் 
கநாலனிய ஆடசி அறிமுகைநா் பின்்ர் �மிழக வரலநாற்ைநாவணங்களில் 
ஒன்ைநாகக கநாகி� ஆவணங்கள் புதி�நாக இ்டம்த்பைலநாயி். அ�ன் பின்்ர் 
ம்டனிஷ் ்டசசு ்நாடடுக கநாலனியம் கநால்தகநாண்்டது. இவற்றின் 
த�நா்டர்சசியநாக ஆங்கிமலய, பிரஞசியக கநாலனியம் கநால்தகநாண்டு கநாகி� 
ஆவணங்களின் ்பயன்்பநாடற்ட விரிவு்படுத்தி். இககநாகி� ஆவணங்கறை 
நிர்வநாகம் சநார்ந்�றவ, �னிைனி�ர் சநார்ந்�றவ, கிறித்�வ சையம் சநார்ந்�றவ 
எ் மூன்ைநாகப ்பகுககலநாம்.

இவற்றுள் நிர்வநாகம் சநார்ந்�றவ என்்பது, கநாலனியவநாதிகள் இங்கு 
நிறுவிய அரசுத்துறைகள் சநார்ந்� ஆறணகள், மகநாபபுகள், கடி�ங்கள், 
தீர்பபுகள், கணககுப ்பதிமவடுகள், அறிகறககள் என்்ப்வற்றைக 
குறிப்ப�நாகும். இத்து்டன் இங்குள்ை கநாலனிய ஆடசியநாைர்களும் 
உயர்நிறல அதிகநாரிகளும் �ம் ் நாடடு ஆடசியநாைர்களு்டன் மைற்தகநாண்்ட 
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எழுத்துவடிவிலநா் ்பதிவுகள் கநாகி�ங்களின் 
துறணயு்டம் நிகழந்�். இறவயும்கூ்டக கநாகி� 
ஆவணங்கள் என்ை வறகறைககுள்மைமய அ்டங்கும்.

்பணியின் நிமித்�ம் க்டல்க்டந்து வந்து கநாலனிய 
அரசின் ஊழியர்கள் �ம் �நாய்நாடடில் இருந்� 
குடும்்பத்தி்ர், உைவி்ர், ்ண்்பர்களுககு எழுதிய 
க டி � ங் களிலும்  அன் ை நா்ட ம்  எழுதிறவ த் � 
்நாடகுறிபபுகளிலும் கநாலனிய ் நாடடில் அவர்கள் த்பற்ை 
புதிய அனு்பவங்கறைப ்பதிவு தசய�ம்பநாது அறவயும் 
ஆவணைதிபபுப த்பற்ை .் இவர்களுள் ஒரு சிலர் கநாலனிய 
்நாடடில் �நாம் த்பற்ை புதிய அனு்பவங்கறை நூல் வடிவில் 
தவளியி்டவும் தசய�்ர். இறவதயல்லநாம் �னிைனி�ர் 
சநார்ந்� ஆவணங்கைநாகும்.

அடுத்து கிறித்�வம் சநார்ந்� கநாகி� ஆவணங்கள். 
கநாலனியம் �ன் துறணவ்நாகக கிறித்�வத்ற�க 
தகநாண்டிருந்�து என்்பது த்பநாதுவநா் கருத்து. ஆ்நால் 
இது எபம்பநாதும் உண்றையநாக இருந்�தில்றல. இந்திய 
ைககளி்டம் ்பணிபுரியக கிறித்�வ ைறை்பணியநாைர்கறை 
அனுைதிப்பதில் ஆங்கிலக கநாலனியம் த�நா்டககத்தில் 
�யககம் கநாடடியது. அம� ம்ரத்தில் இந்தியநாவில் 
கிறித்�வப ்பரபபு�லுககுத் துறண நிற்்ப�நாக இங்கிலநாந்தில் 
்பறை சநாற்றிக தகநாண்்டது. (இம் முரண்்பநாடற்ட கநார்ல் 
ைநார்கஸ் �ைது கடடுறர ஒன்றில் சுடடிககநாடடியுள்ைநார்.) 
இ�ன் கநாரணைநாகமவ த�நா்டககத்தில் தெர்ைநானிய 
்நாடடின் லூத்�ரன் திருசசற்பயி்ர் இங்கு ்பணிபுரிய 
வந்�்ர். இவவநாறு இங்கு வந்� கிறித்�வ ைறைப 
்பணியநாைர்கள் இரண்டு வறகயநா் கநாகி� ஆவணங்கறை 
உருவநாககி்ர். மு�லநாவது, �நாம் ்பணிபுரிந்� ்பகுதியில் 
அவர்கள் ்பரநாைரித்� ்பதிமவடுகள், �ம் சையத் 
�றலவர்களு்டன் அவர்கள் ்்டத்திய கடி�ப 
ம்பநாககுவரத்துகள் ,  அனுபபிய அறிகறககள் . 
இரண்்டநாவ�நாக அவர்கள் எழுதிவந்� ் நாடகுறிபபுகளும் 
கடி�ங்களும். இறவ �விர இவர்களுள் சிலர் �நாம் 
்பணிபுரிந்� ்பகுதியின் வரலநாற்றைக கடடுறர அல்லது 
நூல்வடிவில் எழுதி அசசுப ்படியநாககி அவற்றை 
ஆவணைநாககி்ர். கநாலனிய அதிகநாரிகறைப ம்பநான்மை 
இவர்களும் �ம் �நாய்நாடடில் வநாழும் �ம் உைவி்ர்களுககும் 
்ண்்பர்களுககும் �ம் அனு்பவங்கறைக கடி�ங்களில் 
எழுதியனுபபி்ர்.

கி்.பி. ்பதி்நாைநாம் நூற்ைநாண்டின் மு�ல் முப்பது 
ஆண்டுகள் க்டந்து கநாகி� ஆவணங்கள் �விர்கக இயலநா� 
ஒன்ைநாக ைநாறி். இககநாலைநா்து �மிழக அைவிலும் 
உலக அைவிலும் குறிபபி்டத்�கக அைவில் ைநாறு�ல்கள் 
நிகழத்த�நா்டங்கிய கநாலைநாகும். த�நா்டர்சசியநாக ்்டந்� 
இஸ்லநாமியப ்பற்டதயடுபபுகறை அடுத்து கி.பி. 1378இல் 
விசய்கரப ம்பரரசின் ்பற்டதயடுபபு ைதுறரயில் 
நிகழந்�து. இ�ற்யடுத்து ைதுறர, �ஞறச, தசஞசி, 
மவலூர் எ் ் நான்கு ைண்்டலங்கறை உருவநாககியது்டன் 
இவற்றை நிருவகிகக ஒவதவநாரு ைண்்டலத்திற்கும் 
்நாயககர் என்ை ்பட்டத்து்டன் ைண்்டலநாதி்பதிகள் 
்நால்வறர நியமித்�்ர். �மிழகத்தின் ்பநாரம்்பரியைநா் 
குறுநில ைன்்ர் ஆடசிமுறையும் கிரநாை ஆடசி முறையும் 
ஒழிககப்பட்டது. ைண்்டலங்கள் ்பநாறையங்கைநாகப 
பிரிககப்படடு ஒவதவநாரு ்பநாறையமும் ்பநாறையககநாரர் 
ஒருவரின் ஆடசியில் இருந்�். �மிழகத்தின் க்டல் 
வநாணி்பத்தில் ஏற்றுைதிப த்பநாருடகைநாக தவடி உபபும் 
பீரங்கிக குண்டுகளும்கூ்ட இ்டம் த்பற்ை். அடிறைகள் 
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என்ை த்பயரில் �மிழர்களும் ஏற்றுைதிப த்பநாருைநாகி 
முன்பின் அறியநா ்நாடுகளுககுக தகநாண்டு 
தசல்லப்பட்ட்ர்.

இவவுண்றைகறை எல்லநாம் இங்கு ்பணியநாற்ை 
வந்� அயமரநாபபிய சையப ்பணியநாைர்கள் ்பதிவு 
தசயதுள்ை்ர். அயமரநாப்பநாவின் புத்த�நாளிககநால 
(Age of Enlightenment) சமூகத்தின் �நாககத்திற்குட்பட்ட 
இம் ைறைப்பணியநாைர்கள் ஓர் அயற்்பண்்பநாடடி்ர் 
என்்ப�நால் �மிழ்நாடடின் சமூகவநாழகறகறயயும் 
்பண்்பநாடற்டயும் ஆர்வத்து்டன் உற்றும்நாககி 
எழுத்துப ்பதிவுகைநாககி்ர். இவற்றின் துறண 
தக நாண்டு�நான் �மிழக  வ ரல நா ற் ைறிஞர் 
சத்திய்நாற�யர் �ைது ‘ைதுறர ் நாயககர் வரலநாறு’, 
‘17ஆவது நூற்ைநாண்டுத் �மிழகம்’ என்ை �ைது 
ஆங்கில நூல்களில் சில நிகழவுகறைப ்பதிவு 
தசயதுள்ைநார்.

‘தைடரநாஸ் 1726’ என்ை �றலபபில் தவளியநாகும் 
இந்� நூல் அயமரநாபபியக கிறித்�வர் ஒருவர் எழுதிய 
நூ ற ல  அ டி ப ்ப ற ்ட ய நா க க  த க நா ண் டு 
எழு�ப்படடுள்ைது. அம� ம்ரத்தில் வநாசிபபுப 
்பயன்்பநாடு என்ை எல்றலறயக க்டந்து ஒரு 
வரலநாற்று ஆவணைநாகவும் இந்� நூல் விைங்குகிைது.

நூலநாசிரியரும் நூலும் த்பஞசமின் சூல்டமச 
(1689-1760) தெர்ைனிய ் நாட்டவர். இவர் சீர்திருத்�க 
கிறித்�வ சற்பயின் ம்பநா�கரநாகப ்பதித்ட்டநாம் 
நூற்ைநாண்டில் (1719) �ரங்கம்்பநாடி வந்து �ம் 
்பணிறயத் த�நா்டங்கி்நார். கிறித்�வத்தின் 
நுறழவநாயில் என்ைறழககப்பட்ட �ரங்கம்்பநாடி 
ம்டனிஷநாரின் ஆளுறகயில் இருந்�து. த்பநா.ஆ. 1620 
்வம்்பர் 19இல் இரண்்டநாண்டுக கநாலத்திற்குத் 
�ஞறச ்நாயககரி்டம் �ரங்கம்்பநாடிறயக 
குத்�றகயநாகப த்பற்ை ம்டனிஷ்கநாரர்கள் 
இரண்்டநாண்டுகள் க்டந்�பின்்ர் �ரங்கம்்பநாடிறயச 
சுற்றியிருந்� ்பதிற்ந்து கிரநாைங்கறைக 
குத்�றகயநாகப த்பற்ை்ர். 1845இல் ஆங்கிலக 
கிழககிந்தியக கம்த்பனியி்டம் �ம் குத்�றக 
உரிறைறய ம்டனிஷநார் விற்கும்வறர அவர்கைது 
ஆடசியிமலமய இப ்பகுதிகள் இருந்�்.

்பநார்த்�மலநாைஸ் சீகன்்பநால்க என்ை தெர்ைநானிய 
ை�குரு, 1706இல் த்டன்ைநார்க ைன்்னின் அறழபபின் 
ம்பரில் �ரங்கம்்பநாடி வந்து சீர்திருத்�க கிறித்�வ 
சற்பறயத் த�நா்டங்கி, �மிழகத்தில் சீர்திருத்�க 
கிறித்�வத்ற�ப ்பரபபும் ்பணியில் தீவிரைநாக 
ஈடு்ப்டலநா்நார். ம�வநாலயம், ்பள்ளிககூ்டம், 
அசசகம், கநாகி�த் த�நாழிற்சநாறல, கிறித்�வ சைய 
நூல்கள், ்பள்ளிப ்பநா்டநூல்கள், தவளியீடுகள் எ் 
அவரது ்பணிகள் ்பரந்து்பட்ட்வநாய அறைந்�். 
இங்கு மவரூன்றிய சீர்திருத்�க கிறித்�வம் 
�ரங்கம்்பநாடி என்ை க்டற்கறரச சிற்றூறரக க்டந்து 
�மிழகத்தின் உள்்நாடடுப ்பகுதிகளில் ்பரவத் 
த�நா்டங்கியது. இம் முயற்சியில் ஈடு்பட்ட 
முன்ம்நாடிகள் வரிறசயில் சூல்டமசயும் ஒருவரநாக 
இறணந்துதகநாண்்டநார்.

த்பஞசமின் சூல்டமச �ரங்கம்்பநாடி வந்�தும் 
�மிறழக கற்றுகதகநாண்்டது்டன் கிறித்�வ சைய 
நூல்கறைத் �மிழில் தைநாழித்பயர்த்�நார். இவருககு 
முன்ம்நாடியநாக இங்கு தசயல்்படடு வந்� 

சீகன்்பநால்க �ரங்கம்்பநாடி திருசசற்பயின் �றலவரநாக 
இருந்து கநாலைநா்நார். இவரு்டன் ்பணிபுரிந்து வந்� 
கருண்்டலர் �றலறைப த்பநாறுபற்ப ஏற்ைநார். 
பின்்ர் அவரும் கநாலைநா் நிறலயில் சூல்டமச 
�ரங்கம்்பநாடி திருசசற்பயின் �றலவர் த்பநாறுபற்ப 
ஏற்று ஆறு ஆண்டுகள் ்பணிபுரிந்�நார். சீகன்்பநால்க 
மைற்தகநாண்்ட விவிலியத்தின் �மிழ தைநாழித்பயர்பபு 
முழுறை த்பைநாதிருந்� நிறலயில் எஞசிய ்பகுதிகறை 
தைநாழித்பயர்த்து முடித்�நார். பின்்ர் தசன்ற் 
்கரில் எஸ்.பி.சி.மக (Society For Promoting Christian 
knowledge) அறைபபின் ம்பநா�கரநாக நியமிககப்பட்டநார்.

தசன்ற்யில் சையப்பணி மைற்தகநாள்ைத் 
�ரங்கம்்பநாடியிலிருந்து 1726 பிபரவரி 18இல் 
க்டலூருககுப ்ப்டகில் புைப்படடுச தசன்ைநார். 
அங்கிருந்து ்ற்ட்பயணைநாகப புைப்படடு அம� 
ஆண்டு மை எட்டநாம் ்நாைன்று தசன்ற் 
வந்�ற்டந்�நார். இற்டயில் ஆங்கநாங்மக �ங்கிப 
்பலறரச சந்தித்�றையநாமலமய தசன்ற் வந்�ற்டய 
இவவைவு கநாலம் பிடித்�து .  இப்பயண 
அனு்பவங்கறை அவர் �ைது ் நாடகுறிபபில் ்பதிவு 
தசயதுள்ைநார். �ரங்கம்்பநாடி த�நா்டங்கி தசன்ற் 
வறரயிலநா் அவரது ்பயணககநாலத்தில் அவர் 
எழுதிய ் நாடகுறிபபுப ்பகுதிகறை தெர்ைனிலிருந்து 
இந்நூலநாசிரியர் க. சு்பநாஷிணி �மிழநாககம் தசயது 
�ந்துள்ைநார்.

தசன்ற்யில் 1726 த�நா்டங்கி 1742 வறர 
சூல்டமச வநாழந்துள்ைநார். தசன்ற் வநாழகறகயில் 
த�லுங்கு தைநாழிறயக கற்றுகதகநாண்்டது்டன் 
விவிலியத்ற�த் �மிழில் தைநாழித்பயர்த்துள்ைநார். 
�ம் தசன்ற் வநாழகறக அனு்பவத்தின் 
அடிப்பற்டயிமலமய �்து ்நாடகுறிபபுகறையும் 
‘தைடரநாஸ் ஸ்்டநாட’ என்ை நூறலயும் தெர்ைநானிய 
தைநாழியில் இவர் எழுதியுள்ைநார். இந்நூல் தெர்ைன் 
தைநாழியில் ‘தைடரநாஸ் ஸ்்டநாட’. (தைடரநாஸ் ் கரம்) 
என்று த்பயர் த்பற்றிருந்��நாக சு்பநாஷிணி 
குறிபபிடடுள்ைநார். 1750இல் தெர்ைன் தைநாழியில் 
தவளியநா் இந்நூல் 1740ககும் 1745ககும் இற்டப்பட்ட 
கநாலத்தில் எழு�ப்பட்டது என்ை தசயதிறய 
இந்நூலின் தெர்ைனியப ்பதிபபு குறிபபிடடுள்ை�நாக 
சு்பநாஷிணி �ைது அறிமுக உறரயில் குறிபபிடடுள்ைநார். 
அத்து்டன் இந்நூலுககு ‘தைடரநாஸ் 1726’ என்ை 
த்பயரிட்டறைககநா் கநாரணத்ற�யும் �்து 
‘நூல்்பற்றி’, என்ை ்பகுதியில் விைககியுள்ைநார்.

பின்்ர் த்பஞசமின் சூல்டமச இந்நூறல 
ஆங்கிலத்திலும் த�லுங்கிலும் தைநாழித்பயர்த்து 
தவளியிடடுள்ைநார். �ற்ம்பநாது �மிழில் இ�ன் 
தைநாழித்பயர்பபு வந்துள்ைது.  இந்நூறல 
த ை நா ழி த ்ப ய ர் த் து ,  சூ ல் டமச யி ன் 
்நாடகுறிபபுககறையும் இறணத்து வழங்கியுள்ை க. 
சு்பநாஷிணி, �ைது ‘்பன்்நாடடு �மிழ ைரபு 
அைககட்டறை’ என்ை அறைபபின் வழி 
�மிழர்களுககு ்ன்கு அறிமுகைநா்வர். தெர்ைன் 
தைநாழிப புலறை தகநாண்டுள்ை�ன் கநாரணைநாக 
ைடடுமை இந்நூறல அவர் தைநாழித்பயர்ககவில்றல 
என்று கருதுகிமைன். இவவநாறு கருதுவ�ற்கு 
‘நூல்்பற்றி’ ‘அறிமுகம் . . .’ என்ை �றலபபுகளில் 
அவர் எழுதியுள்ை பின்வரும் தசயதிகள் 
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தூண்டு�லநாக உள்ை்:

�மிழக  வ ரல நா ற்றுத்  � கவல்கள்  ்பல 
ஐமரநாபபியர்கைது ஆவணக குறிபபுககளில் 
கிற்டககின்ை். அவற்றைத் �விர்த்துவிடடுத் �மிழக 
வரலநாற்றைப ம்பசுவது என்்பது முழுறையற்ை 
ஆயவநாகமவ அறையும். �மிழக ஆயவநாைர்களின் 
்பநார்றவயும் கவ்மும் �மிழகம் ைடடுைன்றிக 
கிழககநாசிய, ஐமரநாபபிய, அதைரிகக ஆவணப 
்பநாதுகநாப்பகங்களில் உள்ை நூல்கறையும் 
ஆவணங்கறையும் கவ்த்தில் தகநாள்ை மவண்டியது 
�மிழக வரலநாற்று ஆயவிற்கு ைறுககமுடியநா� 
ம�றவயநாகின்ைது!

ஒரு  இ்த்தின் வரலநாறு என்்பது ஆடசியநாைர்கைது 
தவற்றிறயக தகநாண்்டநாடுவது ைடடுைல்ல; அந்� 
்நாடடில் வநாழந்� ைககளின் இயல்்பநா் 
வநாழகறகறயப ்ப்டம் பிடித்துக கநாடடும் வறகயில் 
கிற்டககின்ை சிறுசிறு �கவல்களும் மசகரிககப்படடு 
அந்� ஒவதவநாரு �கவல் புள்ளிகறையும் இறணககும் 
மகநா்டநாக வரலநாற்றைக கநாண மைற்தகநாள்ைப்படும் 
முயற்சியநாக அறையும்ம்பநாது�நான் உண்றையநா் 
வரலநாற்றிற் அற்டயநாைம் க நாணவும் 
கட்டறைககவும் முடியும்.

எடுத்துககநாட்டநாகக கநாடடியுள்ை இத் த�நா்டர்கள் 
வரலநாறு என்்பது குறித்� அவரது ்பநார்றவறய 
தவளிப்படுத்தி நிற்கின்ை். வரலநாறு குறித்� அவரது 
இக கண்மணநாட்டமை  இ ந்நூறல  அவர் 
தைநாழித்பயர்ககக கநாரணைநாய இருந்துள்ைது. 
வரலநாறு குறித்து இந்நூலின் ஆசிரியர் தகநாண்டுள்ை 
இக கருத்துககளுககு அரண் தசயவது ம்பநான்று மூல 
நூலில் இ்டம்த்பற்றுள்ை கருத்துககள் அறைந்துள்ை .் 
இ ந் நூ லி ல்  இ ்ட ம் த்ப ற் று ள் ை  மு ப ்ப து 
உறரயநா்டல்களில் த்பரும்்பநாலநா்றவ அடித்�ை 
ைககளின் வநாழறவ தவளிப்படுத்து்பறவ. மு�ல் 
இ ர ண் டு  உ ற ர ய நா ்ட ல் க ளு ம்  இ ர ண் டு 
அயமரநாபபியர்களுககு இற்டயில் நிகழவ�நாக 
அறைந்துள்ை். இவவிருவரில் ஒருவர் நீண்்டகநாலச 
தசன்ற்வநாசி. ைற்தைநாருவர் தசன்ற்ககுப 
புதி � நா்வர் .  இவவுற ரய நா்டலின்  வழி 
்பதித்ட்டநாவது நூற்ைநாண்டு தைடரநாஸ் குறித்� 
சில தசயதிகறை அறியமுடிகிைது.

அபம்பநாற�ய தைடரநாஸ் ்கரைநா்து கருப்பர் 
்கரம், தவள்றையர் ் கரம் எ் இரண்டு ்பகுதிகைநாக 
இருந்துள்ைது. ்ம்ைவர்கள் வநாழந்� கருப்பர் 
்கரத்தில் 8700 வீடுகளும் தவள்றையர் ்கரத்தில் 
85 வீடுகளும் இருந்துள்ை். கிளிகள் மிகுதியநாக 
இருந்துள்ை். ைறலப ்பநாம்புகளும் புலிகளும் 
கநாணப்பட்ட். (உறரயநா்டல் 1&2)

்பயணம் தசயய ்பல்லககும் ைநாடு, எருது, குதிறர, 
கழுற� ஆகிய விலங்குகளும் ்பயன்்படடுள்ை். 
(உறரயநா்டல் 3). ் நான்கநாவது உறரயநா்டல் உணவுககுப 
்பயன்்படுத்திய இறைசசி வறககறைக குறிபபிடுகிைது. 
தைடரநாஸ்வநாழ அயமரநாபபியர்களின் அயமரநாபபிய 
உணவு, மைறசயில் உணவருந்�ல், ைது அருந்�ல் 
எ்த் �ம்்நாடடு உணவுப ்பழககத்ற�த் 
த�நா்டர்ந்துள்ை்ர் (உறரயநா்டல் 5) குடி �ண்ணீறர 
விறலககு வநாங்கும் வழககம் இருந்துள்ைது. கிணற்று 
நீர் விற்்பற்ப த்பநாருைநாக இருந்துள்ைது 

(உறரயநா்டல் 6). சறையல் தசயய எரித்பநாருைநாக 
வைடடி, விைகு, சுள்ளி ஆகிய் ்பயன்்படடுள்ை் 
(உறரயநா்டல் 7) ்பல்மவறு எண்தணய வறககள் 
்பயன்்பநாடடில் இருந்துள்ை் (உறரயநா்டல் 8) 
ைசநாலநாப த்பநாருள்கள் குறித்� உறரயநா்டலும் உண்டு 
(உறரயநா்டல் 16).

ஓர் உறரயநா்டலில் புழககத்திலிருந்� ் நாணயங்கள் 
குறித்� தசயதி ்பதிவநாகியுள்ைது. தவவமவறு 
ஆடசியநாைர்கள் தவளியிட்ட ்நாணயங்கள் 
புழககத்தில் இருந்துள்ை். (உறரயநா்டல் 18) 
்நாகப்படடி்ம், ்பழமவற்கநாடு, தசஞசி, ஆற்கநாடு, 
ஆரணி, ஸ்ரீரங்கம், �ஞசநாவூர், �ரங்கம்்பநாடி, 
தசயின்ட மெநார்ஜ் மகநாடற்ட ஆகிய இ்டங்களில் 
்நாணயங்கள் அசசிடடுள்ை்ர் என்்பது 
த�ரியவருகிைது. இவற்றுள் ்நாகப்படடி்த்திலும் 
்பழமவற்கநாடடிலும் உருவநாககப்படும் ்பமகநா்டநா 
்நாணயங்கள் சிைந்�றவயநாகக குறிபபி்டப்படுகின்ை .் 
(அம்கைநாக ்டசசு ் நாடடி்ர் அசசடித்� ் நாணயைநாக 
இருககலநாம்.)

ற�யற்கநாரர் (உறரயநா்டல் 9), துணிககற்டககநாரர் 
(உறரயநா்டல் 10), வண்ணநார் (உறரயநா்டல் 11) ் றகக 
கற்டககநாரர் (உறரயநா்டல் 17), ம�நாட்டமவறல 
தசயமவநார் (உறரயநா்டல் 13), சறையற்கநாரர் (15), 
வீடடு மவறல தசயமவநார் (உறரயநா்டல் 14) 
ஆகிமயநாரு்ட்நா் உறரயநா்டல்களும் இ்டம் 
த்பற்றுள்ை். முப்ப�நாவது உறரயநா்டலில் குடிறச 
வீடு கடடும் முறை குறித்தும் �மிழப த்பண்களின் 
உயரிய ்பண்புகள் குறித்தும் குறிபபி்டப்படடுள்ைது. 
்பன்னிரண்்டநாவது உறரயநா்டல் �நானியங்கறை 
வநாங்கு�ல், மசமித்�ல், அவற்றின் விறல என்்ப் 
குறித்� உறரயநா்டலநாகும். வங்கநாைத்திலிருந்தும் 
மியநான்ைரிலிருந்தும் �நானிய இைககுைதி 
நிகழந்துள்ைற�யும் இவவுறரயநா்டல் வழி அறிய 
முடிகிைது.

ஒவதவநாரு உறரயநா்டலின் இறுதியிலும் 
உறரயநா்டல் வழி அறியலநாகும் தசயதிகறை 
நூலநாசிரியர் சுருககைநாக எழுதியுள்ைறை 
கு றி பபி்ட த் � க க து .  த ை நா த் � த் தி ல்  ஒ ரு 
தைநாழித்பயர்பபுப்பணி என்றில்லநாைல் ஓர் ஆயவு 
நூலுகக நா்  உறழபற்ப  க .  சு ்ப நாஷிணி 
மைற்தகநாண்டிருககிைநார். இ�ற்குச சநான்ைநாக 
‘நூல்்பற்றி’ ‘அறிமுகம்’ என்ை �றலபபுகளில் அவர் 
எழுதியுள்ை  த ச யதி கள் ,  சூ ல்டமசயின் 
்நாடகுறிபபுகளில் இருந்து சில ்பகுதிகறை 
தைநாழித்பயர்த்துத் �ந்துள்ைறை, நூலு்டன் 
த � நா ்ட ர் பு ற ்ட ய  வ ற ர ்ப ்ட ங் க ற ை யு ம் 
ஒளிப்ப்டங்கறையும்  இறணத்துள்ைறை 
என்்ப்வற்றைக கூைலநாம். அவரது ்பணி த�நா்டர 
வநாழத்துகள்.

நூலின் ச்பயர : சமடைோஸ் 1726

சவளியீடு : கோ்ச்சுவடு ்பதிப்பகம்

வி்் : ரூ. 250, சதோடைரபுக்கு: 91-4652278525

கட்டுலர்யாளர் : நாட்டாரி்யலில் மூதத ஆயவாளர்
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்க்டடுலர

முனைவர் மருத்துவர் அருள் அமுதன்

புறறு வ்நாலயக குணப்படுதத 
கூட்டு மருததுேச் சிகிச்ல�

தமிழ்நாட்டில் சநாத்தியமநாக்குவது எப்படி?

இ ன்றைய கநாலகட்டத்தில் ,  யநாருககு 
எபம்பநாதுவரும் என்று தசநால்ல முடியநா�வநாறு, எந்� 
வயதி்றரயும், எந்� உறுபற்பயும் ்பநாதிககும் ஒரு 
தகநாடிய ம்நாயநாக புற்று ம்நாய ைநாறி இருககிைது. 
எவவைவு �நான் ஆரநாயசசிகறை முன்த்டுத்து 
ைருத்துவம் தசய�நாலும், அ�ற்கும் �ண்ணீர் 
கநாடடுவதும்பநால புற்றுதசல்கள் புதிய ்பரிைநாணம் 
அற்டந்து ைநாறிகதகநாண்ம்ட வருகின்ை். ்பலம்ரம் 
்டுத்�ர ைற்றும் ஏறழ ைககைநால் ைருத்துவச 
தசலவுகறை சுைகக முடியநாைல், விதியின் 
விறையநாடடு என்று ஒற்றை வரியில் �்து 
துன்்பங்களுககு ஆறு�ல் தசநால்வர். ஆண்்டவற் 
்ம்பி இருந்�வர்கள், அவறர ைறு�லிப்பவர்கைநாகவும், 
ஆண்்டவற் ் ம்்பநா�வர்கள், இந்� ம்நாய வந்�பிைகு 
அதீ� ்ம்பிகறகயநாைர்கைநாகவும் ஆகிவிடுவற�ப 
்பநார்ககிமைநாம். எந்�ப ்பநாவமும் தசயயநாைல் 
்ல்லவ்நாக வநாழந்� எ்ககு ஏன் இந்� �ண்்டற், 
அடுத்து என்் ் ்டககுமைநா என்ை சிந்�ற், ைரணம் 
விறரவில் ்்டககுமை  -  அற� எப்படி 
எதிர்தகநாள்மவன், ைரணத்துககு பின்்ர் என்் 
ஆமவன், என் பிள்றைகள் என்் ஆவநார்கள், 
என்னுற்டய க்டறைகள் முடியவில்றலமய எ் 
எத்�ற்மயநா ஏககங்களு்டன் கநாலம் க்டத்தும் புற்று 
ம்நாயநாளிகளுககு ைருந்து ைநாத்திறரகள் ைடடும் 
தீர்வநாக அறைவதில்றல.

கீமைநாத�ரபி (ைருந்துகள் மூலம் சிகிசறச), 
மரடிமயநாத�ரபி (கதிரியககம் மூலம் சிகிசறச), 
அறுறவச சிகிசறச, உைவியல் சிகிசறச எ் 
்பலவறகயநா் கூடடுச சிகிசறசகள் மூலம் ்வீ் 
ைருத்துவ உலகம் புற்று ம்நாறய எதிர்தகநாள்கிைது. 
ஜீன் த�ரபி எ்ப்படும் ைர்பணு ைநாற்று�ல் சிகிசறச, 
இம்மியும்நா த�ரபி எ்ப்படும் எதிர்பபுசகதிறய 
அதிகரிககும் சிகிசறச என்்பறவ புதி�நாக 
அறிமுகப்படுத்�ப்படடுள்ை புற்றும்நாய சிகிசறசகள். 
ஆ்நால், இறவ தசலவு அதிகைநாக உள்ை�நால், ஏறழ 
ைற்றும் ்டுத்�ர ைககளுககு கிற்டப்பது த்பரும் 
சவநாலநாகமவ இருககிைது. இதும்பநாக, இறச மூலம் 
சிகிசறச, ஆன்மீகச சிகிசறச, உணவுச சிகிசறச, 
மயநாகநா, மூலிறக, எ் எத�ல்லநாம் புற்றும்நாயநாளிககு 
்பயன்்ப்டககூடிய சநாத்தியக கூறுகள் உள்ை்மவநா, 
அத்�ற்றயயும் தவளி்நாடுகளில் உள்ை புற்றும்நாய 

ைருத்துவைற்களில் ்பயன்்படுத்தி, ஆரநாயசசிகள் 
்்டககின்ை், அவற்றில் நிரூ்பணைநா்வற்றை 
அடிப்பற்டயநாக றவத்து, புற்றும்நாய சிகிசறசககநா் 
வழிகநாடடு�ல் �யநார்தசயயப்படுகிைது.

இத்�ற் முறைகறையும் ்பயன்்படுத்தித்�நான் 
த்பரும்்பநாலநா் ம்நாயநாளிகளுககுத் தீர்வு 
�ரமுடிகிைது .  ஆ்நால் ,  குறிபபி்டத்�குந்� 
ச�விகி�த்தி்ருககு, புற்று தசல்கள் ைருந்�நால் 
அழிககப்ப்டமுடியநா�வநாறு �ன்ற் ைநாற்றியறைத்துக 
தகநாள்கிைது. (Drug resistance) மைலும், ்பல 
ம்நாயநாளிகளில், என்்�நான் புற்று தசல்கறை 
ம்பநாரநாடி அழித்�நாலும், சில தசல்கள் புற்று ஸ்த்டம் 
தசல்லநாக (cancer stem cells) உருைநாறி உ்டலுககுள் 
ஒளிந்து தகநாண்டு, உ்டலின் எதிர்பபுத்திைன் 
குற ை கின்ை  க நா ல த் தில் ,  மீண்டும்  �ன் 
மகநார�நாண்்டவத்ற� தவளிப்படுத்துகிைது. இன்னும் 
்பல ம்நாயநாளிகளுககு, ஒன்றுககு மைற்்பட்ட புற்று 
ம்நாயகள் வந்து விடுவ�நால், ்பல சிககல்கள் 
ஏற்்படுகிைது, குறிப்பநாக, மவறு ஏம�னும் இறண 
ம்நாயகள் (அ�நாவது, நீரிழிவு, இ�யம்நாய, சிறுநீரகப 
்பநாதிபபு, வயது மூபபு) இருந்�நால், ்பல ைருந்துகள் 
ஒத்துகதகநாள்வதில்றல. சில ம்நாயநாளிகளுககு, புற்று 
ம்நாய சிகிசறசகளின் ்பகக விறைவு, புற்று 
ம்நாறயவி்டவும் தகநாடிய�நாக உருதவடுத்து அதிகத் 
துன்்பமும் �ரும். ஆக, புற்றும்நாயநாளிகள் 
ஒவதவநாருவருககும், ஒவதவநாரு �னித்துவைநா் 
சிகிசறசமய (Personalized treatment) அளிகக 
மவண்டும். ஆ்நால், அ�ற்கநா் விறல உயர்ந்� 
்பரிமசநா�ற்கறை தசயவ�ற்கும், லடசக கணககில் 
தசலவு தசயது ஊசி ைருந்து வநாங்குவ�ற்கும், 
எல்லநாரநாலும் முடிவதில்றல

இப்படி தவளி்நாடுகளில் ்்டககும் ஆரநாயசசிகறை 
அடிப்பற்டயநாக றவத்ம�, இந்தியநாவின் புற்று ம்நாய 
ை ரு த் து வ ை ற ் க ளு ம்  சி கி ச றச க ற ை த் 
த�நா்டர்கின்ை். அந்� ஆரநாயசசியில் இதுவறர 
சித்� ைருத்துவம் இ்டம்த்பைநா��நால், ்ம்மூர் 
புற்றும்நாய சிைபபு ைருத்துவர்களுககு இது 
த�ரிவதில்றல. ஆ்நால், �மிழகத்தில் உள்ை 
அற்த்து புற்று ம்நாயநாளிகளும், ் வீ் ைருத்துவம் 
எடுககும் அம� மவறையில், சித்� ைருந்துகறையும், 
்வீ் ைருத்துவருககுத் த�ரியநாைமலமய 
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உண்கின்ை்ர் என்்பது கவனிகக மவண்டிய 
வி்டயைநாகும். புற்று ம்நாறய முற்றிலும் குணப்படுத்� 
முடியுதைன்ை நிறலயில் அ�ற்கநா் definite cure 
ைருத்துவம் அளிககப்படும். முற்றிலும் குணப்படுத்தும் 
நிறலறயத் �நாண்டிய பிைகு palliative care ைருத்துவம் 
அளிககப்படும். இந்� நிறலயில், தவளி்நாடுகளில், 
்ைது சித்� ைருந்துகள் அங்கீகநாரம் த்பைநா� 
கநாரணத்�நால், �மிழகத்தில் ஆரநாயசசிககநா் 
முன்த்டுபற்ப ்நாமை தசயய மவண்டிய 
கட்டநாயத்தில் இருககிமைநாம்.. இந்�ச சூழலில், இற� 
எப்படி �மிழ்நாடடில் முன்த்டுப்பது என்்பது 
்பற்றிமய இககடடுறரயில் விரிவநாகப ம்பசப்படுகிைது.

சித்த மருத்துவத்துக்குப் புற்றுந�ோனயத் ததரியுமோ?
�மிழர்களின் சித்� ைருத்துவத்தில் 4448 ம்நாயகள் 

்படடியலி்டப்படடுள்ை். அதில் கடடி, கழறல, 
கிரந்தி, முறை, ஆணி என்ை ம்நாயகள் benign என்று 
தசநால்லப்படும், இது தகநாடூரைற்ை தசல்வைர்சசிறயக 
குறிககும். பிைறவ, ்பைங்கி, சிலந்தி, சிங்கி, விபபுருதி, 
புறரமயநாடிய புண் ம்பநான்ை ம்நாயகள், புண்கறை 
உண்டு்பண்ணும். இது புற்றும்நாய வறகறயக 
குறிககும். அறரயநாபபு, கண்்டைநாறல என்்பறவ, 
lymphoma எ்ப்படும் நிணநீர் மகநாைங்கறைப 
்பநாதிககும் அதீ� தசல்வைர்சசிறயக குறிககும். 
த�நாற்டவநாறழ என்்பது எலும்பில் வரும் Osteosar-
coma எனும் புற்றும்நாறயக குறிககும். விஷப்பநாண்டு 
என்்பது ரத்�ப புற்றும்நாறயக குறிககும். இன்்மும், 
புற்று என்றும் ஒரு ம்நாய கூைப்படடுள்ைது.

புற்று என்்பது கறரயநான் புற்று, இது நிலத்தின் 
மைல் அதிகைநாக வைர்ந்து நிற்கும், உற்டத்�நாலும் 
மீண்டும் வைரும், தவளிப்பகுதியில் தவயிமலநா 
ைறழமயநா எதுவநா்நாலும் அ�ன் உட்பககம் சீரநா் 
தவப்பநிறலறயக தகநாண்டிருககும், ஏத்ன்ைநால் 
அ�ன் பிரமிட ம்பநான்ை கடடுைநா் அறிவியல் 
அப்படி. கறரயநானின் இைம் பிள்றைகளுககு உணவு 
தகநாடுப்ப�ற்கநாக பிரத்மயக, பூஞறசத் ம�நாட்டம் 
உள்மை வைர்ககப்படுகிைது, ைண்ணுககுகீமழ சிறிய 
சுரங்கங்கள் துறைத்து, தூரத்திலும் இம� கறரயநான் 
புற்றை எழுபபும். இந்� தசயறககள் அத்�ற்யும், 
மகன்சர் ம்நாயின் குறிகுணங்கைநாகிய, அதீ� 
வைர்சசி, முற்றிலும் அழிகக முடியநாறை, இயல்்பநா் 
தசல்களிலிருந்து பிைழ்பட்ட உயிரியகக விதிகள், 
உ்டலில் ்பரவும் �ன்றை (metastasis) எ் அப்படிமய 
ஒத்துபம்பநா் கநாரணத்�நால், �மிழில் இந்� ம்நாறயப 
புற்றும்நாய அ�நாவது புற்றைப ம்பநால வைரும் ம்நாய 
என்று அந்�க கநாலத்திமலமய அறிவுபபூர்வைநாகப 
த்பயரிடடுள்ை்ர். உலகின் மவறு எந்� ்பநாரம்்பரிய 
ைருத்துவத்திலும் இத்�ற் ஆழைநா் புரி�லு்டன் 
புற்றும்நாறய அணுகியதில்றல. கன்்த்தில் வந்�நால் 
கன்்பபுற்று, ் நாககில் வந்�நால் ் நாககுப புற்று எ் 
எந்� உறுபபில் வருகிைம�நா அ�ற்மகற்்ப த்பயர் 
த்பறும். மைலும், மூலம்நாய வறககறைச 
தசநால்லும்ம்பநாது, ஆழவள்ளி மூலம் என்றும் சீழ 
மூலம் என்றும் rectal cancer ்பற்றி த்பயரி்டப்படடுள்ைது.

“வோறோ்ன குடைலபபுற்று வை்ம ் களு
வைமோக்வ குடைலில ் ேோவுணடைோகும்
கூறோக ் ்பதியி்் ெளியுணடைோகும்

சகோடும் ஏப்பம் ஓங்கோைம் வயிற்றில குத்து
்போைோ்ன ச்போரும்்ோடு குடைலி்ைக்கும்
ச்பருத்த ம்ம்தோன் கருகும் வி்ோவு ் ேோகும்
ஊைோ்ன சேஞசு்ையும் த்்க்னக்கும்
உறவோக உடைல வறளும் கு்ணங்கணடைோய்” 

கும்்பமுனி உதை்ேோய் நிதோ்னம் 768/793

இவவநாறு கு்டல் புற்றின் (co lon cancer )
குறிகுணங்கறைப ்பற்றிச தசநால்லி, அ�ற்கு 
தகநாடுப்ப�ற்கநா் ைருந்துகைநாகிய, வில்வநாதி குடிநீர், 
புளியநாரல் த்ய, இந்துபபு சூரணம் இறவகளும் 
கூைப்படடுள்ைது. இம� நூலில் கல்த்பருவயிறு, சற� 
த்பருவயிறு என்று வயிற்றுககுள் வரும் புற்றும்நாறய 
்பற்றியும் கூைப்படடுள்ைது.

“கூணடைநத வீக்கமது குடியிருந்த
குவ்யத்தில ்பன்னிைணடு ஆணடு மடடும்
தோணடியநத வீக்கமது க்னத்துப புண்ணோய்
தோ்னரிக்குஞ சுற்றைவும் ெ்தகள் தன்்்ன
மூணடைநத புண்ணதி்் அவுடைதங்கள்
மு்றயோகச் செய்தோலும் மை்ணம்தோ்்ன
மை்ணமது ஆவதற்குள்ைோணடின் ் ம்்
மங்்கயவள் சேஞசு்ையும் இடுபபும் ் ேோகும்” 

மோர்பக மருத்துவம் 73/91

ைநார்்பகப புற்று ம்நாறய ஆரம்்பத்திமலமய 
சிகிசறச தசயயநாைல் விட்டநால், ஒரு கட்டத்தில் 
புற்று தசல்கள் நுறரயீரலிலும், முதுதகலும்பிலும் 
்பரவி (metastasis) வலிறயக தகநாடுககும், அற�த்�நான், 
த்ஞசுறையும் இடுபபும் ம்நாகும் என்று இங்கு 
கூைப்படடுள்ைது. இந்� நிறல வந்� பிைகு 
ஒருவரு்டத்தில், அ�நாவது ம்நாய ஆரம்பித்�திலிருந்து 
1 2  ஆண்டில்  ை ரணைற்டவர்  என்றும் 
தசநால்லப்படுகிைது.

இம�ம்பநால ்பல ைருந்துகறைப ்பற்றிச சித்�ர் 
நூல்கள் தசநால்லும்ம்பநாது, இது இந்� வறகப 
புற்றுககுக தகநாடுககலநாம் என்றும் கூறி இருப்ப�நால், 
அந்� ைருந்துகறை சித்� ைருத்துவர்கள் புற்று 
ம்நாயநாளிகளுககு தகநாடுககின்ை்ர்.

“ஓ்மநீ குறிபபுற்று ் யோனிபபுற்று
ஒளிவோ்ன இடிபபுற்று கன்்னபபுற்று
தோ்மநீ ்ப்சி்நதி கன்்னத் ் தோசி
ெ்தவைருங் கண்்ணோய் ் ்போகும் ்போ்ை”
“கன்்னத்தின் புற்றும் க்னத்த தநத சூ்்களும்
பின்்னப ்படுத்துந திைடசிகளும் வன்்னமிடு
்யோனிலிங்கப புற்றி்்னயு ் மோடடும்”

இவவநாைநாக ஆதிகநாலத்தில் �மிழ்நாடடில் 
்பயன்்படுத்�ப்படடு வந்� புற்றும்நாயகளுககநா் 
சித்�ைருந்துகள் ஏரநாைநாைநாக ஏடுகளில் எழு�ப்படடு, 
�ற்ம்பநாது ்பயன்்பநாடடில் உள்ை். ஆ்நால், 
இதும்பநான்ை ்பல ்பநாரம்்பரிய சித்� ைருந்துகள் சித்� 
ைருத்துவக கல்லூரிககுள் BSMS ்பநா்டத்திட்டத்தில் 
மசர்ககப்ப்டநா��நாலும், சித்� ைருத்துவத்துகதக் 
முறையநா் ஆரநாயசசிகள் இல்லநா��நாலும், சித்� 
ைருத்துவர்களுகமக ்ம்பிகறகயில்லநா��நாலும், 
இன்று சித்� ைருத்துவமுறை, �மிழ ைககளின் 
புற்றும் நாறய ஒழிப்பதிலிருந்து �ன்ற் 
விலககிதகநாண்டு தவளியில் நிற்கிைது.
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கூட்டுச் சிகிச்னசைனய ஆவணப்்படுத்த நவண்டும்:
�மிழகத்திலுள்ை ஒருவருககுப புற்றும்நாய என்று 

கண்டுபிடிககப்பட்டநால் உ்டம ,் அந்� ம்நாயநாளியின் 
குடும்்பத்தி்ர், அற� ஏற்றுகதகநாள்வ�ற்கு சில 
்நாடகள் எடுத்துகதகநாள்வர். வீடடிலிருந்�வநாமை, 
எந்� ைருத்துவைற்ககுச தசல்லலநாம், எந்� 
்டநாக்டர் இ�ற்குப பிர்பலைநா்வர், எவவைவு ்பணம் 
தசலவநாகும், ்ம்ைநால் ்பணம் திரட்ட முடியுைநா, 
அரசு கநாபபீடு கிற்டககுைநா, ்பநாரம்்பரிய ைருத்துவம் 
றகதகநாடுககுைநா, என்தைல்லநாம் ஆரநாயும் ம்பநாது, 
தசவிவழிச தசயதியநாக ்பலவற்றைக மகட்டறிவர். 
்வீ் ைருந்துகள் உடதகநாள்ளும்ம்பநாம� , 
மகநாவில்களுககுச தசல்வதும்பநால, கண்டிப்பநாக 
்பநாரம்்பரிய ைருத்துவத்ற�யும் ்நாடிசதசல்வர். ்பல 
புற்று ம்நாயநாளிகள் என்னி்டமை அறலம்பசியில், 
இற�ப்பற்றி  விவநாதிப்பர் .  ம க ரைநாவில் 
கநாடடுககுள்மை ஒரு றவத்தியர் கஷநாயம் 
தகநாடுககிைநாரநாம், கர்்நா்டகநாவில் ஷிமைநாகநா 
ைறலயில் ஒரு றவத்தியர் ஏம�நா தகநாடுககிைநாரநாமை, 
என்தைல்லநாம் மகட்பர். பின்்ர் யூடியூபற்பப 
்பநார்த்துவிடடு கண்டிப்பநாக ஒரு ்நாள் அந்� 
றவத்தியர்கறைப ்பநார்த்து மூலிறககறை 
வநாங்கிசதசல்வர். இபம்பநாது, ் வீ் ைருந்து ைற்றும் 
மூலிறக ைருந்துகறை மசர்த்ம� உண்்டநாலும், 
புற்றும்நாய ைருத்துவரி்டம் மூலிறக ைருந்துகறை 
உடதகநாள்வற� ைறைத்து விடுவர். இந்� நிறலயில் 
�மிழ்நாடடின் புற்றும்நாய ஆரநாயசசி இங்கிருந்து 
ஆரம்பிககப்ப்ட மவண்டும். அதைரிககநாவில் ஒரு 
ைருத்துவைற்யில் தசய� ஆரநாயசசியில், 41% 
ைநார்்பகபபுற்று ம்நாயநாளிகள், ்பநாரம்்பரிய 
ைருந்துகறை உடதகநாள்வற� தவளிப்பற்டயநாகச 
தசநால்லியுள்ை்ர்.

இங்கு அந்� நிறலறை இல்றல. ் வீ் ைருத்துவர் 
மகநா்பப்படடு விடுவநாரநாம். ை�ம் ைநாற்ைத் 
�ற்டசசட்டத்ற� வி்டவும் தகநாடூரைநா் வி்டயம் 
இது. ம்நாயநாளி �நான் விரும்பும் ைருத்துவ முறைகறை 
்பயன்்படுத்� அடிப்பற்ட உரிறை உண்டு. எனினும், 
இந்�த் �கவல்கறைதயல்லநாம் ்வீ் ைருத்துவமர 
மசகரித்து றவத்திருந்�நால், மூலிறக ைருந்துகறையும் 
மசர்த்து உண்்ப�நால் ்பலன் இருககிை�நா இல்றலயநா 
என்்பது ் ைககுத் த�ரிந்திருககும், இந்� documentation 
மு�லில் தசயயப்ப்ட மவண்டும். ்ல்ல ்பலன் 
இருககுைநா்நால், அற்வருககும் தசநால்மவநாம், 
்பலன் இல்றலதயன்ைநால் ஒரு முடிவுககு வரலநாம். 
மைலும், சித்� ைருத்துவர்கள், சித்� ைருத்துவக 

கல்லூரிகள் எ்ப ்பலரும் புற்று ம்நாயநாளிகளுககு 
சித்� ைருந்துகறை தகநாடுத்துக தகநாண்டு�நான் 
இருககிைநார்கள். இவற்றை உரிய முறையில் 
ஆவணப்படுத்தி, அரசுககுத் த�ரிவிகக ஏற்்பநாடு 
தசயய மவண்டும். அற� புள்ளிவிவர ஆரநாயசசிககு 
உட்படுத்தும் ம்பநாது, அ�ன் ்ன்றை தீறைகறை 
்நாம் அறியலநாம். ்பயன் �ரும் ைருந்துகறை, சித்� 
ைருத்துவக கல்லூரியிமலமய தகநாடுகக ஏற்்பநாடு 
தசயயலநாம். புற்றும்நாயககநா் ்பநாரம்்பரிய சிகிசறச, 
்பல றவத்தியர்கமைநாடு முடிந்துவி்டநாைல் இருகக 
முயற்சிகள் மைற்தகநாள்ை மவண்டும்.

புற்றுந�ோனயக் குணப்்படுத்தும் மருந்துகள் எனவ?
என்னுற்டய 13 ஆண்டுகநால சித்�ைருத்துவ 

ஆரநாயசசி  அறிறவக  தக நாண்டு ,  ் நான் 
புற்றும்நாயககநா் சித்� ைருந்துகறை 5 வறகயநாகப 
பிரித்துள்மைன்.

மு�ல்வறக, Siddha chemotherapy என்று 
தசநால்லப்படும் புற்று தசல்கறை ம்ரடியநாக 
அழிககும் ைருந்துகள். த்பநாதுவநாக இந்� ைருந்துகள், 
�ங்கம், தசம்பு, ஆர்தசனிக, தவள்ளி ம்பநான்ை 
உ ம ல நா க ப  ்ப நா ்ட நா ண ங் க ை நா ல் 
தசயயப்பட்டறவயநாகும் .  உ�நாரணைநாக 
ரசதசந்தூரம், ் வ்பநாஷநா் தசந்தூரம் ம்பநான்ைவற்றை 
கீமைநாத�ரபி தகநாடுகக முடியநா� கட்டத்தில் அ�ற்கு 
ைநாற்ைநாகக தகநாடுககலநாம். அல்லது, இற�யும் 
மசர்த்ம� தகநாடுப்ப�ன் மூலம், கீமைநாத�ரபியின் 
அைறவக குறைகக முடியும், ்பகக விறைவுகறை 
தவகுவநாகக குறைகக முடியும்.

இரண்்டநாம் வறக, மூலிறககள் ைற்றும் உமலநாகக 
கலறவயநால் தசயயப்பட்டறவயநாகும். உ�நாரணைநாக 
இரசகந்தி தைழுகு, ் ந்தி தைழுகு ம்பநான்ைறவ. இறவ, 
த்பருைருந்துகள் என்றும் அறழககப்படும். ஏத்னில், 
இறவ புற்றும்நாய தசல்கள் உ்டலில் ைற்ை இ்டங்களில் 
்பரவுவற�த் �டுககும், ம்நாய எதிர்பபுத்திைற் 
அதிகப்படுத்தும் (எதிர்பபுத்திைன் த்பற்று புற்று 
தசல்கறை அழிககும்), ைற்றும் சிறிய அைவில் புற்று 
தசல்கறை தகநால்லும் திைனும் ்பற்டத்�து. ்வீ் 
கீமைநாத�ரபி, அல்லது கதிரியகக சிகிசறச அல்லது 
அறுறவச சிகிசறச மைற்தகநாண்்ட பின்்ர், இந்� 
ைருந்துகறைக தகநாடுககலநாம்.

மூன்ைநாவது வறக, உ்டலின் எதிர்பபுத் திைற்க 
கூட்டவும், த்பநாதுவநா் உ்டல் ஆமரநாககியத்ற�ப 
ம்பணவும், ்பசி உண்்டநாககவும், உ்டல் எற்டறயக 
கூட்டவும் தகநாடுககப்படுவ�நாகும், அமுககரநா 
மலகியம், ைஞசள் ம்பநான்ைவற்றை ம்நாயநாளி ் வீ் 
ைருந்துகள் உடதகநாள்ளும் ம்பநாம� இற�யும் 
சநாபபி்டலநாம். புற்றும்நாயநால் ்பநாதிககப்பட்ட 
குறிபபிட்ட உ்டல் உறுபபுகறை ்பலப்படுத்தும் 
வி�ைநாக கநாயகற்்பம் என்ை சித்� ைருத்துவ 
மூலிறகைருந்துகள் இந்� இ்டத்தில் சிைப்பநாக 
மவறலதசயயும்.

்நான்கநாவது வறக, ்வீ் ைருத்துவத்தின் ்பகக 
விறைவுகறைப ம்பநாககுவ�ற்கநாகக தகநாடுககப்படும் 
மூலிறக ைருந்துகைநாகும். உ�நாரணைநாக cisplatin, 
5-Flurouracil, radiation இவற்ைநால் ஏற்்படும் வநாயபபுண், 
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கு்டல்புண், சிறுநீரக ்பநாதிபபுகறை சரிதசயய 
சகம�வி என்ை சித்� மூலிறகறயப ்பயன்்படுத்� 
மவண்டும். இற� என்னுற்டய 6 ஆண்டுகநால 
ஆரநாயசசியில் மசநா�ற் எலிகளில் நிரூபித்து 
இருககிமைன். முடி உதிர்�லுககு கரிசலநாங்கண்ணி 
மசர்ந்� ற�லங்கள் ்பயன்்படுத்� மவண்டும். 
புற்றும்நாறயக குணப்படுத்தும் நிறலறயக 
க்டந்துவிட்டநால், இபம்பநாது ம்நாயநாளிககு ைரணம் 
என்்பது �விர்கக முடியநா��நாகிவிடும், ைரணத் 
�றுவநாறய த்ருங்கும் மீ�முள்ை வநாழ்நாளின் 
ைரணமவ�ற் விவரிககமுடியநா�து. தி்மும் 
வைர்ந்துதகநாண்டிருககும் புற்றும்நாயின் �நாககத்�நால், 
உ்டலில் ்பலபுதிய குறிகுணங்கள் ஏற்்படும். புற்று 
்பநாதித்� உறுபபுகளில் அதீ�வலி, ை் உறைசசல், 
தூககமின்றை, நுறரயீரலில் நீர் மகநார்ப்ப�நால் 
முசசுவி்ட சிரைம், வயிற்றில் நீர் மகநார்ப்ப�நால் 
த்பருவயிறு, சிறுநீர் கழிப்பதில் சிரைம், வயிறு ஊ�ல், 
ைலசசிககல், ை்சசிககல், வநாந்தி, ்படுகறகப புண், 
எ் ஒவதவநாரு ம்நாயநாளிகளும் ஒவதவநாரு 
வறகயநா் துன்்பங்களுககு ஆைநாவர். க்டந்� 
கநாலத்தில் தசய� ்பநாவங்கறை நிற்த்து மிகவும் 
துன்்பப்படுவர். அந்�த் �வறுகளுககு பிரநாயசசித்�ைநாக 

எற�ச தசயவது, எப்படி தவளிமய தசநால்வது, 
ைரணத்ற� ்நான் எப்படி எதிர்தகநாள்மவன், என் 
கற்டசி  பிள்றை இன்்மும் தசடடில் 
ஆகவில்றலமய, இரண்்டநாவது ைகளின் கணவருககு 
குடிப்பழககம் இருககிைம�, ம்பரபபிள்றைகள் 
இன்்மும் பிைககவில்றலமய, என் சந்�தி இந்� 
உலகில் இருககுைநா? என்தைல்லநாம் ்பலவறகயநா் 
ை்ம் சநார்ந்� பிரசசற்களுககு ஆைநாவர். 
ைரணவலி �ணிபபுச சிகிசறச (palliative care) 
என்னும் ைருத்துவப பிரிவு, இப்படி தீரநா ம்நாயகைநால் 
ைரணத்�ருவநாறய த்ருங்கிய ம்நாயநாளிகளுககு 
அளிககப்படும் சிைபபு ைருத்துவப ்பரநாைரிபபு ைற்றும் 
தசவிலியர் கவனிபபு ஆகியறவதகநாண்்ட ்பல்ம்நாககு 
ைருத்துவ அணுகுமுறை ஆகும்.

இந்� இ்டத்தில் �நான் ஐந்�நாவது வறகயநா் 
ைருத்துவமுறை மிகவும் ்பயனுள்ை�நாக அறையும். 
அபின் ைற்றும் கஞசநா ம்பநான்ை வலிநிவநாரணிகள், 
வர்ைம், த�நாககணம் ைற்றும் புை ைருத்துவச சிகிசறச 
முறைகள், ற�லம் �்டவு�ல், மயநாகநா, சித்�ர்களின் 
்பநா்டல்கள், சித்�ர் ஆன்மீகம், இறைவன்-இயற்றக-
வநாழகறகறய சித்�ர்களின் ்பநார்றவயில் ்பநார்த்�ல், 
எ் ஏகப்பட்ட வறகயில் சித்� ைருத்துவம் இந்� 

சேைோசிரியர. டைோக்டைர. சி.பி. மோத்யூ MBBS, MS, DMR 
(Senior Oncologist),அவரகள் ்கைைோவில உள்ை 
்கோடடையம் மருத்துவக் கலலூரியில ்்பைோசிரியைோகப 
்பணிபுரிநத கோ்த்தில, ேவீ்ன மருநதுகள் மற்றும் கதிரியக்க 
சிகிச்்ெயோல தீரக்க முடியோமல, இவைோல ் கவிடைப்படடை 
ஒரு ் ேோயோளி்ய சிறிது கோ்த்திற்குப பிறகு, ெநதிக்கிறோர. 
ஒரு சித்த ் வத்தியர சகோடுத்த மருந்த உணடை பிறகு, 
தோன் கு்ணம்டைநததோக அநத ்ேோயோளி கூறியுள்ைோர. 
அதன் ்தடுத்ோக, தமிழேோடடிலுள்ை ்ப் சித்த 
மருத்துவரக்ை ் ேரில  ்போரத்து, விவைங்க்ை அறிநது 
சகோணடு, அதன்பின் புற்று்ேோயோளிகளுக்கு சித்தோ 
மருநதுக்ையும் ் ெரத்்த சகோடுத்துள்ைோர. 60 ஆணடு 
கோ் புற்று்ேோய் சிகிச்்ெயின் ்போதியில இநதத் திருப்பம் 
ஏற்்படடைதன் வி்ைவோக, கடைநத 34 ஆணடுகைோக 
ஒருங்கி்்ணநத சித்த-ேவீ்ன புற்று ்ேோய் சிகிச்்ெ்ய 
இவர ் மற்சகோணடு வநதிருக்கிறோர. புற்று ் ேோய்களுக்கோ்ன 
நூற்றுக்கும் ்மற்்படடை சித்த மருநதுகளில, இவருக்குத் 
சதரிநத ்பத்து மருநதுக்ை மடடும் இ்்ணத்துப 
்பயன்்படுத்துவதோல, ேவீ்ன மருநதுகள் மற்றும் கதிரியக்க 
சிகிச்்ெயின் ் த்வ்ய/அை்வ கு்றக்க முடிகிறது, 
்பக்க வி்ைவுகள் இல்ோமல வோழேோள் நீடடிக்கப்படுகிறது, 
்ப்ர பூை்ண கு்ணமும் அ்டைகின்ற்னர, மருத்துவச் 
செ்வுகள் மிகவும் கு்றகிறது, கு்ணப்படுத்த முடியோத 
நி்்்ய அ்டைநத ் ேோயோளிகளின் க்டைசிக் கோ்ங்கள் 
சிைமங்கள் இன்றி இனி்மயோகக் கழிக்க முடிகிறது. சதன் 

இநதியோவின் அ்்னத்து ்போகங்களிலும் இருநது 
்ப்்ேோயோளிகள் கு்றநத செ்வில ்ப்ன்ச்பறுகின்ற்னர. 
இதற்கோகத் ்தசிய சித்த மருத்துவ நிறுவ்னத்தின் 
இயக்கு்னர, ் ்பைோசிரியர மருத்துவர. மீ்னோகுமோரி அவரகள், 
டைோக்டைர சிபி.்மத்யூவுக்கு வோழேோள் ெோத்்னயோைர 
விரு்த அறிவித்தோர. அ்த, அவைது 92ஆவது பிறநத 
ேோைன்று (7-9-2021) அவைது இல்த்துக்்க சென்று 
வழங்கி்னோர. இது ேோள் வ்ையிலும் சித்த மருத்துவத்துக்கோக 
்கைைோவில ஒலித்துசகோணடிருநத அநதக் குைலுக்கு இது 
ஒரு அங்கீகோைம்.

டைோக்டைர சி.பி.்மத்யூ அவரகள் இநதியோவில 
முதன்முத்ோக அறிமுகப்படுத்தப்படடை அத்த்்ன 
வ்கயோ்ன புற்று்ேோய் சிகிச்்ெக்ையும் ்பயன்்படுத்தும் 
்க்தரநத நிபு்ணர ஆவோர. முதன்முத்ோக, இநதியோவில 
சி் புற்று்ேோய்க்கோ்ன மருநது ஆைோய்ச்சிக்ையும் செய்து, 
அறிவியல இதழகளில பிைசுரித்தும் உள்ைோர என்்பது 
குறிபபிடைத்தக்கது. இப்படிப்படடை, ஆைோய்ச்சி ம்னப்போன்்ம 
அவருக்கு இருநததோல, இநத சித்த மருநதுக்ைப 
்பயன்்படுத்திப ்போரப்பதில, ஆைோய்ச்சி செய்வதில அவர 
தயக்கம் கோடடைவில்். ேவீ்ன மருத்துவர ஒருவர, சித்த 
மருநதுக்ையும் ்ெரத்து புற்று்ேோய்க்கு சகோடுப்பது, 
வை்ோற்றில இது்வ முதலமு்றயோகும். ்படிப்படியோக, 
அவர 60வ்கயோ்ன புற்று ்ேோயளிகள், எய்டஸ் 
்ேோயோளிகள், எ்ன ்ப்வ்கயோ்ன ்ேோயோளிகளுக்கும் 
சித்த மருநதுக்ை வழங்கி சவற்றி ச்பற்றுள்ைோர. 

சிதத-்வீன கூட்டு மருததுேப 
புறறுவ்நாய்ச் சிகிச்ல�யின் முன்வனநாடி

ைாகைர் சி.பி. பமத்யூவுககு வாழநாள சாைலனையாளர் விருது
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வறக ம்நாயநாளிகளுககு உ�வமுடியும். உண்றைறயச 
தசநால்லபம்பநா்நால், ைரணத்�ருவநாயில் இருககும் 
புற்றும்நாயநாளியின் உ்டலில் எல்லநா துறைகளிலும் 
டியூபகறை தசருகி, அதிக ்பககவிறைவுள்ை 
ைருந்துகறை இந்� ம்ரத்தில் தகநாடுத்து , 
ை ரணத்துன்்பத்ற�  அதிகப்படுத்துவதும் , 
குடும்்பத்துககு த்பநாருைநா�நார  இழபற்ப 
ஏற்்படுத்துவதும் இபம்பநாது ்்டககிைது. இந்� 
ம்ரத்தில் சித்� ைருந்துகறையும் - ்வீ் 
ைருந்துகறையும் இறணத்து தகநாடுககும்ம்பநாது, 
ம்நாயநாளிகளுககும் அவர் குடும்்பத்துககும் மிகவும் 
ம்பரு�வியநாக இருககும் என்்பது என் அனு்பவம். 
இது, மீ�ம் இருககும் ் நாடகளிலநாவது, இயற்றகயநாக, 
நிம்ைதியநாக வநாழ உ�வும்.

�ற்ம்பநாது, த்பரும்்பநாலநா் சித்� ைருத்துவர்களின் 
ற க களில்  ம ் நா ய நாளி  இ ந் �  நிறலறய 
அற்டந்�பிைகு�நான் வந்து மசருகிைநார். ம்நாயநாளிறய 
ைருத்துவைற்யில் அனுைதித்து அதிகப ்பணம் 
தசலவுதசயய முடியநா�ம்பநாது, வீடடிலிருந்�வநாமை 
கற்டசிககநாலத்ற�க கழிகக இந்� சித்�-்வீ் 
ைருத்துவக கூடடுச சிகிசறசயநால் முடியும். ்நான் 
்பரிகரித்� ம்நாயநாளிகளில் ்பலர், இந்� கூடடு 

சிகிசறசயநால் ைரணிககும் ்நாள்வறரயிலும் 
கநாறலஉணவு உண்டும், உைங்கியும் நிம்ைதியநாக 
இருந்�்ர். சிலருககு கற்டசி ஓரிரு ்நாள் ைடடும் 
ைருத்துவைற் வநாசறல மிதிகக மவண்டிய ம�றவ 
வந்�து, அதுமவ அவர்களுககு கற்டசி ் நாைநாகவும் 
அறைந்�து, ஆக, சித்� ைற்றும் ் வீ் ைருந்துகறை 
ம �றவப ்படும்  இ்ட த்தில்  இறணத்துப 
்பயன்்படுத்தும்ம்பநாது, மிகுந்� ்ன்றை ்பயககும். 
இரண்டு ைருந்துகறையும் இறணககும் ம்பநாது, 
ஏ�நாவது வி்பரீ�ம் ஆகிவி்டநா�நா என்ை மகள்வி 
எழும். ஏற்க்மவ ம்நாயநாளிகள் இரண்ற்டயும் 
மசர்த்து சநாபபிடடுகதகநாண்டு�நாம் இருககிைநார்கள். 
எ்மவ, இந்� உண்றைறயப புரிந்துதகநாண்டு ்ம் 
ைருத்துவத்துறை இற� தவளிப்பற்டயநாக 
ஆ வ ண ப ்ப டு த் தி ் நா ல் ,  உ ண் றை ற ய க 
கண்டுபிடிககலநாம்.

க்டந்� கநாலங்களில் ்பல சித்� ைருந்துகறை, 
புற்றும்நாய தசல்களிலும் (In-vitro studies), மசநா�ற் 
எலிகளிலும் ஆரநாயசசி தசயது சில கடடுறரகள் 
த வ ளி யி ்ட ப ்ப ட டு ள் ை ் .  ை ணி ப ்ப நா ல் 
்பல்கறலகழகத்திலும் இப்படியநா் ஆரநாயசசிகறை 
்நாங்கள் தசயதுள்மைநாம் . ஆ்நால், புற்று 

“்கைைோவுக்கும் தமிழ ேோடடுக்கும் இ்டையில இருப்பது 
ஒரு ம்் (்மற்கு சதோடைரச்சி ம்்) தோன். ஏன் இநத 
சித்த மருத்துவம் தமிழகத்்தத் தோணடை மறுக்கிறது?” 
என்ற ் கள்வி்ய அவர அவவப்்போது எழுபபுவோர.

2017 ஆம் ஆணடு, மத்திய சித்த மருத்துவ ஆைோய்ச்சி 
நிறுவ்னத்தின் அன்்றய இயக்கு்னர ் ்பைோசிரியர. டைோக்டைர. 
ைோமெோமி அவரகளின் சீரிய முயற்சியோல, மணிப்போல 
்பலக்்கழகத்தில, “புற்று ்ேோய் மற்றும் ்தோல 
்ேோய்களுக்கோ்ன ஒருங்கி்்ணநத சித்த-ேவீ்ன மருத்துவ 
மு்ற” குறித்த ்தசியக் கருத்தைங்கு ேடைத்தப்படடைது. 
அங்குதோன், முதன் முத்ோக டைோக்டைரின் ஒருங்கி்்ணநத 
சிகிச்்ெமு்ற குறித்து டைோக்டைர. அபில ்மோகன் 
சவளிக்சகோணடு வநதோர, அது அ்்னவ்ையும் 
ஆச்ெரியப்படை ் வத்தது. மணிப்போல ்பலக்்க்கழகத்தில 
்பணிபுரிநது வநத எ்னக்கு அன்றிலிருந்த, எப்படியோவது 
இநத மு்ற்ய ்மலும் ்ப் சித்த மற்றும் ேவீ்ன 
மருத்துவரகள் கற்றுக்சகோள்ை ்வணடும், இ்த 

எப்படியோவது சவளிக்சகோணடு வை்வணடும், இ்த 
ஆைோய்ச்சிக்கு உட்படுத்த ் வணடும் என்று ஆழம்னதில 
எண்ணம் ்பதிநதது. அதன் வி்ைவோக, டைோக்டைர.அபில 
்மோகனுடைன் இ்்ணநது, அதற்கோ்ன முயற்சி்ய செய்ய 
ஆைம்பித்்தோம். அநதச் ெமயத்திலதோன் ் கோயம்புத்தூ்ைச் 
்ெரநத சித்த மருத்துவ ஆரவ்ரும், கல்போக்கம் 
இநதிைோகோநதி அணு ஆைோய்ச்சி ் மயத்தில விஞஞோனியோகப 
்பணியோற்றி விருப்ப ஓய்வு ச்பற்றவருமோ்ன ேடைைோஜன் 
அவரகள் இதற்குத் ் த்வயோ்ன ்ப்ண உதவி்யச் செய்ய 
முன்வநதோர. அதன்்படி, வோைோ வோைம், டைோக்டைர.சிபி.
்மத்யூ்வ ் ேரில ெநதித்து, ்ப் ் கள்விக்ைக் ் கடடு, 
அவரின் அனு்பவங்க்ைத் சதோகுத்து புத்தகமோக்கும் 
முயற்சி்ய ஆைம்பித்்தோம். இன்றுவ்ை, திரு.ேடைைோஜன் 
அவரக்ை ேோங்கள் இருவரும் ்ேரில ்போரத்ததில்். 
அ்்்்பசியில ் ்பசுவ்தோடு ெரி. அவரின் அதீத ஆரவம் 
சித்த மருத்துவைோகிய எங்களுக்கு மிகவும் உநது்கோ்ோக 
அ்மநதது. அநதப புத்தகத்்த முடிக்க ் வணடி, ேோனும் 
்கோடடையம் ்பயணித்்தன். டைோக்டைர அவரகள் என்்்ன 
அவரின் அருகி்்்ய ஒரு வோைம் அமை ் வத்து, எப்படி 
்ேோயோளிக்ை அவர அணுகுகிறோர, என்று புரிய ் வத்தோர. 
மருத்துவக் கலலூரியில ஆசிரியைோகப ்பணியோற்றும் ேோன், 
்ப் ஆணடுகளுக்குப பிறகு, அவரிடைம் மோ்ணவ்னோக 
இருநது ஒரு வோைம் கற்ற அனு்பவத்்த, சித்தரகளின் 
்போக்கியமோக்வ கருதுகி்றன். அவ்ைப்பற்றி பிபைவரி 
2021இல, ஒரு சிறிய கோச்ணோளி ஒன்்றத் தயோரித்து 
சவளியிட்டைன். அதில, அவரின் ஒருங்கி்்ணநத 
மருத்துவ மு்ற்யப ்பற்றியும், அவ்ைப ்போைோடடை 
்வணடிய அவசியத்்தயும், இ்த அடுத்த கடடைத்துக்கு 
ே க ர த் த  ்வணடிய  ் த்வ்யயும்  அதில 
குறிபபிடடிருந்தன். அநதக் கோச்ணோளி ்ப் தமிழ 
ஆரவ்ரக்ையும் சித்த மருத்துவ ெமூகத்்தயும் 
சென்ற்டைநது இருநதது.

- அருள்அமுதன்
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ம்நாயநாளிகளி்டம் எந்� ஆரநாயசசியும் இதுவறர 
்்டககவில்றல. ்வீ் புற்று ம்நாய நிபுணர்கள் 
விருப்பம் த�ரிவித்� பிைகும் கூ்ட, எங்களுககு 
ம்பநாதிய நிதியு�வி இன்றையநால் ஆரம்பித்� 
ஒவதவநாரு ஆரநாயசசியும் கி்டபபில் ம்பநா்டப்பட்டது. 
ஆரநாயசசிகள் மைற்தகநாள்ைப்பட்டநால் ைடடுமை, 
சித்� ைருத்துவம் உலக ைருத்துவைநாக ்பரிணமிககும்.

சித்த-�வீை புற்றுந�ோய் 
கூட்டு மருத்துவத்தின் முன்நைோடி:

மகரைநாவின் மகநாட்டயத்ற�ச மசர்ந்� புற்றும்நாய 
நிபுணர் ்டநாக்டர். சி.பி.ைநாத்யூ MBBS, MS, DMR (Senior 
Oncologist), அவர்கள் மகநாட்டயம் ைருத்துவக 
கல்லூரியில் ம்பரநாசிரியரநாக இருந்�ம்பநாது, அவரநால் 
றகவி்டப்பட்ட ஒருவர், சித்� ைருந்துகறை உண்டு 
புற்று ம்நாய குணைநா்�நால், அவர் சித்� 
ைருந்துகறைப ்பற்றித் த�ரிந்து தகநாண்டு, 
ஒருங்கிறணந்� சித்�-்வீ் புற்றும்நாய சிகிசறசறய 
உலகில் மு�ன்முறையநாக க்டந்� 34 ஆண்டுகைநாக 
்ற்டமுறைப்படுத்தி வருகிைநார். 92 வய�நா் 
அவரி்டம் ்நான் தசன்று ்பயிற்சித்பறும் வநாயபபும் 
கிற்டத்�து. “Siddha system is the divine system, created by 
semi-Gods and Saints like Agasthayr and Bogar. These saints are 
perfect, hence their medical system is also perfect, which does 
not need any correction. It is a perfect health system that can cure 
cancers. When Siddha drugs are given in combination with 
allopathic drugs in cancer patients, we get wonderful results” 
அ�நாவது அகத்தியர் ம்பநாகர் ம்பநான்ை சித்�ர்கள் 
உருவநாககிய இந்� த�யவீக ைருத்துவ முறையில் 
எந்�ப பிறழயும் இல்றல, இற� ்வீ் ைருந்துகமைநாடு 
இறணத்துக தகநாடுத்�நால், ்பல அற்பு�ங்கள் தசயய 
முடியும். இந்� வரிகறை அவர் என்னி்டம் தசநால்ல, 
அற� என் கநாதுகள் மகட்ட கணம், என் உள்ைம் 
பூரித்துப ம்பநாயவிட்டது .  “ நீங்கள் சித்� 
ைருத்துவர்களிற்டமய இற�்பற்றிச தசநால்லி, 
ற�ரியைநாகப ்பயிற்சி தசயயச தசநால்லுங்கள். இம� 
ைருத்துவ முறை, ைறலயநாைத்திமலநா சைஸ்கிரு�த்திமலநா 
இருககுைநா்நால், இன்று இற� உலகறியச 
தசயதிருப்பர். இந்�க க்டறைறய �மிழ ைககளி்டமும், 
சித்� ைருத்துவ அரசு அதிகநாரிகளி்டமும் 
தசநால்லுங்கள். எ்ககு வய�நாகி விட்டது. இனிமைல் 
என்்நால் இறைய ைநாணவர்கறை உருவநாகக 
முடியநாது. எப்படியநாவது, இந்� ஒருங்கிறணந்� 
முறைககு உயிர் தகநாடுங்கள், உலகறியச தசயயுங்கள். 
உங்கறைப ம்பநான்ை இறையவர்கறை ் ம்பித்�நான், 
்நான் இருககிமைன்” என்று அவர் தசநான்்து, 
எ்ககுள் ஒரு த்பரிய ைநாற்ைத்ற� உருவநாககியது. 
�மிழ்நாடடில் எந்� ்வீ் ைருத்துவர் இப்படிச 
தசநால்வநார்?

நூற்றுககும் மைற்்பட்ட புற்று ம்நாயகளுககநா் 
சித்� ைருந்துகளில், இவருககுத் த�ரிந்� ்பத்து சித்� 
ைருந்துகறை ைடடும் இறணத்துப ்பயன்்படுத்துவ�நால், 
்வீ் ைருந்துகள் ைற்றும் கதிரியகக சிகிசறசயின் 
ம�றவறய/அைறவ குறைகக முடிகிைது, ்பகக 
விறைவுகள் இல்லநாைல் வநாழ்நாள் நீடடிககப்படுகிைது, 
்பலர் பூரண குணமும் அற்டகின்ை்ர், ைருத்துவச 
தசலவுகள் மிகவும் குறைகிைது, குணப்படுத்� 

முடியநா� நிறலறய அற்டந்� ம்நாயநாளிகளின் 
கற்டசி கநாலங்கள் சிரைங்கள் இன்றி இனிறையநாக 
கழிகக முடிகிைது. சித்� ைருந்துகைநால் எந்�ப ்பகக 
விறைவுகறையும் அவர் ்பநார்ககவில்றல என்்பது 
கூடு�ல் �கவல். அவரின் இந்� உத்திறய 
� மி ழ ் நா ட டி லு ம்  ் நா ம்  எ ளி � நா க 
்ற்டமுறைப்படுத்�லநாம்.

என்ை தசைய்ய நவண்டும்?
�மிழ்நாடடில் உள்ை அற்த்து அரசு ்வீ் 

புற்றும்நாய ைருத்துவைற்களிலும், உ்ட்டியநாக 
ஒரு சித்� ைருத்துவப பிரிவு ஆரம்பிககப்ப்ட 
மவண்டும். அற�, அருகில் உள்ை சித்� ைருத்துவக 
கல்லூரி அல்லது ைநாவட்டத் �றலறை சித்� 
ைருத்துவைற்யின் கண்கநாணிபபில் தகநாண்டுவர 
மவண்டும். ம்நாயநாளி ்ைககுத் த�ரியநாைல், 
எங்தகங்மகநா மூலிறக ைருந்ற�த் ம�டி ்பண விரயம் 
தசயவற� வி்ட, அவருககு என்் ம�றவமயநா, 
என்் விரும்புகிைநாமரநா, ் நாமை தகநாடுத்து வி்டலநாமை. 
இங்கு இரண்டு ைருத்துவமுறை ைருத்துவர்களும் 
ஒருவருகதகநாருவர் தீர ஆமலநாசித்து, எந்�வறகயநா் 
ைருந்துகறை இறணத்துக தகநாடுப்பது என்று 
முடிதவடுகக மவண்டும். இ�ற்கு சட்டத்திலும் 
எந்�ப பிரசசற்யும் இல்றல, ம்நாயநாளியி்டமும் 
எந்�ப பிரசசற்யும் இல்றல, ஆ்நால், ைருத்துவக 
கட்டறைபபில்�நான் பிரசசற் உள்ைது. ஒமர 
இ்டத்தில் இரண்ற்டயும் கிற்டககச தசயவது, 
ஆரநாயசசி அடிப்பற்டயில் சில வரு்டங்கள் இற� 
்ற்டமுறைப்படுத்தி, பின்்ர் புள்ளியியல் �ரவின் 
அடிப்பற்டயில்  உல க றிய ச  த ச யவது , 
ைருத்துவர்களுககிற்டமய சரியநா் புரி�ல்கறை 
ஏற்்படுத்� மவண்டியது, ஒருங்கிறணந்� புற்று ம்நாய 
்பயிற்சிககு அரசு ஊககம் �ருவது, சித்� ைருந்துகறை 
ைருத்துவக கநாபபீடடில் மசர்ப்பது எ் அரசின் 
�றலயீடு இருககுைநா்நால் இது சநாத்தியமை. இற� 
்நாம் தசயயத் �நாைதிககும் ஒவதவநாரு ் நாளும் புற்று 
ம்நாயநாளிகளுககு ் நாம் துமரநாகம் இறழககிமைநாம்.

இது சைரியோ?
அறிவியல் �ரவுகள் இல்லநாைல், நிற்த்� 

ைநாத்திரத்தில் இரு ைருத்துவ முறைகறை ஒருமசரப 
்பயன்்படுத்� முடியநாது�நான். MBBS ்படித்� சித்� 
ைருத்துவர்கறையும், Medical Pharmacology ம்பநான்ை 
்வீ் ைருந்தியறலப ்படித்� சித்� ைருத்துவர்கறையும், 
புற்று ம்நாய நிபுணர்கறையும் இறணத்து ஒரி்டத்தில் 
அைர்த்தி ஆககபபூர்வைநா் விவநா�ம் தசயய 
வழிவறக தசய�நால் எல்லநாம் �நா்நாக ்்டககும். 
�மிழக அரசு அல்லது �னியநார் புற்றும்நாய 
ைருத்துவைற்கள் இந்� ஒருங்கிறணந்� சிகிசறசறய 
மைற்தகநாள்ளும் முயற்சிறய எடுககுைநாயின், ்நான் 
அ�ற்கு உ�வத் �யநாரநாக இருககிமைன். இந்� 
ஒருங்கிறணந்� முறைறய, மு�லில் �மிழ்நாடடில் 
த�நா்டங்குமவநாம், பிைகு தவளி ைநாநிலம் ைற்றும் 
தவளி்நாடுகளுககுச தசநால்லலநாம்.

கடடு்ையோைர : மருத்துவப ் ்பைோசிரியர, 
மணிப்போல ்பலக்்க்கழகம்



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

அ
கல
டா
பர்
 2
02
1

21

நூல் அறிமு்கம்

து. ரவிக்குமோர்

சமநாழிலயப ்பறறி 
ஆழமநாகச் சிந்திததேர் கி.ரநா.

18.09.2021 அன்று மாலை புதுசபசரியில் நலைபைறற 
கி.ரா.வின் 99ஆவது பிறநைநாள நி்கழசசியில் பைராசிரியர் ்க. ைஞசாங்கம் எழுதிய 

‘கி.ரா. நூறு’ எனும் நூலை பவளியி்டடுப பைசியைன் சுருக்கம்

இந்� நிகழசசியில் ்பநார்றவயநாைரநாகக கலந்து 
தகநாள்ைமவ ்நான் வந்ம�ன். ஒரு நிகழசசியில் 
ம்பசசநாைரநாக ைடடுமின்றி ்பநார்றவயநாைரநாகக 
கலந்து தகநாள்ை மவண்டும் என்ை ்ல்ல ்பண்ற்ப 
கி.ரநா.வி்டம் இருந்து ் நாம் கற்றுக தகநாள்ை மவண்டும். 
்நான் ் ்டத்திய ்பல நிகழசசிகளில் அவரும் கணவதி 
அம்ைநாவும் ்பநார்றவயநாைர்கைநாக  வந்து 
்பங்மகற்றிருககிைநார்கள். இறுதிவறர இருந்து 
நிகழசசிறயச சிைபபித்து விடடுச தசன்றிருககிைநார்கள். 
்பஞசு (ம்பரநாசிரியர் க.்பஞசநாங்கம்) எழுதிய கிரநா 
நூறு என்ை இந்� நூறல தவளியி்ட மவண்டும் என்று 
திரு. சிலம்பு தசல்வரநாஜ் மகடடுகதகநாண்்டநார். 
இப்படியநா் ஒரு நூலுககுத் �னிமய நிகழசசி ் ்டத்தி 
அற� அறிமுகப்படுத்துவது�நான் அ�ற்குச தசயயும் 
ைரியநாற�யநாக இருககும் என்று ்நான் கூறிம்ன். 
ஆ்நால் ்பஞசு இந்� நிகழசசியிமலமய நூறல 
தவளியி்ட மவண்டும் என்று விரும்புகிைநார் எ் 
அவர் த�ரிவித்�நார் .  அ�்நால் ் நானும் 
ஒபபுகதகநாண்ம்டன்.

ஒரு நூறலப ்படிககநாைல் அற� தவளியிடுவது 
அந்� நூலுககுச தசயயும் ைரியநாற� அல்ல. 
்ல்லமவறை ்பஞசு ம்பசிகதகநாண்டிருந்� 
ம்ரத்திமலமய இந்� நூலின் ்பநாதி அைவுககுப 
்படித்து விடம்டன். கிரநா எழுதிய கடி�ங்கள்,அவரது 
்பற்டபபுகள், மகள்விகளுககு அவர் அளித்� 
்பதில்கள் மு�லநா்வற்றிலிருந்து 100 குறிபபுகறைத் 
ம�ர்வுதசயது ்பஞசு இந்� நூலில் த�நாகுத்திருககிைநார். 
அற�யும் ்பல்மவறு த்பநாருண்றைகளின் கீழ 
பிரித்திருககிைநார்.

கிரநாவின் ஒடடுதைநாத்� ்பற்டபபுகறையும் 

்பல்மவறு த�நாகுதிகைநாகப ்பதிபபித்து தவளியிட்டநால் 
அற� ்பல ம்பர் வநாங்குவநார்கள். அற� தவளியிடும் 
்பதிப்பகத்துககும் ் ல்ல லநா்பம் கிற்டககும். ஆ்நால் 
அவவநாறு தவளியி்டப்படும் த�நாறக நூல்கள் 
வநாசிககப ்படுகின்ை்வநா என்்பது மகள்விககுரியது. 
த்பரும்்பநாலும் அப்படி தவளியி்டப்படும் த�நாறக 
நூல்கள் 90 விழுககநாடு வநாசிககப்படுவதில்றல .

இபம்பநாது ஒரு ம்பநாககு அதிகரித்து வருகிைது. 
இந்� புத்�கம் என்னி்டம் இருககிைது என்று 
தசநால்லிக தகநாள்வதில் ்பலர் த்பருறைப்படுகிைநார்கள். 
ஒரு புத்�கம் என்னி்டம் இருககிைது என்்ப�ற்கும் 
அற� ்நான் வநாசித்திருககிமைன் என்்ப�ற்கும் 
ஏரநாைைநா் மவறு்பநாடு இருககிைது. ஒரு நூறலப 
்படித்து அற� உள்வநாங்கிக தகநாள்வது என்்பது 
மவறு, அற� விறலககு வநாங்கி அலைநாரியில் 
றவத்திருப்பது என்்பது மவறு. அப்படி அலைநாரியில் 
கநாடசிப த்பநாருைநாகி வி்டநாைல் கிரநாவின் 
்பற்டபபுகளில் இருந்து சுவநாரசியைநா் ்பல 
விஷயங்கறை மிகுந்� கவ்த்ம�நாடு ்படிப்ப�ற்கு 
இலகுவநா் முறையில் ்பஞசு இதில் ம�ர்ந்த�டுத்துத் 
த�நாகுத்திருககிைநார். இப்படி த�நாகுககும்ம்பநாது 
த�நாகுப்பநாைரின் ருசி அவருற்டய முன்னுரிறை 
ஆகியறவ அதில் ஆதிககம் தசலுத்துவது 
இயல்பு�நான். இப்படி த�நாகுககப்படும் ்பற்டபபு 
அதுமவ ஒரு �னி நூலநாக ஆகிவிடுகிைது. இப்படி 
த�நாகுககும்ம்பநாது அது சைகநால வநாசகர்களின் 
ம�றவறய நிறைவு தசயவ�நாக இருகக மவண்டும். 
நிசசயம் அந்� ம்நாககத்ற� இந்� நூல் நிறைவு 
தசயயும். கிரநாறவ புதி�நாக வநாசிகக மவண்டும் 
என்று விரும்புகிை ஒருவர் இந்� நூறலப ்படித்�நால் 
அவர் கிரநாவின் ்பற்டபபுகறைத் ம�டிச தசல்வநார் 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

அ
கல
டா
பர்
 2
02
1

22

என்்பதில் சந்ம�கமை இல்றல. 
அது�நான் இந்�ப புத்�கத்தின் 
சிைபபு என்று ் நான் கருதுகிமைன்.

இறச மு�ல் இலககியம்வறர 
இ தில்  ்ப ல  விஷயங் கள் 
த�நாகுககப்படடிருககின்ை். 
கிரநா ்பல்கறலககழகத்தில் ்படித்து 
்பட்டம் த்பற்ைவர் அல்ல. 
ஆ்நால், அவறர புதுசமசரி 
்ப ல் க ற ல க க ழ க த் தி ல் 
ம்பரநாசிரியரநாக அன்றைய 
துறணமவந்� ர்  மவங்க்ட 
சுபபிரைணியன் நியமித்�நார். 
அது ஒரு �னித்துவைநா் 
த ச ய ல நா கு ம் .  அ ப ்ப டி 
நியமிககப்பட்ட கிரநா, �நான் 
எந்�தவநாரு ம்பரநாசிரியருககும் 
குறைந்�வர் அல்ல என்்பற�த் 
�்து தசயல்்பநாடுகளின் மூலைநாக நிரூபித்�நார். இந்� 
நூலில் த�நாகுககப ்படடிருககும் கருத்துகளில் 
தைநாழிறயப ்பற்றி கிரநா தசநான்் கருத்துககள் 
ஆ ங் க ங் மக  இ ்ட ம் த்ப ற் று ள் ை ் . ஒ ரு 
தைநாழியியலநாைரின் தீவிரத்ம�நாடும் நுட்பத்ம�நாடும் 
்பல கருத்துகறை அவர் த�ரிவித்திருககிைநார். 
உறர்ற்டககும் கவிற�ககும் இற்டமய இருககும் 
ம வ று ்ப நா ட ற்ட  ்ப ல மு ற ை  அ வ ர் 
சுடடிககநாடடியிருககிைநார். உறர்ற்டககு ம்பநாதிய 
முககியத்துவம் தகநாடுககப்படுவதில்றல என்்பது 
அவரது ஆ�ங்கம். உலகத் �மிழ ைநா்நாடுகளில் கூ்ட 
உறர்ற்டககு உரிய ைதிபபு அளிககப்படுவதில்றல 
என்று  குறி பபிடடிரு ககி ை நா ர் . பு து ச மச ரி 
்பல்கறலககழகத்தில் மசர்ந்�ம்பநாது �மிழத்துறைறய 
உறர்ற்டத் துறை கவிற�த் துறை என்று 
இரண்்டநாகப பிரித்து அறைகக மவண்டும் எ் 
துறணமவந்�ரி்டம் கூறி்நாரநாம். உறர்ற்ட ்பற்றிய 
கிரநாவின் அவ�நானிபபு முககியைநா்து. உறர்ற்ட 
என்்பது ம�நான்றி 100, 150 ஆண்டுகள் �நான் 
ஆகின்ை். அது குழந்ற�ப ்பருவத்தில் இருககிைது. 
எ்மவ, அற� வைர்த்த�டுப்ப�ற்குக கூடு�ல் 
கவ்ம் தசலுத்�ப்ப்ட மவண்டும் என்்பம� 
அவருற்டய வநா�ம். �மிழ உறர்ற்டககு ்பநாரதியநார் 
தசய� ்பங்களிபற்ப எல்மலநாரும் ்பநாரநாடடுவநார்கள். 
ஆ்நால் அவருககு முன்்பநாகமவ ரநாைலிங்க 
அடிகைநார் �மிழ உறர்ற்டககு மிகபத்பரிய 
அைவில் ்பங்களிபற்பச தசயதிருககிைநார் என்று 
கிரநா குறிபபிடுகிைநார்.

இந்தியநாவில் கம்யூனிஸ்ட கடசி இரண்்டநாகப 
பிரிந்�து ்பற்றி மிகவும் வருத்�த்ம�நாடு அவர் ்பதிவு 
தசயதிருககிைநார். கம்யூனிச இயககத்தின் மீது அவர் 
றவத்திருந்� ்பற்று அதில் தவளிப்படுகிைது. கடசி 
பிைவு்படுவ�ற்கு முன்பு கடசிறயத் ம�நாற்றுவித்� 
ஒருவறர ப  ்ப ற் றிய  பு க நா ர் கள்  நிற ைய 
தசநால்லப்பட்ட�நாகவும் அவர் விலகிக தகநாண்்டநால் 
கடசிறய ஒமர கடசியநாக ்்டத்திச தசல்லலநாம் 
என்று ஒரு சைரசத் தீர்வு தசநால்லப்பட்ட�நாகவும், 

ஆ்நால் அப்படி புகநாருககு 
ஆைநா் ் ்பர் ‘்நான் விலகி்நால் 
என் மீது தசநால்லப்பட்ட 
குற்ைசசநாடடுகள் எல்லநாம் 
உண்றை என்ைநாகி விடும் எ்மவ 
்நான் விலக ைநாடம்டன்’ என்று 
கூ றி  வி ட ்ட � நா க வு ம் , 
அ�்நால்�நான் கடசி இரண்்டநாக 
உற்டந்�து என்றும் �நான் 
மகள்விப்பட்ட தசயதி ஒன்றை 
கிரநா ்பதிவு தசயதிருககிைநார். 
அந்�க கடடுறரயின் கற்டசியில் 
ரநாைநாயணத்திலிருந்து ஒரு 
கற�றய கிரநா கூறுகிைநார்: 
ரநாைற் தகநால்வ�ற்கு ரநாவணன் 
ஒரு மூமலநா்பநாயப ்பற்டறய 
அனுபபுகிைநான். ரநாைற் எப்படி 
அற்டயநாைம் கநாண்்பது என்று 

மகட்டம்பநாது அவன் ்நாைம் �ரித்து இருப்பநான் 
என்று அற்டயநாைம் தசநால்கிைநான். இந்�ச தசயதிறய 
ெநாம்்பவநான் ம்பநாய ரநாைனி்டத்தில் தசநால்ல ரநாைன் 
ஒரு �ந்திரம் தசயகிைநான். ஒரு ்பநாணத்ற� எடுத்து 
இரநாவணன் அனுபபிய ்பற்ட மீது எயகிைநான். அது 
ம்பநாய விழுந்�துமை ரநாவணன் அனுபபிய ்பற்ட 
வீரர்கள் அற்வருற்டய த்ற்றிகளிலும் ்நாைம் 
தீட்டப ்பட்ட�நாகக கநாடசியளிககிைது. அவர்கள் 
உ்டம் இவன்�நான் ரநாைன் அவன்�நான் ரநாைன் 
என்று ஒருவறர ஒருவர் �நாககிக தகநாண்டு அழிந்து 
ம்பநாகிைநார்கள். ஏகநாதி்பத்தியம் எப்படி கம்யூனிச 
இயககங்கறைச சிற�ககிைது என்்பற�ப பூ்டகைநாக 
அதில் கிரநா குறிபபிடடிருககிைநார்.

கிரநா, �நான் ்பநார்கக விரும்பிய இரண்டு 
எழுத்�நாைர்கறைப ்பற்றி மிகுந்� வருத்�த்ம�நாடு 
தசநால்லியிருககிைநார் - ஒருவர் புதுறைபபித்�ன், 
இன்த்நாருவர் �ருமு சிவரநாமு. அவர்கள் 
இருவறரயும் சந்திகக விரும்பிய�நாகவும் ஆ்நால் 
அ�ற்குள் அவர்கள் ைரணைற்டந்து விட்ட�நாகவும் 
அவர் தவவமவறு கடடுறரகளில் குறிபபிடடு 
இருககிைநார். ்பல்கறலககழகத்தில் ்படித்துப ்பட்டம் 
த்பைவில்றல என்ைநாலும் கிரநா எற�யும் ்படிககநா� 
்பநாைரர் அல்ல. ஏரநாைைநாக அவர் வநாசித்து 
இருககிைநார். அது அவருற்டய எழுத்துககளில் 
தவளிப்படுகிைது.

கிரநா த�லுங்றகத் �நாய தைநாழியநாகக தகநாண்்டவர் 
என்்பற� சிலர் விைர்ச்த் த�நானியில் 
தசநால்வதுண்டு. ஒரு வநாசகர் அவரி்டத்தில் 
மகடகிைநார், ‘நீங்கள் எந்� தைநாழியில் சிந்திபபீர்கள்?’ 
என்று. அ�ற்கு ரஷ்ய எழுத்�நாைர் ் ்பமகநாவ கூறிய 
ஒரு ்பதிறல அவர் மைற்மகநாள் கநாடடுகிைநார். 
அம�ம்பநால ஒரு மகள்வி ் ்பமகநாவி்டம் எழுப்பப்பட்ட 
ம்பநாது ‘்நான் தைநாழியநால் சிந்திப்பதில்றல. 
்படிைங்கைநால் சிந்திககிமைன்’ என்று அவர் ்பதில் 
அளித்�நாரநாம். ஒரு ்பற்டப்பநாளி தைநாழியநால் 
சிந்திப்பது கிற்டயநாது. ்படிைங்கைநால் �நான் 
சிந்திககிைநார் என்்பற� மிக அழுத்�ைநாக கிரநா ்பதிவு 
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தசயதிருககிைநார்.

ம ்ப ச சு  தை நாழிறய  தக நா சறச  என்று 
தசநால்்பவர்கறை அவர் கண்டிககிைநார். ்பண்டி� 
தைநாழி�நான் தகநாசறசயநா்து, தசயற்றகயநா்து. 
ைககள் ம்பசுகிை தைநாழி தகநாசறசயநா்து அல்ல’ 
என்்பது அவரது வநா�ம்.

சிறு ்பத்திரிறககளுககு கிரநா உ�வி தசய�ற�ப 
்பற்றி இங்மக ்பஞசு �்து ம்பசசில் குறிபபிட்டநார். 
கற�தசநால்லி என்ை ஒரு ்பத்திரிறகறயயும் கிரநா 
்்டத்தி்நார் என்்பது ்ைககுத் த�ரியும். ஆ்நால் 
அவர் ்்டத்� விரும்பி ்்டத்� முடியநாைல் ம்பநா் 
ஒரு ்பத்திரிறக இருககிைது. அந்� ்பத்திரிறகககநா் 
‘ஐடியநாமவ’ தரநாம்்ப விம்நா�ைநாக இருககிைது. 
ஒருவர் ஒன்றை எழுதி இன்த்நாரு ் ்பருககு அனுப்ப 
மவண்டும். அவர் அதில் ஒன்றை எழுதி அற� 
இன்த்நாரு ்்பருககு அனுப்ப மவண்டும். இப்படி 
குறிபபிட்ட சில எழுத்�நாை ் ண்்பர்களுககுச தசன்று 
ஒவதவநாருவரும் அதில் எழுதி அது இறுதியில் 
இற்டசதசவலுககு வந்து மசர ஆறு ைநா�ங்கள் 
பிடிககலநாம் என்று அனுைநானித்து அற� அவர் 
ஆரம்பிககிைநார். அற�ப்பற்றி அவ்ம்பிகறகமயநாடு 
தசநான்்வர் அழகிரிசநாமி .

ர நா ெ ் நா ர நா யணனுககு த் � நான்  இப ்படி 
விம்நா�ைநா் கற்்பற்தயல்லநாம் வரும் என்று 
அ வ ர்  ம க லி  த ச ய � நா ர நா ம் .  அ ப ்ப டி 
ஒவதவநாருவரி்டைநாகப ம்பநா் அந்�ப ்பத்திரிறக 
கிருஷ்ணன் ் ம்பியி்டமிருந்து சுந்�ர ரநாைசநாமிககுப 
ம்பநாயச மசர்ந்�து வறர கிரநாவுககுத் த�ரியும். அ�ன் 
பிைகு என்் ஆ்து என்று த�ரியவில்றல. 
ஒருமுறை சுந்�ர ரநாைசநாமிறயப ்பநார்த்� ம்பநாது 
அற�ப்பற்றி அவரி்டம் ம்பசியிருககிைநார். “ஆைநாம்! 
அது என்னி்டம் வந்து இங்மக�நான் இருககிைது. 
நீங்கள் புைப்படுவ�ற்கு முன்பு ்நான் அற� 
உங்களுககுத் �ந்து விடுகிமைன்” என்று உத்�ரவநா�ம் 
தசநால்லி அற�ப ம்பநாலமவ புைப்படுவ�ற்கு முன்பு 
அற�க தகநாண்டுவந்து றகயில் தகநாடுத்துவிடடு 
ஊருககுப ம்பநாயப ்படித்துப ்பநாருங்கள் என்று 
தசநால்லிவிட்டநாரநாம். அவரும் ஆர்வத்ம�நாடு 
ஊருககு வந்து பிரித்துப ்பநார்த்�நால் அதில் 
சுந்�ரரநாைசநாமி ஒரு வநார்த்ற� கூ்ட எழு�மவ 
இல்றலயநாம். அந்�ப ்பத்திரிறகககுப த்பயர் 
‘ஊஞசல்’ அது ஒரு இ�ழ கூ்ட முற்று த்பைநாைமலமய 
நின்றும்பநா்து. இபம்பநாது அதும்பநால ஒரு இ�றழ 
மின்்ஞசலில், வநாட்ஸபபில் ் ்டத்திப ்பநார்ககலநாம் 
எ்த் ம�நான்றுகிைது.

கிரநா மவநாடு ்பழகுகிை ஒவதவநாருவரும் 
�ன்மீது�நான் அவர் அதிகஅைவு ்பநாசம் 
றவத்திருந்�நார்  என்று எண்ணுைைவுககு 
அவர்கமைநாடு அவர் ்பழகுவநார் என்று ்பஞசு இங்மக 
குறிபபிட்டநார். அது உண்றை�நான். என்னுற்டய 
அனு்பவம் ஒன்றைச தசநால்லி இந்� உறரறய 
நிறைவு தசயயலநாம் என்று நிற்ககிமைன். 
புதுசமசரிககு கிரநா வந்� புதிது. ் நான் அபத்பநாழுது 
லநாஸ்ம்படற்ட, ்பநாரதியநார் சநாறலயில் ஒரு வீடடில் 

வநா்டறகககுக குடியிருந்ம�ன். ஒரு ்நாள் கநாறல 
ஆறுைணி இருககும் யநாமரநா க�வு �டடும் சத்�ம் 
மகட்டது. திைந்து ்பநார்த்�நால் அங்மக கிரநா நின்று 
தகநாண்டிருந்�நார். ‘ஐயநா வநாங்க!’ என்று கூபபிடம்டன். 
அ்ட்டநா இது உங்கள் வீ்டநா? என்று மகட்டநார். 
ஆைநாம் என்மைன். தி்மும் இந்� வழியநாக ்நான் 
்ற்டப ்பயிற்சிககுப ம்பநாகும்ம்பநாது ஒவதவநாரு்நாளும் 
வநாசலில் மிகப த்பரிய மகநாலம் ம்பநாடடு இருப்பற�ப 
்பநார்த்ம�ன் தரநாம்்ப அழகநா அந்� மகநாலம் இருககும். 
்கரத்துல அதுவும் இவவைவு த்பரிய மகநாலத்ற� 
ம்பநா்டைவங்க யநாருன்னு ்பநார்த்து அவங்கறைப 
்பநாரநாட்டணும்னு ம�நாணி்து. அதுககநாகத் �நான் 
க�றவத் �டடிம்ன் என்ைநார். என் ைற்விறயக 
கூபபிடடு அவரி்டம் அறிமுகம் தசயம�ன். அவர் 
்பநாரநாடடியற�க மகட்டதும் அவருககு அைவுக்டந்� 
ச ந் ம� நாஷம் .  ் நான்  ஒரு ் நாளும்  அப்படி 
்பநாரநாட்டவில்றலமய என்்பது அபம்பநாது�நான் 
எ்ககு உறைத்�து. சிறுவயதில் எங்கள் ஊரில் 
ைநார்கழி ைநா�த்தில் அககநா ம்பநாடும் மகநாலத்துககு 
்டுவில் றவப்ப�ற்கநாக விடிகநாறல ்நாலு 
ைணிகதகல்லநாம் ம்பநாய ்பரங்கிப பூ ்பறித்திருககிமைன். 
அககநா ம்பநாடும் மகநாலத்ற�ப ்பககத்திமலமய 
உடகநார்ந்து ்பநார்த்துப ்பநாரநாடடியிருககிமைன். 
அப்படி ்பநாரநாடடிய எ்ககு ைற்வி ம்பநாட்ட 
மகநாலத்ற�ப ்பநாரநாட்டத் ம�நான்ைநாைல்ம்பநா்து 
சுருகதகன்று ற�த்�து.

 அம்ற்ப வந்து சந்தித்�ற�ப ்பற்றி இதில் ஒரு 
குறிபபு இருககிைது. அம்ற்ப இவறரப ்பநார்கக 
வந்திருககிைநார். ம்பசசுககு இற்டயில் உ .மவ. சநா 
எழுதிய ‘என் சரித்திரம்’ ்பற்றி ம்பசசு ம்பநாயிருககிைது. 
அதில் எத்�ற் ம்பறரப ்பற்றி எவவைவு 
விவரங்கறை எழுதி இருககிைநார் என்று வியந்து கிரநா 
அம்ற்பயி்டம் தசநால்லியிருககிைநார். அவவைவு 
ம்பறரப்பற்றி எழுதி என்் பிரமயநாெ்ம்? 
�ன்னுற்டய ைற்விறயப ்பற்றி ஒரு வநார்த்ற� 
கூ்ட அதில் உமவசநா எழு�றலமய என்று அம்ற்ப 
சுடடிககநாடடியிருககிைநார். கூ்டமவ வநாழந்� ஒரு 
த்பண்றணப ்பற்றி ஒரு வநார்த்ற� கூ்ட உமவசநா 
எழு�நாைல் ம்பநா்து ஏன்? என்ை மகள்வி அபம்பநாது 
�நான் அவருககுள்ளும் எழுந்திருககிைது. கூ்டமவ 
இருககிைவர்கறை ்ம்மில் ்பலர் ைைந்து 
ம்பநாயவிடுகிமைநாம். ஆ்நால் கிரநா அப்படி 
ைைககவில்றல. கணவதி அம்ைநாறைப ்பற்றி 
எபம்பநாதும் அவர் ம்பசிகதகநாண்ம்ட இருந்�நார், 
எழுத்திலும் ்பதிவு தசய�நார்.

இந்� நூறல மிகுந்� சிரத்ற�மயநாடு த�நாகுத்துத் 
�ந்திருககிை ்பஞசு அவர்களுககு என்னுற்டய 
்பநாரநாடடுகறைத் த�ரிவித்துகதகநாள்கிமைன். 
்பநார்றவயநாைரநாக வந்� என்ற் ஒரு நூறல 
தவளியிடடுப ம்பச வநாயப்பளித்� உங்கள் 
அற்வருககும் என்னுற்டய ் ன்றி. வணககம்!

கடடு்ையோைர: எழுத்தோைர, ்பத்திரி்கயோைர,
ேோடைோளுமன்ற உறுபபி்னர
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வ�திச�நால்லும் ச�ய்திததநாள் 
History of Newspaper

வரைாறு

சு.இரோமசுப்பிரமணியன்
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இன்றைய த�நாழில்நுட்பம் எதுவும், ‘விறரவு-
உணவு’(fast-food)ம்பநால திடீதர் ஒமர்நாளில் 
ம�நான்றி, வைர்ந்து, ்பரவிவந்�தில்றல. அப்படித்�நான், 
தசயதித்�நாளும் கருவநாகி, உருபத்பற்று வைர்ந்துவந்து 
இன்றைய நிறலறய அற்டவ�ற்கு சிலநூற்ைநாண்டு 
கநாலம் ம�றவப்படடிருககிைது.

தசயதித்�நாள் என்னும் வடிவம், மு�ன்மு�லநாக 
மரநாைபம்பரரசில்�நான் உருவநாகிய�நாக வரலநாறு 
தசநால்கிைது .  இரண்்டநாயிரத்து எண்்பது 
ஆண்டுகளுககு முன்பு (59 BCE) , அன்ைநா்ட தசயல்கள்’ 
( Acta Diurna or Daily doings) என்னும் �றலபபில், 
மு�ல் தசயதித்�நாள் உருவநாகி தவளிவந்திருககிைது. 
அந்� தசயதித்�நாளின் ்கல் ்ைககுக கிற்டககவில்றல. 
என்ைநாலும், றககைநால் எழு�ப்பட்ட தசயதித்�நாளில், 
த�நா்டர் நிகழவுகள்(chronicles), ைககள்கூட்டங்கள்(-
assemblies), பிைபபு, இைபபு , அன்ைநா்ட அரடற்ட(-
daily gossip) ம்பநான்ைறவ இ்டம்த்பற்றிருககின்ை்.

்வீ் தசயதித்�நாளின் (Modern Newspaper) 
முன்ம்நாடி இ�ழ ஒன்று இத்�நாலியின் தவனிஸ் 
்கரிலிருந்து 1566-இல் தவளிவந்திருககிைது. அறவ, 
றககைநால் எழு�ப்படடிருந்�். அரசியல், ம்பநார்கள் 
்பற்றிய தசயதிகள் அவற்றில் இ்டம்த்பற்றிருந்�். 
அசசுககூ்ட வசதி வருவ�ற்கு முன்்பநாக, றககைநால் 
எ ழு � ப ்ப ட ்ட � நா ல் ,  அ ற வ  கு ற ை ந் � 
எண்ணிகறகறயமய(circulation)தகநாண்டிருந்�்.

முதல் அச்சுக்கூடம்: 
(The Birth of Printing Press)

தெநாகநான்ஸ் குட்டன்த்பர்க (Johannes Gutenberg), 
தெர்ைனியின் தையின்ஸ் ்பகுதிறயச(Mainz, Germa-
ny) மசர்ந்�வர், ் றகத்த�நாழில் தசய்பவர்(Goldsmith). 
தையின்சிலிருந்து ் நாடுக்டத்�ப்பட்ட குட்டன்த்பர்க, 
1440-இல் ஃபரநான்ஸ் ்நாடடின் ஸ்டரநாஸ்ம்பநாககில் 
(Strasbourg, France) குடிமயறுகிைநார். அங்கு வசித்� 
கநாலத்தில், அசசு (printing) ்பற்றிய ஆயவில் 
ஈடு்படுகிைநார். ்பத்�நாண்டுகளுககுப பிைகு, மீண்டும் 
தையின்சுககுத் திரும்பும் குட்டன்த்பர்க, 1450-இல் 
மு�ல் �ட்டசசு இயந்திரத்ற� முழுறையநாக 
வடிவறைத்துவிடுகிைநார் .  உமலநாகஅசறசப 
்பயன்்படுத்தி குட்டன்த்பர்க உருவநாககிய ் கரும்வறக 
அசசு இயந்திரம் ஒரு ்நாறைககு 4,000 ்கல்கறை 
(copies) அசசடிககக கூடிய�நாக இருந்�து.

எ ழு த் து க ற ை ப  பி த் � ற ை யி ல் , 
சை�ைஆடிபபிம்்பம்ம்பநால் இ்டவல ைநாற்ைத்து்டன் 
உருவநாககி (letters created in reverse in brass) அவற்றின் 
க நா ரீய ் கறல ( l e a d  r e p l i c a )  எடுத்துப 
்ப யன் ்படு த் தியிரு க கி ை நா ர் .  எழு த்து கள் , 
சை�ைப்பரபபில் மைடு்பள்ைம் இல்லநாைல் , 
ஒன்மைநாத்டநான்று த்பநாருந்தியிருககுைநாறு 
அடுககப்படடிருககின்ை். உமலநாகத்ம�நாடு 
ஒட்டககூடிய றைறய அவமர �யநாரித்துப 
்ப யன் ்ப டு த் தியி ரு க கி ை நா ர் .  அ �ன்பி ை கு 
அசசுத்த�நாழில்நுட்பம், ்பல கநாலகட்டங்களில், ்பல 
ைநாற்ைங்கறை அற்டந்து, இன்றைய ‘இலகக 
அசசகம்’ (Digital Printing Press) வறரயிலும் 
முன்ம்றிவந்துள்ைது.

குட்டன்த்பர்க் அச்சு இயந்திரமும் 
முதல் தசைய்தித்தோளும்:

குட்டன்்பர்க அசசு இயந்திரத்ற�ப ்பயன்்படுத்தித் 
�யநாரிககப்பட்ட மு�ல் வநார இ�ழ, 1609-இல் 
தவளிவந்திருககிைது. அ�ன்பிைகு, ்பல அசசி�ழகள் 
தவளிவந்துள்ை். அரசுககு எதிரநாக விைர்ச்ங்கள் 
றவத்� அறவ தவளியநா் ் கரங்கள் த�ரியவில்றல 
.  என்ைம்ப நாதும் ,  அறவ அற்த்துமை 
தெர்ைனியில்�நான் தவளிவந்துள்ை் என்று 
யூகிககமுடிகிைது.

இந்� தசயதித்�நாள்கள், மிக விறரவில் ைத்திய 
ஐமரநாப்பநா முழுவதும் ்பரவிப பிர்பலைநாகிவிட்ட். 
அடுத்� ஐந்து ஆண்டுகளில், த்பசல் (Basel) , 
ஃபரநாங்கஃ்பர்ட (Frankfurt), வியன்்நா(Vienna), 
ஹம்்பர் க ( H u m b u r g ) ,  த ்ப ர்லின் ( B e r l i n ) , 
ஆம்ஸ்்டர்ம்டம்(Amsterdam), ஆகிய ் கரங்களில் வநார 
இ�ழகைநாக எடடிப்பநார்த்�்.

்பதிபபு (publication) ஃபரநான்ஸ், இத்�நாலி, 
ஸ்த்பயினுககுப ்பரவியபிைகு 1641-இல், ஐமரநாப்பநாவின் 
ஒவதவநாரு ்நாடடிலும் தசயதித்�நாள் அசசநாகி, 
தவளிவரலநாயிற்று. 1650-இல் ஒரு தெர்ைன் 
்பதிப்பநாைர், இன்றும் கநாணககிற்டககும் உலகின் 
மூத்� ் நாளி�றழ (Einkommende Zeitung) தவளியிட்டநார்.

அன்றைய தசயதித்�நாள்கள் ,  இரண்டு 
வடிவறைபபுகளில் (formats) தவளிவந்துள்ை். 
ஒன்று, ்டசசு வடிவம் (Du tch-s t y l e ) .  அந்� 
தசயதித்�நாளில், தசயதிகள் மிகவும் த்ருககைநாக 
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ஜ�ாகான்ஸ் குட்டன்ேர்க் ஜ�ாகான்ஸ் குட்டன்ேர்க்கின் அச்ேகம்

அசசி்டப்படடிருககும். இரண்டு அல்லது ்நான்கு 
்பககங்கறைக தகநாண்டிருககும். இரண்்டநாவது, 
தெர்ைன் வடிவறைபபு (German-style). 8 மு�ல் 24 
வறரயிலநா்ப ்பககங்கறைகதகநாண்்டது, அைவில் 
த்பரியது. த்பரும்்பநாலநா் ்பதிப்பநாைர்கள், ்டசசு 
வடிவறைபபில் துவங்கி, ைககளிற்டமய ்பரவலநாகப 
பிர்பலைநா்பிைகு, தெர்ைன் வடிவறைபபிற்கு 
ைநாறியிருககின்ை்ர்.

இங்கிலோந்தில் தசைய்தித்தோளும், அச்சுரினமயும்: 
Freedom of Press

1621-இல், இங்கிலநாந்தில், மு�ல் தசயதித்�நாள் , 
Cornite என்னும் �றலபபில் தவளிவந்�து. இத்�நாலி, 
தெர்ைனி, ஹங்மகரி, ம்பநாலந்து, த்பநாஹீமியநா, 
ஃபரநான்ஸ் ைற்றும் சில கீறழ ் நாடுகளின் வநாரநாந்திர 
தசயதி என்னும் த்பநாருளில் அந்� தசயதித்�நாள் 
தவளிவந்திருககிைது

இங்கிலநாந்தில், த்பரும்்பநாலநா் தசயதித்�நாள்கள் 
அரசின் கடடுப்பநாடடில் இருந்�். அ�்நால், 
உள்்நாடடு தசயதிகள் (local news) இ்டம்த்பைவில்றல. 
1641-இல், இங்கிலநாந்தில் உள்்நாடடுபம்பநார் 
உருவநா்து. ைன்்ர் சநார்ல்ஸ்-1(Charles-1)இன் அரசு 
கவிழககப்பட்டது. அந்�த்�ருணத்தில், அன்ைநா்டம் 
நிகழும் உள்்நாடடு தசயதிகறை அறிய ைககள் அதிக 
ஆர்வம் கநாடடி்ர். அம� ஆண்டில், உள்்நாடடு 
தசயதிகறை (domestic news) உள்ை்டககிய வநார இ�ழ, 
‘The Heads of Several Proceedings in This Present Par-
liament’ தவளிவந்�து. அந்� இ�ழ, உள்்நாடடுச 
தசயதிகறை ைககளி்டம் தகநாண்டு மசர்த்�தில், 
அசசுரிறை (Freedom of Press) ம்பசுத்பநாருைநா்து.

1644-இல் ெநான் மில்்டன் (John Milton) �்து Ar-
eopagitica என்னும் கடடுறரயில், தசயதித்�நாள்கள் 
மீது விதிககப்படடிருந்� ஒழுங்குமுறைகறை 
மிக க கடுறைய நா க  விை ர்சி த்திரு ந் � நா ர்  . 
அதுஏற்்படுத்தியத் �நாககத்தில், இங்கிலநாந்தில் 
தசயதித்�நாள்கள் அரசுககடடுப்பநாடடிலிருந்து 
விடுவிககப்பட்ட் .  தசயதித்�நாள்களின் 
வலிறைறயயும், அவற்றிற்கநா் உரிறைகள் எத்�ற் 
அவசியம் என்்பற�யும் ைககள் உணரத்துவங்கி்ர்.

இ � ற ் ப  ்ப ய ன் ்ப டு த் தி க தக நா ண் ்ட 
தசயதித்�நாள்கள், வநாரம் இருமுறை வரத்துவங்கி். 
வி ை ம் ்ப ர ங் க ளு ம் ,  ச ந் ற�  நி ல வ ர மு ம் 

இ்டம்த்ப ைல நாயி் .  இ �் நால் ,  தவறும் 
்ப நா ர்றவய நாை ர் கை நா க  ைடடும்  இரு ந் � 
த ச ய தி ய நா ை ர் க ள்  ( j o u r n a l i s t s )  , 
தீவிரப்பங்மகற்்பநாைர்கைநாக ைநாறி்ர். �ங்கைது 
உற்்பத்திபத்பநாருறை, சிைந்� முறையில் ைககளி்டம் 
த க நா ண் டு ம ச ர் க க ,  மு � ல நா ளி க ளு ம் , 
வணிகநிறுவ்ங்களும் தசயதித்�நாள்கறைச 
சநார்ந்திருககும் நிறல உருவநா்து.

1702-இல், இங்கிலநாந்தின் இலண்்டன் ் கரிலிருந்து, 
மு�ல் ஆங்கில ்நாளி�ழ (D a i l y  C o u r a n t ) 
தவளிவரலநா்து. தவளியிட்டவர், எலிசத்பத் 
மைலட (Elizabeth Mallet) இப்படி தவளிவந்� 
்நாளி�ழகள், புதியமுறையிலநா் �றலபபுகளு்டன், 
புதிய வடிவில் தசயதிகறை தவளியிடடு, அன்ைநா்டம் 
தசயதித்�நாள் வநாசிககும் ்பழககத்ற�, ைககளி்டம் 
ஏற்்படுத்திவிட்ட்.

அதமரிக்கோவில் தசைய்தித்தோள் அறிமுகம்:
கநாலனி ் நா்டநா் அதைரிககநாவில் 1690, தசப்டம்்பர் 

25-இல் த்பஞசமின் மஹரிஸ் (Benjamin Harris) , 
தவளி்நாடடு ைற்றும் உள்்நாடடு தசயதிகறை 
உள்ை்டககைநாககதகநாண்்ட Public Occurrences 
என்னும் தசயதித்�நாறை தவளியிட்டநார். அ�ற்கு 
முன்்பநாக அதைரிககநாவில் தசயதித்�நாள்கள் 
அறிமுகம் ஆகியிருககவில்றல. 14 ஆண்டுகளுககுப 
பிைகு, The Boston News -Letter தசயதித்�நாள் 
தவளிவந்�து. அ�ற்த் த�நா்டர்ந்து மைலும் சில 
தசயதித்�நாள்கள் தவளிவரலநாயி்.

1791-இல், விடு�றலத்பற்ை அதைரிககநாவில் 
இயற்ைப்பட்ட சட்டம், முறைப்படி ஊ்டக 
உரிறைறய உறுதிதசய�து. என்ைநாலும், தீவிர 
பிரிவிற் தசயதிகள் இ்டம்த்பற்ை கநாரணத்�நால், 
சட்டத்தில் திருத்�ம் தகநாண்டுவரப்பட்டது. 
அரசுககு எதிரநாக உண்றைககுப புைம்்பநா் 
தசயதிகறை எழுதி்நால், அசசிட்டநால், அவர்களுககு 
அ்பரநா�மும், சிறைத்�ண்்டற்யும் விதிககப்படும் 
என்று 1 7 9 8 -இல் ம�சவிமரநா�ச சட்டம் 
தகநாண்டுவரப்பட்டது.

த்பன்னி அச்சைகம்: (The Penny Press)
1800-களின் பிற்்பகுதி வறரயிலும், அதைரிககநாவில் 

ஒரு ்நாளி�ழின் விறல, 6 தசன்ட. அப்படிப்பட்ட 
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1644-இல், அச்சுரிலமக்கான 
�ான் மில்டனின் சேச்சு

கூடு�ல் விறலதகநாடுத்து சநா�நாரண ைககள் 
தசயதித்�நாள்கள் வநாங்குவது இயலநா� கநாரியைநாக 
இருந்�து. எ்மவ, தசயதித்�நாள்கள் வநாங்குவதும், 
வநாசிப்பதும் உயர்குடியி்ருககநா்து என்னும் 
அைவில்�நான் இருந்�து.

1833-இல் த்பஞசமின் ம்ட (Benjamin Day) என்னும் 
அதைரிககர், The Sun தசயதித்�நாறை, ஒரு த்பன்னி 
(one cent) என்னும் மிகவும் ைலிவநா் விறலககு 
விற்்பற் தசய�நார். அது, சநாைநானியர்களி்டமும், 
தசயதித்�நாள்கறையும் ,  தசயதிகறையும் 
த க நாண்டு ம ச ர் த் � து .  த ்பஞ சமின்  ம ்ட 
இரண்டுவறகயநா் அசசு இயந்திரங்கறைப 
்பயன்்படுத்தி்நார். ்பறழய வறக, ஒரு ைணி 
ம்ரத்தில் 125 பிரதிகறை அசசடித்�். புதிய வறக, 
ஒரு ைணி ம்ரத்தில் 18,000 பிரதிகறை அசசடித்�்.

‘சநாைநானியர்களும் வநாங்கும்வறகயில், அன்ைநா்ட 
தசயதிகமைநாடு, வணிக விைம்்பரங்கறையும் 
தகநாண்டுமசர்ப்பம�, த்பன்னி ் நாளி�ழின் ம்நாககம்’ 
என்்பற� தசயதித்�நாளின் ஒவதவநாரு ்பககத்தின் 
மைற்்பகுதியில் அசசி்டப்பட்டது. த்பன்னி 
அசசகத்தில் அசசி்டப்பட்ட மு�ல் 
தசயதித்�நாைநா் ‘தி சன்’ (The Sun) 
1835-இல் ்நாதைநான்றிற்கு 15,000 
பிரதிகள் விற்ை்.

1835-இல், James Gordon Bennet 
என்்பவரநால் ஆரம்பிககப்பட்ட New 
York Morning Herald ைற்தைநாரு ‘த்பன்னி’ 
தசயதித்�நாைநாகும். த்பன்்ட �நான் 
மு�ன்மு�லநாக, ஒரு தசயதியநாைறர, 
குற்ைம் ்்டந்� இ்டத்திற்கு ம்ரடியநாக 
அனுபபி, தசயதி மசகரிககும் முறைறய 
உருவநாககியவர். 1860-இல் த்பன்்ட, 
அ த ை ரி க க நா வி ன் 
உ ள் ் நா ட டு ப ம்ப நா ரி ன் ம்ப நா து , 
ம்ரடியநாகப ம்பநார்ககைத்திலிருந்து 
ம்பநார்சதசயதிகறைக தகநாண்டுவர 63 
ம்பநார்சதசயதியநாைர்கறை நியமித்�நார். 
H e r a l d  ஆ ர ம் ்ப த் தி ல் 
உணர்வுபபூர்வைநா் தசயதிகளுககு 
முககியத்துவம் தகநாடுத்�து உண்றை 
என்ைம்பநாதும், பின்்நாளில், அது அற்வரநாலும் 
ம்பநாற்ைப்படும் வறகயில் தசயதிகறைத் 
துல்லியைநாகவும், ் டுநிறலமயநாடும் தவளியிட்டது.

்பதிப்புத்துனையில், ‘தந்தி’யின் தோக்கம்:
சநாமுமவல் மைநார்ஸ் (Samuel Morse), �ந்திறய 

( T e l e g r a p h )  க ண் டு பி டி த் � பி ை கு , 
த�நாறலதூரங்களிலிருந்து தசயதிகள் விறரந்து 
வரலநாயி். அற்த்து தசயதித்�நாள் றையங்களும் 
�ந்தி அலுவலகங்கைநாக ைநாறி். தசயதித்�நாள் 
வரலநாற்றில், இது மிகபத்பரிய ்பநாயசசறல 
ஏற்்படுத்தியது. 1986-இல், அதைரிககநாவில் ஐந்து 
தசயதித்�நாள் நிறுவ்ங்கள் இறணந்து , 
‘அமசநாசிமயட பிரஸ்’ (Associate Press) உருவநா்து. 
அ�ன் தவற்றி க நா ரணைநாக ,  அற்த்து 
த்பரு்கரங்களிலும் ‘கம்பி’ வழியநாக (through wire) 

தசயதிகறைபத்பறும் வசதிககு, தசயதி நிறுவ்ங்கள் 
�ள்ைப்பட்ட்.

மஞசைள் இதழியல்: (Yellow Journalism)
1880-இல், New York World ்பதிப்பநாைர் மெநாசப 

புலிடசர் (Joseph Pulitzer), புதுவறகயநா் இ�ழியறல 
அறிமுகப்படுத்தி்நார். குற்ைம் (crime), வன்முறை 
(violence), மிறகயுணர்வு (emotion), ்பநாலியல் (sex) 
ஆகியவற்றை அடிப்பற்டயநாககதகநாண்்ட 
தசயதிகளுககு முன்னுரிறை அளிககப்பட்டது. 
�மிழசசூழலில், இப்படிப்பட்ட ‘ச�க ச�க’, ‘்ப்டக 
்ப்டக’ தசயதிகள்�நான், �மிழ்நாடடில் தி்த்�ந்தி 
்நாளி�றழ சநா�நாரண ைககளி்டமும் தகநாண்டு 
மசர்த்�து என்்பது ் நாம் அறிந்� வரலநாறு.

ஸ்த்பயினுககும், அதைரிககநாவிற்கும் ்்டந்� 
ம்பநாரில், புலிடசர் தசயதித்�நாள் மு�ல் ்பககத்தில், 
உண்றைககுப புைம்்பநா் உணர்வுகறைத் தூண்டும் 
தசயதிகறை தவளியிட்டது. அதிக எண்ணிகறகயில் 
பிரதிகள் விற்்ப�ற்கநாக இப்படிப்பட்ட தசயதிகளுககு 
முககியத்துவம் �ரப்பட்டது

இ�ற் ை்திற்தகநாண்ம்ட, 
இ�ழியல் துறையின் மிகவும் 
த்பருறைககுரிய விருது (Journal-
ism’s most prestigious award) , 
புலிடசர் த்பயரில் வழங்கப்படுவது 
்றகமுரண் என்கின்ை்ர் 
வரலநாற்று அறிஞர்கள்.

தசயதித்�நாள் விற்்பற்ககநாக, 
இ�ழநாசிரியர்கள் அதிர்சசியூடடும் 
� ற ல ப பு ச தச ய தி க ற ை ப 
்ப யன்்படு த் தி் ர் .  ் ை க கு 
சலிபற்பயும், தவறுபற்பயும் 
ஏற்்படுத்தும் இன்றைய கநாடசி 
ஊ்டகங்களின் 24 ைணிம்ர Big 
Breaking News-ககநா் அடித்�ைம் 
அன்மை ம்பநா்டப்படடுவிட்டது. 
வில்லியம்  ம ரண்்டநால்ஃப 
ஹநார்ஸ்ட (William Randolph Hearst), 
புலிடசருககுப ம்பநாடடியநாக New 

York Journal என்னும் தசயதித்�நாறை ் ்டத்தி்நார். 
இந்� இரண்டு ம்பருககும் இற்டயில் கடும் ம்பநாடடி 
நிலவியது.

மிறக உணர்வு ைற்றும் வன்முறைச தசயதிகறை 
வணிக ம்நாககு்டன் ்பயன்்படுத்திய�நால், புலிஸ்்டர் 
ைற்றும் ஹநார்ஸ்ட ்்டத்திய தசயதித்�நாள்கறை, 
ரிசசர்ட மக.றஹன்ஸ் (Richard K Hines) என்னும் 
வரலநாற்ைநாைர், ‘ைஞசள் ்பத்திரிறக’ (Yellow press) 
என்று த்பயரிடடு அறழத்�நார்.. பிற்கநாலத்தில் 
‘ைஞசள் ்பத்திரிறக’ என்்பது, ்பநாலியல் தசயதிகறை 
ைடடுமை குறிப்ப�நாக, ்ற்டமுறையில் ைநாறிபம்பநா்து.

்படக்கனதகளோலோை இதழியல் 
Comic journalism)

தசயதித்�நாள்களின் வநாசகத்�ைத்ற� மைலும் 
அதிகரிககும் வி�ைநாக, 1896-இல் ஹநார்ஸ்டடின் ‘ நியு 
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யநார்க மெர்்ல்’ (New York Journal by Hearst) ஆங்கிலம் த�ரியநா� 
வநாசகர்கறை ஈர்ககும் வி�ைநாக, ‘அவுடமகநா’ - (Outcault)-வின் 
‘ைஞசள் சிறுவன்’ (Yellow Kid) என்னும் ்ப்டத்ற� தவளியிட்டது. 
அது, எதிர்்பநார்த்�ற� வி்டவும் அதிக அைவில் வநாசகர்கறை 
ஈர்த்�து. ்ப்டககற�கள், வநாசகர்களி்டம், ஒருவி� ையககத்ற�மய 
(hysteria) ஏற்்படுத்திவிட்டது. எந்� அைவிற்கு அது பிர்பலைநா்து 
என்ைநால், மிகவிறரவில், அந்� ‘ைஞசள் சிறுவன்’ ்ப்டம், (இன்றைய 
ஸ்ற்ப்டர்மைன் ம்பநால) த்பநாத்�நான்கள், சிகதரட ்டப்பநாககள், 
த்பண்களின் றகவிசிறிகள் ம்பநான்ைவற்றில் எல்லநாம் 
இ்டம்பிடித்துவிட்டது. அப்படிப்பட்ட தசயதித்�நாள்கள், 
ைஞசள்நிைம் கநாரணைநாக, ‘ைஞசள் இ�ழியல்’ (Yellow Journalism) 
என்று அறழககப்ப்டலநாயி். (்பநாலியல் என்னும் த்பநாருளில் 
அல்ல)

கவை ஈர்ப்பு இதழகள்: (Stunt journalism)
‘நியு யநார்க மெர்்ல்’ தசயதித்�நாள்களில் ைஞசள் சிறுவன் 

ஏற்்படுத்திய �நாககத்ற� உணர்ந்� புலிடசர், �்து தசயதித்�நாளில், 
‘கவ் ஈர்பபு �ந்திரங்கறை’ (stunt) ்பயன்்படுத்�லநா்நார். எலிசத்பத் 
தகநாஹமரன் (Elizebeth Cochrane) என்னும் த்பண், த்ல்லி பறல 
(Nellie Bly) என்னும் புற்த்பயரில் எழுதிவந்�நார். அ�ற்கு முன்பு 
ைற்ைவர்கள் எழு�நா�ற� எழுதி்நார். அவரது எழுத்துகறை 
‘புலிடசர்’ தசயதித்�நாள் ்பயன்்படுத்திகதகநாண்்டது.

த்ல்லி பறல (Nellie Bly) நியூயநார்ககில் இருந்� ‘ை்நிறல 
குறைந்�வர்களுககநா் ைருத்துவைற்’ ்பற்றி எழுதி்நார். அவமர 
அங்கு அனுைதிககப்படடிருந்��நால், அவரது அனு்பவங்கறை, 
‘ற்பத்தியககநாரக குடிலில் ்பத்து தி்ங்கள்’ (Ten Days in a Madhouse) 
என்னும் �றலபபில் எழுதியது மிகவும் பிர்பலைநாகியது. 
அ�ன்�நாககைநாக,தசயதித்�நாளின் உள்்பககங்களில் ‘த்பண்கள் 
்பகுதியில்’ இ்டம்த்பற்ை த்பண்களுககநா் தசயதிகள் தசயதித்�நாளின் 
மு�ல் ்பககத்திற்கு ் கர்ந்�்.

ஹநார்ஸ்ட ைற்றும் புலிடசர் �ங்கைது தசயதித்�நாள்களின் 
எண்ணிகறகறய அதிகரிககப ்பயன்்படுத்திய வழிமுறைகளுககு 
அப்பநாற்்படடு ,  இருவருமை இ�ழியல் வைர்சசிககு 
த்பரும்்பங்கநாற்றி்ர் என்்பற� ைறுககமுடியநாது என்று வரலநாற்று 
ஆசிரியர்கள் தசநால்கின்ை்ர். 1917-இல் இ�ழிலியலில் 
சிைந்�வர்களுககநா் மு�ல் புலிடசர் ்பரிசு (Pulitzer Prize) 
வழங்கப்பட்டது

கருத்துரினம:
1948-இல், ஐககிய ்நாடுகளின் த்பநாதுைன்ைம், “ஓவதவநாரு 

�னி்்பருககும் கருத்துரிறை உண்டு. கருத்துரிறை என்்பது, 
எந்�வி�ைநா் கருத்ற�யும், �கவறலயும், எந்� ஒரு ஊ்டகத்தின் 
வழியநாகவும் த்பறுவ�ற்கநா் உரிறையும் ஆகும்.” என்று 
முடிதவடுத்து அறிவித்�து.

்பதிப்புரினம (Freedom of Press)்பற்றிய தலனின் கருத்து:
1 9 1 7 - இ ல் ,  ரஷ் ய ப பு ரடசி  முடி ந் �  சூ ழலிலும் , 

தசயதித்�நாள்களுககநா்க கடடுப்பநாடுகள் நீடடிககப்பட்ட். 
அவற்றை நீககமவண்டும் என்னும் மகநாரிகறகறய முன்றவத்து 
்்டந்� கூட்டத்தில் விைநாடிமிர் தலனின் (Vladimir Lenin) 
“தசயதித்�நாள் தவளியீடு என்்பது, மிகுந்� இலநா்பம்�ரும் த�நாழில். 
்பணககநாரர்கள், ்பலமில்லியன் ்பணத்ற� மு�லீடு தசயது, 
தகநாள்றையடித்துக தகநாழுககின்ை்ர். ்டுத்�ர, மைல் ்டுத்�ர 
வர்ககத்தி்ர் ம்பசும், (bourgeois press ) ‘்பதிபபுரிறை’ என்்பது, 
த்பரும்்பணம் ்பற்டத்�வர்களின் உரிறைமய ஆகும், தி்மும், ்பல 

மில்லியன் தசயதித்�நாள்கறை 
அசசிடடு, ஏறழ எளியவர்கறை, 
்ப ண ம் ்ப ற ்ட த் � வ ர் க ள் 
ஏைநாற்றுவ�ற்கநா் உரிறையநாகமவ 
அது இருககும். புரடசி முற்ைநாக 
முடிந்துவி்டவில்றல. எதிரிகள் 
இன்்மும் ்ம்மிற்டமய உள்ை்ர். 
இந்�சசூழலில் தசயதித்�நாள்களுககு 
எதிரநாக விதிககப்படடிருககும் 
�ற்டகறை நீககமுடியநாது” என்று 
ம்பசுகிைநார். அ�ன் பிைகு ்்டந்� 
வநாகதகடுபபில், தலனின் தீர்ைநா்ம் 
தவற்றியற்டந்�து .  ைற்தைநாரு 
கம்யூனிச ் நா்டநா் சீ்நாவில், உலகில் 
மவறு எந்� ்நாடற்டயும் வி்ட, 
ைககளின் கருத்துரிறை ைற்றும் 
ம ்ப ச சு ரி ற ை  த வ கு வ நா க 
மு்டககப்படடுள்ைது.

இரும்புத்தினர �ோடுகள்:
ஐமரநாபபிய ் நாடுகைநா் ம்பநாலந்து, 

கி ழ க கு  த ெ ர் ை னி , 
தசகமகநாஸ்மலநாமவகியநா, ஹங்மகரி, 
யூமகநாஸ்மலவியநா, தரநாமைனியநா, 
்பல்மகரியநா, மசநாவியத் ஒன்றியம் 
ஆகியறவ ‘இரும்புத்திறர ்நாடுகள்’ 
என்று அறழககப்பட்ட். கநாரணம், 
அந்� ்நாடுகளில் என்் ்்டககிைது 
என்்பது உலகின் பிை ்பகுதியி்ருககுத் 
த�ரியநா�  அைவிற்கு ஊ்டக 
உரிறைகள் மு்டககப்படடிருந்�். 
வ்ட தகநாரியநா, கியூ்பநா ஆகிய கீறழ 
்நாடுகளும்கூ்ட அதும்பநான்ைத�நாரு 
நி ற ல யி ல்  இ ரு ப ்ப � நா க ம வ 
தசநால்லப்படுகிைது.
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இலக்க யுகம்: (Digital Era)
த்பநாதுவநாக அறிவியல், த�நாழில்நுட்பம், 

கலநாசசநாரம் ம்பநான்ைவற்றில் ஏற்்படும் ைநாற்ைங்கள் 
மிக தைதுவநாகமவ நிகழும் என்்பற�த்�நான் வரலநாறு 
்ைககு உணர்த்துகிைது. அதிலிருந்து ைநாறு்படடு, 
க்ட ந் �  5 0  ஆண்டுகளில்  எல கட ர நான் 
த�நாழில்நுட்பத்துறையில் ஏற்்பட்ட அதிவிறரவு 
ைநாற்ைங்கள் ஒடடுதைநாத்� ைககளின் அன்ைநா்ட 
வநாழகறகறயப புரடடிபம்பநாடடிருககிைது. 
கு றி ப ்ப நா க த்  � க வ ல் ்ப ரி ை நா ற் ை ம்  அ சு ர 
வைர்சசியற்டந்திருககிைது.

தசயதிகள் ்பைறவகைநாலும், ்்டந்துதசல்லும் 
ஆ ட க ை நா லு ம் ,  கு தி ற ர க ளி ல் 
சவநாரிதசய்பவர்கைநாலும் தகநாண்டுமசர்ககப்பட்ட 
ஆரம்்பககநாலம் , �ந்தி கண்டுபிடிககப்பட்ட பிைகு 
மவகம் எடுககிைது. கம்பியில்லநாத்�ந்தி (wireless) 
கண்டுபிடிககப்பட்ட பிைகு முடுககம் த்பறுகிைது. 
த�நாடுதிறர-றகம்பசிகள் (smart phones) வந்துவிட்ட 
பிைகு, ஒரு தசயதி ஒரு த்நாடியில் உலகம் எங்கும் 
த ச ன் று வி டு கி ை து .  � க வ ல் த� நா ்ட ர் பு 
தசயற்றககமகநாள்கள் (communication satellites) 
அ�ற்கு மு�ன்றையநா் கநாரணைநாகும்.

இனணய இதழியல்: (Internet Journalism)
இலகக யுகத்தில், தசயதித்�நாள்களும், �நாளில் 

அசசிடும் நீண்்டகநால ்ற்டமுறையிலிருந்து ைநாறி, 
எலகடரநானிக தசயதித்�நாள் என்னும் புதிய வடிவம் 
(e-paper) எடுத்திருககிைது. 2019-2021 தகநாமரநா்நா 
ஊர்டங்குக கநாலகட்டத்தில், ்பல தசயதித்�நாள்கள் 
கநாணநாைல்ம்பநா் சூழலிலும், சில தசயதித்�நாள்கள் 
மு்டங்கிவி்டநாைல் உயிர்பபு்டன் இருந்��ற்கு அது 
வழிவகுத்�து. அசசு தசயதித்�நாள்ம்பநால் அல்லநாைல், 
எலகடரநானிக தசயதித்�நாளில், தசயதித்�நாள் 
தவளியநா்பிைகும் �வைநா் தசயதிறய 
சரிதசயயமுடியும், நீககமுடியும், புதியதசயதிறய 
மசர்ககமுடியும், வநாசகர்கருத்துகறைப ்பதிவி்டவும் 
முடியும். இன்றைய சூழலில், யநார் மவண்டுைநா்நாலும், 
ஒரு இறணய இ�றழக தகநாண்டுவந்துவி்ட முடியும்.

இந்தியோவின் முதல் தசைய்தித்தோள்
ஹிககிஸ் த்பங்கநால் தகசட (Hickey’s Bengal Gazette) 

்நாளி�ழ 1780 ெ்வரி 29 அன்று கல்கத்�நாவில் 
மு�ன்மு�லநாக தவளியநா்து. அயர்லநாந்ற�ச 
மசர்ந்� மெம்ஸ் அகஸ்்டஸ் ஹிககி (James Augustus 
Hickey) என்்பவரநால் துவங்கப்பட்டது. அன்றைய 
ஆங்கிமலய கவர்்ர் வநாரன் மஹஸ்டிங்சின் (Waren 
Hastings) நிர்வநாகத்தின்மீது மிகககடுறையநா் 
விைர்ச்ங்கறை றவத்�து. மு�ல் தசயதித்�நாள் 
என்்பம�நாடு ஊ்டக உரிறைககநாகக குரல்தகநாடுத்� 
மு�ல் இ�ழ என்றும் அ�ற்ச தசநால்லலநாம்.

தமிழில் முதல் தசைய்தித்தோள்:
1831-இல், ‘கிறிஸ்�வ சையம்’ என்்பது மு�ல் 

�மிழ்நாளி�ழநாக தவளிவந்திருககிைது. 1853-இல் ‘தி் 
வர்த்�ைநானி’ மு�ல் �மிழ வநார இ�ழநாக தவளிவந்�து. 

1870-ககுப பிைகு �மிழ்நாடடில், �மிழிலும், 
ஆங்கிலத்திலும் ்பல தசயதித்�நாள்கள் வரத்துவங்கி .்

1882-இல் வ.உ.சி ைற்றும் சுபபிரைணிய சிவநா 
இறணந்து ் ்டத்திய ‘பிர்பஞசமித்திரன்’, ‘ஞநா்்பநானு’, 
1882-இல் வநார இ�ழநாகத் த�நா்டங்கி, 1889-இல் 
்நாளி�ழநாக ைநாறிய ‘சும�சமித்திரன்’, 1906-இல் 
மவ�மூர்த்தி மு�லியநாரின் ‘சர்வெ்மித்திரன்’, 
தசன்ற் இரநாயபம்படற்டயிலிருந்து 19 ெூன் 1907 
மு�ல் பு�ன்கிழறைம�நாறும் ் நான்கு ்பககங்களு்டன் 
அன்றைய கநாலணநா விறலயில் தவளிவந்� 
அமயநாத்தி�நாசரின் ‘ஒரு ற்பசநாத்�மிழன்’, 1907-இல் 
்பநாரதியநாரின் ‘இந்தியநா’, 1917-இல் திரு.வி.க-வின் 
திரநாவி்டன், ம�ச்பக�ன், ் வசகதி, 1917-இல் வ.தவ.
சு. ஐயரின் ்பநால்பநாரதி, 1920-இல் வர�ரநாெுலுவின் 
‘�மிழ்நாடு’, குறிபபிடடுச தசநால்லமவண்டிய சில 
முன்ம்நாடி �மிழ இ�ழகைநாகும்.

இலங்றகயில், 1841-இல் அதைரிகக-இலங்றக 
மிஷன் மூலம் மு�ல் �மிழ தசயதித்�நாள், ‘உ�ய 
�நாரறக’ தவளியி்டப்பட்டது. ‘ஈழ்நாடு’ என்னும் 
்நாளி�ழ, யநாழப்பநாணத்திலிருந்து 1959-ஆம் ஆண்டு 
தவளிவந்�து. ஆரம்்பத்தில், வநாரம் இருமுறை என்று 
தவளிவந்� ‘ஈழ ்நாடு’ 1961 மு�ல் ்நாளி�ழநாக 
ைநாறியிருககிைது. 1 9 8 1 -இல் யநாழப்பநாணம் 
த்பநாதுநூலகம் எரிககப்பட்டம்பநாது, அம� 
வன்முறைககும்்பலநால், ‘ஈழ்நாடு’ அலுவலகமும் 
எரிககப்பட்டது. 1987-இல் இந்திய அறைதி(?)
ப்பற்டயநால் ்பயன்்படுத்� முடியநா� அைவிற்கு 
மச�ப்படுத்�ப்பட்டது. சிறுசிறு இற்டதவளிகளில் 
விடடுவிடடு தவளிவந்� ‘ஈழ்நாடு’, 1990-இல் 
நிரந்�ரைநாக நிறுத்�ப்பட்டது.

15-ஆம் நூற்ைநாண்டில் ஊற்தைடுத்� தசயதித்�நாள், 
இலககியம், வணிகம், அரசியல், மவைநாண்றை, 
ைருத்துவம், அறிவியல், த�நாழில்நுட்பம், கல்வி, 
்பநாதுகநாபபு, சிறுவர், ைகளிர், முதியவர், திறரப்ப்டம் 
என்று ்பல்துறைசநார்ந்தும், ் நாளி�ழ, வநார இ�ழ, ைநா� 
இ�ழ, ஆண்டுைலர் என்று ்பல்மவறு கநால இற்டதவளி 
சநார்ந்தும், றகயி�ழ, அசசு இ�ழ, மின்னி�ழ என்று 
்பல்மவறு வடிவங்களிலும் ஆறுகைநாகப்பநாயந்து, 21-
ஆம் நூற்ைநாண்டில் த்பருங்க்டலநாகப ்பரந்து 
விரிந்திருககிைது.

ஊற்தைடுககும் அத்�ற் ஆறுகளும், க்டல்தசன்று 
மசர்வதில்றல. தசயதித்�நாள்களுககும் அது 
த்பநாருந்தும். ்பல இ�ழகள், த்பநாருைநா�நாரம் 
உள்ளிட்ட சில கநாரணங்கைநால், த�நா்டங்கிய 
மவகத்திமலமய நின்றும் ம்பநாயிருககின்ை். சில 
தசயதித்�நாள்கள் ம்ர்றையநாக தசயதிகறை 
தவளியிட்ட�ற்கநாக, அரசுகைநால் மு்டககப்பட்டதும் 
உண்டு.

த ச யதி த் � நாள்  த � நா்டங்கிய  1 5 -ஆம் 
நூற்ைநாண்டிமலமய, ஊ்டக உரிறைககநாக, அரசு்டன் 
மைநாதிய தசயதித்�நாள்களும் இருந்திருககின்ை். 
‘்டுநிறலறை’ ம்பணலும், ைககளுககு ம்ர்றையநாக 
இருத்�லும், ஊ்டகத்தின் மு�ன்றையநா் ்பண்்பநாக 
இருத்�ல் மவண்டும். ஆ்நால், இன்று த்பரும்்பநாலநா் 
ஊ்டகங்கள், அரசு்டன் சைரசம் தசயதுதகநாள்வற�ப 
்பநார்ககமுடிகிைது. த்பரிதும் கநார்த்பநாமரடடுகைநால் 
்்டத்�ப்படும் அசசு ைற்றும் கநாடசி ஊ்டகங்களில் 
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்ப ணி பு ரி யு ம்  இ � ழ நா ை ர் க ள் , 
மு�லநாளிகளு்டனும், அரசு்டனும் சைரசம் 
தசயவற�யும் ்பநார்ககமுடிகிைது.

ெ்்நாயகத்தின் ்நான்கநாவது தூண், 
இ�ழியல்துறை என்று தசநால்லப்படுகிைது. 
�மிழகத்தின் முன்்நாள் மு�ல்வர் தசல்வி 
தெ.தெயலலி�நா ைரணம் அற்டந்து, 
எ்டப்பநாடி ்பழனிசநாமி �றலறையில் புதிய 
அ ர சு  அறை ந் �  உ்டன் ,  � மி ழ க 
ஊ்டகவியலநாைர்கள் அற்வரும் டில்லிககு 
அறழககப்படடு ,  ்ப நா ர�பபிர�ைர் 
மைநாதியு்டன் ஒரு சந்திபபு நிகழந்�து. அந்� 
சந்திபபில் என்் ம்பசப்பட்டது என்்பது 
இதுவறரயிலும் தவளிவரவில்றல . 
இரகசியங்கறை தவளிகதகநாணரமவண்டிய 
ஊ்டகங் க மை ,  ஒளிவுைறை மவ நாடு 
தசயல்்பட்டநால், ்நாடடில் ெ்்நாயகம் 
ம ்ப ண ப ்ப டு வ � ற் க நா ்  வ நா ய ப பு 
இல்றல�நாம்?

இப்படிப்பட்ட சூழலில், இலககியம் 
மீ�நா் ஆர்வம் கநாரணைநாக, 2012-ெ்வரி 
மு�ல் சட்டப்படியநா் ‘கநாகறகசசிைகினிமல 
ைநா� இ�ழ தவளிவந்துதகநாண்டிருககிைது. 
என்ைநாலும், மு�ல் இ�ழ, அகம்டநா்பர் 2011 
-இல் தவளிவந்துவிட்டது. அந்�வறகயில், 
கநாகறகசசிைகினிமல இ�ழ, அகம்டநா்பர் 
2 0 2 1 - இ ல்  1 0  ஆ ண் டு க ற ை 
நிறைவுதசயதிருககிைது என்்பது மிகவும் 
ைகிழசசியநாக உள்ைது.

“ ஒ டு க க ப ்ப ட ம்ட நா ரி லு ம் , 
ஒடுககப்படம்டநார் ்பககம் நிற்்பது கநாகறக” 
என்று ‘கநாகறக’ த�நா்டகக ்நாள் நிகழவில் 
ைறைந்� ைககடகவிஞர் இன்குலநாப 
குறிபபிட்ட�நாக, ஆசிரியர் முத்ற�யநா 
அடிககடி கூறுவதுண்டு. அதுமவ ‘கநாகறக’ 
இ�ழின் எழு�ப்ப்டநா� குறிகமகநாள் (motto)” 
என்றும் தசநால்லலநாம். ‘கநாகறக’ இ�றழ 
வநாசித்து வரு்பவர்களுககு அந்� உண்றை 
புரியும் என்றும் ் ம்்பலநாம்.

த்பரிய அைவில் த்பநாருைநா�நாரப 
பின்புலம் இல்லநா� சூழலிலும் ,  1 0 
ஆண்டுகைநாக இற்டநிறுத்�ம் இல்லநாைல் 
த�நா்டர்ந்து ‘கநாகறக ’  இ�ழ வந்து 
தகநாண்டிருப்பது ்பநாரநாடடுககுரிய�நாகும். 
்பத்�நாண்டுகள் நிறைவுதசயதிருககும் 
‘கநாகறகககும்’, அ�ன் ஆசிரியர் முத்ற�யநா, 
த்பநாறுப்பநாசிரியர் சந்திரமசகரன், ஆசிரியர் 
குழுைம், அசசுககூ்ட உரிறையநாைர் ைற்றும் 
்பணியநாைர்கள், எழுத்�நாைர்கள், ஓவியர்கள், 
வநாசகர்கள், ்லன்விரும்பிகள் அற்வருககும் 
உைம்நிறைந்� வநாழத்துகள்.

கடடு்ையோைர: இயற்பியல ் ்பைோசிரியர
(்பணிநி்றவு)

இைவில ேம் கோதரு்க வநது ஒலி எழுபபி, ேம் தூக்கம் 
சதோ்்க்க்வணடும் என்்பது சகோசுவின் ் வணடுதல எல்ோம் 
ஒன்றும் இல்். எநத ஒரு அதிரவுறும் ச்போருளும் ஒலி்ய 
உருவோக்கும் என்்பது ேமக்குத் சதரிநத அறிவியல. அநதவ்கயில, 
சகோசு ்பறக்கும்்்போது, இறக்்கக்ை அ்ெப்பதோல ேோம் ் கடடு 
உ்ணரும் அதிரசவணணில (450Hz -500Hz )ஒலி 
எழுப்பப்படுகிறது.

குருதி குடிக்கும் ச்பணசகோசுக்கள்: ஆண மற்றும் ச்பண 
சகோசுக்கள், முற்றிலும் ்வறு்வறோ்ன வோழக்்கமு்ற்யக் 
சகோணடுள்ை்ன. ஆண சகோசுக்கள், பூக்களிலுள்ை மகைநதத்்த்்ன 
(nectar)உறிஞசி, உ்ணவோகக்சகோள்கின்ற்ன. அ்வ, மனிதரக்ைக் 
கடித்து இைத்தம் உறிஞசுவதில்்.

மோறோக, ச்பணசகோசுக்களுக்கு, மனிதரகளின் குருதி உ்ணவோகத் 
்த்வப்படுகின்றது. குறிப்போக, உடைலுறுவுக்குப பின்பு, 
கருமுட்டைக்ை உற்்பத்தி செய்வதற்கு, ச்பணசகோசுக்களுக்கு 
மிகுநத ஆற்றல ் த்வப்படுகிறது. அத்னோல, மனிதக்குருதி்ய 
உறிஞசுவதற்கோ்ன உயிரியல கருவிக்ையும், ச்பணசகோசுக்கள் 
சகோணடுள்ை்ன. ஆக, கோதரு்க, இ்ெப்பதும்,, ேம்்மக் 
கடிப்பதும், ச்பண சகோசுக்க்ை.

ேோம் சவளியிடும் மூச்சுக்கோற்றில இருக்கும் கோர்பன் ்டை 
ஆக்்ெடு வோயு்வ, சதோ்்விலிருந்த ச்பண சகோசுக்கள் 
்மோப்பம் பிடித்துவிடுகின்ற்ன. ேம் த்்ப்பகுதி்யச் சுற்றிச்சுற்றி 
வருவதற்கும், கோதரு்க இ்ெ்போடுவதற்கும் கோை்ணம்,அங்குதோ்்ன 
அதிக அைவி்ோ்ன கோர்பன் ் டை ஆக்்ெடு சவளிப்படுகிறது.

ச்பண சகோசுவின் கோலகளில, சு்வயறியும் உ்ணரவிகள் 
(sensors) இருக்கின்ற்ன. அவற்்றப்பயன்்படுத்தி, அடுத்த 
உ்ணவிற்குப ்்போதுமோ்ன குருதி இருக்கின்றதோ என்று 
உறுதிசெய்தபிற்க உறிஞெத்துவங்குகிறது.

மனிதக் குருதிவ்ககளுக்கும், சகோசுக்கடிக்குமோ்ன சதளிவோ்ன 
ஆய்வுகள் இதுவ்ையிலும் ் மற்சகோள்ைப்படைவில்். என்றோலும், 
ஓ(O) வ்க குருதி்யக் சகோசுக்கள் விரும்புவதோக சி் 
ஆய்வோைரகள் கூறுகின்ற்னர.

ேோம் உணணும் உ்ணவுகோை்ணமோக, ேமது ் தோல சவளிப்படுத்தும் 
ம்ணங்க்ைச்ெோரநதும், ச்பணசகோசுக்களின் விருப்பம் 
்வறு்படுகிறது. ் தோலில, ்போக்டீரியோக்களின் வ்ககள் (diversity 
of bacter ias) கு்றவோக இருக்கும் மனிதரக்ை்ய, 
ச்பணசகோசுக்கள் ச்பரிதும் கடிக்கின்ற்ன என்று ஒரு ஆய்வு 
செோலகிறது. கருபபு நிறத்தில ஆ்டையணி்பவரக்ைப 
ச்பணசகோசுக்கள் விடடு்வப்பதில்்.

ச்பணசகோசுக்கள், ேம் த்்்யச் சுற்றிவநதோலும், அ்வ 
ச்பரிதும் விரும்பிக் கடித்து, ைத்தம் உறிஞசுவது, கணுக்கோலுக்குக் 
கீ்ழதோன். கோை்ணம், ்போதங்கள், சகோசுக்கள் விரும்பும் ம்ணத்்த 
அதிக அைவில சவளிப்படுத்துகின்ற்ன.

- சு.இராமசுப்பிரமணி்யன்

குறுஞபசய்தி

உைங்கும்வ்பநாது, 
சகநாசு 

்ம் கநாதில் ேந்து 
இல�்பநாடுேது 

ஏன்?
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ஒரு ச்பரிய மனிதருடன் 

ஒரு சிறிய அனு்பேம்

்க்டடுலர

க. ்பழனித்துனர
gpalanithurai@gmail.com

நம் வரலநாற்றில் ்பல ைகத்�நா் ைனி�ர்கறைககூ்ட 
இந்� ைநானு்ட சமு�நாயம் மிக எளி�நாக ைைந்து க்டந்து 
விடும். கநாரணம் நிற்வுகூரத்�கக ைனி�ர்கறைப 
்பற்றிய வரலநாற்றுச சித்�ரிபபுககள் முறையநாக 
தசயயப்படுவது இல்றல. அம� ம்ரத்தில் சில 
சநா�நாரண ைனி�ர்கள் த்பரிய ைனி�ர்கைநாக ைககள் 
சிந்�ற்யில் உலவுவநார்கள், அ�ற்கநா் கநாரணம் 
அவர்கள் தசய� சநா�ற்கறைவி்ட, அவர்கறை 
உருவகப்படுத்தும் தசயல்்பநாடுகளுககு தசலவு 
தசயது விைம்்பரப்படுத்தி றவத்திருப்பநார்கள், 
அந்�ச சிறிய ைனி�ர்கள் விைம்்பரத்�நாமலமய த்பரிய 
ைனி�ரநாககப்படடு விடுவநார்கள். இ�ன் விறைவு 
த்பரிய ைனி�ர்கறைப ்பற்றி அடுத்� �றலமுறைககுத் 
த�ரிவதில்றல. ் நான் ்பநார்த்� ்பல த்பரிய ைனி�ர்கள் 
மிகபத்பரிய சநா�ற்களுககுச தசநாந்�ககநாரர்கள். 
ஆ்நால் அவர்கறைப ்பற்றி யநாரும் கண்டு 
தகநாள்வதில்றல. அப்படி ் நான் சந்தித்� ்பல த்பரிய 
ைனி�ர்களில் ஒருவர். ைகநாரநாஷ்டிரத்தின் முன்்நாள் 
ஆளு்ர் ைறைந்� சி.சுபபிரைணியன் அவர்கள். 
அவறர ் நான் சந்தித்�து என்்பது ் நான்கு முறை�நான். 
அந்� ்நான்கு முறையிலும் ்நான் அவரி்டம் 
உறரயநாடியதிலிருந்து எவவைவு த்பரிய 
ஆளுறைகறை ்நாம் சநா�நாரணைநாகக க்டந்து 
ம்பநாயிருககிமைநாம் என்்பற�த் த�ரிந்து தகநாள்ை 
முடிந்�து. அவர், அவறரவி்டப த்பரிய ைனி�ரு்டன் 
உறரயநாடும்ம்பநாது அவர் ஒரு சநா�நாரண ைனி�ரநாக 
இருந்து உறரயநா்டலில் ்பங்கு த்பற்ைது என்ற் 
மிகவும் வியகக றவத்�து .  இவர்கறைப 
ம்பநான்ைவர்கள் மிக உயர்ந்� வநாழகறகறய மிக 
எளியவர்கைநாக இருந்து வநாழந்துள்ை்ர் 
என்்பது�நான் இவர்களின் சிைபபு ைற்றும் �னித்துவம்.

மு�ல் முறை, ் நான் புதிய ்பஞசநாயத்து அரசநாங்கம் 
்பற்றி ைககளி்டம் விழிபபுணர்வு ஏற்்படுத்திக 
தகநாண்டிருந்�ம்பநாது அவரி்டமிருந்து எ்ககு ஒரு 
உ�வி ம�றவப்பட்டது. அது சமூகம் சநார்ந்� 
தசயல்்பநாடு என்்ப�நால் அவறர அணுகிம்ன். 
உ்டம் அ�ற்கு ஆவ் தசய�நார். அந்� மு�ல் 

சந்திபபில் புதிய ்பஞசநாயத்து அரசநாங்கத்ற� எந்�ப 
பின்புலத்தில் ்பநார்கக மவண்டும் என்்பது எ்ககுப 
புரிந்திருககிை�நா என்்பற�ப ்பரிமசநாதிகக என்னி்டம் 
உறரயநாடி்நார். அந்�ச சந்திபபில் அவரு்டன் 
அண்ணநா ்பல்கறலககழக முன்்நாள் துறண 
மவந்�ர் ம்பரநா. குழந்ற�சநாமியும் இருந்�நார். அவர் 
என்ற்ப ்பற்றி மிகவும் சிலநாகித்து ்பல்கறலக 
கழகங்களுககு இவர் ம்பநான்ை ்்பர் அதிக 
எண்ணிகறகயில் மவண்டியிருககிைது என்று 
சி.சுபபிரைணியன் அவர்களி்டம் கூறி்நார். அந்�ச 
சந்திபபின்ம்பநாது�நான், எப்படி கர்ை வீரர் கநாைரநாஜ் 
அவர்கள் ,  அவறர எதிர்த்�வர்கறையும் 
அ ர வறணத்து க தக நாண்டு  �ன்னுற்டய 
அறைசசரறவயில் மசர்த்துக  தகநாண்டு 
தசயல்்பட்டநார் என்று மகடம்டன். உ்டம், 
ஒருத்நாடிகூடி �நாைதிககநாைல் , ‘கநாைரநாஜ் 
அவர்களுககு �னிப்பட்ட எந்� விருபபும் ஆறசயும் 
கிற்டயநாது. ்நாடும் ைககளும்�நான் அவர்முன் 
இருந்�து. அ�ன் பின்்ணியில் அவர் இயங்கிய�நால் 
எவறரயும் அவரநால் ஏற்றுக தகநாண்டு தசயல்்ப்ட 
முடிந்�து. அவருககு ைககளுககநாகச தசயல்்ப்ட 
ஆடகள் ம�றவப்பட்ட்ர். அடுத்து அவர்மைல் 
அவருககு ்ம்பிகறக இருந்�து. எ்மவ அவர் 
யநாறரக கண்டும் அஞசவில்றல. ஆறகயநால்�நான் 
யநார் அவறர ஆ�ரித்�நார்கள், எதிர்த்�நார்கள் என்ை 
்பநார்றவ அவருககு வரவில்றல. அத்து்டன் அந்�க 
கநாலம் என்்பது ‘மசறவககநா்து�நான் அரசியல்’ 
என்ை சிந்�ற்ப ம்பநாககு அற்வரி்டமும் 
இருந்�து. அத்து்டன் அற்வருககுப பின்னும் ஒரு 
தியநாக வநாழவும் அர்ப்பணிபபும் இருந்�். அன்று 
அற்வரும் கருத்துக கூறுவதில் எந்� உள்ம்நாககமும் 
றவத்திருககவில்றல. எ்மவ அசசமின்றி 
கருத்துககறை கூறி்ர். அந்� எளிறையநா் 
வநாழவில் தியநாகமும், அர்ப்பணிபபும் மசறவ 
உணர்வும் இருந்�். அதில் ஒரு நிறைவும் ஆத்ை 
திருபதியும் இருந்�து. அற�த்�நான் ்நாம் இன்று 
த�நாறலத்துவிடம்டநாமை’ என்று அவர் கூறியற� 
இன்னும் ைைககமுடியவில்றல.
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இரண்்டநாவது முறை கநாந்திகிரநாை கிரநாமியப 
்பல்கறலக கழகத்தின் அன்றைய துறணமவந்�ர் 
திரு.என்.ைநார்ககண்்டன் அவர்கள் அனுபபி றவத்து 
சந்திககும் வநாயபபு அறைந்�து. ்பல்கறலககழகம் 
்்டத்தும் ஒரு நிகழறவத் துவககி றவகக மவண்டும் 
என்று மகடடுக தகநாள்வ�ற்கநாக. சந்தித்ம�ன் ‘என்் 
கருத்�ரங்கம் நீங்கள் ்்டத்�பம்பநாகிறீர்கள்’ என்று 
மகட்டநார். உ்டம் அந்�க கருத்�ரங்கின் ம்நாககம் 
்பற்றி விைககிம்ன். அற்த்ற�யும் த்பநாறுறையநாகக 
ம க ட டு வி ட டு  ‘ இ ன் று  அ ர சி ய லி ல் 
மகநாமலநாசசுகின்ைவர்கறை அறழத்�நால்�நான் 
நீங்கள் ்்டத்துகின்ை நிகழவுககு ஒரு விறைவு 
கிற்டககும்’ என்ைநார். ‘இருந்�நாலும் நீங்கள் 
த�நா்டககிறவப்பது சிைப்பநாக இருககும்’ என்மைன். 
நிகழவுககு வருவ�ற்குச சம்ை�ம் த�ரிவித்� அவர் 
அபம்பநாது ஒரு கருத்ற� என்னி்டம் கூறி்நார். 
‘த்பநாதுவநாக ஒரு அரசநாங்கத்ற� ைதிபபீடு 
தசயயும்ம்பநாது அரசு அறிவிககின்ை திட்டங்கள் 

அற்த்தும் ைககளுககுச தசன்று மசர்கிை�நா என்று 
கைத்தில் ்பநார்கக மவண்டிய மவறலறயச 
தசயயுங்கள். சமீ்ப கநாலைநாக அரசியலில் ஒரு 
புதுறைறய ் நான் ்பநார்த்து வருகிமைன் �மிழகத்தில். 
அரசின் அறிவிபபுககறைமய சநா�ற்கைநாகப 
்படடியலிடடு விடுகிைநார்கள்; ்பலர் அந்� 
அறிவிபபுககறைமய சநா�ற்கள் என்று ்பநாரநாடடி 
அறிகறககள் மவறு தவளியிடுகின்ை்ர் என்ைநார். 
அபத்பநாழுது அற� என்்நால் எளி�நாக உணர்ந்து 
தகநாள்ை முடியவில்றல. பின்பு ஒரு முறை அரசு 
சட்டைன்ைத்தில் விதி எண் 110ன் கீழ அறிவித்�ற� 
எடுத்துகதகநாண்டு ஒரு கிரநாைத்தில் கை ஆயவு 
தசய�ம்பநாது�நான் அவர் கூறிய கருத்து எவவைவு 
ஆழைநா்து என்்பது எ்ககு விைங்கியது. ஆ்நால் 

அடுத்� இரண்டு ைநா�த்தில் அந்� அறிவிபபுககள் 
அற்த்தும் த�நாகுககப்பட்ட சநா�ற்ப 
்படடியலநா க  தவளியி்டப்படடிருந் �ற� 
்பநார்த்�ம்பநாது�நான் அன்று த்பரியவர் சி.
சுபபிரைணியன் கூறியது எவவைவு உண்றையநா்து’ 
என்்பது புலப்பட்டது.

மூன்ைநாவதுமுறை அவறரச சந்தித்�ம்பநாது 
எபத்பநாழுதும் ம்பநால் அவரி்டம் ஓர் உறரயநா்டறல 
ஆரம்பித்ம�ன். ் நான் சந்தித்� ம்ரங்கள் அற்த்தும் 
அவர் ்ப�வியில் இல்லநா� கநாலம். அ�்நால் அவர் 
சு�ந்திரைநாக கருத்துககறை தவளியிடடுவந்� 
ம்ரமும் கூ்ட. அபத்பநாழுது உறரயநா்டலுககிற்டமய 
ஊழல் ்பற்றிக மகடம்டன். சிரித்துவிடடு, இன்று 
இந்�ப த்பநாருள்�நான் அற்வரின் சிந்�ற்யிலும் 
ரீங்கநாரமிடடுக தகநாண்டிருககிைது என்ைநார். 
முன்த்பல்லநாம் ஊழமல ்்டககவில்றலயநா? என்று 
்நான் மகடம்டன். உ்டம் ஊழல் என்்பது என்் 

என்்பற� வறரயறை தசயதுவிடடுப 
ம்பசி்நால் மிக எளி�நாகக கூறி 
வி்டலநாம் என்ைநார். எறவதயல்லநாம் 
ச ட ்ட த் தி ற் கு ப  பு ை ம் ்ப நா க 
்ற்டத்பறுகிை ம � நா  அறவ 
அற்த்தும் ஊழல் �நாம் 
என்மைன். அப்படிதயன்ைநால் 
ஊழல் எல்லநாக கநாலத்திலும் 
இருந்து�நான் வந்துள்ைது. அற� 
ைறுகக இயலநாது என்ைநார் . 
அரசுத்துறை�நான் த்பருைைவில் 
ஊழலில் ஈடு்படுகின்ை் என்மைன். 
ஆைநாம் அரசு�நான் அற்த்ற�யும் 
கடடுப்படுத்துகின்ைது, எ்மவ 
வநாயபபுகள் அங்மக�நான் அதிகம் 
என்ைநார். முன்த்பல்லநாம் இவவைவு 
ம ை நா ச ை நா க  ஊ ழ ல் 
் ற ்ட த ்ப ை வி ல் றல  எ ன் று 
த�ரிகிைது என்மைன். அபம்பநாது 
அரசுககு வந்� வருைநா்மை மிகக 
குறைவநா்து, அதில் த்பருைைவில் 
ஊழல் தசயவது என்்பது மிகச 
சிரைைநா் கநாரியம் என்ைநார். 
மு ன் த்ப ல் ல நா ம்  � ணி க றக 
அறிகறககள் ்பற்றி இவவைவு 
விவநா�ங்கள் ்்டககவில்றல 

இபத்பநாழுது �நான் இவவைவு கடுறையநா் 
விவநா�ங்கள் றவககப்படடு ்்டவடிகறககள் 
எடுககப்படுகின்ை் என்மைன். அ�ற்கு அவர் 
தசநான்்நார்: நிறல அதுவல்ல. அபத்பநாழுதும் அந்� 
அறிகறககள் விவநாதிககப்பட்ட். அன்றைய 
சூழலில் அப்படிமய �வறுகள் ்்டந்திருந்�நாலும், 
அந்�ப ்பணம் என்்பது �னி ் ்பர் ்பயன்்பநாடடுககு 
வருவதில்றல. அந்�ப ்பணம் எ�நாவது த்பநாதுப 
்பயன்்பநாடடிற்கு ்பயன்்படுத்�ப்படடிருககும். இன்று 
இறவ அற்த்தும் ைணி டரயல் என்்பதில் முடிந்து 
விடுகிைது. எ்மவ �நான் இது பிரசசிற் 
ஆகிவிடுகிைது. �னி ் ்பர் ்பணம் ்பநார்கக ஆரம்பித்� 
பின்�நான் இந்� அைவுககு ஊழல் த்பரும் 
பிரசசிற்யநாக உருதவடுத்துள்ைது. அடுத்து ஊழல் 

காமரா�ர்
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தசயது மசர்ககும் ்பணம் அரசியல் 
கடசித் �றலவர்களின் தசநாந்� 
் ல னு க க நா க 
உ்பமயநாகப்படுத்தும்ம்பநாது �நான் 
இன்று  அது  விஸ்வரூ ்ப ம் 
எடுத்துள்ைது என்ைநார். இன்னும் 
ஒரு்படி கீழ இைங்கி விவரிகக 
மவண்டுதைன்ைநால் த�நாழில் 
தசயது ்பணம் சம்்பநாதிப்பற�வி்ட 
அரசியலில் மிக எளி�நாக ்பணம் 
்பநார்ககலநாம் என்ை நிறல�நான் 
அரசியறல மிகவும் �நாழநிறலககுக 
தகநாண்டு வந்துள்ைது. இவற்றையும் 
�நாண்டி அரசியல்வநாதிகறை 
ைககள் மசவகரநாக ்பநார்ககும் 
்பநார்றவ ைநாறி ைககளுககு மசறவ 
தசயவ�ற்கு �ரகு வநாங்கி ைககள் 
்பணத்ற� தகநாள்றையடிப்பவரநாக 
சித்�ரிககும் சூழலுககு வந்துள்ைது�நான் ்ம்றை 
வருத்�த்திற்கு ஆைநாககுகின்ைது என்ைநார் . 
அரசியலுககு த்பரும் ்பணம் ம�றவப்படுவ�நால் 
�நான் அரசியலில் ஊழல் இந்� அைவுககு 
ைலிந்துள்ைது என்மைன். ஆைநாம். அன்று அரசியலுககு 
த�நாண்்டர் இருந்�நார், கடசிப ்பணி தசய�நார். 
இன்று கடசிகளுககு வநாடிகறகயநாைர்கள்�நான் 
இருககின்ைநார்கள். எ்மவ வநாடிகறகயநாைர்கள் 
லநா்ப ்ஷ்்ட கணககுப ்பநார்ப்பநார்கள். த�நாண்்டர் 
தகநாள்றக மகநாட்பநாடு ்பநார்ப்பநார் என்ைநார். அந்� 
உறரயநா்டறல அத்து்டன் முடித்துவிடடு ்ன்றி 
கூறிவிடடு விற்டத்பற்றுப புைப்படம்டன். என்னி்டம் 
அபம்பநாது ஒரு மகள்வி ைடடும் ்பநாககி இருந்�து 
அவறர மீண்டும் சந்திககும்ம்பநாது மகடகமவண்டும் 
என்ை எண்ணத்து்டன் அன்றைய சந்திபபிலிருந்து 
விற்டத்பற்று வந்துவிடம்டன்.

நொன்கநாவதுமுறை அவறரச சந்திககச 
தசன்ைம்பநாது, அந்�க மகள்விறயக மகடம்டன். 
அந்�க மகள்விறய ்பலமுறை மயநாசித்து விடடுத்�நான் 
மகடம்டன். ஒரு கநாலத்தில் நீங்களும் ம்பரநா.எம்.எஸ் 
சுவநாமி்நா�ன் அவர்களும் மிகபத்பரிய ்பநாரநாடற்டப 
த்பற்ைவர்கள் இந்தியநாவில் உணவு உற்்பத்தியில் 
�ன்னிறைவு அற்டயச தசய��ற்கநாக. ஆ்நால் 
சமீ்பகநாலைநாக ஒரு சிலர் இந்திய விவசநாயம் சீரழிந்து 
விட்ட�நாகக கூறுகின்ை்ர். அ�ற்கு விவசநாயத்தில் 
்வீ் அறிவியல் முறைறயப புகுத்திய பிைகு 
குறிப்பநாக இரசநாயண உரங்களும் பூசசிக தகநால்லி 
ைருந்துகளும் ்பசுறைப புரடசி என்ை த்பயரில் 
உ்பமயநாகப்படுத்தி விவசநாயத்ற� அழித்துவிட்ட�நாகப 
ம்பசுகின்ை்மர என்மைன். நி�நா்ைநாக இரண்டு 
நிமி்டம் அறைதி கநாத்துவிடடுக கூறி்நார். த்பநாதுவநாக 
இப்படிப்பட்ட கருத்துககறை றவப்பவர்கள் 
முழுறையநாகப பிரசசிற்கறைப புரிந்து தகநாண்டு 
ம்பசுவதில்றல. ் நாம் எந்�ச சூழநிறலயில் ்பசுறைப 
புரடசிறயக தகநாண்டு வந்ம�நாம் என்்பற�த் 
த�ளிவநாகப புரிந்து தகநாள்ை மவண்டும். ் ம் உணவுத் 
ம�றவககு அன்று ் நாம் அதைரிககநாவி்டம் றகமயந்� 
மவண்டிய சூழநிறலயில் இருந்ம�நாம். ் டுகக்டலில் 
எங்மகநா தசன்ை அதைரிகக உணவு �நானியக 

க ப ்பறல  வழிைறித்து  ் ம் 
ம�றவறயப பூர்த்தி தசயய 
மவண்டிய ்பரி�நா்ப நிறலயில் 
இருந்ம�நாம். வைர்ந்து வரும் ைககள் 
த � நா ற க க மக ற் ்ப  உணவு த் 
ம�றவறயப பூர்த்தி தசயய உணவு 
உற்்பத்திறயப த்பருகக மவண்டிய 
கட்டநாயத்தில் இருந்ம�நாம் . 
அன்றைய சூழலில் ஒன்று: ைககள் 
த�நாறகறய வைரவி்டநாைல் �டுகக 
மவறல தசயய மவண்டும். அடுத்து: 
உணவு உற்்பத்திறயப த்பருகக 
ம வ ண் டு ம் .  அ � ற் க நா க க 
தகநாண்டுவந்� திட்டத்ற�ப 
்பயன்்படுத்தி, விவசநாயிகளி்டம் 
ஆறசறயத் தூண்டி சந்ற� 
ம்நாககில் தசயல்்பட்ட உரக 
கம்த்பனிகளும், விவசநாயக கருவி 

உற்்பத்தி நிறுவ்ங்களும், விவசநாயிகளுககு க்டன் 
அளிககும் நிதி நிறுவ்ங்களும் மசர்ந்து விவசநாயிகறை 
உணவுச சந்ற�ககுள் தகநாண்டு வந்��ன் 
விறைவு�நான் இன்று ் நாம் சந்திககின்ை பிரசசிற்கள். 
அன்றைய உணவுத் ம�றவறயப பூர்த்தி தசயய 
அது�நான் வழிமுறையநாக இருந்�து. அது ைடடுைல்ல 
அந்� வழிமுறைறய இந்தியநா ைடடுைல்ல உலக 
்நாடுகமை ்ம்றைப்பநார்த்து ஆசசரியப்பட்டது. 
எபத்பநாழுது உற்்பத்திச சந்ற�ககுள் விவசநாயம் 
தசல்ல ஆரம்பித்�ம�நா அன்றிலிருந்து நீங்கள் 
கூறுகின்ை பிரசசிற்கள் ஒன்ைன்பின் ஒன்ைநாக 
வந்து விவசநாயிகளின் உயிறரப ்பறித்�். இந்�ச 
சந்ற�ச தசயல்்பநாடடில் ம்பரநா .எம் .எஸ் .
சுவநாமி்நா�னுககு எந்�த் த�நா்டர்பும் இல்றல. அது 
ைடடுைல்ல அவர் த�நா்டர்ந்து வலியுறுத்தி வந்�து 
விவசநாயிகளின் மைம்்பநாடு என்்பது ்பலருககுப 
புரிவதில்றல. ் நாம் வநாழும் கநாலம் �னி்்பர் லநா்பம் 
்பநார்ககும் கநாலம். இந்�க கநாலத்தில் எவறரயும் ் நாம் 
அசிங்கப்படுத்துமவநாம். எந்�ப த்பநாதுத்�ைத்தில் 
இருப்பவறரயும் ்நாம் எப்படிப ்பநார்கக 
மவண்டுதைன்ைநால், அவர் வருைநா்ம் எல்றலயில்லநா 
அைவுககுக கூடி்நால் ்நாம் மயநாசிககலநாம், எம�நா 
ஒ ருவறகயில்  �வ ை நா க  �ன்  ்ப �விறய 
்பயன்்படுத்தியிருககிைநார் என்று ்நாம் எண்ண 
முடியும். அப்படி எந்� நிறலயிலும் ம்பரநா.எம்.எஸ்.
சுவநாமி்நா�ன் அவர்கறைப ்பநார்கக முடியநாது. 
அவருற்டய கடி் உறழபபு, ்நாடடுப்பற்று, 
விவசநாயிகளின் ் லன் ம்பணு�ல் அற்த்தும் இந்� 
்நாடடு ைககைநால் ்பநாரநாட்டப்ப்ட மவண்டியது. உலக 
அரங்கில் அவருககுக கிற்டத்� ைரியநாற� தகௌரவம் 
அைவி்ட முடியநா�து. அந்� அைவுககு ்ைககு 
உறழத்� விஞஞநானிககு ்நாம் தகௌரவம் 
தகநாடுத்துள்மைநாைநா என்ைநால் இல்றல என்று�நான் 
கூை மவண்டும் என்று கூறி முடித்�நார்.

அந்� உறரயநா்டலில் என்னி்டம் ஒரு குற்ை 
உணர்வு உருவநாகிவிட்டது. இந்�க மகள்விறயக 
மகடடிருககககூ்டநாம�நா என்ை வி்நாவும் என்னுள் 
எழுந்து அ்டங்கியது.

கடடு்ையோைர: கிைோமியப ச்போருைோதோைப ் ்பைோசிரியர

சி.சுப்பிரமணி்யன்
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ச்பரியநார் 
ஏன் இன்னும் 

�நாகவில்லை?!

்க்டடுலர

இரோ.நமோகன்ரோஜன்
mohanrajan.r@gmail.com

ஜேரியோர பிறநத ேோைோ்ன செபதம்்பர-17 ஆம் 
திகதி்ய ெமூக நீதி ேோைோகத் தமிழக அைசு அறிவித்துக் 
சகோணடுள்ைது. ச்பரியோர எவற்்ற தமது வோழேோள் 
இ்க்கோகக் சகோணடிருநதோ்ைோ அவற்்ற ெடடை வழியில 
சென்று நி்ற்வற்ற ்வணடிய கடை்ம, ச்போறுபபு 
ச்பரியோர வழி வநதவரகளுக்கு உணடு. ஏச்னனில 
ச்பரியோர இ்க்கு முழு்ம ச்பறவில்். இன்னும் 
ெமத்துவமோ்ன ெமூகம் ஒரு க்னவோக்வ இருக்கிறது. இ்த 
செோலவதற்கு சவடகப்படைத்தோன் ் வணடும். ஒவசவோரு 
தனிமனிதனும் ெமூக மதிப்்பயும், சுயமரியோ்த்யயும், 
ெமநீதி்யயும், ெமத்துவத்்தயும் ச்பறும் வ்ையில 
ச்பரியோரின் ் த்வ அதிகரித்துக் சகோண்டை செலகிறது. 
அநத வ்கயில ெக மனித்்ன மதிக்கும் ம்னங்கள், 
மனிதரகள் தமிழக அைசின் இநத அறிவிப்்பப புரிநது 
சகோள்ை முடியும்.

“ெோதியோல அடைக்கி ஓடுக்கப்படடை மனிதரகள் கலவி, 
்வ்்வோய்பபில ் மன்்ம அ்டைவதற்கோ்ன ெமூக நீதிக் 
கத்வத் திறநது ் வத்தது அவைது ் கத்தடி்ய. இன்று 
இநதியோ முழு்மக்கும் ெமூக நீதிக் கருத்துக்கள் 
வி்தக்கப்படடுள்ை்ன என்றோல, அதற்கு அவர ் ்போடடை 
அடித்தை்ம கோை்ணம். ‘ெமூகநீதி்ய அடித்தைமோகக் 

சகோணடை ெமுதோயம் அ்மய எ்னது ்பய்ணம் சதோடைை 
இநேோளில உறுதி்யற்கி்றன் ’ என்று முதலவர ஸ்டைோலின் 
அறிவித்துக் சகோணடுள்ைோர.

தமிழகம் இன்னும் ஏற்றத்தோழவோ்ன ெமூக 
அ்மபபிலிருநது முற்றிலும் விடு்படைவில்் என்்ப்த 
ெமூக நீதியிலிருநது பிறநத திைோவிடைர கழகம் செய்ய 
இய்ோதவற்்ற ்போைோளுமன்ற வழியில நி்ற்வற்றித் 
தை ் வணடிய ச்போறுபபும், கடை்மயும் அதன் வழி வநத 
திைோவிடை முன்்்னற்றக் கழகத்திற்கு உணடு. அத்னோலதோன் 
அறிஞர அண்ணோ, திமுக முதன்மு்றயோக சவற்றி 
ச்பற்று ெடடைெ்்பக்குள் நு்ழநத்்போது ‘இது 
ச்பரியோரு்டைய ஆடசி’ என்றோர. க்்ஞர கரு்ணோநிதி 
முதலவைோக ச்போறுபச்படுத்துக் சகோணடு ச்பரியோ்ைச் 
ெநதித்தோர. ச்பரியோ்ைப பிரித்துவிடடு திைோவிடைமுன்்்னற்றக் 
கழகத்்தப ்போரப்பது அைசியல தவறோக்வ முடியும். 
ச்பரியோ்ை ச்பயைைவில உச்ெரித்துக் சகோணடிருக்கும் 
அதிமுக கூடை ச்பரியோ்ை சவளி்யற்ற முடியோமலதோம் 
இருக்கிறது. இருக்கும் ஏச்னனில ச்பரியோர ஓர ெமூகத் 
்த்வ. ெமூகம் முற்றிலும் நி்றவ்டையும் வ்ை 
ச்பரியோரின் ் த்வ இருக்க்வ செய்யும்.

ெமூகத் ்த்வக்ை நி்ற்வற்ற ்வணடிய எநத 
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ஒரு மக்கள் ே் அைசும் ச்பரியோர வழியிலதோம் செயற்்படை 
்வணடியிருக்கும். செயல்படும் என்்ப்த ெமூக 
சமய்்மயோகும். அதிமுக்வோ, திமுக்வோ கடைநத 
கோ்ங்களில ெமூகத் ்த்வக்ை நி்ற்வற்றித்தை 
்வணடிய ெடடைவோக்கங்கள் எல்ோம் ்ேைடியோக்வோ, 
ம்றமுகமோக்வோ ச்பரியோரின் ்கோரிக்்ககைோக்வ 
இருநது வநதிருக்கின்ற்ன.

இன்்றக்கு அ்்னத்துச் ெோதியி்னரும் பூெகர ஆக்ோம் 
என்ற ெடடைவழியி்ோ்ன ேடைவடிக்்ககள் ெமூக நீதியின் 
ஆகபச்பரிய ேடைவடிக்்கயோகும் என்்ப்த அதற்கு எழும் 
எதிரபபுகளினின்றும் புரிநது சகோள்ை்ோம். ஒரு குறிபபிடடை 
ெோதியி்னர மடடு்ம ்கோவிலுக்குள் நு்ழய்ோம், 
வழி்படை்ோம், பூெகம் செய்ய்ோம் என்றிருநத நீதியற்ற 
வழி்போடடு, கடைவுள் அைசிய்் ச்பரியோர ெமைெமற்ற 
வ்கயில தமது வோழேோள் இறுதி வ்ை எதிரத்து 
வநதிருநதோர. விடுத்்க்குப பிநதய 75 ஆணடுகளின் 
பின்்னரும் நி்்ம மோறவில்் என்்பது ெமூக 
ஏற்றத்தோழவுகள் இன்னுமிருக்கின்ற்ன என்்ப்த ச்போருள்.

அ்்னத்துச் ெோதியி்னரும் பூெகர ஆதல என்்பது இநது 
மதத்்தப புண்படுத்துவதல் மோறோக மோற்றோக புண்படடை 
மனிதரகளுக்கு மருநதிடுவது என்்ப்த ெமூக 
ஏற்றத்தோழ்வ, ெோதி்ய ஏற்கும் மதத்திற்குள்ளிருக்கும் 
ஒருவைோல புரிநதுசகோள்ை முடியோதுதோன். இது இநது 
மதத்திற்குள் த்்யிடுவது என்று கூச்ெல ்்போடுவது 
ச்போருைற்றதோகும். ெமூகத்்தக் கடடுப்படுத்தும் மதம் 
ஏற்றத்தோழ்வக் சகோணடிருக்கும் ்்போது ெமூகத்்த 
வழிேடைத்தும் ஒரு ெ்னேோயக அைசு அவற்்ற க்ைய 
்வணடிய இடைத்தில இருக்கிறது. மதம் ் கோவி்் மடடும் 
கடடுப்படுத்துமோ்னோல அைசு இவற்றில த்்யிடுவது 
்பற்றி ்்பெ்ோம் . ஆ்னோல அது ெமூகத்்தயும் 
கடடுப்படுத்துவதுடைன் யோர வழி்படுவது, யோழ பூெகம் 
செய்வது என்று முடிவு செய்யும் ்்போது ெமூக நீதி்ய 
முன்ச்னடுக்கும் எநத ஓர அைசும், செய்வ்தத்தோன் திமுக 
அைசும் செய்து சகோணடுள்ைது.

அ்்னத்துச் ெோதியி்னரும் பூெகர ஆதல என்்பது ஒரு 
மதச் சிக்கல அல். அது ஒரு ெமூகச் சிக்கல, ெ்னேோயக 
அைசியலில அது ஒரு ெடடைச் சிக்கல. ்போைோளுமன்ற 
ெடடைவோக்கங்களின்்படி அது ஒரு ்தெவி்ைோத செயல. 
அத்்ன எதிரப்பது என்்பது ஏற்றத்தோழ்வ ஏற்்பதோகும். 
ெோதிய ஏற்றத்தோழ்வ நீடடிக்க விரும்புவதோகும். 
்தெவி்ைோத செயலுக்கு மதச்ெோயம் பூசும் அைசியல 
்பயங்கைவோதமோகும்.

இன்னும் செோல்ப்்போ்னோல அ்்னத்துச் ெோதியி்னரும் 
அரச்ெகர ஆதல என்்பதற்கு எதிரபபு அ்்னத்துச் 
ெோதியி்னரிடைமிருநது வைவில்். ஒருகுறிபபிடடை 
ெ ோ தி யி டை மி ரு ந து  ம ட டு ் ம  வ ரு கி ற து . 
ெோதியிலுள்்ைோரிடைமிருநது மடடு்ம வருகிறது. 
மதத்்தயும், ்கோவி்்யும், ெமூகத்்தயும் த்னது 
கடடுப்போடடுக்குள் ்வத்திருக்க விரும்பும் ஒரு 
குறிபபிடடைச் ெக்திகளிடைமிருநது மடடு்மவருகிறது.

அைசியல ெோெ்னம் வகுத்தளித்துள்ை அடிப்ப்டை 
உரி்மகளுக்கு எதிைோக செயற்்படும்்்போது அ்வ 
்தெவி்ைோத செயற்்போடுகள் ஆகின்ற்ன. யோசதோருவரும் 
ெமமில்் என்்ப்த மதம் அல்து பிற எதன் ச்பயரில 
செோல்பவரகள், செயற்்படுவரகள் ்தெவி்ைோதி 
ஆகிவிடுகிறோரகள்.

கடைவுள் ச்போதுவோ்னவர இல்் என்று செோலலும் 
்்போது அது ஒரு குறிபபிடடை ெோதிக்கு மடடு்ம செோநதம் 
என்றோகிறது. குறிபபிடடை ெோதிக்கு மடடு்ம கடைவுள் 
செோநதமோக இருநதோல அது கடைவுைோக இருக்க முடியோது. 
அது ெோத்தோ்னோக மடடு்ம இருக்க முடியும். ஏற்றதோழவுக்கு 
கடைவுள்தோம் கோை்ணம் என்றோல அத்்ன உ்டைத்சதறி்வன் 
என்றோர ச்பரியோர.

ச்பரியோர கடைவு்ை உ்டைக்க முயன்றதன் வழி 
கடைவு்ை ்வத்து ஏற்றத்தோழவு அைசியல செய்து 
சகோணடிருநதவரக்ை உ்டைக்க முயன்றோர. அதன் வழி 
மத இறுக்கத்்த உ்டைக்க முயன்றோர. அதற்கு அப்போல 
ஏற்றத்தோழவோ்ன ெமூகம், ஏற்றதோழவோ்ன மனித்்ன 
உ்டைக்க முயன்றோர. ச்பரியோ்ை சவறும் கடைவுள் 
மறுப்போைைோக, உ்டைப்போைைோக நிறுவ முயலவது 
கடைவு்ை ்வத்துக் சகோணடு ெமூகப பிை்வ 
விரும்பு்பவரகளின் ் தெவி்ைோத அைசிய்ன்றி ் வறில் .்

ச்பரியோர பிறநத ேோ்ை ெமூக நீதி ேோைோக அைசு 
அறிவித்த்தத் சதோடைரநது வழ்மயோ்ன எதிரபபு அைசியல 
சதோடைங்கியிருக்கிறது. இது இன்று ்ேற்றல் ச்பரியோர 
கோ்த்திலிருநது சதோடைரவதுதோன். அத்னோலதோம் ச்பரியோர, 
தன் எதிரில இருக்கும் ் வ்் சீரதிருத்த ் வ்் அல் 
உறுதியும், துணிவும் சகோணடை அழிவு ் வ்் என்றோர. 
அதன் ச்போருள் ஆழமோ்னதோகும்.

ச்பரியோர செோன்்னோர, தீணடைோ்ம்ய ் மலெோதிக்கோைரகள் 
என்னும் ்போரப்ப்னரகள் மதத்துடைன் ்ெரத்துக் கடடிப 
பி்்ணத்து இருப்பதோ்்்ய ேோங்கள் தீணடைோ்ம ஒழிய 
்வணடுசமன்றோல அநத மதம் ஒழிநதுதோன் ஆக 
்வணடுசமன்கி்றோம். தீணடைோ்ம்ய அ்ெக்கும்்்போது 
அ்தோடு பி்்ணத்த மதமும் ஆடுகிறது. அப்்போது, மதம், 
ேைகம், ் மோடெம் முதலிய கற்்ப்்னக்ை சவகுேோடகைோக 
ஊடடிவநத ்போரப்ப்னரகள் மதம் ் ்போச்சுது மதம் ் ்போச்சுது 
என்று விெமப பிைெோைஞ செய்து எங்க்ை மதத் து்ைோகி 
எ்ன தூற்றிடை அவரகைோல சு்்பமோக முடிகிறது என்றோர, 
அதிகோைம், அதனுடைன் இ்்ணநத உயரெோதி ஆதிக்கம், 
எ்ன ெக்மும் ச்பரியோர என்ற ச்பயர ்கடடைவுடைன் 
இன்்றக்கும் ஆடடைம் கோ்ணத்தோன் செய்கிறது. 
அத்னோலதோன் ்போெகவின் அண்ணோம்் வ.உ.சி., 
்போைதியோர ச்பயரக்ை இருடடைடிபபுச் செய்துவிடடு 
ச்பரியோ்ை திமுக தூக்கிபபிடிப்பதோகப பு்ம்பியிருக்கிறோர.

ச்பரியோர பிறநத ேோ்ை ெமூகநீதிக்கோ்ன உறுதி்யற்பு 
ே ோ ை ோ க  அறிவித் த்த  புதிய  த்்மு்ற 
சதோ்்க்கோடசியின் விவோத அைங்கில க்நது சகோணடை 
மோ்்னோலும், பி.ஏ.கிருஷ்ண்னோலும் ஏற்க முடியோமல 
இருக்கிறது. இருக்கும். அநத விவோத அைங்கில 
ஒன்றுமடடும் புரிநது சகோள்ை முடிநதது. ெோதி்ய, 
மதத்்த, அதிகோைத்்த விரும்பு்பவரகைோல ஒரு்்போதும் 
ச்பரியோ்ை ஏற்றுக்சகோள்ை முடியோது என்்ப்த. 
அது்்போ்்வ அவரகள் தமது ெமூக நீதி, ெமத்துவ 
எதிரப்்ப ச்பரியோர மீது திருபபுவதன் வழி நி்றவ்டைநது 
சகோள்வ்தயும் ்போரக்க முடிகிறது.

ெமத்துவ்ம ச்பரியோரின் இறுதி இ்க்கு அதற்கோ்ன 
த்டைக்ைக் கணடை்டைநது அதன் மீது ச்பரும் 
உ்டைப்்ப நிகழத்துவ்த அவைது நி்்ப்போடைோக 
இருநதது. அதற்கோக அவர எநத ெமைெத்்தயும், விடடுக் 
சகோடுப்்பயும் செய்து சகோள்ைவில்். குறிபபிடடை 
மதம், ெோதி, மனிதரகள் த்டையோக இருப்பதோல அவர 
அவற்றின் மீது த்னது ச்பரும் தோக்குத்் நிகழத்துகிறோர. 
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ெ்னேோயக வழியில அைசியல ெடடைம் தநத வழியில அவர 
அவற்்ற செய்கிறோர. வன்மு்ற்ய ஓரு்்போதும் அவர 
்கயில எடுக்கவில்்.

தன்மீது செருபபு வீெப்படடை்்போது வீசிய ே்பர எஞசிய 
ஒற்்ற செருப்்ப ்வத்துக் சகோணடு எவவைவு 
துன்்பப்படுவோ்ைோ என்று வருநதிய மோமனிதன். கூடை்வ 
இைண்டையும் ்ெரத்து வீசியிருநதோல ்பயன்்படுத்த 
எளிதோக இருக்கும் என்று சுயமரியோ்த்ய சுடடிக்கோடடிய 
அநத ச்பரியோர, அநத ஈ்னச் செய்் சமய்யோ்ன 
வருத்தமுடைனும் ஏற்றுக் சகோணடைோர. தன் முகத்தில எச்சில 
துபபிய மனித்்ன புத்தன் ஓர புன்்ன்கயுடைன் ஏற்றுக் 
சகோணடைது ் ்போ்்வ எளிய ே்கச்சு்வயுடைன் கடைநது 
செலகிறோர. அவ்ைத்தோன் பி.ஏ.கிருஷ்ணன் ் ்போன்றவரகள் 
ேோஜி என்கிறோரகள். அைங்கில அநத வோரத்்த்ய அவர 
குறிபபிடடை்்போது ஆழி செநதிலேோதன் தமது கணடை்னத்்த 
மிகக் கடு்மயோகப ்பதிவு செய்தோர. எனினும் நிகழவின் 
இறுதிவ்ை அவர அவவோ்ற குறிபபிடடை்படி இருநதோர. 
மோ்ன் அ்த்ய ்வறு ்வறு வோரத்்தகளில சுற்றிச் 
சுற்றி வநது குறிபபிடடுக் சகோணடிருநதோர.

பி.ஏ.கிருஷ்ணன் திரும்்பத் திரும்்ப ஒரு குறிபபிடடை 
ெமூகத்்த(ெோதி) மடடு்ம ச்பரியோர தோக்கிப ் ்பசி வநதோர 
எ்னவும் ேோஜிக்ைப ்்போ் ச்போதுமக்கள் ேடுவில 
அவரக்ை அச்சுறுத்தி, தனி்மப்படுத்தி்னோர என்றும் 
கூறிக் சகோணடிருநதோர. உயரெோதி ஒரு்்போதும் த்னது 
அதிகோைத்்த விடடுத் தைோது என்்ப்த த்னது ச்பரியோர 
எதிரபபின் வழி நிறுவு்பவரகைோக்வ மோ்னும், 
பி.ஏ.கிருஷ்ணனும் ்ேைடியோகச் செோல்ோமல செோலலிக் 
சகோணடிருநதோரகள்.

ெமத்துவமோ்ன ெமூகம், ெோதிப பிரிவி்்னயற்ற ெமூகம் 
என்்ப்த ஏற்க இய்ோதத்னோலதோம் அவரகைோல 
ச்பரியோ்ை ஏற்க முடியவில்் என்்ப்த விைக்குவதற்கு 
அவரகள் வ்துெோரிகள் என்று அறிமுகமோவதில உள்ை 
தயக்கத்தினூ்டை தம்்ம விமரெகரகள் என்று அ்ழத்துக் 
சகோள்கிறோரகள்.

ச்பரியோர விமரெ்னத்திற்கு அப்போற்்படடைவரில்்தோம். 
ஆ்னோல நீதியோ்ன விமரெ்னத்்த, ம்னச்ெோன்றின் ்படியோ்ன 
விமரெ்னத்்த முன்்வயுங்கள் என்றுதோன் ் கோருகி்றோம். 
ச்பரியோ்ை ஏற்்பதில உங்களுக்கு எங்்க சிக்கல வருகிறது. 
ெக்ெோதியி்னரும் பூெகர ஆவதில சிக்கல வருகிறது. 
யோசதோருவரும் கடைவு்ை வழி்படை்ோம் என்றோல சிக்கல 
வருகிறது. கடைவுள் ச்பயரில அதிகோைம் செலுத்தக்கூடைோது 
என்று செோலலும்்்போது சிக்கல வருகிறது. அ்்னத்துச் 
ெோதியி்னரும் ெமம், ெோதிப பிரிவி்்ன, ெோதி ச்பயரி்ோ்ன 
்வ்்ப பிரிவி்்னகள் கூடைோது என்று ் ்போைோடும்்்போது 
சிக்கல வருகிறது. ெோதியின் ச்பயைோல அடி்மப்படுத்துவ்தோ, 
அதிகோைம் செலுத்துவ்தோ கூடைோது என்று செோலலும்்்போது 
சிக்கல வருகிறது. சிக்கல ச்பரியோரிடைமோ? அல்து 
உங்களிடைமோ என்்ப்த ஆகபச்பரிய ்கள்வியோக 
உங்க்ைப ்்ப ோன்றவ ர களிடைம் முன்்வக்க 
்வணடியிருக்கிறது.

ஒரு ெமூகத்்த மடடு்ம ச்பரியோர தோக்கி்னோர(்்பச்சில, 
எழுத்தில, சகோள்்க வழியில) என்று மடடும் செோல் 
முடிநத அவரகைோல அது ஏன் என்று ஒரு்்போதும் 
செோலவதுமில்், செோல்ப்்போவதுமில்். ஆ்னோல 
ச்பரியோர செோலலியிருக்கிறோர. ெமூகம் செோல்ோமல 
செோலலிக் சகோணடிருக்கிறது.

எளிய மனிதரகளின் கலவி, ்வ்், ெமூக இருபபு, 
வோழவு, ச்போருைோதைம் எ்ன இவற்றின் மீதோ்ன ெோதி, மத 
வழியி்ோ்ன த்டை என்்ப்ன ்ப் நூற்றோணடு வை்ோறு 
செோலலிக் சகோணடிருக்கிறது. அதற்கு ்ேரமோறோக ஒரு 
குறிபபிடடை ெமூகத்தின் வைமோ்ன வோழவும், இருபபும், 
அதிகோைமும் அவற்்றச் செோல்ோமல செோல்த்தோன் 
செய்கின்ற்ன. பி.ஏ.கிருஷ்ணன் ்்போன்றவரகள் தம் 
இருபபின் வழி அ்த உறுதிப்படுத்தத்தோன் செய்கின்ற்னர.

நூற்றோணடு ெமூக அநீதி்ய, நூற்றோணடு 
அடி்மத்த்னத்்த, நூற்றோணடு ஏற்றத்தோழ்வ ் கள்வி 
் க ட ்ப வ ை ோ க  ச ்ப ரி ய ோ ர  இ ரு ந த ோ ர . 
ஒடுக்கப்படு்வோரிடைத்திலிருநது வரும் ்கள்விக்கு 
ஒடுக்கு்பவரகளின் ்பதில கோ்ந்தோறும் மோ்ன், 
பி.ஏ.கிருஷ்ணன் ்்போன்றவரகளின் ்பதி்்ப ்்போன்்ற 
இருநதுவருகிறது. இருக்கிறது. இருக்கும்.

தன்்்னயும், மக்க்ையும் ்ேசிக்கும் ஒருவைோ்்்ய 
ெமூக அநீதி்ய ஏற்க முடியோமல இருக்கும். ச்பரியோர 
மோனுடை ெமூகத்தின் மீது மிகுநத அன்பு்டையவைோக 
இருநதோர. அத்னோலதோம் அவைோல மனித்்னக் கீழோக 
ேடைத்தும் எநத அைசிய்்யும், எதன் ச்போருடடும் 
ஏற்்பவைோக இருக்கவில்். ச்பரியோ்ை ஏற்க 
முடியோதவரகளின் துயைம் மனிதரக்ைச் ெமமோக 
ேடைத்துவதில இருநதது. இருக்கிறது.

“உண்மயில யோரும் அறிய முடியோத ஒரு கடைவுள் 
இருநதோல அவ்ை அறிநது அவருக்்க சதோணடூழியம் 
செய்து வ்ணங்கி வநதவ்்னவிடை கடைவு்ைப ்பற்றி 
கவ்்ப்படைோமல கடைவுளுக்கு ்பக்தி செய்யோமல அன்பு, 
அறிவு, உண்ம ஆகிய்வகளுடைன் ேடைத்தி வநதவனுக்்க 
கரு்்ண கோடடுவோர என்று உறுதிகூறு்வன்!” என்கிறோர 
ச்பரியோர. கடைவு்ை மறுத்துப ச்பரியோைைவுக்கு கடைவு்ை 
ஏற்்பவரகள் புரிநது சகோள்ளும் அைசியலதோம் 
ஆ்போெமோ்னதோகும். ச்பரியோ்ைத் தூற்றும் அைசியலதோம் 
அசிங்கமோ்னதோகும்.

ச்பரியோ்ை எதிரப்பது என்்பது கோ்ம் கோ்மோக இருநது 
வரும் திடடைவடடைமோ்ன ஓர ெமூக, ஆதிக்க, ெோதி மத 
அைசிய்ோகும். ச்பரியோரின் மோனுடை ்ேயம் மிகுநத 
்போமைத்த்னமோ்ன ் ்பச்சில சவளிப்படும் அறிவு, சமய்்ம, 
அன்பு வழியி்ோ்ன ெமைெமற்ற ் கள்விக்ை எதிரசகோள்ை 
முடியோதவரகள்தோம் ச்பரியோரின் தனிப்படடை வோழவுக்குள் 
புகுநது சகோணடு சிறு்ம்படுத்திவருகிறோரகள்.

ச்பரியோர குளிப்பதில்், ச்பரியோர ்ெோப 
்்போடுவதில்் என்று சிறுபிள்்ைகள் கூடை ்்பெ 
்யோசிக்கும் சுத்தம், அசுத்தம் வரு்ண அைசிய்் 
ச்பரியோரிடைத்தும் செய்து்போரத்து ஓய்நதோரகள் இன்றுவ்ை 
ச்பரியோரின் ் கள்விகளுக்கு ் ேர்மயோ்ன, சமய்்மயோ்ன 
்பதிலக்ை அவைது எதிர-எதிரி தைபபு என்று 
செோல்பவரகைோல செோல் இய்வில்்.

ச்பரியோர எப்படி அறியப்படுகிறோர என்்ப்த அவரகள் 
்போரக்க மறுக்கிறோரகள். ச்பரியோர ஏன் இன்னும் 
்த்வப்படுகிறோர என்்ப்த புரிநது சகோள்ை மறுக்கிறோரகள். 
ச்பரியோர இன்னும் ஏன் ெோகவில்் என்்ப்தக் கூடை 
அவரகள் ்யோசிக்க மறுத்துக் சகோணடுள்ைோரகள். 
ச்பரியோ்ை ெோகடிப்பது மிக எளிது அ்த எதிரத்தைப்போர 
மிக கடி்னமோக்கிக் சகோணடுள்ைோரகள் என்றுதோன் செோல் 
்வணடும். ெமமற்ற ெமூகம், ெோதி, மத ஆதிக்கம், அதன் 
அைசியல, நீடிக்கும் வ்ை ச்பரியோர ெோகப்்போவதில்் 
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என்்ப்த அவ்ை எதிரியோகக் கருது்வோருக்குச் செோலலி 
்வக்க முடியும்.

கடைவு்ை மனிதரிடைமிருநதும், மனித்்னக் 
கடைவுளிடைமிருநதும், மனித்்ன மனிதனிடைமிருநதும் 
பிரிக்க முயன்றோர ச்பரியோர. ஆக கடைவு்ையும், 
மனித்்னயும் விடுவிக்க முயன்றோர ச்பரியோர. கடைவு்ை 
விடுவிப்பதன் வழி மனித்்ன விடுவிக்க முயன்றோர. 
முத்ோளியின் வி்ங்்க உ்டைப்பதன் வழி அடி்மயின் 
வி்ங்்க ஒடிக்க முடியும் என்ற மோரக்சின் வழிமு்றதோன் 
அது. கடைவு்ை அடி்மப ்படுத்திய மனிதன் அதன் வழி 
மனித்்னயும் அடி்மப்படுத்தியிருப்ப்த அறிந்த 
ச்பரியோர, கடைவுளின் ச்பயரி்ோ்ன அடி்மத்த்னத்்த 
உ்டைக்க முயன்றோர. கடைவு்ையும், மனித்்னயும் ஒரு்ெை 
விடுவிக்க முயன்றோர.

மோனுடை விடுத்்க்குப ்போடு்படடை ்போைதி, வ.உ.சி ் ய 
இருடடைடிபபு செய்துதோன் ச்பரியோ்ை முன்நிறுத்த 
்வணடும் என்்பதில்். ஏச்னனில ெமூகத்தில 
அவைவருக்கோ்னத் ்த்வ நீடிக்கும் வ்ையில 
அவைவருக்கோ்னத் ் த்வ இருந்த தீரும். இன்னும் தீைோத 
சிக்கலகளி்்்ய ச்பரிய ோ ர  உயிர வோழநது 
சகோணடிருக்கிறோர.

1979 திெம்்பர 19 ஆம் திகதி ச்பரியோர த்னது க்டைசிப 
்்பரு்ையில, “ேோன் என்னு்டைய மக்க்ை சூத்திை்னோக 
விடடுவிடடுச் ெோகமோட்டைன்!” என்கிறோர. ச்பரியோர த்னது 
உடை்் விடடு நீங்கிவிடடைோர. சூத்திைப ்படடைம் இன்னும் 
இருக்கிறது. எ்ன்வ ச்பரியோரின் சகோள்்ககளும் 
்த்வகளுமோக அவர வோழநது சகோணடுதோனிருக்கிறோர. 
இருப்போர. ச்பரியோருக்கு தமிழர எதிரகோ்ம் குறித்தத் 
திடடைமிடடை இ்க்குகள் இருநதது .  அ்வத் 
தீருமைவிற்கோக்ன தீரவுக்ையும், திடடைங்க்ையும் 
விடடுவிட்டை சென்றிருக்கிறோர. எநத சிக்கலகள் குறித்து 
அவர ் ்பசி்னோ்ைோ அ்வ இன்னும் தீரநத்போடில்். தீைோ 
சிக்கலக்ை ச்பரியோ்ை வோழச் செய்து சகோணடிருக்கின்ற்ன.

வகுபபுவோரிப பிைதிநிதித்துவத்்த அதோவது அ்்னத்து 
ெோதியி்னரும் ெமம் என்்ப்த அன்்றக்கு தோன் ெோரநதிருநத 
கோங்கிைசு கடசியி்னரிடைமும், அன்்றய நீதிக் 
கடசியி்னரிடைமு்ம ச்பரியோர ்பல்வறு கோ்கடடைங்களில 
மோேோடுகள் ேடைத்தி தீரமோ்னம் ் ்போடடுக் ் கடடைோர. கோங்கிைசு 
கடசி அ்த ஏற்கக்கூடை இல்். நீதிமன்றமும் 
வகுபபுவோரி பிைதிநிதித்துவம் என்்ப்த ஏற்கவில்். 
இ்டைவிடைோத ச்பரியோரின் ் ்போைோடடை்ம விடுத்்க்குப 
பிறகோ்ன இநதிய அைசியல ெடடைத் திருத்தத்தில 
முத்ோவதோக அ்மநதது. வகுபபுவோரி பிைதிநிதித்துவத்்த 
ெடடைம் ஏற்றது. அதிகோைவரக்கம் ஏற்றது. சும்மோ 
கி்டைத்துவிடைவில்் சுதநதிைம் என்றவரகள் ் கப்பற்றிக் 
சகோணடை அதிகோைம் சும்மோ தநதுவிடைவில்் வகுபபுவோரி 
பிைதிநிதித்துவத்்த. ச்பரியோரின் ெமைெமற்ற ் ்போைோடடை்ம 
திருத்திக் கோடடியது.

இன்்றய நீட ்தரவு ்ேற்று ெமஸ்கிருதம் 
சதரிநதோலதோன் மருத்துவக் கலலூரியில இடைம் 
என்றிருநதது. கலவி மற்றும் ச்போருைோதோை, ்வ்் 
வோய்பபுகளில ஒரு மிகச் சிறு்போன்்மயி்னர ்கயில 
இருநத்த்ய ச்பரியோர ்கள்வி ்கடடைோர. இன்்றக்கு 
ஓைை்வனும் ெமூகத்தில, ச்போருைோதோைத்தில, கலவியில 
்மலநி்்க்கு வநதிருக்கும் விளிம்பு மற்றும் இ்டைநி்்ச் 
ெோதியி்னர ச்பரியோைோலதோம் என்்ப்த வெதியோக 
மறநதிருபபினும் ச்பரிய ோ ர  வை் ோறு அ்த 

நி்்னவுப்படுத்த்வ செய்யும். ெமூக நீதி ேோள் அ்த 
செய்யும். செய்ய ் வணடும்.

ச ்ப ரி ய ோ ர  எ ழு த் து க் க ள் ,  ் ்ப ச் சு க் க ள் 
ேோடடு்டை்மயோக்கப்படுதம்்்போ்த ச்பரியோர ச்போது 
செோத்தோக மோற்றப்படும் ் ்போ்த அவர ச்போது ெமூகத்தில 
்மலும் சேருக்கமோகக்கூடும். அவைது எழுத்துக்கள் 
்்பச்சுக்கள் இ்ைய த்்மு்றக்கு எடுத்துச் 
செல்ப்படும்்்போ்த மதவோத, பிைவு ெக்திகள் நிைநதைத் 
்தோலவி்ய அ்டையும். ச்பரியோர மண என்று 
செோலவதற்கோ்ன நியோயமோ்ன ்வ்்த்திடடைங்கள் அைசு 
மடடைத்திலும், இயக்கங்கள் மடடைத்திலும் ் வணடும்.

ச்பருநசதோற்றுக் கோைோ்ணமோக நீணடை கோ்த்திற்குப 
பிறகு தமிழகத்தில ்ப் ஆ்யங்கள் திறக்கப்படுகின்ற்ன. 
்பக்தரகள் வழ்ம்்போ் கும்்ப்ோகக் கூடி தள்ளுமுள்ளுடைன் 
கடைவுள் தரிெ்னத்துக்கு முயலகின்ற்னர. வடைக்்க 
கும்்ப்மைோவில கூடிய மக்கள் திைைோ்்்ய ச்பருநசதோற்று 
அ்்சய்னப்பைவி ச்பருநசதோ்க மக்க்ைப ்பலி 
வோங்கியது. ஆ்னோல இது ்பற்றிசயல்ோம் மதவோத 
அைசியலும், அைசுகளும் அங்கு கணடுசகோள்ைவில்். 
மக்க்ைப ்பலிசகோடுத்து மதத்்த வோழ ்வக்கும் 
அைசியல அங்கு நிறுவப்படடை ஒன்று.

ஆ்னோல இங்கு அப்படியோ்ன ்பக்தரகள் இப்்போது 
உருவோகத் சதோடைங்கியிருக்கிறோரகள். ச்பருநசதோற்்ற 
்பற்றி கவ்்ப்படைோத கடைவுள் அைசியல இங்கும் ஓர 
ச்பருநசதோற்்றப ்்போன்று ்பைவிக் சகோணடுள்ைது. 
ஓைோயிைம் அைசும், கோவலது்றயும் செய்ய முடியோத்த 
அன்்றக்கு ச்பரியோரின் செோற்கள் செய்த்ன. 
கணமூடித்த்னமோ்ன ்பக்தரகளுக்கு கடிவோைமிடடை்ன.

“இருக்கும் ஸ்த்ங்கள் ்்போதோசதன்று ஒரு புதிய 
ஸ்த்த்்த புணணிய ஸ்தோ்ன க்ை்ய ்போரப்ப்னரும் 
ையில்வக்கோைரும், ஒப்பநதம் செய்து சகோணடு பிைமோதமோக 
விைம்்பைப்படுத்துகிறோரகள். அதோவது ் கோடியக்க்ை என்ற 
இடைத்து உபபுத் தணணீரில ஒரு முழுக்குப 
்்ப ோடடுவிடடை ோல  எப்படிப்படடைப  ்ப ோ ்பமும் 
்்போய்விடுசம்னவும் முன்்்னோர செய்த ்போ்பமும், இனி 
்மல செய்யும் ்போ்பமும் ் ்போய்விடுசம்னவும் அவவைவு 
மகி்ம உ்டையசத்னவும் ‘மித்ைன்’ விைம்்பைப்படுத்துகிறது. 
இதற்கு ம்ெோதய புணணிய கோ் ஸ்ேோ்னம் எ்னப 
ச்பயைோம். ையில்வக்கோைரும் ்போரப்ப்னரும் ் ெரநது செய்யும் 
இச்சூழச்சியில எத்த்்ன்யோ ஆயிைக்க்ணக்கோ்னவரகள் 
சிக்கி அங்கு சென்று தங்கள் ்ப்ணம், மோ்னம், சுகோதோைம் 
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ஆகியவற்்றப ்போழக்கிக் சகோணடு திரும்பிவரும்்்போது 
கூடை்வ கோ்ைோ்வயும் அ்ழத்துக் சகோணடுதோன் வீடு 
திரும்்பப ்்போகிறோரகள். இது என்்ன நியோயம் என்று 
்கடகி்றன்!”.

“்கோடியக்க்ையில சென்று குளிக்க ்வணடிய 
அவவைவு ்போ்பம் நீங்கள் என்்ன செய்தீரகள் என்று 
்கடகி்றன். கோ்் முதல மோ்் வ்ை ்போடு்படடு 
உ்ழத்து, ்ப்ணத்்த முத்ோளிக்கும் ்போரப்போனுக்கும் 
சகோடுத்துவிடடு ்க்யத் த்்யின் கீழ ்வத்துப 
்படுக்கிற நீங்கள் ்கோடியக்க்ை செல் ்வணடிய 
அவவைவு ்போ்பம் நீங்கள் எப்படி செய்தீரகள்? 
சதோழி்ோளியின் வோழ்வ இத்னோல ்போழோகிறது. 
முத்ோளியுடைன் ்்போடடியிடடு தன் நி்்்ம்ய 
உயரத்திக் சகோள்ை ் வணடிய ெக்தி்ய இழநது இத்னோல 
்ப்ணம், ்ேைம், புத்தி ஆகிய்வ இழநது அவன் 
தவிக்கிறோன். இதற்குத்தோ்்ன இநதக் கடைவுள், திருவிழோவும் 
புணணிய ஸ்ேோ்னங்களும் உதவுகின்ற்ன!”.

இன்்றக்குப ் ்போ் அன்்றக்கு சகோள்்ை ் ேோயோக 
இருநத கோ்ைோ குறித்த ச்பரும் அச்ெம் நி்விய ் ேைத்தில 
மக்கள் ்பற்றிக் கவ்் ்படடை மோநத்ேய்னோக ச்பரியோர 
இருநதிருக்கிறோர. இன்்றயப ச்பருந சதோற்று சூழலுடைன் 
ச்போருத்திப ்போரக்கும்்்போது இன்்றக்கு அப்படியோ்ன 
த்்வனின், மோனுடை்ேயனின் ்த்வ கோ்ந்தோறும் 
உ்ணைப்படுவ்த மறுக்கவிய்ோது.

ெமூக நீதி ேோளில, அ்்னத்து ெோதியி்னருக்கும் ஒ்ை 
இடுகோடு உள்ை கிைோமங்களுக்கு ஊக்கத் சதோ்க ்பத்து 
்டெம் அறிவிக்கப்படடுள்ைது. ெமத்துவ இடுகோடுகள் 
அ்மக்க கிைோமங்க்ை முன்வை்வணடும் என்்ப்த அைசு 
ஊக்குவிக்க ்வணடும்.  இறநத பிறகோ்ன ெமத்துவ 
இடுகோடுக்ை விடை இருக்கும்்்போ்த ெோதி்ய மறுக்கும், 
வி்க்கும் கிைோமங்க்ை அை்ெ தத்சதடுத்து அைசு ் வ்் 
சதோடைங்கி ெோ்்கள் வ்ை அ்மத்து அ்த முன்மோதிரி 
கிைோமமோக தைம் உயரத்த்ோம். ெோதி ்போரத்து சதோகுதி 
்வட்போைரகள் நிறுத்தப்படுவ்த தவிரக்கும் உறுதி 
ஏற்்்ப அைசியல கடசிகள் ச்பரியோர ெமூக நீதி ேோளில 
சகோணடுவை்ோம்.

ெோதி மறுபபுத் திரும்ணங்களுக்கு அைசு ச்பரும் 
ஆதைவளிப்பதுடைன் அத்திரும்ணங்களுக்க ோ்ன 
உதவிக்ைச் ெலு்ககைோக கருதப்படைோமல அ்வ மனித 
அடிப்ப்டை உரி்ம என்ற அைவில அைசு அவற்றிற்கோ்ன 
உறுதியோ்ன ஆதை்வயும், ஊக்கத்்தயும் அளிக்க 
்வணடும். அவரகைது குழந்தகளுக்கு அைசு ்வ்் 
சதோடைங்கி ்பல்வறு மடடைத்தி்ோ்ன உதவிக்ைச் 
செய்துதை ்வணடும் ெோதிமறுபபுத் திரும்ணங்கள் 
ெமூகத்தின் ஆகபச்பரிய மரியோ்தக்கு அைசு அதன் வழி 
உருவோக்க வ்க செய்தல ் வணடும்.

ெோதியோல அடைக்கி ஒடுக்கி ் வக்கப்படடை மனிதரகள் 
கலவி, ்வ்் வோய்பபில ்மன்்ம அ்டைவதற்கோ்ன 
ெமூகநீதிக் கத்வத் திறநது ் வத்தது அவைது ் கத்தடி்ய. 
இன்று இநதியோ முழு்மக்கும் ெமூக நீதி கருத்துக்கள் 
வி்தக்கப்படடுள்ை்ன என்றோல அதற்கு அவர ்்போடடை 
அடித்தை்ம கோை்ணம் என்றும் ச்பரியோருக்குப புகழோைம் 
சூடடுகிறோர தமிழக முதலவர.

தற்்்போதய சூழலில, திருவள்ளுவனுக்கு கோவிபூசும் 
்வ் ,் பூணூல ் ்போடும் அைசியல ேடைநது சகோணடிருக்கும் 
நி்்யில ச்பரியோ்ை வெப்படுத்தும் வ்து ெோரி அைசியல 

மடடும் ்தோற்றுக் சகோண்டை இருக்கிறது. ச்பரியோ்ை 
மதத்துக்குள்ைோக்வோ, ெோதிக்குள்ைோக்வோ அடைக்க 
முடியவில்். சேருபபு க்ப்படைமில்ோததது. க்ப்படைம் 
செய்ய இய்ோதது. ச்பரியோர சகோள்்கயில க்ப்படைம் 
செய்ய இய்ோது என்்ப்த ச்பரியோரின் இன்றுவ்ையி்ோ்ன 
சீவிதமோக, உயிரப்போக இருக்கிறது.

ெமத்துவ ெமூகம், ெம்னற்ற ெமூகம் என்்பது வடைக்குத் 
சதற்கோக பிரிநது கிடைக்கிறது. வடைக்கில ்ப்டைல சி்் 
வழி அவரகள் வல்டியோக ஒருங்கி்்ணக்கப்படடை 
இநதிய மத ்தசிய வல்ோதிக்கத்்த ்ப்டைல சி்் 
சகோணடு நிறுவிக் சகோணடுள்ைோரகள். தமிழகத்தில 
சதன்முகத்து அய்யன் திருவள்ளுவர சி்் தமிழர 
இ்க்கிய, வோழவியல ்பண்போடடு அ்டையோைமோக 
நிற்கிறது. வடைபு்த்தில நு்ழய்வோ, கோசிமோேகரில 
அவைது சி்்்ய நிறுவ்வோ இருநத எதிரபபின் அைசியல 
சவளிப்ப்டையோ்னது.

சதன்தமிழகம் ெமநீதி்யயும், வடை பு்ம் ெம்னற்ற 
ெமூகத்்தயும் அைசியல, ச்போருைோதோை, கலவி, ்வ்் 
வோய்பபு, மதம், ெோதி வழியில நிறுவ முயலகிறது. 
இைணடுக்குமோ்ன இ்க்கும், திடடைமும் ் ேர எதிைோ்னதோகும். 
ச்பரியோர வடைபு்த்துக்கு மத, ் தெ வி்ைோதி. சதன்பு்த்துக்கு 
அவர ச்பரியோர. ெோதி்ய ்கோரும் சி்்க்கும், இ்ன 
அ்டையோைத்்த மறுக்கும் ்தசியத்துக்கும், மத 
அ்டையோைத்்த ஏற்கும் அகணடை ்போைதத்துக்கும் தனித் 
தமிழேோடு, ெோதி, மதமற்ற ெமூகம் என்்பது ் ேரி்டையோ்ன 
ெவோ்ோக்வ இருக்கிறது. அத்னோலதோம் ச்பரியோர பிைவு 
அைசியலுக்கு ெவோ்ோக இருக்கிறோர.

ெமூகத்்தப பிைக்கும் அைசியலுக்கும், ெமூகத்தில 
பிைவு அைசிய்் ஒழித்தலுக்குமோ்ன சி்் அைசியலில 
ச்பரியோரின் சி்் முக்கியமோ்ன இடைத்்தப ச்பறுகிறது. 
ச்பறும். ஆங்கோங்கு ச்பரியோர சி்்கள் உ்டைக்கப்படைத்தோன் 
செய்கின்ற்ன. ச்பரியோர சகோள்்கக்ை உ்டைக்க 
இய்ோத ெமூக ெமத்துவத்்த விரும்்போதவரகளின் சி்் 
உ்டைபபு ்பரிதோ்பகைமோ்னதோகும். ஏச்னனில ச்பரியோர 
அவரகளுக்கும் ் ெரத்துதோன் ் ்பசிவிடடுச் சென்றிருக்கிறோர. 
ச்பரியோர சி்்களில இல்். சகோள்்ககளில 
இருக்கிறோர.

அத்னோலதோம் ச்பரியோரின் சி்்்ய ெமநீதி சி்்யோக 
நிறுவுதல ெமூக நீதியின்்படி மிகச் ெரியோ்னதோகும். பிைவு 
அைசியல செய்்பவரகள் எதுவித சவடகமுமின்றி பிைவு 
ெக்திகளின் சி்்்ய நிறுவுவது ெரிசயன்றோல, 
கோநதி்யக் சகோன்றவரகள் சி்்்ய, ஆங்கி்்யரிடைம் 
மன்னிபபுக் கடிதம் சகோடுத்தவரகள் சி்்க்ை 
நிறுவுவது ெரிசயன்றோல, ச்பரியோர சி்்்ய 
ச்பருமிதத்துடைன் நிறுவுவது இன்னும் ெரியோ்னதோகும் 
முக்கியமோ்னதோகும். வடை முகத்துப ச்பரியோர சி்் எழும்பி 
நின்று வடைபு்த்து பிைவு ெக்திக்ை அது எச்ெரிப்பதோக 
அ்மதல ே்ம்.

ச்பரியோர பிறநத ேோ்ை ெமூக நீதி ேோைோக முதலவர 
ஸ்டைோலின் அறிவித்திருக்கும் அ்த ் ேைத்தில அ்த ேோ்ை 
ெமூக கறுபபுத் தி்னமோக அறிவிக்க சி்ர முயலகின்ற்னர. 
அன்்றக்குத்தோன் பிைதமர ்மோடியின் பிறநத ேோளும் 
கூடை. கூடை்வ அ்த நி்்னவில சகோணடு அவரகள் 
சகோணடைோடுதல ச்போருத்தமோக இருக்கக்கூடும்.

கடடு்ையோைர: எழுத்தோைர
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ச�நால்லில் உயர்வு 
தமிழச்ச�நால்வை!

்க்டடுலர

த�ல்னல சு.முத்து

“்ைககுத் த�நாழில்கவிற�; ் நாடடிற்கு உறழத்�ல்;

இறைபத்பநாழுதும் மசநாரநாதிருத்�ல்”

- என்ை �நாரகம் ஓதிய ்பநாரதி, “்பநாடடுத் திைத்�நாமல 
– இவறவயத்ற�ப ்பநாலித்தி்ட மவணும்” (கநாணி 
நிலம்) என்ை வநாஞறசயு்டன் த�நா்டககத்தில் ்பள்ளி 
ஆசிரியர்; பின்்ர் ்பத்திரிறக ஆசிரியர்; த�நா்டர்ந்து 
தைநாழித்பயர்ப்பநாசிரியர்; நூலநாசிரியர் - எ் 
்நான்முகம் தகநாண்்ட ்ற்கவியநாகத் திகழந்�நார். 
அதுவும் வரலநாற்றில் அவரது வநாழகறகப 
்பயணத்ம�நாடு ்பழகிய இ்டங்களுககும் ஆசிரியப 
புலறைககும், தைநாழி ஆளுறைககும் ஒரு உைவு 
உள்ைது என்று எண்ணுகிமைன்.

“உரிறைகறைப ்பற்றிப ்பநாைர ைககளுககு 
எடுத்துச தசநால்லவும், அவவுரிறைகளுககநாகத் 
ம�றவயநா்நால் ம்பநாரிடும் அைவுககு அவர்களுககு 
உறுதியும் உணர்சசியும் ஊட்டவும், ்பழம் த்பருறைச 
சமு�நாய ஆற்ைலநாக ைநாற்றிப புதிய இலடசியத்ற� 
ம்நாககி அவர்கறைச தசலுத்�வும், அம� ம்ரத்தில் 
அழகுணர்சசி, தையபத்பநாருள் ்நாட்டம் ம்பநான்ை 
உன்்�ைநா் நிறலகறையும் ்பநாைரன் எட்டக 
கூடிய தசநால்லில் வடித்துத் �ரவும், த்பநாதுைககளுற்டய 
குறைகறை- சூழநிறலயில் திரண்டிருந்� குறைகறை 
ைடடுைன்று- அவர்கள் த்ஞசில் ஊன்றியிருந்� 
குறைகறை எடுத்துக கநாடடிக கறையவும், 
அவர்களுற்டய அன்ைநா்ட வநாழகறகறயப 
த்பநாருைநாகக கருதி, அற�ப ்பரிமவநாடு ம்நாககி 
அ�ன் குரலநாக இயங்கவும், ்பத்த�நான்்ப�நாம் 
நூற்ைநாண்டுத் �மிழக கவிற� ்பரந்� அைவில் 
ம்ரடியநாக முயலவில்றல. இந்�ப த்பரு முயற்சியில் 
�மிழச தசநால்றலப பூடடி அற�க கவிற�யநாகக 
முடியும் என்று கநாடடியப த்பருறை, இந்� 
(இரு்ப�நாம்) நூற்ைநாண்டின் மு�ற்்பகுதியில் விைங்கிய 
சுபரைணிய ்பநாரதியநாறரச சநாரும்” என்ைநார் 
ம்பரநாசிரியர் அ.சீனிவநாச இரநாகவன்.

எட்டயபுரத்தில் த�நா்டககககல்வி ்பயின்று, 
“திருத்ல்மவலி இந்து கலநாசநாறலயில் ் ைது ்பநாலநா 
்பநாரதி மூன்ைநாண்டுகள் (1895-1898) ்படித்�நான்” 
என்கிைநார் சுத்�நா்ந்� ்பநாரதியநார். (‘்பநாரதி விைககம்’, 
்பக.15).

“எட்டயபுரம் மிடில் ஸ்கூல் ்படிபபு முடிந்�வு்டன், 

திருத்ல்மவலியில் ஹிந்து கநாமலஜ் றஹ ஸ்கூலில் 
ம ச ர் ந்து  ்படித்� நா ர் .  வழக கம்  ம்ப நாலப 
்பள்ளிப்பநா்டங்களில் கவ்ம் தசலுத்�நாைல், �மிழ 
நூல்களிலும், �மிழபபுலவர் கூட்டத்திலும் கநாலம் 
கழித்��ன் ்பல்நாக, தைடரிகுமலஷன் ்பரீறஷைககுத் 
ம�ர்ந்த�டுககப்ப்டவில்றல. ஊர் திரும்பி்நார். ்பல 
தி்ங்கள் �கப்ப்நாரின் கண்களில் த�ன்்ப்டநாைல் 
�நாத்�நா வீடடிமல அற்டககலைநா்நார்” என்கிைநார் 
்பநாரதியின் �ம்பி விசுவ்நா� ்பநாரதி (‘கவி பிைந்� 
கற�’, ்பநாலநாஜி புத்�க நிறலயம், தசன்ற், 1986 
ஆகஸ்ட, ்பக.79).

்பநாரதியநாறரப த்பநாருத்�ைடடில் அந்்நாறைய 
ஐந்�நாம் ஃ்பநாரம்’ (்பறழய ்பத்�நாம் வகுபபு) வறர 
அவர் ்பயின்ை ஆங்கிலம் வழிக கல்வி அருவருப்பநாக 
இருந்���நாம். சிங்கக குடடிககுத் தின்்ப புல் 
�ந்�ற�ப ம்பநாலவும், ்பநார்ப்ப்ற் இறைசசி 
வியநா்பநாரம் தசயயச தசநான்்து ம்பநாலவும் 
அத்�ற்ககு அவலைநாக இருந்��நாம்.

“சேல்்யூர சென்றவ வூ்னர க்்த்திறன்
்ேரு மோசற்்ன எந்த ்பணித்த்னன்;
புல்் உணசக்ன வோைரிச் ் ெயி்்னப
்்போக்கல ் ்போ்வும், ஊன்வி்் வோணிகம்
ேல் சதன்சறோரு ்போரப்ப்னப பிள்்ை்ய
ேோடு விப்பது ் ்போ்வும், எந்ததோன்
அல்ல மிக்க்தோர மண்படு கலவி்ய
ஆரி யரக்கிங்(கு) அருவருப ்போவ்த...” 
(‘சுய ெரி்த’, ்போடைல 21)

- எண்ணி வருந்துகிைநார் ்பநாரதியநார்.

 ஏ�நாயினும் ்பள்ளிப ்படிபபின்ம்பநாம� 1897 ெூன் 
27 அன்று கற்டயத்தில் அப்பநாசசநாமி சிவனின் 
�ம்பியநா் தசல்லப்பநா ஐயரின் ைககள் ஒன்்பது 
ம்பரில் ் டுவுள்ை ைகள் தசல்லம்ைநாளு்டன் திருைணம் 
்்டந்ம�றியது. ைறுவநாண்டில் �கப்ப்நாரும் 
கநாலைநா்�நால், திருத்ல்மவலி இந்துக கல்லூரியில் 
தைடரிககுமலஷன் ம�ர்வு த்பைநா�தி்நாலும், 
ஆ�ரவற்ை நிறலயில் �ம் அத்ற�யநார் குப்பம்ைநாளின் 
அறழபபிற் ஏற்றுக கநாசிககுச தசன்ைநார். ைகநாகவி 
்பநாரதியநார் 9 ைற்றும் 10 ஆம் வகுப்பநாகிய 
‘இன்த்டர்மீடியட’ ்படித்� வநாரணநாசி, தெய்நாரநாயண் 
இன்த்டர் கல்லூரிப ்பள்ளியில் 16-12-2018 அன்று 
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�ம் துறணவியநாரு்டன் தசன்று ்பநார்றவயிடம்டன். 
“்பல வருஷங்களுககு முன்பு ்நான் ஸ்ரீ கநாசியில் 
ெய ் நா ர நா யண  க ல நா ச நாறல  இங்கிலிஷ் 
்பள்ளிககூ்டத்தில் மசர்ந்து வநாசிககப ம்பநாம்ன்” 
என்று ‘�மிழ்நாடடு ைநாந்�ருககு’ என்ை கடடுறரயில் 
்பநாரதி குறிபபிடுகிைநார்.

கநாசிவநாசத்தின்ம்பநாது, இந்தி தைநாழி கற்ை�நால் 
பிற்கநாலத்தில் ஒரு சிறுகற�யில் அந்�ப 
பின்்ணிறயச சுடடிக கநாடடுகிைநார் ்பநாரதியநார்.

‘தரயில்மவ ஸ்�நா்ம்’ என்ை ஒரு கற�யில், 
புறகவண்டி ஒரு ைணிம்ரம் �நாை்ஸம் ஆவ�்நால் 
- “�ண்்டவநாைத்தின் ஓரைநாகச சிறிது தூரம் உலநாவி 
விடடு வரலநாதைன்று கருதித் த�ன்புைைநாகக கூபபிடு 
தூரம் ம்பநாம்ன். அங்கு ஒரு ைரத்�டியிமல மிகவும் 
அழகுள்ை ஒரு ைகம்ைதிய க்வநான் உடகநார்ந்திருககக 
கண்ம்டன்” என்ை்படி ்பநாரதி த�ன்கநாசி ஸ்ம்டஷனில் 
சந்தித்�, ஏைத்�நாழ 25 வயது ைதிககத் �குந்� ஒரு 
மு்ஸல்ைநானு்டன் ் ்டத்தும் உறரயநா்டலின் ஒரு ்பகுதி 
இது:

“எ்ககு ஹிந்துஸ்�நானி அல்லது உருது ்பநாறஷ 
்ன்ைநாகத் த�ரியும். ஆ�லநால் ் நான் அவனி்டம் உருது 
்பநாறஷயிமல ஆரம்்ப மு�ல் ம்பசிம்ன்.

“உங்களுககு உருது எப்படித் த�ரியும்? உங்கறைப 
்பநார்த்�நால் ஹிந்துகள் ம்பநாலத் ம�நான்றுகிைம�?” 
என்று மகட்டநான்.

அ�ற்கு ் நான்:- “சிறு பிரநாயத்திமலமய ் நான் கநாசிப 
்பட்டணத்தில் கல்வி ்பயின்று தகநாண்டிருந்ம�ன். 
அங்கு எ்ககு ஹிந்துஸ்�நானி ்பநாறஷ ்பழககைநாயிற்று” 
என்மைன்.

“கநாசியில் ஹிந்தி ்பநாறஷ அன்மைநா ம்பசுகிைநார்கள்?” 
என்று அந்� மு்ஸல்ைநான் மகட்டநான்.

அ�ற்கு ்நான் :- “ஹிந்தி, உருது, ஹிந்துஸ்�நானி 
எல்லநாம் ஒமர ்பநாறஷ�நான். முகலநாய ரநாெநாககள் 
்பநாரசீக ்பநாறஷயிமல�நான் த்பரும்்பநாலும் 
ஆரம்்பத்தில் விவகநாரம் ்்டத்திவந்�நார்கள். 
பின்னிடடு அவர்கள் �ைககும் �ம்முற்டய 
்பரிவநாரங்களுககும் இந்� ம�சத்துப ்பநாறஷயநாகிய 
ஹி ந் தி ற ய ப  த ்ப நா து  ்ப நா ற ஷ ய நா க க 
ற க க தக நாண்்ட நா ர் க ள் .  ஹி ந் தி  ்ப நா றஷ 
்ஸம்ஸ்கிரு�த்திலிருந்து பிைந்�து. அது ்ஸம்ஸ்கிரு� 
்பநாறஷ சிற�வு. அற� ஹிந்துககள் ம�வ ் நாகரியில் 
எழுதி, ஸ்வயம்புவநாகப ம்பசுகிைநார்கள். அற�மய 
்பநார்ஸி லிபியில் எழுதிகதகநாண்டு ்பல ்பநார்ஸி அரபி 
தைநாழிகறைக கலந்து மு்ஸல்ைநான்கள் ம்பசியம்பநாது 
அ�ற்கு ஹிந்துஸ்�நானி அல்லது உருது என்று த்பயர் 
வழங்கி்நார்கள். உருது என்ைநால் கூ்டநார ்பநாறஷ 
என்று அர்த்�ம். அ�நாவது, தைநாகலநாய ரநாஜ்யத்தின் 
மசற்கள் கூ்டநாரம் அடித்துகதகநாண்டு ்பல 
ம�சத்துப ம்பநார்வீரர்கள் கலந்திருகறகயில் அங்கு 
ம�நான்றிய கலபபு ்பநாறஷ என்று த்பநாருள். எ்ககு 
ஹிந்தி�நான் மிகவும் ்ன்ைநாகத் த�ரியும். எனினும் 
்பநார்ஸி அரபிச தசநாற்கள் மசர்ந்�ம�யநாகுைநா�லநால் 
�நான் இதிலும் ்ல்ல ்பழககமுற்டயவ்நாம்ன்” 
என்ைநாரநாம். (சும�சமித்திரன், 22-05-1920).

1900இல் அலகநா்பநாத் ்பல்கறலக கழகத்தில் 
நுறழவுத்ம�ர்வில் மு�ல் வகுபபில் ம�ர்சசி த்பற்று 

‘ஹிந்து கலநாசநாறல’யில் மசர்ந்து சைஸ்கிரு�மும் 
இந்தியும் கற்ைநார். அந்� இந்துக கல்லூரிமய 
பின்்நாளில் ்ப்நாரஸ் ஹிந்து ்பல்கறலககழகம் 
ஆ்து.

கநாசி இந்துக கல்லூரியில் ்படித்�ம்பநாது, �ம் ைநாைநா 
கிருஷ்ண சிவனின் இல்லமும் ஆ் சிவை்டத்தில் 
�ங்கியிருந்�ம்பநாது ஒருமுறை �ம் ைநாைநாவுககுப 
்பதிலநாகத் திருதவம்்பநாறவ ்பநாடியவர் ்பநாரதியநார். 
‘சரஸ்வதி ம�வியின் புகழ’ என்கிை ்பநா்டறலயும் 
்பநாரதி கநாசி சிவை்டத்தில் ்பநாடியது�நான் என்்பற� 
்பநாரதியின் ஒன்று விட்ட சமகநா�ரியின் பு�ல்வரநா் 
மக�நாரம் மவங்க்ட கிருஷ்ணன் த்ல்றல சு.
முத்துவி்டம் ம்ரில் (16-12-2018) த�ரிவித்�நார்.

சரஸ்வதிப்பநா்டலில் ‘லடசுமி’- அ�நாவது த்பநாருள் 
குறித்து “நிதி மிகுந்�வர் த்பநாற்குறவ �நாரீர்! நிதி 
குறைந்�வர் கநாசுகள் �நாரீர்!” என்று ்பநாடுவநாம்ன்? 
உள்ை்படிமய அந்்நாளில் ை�ன் மைநாகன் ைநாைவியநா 
எனும் அலகநா்பநாத் வழககுறரஞர் �ம் தசநாந்� 
முயற்சியில் கநாசி ைகநாரநாெநா வழங்கிய 1300 ஏககர் 
நிலத்தில் கட்ட்டம் எழுபபுவ�ற்குப ்பணம் திரடடிக 
தகநாண்டிருந்�நார் என்்பது உண்றை. ்ப்நாரஸ் 
இந்துப ்பல்கறலககழக உருவநாககத்திற்குப 
த்பநாதுைககளின் உறுதுறண ் நாடிய பின்்ணியில் 
உதித்�து�நான் இந்�ப ்பநா்டல்.

ஆ்நால், திருத்ல்மவலி இந்துக கல்லூரிககு நிதி 
திரடடுவ�நாகமவ, இது இயற்ைப்பட்ட�நாக 
எழுத்�நாைர் அ.ைநா�றவயநாவின் �ம்பியநா் 
த்பருங்கைத்தூர் ்நாரநாயண ஐயங்கநாரின் பு�ல்வர் 
த்ப.்நா.அபபுசநாமி ‘விசுவ்நா�புரம் ் வரநாத்திரி ைலர்-
2’இல் ‘ஒரு ்வரநாத்திரி’ என்ை கடடுறரயில் 
�வறு�லநாகப ்பதிவிடுகிைநார்.
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இ�ற்கிற்டயில், எட்டயபுரம் ெமீன் ஆ�ரவில் 
வநாழந்துவந்� ைகநாகவி, ‘சர்வெ் மித்ரன்’ என்னும் 
்பத்திரிறகயில் ்பணககநாரர்களின் அடடூழியங்கறைக 
கண்டித்து எழுதி தவளிவந்� கடடுறரயி்நால், 
ெநாமீன் ஆ�ரவும் நிறுத்�ப்பட்டது. “அ�்நால் ை்க 
கலககம் அற்டந்� ்பநாரதி சில ் நாடகளில் மசத்தூர் 
மு�லிய இ்டங்களுககு மவறல ம�டிச தசன்ைநார். 
திருத்ல்மவலி த்ல்றலயப்பக கவிரநாயரி்டமிருந்தும், 
ைதுறரத் �மிழச சங்கத்திலிருந்தும் அறழபபுகள் 
வந்தும் அவற்றை ஏம்நா ்பநாரதி ஏற்றுக 
தகநாள்ைவில்றல. கற்டசியில் ைதுறர மசது்பதி 
றஹஸ்கூலில் மூன்று ைநா� கநாலம் �மிழநாசிரியரநாகப 
்பணியநாற்றி்நார்” என்று ்பநாரதியின் �ம்பி சநாத்தூர் 
விசுவ்நா� ்பநாரதி (‘கவி பிைந்� கற�’, ்பநாலநாஜி புத்�க 
நிறலயம், 1986, ்பககம் 46) நூலில் குறிபபிடுகிைநார்.

திருத்ல்மவலி த்ல்றலயப்பக கவிரநாயர், 
ஈசுவரமூர்த்திக கவிரநாயர் ஆகிய சமகநா�ரர்களின் 
இல்லத்தில்�நான் ‘�மிழத் �நாத்�நா’ உ.மவ.சநாமி்நாற�யர் 
எடடுத்த�நாறக, ்பத்துப்பநாடடு ஓறலசசுவடிகள் 
த்பற்ைநார் என்்பது வரலநாறு. அந்� இல்லம், த்ல்றல 
சு.முத்து பிைந்து வைர்ந்� சுந்�ரத் ம�நாழர் த�ருவின் 
எதிமர மூன்ைநாவது வீடு என்்பதும் ஒரு துணுககுச 
தசயதி.

மதுனரயில் ்பள்ளி ஆசிரியர்!
1904ஆம் ஆண்டு ெூன் ைநா�ம் ைதுறரயிலிருந்து 

தவளிவந்� ‘விமவக ்பநானு’ என்னும் இ�ழில் ‘�னிறை 
இரககம்’ என்ை �றலபபில் ்பநாரதியின் மு�ல் கவிற� 
அசமசறியது. இந்�ப்பத்திரிறகயிற், 1903ஆம் 
ஆண்டு திருத்ல்மவலியிலிருந்து சுவநாமி 
வள்ளி்நாயகம் என்்பவர் ்்டத்திவந்��நாகவும் 
பின்்ர், ைதுறரயிலிருந்து மசற்றூர் மு.ரநா.கந்�சநாமிக 
கவிரநாயரும் எஸ்.சநாமி்நாற�யரும் இறணந்து 
்்டத்திய�நாகவும் முற்வர் இறையரசன் (‘இ�ழநாைர் 
்பநாரதி’, நியூ தசஞசுரி புக ஹவுஸ், ெ்வரி, 1995) 
குறிபபிடுகிைநார்.

ஏ�நாயினும் �ம் 22ஆம் வயதில் ைநா�ம் 17 ரூ. 8 
அணநா (்பதிம்ழறர ரூ்பநாய) சம்்பைத்திற்கு 
‘ெூனியர் ்பண்டிட’்டநாக தி்ம் 5 ைணிம்ர 
வகுபபுகள் எடுககும் �மிழப்பண்டி�ரநாக, ைதுறர 
மசது்பதி மைல்நிறலப ்பள்ளியில் 1904 ஆகஸ்ட மு�ல் 
்வம்்பர் 10ஆம் ம�தி வறர �மிழநாசிரியரநாகவும் 
்பணியநாற்றி்நார் ்பநாரதியநார்.

அம� ்பள்ளியில் சக ஆசிரியரநா் அயயநாசநாமி 
ஐயரது �கப்ப்நார் ரநாெநாரநாறையர், ‘ஹிந்து’ 
்பத்திரிறகயில் நிரு்பரநாகப ்பணியநாற்றிவந்�நார். 
அந்்நாளில் ைதுறரககு வந்� ‘ஹிந்து’ ஆசிரியர் 
ஜி.சுபரைணிய ஐயர் அறிமுகத்�நால், தசன்ற் 
த சன்று ,  அவரது  இன்த்நாரு  ஏ்ட நா் 
‘சும�சமித்திர’னில் உ�வியநாசிரியரநாகப ்பணியில் 
மசர்ந்�நார் ்பநாரதியநார்.

தசைன்னையில் ்பத்திரினக ஆசிரியர்!
மு�லில் ் வம்்பர் 1904 மு�ல் ஆகஸ்ட 1906 வறர 

சு ம � சமித்திரனில் உ�வி ஆசிரியர நா கப 
்பணியநாற்றியம�நாடு �ம் வநாழ்நாளின் இறுதியிலும் 

ஆகஸ்ட 1920 மு�ல் தசப்டம்்பர் 1920 வறர 
அவவி�ழின் உ�வி ஆசிரியரநாகப ்பணியநாற்றி 
ைறைந்�நார். அம� கநாலகட்டத்தில் ‘சககரவர்த்தினி’ 
என்ை ைகளிர் ைநா� இ�ழிலும் (ஆகஸ்ட 1905 - 
ஆகஸ்ட 1906), ‘இந்தியநா’ என்ை வநார இ�ழிலும் (மை 
1905 - ைநார்ச 1906) ஆசிரியர் த்பநாறுபம்பற்ைநார்.

பிரிடடீஷ் அரசின் ஆத்திரத்திற்கு உள்ைநா் 
‘இந்தியநா’ ்பத்திரிறகயின் பிரநாடமவ அலுவலகம் 
1906 ஆகஸ்ட 21, 22 ஆகிய ்நாடகளில் கநாவல் 
துறையின் ்பரிமசநா�ற்ககுள்ைநா்து. ்பத்திரிறகயின் 
சட்டபபூர்வ  ஆசிரியர நா் ‘ ைண்்டயம் ’ 
ஸ்ரீநிவநா்ஸநாசசநாரியநார் றகது தசயயப்பட்டநார்.

அம� ஆண்டு ஆகஸ்ட ைநா�ம் 28 அன்று, 
கநாவலர்களுககுத் த�ரியநாைல் ்பநாரதி புதுசமசரிககுச 
தசன்ைநார். ஆ்நால் அவர் தசப்டம்்பரில் தசன்ைநார் 
என்றும், எழும்பூர் நிறலயத்தில் ரயில் வண்டி 
ஏ றி ் நா ல்  த � ரி ந் து வி டு த ை ன் று  க ரு தி 
றச�நாபம்படற்டயிலிருந்து ரயில் வண்டியில் 
ம்பநா்நார் என்றும் தசல்லம்ைநாள் ்பநாரதி உட்ப்ட, 
ரநா.அ.்பத்ை்நா்பன், வ.ரநாைசநாமி ஐயங்கநார் 
ம்பநான்மைநாரும் ்பதிவிடுகின்ை்ர்.

1907 ் வம்்பர் ைநா�ம் மு�ல் ்பநால ்பநார� ( அல்லது 
‘யங் இந்தியநா’ ) என்ை ஆங்கில ைநா� இ�ழின் 
ஆசிரியரும், ையிலநாபபூரில் குடவின் அண்டு 
கம்த்பனி என்ை த்பயரில் ைருந்துககற்ட ்்டத்தி 
வந்�வருைநா் ்டநாக்டர் ்ஞசுண்்டரநாவ என்னும் 
ைகநாரநாடடிரர் ்பநாதுகநாபபில் ஒரு வநார கநாலம் 
�ங்கியிருந்� ்பநாரதியநார், ்பககிம்ஹநாம் கநால்வநாய 
வழிமய சரககுப ்ப்டகின் கீழத்�ைத்தில் 
்படுத்துகதகநாண்டு ்பநாரதி புதுறவககுச தசன்ைநார் 
என்று ,  இரநா . ்ல்றலயநாரநாஜ் (த்ல்றலத் 
�மிழசசநான்மைநார்கள்’, கநாவயநா ்பதிப்பகம், 2011, 
்பககங்கள் 171-172) என்ை நூலில் குறிபபிடுகிைநார்.

ஆ்நாலும் சர்சறசககுள்ைநா் இந்�ச தசயதி 
சரியநா்து என்மை ம�நான்றுகிைது. கநாரணம், 1845இல் 
ம�நாற்றுவிககப்பட்ட ‘த�ன்னிந்திய ரயில்மவ 
கம்த்பனி’யி்நால் ,  1 8 5 6இல் இரநாயபுரம்-
வ நா ல நா ெ நா ம ்ப ட ற்ட  � ்ட ம்  � நா ன் 
த�ன்னிந்தியநாவிமலமய மு�லநாவது ரயில் மசறவயும், 
1879இல் விழுபபுரம்-்பநாண்டிசமசரி ரயில் மசறவயும் 
ஆரம்்பம் ஆயி்

ஆ்நால், றச�நாபம்படற்ட ரயில் நிறலயம் 1931 
மை 11 அன்று�நான் கட்டப்பட்ட�நாம். ஆ்நால், 
எழும்பூர் நிறலயம் 1908 ெூன் 11 அன்று 
கட்டப்பட்டது .  அங்கிருந்து அந்் நாளில் 
்பநாண்டிசமசரிகமகநா, விழுபபுரத்திற்மகநா ம்ரடி ரயில் 
மசறவ இல்றல .

புதுனவயில் தமோழித்பயர்ப்்போசிரியர்!
்பநாரதியநார் புதுறவயில் வநாழந்து வந்� 

கநாலகட்டத்தில் (1918 ் வம்்பர் 1920 அன்று க்டலூரில் 
றகது தசயயப்படும் வறர) அவரு்டன் ‘இந்தியநா’ 
்ப த் திரிறக  உ ரிறைய நாை ர்  ‘ ைண்்டயம் ’ 
ஸ்ரீனிவநாசநாசசநாரியநார், வ.மவ.சு ஐயர், ்பநாபு 
அரவிந்� மகநாஷ் ஆகிமயநார் ‘சும�சிகள் ்நால்வர்’ 
என்மை அறழககப்பட்ட்ர். ஆங்கில அரசநால் 
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�ற்ட தசயயப்பட்ட ்பநாரதியின் “இந்தியநா” 
்பத்திரிறக பிதரஞசு ஆதிககத்திற்கு உட்பட்ட 
புதுறவயில் இருந்து 10-10-1908 அன்று மீண்டும் 
தவளியநா்து. ஆயின் ்பநாரதியின், ்பல்மவறு 
இலககியப ்பணிகளில் முககியைநாக தைநாழித்பயர்பபுத் 
�ைத்தில் அவரது ்பங்களிபபு கணிசைநா்து.

்பநாரதியநார் புதுறவயில் ்பநாபு அரவிந்� மகநாஷின் 
்டபி்நால், கீ�நா்பம�சங்கறைத் �மிழநாககி்நார். 
்ப�ஞசலி மயநாகம் கற்ைநார். அ�்நால் �நான், 
“எழுதுமகநால் த�யவம், இந்� எழுத்தும் த�யவம்” 
என்ை ்பரமைநா் நிறலயில், “கூைத்ற� ைலத்திற்யும் 
வணங்கல் மவண்டும்” என்று ஆன்மீகத்தின் உசசம் 
த�நாடுகிைநார்.

“்ப�ஞசலி மயநாக சூத்திரம் சைஸ்கிரு�த்தில் 
இருந்�ற� சுவநாமி விமவகநா்ந்�ர் இங்கிலீஷில் 
த ை நா ழி த ்ப ய ர் த் � நா ர் .  மூ ல த் து க கு ம் 
விமவகநா்ந்�ருற்டய தைநாழித்பயர்பபுககும் சில 
இ்டங்களில் முரண் என்்பது ்பநாரதியநாரின் எண்ணம். 
மூலத்திலிருந்ம� அவர் மயநாக சூத்திரத்ற�த் �மிழில் 
�ர்ெைநா தசயது, ்பகுதி ்பகுதியநாக ‘கர்ைமயநாகி’ 
்பத்திரிறகயில் தவளியிட்டநார்....தைநாழித்பயர்பபு 
மவறலமய எபம்பநாதும் சிரைம். எழுதிய ஆசிரியரின் 
ைம்நா்பநாவத்ற� உணரநாைல், தைநாடற்டத்�்ைநாய 
வநார்த்ற�ககு வநார்த்ற� �ர்ெைநா தசயவது 
்பள்ளிககூ்ட ற்பயன்களுககு வழககம் . . . 
தைநாழித்பயர்பற்பப ்பற்றிய இவவைவு விஸ்�நாரைநாக, 
்படிப்பவர்களுககு அலுபபு வரககூடிய அைவில் 
ஏன் ம்பச மவண்டுைதைன்ைநால், ஒரு கநாரியத்தின் 
தவளியுருவத்ற�க கநாடடிலும் அந்�க கநாரியத்ற�த் 
தூண்டும் மூல சகதியும் ைம்நா்பநாவமுந்�நான் 
உயர்ந்�றவ என்று தசநால்வ�ற்கநாகமவ. மை�நாவிகள், 
விஷயத்தின் ைர்ைத்ற� விறரவில் உணர்கிைநார்கள். 
ைற்ைவர்கள் தவளியுருவத்ற�க கண்டு ையங்கி 
விடுகிைநார்கள்” என்கிைநார் வ.ரநா. “ைகநாகவி ்பநாரதியநார்’ 
(்பழனியப்பநா பிர�ர்ஸ், ்பத்�நாம் ்பநாதிபபு, 1981, ்பக. 
56-57).

ஆதிக கநாவியம் ஆகிய வநால்மீகி இரநாைநாயணத்தில் 
வரும் ஒரு சம்்பவம். இலங்றகறய தவன்ை 
ரநாைபிரநானி்டம் ,  விபீஷணன், இரநாைம் 
இலங்றகறய ஆைமவண்டும் என்ை மவண்டுமகநாள் 
றவத்�ம்பநாது, �ம்பி இலககுைணனுககு அற� ஆை 
மவண்டும் என்ை ஒரு எண்ணம் எழுந்��நாம். 
அபம்பநாது �ம்பியி்டம் ரநாைன் தசநான்் து:

“ஜ்ன னீ சஜன்ம பூமிஸ்ெ
ஸ்வரகோத் அபி கரீயசி”
- என்்ப்த ்போைதி,
“ச்பற்ற தோயும், பிறநத ச்போன்்னோடும்
ேற்றவ வோனினும் ேனிசிறந த்ன்வ”

- என்ைவநாறு மூலப ்பற்டபபின் யநாப்பறைதியு்டன் 
தைநாழித்பயர்ககிைநார். அவவநாமை, ்பகவத் கீற�யின்-

“யத்ை ் யோ்கஸ்வை: க்ருஷ்ண:
யத்ை ்போரத்்தோ தனுர தை:
தத்ை விஜஸ்்யோ பூதி:
த்ருவோ நீதிர மதிர மம:”
- என்னும் இறுதி சு்்ோகத்்த,
“கண்ணன் ் யோகக் கடைவுள் எங்குைன்

விலலி்்ன ஏநதிய விஜயன் தன்்்னோடும்
அங்கு திருவும் ஆக்கமும் சவற்றியும்
நி்்தவ றோத நீதியும் நிற்கும் இஃசதன் மதம்”

- என்று இறசககிைநார்.

்பண்ற்டய தசன்ற் ைநாகநாணத்தில் த�லுங்கு 
ம்பசு்பவர்களும் இயல்்பநாகமவ நிறைய ம்பர் 
்பநாரதியின் ்ண்்பர்கைநாக இருந்�்ர். அ�்நால், 
தசன்ற்யில் ்பநாரதியின் ‘�ரநாசு’ என்னும் 
சங்கப்பலறகயில் வந்து அைர்ந்து கலந்துறரயநாடும் 
சிலரி்டம் அவர் சுந்�ரத் த�லுங்கிலும் உறரயநாடுவநார்.

ஆயினும், ‘சங்கீ� விஷயம்’ என்ை கடடுறரயில் 
கர்்நா்டகக கசமசரிகளில் �மிழிலும் கீர்த்�ற்கள் 
இயற்ைப்ப்டமவண்டும் என்று வலியுறுத்துகிைநார்.

“்நான் பிைந்�து மு�ல் இன்று வறர ்பநார்த்துக 
தகநாண்ம்ட வருகிமைன். ்பநாடடுக கசமசரி 
த�நா்டங்குகிைது. வித்வநான், ‘வநா�நாபி கண்பம�ம்’ 
என்று ஆரம்்பம் தசயகிைநார். ‘ரநாைநீ சைநா்தைவரு’’, 
‘ைரியநா� கநாதுர’, ‘வரமுமலநா்ஸகி’... ஐறயமயநா, 
ஐறயமயநா ஒமர கற�” என்று ஆ�ங்கத்தில் அலறும் 
கவிககுயில் ்பநாரதியநார் ,  “ ்பத்து முப்பது 
கீர்த்�ற்கறைமய ஓயநாைற் ்பநாடி சங்கீ�த்ற� ஒரு 
த�நால்றலயநாகச தசயதுவி்டக கூ்டநாது. புதிய புதிய 
கீர்த்�ற்கறை தவளிமய தகநாண்டு வர மவண்டும். 
இ ப ம்ப நா து  ்ஸ ங் கீ �  வி த் வ நா ன் க ளி ம ல 
�றலறைப்படடிருபம்பநார் �மிழிமல புதிய 
தைடடுககளில் கீர்த்�ற்கள் தசயய முயல 
மவண்டும்” என்றும் ஆமலநாசற்யும் வழங்குகிைநார்.

இருந்�நாலும், “புரநாணங்கள் முழுவதும் சநாத்திரம் 
அல்ல. ஞநா் நூல்கள். மயநாக சநாத்திரத்தின் 
� த் து வ ங் க ற ை க  க வி ற �  வ ழி யி ம ல 
திருஷ்்டநாந்�ங்களு்டன் எடுத்துக கூறுவ். 
இறவயன்றி, நீதி சநாஸ்திரத்ற� விைககு்படியநா் 
கற� களும்  அந்நூல்களில்  மிகுதிய நா க ச 
மசர்ந்திருககின்ை .் சரித்திரப ்பகுதிகளும் ்பலவுண்டு. 
இவவநாறு ்பல அம்சங்கள் மசர்ந்து ஆத்ை ஞநா்த்திற்கு 
வழிகநாடடி, �ர்ைநீதிகறை மிகவும் ்ன்ைநாகத் 
த�ரிவிப்ப�நால், அந்� நூல்கறை ்நாம் ைதிபபு்டன் 
ம்பநாற்றி வரு�ல் �கும்” என்கிைது ்பநாரதியின் ‘�ரநாசு’.

வ ங் க நாை  தை நாழியிலிருந்து  � நாகூரின் 
சி று க ற � க ற ை யு ம் ,  ்ப க கி ம்  ச ந் தி ர ச 
சடம்டநா்பநாத்தியநாயரின் கவிற�கறையும் 
தைநாழித்பயர்த்துச சந்� ்யத்ம�நாடு �மிழில் 
இயற்றியவர் ்பநாரதி.

உண்றையில் 1882ஆம் ஆண்டு வங்க ம�சத்தின் 
்பககிம் சந்திர சநாட்டர்ஜி இயற்றிய ஒரு ்நாவலில் 
இ்டம்த்பற்ை ‘வந்ம� ைநா�ரம்’ �நான் இந்திய சு�ந்திரப 
ம்பநாரநாட்டத்த்தில் எழுசசிப ்பநா்டல் என்்ப�நாக 
ைகநாகவி ்பநாரதியும் ஏற்றுக தகநாண்்ட�நால்�நான் 
அ�ற் ‘ெநாதீய கீ�ம்-1, 2’ எ் இரண்டு முறை 
தைநாழித்பயர்த்திருககிைநார் ்பநாரதியநார்.

“சுஜ்ோம் சு்ப்ோம்
ம்்யஜ சீதைம்
ஸஸ்ய ஸ்யோமைம்
மோதைம் (வந்த மோதைம்)”

- என்று த�நா்டங்கும் ்பநா்டலில் இ்டம்த்பறும் 
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‘சைநாசங்கள்’ ஆகிய த�நா்டர்தைநாழிகறைத் �மிழில் 
தைநாழித்பயர்ப்பது அத்�ற் எளி�ன்று. ்பநாரதியின் 
கவித்திைனில்-

“இனியநீரப ச்பருக்கி்்ன இன்கனி வைத்தி்்ன
தனிேறு ம்்யத் தணகோற் சிறபபி்்ன
்்பநநிறப ்பழ்னம் ்பைவிய வடிவி்்ன”

- என்று சுறவ குன்ைநாது, த்பநாருள் குன்ைநாது 
�மிழநாககம் தசயகிைநார். “முன்த்நாரு முறை 
முழுதும் அகவலநாக ஒரு தைநாழித்பயர்பபு 
எழுதியிருந்ம�ன். ஆ்நால், அது ்பநாடுவ�ற்கு 
்யப்ப்டநா�நாறகயநால் இபம்பநாது ்பல சந்�ங்கள் 
�ழுவி தைநாழித்பயர்த் த�ழு�ப்படடிருககின்ைது” 
என்கிை குறிபபு்டன் ்பநாரதியநாரின் ‘புதிய 
தைநாழித்பயர்பபு’ இவவி�ம் �மிழநாகிைது.

“ேளிரமணி நீரும், ேயம்்படு கனிகளும்
குளிரபூந சதன்றலும், சகோழும்ச்போழிற் ்பசு்மயும்
வோய்நதுேன் கி்கு்வ, வோழிய அன்்்ன!

இந்தி, சைஸ்கிரு�ம் ஆகிய தைநாழிகளில் 
ைடடுைன்றி, ைறலயநாைம், த�லுங்கு, வங்கநாைம் 
ம்பநான்ை மவறு ்பல இந்திய தைநாழிகளிலும் புலறை 
த்பற்ைவர்.

ஆங்கில ைகநாகவி ற்பரன் ்பநாடிய சு�ந்திர 
மவடறகறயத் �மிழில் ்பநாரதி ்பநாடுவற�க 
மகளுங்கள்:

‘தோ்தயர குருதியில ெோய்நதுதோம் மடியினும்
பின்வழி மக்கள் ் ்பணுமோ றளிக்கும்
சுதநதிைப ச்பரும்்்போர ஒருகோல சதோடைங்கு்மல
்பன்மு்ற ் தோற்கும் ்போன்்மத் தோயினும்
இறுதியில சவற்றிசயோ(டு) இ்குதல திண்ணம்.” 
(இநதியோ, 21-11-1908)

�ைது ்பல ்பநா்டல்கறைத் �நாமை ஆங்கிலத்தில் 
தைநாழித்பயர்த்துள்ைநார். “்பநாயுதைநாளி நீஎ்ககு; 
்பநார்ககும் விழி ் நானு்ககு” என்ை ்பநா்டல் இது:

Thou to me the flowing Light;

And I to thee discerning Sight.

ஆங்கிலம் அன்றியும் பிதரஞசு, சீ்ம், தெர்ைன் 
ம்பநான்ை அற்த்துலக தைநாழிகளும் கற்றுப புரிந்து 
தகநாள்ைவும், கவிற�, இறசப்பநா்டல், சிறுகற� 
ம்பநான்ை ்பல்மவறு இலககிய வடிவங்களில் 
�மிழநாககவும் ம�ர்ந்� புலறையும், ்பன்முக தைநாழி 
ஆளுறையும் உற்டயவரநாக விைங்கி்நார் ்பநாரதியநார். 
பிை ்நாடடு ்ல்லறிஞர் இலககியங்கறைத் �மிழில் 
தைநாழித்பயர்ககவும் தசய�நார்.

பிதரஞசு தைநாழியில் த்பம்பநாலியனின் 
்பற்டவீர்கள் இறசககின்ை சங்க ் நா�ம்- “அமலநான் 
சநான் ்பநான் �நாமலநா ்படரீமயநா.” இ�ற் அம� சநாந்� 
யநாபபில், “அன்ற் ் நாடடு ைககநாள் ஏகுவீர்பம்பநாய” 
- என்று ம்பநார்ப்பரணி ்பநாடுகிைநார். (ஆ.ஜி.ரங்க 
்நாயகி, ‘்பநாரதியநார் இல்லை ் நா்டகம்’).

‘ம்பநால் ரிஷநார்’ (Paul Richard) என்னும் பிதரஞசு 
மைற� நூலின் �மிழ வடிவநாக ்பநாரதி த�நாகுத்� 
‘�த்துவ ரத்்நா ைநாறல’ அந்� வறகயில் 
சிைபபுபத்பறுகிைது.

புதுறவ இல்லத்தில், ‘இந்தியநா’ ்பத்திரிறக 
உ ரி ற ை ய நா ை ர நா ்  ‘ ை ண் ்ட ய ம் ’ 
ஸ்ரீனிவநாசநாசசநாரியநாரின் பு�ல்வி யதுகிரியம்ைநாள் 
ம்பநான்ை த்பண் குழந்ற�களுககநா் ‘ைஞசள் 
குங்குைம்’ என்னும் குடும்்ப நிகழவில் சீ் ் நாடடுப 
புரடசி வீரநாங்கற் சீயுசின் என்்பவரின் 
கவிற�றயயும் தைநாழித்பயர்த்து அங்கு வநாசித்�வர் 
ைகநாகவி.

“விடுத ் ்க்கு மகளிசைல ் ோரும்
்வட்க சகோணடை்னம்; சவலலுவ சமன்்ற
திடைம ்னத்தின் மதுக்கிண்ண மீது
்ெரநது ேோம்பிை திக்கி்்ன செய்்வோம்;
உ்டைய வள்ெக்தி ஆண,ச்பண இைணடும்
ஒருநி கரசெய் துரி்ம ெ்மத்தோள்;
இ்டையி ் ்்படடை கீழநி்் கணடீர
இதற்கது ேோசமோருப ்படடிருப ் ்போ்மோ?”

ைகநாகவி 1910ஆம் ஆண்டு புதுசமசரியில் வநாழந்து 
வந்�ம்பநாது மஹலி வநால்விண்மீன் வருறகயிற் 
அங்குள்ை வநா்நாயவகத்தில் குடும்்பத்து்டன் தசன்று 
கண்டு, “சநா�நாரண வருஷத்துத் தூைமஹது’ என்ை 
அகவலும் ்பநாடிய அறிவியல் கவிஞர் ்பநாரதி.

அறிவியல் தைநாழித்பயர்பபு குறித்தும் தீர்ககைநா் 
முடிவுகள் தகநாண்டிருந்�வர் ்பநாரதியநார்.

 ம சலத்தில் வககீல் ஸ்ரீசககரவர்த்தி 
இரநாெமகநா்பநாலநாசசநாரியநாரும், ஸ்ரீதவங்க்ட 
சுபற்பயரும் மசர்ந்து 1916ஆம் ஆண்டு த�நா்டங்கியது 
�மிழ சநாஸ்த்ர ்பரி்பநாறஷ சங்கத்�நாரின் ்பத்திரிறக’. 
இதுமவ �மிழகத்தில் தவளியநா் மு�லநாவது 
ஆங்கில அறிவியல் இ�ழ. “அந்�ச சங்கத்தின் 
கநாரியஸ்�ர், அந்� ஊர்ககநாமலஜில் பரகிருதி சநாஸ்த்ர 
்பண்டி�ரநாகிய ஸ்ரீரநாை்நா�யயர்”.

“�மிழில் சநாஸ்த்ர ்பரி்பநாறஷ ைநா்ஸப ்பத்திரிறக” 
என்ை மசலத்துப ்பத்திரிறகயின் மு�லநாவது 
சஞசிறக இங்கிலீஷில் தவளியிடடிருககிைது. 
ஆரம்்பத்திமல �மிழில் எழு�நாைல் �மிழருககு 
மவண்டிய இககநாரியத்ற� இங்கிலீஷ் ்பநாறஷயிமல 
த � நா ்ட ங் கு ம் ்ப டி  ம ் ரி ட ்ட � ற் கு 
ரநாெமகநா்பநாலநாசசநாரியநார்  தசநால்லும் 
முகநாந்�ரங்கள் எ்ககு முழு நியநாயைநாகத் 
ம�நான்ைவில்றல. ஆ்நால் கூடிய சீககிரத்தில் �மிழப 
்பகுதிதயநான்று அந்�ப ்பத்திரிறகயில் மசருதைன்று 
த�ரிகிைது. அம்கைநாக இரண்்டநாம் ்ஸஞசிறகயிமல 
�மிழப்பகுதி மசருதைன்று மகள்விப்படடிருககிமைன். 
அங்்ங்ம் மசர்ந்து ்்டககும் சநாஸ்திரப 
்பத்திரிறகயி்நால் �மிழ ் நாட்டநாருககு மிகப த்பரிய 
்பயன்விறையுதைன்்பதில் சந்ம�கமில்றல” - 
ஏைத்�நாழ ஒரு நூற்ைநாண்டுககு முன்்ம் ைகநாகவி 
்பநாரதி ‘அஸ்திவநாரக கநாரியம்’ என்ை கடடுறரயில் 
த�ரிவித்� கருத்து இது.

மீண்டும் தசைன்னையில் நூலோசிரியர்:
க்டலூரில் 24 ்நாடகள் சிறைவநாசத்திற்குப 

பின்்ர் 1918 டிசம்்பர் 15 அன்று மீண்டும் 
�மிழ்நாடடிற்குத் திரும்பிய ைகநாகவி, கற்டயம், 
எட்டயபுரம் ,  ம க நாவில்்படடி ,  ச நா த்தூர் , 
கநா்நாடுகநாத்�நான், கநாறரககுடி, திருத்ல்மவலி, 
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மகரைத்தின் திருவ்ந்�புரம் என்று ்நாத்டங்கும் 
சு�ந்திரப ்பைறவயநாகப ்பநாடித் திரிந்�நார். 1920 ஆகஸ்ட 
ைநா�ம் ‘அமிர்�ம்’ எனும் இ�ழ த�நா்டங்கவும் நிதி 
ஆ�நாரம் ம�டி ்ண்்பர்களுககு ை்டல் எழுதி்நார். 
எனினும் மீண்டும், தசன்ற்யில் அம� ைநா�ம் மு�லில் 
�ம்புசதசடடித் த�ருவிலும், பின்்ர் துைசிங்கபத்பருைநாள் 
மகநாவில் வீதியிலும் குடிமயறி்நார்.

தசன்ற் வநாழவில்�நான் ்பநாரதியின் ்பல நூல்கள் 
த�நாகுபபுகைநாக தவளிவந்�். ஏற்தக்மவ, புதுறவயில் 
வநாழந்து வந்�ம்பநாது, 1909 பிபரவரி ைநா�ம் இவரது ‘சும�ச 
கீ�ங்கள்’ இரண்்டநாம் ்பநாகைநாக ‘தென்ை பூமி’ என்னும் 
த�நாகுபபு தவளிவந்�து.

்பநாரதி தசன்ற்வநாசியநா் பின்்ர், ‘ம�சிய 
கீ�ங்கள்’ த�நாகுபபிற் அசமசற்ை முயன்ைநார் ்பரலி 
சு.த்ல்றலயப்பர். ஆ்நால் �றலபம்ப பிரிடடீஷநாரின் 
அ்டககு முறைககு எதிர்பபுத் த�ரிவிப்பது ம்பநால் 
அறைந்��நால், அ�ற், ‘்நாடடுப்பநாடடு’ என்ை 
�றலபபில் தவளியிட்டநார். ‘்பநாப்பநா ்பநாடடு’, ‘முரசு’ 
ஆகிய நூல்கறையும் அவமர பிரசுரித்து உ�வி்நார்.

்பநாரதி 1912இல் எழுதி அசமசற்ை இயலநாைல் 
்பநாதுகநாத்து வந்� ‘கண்ணன் ்பநாடடு என்ை நூலின் 
மு�ற்்பதிபபிற் தசன்ற் அரண்ைற்ககநாரத் 
த�ருவில் ்பறழய ‘சும�சமித்திரன்’ அலுவலகம் 
தசயல்்படடு வந்� அந்்நாளின் ‘இந்தியநா’ அசசுககூ்டத்தில் 
அசசிடடு உ�வி்நார் ஸ்ரீநிவநா்ஸநாசநாரியநார். ‘கண்ணன் 
்பநாட’டிற்குப ்பரலி சு.த்ல்றலயப்பர் �ம் முகவுறரயில், 
“இ�ன் ஆசிரியர் ஸ்ரீைநான் சி.சுபபிரைணிய ்பநாரதியநாறரத் 
�மிழ்நாட்டநார் அறிவநார்கள். ஆ்நால் அவர் த்பருறைறய 
உள்ை்படி அறிந்�வர்கள் மிகமிகச சிலமரயநாவநார். 
ஸ்ரீைநான் ்பநாரதியநார் �மிழ்நாடடு ‘ரவீந்திர ் நா�ர்’; இவர் 
எ்து �மிழ்நாடடின் �வப்பயன். ்பநாரதியருககுக 
கண்ணபிரநான் மீதுள்ை அதிதீவிர ்பகதி கநாரணைநாக 
இந்நூலிலுள்ை ்பநா்டலநாக தவளியநாயி். இறவ 
�மிழர்களுககு ்ல்ல விருந்�நாகும்” (‘கண்ணன் ்பநாடடு’, 
சிந்�நாதிரிபம்படற்ட தசன்ற், பிங்கைவ ஆவணி, க.: 
1917 ஆகஸ்ட.)

த�நா்டர்ந்து ்பநாஞசநாலி ச்ப�ம், ்பகவத் கீற� 
தைநாழித்பயர்பபு ஆகிய நூல்கள் ்பதிபபிககப்பட்ட்.

“�மிழர்கறைத் �மிழதைநாழி மூலைநாகத்�நான் உயர்த்� 
முடியும் என்ை உண்றைறய ஓர்ந்�நார் (்பநாரதியநார்). 
�மிழுககுத் �ம்றை அர்ப்பணம் தசயதுதகநாண்்டநார். 
“தைல்லத் �மிழினிச சநாகும் என்று யநாமரநா ம்பற� 
அவதூறு ம்பசியது அவரது உள்ைத்தில் ‘சுருக’தகன்று 
ற�த்�து. வந்� அவதூறைப த்பநாயயநாகக மவண்டும் 
என்று ை்தில் உறுதி பூண்்டநார். இந்�க றகங்கர்யத்திமல 
�நான் அவர் ைறையும் வறரயிலும் ஈடு்படடிருந்�நார்” 
என்று அறிஞர் வ.ரநா. (‘ைகநாகவி ்பநாரதியநார்’, ்பழனியப்பநா 
பிர�ர்ஸ், ்பத்�நாம் ்பநாதிபபு, 1981, ்பக. 182) குறிபபிடுகிைநார்.

 “மவறுமவறு ்பநாறஷகள் கற்்பநாய நீ

வீடடு ்பநாறஷ கற்கிலநாய ம்பநா ம்பநா ம்பநா” (‘ம்பநாகின்ை 
்பநார�மும் வருகின்ை ்பநார�மும்’)

- என்ைவநாறு, �நாயதைநாழி ்பயிலநா� ்பநார�த்ற�ப 
ம்பநாகச தசநால்கிைநார் ்பநாரதியநார். “யநாைறிந்� தைநாழிகளிமல 
�மிழதைநாழிம்பநால் இனி�நாவ த�ங்கும் கநாமணநாம்” எ்க 
கவிபுற்ந்�நார் என்ைநால் அது நூற்றுககு நூறு 
ைகநாகவியின் அனு்பவ உண்றை அல்லவநா? =

அச்சைம்

்கைலுைன் சங்கமிககும் பவலள
அசசத்தில் நடுஙகுகிறது ஆறு
உசசிமலை வி்டடிறஙகி,
்காடு்கள ஊர்்கள சுறறிக
்கைநதுவநைபநடுநபைாலைவுப
ைாலைலய திரும்பிப
ைார்ககிறது ஆறு.
அைன் எதிபர,
விரிநது கிைககிறது
எல்லையறற பைருங்கைல்

்கைலுைன் சங்கமம்
்காைா ்காைத்துககும்
்காணாமற பைாவைன்றி
பவறில்லை;
ஆனைாலும்
பவறுவழியில்லை.
வநைவழி பசல்ை இநை
ஜீவிைத்தில் மார்க்கமில்லை
எவருககும் இயல்வதில்லை

்கைலிபை பசர்வபைன்று
ஆறு
்கடினைமுடிபவடுககிறது
அபபைாதுைான் மனைதின்
அசசம் பைாலைகிறது
்கைபைாடு ்கைத்ைல் எனில்
்காணாமற பைாவைல்ை;
பைருங்கைைாய் ஆவபைன்று
ஆறு
புரிநதுப்காளளும் ைருணமது.

குறிபபு : மனிதரகளின் மை்ண்பயம் ்பற்றிய 
உருவகக் கவி்த இது.இயற்்கசயனும் மோச்பரும் 
ெக்தியிலிருநது உருவோகிவநத மனிதன் தன் 
வோழக்்கப ்பய்ணத்தின் இறுதியில அநத 
இயற்்கயின் அம்ெமோக ஆவதுதோன் மை்ணம் 
என்கிறோர கிபைோன்.

்கவிலை

கலீல் கிப்ரோன்
ைமிழில்: நவஜீவன்
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தளுகை:
களஆய்வு ச�ய்யப்படவேண்டிய களம்

்க்டடுலர

அ. தசைல்வரோசு
selvaakhil75@gmail.com

‘தளுறக’ என்ை ்பகுதி திருசசி ைநாவட்டம் 
துறையூருககு அருகில் உள்ை ்பகுதியநாகும். 
�ம்ைம்்படடி ஆத்தூர் தசல்லும் வழியில் 
துறையூரிலிருந்து 27 கிமலநாமீட்டர் தூரத்தில் 
உள்ைது. திருசசி ைநாவட்டத்தின் வ்டககு எல்றல 
இதுவநாகும். �ளுகநா அல்லது �நாளுகநா என்ை ஆற்றின் 
த்பயரநால் இபத்பயர் த்பற்றுள்ைது. இது ைங்கப்படடி, 
ைங்கப்படடிபுதூர், ்பநா�ர்ம்படற்ட, முருங்கப்படடி, 
தவள்ைநாைப்படடி என்ை ஐந்து சிற்றூர்கறை 
உள்ை்டககிய ்பகுதியநாகும். �ளுறக என்ை 
த்பநாதுபத்பயரின் கநாரணைநாக மைற்சுடடிய 
ஊர்களும் ‘� ’  என்ை �றலபத்பழுத்ம�நாடு 
குறிககபத்பறுகின்ை். கிழககில் ்பசறசைறலயும் 
மைற்கில் தகநால்லிைறலயும் உள்ை். இற்டயில் 
இருககும் 15 கி.மீ. சுற்ைைவு தகநாண்்ட ்பகுதி 
இதுவநாகும். இவவிரண்டு ைறலப்பகுதிகளில் இருந்து 
ஓடிவரும் சிறு ஆறுகளின் மசர்கறகயநால் உருவநா் 
ஆறு �ளுறக எ்ப த்பற்றுள்ைது. 30 ஆண்டுகளுககு 
முன்பு ஊற்தைடுத்து ஒடிய ஆறு இன்று கநாட்டநாற்று 
தவள்ைத்ற�க தகநாண்டுவருவ�நாக ைடடுமை 
வைண்டு ம்பநாயவிட்டது. இப்பகுதியில் கல்தவடடுகள், 
்பநாற் ஓடுகள், அணிகலன்கள், ைணிகள் 
உள்ளிட்டறவகள் கநாணப்படுகின்ை். என்ைநாலும் 
த்பரிய அைவில் த�நால்லியல் ஆயவு எதுவும் 
தசயயப்ப்டவில்றல.

�ளுறகககு உட்பட்ட ்பநா�ர்ம்படற்டயின் 
த�ற்குப ்பகுதியில் ்ந்�வ்ம் எ்ப்படும் ்பகுதி 
ஒன்று உள்ைது. இப்பகுதியில் ்பழு�ற்டந்� நிறலயில் 
த்பருைநாள் மகநாயில் ஒன்று உள்ைது. மகநாயிலுககுப 
பின்புைத்தில் ்்டப்பட்ட நிறலயில் கல்தவடடு 
ஒன்று எள்ைது. இககல்தவடடில் இருப்பற�ப 
்படித்துவிட்டநால் புற�யல் கிற்டககும் என்ை 
மூ்ட்ம்பிகறக ஊர் ைககளி்டம் உண்டு. இதுவறர 
இககல்தவடடு அரசநால் ்படி எடுககப்பட்ட�நாகத் 
த�ரியவில்றல. கடடுறரயநாைர் ்படிதயடுத்துக 
கல்தவடற்ட ஆயவுககு உட்படுத்தியம்பநாது அது 
முழுறையற்ை�நாக இருப்பற�யும் கி.பி. 9-10ஆம் 
நூற்ைநாண்டுகளுககு உரிய எழுத்து வடிவத்ற�க 
தகநாண்டிருப்பற�யும் அறிய முடிந்�து . 
முழுறையற்றுக கநாணபத்பறும் கல்தவடடில் இரு 
வரிகள் ைடடுமை உள்ை். அதிலிருககும் த�நா்டர் 

‘யநாண்டு 12ஆவது தி்நாடடு இவ’ என்்ப�நாகும். 
மகநாயிறலச சுற்றிக கற்கைநாலநா் சுற்றுசசுவர் 
உள்ைது. கல்தவடடின் பிை ்பகுதி அவற்றுள்ளும் 
ைறைந்திருகக வநாயபபுண்டு. (�ற்ம்பநாது இகமகநாயில் 
்பசறசைறலமைல் வநாழும் ைறலயநாைத்�நாரநால் பூறச 
தசயயப்படுகிைது) கல்தவடடு முழுறையநாகக 
கிற்டககபத்பறின் அது யநாருற்டய ஆடசியில் எந்� 
ஆண்டில் எ�ற்கநாக எடுககப்பட்டது என்்ப் 
ம்பநான்ை விவரங்கள் த�ரியவரும். இகமகநாயில் 
இ்டம்த்பற்றிருககும் ்பகுதி தகநால்லிைறலககு ் ்டந்து 
தசன்று வரும் ஒரு த்பருவழியநாகும்.

சைமணர் ்போனை:
்பநா�ர்ம்படற்டயின் வ்டககுப ்பகுதியில் 

தகநால்லிைறலறய ஒடடி ‘ைநா்த்�நான்்பநாறை’ 
என்னும் ்பநாறைப்பகுதி உள்ைது. ஊரநார் ைநா்த்�நான் 
்பநாறை எ் அறழத்�நாலும் அது அைணத்�நான் 
்பநாறையநாக இருந்து ைருவி இருககமவண்டும் 
எ்லநாம். ஏத்னில் சைணர்கள் ்பநாறை இடுககுகளில் 
�நான் �ங்கி இருந்�்ர் என்்பது வரலநாறு. இ�ன்மைல் 
்பகுதியில் நீர் ம�ங்கியிருககும் ்பநாலி ஒன்றும் உள்ைது. 
ஊர்ைககள் அப்பநாறைககடியில் கன்னிைநார் 
வழி்பநாடடிற்கநாக 7 கற்கறை ்டடுறவத்து 
வழி்படுகின்ை்ர். இரவு ம்ரத்தில் அக கன்னிப 
த்பண்கள் ்பநாலியில் வந்து குளித்துச தசல்வ�நாகவும் 
அ�ன் அற்டயநாைைநாக அைர்ந்து குளிப்ப�ற்கநா் 
வழுவழுப்பநா் இ்டம் இருப்ப�நாகவும் ் ம்பிகறகத் 
த�ரிவிககின்ைநார். ்ம்பிகறகறய விலககிவிடடுப 
்பநார்த்�நால் இது ஆற்ட உடுத்�நா அைணர்கைநா் 
சைணர்கள் �ங்கியிருந்� ்பநாறை என்்பது த�ரியவரும்.

இ�ற்குச சநான்ைநாக மைமல குறிபபிட்ட த்பருைநாள் 
மகநாயிலுககு அருகில் இருககும் சிற்ைநாற்றில் சைணர் 
சிறல ஒன்று கி்டந்�து. அது �ற்ம்பநாது அருகில் 
இருககும் உழவர் ஒருவரநால் அரச ைரத்�டியில் 
எடுத்துறவககப த்பற்றுள்ைது (அவறரமய 
வழி்பநாடடுககுரிய க்டவுைநாகவும் ைநாற்றியுள்ை்ர்). 
இவற்றைக கவ்த்தில் தகநாள்ளும்த்பநாழுது 
இப்பகுதி சைணர்கள் இருந்� ்பகுதி என்்பற�த் 
த�ளிவு்படுத்திகதகநாள்ை முடிகிைது. துறையூரிலிருந்து 
�ளுறகககுச தசல்லும் வழியில் ் நாக்ல்லூர் என்ை 
ஊர் உள்ைது. இவவூரின் குைத்துககு அருகில் 
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கல்தவடடு ஒன்று உள்ைது. இ�ற் �மிழக அரசு 
்படிதயடுத்துள்ைது. அதில் வணிகக குழுககளின் 
த்பயர்கள் கூைபத்பற்றுள்ை். முற்றுத்பைநாக 
கல்தவட்டநா் அதில் ‘தகநாற்ைவன் மகநா .
முன்னூற்றுவர், அவர்களுககு மூத்� நிறலயில் உள்ை 
ைககளின் அறைப்பநா் ஐம்த்பரும் குழு ஆகியறவ 
கூைபத்பற்றுள்ை்’. எ்மவ இசசநாறலவழி 
்பழங்கநாலத்தில் ஒரு வணிக வழித்�்டைநாகப 
்பயன்்படுத்�ப்படடு இருககலநாம் என்்பற� அறிய 
முடிகிைது. ைங்கப்படடி என்ை சிற்றூரின் வ்டககுப 
்பகுதியில் திருசசி ைநாவட்டத்தின் எல்றல 
முடிவற்டகிைது. என்ைநாலும் இரண்டு ைறலகளும் 
இறணயும் மை்டநா் இப்பகுதியில் ஆசசநாைரம் 
என்ை ஒரு ம்பருந்து நிறுத்�ம் உண்டு. ஆசசநாைரம் 
என்்பது சங்ககநாலத்தில் யநா ைரம் எ் அறழககப்பட்ட 
ைரம் ஆகும் என்்பதும் ்பநாறலத் திறணப ்பநா்டல்களில் 
இம்ைரம் ்பற்றிய குறிபபுகள் கநாணககி்டககின்ை் 
என்்பதும் இப்பகுதி’ ைறழ த்பயயநா� கநாலங்களில் 
்ப நாறல  நி ல ை நா க  இரு ககு ம்  என்்பதும் 
குறிபபி்டத்�கக�நாகும். ஓரிரு ஆண்டுககு முன்பு�நான் 
அம்ைரம் வீழந்தும்பநா்து. எ்மவ இவவழி வணிகப 
த்பருவழியநாகத்�நான் இருந்திருகக வநாயபபு உள்ைது 
எ்லநாம்.

்போனை ஓடுகள்:
்பநா�ர்ம்படற்டயின் மைற்குப ்பகுதியில் 

தகநால்லிைறலச சநாரல் ்பகுதியில் ‘கல்லநாங்குத்து’ 
எ் அறழககப்படும் சிறு கற்கைநால் ஆ் மைடுகள் 
்பல கநாணப்படுகின்ை். ஒருசிலர் மைடடுப ்பகுதிறய 
அழித்து வயலநாக ைநாற்ை முற்்பட்டம்பநாது நிறைய 
்ப நா ற ் க ளு ம்  ்ப நா ற ்  ஓ டு க ளு ம் 
கிற்டககபத்பற்றுள்ை .் சில �னியநார் நிறுவ்ங்கள் 
அப்பகுதிகளில் சலறவககல் எடுப்ப�ற்குத் 
ம�நாண்டியம்பநாதும் ்பநாற்களும் எலும்புகளும் 
கிற்டககப த்பற்றுள்ை். ஆ்நால் இவற்றின் 
ஆளுறை த�ரியநா��ன் கநாரணைநாக அறவ எல்லநாம் 
கண்டுதகநாள்ைப்ப்டநாைல் ம்பநாயவிட்ட்/
ம்பநாகின்ை். இககல்லநாங்குத்துகள் இைந்�வர்கறைத் 
�நாழியிலிடடுப புற�த்� இ்டங்கள் ஆகும். 
இவவிடுகநாடுகளில் கிற்டககபத்பறும் ஓடுகறை 
ஆயவுககு உட்படுத்தி்நால் இப்பகுதியின் ்பழறையும் 

ைககள் ்பண்்பநாடும் த�ரியவரும். �ற்ம்பநாது ஒருசில 
கல்லநாங்குத்துககள் ைடடுமை உள்ை். விறரவில் 
அறவயும் அழிககப்படும் வநாயபபுகளும் உண்டு.

மணிகளும் அணிகலன்களும்:
முருங்கப்படடிககும் தவள்ைநாைப்படடிககும் 

இற்டப்பட்ட ்பகுதியில் கிணறு ம�நாண்டும்த்பநாழுதும், 
ஏமரநாடடும்த்பநாழுதும் சிவபபு, நீலநிை ைணிகள் 
கிற்டககபத்பற்றுள்ை். மைலும் ைண்ணநால் தசயது 
சு ்ட ப ்ப ட ்ட  அ ணி க ல ன் க ளு ம் 
கிற்டககபத்பற்றுள்ை். வழககம்ம்பநால் அறவ 
கண்டுதகநாள்ைப்ப்டநாைல் ம்பநாயவிடுகின்ை். 
�ளுறக என்ை த்பயரில் உள்ை ஐந்து ஊர்களும்கூ்ட 
ஒரு கநாலத்தில் ஒமர இ்டத்தில் அ�நாவது இன்று 
இருககும் தவள்ைநாைப்படடி அருகில்�நான் 
இருந்துள்ைது. ஒரு த்பண் இட்ட சநா்பத்தின் 
கநாரணைநாக அழிந்��நாகவும் பிைகு ைககள் பிரிந்து 
தசன்று �ற்ம்பநாது இருககும் இ்டங்களில் ஊறர 
உண்்டநாககி வநாழந்து வருவ�நாகவும் தசவிவழிக 
கற�கள் வழங்கி வருகின்ை். தகநால்லிைறலறய 
வல்வில் ஓரி ஆண்்டவர் என்்பதும் ்பசறச ைறல 
சங்க கநாலத்தில் விசசு ைறல எ் அறழககபத்பற்று 
விசசியர்த்பருைநான் அப்பகுதிறய ஆண்்டவர் 
என்்பதும் வரலநாறு. தவள்ைநாைப்படடியின் 
ைறலசசநாரலில் ம�மரநாடும் வழித்�்டங்கள் 
கநாணப்படுவ�நாகவும் இன்றும் ைககள் ் ம்புகின்ை்ர். 
அண்றைககநாலத்தில் ைங்கப்படடி புதூரில் 
ைனி�ற்ப ்பலியிடும் ்பநாறை ஓவியம் ஒன்றைப 
ம்பரநாசிரியர் கவின் கண்்டறிந்து �மிழ ்நாளி�ழ 
ஒன்றில் தவளியிடடு இருந்�நார் என்்பதும் இங்கு 
சுடடிககநாட்டத்�ககது.

த�நான்றைச சநான்றுகறையும் வரலநாற்றுப 
்பழறைறயயும் த்பற்றுள்ை �ளுறகப்பகுதி 
த�நால்லியல் ஆயவுககு உட்படுத்�ப்ப்டமவண்டிய 
்பகுதியநாக உள்ைது. ஏைககுறைய 15 கிமலநாமீட்டர் 
சுற்ைைவில் விரிந்திருககும் இப்பகுதியில் இன்னும் 
்பல கல்தவடடுகளும் த�நான்றையநா் சநான்றுகளும் 
கிற்டககககூடும். த�நால்லியல் துறை கவ்ம் 
தசலுத்� மவண்டும்.

கடடு்ையோைர : உதவிப்்பைோசிரியர,
மோமன்்னர கலலூரி, புதுக்்கோட்டை
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்க்டடுலர

இரோ. எட்வின்
eraaedwin@gmail.com

ம�ொழிப் புழஙைல்
சிககல்கள், ஆதிககம், தீர்வுகள்

நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் மமாடி இந்தியில் மட்டுமம 
உரரயாற்றுவரத எதிர்த்து கணடனஙகள் எழுந்தம�ாது 
அவற்ர்ற எதிர்்காணட அமித்்ா ஐநா சர�யில்கூட 
பிரதமர் இந்தியில்தான ம�சுகி்றார். ஏ்னனில் அது அவரது 
தாய்மாழி எனகி்றார். இந்தி அவரது தாய்மாழியாக 
இருக்கும் �ட்சத்தில் அது நியாயமம. ஆனால், இரத மிகச் 
சரியாக எதிர்்காணடிருக்கி்றார் நமது முதல்வர்

்சன்ற மாதத்தில் ஒரு நாள் முதல்வர்கம�ாடான 
இரையவழி உரரயாடலின ம�ாது நமது முதல்வமராடு 
பிரதமர் மமாடி அவர்கள் இந்தியில் உரரயாட ஆரம்பித்தாகவும் 
முதல்வர் தமிழில் உரரயாடரைத் ்தாடரமவ பிரதமர் 
ஆஙகிைத்திற்குத் தாவியதாகவும் உடமன முதல்வரும் 
ஆஙகிைத்திற்கு நகர்ந்தாகவும் �ர�ரப�ாகச் ்சயதிகள் 
ஓடின.

இந்தச் ் சயதிரய வாசித்ததும் நமது முதல்வரினமீதான 
மரியாரத இனனும் ்காஞசம் கூடியது. இந்தச் ்சயதி 
உணரமயாயின ்மாழிச் சிக்கரைத் தீர்ப�தற்கான ஒரு 
சனனமான ஏற்�ாட்டிரன இந்த உரரயாடல் எடுத்து 
ரவக்கி்றது. இதுதான சரியான ்மாழிக்்காள்ரக. இந்த 
வி்யத்தில் நமது முதல்வர் கரைஞரரவிட சரியாகச் 
்சயல்�டுவதாகமவ எனனால். உைர முடிகி்றது.

உரரயாடல் என�து மகட்�வருக்கு சரியாகப ம�ாயச் 
மசர மவணடும். ்�ரிய கூட்டஙகளில், மாநாடுகளில், 
�ாராளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றஙகளில் அவரவரும் 
அவரவர் தாய ் மாழியிமைமய உரரயாடைாம். மகட்�வர்களின 
தாய ் மாழியில் அரத ் மாழி ் �யர்த்தால் ம�ாதுமானது. 
அதற்கான ் மாழி்�யர்பபுக் கருவிகள் நாடாளுமன்றத்தில் 
உள்�ன

ஒருவர் எந்த ்மாழியில் ம�சினாலும் நமக்குத் 
மதரவயான ்மாழிரய அந்தக் கருவியிமை ்தரிவு 
்சயதுவிட்டு அந்தக் கருவிரயக் காதிமை மாட்டிக்்காணடால் 
ம�ாதும். அதுமாதிரி இடஙகளிமை அவரவரும் அவரவர் 
தாய்மாழியில் உரரயாடைாம்.

்மாழி்�யர்பபுக் கருவிகள் இல்ைாத இடஙகளில் 
்மாழி்�யர்ப�ா�ர்கர� ஏற்�ாடு ் சயது்காள்�ைாம். இது 
்மாழி குறித்த சிக்கரைத் தீர்ப�தற்கான எளிரமயான 
ஏற்�ாடு. இந்த இடத்தில்தான கரைஞரரவிடவும் ஸடாலின 
சரியாக ் சயல்�டுவதாகக் கூறிமனன.

ஒருமுர்ற க்ளிணடன நமது �ாராளுமன்றத்தில் 
உரரயாற்றினார். அபம�ாது அனர்றய பிரதமர் வாஜ�ாய 
அவர்கள் இந்தியில் உரரயாற்றினார். அரதத் தவ்்றனறு 
கூறிய கரைஞர் வாஜ�ாய அவர்கள் ஆஙகிைத்தில்தான 
அஙகு உரரயாற்றியிருக்க மவணடும் என்றார். க்ளிணடன 

தனது தாய்மாழியில் உரரயாற்றுகி்றார். வாஜ�ாய அவரது 
தாய்மாழியில் உரரயாற்றுகி்றார் .  க்ளிணடன 
்மாழி்�யர்பபுக் கருவிரய காதிமை மாட்டிக் ் காணடால் 
ம�ாதும் வாஜ�ாய இந்தியிமை ம�சுவது அவருக்கு 
ஆஙகிைத்திமை ் சனறு மசர்ந்துவிடும்.

வாஜ�ாய அவரது தாய்மாழியில் ம�சுகி்றார். க்ளிணடன 
அவரது தாய்மாழியில் ம�சுகி்றார். எனமவ இனி 
தமிழநாட்டில் இருந்து வரும் நாடாளுமன்ற உறுபபினர்கள் 
தமிழில்தான ம�சுவார்கள். குர்றந்த�ட்சம் திமுக 
நாடாளுமன்ற உறுபபினர்கள் இனி எஙக�து தாய்மாழியான 
தமிழில்தான ம�சுவார்கள் எனறு ் சால்லி இருக்க மவணடும் 
கரைஞர்.

நாடாளுமன்றத்தில் ஆஙகிைம் மற்றும் இந்தி தவிர பி்ற 
்மாழிகளில் உரரயாட மவணடும் என்றால் முனனதாக 
அரவத் தரைவரிடம் அனுமதி ்�்றமவணடும் என்ற 
நரடமுர்றரய ஏற்க இயைாது எனறு ம�ாராடி ் வனறிருக்க 
மவணடும். ஆனால் நிச்சயமாக ஸடாலின இரதச் ் சயவார் 
என்ற நம்பிக்ரக ஏற்�டமவ ் சயகி்றது

நமது ் மாழிரய அறியாதவர்களுக்கும் நம் கருத்துகள் 
ம�ாய மசரமவணடும் எனில் அவர்க�து ்மாழியில் 
அவற்ர்றப ்�யர்த்துத் தரமவணடும். நமது கருத்ரத 
அவர்கள்அறிந்து்காள்வதற்கு அவர்கள் நம் ்மாழிரய 
கற்றுத் மதரமவணடும் எனறு அடம் பிடிப�து அ�த்தமானது. 
அமத மநரத்தில் அடுத்தவர்க�து கருத்ரத நாம் 
அறிந்து்காள்� மவணடியநிரை ஏற்�டும்ம�ாது ஒனறு நாம் 
அவர்க�து ்மாழிரய நாம்கற்றுக்்காள்� மவணடும். 
அல்ைது, இரு ் மாழிகளிலும் மதர்ந்தவர்கர�க் ் காணடு 
நமது ் மாழிக்கு அரத ் �யர்க்க மவணடும்.

உைகம் முழுக்க நமது கருத்திரனக் ்காணடும�ாக 
மவணடும் என்றால் அரத ஆஙகிைத்தில் ்�யர்த்துத் 
தருவது அவசியம். அல்ைது நமது கருத்து ம�ாகமவணடிய 
தூரத்திற்கு ம�ாயச் மசராது குறுகிப ம�ாகும். இதற்கு 
வள்�ைார் நல்ை உதாரைம். எனமனாடு உரரயாட நீ என 
்மாழிரயக் கற்றுத் மத்ற மவணடும் என�து எவவ�வுதான 
நல்ைவனாக இருந்தாலும் அவரன அழித்துப ம�ாடும். 
இதற்கு திபபு நல்ை உதாரைம். எமக்கான நியாயத்ரத 
உனனிடம் மகட்க மவணடிய எம் மக்களுக்கு உன ் மாழிரய 
முதலில் ்சால்லித் தருமவன எனறு.இந்த வி்யத்தில் 
காந்தி மிகச் சரியாக ் சயல்�ட்டிருக்கி்றார்.

அதுவரரக்கும் காந்தி ஒரு உரரயா�ாராக தனரனக் 
கணடு்காணடமத இல்ரை. இனனும் ் சால்ைப ம�ானால் 
அவர் ம�சமவ கூச்சப�டு�வாக இருந்தவர். அனர்றய 
�ம்�ாய நீதிமன்றத்தில் இந்தக் கூச்சத்தின காரைமாக 
மகார்ரவயாக உரரயாட முடியாமல் அவர் அவமானப�ட்ட 
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வரைாறும் நாம் அறிந்ததுதான. ஆபபிரிக்காவில் மாரிட்ஸ�ர்க் 
ரயில்நிரையத்தில் ் காட்டும் �னியில் நி்றத்தின காரைமாக 
இ்றக்கிவிடப�ட்டு, குளிரில் விர்றத்துக் கிடந்த அந்த 
இரவில் இருந்து சரியாக ஒரு வாரம் கழித்து பிரிட்மடாரியா 
என்ற இடத்தில் இந்தியர்களிரடமய அவர் அவர் 
உரரயாற்றுகி்றார்.

மகார்ரவயாக உரரயாட உரரயாட முடியாமல் �ம்�ாய 
நீதிமன்றத்தில் அவமானப�ட்ட காந்திரய மாரிட்ஸ�ர்க் 
ரயில்நிரையத்தில் ஏற்�ட்ட அவமானம் மதர்ந்த 
உரரயா�ானாக மாற்றி இருந்தது. இந்தியர்கள் ஒனறு�ட 
மவணடும் எனறும், நம்ரம ஒடுக்குகி்றவமனாடு 
ம�ாராடுவதற்கு நாம் அவனது ்மாழிரயக் கற்றுத் 
மத்றமவணடும் என�து முதல் நி�ந்தரன எனறும் மிகத் 
்தளிவாக எந்தவிதத் தயக்கமும் இனறி உரரயாடினார்.

்சானனமதாடு நிற்காமல் அஙகு வசித்துவந்த சவரத் 
்தாழிைாளிகள், குமாஸதாக்கள், வியா�ாரிகள் 
ஆகிமயாருக்கு ஆஙகிைத்ரதக் கற்றுக்்காடுக்கும் 
ஏற்�ாட்டிரன ் சயய ஆரம்பித்தார் என்ற தகவல் ் டாமினிக் 
மைபபியரும் மைரி காலினசும் இரைந்து எழுதி மயிரை 
�ாலுவும் வி.என.ராகவனும் ்மாழி்�யர்த்து அரைகள் 
�திப�கம் ்வளியிட்டுள்� “நள்ளிரவில் சுதந்திரம்” என்ற 
நூலின 80ஆவது �க்கத்தில் இருக்கி்றது.

இது மிகச் சரியான அணுகுமுர்ற. அஙகு காந்தி ் �ற்்ற 
்வற்றிக்கு ் மாழி சார்ந்த அவரது இந்த அணுகுமுர்றக்கும் 
ஒரு �ஙகு இருந்தது. �த்்தான�தாம் நூற்்றாணடின இறுதிப 
�குதியிலும் இறு�தாம் நூ்றாணடின முதல் கால்�குதியிலும் 
“பிரம்மஞானசர�” இந்திய ஆனமிகம் தத்துவம் இவற்ம்றாடு 
அரசியலிலும் ஆளுரம ்சலுத்தியது. கர்மா குறித்தும் 
மறுபி்றபபு குறித்தும் அந்த அரமபபின கருத்துகம�ாடு 
நமக்கு முரணகள் இருக்கைாம். ஆனால் மதம், இனம், நி்றம், 
்மாழி கடந்த “உைக சமகாதரத்துவம்” குறித்த அந்த 
அரமபபின மதடல் ் காணடாடத் தக்கது.

பிரம்மஞான சர�ரயத் தாம் மதாற்றுவிப�தற்கு 
வள்�ைார்தான காரைம் எனறும் ”நிச்சயமாக வள்�ைார் 
மகாத்மாதான” எனறும் ப�ா்வட்ஸகி கூறுவதாக 
“விடுதரைத் தழும்புகள்” என்ற தமது நூலில் சு.்�ா.
அகத்தியலிஙகம் கூறுகி்றார். ஆனால் உைக அ�வில் 
ப�ா்வட்ஸகி அறியப�டும் அ�விற்கு வள்�ைார் 
அறியப�டவில்ரை..விமவகானந்தர் அறியப�ட்ட அ�விற்கு, 
ராமகிருஷைர் அறியப�ட்ட அ�விற்கு இந்தியாவிற்குள் 
வள்�ைார் அறியப�டவில்ரை. இதற்கு ் மாழி ஒரு காரைம் 
என�ரத நாம் ம்றந்துவிடக் கூடாது. ப�ாட்ஸகியின கருத்து 
ஆஙகிைத்திலும் மற்்ற இருவரது கருத்துகளும் இந்தியிலும் 
ஆஙகிைத்திலும் ்காணடும�ாகப�ட்ட அ�விற்கு 
வள்�ைாரின கருத்துகள் ் காணடும�ாகப�டவில்ரை.

ஈழவப ் �ணகளுக்கு மமைாரட தரட ் சயயப�ட்டிருந்தது. 
இது திபபுரவ கைஙக ரவத்தது. அவர்கள் மமைாரட 
அணியாதிருப�தற்கு எனன காரைம் எனறு மயாசித்தார். 
ஒனறு வறுரமயாக இருக்க மவணடும் அல்ைது ஏமதா ஒரு 
காரைத்தின ்�ாருட்டு ஏமதா ஒரு மனனன விதித்த 
தணடரனயாக இருக்க மவணடும் அல்ைது அவர்க�து 
மூட நம்பிக்ரகயாக இருக்க மவணடும் எனறு எணணினான. 
காரைம் எதுவாயினும் அரத சரி ் சயய மவணடும் எனறு 
முடி்வடுத்தான. அவன எடுத்த இந்த முடிவல்ை, அரத 
எப�டி ்சயல்�டுத்துவது எனறு அவன முடி்வடுத்த 
விதம்தான. சி்றப�ானது.

அவர்கள் மமைாரட அணியாமல் இருப�தற்கு வறுரம 
காரைம் என்றால் அவர்க�து வறுரமரயப ம�ாக்க 
மவணடும் எனறும் ஏமதா ஒரு மனனனின உத்தரவின 

விர�வு அது என்றால் அந்த நிமிடமம அரத ரத்து 
்சயவதாகவும் அவன கூறியரதக்கூட நாம் ம�ாகி்ற 
ம�ாக்கில் உட்்காணடு கடந்து ் சனறுவிடைாம். அடுத்து 
அவன ் சானனதுதான சராசரிகள் ஒரும�ாதும் சிந்தித்தும் 
�ார்க்க முடியாதரவ. அவர்கள் மமைாரட அணியாமல் 
இருப�தற்கு மூடநம்பிக்ரகதான காரைம் என்றால் 
அவர்க�து மதநம்பிக்ரக காயப�டாமல் அரத சரி்சயய 
மவணடும் எனகி்றான.

அந்தக் காைத்திலும் மதுவினால் அரசிற்கு குறிபபிட்ட 
அ�விற்கு வருமானம் வரமவ ்சயதிருக்கி்றது. 
வருமானத்ரதப �ற்றிக் கவரைப�டாமல் மதுவிைக்ரக 
அமல்�டுத்தி இருக்கி்றான. மதப�ாகு�ாடினறி அரரசக் 
்காணடு ்சனறிருக்கி்றான. இந்து ஆையஙகளுக்கு 
நிர்றய ் சயதிருக்கி்றான. எந்தவித சிக்கலுமினறி பூரசகள் 
நடக்க மவணடும் எனறு கட்டர� இட்டமதாடு அதற்கான 
நிதிரய விடுவித்திருக்கி்றான. திருமைச் ்சைவிற்கு 
உச்சவரம்பு ்காணடுவந்து மக்கர�க் கடன�டாமல் 
காத்திருக்கி்றான. இவவ�வு ்சயதவரன அவன 
நம்பியவமன காட்டிக் ்காடுத்திருக்கி்றான. அதற்கான 
காரைஙகள் உணடு. அரசு இைாக்காகளுரடய 
்�யர்கர�யும், �தவிகளுரடய ் �யர்கர�யும், மாதஙகள் 
மற்றும் நாட்கர�யும் கணடிப�ாக �ாரசீக ்மாழியில்தான 
புழஙக மவணடும் எனறு அவன கட்டர� இடுகி்றான.

எரதயும் சகித்து இயல்�ாக நடந்த திபபு தனது ் மாழிரய 
அடுத்தவர்களிடம் திணிக்க எத்தனித்தது அவனது 
அழிவிற்கான காரைஙகளுள் முக்கியமான ஒனறு 
“விடுதரைத் தழும்புகள்” என்ற நூலில் சு.்�ா.
அகத்தியலிஙகம் ரவக்கி்றார்.

்மாழிரயச் சிக்கலினறிப புழஙகுவதற்கு

1) நமது கருத்துகர� சித்தாந்தத்ரத யார் புரிந்து்காள்� 
மவணடும் எனறு நாம் கருதுகிம்றாமமா அவன ் மாழியில் 
தர மவணடும்

2) உைகம் முழுவதும் நாம் ம�ாயச்மசர மவணடும் என்றால் 
ஆஙகிைத்தில் தர மவணடும்

3) விஞஞானத்ரத, தத்துவத்ரத, கரை இைக்கியத்ரத, 
வரைாறுகர� நாம் ் காள்வதற்கு குர்றந்த�ட்சம் அவற்ர்ற 
நம் ் மாழியில் ் �யர்க்க மவணடும்

இவற்ர்ற சகிபபுத் தனரமயின கூறுக�ாகக்கூட 
்காள்�த் மதரவ இல்ரை. ்மாழிப புழஙகல் சார்ந்த 
நரடமுர்ற எதார்த்தஙகள் இரவ. ஆனால் இந்தியாவில் 
ஒனறிய அரசு ்மாழிப புழஙகல் நரடமுர்றயில் தனது 
ஆதிக்கத்ரத நிரைநிறுத்த முயற்சி ்சயகி்றது. நூற்றுக் 
கைக்கான ் மாழிம�சும் மக்களின வாக்குகர�ப ் �ற்று 
ஆட்சிக்கு வந்திருக்கும் ஒனறிய அரசு அந்த மக்கள்மீது 
ஒற்ர்ற ் மாழிரயத் திணிக்க முயற்சி ் சயகி்றது. மக்களிடம் 
்�ற்்ற வரிப �ைத்ரத சமஸகிருதம் மற்றும் இந்திரய 
வ�ர்ப�தற்காக மட்டுமம ் சைவு ் சயய எத்தனிக்கி்றது.

நாடாளுமன்ற உறுபபினர்கள் அரமச்சர்களுக்கு 
ஆஙகிைத்தில் கடிதம் எழுதினால் இந்தியில்தான �தில் 
வருகி்றது. இரத சகித்துக்்காள்�க் கூடாது நல்ை 
மவர�யாக இதுகுறித்து மதுரர �ாராளுமன்ற உறுபபினர் 
்தாடுத்த வழக்கில் நாடாளுமன்ற உறுபபினர்கள் எந்த 
்மாழியில் கடிதம் எழுதுகி்றார்கம�ா அமத ் மாழியில்தான 
அரமச்சர்கள் �தில் தர மவணடும் எனறு தீர்ப�ளித்திருக்கி்றது 
்சனரன உயர்நீதிமன்றத்தின மதுரரக் கிர�

இந்தத் தீர்பபில் எடுத்துக் ்காள்வதற்கு நமக்கு 
இருக்கி்றது.
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ஒரு ஞநாயிற்றுககிழறை ைநாறல ்நான்கு 
ைணியைவில் என் வீடடு வநாசலில் ஒரு பிசறசககநாரன் 
நின்றிருந்�நான். அறு்பது வயதிருககும். �றலமுடி 
�நாடி எல்லநாம் ‘ைங்கநாத்�நா’ அஜித்குைநார் ம்பநால 
்றரத்திருந்�து. உற்ட என்ைநால் உடுத்� ் நாள் மு�ல் 
ம�நாயககநா� சநாைமும், கிழிந்தும்பநா் மசடடும்�நான். 
வநாசல் மகற்ைருமக நின்ை்படி எரிசசலூடடும் 
வறகயில் �டடிகதகநாண்டிருந்�நான். ் நான் மவகைநாகச 
தசன்று �றலறய ைடடும் தவளிமய நீடடி, “என்் 
மவணும்?” என்று மகடம்டன்.

“சநாபபி்ட என்் இருககு?”

“உழுந்துவற்ட, க்டறலவற்ட, ்பணிஸ், வநாயப்பன், 
ம�நாறச இருககு. ஐயநாவுககு என்் மவணும்?”

எ ன் னு ற ்ட ய  ் க க ற ல  அ வ ன் 
த்பநாருட்படுத்�மவயில்றல.

“�ம்பி மூண்டு ் நாைநாயச சநாபபி்டயில்றல, என்் 
இருந்�நாலும் ம்பநாடுங்மகநா”

“வீடடிறல ஆககளில்றல”

“அப்ப நீங்கள் ஆர்?”

் நான் மகநா்பத்து்டன் மகற்றைச சநாத்� 
முற்்பட்டம்பநாது அவன் அவசரைநாக, “�ம்பி! நீங்கள் 
1997ஆம் ஆண்டு சித்திறர ைநா�ம் பின்ம்ரம் ஐஞசு 
்ப த் து க கு  ஒ ரு  த ்ப நா ம் பி ற ை யி ட ற்ட 
அடிவநாங்கினிங்கள். சரியநா?”

்நான் திறகத்துப பின்்கர்ந்துவிடம்டன். அடி 
வநாங்கியது உண்றை. ஆ்நால் ைநா�ம் ம�தி எல்லநாம் 
த�ரியநாது.

என் உ்டம்ற்ப குளிர் அறல ஒன்று ஊடுருவிச 
தசன்ைது. ்நான் அவற்விடடு விலக முடிவு 
தசயம�ன்.

“சரி, த்பநாம்பிறையிடற்ட அடிவநாங்கிம்ன். 
இப்ப அதுககு என்்? ம்பநாடடு வநாங்மகநா.”

“�ம்பி. �ம்பி. த்பநாறுங்மகநா. இன்னும் இருககு. 
அம� வருசம் ஐப்பசி ைநாசம் ஏழநாம் திகதி பின்ம்ரம் 
ஆறு ைணியைவில் ஒரு த்பண்மணநாடு வவுனியநாவுககு 

ஓடிபம்பநானீங்கள். அடுத்� ்நாமை அந்�ப 
த்பநாம்பிறையமைநாற்ட ஆககள் உங்கறைச 
சநாத்ம�நா சநாத்த�ண்டு சநாத்தி்வங்கள்; சரியநா?”

எ்ககு வியர்த்து வழியத் த�நா்டங்கியது.

“உங்களுககு என்் மவணும்?”

கிழவனின் கண்கள் குறும்்பநாக மின்னி். 
“சநாப்பநாடு, சநாப்பநாடு” என்ைநான். என் அனுைதிககுக 
கநாத்திரநாைல் உள்மை வந்�நான். என்்நால் அவற் 
எதிர்கக முடியவில்றல. சநாப்பநாடு ம்பநாடடு 
அனுபபிவி்ட மவண்டும் என்்பதிமலமய குறியநாக 
இருந்ம�ன்.

்நான் �டடின் மைல் வநாறழயிறலறய றவத்து 
மசநாற்றை அள்ளிபம்பநாடம்டன். முருங்கககநாய 
உருறைககிழங்கு மசர்த்� கறி, ்பருபபும் இருந்�து. 
இற்றுபம்பநாய றகககுடற்ட ம்பநாலிருந்� அப்பைம்.

கிழவன் சநாபபிடடுகதகநாண்ம்ட, “�ம்பி எ்ககு 
எத்திற் வயசிருககும்?” என்று மகட்டநான்.

ம�றவயற்ை மகள்விகள் எ்ககு எரிசசறலக 
கிைபபி்.

“என்் ஒரு அறு்பது, அறு்பத்ற�ஞசு இருககும்”

“்நாப்பது. ்பத்து வருசைநாய ்நாயநாயப ம்பயநாய 
அறலஞசு இபபிடி ஆயிடம்டன்.”

“ அ து க கு  மு � ல்  எ ன் ் 
தசஞசுதகநாண்டிருந்�னிங்கள்?” என்று மகடக 
நிற்த்து ம்பசநாைல் விடடுவிடம்டன்.

கிழவனி்டம் அதிகம் கற� றவககககூ்டநாது.

பிைகு சநாபபிடடு முடிககுைடடும் கிழவன் எதுவும் 
ம்பசவில்றல. முடித்� பின்்ர் கிழவன், “தவத்திறல 
இருககநா?” என்று மகட்டநான். ்நான் மகநா்பத்ற� 
அ்டககிகதகநாண்டு அப்பநாவின் தவற்றிறல ்பநாககுச 
சறரறய எடுத்துக தகநாடுத்ம�ன். கிழவன் நி�நா்ைநாக 
அறரத்துகதகநாண்டு இருந்� இ்டத்தில் இருந்�வநாமை 
துபபி்நான். பிைகு மகட்டநான்:

“்நான் எத்திற்யநாம் ஆண்டு பிைந்�்நான் 
தசநால்லுங்மகநா ்பநாபம்பநாம்?”

சிறு்கலை

தங்கரோசைோ இரோஜ ரோநயஸவரி

(கிபி அரவிந்தன் ஆறாவது ஆண்டு நினைவு 
இலக்கியப் பரிசுப் பபாட்டியில் (2021 இல்)
 2வது பரிசுபபற்ற புனைவுச் சிறுகனை

இரண்டாவது 
வடாழ்க்கை
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்நான் மசநார்வநாக, “த�ரியவில்றல” என்மைன்.

“2052ஆம் ஆண்டு ஆடி ைநாசம் இரு்பத்திரண்்டநாம் 
ம�தி கநாலறை ்பத்து ைணி இரு்பத்த�நான்்பது 
நிமிசத்திற்குப பிைந்ம�ன்.”

“கிறிஸ்துககு முன்ம்நா பின்ம்நா?”

“்ககல் மவண்்டநாம். கிறிஸ்துககுப பின்”

“ஐயநா எ்ககு மவறல இருககு. நீங்கள் 
தவளிககிடுங்மகநா.”

“�ம்பி. நீங்கள் ் ம்்ப ைநாடடிங்கதைண்டு த�ரியும். 
ஆ்நா அது�நான் உண்றை.”

“.....................................................”

“2082ஆம் வருசம் ற� ைநாசம் எ்ககு அற்த்துலக 
ெ்்நாயக சு�ந்திரக குடியரசின் உைவுப பிரிவுத் 
�றலறையகத்திறலயிருந்து அறழபபு வந்�து.”

“அற்த்துலக ெ்்நாயக சு�ந்திரக குடியரசு 
எங்றக இருககு? யப்பநானிறலயநா?”

“அற்த்துலக ெ்்நாயக சு�ந்திரக குடியரசு 
2040ஆம் ஆண்டு உருவநா்து. சீ்நா �றலறையிலநா் 
18 ் நாடுகள் இறணந்� ைநாத்பரும் கூட்டறைபபு.”

கி ழ வ ன்  தீ வி ர ை நா ்  ்ப நா வ த் து ்ட ன் 
தசநால்லிகதகநாண்ம்ட ம்பநா்நான். ் நான் ஏம�நா ஒரு 
விறசயி்நால் அவற் ம்நாககி ஈர்ககப்படம்டன் 
என்று�நான் தசநால்லமவண்டும். கிழவன் தசநான்் 
கற�யில் ஏம�நா ஒருவறக �ர்ககம் இருந்�து.

“அப்ப இந்தியநா?”

“இந்தியநாவும் அதிறல அ்டககம்.”

“சீ்நாவின் �றலறையில் இந்தியநா?”

“�ம்பி. வரலநாறைப ்பற்றி உங்களுகதகன்் 
த�ரியும்? ம்ற்று ஆண்்டவன்; இன்று அடிறை. 
இன்று ்பறகவன்; ்நாறை ்ண்்பன். வரலநாறு 
எபம்பநாதும் ம்ர்மகநாடடில் ்பயணிப்பதில்றல. 
உலகமை இரண்டு மிகபத்பரிய அணிகைநாக 
உருவநாகியிருந்�். அற்த்துலக ெ்்நாயக 
சு�ந்திரக குடியரசுககு எதிரநாய நிண்்டது அதைரிககநா 
�றலறையிலநா் 58 ்நாடுகறைக தகநாண்்ட 
ைநாத்பரும் கூட்டறைபபு. அதிறல ரசியநாவும் 
அ்டககம்.”

“அப்ப ் நாடுகளுககிற்டயிலநா் அதிகநாரம்?”

“இப்ப இந்தியநாவின்றர ைநாநிலங்களுககு என்் 
அதிகநாரம் இருககும�நா அற�வி்ட ஒரு்படி மைலநா் 
அதிகநாரம் இருந்�து.”

“இருந்�து எண்டு தசநான்்நா அது இைந்�கநாலைநா?”

“்நான் தசநால்லிை கற�றய ஒழுங்கநாயக 
மகளுங்மகநா. கற்டசீறல த�ரியவரும்.”

“சரி. உங்களுககு என்் அறழபபு வந்�து?”

“அதுககுச சில ைநா�ங்கள் முந்தித்�நான் கநால 
இயந்திரத்ற�க கண்டுபிடிசசிருந்�நாங்கள். அதிறல 
்பயணம் தசயயிைதுககுத்�நான் என்ற்க 
கூபபிட்டவங்கள்.”

“ஏன் மவறை ஒருத்�ரும் கிற்டகறகயில்றலயநா?”

“்நான் உ்டல் ஆமரநாககியத்ம�நாடு இருந்ம�ன்.”

“நீங்கள் ைடடுைநா?”

“இல்றல. ்பலர் இருந்�நார்கள். அவர்களுககு 
தவவமவறு ்பணிகள் தகநாடுககப்படடிருந்�்.”

“அப்படியநா்நால் நீங்கள்�நான் கநால இயந்திரத்தில் 
்பயணம் தசய� மு�ல் ஆள்?”

“ மவறை ஆககளும் அதிறல ்பயணம் 
தசயதிருககிைநாங்கள். ஆ்நா அவங்கள் வரலநாற்றை 
ைநாத்ற�யில்றல .  தவறுைம் மவடிகறக 
்பநார்த்�வர்கள். நீங்கள் ஒரு சரித்திர ்நாவறலப 
்படிகறகயில் வரலநாற்றில் பின்ம்நாககிப 
ம ்ப நா வீ ர் கைல்லவ நா ?  அது ம ்ப நா ல த் � நான் 
கநாலப்பயணமும். ஆ்நா மு�ல் �்டறவயநாய 
்நான்�நான் வரலநாற்றை ைநாற்ைப புைப்பட்டவன். 
கணினி�நான் என்ற்த் ம�ர்ந்த�டுத்�து. பிைககிை 
ஒவதவநாருவருககும் ஒரு சின்்ஞசிறிய சிப ஒன்றை 
த்ற்றியில் கீறித் ற�த்துவிடுவநார்கள். அதிமல 
அவருற்டய எல்லநா வி்பரமும் இருககும். அ�்நாமல 
அற்டயநாை அடற்ட ம்பநான்ை த�நால்றலகள் 
இல்றல. என்னுற்டய த்ற்றிறயப ்பநார்த்தீர்கைநா?”

சின்்ஞசிறிய �ழும்பு ஒன்று த்ற்றியில் இருந்�து. 
ம்பசபம்பச கிழவன் திருத்�ைநா் �மிழுககு ைநாறுவற� 
அவ�நானித்ம�ன். தசநால்லவந்� வி்டயத்ற� 
முழுவதுைநாகக தகநாடடித் தீர்த்துவி்ட முயற்சித்�நான். 
அவன் தசநான்்வி்டயம் இது�நான்.

கிழவனுககு 29 வய�நாய இருககும்ம்பநாது 
உைவுபபிரிவி்டமிருந்து அறழபபு வந்திருககிைது. 
அவன் இருந்�து யநாழப்பநாணத்தில், உைவுபபிரிவு 
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றையம் இருந்�து சீ்நாவில். கிழவன் புைப்பட்டது 
எந்� விைநா்த்தில் த�ரியுைநா? புட்பக விைநா்த்தில், 
இரநாைநாயணத்தில் வருகிை விைநா்ம் அல்ல. இது 
அதி மவகத்தில் தசல்லும் ் வீ்ரக விைநா்ம். அ�ற்கு 
இந்தியர்கள் இட்ட த்பயர் அது.

அற்த்துலக ெ்்நாயக சு�ந்திரக குடியரசுககு 
சவநாலநாக விைங்கியவன் ஒரு �மிழன். த்பயர் மவல் 
ைநாைன். �ற்ம்பநாற�ய தீவிரவநாதிம்பநால. ஆ்நால் 
ஆயத்�ங்கள் அற்ைவன். அவனுற்டய ஒமர ஆயு�ம் 
அறிவு. கணினி வறலயறைபற்பப ்பலமுறை 
�நாககியிருககிைநான். அ.ெ.சு.கு இற்கு அ�்நாமல 
்பயங்கரைநா் த்பநாருளிழபபு. அவைநா்ம். 
அவற்யும் கண்டுபிடிககமுடியவில்றல . 
எ்மவ�நான் கநால இயந்திரப ்பயணம். கநால 
இயந்திரத்தில் ்பயணம் தசயது அவனுற்டய 
முன்ம்நார்களில் ஒருவற் அழிப்பது. அ�ன்மூலம் 
மவல்ைநாைன் என்ை ஒருவற்மய வரலநாற்றில் 
இல்லநாைல் தசயவது. 2006ஆம் ஆண்டு ்பங்குனி 
ைநா�ம் 12ஆம் ம�திறயத் ம�ர்ந்த�டுத்திருந்�நார்கள்.

ஏன் அந்�க கநாலகட்டத்ற�த் ம�ர்ந்த�டுத்�நார்கள் 
என்று மகடம்டன்.

‘வரலநாற்றில் ஒரு ைநாற்ைத்ற� நிகழத்தும்ம்பநாது 
வரலநாற்றில் வநாழ்பவர்களுககு அது த�ரியககூ்டநாது. 
2006ஆம் ஆண்டு யநாழப்பநாணத்தில் ம்பநார் உககிரைநாய 
இருந்� கநாலகட்டம். எ்மவ ்படுதகநாறலகள் 
நிகழந்� கநாலகட்டம். அந்�க கநாலகட்டத்தில் 
ஒருவற் ்படுதகநாறல தசயவது எந்�ச 
சந்ம�கத்ற�யும் கிைப்பநாது. அந்�க கநாலகட்டத்தில் 
்ப ய ன் ்ப டு த் � ப ்ப ட ்ட  து ப ்ப நா க கி ற ய ப 
்பயன்்படுத்துவ�ற்கு நிறையப ்பயிற்சி தகநாடுத்�நார்கள். 
ஒமர ஒரு ் நாள்�நான் எ்ககுக தகநாடுத்திருந்�நார்கள். 
அந்� ் நாளில் தகநாறல முடித்து மீண்்டநாக மவண்டும். 
மு�மல ் நான் இைங்க மவண்டிய இ்டத்ற� திறரயில் 
்பநார்த்ம�ன். அந்� இ்டத்திலிருந்து சிவசுபபிரைணியம் 
என்கிை மவல்ைநாைனின் முன்ம்நார்களில் ஒருவனின் 
வீடடுககுச தசல்வ�ற்கு மூன்று ்பநாற�கள் இருந்�். 
அ�ற்குரிய வறர்ப்டமும் �ந்திருந்�நார்கள். �விர 
எ்ககு விமசசைநா் உற்ட அணிவிககப்பட்டது. 
என் உ்டலிலிருந்து தவளிப்படும் ஒளிறய அவவுற்ட 
உறிஞசிவிடுவ�நால் ்நான் எவர் கண்ணுககும் 
்ப்டைநாடம்டன். ்நான் ஒரு ்்டைநாடும் கருந்துறை 
ம்பநால. ் நான் இைங்கிய இ்டம் ஒரு ்ப்ங்கநாடு. அந்�ப 
்ப்ங்கநாடு 2081இல் ஒரு கண்ணநாடிக கடடி்டைநாக 
ை நா றி யி ரு ந் � து .  அ ந் � க  க டடி்ட த் தி ன் 
அடித்�ைத்திலுள்ை ஒரு அறையிலிருந்து ்பயணம் 
தசயம�ன். ்ப்ங்கநாடடிற்குள் இைங்கும்ம்பநாது 
ையங்கியிருந்ம�ன். ையககம் கறலந்து எழும்ம்பநாது 
விடிந்து ்பலைணிம்ரங்கள் ஆகிவிட்டது. அதிலிருந்து 
ஒருகிமலநா மீற்ைர் ் ற்டப்பயணம். சிவசுபபிரைணியம் 
வீடடில் �னியநாக இருந்�நான். அவனுற்டய 
மைறசயில் புத்�கம் வநாசித்துகதகநாண்டிருந்�நான். 
்நான் அவன் பின்ம் தசன்று �றலயில் குறி 
றவத்ம�ன். என் றக ்டுககத்ற�த் �டுககமுடியவில்றல. 
அவன் மைறசயில் சரிந்�நான். இரத்�ம் ஒழுகி ஒழுகி 
அவன் புத்�கத்ற� ் ற்த்�து.

விறரவநாக மீண்ம்டன். கநால இயந்திரத்ற� 
இயககிம்ன். அது சிவபபு விைகறக அறணத்து 

அறணத்து எரித்�து .  இயங்கமவயில்றல . 
அபம்பநாது�நான் தைல்ல ்பயம் த�நாற்றிகதகநாண்்டது. 
ஓரைநாக அைர்ந்து அழத் த�நா்டங்கிம்ன். என்் 
தசயவத�ன்மை த�ரியவில்றல. திடீதரன்று 
இயந்திரம் தீப்பற்றி எரியத் த�நா்டங்கியது. தைல்ல 
எரிந்து எரிந்து உருகி ஓடியது. என் உற்டயில் 
தவப்பத்ற� உணர்ந்ம�ன். என் உற்டயும் தீப்பற்ைத் 
த�நா்டங்கியது. உற்டகறைக கழற்றி வீசிம்ன். 
இபம்பநாது முழு நிர்வநாணைநாக இருந்ம�ன். விமசச 
உற்ட இல்லநா��நால் இபம்பநாது எல்மலநார் 
கண்களுககும் ் நான் த�ரிமவன். என் வநாழகறகககு 
இனி எவவி�ப ்பநாதுகநாபபுமில்றல. என்ற் 
ைறைகக ஓர் உற்ட மவண்டும். என் துப்பநாககிறய 
ைறைககமவண்டும். ்பற்ைரத்தில் ஏறி வடடுககுள் 
துப்பநாககிறயச தசருகி றவத்ம�ன். பின்்ர் 
தவளிமய வந்து என்ற் ைறைகக துணிறயத் 
ம�டிம்ன். ஒரு வீடடின் முன்புைத்தில் தகநாடியில் 
சில உற்டகள் த�நாங்கி். ்நான் ஓடிபம்பநாய ஒரு 
சநாரத்ற� இழுத்ம�ன். அது சிககிகதகநாண்்டது. 
வரமவயில்றல. திடீதரன்று ்நாய ஒன்று ்பநாயந்து 
வந்�து. ் நான் ஓ்டத் த�நா்டங்கிம்ன். நிர்வநாணைநாக, 
ஒருவர் இருவரநாகி ்பலர் என்ற்த் துரத்�த் 
த�நா்டங்கி்நார்கள். மூசறசப பிடித்துகதகநாண்டு 
ஓடிம்ன். கற்கள் ்பைந்துவந்து என்ற்த் �நாககி். 
கற்டசியில் என்ற்ப பிடித்துவிட்டநார்கள். ஊமர 
மவடிகறகப ்பநார்த்�து. வநாக்ம் ஒன்றிலிருந்து 
இரநாணுவம் வந்து குதித்�து. பிைகு என்ற் ஒரு 
முகநாமுககுக தகநாண்டுதசன்ைநார்கள். முகநாம் அல்ல. 
வீடு ம்பநாலத்�நான் இருந்�து. ்பநா்டறல உரகக 
ஒலிககவிடடு என்ற்த் �றலகீழநாகக கடடித் 
த�நாங்கவிடடு ஆடகள் ைநாறிைநாறி அடித்�நார்கள். 
்கத்ற�ப பிடுங்கி்நார்கள். ம�நாறல உரித்�நார்கள். 
்நான் எதுவுமை ம்பசவில்றல’

“உங்களுககு வலிககமவயில்றலயநா?”

“இல்றல. ஏத்ன்ைநால் வலி உணர்வு என் 
மூறைககுப ம்பநாகநாது. அப்படித்�நான் என்ற் 
உருவநாககியிருந்�நார்கள். எ்மவ தகநாஞச ் நாடகளில் 
என்ற் விடடுவிட்டநார்கள்.”

“ஏன்?”

“ற்பத்தியம் என்று நிற்த்திருககலநாம். முதுகுககுப 
பின்்நால் என் றககறைக தகநாண்டு தசன்று கடடி 
என் கநால்கறையும் கடடி என்ற் நிர்வநாணைநாகமவ 
ஒரு வநாறழத் ம�நாட்டத்திற்குள் தூககி எறிந்துவிடடுப 
ம்பநா்நார்கள். ஒருவன் என்மீது ஒரு சநாைத்ற� 
எறிந்துவிடடுப ம்பநா்நான். ஒரு முழு்நாள் எவரநாலும் 
கவனிககப்ப்டநாைல் கி்டந்ம�ன்.  ைறு்நாள் 
ம�நாட்டககநாரன் வந்து என் �றைகறை 
அறுத்துவிடடு எங்கநாவது ஓடிவிடும்்படி தசநான்்நான். 
அன்றிலிருந்து ஒரு பிசறசககநார்நாய அறலகிமைன். 
எவமரநாடும் எ்ககு உைவில்றல. அ்நாற� என்ை 
தசநால்லுககு உண்றையநா் அர்த்�ம் ்நான்�நான். 
என் உலகில் எ்கதகநாரு கநா�லி இருந்�நாள். இனி 
அவறை ்நான் ்பநார்ககமவ முடியநாது. இது என் 
வநாழ்நாள் துயரம். எபம்பநாது என் ைரணம் என்றுகூ்ட 
எ்ககுத் த�ரியநாது. ஆ்நால் ைற்ைவர்களின் பூரண 
வநாழகறகயும் அறிமவன்.”

“எப்படி?”
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“என் மூறைககுள் நுண்ணிய சிப ஒன்று 
தசலுத்�ப்படடுள்ைது. அ�ன் மூலம் வரலநாற்றின் 
எல்லநாப ்பககங்கறையும் ் நான் அறிமவன்.”

“அதுசரி. ஏன் அந்�கநால இயந்திரம் மவறல 
தசயயவில்றல?

“என் மூறைககுள் ்பல ்நாடகைநாகமவ 
ஓடிகதகநாண்டிருந்� மகள்வி அது�நான். பின்்ர்�நான் 
அ�ற்கநா் கநாரணத்ற�க கண்்டறிந்ம�ன். 
ஒன்றுமில்றல. சின்் �ர்ககம்�நான். வரலநாற்றில் 
ஒவதவநாரு கண்டுபிடிபபுகளுககும் பின்்நாமல 
்பல்மவறு நிகழவுகள் உருவநாகி வந்திருககமவண்டும். 
நீங்கள் உருவநாகும் நிகழசசி உங்களுற்டய ஆதி 
மூ�நாற�யரின் ஏம�நா ஒரு புள்ளியிலிருந்து�நான் 
த�நா்டங்கமவண்டும் .  அந்�  வரலநாற்றுத் 
த�நா்டர்சசியில் ஒரு நிகழவு ்்டககநாவிடின் 
உங்களுற்டய ம�நாற்ைமை இல்றல. கநால இயந்திரம் 
உ ரு வ நா வ � ற் கு ம்  அ ம �  வி தி � நா ன் . 
சிவசுபபிரைணியத்ற�க தகநாறல தசய��ன் மூலம் 
வ ரல நா ற்றில்  ஒரு  நி கழறவ  இல்லநாைல் 
தசயதிருககிமைன். எ்மவ கநாலஇயந்திரம் 
உருவநாவ�ற்கநா் சநாத்தியககூறை ் நான் 
அழித்துவிடம்டன். வரலநாறு த்பரிய ைரம்ம்பநால. 
அதில் ஒரு கிறைறய தவடடிவிடம்டன். 
அககிறையில் எதிர்கநாலத்தில் உருவநாகவிருந்�து ஒரு 
கனி. அந்�க கனியும் இல்லநாது ம்பநாயிற்று.”

“ அ ப ்ப டி ய நா ் நா ல்  இ ற �  அ வ ர் க ள் 
மயநாசிககவில்றலயநா?”

“எவவைவு அறிந்�நாலும் ் நாம் மூ்டர்கள் என்்ப�ற்கு 
இ து � நா ன்  ச நா ட சி .  உ ல கி ல் 
�னிறைப்படுத்�ப்பட்டவர்கள் எல்லநாம் வரலநாற்றில் 
�வறி வீழந்�வர்கள்�நான். என்ற்பம்பநால.”

கிழவன் எழுந்து ம்பநா்நான். கிழவன் தசநான்்ற� 
என்்நால் ்ம்்பவும் முடியவில்றல; ்ம்்பநாைல் 
இருககவும் முடியவில்றல. அப்படியநா்நால் ்நான் 
வநாழவது என்னுற்டய இரண்்டநாவது வநாழகறகயயநா? 
எ ன்  மு ழு  வ நா ழ கறக யு ம்  கி ழ வ ன் 
அறிந்திருப்பநானில்றலயநா? �வைவிடடுவிடம்டம்! 
கிழவன் தசநான்்து உண்றையநா்நால் வரலநாறு 
ைநாற்றி எழு�ப்படுகிைது. அப்படியநா்நால் கிழவன் 
அறியநா� வரலநாற்று நிகழசசிகளும் நிகழலநாம். 
்பற்வடடுககுள் றவத்� துவககின் கற� 
என்்வநாயிற்று? ஒளிறய உறிஞசும் உற்டதயன்ைநால் 
அ்பநாரைநா் ஈர்ப்பநாற்ைல் அந்� உற்டககு 
இருககமவண்டும். அப்படியநா்நால் துவககிலிருந்து 
குண்டு எப்படி தவளிமயறியது? அந்� விமசச 
உற்டயின் ஈர்ப்பநாற்ைல் அவ்து உ்டறலப 
்பநாதிககவில்றலயநா? கநால இயந்திரம் ஏன் த்ருபபில் 
எரியமவண்டும்? ்பல மகள்விகள்.

ைறு்நாள் சிவகரனி்டம் ்்டந்� விசயத்ற�ச 
தசநான்ம்ன்.

“ம்டய, நீ ஒரு முட்டநாள் எண்டுைற� திரும்்பத் 
திரும்்ப நிரூபிசசுகதகநாண்டிருககிைநாய. கநால 
இயந்திரமும் கத்�ரிககநாயும்.”

“அப்படிதயண்்டநா ் நான் ைடடும் அறிஞச என்றர 
வநாழகறகச சம்்பவங்கறை அவன் எபபிடி 
அறிஞசநான்?”

“நீ �ண்ணியடிசசிடடு என்னிடற்டமய இற�ப 
்பற்றி எத்திற் �ரம் தசநால்லியிருககிைநாய த�ரியுைநா?

“்நாள், ம்ரம் எல்லநாம் தசநான்்நாம்்டநா?”

“அவன் தசநான்் ்நாள் ம்ரம் சரிதயண்டு 
உ்ககுத் த�ரியுைநா? உ்ககுத் துல்லியைநாய எப்ப 
்்டந்�த�ண்டு த�ரியநாத�ண்டு அவனுககுத் 
த�ரியும். உன்்ர �றலயிறல ்ல்லநா மிைகநாய 
அறரசசிருககிைநான்.”

“அவன்றர த்த்தியிறல �ழும்த்பநாண்டு 
இருந்�ம�?”

“உன்றர த்த்தியிறல கூ்ட �ழும்பிருககு சின்் 
வயசிறல ைண்ற்ட உற்டஞசு. அப்ப அதுகறக 
என்் தகநாம்பியூட்டர் சிப இருககநா? சரி. 
இவவைறவயும் தசநால்கிைநாய. அவனுககு அடிசசநா 
வலிககநாத�ண்டு தசநான்்வ்ல்மலநா? பூவரசங் 
க ட ற்ட  எ டு த் து  ர ண் டு  ச நா த் து ச 
சநாத்தியிருககலநாைல்மலநா?”

“வயசு ம்பநா் ைனிசற் என்த்ண்்ட்டநா 
அடிககிைது?

“சரி, விடு. சநாப்பநாடு ம்பநாட்டது புண்ணியைண்டு 
நிற்சசுகதகநாண்டிரு.”

“இல்றலய்டநா .  சநாபபிடடு முடிசசிடடு 
தவளிககிற்டயுகறக தசலவுககு கநாசில்றலதயண்டு 
ஐந்நூறு ரூ்பநா மகட்டநான்.”

“எ்ட, குறுககநாறலம்பநாவநாம்! குடுத்�னியநா?”

“இல்றலய்டநா?”

“அது�நாம் ்பநாத்ம�ன்.”

“அதில்றலய்டநா. அப்ப ஆயிரம் ரூ்பநா �நாள்�நான் 
கி்டந்�து. கிழவற்ப ்பநாககப ்பநாவைநாயக கி்டந்�து.”

சிவகரன் என்ற் முறைத்�நான். தகநாஞசம் 
என்ற் அர்சசற் தசய�நான். ் நான் இறுதியநாகத் 
த�ளிவநா் குரலில் தசநான்ம்ன்.

“கிழவன் தசநான்்து உண்றைதயன்ைநால் அவன் 
எவவைவு ்பரி�நா்பத்துககுரியவன்? ஒதுங்க ஒரு வீடு 
இல்றல. த்ருங்க ஒரு துறண இல்றல. ஒருமவறை 
கிழவன் தசநான்்து உண்றையில்றல என்ைநால் 
அவன் ஒரு ைநாத்பரும் கறலஞன். இப்படி ஒரு 
கற்்பற்த்திைன் உள்ை ஒருவன் பிசறசககநார்நாக 
அறலகிைநாத்ன்ைநால் அது ைகத்�நா் துயரைல்லவநா. 
இற�மய ஒருவன் சினிைநாப ்ப்டைநாக எடுத்�நால் 
விருது தகநாடுத்துக தகநாண்்டநாடுவீர்கள் இல்றலயநா? 
அவன் பிசறசககநார்நாக அறலவ�ற்கநா் 
உண்றையநா் கநாரணத்ற� மயநாசித்து என் 
ைண்ற்டமய தவடிககிைது. ஒரு கறலஞனுககு 
ஆயிரம் ரூ்பநா தகநாடுப்பது ஒன்றும் இழிவல்ல.” 
சிவகரன் என்ற்த் திரும்பிககூ்டப ்பநார்ககநாைல் 
ம்பநாயவிட்டநான்.

அந்�க கிழவற் இன்த்நாருமுறை ்பநார்த்�நால் 
த �ளிவநா க  விச நா ரி க க மவண்டும்  என்று 
முடிதவடுத்ம�ன்.

ஆ்நால் அ�ன் பிைகு கிழவன் வரமவயில்றல.
=
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அனபுள்� ஆசிரியருக்கு,

வைக்கம். நைம். நைமம விரழகிம்றன. 
காக்ரக வ�ர்க. வானப�ரபர� ஆட்�டுத்துக. 
நிற்க.

“கடவுள் யாருக்கானவர்?” ஆசிரியவுரர 
�டித்மதன. கடவுர�ப�ற்றிய வரைாறு அதில் 
துளிகூடஇல்ரை. ்தால்காபபியக் ்காற்்றரவ 
பி ற் க ா ை த் தி ல்  வ ழி � ா ட் டி ற் கு ரி ய 
கடவு�ாக்கப�ட்டாள்.

“ம்றஙகரட கூட்டிய குடிநிரை சி்றந்த

்காற்்றரவ நிரையும் அத்திரைப பு்றமன!”

்காற்்றரவ ரத்தமும் தரசயும் ் �ாருந்திய குழுத்தரைவி 
என�தற்கு மவ்்றனன சானறு மவணடும்! உரரயாசிரியர்கள் 
்காணடுகூட்டி உரர்யழுதியுள்�னர். ்காற்்றரவ ஏன 
கடவு�ாக்கப�ட்டாள்? ்�ணைாளுரமக் குமுகம் 
வீழந்தபின மக்கர�த் திருபதிப�டுத்த ஆைாளுரமக் 
குமுகம் கணடுபிடித்த வழிமய ் காற்்றரவ கடவு�ானது.

“குடிநிரை சி்றந்த ்காற்்றரவ நிரையும்” என�ரதத் 
“துடிநிரை சி்றந்த ்காற்்றரவ நிரையும்” என 
உரரயாசிரியர்கள்தஙகள் மதாதுவிற்மகற்்றவாறு 
மாற்றிக்்காணட தால்தான ் காற்்றரவரயக் கடவு�ாக்கிக் 
காட்ட முடிந்தது. இதில் வரைாறு ்தாடர்பு�ட்டு உள்�து. 
இது தனிமாந்த முயற்சி அனறு. இவவாறு ்காற்்றரவ, 
வ ர ை ா ற் றி ல்  மு தல்  க டவு� ான ாள் .  பினன ர் 
காடுகிழா�ாக்கப�ட்டுவிட்டாள். இதுதான கடவுள் உருவான 
வரைாறு. மமலும் ் காற்்றரவரய ‘நுதல் கிழித்த விழியாள்’ 
எனனும் சிைம்பு ்காற்்றரவ பூணடரவமய சிவனுக்கும் 
்�ாருந்துவதால் அவன ் காற்்றரவ மகன” ஆனான.

அடுத்து, மசமயான முக்கண கடவுள். முருகன முக்கண 
கடவுள்; பினபு சிவன முக்கண கடவுள். அவனுக்கு 
மரைமகள் துரைவியாக்கப�ட்டாள். இரவ இயஙகியமைாடு 
்தாடர்புரடயரவ. �ரி�ாடல் வரர இரதக் காைைாம். 
�ரி�ாட்டில்கூட சிவரனக் காைவில்ரை. பினனால் 
உருவாக்கப�ட்டவன சிவன. நிைவுரடரமயில் வந்த 
மாறுதல்களுக்கு ஏற்� கடவுள் வரிரசயும் வ�ர்ந்து 
அரமந்தது. இதுதான கடவுள் இயஙகியல் வரைாற்றுப 
�ார்ரவயிைான கட்டஙகள்.

இ ய ங கி ய ர ை ப  ் � ரி ய ா ர் 
ஏற்றுக்்காணடவர் இல்ரை. அவர் இயக்க 
மறுபபியைா�ர். ஆகமவ அவருக்குக் 
கடவுர�க் கற்பித்தவன முட்டா�ாகப 
� டு கி ்ற ா ன .  � ர ப பி ய வ ன 
அ ம ய ா க் கி ய ன ா க ப � டு கி ்ற ா ன ; 
வ ை ங கு கி ்ற வ ன 
காட்டுமிராணடியாகப�டுகி்றான. “கடவுள் 
இதயமற்்றவனின இதயம்; ஒடுக்கப�ட்டவனின 
்�ருமூச்சு” என்றார் மதாழர் காரல்மார்க்சு. 
அரத மனங்காணடு சு.சமுத்திரம் எழுதிய 
‘வ�த்தம்மா’ சிறுகரத ஒடுக்கப�ட்டவளின 
்�ருமூச்ரசக் கடவுளின வாயிலில் 

வ�த்தம்மா அரமதியாக முடித்துக்்காள்ளும் அழரகக் 
காைைாம். இதயமற்்றவன கடவுளுக்கு உணடியலில் 
ரகயூட்டுக் ் காடுத்து அரமதி்�றுகி்றான. ஒடுக்கப�ட்டவன 
தனது ் �ருமூச்ரசமய கடவுளுக்குப �ரடயைாக்கி அரமதி 
அரடகி்றான. வைஙகு�வன காட்டுமிராணடி ் �ாருந்துமா? 
கருதிப�ாருஙகள்.

உடரமகள் ் �ாதுவாக்கப�டும் வரர இமத நிரைரமதான 
நீடிக்கும். ்�ரியார் உடரமகள் ்�ாதுவானால் கீழமமல் 
எல்ைாம் ஒமர தரமாகும் என�ரத ஒப�ாத உரடரமக் 
கருத்தா�ர். அதனால் தான பிராமைர் - பிராமைரல்ைாதார் 
ம�ாராட்டத்ரத முன்னடுத்துத் தமிழநாட்டில் வர்க்கப 
ம�ாராட்டத்ரதச் சிரதத்தார்.

அரனவரும் அர்ச்சகராகும் திட்டம் மகர�த்தில் 
நரடமுர்றயாவாமனன. தமிழகத்தில் மதக்கமுற்று 
நிற்�ாமனன? இது்வல்ைாம் உணரம. வரைாறு. வரைாற்ர்றத் 
திருத்தும் வக்கிரப �ார்ரவ ்�ரியாருரடயது. அரதப 
புரிந்து்காள்� ் காஞசம் முயற்சி்சயவது நல்ைது.

இைணடனில் அரமய இருக்கும் தமிழ அருஙகாட்சியகம்! 
இன�த்மதன வந்து �ாயுது காதினிமை!

05-09-2021 இ�வு

“�கத்சிஙகுக்கு இரழக்கப�ட்ட சட்ட அநீதிகள்” முகமத் 
ஸுரைப அவர்க�து கட்டுரரயின ் மாழி்�யர்பபு எனரன 
உலுக்கிவிட்டது. கணணீர்த் துளிகள் சிை எனரன 
அறியாமல் ்வளிமயறின. உடல்நைமற்று இருக்கும் 
இந்நிரையிலும் ஆளும் வர்க்கம் மசாரம்ம�ான நிரைரயப 
புரிந்து்காள்� முடிந்தது. வலிரமயான இந்தியா இபம�ாதும் 
்நாயரமயுற்று இருப�ரதமய இக்கட்டுரரரயப �டித்தபின 

பசபைம்ைர் 2021 ்காகல்க இைழின் ்க்டடுலர்களமீது
அறிவுறுவேநானின் குட்டுலரகளும் சுட்டுலரகளும்

த�ாழர் அறிவுறுமவான அவர்கள், சமரசமில்ைாத க�பம�ாராளி; தஞரச மணணில் மணணுக்மகற்்ற மார்க்சியத்ரத 
விரதக்க அரும்�ாடு�ட்ட இடதுசாரித் தரைவர்களில் ஒருவர்; தனது இ�ரம வாழக்ரக முழுவரதயும் ம�ாராட்டக் 
க�த்திமைமய ்சைவழித்த தீரர்; ஓர�வு வசதியான குடும்�த்தில் பி்றந்திருந்தும் எளிரமரயமய தனது வாழவின 
அரடயா�மாக்கிக் ்காணடவர்; எரதயும் ்வட்டு ஒனறு துணடு இரணடாகப ம�சுவதில் உறுதியானவர்; ்நஞசுக்கு 
மநராய நீணட ஆயுதஙகர�க்கூட இடதுரகயால் பு்றந்தள்ளிவிட்டு க�த்திமைமய கருத்தூனறி நினறு ம�ாராடிய 
்நஞசுறுதிக்காரர்; நண�ர் குழாமில் மட்டுமல்ைாது காக்ரக குழுமத்தின ் �ருமதிபபிற்குரிய மூத்த மதாழர்களில் ஒருவர். 
காக்ரகக்கு அனுபபியுள்� ஒரு கடிதத்தில் மதாழர் அறிவுறுமவான எழுதியுள்� கருத்துகளுக்கும் விமர்சனஙகளுக்கும் 
நம்மிடமும் கருத்துகளும் விமர்சனமும் இருக்கமவ ் சயகின்றன. ஆனால் அந்த ் வளிப�ாடு சரியானதல்ை என�தனால், 
ஒளிவுமர்றவு இல்ைாமல் மதாழர் அறிவுறுமவான வீசியுள்� விமர்சனஙகர� அப�டிமய வாசகர்கள் �ார்ரவக்கு ரவக்கிம்றாம். 
ஆனாலும் மதாழர் அறிவுறுமவான அவர்களிடம் மகட்க ஒரு மகள்வி உணடு. ‘இப�டி்யல்ைாம் எழுதுவதன மூைம் நீஙகள் 
எந்தக் கருத்தியலுக்கு முட்டுக் ் காடுக்கிறீர்கள்?’

 ்பைொறுபபைொசிரிெர்
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உைரமுடிகி்றது. காக்ரக இக்கட்டுரரரயக் ்காணடுவந்தரத 
நனறியுடன ஏற்கிம்றன.

ம�ரா. கி. நாச்சிமுத்து ஐயா அவர்க�து 74ஆம் அகரவக்கான 
இரைய வழியிைான பி்றந்தநாள் கூடுரக கட்டுரர மகிழவளித்தது. 
ஐயா அவர்கள் நீணடகாைம் வாழ வாழத்துகிம்றன. முனபும�ால் 
விரரவாகப �டிக்க முடியவில்ரை, என்றாலும் காக்ரகரய 
முழுரமயாகப �டித்துவிடுமவன.

06. 09. 2021

இ�ஙகுமரனாரரப �ற்றிய கட்டுரரயில் 1908-மைமய திராவிடர் 
கழகம் இருந்தது எனும் உணரமரய இ�ஙகுமரனார் 
்வளிப�டுத்தினார் என புைவர் ் சந்தரை ் கௌதமன கூறியிருப�து 
சரி. ஆனால் ்�ரியாரின திராவிடம் தமிழுக்கு எதிரானது. 
அபம�ாது மாநிைப பிரிவிரன நரட்�ற்றிராத காைம். ்�ரியார் 
நீதிக்கட்சிரய 1938இல்தான திராவிடர் கழகமாக மாற்றுகி்றார். 
்�ாயயுரட ஒருவன ்சால்வனரமயினால் ்மயம�ாலும்மம 
்மயம�ாலும்மம! எத்துரை உணரமயானது! தி.க.வில் முனனது 
தமிழுக்கு ஆதரவானது; பினனது தமிழுக்கு எதிரானது.

்�ரியாருக்குத் தமிழப�ற்று இருந்ததில்ரை. அடுப�டிவரர 
ஆஙகிைம் மவணடும் என்றவர். ்�ரியாரரயும் திராவிடர் 
கழகத்ரதயும் மதரவயில்ைாமல் திணிப�து தமிழ அழிபபிற்கான 
முதற்�ணியாகும். தமிழனுக்குத் தாய்மாழி தமிழ. திராவிடனுக்கு 
எது தாய்மாழி? ஆஙகிைம் தந்ரத்மாழி; ் தலுஙகு தாய்மாழி 
ம�ாலும்! இ�ஙகுமரனார் எபம�ாதும் தம்ரம திராவிடராகக் 
கருதியதில்ரை. 1968 முதல் இ�ஙகுமரனாரர நான அறிமவன. 
கரத கட்டுவதில் எல்ரையாவது இருக்கமவணடும். தமிரழ 
அழிக்கும் புைவர் கூட்டத்தில் ்சந்தரை ்கௌதமனும் ஒருவர். 
அவவ�வுதான.

தில்லியில் �யிராளிகள் ம�ாராட்டம். மமாடிரய அரசத்தாலும் 
அரசக்காவிட்டாலும் �யிராளிக�து ஒற்றுரமரய உயர்த்திப 
பிடிக்கி்றது. அடுத்த கட்டம் �ா.ச.க. ஆட்சிரயத் தூக்கியடிப�தற்கான 
வலுரவப ்�றும்! உயிரிழந்த 600 �யிராளிகளுக்கும் எனது 
்சவவைக்கம்!

்நடுவழி நிரனவுகள்’ ம�ரா.க்களின மயிர்பி�க்கும் விவாதத்தில் 
கவனிக்கப�டாது விடப�ட்டது. ‘ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி’ என�து 
குறிஞசிக்மக உரிய விழுமியம் என�தாகும். இந்த விழுமியம் 
தமிழக்கு முகத்திற்கான �ண�ாட்டின சி்றபபு நிரை. அது மீணடும் 
வரமவணடும் என�துதான தமிழிைக்கியஙகள் அரதப 
ம�சு்�ாரு�ாக்கும்ம�ாது உள்� மநாக்கமாகும். அரதப �ற்றிய 
புரிதல் ம�ரா.க்களுக்கு இல்ைாமற்ம�ானது. தமிழமக்களுக்குப 
ம�ரிழப�ாகும். ம�ரா.க்கள் வயிறு வ�ர்பம�ாராகிவிட்டனர் எனத் 
மதானறுகி்றது.

08.09.2021

ம�ரா. இராமசுபபிரமணியனின கட்டுரரரய நான �டிக்கவில்ரை 
என்றாலும் �ா.்சயபபிரகாசம் அவர்க�து மடல் வழியறிந்த ‘வாயில் 
மவணடலும் வாயில் மறுத்தலும்’ என்ற புள்ளியில் ்தாடஙகும் 
தமிழர் வாழவியலில் �ரத்ரதயர்” எனனும் வரி சரியில்ரை. 
“அைஙகர்ற �யனும் ஊடல் உள்�துமவ. அதனால் அக்றல் அறியா 
அணியிரழ நல்ைார் இகல்தரைக் ் காணடு துணிக்கும் தவறிைா 
இத் தள்�ாப ்�ாருள் இயல்பின தணதமிழ ஆயவந்திைார் 
்காள்�ார் இக்குனறு �யன” என�து ்சவமவள் எனனும் 
�ரி�ாடலின புள்ளி ‘காதற்காமம் காமத்துச் சி்றந்தது என�துமவ.

08.09.2021

பி்றபர�ச் சந்மதகித்து குட்டிரயக் ்கான்ற சிம்�ணசிகள்’ 
அழகான சி்றந்த சிறுகட்டுரர.

க. சீ. இராசமகா�ாைன அவர்க�து கடிதம் அருரமயானது. 
தமிழவழிக்கான ஊற்று.

- சி. அறிவுறுர்வொன்

காக்ரகச் சி்றகினிமை ஆக்ஸடு மாத இதழில் 
“எழுத்து, ் சால், ் �ாருள்” கட்டுரரயில் ஆ்றாவயல் 
்�ரியயயா கவிரதக்கு குமுதம் இதழ, ஏர் இந்தியா 
இரைந்து வழஙகிய விருது �ற்றியும் அதன மதர்வு 
குறித்தும் மவணுமாதவன எழுதி இருந்தார்.

ஆ்றாவயலின ‘தாராவிச்சித்திரம்” கவிரத 
நூலுக்கு அணிந்துரர வழஙகிய கவிஞர் இனகுைாப 
இரதப �ற்றி விவரமாக எழுதி இருக்கி்றார். 
இ்தல்ைாம் எல்மைாரும் அறிந்த ்சயதிதான. 
அறியாத ்சயதி கவிஞர் இனகுைாப மும்ர� 
வந்திருந்தார். மராட்டிய மாநிை தமிழ எழுத்தா�ர் 
மன்றத்தின துவக்க விழாவுக்காக வந்திருந்தார், 
அபம�ாது அவர் �ார்க்க விரும்பிய இடஙகள் 
இரணடு, ஒனறு தாராவி, இன்னானறு புரட்சியா�ர் 
அம்ம�த்கரின நிரனவிடம். குமுதம் இதழ கவிரதப 
ம�ாட்டியில் ஆ்றாவயலின “தாராவிச்சித்திரம்” 
கவிரதரயத் மதர்வு ் சயமதன. எனக்கு தாராவிரய 
மநரில் ் சனறு �ார்க்க மவணடும் என்றார் இனகுைாப. 
நானும் மர்றந்த அணைன சமீராமீரானும் அவரர 
இந்த இரு இடஙகளுக்கும் அரழத்துச் ் சனம்றாம்.

மும்ர�க்குப �ைரர அரழத்திருக்கிம்றாம். 
ஆனால் அவர்கள் எல்ைாம் புகழ்�ற்்ற கட்டிடஙகள் 
மகாவில்கள் கரடவீதிகளுக்கு அரழத்துச் 
்சல்லும்�டி ்சால்வார்கள். கவிஞர் இனகுைாப 
மட்டும் தான “தாராவி”க்கு எனரன அரழத்துச் 
்சல்லுஙகள் “ எனறு ்சால்லி எனரன வியபபில் 
ஆழத்தினார். தாராவியில் நானகு தரைமுர்றயாக 
வாழந்த நான ்காஞசம் உைர்ச்சி வசப�ட்ட 
தருைமது. மவணுமகா�ாலுக்கு நனறியும் 
வாழத்துகளும்.

-புதிெமொதவி, மும்பை

சமஸகிருதம் ்மாழியல்ை ஒலிதான எனறு 
்சால்�வர்கள் ்சால்லிக்்காணடிருக்கட்டும். நம் 
காதுகளுக்கு ஒவவாத ஒலிகர� ஒலிமாசு எனறு 
ஒதுக்கி ரவப�ம�ாம். ஒலி மாசு சுற்றுச்சூழரை 
்கடுப� மத ாடு மனித உடல்நைத்ரதயும் 
்கடுக்கு்மன�து எல்மைாரும் அறிந்தமத.

‘அரைத்துச் சாதியினரும் அர்ச்சகராகைாம்’ 
எனும் தமிழக அரசின ஆரை, ஈடு இரையற்்ற 
மானுட மறுமைர்ச்சி எனறு �ாராட்டைாம். அவனவன 
தன மனதுக்குப பிடித்த ்தயவத்ரதத் தனக்குப 
பிடித்த வழிமுர்றயில் வழி�ட்டுப ம�ானால் எனன? 
இர்றவழி�ாட்டில் இரடத்தரகர்கள் இல்ைாத 
நிரைமவணடும்.

 ‘கடவுள் யாருக்கானவர்?’ தரையஙகம் அருரம.  
சா ’தீ ’  சிறுகரத இனனும் நன்றாக எழுத 
முடிந்திருக்குமம எனறு மதானறுகி்றது. �ை 
ஆணடுகளுக்கு முனபு நிகழந்த உணரமச் 
சம்�வம்தான இந்தச் சிறுகரத. ஆனால் உணரமரயத் 
்தாட்டும் ் தாடாமலும் எழுதப�ட்டிருக்கி்றது. �ட்டும் 
�டாமலும் கரதச் ்சால்ைப�ட்டிருக்கி்றது. ்வற்றி 
்�று�வர் சினனச் சாமிமயா ்�ரிய சாமிமயா 
் வ ற் றியின  பின பு ை  உர ழ ப பு  � ர த வ 
இர�ஞர்களுரடயது என�து அந்தச் சாமிகளுக்கு 
நன்றாகமவ ் தரியும்.

-ரே.்ே.ஃபைர்்ொண்டஸ், 
பைொ்ைெஙரகொட்்ட..
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மறுேநாசிபபில் 
்பநாரதியநாரின் கல்வியியல் சிந்தலனகள்

வயிற்றிற்குச் ் ெோறிடை ் வணடும் - இங்கு
வோழும் மனிதருக் சகல்ோம்;
்பயிற்றிப ்ப்கலவி தநது - இநதப
்போ்ை உயரத்திடை ் வணடும்

இன்றைய உலகையயைநாககல் கநாலகட்டத்தில் எல்லநாம் 
சந்ற�ககநா்�நாக ைநாற்ைப்படடு, நுகர்த்பநாருள் ்பண்்பநாடு 
மைலநாதிககம் தசலுத்துகிைது. ைககளின் அடிப்பற்டத் 
ம�றவகைநா் கல்வியும் ைருத்துவமும் கநார்ப்பமரடடுகளின் 
வரம்பினுககுள் தகநாண்டுவரும் முயற்சிகள் துரி�ைநாக 
்ற்டத்பறுகின்ை். இரு்ப�நாம் நூற்ைநாண்டில் எண்்பதுகளின் 
இறுதியில் கல்விபபுலத்திற்குள் நுறழந்� �னியநார்ையம், இன்று 
பிரைநாண்்டைநாக வைர்சசியற்டந்துள்ைது. கல்வி நிறலயங்கள் 
மூலம் கல்விறயப ம்பநாதித்�ல், கல்வி கற்ைல் ம்பநான்ைறவ 
சமூகத்தின் ஆன்ை வைர்சசியு்டன் த�நா்டர்புற்டயறவ என்ை 
கருத்தியல், முழுககப புைககணிககப்படுகிை நிறல ஏற்்படடுள்ைது. 
கல்வி என்்பது மசறவ என்ை அம்சம் புைககணிககப்படடு, 
கல்வி ைநாபியநாககளின் த்பநாருைநா�நார ஆ�நாயத்திற்குள் 
சிககியுள்ை். கல்விறய முன்றவத்துக மகநாடிககணககில் 
தகநாள்றையடிககிை கும்்பல்கள், ்நாத்டங்கும் த்பருகியுள்ை 
சூழலில், ்பநாரதியநாரின் கல்வி ்பற்றிய ைதிபபீடுகறையும் 
சிந்�ற்ப ம்பநாககுகறையும் ஒபபீடடுநிறலயில் 
ைறுவநாசிபபுககுள்ைநாககி்ட மவண்டியுள்ைது. �மிழகத்தில் 
நூைநாண்டுகளுககு முன்்ர் நிலவிய கல்விச சூழலில் 
்பநாரதியநாரின் கல்வி ்பற்றிய சிந்�ற்கள், முற்ம்பநாககநா்றவ. 
அறவ, அன்றைய �மிழரின் சமூக இருபற்பயும் சமூகம் 
ைநாற்ைைற்டய மவண்டிய�ன் ம�றவறயயும் வலியுறுத்தியுள்ை .் 
கல்வியின்மூலம் ”ஏறழகளுககு உ�வி புரி�ல், கீழ ெநாதியநாறர 
உயர்த்தி விடு�ல் மு�லிய்மவ ெ் சமூகக க்டறைகளின் 
மைம்்பட்ட் என்்பற�க கற்பிகக மவண்டும்” என்ை ம்நாககம் 
்பநாரதியநாருககு இருந்�து. இரு்ப�நாம் நூற்ைநாண்டின் முற்்பகுதியில் 
கல்வியின் அவசியம் குறித்துப ்பநா்டல்களிலும் கடடுறரகளிலும் 
விரிவநாகப ்பற்டத்� ்பற்டப்பநாளிகளில், ்பநாரதியநாரு்டன் 
ஒபபீடடுச தசநால்ல யநாருமில்றல.

 இரு்ப�நாம் நூற்ைநாண்டின் த�நா்டககத்தில் ஆங்கிமலய 
ஏகநாதி்பத்தியத்தின் கநாலனியநாதிகக ஆடசியில் சிககியிருந்� 
இந்தியநாறவ மீட்ப�ற்கநா் ம்பநாரநாட்டத்தில் ஈடு்படடிருந்� 
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விடு�றல இயககத்தி்ர், சமூக சீர்திருத்�ச 
தசயல்களிலும் ஈடு்பட்ட்ர் ;  அன்றைய 
கநாலகட்டத்தில் த்பரும்்பநான்றையநா் ைககள் 
எழு�ப ்படிகக அறியநா�வர்கைநாக இருந்� சூழறல 
ைநாற்றியறைத்தி்ட முயன்ை்ர். ஆங்கிமலயரின் 
கநாலனியநாதிகக ஆடசியில், �மிழகத்தில் ஏற்க்மவ 
நிலவிய கல்வி முறை, கிரநாைத்துத் திண்றணப 
்பள்ளிககூ்டங்கறைச சநார்ந்திருந்�து. அந்�க 
கநாலகட்டத்தில் ஆங்கிமலயரின் புதிய கல்விமுறை 
அறிமுகைநா்து. குறிப்பநாக 1857 இல் த�நா்டங்கப்பட்ட 
தசன்ற்ப ்பல்கறலககழகம், புதிய வறகப்பட்ட 
கல்வி கற்ைறலப ்பரவலநாககியது. எனினும் றவதிக 
ச ் நா �் த் தின்  ஆதி க க ம்  க நா ரணை நா க 
உயர்சநாதியி்ரநாகக கரு�ப்பட்ட ்பநார்ப்ப்ர், 
பிள்றைைநார் ம்பநான்ை சநாதியி்ர் ைடடும்�நான் 
ஆங்கிலக கல்வி கற்று ஆங்கிமலய அரசில் உயர் 
்ப�விகள் வகித்�்ர். விளிம்புநிறலயி்ரின் 
குழந்ற�கள், �ந்ற�யநாரின் குலத்த�நாழிறலக 
கற்றிடும் சூழல் நிலவியது. த்பண்களுககும் 
�லித்துகளுககும் கல்வி கற்றிடும் வநாயபபு மிகவும் 
குறைவு. இந்நிறலயில் இந்தியர்களுககநா் கல்வி 
முறைறய முன்றவத்துப ம்பசசுககறை உருவநாககி்ட 
முயன்ைவர்களில் கநாந்தியடிகள், ரவீந்திர்நாத் �நாகூர், 
விமவகநா்ந்�ர், ்பநாரதியநார் மு�லநாம்நார் 
குறிபபி்டத்�ககவர்கள். ்பநாரதியநார், �ன்னுற்டய 
கவிற�களிலும் கடடுறரகளிலும் கல்வி ்பற்றிய 
கருத்துககறை அழுத்�ைநாகப ்பதிவநாககியுள்ைநார். 
குறிப்பநாகப ்பநாரதியநார், ம�சியக கல்வி- 1, ம�சியக 
கல்வி- 2 ஆகிய இரு கடடுறரகளில் கல்வி ்பற்றிய 
விருப்பங்கள், எதிர்்பநார்பபுகள் ம்பநான்ை்வற்றை 
விவரித்துள்ைநா ர் .  அ ந் � க  கடடுறர கள் 
்பநாரதியநாருற்டய கல்வியியல் சிந்�ற்ககு 
அடித்�ைைநாக விைங்குகின்ை். ”ம�சத்தின் 
வநாழவுககும் மைன்றைககும் ம�சீயக கல்வி 
இன்றியறையநா�து. ம�சீயக கல்வி கற்றுகதகநாடுககநா� 
ம�சத்ற� ம�சதைன்று தசநால்லு�ல் �கநாது. அது 
ைனி�ப பிசநாசுகள் கூடி வநாழும் விஸ்�நாரைநா் 
சுடுகநாம்டயநாம். இந்� விஷயத்ற� ரவீந்திர்நாத் 
�நாகூர், ஆனி த்ப்ஸண்ட, நீதி்பதி ைணி அயயர் 
மு�லிய ஞநானிகள் அங்கீகரித்து, ் ம்்நாடடில் ம�சீயக 
கல்விறயப ்பரபபுவ�ற்குரிய தீவிரைநா் முயற்சிகள் 
தசயகின்ை்ர். ஆ�லநால் இதில் சிறிம�னும் 
அசிரத்ற� ்பநாரநாட்டநாைல், ்ைது ம�ச முழுதும், 
ஒவதவநாரு கிரநாைத்திலும் மைற்கூறிய்படி 
்பநா்டசநாறலகள் றவகக முயலு�ல் ்ம்முற்டய 
ெ்ங்களின் மு�ற்க்டறையநாகும்” என்ை ்பநாரதியநாரின் 
கல்வி ஆர்வம் முககியைநா்து.

 ்பநாரதியநாரின் கல்வி, �நாயதைநாழிக கல்வி, �மிழ 
தைநாழி ்பற்றிய கருத்துகறை அறிந்துதகநாள்வ�ற்கு 
முன்்ர் கநாலனியநாதிககக கநாலகட்டத்தில் றவதிக 
ச்நா�்த்தின் தசயல்்பநாடுகறை அவ�நானிகக 
மவண்டியது அவசியம். 1886 ஆம் ஆண்டு 
கல்கத்�நாவில் ் ற்டத்பற்ை இரண்்டநாவது கநாங்கிரஸ் 
ைநா்நாடடுத் தீர்ைநா்ங்கள் குறித்து அந்� ைநா்நாடடில் 
ம்ரடியநாகப ்பங்மகற்ை மச. ்ப. ்ரசிம்ைலு ்நாயுடு 
எழுதியுள்ைறவ ’ஆரியர் திவவிய ம�ச யநாத்திறரயின் 
ம�சம்’ (1913) என்ை புத்�கத்தில் இ்டம் த்பற்றுள்ை். 
அந்� ைநா்நாடடில் நிறைமவற்ைப்பட்ட ஏழநாவது 

தீர்ைநா்ம் முககியைநா்து. அது பின்வருைநாறு: 
“கவர்ன்தைண்டு ்பரிறஷையில் சம்ஸ்கிரு�மும், அரபி 
்பநாறஷயும் கலந்து இந்� இந்து ம�சத்திமலமய, 
சீறையிலிருப்பது ம்பநாலமவ ஒமரகநாலத்தில் ்பரிறஷை 
் ்ட த் தி த்  ம � றி்வ ர் களு க கு ப  த ்ப ரி ய 
உத்திமயநாகங்கறைக தகநாடுகக மவண்டுதைன்றும், 
அந்�ப ்பரிறஷைககு 19 மு�ல் 23 வறரககும் வயற� 
உயர்த்� மவண்டுதைன்றும் கவர்ன்தைண்்டநாருககுத் 
த�ரிவிகக மவண்டுதைன்றும் ்பநாபு ்மரந்�ர்நாத் 
்பநா்ர்ஜி அவர்கள் பிமரமரபிகக ஆ்தரபில் 
சுபபிரைணியம் ஐயர் அவர்கள் ஆமைநாதிகக 
சர்வசம்ை�ைநாக அங்கீகரிககப்பட்டது”. இந்�த் 
தீர்ைநா்த்ற� ஆமைநாதித்� சுபபிரைனிய ஐயர், 
�மிழ்நாடடில் இருந்து தசன்று கநாங்கிரஸ் ைநா்நாடடில் 
்பங்மகற்ைநார்.

 ஆயிரைநாண்டுகளுககும் கூடு�லநாகத் �மிழகத்தில் 
ைன்்ரநாடசிக கநாலத்தில் சம்ஸ்கிரு� தைநாழியிலநா் 
மவ�ம் ஓது�ல் ்பநார்ப்ப்ரின் குலத்த�நாழில் எ் 
விதி வகுத்� ைநு �ருை சநாஸ்திரம்மூலம், சநாதிய 
அடுககில் உசசத்தில் இருந்� ்பநார்ப்ப்ர்கள், 
இந்தியநாவில் ஆங்கிமலயக கநாலனிய அரசநாங்கம் 
ஏற்்பட்டவு்டன், அரசு இயந்திரத்தில் உயர்்ப�வி 
வகித்தி்ட மீண்டும் சம்ஸ்கிரு�த்ற� முன்னிறுத்திய 
தசயல், ஆதிகக அரசியலநாகும்; த்பநாருைநா�நாரீதியில் 
எபத்பநாழுதும் வைமு்டன் இருந்தி்டச தசய� 
�ந்திரைநாகும். சமூக அடுககின் உசசியில் �ங்களுற்டய 
இ்டத்ற�த் த�நா்டர்ந்து �கக றவத்துகதகநாள்ைத் 
தீர்ைநானித்� ்பநார்ப்ப்ர்களின் முயற்சி�நான், 
சம்ஸ்கிரு� தைநாழியில் அரசநாங்க உயர் அலுவலர் 
ம�ர்வுகறை ்்டத்தி்ட மவண்டுதை்த் தீர்ைநா்த்ற�க 
கநாங்கிரஸ் ைநா்நாடடில் நிறைமவற்றி, இங்கிலநாந்து 
ைகநாரநாணியநாருககு அனுபபிய�ன் அடிப்பற்டயநாகும். 
இந்தியநாவில் ைககளிற்டமய வழககினில் இருககிை 
�மிழ, வங்கநாைம், த�லுங்கு, உருது, கன்்்டம், 
ைறலயநாைம் ம்பநான்ை தைநாழிகறைப புைந்�ள்ளிவிடடு, 
வழகதகநாழிந்� சம்ஸ்கிரு� தைநாழியில் கநாலனிய 
அரசின் ம�ர்வுகள் ்்டத்தி்ட 1886 ஆம் ஆண்டில் 
தீர்ைநா்ம் இயற்றியது நுண்ணரசியல். வழகதகநாழிந்� 
சம்ஸ்கிரு�ம் என்ை தைநாழிறய றவத்துகதகநாண்டு 
இரண்்டநாயிரைநாண்டுகைநாக இந்தியநாதவங்கும் 
தசயதுவருகிை ஆதிகக அரசியலின் த�நா்டர்சசி�நான், 
அண்றையில் தவளியநா் ஒன்றிய அரசின் புதிய 
கல்விக தகநாள்றகயில் தவளிப்படடுள்ைது.

 ்பநாரதியநார், ம�சைநா்து குடும்்பங்களின் த�நாகுதி 
என்றும், குடும்்ப உைவில் ஒத்துபம்பநாகநா� கணவனும் 
ைற்வியும் பிரிந்து வநாழும்ம்பநாது குடும்்ப அறைபபு 
சி�லைற்டவ�நால், ம�சியக கல்விககு இ்டமில்றல 
என்கிைநார். ஐமரநாபபியர்கள், இஸ்லநாமியர்களின் 
சட்டங்களில் ைணமுறிவுககு அனுைதி இருப்பற� 
அறிந்�ம்பநாதும், முன்ம்நாரநால் நிறுவப்பட்ட குடும்்ப 
அறைபற்பப ம்பநாற்றுகிை நிறலயில் ம�சியக 
கல்விககும் குடும்்பத்திற்கும் இற்டயில் வலுவநா் 
த�நா்டர்ற்ப நிறுவி்ட ்பநாரதியநார் முயன்றுள்ைநார்.

 ்பநாரதியநாரின் ம�சியக கல்வி, ம�ச ்பநாறஷ, �மிழ 
தைநாழி, வ்டதைநாழி எ்ப்படும் சைஸ்கிரு�ம், 
ஆங்கில தைநாழி ்பற்றிய  விவரறணகள் 
முககியை நா்றவ .  ஆர்ய  ்ப நாறஷய நா் 
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சம்ஸ்கிரு�த்ற�த் ம�சிய தைநாழியநாக அறிவிகக 
மவண்டுைநா்நால் ,  �மிழ ் நாடடில் �மிழ 
தைநாழியின்முலம் கல்விறயக கற்பிகக மவண்டும் 
என்று குறிபபிடடு, இந்தியநா முழுவதும் சம்ஸ்கிரு�ம் 
்பரவி்ட மவண்டுதை்ப ்பநாரதியநார் விரும்புகிைநார். 
”�மிழ்நாடடில் ம�சீயக கல்விதயன்்ப�நாக ஒன்று 
த�நா்டங்கி அதில் �மிழ ்பநாறஷறய பர�நா்ைநாக 
்நாட்டநாைல், த்பரும்்பநான்றைக கல்வி இங்கிலீஷ் 
மூலைநாகவும் �மிழ ஒருவி� உ்ப ்பநாறஷயநாகவும் 
ஏற்்படுத்தி்நால், அது ‘ம�சீயம்’ என்ை ்ப�த்தின் 
த்பநாருளுககு முழுதும் விமரநா�ைநாக முடியுதைன்்பதில் 
ஐயமில்றல. ம�ச ்பநாறஷமய பர�நா்ம் என்்பது 
ம�சீயக கல்வியின் ஆ�நாரக தகநாள்றக; இற� 
ைைந்துவி்டக கூ்டநாது. ம�ச்பநாறஷறய விருத்தி 
தசயயும் ம்நாககத்து்டன் த�நா்டங்கப்படுகிை இந்� 
முயற்சிககு ்நாம் �மிழ்நாடடிலிருந்து ்பரிபூர்ண 
்ஸஹநாயத்ற� எதிர்்பநார்கக மவண்டுைநா்நால், இந்� 
முயற்சிககுத் �மிழ ்பநாறஷமய மு�ற்கருவியநாக 
ஏற்்படுத்�ப்படும் என்்பற�த் �ம்்பட்டைடித்து 
அறைவிகக மவண்டும். இங்்ங்ம் �மிழ பர�நா்ம் 
என்று ்நான் தசநால்லுவ�நால், ்டநாக்டர் ்நாயறரத் 
�றலறையநாககதகநாண்்ட திரநாவி்டக கக்ஷியநார் என்ை 
ம்பநாலிபத்பயர் புற்ந்� ம�சவிமரநாதிகளுககு ் நான் 
சநார்்பநாகி ஆர்ய ்பநாறஷ விமரநா�ம் பூண்டு ம்பசுகிமைன் 
என்று நிற்த்து வி்டலநாகநாது. �மிழ்நாடடிமல �மிழ 
சிைந்திடுக. ்பநார� ம�ச முழுதிலும் எபம்பநாதும்ம்பநாலமவ 
வ்டதைநாழி வநாழக. இன்னும் ் நாம் ்பநார�ம�சத்தின் 
ஐககியத்ற�ப ்பரிபூர்ணைநாகச தசயயுைநாறு ்நாடு 
முழுவதிலும் வ்டதைநாழிப ்பயிற்சி மைன்மைலும் 
ஓங்குக. எனினும், �மிழ ்நாடடில் �மிழ தைநாழி 
�றலறை த்பற்றுத் �றழத்திடுக.” 1886 ஆம் ஆண்டில் 
்ற்டத்பற்ை இரண்்டநாவது கநாங்கிரஸ் ைநா்நாடடில் 
நிறைமவற்ைப்பட்ட ஏழநாவது தீர்ைநா்ம் , 
்பநாரதியநாரநால் ம�சியக கல்வி என்ை த்பயரில் 
மீண்டும் முன்தைநாழியப்படடுள்ைது. ்பநாரதியநார், 
�மிழ்நாடடில் �மிழ தைநாழி மு�ன்றையநா்து என்று 
குறிபபிடும்ம்பநாது, ்டநாக்டர் ் நாயரின் �றலறையிலநா் 
திரநாவி்டக கடசி, ம�ச விமரநாதி ம்பநான்ை தசநாற்கறைப 
்பயன்்படுத்தியுள்ைநார். ஆங்கிமலய அரசு ்்டத்தும் 
்ப ள் ளி க ளி ல்  ஆ ங் கி ல ம்  மூ ல ம்  க ல் வி 
கற்றுகதகநாண்டிருந்� உயர் சநாதியி்றர ம்நாககி, 
இந்திய அைவில் சைஸ்கிரு�ம் ம்பநாலத் �மிழ்நாடடில் 
�மிழ தைநாழி முககியைநா்து என்ை ்பநாரதியநாரின் 
தகஞசிடும் கூற்று, அன்றைய கநாலகட்டத்தில் 
குறிபபி்டத்�ககது. �மிழ்நாடடில் �மிழ, இந்தியநா 
முழுவதும் ஆர்ய ்பநாறஷயநாகிய சைஸ்கிரு�ம் என்ை 
்பநாரதியநாரின் ்பநார்றவயில், றவதிக ச்நா�்த்தின் 
மைலநாதிககம் த்பநாதிந்துள்ைது. சைஸ்கிரு�ம் ம்பநாலத் 
�மிழும் சிைந்� தைநாழி என்று மவ�ம் ஓதுகிை 
்பநார்ப்ப்ர்களி்டம் ்பநாரதியநார் ைன்ைநாடுவது 
புலப்படுகிைது.

 கல்வியின் அருறைறய அறிந்திட்ட ்பநாரதியநார் 
கிரநாைந்ம�நாறும் ்பள்ளிககூ்டங்கறை நிறுவுவ�ற்கநா் 
வழிமுறைகறை விவரித்துள்ைநார். ்பள்ளிககூ்டத்திற்கு 
ஆசிரியர்கள் நியமித்�ல், ஆசிரியர்களின் கல்வித் 
�குதிகள் ்பற்றியும் குறிபபிடடுள்ைநார். ”�மிழ்நாடடில் 
ஏற்்படும் ம�சீயப ்பநா்டசநாறலகளில் உ்பநாத்தியநாயரநாக 
வருமவநார் திருககுைள், ்நாலடியநார் மு�லிய 

நூல்களிலநாவது �குந்� ்பழககம் உற்டயவர்கைநாக 
இருககமவண்டும். சிைந்� ஸ்வம�சநாபிைநா்மும், 
ஸ்வ�ர்ைநாபிைநா்மும், எல்லநா ஜீவர்களி்டத்திலும் 
கருறணயும் உற்டய உ்பநாத்தியநாயர்கறைத் 
த�ரிந்த�டுத்�ல் ் ன்று”. ம�சீயப ்பநா்டசநாறல என்ை 
தசநாற்கள்மூலம் ்பள்ளிககூ்டம் குறிபபி்டப்படுவது 
கவ்த்திற்குரியது.

“்பள்ளிககூ்டத்தில் ம்பநாதிககப்ப்ட மவண்டிய 
்ப நா்டங்கள்  குறித் �  ்ப நா்டத்திட்டத்ற�த் 
திட்டமிடுவதில் ்பநாரதியநாரின் ம்நாககம் 
அழுத்�ைநா்து. கல்வியின் முலம் ைநாணவர்கள் 
கற்றுத் ம�ர்ந்து த்பநாருைநா�நாரரீதியில் வைமு்டன் 
வநாழ�ல் என்ை கருதுமகநாள் ்பநாரதியநாருககு இல்றல. 
அம�மவறையில் ம�ச ்பநாறஷயநா் �மிழ தைநாழியில் 
கற்பித்�ல் மவண்டுதைன்ை கருத்தின் ைறு�றலயநாக 
ஆங்கிமலயரின் ஆங்கில தைநாழியின்மூலம் 
கற்பித்�றலப புைககணித்�ல் என்்பது ்பநாரதியநாரின் 
விருப்பம். வரலநாற்றுப ்பநா்டத்தில் இ்டம் த்பை 
மவண்டிய ்பநா்டங்கள்: ”மவ�கநால சரித்திரம், 
புரநாணகநால சரித்திரங்கள், த்பௌத்� கநாலத்துச 
சரித்திரம், ரநாெபு�்த்தின் சரித்திரம்… ்பள்ளிககூ்டம் 
ஏற்்படுத்�பம்பநாகிை கிரநாைம் அல்லது ்பட்டணம் 
எந்� ைநாகநாணத்தில் அல்லது எந்� ரநாஷ்டரத்தில் 
இருககிைம�நா, அந்� ைநாகநாணத்தின் சரித்திரம் 
விமசஷைநாகப ்பயிற்றுவிககப்ப்ட மவண்டும்…. 
்பள்ளிப பிள்றைகளுககு ஆரம்்ப வகுபபிமலமய 
்ம்முற்டய புரநா�் சரித்திரத்தில் அற்பு�ைநா் 
்பகுதிகறை யூடடி, அமசநாகன், விகரைநாதித்யன், 
ரநாைன், லக்ைணன், �ர்ைபுத்திரன், அர்ெூ்ன் 
இவர்களி்டமிருந்� சிைந்� குணங்கறையும் அவற்ைநால் 
அவர்களுககும் அவர்களுற்டய குடிகளுககும் 
ஏற்்பட்ட ைஹிறைகறையும் பிள்றைகளின் ை்தில் 
்பதியும்்படி தசயவது அந்�ப பிள்றைகளின் 
இயல்ற்பச சீர்திருத்தி மைன்றைப்படுத்துவ�ற்கு 
்ல்ல சநா�்ைநாகும்.” புரநாண, இதிகநாசக கற�களின் 
கற�ைநாந்�ர்கறைப ்பற்றிச தசநால்லி, ைநாணவர்களின் 
ை்தில் சிைந்� ்பண்புகறை ஏற்்படுத்தி்ட 
முடியுதைன்ை ைர்பநா் ்ம்பிகறக ்பநாரதியநாருககு 
இருந்�து. இந்திய வரலநாற்றுககும் இதிகநாச, புரநாணக 
கற�ைநாந்�ர்களுககும் என்் த�நா்டர்பு என்ை 
மகள்வி ம�நான்றுகிைது.

 இந்தியக கற�தசநால்லல் ைரபில் அதியற்பு�ப 
புற்தவன்ைநாலும் முன்த்நாரு கநாலத்தில் ்்டந்� 
கற� என்று தசநால்கிை வழககு, இன்ைைவும் 
நிலவுகிைது. இந்�ப ம்பநாககிற் இந்தியக 
கற�யநா்டலின் த்பநாதுத்�ன்றையநா்�நாகக கரு� 
முடியும். எடுத்துககநாட்டநாக ைகநா்பநார�ம் கற்்பற்க 
கற�யல்ல என்றும், கி.மு. 1000 இல் ்ற்டத்பற்ை 
உண்றைச சம்்பவம் என்றும் சரநாசரி இந்தியர்கள் 
்ம்புகின்ை்ர். றவதிக ச்நா�் ை�த்தின் 
மைலநாதிககத்ற� இந்தியநாவில் வநாழகிை ்பநாைரரி்டம் 
்பரவலநாககி்ட அன்றும் இன்றும் இதிகநாசங்கள் 
்பயன்்படுகின்ை். இற்டககநாலத்தில் க்டவுள்கறை 
முன்றவத்துக கடடுககற�கள் நிரம்பிய புரநாணங்கள், 
அதிக எண்ணிகறகயில் எழு�ப்பட்ட். புரநாணம் 
என்ை தசநால்லுககுக ’க்டந்� கநாலத்தின் கற�’ என்று 
த்பநாருள். இதிகநாசங்கறை உண்றையில் ் ்டந்�றவ 
என்று ்ம்புகிை  ைர்பநா் சிந்�ற்யின் 
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தவளிப்பநா்டநாகப ்பநாரதியநாரின் வரலநாறு 
்பநா்டத்திட்டம் உள்ைது. வ்ட இந்திய ைன்்ரநா் 
அமசநாகன் ்பற்றிக குறிபபி்டப்படும் ்பநா்டத்திட்டத்தில் 
�மிழக ைன்்ர்கள் ்பற்றிய ம்பசசுகள் எதுவுமில்றல. 
அவர் வநாழந்� கநாலத்தில் �மிழ்நாடடு வரலநாறு, 
�மிழ தைநாழி வரலநாறு த�நால்லியல், கல்தவடடு 
ஆயவு ்பற்றிப த்பரிய அைவில் வரலநாற்று நூல்கள் 
தவளியநாகவில்றலயநா என்்பது ஆயவிற்குரியது.

்பநாரதியநார் விவரிககிை புவியியல் ்பநா்டத்திட்டம் 
்பற்றிய விரிவநா் விவரறண முககியைநா்து. 
”ஆரம்்ப பூமகநாைமும், அண்்ட சநாஸ்த்ரமும், 
ெகத்ற�ப ்பற்றியும், ்ஸூரிய ைண்்டலத்ற�ப 
்பற்றியும், அற�ச சூழந்ம�நாடும் கிரகங்கறைப 
்பற்றியும், ்ஷைத்திரங்கறைப ்பற்றியும், இவற்றின் 
சல்ங்கறைப ்பற்றியும் பிள்றைகளுககு 
இயன்ைவறர �கக ஞநா்ம் ஏற்்படுத்திக 
தகநாடுககமவண்டும். பூமிப ்ப்டங்கள், மகநாைங்கள், 
வர்ணப ்ப்டங்கள் மு�லிய கருவிகறை ஏரநாைைநாக 
உ்பமயநாகப்படுத்� மவண்டும். ஐந்து கண்்டங்கள், 
அவற்றிலுள்ை முககிய ம�சங்கள், அந்� ம�சங்களின் 
ெ்த்த�நாறக, ை�ம், ரநாஜ்ய நிறல, வியநா்பநாரப 
்பயிற்சி , முககியைநா் விறைத்பநாருள்கள், 
முககியைநா் றகத்த�நாழில்கள் இவற்றைக குறித்து 
பிள்றைகளுககுத் த�ளிந்� ஞநா்ம் ஏற்்படுத்� 
மவண்டும்…்பநார� பூமி சநாஸ்த்ரம், இந்தியநாவிலுள்ை 
ைநாகநாணங்கள், அவற்றுள், அங்குள்ை ம�ச 
்பநாறஷகளின் மவற்றுறைககுத் �குந்�்படி 
இயற்றகறயத் �ழுவி ஏற்்படுத்�ககூடிய ்பகுதிகள்-
இறவ விமசஷ சிரத்ற�யு்டன் கற்பிககப 
்ப்டமவண்டும்… ைநாகநாணங்களில் வசிககும் ெ்ங்கள், 
அங்கு வழங்கும் முககிய ்பநாறஷகள், முககியைநா் 
ெநாதிப பிரிவுகள், ம�ச முழுறையும் வகுபபுகள் 
ஒன்றும்பநாலிருககும் �ன்றை, ை� ஒற்றுறை, 
்பநாறஷகளின் த்ருககம், மவ�புரநாண இதிஹநா்ஸங்கள் 
மு�லிய நூல்கள் த்பநாதுறைப்ப்ட வழங்கு�ல், 
இவற்றிலுள்ை புரநா�் ஒழுகக ஆசநாரங்களின் 
த்பநாதுறை, புண்ணிய மஷைத்திரங்கள், அவற்றின் 
�ற்கநால நிறல, இந்தியநாவிலுள்ை த்பரிய ைறலகள், 

்திகள், இந்தியநாவின் விறைத்பநாருள்கள், அைவற்ை 
தசல்வம், ஆஹநார ம்ப�ங்கள், �ற்கநாலத்தில் 
இந்்நாடடில் வந்து குடிமயறியிருககும் ்பஞசம், 
த�நாத்து ம்நாயகள், இவற்றின் கநாரணங்கள், ெல 
வ்ஸதிக குறைவு, தவளி்நாடுகளுககு ெ்ங்கள் 
குடிமயறிப ம்பநா�ல் - இந்� அம்சங்கறைக குறித்து 
ைநாணநாககருககுத் த�ளிவநா் ஞநா்ம் ஏற்்படுத்�ப்ப்ட 
மவண்டும்.” புவியியல் ்பநா்டத்தில் ைநாணவர்கள் கற்க 
மவண்டிய ்பநா்டங்கள் என்று ்பநாரதியநார் 
்பரிந்துறரப்பது இன்றைககும் த்பநாருத்�ைநா்து. 
இன்த்நாருவறகயில் அவருற்டய பிர்பஞசம் 
குறித்� அறிவியல்பூர்வைநா் ம�்டல் என்று 
கருதி்டலநாம். ஆங்கிமலயரின் கநாலனியநாதிகக 
கநாலத்தில் ஏற்்பட்ட தகநாடூரைநா் ்பஞசங்கள், 
த�நாற்று ம்நாயகளி்நால் ைககள் தகநாத்துகதகநாத்�நாக 
இைத்�ல், ரயத்துவநாரி, ெமீந்�நாரி ம்பநான்ை 
முறைகளி்நால் விவசநாயிகளுககு ஏற்்பட்ட 
இழபபுகள் ம்பநான்ைவற்றைப புவியியல் ்பநா்டத்தில் 
மசர்கக மவண்டுதைன்ை ்பநாரதியநாரின் ்பநா்டத்திட்டம், 
ஏகநாதி்பத்திய எதிர்பபு்டன் த�நா்டர்புற்டயது.

 ்பள்ளிககூ்டத்தில் மசர்ந்து ்பயிலுகிை 
ைநாணவர்களுககு றவதிக ச்நா�் ை�க கல்வி 
த�நா்டர்்பநா் விஷயங்கறைப ம்பநாதிகக 
மவண்டுதைன்ை எண்ணம் ்பநாரதியநாருககு இருந்�து. 
்பள்ளிக கல்வியில் ை�ம் எ�ற்கு என்ை இன்றைய 
அணுகுமுறைறய ,  ்ப நா ரதிய நா ர்  வ நாழ ந் � 
கநாலசசூழலு்டன் த்பநாருத்திப ்பநார்கக இயலநாது. 
ஆங்கிமலயரின் கிறிஸ்�வ சையத்திற்கு எதிரநாக 
ஹிந்து ை�ம் என்ை த்பயரில் றவதிக ச்நா�் 
ை�த்ற� முன்னிறுத்� மவண்டிய த்ருககடி 
அன்றைககுப ்பநாரதியநாருககு இருந்�து. ஹிந்து ை�ம் 
என்ைநால் றவதிக ச்நா�் ை�ம் என்ை ்பநார்றவயின் 
அடிப்பற்டயில் ”்நான்கு மவ�ங்கள், ஆறு 
�ர்ச்ங்கள். உ்பநிஷத்துககள், புரநாணங்கள், 
இதிஹநா்ஸங்கள், ்பகவத்கீற�, ்பக�ர் ்பநா்டல்கள், 
சித்�ர் நூல்கள் - இவற்றை ஆ�நாரைநாககதகநாண்்டது 
ஹிந்து ை�ம்” என்று வறரயறை தசயகிைநார். மவ�ம் 
ஓதுவற�க மகடகிை சூத்திரன் கநாதில் ஈயத்ற�க 
கநாயசசி ஊற்ை மவண்டுதைன்ை ைனு �ருைம் 
ஏற்்படுத்தியுள்ை கடடுப்பநாடுகளும் �ண்்டற்களும் 
்பநாரதியநாருககு நிற்வில் இல்றல. வருணநாசிரைம் 
ஏற்்படுத்தியுள்ை பிைபபின் அடிப்பற்டயில் நிலவுகிை 
சநாதிய ஏற்ைத்�நாழவுகளும் ்பநால் அடிப்பற்டயில் 
த்பண்கறை ஒதுககு�லும் குறித்து அககறை 
இல்லநாைல், இந்தியர்கள் எல்மலநாறரயும் ஹிந்து 
என்ை த்பயரில் வறரயறுத்துள்ைநார். ”ை� விஷயைநா் 
ம்பநாரநாட்டங்கள் எல்லநாம் சநாஸ்�ர விமரநா�ம்; 
ஆ�லநால், ்பரை மூ்டத்�்த்துககு லஷைணம். 
ஆசநாரங்கறை எல்லநாம் அறிவு்டன் அனுஷ்டிகக 
மவண்டும். ஆ்நால், ்ஸையக தகநாள்றகககும் ஆசநார 
்ற்டககும் தீரநா� ்ஸம்்பந்�ம் கிற்டயநாது. ்ஸையக 
தகநாள்றக எககநாலத்திலும் ைநாைநா�து…” க்டந்� 
ஆயிரைநாண்டுகளுககும் கூடு�லநாக ைன்்ர்களின் 
ஆடசிக கநாலத்தில் றவதிக ச்நா�்த்தின் விறைவநா் 
வருணநாசிரைம், �மிழகத்தில் வலுவநாக நிலவியது. 
சநாதிய ஏற்ைத்�நாழவுகளும் தீண்்டநாறையும் 
தசல்வநாககு்டன் விைங்கிய சூழலில், மவ�ம் 
ஓதுவற� மு�்றையநாககதகநாண்்ட ்பநார்ப்ப்ர்கள் 
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தசௌகரியைநாக வநாழந்து வந்�்ர். ஆங்கிமலயரின் 
கநாலனியநாதிகக ஆடசியில் றவதிக ச்நா�்த்தின் 
ம்பரில் இதுவறர ் ற்டத்பற்ை உ்டன்கடற்ட ஏறு�ல், 
குழந்ற� திருைணம், தீண்்டநாறை ம்பநான்ை சமூகக 
தகநாடுறைகள் மகள்விககுள்ைநாககப்பட்ட�்நால், 
ஆங்கிமலயரின் கநாலனியநாதிககத்ற� எதிர்த்துத் 
த � நா ்ட க க த் தி ல்  ம ்ப நா ர நா டி ய வ ர் க ளி ல் 
த்பரும்்பநான்றையி்ர் ்பநார்ப்ப்ர் உள்ளிட்ட 
உயர்சநாதியி்ர்�நான் .  அன்றைய சமூகப 
பிரசசிற்களுககுக கநாரணம் பிரிடடிஷநாரின் 
அதிகநாரம்�நான் என்று திறச திருபபும் மவறல 
்ற்டத்பற்ைது. சமூக ைதிபபீடடில் உயர்சநாதியி்ர் 
�ங்களுற்டய இருபபிற் மீண்டும் �கக 
றவத்துகதகநாள்ை எல்மலநாருககும் கல்வி என்ை 
ம்பநார்றவயில் மீண்டும் ஹிந்து ை�ப ்படிபபு 
முன்னிறலப்படுத்�ப்படடுள்ைது. கல்வி ்பற்றிய 
்பநா்டல்களில் தவளிப்படும் ம்பநாரநாளியநா் 
்பநாரதியநாருககும், கடடுறரகளில் தவளிப்படும் 
ச்நா�் கருத்துகறை முன்றவககும் ்பநாரதியநாருககும் 
இற்டயில் அழுத்�ைநா் முரண்கள் உள்ை்.

அன்்ன ெத்திைம் ஆயிைம் ் வத்தல
ஆ்யம் ்பதி்னோயிைம் ேோடடைல
அன்்னவோயினும் புணணியங்்கோடி
ஆங்்கோர ஏ்ழக்கு எழுத்தறிவித்தல

்பநாைரருககும் ஏறழ எளிமயநாருககும் கல்வி என்ை 
உயரிய ம்நாககத்து்டன் தசயல்்பட்ட ்பநாரதியநாருககு 
றவதிக ச்நா�்க கருத்தியல் �நாககம், ஒருவறகயில் 
பின்்ற்டவு�நான்.

அரசியல் எப்படிதயல்லநாம் ைககளின் அன்ைநா்ட 
வநாழகறகறயத் தீர்ைநானிககிைது என்ை புரி�ல் 
இல்லநா� கநாலகட்டத்தில் அரசநாங்கம் ்பற்றிய 
்பநா்டத்ற�க கல்வியில் மசர்கக மவண்டுதைன்ை 
்பநாரதியநாரின் கல்வியியல் சிந்�ற், கநாலத்ற� 
மீறியது. ”ெ்ங்களுககுள்மை ்ஸைநா�நா்த்ற�ப 
்பநாதுகநாப்பதும், தவளி ்நாடுகளிலிருந்து ்பற்ட 
எடுத்துவருமவநாறரத் �டுப்பதும் ைநாத்திரமை 
ர நா ெ நா ங் க த் தி ன்  க நா ரி ய ங் க ள்  எ ன் று 
நிற்த்துவி்டககூ்டநாது…குடிகளின் ்ன்றைககநாகமவ 
அரசு ஏற்்படடிருப்ப�நால், அந்� அரசியறலச 
சீர்திருத்தும் விஷயத்தில் குடிகதைல்லநாரும் 
�த்�ைககு இஷ்்டைநா் அபிபபிரநாயங்கறை 
தவளியிடும் உரிறை இவர்களுககு உண்டு. இந்� 
விஷயங்கறை தயல்லநாம் உ்பநாத்தியநாயர்கள் 
ைநாணநாககர்களுககுக கற்பிககுமி்டத்ம�, இபம்பநாது 
பூைண்்டலத்தில் இயல்த்பறும் முககியைநா் 
ரநாெநாங்கங்கள் எவவைவு தூரம் மைற்கண்்ட 
க்டறைகறைச தசலுத்தி வருகின்ை் என்்பற�யும் 
எடுத்துறரகக மவண்டும்.” ம�சியக கல்வி என்ை 
வறரயறையில் அரசியல், அரசநாங்கம் ்பற்றிய 
்பநா்டத்திட்டம் எப்படி இருகக மவண்டுதைன்று 
்பநாரதியநார் வறரயறுத்திருப்பது சமூக அககறையின் 
தவளிப்பநாடு.

 �மிழ்நாடடில் அறிவியல் கருத்துகள் எதுவும் 
்பரவி்டநா� கநாலகட்டத்தில் கல்வியில் அறிவியல் 
்பநா்டத்ற�ச மசர்கக மவண்டுதைன்ை ்பநாரதியின் 
ம்நாககத்தில் ஆங்கிலக கல்விமுறையின் �நாககம் 
இருககிைது. அவர், ஐமரநாபபியரின் அறிவியறலக 

கருவிகள் மூலைநாகச மசநா�ற்கள் ்்டத்திக 
கற்பித்�ல் ம�சியக கல்வி ம்பநா�ற்யில் அவசியம் 
என்று கருதி்நார். இயற்றக நூல்(பிஸிகஸ்), 
ரசநாய்ம்(தகமிஸ்டரி), சரீர சநாஸ்திரம், ெந்து 
சநாஸ்திரம், தசடிநூல்( ஸ்�நாவர சநாஸ்திரம்) ஆகிய 
ஐந்து துறைப ்பநா்டங்கறையும் அறிவியலில் 
உள்ை்டககியிருப்பது ம�சியக கல்வி கற்பித்�லில் 
முககிய இ்டம் வகிககிைது. அறிவியல் ்பநா்டம் 
்்டத்தும்ம்பநாது �மிழநாககப்படும் கறலசதசநாற்களில் 
என்்வறகயநா் அணுகுமுறைறயக றகயநாை 
மவண்டுதைன்று  ்ப நா ர திய நா ர்  விரிவ நா க 
எடுத்துறரத்துள்ைநார். மவதியியல் கல்விறயப ்பற்றிய 
ம்பநா�ற்யில் ம்நாயக கிருமிகள் குறித்து 
எதிர்ைறையநா் கருத்துகறை முன்றவத்துள்ைநார். 
”…ர்ஸநாய் சநாஸ்திரம் மிகவும் பிர�நா்ைநாறகயநால் 
ர்ஸநாய் ்பயிற்சியிமல அதிக சிரத்ற� கநாண்பிகக 
மவண்டும். கண்ணுககுத் த�ரியநா� நுட்பைநா் 
பூசசிகள் �ண்ணீர் மூலைநாகவும், கநாற்று மூலைநாகவும், 
ைண் மூலைநாகவும் ்பரவி ம்நாயகறைப ்பரபபுகின்ை் 
என்ை விஷயம் ஐமரநாபபிய ‘்ஸயன்ஸ்’ மூலைநாகக 
கண்டுபிடிககப்படடிருப்பதில் ஒரு சிறிது உண்றை 
இருப்பது தையமயயநாயினும், ை்ம் சந்ம�நாஷைநாகவும் 
ரத்�ம் சுத்�ைநாகவும் இருப்பவற் அந்�ப பூசசிகள் 
ஒன்றும் தசயயைநாட்டநா என்்பற� ஐமரநாபபியப 
்பநா்டசநாறலகளில் அழுத்திச தசநால்லவில்றல. 
அ�்நால், மைற்்படி சநாஸ்திரத்ற� ்ம்புமவநார் 
வநாழ்நாள் முழுவதும் ்ஸந்ம�நாஷைநாய இரநாைல் தீரநா� 
்ரக வநாழகறக வநாழகிைநார்கள். ஆ�லநால், ்ைது 
ம�சீய ஆரம்்பப ்பநா்டசநாறலயில் மைற்்படி 
பூசசிகறைப ்பற்றி் ்பயம் ைநாணநாககருககுச 
சிறிம�னும் இல்லநாைல் தசயதுவி்ட மவண்டும். 
உலகமை கநாற்ைநாலும், ைண்ணநாலும், நீரநாலும் 
சறைந்திருககிைது. இந்� மூன்று பூ�ங்கறைவிடடு 
விலகி வநாழ யநாரநாலும் இயலநாது. இந்� மூன்றின் 
வழியநாகவும் எந்� ம்ரமும் ஒருவனுககு ்பயங்கரைநா் 
ம்நாயகள் வந்துவி்டககூடும் என்ை ைஹநா ் நாஸ்திகக 
தகநாள்றகறய ் வீ் ஐமரநாபபிய சநாஸ்திரிகள்�நாம் 
்ம்பி ஓயநாைல் ்பயந்து ்பயந்து ைடிவது ம்பநா�நாத�ன்று 
அந்� மூ்டகதகநாள்றகறய ் ைது ம�சத்தில் இைஞ 
சிறுவர் ை்தில் அழுத்�ைநாகப ்பதியும்்படி தசயது 
விட்டநார்கள்.” ்பநாரதியநார் வநாழந்� கநாலத்தில் 
இந்தியர்களின் சரநாசரி வநாழும் வயது 25. அன்றைய 
கநாலகட்டத்தில் ்பசசிைம் சிசு ைரணம் அதிகம். 
ைகபம்பறின்ம்பநாது ைருத்துவ வசதியின்றையி்நால் 
சூலுற்ை இைம்த்பண்கள் ஏரநாைைநாக இைந்�்ர். 
ம்நாய என்்பது ்பநாவத்தின் விறைவு. ஏவல், பில்லி, 
சூன்யம், தசயவிற் ம்பநான்ைவற்ைநால் ம்நாய 
ஏற்்படுகிைது என்ை த்பநாதுபபுத்தி நிலவியது. தூய 
நீறர அருந்�நாைல் வயிற்றுப ம்பநாககி்நால் ்பலர் 
ைநாண்்ட்ர். அம்றை ம்நாய ைநாரியம்ைனின் 
மகநா்பத்தி்நால் வருவது, கநாலரநா ம்நாய கநாளியின் 
சநா்பம் என்று எங்கும் மூ்ட்ம்பிகறககள் நிலவிய 
சூழலில், ம்பநாதிய ைருத்துவ வசதி இல்லநாைல் 
இைந்�வர்களின் எண்ணிகறகககுக கணகமகது? 
இத்�கு சூழலில் அறிவியல் கல்விறய வரமவற்கும் 
்பநாரதியநார், ம்நாறய உருவநாககிடும் கிருமிகள் ்பற்றிய 
எசசரிகறக உணர்வு அல்லது ்பயத்ற� ’ைஹநா 
்நாஸ்திகக தகநாள்றக’ என்று எதிர்ககிைநார். ைனி� 
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உ்டலில் ஏற்்படும் ம்நாய ்பற்றிய அறிவியல் 
்பநார்றவறய ைறுப்பதில் ்பநாரதியின் கல்வியியல் 
சிந்�ற் த�ளிவற்று உள்ைது; அறிவியறலயும் 
றவதிக ச்நா�் ை�த்ற�யும் ஒன்றிறணத்துக 
குழம்பிடும் ம்பநாககுக கநாணப்படுகிைது.

றகத்த�நாழில், மவைநாண்றை, ம�நாட்டப 
்பயிரிடு�ல், சிறு வணிகம் ம்பநான்ைறவ குறித்து 
ைநாணவர்களுககுப ்பள்ளியில் ம்பநாதிகக 
மவண்டுதைன்ை ்பநாரதியநாரின் அககறை 
கவ்த்திற்குரியது. ”ைநாணநாககர்கள் எல்லநாருககும் 
விமசஷைநாகத் த�நாழிலநாளிகளின் பிள்றைகளுககு, 
த்சவு மு�லிய முககியைநா் றகத்த�நாழில்களிலும், 
்ன்தசய, புன்தசயப ்பயிர்த்த�நாழில்களிலும், பூ, 
கனி, கநாய, கிழங்குகள் விறைவிககும் ம�நாட்டத் 
த�நாழில்களிலும், சிறு வியநா்பநாரங்களிலும் �குந்� 
ஞநா்மும் அனு்பவமும் ஏற்்படும்்படிதசய�ல் ் ன்று.” 
எல்மலநாருககும் ஒமர ைநாதிரியநா் கல்விறயப 
ம்பநாதிகக மவண்டுதைன்ை ் ற்டமுறைககு ைநாைநாகத் 
த�நாழிலநாைர்களின் பிள்றைகளுககு ைடடும் 
றகத்த�நாழில், ்பயிர்த்த�நாழில், ம�நாட்டமிடு�ல் 
ம்பநான்ைவற்றில் �னிப்பட்ட ்பயிற்சிகள் 
�ரமவண்டுதைன்்பது, ஒருவறகயில் குலத்த�நாழிறலச 
தசயயுைநாறு ஊககுவிப்ப�நாகும். மவ�ம் ஓதுகிை 
்பநார்ப்ப்ர்களின் பிள்றைகள் எவவி�ைநா் 
உ்டலுறழபபும் இல்லநாைல் ஓயவநாக இருப்பற� 
உள்ை்டககியது ம�சியக கல்வி என்ை வறரயறை 
ஏற்புற்டயது அல்ல.

்பள்ளி ைநாணவர்களுககு உ்டற் ்பயிற்சி அவசியம் 
என்ை கருத்துற்டய ்பநாரதியநாரின் கருத்து, 
முககியைநா்து .  ” ்படிபற்பக கநாடடிலும் 
விறையநாடடுககளில் பிள்றைகள் அதிக சிரத்ற� 
எடுககும்்படி தசயயமவண்டும். ‘சுவரில்லநாைல் 
சித்திரதைழு� முடியநாது. பிள்றைகளுககு சரீர்பலம் 
ஏற்்படுத்�நாைல் தவறுமை ்படிபபு ைநாத்திரம் 
தகநாடுப்ப�நால், அவர்களுககு ்நாளுககு்நாள் 
ஆமரநாககியம் குறைந்து அவர்கள் ்படித்� 
்படிபத்பல்லநாம் விழலநாகி, அவர்கள் தீரநா� 
துககத்துககும் அற்்பநாயுசுககும் இறரயநாகும்்படி 
ம்ரிடும்.” ைநாணவர்கள் ஓட்டம், கிளித்�டடு, சடுகுடு 
ம்பநான்ை இந்திய விறையநாடடுககளு்டன் 
ஐமரநாபபியரின் கநால்்பந்து விறையநாடடு ைற்றும் 
கவநாத்து எ்ப்படும் டிரில் ்பழகி்ட மவண்டுதைன்று 
்பநாரதியநார் ்பரிந்துறரப்பது இன்றைககும் 
ை நா ண வ ர் க ளி ன்  உ ்ட ல் ் ல த் தி ற் கு 
அடிப்பற்டயநா்�நாகும். கல்வி என்ைநால் ்பநா்டப 
புத்�கம் ைடடுைல்ல ைநாணவர்களின் உ்டல்்லத்து்டன் 
த � நா ்ட ர் பு ற ்ட ய து  எ ன் ை  ்ப நா ர் றவ 
அறிவியல்பூர்வைநா்து.

்பள்ளி ைநாணவர்களுககுச சுற்றுசசூழறல 
அறிமுகப்படுத்தும் ம்நாககில் அவர்கறைப 
்பயணைநாக அறழத்துச தசன்று இயற்றகயின் 
அழறக ரசிப்ப�ற்கு ஆசிரியர்கள் ஏற்்பநாடு தசயய 
மவண்டுதைன்ை ்பநா ரதியநாரின் திட்டம் , 
அதியற்பு�ைநா்து.

ம�சியப ்பள்ளிககூ்டம் ்்டத்துவ�ற்கநா் 
தசலவி்ங்களுககநா் நிதி திரட்டல் ்பற்றிய 
்பநாரதியநாரின் ்பநார்றவ, புைநிறலயில் ்பள்ளிறயத் 

த�நா்டங்கி ்்டத்திடுவ�ற்கநா் ஆமலநாசற்றய 
வழங்குகிைது.” ம�சீயப ்பள்ளிக கூ்டம் ் ்டத்துவ�ற்கு 
அதிகப ்பணம் தசலவநாகநாது. ைநாசம் நூறு ரூ்பநாய 
இருந்�நால் ம்பநாதும். இந்�த் த�நாறகறய ஒவதவநாரு 
கிரநாைத்திலுள்ை ெ்ங்களும் �ைககுள்மை சந்�நா 
வசூலித்துச மசர்கக மவண்டும். தசல்வர்கள் அதிகத் 
த�நாறகயும் ைற்ைவர்கள் �த்�ைககு இயன்ைைவு சிறு 
த�நாறககளும் தகநாடுககும்்படி தசயயலநாம். 100 
ரூ்பநாயகூ்ட வசூல் தசயயமுடியநா� கிரநாைங்களில் 
50 ரூ்பநாய வசூலித்து. உ்பநாத்தியநாயர் மூவருககும் 
�றலககு ைநாசச சம்்பைம் 12ரூ்பநாய தகநாடுத்து, மிசசத் 
த�நாறகறய பூமகநாைக கருவிகள்,”்ஸயன்ஸ்” 
கருவிகள், விவசநாயக கருவிகள் மு�லிய் 
வ நாங்குவதில்  உ ்ப ம ய நா க ப ்படு த் �ல நா ம்… 
எல்லநாவி�ைநா் �நா்ங்கறைக கநாடடிலும் 
வித்யநா�நா்மை மிகவும் உயர்ந்�து என்று ஹிந்து 
சநாஸ்த்ரங்கள் தசநால்லுகின்ை். ைற்ை ை� நூல்களும் 
இ�ற்மய வற்புறுத்துகின்ை .் ஆ�லநால் ஈறகயிலும் 
்பமரநா்பகநாரத்திலும் கீர்த்தி த்பற்ை�நாகிய ்ைது 
்நாடடில், இத்�றகய ்பள்ளிககூ்டதைநான்றை ைநாச 
வசூல் கை நாலும் ,  நூ ற்று க கணக க நா கவும் , 
ஆயிரககணககநாகவும் அல்லது சிறு சிறு 
த�நாறககைநாகவும் மசகரிககப்படும் விமசஷ 
்ன்தகநாற்டகைநாலும் ம்பநாஷித்�ல் சிரைைநா் 
கநாரியம் அன்று.” ஆங்கிமலய அரசின் உ�விறயப 
த்பற்றி்டநாைல், ைககளி்டம் இருந்து ்பணம் வசூலித்துப 
்பள்ளிககூ்டங்கறை ்்டத்தி்ட மவண்டுதைன்ை 
்ப நா ர தி ய நா ரி ன்  எ ண் ண ம் ,  ஆ ங் கி ம ல ய 
எகநாதி்பத்தியத்திய எதிர்பபின் தவளிப்பநா்டநாகும்.

இந்தியநா, ஹிந்து, சைஸ்கிரு�ம், றவதிக ச்நா�்ம் 
ஆகிய ்பரிைநாணங்களு்டன் �மிழ தைநாழிறயயும் 
உள்ை்டககிய�நாகப ்பநாரதியநாரின் கல்விக 
தகநாள்றகயின் �ைம் அறைந்துள்ைது. ம�சியக 
கல்வியில்  �மிழ ் நாடடுப  த்பண்கறைச 
ம ச ர் த் து க தக நா ண் டு  அ வ ர் க ளு ற ்ட ய 
ஆமலநாசற்கறையும் கருத்தில்தகநாண்டு 
தசயல்்ப்டநாவிடில், அந்�க கல்வி சும�சியம் ஆகநாது 
என்று ்பநாரதியநார் அழுத்�ைநாகக குறிபபிடடுள்ைநார். 
மைலும் அவர், இந்தியநாவில் வநாழும் இஸ்லநாமியர்கள், 
கி றிஸ் �வ ர் கறையு ம்  ஒ ரு ங் கிறணத்து ச 
தசயல்்படும்ம்பநாது ம�சியக கல்வி தவற்றிகரைநாகச 
தசயல்்படும் என்று ை� மவறு்பநாடுகறைக 
க்டந்�நிறலயில் கருதியுள்ைநார். ெநாதி, ை�ம், ்பநால் 
மவறு்பநாடுகறைக க்டந்� நிறலயில் இந்தியநாதவங்கும் 
ம�சியக கல்வி ்பரவி்ட விறழந்� ்பநாரதியநாரின் 
முயற்சிகள் ,  அன்றைய  க நாலகட்டத்தில் 
முற்ம்பநாககநா்றவ. ்பநாரதியநாரின் ம�சியக கல்வி 
்பற்றிய விவரிபபுகள், திட்டங்கள் ம்பநான்ைறவ 
்ற்டமுறையில் சநாத்தியப்ப்டவில்றல என்ைநாலும், 
கவியின் க்வு என்ை நிறலயில் ்பநாரதியநாரின் 
க ல் வி யி ய ல்  சி ந் � ற ் க ள்  வ ர ல நா ற் று 
ஆவணைநாகியுள்ை்.

மூ் நூல

சுபபிைமணிய ்போதியோர, சி. ்போைதியோர கடடு்ைகள். 
சென்்்ன: ்பழனியப்போ பிைதரஸ்,2000.
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உணவும் �நாதியும்
 ச�ன்லன மநாகநாணததின் ்பங்களநாப ்பணியநாளர்கள்

ஏ ை க கு ற ை ய ப  ்ப தி த ் ட ்ட நா ம் 
நூற்ைநாண்டிலிருந்து கநாலனிகளில் தவவமவறு 
அலுவல் நிமித்�ம் குடியைர்ந்� அயமரநாபபியர்களுககுத் 
�ைககநா் உணறவப த்பறு�ல் என்்பது ஒரு 
குறிபபிடும்்படியநா் சவநாலநாக இருந்�து . 
மைற்கத்தியப ்பண்்பநாடற்டச சநார்ந்� உணவுகள் 
ை ற் று ம்  அ வ ற் றை  ச ற ை ப ்ப � ற் க நா ் 
உணவுபத்பநாருடகளின் �டடுப்பநாடு, உணவுப 
த்பநாருடகள் சில கிற்டபபினும், அவற்றைத் 
�ம்்நாடடு சுறவகமகற்்பச சறைகக ம�ர்ந்� 
சறையல்கநாரர்கள் இல்லநாறை, அதும்பநால் ஆளும் 
வர்ககத்தி்ர் என்ை நிறலயில் �ைககநா் உணவின் 
�னித்துவத்ற�, மைன்றைறய குடிமயறிய இ்டங்களில் 
�கக றவத்துகதகநாள்ை மவண்டிய நிர்ப்பந்�ம் எ் 
்பல்மவறு வநாழவியல் சிககல்கறைக குடிமயறிகள் 
எதிர்தகநாள்ை மவண்டியிருந்�து. இத்�றகய ஒரு 
சூழல், சில ஆயவநாைர்களின் கருத்துப்படி, 
கநாலனிகளில் குடியைர்ந்� அயமரநாபபியர்கள் �ம் 
�நாய்நாடடு ைற்றும் கநாலனி ்நாடடு உணவுப 
்பழககங்கறை முற்றிலுைநாகச சநார்ந்திரநா�, ஆ்நால் 
இவவிரு உணவுப ்பண்்பநாடுகளின் கூறுகறை 
உள்வநாங்கிய ஒரு மவறு்பட்ட உண்்டல் முறைறய 
வைர்த்த�டுத்துப ம்பண வழிவகுத்�து(Leong-Salo-
bir:2011).

இறவ ஒருபுைம் இருகக, த�ன்னிந்தியநா ம்பநான்று 
சநாதியசசமூகத்ற� மு�ன்றையநாகக தகநாண்டிருந்� 
கநாலனிகளில் அயமரநாபபியக குடிமயறிகளுககு ஒரு 
புதுவி�ைநா் பிரசசிற் எழுந்�து. ைநாமிசத்ற�, 
குறிப்பநாக , ைநாடடு இறைசசி ைற்றும் ்பன்றி 
இறைசசிறய, மு�ன்றையநாகக தகநாண்டிருந்� 
அவர்கைது உணவுப ்பழககம் கநாலனிகளின் சநாதிச 
சமூகத்தில் மிகவும் ஒடுககப்பட்ட கீழறைச 
சநாதிய்ரின் உணமவநாடு சற்று ஒத்து இருந்�து. அது 
ைடடுைல்லநாைல், அவர்கைது உணறவச சறைகக 

கீழறைசசநாதிறயச மசர்ந்� சறையல்கநாரர்கறை, 
இ�ர மவறலககநாரர்கறை முற்றிலுைநாகச சநார்ந்து 
இருகக மவண்டிய நிறலயும் ஏற்்பட்டது. இது 
கநாலனியரின் ்பங்கைநாககள் கீழறைச சநாதி 
மவறலககநாரர்களின் புது அனு்பவ தவளியநாக 
உருவநாகக கநாரணைநாக இருந்�ம�நாடு ைடடுைல்லநாைல் 
அறவ அவர்களுககு ஆளும் வர்ககத்ம�நாடு ஒரு 
கட்டநாயைநா் உைறவயும் ஏற்்படுத்திக தகநாடுத்�து. 
மைலும், கநாலனிகளில் மைற்கத்தியர்களின் உணவுப 
்பண்்பநாடடின் வைர்சசியில் இத்�றகய 
உள்ளூரநார்களின் அ�நாவது கீழறைச சநாதியி்ரின் 
உணவுசநார்ந்� அறிவு மிக முககியைநா் ்பங்களிபற்பப 
த்பற்றிருந்�து எ்லநாம்.

கீழறைச சநாதிய்ரு்டன் எந்�வி� உணவுப 
்பரிைநாற்ைத்ற�யும் தகநாண்டிரநா� த�ன்னிந்தியச 
சநாதியச சமூகம் அவர்கறைத் த�நாடு�ல் அவர்கள் 
சறைத்� உணறவ உண்ணு�ல் ம்பநான்ைவற்றை 
தீட்டநாகப ்பநார்த்�து. இந்நிறலயில் புதிய ஆளும் 
வர்ககத்தி்ர் கீழறைச சநாதியி்றர �ம் 
சறையலறைககுள் வரமவற்ைம�நாடு ைடடுைல்லநாைல், 
அவர்கள் சறைத்� உணறவமய முற்றிலுைநாகச 
சநார்ந்திருகக மவண்டிய நிறல இருந்�து. ஒரு 
வறகயில் சநாதியச சமூகத்தில் கீழறை ைற்ைம் 
மைலறை சநாதிகளுககிற்டமய உணவு சநார்ந்து இருந்� 
சமூக-்பண்்பநாடடு இற்டதவளியநா்து கீழறைச 
சநாதியி்ருககும் கநாலனிய ஆளும் வர்ககத்தி்ருககும் 
இற்டமய இல்றல எ்லநாம். ்பங்கைநாககளில் 
சறைககப்பட்ட உணவநா்து ‘்பறையர் உணவு’-ஆக 
்பநார்ககப்பட்டது. அவற்றை மைலறைச சநாதியி்ர் 
தீண்்ட ைறுத்�்ர். இககடடுறர, இதுத�நா்டர்்பநாக 
உணவும்-சநாதியும் என்ை கண்மணநாட்டத்தில் 
தசன்ற் ைநாகநாணத்தின் ்பங்ைநாககளில் 
்பணியைர்த்�ப்பட்ட கீழறைச சநாதியி்ர், 
அவர்கறை ்பணியைர்த்திய அயமரநாபபியர்கள் 
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இவவிரு �ரபபி்ருககும் இற்டமய இருந்� ஒரு 
சிககலநா் உைறவ மீள் வநாசிபபிற்கு உட்படுத்� 
முற்்படுகின்ைது. இ�ன் ஊ்டநாக இவவறகயநா் ஒரு 
வரலநாற்றுபம்பநாககுககு பின்்நால் இருந்� 
அரசியறலயும் சமூக ைநாற்ைத்ற�ப ்பற்றியும் 
மைமலநாட்டைநாக ம்பசுகின்ைது.

தரவுகளும் தகவல்களும்
இதும்பநான்ை உணவுப ்பண்்பநாடடின் வரலநாற்றை 

எழுது�லின் ஊ்டநாகச சமூக அரசியல் ம்பநாககுகறை 
விைககு�ல் என்்பதில் சமூகவியல் ஆயவநாைர்களின் 
ஆர்வம் அண்றைக கநாலங்களில்�நான் சற்று 
மைம்்படடு வருகின்ைது. அதும்பநால் வீடடுமவறல 
(domestic work) ைற்றும் வீடடு மவறல தசயயும் 
்பணியநாைர்களின் (domestic servants) வரலநாறும் 
த்பரியைவில் ஆயவுககு எடுத்துகதகநாள்ைப்ப்டநா� 
நிறலயிறலமய இன்ைைவும் இருககின்ைது. 
ம்பநாதுைநா் எழு�ப்பட்ட ஆவணங்கள் 
இல்லநாறையும், கிற்டககத்பறும் ஆவணங்களின் 
வரலநாற்றுத்�ன்றை மகள்விககு உட்படுத்�ப 
்படு�லும் இ�ற்கு முககியக கநாரணங்கள். 
த�ன்னிந்தியநாவில் கநாலனியர்களின் உணவு 
்பற்றியும் அவர்கைது வீடடு மவறலயநாடகள் 
்பற்றியும் அறிந்துதகநாள்வ�ற்கு குடித்பயர்ந்� 
மைற்கத்திய வீடடுத்�றலவிகளின் ் நாடகுறிபபுகளும் 
கடி�ங்களும் மிக முககிய ஆவணங்கள். இறவ வீடடு 
மவறலகள், மவறல தசயயும் ்பணியநாைர்கள், 
அன்ைநா்ட உணவிற்கநா் தசலவி்ங்கள், உணவுப 
த்பநாருடகளின் விறல, ்பணியநாைர்களின் சநாதியச 
சமூக நிறல எ்ப ்பல்மவறு வி்டயங்கறைப ்பற்றிய 
குறிபபுகறைக தகநாடுககின்ை். இற�யடுத்து, 
த�ன்னிந்தியநாவில் புதி�நாகக குடிமயறும் கநாலனியக 
குடும்்பத் �றலவிகளுகதக் 19 ஆம் நூற்ைநாண்டின் 

த�நா்டககத்திலிருந்து தவவமவறு வழிகநாடடி 
புத்�கங்கள் அயமரநாப்பநாவில் தவளிவந்�். இறவ 
புது இ்டத்தில் குடும்்ப மவறலகறைச சைநாளிப்பது 
எப்படி? மவறலககநாரர்கறை ம�ர்ந்த�டுப்பது 
எப்படி, மவறலககநாரர்களின் ்்டத்ற�, ை்பம்பநாககு, 
குணநாதிசியங்கள் எ்ப ்பல்மவறு வழிகநாடடும் 
தசயதிகறைக தகநாடுககின்ை். ்பங்கைநாப 
்பணியநாைர்களின் ்பநார்றவறய முன்றவககும் 
�ரவுகள் ்ைககுக கிற்டககவில்றல. எனினும், ஒரு 
சில ்படலர்கள் ்பற்றிய (�றலறை மவறலககநாரர் 
அல்லது மைஸ்திரி) குறிபபுகள் கநாணப்படுகின்ை். 
எடுத்துககநாடடுககு அமயநாத்தி�நாசரின் �நாத்�நா 
முருகன்; திருத்ல்மவலியிலிருந்து இலங்றகககுக 
குடித்பயர்ந்து கநாலனியரின் ்பங்கைநாககளில் மவறல 
தசயது, பின் அரசியலில் ஈடு்பட்ட எஸ்.எஸ்.
த்பரியசநாமி ம்பநான்மைநாறரக கூைலநாம். இவற்றைத் 
�விர்த்துப ்பணியநாைர்கறைக குறித்து ஏரநாைைநா் 
கு றி ப பு க ள்  அ ப ம்ப நா து  த வ ளி வ ந் � 
தசயதித்�நாள்களிலும் கநாணக கிற்டககின்ை்.

கோலனியப் ்பங்களோக்களும் நமம்சைோகிப்புகளும்
க நாலனிய வரல நா ற்றில்  ்பங்கைநாக கள் 

குறிபபிடும்்படியநா் இ்டத்ற�ப த்பறுகின்ை். 
மவறு்பட்ட ்பண்்பநாடடுப பின்புலங்கறை உற்டய 
உ ள் ளூ ர நா ரு ம்  க நா ல னி ய ரு ம்  த ் ரு ங் கி 
ஊ்டநாடுவ�ற்கநா் தவளிறய இறவ ஏற்்படுத்தித் 
�ந்�். கம்த்பனியர் கநாலத்தில் மைற்கத்தியப 
த்பநாறியநாைர்களின் துறணதகநாண்டு சில 
்பங்கைநாககள் கட்டப்பட்ட். அவர்கைது 
கநாலத்திற்குப பின்பும் இது த�நா்டரப்பட்டது. 
மு�லில் உள்ளூர் வடிவறைபபில் தசங்கல் ைற்றும் 
களிைண் தகநாண்டு கட்டப்பட்ட ்பங்கைநாககள் பின் 
மைற்கத்தியர் கட்ட்ட வடிவில் ைநாற்ைம்த்பற்ை். 
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தசன்ற் ைநாகநாணத்ற�ப த்பநாறுத்�வறர, அகன்ை 
ஹநால், சநாப்பநாடடு அறை, ்படுகறக அறைகள் 
முகபபில் நீ்ண்்ட வைநாண்்டநாககறைக தகநாண்்ட 
ம�நாட்டம், ்பணியநாைர் வீடுகள், கநால்்ற்டகளுககநா் 
தகநாட்டறககள் இவற்றையும் உள்ை்டககி ஒரு 
சுற்றுச சுவரநால் மூ்டப்பட்ட அறைபற்ப 
்பங்கைநாககள் தகநாண்டிருந்�்(Desa i : 20 1 1 ) 
இப்பங்கைநாககறை ஆங்கிமலய குடிமயறிகள் 
வநா்டறகககுப த்பற்று வசிககத் த�நா்டங்கி்ர். 
ஒபபீட்டைவில், 19ஆம் நூற்ைநாண்டின் இறுதியில், 
‘இங்கிலநாந்தின் புை்கர் ்பகுதிகளில் ஒரு சுைநாரநா் 
உறுபபி்ர் எண்ணிகறகயுற்டய குடும்்பம் வசிகக 
ஏற்ை வீடு வரு்டத்திற்கு 40 ்பவுண்டிலிருந்து 60 
்பவுண்டு வறர வநா்டறகககு வி்டப்படும் அம� 
அைவிைநா் வீடு தசன்ற்யில் 160 ்பவுண்டிலிருந்து 
180 ்பவுண்டுவறர ம்பநாகும்’(Hull:1871:70).

்பங்கைநாககள் பிரிடடிஷ் சநாம்ரநாஜியத்தின் ஒரு 
குறு வடிவைநாக திகழந்�் எ் சில ஆயவநாைர்கள் 
வநாதிடுகின்ை்ர்(Sen:2009). ்பங்கைநா சநாம்ரநாஜியத்தின் 
அதி்பதியநாக மைம்சநாகிப இருந்�நார். மை்டமும் 
(ஆங்கிலம்) சநாகிபபும் (அரபு) எ் இரு வநார்த்ற�கள் 
இறணந்து உருவநா் இந்� ‘மைம்சநாகிப’ ்பங்கைநாவில் 
வசிககும் குடும்்ப �றலவிறயச சுடடும். இவர்கள் 
ஆங்கிமலய  அதிகநாரிகளின் ,  வர்த்�க ர் , 
ை�ம்பநா�கர்களின் ைற்விைநார்கள் ஆவர். 
க ம் த்பனிய ர்  க நா ல த் தி ல்  இ ந் தி ய நாவில் 
குடித்பயர்ந்�வர்கள் த்பநாதுவநாக ைநாலுமிகளும் 
சிப்பநாயகளும் ஆவர். இவர்களுககநா் ்பநாலுணர்வுத் 
ம�றவறய எதிர்தகநாள்வது கம்த்பனியருககு மிகவும் 
சிககலநா் பிரசசிற்யநாக இருந்�து. சில சையம் 
இங்கிலநாந்திருந்து இைம் த்பண்கறை இைககுைதி 
த ச ய து  அ வ ர் க ற ை த்  � ங் க ளு க க நா ் 
க ண வ ன் ை நா ர் க ற ை க  கு டி த ்ப ய ர் ந் � 
ம ை ற் க த் தி ய ரி ற ்ட ம ய  ம � டி க தக நா ள் ை 
ஊககுவித்�்ர்(Kindcaid:1938, Geogrge:1993) பின் 
குடித்பயர்ந்ம�நாறர உள்ளூர் த்பண்கமைநாடு 
இறணந்து வநாழ அனுைதித்�்ர். (இவர்கைது 
சந்�திய்ர்�நான் �ற்ம்பநாது ஆங்கிமலநா-இந்தியர் 
எ் அறழககப்படுமவநார்). ்பத்த�நான்்ப�நாம் 
நூற்ைநாண்டின் இறுதியில், 1869ல் சூயஸ் கநால்வநாய 
திைககப்பட்டபின் இங்கிலநாந்திற்கும் இந்தியநாவிற்கும் 
இற்டமய ஆறுைநா� கநாலைநாக இருந்� கப்பல் 
்பயணம் ஒருைநா�ைநாகக குறைந்�து. இ�ன்பின் 
த்பநாதுவநாக மைற்கத்திய குடிமயறிகள் �ம்வீடடுப 
த்பண்கறையும் குழந்ற�கறையும் உ்டன் 
அறழத்துவந்�நார்கள். இவவநாறு குடித்பயர்ந்� 
த்பண்கமை, இங்குக குறிபபி்டப்படும் மைம்சநாகிபபுகள், 
்பங்கைநாககளின் அரசிகள்.

்பங்களோப் ்பணியோளர்கள்
மைம்சநாகிபபுகளில் த்பரும்்பநாலநாம்நார் இைம் 

ைற்விகள். இங்கிலந்தில் ைத்தியத் �ர வர்கக 
குடும்்பத்தில் இருந்து வரு்பவர்கள் சிலர் ஏற்க்மவ 
குழந்ற�கமைநாடும், சிலர் இந்தியநாவில் குடிமயறிய 
பிைகும் குழந்ற� த்பற்ைவர்கள். இந்தியநாவிற்கு 
வருவ�ற்கு முன், குடிமயைபம்பநாகும் இ்டம், அ�ன் 
ைககள், வீடு ம�டுவது, ்பணியநாைர்கறை அைர்த்துவது, 

கப்பல் ்பயணம், எடுத்துசதசல்ல மவண்டிய 
த்பநாருடகள், �னியநாக வீடற்ட நிர்வகிகக மவண்டிய 
சூழல், குழந்ற� வைர்பபு எ்ப ்பல்மவறு வி்டயங்கள் 
குறித்� ை்ப்ப�ற்ைத்திற்கு இவர்கள் உள்ைநாகி 
இருந்�நார்கள். ்பத்த�நான்்ப�நாம் நூற்ைநாண்டின் 
இறுதியல் ஏற்க்மவ இந்தியநாவில் வசித்� சில 
மைம்சநாகிபபுகள் �ம் அனுவ்பக குறிபபுகறைப 
புத்�கைநாக தவளியிடடு இருந்�்ர். மைலும் 
இத்�றகமயநாறரக கருத்தில் தகநாண்டு ்பல்மவறு 
வீடடுநிர்வநாக, சறையல் குறிபபுப புத்�கங்களும் 
த வ ளி வ ர த்  த � நா ்ட ங் கி ்  இ ற வ , 
எதிர்தகநாள்ைமவண்டிய புதுச சூழல் குறித்து 
முன்கூடடிமய சில �கவல்கறை வருங்கநால 
மைம்சநாகிபபுகளுககுக தகநாடுத்திருந்�்.

வீடு ம�டு�ல் முடிந்து குடியைர்ந்�பின், 
மைம்சநாகிபபுகளின் முககிய மவறல ்பணியநாைர்கறை 
ம�ர்ந்த�டுத்து வீடடு நிர்வநாகத்ற�த் த�நா்டங்குவது. 
குறிபபுகளின்்படி, கப்பலில் இருந்து இைங்கியதும் 
மவறலககநாரர்களும் அவர்கைது �ரகர்களும் சுற்றி 
வறைககககூடும், மைம்சநாகிபபுகள் இந்� வி்டயத்தில் 
சற்றுப த்பநாறுறையு்டன் தசயல்்ப்டமவண்டும்(James-
: 1 8 7 9 , A ng l o - I n d i a n : 1 8 8 2 )  என்னும் கருத்து 
அயமரநாபபியர்களிற்டமய நிலவியற� அறிய 
முடிகிைது. த�ன்னிந்தியச சநாதிய அறைபபில் 
சநாதிவநாரியநாக மவறலபபிரிவிற் என்்பது 
மைம்சநாகிபபுகளின் வீடடுச தசலறவயும் நிர்வநாகச 
சுறைறயயும்  அதிகரி த் �து .  ஒவதவ நாரு 
சநாதியி்ருககும் ஒரு த�நாழில், ஒருவர் மவறலறய 
ைற்தைநாருவர் தசயவது சநாதிய மீைல், இழிவு எ்க 
கரு�ப்பட்டது. இத்�றகய சூழல், ஏரநாைைநா் 
்பணியநாைர்கறை மவறலககு அைர்த்� மவண்டிய 
கட்டநாயத்ற� ஏற்்படுத்தியது. ஒரு வீடடில் 
இந்தியநாவில் இத்�ற் மவறலககநாரர்களின் 
தைநாத்� மவறலறய இங்கிலநாந்தில் இரண்டு த்பண் 
்பணியநாைர்கள் (Valvanne:1959) தசய�்ர். எடைண்ட 
ஹல் அவர்களின் கருத்தி்்படி, தசன்ற் 
ைநாகநாணத்தில் குழந்ற�களு்டன் இல்லநா� 
ம்பநாதுைநா் வருைநா்ம் உற்டய ஒரு குடும்்பத்திற்கு 
குறைந்�து 22 ்பணியநாைர்கள் ம�றவப்படும் 
(Hull:1871:115).இவர்களுள் ்படலர், சறையல்கநாரர், 
ஆய நா ,  ச லறவக க ர நா ர் ,  ற � யல் க நா ர ர் , 
ம�நாட்டககநாரர்கள், கநாவலர், ் நாய, குதிறர ைற்றும் 
ைநாடு ம்பநான்ை கநால்ற்டகறைப ்பரநாைரிப்பவர்களும் 
அ்டககம். இவர்களுள் சிலருககு உ�வியநாடகளும் 
உண்டு. இைம் குழந்ற�களுககுப ்பநாலூட்ட 
முடியநா� மைம்சநாகிபபுகள் சில ைநா�ங்களுககுத் �நாய 
அல்லது �நாயம்றைறய மவறலககு அைர்த்தி்ர். 
எனினும், 19ஆம் நூற்ைநாண்டின் இறுதியில், 
தசன்ற்யில் மிகவும் சிகக்த்ம�நாடு வநாழ 
முற்்படுமவநார் ்பத்து அல்லது ்பதித்நாரு ஆடகமைநாடு 
சைநாளிகக முடியும் (Hull:1871:116). ்வீ்த் த�நாழில் 
நுட்பங்களின் வைர்சசியும் மவறலயநாள்களின் 
எண்ணிகறகறயக குறைத்�து .  தசன்ற் 
ைநாகநாணத்ற�ப த்பநாறுத்�வறர, மைல்�டடு 
்பணியநாைர்கள் அற்வரும் ஆங்கிலத்தில் ் ன்ைநாக 
உறரயநா்டககூடியவர்கள்(Hull:1871:117) … என்்பவரின் 
கருத்தின்்படி, தசன்ற் வீடுகறைப ம்பநான்று, 
வீடடுமவறல தசய்பவர்களும் இந்தியநாவிமலமய 
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�றலசிைந்�வர்கள்(Hull:1871:119)

்படலர் என்்பவர் அற்த்து மவறலயும் 
த�ரிந்�வர். ஆ்நால் ஒரு மவறலயும் தசயயநா�வர் 
(Lady Resident: 1864) வரவு-தசலவு கணககு எழுது�லும் 
ைற்ை மவறலககநாரர்கறை மைலநாண்றை தசயவதும் 
இவர்களின் முககியைநா் மவறல (Hull:1871). 
ைற்ைவர்கறைவி்ட அதிக ைநா�ச சம்்பைம் த்பறு்பவர். 
த்பநாதுவநாக ஒருசில வசதியநா் குடும்்பங்கமை 
்படலர் றவத்துகதகநாண்்ட .் ஏற்ய குடும்்பங்களில், 
்படலருககுப ்பதிலநாக அம� மவறலறயச 
தசயயககூடிய தஹட்பநாய இருந்�நார்கள்(Lady Resi-
dent: 1864). ற்பயன் (்பநாய) என்று அறழககப்பட்டநாலும், 
்டுத்�ர வயதுககநாரர்கமை ற்பயன்கைநாக மவறல 
தசய�்ர். த்பநாதுவநாக ஆண்கள் சறையல் மவறல 
தசய�்ர். அவர்கைது உ�விககு ைற்தைநாரு ஆறை 
றவத்துக தகநாண்்ட்ர். த்பரிய குடும்்பங்களில் 
சறையல்கநாரரின் மவறல சறையலறைமயநாடு 
முடிந்துவிடும். ைற்ை இ்டங்களில் அங்கநாடிகளுககும் 
தசல்லமவண்டும். கநாலனியச சறையல் ைற்றும் வீடடு 
மைலநாண்றைக குறிபபுகளில் சறையல்கநாரர் 
என்்ப�ற்குப ்பதிலநாக ரநாைசநாமி அல்லது முத்துசநாமி 
என்மை குறிபபி்டப்படடுள்ைது (Wyvern:1891) . 
சறையல்கநாரர்கள் வழககைநாக இதும்பநான்ை 
த்பயர்கறைக தகநாண்டிருந்�து இ�ற்குக கநாரணம்.

இந்� இரு ஆண் மவறலககநாரர்கறைவி்ட 
ஆங்கிமலய குடும்்பங்களில் அதிகம் முககியத்துவம் 
த்பற்ைவர் ஆயநா. குழந்ற�கறைப ்பரநாைரிப்பதும் 
மைம்சநாகிபபின் ம�றவகறை நிவர்த்தி தசயவதும் 
இவரது முககிய மவறல. அவசர கநாலங்களில் 
சறைககவும் தசயவநார். த்பநாதுவநாக தை�ரநாஸி 
ஆயநாககள் அதிக ைதிபபுற்டயவர்கள்( expensive) 
எ் கமலநானியக குறிபபுகள் கூறுகின்ை். 
ஆயநாககளுககும் ஆங்கிமலயக குடும்்பங்களுககும் 
இருந்� உைவு நீண்்டது, மிகவும் த்ருககைநா்து. 
இதுகுறித்து தவவமவறு வரலநாற்று ஆயவுகள் 
தவளிவந்துள்ை் (Sen:2009, Chaudhuri:2006, Gross-
man:2001). ்பநாலுடடும் குழந்ற�களுகதக் �நாயம்ைநா 

நியமிககப்பட்டநால், அவர்கைது குழந்ற�கறைக 
கவனிகக ைற்தைநாரு ஆள் ம�றவப்படும். �நாயம்ைவின் 
உணறவ மைம்சநாகிபபுகள் ம்ரடியநாகக கவனித்�்ர். 
எடைண்ட ஹல்லின் கணிபபின்்படி, 22 ்்பர்கள் 
ஒரு ்பங்கைநாவில் மவறல தசய�நால், அதில் ஐவர் 
த்பண்கள் (Hull;1871;115).

்பணியோளர்களின் சைோதிய நினல
கநாலனியக குறிபபுகள் ்பங்கைநாப ்பணியநாைர்கள் 

குறிபபிட்ட சநாதிறயச சநார்ந்�வர்கள் எ் ம்ரடியநாக 
குறிபபி்டவில்றல .  த்பநாதுவநாக இவர்கள் 
‘தீண்்டத்�கநா� சநாதிறயச சநார்ந்�வர்கள்’, ‘கீழறை 
சநாதியி்ர்’, ‘கடி்ைநாக உறழககக கூடிய நிலமில்லநாக 
கூலிகள்’, ‘புல்தவடடும் சநாதியி்ர்’, ‘துபபுரவு 
தசயயும் சநாதியி்ர்’ என்மை குறிபபி்ட்படடுள்ை். 
்பணியநாைர்கறைத் ம�ர்ந்த�டுப்பதில் உண்ணும் 
உணவு கருத்தில் எடுத்துகதகநாள்ைப்பட்டது. 
்பல்மவறு இறைசசிறய உண்ணும் ஆங்கிமலயர்களுககு 
இந்தியச சமூகச சூழல் சிககறல ஏற்்படுத்தியது. 
த்பரும்்பநான்றையநா் இந்து மைலறைச சநாதியி்ர் 
்பன்றி இறைசசிறய, ைநாடடு இறைசசிறய 
உண்ணநா�ம�நாடு, இவர்களுள் சிலர் இவற்றை 
உ ண் ணு ம்  ஆ ங் கி ம ல ய ர் க ற ை 
தீண்்டத்�கநா�வர்கைநாகப ்பநார்த்�்ர். அதும்பநால் 
முஸ்லிம்கள் ்பன்றி இறைசசிறய த�நாடுவது �ம் ை� 
்ம்பிகறகககு எதிரநா் தசயலநாகக கருதி்ர். 
அம�நாடு, ஒயின் ்பரிைநாறுவதிலும் அவர்களுககு ை�ம் 
சநார்ந்� பிரசசிற் இருந்�து (Chaudhuri:2006). 19ஆம் 
நூற்ைநாண்டின் இறுதியில் கணிசைநா் கிருத்துவர்கள் 
தசன்ற் ைநாகநாணத்தில் வசித்�்ர். அடித்�டடு 
ைககள் என்ைநாலும், இவர்களும் ஆங்கிமலயர்களும் 
ஒமர ை�த்ற�ச சநார்ந்�வர்கள். எ்மவ, இவர்கள் 
‘மு�லநாளியின் சநாதிறய’ சநார்ந்�வர்கைநாக 
அறைந்�்ர். இவர்கறைப ்பணியைர்த்தி்நால் 
இவர்களு்டன் ஒரு சமூகப  ்பண்்பநாடடு 
ஏற்ைத்�நாழறவப ம்பணுவது ஆங்கிமலயர்களுககு 
ஒரு சிரைைநா் தசயலநாக இருந்�து(Chaudhuri:2006). 
எ்மவ, இந்து சநாதிய அறைபபில் ஒடுககப்பட்ட, 
்பன்றி ைற்றும் ைநாடடு இறைசசிறயச சறைககும், 
உண்ணும் வழககம் தகநாண்்ட கீழறைச சநாதியி்மர 
்பங்கைநாப ்பணிகளுககு த்பநாருத்�ைநா்வர்கைநாகக 
கரு�ப்பட்ட்ர். சறைப்பவர் ைடடுைல்லநாது, 
இறைசசிறய அங்கநாடியிலிருந்து த்பறு்பவர், சுத்�ம் 
தசய்பவர், சறைத்� இறைசசிறய ்பரிைநாறு்பவர், 
்பநாத்திரங்கறைச சுத்�ம் தசய்பவர்கள் எ், 
ஒவதவநாரு ்பணியநாைரும் இறைசசிமயநாடு 
புழங்கமவண்டிய நிறல. இவர்களுள் சிலர் 
்பங்கைநாவிமலமய உணவு அருந்தி்ர்.

ஒருசில ்பணியநாைர்கள் இற்டசசநாதியி்ரநாக 
இருகக வநாயபபு உள்ைது. �நாயம்ைநாககள் த்பநாதுவநாக 
‘புல்தவடடுமவநார், கூலிகள், அல்லது ஏழறையநா் 
த�நாழிலநாைர் வர்ககத்ற�ச சநார்ந்�வர்கள்’. எனினும், 
தசன்ற் ைநாகநாணத்தில் ைநாமிசம் உண்ணநா� 
இற்டசசநாதியி்ரும் �நாயம்ைநாவநாக இருந்திருகக 
வநாயபபு உள்ைது. 1836 லிருந்து 1839 வறர தசன்ற் 
ைநாகநாணத்தில் �ங்கியிருந்� ெூலியன் என்்பவர் 
இங்கிலநாந்தில் இருந்� �ன் உைவி்ருககு எழுதிய 
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கடி�த்தில்(A Lady:1846:51) இவவநாறு குறிபபிடுகின்ைநார்

.. .மவறலககநாரர்கள் அவர்கைது உணறவ 
அவர்கமை ்பநார்த்துகதகநாள்வநார்கள். சநாதி (மைலறை) 
மவறலககநாரர்கள் ்ைது எந்� உணறவயும் 
த�நா்டைநாட்டநார்கள். ஆ்நால் உ�வியநாைர்கள் 
த்பநாதுவநாகப ்பறையர்கள் (கீழறைசநாதியி்ர்). எது 
தகநாடுத்�நாலும் ைகிழசசியநாக உண்்பநார்கள். அம்ைநா 
(�நாயம்ைநா) ஒரு சநாதி த்பண்ைனி. அவளுற்டய 
ம�றவகள் என் வநாழறகயின் த்பருந்துயரம். 
அவளுககு என்று �னியநாக ஒரு சறையல்கநாரறரப 
்பணியைர்த்� மவண்டிய�நாகிப ம்பநா்து. 
ஏத்ன்ைநால், அவளுககநா் உணவு அவள் சநாதி 
்்பறரக தகநாண்டு�நான் சறைககமவண்டும். 
இருந்�நாலும், அவள் உணவுககு அருகில் யநாரும் 
த்ருங்கிவிட்டநால், அந்� ் நாள் முழுவதும் ்படடினி 
கி்டப்பநாள். கநாம்்பவுண்டுககு உள்மைமய த�ன்ற் 
ஒறலயி்நால் கட்டப்பட்ட வீடு அவளுககு உண்டு. 
அங்கு அவைது உணவு சறைககப்படும். அவளுற்டய 
தசநாந்�க குழந்ற�கறைக கவனிகக எ் ஒரு 
�நாயம்ைநாறவ ்பணி அைர்த்�மவண்டியிருந்�து. 
இவர்கள் ைற்ைவர் குழந்ற�றயக கவனிககும்ம்பநாது 
�ம் குழந்ற�றயக கவனிககநாது விடடுவிடுவ�நால் 
்நாம் த�நா்டர்ந்து கண்கநானிகக மவண்டியிருந்�து. 
இல்றலதயன்ைநால், அவளும் அவைது கணவனும் 
பிஞசு குழந்ற�கறைக கவனியநாது இைககவிடடுவிடடு 
்ம்மீது வீண்்பழி சுைத்துவர்...

கடி�த்தில் அம்ைநா எவவநாறு ஓபபியம் 
்பழககத்திற்கு ஆைநாகி இருந்�நாள் என்்பது ்பற்றியும், 
ஓபபியத்தின் ஆளுறகயில் இருககும்ம்பநாது 
அவளுககுப ‘பிசநாசு’ பிடித்துவிட்ட�நாக ைற்ை 
்பணியநாைர்கள் எவவநாறு  ்பய ந்� நா ர் கள் 
எ ன் ்ப து ம ்ப நா ன் ை  வி ்ட ய ங் க ளு ம் 
குறிபபி்டப்படடுள்ை்.

தசைன்னை கறியும் மிளகுத்தண்ணியும்
ைற்தைநாரு கடி�த்தில், ெுலியன் மவடிகறகயநாகப 

்பங்கைநாவில் அவர்கள் உண்ணும் உணறவப 
‘்பறையநா உணவு’ மைலறைச சநாதியி்ர் 
உண்ணைநாட்டநார்கள் என்கிைநார் (A Lady:1846:116). 
இரவு விருந்துககு அறழககப்பட்டநால், ்்ட் 
நி க ழ வு வற ர  இ ரு ந் துவிடடு  விரு ந் தி ல் 
கலந்துதகநாள்ைநாைல் தசன்றுவிடுவர்(A Lady:1846:116). 
ஆங்கிமலயர்களின் ம�றவயும் இந்திய உள்ளூர் 
சறையல்கநாரரின் சறையல் அறிவும் மசர்ந்து 
உருவநா்ம� கநாலனிய-உணவு. மைம்சநாகிபபுகள் 
எவவறகயநா் உணவுக குறிபற்பக தகநாடுத்�நாலும், 
அறவ இறுதியில் உள்ளூர்ச சறையலின் 
வடிவத்ற�யும் சுறவறயயும் த்பறும். தசன்ற் 
சறையல்கநாரர்கள் எந்� உணவிலும் ைசநாலநாறவத் 
தூககலநாகச மசர்ப்பதில் றகம�ர்ந்�வர்கள் எ் 
மவடிகறகயநாக சில மைம்சநாகிபபுகள் எழுதுகின்ை்ர்.

இத்�றகய ஊ்டநாட்டத்தின் விறைவநாக, 
த�ன்னிந்தியநாவின் கறி, இந்தியநாவிற்கு குடித்பயர்ந்� 
ஆங்கிமலயர்களின் முககிய உணவநாக ைநாற்ைம் 
த்பற்ைது. கறி வறககள் இந்தியநாவின் ைற்ை 
ைநாகநாணங்களிலும் ்பரவலநாக இருந்�நாலும், தசன்ற் 

கறி  மிகவும்  சிைபபி்டத்ற�ப  த்பற் ைது . 
ஆங்கிமலயர்களுககு எ் தவளிவந்� சறையல் 
குறிபபுப புத்�கங்கள் தசன்ற் கறிககு எ்த் 
�னிபபிரிறவக தகநாண்டிருந்�் (Lady Resi-
dent:1864,Collingham:2006). மலடி தரசித்டண்ட 
என்்பவரின் குறிபபின்்படி தசன்ற் கறி 
ைசநாலநாவநா்து தகநாத்�ைல்லி, ைஞசள், வரமிைகநாய, 
மிைகு, கடுகு, சுககு, உபபு, சர்ககறர, சீரகம், 
த்பநாடடுகக்டறல ம்பநான்ைவற்றைக தகநாண்டு 
உருவநாககப்பட்டது (Lady Resident:1864:150) . 
றவதவர்ன் (1891) கறிமயநாடு ம�ங்கநாயப்பநால் ைற்றும் 
கறிமவபபிறல மசர்ப்பற�ப ்பற்றிப ம்பசுகின்ைநார். 
் நா ை ற ்ட வி ல் ,  க றி  இ ங் கி ல நா ந் தி லு ம் 
ஆங்கிமலயர்களிற்டமயயும் ஒரு பிரசித்�ைநா் 
உணவநாக ைநாறியது. ் ல்ல கறி (தசன்ற் கறி) �நாம் 
இங்கிலநாந்தில்�நான் சநாபபிட்ட�நாகச சிலர் 
எழுதுகின்ை்ர்.

குடியைர்ந்� ஆங்கிமலயரிற்டமய கறிறயவி்ட 
மிகவும் புகழத்பற்ை உணவநாக இருந்�து அவர்கைது 
வநார்த்ற�யில் ‘முள்ளிகத்துண்ணி’ (Mulligatunny) 
எ்ப்படும் மிைகுத்�ண்ணீர். ஏறழகளின் 
எளிறையநா் உணவநாக இருந்� மிைகு ைற்றும் 
�ண்ணீர் மசர்ந்� ரசம், ஆங்கிமலயர்களுககு 
சுறவயநா் சூப்பநாக ைநாறியது (Collingham:2006). 
இந்திய ஆங்கிமலயருகதக் எழு�ப்பட்ட 
சறையல்புத்�கங்கள் இந்� ‘சூப’புககு முககியைநா் 
இ்டத்ற�க தகநாடுககின்ை். றவரன்னின் (1891:321) 
குறிபபின்்படி, ஏறழ தசன்ற் உள்ளூர்வநாசிகள் 
சறைப்பதும்பநால், முத்துசநாமி ( சறையல்கநார்களின் 
த்பநாதுபத்பயர்), மிைகுத் �ண்ணிறய ( Pepper water) 
புளி, வைமிைகநாய, பூண்டு, கடுகு தவந்�யம், மிைகு 
ைற்றும் கறிமவபபிறலயு்டன் தவங்கநாயம் தகநாண்டு 
�நாளித்துச சறைப்பநார். பி்ற்கநாலங்களில், இந்�ச 
சூபற்ப ைநாவு ைற்றும் தவண்தணய மசர்த்து சற்றுக 
குழம்்பநாககி அதில் மகநாழி இறைசசி, ஆடடு இறைசசி 
எ்ச மசர்த்துப ்பல்மவறு புதுவறக உணவுகறை 
ஆங்கிமலயர்கள் உருவநாககி்ர்.

ஆயோ மற்றும் நமம்சைோகிப்பு உைவுகள்
்பங்கைநா ்பணியநாைர்களிற்டமய குறிப்பநாக 

ஆயநாககள் கநாலனிய வரலநாற்றில் அதிகம் இ்டம் 
பிடிப்பவர்கைநாக இருககின்ைநார்கள். முழும்ரப 
்பணியில் மைம்சநாகிபம்பநாடும் குழந்ற�கமைநாடும் 
மிகவும் த்ருககைநாகப ்பங்கைநாவிமலமய 
வசித்�வர்கை .  இவர்கள் ்பலதைநாழிகள் 
ம்பசுவர்கைநாகவும் தவளி்நாடுகளுககுப ்பயணம் 
தசய� அனு்பவம் உற்டயவர்கைநாகவும் இருந்�ற�க 
குறிபபுகள் கநாடடுகின்ை். 19ஆம், 20ஆம் 
நூற்ைநாண்டுகளில், ஆயநாககள் உலகைவில் 
அறியப்பட்டவர்கைநாக விைங்கி்ர். இங்கிலநாந்து, 
பிரநான்ஸ், ஆஸ்திமரலியநா ம்பநான்ை ்நாடுகளுககு 
நீண்்ட கப்பல் ்பயணத்ற� மைற்தகநாண்்ட்ர். 
கப்பலில் ்பயணம் தசயம�நாரின் ்படடியல்களில் 
ஆங்கிமலயக குடும்்பத்தி்ரின் த்பயர்களு்டன் 
ம ச ர் த் து ச  சி ல ச ை ய ம்  ஆ ய நா க க ளு ம் 
குறிபபி்டப்படடுள்ை்ர். 1912 �ர்்பநாரில் �நாம் 
கலந்துதகநாண்்ட அனு்பவத்ற� விவரிககும் ஒரு 
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மைம்சநாகிப, �ன்னுற்டய ஆயநாறவப்பற்றி 
குறிபபிடும்ம்பநாது, ‘12 முறை இங்கிலநாந்துககுப 
்பயணம்தசய� மிகவும் உற்சநாகைநா் தசன்ற் 
த்பண்ைணி’ என்கின்ைநார் (Sydney Morning Herald:1912). 
உ ள்ளூர்வ நா சி களின்  சமூ க - ்பண்்ப நாடடு 
்ற்டமுறைகள் ்பற்றிய அறிவு மைம்சநாகிபபுகளுககுப 
த்பநாதுவநாக ஆயநாககள் மூலமை வந்�ற்டந்�். 
சிலசையம் இதுமவ அவர்கைது ஒடடுதைநாத்� 
இந்திய சமூகத்ற�ப ்பற்றிய புரி�லநாகவும் இருந்�து.

முன்பு குறிபபிட்டதும்பநால், மைம்சநாகிபபுகளின் 
ம�றவகறை கவனிப்பதும் அவர்களின் 
குழந்ற�கறை வைர்ப்பதும் ஆயநாககளின் முககிய 
மவறலயநாக இருந்�து. த்பநாதுவநாக மைம்சநாகிபபுகளின் 
குழந்ற�கள் பிைந்�திலிருந்து ஆயநாககளின் 
கண்கநாணிபபிமலமய வைர்ந்�்ர். குழந்ற�கள் 
எளிதில் உள்ளூர் உணவுப ்பழககத்ற�யும் 
தைநாழிறயயும் கற்றுகதகநாண்டு ்பண்்பநாட்டைவிலும் 
ஆயநாககமைநாடு மிகவும் த்ருங்கியவர்கைநாக 
வைர் ந் �து  மைம்ச நாகிபபு களுககிற்டமய 
த்ரு்டல்கறை ஏற்்படுத்தி். மைம்சநாகிபபுகளுககு 
புரியநா� உள்ளூர் தைநாழிகளில் குழந்ற�கள் 
உறரயநாடுவது ்பற்றியும் ஆயநாககளுககு பிடித்� 
கறிறயயும் த்ல்லுசமசநாற்றையும் விரும்பிச 
சநாபபிடுவது குறித்தும் கவறல தகநாண்்ட்ர். 
ைற்தைநாரு நிறலயில், ஆயநாககைநால் வைர்ககப்பட்ட 
குழந்ற�கள் �ம் பிரிட்டநானியத் �ன்றையிலிருந்து 
ை நா றி  இ ந் திய த் �ன்றைறயப  த ்பறுவது 
வருங்கநாலங்களில் இந்தியநாவில் ஆங்கிமலயர்களின் 
ஆடசிககு ஆ்பத்ற� விறைவிககும் ம்பநாககநாகவும் 
்ப நா ர் க க ப ்ப ட ்ட து ( S e n : 2 0 0 9 ) .  இ ந் � ப 
பிரசசிற்யிலிருந்து �பபிகக, சில மைம்சநாகிபபுகள் 
�ம் குழந்ற�கறை இங்கிலநாந்தில் உள்ை 
உறைவி்டப்பள்ளிகளில் ்படிகக அனுபபி றவத்�்ர். 
அங்கிருந்து சிைநார்கள் அனுபபிய கடி�ங்கள் 
ஆயநாககறைப ்பநாசத்ம�நாடு விசநாரித்�். 
பின்்நாடகளில், �ம் குழந்ற�ப ்பருவத்ற� 
நிற்வுகூர்ந்ம�நாரும், �ம் ஆயககறைப ்பற்றிக 
குறிபபி்டத் �வைவில்றல.

இறவ ஒருபுைம் இருபபினும், ஆயநாககறைப்பற்றி 
எதிர்ைறையநா் பிம்்பத்ற� ஏற்்படுத்�ககூடிய 
கநாலனியக குறிபபுகளும் கநாணப்படுகின்ை். 
தூயறையற்ைவர்கள் ,  ஏைநாற்றுககநாரர்கள் , 
மசநாம்ம்பறிகள் எ்ப ்பங்கைநாப ்பணியநாைர்கறை 
வர்ணிககும் சில குறிபபுகள் ஆயநாககறையும் 
உள்ை்டககும். 1870களில் இந்தியநாவில் வசிககும் 
ஆங்கிமலயர்களுகதக் ஒரு ைருத்துவக றகமயடற்ட 
தவளியிட்ட தசன்ற்றயச மசர்ந்� ைருத்துவர் 
ஆர்.எஸ்.மையர் என்்பவர் த்பண்்பணியநாைர்கள் 
குழ ந்ற� களுககு  ஓ பபியம்  த க நாடு த்து த் 
தூங்கறவப்பற�க குறிபபிடடு மைம்சநாகிபபுகறை 
எசசரித்�நார்(Sen:2009). அதும்பநால் ை்நிறல 
அைவிலும், த்பற்மைநார்களுககுப ்பதிலநாகப 
்பணியநாைர்களி்டம் குழந்ற�கள் அன்புற்டமயநாரநாக 
ைநாைககூடும் நிறலறயக குறித்தும் வலியுறுத்தியுள்ைநார். 
பிள்றைகளின் ்்டத்ற�, ஒழுககம், கிருத்துவ 
இறை்ம்பிகறக ம்பநான்ைறவயும் கவ்த்தில் 
எடுத்துகதகநாள்ை மவண்டிய வி்டயங்கைநாக 
இ ரு ந் � ் .  1 9 3 3 ல் ,  த ச ன் ற் யி ல் 

ஆங்கிமலயர்களுககிற்டமய உறரயநாற்றிய 
அருள்�ந்ற� எ.மல.த�ல்லியர், பிள்றைகள் 
த்பற்மைநார்களின் கவனிபபில் வைர்்பவர்கைநாக 
இருககமவண்டும் என்று மகடடுதகநாண்்டநார். 
‘ஆயநாககறைத் தீவிரைநாகக கண்கநாணிககநாவிட்டநால், 
அவர்கள் குழந்ற�கறை உண்றையற்ைவர்கைநாகவும், 
மூ ்ட ் ம் பி க றக  உ ற ்ட ய வ ர் க ை நா க வு ம் , 
ஒழுககைற்ைவர்கைநாகவும் உருவநாககிவிடுவநார்கள்’ 
எ் அறிவுறுத்தி்நார் (Tellier:1933). த்பநாதுவநாக, 
ஆயநாககளுககும் மைம்சநாகிபபுகளுககும் இருந்� 
உைவுகள் �விர்கக முடியநா��நாகவும், இவவிரு 
�ரபபி்ர்களின் ம�றவறய நிவர்த்தி தசயவ�நாகவும் 
அறைந்�்.

இலண்டன் ஆயோக்களின் விடுதி
சில ஆயநாககள் - மைம்சநாகிபபுகளின் உைவு 

தசன்ற்மயநாடு நின்றுவி்டவில்றல. இந்தியப ்பணி 
நிறைவற்டந்து திரும்பிசதசன்ை சில ஆங்கிமலயக 
குடும்்பங்கள், �ங்கமைநாடு ஆயநாககறையும் 
அறழத்துச தசன்ை்ர். கப்பல் ்பயணத்தின்ம்பநாது 
குழந்ற�கறைக கவனித்துகதகநாள்ை இவர்கள் 
ம�றவப்பட்டது இ�ற்கநா் முககியக கநாரணைநாக 
அறைகிைது. இங்கிலநாந்து தசன்ைபின், சில ஆயநாககள் 
மைம்சநாகிபபுகளு்டன் �ங்கி மவறல தசய�்ர். சிலர் 
மவறு இ்டங்களில் மவறல ம�டிகதகநாண்்ட்ர். 
எனினும், த்பரும்்பநாலநாம்நார், இந்தியநா திரும்பி 
வருவ�ற்கநா் கப்பல் ்பயணசசீடடு தகநாடுத்து 
அனுபபி றவககப்பட்ட்ர். சில குறிபபுகள், 
ஆயநாககள் த்படடி்படுகறகயு்டன் வீதிகளில் 
�வி க கவி்டப ்பட்ட � நா க க  கூறுகின் ை் . 
எப்படியநாயினும், 19ஆம் நூற்ைநாண்டின் இறுதியில் 
லண்்டன் ம்பநான்ை ்கரங்களில் மவறலம�டியும் 
�நாய்நாடடிற்குத் திரும்புவற� எதிர்்பநார்த்தும் 
கநாத்திருந்� ஆயநாககளின் எண்ணிகறக கனிசைநாக 
அதிகரித்�து.

இதும்பநான்று ஆ�ரவின்றி றகவி்டப்பட்ட 
ஆயநாககுகளுககு என்று1899ல்( அல்லது 1813)ஆம் 
ஆண்டு சில கிருத்துவச சமூக ஆர்வம் உற்டய 
த்பண்கைநால் ஆயநாககள் விடுதி ( Ayah’s Home)ஒன்று 
நிறுவப்பட்டது. 30 அறைகறைக தகநாண்்ட 
அவவிடுதியில் வரு்டந்ம�நாறும் ஏைககுறைய 100 
ஆயநாககள் ( சிலர் சீ்நாவில் இருந்து வந்�வர்கள்) 
�ங்கிசதசன்ை்ர். ஆயநாககள் �நாய்நாடு திரும்பு�ல் 
உறுதி த்பறும்வறர விடுதியில் �ங்கிசதசல்வர். 
த்பநாதுவநாக இங்கிலநாந்தில் இருந்து இந்தியநாவிற்குப 
்பயணம் தசயயும் குடும்்பங்கள் அவர்கறை மீண்டும் 
்ப யணத்தின் ம்ப நா து  ம ச றவ க கு ப  ்பணி 
அைர்த்திகதகநாண்்ட். லண்்டன் சிடடி மிஷன் 
என்ை கிருத்துவ அறைபபின் ஆ�ரவில் இயங்கிய 
விடுதியில் சில ஆயநாககள் ை� ைநாற்ைத்ற�யும் 
ஏற்றுகதகநாண்்ட்ர். இங்கு தசன்ற்றயச மசர்ந்� 
ரூத் என்ை த்பண்ைனிககுத் �மிழிமலமய 
ஞநா்ஸ்்நா்ம் தசயதுறவககப்பட்ட�நாகக 
குறிபபுகள் கூறுகின்ை். ்பணத்ம�றவ ஒருபுைம் 
இருபபினும், மைம்சநாகிபபுகளின் குடும்்பத்தி்ர் மீது 
இருந்� ்பநாசமும், புது இ்டங்கறைப ்பநார்ககமவண்டும் 
என்ை ஆவலும் ஆயநாககளின் இந்�த் துணிசசலநா் 
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கப்பல் ்பயணத்திற்குக கநாரணங்கைநாகப 
்பநார்ககப்படுகின்ை்.

சைோதி, இைம் மற்றும் ்பங்களோ அரசியல்
கநாலனிய அரசின் ஒரு சிறு கூைநாகப ்பங்கைநாககள் 

இருபபினும், இறவ �்ககநா் ஒரு அரசியறலக 
தகநாண்டிருந்�் எ்லநாம். த்பநாதுவநாக தவவமவறு 
இ்ங்களும் சநாதிகளும் ஊ்டநாடும் இ்டைநாக 
்பங்கைநாககள் திகழந்�். இ�ன் வநாசிகளுககிற்டமய 
ஒரு அன்மயநான்யைநா் அன்பும் அம� சையத்தில் 
ஒரு �விர்ககமுடியநா� மவறு்பநாடும் நிலவியது. 
தவள்றையர் ைற்றும் கருப்பர் அதும்பநால் 
ஏகநாதி்பத்தியத்தி்ர் ைற்றும் கநாலனிவநாசிகள் 
என்்பதும்பநான்ை த்பநாதுவநா் முரண்கறை 
ஏ ற் று க தக நா ண் ம்ட  ்ப ங் க ை நா  உ ை வு க ள் 
கட்டறைககப்பட்ட்.

முககியைநாகக கநாலனிகளின் ்பங்கைநாககளில் 
கீழறைச சநாதியி்றரயும் ஆங்கிமலயர்கறையும் 
ஒரு கட்டநாயைநா் ்பரஸ்்பர உைவுககு உட்படுத்தும் 
உந்து சகதியநாக உணவு இருந்�து. த்பநாதுவநாக 
ஒவதவநாரு மைற்கத்தியக குடும்்பமும் மைலறைச 
சநாதியி்ரி்டமிருந்ம� �ைது ்பணியநாைர்கறை 
்பணியைர்த்� விரும்பி். ஆ்நால், மைலறைச 
ச நா தி யி ் ர்  ம ை ற் க த் தி ய ர் க ற ை 
தீண்்டத்�கநா�வர்கைநாகப ்பநார்த்�்ர். அவர்கள் 
சறைத்� உணறவ, த�நாட்ட உணறவ உண்ண 
ைறுத்�்ர். மைலும் அவர்கைநால் தீண்்டப்பட்ட 
சறையல் ்பநாத்திரங்கள், குவறைகறை மீண்டும் 
உ்பமயநாகிகக ைறுத்�்ர். எ்மவ, இவவி�த் 
‘தீண்்டநாறை’ மைற்்படி இரு �ரபபி்ருககும் 
த்பநாதுபத்பநாருைநாக இருந்து ஒன்றிறணத்�து 
எ்லநாம்.

உணவநால் ஒன்றிறணந்�நாலும், �ைககிற்டயிலநா் 
வர்கக, இ் மைன்றைறய, மவறு்பநாடுகறைத் 
�ககறவத்துகதகநாள்ை மைற்கத்தியர்கள் ்பல்மவறு 
உத்திகறைக றகயநாை மவண்டியிருந்�து. முன்பு 
குறிபபிட்டதும்பநால், கீழறைச சநாதி கிருத்துவர்கறை 
ஒமர ை�த்தி்ர் என்்ப�ற்கநாகப ்பணியில் அைர்த்�த் 
�யங்கி்ர். அதும்பநால் �்து ்பண்்பநாடு சநார்ந்� 
உணவுகறைச சறைகக அவர்கள் எடுத்துகதகநாண்்ட 
தவவமவைநா் முயற்சிகள் த்பநாதுவநாக ம�நால்வியில் 
முடிந்�். சில குறிபபுகளின்்படி, இந்�ப 
ம்பநாரநாட்டத்தின் இறுதியில் ரநாைசநாமியின் உள்ளூர் 
சறையமல தவற்றி அற்டந்�து(Wyvern:1891:16). 
இசசூழலில், டின் ைற்றும் குபபிகளில் அற்டககப்பட்ட 
இங்கிலநாந்திலிருந்து இைககுைதி தசயயப்பட்ட சில 
உணவுப த்பநாருடகறை வநாங்கி்ர். இவற்றின் 
சுறவயும் �ரமும் ஏற்றுகதகநாள்ை முடியநா��நாக 
இருந்�ம்பநாதிலும், அறவ மைற்கத்தியரின் உணவு 
மைன்றைறய அறிவிககும் குறியீடுகைநாக 
உ்பமயநாகிககப்பட்ட்(Lusin:2013).

எப்படியநாயினும், இந்தியநாவில் மைற்கத்தியர்களின் 
உ்டல்்லத்திற்கும் வசதியநா் உல்லநாசைநா் 

வநாழறகககும் கீழறைச சநாதியி்ர் அடிப்பற்டயநாக 
இருந்�்ர் .  அம� சையத்தில் ,  இவர்கள் 
குழந்ற�கமைநாடு த்ருககைநாக இருப்பதும், 
குழந்ற�கள் இந்தியத்�ன்றைறய இவர்களி்டமிருந்து 
ஏற்றுகதகநாள்வதும் ஆங்கிமலய ஏகநாதி்பத்தியத்தின் 
இருத்�லுககும் கிருத்துவ ை� வைர்சசிககும் 
சவநாலநா் ம்பநாககுகைநாகப ்பநார்கப்பட்ட்.

மு க கி ய ை நா க ப  ்ப ங் க ை நா  ம வ ற ல , 
கீழறைசசநாதியி்ரின் சமூக எழுசசிககும் 
ைநாற்ைத்திற்கும் ஒரு முககியநாைநா் ஆ�நாரைநாக 
இருந்�து எ்லநாம். குறிப்பநாக அதிகநாரத்தில் 
இருபம்பநாருககு உணவு சறைத்�ல், அவர்கமைநாடு 
மசர்ந்து வசித்�ல் ம்பநான்ைறவ சநாதியச சமூகத்தில் 
உணவநால் உ்டலநால் தீண்்டப்ப்டநாறைககும் 
ஒடுககப்படு�லுககும் எதிரநா் ஒரு ைநாற்றுச 
சூழலுககநா் சநாத்தியத்ற� முன்றவத்�து. மைலும் 
இது நிறலயநா் வருைநா்ம், ்பலதைநாழிகறைக 
கற்றுகதகநாள்ளு�ல், தவளி்நாடடுப ்பயணம், கல்வி, 
உ்டல்்லம் குறித்� அறிறவப த்பறு�ல், குழந்ற�கள் 
்பரநாைரிபபு ்பற்றிய த�ளிவு எ்ப ்பலவழிகளில் 
சமூக மைம்்பநாடடுககநா் கருவியநாகவும் இயங்கியது.

மைற்மகநாள் ஆவணங்கள் ைற்றும் நூல்கள்:
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Lusien, Caroline (2013), ‘Curry, Tins and Grotesque 
Bodies: Food, Cultural Boundaries and Identity in An-
glo-Indian life writing’, English Studies, vol.94, no.4.

=



ம�ொழிமெயர்ப்பியல்

சிறந்த ம�ொழிமெயர்ப்பு 
நூலுக்ொன 
ெரிசுப்்ெொட்டி - 2022
(திருவள்ளுவரகாண்டு - 2053)

67

ைாககைச் சிறகினிகல இதழ் முன்னெடுககும் 
ைவிஞர் கி.பி.அரவிநதன ஏழாவது ஆண்டு நிகனெவு

இலககியப் பரிசுப் கபாட்டி
‘கோகலகச் சிறகினி்ை’ இதழின் ததோடகக கோை தெறியோளர் 
கவிஞர் கி.பி.அரவிநதன் கனவின் மீதியில் எழும் புதிய தடமோக இப்போட்டி அலமயும்.

‘தென்றிடுவீர் எட்டுத்திககும் கலைச் தெல்்வஙகள் யோவும் தகோணர்நதிஙகு ் ெர்பபீர்’ என்கிற மோகவி 
போரதியின் கனல்வ ென்வோககும் முயற்சியில் இதுவும் 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)
  எழுத்ாைர் என ேரவணன (சநார்சவ)
  எழுத்ாைர் அமரந்த்ா (இந்தியா)
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பரிசுைள்
கதர்ந்தடுகைப்படும் இரண்டு நூலைளுககு தலா 

சானறிதழ் மற்றும் 10,000 இநதிய ரூபாயைள்
ஒரு ஊகைப்பரிசு

சானறிதழ் மற்றும் 5000 இநதிய ரூபாயைள்
சிறப்புப் பரிசு

வாசைர்ைளுகைானெது - ஓராண்டு ைாககை சநதா

ென்றி : 
இப்போட்டிககோன பணபபரிசிலன ்வழஙகும் கவிஞர் கி.பி.அரவிநதன் குடும்பம் ெோர்போக 

அ்வர்தம் துலணவியோர் திருமதி சுமதி மற்றும் ைணடன் துளிர் ெணபர்கள்
்வோழ்த்துககளுடன் கோகலகச் சிறகினி்ை இதழ்க குழுமம்

ல்பறாட்டியின் விதிமுர்கள்
1.   ல்பாடடியா்ளர்கைள் (நூோசிரியர்கைள்) தமது 
தன்விவரக குறிபபுகை்்ள இயற்்பயர் , 
பு்ை்்பயர், முகைவரி, ்சல்ல்பசி உள்ளிடை 
விவரஙகைளுைன் kipian2022kaakkaicirakinile@
gmail .com என்கிற மின்ைஞசல் ஊைாகை 
மடடுலம அனுப்பலவண்டும்.

2.  பிற ்மாழிகைளிலிருநது தமிழில் ்வளிவநத 
நூல்கைளின் இரண்டு ்படிகை்்ள அனுப்பலவண்டும். 
இநநூல் ்பறறி ஊைகைஙகைளில் ்வளிவநத 
விமர்சைஙகைள் மறறும் கைருதது்ரகைள் ்பறறிய 
வி்பரஙகை்்ள மின்ைஞசல் வாயிோகை அனுப்ப 
லவண்டும்.

3.  நூல்கை்்ள கைாக்கைச் சிறகினிலே ்சயேகை 
முகைவரிககு ்பதிவு அஞசல் மூேம் மடடுலம 
அனுப்ப லவண்டும்.

4.  ்பதிவு அஞசல் உ்ற மறறும் மின்ைஞசலில் 
“கைவிஞர் கி.பி.அரவிநதன் ஏழாவது ஆண்டு 
நி்ைவு இேககியப ்பரிசுபல்பாடடி - 2022” 
என்று குறிபபிைப்பைலவண்டும்.

5.  ல்பாடடிககு அனுப்பப்படும் நூல்கைள் 
மூ ே ் ம ா ழி யி லி ரு ந து  த மி ழி ல் 
்்பயர்ககைப்படைதாகைலவா மூே்மாழியுைன் 
ஒபபிடடு சரி்பார்ககைப்படைதாகைலவா இருநது, 
அது ்பரிசுககுரியதாகைத லதர்ந்தடுககைப்படைால் 
லதர்வு ்சயயப்படை நூ்ே ்வளியிடை 
்வளியீடைா்ளருககு சான்றிதழும் 5000 இநதிய 
ரூ்பாயகைள் ்பரிசுத  ்தா்கையாகைவும் 
வழஙகைப்படும்.

6.  ் மாழி்்பயர்பபு இேககிய வ்ளர்ச்சிககு 
தனிததுவப ்பஙகைளிபபுச் ்சயயும் தமிழ்ச் 
சிறறிதழ் ஒன்றுககு சான்றிதழும் 5000 இநதிய 
ரூ்பாயகைள் ஊககைப ்பரிசாகைவும் அளிககைப்படும்.

7.  ல்பாடடிககுரிய நூல்கைள் மறறும் சிறறிதழ்கைள் 
்பறறிய வி்பரஙகை்்ள அ்வ ்தாைர்்பாகை 
ஊைகைஙகைளில் ்வளிவநத விமர்சைஙகைள் 
மறறும் கைருதது்ரகைளுைன் ்படடியலிடடுக 
கைாக்கைச் சிறகினிலே அலுவேகைததுககு 
அனுப்போம். வாசகைர்கைள் அனுபபி்வதத 
்படடியலிலிருநது நடுவர்கை்ளால் ்பரிசுககுரிய 
நூல் / சிறறிதழ் லதர்ந்தடுககைப்படடிருநதால் 
்பரிநது்ர ்சயத ஒவ்வாரு வாசகைருககும் 
ஓராண்டு கைாக்கை சநதா சிறபபுப ்பரிசாகை 
அனுபபி்வககைப்படும்.

8.  ்பரிசுககுரிய நூல்கை்்ள நடுவர்குழு ்பரிசீலிதது 
அளிதத லதர்வின் அடிப்ப்ையில் ் நறியா்ளர் 
வழஙகும் தீர்பல்ப இறுதியாைது.

9.  ்பஙலகைறகும் ல்பாடடியா்ளர்கைளுைன் ல்பாடடி 
முடிவு அறிவிககைப்படும் வ்ர அஞசல், 
்சல்ல்பசி, ்தா்ேல்பசி, மின்ைஞசல் 
உள்ளிடை எநதத ்தாைர்்பாைலும் 
நைததப்பைமாடைாது.

10.  ல்பாடடியின் முடிவு 2022 ஏபபிரல் மாத 
கைாக்கை இதழில் கைாக்கை குழுமததிைரால் 
மு்றப்படி ் வளியிைப்படும்.

11.  ்பரிசுககுத ் தரிவாகும் நூலுககுரிய சான்றிதழும் 
்பரிசுத ் தா்கையும் உரிய மு்றயில் அனுபபி 
்வககைப்படும்.


