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சிறப்பிதழ்
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வாழ்க்கைத் துணைவியுடன் வ.உ.சி.

வழக்கறிஞராய் வ.உ.சி.

அரிய ஆவணம்
1980களின் த�ொடக்கத்தில் சென்னை வந்த பிறகு, ஓவியர் ஆதிமூலம் அருகிலேயே அமர்ந்து
பணிசெய்யும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிடைத்தது. 1985-86 என்று நினைக்கிறேன். ஒருநாள் வ.உ.சி.
யின் அரிய புகைப்படங்கள் அடங்கிய காகித உறை ஒன்றை என்னிடம் தந்த ஆதிமூலம் அவர்கள்,
“இதிலுள்ள புகைப்படங்கள் வ.உ.சி. குடும்பத்திலிருந்து பெறப்பட்டவை. கிளாஸ் நெகட்டிவில்
பிரிண்ட் ப�ோடப்பட்டவை. எனக்குப் பிறகு பத்திரமாகப் பாதுகாத்து வைத்திருப்பீர்கள் என்பதனால்
இதை உங்களுக்குத் தருகிறேன்” என்று ச�ொல்லி என்னிடம் க�ொடுத்தார். அவற்றில் சில
படங்கள்தான் இந்தப் படங்கள். ஓவியர்கள் கன்னியப்பனும் ஆதிமூலமும் இணைந்து சிற்பி தனபால்
அவர்களின் மேற்பார்வையில் இரண்டாம் உலகத் தமிழ் மாநாட்டுக்காக வடித்ததுதான் தற்போது
துறைமுகத்தில் உள்ள வ.உ.சி. சிலை. ‘பல நேரங்களில் வ.உ.சி. மாடலாக நானும் நின்றிருக்கிறேன்’
என்று ஆதிமூலம் அப்போது என்னிடம் பெருமைப்படச் ச�ொல்லி
இருக்கிறார். உலகத் தமிழ் மாநாட்டைய�ொட்டி சென்னையில்
“அண்ணா வைத்த சிலைகளிலேயே வ.உசி. சிலைதான்
உயிர�ோவியமாய் என்னை நெகிழச் செய்தது” என்று எனது
பள்ளிப்பருவத்திலேயே எனது தந்தையார் பெருமைப்பட்டிருக்கிறார்.
மகத்துவமான அந்த மூன்று ஓவியர்களின் அருகிலிருந்து நான்
ஓவியப்பயிற்சி பெற்றதும் அவர்களுடன் சேர்ந்து பயணித்ததும்
எனக்குக் கிடைத்த பேறு.
- ஓவியர் டிராட்ஸ்கி மருது
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ரஞ்செறிந்த விடுதலைப் ப�ோராட்டக் களத்தில் முன்னணிக்
களப்போராளித் தலைவராக நின்ற ‘கப்பல�ோட்டிய தமிழன்’ வ.உ.சி.
பிறந்து 150ஆவது ஆண்டு இது.
செல்வச் செழிப்புமிக்க வழக்கறிஞருக்கு மகனாகப் பிறந்து
தந்தையைப் ப�ோலவே படித்து வழக்கறிஞர் த�ொழிலுக்கு வந்தவர்.
தென் தமிழகத்து மக்களின் நம்பிக்கைக்குரிய வழக்கறிஞராக
வளர்ந்தவர். வங்கத்தில் மதரீதியாக மக்களைப் பிளவுபடுத்தும்
அரசியல் தலையெடுத்து ஆடியப�ோது தமது அரசியல் நுழைவை
உறுதி செய்தவர்.
சைவ சமயத் தத்துவங்களை ஆழ்ந்து கற்றவர்; அவற்றுக்கு
விளக்கவுரைகளையும் விரிவுரைகளையும் எழுதியவர். இருந்தப�ோதிலும்
சாதிமத நம்பிக்கைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்; தமிழ் இலக்கியங்களில்
இலக்கணங்களில் ஆழங்கால் பட்டவர். அதன்வழி, தமிழ் இலக்கிய,
இலக்கண மரபை தமது எழுத்திலும் பேச்சிலும் வெளிப்படுத்தியவர்.
தமிழின் மரபையும் மாண்பையும் ப�ொதுவெளியில் காத்திரமான
ம�ொழியில் முழங்கியப�ோதெல்லாம் தமிழின் அடையாளமாய்த்
தமிழரின் பெருமையாய்த் திருக்குறளை முன்னிறுத்தியவர்.
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பார்ப்பனர், பார்ப்பனரல்லாதார் என்கிற கருத்தியல் களத்தில்
சமூகநீதிச் சமூகங்களின் உரிமைகளை முழங்கிய விடுதலைப்
ப�ோராட்டத் தலைவர்களில் முன்னணியில் நின்றவர். தேசவிடுதலை
க�ோரும்போதே மக்களின் சமூக, பண்பாட்டு விடுதலைக்கும் குரல்
க�ொடுத்ததால் தந்தை பெரியாரின் கரம்கோர்த்துச் செயல்பட்டவர்.
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ஆண்தான் குடும்பத்தலைவர் என்கிற மாயபிம்பத்தை உடைத்து
ஆளுமைமிக்கவர் பெண்ணாக இருந்தால் அந்தக் குடும்பத்தில்
பெண்ணே குடும்பத் தலைவராக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியவர்.
இவ்வாறு பெண்ணுரிமைக்கு ஆதரவாகக் குரல் க�ொடுத்தத�ோடு
அதைச் ச�ொந்த வாழ்க்கையிலும் கடைப்பிடித்து வந்தவர்;
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வெள்ளையருக்கு எதிராய்க் கடல்வழித் த�ொழிலில் தமிழர்கள்
காலூன்ற வேண்டுமென்பதற்காக சுதேசிக் கப்பல் நிறுவனத்தை
உருவாக்கியவர். சுதேசியாய் வாழ்வதையே தமது வாழ்வியல் அறமாகக்
க�ொண்டிருந்த வ.உ.சி., நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழர்களுக்கு
ஏற்ற மருத்துவம் சித்த மருத்துவம் என்பதை உரத்துச் ச�ொன்னவர்.
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கிராமியத் த�ொழில்கள்மீது மிகுந்த நம்பிக்கை க�ொண்டவர்;
கிராமியத் த�ொழில்களை வளர்ச்சி அடையச் செய்வதன் மூலம்தான்
கிராமப்புற மக்களிடத்தில் தற்சார்பு வாழ்வியலை உருவாக்க முடியும்
என்பதில் உறுதி காட்டியவர். த�ொழிலாளர்களின் ப�ோராட்டங்களையும்
உழவர்களின் ப�ோராட்டங்களையும் முன்னின்று நடத்தியதன் மூலம்,
உழைக்கும் மக்களை விடுதலைக்களத்தில் அரசியல்படுத்துவதில்
வெற்றி கண்டவர்; த�ொழிலாளர் குரலை ஓங்கி ஒலித்ததால் தேசத்
துர�ோகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டு 35 வயதிலேயே 40 ஆண்டுக்காலச்
சிறைதண்டனை பெற்றவர். சிறையில் செக்கிழுக்க வைத்ததனால்
தமது அளப்பறிய தியாகத்தால் ‘செக்கிழுத்த செம்மல்’ என்ற பெருமை
பெற்றவர்.
சிறையிலிருந்து வெளிவந்தப�ோது, விடுதலைக்களம் திசைமாற்றம்
பெற்றிருந்ததால் ப�ொதுவாழ்விலிருந்து விலகிநின்றவர்; குடும்பம்
க�ொடிய வறுமையில் துன்புற்றப�ோதும் தம்மிடமிருந்த சட்டப்
புத்தகங்களை விற்று வறுமையில் செம்மை கண்டவர். எண்ணெய்க்
கடை வைத்தும் அரிசிக்கடை வைத்தும் தமது அந்திமக் காலத்தைக்
கழித்தப�ோதும் த�ொடர்ந்து விடுதலை வேள்வியில் ஈடுபட்டுக்
களைத்த மாபெரும் நாட்டுப்பற்றாளர்.
தமிழ்நிலம் உள்ளளவும் க�ொண்டாடப்பட வேண்டிய தனிப்பெரும்
தலைவர் வ.உ.சி. அவர்களின் 150ஆவது ஆண்டுச் சிறப்பிதழ் வழியாக
காக்கை தமது வீரவணக்கத்தைப் பதிவுசெய்கிறது.
=

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021
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கட்டுரை

ஆ. சிவசுப்பிரமணியன்
sivasubramanian@sivasubramanian.in

வ.உ.சி.யின்

சமயநெறி

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

அரசியலில் மதத்தைக் கலப்பதில் உடன்பாடில்லாதவராகவே
இறுதிவரை வாழந்தவர். இவ்வகையில் தமது அரசியல்
குருவான திலகரிடம் இருந்து மாறுபாடான நிலைப்பாடைப்
பின்பற்றினார். தமிழனின் அடையாளமாகத் திருக்குறளை
முன்நிறுத்தினார்.
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மி ழ ் நா ட ்டை ப்
ப�ொறுத்தளவில் தனிமனிதன்
ஒருவனது சமயநெறியும் சாதியும்
அவனது பிறப்பிலேயே உறுதி
செ ய ்யப்பட் டு வி டு கி ற து .
இதற்கேற்ப வ.உ.சி யின் சமயமாக
சை வ நெ றி யு ம் ச ா தி ய ாக
வேளாளர் சாதியும் பிறப்பிலேயே
அடையாளமாக இடப்பட்டு
விட்டது.அவரது பூரவீக ஊரான
ஒட்டப்பிடாரத்தில். விசுவநாத
சுவாமி க�ோயில் என்ற பெயரில்
சிவன் க�ோயில் ஒன்று உள்ளது.
இக் க�ோயிலில் ஆண்டுத�ோறும்
சித்திரைத் திங்களில் திருவிழா
நிகழும். இத் திருவிழாவின் சிறப்பு
நிகழ்வாக ஒன்பதாவது திருவிழா
அன்று முற்பகலில் தேர�ோட்டம்
நி க ழு ம் . ‘ க ட ்டளை ’ எ ன்ற
பெயரில் இதற்காகும் செலவினை
ஏற்று நடத்தும் ப�ொறுப்பு வ.உ.சி.
குடும்பத்திற்கு உரியது. பரம்பரை
அ டி ப்படை ச ார ்ந ்த இ ப்
ப � ொ று ப் பு . கு டு ம்ப ப்
பெருமைக்குரியதாகும்.
வ . உ . சி . பி ற ந ்த வே ள ா ள ர்
சாதியினர் “சைவ வேளாளர்”
என்று அடைம�ொழி இட்டுத்
தம்மை அழைத்துக் க�ொள்வது
மரபு . சமயமும் சாதியும் ஒன்றாக
இ ண ை க்க ப்
ப ட ்டத ன்
வெளிப்பாடே இது.(பின்னர்
பு லா ல் உ ண வு ம று ப் பி ன்
அ டை யா ளம ாக வு ம் சை வ ம்
என்ற ச�ொல் மாறிப்போனது.)
பிறப்பின் அடிப்படையில் சைவம்
என்ற சமயம் சாரந்தவராக வ.உ..
சி. இருந்தாலும் அவரது சமய
நெ றி ச ற் று ம ா று பாடா ன
ஒன்றாகும். .

சுதேசி இயக்கத்தில் ஈடுபாடு க�ொண்டிருந்த
வ.உ.சி. சமய நம்பிக்கையைத் துறந்தவரல்லர்.
அவரது குடும்பச்சூழலும் சமய நம்பிக்கையை
வளர்த்தெடுப்பதாகவே அமைந்திருந்தது. பாரதம்,
திருவிளையாடல் புராணம் இராமாயணம் ஆகிய
சமயநூலகள் சார்ந்த கதைகளைச் சிறு வயதில்
கேட்டறிந்துள்ளர் (சுயசரிதை).
கண்ண னூ ர் சி றை வ ா ழ ்க்கை யி ன் ப � ோ து
“கடவுளின் இனிய காட்சியில் ஆழந்து உடல்
உள்ளம் மறந்து அவன் ஒளியுளே நின்றதால்” சிறைக்
கண்கா ளி ப்பா ள ர ா ன ஆ ங் கி ல ே ய ர் சி றை க்
கைதிகளைப் பார்வையிட வந்ததைக் கவனிக்கத்
தவறிவிட்டார். இதற்காக அவருக்கு அரிசி உணவு
நிறுத்தப்பட்டு கேழ்வரகு உணவு வழங்கும்படி
கட்டளையிடப்பட்டது(சுயசரிதை)
1912 இல் சிறையில் இருந்து விடுதலையான
பின்னரே அவர் தமது சுயசரிதையை அகவற்பா
வடிவில் எழுதியுள்ளார். இந்நூலை1916 வாக்கில்
எழுதியிருக்க வேண்டும் என்று வீ.அரசு(2002:27)
கருதுகிறார். இந்நூலில் தாம் பிறந்து வளர்ந்த
ஒட்டப்பிடாரம் ஊரின் சிறப்பைக் கூறும் ப�ோது
அங்குள்ள க�ோயில்கள் குறித்து.
உலக நாயகி உவந்து வடக்கும்
சிலசிறு தேவர்கள் சிறந்து கிழக்கும்
குணமே புரியம் கணேசன் தெற்கும்
திருமால் உடனே சிவபிரான் மேற்கும்
என்று குறிப்பிட்டு இக் கடவுளர்கள் இவ்வூரைக்
காத்து வருவதாக எழுதியுள்ளார்.
ஒட்டப்பிடாரம் ஊருக்கு அருகிலுள்ள நகரம்
தூத்துக்குடி. இங்குள்ள சிவன் க�ோயிலுக்குத்
தலபுராணம் ஒன்றுண்டு.அதன்படி இவ்வூரில்
உமாதேவிக்கு சிவன் மந்திரம் உபதேசித்துள்ளார்.
இது காரணம் பற்றி இவ்வூரானது திருமந்திர நகர்
என்ற பெயரையும் பெற்றுள்ளது்.தமது நூல்களில்
தூத்துக்குடி நகரைக் குறிப்பிடும் ப�ோது திருமந்திர
நகர் என்றே வ.உ.சி. பரவலாகக் குறிப்பிடுகிறார்.
கல்வி பயில தூத்துக்குடி நகருக்குச் சென்றதை”அருமந்
திரத்தை அம்மைக் கருளிய திருமந்திர நகர்சென்றேன்”
என்றே எழுதியுள்ளார்.

சமயப் ப�ொறை
இவ்வாறு பிறப்பின் அடிப்படையில் சமய
நம்பிக்கையைப் பெற்று வாழ்ந்தாலும் பிறசமயங்களின்
மீது காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லாதவராகவே வ.உ.சி
வாழ்ந்துள்ளார்.அவரது சுய சமயப்பற்று பிறசமய
வெறுப்பைத் த�ோற்றுவிக்கவில்லை.
ஓ ட ்ட ப் பி டா ர த் தி ற் கு த்

தெற் கி லு ள ்ள .

பு தி ய ம் பு த் தூ ரி ல் வ ாழ்ந் து வ ந ்த சீ ர் தி ரு த ்த க்
கி றி த ்த வ ப � ோதக ர ா ன ஆ டம ்ஸ ன் எ ன்ற
வெள்ளையரைச் சந்தித்தது குறித்து “ ஆடம்ஸன்
என்னும் ஆங்கிலப் பாதிரி, நாடு மதித்திட நல்ல
கிறிஸ்தவ மதத்தினை மிக்க வலத்தோடும் தக்க
பதத்தோடும் விதைத்திடும் பண்புடை யாளன்”
என்று பாராட்டியுள்ளார்(சுயசரிதை).
1895 இல் வழக்கறிஞர் தேர்வில் தேர்ச்சி
பெற்றதை”என்னுளம் மதிக்கும் ஏசுவின் வருடம்
த�ொண்ணூற் றைந்தினிற் ச�ொல்லிய பரிட்சையில்
தெ ளி ந ்த ற் கு ரி ய சீ ற் றி னை ப் ப ெற் று ” எ ன் று
குறிப்பிட்டுள்ளார்(சயசரிதை). இங்கு “என்னுளம்
மதிக்கும் ஏசு” என்று குறிப்பிட்டுள்ளமை கவனிக்கத்
தக்கது.
வைணவத்தின் திருமாலைத் த�ொழுவ�ோர்
அடையும் பலன்கள் குறித்து இவர் எழுதிய செய்யுள்
1915 இல் இவர் வெளியிட்ட பாடல்திரட்டு நூலில்
இ ட ம் ப ெற் று ள ்ள து ( அ ர சு . வீ 2 0 0 2 : 1 3 9 ) .
பாளையங்கோட்டைச் சிறையில் இருந்தப�ோது தாம்
படித்த நூல்களைப் பட்டியலிட்டுக் கூறும்போது “.....
நல்லாப்பிள்ளை பாரதமும் பெரும் ப�ொருள்
நி ர ம் பி ய பக வ ற் கீ தை யு ம் ப டி த ்தே ம் ”
எ ன் கி ற ா ர் ( சு ய ச ரி தை ) . நல்லா ப் பி ள ்ளை
எ ன்ப வ ர் எ ழு தி ய பா ர த ம் த மி ழ கத் தி ன்
வ ட ம ா வ ட ்ட ங ்க ளி ல் பா ர த க் கதைகளைத்
தெருக்கூத்தாக ஆடும் தெருக்கூத்துக் கலைஞர்களால்
பின்பற்றப்படும் பனுவலாகும்.கண்ணனது கூற்றாக
வைணவர்கள் கருதும் பகவத்கீதை வைணவத்
தத்துவத்தை வெளிப்படுத்திநிற்பது்
இவை எல்லாம் ப�ொதுவாகப் பரவலாக
வெ ளி ப்ப டு ம் ப ண் பு தா ன் . ஆ ன ா ல் ச ம ய த்
தத்துவங்களில் ஆழ்ந்த பயிற்சி பெற்றோரில்
பெரும்பால�ோர் தம் சமயமே உண்மையானது,
உயர்வானது என்ற நிலையில் நிற்பர். வ.உ.சி. தம்
பிறப்பின் அடிப்படையில் மட்டும் சைவரல்லர்.
சைவசமயத் தத்துவங்களைக் கற்றறிந்தவர்.சைவ
சமயத்தின் தத்துவ நூல்களில் ஒன்று மெய்கண்டதேவர்
என்பவர் எழுதிய சிவஞானப�ோதம். இந்நூலுக்கு
வ.உ.சி. உரை எழுதி 1935 இல் வெளியிட்டுள்ளார்.
இந் நூல் பன்னிரண்டு நூற்பாக்களைக் க�ொண்டது.
இந் நூலின் உரையாசிரியர்கள் சைவம் நீங்கலாக
ஏனைய சமயங்களைக் குறித்து ஆங்காங்கே
கடுமையான விமர்சனங்களை எழுதியிருப்பர்.
வ.உ.சி.யின் உரையில் இப் ப�ோக்கு இடம் பெறவில்லை
என்பத�ோடு அவ்வாறு தாம் எழுதாமைக்கான
காரணத்தையும் “உரைப்பாயிரம்”என்ற தலைப்பில்
பின் வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
“இவ்வுரையில் ஏனைய உரைகளிற் காணப்படும்
பல மதக் க�ோட்பாடுகளும் அவற்றின் கண்டனங்களும்
காணப்படா. அவை காணப் படாமைக்குக் காரணம்
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சமயப்பற்று
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மக்கள் பல்வேறு பெயர்கள�ோடும் வடிவுகள�ோடும்
காணப்ப டி னு ம்
அ வ ர்களெல்லா ம்
மக்கட்சாதியினரேயாவதுப�ோல ,மதங்கள் பல்வேறு
ப ெ ய ர்கள�ோ டு ம் க�ொ ள ்கைகள�ோ டு ம்
காணப்படினும் அவைகளெல்லாம் ஒப்புயர்வற்ற
ஒரே இறைவனைப் பற்றியே பேசுகின்றன என்று
ய ா ன் க ரு து கி ன்றமையே . அ ன் றி யு ம் ம த
வேற்றுமையைக் காண்பவர்களும் பேசுபவர்களும்
“யான்”, “எனது” என்னும் மத வெறிபிடித்த
மாக்களேயென்றும், நமது நாடு தற்காலம் இருக்கிற
ஒற்றுமையற்ற நிலைமையில் மதவேற்றுமைகளைய�ோ
சாதி வேற்றுமைகளைய�ோ வேறு வேற்றுமைகளைய�ோ
காண்பவர்களும், பேசுபவர்களும் தேசத்திற்குத்
தீங்கிழைப்பவர்களேயென்றும் யா்ன் கருதுகின்றேன்.
அ த ன ா லு ம் இ வ் வு ரை யி ல் பல ம த க்
க�ோட்பாடுகளையும் அவற்றின்பொய்யான உயர்வு
தாழ்வுகளையும் பற்றி ஒன்றும் பேசவில்லை”
தாம் உரை எழுதிப் பதிப்பித்த சிவஞானப�ோத
உரை என்ற நூலின் இறுதியில் சிவஞானப�ோத
வரலாறு என்ற தலைப்பில் சில செய்திகளை
எழுதியுள்ளார். அதன் இறுதிப்பகுதியில் இறை
நம்பிக்கையாளர், இறை மறுப்பாளர் முரண்பாடைத்
த வி ர் க் கு ம் மு க ம ாக சி ல க ரு த் து க்களை
முன்வைத்துள்ளார். அவை வருமாறு:
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“இவ்வுலகத்தின் கண்தோன்றி நிலவுகின்ற
சமயங்கள் பல.அவற்றுள் கடவுள் இல்லை என்று
ச�ொல்லும் சமயமும் ஒன்று.அதனை நாஸ்திக சமயம்
என்பர் ஆன்றோர்.மற்றைய சமயங்கள் எல்லாம்
கடவுள் உண்டென்று ச�ொல்பவைகளே.அவற்றை
ஆஸ்திக சமயம் என்பர் ஆன்றோர்.நாஸ்திக
ச ம ய த் தி ன ர் அ ண்ட ங ்க ளி ன் அ மை ப் பு ம்
அ ண்ட ங ்கள் ஒ ன ்றைய�ொ ன் று ஒ ழு ங ்காக ச்
சுற்றிவருதலும் ஒவ்வோர் அண்டத்திலும் சிருஷ்டி
ஸ்திதி,சம்ஹாரம் ஒழுங்காக நிகழ்ந்து வருதலும்
இயற்கையின் சக்தியால் என்று ச�ொல்கின்றனர்.
ஆஸ்திக சமயத்தினர்கள�ோ அவைகளெல்லாம்
ஒழங்காக நிகழ்ந்துவருதல் கடவுள் சக்தியால் என்று
ச�ொல்லுகின்றனர்.நாஸ்திகரது இயற்கையைத்தான்
ஆஸ்திகர் கடவுள் என்றுகூறுகின்றனரென்று
நாஸ்திகரும், ஆஸ்திகரது கடவுளைத்தான் நாஸ்திகர்
இயற்கையென்று கூறுகின்றனர் என்று ஆஸ்திகரும்
க�ொ ள ்வரே ல் இ வ் வி ரு ச ம ய ங ்க ளு ள் ளு ம்
வேற்றுமையில்லை”
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இங்கு வ.உ.சி நாத்திகத்தை ஒரு சமயமாகக்
க�ொள்கிறார்.ஆனால் தத்துவ அடிப்படையில்
அவ்வாறு கூற முடியாது.”நாஸ்தி” என்ற வடம�ொழிச்
ச�ொல்லுக்கு இல்லை என்பதே ப�ொருள். கடவுள்
இ ல ்லை எ ன்போரே நாஸ் தி க ர் . இ வ ர்களை
வடம�ொழியில் உல�ோகாயுதர், சார்வாகர் என்றும்
தமிழில் பூதவாதி என்றும் அழைத்துள்ளனர்.
சமயவாதிகள் தம் சமயமே உயர்வானது என்பதை
நி று வு ம் ந�ோ க் கி ல் நடத் து ம் வி வ ாத ங ்க ளி ல்

நாத்திகர்களையும் விவாதிக்க அழைத்துள்ளனர்.
ப�ௌத்த சமயத் துறவினியாகத் துறவு பூண்ட
ம ணி மேகலை இ வ்வா று வி வ ா தி க ்கை யி ல்
பூதவாதியுடன் வாதம் செய்ததாக மணிமேகலைக்
காவியம் (சமயக் கணக்கர் திறம் கேட்ட காதை)
கூறுகிறது.இதன் அடிப்படையிலேயே வ.உ.சி.யும்
நாத்திகத்தை ஒரு சமயமாகக் கருதியிருக்கலாம்.
ச ம ய ப்பற் று க் க�ொ ண் டி ரு ந ்த வ . உ . சி
இறைமறுப்பாளர்களை வெறுத்தொதுக்கவில்லை
என்பதை இவ் உரைப்பகுதியால் அறியமுடிகிறது.
1908 இல் தூத்துக்குடிநகரின் கடற்கரைப்
பகுதியில் அவர் ஆற்றிய உரையை ஆங்கில அரசின்
காவல்துறையினர் ஆங்கிலத்தில் ம�ொழிபெயர்த்து
உயர் ஆதிகாரிகளுக்கு அனுப்பியுள்ளனர். அதில்
பதிவாகியுள்ள ஒரு செய்தி பிற சமயத்தினரின் சமய
உணர்வை அவர் மதிக்கும் பண்பை வெளிப்படுத்தி
நிற்கிறது. உரையாற்றிக் க�ொண்டிருந்த வ.உ.சி. தன்
உ ரையை நி று த் தி வி ட் டு ப் பி ன்வ ரு ம ா று
கு றி ப் பி ட் டு ள ்ளா ர் : இ ப்போ து கி றி த ்த வ த்
தேவாலயத்தில் வழிபாடு நிகழ உள்ளது. அதுமுடியும்
வரை அமைதி காப்போம்.அதன் பின்னர் என்
உரையைத் த�ொடர்கிறேன்.

சைவர்களுடனான முரண்
சிவஞான ப�ோதம் நூலுக்கு அவர் உரை
எழுதியதை மையமாகக் க�ொண்டு சில கண்டனங்கள்
எழுந்தன. முதலாவது அதற்கான தகுதி அவரிடம்
இல்லை என்பதாகும். கண்டனம் செய்தோர்
குறிப்பிட்ட தகுதியின்மை என்பது தீட்சை என்ற
சைவசமயச் சடங்கிற்கு அவர் தம்மை ஆட்படுத்திக்
க�ொள்ளவில்லை என்பதுதான். இந்த இடத்தில்
அவரைக் கண்டனம் செய்தோர் குறிப்பிட்ட தீட்சை
என்னும சமயச் சடங்கு குறித்து சுருக்கமாகவேனும்
அறிந்து க�ொள்வது அவசியமாகிறது.
தீட்சை என்ற ச�ொல் “தீ க்ஷா” என்ற வடம�ொழிச்
ச�ொல்லின் தமிழ்வடிவமாகும்.வடம�ொழியில் இச்
ச�ொல் “அஞ்ஞானத்தைப் ப�ோக்கி மெஞ்ஞனத்தைத்
தருவது” என்ற ப�ொருளைத் தரும். “குருமூர்த்திகளாய்
இருப்பவர்கள் தம் சீடர்கட்குத் தவத்தையும்
ஞானத்தையும் அளிக்கும் முறையைச் சைவசித்தாந்தம்
தீட்சை என வழங்கும்” என்று முனைவர் உலகநாயகி
பழனி (2008:231)விளக்கமளிப்பார்.இத் தீட்சைகள்
பல த ர த ்த வை . இ வ ற் று ள் ச ம ய தீ ட ்சை
அடிப்படையான தீட்சையாகும் . இத் தீட்சை
ப ெ ற ்ற ோரே சி வ ாக ம ங ்களை ஓ தி உ ண ரு ம்
உரிமையைப் பெறுவர். இத் தீட்சை குறித்து “
வேதத்தை ஓதுவதற்கும் வைதீக ஒழுக்கங்களை
மே ற ்கொள் ளு வ தற் கு ம்
“ உ பந ய ன ம்
“இன்றியமையாதது என்பதை நாம் அறிவ�ோம்.
அதுப�ோல சிவாகமங்கள் ஒதுவதற்கும் சைவ
ஒழுக்கங்களை மேற் க�ொள்ளுவதற்கும் சமய தீட்சை

ஆனால் அடிப்படைத் தீட்சையான சமய
தீடசையைப் பெறாத நிலையில் சிவஞான ப�ோதம்
என்ற சைவசித்தாந்த நூலுக்கு வ.உ.சி உரை
எழுதியது கடுத்த சைவர்களுக்கு உவப்பாயில்லை.
இதன் வெளிப்பாடாக அவரது உரையை அவர்கள்
ஏற்றுக் க�ொள்ளவில்லை.மேலும் முன்னர் குறிப்பிட்ட
வ.உ.சி.யின் சமரச ந�ோக்கும் ,அவர்களது மரபு
சார்ந்த பார்வைக்கு முரணாக இருந்தது.
அவருக்கு வேதாந்த நெறியில் இருந்த ஈடுபாட்டின்
காரணமாக அக் கண்ணோட்டத்திலேயே அவரது
உரை அமைந்துள்ளது என்ற குற்றச் சாட்டும்
முன்வைக்கப்பட்டது.(மதுரையில் உள்ள பிராமணர்
அல்லாத�ோரின் வேதாந்த மடத்தில் தான் வ.உ.சி
சைவசித்தாந்தம் பயின்றார் என்ற உண்மையை
ஆயவாளர் திரு,ரங்கையா முருகன் கண்டறிந்துள்ளார்).
இ க் கு ற ்ற ச் ச ாட் டு களை வ . உ . சி . க ண் டு
க�ொள்ளவில்லை. தாம் பதிப்பித்த சிவஞான ப�ோதம்
உரையின் இறுதியில் தீக்கை யாது? என்ற தலைப்பில்
நான்கு வெண்பாக்களை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார்.
அவற்றுள் முதல் வெண்பாவில் தீக்கை தவஞானம்
என்ற ச�ொற்களைப் பயன்படுத்தித் தம்மைக் குறை
கூறுவ�ோர் இவ்விரண்டு ச�ொற்களின் ப�ொருள்
உணராது அவற்றின் பெயர்களை மட்டுமே
அறிந்தவர்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.அற்பமான
உயிர்களுக்கும் கூடத் தீங்கு செய்யாது வாழ்தலே
தன்னுடைய ந�ோக்கம் என்பதையும் வெளிப்படுத்தி
உள்ளார். உயிர்களிடத்து அன்பு செலுத்துதலே
உயரிய தவம் என்ற கருத்து அவரிடம் மேல�ோங்கி
இருந்தது.

உயிர்களிடத்து அன்பு
கண்ணணூர்ச் சிறை வாழ்வின்போது சக
கை தி க ளி ன் வே ண் டு க�ோ ளு க் கி ணங் கி நூ று
வெண்பாக்கள் க�ொண்ட “மெய்யறிவு”என்ற நூலை
இயற்றி உள்ளார்.இந்நூலில் “மெயந்நிலை யடைதல்”
என்ற தலைப்பில் இடம் பெற்றுள்ள பத்தாவது
இயலின் முதற் செய்யுளுக்கு அவர் எழுதியுள்ள
க ரு த் து ரை யி ல் கட வு ள ்த ன ்மை ய ா ன து
“ இ வ் வு ல கி லு ள ்ள எ வ் வு யி ரு ம் து ன்ப த ்தை
அடையாதும், செய்யாதும் வாழவும் செய்வார்க்குச்
சித்திக்கும்’’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.. ஆட்சிபுரியும்
மன்னனுக்கான அறிவுரையில் “எவ்வுயிரும் தனது
எல்லையைக் கடந்து சென்று வேறு எவ்வுயிர்க்கும்
எவ்வகைத் தீங்கும் இயற்றாதவாறும் ஆறறிவுள்ள

மக்களெல்லாம் ஆத்ம நிலையில் நிற்குமாறும்
அரசாட்சி செய்”எனகிறார்.பிற உயிர்களுக்குத் தீங்கு
புரிவதற்கு முக்கியக் காரணங்கள் மூன்றென்பது
அவரது கருத்தாக உள்ளது. அவை (1)சாதி என்னும்
ப�ொய்(2)சமயப் பேய்(3)காமம் என்பனவாம்
(மெய்யறம்74)
சமயத்தோடு இணைந்த ஒன்று விதிக்கொள்கை.
இ து கு றி த ்த அ வ ர து க ரு த் து க்களை இ னி க்
காண்போம்

விதி குறித்து வ.உ.சி.
விதியியல் அறிதல் என்ற இயலை வ.உ.சி முன்னர்
குறிப்பிட்ட மெய்யறிவு என்ற நூலில் அமைத்துள்ளார்.
அவ்வியலின் முதல் செய்யுளில் ஒரு மனிதன் தன்
விதியைத் தானே உருவாக்கிக் க�ொள்கிறான் என்றும்
இ றை வ ன்
உ ரு வ ாக்க வி ல ்லை
என்றும்குறிப்பிட்டுள்ளார். அவரது கருத்துப்படி
இ றை வ ன் ந டு வு நி லைமை வ ா ய ்ந ்த வ ன் .
அப்படிப்பட்ட இறைவன் ஓர் உயிர் துன்பத்தையும்
மற்றோர் உயிர் இன்பத்தையும் அடையும்படிச்
செய்யமாட்டான்.இது இறைவனது திருவிளையாடல்
என்பது தவறு.ஒருவர் முற்பிறவியின் செயல்களே
இ தற் கு க் கா ர ண ம ா கு ம் ( மெ ய ்ய ற ம் :
அதிகாரம2:செய்யுள்1)
விதியை மாற்றியமைக்க அவர் காட்டும் வழி நாம்
செய்யும் வினைகள்(செயல்கள்) நல்லவையாக
இருக்கவேண்டும் என்பதுதான்.இதைத் தாம் எழுதிய
மெய்யறம்(விதியியல் அறிதல்2:18-20) நூலில் பின்
வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்:
“விதியை மாற்றிட வினையை மாற்றுக
தீவிதி வேண்டிற் றீவினை புரிக
நல்விதி வேண்டி னல்வினை புரிக”
சமயங்களின் ஓர் அங்கமாக சமயத்துறவியரும்
ச ம ய நி று வ ன ங ்களை நடத் து வ�ோ ரு ம்
வி ள ங் கு கி ன்ற ன ர் . த ம் காலத் தி ல வ ா ழ ்ந ்த
இத்தகைய�ோர் குறித்து இவரது மதிப்பீடுஎன்னவாக
இருந்தது என்பதை அடுத்துக் காண்போம்.
சாமிக ளுட்பலர் காமிக ளாயினர்.
தேசிய ருட்பல ராசின ராயினர்(ஆசினர்:சமணர்)
மகந்துக ளுட் பல ரிகந்தன ர�ொழுக்கம்
தம்பிரான மறமெலா மெம்பிரா னறிவர்
ப�ோலியந் தணர்பலர் புரியா மறமிலை்
(மெய்யறம்:அதிகாரம்:113:1121-1125).

சுயநலமின்மை:
ஆன்மீகவாதிகளின் அடிப்படைத் தகுதியாகக்
கூறப்படுவது சுயநலமின்மை. சுயநலமின்மையின்
வெளிப்பாடாக அமைவது “யான்” “எனது” என்ற
அகந்தையில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக்கொள்ளல்.
இதைத்தான் திருவள்ளுவரும் “யான் எனது என்னுஞ்
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மிகவும் இன்றியமையாதது.உபநயனம் பெறாதவன்
வேதியன் ஆகான்.அதுப�ோலவே சமயதீட்சை
பெறாதவன் சைவன் ஆகான்”(மேலது:231).இதனை
அடுத்து வேறு சில தீட்சைகளை உலகநாயகி
பழனி(மேலது:231-235) கூறிச் செல்கிறார்.இத்
தீட்சைகளுக்கெல்லாம் அடிப்படையாய் அமைவது
மேற் கூறிய சமய தீட்சை தான்.
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செருக்கறுப்பான்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இக்
குறளுக்கு உரை எழுதிய வ.உ.சி.”யான் என்பது
அகப்பற்று, எனது என்பது புறப்பற்று “ என்பார்.
இவை முறையே உடலின் மீதும் ப�ொருளின் மீதும்
க�ொண்ட பற்றினைக் குறிக்கும். பற்றற்றல் என்பது
ஒரு வகையில் மாயாவாதத்துடன் நெருக்கமானது.
ஆனால் வ.உ.சி. மாயாவாதியல்லர். யான், எனது
என்பதை விடுவது குறித்த அவரது விளக்கம் அவர்
இயற்றிய வாழ்த்துப் பாடல் ஒன்றில் இடம்
பெற்றுள்ளது அப்பாடல் வருமாறு:
யான்எனதை விடலென்றால் யாவையும்விட்
ட�ோடலன்றே
யான்எனதை உள்ளுள்ளில் ஈர்ந்திடலே
-யான்எனதை
நீக்கிடற்கு நேர்மாக்கம் நீதிகற்று நின்றிடலே
ஆக்கிடலே பல்லுயிர்க்கும் அன்பு.
இதன் த�ொடர்ச்சியாக அவர்
பாடிய செய்யுளில்”நம்முடைய
சித்தாந்தம் நாம்காணும் எவ்வுயிரும்
நம்முடைய தெய்வமென நாம்
க�ோடல்” என்ற த�ொடர்கள் இடம்
பெற்றுள்ளன. இச் செய்யுள்கள்
தூத்துக்குடி நகர் சைவசித்தாந்த
சபையில் இவர் எழுதிப் படித்த
வரவு வாழ்த்தில் இடம் பெற்றுள்ளன.
க�ோ ய மு த் தூ ர்
சி றை
வ ா ழ ்க்கை யி ல் , தா ம் ம�ொ ழி
பெயர்த்த மனம் ப�ோல வாழ்வு
என்ற நூலுக்கு 1908இல் எழுதிய
மு க வு ரை யி ல் “ உ யி ர்க ளு க் கு
உதவுதலே கடவுளை ஆராதித்தல்
என்னும் க�ொள்கையை யுடைய
எனக்கு” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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ஒரு மதிப்பீடு:
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இதுவரை வ.உ.சி.யின் எழுத்துக்களில் இருந்து
அவரது சமயந�ோக்கு குறித்த செய்திகள் சிலவற்றை
அறிந்து க�ொண்டோம். கட்டுரையின் பக்க அளவு
கருதி அவரது திருக்குறள் உரையும் ஆங்கிலத்தில்
இருந்து அவர் ம�ொழிபெயர்த்த ஜேம்ஸ் ஆலனின்
நூல்களும் பயன்படுத்தப்படவில்லை. இருப்பினும
அ வ ர து ச ம ய ந�ோக ்கை இ ச் செ ய தி க ளி ன்
அடிப்படையில் ஒருவாறு கண்டறிய இயலும் .இச்
செய்திகளின் துணையுடன் சமயம் குறித்த அவரது
நி லைப்பா ட ்டை ப்
பி ன்வ ரு ம ா று
த�ொகுத்துரைக்கலாம்:
(1) வ.உ.சி.தன்னுடைய சமயமாக சைவசமயத்தை
ஏற்றுக் க�ொண்டிருந்தார்
(2) பிற சமயங்கள் மீது அவருக்குக் காழ்ப்புணர்ச்சி
இல்லாதிருந்தது

(3) விதிக் க�ோட்பாட்டில் அவருக்கு நம்பிக்கை
இல்லை.
(4)சடங்குகளைப் புறக்கணித்துள்ளார்
(5)உயிர்களின் மீது இரக்கம் காட்டலில் ஈடுபாடு
க�ொண்டிருந்த அவர் அதனைச் சைவசமயத்துடன்
இணைத்தே பார்த்துள்ளார். இதனுடைய நீட்சியே
சைவனுடைய அடையாளம் புலால் உண்ணாமை
என்று கருதும்படிச் செய்தது.(அறிவழகன்2021:148).
சைவர்களின் புற அடையாளமான திருநீறு
பூசலைத் தவிர்க்காதவர் அவர்.சைவ சமயத்தின்
தத்துவ நூல்களில் ஒன்றான சிவஞான ப�ோதத்திற்கு
உரை எழுதிப் பதிப்பித்தவர்.அச்சமயக் கடவுளர்
மீது பாடல்கள் யாத்து மகிழ்ந்தவர். அவர் எழுதிய
கடிதங்களில் பெரும்பாலும் பிள்ளையார் சுழியும்
கடவுள் துணை என்ற ச�ொல்லும் இடம் பெற்றிருந்தன.
(பெரியாருக்கு எழுதிய கடிதங்களில் கூட இவை
இடம் பெற்றிருந்தன)
அதே நேரத்தில் அரசியலில்
ம த த ்தை க்
கலப்ப தி ல்
உ டன்பா டி ல்லாத வ ர ாகவே
இ று தி வ ரை வ ா ழ ந ்த வ ர் . இ வ்
வகையில் தமது அரசியல் குருவான
திலகரிடம் இருந்து மாறுபாடான
நிலைப்பாடைப் பின்பற்றினார்.
த மி ழ னி ன் அ டை ய ா ள ம ாகத்
திருக்குறளை முன்நிறுத்தினார்.
உ யி ர்க ளி டத் தி ல்
அன்பு(ஜீவகாருண்யம்) என்பதில்
அ வ ர் க�ொ ண் டு ள ்ள ஈ டு பா டு
அ வ ர து
எ ழு த் து க்க ளி ல்
வெளிப்படுகிறது. ஒரு வேளை அவர்
மேலும் சிலகாலம் வாழ்ந்திருப்பின்
இராமலிங்க அடிகளாரின் சன்மார்க்க அமைப்பில்
இணைந்திருக்கலாம�ோ என்ற கருது க�ோளை
முன்வைக்கவும் தூண்டுகிறது.அவர் பின்பற்றிய
சைவம் குறித்து,” வ.உ.சி அவர்கள் சைவர்.ஆனால்
வடநாட்டுச் சைவத்தைப் பின்பற்றுகின்ற திருவாடு
துறை,திருப்பாதிரிப்புலியூர் மடத்தார் ப�ோற்றுகின்ற
சைவமல்ல.சாதி சமயச் சழக்குகள் தென்னாட்டுச்
சை வ த் தி ல் இ ல ்லை . எ வ் வு யி ரி டத் து ம்
அனபாயிரு;எல்லோரும் ஓர்குலம் என்பதே ,வ.உ.சி.
யின் க�ொள்கை” என்று திரு.வி.க. தமது உரை ஒன்றில்
குறிப்பிட்டுள்ளார்(அறிவழகன்.ஆ2021:34). ஆம்
உண்மையில் இதுவே வ.உ.சி.யின் சமயநெறி.
துணை நின்ற நூல்கள்
அரசு.வீ.(2002)வ.உ.சி. நூல் திரட்டு. அறிவழகன்
(2021)தமிழப் பெரியார் வ.உ.சி. உலக நாயகி பழனி
2006:231-235, தீட்சை,
இந்துக் கலைக்களஞ்சியம்(2006) த�ொகுதி எட்டு. பிரதம
பதிப்பாசிரியர்: சி.பத்மநாதன்
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கட்டுரை

ரெங்கையா முருகன்

வ.உ.சி.

அ

த்வைத வேதாந்தத்தில் ஈடுபாடு க�ொண்ட
வ.உ.சி. சுவாமி இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் நேரிடைச்
சீடர் சுவாமி இராமகிருஷ்ணானந்தரைச் சந்தித்து
வேதாந்த விசாரணை செய்யப் ப�ோகிறார். சுவாமி
இராமகிருஷ்ணானந்தர் கேட்ட கேள்விகளுக்கு வ.உ.சி.
மாயாவத கண்ணோட்டத்தில் பதில் அளிக்கிறார்.
ஆனால் சுவாமி இராமகிருஷ்ணானந்தர�ோ வ.உ.சி.யின்
எதிர்கால அரசியல் பணி எத்திசையில் செல்ல வேண்டும்
என்பதை மிகத் தெளிவாக உணர்த்த “சுதேசியம் ஒன்றே
சுகம் பல அளிக்கும்” என்று சுட்டிக் காட்டுகிறார்.
இந்த விவரத்தை தனது சுயசரிதையில் கீழ்க்காணுமாறு
பதிவு செய்கிறார் வ.உ.சி.
சென்னை இராமகிருட்டிணானந்தனைக் கண்டேன்
“தராதலம் பரவிச் சாரும் சுதேசியக்
கைத்தொழில் வளர்க்கவும், கைத் த�ொழில் க�ொள்ளவும்
எத்தகை முயற்சி இயற்றினை” என்றான்.
“கனவினை நிகர்த்துக் காணுமிவ் வுலகின்
நினைவினக் க�ொண்டென்? நீள்வினை யாற்றியென்?
கீழ்கோ டுயர்ந்தென்? மேல்கோ டுயர்ந்தென்?
வாழ்வோ தாழ்வோ மாய்கையே” என்றேன்.
“சுதேசியம் ஒன்றே சுகம் பல அளிக்கும்
இதே என் கடைப்பிடி” என்றனன். அவனுரை
வித்தென விழுந்தது மெல்லிய என்னுளம்;
சித்தம் அதனைச் சிதையாது வைத்தது;
குதிரையின் ஒரு லாடத்தில் பெருவிரல் காலினை
அழுத்தி மறு காலினை மறுபுறத்தில் த�ொங்கவிடும்
அக்கணமே ஞானம் பெறுவதற்கான காலம் என்பார்
அஷ்டவக்ரர். அப்படியான சுதேசிய வித்து சுவாமி
இராமகிருஷ்ணானந்தர் மூலம் வ.உ.சி. மனதில் உதிக்கும்
அந்தத் தருணத்தில் தன் வாழ்க்கையை இந்த உலகத்திற்கு
முன்னுதரணமாகக் காட்ட மிகப் பெரிய பலப்பரீட்சையை
நிகழ்த்துவதற்காக தன்னையே களப்பலி ஆக்குவதற்கு
தயாராகிறார்.
அந்த நிமிடத்திலிருந்து வ.உ.சி. தம் உடல், உயிர், ஆவி
மூன்றையும் சமர்ப்பிக்கத் தயாராகிறார். இந்த சுதேசிய

வாழ்க்கை முயற்சி ஆழ்மனதில் ஆயிரம்
ம ட ங ்காய்
க ன ன் று
ச க் தி யை
வெளிப்படுத்துகிறார். கிட்டத்தட்ட சுதேசி
பைத்தியம் என்ற அளவுக்கு தன் வாழ்க்கையை
மாற்றிக் க�ொள்கிறார்.
இந்த நாடு சுதந்திரம் அடைய த�ொழில் துறை
மீ ளு ரு வ ாக்க த ்தை எ ந ்த வ கை யி லா வ து
ஏற்படுத்த முயற்சிக்கிறார். கைத்தொழில்
அபிவிருத்தி மூலமே நாட்டிற்கான சுதந்திரப்
பாதையை அடைய முடியும் என்ற எண்ணம்
மே ல �ோங் கு கி ற து . அ தற் கு அ ன் னி ய
ப�ொருட்களினைக் கண்டிப்பாகப் புறக்கணிக்க
வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறார். இதற்கான
மு ன் மு ய ற் சி யை த ன் னி ட மி ரு ந்தே
முதன்முதலாக ஆரம்பிக்கிறார். அந்நியப்
ப�ொருட்களினை விலக்காமல் சுதேசியம்
பலிக்காது என்ற முடிவுக்கு வந்தததால் ஒரு
அந்நிய ப�ொருட்கள் கூட தனது வீட்டில்
இருக்கக் கூடாது என சத்தியப்பிரமாணம்
எடுக்கிறார்.
தம்மிடமிருந்த அனைத்துவிதமான அந்நிய
கம்பளி துணிகளையும் சேர்த்து மூட்டையாக
நெ ரு ப் பி ல் ப � ோட் டு க�ொ ளு த் து வ தற் கு
கல்கத்தாவிற்கு அனுப்பி வைக்கிறார். பல
வ ரு ட ங ்க ள ாக தா ன் ப ய ன்ப டு த் தி க்
க�ொண்டிருந்த அந்நிய கைக் கடிகாரத்தை
ஒருவருக்கு தானமாக க�ொடுத்து விடுகிறார்.
சவரத் த�ொழில் செய்யும் மருத்துவனிடம்
சுதேசிய கத்தி இல்லையென்றால் முகச்சவரம்
செ ய ்யா ம ல ே தி ரு ம் பி வ ந் து வி டு வ ா ர் .
வெளிநாட்டுத் துணியை உடுத்திக் க�ொண்டு
எதிரில் ஒருவர் வருவாரெனில் அவர் முகத்தைக்
கூட திரும்பிப் பார்க்க விரும்பமாட்டார்.
அந்தக் காலத்தில் எழுதும் பேனா கூட
அந்நிய சாமானாக இருந்ததால் வாத்து இறகை
பேனாவாக்கி நாட்டு மைக்கூட்டில் முக்கி
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சுதேசியப் பைத்தியம்

சவரத் த�ொழில் செய்யும் மருத்துவனிடம் சுதேசிய
கத்தி இல்லையென்றால் முகச்சவரம் செய்யாமலே
திரும்பி வந்துவிடுவார். வெளிநாட்டுத் துணியை
உடுத்திக் க�ொண்டு எதிரில் ஒருவர் வருவாரெனில்
அவர் முகத்தைக் கூட திரும்பிப் பார்க்க
விரும்பமாட்டார்.
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எடுத்து கரடு முரடான நாட்டுத் தயாரிப்பில்
த ய ா ரி க்கப்ப ட ்ட தா ளி ல்தா ன் எ ழு து வ ா ர் .
இதையெல்லாம் பார்த்து விட்டு வ.உ.சிதம்பரனாரை
வீராவேசப் பைத்தியம், சுதேசிப் பைத்தியம்
என்றெல்லாம் அவரை கேலி செய்தனர்.
மாண்டையம் சீனிவாசச்சாரியார் பாரதியாரிடம்
நான் வீட்டில் முடிந்த வரை சுதேசியாகவே வாழ்ந்து
வருகிறேன் என்று பெருமை பீற்றிக் க�ொண்டிருக்கும்
ப�ொழுது அச்சமயத்தில் வ.உ.சி. சென்னையில் தனது
நண்பர் வீட்டிற்கு வருகை புரிகிறார். அச்சமயம்
பாரதியார் மாண்டையம் சீனிவாசச்சாரியரை
ந�ோக்கி ஜட்கா வண்டியை அழைத்து வரச்
செய்கிறார். தங்களுக்கு இன்று ஒரு முக்கியமான
ஆளுமையை அறிமுகப்படுத்த இருக்கிறேன் என்று
வ.உ.சி. தங்கியிருந்த நண்பர் வீட்டுக்கு அழைத்துச்
செல்கிறார். சுதேசியாக வாழ்கிற�ோம் என்று
இறுமாப்புடன் இருந்த சீனிவாசச்சாரியார் வ.உ.சி.
தங்கியிருந்த வீட்டில் ஒரு மருந்துக்கு கூட அந்நியப்
ப�ொருட்கள் இல்லாத சுத்தமான சுதேசியப்
ப�ொருட்களால் இருந்த நிலை கண்டு அதிசயித்துப்
ப�ோகிறார்.
அச் சமயம் பாரதியார் மாண்டயம் சீனிவாச
ஆச்சாரியரிடம் கூறிய ப�ொழுது நாம் சுதேசிகள்
என்று ச�ொல்லிக் க�ொள்வதெல்லாம் வெறும் வாய்ப்
பேச்சுதான் என்றாராம். நம்மிடம் இன்னும்
எவ்வளவ�ோ ஆங்கில சாமான்கள் இருக்கின்றன.
அவைகளை நம்மால் இன்னும் விட்டு எறிய
முடியவில்லை. வ.உ.சி. அவர்கள் எல்லாவற்றையும்
தூக்கி எறிந்து விட்டு குறைவின்றி வாழ்கிறார்.
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தனது பிள்ளைகள் பெரம்பூர் கமலக்கண்ணன்
பள்ளியில் பயிலும் ப�ோது ஒத்துழையாமை
இயக்கத்தை ஆதரிப்பதற்காக திடீரென ஒன்பதாம்
வகுப்பு படித்துக் க�ொண்டிருந்த தனது மகனின்
ஆங்கில வழி பள்ளிக்கூடம் என்பதால் நிறுத்தி
வி ட ்டா ர் . அ த ன ா ல் ப டி ப் பு பா தி யி ல ே யே
நிறுத்தப்பட்டதால் தனித்தேர்வு எழுதி கஷ்டப்பட்டு
படித்து பத்தாம் வகுப்பு தேறினார் அவரது மகன்.
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வ.உ. சி அவர்களது இராஜ துர�ோக வழக்கு
நடக்கும் ப�ொழுது இந்தியாவில் யாருக்குமே
இல்லாத ஒரு வின�ோதம் இவருக்கு நடந்தது.
என்னவெனில் இவர் தமிழ் ம�ொழி மீது க�ொண்டிருந்த
மி க ப் ப ெ ரி ய பற் று த ல் ப ெ ரு ங் கு ற்ற ம ாக ப்
பாவிக்கப்பட்டது என்பது இந்தத் தமிழ் உலகம்
அறியாத உண்மை. ஏனெனில் பாமர மக்களிடம்
வெகுசனத் தமிழில் பேசி சாதாரண சனங்களிடத்தில்
ம ா ப ெ ரு ம் அ ர சி ய ல் உ ணர ்வை ஊ ட் டி
விட்டாரல்லவா!. தனது நூலில் கூட தமிழ்
எண்களைக் கை க�ொண்டவர். பெரும்பாலான
உவமைகள் கூட நம் மரபின் இலக்கியங்களிருந்து
கைக�ொள்வார். தான் பதிப்பித்த நூலில் கூட இந்த
நூலில் பயன்படுத்தும் காகிதம், மை, அச்சு கட்டடம்
ஆகிய அனைத்தும் சுதேசியமே என்று அச்சிட்டுப்

பதிப்பித்த முன்னோடி.
தனது மூத்த மனைவி வள்ளியம்மை காலமான
ப�ோது ஆங்கிலேய டாக்டர் ஈவர்ஸ் 1901 ஜூலை 6
ஆம் தேதி எழுதிய மடலில் உங்களுடைய உத்தம
மனைவி அவர்களுடைய மரணச் செய்தி அறிந்து
மிகவும் துக்கமுற்றேன். உங்களுக்கு நேர்ந்த இவ்வரிய
பெரிய நஷ்டத்தைக் குறித்து யானும் எனது
ம னை வி யு ம்
உ ங ்கள்
மீ து
மி க வு ம்
அனுதாபப்படுகின்றோம் என்று விளிக்கின்ற
மடலில் உங்கள் மனைவிக்கு சிகிச்சை செய்ய
சரியான வைத்தியரையாவது, மருத்துவச்சியையாவது
ஏற்படுத்தினீர்களா? அல்லது அம்பட்ட ஸ்தீரியை
நம்பி விட்டு விட்டீர்களா? அவர்களுக்கு சிகிச்சை
செய்ய யான் அவ்விடத்தில் இல்லாமற் ப�ோனதைப்
பற்றி மனவருத்தப்படுகிறேன் என்று மடலில்
குறிப்பிட்டுள்ளார். இவரது சுதேசிய வீராப்பு தன்
மனைவியின் சிகிச்சை கூட நாட்டு மருத்துவத்தை
நம்பி இருந்தார�ோ என்கிற ஐயத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
சேல ம் அ ர சி ய ல் ம காநாட் டி ல் த ன து
பெருஞ்சொல் நிகழ்வில் சித்த வைத்தியத்தின்
அவசியம் குறித்துப் பேசினார். தமிழ்நாட்டின்
சீத�ோஷ்ண நிலைக்கும், தமிழ்நாட்டினரின் சரீர
இயற்கைக்கும் ப�ொருத்தமான வைத்தியம் தமிழ்
சித்த வைத்தியமே என்று யான் கண்டுள்ளேன்
என்கிறார் வ.உ.சி.
காந்தியக் க�ொள்கையிலிருந்து ஒதுங்கியிருந்தார்
வ.உ.சி. தூத்துக்குடியில் வரதராஜூலு நாயுடு ஒரு
கூட்டத்தில் கலந்து க�ொள்ள வந்த வேளையில்
அக்கூட்டத்திற்கு பார்வையாளாராக பங்கேற்க
அழைக்கிறார். அந்த கூட்டத்தில் வ.உ.சி. பங்கேற்ற
ப�ோது வேலூர் குப்புசாமி முதலியார் பேசிய
ப�ொழுது வ.உ.சி.யின் சுதேச பக்தியை சந்தேகித்து
சீண்டும் படி வ.உ.சி. ப�ோன்றோர் கதர் அணிவதை
விட்டு விட்டதைக் கண்டு வருந்துவதாக கூறினார்.
அவர் பேசி முடித்ததும் மேடையேறிய வ.உ.சி.
“என்னைப் பற்றி தெரியாமல் ஏதும் பேசக் கூடாது.
நான் கதர்ச் சிதம்பரம் இல்லை. சுதேசி சிதம்பரம்.
நான் அணிவது இத்தாய்த் திருநாட்டில் தயாராகும்
கை த ்த றி ஆ டையை த ்தா ன் . நா ன் காந் தி க்
கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவன் அல்லன் என்ற உள்ளக்
குமுறலையும் வெளியிட்டார்.
இன்றைய இந்திய நவதாராளமய ப�ொருளாதாரச்
சூழலில் பெரியவர் வ.உ.சி.யின் சுதேசிய சிந்தனைக்
க ரு த் து கள�ோ டு ம ட் டு ம ல்லா து நி ல்லா ம ல்
முடிந்தவரை தன் வாழ்வில் நூறு சதவீதம் வாழ்ந்து
காட்டிய முன்னோடி . இந்திய சுதந்திர வேள்வியில்
சுதேசியாக வாழ்வதற்கு தன்னை முற்றிலும்
அழித்துக் க�ொண்ட பேரான்மாவின் தியாகத்தை
இந்த 150 ஆம் ஆண்டில் நினைவு கூர்வோம்.
கட்டுரையாளர்: நூலகர்,
சென்னை வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

கட்டுரை

கதிர்நம்பி

அறத்தூய்மையும் மனஉறுதியும் க�ொண்டவர்

வ.உ.சி.
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ர�ோப்பாவில் 18 ஆம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் ஏற்பட்ட
த�ொழிற்புரட்சி காலனியாதிக்க எதேச்சதிகார ப�ோக்கிற்கு வழி வகுத்தது.
முதலாளியம் மிகை உற்பத்தியைப் பெருக்குவதற்கு மானுட ஆற்றல்,
கச்சா ப�ொருட்கள், புதிய த�ொழில்வாய்ப்பு ஆகியவற்றிற்கெல்லாம்
காலனியாதிக்கத்தை மீப்பெரும் வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் க�ொண்டது.
த�ொழிற்புரட்சியினூடாகஐர�ோப்பாவில்நிலப்பிரபுத்துவம் ஒழிந்து
முதலாளித்துவ முறை ஓங்கிய ப�ொழுது மக்களிய(ஜனநாயகம்)
க�ோரிக்கையும்முகிழ்த்தது. முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையில்
மக்களியமும் அதன் புறத்தோற்றமான தேசியமும் பிறந்தன.
வெப்பமண்டலப் பகுதிகளான மூன்றாம் உலக நாடுகளிலும்
லத்தின்அமெரிக்க நாடுகளிலும் காலனியாதிக்கவாதிகளே வந்து
குடியேறி த�ொழிற்புரட்சியை த�ோற்றுவித்தனர். காலனியம் எண்ணற்ற
இயற்கை வளங்களையும் மானுட ஆற்றலையும் உட்செரித்துக் க�ொண்டு
ஐ ர�ோ ப் பி ய மு தலா ளி ய த ்தை க�ொ ழு க்க ச் செ ய ்த து .
ஐர�ோப்பாவில்தேசியம்என்பது மக்களிய க�ோரிக்கையாக முகிழ்த்தது.
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திலகரை அரசியல்
ஆசானாகக் க�ொண்ட
வ. உ. சி. தமிழ்நாட்டில்
எந்தவ�ொரு இடத்திலும்
திலகரைப் ப�ோல
பண்பாட்டுத்
தேசியவாதத்தை கையில்
எடுக்கவில்லை. திலகர்
தன்னுடைய வைதீகமரபில்
சுதேசியத்தைத் தேடினார்.
அதன் ப�ொருட்டு மக்கள்
கூடுகிற இந்து வழிபாட்டு
விழாக்களில்
தேசியவாதத்தை
உள்ளிணைத்தார். மாறாக
வ.உ.சி.ய�ோ ப�ொருளியல்
வழியில் சுதேசியத்தைக்
காண முற்பட்டார்.
அப்பொருளியல்
க�ோடலுக்கு தன்மரபான
தமிழிய மரபில்
காணப்படுகின்ற
விடயங்களைப் பிரதி
எடுத்தார்.
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காலனியாதிக்க நிலப்பரப்பான கிழக்காசிய
நா டு க ளி ல் தே சி ய ம் எ னு ம் க ரு த ்தாக்க ம்
சுரண்டல்களை எதிர்த்துவிடுதலைக் கருத்தியலாக,
ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பாக இன்னும் தீவிரமடைந்தது.
எனவே தேசியம் எனும் கருத்தாக்கத்தை ஐர�ோப்பிய
சூழ்நிலைகளை மட்டுமே வைத்துக் க�ொண்டு
வரையறை செய்வது சரியாகாது.
பிரித்தானியகாலனியாதிக்கவாதிகளால் இந்திய
துணைக்கண்டத்தில் ஏற்பட்ட த�ொழிற்புரட்சியானது,
இந்தியா என்றொரு நாட்டை கட்டியெழுப்பியது.
பல்வே று
தே சி ய
இ ன ங ்க ள ாக உ ற ்பத் தி ச ா ர் ,
பண்பாட்டுசார் உறவுநிலைகளில்
க�ொண்டும்கொடுத்தும் வாழ்ந்து
வந்த இப்பெருநிலத்து மக்கள்
‘இந்தியர்’ என்ற அடையாளத்திற்
குள்நிலைபெறத்தொடங்கினர்.
‘’ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவிற்கு
வ ந ்த ப � ோ து இ ங் கு 7 0 0 க் கு ம்
மே ற ்ப ட ்ட ச ம ஸ ்தா ன ங ்கள்
இருந்தன. அவற்றையெல்லாம்
வென்றெடுத்து ‘இந்தியா’என்ற ஒரு
தேசத்தை கட்டமைத்தார்கள்.
அ த ன ா ல் 7 0 0 வ கை ய ா ன
சமஸ்தானமக்களும் ஒரு குடையின்
கீழ், ஒற்றை சட்ட திட்டத்தின் கீழ்
வ ா ழு ம்
ப ழ க்கத் தி ற் கு
ஆளானார்கள். முதல் முறையாக ‘இந்தியர்கள்’ எனு
ம்அடையாளத்தைஏற்றுக்கொண்டார்கள். இந்த
பாரதூரமானகாலனியம்இ் த ்தேசத்தில் வரலாறு
காணாத திடீர் மாற்றங்களை விளைவித்தது.’’1
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இந்திய துனைக்கண்டத்தின் விடுதலை அரசியல்
க�ோரிக்கை எழுவதற்கு முன்பே இப்பெருநிலத்து
மக்களின் பண்பாட்டுவிடுதலையின் தேவை
உணரப்பட்டு அதற்கான இயக்கங்கள் துளிர்விட
ஆரம்பித்து விட்டன. 20 ஆம் நூற்றாண்டின்
த�ொடக்க காலத்தில் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு
கு ர ல்களெல்லா ம் ஒ ன் று சே ர் ந் து ஒ லி க்கத்
த�ொடங்கும் முன்னரே இத்துனைக் கண்டத்தில்
பீடித்திருக்கும் பழமைவாதக் கருத்துகளுக்கு எதிராக
இயக்கங்கள் த�ோன்றலாயின.
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காலனியஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு மற்றும் இந்திய
தேச விடுதலைக் கனவு என்றொரு பாதையில்
ஒருசாரார் தீவிரமாக பயணிக்க, பழமைவாதக்
கருத்தோட்டங்கள் ஒழிப்பு, பெண் விடுதலை,
தீண்டாமை ஒழிப்பு, சமத்துவகுமுகம் ஆகியவற்றை
படைக்க மற்றும�ோர் சாரார் இன்னொரு பாதையில்
பயணித்துக்கொண்டிருந்தனர். இவ்விருபிரிவினரும்
ஒ ரு சே ர ப ய ணி த் து வ ர லா று படைக்க
அணியமாகவில்லை.
ஏ கா தி பத் தி ய த் தி ற் கு எ தி ர ாக இ ய க்க ம்

கட்டியக�ோகலே, திலகர் ப�ோன்றோர் வைதீக
கருத்தாக்கங்களின்மீது ஆழப் பற்றுக�ொண்டிருந்தனர்.
வைதீகத்தை புறந்தள்ளாமல் அதனுள் இருக்கிற
பழமைவாதங்களை மட்டும் அகற்றிட ரானடே,
ராஜாராம் ம�ோகன்ராய், தயானந்த சரஸ்வதி ஆகிய
சீர்திருத்தவாதிகள் விரும்பினர். வைதீகமே அனைத்து
ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கும், பழமைவாதங்களுக்கும்
கா ர ண ம் எ ன் று வை தீ க த ்தையே இ ன் னு ம்
தெளிவாகச் ச�ொன்னால் இந்து மதத்தையே
புறக்கணிக்க அய�ோத்திதாச பண்டிதர், அம்பேத்கர்,
பூலே ஆகிய�ோர் த�ொழிற்பட்டனர்.
கால னி ய ா தி க்க
ஆட்சியாளர்களிடமும் சீர்திருத்த
சிந்தனைக்கான வெளி இருந்தது.
வை தீ க த ்தை
ம று த ்த
சீர்திருத்தவாதிகள் ஏகாதிபத்திய
ஆட்சியாளர்கள�ோடு இணக்கம்
காட்டியும் வந்தனர். இதுவே
இரண்டு பிரிவினரும் ஒரு சேர
ப ய ணி க்க
மு டி ய ா ம ல்
ப�ோனதற்கான காரணமாகும்.
ஏ கா தி பத் தி ய எ தி ர்ப்பை
வலுப்படுத்துவதற்காக திலகர்
கையிலெடுத்த கருவி பண்பாட்டு
தேசியவாதமாகும் (cultural Nationalism). விநாயகர் வழிபாட்டை
பிரித்தானிய அரசிற்கெதிராக
தி ரு ப் பி
இ ந் தி ய
தே சி ய த ்தைக ட ்டமைக்க நி னை த ்த தி லக ர்
உண்மையிலேயே கட்டமைத்தது இந்துத்துவ
தேசியமேயாகும்.
பண்பாட் டு தே சி ய வ ாதத் தி ன் மூ ல ம்
மக்களைதன்னாட்சிக்கான (swaraj) ப�ோராட்டத்தில்
ஒழுங்குபடுத்த முனைந்தார். மதம் மற்றும் மத
சடங்குகள் வெளிப்படுத்தும் உணர்வுகளை தேசிய
ப�ோராட்ட வடிவமாக்க திலகர் முயற்சி செய்தார்.
அதன் நீட்சியாக விநாயகர் ஊர்வலமும் சிவாஜி
விழாவும் உருவாகின. ப�ோலவே இசுலாமியர்களின்
ம�ொகரம் பண்டிகையிலும் அவ்வாறான கூறுகளைக்
காண விரும்பினார். வரலாற்றுப் ப�ோக்கில் இவை
பா ர தூ ர ம ா ன வி ளை வு களையே ஏ ற ்ப டு த் தி
இருக்கின்றன.
‘’வெள்ளையர்களுக்குக்கெதிரான அரசியல்
இயக்கத்தில் பிராமணர் மற்றும் பிராமணர்
அ ல்லாதா ரி டம்நி ல விய இ டைவெ ளி யை யு ம்
காங்கிரஸ் இயக்கத்துக்கும் பாமர மக்களுக்கும்
இடையிலான இடைவெளியையும் ப�ோக்க, கணபதி
உற்சவத்தை திலகர் கருவியாகக் க�ொண்டார்’’2
திலகர் சித்பவன பிராமண வகுப்பில் இருந்து
வந்தவர் என்பதாலும் சமற்கிருதத்தை நெறியாக
கற்றவர் என்பதாலும் இந்திய தேசியவாதத்தை

இ ப்ப டி ய ாக
கு றைபா டு கள�ோ டு ,
பக்கசார்புகள�ோடு உருவெடுத்த இந்திய தேசியவாத
கருத்தாக்கத்தில் திலகரை தன் ஆசானாகக் க�ொண்டு
தென்னாட்டில் இருந்து ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பில்
தன ்னை இ ண ை த் து க் க�ொண்ட வ ர் தா ம்
வள்ளியப்பன் உலகநாதன் சிதம்பரம் பிள்ளை.
வைதீக சார்புநிலை க�ொண்ட தலைவர்களான
க�ோகலே, திலகர், காப்பர்டே, மூஞ்சே ப�ோன்றோர்
பங்கு பெற்றிருந்த முகாமில் சேர்ந்து களப்பணியாற்றச்
சென்ற சிதம்பரனாரிடம் வைதீக சார்பு நிலைய�ோ
அதன் தாக்கம�ோ அவர் மேற்கொண்ட அரசியலில்
காணப்பட வி ல ்லை எ ன்பதே அ வ ரு டை ய
தனித்துவத்திற்கு சான்றாகும்.

பண்பாட்டு விடுதலை
தேசவிடுதலைக்கு பாடாற்றிய ப�ொழுதும் (19051908) அதனால் தண்டனை பெற்று சிறையில்
இருந்தப�ொழுதும் (1908-1912), சிறை மீண்டு வந்து
இறக்கும் வரைக்கும் (1912-1936) ‘’பிறப்பொக்கும்
எல்லா உயிர்க்கும்’’என்கிற கருத்துநிலையில் இருந்து
அவர் மாறாதவராகவே விளங்கியிருக்கிறார்.
விவேகபாநு இதழில் சுதேசாபிமானம் எனும்
கட்டுரையை 1906இல் எழுதுகிறார். நாட்டு
விடுதலைக்கு சாதியும் மதமும் தடைக் கற்கள்.
ஒ வ்வ ொ ரு வ ரு ம் அ வ ற ்றைத் தா ண் டி
சுதேசாபிமானத்தை (தன்னாட்டுப் பற்று) ந�ோக்கி
ஒன்றிணைய வேண்டும் என்று கருதுகிறார்.
‘’சுதேசத்தார் ஒன்று சேர்வதற்கும் ஒற்றுமையாக
இருப்பதற்கும் முக்கிய தடைகள் ஜாதியபிமானம்
ம தா பி ம ா ன ங ்களே , உ லகத் தி ல் தா ழ ்ந ்த
நி லைமை ய டைந ்த ஒ வ்வ ொ ரு தே ச த் தி ன்
ச ரி த் தி ர த ்தை யு ம் க வ னி ப்போ ம ா யி ன்
சுதேசத்தாருக்குள் ஜாதி பேதம் மதபேதம் ஏற்பட்டுச்
சுதேச ஒற்றுமைகளையும் பேதப்படுத்தி சுதேச
நிலைமையும் பேதப்படுத்தினதாகத் தெரியவரும்.’’3
மதம் ஒரு தனிப்பட்ட விவகாரம் என்றும் மத
ந ம் பி க ்கைக ளி ன் கா ர ண ம ாக கு டி ம க்களை
பிளவுபடுத்தக் கூடாது என்கிறார் லெனின்.
லெனினின் சமகாலத்தவரான வ. உ. சி. யும் இதே
கருத்துநிலைக�ொண்டவராக விளங்குகிறார்.
‘’அவரவர் ஜாதி, மதாபிமானங்களை அவரவர்
ச�ொந்த விஷயங்களில் மாத்திரம் கவனித்துக்
க�ொ ண் டு , சு தே ச ம் , ப � ொ து வி ஷ ய ங ்க ளி ல்
பாராட்டாது பலரும் ஒன்று கூடி ஒரே மனத்துடன்

சுதேச அடிமைத்தனத்தை நீக்கி சுயார்ச்சிதம் பெற
உழைக்க வேண்டும்’’4
வ.உ.சிதம்பரனாரின் தீவிர விடுதலை அரசியல்
வெறும் நான்காண்டுகளுக்குள்(1905-1908) முடிந்து
விட்டது. இந்த நான்காண்டு செயல்பாடுகளே
நாற்பதாண்டு கால சிறைத் தண்டனையும் பெற்றுக்
க�ொடுத்தது. பின்னர் அது ஆறாண்டுகளாக
குறைக்கப்பெற்று 1912 இல் சிறை மீண்டு வந்தார்.
திலகரை அரசியல் ஆசானாகக் க�ொண்ட வ. உ.
சி தமிழ்நாட்டில் எந்தவ�ொரு இடத்திலும் திலகரைப்
ப�ோல பண்பாட்டுத் தேசியவாதத்தை கையில்
எடுக்கவில்லை. திலகர் தன்னுடைய வைதீகமரபில்
சுதேசியத்தைத் தேடினார். அதன் ப�ொருட்டு மக்கள்
கூ டு கி ற இ ந் து வ ழி பாட் டு வி ழ ாக்க ளி ல்
தேசியவாதத்தை உள்ளிணைத்தார். மாறாக வ. உ.
சி.ய�ோ ப�ொருளியல் வழியில் சுதேசியத்தைக் காண
முற்பட்டார். அப்பொருளியல் க�ோடலுக்கு
தன்மரபான தமிழிய மரபில் காணப்படுகின்ற
விடயங்களைப் பிரதி எடுத்தார்.
சி றை யி ல் இ ரு ந ்த காலத் தி ல் ( 1 9 0 8 - 1 9 1 2 )
மெ ய ்ய ற ம் , மெ ய ்ய றி வு மு தலா ன நூ ல்களை
எழுதியுள்ளார். மெய்யறம் எனும் நூல் திருக்குறள்
வழி வந்ததாகும். வ. உ. சி யின் அரசியல் அடித்தளம்
‘பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்’ எனும் குறளினால்
அமைக்கப்பட்டிருப்பதை பல இடங்களில் காண
முடிகிறது. தேச விடுதலைக்குள் பண்பாட்டு
விடுதலையையும் உள்ளடக்கமாக க�ொண்டு
செயல்பட்டார். 1914 இல் பதிப்பித்த மெய்யறம்
நூலின் முன்னுரையில் கீழ்கண்டவாறு எழுதுகிறார்.
“பிறப்பொக்கும் எல்லாவுயிர்க்கும், சிறப்பொவ்வா,
செய்தொழில் வேற்றுமை யான்’’ என்றபடி பிறப்பால்
ம னி த வ ர்க்கத் தி ன ரெல்லோ ரு ம் ஒ ரே
தன்மையரென்பதும், ஒவ்வொருவரும் தாம் தாம்
கைக்கொள்ளும் ஒழுக்கங்களுக்குத் தக்கவாறு
உயர்வையும் தாழ்வையும் அடைவரென்பதும்,
அறிவுடைய�ோர் பலரும் க�ொண்ட க�ொள்கை’’5
பேராயக் கட்சியின் பார்ப்பன ஆதிக்கத்தைக்
கண்டிக்கிறார். வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவத்தை
ஏற்க மறுக்கிற பேராயக் கட்சியினருக்கு அறிவுரை
கூறுகிறார். பேராயக் கட்சியில் பெரும்பாலானவர்கள்
பிராமணரல்லாதவர்களாக இருக்க, அதிகாரம்
ம ட் டு ம் பி ர ா ம ணர்க ளி ட ம் இ ரு ப்பதை ச்
சுட்டிக்காட்டுகிறார். வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவத்தை
பே ர ா ய க்
கட் சி
ஏ ற் கி ற
ப � ொ ழு து
பிராமணரல்லாதவர்களும் பேராயக் கட்சியில்
சேர்வதனால் அது தன்னாட்சி க�ோரிக்கையை
வலுவாக எடுத்துச் செல்ல முடியும் என்கிறார்.
பேராயக் கட்சியினர் த�ொடர்ந்து பிடிவாதமாக
வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவத்தை ஏற்க மறுக்கவே
பெரியார் ஈ. வெ. ரா. பேராயக் கட்சியை விட்டு
வெளியேறுகிறார். பெரியவர் வ. உ. சி கட்சிக்குள்
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வேதங்களில் தேடியிருக்கிறார். அதே வேளையில்
மேற்கத்திய கருத்தாக்கங்களிலும் தேவையானவற்றை
எடுத்தாண்டு ஓர் கலவையாக விளங்கினார்.
பெரும்பாலான பேராயக் கட்சியினர் இந்திய
தேசியத்தை வேதங்களையும் புராணங்களையும்
அடித்தளமாக க�ொண்டு உருவாக்கினர்.
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இருந்தபடியே அதனை வலியுறுத்துகிறார்.
‘ ’ இ ர ாஜா ங ்க உ த் தி ய�ோக ங ்கள் மு த லி ய வ ற் றி ல் ,
தாழ்த்தப்பட்டிருக்கிற ஜாதியார்களின் எண்ணிக்கை
விகிதப்படி அவர்கள் அடைய வேண்டிய உத்திய�ோகங்களை
அவர்களும், தாழ்த்துகின்ற ஜாதியார்களின் எண்ணிக்கை
விகிதப்படி அவர்கள் அடையவேண்டிய உத்திய�ோகங்களை
அவர்களும், இந்தியக் கிறிஸ்தவர்களின் எண்ணிக்கை
விகிதப்படி அவர்கள் அடையவேண்டிய உத்திய�ோகங்களை
அவர்களும், முகமதியர்களின் எண்ணிக்கை விகிதப்படி
அவர்கள் அடையவேண்டிய உத்திய�ோகங்களை அவர்களும்
அடையும்படி நாம் ஏற்பாடு செய்யவேண்டும்.’’6
1927 இல் சேலம், பேராயக் கட்சி மகாநாட்டில் தலைமை
உரையாற்றிய ப�ொழுது வகுப்புவாரிபிரதிநிதித்துவத்தின்அ
வசியத்தை விரிவாக விவரித்திருக்கிறார். அவர் பயன்படுத்துகிற
‘’தாழ்த்துகின்ற ஜாதியார்’’ என்ற ச�ொல்லாடலை கவனிக்க
வேண்டும். சாதியமேட்டிமை எண்ணம் க�ொண்டவர்களை
இடித்துரைக்கிற ச�ொல்லாடலாகவே பயன்படுத்துகிறார்.

பிறப்புச்சமத்துவத்தை பல இடங்களில்
அவர் வலியுறுத்திப் பேசுகிறார். இது
அன்றைய வர்ணாசிரமக் க�ோட்பாட்டைக்
கையிலேந்திய அனைவரையும் இடித்துத்
தள்ளுகிற வேலையாகும். அவர் தன்
ஆக்கங்களில் ஆரியம் X செந்தமிழ் என்ற
நி லைப்பா ட ்டை வே று ப டு த் தி க் கூ ற த்
தயங்கியவராகத் தெரியவில்லை.
1928 இல் தேவக�ோட்டையில் மாணவர்
சங்க ஆண்டுவிழாவில், “பிறப்பினால்
உயர்வு தாழ்வு நமது நாட்டு வழக்கமன்று.
ஆரியர் நூல்கள் தமிழ் நூல்களில் கலந்த
பி ன்னரே பி ற ப் பி ன ா ல் உ ய ர ்ந ்த வ ர் ,
தாழ்ந்தவர் என்ற க�ோட்பாடு வந்தது.
தமிழ்நாட்டு நூல்களில்பிறப்பினால் உயர்வு,
தாழ்வு கூறப்படவில்லை’’10 என்று தமிழியல்

பார்ப்பனிய மேலாதிக்கத்தையும் சைவ மேலாதிக்கத்தையும்
ஒருசேர சுட்டிக்காட்டியதால் வ. உ. சி. யை இரண்டு
தரப்பாரும் தூற்றி விலக்கி வைத்திருக்கிறார்கள். பார்ப்பனிய
மேலாதிக்கத்திற்கு அவர் மூன்று காரணங்களை இனம்
காண்கிறார். கீழ்காணும் விடயங்களில் அவற்றை நாம்
பகுத்துக் க�ொள்ளலாம்
ப�ொருளியல் சுரண்டல்
பண்பாட்டுச் சுரண்டல்

பண்பாட்டுச் சுரண்டல் :
பி ர ா ம ண
ஜா தி ய ார்களெல்லா ம்
மேலானவர்களென்றும், மற்றை ஜாதியார்களெல்லாம்
கீழானவர்களென்றும் தங்கள் ச�ொல்லாலும் செயலாலும்
காட்டி மற்றை ஜாதியார்களை இழிவுபடுத்தி வருகிறார்கள்7.
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ப�ொருளியல் சுரண்டல் :
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பிராமணர்களே, பிராமணரல்லாதார்கள் கடவுளை
அடைவதற்குரிய வழியைக் காட்டும் குருமார்களென்றும்,
பிராமணரல்லாதார்களின் குடும்பங்களில் நிகழும் சகல
மங்கல அமங்கலச் சடங்குகளையும் நடத்துவிப்பதற்குரிய
ஆச்சாரியார்கள் என்றும் கூறி பிராமணரல்லாதார்களின்
ப�ொருள்களை அவர்கள் தாய் வயிற்றில் உற்பவித்தகாலம்முதல்
அவர்கள் இறக்கும் வரையிலும், அவர்கள் இறந்தபின்
அவர்கள் மக்கள் உயிர�ோடிருக்கும் காலம் முடியும்
வரையிலும் கவர்ந்து க�ொண்டு வருகிறார்கள்8.
ச ர்க்கா ர் உ த் தி ய�ோக ங ்களை யு ம் ஸ ்த ல ஸ ்தாப ன
உத்திய�ோகங்களையும் ப�ொது ஸ்தாபன உத்திய�ோகங்களையும்
வகிப்பதற்குரிய அறிவும் திறமையும் உரிமையும்தங்களுக்கே
உண்டென்று ச�ொல்லி அவ்வுத்திய�ோகங்களையெல்லாம்
தாங்களே க�ொண்டு அவற்றின் சம்பளம், அதிகாரம்,
செல்வா க் கு மு த லி ய வ ற ்றை எ ல்லா ம் அ பக ரி த் து
வருகின்றார்கள் பிராமணர்கள்9

மரபில்காணப்படுகிற பிறப்புச் சமத்துவத்தை
எடுத்துக் காட்டுகிறார்
.தன்னுடைய அந்திமக் காலத்தில் கூட
அந்த கருத்துநிலையில் இருந்து துளியும்
மாறவில்லை. நவம்பர் 18, 1936 இல் இறந்து
ப�ோகிறார். அதற்கு ஆறு மாதங்களுக்கு
மு ன் பு கு டி ய ர சு இ த ழி ல் இ வ்வா று
எழுதுகிறார்.
“ தி ரு ச் சி யி ல் 3 . 5 . 3 6 இ ல் கூ டி ய
பார்ப்பனரல்லாதார் மகாநாட்டுக்குத்
தூத்துக்குடியிலிருக்கும் தேசாபிமானி
வ . உ . சி தம்ப ர ம் பி ள ்ளை செ ய ்த
வி ண்ணப்ப ம் . . . பார்ப்ப ன ர ல்லாத

சாதி குறித்தான வ. உ. சி. யின் சிந்தனை த�ொடக்க
காலத்தில் ப�ொது கருத்தாகவும் பின்னாட்களில்
அது வர்க்கம் குறித்தானதாகவும் பரிணமித்து
இ ரு க் கி ற து . இ ன் னு ம் ச ரி ய ாக ச் ச�ொல்ல
வேண்டுமென்றால் பிராமணர் X பிராமணரல்லாதார்
எ ன் கி ற இ டத் தி ற் கு வ ந் து சே ர் கி ற து .
பிராமணரல்லாதார் என்பது தமிழர்களைக்
குறிக்கின்றதாகும். 1917இல் இருந்தே வ.உ.சி
தமிழரசியல் களத்திற்கு தன்னை நகர்த்திக்கொண்டார்
என்றே ச�ொல்லலாம். இதற்கு 1927இல் சேலத்தில்
காங்கிரசு மாநாட்டில் அவர் ஆற்றியதலைமையுரை
ஒரு ஆகச் சிறந்த உதாரணம். தான் இயற்றிய
படைப்புகளில் எல்லாம் சாதி சமய வேற்றுமையைக்
களைய வேண்டும் என்பதைத் த�ொடர்ந்து பதிவு
செய்தே வந்திருக்கிறார்.
“சாதியெனும்பொய்கொண்டுந்தன்சமயப்பேய்கொண்டு
மாதினதுந�ோய்கொண்டும்வாழுயிர்க – ளாதி
மகவென்றுந�ோக்காதுமாணாதசெய்வர்
தகவென்றும்பேணாதவர்’’12

ப�ொருளியல் விடுதலை
ப � ொ ரு ள ாதா ர வி டு தலைப்போ ர ாக த ன்
ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பை சுதேசி நாவாய்ச் சங்கம்
(1906) மூலம் த�ோற்றுவித்த வ.உ.சி, க�ோரல்
ஆலைப்போராட்டத்தில் கீழ்கண்ட கூறுகளை
ஒன்று சேர்த்து ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்புப் ப�ோரை
கூர்மைப் படுத்தினார்.
1. தேச விடுதலை
2. வர்க்க முன்னேற்றம்
3. ப�ொருளியல் விடுதலை
‘’ஜித் சிதம்பரம் பிள்ளை தூத்துக்குடி விவகாரம்
மு ழு க்கவே
உ ய ர ்ந ்த
கு ண த ்தோ டு
நடைமுறையாக்கப்பட்ட செயல் ஆற்றலுடன்
அறம்சார்இலட்சியத்துடன் தன்னை ஒரு தேசியவாதி
எனக் காண்பித்து விட்டார்.’’13 என அரவிந்தர்
வந்தே மாதரம் இதழில் வ.உ.சி ஒருங்கிணைத்த
க�ோரல் ஆலைப் ப�ோராட்டத்தில் அவர் பங்கினைக்
குறிப்பிடுகிறார்.
த�ொழிலாளர், உழவர் வகுப்பையும் மற்றும்
படித்த மேல்தட்டுவர்க்கத்தையும் ஒன்றிணைத்து
க�ோரல் ஆலைப் ப�ோராட்டத்தை நடத்தி வெற்றி
பெற வைத்தார். இப்போராட்டமானது அனைத்து
வர்க்கத்தையும் உள்ளடக்கிய தேச வர்க்கவிடுதலைப்

ப�ோராட்டமாக தனித்துவமாக விளங்கியது.
அரவிந்தர் த�ொடர்ச்சியாக வ.உ.சியின் த�ொழிலாளர்
ப�ோராட்ட முன்னெடுப்பு, சுதேசியப் ப�ொருளாதாரச்
செயல்பாடுகளை எல்லாம் தன் வந்தே மாதரம்
இ த ழி ல் எ ழு தி வ ந் து ள ்ளா ர் . த�ொ ழி லா ள ர்
வகுப்புடன் இதர வகுப்பினரும்ஒன்றிணைந்ததால்
விடுதலைப் ப�ோராட்டக்களமாக தூத்துக்குடி
மாறியதை குறிப்பிட்டு எழுதுகிறார்.
‘’ஆலைத் த�ொழிலாளர்களுக்கு ஞாயமும்
வாழ்வாதார மேம்பாடும் கிடைக்குமானால் அதற்கு
சிறை செல்லவும் நாடு கடத்தப்படுவதற்கும்
ஆயுத்தமாக இருக்கும் சிதம்பரம், பத்மனாபா மற்றும்
சிவா ப�ோன்றோரால் படித்த வர்க்கத்திற்கும்
த�ொழிலாளர் வர்க்கத்திற்கும் இடையே பிணைப்பு
ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது தன்னாட்சியை ந�ோக்கிய
மகத்தான முதல் அடியாகும்.’’14
த�ொழிலாளர்களின் தூத்துக்குடி க�ோரல் ஆலைப்
ப�ோராட்ட வெற்றி, சுதேசி நாவாய்ச்சங்கத்திற்கு
மக்களின் ஏக�ோபித்த ஆதரவு, தற்சார்பு வணிகத்தின்
எ ழு ச் சி ஆ கி ய ன வ ற் றி ல் வ . உ . சி யி ன் பங் கு
மு தன ்மை ய ா ன து . இ த ன் கா ர ண ம ாகவே
க�ொடுஞ்சிறைத் தண்டனை அடைகிறார். இவர்
கைதை முன்னிட்டு ‘திருநெல்வேலி எழுச்சி’வெகுசன
மக்களால் முன்னெடுக்கப் பட்டு பிரித்தானிய அரசு
ச�ொத்து பெருஞ்சேதத்திற்குள்ளாகியது. இது மக்கள்
வ . உ . சி யி ன் மீ து க�ொண்ட பற் றி னை
வெளிப்படுத்துகிறது.
சி றை மீ ண்ட பி ற கு வி டு தலை அ ர சி ய ல்
சூழலில்காந்தியின் கை ஓங்கியதாலும்திலகர்,
அரவிந்தர் ஆகிய�ோரின் அரசியல் மவுனித்ததாலும்
விடுதலை அரசியலில் இருந்து விலகினார். எனினும்
த�ொழிலாளர் நலன் சார்ந்த முன்னெடுப்புகளில்
தன ்னை ஆ ட ்ப டு த் தி க்கொண்டா ர் . கு டு ம்ப
வறுமைச் சூழல், த�ொடர் அரச கண்காணிப்பு,
வழக்கறிஞர் உரிமை பறிப்பு என பல நெருக்கடிகளுக்கு
இ டை யி ல ே த�ொ ழி லா ள ர்சா ர் வேலைத்
திட்டங்களில் சக்கரைச்செட்டியார், சிங்காரவேலர்,
ஜீவா ப�ோன்றோர�ோடு இணைந்து பணியாற்றினார்.
11.10.1921 அன்று சென்னைவிவசாயகைத்தொழில்
சங்கம்தோற்றுவித்தார். விவசாயிகள் மற்றும்
த�ொ ழி லா ள ர்களை மு த லீ ட ்டா ள ர்க ள ாக
மாற்றுவதும், நவீன முறை பயிற்சிகளைவழங்குவதும்,
இடர் காலங்களில் த�ொழிலாளர்களுக்கும்விவசாயி
களுக்கும் பெறுமதி அளித்து கை க�ொடுப்பதும்இச்
சங்கத்தின்நோக்கமாகும்.
க�ோ ர ல்
ஆ லைப்போ ர ா ட ்டத் தி ல்
த�ொழிலாளர்களுடன் களப்பணியாற்றியதைப்
ப�ோலவே தன் அரசியல் வாழ்வின் இரண்டாம்
பா தி யி லு ம் த�ொ ழி லா ள ர்கள�ோ டு தம ்மை ப்
பிணைத்துக்கொண்டார்
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சக�ோதரர்களே ! ஜாதி வேற்றுமை, மத வேற்றுமை,
கட்சி வேற்றுமை, க�ோட்பாட்டு வேற்றுமை
முதலியவற்றை எல்லாம் விடுத்து, நீங்கள் எல்லோரும்
ஒன்று சேர்ந்து பார்ப்பனரல்லாதார்கள் சமூகத்தை
மு ன் னி லை க் கு ம் ந ன் னி லை க் கு ம் க�ொ ண் டு
வருவீர்களாக’’(175: 2006)11
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பெண் விடுதலை
வ.உ.சி.யின்காலமானது பழமைவாதங்களை
இறுகப் பற்றிக் க�ொண்டு முற்போக்கான கூறுகளை
தயங்கி ஏற்றுக் க�ொண்டிருந்த காலமாகும். குறிப்பாக
பெண்கள் இயந்திரங்களாக பாவிக்கப்பட்டு வந்த
காலம்.மாயுரம் வேதநாயகம் பிள்ளை ப�ோன்றோரால்
பெண்கள் கல்வி குறித்த சிந்தனைகள் மெதுவாக
மலரத் த�ொடங்கின காலம். பெண்களை பிள்ளை
பெற்றுப் ப�ோடும் இயந்திரங்களாக கருதியவர்கள்
மத்தியில் வ.உ.சி. தன் மனைவியிடம் தான் எடுக்கிற
கா ரி ய ங ்க ளு க் கு ஆ ல �ோ ச னை கேட் கி ற
பழக்கமுடையவராக விளங்கியிருக்கிறார். கணவன்
உ ண்ட எ ச் சி ல் இ லை யி ல் ம னை வி உ ண வு
அருந்துகிற பழக்கத்தை சாடுகிறார். தம்பதியினரில்
எவர் அறிவில் சிறந்தவர�ோ அவரே குடும்பத்தை
வழி நடத்தட்டும் என ய�ோசனை ச�ொல்கிறார்.
ஆ ணா தி க்க சி ந ்த னை கூ டா து எ ன் கி ற ா ர் .
மெ ய ்ய ற ம் நூ லி ல்
உ யி ர் த் து ண ை
யாளுதல்அதிகாரத்தில் இச்சிந்தனைகளை காண
முடிகிறது.
இருவருள்அறிவில்பெரியவர் ஆள்க
ஆண்பால் உயர்வெனல் வீண்பேச்சு என்க
உண்பனதுணைய�ோடு உடனிருந்து உண்க
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பெண் விடுதலை குறித்து 1915 இல் என்ன
கருத்துநிலையில்இருந்தார�ோ அதே கருத்துநிலையில்
1928லும் இருந்தார்.
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தனித்துவம் இழக்காமல் குமுகஞாய(சமூக நீதி)
கருத்துகளில் தீர்க்கமாக நிலைக�ொண்டிருந்தார்.
த�ொழிலாளர் நலன், பெண் விடுதலை, குழந்தைத்
திருமணம் ஒழிப்பு, பாலின சமத்துவம், தமிழிய
சிந்தனை முறை என பல பரிமாணங்களில் தன்
அரசியல் வாழ்வை நிலை நிறுத்திக் க�ொண்ட வ.உ.சி
த�ோல்வி மேல் த�ோல்வி கண்டவர் தாம். எனினும்
க�ொடுஞ்சிறைவாசத்திற்கு பின்னும் தன் உற்சாகத்தை
இழக்காமல் ப�ொதுத் த�ொண்டு செய்திடக் காரணம்
அ வ ரி ன் அ ற மு ம் ம ன உ று தி யு ம் அ ன் றி
வேறெதுவுமில்லை. அதை அவரே ச�ொல்கிறார்.
“என் மனமும் என்னுடம்பும் என் சுகமும்
என்னறமும்
என்மனையும் என்மகவும் என்பொருளும்
என்மணமுங்
கு ன் றி டி னு ம் ய ா ன் கு ன்றே ன் கூ ற் று வ னே
வந்திடினும்
வென்றிடுவேன் காலால் மிதித்து’’16

சான்றுக் குறிப்புகள்
1.காலனி ஆட்சியில் நலவாழ்வும் நம் வாழ்வும் ப.3, டாக்டர்
சு.நரேந்தின், 2018, NCBH
2.பிள்ளையார் அரசியல், ப.54,4, ஆ.சிவசுப்பிரமணியன், 2014,
பாவை பப்ளிகேஷனஸ்
3.அரசியல் பெருஞ்சொல், ப.12, முன்னுரையில் வீ. அரசு, 2020,
யாப்பு வெளியீடு

‘’நம் நாட்டில் பெண்மக்களை சமைக்கும்
இயந்திரமாகச் செய்து விட்டனர். இந்நாட்டில்
[ செட் டி நாட் டி ல் ] அ து இ ல ்லையெ ன
எண்ணுகிறேன். பிள்ளைபெறும் இயந்திரமாக
அனைவருமே செய்துவிட்டோம். நம்மைப்போல்
பெண்களுக்கு சம உரிமையிருத்தல் வேண்டும்.
எல்லா விஷயங்களிலும் அவர்களை ஆல�ோசித்துச்
செய்தல் அவசியமாகும்’’15 என்று செட்டிநாட்டு
சுற்றுப் பயணங்களின் ப�ொழுது பேசியிருக்கிறார்.
ஆணும் பெண்ணும் சரிநிகர். பெண்கள் கல்வி
ப ெ று கி ற வ ரை ஆ ண்கள் அ வ ர்களை
வ ழி நட த ்த வே ண் டு ம் எ ன் கி ற ா ர் . கு ழ ந ்தைத்
திருமணங்களைச் சாடியிருக்கிறார்.

4.ஆராலும் என்னை அமட்டஒண்ணாது, ப.61, த�ொகுப்பு ஆ.
அறிவழகன், வ. உ. சி ஆய்வு வட்டம் வெளியீடு

வ.உ.சி. ஓர் ஆத்திகராக இருந்து க�ொண்டு
சை வ நெ றி க் கு ள் சீ ர் தி ரு த ்த க ரு த் து களை ப்
புகுத்தியதால் கடும் சைவர்களால் விலக்கப்பட்டார்.
எதையும் பகுத்து அறிந்து ஆராய்ந்து ஏற்க வேண்டும்.
காலத்திற்கு ஒவ்வாததை தள்ள வேண்டும். அது
கடவுளே ச�ொன்னாலும் புறந்தள்ள வேண்டும்
என்கிறார். சீர்திருத்த சைவர் என அவர் பெயர்
பெற்றதும் இவ்வாறே.

12.பாடற்றிரட்டு, வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை, 1915, இந்தியா
பிரின்டிங்ஒர்க்ஸ்

மைய வலதுசாரி (Centre-Right) சிந்தனை க�ொண்ட
திலகரை ஆசானாக ஏற்றுக்கொண்டாலும் திலகரின்
எல்லா கருத்துகள�ோடும் உடன்படாமல் தன்

5.மெய்யறம்,ப3-4,வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை,1917
6.அரசியல் பெருஞ்சொல், ப.47, பெரியவர் வ.உ.சிதம்பரனார்,
2020, யாப்பு வெளியீடு
7.அரசியல் பெருஞ்சொல், ப.43, பெரியவர் வ.உ.சிதம்பரனார்,
யாப்பு வெளியீடு, 2020
8.மேலது ப.43
9.மேலது ப.44
10. திராவிட இயக்கமும் வேளாளரும், ப.102, ஆ. இரா.
வேங்கடாசலபதி, 2019, காலச்சுவடு வெளியீடு
11.அரசியல் பெருஞ்சொல், ப.13, முன்னுரையில் வீ. அரசு,
2020, யாப்பு வெளியீடு

13.சிதம்பர வேங்கை, ப.95, கதிர்நம்பி, 2021, யாப்பு வெளியீடு
14.மேலது ப.96
15.திராவிட இயக்கமும் வேளாளரும், ப.104, ஆ. இரா.
வேங்கடாசலபதி, 2019, காலச்சுவடு வெளியீடு
16.பாடற்றிரட்டு ப.81, வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை,1915, இந்தியா
பிரிண்டிங்ஒர்க்ஸ்

கட்டுரையாளர்: மென்பொறியாளர்

கட்டுரை

ஆர். எட்வின் சாமுவேல்
edwin12samuel@gmail.com

சுதேசியக் கப்பல் த�ொழிலின் முன்னோடி

வ. உ. சி.

வ

உ சி யின் 150 ஆவது பிறந்த
தினத்தையும், பாரதியின் 100 ஆவது
நினைவு தினத்தையும் ஒருசேர மிக
வி ம ர ்சை ய ாக இ ந்ந ஆ ண் டு நா ம்
க�ொண்டாடிக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம்.
இந்திய சுதந்திரப் ப�ோராட்ட வரலாற்றில்
அவர்களது பங்கு மிகச் சிறப்பானது. 1905
அக்டோபரில் வங்கப் பிரிவினையால்
உண்டான சுதேசியக் கனலை வ உ சியும் பாரதியும் தமிழ் நாட்டில் அக்கினிக்
குஞ்சுகளாக் கனன்றெழச் செய்தனர்.

வரப்போகிற பாரத தேசத்தில் எந்தவிதமான த�ொழிற்சாலைகள்,
உற்பத்திகள், இன்னும் என்னென்ன பல கேந்திரமான கட்டமைப்பு
முயற்சிகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அந்தப் பாடலில்
பா ர தி பட் டி ய லி ட் டி ரு ப்பா ர் . மு த ்தா ய ்ப்பாக , ‘ உ லகத்
த�ொழிலனைத்துமுவந்து செய்வோம்’ என்றும் பாடியிருப்பார்.
ஒருவகையில், அந்தப் பாடலை வருகின்ற பாரதத்தின், சுதந்திர
இ ந் தி ய ா வி ன் I n d u s t r i a l & . E c o n o m i c M a n i f e s t o எ ன் று கூ ட
நம்மால் உருவகப்படுத்திப் பார்க்க முடியும்.

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

தேச விடுதலைக்கான அரசியல்
ப �ோ ர ா ட்டத் தின் ஒரு வடிவம ா ன
விதேசிப் ப�ொருட்கள் பகிஷ்கரிப்பு
என்பதற்கு மேலாக, தேசம் விடுதலை
அடைவதற்கும்,அடைந்தபின் வலுவான
தேசமாக உருவெடுப்பதற்கும் இங்கே சுதேசியத் த�ொழில் முயற்சிகளும்,
உற்பத்திகளும் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற தீர்க்கமான சிந்தனை
க�ொண்டவர்களாக வ.உ.சி-யும் பாரதியும் இருந்திருக்கிறார்கள். அந்தக்
காலகட்டத்தில் அகில இந்தியளவில் பெரிய தலைவர்களாக
இருந்தவர்களுக்குக்கூட இந்த மாதிரியான சிந்தனையும், த�ொலைந�ோக்குப்
பார்வையும் இருந்ததாகத் தெரியவில்லை! பாரதியின் ‘பாரத தேசம்’
என்ற பாடலைப் படித்தாலே நாம் இதைப் புரிந்துக�ொள்ள முடியும்.
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ஆயுதம் செய்வோம் நல்லகாகிதம் செய்வோம்
ஆலைகள் வைப்போம் கல்விச்சாலைகள் வைப்போம்
ஒயுதல்செய் ய�ோம்தலை சாயுதல் செய்யோம் ...
குடைகள்செய் வ�ோம்உழு படைகள் செய் வ�ோம்
க�ோணிகள்செய் வ�ோம் இரும் பாணிகள் செய்வோம்
நடையும் பறப்புமுணர் வண்டிகள் செய்வோம்
ஞாலம் நடுங்கவரும் கப்பல்கள் செய்வோம் ...
வானையளப் ப�ோம்கடல் மீனையளப்போம்
சந்திரமண் டலத்தியல் கண்டுதெளி வ�ோம்
க�ொல்ல ருலைவளர்ப் ப�ோம் ...
நல்லஊசிகள் செய் வ�ோம் ...
உலகத் த�ொழிலனைத்து முவந்து செய்வோம்.
(பாரத தேசம் - பாரதியார்)
வ . உ . சி - க் கு ம் இ த ்த கை ய சி ந ்த னைகள்
மட்டுமல்லாது அதைச் செயல்படுத்தக்கூடிய
செயலாற்றலுமிருந்தது. இதன் அடிப்படையில்தான்,
அவர்தூத்துக்குடியில்சுதேசிப் பண்டகசாலையையும்,
ஒரு நூற்பாலையையும், உச்சமாக சுதேசிக் கப்பல்
கம்பெனியையும் நிறுவிச் செயல்படுத்துவதற்கான
முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருந்தார்.

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

சுதேசிப் ப�ோராட்டத்தின் தவிர்க்க இயலாத
அ ம்ச ம ாக சு தே சி ய த் த�ொ ழி ல் மு ய ற் சி கள்
இருக்கவேண்டும் என்பதில் அவருக்கு அக்கறையும்
ஆ ழ ்ந ்த ஈ டு பா டு மி ரு ந ்த து . எ ன வேதா ன் ,
வெள்ளையரை விரட்டியடிப்பதற்காக சுதேசி ஸ்டீம்
நாவிகேஷன் கம்பெனி உருவாக்கப்படவேண்டியதன்
ந�ோக்கத்தை வ உ சி பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்-
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“தேச ஆட்சியின் மீட்சிக்கான முதல் வழி,
வியாபாரம் செய்துவந்த வெள்ளையர்களை
வி ர ட் டி ய டி க்க வே ண் டு ம் எ ன்ப து தா ன் .
வெள்ளையர்களை விரட்டுவதென்றால் நம்மவர்க்கு
கடல் ஆதிக்கம் வேண்டும். ஒரு காலத்தில் மேற்கே
உர�ோம் தேசத்திற்கும் கிழக்கே ஜாவா சுமத்ராவுக்கு
அப்பாலும் தமிழ் கப்பல் ப�ோய்வந்தது. தமிழர்
வாணிபம் சிறப்பாக விளங்கிவந்தது. அவர்கள்
சுதந்திரமாக வாழ்ந்து வந்தனர். எனவே தமிழர்கள்
மீ ண் டு ம் கடல்மே ல்
செல்வ து எ வ்வா று
எ ன்பதாகத்
தி ட ்ட மி ட ்டே ன் .
இ த் தி ட ்டத் தி ன்
விளைவுதான் சுதேசி ஸ்டீம்
நாவிகேஷன் கம்பெனி.
எனது நண்பர்களின் நன்
முயற்சியாலும் ப�ொதுஜன
ஆதரவாலும் சுதேசி கப்பல்
கம்பெனி 1906-ம் ஆண்டில்
நிறுவப்பட்டது. “(வ. உ.சி.
கண்ட பாரதி)

அப்பொழுது இந்தியாவில் கப்பல் விடுவதும்,
கடல் வாணிபமும் முழுமையுமாக வெள்ளையன்
கை வ ச மே யி ரு ந ்த ன . தூ த் து க் கு டி க் கு ம் க�ொ ழு ம் பு க் கு ம ா ன கட ல் வ ழி வி ய ாபா ர ம்
முழுமையும் பி. ஐ. எஸ். என். (பிரிட்டிஷ் இந்தியன்
ஸ்டீம் நாவிகேஷன்) என்ற ஆங்கிலேயக் கம்பெனியின்
ஆதிக்கத்திற்குள் இருந்தது. இந்தக் கம்பெனி தமிழக
வியாபாரிகளின் சரக்குகளை தங்களது கப்பல்களில்
ஏற்றுவதில் பாரபட்சமான அலட்சியப் ப�ோக்கைக்
கடைபிடித்து வந்தது. இதனால் நமது வர்த்தகர்கள்
வெள்ளைக்காரன�ோடு வியாபாரத்தில் சம்மாகப்
ப�ோட்டியிடுகிற வாய்ப்பில்லாதிருந்தது.

க டல் வாணிபத்தில் வெள்ளையருக்கிருந்த
ஏகப�ோகத்தை தகர்த்தெறிய வேண்டும் என்ற
முனைப்பில்தான் வ.உ.சி. தனது சுதேசி ஸ்டீம்
நே வி கே ஷ ன்
கம்பெ னி யை
அ ன் று
நடைமுறையிலிருந்த 1882 ஆம் வருடத்து இந்திய
கம்பெனிகள் சட்ட விதிகளின்படி 1906 ஆம் ஆண்டு
அக்டோபர் மாதம் 16 ஆம் தேதி பதிவு செய்து
நிறுவினார். தூத்துக்குடி பெரிய காட்டன் ர�ோடு
இலக்கம் 85லிருந்து அக்கம்பெனியின் ஆபீஸ்
இயங்கியது.
கம்பெனியின் முதலீடாக பத்து லட்சம் ரூபாயும்,
அது பங்கொன்றுக்கு ரூ. 25/- வீதம் 40,000 பங்குகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டது. கம்பெனியின் தலைவர்களாக
பாலவநத்தம் ஜமீன்தாரும், மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்
தலைவர் திரு. பாண்டித்துரைத் தேவர் அவர்களும்
நியமிக்கப்பட்டனர். செயலாளர்களாக திரு.யச்.ஏ.
ஆர். ஹாஜி பக்கீர் முகமது சேட் மற்றும் அவர்
மகன்களும், துணைச் செயலாளராக வ.உ.சி.
அவர்களும் ப�ொறுப்பேற்றார்கள். மேலும் 31 பேர்
டைரக்டர்களாகவும் இருந்தார்கள். (15 டைரக்டர்கள்
என்றும் குறிப்பிடுவர் - வ. உ. சி ஓர் அறிமுகம் , ஆ.
சிவசுப்பிரமணியன்). அவர்கள் பல்வேறு ஜாதி
மதத்தைச் சார்ந்தவர்களாக இருந்தனர் என்பது மிக
முக்கியமானது.
வ.உ.சி தனது சுதேசி கப்பல் கம்பெனியை
உருவாக்குவதற்கு முன்னரே இந்தியாவில் சில
சுதேசிக் கப்பல் கம்பெனிகள்
து வ ங ்கப்பட் டி ரு ந ்த ன .
“ வ ங ்கா ள த் தி ல் க வி
ர வீ ந் தி ர நாத் தா கூ ரி ன்
கு டு ம்ப த ்தை ச் ச ார ்ந ்த
ஜி ய�ோந் தி ர நாத் தா கூ ர்
நதிவழி நீராவிக் கப்பல்
ப�ோக்குவரத்தை (Inland River Steam Navigation Service)
துவங்கினார். சிட்டகாங்
நகரை ச் சேர ்ந ்த சி ல
ஜமீன்தார்களும் முஸ்லீம்
வ ர்த ்த கர்க ளு ம் 1 9 0 5

இ தேப � ோ ன் று , இ ங ்கே தூ த் து க் கு டி யி லு ம்
சிவபுரம் மிட்டாதார் சி. வ. நல்லபெருமாள் பிள்ளை
சி.வ. கம்பெனி என்ற ஒரு கப்பல் கம்பெனியை
நடத்தினார். இவர் பின்னர் வ. உ. சி யின் கப்பல்
கம்பெனியின் டைரைக்டராகவுமிருந்தார்.
மேற்படி கம்பெனிகள் ஆங்கிலேயக் கம்பெனியின்
சூழ்ச்சிகளையும் வியாபாரப் ப�ோட்டிகளையும்
தா க் கு ப் பி டி க்க இ ய லா து மூ டவே ண் டி ய
நிர்பந்தத்திற்குள்ளாயின. சி. வ. விற்கு கப்பல்களை
குத்தகைக்குக் க�ொடுத்திருந்த பம்பாய் கப்பல்
முதலாளி எஸ்ஸாஜி டாஜ்பேயி என்பவரை
ஆங்கிலேயர்கள் மிரட்டி, அவரது கப்பல்களை
குத்தகைக் காலம் முடியும்முன்னரே சி.வாவிடமிருந்து
திருப்பி எடுத்துவிடும்படி நிர்பந்ததித்து சி. வ.
கம்பெனியை மூடும்படியான சூழலை உருவாக்கினர்.
இந்தமாதிரியான வெள்ளையரின் சூழ்ச்சிக்குத்
தனது கம்பெனி பலியாகிவிடக் கூடாது என்று
நினைத்தும், சுதேசிக் கம்பெனிக்கு ச�ொந்தக்
கப்பல்கள் கிடையாது என்று வெள்ளையர்களால்
கிளப்பிவிடப்பட்ட வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி
வைக்க எண்ணியும் வ.உ.சி. தனது சுதேசி கப்பல்
கம்பெனிக்கு ச�ொந்தமாக கப்பல்கள் வாங்க முடிவு
செய்தார்.
இந்த முடிவின்படி, பம்பாய் சென்று திலகர்
ப � ோன்ற ோ ரி ன் உ த வி யு ட ன் , மி கு ந ்த
சிரமத்திற்கிடையில், தனது மகன் இறந்துப�ோன
செய் தி தெ ரி ந் து ம் கூ ட ஊ ர் தி ரு ம்பா
வைராக்கியத்துடன், கம்பெனிக்காக “காலியா”
ம ற் று ம் “ லாவ�ோ ” எ ன்ற இ ரு கப்பல்களை
வாங்கிவந்தார்
வ.உ.சியின் சுதேசி கப்பல் கம்பெனியின் ஆரம்பம்
முதல் முடிவு வரையிலும், வ.உ.சியின் எல்லா
முயற்சிகளிலும் ஆழ்ந்த ஈடுபாடும் அக்கறையுமுடைய
பாரதி இந்த இரு கப்பல்களின் வரவு குறித்து
இவ்வாறு எழுதினான்:“வெகுகாலமாய்ப் புத்திரப் பேறின்றி அருந்தவம்
செய்து வந்த பெண்ணொருத்தி ஏக்காலத்தில்
இரண்டு புத்திர்ர்களைப் பெற்றால் எத்தனை
அ ள வ ற ்ற ஆ ன ந ்த ம டை வ ாள�ோ அ த ்த னை
ஆனந்தத்தை நமது ப�ொது மாதாவாகிய பாரத
தே வி யு ம் இ வ் வி ர ண் டு கப்பல்களை யு ம்
பெற்றமைக்காக அடைவாளென்பது திண்ணமே.
ஶ்ரீ வ. உ. சிதம்பரம்பிள்ளையும் அவருடனின்றுதவிய
ம ற ்ற நண்பர்க ளு ம் தா ம் பி ற ந் து வ ள ர ்ந ்த

தாய்நாட்டிற்குச் செய்யவேண்டிய கடமைகளைச்
செய்து விட்டார்கள்.” (வ.உ.சி.யும் பாரதியும், ஆ.
இரா. வேங்கடாசலபதி)
பாரதி இன்னும் ஒருபடி மேலாக, கவிஞனுக்கே
உரிய உணர்ச்சிகரமான உந்துதலுடன்,
லாவ�ோ, காலியா என்ற அந்தக் கப்பல்களின்
ப ெ ய ர்களை ம ாற் றி சி வ ா ஜி , தாதாபாய் ,
திலகர்,கைக்குவார் என்று சுதேசியத் தலைவர்களின்
ப ெ ய ர்களை அ வ ற் றி ற் கு ச் சூ ட ்டலாமென்ற
ய�ோசனையையும் முன்மொழிகிறார்.
வ.உ.சி.யின் கப்பல் கம்பெனியை எப்படியும்
ஒ ழி த் து க்க ட ்ட க ங ்கண ம் கட் டி க்கொ ண் டு
வெ ள ்ளை ய ர் கம்பெ னி பல வி ய ாபா ர த்
தந் தி ர ங ்க ளி லு ம் ச தி த் தி ட ்ட ங ்க ளி லு ம்
ஈடுபடவாரம்பித்தது. முதலில் தங்கள் கப்பல்களில்
சரக்கு ஏற்றுபவர்களுக்கும் பயணிப்பவர்களுக்கும்
கட்டணத்தைக்குறைத்தனர். பின்னர் கட்டணங்களை
இலவசமாக்கினர். ப�ோதாதற்கு சுதேசி கப்பல் தங்கள்
கப்பல் மீது வேண்டுமென்றே ம�ோத வந்ததாகப்
ப�ொய் வழக்கொன்றைப் ப�ோட்டனர்.
இத்தனை “ஊனர் சதி”களிலிருந்து தப்பித்
த டு ம ா றி ய சு தே சி கப்ப ல் கம்பெ னி ,
கம்பெனிக்குள்ளிருந்தே எழுந்த உள்முரண்பாடுகளால்
மேலும் ஆட்டம் கண்டது. லாபம் சம்பாதிக்கும்
வியாபார ந�ோக்குடன் சுதேசிக் கப்பல் கம்பெனியில்
இணைந்த சிலர் கம்பெனியை வெள்ளையர்
எதிர்ப்பின் அங்கமாக நடத்த விரும்பவில்லை.
எனவே, அவர்கள் வ.உ.சி.யைத் தீவிர அரசியல்
செயல்பாடுகளிலிருந்து ஒதுங்கி இருக்கும்படியும்;
இ ல ்லையெ னி ல் , கப்ப ல் கம்பெ னி யி ன்
செயற்பாட்டிலிருந்து விலகி இருக்கும்படியும்
நிர்பந்தம் க�ொடுக்கத் த�ொடங்கினார்கள். முடிவாக,
தேச விடுதலையே தனக்குப் பிரதானம் என்பதால்
வ.உ.சி. தீவிர அரசியலிலிருந்து ஒதுங்க மனதின்றி
கப்பல் கம்பெனி ப�ொறுப்பிலிருந்து ராஜினாமா
செய்யவேண்டியதாகிவிட்டது. பின்னர், வெள்ளை
அரசாங்கத்தால் அவர் கைதுசெய்யப்பட்டு
சிறையில் அடைக்கப்பட்டதும் சுதேசி கப்பல்
கம்பெ னி யி ன் செ ய ற ்பா டு கள் மு ழு வ து ம ாக
முடங்கிப்போயின.

சு தந் தி ர வே ட ்கை யு ம் , அ த ற ்கா ன
ப � ோ ர ா ட ்ட ங ்க ளு ம்
எ ங ்கெல்லா ம்
க�ொழுந்துவிட்டெரிந்தனவ�ோ அங்கெல்லாம்
சுதேசிய த�ொழில் முயற்சிகள் த�ோன்றி வளர
ஆரம்பித்ததை நாம் வரலாற்றிலிருந்து அறியமுடிகிறது.
உதாரணம் - அன்றைய பம்பாய், கல்கத்தா,
சென்னை ப�ோன்ற மாகாணங்கள்.
சென்னை மாகாணத்தில், குறிப்பாக அன்றைய
ஒன்றிணைந்த நெல்லை மாவட்டத்தில் வ.உ.சி., சிவா,
பாரதி ப�ோன்ற தேசபக்தர்கள் மக்களிடையே
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ஜூலையில் “பெங்கால் ஸ்டீம் நேவிகேஷன்
கம்பெனி” என்ற பெயரில் சு தேசிக் கப்பல்
கம்பெனியைத் துவங்கினார்கள். இதுப�ோல
நாட்டின் பல இடங்களிலும் 20க்கு மேற்பட்ட கப்பல்
கம்பெனிகள் துவங்கப்பட்டன” (வ. உ.சி.யின்
சுதேசிக் கப்பலும் த�ொழிற்சங்க இயக்கமும் - ச.
தமிழ்ச்செல்வன்)
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தேசவிடுதலைக்கான வேட்கையை தூண்டிவிடும்
வகையில் பல அரசியல் ப�ோராட்டங்களை
முன்னின்று நடத்தினார்கள. தேச சுதந்திர
மீட்சிக்கான ப�ோராட்டங்கள�ோடு, கூடவே
சு தே சி ய த் த�ொ ழி ல் மு ய ற் சி க்கா ன
முன்னெடுப்புகளிலும் அவர்கள் தங்களை
ஈடுபடுத்திக் க�ொண்டார்கள்.
அந்த வகையில், வ.உ.சி-யின் சுதேசி கப்பல்
கம்பெனியின் உருவாக்கம் மிக முக்கியமானது.
அவருக்கு முன் இந்தமாதிரி முயற்சியில் சிலர்
ஈடுபட்டிருந்தனர் என்று முன்பு பார்த்தோம்
ஆனால், அவர்கள் எல்லாம் சுய வியாபார-லாப
ந�ோ க் கி ல்தா ன் அ த்த கை ய முய ற் சி க ளில்
ஈடுபட்டிருந்ததாகத் தெரிகிறது. மாறாக,
வ.உ.சிக்கு மட்டுமே கப்பல் விடுவதென்பது
ஆயிரம் ஆண்டு பாரம்பரியமுள்ள நமது கப்பல்
த�ொழிலையும் வாணிபத்தையும் மீட்டெடுத்து
புத்துயிரூட்டி, அதை மறுபடியும் ஒரு சுதேசியத்
த�ொழிலாக்கிட வேண்டுமென்ற துடிப்பும்
த�ொலை ந�ோக்குப் பார்வையுமிருந்தது. அந்த
வகையில், அவரே நமது நாட்டின் சுதேசி தேசிய
கப்பல் த�ொழிலுக்கான (National Shipping Industry) மூத்த முன்னோடியாவார் (Pioneer).
மேலும், இம்முயற்சியில் வ.உ.சி-க்கு இருந்த
த�ொலைந�ோக்குப் பார்வைக்கு (vision) அவரது
சு தே சி க் கப்ப ல் கம்பெ னி யை அ வ ர்
ஏற்படுத்துவதற்கான முக்கிய ந�ோக்கங்களாக
அறிவிக்கப்பட்ட விஷயங்களிலிருந்தே நம்மால்
அறிந்து க�ொள்ள முடியும்!
-தூத்துக்குடிக்கும் க�ொழும்புக்கும் சுதேசிய
ஸ்டீமர்கள் நடைபெறாத துறைமுகங்கட்கும்
பி ர ய ாண த ்தை யு ம் வி ய ாபா ர த ்தை யு ம்
ச�ௌகரியப்படுத்தவும் சகாயப்படுத்தவும் தக்க
ஸ்டீமர்கள் நடைபெறும்படி செய்தல்.
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-இந்தியர்களையும் இலங்கையர்களையும்
மற்றும் ஆசியா கண்டத்து ஜாதியார்களுக்கு
கப்பல் நடாத்தும் த�ொழிலில் பழக்குவித்து
அதன்மூலம் வரும் லாபத்தையடையும்படிச்
செய்தல்.
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மு த லி ய ஆ சி ய கண்ட வ ா சி க ளு க் கு ள் ஐ க் கி ய
பாவனையையுண்டுபண்ணி ஒற்றுமையாக உழைக்கச்
செய்தல்.
-ஸ்டீமர்கள்,ஸ்டீம் லாஞ்சுகள், படகுகள் முதலியன
நி ர்மாணஞ் செ ய ்வதற் கு ம் அ வைகளை ச்
செப்ப னி டு வ தற் கு ம் , சு த ்த ப்ப டு த் து வ தற் கு ம் ,
துறைகளேற்படுத்தல்.

-இந்தியர்களுக்கும் இலங்கையர்களுக்கும்
மற்றும் ஆசியா கண்டத்து ஜாதியார்களையும்
கப்பல் நடாத்தும் த�ொழிலையும் கப்பல்
நிர்மாணஞ் செய்யும் த�ொழிலையுஞ்செய்து
காட்டிக் கற்பித்தல்.

- கம்பெ னி ய ா ர் தீ ர்மா னி க் கு ம் சு தே சி ய க்
கைத்தொழில்களையும் வியாபாரங்களையும் நடத்துதல்.

-இந்திய இலங்கை மாணவர்களுக்கும் மற்றும்
ஆ சி ய ா கண்டத் து ம ாண வ ர்க ளு க் கு ம்
கப்பல�ோட்டுந் த�ொழிலையும் கப்பல் நிர்மாணஞ்
செய்யும் த�ொழிலையும் சாஸ்திர சம்பந்தமாகக்
கற்பிக்கும் கலாசாலைகள் ஏற்படுத்தல்.

கடந்த நூற்றாண்டின் துவக்கத்திலேயே வ.உ.சி.
எவ்வளவு முற்போக்கான த�ொலைதூரப் பார்வையுடன்
சிந்தித்து செயலாற்றினார் என்பதை அறிகையில் மிகுந்த
ஆச்சர்யமேற்படுகிறது!

-கப்பல் நடாத்துந் த�ொழிலிலும் வியாபார
முறையிலும் இந்தியர்கள் இலங்கையர்கள்

(வ. உ. சி. முற்போக்கு இயக்கங்களின் முன்னோடி
- நா. வானமாமலை)

இன்னும் ஆச்சர்யமான விஷயம் யாதெனில், இந்த
நூற்றாண்டில் பரவலாகப் பேசப்படுகிற crowd funding
- அதாவது ஆரம்பநிலை (startups) த�ொழில்களுக்காக

“இதில் (சுதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி)
ஏழைகள் முதல் பணக்காரர்கள் வரையுள்ள சகல
சுதேச சக�ோதரர்களும் பங்காளிகளாகச் சேர்ந்து
லாபம் அடையும் ப�ொருட்டும் பங்கினை 1-க்கு
ரூ பாய் 2 5 வீ த ம் 4 0 , 0 0 0 பங் கு கள்
ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன.” என்றும், இன்னும்
சிறிய அளவில் “பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.5 வீதம்
அ னு ப்பக்கோ ரி ம க்க ளி ட ம் வே ண் டு க�ோள்
விடப்பட்டது. பத்துப் பங்குகள் அல்லது அதற்குமேல்
எடுப்பவர்கள் இயக்குனர்களாக ஆகலாம் என்றும்
அறிவிக்கப்பட்டது” (இந்திய வரலாற்றில் வ.உ.சி - ப.
முத்துக்குமாரசாமி).
இந்த அறிவிப்புகள் எல்லாம் பத்திரிகைகள்,
குறிப்பாக பாரதியாரின் இந்தியா பத்திரிகை,
வாயிலாக வெளியிடப்பட்டன. இதிலிருந்து
மேற்கூறிய அத்தனை வழிமுறைகளையும் வ.உ.சி
அந்தக் காலத்திலேயே கையாண்டிருக்கிறார்
என்பதை நம்மால் அறியமுடிகிறது.

ம � ொ த ்த க் க ணி ப் பி ல் , சு தே சி க் கப்ப ல்
த�ொழிலுக்கு மட்டுமன்றி ப�ொதுவான த�ொழில்
மு னை வு க் கு ம் மு ய ற் சி க் கு ம் ஒ ரு சி ற ந ்த
முன்னோடியாய், த�ொலைந�ோக்குப் பார்வை
க�ொண்ட (visionary) தேர்ந்த வழிகாட்டியாக வ.உ.சி
இருந்திருக்கிறார் என்பது புலப்படுகிறது. அன்றைய
அரசியல் தலைவர்களில் வ.உ.சி.யைப் ப�ோன்று
த�ொ ழி ல் மு னை வி ல் ஈ டு பட் டு அ த ற ்கா ன
த�ொலை தூ ர ப்  பார ்வைய�ோ டு சி ந் தி த் து ச்
செயலாற்றிய தலைவர் வேறுயாரும் இருந்ததில்லை
என்றே நினைக்கத் த�ோன்றுகிறது.
இன்னும் செய்ய வேண்டியவை:தற்போதைய முதல்வர் திரு. ஸ்டாலின் அவர்கள்
வ.உ.சி-யின் 150வது பிறந்த நாள் விழாவை முன்னிட்டு
- வ.உ.சி. கப்பல் கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகமிருந்த
ப ெ ரி ய கா ட ்ட ன் ர�ோட் டி ன் ப ெ ய ரை

வ.உ.சிதம்பரனார் சாலை என்று அழைக்கப்படும்;
மன�ோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில்
வ.உ.சி பெயரில் புதிய ஆய்விருக்கை அமைக்கப்படும்;
அவர் எழுதியுள்ள அனைத்துப் புத்தகங்களும்
புதுப்பொலிவுடன் புதுப்பிக்கப்பட்டு, பாடநூல்
கழகம் சார்பில் குறைந்த விலையில் மக்களுக்குக்
கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் உள்ளிட்ட - 14
அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.
இது ப�ோக, நாம் வ.உ.சி-யின் நினைவைப்
ப�ோற்றவும, இந்திய சுதேசியக் கப்பல் மற்றும்
கடல்சார் த�ொழிலுக்கு அவர் ஆற்றிய பெரும்பங்கை
நாடெங்கும் பறைசாற்றவும், அவர் தமது கப்பல்
கம்பெனியின் ந�ோக்கங்கள் என்று அன்று கண்ட
த�ொலைந�ோக்கு கனவுகளை நனவாக்கிடவும்
பின்வருவனவற்றைச் செய்வதற்கான முயற்சியில்
ஈடுபடவேண்டும்:1.National Maritime Day ஒவ்வொரு ஆண்டும்
ஏப்ரல் மாதம் 5ஆம் தேதி மிகச் சிறப்பாக இந்திய
துறைமுகங்களில் க�ொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
சிந்தியா ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனியின் S.S.
Loyalty என்ற கப்பல் பம்பாயிலிருந்து முதல்
முறையாக பிரிட்டனுக்கு பணித்ததின் நினைவாக
இந்த தினம் க�ொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. மாறாக,
இதற்கு ஏறக்குறைய 13 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே
வ.உ.சி. தனது கப்பல் கம்பெனியைத் துவங்கிய
நாளான அக்டோபர் 16ம் தேதியை National Maritime
D a y ய ாக அ றி வி க்கப்பட ம த் தி ய அ ர சி ட ம்
வலியுறுத்தும்படி தமிழக அரசிடம் க�ோரிக்கை
வைக்கப்படவேண்டும்.
2.வ.உ.சி. க�ொழும்புக்கு கப்பல் செலுத்திய
தூத்துக்குடி பழைய துறைமுகத்தில் (மேலும் அது
ப�ொதுமக்கள் எளிதாகப் ப�ோய் வருகிற வகையில்
டவுனுக்குள்ளேயே அமைந்திருப்பதால்) அவர்
பெயரில் அருங்காட்சியம் ஒன்று அமைக்கப்பட
வேண்டும். அவர் க�ோவைச்சிறையில் இழுத்த
செக்கு, அவரது காலியா (SS. Gaila) மற்றும் லாவ�ோ
(SS. Lavo) கப்பல்களின் உருமாதிரிகள், அவர் எழுதிய
புத்தகங்கள், அவரது புகைப்படங்கள், ஓவியங்கள்
ஆகியவையும் அங்கே காட்சிப்படுத்தல் வேண்டும்.
3.வ.உ.சி. தனது கப்பல் கம்பெனியின் ந�ோக்கங்கள்
என்று கண்ட மாபெரும் கனவுகளை நிறைவேற்றுகிற
வகையில், சர்வதேசத் தரத்தில் கப்பல் கட்டும்
த ள மு ம் , கப்பல்கள் லாஞ் சு கள் பட கு கள்
மு த லி ய வைகளை ப் ப ழு து பா ர் த் து
செப்பனிடுவதற்கான துறைகள் (Docks) மற்றும் workshopகளையும், உலகத்தரத்துடனான கடல்சார்
பல்கலைகழகம் (Maritime University) ப�ோன்றவற்றை
வ.உ.சி.யின் பெயரில் செயல்படுகிற தூத்துக்குடி
துறைமுகத்தில் நிறுவப்பட வேண்டும்.
=
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அ தி க எ ண் ணி க ்கை யி லா ன நண்பர்கள் ,
குடும்பத்தினர், ப�ொது மக்கள் ஆகியவர்களிடமிருந்து
சி று சி று த�ொகையை வ சூ லி த் து அ ந ்த த்
த�ொழில்களுக்கான முதலை (capital) உருவாக்குவது
- என்ற வழிமுறையை வ.உ.சி.யும் அவரது கப்பல்
கம்பெனியும் கடந்த நூற்றாண்டின் துவக்கத்திலேயே
கடைபிடித்திருக்கின்றனர். Crowd funding என்ற
ச�ொல்லே 2006இல்தான் Wired என்ற பத்திரிகையின்
ஆசிரியர் Jeff Howe என்பவரால் முதல்முறையாக
பிரய�ோகப்படுத்தப்பட்டது என்பதைக் க�ொண்டு
பார்க்கையில் வ.உ.சி. பிரமிக்கத்தக்க வகையில்
எத்தனை முன்னோடியான சாதனைகளையெல்லாம்
தம் வாழ்நாளில் சாதித்துக் காட்டியிருக்கிறார்
என்பது புரியும்! மேலும், இந்த crowd fundக்கான
அறைகூவல்கள் இப்பொழுது பெரும்பாலும்
சமூகவலைதளங்களின் (social media) வாயிலாக
வெளியிடப்படுகின்றன.
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கட்டுரை

நா. இராமச்சந்திரன்

ஜீவாவின்
பார்வையில்

வ.உ.சி.

வ.

உ.சிதம்பரனார் விடுதலைப் ப�ோரில்
உளமார, நேர்மையாகத் தீரத்துடன் பங்கெடுத்துச்
சி றை க் க�ொ டு மைகளை ச் ச ந் தி த ்த வ ர் ;
ஆங்கிலேயர்களுக்கெதிராகச் சுதேசிக் கப்பல்
நிறுவனத்தைத் த�ோற்றுவித்தவர், த�ொழிலாளர்
இயக்கங்களைக் கட்டுவித்துப் ப�ோராடச் செய்தவர்,
மாதர் நலம் பேணியவர், சாதிவெறிக்கு எதிரான
மானுட நேயர், இலக்கியப் பணியாற்றியவர்,
தத்துவவாதி, தமிழ் உணர்வாளர் - ம�ொத்தத்தில்
ப�ோர்க்குணமிக்க மானுட நேயர்.
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அவருடைய இந்த உயர் பண்புகள் த�ோழர்
ஜீவாவைக் கவர்ந்ததில் வியப்பில்லை. அரசியல்
ப � ோ ர ா ட ்ட ங ்கள�ோ டு ச மூ க வி டு தலை ப்
ப � ோ ர ா ட ்ட ங ்களை யு ம் , பண்பாட் டு ப்
ப�ோராட்டங்களையும் மக்களை ஒன்றிணைத்து
நி கழ்த் தி ய வ ர் த�ோ ழ ர் ஜீ வ ா . அ வ ரு டை ய
எழுத்துகளிலும் மேடைப் பேச்சுகளிலும் இவற்றைக்
காணலாம்.
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ஜீவா, தமது எழுத்துகளில் வ.உ.சி.யைப் பற்றிக்
குறிப்பிடும் ப�ோது பெரும்பாலும் “தமிழர் தலைவர்”
என்றே குறிப்பிடுகிறார். ஜீவா எழுதுகிறார்: “ஆண்டு
1928 என்று நினைவு. ஒரு மன்றத்தின் ஆண்டு விழாக்
கூ ட ்ட ம் .
இ ட ம்
காரை க் கு டி க் கு ம்
நாச்சியார்புரத்திற்கும் இடையிலிருக்கும் மாநகரி
என்ற ஊர். விழாத் தலைவர், தமிழர் தலைவர்
வ.உ.சிதம்பரனார். அதில் நான் ஒரு பேச்சாளன்”
என்று அந்த நிகழ்வை எழுதத்தொடங்குகிறார் ஜீவா.
சிராவயல் காந்தி ஆசிரம மாணவர்கள் பாடிய
‘வந்தேமாதரம் என்போம்’ என்ற பாடல் பாடியது,
பாட்டைக் கேட்டதும் உணர்ச்சிமிகுதியால் வ.உ.சி.
யின் கண்களில் நீர் வழிந்தது, தாம், பெண்விடுதலை

கு றி த் து ப் பே சி ய து . உ ண ர் ச் சி தம ்மை
ஆட்கொண்டதால் பேச முடியாமல் ப�ோனது
ஆகியவற்றை ஜீவா விவரித்து விட்டுப் பின் வருமாறு
எழுதுகிறார்:
“ இறுதியாகத் தலைவர் முடிவுரை கூறினார்.
வந்தே மாதரம், பாரதி ஆகிய ச�ொற்களைக்
குறிப்பிடத் த�ொடங்கியதும். தலைவர் வ.உ.சி.யின்
அகம் உணர்ச்சி வசப்பட்டுக் க�ொந்தளிப்பதை முகம்
காட்டிற்று கண்களில் நீர்மல்கின. த�ொண்டை
கம்மிற்று. நா தழுதழுத்தது.
‘பாரதி இறந்து ப�ோனான் என்று நினைத்தேன்.
இங்கு சிறுவர்கள் பாடிய பாட்டைக் கேட்ட ப�ோது
பாரதி நேரில் பாடக் கேட்டது ப�ோன்ற உணர்ச்சி
எனக்கு ஏற்பட்டது. பாரதி சாகவில்லை. என்றும்
இருப்பான்’.
குரலில் ஆழ்ந்த கனிவு ஒலித்தது. சிதம்பரனாரின்
கண்கள் நீரால் நிறைந்தன. கூட்டத்தில் குழுமியிருந்த
நாங்கள் எல்லோரும் கண்ணீரைத் துடைத்துக்
க�ொண்டிருந்தோம்.
‘தம்பி, (பக்கத்திலிருந்த என்னைச் சுட்டிக்காட்டி)
பேச்சைக் கேட்ட பிறகு, தமிழன் வீரம் மங்கவில்லை.
மங்கவும் மாட்டாது என்ற எண்ணம் உறுதிப்படுகிறது,
என்று த�ொடர்ந்து கூறினார்.
பாரதியாரிடம் தமிழ் நாட்டுத் திலகருக்கு இருந்த
பேரன்பும் பெருமதிப்பும் அன்று முழுவடிவில்
வெளிப்பட்டது. வந்தே மாதரம் என்றுயிர் ப�ோம்
வரை வாழ்த்துவ�ோம் என்ற தமிழர் பெருந்தலைவரின்
இதய மகா பக்தியைக் காணும் நல்வாய்ப்பு அன்று
கிடைத்தது. பெருந்தகைமை, உணர்ச்சி வசப்படல்,

“தமிழகத்தில் முதல் த�ொழிலாளர் தலைவர்
வ . உ . சி . எ ன் று த�ோ ழ ர் ஜீ வ ா து ல் லி ய ம ாக
மதிப்பிடுகிறார்.
1908 பிப்ரவரி 27 தூத்துக்குடி க�ோரல் மில்
த�ொழிலாளர்களைத் திரட்டி வேலை நிறுத்தம்
செய்ய வைத்து ஊதிய உயர்வு, வார விடுமுறை,
இதர வசதிகளை வலியுறுத்தி இந்தியாவெங்கும்
தலைப்புச் செய்திகளில் அதிரச் செய்தனர்
வ.உ.சிதம்பரனார் மற்றும் சுப்பிரமணிய சிவா
ஆகிய�ோர். இந்த த�ொழிலாளர் ப�ோராட்டத்தை
எளிதாக வீழ்த்திவிடலாம் என்று கங்கணம் கட்டிக்
க�ொண்டிருந்த காலனிய ஏகாதிபத்தியத்திற்கு
விழுந்த சென்ற நூற்றாண்டின் பெரிய சம்மட்டி
அடி.
தென் க�ோடியில் நடந்த இந்தப் ப�ோராட்டம்
இந்தியாவைத் தாண்டி ரஷ்யா வரை மிகவும்
நுட்பமாகக் கவனிக்கப்பட்டது. இந்த வேலை
நிறுத்தம் ப�ொதுமக்களின் எழுச்சியாக மாறி அடித்
தட்டு வர்க்க மக்களிடையே அரசியல் அறிவும்
பரவியது.
இந்தியா முழுவதும் அனைவரது கவனத்தையும்
ஈர்த்த க�ோரல் மில் த�ொழிலாளர்களின் வேலை
நிறுத்த ப�ோராட்டம் வெறுமனே ஊதிய உயர்வுப்
ப�ோராட்டமாக மட்டுமே கருதாமல் இந்திய
விடுதலை இயக்கத்தில் சுதேசி இயக்கத்துடன்
த�ொழிலாளி வர்க்கத்தை இணைக்கும் ந�ோக்குடன்
திறம்படச் செய்து வழிகாட்டினார் வ.உ.சி.
த�ொழிலாளர்கள் ப�ோராட்டம் எந்த வகையிலும்
குன்றி விடாமல் பார்த்துக் க�ொண்டார் வ.உ.சி.
குறிப்பாக த�ொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்த
ப�ோராட்ட காலங்களில் பட்டினி பசியால் வாடி
விடக் கூடாது. அதனால் ப�ோராட்டத்தில் த�ொய்வு
ஏ ற ்பட் டு வி ட க் கூ டா து எ ன்பத ற ்காக ப்
ப�ொதுமக்களிடம் ப�ொது நிதி திரட்டி சாப்பாடு
ப�ோட்டதுதான் மிகவும் முக்கியமானது (ரெங்கையா
முருகன்).
ஜீவா கூறுகிறார்: இந்தியாவில் த�ொழிலாளர்
இ ய க்க ம் க று ப்பா சி வ ப்பா எ ன் று கே ட ்ட
காலத்திலேயே தூத்துக்குடித் த�ொழிலாளர்களைத்
தட்டி எழுப்பி, அணிவகுத்து நிறுத்தி, வேலைநிறுத்தப்
ப�ோரில், க�ோரல் மில்-வெள்ளை முதலாளிகள் மீது
வெற்றி மேல் வெற்றிகண்டார்
வங்கத்தில் சுதேசிக் கிளர்ச்சி மலர்ந்து கிளர்ந்தது.
நெல்லை மாவட்டத்தில் பாட்டாளி மக்களின் படை
திரட்டினார் வ.உ.சி. தமிழகத்தை உயர்த்த தரும

சங்க நெசவுச் சாலை, சுதேசி நாவாய்ச் சங்கம்,
சுதேசியப் பண்டகச் சாலை ஆகிய ஸ்தாபனங்களை
நிறுவினார். தூத்துக்குடிக்கும் சிங்களத்திற்கும்
கப்பல�ோட்டிக் க�ொழுத்த வெள்ளைக் கம்பெனியார்,
‘ஓட்ட நாங்களெடுக்க வென்றே கப்பல் ஓட்டினாய்”
என்று வாய் விட்டலற சுதந்திரக் கப்பலை ஓட்டி,
சுதேசிக் க�ொடியை உயர்த்தில் பிடித்தார் வ.உ.சி.
===

விடுதலை அடைந்த பிறகும் க�ோவை, சென்னை
த�ொ ழி லா ள ர்க ளி ன் சேவை யி ல் ஈ டு பட் டு ,
த�ொழிலாளர் பக்கமே நின்று ப�ோராடினார்.
முதலாளிகள் பக்கம் திரும்பவில்லை (ப. ஜீவானந்தம்
ஆக்கங்கள். 369 - 370).
வ.உ.சி.யின் தமிழ்ப் பணியைத் த�ோழர் ஜீவா
புகழ்ந்து பேசுகிறார். அவரைப் பெரும் புலவர்
என்றே அழைக்கிறார். அவருடைய இலக்கிய
இலக்கண அறிவை மெச்சிப் பேரறிஞர் என்றார்.
பன்ம ொ ழி ப் பு ல வ ர் எ ன் று வ . உ . சி . யை ப்
பாராட்டுகிறார். அவருடைய ம�ொழி பெயர்ப்புப்
பணியை வியந்து ப�ோற்றுகிறார். “தமிழ்ச் சங்கப்
புலமையும் பன்மொழிப் புலமையும் தேசியத்
தலைமையும் ஒருங்கு திரண்டு விளங்கிய பெரியார்
வ.உ.சி. ஒருவர் தானே?” என்று வியந்து கூறுகிறார்.
வ.உ.சி.ய�ோடு நெருங்கிப் பழகிய பேராசிரியர்
வையாபுரிப் பிள்ளையின் கூற்றைப் பின்வருமாறு
மேற்கோள் காட்டுகிறார்: “எந்த நூலை எடுத்தாலும்
இவர் முன்பிருந்த நூலாசிரியர்கள் கூறியதனை
அலசிப் பார்த்துப் புதிய உரை காணுவதிலேயே
முயன்று வருவார். இலக்கணம் முதலிய விலங்குகளை
எல்லாம் இவர் அறவே களைந்து எறிந்து விடுவார்.
துணிகரமும், உணர்ச்சி வேகமும், எதனையும்
தன்னிலையிலிருந்து ந�ோக்கும் நேர்மையும், இவரது
முக்கியமான இயல்புகள். எளிமையாக உரைகள்
இருந்தாக வேண்டும் என்ற பெருங்கருத்துக்
க�ொண்டவர்” (ப. ஜீவானந்தம் ஆக்கங்கள், 372).
திருக்குறளுக்குப் பரிமேலழகர் தந்த உரையில்
பல்வேறு குறைகள் இருப்பதை வ.உ.சி. சுட்டிக்
காட்டியதை ஜீவா குறிப்பிடுகிறார். வ.உ.சி.
மணக்குடவர் உரையைப் ப�ோற்றியத�ோடு அதனைப்
பதிப்பித்து வெளியிட்டதையும் சுட்டிக் காட்டுகிறார்.
த�ொல்காப்பிய இளம்பூரணர் உரையை அதன்
சிறப்பு கருதி பதிப்பித்தார்.
நன்னூல் இலக்கண (மூலமும் உரையும்) நூலுக்கு
எளிய உரை எழுதிப் பதிப்பித்ததையும் ஜீவா
சுட்டுகிறார். சிவஞான ப�ோதம் நூலுக்கு வ.உ.சி.
எளிய உரை தந்து பதிப்பித்ததையும் குறிப்பிடுகிறார்.
அடுத்ததாக வ.உ.சி. எழுதிய நூல்கள் பற்றி ஜீவா
விவரிக்கிறார். மெய்யறிவு, மெய்யறம், வள்ளியம்மை
சரித்திரம், வலிமைக்கு மார்க்கம், சாந்திக்கு மார்க்கம்
ப�ோன்ற செய்யுள், உரைநடை நூல்களை வ.உ.சி.
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உ ண ர் ச் சி யூ ட ்ட ல் மு த லி ய அ ரு ம் ப ெ ரு ம்
ம னி தப்ப ண் பு கள் , மு ழு வ டி வ�ோ டு அ ன் று
சிதம்பரனாரிடம் காட்சியளித்ததைப் ப�ோல் நான்
எந்தத் தமிழ் நாட்டுத் தலைவரிடமும் கண்டதுமில்லை;
பிறர் கண்டதாகக் கேட்டதுமில்லை” (ப.ஜீவானந்தம்
ஆக்கங்கள், பகுதி 1, வீ. அரசு(பதி), 2007. பக்.368-369).
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எழுதியுள்ளார். இந்த நூல்களில் தனி மனிதனும்
சமுதாயமும் தூய நல்வாழ்வு பெற தாம் கண்ட
உண்மைகளை வடித்துத் தருகிறார் என்று ஜீவா
கூறுகிறார். ஒவ்வொரு நூலின் உள்ளடக்கத்தைச்
சு ரு க்க ம ாக ஜீ வ ா கு றி ப் பி டு வ து சி ற ப்பாக
அமைந்துள்ளது.
ஜேம்ஸ் ஆலன் எழுதிய ஆங்கில நூல்களை மனம்
ப�ோல் வாழ்வு, அகமே புறம் என்ற தலைப்புகளில்
ம�ொழி பெயர்த்து வெளியிட்டமையை ஜீவா
பாராட்டுவத�ோடு வ.உ.சி.யின் தமிழ் மண் மணக்க
ம�ொழி பெயர்க்கும் ஆற்றலை வியந்து ப�ோற்றுகிறார்.
வ.உ.சி.யின் ஆராய்ச்சித் திறத்தை ஜீவா சிறப்பாகச்
சுட்டிக் காட்டுகிறார்: வ.உ.சி. எத்தகைய சிறந்த
ஆராய்ச்சித்திறன் படைத்தவர் என்பதை அவர்
திருக்குறளைப் பற்றி வெளியிட்ட சில கருத்துக்களால்
அறியலாம்.
மிக நன்றாக ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பது
குறட்பாக்களையும் கற்றுத் தெளிந்ததன் பயனாகத்
திருக்குறளில் காணப்படும் பாயிரம் வள்ளுவப்
பேராசானால் அருளப்பட்டதல்ல என்று துணிகிறார்.
வள்ளுவர் காலத்திற்குப் பின், உரையாசிரியர்
காலத்திற்கு முன், பாயிரத்தில் காணப்படும் நான்கு
அ தி கா ர ங ்க ளு ம் ய ா ர ா ல �ோ மு ப்பா ல �ோ டு
சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று முடிவு கட்டுகிறார்.
அறத்துப்பாலில் காணப்படுகிற “மெய்யுணர்வு”,
“ து ற வு ” ஆ கி ய அ தி கா ர ங ்கள் பா யி ர த் தி ல்
காணப்படும் “கடவுள் வாழ்த்து”, “நீத்தார் பெருமை”
ஆகிய அதிகாரங்களை விட மிக மிக உயர்தரமான
கருத்துகள் செறிந்தவை என்றும் முப்பாலின்
கருத்துகள் தேவையேயில்லை. காரணங்கள் காட்டித்
தமது முடிவை நிலை நாட்டுகிறார் (பஜீவானந்தம்
ஆக்கங்கள் 375).
இவ்வாறு வ.உ.சி. ஒரு தமிழறிஞர் என்பதை ஓர்
ஆய்வாளனின் திறத்தோடு ஜீவா மதிப்பிடுகிறார்.
1961 ஆம் ஆண்டு சனவரி மாதம் 11 ஆம் நாள்
நடைபெற்ற ஏ.ஐ.டி.யூ.சி.மாநாட்டில் கலைஞர் டி.
கே.எஸ். குழுவினரின் “தேசபக்தர் சிதம்பரனார்”
என்ற நாடகம் நடைபெற்றது குறித்து த�ோழர் ஜீவா
பாராட்டிப் பேசியுள்ளார்.
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“நரம்புகள் வெடித்து, குருதி பீறிடும் தேசபக்தியின்
வீறு க�ொண்ட தன்மையைக் கலைஞர் பெருமக்களான
டி.கே.எஸ். குழுவினர் நம் முன்னே நடித்துக்காட்டினர்.
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20 ஆவது நூற்றாண்டின் முற்பகுதியை, குறிப்பாக
1908 ஆம் ஆண்டை முக்கியமாகக் க�ொண்டு,
தமிழகத்தின் உணர்ச்சிக் கடல்களான வ.உ..சி.,
சுப்பிரமணிய சிவா, பாரதி ஆகிய�ோரின் லட்சிய
வாழ்வைப் பின்னணியாகக் க�ொண்டு “தேசபக்தர்
சிதம்பரனார்” உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் என்று
பேசிய த�ோழர் ஜீவா நாடகத்தில் விடுபட்டுப் ப�ோன
பகுதியையும் சுட்டிக்காட்டுகிறார்: “திருநெல்வேலி
ஜில்லா முழுமையும் அணிதிரண்டதை, வ.உ.சி.யின்

தலைமையில் ப�ோராட்டப் புயல் வீசிய பின்,
மக்களிடை ஏற்பட்ட உணர்ச்சியை, தெம்பை,
மாற்றத்தை, புதிய விஸ்வரூபத்தை நாடகத்தில் மிகச்
சிறந்த முறையில் சித்திரித்திருக்க வேண்டும்.
பாட்டாளி வர்க்கத்திற்கு, சாதாரண மனிதனுக்கு
உள்ள பங்கை முழுமையாக சித்திரிக்க வேண்டும்”
என்று குறிப்பிடுகிறார் (ப.ஜீவானந்தம் ஆக்கங்கள்,
975).
வ.உ.சி. முதல் த�ொழிலாளர் வேலை நிறுத்தம்
நிகழ்த்தியவர், விடுதலைப் ப�ோராட்டமாகவே
அ வ ரு டை ய வ ா ழ ்க்கை அ மைந் து வி ட ்ட து .
விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தில் மிதவாதிகள் பக்கம்
அவர் இருந்ததில்லை. திலகரைத் தமது தலைவராகக்
க�ொண்டார். வீரம் செறிந்த ப�ோராட்டங்களை
நிகழ்த்தினார். பேராசிரியர் நா. வானமாமலை
கூ றி ய து ப � ோல த மி ழ கத் தி ல் மு ற ்போ க் கு
இயக்கங்களின் முன்னோடி அவர். அரசியல்
வி டு தலையை யு ம் , ச மூ க வி டு தலையை யு ம் ,
பண்பாட் டு வி டு தலையை யு ம் இ ண ை த் து ப்
ப�ோராடினார். தமிழ்த் தேசியத்தில் கால் ஊன்றிக்
க�ொண்டு இந்திய தேசியத்தைப் பார்த்தார். சுதேசி
என்ற அடைம�ொழியைப் பெரிதும் விரும்பினார்.
அதேநேரத்தில் கதர் அணிவதை அவர் ஏற்கவில்லை.;
ம ா ற ாக , கை த ்த றி ஆ டை அ ணி வ தை
ஊக்கப்படுத்தினார். திலகரின் தலைமையை ஏற்றுக்
க�ொண்டாலும் சமூகம் சார்ந்த சித்தனைகளைப்
ப�ொறுத்த வரை அவர் திலகரைப் பின்பற்றவில்லை;
வேறுபட்டார். பன்முகத் தன்மை க�ொண்ட
மாமனிதராக அவர் வாழ்ந்தார்.
ஜீ வ ா வி ன்
முடிப்போம்:

கூ ற ்ற ோ டு

இ க்கட் டு ரையை

“சிதம்பரனார் அந்நிய ஏகாதிபத்திய ஆட்சியை
எதிர்த்த அப்பழுக்கற்ற தேச பக்தர் மட்டுமல்ல,
த�ொ ழி லா ள ர் ச ங ்க ங ்களை யு ம் வி வ ச ா ய ச்
சங்கங்களையும் அமைத்து அவர்களது உரிமைப்
ப�ோராட்டங்களைத் தலைமை தாங்கி நடத்திய,
உழைக்கும் மக்களின் உறுதுணைவர் மட்டுமல்ல!
அவர் தமிழுக்கு நற்பணி புரிந்தவர். தமிழ் இலக்கிய
இலக்கணங்களில் வல்லவர். உண்மை உரை காணும்
உரம் பெற்றவர்.; அவர் க�ோயமுத்தூர் கண்ணனூர்
சி றைக ளி ல் இ ரு க் கு ம் ப � ோ து அ வ ர து கை
கல்லுடைத்தத�ொடு செக்கிழுத்தத�ோடு நிற்கவில்லை.
கவிகளும் எழுதியது. சிதம்பரனார் தன் பாடல்கள்
பலவற்றை ஆக்கியுள்ளார். இன்னும் பல நூல்களை
இயற்றியுள்ளார்.
இவ்விதம் தேசபக்தராகவும் தமிழறிஞராகவும்
வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த அவர் இன்று நம்மிடையே
இல்லை. என்பதற்காக அவர் காலம் சென்ற
வரல்லர், காலத்தை வென்றவர்!”
கட்டுரையாளர்: பேராசிரியர் (பணி நிறைவு)

கட்டுரை

டி.எம். மூர்த்தி

தன்னிகரில்லாத் தலைவர்

த

மி ழ ் நா டு
அ ற் பு த ம ா ன
வி டு தலைப்போ ர ா ட ்ட வீ ர ர்களைத்
தந்திருக்கிறது. தேச விடுதலையை சகல
பரிமாணங்களிலும் உள்வாங்கிக்கொண்டு,
ஒவ்வொரு துறையிலும் செம்மையான
பங்களிப்பைத் தந்த மூத்த தலைமுறைத்
தலைவர்களில் மிக முக்கியமானவர் வ.உ..
சி.. அவர்கள்.
உ ள ் நா ட் டு த�ொ ழி ல் வ ள ர் ச் சி க்
கூறுகளை நசுக்கி ஒழித்த காலனியாதிக்க
ப�ொருளாதாரக் க�ொள்கைகளை எதிர்த்து
உருவானது சுதேசியம். அதனை மக்கள்
ம ய ம ாக்கப்ப ட ்ட ப � ோ ர ா ட ்ட
நடைமுறையில் க�ொண்டு வந்து நிறுத்திய
முதல் இந்தியர், வ.உ..சி. தான். இதன்
காரணமாக வாழ்க்கையே ப�ோராட்டமாகி,
தாங்க இயலாத சிறைச்சாலை சித்திரவதை
க�ொடுமைகளுக்கு ஆளான முதல் தமிழர்
அவர்தான் . அவரது எல்லை விரிந்த
கனவுகளையும், அதனை நிறைவேற்ற
அவர் முன்னெடுத்த செயல்பாடுகளையும்
இ ன் னு ம் வி ரி வ ாக ஆ ய் வு செ ய ்ய
வேண்டியுள்ளது.

வ.உ.சி.

1908 மார்ச் 12ஆம் தேதி, பிபின் சந்ரபாலர்
விடுதலையைக் க�ொண்டாடினர் எனக் குற்றம் சாட்டி,
வ.உ..சி, சிவாவை பிரிட்டிஷ் ஆட்சி கைது செய்தது.
பெரும் கலவரம் ஏற்பட்டது. அவர்களை விடுவிக்கக்
க�ோரி, தென்தமிழகம் முழுக்க ப�ொது
வேலைநிறுத்தம் மார்ச் 14 முதல் 19 வரை
நடைபெற்றது. இதுவே இந்தியாவின் முதல் ப�ொது
வேலைநிறுத்தம் ஆகும்.

மி க ச் சி றி ய நி லப்ப ர ப் பி ல் ஆ ட் சி
செய்தாலும், உலக முழுமையிலும் பரந்து
ஆ ண் டு க�ொ ண் டி ரு ந ்த ஆ ங் கி ல ே ய
வல்லாதிக்க அரசை எதிர்த்து அஞ்சாமல்
ப � ோ ரு க் கு நி ன்ற வ ர் வீ ர பா ண் டி ய
கட்டப�ொம்மன். உயிரையே துச்சமென
மதித்து முனைமுகத்து நின்ற தன் வீரப்
புதல்வனைப் பாராட்டி, நினைவுகூர்ந்து
கட்டப�ொம்மு கதையை, வெள்ளையர்
விதித்த தடையையும் மீறி மக்கள் பாடி
வந்தனர். அந்த நாட்டார் பாடல்களை
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வள்ளியப்பன் உலகநாதன் சிதம்பரம்
பிள்ளை என்ற வ.உ.சி. 1872 செப்டம்பர்
5ஆம் தேதி, திறன் வாய்ந்த பிரபல
வழக்கறிஞரான உலகநாத பிள்ளைக்கும்,
பரமாயி அம்மைக்கும் மகனாகப் பிறந்தார்.
அ வ ர் பி ற ந ்த ஓ ட ்ட ப் பி டா ர ம்
பாஞ்சாலங்குறிச்சியிலிருந்து ஒரு மைல்
த�ொலைவில் இருக்கிறது. அவரே தனது
சுயசரிதையில் பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு
பக்கத்தில் பிறந்ததை பெருமைய�ோடு
எழுதியிருக்கிறார்.
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கேட்டு ஆங்கிலேயர் மேல் வெறுப்பும், விடுதலை
ஆர்வமும், வீரமும், பிள்ளைப் பிராயத்திலேயே
உள்ளத்தில் பிறப்பெடுக்க வளர்ந்தவர் வ.உ..சி..
அவரது தாத்தாவும் பாட்டியும் புராணக்கதைகளை
அவருக்குப் பயிற்றுவித்தனர். தமிழ் இலக்கியத்திலும்
அவருக்கு ஆர்வம் இருந்தது. பள்ளிக் கல்வியை விட,
விளையாட்டுகள் மீதுதான் அவருக்கு நாட்டம்
இருந்தது. மரம் ஏறுதல், குதிரையேற்றம், தாண்டிக்
குதித்தல், உடற்பயிற்சி என்று சிறு வயது கழிந்தது.
துவக்கத்தில் வீரம் பெருமாள் அண்ணாவி
என்பவர் நடத்திய திண்ணைப் பள்ளிக்கூடத்தில்
கல்வி பயின்றார். மகன் கல்வி கற்க வேண்டும்
என்பதற்காகவே, தனது ஊரில் ஒரு நடுநிலைப்
பள்ளியை தந்தை உலகநாத பிள்ளை துவக்கினார்.
பின்னர் தூத்துக்குடி, புனித சேவியர் பள்ளியில்
வ.உ..சி. தனது பள்ளிக் கல்வியை நிறைவு செய்தார்.
அன்று அதிகபட்சமாக இந்தியர்களால் பெற
முடிந்த அரச அதிகாரம் க�ொண்ட பதவி தாசில்தார்
ம ட் டு மே . 1 8 வ ய தி ல் தா லு கா ஆ ஃ பீ ஸி ல்
குமாஸ்தாவாக சேர்ந்தால், 40 வயதை எட்டும் ப�ோது
தாசில்தார் ஆகிவிடலாம். தன் மகன் தாசில் பண்ண
வேண்டும் என்ற ஆசையில் உலகநாதன் தன் மகனை
குமாஸ்தாவாக வேலையில் சேர்த்தார். வீர விடுதலை
வேண்டி நின்றார் அடிமைச் சேவகம் செய்வார�ோ?
வேலை வ.உ..சி.க்கு வேம்பாகக் கசந்தது.
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தந்தையிடம், சட்டம் படிப்பதாக கேட்டார்.
அவரே வழக்கறிஞர் என்பதால், சட்டம் பயில
ம கனை தி ரு ச் சி க் கு அ னு ப் பி ன ா ர் . 1 8 9 4 ல்
வழக்கறிஞராக தேர்ச்சி பெற்று ஒட்டப்பிடாரத்தில்
வழக்கறிஞர் பணியை த�ொடங்கினார். எல்லா
வழக்குகளையும் கையாண்டாலும் குற்றவியல்
வழக்குகளில் அவருக்கு சிறப்புத் தேர்ச்சி இருந்தது.
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சிறு விவசாயிகளின் நலன்களை நிலப்பிரபுக்கள்
ஆக்கிரமித்துக் க�ொள்வது, அடிமை வேலை பார்க்க
ம றுக் கும் ச ா மா னி ய ர்களை அ டிய ாட ்களை
க�ொண்டு ஆதிக்க சக்திகள் தாக்குவது, தமது
கடமைகளை நிறைவேற்றுவதாக காட்டிக்கொள்ள
காவல்துறையினர் அப்பாவி மக்கள் மீது வழக்குப்
ப�ோடுவது ப�ோன்ற க�ொடுமைகளுக்கு ஆளாகி குரல்
எழுப்ப முடியாத, பண வசதி ஏதும் இல்லாத
சாதாரண மக்களைப் பாதுகாக்கும் அரணாக
வழக்கறிஞர் த�ொழிலைப் பயன்படுத்தினர். அவரது
திறன்மிக்க வாதுரையால் ப�ொய் வழக்குகளை
அம்பலப்படுத்தி குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை
சிறையிலிருந்து விடுவிக்க வைத்தார்.
சில சமயங்களில் பணக்காரர்களுக்கு ஆதரவாக
தந்தையும், பாதிக்கப்பட்ட ஏழைகளுக்கு ஆதரவாக
மகனும் வழக்குகளை நடத்தியதுண்டு. ப�ோட்ட
வழக்குகளை எல்லாம் உடைத்தெறியும் இந்த
மனிதரின் மீது வெள்ளையரின் காவல்துறை
அபரிமிதமான க�ோபம் க�ொண்டது. எதிலாவது

சிக்க வைத்துவிட வேண்டும் என்று பெருமுயற்சி
செய்தது. ஒரு தலைமைக் காவலர் க�ொலையுண்ட
ப�ோது, அந்த குற்ற வழக்கில் வ.உ..சி. யை
சேர்த்துவிட்டது. ஆனாலும் அந்த வழக்கிலும்
குற்றமற்றவர் என்று வழக்காடி நிரூபித்தார் வ.உ..சி..
ஆங்கிலேய நீதிபதி கூட அவரை சிறைக்கு அனுப்ப
முடியவில்லை.
3 சப் மாஜிஸ்ட்ரேட்டுகள் மீது லஞ்ச ஊழல்,
கடமையாற்ற தவறியது ப�ோன்ற குற்றச்சாட்டுகளை
ப�ொதுமக்கள் க�ொண்டு வந்தனர். ஆதிக்க சக்திகளை
எதிர்த்து வழக்கு நடத்த இன்றைய நிலையில்கூட
வழக்கறிஞர்கள் கிடைப்பது அரிது. ஆங்கிலேயர்
ஆட்சி செய்த காலத்தில�ோ, அதிகாரிகள் வைத்ததே
ச ட ்ட ம் . எ தி ர்ப்ப வ ர்களை மு த லி ல்
அழித்தொழிப்பதன் மூலமாகவே தமது ஆதிக்கத்தை
நிலைநாட்டி வந்தார்கள். ஆனால் அஞ்சாத நெஞ்சம்
க�ொண்ட வ.உ..சி. வழக்கை ஏற்று வாதாடினார்.
விளைவாக ஒரு சப் மாஜிஸ்ட்ரேட் வேலை நீக்கம்
செய்யப்பட்டார்; மற்றவர்களை மற்ற இருவரும்
குமாஸ்தாக்களாக பதவி குறைப்பு செய்யப்பட்டனர்.

இ ந்தச் சூழலில் இருந்து மகனை விடுவிக்க
தூத்துக்குடிக்கு செல்லுமாறு பரிந்துரைத்தார் தந்தை
உலகநாத பிள்ளை. ஓட்டப்பிடாரத்தைவிட பல
நீதிமன்றங்கள் இருந்த தூத்துக்குடியில் பரந்துபட்ட
வழக்குகளை நடத்துவதற்கான வாய்ப்பு கருதி வ.உ..
சி. தூத்துக்குடி சென்றார்.
ம க்களை ம த ரீ தி ய ாக பி ள வு ப டு த ்த ,
வெள்ளைக்காரர்கள் வங்காளத்தை இந்து வங்காளம்
முஸ்லீம் வங்காளம் என இரண்டாகப் பிரித்தனர்.
அந்த ஈனச் செயலை எதிர்த்து நாடெங்கிலும் மக்கள்
க�ோப ம் க�ொந ்த ளி க்க ப் ப � ோ ர ா டி ன ார்கள் .
இயல்பாகவே வ.உ..சி.யை அந்தப் ப�ோராட்டம்
ஈர்த்தது. அரசியல் அரங்கில் அவரது பிரவேசம்
நிகழ்ந்தது.
சுதந்திரம் எனது பிறப்புரிமை என்று முழங்கிய
பால கங்காதர திலகர் வ.உ.சி யின் நெஞ்சுக்கு
நெருக்கமானார் அவரும் ஏஐடியுசியை நிறுவிய
லாலா லஜபதிராயும் உருவாக்கிய சுதேசி இயக்கம்
அவரை ஈர்த்தது. விடுதலைப் ப�ோராட்ட வீரர்களை
சுதேசி என்று ஆங்கிலேயர்கள் கிண்டல் செய்தனர்.
பிற தேசங்களைச் சேர்ந்தவர்களை பரதேசி
என்பார்கள். ஆனால் அந்தச் ச�ொல்லை நாம்
ஏளனமாக பயன்படுத்துதைப் ப�ோலவே, சுய
தேசத்தைச் சேர்ந்தவர்களை சுதேசி என வெள்ளையர்
கேலி செய்தனர். ஆனால் அதையே பெருமைக்குரிய
ச�ொல்லாக மாற்றியமைத்தது விடுதலை இயக்கம்.
ம காக வி பா ர தி ய ா ர் , ம ண ்டை ய ம்
சீனிவாசாச்சாரியார் ஆகிய�ோரின் நட்பு வ.உ..சி.க்கு
கி டை த ்த து . த ன் நண்பர்களை க் கு றி த் து ப்
பின்வருமாறு எழுதினார்:

அவரது பணிகள் விரிவடைந்தன. கூட்டுறவு
இயக்கம், த�ொழிலாளர் இயக்கம், சுதேசி இயக்கம்
என மூன்றிலும் கவனம் செலுத்தினார்.
தூத்துக்குடியில் சுதேசிப் ப�ொருள்களை விற்க
பண்டசாலை நிறுவினார். ஒரு நூற்பாலையும்
கட்டினார். ‘சென்னை விவசாய சங்கம்” என்றத�ோர்
அமைப்பைத் த�ோற்றுவித்தார். அதன்
ந�ோக்கங்களாக அவர் வரைந்தவை வருமாறு:
1 த�ொழிலாளர், விவசாயிகளது வாழ்க்கைத்
தரத்தை மேம்பாடடையச் செய்வது.
2 த�ொழிலிலும் விவசாயத்திலும், நவீன விஞ்ஞான
முறைகளைப் பயன்படுத்தி, அவற்றை வளர்ப்பது.
3 நமது மாணவர்களுக்காக சுதேசியத் த�ொழிற்
பள்ளிகளை ஆரம்பித்துப் பயிற்சியளிப்பது.
4 தரிசு நிலங்களை எல்லா மாவட்டங்களிலும்
விலைக்கு வாங்கி, விவசாயிகளையும் விவசாயத்
த�ொழிலாளர் களையும் நவீன விஞ்ஞான முறைகளில்
பயிற்சியளித்து, அவற்றைப் பண்படுத்தி, விவசாய
வளர்ச்சிக்குத் த�ொண்டாற்றுவது.

தூ த் து க் கு டி த மி ழ ் நா ட் டி ன் மு க் கி ய
துறைமுகங்களில் ஒன்றாகும். தமிழ்நாட்டு வணிகர்கள்
இலங்கைய�ோடு சுறுசுறுப்பான வியாபாரத்தில்
ஈடுபட்டிருந்தனர். ப�ொருள் ப�ோக்குவரத்து, கப்பல்
வழியாகத்தான் நடைபெற்றது. கப்பல்கள�ோ
வெள்ளையர்களுக்கு ச�ொந்தமானவை. அவர்கள்
வெ ள ்ளை ய ர்களை உ ய ர்வாக வு ம் க ரு ப் பு
வணிகர்களை தாழ்ச்சிய�ோடும் நடத்தினர்..
ய ா ருக் கு ம் நாம் தா ழ்ந்தவர் இ ல ்லை எ ன்ற
சுயமரியாதை ஒருபுறம்; நம்மைப் பயன்படுத்தி
வெ ள ்ளைக்கா ர ர்கள் லாப ம் ஈ ட் டு வ தை
அனுமதிக்கலாகாது என்ற விடுதலை வேட்கை
மறுபுறம் என இதற்கு எதிர்வினையாற்றத் துணிந்தார்
வ.உ.சி.
1 6 . 1 0 . 1 9 0 6 ல் வ ணி கர்கள் ம ற் று ம்
த�ொழில்முனைவ�ோரின் துணைய�ோடு சுதேசி
கப்பல் நிறுவனத்தை (ஸ்வதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன்
கம்பெனி-SSNCo) வ.உ..சி. துவக்கினார். துவக்கத்தில்
வாடகைக் கப்பல்களை எடுத்து இந்த நிறுவனம்
இயக்கியது. கப்பல் மூலம் வணிகத்தை க�ொள்கை
வ ழி ப்பட் டு இ ந் தி ய ர்கள் நடத் து வ து
ஆங்கிலேயர்களுக்குப் ப�ொறுக்கவில்லை.

ஆங்கிலேய கம்பெனிகள் த�ொழில் ப�ோட்டியில்
ஈடுபட்டது மட்டுமல்லாமல் அரசு அதிகாரத்தைப்
பயன்படுத்தி சுதேசிக் கப்பல் இயக்கத்தை தடுக்க
முற்பட்டனர். கப்பல் புறப்படும் முன்பு காலரா
ந�ோய் பரிச�ோதனை என்ற பெயரில் நாட்கணக்கில்
துறைமுகத்தை விட்டுச் செல்லாமல் தடுத்து
வைப்பது, சுதேசி கப்பல் ம�ோதி தனது கப்பல் சேதம்
அடைந்து விட்டதாக புகார் அளிப்பது, வழக்குத்
த�ொடுப்பது என்று பல்வேறு த�ொல்லைகளை
க�ொடுத்து வந்தனர்.
இனி ச�ொந்த கப்பல் இல்லாமல் த�ொழில் நடத்த
முடியாது என்பதால், கப்பல் வாங்க வ.உ..சி.
மு னைந்தா ர் .
பு தி ய
கப்பல்கள்
கிடைக்கவில்லையாதலால் ஏற்கனவே பயன்படுத்திய
கப்பல்களை வாங்க முடிவானது. கப்பல் வாங்காமல்
திரும்ப மாட்டேன் என்று சூளுரைத்து பம்பாய்க்கு
சென்றார். அந்த நேரத்தில் வ.உ..சி. யின் மூத்தமகன்
உலகநாதன் ந�ோய்வாய்ப்பட்டார். பிழைப்பது
கடினம் என்று மருத்துவர்கள் ச�ொல்லிவிட்டார்கள்.
தகவல் வ.உ..சி.க்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. உயிராய்
நேசித்த மகனை பார்க்கக்கூட வ.உ..சி. வரவில்லை.
“இறைவன் துணை நிற்பார்” எனப் பம்பாயிலிருந்து
தந்தி அடித்தார்.
பம்பாயில் எஸ்.எஸ். காலியா என்ற கப்பல்
கிடைத்தது. 1904ஆம் ஆண்டில் கட்டப்பட்ட அந்தக்
கப்பல�ோடு 1907 மே 16ஆம் தேதி தூத்துக்குடி வ.உ.சி.
வந்து சேர்ந்தார். “சுதேசிய கப்பல் வந்தேமாதரம்
க�ொடியுடன் வருதல் - இந்திய ஜனங்களின்
மகிழ்ச்சி” என முழுப் பக்க அட்டைப்படத்தை மே
25ஆம் தேதி தனது இந்தியா பத்திரிகையில் பாரதி
வெளியிட்டிருந்தார்.
42 முதல் வகுப்பு இருக்கைகள், 24 இரண்டாம்
வகுப்பு இருக்கைகள், 1300 சாதாரண இருக்கைகள�ோடு
4000 சரக்கு மூட்டைகளை ஏற்றிச் செல்லும் வசதி
கப்பலில் இருந்தது.
பிறகு எஸ்.எஸ். லாவ�ோ என்ற 1881ல் கட்டப்பட்ட
கப்பலை வாங்கினார்கள். அது பிரான்சிலிருந்து 1907
ஜூன் 11ஆம் தேதி தூத்துக்குடி வந்தது. சுதேசி
ஸ்டீமர் நவிகேஷன் கம்பனி பதிவு செய்யப்பட்டு
அதற்கு க�ொள்முதல் ஐந்து லட்ச ரூபாய் என
நிர்ணயிக்கப்பட்டது 25 ரூபாய் பெறுமானமுள்ள
20 ஆயிரம் பங்குகள் விநிய�ோகிக்கப்பட்டன இதில்
8000 பங்குகளை ஹாஜி முகமது பஷீர் சேட் அண்ட்
சன்ஸ் வாங்கிக்கொண்டது. டைரக்டர்கள் 2000
பங்குகளை வாங்க சம்மதித்தனர். மீதியுள்ள 10,000
பங்குகள் விற்பனைக்கு வந்தன வாங்குபவர்களுக்கு
கூட சுதேசி நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்தியர்கள், இலங்கை தீவினர், பர்மா தேசத்தவர்,
ஜப்பானியர்கள் மட்டுமே இந்த பங்குகளை வாங்க
முடியும்! ஆங்கிலேயர்களுக்கு தரமுடியாது என்று
முடிவு செய்யப்பட்டது.

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

“இவர்கள் எனது நண்பர்கள். இவர்களை நான்
நேசிக்கிறேன், மதிக்கிறேன். ஏனெனில் இவர்களுடன்
எ ன க் கு க் க ரு த ்தொற் று மை இ ரு க் கி ற து .
இ வ ர்க ளு டை ய இ லட் சி ய ங ்களை நா ன்
ஏற்றுக்கொள்கிறேன். இவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை
நாட்டுப் பணிக்காக அர்ப்பணித் துள்ளார்கள்.
அ வ ர்களை ப் ப � ோலவே நா னு ம் ப ணி பு ரி ய
விரும்புகிறேன்”.
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ஏ கப � ோக வ ணி க
செயல்பாடுகளுக்கு ப�ோட்டியை ஏற்படுத்தியத�ோடு
ம ட் டு ம் வ . உ . . சி . நி ற ்க வி ல ்லை . அ வ ர்க ள து
நிறுவனங்களில் வேலை பார்க்கும் த�ொழிலாளர்களின்
உரிமைகளுக்காகவும் அவர் ப�ோராடினார்.
பிரிட்டிஷ் முதலாளியான ஜே&எஃப் ஹார்வி,
மதுரை, அம்பாசமுத்திரம், தூத்துக்குடி ஆகிய
இடங்களில் பஞ்சாலைகளை நடத்தினர்.
தூத்துக்குடியில் இருந்த ஆலை “க�ோரல் காட்டன்
மில்” என்றழைக்கப்பட்டது. இங்கு வேலை
செ ய ்த வ ர்கள் ‘ கூ லி ’ க ள ம் எ ன் று தா ன்
கூப்பிடப்பட்டனர். 16 மணிநேர வேலை மட்டுமல்ல,
சி ன்னத் த வ று க ளு க் கு க் கூ ட க டு மை ய ாகத்
த ண் டி க்கப்ப ட ்ட ன ர் . க று ப்பர்க ள ல்ல வ ா ,

த�ொழிலாளர்கள் 1800களில் ப�ோராடினர்)
2. த�ொழிலாளர்கள் வேலைக்கு வராமல் மில்லை
நிறுத்த வைப்பது.
முதல் வழியை நிராகரித்து வேலைநிறுத்தத்தைத்
தேர்வு செய்தனர். 1908 பி்ப்ரவரி 27ல் வேலைநிறுத்தம்
துவங்கியது.
அப்போது க�ோரல்மில் த�ொழிலாளரிடையே
சுப்பிரமணிய சிவா பேசினார்: “நானும் பிள்ளையும்
பேசக்கூடாது என கலெக்டர் உத்திரவிட்டிருக்கிறார்.
அ ய ்ர ோ ப் பி ய ர்கள் சு ய நல மி க்க வ ர்கள் ;
ப�ொறுமையற்றவர்கள்; இந்தியரின் பேச்சை
தவறாகவேதான் எடுத்துக் க�ொள்வார்கள். இது
வெள்ளையர் மில் என்பதால் ஸ்பெஷல் ப�ோலீஸை
அனுப்பியும், சுடச் ச�ொல்லியும், சுதேசிகளை
ஆத்திரமூட்டுகிறார்கள். இதுவே இந்தியர் மில்
என்றால் ஒதுங்கி நிற்பார்கள்”
அடுத்து பேசிய வ.உ.சி. ச�ொன்னார்: “டிஸ்ட்ரிக்ட்
மாஜிஸ்ட்ரேட் இங்கு என்னைப் பேசக் கூடாது
என உத்திரவிட்டார். அவருடன் நான் பேசினேன்.
நா ம் ஏ தே னு ம் வி ஷ ம ம் செ ய ்வ ோ ம் எ ன க்
கருதினார். நான் ஒரு வக்கீல். எது தேசத்துர�ோகம்,
எது விசுவாசம் என எனக்கு நன்கு தெரியும்.
என்னுடைய தலையீட்டால் க�ோரல் மில்
ஸ்ட்ரைக் நடக்கவில்லை. ஆனால் கூலிகளைப்
பட்டினி ப�ோடுகிற மில் முதலாளியால் நடக்கிறது.
அந்தக் கூலிகள் இந்த நாட்டின் குழந்தைகள்.
இவர்களைப் பாதுகாப்பது என் கடமை என்று
அவருக்குப் பதில் ச�ொன்னேன். இந்த மில் ப�ோனால்,
நாடு முழுதும் நன்கொடை வசூலித்து நமக்கான
சுதேசிமில்லை நாமே கட்டுவ�ோம். நமக்கொன்றும்
கவலையில்லை. ஸ்ட்ரைக் முடியும் வரை இந்த ஊர்
நமக்குச் ச�ோறு ப�ோடும் “ என்றார்.

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

வெள்ளைக்காரத் திமிர் அவர்களுக்கு க�ொடுமைகளை
இழைத்தது.
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இதனை அறிந்த வ.உ.சி, சுப்பிரமணிய சிவாவுடன்
சென்று, த�ொழிலாளர்களைச் சந்தித்து கூட்டம்
நடத்தினார்.அது 1908ன் பிப்ரவரி 25ம் தேதி. அவர்
பேசினார்: “15 நாட்கள் நீங்கள் வேலைக்குப்
ப�ோகாவிட்டால், மான்செஸ்டர் அல்லாடிப்
ப�ோகும். மாதம் முழுக்க கடுமையாய் உழைத்து 3
அணா, 4 அணா கூலி வாங்குகிறீர்கள். ஆனால்
இங்குள்ள அய்ரோப்பிய அதிகாரிகள், சும்மா
கையெழுத்துப் ப�ோட்டு விட்டு 400, 500 ரூபாய்
சம்பளம் எடுத்துக் க�ொள்கிறார்கள்.”
அடுத்தநாள் நடந்த கூட்டத்தில் எந்த வடிவத்தில்
ப�ோராடுவது என விவாதிக்கப்பட்டது. இரண்டு
வழிகள் இருந்தன.
1. இயந்திரங்களை உடைத்து செயல்பாட்டை
நி று த் து வ து ( இ ப்ப டி த ்தா ன் பி ரி ட் டி ஷ்

வேலைநிறுத்தத்தை கூலி உயர்வுக்கானதாகக்
க ரு தா ம ல் அ ர சி ய ல் ப � ோ ர ா ட ்ட ம ா க் கி ன ர் .
வெள்ளையர் பயந்து நடுங்கினர். இரவு நேரத்தில்
கடலில் மிதக்கும் வெள்ளைக் கப்பலுக்குச் சென்று
தங்கினர். அவர்களுக்கான மளிகைப் ப�ொருட்கள்
இ ல ங ்கை யி லி ரு ந் து க�ொ ண் டு வ ர ப்ப ட ்ட ன .
வெள்ளையருக்கு மட்டுமல்ல; அவர்களை ஆதரித்த
இந்தியருக்கும் இதே கதிதான். ரங்கசாமி அய்யங்கார்
எ ன்ற ொ ரு வ க் கீ ல் , பா தி ச வ ர ம் செய் து
க�ொண்டிருக்கும் ப�ோது, கலெக்டர் செய்வதுதான்
சரி எனச் ச�ொல்லியிருக்கிறார். சவரத் த�ொழிலாளி
அப்படியே விட்டுவிட்டுப் ப�ோய் விட்டார்.
முகத்தில் துண்டு ப�ோட்டு மூடிக் க�ொண்டு,
ஊர்ஊராக அலைந்து கடைசியில் திருநெல்வேலி
ப�ோய் மீதி சவரம் செய்து க�ொண்டாராம் அந்த
ஆள்.
கடைசியில் நிர்வாகம் பணிந்து பேச வந்தது. 50
சதவீதம் சம்பள உயர்வு, ஞாயிறன்று மில்லுக்கு வார
வி டு மு றை , ம தி ய உ ண வு இ டைவேளை ,

1 9 0 8 ம ா ர் ச் 7 ம் தே தி த�ொ ழி லா ள ர்கள்
வேலை நி று த ்த த ்தை வெற் றி க ர ம ாக மு டி த் து
வேலைக்குத் திரும்பினர்.
“நாம் வெள்ளையர்களை எதிர்த்து வெற்றி
பெற்றுள்ளோம். இந்த நாள் உங்களுக்கும் எனக்கும்
பெருமைக்குரிய நாளாகும்” என அவர்களை
வாழ்த்திப் பேசி வேலைக்கு அனுப்பினார் வ.உ..சி..

மி

ல் த�ொழிலாளர்களுக்கு வெற்றிதான்.
ஆனால் தம்மைத் ந�ோற்கடித்த வ.உ..சி.க்கு வெள்ளை
நிர்வாகம் பாடம் புகட்ட விரும்பியது. 1908 மார்ச்
12ம் தேதி, பிபின் சந்ரபாலர் விடுதலையைக்
க�ொண்டாடினர் எனக் குற்றம் சாட்டி, வ.உ..சி.,
சிவாவை பிரிட்டிஷ் ஆட்சி கைது செய்தது. பெரும்
கலவரம் ஏற்பட்டது. அவர்களை விடுவிக்கக் க�ோரி,
தென்தமிழகம் முழுக்க ப�ொது வேலைநிறுத்தம்
மார்ச் 14 முதல் 19 வரை நடைபெற்றது. இதுவே
இந்தியாவின் முதல் ப�ொது வேலைநிறுத்தம் ஆகும்.
வேலை க் கு ச் சென்ற க�ோ ர ல் மி ல்
த�ொழிலாளர்களும் வேலைநிறுத்தம் செய்தனர்.
இதனால் ஒப்பந்தப்படி அவர்கள் பெற்ற உரிமைகள்
அனைத்தும் பறிக்கப் பட்டன. அது பற்றி அவர்கள்
க வ லை க�ொ ள ்ள வி ல ்லை .  நி வ ா ச ாச்சா ரி ,
சடக�ோபாச்சாரி, நரசிம்மாச்சாரி, சீனிவாசன்
முதலிய வழக்கறிஞர்கள், வ.உ..சி., சிவாவுக்காக
வாதாடினார்கள், பாண்டிச்சேரியில் வசித்து வந்த
மண்டயம் ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியாரும் பாரதியாரும்
வழக்கறிஞர்களை அமர்த்தினார்கள். பாரதியார்
விசாரணைச் செய்திகளை நாடு முழுவதும்
பரப்பினார். வ.உ.சி.யின் அறிக்கைகளை அச்சடித்து
நூலாக வெளியிட்டார். தினசரிகளில் செய்தி
வெளியிட ஏற்பாடு செய்தார். பூர்வாங்க விசாரணை
முடித்து, வழக்கு செஷன்ஸ் விசாரணைக்கு
அ னு ப்பப்ப ட ்ட து . நூ ற் று க்கணக்கா ன
மரியாதைக்குரியவர்கள் வழக்கில் சாட்சிகளாக
வந்தனர். அவர்களுள் பாரதியாரும் ஒருவர். ஆனால்
அரசாங்கம�ோ. ப�ோலீஸ் அதிகாரிகளையும்
பிரிட்டிஷ் கப்பல் கம்பெனி ஊழியர்களையுமே
சாட்சிகளாகக் க�ொண்டுவர முடிந்தது, விசாரணைச்
செய்திகள் இந்தியா முழுவதும் பரவின. ‘யுகாந்தர்’
எ ன்ற வ ங ்கா ளி நாளே டு வி ச ா ர ண ை
நடவடிக்கைகளைத் தினந்தோறும் வெளியிட்டது,

ஜூலை 7ஆம் நாள் நீதிபதி பின்கே தீர்ப்பை
வாசித்தார். வ.உ..சி.க்கு ராஜத் துர�ோகத்திற்காக 20
ஆண்டு, அரசியல் குற்றவாளியான சிவாவிற்கு
இடமளித்ததற்காக 20 ஆண்டு முதல் நாற்பது
ஆண்டுகளும் சிவாவிற்கு 10 ஆண்டுகள் தண்டனை
விதித்தார்.
சிதம்பரம் பிள்ளைக்கு அப்பொழுது 35 வயது.

தந்தையார் உயிர் வாழ்ந்திருந்தார். மனைவி
இச்செய்திகேட்டு மூளைக் குழப்பமடைந்து,
சாகும்வரை பைத்தியமாகயே வாழ்ந்தார்.
வ.உ.சி.க்கு வழங்கப்பட்ட கடுமையான தண்டனை
குறித்து “சுதேசிக் குறிக்கோளுக்காகப் பணிபுரிவது
கு ற ்றமென்றா ல் , இ ந் தி ய ம க்கள் மு ப்ப து
க�ோடிப்பேரும் குற்றவாளிகளே” என ‘அம்ருத்பஸார்’
ஏடு எழுதியது.
பாரதியார் சென்னையில் இருந்து வெளியிட்ட
‘இந்தியா’ இதழில் தீர்ப்பைக் கண்டித்து எழுதினார்.
இந்தியா பத்திரிகை அரசாங்க உத்திரவால்
மூடப்பட்டது. மகாகவி புதுச்சேரிக்குச் சென்று வாழ
வேண்டியதாயிற்று. தமது அரசியல் வாழ்க்கையைத்
த�ொடர அவருக்கு அதைத் தவிர வேறு வழியில்லை.
நிறுத்தப்பட்ட இந்தியாவை, பகீரத முயற்சி செய்து
வெளியிடுவதில், தேசபக்தக் குழுவும் பாரதியாரும்
வெற்றியடைந்தனர்.
இங்கிலாந்தில் இந்திய அமைச்சராக இருந்த
மார்லி பிரபு, இந்திய வைஸ்ராயாக இருந்த மன்றோ
பிரபுவிற்கு எழுதினார்: “தூத்துக்குடி மனிதர்களுக்கு
அளித்திருக்கும் தண்டனையை ஏற்றுக் க�ொள்ள
முடியாது. இத்தகைய முட்டாள்தனமான தீர்ப்பை
நா ன் ஆ த ரி க்க மு டி ய ா து . இ த ்த கை ய
மு ட ்டா ள ்த ன ங ்களை யு ம் , த வ று களை யு ம் ,
தி ரு த் து வ தற் கு மு ய ற் சி செய் யு ம ா று
வேண்டிக்கொள்கிறேன். அமைதியும் ஒழுங்கும்
நிலைநாட்டப்பட வேண்டியதுதான். ஆனால்
குற்றத்திற்கு மிக அதிகமான தண்டணையால்
அமைதியும் ஒழுங்கும் நிலைப்பதற்குப் பதில், நமது
நீதித் துறை மீதே மக்களுக்கு நம்பிக்கை ப�ோய்விடும்.”
அ ப் பீ லி ல் , தண்டனை 6 ஆ ண் டு க ள ாக க்
குறைக்கப்பட்டது. உயர்நீதி மன்றத்தின் நீதிபதிகள்
“பிள்ளையின் வாழ்க்கையின் அரசியல் ந�ோக்கம்,
ஆங்கிலேயர்களை இந்திய அரசியல் அரங்கிலிருந்து
வெளியேற்றுவதாகும். இந்நோக்கத்தை மறைக்கவே
அவருடைய மற்ற நடவடிக்கைகள் இருந்தன. அவர்
ஒரு ராஜத்துர�ோகி என்ற கீழமை நீதிபதி பின்ஹேயின்
கருத்தை நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிற�ோம்” என தங்கள்
தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டனர்.
சிறையில் சுகாதார வசதிகளும் பிற வசதிகளும்
சராசரி மனித வாழ்க்கை நடத்தவே ப�ோதுமானதாக
இல்லை. அவர்கள் நேரத்தை இலக்கியம் கற்பதிலும்,
உ ய ர் நீ தி ம ன்றத் தி ற் கு அ ப் பீ ல் ம னு க்கள்
எழுதுவதிலும், நண்பர்களுக்கும் வீட்டிற்கும்
கடிதங்கள் எழுதுவதிலும், எஞ்சிய நேரத்தைச்
சீட்டாடு வதிலும் கழித்தார்கள். சிறையில் கிரிமினல்
கைதிகளுக்கு அப்பீல் மனுக்கள் எழுதிக் க�ொடுத்தும்,
அவர்களைச் சட்ட விர�ோதமாகச் சிறை அதிகாரிகள்
அடித்து உதைக்கும்பொழுது அதைக் கண்டித்துக்
க�ோஷங்கள் எழுப்பியும் உதவியதால் அவர்களுடைய
அன்பையும், ஆதரவையும் அரசியல் கைதிகள்

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

அ வ ச ர ம ா ன ா ல் ச ம்ப ள மி ல்லாத வி டு ப் பு
ஆகியவற்றை நிர்வாகம் ஏற்றுக் க�ொண்டது.
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முழுமையாகப் பெற்றிருந்தார்கள்.
சிறை நிர்வாகத்தையே வ.உ..சி.யின் ய�ோசனையைக்
கேட்காமல் நடத்த முடியாதென்ற நிலைமை
அதிகாரிகளுக்கு ஏற்பட்டது. அவர்கள் அவரை
வேறு சிறைக்கு மாற்றும்படி வேண்டிக் க�ொண்டனர்.
வ.உ.சி. க�ோவைச் சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார். ரயிலில்
அவரை க�ோவைக்குக் க�ொண்டு சென்றனர்.
வழியெல்லாம் ரயில் நிலையங்களில் மக்கள் கூட்டம்
திரண்டது. அவரை அவர்கள் வாழ்த்தி விடை
க�ொடுத்தனர். அவர் எதற்காகச் சிறைத் தண்டனை
பெற்றார�ோ, அதே ந�ோக்கங்களுக்காகத் தாங்கள்
பாடுபடப் ப�ோவதாக உறுதியளித்தனர்.
சி வ ா உ ள் ளி ட ்ட கை தி கள் சேலத் தி ற் கு
மாற்றப்பட்டு, வ.உ.சி. தனிமையாகக் க�ோவைச்
சிறையில் விடப்பட்டார். அங்கு ‘க�ோனையன்’
என்று ஒரு வார்டர் இருந்தான். வெறும் கைகளால்
சணல் எந்திரத்தை சுத்தப்படுத்தும் வேலையை
அவன் வ உ சி க்கு தந்தான். த�ொடர்ந்து வேலை
செய்து இரண்டு கைகளிலும் த�ோலுரிந்து ரத்தம்
வடிய நின்றார் வ.உ..சி..
இதை ஜெயிலரிடம் தெரிவித்தப�ோது, அவன்
மி கு ந ்த க ரு ண ை க�ொ ண் டு , சி றை யி லி ரு ந ்த
எண்ணெய்ச் செக்கில் இருந்த மாட்டை அவிழ்த்து
விட்டு, அதற்கு பதிலாக வ.உ..சி. யைக் கட்டி
செக்கிழுக்க உத்திரவிட்டான். தவறி விழுந்தால�ோ,
கால் ஓய்ந்து நின்று விட்டால�ோ, சவுக்கால்
அடிப்பான்.
செல்வச் செழிப்பு மிக்க வீட்டில், செல்லமாய்
வளர்ந்த மகன், ஈ எறும்பு கடிக்காமல் இன்பமாய்
வ ள ர ்ந ்த பி ள ்ளை , நீ தி ம ன்ற ங ்க ளி ல்
வெள்ளையர்களின் குற்றச்சாட்டுகளை நார்
நாராய்க் கிழித்து எறிந்த அறிஞன், கைகளிலும்
கால்களிலும் ரத்தம் ச�ொட்டச் ச�ொட்ட, ஒரு
மிருகம்போல வாட்டும் வெயிலில் செக்கிழுத்தார்.
வனப்பும் வலிமையும் மிக்க அந்த உடலை, இப்படி
சித்தரவதை செய்தே வெள்ளையர்கள் சிதைத்தார்கள்.
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அச்செய்தி பிற சிறைவாசிகளுக்குப் பரவியது.
சிறைவாசிகள் அனைவரும் அவரை நேசித்தார்கள்.
அவருக்காக எதுவும் செய்யத் தயாராயிருந்தார்கள்.
ஒரு நாள் அவர்கள் ஜெயிலர் விஞ்செல்லை
சாக்கடைக்குள் தள்ளி, கம்பளியால் ப�ோர்த்தி
நையப் புடைத்து விட்டார்கள். யார் அடித்தார்கள்
என்று அவனால் அடையாளம் காணமுடியவில்லை.
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மேல் முறையீட்டின் பேரில் 24.12.1913ல் வ.உ..
சி.விடுதலை செய்யப்பட்டார். ஆனால் அவரது
ச�ொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. வக்கீல்
த�ொழில் நடத்த முடியாதபடி அவரது ‘சன்னத்’
பறிக்கப்பட்டது. சிறையிலிருந்து வெளிவந்த
அவரைப் பெருங்கூட்டம் வந்து வரவேற்கவில்லை.
த�ொழுந�ோயாளியாய் ஆக்கப்பட்ட சிவாவும் வெகு
சிலரும்தான் வரவேற்றனர்.

அவர் சிறையில் இருக்கும்போதே, அவர்
அரும்பாடுபட்டு வாங்கிய சுதேசிக் கப்பல்களை
வெள்ளையர்கள் வாங்கிவிட்டார்கள். வறுமை
அவரை வாட்டியது. அப்படியும்கூட தேசத்தின்
மீதிருந்த அவரது காதல் ப�ோகவில்லை. 1915- 16
ஆண்டுகளில் அவருக்கும் காந்திக்கும் நடந்த கடிதப்
ப�ோக்குவரத்து மிக முக்கியமானது.
சென ்னை தி ரு வ ல் லி க்கே ணி யி ல் அ வ ர்
மண்ணெண்ணை விற்றும், சிந்தாதிரிப்பேட்டையில்
அரிசிக் கடை வைத்தும் பிழைக்க நேர்ந்தது. அந்த
நிலையிலும் சென்னை த�ொழிற்சங்க இயக்கம்
மட்டுமின்றி, க�ோவை த�ொழிற்சங்க இயக்கத்திலும்
ஈடுபட்டு உழைக்கவே செய்தார். தனது சன்னத்தைத்
திருப்பித்தந்த வெள்ளை அதிகாரி வாலேஸ்
நினைவாகத் தன் மகனுக்கு வாலேஸ்வரன் எனப்
பெயரிட்டார். க�ோவில்பட்டி சென்று திரும்ப
வக்கீல் த�ொழில் நடத்தினார்.
1930இல் க�ோவில்பட்டியில் அவர் வாழ்ந்தார்.
கடன் த�ொல்லை அவரை வாட்டியது. தன்னிடமிருந்த
சட்டப் புத்தகங்களை விற்று வாழ்க்கை நடத்தும்
அளவுக்கு வறுமையில் ஆழ்ந்திருந்தார்.
த ன் செல்வ த ்தையெல்லா ம் கரைத் து ,
தேசத்துக்காகவே சிறையில் வாடி, உடல் நலிவுற்று
வறுமையில் வாடிக் க�ொண்டிருந்த ப�ோதும்
காங்கிரஸ் அவருக்கு உதவவில்லை. காங்கிரசுக்குள்
வ ர்ணா சி ர ம க் க�ோ ட ்பா ட ்டை த் தூ க் கி ப்
பிடிப்பவர்கள் இருந்ததனால் அந்தக் கட்சியை
வ . உ . சி . க் கு ம் பி டி க்க வி ல ்லை . வ கு ப் பு வ ா ரி
பிரதிநிதித்துவம், சமூகநீதி ஆகியவற்றில் ஆழ்ந்த
அக்கறை க�ொண்ட வ உ சி பெரியாருக்கு
நெருக்கமாக இருந்தார். ஆனால் பெரியாரின்
கடவுள் மறுப்பில் அவருக்கு உடன்பாடில்லை. தனது
அரசியல் குருவாக திலகரை வரித்திருந்தார்.
ஆனாலும் அவரைப் ப�ோல இந்து மத உணர்வுகளைத்
தூண்டி, விநாயகர் வழிபாடு நடத்துவதில் எல்லாம்
அவருக்கு உடன்பாடு இருந்ததில்லை. ஒருவேளை
அதை அவர் ஏற்றிருந்தால் தமிழக அரசியல் சூழல்
கூட மாறுபட்டு இருக்கலாம்.
நிறைவாக 18.11.1936 அன்று, தூத்துக்குடியில்
இருந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில்,
பாரதியின் பாடலை பக்கத்தில் நின்றவர்களைப்
பாடச்சொல்லி, அதைக் கேட்டுக்கொண்டே தன்
கண்களை நிரந்தரமாக மூடினார்.
அவரது காதுகளில் கடைசியாக விழுந்த பாடல்,
இன்னும் தீர்வு செய்யப்படாமல் நம் நெஞ்சங்களில்
ஒலித்துக்கொண்டே இருக்கிறது.
“என்றெம தன்னை கை விலங்குகள் ப�ோகும்.
என்றெமது இன்னல்கள் தீர்ந்து ப�ொய்யாகும்”
கட்டுரையாளர்: ஏஐடியுசி, மாநிலப் ப�ொதுச்செயலர்

நூல் விமர்சனம்

குமார செல்வா

நகர நெரிசலில்
ஒற்றை சைக்கிள்

நீலபத்மநாபனின்
‘நகுலம்’ நூலை முன்வைத்து

நீல பத்மநாபன்

நகுலன்
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º¡ù£™ î¡«ù£´‹, êè â¿ˆî£÷˜è«÷£´‹
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ï°ôÂ‚A¼‰î ªî£ì˜¬ð»‹, Üõó¶
ð¬ìŠ¹èO¡ H¡¹ôˆ¬î»‹, ï°ô¬ùˆ î£ƒAò
àø¾è¬÷»‹, ïœOó¾ î£‡®»‹ Üõ¼ì¡
ïìˆFò Mõ£îƒè¬÷»‹ «ï˜¬ñ»ì¡ ðF¾
ªêŒF¼‚Aø£˜ cô ðˆñï£ð¡.
ªè÷®ò£˜ «è£™ŠLƒv «ó£†®™
Ü¬ñ‰î ï°ôQ¡i´ ïiù îI›
â¿ˆî£÷˜èÀ‚° ªè÷®ò Üó‡ñ¬ù¬ò‚
è£†®½‹ ñFŠ¹I‚è¶. ¬ðHO™ õ¼‹
ÔÜ¬ì‚èôŠð†ìí‹Õ«ð£ô Üšõ÷¾‚°
ñù¬îM†´ Üèô£î¶ Ü‰î æ†´ i´.
Üõ«ó£´ ªî£ì˜¹¬ìò â™ô£¼‚°‹ ï£¡
ÃÁ‹ Þ‰î Mûò‹ ¹K»‹.
Ü‰î i†®¡ ªõO õó£‰î£M™ ¬è»œ÷
ªõ÷¢¬÷ ðQòÂì¡ õ‰¶ iF¬ò»‹,
ªõO«è†®™ ò£¬ó«ò£ Ý˜õºì¡
âF˜ð£˜ˆ¶ GŸ°‹ ï°ôQ¡ «è£ôˆ¬î
â¿ˆî£™ õ¬ó‰¶ è£†´‹ cô ðˆñï£ð¡
ê£Œ¾ ï£Ÿè£LJ™ ê£ò£ñ™ à†è£˜‰¶ Ü®‚è®
àì™ °½ƒè CKˆîõ£Á ñE‚èí‚A™
Ü½ŠH¡P «ð²‹ è£†Cè¬÷»‹ b†´Aø£˜.

èM¬îJ¡ Ü´ˆî è£†C ïèK¡ õ£èù
ªïK™I°‰î ê£¬ôJ™ ¬ê‚AO™ à†è£˜‰¶‹,
ê‡ºè²Š¬ðò£¾ì¡ Ãì à¼†®»‹
ïì‰¶ªê™½‹ ï°ô¡ ï£ô£‹ C¬øJ™
ªðîQ°¡P™ côðˆñï£ð¡ Þ¡ì˜e®ò†
ð®‚°‹«ð£¶ ÝƒAô õ°Š¹ ÝCKòó£è
ð£ìƒ èŸHˆî ï°ô¡.
ÜŠ«ð£¶, Òï°ô¡ â¡Á ªðò˜ Å†®‚
ªè£œ÷ HóˆF«òè‚ è£óí‹ à‡ì£ ê£˜?
¶¬óê£I ï™ô ªðò˜î£«ù?Ó â¡Á ñ£íõ˜èœ
«è†Aø£˜èœ. Òñè£ð£óîˆF™ Íˆîõ˜è¬÷Š
«ð£ô ÜFè‹ «ðêŠðì£î H¡õK¬ê Þ¬÷òõ¡
ï°ô¡ âù‚°Š ªð£¼ˆîñ£ùõù£èŠ ð†ì¶.Ó
ÝCKòK¡ ðF™. (âƒ°‹ å¶ƒA«ò Þ¼‰î
ï°ô¡ å¼ Ã†ìˆF™ ‘I am fail artist’ â¡Á
î¡¬ù ÜPºèŠð´ˆFò¶ ÞîÂì¡ åŠ¹
«ï£‚èˆî‚è¶.
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Üù‰¬î ñvè† æ†ìL™ ÝƒAô
â¿ˆî£÷˜ ð£˜ˆîê£óF»ì¡ ÜŒòŠð ðE‚è˜,
ê‡ºè²Š¬ðò£ côðˆñï£ðÂì¡ ï°ôÂ‹
«ê˜‰¶ ïìˆFò bMó Þô‚Aò Mõ£îƒèœ.
Þšõ£Á è£†C Ü´‚°è÷£è MK‰¶ ªê™½‹
Þ‰î ªï´ƒèM¬î å¼ F¬óŠðìˆF¡
î¡¬ñ¬ò‚ ªè£‡´ M÷ƒ°Aø¶.
ñóíŠ ð´‚¬èJ™ Aì‚°‹ ï°ô¬ù ê‰F‚è
ÝvðˆFK «ï£‚A M¬ó»‹ cô ðˆñï£ðQ¡
CˆîKŠ¹è¬÷Š ð£˜‚°‹«ð£¶ Üõ˜ â¿Fò
Ôàø¾èœÕ ï£õL¡ Cô ðKñ£íƒèœ ï‹
ñù¬êˆ ªî£†´„ ªê™õ¶ îM˜‚è Þòô£î¶.
ÜŠð£¬õ ñè¡ ð£˜‚è„ ªê™õ¶ «ð£ô
êè ï‡ð¬ó, Ü¬îMìŠ ªðKî£ù êè
â¿ˆî£÷¬óŠ ð£˜‚è M¬ó»‹ Åö™î£¡
ñ£Áð´Aø«î îMó àí˜¾ å¡ø£ù«î.
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G¬ø»‹ MN c˜èÀ‚A¬ìJ™ ï°ô¬ù‚
è‡ì«ð£¶ côðˆñï£ð¡ ñùF™ ÞîŸ°

º¡¹ è´¬ñò£ù õJŸÁõLJ™ ïèK¡
¹øŠ ð°FJ™ Ü¬ñFJ™ Ý›‰F¼‚°‹
ó£ñA¼wí£ ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ Üõ˜ Aì‰î
è£†C G¬ù¾‚° õ¼Aø¶. Ü‰î ÝvðˆFK
ÜÂðõˆ¬î Ô«ó£AèœÕ â¡Â‹ ï£õô£è â¿F
Þ¼Šð£˜ ï°ô¡.
Ô«ó£AèœÕ ï£õL™ æKìˆF™ «ðó£CKò
î‹ðFèœ õ‰¶ «ó£A¬ò ê‰F‚°‹ è£†C
Þì‹ ªðÁ‹. Üõ˜èœ ªüð‹ ªêŒ¶ M†´,
Ôè˜ˆîK¡ Ü¼÷£™ àƒèœ «ï£ò£ù¶ M¬óM™
°íñ¬ì»‹Õ â¡ð£˜èœ. ÔÞ‰î «ï£«ò âù‚°
è˜ˆîK¡ Ü¼÷£™ î£«ù õ‰î¶Õ â¡Á ÃP
CKŠð£˜ «ï£ò£O.
ï°ô¡ å¼ï£œ «ðC‚ªè£‡®¼‚°‹ «ð£¶
â¡Qì‹, ÔªýŠCð£ «ü²î£ê¡ î‹ðFJù¬ó
¬õˆ«î Þ¬î ï£¡ â¿F«ù¡Õ â¡Á ÃPò¶
ÞŠ«ð£¶ âù¶ ë£ðèˆF™ õ¼Aø¶. Þ‰î
ªï´ƒ èM¬îJ½‹ Ü‚è£ô & Üî£õ¶ 1956Ý‹
Ý‡®™ & îIö£CKò˜èO™ MFMô‚è£è
ïiù îINô‚AòˆF™ ß´ð£´ Iè¾‹
ªè£‡ì «ðó£CKò˜ «ü²î£ê¬ù CøŠHˆ¶
côðˆñï£ð¡ â¿F Þ¼‚Aø£˜. è.ï£.²., ²‰îó
ó£ñê£I, Þ¬÷ò ªð¼ñ£œ, «ìM† êˆFò«ïê¡,
A¼wí¡ ï‹H, â‹.âv. â¡ø¬ö‚èŠð´ñ â‹.
Cõ²ŠHóñEò‹ Þõ˜è¬÷ â™ô£‹ ï°ô¡
õ£Jô£è ÜPºèñ£ù¬î»‹ â¿¶Aø£˜.
ï°ôÂì¡ àœÙK½‹, ªõOÎ˜èO½‹
á˜ ²ŸPò ÜÂðõƒè¬÷ côðˆñï£ðQ¡
õ£˜ˆ¬îèO™ «è†°‹«ð£¶ ²õ£óCò‹
ªð£ƒ°Aø¶. âƒ° ªê¡ø£½‹ ï°ôQ¡
¬ê‚Aœ º‚Aò Þìˆ¬îŠ ªðÁAø¶. ªõOÎ˜
ªê¡Á ïœOó¾ F¼‹Hù£½‹ côðˆñï£ðQ¡
i†®™ GÁˆF M†´„ ªê¡ø ¬ê‚A¬÷
â´ˆ¶‚ªè£‡´ î£¡ ï°ôÂ‚°ˆ îù¶
i†´‚°„ ªê™ô «õ‡´‹. è™ÖKJ™
Ò¬ê‚AÀ‹ ¬è»ñ£è ºî¡ ºîô£è‚
è‡ì ï°ô¬ùˆ î£¡ è¬ìC õ¬óJ½‹
cô ðˆñï£ð¡ Þ‰î ªï´ƒèM¬î âƒ°‹
è£†´Aø£˜. ÞÁFŠ ð°Fò£ù ðˆî£õ¶
HKM™ ï°ô¡ ¬ê‚AOL¼‰¶ M¿Aø£˜.
áK½œ÷õ˜èœ É‚A i†´‚° ªè£‡´
õ¼Aø£˜èœ. MˆFò£êñ£ù èî£ð£ˆFó‹ «ð£ô
èM¬îJ™ ï°ôQ¡ Þì‹ ªê™Aø¶.
Þ¼õK¡ ò£ˆF¬ó ÜÂðõƒèÀ‹
º¿‚è º¿‚è Þô‚Aò‹ ê£˜‰îî£è«õ
è£íŠð´A¡øù. Ü¶ ÌîŠð£‡® õ‰¶
A¼ûí¡ ï‹H¬ò ê‰Fˆîî£è Þ¼‚è†´‹,
óJL™ «è£†ìòˆFŸ°„ ªê¡ø b˜ˆîŠ
ðòíñ£è Þ¼‚è†´‹, Ý½õ£J™ ïì‰î
Ü¬ùˆF‰Fò â¿ˆî£÷˜ ñ£ï£ì£è
Þ¼‚è†´‹, Þ¼õK¡ àŸê£è‹ èô‰î ò£ˆF¬ó
ÜÂðõƒèœ Mî‹ Mîñ£è‚ ªè£†ìŠð†ì
ñô˜‚°Mò™è¬÷Š «ð£ô ªï´ƒèM¬îJ™
àœ÷ù.
ªê¡¬ùJ™ F. ð£‚Aòºˆ¶ ïìˆFò C.â™.
âv. Þô‚Aò‚ Ã†ìˆFŸ° ï°ô¬ù Ü¬öˆ¶„
ªê™½‹ ªð£ÁŠ¹ cô. ðˆñï£ðQì‹

åŠð¬ì‚èŠð´Aø¶. Üƒ«è êñè£ô
â¿ˆî£÷˜è÷£ù ªüòè£‰î¡, ®.ªê™õó£x,
Ü«ê£èIˆFó¡ «ð£¡øõ˜è¬÷ ºî¡
ºîô£è «ïK™ è£µ‹ õ£ŒŠ¹ A¬ìˆî¬î»‹,
Ã†ì Gè›„Cè¬÷Mì ÜFèñ£è ã¬ùò
â¿ˆî£÷˜èÀì¡ ïìˆFò è¼ˆ¶Š
ðKñ£ŸøƒèÀ‚° º‚Aòˆ¶õ‹ ªè£´ˆî¬î»‹
ðF¾ ªêŒAø£˜.

ð£˜ˆ¶M†´, Ôcƒè ò£¼? âŠð õ‰«îœ?Õ â¡Á
«è†ð£˜. ï£¡ °ñ£óªê™õ£ â¡ø£™, ÔÜŠð
Þ¶‚° º¡ù£ô å¼ˆî˜ °ñ£óªê™õ£¡Â
ªê£™h†´ õ‰î£«ó, Üõ˜ «ð£Œ†ì£ó£?Õ
â¡ð£˜. å¼ îì¬õ ªó£‹ð„ êLŠ¹ì¡,
Ôï‹I†ì âˆîù îì¬õî£¡ ÜPºèŠð´ˆî
«õ‡®òF¼‚°?Õ â¡Á ï£¡ ªê£¡ù«ð£¶,
Ô«ï‚° ñø‰¶ «ð£Jø¶Õ â¡ø£˜.

Gè›„C‚° Ü¬öŠHî› ÜÂŠH»‹ õó£î
â¿ˆî£÷˜ å¼õ¬ó ï°ô¡ côðˆñï£ð¬ù»‹
Ü¬öˆ¶‚ªè£‡´ «î®„ ªê™Aø£˜. Üõó¶
i†¬ì‚ è£†®ˆ î¼ñ£Á Ã†ìˆF™ èô‰¶
ªè£‡ì Þ¡ªù£¼ â¿ˆî£÷¬ó Ü¬ö‚Aø£˜
ï°ô¡. î£¡ Üõ¼ì¡ ê‡¬ì â¡ðî£™
âƒèÀ‚°œ «ð„² A¬ìò£¶ â¡Aø£˜ ï°ô¡
Ü¬öˆî â¿ˆî£÷˜. Ôðóõ£J™ô, ²‹ñ£
õ£ƒ«è£! âù‚è£è õ£ƒè. ï£¡ ÜêÖ¼ ÝÀÕ
âù Üõ¬ó ï°ô¡ Ü¬öˆ¶„ ªê™ô, «ñŸð®
â¿ˆî£÷¬ó‚ è‡ì ÜF˜„CJ™ è£í„ªê¡ø
â¿ˆî£÷˜ ÜFè‹ «ðê£ñL¼‰î¶‹ ²õ£óCò‹
I‚è ð°Fèœ. ðˆ¶Š HK¾èO™ ÜìƒA
Þ¼‚°‹ Þ‰î cœèM¬îJ¡ ÞÁFŠ ð°F
ÜŒòŠð ðE‚èK¡ ñóí‹ °Pˆî èM¬îJL¼‰¶ ªî£ìƒ°Aø¶. Ãì«õ àì¡ õ£›‰î
êè â¿ˆî£÷˜èO¡ ñóí‹ ãŸð´ˆFò
ÜF˜¾èœ ÃøŠð´A¡øù.

Ü¡Á‹ Ü¶«ð£ô ï°ô¡ CKˆî¶ ªêòŸ¬è
â¡ð¬î ÜîŸ°Š H¡ù˜ Üõ˜ «è†ì
«èœMJ¡ õ£Jô£è ÜP‰¶ ªè£‡«ì¡.
Ô«î«ó£´‹ iF ð®„«ê÷£?Õ â¡ø£˜.
ï‡ðKìI¼‰¶ õ£ƒAŠ ð®ˆî Mûòˆ¬î‚
ÃP«ù¡. F¼‹ð¾‹ å¼ îì¬õ Üšõ£Á
CKˆ¶M†´, ÔÞ¬î â¿F Þ¼‚è£¡Õ â¡ø£˜.

côðˆñï£ðÂì¡ «ïó®ò£è ÜPºèñ£õîŸ°
º¡«ð 1985&Ý‹ Ý‡®L¼‰¶ ï°ô«ù£´
âù‚° ªï¼ƒAò ðö‚è‹. ÜŠ«ð£¶ âù‚°
õò¶ Þ¼ð¶. èM¬îJ™ ï°ôQ¡ CKŠ¬ð ðô
ÞìƒèO™ côðˆñï£ð¡ Ü¬ìò£÷Šð´ˆF
Þ¼Šð¶ «ð£ô Þó‡´ ¬èèÀ‹ °½ƒè„
CK‚°‹ Ü‰î„ CKŠ¬ð Üõ¼ìù£ù ºî™
ê‰FŠH«ô«ò Cô£Aˆ«î¡. H¡ù£O™ å¼ï£œ
ï°ô«ù îù¶ CKŠ¬ð ªêòŸ¬èò£è â¡Qì‹
ªêŒ¶ è£†®ù£˜.
ÜõKì‹ Üê™ â¶, «ð£L â¶ªõ¡Á
ªîKò£î, ñò‚è‹ âŠ«ð£¶‹ âù‚° à‡´.
Üõ¬ó ê‰F‚è„ ªê™½‹ «ð£ªî™ô£‹
ü¡ù™õN î¬ô¬ò‚ è£†®, Ôcƒè ò£¼?Õ
â¡Á «è†°‹ «èœM ï£‹ ªê£™½‹ ðF½ì¡
å¼«ð£¶‹ G¬ø¾ ªðø«õ ªðø£¶. Üõ¼ì¡
Í¡Á ï£¡° ñE «ïó‹ ªêôõNˆ¶‚
ªè£‡´ F¼‹¹‹«ð£¶‹, ÔÝñ£, cƒè ò£¼?Õ
â¡Á F¼‹ð¾‹ «è†ð£˜. «ð„C¡ Þ¬ì«ò
ªõŸP¬ô «ð£ì àœ«÷ «ð£Aøõ˜ F¼‹H
õ‰¶ à†è£¼‹«ð£¶ ï‹¬ñ MˆFò£êñ£èŠ

èM¬îJ™ côðˆñï£ð¡ °PŠH´õ¶«ð£ô
«ó®«ò£, ®.M., ªî£¬ô«ðC «ð£¡ø ïiù
õêFèœ âF½‹ ï°ôÂ‚° ï£†ìI™¬ô.
Üõó¶ Ü¬øJ™ ¹ˆîèƒè¬÷ˆ îMó
«õªø£¡Á‹ Þ™¬ô. ï£‹ Üõ˜ ¬õˆF¼‚°‹
¹ˆîèƒèO™ â¬îò£õ¶ ªî£†ì£«ô «ð£¶‹,
àì«ù Üõ¼‚° å¼Mî ñùð¬îŠ¹ ãŸð´‹.
Hó£òñ£ù ñè¬÷ ÜŠð¡ º¡ ¬õˆ¶
Þ¬÷ë¡ å¼õ¡ ð£˜ˆî£™ îèŠðÂ‚°
ãŸð´‹ Üõv¬î ï°ôÂ‚° õ‰¶M´‹. Üõ˜
Hø˜ ò£¼‚°‹ ¹ˆîè‹ õ£C‚è‚ ªè£´‚è£î¶
ñ†´ñ™ô, Þƒ°œ÷ ¹ˆîè‹ â¬îò£õ¶
â´ˆ¶‚ ªè£‡´ «ð£ŒM†´ˆ F¼ŠHˆ îó£ñ™
¬õˆF¼‚Aø£ò£? â¡Á â¡Qì‹ «è†´‹
Þ¼‚Aø£˜.
ï°ôQì‹ è£ˆFóñ£ù Þô‚Aò‹ â¬î»‹
ï£¡ «ðCòî£è G¬ù¾ Þ™¬ô. Þ‰î MûòˆF™
côðˆñï£ð¡ âŠ«ð£¶‹ YKòê£è«õ Þ¼Šð£˜.
Þ‰î‚ èM¬îJ™ åKìˆF™ â¿ˆ¶ ÞîN™ ï.
H„êÍ˜ˆF¬ò ï°ô¡ Mñ˜Cˆ¶ â¿FòîŸ°Š
ðFô®ò£è H„êÍ˜ˆF, Ô°¼†´ Ý‰¬îÕ
è¬î â¿F ï°ô¬ù ñ¬øºèñ£è‚ «èL
ªêŒF¼Šð£˜ âù côðˆñï£ð¡ °PŠH´Aø£˜.
Ýù£™ ï°ô¡ â¡Qì‹, ²‰îó ó£ñê£I
î¡¬ù‚ èM¬îJ™ Ôñ‡í£‰¬îÕ â¡Á
â¿F Þ¼Šðî£è‚ ÃPù£˜. ñ†´ñ™ô,
HóIœ î¡¬ù ì¹œ â‹.ã. ð®ˆîõ¡ â¡Á
°PŠH†´‚ èM¬îJ™ «èL ªêŒîî£è¾‹ ÃP
Þ¼‚Aø£˜.
Þ¶«ð£¡ø î¼íƒèO™î£¡ ï°ô¬ùŠ
ðŸPò ²ò Mðóƒèœ âù‚°‚ A¬ì‚°‹.
ï£ù£è ÜõKì‹ â¬î»‹ «è†ìF™¬ô.
HóIœ °PŠH´‹ ì¾œ â‹.ã. Mûòˆ¬î
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ï°ô¬ù Mì Þó‡ªì£¼ õò¶
Þ¬÷òõó£ù ê‡ºè ²Š¬ðò£M¡ ñóí‹
ÜõKì‹ ñùˆî÷˜¬õ ãŸð´ˆFòî£è‚
°PŠH´‹ côðˆñï£ð¡ Ü¬îˆ ªî£ì˜‰¶
ÜŒòŠð ðE‚èK¡ ñóí‹ ãŸð´ˆFò
î÷˜¬õ»‹ â¿¶Aø£˜. ÞÁF‚ è£ôƒèO™
cô ðˆñï£ð¬ù‚ Ãì Ü¬ìò£÷‹ ªîKò£î
õ¬èJ™ «ð‰îŠ «ð‰î MN‚°‹ ï°ôQ¡
î÷˜«õ£´ G¬øõ¬ìAø¶ è£MòŠ ðKñ£í‹
ªè£‡ì Ôï°ô‹Õ â¡Â‹ Þ‰î cœèM¬î.

Þ‰î„ CKŠ¬ð «õÁ âõKì«ñ£
ð£˜ˆF¼‚A«ø¡ â¡Á «ò£Cˆ¶ «ò£Cˆ¶
è¬ìCJ™ å¼ï£œ è‡´H®ˆ«î¡. îJ˜
õ¬ì «îCè¡ â¡ªø£¼ îIöˆ F¬óŠðì
ï®è¡ Þ¼‰î£˜, ÜõKìˆF™. Ýù£™
ÜÇ˜«è£ð£ôA¼wíQ™ ÔâLŠðˆî£ò‹Õ
ðìˆF™ õ¼‹ à‡E‚°…² ð£ˆFó‹
ï°ô¬ùŠ ð£˜‚°‹ «ð£ªî™ô£‹ G¬ù¾‚°
õ¼‹.

33

Üõ«ó M÷‚Aù£˜. ï°ô¡ îIN½‹,
ÝƒAôˆF½‹ â‹.ã. ð†ì‹ ªðŸøõó£‹. ñ£˜
Þõ£Qv è™ÖKJ™ ÝƒAôŠ «ðó£CKò˜
«õ¬ô A¬ìˆî«ð£¶ Ãì«õ îI› ð£ìº‹
ïìˆ¶‹ð® ðE‚èŠð†ì, îèõ¬ô»‹ ÃPù£˜.
ñóð£˜‰î îIöP¬õŠ ðè® ªêŒ¶ ï°ô¬ù
ÜîÂì¡ ªð£¼ˆî G¬ù‚°‹ HóIO¡ «èL
Ü˜ˆîIö‚°‹ õ¬èJ™ ðô êñòƒèO™ ï°ô¡
ïì‰¶ ªè£‡ì£˜. ñóð£˜‰î îIN™Ãì
Üõ¼‚°Š ðô ê‰«îèƒèœ. å¼ï£œ â¡Qì‹
ÔÜ™°™Õ â¡ð¶ ¬èJ´‚è£? «õªø¶¾ñ£?
â¡Á «è†ì£˜. YKòê£è‚ «è†Aø£ó£?
Ü™ô¶ M¬÷ò£´Aø£ó£? âù èõQˆ¶‚
ªè£‡®¼‰î «ð£¶, Ô«ï‚° å¼ º®¾‚°
õóº®ò™ôÕ â¡ø£˜. Ü¶«ð£ô îù¶ Ì˜iè‹
F¼„C â¡Á‹, îù¶ Íî£¬îò˜èœ ñè£ó£ü£
è£ôˆF™ Ü½õôèŠ ðE‚°ˆ F¼õù‰î¹ó‹
õ‰îõ˜èœ â¡ð¬î»‹ Üõó¶ «ð„C¡
áì£èˆî£¡ ÜP‰¶ªè£‡«ì¡, ðóvðó‹
âƒèÀ‚A¬ìJ™ å¼õ¬óŠ ðŸP Þ¡ªù£¼õ˜
â¡Á«ñ Mê£KˆîF™¬ô.
Ü¶«ð£ô ï°ô¬ùˆ î£Œ¬ñ àí˜«õ£´
ÞÁFõ¬ó ðó£ñKˆî «è£ñF â¡ø ªð‡ñE.
èM¬îJ™ côðˆñï£ð¡ Üõ˜è¬÷Š
Ô¹Áˆ¬îÕ â¡Á °PŠH´Aø£˜. ÞŠð®»‹
ªðò˜ ¬õŠð£˜è÷£? â¡Á‹ Mù¾Aø£˜.
Ôªð£¼ˆîÕ â¡ð«î Ü‰î‹ñ£M¡ êKò£ù
ªðòªó¡Á ï£¡ è¼¶A«ø¡. ï°ô¡
ªõOŠð¬ìò£è Þ„¬ê‚°Kò õ£˜ˆ¬îè¬÷Š
Hó«ò£A‚°‹«ð£¶ Ü‰îŠ ªð‡ñE ð‚èˆ¶
Ü¬øJ™ «è†´‚ ªè£‡®¼‚Aø£˜ â¡Á
ï£¡ ÜõKì‹ ¬ê¬è è£†´«õ¡. Üõ˜
ÜîŸªè™ô£‹ Üêóñ£†ì£˜. â™¬ô î£‡®
ðòƒèóñ£°‹«ð£¶ ªð£¼ˆî ªõOŠð´õ£˜.
Ôâ¡ù ê£I Þ¶?Õ â¡Á «è†ì¶‹ ï°ô¡
êŸÁ «ïóˆFŸ° Ü¬ñFò£õ£˜.
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å¼ï£œ Ü‰î‹ñ£ ðŸP ï£¡ «è†è£ñ«ô
ï°ô¡ à¬óˆî£˜. Ì˜ièˆF½œ÷ îƒèœ
ªê£ˆ¶‚è¬÷Š ðƒ° ¬õˆî«ð£¶ Ü‰î‹ñ£M¡
°´‹ðˆFŸ° ªè£…ê‹ Gô‹ M†´‚ ªè£´ˆî¬î
ñùC™ ¬õˆ¶‚ªè£‡´ î¡¬ù‚ è£ô‹
º¿õ¶‹ èõQŠðî£è ªïA›„C»ì¡ ÃPù£˜.
Þ‰î‚ è£ôˆF™ ò£˜ ÞŠð®„ ªêŒõ£˜èœ?
â¡Á ñùF™ G¬ùˆ¶‚ ªè£‡«ì¡.
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õ£›¬õ»‹, àô¬è»‹ ñø‰î å¼
õ£›‚¬è¬ò«ò ï°ô¡ õ£›‰î£˜. Üõ¼‚°œ
Þ¼‰î ÜPîL™ ¹øàôè‹ ²ˆîñ£è M´ð†´Š
«ð£Œ Þ¼‰î¬îŠ ðôº¬ø èõQˆF¼‚A«ø¡.
1993&Ý‹ Ý‡ªìù G¬ù‚A«ø¡.
F¼õù‰î¹óˆF™ ï¬ìªðŸø ê˜õ«îê F¬óŠðì
Mö£M™ èô‰¶ ªè£œ÷ õ‰F¼‰î è£ô…
ªê¡ø F¬óŠðì Þò‚°ï˜ Ü¼‡ªñ£N«ò£´
ï°ô¬ùŠ ð£¢ ‚ è„ ªê¡P¼‰«î¡. i†®¡
º¡ð°FJ™ Üõ˜ à†è£˜‰F¼‚°‹ ÞìˆF™
ï™ô ð£‹¹ ðìªñ´ˆ¶Ý®‚ ªè£‡®¼‰î¶.
Ü¼‡ªñ£N ðò‰¶ æ®M†ì£˜.
Ü¡Á ï°ô¡ i†®™ Þ™¬ô. å¼õ£ó‹

èNˆ¶ Üƒ° ªê¡ø«ð£¶ i†®™ ð£‹¹
ïìñ£´õ¶ °Pˆ¶‹, ¹î˜è¬÷ ò£¬óò£õ¶
¬õˆ¶ ªõ†® ñ£ŸPù£™ ï™ôªî¡Á‹
ÃP«ù¡. ï£¡ ÃPò¬î å¼ ªêŒFò£è‚ Ãì
ªð£¼†ð´ˆî£î¶ ñ†´ñ™ô, ð£‹H¡ eî£ù
àí˜¾ ÜŸøõó£è«õ Þ¼‰î£˜.
ãŸèù«õ ¹øàôè‹ ðŸPò àí˜õŸø
G¬ôJ™ õ£›‰îõ˜ «ñ½‹ ÜF™ Í›°‹
Mîñ£è °®J¡ eî£ù M¼Šðº‹, Ýõ½‹
ÜõKì‹ I°‰¶ è£íŠð†ì¶. ÜPºèñ£ù
ºî™ ê‰FŠH«ô«ò â¡Qì‹, Ôcƒè â¶‚°
°®‚A«øœ?Õ â¡Á «è†ì£˜. Ôcƒèœ
°®Šd˜è÷£?Õ â¡«ø£, àƒèÀ‚° Ü‰îŠ
ðö‚è‹ à‡ì£? â¡«ø£ ªî£ìƒAM†´
Ü´ˆî «èœMò£è Þî¬ù‚ «è†®¼‚èô£‹.
Þõ˜ «ïó®ò£è MûòˆFŸ° õ‰¶ M†ì£˜.
âù¶ ñ¾ùˆF¡ «ñ™ Üõó¶ õ£˜ˆ¬îèœ
ªñ¶õ£è á˜‰¶ ªê¡øù. îù‚° îŸªè£¬ô
ªêŒòŠ ðò‹ â¡Á ºîL™ ªê£¡ù£˜.
ñô„C‚è™ ãŸð´‹ «ð£ªî™ô£‹ ñ¼ˆ¶õ˜
º‚A ñôƒèN‚è„ ªê£™Aø£˜ â¡Á‹, îù‚°
º‚°õîŸ°‚Ãì ðòªñ¡Á‹ à¬óˆî£˜.
âù«õ °®J¡ õ£Jô£è C¡ù„ C¡ù
îŸªè£¬ôè¬÷ Gè›ˆ¶õî£è‚ °PŠH†ì£˜.
Ü´ˆî îì¬õ ªê¡ø«ð£¶ ñø‚è£ñ™
â¡Qì‹, Ôê£I‚° Ü¶ ªè£‡´ õ‰«î÷£?Õ âù
MùMù£˜. Üõó¶ Ýõ¬ôˆ îE‚°‹ Mîñ£è
ÜîŸè´ˆî º¬ø õ£ƒA‚ ªè£‡´ ªê¡«ø¡.
ÜŠ«ð£¶ °Nˆ¶¬ø ªóJ™ G¬ôòˆFŸ°ˆ
ªîŸ«è è£óM¬÷ â¡ø áK™ i†®™ è£Œ„C
â´‚°‹ ïò‹ õ£ŸÁ Cóñ‹ â¶¾I¡P A¬ìˆ¶
õ‰î¶. º¿ð£†®™ ªõÁ‹ ðFªù†´
Ïð£Œî£¡. H¡ù˜ ó£pšè£‰F Ü¬ôJ™
â¿‰î ªüòôLî£ Ý†C Þ‰î ð£ó‹ðKòˆF¡
ªê¿¬ñ¬ò»‹, M¿Iòƒè¬÷»‹ Ü®ˆ¶
ªï£Á‚A ÜNˆ¶M†ì¶.
ï£Â‹, F¼õù‰î¹óˆF™ õC‚°‹ ï‡ð˜
å¼õ¼‹, ï°ô«ù£´ «ê˜‰¶ Íõ¼ñ£è
º¿ð£†®L™ IQñ‹ ðü¬ùJ™ F¬÷Š«ð£‹.
âšõ÷¾ «ð£ù£½‹ ï°ô¡ å¼ º†¬ì Ãì
ê£ŠHì ñ£†ì£˜. ²ì„²ì óêˆ¶ì¡ ªð£¡Q
ÜKC ê£î‹. Üõ¼‚°Š H®ˆîñ£ù ñ£õ´
áÁè£Œ ðóEJ™ îQ«ò Þ¼‚°‹.
å¼ï£œ â¡Qì‹ Ü÷¾ ðˆî¬ô â¡Á
¹è£˜ ªîKMˆî£˜. ï£Â‹ ð£Mñè¡Ãì å¼
ð£†®™ Üõ¼‚°ˆ îQò£è õ£ƒA‚ ªè£‡´
õ‰¶ vì£‚A™ Þ¼‚è†´‹ âù‚ ªè£´ˆ«î¡.
ñFò‹«ð£ô âƒèÀì¡ å¼ ð£†®¬ôˆ
b˜ˆîõ˜ Ü´ˆî ð£†®¬ô ðˆFóñ£è d«ó£M™
¬õˆ¶Š Ì†®ù£˜. Ü´ˆî´ˆî ï£†èÀ‚°
â¡Áî£¡ G¬ùˆ«î¡.
ï‡ð˜ ÜõKìˆF™, ÔÞ¶ cƒèœ è¬ìJ™
õ£ƒ°‹ êó‚° «ð£ô Ü™ô, ªó£‹ð¾‹
è£†ìñ£ùî£‚°‹. G¬øò î‡a˜ èô‰¶î£¡
ðò¡ð´ˆî «õ‡´‹ â¡Á AOŠHœ¬÷
«ð£ô â´ˆ¶¬óˆî£˜. ï°ôÂ‹ êKªò¡Á

Ü¡Á ªð£¼ˆî õó£îî£™ Ý†«ì£ H®ˆ¶
ªõO«ò ê£ŠHì ï°ô¬ù»‹ Ü¬öˆ¶‚ªè£‡´
õ‰«î£‹. ï‰î¡ è£†®™ å¼ çð£v† ¹†
è¬ìJ™ ªê¡Á à†è£˜‰«î£‹. âƒè¬÷Š
«ð£ô ï°ôÂ‚°‹ ¹«ó£†ì£¾‹, dŠH¬ó»‹
¬õ‚èŠð†ì¶. ï°ô¡ dŠH¬ó¬òˆ îM˜ˆ¶
M†´ ê£‹ð£˜ Mì„ ªê£™L ê£ŠH†ì£˜.
Ý†«ì£M™ Üõ¬ó ÜÂŠHò Hø° Üƒ°
G¡ø âƒèOì‹ ï°ô¡ îõøM†´„ ªê¡ø
¬ð¬ò‚ è¬ì‚è£ó˜ ªè£‡´ õ‰¶ î‰î£˜.
ï‡ð˜ Ü¬î õ£ƒAù£˜.
Þó‡´ ï£œ èNˆ¶ ï°ôQ¡ i†®™
¬ð¬ò‚ ªè£´‚è„ ªê¡ø ï‡ðKì‹
«è£ð£«õêˆF™ ªð£¼ˆî «ðC Þ¼‚Aø£˜.
cƒèœ âî£õ¶ õ£ƒA‚ ªè£‡´ õ‰¶
ªè£´Šd˜èœ. ê£I‚° âî£õ¶ Ý„²¶‡í£
ï£ù™ôõ£ ªð£ÁŠ¹ â¡Á ê‡¬ì H®ˆî£˜.
ï‡ð¼‹ ÔÞQ«ñ™ ÞŠð® ïì‚è£¶Õ â¡Á
àÁF ªè£´ˆî£˜.
ïì‰î¶ Þ¶î£¡. i†®Ÿ° Ý†«ì£M™
õ‰FøƒAò ï°ô¡ àœ«÷ ¸¬ö‰î¶‹ ºîŸ
è£Kòñ£èŠ d«ó£¬õˆ Fø‰¶ ð£†®¬ô
â´ˆ¶ ¶Oc˜Ãì èô‚è£ñ™ ó£õ£è ÜŠð®«ò
º¿õ¬î»‹ èM›ˆî£˜. Üõ˜ G¬ô°¬ô‰¶
«ð£Œ ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ Ü†I† ªêŒòŠð†´
ªó£‹ð«õ CóñŠð†´ e‡®¼‚Aø£˜.
Þ¬îªò™ô£‹ ªê£™õîŸ°‹, â¿¶õîŸ°‹
è£óí‹à‡´. Ôï°ô‹Õ ËL¡ 51&õ¶ ð‚èˆF™
ªð£¼ˆî ªê£™L Þ„ê‹ðõˆ¬î côðˆñï£ð¡
â¿F Þ¼‚Aø£˜. ÜF™ °PŠHìŠð´‹ ïð˜
ò£ªó¡Á ªîKò£ñ«ô«ò côðˆñï£ð¡
Üî¬ùŠ ðF¾ ªêŒF¼‚Aø£˜. Þ‚è†´¬ó¬òŠ
ð®‚°‹«ð£¶ Üõ¼‹ ÞŠ«ð£¶ ¹K‰¶
ªè£œõ£˜.

côðˆñï£ð¡ ÞîŸªè™ô£‹ ÜŠð£Ÿð†ìõ˜.
ªð£¼ˆî ÃÁõ¶ «ð£ô, Ôê£¬óŠ «ð£ô
ð£†®™ Þ™ô£ñ™ õ¼Aøõƒè ÜFè‹ «ð˜
Þ™¬ôÕ â¡Aø óè‹. côðˆñï£ð¬ù Mì
Þ¡Â‹ êŸÁ ªï¼ƒA¢ Š ðö°‹ õ£ŒŠ¹
ï°ôÂì¡ âƒèÀ‚° Þî¡ õ£Jô£è
õ£Œˆî¶ â¡ð¬î»‹, ï°ô¡ Ý†ð†®¼‰î
àôèˆ¬î º¿õ¶ñ£è ÜPM‚è¾‹ ÞõŸ¬ø
â¿¶‹ð®ò£è ÝAM†ì¶.
côðˆñï£ð¬ù åšªõ£¼º¬ø»‹ Üõó¶
i†®™ ê‰Fˆ¶ M†´Š¹øŠð´‹ êñò‹
ÔðvRô£? ªóJLô£?Õ â¡Á Mê£KŠð£˜.
ïì‰¶ ªê™½‹ ÉóˆF™ ªóJ™G¬ôò‹
Þ¼‰îî£™, ÜFèº‹ ªóJL™ ªê™õ¬î‚
ÃÁ‹ G¬ôî£¡ âù‚° ãŸð†®¼‚Aø¶.
ÜŠ«ð£¶ Üõó¶ i†¬ì‚ èì‰¶ ªê¡Á
F¼‹¹‹ å¼ ê‰¶ õNò£è„ ªê™ô‚Ãì£¶
â¡Á ÃÁõ£˜. Þî¬ù â¡Qì‹ Üõ˜ ðô
îì¬õ ÜP¾ÁˆF Þ¼‚Aø£˜. å¼ï£œÃì ã¡
Ü‰îŠ ð£¬î õNò£è„ ªê™ô‚ Ãì£¶? â¡Á
ÜõKì‹ ï£¡ «è†ìF™¬ô. âù‚° ï¡ø£èˆ

ªîK»‹, «èó÷ ÜóC¡ ñ¶ð£ù‚è¬ì Ü‰î
ê‰F™î£¡ Þ¼‚Aø¶ â¡Á. Üõ˜ «ð„C™ å¼
î‰¬î ñèQì‹ ªè£‡ì Ü‚è¬øJ¡ õ£…
¬ê¬òŠ ¹K‰îõ£Á ªõO«ò ÞøƒA ïìŠ«ð¡.
ï°ô¬ùMì ðFªù†´ Ý‡´èÀ‚°
Þ¬÷òõó£ù côðˆñï£ð¡ î¡Âì¡
Ü¬óËŸø£‡´ è£ôˆFŸ°‹ «ñô£èŠ ðöAò
ï‡ð˜ °Pˆî ÜÂðõŠ ðA˜¾è÷£è Þ‰î
Ë™ à¬ó‚èM¬î õ®M™ ªõOŠð†´œ÷¶.
îIN™ å¼ èMë¬ù‚ °Pˆ¶ Þ¡ªù£¼
èMë¡ â¿¶‹ Þ¶«ð£¡ø cœèM¬î Ë™èœ
Iè¾‹ °¬ø¾. Ýè„ ªê£ŸðˆF™ õ‰F¼‚°‹
Cô¾‹ Ãì (àî£óí‹ ð£óFò£˜ °Pˆ¶
F¬óŠðìŠ ð£ìô£CKò˜ å¼õ˜ â¿Fò¶)
åŠ¹¬ñ è£†ì º®ò£î «è£ôˆF™ àœ÷ù.
êñè£ô‚ èMë˜ Þ¼õ˜ ï†¹ °Pˆ¶ Þ¶«ð£¡ø
Ë™èœ îIN™ ÜFè‹ õó«õ‡´‹ â¡ðîŸ°
º¡Âî£óíñ£è Þ‰Ë™ Ü¬ñ‰¶œ÷¶.
Ôï°ô‹Õ â¿îŠð†ì êñò‹ cô ðˆñï£ð¡
îù‚A¼‰î àì™ïô‚°¬ø¬õ»‹ eP
ªêò™ð†®¼‚Aø£˜ â¡ð«î ð£ó£†ìŠðì
«õ‡®ò Mûò‹. è´¬ñò£ù è‡õLò£™
ÜõFŠð†ì Üõ˜ ªð¼‹ CóñˆFŸ° àœ÷£ù
G¬ôJ™ Þî¬ù â¿F Þ¼‚Aø£˜. Þ‰î
Ë¬ôˆ F¼õù‰î¹ó‹ îI›„ êƒèˆF™ ¬õˆ¶
ªõOJ†ì 26&4&2021 Ü¡Á ªõOf†´
Mö£M™ Ãì côðˆñï£ðù£™ èô‰¶ ªè£œ÷
ÞòôM™¬ô. è‡èO™ Þó‡´ îì¬õ
ÜÁ¬õ„ CA„¬ê «ñŸªè£‡´ ð´‚¬èJ™
Þ¼‰î£˜.
¹øˆF™
ªè£«ó£ù£
áóìƒ°
è´¬ñò£‚èŠð†®¼‚°‹ Åö™. âù¶
ñ£íõ˜èO¡ ¶¬í«ò£´ îI›ï£´
â™¬ô¬ò‚ èì‰¶ ªê¡Á Ë¬ô ªõOJ†´
à¬óò£ŸÁ‹ õ£ŒŠ¬ðŠ ªðŸ«ø¡. Gè›„C¬òˆ
îI›„ êƒèŠ ªð£ÁŠð£÷˜èÀ‹, cô
ðˆñï£ðQ¡ àøMù˜èÀ‹ «ê˜‰¶ CøŠð£è
ïìˆF º®ˆîù˜.
Ôï°ô‹Õ ËL™ cœ èM¬î îM˜ˆî ð°FèO™
ê‡ºè ²Š¬ðò£ °Pˆ¶ ï°ôÂ‹ cô
ðˆñï£ðÂ‹ à¬óò£´‹ ð°F»‹, «õªø£¼
ÞìˆF™ côðˆñï£ðQì‹ ï°ô¡ ïìˆ¶‹
«ï˜ºèº‹ Þô‚Aò ñFŠ¹¬ìò ð°Fèœ.
F¼õù‰î¹ó‹ î¬ôïèóˆFL¼‰¶ ªè£‡´
ÞòƒAò Í¡Á èMèO¡ îI›‚èM¬îŠ
ðƒèOŠ¹ °Pˆ¶‹, Þô‚Aò ñFŠd´èœ ðŸP»‹
G¬øò ÜPõîŸ° Þìº‹, ªð£¼À‹ à¬ìò
Ë™ Ôï°ô‹Õ. õ£êè˜èÀ‚° ñ†´ñ™ô, Þô‚Aò
ÝŒ¾ ñ£íõ˜èÀ‚°‹, ÝCKò˜èÀ‚°‹
ðò¡ð´‹.
CøŠð£ù ¹ˆîè‹ Þ¶. ªõOJ†ì
M¼†ê‹ ðFŠðèˆFŸ°‹, ÜöAò C¼ƒè¼‚°‹
ð£ó£†´èœ!
A¬ì‚°Iì‹: M¼†ê‹, Yˆî£ô†²I
Üð£˜†ªñ‡†v, ¹Fò â‡. 16, ð¬öò â‡. 7,
ó£èõ¡ è£ôQ, «ñŸ° ñ£‹ðô‹,
ªê¡¬ù & 600033 Ü¬ô«ðC: 9444113205
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î¬ô¬òˆ î¬ô¬ò Ý†®ù£˜.
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கட்டுரை

த.ஜான்சிபால்ராஜ்
jansy.emmima@gmail.com

பெண்
பண்பாட்டுக்
குறியீடா??

ம

னித இனத்தின் கலாச்சாரம் அல்லது
பண்பாட்டை இயக்குவித்து நாகரீகத்திக்கு நேராகக்
க�ொண்டு சென்றதில் பெண்ணின் பங்கே அதிகம்.
அதனால், நமது இந்திய சமூகத்தில் பெண்ணானவள்
பெரும்பாலும் பண்பாட்டின் குறியீடாகவே
பார்க்கப்படுகிறாள்.
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ஆண்களையே அண்டி வாழும் நிலையை
ஆண்மைய சமுதாயத்தின் த�ொடக்கம் முதல்
கடைபிடித்து வருகிறது இச்சமூகம். அந்நிலை
முற்றும் மாற பெண், கல்வியறிவிலும் சுயமாக
உழைத்துத் தன்னை பராமரித்துக் க�ொள்ளும்
நிலையையும் உருவாக்கிக் க�ொள்ள வேண்டும்.
அந்நிலை இன்றைய சமூகத்தில் மெல்ல மெல்லத்
துளிர்விட்டுக் க�ொண்டு வருவது ஆறுதலான
மாற்றம் தான்.
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ஆ ன ா லு ம் இ ன் று ம் ப ழ மை ய ா ன
பெண்ணடக்குமுறைகளைப் பண்பாடாக எடுத்துக்
கூறி அதையே வலியுறுத்தி, சம்பாதிக்கவும் சாதிக்கவும்
த�ொடங்கும் பெண்களைக்கூட மட்டம் தட்டி பேசும்
நிலை அப்பெண் சார்ந்திருக்கும் குடும்பத்திலும்
சமூகத்திலும் இருந்து வருவதை மறுக்க இயலாது.
அதையும் தாண்டி தனது மனத்தை திடமாக்கிச்
ச மூ க த ்த டைகளை எ தி ர் த் து ப் ப � ோ ர ா டு ம்
பெண்ணினத்தின் வலிமை தான் இச்சமூகத்தின்
நாகரீக வளர்ச்சிக்கு வித்தாகி, வேராகி உறுதி
க�ொள்கிறது.
கல்வி கேள்விகளில் தேர்ச்சிபெற்ற ஒரு பெண்
சராசரி பெண்ணை விடவும் அதிக அடக்கம்,
ம�ௌனம், பணிவு ப�ோன்ற ஒழுக்க நெறியில் நடக்க
வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு சமூகத்தாரிடம்

இருப்பதையும் மறுக்க முடியாது. அத்தகைய
பெண்ணின் எதார்த்தமான க�ோபம் , அறிவுரைகள்,
விவாதங்கள் கூட படித்த திமிர், சம்பாதிக்கும் திமிர்
என்ற அவப்பெயருடனேயே ஏற்கப்படுகிறது;
அல்லது நிராகரிக்கப்படுகிறது.
* ப டி தாண்டாத வ ளே பத் தி னி * எ ன் கி ற
நஞ் சு தட வி ய வ ா ச க த ்தை ச் ச�ொ ல் லி
வீட்டிற்குள்ளேயே பெண்ணை அடக்கிவைக்கும்
நிலைமை இன்னும் இல்லாமல் இல்லை. பெண்ணின்
மறுமணம் இன்றும் ஆணின் பலாதார மணத்தை
ஏற்பதைப் ப�ோன்று எதார்த்தமாக்கப்படவில்லை.
*உயர்தர கலாச்சாரத்திற்கு* பெண்ணின் சுதந்திரப்
பறிப்பும் அவள் மீதான அடக்கு முறைகளும்
ம றை மு க ம ாக ப் ப ய ன்ப டு த ்த ப்ப டு கி ன்ற ன .
பெண்ணின் ஒழுக்கக் கட்டுப்பாடே ஒரு குழுவின்,
பண்பாட் டி ன் சி ற ப ்பை க் கட் டி க்கா க் கு ம்
கருவியென்ற மதிப்பீட்டு முறைகளால் அவளின்
நி ய ா ய ம ா ன உ ண ர் வு க ளு ம் எ ண்ண ங ்க ளு ம்
ப லி ய ாக்கப்ப டு கி ன்ற ன . ப ெண்களை ப்
பலிக்கடாக்களாக்கும் பெண்மைய கலாச்சாரம்
உலகளாவிய நிலையாகவே இருந்து வருகிறது.
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதிவரை
வழக்கிலிருந்து வந்த உடன்கட்டை ஏ(ற்)றுதல்
அல்லது சதி எனப்படும் கணவனை இழந்த
பெண்ணை உயிர�ோடு எரித்து அவளைக் குல
பத்தினியாகக் காண்பிக்கும் மாய்மாலமான
த�ோற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்ததை இந்திய
வரலாற்றின் துயரம் என்பேன்.
ஆ ர ம்பத் தி ல் எ தி ரி நாட் டி ன ர ா ல்
சிறைபிடிக்கப்பட்டு க�ொல்லப்பட்ட மன்னனின்

ஆனால் இதன் சமூகக் காரணங்களாக ,ப�ொருள்
உற ்பத் தியில் ப ெண்க ளு க்கு பங் கு இ ல்லாததால்
கண வ னி ன் ம றை வி ற் கு ப் பி ன் த ன் வ ா ழ ்க்கைத்
தேவைகளுக்கு பிறரை எதிர்நோக்கும் நிலைக்கு வந்து
விடுகின்றனர்.ஏனெனில் ஆணாதிக்க சமூகத்தில்
பெண்ணிற்குச் ச�ொத்துரிமை கிடையாது,.கடுமையான
கைம்மை வாழ்க்கை வாழும் கைம்பெண் அணுவணுவாக
தனது வாழ்வை அழித்துக் க�ொள்வதை விட உடன்கட்டை
ஏறி ஒரு ந�ொடியில் தனது வாழ்க்கையை அழித்துக்
க�ொள்கிறாள் என்று பேராசிரியர் ஆ.சிவசுப்பிரமணியன்
அவர்கள் ‘அடித்தள மக்கள் வரலாறு’ என்னும் நூலில்
குறிப்பிட்டிருப்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
பண்பாடு என்பது மக்களின் செயற்பாடுகளையும்
நடவடிக்கைகளையும் குறிப்பது. ஒரு சமூகத்தின் வரலாறு,
ப�ோக்குகள், பண்புகள், வாழ்வியல் வழிமுறைகள், சமூகக்
கட்டமைப்பு ,ம�ொழி, உணவு, இசை, சமய நம்பிக்கைகள்,
த�ொழில்சார் தெரிவுகள், கருவிகள் ப�ோன்றவையும்
பண்பாட் டு க் கு ள் அ டங் கு ம் . ஆ க . . பண்பாட் டி ன்
கூறுகளான இவற்றுள் பெண் எனும் ஆளுமை இல்லாத
பகுதிகள் தான் எது?
பெண் தன்னை சிறந்த ஒரு சமூகப் பண்பாட்டின்
குறியீடாக, ஓர் உயிரற்ற உடமையாகக் காட்டப்படும்
சமூக அமைப்பிலிருந்து வெளிவர வேண்டும். அவள் தன்
சுயாதீனத்தை, தனித்துவத்தை அழித்தும் தனக்குள்
புதைத்தும் பண்பாடென்ற பெயரில் சமரசங்கள் செய்தும்
வாழ்தல் உயிர�ோடு அவள் இறந்தமைக்கு சமானம். எந்த
சமூகத்தில் பெண் நாகரீகத்தின் பிரதிபலிப்பாக அவளது
நட த ்தை மேம்பா ட ்டை எ டு த் து க்கொள் கி ற த�ோ
அச்சமூகத்தின் வாழ்வியல் முறையே பிற சமூகத்தின்
முன்மாதிரியாக அறியப்படும் என்பதில் சந்தேகமேயில்லை.
சமூகப்படிநிலையில் பண்பாட்டின் உயர்தரம்
மேலிருந்து கீழான நிலை என்ற ப�ோக்கு ,இனி கீழிருந்து
மேலாக தரம்பார்க்கப்படும் அல்லது சமரசமாகும்.
காரணம் அடித்தள மக்களில் தான் பெண்களின்
நிலைப்பாடு ஆண்களுக்கு இணையானதாக உழைப்பு,
ப�ொறுப்பு ,வாழ்வியல் முறைகள் இருந்து வருகிறது.
இந்நிலை முழுச் சமூகத்திலும் ஏற்படும் ப�ோது அடித்தள
மக்களின் வாழ்வியல் முறைகளே முழுச் சமூகத்தின்
சரியான மாதிரியாகவும் சீரமைக்கப்பட்ட பண்பாட்டு
முறையாகவும் ஏற்கப்படும்.
இதற்கு ஆணுக்கிணையான கல்வியையும் அதனால்
ஏற்படும் ப�ொருளாதார வளர்ச்சியையும் ஒவ்வொரு
பெண்ணும் அடைதலையே ந�ோக்கமாகக் க�ொள்ளும்
ப�ோது தான் ஆணை மையப்படுத்தும் குடும்ப அமைப்பில்
பாலின சமத்துவ மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
கட்டுரையாளர்: சமூக ஆர்வலர்
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காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

ம னை வி ய ர்
அ வ்வெ தி ரி யி ன ர ா ல்
மானமங்கப்படுத்தப்பட்டுக் க�ொடுமைப்படுத்தப்படலாம்
என்பதால் அவர்கள் மன்னனின் மரணச் செய்தி
கேட்டதும் தாங்களாகவே நெருப்பில் பாய்ந்து தங்களை
மாய்த்துக் க�ொண்டிருக்கின்றனர். அவ்வழக்கம் கணவன்
மீது அப்பெண் க�ொண்டிருக்கும் அளவற்ற காதலையும்
அவன் இறந்த பிறகு வேறெவரையும் கணவனாக ஏற்க
வி ரு ம்பாத அ வ ள து ம ன நி லையை யு ம் கா ட ்ட
விரும்புவதாக சித்தரிக்கப்பட்டு அன்றைய சமூகம்
மூளைச்சலவைச் செய்யப்பட்டிருந்தது.
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நூல் விமர்சனம்

தவமுதல்வன்

குழந்தைகள் ச�ொல்லும் சேதி
“விடுபட்டவர்கள் இவர்களும் குழந்தைகள்தான்”
இனியனின் நூலை முன்வைத்து.

“ம

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

க்களிடம் செல்லுங்கள்; மக்களிடம் கற்றுக்
க�ொள்ளுங்கள்; அதிலிருந்து சரியானதை தேர்வு
செய்து பிறகு மக்களிடம் க�ொண்டு செல்லுங்கள்”
என்பதே த�ோழர் மாவ�ோவின் நடைமுறை வாழ்வு.
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கு ழ ந ்தைகளை ப் பற் றி நா ம் எ ன்னதா ன்
புத்தகங்களில் படித்தாலும், ஆளுமைகளிடம்
ஆல�ோசனை கேட்டாலும், நேரில் சென்று
களப்பணி செய்து குழந்தைகளின் ம�ொழியை இனம்
காண்பதே மு தன ்மை ய ா ன து . ந ம் மு டை ய
நிலப்பரப்பும் சமூகப் பழக்கவழக்கங்களும் ஒன்றா
என்று ஒரு கேள்வியை நீங்கள் கேட்டுப் பார்த்தால்
இல்லை என்ற முடிவிற்கே வருவீர்கள். வெவ்வேறு
நிலப்பரப்புகள், பண்பாடுகள் பழக்கவழக்கங்கள்.
இ தி ல்தா ன் நா ம் கு ழ ந ்தைக ளி ன் உ லகை க்
கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கிறது. அவர்களுக்கு
என்று ஒரு உலகம் இருக்கிறது உண்மைதான்; யாரும்
அ ந ்த உ லகத் தி ல் நு ழை ய மு டி ய ா து . நா ம்
முயற்சிப்பதும் இல்லை. ஆனால், துரதிஸ்டவசமாக
அவர்களை நமக்கானவர்களாக மாற்ற நாம்
முயற்சிக்கிற�ோம். இந்தச் சமூகம் நமக்கு ச�ொல்லிக்
க�ொடுத்ததை அப்படியே அவர்களுக்கு மடைமாற்றம்
செய்கிற�ோம். நாம் கற்றுக் க�ொண்டது சரியா?
தவறா? என்று பரிசீலிக்கக்கூட நமக்கு நேரமில்லை.
ஆ ன ா ல் நா ம் நி ன த ்த தை அ வ ர்கள்
நடை மு றைப டு த்தி யே ஆ கவே ண் டு ம் என் று
குடும்பம் என்கிற அமைப்பில் வேலை செய்கிற�ோம்.
இ ங ்கே தா ன் இ னி ய ன் வி ல கி நி ற் கி ற ா ர் .
கு ழ ந ்தைகள�ோ டு ப ய ணி க் கி ற ா ர் ; அ வ ர்கள்
ச�ொ ற ்களை செ வி ம டு க் கி ற ா ர் ;
அவர்கள�ோடு விளையாடுகிறார்.
தன ்னை அ வ ர்க ளு க்கா ன ஒ ரு
நபராக மாற்றிக் க�ொள்கிறார். அந்த
ந ம் பி க ்கைதா ன் கு ழ ந ்தைக ளி ன்
அ ப்பா வ ாக , அ ண்ண ன ாக ,
ம�ொட்டை மாமாவாக இனியன்
அவதாரம் எடுக்கிறார். தன்னுடைய
சக நபராக எண்ணி குழந்தைகள்
இனியனிடம் உரையாடுகின்றனர்.
அதனின் சுருக்க வடிவமே இந்த
நூல்.
இனியன் நிகழ்வில் பள்ளியில்
குழந்தைகள�ோடு விளையாட்டை
முடித்து விடைபெறும் தருவாயில்,

“உங்களை அப்பா என அழைக்கட்டுமா” என
கேட்கும் பதின்பருவத்தின் அந்த பெண் குழந்தை
எவ்வளவு வலிகள�ோடு இருந்திருக்கவேண்டும்.
“அன்புள்ள இனியன் அப்பாவிற்கு” என, கடிதம்
எழுதும் குழந்தையின் குடும்ப அமைப்பு எப்படி
இருக்கும் என, நினைக்கும்போது இதயம் வலிக்கிறது.
சாதி, மதம், வர்க்கச் சுழலுக்குள் சிக்குண்டு கிடக்கும்
நமது குடும்ப அமைப்பின் அவலம் இது. இன்னும்
ஒ ரு ப டி மே ல ே ப � ோ ன ா ல் , ஆ ண் ப ெ ண்
இருபாலருக்கும் அந்தந்த வயதில் த�ோன்றும்
இ ய ல்பா ன பா லி ன வெ ளி ப்பா டு களை
ஒழுங்குபடுத்தாத சமூகம்தான் பள்ளிகளில் தூய
ஒழுக்கவாதம் பேசி குழந்தைகளைத் தண்டிக்கிறது.
அதனால்தான் ‘ஐ லவ் யு’ ச�ொல்லும் குழந்தையை
க�ொடூரமான நபராக எண்ணி, தரையில் முட்டி
ப�ோடுதல், பள்ளிக்கு வெளியே நிறுத்தி வைத்தல்,
தேர்வு எழுத அனுமதி மறுத்தல் என, ஆசிரிய
சமூகம் சில ‘தண்டனைச் சட்டங்களைப் ப�ோடுகிறது.
உண்மையில் கவனம் க�ொள்ள வேண்டியதும்
பள்ளிகளில் த�ொடங்கவேண்டியதும் பாலியல் கல்வி
குறித்த உரையாடலே. இவைதான் எல்லாவிதமான
தவறுகளையும் களைந்து, அழுத்தமாகச் ச�ொன்னால்
ஒருவரின் ம�ொத்த ஆளுமையையும் சரிசெய்யும்
கல்வியாக அமையும். பாலின சமத்துவமின்மையையும்,
ஆணாதிக்கப் பண்பையும் க�ொண்ட இந்தச்
சமூகத்தில் இனியன் வந்துதான் அதை முதலில்
ஆசிரியர்களுக்கே பாடம் எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது
என்றால்... இப்படி எத்தனை பள்ளிகள் இருக்கிறத�ோ?
இ தை பள் ளி க ளி ல் இ னி ய ன்
அணுகும் முறையும் அதற்கான
சம்பவங்களையும் காரணங்களையும்
விவரிக்கும் முறையும் நமக்குப் புதிய
வெளிகள்.
விளையாட்டுகள் என்றாலே
ப�ோட்டி மன�ோபாவத்தையும்,
அதற்கு விருதுகளும் வெற்றி பெற்று
ப ரி சு த ்தொகை வ ாங் கு வ து மே
என்றாகிவிட்ட சூழலில் இனியன�ோ,
வே று க�ோணத் தி ல் அ தை
அ ணு கு கி ற ா ர் . உ ண ்மை யி ல்
ந ம் மு டை ய
பா ர ம்ப ரி ய
வி ளை ய ாட் டு
மு றையே
அ ப்ப டி த ்தா ன் இ ரு க் கி ற து .
எ ல்லா வ ற் றி லு ம்

பறவை ஒன்றின் குரல்

சில நிமிடங்களில்
துண்டு துண்டாய் சிதைக்கப்பட்ட மரத்தின்
வலிகளை சுமந்த படி இடம் மாறுகின்றன நீண்ட காலமாய்
வசித்த பறவைகள்,
பெருமூச்சை சுமந்தபடி
கடந்து ப�ோகிறார்கள் நிழல் தேடி வந்த பாதசாரிகள்,
அடையாளமாய் க�ொண்டு
பயணம் செய்தவர்கள்
பாதை தெரியாமல் திசை மாறிப் பயணிக்கிறார்கள்,
விடுமுறை நாளில் ஊஞ்சல் கட்டி விளையாடும் சிறுவர்களின்
முகங்களில் வேதனைகள்
விளையாடிக் க�ொண்டிருக்கின்றன...
மரத்தை வெட்டி விற்பனை
செய்ததில் கிடைத்த இலாபத்தில் குழந்தைகளுக்கென வாங்கி வந்த
அலைபேசியின் ரிங்டோனில் கேட்டுக்கொண்டேயிருக்கிறது...
அகதியாக்கப்பட்ட பறவைய�ொன்றின் குரல்!
மு.முபாரக்

மே ற ்ச ொன்னவை ஒ ரு பு ற ம் எ ன்றா ல் ,
குழந்தைகளிடம் ப�ொழுதுப�ோக்கு என்ற பெயரில்
திருவிழா, பள்ளி ஆண்டுவிழா நிகழ்வுகளில்
திணிக்கப்படும் சாதி, மத, மூடப்பழக்க வழக்கங்களை
உள்ளடக்கமாகக் க�ொண்ட நிகழ்வுகள். எல்லா
வழிகளிலும் சமூகம் குழந்தைகளுக்குத் தடையாக
இருந்து வேறு ஒன்றைத் திணிப்பதையும் இனியன்
க�ோடிட்டுக் காட்டிக்கொண்டேயிருக்கிறார்.

நாம் நாமாக ஒரு முன்முடிவை வைத்திருக்கிற�ோம்.
பாடநூல் தாண்டி எதையும் அவர்களிடம் அறிமுகம்
செய்யவே இல்லை. இனியன் க�ொடுத்த வானம்
பதிப்பக நூல்களைப் படித்துவிட்டு திரும்ப புத்தகம்
வேண்டும் என அவர்கள் கேட்பதாக பதிவு
செய்யும்போதும், நூற்றுக்கணக்கான குழந்தைகள்
அவருக்கு கடிதம் எழுதுவதையும் விவரிக்கும்போது
நமது கல்விச் சிந்தனைகள் இன்னும் விரிவுபடுத்தப்பட
வேண்டும் என்பதில் ஐயமில்லை.
நா ன் மே ற ்ச ொன்ன வ ற ்றை வி ட , கு டி கா ர
பெற்றோர், பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகள், தன்
குடும்பத்தை தானே பராமரித்து கல்வியைத்
த�ொடரும் குழந்தைகள், உறவுகளால் மனச்சிதைவுக்கு
ஆளான குழந்தைகள் என நீளும் பட்டியலில்
இவர்கள் எல்லோரையும் கவனிக்கவும் கல்வியைத்
த�ொடரவும் ஆசிரியர் என்ற நிலை மட்டும்
ப�ோதாது. அப்படி இருப்பின் அது ப�ோதாமை.
அவர்களே கற்றுக்கொள்ளவேண்டியது நிறைய
இ ரு க் கி ற து
எ ன்பதை
ந ம க் கு ச்
ச�ொல்லிக்கொண்டேயிருக்கிறார்.
இந்த நூல் முழுதும் பல்வேறு தரப்பு நிலபரப்பை
க�ொண்டவர்களும், பழங்குடிகள், தெருவ�ோர
கு ழ ந ்தைகள் , எ ல ்லைய�ோ ர த் தி ல் வ சி க் கு ம்
குழந்தைகள், அகதி முகாம் குழந்தைகள், பெருநகர
குழந்தைகள் என எல்லோரையும் நமக்கு அறிமுகம்
செய்வத�ோடு அந்தந்த நிலபரப்பின் குழந்தைகளின்
உளவியலையும் நமக்குச் ச�ொல்கிறார் இனியன்.
ம�ொ த ்த ம ாக , இ ந ்த நூ லை ந ம் ச ம கால
குழந்தைகளின் மனசாட்சியின் ஆவணம் என்று
ச�ொல்வதே சரியாக இருக்கும். மேலும் அவர்களை
எப்படி அணுகுவது என்பதற்கான கையேடாகவும்,
கள ஆய்வின் சாட்சியாகவும் வந்திருக்கும் இந்த
நூல் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருக்கவும், ஒவ்வொரு
ஆசிரியரும் விவாதிக்க வேண்டியதுமாக இருக்கிறது.
அதை பூடகமின்றி அறைந்து ச�ொல்கிறது. இனி
பேசவேண்டியது நாம்தான்.
கட்டுரையாளர்: ஆவணப்பட இயக்குனர்.

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

ஆ ர�ோ க் கி ய பூ ர்வ ம ா ன உ ள வி ய ல் சி ந ்த னை
மு றைக ளு ம் , கூ ட் டு ம ன ப்பான ்மை யு ம்
ஒளிந்திருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு ‘குலை குலையா
முந்திரிக்கா’ விளையாட்டு. கூட்டாக அனைவரும்
பங்குபெறனும்; ஓடும்போது உடல் வலுப் பெறுகிறது.
தனக்குக் கிடைத்த பந்தை இன்னொருவருக்கு
ஓடிக்கொண்டே திட்டமிடனும்; யாரும் த�ொடாமல்
அவுட் ஆகாமல் உட்கார வேண்டும். ஆக health
,unity,concentration, self confidence, எல்லாமே ஒரு
விளையாட்டில் கிடைக்கிறது. இதை விளையாடிய
குழந்தைகள் ச�ொல்லும்போது எத்தனைவிதமான
பரிமாணம் நமக்குக் கிடைக்கிறது. பள்ளிகளுக்கு
விளையாட்டும் அதற்கு மைதானமும் எவ்வளவு
முக்கியம் என்பதை நிகழ்வின் ஊடாக நமக்கு
உணர்த்துகிறார். வகுப்பு அறையைவிட விளையாட்டு
மைதா ன மே பள் ளி யி ன் மு த ல் அ றை ய ாக
இ ரு க்கவே ண் டு ம் எ ன்பதை யு ம் ந ம க் கு
உணர்த்துகிறார். பள்ளியறை, மைதானம் இவற்றைக்
கடந்து ஒவ்வொரு குழந்தையும் கல்வியைக் கற்க
முதலில் திடமான உணவு வேண்டும். எத்தனை
பள்ளிகளில் இருக்கிறது. எத்தனை வீட்டில் அதற்குக்
கவனம் க�ொடுக்கிற�ோம்; பெற்றோர்கள் இல்லாத
வீட்டிலும், உறவினர்கள் வீட்டில் இருந்து பள்ளிக்கு
வரும் குழந்தைகள் குறித்து நமக்கு அக்கறை உண்டா?
நெய்யும் சிக்கனும் சாப்பிட்டதில்லை என்று
இனியனிடம் முறையிடும் மலைக் கிராமத்துக்
குழந்தைகளைப்போல, எத்தனை ஆயிரம் பேர்
இருப்பார்கள�ோ தெரியவில்லை. இதில்வேறு
குழந்தைகளின் ‘உணவு மெனுகார்டை’ பள்ளிகளில்
திணிக்கும் vegan அமைப்பினர்.
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மரபினம் என்பது,
உயிரியல் உண்மையா? சமூகக் கட்டமைப்பா?
Race: a biological reality or social construct?

மரபறிவியல் (Genetic Science) :
நாகரீகமடைந்த காலம்தொட்டே, மனிதன்
‘பாரம்பரியத்தின் வீச்சை’ (influence of heredity)
அறிந்திருந்தான். பாரம்பரியம் என்பது, ஒரு
தலைமுறை மனிதர்களிடமிருந்து அடுத்தடுத்தத்
தலை மு றை யி ன ரு க் கு க் கட த ்த ப்ப டு ம்
பரம்பரைப்பண்புகள் (traits).
அப்படிக் கற்றுக்கொண்ட பரம்பரைஅறிவை,
நாட் டு ப்ப யி ர்க ளு க் கு ம் ( c u l t i v a t e d c r o p s ) ,
வீ ட் டு வி லங் கு க ளு க் கு ம் ( d o m e s t i c a n i m a l s )
பயன்படுத்தியிருக்கிறான். பரம்பரைப் பண்புகளுக்குக்
காரணமாக இருப்பது மரபணுக்கள் (genes)என்று
கண்டறியப்பட்டபிறகு, மரபணுக்களில் ஏற்படும்
மாற்றங்கள் (genetic variation) மரபுக்கோளாறுகளுக்குக்
காரணம் என்றும் அறிந்தபிறகு, அவற்றைப்பற்றிய
படிப்பாக மரபறிவியல் (genetic science) உருவாகி
வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. அது, வேளாண்மை(agriculture), மருந்து (medicine), உயிரி-த�ொழில்நுட்பம்
( b i o - t e c h n o l o g y ) ப � ோன்ற து றைக ளு க் கு ம்
நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

உயிரிக்கட்டமைப்பு: (structure of organism)

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

உயிருள்ள அனைத்தும் மனிதமுடியைவிட
மெல்லிய ‘உயிரி- அறைகளால்’ (cell) ஆனவை. நம்
உடலிலுள்ள ஒவ்வொரு ‘உயிரி- அறையும்’ மனித
‘மரபணுத்தொகுப்பை’ (Human genome) உருவாக்கும்
டி.என்.ஏ-க்களைக் (Deoxyribo Nucleic Acid)
க�ொண்டிருக்கின்றன.
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மரபை அல்லது பாரம்பரியத்தைக் கட்டமைக்கும்
அடிப்படைத் த�ொகுதியான மரபணுக்கள் (gene) ,
டி.என்.ஏ. க்களால் (DNA) ஆனவை. மனிதர்களின்
டி.என்.ஏ. க்கள், தனித்தனி குர�ோமச�ோம்களில்
(chromosome) ப�ொதியப்பட்டுள்ளன.
மனிதக்கலாச்சாரத்தை வரையரை செய்யும்
கற்றல், ம�ொழியறிதல், நினைவாற்றல்போன்ற
பண்புகள் அனைத்தும், டி.என்.ஏ வரிசையில் (DNA
sequence) பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளன.

மனிதர்களின் உடலுக்கு ஊறுவிளைவிக்கும்
ந�ோய்களுக்கு எதிரான ந�ோய்-எதிர்ப்பாற்றலை
(immunity) உருவாக்கத் தேவையான மாற்றங்களும்
( v a r i a t i o n s ) , டி . எ ன் . ஏ வ ரி சை யி ல்
பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளன.
மனிதர்களின் ‘மரபணுத்தொகுப்பில்’ (genome)
உள்ள டி.என்.ஏ மிகுந்த நிலைத்தன்மைக�ொண்டது
(highly stable). அதன் காரணமாகவே, பல மில்லியன்
ஆ ண் டு க ளு க் கு மு ந ்தை ய ம னி தர்க ளி ன்
உ டலமைப ்பை யு ம் , வ ாழ் வி ய லை யு ம் ,
பாரம்பரியத்தையும், அவர்களின் ஏதேனும் ஒரு
எ ச்சத் தி லி ரு ந் து
(Human
fossil)
அறிந்துக�ொள்ளமுடிகிறது,
டி.என்.ஏ-வில் உள்ள தகவல்கள் (information in
D N A ) அ னைத் து ம் , கு றி யீ டு க ள ாக ( c o d e s ) ,
அடினைன்(A-adenine), கானைன்(G-guanine),
சைட்டோசைன்(C- cytosine), தைமைன் (T- thymine)
என்று நான்கு நைட்ரஜன்-உப்பில் (Nitrogen bases)
சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.
டி . எ ன் . ஏ உ ப் பு கள் த ங ்க ளு க் கு ள்
இணைசேர்கின்றன. A-உப்பு T-யுடனும், G-உப்பு
C-யுடனும் சேர்ந்து, உப்பிணைகளை (base pairs)
உருவாக்குகின்றன.
ஒவ்வொரு டி.என்.ஏ உப்பும்(DNA base), ஒரு
சர்க்கரை மூலக்கூறுடனும் (sugar molecule), ஒரு
பாஸ்பேட் மூலக்கூறுடனும் (phosphate molecule)
சேர்ந்திருக்கும் த�ொகுப்பு, ‘நியூக்ளிய�ோடைட்’ (Nuc l e o t i d e ) எ ன் று அ ழைக்கப்ப டு கி ன்ற து .
நியூக்ளிய�ோடைட்டுகள், இரட்டைச்சுருள்வில் (double helix) அமைப்பில் உள்ளன.
மனிதர்களின் டி.என்.ஏ, மூன்று மில்லியன் (30
இலட்சம்) உப்புகளைக் (DNA bases) க�ொண்டுள்ளன.
அ வ ற் றி ல் 9 9 . 9 வி ழு க்கா டு அ னை வ ரு க் கு ம்
ப�ொதுவானவையாக உள்ளன.
எந்த ஒரு ம�ொழியிலும், அகரமுதலிகளின்
வரிசைகள், ச�ொற்களையும் ச�ொற்றொடர்களையும்
உ ரு வ ா க் கு வ து ப � ோல , டி . எ ன் . ஏ உ ப் பு க ளி ன்

தன்னைத்தானே நகலெடுத்துக்கொள்வது, டி.
என்.ஏ-வின் சிறப்புப் பண்பாகும். உயிரி-அறை
பிரிதலின்போது ( cell division) டி.என்.ஏ நகலெடுத்தல்
மிகவும் அவசியமாகிறது

உருவவேற்றுமைகள், உளவியல்வேற்றுமைகள்,
தெளிவாகத் தெரிந்தப�ோதும், அவர்களின் டி.என்.
ஏக்களில் 99.9 விழுக்காடு எப்படி ஒருமித்து (identical)
இருக்கமுடியும் என்னும் கேள்வி எழுகிறது. அது,
நமது பரிணாம வளர்ச்சியின் வரலாற்றை (evolution
history) அறிவதற்குத் துணைசெய்கிறது.

அனைத்து உயிரினங்களிலும் காணப்படும் டி.
என்.ஏ-க்கள் ஒரே மாதிரியாக நைட்ரஜன் உப்பு
(Nitrogen
base)
மூ ல க் கூ று க ளி ல்
ப � ொ தி ய ப்பட் டி ரு ந்தா லு ம் , மூ ல க் கூ று களை
வரிசைப்படுத்தும் விதத்தில், ஒவ்வொரு உயிரியின்
டி.என்.ஏ-வும் மற்றதிலிருந்து வேறுபடுகிறது
ஒன்றைப்போல் மற்றது இருப்பதில்லை (DNA becomes
unique).

மனிதர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்துப்பாலூட்டிகளும்
(mammals), ஒருநூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு
முன்னதாக வாழ்ந்த ப�ொதுமுன்னோரிடமிருந்து
(common -ancestor) பிரிந்துவந்திருக்கவேண்டும் என்று
ம ர பி ய ல் வ ல் லு நர்கள் க ரு து கி ன்ற ன ர் . .
அதன்விளைவாக, மனிதர்களின் டி.என். ஏ-வில்
கிட்டத்தட்ட 90 விழுக்காடு டி.என்.ஏ. , சுண்டெலிகள்,
நாய்கள், கால்நடைகள், யானைகள் ஆகியப்
பாலூட்டிகளின் டி.என்.ஏ-வ�ோடு ஒத்திருக்கிறது.

இயற்கையாகவே மனிதர்கள்
ஏற்றதாழ்வுடையவர்களே:
(People are Unequal by Nature)

இன்னும் நெருக்கமாக, சிம்பன்சிகளின் டி.என்.
ஏக்களும், நமது டி.என்.ஏ.க்களும் 99 விழுக்காடு
ஒத்திருக்கின்றன. வேறுபாடு என்பது ஒரு விழுக்காடு
என்னும் அளவிற்கு மிகமிகக்குறைவு.

பூமியில் வாழும் மனிதர்கள் அனைவருமே
ஏ ற ்றதாழ் வு டை ய வ ர்க ள ்தா ன் எ ன் று
விஸ்கான்சின்-மேடிசன் பல்கலைக்கழகத்தின்
மரபியல் பேராசிரியர்(Professor Emeritus of Genetics
at the University of Wisconsin-Madison) ஜேம்ஸ்
ஃப்ராங்க்லின் குர�ோ (James Franklin Crow) கூறுகிறார்.
டி.என்.ஏ ஆய்வின் அடிப்படையில், எந்த இரண்டு
மனிதர்களும் 99.9 விழுக்காடு ஒத்திருக்கின்றனர்
(identical). அப்படி இருந்தப�ோதும், மனிதர்களின்
உயரம், பருமன், முகத்தோற்றம் ஆகியவற்றில்
மி கப்பெ ரி ய அ ள வி ல் வே று ப டு வ தை நா ம்
காணமுடிகிறது.
த�ோற்றத்தில் மட்டுமல்ல, சகிப்புத்தன்மை, ந�ோய்
எதிர்ப்பாற்றல் ப�ோன்ற ப�ொதுப்பண்புகளிலும்,
வி ளை ய ாட் டு , க ணி த ம் , இ சைப � ோன்ற
தனிப்பண்புகளிலும் மனிதர்கள் தங்களுக்குள்
வேறுபடவே செய்கிறார்கள்.
மனிதர்களிடையே, கண்ணுக்குப் புலப்படும்

மனிதர்களின் பெரும்பாலான டி.என்.ஏ-க்கள்,
த�ொடர்பே இல்லை என்று நாம் கருதும் ஊர்வன
(reptiles), முதுகெலும்பற்றவை (invertabrates) ப�ோன்ற
விலங்குகள�ோடும், தாவரங்கள�ோடும் (plants)
ஒத்துப்போகின்றன.
மூ ச் சு வி டு த ல் ( r e s p i r a t i o n ) அ னைத் து
உயிரினங்களுக்கும் ப�ொதுப்பண்பாகும். . பல
மில்லியன் ஆண்டுகள் பின்னோக்கிச் சென்றால்,
அ து ப � ோன்ற பல ப ண் பு கள் அ னைத் து
உ யி ரி ன ங ்க ளு க் கு ம் ப � ொ து வ ாக இ ரு ந ்த து
தெரியவரும்.

டி.என்.ஏ திரிபுகள் (DNA mutations):
ஒவ்வொரு உயிரினமும் கட்டமைக்கப்படுவதற்கும்,
உயிர்வாழ்வதற்குத் தேவையான வேதியல் வினைகள்
நிகழ்வதற்கும் புர�ோட்டின் (protein) அவசியமாகிறது.
புர�ோட்டினை எப்படி, எப்போது உற்பத்தி
செய்யவேண்டும் என்பதற்கான தகவல்கள் (infor-

காக்கைச் சிறகினிலே
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வரிசைகள்(sequence of DNA bases) உயிரியைக் (organism) கட்டமைக்கின்றன.
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mations), உயிரிஅறைக்கருவிலுள்ள டி.என்.ஏ-க்களில்(DNA in
cell-nucleus) பதிவாகியிருக்கின்றன. அத்தகவல்களைப்பெற்று,
உயிரிஅறைகள், ’வேதியல்-வினைகளால் புர�ோட்டின்களை
உ ற ்பத் தி செய் கி ன்ற ன . ஒ வ்வ ொ ரு உ யி ரி அ றை யு ம் ,
இ ர ண்டாக ப் பி ரி யு ம்போ து ( c e l l - d i v i s i o n ) , தாய்
உயிரிஅறையின் (mother cell) டி.என்.ஏ-வில் பதிவாகியிருக்கும்
அத்தனைத் தரவுகளும், சேய் உயிரி-அறையின் (daughter cell)
டி.என்.ஏ-வுக்கு முழுமையாக நகலெடுக்கப்படவேண்டும்.

கண்மாய்க் கரைய�ோரம்
புன்னை மரத்தடியில்
இப்போதும் இருக்கிறது
செக்கடிக் கருப்பு க�ோயில்.
சிமெண்ட் பீடத்தில்
வெட்டரிவாள் ஊன்றி
அரூபமாய் கருப்பசாமி.
செக்கும் அரூபமாகி
ஆண்டுகள் ஐம்பதுக்கும் மேலிருக்கும்.
ஆனாலும் செக்கு
இறுக்கிப் பிழியும்
ஈஈஈஈஈஈஈஈஈஈஈஈஈ என்ற ஓசை
என் நினைவில் கேட்கிறது இன்றும்
சித்திரைக் க�ோடை
சுட்டெரிக்கும் வெய்யிலில்
கந்தன் செட்டியார்
கருப்பசாமி கணக்காய்
பாரக்கட்டையில் அமர்ந்து
செக்கோட்டுவார்
சிறார்கள் நாங்கள்
செக்கடிக்குப் ப�ோவ�ோம்
“ச�ொளு ச�ொளு” என்று
எண்ணெய் வழியும்
எள்ளுப் புண்ணாக்கு தருவார்.
நாசி நயந்த நல்லெண்ணெய் வாசம்
நாக்குச் சுரப்பிகள் சில்லென்று பூக்கும்
புண்ணாக்கும் பிரசாதம் ஆகும்
செம்பட்டைத் தலைகள்
நல்லெண்ணெய் காணும்.
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க�ோடைப் பிற்பகலில்
பனைமரக்காடுகளில்
அணில்களாய்த் திரிவ�ோம்
அய்யாக்கொத்து நாடார் தரும்
அந்திப் பதநீர் அமுதம்.
சாணார் குடியிருப்பில்
த�ொன்னையில் கிடைக்கும் *கூச்சாறு
சில நாளில்
பனம்பழந்தான் எங்களுக்கு ராச்சோறு.
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காலத்துக் கிரையாகிப் ப�ோனது செக்குமரம்
சூளைக்கு விறகாகிப்
ப�ோயின பனைமரங்கள்.
ரேசனில் மாதம்
சீனி ஒருகில�ோவும்
இறக்குமதிப் பாமாயில் ஒருகில�ோவும்
தருகிறார்கள்.
வானம்பார்த்த பூமியின்
ஈரம்காத்தவர்கள்
சவூதியில்
ஒட்டகம் மேய்க்கிறார்கள்.

- நவஜீவன்
*பதநீரைக் காய்ச்சி கருப்பட்டி தயாரிக்கையில்
கூழ்பதத்தில் கிடைப்பது கூச்சாறு.
கூழ்+சாறு=கூச்சாறு

ஆனாலும், ஒவ்வொரு முறையும் நகலெடுக்கும்போது,
சில பிழைகள் (error in DNA copying) நிகழ்ந்துவிடுவதுண்டு.
பிழைகள் காரணமாக, நகலெடுக்கப்பட்ட டி.என்.ஏ.-க்கள்
ம ா ற ்ற ம டைந் தி ரு க் கு ம் . அ வ ற ்றை த ்தா ன் டி . எ ன் . ஏ .
திரிபுகள்(mutations) என்கிற�ோம். அவற்றில் பெரும்பாலானவை
கண்டறியப்பட்டு, சரிசெய்யப்பட்டுவிடும். என்றாலும்,
ஒ ரு சி ல ம ா ற ்ற ங ்கள் கண்ட றி ய ப்படா ம லு ம் ,
சரிசெய்யப்படாமலும் ப�ோகலாம். அப்படிப்பட்ட
ம ா ற ்ற ங ்கள் , ம ா ற ்ற ம டைந ்த பு ர�ோட் டி னு க் கு க்
காரணமாகிவிடும். அப்படி மாற்றமடைந்த புர�ோட்டின்கள்
வழக்கத்திற்கு மாறாக செயல்படும். இதன் காரணமாகவே,
மரபுப்பிழைகள் (genetic disorders) உருவாகின்றன
டி.என்.ஏ. நகலெடுத்தலின்போது, அரிதினும்அரிதாகப்
புர�ோட்டினில் ஏற்படும் மிகச்சில புதிய மாற்றங்கள், பழைய
மாற்றங்களைவிட சிறப்பாக அமைந்துவிடுவதும் உண்டு.
மரபணு மாற்றங்களால் நிகழும் நற்பயன் என்று இதனைக்
கருதலாம்.
பெருவாரியாக மாறும் டி.என்.ஏக்களில், மிகவும்
குறைவான எண்ணிக்கையிலான டி.என்.ஏ மாற்றங்களே
(mutations or variants) , காலத்தில் நிலைத்துநிற்பதாகச்
ச�ொல்லப்படுகிறது.
மனித இனம், ஆப்பிரிக்காவில் த�ோன்றியது என்னும்
க�ொள்கைக்கு டி.என்.ஏ சான்றுகள் மிகவும் உறுதுணையாக
உ ள ்ள ன . ஆ ப் பி ரி க்கர்களைத் த வி ர , பூ மி யெங் கு ம்
பரவியிருக்கும் மனித இனங்கள், ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து
புலம்பெயர்ந்து வெளியேறிய சிறு எண்ணிக்கையிலான
மனிதர்களின் வழித்தோன்றல்களே.
மனிதர்களில், பல்வேறு குழுக்களில் காணப்படும் மரபு
மாற்றங்களுக்கு, டி.என்.ஏ பகுப்பாய்வு ஓரளவிற்குத்
துல்லியமான மதிப்பீட்டைத் தெரிவிக்கிறது.
உயிரிஅறை- உப்பின் (cell-base) ஆறுபில்லியன் ( 600
க�ோடி ) உப்பிணைகளில் (base-pairs), மிகச்சிறிய அளவான
ஆ று மி ல் லி ய ன் ( 6 0 இ ல ட ்ச ம் ) உ ப் பி ண ை களே
மனிதர்களிடையே காணப்படும் வேற்றுமைகளுக்குக்
காரணமாகின்றன.
ஆப்பிரிக்கர்களுக்கும், ஐர�ோப்பியர்களுக்குமான
த�ோல்நிறவேறுபாடு, பருவநிலைச்சூழல் காரணமாக,
ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளில் ஏற்பட்டிருக்கிறது. மிக
மெதுவாக(பல மில்லியன் ஆண்டுகள்) நிகழும் பரிணாம
மாற்றத்துடன் ஒப்பிடும்போது இது விரைவான மாற்றமாகும்.
ஆ ப் பி ரி க்கர்க ளு ம் , ம த் தி ய தரைக்கட ல் ப கு தி யை ச்
சேர ்ந ்த வ ர்க ளு ம் , ம ல ே ரி ய ா ந�ோ ய ்க்கெ தி ர ா ன
எதிர்ப்பாற்றலை நான்கு முதல் எண்ணாயிரம் ஆண்டுகளில்,
மிக விரைவாகப் பெற்றிருக்கிறார்கள்.
எந்த இரண்டு மனிதர்களின் ‘தனிப்பண்புகளும்’ (traits)
ஒரேமாதிரியாக இருப்பதில்லை. அதனால்தான் சிலர்
உயரமாகவும் வேறுசிலர் குள்ளமாகவும் இருக்கின்றனர்;
சிலர் ஒல்லியாக வேறுசிலர் குண்டாக இருக்கின்றனர்; சிலர்

இப்படிப்பட்ட வேறுபாடுகளை முழுமையாக
அறிவதற்கு, டி.என்.ஏக்கள�ோடு(DNA), மரபணு (gene),
மரபணுத்தொகுப்பு (genome) ப�ோன்ற அனைத்தையும்
சேர்த்து ஆய்ந்தறிய வேண்டும்.
நமக்கும், சிம்பன்சிகளுக்கும் பல மரபணுக்கள்
ப�ொதுவாக உள்ளன. உடலில் முடிவளர்வதற்கும்,
மூளை வளர்வதற்குமான புர�ோட்டின்கள் (Proteins)
அதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு. அக்குறிப்பிட்ட
புர�ோட்டின் ப�ொதுவாக இருந்தும், சிம்பன்சிகளின்
உடலில் முடி அதிகம் வளர்கிறது. மனித உடலில்
முடி குறைவாகவே வளர்கிறது. அதேவேளையில்,
ம னி தர்க ளி ன் மூ ளை வ ள ர ்ந ்த அ ள வி ற் கு ,
சிம்பன்சிகளின் மூளை வளரவில்லை. இவற்றிற்கான
காரணங்கள் புரியவில்லை.
மனிதர்களிடையே காணப்படும் வேற்றுமைகளுக்கு
அவர்களின் மரபணுக்கள் மட்டுமே காரணமில்லை.
பல வேற்றுமைகளுக்கு, சூழலும் (environment),
மரபணுக்கும் சூழலுக்கும் இடையே ஏற்படும்
இடைவினைகளும் (interactions between genes & env i r o n m e n t )
கா ர ண ம ா கி ன்ற ன .
இரட்டைப்பிறவிகள்கூட வெவ்வேறு சூழலில்
வளர்ந்தால், அவர்களது தனிப்பண்புகள் (traits)
மாற்றமடையும்.

தனிமனிதர்களின் தனிப்பண்புகளுக்கிடையே
(traits of individuals) வேற்றுமைகள் இருப்பதுப�ோல,
குழுவினருக்கிடையேயும் (groups) சிறிய அளவிலான
வேறுபாடுகளைக் காணலாம்.
இ டப்பெ ய ர் வு ( m i g r a t i o n ) கா ர ண ம ாக க்
குழுக்களின் மரபினத்தூய்மை (genetic uniformity)
காலத்துடன் மறைந்துவிடும். ஆப்பிரிக்கர்கள்,
ஐர�ோப்பியர்கள், ஆசியர்களிடம் இந்தவிதமானக்
கல ப் பி ன ா ல் , கு ழு ம ர பி ன த் தூ ய ்மை
மாறிவந்திருக்கிறது. கலப்பு மரபினம் (mixed race)
உருவாகியிருக்கிறது. அமெரிக்காவில் இதனைத்
தெளிவாகக் காணலாம்.
இப்போதுகூட, நவீனமனிதர்களின் (Homosapiens)
டி.என்.ஏ. தனித்துவம் இல்லாதது (not pure) என்றும்,
நியாண்டர்தால் (Neanderthal) மற்றும் டெனிச�ோவன்
(Denisovan) இனங்களின் கலப்பு இருப்பதாகவும்
கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இப்படிப்பட்ட கலப்புறவை முன்வைத்துத்தான்,
பல மானுடவியலாளர்கள் (anthropologists) ,
மனிதர்களில் ‘மரபினம்’ (race) என்பதை ஏற்பதில்லை.
என்றாலும், மனித சமூகத்தில் எந்த ஒரு இனமும்,
தூ ய ்மை ய ா ன ம ர பி ன ம் அ ல்ல எ ன்பதை ,
மரபுத்தூய்மையைப் பேசுபவர்கள், பேணுபவர்கள்
ஏற்கத் தயங்குகிறார்கள் அல்லது மறுக்கிறார்கள்.
பல்வேறு ந�ோய்கள், மரபினம் மற்றும் சூழலினம்
( R a c e & e t h n i c i t y ) ஆ கி ய வ ற ்ற ோ டு
த�ொடர்புக�ொண்டிருப்பது நடைமுறை உண்மை.
சான்றாக, அறுவாள் வடிவ அனீமியா (sickle cell
anemia) என்பது ஐர�ோப்பிய வழித்தோன்றல்களை
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சிறந்த தடகள வீரர்களாகவும், சிலர் சிறந்த
இசைஞானம் உள்ளவர்களாகவும், சிலர் சிறந்த
கவிதை படைப்பவர்களாகவும் மற்றவர்கள்
இ ப்ப டி ப்ப ட ்ட த னி ச் சி ற ப் பு ப் ப ண் பு கள்
இ ல்லாத வ ர்க ள ாக வு ம் இ ரு ப்பதற் கு , உ யி ரி அடித்தளங்களின் எண்ணிக்கையில் ஏற்படும்
வேறுபாடே காரணமாகும்.
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விடவும், ஆப்பிரிக்க வழித்தோன்றல்களிடம்தான்
பரவலாகக் காணப்படுகிறது.
மரபு அல்லது சூழல் காரணமாக, சில குறிப்பிட்ட
ந�ோய்கள், சில குறிப்பிட்ட மரபின மக்களிடமும்
(race), சூழலின மக்களிடமும் (ethnic) அதிகம்
காணப்ப டு ம்போ து , அ து க ரு த் து மு ர ணாக
மாறுவதில்லை.
மாறாக, குறிப்பிட்ட மரபின, சூழலின மக்களிடம்
( R a c e & e t h n i c p e o p l e ) காணப்ப டு ம் சி ல
தனித்திறமைகளும் (skills), செயல்பண்புகளும் (behaviour) , அவர்கள் மற்றவர்களைவிட மரபாகவே
உ ய ர ்ந ்த வ ர்கள் எ ன் னு ம் எ ண்ண த ்தை
ஏற்படுத்திவிடுகிறது. அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள்,
மற்றவர்களைத் தாழ்ந்தவர்களாகப் பார்க்கும்
ப�ோக்கையும் உருவாக்கிவிடுகிறது. வெள்ளைத்தோல்
ஐர�ோப்பியர்கள் கருப்புத்தோல் நீக்ரோக்களை
இப்படிச்சொல்லித்தான் அடிமைப்படுத்தினர்.
சில சமூகங்களில் தனித்திறமைவாய்ந்தவர்களை
மட்டும் தனித்து அடையாளப்படுத்தும்போது,
ஒட்டும�ொத்தமாக அந்த சமூகம் மரபாகவே
தனித்திறமைவாய்ந்தது ப�ோன்ற த�ோற்றம்காட்டுவதும்
ஒருவித மாயைதான்.
எ து
தி ற மை
எ ன்பதை யு ம்
கேள்விக்குள்ளாக்கவேண்டும். க�ோயிலில் புரியாத
ம�ொழியில் மந்திரம் ச�ொல்வது திறமை என்றால்,
ஆழ்கடலில் இறங்கி மீன் பிடிப்பதும் திறமைதான்.
ஔ வை கூ றி ய து ப � ோ ல் , அ வ ர வ ர் தி ற மை
அவரவருக்கு. இதில் ஏற்றதாழ்வுக்கு இடம் இல்லை.
“வான்குருவி யின்கூடு வல்லரக்குத் த�ொல்கரையான்
தேன்சிலம்பி யாவருக்குஞ் செய்யரிதால் – யாம்பெரிதும்
வல்லோமே என்று வலிமைச�ொல வேண்டாங்காண்
எல்லார்க்கும் ஒவ்வொன் றெளிது. “
(ஔவைத் தனிப்பாடல்)
மரபு அடிப்படையிலான வேறுபாடுகளுக்கான
த�ோற்றுவாய்களை அறியமுடிவதில்லை. என்றாலும்,
தனித்திறமைகள், சூழல், நல்ல உணவு, சிறந்த கல்வி,
கு டு ம்ப அ மை ப் பு ப � ோன்ற பல உ யி ரி ய ல் ,
சமூகக்காரணிகள் வேறுபாடுகளுக்குக் காரணமாக
இருக்கலாம்.

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

சி ல
ச மூ க ங ்கள்
த ங ்க ளி ட மு ள ்ள
த னி த் தி ற மை வ ா ய ்ந ்த வ ர்களை ம ட் டு மே
அடையாளப்படுத்துவது, அரசியல்வாதிகளுக்கும்,
சமூகவிதிகளை உருவாக்குபவர்களுக்கும் உதவலாம்.
அது தவிர வேறு பயன் எதுவும் இல்லை.
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மூலக்கூறு உயிரியலில் (molecular biology)
நிகழ்ந்துவரும் ஆய்வுமுன்னேற்றங்கள், எதிர்வரும்
கால ங ்க ளி ல் , ம னி தர்க ளி டையே நி ல வு ம்
வேறுபாடுகளுக்கான காரணங்களைக் கண்டறிந்து
ச�ொல்லக்கூடும்.
உலகம் எங்கிலும் மக்கள் இயற்கையாகவே
வேறுபடுகிறார்கள். உயரத்திலும், உருவத்திலும்,
த�ோலின் நிறத்திலும் மட்டுமல்ல, திறமைகளிலும்
(abilities) , விருப்பங்களிலும் (tastes), முன்னுரிமைகளிலும்
(preferences) வேறுபடுகிறார்கள் என்பது உண்மையே.
அவர்களின் வேற்றுமைகளைக் களைய நினைப்பத�ோ,

ச ம ப்ப டு த ்த நி னைப்பத�ோ தேவை ய ற ்ற து ம் ,
பயனற்றதும் ஆகும். மாறாக, அவரவர் பண்புகளை
ஏற்றுக்கொண்டு, வாழமுயற்சிப்பதுதான் சரியான
அணுகுமுறையாக இருக்கும் என்னும் மானுட
அ றி வி ய லா ள ர்க ளி ன் க ரு த் து மு ற் றி லு ம்
ஏற்புடையதே.
ஒரு நல்ல மக்கள்சமூகம், ஒவ்வொரு குழுவிற்கும்,
ஒவ்வொரு தனிமனிதருக்கும் சமமான, சிறந்த
சூழலை உருவாக்கித்தரவேண்டும்
சிறந்த பரிணாமவியலாளர் திய�ோட�ோசிஸ்
ட�ோப்ஷான்ஷ்கி (Theodosius Dobzhansky) “கடவுளுக்கு
மு ன்பாக வு ம் , ச ட ்டத் தி ற் கு மு ன்பாக வு ம் ,
சமவாய்ப்புகளுக்கான உரிமைகளைப் பெறுவதற்கு
, மக்கள் ஒரேமாதிரியான இரட்டையர்களாக (identical twins) இருக்கவேண்டிய அவசியம் இல்லை”
என்று கூறுவது சிந்திக்கத்தக்கது.
ச ம வ ாய் ப் பு கள் ( e q u a l o p p o r t u n i t i e s )
வழங்கப்படவேண்டும் என்று ச�ொல்லும்போதே,
சிலர் அவற்றிலிருந்து சமவிளைவுகளையும்(equal
outcome) எதிர்பார்ப்பது, சமூக முன்னேற்றத்திற்கு
மு ட் டு க்க ட ்டை ய ா கு ம் . ந ம் நாட் டி ல் , இ ட
ஒதுக்கீட்டிற்கு எதிரானவர்கள் இதைத்தான்
செய்துக�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
டி.என்.ஏ அடிப்படையில், அதாவது பிறப்பின்
அடிப்படையில், மரபாகவே சிலர் அல்லது சில
குழுக்கள் உயர்ந்தவர்கள், மற்றவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள்
என்பதற்கு அறிவியல் அடிப்படையில் சான்றுகள்
இ ல ்லை எ ன்பதே பல உ யி ரி - அ றி வி ய ல்
வல்லுநர்களின் கருத்தாகவும் உள்ளது.
“உயிரி-அறிவியல் அடிப்படையில், ‘மரபினம்’
வரையரை செய்யமுடியாதது” (Race is not biologically definable) என்கிறார், மரபியல் வல்லுநரான
கென்னத் கிட் (Kenneth Kidd).
“ நா ம் அ னை வ ரு மே ஒ ரே ம ா தி ரி ய ா ன
இரட்டையர்களே” (We are all essentially identical
twins) என்கிறார், மற்றொரு மரபியல் அறிஞர், க்ரைக்
வென்டர் (Craig Venter).
காலத்தில் பின்னோக்கிச்சென்று பார்த்தால் நம்
அ னை வ ரி ன் த�ோற் று வ ா யு ம் ( o r i g i n ) , சி ல
விலங்குகளின் த�ோற்றுவாயும்கூட ஒன்றாகவே
இருக்கும் என்பதையும் எண்ணிப்பார்த்து, பிறப்பால்
உயர்வு தாழ்வு பார்க்கும் ப�ோக்கை மாற்றி
அனைவரையும் அரவணைத்து, அன்புசெலுத்தி
வாழ்வதுதான் மனிதசமூகத்தின் அமைதிக்கும்,
மகிழ்ச்சிக்கும், வளர்ச்சிக்கும் நன்மைபயப்பதும்
ஆகும்.
உடலால், செயலால் எத்தனை வேற்றுமைகள்
இருந்தாலும், உள்ளத்தால் ஒன்றுபட்டு வாழ்வதே
மனிதகுலம் சிறக்க சிறந்த வழியாகும்.
தங்களுக்குள் நிலவும் வேற்றுமைகளை உணர்ந்து,
புரிந்து, ஏற்றுக்கொண்டு, கலந்து, உரசலின்றி
ஆற்றொழுக்காகப் பயணிப்பதில்தான் மக்கள்
சமூகத்தின் வெற்றி அடங்கியிருக்கிறது.
கட்டுரையாளர்: இயற்பியல் பேராசிரியர் (பணிநிறைவு)

சிறுகதை

மு. சிவலிங்கம்

பூச்சிகள்...

ரகதம் விடியற்காலை மூன்று மணிக்கு
க�ொழும்பு பஸ்ஸைப் பிடிப்பதற்கு புறப்பட்டுக்
க�ொ ண் டி ரு க் கி ற ாள் . கு டி சைத் தூ ணி ல்
செருகியிருக்கும் கண்ணாடித் துண்டில் முகத்தைப்
பார்த்தாள். வெளிச்சம் ப�ோதவில்லை. சிம்னி
விளக்கின் திரியைத் தூண்டி அந்த வெளிச்சத்தில்
ப�ொட்டு வைத்துக்கொண்டாள். காய்ந்து ப�ோன
ஓலை சருகாக இருப்பவளுக்கு ப�ொட்டுதான்
லட்சுமிகரத்தைக் க�ொடுத்தது... இளைய மகன்,
குடிசையைத் தாங்கிக் க�ொண்டிருக்கும் மூங்கில்
தூணில் மேலும், கீழுமாக ஆணி அடித்து கண்ணாடித்
துண்டை தாங்கும்படி செருகியிருந்தான். வீட்டார்
எல்லோருக்கும் முகம் பார்ப்பதற்கு அதுவே ‘நிலைக்
கண்ணாடி’யாகவிருந்தது. கண்ணாடித் துண்டை
பார்க்கும் ப�ோதெல்லாம் மரகதத்துக்கு ச�ொந்த
வீ ட ்டை இ ழ ந ்த க் கால ம் நி னை வி ல் வ ந் து
க�ொண்டேயிருக்கும்.
நெடுங்கேணியிலிருந்து விடியற் காலை மூன்று
மணி பஸ்ஸைப் பிடிப்பதற்கு, நடுச் சாமத்திலேயே
வீட்டிலிருந்து நடக்க வேண்டும். மகன் செல்
ப�ோனில் காட்டிக் க�ொண்டு ப�ோகும் ட�ோர்ச்
வெளிச்சத்தில் அவள் அந்தப் பாரமான பயணப்
பையை சுமந்துக் க�ொண்டு நடந்தாள். அவள் ப�ோய்
ஒ ரு ர ாத் தி ரி ம ட் டு ம் தங் கு ம் க�ொ ழு ம் பு
வீட்டுக்காரருக்கு கைமாறாகக் க�ொடுக்கும் ஒரு வகை
கையூட்டல்தான் அந்தப் பைக்குள்ளே இருக்கும்
மாம்பழங்கள், ராசவள்ளிக் கிழங்கு, முருங்கைக்காய்,
பனங் கருப்பட்டி, ஒடியல்... ஆகியனவாகும்.
சில உறவுக்காரர்கள் ஒரு நாள் தங்குவதற்குக் கூட
வாடகை கேட்பார்கள். அதற்கென்று அறைகள்
தயாராகவிருக்கும். அதுவும் சிறைச் சாலை
கைதிகளைப் பார்க்க வருபவரிடம் விசேஷ
வாடகைப் பணம் வாங்குவார்கள். காரணம்,
ப � ொ லி ஸ ்கா ர ர்க ளி ன் கேள் வி க ளு க் கு ம் ,
விசாரணைகளுக்கும் ஓடி அலைந்து நேரத்தை
வீணாக்கி, பதில் ச�ொல்வதற்குத்தான் இந்த விசேஷ
பணம் வாங்கப்படுகிறது...! சில வீடுகளில் கைதிகளைப்
பார்க்க வருபவர்களுக்கு தங்குமிடம் தரவே
மாட்டார்கள்.
அந்த ஒத்தையடி இருட்டுப் பாதையில் ப�ொருள்

சுமைய�ோடு மனச் சுமையும் சேர்ந்து அவளது
நடையைத் தளர்த்தின. காலி சிறையில் இருக்கும்
கணவனை நினைக்கிறாள்... ‘தேக்க மரத்தைப் ப�ோல
இருந்த மனுசன் இன்று வேலிக் குச்சியைப் ப�ோல...’
அந்தச் சாமக் குளிரிலும் கண்களில் சுரந்த க�ொதி
நீர் கன்னத்தில் கசிந்தது... மகனுக்குத் தெரியாமல்
துடைத்துக் க�ொண்டு நடந்தாள்.
இந்த முறை அவரத் த�ொட்டுப் பேச வேணும்.
அவரது பரட்டைத் தலையை வருடி விட வேண்டும்...
சில சிறைக் கூடுகளில் கம்பிகளுக்கு வெளியே
இருந்துதான் பேச வேண்டும். எல்லாக் கைதிகளும்,
உறவுகளும் சத்தமிட்டுக் க�ொண்டிருப்பார்கள். அந்த
இரைச்சலுக்கு மத்தியில்தான் நாங்களும் சத்தமிட்டுப்
பேச வேண்டும். அங்கே உணர்வுகளைப் பரிமாறிக்
க�ொள்ள முடியாது. சிறைச் சாலை கார்ட்... மனுசன்
நல்லவர்... அவருக்கு ஆயிரமாவது குடுத்தால்
க�ொஞ்சம் ஆதரவாக இருப்பார்... நினைவுகளை
நிறுத்திக் க�ொண்டு மரகதம் வேகமாக எட்டு
வைத்தாள். அவளது ஆத்திரம் நிறைந்த ஆசைகள்
மீண்டும் க�ொதி நீரை வடித்தன.
‘அம்மா...! கெதியா நடங்க...!’ மகன் அவளை
‘காலியிலிருந்து ஊர் பாதைக்கு’ மீட்டெடுத்தான்.
‘தகப்பனைப் ப�ோல வளந்திட்டான்.! ப�ொத்திப்
ப�ொத்தி வளத்து வாறன்... பிள்ளைகளுக்கு ஏதும்
ஆபத்து நடந்து விடக் கூடாது பிள்ளையாரப்பா...!’
அவள் சில நேரம் கெட்டதையே நினைத்து
மி ர ளு வ ாள் . ந ம் பி க ்கை யி ல்லாத வ ா ழ ்க்கை
‘இளவட்டங்கள் என்டால்... விசாரணைக்கென்டு
ஆமிக்காரன்கள் இழுத்துக்கொண்டு ப�ோவான்கள்...
அத�ோட சரி...!’ நிரந்தரமற்ற உடலும் உயிரும்...
எல்லா நேரமும் மனித உயிரை மனிதர் பறிக்கும்
காலம்... சீருடைக்காரன்கள் வருவதாக நினைத்து
மி ர ட் சி . . . அ வ ன்க ள ்தா ன் வி தி யை
தீர்மானிக்கிறவன்கள்! வீட்டில குமர்ப்பிள்ள...
நெருப்பை மடியில் கட்டிக் க�ொண்டிருக்கும்
நிலைமை... மனச் சஞ்சலம் பலதையும் ப�ோட்டுக்
குடைந்துக் க�ொண்டிருந்தது... அவள் மகன�ோடு ஈடு
க�ொடுத்து நடக்கப் பிரயாசைப் படுகிறாள்.
பஸ் நிலையத்துக்கு வந்து விட்டார்கள். க�ொழும்பு
பஸ் கிடைத்தது. ‘கெதியா ப�ோ மகன்... அக்கா
தனியா இருப்பா...’, ‘சரி...! கவனமாப் ப�ோங்க...

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

ம

45

சாமான் பத்திரம்...’ மகன் திரும்புகின்றான்.
----சிறைச் சாலையின் சுவரில் க�ொட்டை எழுத்தில்
மூ ன் று ம�ொ ழி க ளி லு ம் எ ழு தப்பட் டி ரு க் கு ம்
வாசகமே அவளது மனக் கண் முன் வந்து சிமிட்டிக்
க�ொண்டிருந்தது... ஏளனமாகச் சிரித்துக்கொண்டாள்.
‘சிறைக் கைதிகளும் மனிதர்களே...’
இந்த வாசகத்தின் பின்புறத்தில் எவ்வளவு
க�ொடுமைகள் நடந்துக் க�ொண்டிருக்கின்றன...!
பெருமூச்சு விட்டவளாய் ஜன்னலுக்கு வெளியே
எட்டிப் பார்த்தாள். காலைக் கருக்கல் இலேசாக
வெளுத்துக்கொண்டிருந்தது...
அவளது க�ொந்தளிக்கும் மனம், ஓடும் பஸ்ஸை
விட வேகமாக ஓடிக் க�ொண்டிருந்தது...
ஓமந்தை ச�ோதனைச் சாவடியைக் கடந்து
விட்டால் பஸ் வண்டி காற்றாய் பறக்கும்.
தூசி பறக்காத குளிர் காற்று இன்னும் க�ொஞ்ச
தூரம் வரை சுகமாக வீசிக் க�ொண்டிருக்கும். மனம்
ஒருப�ோதும் அவளுக்கு இப்படி மகிழ்ச்சியைக்
க�ொடுத்திருக்கவில்லை. தெய்வம் திருப்பிக் க�ொடுத்த
திரவியமாகக் கணவனை நினைக்கிறாள். உயிரையும்,
உடலையும் தவிர எல்லாவற்றையும் இழந்து நிற்கும்
அவள், கணவன் தயாபரனைக் கண்டு பிடித்ததில்
ஈ ரே ழு உ லக ங ்க ளு க் கு ம் செ ன் று தி ரு ம் பி ய
ச ாதனை யி ல் இ ரு க் கி ற ாள் . ! ப தி னைந் து
வருடங்களாகக் கணவனை இழந்திருந்த அவள்,
தாலியைக் கழற்றவில்லை... அவன் இறந்திருப்பான்
என்ற எண்ணத்தைக்கூட மனதுக்குள் வரவிடவில்லை.
எத்தனைய�ோ பெண்கள் கணவன்மார் இறந்தும்,
இ ன் னு ம் ந ம் பி க ்கைய�ோ டு சு ம ங ்க லி ய ாகத்
தாலியுடன் வாழ்வதை அவள் அறிவாள். அவளது
தவம் வீண் ப�ோகவில்லை.
யுத்தத்தைக் காரணம் காட்டி வெளிநாடுகளுக்கு
அகதிகளாக ஓடிப்போகும் சமூகத்துர�ோகிகளில்
ஒருவன், தன்னைப் ப�ோராளியாகக் காட்டி,
துப்பாக்கியை நீட்டி... ஒருநாள் தன் தாலிக்
க�ொடியைப் பறித்துக்கொண்டு ஓடிய ஞாபகத்தை
நினைத்தாள். அந்த நாளிலிருந்து இன்று வரை
மஞ்சள் துண்டை மஞ்சள் கயிற்றில் கட்டிக்கொண்டு
பண்பாடு சிதறாமல் வாழ்ந்து வருகின்றாள்.
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இவ்வளவு வேகமாக வவுனியாவைக் கடந்து
மதவாச்சி பஸ் நிலையத்துக்கு வந்திருப்பதையறிந்து
அவள் வியந்துப் ப�ோனாள். க�ொழும்பை ந�ோக்கி
பஸ் வண்டி பறந்துக் க�ொண்டிருந்த ப�ோது, அவளது
ம ன ம் வ ண் டி க் கு மு ன்னா ல ே யே ஓ டி க்
க�ொண்டிருந்தது.
கணவனைப் பார்ப்பதற்குச் செல்லும் மரகதம்
அகம் மலர, முகம் மலர ஜன்னல் வழியே ஊர்களை
ரசித்துக் க�ொண்டு சென்றாள்... திடீரென கணவன்
தயாபரனின் இரண்டு காதுகளைப் பற்றி நினைவு
வந்ததும் பாம்பை மிதித்தவளாகத் திடுக்கிட்டாள்.

முதல் முறையாகக் கணவனை சிறைச் சாலையில்
சந்தித்த ப�ோது, அவன் சிரித்துக் க�ொண்டே தனது
காதுகளைக் காட்டினான். அவை க�ொடூரமாகப்
பிய்த்தெடுக்கப்பட்டிருந்தன. காதுகள் அமைந்திருந்த
இடத்தில் எலி ப�ொந்துகளைப் ப�ோல இரண்டு
துவாரங்கள் மூளியாக, அசூசையாகத் தெரிந்தன.
அவளது கண்கள் க�ொதித்துத் திரண்ட ஈய
உ ரு ண ்டை க ள ாக க் க ண் ணீ ரை க் க�ொட் டி க்
க�ொண்டிருந்தன... அவனைத் த�ொட்டு காதுகளை
வருட முடியாது... சட்டம் இருவருக்கும் இடையில்
க�ொலைக் கருவிய�ோடு நின்றுக் க�ொண்டிருந்தது...
சி றை ச்
ச ாலை க் கு ள்
நட க் கி ன்ற
சித்திரவதைகளையெல்லாம் துயரம் த�ோய்ந்த
கதையாக கணவன் எழுதிக் க�ொடுத்த கடதாசிகளுக்கு
ஆயிரம் ரூபாய் காவலருக்குக் க�ொடுத்திருந்தாள்.
அவளும், கணவன் தயாபரனும் சிங்களம் நன்றாகப்
பேசுவார்கள். அவர்கள் களுத்துறை, மத்துகம ரப்பர்
த�ோட்டத்தில், சிங்களத் த�ொழிலாளர்கள�ோடு
சேர்ந்து வாழ்ந்தவர்கள். அந்த ம�ொழி அறிவே
காவலர்களின் நெருக்கமான உறவை வளர்த்திருந்தது.
ஒரு நாட்டில் ம�ொழி த�ொடர்பாடல் எவ்வளவு
முக்கியமானது என்பதை இந்த சம்பவத்தின் மூலமே
மரகதம் உணர்ந்திருந்தாள்...
தயாபரனை இந்தப் பயணத்தோடு நான்காவது
முறையாகப் பார்க்கப் ப�ோகிறாள். பதினைந்து
வருடங்கள் சூனியமான வாழ்க்கை இருட்டில்
தடுமாறிக் கிடந்தவளுக்கு, உலகம் இவ்வளவு
வெளிச்சமானதா... என்பதை சமீபத்திய இரண்டு,
மூன்று மாதங்களில்தான் அறிந்திருந்தாள்...
கைது எவ்வளவு பயங்கரமானது... அதைவிட
காணாமற் ப�ோதல் எவ்வளவு பயங்கரமானது...
ஆனால் கண் முன்னே நடக்கும் க�ொலைகளும்,
ம ர ண ங ்க ளு ம்
தாங் கி க்
க�ொ ள ்ள க்
கூடியதாகவிருக்கின்றன.
ம ர கத மு ம் , த ய ாப ர னு ம் ம த் து க ம த மி ழ்
பாட சாலை யி ல் ஆசி ரி ய ர்க ளாகத் த�ொழி ல்
புரிந்தவர்கள். இருவரும் பரந்த வாசிப்பறிவு
மிக்கவர்கள். உலக விவகாரங்களைக் கரைத்துக்
குடித்தவர்கள். அவன் ப�ோராளியுமல்ல... அரசியல்
ஈடுபாட்டாளனுமல்ல... சமூக விமர்சனங்களை முன்
வைக்கின்றவன். க�ொஞ்சம் அதிகமாகப் பேசும்
பழக்கம் க�ொண்டவன்.
சைக்கிள் ‘பெச்’ ப�ோன காரணத்தால் அதைத்
தள்ளிக் க�ொண்டு வரும் வழியில், எதிரே கண்ட
நண்பர்களுடன் ஆசையாக நின்று கதைத்துக்
க�ொண்டிருந்தான். அவனையும், கதைக் கேட்டு
ரசித்துக் க�ொண்டிருந்த நண்பர்களையும் ராணுவ
வண்டி அள்ளிப் ப�ோட்டுக் க�ொண்டு ஓடியது.
அன்று காணாமற் ப�ோனவன்தான் பதினைந்து
வருடங்களுக்குப் பிறகு இன்னொரு கிரகத்திலிருந்து
வந்தவனாய் ப�ொது மனிதர்களைக் கண்ட ப�ோது
முழித்துக்கொண்டிருந்தான். அதுவும் மரகதத்தைக்
கண்ட ப�ொழுது பூர்வஜென்ம ஞாபகங்களா என்று
குழம்பிப் ப�ோய் நின்றான். மரகதம் மூன்றாவது
முறையாக அவனைக் கண்டு பேசி அவன் ருசித்துச்
சாப்பிட்ட சமையல் வகைகளைக் க�ொண்டு வந்துக்

ஆ சை . . . தகப்ப னு க் கு ம்
பிள்ளைகளைப் பார்க்க ஆசை...
இவை இரண்டுமே இன்றைய
சூழலில் முடியாத காரியம்...
கூடாத காரியமுமாகும்... என்பது
அ வ ளை ப் ப � ொ று த ்த ள வி ல்
சரியானதாகும்.
‘படத்தையாவது க�ொண்டு
வந்து காட்டுவியா...?’ அவனது
குரல் தாழ்ந்துப் பணிந்தது...
‘அடுத்த முற வரும்போது
கட்டாயம் க�ொண்டு வாறேன்.!.’
அ வ ன் ம ன மு ம் , மு க மு ம்
மலர்ந்து சிரித்த அழகில் அவள்
மயங்கிப் ப�ோனாள். உள்ளே
இறுகிக் கிடக்கும் க�ொள்ளை
ஆசைகள் குமிழியிட்டன.
தயாபரனிடம் ச�ொல்லிவிட்டு,
அன்பாகப் பழகும் சிறைக் காவல்
ஐயாவுக்கு இம்முறை ஆயிரத்து
ஐநூறு க�ொடுத்து விட்டு வந்தாள்.
அந்த ஐயா மற்றைய காவலர்களை
வி ட
க�ொ ஞ ்ச ம்
ம னி தா பி ம ா ன த ்தோ டு
கைதிகளிடம் பழகுவாராம்.

‘பிள்ளைகள கூட்டி வந்து காட்டுவியா...?’
அ ந ்த ஆ சையை அ வ ன் மு ன் வை க் கு ம்
ப�ோதெல்லாம், மரகதம் பயந்தாள். பிள்ளைகள்
இரண்டும் வளர்ந்து விட்டவர்கள். மனம் மிகவும்
ரகசியமாக அவளது காதுக்குள் ச�ொல்வதாய்,
பக்கத்துக் க�ொட்டில் மாமியின் வார்த்தையை
நினைத்தாள். ‘கவனமடி...! ஆமிக்காரன் கண்களுக்கு
உண்ட பிள்ளைகள் ரண்டும் புலிகள்தானடி...!
அதுகளையும் காணாமலடிச்சு தெருவில நிக்கப்
ப�ோறியே...?’
‘வேணாமப்பா! க�ொஞ்ச நாள் ப�ொறுங்க...
பி ள ்ளைக ள வீ ட் டு க் கு வ ந் து பாக்கலா ம் . . .
இங்கையெல்லாம் கூட்டிக் க�ொண்டு வரக் கூடாது...
வரவும் வேண்டாம்... ஆபத்து பிடரியில இருக்கு...!’
என்பாள். பிள்ளைகளுக்கும் தகப்பனைப் பார்க்க

‘இன்டைய இரவுச் சாப்பாட்டுக்கும், காலைச்
சாப்பாட்டுக்கும் சேத்துதான் காசு எடுப்பாங்க.
காலிக்குப் ப�ோய் வந்து அன்டைக்கே வவுனியா
பஸ் பிடிக்கேலாது... மறு நாள் விடியக் கால பஸ்தான்
வசதி... ரெண்டு நாள் செலவு காசு...’
‘ வெ ள ்ள வ த ்தை ச் ச ன ங ்கள் எ ப்ப டி
உ ழை க் கி ற ார்கள் ...!’ ய ாழ ்ப்பாணத் தி லி ரு ந் து
க�ொழும்புக்கு வருகின்ற ஊர்ச் சனங்களுக்கு
க�ொழும்பு பரிச்சயம் கிடையாது. ச�ொந்தக்
காரியங்களுக்காக க�ொழும்பு வருகின்றவர்கள்
எல்லோரும் வியாபாரிகளல்லவே... யுத்தம் முடிந்து
த�ொலைந்தாலும், இன்று வரை ப�ொலிஸ் ஸ்டேஷன்,
சிறைச் சாலைகளுக்கு வந்து ப�ோகிறவர்களும்,
உறவுகளைப் பார்க்கவும்... பிடுங்கிச் சாப்பிட்டுக்
க�ொண்டிருக்கும் கறுப்புக் க�ோட்டுக்காரர்களுக்கு
அ ள் ளி க் க�ொ ட ்ட வு ம் . . . ப ய ங் காட் டி க்
க�ொண்டிருக்கும் ப�ொலிஸ் விசாரணைகளுக்கும்
அலைந்து திரியும் கூட்டத்தினர்தான் இன்றும்
க�ொழும்புக்கு வருகின்றனர்...
வெள்ளவத்தை, வடக்குத் தமிழருக்கு தாய் நாடு
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க�ொடுத்து, பிள்ளைகள் பெயர்களைக் கூறி சுய
நினைவுக்குத் திருப்பியிருந்தாள். அவன் இப்போது
முழுமையாக மனத் தெளிவு பெற்றிருக்கிறான்.
மூன்றாவது முறையாக மரகதத்தைச் சந்தித்தவன்
ஒ ரேய�ொ ரு கேள் வி யை ம ட் டு ம் கேட் டு க்
க�ொண்டேயிருந்தான். அவனது மனதுக்குள் அது
உருண்டு திரண்டுக் க�ொண்டிருக்கும் ஓர் ஏக்கமான
ஆசையாகும்.

தம்புள்ளையில் பஸ் நின்றதும்,
நினைவுகளும் நின்றன. அவள்
இ ற ங ்க வி ல ்லை . க�ொ ண் டு
வந்திருந்த இரண்டு வடைகளை
ச ா ப் பி ட் டு , தே சி க்காய்
தண்ணீரைக் குடித்தாள். மனம்
அ வ ளை அ வ ச ர ப்ப டு த் தி க்
க�ொண்டிருந்தது. கால்கள் துரு
துருத்துக் க�ொண்டிருந்தன. சீட்டுக்கு அடியிலிருக்கும்
க�ொழும்பு வீட்டுச் சாமான்களை கால்களால் உரசிப்
பார்த்துக் க�ொண்டாள்...
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மாதிரி... வந்து தங்கிப் ப�ோவதில் பயத்துக்கப்பாலான
மன ஆறுதல்... இந்த நைந்து ப�ோன சனங்களிடம்
ஒரு நாள் கூலி... ஒரு வாரக் கூலி... மாசக் கூலி
என்றும்... இடியப்பம் பிட்டுக்கு வேறு கூலி என்றும்...
ட�ொயிலட் தண்ணி... லைட் வெளிச்சத்துக்கு என்று
மறைமுகமான ‘வரி’களையும் சேர்த்து, பணம்
உழைக்கும். பாரதி கண்ட ‘ச�ொந்த சக�ோதரர்’களை
ம ர கத ம் ப � ோன்ற வ ர்கள் எ ந ்த க் கு றை யு ம்
நினைப்பதில்லை. இவர்களை விட்டால், காணாமல்
ப�ோக வேண்டியதுதான்...! என்ற ஆபத்து பிடரியின்
பின்னால் நிற்பதை உணர்ந்துக் க�ொள்வார்கள்.
மரகதத்தின் அதி வேக மனவ�ோட்டத்துக்கு ஈடு
க�ொ டு ப்ப து ப � ோல பஸ் அ னு ர ாத பு ர த ்தை
வந்தடைந்தது.
அவர் பிள்ளைகள் இருவரின் படங்களைப்
பார்த்து ஆனந்தக் கூத்தாடுவார் என்று மனதுக்குள்
சிரித்துக் க�ொண்டாள். தயாபரனை நினைக்கும்
ப�ோதெல்லாம் அவனது மூளிக் காதுகள்தான்
முன்வருகின்றன.
சிறைச் சாலை க�ொடுமைகள் பற்றி, சித்திரவதைகள்
பற்றி பத்திரிகைகள், சஞ்சிகைகளிலெல்லாம்
வாசித்திருக்கிறாள். ப�ோதாக்குறைக்கு, மகனும்,
ம க ளு ம் நண்பர்கள் வீ ட் டு க ணி னி க ளி ல்
இணையதளங்களில் கண்ட காட்சிகள்... வாசித்த
செய்திகள்... எல்லாவற்றையும் தாயிடம் ச�ொல்லி
ப கி ர் ந் து க் க�ொ ள ்வார்கள் . கே ட ்ட றி ந ்த
செய் தி களெல்லா ம் ம ன தை எ வ்வா று
துயரப்படுத்துகின்றன. உலகச் செய்திகள்... எல்லாம்
இப்போது உள்வீட்டுச் செய்திகளைப்போல்
ஆகிவிட்டன.
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மரகதம் தனது பிள்ளைகள் க�ொண்டு வரும்
உலகச் செய்திகளை, குறிப்பாக, கைதிகளைப் பற்றிய
செய்திகளைச் சிறிது காலங்களாகக் காது க�ொடுத்துக்
கேட்கப் பயப்படுகிறாள்... கணவனைக் கண்டு
பிடித்த பிறகு, அவன் மறு ஜென்மத்தை அடைந்து
விட்டப் பிறகு, இவ்வாறான துயரக் கதைகளை
அவள் கேட்க விரும்புவதில்லை. இருந்தாலும்,
அவளது மனம் அவ்வாறான செய்திகளை அசை
ப�ோட்டுக் க�ொண்டேயிருக்கும். மனித மனதுக்குள்
இ ன்ப ம ா ன நி னை வு களை வி ட து ன்ப ம ா ன
நி னை வு களே மு ன்வந் து து ய ர ப்ப டு த் தி க்
க�ொண்டிருக்கின்றன...
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கணவன் காணாமல் ப�ோன காலத்தில், அவள்
இ ந ்த நாட் டி லு ள ்ள மு க் கி ய ம ா ன சி றை ச்
சாலைகளுக்கெல்லாம் சென்று, கணவனின் ஊரைச்
ச�ொல்லி, பெயரைச் ச�ொல்லி, படத்தைக் காட்டித்
தேடிப் பார்த்தாள். அநுராதபுரம், ப�ொலன்னறுவ,
காலி, களுத்துறை, மஹர, வெலிக்கடை, கண்டி,
யாழ்ப்பாணம், மட்டக்களப்பு என்று எல்லா சிறைக்
கட்டடங்களிலெல்லாம் அவள் பாதங்கள் படாத
இடமே இல்லையெனலாம். கணவன் இருக்கிறான்
என்று மாதா மாதம் ப�ோகம்பரை சிறைச்சாலைக்கு
வந்து, காக்கிச் சட்டைகளின் கால்களில் விழுந்து
கண்ணீர் வடிப்பாள். சிறைக் காவலர்கள் அவளை
கேலி செய்து அனுப்புவார்கள்.
அந்தச் சிறைச்சாலை சில மாதங்களுக்கு முன்பு

மூ டப்ப ட ்ட து . இ ப்போ து பல்லேகலை க் கு
மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. கண்டியிலிருந்து பஸ் பிடிக்க
வேண்டும்.
----மிகவும் சுமை நிறைந்த நினைவுகள் அவளை
முட்டி ம�ோதி களைப்படையச் செய்திருந்தன.
சுய நினைவு திரும்பியவள் ப�ோல் ஜன்னல்
வழியாக அந்தப் பெரிய நகரத்தைப் பார்த்தாள்...
புத்தளம்.
இ ன் னு ம்
இ ர ண் டு ,
இ ர ண்டரை
ம ணி த் தி ய ால ங ்க ளு க் கு ள் க�ொ ழு ம ்பை
அடைந்துவிடலாம்...
கண்டி சிறைச் சாலைக்குப் ப�ோய் கண்ணீர்
வடித்த மரகதம், வெலிக்கடை சிறைச்சாலைக்கும்
வந்து விம்மியழுத தேம்பல் இன்னும் நிற்கவில்லை.
வெலிக்கடை சிறைச்சாலையை மெகசின்
சிறைச்சாலை என்றும் ச�ொல்வார்கள். கறுப்பு
ஜுலையில் இங்கே தமிழ் கைதிகள் எல்லோரும்
க�ொல்லப்பட்ட ஞாபகம் மரகதத்தின் நெஞ்சை
இடித்தது. இங்கே எட்டு வருசங்கள் முதல் இருபது
வருசங்கள் வரை வழக்கு த�ொடராமல் வாடி நிற்கும்
தமிழ் கைதிகளைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருந்தாள்.
ஜனாதிபதியின் ‘காணாமற் ப�ோன�ோரை கண்டறியும்
புதிய ஆணைக் குழு’வின் தலைவர் இவர்களை
விசாரித்து வாக்குமூலம் பெற இருப்பதை செய்திப்
பத்திரிகையில் வாசித்த மரகதம் மகிழ்ச்சியடைந்தாள்.
உயிருக்காகப் ப�ோராடும், ந�ோ யில் விழு ந்த
கைதிகளின் மேல்கூட அக்கறை க�ொள்ளாத சிறை
ஊழியர்களைப் பற்றியும், மன ந�ோய்களினால்
மரணம் அடையும் சிறைக் கைதிகளைப் பற்றியும்
மரகதம் செய்திகள் மூலம் அறிந்திருந்தாள்.
மரகதம், கணவனைத் தேடி வந்திருந்த ப�ோது,
சிறைச் சாலை ஆயுள் கைதி ஒருவருக்கு திருமணம்
நடந்து க�ொண்டிருந்ததாம்!. 24 வயதில் கைது
செய்யப்பட்ட இளைஞன் ஒருவனுக்கு முப்பத்தெட்டு
வயதில் கல்யாணம் கை கூடியது. அவனது காதலி
சிறைச்சாலைக்கு வந்து தாலி கட்டிக்கொண்டாள்.
உ ற வி ன ர்க ளு ம் , சி றை அ தி கா ரி க ளு ம் ,
வ ழ க் கு ரை ஞ ர்க ளு ம் கூ டி யி ரு க்க , இ ந் து
சம்பிரதாயப்படி மாலைகள் மாற்றி, தாலி கட்டி,
திருமணம் நடந்தது. திருமணம் முடிந்ததும்,
மணமக்கள் இருவரும் தனித்துப் பேசுவதற்கு
சிறைச்சாலை சட்டம் அனுமதிக்கவில்லை.
அவர்கள் மணம் முடித்த மறு நேரமே தங்கள்
பார்வைகளை மட்டும் பரிமாறிக் க�ொண்டு பிரிந்த
காட்சி, கூடியிருந்த மனித மனங்களை உலுக்கியது.
அந்த ஆயுள் கைதி இளைஞன், தனது மணமகன்
உடையைக் கலைந்து, மீண்டும் சிறைச்சாலை
உடைய�ோடு இருட்டறையை ந�ோக்கி நடந்தான்.
அவன் பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டத்தில்
சிறைபிடிக்கப்பட்டவன். ஊர் நுவரெளியா... ஒரு
த�ோட்டத்தில் த�ொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தம்
செய்தப�ோது, த�ோட்ட நிர்வாகியின் பங்களாவுக்குப்
ப�ோகும் தண்ணீர் தாங்கியை உடைத்தான் என்று
பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டம் ஆயுள் கைதியாக

பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டப்புத்தகமும்,
அவசரக் காலச் சட்டப்புத்தகமும் தமிழ்ச் சனங்களை
எப்படியெல்லாம் தாக்கி அழிக்கின்றன... அவர்களின்
தலை விதிகளை எப்படியெல்லாம் நிர்ணயிக்கின்றன...
என்பதையெல்லாம் மரகதம் ஆசிரியை அறிந்து
வைத்திருந்தாள்.
கல்யாண க் கதை யி ன் து ய ர த ்தை க்
கேட்டுக்கொண்டிருந்த மரகதத்திடம் ‘தயாபரன்
இந்தச் சிறையில் இல்லை... காலிக்குப் ப�ோய்
பா ரு ங ்கள் . . . ’ எ ன் று அ வ ளை கா வ லர்கள்
அகற்றினார்கள்.
----மரகதத்தின் மனதுக்குள் ஓடிக் க�ொண்டிருந்த
நினைவுப் படங்கள் திடீரென நின்றன. அவள்
புறக்கோட்டை பஸ் நிலையத்துக்கு வந்திருப்பதை
அறிந்தாள். பாரமான பிரயாணப் பையை அவளால்
தூக்க முடியவில்லை. ஆட்டோவிலும் ஸ்டேசன்
வரை செல்வதற்கு பயமாகவிருந்தது.
தலையில் சுமந்து க�ொண்டு க�ோட்டை ரயில்
நிலையத்துக்கு முன்னாலேயே வந்துவிட்டாள். ஒரு
பட்டதாரி - படிப்பறிந்த ஆசிரியை - உலக
விவகாரங்கள் தெரிந்த அறிவுள்ள பெண், தலையில்
மூட்டையைச் சுமந்துக் க�ொண்டு தெருவில் நடந்து
வருவதை ப�ொருட்படுத்திக் க�ொள்ளவில்லை. ஊழிக்
காலத்திலும், உயிருடன் இருக்கும் அவளுக்கு மறு
ஜென்ம ம ாக க் கி டைத் தி ரு க் கு ம் கண வ னு ம் ,
ப�ொத்திப் ப�ொத்தி வளர்க்கும் பிள்ளைகளுமே இந்த
உ லக ம ாக வி ரு ந ்த து . வி ய ர ்வை வ டி ய வ டி ய
சு ம ந் து க்கொ ண் டு வ ந ்த மூ ட ்டை யை
இறக்கிவைத்தாள்.
ம�ொரட்டுவ, அங்குளான ப�ோன்ற பஸ் வண்டிகள்
வரும் என்பதை நினைவில் வைத்திருந்தாள்.
ம�ொரட்டுவ பஸ்ஸில் ஏறினாள். வெள்ளவத்தையில்
இறங்கி, வந்து சேர வேண்டிய வீட்டு வாசலில்
நின்றாள். மேலும் கீழும் அண்ணார்ந்துப் பார்த்தாள்.
அக்கம் பக்கம் எல்லாமே வானத்தை முட்டும்
மாடிகள்... வன்செயல் வந்தால் தமிழ் வீடுகளுக்கு
நெருப்பு வைக்கமுடியாது!
ய ா ழ ்ப்பாண உ ண வு ப் ப � ொ ரு ட ்கள்
வீட்டுக்காரர்களின் முகத்தில் புன்னகையைப் பூக்க
வைத்தன...!
‘பயணக் களைப்பு... குளிச்சுப் ப�ோட்டு சாப்பிட்டு
வந்து குந்து புள்ள...! விடிய நேரத்தோட காலிக்கு
ப�ோக வேண்டாமே...?’ வீட்டு பெரியம்மாள்
ஆதரவாகக் கதைத்தாள். விடிய மூன்று மணிக்கே
செல்போனில் அலாரம் வைத்திருந்தாள்.
அலாரத்தை எதிர்பார்க்காமல், விடிய விடிய
விழித்துக் க�ொண்டிருந்த மரகதம், நேரத்தோடு
எழும்பி, தயாராகியிருந்தாள். அந்த நேரத்திலேயே
கணவன் தயாபரனுக்காக க�ொண்டு வந்திருந்த
முழுதும் கனியாத மாம்பழங்களின் த�ோலை சீவி,
க�ொட்டை நீக்கி, துண்டுகளாக நறுக்கி, ஷாப்பிங்
உறையில் முடிந்து க�ொண்டாள். வெள்ளவத்தைக்கு

வந்தவுடனேயே பாம்பே ஸ்வீட் கடையில் எல்லா
வகை இனிப்புக்களிலும் நூறு நூறு கிராம் வாங்கி
வைத்திருந்தாள். அவன் விரும்பிச் சாப்பிடும்
பாசிப்பயறு கெட்டி உருண்டையும் க�ொண்டு
வந்திருந்தாள்.
மூன்று நாட்களுக்கு முன் அவளும் பிள்ளைகளும்
சேர்ந்துப் பிடித்துக்கொண்ட கலர் படத்தை
ரவிக்கைக்குள் பத்திரப்படுத்திக்கொண்டாள்.
‘பிள்ளைகள�ோட என்னையும் பாக்கும்போது...
அவர் மனதுக்குள்ள என்னவெல்லாம�ோ ஓடும்!’
அந்த அவசரச் சூழலிலும் அவள் உதடுகளுக்குள்
புன்னகை இழைய�ோடியது.
காலைக் கருக்கலிலேயே காலி வீதிக்கு வந்து
விட்டாள். வீட்டுக்காரப் பையன் முன்னால் வந்த
காலி பஸ்ஸிலேயே ஏற்றி விட்டான்.
---கடல�ோரப் பயணம்... காலி நகரம் வரை கடல்
காற்று சுகமாக வீசியது. பயணம் செய்த களைப்பே
இல்லாமல் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கினாள். அவளுக்கு
சிறைச் சாலை இருக்குமிடம் தெரியும். சிறைச்
சாலைக்குப் ப�ோகும் பஸ்ஸில் ஏறினாள்.
சிறைச் சாலை...
கை தி க ளி ன் உ ற வு கள் காத் தி ரு ந்தார்கள் .
வழமையான ச�ோதனை... சிறைச்சாலை மணிச்
ச த ்த ம் . . . ச ல ச ல ப் பு ட ன் கூ ட ்ட ங ்கள்
ப�ொட்டலங்களுடன் நகர்ந்தன...
ம ர கத ம்
கண வ ன்
த ய ாப ர ன்
அடைக்கப்பட்டிருக்கும் முகாமை ந�ோக்கி வேகமாக
நடந்தாள். அவளது நல்ல நேரம் இன்றைக்கும் அந்த
சிறைக் காவலர் ஐயா கடமையில் இருந்தார்.
அவருக்கு ‘குட் ம�ோர்னிங் சேர்’ என்று கூறிவிட்டு
அருகில் ப�ோய் நின்றாள்.
என்றும் ப�ோல அவளுக்கு அறிமுகமான அந்தக்
காவலர், இன்று அவளிடம் முகம் க�ொடுத்துப்
பேசவில்லை... சிரிக்கவுமில்லை... அவர் ர�ொம்பவும்
பிஸியாக இருப்பது ப�ோல் காட்டிக் க�ொண்டார்.
‘சேர்...?’
‘ப�ொட்டக் இன்ட நங்கி...!’ (க�ொஞ்சம் இருங்கள்
தங்கச்சி...!’) என்று இன்னொரு பக்கம் வேகமாகச்
சென்று க�ொண்டிருந்தார்.
ஒரு கட்டட மறைவில் தயக்கமாக நின்று
க�ொண்டிருந்தார். அவர் எப்படி அந்த அபலையிடம்
நேற்று நடந்த சம்பவத்தைச் ச�ொல்ல முடியும்...?
அ தை யு ம் ம ன து க் கு ள் ப � ோட் டு க் கு மைந் து
க�ொண்டிருந்தார். ‘அனே பவ்...! சிறையில் அடைப்
பட்டுக் கிடக்கும் தமிழ்க் கைதிகளெல்லாம் மிதிப்
பட்டுச் சாகும் பூச்சிகள் மாதிரி...’
கைதிகளுக்கிடையே நேற்றிரவு இன ம�ோதல்
கடுமையாக நடந்தது... திட்டமிடப்பட்ட செயல�ோ
தெரியவில்லை... அவருக்கு நன்றாகத் தெரியும். அவர்
அங்கு நீண்டகால அனுபவம் க�ொண்டவர்...
அன்றைய கை கலப்பில் படு காயமடைந்த தமிழ்
கைதிகளுள் தயாபரன் மட்டும் உயிரிழந்திருந்தான்...
எழுத்தாளர், கனடா
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தீர்ப்பு வழங்கியிருந்ததாம்.! அச்சட்டம் க�ொடிகட்டிப்
பறந்த காலத்தில், அது நினைத்ததெல்லாம் நடந்தன.
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திறனாய்வாளர்கள்
உரையாடும்போதுதான்
ஒரு படைப்பு பேசத்தொடங்குகிறது

கதைதான்.

பேராசிரியர் க.பஞ்சாங்கம் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
வ ழ ங் கி ய “ தி றனாய் வு ச் செம்ம ல் வி ரு தை ப்
பெற்றுக்கொண்டு ஆற்றிய ஏற்புரையின் ஒருபகுதி
இங்கே கட்டுரை வடிவில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
-ஆர்.
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லக்கியத் திறனாய்விற்கென்று தனியாக ஒரு
விருது வழங்குவது தமிழகத்தில் பெரிதும் அரிது;
எனக்குத் தெரிய “மேலும் விருது” என்று தான்
நடத்திய சிறுபத்திரிகை பெயரில் பேராசிரியர் சிவசு
அவர்கள் ஆண்டுத�ோறும் ஒரு திறனாய்வாளருக்கு
விருது வழங்கி வருகிறார். (ரூ. 25,000) மன�ோன்மணியம்
சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் பேரா.தி.சு.
நட ர ா ச ன் நி று வி ய அ ற க்க ட ்டளை மூ ல ம்
தி ற ன ா ய ்வா ள ர்க்கெ ன் று
வி ரு து
வழங்கப்பட்டுவருகிறது (25000/-) அதுப�ோலவே
புதுச்சேரியில் என்னுடைய பெயரில் “பஞ்சு பரிசில்”
என்று பிரான்சில் வாழும் எழுத்தாளர் நாகரத்தினம்
கிருஷ்ணா அவர்கள் திறனாய்வாளருக்கு விருது
வழங்கிக் க�ொண்டு இருக்கிறார். (ரூ.10000).
தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம் “திறனாய்வுச் செம்மல்”
என்ற பெயரில் விருது வழங்குவது இதுவே
முதன்முறை. தஞ்சைத் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
பெருமைப்படத் தக்க ஒன்று என்று இதை நான்
கருதுகிறேன்.
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ஏனென்றால் இலக்கியப் படைப்பு என்பது ஒரு
பிரதியாக (Text) இருக்கும் வரை ஊமையாகத்தான்
கிடக்கிறது; அது குறித்த பல்வேறு க�ோணத்தில்,
வ கை வ கை ய ா ன க�ோ ட ்பாட் டு ந�ோ க் கி ல்
திறனாய்வாளர்கள் உரையாடும்போதுதான் ஒரு
படைப்புப் பேசத் த�ொடங்குகிறது. எனவே,
இலக்கியப் படைப்பிற்கு வாயாக அமைந்து அதை
வளர்த்தெடுத்தவர்கள் திறனாய்வாளர்கள்தான். ஒரு
பிரதியைக் குறித்துப் பல்வேறு பிரதிகளை உற்பத்தி
செய்து விரிவுபடுத்துபவர்கள் இவர்கள்தான்.
ஆனால், இலக்கிய வெளியில் அவர்களுக்கான
முக்கியத்துவம் இல்லை என்பது எவ்வளவு பெரிய
நகைமுரண். ம�ொழிபெயர்ப்பாளருக்கும் இதே

இலக்கியக் கல்வி என்பது இலக்கியம், இலக்கியத்
திறனாய்வு, இலக்கியக் க�ோட்பாடு, இலக்கிய
வரலாறு ஆகியவற்றோடு பின்னிப் பிணைந்தது;
தமிழின் த�ொடக்க காலத்திலேயே இந்த உண்மை
நன்றாக உணரப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்குத்
த�ொல்காப்பியமே நம்முன் சான்றாக நிற்கிறது.
“முந்துநூல் கண்டு முறைப்பட எண்ணித் திறனாய்வு
செ ய ்த தி ல் இ ரு ந் து கி டை த ்த வி டைகளை க்
க�ோ ட ்பாடா க் கி த் த ரு வ து ம் , பி ற கு அ ந ்த க்
க�ோ ட ்பாட் டு அ டி ப்படை யி ல் இ ல க் கி ய ம்
படைப்பதும், இப்படி உருவான படைப்பின் வகை
த�ொகைகளை அ றி ய இ ல க் கி ய வ ர லா று
எ ழு து வ து மெ ன ஒ ன ்றைய�ொ ன் று ச ா ர் ந் து
செயல்பட்டுள்ளன. இடைக்காலத்தில் நன்னூல்
காலம் வரை தமிழ் மரபில் இது த�ொடர்ந்து
வந்துள்ளது. அதனால்தான் பழைய பிரதிகளுக்கு
அன்றைய திறனாய்வு முறையான உரையெழுதும்
முறையை மேன்மையான முறையில் எழுதிச் சாதித்த
நச்சினார்க்கினியரை “உச்சிமேல் புலவர்கொள்
ந ச் சி ன ா ர் க் கி னி ய ர் ” எ ன் று ப � ோற் றி க்
க�ொண்டாடியுள்ளது தமிழ் மரபு; அப்படிய�ொரு
மரபை இன்றைக்குத் தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம்
முன்னெடுத்து உள்ளதை நினைத்து மகிழ்கிறேன்;
இந்த விருது எனக்கான தனிப்பட்ட விருதாக நான்
கருதவில்லை. தமிழ் இலக்கிய வெளியில் தான்
வ ா சி த ்த இ ல க் கி ய ப் பி ர தி களை க் கு றி த் து
அதற்கிணையான பல்வேறு பிரதிகளை உற்பத்தி
செய் து க�ொ ண் டி ரு க் கு ம் மேன ்மை ய ா ன
திறனாய்வாளர்கள் அனைவர்க்கும் பல்கலைக்கழக
அளவில் கிடைத்த ஓர் அங்கீகாரமாகக் கருதி
நன்றிய�ோடு வணங்குகிறேன்.
தமிழ் அறிஞர்களும் சான்றோர் பெருமக்களும்
கூடியுள்ள இந்த அவையில் தமிழ்நாட்டில் நம்முடைய
இலக்கியக் கல்வி என்னவாக இருக்கிறது என்பது
கு றி த் து இ ந ்த நே ர த் தி ல் ப கி ர் ந் து க�ொ ள ்ள
விரும்புகிறேன். மனித வாழ்வு என்பது என்ன என்ற
வினாவிற்கு ம�ொழியினால் கட்டமைக்கப்பட்ட
ஒ ரு வ கை ய ா ன பு னை வு எ ன ப் ப தி ல்
கூ றி வி டலாமெ ன ப்ப டு கி ற து . ம னி தர்க ளு க் கு
அ வ ர்கள் உ ரு வ ா க் கி க் க�ொண்ட ம�ொ ழி

அமைப்பிலிருந்து வெளியே செல்ல வெளிவாசலென
ஒ ன் று இ ல ்லை ; இ வ்வா று ம னி தர்களை ப்
பிடித்தாட்டும் ம�ொழிய�ோடு மிகவும் அணுக்கமான
உறவு க�ொண்ட ஒன்றுதான் இலக்கியம். இந்த
இலக்கியம் ம�ொழிய�ோடு ஆனமட்டும் க�ொஞ்சுகிறது;
குலாவுகிறது; சிரிக்கிறது; சீறுகிறது; விளையாடுகிறது;
ம�ொழியையே மீறுகிறது; ஒரு கட்டத்தில் தன்னை
வடித்தெடுத்த ம�ொழியையே மாற்றி வளர்த்தெடுக்கும்
மாபெரும் பணியிலும் ஈடுபட்டுக் க�ொண்டே
வருகிறது. இப்படி இலக்கியம் ம�ொழியின் மேல்
வினைபுரிவதன் மூலம் அந்த ம�ொழியினால்
அமைந்த மனித சமூகத்தின் மேலும் வினைபுரிவதாக
முடிகிறது. எனவேதான் இலக்கியம் அந்த ம�ொழி
பேசும் மக்களின் கையடக்கக் கணினியாகச்
செயல்படுகிறது; தட்டத் தெரிந்து தட்டினால்
ம னி த ம் ச ார ்ந ்த எ தை யு ம் அ தி லி ரு ந் து
பெற்றுக்கொள்ள முடியும்; கணினி ப�ோலவே
இலக்கியமும் முழுக்க முழுக்கக் குறிகளாலான
ம�ொழியினால் வார்க்கப்படுவதால் ம�ொழியின்
ப தி ய ம ாக க் கி ட க் கு ம் ம னி த ம ன த் தி ற் கு
இ த ம ா ன தாக வு ம் நெ ரு க்க ம ா ன தாக வு ம்
ஆகிவிடுகிறது. அதனால்தான் மனிதர்களாக
அ டை ய ா ள ப்ப டு த ்த ப்ப டு ம் அ னை வ ரு க் கு ம்
தவிர்க்கவே முடியாத ஒரு ப�ொருளாக இலக்கியம்
த�ொடர்கிறது; இசைக்கலைஞர், ஓவியர், சிற்பி,
நாடகக் கலைஞர், நாட்டியக் கலைஞர், நாட்டுப்புறக்
கலைஞர், திரைப்படக் கலைஞர் என்ற கலைய�ோடு
த�ொடர்புடையவர்கள் மட்டுமல்ல; அறிவியல்
அறிஞர்கள், தத்துவமேதைகள், மதப�ோதகர்கள்,
புரட்சியாளர்கள், அரசியல் வானத்தில் நிற்க
நேரமின்றிக் கில�ோ மீட்டர் வேகங்களில் பறந்து
திரியும் அரசியல் தலைவர்கள் உட்பட யாருக்குள்ளும்
இந்த இலக்கியம் காற்றைப்போல் நுழைந்து
விடுகிறது.
இத்தகைய ஆற்றல் வாய்ந்த ‘இலக்கியம்’ பற்றிய
கல்வி நம்முடைய நவீன வாழ்விலும் கல்வித்
திட்டத்திலும் எந்த நிலையில் – தரத்தில் – இருந்து
க�ொண்டிருக்கிறது என்பதை எண்ணிப் பார்த்தால்
பெருமைப்படத்தக்கதாக இல்லை; இலக்கியம்
ம ற் று ம் ம�ொ ழி ப்பாடத் தி ற ்கா ன நே ர த ்தை க்

குறைத்துக் க�ொண்டுப�ோவதே இன்றைய பாணியாக
மாறி இருக்கிறது. இதைவிட அவலம் சமூகத்திற்கு
வேறென்ன வேண்டும். மேலும் நம்முடைய கல்வி
நிலையங்களில் இலக்கியத்தைக் கற்பிக்கும் முறை
இன்றைக்கும் செய்யுள் என்றால் ப�ொழிப்புரை,
இலக்கணக் குறிப்பு ச�ொல்வத�ோடு முடிந்து
விடுகிறது; கூடினால் நயவுரை என்ற முறையில்
உவமைகளை விளக்குவத�ோடு அமைந்து விடுகிறது;
நவீன இலக்கிய வடிவமான நாவல், சிறுகதை
என்றால், கதைச்சுருக்கம் சொல்வத�ோடு சரி!
அதையும் சில இடங்களில் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்
கூடச் ச�ொல்லாமல், நன்றாகப் படிக்கும் ஒரு
மாணவர் கதையைச் ச�ொல்லி முடித்துவிடுகிறார்.
இதற்கெல்லாம் அடிப்படைக் காரணம் தனிமனித
வ ாழ் வி லு ம் ச மூ க வ ாழ் வி லு ம் மே ல ே
ச�ொன்னதுப�ோல ஓர் இலக்கியப் பிரதி பெறும்
மகத்தான இடத்தை உணர்ந்து உள்வாங்காத்
தன ்மைதா ன் . ஒ ரு பி ர தி க் கு ள் வி னை பு ரி ய
வேண்டுமென்றால், திறனாய்வுப் புலமை வேண்டும்;
திறனாய்வுப் புலமை வேண்டும் என்றால் இலக்கியக்
க�ோட்பாட்டறிவும் வரலாற்றறிவும் வேண்டும்;
இந்தப் பற்றாக்குறை நமது இலக்கியக் கல்விப்புலத்தில்
நீக்கமற எங்கும் நிறைந்து கிடக்கிறது; வளமான
திறனாய்வு இல்லாத இடத்தில் மேன்மையான
இலக்கியமும் இல்லை; வாழ்வும் இல்லை என்ற
புரிதல் நிகழ்ந்தாக வேண்டும். இப்படியான ஒரு
புரிதலை ந�ோக்கித் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
முன்னெடுக்கும் ஓர் அற்புதமான முயற்சியாகத்தான்
நான் இந்தத் ‘திறனாய்வுச் செம்மல் விருது’ என்ற
நிகழ்வைப் பார்க்கிறேன். ஓர் இலக்கியப் பிரதியை
நடத் து ம் ஆ சி ரி ய ர் வ கு ப் பி ற் கு ள் , அ ந ்த
இலக்கியத்தைப் படைத்த படைப்பாளி, அந்த
இலக்கியத்தைத் திறனாய்வு செய்த திறனாய்வாளர்,
இ ல க் கி ய வ ர லா ற ்றா சி ரி ய ர் , இ ல க் கி ய க்
க�ோட்பாட்டாளர் என நால்வரும் வந்து ப�ோக
வேண்டும்; அப்படிய�ொரு தளத்தில் இலக்கியத்தைக்
கற்பிக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களை உருவாக்கும்
முயற்சியில் தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம் இந்தப் பரிசு
மூலம் முன்னெடுத்துள்ளது. பாராட்டுகிறேன்;
வணங்குகிறேன்.

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம் திறனாய்வுச் செம்மல்விருது வழங்கும்போது (28.09.2021)
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கி.நாச்சிமுத்து
nachimuthutamizhkina@gmail.com

ப�ொருநை:
முலைசுரந்தூட்டிய முதுநதிமாதா

ஐ

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

ர�ோப்பாவில் கி.பி.16 ஆம் நூற்றாண்டளவில்
த�ோன்றிய மறுமலர்ச்சியைத் த�ொடர்ந்து ஏற்பட்ட
அறிவியல் வளர்ச்சியாலும் அதன் விளைவாலும்
ஐர�ோப்பிய இனங்கள் உலகெலாம் சென்று நாடு
பிடித்துக் குடியேறியதிலிருந்து பூமிப் பந்தின்
இயற்கைப்பேரழிவு வேகம் எடுக்கிறது.உலகின்
இ ய ற ்கையை அ ழி த் து க் க�ொ ண் டி ரு ப்ப தி ல்
ஐர�ோப்பிய இனங்கள் குறிப்பாக வெள்ளை
இனத்தவருக்குப் பெரும் பங்குண்டு.உலக நாகரிக
மு ன்னே ற ்ற த ்தை மு ன்னெ டு த் து ச் செ ல் லு ம்
மே ற ்கத் தி ய நாக ரி கத் தி ன் மு ன னே ற ்ற ச்
செயல்களுக்காக நாம் க�ொடுக்கிற விலை ஈடுசெய்ய
முடியாதது.மீட்டெடுக்க முடியாதது.இதை உணர்ந்து
உலகச் சுற்றுக் சூழல் மீட்டெடுப்பு இயக்கங்கள்
பன்னாட்டளவிலும் தேசிய அளவிலும் வட்டார
அ ள வி லு ம் பல த�ோ ன் றி அ ரு ம்ப ணி ய ாற் றி
வருகின்றன.ஐர�ோப்பியர்கள் விழித்துக் க�ொண்டு
த ம் நாட் டி ல் இ ய ற ்கையை க் காக்க உ ரி ய
நடவடிக்கைகள் எடுத்துக் க�ொள்கிறார்கள்.வளர்ந்து
வ ரு ம் நா டு கள் த ம் கு ரு ட் டு த் த ன த ்தா லு ம்
மூடநம்பிக்கைகளாலும் நாளும் இயற்கையை
அழித்துக் க�ொண்டுள்ளார்கள்.அதைப் பற்றி
ஐர�ோப்பிய இனங்களுக்கு அக்கரையும் இல்லை.நீ
எக்கேடு கெட்டால் என்ன என்று இயற்கையை
அழிக்கும் ப�ொருள் உற்பத்தித் த�ொழில்களை
ந ம் மி ட ம் தள் ளி வி ட் டு வி ட் டு அ னு ப வி த் து க்
க�ொண்டுள்ளார்கள்.நம் ஊர் பணமுதலைப்
பிணந்தின்னிப் பேய்கள் விவரம் தெரியாமல்
க�ொண்டாட்டம் ப�ோட்டுக் க�ொள்ளையடித்துக்
க�ொண்டுள்ளார்கள். விதை முதலையே விற்றுத்
தின்னுகிற பேதமை.
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இந்தப் பன்னாட்டுச் சதிகளையும் நம் நாட்டவர்
கு ரு ட ்டா ட ்ட த ்தை யு ம் உ ண ர் ந் து ந ம் த மி ழ்
நாட்டளவிலும் ஆங்காங்கே பல சுற்றுச்சூழல்
இ ய க்க ங ்கள் இ ய ங் கி வ ரு கி ன்ற ன . அ வ ற் றி ல்
ப�ொருநை நதிப் பாதுகாப்பு இயக்கம் குறிப்பிடத்தக்கது.
காஜா முகையிதீன் என்கிற ப�ொருநை மைந்தன்
தலைமை யி ல் இ ய ங் கு ம் இ த ன் ப ணி கள்
பல வ கைப்ப ட ்ட ன . பா ர ா ட ்ட த ்த க்க ன . அ வ ர்
அருமுயற்சி எடுத்து மக்களை ஒருங்கிணைத்து
பாபநாசம் முதல் புன்னைக் காயல் வரை ஊர்தோறும்
மக்களைத் தட்டி எழுப்பி வருகிறார்.அண்மையில்
அவர் தாய் ப�ொருநை என்ற தலைப்பில் ஒரு
ஒ லி ச் சி த் தி ர நாடக த ்தை வ ான�ொ லி யி ல்
ஒலிபரப்பினார்.அதை எழுத்து வடிவிலும் அச்சாக்கி

வருகிறார்.
இந்த நாடகத்தில் பலகலைகழகப் படிப்புப்
ப டித்த ம லை வாழ் காணி க்கார ப் பழங்கு டி
இனப்பெண் மலைத்தாய், ப�ொருநைத் தாய்ப்
பாதுகாப்பு இயக்கத்தை அமைத்துத் தன் இன
மக்களைச் சேர்த்துக் க�ொண்டு நம் ப�ொருநை
மைந்தன் ,பேரா.சிவசு முதலிய இயக்க அன்பர்களைத்
துணைக்கழைத்து நடத்துவதை நாம் பார்த்து இது
உண்மையா?நாடகமா என்று திகைத்து நிற்கிற�ோம்.
ம லை யி ல் ச�ொ ரி மு த ்தை ய ன ா ர் க�ோ யி ல்
பக்தர்களுக்கு நதியின் தூய்மை பேணுவதைக்
கற்பிக்கிறார்கள்.மலையிலுள்ள அரிய மரங்களை
வெட்டும் கும்பலைத் தடுத்து நிறுத்துகிறார்கள்.
ஆங்காங்கே ஆற்றங்கரை ஊர் த�ோறும் கூட்டங்கள்
நடத்தி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறார்கள்.தங்கள்
நல்ல செயல்களுக்காக வெளிநாட்டுப் பணம்
ப ெ று ப வ ர்கள் எ ன்ற கெ ட ்ட ப ெ ய ரை ச்
ச ம்பா தி க் கி ற ார்கள் . இ வ ற ்றை எ ல்லா ம்
படிக்கும்போது கேட்கும்போது ப�ொருநை மைந்தன்
ப�ொருநை காக்கும் ப�ோராட்டத்தின் பல்வேறு
தளங்களை நம் கண்முன் க�ொண்டுவர முயன்றிருப்பது
தெரிகிறது.இது உறுதியாக மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்தும் என்று நம்புவ�ோம்.
ப�ொருநையின் வரலாற்றை இங்கே எழுதப்
புகுந்தால் அது பெரிய புராணமாகிவிடும்.அதைப்
பற்றி வடம�ொழி தமிழ் இலக்கியங்களிலும் பிற
கு றி ப் பு க ளி லு ம் உ ள ்ள வ ற ்றை இ ங் கு
கூறப்போவதில்லை.அது பற்றி வந்திருக்கிற பல
நூல்களையும் பார்த்துத் தெரிந்து க�ொள்வது நல்லது.
அண்மையில் தாமிரபருணி புஷ்கரம் நடந்தப�ோது
வேளாக்குறிச்சி ஆதீனம் ஆதரவில் முதத்தாலங்குறிச்சி
காமராசு வெளியிட்டுள்ள நூல் முதலியவற்றைப்
படித்துப் பாருங்கள்.அண்மைக்காலத்தில் சுதா
சேஷய்யன் ‘ப�ொருநை ப�ோற்றுதும்’ என்ற த�ொடரைத்
தினமணியில் எழுதிவருகிறார்.
16 ஆம் நூற்றாண்டில் பரஞ்சோதி முனிவர் தாம்
இ ய ற் றி ய தி ரு வி ளை ய ாடற் பு ர ாணத் தி ல்
ப�ொருநையைத் தன் மகள் ப�ோலப் ப�ோற்றிக்
க�ொண்டாடி அவள் வளர்ந்து வரும் அழகை
நெ ஞ ்சை
அ ள் ளு ம்
இ ல க் கி ய ச்
சுவைய�ோடமைத்துள்ளார். இளங்கோ சிலம்பில்
கா வி ரி யை க் க�ொண்டா டு வ து ப � ோன்ற
க�ொண்டாட்டம் இது.
ப�ொதிகை மலை ஈன்ற ப�ொருநை என்ற

இ ன் னு ம் ப த ்தொன்பதா ம் நூ ற ்றா ண் டி ல்
நெல்லையப்ப கவிராயர் 6912 பாடல்களில்
திருநெல்வேலிப்புராணம் இயற்றியுள்ளார். அதில்
அவர் ப�ொருநையை எப்படிப் பாடியுள்ளார் என்று
பார்க்கவேண்டும். அந்த நூல் பார்வைக்குக்
கிடைக்கவில்லை. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில்
பேராசிரியர் பெ. சுந்தரம் பிள்ளை இயற்றிய
ம ன�ோன்ம ணி ய த் தி ல் ப � ொ ரு நைத் தாயை
முலைசுரந்தூட்டிய முதுநதிமாதா என்று சீவக வழுதி
ப � ோர்க்க ள த் தி ல் நி ன்றப டி க�ொண்டா டி ப்
ப�ோற்றுவது நம் மனதைத் த�ொடுகிறது. ப�ொருநை
ம க்க ளு க் கு ச் ச�ோ றூ ட் டு ப வ ள் ம ட் டு ம ல்ல
ம ா ன த ்தை யு ம் வீ ர த ்தை யு ம் ஊ ட் டு ப வ ள் .
மானத்திற்கும் வீரத்திற்கும் ஊறு நேரில் அவர்
நன்னீர் குருதியாய்ச் ச�ொரியும் என்கிறாள் அன்னை
ப�ொருநை.
சீவகன்.
……………..
அலையெறிந்தீத�ோஆர்த்தனள், கேண்மின்!
முலைசுரந்தூட்டியமுதுநதிமாதா!
படைகள்
தாம்பிரபன்னிக்குஜே! ஜே!
சீவகன்
ஒருதுளியேனும்நீர்உண்டுளீர்ஆயின்
கருதுவீர்தாம்பிரபன்னியின்கட்டுரை
“மாக்கள்! அருந்திவளர்மின்! நுமக்கு
மிக்கோர்இல்லாவீரமாய்ப்பரந்து
முதுசுதந்திரத்தின்முத்திரைஆகி,
இதுபரிணமித்துஉம்இதயத்துறைக!
அன்னியன்கைப்படாஇந்நீர்கற்பிற்கு (100)
இழிவுறின்மாரிபினின்றிதுவேச�ோரியாய்ப்
ப�ொழிகநீர்பொன்றிடும்அளவும்!” என்றன்றோ
வாழ்த்திநுந்தமைவளர்த்தினள்? அவளுரை
தாழ்த்தாதீவணீர்போர்த்தப�ோர்க்கோலம்
பார்த்தாள்! ஆர்த்தவள்வாழ்த்தாதென்செய்வள்? (105)
மன�ோன்மணீயம், அங்கம் 4 களம்1 92 - 105
இ ன் று எ ல்லோ ரு ம் ப � ொ ரு நையை ப்
ப�ோற்றுகிறார்கள்.ப�ொருநை தமிழ் நாட்டின் ஒரே
ஜீவநதி. அதை நாம் த�ொலைத்து விடக்கூடாது.
தென்பெண்ணை, பாலாறு, காவிரி, ந�ொய்யல்
எல்லாம் செத்துவிட்டன.
சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பிற்காக நாம் செய்ய
வேண்டியவை.
1. சமயங்கள் சுற்றுச்சூழல் உணர்வை எழுப்பும்
படிதான் பலவிழாக்கள் சடங்குகளை முன்பு
வகுத்திருந்தன.ஆனால் அவை காலப்போக்கில்
சுற்றுச்சூழல் அழிவுஏற்படும்படி உருமாறிவிட்டன.
எனவே சமய விழாக்களைச் சுற்றுச்சூழல் ந�ோக்கில்
நாம் தணிக்கை செய்து அவற்றிலுள்ள சுற்றுச்சூழல்
கெடுதிக்கு வித்திடும் நடைமுறைகளை ஒதுக்குதல்

வேண்டும். எடுத்துக் காட்டாக கங்கை ப�ோன்ற
ஆறுகளில் பிணங்களை விடுதல், நீர் நிலைகளில்
சுற்றுச்சூழலைக் க�ொல்லும் சிலை கரைப்பு,
துணிமணி விடுதல் இப்படி பட்டியலிட்டுக்கொள்ள
வே ண் டு ம் . பா ர தி ய ா ர் த ன் ம னை வி யை க்
கும்பக�ோணம் மகாமகத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல
இட்ட நிபந்தனை அதில் குளிக்கக் கூடாது
என்பதுதான். கேரளத்தில் நாராயண குரு க�ோயில்
குளங்களை மூடி அங்கு குளியலறை கழிவறை
கட்டுங்கள் என்று ச�ொன்னது ப�ோல் செய்வது.
மலைய�ோரங்களில் ஆசிரமங்கள் அமைக்கும்
வணிகச் சாமியார் செயல்களைத் தடுத்து நிறுத்துவது
முக்கியமான பணிகளாகும்.
2. சுற்றுலா என்பது உலகளவில் அசுரத்தனமாக
வளர்ந்து வருகிறது. அதைப் பெருந்தொழிலாக
மாற்றி பணம் ஈட்டுகிற செயலில் பெருமுதலாளிகள்
ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். சுற்றுலா ஒரு மிகப் பெரும்
சுற்றுச் சூழல் பேரழிவு சக்தி.அதை அடக்கியாக
வேண்டும். அதை வரம்பிற்குள் க�ொண்டுவரவேண்டும்.
ஜல்லிக் கட்டை உருமாற்றியது ப�ோல இதையும்
உருமாற்ற வேண்டும். இது ப�ோன்றே தீர்த்த
ய ாத் தி ரைகளை யு ம்
கட் டு க் கு ள்
க�ொண்டுவரவேண்டும். இன்று க�ொர�ோனா
காலத்தில் எல்லாம் மெய்நிகர் நிகழ்வாகக் காண்பது
ப�ோல் காணப் பழக வேண்டும்.
3. அடுத்துப் பெரிய அணைக்கட்டுகள் கட்டுவதை
எல்லாம் விடுத்து வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டுக்கு ஏற்ற
அளவில் சிறு தடுப்பணைகள் கட்டவேண்டும்.
ஆற்றின் ஆயிரமாண்டுப் ப�ோக்கைத் தடுக்க நாம்
யார். காவிரிப் பாசனப் பகுதிகளைப் பாருங்கள்.
எல்லாம் பாலை ஆகிவிட்டது. காவிரி முதலிய
ஆறுகளில் ஆண்டு முழுதும் நீர் ஓடிய காலம் ஒன்று
இருந்தது. மிகை நீரைத்தான் பயன் க�ொள்ளவேண்டும்.
ஆற்றில் நீர் ப�ோய்க் கடலில் கலந்தால் தான்
நெடுங்கடலும் நீர்மை குன்றாது. வள்ளுவரே
ச�ொல்லியுள்ளார். இப்போது மழை பெய்து ஆற்றில்
நீர் ப�ோனால் த�ொலைக்காட்சிச் செய்தியாளரிலிருந்து
அதில் நேர்முகம் க�ொடுக்கும் பாமரன் வரை ஆற்று
நீர் ‘வீணாக’க் கடலில் சென்று சேர்கிறது என்று
பேசுகிறார்கள். என்ன க�ொடுமை. வள்ளுவர்
ச�ொன்னது ப�ோல கடலும் தன்னைப் புதுப்பிக்க
ஆ ற் று நீ ரை வே ண் டி நி ற் கி ற து . ம ாட் டி ன்
கன்றுக்குள்ள பாலை நீ திருட்டுத் தனமாகக் கறந்து
குடித்து ஏமாற்றித் திரியும் வேலைதான் இது.
4. மலைப்பகுதிகளிலுள்ள நீர்நிலை ஓரங்களிலும்
கட ற ்கரைக ளி லு ம் ம க்கள் கு டி யே றி வீ டு
கட் டு வ தை யு ம் வே ள ா ண் நி ல ங ்களை ப்
பெருக்குவதையும் ப�ோலிச் சாமியார்கள் ஆசிரமம்
அமைப்பதையும் கார்ப்பரேட்டுகள் நிலங்களை
வளைத்துப்போட்டு அடுக்கு மாடி விடுதிகள்,
வீடுகள் கட்டுவதையும், நீரை மாசுபடுத்தும்
த�ொழிற்சாலைகள் அமைப்பதையும் முற்றாகத்
தடை செய்யவேண்டும்.
5. ஆழ்குழாய்க் கிணறுகளை அமைத்து நீரை
அடிய�ோடு உறிஞ்சி அதை ஒட்டிய பகுதிகளைப்
பாலை நிலமாக்குதல் தடைசெய்யப்பட வேண்டும்.
கட்டுரையாளர்: தமிழ்ப் பேராசிரியர் (பணிநிறைவு)

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

பெண்மகவு வளர்ந்து அழகு க�ொப்புளிக்கும் பருவம்
எய்தித் தன் கடற்கணவனை ந�ோக்கிப்போகிறாளாம்.
பரஞ்சோதி திருவிளையாடல், மதுரைக் காண்டம்,
பாண்டித் திருநாட்டுப்படலம். பாடல் எண் 38 - 41
பாடல்களில் உள்ள வருணனைகளை நாவலர்,
பண்டித ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள்
உரைய�ோடு படித்து மகிழுங்கள்.
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தி.ஜானகிராமன்

புதினங்களில் பெண்கள்

எ

ழுத்தாளர் தி.ஜானகிராமன் நல்ல ரசிகர்.
அவர் இவ்வுலக வாழ்க்கையைத் துல்லியமாக
ஆராய்ந்து ரசிக்கிறார். நட்டு வளர்த்த செம்பருத்திப்
பூவைப்போல, மழையில் முளைக்கும் புல்லும்
சிறுபூவும்கூட அவர் கண்களுக்கு மிக அழகாகவே
தெரிகின்றன. அதைப் பெண்கள், தலையில் சூடும்
அழகையும் அவர் ரசிக்கிறார்.

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

தி. ஜானகிராமன் புதினங்களில் பெண்கள் என்ற
தலைப்பில் பேச நான் அவர் எழுதிய 1. ம�ோகமுள்,
2.மரப்பசு, 3. செம்பருத்தி, 4. அன்பே ஆரமுதே, 5.
அம்மா வந்தாள் ஆகிய ஐந்து நாவல்களை எடுத்துக்
க�ொண்டிருக்கிறேன்.
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பெண்ணுடலை தி. ஜானகிராமன் வர்ணிப்பதைக்
காணும்போது, அவர் அதை அங்குலம் அங்குலமாக
ரசித்திருப்பது புலப்படுகிறது. தலைமுடி காத�ோரம்
முன்புறமாக இறங்கியிருப்பதும், படுக்கும்போது
பின்னல் தலையணை மேலேறி தரையில் கிடப்பதும்
அவர் கண்ணில் படுகின்றன. கண்களின் நிறம்,
இரப்பைகளின் நீளம், விழிகளின் ஆழம் என
பெண்களின் கண்களைப் பற்றி ஏராளமாக
விவரிக்கிறார். முன் கழுத்தின் செழுமை, பின்
கழுத்தின் மேடு, த�ோளின் வடிவம், சரிவு, குழைவு,
வளமை இவை ஒவ்வொன்றும் அவர் பார்வையில்
படுகின்றன. கை விரல்களின் நீளம், வடிவம், நகத்தின்
அமைப்பு ப�ோன்றவற்றை மீண்டும் மீண்டும்
வர்ணிக்கிறார். கால் பாதம், அதன் வடிவம், அது
சற்றே ஒருபுறமாக சாய்ந்திருப்பது, அதன் நிறம்,
வி ர ல்க ளி ன் அ மை ப் பு எ ன எ து வு ம் அ வ ர்
பார்வைக்குத் தப்புவதில்லை. ஒரு பெண்ணை
“நினைத்த மாத்திரத்தில் அவளின் பாதங்கள் மனதில்
வந்து உட்கார்ந்து க�ொள்கின்றன” என்கிறார்.
இவரது பெண் பாத்திரங்கள் அருமையான
இல்லத்தரசிகளாக, வேலைகளில் தேர்ந்தவர்களாக,
அழகுணர்ச்சி மிகுந்தவர்களாக, கை வேலைகளில்

திறமை உள்ளவர்களாக, அன்புடன் விருந்தினர்களை
உபசரித்து உரையாடும் பண்புள்ளவர்களாக
இருக்கின்றனர். ஆண் பெண் பேதம் பாராட்டாத
அன்பர்களாகவும் இருக்கின்றனர்.
ஜானகிராமன் வாழ்வின் ஏற்ற- இறக்கங்களை,
உறவின் நெருக்கம் - விலகலை அதிர்ச்சியின்றி
வாசகர் ஏற்கும்படி நயமான ச�ொற்களால் ப�ோகிற
ப�ோக்கில் ச�ொல்லி விடுகிறார். ப�ொதுவாக இவற்றில்
பெண்கள் நல்ல தேர்ச்சி உள்ளவர்களாகவும்
ஆண்கள் சற்றே பிற்போக்கானவர்களாகவும்
இருப்பதாக அமைக்கிறார்.
ஆண் உடலும் ஜானகிராமனின் வர்ணனையில்
இடம் பெறுகிறது. அவர் படைத்த ஆண்கள் நிமிர்ந்த
நெஞ்சும் அகன்ற த�ோள்களும் திரட்சியான
உடலமைப்பும் க�ொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள்.
அவர்களது உடையலங்காரமும் சிகையலங்காரமும்
கூ ட நே ர் த் தி ய ாக வ ர் ணி க்கப்ப டு கி ன்ற ன .
பெரும்பாலும் மரபான குடும்ப அமைப்பை
தக்கவைக்க முற்படும் நபர்களாக, ஆனால் மாற்றம்
கண்முன்னே நிகழும்போது அதை வேறுவழியின்றி
ஏற்பவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஜானகிராமனின்
ஆண் பாத்திரங்கள்.

ம�ோகமுள் புதினத்தில் யமுனா பாத்திரம் மிக
நேர்த்தியான படைப்பு. அவள் எதார்த்தத்தை
உணர்ந்தவளாக, நேர்மையாக வாழ்க்கைக்கு முகம்
க�ொ டு ப்ப வ ள ாக , உ ய ர ்ந ்த நெ றி களை க்
க�ொண்டவளாக இருக்கிறாள். இறுதியில் நாற்பது
வயதில் பாபுவுக்கு இணங்கும் ப�ோதும் அதை
அவனுக்கு செலுத்தும் நன்றிக் கடனாக, கடமைக்காக
செய்வதாக ச�ொல்லிவிட்டே செய்கிறாள்.
இரண்டாம் தாரமாக வாழ்க்கைப் பட்ட
பார்வதியின் மகளாகப் பிறந்த யமுனா, அதே
காரணத்திற்காக தக்க வயதில் திருமணம் கைகூடாமல்

பாபுவின் முயற்சியால் ஆசிரமத்தில் சேரும்
யமுனா, அங்கும் தனது திறமையால் நல்ல பெயர்
எடுத்து விடுகிறாள். அவளை அறிந்து க�ொள்ளும்
ஆசிரமத் தலைவியும் அவளுக்கு சம்பளம் ப�ோட்டுக்
க�ொடுக்கிறாள். யமுனாவை சரியாகப் புரிந்து
க�ொள்ளும் ஆசிரமத் தலைவி பத்மாசனியம்மாளும்
சிறந்த பெண்மணிதான். வாழ்க்கை இழுத்த
இழுப்புக்கெல்லாம் உடன்பட்டு சமூகத்தால்
ஒதுக்கப்படும் குழந்தைகளும் பெண்களும் ஒரு
பெண்மணியின் கீழ் வந்து இருந்து சீரடைவதும்
நேர்த்தியாக ச�ொல்லப்படுகிறது.
கணவன் இருக்கும்வரை நன்றாக வாழ்ந்த
பார்வதி அவர் இறப்புக்குப் பின் புறக்கணிப்புக்கும்
வறுமைக்கும் ஆளாகிறாள். வறுமையை விட
வைப்பாட்டியாக இருப்பது மேல் என்று அம்மாவும்,
வைப்பாட்டியாக இருப்பதைவிட வறுமையே மேல்
என்று யமுனாவும் முடிவெடுக்கிறார்கள். இந்த
முரண் தாயும் மகளும் பிரிவதில் முடிகிறது. தன்
வாழ்க்கைக்குத் தானே ப�ொறுப்பேற்று ஆசிரமத்தில்
காலூன்றிக் க�ொள்ளும் யமுனா, ஒரு நவீன
பெண்ணின் நேர்மையான மாதிரியாக இருக்கிறாள்.

யமுனா பாத்திரம் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும்
உயர்ந்து வருகிறது. ஆனால் பாபுவின் பாத்திரம்
அ ப்ப டி
தி ட ம ா ன
பாத் தி ர ம ாக
உருவாக்கப்படவில்லை. பாபு தன் மீது க�ொண்ட
ம�ோகத்தை யமுனா பயன்படுத்தவில்லை. பாபுதான்
அவள்மீது க�ொண்ட ம�ோகத்தால் ஊரைவிட்டு நீங்கி
இசைபயிலச் செல்கிறான்.
வயதான கணவனால் பூட்டி வைக்கப்படும்
தங்கம்மா, பாபு மேல் ம�ோகம் க�ொண்டு சுவரேறிக்
குதித்து வந்து விடுகிறாள். கண்ணிமைக்கும்
ப�ொழுதில் அவளிடம் மயங்கும் பாபு, பின்பு
அவளை ப�ோகச் ச�ொல்லி விரட்டுகிறான். உனக்கு
நான் “இந்த சேவை” செய்ய முடியாது என்று அவன்
நினைத்துக் க�ொள்கிறான். தங்கம்மா குளத்தில்
விழுந்து தற்கொலை செய்து க�ொள்கிறாள்.
இந்தப் புதினத்தில் புதினத்திற்கான உத்தி
இல்லை, பரிணாமம் இல்லை என்கிற குறைகளை
ஏற்றுக்கொண்டார் ஜானகிராமன். ஆனால் அது
ஒரு பிரச்சனையே அல்ல. முடிவு ப�ொருத்தமில்லாது
இ ரு ந்தா லு ம் , கதை இ று தி வ ரை எ ங் கு ம்
அறுந்துவிடாமல் த�ொடர்கிறது. யமுனாவும்
தங்கம்மாவும் வாசகர் மனதில் நிலைத்திருப்பார்கள்.
பேசுவதற்கு, நான் எடுத்துக் க�ொண்ட ஐந்து
புதினங்களில், ம�ோகமுள் முதலிடம் பெறுகிறது.

இதற்கு முற்றிலும் மாறாக இருப்பது மரப்பசு.
மரப்பசுவில் அம்மணி பாத்திரம். அம்மணிக்கு
எ ல்லா ஆ ண்களை யு ம் ப ெண்களை யு ம்
கட்டிப்பிடித்து முத்தம் க�ொடுக்க ஆசை. மற்றவர்கள்
என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பது பற்றி அவளுக்குக்
கவலையில்லை. இந்த நடத்தைக்கு சப்பைக்கட்டு
கட்டுகிறாற் ப�ோல் சிறுமி அம்மணியின் அரசிலை,
அதன் இடத்தில் இல்லாமல் ஒதுங்குவதாக ஒரு
சித்திரத்தை முன்வைக்கிறார் ஜானகிராமன்.
பெண்குறி வெறுமனே மூடி வைப்பதற்கானதல்ல
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முதிர்கன்னி ஆகிறாள். ஆனால் அதற்காக அவள்
தன்னிரக்கம் க�ொள்வதில்லை. எப்போதும்போல
கேலியும் கிண்டலுமாகப் பேசி உயிர்ப்புடன்
இருக்கிறாள். பாபு அவள்பால் க�ொண்ட மயக்கத்தை
வெ ளி யி ட ்டப � ோ து ம் அ வ னை ம ா ற ்றவே
முயல்கிறாள். பாபுவின் பலவீனத்தைப் பயன்
படுத்தவில்லை. பணக்காரனுக்கு வைப்பாட்டியாக
இருக்க மறுக்கும் அவள், ச�ொந்தத் தாயாராலேயே
வெறுக்கப் படுகிறாள். இருந்த ஒரே ச�ொந்தமும்
கசந்துப�ோன பின்புகூட அவள் தனியாக எதிர்நீச்சல்
ப�ோடவே செய்கிறாள். வேறுவழி புலப்படாத
நிலையில் தான் மட்டுமே பாபுவிடம் ப�ொருளாதார
உதவியும் வாழ்விடமும் கேட்டு வருகிறாள்.
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என்ற எண்ணம் சின்னஞ் சிறுமியாக அரசிலைப்
பருவத்திலேயே அவளுக்கு வந்துவிட்டதாக ஒரு
கற்பிதம்.
“அழுகிச் ச�ொட்டும் உடலைக் க�ொண்டவனையும்
நீ கட்டிப் பிடித்து முத்தம் தருவாயா” என்ற
கேள்வியை ஒருவர் கேட்க, அப்படி யாரையும்
சந்தித்துவிடக் கூடாது என்று த�ோன்றுகிறது
அ ம்ம ணி க் கு . பி ற கு , அ ழு கி ச் ச�ொட் டு ம்
உடலானாலும் “தினம் த�ொட்டுத் த�ொட்டுப்
பழகினால் சரியாகி விடும்” என்று பதில் ச�ொல்கிறாள்
ப�ொய்யாக.
ஒரு ஆணுக்கு காலமெல்லாம் அடிமையாக
இருக்க முடியாது என்று ச�ொல்பவள், ஒரு வயதான
பாடகருக்கு வைப்பாட்டியாக ஒப்புக் க�ொள்கிறாள்
! கூடவே பல சிநேகிதர்கள�ோடு படுத்தும் “புரட்சி”
செய்கிறாள். க�ோபாலியின் மனைவி குரங்கு ப�ோல்
இருப்பதாகச் ச�ொல்லும் அம்மணி, க�ோபாலி
அவரே ச�ொல்வது ப�ோல் ஒரு “க�ோசாப்பயலாக”
இருப்பது பற்றி விமர்சிப்பது இல்லை.
க�ோபாலியை அண்டி வாழும் மாணவன்
பட்டாபி நல்ல பலசாலி என்று தெரிந்ததும், அவன்
“பலத்தை” பரிச�ோதிக்க அம்மணிக்கு ஆசை.
ப ட ்டா பி க்கோ கு ற ்ற வு ண ர் ச் சி இ ரு ந்தா லு ம்
அம்மணியை விட்டுவிட மனமில்லை.
“உனக்குப் பாட்டு வராது” என்று ச�ொல்லும்
க�ோபாலியின் பேச்சைக் கேட்டு நடனம் கற்கும்
அ ம்ம ணி , ப ெ ரி ய நட ன ம ணி ஆ கி ற ாள் .
உலகமெல்லாம் சுற்றுகிறாள். முன்னூறு ஆண்கள�ோடு
படுத்ததாக ச�ொல்கிறாள். ஆனால் பட்டாபியை
மட்டும் விட மனசில்லை. அவன் ஒரு நல்ல
வேலைக்காரனாக மட்டுமின்றி ஒரு “சத்துவமிக்க”
ஆணாகவும் இருக்கிறான்.
இறுதியில் அம்மணி க�ோபாலியை விட்டுவிட்டு
பட்டாபியுடன் வேறு வீடு பார்த்துக் க�ொண்டு
ப�ோக முடிவெடுக்கிறாள். எல்லா வேலைகளையும்
செய்து, படுக்கையிலும் அவளை மகிழ்விக்கும்
பட்டாபிய�ோடு அவள் குடித்தனம் செய்யப்
ப�ோகிறாள்.
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வாழ்க்கை குறித்தும் மனித உறவுகள் குறித்தும்
ஒரு தெளிவும் இன்றி அம்மணி குருட்டுத்தனமான
கற்பனை செய்து க�ொள்கிறாள். மனிதர்களிடையே
உறவுக்கு ஆதாரமான அன்பு குறித்த அறிவு
அவளுக்கு இல்லை. தன் உடலை ஒருவர�ோடு
கட்டிவைக்க விரும்பாதது தான் சுதந்திரம் என்றால்,
அவள் க�ோபாலிக்கு வைப்பாக ஏன் ஆக வேண்டும்
? இ று தி யி ல் ப ட ்டா பி க் கு வைப்பாக ஏ ன்
ப�ோகவேண்டும் ?
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அ ம்ம ணி பாத் தி ர ப் படை ப் பு ப் பற் றி
பத் தி ரி கைக ளி ல்
வெ ளி வ ந ்த ப � ோ து
இலக்கியவாதிகளிடையே சிறிதுகாலம் சலசலப்பு
இருந்ததாக ஞாபகம். தனித்து வாழ விரும்புகிற,
படிப்பும் சம்பாத்தியமும் உள்ள பெண்களை
இ டி த் து ரைப்ப து ப � ோல அ மைந் தி ரு க் கி ற து
அம்மணியின் பாத்திரம். அம்மணி பலபேர�ோடு
படுப்பதைத்தான் ஜானகிராமன் நவீனத்துவம்
என்கிறாரா ?

வாழ்க்கையை சரியாகப் புரிந்து க�ொள்ளும்
திறமையற்ற அம்மணி, முதலில் ஒரு நபும்சகக்
கிழவனிடமும், பின்பு தன்னைவிட இளைய
மாணவனிடமும் வைப்பாக இருப்பது என்ன மாதிரி
மனநிலை - உணர்வுநிலை என்று புரியவில்லை.

பாலியல் பிறழ்வுகளைத் தவிர்த்து எளிமையாக
எழுதப்பட்டுள்ள புதினம் செம்பருத்தி. இதிலும்
“பிசாசு” ப�ோன்ற ஒரு பெரியண்ணி. ஆண்டாள்
என்ற “நல்ல” வேசிய�ோடு பெரியண்ணன் பழக இது
ஒரு சாக்கு. ஆண்டாள் அவர்மீது மிகுந்த அன்பு
பாராட்டுகிறாள். நெருக்கடியில் பணம் க�ொடுத்து
உதவுகிறாள். சாவிற்கு வந்து அழுகிறாள்.
குஞ்சம்மாளைப் ப�ோன்ற ஏமாளிகள் நிறையபேர்
இருக்கிறார்கள். அவள், தான் விரும்பியவனைக்
கண்ணால் பார்த்ததே நிறைவாக இருப்பதாகச்
ச�ொல்லப்படுகிறது. இதை நம்ப முடியவில்லை.
கடைசியில் அவள் மகள�ோடு சேர்ந்திருக்கச்
செல்வது தான் எதார்த்தமாக இருக்கிறது.
பு வ ன ா பாத் தி ர ம் மி க நே ர் த் தி ய ாக ப்
படைக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகம் படிக்காத, வெளி
விவகாரங்கள் தெரியாத குடும்பப் பெண். மாதவிடாய்
நி ற் கு ம் காலத் தி ல் ப ெண்க ளு க் கு ஏ ற ்ப டு ம்
மனப்போராட்டம் இதில் விவரிக்கப்படுகிறது.
கரிசனைய�ோடு அதை கணவன் கையாள்வதையும்
ச�ொல்கிறது. இது ப�ொதுவாக பேசப்படாத
பிரச்னை. ஒவ்வொரு பெண்ணின் வாழ்விலும்
ஏற்படும் இந்த மன அவஸ்தை அல்லது உடல்
உபாதைகளை இப்புதினத்தில் ஜானகிராமன்
விவரிப்பது மகிழ்ச்சி தருகிறது. கருவுற்ற பெண்கள்
ப�ோலவே மாதவிடாய் நிற்கிற பருவத்துப் பெண்களும்
மிகுந்த அரவணைப்பிற்கு ஏங்குபவர்களாகவே
இருப்பார்கள். இந்த விசயத்தை இலக்கியங்கள்
பே சு வ தி ல ்லை . அ பூ ர்வ ம ாக இ ந ்த வி ச ய ம்
செம்பருத்தியில் கையாளப்பட்டிருக்கிறது. அந்த
நிலையில் அவதிப்படும் பெண்ணைப் ப�ொறுத்துக்
க�ொண்டு கணவன் அன்பாக இருக்க முடியும்
என்பதற்கு சான்றாக சட்டநாதன் பாத்திரம்
அருமையாகப் படைக்கப் பட்டுள்ளது.

அன்பே ஆரமுதே என்ற புதினத்தில் நாகம்மாள்,
சந்திரா, ருக்மணி, ட�ொக்கி, சித்தி சிவபாக்கியம்,
மங்களப்பாட்டி எனப் பல பெண் பாத்திரங்கள்.
இ வ ர்க ளு ள் நாகம்மாள் , ம ங ்க ள ப்பாட் டி ,
சிவபாக்கியம் ஆகிய மூவரும் “எல்லாம் நன்மைக்கே”
என்ற எண்ணம் க�ொண்டவர்கள்.
சந்திரா, ருக்மணி, ட�ொக்கி ஆகிய மூவரும்
அழகிகள். ஆண்களால் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள்.
சந்திராவும் ட�ொக்கியும் கடைசியில் உயர் கல்விக்குச்
செல்வதாக - அதாவது தனித்து வாழ முடிவெடுப்பதாக
முடிகிறது கதை.
இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் தனித்து வாழ்ந்த
ருக்மணியும் அவளை மணக்க மறுத்து ஓடிப்போன
அனந்தசாமியும் ஒரே வீட்டிற்குக் குடி ப�ோகிறார்கள்.
ருக்மணிக்கு அவரைப் பார்த்துக் க�ொண்டே
இருப்பதில் மகிழ்ச்சி. அனந்தசாமிக்கோ அவளுடைய
துலக்கமான மனதின் மேல் மரியாதை.

ம ணமேடை ஏ ற ப்போ கு ம்
நேரத்தில் ஓடிப்போன மணமகனை
ஒரு பெண் மன்னிப்பாளா? அவன்
தன்னை விடுத்து வேறு துணை
தேடா ம ல் ச ன் னி ய ா சி ய ாக அ லை கி ற ா ன்
என்பதற்காக அவன்மேல் அன்பைப் ப�ொழிவாளா
? இதுவும் ஒரு விதிவிலக்கு தானா?
ம�ொ த ்த க் கதை யி லு ம் சு ப் பு ச ா மி யு ம்
நாகம்மாவும்தான் எதார்த்தமான பாத்திரங்களாக
உள்ளனர். அன்றாட வாழ்வில் நாகம்மாக்களும்
மங்களம் பாட்டிகளும் ப�ோன்ற பலரை நாம்
சந்திக்கிற�ோம்.
அனந்தசாமி என்கிற தனிமனிதர் கதையின்
அ னைத் து ப்
பாத் தி ர ங ்க ளு க் கு ம்
வேண்டப்பட்டவராக இருப்பதும் விசித்திரம் தான்.
இதற்கு அவர் தரும் மருந்துகள் ஒரு காரணமாக
ச�ொல்லப்படுகிறது. அவர் எல்லாருடைய குடும்ப
விவகாரங்களிலும் தலையிடுவதும் திருமணங்களை
முடிவு செய்வதும் கூட வேடிக்கைதான்! அந்தத்
தனி மனிதருக்குத்தான் எத்தனை குடும்பங்கள்!
இந்தப் புதினத்தில் பல பெண் பாத்திரங்கள்
இருந்தாலும், அனந்தசாமி பாத்திரமே காத்திரமாக
உள்ளது.

அ ம்மா வந்தாள் என்ற பெயரில் நம்பவே
முடியாத கதைய�ொன்றை அவருக்கே உரிய
பாணியில் எழுதிச் சென்றுள்ளார் ஜானகிராமன்.
பழைய பழக்க வழக்கங்களை கடைப்பிடிக்கும்
கூட்டுக் குடும்பம் தான் தண்டபாணி - அலங்காரம்
குடும்பம். ஏற்கெனவே மூன்று பிள்ளைகளைப்
ப ெ ற ்ற அ ல ங ்கா ர ம் , கண வ ன ல்லாத வே று
ஆடவனுடன் கூடி மேலும் பிள்ளைகளைப்
பெறுகிறாள். இதனால் திருமணமாகி கணவன் வீடு
சென்ற மகள் தாய் வீட்டிற்கு வருவதில்லை. மூத்த
மகனும் மருமகளும் குடும்ப வழக்கப்படி தாய்
தந்தையுடன் இருக்கிறார்கள். மாமியாரின் நடத்தை
பற்றி அறிந்திருந்தாலும் வாய் திறவாது ம�ௌனமாக
இருக்கிறாள் மருமகள்.
தனது பாவங்களுக்கு மாற்றாக இளைய மகனை
வேதம் படிக்க அனுப்புகிறாள் அலங்காரம். ஆனால்

படித்து முடித்து வீடு திரும்பும் மகன்
அப்பு, அம்மாவின் நிலையை அறிந்து
க�ொள்கிறான். தண்டபாணியிடம்
ஜாதகம் பார்க்க வந்து சினேகிதரான
சிவசு என்கிற பணக்காரரின் முன்,
அலங்காரம் வெட்கப்படுவதையும்,
தன் தம்பி அப்படியே சிவசுவைப்
ப � ோ ல் இ ரு ப்பதை யு ம் அ ப் பு
வந்தவுடனேயே கண்டு க�ொள்கிறான்.
அவன் உள்ளத்தில் இருந்த அம்மா
எ ன் கி ற பி ம்ப ம் உ டை கி ற து .
அவனுக்கு அந்த வீட்டில் இருப்புக்
க�ொள்ளவில்லை. மீண்டும் படித்த
இடத்துக்கே திரும்பி, தனக்காகவே
காத்திருக்கும் இளம் விதவையான
இந்துவை ஏற்றுக் க�ொள்கிறான்.
சமூகத்தைய�ோ கணவனைய�ோ
ப � ொ ரு ட ்ப டு த ்தா ம ல்
கு டு ம்பத் தி ன ரு ட ன் இ ரு ந் து
க�ொண்டே அந்நிய ஆடவனுடன்
உ ற வு க�ொ ண் டு பி ள ்ளைகளை ப்
பெற்ற அலங்காரம், வேதம் படித்த மகன் வீட்டில்
இருக்கப் பிடிக்காமல் திரும்பிச் சென்றதும் ஆடிப்
ப�ோய் விடுகிறாள். அப்புவின் இந்தச் செயல்
அவளை உலுக்கி விடுகிறது. அவனது புறக்கணிப்பு
ஒன்றுதான் அவளுக்கு ஒரு ப�ொருட்டாக இருக்கிறது.
அவனைத் தேடி பாடசாலைக்கு வருகிறாள். அங்கே
அப்பு தனது முடிவைச் ச�ொல்லி விடுகிறான்.
அலங்காரம் ஒரு பார்வையில் இளம் விதவை
இ ந் து வை யு ம் ஒ ரு பார ்வை பா ர் த் து வி ட் டு
நிலைமையைப் புரிந்துக�ொண்டு காசிக்குச் சென்று
பாவத்தைத் த�ொலைக்கப் ப�ோவதாகக் ச�ொல்லிப்
புறப்பட்டுப் ப�ோகிறாள்.
இந்தப் புதினத்தில் இந்து, பவானி அம்மாள்
பாத்திரங்கள் காத்திரமாக உள்ளன. அலங்காரம்
உள்பட மற்ற பாத்திரங்கள் சத்தற்றவை. பாடசாலை
வாத்தியார் விலகிய பிறகு, அப்புவே அங்கே இருந்து
கவனித்துக் க�ொள்ளப் ப�ோகிறான் என்ற நிலை
ஏற்படுகிறது. எதார்த்தமாக அப்புவையும் தன்னையே
நம்பி வந்த இந்துவையும் இணைத்துப் பார்க்கிறாள்
ப வ ா னி ய ம்மாள் . வேத பாட ச ாலை ய ாக
இல்லாவிட்டாலும் ஏழைப் பிள்ளைகளுக்கொரு
அ ன்ன ச ாலை ய ாக வ ா வ து த�ொட ர ட் டு ம்
என்றெண்ணி ச�ொத்துக்களை மாற்றி எழுதி
வைக்கிறாள்.
இ ந ்த க் கதை யி ல் இ ந் து ம ாத் தி ர மே
உயிர�ோட்டமான பாத்திரம். பவானியம்மாள்
எதார்த்தமாக இருக்கிறாள். இளம் விதவையான
இந்து தனக்கு கட்டாயமாக நடத்தி வைக்கப்பட்ட
திருமணத்தை ஒரு ப�ொருட்டாக ஏற்பதில்லை.
அப்புவை அடைய தனக்கு உரிமை இருக்கிறது
என்று அவள் திடமாக நம்புகிறாள். அவன்மீது
தனக்குள்ள உரிமையை அவள் அப்புவுக்கும் புரிய
வைக்கிறாள். தனது ஆசை ஞாயமானது என்பதில்
அவளுக்கு ஐயமில்லை. அதனால் அவள் அப்புவை
அ டை ய ந ம் பி க ்கைய�ோ டு ப � ோ ர ா டு கி ற ாள் .
அ ல ங ்கா ர ம் தாய் எ ன்பதா ல் ம ட் டு மே

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

அழகிகளான சந்திரா, ட�ொக்கி
இ ரு வ ர�ோ டு ம் ப ழ கி ய ர ங ்க ன் ,
அவர்களது அழகை, லட்சணங்களைத்
தாள முடியாமல் தற்கொலை செய்து
க�ொண்டு செத்துப் ப�ோகிறான். இது
ச ந் தி ர ா , ர ங ்க ன் எ ன்ற இ ரு
பாத்திரங்களின் படைப்பில் உள்ள
ஓட்டையை சரிசெய்ய உருவாக்கிய
சாவு என்றுதான் படுகிறது. ரங்கன்
அழகை நாடுபவனாக இருந்தாலும்
அ தை க் கை ய ா ள மு டி ய ாத
கையாலாகாத்தன்மை இருப்பதாக
கருதவும் இடமிருக்கிறது. அப்படி
ஒரு ஆண் தன்னைப் புரிந்து க�ொண்டு
த�ோல்வியை ஒப்புக் க�ொள்வது
அரிது. ஆண்களின் இயல்புக்கு
மாறானது.
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உயர்ந்தவளாகிவிட மாட்டாள் என்று அப்புவுக்குப்
புரிய வைக்கிறாள் இந்து. அதன்வழி விதவையான
தன்னை ஏற்பதிலும் தவறில்லை என அப்பு
ஏற்கும்படி செய்கிறாள்.
இறுதியாக, அலங்காரம் என்ற பாத்திரப்
படைப்பு அம்மா வந்தாள் புதினத்தை பலரும்
வாசிக்கக் காரணமாக இருந்திருக்கும் என்று
த�ோன்றுகிறது. யாருடன் உறவு க�ொள்ள வேண்டும்,
யாருக்குப் பிள்ளைபெற வேண்டும் என்பது ஒரு
பெண்ணின் தேர்வு தான் என்பது சரிதான். ஆனால்
அலங்காரம் பாத்திரப் படைப்பு ஒரு முரணான
பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் பாத்திரமாகவே உள்ளது.

திரு. ஜானகிராமன் இயற்கையின் உபாசகராக
இருக்கிறார். காவிரிக் கரையும், மணலும்,பசுமையான
வயல்களும், வாழைத் த�ோட்டங்களும், பழ
மரங்களும், புல் வெளிகளும், பசுக்களும், பறவைகளும்
கதையை விரிவாக எடுத்துரைக்க அவருக்கு
உதவுகின்றன. கதை நிகழும் நிலப்பரப்பை, வீட்டின்
அமைப்பை, கதை மாந்தர்களின் உருவத்தை,
மனதின் நிலையை வாசகரின் கண்முன் க�ொண்டு
வந்து நிறுத்தி விடுகிறார். ஆற்றைப் பற்றிய அவரது
நேர்த்தியான வர்ணனையில் சலசலவென்று
கண்முன்னால் ஆறு சுழித்தோடுவதைக் கேட்க
முடிகிறது. அது காற்றின் வேகத்திற்கும் திசைக்கும்
ஏற்ப அலைஅலையாகப் புரள்கிறது.
அவர் விவரிக்கும் ஆற்றங்கரைக் காட்சி மனதில்
ஏக்கத்தையே உண்டாக்கி விடுகிறது. காவிரி நுங்கும்
நுரையுமாகப் பெருக்கெடுத்து வயல்களில் ப�ொன்
விளையச் செய்யும் காட்சியை என்ன ச�ொல்ல ?
நிலவ�ொளியில் ஆற்று மணல் வெள்ளி மஞ்சமாகிறது
அவருக்கு! ஆறு மண்ணைப் ப�ொன்னாக்குவது
ப�ோல் மனிதனின் மனதை மென்மையாக்குகிறது.
அழகின், பெருந்தன்மையின் வசமாக்குகிறது.
இதுப�ோன்ற காவிரிக் கரையைப் பார்க்க நாம்
க�ொடுத்து வைக்கவில்லையே என்ற ஏக்கம்
த�ோன்றிவிடுகிறது.

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

நிலவ�ொளிதான் எத்தனை விதமாக அவரால்
வர்ணிக்கப் படுகின்றது ! முழுநிலவு பால்போலக்
காய்ந்து ஊரை வெள்ளி முலாம் பூசிய நிலமாக்குகிறது.
மங்கலான ஒளியுடன் மேகம் சூழ்ந்த நிலவு பழைய
பித்தளைத் தட்டைப் ப�ோல் தென்படுகிறது.
மேகங்கள் மெல்ல விலகி ம�ொட்டை மாடிகள்
நிலவில் குளிக்கின்றன. காண்போர் மனதில்
விதவிதமான உணர்வுகளை எழுப்புகின்ற நிலவும்
பறவைகளின் ஓசையும் கதைவெளியெங்கும் நீக்கமற
நிறைந்துள்ளன.
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திரு. ஜானகிராமனுக்கு இசையில் நல்ல ரசனை
இருந்திருக்கிறது. இசையை அவர் அனுபவித்தவாறே
மிக விரிவாக எழுதியுள்ளார். ரங்கண்ணாவை ஒரு
ஆதர்ச இசைக் கலைஞராகவும், பாபுவை ஒரு நல்ல
மாணவனாகவும் கண்முன் க�ொண்டு வருகிறார்
ஜா ன கி ர ா ம ன் . ஆ ன ா ல் நே ர டி அ னு ப வ ம்
இருந்தால�ொழிய அது வாசகரைக் கவர்வதற்தில்லை.
கதை நிகழும் இடத்தின் வர்ணனை, பாத்திரங்களின்

அ சை வு கள் , அ வை பே சு ம்போ து சூ ழ லி ல்
ஏற்படுத்தும் அதிர்வுகள், மனநிலைகள், சங்கீதம்
பற்றிய விவரணைகள் ப�ோன்றவை எல்லா இடத்தும்
வாசகரைப் பிடித்து நிறுத்தவ�ோ கதைக்கு வலு
சேர்க்கவ�ோ பயன்படுவதில்லை.
குழந்தைத் திருமணம், ப�ொருந்தாத் திருமணம்,
கைம்மை, இரண்டாம் திருமணம், வைப்பாட்டிகள்
என அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்த சமூக
அவலங்களை எதார்த்தமாக திரு ஜானகிராமன்
பதிவு செய்துள்ளார். செம்பருத்தி புதினத்தில்
குஞ்சம்மாள், அன்பே ஆரமுதேவின் நாகம்மாள்,
அம்மா வந்தாளில் இந்து, ம�ோகமுள்ளில் தங்கம்மாள்
எ ன இ ள ம் வ ய தி ல் கண வ ன் து ண ை ய ற ்ற
பெண்களின் நிலை வாசகரையும் கலங்கடிக்கிறது.
கு ஞ ்சம்மா ளி ன் இ ம ால ய ப் ப � ொ று மை யு ம் ,
தங்கம்மாளின் அவசர முடிவும் தாங்க முடியாத
துயரத்தைக் கிளப்புகின்றன.
அம்மணி பாத்திரப் படைப்பு ப�ொருந்தாததாக
இருக்க, புவனாவும் யமுனாவும் மிக காத்திரமான
பாத்திரங்களாக மிளிர்கிறார்கள். க�ோபாலி,
பட்டாபி, பாபு ஆகிய பாத்திரங்கள் கதையில்
முக்கியப் பாத்திரங்களாக இருந்தும் சத்தில்லாத
பாத்திரங்களாகவே உள்ளன. மாறாக அனந்தசாமி,
சுப்புசாமி, ருக்மணி, புவனா, பத்மாசனியம்மாள்,
யமுனா ஆகிய பாத்திரங்கள் எதார்த்தமாக,
உயிர�ோட்டமாக அமைந்துள்ளன.
இறுதியாக, ஆண் பெண் உறவை விலாவாரியாக
எழுதிய ஜானகிராமன், விட்டவற்றைப் பார்க்கலாம்.
இளவயது கைம்மை, ப�ொருந்தா மணம், கணவனால்,
காதல ன ா ல் கை வி டப்ப டு ம் ப ெண்கள் ,
முதிர்கன்னிகள் பற்றியும் நிறைய எழுதியிருக்கிறார்.
இறுக்கமான சூழலில் புழுக்கத்தில் வாடும் பெண்கள்
சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது பாலியல் மீறலில்
ஈடுபடுவதைக் கூறுகிறார். ஆனால் இந்த ஐந்து
புதினங்களில் ஒரு இடத்தில் கூட விதவை மறுமணம்,
காதல் மணம் என எந்தவ�ொரு முற்போக்கான
செயலையும் காண முடியவில்லை. தமிழ்ச் சமூகத்தில்
ப�ொதுவுடைமைக் க�ொள்கைகளும் பெரியாரின்
க�ொள்கைகளும் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தில் எண்ணற்ற
விதவை மணங்களும் கலப்பு மணங்களும் மறு
மணங்களும் நிகழ்ந்துள்ளன. அவை ஜானகிராமன்
மீது எந்தத் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை.
பாலியல் மீறல்களும் ஒரு ரகசிய நிலைய�ோடு
நி ன் று வி டு கி ற து . வ ா ழ ்க்கை ம ா று வ தி ல ்லை .
தங்கம்மாள் சாகிறாள். யமுனா தனியளாகிறாள்.
இந்து வைப்பாகிறாள். இரண்டும் கெட்ட நிலை
அலங்காரத்திற்கும் ஏற்படுகிறது - அவள் பாவத்தைத்
த�ொலைக்க காசிக்குப் ப�ோகிறாள். வாழ்க்கையை
மாற்றியமைத்துக் க�ொள்ள விருப்பம் இருந்தும்
அவ்வாறு நடவாமல் ப�ோவது திரு ஜானகிராமனின்
மன மாற்றமின்மையாகவே படுகிறது.
2021 அக்டோபர் 5, 6இல் சேலம் பெரியார் பல்கலைக்
கழகத் தமிழ்த்துறையும் சாகித்ய அகாதமியும்
இணைந்து நடத்திய தி.ஜா.ரா நூற்றாண்டு
கருத்தரங்கில் படிக்கப்பெற்ற கட்டுரை.

கட்டுரை

முனைவர். சித்தமருத்துவர். அருள்அமுதன்

தமிழரின் சித்தமருத்துவம்தான்
ஆயுர்வேதம்
த

மிழ் ம�ொழிக்கென்று தனியான மருத்துவமுறை இல்லை, என்றும்
சமஸ்கிருத ம�ொழியின் ஆயுர்வேத மருத்துவமுறைதான், தமிழன்
பயன்படுத்தியது என்றும் நிறுவும் முயற்சி த�ொடர்ந்து நடந்து க�ொண்டேதான்
இருக்கிறது.
“மிகினும் குறையினும் ந�ோய் செய்யும் நூல�ோர்
வளிமுதலாய் எண்ணிய மூன்று”
இங்கு வளி, அழல், ஐயம் என்ற மூன்று உயிர்தாதுக்களும் தன்னளவை
விட மிகுந்தாலும் அல்லது குறைந்தாலும் உடலில் ந�ோயை வரவழைக்கும்
என்று வள்ளுவர் ச�ொல்கிறார். வள்ளுவன் என்னும் சித்தர், திருக்குறளை
மட்டுமல்ல, பல சித்த மருத்துவ நூல்களையும் இயற்றியுள்ளார். எனவே,
இங்கு அவர் தமிழனின் சித்த மருத்துவக் கருத்துக்களைத் தான் ச�ொல்கிறார்.
நூல�ோர் என்றால், எனக்கு முன்னால், எழுதப்பட்ட சித்த மருத்துவ
நூல்களின் ஆசிரியர்கள் என்று ப�ொருள். மருந்து என்ற அதிகாரத்தில்,
மருந்துகளைப் பற்றி பேசாமால், வருமுன் காக்கும் உபாயத்தினை 10
குறள்களில் எழுதியுள்ளார்.
“மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது
அற்றது ப�ோற்றி உணின்”
இந்தக் குறளில், யாக்கை என்பது தாய் மற்றும் தந்தையின் மரபணு
கலப்பால் உருவாகும் குழந்தையின் (மனிதனின்) மரபணுவைக் குறிக்கிறது,
இது மனிதனுக்கு, மனிதன் மாறுபடும். ஒருவரின் உடலமைப்பை
அடிப்படையாக வைத்து வாத தேகி, பித்த தேகி, என்று பலவகையாகப்
பி ரி த் து , அ வ ரு க் கு எ ன்னென்ன உ ண வு ஒ த் து க்கொள் ளு ம் , எ து
ஒத்துக்கொள்ளாது என்று சித்தர்கள் பட்டியலிட்டுள்ளனர். இதை
யாக்கையின் இலக்கணம் என்னும் தலைப்பில் விவரித்துள்ளனர்.
ஆனால், திருவள்ளுவர் ச�ொன்ன மருந்து அதிகாரம், ஆயுர்வேத
அடிப்படையிலானது என்றும், அவர் காலத்தில், தமிழ்குடிகள் சமஸ்கிருத
அடிப்படையிலான ஆயுர்வேத மருத்துவத்தைத் தான் பயன்படுத்தினர்
என்றும் உலக அரங்கில் தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்த ஆயுர்வேத மருத்துவர்களே
பேசியும் எழுதியும் வருகின்றனர்.
“வீழ்குடி உழவர�ொடு விளங்கிய க�ொள்கை
ஆயுள் வேதருங் காலக் கணிதரும்”
என்ற சிலப்பதிகார வரிகளில். ஆயுளை வேதியியல் (மருந்துகள்)
அடிப்படையில் நீட்டிக்கும் சித்த மருத்துவரை ஆயுள்வேதர் என்று
இளங்கோவடிகள் ச�ொல்லியிருக்கிறார். ஆனால், இந்த வரிகளை மேற்கோள்
காட்டி, ஆதிகாலத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருந்த மருத்துவ முறையானது
ஆயுர்வேதம் தான் என்றும் உலக அரங்கில் பரப்பி வருகின்றனர். ஆனால்,
ஆயுள் வேதம் என்று அக்காலத்தில் அழைக்கப்பட்ட தமிழனின் பாரம்பரிய
சி த ்த ம ரு த் து வ ம்தா ன் பி ற ்காலத் தி ல் , ஆ யு ர்வேத ம ாக
சமஸ்கிருதமயமாக்கப்பட்டுவிட்டது என்ற சந்தேகமும் இங்கு எழுகிறது.

தமிழகத்தில் சித்தமருத்துவம்
எல்லா சித்த மருத்துவ ஓலைச் சுவடிகளும் 100-300 ஆண்டுகளுக்கு
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தமிழனின் பாரம்பரிய
மருத்துவ முறையை
‘சித்த மருத்துவம்’
என்ற பெயரில் உலகம்
அறியும்.
உண்மையில், அந்த
சித்த மருத்துவம்,
ம�ொத்தமாக தமிழனின்
கைகளில் இல்லை.
உரிமையாளர்
தூங்கிவிட்ட
பழத்தோட்டத்திற்குள்,
குரங்கும் நரியும்
ஆந்தையும் இன்னபிற
விளங்குகளும்
நுழைந்துவிட்டால்
அவற்றின் கைகளில்
எப்படியெல்லாம்
பழத்தோட்டம் சிக்கி
சின்னாபின்னமாகும�ோ,
அந்த நிலைமைதான்
சித்த மருத்துவத்துக்கு
இன்று
ஏற்பட்டிருக்கிறது.
அதைப் பற்றிய
தெளிவை நேர்மையாக
ப�ொதுவெளியில்
விளக்குவதே இந்தக்
கட்டுரை.
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ஒருமுறை படி எடுக்கப்படும், அதாவது திருப்பி புதிய
ஓலையில் எழுதப்படும். அப்படி எழுதப்படும்போது,
வழக்கில் இருந்த ம�ொழிநடை பயன்படுத்தப்பட்டது.
எனவே, இன்றிலிருந்து 100-300 ஆண்டுகளுக்கு
முன்னால் திருப்பி எழுதப்பட்டு, இன்று நம்
கைகளில் கிடைக்கும் சித்த மருத்துவ நூல்களில்
பிறம�ொழி ச�ொற்கள் கலந்து இருக்கும். பல
நூற்றாண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் சமஸ்கிருத
ஆதிக்கம் இருந்த காரணத்தால்தான், இப்படி சித்த
ம ரு த் து வ நூ ல்க ளி ல் வே று ம�ொ ழி கல ப் பு
இருந்திருக்கிறது. இதை காரணம் காட்டி, தமிழர்
அல்லது திராவிடர் என்ற அரசியல் ரீதியான
பிரிவினைவாதம் இந்தியாவில் வந்தபின்னர், வலிந்து
தமிழில் எழுதப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட மருத்துவ
முறைதான் சித்த மருத்துவம் என்ற ஒரு கருத்தும்
வ லி மை ய ாக த மி ழ கத் து க் கு வெ ளி யே
வைக்கப்படுகிறது.
ஆ தி ச்சந ல் லூ ரி ல் கி டைக்கப்பெ ற ்ற ஒ ரு
துளையுடைய மனிதமண்டைய�ோடு சென்னை
அருங்காட்சியகத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது.
கேரளம் மற்றும் ஆந்திரத்தைச் சேர்ந்த இருவர்
அதை படம்பிடித்து சென்றுவிட்டனர். பின்னர்.
தமிழ் நாட்டின் ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைத்த
மண்டைய�ோட்டின் ஓட்டையானது, ஆயுர்வேத
சுஷ்ருதரின் அறுவைச் சிகிச்சைதான், என்று ஒரு
கட்டுரையை 2019 இல், Neurology India என்ற
அறிவியல் இதழில் “Cranial trepanation in ancient
India” என்ற தலைப்பில் வெளியிடுகின்றனர்.
அ டு த ்த டு த் து த மி ழ னி ன் த�ொன ்மை யு ம்
த�ொடர்ச்சியும் வெளிவந்து க�ொண்டிருக்கும்
வேளையில், தமிழின வரலாற்றை அழித்து, அவற்றை
சமஸ்கிருதம் அல்லது பாரதத்தின் த�ொன்மை என்று
பெயர்சூட்டி களவாடும் வஞ்சகங்கள் வேகமாக
நடந்து வருகின்றன.
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1798 முதல் 1832 ஆம் ஆண்டுவரை தஞ்சாவூரை
ஆண்டு வந்த இரண்டாம் சரப�ோஜி மன்னர்
வடஇந்தியாவின் ஆயுர்வேதம், தமிழகத்தின் சித்த
ம ரு த் து வ ம் எ ன இ ர ண ்டை யு ம் இ ண ை த் து
“ ச ர பேந் தி ர ர் வைத் தி ய மு றைகள் ” எ ன்ற
ஒருங்கிணைந்த முறையை உருவாக்கினார். அவர்,
சிறப்பாக கண் அறுவைச் சிகிச்சை செய்ததாக
வரலாறு ச�ொல்கிறது. அவர், கலந்துவிட்ட சித்த ஆயுர்வேத மருந்துகள் தமிழ் மற்றும் இந்திய
ம�ொழிகளில் கிடைக்கிறது. தற்போது, எது சித்தம்
எ து ஆ யு ர்வேத ம் எ ன்ற வ ரை ய றைகளை க்
க�ொண்டுவருவதில் சிக்கல்கள் நீடிக்கின்றன.
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தமிழகத்தில், பாரம்பரிய சித்த வைத்தியர் பலரும்
தன்னுடைய வைத்திய அனுபவங்களை நூல்களாக
எழுதிவைத்துள்ளனர், அவர்களது வாரிசுகள்
ஆ யு ர்வேத ம ரு த் து வ ர ாக ப் ப டி த் து
பட்டம்பெறும்போது, என் தந்தை பயன்படுத்தியது
தமிழ் ஆயுர்வேதம் என்று அவர்கள் ச�ொல்லும்
ப�ோக்கு, நம் வரலாற்றை முடக்கிவிடும் அபாயத்திற்கு
உள்ளாக்கியிருக்கிறது. சித்த நூல்களை ஆயுர்வேத
நூல்கள் என்றும் சித்த மருந்துகளை ஆயுர்வேத
மருந்துகள் என்றும் வரலாற்றுத் திரிபு செய்வது
வேதனையளிக்கிறது. தமிழ் மண்ணில் வாழ்ந்து

மறைந்த, வாழ்ந்துக�ொண்டிருக்கிற பாரம்பரிய சித்த
ம ரு த் து வ ர்களை நா ம் ஆ வ ணப்ப டு த ்த த்
தவறிவிட்டோம். அவர்களுக்கு உரிய ஊக்கம்
க�ொடுத்து, அவர்களின் அனுபவ முறைகளை
நூலாக எழுதி வெளியிட்டு சித்த மருத்துவ
நீர�ோட்டத்தில் சேர்க்கத் தவறிவிட்டோம்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஆயுர்வேத மருத்துவக்
கல்லூரிகளும் ஆயுர்வேத மருத்துவமனைகளும்,
பாரம்பரிய சித்த மருத்துவர்களையும் வர்மக்கலை
ஆசான்களையும் கவுரவப்படுத்தி, அவர்களிடமிருந்து
தமிழ் மருத்துவ முறைகளைக் கற்று, அவற்றை
ஆ யு ர்வேத ம ாக ம ா ற ்ற ம் செய் யு ம் நி கழ் வு
நடந்துக�ொண்டிருக்கிறது. ஆயுர்வேத மருந்து
செய்நிலையங்கள், பாரம்பரிய சித்த மருத்துவர்களை
நாடி, அவர்களின் அனுபவ சித்த மருந்துகளை
லட்சங்கள், க�ோடிகள் க�ொடுத்து வாங்கி ஆயுர்வேதம்
என்ற பெயரில் வெளிமாநிலத்திலிருந்து தயாரித்து
விற்பனை செய்யும் செயலும் ஊக்கம்பெற்று
வருகின்றன. உதாரணமாக ரச செந்தூரம் என்ற
சித்த மருந்து தமிழ் நாட்டைக் கடந்து மற்ற
மாநிலங்களிலும், புகழ்பெறுகிறது. அங்குள்ள
ஆ யு ர்வேத
ம ரு த் து வ ர்கள்
அ தை ப்
பயன்படுத்துகின்றனர். உடனே, அண்டை மாநில
ஆயுர்வேத மருந்து செய்யும் நிறுவனம், அதே
ம ரு ந ்தை , அ தே ப ெ ய ரி ல் , ஆ யு ர்வேத ம ாக
தயார்செய்து வியாபாரம் செய்கின்றது. ஆயுர்வேத
முறைப்படி தயார்செய்த ச�ொர்ண பஸ்மாவை (தங்க
பற்பம்) விட சித்த முறையில் உள்ள தங்க பற்பம்
அதிக ஆற்றல் இருக்கும் பட்சத்தில், சித்த முறைப்படி
தயார்செய்ததை, ச�ொர்ண பஸ்மா என்று ஆயுர்வேத
முகமூடியிலும் விற்கிறார்கள். சமீபத்தில், கபசுர
குடிநீர் புகழ்பெற்றப�ோது, வெளி மாநிலங்களில்
உள்ள ஆயுர்வேதக் கம்பெனிகள் இதை ஆயுர்வேத
மருந்து என்று அங்கு விற்றதையும் நம்மால் காண
முடிந்தது. இதெல்லாம் ஏன் நடக்கிறது என்றால்
சித்த மருத்துவம் தமிழக எல்லையை விட்டுத்
தாண்டி தன் கிளைகளை இந்தியா முழுதும்
பரப்பவில்லை. எனவே, வெளி மாநிலமக்களிடையே
திருக்குறளை எழுதியவர் கிருஷ்ணரின் அவதாரம்
அல்லது இயேசு கிறிஸ்துதான் என்று ச�ொல்வது
எப்படிய�ோ, அந்த அளவு ம�ோசடித்தனம்தான், சித்த
மருத்துவத்துக்கும் நடக்கிறது.
அ ய ல வ ர்கள் , சி த ்த ம் ம ற் று ம் வ ர்ம
மருத்துவமுறைகள் என்ற பெயரில் பயிற்சி செய்வதில்
தவறல்ல. ஆனால், ஆயுர்வேத மருத்துவமனைகள்
வர்ம வைத்தியத்தை மற்மா என்ற பெயரிலும்,
பஞ்சகற்மா என்ற பெயரிலும் பயிற்சி அளிப்பதால்,
அ தற் கு உ ரி மைப்ப ட ்ட த மி ழு க் கு ம் சி த ்த
மருத்துவத்துக்கும் செய்யும் துர�ோகம் அவர்களுக்குத்
தவறாகத் தெரியவில்லை. இப்படி நாம் தடுக்காமல்
ப�ோனதால் தான், சித்த மருத்துவத்தின் நாடி
பார்த்தல், வர்ம மருத்துவம், தாதுப�ொருட்களால்
செய்யப்படும் பற்ப-செந்தூரங்கள், ய�ோகா பிராணாயாமம் அனைத்தையும் இன்று ஆயுர்வேதம்
வி ழு ங் கி வி ட ்ட து . இ ப்போ து தி ரு க் கு ற ளு ம் ,
சி லப்ப தி கா ர மு ம்
எ ங ்க ள து
எ ன் று
ச�ொல்லித்திரிகின்றனர்.

சித்தமுறையில் உள்ள ய�ோகா, பிராணாயாம்,
மசாஜ் என்னும் தடவல் முறைகளைப் பிரித்து,
அதனுடன் உணவு மருத்துவத்தையும் சேர்த்து
ய�ோகா மற்றும் நேச்சுர�ோபதி என்ற ஒரு புதிய
படிப்பை ஒன்றிய அரசு சில வருடங்களுக்கு
முன்னர் க�ொண்டுவந்தது. சித்தத்தில் உள்ள, எளிய
மற்றும் ஏற்கனவே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சிகிச்சை
முறைகளை சித்த மருத்துவத்திடமிருந்து பிரித்து
எ டு த ்த ப டி ய ா ல் ,
சி த ்த
ம ரு த் து வ ம்
பலவீனமடைந்துள்ளது. தமிழ் நாட்டிலுள்ள இந்த
ய�ோகா மற்றும் நேச்சுர�ோபதி பயிற்சியாளர்கள்,
தமிழக உணவுகள் மற்றும் சித்த மருத்துவத்திலிருந்து
என்னென்ன களவாட முடியும�ோ அத்தனையும்
செய்தாகிவிட்டது. இது வேரை அழித்துவிட்டு,
இலைக்கு தண்ணீர் ஊற்றுவது ப�ோன்றதாகும்.
சித்தாவின் ஒரு மேற்படிப்பாக அல்லது சித்தாவின்
துணைப்படிப்பாக இருக்கவேண்டிய இந்தத் துறை,
இன்று தமிழ்நாட்டில் சித்த மருத்துவத் துறையின்
நி தி ம ற் று ம் வேலை வ ா ய ்ப்பை ப றி க் கு ம்
ப�ோட்டியாளராக ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சித்த
மருத்துவர்கள் க�ோவிட் ந�ோய் வந்தவுடனேயே,
மக்கள் அனைவரையும், கைவைத்தியமாக துளசி,
சுக்கு, அதிமதுரம், மிளகு மற்றும் மஞ்சள் இவற்றை
நீ ரி ல் க�ொ தி க்க வைத் து கு டி நீ ர ாக கு டி க்க
வலியுறுத்தினர். தமிழக நேச்சுர�ோபதி துறையினர்,
இதே மூலிகைகளை, நேச்சுர�ோபதி மருத்துவம் என்ற
பெயரில் TAMPCOL என்ற தமிழக அரசின் மூலிகை
மருந்துச் செய்நிலையத்திலிருந்து உணவு (FSSAI) என்ற
தலைப்பில் அனுமதி வாங்கி, சிறிய குழப்பத்தை

ஏற்படுத்தியதை மறக்க முடியாது. சித்த மருத்துவர்கள்
க�ொ டு க் கு ம் , எ ண்ணெய் கு ளி ய ல் , ய�ோகா ,
பிராணாயாமம், த�ொக்கணம் என்ற தடவல்
மு றைகள் , தி ரி க டு கு ப � ோன்ற பல மூ லி கை
மருந்துகளை அபேஸ் செய்து க�ொண்டிருப்பது
த மி ழி ன த் து க் கு ஒ ரு வ கை யி ல் இ ழ ப்பா கு ம் .
ஏனென்றால், அவர்கள் இதை தமிழ் சித்த மருத்துவம்
பரம்பரை அறிவு என்பதை மறைத்து, ஏத�ோ வட
இந்தியா மற்றும் வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி
செய்த அறிவு என்று நம்மிடமே ச�ொல்வது, மிகவும்
மனம் வருந்தத்தக்கது. இதைப்போலவே சித்த
மருத்துவத்தில் உள்ள கிட்டத்தட்ட 400 மூலிகைகளை
உணவாக அல்லது அழகுப்பொருளாக (மருந்தாக
அல்ல) விற்பனை செய்ய FSSAI பதிவு இருந்ததால்
இ த ன் அ டி ப்படை யி ல் , கப சு ர கு டி நீ ரு ம் ,
நிலவேம்புகுடிநீரும் கூட உணவாக விற்கப்பட்டது.
இதனால் தமிழ் சித்த மருத்துவ அறிவு பறிப�ோகிறது.
இன்னமும் க�ொடுமை என்னவென்றால், சித்த
மருத்துவர்கள், வர்ம ஆசான்கள், நாடி பார்ப்பவர்கள்,
சிறப்பாக மருந்து செய்பவர்கள் என சித்த
மருத்துவத்தின் வித்தகர்களை, ஒன்றிய அரசின்
ஆயுர்வேத ஆராய்ச்சி கவுன்சில், அவர்களுக்கு
பாராட்டு பத்திரம் க�ொடுத்து, அவர்களை கவுரவித்து,
அவர்களை அழைத்து இந்த வித்தைகளைக்
கற்றுக்கொள்கின்றனர். பிறகு அவர்கள் வாயாலேயே,
இ து த மி ழ் ஆ யு ர்வேத ம் எ ன் று ச�ொல்ல
வைக்கின்றனர். இப்படித்தான், நமது வர்ம வைத்திய
முறைகளை மற்ம வைத்திய முறைகளாக திருடி,
அதை ஆயுர்வேத மருத்துவர்களுக்குப் படிப்பாகப்
ப டி த் து க் க�ொ டு க் கி ற து . த மி ழ க ம் ம ற் று ம்
புதுச்சேரிக்குள்ளே இருக்கும் பல்கலைக் கழகங்கள்,
கல்லூரிகளில் நடத்திய சித்த மூலிகை ஆராய்ச்சிகளை
உலக அரங்கில் வெளியிடும்போது, இது ஆயுர்வேத
மூலிகை என்று அறிமுகம் செய்யும் பழக்கம்
த�ொடர்ந்து வருகிறது. இதெல்லாம் எங்கே சென்று
முடியும் என்று தெரியவில்லை.
இந்தியாவிலேயே தமிழக மண்தான் இந்த
மண்ணுக்கு பிற வைத்திய முறைகளான ஆயுர்வேத,
யுனானி, ஹ�ோமிய�ோபதி, நேச்சுர�ோபதி என
அனைவருக்கும் இடம் க�ொடுத்துக் க�ொடுத்து,
இன்று அவை நம் தாய்மருத்துவத்தை முழுங்கிக்
க�ொண்டு இருக்கிறது. தமிழக அரசே, இவற்றிற்கு
இடமும் க�ொடுத்து, கல்லூரிகளும் ஆரம்பித்து,
வேலையும் க�ொடுத்து, அவர்களின் மருந்து
வியாபாரத்துக்கு தாராளமனதுடன் உதவிகளும்
செய்தது. ஆனால், தமிழ்நாடு தவிர, மற்ற எந்த ஒரு
மாநிலத்திலும் ஏன் பாண்டிசேரியிலும் கூட அரசு
சித்த மருத்துவக் கல்லூரிகள் ஒன்று கூட இல்லை.
இ ந ்த அ ர சி ய ல் சூ ழ் ச் சி களை த மி ழ ன்
உணர்ந்துக�ொண்டு இதை வெல்லாவிட்டால்,
தமிழின் அறிவியல் அடையாளமாம் சித்த மருத்துவம்
மெல்லமெல்லச் சாகும் என்றே பாரதியைப் ப�ோல
பதிவு செய்யவேண்டியிருக்கிறது.

அண்டை மாநிலங்களில் சித்தமருத்துவம்
தி ர ா வி ட ம�ொ ழி க் கு டு ம்ப ங ்களை அ ர சு
ம�ொ ழி ய ாக க் க�ொ ண் டு ள ்ள அ ண ்டை
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சென்னையைத் தலைமையிடமாகக் க�ொண்டு
இயங்கும் ஒரு மருந்துசெய்நிலையம் ஆயுர்வேதம்,
சித்தம் மற்றும் யுனானி மருந்துகளை உற்பத்தி
செய்கிறது. நிலவேம்பு மூலிகை மற்றும் பப்பாளி
இ லையை க் க�ொ ண் டு டெங் கு ம ற் று ம்
சிக்குன்குனியாவை கட்டுப்படுத்தும் திட்டம் கடந்த
கால த மி ழ க அ ர ச ா ல் வெற் றி க ர ம ாக
செயல்படுத்தப்பட்டது. இந்த நிலவேம்பு + பப்பாளி
கலவையை உடனே “நிலவேம்பு-கரிகா மாத்திரை”
என்ற பெயரில் ஆந்திராவில் சென்று ஆயுர்வேதமாக
அனுமதிபெற்று அதே நிறுவனம் வியாபாரத்தை
நடத்துகின்றது. சித்த மருந்தாக விற்க அனுமதி
கிடைக்கவில்லையா அல்லது, சித்த மருந்து என்றால்
அதன் வியாபாரம் இந்தியா முழுதும் இருக்காது
என்ற வியாபாரத் தந்திரமா என்பது தெரியவில்லை.
இதே மூலிகைகளை வைத்து, Clevira என்ற மாத்திரை
/ திரவமருந்தை சென்னையைச் சார்ந்த மற்றொரு
மருந்துக் கம்பெனியும், ஆயுர்வேத மருந்தாகப் பெயர்
மாற்றி க�ொரானாவுக்கு விற்பனை செய்தனர். சித்த
மருந்துகளை சித்தம் என்று விற்காமல் ஆயுர்வேதமாக
மாற்றி விற்பதில் பல க�ோடிகள் லாபங்கள்
சம்பாதிக்கலாம். ஆனால், அது தமிழ்ச் சமூகத்துக்கு
எத்தனை அறிவு இழப்பு மற்றும் வியாபார இழப்பு
என்பதை தமிழ்ச் சமூகம் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.
தமிழக அரசு, சித்த மருந்துகளை சித்தம் என்ற
பெயரில் விற்பனை செய்வதற்கான ஆதரவும்,
நட வ டி க ்கை யு ம் எ டு க்க வே ண் டு ம் . இ தி ல்
க�ோ டி க்கணக்கா ன அ ன் னி ய ச் செலா வ ணி
வியாபாரம் இருக்கிறது.

61

மாநிலங்களில்கூட அரசு சித்த மருத்துவக் கல்லூரிகள்
இல்லை. ஆனால், அங்கே சித்த மருத்துவத்தின்
நிலை என்ன என்பதைக் கவனிப்போம்.
குமரி மாவட்டம், திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்துடன்
இணைந்து இருந்தப�ோது, சித்த மருத்துவமும் வர்ம
மருத்துவ முறைகளும் பெரும்பாலும், மலையாளத்தில்
எழுதப்பட்டன, இன்று அது கேரள ஆயுர்வேதமாக
உலகம் முழுதும் வியாபாரம் செய்யப்படுகிறது.
திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் 1880 இல் அங்கிருந்த
72 நாட்டு வைத்தியசாலைகள் மற்றும் விஷ
வைத்தியசாலைகளை ஒருங்கிணைத்து, முதன்முதலில்
ஆயுர்வேத பாடசாலை என்ற பெயரை அரசு
வழங்கி இருக்கிறது. இதெல்லாம் சும்மா நிகழவில்லை,
பலத்த சமஸ்கிருத பிடியில் அரசு இருந்ததால்
நிகழ்ந்தது. சித்த மருத்துவத்தில் நாம் பயன்படுத்தும்,
காயத்திருமேனி தைலம், முறிவெண்ணெய், வசவு
எண்ணெய், வெட்டுமாறான் குளிகை, இளநீர்குழம்பு,
என அனைத்தும் கேரளாவில் ஆயுர்வேத மருந்து
என்ற பெயரில் உலகம் முழுதும் விற்கப்படுகின்றன.
இந்த கேரள ஆயுர்வேத மருத்துவ முறைகள்
மலையாள ம�ொழியில் உள்ளன.
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ஆனால், சமஸ்கிருத ம�ொழியில் இல்லை.
‘ இ ரு பதா ம் நூ ற ்றா ண் டி ன் ஆ ர ம்ப ம் வ ரை
கேரளாவில், தமிழ் மற்றும் மலையாளத்தில்
எழுதப்பட்ட சித்த மருத்துவம் (அங்கே நாட்டு
வைத்தியம்) தான் ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது
எனவும், 1910 ஆம் ஆண்டில்தான் முதன்முதலில்
கேரளாவில் ஆயுர்வேதம் என்ற ச�ொல் பரவலாகப்
ப ய ன்ப டு த ்த ப்ப ட ்ட து எ ன் று ம் , ச ம ஸ் கி ரு த
ஆதிக்கத்திற்குப் பிறகுதான், நாட்டு / சித்த
வைத்தியமெல்லாம் கேரளா ஆயுர்வேதமாக
மாற்றிய வரலாற்று திரிபு நடந்தேறியுள்ளது என்றும்,
1917 ஆம் ஆண்டுதான், நாட்டு வைத்தியசாலைகளின்
பெயரை ஆயுர்வேத வைத்தியசாலைகளாக மாற்றும்
அரசு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது என்றும்,
க�ோட்டக்கல் ஆரிய வைத்திய சாலைதான்
இதற்கெல்லாம் மூளையாக செயல்பட்டது’ என்றும்,
கேரளாவை சேர்ந்த வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர்
கிரிஜா கே.பி, தனது ஆராய்ச்சியில் எழுதியுள்ளார்.
அவரின் ஆராய்ச்சிகளின்படி, 1959 இல் தான்
சித்தாவின் வர்ம மருத்துவ முறைகளை, ஆயுர்வேத
பாடசாலையின் பாடத்திட்டத்தில், மர்ம சிகிச்சை
என்றும், களரி என்றும் உட்கொள்ளப்பட்டு, பின்னர்
இவை பஞ்சகற்மா வைத்திய முறையின் அங்கமாக
ஆக்கப்பட்டது.
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கடந்த வாரம், அகத்தியர் வைத்ய சந்திரிகா
என்கிற பெயரில் மலையாளத்தில் எழுதப்பட்ட
சித்த மருத்துவ நூல் ஒன்றை ஆயுர்வேத நூலாகக்
கருதி ஆராய்ச்சிக்காக கேரள ஆயுர்வேதத் துறை
எடுத்த ப�ோது, அது கேரள சித்த மருத்துவர்கள்
சங்கத்தால், அவர்களுக்கு புரியவைக்கப்பட்டு,
நி று த ்த ப்ப ட ்ட து . இ தைப � ோல ஆ ங ்கா ங ்கே
த�ொடர்ந்து நடந்துக�ொண்டிருக்கும் சுரண்டல்களை
நம்மால் எப்படி தினமும் தடுத்து நிறுத்த முடியும்?
பாண்டிசேரி அரசு கூட அரசு ஆயுர்வேத
மருத்துவக்கல்லூரியை மாஹேயில் திறந்துள்ளது,
ஆனால் சித்த மருத்துவகல்லூரியை இன்னமும்

திறக்கவில்லை. கர்நாடக மாநிலத்தில் கடந்த
நூ ற ்றா ண் டி ல் சி த ்த வைத் தி ய ர்கள் ச ங ்க ம்
இருந்திருக்கிறது. மைசூர் மகாராசா தமிழகத்திலிருந்து
பல சித்த வைத்தியர்களை பணிக்கு அமர்த்தி
இருந்திருக்கிறார். ஆனால், சுதந்திரம் அடைந்த
பிறகு, தனிமாநிலமான பிறகு, அங்கு எல்லாமே
ஆயுர்வேதமாகக் கருதப்பட்டது. அங்குள்ள சித்த
வைத்திய முறைகள் கர்நாடக ஆயுர்வேதமாகிப்
ப�ோனது. தற்போது கூட, சண்ட மாருத செந்தூரம்,
ரசகந்தி மெழுகு ப�ோன்ற பிரபலமான சித்த
மருந்துகளை ஆயுர்வேதக் கல்லூரிகளில் ஆயுர்வேத
ம ரு ந் து கள்
எ ன் று
அ வ ர்கள்
ச�ொல்லிக்கொடுக்கின்றனர். அந்த மருந்துகளை
அவர்கள் பயன்படுத்துகின்றனர். அவற்றை,
ஆயுர்வேத மருந்தாக மாற்றி தயாரித்து விற்பனை
செய்வதற்கான சதிவேலைகள் நடக்கிறது. இதே
பெயரில், அனுமதி கிடைக்காவிட்டால், வேறு
பெயரில் விற்பனை செய்வோம், எப்படி நீங்கள்
தடுப்பீர்கள் என்று என்னிடமே கேட்கிறார்கள். 2020
வரையிலும் அங்கு சித்த மருத்துவ முறைக்கு
அங்கீகாரம் இல்லை, தனியார் சித்த மருத்துவர்கள்
கர்நாடகத்தில் பயிற்சி செய்ய முடியாது, இது ப�ோலி
மருத்துவ முறை என்றும் சித்த மருத்துவர்கள் ப�ோலி
மருத்துவர்கள் என்றும் இருந்த நிலைமை, கடந்த
ஐந்து ஆண்டு த�ொடர் முயற்சிக்குப் பின்னர்தான்,
தற்போது மாறியுள்ளது. பெங்களூர் மற்றும்
டெல்லியைச் சேர்ந்த ஆயுர்வேத அரசு நிறுவனங்கள்,
தமிழ் சித்த ஒலைச் சுவடிகளைச் சேகரித்து அதை
சமஸ்கிருதத்தில் ம�ொழிபெயர்த்துக் க�ொண்டிருக்கும்
நிகழ்வுகளை நேரில் பார்த்த நண்பர்கள், சில
வருடங்களுக்கு முன்னால் என்னிடம் பகிர்ந்தனர்.
ஆந்திரம் / தெலுங்கானா மாநிலங்களில்,
நாகர்ஜூனர் என்ற சித்தர், பல சித்த மருத்துவ
நூல்களை, தெலுங்கில் எழுதியுள்ளார். அத்தனை
நூ ல்களை யு ம் , ஆ ந் தி ர ஆ யு ர்வேத ம ாக
ஆக்கிவிட்டனர். ரசகந்திமெழுகு என்ற சித்த மருந்து,
புற்றுந�ோய், வாதந�ோய்கள் மற்றும் எய்ட்ஸ்க்குக்
க�ொடுக்கப்படும் புகழ்பெற்ற சித்த மருந்து. இதை
ஆயுர்வேதமாக ஆக்க நடந்த ஒரு சூழ்ச்சியைக்
கேளுங்கள்.
இ ந ்த ம ரு ந் து ச�ொல்லப்ப ட ்ட நூ லா கி ய
புலிப்பாணி வைத்தியம் என்ற தமிழ் நூலை
தெலுங்கில் ம�ொழி பெயர்த்துவிட்டு, அதை
தெலுங்கு ஆயுர்வேதமாக ஆயுஷ் அமைச்சகத்தால்
அங்கீகரிக்க ஆயுர்வேதத் துறையினர் பெரும் முயற்சி
எடுத்துவந்தனர். எனது கவனத்துக்கு இது வந்த
நாளிலிருந்து, இதுகுறித்து சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி
க வு ன் சி லி ல் உ ள ்ள அ லு வ லர்க ளு க் கு த்
தெரிவிக்கப்பட்டது. அவர்கள் அந்தத் தெலுங்கு
நூலையும் தமிழ் நூலையும் பார்த்த பின்னர், இந்த
சூழ்ச்சி வெளியே தெரியவந்தது.
சமீபத்தில் க�ொர�ோனாவுக்கு ஒரு நாட்டு
வைத்தியர் ஆந்திராவில் மருந்துக�ொடுத்து, ந�ோய்
குணமாவதாகப் பரவிவந்தது. ஆந்திர அரசு, ஒரு
குழு அமைத்து, அவரை ஆவணப்படுத்தியது. அவர்
முதல் நாள் த�ொலைக்காட்சி பேட்டியில் “நான்
பயன்படுத்துவது சென்னை ரெட்ஹில்சில் உள்ள

தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே உள்ள மாநிலங்கள்
சித்த மருத்துவத்தை ஆயுர்வேதமாக மாற்றிக்
க�ொண்டிருப்பது மிகவும் வேதனை அளிக்கிறது.
சித்த மருத்துவ முறைகளைக் கழித்துவிட்டால்,
சமஸ்கிருத ஆயுர்வேத முறைகளில் சிறப்பாக
ஒன்றுமேயில்லை என்பதைக் கற்றறிந்தவர் தெளிவர்.

ஒன்றிய அரசின் திட்டமிட்ட சதி:
ஒன்றிய அரசு ஆயுஷ் என்ற அமைச்சகத்தை
தனியாக அமைத்து, இந்தியாவில் உள்ள எல்லா
பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளையும் இந்தியா
மற்றும் உலகம் முழுவதும் பரப்பும் பணியையும்,
ஆராய்ச்சி செய்யும் பணியையும் செய்துவருகிறது.
அவர்கள் திட்டப்படி, இந்தியாவின் ஒவ்வொரு
மாநிலத்திலும் ஆயுர்வேதம் கண்டிப்பாக அந்தந்த
மாநில அரசால் பாதுகாக்கப்பட, பணம் செலவு
செ ய ்ய வே ண் டு ம் . த மி ழ் நாட் டி ல் கூ ட ,
நாகர்கோவிலில் அரசு ஆயுர்வேதமருத்துவக்
கல்லூரியை கடந்தகால தமிழக அரசை வைத்து
சூழ்ச்சியாக ஆரம்பிக்கச்செய்து, வருடாவருடம்
தமிழக அரசு அதற்காக நிதி ஒதுக்கவேண்டிய
கட்டாயத்தில் உள்ளது. இது ப�ோதாதென்று ஒன்றிய
அரசு, ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும், அதன் பங்குக்கு,
ஆயுர்வேதம் சம்பந்தமான ஆராய்ச்சி அல்லது கல்வி
நிறுவனங்களை அமைக்கும். ஆனால் இந்த ஆர்வம்
சி த ்த ம ரு த் துவத ்தை இ ந்தி ய ா முழுது முள ்ள
மாநிலங்களில் வளர்ப்பதில் சுத்தமாக இல்லை.
எங்கும் ஹிந்தி என்பது ப�ோல, எங்கும் ஆயுர்வேதம்
இருக்க வேண்டும். ஆனால், சித்த மருத்துவம், தமிழ்
நாட்டின் எல்லையை தாண்டிவிடக் கூடாது
என்பதில் மிகக்கவனமாக செயல்படுகிறது. அதாவது
தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய சித்த மருத்துவத்துக்கு
தேசிய அந்தஸ்து கிடைக்காமல் பார்த்துக்கொள்கிறது.
இதற்கு பல உதாரணங்களை உங்களுக்குப் பகிர
முடியும். ஒவ்வொரு மருத்துவ முறைக்கும் ஒரு
ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் அமைக்கப்பட்டு அது
இந்தியாவின் தலைநகரம் டெல்லியில் ஒரே
கட்டிடத்தில் இயங்குகிறது. வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள்
வந்தால், அங்கு சென்று பார்ப்பர். ஏதாவது புதிய
தி ட ்ட ங ்களை வி வ ா தி க் கு ம்போ து , இ ந ்த
க வு ன் சி ல்க ளி ன் தலை வ ர்கள் ம ற் று ம்
ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒன்றாக விவாதித்து எல்லாரும்
தன் பங்களிப்பை உறுதி செய்வர். இத்தனை நல்ல
மனத�ோடு ஆரம்பிக்கப்பட்ட கவுன்சில்களில், சித்த
மருத்துவக் கவுன்சிலை மட்டும் சென்னையில்
ஒளித்து வைத்துள்ளது ஒன்றிய அரசு. அதாவது,
இ ந் தி ய ா வி ன்
பா ர ா ளு ம ன்றத் து க் கு
தமிழ்நாட்டிலிருந்து தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள்,
டெ ல் லி யி லு ள ்ள பா ர ா ளு ம ன்றத் து க் கு வ ர
வேண்டாம், சென்னையிலேயே இருங்கள், நாம்
இண்டர்னெட் உதவியுடன் பேசிக்கொள்ளலாம்
என்றால், எந்த அளவு அவமரியாதைய�ோ, அந்த
அளவு தமிழகத்துக்கு கிடைத்த அவமரியாதையாக

இந்த நிகழ்வை, நான் பார்க்கிறேன்.
உ ண ்மை யி ல ே யே ஆ யு ர்வேத ம் எ ங ்கே
த�ோன்றியது? ராஜஸ்தானின் பாலைவனமாம்
ஜெய் ப் பூ ரு க் கு ம் ஆ யு ர்வேதத் து க் கு ம் எ ன்ன
சம்பந்தம்? கேரள ஆயுர்வேதத்துக்கும் டெல்லிக்கும்
எ ன்ன ச ம்பந ்த ம் ? ஆ யு ர்வேத க வு ன் சி லை
டெல்லியிலும், All India Institute of Ayurveda
டெல்லியிலும், National Institute of Ayurveda
ராஜஸ்தானிலும், National Institute of Panchakarma
கேரளாவிலும், அமைத்து ஆயுர்வேத்தை இந்தியா
முழுதும் பரப்பும் ஒன்றிய அரசு, ஏன் இதை சித்த
மருத்துவத்துக்கும் செய்வதில்லை? National Institute
of Siddha சென்னையில் இருக்கும், ஒருவேளை
அடுத்து All India Institute of Siddha, National Institute
of Varma, இப்படி எத்தனை வந்தாலும் அவையும்
தமிழ்நாட்டுக்குள்தான் அமைக்கப்படும். இப்படி
சித்தாவை தமிழ் நாட்டுக்குள்ளேயே ஒளித்து
வைப்பது, நமக்கு வேண்டுமானால் பெருமையாக
இருக்கலாம். உண்மையிலேயே இது மிகப்பெரிய
வஞ்சகமாகும். சித்த மருத்துவத்தின் வளர்ச்சிக்கு
முட்டுக்கட்டை ப�ோடுவதிலே தமிழர்களும் சித்த
மருத்துவர்களும்தான் முன்னிலை வகிக்கின்றனர்.
ஒன்றிய அரசிடம் வரிந்து கட்டிக்கொண்டு,
இவற்றை தமிழ்நாட்டுக்குள் கேட்டுப் பெறுகிறார்கள்.
இது ஒன்றிய அரசின் சூழ்ச்சிக்கு வசதியாக
ப � ோய் வி டு கி ற து . 1 0 0 க�ோ டி நி தி ஆ யு ஷ்
அ மைச்சக த ்தா ல் ஒ து க்கப்ப டு ம்போ து , 2 9
ம ா நி ல ங ்க ளி ல் ஒ ரே ஒ ரு ம ா நி லத் தி ல்தா ன்
சித்தமருத்துவம் இருக்கிறது, எனவே, 100 க�ோடியை
2 9 ஆ க பி ரி த் து சி த ்த ம ரு த் து வ த் து க் கு நி தி
ஒதுக்கப்படுகிறது. ஒருவேளை சித்த மருத்துவம்
தேசீய மருத்துவமாக இருந்திருந்தால், இன்னேரம்,
இந்தியா முழுதும், க�ோவிட் ந�ோய்க்கு சித்த
மருந்துகள் தான் பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கும். சித்த
மருந்துகள், சித்தா என்ற பெயரிலேயே மற்ற
மாநிலங்களில் விற்கப்பட்டிருக்கும். தமிழர்கள்
எத்தனை இழப்புகளை இதனால் எதிர்கொள்ள
நேர்கிறது என்று எண்ணிப்பாருங்கள். முடிந்தால்,
மத்திய அரசின் அனைத்து சித்தா நிறுவனங்களையும்,
உடனடியாக தமிழகத்துக்கு வெளியே, அனைத்து
மாநிலங்களிலும் அமைக்க தமிழக அரசு வலியுறுத்த
வேண்டும். தமிழ் நாட்டுக்குள் சித்த மருத்துவத்தை
வளர்க்க தமிழக அரசால் முடியாதா? சித்த
ஆராய்ச்சி கவுன்சில் ப�ோன்ற ஒன்றிய அரசு
நிறுவனங்களை தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியேயும்
அமைக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசு நிர்பந்திக்க
வே ண் டு ம் .
ஆ யு ர்வேத த ்தைப்போல
சித்தமருத்துவத்தையும் தேசீய மருத்துவமாக்கும்
ஒன்றிய அரசின் முயற்சிக்கு தமிழ்நாடு தடைக்கல்லாக
இருக்கக் கூடாது.
ஆயுர்வேதம் தற்போது இந்திய மயம் மட்டுமல்ல
உலகமயமும் ஆக்கப்பட்டு விட்டது. சமஸ்கிருதமும்
ஆயுர்வேதமும் இந்தியா முழுவதும் இருந்ததாகவும்,
சித்தமருத்துவம், அதன் தமிழ்பெயர்ப்பு என்றும் ஒரு
எண்ணம் மனதில் இருப்பதால்தான், அதை நிலை
நி று த் து ம் மு ய ற் சி ய ாக இ ன்ற ள வு ம் சி த ்த
மருத்துவத்தை இந்தியாவின் ஒரு மாநிலத்துக்குள்ளே
மட்டுமே புதைக்கும் முயற்சியை த�ொடர்ந்து செய்து
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எனது குருவின் சித்த மருந்துதான் என்று ச�ொன்னார்”.
அடுத்த நாளிலிருந்து பத்திரிகைகளும், ஆந்திர
அ ர சி ன் ஆ யு ர்வேத அ தி கா ரி க ளு ம் , அ ந ்த
வைத்தியரும், அதை ஆந்திர ஆயுர்வேதமாக
அறிவித்துவிட்டனர்.
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வருகிறது. இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை All India
Medical Sciences (AIIMS) களிலும், ஆயுஷ் என்ற
ப ெ ய ரி ல் , ஆ யு ர்வேதத் து றையை ம ட் டு ம்
ஆ ர ம் பி த் து வி ட் டு , சி த ்த ம ரு த் து வ த ்தை
புறக்கணிப்பதை கண்கூடாகப் பார்க்கிற�ோம். ஒரே
ஒரு AIIMS இல் (ராய்ப்பூர்) மட்டும் ஒரு சித்த
மருத்துவரை பணியமர்த்தி உள்ளது. இதைப்போல்,
ரெயில்வே மருத்துவமனைகளில், ஆயுர்வேதத்தை
மட்டுமே இந்தியா முழுவதும் ஊக்குவித்து விட்டு,
சித்த மருத்துவத்தைப் பெயருக்கு ஒரு இடத்தில்
மட்டும் வைத்துள்ளது.
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எப்படி சமஸ்கிருதம் மற்றும் ஹிந்தியை இந்தியா
முழுவதும் பரப்ப பல முயற்சி எடுக்கிறத�ோ,
அதைப்போலவே, ஆயுர்வேதத்தை மட்டும் பரப்ப
பல முயற்சிகள் நடக்கிறது. அங்கே தமிழுக்கு எப்படி
இடமில்லைய�ோ, அதைப்போல சித்தாவுக்கும்
இடமில்லை. உதாரணமாக, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth என்ற ஒரு நிறுவனம் ஒன்றிய அரசால்
அமைக்கப்பட்டு, ஆயுர்வேத MD படிப்பவர்களில்,
சி ற ந ்த ஆ ர ாய் ச் சி செ ய ்ப வ ரு க் கு வி ரு து கள்
வழங்கப்படுகின்றன, இதில் சித்த மருத்துவத்துக்கு
இடமில்லை. பல பட்டம்பெற்ற ஆயுர்வேத
மருத்துவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ந�ோய்க்கான சிறப்பு
சிகிச்சையில் சிறந்து விளங்குவர். இந்த அறிவை,
அடுத்த இளம் ஆயுர்வேத மருத்துவர்களுக்குக்
கடத்துவதற்காக, குரு சிஷ்ய பரம்பரை என்ற ஒரு
சிறப்பு திட்டம் Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth ஆல்
நடத்தப்படுகிறது. அதன்படி, ஒவ்வொரு வருடமும்,
இ ள ம் ஆ யு ர்வேத ப ட ்டதா ரி களை அ ந ்த
வைத்தியர்கள் மற்றும் மருத்துவர்களிடம் சென்று
தங்கிப் படிக்கத் தேவையான பண உதவிகளை ஒரு
வருடத்திற்குத் தருகிறது. ஒரு வருடத்திற்குள்
சிறப்பாகத் த�ொழிலைக் கற்று பின்னர் ச�ொந்தக்
காலில் அந்த இளம் ஆயுர்வேத மருத்துவர் நிற்க
முடிகிறது. ஆனால் ஏன் ஒன்றிய அரசு சித்த
மருத்துவத்துக்கு இப்படிச் செய்யவில்லை என்ற
கேள்வி எழுகிறது. இப்படி தமிழக சித்த பாரம்பரிய
வைத் தி ய ர்க ளி ன் அ றி வை நா ம் அ டு த ்த
தலைமுறைக்கு கடத்தாததால், இளம் சித்த
மருத்துவர்களை நாம் ஸ்பெசாலிட்டி மருத்துவர்களாக
உருவாக்க முடிவதில்லை, அதற்குள் வைத்தியர்களும்
காலமாகி விடுகின்றனர். நாம் உரத்த குரலில்
கேட்டால், நீங்கள் ஏன் இதுவரை கேட்கவில்லை,
கேட்டிருந்தால் செய்திருப்போம் என்று மழுப்புவர்,
மட்டுமல்ல, 29 மாநிலங்களில் ஒன்றுதானே சித்தம்.
எனவே 30 ஆயுர்வேதத்துக்கு செய்தால் சித்த
மருத்துவத்துக்கு 1 செய்வோம் என்றும் ச�ொல்ல
வாய்ப்பு இருக்கிறது.
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வெளிநாடுகளில் சித்த மருத்துவம்:
ஒன்றிய அரசு, ஒவ்வொரு வெளிநாட்டிலும்
ஆயுர்வேதம் மற்றும் ய�ோகாவை பரப்புவதில்
காட்டும் முனைப்பில் க�ோடியில் ஒரு சதம் கூட
சி த ்தா வு க் கு க் காட் டு வ தி ல ்லை . ஒ வ்வ ொ ரு
நாட்டிற்கும் சென்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
செய்யும்போதும், ஆயுர்வேதம் மற்றும் ய�ோகா
ம ட் டு ம்தா ன் இ ந் தி ய ா வி ல் உ ள ்ள து எ ன் று
ப�ொய்யைச் ச�ொல்லி, அதன் வளர்ச்சிக்காக

மட்டுமே ஒன்றிய அரசு இதுகாறும் செயல்பட்டு
வருகிறது. ஒவ்வொரு நாட்டிலும் புகழ் பெற்ற
பல்கலைக் கழகங்களை அடையாளம் கண்டுபிடித்து,
அதில் Ayurveda Chair ஐ உருவாக்கி, ஆயுர்வேத
மருத்துவரை பணியமர்த்தி, அந்த நாட்டில்
ஆயுர்வேதத்தை வளர்க்கத் தேவையான எல்லா
பண உதவிகளையும் அரசியல் உதவிகளையும்
செய்து வரும் ஒன்றிய அரசு, இதுவரை ஒரு நாட்டில்
கூட Siddha Chair நிறுவியது இல்லை.
ஒருமுறை நான் ஹாங்காங்கிலிருந்து டெல்லிக்கு
விமானத்தில் பயணம் செய்தப�ோது, அருகிலிருந்த
வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணி, என்னிடம் வணக்கம்
எப்படி ச�ொல்ல வேண்டும், நன்றி எப்படி ச�ொல்ல
வேண்டும் என்று ஆங்கிலத்தில் கேட்டார். நான்
“வணக்கம்” “நன்றி” என்று தமிழில் ச�ொன்னேன்.
அவர் உடனே “இலங்கை ம�ொழியில் வேண்டாம்,
இந்திய ம�ொழியில் ச�ொல்லுங்கள்” என்றார். தமிழ்
இந்தியாவின் ஒரு ம�ொழிதான் என்றால், அவரால்
நம்பவே முடியவில்லை. ஏனென்றால், அவர்களிடம்,
இ ந் தி ய ா வி ல் உ ள ்ள 1 3 0 க�ோ டி ம க்க ளு ம் ,
சமஸ்கிருதமும், ஹிந்தியும் பேசுவர் என்றும்,
இந்தியாவின் எல்லா அறிவியல் ரகசியங்களும்
ச ம ஸ் கி ரு த ம�ொ ழி யி ல் எ ழு தப்பட் டு
பாதுகாக்கப்படுகிறது என்றும், ஆயுர்வேதம் தான்
இந்தியாவின் ஒரே பாரம்பரிய மருத்துவ முறை
என்றும் ஒன்றிய அரசு ச�ொல்லியிருக்கிறது.
தமிழ்வாதிகள் தமிழ்நாடு என்னும் குண்டுச்
ச ட் டி க் கு ள் கு தி ரை ஓ ட் டி க�ொ ண் டி ரு ப்ப து
அன்றுதான் எனக்குப் புரிந்தது.
இ ந் தி ய ா வி ன் த�ொன ்மை அ றி வி ய ல்
சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்டிருப்பதால், அதைப்
படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் வெளிநாடுகளில்
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த ம�ொழிக்கான
மரியாதை கிடைத்துள்ளது. ஆனால், தமிழுக்கும்
சித்த மருத்துவத்துக்கும் அப்படியான ஒரு தகுதியை
ஒன்றிய அரசு உண்டாக்கித் தந்திருக்கிறதா?
இ ந் தி ய ா வி ல் ஒ ற ்றை ம ா நி லத் து க் கு ள் சி த ்த
மருத்துவத்தை புதைத்து (ஒளித்து) வைத்துவிட்டு,
தேசீய நீர�ோட்டத்தில் கலப்பதை தடுக்கும் இவர்களா,
உலக அரங்கில் சித்த மருத்துவத்துக்கான க�ொடியை
நா ட ்ட ப � ோ கி ற ார்கள் ? வெ ளி நா டு க ளி ல் ,
ஆயுர்வேதத்துக்கான முக்கியத்துவத்தை ஊதி
பெருக்குவதால், க�ோடிக்கணக்கான வியாபாரம்
நடக்கிறது. சித்த மருத்துவ துறையை நசுக்கி
வைத்திருப்பதால், அத்தனை வியாபாரத்தையும் நாம்
இழக்கிற�ோம்.
ஆறாயிரம் தமிழ் சித்த மருத்துவ ஓலைச்
சுவடிகளில் வெறும் 1000 மட்டுமே தற்போது புத்தக
வடிவில் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. மீதம் எல்லாம்,
இ ன்ன மு ம் வைத் தி ய ர்க ளி ட மு ம் , த மி ழ்
அறிஞர்களிடமும், அரசு நூலகங்களிலும், கேரளம்
ப �ோன்ற அ ண்டை ம ா நி ல நூ லக ங்க ளிலு ம்,
வெளிநாட்டு அருங்காட்சியகங்களிலும் அழகாக
அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. Drugs and Cosmetics
Act, 1940 ல் வெறும் 30 சித்த மருத்துவ புத்தகங்களை
மட்டுமே The First Schedule என்ற தலைப்பில், classical Siddha literature என்ற அடிப்படையில் ஒன்றிய

அரசு சேர்த்து இருக்கிறது. அதே நேரம் ஆயுர்வேதத்துக்கு 57
புத்தகங்களைச் சேர்த்துள்ளது. சமஸ்கிருதம் மட்டுமல்லாது,
இந்தியாவில் மற்ற ம�ொழிகளிலும் கிடைக்கும் பாரம்பரியப்
புத்தகங்களை இந்த ஆயுர்வேதப் பட்டியலில் சேர்க்கும் முயற்சி
த�ொடர்ந்து வருகிறது. சித்தாவை ப�ொறுத்தவரையில், மேலும்
70 புத்தகங்களை அந்த வரிசையில் சேர்க்க சித்த மருத்துவர்கள்
குழு ஒன்றிய அரசை பல ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தி வந்தும்
எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை. இந்த 30 நூல்களில் ச�ொல்லப்பட்ட
மருந்துகளை மட்டுமே classical Siddha drugs என்று தயாரிக்க
அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. மீதமுள்ள சித்தா நூல்களுக்கு
அங்கீகாரம் அளிக்காததால், அந்த நூல்களில் ச�ொல்லப்பட்டுள்ள
மருந்துகளை தயார் செய்ய அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது.
இதனால், லட்சக்கணக்கான நல்ல அனுபவ சித்த மருந்துகளை
வெளிக்கொணர முடியாமல் இந்த துறை தத்தளிக்கிறது.
ஆனால், இதே சித்த மருந்துகளை ஆயுர்வேத கம்பெனிகள்
அண்டை மாநிலங்களிலிருந்து ஆயுர்வேதம் என்ற பெயரில்
தயாரிக்க அனுமதி க�ொடுக்கப்படுகிறது. அதே சித்த மருத்துவப்
புத்தகங்களை தமிழிலிருந்து மலையாளம், தெலுங்கு, ஹிந்தி,
சமஸ்கிருதம் என்று ம�ொழி மாற்றம் செய்து, அவற்றை
ஆயுர்வேதமாக மாற்றிக�ொண்டு இருக்கிறார்கள். இந்த
துர�ோகத்தால், தமிழின் அறிவியலை நாம் இழக்கின்றோம்.

சித்த மருந்துகள் செய்யப் பயன்படும் மூலப�ொருட்கள்,
தாவரங்கள், விலங்குகள், கடல்படு ப�ொருட்கள் மற்றும் கனிம
வளங்களிலிருந்து கிடைக்கிறது. இவற்றில் பலவற்றை அரசு
தடைசெய்து வைத்திருக்கிறது. உதாரணமாக, அபின், கஞ்சா,
பனங்கள், யானைத் தந்தம், மான் க�ொம்பு, முள்ளெலி, உடும்பு,
மயில் த�ோகை, பவழம், சங்கு, இரசம் (mercury), வெடியுப்பு
(potassium nitrate), தாளகம் (arsenic), தீமுறுகல் பாடாணம் (white
phosphorous) ப�ோன்ற பல மூலப்பொருட்கள் தடைசெய்யப்பட்டு
அல்லது எளிதில் கிடைக்காமல் இருப்பதால், இவை
முறைகேடான முறையில் கள்ளச் சந்தையில் விற்கப்படுகிறது.
மருந்து செய்வதற்காக அங்கீகாரம் பெற்ற தயாரிப்பு
நி று வ ன ங ்க ளு க் கு ம் , சி த ்த ம ரு த் து வ ர்க ளு க் கு ம் இ ந ்த
மூலப்பொருட்களை பெறுவதற்கான உரிய வழிமுறையை
ஏற்படுத்த வேண்டும்.
அரசின், வனத்துறை, கடல்துறை, மருந்துக் கட்டுப்பாட்டுத்
துறை மற்றும் கனிமவளத் துறைகளே இந்த மூலப்பொருட்களை
சித்த மருந்து செய்நிலையங்களுக்கு வழங்கினால், தரமான
ப�ொருட்கள் சரியான விலையில் கிடைக்கும். இந்தியாவில்
எளிதில் கிடைக்காத, காண்டாமிருக க�ொம்பு, முள்ளெலியின்
முள், முள்ளம்பன்றியின் முள், முதலை த�ோல், யானை தந்தம்,
பவழம், முத்து, மான் க�ொம்பு, உடும்பு என பெரும்பாலான
சித்த மருத்துவப் ப�ொருட்கள் சீனா, தாய்லாந்து, இந்தோநேசியா,
ஆப்பிரிக்கா ப�ோன்ற பல நாடுகளில் எளிதில் சட்டப்பூர்வமாக
கிடைக்கிறது, அங்கு பண்ணைகளில் வளர்க்கப்படும் இந்த
வி லங் கு கள் உ ண வு க்காக வு ம் , ம ரு ந் தி ற ்காக வு ம்
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவற்றை தமிழ்நாட்டுக்கு இறக்குமதி

அலைக்கற்றை நினைவு
சட்டென அழித்து விடவும்
முடிவதில்லை
பெயர் மாற்றிட நினைத்து
அதுவும் சரி அல்ல என்கிறது மனது
முன் பின் பெயர் காணும் ப�ோது
கண்ணில் பட்டு விடும் ந�ொடியை
கடப்பது மூச்சடைக்கும் செயல்
பின்னிரவில் வந்த அழைப்பு
அதே பெயரில் இருக்க
கண நேரத்தில் நின்று துடித்தது
இதயம்
ஒரே செய்தியை ஒவ்வொருவருக்காய்
அனுப்புகையில் இடையில்
பெயர் கண்டால் நிமிட துக்கம்
நின்று தாக்கும்
பின் ஒரு முறை செய்தியை
மாற்றி அனுப்பி அதுவும் சென்று
சேர்ந்ததென வந்த தகவலில்
தவித்து பயந்தது திகில்
இப்படி இன்னும் இன்னும்
முன்னும் பின்னும்
நினைவென்னும் அலைக்கற்றையில்
பயணித்துக் க�ொண்டேயிருக்கிறது
இறந்தவனின் அலைபேசி எண்...!

கவிஜி
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தமிழக அரசு உடனடியாக, தமிழ் மற்றும் பிற ம�ொழிகளில்
உள்ள 6000 க்கும் மேற்பட்ட சித்த மருத்துவ நூல்களையும்
மற்றும் பாரம்பரிய வைத்தியர்களின் குறிப்பு புத்தகங்களையும்
Classical Siddha literature என்ற அந்தஸ்து க�ொடுத்து, அதில்
ச�ொல்லப்பட்ட மருந்துகளை தயாரித்து வெளிக்கொணர
தமிழகத்துக்கு உள்ளே அனுமதி க�ொடுக்கவேண்டும். இந்த
புத்தக அட்டவணையை, தமிழக சட்டசபையில் தீர்மானம்
செய்து, பின் ஒன்றிய அரசிடமும் வலியுறுத்தி இந்தியா முழுதும்
இந்த Classical Siddha literature அட்டவணையை ஏற்றுக்கொள்ள
வலியுறுத்த வேண்டும்.
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செய்து சித்த மருத்துவர்களுக்கு கிடைக்கச்செய்ய
அரசு முயற்சி எடுக்கவேண்டும். இந்த ப�ொருட்கள்
முற்றிலும் கிடைக்காமல் ப�ோனால�ோ அல்லது
கள்ளச்சந்தையில் ப�ோலியாக கிடைக்குமென்றால�ோ,
சித்த மருந்துகளில் 80% இல்லாமலேயே ப�ோய்விடும்.
மீதம் இருக்கும் 20% வைத்து, சித்த மருத்துவத்தை
வெற்றிகரமாகப் பயிற்சி செய்ய முடியாது.
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சீ ன ா பா ர ம்ப ரி ய ம ரு த் து வ மு றை யி ல் ,
மூலிகைகளை ஆராய்ச்சி செய்து, தற்போது
ஊசிமருந்தாகவும் மாற்றிப் பயன்படுத்தும் அளவுக்கு
அ ங் கு அ தை வ ள ர் த் து ள ்ள ன ர் . சி த ்தாவை
ப�ொறுத்தவரையில், ஆதிகாலத்தில், பாம்புகடித்தோ
அல்லது வேறுவகையில�ோ மயக்கமடைந்தவர்களுக்கு,
உச்சந்தலையிய�ோ அல்லது, வேறு இடத்தில�ோ
நெ ல் லி ன் மு னையைவைத் து கீ றி , அ தி ல்
சித்தாமருந்துகளை வைத்து அழுத்தித் தேய்த்து
உடலில் மருந்தை ஏற்றும் முறைக்கு குட�ோரி
வைத்தியம் என்று பெயர். இங்கு, கீறப்பட்ட
இடத்திலுள்ள இரத்தகுழாய்களின் மூலம் மருந்து
உறிஞ்சப்படுகிறது, இதை நவீன மருத்துவத்தில்
parentral route of drug adminstartion (subcutaneuous
injection) என்றும் ச�ொல்வர், அதாவது த�ோலை
துளைத்து மருந்தை செலுத்தும் முறையாகும். மேலும்
துளையுள்ள ஊசிமூலம் சித்தா மருந்துகளை
தசைப்பகுதியில் (intramuscular injection) செலுத்தி
ந�ோயைகுணப்படுத்தும் முறையும் சித்தமருத்துவத்தில்
உள்ளது. திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த ஒரு சித்த
மருத்துவர், தன்னிடம் இருந்த ஓலைசுவடியின்படி
தயாரித்த சித்த மருந்துகளை, இந்த முறையை
பயன்படுத்தி எய்ட்ஸ் ந�ோயாளிகளையும், புற்று
ந�ோயையும் பரிகரித்திருக்கிறார். அந்த தகவல்களை
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தமிழக அரசுக்கும்,
சித்தா மருந்து அங்கீகாரம் அளிக்கும் அதிகாரிக்கும்
சமர்ப்பித்துள்ளார். ஆனால் அதில் எதுவும்
நடக்கவில்லை. J&J DeChane Laboratires Private Limited, Hyderabad என்ற ஆயுர்வேத மருந்து நிறுவனம்,
1990 களிலேயே மூலிகை ஊசிமருந்துகளை தயாரித்து
விற்பனை செய்தது, நானும் அவற்றில் சிலவற்றை
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே பயன்படுத்தி
இருக்கிறேன், பின்னர் அந்த மூலிகை ஊசிமருந்துகள்
தடைசெய்யப்பட்டன.
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ஒன்றிய அரசின் ஆயுர்வேதா/சித்தா/யுனானி
Drug and cosmetic act ல், பாரம்பரிய மருந்து என்றால்
parentral route யை (த�ோலை துளைத்து மருந்தை
செலுத்தும் முறை) வலுக்கட்டாயமாக விலக்கி
வைத்ததுதான் காரணம். அதன்படி, சித்தாவின்
கு த் தூ சி மு றை தடைசெ ய ்யப்பட் டு ள ்ள து .
ஒருவேளை, ஒரு தமிழக விஞ்ஞானி, மிகவும்
சி ர ம ப்பட் டு , ஆ யு ள் மு ழு வ து ம் செல வி ட் டு ,
க�ோடிபணம் செலவிட்டு, ஒரு சித்த மருந்தை
ஆராய்ச்சிகள் செய்து ஊசிமருந்தாக மாற்றினால்,
அது சித்தா என்ற அந்தஸ்தை இழக்கும், இப்போது
அது நவீன மருந்து என்று அழைக்கப்படும். இந்த
குத்தூசி முறை, சித்தாவில் மட்டுமே உள்ளது, எந்த
பாரம்பரிய மருத்துவத்திலும் இல்லை. ஆகவே
தமிழக அரசு சித்தாவின் parentral route சிகிட்சை
முறைகளை மீட்டெடுத்து, அதற்கு அங்கீகாரம்
வ ழ ங் கு ம்ப ட ்சத் தி ல் , நம்மா ல் , அ வ ச ர ச்

சிகிச்சைகளையும் மேற்கொள்ள முடியும். புதிதாக
பல மூலிகை ஊசிகளும் கண்டுபிடிக்கப்படும். இந்த
மு ய ற் சி களை செம ்மை ய ாக ச் செ ய ்தா ல் ,
முழுமையான தற்சார்பு மருத்துவ முறையை
தமிழ்நாட்டில் நம்மால் நிறுவமுடியும்.
TKDL என்பது ஒன்றிய அரசின் Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) நிறுவனத்தின் ஒரு
பகுதியாகும். இதில், இந்திய நாட்டில் உள்ள
பாரம்பரிய அறிவுகளாகிய ஆயுர்வேதம், சித்தா,
யுனானி, Folklore practice, ய�ோகம், பாரம்பரிய
விவசாயம், பாரம்பரிய விலங்குகள் பராமரிப்பு
மு றைகள்
எ ன
அ த ்த னை யு ம்
ஆ வ ணப்ப டு த் து கி ற ார்கள் . உ ல கி ல் எ ந ்த
ஆராய்ச்சியாளராவது, தனது மூலிகை பற்றிய
கண்டுபிடிப்பிற்கு காப்புரிமை வாங்கும் ப�ோது, இந்த
ஆவணங்களை ஒருமுறை பார்த்து, இது இந்தியாவின்
த�ொன்மை அறிவு இல்லை என்று உறுதி செய்த
பின்னரே, காப்புரிமை வழங்கப்படுகிறது, மஞ்சள்,
வேம்பு மரத்திற்கான காப்புரிமை பிரச்சனைக்கு
பிறகு ஒன்றிய அரசு இதை நிறுவியுள்ளது. இங்கு
எ ல்லா சி த ்த ம ரு த் து வ நூ ல்க ளு ம் செ ன் று
சேரவில்லை. இதனால் பல தமிழனின் அறிவுகளை,
பிறர் காப்புரிமை பெறுவதை நம்மால் தடுத்து நிறுத்த
முடிவதில்லை. சித்த மருத்துவத்தின் அத்தனை
சுவடிகளையும், கையெழுத்துப் பிரதிகளையும் புத்தக
வ டி வி ல் ப தி ப் பி த் து , இ ந ்த நி று வ ன த் தி ட ம்
க�ொடுத்தால் தான், நம் அறிவை வேறு ஒருவர்
திருடுவதை நம்மால் தடுக்க முடியும். இந்தப்
ப�ொறுப்பை தமிழக அரசு முன்னின்று செயல்படுத்த
வேண்டும். பல சித்த மருத்துவச் சுவடிகளை ஆயுஷ்
அமைச்சகம் தன்னகத்தே மின்னாக்க வடிவில்
பதிப்பிக்காமல் வைத்துள்ளது. French Institute of
Pondicherry என்ற நிறுவனம் பலசுவடிகளை
மின்னாக்கம் செய்து வைத்துள்ளது. இன்னமும் பல
வைத்தியர்களிடம், பதிப்பிக்க பணமில்லாமல், சித்த
மருத்துவ சுவடிகள் பாதுகாத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒ ரு கு ழு அ மைத் து இ வ ற ்றை வெ ளி யே
க�ொண்டுவரவேண்டும்.
கடைசியாக, சித்த மருத்துவ வரலாறு மீண்டும்
தி ரு த் தி எ ழு தப்பட வே ண் டு ம் . த மி ழ ரி ன்
அறிவுச்சொத்தை அடுத்தவர் அபகரிப்பதைக்
கண்டிக்க வேண்டும். அகழ்வாராய்ச்சிகளில்
கிடைத்த ப�ொருட்களுக்கும் சித்த மருத்துவத்துக்கும்
உள்ள த�ொடர்பை ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளாக
வெளியிட்டு உலகறியச் செய்ய வேண்டும். தமிழக
அரசின் அனுமதி பெறாமல், மற்றவர்கள் அவர்களின்
இட்டப்படி நமது தரவுகளை அவர்களது என்று
எழுதுவதும் வெளியிடுவதும் தடுக்கப்பட வேண்டும்.
த மி ழ ் நா ட் டி ன் அ னைத் து பா ர ா ளு ம ன்ற
உறுப்பினர்களும் மேற்சொன்ன விடயங்களை நன்கு
உள்வாங்கிக்கொண்டு, ஒருமித்த குரலை மத்தியில்
எழுப்ப வேண்டும். உலகெங்கும் பரந்து வாழும்
தமிழர்களிடம் சித்த மருத்துவத்தை க�ொண்டு
சேர்க்க வேண்டும். தமிழர்கள் அதிகம் வாழும்
நாடுகளில் சித்த மருத்துவத்துக்கு அரசின் அங்கீகாரம்
கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும்.
கட்டுரையாளர்: பேராசிரியர்,
மணிப்பால் பல்கலைக்கழகம்
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சிறுபத்திரிகைகளில் - காக்கையின் வகிபாகம்
சமகால உரையாடல்

செ

ன்னை , சர் தியாகராயா கல்லூரியும் புதுக் கல்லூரியும் இணைந்து
நடத்திய ‘சிறுபத்திரிகைகள் - சமகால உரையாடல்’ எனும் தலைப்பிலான
இணையவழி தேசியக் கருத்தரங்கம் 1.10.21, 2.10.21 ஆகிய இருநாட்கள்
நடைபெற்றது. பேராசிரியர்கள் முனைவர் இரா.செங்கொடி, முனைவர்
கு.சுந்தரமூர்த்தி ஆகிய�ோரது ஒருங்கிணைப்பில் நிறப்பிரிகை, மணற்கேணி,
ப�ோதி, இதழ்களின் ஆசிரியரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர்
து,இரவிக்குமார் தலைமையில் உயிர்மை,உயிர் எழுத்து,காக்கைச் சிறகினிலே,
கல்குதிரை, தளம், மண்மொழி, கவிதாசரண், திசை எட்டும்,தலித்,பனிக்குடம்
என பத்து சிற்றிதழ்களின் ந�ோக்கும் ப�ோக்கும் உரையாளர்களால்
எடுத்துரைக்கப்பெற்றன.
1.10.21 அன்று இயற்பியல்துறை மேனாள் பேராசிரியரும் எழுத்தாளருமான
சு.இராமசுப்ரமணியன் ‘காக்கைச் சிறகினிலே’ இதழின் கட்டமைப்பு ,சிறப்பு
குறித்தும், அவ்விதழுடனான நயத்தகு அனுபவம் குறித்தும் தெள்ளெனப்
பாயும் ஓடையென ம�ொழிந்தார். அவர் காக்கையில் இதுவரையிலும் 90
கட்டுரைகளும், 10 நூல் அறிமுகக்கட்டுரைகளும் எழுதியுள்ளார். அவற்றில்,
பல அறிவியல், சுற்றுச்சூழல் கட்டுரைகளும் அடங்கும். அவ்வுரையாடலின்
சாரத்தைச் சுக்கமாய்த் தருவதே இக்கட்டுரையின் ந�ோக்கமாகும்.

பகல் - இரவு, உண்மை - ப�ொய்மை, நன்மை - தீமை என எதிர்வுகளின்
ஒத்திசைவுதான் உலக இயக்கம் என்றாலும்கூட உள்ளவற்றில் நல்லவற்றையும்,
அல்லவை நல்லவையாக மாறவேண்டியதன் அவசியத்தையும் துலக்கும்
ந�ோக்குடைய சிற்றிதழ் சில நூறு வாசகர்களைப் பெற்றிருப்பது ஆச்சர்யமல்ல.
சில பத்துகளில் மட்டுமே வாசகர்களைக்கொண்ட சிற்றிலக்கிய இதழ்களும்
உள்ளன. இதன் காரணமாகவும் ‘சிற்றிதழ்’ என்று அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது.
அதிகாரமையத்தின் கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் சிக்கிவிடாமல்
எதிர்நிலையாளர்களின் அச்சுறுத்தல்களுக்கும் ஈடுக�ொடுக்கும் திண்மையும்,
வன்மையும் உள்ளவர்கள்தான் சிற்றிதழைத் த�ொடர்ந்து நடத்தமுடிகிறது.
தவிர இலக்கிய அக்கப்போர்கள் இருப்பதையும் மறுக்கமுடியாது.
காக்கை நெறியாள் குழுவினருக்கென்று ஓர் அரசியல் பார்வை இருந்தாலும்

காக்கைச் சிறகினிலே
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சமூகம், ம�ொழி, இனம், வரலாறு ப�ோன்றவற்றைப் பேணும் விதத்தில்
கதை, கவிதை, கட்டுரை, திறனாய்வு, நேர்காணல், நூல் மதிப்புரை, நூல்
அறிமுகம், நகைச்சுவை, வாசகர் பின்னூட்டம் எனப் பலதரப்பட்டதாகச்
சிற்றிதழ்களின் உள்ளடக்கம் அமைகிறது.வாசகர்களின் சிந்தனையைச்
சீராக்கும், செழுமைப்படுத்தும் கருவியாகவும் வணிக இதழுக்கு மாற்றாகவும்
விளங்கும் ஊடகம் சிற்றிதழ் ஆகும்.
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பலதரப்பட்ட அரசியல், சமூகம், இலக்கியம் சார்ந்த
கருத்துகளுக்கும் காக்கை இடம்கொடுத்து வருகிறது.
எனினும் சாதி, மத, பாலியல் அடிப்படையில்
அ ல்ல து இ வைப � ோன்ற ம ா னு ட த ்தை க்
காயப்படுத்தும் ஏத�ொன்றையும் கருவாகக்கொண்ட
படைப்புகளுக்கு காக்கை இடம் அளிப்பதில்லை.
கட்டுரை, கதை, கவிதை என எல்லா வகைகளையும்
ஏந்திவந்தாலும் கட்டுரைகளுக்கு காக்கை அதிக
முக்கியத்துவம் தருவதைக் காணலாம். அரசியல்,
சமூகம், கலை, இலக்கியம், அறிவியல், மருத்துவம்,
த�ொல்லியல், நாட்டார் வழக்காற்றியல், சூழலியல்,
களஆய்வுகள் எனப் பல்துறைசார்ந்து பேரா
ஆ.சிவசுப்ரமணியன், பேரா.க.பஞ்சாங்கம், பா.
செயப்பிரகாசம், ந.முத்தும�ோகன், இரா.எட்வின்,
இரா.ம�ோகன்ராஜன், அமரந்த்தா, ஜ�ோசப்குமார்,
நாஞ்சில்நாடன், பேரா அ. கா. பெருமாள், பேரா
மெளனகுரு, குணாகவியழகன், நிலாந்தன், என்.
சரவணன், ரூபன்சிவராஜா, டிராட்ஸ்கி மருது,நிகழ்
அய்க்கண் என்று நூற்றுக்கும் மேலாக எழுத்தாளர்
பட்டியல் நீள்கிறது.
ஈர�ோடு தமிழன்பன், ஜெயதேவன், க�ோசின்ரா,
ஆதவன் தீட்சண்யா, நா.விச்வநாதன், ரூபன்
சிவராஜா, யாழன் ஆதி, அபிமானி, மா.லெ.தங்கப்பா
உள்ளிட்ட பலரும் காக்கையில் படைப்புகளை
அளித்துள்ளனர். நூல் விமர்சனம், திரை விமர்சனம்
எதுவாயினும் சுதந்திரமாகவும் நேர்த்தியான
ஒப்பீடுகளுடனும் வெளிவருவதால் ஆர்வமுடைய
வாசகர்களின் வாசிப்புக் களம் விரிவடைகிறது.

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

ஒவ்வோராண்டும் ஜனவரி இதழ் தமிழர் திருநாள்
சிறப்பிதழாக வருகிறது.மக்கள் கவிஞர் இன்குலாப்,
காக்கையின் முன்னாள் நெறியாளர் கி.பி.அரவிந்தன்,
ஓவியர் வீரசந்தானம், கவிஞர் இளவேனில், பேரா
த�ொ.ப,கரிசல் காட்டு முன்னத்தி ஏர் கி.ரா
ஆ கி ய�ோரை ப் ப � ோற் றி சி ற ப் பி த ழ ்கள்
வெளிவந்துள்ளன. மடல்திறப்பு பகுதி காக்கையின்
கரவாப் பண்பிற்குச் சான்றெனலாம்.
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காக ்கை யி ல் சி ல ர் த�ொடர்க ளு ம்
எ ழு தி யி ரு க் கி ன்ற ன ர் . இ ன் கு லா ப் பி ன் ,
“வாழ்க்கைத்தடம்”, பேரா. ய. மணிகண்டனின்
‘பாரதியின் அறியப்படாத பக்கங்கள்’, நெய்வேலி
பாரதிக்குமாரின் “மறக்கப்பட்ட மறவர்கள்”,
மா.அமரேசனின் ‘புத்த கயா ஞானபூமி’ , இரா.
ம�ோகன்ராஜனின் ‘ஈழத்தமிழருக்குக் கலைஞர்
என்ன செய்தார்?’, ஜ�ோ. டி. குரூஸ் எழுதிய
‘வேர்பிடித்த விளைநிலங்கள்’, க.பஞ்சாங்கத்தின் ‘மா.
அரங்கநாதனின் வாழ்வும் படைப்புகளும்’ ,
ஆ.சிவசுப்பிரமணியனின் ‘பெரியாரும் சாதி
மாநாடுகளும்’, “கத்தோலிக்கம் + கம்யூனிசம் =
மதநீக்கம் உள்ளிட்டவை காக்கையில் த�ொடராக
வெ ளி வ ந் தி ரு க் கி ன்ற ன . . ஓ வி ய ர் ம ரு து வி ன்
’க�ோடுகளின் நடுவில்’ தற்போது வெளிவரும்
த�ொடராகும்.
‘ ச மூ க அ க்கறை உ ள ்ள வ ர்கள் , சேவை
செய்பவர்களைக் கண்டறிந்து அறிமுகம் செய்வதில்
காக்கைக்குப் பேரார்வம் உண்டு.த�ொடக்க கால
நெறியாளர் கி.பி.அரவிந்தன் நினைவாக இலக்கியப்
ப � ோட் டி கள் நட த ்த ப்பெற் று ப ரி சு கள்

வழங்கப்படுகின்றன.2020 முதல் திருமதி லீலா
நினைவாக ப�ொருளாதாரப் பின்புலமற்றவர்கள்,சமூக
சேவையாளர்கள் என அறியப்படுபவர்களுக்கு ரூ
25000 வழங்கி காக்கை ஊக்குவிக்கிறது. பிரான்ஸ்,
இங்கிலாந்து, ஜெர்மனி, நெதர்லாந்து உள்ளிட்ட பல
ஐர�ோப்பிய நாடுகளுடன் கனடா, சிங்கப்பூர்,
மலேசியா, இலங்கை, ஆஸ்திரேலியா, நியுசிலாந்து
ப � ோன்ற நா டு க ளு ம் காக ்கை ப ய ணி க் கு ம்
தேசங்களாகும்.
கி.ரா கரிசல் கட்டளை இலக்கிய விருது(2012),
மகாகவி ஈர�ோடு தமிழன்பன் விருது (2015),வாழ்க்கைச்
சட்டத்தின் வானதி விருது(2016), தமிழ்நாடு ஊடகச்
சிற்பி விருது(2017), உயிர்மையின் சுஜாதா விருது(2017),
தமிழ்ப்பேராயத்தின் சுதேசமித்திரன் விருது(2018),
தமிழ்நாடு கலை இலக்கியப் பெருமன்றமும் நியூ
செஞ்சுரி புத்தகநிலையமும் இணைந்து வழங்கிய
த மி ழி யல் ஆளு மைக்கா ன சி லம்பு ச்செல்வ ர்
ம ா . ப � ொ . சி வி ரு து ( 2 0 1 9 ) , கலை இ ல க் கி ய ப்
பெருமன்றத்தின் சிறந்த சிற்றிதழ் விருது(2019)
ஆகியவை காக்கையின் பயணத்திற்கும் பணிகளுக்கும்
கிடைத்த அங்கீகாரம் ஆகும்.’ முற்போக்கு ஜனநாயக
உ ள ்ளடக்க ங ்களை க் க�ொண்ட இ த ழ ்கள்
நீ டி த் து வ ர ா து எ ன்ற கற் பி த த ்தை காக ்கை
உடைத்திருக்கிறது’ எனும் பேரா இன்குலாப் கூற்று
எதார்த்தம் ஆகும்.
காக்கையில் காத்திரமானப் படைப்புகளைத்
த�ொடந் து அ ளி த் து வ ரு ம் அ னைத் து
படைப்பாளிகளும், இதழ் காலம் தவறாமல்
வ ரு வ தற் கு உ ழைப ்பை ந ல் கு ம் அ னைத் து
ப�ொறுப்பாளர்களும் பாராட்டிற்கு உரியவர்கள்.
‘காக்கைச் சிறகினிலே’ மென்மேலும் சிறந்து வளர
காக்கையில் எழுதுபவனாகவும் வாசகனாகவும்
வாழ்த்துகிறேன் என நெகிழ்வோடு வாழ்த்தினார்.
“பிற்படுத்தப்பட்டோர்களுக்குள் மட்டும் உறவு
ச�ொல்லிடும் பழக்கம் சுருங்கிப்போனதன் காரணம்
என்ன? இந்தச் சுருக்கம் எப்போது துவங்கியது?
தமிழைத் தாய் ம�ொழியாகக் க�ொண்ட குழுக்கள்
தெலுங்கு ,கன்னடம் பேசும் மக்களிடம் மச்சின
ம ா ம ன் ப ங ்கா ளி மு றை உ ரு வ ா ன து எ ந ்த
இடத்தில்,எங்கு துவங்கியது?”, ”இன்று பவுத்தம்
குறித்து பலரும் பேசுகிறார்கள். புத்தரை உலகெங்கும்
க�ொண்டுசென்ற அச�ோக அரசன் சாசனத்தில்
‘மாடுகளுக்கு உடை அடிக்கக்கூடாது, ஈசல் பிடித்து
உண்ணக்கூடாது ,சேவல்களுக்கு ஆண்மை நீக்கம்
செய்யக்கூடாது’என சட்டம் ப�ோட்டுள்ளான்.உடை
அடித்தால்தான் உழவு, வண்டி மாடு.உடை
அடிக்காவிட்டால் ப�ொலிகாளை. இது குறித்த
ஆய்வுகள் மேம்படவேண்டும். சந்தைகளில் இன்றும்
ஈசல் விற்பதைக் காணலாம். அதைக் காயவைத்துப்
பதப்ப டு த் தி ன ா ல் ஆ ண் டு க் கண க் கி ல்
கெட்டுப்போகாது. இதை ஒரு மன்னன் தடையாணை
பிறப்பித்தன் காரணத்தை ஆய்ந்துவிட்டால் பல
திடுக்கிடும் தகவல் வரலாம்.கட்டமைத்த பல
வரலாறுகள் உடைபடலாம்”(பிப்ரவரி, 2021:36) என
பே ர ா த�ொ . ப கூ ற் று க ளி ன் வ ழி பு தி ய
ஆய்வுப்புள்ளிகளை காக்கை அறிமுகம் செய்கிறது.
அக்டோபர், 2021 இதழ் படைப்புகளில்

ஒற்றை குடையின் கீழ்
குருவிகள் கூடுகட்டிக்கொள்ளும் விட்டங்களாக இருந்தன மனங்கள்
பன்றிகளின் வசிப்பிடங்களாக மாறுவதற்கும் முன்பு
நிணங்களைப் ப�ொசுக்கும் கருணையற்ற தீயில்
விழுந்துவிட்ட வரலாறு
ம�ொட ம�ொடப்பான கருக்குத்தாளாகி
இன்னும் உதிராமல் நிற்கிறது
லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
சிக்கி முக்கி கற்களின்  உரசலிலிருந்து பறந்த
சிறுப�ொறி தான்
வாயில்லா விட்டில்களை இரையாக்கும் தீக்கொழுந்தாக
இன்னும் மனத�ோரங்களில் நடனமிட்டுக்கொண்டிருக்கிறது
ம�ோசஸின் பத்துக்கட்டளைகளும் சின்ன சின்ன கேப்சூல்களில்
அடைக்கப்பட்டு விற்பனைக்கு வந்த பின்
அருள் வாக்குகளும் உபதேசங்களும் பூண்டு மாத்திரைகளும்
வந்தவண்ணமேயிருக்கின்றன
பூமிக்கூந்தலின் ஒரு பகுதி இன்னும் இரத்தத்தில்
த�ோய்ந்தபடிமிதந்து க�ொண்டிருக்கிறது
ஒற்றைக்குடையின் கீழ் எல்லோரும் வந்த பின்பும்
பக்கத்துவீட்டுக்காரனின் முகம் மட்டும் இன்னும்
பரிட்சையமாகவேயில்லை

தங்கேஸ்

“பெரியாரை எதிர்ப்பது என்பது காலம் காலமாக
இ ரு ந் து வ ரு ம் தி ட ்ட வ ட ்ட ம ா ன ஒ ரு ச மூ க
,ஆதிக்க,சாதி, மத அரசியலாகும்…… சமமற்ற
சமூகம்,சாதி,மத ஆதிக்கம், அதன் அரசியல்
நீடிக்கும்வரை பெரியார் சாகப்போவதில்லை “
எ ன் று
’ ப ெ ரி ய ா ர்
ஏ ன்
இ ன் னு ம்
சாகவில்லை’நினைவூட்டுகிறது.
“அந்த இரவில் உணவு மேசையின் அமைதியின்
மீது அவள் வார்த்தைகளை உதறினாள்” என்று
கையறுநிலையின் பேரமைதியை,பசி இறந்த பசியை
ந�ொறுக்கிப்போடும் ம�ொழியின் இலாவகத்தை
ஆற்றாமைய�ோடு “புத்த மயூரி” கதை தன்னுள்

ப�ொதிந்து வைத்திருக்கிறது.
“கடலிலே சேர்வதென்று
ஆறு
கடின முடிவெடுக்கிறது
அப்போதுதான் மனதின்
அச்சம் த�ொலைகிறது
கடல�ோடு கலத்தல் எனில்
காணாமற் ப�ோவதல்ல;
பெருங்கடலாய் ஆவதென்று
ஆறு
புரிந்துக�ொள்ளும் தருணமது”.
என்று பிரபஞ்ச இரகசியம் “அச்சம்” கவிதையாய்
விரிகிறது.
மாற்றுக் கருத்துகளை மிகுந்த மரியாதைய�ோடு
பதிவுசெய்யும் இதழ் அறம் “அக்டோபர், 2021
காக்கை இதழின் கட்டுரைகள் மீது அறிவுறுவ�ோனின்
குட்டுரைகளும் சுட்டுரைகளும்”என்று தலைப்பிட்டு
த�ோழர் அறிவுறுவ�ோனைப் பற்றிய அறிமுகத்துடன்
அவரது கருத்துகளை மடல் திறப்பில் சமர்பிப்பதில்
புலனாகிறது.
இப்படி பன்முகப் ப�ொருண்மைகளைப் பருந்துப்
பார்வைய�ோடு அணுகும் வல்லமை காக்கைக்குச்
சாத்தியமாவதற்கு இதழின் ஆசிரியரும் அவர்நிகர்
ப�ொறுப்பாசிரியர், ஆசிரியர் குழு, நெறியாளர்களும்
ஆவர். த�ொடரட்டும் செம்பணி என்று வாசகியாய்
வாழ்த்துகிறேன்.
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காக்கையின் இயல்புகளுக்குச் சில காட்டுகளைப்
பார்க்கலா ம் . ’ உ ண வு ம் ச ா தி யு ம் ’ கட் டு ரை
“முக்கியமாகப் பங்களா வேலை கீழமைச்சாதியரின்
சமூக எழுச்சிக்கும் மாற்றத்திற்கும் ஒரு முக்கியமான
ஆ தா ர ம ாக இ ரு ந ்த து எ ன லா ம் . கு றி ப்பாக
அதிகாரத்தில் இருப்போருக்கு உணவு சமைத்தல்,
அவர்கள�ோடு சேர்ந்து வசித்தல் ப�ோன்றவை
ச ா தி ய ச் ச மூ கத் தி ல் உ ண வ ா ல் , உ டலா ல்
தீ ண்டப்படாமை க் கு ம் ஒ டு க்கப்ப டு த லு க் கு ம்
எதிரான ஒரு மாற்றுச்சூழலுக்கான சாத்தியத்தை
மு ன ்வை த ்த து . மே லு ம் இ து நி லை ய ா ன
வருமானம்,பல ம�ொழிகளைக் கற்றுக்கொள்ளுதல்,
வெளிநாட்டுப்பயணம், கல்வி, உடல்நலம் குறித்த
அறிவைப் பெறுதல், குழந்தைகள் பராமரிப்பு பற்றிய
தெளிவு எனப் பலவழிகளில் சமூக மேம்பாட்டுக்கான
கருவியாகவும் விளங்கியது” என்று வரலாற்று
திருப்பத்தை விளக்குகிறது.
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கட்டுரை

முனைவர் ம.திருமலை

திணைக் குடிகளின்
வாழ்வியல்

ம

னிதனின் தேவைகளுள் மிக முக்கியமானது
உணவு. அதனால் தான் “உண்டி முதற்றே உணவின்
பிண்டம்“ என்று குடபுலவியனார் பாடியுள்ளார்
(புறநானுறு,18). இதில் வரும் பிண்டம் என்பது
உடம்பைக் குறிக்கும் . உணவின் விளைவு உடல்;
உடலுக்கு அடிப்படைத் தேவை உணவு.உலக
வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை உடல் . அதனால்தான்
உடலைத் தமிழ் மரபில் ‘மெய் ‘ என்று கூறினர் .
ஆ தி ம னி த னி ன் மு த ல் ப � ோ ர ா ட ்ட ம்
உணவுக்கானதாகவே இருந்தது.வேட்டையாடுவதன்
மூலம் அவன் தனக்கான உணவைச் சேகரித்துக்
க�ொண்டான் . மனிதன் பல திசைகளிலும் தன்
உடலைத் திருப்பவும் இயக்கவும் கற்றுக்கொண்ட
பின்னர் வேட்டை முறைக்கு வந்திருக்க வேண்டும்
என்றும் வேட்டை மனிதனைச் சிந்திக்கத் தூண்டும்
வேலை
எ ன் று
கி . இ ர ா . ச ங ்க ர ன்
குறிப்பிடுகிறார்(பக்தவத்சலபாரதி, 2011,ப.224). மனித
ச மூ க ம் பல்வே று காலக ட ்ட ங ்க ளி ல் பல
படிநிலைகளைக் கடந்து வேளாண் சமூகமாக மாறிய
பின்னர்தான் சைவ உணவுக்கு மாறியிருக்கும்
என்பது மானுடவியலாரின் கருத்து.
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சங்க காலத் தமிழரின் உணவுப் பழக்கங்கள்
பலதிறப்பட்டனவாக இருந்தன . மக்கள் வாழுமிடம்,
அ வ ர்க ளி ன் த�ொ ழி ல் , அ ங் கு க் கி டை க் கு ம்
ப � ொ ரு ள ்கள் மு த லி ய வ ற் றி னைத் த ழு வி யே
அவர்களின் உணவுப்பழக்கங்கள் இருந்தன. பாலை
நிலத்தில் எயினர்கள், சுடப்பட்ட இறைச்சியை
உ ண்ட ன ர் ; அ தனையே அ ங் கு வ ந ்த
வழிப்போக்கர்களுக்கும் அன்புடன் வழங்கினர் .
இதே முறையில் குறிஞ்சி நிலத்தில் தேன்,கிழங்கு
முதலியன பயன்பட்டன . மருத நிலத்தில் வெண்ணிற
அரிசி,நண்டு முதலியவையும் நெய்தல் நிலத்தில் மீன்,
கள்முதலியனவும் உணவாகக் க�ொள்ளப்பட்டன
என்பதை இலக்கியங்களின் மூலம் அறிய முடிகிறது.
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தமிழர்கள் உணவு சேகரித்தல், உண்ணுதல்
ஆகியவற்றில் காட்டிய அக்கறையைப் ப�ோன்றே
விருந்தோம்பலிலும் அக்கறை காட்டினர் .அற்றை
நாட்களில் நீண்ட த�ொலைவு பயணம் செய்பவர்கள்
அ ந ்த ந ்த நி ல ங ்க ளி ல் வ ா ழ ்ந ்த ம க்க ளி ன்
வி ரு ந்தோம்பலை ந ம் பி த ்தா ன் ப ய ண த ்தை
மேற்கொண்டனர் . மருத நில ஊரான ஆமூரைக்
கடந்து செல்லும்போது அங்கிருந்த உழவர் வீட்டுப்
ப ெ ண் த ன் பி ள ்ளைகளை அ னு ப் பி
வழிப்போக்கர்களை உறவு முறை கூறி அழைத்து

வரச்செய்து அவர்களுக்கு நல்ல வெண்ணிற
அ ரி சி யி ன ாலா ன உ ணவை யு ம் ந ண் டி ன்
இறைச்சியையும் கலந்து பரிமாறி அவர்களின்
பசியைப் ப�ோக்குகிறாள் (சிறுபாணாற்றுப்படை,
அடி; 189-195). தமிழர்களின் விருந்தோம்பலை
எடுத்துக்காட்ட இது இங்கு குறிப்பிடப்பட்டது.
உணவுகளில், இரண்டு வகை உணவுகள் சங்க
இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன. ஒன்று ,
பக்குவப்படுத்தப்படாதஇயற்கை உணவு ; இரண்டு
பக்குவப்படுத்தப்பட்ட , சுவை கூட்டப்பட்ட உணவு.
இயற்கை உணவு எளிய திணைக்குடி மக்களிடம்
புழக்கத்தில் இருந்தது. சமுகப்படிநிலைகளிலும்
ப�ொருளாதார நிலையிலும் உயர்ந்த இடத்தில்
வாழ்ந்த மக்களிடம் சுவை கூட்டப்பட்ட உணவு
நடைமுறையில் புழக்கத்தில் இருந்தது. பிரடெரிக்
எங்கல்ஸ் தம்முடைய “குடும்பம், தனிச்சொத்து,
அரசுடைமை என்ற நூலில், “மனித நடவடிக்கைகள்
மூலமாக இயற்கையின் உற்பத்தித் திறனைப்
பெருக்குகின்ற வழிமுறைகள் இக்கால கட்டத்தில்
கற்றுக் க�ொள்ளப்பட்டன. நாகரிக நிலை இயற்கைப்
ப�ொருட்களை மேலும் பண்படுத்திப் பயன்படுத்திக்
க�ொள்வதைப் பற்றிய அறிவைப் பெற்ற கட்டம்
இது” என்று அநாகரிக நிலையின் தலைக் காலகட்டப்
பண்பாடு பற்றிக் கூறியுள்ளார் ( பிரடெரிக் எங்கல்ஸ்,
2019, ப. 38).
இயற்கைப் ப�ொருட்களைப் பண்படுத்தும் முறை
உணவுத் தயாரிப்பிலும் த�ோன்றியது. கபிலருடைய
புறநானூற்றுப் பாடல�ொன்றில் வரகு அரிசியைப்
பக்குவப்படுத்தி நெய் சேர்த்து உணவு தயாரித்து
உண்டு முடித்த பின்னர் நெய்யில் ப�ொரிக்கப்பட்ட
நி லக்கடலையை மெ ன் று சு வைத் து க்
க�ொண்டிருந்ததாக ஒரு குறிப்பு வருகிறது. இது
உ ணவை ப் ப க் கு வ ப்ப டு த் தி ச் சு வை கூ ட் டி
உண்டதற்குச் சான்று ( புறநானுறு,பா.120).
இந்தியாவில் நகர மயமாக்கல் த�ோன்றியதைப்
பற்றி வரலாற்றுப் பேராசிரியர்கள் ர�ொமிலா
தாப்பர், டி. டி. க�ோசாம்பி , செம்பகலட்சுமி
ப�ோன்றோர் குறிப்பிட்டுள்ளனர் . கி.மு. முதலாம்
நூற்றாண்டுக்கு முன்னரே இந்தியாவின் சில ஊர்கள்
நகரங்களாகி விட்டன என்பதும் தமிழ் நாட்டில்
காஞ்சிபுரம், காவிரிப்பூம்பட்டினம், மதுரை
ப�ோன்றவை நகரமயமாகிவிட்டன என்பதும்
அவர்களது கருத்து. நகர மயமானவுடன் அதற்குரிய
பண்பாடுகள் த�ோன்றி நிலைபெற்றுவிட்டன

இன்று பெருநகரங்களில் உணவு விற்பனை
நிலையங்கள் செயல்படுவதைப் ப�ோல அற்றை
நாட்களிலும் உணவகங்கள் இருந்ததைப் பற்றிய
குறிப்பு மதுரைக் காஞ்சியில் காணப்படுகிறது.
மதுரைக் காஞ்சியில் ,
“முந்தை யாமம் சென்ற பின்னர்ப்
பணிலம் கலி அவிந்து அடங்கக் காழ் சாய்த்து
ந�ொடைநவில் பள்ளி அயர,
நல்வழி இராஅல் புரையும் மெல்லடை
அயிர் உறுப்புஉற்ற ஆடமை விசயம்
கவவ�ொடு பிடித்த வகையமை ம�ோதகம்
தீஞ்சேற்றுக் கூவியர் தூங்குவனர் உறங்க”
என்று வருகின்ற வருணனைப் பகுதி உணவு
வகைகளைக் கூவி விற்றதைப் பற்றிக் கூறுகிறது.
தே னி ன் அ டைப � ோன்ற மென ்மை ய ாக ச்
செய்யப்பெற்ற அடை , மாவினைப் பிசைந்து
கைகளைக் கூப்பி வடிவப்படுத்தி அதற்குள்
இனிப்புத் தன்மையுடைய ப�ொருள்களை வைத்து
வேகவைத்துச் செய்யப்பட்ட க�ொழுக்கட்டை,
இனிய பாகுடன் கலந்து செய்யப்பட்ட அப்பம்
முதலிய ப�ொருள்களை இவ்வடிகள் குறிக்கின்றன .
இவை பசியைப் ப�ோக்கும் உணவுகளல்ல;சுவைக்காகத்
தயாரிக்கப்பட்டு விற்கப்படுபவை .ப�ொருளாதார
நிலையில் மேம்பட்ட மக்களிடையே புழக்கத்தில்
உள்ள உணவுகள் இவை என்பது கூறாமலேயே
விளங்கும்.
சங்க இலக்கியங்களில் “பண்ணியம்” என்ற ச�ொல்
எட்டு இடங்களில் காணப்படுகிறது. உணவில்
சேர்க்கத்தக்க ப�ொருள்களை இச்சொல் குறித்தது.
மிளகு, கிராம்பு, அரிசி ப�ோன்ற எண்ணற்ற
ப�ொருள்கள் பண்ணியம் என்ற ச�ொல்லால்
குறிக்கப்பட்டன .பதிற்றுப்பத்தில் “பண்ணிய
வினைஞர்“ (பா. 76 : 4), என்றும் சிலப்பதிகாரத்தில்
“பண்ணியப் பகுதியும் பகர்வோர் விளக்கமும்”
(சிலம்பு 6 : 135)என்றும் வருமிடங்களில் உணவைக்
குறிக்காமல் உணவுப் ப�ொருள்களையே இச்சொல்
குறித்தது.
த�ொல்குடி மக்களின் வாழ்வியலில் உணவு
வகைகள் விற்பனைக்கு உரியனவல்ல; அவை பிறர்
பசி தீர்க்கப் பயன்பட்டவை ! அகநானுற்றில்
மாமூலனார் பாடலில் ஒரு குடும்பத்தலைவி
வ ழி ப்போக்கர்க ளி ன் ப சி யைத் தீ ர்க்க
எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகள் விவரிக்கப்படுகின்றன;

“ஆறுசெல் வம்பலர் காய்பசி தீரிய
இதைச்சுவல் கலித்த ஈரிலைநெடுந்தொட்டுக்
கவைக்கதிர் வரகின் கால் த�ொகு ப�ொங்கழி
கவட்டு அடிப்பொருத பல்சினை உதிர்வை
அகன்கண் பாறைச் செவ்வையின் தெறீஇ
வரியணி பணைத்தோள் வார்செவித்து அன்னையர்
பண்ணைவெண் பழனத்து அரிசி ஏய்ப்ப
சுழல் மரம் ச�ொலித்த சுளகு அலை வெண்காழ்
த�ொடிமான் உழக்கைஊழிற் ப�ோக்கி
உரல்முகம் காட்டிய சுரைநிறைக�ொள்ளை
ஆங்கண் இருஞ்சுனை நீர�ோடு முகவா
களிபடு குழிசிக் கல் அடுப்பு ஏற்றி
இணர்ததை கடுக்கை ஈண்டிய தாதின்
குடவர் புழ்க்கிய ப�ொங்கு அவிழ் புன்கம்
மதர்வை நல்ஆன் பால�ோடு பகுக்கும் “

-அகநானூறு, 393 : 3 - 17
இப்பாடலடிகளின் சாரமான கருத்து ‘ வழியில்
செல்லும் முன்பின் தெரியாத வழிப்போக்கர்களின்
பசியைத் தீர்க்கும் ப�ொருட்டுப் பாலை நிலத்தின்
ஒரு குடும்பத் தலைவி புதிதாக விளைந்த வரகினை
உரலில் ப�ோட்டு இடித்து அரிசியாக்கி ,அதனைக்
கஞ்சியாகக் காய்ச்சி வீட்டிலிருந்த பசுவின் பாலில்
கலந் து அ வ் வீ ட் டி லி ரு க் கு ம் கு டு ம்ப
உறுப்பினர்களுடன் புதிதாக வந்த விருந்தினர்களுக்கும்
பகிர்ந்து க�ொடுத்துப் பசியைப் ப�ோக்கினாள்’
என்பதாகும் .இது தான் திணைக்குடிகளின்
வ ாழ் வி ய ல்
ம தி ப் பு !
இ ப்பண்பா டு
மாற்றமடைந்ததையும் உணவு வகைகள் விற்பனை
செய்யப்பட்டதையும் மேலே காட்டப்பட்ட
மதுரைக் காஞ்சியின் அடிகளில் பார்த்தோம்.
இன்றையகுழுமக் கலாச்சார உலகில் துரித
உணவு, தெருவ�ோரக்கடை உணவு , அதிக விலைக்கு
விற்கப்படும் ஆடம்பர உணவு ப�ோன்றவை வணிகச்
சமூக வளர்ச்சி நிலைகளைக் குறிப்பவை. த�ொன்மைக்
காலத்திலும் வணிகச் சமூகத்தின் எழுச்சியின் ப�ோது
இதே சூழல்கள் நிலவின என்பதை மிக அரிதான
சன்றுகள் க�ொண்டு காண முடிகிறது.
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சென்னை: உ. வே சா. , நூல்நிலையம்.
2. க�ோசாம்பி, டி. டி., 2011, இந்திய வரலாறு – ஓர்
அறிமுகம், சென்னை : விடியல் பதிப்பகம்.
3. தமிழண்ணல் & நா. மீனவன், (உ. ஆ.), 2004,
அகநானூறு, க�ோவிலூர்: க�ோவிலூர் மடாலயம்.
4. பக்தவத்சல பாரதி, (த�ொ. ஆ.), 2011, தமிழர்
உணவு, நாகர்கோவில் : காலச்சுவடு பதிப்பகம்.
5. பிரடெரிக் ஏங்கல்ஸ், 2019, குடும்பம் தனிச்சொத்து
அரசு ஆகியவற்றின் த�ோற்றம், சென்னை : நியு
செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்.
6. ர�ோமிலா தாப்பர், 2016, முற்கால இந்தியா,
சென்னை : நியு செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்.
7. R. Campakalakshmi, 1999, Trade, Ideology and
Urbanization, New Delhi : Oxford University Press.

கட்டுரையாளர் :
முன்னாள் துணைவேந்தர், தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம்

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

என்பதைச் சங்க இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றன .
நகரமயமாதலின் முக்கியப் பண்புகளுள் ஒன்று
அனைத்தையும் நுகர்பொருள்களாகக் கருதுவதும்
அ த ற ்கே ற ்ற வ ா று
வி ழு மி ய ங ்களை
உருவாக்குவதுமாகும் . உணவுக்காக வேட்டையாடுதல்
, தேவைக்குப் ப�ோக எஞ்சியதை விருந்தோம்பலுக்குப்
ப ய ன்ப டு த் து த ல் எ ன்ற நி லையை க் கடந் து
தேவைக்குப் ப�ோக எஞ்சியதை விற்பனை செய்தல்
என்ற செயல்பாட்டை ந�ோக்கித் தமிழ்ச் சமூகம்
நடைப � ோ ட ்ட து . பண்ட ம ாற் று மு றை யி ல்
தேவைகளை நிறைவேற்றிக்கொண்ட சமூகம்
விற்பனைக்கு மாறியது. இதற்கு “மதுரைக் காஞ்சி “
தக்க சான்றாகத் திகழ்கிறது.
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சிறுகதை

கே. சிவக்குமார்

கிபி அரவிந்தன் ஆறாவது ஆண்டு நினைவு
இலக்கியப் பரிசுப் ப�ோட்டியில் (2021 இல்)
மூன்றாவது பரிசுபெற்ற புனைவுச் சிறுகதை

குறி
கே சிவகுமார்

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

சென்னையைச் சேர்ந்தவர்.
எழுத்தாளர் சுஜாதாவுடன்
இணைந்து த�ொலைக்காட்சித்
த�ொடர் இயக்கியிருக்கிறார்.
இவரது முதல் சிறுகதை 2016-ல்
‘ஜன்னல்’ இதழில் வெளிவந்தது.
2018 ஆம் ஆண்டுக்கான
சென்னையர் கதைகள் தெகுப்பில்
இவரது இரண்டு பரிசு பெற்ற
சிறுகதைகள்
இடம்பெற்றிருக்கின்றன.
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ஆ

ன்ட்ரூஸ்-க்கு அவரது அரசாங்கம் க�ொடுத்த முக்கியப் பணி
இருக்கிறது, ‘ஃபார்முலாவை வாங்கு அல்லது க�ொன்றுவிடு… ஒருத்தரை
விடாதே...’
தலைகீழாக நின்றாவது அதை நிறைவேற்ற வேண்டும். அமெரிக்கப்
ப�ொருளாதாரத்தின் எதிர்காலமே அவர் செய்யப் ப�ோகும் வேலையின்
வெற்றியைப் ப�ொறுத்தே அமையப்போகிறது.ஆன்ட்ரூஸ் உள்ளே வந்த
ப�ோது…. அடிகளார் தியானத்தில் இருந்தார்…
வில்லியம்சன் அவரை வரவேற்பறையில் இருந்த ஒரு நாற்காலியைக்
காட்டி உட்காரச் ச�ொல்லிவிட்டு,ஒரு செப்புக் கலசத்தையும், ஒரு
பெட்டியையும் வைத்துவிட்டு வெளியேறுகையில் ‘ஹெல்ப் யூர்
செல்ஃப்… இட் மே டேக் அனதர் ஹார்….’ என்று ச�ொல்ல

2020 ஆம் ஆண்டு
குமுதம்-க�ொன்றை அறக்கட்டளை
நடத்திய சங்க இலக்கிய
சிறுகதைப் ப�ோட்டியிலும்
வெற்றிபெற்றிருக்கிறார்.

‘பரவாயில்லை நான் காத்திருக்கிறேன்’ என்று கூறிவிட்டு….
சுவர�ோரம் ப�ோய் தரையில் சம்மணமிட்டு அமர்ந்தார்…

இவரது சிறுகதைகள் டிசம்பர்
சீசன், திருட்டுப்பூனை, கண்ணில்
படாதவளின் கதை மற்றும்
விருந்துக்கு வரவா? என நான்கு
த�ொகுப்புகளாக
வெளிவந்திருக்கிறது.

பெட்டியைத் திறக்க, ஐந்து அறைகள் இருந்த அந்தப் பெட்டியின்
உள்ளே இஞ்சிமரப்பா, கடலை மிட்டாய், தேன்நெல்லி, மஞ்சள்,
வேப்பிலை உருண்டைகள் இருந்தன.

வில்லியம்சன் சிரித்தார். ‘ஓ… தமிழ் அறிவீர்களா?’என்று கேட்டபடி
பெட்டியையும், செப்புக் கலசத்தையும் அவர் அருகே மறுபடி எடுத்துக்
க�ொண்டு வைத்துவிட்டுப்போனார்.

ஆன்ட்ரூஸ் அவற்றை வெறுப்புடன் பார்த்தார்… பதிநாலு
ஆண்டுகள் தழிழகத்தின் அத்தனை மருத்துவமனைகளையும்
சுற்றிவந்துவிட்டார்… தமிழின் முக்கிய நூல்கள் என்று கூறப்பட்ட
அத்தனையும் படித்தார்… மருத்துவமனைகளின்மருந்தகங்களில்
கூலியாகக்கூட வேலைசெய்துவிட்டார்… ஆனாலும், சில இலைகளை,
க�ொட்டைகளை, பட்டைகளை அடையாளம் கண்டுக�ொள்ள
முடிந்ததே தவிர, சேர்மானங்கள், உபய�ோகங்கள் புரியவில்லை, ஒரு
சில ப�ொருட்களை எல்லாவித ந�ோய்க்கும் எப்படி க�ொடுக்கிறார்கள்
என்றும் புரியவில்லை… பல மருந்துகளைக் கண்டுபிடிக்கவேமுடியவில்லை.

த�ோல்வியை ஒப்புக் க�ொண்டு… இப்போது
அடிகளாரைப் பார்க்க வந்திருக்கிறார்.
மு ன்னா லி ரு ந ்த ப ெட் டி யி லி ரு ந் து ஒ ரு
இஞ்சிமரப்பாவை எடுத்து வாயில் ப�ோட்டார்…
அவருக்குத் தெரியும் இந்த நேரத்தில் மற்ற எதையும்
த�ொடக்கூடாது என்று… நாளின் ஆறு ப�ொழுதுகளில்,
வயிற்றில் இருக்கும் உணவின் அடிப்படையிலேயே
அந்தப் பெட்டியில் உள்ளவற்றை உண்ண வேண்டும்
என்று அறிந்திருந்தார்…
சுற்றிலும் பார்த்தார்… எத்தனை பாரம்பரியம்
உ ள ்ள கட் டி ட ம் … இ தை த மி ழ ர்க ளி ட ம்
பறிக�ொடுத்துவிட்டோமே என்று ஒரு வினாடி
சிந்தித்தார். முதன்முதலில் இந்தக் கட்டிடத்தை
இவர்கள் வாங்கியதை கேள்விப்பட்டப�ோது
வெடிவைத்து தகர்த்துவிடலாமா என்ற க�ோபம்
வந்தது. அடக்கிக் க�ொண்டார்.
ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் ஐந்து நட்சத்திர விடுதி… 125
ஆண்டுகள் கண்ட உறுதியான கட்டிடம். அது
முதலில் கட்டிய வடிவத்தில் இல்லைதான், பலமுறை
மாற்றியமைக்கப்பட்ட கட்டிடம்தான், ஆனால்
அ டி க ள ா ர் இ தை வ ாங் கி ய ப � ோ து , அ து
வெள்ளையர்களின் வீழ்ச்சியின் குறியீடாக இருந்தது.
இன்று ‘வள்ளளார் ஆதுரசாலை’என்று பெயர்.
முழுவதும் தமிழ்முறை வைத்தியம். 2047இல் இருந்து

ஐந்து ஆண்டுகளாகப் பூட்டியிருந்த விடுதியை
வாங்கி மாற்றி அமைத்து மருத்துவமனையாக்கி
விட்டார்கள்.
மருத்துவமனைக்கான எந்த உபகரணங்களும்
இல்லை. 97 அறைகளும் விடுதியைப்போன்ற,
ஆனால் அலங்காரமற்ற அறைகள், மிகப்பெரிய
தி ய ா ன ம ண்டப ம் , அ தி ல்தா ன் தரை யி ல்
உட்கார்ந்தபடி சாப்பாடு, ஒரு உணவு தயாரிக்கும்
இடம், மருந்துக்கிடங்கு, அவ்வளவுதான்.
இந்த ஒரு கட்டிடம் மட்டுமல்ல நியூயார்க்,
வாஷிங்டன், சியட்டில், அமெரிக்காவின் முக்கிய
நகரங்கள், கனடாவின் பெரும்பகுதிகள், இங்கிலாந்து,
தென் ஆப்ரிக்கா, என்று வெள்ளையர் க�ோல�ோச்சிய
அத்தனை இடங்களிலும் இந்த மருத்துவர்கள்
இருக்கிறார்கள்…
இந்த வைத்தியசாலையில் சேர சாமான்யர்களால்
முடியாது. சாதாரண ஃப்ளு என்று ப�ோனால் கூட
இ ரு நூ று ரூ பா ய ்கள் வ ரை செல வ ா கி ற து ,
கிட்டத்தட்ட பதிநான்காயிரம் டாலர்கள். அதிலேயே
உணவு, தங்கும் வசதி அத்தனையும் அடங்கும்…
சுத்தமாக அசைவம் கிடையாது… எந்த ந�ோயானாலும்
நிரந்தர குணம் கிடைக்கிறது. பணக்காரர்கள்
ம�ொய்க்கிறார்கள்.
ம ரு த் து வ ம் எ ன் றி ல ்லை , உ ண வ க ங ்க ளு ம்
ம ாறிவிட ்டன. தெ ரு வு க் கு த் தெரு இட ்டலி ,
இடியாப்பம், பிட்டு என்று தென்னக உணவுக்கடைகள்
வந்துவிட்டன… விலைதான் கட்டுப்படியாவதில்லை.
சாமான்யன் மெக்டி, கேஎஃப்சி, ட�ோமின�ோஸ்,
சப்வே என்று குப்பை உணவுகளைத்தான் சாப்பிட
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அவருக்கு முன்னோர், பின்னோர் என்று பலர்
தெ ன் னி ந் தி ய ா வி ல் ஊ டு ரு வி க ற ்ற றி ய
முயல்கின்றனர்… ஆனால் அவர்களால் வேலை
செ ய ்ய மு டி கி ற தே த வி ர … ம ரு ந் து களை
இனங்காணவே முடியவில்லை.
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வேண்டியிருக்கிறது, ஏன்? இந்த மருத்துவமனையின்
கடை நி லை ஊ ழி ய ர்கள் , ப ெ ரு ம்பா லு ம்
வெள்ளையர்கள், கூட மாதம் முழுக்க அது ப�ோன்ற
இடங்களில்தான் சாப்பிடுகிறார்கள். மாதத்தில்
ஒருநாள் மட்டும்உணவும், நச்சுத்தன்மையை
அகற்றும் மருந்துகளும் மருத்துவமனை இலவசமாக
அவர்களுக்கு வழங்குகிறது, அதனால் ஓரளவு
ஆர�ோக்கியத்தை காத்துக் க�ொள்ளமுடிகிறது.
இதற்கெல்லாம்அச்சாரம் ப�ோடப்பட்டது
2020களில்…
உயிரினம் த�ோன்றிய காலம் முதல் நடக்கும்
ப�ோராட்டம்… இந்த உலகம் வைரஸ்களுக்கா…
மனிதனுக்கா என்ற ப�ோரில் அவ்வப்போது
வீரியமிக்க வைரஸ்கள் தாக்குவதும், மனிதன்
அவற்றை வெல்வதும் சங்கிலித் த�ொடர்போல
நடந்து வந்த காலம்…
2020 களில் ஒரு புதிய வைரஸ் மனிதகுலத்தை
அழிக்கத் த�ொடங்கியது…
சிந்தனை ஓட்டம் தடைப்பட்டது… காரணம்
அடிகளார் வந்துவிட்டார்.
மெலிந்த தேகம், தாடையில் மட்டும் உருவாகி
நீண்டு த�ொங்கிய மெல்லிய தாடி, ஒரு வெள்ளை
வேட்டி, உடல் முழுதும் மறைத்து கழுத்தில்
முடிச்சிட்டிருந்தார். இதுவும் ஆச்சரியம். இந்த
ஒற்றை வேட்டியில் முழுக்குளிரையும் எப்படி
விரட்டுகிறார்?
‘வாருங்கள் ஆன்ட்ரூஸ், உங்கள் பயணம் சுகமாக
இருந்ததா?’
‘வந்தனம் அடிகளாரே. சுகம். அப்படியே
இருக்கிறீர்கள். என்னைப் பாருங்கள் பதினான்கு
ஆண்டுகளில் எத்தனை மாற்றம்…’
புன்னகைத்தார்.
‘தங்கள் ஆணைப்படி நான் இந்தியா சென்றேன்.
தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில்தமிழ் கற்றேன்,
ம ரு த் து வ ம னைக ளி ல் இ ரு ந்தே ன் , ச�ொன்ன
வேலையெல்லாம் செய்தேன், ஆனாலும் என்னால்
முழுதும் அறியமுடியவில்லை குருவே.’
‘ நான்தா ன் ச�ொன்னேனே … ச ரி உ ங ்கள்
நண்பர்கள் யாராவது வெற்றியுடன் திரும்பினார்களா?’
‘இல்லை…’
‘ஆயுர்வேத மருத்துவமனைகளுக்கு சென்றவர்கள்?’
‘இல்லை அவர்களுக்கும் வெற்றியில்லை.’
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‘அவ்வளவுதான் விட்டுவிடுங்கள்.’
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‘எப்படி விடுவது? நானூறு ஆண்டுகள் வெற்றியை
சுவைத்தவர்கள்… இருபது ஆண்டுகளாக குமைந்து
க�ொண்டிருக்கிறார்கள்…’
‘… ஃப�ோர்ட்டு, மெலிண்டா, ராக்ஃபெல்லர்,
இன்னும் எத்தனையெத்தனை ஃபவுண்டேஷன்கள்,
தங்கள் ம�ொத்தக் கையிருப்பு கரைந்தாலும்
பரவாயில்லை… இதைக் கைப்பற்றியே ஆகவேண்டும்
என்று ஒற்றைக்காலில் நிற்கிறார்கள்.’
‘நாங்கள் காலத்தை சக்கரம் என்போம்…
காலச்சக்கரம் சுழலும் ப�ோது மாற்றங்கள் சகஜம்…’

‘ஐநூறு ஆண்டுகள் சரித்திரத்தைப் பார்த்தால்
நாங்கள் என்றுமே கீழே வந்ததில்லை…’
‘ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் சரித்திரத்தைப் பார்த்தால்
நாங்கள் என்றுமே சமநிலை இழந்ததில்லை…
நாங்கள் யாரையும் அடிமைப்படுத்தியதும் இல்லை…’
‘பேசிக் க�ொண்டே ப�ோகலாம் அடிகளாரே…
எனக்குத் தேவை தீர்வு… நான் கேட்டது கிடைக்குமா?
கிடைக்காதா?’
’தேடினால் கிடைக்கும்?’
எ ப்ப டி ? உ ங ்க ளு க் கு ஐ நூ று கி ளைகள்
இருக்கின்றன… அத்தனை கிளைக்கும் சேர்த்து
ஆ யி ர த ்தைந் நூ று ம ரு த் து வ ர்க ளு க் கு மே ல்
கிடையாது… அத்தனையும் தமிழர்கள்.’
‘ஆயுர்வேதத்தை விட்டுவிட்டீர்களே…’
’ஆம் அவர்கள் ஐநூறு கிளைகள்… அங்கு
கேரளர்களும் அதிகம். எங்களால் ஏன் கற்றுக்
க�ொள்ள முடியவில்லை?’
’முடியாது. அதில்தான் சூட்சுமம் இருக்கிறது.’
‘நாங்களும் பதினைந்து ஆண்டுகள் அங்கே
ஊடாடியிருக்கிற�ோம்… இருந்தும் முடியவில்லை...
என்னால் வைத்தியனாக முடியவில்லை… உங்கள்
வைத்தியர்கள�ோ எங்களைவிட இள வயதினராக
இருக்கிறார்கள்…’
‘மறுபடி ச�ொல்கிறேன்… உங்கள் சிந்தனைக்கு
எட்டாததைப்பற்றி ய�ோசிப்பதில் பயனில்லை…’
’கேவலமாக இருக்கிறது… வெள்ளையர்கள்
உங்கள் ஓட்டலில் சர்வர் வேலை செய்கிறார்கள்,
உங்கள் மருத்துவமனைகளில் சிப்பந்திகளாக
இருக்கிறார்கள்…’
‘… எங்களிடம் வேலை செய்ய வந்த உங்களிடம்
நாங்கள் கைகட்டி நிற்கிற�ோம்…’
’ஏற்றஇறக்கம் வாழ்வின் ஆதாரவிதி.’
’ நா ங ்கள் செல்வந ்த ர்கள் , மே ல ே யே
இ ரு ந ்த வ ர்கள் …
ஆ ண ை யி ட ்டே
பழக்கப்பட்டவர்கள்…’
’எப்படி? நீங்கள் சென்ற இடங்களின் செல்வத்தை
க�ொள்ளையடித்து வளர்ந்தவர்கள்… ஆப்ரிக்க தங்க,
வைரச்சுரங்கங்கள், இந்தியத் தங்கம், அமெரிக்காவின்
இயற்கை வளம்…’
‘அது எங்கள் தவறல்ல…அந்த மக்கள் அவற்றின்
மதிப்பை அறியவில்லை…. வைரச்சுரங்கங்களின்
மேல் அமர்ந்து க�ொண்டு ஏழ்மையில் வாழ்ந்தவர்கள்…’
’ ஆ ம ா ம்
ஆ ன் ட் ரூ ஸ் …
அ வ ர்கள்
அறிந்திருக்கவில்லை… அறிந்த நீங்கள் அவர்களுக்கு
கற் று க் க�ொ டு த் தீ ர்க ள ா ? அ வ ர்களை
அறியாமையிலேயே வைத்து, ஆயுதபலத்தால்
அவர்களையே அடிமைகளாக உபய�ோகப்படுத்தி
அ க ழ ்ந்தெ டு த் து வி ற் றீ ர்கள் , அ வ ர்களை யு ம்
சேர்த்து…’
‘நீங்கள் ஒரு பக்கத்தை ச�ொல்கிறீர்கள்… அதனால்
உலகப் ப�ொருளாதாரமே உயர்ந்தது, அந்த நாட்டின்
அடிப்படைக் கட்டமைப்பை மாற்றின�ோம்…
வசதிகள் உருவாக்கின�ோம்…’

நீ ச�ொல்வது தவறு ஆன்ட்ரூஸ்… ப�ொருளாதாரம்
உயரவில்லை. ஒரு ரூபாய் க�ொடுத்து பீட்சா
விற்றவன் பசியைப் ப�ோக்கினான்… விற்றவன்
பணத்தில் எழுவது சதம் அடுத்த பீட்சாவுக்கான
மூலப்பொருள் வாங்கப் ப�ோனது…வைரங்களை
வாங்கியவர்கள், விற்றவர்கள் என்ன சாதித்தார்கள்,
வைரத்தை வாங்கியவன் செல்வத்தை முடக்கினான்….
விற்றவன் பணத்தை பதுக்கினான்… அதைக்கொண்டு
அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களை வாங்கிப் பதுக்கி,
விலைஏற்றி விற்றான்…நெடிய சரித்திரத்தை
படித்தால் உபய�ோகம் அற்றவைகளை விற்று
உ பய�ோக ம ா ன தை வ ாங் கி , அ தை ம று ப டி
அதிகவிலைக்கு விற்று செல்வம் சேர்த்தவர்கள் தான்
பெரும்பணக்காரர்கள்…’

துவங்கினார்…

’நீங்கள் பேசுவது என் புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டது
என்றே வைத்துக்கொள்வோம்… நான் கேட்பது
ஒன்றுதான், என் க�ோரிக்கையை ஏற்று எனக்குக்
கற்றுக் க�ொடுங்கள்…’

‘இருக்காது.’

‘இல்லை அடிகளாரே…. இன்று நான் உங்கள்
எதிரியாக வரவில்லை… என் வேலையை ராஜினாமா
செய்துவிட்டு வந்திருக்கிறேன்…புரியவில்லை?
உங்கள் வியாபாரத்தை பறிக்க திட்டமிடுபவர்கள்
எக்கேடும் கெடட்டும். அதைப்பற்றி எனக்குக்
க வ லை யி ல ்லை . நா ன் அ றி த ற ்பொ ரு ட் டு
வந்திருக்கிறேன்… என்னால் ஏன் முடியவில்லை?’
‘இதற்கு பதில் ச�ொல்வது கடினம்… முடிந்தவரை
புரியவைக்க முயற்சிக்கிறேன்… உனக்கு பதில்
கிடைத்தாலும்… அதைவைத்து உன்னால் ஒன்றும்
செய்ய முடியாது…’
‘பரவாயில்லை…’
‘சரி, உணவு அருந்தும் வேளை வந்துவிட்டது…
சாப்பிட்டுவிட்டு பேசிக் க�ொள்ளலாம்…’
கேழ்வரகு களியும், தயிரும், சின்ன வெங்காயமும்
சாப்பிடும் ப�ோது ஆன்ட்ரூஸ் மறுபடி தன்
சிந்தனைக்குப் ப�ோனார்…
2020களில் உருவான வைரஸ் வலுப்பெற்று,
உருமாறி, வலுப்பெற்று, உருமாறி ஐந்தாண்டுகளில்
அமெரிக்க, ஐர�ோப்பிய நாடுகளின் பதினைந்து
சதவீத மக்களை பலிவாங்கிவிட்டது… ஆனால்
இந்தியாவில், குறிப்பாக தென்னிந்தியாவில் ஒரு
சதவீதத்தையே எட்டவில்லை… அதனால் தமிழர்கள்
உண்ட கபசுர குடிநீர், நிலவேம்பு குடிநீர் ப�ோன்ற
பல்வேறு மருந்துகளை உபய�ோகப்படுத்தி அடுத்த
ஐந்தாண்டுகளில் அதை முற்றே அழித்தபிறகு…
தமிழக உணவுகள், மருந்துகள்உலக அரங்கில் பெரும்
வரவேற்பைப் பெற… தமிழ் வைத்தியர்கள் உலகையே
ஆக்கிரமிக்க ஆரம்பித்தனர்… கூடவே தமிழ்
உணவகங்கள்.
ப � ொ று மை ய ாக ச ா ப் பி ட் டு மு டி த ்த து ம் …
அடிகளார் ஓய்வாய் அமர… ஆன்ட்ரூஸ்மறுபடி

‘ஏன்? அதில் உங்களுக்கென்ன பிரச்சினை?
எங்கள் மருந்துகள் அத்தனையும் புவிசார் குறியீடுகள்,
அ றி வு ச ா ர் ச�ொத் து ரி மை , ப தி ப் பு ரி மை ,
வணிகச்சின்னம், அது இதுவென்று உங்கள்
அ த் து னை
ச தி க ளு க் கு ம்
உ ட ்பட் டு
த ய ா ரி க்கப்ப டு பவைதானே ?
எ ங் கு
தயாரிக்கப்பட்டால் என்ன?’
‘இல்லை உங்கள் பட்டியலின்படி ப�ொருட்களை
உ பய�ோகப்ப டு த் தி நா ங ்க ளு ம் த ய ா ரி த் து ப்
பார்த்தோம்… அவை மருந்துகளாக இல்லை…’
‘ஏன் அப்படி ச�ொல்கிறீர்கள்?’
‘உங்கள் முதலாளிகளின் குறிக்கோள் லாபம்
சம்பாதிப்பது… எங்கள் குறிக்கோள் மருத்துவமனை
என்றால் குணப்படுத்துவது, உணவகம் என்றால்
பசிக்கு உணவளிப்பது… தங்குமிடமென்றால்
ஆசுவாசம் அளிப்பது…’
’ஆனால் மூலப்பொருள் ஒன்றுதானே?’
‘இருக்கலாம்… இல்லாமலும் இருக்கலாம்…’
‘வாய்ப்பில்லையே? ப�ொட்டானிகல் நேம்
ஒன்றுதானே? சட்டப்படி அதைத்தானே நீங்கள்
ஃபார்முலாவில் குறிப்பிட வேண்டும்’
‘ஆம் ப�ொட்டானிகல் நேம் என்பது அந்தந்த
தாவரத்தின்குடும்பப் ப�ொதுப்பெயர்… அதில்
மாறுபாடு வரலாம்… செய்முறை என்று ஒன்று
இருக்கிறது… குறிப்பிட்ட தாவரத்தின் எந்தப் பகுதி,
எந்த வயதில், எந்த பருவ காலத்தில் எந்த முறைப்படி
செ ய ்ய வே ண் டு ம் எ ன்ப து பாடல்வ டி வி ல்
இருக்கும்…’
’நானும் இந்தியாவில் இருந்த காலகட்டத்தில்
தமிழ்ப் பாடல்களை, படித்து ப�ொருள் உணரக்
கற்றுக் க�ொண்டேன்…’ எனக் குறுக்கிட்டார்.
‘ அ ப்ப டி ய ா ? ஆ ன் ட் ரூ ஸ் ? கே ட ்க
ஆனந்தமாயிருக்கிறது. நான் ஒரு மருத்துவப்பாடலை
ச�ொல்கிறேன்… அதற்கு ப�ொருள்சொல்லுங்கள்
பார்ப்போம்?’
‘நான் தயார்…’
’முக்காலை ஊன்றி மூவிரண்டு செல்கையிலே
ஐந்து தலை நாகம் அழுந்தக் கடித்தது…
பத்துரதன் புத்திரனின் மித்திரனின் சத்துருவின்
பத்தினியின் கால் வாங்கித் தேய்…’
’ஏத�ோ பாம்புக் கடி என்று தெரிகிறது…ஆனால்
வைத்தியம் புரியவில்லை…’
’நேரம் எடுத்துக் க�ொள்ளலாம்… அவசரமில்லை…’
அடிகளார், ந�ோயாளிகளைக் காண ஒவ்வொரு
அறையாக செல்ல,ஆன்ட்ரூஸ் உடன் சென்றார்.
அந்த சமயங்களில் பேசுவது அடிகளாருக்குப்
பி டி க்கா து . இ ங ்கே எ ன் றி ல ்லை , எ ல்லா
ம ரு த் து வ ம னைக ளி ல் இ ரு க் கு ம் அ டி க ள ா ர்
பெருமக்களும் அப்படித்தான். அடிகளார் என்பது

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

‘ஆன்ட்ரூஸ்… ஆன்ட்ரூஸ்…இந்தப் பெயரால்தான்
நான் உங்களுடன் பேசிக் க�ொண்டிருக்கிறேன்…
காந்தியை உண்மையாக நேசித்த ஒரு வெள்ளையரின்
பெயர்… இல்லையென்றால் நான் என்றோ உங்களை
சந்திப்பதை நிறுத்தியிருப்பேன்…’

‘ஏன் நீங்கள் மருந்துகளை இங்கே தயாரிப்பதில்லை?
உங்கள் நாட்டிலிருந்தே இறக்குமதிசெய்கிறீர்கள்…’
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ப�ொதுப்பெயர். அவர்களுக்கு இயற்பெயர் இருக்கும்.
ஆனால் அழைப்பது அப்படித்தான். சின்னவர்,
சின்னசாமி என்பது அவரது உதவியாளர்கள்
பெயராக இருக்கும்.
அடிகளார் மறுபடி அவரது அறைக்கு வந்ததும்,
அ து வ ரை தீ வி ர சி ந ்த னை யி ல் இ ரு ந ்த
ஆன்ட்ரூஸ்சொன்னார், ‘குருவே… என்னால்
கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை…’
‘பதினைந்து ஆண்டு தமிழ் படித்தாய்? மருந்து
அரைத்தாய்? இல்லையா?’
’ஆமாம்…’
’அது பாம்பு அல்ல…ஒரு வயதானவர் தடி ஊன்றி
ஆற்றுக்குப் ப�ோகும் ப�ோது நெருஞ்சி முள்
குத்திவிட்டது… அதற்கு வைத்தியம் என்று பெரிதாக
ஒன்றுமில்லை… முள்ளைப் பிடுங்கிவிட்டு காலைத்
தரையில் அழுத்தி தேய்த்தால் வலி குறையும்…’
‘ஆனால் இந்தப்பாடலைப் புரிந்து க�ொள்ளவே…
உனக்கு முட்களைப் பற்றி தெரியவேண்டும், ஐந்து
கூர்முனை உடையது நெருஞ்சி எனக் தெரியவேண்டும்,
அதன் வேறு பெயர்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும்,
காரணம் கிட்டிரம், யானை வணங்கி, கவுதட்டம்
என வட்டாரத்துக்கு வட்டாரம் பெயர் மாறும்…‘
‘நெருஞ்சில் பார்த்திருக்கிறேன் ஐயா… பறித்துச்
சென்று இலைகளையும், முட்களையும் பிரித்துத்
தந்திருக்கிறேன்… இதை என்ன செய்யப்போகிறார்கள்
என்று வியந்திருக்கிறேன்…’
‘ அ து ம ட் டு ம ல்ல …
இ ர ா ம ா ய ண ம்
தெரியவேண்டும்… இராவணனின் மகனுடைய
நண்பன் வாலி என்று தெரியவேண்டும், அவன்
சக�ோதரன் மனைவி பெயர் தாரை என்று தெரிய
வேண்டும்… அப்போதுதான் தாரையின் காலை
எடுத்தால் தரை என்றாகும் எனப் புரியவேண்டும்…
அத்துடன் தமிழ்ப்புலவர்கள் குறும்பு நிறைந்தவர்கள்
என்று தெரிந்திருக்க வேண்டும்…’
‘இந்தப் பாடல் கேள்வி-பதில் வடிவில் அமைந்த
வேடிக்கைப் பாடல், கடற்கரையில் நின்று அலையில்
கால் நனைப்பது ப�ோல… இதில் நீ கடலில்
பயணித்து ஆழ்கடலில் மூழ்கி முத்தெடுப்பது
எப்போது, அந்த ஆழ்கடல் முத்தும், காலடி
நெருஞ்சியும் மருந்தாகும் என அறிந்து க�ொள்வது
எப்போது…’
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அதுதான் ச�ொல்கிறேனே புரியாது… உன் புரிதல்
எல்லாம் நம் உடம்பு நீர், நெருப்பு, காற்று க�ொண்டு
சமைத்தது, 4438 நாடி நரம்புகளால் இருக்கும், சுக்கு,
மிளகு, திப்பிலி என்று சில பெயர்கள் என
மேல�ோட்டமானது… செய்முறை என்று ஒன்று
உண்டு, அத்துடன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்… யாருக்கு,
எதை, எவ்வளவு, எத்தனை நாள்…வெறும்ஃபார்முலா
தெரிந்தால் ப�ோதாது…’
‘நீமருத்துவமனையில் இருக்கையில் வசம்பைக்
கை ய ா ண் டி ரு ப்பாய் … அ து கு ழ ந ்தை யி ன்
உபாதைகளைப் ப�ோக்கும்….அதைப் ப�ொசுக்கி
முலைப்பாலில் கலந்து க�ொடுப்போம். பிள்ளை
வ ள ர்ப்பா ன் எ ன்றே ப ெ ய ர் … ம ா ற ாக ,

அ ச ம்பா வி த ம ாக கு ழ ந ்தை வ யி ற் றி ல ே யே
இறந்துவிட்டால், இதை அடிவயிற்றில் தடவினால்,
இறந்த குழந்தை, கத்தியின்றிதானே வழுக்கிக்
க�ொண்டு வெளியே வந்து விழுந்துவிடும். அதுவே,
சுகப் பிரசவத்துக்கு வெண்கடுகை அடிவயிற்றில்
தடவுவ�ோம்… இது ப�ோல எத்தனை மருந்துகள்,
நீர்ச்சுள்ளி, கருஞ்சீரகம், வல்லாரை, கடுக்காய், தேன்,
ஆல், வேல், ஆவாரம் பூ, வேலம் பட்டை, ஆலம்
பட்டை, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி சிறுகீரை, ஆவாரை,
புளியாரை, மூவிலை, விஷ்ணுகாந்தி, மின்னி, துத்தம்,
துருசு, குன்றிமணி…’
‘இந்த ப�ொருட்களின் ப�ொட்டானிகல் பெயரை
அறிந்து க�ொண்டால் ப�ோதுமா? செடியும், பூவும்
மருந்தாகிவிடுமா?செந்தூரம், கற்பம், பஸ்பம்,
கஷாயம், லேகியம், சூரணம், தைலம், குளிகை
எத்தனை விதம்… இதற்குள் என்ன வித்தியாசம்,எந்த
மூலிகையை எதுவாக மாறும், எதை எந்த ந�ோய்க்கு
க�ொடுப்பது, எத்தனை முறைக் க�ொடுப்பது என பல
சூட்சுமங்கள் இருக்கின்றன அத்தனை சுலபமில்லை
ஜென்டில்மேன்…’
‘எந்த பருவத்தில், எந்த பாகத்தை எப்படி
அரைத்தால் மருந்தாகும், எந்த சூட்டில் இளக்கினால்,
எப்படி, எதன் மூலம் வடிகட்டுவது, பிரிப்பதுஎன்பது
சூட்சுமம்… மருந்துகள் பாடலாக இருக்கலாம்,
வழிவழியாக ச�ொல்லப்பட்டு வந்திருக்கலாம்,
ஆனால் பக்குவம் அனுபவத்தில், பாரம்பரியத்தில்
வருவது… அது ரத்தத்தில் இருக்க வேண்டும்…
நூற்றாண்டுகளாக…’
‘ஒரு கண்மை செய்ய இலைகளைக் கசக்கி
சாற்றை வட்டிலில் ஊற்றி, வெய்யிலில் காயவைத்து
ஒ ன்றா க் கி ப சு வெண ்ணை யி ல் இ ட் டு கூ ட
வேறுப�ொருட்கள் சேர்த்து கருக்குவ�ோம்… அதைஏன்
வெய்யிலில் உலர்த்த வேண்டும், ஈரம் ப�ோக ஓவனில்
ப�ோட்டு எடுத்து ப�ொடிக்கக்கூடாதா என்று
ய�ோசனை ப�ோகும்… காரணம் அதிகம் சம்பாதிக்க,
அதிகம் தயாரிக்கவேண்டும்… மை கிடைக்கலாம்…
அதில் இருக்கும் மருத்துவகுணம்?’
‘சரி தமிழ் வேண்டாம் என்று, ஆயுர்வேதத்திற்குப்
ப�ோகிறாய் என்று வை, ப�ோனால்அவஸ்தத்துக்கும்,
அரிஷ்டத்துக்கும் வித்தியாசம் அறிவது கஷ்டம்,
அறிந்தாலும், நீ மருந்து செய்வது கஷ்டம். அங்கே
ஒரு முறையிருக்கிறது… மருந்து அறைக்கும்போது,
அறைக்கும் மனிதனின் உள்ளத்து உணர்ச்சிகள் கூட
மருந்தின் தன்மையை மாற்றிவிடும்…’
‘பயம் அட்ரினலின் சுரக்கும், அது உள்ளங்கை
வி ய ர ்வை யி ல் வே தி ம ா ற ்ற ம் ஏ ற ்ப டு த் து ம் …
க�ோபத்தில் ரத்தம் சூடாகும், அது மருந்தை
இயல்பான வேகத்தை விட்டு முரட்டுத்தனமாக
அரைக்கத் தூண்டும் அதனால் ஏற்படும் சூட்டால்
வேதிமாற்றம் ஏற்படும்… இதையெல்லாம் தவிர்க்க
மருந்து அரைப்பவர்கள், கலப்பவர்கள் மந்திரங்களை
ஓ தி ய ப டி செ ய ்வார்கள் … ம ரு ந ்தை த ்த வி ர ,
இறைவனைத்தவிர வேறு கவனம் இருக்காது…
இத்தனை சூட்சுமம் உள்ள மருந்தை லாபத்துக்காக
எப்படித் தயாரிப்பது… இது மிகச்சாதாரண
விஷயத்துக்கும் ப�ொருந்தும்.’

‘என்னதான் செய்வது…’
‘விட்டுவிடுங்கள்… இந்தியப் பேராசைக்கார
வியாபாரிகளே கைவிட்ட இடம் இது. உங்கள்
ஆ ட் சி ஐ நூ று ஆ ண் டு கள் … இ னி ம ற ்ற வ ர்
ஆளட்டும்… ஆனால், நாங்கள் இங்கே ஆள
வரவில்லை… உதவி செய்யவே வந்திருக்கிற�ோம்….
உங்கள் ந�ோயுற்ற நிலை எங்களை மேன்மையுற்றவர்கள்
ப�ோலக் காட்டுகிறது… அவ்வளவே…’
‘ ஆ ன ா ல் வி லை ? எ ட ்டாத உ ய ர த் தி ல்
வைக்கிறீர்களே?’
‘அதற்குக் காரணம் நீங்கள்தான்… உங்கள்
வழிதான் சிறந்தது என்று நம்பிய பெரும்பாலான
இந்தியர்கள் தானும் கெட்டு, ஊரையும் கெடுத்ததால்
உ ண்டா ன து , அ வ ர்க ளு ம் உ ண வு ப � ொ ரு ள்
தயாரிப்பில், சாப்பிடும் உணவில் ரசாயனங்களைக்
கலந்ததால்அழிந்தவை பாதி ப�ோக, மின்னணுவியலால்
அழிந்த புழுபூச்சிகள், பறவைகளால் அரியவகைத்
தாவரங்கள் அருகிவிட்டன, அவற்றை மீட்பதும்,
பாதுகாப்பதும், பெருக்குவதும், அதிகம் செலவு
வைக்கும் வேலை ஆகிவிட்டது… இன்னமும்
இருபது முதல் ஐம்பது ஆண்டுகளில் இது குறையும்…
நாங்கள் அதற்கான வேலைகளில் இறங்கிவிட்டோம்…’
‘அந்த செலவை நாங்கள் ஏற்றுக் க�ொள்கிற�ோம்…
நீங்கள் இந்த ப�ொருட்களை சந்தைவயப்படுத்துங்கள்…
என்று ச�ொல்வதற்காகத்தான் நான் முயல்கிறேன்…’
‘மறுபடி, மறுபடி தவறு செய்கிறீர்கள் ஆன்ட்ரூஸ்…
தனிப்பட்ட கவனம் தேவைப்படும் விஷயங்களை
சந்தைவயப்படுத்த முடியாது… இரண்டாவது
நா ங ்கள் ய ா ரி ட மு ம் இ தை அ ட கு வைக்கத்
தயாரில்லை…’
‘எங்கள் மக்களுக்கு ச�ொல்லிக் க�ொடுங்கள்…
அவர்களும் இதனால் முன்னுக்கு வரட்டும்…’
‘நான் வரவேற்கிறேன்…வாருங்கள் கூட இருந்து
கற்றுக் க�ொள்ளுங்கள்…அனுமதித்ததால்தான் நீயும்,
உன்னைப் ப�ோன்ற ஆயிரக்கணக்கான பேர்களும்
எங்களுடன் ஊடாடிக் க�ொண்டிருக்கிறீர்கள்…’
’ ஆ ன ா ல்
எ ங ்க ள ா ல்
மு ழு வ து ம்
அறியமுடியவில்லை… ஒரு மனிதனின் உடல் கபம்,
பித்தம், வாதம் இதில் எந்தவகையை சார்ந்தது என்று
என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை… அதன்
பிறகுதானே அவனுக்கு மருந்து தருவது… அப்படி
தந்தாலும் நீங்கள் தயாரித்ததை நான் தரவேண்டும்,
நானே தயாரித்து எப்போது தருவது…’
‘எதற்கும் குறுக்கு வழியில்லை ஆன்ட்ரூஸ்,நீங்கள்
த�ொடங்குங்கள்… உங்கள் மகனை ஈடுபடுத்துங்கள்,
உங்கள் பேரன் ஒருவேளை அதில் தேர்ச்சி
பெறலாம்…’
‘அத்தனை நேரம் எங்களிடம் இல்லை…’

‘ உ ன் னி ட ம் இ ரு க் கி ற து … உ ன ்னை
இயக்குபவர்களிடம் இல்லை… காரணம் லாபவெறி,
இனவெறி…’
‘ஆனால் உங்கள் மக்கள் இங்கே வந்து உடனே
கலந்துவிடுகிறார்கள்… எதையும் உடனே கற்றுக்
க�ொள் கி ற ார்கள் … அ து ம ட் டு ம் எ ப்ப டி ?
அலையலையாக வருகிறார்கள்… முதல் அலையில்
அல�ோபதி டாக்டர்கள் படையெடுத்தார்கள்,
எங்கள் மக்களை,எங்கள் வைத்தியர்களைவிட
நன்றாக குணப்படுத்தினார்கள். பின் மென்பொருள்,
மின்னணு ப�ொறியாளர்கள்வந்தனர், ப்ரேக்ராமிங்,
ர�ோபாட்டிக்ஸ், ஏஐ, நான�ோடெக், ரிம�ோட்
நே வி கே ஷ ன் , ஹி யூ ம ன ாய்ட் , பய�ோடெ க்
த�ொழில்நுட்பம் எதுவாகினும் ஊடுருவிவிடுகிறார்கள்,
எங்கள் நிறுவனங்களையே தலைமை தாங்கி
நடத்துகிறார்கள். இப்போது? நீங்கள்… உங்கள்
உணவகங்கள்… ஆனால் கன்ட்ரோல்? உங்களிடம்…’
‘சரிதான். முதலில் இது உங்கள் தாய்நாடு அல்ல…
எங்களைப்போல நீங்களும் குடியேறிதான்… சற்று
முன்னதாக வந்துபூர்வகுடிகளை ஆயுதபலத்தால்
அ டி மைப்ப டு த் தி ய வ ர்கள் ,
அப்புறப்படுத்தியவர்கள்… அவ்வளவே…உங்கள்
தாய்நாடு என்றாலும்… அங்கும் அழைப்பின்
பேரிலேயே வருகிற�ோம்…ஆக்கிரமிப்பு செய்ய
அல்ல… இப்போது தமிழ்ப் பாரம்பரியத்தின்
அ லை … நாளை இ து ம ா ற லா ம் … ஆ ன ா ல்
இந்தியர்களின், குறிப்பாக தமிழர்களின் பரவல்
மாறாது…’
‘அதுதான் எப்படி?’
‘பதில் முன்பே குறிப்பிட்டுவிட்டேன்… எதற்கும்
குறுக்கு வழி கிடையாது… விரைவில் பணம்
பண்ணமுடியாது. இதை அறியாதவர்கள் எங்களிலும்
பெரிய அளவில் உண்டு, அடுத்து, ஈடுபாடு…
வேலையை பணம்பண்ணும் வழியாக பார்க்காமல்,
வேலை ய ாக ப் பார்ப்ப து … வைத் தி ய ன் கு றி
குணப்படுத்துவதில்…. பணத்தில் அல்ல… இது
அனைத்து துறைக்கும் ப�ொருந்தும். இதைப் புரிந்து
க�ொண்டால் உங்கள் அடுத்தடுத்த தலைமுறையினர்
நன்றாக இருக்கலாம்…அதை விடுத்து என்னைக்
க�ொல்வதால�ோ… என் சக வைத்தியர்களை,
சீடர்களை அழிப்பதாலே உங்கள் வம்சம் தழைக்கப்
ப�ோவதில்லை…’
ஆன்ட்ரூஸ் திடுக்கிட்டார், ‘அப்படியெல்லாம்
ஒன்றுமில்லை…’
‘வைத்தியத்தில் முழுமையடைந்தவர்கள் உங்கள்
மனதை சுலபமாகப் படித்துவிடலாம்… எனக்கு
நிறைய வேலையிருக்கிறது நீங்கள் கிளப்புகிறீர்களா?’
ஆன்ட்ரூஸ் தலையைத் த�ொங்கப் ப�ோட்டபடி
வெளியேறினார்.
இனி தன் கையை மீறி நடக்கப் ப�ோகும்
அசம்பாவிதங்களை எப்படி தடுப்பது என்ற
ய�ோசனையில் அவரால் நடக்க முடியவில்லை...
எதிரே இருந்த சாலைய�ோர பூங்காவில் அமர்ந்து
அந்த ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் பேலசையே வெறித்துப்
பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தார்.
=

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

‘நாங்கள் தாம்பூலம் தரிக்கிற�ோமே அதன்
சேர்மானத்தில்கூட இருக்கிறது சூட்சுமம், வெற்றிலை
அதிகமானால் த�ொண்டைக்கட்டு சரியாகும்,
சுன்னம் சேர்த்தால் செரிமானமாகும், களிப்பாக்கு
அதிகமானால் ஆண்மைக்கு உதவும். இதற்கான
ச ரிய ா ன சேர்மானத்தை அ றியவே ஐம்பது
ஆண்டுகள் ஆகும்…’
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நூல் அறிமுகம்

மீனாசுந்தர்

பெண் மைய வாசிப்பும்
அரசியலும்

வி

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

ளிம்புநிலை மாந்தர்களின் வாழ்க்கைப்
பாடுகள் குறித்த கவனம் தீவிரம் க�ொள்ளத்
த�ொடங்கிய காலகட்டமிது. திட்டமிட்டு இனி
எவற்றையும் புறக்கணித்துவிட முடியாதளவிற்கு
அதனதன் புழங்குவெளி பரந்துபட்டிருக்கிறது.
கல்விப் பரவல் ஓரளவு சாத்தியப்பட்டிருப்பதால்
எல்லாக் களங்களுக்குமான வாசகவெளி உருவாகி
விட்டது. தனித்தனி புதிய துறைகள் தமிழுலகிற்குக்
கிடைத்துள்ளன. இவைப் படைப்பிலக்கியங்களாகவும்
க�ோட்பாடுகளாகவும் ஆய்வு நிலைகளாகவும் இன்று
பல வ ா ற ாக வி ரி ந் து ள ்ள ன . அ வ ற் றி ல் மி க
முக்கியமாகச் சுட்டத் தகுந்தவை தலித்தியம்,
பெண்ணியம், திருநங்கையியம் ப�ோன்றவை.
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உருவெடுத்துள்ளன.
பேராசிரியரும், சமூகச் செயற்பாட்டாளருமான
முனைவர் அரங்க மல்லிகா விளிம்பு நிலை
விடுதலைச் சிந்தனைய�ோட்டத்தில் த�ொடர்ந்து
பயணித்து வருபவர். விளிம்புகள் மையங்கள் என்று
பிரித்தறிய முடியாதளவிற்கு நிலைமை சீரடைய
வேண்டும் என்ற மிகு விழைவு க�ொண்டவர்.
தலித்தியம் குறித்தும் பெண்ணியம் குறித்தும் மிகக்
காத்திரமான கட்டுரைகளை ஆய்வு ந�ோக்கில்
தமிழுலகிற்கு வழங்கி வருபவர். எழுதுவத�ோடு
நிற்காமல் களப் ப�ோராளியாகவும் அவரைப் பலரும்
அறிந்திருக்க வாய்ப்புண்டு.

தலித்தியம் என்பதன் வரையறையைச் சரியாகப்
பு ரி ந் து க�ொண்ட வ ர்கள் , ப ெ ண் ணி ய ம் ,
திருநங்கையியம் உள்ளிட்ட ப�ொதுச் சமூகத்திலிருந்து
புறக்கணிக்கப்பட்ட யாவற்றையும் தலித்தியத்திற்குள்
அடக்கி விட முடியும். தலித்தியம் என்பது தமிழ்ச்
சூழலில் எப்படிய�ோ ஒரு சாதியாக மட்டும் புரிந்து
க�ொள்ளப்பட்டிருக்கும் அபத்தம் வேதனைக்குரியது.
அ து ச ா தி ய ப் ப டி நி லை யி ன் கீ ழ ்மையை
மட்டுமல்லாது ஒடுக்கப்பட்ட, புறக்கணிக்கப்பட்ட
அனைத்திற்குமான பரந்த களம். முற்பட்ட வகுப்பில்
பால் நிலையைக் காரணம் காட்டி ஒடுக்கப்படும்
பெண்களும் கூடத் தலித் எல்லைக்குள் வைத்துச்
சிந்திக்கத் தக்கவர்களே.

திருச்சி மாவட்டத்தில் ஒரு குக்கிராமத்தில்
மரபுவழி வேளாண் சமூகத்தில் பிறந்து வளர்ந்த
முனைவர் அரங்க மல்லிகா, இன்றைக்குத் தமிழகத்
தலைநகரில் ஒரு புகழ்பெற்ற கல்வி நிறுவனத்தில்
தமிழ்த்துறைத் தலைவராகப் பணியாற்றுவது
பல ரு க் கு ம் மு ன் னு தா ர ண ம ா ன ஒ ன் று .
“முயற்சியுடையார் இகழச்சியடையார்” அரங்க
மல்லிகா வடிவத்தில் நின்ற சீராய்த் தமிழ் நிலப்
பரப்பெங்கும் சுழன்று க�ொண்டிருக்கிறது. அவரை
அ றி ந ்த வ ர்க ளு க் கு
இ வ்வார்த்தைகள்
மிகையல்லவென்பதைப் புரிந்து க�ொள்ள முடியும்.
அவரின் அண்மைய கட்டுரை நூல் “பெண் மைய
வாசி் ப் பும் அரசியலும்”. புலம் வெளியீடாக
நேர்த்தியான கட்டமைப்புடன் வெளிவந்திருக்கிறது.

த�ொ ன் னூ று க ளு க் கு ப் பி ற கு த லி த் தி ய ம் ,
பெண்ணியத்தின் வீச்சு தமிழில் அசுரத் தனமாக
வி ரி வ டைந் து , வ லு வ டைந ்த து எ ன லா ம் .
புறந்தள்ளப்பட்டவர், ஒடுக்கப்பட்டவர் உரிமை
சார்ந்து எவ்வளவ�ோ புரிதல்கள் இன்றைய நிலையில்
மேம்பட்டுள்ளன. இஃது இன்னும் முழுமை பெற
வேண்டுமென்பது சமூக அக்கறையாளர்களின்
விழைவு. சமூகத்தில் அவர்களுக்குரிய உறுதிப்பாடான
இடம் இன்று தவிர்க்கவியலாதது. யாரும் விரும்பிய�ோ
விரும்பாமல�ோ விளிம்புகளின் பிரச்சனை சார்ந்த
அக, புற காரணிகளின் குறுக்குவெட்டுத் த�ோற்றங்கள்
அம்பலப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக தலித்
அரசியலும் தலித் இலக்கியமும் தமிழ் மண்ணில்
இன்று தவிர்க்கவியலாத பெரும் சக்திகளாக

நூலில் ம�ொத்தம் பதினெட்டுக் கட்டுரைகள்.
அத்தனையும் பெண்ணை மையப்படுத்தியே
சுழல்கின்றன. சங்க இலக்கியம் த�ொடங்கி சமகால
இலக்கியம் வரை பேராசிரியர் காத்திரமாகக்
களமாடியிருக்கிறார். தமிழ்ச் சமூகத்திற்கு அவர்
புதிய புதிய தகவல்களை, தரவுகளை அள்ளியள்ளித்
தருகிறார். அவரின் ஆய்வியல் முறைமையில்
நுனிப்புல் மேயும் தன்மைய�ோ, தரவுகளற்ற விவரிப்பு
முறையைய�ோ எப்போதும் காணவியலாது. இந்த
நூலிலும் பலரின் வழமையான போக்கிலிருந்து
முற்றிலும் தடம் மாறி அவருக்கென்று தனிப்பட்ட
ஒரு நடையைக் கட்டமைக்கிறார். நுண்ணிதின்
ஆ ய்ந் து அ வ ர் கண்ட உ ண ்மைகளை நூ ல்

வ ர லாற் று மூ ல மு ம் த�ொன்ம மு ம் அ வ ர்
கட்டுரைகளில் மிக இயல்பாக வந்து நுழைகின்றன.
அ வை ப் பண்பாட் டு த் த ள த் தி ல் எ வ்வகை
ம ா ற ்ற ங ்களைத் த மி ழ் ச் ச மூ கத் தி ற் கு க்
கை ய ளி த் து ள ்ள ன வென்பதை இ ன ்றை ய
வாழ்வியல�ோடுப் ப�ொருத்திக் காட்டும் வித்தை
அவருக்கு வாய்த்திருக்கிறது. அம்மன் க�ோவில்
இல்லாக் கிராமம் தமிழகத்தில் இருக்குமாவென்று
தெரியவில்லை. தமிழர் வாழ்வியல�ோடு இரண்டறக்
கலந்த ஒன்று அம்மன் வழிபாடு. கிராமங்களில்
இன்றும் செல்வாக்காகத் திகழும் மாரியம்மன்
வழிபாட்டின் நதிமூலம் குறித்துப் பேராசிரியர்,
என்னுரையில் பின்னுள்ள கட்டுரையின் கருத்தை
முன்னமே ப�ொருத்தம் கருதி எடுத்தாள்கிறார்.
“1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தென்பரத கண்டத்தில்
புக் நாட்டை ஆண்ட சந்திவாகு என்பவரின்
மகளாக அம்பிகாதேவி வளர்ந்தாள். புத்தரின்
அறவுரைகளில் உள்ளம் கவர்ந்து அவர் அருள்பெற்று
அக்காலத்தில் நாட்டை அச்சுறுத்திய க�ொள்ளை
ந�ோய்க்கு எதிராக வீட்டைத் தூய்மை செய்து
மஞ்சள் சுண்ணம் கலந்து சாத்திட்டு மக்களுக்கு
ஆடி மாதத்தில் கூழ் ஊற்றித் தான தருமம் செய்து
வரக் கட்டளையி்ட்டார். ஆடி மாத்தில் வெம்மை
அதிகம் இருப்பதால் அதைத் தணிக்க கூழ் ஊற்றிக்
க�ொ டி க�ொ ள ்ளை ந�ொயை வி ர ட் டி ய தா ல்
மாரியாத்தாள் என அம்பிகாதேவி அறச்செல்வியாக
அழைக்கப்பட்டார் என அய�ோத்திதாசர் கூறுகிறார்”
என்கிறார்.
இச்சிறு வரலாற்றின் மூலம் ஆசிரியர் அம்மன்
வழிபாட்டையும், கூழ் வார்க்கும் பண்புநலன் தமிழர்
வாழ்வில் எங்ஙனம் கலந்தது என்பதையும், காலப்
ப�ோக்கில் அவ்வழிபாடே அம்மன் வழிபாடாக
ம ாற் று ரு வ ம் க�ொண்ட து எ ன்பதை யு ம்
அய�ோத்திதாசர் வழிநின்று நிறுவுகிறார். தமிழர்
வழிபாட்டில் அம்மன் வழிபாடு என்பது கண்ணகி
வ ழி பாடே எ ன் று ஆ ய ்வா ள ர்கள் பல ரு ம்
முன்வைக்கையில் பேரா. அரங்க மல்லிகா தரும்
செய்தி புதுமையாக உள்ளது. த�ொடர் ஆய்விற்குரியது.
சிலப்பதிகாரம் ஒரு சமண காப்பியம் என்ற
வகையில் கண்ணகியை அறச்செல்வியாக ந�ோக்கத்
த�ோன்றுவதும், இவர் ப�ௌத்த அறச்செல்வியாக
அம்பிகாதேவியை முன் வைப்பதும் தமிழர்
வாழ்வின் பூர்விக வழிபாட்டு முறைமையின்
ஆ ய ்வை ந�ோ க் கி நம ்மை யு ம் தள் ளு கி ற து .
எப்படியாயினும் தமிழர் மரபு தாய்வழிச் சமூகப்
பின்னணி க�ொண்டது என்பதில் ஐயமில்லை.
“ ச ங ்க இ ல க் கி ய த் தி ல் தி ண ை யு ம் ப ெ ண்
அடையாளமும்” என்றொரு கட்டுரை திணை
வகைப்பாட்டை புதிய க�ோணத்தில் கட்டமைக்க
முயல்கிறது. ஐவகைத் திணை ஒழுக்கங்களைக்
குறிப்பிட்டு பேசும் அவர், பெண், பெண்மை, பெண்
இயங்கியல் த�ொடர்பான தந்தைமைச் சமூகச்
ச�ொல்லாடல்களின் அரசியலை சங்க இலக்கியங்கள்

முன் வைப்பதாகக் குறிப்பிடுவது கவனிக்கத்தக்கது.
மற்றோர் இடத்தில், பாலிய வேறுபாடு மரபார்ந்த
சிந்தனையின் த�ொடர்ச்சியெனவும் பெண்ணின்
வெளி இருள் சூழ்ந்தது என்ற புரிதலைத் தந்தைமைச்
சமூகம் உறுதிபடுத்துகின்றது என்றும், அகம்
சார்ந்தும் புறம் சார்ந்தும் எழுதப்பட்டுள்ள சங்க
இலக்கியப் பாடல்கள் ஆண் பெண் சமத்துவத்தைப்
பேசவில்லை என்ற குற்றச் சாட்டை அழுத்தமாக
வெளிப்படுத்துகிறார்.
ஆ ண்கள் ப ெண்ணாக உ ரு ம ா றி த ங ்கள்
பாடல்களை பாடவில்லையெனவும், பெண்
இப்படித்தான் நினைப்பாள் என்ற முன்முடிவில்
அவர்கள் தங்கள் மனவ�ோட்டங்களை மட்டுமே
வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் என்ற வலுவான விவாதப்
ப�ொருளை முன் வைக்கிறார். ஆனால் ஔவையின்
பாடல்களில் அந்தப் ப�ோக்கு முற்றிலும் மாற்றம்
காண்கிறதென்னும் அவர், காதல், காமம், உணர்ச்சி,
பெண் உடலைக் க�ொண்டாடுதல் ப�ோன்ற புதிய
ப�ொருண்மைகளை ஔவையார் பேசுவதைத்
தரவுகளுடன் தருகிறார். மேலும், பெண்ணைப்
ப�ோகப் ப�ொருளாக மட்டுமே காணும் பிழைப்
பார்வையே தீட்டை பெண்ணின் உடல�ோடு மட்டும்
இணைத்துப் பார்க்கச் செய்ததெனவும் இது ப�ோன்ற
பெண் உடல் சார்ந்த ஆணின் ஆதிக்க அடையாளம்
ஔவையின் பாடல்களின் கலைக்கப்படுவதாகவும்
நிறுவுகிறார். இதற்கு அரண் சேர்க்க,
தாமுறு காமத்தன்மை தாங்களே உரைப்பது
ஏமுறு மகளிர்க்கு ஏலாத செயல்
என்ற அகம் 54 ஆம் பாடல் வரிகளைச் சுட்டி
அதில் புதைந்துள்ள ஆண் மைய லிங்கவாத
அ ர சி ய லை அ ம்பலப்ப டு த் து கி ற ா ர் . இ தற் கு
நேரெதிராக எழுந்த ஔவையின் எதிர்குரல்
பிரதானம�ொன்றாகும்.
தலைவரம்பு அறியாத் தகைவரல் வாடைய�ொடு
முலையிடைத் த�ோன்றிய ந�ோய்வளர் இளமுளை
(அகம் 273)
என்ற பாடலை எடுத்துக் காட்டுகிறார். இதில்
ஔவை எந்த ஒளிவு மறைவின்றி தன் உடல்
வேட்கையை வெளிப்படையாகப் பேசுகிறார்.
பெண்ணின் குரலில் பெண்ணின் உணர்வை
வெளிப்படுத்தும் இப்போக்குப் பின்காலனித்துவப்
பெண்ணியச் சிந்தனையின் பாற்பட்டதென
ப�ொருத்திக் காட்டுவது பேராசிரியர் அரங்க
மல்லிகாவின் ஆழங்கால்பட்ட ஆய்வு மனத்தை
வெளிப்படுத்துகின்றது.
க ள வி ல் ஈ டு ப டு ம் தலை வ ன் தலை வி
இ ரு வ ரெ னி னு ம் எ ப்போ து ம் அ ல ர்
தூற்றலுக்குள்ளாகுபவளாகப் பெண் மட்டுமே
இருக்கிறாள். அந்த நிலை ஏன்? என்ற வினாவை
இக்கட்டுரை மிக அழுத்தமாக முன் வைக்கின்றது.
ப�ொருள்வயின் பிரிந்தாலும் ஆண் அவனின்
பண்பை இழக்காதவனாகக் காட்டப் படுகிறான்.
ஆனால் பெண்ணின் நிலையை ஆண் புலவர்கள்
தங்களின் கற்பனைத் தேரில் ஓட்டுகின்றனர். அவள்
இ ய ல ்பைத் த�ொலை த ்த வ ள ாக , பி த் து நி லை
க�ொண்டவளாக, பேயுரு க�ொண்டு திரிபவளாக,
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மு ழு மை யு ம் காட் சி க் கு வைத் து ள ்ளா ர் .
ஒ வ்வ ொன ்றை யு ம் அ வ ர் நி று வு ம் பாங் கு
கட்டுரைகளுக்கு உயர் தகு நிலையைப் பெற்றுத்
தருகின்றன.
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பசலையில் தவிப்பவளாகக் காட்டப்படுதலில்
திட்டமிடப்பட்ட பெரும் ஆணிய அரசியல்
ஊடாடிக் கிடக்கிறதென்பது பேராசிரியரின் வாதம்.
அதை அவர் வழிநின்று நம்மையும் ஏற்கச் செய்கிறார்.
காலனி்த்துவ அடிமைச் சிந்தனை மரபில் ம�ொழி,
இன, மத, சாதி அடையாளங்கள் கலைக்கப்பட
வேண்டும் என்ற குரலின் அடையாளம் ஔவையின்
பெண்மொழி இயங்கியல் அடையாளம் என்று
நிறைவு செய்வது சிறப்பு. மிக நுட்பமாக பெண்ணிய
அரசியலை மேலும் மேலும் இலக்கியத்தின்
பாற்பட்டு விரித்துப் பார்க்கத் தூண்டும் ஈட்டிமுனை
எழுத்துகள் இவை.
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“ த ற ்காலத் த மி ழி ல க் கி ய த் தி ற ன ாய் வு ம்
பெண்ணியப் ப�ோக்கும்” என்றொரு கட்டுரை. நவீன
இலக்கியம் சாரந்தும் பேராசிரியருக்கு இருக்கும்
ஈடுபாட்டை வெளிப்படுத்தி நிற்கிறது. அண்மைக்
காலத்தில் மிகுந்த கவனம் பெற்ற பின்நவீனத்துக்
க�ோட்பாட்டின்வழி பெண்களின் கவிதைகளை
ஆராய முனைகிறது. இந்த இடத்தில் பெண்ணியத்திற்கு
மிக அழகாக, ஒரே வரியில் விளக்கம் தரும் தெளிவு
நம்மைக் கவர்கிறது. மனிதச் சமறுதலின் தத்தவம்
பெண்ணியம் என்கிறார். இந்த ஒற்றை வரிக்கு ஈடாய்
பெண்ணியத்திற்கான விளக்கம் வேறென்ன இருக்க
முடியும்? இக்கட்டுரை அரச வம்சத்தில் நிலவிய
உடன்கட்டை ஏறுதல் ப�ோன்ற நிகழ்வுகளைப் பதிவு
செய்கிறது. 1728 முதல் 1810 வரை தஞ்சையை ஆண்ட
முதலாம் சரப�ோஜி இறந்த ப�ோது அவரின் மூன்று
மனைவியரும் உடன்கட்டை ஏறியதையும், முதலாம்
ராஜராஜன் காலத்தில் 360 தளி பெண்டுகள்
உ ரு வ ா ன து ம் தா சி மு றை க் கு அ ஃ து
அடிக�ோலியதையும் குறி் ப் பிடுகிறது. ப�ௌத்த
இ ல க் கி ய ம் தே ரி க்காதை யி லு ம் ப ெண்கள்
தலைவர்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதை விளக்கி
புத்தர் காலத்தில் அப்பண்பு எவ்வாறு மாற்றம்
கண்டது என்பதை அழகாக ஒப்பிட்டுக் காட்டுகிறார்.
தமிழிலக்கியம் பெண்களின் இருப்பை இருட்டடிப்புச்
செய்துள்ளது என்னும் பேராசிரியர் பத்தொன்பதாம்
நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் 90 களுக்குப் பிறகு
எ ழு ந ்த க வி தைகள் த ன க்கா ன அ ர சி ய லை
மு ன ்வை த ்த து
எ ன்ற
பார ்வையை
வெளிப்படுத்துகிறார். அக்கவிதைகளே பெண்ணி்ன்
உ டலைத் து ணி ந் து கலைத் து ப் ப � ோ ட ்ட ன
என்னுமவர் கயர்லாஞ்சியில் நடந்த பிரியங்காவின்
சாதியாதிக்க வன்புணர்வுக்கெதிரான அறத்தின்
கவிதைகளைச் சுட்டிக் காட்டுகிறார். விடுதலையின்
பதாகை என்னும் சுகிர்தராணியின் கவிதையும்
அரங்க மல்லிகாவின் நீர் கிழிக்கும் மீன் கவிதையும்
சுட்டத் தகுந்தவை. நவீன அரசியலை உள்வாங்கி,
ஆண் பெண் சமத்துவத்தின் இடைவெளியைச்
சமன் செய்யும் பெரும்பணியே பெண்ணியம்
என்னும் அவரின் வேட்கை எதிர்காலச் சமூகத்திற்கு
வழிகாட்டி நிற்கிறது.
“சங்கப் பெண்பாற் புலவர்களின் கவிதைகளும்
நவீனப் பெண் கவிதைகளில் அதன் தாக்கமும்”
என்னும் கடைசிக் கட்டுரை பழமையின் நீட்சியைக்
குறுக்கு விசாரணை செய்வதைப் ப�ோல நவீனக்
களத்தை ஆராய்கிறது. பழமையின் பாடல்களை
விட நவீனக் கவிதைகள் பெண்ணின் தன்னிலை

குறித்து மேலும் காத்திரத்துடன் வெளிப்படுதலை
அவர் சான்றுகளுடன் நிறுவுகிறார். அது தனக்கான
ம�ொழியைக் கட்டமைப்பதையும், அவளின்
அந்தரங்கத்தையும் அரசிலாக்குகிறது என்பதையும்
தன் உள்மன வேட்கையை தானே வெளிப்படுத்துதல்
அ சி ங ்க ம் எ ன்ற ஆ ண ்மை ய பு த் தி யை
விவாதத்திற்குள்ளாக்கும் பாங்கை விளக்குகிறது.
பெண்ணை ஆசையுடன் காமத்தில் நுகரும் ஆண்
அவளின் வலிகளை ஒரு ப�ோதும் அறிந்தனல்லன்
என்பதைக் குட்டிரேவதி கவிதையுடன் காட்சிக்கு
வைத்திருப்பது மிகப் ப�ொருத்தம்.
ச�ொல்லின் முள்ளொன்று தந்தாய்
மீனின் முள்ளைய�ோ தாவர முள்ளைய�ோ ஒத்திராது
சதைக்குள் இறக்கிய அக்கொடுக்கை விட்டோடிப்
பறந்தது குளவி
கடுக்கின்றன.
என் விசேஷ உறுப்புகளான
கண்களும் முலைகளும் ய�ோனியும்
அழியாத வலியின் சாபமெல்லாம்
க�ொடுக்குதான�ோ? (முலைகள் ப 38 )
இதையெல்லாம் ப�ொதுவெளியில் ஒரு பெண்
பே ச லா ம ாவென்ற வ ாத த ்தை உ டைத் து
ந�ொறுக்குகிறது கவிதை. அதை ம�ொன்னைவாதம்
என்று பேராசிரியர் குறிப்பிடுவது அழகு. இதற்கான
புழங்குவெளி சங்க காலத்திலேயே உருவாகிவிட்டதை
ஔவை, வெள்ளி வீதியார் பாடல்களைச் சுட்டி
வலு சேர்க்கிறார்.
ப ெ ண் ணி ய ம் கு றி த ்த பு ரி தலை ந வீ ன
இ ல க் கி ய த் து ட ன் இ ண ை த் து வி ரி வு பட ச்
ச�ொல்லியிருக்கிறது இந்நூல். அதற்கு அரண் சேர்க்க
பழந்தமிழ்ச் சான்றுகளைத் துணைக்கழைத்திருப்பதும்
அவற்றை நிரல்படச் சலிப்பின்றி ப�ொருத்தியிருப்பதும்
வெகுசிறப்பு. அரங்க மல்லிகாவின் நீர�ோட்டம்
ப�ோன்ற ம�ொழிநடை வாசிப்பின் வேகத்தை
நம்மையுமறியாமல் இழுத்துச் செல்கிறது. ஆண்டுகள்,
சம்பவங்கள் ப�ோன்ற சரியான முன்வைப்புகள்
ப � ொ ரு த ்த த ்தோ டு க் கை ய ா ள ப்பட் டு ள ்ள ன .
பெண்ணியம் என்பது எல்லாவற்றிலும் ஆண்களை
எதிர்ப்பது என்ற சிலரின் தவறான புரிதலைத்
தகர்ப்பதில் அரங்க மல்லிகா வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்.
எல்லா நிலையிலும் சமர் புரிந்து தன்னை நிறுவுதலும்
அதற்கான புரிதலை ஏற்படுத்தலுமே பெண்ணியத்தின்
அடிப்படை ந�ோக்கு என்பதை நாம் எளிதாகச்
சென்றடைகிற�ோம். தலைப்புகள் ஒன்று ப�ோலவே
இருப்பதாகச் சிலவிடங்களில் த�ோன்றுகின்றன.
சிலவிடங்களில் கூறியது கூறல் இடம் பெற்றுள்ளது.
ஒரே ப�ொருண்மையிலான கட்டுரைகள் என்பதால்
அவைத் தவிர்க்கவியலாமல் இடம் பெற்றிருக்கலாம்.
அண்மைப் பெண்ணிய நூல்களுள் மிக முக்கியமான
நூல் பெண்மைய வாசிப்பும் அரசிலும். இதைப்
பேசுப�ொருளாக்கி இளைய தலைமுறையிடம்
க�ொண்டு சேர்க்க வேண்டும்.
கட்டுரையாளர்: தமிழ்ப் பேராசிரியர்.
பெண்மைய வாசிப்பும் அரசியலும்
முனைவர் அரங்க மல்லிகா, புலம் வெளியீடு,
சென்னை – 92. த�ொடர்புக்கு 9840603499

கட்டுரை

க. பழனித்துரை
gpalanithurai@gmail.com

பாரதி காண விரும்பிய அரசாங்கம்
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நி

த்திய பாரதி என்கிற ஒரு சிறிய குழு
தற்போது சமூக ஊடகத்தின் வழியாக அறிவுத்
த ள த் தி ல் பா ர தி யை அ சைப � ோட் டு
இளைஞர்களிடமும் மாணவர்களிடமும்
எடுத்துச் செல்ல முயன்று க�ொண்டுள்ளது.
அதை முன்னெடுத்திருப்பவர் ஓய்வு பெற்ற
ஒரு ப�ொருளாதாரப் பேராசிரியர். அவருடன்
இ ண ை ப் பி ல் வ ய தா ன வ ர்க ளு ம்
இளைஞர்களும் உள்ளனர். த�ொடர்ந்து
இணைய
வ ழி க்
கூ ட ்ட ங ்கள்
கலந்துரையாடல்கள் நடத்தி பாரதியை
இளைய சமுதாயத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல
முனைகின்றனர். இதைக் கேள்விப்பட்டு
நானும் இணைந்து க�ொள்ள விருப்பம்
தெரிவித்தப�ோது இந்தக் குழுவின் தலைவர்
‘நீங்கள் ஒரு ச�ொற்பொழிவாற்றிடுங்கள்’ எனக்
கேட்டார். சரி என்று ‘பாரதி கண்ட அரசு’
எனும் தலைப்பைக் க�ொடுத்தேன். இந்தக்
கு ழு வி ன் தலை வ ர் அ ண்ணா ம லை ப்
பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றியப�ோது
அவருடைய அன்பில் த�ோய்ந்தவன் நான்.
அவரிடம்தான் அன்பு, இனிமை, மற்றவரை
மதித்தல் அனைத்தும் கற்றுக் க�ொண்டேன்.
அவருடன் உரையாடுவது, ஒரு இனிமை.
அவர் ப�ொருளாதாரத் துறையில் பணி
செய்தாலும் பாரதியை உள்வாங்கிய ஒரு
அறிஞர். அவர் பாரதி பற்றி பாடம் நடத்தி
நாம் கேட்க வேண்டும் என்று ஆவலைத்
தூ ண் டு ம் அ ள வு க் கு பா ர தி யை
உபய�ோகப்படுத்துவார். அந்தத் தாக்கம்
என்னிடமும் இருந்தது. அடுத்து அமரர் ஏ.
எல்.சிதம்பரம் அதே பல்கலைக் கழகத்தில்
எனக்கு மிகவும் நெருங்கிய நண்பர். அந்த
பேரா. ஏ. எல். சிதம்பரமும் பாரதியின்
புத்தகத்தை எப்பொழுதும் தன் கையில்
வைத்திருப்பார். சாமி கும்பிடும்போது
பாரதியின் பாடலைப் பாடுவார். நாங்கள்
அண்ணாமலையில் நடைபெற்ற ஆசிரியர்
ஊழியர் ப�ோராட்டத்தின்போது சிறைப்பட்டு
சிறையில் இருந்தப�ோது கடலூர் கேப்பர்
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குவாரியில் தினந்தோறும் க�ோவில் ஒன்றுக்கு இரவில்
நானும் அவரும் செல்வோம். ஒரு அரைமணி நேரம்
பாரதியின் பாடலைப் பாடுவார். நான் அவர்
பக்கத்தில் அமர்ந்து தியானிப்பேன். அவர் பாடி
முடித்துவிட்டு வரும்போது நான் கேட்பதுண்டு,
என்ன சார் பாரதி பாடலையே சாமிக்கு அர்ச்சனை
செய்கின்றீர்களா என்று. அதற்கு அவர் கூறினார்,
பழனித்துரை, நீ பாரதியின் பாடல்களை உச்சரித்துப்
பார் அதன் சக்தியை உணர்ந்து க�ொள்வாய் என்று.
அவைகளெல்லாம் ச�ொல்லல்ல, சுடர்விடும்
மந்திரங்கள் என்றார். அவைகளுக்கு ஆற்றல்
உண்டென்பதை நானறிவேன், ஆகையால்தான்
பாரதி பாடல்களை ஆண்டவன் சன்னதியில்
உணர்ந்து பாடுகிறேன் என்றார். அது என்னை
பா ர தி ய ா ர் பாடலை ப டி க்கத் தூ ண் டி ய து
இருந்தப�ோதும் கவிதை படிக்கும் முறைமை
தெரியாத காரணத்தால் பாரதியின் கவிதைகள் என்
நூ லகத் தி ல் இ ரு ந்தா லு ம் மு ழு வ தை யு ம்
படிக்கவில்லை.
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ஒருமுறை நான் பணி செய்த காந்திகிராம
பல்கலைக் கழகத்தில் ஒரு அறக்கட்டளைச்
ச�ொற்பொழிவுக்கு நெல்லைக் கண்ணன் அவர்களை
அழைத்து பாரதி பற்றி பேசுங்கள் எனக் கேட்டுக்
க�ொண்டேன். ஒரு பெரிய மழை பெய்தததுப�ோல்
க�ொட் டி ன ா ர் . அ தி ல் ல ய ப்ப ட ்டே ன் . எ ன்
மனைவியின் அப்பா பாரதியாரைப் பற்றி அடிக்கடிப்
பேசுவார். இவையனைத்தும் பாரதியை படிக்கத்
தூண்டின. பாரதியார் கட்டுரைகளை படித்து
விட்டேன். ஒரு முறை என் மனைவியுடன் என்
மாமனார் இல்லம் சென்றப�ோது அவருடைய
நூலகத்தில் (அவர் சிறிய நூலகம் வைத்திருந்தார்)
உ.வே.சுவாமிநாத அய்யர், மீனாட்சி சுந்தரம்
பிள்ளை, மு.வ. ஆகியவர்களின் புத்தகங்களுடன்
பாரதியின் கவிதைகள் என்ற பெரிய புத்தகம்
ஒன்றும் இருந்தது. இது ஒரு புதிய படைப்பு. இந்தப்
புத்தகத்தை எந்த மாணவனும் மிக எளிதாய்
பா ர தி யை வி ள ங் கி க் க�ொள் ளு ம ா று த ய ா ர்
செய்துள்ளார். நான் அதைப் படித்துவிட்டேன்
என்றார். நான் பார்த்த பார்வையைப் புரிந்து
க�ொண்டு உடனே அந்தப் புத்தகத்தை எடுத்துக்
க�ொடுத்தார். கவிஞர் பத்மதேவன் த�ொகுத்து
கற்பகம் புத்தகாலயம் வெளியிட்ட புத்தகம். 1096
பக்கங்களில். விளக்கவுரையுடன் வெளிவந்த
புத்தகம். எவரும் புரிந்து க�ொள்ளும் அளவுக்கு
எளிமைப்படுத்தப்பட்ட த�ொகுப்பு. திரு.ராஜசேகரன்
த�ொகுத்த கட்டுரைகளையும் வாசித்தேன். எவ்வளவு
க ரு த் து க்கள் அ ட ர் த் தி ய ாக பா ர தி யி ன்
கட்டுரைகளிலும் கவிதைகளிலும் இருக்கின்றன
என்பதை உணர்ந்தேன்.
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பாரதியின் படைப்புகளை படிக்கும்போதெல்லாம்
எனக்குத் த�ோன்றுவது ஒன்றே ஒன்றுதான். இன்று
பாரதி நமக்குத் தேவைப்படுகிறார். நாம் ப�ொருள்
செய்வதில் உயர்ந்தோம். ஆனால், வாழ்வியலில்,
அரசியலில், ஆட்சியில், நிர்வாகத்தில், கல்வியில்,
கலையில் நாம் தாழ்ந்தோம். காரணம் அறம் இழந்த
செயல்பாடுகளை நாம் பார்க்கும்போதெல்லாம்
பாரதி மீண்டும் மீண்டும் நமக்குத் தேவைப்படுபவராக
இருக்கின்றார். அவரை நம் குழந்தைகளிடமும்,

இளைஞர்களிடமும் க�ொண்டு செல்ல வேண்டியது
நம் ஒவ்வொருவரின் கடமை என்று உணர்வேன்.
ஆகையால்தான் நித்தியபாரதி குழு அழைத்தவுடன்
ஆம�ோதித்தேன். பாரதியின் கருத்தில் எனக்கு
மகாத்மா காந்தி தெரிவார், அரவிந்தர் தெரிவார்,
தாகூர் தெரிவார், விவேகானந்தர் தெரிவார்.
இவர்கள் அனைவரும் இந்தியாவில் புதிய சமுதாயம்
படைக்க விரும்பியவர்கள். அதற்கு சமுதாய
மாற்றமே பிரதானம் என்று எழுதியவர்கள்,
பேசியவர்கள், செயல்பட்டவர்கள். இந்தியத்துவத்தை
பி ன் பு லத் தி ல் க�ொ ண் டு வ ாழ்ந் து உ ல கு க் கு
வழிகாட்டும் வல்லமை இந்திய சமுதாயத்துக்கு
உண்டு என்பதில் தீர்க்கமாய் இருந்தவர்கள்.
இவர்களுக்குள் சிற்சில வேறுபாடுகள் உண்டு.
இருந்தப�ோதும் அடிப்படை என்பது இந்தியா
உலகுக்கு வழிகாட்டும் வல்லமை க�ொண்ட நாடு
என்ற பார்வை இருந்தது. அதற்கான அறிவு
ஆதாரங்கள் இந்திய மண்ணில் பல்லாயிரம் ஆண்டு
வளர்த்தெடுக்கப்பட்டிருந்ததன. இடையில் தவறி
தாழ்நிலைக்குச் சென்றுவிட்டது.
இதில் பாரதி தன் கவித்துவத்தால், கருத்துவத்தால்
தமிழருக்கு மட்டுமல்ல இந்திய மக்களுக்கும் உலக
சமுதாயத்திற்கும் வழிகாட்டும் வகையில் கருத்துக்
க�ொடைகளை வழங்கினான். பாரதி சாதாரண
புலவர�ோ, கவிஞர�ோ அல்ல. அவன் ஒரு ஞானச்
செறுக்கன்; கவிச் சித்தன், மூலத்தைக் கண்டு,
மூலத்திலிருந்து வந்தவைகளை அருவியாகக்
க�ொட்டினான். கவிதைகள் மூலமும், கட்டுரைகள்
மூலமும். அவன் சிரித்தது. பணத்துக்காக அல்ல,
வாழ்க்கைச் சுகம்காண அல்ல, புகழுக்காக அல்ல,
பதவிக்காக அல்ல, தன் நாட்டிற்காக, தன் மானுட
சமூகத்திற்காக. பாரதி தன் கவிதைகளின் மூலம்,
கட்டுரைகள் மூலம் தந்த கருத்துக்கள் விவாதித்து
ரசிப்பதற்கல்ல, மானுடம் தன் சிந்தனையில்,
நடத்தையில் செயல்பாடுகளில் மாற்றம் க�ொண்டு
வந்து மானுட வாழ்வில் உன்னத நிலையை அடைய
வேண்டும். அதற்கு இந்திய சமூகம் முன் உதாரணமாக
வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் என்பதுதான் அடிப்படை.
ஆனால் இன்று நாம் அவைகளையெல்லாம்
சடங்காக்கி வைத்துவிட்டு அவைகளைக் கடந்து
நுகர்வு வாழ்க்கையில் த�ோய்ந்து ப�ொருள்பட
வாழ்தலைத் த�ொலைத்து பதவி, பணம், புகழ்,
ப�ொருள், ப�ொன், ச�ொத்து என்பதில் லயித்து
அறமிழந்த வாழ்வை நடத்தும் நமக்கு பாரதி இன்று
மிகவும் தேவைப்படுகிறார்.

இன்றைய தலைமுறைக்கு பாரதியை எடுத்துச்
செல்ல நமக்கு ஒரு முறைமை வேண்டும். ப�ொதுவாக
எந்தக் கருப்பொருளையும் சரியாகப் புரிந்து
க�ொள்வதற்கு முறைமையியல் மிக முக்கியம். எனவே
பா ர தி யை பள் ளி க் கு ழ ந ்தைக ளி ட மு ம்
இளைஞர்களிடமும் எடுத்துச் செல்ல முறையால்
முறைமையியல் ஒன்று வேண்டும். அப்படியான
முறைமை தெரிந்தால் பாரதியின் படைப்புக்களில்
வருவதெல்லாம் வெறும் ச�ொற்கள்தானா, அல்லது
வரையறைதானா, அல்லது நுட்பவரையறையா
என்று புரிந்து நாம் உயர்ந்திருப்போம். பாரதி புதிய
ச மு தா ய ம் படைக்க ப் பா டி ன ா லு ம் அ தை

நீதி நேர்மையென
இறுதி வரை வாழ்ந்து விட்ட
அப்பாவிற்கு விழுந்த மாலைகளில்,
இலஞ்சப் பணத்தில் வாங்கியதாய் இருந்துவிடக்கூடாதென
மனமுருகிப்
பிரார்த்தித்துக் க�ொண்டிருக்கிறாள் ...
அம்மா,
அப்பாவின் பிம்பமாய்!

நடைமுறைப்படுத்த எப்படிப்பட்ட ஓர் அரசு
வேண்டும், அது எப்படி அமைய வேண்டும்
என்பதையும் பதிவு செய்துள்ளான். ஒரு அரசாங்கம்
என்பது மக்களைக் காக்கும் அரணாக விளங்க
வேண்டும். அது வெளிநாட்டுப் படையெடுப்பிலிருந்து
மக்களைக் காப்பது என்பதிலிருந்து, மக்களை
பசியிலிருந்து காக்க வேண்டும், ந�ோயிலிருந்து காக்க
வேண்டும், அறியாமையிலிருந்து பாதுகாக்க
வேண்டும். இந்த அரசாங்கம் நாட்டில் தெய்வ
பக்தியை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும். அடுத்து ஒழுக்க
நியதிகள் உள்ள சமூகமாக உருவாக அரசு செயல்பட
வேண்டும். ப�ொது அமைதிக்கும், மக்கள் மகிழ்ச்சிக்கும்
குந்தகம் வந்து விடாமல் அரசு மக்களைக் காக்க
வேண்டும்.
அரசாங்கம் என்பது எத�ோ ஆகாயத்தில்
செயல்படும் ஒரு அமைப்பல்ல. சமுதாயத்தோடு
பின்னி ப் பி ண ை ந ்தது . அ ரச ா ங ்க ம் எ ன்ப து
சமூகத்தில் செயல்படும் ஒரு துடிப்புமிக்க நிறுவனம்.
எனவே இந்த அரசாங்கம் யாருக்காக யாருடன்
இணைந்து செயல்படுகிறத�ோ அந்தச் சமூகம் நல்ல
குடிமக்களைக் க�ொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.
குடிமக்கள் அரசு தங்களுக்கானது என்று எண்ணும்
அளவுக்கு அரசும் நடந்து க�ொள்ள வேண்டும்
மக்களும் இது எங்கள் அரசாங்கம் என எண்ணிட
வே ண் டு ம் . ம க்க ளி ன் உ ண ர் வு க ளு க் கு ,
விருப்பங்களுக்கு மதிப்பளித்து செயல்படும் அரசாக
இருக்க வேண்டும். மிக முக்கியமாக ஒரு அரசாங்கம்
நன்கு செயல்பட நல்ல குடிமக்களைக் க�ொண்ட
நல்ல சமூகமாக இருக்க வேண்டும். குடிமக்கள்
தயாரிப்பு என்பது த�ொடர்ந்து ஒரு சமூகத்தில்
நடைபெறும் நிகழ்வாக இருக்க வேண்டும். இந்த
குடிமக்கள் தயாரிப்பு என்பது குடிமக்கள் கல்வியின்
மூலம் நடைபெற வேண்டும். எனவே கல்வி என்பது
ஒட்டும�ொத்த சமூகத்திற்கானதாக இருக்க வேண்டும்.
இதுதான் அடிப்படைக்கல்வி. நல்ல குடிமக்கள்
இல்லாத ஒரு சமூகத்தில் ஒரு நல்ல அரசாங்கம்
உருவாகிடும் என்று எண்ணுவது ஒரு பகல் கனவு.
குடியரசு நாட்டில் குடிமக்கள் எப்படிச் செயல்பட
வேண்டும் என்பதற்கான கல்வியும், சுயராஜ்யமாக
நம் நாடு விளங்க வேண்டும் என்றால் அதில் மக்கள்
எப்படிச் செயல்பட வேண்டும் என்பதற்குமான
புரிதலை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்த வேண்டும்.
உலகில் மக்களாட்சியின் வரலாறு பற்றி மக்கள்

பு ரி ந் து உ ய ர ்ந ்த லட் சி ய ங ்க ளு க் கு ம்
செயல்பாடுகளுக்கும் உரிய மனிதர்களாக மக்கள்
சிந்தனையில் மாற வேண்டும் என்பதை நம் எல்லாச்
செயல்பாடுகளிலும் பின்புலத்தில் இருக்க வேண்டும்.
அரசாங்கம் மக்களுடன் இணைந்து செயல்படும்
ஒரு செயல்பாட்டுக் கருவியாக இருக்க வேண்டும்
என்று தான் பாரதி கனவு கண்டார். இதைத்தான்
ஜே.சி.குமரப்பா, தாய்மை அரசு என்று கூறுகிறார்.
மக்கள் தங்கள் அரசை நேசிக்க வேண்டும். மக்கள்
அரசின் செயல்பாடுகள் அனைத்திலும் பங்கேற்க
வேண்டும் என்று கூறினார். சமூகத்தில் நடைபெறும்
செயல்பாடுகள் குறிப்பாக வளர்ச்சி மற்றும்
மேம்பாட்டுக்காக அனைத்திலும் பெரும்பங்கு
மக்களுடையதாக இருக்க வேண்டும். அரசாங்கம்
சிறியதாக மக்கள் செயல்பாடுகள் விரிந்ததாக இருக்க
வேண்டும் என்று ஜே.சி.குமரப்பாவும் காந்தியும்
கூறுவார்கள். இந்திய மக்களின் மேம்பாட்டுக்கான
எல்லாச் செயல்பாடுகளையும் வடிவமைக்கும்
காரணியாக இந்தியாவின் நாகரீக கலாச்சார
விழுமியங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று ரவீந்திரநாத்
தாகூர் கூறியதைத்தான் பாரதியும் வலியுறுத்தினார்.
அனைத்தையும் அரசாங்கம் செய்யும் என்று கூறும்
இன்றைய அரசியல்போல் இல்லாமல், மக்களின்
மேம்பட்ட செயல்பாடுகளில் நடப்பதுதான் ஒரு
நல்ல அரசாங்கம் என பாரதி கனவு கண்டார்.
இந்தக் கனவு மெய்ப்படுவது எப்படி என்பதுதான்
இன்று நமக்கு முன் உள்ள கேள்வி. அது சமூக
மாற்றத்தின் மூலம்தான் நடைபெற்றாக வேண்டும்.
நமக்கு ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது. அது கருத்தை
உ ரு வ ா க் கு வ தி ல் சி க்க லி ல ்லை . அ தை
நடைமுறைப்படுத்துவதில் தான் நமக்குச் சிக்கல்.
ஆகையால்தான் காந்திக்கும், வள்ளுவருக்கும்
பாரதிக்கும் சிலைகளை வைத்துவிட்டு அவர்களின்
கருத்துக்களைப் பேசவிட்டு நடைமுறையில்
எப்பொழுதும்போல் சமூகச் சிந்தனையற்றவர்களாய்
சுயநலம் தேடும் மனிதர்களாக செயல்பட்டு
வருகிற�ோம். இந்த நிலை இனிமேலும் த�ொடர
முடியாது.
எனவே சமூக மேம்பாட்டுக்கான சமூக மாற்றத்தை
உருவாக்கத்தக்க ஒரு கல்வியை உருவாக்கி அதன்
மூலம் மக்களை ப�ொறுப்பு மிக்க குடிமக்களாக
உருவாக்கி ஓர் உன்னதக் குடியரசை உருவாக்க நாம்
முனைவது தான் நமக்கு உள்ள ஒரே வழி.

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

மு.முபாரக்
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கட்டுரை

முனைவர், மு. ரமேஷ்

வரலாற்றுந�ோக்கில் மணிமேகலைக் காப்பியம்-3

வணிகப் பாதைகளும் பண்பாடும்
ஒ

ருநாட்டில் தத்துவம், கலை, இலக்கியம்
ப�ோன்றவை குறித்த விவாதமும் சிந்தனைப்
பெருக்கமும் நடக்கிறதென்றால் நிலைப்படுத்தப்பட்ட
ப�ொருளாதாரம் அல்லது அப்பொருளியல் சார்ந்த
ஓர்மை சிறப்பாக இருந்தது என்று அர்த்தம்.

காக்கைச் சிறகினிலே
நவம்பர் 2021

ப ழ ந ்த மி ழ ர்கள் மேற் கு லகநா டு க ளு ட னு ம்
கிழக்குலகநாடுகளுடனும் வணிகத் த�ொடர்பை
வைத்திருந்தனர். பண்டமாற்று அடிப்படையிலும்
ப�ொருளுக்கு காசு என்கிற அடிப்படையிலும்
வணிகம் நடைபெற்றது. புதுவைக்கு பக்கத்தில் உள்ள
அரிக்கமேடு [அருகன்மேடு] நெல்லை மாவட்டத்தில்
உள்ள ஆதிச்சநல்லூர், புலிமான்கொம்பை, ஈர�ோடு
மாவட்டத்தில் உள்ள க�ொடுமணல், சிவகங்கை
மாவட்டத்தில் உள்ள கீழடி உள்ளிட்ட பல
இ ட ங ்க ளி ல் த�ோ ண் டி யெ டு க்கப்பட் டு ள ்ள
அகழாய்வு த�ொல் ப�ொருள்கள் கிரேக்க ர�ோம்
உ ள் ளி ட ்ட மேற் கு லகநா டு க ளு ட னு ம் ,
இந்தோனேஷியா ஜாவா உள்ளிட்ட கிழக்கு
நாடுகளுடனும் க�ொண்டிருந்த வணிகத் த�ொடர்பை
அறிவதற்கு ஆதாரமாக விளங்குகின்றன.
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பழந்தமிழகத்து நகரங்கள் அனைத்தும் வணிகச்
சந்தைகளாக விளங்கின. இவற்றை எட்டுத்தொகை
பத்துப்பாட்டு, சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை ஆகிய
ப ழ ந ்த மி ழ் நூ ல்கள் எ டு த் து ரை க் கி ன்ற ன .
நி ல வ ழி த ்த ட ம் நீ ர்வ ழி த ்த ட ம் ஆ கி ய ன
இ ர ண் டு வ ழி க ளி லு ம் வ ணி க ம் நடந ்த ன .
நிலவழித்தடம் அகம், அகப்புறநாடுகளுக்கான
வணிகப்பாதையாகவும் நீர்வழித்தடம் புறம்,
புறப்புறநாடுகளுக்கான வணிகவழியாகவும் இருந்தது
கு றி த் து மேற் சு ட் டி ய நூ ல்களை க�ொ ண் டு
அறியமுடிகிறது. முல்லைத்திணைப் பாக்களும்
பாலைத்திணைப் பாக்களும் நிலவழியிலான
வணிகப்பாதையை எடுத்துரைக்கிறதென்றால்
நெய்தல் திணைப் பாக்கள் நீர்வழியிலான வணிகப்
பாதையை எடுத்துரைக்கிறது.
பத்துப்பாட்டு சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை
ஆகியன நெடுங்கதைப் பாக்களாக விளங்குவதற்கு
காரணம் வணிகப் பண்பாட்டை சுற்றியமைக்கப்பட்ட
கதையாக இருப்பதனாலும் ஆகலாம்.

நிலத்தின் ஐவகைப் பாகுபாடு த�ொழில் மற்றும்
அதுசார்ந்த உற்பத்திமுறைமைகள் ஐநில மக்களின்
உணவு, நம்பிக்கைகள் இருப்பிடம், சடங்குகள்,
மற்றும் பிற பழக்கவழக்கங்கள் எனவரும் யாவும்
பத்துப்பாட்டில் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிலும் குறிப்பாக கிழக்கு கடல�ோரத்து நகரங்கள்
ம ட் டு ம் மு தன ்மை ய ாகவைத் து கதை
ச�ொல்லப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தின் முத்து ப�ொன் ப�ோன்றவற்றை
வாங்குவதற்கு ர�ோமானிய, கிரேக்கநாட்டு மக்கள்
அதிகமான விருப்பம் க�ொண்டிருந்தனர். குறிப்பாக
தமிழகத்தின் முத்தை தங்களுடைய செருப்புகளில்
ப தி த் து அ ழ கு ப டு த் தி ப் ப ய ன்ப டு த் து வ தை
ர�ோமானியப் பெண்கள் தங்களுடைய கவுரவமாக
உணர்ந்தனர். இதனால் அவ்வரசாங்கத்தின்
ப ெ ரு வ ரு வ ாய்
த மி ழ கத் தி ற் கு
க�ொடுக்கவேண்டியிருந்தது. இதனால் ர�ோம்
நாட்டில் நிலையற்ற ப�ொருளாதாரச் சிக்கலை
ஏற்படுத்தியது. இதனை கவனித்த அகஸ்ட்டஸ்
என்கிற அரசன் கி.பி. முதலாம் நூற்றாண்டில்
தமிழகவணிகத்திற்கு தடைவிதித்தான். இக்காலத்தில்
ர�ோ ம ா னி ய ர்களே கி ரேக்க த ்தை யு ம்
ஆண்டுவந்ததனால் அங்கும் இத்தடை நடைமுறையில்
இருந்தது. இதனால் மேற்குலகுடனான மேற்கு கடல்
வழி வணிகம் வீழ்ந்துவிட்டது. இந்நிலையில் கிழக்கு
கடல்வழிபட்ட கீழைநாடுகளுடனான வணிகம்
முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இதில் இன்னொரு
கவனிக்கத்தக்க அம்சம் ஒன்று உண்டு தமிழகத்தின்
கிழக்கிலும் மேற்கிலும் கடல் இருப்பதேயாகும்.
இவற்றை குடகடல் [மேற்குக் கடல்] குணகடல்
[கிழக்குக் கடல்] என்பர். இவ்விரு கடற்பரப்பிலும்
தமிழர் வணிகம் செய்தனர். த�ொண்டி, முசிறி,
மாந்தை உள்ளிட்டவை மேலைக் கடல் துறைமுகப்
பட் டி ண ங ்க ள ாக வு ம் ம ா ம ல்ல பு ர ம் [ நீ ர் ப்
பாயல்துறை] எயில்பட்டிணம் [ச�ோபட்மா]
[இதுமரக்காணமாகும்] காவிரிபூம்பட்டிணம்
க�ொற்கை, சாலியூர் [இது நெல்லூர் எனவும்
ச�ொல்லப்படுகிறது] உள்ளிட்டவை கீழைக் கடல்
பகுதியில் இருந்த துறைமுகப் பட்டிணங்களாகும்.

த மி ழ் ச ங ்க நூ ல்க ள ா ன பத் து ப்பாட் டு ம்
சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலையும் இவை குறித்து
முந்தைய த�ொகைநிலை செய்யுள்களைவிட சற்று
கூடுதலாக விரித்துரைக்கின்றன. இது மேலைக்
கடல்வழி வணிகத்தில் ஏற்பட்ட ஒருவகையான

சுணக்கத்தைக் காட்டுகிறது. மேற்குலக குறிப்பாக
உ ர�ோ ம ா னி ய அ ர ச னி ன் நட வ டி க ்கை ய ா ல்
இத்தகைய சுணக்கம் ஏற்பட்டது. இதனால் கிழக்கு
கடல் வழித்தடம் முதன்மை பெற்றது. இத்தகைய
சூ ழ லி ல்தா ன் பத் து ப்பாட் டு ம் இ ர ட ்டை க்
கா ப் பி ய ங ்க ளு ம் கி ழ க் கு கட லி ன் மு க் கி ய த்
துறைமுகப்பட்டிணமும் ச�ோழரின் தலைநகரமும்
ஆன பூம்புகாரை முதன்மைப்படுத்துகிறது. இதுவரை
மேற்கு கடல�ோரமாக செழித்துவளர்ந்த புத்தம்
மேலைநாட்டு வணிக வீழ்ச்சி காரணமாக கிழக்குக்
கட ல் வ ழி ய ாக வு ம் கி ழ க் கு நா டு க ளு க் கு ப்
பரவத்தொடங்கியது. புத்தநெறி கிழக்குந�ோக்கி பரவி
செழித்து வளர்ந்த கதையை மணிமேகலைக்
கா ப் பி ய ம் கூ று கி ற து . தி ரை ய ர் எ ன் கி ற
கட ல �ோ டி க ளி ன்
எ ழு கையை
த�ொண்டைமானிளந்திரையன் கதைவழியாக
மணிமேகலைக் காப்பியம் கதை ச�ொல்லுகிறது.
தமிழில் திரையர் எனப்படுவ�ோர் வடம�ொழியில்
சகரர் எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றனர். இத்திரையர்
நாகமரபினருமாவர். இனி சகரர் திரையர் நாகர்
குறித்து விளக்குவது பயன்தரும்.

திரையனும்-கடலனும்-சாகரும்
பரதவமக்களின் உயர்நிலையை விளக்கும்
வகையில் திரையன் கடலன் என்பவை மிகவும்
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. ஆரம்பகாலத்தில்
மீன்பிடித்த பரதவர், காலப்போக்கில் சிறந்த
வணிகர்களாகவும் மாறினர். மீன், கருவாடு, உப்பு,
சங்கு, வளையல், முத்து இவற்றோடு ப�ொன்
அணிமணிகளையும் விற்பனை செய்தனர்.
‘நிரைதிமில் வேட்டுவர் கரைசேர் கம்பலை
இருங்கழிச் செறுவின் வெள்ளுப்புப் பகர்நரொடு
ஒலி யோவாக் கலி யாணர்
முது வெள்ளிலை மீக் கூறும்
வியன் மேவல் விழுச் செல்வத்து’ [மது.கா.118120].
ப�ொன் அணிமணிகளைச் சேரநாட்டுப் பரதவர்
ஏற்றுமதி செய்தனர். கடல்வழி வணிகத்தின் மூலம்
சேரருக்குப் பெரியளவில் வருவாய் வந்தது. கடல்
வ ணி கர்கள் கடல ன் எ ன ப்ப டு கி ன்ற ன ர் .
பூலாங்குறிச்சிக் கல்வெட்டில் “கடலன் க�ோமான்”
என வருகிறது. மீனாட்சிபுரம் கல்வெட்டிலும்,
மாங்குளம் கல்வெட்டிலும் “கடலன் வழுதி” என
வருகிறது, இது பாண்டியரின் குடிப் பெயர�ோடு
இணைத்துச் சுட்டப்படுவதனால் இந்தக் கடலன்
பாண்டிநாட்டு அதிகாரி எனக் கூறப்படுகிறது.
மாவண் கடலன் என்பவன் மேற்குக் கடற்கரையில்
க�ொண்கானப் பகுதியில் உள்ள விளங்கில் என்கிற
பட்டினத்தில் வலிமைய�ோடு இருந்தான். இவனை
மாந்தரஞ்சேரலிரும்பொறை வெற்றி க�ொண்டான்.
விழுமிய விளங்கிலை வெற்றி க�ொண்ட ப�ொறைய!
எனப் ப�ொன் வளையல்கள் அசைய மகளிர்
தெற்றியாடுகின்றனர் [தெற்றி ஒருவகையாட்டமாகும்]
கதிர்விடு மணியின் கண்பொரு மாடத்து,
இலங்கு வளை மகளிர் தெற்றி ஆடும்
விளங்கு சீர் விளங்கில் விழுமம் க�ொன்ற
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இவற்றுள் சாலியூரை தவிர அனைத்தும் தமிழக
எல்லைக்குள் அமைந்தவை என்பது குறிக்கத்தகுவது.
கிழக்குலக நாடுகளையும் மேற்குலக நாடுகளையும்
இனைக்கும் வர்த்தக மையமாகத் தமிழகமும்
தமிழரும் இருந்தனர். யவனர், சாவகர், மிலேச்சர்
உள்ளிட்டப் பலரும் மதுரை, பூம்புகார், காஞ்சிபுரம்
ப�ோன்ற நகரங்களில் இருந்தனர். மதுரைக்காஞ்சி,
முல்லைப்பாட்டு, நெடுநல்வாடை, பட்டிணப்பாலை,
ப ெ ரு ம்பாணாற் று ப்படை ஆ கி ய நூ ல்க ளு ம்
இவற்றோடு மணிமேகலை சிலப்பதிகாரம் ஆகிய
காப்பியங்களும் இக்கருத்தை எடுத்துரைக்கின்றன.

85

களங்கொள் யானைக், கடுமான், ப�ொறைய!
[புறம்53]
‘மாவண் கடலன் விளங்கில் அன்ன, எம்
மைஎழில் உண்கண் கலுழ-’ [அகம்81].
கடலனின் ஊரைவிடத் தனக்குப் பெரியது
அவருடனான நட்பு என ஐங்குறுநூற்றுத் தலைவி
கூறுகிறாள்.
‘கதிர்விடு மணியின் கண்பொரு மாடத்து,
இலங்கு வளை மகளிர் தெற்றி ஆடும்
விளங்கு சீர் விளங்கில் விழுமம் க�ொன்ற
களங்கொள் யானைக், கடுமான், ப�ொறைய!’

[புறம் 53].
வடக்கு இஸ்பானியாவில் உள்ள பைரேனஸ்
ம லை த ்தொட ர ா ன தெற் கு பி ர ா ன் ஸி லு ம்
கடலன்க ளி ன் கு டி யி ரு ப் பு இ ரு ந ்த து . இ து
கடலுனுவியா எனப்பட்டது. இந்தக் கடலன்கள்
காலப்போக்கில் அங்கேயே நிலத்து உர�ோமானிய
ம�ொழியைப் பேசக் கூடியவர்களாக மாறிவிட்டனர்
[தமிழர் த�ொன்மை பக் 42-44]. திரையர் என்போரும்
ப ர த வ ப் ப ழ ங் கு டி யி ன ர ா வ ர் . இ வ ர்க ளு ம்
கட ல �ோ டி கள் ஆ வ ர் . ப � ொல ன ரு வை க்
கல்வெட்டிலும் ‘பரதன் திச’ என்கிற பெயர்
காணப்படுகிறது. இருபதிற்கும் மேற்பட்ட இலங்கைக்
கல்வெட்டுகளில் ‘பரத’ என்கிற பெயர் வருகிறது.
இதனால் பரதவர் வணிகப் பெருங்குடிமக்களாகப்
புகழ்பெற்றிருந்தனர் என்பதை அறியமுடிகிறது.
ப � ொன்வளை ய லை யு ம் மு த ்தை யு ம் ப ர த வ ர்
விலைகூறி விற்கின்றனர் என ஐங்குறுநூறு கூறுகிறது.

வளைபடு முத்தம் பரதவர் பகரும்
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கடல்கெழு க�ொண்கன் காதல் மடமகள் [ஐங்
195].
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இந்தப் பரதவர், சகரர் அல்லது சாகரர்
எனப்பட்டனர். சாகரம் என்பது கடலைக் குறிக்கிறது.
இந்தச் சாகரர்கள் வலிமையான அரசர்களாகவும்
சுதந்திரமானவர்களாகவும் இருந்தனர். குஷான
அரசன் கனிஷ்கர் சாகரரை வெற்றி க�ொண்டதன்
நினைவாக சகா ஆண்டைத் த�ொடங்கினான்.
ஆரம்பத்தில் சாகரரின் தேசம் சிந்து நதிக்கு
மேற்கிலிருந்தது [அபிதான சிந்தாமணி, ப. 877].
த�ொடக்கத்தில் சாகரர் கிரேக்கரையும் ஈரானியரையும்
எதிர்த்தனர். கனிஷ்கனின் மறைவுக்குப் பிறகு
குஷாணரை சாகர் பின்னுக்குத் தள்ளிவிட்டு
மாளவம், கத்தியவார், அடுத்து நர்மதை ஆற்றின்
கிழக்குவரை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில்
வைத் தி ரு ந ்த ன ர் . கி . மு . மு தலா ம் ஆ ண் டி ல்
சாதவாகன அரசு விரிவடைந்தப�ோது கவுதமிபுத்தர
சதகரணி சாகரரை வென்றான். அவனுக்குப் பிறகு
அவனுடைய மகன் வசிஷ்ட்டபுத்தர என்று
ச�ொல்லப்படுகிற புலுமாயு வந்தான். அவனுடைய
காலத்தில் சாகரர் மீண்டும் தலையெடுத்தனர்.
சாகரர�ோடு சாதவாகனர் திருமண உறவை
ஏற்படுத்திக்கொண்டனர். சாகர அரசனான
உருத்ரதாமனின் கி.பி.150.ஆம் ஆண்டைச் சார்ந்த
ஜூநாகத் கல்வெட்டுச் சாகரரின் செழிப்பை

விரிவாக எடுத்துரைக்கிறது. கி.பி. 5.ஆம் நூற்றாண்டில்
குப்தர்கள் சாகரரை ஒன்றிணைத்துக்கொண்டனர்
[history of india, pp.101-103].
சாகரர் வங்கக் கடலைத் த�ோண்டியவர் என்று
புராணங்கள் கூறுகின்றன. இவர்கள் பெரிய
செல்வந்தர்கள். இவரே திரையர் எனப்பட்டனர்.
த�ொண்டைமான் இளந்திரையனும் இம்மரபில்
வந்தவனாவான். திறையரின் சமஸ்கிருதப் பெயர்
ச ாக ர கு ல ர் எ ன்பதே ( ஆ யி ர த ்தெ ண் ணூ று
ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட தமிழகம், பக்-98).
தி ரை ய ன் , கடல ன் , ச ாக ர ன் ஆ கி ய�ோ ர்
பரதவராவர். இந்தப் பரதவர் நாகவகுப்பாராவர்.
திரையிலிருந்து கண்டெடுக்கப்பட்டதனால் இவன்
இளந்திரையன் எனப்பட்டான். நாக இளவரசிக்கும்
ச�ோழ அரசனுக்கும் பிறந்தவன் த�ொண்டைமான்
இளந்திரையனாவான். “நாகப்பட்டினத்துச் ச�ோழன்
பி லத் து வ ா ர த ்தா ல் நாக ல �ோக த ்தே செ ன் று
நாகக்கன்னியைப் புணர்ந்த காலத்து அவள்
ய ான்பெ ற ்ற பு தல்வனை எ ன் செ ய ்வே ன்
என்றப�ொழுது த�ொண்டையை அடையாளமாகக்
கட்டிக் கடலிலே விட, அவன் வந்து கரையேறின்.
அவற்கு யான் அரசுரிமையை எய்துவித்து நகராட்சி
க�ொடுப்பலென்று அவன் கூற, அவளும் அவள்
புதல்வனை அங்ஙனம் வரவிடத் திரை தருதலின்.
திரையன் என்று பெயர்பெற்ற கதை கூறினார் என்று
குறித்துள்ளார்” என, நச்சினார்க்கினியர் கூறுகிறார்.
ச�ோ ழ ன் நெ டு ங் கி ள் ளி க் கு ம் , நாகநாட் டு
இ ள வ ர சி ய ா ன பீ லி வ ளை க் கு ம் பி ற ந ்த வ ன்
இளந்திரையன் என்று மணிமேகலை கூறுகிறது.
இவ்வளவு விரிவாக பெரும்பாணாற்றுப்படையில்
இவனுடைய பிறப்பு கூறப்படவில்லை, ஆயினும்
இந்தத் திரையன் முன்னீர்வண்ணன் பிறங்கடை
சார்ந்தவன் எனக் கடல�ோடு இவனது பிறப்புத்
த�ொடர்பு படுத்தப்படுகிறது.
‘மிருநிலங் கடந்த திருமறு மார்பின்
முந்நீர் வண்ணன் பிறங்கடை யந்நீர்த 30
திரைதரு மரபி னுரவோ னும்பல்
மலர்தலை யுலகத்து மன்னுயிர் காக்கும்
முரசுமுழங்கு தானை மூவ ருள்ளு
மிலங்குநீர்ப் பரப்பின் வளைமீக் கூறும்
வலம்புரி யன்ன வசைநீங்கு சிறப்பின் 35’
என்று பெரும்பானாற்றுப்படை இளந்திரையனின்
பிறப்பையும் சிறப்பையும் கூறுகிறது. இங்குத்
த�ொகுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளின்படி இவன்
நாகமரபினன் என்பது தெரிகிறது. நாகமரபினரான
பரதவர் க�ொற்கைத் துறைமுகப்பட்டினத்தையும்
ஆட்சி செய்தனர். சுதந்திரமாக இருந்த இந்தத்
தென்பரதவர�ோடு மதுரைப்பாண்டியர் ப�ோரிட்டு
அவர்களைத் தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்
க�ொ ண் டு வ ந ்த த�ோ டு ம ட் டு ம ல்லா ம ல்
மீன்சின்னத்தைத் தங்களுடைய அடையாளமாகவும்
ஆக்கிக்கொண்டனர்.
“தென் கடல்திரை மிசைப்பா யுந்து;
திண் திமில் வன் பரதவர்” [புறம்,24]
“ஒன்று மொழி ஒலி யிருப்பில்
தென் பரதவர் போ ரேறே

அரிய வெல்லாம் எளிதினிற் கொண்டு 145”
[மது.கா.140-141]
இ ந ்த ப் ப ர த வ ரே கடலன்க ள ாக , பா ண் டி ய ரி ட ம்
பணியாற்றியிருக்கவேண்டும். கல்வெட்டுகளில் காணப்படும்
கடலன் வழுதி என்கிற த�ொடர் இதைத்தான் கட்டுகிறது.

கி.மு. முதலாம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட சகரரின் எழுச்சி
கடல்வழிவணிகத்தில் மீண்டும் ஏற்றத்தை அளித்தது. குறிப்பாக
சகர இனமரபுகளில் ஒன்றான குஷாண வமிசத்தின் ஈடு இனையற்ற
அரசராக கனிஷ்க்கர் அறியப்படுகிறார் வடமேற்கில் கிரேக்கநாட்டு
எல்லை த�ொடங்கி வடகிழக்கில் சீனாவரை உள்ளடங்கியத�ொரு
நிலப்பரப்பை ஆட்சி செய்தான் இவன். இவனுடைய காலம் கி.பி.
முதலாம் நூற்றாண்டாகும். புத்தநெறியை பெரிதும் ப�ோற்றிய இவன்
நான்காம் புத்தமாநாட்டை காஷ்மீர் ஸிரிநகருக்கு பக்கத்தில் உள்ள
குந்தலவனத்தில் கூட்டினான். இவ்வரசனுக்கு முன் கி.மு. முதலாம்
நூற்றாண்டில் மிலிந்தர் என்கிற கிரேக்கத்து அரசன் இதுப�ோல
பெரிய நிலப்பரப்பை ஆட்சி புரிந்தான். இவ்வரசனும் புத்த நெறிமீது
பெரும்பற்றுக�ொண்டிருந்தான். நாகசேனர் என்கிற புத்த
ஞானியுடன் நிகழ்த்திய உரையாடல் மலிந்த பங்கா எனப்படுகிறது.
ம ணி மேகலை க் கா ப் பி ய த் தி லு ம் தலை வி ம ணி மேகலை
வஞ்சிமாநகரத்தில் ஒன்பது சமயவாதிகளுடன் உரையாடுவதும்
பின்னர் புத்த மெய்மைகளை எடுத்துவிளக்குவதும் இதன�ோடு
ஒத்துப�ோகிறது. இப்போது வணிகம் குறித்து கவனம் செலுத்துவதால்
இவைகுறித்த விரிவான விளக்கங்கள் அரசு சமயம் என்கிற பகுதியில்
விரிவாக விளக்க இருப்பதால் இங்கு தவிர்க்கப்படுகிறது.
கடல்வணிகப் பாதையில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட துறைமுகம்
ம ா ம ல்ல பு ர ம் எ ன் கி ற நீ ர்ப்பா ய ல் து றை ய ா கு ம் . இ து
த�ொண ்டை நாட் டி ல் வ ர க் கூ டி ய து . இ த ன் தலைநக ர ம்
காஞ்சிபுரமாகும். த�ொண்டைநாடு தென்னகத்தின் மகதநாடு என
வழங்கப்படுகிறது. வடபுலத்து காசிமாநகருக்கு இணையான
ப ெ ரு ம் பு கழை உ டை ய தாக காஞ் சி பு ர ம் வி ள ங் கி ய து .
இக்காஞ்சிபுரத்தை தலைநகராகக் க�ொண்டு திரையர் மரபினர்
ஆட்சி செய்தனர். திரையரின் எழுகையை மணிமேகலைக்
காப்பியம் த�ொண்டைமானிளந்திரையனின் பிறப்போடு இணைத்து
விளக்குகிறது. இதனை விளக்குவதற்குமுன் வணிகத்தோடு
நேரடியாக த�ொடர்புடைய இந்நூலின் ஆசிரியர் மதுரைக்
கூலவாணிகன் சீத்தலைச்சாத்தனார், இக்காப்பியத்தில் வரும்
கற்புடைய பெண்களுள் ஒருவரான ஆதிரையின் கணவனும்
பெருவணிகனுமான சாதுவன் ஆகிய�ோர் குறித்து விளக்குவது
இன்றியமையாததாகிறது.
உதவிப்பேராசிரியர், அரசினர் ஆடவர்
கலைக் கல்லூரி, நந்தனம், சென்னை-35.

வேடம் தரிக்கத் தரிக்க
விழும் மழை
வருந்துவ தில்லை
எழும் மீண்டும்
உலாவரும் உச்சத்தில்
காளமேகமாக.
மீண்டும்
விழத்தானே வேண்டுமெனில்
விதி அதுவே
வீணே வருந்தி
என்ன பயன்?
ச�ொல்லி வரும் மழை
ச�ொல்லாமலும் வரும் மரணம்
பயணங்கள் தீர்மானிக்கும்
பாதைகளை
காலங்கள் தீர்மானிக்கும்
காரணங்களை.
வளரிளம் தாவரம்
வேருடன் பிடுங்கப்படுகிறது
வேறிடத்தில் நடப்படுகிறது
வேர்விட மீண்டும்
வேர்விட அவகாச மின்றி
வெவ்வேறு இடங்களில்.
வெறும் காலில் நடத்தலில்தான்
பயணத்தின் வலி புரியும்
உரிக்க உரிக்க வெங்காயமாய்
வேடம் தரிக்கத் தரிக்க
வாழ்க்கைத் தரும்
பெருங்காயம்.
அஃறிணையாய்
இரைதேடி இடம்பெயர்தல்
இனிமையான தல்ல
இனம் பெருக்க
இடம் பெயர்தலிலும்
இன்னல்கள் ஏராளம்.
எனினும்
அவரவர்க்கு அமைந்த
விதி
விட்டேற்றியாய்
விரையும் நதித் திசை
நீந்துதல் நன்றே ப�ோலும்.

ஜே.ஜெ.ஃபர்னாண்டஸ்
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பரதவர் கடற்கரையில் வாழ்ந்து மீன் பிடிப்பதால�ோ கடல்
வாணிகத்தால�ோ வாழ்க்கை நடத்திய நாகவகுப்பினர் ஆவர்.
அவர்கள் முத்தும் சங்கும் எடுக்கக் கடலில் மூழ்கினர். அத்துடன்
மூழ்குமிடத்தில் சுறாக்கள் வராமல் தடுப்பதற்குரிய மந்திரமும்
அவர்கள் அறிந்திருந்தனர். அவர்கள் தென்பாண்டி நாட்டில்
க�ொற்கையைச் சூழ்ந்த இடத்திலேயே மிகவும் வலிமை மிக்கவர்களாய்
இருந்தார்கள் . மீனும் ஊனும் உண்டு அவர்கள் வலிமை
வாய்ந்தவர்களாயிருந்தனர். விற்படை ஏந்தி அஞ்சாத் தீரங்காட்டிப்
ப�ோரிட்டதனால், எதிரிகளுக்கு அவர்கள் அச்சமூட்டினர்
[ஆயிரத்தெண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட தமிழகம், பக். 9192]. மேற்காட்டிய ஆதாரங்களின்படி பரதவர் நாகமரபினர்
ஆதலால் பரதவமாக்கள் எனச் சங்கப்புலவர்கள் சுட்டுகின்றனர்.
சகரரும் திரையரும் கடல�ோடிகள் என்பதை இத்தரவுகளை
க�ொண்டு அறியமுடிகிறது.
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கட்டுரை

இரா.ம�ோகன்ராஜன்
mohanrajan.r@gmail.com

அணுக் கழிவு:
ஒரு கல்லறை த�ோட்டம்
“அணுமின் சக்தி பற்றியும் அதன் விளைவுகள் பற்றியும் சக மனிதர்களுக்கு விளக்கும்
அறிவியலாளர்களாகிய எங்களுக்கு தப்பிக்க முடியாத ஒரு சமூகப் ப�ொறுப்பு உள்ளது.
இதில்தான் நம்முடைய பாதுகாப்பும், நம்பிக்கையும் இருக்கிறது. அதாவது அறிவார்ந்த
குடிமக்கள் வாழ்வுக்காக செயற்படுகிறார்களேய�ொழிய சாவுக்காக அல்ல!”.
- அல்பெர்ட் ஐஸ்டின்

சி

ல வ ற ்றை கேள் வி கே ட ்க க் கூ டா து .
சிலவற்றிற்குப் பதில் எதிர்பார்க்கக்கூடாது.

த�ொட ர் பு டை ய து எ னி னு ம் அ த ன் ஆ ற ்ற ல்
முழுஅளவில் வெளிப்படுவது அரசியலில்தாம்.

அப்படியான ஒன்றுதான் அணு ஆற்றல், அதன்
பயன்பாடு, அதன் அறிவியல், அரசியல், ப�ொருளியல்,
சமூகவியல், அறவியல் என்பனவற்றைப் பற்றி
கேள்வி கேட்கக்கூடாது.

பிற எல்லாக் கண்டுபிடிப்புகளும் அரசியல்
அழுத்தத்தால் கண்டுபிடிக்கப்படுவதும் அல்லது
அரசியல் அழுத்தம் பெறுவதும் புதிதல்ல. எனினும்
அணு ஆற்றலைப் ப�ொறுத்தவரை அணுவைப்
பிளக்க முடியும் என்று கண்டுபிடித்த நாளிலேயே
அது அரசியல் அதிகாரம் பெற்றுவிட்டது.

உலகின் கேள்வி, பதில்களிலிருந்து அவை
நீக்கப்பெற்றவை அல்லது தடை செய்யப்பட்டவை.
அல்லது கேள்வியும் பதிலுமற்றவை.
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அ வை அ வ்வந் நா டு க ளி ன் , மே ற ்கண்ட
வகைமைகளுடன் த�ொடர்புடையவை மட்டுமல்ல
அந்தந்த தேசத்தின் பாதுகாப்புடன் இழையாகப்
பின்னப்பட்டிருப்பவை. பாதுகாப்பு குறித்துக்
கேள் வி எ ழு ப் பு வ து பா து கா ப் பி ன ்மை க் கு
சமானமாகும். பாதுகாப்பு என்பது ஓர் ரகசியக்
காப்பு. ரகசியக் காப்பு என்பது உள்நாட்டின்
அரசியல், படைத் தரப்புகளுடன் த�ொடர்புடையது.
அவற்றில் ஐயப்படுவது, அச்சப்படுவது தேசத்
துர�ோகம். அரசின் உச்ச கமுக்கங்களில், ஒன்றுதான்
அணு, அணு ஆற்றல் பயன்பாடு
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புனிதப் பசுக்கள் என்பதே கேள்விகளுக்கு
அப்பாற்பட்டது. புனிதப் பசுக்களைக் கேள்வி
கேட் கு ம்போதே ப ய ங ்க ர வ ா தி ய ாக , தே ச
விர�ோதியாகிவிடுகிறீர்கள். அல்லது அதற்கான
சாத்தியங்களைக் க�ொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று
ப�ொருள்.
அணுவும், தேசியமும், தேசபக்தியும், தேச மதமும்
வேறு வேறு அல்ல.
அணுவானது பிளவுபடும்போது தன்னைவிடப்
பல மடங்கு ஆற்றலை(சக்தி) வெளிவிடக்கூடியது.
எனவே அது சார்ந்த வளையங்களும் ஆற்றல்
மிக்கவையாக இருக்கின்றன. அணு சக்தி என்பது
க ண் டு பி டி ப்ப ள வி ல்
அ றி வி ய லு ட ன்

அரசியல் அதிகாரம் என்பது அதிகாரவர்க்கத்தின்
அரசியல். எனவே அணு த�ொடர்பான எல்லாம்
அதிகாரவர்க்கத்தின் அரசியலாகிவிடுகிறது. அந்த
வகையில் அணு, அணு ஆற்றலை எப்படிப்
பயன்படுத்துவது என்பதெல்லாமும் அறிவியலை,
அறிவியல் அறிஞர்களைக் கடந்து அறவியலையும்
கடந் து
அ ர சி ய லா ள ரி ட மு ம் ,
அதிகாரவர்க்கத்தினரிடமும் ப�ோய்விட்டது.
எ ன வே அ ணு வை மி ன்னா ற ்ற லு க் கு ப்
பயன்படுத்துவதா அல்லது ஆயுதங்களுக்குப்
ப ய ன்ப டு த் து வ தா எ ன்பத ன் மு தன ்மை , ,
முக்கியத்துவம் என்பது அரசியல், அதிகாரவர்க்கத்தின்
முற்றுரிமை, முன்னுரிமையாகிவிடுகிறது. அணு
ஆ ற ்ற ல் மு த லி ல் ஆ யு த ங ்க ளு க் கு ப் பி ற கே
மின்னாற்றலுக்கு என்பது அதிகாரவர்க்கத்தின்
ப�ொருளாதார, அரசியல் நலன்களின் தேர்வும்
தெரிவுமாகும்.
அதிகாரவர்க்கத்தின் அரசியலில் அதி உயர்
பு னி த ப் ப சு வி ல�ொ ன் று தா ன் அ ணு ஆ ற ்ற ல்
த�ொடர்பான தெரிவுகளும் தேர்வுகளுமாகும். இவை
குறித்த எந்த கேள்வி பதிலுக்கும் இடமிருப்பதில்லை.
அணுசக்தி ஆபத்தானது அதிலும் அணுஆயுதங்கள்
ஆபத்தானவை. அணுஉலைகள், மின்னாற்றலுக்குப்
பயன்படுத்துவதாகும் என்று நன்கு தெரிந்திருந்தே
உருவாகின்றன, உருவாக்கப்படுகின்றன.

எனினும் ஆபத்தும், சவாலும், ப�ொருள் நட்டமும்
க�ொண்ட அணு ஆற்றலை மின்னாற்றலுக்குப்
பயன்படுத்துவது எப்படி அரசியல், ப�ொருளாதார
நலன்களுடன் த�ொடர்புடையதாக இருக்கிறத�ோ
அவ்வாறே அது புனிதப் பசுவாக இருப்பதும்
த�ொடர்புடையதாக இருக்கிறது.

அணு உலைகளும் ஒரு வகை ஆயுதமே. தவறாகப்
பயன்படுத்தும் எதுவும் ஆயுதமாகிவிடுவது ப�ோல
அணுஉலைகள் மிக மிகத் தவறான ஆயுதமாக
இருக்கிறது. குறிப்பாக மின்னற்றலைத் தரும்
வேகத்திற்கீடாக அபாயகரமான கதிரியக்கங்களை
வெளிபடுத்துவதிலும், கழிவிலுமிருக்கிறது.

அணுவை ஆயுதமாகப் பயன்படுத்த முடியும்
என்பதை ஹிர�ோசிமாவிலும், நாகாசாகியிலும்
பரிச�ோதித்தபிறகுதான் அதை ஆயுதச் சந்தையாக
ம ாற் றி ன ார்கள் . அ ணு ந ம் காலத் தி ன் மி க
முக்கியமான ஆயுத ஆற்றலாக மாறியிருக்கிறது.
அரசியல் ஆற்றலாகவும் மாறியிருக்கிறது.

ஒரு பிளேடை மழிப்பதற்கும் குரல்வளையை
அறுப்பதற்கும் பயன்படுத்த முடியும். ஆனால்
அணுஉலை என்பது மின்னாற்றலுக்குப் ப�ோக
அதன் கதிரியக்கம், கழிவுகள் என்பன அழிவுகளுக்கு
மட்டுமேயானதாக இருக்கிறது. பிளேடு தாமாக
மழிக்கவ�ோ, அறுக்கவ�ோ செய்யாது ஆனால்
கதிரியக்கம் ஒருப�ோதும் சும்மா இருப்பதில்லை.
கதிரியக்கம் தனது ஆற்றலை வெளிப்படுத்தியபடி
இருப்பதே வெளிபடுத்துவதிலேயே அதன் ஆற்றலும்
அழிவும் தங்கியிருக்கிறது.

மேலும் மக்களுக்கான மின்தேவை என்று
ச�ொல்லி பெருநிறுவனங்களின் மின்தேவைகளுக்கு
அணுமின்னாற்றல் மடைமாற்றப்படுகிறது. ஆக
அணு மின்சாரம் என்பதை பெரு நிறுவனங்கள்
உ ரு வ ா க் கி ப ெ ரு ந் த�ொ ழி ற ்சாலைக ளு க் கு
வழங்குவதற்கான ஓர் ஏற்பர்டு என்பதே மெய்.
புதைப்படிவப் ப�ொருட்களின் மின்னாற்றல் ஒரு
வ கை யி லா ன பா தி ப் பு களை இ வ் வு ல கு க் கு
வழங் குகி றெதென்றால், அ ணு உலைகள் மிக
நேரடியான பாதிப்புகளை வழங்குகிறது என்பது
அவ்வாற்றலை ஆயுதமாகப் பயன்படுத்துவதற்கு
அப்பால் அணு உலைகளாகவும் இருக்கின்றன.

உ ல கி ன் அ ணு உ லைகள் மு த லி ல்
மின்னாற்றலுககாகப் பயன்படுத்தவில்லை. அணு
உலையிலிருந்து புளூட்டோனியத்தைப் பிரித்தெடுத்து
அணு ஆயுதம் தயாரிப்பதையே ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்டிருந்தன. ஆற்றலைப் பயன்படுத்தாமல்
அதன் கழிவுகளுக்காகவே அணு உலை என்பது
வியப்பளித்தாலும் ஆற்றலை விட கழிவு மதிப்பு
வாய்ந்ததாக இருந்ததே காரணமாகும்.
வணிகம், முதலீடு என்பதே உற்பத்திப் ப�ொருளின்
மதிப்பை உயர்த்தும் என்பது சநதைப் ப�ொருளாதார
அரிச்சுவடி. அந்த வகையில் அணு ஆயுதத்திற்கான
புளூட்டோனியம்; யுரேனியக் கழிவிலிருந்து
கிடைப்பதால் அணு உலை கழிவுகளுக்காகவே
கட்டப்பட்டன.
புளூட்டோனியத்தைப் பிரித்தெடுக்கும் செலவை
ஈடுகட்டவும், வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் அணு
உலைகளைத் தள்ளிவிட்டு அவற்றை அணு உற்பத்தி
நிலமாக மாற்றுவதன் வழி பெருந்தொகை இலபம்
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அதே வேளை இப்புவியை செயற்கையாக
இயக்கும் மின்னாற்றலுக்குள் அடங்கியிருக்கும்
மனித சமூகத்திற்கு இயற்கையில் வேகமாகத் தீரும்
எரிப�ொருளுக்கு ஓர் மாற்று தேவைப்படுகிறது.
அதிகார உயர்வர்க்க மேட்டுக்குடியின் மின்பசிக்கு
ஈடு க�ொடுக்கக்கூடியதாகவும் அதே சமயம்
அவ்வாற்றல் வழி பெரும் க�ொள்ளை இலாபம்
ஈட்டும் ஒன்றாகவும் அது இருக்க வேண்டும்.
அதற்கான ப�ொருளாதார அரசியல் தெரிவாக
அணுவுலை தவிர்க்க இயலாத ஒன்றாக இருக்கிறது.
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ஈட்டவுமாக ஒரே கல்லில் இரண்டு காய்களை
அடிக்க முயன்றன, இவற்றை த�ொழிலாகக் க�ொண்ட
உலக வல்லரசுகள். அதன் பெரு நிறுவனங்கள்.
அணு உலைக்குத் தேவையான யுரேனியத்தை
வழங்குவது, அணு உலை அமைப்பதற்கான
முதலீட்டுச் செலவை கடனாக வழங்குவது, உள்ளூர்
அ ர சி ய லு க் கு வ ச தி ய ாக அ ந ் நா டு க ளி ன்
புளுட்டோனியப் பயன்பாட்டை கண்டு க�ொள்ளமல்
விடுவது. இப்படியான வணிகத்தை, வணிக
அரசியலைச் செய்வதற்கு வல்லரசு நாடுகளின் பெரு
நிறுவனங்களுக்கு அவ்வந் நாடுகள் அனுமதி
வழங்குகின்றன.
மின்சாரத்துக்கு மின்சாரம். ஆயுதத்திற்காயுதம்
எ ன்ற வ கை யி ல் அ ணு உ லை அ ர சி ய ல்
செயற்படுகிறது. இந்தியாவில் அணு ஆற்றலைப்
பயன்படுத்துவது என்ற முடிவு 50 களில் த�ொடங்கியது.
இந்தியாவில் இன்றைக்கு 20 அணு உலைகள்
இருக்கின்றன.
1987 இறுதி திங்கள்களில் இந்தியப் பிரதமர்
ராஜிவ்காந்தி இரஷ்யப் பிரதமர் க�ொர்பசேவ்
இடையே கூடங்குளம் அணு உலை த�ொடர்பான
ஒப்பந்தம் உருவாகிறது. இத்தனைக்கும் இரஷ்யாவின்
செர்னோபில் அணு உலை விபத்து நிகழ்ந்து
ஓ ர ா ண் டு கூ ட நி றை வ டைந் தி ரு க்க வி ல ்லை .
அ தற் கு ள்
கூ டங் கு ள ம்
ஒ ப்பந ்த ம்
நிறைவேற்றப்படுகிறது. த�ொடக்கம் முதலே அணு
உலை அமைப்பது த�ொடர்பான பல்வேறு கட்டப்
ப�ோரட்டங்களை கூடங்குளம் மக்கள் நடத்தி
வருகின்றனர்.
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செர்னோபில் த�ொடங்கி அதற்கு முன்பும்
பின்புமான பல்வேறு அணு உலை விபத்துக்களைச்
சு ட் டி க் காட் டி யே அ ந ்த ப � ோ ர ா ட ்ட ங ்கள்
த�ொடர்கின்றன. முதலில் இரண்டு அணு உலைகள்
கட்டப்பட்டு அவற்றில் தலா 1000 மெகா வாட்.
உற்பத்தி த�ொடங்கி அவ்வப்போது ஏற்படும்
விபத்துகளை அடுத்து நிறுத்தப்படுகின்றன. உற்பத்தி
விரிவாக்கத்திற்காக தற்போது மேலும் 4 உலைகள்
அங்கு நிறுவப்பட்டுவருகின்றன. ம�ொத்தமாக 7
உலைகளை கூடங்குளம் அணு உலை இலக்காகக்
க�ொண்டிருக்கிறது.
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அணு உலையே ஓர் கதிரியக்க க�ொள்கலன்
என்கிறப�ோது அவற்றின் கழிவுகள், அவை தேக்கி
வைக்கப்பட்டிருக்கும் த�ொட்டிகள் என்பன மிக மிக
ஆ ப த ்தா ன வை எ ன் று ச�ொல்லப்ப டு கி ற து .
அப்படியான கழிவுகளை என்ன செய்வது என்று
உலக நாடுகளே விழிபிதுங்கிக் க�ொண்டிருக்க
அக்கழிவுகளைத் தற்போது ‘அணு உலைப் பூங்கா’
என்கிற பெயரில் கூடங்குளம் வளாகத்திலேயே
பாதுகாப்பது என்று முடிவெடுத்திருக்கிறது இந்திய
அணுசக்திக் கழகம். அதற்கு தற்போது அணுசக்தி
ஒழுங்காற்று வாரியமும் அனுமதி வழங்கிக்
க�ொண்டுள்ளது.
கூடங்குளம் அணு உலை அமைப்பதற்கே கருத்து
வாக்கெடுப்பு நடத்தியதாகச் ச�ொன்னவர்கள் அணு
உ லை க்
க ழி வு களை
வ ள ாகத் தி ல்
பாதுகாப்பது(க�ொட்டுவது) குறித்து மக்களிடம் எந்த

ஒரு கருத்தையும் கேட்கவில்லை. எனினும் மக்களின்
பரவலான எதிர்ப்பினை அடுத்து அவற்றைத்
தள்ளிப்போட்டு வந்த அணு சக்திக் கழகம் 5
ஆண்டுகளுக்குள் கழிவுகளை அப்புறப்படுத்த
வேண்டும் என உச்சநீதி மன்றம் அளித்த கெடுவினை
அடுத்து ஒன்றிய அரசின் அனுமதியுடன் அவற்றை
வ ள ாகத் தி ல ே யே அ டக்க ம் செ ய ்ய
முடிவெடுத்திருக்கிறது.
முதலில் அணு உலைகள் அமைக்கப்பட்டப�ோது
அவை மின் உற்பத்திக்கானவையாக மட்டுமே
இருந்தன. தற்போது, கனநீர் உற்பத்தி, மிதநீர்
உற்பத்தி, யுரேனியம் பிரித்தெடுத்தல் என்பவற்றை
ஒரே அலகுக்குள், வளாகத்திற்குள் க�ொண்டுவரும்
தி ட ்ட ங ்களை அ ணு ச கத் தி க் க ழ க ம்
க�ொண்டிருக்கிறத�ோ என்ற எண்ணத்தை அணு
உலைப் பூங்காக்கள் உருவாக்குவதைத் தவிர்க்க
இயலவில்லை.
கூ டங் கு ள த ்தை ப்
ப � ொ று த ்த வ ரை
அணுக்கழிவுகளை என்ன செய்வது என்பது குறித்த
தெ ளி வ ா ன ஒ ப்பந ்த ம் இ ரு க்க வி ல ்லை .
ஒப்பந்தகாலத்தில் கழிவுகளை இரஷ்யாவே எடுத்துக்
க�ொ ள ்வதாக ச் ச�ொன்ன து . ஆ ன ா ல்
அவ்வொப்பந்தபடி கழிவுகளை எடுத்துக் க�ொள்ள
மறுத்துவிட்டது. ஒப்பந்த காலத்தில் இருந்த ரஷ்யா
சிதறுண்டதால் ஒப்பந்த சரத்துக்களும், பிரிவுகளுமே
சி த று ண் டு வி ட ்ட ன . எ னி னு ம் சி த று ண்ட
இரஷ்யாவின் சிதறுண்ட ஒப்பந்தங்கள் சிலவற்றை
வெட்டி ஒட்டி இந்தியா மீண்டும் கூடங்குளம்
அணுலையை உயிர்ப்பித்துக் க�ொண்டிருக்கிறது.
அ ணு வை ப் பி ரி ப்பத ற ்கா ன எ ரி கு ச் சி கள்
ப�ோன்றவற்றின் எஞ்சிய கதிரியக்கக் கழிவுகளை
வளாகத்தில் சேமிப்பது உண்டு எனினும் அவை
இயங்கும் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமானவையே.
பிறகு அவற்றை வேறிடத்திற்கு மாற்றிவிட வேண்டும்
என்று ச�ொல்கிறார்கள். தற்போது கூடங்குளத்தில்
அமைய உள்ளதானது உலக அளவில் சகல
கழிவுகளையும் க�ொட்டிவைக்கக்கூடிய வகையிலான
தரத்திலான கதிரியக்கத் த�ொட்டியாகும்.
அணுவிலிருந்து மின்சாரம் என்பது எல்லா
மின்னாற்றலிலும் பார்க்க பல மடங்கு செலவு
மிக்கதாக இருக்க; அணு உலைக் கழிவுகளைக்
கையாள்வது அணு உலையைவிடப் பல மடங்கு
செலவு மிக்கதாக இருக்கிறது. இவ்வளவு செலவு
மிக்க அணு உலை, மின் உற்பத்தியில் 2.7 சதவீதமே.
(4,700மெ.வ) தருகிறது. இந்தியாவில் அணு உலை
மின் உற்பத்தி அளவு வெறும் 2,700 மெ.வ.(60சதவீதம்)
இவ்வளவு குறைந்த சதவீத மின் உற்பத்தியைத் தரும்
அணு உலைகள் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கான
மின்சாரத்திற்கு என்று ச�ொல்வது கடைந்தெடுத்த
அரசியலாகும். மனிதநேயமற்ற இவ்வுலைகளில் காசு
பார்க்கும் அணு உலை நிறுவனங்களுக்கே இவற்றின்
முழுப் பலனும் சேர்வதாக இருக்கிறது. கூடவே
இவற்றின் இடைத்தரகர்கள் த�ொடர்புடைய இரு
நாடுகளிலும் பெரும் காசை ஈட்டுகின்றனர். கல்லறை
மக்களுக்கு காசு அவர்களுக்கு.
அ ணு உ லை யி ல் த�ோ ரி ய த் தி ன் க ழி வ ாக
வெளிவரும் புளுட்டோனியத்தின் மீதே உலகின்

அணு ஆயுதம் அரசுகளுக்கு; கதிரியக்கம்
மக்களுக்கு. தரகு அரசுகளின் ச�ொல்லப்படாத அணு
உலை அரசியலாகும்.
அணு உலை இயங்கத் த�ொடங்கும்போதே
அவற்றின் கதிரியக்கக் கசிவு சாதாரணமாக 3 லிருந்து
5 கி.மீ வெளிப்பட்டவாறிருக்கும். மக்கள் வசிக்கும்
பகுதிகளுக்குள் அணு உலை அமைக்கக்கூடாது
என்கிற உலகளாவிய அணு உலைத் த�ொடர்பான
ஒப்பந்தங்கள் எல்லாம் மீறப்பட்டே அணு உலைகள்
அமைக்கப்படுகின்றன. இந்த நிலையில் அணு
உ லைகள் இ ரு க் கு ம் ப கு தி க ளி ல் ம க்க ளு ம் ,
கால்நடைகளும், தாவரங்களும் கதிரியக்கப்
பாதிப்புக்கு ஆளாகியே வருகின்றனர். வெளிப்படும்
க தி ரி ய க்க ம் ப � ோதாதெ ன் று த ற ்போ து
வ ள ாக ங ்க ளு க் கு ள் அ மைக்கப்ப டு ம் க ழி வு த்
த�ொட்டிகளின் பாதுகாப்புக் குறித்து எதுவித
கேள்வியும் எழுப்ப முடியாது என்பதலிருந்தே அதன்
ஆபத்தைப் புரிந்து க�ொள்ள முடியும். இராணுவம்
மற்றும், பாதுகாப்புத் த�ொடர்பான வகைமைக்குள்
அணு உலைத் த�ொடர்பானவையும் வருகின்றன
என்பதால் அவை சட்டக் கமுக்கப் காப்பைப்
பெற்றுவிடுகின்றன.
அணு உலைக் கசிவு மற்றும் கதிரியக்க வெளிப்பாடு
என்பது மனிதத் தவறுகளாலும், இயற்கைச்
சீற்றங்களாலும், தீவிரவாதத் தாக்குதலுக்கும்
ஆ ள ா வ த ற ்கா ன ச ாத் தி ய ங ்களை ச் ச தா
க�ொண்டிருக்கின்றன. அணு உலை கசியாது
எ ன்பதற் கு எ ந ்த உ று தி ப்பா ட ்டை யு ம்
யாத�ொருவாராலும் வழங்க முடிவதில்லை. அது,
ம னி தத் த வ ற ா யி ரு ந்தா லு ம் , இ ய ற ்கை ப்
பேரிடரானாலும். அதனால்தான் அணு உலை
அமைத்துத் தருவது மட்டுமே தங்கள் வேலை என்று
அணு உலை நிறுவனங்களின் வழி அணு உலை
அமைத்துத் தரும் நாடுகள் கைவிரிக்கின்றன.
மேலும் அணு உலை அமைத்திருக்கும் நாடுகளே
நட்ட ஈட்டை வழங்கிக் க�ொள்ள வேண்டும்
என்கின்றன அவை. ஆபத்தை விலை க�ொடுத்து
வாங்குத�ோடு அல்லாது அவை ஏற்படுத்தும்
சேதங்களுக்கும் ப�ொறுப்பாக்கும் அதிசயங்கள்
அணு உலை த�ொடர்பான சரத்துக்களில் மேலும்
பல உண்டு.
உலகெங்கும் அணு உலையையும், அணுக்
கழிவுகளையும் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல்
பல்வேறு முறைகளை பரிச�ோதனை முறையில்
செய்துவருகின்றன அணு உலை நாடுகள்.
ப � ொ து வ ாகவே அ ணு உ லைகள் அ து
பயன்படுத்தும் தனிமங்களைப் ப�ொறுத்து அதன்
இயங்குகாலத்தைக் கணக்கிடுகிறார்கள். அதன்படி

கூடங்குளம் இயங்குகாலம் 20 அல்லது 25 ஆண்டு
காலமாக இருக்கிறது. அணு உலைகள் தமது
உற்பத்தியை நிறுத்திக் க�ொள்ளும்போது அதுவும்
அணுக்கழிவுகளுக்குச் சமானமான ஒன்றாக
மாறிவிடுகிறது.
அணு உலையை மூடுவது எரிந்து க�ொண்டிருக்கும்
அடுப்பை மூடுவதற்குச் சமமாகும். அடுப்பை
மூடினாலும் புகை வெளியேறுவது ப�ோல கதிரியக்கம்
வெளியேறுவதற்கு ஒரு சிறிய விரிசல் ப�ோதுமானது.
ஏனெனில் அணு உலையை அதன் வாழ்நாள் முடிந்த
பிறகு ப�ொதுவாக அதன் மீது உறுதியான காங்கிரீட்
க�ொண்டு மூடப்படுகிறது. சில நாடுகளில் அவற்றைப்
பகுதியாக உடைத்து பிரித்து எடுக்கின்றனர்.
எனினும் உலையை மூடினாலும் ஊர் வாயை மூட
முடியாது என்பது ப�ோல இங்கு ஊர் வாயை
மூடிவிட்டு உலையை மூட முயற்சியில் ஈடுபடும்
த�ொழிலாளர்கள் கதிரியக்கப் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி
சிலநாட்களிலேயே இறந்துவிடுகின்றனர். பலர்
நீ ண்ட நாள் க�ொ டி ய ந�ோ ய ்க ளு க் கு
உள்ளாகிவிடுகின்றனர்.
இயங்கு நிலையில் அணு உலையைப் பராமரிப்பது
பிறகு அதன் இறுதிக் காலத்தில் மூடிப் பராமரிப்பது
என்பதே இவ்வளவு சாவல் மிகுந்ததாக இருக்கும்
ப�ோது அணுக் கழிவுகள் எவ்வளவு ஆபத்து
மிகுந்தவை என்பதும், அதை பராமரிப்பது, எவ்வளவு
சிரமமானது என்பதும் விளக்கினாலன்றி புரிந்து
க�ொள்வது கடினம்.
ப � ொ து வ ாக அ ணு க்க ழி வு களை அ தா வ து
த�ோ ரி ய த் தி லி ரு ந் து பு ளு ட ்டோ னி ய த ்தை
பிரித்தெடுத்தப் பிறகு அந்த கழிவு கதிரியக்கம்
வெகுவாக அதிகரித்துவிடுவதால் அதன் ஆயுள்
சுமார் 30ஆயிரம் ஆண்டுகளாகிவிடுகிறது. எனவே
அதற்கேற்றவாறு அதன் கதிரியக்கம் குறையும் காலம்
வரையிலும் அதை புதைத்து கண்காணித்துப்
பாதுகாத்து வரவேண்டியிருக்கிறது. இதற்கான
செலவில் பல அணு உலைகளைக் கட்டிவிடலாம்
என்பது பிறித�ொரு செய்தி.
த�ொடக்கக் காலத்தில் கதிரியக்கக் கழிவுகளை
–வெறும் அணுக் கழிவு என்று ச�ொல்வது அதன்
ஆபத்தை விளக்கப் ப�ோதுமானதாக இல்லை
என்பதால் கதிரியக்க கழிவு என்ற ச�ொல்லையே
பயன்படுத்தலாம். கடலில் க�ொட்டினார்கள். அதற்கு
அவ்வந் நாடுகள் எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கவே மூன்றாம்
உலக நாடுகளில் கடலில் க�ொட்டினார்கள் அங்கும்
விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு மக்கள் ப�ோராடவும், நடுக்
கடலில் க�ொட்டினார்கள் கடலில் க�ொட்டப்பட்ட
கதிரியக்கங்கள் கடல் உணவு உட்பட சுற்றுச்
சூழலிலும் கலந்ததை அடுத்து சூழலறிஞர்கள்,
ப�ோராளிகளின் கடும் எதிர்ப்பினால் தத்தமது
நாடுகளின் நிலத்தடியில் மர பீப்பாய்களிலும், எஃகு
க�ொள்கலன்களிலும்(கேனிஸ்டர்) அடைத்து புவிக்கு
கீழே அரை கீ.மீ. ஆழத்தில் பள்ளம் த�ோண்டிப்
புதைக்கின்றனர்.
அமெரிக்கா, மலைகளைக் குடைந்து ஒரு கி.மீ.
குகைவரை அமைத்து அதன் கீழ் புதைக்கலாம்
என்றது. ஆனால் அவற்றை அமெரிக்காவினாலேயே
செயற்படுத்த முடியவில்லை. காரணம் அதற்கு
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அணு ஆயுத வணிகக் கண்கள் இருக்கின்றன. மின்
உற்பத்தியை காட்டிக் க�ொண்டே அணு உலை
நாடுகள் புளுட்டோனியத்தை பிரித்தெடுத்து அணு
ஆயுதம் செய்து அடுக்கி வைத்துக் க�ொள்கின்றன.
இ தி ல் பு ழ ங் கு ம் அ ர சி ய லு ம் , வ ணி க மு ம் ,
ப�ொருளாதார க�ொள்ளையும் தரகும் தேசபக்தி
எ ன்ற
பு தை ச்
சேற் றி ல்
வைத் து
மறைக்கப்பட்டுவிடுகின்றன.

91

எடுக்கும் காலம் 30, 40, 50 என நீண்டதாகவும், செலவு
மிக்கதாகவும் இருந்தது. எனவே அந்த முயற்சியையும்
கைவிட்டது அது.
த�ொடர்ந்து கதிரியக்கக் கழிவு ஒரு சிக்கலாக
ம ா றி ய தை அ டு த் து அ மெ ரி க்கா கடந ்த 4 0
ஆண்டுகளில் இடம் தேடி அலைந்தவாறு இருந்தது.
இந்நிலையில் 70 களில் அணுக்குட்டைகள் நிரம்பி
வழியவே 1982 இல் ஓர் அவசரச் சட்டம் க�ொண்டு
வந்து 1988 க்குள் நாடு முழுவதுமுள்ளள கதிரியக்கக்
கழிவுகளை ஓரிடத்தில் க�ொண்டு வந்து புதைப்பது
என்பதே அது. இதனையடுத்து அமெரிக்காவின்
யுக்கா மலைத் த�ொடர் தெரிவு செய்யப்பட்டு
பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டன. ஆயினும் அம்முயற்சி
நிறைவேற வில்லை.
அமெரிக்காவைப் ப�ொறுத்தவரை 75 சதம்
கதிரியக்கக் கழிவுகள்அணு உலை வளாகங்களிலும்,
25 சதம் மர பீப்பாய்களிலும் கேன்ஸ்ட்டர்களிலும்
உள்ளன. இந்த 75 சத கதிரியக்கக் கழிவுகளை
கேன்ஸ்ட்ர்களில் ஊற்றி மூடுவதற்கு 10 ஆண்டுகளும்,
35000 ஆயிரம் க�ோடியும் தேவைப்பட்ட நிலையில்
50 ஆயிரம் செலவான நிலையில் அன்றைய ஒபாமா
அ ர சு அ தனை ம க்க ளி ட ம் வ சூ ல் செ ய ்ய
முடிவெடுத்தது. வல்லரசுகளே கையில் ஆபத்தை
வைத்துக் க�ொண்டு பரிதவிக்க இந்தியா தனது
சக்திக்கு மீறி கதிரியக்கக் கழிவுகளைப் பெருக்கிக்
க�ொண்டுவிட்டுத் தற்போது புதைக்க வழி தேடிக்
க�ொண்டிருக்கிறது.
இங்கும் 2012 இல் கூடங்குளம் த�ொடர்பான
வழக்கு உச்சநீதி மன்றத்திற்கு வந்தப�ோது கதிரியக்கக்
க ழி வு களை க�ோலா ர் த ங ்க வ ய லி ல் த ங ்க ம்
பி ரி த ்தெ டு க்கப்ப ட ்ட வெற் று க் கு கைக ளி ல்
க�ொட்டுவதற்கு அரசு ஒத்துக் க�ொண்டது. ஆனால்
கர்நாடக மாநிலத்தின் கடும் எதிர்ப்பினை அடுத்து
அம்முயற்சி கைகூடவில்லை.
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குதிரை பள்ளமும் பறித்து படுகுழிக்குள்ளும்
தள்ளியதைப்போல ஏற்கனவே கூடங்குளத்தில்
அணு உலைகளையும் கட்டிவைத்துக் க�ொண்டு
அவ்வப்போது ஏற்படும் கமுக்க க�ோளாறுகளை
பராமரிப்பு என்கிற பெயரில் 6, 7 திங்கள்களுக்கு
உற்பத்தியை நிறுத்தி வைத்துக் க�ொள்வதும், பிறகு
இயக்குவதுமாக அது ஒரு புதிர் நிறைந்த அலிபாபா
குகையாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில் அணு உலைப்
பூங்கா என்கிற பெயரில் கதிரியக்கக் கழிவுகளை
வளாகத்திலேயே க�ொட்டி வைப்பது ச�ொந்த
செலவில் சூனியம் வைத்துக் க�ொள்வதாகவே
முடியும்.
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உலகெங்கும் அணு உலைகள் கசிந்து பல
வி பத் து க்கள் நடந் தி ரு க் கி ன்ற ன . அ தை ப்
பட்டியலிட்டால் இந்தக் கட்டுரை ஒரு த�ொடராக
நீண்டுவிடும். இந்தியாவிலும் முதல் அணு உலையான
தராப்பூர் த�ொடங்கி 2004 இல் ஏற்பட்ட சுனாமிப்
பேரலை காரணமாக கல்பாக்கம் அணு உலை
விபத்துக்கள் வரை ஏராளமான பாதிப்புகள், மனித
உயிரிழப்புகளைப் பட்டியலிடமுடியும்.
இரஷ்ய செர்னோபில் அணு உலைக் கசிவு
காரணமாக அங்கு லட்சக்கணக்கான மக்கள்

வெளியேற்றப்பட்டு அந்நகரமும், அதைச் சுற்றிய
பல சதுர கி. மீ. இடங்களும் மக்களால் கைவிடப்பட்ட
பேய் நகரமாகக் காட்சியளிக்கின்றன. 1986 இல்
ஏற்பட்ட அந்த விபத்தின் கதிரியக்க வெளிப்பாடு
இன்னும் இருந்து க�ொண்டே இருக்கிறது. கதிரியக்கக்
கசிவின் காரணமாக உயிரிழப்புக்களும், உடல்
ஊனமும், மனிதர்கள், கால்நடைகள், தாவரங்கள்
என அதன் பாதிப்புக்கள் த�ொடர்கின்றன. இன்னும்
சில பல தலைமுறைக்கேனும் அவை த�ொடரத்தான்
செய்யும்.
2011 மார்ச் 11 இல் எந்தப் பேரிடரையும் தாங்கக்
கூடியது என்று ஜப்பான் பெருமைப்பட்ட புகுஷிமா
அணு உலை பேரலையால் தாக்குதலுக்கு உள்ளானது.
சுனாமி அலைகள் அணு உலைகளை உருக்குலைத்தன.
9.6 என்கிற அளவில் கடும் புவியதிர்வு ஜப்பானின்
நடுக்கடலில் த�ோன்றி கரையைத் தாக்கிற்று.
ஜப்பான் நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு அணு உலை
விபத்தும் அதைத் த�ொடர்ந்து கதிரியக்கக் கசிவும்
ஏ ற ்படவே ப டி ப்ப டி ய ாக ம க்களை அ ர சு
உ ட ன டி ய ாக ப் பா து காப்பாக வெ ளி யே ற ்ற
நடவடிக்கை எடுத்தது. ஆனால் எவ்வளவு துரிதமாக
செ ய ற ்பட் டு ம் ஆ யி ர க்கணக்கா ன ம க்களை
உடனடியாக வெளியேற்றும் அதன் நடவடிகை
கதிரியக்கத்தின் முன் த�ோற்றுத்தான் ப�ோக
வேண்டியிருந்தது. மார்ச் 25, 26, 30 கி.மீ மக்கள்
தாமாகவே வெளியேற உத்தரவிட்டது அரசு. ஏப்ரல்
21 இல் 20 சதுர கி.மீ பரப்பை முழுவதும் தடை
செய்யப்பட்டப் பகுதியாக அறிவிக்க வேண்டி
வந்தது.
அணு உலைக்குக் கீழே கழிவுத் த�ொட்டி
சேதமடைந்து கதிரியக்கம் காற்றிலும், கடலிலும்,
கடலுணவிலும் இருந்தது, இருப்பது குறித்து
ஜப்பான் இன்னும் மவுனம்சாதிக்கவே செய்கிறது.
இரஷ்யாவின் செர்னோபில் விபத்தின் பிந்தய
பாதிப்பில் அய்ந்தாயிரம் சிசுக்கள் இறந்ததாக ஒரு
ஆய்வு அறிக்கை தெரிவிக்கிறது. செர்னோபில்
வி பத் து ப் ப கு தி யி ல் தூ ய ்மை ப் ப ணி யி ல்
ஈடுபட்டிருந்தவர்களில் 7 இலட்சத்து 40 ஆயிரம்
பேர் முற்றிலும் இயங்க முடியாதவர்களாகிவிட்டனர்.
2005 வரையிலான காலப்பகுதியில் 1,12,000 முதல்
1,25,000 வரை இறந்திருக்கலாம் என்று பிறித�ொரு
ஆய்வு தெரிவிக்கின்றது.
இரஷ்யா செர்னோபிலுக்குப் பிறகு புதிய அணு
உலைகள் எதையும் கட்டவில்லை. கதிரியக்க
ந�ோய்களுக்கான மருத்துவமனைகளைத்தான் அவை
ஏராளமாகக் கட்ட வேண்டியிருக்கிறது.
அமெரிக்காவும் அணு உலைகளைப் படிப்படியாக
நிறுத்த விரும்புகிறது. அதற்குப் பதில் அது வளர்ந்து
வரும் இந்தியா ப�ோன்ற நாடுகளில் நிறுவ முயல்கிறது.
உ ல கி யேலயே யு ரே னி ய ம் அ தி க அ ள வு
கிடைக்கும், ஏற்றுமதி செய்யும் ஆஸ்திரேலியாவில்
ஒரு அணு உலைத்தானும் கிடையாது என்பதை
இத்துடன் சேர்த்து பேசத்தான் வேண்டும்.
உள்ளூர் வளங்களான அனல், புனல், சூரிய
மின்னாற்றல் என ஆயிரம் வழிகள் இருக்க சுற்று
சூழல் மாசு, புவி வெப்பமயமாதல் ஆகியவற்றைக்

காட்டி அமெரிக்கா ப�ோன்ற நாடுகள் அணு
உலையை இந்தியா ப�ோன்ற நாடுகளின் தலையில்
கட்ட விரும்புகின்றன. இந்த நிலையில் கதிரியக்கக்
கழிவுகளை அணு உலை வளாகத்தில் கட்டுவதென்பது
வெடி குண்டை வீட்டுக்குள் வைத்தது மட்டுமல்லாது
அ வ ற ்றை இ டு ப் பி லு ம் கட் டி வை த ்த து
ப�ோலாகியிருக்கிறது.

இன்றும் அப்படியே இருக்கின்றன. இந்த நிலையில்,
அதற்கு அனுமதி அளிப்பது தமிழக மக்களின்
விருப்பத்திற்கு எதிரானது என்று தமிழக முதல்வர்
சுட்டிக்காட்டியிருப்பதுடன், திமுக நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர் டி.ஆர்.பாலு அணு ஆற்றல் துறையை
தன்வசம் வைத்திருக்கும் பிரதமர் ம�ோடிக்கு கடிதம்
ஒன்றையும் எழுதிக் க�ொண்டிருக்கிறார்.

இ ந் நி லை யி ல்தா ன் இ ந் தி ய ா ஆ ழ் நி லை க்
கிடங்குகள் த�ோண்டுகிறதா? கழிவுகளை என்ன
செய்யப்போகிறது என்று நாடாளுமன்றத்தில்
கேள்வியெழுப்பப்பட்டப�ோது ஒன்றிய அரசின்
இ ண ை அ மைச்ச ர் ஜி தேந் தி ர சி ங் “ அ வை
தேவையில்லை. இந்திய த�ொழில்நுட்பத்தால்
உருவாகும் அணுக் கழிவுகள் மிக குறைந்த அளவே
க தி ரி யி க்க த ்தை க் க�ொண்டவை ! ” எ ன் று
பதிலளித்திருந்தார்.

2013 இல் கூடங்குளம் அணு உலைக்கு எதிராகப்
ப�ோராடிக் க�ொண்டிருந்த இடிந்த கரை மக்களைச்
சந்தித்தோம். பிறகு அங்குள்ள மீனவர்களையும்
சந்தித்துப் பேசிக் க�ொண்டிருந்தோம். அப்போது
“சுனாமி குறித்த அச்சம் உங்களுக்கு இல்லையா?!”
என்று அவர்களைக் கேட்டேன்.

அணு கதிரியக்கக் கழிவுகள் நிரம்பிய பீப்பாய்கள்
அடுக்கப்பட்டுள்ள ஜெர்மனியின் அஸ்ஸே - 2 என்ற
உப்புப் பாறைகளுக்கு நடுவே பயணம்செய்த
அனுபவங்களை பதிவு செய்கிறார் உதயகுமாரன்,
அங்கு 1962 லிருந்து 1992 வரையிலான பலதரப்பட்ட
அ ணு க்க ழி வு களை 9 7 5 மீ ட ்ட ர் ஆ ழ த் தி ல்
வைத்திருக்கிறார்கள். கடினமான உப்புபாறை
என்பதால் பீப்பாய்கள் அசையாமல் இருக்கும்
என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள் என்கிறார் அவர்.
“ நா ங ்கள் பார ்வை யி ட ச் சென்ற ப � ோ து
ஆபத்துக்களை விளக்கிச் ச�ொல்லி, த�ொடர்ந்து
செல்ல விரும்புகிறீர்களா என்று கேட்டார்கள். 630
மீட்டர் ஆழம் பூமிக்குள் செல்வது திகைப்பாகவே
இருந்தது. அதுவும் அணுக்கழிவு நிறைந்த விஷக்
கிடங்குக்குள் செல்வது விபரீதப்பயணம் அல்லவா?
எ ங ்கள் உ ள ்ளாடைகளை க் கூ ட க ழ ட ்ட ச்
ச�ொல்லிவிட்டு புதிய ஆடைகளை அணியச்
ச�ொல்லி அதன் மேல் அணிய வெண்ணிற சூட்
க�ொடுத்தார்கள். என்கிறார்..
“வளைந்தும் நெளிந்தும் செல்கின்ற சுரங்க
உலகத்துக்குள் ஆங்காங்கே உப்புத் தண்ணீர் சுரந்து
ஓடியபடி இருந்தது. பீப்பாய்கள் துருப்பிடிக்கவும்,
உடையவும், வெடிக்கவும் வாய்ப்பு இருப்பதாகச்
ச�ொல்லி வேதனைப்பட்டார் எங்கள் வழிகாட்டி.
ம�ொத்தச் சுரங்கமுமே இடிந்து விழும் ஆபத்தும்
உள்ளது என்றார். பல்லாயிரக் கணக்கானப்
பீப்பாய்களில் இருந்து கதிர்வீச்சு கசிந்து நிலத்தடி
நீரில் கலந்தால் என்னவாகும். ஜெர்மன் அரசு
கையைப் பிசைந்து நிற்கிறது!”.(அணு ஆட்டம். பக்கம்
:183-184 சுப.உதயகுமாரன்.)
அ ணு உ லை க் க ழி வு க் கல்லறை கு றி த் து
பூவுலகின்நண்பர்கள் த�ொடுத்த வழக்கின் தீர்ப்புகள்

குடிப்பதற்கு குடம் இவ்வளவு என்று காசுக�ொடுத்து
வாங்கும் கூடங்குளம் மக்களுக்கு சாலை வசதி,
குடிநீர், மருத்துவமனை, மின்சாரம் என்று பல க�ோடி
ரூபாய்களில் வசதி செய்து க�ொடுப்பதாக அரசு
உறுதி அளிக்கிறது. விலை பேசுகிறது அரசு.
அமிதாப்பச்சன் வந்து ச�ொன்னால்தான் குடும்பக்
கட்டுபாடு செய்து க�ொள்ளும்; க�ொர�ோனா தடுப்பு
ஊசி ப�ோட்டுக்கொள்ளும் மக்களை நம்ப வைக்க
அணு விஞ்ஞானி அல்லாத அப்துல்கலாமை
அழைத்துவந்து அணு உலை த�ொடங்கி வளாகத்தில்
கழிவுத் த�ொட்டி அமைப்பது வரையிலும் ஆபத்து
இ ல ்லையெ ன் று ச�ொல்ல வை த ்தார்கள் .
ச�ொன்னார்கள்.
மக்கள் நம்பிக்கை வைத்திருக்கும் ஒருவர்
ச�ொன்னால் நம்புவார்கள் என்ற விளம்பர வணிக
அ ர சி ய லை ம க்கள் பு ரி ந்தே வைத் து க்
க�ொண்டுள்ளார்கள். எனவே, துடுப்பு வலிக்கும்
மீனவனுக்கு டென்டுல்கர் ச�ொல்லும் எனர்ஜி
ர க சி ய ம்
தேவைப்ப டு வ தி ல ்லை .
அப்துல்கலாமும்தான்.
“எனக்கு மூன்றாம் உலகப்போர் பற்றி தெரியாது.
ஆனால் நான்காம் உலகப்போர் கற்களால் ஆன
ஆயுதங்களால்தான் நடக்கும்: அணு உலகப்
ப�ோருக்குப் பின் இவைதான் மிஞ்சும்!” என்று
அல்பெர்ட் ஐன்ஸ்டின் ந�ொந்து ப�ோய் ச�ொன்னார்.
அணு ஆயுதமும், அணு உலையும், அதன் கதிரியக்கக்
கழிவுகளும் வேறு வேறல்ல. அவர் ச�ொன்னது
இவற்றிற்கும் ப�ொருந்தும்.
எல்லா வசதிளையும் செய்து க�ொடுத்து அணு
உலை கசியுமானால், நிலவரைக் கழிவுகள் வழிந்து
கதிர்வீச்சுக்கு உள்ளாகுமானால் அடுத்த வேளை
சாப்பிடுவதற்கு உலை அரிசிகிடைப்பதிலிருந்து
உயிர் வாழ்வது வரை கூடங்குளம் யாரும் வசிக்க
இயலாத உலகின் இன்னும�ொரு பேய்நகரமாகத்தான்,
கல்லறையாகத்தான் மாறிப்போகும்.
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தற்போது கூடங்குளம் கதிரியக்கச் சமாதி 358
க�ோடியில், 4,328 உருளைகள் வைக்குமளவுக்கு
தயாராவதாக ச�ொல்லப்படுகிறது. எனவே அதன்
கதிரியக்க வெளிப்பாடும் மிக அதிகமானதாகவே
இருக்கக்கூடும் என்கிறார்கள். பெரும்பாலும் அணு
உலைகளைக் காட்டிலும் அதன் எரிகுச்சிகளே
க தி ரி ய க்க த ்தை ப்
ப ெ ரி ய
அ ள வி ல்
வெளியிடக்கூடியவை அதையும் சேர்த்தேஅங்கு
அடுக்கப் ப�ோகிறார்கள்.

“கடலம்மா எங்களைக் கைவிடமாட்டாள்,
காப்பாற்றுவாள். அவள் மடியில் எங்களுக்கு
எப்போதுமே பாதுகாப்புத்தான். எங்கள் எல்லா
அச்சமும் அணு உலை மீதுதான். சரி செய்ய
இயலாத, மனித தவறுகள் மீதுதான்!” என்றார்கள்
ஒரே குரலில். இயற்கையை நம்பும் அவர்கள்
மனிதர்களை ஒருப�ோதும் நம்பத்தயாரில்லை
என்பது அவர்களதுப் பேச்சில் புரிந்து க�ொள்ள
முடிந்தது.
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கட்டுரை

பா.செயப்பிரகாசம்

சிவன்கோவில் தெற்குத் தெரு:
எழுத்தாளர்களின் கிழக்கு !
மீரா
94
கவிஞர் மீரா என்ற இலட்சியக் கவிஞனின் 94- வது பிறந்த நாள் யாம் அறியவே கடந்து
ப�ோயிற்று. ஆனால் காலத்தால் கடந்து ப�ோகவியலாத ஒரு கவி மீ.ராசேந்திரன் என்ற மீரா.
இத்தருணத்தில் அவர் நமக்குத் தேவைப்படுகிறார் எனக் கருதுகிறேன்.
நட்புடன்,
பா.செயப்பிரகாசம்.

“வேலை இருக்கிறது நிரம்ப - என்னை
வேகப் படுத்திவிடு தாயே – பசுஞ்
ச�ோலை மரத்தின் குளிர்நிழலில் –
மனம் ச�ொக்கவைக் கும்பூ நகையில் – அந்தி
மாலை மதிய முதஎழிலில் - நான்
மயங்கி கிடந்தேனே நாளும் – ஆ!
வேலை இருக்கிறது நிரம்ப - என்னை
வேகப் படுத்திவிடு தாயே !”
லட்சிய வேகம் க�ொண்ட இந்த மரபுக் கவிதை
தந்தவர் மீ. ராசேந்திரன்.
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குதிரைக் குளம்படிகளின் வேகமும் தாவலுமாக
தடையற்ற ஓட்டம் க�ொண்டவை மீராவின் மரபுக்
கவிதைகள்.

94

“ராசேந்திரன் கவிதைகள் ”எனும் தலைப்பில்,
அவரது மரபுக்கவிதைகள் 1965 -அக்டோபரில் நூல்
வடிவம் ஏறுகின்றன. திரட்டி வெளியிட்டவர்
மீராவின் மாணவர், முதுகலைத் தமிழில் என்னுடன்
பயின்ற சக மாணவர், பின்னர் சிவகங்கை சேதுபதி
மன்னர் கல்லூரியில் தமிழ்ப் பேராசிரியர். ‘சேந்தி
உடையநாதபுரம்’ ம.பெ.சீனிவாசன் .
தி. மு. க. தலைவர் அண்ணா, 1960 களில் நடத்திய
திராவிடநாடு மாத இதழில் இக்கவிதையை முகப்பில்
வெளியிட்டு சிறப்புச் செய்திருந்தார். அண்ணா
மீராவை யார் என அறியார்; திமுக அரசியலில்
இயங்கிய நாங்கள் அனைவரும் அண்ணாவை
அறிவ�ோம். அண்ணாவின் நாவன்மை, எழுத்து
வன்மை எங்களை மயக்கி இழுத்துச் சென்ற

கீதங்களாயின. திராவிட நாடு இதழில் முகப்பில்
இ ட ம் ப ெ று ம் அ ள வு க் கு லட் சி ய வேக ம்
க�ொண்டோருக்கு ஊக்கம் தந்து மேலெடுத்துச்
செல்லும் வரிகளாக உருக்கொண்டிருந்தன இவரது
கவிதைகள்.
“தைத்திங்கள் வருகின்ற ப�ொங்கல் நாளில்
தங்கத்தை சுமக்கின்ற மகளிர் ஆக்கும்
நெய்ப் ப�ொங்கல் சுவைத்துண்டு மகிழ்ச்சி க�ொள்வர்
நிதி படைத்த சீமான்கள்: என்றும் எங்கள்
கைத�ொட்டு வாய்பட்டதுண்டோ ப�ொங்கல்?
கண்மட்டும் ஓயாமல் ப�ொங்கும் ப�ொங்கும்
தெய்வங்கள் திருநாட்கள் எங்கட் கில்லை
தெருவ�ோரச் சாக்கடையில் வருமா தெப்பம்?”
ஏழை எளிய�ோரை திருநாட்களும் தெய்வங்களும்
தீண்டுவதில்லை; தெருவ�ோரச் சாக்கடையில் தேர்
வருவதில்லை - இந்த இறுதி இரண்டு வரிகளை
முன்னிறுத்தி, கவிதையைச் சிலாகித்து அண்ணா
காஞ்சி இதழில் எழுதியிருந்தார். (’காஞ்சி’ மாத இதழ்
திராவிடநாடு இதழ் நின்றதின் பின் த�ொடங்கப்
பெற்றது).
-2பின்பக்கம் பெருகிவரும் வைகை; முன்புறம்
அ லை ய டி க் கு ம் வ ண் டி யூ ர் ம ா ரி ய ம்ம ன்
தெப்பக்குளம்: நடுவில் ஆற்றங்கரை மேட்டில் எழில்
வீசும் தாஜ்மஹால் என கட்டிடக் கலைக்கு
சாட்சியாய் உயர்ந்து தெரியும் மதுரைத் தியாகராசர்

திராவிட நாடு விடுதலைக்கு முழக்கமிட்டது
ப�ோலவே, திராவிட நாடு விடுதலைக் கருத்தியலில்
இயங்கினார் சிலகாலம் !
1960 கள் முடிய பாரதிதாசன், சுப்புரத்தினதாசன்
என்ற சுரதா, முடியரசன், தமிழ் ஒளி, வாணிதாசன்,
கம்ப தாசன், கண்ணதாசன், புலவர் ப�ொன்னிவளவன்,
மீ. ராசேந்திரன், நீலமணி, இன்குலாப், மு.மேத்தா
என யாப்புத் த�ோட்டத்தில் கவனமாய் ஊழியம்
செய்து க�ொடுத்தார்கள். மரபில் வந்த இவர்கள்
க�ொள்கையாளர்கள்.
1959 ஜனவரியில் திருவல்லிக்கேணியிலிருந்து சி.
சு. செல்லப்பா எழுத்து மாத இதழ் த�ொடங்கினார்.
கவிதை, விமர்சனம் என்ற இரு முனைகளில் அது
சி ற க டி த் து ப் ப ற ந ்த து . ஆ ன ா ல் ம ண் ணி ன்
மைந்தர்கள�ோடு ஒட்டாமல், தன்னைத் தூக்கலாகக்
காட்டிக�ொண்டது. மணிக்கொடி இதழ் ப�ோல்
சிறுகதை எழுத்துக்களின் களமாக ஆகவில்லை;
’எழுத்து’ எடுத்து விசிறி விதைத்த புதுக்கவிதை விதை,
அ று ப து க ளி ன் இ று தி யி ல் எ ழு ப து க ளி ன்
த�ொடக்கத்தில் முளைவிடத் த�ொடங்கியது. Free
verses என ச�ொல்லப்பட்ட புதுக்கவிதைக்கு , பாரதி
அதற்கான ப�ொதுமலான நிலத்தை த�ோற்றுவித்துத்
தந்திருக்கிறான் எனக் கருத ஆதாரமுண்டு.
“மீரா கவிதைகள்” என பின்னர் கவிஞர் மீராவே
த�ொகுத்து வெளியீடு செய்தார். அவரது கவிதைகளில்
வெளிப்படும் வேகத்துக்கும் ஓட்டத்துக்கும் இரண்டு
காட்டுகள் உண்டு:
சாகாத வானம் நாம் - கவிதை
கல்லூரி : மீ. ராசேந்திரன் என்னும் மரபுக்
கவிஞனின் கவிதை ஊற்று பீறிட்டடித்த கிணறு:
த மி ழ் வ ள ர் க் கு ம் தி ய ாக ர ா ச ர் க ல் லூ ரி யி ல்
அப்துல்ரகுமான், தி. கு. நடராசன், பாவலர்
பாலசுந்தரம் என அனைவரும் சக மாணவர்கள்.
கவிதைகளுடன் திமிறி எழுந்து செயல்பட்டோர்
அருகிப் ப�ோக, மீராவும் அப்துல் ரகுமானும் நின்று
நிலைத்தனர். அக்காலத்தில் (1961) மதுரைத்
தியாகராசர் கல்லூரியில் சிறப்புத் தமிழ் எடுத்துப்
பயின்ற புகுமுக வகுப்பு( Pre- university course)
மாணவன் நான்.

“சாகாத வானம் நாம் : வாழ்வைப் பாடும்
சங்கீதப் பறவை நாம்: பெருமை வற்றிப்
ப�ோகாத நெடுங்கடல் நாம் : நிமிர்ந்து நிற்கும்
ப�ொதியம் நாம் : இமயம் நாம் : காலத் தீயில்
வேகாத ப�ொசுங்காத தத்து வம்நாம்:
வெங்கதிர் நாம்: திங்கள் நாம்; அறிவை மாய்க்கும்
ஆகாத பழமையினை அகற்றிப் பாயும்
அழியாத காவிரி நாம்; அருவியும் நாம்;
இந்த தடையில்லா வேகம்,”
தமிழ்காக்கும் அணியில் நின்றே
‘சென்றோம் நாம்: வென்றோம் நாம்’

முதலில் தன்னை ஒரு தமிழ்தேசியக் கவிஞராக
வடிவமைத்துக் க�ொள்கிறார் மீ.ராசேந்திரன். தமிழ்
மறுமலர்ச்சி, வடம�ொழி எதிர்ப்பு, இந்தி ஆதிக்க
எதிர்ப்பு, சமூக சீர்திருத்தம், விதவை மணம் ப�ோன்ற
லட் சி ய ங ்கள் அ னைத் து ம் தி . மு . க . வு க் கு
நெருக்கமானவை. இவை காரணமாய் தமிழ்த்
தேசியக் கவிஞர் திராவிட தேசியக் கவிஞராக
எண்ணப்படுகிறார். மீரா இதுபற்றி அதிகம்
அலட்டிக்கொள்ளவில்லை.அதுதான் இது, இதுதான்
அது என வாதிடும் ப�ோக்கையும், அதற்கான நேரச்
செலவழிப்பையும் த�ொடக்கமுதலே கைகழுவி
விட்டார் . சுற்றிலும் இயங்கிய இளைஞர் பட்டாளம்

என்ற நீண்ட சீர்த்தியினைத் திசையெங்கும்
நிரப்புவ�ோம் நாம்”.
-விசைய�ொடிந்த தேகந்தன்னில் வேகம் பாய்ச்சி
எம்மையெல்லாம் எழுந்து நிற்கச் செய்த வீர வரிகள்
இவை.பாவேந்தர் பாடல்கள் ப�ோலவே ஒவ்வொரு
ச�ொற்பொழிவிலும் மீ. ராசேந்திரனின் வரலாற்று
வை ர வ ார்த்தைகள் எ ம க் கு த் து ண ை ய ாய்
கைப்பிடித்து வெளிச்சத் திசை ந�ோக்கி அழைத்துச்
சென்றன.
மன்னர் நினைவில் என்னும் மற்றொரு கவிதை:
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“இருந்தாலும் இது க�ொடுமை க�ொடுமை சாவே
இரக்கமற்ற செய்கை உன் செய்கை
எந்த மருந்தாலும் தீராத ந�ோயை நெஞ்சில்
வளரவிட்டாய். விளம்பர ம�ோகத்தில் மூழ்கி
விருந்தாலும் விழாவாலும் வெளிச்சம் ப�ோடும்
வேடிக்கை மனிதர்கள் எல்லாம் இங்கே
இருந்தாலும் இறந்தாலும் ஒன்றுதானே ;
இலை வைத்தாய்; மலர் சிதைத்தாய்; க�ொடுமை
ஐய�ோ!”
“ ப ற ்பல அ ற ச்சாலைகளை யு ம் அ றி வு ச்
ச�ோலைகளையும் படைத்த கருணை வள்ளல்
சிவகங்கை மன்னர் துரை. சண்முகராஜா தம்
இளவயதிலேயே இயற்கை எய்தினார். அவர்
இயற்கை எய்தி ஓராண்டுக்குப் பின் நினைத்து
நெஞ்சம் நெகிழ்ந்து இக் கையறுநிலைக் கவிதையை
இயற்றினார் கவிஞர்” என அடிக்குறிப்பு தகவல்
தருகிறது.
பாவேந்தர் பாரதிதாசனின் கவிதைகளில்
அவரது செருக்கும் முறுக்கும் திமிறிக்கொண்டு
ச�ொ ற ்க ளு ம் வ ரி க ளு ம் வெ ளி ப்ப டு ம் ; ஒ ரு
கவிஞனுடைய இயல்பு கவிதைகளில் வெளிப்படுதல்
த ன் னி ய ல்பா ன து . கி ண்ட லு ம் கே லி யு ம்
வேகவேக ம ாய் ச் செ ய லாற் று ம் மீ ர ா வி ன்
குணவாகைக் க�ொண்டிருந்தன அவரது கவிதைகள்.
வேகத்துக்கு ஈடு செய்யும் அறுசீர் விருத்தம், எண்சீர்
விருத்தம் ப�ோன்ற எளிய யாப்பு வடிவத்தைக்
கைக்கொண்டார்.
-3எழுபதுகளில் ஒரு தாவல் நடக்கிறது ; மீரா என்ற
மரபுக் கவிஞரிடம் மட்டுமல்ல, மரபில் கால்
பதித்திருந்த அப்துல் ரகுமான், இன்குலாப், ஈர�ோடு
தமிழன்பன், சிற்பி, நா காமராசன், மு.மேத்தா என
அத்தனை மரபாளர்களும் சுயமான புதுக்கவிதைகளில்
நடை ப�ோடத் த�ொடங்கினர். புது வடிவத்தினைக்
கைக்கொளவதில் ஓராண்டு முன் பின் என கணக்கு
வைத்துக் க�ொள்ளலாம்.
அப்துல் ரகுமான்
நக்கண்ணை என்னும் தெக்கணக்கிள்ளை”
என யாப்பில் த�ொடங்கிய வடிவக் கட்டுக்கோப்பை
, நக்கண்ணையின் காதல் மீதூறும் அகக் கவிதையை
ஏன் வீரவரலாற்றுப் புறநானூற்றில் த�ொகுத்தனர்
என்னும் கேள்விக்கு, ஒரு அற்புதமான உவமை தந்து
த�ொடர்ந்து மேலெடுத்துச் செல்கிறார்.
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ஈர மலர்களால் நிரப்புதல் ப�ோல,
மறவரலாற்றுப் புற நானூற்றில் ,
அ க ச் சு வை க் க வி தைகளைத் த�ொ கு த் து
வைத்துள்ளனர்,
தலைவன் முகவரி தருவதனாலே”
என உவமையினையும் எழுத்து அசை சீர் தளை
எதுகை ம�ோனை குறையாது தருகிறார் ரகுமான்.
இவ்வாறு எழுதிக்கொண்டிருந்த மரபுக் கவிஞர்

அனைவரும் இறக்கை முளைத்த பறவைகளாய்
வானத்தின் ”பால்வீதி” பறந்து சென்றனர்:
கவிஞர் மீ. ராசேந்திரன் , மீராவாகிறார். ஊசிகள்,
க ன வு கள் + க ற ்பனைகள் = கா கி த ங ்கள் எ ன
கட்டுக்கடங்கா படைப்பாளியாக(FREE VERSES)
மாறுகிறார். இது எழுபதுகளின் த�ொடக்கம்.
70 களின் த�ொடக்கத்தில் ஒரு கவிஞர் ஒரு
பதிப்பாளராக பரிணாமம் க�ொள்வதும் நடக்கிறது.
பதிப்பாளராக வெற்றிப் படிகளில் மேலேற மேலேற,
அதே வேகத்தில் கவிஞராக அவர் பெற்றிருந்த
படைப்பாற்றல் கீழிறக்கம் ஆகிறது. பதிப்பாளர் மீரா
; கவிஞர் மீரா - இருபேரும் ஒத்திசைவாகவில்லை.
அன்னம் பதிப்பகம், ஒரு சின்ன ’டிரெடில் ‘
அ ச்ச டி ப் பு இ ய ந் தி ர த் து ட ன் த�ொட ங ்க ப்
பெறுகையில், சிவன் க�ோவில் தெற்குத் தெரு
எழுத்தாளர்களின் கிழக்காக மாறியது. ஒரு கவிதைப்
பிரம்மாண்டம் சிவன்கோவில் தெற்குத்தெருவின்
அ ன்ன ம் ப தி ப்பக ம ாக உ ரு வெ டு த ்த பி ன்
எழுத்தாளர்களின் கிழக்காக மாறியது பேருண்மை!
ஆனால் மீராவின் கவிதா வாசகர்கள், அந்தப்
ப தி ப்பக ம் த�ொடங் கி ய பி ன் , பி ர ம ாண்ட ம்
ச ன்னம்சன்ன ம ாய் ந�ொ று ங் கி ச் ச ரி ந ்த தை க்
கண்டனர்.
ஆண்டுக்கு மூன்று நூல்கள் -ஒரு கவிதை, ஒரு
சிறுகதைத் த�ொகுப்பு அல்லது நாவல், கட்டுரை.
முதன்முதலாக அபியின் ம�ௌனத்தின் நாவுகள்,
ஜெயந்தனின் நினைக்கப்படும் சிறுகதைகள் ஆனால்
திட்டமிட்டபடி அல்லாமல் பல நூல்கள் வந்து
சேர்ந்தன .கி.ரா.வின் வேட்டி, ரகுமானின் பால்வீதி,
அதையும் மீறிப் பல நூல்கள் வெளியாகின.கி.ரா.வின்
சேகரிப்புத் திறன் நிறைந்த வட்டார வழக்குச்
ச�ொல்லகராதி முதன் முதலாக அன்னத்தில்
வெளியாயிற்று. அவர் மட்டுமன்றி அப்துல் ரகுமான்,
இன்குலாப், பாலா, பஞ்சாங்கம், பாவண்ணன்,
இளம்பாரதி, நா.தருமராசன், வரலாற்றாசிரியர்
குடவாயில் பாலசுப்பிரமணியனின் எனப் பலரின்
சங்கப் பலகையாய் அன்னம் ஆகியது.
படைப்புச் சிகரத்தினை ஏற்கனவே த�ொட்டிருந்த
மீரா , அதையும் கடந்து மேல் செல்வார் என
அனைவரும் எதிர்பார்த்தமை நிகழாது ப�ோயிற்று.
எல்லோருக்கும் பால் வார்த்து ஈர்த்த ஒரு கற்பகத்
தரு, சுரப்பியில்லாமல் வற்றிச் சுருங்க என்ன
காரணம்?
”கல்லூரிப் பணி, தமிழ்த் துறைத் தலைமைப்
பணி, முதல்வர் ப�ொறுப்புப் பணி, கல்லூரிப்
ப � ோ ர ா ட ்ட ப் ப ணி , க ல் லூ ரி ஆ சி ரி ய ர்கள் ,
த�ொழிற்சங்கப் பணி, ’கவி’ இதழ்ப் பணி, அன்னம்
பதிப்பகச் சிறப்பாசிரியர் பணி, அன்னம் விடு தூது
இதழ்ப்பணி, அச்சக மேற்பார்வைப் பணி, க�ொஞ்சம்
குடும்பப் பணி – இவை எல்லாமும் சேர்ந்து என்
எழுத்துப் பணியைக் கட்டிப் ப�ோட்டு விட்டன. ”
( மீரா கவிதைகள் முன்னுரை, பக். 23)
பாரதி நூற்றாண்டு 1982 இல் த�ொடங்குகிறது;
எட்டையபுரத்தில் மூன்று நாள் விழா! 1983 பாரதி
நூற்றாண்டின் முத்திரையாக நவ கவிதைகள் என

மீராவின் பரவசப் ப�ோக்கும், பணிகளைத்
திட்டமிட்டு செதுக்கிக்கொள்ள இயலாமையும்
பலபிரச்சினைகளுக்குக் காரணமாகின.அவை
அவரின் இயல்பாகின.
அலைச்சல் அலைச்சல் ;எங்கும் எதிலும்
அலைச்சல்; மற்றவர்கள் பிறரை ஏவிவிட்டு இருக்கிற
இ டத் தி லி ரு ந் து வேலையை ச் ச ா தி த் து க்
க�ொ ள ்வார்கள் . க வி ஞ ரு க் கு , கு றி ப்பாக
பதிப்பாளருக்கு ஒவ்வொன்றையும் நேரில் சென்று
,வேலைச் ச�ோதனையிட்டாலன்றி
நிறைவு தருவதில்லை.
அது 1977 : அவசரநிலைப் பிரகடனம்
முடிவெய்தியிருந்த காலம். ”இரவுகள்
உடையும் ”என்ற எனது த�ொகுப்பின்
கையெழுத்துப் பிரதியினை மீராவிடம்
க�ொடுத்திருந்தேன். ப�ொருத்தமான
அட்டை ஓவியத்தை வரைய யாரிடம்
க�ொடுக்கலாம் என தேடித் திரிந்தார்
மீரா. என்னிடமும் கலந்து பேசினார்.
நா ன் அ ப்போ து தலைமை ச்
செ ய லகத் தி ல் அ லு வ ல ர ாக ப்
ப ணி ய ாற் றி க் க�ொ ண் டி ரு ந்தே ன் .
எப்போது சென்னை வந்தாலும் மீரா
என்னை சந்திக்க வந்துவிடுவார்.
இருவரும் சேர்ந்து பதிப்பகப் பணி
த�ொடர்பாக வெளியே புறப்படுவ�ோம்.
கிரியா பதிப்பகம் செல்லலாம் என
அங்கு சென்றோம் .அங்கு ஒரு ஓவியம்
; இருட்டை உடைத்துச் சிதற அடிப்பது
ப�ோல் ஒரு சுடர் : இருள் உடைந்து
பலப் பல துண்டுகளாகிச் சிதறும் காட்சி. முகப்புக்குப்
ப�ொருத்தமாக அமையும் எனத் தேர்வு செய்து
விலைக்கு வாங்கினார். அப்போது ஓவியத்தின்
விலை ஆயிரம் ரூபாய். இதுதான் பதிப்பாளர் மீரா.
பதிப்பாளன் மட்டுமல்ல, அவருக்குள் இயங்கிய ஒரு
கலைஞனும் நேர்த்தியாக நூல் பிடித்து உடன் வந்து
க�ொண்டிருந்தான்.
என் சுயானுபவத்திலிருந்து மீராவை விளக்கப்
ப டு த ்த இ ய லு ம் ; ப த ்தா ண் டு க் கால ம்
’மனஓசை’யென்னும் கலை இலக்கிய மாத இதழைப்
ப�ொறுப்பேற்று, ஏற்கனவே சமுதாயமும் அதன்
வாழ்வியல் இலக்கியமும் எத்திசைப் பயணித்தனவ�ோ,
அத்திசையிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட கருத்தியல்
கண்ணோட்டத்தை முன்வைத்ததுப் பணிசெய்தேன்.
எதிர்க் குரலை அரங்கேற்றிய அந்தப் பத்து
ஆண்டுகள், கக்கத்தில் நான் இடுக்கிக் க�ொண்டிருந்த
படைப்பாற்றல் திறனையெல்லாம் நானறியாமல்
நழுவிப் ப�ோக வைத்தன. நானறிய நடந்தது எனச்
ச�ொல்லல் ப�ொருந்தும்.இன்று எழுத உட்காரலாம்,
நாளை எழுதலாம் என காலமும் எழுத்தூழியமும்

நழுவிப் ப�ோய்க் க�ொண்டிருந்தன.
“கழகத்தில் (திமுக) நான் எழுதிய கவிதைகளுக்கும்
மீரா கவிதைகள், இப்போது இதில் (க�ோடையும்
வசந்தமும் ) உள்ள கவிதைகளுக்கும் அதிக
வித்தியாசம் இல்லை; இரண்டிலுமே முற்போக்கு,
அ தி மு ற ்போ க் கு அ ர சி ய ல் மு க ங ்களே
தென்படுகின்றன. நடையில் வீரியக் குறைவு,
வார்த்தைகளின் கலப்பு, சில இடங்களில் செயற்கைத்
தன்மை இத்தொகுப்பில் காணப்படுகிறது” - (
க�ோடையும் வசந்தமும்: முன்னுரை பக்கம் 26).
மீராவின் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் இந்த வாசகம்.
ஊடகவியல் வேறு: இலக்கியப் படைப்பு வேறு
.இரண்டினையும் முரணின்றி இயங்கவைக்க
தனீத்திறமை வேண்டும். இரண்டு திறன்களையும்
ஒரே வண்டியில் வசக்கிப் பூட்டும் வல்லமை
எல்லாருக்கும் வாய்க்காது. சிறந்த
பேச்சா ள ர்க ளி ல் ,
சி ற ந ்த
ஊடகவியலாளர்களில், ஏதேனும்
வல்லமைகளில் ஒன்று மேலேறிக்
கவிகிறப�ோது, சாண் ஏறினால் முழம்
இறங்குகிறது மற்றதான படைப்பு
வல்லமை. ஏன் ஒரு இலக்கியவாதியின்
இழப்பு இப்படி ஆகிவிடுகிறது என்னும்
கேள்விகள் இன்னும் விடையற்றுத்
த�ொடர்கின்றன.
எ ழு த் து அ ல்ல து இ ல க் கி ய ம்
ஒற்றைப் பரிமாணம் க�ொள்வதற்குப்
பதில், அச்சு பதிப்பு, நூல் வெளியீடு,
இ த ழ ்ப்ப தி ப் பு எ ன ப் பல்வகை ப்
பணிகள் விரிவு கண்டப�ோது ,ஒரு
அசுரன் ப�ோல் அச்சுத் த�ொழிலைத்
தாக்கிய கணிணிப் பாதிப்பு கருத்தில்
க�ொள்ளப் பட்டிருக்கவேண்டும்.
க ற ்ற ல் ப ணி யி லி ரு ந் து ஓ ய் வு
க�ொண்ட பி ன் , ஓ ம் ச க் தி இ தழ்
ப�ொறுப்பெடுக்க க�ோவை சென்றிருக்கக்
கூடாது. முதலில் ப�ொள்ளாச்சி மகாலிங்கம் என்ற
வள்ளலார் வேடதாரி. தமிழகத்தின் கார்ப்பரேட்
முதலாளி. அவர் அழைத்தார் என்பதால் ப�ோயிருக்கக்
கூடாது. முதலில் அவரைச் சுற்றிக் கும்மியடித்து தம்
அறிவுப்பெருக்கை விற்பனை செய்து க�ொண்டிருக்கும்
சீடர்களைக் கடந்து இவரால் நெருங்க இயலவில்லை;
மற்றொன்று ஓம்சக்தி இதழ் முகப்பில் சாமியாரின்
படம் வெளிவரவேண்டும் என்று ச�ொன்னப�ோது
மீரா மறுத்து விடுதல். அவர் க�ோவையில்’ ஓம்சக்தி
’ இதழ்ப் ப�ொறுப்பில் இருந்த காலம் மனசு ஒட்டாது
நின்றவேளையில், மதுரையில் த�ோழர் எழுத்தாளர்,
க�ோ.கேசவன் மரணம் எனச் செய்தி வந்து சேருகிறது.
புத்தகக் கடைமுன் அறிவிப்புப் பலகை எழுதி
வைக்குமாறு விஜயா பதிப்பக வேலாயுதத்திடம்
தெரிவித்துவிட்டு மதுரை விரைகிறார்.
மதுரைவரும்போது இரவுமணி பத்து. அதற்குள்
கே ச வ ன் உ டலை ம ய ா ன த் து க் கு எ டு த் து ச்
சென்றுவிட்டனர் அவருடைய துணைவியாரிடம்
துக்கம் விசாரித்துவிட்டு, இரவு ஒரு மணிக்கு
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கல்யாண்ஜி ,கலாப்ரியா இந்திரன், சமயவேல், ச.
விஜயலட்சுமி என ஒன்பது கவிஞர்களின் புதுக்
கவிதைத் த�ொகுப்பு அன்னத்தில் வெளியாகிறது
1985-ல் ’அன்னம் விடு தூது’ இதழ் த�ொடங்கப்
பெறுகிறது. டிரெடில் அச்சு இயந்திரத்தின் இடத்தில்
சிலிண்டர் வந்துவிடுகிறது.
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சிவகங்கை வந்து படுத்தவர்,
ப டு த ்த து க�ொ டு த ்த து தா ன் ;
மறுநாள் காலை 9 மணி ஆகியும்
எழுந்திருக்க முடியவில்லை ;
உடம்பு அசைய முடியவில்லை
.நெஞ்சு வலித்தது. மதுரையில்
ம ாற் றி ம ாற் றி
மூ ன் று
ம ரு த் து வ ம னைக ளி லு ம்
க�ோவை யி ல்
க�ொங் கு
ம ரு த் து வ ம னை யி லு ம் தங் கி
ந�ோய்க்குப் பார்த்தார் .கடைசியில்’
பர்கின்சன்’ என்னும் ஒருவகை
மு ட க் கு வ ாத ம்
எ ன் று
கண்டுபிடித்தார்கள். சாப்பிடுவது
குளிப்பது எதுவும் செய்ய இயலவில்லை ; எல்லாம்
அவருடைய மனைவிதான் கவனித்தார்.
ந�ோயால் தாக்குண்டு மூன்றாண்டுகள் மூலையில்
கிடந்து வாதனைப் படும் வேளையில் ” இப்போதாவது
கடவுளைக் கும்பிடுங்கள்; க�ோயிலுக்குப் ப�ோங்கள்;
ஓம் நமச்சிவாயா ச�ொல்லுங்கள்; சுல�ோகம்
ச�ொல்லுங்கள் என்று நெய்வேலியில் இருந்து என்
அருமை மகள் செல்மா ச�ொல்லிப் பார்த்தும் எதுவும்
நடக்கவில்லை. என்னால் முடியவில்லை”
( மீரா கவிதைகள் பக்கம் 21)என்று எழுதுகிறார்.
அ ப்போ து அ ந ்த த் தந ்தை இ ப்ப டி
நினைத்திருக்கலாம்; பிள்ளைகளின் உரிமைகளில்
நான் தலையிடுவது எப்படி இல்லைய�ோ, அது ப�ோல்
என் கருத்துக்களிலும் தலையிடப் பிள்ளைகளுக்கு
உரிமை கிடையாது. அவர்களுக்கு தெய்வத்தில்,
க�ோயிலில் , சுல�ோகத்தில் நம்பிக்கை; அவருக்கு
மனிதனில் நம்பிக்கை. மனிதனை நம்பினார்.
“ எ ன ்னை ப் ப � ோ ல் எ ன் பி ள ்ளைகள்
இருப்பார்களா என்பது சந்தேகம் என் கருத்துக்களில்
நூற்றுக்கு நூறு அவர்களுக்கு உடன்பாடு கிடையாது.
நான் அவர்களின் உரிமைகளில் தலையிடுவது
இல்லை” என்பார்.
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( மீரா கவிதைகள் பக்கம் 20 )
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1998 இறுதியில் அவர் உடல்நலம் குன்றிய
நிலையில் கவிக்கோ விருது பெற்ற பின், சென்னை
திருவான்மியூரில் மைத்துனர் வீட்டில் தங்கி
ம ரு த் து வ ம் பா ர் த் து க் க�ொ ண் டி ரு ந்தா ர் .
திருவான்மியூரில் கவிஞர் இன்குலாப்பும் நானும்
சந்தித்து உரையாடின�ோம். ரகுமானும் இன்குலாபும்
நானும் மீராவுடன் திருவான்மியூர் கடற்கரையில்
நடந்து சென்றோம். நான் தெரிவித்தேன்,” ஊருக்கு
ப�ோய் வருகிறேன் என்று ச�ொல்கிற உங்கள் கருத்தை
கைவிடுங்கள். உங்களை மையமாக வைத்து நிறைய
காரியங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது .நீங்கள் ஒரு
அ டை ய ா ள ம ாக இ ரு ங ்கள் , நா ங ்கள்
செயல்படுகிற�ோம்”

அ ப் து ல் ர கு ம ா னு க் கு அ து
உடன்பாடில்லை . ஊருக்குப்
ப�ோய் அந்தப் பிரச்சனை இந்தப்
பிரச்சனை என்று உடம்பைக்
கெடுத்துக் க�ொண்டு, தீராத
பிரச்சினைகளால் மனசையும்
கெடுத்துக் க�ொண்டு வந்து
நி ற ்பா ர் எ ன்ப து அ வ ர து
எண்ணமாக இருந்தது. அது
எ ங ்க ளு டை ய கு ர லாக வு ம்
ஒலித்தது.
ந�ோய்வாய்ப்பட்டு மூன்று
ஆண்டுகள் ஆகி இருந்தன.
“ மீ ர ா நம ்மை ப் பி ரி ந் து வி ட ்டா ர் ; மீ ர ா
படுத்துவிட்டார். அவரை எழுப்ப முடியுமா எனத்
தெரியவில்லை. மீரா மனதளவில் நம்மை விட்டுப்
பிரிந்து ப�ோயாச்சு” என்று கி.ரா. எழுதியது
உண்மையாய்ப் ப�ோயிற்று.
இ று தி வ ரை , இ ற ப் பு வ ரை க�ொ ள ்கை
நிலைப்பாட்டில் தடுமாறாமல் மீரா நின்றார்.
அவரது இறப்புக்குப் பின்னாலும் க�ொள்கைகள்
த�ொடருகின்றன. எனினும் இங்கு சில கேள்விகளை
எ ழு த் து லக ம் ந�ோ க் கி நா ம் மு ன ்வைக்க
வேண்டியிருக்கிறது:
1. ஒரு லட்சிய எழுத்தாளனின் மரணம் இலக்கிய
உலகில் கருதப்படாமல் ப�ோகும் காரணம் யாது?
2. தமி ழ்த் தேசி யம், திராவிடத் தேசி ய ம்
இவைகளின் இருப்பு இன்றைய காலச்சூழலில்
தேவையற்றுப் ப�ோனதா ? அல்லது ஏற்று நடப்போர்
நீர்த்துப் ப�ோய் விட்டதால் நீர்த்துப் ப�ோயினவா?
3. ஆனாலும் ம�ொழிவழித் தேசியம் என்பது
உலகப் பரப்பளவில் உண்டு. அந்த உண்மை
தமிழருக்கும் உண்டு தானே?
4. பகுத்தறிவு ,சுயமரியாதை , சமூக சீர்திருத்தம்,
சமத்துவ சமுதாயம், சாதி மறுப்பு , ம�ொழி ஆதிக்க
எதிர்ப்பு ப�ோன்ற கருத்தியல்கள் உயிரற்ற சடலங்கள்
ஆகி விட்டனவா? ம�ொத்தத்தில் ஒரு கேள்விதான்
- வாழ்வுக்கும் படைப்புக்கும் எக்கொள்கையும்
தேவையற்றுப் ப�ோனதாய் இந்நூற்றாண்டு எதிர்
நிற்கிறதா?
5. அது உண்மையாயின் - நிகழ்காலத் தமிழ்க்
கவிதை உலகமும், எழுத்தாளர் உலகமும் மன
ந�ோயாளியாகிக் க�ொண்டிருக்கின்றனரா?
நன்றி :
“சிவன்கோவில் தெற்குத் தெரு, எழுத்தாளர்களின் கிழக்கு”
என்ற கவித்துவப் ப�ொருத்தப்பாடுள்ள தலைப்பினை எனக்குத்
தந்து, கவிஞர் மீரா. 94 –வது பிறந்த நாள் அன்று, ‘மெய்நிகர்
நிகழ்வு’ உரைநிகழ்த்தச் செய்த நணபர், வளரி கவிதை
இதழாசிரியர் அருணா. சுந்தரராசன் அவர்களுக்கு.
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காக்கைச் சிறகினிலே இதழ் முன்னெடுக்கும்
கவிஞர் கி.பி.அரவிந்தன் ஏழாவது ஆண்டு நினைவு

இலக்கியப் பரிசுப் ப�ோட்டி
‘காக்கைச் சிறகினிலே’ இதழின் த�ொடக்க கால நெறியாளர்
கவிஞர் கி.பி.அரவிந்தன் கனவின் மீதியில் எழும் புதிய தடமாக இப்போட்டி அமையும்.
‘சென்றிடுவீர் எட்டுத்திக்கும் கலைச் செல்வங்கள் யாவும் க�ொணர்ந்திங்கு சேர்ப்பீர்’ என்கிற மாகவி
பாரதியின் கனவை நனவாக்கும் முயற்சியில் இதுவும் ஒன்று.

ம�ொழிபெயர்ப்பியல்

சிறந்த ம�ொழிபெயர்ப்பு
நூலுக்கான
பரிசுப்போட்டி - 2022
(திருவள்ளுவராண்டு - 2053)
தெரிவுக்குரிய தகுதி
இந்த நூற்றாண்டில் 2000 ஜனவரி முதல் 2020 டிசம்பர் வரை
பிறம�ொழியிலிருந்து முதற் பதிப்பாக
தமிழில் வெளிவந்த ம�ொழிபெயர்ப்பு நூல்கள்
நூல்கள் வந்து சேர வேண்டிய கடைசி நாள்: 31.01.2022
ப�ோட்டி முடிவு: மார்ச் 2022
நூல்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
காக்கைச் சிறகினிலே, 288, டாக்டர் நடேசன் சாலை,
திருவல்லிக்கேணி, சென்னை - 600 005 இந்தியா
மின்னஞ்சல் : kipian2022kaakkaicirakinile@gmail.com

நெறியாளர்:



நடுவர் குழு:



மதிப்பிற்குரிய இ. பத்மநாப ஐயர் (இங்கிலாந்து)

பேராசிரியர் க. பஞ்சாங்கம் (இந்தியா)
 முனைவர் கே.எம். வேணுக�ோபால் (இந்தியா)
 எழுத்தாளர் என் சரவணன் (ந�ோர்வே)
 எழுத்தாளர் அமரந்த்தா (இந்தியா)
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பரிசுகள்
தேர்ந்தெடுக்கப்படும் இரண்டு நூல்களுக்கு தலா

சான்றிதழ் மற்றும் 10,000 இந்திய ரூபாய்கள்
ஒரு ஊக்கப்பரிசு

சான்றிதழ் மற்றும் 5000 இந்திய ரூபாய்கள்
சிறப்புப் பரிசு

வாசகர்களுக்கானது - ஓராண்டு காக்கை சந்தா
ப�ோட்டியின் விதிமுறைகள்
1.ப�ோட்டியாளர்கள் (நூலாசிரியர்கள்) தமது
த ன் வி வ ர க் கு றி ப் பு க ள ை  இ ய ற ்பெ ய ர் ,
புனைபெயர், முகவரி, செல்பேசி உள்ளிட்ட
விவரங்களுடன் kipian2022kaakkaicirakinile@
gmail.com என்கிற மின்னஞ்சல்  ஊடாக 
மட்டுமே அனுப்பவேண்டும்.
2. பி
 ற ம�ொழிகளிலிருந்து தமிழில் வெளிவந்த 
நூல்களின்இரண்டு படிகளை அனுப்பவேண்டும்.
இந்நூல் பற்றி ஊடகங்களில் வெளிவந்த 
விமர்சனங்கள் மற்றும் கருத்துரைகள் பற்றிய
விபரங்களை மின்னஞ்சல் வாயிலாக அனுப்ப 
வேண்டும்.
3. நூ
 ல்களை காக்கைச் சிறகினிலே செயலக 
முகவரிக்கு பதிவு அஞ்சல்  மூலம் மட்டுமே 
அனுப்ப வேண்டும்.
4. ப
 திவு அஞ்சல் உறை மற்றும் மின்னஞ்சலில் 
“கவிஞர்  கி.பி.அரவிந்தன் ஏழாவது ஆண்டு
நினைவு இலக்கியப் பரிசுப்போட்டி - 2022”
என்று குறிப்பிடப்படவேண்டும்.
5. ப
 � ோ ட் டி க் கு அ னு ப்பப்ப டு ம் நூ ல ்க ள்
மூ ல ம�ொ ழி யி லி ரு ந் து
த மி ழி ல் 
பெயர்க்கப்பட்டதாகவ�ோ மூலம�ொழியுடன்
ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கப்பட்டதாகவ�ோ இருந்து,
அது பரிசுக்குரியதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் 
தேர்வு செய்யப்பட்ட நூலை வெளியிட்ட
வெளியீட்டாளருக்கு சான்றிதழும் 5000 இந்திய
ரூ பா ய ்க ள்  ப ரி சு த்  த�ொகை ய ாக வு ம்
வழங்கப்படும்.

6. ம�ொ

ழிபெயர்ப்பு இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு
தனித்துவப் பங்களிப்புச் செய்யும் தமிழ்ச்
சிற்றிதழ் ஒன்றுக்கு சான்றிதழும் 5000 இந்திய
ரூபாய்கள் ஊக்கப் பரிசாகவும் அளிக்கப்படும்.
7. ப
 �ோட்டிக்குரிய நூல்கள் மற்றும் சிற்றிதழ்கள்
பற்றிய விபரங்களை  அவை த�ொடர்பாக 
ஊடகங்களில் வெளிவந்த  விமர்சனங்கள்
மற்றும் கருத்துரைகளுடன் பட்டியலிட்டுக்
காக்கை ச் சி ற கி னி லே  அ லு வ ல க த் து க் கு
அனுப்பலாம். வாசகர்கள் அனுப்பிவைத்த 
பட்டியலிலிருந்து நடுவர்களால் பரிசுக்குரிய
நூல் / சிற்றிதழ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தால் 
பரிந்துரை செய்த  ஒவ்வொரு வாசகருக்கும்
ஓராண்டு காக்கை சந்தா  சிறப்புப் பரிசாக 
அனுப்பிவைக்கப்படும்.
8. ப
 ரிசுக்குரிய நூல்களை நடுவர்குழு பரிசீலித்து
அளித்த தேர்வின் அடிப்படையில் நெறியாளர் 
வழங்கும் தீர்ப்பே இறுதியானது.
9. ப
 ங்கேற்கும் ப�ோட்டியாளர்களுடன் ப�ோட்டி
முடிவு அறிவிக்கப்படும் வரை  அஞ்சல்,
ச ெ ல ்பே சி ,  த�ொலை ப ே சி , மி ன்ன ஞ ்சல் 
உ ள் ளி ட ்ட எ ந்த த்  த�ொட ர ்பாட லு ம்
நடத்தப்படமாட்டாது.
10. ப
 �ோட்டியின் முடிவு 2022 ஏப்பிரல்  மாத
காக்கை  இதழில் காக்கை  குழுமத்தினரால் 
முறைப்படி வெளியிடப்படும்.
11. ப
 ரிசுக்குத் தெரிவாகும் நூலுக்குரிய சான்றிதழும்
பரிசுத் த�ொகையும் உரிய முறையில் அனுப்பி
வைக்கப்படும்.

நன்றி :
இப்போட்டிக்கான பணப்பரிசினை வழங்கும் கவிஞர் கி.பி.அரவிந்தன் குடும்பம் சார்பாக
அவர்தம் துணைவியார் திருமதி சுமதி மற்றும் லண்டன் துளிர் நண்பர்கள்
வாழ்த்துக்களுடன் காக்கைச் சிறகினிலே இதழ்க் குழுமம்
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