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1980களின் த�ொடககத்தில் தென்லனை வந� பிறகு, ஓவியர் ஆதிமூைம அருகிலைலய அமர்நது 
்பணிதெய்யும வொய்ப்பு எனைககுக கிலடத்�து. 1985-86 என்று நிலனைககிலறன். ஒருநொள் வ.உ.சி.
யின் அரிய புலகப்்படஙகள் அடஙகிய கொகி� உலற ஒன்லற என்னிடம �ந� ஆதிமூைம அவர்கள், 
“இதிலுள்்ள  புலகப்்படஙகள் வ.உ.சி. குடும்பத்திலிருநது த்பறப்்படடலவ. கி்ளொஸ் தநகடடிவில் 
பிரிண்ட ல்பொடப்்படடலவ. எனைககுப் பிறகு ்பத்திரமொகப் ்பொதுகொத்து லவத்திருப்பீர்கள் என்்ப�னைொல் 
இல� உஙகளுககுத் �ருகிலறன்” என்று தெொல்லி என்னிடம தகொடுத்�ொர். அவற்றில் சிை 
்படஙகள்�ொன் இந�ப் ்படஙகள். ஓவியர்கள் கன்னியப்்பனும ஆதிமூைமும இலைநது சிற்பி �னை்பொல் 
அவர்களின் லமற்்பொர்லவயில் இரண்டொம உைகத் �மிழ் மொநொடடுககொக வடித்�து�ொன் �ற்ல்பொது 
துலறமுகத்தில் உள்்ள வ.உ.சி. சிலை. ‘்பை லநரஙகளில் வ.உ.சி. மொடைொக நொனும நின்றிருககிலறன்’ 
என்று ஆதிமூைம அப்ல்பொது என்னிடம த்பருலமப்்படச் தெொல்லி 
இருககிறொர். உைகத் �மிழ் மொநொடலடதயொடடி தென்லனையில் 
“அண்ைொ லவத்� சிலைகளிலைலய வ.உசி. சிலை�ொன் 
உயிலரொவியமொய் என்லனை தநகிழச் தெய்�து” என்று எனைது 
்பள்ளிப்்பருவத்திலைலய எனைது �நல�யொர் த்பருலமப்்படடிருககிறொர். 
மகத்துவமொனை அந� மூன்று ஓவியர்களின் அருகிலிருநது நொன் 
ஓவியப்்பயிற்சி த்பற்றதும அவர்களுடன் லெர்நது ்பயணித்�தும 
எனைககுக கிலடத்� ல்பறு.

- ஓவியர் டிரொடஸ்கி மருது

அரிய ஆவணம்
வொழ்கலகத் துலைவியுடன் வ.உ.சி. வழககறிஞரொய் வ.உ.சி.
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மாபெரும் களப்ொராளி

வீரஞ்செறிந்த விடு்தலைப் ப�ோரோட்டக் களத்தில் முன்னணிக் 
களப்ப�ோரோளித் ்தலைவரோக நின்ற ‘கப்�பைோடடிய ்தமிழன’ வ.உ.சி.
பி்றநது 150ஆவது ஆண்டு இது.

்செல்வச் ்செழிப்புமிக்க வழக்கறிஞருக்கு மக்னோகப் பி்றநது 
்தநல்தலயப் ப�ோைபவ �டித்து வழக்கறிஞர் ்்தோழிலுக்கு வந்தவர். 
்்தன ்தமிழகத்து மக்களின நம்பிக்லகக்குரிய வழக்கறிஞரோக 
வளர்ந்தவர். வஙகத்தில் ம்தரீதியோக மக்கலளப் பிளவு�டுத்தும் 
அரசியல் ்தலை்யடுத்து ஆடியப�ோது ்தமது அரசியல் நுலழலவ 
உறுதி ் செய்தவர்.

லசெவ செமயத் ்தத்துவஙகலள ஆழ்நது கற்றவர்; அவறறுக்கு 
விளக்கவுலரகலளயும் விரிவுலரகலளயும்  எழுதியவர். இருந்தப�ோதிலும் 
செோதிம்த நம்பிக்லககளுக்கு அப்�ோற�ட்டவர்; ்தமிழ் இைக்கியஙகளில் 
இைக்கணஙகளில் ஆழஙகோல் �ட்டவர். அ்தனவழி, ்தமிழ் இைக்கிய, 
இைக்கண மரல� ்தமது எழுத்திலும் ப�ச்சிலும் ் வளிப்�டுத்தியவர். 
்தமிழின மரல�யும் மோண்ல�யும் ்�ோது்வளியில் கோத்திரமோ்ன 
்மோழியில் முழஙகியப�ோ்்தல்ைோம் ்தமிழின அல்டயோளமோயத் 
்தமிழரின ் �ருலமயோயத் திருக்கு்றலள முனனிறுத்தியவர்.

�ோர்ப்�்னர், �ோர்ப்�்னரல்ைோ்தோர் எனகி்ற கருத்தியல் களத்தில் 
செமூகநீதிச் செமூகஙகளின உரிலமகலள முழஙகிய  விடு்தலைப் 
ப�ோரோட்டத் ்தலைவர்களில் முன்னணியில் நின்றவர். ப்தசெவிடு்தலை 
பகோரும்ப�ோப்த மக்களின செமூக, �ண்�ோடடு விடு்தலைக்கும் குரல் 
்கோடுத்்த்தோல் ்தநல்த ் �ரியோரின கரம்பகோர்த்துச் ் செயல்�ட்டவர்.

ஆண்்தோன குடும்�த்்தலைவர்  எனகி்ற மோயபிம்�த்ல்த  உல்டத்து 
ஆளுலமமிக்கவர் ்�ண்ணோக இருந்தோல் அந்தக் குடும்�த்தில் 
்�ண்பண குடும்�த் ்தலைவரோக பவண்டும் என�ல்த வலியுறுத்தியவர்.
இவவோறு ்�ண்ணுரிலமக்கு ஆ்தரவோகக் குரல் ்கோடுத்்தப்தோடு 
அல்தச் ் செோந்த வோழ்க்லகயிலும் கல்டப்பிடித்து வந்தவர்;

்வளலளயருக்கு எதிரோயக் க்டல்வழித் ்்தோழிலில் ்தமிழர்கள 
கோலூன்ற பவண்டு்மன�்தறகோக சுப்தசிக் கப்�ல் நிறுவ்னத்ல்த 
உருவோக்கியவர். சுப்தசியோய வோழ்வல்தபய ்தமது வோழ்வியல் அ்றமோகக் 
்கோண்டிருந்த வ.உ.சி., நூறு ஆண்டுகளுக்கு முனப� ்தமிழர்களுக்கு 
ஏற்ற மருத்துவம் சித்்த மருத்துவம் என�ல்த உரத்துச் ் செோன்னவர்.

கிரோமியத் ்்தோழில்களமீது மிகுந்த நம்பிக்லக ்கோண்்டவர்; 
கிரோமியத் ் ்தோழில்கலள வளர்ச்சி அல்டயச் ் செயவ்தன மூைம்்தோன 
கிரோமப்பு்ற மக்களி்டத்தில் ்தறசெோர்பு வோழ்வியலை  உருவோக்க முடியும் 
என�தில் உறுதி கோடடியவர். ் ்தோழிைோளர்களின ப�ோரோட்டஙகலளயும் 
உழவர்களின ப�ோரோட்டஙகலளயும் முனனினறு ந்டத்திய்தன மூைம், 
உலழக்கும் மக்கலள விடு்தலைக்களத்தில் அரசியல்�டுத்துவதில் 
்வறறி கண்்டவர்; ்்தோழிைோளர் குரலை ஓஙகி ஒலித்்த்தோல் ப்தசெத் 
துபரோகக் குற்றம் செோட்டப்�டடு 35 வயதிபைபய 40 ஆண்டுக்கோைச் 
சில்ற்தண்்டல்ன ்�ற்றவர். சில்றயில் ்செக்கிழுக்க லவத்்த்த்னோல் 
்தமது அளப்�றிய தியோகத்்தோல் ‘்செக்கிழுத்்த ் செம்மல்’ என்ற ் �ருலம 
்�ற்றவர். 

சில்றயிலிருநது ் வளிவந்தப�ோது, விடு்தலைக்களம் திலசெமோற்றம் 
்�றறிருந்த்தோல் ்�ோதுவோழ்விலிருநது விைகிநின்றவர்; குடும்�ம் 
்கோடிய வறுலமயில் துனபுற்றப�ோதும் ்தம்மி்டமிருந்த செட்டப் 
புத்்தகஙகலள விறறு வறுலமயில் ் செம்லம கண்்டவர். எண்்ணயக் 
கல்ட லவத்தும் அரிசிக்கல்ட லவத்தும் ்தமது அநதிமக் கோைத்ல்தக் 
கழித்்தப�ோதும் ்்தோ்டர்நது விடு்தலை பவளவியில் ஈடு�டடுக் 
கலளத்்த மோ்�ரும் நோடடுப்�ற்றோளர்.

்தமிழ்நிைம் உளளளவும் ் கோண்்டோ்டப்�்ட பவண்டிய ்தனிப்்�ரும் 
்தலைவர் வ.உ.சி. அவர்களின 150ஆவது ஆண்டுச் சி்றப்பி்தழ் வழியோக 
கோக்லக ்தமது வீரவணக்கத்ல்தப் �திவு்செயகி்றது.
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கட்டுரை

ஆ. சிவசுப்பிரமணியன்
sivasubramanian@sivasubramanian.in

வ.உ.சி.யின் 
சமயபெறி

அைசியலில் மததரதக் கலப்பதில் உடன்பபாடில்லபாதவைபாகவவ 
இறுதிவரை வபாழநதவர். இவவரகயில் தமது அைசியல் 

குருவபான திலகரிடம் இருநது மபாறு்பபாடபான நிரலப்பபாரடப 
பின்பற்றினபார். தமிழனின அரடயபாளமபாகத திருக்குறரள 

முனநிறுததினபார்.

த மி ழ ் நா ட ்டை ப் 
ப�நாறுத்தளவில் ்தனிமனி்தன் 
ஒருவனது சமயப்றியும் சநாதியும் 
அவனது பிறப்பிலேலய உறுதி 
ப சயயப்�டடு  விடுகிறது . 
இ்தறலகேற� வ.உ.சி யின் சமயமநாகே 
் சவப ் றி யும்  ச நா தி ய நா கே 
லவளநாளர் சநாதியும் பிறப்பிலேலய 
அ்டையநாளமநாகே இடைப்�டடு 
விடடைது.அவரது பூரவீகே ஊரநான 
ஒடடைப்பிடைநாரததில். விசுவ்நா்த 
சுவநாமி லகேநாயில் என்ற ப�யரில் 
சிவன் லகேநாயில் ஒன்று உளளது. 
இக் லகேநாயிலில் ஆண்டுல்தநாறும் 
சிததி்ரத திஙகேளில் திருவிழநா 
நிகேழும். இத திருவிழநாவின் சிறப்பு 
நிகேழவநாகே ஒன்�்தநாவது திருவிழநா 
அன்று முற�கேலில் ல்தலரநாடடைம் 
நிகேழும். ‘கேடடை்ள’ என்ற 
ப�யரில் இ்தறகேநாகும் பசேவி்ன 
ஏறறு ் டைததும் ப�நாறுப்பு வ.உ.சி. 
குடும்�ததிறகு உரியது. �ரம்�்ர 
அடிப்�்டை ச நார் ்ந்த  இப் 
ப � நா று ப் பு . கு டு ம் � ப் 
ப�ரு்மக்குரிய்தநாகும்.

வ.உ .சி .பிற்ந்த லவளநாளர் 
சநாதியினர் “்சவ லவளநாளர்” 
என்று அ்டைபமநாழி இடடுத 
்தம்்ம அ்ழததுக் பகேநாளவது 
மரபு . சமயமும் சநாதியும் ஒன்றநாகே 
இ ் ை க் கே ப்  � ட டை ்த ன் 
பவளிப்�நாலடை இது.(பின்னர் 
புேநால்  உைவு மறுப்பின் 
அ்டையநாளமநாகேவும் ்சவம் 
என்ற பசநால் மநாறிப்ல�நானது.)
பிறப்பின் அடிப்�்டையில் ் சவம் 
என்ற சமயம் சநார்ந்தவரநாகே வ.உ..
சி. இரு்ந்தநாலும் அவரது சமய 
ப்றி சறறு மநாறு�நாடைநான 
ஒன்றநாகும். .
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சமயப்்பற்று
சுல்தசி இயக்கேததில் ஈடு�நாடு பகேநாண்டிரு்ந்த 

வ.உ.சி. சமய ்ம்பிக்்கே்யத துற்ந்தவரல்ேர். 
அவரது குடும்�ச்சூழலும் சமய ்ம்பிக்்கே்ய 
வளர்தப்தடுப்�்தநாகேலவ அ்ம்நதிரு்ந்தது. �நார்தம், 
திருவி்ளயநாடைல் புரநாைம் இரநாமநாயைம் ஆகிய 
சமயநூேகேள சநார்்ந்த கே்்தகே்ளச் சிறு வயதில் 
லகேடடைறி்நதுளளர் (சுயசரி்்த).

கேண்ைனூர் சி்றவநாழக்்கேயின் ல�நாது 
“கேடைவுளின் இனிய கேநாடசியில் ஆழ்நது உடைல் 
உளளம் மற்நது அவன் ஒளியுலள நின்ற்தநால்” சி்றக் 
கேண்கேநாளிப்�நாளரநான ஆஙகிலேயர் சி்றக் 
்கேதிகே்ளப் �நார்்வயிடை வ்ந்த்்தக் கேவனிக்கேத 
்தவறிவிடடைநார். இ்தறகேநாகே அவருக்கு அரிசி உைவு 
நிறுத்தப்�டடு லகேழவரகு உைவு வழஙகும்�டி 
கேடடை்ளயிடைப்�டடைது(சுயசரி்்த)

1912 இல் சி்றயில் இரு்நது விடு்த்ேயநான 
பின்னலர அவர் ்தமது சுயசரி்்த்ய அகேவற�நா 
வடிவில் எழுதியுளளநார். இ்நநூ்ே1916 வநாக்கில் 
எழுதியிருக்கே லவண்டும் என்று வீ.அரசு(2002:27) 
கேருதுகிறநார். இ்நநூலில் ்தநாம் பிற்நது வளர்்ந்த 
ஒடடைப்பிடைநாரம் ஊரின் சிறப்்�க் கூறும் ல�நாது 
அஙகுளள லகேநாயில்கேள குறிதது.

உைக நோயகி உவநது வ்டக்கும்
சிைசிறு ப்தவர்கள சி்றநது கிழக்கும்
குணபம புரியம் கபணசென ் ்தறகும்
திருமோல் உ்டப்ன சிவபிரோன பமறகும்

என்று குறிப்பிடடு இக் கேடைவுளர்கேள இவ்வூ்ரக் 
கேநாதது வருவ்தநாகே எழுதியுளளநார்.

ஒடடைப்பிடைநாரம் ஊருக்கு அருகிலுளள ்கேரம் 
தூததுக்குடி. இஙகுளள சிவன் லகேநாயிலுக்குத 
்தேபுரநாைம் ஒன்றுண்டு.அ்தன்�டி இவ்வூரில் 
உமநால்தவிக்கு சிவன் ம்நதிரம் உ�ல்தசிததுளளநார். 
இது கேநாரைம் �றறி இவ்வூரநானது திரும்நதிர ்கேர் 
என்ற ப�ய்ரயும் ப�றறுளளது.்்தமது நூல்கேளில் 
தூததுக்குடி ்கே்ரக் குறிப்பிடும் ல�நாது திரும்நதிர 
்கேர் என்லற வ.உ.சி. �ரவேநாகேக் குறிப்பிடுகிறநார். 
கேல்வி �யிே தூததுக்குடி ் கேருக்குச் பசன்ற்்த”அரும்ந 
திரத்்த அம்்மக் கேருளிய திரும்நதிர ்கேர்பசன்லறன்” 
என்லற எழுதியுளளநார்.

சமயப் ப்பொறை
இவ்வநாறு பிறப்பின் அடிப்�்டையில் சமய 

்ம்பிக்்கே்யப் ப�றறு வநாழ்ந்தநாலும் பிறசமயஙகேளின் 
மீது கேநாழப்புைர்ச்சி இல்ேநா்தவரநாகேலவ வ.உ.சி 
வநாழ்நதுளளநார்.அவரது சுய சமயப்�றறு பிறசமய 
பவறுப்்�த ல்தநாறறுவிக்கேவில்்ே.

ஓடடைப்பிடைநாரததிறகுத  ப்தறகிலுளள . 

புதியம்புததூரில் வநாழ்நதுவ்ந்த சீர்திருத்தக் 
கிறித்தவல�நா்தகேரநான ஆடைம்்ஸன் என்ற 
பவள்ளய்ரச் ச்நதித்தது குறிதது “ ஆடைம்்ஸன் 
என்னும் ஆஙகிேப் �நாதிரி, ்நாடு மதிததிடை ்ல்ே 
கிறிஸ்தவ ம்தததி்ன மிக்கே வேதல்தநாடும் ்தக்கே 
�்ததல்தநாடும் வி்்தததிடும் �ண்பு்டை யநாளன்” 
என்று �நாரநாடடியுளளநார்(சுயசரி்்த).

1895 இல் வழக்கேறிஞர் ல்தர்வில் ல்தர்ச்சி 
ப�றற்்த”என்னுளம் மதிக்கும் ஏசுவின் வருடைம் 
ப்தநாண்ணூற ்ற்நதினிற பசநால்லிய �ரிட்சயில் 
ப்தளி்ந்தறகுரிய சீறறி்னப் ப�றறு” என்று 
குறிப்பிடடுளளநார்(சயசரி்்த). இஙகு “என்னுளம் 
மதிக்கும் ஏசு” என்று குறிப்பிடடுளள்ம கேவனிக்கேத 
்தக்கேது.

்வைவததின் திருமநா்ேத ப்தநாழுலவநார் 
அ்டையும் �ேன்கேள குறிதது இவர் எழுதிய பசயயுள 
1915 இல் இவர் பவளியிடடை �நாடைல்திரடடு நூலில் 
இடைம்  ப� றறுளளது (அரசு . வீ 2 0 0 2 : 1 3 9 ) .
�நா்ளயஙலகேநாட்டைச் சி்றயில் இரு்ந்தல�நாது ்தநாம் 
�டித்த நூல்கே்ளப் �டடியலிடடுக் கூறும்ல�நாது “.....
்ல்ேநாப்பிள்ள �நார்தமும் ப�ரும் ப�நாருள 
நி ர ம் பி ய  � கே வ ற கீ ் ்த யு ம்  � டி த ல்த ம் ” 
என்கிறநார் ( சுயசரி்்த ) .  ்ல்ேநாப்பிள்ள 
என்�வர்எழுதிய � நா ர ்தம்  ்தமிழகேததின் 
வடைமநாவடடைஙகேளில் �நார்தக் கே்்தகே்ளத 
ப்தருக்கூத்தநாகே ஆடும் ப்தருக்கூததுக் கே்ேஞர்கேளநால் 
பின்�றறப்�டும் �னுவேநாகும்.கேண்ைனது கூறறநாகே 
்வைவர்கேள கேருதும் �கேவதகீ்்த ்வைவத 
்தததுவத்்த பவளிப்�டுததிநிற�து்

இ்வ எல்ேநாம் ப�நாதுவநாகேப் �ரவேநாகே 
பவளிப்�டும் �ண்பு்தநான். ஆனநால் சமயத 
்தததுவஙகேளில் ஆழ்ந்த �யிறசி ப�றலறநாரில் 
ப�ரும்�நாலேநார் ்தம் சமயலம உண்்மயநானது, 
உயர்வநானது என்ற நி்ேயில் நிற�ர். வ.உ.சி. ்தம் 
பிறப்பின் அடிப்�்டையில் மடடும் ்சவரல்ேர்.
்சவசமயத ்தததுவஙகே்ளக் கேறறறி்ந்தவர்.்சவ 
சமயததின் ்தததுவ நூல்கேளில் ஒன்று பமயகேண்டைல்தவர் 
என்�வர் எழுதிய சிவஞநானல�நா்தம். இ்நநூலுக்கு 
வ.உ.சி. உ்ர எழுதி 1935 இல் பவளியிடடுளளநார். 
இ்ந நூல் �ன்னிரண்டு நூற�நாக்கே்ளக் பகேநாண்டைது. 
இ்ந நூலின் உ்ரயநாசிரியர்கேள ்சவம் நீஙகேேநாகே 
ஏ்னய சமயஙகே்ளக் குறிதது ஆஙகேநாஙலகே 
கேடு்மயநான விமர்சனஙகே்ள எழுதியிருப்�ர். 
வ.உ.சி.யின் உ்ரயில் இப் ல�நாக்கு இடைம் ப�றவில்்ே 
என்�ல்தநாடு அவ்வநாறு ்தநாம் எழு்தநா்மக்கேநான 
கேநாரைத்்தயும் “உ்ரப்�நாயிரம்”என்ற ்த்ேப்பில் 
பின் வருமநாறு குறிப்பிடடுளளநார்.

“இவ்வு்ரயில் ஏ்னய உ்ரகேளிற கேநாைப்�டும் 
�ே ம்தக் லகேநாட�நாடுகேளும் அவறறின் கேண்டைனஙகேளும் 
கேநாைப்�டைநா. அ்வ கேநாைப் �டைநா்மக்குக் கேநாரைம் 
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மக்கேள �ல்லவறு ப�யர்கேலளநாடும் வடிவுகேலளநாடும் 
கே நா ை ப் � டி னு ம்  அ வ ர் கே ப ள ல் ே நா ம் 
மக்கேடசநாதியினலரயநாவதுல�நாே ,ம்தஙகேள �ல்லவறு 
ப � ய ர் கே லள நா டு ம்  ப கே நா ள்கே கே லள நா டு ம் 
கேநாைப்�டினும் அ்வகேபளல்ேநாம் ஒப்புயர்வறற 
ஒலர இ்றவ்னப் �றறிலய ல�சுகின்றன என்று 
யநான் கேருதுகின்ற்மலய .  அன்றியும் ம்த 
லவறறு்ம்யக் கேநாண்�வர்கேளும் ல�சு�வர்கேளும் 
“யநான்”, “எனது” என்னும் ம்த பவறிபிடித்த 
மநாக்கேலளபயன்றும், ் மது ் நாடு ்தறகேநாேம் இருக்கிற 
ஒறறு்மயறற நி்ே்மயில் ம்தலவறறு்மகே்ளலயநா 
சநாதி லவறறு்மகே்ளலயநா லவறு லவறறு்மகே்ளலயநா 
கேநாண்�வர்கேளும், ல�சு�வர்கேளும் ல்தசததிறகுத 
தீஙகி்ழப்�வர்கேலளபயன்றும் யநான்் கேருதுகின்லறன்.
அ ்தன நாலும்  இவ்வு் ரயில்  � ே  ம ்த க் 
லகேநாட�நாடுகே்ளயும் அவறறின்ப�நாயயநான உயர்வு 
்தநாழவுகே்ளயும் �றறி ஒன்றும் ல�சவில்்ே”

்தநாம் உ்ர எழுதிப் �திப்பித்த சிவஞநானல�நா்த 
உ்ர என்ற நூலின் இறுதியில் சிவஞநானல�நா்த 
வரேநாறு என்ற ்த்ேப்பில் சிே பசயதிகே்ள 
எழுதியுளளநார். அ்தன் இறுதிப்�குதியில் இ்ற 
்ம்பிக்்கேயநாளர், இ்ற மறுப்�நாளர் முரண்�நா்டைத 
்தவிர்க்கும் முகேமநாகே சிே கேருததுக்கே்ள 
முன்்வததுளளநார். அ்வ வருமநாறு:

“இவ்வுேகேததின் கேண்ல்தநான்றி நிேவுகின்ற 
சமயஙகேள �ே.அவறறுள கேடைவுள இல்்ே என்று 
பசநால்லும் சமயமும் ஒன்று.அ்த்ன ் நாஸதிகே சமயம் 
என்�ர் ஆன்லறநார்.மற்றய சமயஙகேள எல்ேநாம் 
கேடைவுள உண்படைன்று பசநால்�்வகேலள.அவற்ற 
ஆஸதிகே சமயம் என்�ர் ஆன்லறநார்.்நாஸதிகே 
சமயததினர் அண்டைஙகேளின் அ்மப்பும் 
அண்டைஙகேள ஒன்்றபயநான்று ஒழுஙகேநாகேச் 
சுறறிவரு்தலும் ஒவ்லவநார் அண்டைததிலும் சிருஷ்டி 
ஸதிதி,சம்்நாரம் ஒழுஙகேநாகே நிகேழ்நது வரு்தலும் 
இயற்கேயின் சக்தியநால் என்று பசநால்கின்றனர். 
ஆஸதிகே சமயததினர்கேலளநா அ்வகேபளல்ேநாம் 
ஒழஙகேநாகே நிகேழ்நதுவரு்தல் கேடைவுள சக்தியநால் என்று 
பசநால்லுகின்றனர்.்நாஸதிகேரது இயற்கே்யத்தநான் 
ஆஸதிகேர் கேடைவுள என்றுகூறுகின்றனபரன்று 
்நாஸதிகேரும், ஆஸதிகேரது கேடைவு்ளத்தநான் ் நாஸதிகேர் 
இயற்கேபயன்று கூறுகின்றனர் என்று ஆஸதிகேரும் 
பகேநாளவலரல் இவ்விரு சமயஙகேளுளளும் 
லவறறு்மயில்்ே”

இஙகு வ.உ.சி ்நாததிகேத்்த ஒரு சமயமநாகேக் 
பகேநாளகிறநார்.ஆனநால் ்தததுவ அடிப்�்டையில் 
அவ்வநாறு கூற முடியநாது.”்நாஸதி” என்ற வடைபமநாழிச் 
பசநால்லுக்கு இல்்ே என்�ல்த ப�நாருள. கேடைவுள 
இல்்ே என்ல�நாலர ்நாஸதிகேர்.இவர்கே்ள 
வடைபமநாழியில் உலேநாகேநாயு்தர், சநார்வநாகேர் என்றும் 
்தமிழில் பூ்தவநாதி என்றும் அ்ழததுளளனர்.
சமயவநாதிகேள ்தம் சமயலம உயர்வநானது என்�்்த 
நிறுவும் ல்நாக்கில் ்டைததும் விவநா்தஙகேளில் 

்நாததிகேர்கே்ளயும் விவநாதிக்கே அ்ழததுளளனர். 
ப�ௌத்த சமயத துறவினியநாகேத துறவு பூண்டை 
மணிலமகே்ே இவ்வநாறு விவநாதிக்்கேயில் 
பூ்தவநாதியுடைன் வநா்தம் பசய்த்தநாகே மணிலமகே்ேக் 
கேநாவியம் (சமயக் கேைக்கேர் திறம் லகேடடை கேநா்்த)
கூறுகிறது.இ்தன் அடிப்�்டையிலேலய வ.உ.சி.யும் 
்நாததிகேத்்த ஒரு சமயமநாகேக் கேருதியிருக்கேேநாம். 
ச ம ய ப் � ற று க்  ப கே நாண்டிரு ்ந ்த  வ . உ . சி 
இ்றமறுப்�நாளர்கே்ள பவறுதப்தநாதுக்கேவில்்ே 
என்�்்த இவ் உ்ரப்�குதியநால் அறியமுடிகிறது.

1908 இல் தூததுக்குடி்கேரின் கேடைறகே்ரப் 
�குதியில் அவர் ஆறறிய உ்ர்ய ஆஙகிே அரசின் 
கேநாவல்து்றயினர் ஆஙகிேததில் பமநாழிப�யர்தது 
உயர் ஆதிகேநாரிகேளுக்கு அனுப்பியுளளனர். அதில் 
�திவநாகியுளள ஒரு பசயதி பிற சமயததினரின் சமய 
உைர்்வ அவர் மதிக்கும் �ண்்� பவளிப்�டுததி 
நிறகிறது. உ்ரயநாறறிக் பகேநாண்டிரு்ந்த வ.உ.சி. ்தன் 
உ்ர்ய நிறுததிவிடடுப்  பின்வருமநாறு 
குறிப்பிடடுளளநார் :  இப்ல�நாது கிறித்தவத 
ல்தவநாேயததில் வழி�நாடு நிகேழ உளளது. அதுமுடியும் 
வ்ர அ்மதி கேநாப்ல�நாம்.அ்தன் பின்னர் என் 
உ்ர்யத ப்தநாடைர்கிலறன்.

றசவர்களுடனொன முரண்
சிவஞநான ல�நா்தம் நூலுக்கு அவர் உ்ர 

எழுதிய்்த ் மயமநாகேக் பகேநாண்டு சிே கேண்டைனஙகேள 
எழு்ந்தன. மு்தேநாவது அ்தறகேநான ்தகுதி அவரிடைம் 
இல்்ே என்�்தநாகும். கேண்டைனம் பசயல்தநார் 
குறிப்பிடடை ்தகுதியின்்ம என்�து தீட்ச என்ற 
்சவசமயச் சடைஙகிறகு அவர் ்தம்்ம ஆட�டுததிக் 
பகேநாளளவில்்ே என்�து்தநான். இ்ந்த இடைததில் 
அவ்ரக் கேண்டைனம் பசயல்தநார் குறிப்பிடடை தீட்ச 
என்னும சமயச் சடைஙகு குறிதது சுருக்கேமநாகேலவனும் 
அறி்நது பகேநாளவது அவசியமநாகிறது.

தீட்ச என்ற பசநால் “தீ க்நா” என்ற வடைபமநாழிச் 
பசநால்லின் ்தமிழவடிவமநாகும்.வடைபமநாழியில் இச் 
பசநால் “அஞஞநானத்்தப் ல�நாக்கி பமஞஞனத்்தத 
்தருவது” என்ற ப�நாரு்ளத ்தரும். “குருமூர்ததிகேளநாய 
இருப்�வர்கேள ்தம் சீடைர்கேடகுத ்தவத்்தயும் 
ஞநானத்்தயும் அளிக்கும் மு்ற்யச் ் சவசித்தநா்ந்தம் 
தீட்ச என வழஙகும்” என்று மு்னவர் உேகே்நாயகி 
�ழனி (2008:231)விளக்கேமளிப்�நார்.இத தீட்சகேள 
�ே ்த ரத்த்வ .இவறறுள சமய தீட்ச 
அடிப்�்டையநான தீட்சயநாகும் . இத தீட்ச 
ப�றலறநாலர சிவநாகேமஙகே்ள ஓதி உைரும் 
உரி்ம்யப் ப�றுவர். இத தீட்ச குறிதது “ 
லவ்தத்்த ஓதுவ்தறகும் ்வதீகே ஒழுக்கேஙகே்ள 
ல ம ற பகே நா ள ளு வ ்த ற கு ம்  “ உ � ் ய ன ம் 
“இன்றிய்மயநா்தது என்�்்த ்நாம் அறிலவநாம்.
அதுல�நாே சிவநாகேமஙகேள ஒதுவ்தறகும் ்சவ 
ஒழுக்கேஙகே்ள லமற பகேநாளளுவ்தறகும் சமய தீட்ச 
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மிகேவும் இன்றிய்மயநா்தது.உ�்யனம் ப�றநா்தவன் 
லவதியன் ஆகேநான்.அதுல�நாேலவ சமயதீட்ச 
ப�றநா்தவன் ்சவன் ஆகேநான்”(லமேது:231).இ்த்ன 
அடுதது லவறு சிே தீட்சகே்ள உேகே்நாயகி 
�ழனி(லமேது:231-235) கூறிச் பசல்கிறநார்.இத 
தீட்சகேளுக்பகேல்ேநாம் அடிப்�்டையநாய அ்மவது 
லமற கூறிய சமய தீட்ச ்தநான்.

ஆனநால் அடிப்�்டைத தீட்சயநான சமய 
தீடை்ச்யப் ப�றநா்த நி்ேயில் சிவஞநான ல�நா்தம் 
என்ற ்சவசித்தநா்ந்த நூலுக்கு வ.உ.சி உ்ர 
எழுதியது கேடுத்த ்சவர்கேளுக்கு உவப்�நாயில்்ே. 
இ்தன் பவளிப்�நாடைநாகே அவரது உ்ர்ய அவர்கேள 
ஏறறுக் பகேநாளளவில்்ே.லமலும் முன்னர் குறிப்பிடடை 
வ.உ.சி.யின் சமரச ல்நாக்கும் ,அவர்கேளது மரபு 
சநார்்ந்த �நார்்வக்கு முரைநாகே இரு்ந்தது.

அவருக்கு லவ்தநா்ந்த ப்றியில் இரு்ந்த ஈடு�நாடடின் 
கேநாரைமநாகே அக் கேண்லைநாடடைததிலேலய அவரது 
உ்ர அ்ம்நதுளளது என்ற குறறச் சநாடடும் 
முன்்வக்கேப்�டடைது.(மது்ரயில் உளள பிரநாமைர் 
அல்ேநால்தநாரின் லவ்தநா்ந்த மடைததில் ்தநான் வ.உ.சி 
்சவசித்தநா்ந்தம் �யின்றநார் என்ற உண்்ம்ய 
ஆயவநாளர் திரு,ரங்கேயநா முருகேன் கேண்டைறி்நதுளளநார்). 
இக்  குறறச்  சநாடடுகே்ள வ .உ .சி . கேண்டு 
பகேநாளளவில்்ே. ்தநாம் �திப்பித்த சிவஞநான ல�நா்தம் 
உ்ரயின் இறுதியில் தீக்்கே யநாது? என்ற ்த்ேப்பில் 
்நான்கு பவண்�நாக்கே்ள எழுதி பவளியிடடுளளநார்.
அவறறுள மு்தல் பவண்�நாவில் தீக்்கே ்தவஞநானம் 
என்ற பசநாறகே்ளப் �யன்�டுததித ்தம்்மக் கு்ற 
கூறுலவநார் இவ்விரண்டு பசநாறகேளின் ப�நாருள 
உைரநாது அவறறின் ப�யர்கே்ள மடடுலம 
அறி்ந்தவர்கேள என்று குறிப்பிடடுளளநார்.அற�மநான 
உயிர்கேளுக்கும் கூடைத தீஙகு பசயயநாது வநாழ்தலே 
்தன்னு்டைய ல்நாக்கேம் என்�்்தயும் பவளிப்�டுததி 
உளளநார். உயிர்கேளிடைதது அன்பு பசலுதது்தலே 
உயரிய ்தவம் என்ற கேருதது அவரிடைம் லமலேநாஙகி 
இரு்ந்தது.

உயிர்களிடத்து அன்பு
கேண்ைணூர்ச் சி்ற வநாழவின்ல�நாது சகே 

்கேதிகேளின் லவண்டுலகேநாளுக்கிைஙகி நூறு 
பவண்�நாக்கேள பகேநாண்டை “பமயயறிவு”என்ற நூ்ே 
இயறறி உளளநார்.இ்நநூலில் “பமய்நநி்ே ய்டை்தல்” 
என்ற ்த்ேப்பில் இடைம் ப�றறுளள �த்தநாவது 
இயலின் மு்தற பசயயுளுக்கு அவர் எழுதியுளள 
கே ரு த து ் ர யி ல்  கே டை வு ள ்த ன் ்ம ய நா ன து 
“இவ்வுேகிலுளள எவ்வுயிரும் துன்�த்்த 
அ்டையநாதும், பசயயநாதும் வநாழவும் பசயவநார்க்குச் 
சிததிக்கும்’’ என்று குறிப்பிடடுளளநார்.. ஆடசிபுரியும் 
மன்னனுக்கேநான அறிவு்ரயில் “எவ்வுயிரும் ்தனது 
எல்்ே்யக் கேடை்நது பசன்று லவறு எவ்வுயிர்க்கும் 
எவ்வ்கேத தீஙகும் இயறறநா்தவநாறும் ஆறறிவுளள 

மக்கேபளல்ேநாம் ஆதம நி்ேயில் நிறகுமநாறும் 
அரசநாடசி பசய”எனகிறநார்.பிற உயிர்கேளுக்குத தீஙகு 
புரிவ்தறகு முக்கியக் கேநாரைஙகேள மூன்பறன்�து 
அவரது கேருத்தநாகே உளளது. அ்வ (1)சநாதி என்னும் 
ப�நாய(2)சமயப் ல�ய(3)கேநாமம் என்�னவநாம் 
(பமயயறம்74)

சமயதல்தநாடு இ்ை்ந்த ஒன்று விதிக்பகேநாள்கே. 
இது குறித்த அவரது கேருததுக்கே்ள இனிக் 
கேநாண்ல�நாம்

விதி குறித்து வ.உ.சி.
விதியியல் அறி்தல் என்ற இய்ே வ.உ.சி முன்னர் 

குறிப்பிடடை பமயயறிவு என்ற நூலில் அ்மததுளளநார்.
அவ்வியலின் மு்தல் பசயயுளில் ஒரு மனி்தன் ்தன் 
விதி்யத ்தநாலன உருவநாக்கிக் பகேநாளகிறநான் என்றும் 
இ ் ற வ ன்  உ ரு வ நா க் கே வி ல் ்ே 
என்றும்குறிப்பிடடுளளநார். அவரது கேருததுப்�டி 
இ்றவன் ்டுவு நி்ே்ம வநாய்ந்தவன்.
அப்�டிப்�டடை இ்றவன் ஓர் உயிர் துன்�த்்தயும் 
மறலறநார் உயிர் இன்�த்்தயும் அ்டையும்�டிச் 
பசயயமநாடடைநான்.இது இ்றவனது திருவி்ளயநாடைல் 
என்�து ்தவறு.ஒருவர் முறபிறவியின் பசயல்கேலள 
இ ்த ற கு க்  கே நா ர ை ம நா கு ம்  ( ப ம ய ய ற ம் : 
அதிகேநாரம2:பசயயுள1)

விதி்ய மநாறறிய்மக்கே அவர் கேநாடடும் வழி ் நாம் 
பசயயும் வி்னகேள(பசயல்கேள) ்ல்ே்வயநாகே 
இருக்கேலவண்டும் என்�து்தநான்.இ்்தத ்தநாம் எழுதிய 
பமயயறம்(விதியியல் அறி்தல்2:18-20) நூலில் பின் 
வருமநாறு குறிப்பிடடுளளநார்:

“விதிலய மோறறி்ட வில்னலய மோறறுக
தீவிதி பவண்டிற றீவில்ன புரிக
நல்விதி பவண்டி ்னல்வில்ன புரிக”

சமயஙகேளின் ஓர் அஙகேமநாகே சமயததுறவியரும் 
ச ம ய நி று வ ன ங கே ் ள  ் டை த து ல வ நா ரு ம் 
விளஙகுகின்றனர். ்தம் கேநாேததிே வநாழ்ந்த 
இத்த்கேலயநார் குறிதது இவரது மதிப்பீடுஎன்னவநாகே 
இரு்ந்தது என்�்்த அடுததுக் கேநாண்ல�நாம்.

செோமிக ளுட�ைர் கோமிக ளோயி்னர்.
ப்தசிய ருட�ை ரோசி்ன ரோயி்னர்(ஆசி்னர்:செமணர்)
மகநதுக ளுட �ை ரிகந்த்ன ் ரோழுக்கம்
்தம்பிரோ்ன ம்ற்மைோ ் மம்பிரோ ்னறிவர்
ப�ோலியந ்தணர்�ைர் புரியோ ம்றமிலை் 
(்மயய்றம்:அதிகோரம்:113:1121-1125).

சுயநலமின்றம:
ஆன்மீகேவநாதிகேளின் அடிப்�்டைத ்தகுதியநாகேக் 

கூறப்�டுவது சுய்ேமின்்ம. சுய்ேமின்்மயின் 
பவளிப்�நாடைநாகே அ்மவது “யநான்” “எனது” என்ற 
அகே்ந்்தயில் இரு்நது ்தன்்ன விடுவிததுக்பகேநாளளல்.
இ்்தத்தநான் திருவளளுவரும் “யநான் எனது என்னுஞ 
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பசருக்கேறுப்�நான்” என்று குறிப்பிடடுளளநார். இக் 
குறளுக்கு உ்ர எழுதிய வ.உ.சி.”யநான் என்�து 
அகேப்�றறு, எனது என்�து புறப்�றறு “ என்�நார். 
இ்வ மு்றலய உடைலின் மீதும் ப�நாருளின் மீதும் 
பகேநாண்டை �றறி்னக் குறிக்கும். �றறறறல் என்�து 
ஒரு வ்கேயில் மநாயநாவநா்தததுடைன் ப்ருக்கேமநானது. 
ஆனநால் வ.உ.சி. மநாயநாவநாதியல்ேர். யநான், எனது 
என்�்்த விடுவது குறித்த அவரது விளக்கேம் அவர் 
இயறறிய வநாழததுப் �நாடைல் ஒன்றில் இடைம் 
ப�றறுளளது அப்�நாடைல் வருமநாறு:

யோனஎ்னல்த வி்ட்ைன்றோல் யோலவயும்விட 
ப்டோ்டைனப்ற
யோனஎ்னல்த உளளுளளில் ஈர்நதி்டபை 
-யோனஎ்னல்த
நீக்கி்டறகு பநர்மோக்கம் நீதிகறறு நினறி்டபை
ஆக்கி்டபை �ல்லுயிர்க்கும் அனபு.

இ்தன் ப்தநாடைர்ச்சியநாகே அவர் 
�நாடிய பசயயுளில்”்ம்மு்டைய 
சித்தநா்ந்தம் ் நாம்கேநாணும் எவ்வுயிரும் 
்ம்மு்டைய ப்தயவபமன ்நாம் 
லகேநாடைல்” என்ற ப்தநாடைர்கேள இடைம் 
ப�றறுளளன. இச் பசயயுளகேள 
தூததுக்குடி ்கேர் ்சவசித்தநா்ந்த 
ச்�யில் இவர் எழுதிப் �டித்த 
வரவு வநாழததில் இடைம் ப�றறுளளன.

ல கே நா ய மு த தூ ர்  சி ் ற 
வநாழக்்கேயில் ,  ்தநாம் பமநாழி 
ப�யர்த்த மனம் ல�நாே வநாழவு 
என்ற நூலுக்கு 1908இல் எழுதிய 
முகேவு்ரயில் “உயிர்கேளுக்கு 
உ்தவு்தலே கேடைவு்ள ஆரநாதித்தல் 
என்னும் பகேநாள்கே்ய யு்டைய 
எனக்கு” என்று குறிப்பிடடுளளநார்.

ஒரு மதிப்பீடு:
இதுவ்ர வ.உ.சி.யின் எழுததுக்கேளில் இரு்நது 

அவரது சமயல்நாக்கு குறித்த பசயதிகேள சிேவற்ற 
அறி்நது பகேநாண்லடைநாம். கேடடு்ரயின் �க்கே அளவு 
கேருதி அவரது திருக்குறள உ்ரயும் ஆஙகிேததில் 
இரு்நது அவர் பமநாழிப�யர்த்த லேம்ஸ ஆேனின் 
நூல்கேளும் �யன்�டுத்தப்�டைவில்்ே. இருப்பினும 
அவரது சமயல்நாக்்கே இச் பசயதிகேளின் 
அடிப்�்டையில் ஒருவநாறு கேண்டைறிய இயலும் .இச் 
பசயதிகேளின் து்ையுடைன் சமயம் குறித்த அவரது 
நி ் ே ப் � நா ட ்டை ப்  பி ன் வ ரு ம நா று 
ப்தநாகுதது்ரக்கேேநாம்:

(1) வ.உ.சி.்தன்னு்டைய சமயமநாகே ் சவசமயத்்த 
ஏறறுக் பகேநாண்டிரு்ந்தநார்

(2) பிற சமயஙகேள மீது அவருக்குக் கேநாழப்புைர்ச்சி 
இல்ேநாதிரு்ந்தது

(3) விதிக் லகேநாட�நாடடில் அவருக்கு ்ம்பிக்்கே 
இல்்ே.

(4)சடைஙகுகே்ளப் புறக்கேணிததுளளநார்

(5)உயிர்கேளின் மீது இரக்கேம் கேநாடடைலில் ஈடு�நாடு 
பகேநாண்டிரு்ந்த அவர் அ்த்னச் ் சவசமயததுடைன் 
இ்ைதல்த �நார்ததுளளநார். இ்தனு்டைய நீடசிலய 
்சவனு்டைய அ்டையநாளம் புேநால் உண்ைநா்ம 
என்று கேருதும்�டிச் பசய்தது.(அறிவழகேன்2021:148).

்சவர்கேளின் புற அ்டையநாளமநான திருநீறு 
பூச்ேத ்தவிர்க்கேநா்தவர் அவர்.்சவ சமயததின் 
்தததுவ நூல்கேளில் ஒன்றநான சிவஞநான ல�நா்தததிறகு 
உ்ர எழுதிப் �திப்பித்தவர்.அச்சமயக் கேடைவுளர் 
மீது �நாடைல்கேள யநாதது மகிழ்ந்தவர். அவர் எழுதிய 
கேடி்தஙகேளில் ப�ரும்�நாலும் பிள்ளயநார் சுழியும் 
கேடைவுள து்ை என்ற பசநால்லும் இடைம் ப�றறிரு்ந்தன.
(ப�ரியநாருக்கு எழுதிய கேடி்தஙகேளில் கூடை இ்வ 

இடைம் ப�றறிரு்ந்தன)

அல்த ல்ரததில் அரசியலில் 
ம ்த த ்்த க்  கே ே ப் � தி ல் 
உடைன்�நாடில்ேநா ்தவ ர நா கே லவ 
இறுதிவ்ர வநாழ்ந்தவர் .இவ் 
வ்கேயில் ்தமது அரசியல் குருவநான 
திேகேரிடைம் இரு்நது மநாறு�நாடைநான 
நி்ேப்�நா்டைப் பின்�றறினநார்.
்தமிழனின் அ்டையநாளமநாகேத 
திருக்குற்ள முன்நிறுததினநார்.

உ யி ர் கே ளி டை த தி ல் 
அன்பு(ஜீவகேநாருண்யம்) என்�தில் 
அவர் பகேநாண்டுளள ஈடு�நாடு 
அ வ ர து  எ ழு த து க் கே ளி ல் 
பவளிப்�டுகிறது. ஒரு லவ்ள அவர் 
லமலும் சிேகேநாேம் வநாழ்நதிருப்பின் 

இரநாமலிஙகே அடிகேளநாரின் சன்மநார்க்கே அ்மப்பில் 
இ்ை்நதிருக்கேேநாலமநா என்ற கேருது லகேநா்ள 
முன்்வக்கேவும் தூண்டுகிறது.அவர் பின்�றறிய 
்சவம் குறிதது,” வ.உ.சி அவர்கேள ் சவர்.ஆனநால் 
வடை்நாடடுச் ் சவத்்தப் பின்�றறுகின்ற திருவநாடு
து்ற,திருப்�நாதிரிப்புலியூர் மடைத்தநார் ல�நாறறுகின்ற 
்சவமல்ே.சநாதி சமயச் சழக்குகேள ப்தன்னநாடடுச் 
் ச வ த தி ல்  இ ல் ்ே . எ வ் வு யி ரி டை த து ம் 
அன�நாயிரு;எல்லேநாரும் ஓர்குேம் என்�ல்த ,வ.உ.சி.
யின் பகேநாள்கே” என்று திரு.வி.கே. ்தமது உ்ர ஒன்றில் 
குறிப்பிடடுளளநார்(அறிவழகேன்.ஆ2021:34). ஆம் 
உண்்மயில் இதுலவ வ.உ.சி.யின் சமயப்றி.

துலண நின்ற நூல்கள

அரசு.வீ.(2002)வ.உ.சி. நூல் திரடடு. அறிவழகன
(2021)்தமிழப் ் �ரியோர் வ.உ.சி. உைக நோயகி �ழனி 
2006:231-235, தீடலசெ,
இநதுக் கலைக்களஞசியம்(2006) ் ்தோகுதி எடடு. பிர்தம 
�திப்�ோசிரியர்: சி.�த்மநோ்தன

கடடுலரயோளர்:  நோட்டோரியலின மூத்்த ஆரோயச்சியோளர்
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கட்டுரை

பரஙற்கயொ முரு்கன்

அத்வ்த லவ்தநா்ந்தததில் ஈடு�நாடு பகேநாண்டை 
வ.உ.சி. சுவநாமி இரநாமகிருஷ்ை �ரம்ம்சரின் ல்ரி்டைச் 
சீடைர் சுவநாமி இரநாமகிருஷ்ைநான்ந்த்ரச் ச்நதிதது 
லவ்தநா்ந்த விசநார்ை பசயயப் ல�நாகிறநார். சுவநாமி 
இரநாமகிருஷ்ைநான்ந்தர் லகேடடை லகேளவிகேளுக்கு வ.உ.சி. 
மநாயநாவ்த கேண்லைநாடடைததில் �தில் அளிக்கிறநார். 
ஆனநால் சுவநாமி இரநாமகிருஷ்ைநான்ந்தலரநா வ.உ.சி.யின் 
எதிர்கேநாே அரசியல் �ணி எததி்சயில் பசல்ே லவண்டும் 
என்�்்த மிகேத ப்தளிவநாகே உைர்த்த “சுல்தசியம் ஒன்லற 
சுகேம் �ே அளிக்கும்” என்று சுடடிக் கேநாடடுகிறநார்.

இ்ந்த விவரத்்த ்தனது சுயசரி்்தயில் கீழக்கேநாணுமநாறு 
�திவு பசயகிறநார் வ.உ.சி.

்செனல்ன இரோமகிருடடிணோ்னந்தல்னக் கண்ப்டன
“்தரோ்தைம் �ரவிச் செோரும் சுப்தசியக்
லகத்்்தோழில் வளர்க்கவும், லகத் ் ்தோழில் ் கோளளவும்
எத்்தலக முயறசி இயறறில்ன” என்றோன.
“க்னவில்ன நிகர்த்துக் கோணுமிவ வுைகின
நில்னவி்னக் ் கோண்்்டன? நீளவில்ன யோறறி்யன?
கீழ்பகோ டுயர்ந்்தன? பமல்பகோ டுயர்ந்்தன?
வோழ்பவோ ்தோழ்பவோ மோயலகபய” எனப்றன.
“சுப்தசியம் ஒனப்ற சுகம் �ை அளிக்கும்
இப்த என கல்டப்பிடி” என்ற்னன. அவனுலர
வித்்்த்ன விழுந்தது ் மல்லிய எனனுளம்;
சித்்தம் அ்தல்னச் சில்தயோது லவத்்தது;

குதி்ரயின் ஒரு ேநாடைததில் ப�ருவிரல் கேநாலி்ன 
அழுததி மறு கேநாலி்ன மறுபுறததில் ப்தநாஙகேவிடும் 
அக்கேைலம ஞநானம் ப�றுவ்தறகேநான கேநாேம் என்�நார் 
அஷ்டைவக்ரர். அப்�டியநான சுல்தசிய விதது சுவநாமி 
இரநாமகிருஷ்ைநான்ந்தர் மூேம் வ.உ.சி. மனதில் உதிக்கும் 
அ்ந்தத ்தருைததில் ்தன் வநாழக்்கே்ய இ்ந்த உேகேததிறகு 
முன்னு்தரைமநாகேக் கேநாடடை மிகேப் ப�ரிய �ேப்�ரீட்ச்ய 
நிகேழததுவ்தறகேநாகே ்தன்்னலய கேளப்�லி ஆக்குவ்தறகு 
்தயநாரநாகிறநார்.

அ்ந்த நிமிடைததிலிரு்நது வ.உ.சி. ்தம் உடைல், உயிர், ஆவி 
மூன்்றயும் சமர்ப்பிக்கேத ்தயநாரநாகிறநார். இ்ந்த சுல்தசிய 

சு்ேசியப பெத்தியம் 

வ.உ.சி.

சவைத ததபாழில் தசய்யும் மருததுவனிடம் சுவதசிய 
கததி இல்ரலதயனறபால் முகசசவைம் தசய்யபாமவல 
திரும்பி வநதுவிடுவபார். தவளிநபாட்டுத துணிரய 
உடுததிக் தகபாண்டு எதிரில் ஒருவர் வருவபாதைனில் 
அவர் முகதரதக் கூட திரும்பிப ்பபார்க்க 
விரும்்பமபாட்டபார்.

வநாழக்்கே முயறசி ஆழமனதில் ஆயிரம் 
ம டை ங கே நா ய  கே ன ன் று  ச க் தி ் ய 
பவளிப்�டுததுகிறநார். கிடடைத்தடடை சுல்தசி 
்�ததியம் என்ற அளவுக்கு ்தன் வநாழக்்கே்ய 
மநாறறிக் பகேநாளகிறநார்.

இ்ந்த ் நாடு சு்த்நதிரம் அ்டைய ப்தநாழில் து்ற 
மீளுருவநாக்கேத்்த எ்ந்த வ்கேயிேநாவது 
ஏற�டுத்த முயறசிக்கிறநார். ்கேதப்தநாழில் 
அபிவிருததி மூேலம ்நாடடிறகேநான சு்த்நதிரப் 
�நா்்த்ய அ்டைய முடியும் என்ற எண்ைம் 
லமலேநாஙகுகிறது .  அ்தறகு அன்னிய 
ப�நாருடகேளி்னக் கேண்டிப்�நாகேப் புறக்கேணிக்கே 
லவண்டும் என்று முடிவு பசயகிறநார். இ்தறகேநான 
மு ன் மு ய ற சி ் ய  ்த ன் னி டை மி ரு ்ந ல்த 
மு்தன்மு்தேநாகே ஆரம்பிக்கிறநார். அ்நநியப் 
ப�நாருடகேளி்ன விேக்கேநாமல் சுல்தசியம் 
�லிக்கேநாது என்ற முடிவுக்கு வ்ந்த்த்தநால் ஒரு 
அ்நநிய ப�நாருடகேள கூடை ்தனது வீடடில் 
இருக்கேக் கூடைநாது என சததியப்பிரமநாைம் 
எடுக்கிறநார்.

்தம்மிடைமிரு்ந்த அ்னததுவி்தமநான அ்நநிய 
கேம்�ளி துணிகே்ளயும் லசர்தது மூட்டையநாகே 
ப்ருப்பில் ல�நாடடு பகேநாளுததுவ்தறகு 
கேல்கேத்தநாவிறகு அனுப்பி ்வக்கிறநார். �ே 
வருடைஙகேளநாகே  ்த நான் �யன்�டுததிக் 
பகேநாண்டிரு்ந்த அ்நநிய ்கேக் கேடிகேநாரத்்த 
ஒருவருக்கு ்தநானமநாகே பகேநாடுதது விடுகிறநார்.

சவரத ப்தநாழில் பசயயும் மருததுவனிடைம் 
சுல்தசிய கேததி இல்்ேபயன்றநால் முகேச்சவரம் 
பசயயநாமலே திரும்பி வ்நதுவிடுவநார் . 
பவளி்நாடடுத துணி்ய உடுததிக் பகேநாண்டு 
எதிரில் ஒருவர் வருவநாபரனில் அவர் முகேத்்தக் 
கூடை திரும்பிப் �நார்க்கே விரும்�மநாடடைநார்.

அ்ந்தக் கேநாேததில் எழுதும் ல�னநா கூடை 
அ்நநிய சநாமநானநாகே இரு்ந்த்தநால் வநாதது இற்கே 
ல�னநாவநாக்கி ்நாடடு ்மக்கூடடில் முக்கி 
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எடுதது கேரடு முரடைநான ்நாடடுத ்தயநாரிப்பில் 
்தயநாரிக்கேப்�டடை ்தநாளில்்தநான் எழுதுவநார். 
இ்்தபயல்ேநாம் �நார்தது விடடு வ.உ.சி்தம்�ரனநா்ர 
வீரநாலவசப் ்�ததியம், சுல்தசிப் ்�ததியம் 
என்பறல்ேநாம் அவ்ர லகேலி பசய்தனர்.

மநாண்்டையம் சீனிவநாசச்சநாரியநார் �நாரதியநாரிடைம் 
்நான் வீடடில் முடி்ந்த வ்ர சுல்தசியநாகேலவ வநாழ்நது 
வருகிலறன் என்று ப�ரு்ம பீறறிக் பகேநாண்டிருக்கும் 
ப�நாழுது அச்சமயததில் வ.உ.சி. பசன்்னயில் ்தனது 
்ண்�ர் வீடடிறகு வரு்கே புரிகிறநார். அச்சமயம் 
�நாரதியநார் மநாண்்டையம் சீனிவநாசச்சநாரிய்ர 
ல்நாக்கி ேடகேநா வண்டி்ய அ்ழதது வரச் 
பசயகிறநார். ்தஙகேளுக்கு இன்று ஒரு முக்கியமநான 
ஆளு்ம்ய அறிமுகேப்�டுத்த இருக்கிலறன் என்று 
வ.உ.சி. ்தஙகியிரு்ந்த ்ண்�ர் வீடடுக்கு அ்ழததுச் 
பசல்கிறநார். சுல்தசியநாகே வநாழகிலறநாம் என்று 
இறுமநாப்புடைன் இரு்ந்த சீனிவநாசச்சநாரியநார் வ.உ.சி. 
்தஙகியிரு்ந்த வீடடில் ஒரு மரு்நதுக்கு கூடை அ்நநியப் 
ப�நாருடகேள இல்ேநா்த சுத்தமநான சுல்தசியப் 
ப�நாருடகேளநால் இரு்ந்த நி்ே கேண்டு அதிசயிததுப் 
ல�நாகிறநார்.

அச் சமயம் �நாரதியநார் மநாண்டையம் சீனிவநாச 
ஆச்சநாரியரிடைம் கூறிய ப�நாழுது ்நாம் சுல்தசிகேள 
என்று பசநால்லிக் பகேநாளவப்தல்ேநாம் பவறும் வநாயப் 
ல�ச்சு்தநான் என்றநாரநாம். ்ம்மிடைம் இன்னும் 
எவ்வளலவநா ஆஙகிே சநாமநான்கேள இருக்கின்றன. 
அ்வகே்ள ்ம்மநால் இன்னும் விடடு எறிய 
முடியவில்்ே. வ.உ.சி. அவர்கேள எல்ேநாவற்றயும் 
தூக்கி எறி்நது விடடு கு்றவின்றி வநாழகிறநார்.

 ்தனது பிள்ளகேள ப�ரம்பூர் கேமேக்கேண்ைன் 
�ளளியில் �யிலும் ல�நாது ஒதது்ழயநா்ம 
இயக்கேத்்த ஆ்தரிப்�்தறகேநாகே திடீபரன ஒன்�்தநாம் 
வகுப்பு �டிததுக் பகேநாண்டிரு்ந்த ்தனது மகேனின் 
ஆஙகிே வழி �ளளிக்கூடைம் என்�்தநால் நிறுததி 
விடடைநார். அ்தனநால் �டிப்பு �நாதியிலேலய 
நிறுத்தப்�டடை்தநால் ்தனிதல்தர்வு எழுதி கேஷ்டைப்�டடு 
�டிதது �த்தநாம் வகுப்பு ல்தறினநார் அவரது மகேன்.

வ.உ. சி அவர்கேளது இரநாே துலரநாகே வழக்கு 
்டைக்கும் ப�நாழுது இ்நதியநாவில் யநாருக்குலம 
இல்ேநா்த ஒரு விலனநா்தம் இவருக்கு ்டை்ந்தது. 
என்னபவனில் இவர் ்தமிழ பமநாழி மீது பகேநாண்டிரு்ந்த 
மிகேப் ப�ரிய �றறு்தல் ப�ருங குறறமநாகேப் 
�நாவிக்கேப்�டடைது என்�து இ்ந்தத ்தமிழ உேகேம் 
அறியநா்த உண்்ம. ஏபனனில் �நாமர மக்கேளிடைம் 
பவகுசனத ்தமிழில் ல�சி சநா்தநாரை சனஙகேளிடைததில் 
மநாப�ரும் அரசியல் உைர்்வ ஊடடி 
விடடைநாரல்ேவநா!. ்தனது நூலில் கூடை ்தமிழ 
எண்கே்ளக் ்கே பகேநாண்டைவர். ப�ரும்�நாேநான 
உவ்மகேள கூடை ்ம் மரபின் இேக்கியஙகேளிரு்நது 
்கேபகேநாளவநார். ்தநான் �திப்பித்த நூலில் கூடை இ்ந்த 
நூலில் �யன்�டுததும் கேநாகி்தம், ் ம, அச்சு கேடடைடைம் 
ஆகிய அ்னததும் சுல்தசியலம என்று அச்சிடடுப் 

�திப்பித்த முன்லனநாடி.

்தனது மூத்த ம்னவி வளளியம்்ம கேநாேமநான 
ல�நாது ஆஙகிலேய டைநாக்டைர் ஈவர்ஸ 1901 ேூ்ே 6 
ஆம் ல்ததி எழுதிய மடைலில் உஙகேளு்டைய உத்தம 
ம்னவி அவர்கேளு்டைய மரைச் பசயதி அறி்நது 
மிகேவும் துக்கேமுறலறன். உஙகேளுக்கு ல்ர்்ந்த இவ்வரிய 
ப�ரிய ்ஷ்டைத்்தக் குறிதது யநானும் எனது 
ம ் ன வி யு ம்  உ ங கே ள  மீ து  மி கே வு ம் 
அனு்தநா�ப்�டுகின்லறநாம் என்று விளிக்கின்ற 
மடைலில் உஙகேள ம்னவிக்கு சிகிச்்ச பசயய 
சரியநான ் வததிய்ரயநாவது, மருததுவச்சி்யயநாவது 
ஏற�டுததினீர்கேளநா? அல்ேது அம்�டடை ஸதீரி்ய 
்ம்பி விடடு விடடீர்கேளநா? அவர்கேளுக்கு சிகிச்்ச 
பசயய யநான் அவ்விடைததில் இல்ேநாமற ல�நான்்தப் 
�றறி மனவருத்தப்�டுகிலறன் என்று மடைலில் 
குறிப்பிடடுளளநார். இவரது சுல்தசிய வீரநாப்பு ்தன் 
ம்னவியின் சிகிச்்ச கூடை ் நாடடு மருததுவத்்த 
்ம்பி இரு்ந்தநாலரநா என்கிற ஐயத்்த ஏற�டுததுகிறது.

லசேம் அரசியல் மகேநா்நாடடில் ்தனது 
ப�ருஞபசநால் நிகேழவில் சித்த ்வததியததின் 
அவசியம் குறிததுப் ல�சினநார். ்தமிழ்நாடடின் 
சீல்தநாஷ்ை நி்ேக்கும், ்தமிழ்நாடடினரின் சரீர 
இயற்கேக்கும் ப�நாருத்தமநான ்வததியம் ்தமிழ 
சித்த ்வததியலம என்று யநான் கேண்டுளலளன் 
என்கிறநார் வ.உ.சி.

கேநா்நதியக் பகேநாள்கேயிலிரு்நது ஒதுஙகியிரு்ந்தநார் 
வ.உ.சி. தூததுக்குடியில் வர்தரநாேூலு ்நாயுடு ஒரு 
கூடடைததில் கேே்நது பகேநாளள வ்ந்த லவ்ளயில் 
அக்கூடடைததிறகு �நார்்வயநாளநாரநாகே �ஙலகேறகே 
அ்ழக்கிறநார். அ்ந்த கூடடைததில் வ.உ.சி. �ஙலகேறற 
ல�நாது லவலூர் குப்புசநாமி மு்தலியநார் ல�சிய 
ப�நாழுது வ.உ.சி.யின் சுல்தச �க்தி்ய ச்நல்தகிதது 
சீண்டும் �டி வ.உ.சி. ல�நான்லறநார் கே்தர் அணிவ்்த 
விடடு விடடை்்தக் கேண்டு வரு்நதுவ்தநாகே கூறினநார். 
அவர் ல�சி முடித்ததும் லம்டைலயறிய வ.உ.சி. 
“என்்னப் �றறி ப்தரியநாமல் ஏதும் ல�சக் கூடைநாது. 
்நான் கே்தர்ச் சி்தம்�ரம் இல்்ே. சுல்தசி சி்தம்�ரம். 
்நான் அணிவது இத்தநாயத திரு்நாடடில் ்தயநாரநாகும் 
்கேத்தறி ஆ்டை்யத்தநான். ்நான் கேநா்நதிக் 
கூடடைத்்தச் லசர்்ந்தவன் அல்ேன் என்ற உளளக் 
குமுற்ேயும் பவளியிடடைநார்.

இன்்றய இ்நதிய ் வ்தநாரநாளமய ப�நாருளநா்தநாரச் 
சூழலில் ப�ரியவர் வ.உ.சி.யின் சுல்தசிய சி்ந்த்னக் 
கேருததுகேலளநாடு மடடுமல்ேநாது நில்ேநாமல் 
முடி்ந்தவ்ர ்தன் வநாழவில் நூறு ச்தவீ்தம் வநாழ்நது 
கேநாடடிய முன்லனநாடி . இ்நதிய சு்த்நதிர லவளவியில் 
சுல்தசியநாகே வநாழவ்தறகு ்தன்்ன முறறிலும் 
அழிததுக் பகேநாண்டை ல�ரநான்மநாவின் தியநாகேத்்த 
இ்ந்த 150 ஆம் ஆண்டில் நி்னவு கூர்லவநாம்.

கடடுலரயோளர்: நூைகர், 
்செனல்ன வளர்ச்சி ஆரோயச்சி நிறுவ்னம்
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அறத்தூயபமயும் மனஉறுதியும் பகாண்டவர் 

வ.உ.சி.

கட்டுரை

்கதிரநம்பி

திலகரை அைசியல் 
ஆசபானபாகக் தகபாண்ட 

வ. உ. சி. தமிழநபாட்டில் 
எநததவபாரு இடததிலும் 

திலகரைப வ்பபால 
்பண்்பபாட்டுத 

வதசியவபாததரத ரகயில் 
எடுக்கவில்ரல. திலகர் 

தனனுரடய ரவதீகமைபில் 
சுவதசியதரதத வதடினபார். 
அதன த்பபாருட்டு மக்கள் 
கூடுகிற இநது வழி்பபாட்டு 

விழபாக்களில் 
வதசியவபாததரத 

உள்ளிரைததபார். மபாறபாக 
வ.உ.சி.வயபா த்பபாருளியல் 
வழியில் சுவதசியதரதக் 

கபாை முற்்பட்டபார். 
அபத்பபாருளியல் 

வகபாடலுக்கு தனமை்பபான 
தமிழிய மைபில் 
கபாைப்படுகினற 

விடயஙகரளப பிைதி 
எடுததபார்.

ஐலரநாப்�நாவில் 18 ஆம் நூறறநாண்டின் மததியில் ஏற�டடை 
ப்தநாழிறபுரடசி கேநாேனியநாதிக்கே எல்தச்சதிகேநார ல�நாக்கிறகு வழி வகுத்தது. 
மு்தேநாளியம் மி்கே உற�ததி்யப் ப�ருக்குவ்தறகு மநானுடை ஆறறல், 
கேச்சநா ப�நாருடகேள, புதிய ப்தநாழில்வநாயப்பு ஆகியவறறிறபகேல்ேநாம் 
கேநாேனியநாதிக்கேத்்த மீப்ப�ரும் வநாயப்�நாகே �யன்�டுததிக் பகேநாண்டைது. 
ப்தநாழிறபுரடசியினூடைநாகேஐலரநாப்�நாவில்நிேப்பிரபுததுவம் ஒழி்நது 
மு்தேநாளிததுவ மு்ற ஓஙகிய ப�நாழுது மக்கேளிய(ேன்நாயகேம்) 
லகேநாரிக்்கேயும்முகிழத்தது. மு்தேநாளிததுவ உற�ததி மு்றயில் 
மக்கேளியமும் அ்தன் புறதல்தநாறறமநான ல்தசியமும் பிற்ந்தன.

பவப்�மண்டைேப் �குதிகேளநான மூன்றநாம் உேகே ்நாடுகேளிலும் 
ேததின்அபமரிக்கே ்நாடுகேளிலும் கேநாேனியநாதிக்கேவநாதிகேலள வ்நது 
குடிலயறி ப்தநாழிறபுரடசி்ய ல்தநாறறுவித்தனர். கேநாேனியம் எண்ைறற 
இயற்கே வளஙகே்ளயும் மநானுடை ஆறற்ேயும் உடபசரிததுக் பகேநாண்டு 
ஐ ல ர நா ப் பி ய  மு ்தே நாளிய த்்த  ப கே நாழு க் கே ச்  ப ச ய ்தது . 
ஐலரநாப்�நாவில்ல்தசியம்என்�து மக்கேளிய லகேநாரிக்்கேயநாகே முகிழத்தது. 
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கேநாேனியநாதிக்கே நிேப்�ரப்�நான கிழக்கேநாசிய 
்நாடுகேளில் ல்தசியம் எனும் கேருத்தநாக்கேம் 
சுரண்டைல்கே்ள எதிர்ததுவிடு்த்ேக் கேருததியேநாகே, 
ஏகேநாதி�ததிய எதிர்ப்�நாகே இன்னும் தீவிரம்டை்ந்தது. 
எனலவ ல்தசியம் எனும் கேருத்தநாக்கேத்்த ஐலரநாப்பிய 
சூழநி்ேகே்ள மடடுலம ்வததுக் பகேநாண்டு 
வ்ரய்ற பசயவது சரியநாகேநாது.

பிரித்தநானியகேநாேனியநாதிக்கேவநாதிகேளநால் இ்நதிய 
து்ைக்கேண்டைததில் ஏற�டடை ப்தநாழிறபுரடசியநானது, 
இ்நதியநா என்பறநாரு ்நாட்டை கேடடிபயழுப்பியது. 
� ல் லவ று  ல ்த சி ய 
இனங கேள நா கே உ ற � த தி ச நா ர் , 
�ண்�நாடடுசநார் உறவுநி்ேகேளில் 
பகேநாண்டும்பகேநாடுததும் வநாழ்நது 
வ்ந்த இப்ப�ருநிேதது மக்கேள 
‘இ்நதியர்’ என்ற அ்டையநாளததிற
குளநி்ேப�றதப்தநாடைஙகினர்.

‘’ஆஙகிலேயர்கேள இ்நதியநாவிறகு 
வ்ந்தல�நாதுஇஙகு 7 0 0 க்கும் 
லமற�டடை சமஸ்தநானஙகேள 
இரு்ந்தன. அவற்றபயல்ேநாம் 
பவன்பறடுதது ‘இ்நதியநா’என்ற ஒரு 
ல்தசத்்த கேடடை்மத்தநார்கேள. 
அ்தனநால் 7 0 0  வ்கேயநான 
சமஸ்தநானமக்கேளும் ஒரு கு்டையின் 
கீழ, ஒற்ற சடடை திடடைததின் கீழ 
வ நா ழு ம்  � ழ க் கே த தி ற கு 
ஆளநானநார்கேள. மு்தல் மு்றயநாகே ‘இ்நதியர்கேள’ எனு
ம்அ்டையநாளத்்தஏறறுக்பகேநாண்டைநார்கேள. இ்ந்த 
�நாரதூரமநானகேநாேனியம்இ்தல்தசததில் வரேநாறு 
கேநாைநா்த திடீர் மநாறறஙகே்ள வி்ளவித்தது.’’1

இ்நதிய து்னக்கேண்டைததின் விடு்த்ே அரசியல் 
லகேநாரிக்்கே எழுவ்தறகு முன்ல� இப்ப�ருநிேதது 
மக்கேளின் �ண்�நாடடுவிடு்த்ேயின் ல்த்வ 
உைரப்�டடு அ்தறகேநான இயக்கேஙகேள துளிர்விடை 
ஆரம்பிதது விடடைன. 20 ஆம் நூறறநாண்டின் 
ப்தநாடைக்கே கேநாேததில் ஏகேநாதி�ததிய எதிர்ப்பு 
குரல்கேபளல்ேநாம் ஒன்று லசர்்நது ஒலிக்கேத 
ப்தநாடைஙகும் முன்னலர இதது்னக் கேண்டைததில் 
பீடிததிருக்கும் �ழ்மவநா்தக் கேருததுகேளுக்கு எதிரநாகே 
இயக்கேஙகேள ல்தநான்றேநாயின.

கேநாேனியஏகேநாதி�ததிய எதிர்ப்பு மறறும் இ்நதிய 
ல்தச விடு்த்ேக் கேனவு என்பறநாரு �நா்்தயில் 
ஒருசநாரநார் தீவிரமநாகே �யணிக்கே, �ழ்மவநா்தக் 
கேருதல்தநாடடைஙகேள ஒழிப்பு, ப�ண் விடு்த்ே, 
தீண்டைநா்ம ஒழிப்பு, சமததுவகுமுகேம் ஆகியவற்ற 
�்டைக்கே மறறுலமநார் சநாரநார் இன்பனநாரு �நா்்தயில் 
�யணிததுக்பகேநாண்டிரு்ந்தனர். இவ்விருபிரிவினரும் 
ஒருலசர  �யணிதது வரேநாறு �்டைக்கே 
அணியமநாகேவில்்ே.

ஏகேநாதி�ததியததிறகு எதிரநாகே இயக்கேம் 

கேடடியலகேநாகேலே, திேகேர் ல�நான்லறநார் ்வதீகே 
கேருத்தநாக்கேஙகேளின்மீது ஆழப் �றறுபகேநாண்டிரு்ந்தனர். 
்வதீகேத்்த புற்ந்தளளநாமல் அ்தனுள இருக்கிற 
�ழ்மவநா்தஙகே்ள மடடும் அகேறறிடை ரநானலடை, 
ரநாேநாரநாம் லமநாகேன்ரநாய, ்தயநான்ந்த சரஸவதி ஆகிய 
சீர்திருத்தவநாதிகேள விரும்பினர். ் வதீகேலம அ்னதது 
ஏறறத்தநாழவுகேளுக்கும், �ழ்மவநா்தஙகேளுக்கும் 
கேநாரைம் என்று ்வதீகேத்்தலய இன்னும் 
ப்தளிவநாகேச் பசநான்னநால் இ்நது ம்தத்்தலய 
புறக்கேணிக்கே அலயநாததி்தநாச �ண்டி்தர், அம்ல�தகேர், 

பூலே ஆகிலயநார் ப்தநாழிற�டடைனர். 
கே நா ே னி ய நா தி க் கே 
ஆடசியநாளர்கேளிடைமும் சீர்திருத்த 
சி்ந்த்னக்கேநான பவளி இரு்ந்தது. 
் வ தீ கே த ்்த  ம று த ்த 
சீர்திருத்தவநாதிகேள ஏகேநாதி�ததிய 
ஆடசியநாளர்கேலளநாடு இைக்கேம் 
கேநாடடியும் வ்ந்தனர். இதுலவ 
இரண்டு பிரிவினரும் ஒரு லசர 
� ய ணி க் கே  மு டி ய நா ம ல் 
ல�நான்தறகேநான கேநாரைமநாகும்.

ஏகே நாதி�ததிய எதிர்ப்்� 
வலுப்�டுததுவ்தறகேநாகே திேகேர் 
்கேயிபேடுத்த கேருவி �ண்�நாடடு 
ல்தசியவநா்தமநாகும் (cultural Nation-
alism). வி்நாயகேர் வழி�நாட்டை 
பிரித்தநானிய அரசிறபகேதிரநாகே 
தி ரு ப் பி  இ ்ந தி ய 

ல்தசியத்்தகேடடை்மக்கே நி்னத்த திேகேர் 
உண்்மயிலேலய கேடடை்மத்தது இ்நதுததுவ 
ல்தசியலமயநாகும்.

�ண்�நாடடு ல ்தசியவநா்தததின் மூேம் 
மக்கே்ள்தன்னநாடசிக்கேநான (swaraj) ல�நாரநாடடைததில் 
ஒழுஙகு�டுத்த மு்ன்ந்தநார். ம்தம் மறறும் ம்த 
சடைஙகுகேள பவளிப்�டுததும் உைர்வுகே்ள ல்தசிய 
ல�நாரநாடடை வடிவமநாக்கே திேகேர் முயறசி பசய்தநார். 
அ்தன் நீடசியநாகே வி்நாயகேர் ஊர்வேமும் சிவநாஜி 
விழநாவும் உருவநாகின. ல�நாேலவ இசுேநாமியர்கேளின் 
பமநாகேரம் �ண்டி்கேயிலும் அவ்வநாறநான கூறுகே்ளக் 
கேநாை விரும்பினநார். வரேநாறறுப் ல�நாக்கில் இ்வ 
�நாரதூரமநான வி்ளவுகே்ளலய ஏற�டுததி 
இருக்கின்றன.

‘’பவள்ளயர்கேளுக்குக்பகேதிரநான அரசியல் 
இயக்கேததில் பிரநாமைர் மறறும் பிரநாமைர் 
அல்ேநா்தநாரிடைம்நிேவிய இ்டைபவளி்யயும் 
கேநாஙகிரஸ இயக்கேததுக்கும் �நாமர மக்கேளுக்கும் 
இ்டையிேநான இ்டைபவளி்யயும் ல�நாக்கே, கேை�தி 
உறசவத்்த திேகேர் கேருவியநாகேக் பகேநாண்டைநார்’’2

திேகேர் சித�வன பிரநாமை வகுப்பில் இரு்நது 
வ்ந்தவர் என்�்தநாலும் சமறகிரு்தத்்த ப்றியநாகே 
கேறறவர் என்�்தநாலும் இ்நதிய ல்தசியவநா்தத்்த 
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லவ்தஙகேளில் ல்தடியிருக்கிறநார். அல்த லவ்ளயில் 
லமறகேததிய கேருத்தநாக்கேஙகேளிலும் ல்த்வயநானவற்ற 
எடுத்தநாண்டு ஓர் கேே்வயநாகே விளஙகினநார். 
ப�ரும்�நாேநான ல�ரநாயக் கேடசியினர் இ்நதிய 
ல்தசியத்்த லவ்தஙகே்ளயும் புரநாைஙகே்ளயும் 
அடித்தளமநாகே பகேநாண்டு உருவநாக்கினர்.

இ ப் � டி ய நா கே  கு ் ற � நா டு கே ல ள நா டு , 
�க்கேசநார்புகேலளநாடு உருபவடுத்த இ்நதிய ல்தசியவநா்த 
கேருத்தநாக்கேததில் திேகே்ர ்தன் ஆசநானநாகேக் பகேநாண்டு 
ப்தன்னநாடடில் இரு்நது ஏகேநாதி�ததிய எதிர்ப்பில் 
்தன்்ன இ்ைததுக் பகேநாண்டைவர் ்தநாம் 
வளளியப்�ன் உேகே்நா்தன் சி்தம்�ரம் பிள்ள. 
்வதீகே சநார்புநி்ே பகேநாண்டை ்த்ேவர்கேளநான 
லகேநாகேலே, திேகேர், கேநாப்�ர்லடை, மூஞலச ல�நான்லறநார் 
�ஙகு ப�றறிரு்ந்த முகேநாமில் லசர்்நது கேளப்�ணியநாறறச் 
பசன்ற சி்தம்�ரனநாரிடைம் ் வதீகே சநார்பு நி்ேலயநா 
அ்தன் ்தநாக்கேலமநா அவர் லமறபகேநாண்டை அரசியலில் 
கேநாைப்�டைவில்்ே என்�ல்த அவரு்டைய 
்தனிததுவததிறகு சநான்றநாகும்.

்பண்்பொட்டு விடுதறல
ல்தசவிடு்த்ேக்கு �நாடைநாறறிய ப�நாழுதும் (1905-

1908) அ்தனநால் ்தண்டை்ன ப�றறு சி்றயில் 
இரு்ந்தப�நாழுதும் (1908-1912), சி்ற மீண்டு வ்நது 
இறக்கும் வ்ரக்கும் (1912-1936) ‘’பிறப்ப�நாக்கும் 
எல்ேநா உயிர்க்கும்’’என்கிற கேருததுநி்ேயில் இரு்நது 
அவர் மநாறநா்தவரநாகேலவ விளஙகியிருக்கிறநார்.

விலவகே�நாநு இ்தழில் சுல்தசநாபிமநானம் எனும் 
கேடடு்ர்ய 1906இல் எழுதுகிறநார். ்நாடடு 
விடு்த்ேக்கு சநாதியும் ம்தமும் ்த்டைக் கேறகேள. 
ஒ வ் பவ நா ரு வ ரு ம்  அ வ ற ்ற த  ்த நா ண் டி 
சுல்தசநாபிமநானத்்த (்தன்னநாடடுப் �றறு) ல்நாக்கி 
ஒன்றி்ைய லவண்டும் என்று கேருதுகிறநார்.

‘’சுல்தசத்தநார் ஒன்று லசர்வ்தறகும் ஒறறு்மயநாகே 
இருப்�்தறகும் முக்கிய ்த்டைகேள ேநாதியபிமநானம் 
ம்தநாபிமநானஙகேலள ,  உேகேததில் ்தநாழ்ந்த 
நி்ே்மய்டை்ந்த ஒவ்பவநாரு ல்தசததின் 
ச ரி த தி ர த ்்த யு ம்  கே வ னி ப் ல� நா ம நா யி ன் 
சுல்தசத்தநாருக்குள ேநாதி ல�்தம் ம்தல�்தம் ஏற�டடுச் 
சுல்தச ஒறறு்மகே்ளயும் ல�்தப்�டுததி சுல்தச 
நி்ே்மயும் ல�்தப்�டுததின்தநாகேத ப்தரியவரும்.’’3

ம்தம் ஒரு ்தனிப்�டடை விவகேநாரம் என்றும் ம்த 
்ம்பிக்்கேகேளின் கேநாரைமநாகே குடிமக்கே்ள 
பிளவு�டுத்தக் கூடைநாது என்கிறநார் பேனின். 
பேனினின் சமகேநாேத்தவரநான வ. உ. சி. யும் இல்த 
கேருததுநி்ேபகேநாண்டைவரநாகே விளஙகுகிறநார்.

‘’அவரவர் ேநாதி, ம்தநாபிமநானஙகே்ள அவரவர் 
பசநா்ந்த விஷயஙகேளில் மநாததிரம் கேவனிததுக் 
பகேநாண்டு, சுல்தசம், ப�நாது விஷயஙகேளில் 
�நாரநாடடைநாது �ேரும் ஒன்று கூடி ஒலர மனததுடைன் 

சுல்தச அடி்மத்தனத்்த நீக்கி சுயநார்ச்சி்தம் ப�ற 
உ்ழக்கே லவண்டும்’’4

வ.உ.சி்தம்�ரனநாரின் தீவிர விடு்த்ே அரசியல் 
பவறும் ்நான்கேநாண்டுகேளுக்குள(1905-1908) முடி்நது 
விடடைது. இ்ந்த ்நான்கேநாண்டு பசயல்�நாடுகேலள 
்நாற�்தநாண்டு கேநாே சி்றத ்தண்டை்னயும் ப�றறுக் 
பகேநாடுத்தது. பின்னர் அது ஆறநாண்டுகேளநாகே 
கு்றக்கேப்ப�றறு 1912 இல் சி்ற மீண்டு வ்ந்தநார்.

திேகே்ர அரசியல் ஆசநானநாகேக் பகேநாண்டை வ. உ. 
சி ்தமிழ்நாடடில் எ்ந்தபவநாரு இடைததிலும் திேகே்ரப் 
ல�நாே �ண்�நாடடுத ல்தசியவநா்தத்்த ்கேயில் 
எடுக்கேவில்்ே. திேகேர் ்தன்னு்டைய ் வதீகேமரபில் 
சுல்தசியத்்தத ல்தடினநார். அ்தன் ப�நாருடடு மக்கேள 
கூடுகிற இ்நது வழி�நாடடு விழநாக்கேளில் 
ல்தசியவநா்தத்்த உளளி்ைத்தநார். மநாறநாகே வ. உ. 
சி.லயநா ப�நாருளியல் வழியில் சுல்தசியத்்தக் கேநாை 
முற�டடைநார். அப்ப�நாருளியல் லகேநாடைலுக்கு 
்தன்மர�நான ்தமிழிய மரபில் கேநாைப்�டுகின்ற 
விடையஙகே்ளப் பிரதி எடுத்தநார்.

சி்றயில் இரு்ந்த கேநாேததில்( 1 9 0 8 - 1 9 1 2 ) 
பமயயறம்,பமயயறிவு மு்தேநான நூல்கே்ள 
எழுதியுளளநார். பமயயறம் எனும் நூல் திருக்குறள 
வழி வ்ந்த்தநாகும். வ. உ. சி யின் அரசியல் அடித்தளம் 
‘பிறப்ப�நாக்கும் எல்ேநா உயிர்க்கும்’ எனும் குறளினநால் 
அ்மக்கேப்�டடிருப்�்்த �ே இடைஙகேளில் கேநாை 
முடிகிறது. ல்தச விடு்த்ேக்குள �ண்�நாடடு 
விடு்த்ே்யயும் உளளடைக்கேமநாகே பகேநாண்டு 
பசயல்�டடைநார். 1914 இல் �திப்பித்த பமயயறம் 
நூலின் முன்னு்ரயில் கீழகேண்டைவநாறு எழுதுகிறநார்.

“பிறப்ப�நாக்கும் எல்ேநாவுயிர்க்கும், சிறப்ப�நாவ்வநா, 
பசயப்தநாழில் லவறறு்ம யநான்’’ என்ற�டி பிறப்�நால் 
மனி்த  வ ர் க் கே ததினப ரல் லே நாரும்  ஒ ல ர 
்தன்்மயபரன்�தும், ஒவ்பவநாருவரும் ்தநாம் ்தநாம் 
்கேக்பகேநாளளும் ஒழுக்கேஙகேளுக்குத ்தக்கேவநாறு 
உயர்்வயும் ்தநாழ்வயும் அ்டைவபரன்�தும், 
அறிவு்டைலயநார் �ேரும் பகேநாண்டை பகேநாள்கே’’5

ல�ரநாயக் கேடசியின் �நார்ப்�ன ஆதிக்கேத்்தக் 
கேண்டிக்கிறநார். வகுப்புவநாரி பிரதிநிதிததுவத்்த 
ஏறகே மறுக்கிற ல�ரநாயக் கேடசியினருக்கு அறிவு்ர 
கூறுகிறநார். ல�ரநாயக் கேடசியில் ப�ரும்�நாேநானவர்கேள 
பிரநாமைரல்ேநா்தவர்கேளநாகே இருக்கே, அதிகேநாரம் 
மடடும் பிரநாமைர்கேளிடைம் இருப்�்்தச் 
சுடடிக்கேநாடடுகிறநார். வகுப்புவநாரி பிரதிநிதிததுவத்்த 
ல � ர நா ய க்  கே ட சி  ஏ ற கி ற  ப � நா ழு து 
பிரநாமைரல்ேநா்தவர்கேளும் ல�ரநாயக் கேடசியில் 
லசர்வ்தனநால் அது ்தன்னநாடசி லகேநாரிக்்கே்ய 
வலுவநாகே எடுததுச் பசல்ே முடியும் என்கிறநார். 
ல�ரநாயக் கேடசியினர் ப்தநாடைர்்நது பிடிவநா்தமநாகே 
வகுப்புவநாரி பிரதிநிதிததுவத்்த ஏறகே மறுக்கேலவ 
ப�ரியநார் ஈ. பவ. ரநா. ல�ரநாயக் கேடசி்ய விடடு 
பவளிலயறுகிறநார். ப�ரியவர் வ. உ. சி கேடசிக்குள 
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இரு்ந்த�டிலய அ்த்ன வலியுறுததுகிறநார்.

‘ ’இரநாேநாஙகே உததிலயநாகேஙகேள மு்தலியவறறில், 
்தநாழத்தப்�டடிருக்கிற ேநாதியநார்கேளின் எண்ணிக்்கே 
விகி்தப்�டி அவர்கேள அ்டைய லவண்டிய உததிலயநாகேஙகே்ள 
அவர்கேளும், ்தநாழததுகின்ற ேநாதியநார்கேளின் எண்ணிக்்கே 
விகி்தப்�டி அவர்கேள அ்டையலவண்டிய உததிலயநாகேஙகே்ள 
அவர்கேளும், இ்நதியக் கிறிஸ்தவர்கேளின் எண்ணிக்்கே 
விகி்தப்�டி அவர்கேள அ்டையலவண்டிய உததிலயநாகேஙகே்ள 
அவர்கேளும், முகேமதியர்கேளின் எண்ணிக்்கே விகி்தப்�டி 
அவர்கேள அ்டையலவண்டிய உததிலயநாகேஙகே்ள அவர்கேளும் 
அ்டையும்�டி ் நாம் ஏற�நாடு பசயயலவண்டும்.’’6

1927 இல் லசேம், ல�ரநாயக் கேடசி மகேநா்நாடடில் ்த்ே்ம 
உ்ரயநாறறிய ப�நாழுது வகுப்புவநாரிபிரதிநிதிததுவததின்அ
வசியத்்த விரிவநாகே விவரிததிருக்கிறநார். அவர் �யன்�டுததுகிற 
‘’்தநாழததுகின்ற ேநாதியநார்’’ என்ற பசநால்ேநாடை்ே கேவனிக்கே 
லவண்டும். சநாதியலமடடி்ம எண்ைம் பகேநாண்டைவர்கே்ள 
இடிதது்ரக்கிற பசநால்ேநாடைேநாகேலவ �யன்�டுததுகிறநார்.

�நார்ப்�னிய லமேநாதிக்கேத்்தயும் ் சவ லமேநாதிக்கேத்்தயும் 
ஒருலசர சுடடிக்கேநாடடிய்தநால் வ. உ. சி. ்ய இரண்டு 
்தரப்�நாரும் தூறறி விேக்கி ் வததிருக்கிறநார்கேள. �நார்ப்�னிய 
லமேநாதிக்கேததிறகு அவர் மூன்று கேநாரைஙகே்ள இனம் 
கேநாண்கிறநார். கீழகேநாணும் விடையஙகேளில் அவற்ற ்நாம் 
�குததுக் பகேநாளளேநாம்

ப�நாருளியல் சுரண்டைல்

�ண்�நாடடுச் சுரண்டைல்

்பண்்பொட்டுச் சுரண்டல் :
 பி ர நா ம ை  ே நா தி ய நா ர் கே ப ள ல் ே நா ம் 

லமேநானவர்கேபளன்றும், மற்ற ேநாதியநார்கேபளல்ேநாம் 
கீழநானவர்கேபளன்றும் ்தஙகேள பசநால்ேநாலும் பசயேநாலும் 
கேநாடடி மற்ற ேநாதியநார்கே்ள இழிவு�டுததி வருகிறநார்கேள7.

ப்பொருளியல் சுரண்டல் :
பிரநாமைர்கேலள, பிரநாமைரல்ேநா்தநார்கேள கேடைவு்ள 

அ்டைவ்தறகுரிய வழி்யக் கேநாடடும் குருமநார்கேபளன்றும், 
பிரநாமைரல்ேநா்தநார்கேளின் குடும்�ஙகேளில் நிகேழும் சகேே 
மஙகேே அமஙகேேச் சடைஙகுகே்ளயும் ்டைததுவிப்�்தறகுரிய 
ஆச்சநாரியநார்கேள என்றும் கூறி பிரநாமைரல்ேநா்தநார்கேளின் 
ப�நாருளகே்ள அவர்கேள ்தநாய வயிறறில் உற�வித்தகேநாேம்மு்தல் 
அவர்கேள இறக்கும் வ்ரயிலும், அவர்கேள இற்ந்தபின் 
அவர்கேள மக்கேள உயிலரநாடிருக்கும் கேநாேம் முடியும் 
வ்ரயிலும் கேவர்்நது பகேநாண்டு வருகிறநார்கேள8.

சர்க்கேநார் உததிலயநாகேஙகே்ளயும் ஸ்தேஸ்தநா�ன 
உததிலயநாகேஙகே்ளயும் ப�நாது ஸ்தநா�ன உததிலயநாகேஙகே்ளயும் 
வகிப்�்தறகுரிய அறிவும் திற்மயும் உரி்மயும்்தஙகேளுக்லகே 
உண்படைன்று பசநால்லி அவ்வுததிலயநாகேஙகே்ளபயல்ேநாம் 
்தநாஙகேலள பகேநாண்டு அவறறின் சம்�ளம், அதிகேநாரம், 
பசல்வநாக்கு மு்தலியவற்ற எல்ேநாம் அ�கேரிதது 
வருகின்றநார்கேள பிரநாமைர்கேள9

பிறப்புச்சமததுவத்்த �ே இடைஙகேளில் 
அவர் வலியுறுததிப் ல�சுகிறநார். இது 
அன்்றய வர்ைநாசிரமக் லகேநாட�நாட்டைக் 
்கேயிலே்நதிய அ்னவ்ரயும் இடிததுத 
்தளளுகிற லவ்ேயநாகும். அவர் ்தன் 
ஆக்கேஙகேளில் ஆரியம் X பச்ந்தமிழ என்ற 
நி்ேப்�நாட்டை லவறு�டுததிக்கூறத 
்தயஙகியவரநாகேத ப்தரியவில்்ே.

1928 இல் ல்தவலகேநாட்டையில் மநாைவர் 
சஙகே ஆண்டுவிழநாவில், “பிறப்பினநால் 
உயர்வு ்தநாழவு ் மது ் நாடடு வழக்கேமன்று. 
ஆரியர் நூல்கேள ்தமிழ நூல்கேளில் கேே்ந்த 
பின்னலரபிறப்பினநால் உயர்்ந்தவர் , 
்தநாழ்ந்தவர் என்ற லகேநாட�நாடு வ்ந்தது. 
்தமிழ்நாடடு நூல்கேளில்பிறப்பினநால் உயர்வு, 
்தநாழவு கூறப்�டைவில்்ே’’10 என்று ்தமிழியல் 

மரபில்கேநாைப்�டுகிற பிறப்புச் சமததுவத்்த 
எடுததுக் கேநாடடுகிறநார்

.்தன்னு்டைய அ்நதிமக் கேநாேததில் கூடை 
அ்ந்த கேருததுநி்ேயில் இரு்நது துளியும் 
மநாறவில்்ே. ் வம்�ர் 18, 1936 இல் இற்நது 
ல�நாகிறநார். அ்தறகு ஆறு மநா்தஙகேளுக்கு 
முன்பு குடியரசு இ்தழில் இவ்வநாறு 
எழுதுகிறநார்.

“திருச்சியில் 3 . 5 . 3 6  இல் கூடிய 
�நார்ப்�னரல்ேநா்தநார் மகேநா்நாடடுக்குத 
தூததுக்குடியிலிருக்கும் ல்தசநாபிமநானி 
வ . உ . சி ்த ம் � ர ம்  பிள்ள  ப சய ்த 
விண்ைப்�ம் . . .  �நார்ப்�னரல்ேநா்த 
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சலகேநா்தரர்கேலள ! ேநாதி லவறறு்ம, ம்த லவறறு்ம, 
கேடசி லவறறு்ம, லகேநாட�நாடடு லவறறு்ம 
மு்தலியவற்ற எல்ேநாம் விடுதது, நீஙகேள எல்லேநாரும் 
ஒன்று லசர்்நது �நார்ப்�னரல்ேநா்தநார்கேள சமூகேத்்த 
முன்னி்ேக்கும் ்ன்னி்ேக்கும் பகேநாண்டு 
வருவீர்கேளநாகே’’(175: 2006)11

சநாதி குறித்தநான வ. உ. சி. யின் சி்ந்த்ன ப்தநாடைக்கே 
கேநாேததில் ப�நாது கேருத்தநாகேவும் பின்னநாடகேளில் 
அது வர்க்கேம் குறித்தநான்தநாகேவும் �ரிைமிதது 
இருக்கிறது. இன்னும் சரியநாகேச் பசநால்ே 
லவண்டுபமன்றநால் பிரநாமைர் X பிரநாமைரல்ேநா்தநார் 
என்கி ற  இடைததி றகு  வ ்நது  ல ச ர் கி றது . 
பிரநாமைரல்ேநா்தநார் என்�து ்தமிழர்கே்ளக் 
குறிக்கின்ற்தநாகும். 1917இல் இரு்நல்த வ.உ.சி 
்தமிழரசியல் கேளததிறகு ்தன்்ன ்கேர்ததிக்பகேநாண்டைநார் 
என்லற பசநால்ேேநாம். இ்தறகு 1927இல் லசேததில் 
கேநாஙகிரசு மநா்நாடடில் அவர் ஆறறிய்த்ே்மயு்ர 
ஒரு ஆகேச் சிற்ந்த உ்தநாரைம். ்தநான் இயறறிய 
�்டைப்புகேளில் எல்ேநாம் சநாதி சமய லவறறு்ம்யக் 
கே்ளய லவண்டும் என்�்்தத ப்தநாடைர்்நது �திவு 
பசயல்த வ்நதிருக்கிறநார்.

“செோதி்யனும்்�ோய்கோண்டுந்தனசெமயப்ப�ய்கோண்டு
மோதி்னதுபநோய்கோண்டும்வோழுயிர்க – ளோதி
மக்வனறுபநோக்கோதுமோணோ்த்செயவர்
்தக்வனறும்ப�ணோ்தவர்’’12

ப்பொருளியல் விடுதறல
ப�நாருளநா்தநார விடு்த்ேப்ல�நாரநாகே ்தன் 

ஏகேநாதி�ததிய எதிர்ப்்� சுல்தசி ்நாவநாயச் சஙகேம் 
(1906) மூேம் ல்தநாறறுவித்த வ.உ.சி, லகேநாரல் 
ஆ்ேப்ல�நாரநாடடைததில் கீழகேண்டை கூறுகே்ள 
ஒன்று லசர்தது ஏகேநாதி�ததிய எதிர்ப்புப் ல�நா்ர 
கூர்்மப் �டுததினநார்.

1. ல்தச விடு்த்ே

2. வர்க்கே முன்லனறறம்

3. ப�நாருளியல் விடு்த்ே

‘’ஜித சி்தம்�ரம் பிள்ள தூததுக்குடி விவகேநாரம் 
மு ழு க் கே ல வ  உ ய ர் ்ந ்த  கு ை த ல்த நா டு 
்்டைமு்றயநாக்கேப்�டடை பசயல் ஆறறலுடைன் 
அறம்சநார்இேடசியததுடைன் ்தன்்ன ஒரு ல்தசியவநாதி 
எனக் கேநாண்பிதது விடடைநார்.’’13 என அரவி்ந்தர் 
வ்நல்த மநா்தரம் இ்தழில் வ.உ.சி ஒருஙகி்ைத்த 
லகேநாரல் ஆ்ேப் ல�நாரநாடடைததில் அவர் �ஙகி்னக் 
குறிப்பிடுகிறநார்.

ப்தநாழிேநாளர், உழவர் வகுப்்�யும் மறறும் 
�டித்த லமல்்தடடுவர்க்கேத்்தயும் ஒன்றி்ைதது 
லகேநாரல் ஆ்ேப் ல�நாரநாடடைத்்த ்டைததி பவறறி 
ப�ற ் வத்தநார். இப்ல�நாரநாடடைமநானது அ்னதது 
வர்க்கேத்்தயும் உளளடைக்கிய ல்தச வர்க்கேவிடு்த்ேப் 

ல�நாரநாடடைமநாகே ்தனிததுவமநாகே விளஙகியது. 
அரவி்ந்தர் ப்தநாடைர்ச்சியநாகே வ.உ.சியின் ப்தநாழிேநாளர் 
ல�நாரநாடடை முன்பனடுப்பு, சுல்தசியப் ப�நாருளநா்தநாரச் 
பசயல்�நாடுகே்ள எல்ேநாம் ்தன் வ்நல்த மநா்தரம் 
இ்தழில் எழுதி வ்நதுளளநார். ப்தநாழிேநாளர் 
வகுப்புடைன் இ்தர வகுப்பினரும்ஒன்றி்ை்ந்த்தநால் 
விடு்த்ேப் ல�நாரநாடடைக்கேளமநாகே தூததுக்குடி 
மநாறிய்்த குறிப்பிடடு எழுதுகிறநார்.

‘ ’ஆ்ேத ப்தநாழிேநாளர்கேளுக்கு ஞநாயமும் 
வநாழவநா்தநார லமம்�நாடும் கி்டைக்குமநானநால் அ்தறகு 
சி்ற பசல்ேவும் ்நாடு கேடைத்தப்�டுவ்தறகும் 
ஆயுத்தமநாகே இருக்கும் சி்தம்�ரம், �தமனநா�நா மறறும் 
சிவநா ல�நான்லறநாரநால் �டித்த வர்க்கேததிறகும் 
ப்தநாழிேநாளர் வர்க்கேததிறகும் இ்டைலய பி்ைப்பு 
ஏற�டடிருக்கிறது. இது ்தன்னநாடசி்ய ல்நாக்கிய 
மகேத்தநான மு்தல் அடியநாகும்.’’14

ப்தநாழிேநாளர்கேளின் தூததுக்குடி லகேநாரல் ஆ்ேப் 
ல�நாரநாடடை பவறறி, சுல்தசி ்நாவநாயச்சஙகேததிறகு 
மக்கேளின் ஏலகேநாபித்த ஆ்தரவு, ்தறசநார்பு வணிகேததின் 
எழுச்சி ஆகியனவறறில் வ.உ.சியின் �ஙகு 
மு்தன்்மயநானது.  இ்தன் கேநாரைமநாகேலவ 
பகேநாடுஞசி்றத ்தண்டை்ன அ்டைகிறநார். இவர் 
்கே்்த முன்னிடடு ‘திருப்ல்லவலி எழுச்சி’பவகுசன 
மக்கேளநால் முன்பனடுக்கேப் �டடு பிரித்தநானிய அரசு 
பசநாதது ப�ருஞலச்தததிறகுளளநாகியது. இது மக்கேள 
வ . உ . சி யின்  மீது  ப கே நாண்டை  � ற றி்ன 
பவளிப்�டுததுகிறது.

சி்ற மீண்டை பிறகு விடு்த்ே அரசியல் 
சூழலில்கேநா்நதியின் ்கே ஓஙகிய்தநாலும்திேகேர், 
அரவி்ந்தர் ஆகிலயநாரின் அரசியல் மவுனித்த்தநாலும் 
விடு்த்ே அரசியலில் இரு்நது விேகினநார். எனினும் 
ப்தநாழிேநாளர் ்ேன் சநார்்ந்த முன்பனடுப்புகேளில் 
்தன்்ன ஆட�டுததிக்பகேநாண்டைநார். குடும்� 
வறு்மச் சூழல், ப்தநாடைர் அரச கேண்கேநாணிப்பு, 
வழக்கேறிஞர் உரி்ம �றிப்பு என �ே ப்ருக்கேடிகேளுக்கு 
இ்டையிலே ப்தநாழிேநாளர்சநார் லவ்ேத 
திடடைஙகேளில் சக்கே்ரச்பசடடியநார், சிஙகேநாரலவேர், 
ஜீவநா ல�நான்லறநாலரநாடு இ்ை்நது �ணியநாறறினநார்.

11.10.1921 அன்று பசன்்னவிவசநாய்கேதப்தநாழில் 
சஙகேம்ல்தநாறறுவித்தநார். விவசநாயிகேள மறறும் 
ப்தநாழிேநாளர்கே்ள மு்தலீடடைநாளர்கேளநாகே 
மநாறறுவதும், ் வீன மு்ற �யிறசிகே்ளவழஙகுவதும், 
இடைர் கேநாேஙகேளில் ப்தநாழிேநாளர்கேளுக்கும்விவசநாயி
கேளுக்கும் ப�றுமதி அளிதது ் கே பகேநாடுப்�தும்இச்
சஙகேததின்ல்நாக்கேமநாகும்.

ல கே நா ர ல்  ஆ ் ே ப் ல� நா ர நா ட டை த தி ல் 
ப்தநாழிேநாளர்கேளுடைன் கேளப்�ணியநாறறிய்்தப் 
ல�நாேலவ ்தன் அரசியல் வநாழவின் இரண்டைநாம் 
�நாதியிலும் ப்தநாழிேநாளர்கேலளநாடு ்தம்்மப் 
பி்ைததுக்பகேநாண்டைநார்
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ப்பண் விடுதறல
வ.உ.சி.யின்கேநாேமநானது �ழ்மவநா்தஙகே்ள 

இறுகேப் �றறிக் பகேநாண்டு முறல�நாக்கேநான கூறுகே்ள 
்தயஙகி ஏறறுக் பகேநாண்டிரு்ந்த கேநாேமநாகும். குறிப்�நாகே 
ப�ண்கேள இய்நதிரஙகேளநாகே �நாவிக்கேப்�டடு வ்ந்த 
கேநாேம்.மநாயுரம் லவ்த்நாயகேம் பிள்ள ல�நான்லறநாரநால் 
ப�ண்கேள கேல்வி குறித்த சி்ந்த்னகேள பமதுவநாகே 
மேரத ப்தநாடைஙகின கேநாேம். ப�ண்கே்ள பிள்ள 
ப�றறுப் ல�நாடும் இய்நதிரஙகேளநாகே கேருதியவர்கேள 
மததியில் வ.உ.சி. ்தன் ம்னவியிடைம் ்தநான் எடுக்கிற 
கே நாரியஙகேளுக்கு ஆலேநாச்ன லகேடகிற 
�ழக்கேமு்டையவரநாகே விளஙகியிருக்கிறநார். கேைவன் 
உண்டை எச்சில் இ்ேயில் ம்னவி உைவு 
அரு்நதுகிற �ழக்கேத்்த சநாடுகிறநார். ்தம்�தியினரில் 
எவர் அறிவில் சிற்ந்தவலரநா அவலர குடும்�த்்த 
வழி ்டைத்தடடும் என லயநாச்ன பசநால்கிறநார். 
ஆைநாதிக்கே சி்ந்த்ன கூடைநாது என்கிறநார். 
ப ம ய ய ற ம் நூ லி ல்  உ யி ர் த து ் ை 
யநாளு்தல்அதிகேநாரததில் இச்சி்ந்த்னகே்ள கேநாை 
முடிகிறது.

இருவருளஅறிவில்்�ரியவர் ஆளக
ஆண்�ோல் உயர்்வ்னல் வீண்ப�ச்சு எனக
உண்�்னதுலணபயோடு உ்டனிருநது உண்க

ப�ண் விடு்த்ே குறிதது 1915 இல் என்ன 
கேருததுநி்ேயில்இரு்ந்தநாலரநா அல்த கேருததுநி்ேயில் 
1928லும் இரு்ந்தநார்.

‘ ’்ம் ்நாடடில் ப�ண்மக்கே்ள ச்மக்கும் 
இய்நதிரமநாகேச் பசயது விடடைனர். இ்ந்நாடடில் 
[பசடடி ் நாடடில் ]  அது இல்்ேபயன 
எண்ணுகிலறன். பிள்ளப�றும் இய்நதிரமநாகே 
அ்னவருலம பசயதுவிடலடைநாம். ்ம்்மப்ல�நால் 
ப�ண்கேளுக்கு சம உரி்மயிருத்தல் லவண்டும். 
எல்ேநா விஷயஙகேளிலும் அவர்கே்ள ஆலேநாசிததுச் 
பசய்தல் அவசியமநாகும்’’15 என்று பசடடி்நாடடு 
சுறறுப் �யைஙகேளின் ப�நாழுது ல�சியிருக்கிறநார். 
ஆணும் ப�ண்ணும் சரிநிகேர். ப�ண்கேள கேல்வி 
ப�றுகி ற  வ் ர  ஆண்கேள  அவர் கே்ள 
வழி்டைத்தலவண்டும் என்கிறநார். குழ்ந்்தத 
திருமைஙகே்ளச் சநாடியிருக்கிறநார்.

வ.உ.சி. ஓர் ஆததிகேரநாகே இரு்நது பகேநாண்டு 
்சவப்றிக்குள சீர்திருத்த கேருததுகே்ளப் 
புகுததிய்தநால் கேடும் ் சவர்கேளநால் விேக்கேப்�டடைநார். 
எ்்தயும் �குதது அறி்நது ஆரநாய்நது ஏறகே லவண்டும். 
கேநாேததிறகு ஒவ்வநா்த்்த ்தளள லவண்டும். அது 
கேடைவுலள பசநான்னநாலும் புற்ந்தளள லவண்டும் 
என்கிறநார். சீர்திருத்த ்சவர் என அவர் ப�யர் 
ப�றறதும் இவ்வநாலற.

்மய வேதுசநாரி (Centre-Right) சி்ந்த்ன பகேநாண்டை 
திேகே்ர ஆசநானநாகே ஏறறுக்பகேநாண்டைநாலும் திேகேரின் 
எல்ேநா கேருததுகேலளநாடும் உடைன்�டைநாமல் ்தன் 

்தனிததுவம் இழக்கேநாமல் குமுகேஞநாய(சமூகே நீதி) 
கேருததுகேளில் தீர்க்கேமநாகே நி்ேபகேநாண்டிரு்ந்தநார். 
ப்தநாழிேநாளர் ்ேன், ப�ண் விடு்த்ே, குழ்ந்்தத 
திருமைம் ஒழிப்பு, �நாலின சமததுவம், ்தமிழிய 
சி்ந்த்ன மு்ற என �ே �ரிமநாைஙகேளில் ்தன் 
அரசியல் வநாழ்வ நி்ே நிறுததிக் பகேநாண்டை வ.உ.சி 
ல்தநால்வி லமல் ல்தநால்வி கேண்டைவர் ்தநாம். எனினும் 
பகேநாடுஞசி்றவநாசததிறகு பின்னும் ்தன் உறசநாகேத்்த 
இழக்கேநாமல் ப�நாதுத ப்தநாண்டு பசயதிடைக் கேநாரைம் 
அவரின் அறமும் மன உறுதியும் அன்றி 
லவபறதுவுமில்்ே. அ்்த அவலர பசநால்கிறநார்.

“என் மனமும் என்னுடைம்பும் என் சுகேமும் 
என்னறமும்

என்ம்னயும் என்மகேவும் என்ப�நாருளும் 
என்மைமுங

குன்றிடினும் யநான்குன்லறன் கூறறுவலன 
வ்நதிடினும்

பவன்றிடுலவன் கேநாேநால் மிதிதது’’16
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1.கோைனி ஆடசியில் நைவோழ்வும் நம் வோழ்வும் �.3, ்டோக்்டர் 
சு.நபரநதின, 2018, NCBH

2.பிளலளயோர் அரசியல், �.54,4, ஆ.சிவசுப்பிரமணியன, 2014, 
�ோலவ �ப்ளிபகஷ்னஸ்

3.அரசியல் ் �ருஞ்செோல், �.12, முனனுலரயில் வீ. அரசு, 2020, 
யோப்பு ் வளியீடு

4.ஆரோலும் எனல்ன அமட்டஒண்ணோது, �.61, ் ்தோகுப்பு ஆ. 
அறிவழகன, வ. உ. சி ஆயவு வட்டம் ் வளியீடு

5.்மயய்றம்,�3-4,வ.உ.சி்தம்�ரம் பிளலள,1917

6.அரசியல் ் �ருஞ்செோல், �.47, ் �ரியவர் வ.உ.சி்தம்�ர்னோர், 
2020, யோப்பு ் வளியீடு

7.அரசியல் ் �ருஞ்செோல், �.43, ் �ரியவர் வ.உ.சி்தம்�ர்னோர், 
யோப்பு ் வளியீடு, 2020

8.பமைது �.43

9.பமைது �.44

10. திரோவி்ட இயக்கமும் பவளோளரும், �.102, ஆ. இரோ. 
பவஙக்டோசெை�தி, 2019, கோைச்சுவடு ் வளியீடு

11.அரசியல் ் �ருஞ்செோல், �.13, முனனுலரயில் வீ. அரசு, 
2020, யோப்பு ் வளியீடு

12.�ோ்டறறிரடடு, வ.உ.சி்தம்�ரம் பிளலள, 1915, இநதியோ 
பிரினடிஙஒர்க்ஸ்

13.சி்தம்�ர பவஙலக, �.95, கதிர்நம்பி, 2021, யோப்பு ் வளியீடு

14.பமைது �.96

15.திரோவி்ட இயக்கமும் பவளோளரும், �.104, ஆ. இரோ. 
பவஙக்டோசெை�தி, 2019, கோைச்சுவடு ் வளியீடு

16.�ோ்டறறிரடடு �.81, வ.உ.சி்தம்�ரம் பிளலள,1915, இநதியோ 
பிரிண்டிஙஒர்க்ஸ்

கடடுலரயோளர்: ் மன்�ோறியோளர்
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வ உ சி யின் 150 ஆவது பிற்ந்த 
தினத்்தயும், �நாரதியின் 100 ஆவது 
நி்னவு தினத்்தயும் ஒருலசர மிகே 
விமர்்சயநாகே இ்ந் ஆண்டு ்நாம் 
பகேநாண்டைநாடிக் பகேநாண்டிருக்கிலறநாம். 
இ்நதிய சு்த்நதிரப் ல�நாரநாடடை வரேநாறறில் 
அவர்கேளது �ஙகு மிகேச் சிறப்�நானது. 1905 
அக்லடைநா�ரில் வஙகேப் பிரிவி்னயநால் 
உண்டைநான சுல்தசியக் கேன்ே வ உ சி-
யும் �நாரதியும் ்தமிழ ் நாடடில் அக்கினிக் 
குஞசுகேளநாக் கேனன்பறழச் பசய்தனர்.

ல்தச விடு்த்ேக்கேநான அரசியல் 
ல�நாரநாடடைததின் ஒரு வடிவமநான 
வில்தசிப் ப�நாருடகேள �கிஷ்கேரிப்பு 
என்�்தறகு லமேநாகே, ல்தசம் விடு்த்ே 
அ்டைவ்தறகும்,அ்டை்ந்தபின் வலுவநான 
ல்தசமநாகே உருபவடுப்�்தறகும் இஙலகே சுல்தசியத ப்தநாழில் முயறசிகேளும், 
உற�ததிகேளும் முன்பனடுக்கேப்�டை லவண்டும் என்ற தீர்க்கேமநான சி்ந்த்ன 
பகேநாண்டைவர்கேளநாகே வ.உ.சி-யும் �நாரதியும் இரு்நதிருக்கிறநார்கேள. அ்ந்தக் 
கேநாேகேடடைததில் அகிே இ்நதியளவில் ப�ரிய ்த்ேவர்கேளநாகே 
இரு்ந்தவர்கேளுக்குக்கூடை இ்ந்த மநாதிரியநான சி்ந்த்னயும், ப்தநா்ேல்நாக்குப் 
�நார்்வயும் இரு்ந்த்தநாகேத ப்தரியவில்்ே! �நாரதியின் ‘�நார்த ல்தசம்’ 
என்ற �நாடை்ேப் �டித்தநாலே ் நாம் இ்்தப் புரி்நதுபகேநாளள முடியும்.

வரப்ல�நாகிற �நார்த ல்தசததில் எ்ந்தவி்தமநான ப்தநாழிறசநா்ேகேள, 
உற�ததிகேள, இன்னும் என்பனன்ன �ே லகே்நதிரமநான கேடடை்மப்பு 
முயறசிகேள முன்பனடுக்கேப்�டை லவண்டும் என்று அ்ந்தப் �நாடைலில் 
�நாரதி �டடியலிடடிருப்�நார் .  முத்தநாயப்�நாகே ,  ‘ உேகேத 
ப்தநாழிே்னததுமுவ்நது பசயலவநாம்’ என்றும் �நாடியிருப்�நார். 
ஒருவ்கேயில், அ்ந்தப் �நாடை்ே வருகின்ற �நார்தததின், சு்த்நதிர 
இ்நதியநாவின் Indus tr ia l &. Economic Mani fes to என்றுகூடை 
்ம்மநால் உருவகேப்�டுததிப் �நார்க்கே முடியும்.

கட்டுரை

ஆர. எட்வின் சொமுவவல்
edwin12samuel@gmail.com

சு்ேசியக் கபெல் போழிலின் முன்்னாடி

வ. உ. சி.
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ஆயு்தம் ் செயபவோம் நல்ைகோகி்தம் ் செயபவோம்
ஆலைகள லவப்ப�ோம் கல்விச்செோலைகள லவப்ப�ோம்
ஒயு்தல்்செய பயோம்்தலை செோயு்தல் ் செயபயோம் ...

குல்டகள்செய பவோம்உழு �ல்டகள ் செய பவோம்
பகோணிகள்செய பவோம் இரும் �ோணிகள ் செயபவோம்

நல்டயும் �்றப்புமுணர் வண்டிகள ் செயபவோம்
ஞோைம் நடுஙகவரும் கப்�ல்கள ் செயபவோம் ...

வோல்னயளப் ப�ோம்க்டல் மீல்னயளப்ப�ோம்
செநதிரமண் ்டைத்தியல் கண்டு்்தளி பவோம்

்கோல்ை ருலைவளர்ப் ப�ோம் ...
நல்ைஊசிகள ் செய பவோம் ...
உைகத் ் ்தோழிைல்னத்து முவநது ் செயபவோம்.

(�ோர்த ப்தசெம் - �ோரதியோர்)

வ .உ .சி -க்கும் இத்த்கேய சி்ந்த்னகேள 
மடடுமல்ேநாது அ்்தச் பசயல்�டுத்தக்கூடிய 
பசயேநாறறலுமிரு்ந்தது. இ்தன் அடிப்�்டையில்்தநான், 
அவர் தூததுக்குடியில் சுல்தசிப் �ண்டைகேசநா்ே்யயும், 
ஒரு நூற�நா்ே்யயும், உச்சமநாகே சுல்தசிக் கேப்�ல் 
கேம்ப�னி்யயும் நிறுவிச் பசயல்�டுததுவ்தறகேநான 
முயறசிகேளில் ஈடு�டடிரு்ந்தநார்.

சுல்தசிப் ல�நாரநாடடைததின் ்தவிர்க்கே இயேநா்த 
அம்சமநாகே சுல்தசியத ப்தநாழில் முயறசிகேள 
இருக்கேலவண்டும் என்�தில் அவருக்கு அக்கே்றயும் 
ஆழ்ந்த ஈடு�நாடுமிரு்ந்தது .  எனலவ்தநான் , 
பவள்ளய்ர விரடடியடிப்�்தறகேநாகே சுல்தசி ஸடீம் 
்நாவிலகேஷன் கேம்ப�னி உருவநாக்கேப்�டைலவண்டிய்தன் 
ல்நாக்கேத்்த வ உ சி பின்வருமநாறு குறிப்பிடுகிறநார்-

“ல்தச ஆடசியின் மீடசிக்கேநான மு்தல் வழி, 
வியநா�நாரம் பசயதுவ்ந்த பவள்ளயர்கே்ள 
விரடடியடிக்கே லவண்டும் என்�து்தநான் . 
பவள்ளயர்கே்ள விரடடுவப்தன்றநால் ் ம்மவர்க்கு 
கேடைல் ஆதிக்கேம் லவண்டும். ஒரு கேநாேததில் லமறலகே 
உலரநாம் ல்தசததிறகும் கிழக்லகே ேநாவநா சுமதரநாவுக்கு 
அப்�நாலும் ்தமிழ கேப்�ல் ல�நாயவ்ந்தது. ்தமிழர் 
வநாணி�ம் சிறப்�நாகே விளஙகிவ்ந்தது. அவர்கேள 
சு்த்நதிரமநாகே வநாழ்நது வ்ந்தனர். எனலவ ்தமிழர்கேள 
மீ ண் டு ம்  கே டை ல் லம ல் 
ப ச ல் வ து  எ வ் வ நா று 
எ ன் � ்த நா கே த 
தி ட டை மி ட லடை ன் . 
இ த தி ட டை த தி ன் 
வி்ளவு்தநான் சுல்தசி ஸடீம் 
்நாவிலகேஷன் கேம்ப�னி. 
எனது ்ண்�ர்கேளின் ்ன் 
முயறசியநாலும் ப�நாதுேன 
ஆ்தரவநாலும் சுல்தசி கேப்�ல் 
கேம்ப�னி 1906-ம் ஆண்டில் 
நிறுவப்�டடைது. “(வ. உ.சி. 
கேண்டை �நாரதி)

அப்ப�நாழுது இ்நதியநாவில் கேப்�ல் விடுவதும், 
கேடைல் வநாணி�மும் முழு்மயுமநாகே பவள்ளயன் 
்கேவ ச ல மயிரு ்ந ்தன .  தூதது க்குடிக்கும் - 
பகேநாழும்புக்குமநான கேடைல் வழி வியநா�நாரம் 
முழு்மயும் பி. ஐ. எஸ. என். (பிரிடடிஷ் இ்நதியன் 
ஸடீம் ்நாவிலகேஷன்) என்ற ஆஙகிலேயக் கேம்ப�னியின் 
ஆதிக்கேததிறகுள இரு்ந்தது. இ்ந்தக் கேம்ப�னி ்தமிழகே 
வியநா�நாரிகேளின் சரக்குகே்ள ்தஙகேளது கேப்�ல்கேளில் 
ஏறறுவதில் �நார�டசமநான அேடசியப் ல�நாக்்கேக் 
கே்டைபிடிதது வ்ந்தது. இ்தனநால் ் மது வர்த்தகேர்கேள 
பவள்ளக்கேநாரலனநாடு வியநா�நாரததில் சம்மநாகேப் 
ல�நாடடியிடுகிற வநாயப்பில்ேநாதிரு்ந்தது.

கடைல் வநாணி�ததில் பவள்ளயருக்கிரு்ந்த 
ஏகேல�நாகேத்்த ்தகேர்தப்தறிய லவண்டும் என்ற 
மு்னப்பில்்தநான் வ.உ.சி. ்தனது சுல்தசி ஸடீம் 
ல ் வி ல கே ஷ ன்  கே ம் ப� னி ் ய  அ ன் று 
்்டைமு்றயிலிரு்ந்த 1882 ஆம் வருடைதது இ்நதிய 
கேம்ப�னிகேள சடடை விதிகேளின்�டி 1906 ஆம் ஆண்டு 
அக்லடைநா�ர் மநா்தம் 16 ஆம் ல்ததி �திவு பசயது 
நிறுவினநார். தூததுக்குடி ப�ரிய கேநாடடைன் லரநாடு 
இேக்கேம் 85லிரு்நது அக்கேம்ப�னியின் ஆபீஸ 
இயஙகியது.

கேம்ப�னியின் மு்தலீடைநாகே �தது ேடசம் ரூ�நாயும், 
அது �ஙபகேநான்றுக்கு ரூ. 25/- வீ்தம் 40,000 �ஙகுகேளநாகேப் 
பிரிக்கேப்�டடைது. கேம்ப�னியின் ்த்ேவர்கேளநாகே 
�நாேவ்த்தம் ேமீன்்தநாரும், மது்ரத ்தமிழச் சஙகேத 
்த்ேவர் திரு. �நாண்டிதது்ரத ல்தவர் அவர்கேளும் 
நியமிக்கேப்�டடைனர். பசயேநாளர்கேளநாகே திரு.யச்.ஏ. 
ஆர். ்நாஜி �க்கீர் முகேமது லசட மறறும் அவர் 
மகேன்கேளும், து்ைச் பசயேநாளரநாகே வ.உ.சி. 
அவர்கேளும் ப�நாறுப்ல�றறநார்கேள. லமலும் 31 ல�ர் 
்டைரக்டைர்கேளநாகேவும் இரு்ந்தநார்கேள. (15 ் டைரக்டைர்கேள 
என்றும் குறிப்பிடுவர் - வ. உ. சி ஓர் அறிமுகேம் , ஆ. 
சிவசுப்பிரமணியன்). அவர்கேள �ல்லவறு ேநாதி 
ம்தத்்தச் சநார்்ந்தவர்கேளநாகே இரு்ந்தனர் என்�து மிகே 
முக்கியமநானது.

வ.உ.சி ்தனது சுல்தசி கேப்�ல் கேம்ப�னி்ய 
உருவநாக்குவ்தறகு முன்னலர இ்நதியநாவில் சிே 

சுல்தசிக் கேப்�ல் கேம்ப�னிகேள 
துவஙகேப்�டடிரு்ந்தன . 
“ வ ங கே நா ள த தி ல்  கே வி 
ரவீ்நதிர்நாத ்தநாகூரின் 
குடும்�த்்தச் சநார்்ந்த 
ஜிலயநா்நதிர்நாத ்தநாகூர் 
்திவழி நீரநாவிக் கேப்�ல் 
ல�நாக்குவரத்்த (Inland Riv-
er Steam Navigation Service) 
துவஙகினநார். சிடடைகேநாங 
்கே்ரச்  லசர்்ந்த  சிே 
ேமீன்்தநார்கேளும் முஸலீம் 
வ ர் த ்த கே ர் கேளும்  1 9 0 5 
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ேூ்ேயில் “ப�ஙகேநால் ஸடீம் ல்விலகேஷன் 
கேம்ப�னி” என்ற ப�யரில் சுல்தசிக் கேப்�ல் 
கேம்ப�னி்யத துவஙகினநார்கேள. இதுல�நாே 
்நாடடின் �ே இடைஙகேளிலும் 20க்கு லமற�டடை கேப்�ல் 
கேம்ப�னிகேள துவஙகேப்�டடைன” (வ. உ.சி.யின் 
சுல்தசிக் கேப்�லும் ப்தநாழிறசஙகே இயக்கேமும் - ச. 
்தமிழச்பசல்வன்)

இல்தல�நான்று, இஙலகே தூததுக்குடியிலும் 
சிவபுரம் மிடடைநா்தநார் சி. வ. ் ல்ேப�ருமநாள பிள்ள 
சி.வ. கேம்ப�னி என்ற ஒரு கேப்�ல் கேம்ப�னி்ய 
்டைததினநார். இவர் பின்னர் வ. உ. சி யின் கேப்�ல் 
கேம்ப�னியின் ் டை்ரக்டைரநாகேவுமிரு்ந்தநார்.

லமற�டி கேம்ப�னிகேள ஆஙகிலேயக் கேம்ப�னியின் 
சூழச்சிகே்ளயும் வியநா�நாரப் ல�நாடடிகே்ளயும் 
்தநாக்குப்பிடிக்கே இயேநாது மூடைலவண்டிய 
நிர்�்ந்தததிறகுளளநாயின. சி. வ. விறகு கேப்�ல்கே்ள 
குத்த்கேக்குக் பகேநாடுததிரு்ந்த �ம்�நாய கேப்�ல் 
மு்தேநாளி எஸ்ஸநாஜி டைநாஜல�யி என்�வ்ர 
ஆஙகிலேயர்கேள மிரடடி, அவரது கேப்�ல்கே்ள 
குத்த்கேக் கேநாேம் முடியும்முன்னலர சி.வநாவிடைமிரு்நது 
திருப்பி எடுததுவிடும்�டி நிர்�்ந்ததிதது சி. வ. 
கேம்ப�னி்ய மூடும்�டியநான சூழ்ே உருவநாக்கினர்.

இ்ந்தமநாதிரியநான பவள்ளயரின் சூழச்சிக்குத 
்தனது கேம்ப�னி �லியநாகிவிடைக் கூடைநாது என்று 
நி்னததும், சுல்தசிக் கேம்ப�னிக்கு பசநா்ந்தக் 
கேப்�ல்கேள கி்டையநாது என்று பவள்ளயர்கேளநால் 
கிளப்பிவிடைப்�டடை வ்த்நதிகேளுக்கு முறறுப்புளளி 
்வக்கே எண்ணியும் வ.உ.சி. ்தனது சுல்தசி கேப்�ல் 
கேம்ப�னிக்கு பசநா்ந்தமநாகே கேப்�ல்கேள வநாஙகே முடிவு 
பசய்தநார்.

இ்ந்த முடிவின்�டி, �ம்�நாய பசன்று திேகேர் 
ல � நா ன் லற நா ரி ன்  உ ்த வி யு டை ன் ,  மி கு ்ந ்த 
சிரமததிறகி்டையில், ்தனது மகேன் இற்நதுல�நான 
ப ச ய தி  ப ்த ரி ்ந து ம் கூ டை  ஊ ர் தி ரு ம் � நா 
்வரநாக்கியததுடைன், கேம்ப�னிக்கேநாகே “கேநாலியநா” 
மறறும் “ேநாலவநா” என்ற இரு கேப்�ல்கே்ள 
வநாஙகிவ்ந்தநார்

வ.உ.சியின் சுல்தசி கேப்�ல் கேம்ப�னியின் ஆரம்�ம் 
மு்தல் முடிவு வ்ரயிலும், வ.உ.சியின் எல்ேநா 
முயறசிகேளிலும் ஆழ்ந்த ஈடு�நாடும் அக்கே்றயுமு்டைய 
�நாரதி இ்ந்த இரு கேப்�ல்கேளின் வரவு குறிதது 
இவ்வநாறு எழுதினநான்:-

“பவகுகேநாேமநாயப் புததிரப் ல�றின்றி அரு்ந்தவம் 
பசயது வ்ந்த ப�ண்பைநாருததி ஏக்கேநாேததில் 
இரண்டு புததிர்ர்கே்ளப் ப�றறநால் எத்த்ன 
அளவறற ஆன்ந்தம்டைவநாலளநா அத்த்ன 
ஆன்ந்தத்்த ்மது ப�நாது மநா்தநாவநாகிய �நார்த 
ல ்தவியும்  இவ்விரண்டு கேப்�ல்கே்ளயும் 
ப�றற்மக்கேநாகே அ்டைவநாபளன்�து திண்ைலம. 
ஶர்ீ வ. உ. சி்தம்�ரம்பிள்ளயும் அவருடைனின்று்தவிய 
மறற ்ண்�ர்கேளும் ்தநாம் பிற்நது வளர்்ந்த 

்தநாய்நாடடிறகுச் பசயயலவண்டிய கேடை்மகே்ளச் 
பசயது விடடைநார்கேள.” (வ.உ.சி.யும் �நாரதியும், ஆ.
இரநா. லவஙகேடைநாசே�தி)

�நாரதி இன்னும் ஒரு�டி லமேநாகே, கேவிஞனுக்லகே 
உரிய உைர்ச்சிகேரமநான உ்நது்தலுடைன்,

ேநாலவநா, கேநாலியநா என்ற அ்ந்தக் கேப்�ல்கேளின் 
ப�யர்கே்ள மநாறறி சிவநாஜி, ்தநா்தநா�நாய , 
திேகேர்,்கேக்குவநார் என்று சுல்தசியத ்த்ேவர்கேளின் 
ப�யர்கே்ள அவறறிறகுச் சூடடைேநாபமன்ற 
லயநாச்ன்யயும் முன்பமநாழிகிறநார்.

வ.உ.சி.யின் கேப்�ல் கேம்ப�னி்ய எப்�டியும் 
ஒழிததுக்கேடடை கேஙகேைம் கேடடிக்பகேநாண்டு 
பவள்ளயர் கேம்ப�னி �ே வியநா�நாரத 
்த ்ந தி ர ங கேளி லு ம்  ச தி த தி டடைங கேளி லு ம் 
ஈடு�டைவநாரம்பித்தது. மு்தலில் ்தஙகேள கேப்�ல்கேளில் 
சரக்கு ஏறறு�வர்கேளுக்கும் �யணிப்�வர்கேளுக்கும் 
கேடடைைத்்தக்கு்றத்தனர். பின்னர் கேடடைைஙகே்ள 
இேவசமநாக்கினர். ல�நா்தநா்தறகு சுல்தசி கேப்�ல் ்தஙகேள 
கேப்�ல் மீது லவண்டுபமன்லற லமநா்த வ்ந்த்தநாகேப் 
ப�நாய வழக்பகேநான்்றப் ல�நாடடைனர்.

இத்த்ன “ஊனர் சதி”கேளிலிரு்நது ்தப்பித 
்த டு ம நா றி ய  சு ல ்த சி  கே ப் � ல்  கே ம் ப�னி , 
கேம்ப�னிக்குளளிரு்நல்த எழு்ந்த உளமுரண்�நாடுகேளநால் 
லமலும் ஆடடைம் கேண்டைது. ேநா�ம் சம்�நாதிக்கும் 
வியநா�நார ல்நாக்குடைன் சுல்தசிக் கேப்�ல் கேம்ப�னியில் 
இ்ை்ந்த சிேர் கேம்ப�னி்ய பவள்ளயர் 
எதிர்ப்பின் அஙகேமநாகே ்டைத்த விரும்�வில்்ே. 
எனலவ, அவர்கேள வ.உ.சி.்யத தீவிர அரசியல் 
பசயல்�நாடுகேளிலிரு்நது ஒதுஙகி இருக்கும்�டியும்; 
இல்்ேபயனில் ,  கே ப் �ல்  கே ம்ப�னியின் 
பசயற�நாடடிலிரு்நது விேகி இருக்கும்�டியும் 
நிர்�்ந்தம் பகேநாடுக்கேத ப்தநாடைஙகினநார்கேள. முடிவநாகே, 
ல்தச விடு்த்ேலய ்தனக்குப் பிர்தநானம் என்�்தநால் 
வ.உ.சி. தீவிர அரசியலிலிரு்நது ஒதுஙகே மனதின்றி 
கேப்�ல் கேம்ப�னி ப�நாறுப்பிலிரு்நது ரநாஜினநாமநா 
பசயயலவண்டிய்தநாகிவிடடைது. பின்னர், பவள்ள 
அரசநாஙகேத்தநால் அவர் ்கேதுபசயயப்�டடு 
சி்றயில் அ்டைக்கேப்�டடைதும் சுல்தசி கேப்�ல் 
கேம்ப�னியின் பசயற�நாடுகேள முழுவதுமநாகே 
முடைஙகிப்ல�நாயின.

சு ்த ்ந தி ர  ல வ ட ்கே யு ம் ,  அ ்த ற கே நா ன 
ல � நா ர நா ட டை ங கே ளு ம்  எ ங பகே ல் ே நா ம் 
பகேநாழு்நதுவிடபடைரி்ந்தனலவநா அஙபகேல்ேநாம் 
சுல்தசிய ப்தநாழில் முயறசிகேள ல்தநான்றி வளர 
ஆரம்பித்த்்த ் நாம் வரேநாறறிலிரு்நது அறியமுடிகிறது. 
உ்தநாரைம் - அன்்றய �ம்�நாய, கேல்கேத்தநா, 
பசன்்ன ல�நான்ற மநாகேநாைஙகேள.

பசன்்ன மநாகேநாைததில், குறிப்�நாகே அன்்றய 
ஒன்றி்ை்ந்த ப்ல்்ே மநாவடடைததில் வ.உ.சி., சிவநா, 
�நாரதி ல�நான்ற ல்தச�க்்தர்கேள மக்கேளி்டைலய 
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ல்தசவிடு்த்ேக்கேநான லவட்கே்ய தூண்டிவிடும் 
வ்கேயில் �ே அரசியல் ல�நாரநாடடைஙகே்ள 
முன்னின்று ்டைததினநார்கேள. ல்தச சு்த்நதிர 
மீடசிக்கேநான ல�நாரநாடடைஙகேலளநாடு, கூடைலவ 
சு ல ்த சி ய த  ப ்த நா ழில்  முய ற சி க் கே நான 
முன்பனடுப்புகேளிலும் அவர்கேள ்தஙகே்ள 
ஈடு�டுததிக் பகேநாண்டைநார்கேள.

அ்ந்த வ்கேயில், வ.உ.சி-யின் சுல்தசி கேப்�ல் 
கேம்ப�னியின் உருவநாக்கேம் மிகே முக்கியமநானது. 
அவருக்கு முன் இ்ந்தமநாதிரி முயறசியில் சிேர் 
ஈடு�டடிரு்ந்தனர் என்று முன்பு �நார்தல்தநாம் 
ஆனநால், அவர்கேள எல்ேநாம் சுய வியநா�நார-ேநா� 
ல்நாக்கில்்தநான் அத்த்கேய முயறசிகேளில் 
ஈடு�டடிரு்ந்த்தநாகேத ப்தரிகிறது. மநாறநாகே, 
வ.உ.சிக்கு மடடுலம கேப்�ல் விடுவப்தன்�து 
ஆயிரம் ஆண்டு �நாரம்�ரியமுளள ் மது கேப்�ல் 
ப்தநாழி்ேயும் வநாணி�த்்தயும் மீடபடைடுதது 
புததுயிரூடடி, அ்்த மறு�டியும் ஒரு சுல்தசியத 
ப்தநாழிேநாக்கிடை லவண்டுபமன்ற துடிப்பும் 
ப்தநா்ே ல்நாக்குப் �நார்்வயுமிரு்ந்தது. அ்ந்த 
வ்கேயில், அவலர ் மது ் நாடடின் சுல்தசி ல்தசிய 
கேப்�ல் ப்தநாழிலுக்கேநான (National Shipping Indus-
try) மூத்த முன்லனநாடியநாவநார் (Pioneer).

லமலும், இம்முயறசியில் வ.உ.சி-க்கு இரு்ந்த 
ப்தநா்ேல்நாக்குப் �நார்்வக்கு (vision) அவரது 
சுல்தசிக் கேப்�ல் கேம்ப�னி்ய அவர் 
ஏற�டுததுவ்தறகேநான முக்கிய ல்நாக்கேஙகேளநாகே 
அறிவிக்கேப்�டடை விஷயஙகேளிலிரு்நல்த ் ம்மநால் 
அறி்நது பகேநாளள முடியும்!

-தூததுக்குடிக்கும் பகேநாழும்புக்கும் சுல்தசிய 
ஸடீமர்கேள ்்டைப�றநா்த து்றமுகேஙகேடகும் 
பிரயநாைத்்தயும்  வியநா�நா ரத்்தயும் 
பசௌகேரியப்�டுத்தவும் சகேநாயப்�டுத்தவும் ்தக்கே 
ஸடீமர்கேள ் ்டைப�றும்�டி பசய்தல்.

-இ்நதியர்கே்ளயும் இேங்கேயர்கே்ளயும் 
மறறும் ஆசியநா கேண்டைதது ேநாதியநார்கேளுக்கு 
கேப்�ல் ்டைநாததும் ப்தநாழிலில் �ழக்குவிதது 
அ்தன்மூேம் வரும் ேநா�த்்தய்டையும்�டிச் 
பசய்தல்.

-இ்நதியர்கேளுக்கும் இேங்கேயர்கேளுக்கும் 
மறறும் ஆசியநா கேண்டைதது ேநாதியநார்கே்ளயும் 
கேப்�ல் ்டைநாததும் ப்தநாழி்ேயும் கேப்�ல் 
நிர்மநாைஞ பசயயும் ப்தநாழி்ேயுஞபசயது 
கேநாடடிக் கேறபித்தல்.

-இ்நதிய இேங்கே மநாைவர்கேளுக்கும் மறறும் 
ஆசியநா கேண்டைதது மநாைவர்கேளுக்கும் 
கேப்�லேநாடடு்ந ப்தநாழி்ேயும் கேப்�ல் நிர்மநாைஞ 
பசயயும் ப்தநாழி்ேயும் சநாஸதிர சம்�்ந்தமநாகேக் 
கேறபிக்கும் கேேநாசநா்ேகேள ஏற�டுத்தல்.

-கேப்�ல் ்டைநாதது்ந ப்தநாழிலிலும் வியநா�நார 
மு்றயிலும் இ்நதியர்கேள இேங்கேயர்கேள 

மு்தலிய ஆசிய கேண்டைவநாசிகேளுக்குள ஐக்கிய 
�நாவ்ன்யயுண்டு�ண்ணி ஒறறு்மயநாகே உ்ழக்கேச் 
பசய்தல்.

-ஸடீமர்கேள,ஸடீம் ேநாஞசுகேள, �டைகுகேள மு்தலியன 
நி ர் ம நாைஞ  ப ச யவ ்த ற கும்  அ்வகே்ளச் 
பசப்�னிடுவ்தறகும் ,  சுத்தப்�டுததுவ்தறகும் , 
து்றகேலளற�டுத்தல்.

- கேம்ப�னியநார்  தீர்மநானிக்கும் சுல்தசியக் 
்கேதப்தநாழில்கே்ளயும் வியநா�நாரஙகே்ளயும் ் டைதது்தல்.

(வ. உ. சி. முறல�நாக்கு இயக்கேஙகேளின் முன்லனநாடி 
- ் நா. வநானமநாம்ே)

கேடை்ந்த நூறறநாண்டின் துவக்கேததிலேலய வ.உ.சி. 
எவ்வளவு முறல�நாக்கேநான ப்தநா்ேதூரப் �நார்்வயுடைன் 
சி்நதிதது பசயேநாறறினநார் என்�்்த அறி்கேயில் மிகு்ந்த 
ஆச்சர்யலமற�டுகிறது!

இன்னும் ஆச்சர்யமநான விஷயம் யநாப்தனில், இ்ந்த 
நூறறநாண்டில் �ரவேநாகேப் ல�சப்�டுகிற crowd funding 
- அ்தநாவது ஆரம்�நி்ே (startups) ப்தநாழில்கேளுக்கேநாகே 
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அதிகே எண்ணிக்்கேயிேநான ்ண்�ர்கேள , 
குடும்�ததினர், ப�நாது மக்கேள ஆகியவர்கேளிடைமிரு்நது 
சிறு சிறு ப்தநா்கே்ய வசூலிதது அ்ந்தத 
ப்தநாழில்கேளுக்கேநான மு்த்ே (capital) உருவநாக்குவது 
- என்ற வழிமு்ற்ய வ.உ.சி.யும் அவரது கேப்�ல் 
கேம்ப�னியும் கேடை்ந்த நூறறநாண்டின் துவக்கேததிலேலய 
கே்டைபிடிததிருக்கின்றனர். Crowd funding என்ற 
பசநால்லே 2006இல்்தநான் Wired என்ற �ததிரி்கேயின் 
ஆசிரியர் Jeff Howe என்�வரநால் மு்தல்மு்றயநாகே 
பிரலயநாகேப்�டுத்தப்�டடைது என்�்்தக் பகேநாண்டு 
�நார்க்்கேயில் வ.உ.சி. பிரமிக்கேத்தக்கே வ்கேயில் 
எத்த்ன முன்லனநாடியநான சநா்த்னகே்ளபயல்ேநாம் 
்தம் வநாழ்நாளில் சநாதிததுக் கேநாடடியிருக்கிறநார் 
என்�து புரியும்! லமலும், இ்ந்த crowd fundக்கேநான 
அ்றகூவல்கேள இப்ப�நாழுது ப�ரும்�நாலும் 
சமூகேவ்ே்தளஙகேளின் (social media) வநாயிேநாகே 
பவளியிடைப்�டுகின்றன.

“இதில் (சுல்தசி ஸடீம் ல்விலகேஷன் கேம்ப�னி) 
ஏ்ழகேள மு்தல் �ைக்கேநாரர்கேள வ்ரயுளள சகேே 
சுல்தச சலகேநா்தரர்கேளும் �ஙகேநாளிகேளநாகேச் லசர்்நது 
ேநா�ம் அ்டையும் ப�நாருடடும் �ஙகி்ன 1-க்கு 
ரூ � நா ய  2 5  வீ ்த ம்  4 0 , 0 0 0  � ங கு கே ள 
ஏற�டுத்தப்�டடிருக்கின்றன.” என்றும், இன்னும் 
சிறிய அளவில் “�ஙகு ஒன்றுக்கு ரூ.5 வீ்தம் 
அனுப்�க்லகேநாரி மக்கேளிடைம் லவண்டுலகேநாள 
விடைப்�டடைது. �ததுப் �ஙகுகேள அல்ேது அ்தறகுலமல் 
எடுப்�வர்கேள இயக்குனர்கேளநாகே ஆகேேநாம் என்றும் 
அறிவிக்கேப்�டடைது” (இ்நதிய வரேநாறறில் வ.உ.சி - �. 
முததுக்குமநாரசநாமி).

இ்ந்த அறிவிப்புகேள எல்ேநாம் �ததிரி்கேகேள, 
குறிப்�நாகே �நாரதியநாரின் இ்நதியநா �ததிரி்கே, 
வநாயிேநாகே பவளியிடைப்�டடைன. இதிலிரு்நது 
லமறகூறிய அத்த்ன வழிமு்றகே்ளயும் வ.உ.சி 
அ்ந்தக் கேநாேததிலேலய ்கேயநாண்டிருக்கிறநார் 
என்�்்த ் ம்மநால் அறியமுடிகிறது.

ம�ொத்தக் கேணிப்பில், சுல்தசிக் கேப்�ல் 
ப்தநாழிலுக்கு மடடுமன்றி ப�நாதுவநான ப்தநாழில் 
மு்னவுக்கும் முயறசிக்கும் ஒரு சிற ்ந்த 
முன்லனநாடியநாய, ப்தநா்ேல்நாக்குப் �நார்்வ 
பகேநாண்டை (visionary) ல்தர்்ந்த வழிகேநாடடியநாகே வ.உ.சி 
இரு்நதிருக்கிறநார் என்�து புேப்�டுகிறது. அன்்றய 
அரசியல் ்த்ேவர்கேளில் வ.உ.சி.்யப் ல�நான்று 
ப்தநாழில் மு்னவில் ஈடு�டடு அ்தறகேநான 
ப்தநா்ேதூரப் �நார்்வலயநாடு சி்நதிததுச் 
பசயேநாறறிய ்த்ேவர் லவறுயநாரும் இரு்ந்ததில்்ே 
என்லற நி்னக்கேத ல்தநான்றுகிறது.

இன்னும் பசயய லவண்டிய்வ:-

்தறல�நா்்தய மு்தல்வர் திரு. ஸடைநாலின் அவர்கேள 
வ.உ.சி-யின் 150வது பிற்ந்த ் நாள விழநா்வ முன்னிடடு 
- வ.உ.சி. கேப்�ல் கேம்ப�னியின் �திவு அலுவேகேமிரு்ந்த 
ப�ரிய  கே நாடடைன் லர நாடடின் ப�ய்ர 

வ.உ.சி்தம்�ரனநார் சநா்ே என்று அ்ழக்கேப்�டும்; 
மலனநான்மணியம் சு்ந்தரனநார் �ல்கே்ேக்கேழகேததில் 
வ.உ.சி ப�யரில் புதிய ஆயவிருக்்கே அ்மக்கேப்�டும்; 
அவர் எழுதியுளள அ்னததுப் புத்தகேஙகேளும் 
புதுப்ப�நாலிவுடைன் புதுப்பிக்கேப்�டடு, �நாடைநூல் 
கேழகேம் சநார்பில் கு்ற்ந்த வி்ேயில் மக்கேளுக்குக் 
கி்டைக்கே ஏற�நாடு பசயயப்�டும் உளளிடடை - 14 
அறிவிப்புகே்ள பவளியிடடு இருக்கிறநார்.

இது ல�நாகே, ்நாம் வ.உ.சி-யின் நி்ன்வப் 
ல�நாறறவும, இ்நதிய சுல்தசியக் கேப்�ல் மறறும் 
கேடைல்சநார் ப்தநாழிலுக்கு அவர் ஆறறிய ப�ரும்�ங்கே 
்நாபடைஙகும் �்றசநாறறவும், அவர் ்தமது கேப்�ல் 
கேம்ப�னியின் ல்நாக்கேஙகேள என்று அன்று கேண்டை 
ப்தநா்ேல்நாக்கு கேனவுகே்ள ்னவநாக்கிடைவும் 
பின்வருவனவற்றச் பசயவ்தறகேநான முயறசியில் 
ஈடு�டைலவண்டும்:-

1.National Maritime Day ஒவ்பவநாரு ஆண்டும் 
ஏப்ரல் மநா்தம் 5ஆம் ல்ததி மிகேச் சிறப்�நாகே இ்நதிய 
து்றமுகேஙகேளில் பகேநாண்டைநாடைப்�டடு வருகிறது. 
சி்நதியநா ஸடீம் ல்விலகேஷன் கேம்ப�னியின் S.S. 
Loyalty என்ற கேப்�ல் �ம்�நாயிலிரு்நது மு்தல் 
மு்றயநாகே பிரிடடைனுக்கு �ணித்ததின் நி்னவநாகே 
இ்ந்த தினம் பகேநாண்டைநாடைப்�டடு வருகிறது. மநாறநாகே, 
இ்தறகு ஏறக்கு்றய 13 ஆண்டுகேளுக்கு முன்�நாகேலவ 
வ.உ.சி. ்தனது கேப்�ல் கேம்ப�னி்யத துவஙகிய 
்நாளநான அக்லடைநா�ர் 16ம் ல்ததி்ய National Maritime 
Dayயநாகே அறிவிக்கேப்�டை மததிய அரசிடைம் 
வலியுறுததும்�டி ்தமிழகே அரசிடைம் லகேநாரிக்்கே 
்வக்கேப்�டைலவண்டும்.

2.வ.உ.சி. பகேநாழும்புக்கு கேப்�ல் பசலுததிய 
தூததுக்குடி �்ழய து்றமுகேததில் (லமலும் அது 
ப�நாதுமக்கேள எளி்தநாகேப் ல�நாய வருகிற வ்கேயில் 
டைவுனுக்குளலளலய அ்ம்நதிருப்�்தநால்) அவர் 
ப�யரில் அருஙகேநாடசியம் ஒன்று அ்மக்கேப்�டை 
லவண்டும். அவர் லகேநா்வச்சி்றயில் இழுத்த 
பசக்கு, அவரது கேநாலியநா (SS. Gaila) மறறும் ேநாலவநா 
(SS. Lavo) கேப்�ல்கேளின் உருமநாதிரிகேள, அவர் எழுதிய 
புத்தகேஙகேள, அவரது பு்கேப்�டைஙகேள, ஓவியஙகேள 
ஆகிய்வயும் அஙலகே கேநாடசிப்�டுத்தல் லவண்டும்.

3.வ.உ.சி. ்தனது கேப்�ல் கேம்ப�னியின் ல்நாக்கேஙகேள 
என்று கேண்டை மநாப�ரும் கேனவுகே்ள நி்றலவறறுகிற 
வ்கேயில், சர்வல்தசத ்தரததில் கேப்�ல் கேடடும் 
்தளமும், கேப்�ல்கேள ேநாஞசுகேள �டைகுகேள 
மு ்த லி ய ் வ கே ் ள ப்  � ழு து  � நா ர் த து 
பசப்�னிடுவ்தறகேநான து்றகேள (Docks) மறறும் work-
shopகே்ளயும், உேகேத்தரததுடைனநான கேடைல்சநார் 
�ல்கே்ேகேழகேம் (Maritime University) ல�நான்றவற்ற 
வ.உ.சி.யின் ப�யரில் பசயல்�டுகிற தூததுக்குடி 
து்றமுகேததில் நிறுவப்�டை லவண்டும். =
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வ.உ.சி்தம்�ரனநார் விடு்த்ேப் ல�நாரில் 
உளமநார, ல்ர்்மயநாகேத தீரததுடைன் �ஙபகேடுததுச் 
சி்றக்  ப கே நாடு்மகே்ளச்  ச ்நதித ்தவர் ; 
ஆஙகிலேயர்கேளுக்பகேதிரநாகேச் சுல்தசிக் கேப்�ல் 
நிறுவனத்்தத ல்தநாறறுவித்தவர், ப்தநாழிேநாளர் 
இயக்கேஙகே்ளக் கேடடுவிததுப் ல�நாரநாடைச் பசய்தவர், 
மநா்தர் ்ேம் ல�ணியவர், சநாதிபவறிக்கு எதிரநான 
மநானுடை ல்யர், இேக்கியப் �ணியநாறறியவர், 
்தததுவவநாதி, ்தமிழ உைர்வநாளர் - பமநாத்தததில் 
ல�நார்க்குைமிக்கே மநானுடை ல்யர்.

அவரு்டைய இ்ந்த உயர் �ண்புகேள ல்தநாழர் 
ஜீவநா்வக் கேவர்்ந்ததில் வியப்பில்்ே. அரசியல் 
ல�நாரநாடடைஙகேலளநாடு சமூகே விடு்த்ேப் 
ல � நா ர நா டடை ங கே ்ள யு ம் ,  �ண்� நா ட டு ப் 
ல�நாரநாடடைஙகே்ளயும் மக்கே்ள ஒன்றி்ைதது 
நிகேழததியவர் ல்தநாழர் ஜீவநா. அவரு்டைய 
எழுததுகேளிலும் லம்டைப் ல�ச்சுகேளிலும் இவற்றக் 
கேநாைேநாம்.

ஜீவநா, ்தமது எழுததுகேளில் வ.உ.சி.்யப் �றறிக் 
குறிப்பிடும் ல�நாது ப�ரும்�நாலும் “்தமிழர் ்த்ேவர்” 
என்லற குறிப்பிடுகிறநார். ஜீவநா எழுதுகிறநார்: “ஆண்டு 
1928 என்று நி்னவு. ஒரு மன்றததின் ஆண்டு விழநாக் 
கூ ட டை ம் .  இ டை ம்  கே நா ் ர க் கு டி க் கு ம் 
்நாச்சியநார்புரததிறகும் இ்டையிலிருக்கும் மநா்கேரி 
என்ற ஊர். விழநாத ்த்ேவர், ்தமிழர் ்த்ேவர் 
வ.உ.சி்தம்�ரனநார். அதில் ்நான் ஒரு ல�ச்சநாளன்” 
என்று அ்ந்த நிகேழ்வ எழு்ததப்தநாடைஙகுகிறநார் ஜீவநா. 
சிரநாவயல் கேநா்நதி ஆசிரம மநாைவர்கேள �நாடிய 
‘வ்நல்தமநா்தரம் என்ல�நாம்’ என்ற �நாடைல் �நாடியது, 
�நாட்டைக் லகேடடைதும் உைர்ச்சிமிகுதியநால் வ.உ.சி.
யின் கேண்கேளில் நீர் வழி்ந்தது, ்தநாம், ப�ண்விடு்த்ே 

குறி ததுப்  ல �சியது .  உைர்ச்சி  ்த ம்்ம 
ஆடபகேநாண்டை்தநால் ல�ச முடியநாமல் ல�நானது 
ஆகியவற்ற ஜீவநா விவரிதது விடடுப் பின் வருமநாறு 
எழுதுகிறநார்:

“ இறுதியநாகேத ்த்ேவர் முடிவு்ர கூறினநார்.

 வ்நல்த மநா்தரம், �நாரதி ஆகிய பசநாறகே்ளக் 
குறிப்பிடைத ப்தநாடைஙகியதும். ்த்ேவர் வ.உ.சி.யின் 
அகேம் உைர்ச்சி வசப்�டடுக் பகேநா்ந்தளிப்�்்த முகேம் 
கேநாடடிறறு கேண்கேளில் நீர்மல்கின. ப்தநாண்்டை 
கேம்மிறறு. ் நா ்தழு்தழுத்தது.

‘�நாரதி இற்நது ல�நானநான் என்று நி்னதல்தன். 
இஙகு சிறுவர்கேள �நாடிய �நாட்டைக் லகேடடை ல�நாது 
�நாரதி ல்ரில் �நாடைக் லகேடடைது ல�நான்ற உைர்ச்சி 
எனக்கு ஏற�டடைது. �நாரதி சநாகேவில்்ே. என்றும் 
இருப்�நான்’.

குரலில் ஆழ்ந்த கேனிவு ஒலித்தது. சி்தம்�ரனநாரின் 
கேண்கேள நீரநால் நி்ற்ந்தன. கூடடைததில் குழுமியிரு்ந்த 
்நாஙகேள எல்லேநாரும் கேண்ணீ்ரத து்டைததுக் 
பகேநாண்டிரு்நல்தநாம்.

‘்தம்பி, (�க்கேததிலிரு்ந்த என்்னச் சுடடிக்கேநாடடி) 
ல�ச்்சக் லகேடடை பிறகு, ்தமிழன் வீரம் மஙகேவில்்ே. 
மஙகேவும் மநாடடைநாது என்ற எண்ைம் உறுதிப்�டுகிறது, 
என்று ப்தநாடைர்்நது கூறினநார்.

 �நாரதியநாரிடைம் ்தமிழ ் நாடடுத திேகேருக்கு இரு்ந்த 
ல�ரன்பும் ப�ருமதிப்பும் அன்று முழுவடிவில் 
பவளிப்�டடைது. வ்நல்த மநா்தரம் என்றுயிர் ல�நாம் 
வ்ர வநாழததுலவநாம் என்ற ்தமிழர் ப�ரு்ந்த்ேவரின் 
இ்தய மகேநா �க்தி்யக் கேநாணும் ் ல்வநாயப்பு அன்று 
கி்டைத்தது. ப�ரு்ந்த்கே்ம, உைர்ச்சி வசப்�டைல், 

ஜீவாவின் 
ொர்பவயில் 

வ.உ.சி.

கட்டுரை

நொ. இரொமச்சந்திரன்
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உைர்ச்சியூடடைல் மு்தலிய அரும் ப�ரும் 
மனி்தப்�ண்புகேள, முழு வடிலவநாடு அன்று 
சி்தம்�ரனநாரிடைம் கேநாடசியளித்த்்தப் ல�நால் ்நான் 
எ்ந்தத ்தமிழ ்நாடடுத ்த்ேவரிடைமும் கேண்டைதுமில்்ே; 
பிறர் கேண்டை்தநாகேக் லகேடடைதுமில்்ே” (�.ஜீவநான்ந்தம் 
ஆக்கேஙகேள, �குதி 1, வீ. அரசு(�தி), 2007. �க்.368-369).

“்தமிழகேததில் மு்தல் ப்தநாழிேநாளர் ்த்ேவர் 
வ.உ.சி. என்று ல்தநாழர் ஜீவநா துல்லியமநாகே 
மதிப்பிடுகிறநார்.

1908 பிப்ரவரி 27 தூததுக்குடி லகேநாரல் மில் 
ப்தநாழிேநாளர்கே்ளத திரடடி லவ்ே நிறுத்தம் 
பசயய ்வதது ஊதிய உயர்வு, வநார விடுமு்ற, 
இ்தர வசதிகே்ள வலியுறுததி இ்நதியநாபவஙகும் 
்த்ேப்புச் பசயதிகேளில் அதிரச் பசய்தனர் 
வ.உ.சி்தம்�ரனநார் மறறும் சுப்பிரமணிய சிவநா 
ஆகிலயநார். இ்ந்த ப்தநாழிேநாளர் ல�நாரநாடடைத்்த 
எளி்தநாகே வீழததிவிடைேநாம் என்று கேஙகேைம் கேடடிக் 
பகேநாண்டிரு்ந்த கேநாேனிய ஏகேநாதி�ததியததிறகு 
விழு்ந்த பசன்ற நூறறநாண்டின் ப�ரிய சம்மடடி 
அடி.

ப்தன் லகேநாடியில் ்டை்ந்த இ்ந்தப் ல�நாரநாடடைம் 
இ்நதியநா்வத ்தநாண்டி ரஷ்யநா வ்ர மிகேவும் 
நுட�மநாகேக் கேவனிக்கேப்�டடைது. இ்ந்த லவ்ே 
நிறுத்தம் ப�நாதுமக்கேளின் எழுச்சியநாகே மநாறி அடித 
்தடடு வர்க்கே மக்கேளி்டைலய அரசியல் அறிவும் 
�ரவியது.

இ்நதியநா முழுவதும் அ்னவரது கேவனத்்தயும் 
ஈர்த்த லகேநாரல் மில் ப்தநாழிேநாளர்கேளின் லவ்ே 
நிறுத்த ல�நாரநாடடைம் பவறுமலன ஊதிய உயர்வுப் 
ல�நாரநாடடைமநாகே மடடுலம கேரு்தநாமல் இ்நதிய 
விடு்த்ே இயக்கேததில் சுல்தசி இயக்கேததுடைன் 
ப்தநாழிேநாளி வர்க்கேத்்த இ்ைக்கும் ல்நாக்குடைன் 
திறம்�டைச் பசயது வழிகேநாடடினநார் வ.உ.சி.

ப்தநாழிேநாளர்கேள ல�நாரநாடடைம் எ்ந்த வ்கேயிலும் 
குன்றி விடைநாமல் �நார்ததுக் பகேநாண்டைநார் வ.உ.சி. 
குறிப்�நாகே ப்தநாழிேநாளர்கேள லவ்ே நிறுத்த 
ல�நாரநாடடை கேநாேஙகேளில் �டடினி �சியநால் வநாடி 
விடைக் கூடைநாது. அ்தனநால் ல�நாரநாடடைததில் ப்தநாயவு 
ஏற�டடு விடைக் கூடைநாது என்�்தறகேநாகேப் 
ப�நாதுமக்கேளிடைம் ப�நாது நிதி திரடடி சநாப்�நாடு 
ல�நாடடைது்தநான் மிகேவும் முக்கியமநானது (பரங்கேயநா 
முருகேன்).

ஜீவநா கூறுகிறநார்: இ்நதியநாவில் ப்தநாழிேநாளர் 
இயக்கேம் கேறுப்�நா சிவப்�நா என்று லகேடடை 
கேநாேததிலேலய தூததுக்குடித ப்தநாழிேநாளர்கே்ளத 
்தடடி எழுப்பி, அணிவகுதது நிறுததி, லவ்ேநிறுத்தப் 
ல�நாரில், லகேநாரல் மில்-பவள்ள மு்தேநாளிகேள மீது 
பவறறி லமல் பவறறிகேண்டைநார்

வஙகேததில் சுல்தசிக் கிளர்ச்சி மேர்்நது கிளர்்ந்தது. 
ப்ல்்ே மநாவடடைததில் �நாடடைநாளி மக்கேளின் �்டை 
திரடடினநார் வ.உ.சி. ்தமிழகேத்்த உயர்த்த ்தரும 

சஙகே ப்சவுச் சநா்ே, சுல்தசி ்நாவநாயச் சஙகேம், 
சுல்தசியப் �ண்டைகேச் சநா்ே ஆகிய ஸ்தநா�னஙகே்ள 
நிறுவினநார். தூததுக்குடிக்கும் சிஙகேளததிறகும் 
கேப்�லேநாடடிக் பகேநாழுத்த பவள்ளக் கேம்ப�னியநார், 
‘ஓடடை ் நாஙகேபளடுக்கே பவன்லற கேப்�ல் ஓடடினநாய” 
என்று வநாய விடடைேற சு்த்நதிரக் கேப்�்ே ஓடடி, 
சுல்தசிக் பகேநாடி்ய உயர்ததில் பிடித்தநார் வ.உ.சி.

===

விடு்த்ே அ்டை்ந்த பிறகும் லகேநா்வ, பசன்்ன 
ப்தநாழிேநாளர்கேளின் லச்வயில் ஈடு�டடு, 
ப்தநாழிேநாளர் �க்கேலம நின்று ல�நாரநாடினநார். 
மு்தேநாளிகேள �க்கேம் திரும்�வில்்ே (�. ஜீவநான்ந்தம் 
ஆக்கேஙகேள. 369 - 370).

வ.உ.சி.யின் ்தமிழப் �ணி்யத ல்தநாழர் ஜீவநா 
புகேழ்நது ல�சுகிறநார். அவ்ரப் ப�ரும் புேவர் 
என்லற அ்ழக்கிறநார். அவரு்டைய இேக்கிய 
இேக்கேை அறி்வ பமச்சிப் ல�ரறிஞர் என்றநார். 
�ன்பமநாழிப் புேவர் என்று வ.உ .சி .்யப் 
�நாரநாடடுகிறநார். அவரு்டைய பமநாழி ப�யர்ப்புப் 
�ணி்ய விய்நது ல�நாறறுகிறநார். “்தமிழச் சஙகேப் 
புே்மயும் �ன்பமநாழிப் புே்மயும் ல்தசியத 
்த்ே்மயும் ஒருஙகு திரண்டு விளஙகிய ப�ரியநார் 
வ.உ.சி. ஒருவர் ்தநாலன?” என்று விய்நது கூறுகிறநார்.

வ.உ.சி.லயநாடு ப்ருஙகிப் �ழகிய ல�ரநாசிரியர் 
்வயநாபுரிப் பிள்ளயின் கூற்றப் பின்வருமநாறு 
லமறலகேநாள கேநாடடுகிறநார்: “எ்ந்த நூ்ே எடுத்தநாலும் 
இவர் முன்பிரு்ந்த நூேநாசிரியர்கேள கூறிய்த்ன 
அேசிப் �நார்ததுப் புதிய உ்ர கேநாணுவதிலேலய 
முயன்று வருவநார். இேக்கேைம் மு்தலிய விேஙகுகே்ள 
எல்ேநாம் இவர் அறலவ கே்ள்நது எறி்நது விடுவநார். 
துணிகேரமும், உைர்ச்சி லவகேமும், எ்த்னயும் 
்தன்னி்ேயிலிரு்நது ல்நாக்கும் ல்ர்்மயும், இவரது 
முக்கியமநான இயல்புகேள. எளி்மயநாகே உ்ரகேள 
இரு்ந்தநாகே லவண்டும் என்ற ப�ருஙகேருததுக் 
பகேநாண்டைவர்” (�. ஜீவநான்ந்தம் ஆக்கேஙகேள, 372).

திருக்குறளுக்குப் �ரிலமேழகேர் ்த்ந்த உ்ரயில் 
�ல்லவறு கு்றகேள இருப்�்்த வ.உ.சி. சுடடிக் 
கேநாடடிய்்த ஜீவநா குறிப்பிடுகிறநார். வ.உ.சி. 
மைக்குடைவர் உ்ர்யப் ல�நாறறியல்தநாடு அ்த்னப் 
�திப்பிதது பவளியிடடை்்தயும் சுடடிக் கேநாடடுகிறநார்.

ப்தநால்கேநாப்பிய இளம்பூரைர் உ்ர்ய அ்தன் 
சிறப்பு கேருதி �திப்பித்தநார்.

்ன்னூல் இேக்கேை (மூேமும் உ்ரயும்) நூலுக்கு 
எளிய உ்ர எழுதிப் �திப்பித்த்்தயும் ஜீவநா 
சுடடுகிறநார். சிவஞநான ல�நா்தம் நூலுக்கு வ.உ.சி. 
எளிய உ்ர ்த்நது �திப்பித்த்்தயும் குறிப்பிடுகிறநார்.

அடுத்த்தநாகே வ.உ.சி. எழுதிய நூல்கேள �றறி ஜீவநா 
விவரிக்கிறநார். பமயயறிவு, பமயயறம், வளளியம்்ம 
சரிததிரம், வலி்மக்கு மநார்க்கேம், சநா்நதிக்கு மநார்க்கேம் 
ல�நான்ற பசயயுள, உ்ர்்டை நூல்கே்ள வ.உ.சி. 
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எழுதியுளளநார். இ்ந்த நூல்கேளில் ்தனி மனி்தனும் 
சமு்தநாயமும் தூய ்ல்வநாழவு ப�ற ்தநாம் கேண்டை 
உண்்மகே்ள வடிததுத ்தருகிறநார் என்று ஜீவநா 
கூறுகிறநார். ஒவ்பவநாரு நூலின் உளளடைக்கேத்்தச் 
சுருக்கேமநாகே ஜீவநா குறிப்பிடுவது சிறப்�நாகே 
அ்ம்நதுளளது.

லேம்ஸ ஆேன் எழுதிய ஆஙகிே நூல்கே்ள மனம் 
ல�நால் வநாழவு, அகேலம புறம் என்ற ்த்ேப்புகேளில் 
பமநாழி ப�யர்தது பவளியிடடை்ம்ய ஜீவநா 
�நாரநாடடுவல்தநாடு வ.உ.சி.யின் ்தமிழ மண் மைக்கே 
பமநாழி ப�யர்க்கும் ஆறற்ே விய்நது ல�நாறறுகிறநார்.

வ.உ.சி.யின் ஆரநாயச்சித திறத்்த ஜீவநா சிறப்�நாகேச் 
சுடடிக் கேநாடடுகிறநார்: வ.உ.சி. எத்த்கேய சிற்ந்த 
ஆரநாயச்சிததிறன் �்டைத்தவர் என்�்்த அவர் 
திருக்குற்ளப் �றறி பவளியிடடை சிே கேருததுக்கேளநால் 
அறியேநாம்.

மிகே ்ன்றநாகே ஆயிரதது முன்னூறறு முப்�து 
குறட�நாக்கே்ளயும் கேறறுத ப்தளி்ந்த்தன் �யனநாகேத 
திருக்குறளில் கேநாைப்�டும் �நாயிரம் வளளுவப் 
ல�ரநாசநானநால் அருளப்�டடை்தல்ே என்று துணிகிறநார். 
வளளுவர் கேநாேததிறகுப் பின், உ்ரயநாசிரியர் 
கேநாேததிறகு முன், �நாயிரததில் கேநாைப்�டும் ் நான்கு 
அதிகேநாரஙகேளும் யநாரநாலேநா முப்�நாலேநாடு 
லசர்க்கேப்�டடிருக்கின்றன என்று முடிவு கேடடுகிறநார். 
அறததுப்�நாலில் கேநாைப்�டுகிற “பமயயுைர்வு”, 
“துறவு” ஆகிய அதிகேநாரஙகேள �நாயிரததில் 
கேநாைப்�டும் “கேடைவுள வநாழதது”, “நீத்தநார் ப�ரு்ம” 
ஆகிய அதிகேநாரஙகே்ள விடை மிகே மிகே உயர்்தரமநான 
கேருததுகேள பசறி்ந்த்வ என்றும் முப்�நாலின் 
கேருததுகேள ல்த்வலயயில்்ே. கேநாரைஙகேள கேநாடடித 
்தமது முடி்வ நி்ே ்நாடடுகிறநார் (�ஜீவநான்ந்தம் 
ஆக்கேஙகேள 375).

இவ்வநாறு வ.உ.சி. ஒரு ்தமிழறிஞர் என்�்்த ஓர் 
ஆயவநாளனின் திறதல்தநாடு ஜீவநா மதிப்பிடுகிறநார்.

1961 ஆம் ஆண்டு சனவரி மநா்தம் 11 ஆம் ்நாள 
்்டைப�றற ஏ.ஐ.டி.யூ.சி.மநா்நாடடில் கே்ேஞர் டி.
லகே.எஸ. குழுவினரின் “ல்தச�க்்தர் சி்தம்�ரனநார்” 
என்ற ் நாடைகேம் ் ்டைப�றறது குறிதது ல்தநாழர் ஜீவநா 
�நாரநாடடிப் ல�சியுளளநார்.

“்ரம்புகேள பவடிதது, குருதி பீறிடும் ல்தச�க்தியின் 
வீறு பகேநாண்டை ்தன்்ம்யக் கே்ேஞர் ப�ருமக்கேளநான 
டி.லகே.எஸ. குழுவினர் ்ம் முன்லன ்டிததுக்கேநாடடினர்.

20 ஆவது நூறறநாண்டின் முற�குதி்ய, குறிப்�நாகே 
1908 ஆம் ஆண்்டை முக்கியமநாகேக் பகேநாண்டு, 
்தமிழகேததின் உைர்ச்சிக் கேடைல்கேளநான வ.உ..சி., 
சுப்பிரமணிய சிவநா, �நாரதி ஆகிலயநாரின் ேடசிய 
வநாழ்வப் பின்னணியநாகேக் பகேநாண்டு “ல்தச�க்்தர் 
சி்தம்�ரனநார்” உருவநாக்கியிருக்கிறநார்கேள என்று 
ல�சிய ல்தநாழர் ஜீவநா ் நாடைகேததில் விடு�டடுப் ல�நான 
�குதி்யயும் சுடடிக்கேநாடடுகிறநார்: “திருப்ல்லவலி 
ஜில்ேநா முழு்மயும் அணிதிரண்டை்்த, வ.உ.சி.யின் 

்த்ே்மயில் ல�நாரநாடடைப் புயல் வீசிய பின், 
மக்கேளி்டை ஏற�டடை உைர்ச்சி்ய, ப்தம்்�, 
மநாறறத்்த, புதிய விஸவரூ�த்்த ் நாடைகேததில் மிகேச் 
சிற்ந்த மு்றயில் சிததிரிததிருக்கே லவண்டும். 
�நாடடைநாளி வர்க்கேததிறகு, சநா்தநாரை மனி்தனுக்கு 
உளள �ங்கே முழு்மயநாகே சிததிரிக்கே லவண்டும்” 
என்று குறிப்பிடுகிறநார் (�.ஜீவநான்ந்தம் ஆக்கேஙகேள, 
975).

வ.உ.சி. மு்தல் ப்தநாழிேநாளர் லவ்ே நிறுத்தம் 
நிகேழததியவர், விடு்த்ேப் ல�நாரநாடடைமநாகேலவ 
அவரு்டைய வநாழக்்கே அ்ம்நதுவிடடைது. 
விடு்த்ேப் ல�நாரநாடடைததில் மி்தவநாதிகேள �க்கேம் 
அவர் இரு்ந்ததில்்ே. திேகே்ரத ்தமது ்த்ேவரநாகேக் 
பகேநாண்டைநார். வீரம் பசறி்ந்த ல�நாரநாடடைஙகே்ள 
நிகேழததினநார். ல�ரநாசிரியர் ்நா. வநானமநாம்ே 
கூறியது ல�நாே ்தமிழகேததில் முறல�நாக்கு 
இயக்கேஙகேளின் முன்லனநாடி அவர். அரசியல் 
விடு்த்ே்யயும், சமூகே விடு்த்ே்யயும், 
�ண்�நாடடு விடு்த்ே்யயும் இ்ைததுப் 
ல�நாரநாடினநார். ்தமிழத ல்தசியததில் கேநால் ஊன்றிக் 
பகேநாண்டு இ்நதிய ல்தசியத்்தப் �நார்த்தநார். சுல்தசி 
என்ற அ்டைபமநாழி்யப் ப�ரிதும் விரும்பினநார். 
அல்தல்ரததில் கே்தர் அணிவ்்த அவர் ஏறகேவில்்ே.; 
ம நா ற நா கே ,  ் கே த ்தறி  ஆ்டை  அணிவ்்த 
ஊக்கேப்�டுததினநார். திேகேரின் ்த்ே்ம்ய ஏறறுக் 
பகேநாண்டைநாலும் சமூகேம் சநார்்ந்த சித்த்னகே்ளப் 
ப�நாறுத்த வ்ர அவர் திேகே்ரப் பின்�றறவில்்ே; 
லவறு�டடைநார். �ன்முகேத ்தன்்ம பகேநாண்டை 
மநாமனி்தரநாகே அவர் வநாழ்ந்தநார்.

ஜீவநாவின் கூறலறநாடு இக்கேடடு்ர்ய 
முடிப்ல�நாம்:

“சி்தம்�ரனநார் அ்நநிய ஏகேநாதி�ததிய ஆடசி்ய 
எதிர்த்த அப்�ழுக்கேறற ல்தச �க்்தர் மடடுமல்ே, 
ப்தநாழிேநாளர் சஙகேஙகே்ளயும் விவசநாயச் 
சஙகேஙகே்ளயும் அ்மதது அவர்கேளது உரி்மப் 
ல�நாரநாடடைஙகே்ளத ்த்ே்ம ்தநாஙகி ்டைததிய, 
உ்ழக்கும் மக்கேளின் உறுது்ைவர் மடடுமல்ே! 
அவர் ்தமிழுக்கு ் ற�ணி புரி்ந்தவர். ்தமிழ இேக்கிய 
இேக்கேைஙகேளில் வல்ேவர். உண்்ம உ்ர கேநாணும் 
உரம் ப�றறவர்.; அவர் லகேநாயமுததூர் கேண்ைனூர் 
சி்றகேளில் இருக்கும் ல�நாது அவரது ்கே 
கேல்லு்டைத்தப்தநாடு பசக்கிழுத்தல்தநாடு நிறகேவில்்ே. 
கேவிகேளும் எழுதியது. சி்தம்�ரனநார் ்தன் �நாடைல்கேள 
�ேவற்ற ஆக்கியுளளநார். இன்னும் �ே நூல்கே்ள 
இயறறியுளளநார்.

இவ்வி்தம் ல்தச�க்்தரநாகேவும் ்தமிழறிஞரநாகேவும் 
வநாழவநாஙகு வநாழ்ந்த அவர் இன்று ்ம்மி்டைலய 
இல்்ே. என்�்தறகேநாகே அவர் கேநாேம் பசன்ற 
வரல்ேர், கேநாேத்்த பவன்றவர்!”

கடடுலரயோளர்: ப�ரோசிரியர் (�ணி நில்றவு)
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கட்டுரை

டி.எம். மூரத்தி

ேன்னிகரில்்ாத் ேப்வர் 

வ.உ.சி.

1908 மபார்ச 12ஆம் வததி, பிபின சநை்பபாலர் 
விடுதரலரயக் தகபாண்டபாடினர் எனக் குற்றம் சபாட்டி, 
வ.உ..சி, சிவபாரவ பிரிட்டிஷ் ஆட்சி ரகது தசய்தது. 
த்பரும் கலவைம் ஏற்்பட்டது. அவர்கரள விடுவிக்கக் 

வகபாரி, ததனதமிழகம் முழுக்க த்பபாது 
வவரலநிறுததம் மபார்ச 14 முதல் 19 வரை 

நரடத்பற்றது. இதுவவ இநதியபாவின முதல் த்பபாது 
வவரலநிறுததம் ஆகும்.

த மி ழ ் நா டு  அ ற பு ்த ம நா ன 
விடு்த்ேப்ல�நாரநாடடை வீரர்கே்ளத 
்த்நதிருக்கிறது. ல்தச விடு்த்ே்ய சகேே 
�ரிமநாைஙகேளிலும் உளவநாஙகிக்பகேநாண்டு, 
ஒவ்பவநாரு து்றயிலும் பசம்்மயநான 
�ஙகேளிப்்�த ்த்ந்த மூத்த ்த்ேமு்றத 
்த்ேவர்கேளில் மிகே முக்கியமநானவர் வ.உ..
சி.. அவர்கேள.

உள்நாடடு ப்தநாழில் வளர்ச்சிக் 
கூறுகே்ள ்சுக்கி ஒழித்த கேநாேனியநாதிக்கே 
ப�நாருளநா்தநாரக் பகேநாள்கேகே்ள எதிர்தது 
உருவநானது சுல்தசியம். அ்த்ன மக்கேள 
ம ய ம நா க் கே ப் � ட டை  ல � நா ர நா ட டை 
்்டைமு்றயில் பகேநாண்டு வ்நது நிறுததிய 
மு்தல் இ்நதியர்,  வ.உ..சி. ்தநான். இ்தன் 
கேநாரைமநாகே வநாழக்்கேலய ல�நாரநாடடைமநாகி, 
்தநாஙகே இயேநா்த சி்றச்சநா்ே சிததிரவ்்த 
பகேநாடு்மகேளுக்கு ஆளநான மு்தல் ்தமிழர் 
அவர்்தநான் . அவரது எல்்ே விரி்ந்த 
கேனவுகே்ளயும், அ்த்ன நி்றலவறற 
அவர் முன்பனடுத்த பசயல்�நாடுகே்ளயும் 
இன்னும் விரிவநாகே ஆயவு பசயய 
லவண்டியுளளது.

வளளியப்�ன் உேகே்நா்தன் சி்தம்�ரம் 
பிள்ள என்ற வ.உ.சி. 1872 பசப்டைம்�ர் 
5ஆம் ல்ததி, திறன் வநாய்ந்த பிர�ே 
வழக்கேறிஞரநான உேகே்நா்த பிள்ளக்கும், 
�ரமநாயி அம்்மக்கும் மகேனநாகேப் பிற்ந்தநார். 
அவ ர்  பி ற ்ந ்த  ஓடடைப்பிடை நா ர ம் 
�நாஞசநாேஙகுறிச்சியிலிரு்நது ஒரு ்மல் 
ப்தநா்ேவில் இருக்கிறது. அவலர ்தனது 
சுயசரி்்தயில் �நாஞசநாேஙகுறிச்சிக்கு 
�க்கேததில் பிற்ந்த்்த ப�ரு்மலயநாடு 
எழுதியிருக்கிறநார்.

மிகேச்சிறிய நிேப்�ரப்பில் ஆடசி 
பசய்தநாலும், உேகே முழு்மயிலும் �ர்நது 
ஆண்டு பகேநாண்டிரு்ந்த ஆஙகிலேய 
வல்ேநாதிக்கே அர்ச எதிர்தது அஞசநாமல் 
ல�நாருக்கு நின்றவர் வீர�நாண்டிய 
கேடடைப�நாம்மன். உயி்ரலய துச்சபமன 
மதிதது மு்னமுகேதது நின்ற ்தன் வீரப் 
பு்தல்வ்னப் �நாரநாடடி, நி்னவுகூர்்நது 
கேடடைப�நாம்மு கே்்த்ய, பவள்ளயர் 
விதித்த ்த்டை்யயும் மீறி மக்கேள �நாடி 
வ்ந்தனர். அ்ந்த ்நாடடைநார் �நாடைல்கே்ள 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

நவ
ம்ப
ர் 
20
21

26

லகேடடு ஆஙகிலேயர் லமல் பவறுப்பும், விடு்த்ே 
ஆர்வமும், வீரமும், பிள்ளப் பிரநாயததிலேலய 
உளளததில் பிறப்ப�டுக்கே வளர்்ந்தவர் வ.உ..சி.. 
அவரது ்தநாத்தநாவும் �நாடடியும் புரநாைக்கே்்தகே்ள 
அவருக்குப் �யிறறுவித்தனர். ்தமிழ இேக்கியததிலும் 
அவருக்கு ஆர்வம் இரு்ந்தது. �ளளிக் கேல்வி்ய விடை, 
வி்ளயநாடடுகேள மீது்தநான் அவருக்கு ்நாடடைம் 
இரு்ந்தது. மரம் ஏறு்தல், குதி்ரலயறறம், ்தநாண்டிக் 
குதித்தல், உடைற�யிறசி என்று சிறு வயது கேழி்ந்தது.

துவக்கேததில் வீரம் ப�ருமநாள அண்ைநாவி 
என்�வர் ்டைததிய திண்்ைப் �ளளிக்கூடைததில் 
கேல்வி �யின்றநார். மகேன் கேல்வி கேறகே லவண்டும் 
என்�்தறகேநாகேலவ, ்தனது ஊரில் ஒரு ்டுநி்ேப் 
�ளளி்ய ்த்ந்்த உேகே்நா்த பிள்ள துவக்கினநார். 
பின்னர் தூததுக்குடி, புனி்த லசவியர் �ளளியில் 
வ.உ..சி. ்தனது �ளளிக் கேல்வி்ய நி்றவு பசய்தநார்.

அன்று அதிகே�டசமநாகே இ்நதியர்கேளநால் ப�ற 
முடி்ந்த அரச அதிகேநாரம் பகேநாண்டை �்தவி ்தநாசில்்தநார் 
மடடுலம. 18 வயதில் ்தநாலுகேநா ஆஃபீஸில் 
குமநாஸ்தநாவநாகே லசர்்ந்தநால், 40 வய்்த எடடும் ல�நாது 
்தநாசில்்தநார் ஆகிவிடைேநாம். ்தன் மகேன் ்தநாசில் �ண்ை 
லவண்டும் என்ற ஆ்சயில் உேகே்நா்தன் ்தன் மகே்ன 
குமநாஸ்தநாவநாகே லவ்ேயில் லசர்த்தநார். வீர விடு்த்ே 
லவண்டி நின்றநார் அடி்மச் லசவகேம் பசயவநாலரநா? 
லவ்ே வ.உ..சி.க்கு லவம்�நாகேக் கேச்ந்தது.

்த்ந்்தயிடைம், சடடைம் �டிப்�்தநாகே லகேடடைநார். 
அவலர வழக்கேறிஞர் என்�்தநால், சடடைம் �யிே 
மகே்ன திருச்சிக்கு அனுப்பினநார். 1 894ல் 
வழக்கேறிஞரநாகே ல்தர்ச்சி ப�றறு ஒடடைப்பிடைநாரததில் 
வழக்கேறிஞர் �ணி்ய ப்தநாடைஙகினநார். எல்ேநா 
வழக்குகே்ளயும் ்கேயநாண்டைநாலும் குறறவியல் 
வழக்குகேளில் அவருக்கு சிறப்புத ல்தர்ச்சி இரு்ந்தது.

சிறு விவசநாயிகேளின் ் ேன்கே்ள நிேப்பிரபுக்கேள 
ஆக்கிரமிததுக் பகேநாளவது, அடி்ம லவ்ே �நார்க்கே 
மறுக்கும் சநாமநானியர்கே்ள அடியநாடகே்ள 
பகேநாண்டு ஆதிக்கே சக்திகேள ்தநாக்குவது, ்தமது 
கேடை்மகே்ள நி்றலவறறுவ்தநாகே கேநாடடிக்பகேநாளள 
கேநாவல்து்றயினர் அப்�நாவி மக்கேள மீது வழக்குப் 
ல�நாடுவது ல�நான்ற பகேநாடு்மகேளுக்கு ஆளநாகி குரல் 
எழுப்� முடியநா்த, �ை வசதி ஏதும் இல்ேநா்த 
சநா்தநாரை மக்கே்ளப் �நாதுகேநாக்கும் அரைநாகே 
வழக்கேறிஞர் ப்தநாழி்ேப் �யன்�டுததினர். அவரது 
திறன்மிக்கே வநாது்ரயநால் ப�நாய வழக்குகே்ள 
அம்�ேப்�டுததி குறறம் சநாடடைப்�டடைவர்கே்ள 
சி்றயிலிரு்நது விடுவிக்கே ் வத்தநார்.

சிே சமயஙகேளில் �ைக்கேநாரர்கேளுக்கு ஆ்தரவநாகே 
்த்ந்்தயும், �நாதிக்கேப்�டடை ஏ்ழகேளுக்கு ஆ்தரவநாகே 
மகேனும் வழக்குகே்ள ்டைததியதுண்டு. ல�நாடடை 
வழக்குகே்ள எல்ேநாம் உ்டைதப்தறியும் இ்ந்த 
மனி்தரின் மீது பவள்ளயரின் கேநாவல்து்ற 
அ�ரிமி்தமநான லகேநா�ம் பகேநாண்டைது. எதிேநாவது 

சிக்கே ்வததுவிடை லவண்டும் என்று ப�ருமுயறசி 
பசய்தது. ஒரு ்த்ே்மக் கேநாவேர் பகேநா்ேயுண்டை 
ல�நாது, அ்ந்த குறற வழக்கில் வ.உ. .சி. ்ய 
லசர்ததுவிடடைது. ஆனநாலும் அ்ந்த வழக்கிலும் 
குறறமறறவர் என்று வழக்கேநாடி நிரூபித்தநார் வ.உ..சி.. 
ஆஙகிலேய நீதி�தி கூடை அவ்ர சி்றக்கு அனுப்� 
முடியவில்்ே.

3 சப் மநாஜிஸடலரடடுகேள மீது ேஞச ஊழல், 
கேடை்மயநாறற ்தவறியது ல�நான்ற குறறச்சநாடடுகே்ள 
ப�நாதுமக்கேள பகேநாண்டு வ்ந்தனர். ஆதிக்கே சக்திகே்ள 
எதிர்தது வழக்கு ்டைத்த இன்்றய நி்ேயில்கூடை 
வழக்கேறிஞர்கேள கி்டைப்�து அரிது. ஆஙகிலேயர் 
ஆடசி பசய்த கேநாேததிலேநா, அதிகேநாரிகேள ் வத்தல்த 
ச ட டை ம் .  எ தி ர் ப் � வ ர் கே ் ள  மு ்த லி ல் 
அழிதப்தநாழிப்�்தன் மூேமநாகேலவ ்தமது ஆதிக்கேத்்த 
நி்ே்நாடடி வ்ந்தநார்கேள. ஆனநால் அஞசநா்த ப்ஞசம் 
பகேநாண்டை வ.உ..சி. வழக்்கே ஏறறு வநா்தநாடினநார். 
வி்ளவநாகே ஒரு சப் மநாஜிஸடலரட லவ்ே நீக்கேம் 
பசயயப்�டடைநார்; மறறவர்கே்ள மறற இருவரும் 
குமநாஸ்தநாக்கேளநாகே �்தவி கு்றப்பு பசயயப்�டடைனர்.

இ்ந்தச் சூழலில் இரு்நது மகே்ன விடுவிக்கே 
தூததுக்குடிக்கு பசல்லுமநாறு �ரி்நது்ரத்தநார் ்த்ந்்த 
உேகே்நா்த பிள்ள. ஓடடைப்பிடைநாரத்்தவிடை �ே 
நீதிமன்றஙகேள இரு்ந்த தூததுக்குடியில் �ர்நது�டடை 
வழக்குகே்ள ் டைததுவ்தறகேநான வநாயப்பு கேருதி வ.உ..
சி. தூததுக்குடி பசன்றநார்.

ம க் கே்ள  ம ்த ரீதிய நா கே  பிளவு�டு த ்த , 
பவள்ளக்கேநாரர்கேள வஙகேநாளத்்த இ்நது வஙகேநாளம் 
முஸலீம் வஙகேநாளம் என இரண்டைநாகேப் பிரித்தனர். 
அ்ந்த ஈனச் பசய்ே எதிர்தது ் நாபடைஙகிலும் மக்கேள 
லகேநா�ம் பகேநா்ந்தளிக்கேப் ல�நாரநாடினநார்கேள. 
இயல்�நாகேலவ வ.உ..சி.்ய அ்ந்தப் ல�நாரநாடடைம் 
ஈர்த்தது. அரசியல் அரஙகில் அவரது பிரலவசம் 
நிகேழ்ந்தது.

சு்த்நதிரம் எனது பிறப்புரி்ம என்று முழஙகிய 
�நாே கேஙகேநா்தர திேகேர் வ.உ.சி யின் ப்ஞசுக்கு 
ப்ருக்கேமநானநார் அவரும் ஏஐடியுசி்ய நிறுவிய 
ேநாேநா ேே�திரநாயும் உருவநாக்கிய சுல்தசி இயக்கேம் 
அவ்ர ஈர்த்தது. விடு்த்ேப் ல�நாரநாடடை வீரர்கே்ள 
சுல்தசி என்று ஆஙகிலேயர்கேள கிண்டைல் பசய்தனர். 
பிற ல்தசஙகே்ளச் லசர்்ந்தவர்கே்ள �ரல்தசி 
என்�நார்கேள. ஆனநால் அ்ந்தச் பசநால்்ே ்நாம் 
ஏளனமநாகே �யன்�டுதது்்தப் ல�நாேலவ, சுய 
ல்தசத்்தச் லசர்்ந்தவர்கே்ள சுல்தசி என பவள்ளயர் 
லகேலி பசய்தனர். ஆனநால் அ்்தலய ப�ரு்மக்குரிய 
பசநால்ேநாகே மநாறறிய்மத்தது விடு்த்ே இயக்கேம்.

ம கே நா கே வி  � நா ர தி ய நா ர் ,  ம ண் ்டை ய ம் 
சீனிவநாசநாச்சநாரியநார் ஆகிலயநாரின் ் டபு வ.உ..சி.க்கு 
கி்டைத்தது. ்தன் ்ண்�ர்கே்ளக் குறிததுப் 
பின்வருமநாறு எழுதினநார்:
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“இவர்கேள எனது ்ண்�ர்கேள. இவர்கே்ள ்நான் 
ல்சிக்கிலறன், மதிக்கிலறன். ஏபனனில் இவர்கேளுடைன் 
எனக்குக்  கேருதப்த நா றறு்ம இருக்கிறது . 
இவர்கேளு்டைய இேடசியஙகே்ள ் நான் 
ஏறறுக்பகேநாளகிலறன். இவர்கேள ்தஙகேள வநாழக்்கே்ய 
்நாடடுப் �ணிக்கேநாகே அர்ப்�ணித துளளநார்கேள. 
அவர்கே்ளப் ல�நாேலவ ்நானும் �ணிபுரிய 
விரும்புகிலறன்”.

அவரது �ணிகேள விரிவ்டை்ந்தன. கூடடுறவு 
இயக்கேம், ப்தநாழிேநாளர் இயக்கேம், சுல்தசி இயக்கேம் 
என மூன்றிலும் கேவனம் பசலுததினநார்.

தூததுக்குடியில் சுல்தசிப் ப�நாருளகே்ள விறகே 
�ண்டைசநா்ே நிறுவினநார். ஒரு நூற�நா்ேயும் 
கேடடினநார். ‘பசன்்ன விவசநாய சஙகேம்” என்றல்தநார் 
அ்மப்்�த ல்தநாறறுவித்தநார். அ்தன்

ல்நாக்கேஙகேளநாகே அவர் வ்ர்ந்த்வ வருமநாறு:

1 ப்தநாழிேநாளர், விவசநாயிகேளது வநாழக்்கேத 
்தரத்்த லமம்�நாடை்டையச் பசயவது.

2 ப்தநாழிலிலும் விவசநாயததிலும், ் வீன விஞஞநான 
மு்றகே்ளப் �யன்�டுததி, அவற்ற வளர்ப்�து.

3 ்மது மநாைவர்கேளுக்கேநாகே சுல்தசியத ப்தநாழிற 
�ளளிகே்ள ஆரம்பிததுப் �யிறசியளிப்�து.

4 ்தரிசு நிேஙகே்ள எல்ேநா மநாவடடைஙகேளிலும் 
வி்ேக்கு வநாஙகி, விவசநாயிகே்ளயும் விவசநாயத 
ப்தநாழிேநாளர் கே்ளயும் ் வீன விஞஞநான மு்றகேளில் 
�யிறசியளிதது, அவற்றப் �ண்�டுததி, விவசநாய 
வளர்ச்சிக்குத ப்தநாண்டைநாறறுவது.

தூ ததுக்குடி  ்தமிழ ் நாடடின் முக்கிய 
து்றமுகேஙகேளில் ஒன்றநாகும். ்தமிழ்நாடடு வணிகேர்கேள 
இேங்கேலயநாடு சுறுசுறுப்�நான வியநா�நாரததில் 
ஈடு�டடிரு்ந்தனர். ப�நாருள ல�நாக்குவரதது, கேப்�ல் 
வழியநாகேத்தநான் ்்டைப�றறது. கேப்�ல்கேலளநா 
பவள்ளயர்கேளுக்கு பசநா்ந்தமநான்வ. அவர்கேள 
பவள்ளயர்கே்ள உயர்வநாகேவும் கேருப்பு 
வணிகேர்கே்ள ்தநாழச்சிலயநாடும் ்டைததினர்.. 
யநாருக்கும் ்நாம் ்தநாழ்ந்தவர் இல்்ே என்ற 
சுயமரியநா்்த ஒருபுறம்; ்ம்்மப் �யன்�டுததி 
பவள்ளக்கேநாரர்கேள ேநா�ம் ஈடடுவ்்த 
அனுமதிக்கேேநாகேநாது என்ற விடு்த்ே லவட்கே 
மறுபுறம் என இ்தறகு எதிர்வி்னயநாறறத துணி்ந்தநார் 
வ.உ.சி.

1 6 . 1 0 . 1 9 0 6 ல்  வ ணி கே ர் கே ள  ம ற று ம் 
ப்தநாழில்மு்னலவநாரின் து்ைலயநாடு சுல்தசி 
கேப்�ல் நிறுவனத்்த (ஸவல்தசி ஸடீம் ல்விலகேஷன் 
கேம்ப�னி-SSNCo) வ.உ..சி. துவக்கினநார். துவக்கேததில் 
வநாடை்கேக் கேப்�ல்கே்ள எடுதது இ்ந்த நிறுவனம் 
இயக்கியது. கேப்�ல் மூேம் வணிகேத்்த பகேநாள்கே 
வ ழி ப் � ட டு  இ ்ந தி ய ர் கே ள  ் டை த து வ து 
ஆஙகிலேயர்கேளுக்குப் ப�நாறுக்கேவில்்ே.

ஆஙகிலேய கேம்ப�னிகேள ப்தநாழில் ல�நாடடியில் 
ஈடு�டடைது மடடுமல்ேநாமல் அரசு அதிகேநாரத்்தப் 
�யன்�டுததி சுல்தசிக் கேப்�ல் இயக்கேத்்த ்தடுக்கே 
முற�டடைனர். கேப்�ல் புறப்�டும் முன்பு கேநாேரநா 
ல்நாய �ரிலசநா்த்ன என்ற ப�யரில் ் நாடகேைக்கில் 
து்றமுகேத்்த விடடுச் பசல்ேநாமல் ்தடுதது 
்வப்�து, சுல்தசி கேப்�ல் லமநாதி ்தனது கேப்�ல் லச்தம் 
அ்டை்நது விடடை்தநாகே புகேநார் அளிப்�து, வழக்குத 
ப்தநாடுப்�து என்று �ல்லவறு ப்தநால்்ேகே்ள 
பகேநாடுதது வ்ந்தனர். 

இனி பசநா்ந்த கேப்�ல் இல்ேநாமல் ப்தநாழில் ் டைத்த 
முடியநாது என்�்தநால், கேப்�ல் வநாஙகே வ.உ..சி. 
மு ் ன ்ந ்த நா ர் .  பு தி ய  கே ப் � ல் கே ள 
கி்டைக்கேவில்்ேயநா்தேநால் ஏறகேனலவ �யன்�டுததிய 
கேப்�ல்கே்ள வநாஙகே முடிவநானது. கேப்�ல் வநாஙகேநாமல் 
திரும்� மநாடலடைன் என்று சூளு்ரதது �ம்�நாயக்கு 
பசன்றநார். அ்ந்த ல்ரததில் வ.உ..சி. யின் மூத்தமகேன் 
உேகே்நா்தன் ல்நாயவநாயப்�டடைநார். பி்ழப்�து 
கேடினம் என்று மருததுவர்கேள பசநால்லிவிடடைநார்கேள. 
்தகேவல் வ.உ..சி.க்கு ப்தரிவிக்கேப்�டடைது. உயிரநாய 
ல்சித்த மகே்ன �நார்க்கேக்கூடை வ.உ..சி. வரவில்்ே. 
“இ்றவன் து்ை நிற�நார்” எனப் �ம்�நாயிலிரு்நது 
்த்நதி அடித்தநார்.

�ம்�நாயில் எஸ.எஸ. கேநாலியநா என்ற கேப்�ல் 
கி்டைத்தது. 1904ஆம் ஆண்டில் கேடடைப்�டடை அ்ந்தக் 
கேப்�லேநாடு 1907 லம 16ஆம் ல்ததி தூததுக்குடி வ.உ.சி. 
வ்நது லசர்்ந்தநார். “சுல்தசிய கேப்�ல் வ்நல்தமநா்தரம் 
பகேநாடியுடைன் வரு்தல் - இ்நதிய ேனஙகேளின் 
மகிழச்சி” என முழுப் �க்கே அட்டைப்�டைத்்த லம 
25ஆம் ல்ததி ்தனது இ்நதியநா �ததிரி்கேயில் �நாரதி 
பவளியிடடிரு்ந்தநார்.

42 மு்தல் வகுப்பு இருக்்கேகேள, 24 இரண்டைநாம் 
வகுப்பு இருக்்கேகேள, 1300 சநா்தநாரை இருக்்கேகேலளநாடு 
4000 சரக்கு மூட்டைகே்ள ஏறறிச் பசல்லும் வசதி 
கேப்�லில் இரு்ந்தது.

பிறகு எஸ.எஸ. ேநாலவநா என்ற 1881ல் கேடடைப்�டடை 
கேப்�்ே வநாஙகினநார்கேள. அது பிரநான்சிலிரு்நது 1907 
ேூன் 11ஆம் ல்ததி தூததுக்குடி வ்ந்தது. சுல்தசி 
ஸடீமர் ்விலகேஷன் கேம்�னி �திவு பசயயப்�டடு 
அ்தறகு பகேநாளமு்தல் ஐ்நது ேடச ரூ�நாய என 
நிர்ையிக்கேப்�டடைது 25 ரூ�நாய ப�றுமநானமுளள 
20 ஆயிரம் �ஙகுகேள விநிலயநாகிக்கேப்�டடைன இதில் 
8000 �ஙகுகே்ள ் நாஜி முகேமது �ஷீர் லசட அண்ட 
சன்ஸ வநாஙகிக்பகேநாண்டைது. ்டைரக்டைர்கேள 2000 
�ஙகுகே்ள வநாஙகே சம்மதித்தனர். மீதியுளள 10,000 
�ஙகுகேள விற�்னக்கு வ்ந்தன வநாஙகு�வர்கேளுக்கு 
கூடை சுல்தசி நி�்ந்த்ன விதிக்கேப்�டடிரு்ந்தது. 
இ்நதியர்கேள, இேங்கே தீவினர், �ர்மநா ல்தசத்தவர், 
ேப்�நானியர்கேள மடடுலம இ்ந்த �ஙகுகே்ள வநாஙகே 
முடியும்! ஆஙகிலேயர்கேளுக்கு ்தரமுடியநாது என்று 
முடிவு பசயயப்�டடைது.
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பி ரிடடிஷ்கேநாரனின் ஏகேல�நாகே வணிகே 
பசயல்�நாடுகேளுக்கு ல�நாடடி்ய ஏற�டுததியல்தநாடு 
மடடும் வ.உ. .சி . நிறகேவில்்ே. அவர்கேளது 
நிறுவனஙகேளில் லவ்ே �நார்க்கும் ப்தநாழிேநாளர்கேளின் 
உரி்மகேளுக்கேநாகேவும் அவர் ல�நாரநாடினநார். 
பிரிடடிஷ் மு்தேநாளியநான லே&எஃப் ்நார்வி, 
மது்ர, அம்�நாசமுததிரம், தூததுக்குடி ஆகிய 
இடைஙகேளில் �ஞசநா்ேகே்ள ் டைததினர்.

தூததுக்குடியில் இரு்ந்த ஆ்ே “லகேநாரல் கேநாடடைன் 
மில்” என்ற்ழக்கேப்�டடைது. இஙகு லவ்ே 
பசய்தவர்கேள ‘கூலி ’  கேளம் என்று்தநான் 
கூப்பிடைப்�டடைனர். 16 மணில்ர லவ்ே மடடுமல்ே, 
சின்னத ்தவறுகேளுக்குக் கூடை கேடு்மயநாகேத 
்தண்டிக்கேப்�டடைனர். கேறுப்�ர்கேளல்ேவநா , 

பவள்ளக்கேநாரத திமிர் அவர்கேளுக்கு பகேநாடு்மகே்ள 
இ்ழத்தது.

இ்த்ன அறி்ந்த வ.உ.சி, சுப்பிரமணிய சிவநாவுடைன் 
பசன்று, ப்தநாழிேநாளர்கே்ளச் ச்நதிதது கூடடைம் 
்டைததினநார்.அது 1908ன் பிப்ரவரி 25ம் ல்ததி. அவர் 
ல�சினநார்: “15 ்நாடகேள நீஙகேள லவ்ேக்குப் 
ல�நாகேநாவிடடைநால், மநான்பசஸடைர் அல்ேநாடிப் 
ல�நாகும். மநா்தம் முழுக்கே கேடு்மயநாய உ்ழதது 3 
அைநா, 4 அைநா கூலி வநாஙகுகிறீர்கேள. ஆனநால் 
இஙகுளள அயலரநாப்பிய அதிகேநாரிகேள, சும்மநா 
்கேபயழுததுப் ல�நாடடு விடடு 400, 500 ரூ�நாய 
சம்�ளம் எடுததுக் பகேநாளகிறநார்கேள.”

அடுத்த்நாள ் டை்ந்த கூடடைததில் எ்ந்த வடிவததில் 
ல�நாரநாடுவது என விவநாதிக்கேப்�டடைது. இரண்டு 
வழிகேள இரு்ந்தன.

1. இய்நதிரஙகே்ள உ்டைதது பசயல்�நாட்டை 
நிறுததுவது  ( இ ப் �டித ்த நான்  பிரிடடிஷ் 

ப்தநாழிேநாளர்கேள 1800கேளில் ல�நாரநாடினர்)

2. ப்தநாழிேநாளர்கேள லவ்ேக்கு வரநாமல் மில்்ே 
நிறுத்த ் வப்�து.

மு்தல் வழி்ய நிரநாகேரிதது லவ்ேநிறுத்தத்்தத 
ல்தர்வு பசய்தனர். 1908 பிப்்ரவரி 27ல் லவ்ேநிறுத்தம் 
துவஙகியது.

அப்ல�நாது லகேநாரல்மில் ப்தநாழிேநாளரி்டைலய 
சுப்பிரமணிய சிவநா ல�சினநார்: “்நானும் பிள்ளயும் 
ல�சக்கூடைநாது என கேபேக்டைர் உததிரவிடடிருக்கிறநார். 
அயலர நா ப்பியர் கேள  சுய ்ேமிக் கேவர் கேள ; 
ப�நாறு்மயறறவர்கேள; இ்நதியரின் ல�ச்்ச 
்தவறநாகேலவ்தநான் எடுததுக் பகேநாளவநார்கேள. இது 
பவள்ளயர் மில் என்�்தநால் ஸப�ஷல் ல�நாலீ்்ஸ 
அனுப்பியும், சுடைச் பசநால்லியும், சுல்தசிகே்ள 
ஆததிரமூடடுகிறநார்கேள. இதுலவ இ்நதியர் மில் 
என்றநால் ஒதுஙகி நிற�நார்கேள”

அடுதது ல�சிய வ.உ.சி. பசநான்னநார்: “டிஸடரிக்ட 
மநாஜிஸடலரட இஙகு என்்னப் ல�சக் கூடைநாது 
என உததிரவிடடைநார். அவருடைன் ் நான் ல�சிலனன். 
்நாம் ஏல்தனும் விஷமம் பசயலவநாம் எனக் 
கேருதினநார். ் நான் ஒரு வக்கீல். எது ல்தசததுலரநாகேம், 
எது விசுவநாசம் என எனக்கு ் ன்கு ப்தரியும்.

என்னு்டைய ்த்ேயீடடைநால் லகேநாரல் மில் 
ஸட்ரக் ்டைக்கேவில்்ே. ஆனநால் கூலிகே்ளப் 
�டடினி ல�நாடுகிற மில் மு்தேநாளியநால் ் டைக்கிறது. 
அ்ந்தக் கூலிகேள இ்ந்த ்நாடடின் குழ்ந்்தகேள. 
இவர்கே்ளப் �நாதுகேநாப்�து என் கேடை்ம என்று 
அவருக்குப் �தில் பசநான்லனன். இ்ந்த மில் ல�நானநால், 
்நாடு முழுதும் ்ன்பகேநா்டை வசூலிதது ்மக்கேநான 
சுல்தசிமில்்ே ் நாலம கேடடுலவநாம். ் மக்பகேநான்றும் 
கேவ்ேயில்்ே. ஸட்ரக் முடியும் வ்ர இ்ந்த ஊர் 
்மக்குச் லசநாறு ல�நாடும் “ என்றநார்.

லவ்ேநிறுத்தத்்த கூலி உயர்வுக்கேநான்தநாகேக் 
கேரு்தநாமல் அரசியல் ல�நாரநாடடைமநாக்கினர்.
பவள்ளயர் �ய்நது ்டுஙகினர். இரவு ல்ரததில் 
கேடைலில் மி்தக்கும் பவள்ளக் கேப்�லுக்குச் பசன்று 
்தஙகினர். அவர்கேளுக்கேநான மளி்கேப் ப�நாருடகேள 
இேங்கேயிலிரு்நது பகேநாண்டு வரப்�டடைன. 
பவள்ளயருக்கு மடடுமல்ே; அவர்கே்ள ஆ்தரித்த 
இ்நதியருக்கும் இல்த கேதி்தநான். ரஙகேசநாமி அயயஙகேநார் 
என்பறநாரு வக்கீல் ,  �நாதி சவரம் பசயது 
பகேநாண்டிருக்கும் ல�நாது, கேபேக்டைர் பசயவது்தநான் 
சரி எனச் பசநால்லியிருக்கிறநார். சவரத ப்தநாழிேநாளி 
அப்�டிலய விடடுவிடடுப் ல�நாய விடடைநார். 
முகேததில் துண்டு ல�நாடடு மூடிக் பகேநாண்டு, 
ஊர்ஊரநாகே அ்ே்நது கே்டைசியில் திருப்ல்லவலி 
ல�நாய மீதி சவரம் பசயது பகேநாண்டைநாரநாம் அ்ந்த 
ஆள.

கே்டைசியில் நிர்வநாகேம் �ணி்நது ல�ச வ்ந்தது. 50 
ச்தவீ்தம் சம்�ள உயர்வு, ஞநாயிறன்று மில்லுக்கு வநார 
விடுமு்ற ,  மதிய உைவு இ்டைலவ்ள , 
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அவசரமநானநால் சம்�ளமில்ேநா்த விடுப்பு 
ஆகியவற்ற நிர்வநாகேம் ஏறறுக் பகேநாண்டைது.

1908 மநார்ச் 7ம் ல்ததி ப்தநாழிேநாளர்கேள 
லவ்ேநிறுத்தத்்த பவறறிகேரமநாகே முடிதது 
லவ்ேக்குத திரும்பினர்.

“்நாம் பவள்ளயர்கே்ள எதிர்தது பவறறி 
ப�றறுளலளநாம். இ்ந்த ் நாள உஙகேளுக்கும் எனக்கும் 
ப�ரு்மக்குரிய ்நாளநாகும்” என அவர்கே்ள 
வநாழததிப் ல�சி லவ்ேக்கு அனுப்பினநார் வ.உ..சி..

மில் ப்தநாழிேநாளர்கேளுக்கு பவறறி்தநான். 
ஆனநால் ்தம்்மத ல்நாறகேடித்த வ.உ..சி.க்கு பவள்ள 
நிர்வநாகேம் �நாடைம் புகேடடை விரும்பியது. 1908 மநார்ச் 
12ம் ல்ததி, பிபின் ச்நர�நாேர் விடு்த்ே்யக் 
பகேநாண்டைநாடினர் எனக் குறறம் சநாடடி, வ.உ..சி., 
சிவநா்வ பிரிடடிஷ் ஆடசி ் கேது பசய்தது. ப�ரும் 
கேேவரம் ஏற�டடைது. அவர்கே்ள விடுவிக்கேக் லகேநாரி, 
ப்தன்்தமிழகேம் முழுக்கே ப�நாது லவ்ேநிறுத்தம் 
மநார்ச் 14 மு்தல் 19 வ்ர ்்டைப�றறது. இதுலவ 
இ்நதியநாவின் மு்தல் ப�நாது லவ்ேநிறுத்தம் ஆகும்.

ல வ்ே க் கு ச்  ப சன் ற  ல கே நா ர ல்  மி ல் 
ப்தநாழிேநாளர்கேளும் லவ்ேநிறுத்தம் பசய்தனர். 
இ்தனநால் ஒப்�்ந்தப்�டி அவர்கேள ப�றற உரி்மகேள 
அ்னததும் �றிக்கேப் �டடைன. அது �றறி அவர்கேள 
கேவ்ே பகேநாளளவில்்ே. நிவநாசநாச்சநாரி, 
சடைலகேநா�நாச்சநாரி, ்ரசிம்மநாச்சநாரி, சீனிவநாசன் 
மு்தலிய வழக்கேறிஞர்கேள, வ.உ..சி., சிவநாவுக்கேநாகே 
வநா்தநாடினநார்கேள, �நாண்டிச்லசரியில் வசிதது வ்ந்த 
மண்டையம் ஸரீனிவநாசநாச்சநாரியநாரும் �நாரதியநாரும் 
வழக்கேறிஞர்கே்ள அமர்ததினநார்கேள. �நாரதியநார் 
விசநார்ைச் பசயதிகே்ள ்நாடு முழுவதும் 
�ரப்பினநார். வ.உ.சி.யின் அறிக்்கேகே்ள அச்சடிதது 
நூேநாகே பவளியிடடைநார். தினசரிகேளில் பசயதி 
பவளியிடை ஏற�நாடு பசய்தநார். பூர்வநாஙகே விசநார்ை 
முடிதது, வழக்கு பசஷன்ஸ விசநார்ைக்கு 
அனுப் � ப் �டடைது .  நூ ற று க் கேைக் கே நான 
மரியநா்்தக்குரியவர்கேள வழக்கில் சநாடசிகேளநாகே 
வ்ந்தனர். அவர்கேளுள �நாரதியநாரும் ஒருவர். ஆனநால் 
அரசநாஙகேலமநா. ல�நாலீஸ அதிகேநாரிகே்ளயும் 
பிரிடடிஷ் கேப்�ல் கேம்ப�னி ஊழியர்கே்ளயுலம 
சநாடசிகேளநாகேக் பகேநாண்டுவர முடி்ந்தது, விசநார்ைச் 
பசயதிகேள இ்நதியநா முழுவதும் �ரவின. ‘யுகேநா்ந்தர்’ 
என்ற  வங கே நாளி  ் நா லளடு  விச நா ர்ை 
்டைவடிக்்கேகே்ளத தின்நல்தநாறும் பவளியிடடைது,

ஜூ்ே 7ஆம் ்நாள நீதி�தி பின்லகே தீர்ப்்� 
வநாசித்தநார். வ.உ..சி.க்கு ரநாேத துலரநாகேததிறகேநாகே 20 
ஆண்டு, அரசியல் குறறவநாளியநான சிவநாவிறகு 
இடைமளித்த்தறகேநாகே 20 ஆண்டு மு்தல் ்நாற�து 
ஆண்டுகேளும் சிவநாவிறகு 10 ஆண்டுகேள ்தண்டை்ன 
விதித்தநார்.

சி்தம்�ரம் பிள்ளக்கு அப்ப�நாழுது 35 வயது. 

்த்ந்்தயநார் உயிர் வநாழ்நதிரு்ந்தநார். ம்னவி 
இச்பசயதிலகேடடு மூ்ளக் குழப்�ம்டை்நது, 
சநாகும்வ்ர ் �ததியமநாகேலய வநாழ்ந்தநார்.

வ.உ.சி.க்கு வழஙகேப்�டடை கேடு்மயநான ்தண்டை்ன 
குறிதது “சுல்தசிக் குறிக்லகேநாளுக்கேநாகேப் �ணிபுரிவது 
குறறபமன்றநால் ,  இ்நதிய மக்கேள முப்�து 
லகேநாடிப்ல�ரும் குறறவநாளிகேலள” என ‘அம்ருத�்ஸநார்’ 
ஏடு எழுதியது.

�நாரதியநார் பசன்்னயில் இரு்நது பவளியிடடை 
‘இ்நதியநா’ இ்தழில் தீர்ப்்�க் கேண்டிதது எழுதினநார். 
இ்நதியநா �ததிரி்கே அரசநாஙகே உததிரவநால் 
மூடைப்�டடைது. மகேநாகேவி புதுச்லசரிக்குச் பசன்று வநாழ 
லவண்டிய்தநாயிறறு. ்தமது அரசியல் வநாழக்்கே்யத 
ப்தநாடைர அவருக்கு அ்்தத ்தவிர லவறு வழியில்்ே. 
நிறுத்தப்�டடை இ்நதியநா்வ, �கீர்த முயறசி பசயது 
பவளியிடுவதில், ல்தச�க்்தக் குழுவும் �நாரதியநாரும் 
பவறறிய்டை்ந்தனர்.

இஙகிேநா்நதில் இ்நதிய அ்மச்சரநாகே இரு்ந்த 
மநார்லி பிரபு, இ்நதிய ் வஸரநாயநாகே இரு்ந்த மன்லறநா 
பிரபுவிறகு எழுதினநார்: “தூததுக்குடி மனி்தர்கேளுக்கு 
அளிததிருக்கும் ்தண்டை்ன்ய ஏறறுக் பகேநாளள 
முடியநாது. இத்த்கேய முடடைநாள்தனமநான தீர்ப்்� 
் நான்  ஆ்தரி க் கே  முடிய நாது .  இ த ்த்கேய 
முடடைநாள்தனஙகே்ளயும் ,  ்தவறுகே்ளயும் , 
தி ரு த து வ ்த ற கு  மு ய ற சி  ப ச ய யு ம நா று 
லவண்டிக்பகேநாளகிலறன். அ்மதியும் ஒழுஙகும் 
நி்ே்நாடடைப்�டை லவண்டியது்தநான். ஆனநால் 
குறறததிறகு மிகே அதிகேமநான ்தண்டை்ையநால் 
அ்மதியும் ஒழுஙகும் நி்ேப்�்தறகுப் �தில், ் மது 
நீதித து்ற மீல்த மக்கேளுக்கு ் ம்பிக்்கே ல�நாயவிடும்.”

அப்பீலில், ்தண்டை்ன 6 ஆண்டுகேளநாகேக் 
கு்றக்கேப்�டடைது. உயர்நீதி மன்றததின் நீதி�திகேள 
“பிள்ளயின் வநாழக்்கேயின் அரசியல் ல்நாக்கேம், 
ஆஙகிலேயர்கே்ள இ்நதிய அரசியல் அரஙகிலிரு்நது 
பவளிலயறறுவ்தநாகும். இ்நல்நாக்கேத்்த ம்றக்கேலவ 
அவரு்டைய மறற ் டைவடிக்்கேகேள இரு்ந்தன. அவர் 
ஒரு ரநாேததுலரநாகி என்ற கீழ்ம நீதி�தி பின்ல்யின் 
கேருத்்த ் நாஙகேள ஒப்புக்பகேநாளகிலறநாம்” என ்தஙகேள 
தீர்ப்பில் குறிப்பிடடைனர்.

சி்றயில் சுகேநா்தநார வசதிகேளும் பிற வசதிகேளும் 
சரநாசரி மனி்த வநாழக்்கே ் டைத்தலவ ல�நாதுமநான்தநாகே 
இல்்ே. அவர்கேள ல்ரத்்த இேக்கியம் கேற�திலும், 
உயர்நீதி மன்றததிறகு அப்பீல் மனுக்கேள 
எழுதுவதிலும், ்ண்�ர்கேளுக்கும் வீடடிறகும் 
கேடி்தஙகேள எழுதுவதிலும், எஞசிய ல்ரத்்தச் 
சீடடைநாடு வதிலும் கேழித்தநார்கேள. சி்றயில் கிரிமினல் 
்கேதிகேளுக்கு அப்பீல் மனுக்கேள எழுதிக் பகேநாடுததும், 
அவர்கே்ளச் சடடை விலரநா்தமநாகேச் சி்ற அதிகேநாரிகேள 
அடிதது உ்்தக்கும்ப�நாழுது அ்்தக் கேண்டிததுக் 
லகேநாஷஙகேள எழுப்பியும் உ்தவிய்தநால் அவர்கேளு்டைய 
அன்்�யும், ஆ்தர்வயும் அரசியல் ்கேதிகேள 
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முழு்மயநாகேப் ப�றறிரு்ந்தநார்கேள.

சி்ற நிர்வநாகேத்்தலய வ.உ..சி.யின் லயநாச்ன்யக் 
லகேடகேநாமல் ்டைத்த முடியநாப்தன்ற நி்ே்ம 
அதிகேநாரிகேளுக்கு ஏற�டடைது. அவர்கேள அவ்ர 
லவறு சி்றக்கு மநாறறும்�டி லவண்டிக் பகேநாண்டைனர். 
வ.உ.சி. லகேநா்வச் சி்றக்கு மநாறறப்�டடைநார். ரயிலில் 
அவ்ர லகேநா்வக்குக் பகேநாண்டு பசன்றனர். 
வழிபயல்ேநாம் ரயில் நி்ேயஙகேளில் மக்கேள கூடடைம் 
திரண்டைது. அவ்ர அவர்கேள வநாழததி வி்டை 
பகேநாடுத்தனர். அவர் எ்தறகேநாகேச் சி்றத ்தண்டை்ன 
ப�றறநாலரநா, அல்த ல்நாக்கேஙகேளுக்கேநாகேத ்தநாஙகேள 
�நாடு�டைப் ல�நாவ்தநாகே உறுதியளித்தனர்.

சிவநா உளளிடடை ்கேதிகேள லசேததிறகு 
மநாறறப்�டடு, வ.உ.சி. ்தனி்மயநாகேக் லகேநா்வச் 
சி்றயில் விடைப்�டடைநார். அஙகு ‘லகேநா்னயன்’ 
என்று ஒரு வநார்டைர் இரு்ந்தநான். பவறும் ் கேகேளநால் 
சைல் எ்நதிரத்்த சுத்தப்�டுததும் லவ்ே்ய 
அவன் வ உ சி க்கு ்த்ந்தநான். ப்தநாடைர்்நது லவ்ே 
பசயது இரண்டு ்கேகேளிலும் ல்தநாலுரி்நது ரத்தம் 
வடிய நின்றநார் வ.உ..சி..

இ்்த பேயிேரிடைம் ப்தரிவித்தல�நாது, அவன் 
மிகு்ந்த கேரு்ை பகேநாண்டு, சி்றயிலிரு்ந்த 
எண்பையச் பசக்கில் இரு்ந்த மநாட்டை அவிழதது 
விடடு, அ்தறகு �திேநாகே வ.உ..சி. ்யக் கேடடி 
பசக்கிழுக்கே உததிரவிடடைநான். ்தவறி விழு்ந்தநாலேநா, 
கேநால் ஓய்நது நின்று விடடைநாலேநா, சவுக்கேநால் 
அடிப்�நான்.

பசல்வச் பசழிப்பு மிக்கே வீடடில், பசல்ேமநாய 
வளர்்ந்த மகேன், ஈ எறும்பு கேடிக்கேநாமல் இன்�மநாய 
வ ள ர் ்ந ்த  பி ள ்ள ,  நீ தி ம ன் ற ங கே ளி ல் 
பவள்ளயர்கேளின் குறறச்சநாடடுகே்ள ்நார் 
்நாரநாயக் கிழிதது எறி்ந்த அறிஞன், ்கேகேளிலும் 
கேநால்கேளிலும் ரத்தம் பசநாடடைச் பசநாடடை, ஒரு 
மிருகேம்ல�நாே வநாடடும் பவயிலில் பசக்கிழுத்தநார். 
வனப்பும் வலி்மயும் மிக்கே அ்ந்த உடை்ே, இப்�டி 
சித்தரவ்்த பசயல்த பவள்ளயர்கேள சி்்தத்தநார்கேள.

அச்பசயதி பிற சி்றவநாசிகேளுக்குப் �ரவியது. 
சி்றவநாசிகேள அ்னவரும் அவ்ர ல்சித்தநார்கேள. 
அவருக்கேநாகே எதுவும் பசயயத ்தயநாரநாயிரு்ந்தநார்கேள. 
ஒரு ்நாள அவர்கேள பேயிேர் விஞபசல்்ே 
சநாக்கே்டைக்குள ்தளளி, கேம்�ளியநால் ல�நார்ததி 
்்யப் பு்டைதது விடடைநார்கேள. யநார் அடித்தநார்கேள 
என்று அவனநால் அ்டையநாளம் கேநாைமுடியவில்்ே.

லமல் மு்றயீடடின் ல�ரில் 24.12.1913ல் வ.உ..
சி.விடு்த்ே பசயயப்�டடைநார். ஆனநால் அவரது 
பசநாததுக்கேள �றிமு்தல் பசயயப்�டடைன. வக்கீல் 
ப்தநாழில் ்டைத்த முடியநா்த�டி அவரது ‘சன்னத’ 
�றிக்கேப்�டடைது. சி்றயிலிரு்நது பவளிவ்ந்த 
அவ்ரப் ப�ருஙகூடடைம் வ்நது வரலவறகேவில்்ே. 
ப்தநாழுல்நாயநாளியநாய ஆக்கேப்�டடை சிவநாவும் பவகு 
சிேரும்்தநான் வரலவறறனர்.

அவர் சி்றயில் இருக்கும்ல�நால்த, அவர் 
அரும்�நாடு�டடு வநாஙகிய சுல்தசிக் கேப்�ல்கே்ள 
பவள்ளயர்கேள வநாஙகிவிடடைநார்கேள. வறு்ம 
அவ்ர வநாடடியது. அப்�டியும்கூடை ல்தசததின் 
மீதிரு்ந்த அவரது கேநா்தல் ல�நாகேவில்்ே. 1915- 16 
ஆண்டுகேளில் அவருக்கும் கேநா்நதிக்கும் ் டை்ந்த கேடி்தப் 
ல�நாக்குவரதது மிகே முக்கியமநானது.

பசன்்ன திருவல்லிக்லகேணியில் அவர் 
மண்பைண்்ை விறறும், சி்ந்தநாதிரிப்ல�ட்டையில் 
அரிசிக் கே்டை ் வததும் பி்ழக்கே ல்ர்்ந்தது. அ்ந்த 
நி்ேயிலும் பசன்்ன ப்தநாழிறசஙகே இயக்கேம் 
மடடுமின்றி, லகேநா்வ ப்தநாழிறசஙகே இயக்கேததிலும் 
ஈடு�டடு உ்ழக்கேலவ பசய்தநார். ்தனது சன்னத்்தத 
திருப்பித்த்ந்த பவள்ள அதிகேநாரி வநாலேஸ 
நி்னவநாகேத ்தன் மகேனுக்கு வநாலேஸவரன் எனப் 
ப�யரிடடைநார். லகேநாவில்�டடி பசன்று திரும்� 
வக்கீல் ப்தநாழில் ் டைததினநார்.

1930இல் லகேநாவில்�டடியில் அவர் வநாழ்ந்தநார். 
கேடைன் ப்தநால்்ே அவ்ர வநாடடியது. ்தன்னிடைமிரு்ந்த 
சடடைப் புத்தகேஙகே்ள விறறு வநாழக்்கே ்டைததும் 
அளவுக்கு வறு்மயில் ஆழ்நதிரு்ந்தநார். 

்தன் பசல்வத்்தபயல்ேநாம் கே்ரதது , 
ல்தசததுக்கேநாகேலவ சி்றயில் வநாடி, உடைல் ் லிவுறறு 
வறு்மயில் வநாடிக் பகேநாண்டிரு்ந்த ல�நாதும் 
கேநாஙகிரஸ அவருக்கு உ்தவவில்்ே. கேநாஙகிரசுக்குள 
வர்ைநாசிரமக் லகேநாட�நாட்டைத தூக்கிப் 
பிடிப்�வர்கேள இரு்ந்த்தனநால் அ்ந்தக் கேடசி்ய 
வ.உ .சி .க்கும் பிடிக்கேவில்்ே. வகுப்புவநாரி 
பிரதிநிதிததுவம், சமூகேநீதி ஆகியவறறில் ஆழ்ந்த 
அக்கே்ற பகேநாண்டை வ உ சி ப�ரியநாருக்கு 
ப்ருக்கேமநாகே இரு்ந்தநார். ஆனநால் ப�ரியநாரின் 
கேடைவுள மறுப்பில் அவருக்கு உடைன்�நாடில்்ே. ்தனது 
அரசியல் குருவநாகே திேகே்ர வரிததிரு்ந்தநார். 
ஆனநாலும் அவ்ரப் ல�நாே இ்நது ம்த உைர்வுகே்ளத 
தூண்டி, வி்நாயகேர் வழி�நாடு ் டைததுவதில் எல்ேநாம் 
அவருக்கு உடைன்�நாடு இரு்ந்ததில்்ே. ஒருலவ்ள 
அ்்த அவர் ஏறறிரு்ந்தநால் ்தமிழகே அரசியல் சூழல் 
கூடை மநாறு�டடு இருக்கேேநாம்.

நி்றவநாகே 18.11.1936 அன்று, தூததுக்குடியில் 
இரு்ந்த இ்நதிய ல்தசிய கேநாஙகிரஸ அலுவேகேததில், 
�நாரதியின் �நாடை்ே �க்கேததில் நின்றவர்கே்ளப் 
�நாடைச்பசநால்லி, அ்்தக் லகேடடுக்பகேநாண்லடை ்தன் 
கேண்கே்ள நிர்ந்தரமநாகே மூடினநார்.

அவரது கேநாதுகேளில் கே்டைசியநாகே விழு்ந்த �நாடைல், 
இன்னும் தீர்வு பசயயப்�டைநாமல் ் ம் ப்ஞசஙகேளில் 
ஒலிததுக்பகேநாண்லடை இருக்கிறது.

“எனமறெ� தன்னை ் க விலங்குகள் ப�ொகும்.
எனமறெ�து இனனைலகள் தீர்ந்து ம�ொய்ொகும்”

கடடுலரயோளர்: ஏஐடியுசி, மோநிைப் ் �ோதுச்்செயைர்
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Ôcœ èM¬îÕ â¡Á î¬ôŠ¹ì¡ «ê˜ˆ¶ 
ï°ô¬ù‚ °Pˆ¶ côðˆñï£ð¡ â¿Fò 
õêù ªï´¢ƒ èM¬î Ë«ô Ôï°ô‹.Õ Üˆ¶ì¡ 
ï°ô¡ðŸP ñ¬ôò£÷ Þô‚Aò Mñ˜êè˜ H. 
óM°ñ£˜ â¿Fò ÔG¬ù¾ õNÕ è†´¬ó è. 
õ£ùñ£ñ¬ôò£™ îIö£‚è‹ ªêŒ¶ ªõO-
JìŠð†´œ÷¶. ªî£ì˜‰¶ Íôªñ£NJô£ù 
è†´¬ó»‹ «ê˜‚èŠð†®¼‚Aø¶.

Þ¬õ îMó ï°ô¡ â¿Fò ÔGö™èœÕ ï£õ™, 
«è£† vì£‡´ èM¬îˆ ªî£°Š¹, ï°ô¬ùŠ 
ðŸPò å¼ è†´¬ó âù cô ðˆñï£ðQ¡ 
Í¡Á ñFŠd´èœ ÞF™ Þì‹ªðÁA¡øù. 
Ôï°ô¡ â¡ø ®.«è. ¶¬óê£IÕ è†´¬ó 
ñ¬ôò£÷ õ®M½‹ ËL™ «ê˜‚èŠð†´œ÷¶. 
Ãì«õ Þ¼õK¡ êñè£ô èMë˜ ê‡ºè 
²Š¬ðò£ °Pˆ¶ ï°ôÂ‹, cô ðˆñï£ðÂ‹ 
èô‰¶¬óò£´‹ å¼ c‡ì à¬óò£ì™ (25 
ð‚èƒèœ), cô ðˆñï£ð¬ù ï°ô¡ è‡ì 
«ï˜ºè‹ âù 152 ð‚èƒèœ ªè£‡ì Þ‰î 
¹ˆîè‹ I°‰î ²õ£óCòˆ¶ì¡ Ã®ò Þô‚Aò 
ñFŠ¹ ªè£‡ìî£è õ£CŠH™ ïè˜Aø¶.

ªð£¶õ£è Ôï°ô‹Õ â¡ð¶‹, «ðó£. Cõ² 
è†´¬óªò£¡P™ °PŠH†ì Ôcôð¶ñ‹Õ 
â¡ð¶‹ îINô‚Aò àôA™ ñø‚è º®ò£î 
Þó‡´ °Pf´èœ, ÝÀ¬ñèœ. Ü¶ ÝCKò˜ 
& ñ£íõ˜ àø«õ£´‹, Iè¾‹ ªï¼ƒAò 
ï‡ð˜èœ â¡ø àø«õ£´‹, îI›ï£†¬ìŠ 
Ì˜ièñ£è‚ ªè£‡ìõ˜èœ â¡ø àø«õ£´‹, 
Þ¡ªù£¼ ñ‡µ‚° Þì‹ªðò˜‰îõ˜èœ 
â¡ø àø«õ£´‹ ,  Ü‰î ñ‡E½œ÷ 
Þô‚Aòõ£Fè÷£™ ñF‚èŠð†ìõ˜èœ â¡ø 
àø«õ£´‹ ñ†´ñ™ô, èMë˜èœ â¡ø 

àø«õ£´‹ H¬í‚èŠð†ì¶.

Ü ® Š ð ¬ ì J ™  ï £ õ ô £ C K ò ó £ è 
côðˆñï £ðÂ‹ ,  èMëó£è  ï°ôÂ‹ 
ÜPòŠð†ì£½‹ côðˆñï£ð¡ èM¬îèO½‹, 
ï°ô¡ ï£õ™èO½‹ «ê£Hˆîõ˜èœ. cô 
ðˆñï£ðQ¡ èM¬îè¬÷ Ý›‰¶ ð®‚°‹ âõ¼‹ 
Üî¡ Üè¾ôèˆ¬î»‹, îQ¬ñˆ¶òóˆ¬î»‹, 
ñóí‹ ðŸPò ðF¾è¬÷»‹ èõQ‚è£ñ™ 
èì‰¶ ªê™ô Þòô£¶. Þ¶ «ð£¡øªî£¼ 
àôèˆ¬îˆî£¡ ï°ôÂ‹ ªè£‡®¼‰î£˜. 
Þ¡Â‹ ªê£™ôŠ «ð£ù£™ õ£›‰F¼‰î£˜. 
Ýù£™ îIN™ õ£ù‹ð£® èM¬îèO™ å¼ 
èMë¬óŠ ðôK™ è£‡ð¶ «ð£ô Þ¼õK¡ 
èM¬îèO™ å«óMîñ£ù ªõOŠð£†´ 
º¬ø¬ò ï‹ñ£™ è£í º®ò£¶. Þ¼õ¼‹ 
å«ó ªð£¼‡¬ñ¬ò Þó‡´ Mîñ£è 
ªõOŠð´ˆFòõ˜èœ. Þó‡´ MîƒèO™ 
õ£›‰îõ˜èœ. Þ‰î MôèL™ Þ¼‰¶î£¡ 
Þ¼õ¼‚°ñ£ù îQˆî ÝÀ¬ñ¬ò ï£‹ 
èí‚A™ ªè£œ÷ «õ‡´‹.

ï°ô¡ Ü‹ðôº‚° ê£‰îõù‹ ÝvðˆFKJ™ 
Ü†I† ªêŒòŠð†ì îèõ¬ô Üõó¶î‹H 
ñEJ¡ ªî£¬ô«ðC ÜPMŠ¹õN ÜP‰¶ 
vÃ†ìK™ ïèK¡ «ð£‚°õóˆ¶ ªïKêL™ 
c‰F‚ è¬ó«òP M¬ó»‹ côðˆñï£ðQìI¼‰¶ 
¶õ‚è‹ ªè£œÀ‹ Þ‰î à¬ó‚è£Mò‹, 
ï°ôQ¡ ÞÁFò£ˆF¬ó Ý‹¹ô¡R™ ð‚è -̂
FL¼‰î èóñ¬ù ñò£ù‹ «ï£‚A„ ªê™õ¶ì¡ 
G¬ø¾ ªðÁAø¶. è£ô‹ 2007&Ý‹ Ý‡´.

å¼ F¬óŠðì‹ «ð£ôˆ ¶õ‚è‹ ªè£‡´ 
Ü‰î Þ¬ìªõOJ™ ñò£ùˆF™ è¬óõîŸ° 
º¡ù£™ î¡«ù£´‹, êè â¿ˆî£÷˜è«÷£´‹ 

ெகர பெரிசலில் 
ஒறபற பசக்கிள் 

நீலபத்மநாபனின் 
‘நகுலம்’ நூலல முன்லவைதது

நூல் விமர்சனம்

குமொர பசல்வொ

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. 

நகுலன்நீல பத்மநாபன்
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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´  ï iù  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¶.

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.

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‹ 
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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£˜.

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¬î-
JL¼‰¶ ªî£ìƒ°Aø¶. Ãì«õ àì¡ õ£›‰î 
êè â¿ˆî£÷˜èO¡ ñóí‹ ãŸð´ˆFò 
ÜF˜¾èœ ÃøŠð´A¡øù.

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.

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 

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£˜.

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£˜.

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‹.

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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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£˜.

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¡.

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¡. 
1 9 9 3 &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 
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î¬ô¬òˆ î¬ô¬ò Ý†®ù£˜.

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£˜.

¹ ø ˆ F ™  ª è £ « ó £ ù £  á ó ì ƒ ° 
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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கட்டுரை

த.ஜொன்சி்பொல்ரொஜ்
jansy.emmima@gmail.com

பெண
ெணொட்டுக் 
குறியீ்டா??

�னி்த இனததின் கேேநாச்சநாரம் அல்ேது 
�ண்�நாட்டை இயக்குவிதது ் நாகேரீகேததிக்கு ல்ரநாகேக் 
பகேநாண்டு பசன்றதில் ப�ண்ணின் �ஙலகே அதிகேம். 
அ்தனநால், ் மது இ்நதிய சமூகேததில் ப�ண்ைநானவள 
ப�ரும்�நாலும் �ண்�நாடடின் குறியீடைநாகேலவ 
�நார்க்கேப்�டுகிறநாள.

ஆண்கே்ளலய அண்டி வநாழும் நி்ே்ய 
ஆண்்மய சமு்தநாயததின் ப்தநாடைக்கேம் மு்தல் 
கே்டைபிடிதது வருகிறது இச்சமூகேம். அ்நநி்ே 
முறறும் மநாற ப�ண், கேல்வியறிவிலும் சுயமநாகே 
உ்ழததுத ்தன்்ன �ரநாமரிததுக் பகேநாளளும் 
நி்ே்யயும் உருவநாக்கிக் பகேநாளள லவண்டும்.
அ்நநி்ே இன்்றய சமூகேததில் பமல்ே பமல்ேத 
துளிர்விடடுக் பகேநாண்டு வருவது ஆறு்தேநான 
மநாறறம் ்தநான்.

ஆ ன நா லு ம்  இ ன் று ம்  � ழ ் ம ய நா ன 
ப�ண்ைடைக்குமு்றகே்ளப் �ண்�நாடைநாகே எடுததுக் 
கூறி அ்்தலய வலியுறுததி, சம்�நாதிக்கேவும் சநாதிக்கேவும் 
ப்தநாடைஙகும் ப�ண்கே்ளக்கூடை மடடைம் ்தடடி ல�சும் 
நி்ே அப்ப�ண் சநார்்நதிருக்கும் குடும்�ததிலும் 
சமூகேததிலும் இரு்நது வருவ்்த மறுக்கே இயேநாது.
அ்்தயும் ்தநாண்டி ்தனது மனத்்த திடைமநாக்கிச் 
சமூகேத்த்டைகே்ள எதிர்ததுப் ல�நாரநாடும் 
ப�ண்ணினததின் வலி்ம ்தநான் இச்சமூகேததின் 
்நாகேரீகே வளர்ச்சிக்கு வித்தநாகி, லவரநாகி உறுதி 
பகேநாளகிறது.

கேல்வி லகேளவிகேளில் ல்தர்ச்சிப�றற ஒரு ப�ண் 
சரநாசரி ப�ண்்ை விடைவும் அதிகே அடைக்கேம், 
பமௌனம், �ணிவு ல�நான்ற ஒழுக்கே ப்றியில் ் டைக்கே 
லவண்டும் என்ற எதிர்�நார்ப்பு சமூகேத்தநாரிடைம் 

இருப்�்்தயும் மறுக்கே முடியநாது. அத்த்கேய 
ப�ண்ணின் எ்தநார்த்தமநான லகேநா�ம் , அறிவு்ரகேள, 
விவநா்தஙகேள கூடை �டித்த திமிர், சம்�நாதிக்கும் திமிர் 
என்ற அவப்ப�யருடைலனலய ஏறகேப்�டுகிறது; 
அல்ேது நிரநாகேரிக்கேப்�டுகிறது.

*�டி ்தநாண்டைநா்தவலள �ததினி* என்கிற 
் ஞ சு ்த டை வி ய  வ நா ச கே த ்்த ச்  ப ச நா ல் லி 
வீடடிறகுளலளலய ப�ண்்ை அடைக்கி்வக்கும் 
நி்ே்ம இன்னும் இல்ேநாமல் இல்்ே. ப�ண்ணின் 
மறுமைம் இன்றும் ஆணின் �ேநா்தநார மைத்்த 
ஏற�்்தப் ல�நான்று எ்தநார்த்தமநாக்கேப்�டைவில்்ே.

*உயர்்தர கேேநாச்சநாரததிறகு* ப�ண்ணின் சு்த்நதிரப் 
�றிப்பும் அவள மீ்தநான அடைக்கு மு்றகேளும் 
ம்றமுகேமநாகேப் �யன்�டுத்தப்�டுகின்றன. 
ப�ண்ணின் ஒழுக்கேக் கேடடுப்�நாலடை ஒரு குழுவின், 
�ண்�நாடடின் சிறப்்�க் கேடடிக்கேநாக்கும் 
கேருவிபயன்ற மதிப்பீடடு மு்றகேளநால் அவளின் 
நியநாயமநான உைர்வுகேளும் எண்ைஙகேளும் 
� லி ய நா க் கே ப் � டு கி ன் ற ன . ப � ண் கே ் ள ப் 
�லிக்கேடைநாக்கேளநாக்கும் ப�ண்்மய கேேநாச்சநாரம் 
உேகேளநாவிய நி்ேயநாகேலவ இரு்நது வருகிறது.

 �தப்தநான்�்தநாம் நூறறநாண்டின் இ்டைப்�குதிவ்ர 
வழக்கிலிரு்நது வ்ந்த உடைன்கேட்டை ஏ(ற)று்தல் 
அல்ேது சதி எனப்�டும் கேைவ்ன இழ்ந்த 
ப�ண்்ை உயிலரநாடு எரிதது அவ்ளக் குே 
�ததினியநாகேக் கேநாண்பிக்கும் மநாயமநாேமநான 
ல்தநாறறம் ஏற�டுத்தப்�டடிரு்ந்த்்த இ்நதிய 
வரேநாறறின் துயரம் என்ல�ன்.

ஆ ர ம் � த தி ல்  எ தி ரி  ் நா ட டி ன ர நா ல் 
சி்றபிடிக்கேப்�டடு பகேநால்ேப்�டடை மன்னனின் 
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ம ் ன வி ய ர்  அ வ் பவ தி ரி யி ன ர நா ல் 
மநானமஙகேப்�டுத்தப்�டடுக் பகேநாடு்மப்�டுத்தப்�டைேநாம் 
என்�்தநால் அவர்கேள மன்னனின் மரைச் பசயதி 
லகேடடைதும் ்தநாஙகேளநாகேலவ ப்ருப்பில் �நாய்நது ்தஙகே்ள 
மநாயததுக் பகேநாண்டிருக்கின்றனர். அவ்வழக்கேம் கேைவன் 
மீது அப்ப�ண் பகேநாண்டிருக்கும் அளவறற கேநா்த்ேயும் 
அவன் இற்ந்த பிறகு லவபறவ்ரயும் கேைவனநாகே ஏறகே 
விரும்�நா்த அவளது மனநி்ே்யயும் கேநாடடை 
விரும்புவ்தநாகே சித்தரிக்கேப்�டடு அன்்றய சமூகேம் 
மூ்ளச்சே்வச் பசயயப்�டடிரு்ந்தது.

ஆனநால் இ்தன் சமூகேக் கேநாரைஙகேளநாகே ,ப�நாருள 
உற�ததியில் ப�ண்கேளுக்கு �ஙகு இல்ேநா்த்தநால் 
கேைவனின் ம்றவிறகுப் பின் ்தன் வநாழக்்கேத 
ல்த்வகேளுக்கு பிற்ர எதிர்ல்நாக்கும் நி்ேக்கு வ்நது 
விடுகின்றனர்.ஏபனனில் ஆைநாதிக்கே சமூகேததில் 
ப�ண்ணிறகுச் பசநாததுரி்ம கி்டையநாது,.கேடு்மயநான 
்கேம்்ம வநாழக்்கே வநாழும் ் கேம்ப�ண் அணுவணுவநாகே 
்தனது வநாழ்வ அழிததுக் பகேநாளவ்்த விடை உடைன்கேட்டை 
ஏறி ஒரு ப்நாடியில் ்தனது வநாழக்்கே்ய அழிததுக் 
பகேநாளகிறநாள என்று ல�ரநாசிரியர் ஆ.சிவசுப்பிரமணியன் 
அவர்கேள ‘அடித்தள மக்கேள வரேநாறு’ என்னும் நூலில் 
குறிப்பிடடிருப்�து இஙகு குறிப்பிடைத்தக்கேது.

�ண்�நாடு என்�து மக்கேளின் பசயற�நாடுகே்ளயும் 
்டைவடிக்்கேகே்ளயும் குறிப்�து. ஒரு சமூகேததின் வரேநாறு, 
ல�நாக்குகேள, �ண்புகேள, வநாழவியல் வழிமு்றகேள, சமூகேக் 
கேடடை்மப்பு ,பமநாழி, உைவு, இ்ச, சமய ் ம்பிக்்கேகேள, 
ப்தநாழில்சநார் ப்தரிவுகேள, கேருவிகேள ல�நான்ற்வயும் 
�ண்�நாடடுக்குள அடைஙகும்.ஆகே. .�ண்�நாடடின் 
கூறுகேளநான இவறறுள ப�ண் எனும் ஆளு்ம இல்ேநா்த 
�குதிகேள ்தநான் எது?

ப�ண் ்தன்்ன சிற்ந்த ஒரு சமூகேப் �ண்�நாடடின் 
குறியீடைநாகே, ஓர் உயிரறற உடை்மயநாகேக் கேநாடடைப்�டும் 
சமூகே அ்மப்பிலிரு்நது பவளிவர லவண்டும். அவள ்தன் 
சுயநாதீனத்்த, ்தனிததுவத்்த அழிததும் ்தனக்குள 
பு்்தததும் �ண்�நாபடைன்ற ப�யரில் சமரசஙகேள பசயதும் 
வநாழ்தல் உயிலரநாடு அவள இற்ந்த்மக்கு சமநானம். எ்ந்த 
சமூகேததில் ப�ண் ் நாகேரீகேததின் பிரதி�லிப்�நாகே அவளது 
்டைத்்த லமம்�நாட்டை எடுததுக்பகேநாளகிறல்தநா 
அச்சமூகேததின் வநாழவியல் மு்றலய பிற சமூகேததின் 
முன்மநாதிரியநாகே அறியப்�டும் என்�தில் ச்நல்தகேலமயில்்ே.

சமூகேப்�டிநி்ேயில் �ண்�நாடடின் உயர்்தரம் 
லமலிரு்நது கீழநான நி்ே என்ற ல�நாக்கு ,இனி கீழிரு்நது 
லமேநாகே ்தரம்�நார்க்கேப்�டும் அல்ேது சமரசமநாகும். 
கேநாரைம் அடித்தள மக்கேளில் ்தநான் ப�ண்கேளின் 
நி்ேப்�நாடு ஆண்கேளுக்கு இ்ையநான்தநாகே உ்ழப்பு, 
ப�நாறுப்பு ,வநாழவியல் மு்றகேள இரு்நது வருகிறது. 
இ்நநி்ே முழுச் சமூகேததிலும் ஏற�டும் ல�நாது அடித்தள 
மக்கேளின் வநாழவியல் மு்றகேலள முழுச் சமூகேததின் 
சரியநான மநாதிரியநாகேவும் சீர்மக்கேப்�டடை �ண்�நாடடு 
மு்றயநாகேவும் ஏறகேப்�டும்.

இ்தறகு ஆணுக்கி்ையநான கேல்வி்யயும் அ்தனநால் 
ஏற�டும் ப�நாருளநா்தநார வளர்ச்சி்யயும் ஒவ்பவநாரு 
ப�ண்ணும் அ்டை்த்ேலய ல்நாக்கேமநாகேக் பகேநாளளும் 
ல�நாது ்தநான் ஆ்ை ் மயப்�டுததும் குடும்� அ்மப்பில் 
�நாலின சமததுவ மநாறறஙகேள ஏற�டும்.

கடடுலரயோளர்: செமூக ஆர்வைர்
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“�க்கேளிடைம் பசல்லுஙகேள; மக்கேளிடைம் கேறறுக் 
பகேநாளளுஙகேள; அதிலிரு்நது சரியநான்்த ல்தர்வு 
பசயது பிறகு மக்கேளிடைம் பகேநாண்டு பசல்லுஙகேள” 
என்�ல்த ல்தநாழர் மநாலவநாவின் ் ்டைமு்ற வநாழவு.

குழ்ந்்தகே்ளப் �றறி ்நாம் என்ன்தநான் 
புத்தகேஙகேளில் �டித்தநாலும், ஆளு்மகேளிடைம் 
ஆலேநாச்ன லகேடடைநாலும், ல்ரில் பசன்று 
கேளப்�ணி பசயது குழ்ந்்தகேளின் பமநாழி்ய இனம் 
கேநாண்�ல்த மு்தன்்மயநானது. ்ம்மு்டைய 
நிேப்�ரப்பும் சமூகேப் �ழக்கேவழக்கேஙகேளும் ஒன்றநா 
என்று ஒரு லகேளவி்ய நீஙகேள லகேடடுப் �நார்த்தநால் 
இல்்ே என்ற முடிவிறலகே வருவீர்கேள. பவவ்லவறு 
நிேப்�ரப்புகேள, �ண்�நாடுகேள �ழக்கேவழக்கேஙகேள. 
இதில்்தநான் ்நாம் குழ்ந்்தகேளின் உே்கேக் 
கேண்டுபிடிக்கே லவண்டியிருக்கிறது. அவர்கேளுக்கு 
என்று ஒரு உேகேம் இருக்கிறது உண்்ம்தநான்; யநாரும் 
அ்ந்த உேகேததில் நு்ழய முடியநாது. ்நாம் 
முயறசிப்�தும் இல்்ே. ஆனநால், துரதிஸடைவசமநாகே 
அவர்கே்ள ்மக்கேநானவர்கேளநாகே மநாறற ்நாம் 
முயறசிக்கிலறநாம். இ்ந்தச் சமூகேம் ் மக்கு பசநால்லிக் 
பகேநாடுத்த்்த அப்�டிலய அவர்கேளுக்கு ம்டைமநாறறம் 
பசயகிலறநாம். ்நாம் கேறறுக் பகேநாண்டைது சரியநா? 
்தவறநா? என்று �ரிசீலிக்கேக்கூடை ் மக்கு ல்ரமில்்ே. 
ஆ ன நா ல்  ் நா ம்  நி ன த ்த ் ்த  அ வ ர் கே ள 
்்டைமு்ற�டுததிலய ஆகேலவண்டும் என்று 
குடும்�ம் என்கிற அ்மப்பில் லவ்ே பசயகிலறநாம். 
இஙலகே்தநான் இனியன் விேகி நிறகிறநார் . 
குழ்ந்்தகேலளநாடு �யணிக்கிறநார்; அவர்கேள 
பசநாறகே்ள பசவிமடுக்கிறநார்; 
அவர்கேலளநாடு வி்ளயநாடுகிறநார். 
்தன்்ன அவர்கேளுக்கேநான ஒரு 
்�ரநாகே மநாறறிக் பகேநாளகிறநார். அ்ந்த 
்ம்பிக்்கே்தநான் குழ்ந்்தகேளின் 
அப்�நாவநா கே ,  அண்ைனநாகே , 
பமநாட்டை மநாமநாவநாகே இனியன் 
அவ்தநாரம் எடுக்கிறநார். ்தன்னு்டைய 
சகே ்�ரநாகே எண்ணி குழ்ந்்தகேள 
இனியனிடைம் உ்ரயநாடுகின்றனர். 
அ்தனின் சுருக்கே வடிவலம இ்ந்த 
நூல்.

இனியன் நிகேழவில் �ளளியில் 
குழ்ந்்தகேலளநாடு வி்ளயநாட்டை 
முடிதது வி்டைப�றும் ்தருவநாயில், 

“உஙகே்ள அப்�நா என அ்ழக்கேடடுமநா” என 
லகேடகும் �தின்�ருவததின் அ்ந்த ப�ண் குழ்ந்்த 
எவ்வளவு வலிகேலளநாடு இரு்நதிருக்கேலவண்டும். 
“அன்புளள இனியன் அப்�நாவிறகு” என, கேடி்தம் 
எழுதும் குழ்ந்்தயின் குடும்� அ்மப்பு எப்�டி 
இருக்கும் என, நி்னக்கும்ல�நாது இ்தயம் வலிக்கிறது. 
சநாதி, ம்தம், வர்க்கேச் சுழலுக்குள சிக்குண்டு கிடைக்கும் 
்மது குடும்� அ்மப்பின் அவேம் இது. இன்னும் 
ஒரு�டி லமலே ல�நானநால் , ஆண் ப�ண் 
இரு�நாேருக்கும் அ்ந்த்ந்த வயதில் ல்தநான்றும் 
இயல்�நான � நாலின பவளிப்�நாடுகே்ள 
ஒழுஙகு�டுத்தநா்த சமூகேம்்தநான் �ளளிகேளில் தூய 
ஒழுக்கேவநா்தம் ல�சி குழ்ந்்தகே்ளத ்தண்டிக்கிறது. 
அ்தனநால்்தநான் ‘ஐ ேவ் யு’ பசநால்லும் குழ்ந்்த்ய 
பகேநாடூரமநான ்�ரநாகே எண்ணி, ்த்ரயில் முடடி 
ல�நாடு்தல், �ளளிக்கு பவளிலய நிறுததி ்வத்தல், 
ல்தர்வு எழு்த அனுமதி மறுத்தல் என, ஆசிரிய 
சமூகேம் சிே ‘்தண்டை்னச் சடடைஙகே்ளப் ல�நாடுகிறது. 
உண்்மயில் கேவனம் பகேநாளள லவண்டியதும் 
�ளளிகேளில் ப்தநாடைஙகேலவண்டியதும் �நாலியல் கேல்வி 
குறித்த உ்ரயநாடைலே. இ்வ்தநான் எல்ேநாவி்தமநான 
்தவறுகே்ளயும் கே்ள்நது, அழுத்தமநாகேச் பசநான்னநால் 
ஒருவரின் பமநாத்த ஆளு்ம்யயும் சரிபசயயும் 
கேல்வியநாகே அ்மயும். �நாலின சமததுவமின்்ம்யயும், 
ஆைநாதிக்கேப் �ண்்�யும் பகேநாண்டை இ்ந்தச் 
சமூகேததில் இனியன் வ்நது்தநான் அ்்த மு்தலில் 
ஆசிரியர்கேளுக்லகே �நாடைம் எடுக்கே லவண்டியிருக்கிறது 
என்றநால்... இப்�டி எத்த்ன �ளளிகேள இருக்கிறல்தநா? 

இ்்த �ளளிகேளில் இனியன் 
அணுகும் மு்றயும் அ்தறகேநான 
சம்�வஙகே்ளயும் கேநாரைஙகே்ளயும் 
விவரிக்கும் மு்றயும் ் மக்குப் புதிய 
பவளிகேள.

வி்ளயநாடடுகேள என்றநாலே 
ல�நாடடி மலனநா�நாவத்்தயும், 
அ்தறகு விருதுகேளும் பவறறி ப�றறு 
�ரிசுதப்தநா்கே வநாஙகுவதுலம 
என்றநாகிவிடடை சூழலில் இனியலனநா, 
ல வறு  ல கே நாைததில்  அ்்த 
அணுகுகிறநா ர் .  உண்்மயில் 
் ம் மு ் டை ய  � நா ர ம் � ரி ய 
வி ் ள ய நா ட டு  மு ் ற ல ய 
அப்�டித்த நான்  இருக்கிறது . 
எ ல் ே நா வ ற றி லு ம் 

நூல் விமர்சனம்

தவமுதல்வன்

குழந்தைகள் ச�ொல்லும் ச�தி

“விடுெட்்டவர்கள் இவர்களும் குழநபேகள்ோன்”

இனியனின நூரல முனரவதது.
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ஆலரநாக்கியபூர்வமநான உளவியல் சி்ந்த்ன 
மு்ற கேளும் ,  கூடடு  மனப்� நான்்மயும் 
ஒளி்நதிருக்கிறது. உ்தநாரைததிறகு ‘கு்ே கு்ேயநா 
மு்நதிரிக்கேநா’ வி்ளயநாடடு. கூடடைநாகே அ்னவரும் 
�ஙகுப�றனும்; ஓடும்ல�நாது உடைல் வலுப் ப�றுகிறது. 
்தனக்குக் கி்டைத்த �்ந்்த இன்பனநாருவருக்கு 
ஓடிக்பகேநாண்லடை திடடைமிடைனும்; யநாரும் ப்தநாடைநாமல் 
அவுட ஆகேநாமல் உடகேநார லவண்டும். ஆகே health 
,unity,concentration, self confidence, எல்ேநாலம ஒரு 
வி்ளயநாடடில் கி்டைக்கிறது. இ்்த வி்ளயநாடிய 
குழ்ந்்தகேள பசநால்லும்ல�நாது எத்த்னவி்தமநான 
�ரிமநாைம் ்மக்குக் கி்டைக்கிறது. �ளளிகேளுக்கு 
வி்ளயநாடடும் அ்தறகு ்ம்தநானமும் எவ்வளவு 
முக்கியம் என்�்்த நிகேழவின் ஊடைநாகே ்மக்கு 
உைர்ததுகிறநார். வகுப்பு அ்ற்யவிடை வி்ளயநாடடு 
்ம்தநானலம �ளளியின் மு்தல் அ்றயநாகே 
இருக் கே லவண்டும்  என்�்்தயும்  ் ம க்கு 
உைர்ததுகிறநார். �ளளிய்ற, ் ம்தநானம் இவற்றக் 
கேடை்நது ஒவ்பவநாரு குழ்ந்்தயும் கேல்வி்யக் கேறகே 
மு்தலில் திடைமநான உைவு லவண்டும். எத்த்ன 
�ளளிகேளில் இருக்கிறது. எத்த்ன வீடடில் அ்தறகுக் 
கேவனம் பகேநாடுக்கிலறநாம்; ப�றலறநார்கேள இல்ேநா்த 
வீடடிலும், உறவினர்கேள வீடடில் இரு்நது �ளளிக்கு 
வரும் குழ்ந்்தகேள குறிதது ் மக்கு அக்கே்ற உண்டைநா? 
ப்யயும் சிக்கேனும் சநாப்பிடடைதில்்ே என்று 
இனியனிடைம் மு்றயிடும் ம்ேக் கிரநாமததுக் 
குழ்ந்்தகே்ளப்ல�நாே, எத்த்ன ஆயிரம் ல�ர் 
இருப்�நார்கேலளநா ப்தரியவில்்ே. இதில்லவறு 
குழ்ந்்தகேளின் ‘உைவு பமனுகேநார்்டை’ �ளளிகேளில் 
திணிக்கும் vegan அ்மப்பினர்.

லமறபசநான்ன்வ ஒருபுறம் என்றநால் , 
குழ்ந்்தகேளிடைம் ப�நாழுதுல�நாக்கு என்ற ப�யரில் 
திருவிழநா, �ளளி ஆண்டுவிழநா நிகேழவுகேளில் 
திணிக்கேப்�டும் சநாதி, ம்த, மூடைப்�ழக்கே வழக்கேஙகே்ள 
உளளடைக்கேமநாகேக் பகேநாண்டை நிகேழவுகேள. எல்ேநா 
வழிகேளிலும் சமூகேம் குழ்ந்்தகேளுக்குத ்த்டையநாகே 
இரு்நது லவறு ஒன்்றத திணிப்�்்தயும் இனியன் 
லகேநாடிடடுக் கேநாடடிக்பகேநாண்லடையிருக்கிறநார்.

்நாம் ் நாமநாகே ஒரு முன்முடி்வ ் வததிருக்கிலறநாம். 
�நாடைநூல் ்தநாண்டி எ்்தயும் அவர்கேளிடைம் அறிமுகேம் 
பசயயலவ இல்்ே. இனியன் பகேநாடுத்த வநானம் 
�திப்�கே நூல்கே்ளப் �டிததுவிடடு திரும்� புத்தகேம் 
லவண்டும் என அவர்கேள லகேட�்தநாகே �திவு 
பசயயும்ல�நாதும், நூறறுக்கேைக்கேநான குழ்ந்்தகேள 
அவருக்கு கேடி்தம் எழுதுவ்்தயும் விவரிக்கும்ல�நாது 
்மது கேல்விச் சி்ந்த்னகேள இன்னும் விரிவு�டுத்தப்�டை 
லவண்டும் என்�தில் ஐயமில்்ே.

்நான் லமறபசநான்னவற்றவிடை, குடிகேநார 
ப�றலறநார், ப�றலறநா்ர இழ்ந்த குழ்ந்்தகேள, ்தன் 
குடும்�த்்த ்தநாலன �ரநாமரிதது கேல்வி்யத 
ப்தநாடைரும் குழ்ந்்தகேள, உறவுகேளநால் மனச்சி்்தவுக்கு 
ஆளநான குழ்ந்்தகேள என நீளும் �டடியலில் 
இவர்கேள எல்லேநா்ரயும் கேவனிக்கேவும் கேல்வி்யத 
ப்தநாடைரவும் ஆசிரியர் என்ற நி்ே மடடும் 
ல�நா்தநாது. அப்�டி இருப்பின் அது ல�நா்தநா்ம. 
அவர்கேலள கேறறுக்பகேநாளளலவண்டியது நி்றய 
இ ரு க் கி ற து  எ ன் � ் ்த  ் ம க் கு ச் 
பசநால்லிக்பகேநாண்லடையிருக்கிறநார்.

இ்ந்த நூல் முழுதும் �ல்லவறு ்தரப்பு நிே�ரப்்� 
பகேநாண்டைவர்கேளும், �ழஙகுடிகேள, ப்தருலவநார 
குழ்ந்்தகேள, எல்்ேலயநாரததில் வசிக்கும் 
குழ்ந்்தகேள, அகேதி முகேநாம் குழ்ந்்தகேள, ப�ரு்கேர 
குழ்ந்்தகேள என எல்லேநா்ரயும் ் மக்கு அறிமுகேம் 
பசயவல்தநாடு அ்ந்த்ந்த நிே�ரப்பின் குழ்ந்்தகேளின் 
உளவிய்ேயும் ் மக்குச் பசநால்கிறநார் இனியன்.

பமநாத்தமநாகே, இ்ந்த நூ்ே ்ம் சமகேநாே 
குழ்ந்்தகேளின் மனசநாடசியின் ஆவைம் என்று 
பசநால்வல்த சரியநாகே இருக்கும். லமலும் அவர்கே்ள 
எப்�டி அணுகுவது என்�்தறகேநான ் கேலயடைநாகேவும், 
கேள ஆயவின் சநாடசியநாகேவும் வ்நதிருக்கும் இ்ந்த 
நூல் ஒவ்பவநாரு வீடடிலும் இருக்கேவும், ஒவ்பவநாரு 
ஆசிரியரும் விவநாதிக்கே லவண்டியதுமநாகே இருக்கிறது. 
அ்்த பூடைகேமின்றி அ்ற்நது பசநால்கிறது. இனி 
ல�சலவண்டியது ் நாம்்தநான்.

கடடுலரயோளர்: ஆவணப்�்ட இயக்கு்னர்.

சிை நிமி்டஙகளில்
துண்டு துண்்டோய சில்தக்கப்�ட்ட மரத்தின
வலிகலள சுமந்த �டி இ்டம் மோறுகின்ற்ன நீண்்ட கோைமோய
வசித்்த �்றலவகள,
்�ருமூச்லசெ சுமந்த�டி
க்டநது ப�ோகி்றோர்கள நிழல் ப்தடி வந்த �ோ்தசெோரிகள,
அல்டயோளமோய ் கோண்டு
�யணம் ் செய்தவர்கள
�ோல்த ் ்தரியோமல் திலசெ மோறிப் �யணிக்கி்றோர்கள,
விடுமுல்ற நோளில் ஊஞசெல் கடடி விலளயோடும் சிறுவர்களின 
முகஙகளில் பவ்தல்னகள
விலளயோடிக் ் கோண்டிருக்கின்ற்ன...
மரத்ல்த ் வடடி விற�ல்ன
்செய்ததில் கில்டத்்த இைோ�த்தில் குழநல்தகளுக்்க்ன வோஙகி வந்த 
அலைப�சியின ரிஙப்டோனில் பகடடுக்்கோண்ப்டயிருக்கி்றது...
அகதியோக்கப்�ட்ட �்றலவ்யோனறின குரல்!

மு.முபாரக்

்பறரவ ஒனறின குைல்
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 மர்பறிவியல் (Genetic Science) :
்நாகேரீகேம்டை்ந்த கேநாேம்ப்தநாடலடை, மனி்தன் 

‘�நாரம்�ரியததின் வீச்்ச’ (influence of heredity) 
அறி்நதிரு்ந்தநான். �நாரம்�ரியம் என்�து, ஒரு 
்த்ேமு்ற மனி்தர்கேளிடைமிரு்நது அடுத்தடுத்தத 
்த ் ே மு ் ற யி ன ரு க் கு க்  கே டை த ்த ப் � டு ம் 
�ரம்�்ரப்�ண்புகேள (traits).

அப்�டிக் கேறறுக்பகேநாண்டை �ரம்�்ரஅறி்வ, 
்நாடடுப்�யிர்கேளுக்கும் ( cu l t i v a t e d c rop s ) , 
வீடடுவிேஙகுகேளுக்கும் (domes t i c an ima l s ) 
�யன்�டுததியிருக்கிறநான். �ரம்�்ரப் �ண்புகேளுக்குக் 
கேநாரைமநாகே இருப்�து மர�ணுக்கேள (genes)என்று 
கேண்டைறியப்�டடைபிறகு, மர�ணுக்கேளில் ஏற�டும் 
மநாறறஙகேள (genetic variation) மரபுக்லகேநாளநாறுகேளுக்குக் 
கேநாரைம் என்றும் அறி்ந்தபிறகு, அவற்றப்�றறிய 
�டிப்�நாகே மர�றிவியல் (genetic science) உருவநாகி 
வளர்ச்சிய்டை்நதுளளது. அது, லவளநாண்்ம(agri-
culture), மரு்நது (medicine), உயிரி-ப்தநாழில்நுட�ம் 
( b i o - t e c h n o l o g y )  ல�நான்ற து்றகேளுக்கும் 
நீடடிக்கேப்�டடுளளது.

உயிரிக்்கட்டறமப்பு: (structure of organism)
உயிருளள அ்னததும் மனி்தமுடி்யவிடை 

பமல்லிய ‘உயிரி- அ்றகேளநால்’ (cell) ஆன்வ. ் ம் 
உடைலிலுளள ஒவ்பவநாரு ‘உயிரி- அ்றயும்’ மனி்த 
‘மர�ணுதப்தநாகுப்்�’ (Human genome) உருவநாக்கும் 
டி.என்.ஏ-க்கே்ளக் (Deoxyribo Nucleic Acid) 
பகேநாண்டிருக்கின்றன.

மர்� அல்ேது �நாரம்�ரியத்்தக் கேடடை்மக்கும் 
அடிப்�்டைத ப்தநாகுதியநான மர�ணுக்கேள (gene) , 
டி.என்.ஏ. க்கேளநால் (DNA) ஆன்வ. மனி்தர்கேளின் 
டி.என்.ஏ. க்கேள, ்தனித்தனி குலரநாமலசநாம்கேளில் 
(chromosome) ப�நாதியப்�டடுளளன.

மனி்தக்கேேநாச்சநாரத்்த வ்ரய்ர பசயயும் 
கேறறல், பமநாழியறி்தல், நி்னவநாறறல்ல�நான்ற 
�ண்புகேள அ்னததும், டி.என்.ஏ வரி்சயில் (DNA 
sequence) �திவுபசயயப்�டடுளளன.

கட்டுரை

சு.இரொமசுப்பிரமணியன்
srsthovalai@gmail.com

மரபினம் என்ெது, 
உயிரியல் உணபமயா? சமூகக் கட்்டபமபொ?
Race:  a biological reality or social construct?

மனி்தர்கேளின் உடைலுக்கு ஊறுவி்ளவிக்கும் 
ல்நாயகேளுக்கு எதிரநான ல்நாய-எதிர்ப்�நாறற்ே 
(immunity) உருவநாக்கேத ல்த்வயநான மநாறறஙகேளும் 
( v a r i a t i o n s )  ,  டி . என் . ஏ  வ ரி் சயில் 
�திவுபசயயப்�டடுளளன.

மனி்தர்கேளின் ‘மர�ணுதப்தநாகுப்பில்’ (genome) 
உளள டி.என்.ஏ மிகு்ந்த நி்ேத்தன்்மபகேநாண்டைது 
(highly stable). அ்தன் கேநாரைமநாகேலவ, �ே மில்லியன் 
ஆண்டுகேளுக்கு  மு்ந்்தய  மனி்தர் கேளின் 
உ டை ே ் ம ப் ்� யு ம் ,  வ நா ழ வி ய ் ே யு ம் , 
�நாரம்�ரியத்்தயும், அவர்கேளின் ஏல்தனும் ஒரு 
எ ச் ச த தி லி ரு ்ந து  ( H u m a n  f o s s i l ) 
அறி்நதுபகேநாளளமுடிகிறது,

டி.என்.ஏ-வில் உளள ்தகேவல்கேள (information in 
DNA )  அ்னததும், குறியீடுகேளநாகே ( code s ) , 
அடி்னன்(A-adenine) , கேநா்னன்(G-guanine) , 
்சடலடைநா்சன்(C- cytosine), ் ்த்மன் (T- thymine) 
என்று ்நான்கு ்்டரேன்-உப்பில் (Nitrogen bases) 
லசமிதது ் வக்கேப்�டடுளளன.

டி . எ ன் . ஏ  உ ப் பு கே ள  ்த ங கே ளு க் கு ள 
இ்ைலசர்கின்றன. A-உப்பு T-யுடைனும், G-உப்பு 
C-யுடைனும் லசர்்நது, உப்பி்ைகே்ள (base pairs) 
உருவநாக்குகின்றன.

ஒவ்பவநாரு டி.என்.ஏ உப்பும்(DNA base), ஒரு 
சர்க்கே்ர மூேக்கூறுடைனும் (sugar molecule), ஒரு 
�நாஸல�ட மூேக்கூறுடைனும் (phosphate molecule) 
லசர்்நதிருக்கும் ப்தநாகுப்பு, ‘நியூக்ளிலயநா்டைட’ (Nu-
c l e o t i d e )  என்று அ்ழக்கேப்�டுகின்றது . 
நியூக்ளிலயநா்டைடடுகேள, இரட்டைச்சுருளவில் (dou-
ble helix) அ்மப்பில் உளளன.

மனி்தர்கேளின் டி.என்.ஏ, மூன்று மில்லியன் (30 
இேடசம்) உப்புகே்ளக் (DNA bases) பகேநாண்டுளளன. 
அவறறில் 99 .9 விழுக்கேநாடு அ்னவருக்கும் 
ப�நாதுவநான்வயநாகே உளளன.

எ்ந்த ஒரு பமநாழியிலும், அகேரமு்தலிகேளின் 
வரி்சகேள, பசநாறகே்ளயும் பசநாறபறநாடைர்கே்ளயும் 
உருவநாக்குவதுல�நாே, டி.என்.ஏ உப்புகேளின் 
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வரி்சகேள(sequence of DNA bases) உயிரி்யக் (or-
ganism) கேடடை்மக்கின்றன.

்தன்்னத்தநாலன ்கேபேடுததுக்பகேநாளவது, டி.
என்.ஏ-வின் சிறப்புப் �ண்�நாகும். உயிரி-அ்ற 
பிரி்தலின்ல�நாது ( cell division) டி.என்.ஏ ் கேபேடுத்தல் 
மிகேவும் அவசியமநாகிறது

அ்னதது உயிரினஙகேளிலும் கேநாைப்�டும் டி.
என்.ஏ-க்கேள ஒலர மநாதிரியநாகே ்்டரேன் உப்பு 
( N i t r o g e n  b a s e )  மூ ே க் கூ று கே ளி ல் 
ப�நாதியப்�டடிரு்ந்தநாலும், மூேக்கூறுகே்ள 
வரி்சப்�டுததும் வி்தததில், ஒவ்பவநாரு உயிரியின் 
டி.என்.ஏ-வும் மறறதிலிரு்நது லவறு�டுகிறது 
ஒன்்றப்ல�நால் மறறது இருப்�தில்்ே (DNA becomes 
unique).

இயற்ற்கயொ்கவவ மனிதர்கள் 
ஏற்ைதொழ்வுறடயவர்கவே: 
(People are Unequal by Nature)

பூமியில் வநாழும் மனி்தர்கேள அ்னவருலம 
ஏ ற ற ்த நா ழ வு ் டை ய வ ர் கே ள ்த நா ன்  எ ன் று 
விஸகேநான்சின்-லமடிசன் �ல்கே்ேக்கேழகேததின் 
மரபியல் ல�ரநாசிரியர்(Professor Emeritus of Genetics 
at the University of Wisconsin-Madison) லேம்ஸ 
ஃப்ரநாஙக்லின் குலரநா (James Franklin Crow) கூறுகிறநார். 
டி.என்.ஏ ஆயவின் அடிப்�்டையில், எ்ந்த இரண்டு 
மனி்தர்கேளும் 99.9 விழுக்கேநாடு ஒததிருக்கின்றனர் 
(identical). அப்�டி இரு்ந்தல�நாதும், மனி்தர்கேளின் 
உயரம், �ருமன், முகேதல்தநாறறம் ஆகியவறறில் 
மிகேப்ப�ரிய அளவில் லவறு�டுவ்்த ்நாம் 
கேநாைமுடிகிறது.

ல்தநாறறததில் மடடுமல்ே, சகிப்புத்தன்்ம, ல்நாய 
எதிர்ப்�நாறறல் ல�நான்ற ப�நாதுப்�ண்புகேளிலும், 
வி்ளயநாடடு ,  கேணி்தம் ,  இ்சல� நான்ற 
்தனிப்�ண்புகேளிலும் மனி்தர்கேள ்தஙகேளுக்குள 
லவறு�டைலவ பசயகிறநார்கேள.

மனி்தர்கேளி்டைலய, கேண்ணுக்குப் புேப்�டும் 

உருவலவறறு்மகேள, உளவியல்லவறறு்மகேள, 
ப்தளிவநாகேத ப்தரி்ந்தல�நாதும், அவர்கேளின் டி.என்.
ஏக்கேளில் 99.9 விழுக்கேநாடு எப்�டி ஒருமிதது (identical) 
இருக்கேமுடியும் என்னும் லகேளவி எழுகிறது. அது, 
்மது �ரிைநாம வளர்ச்சியின் வரேநாற்ற (evolution 
history) அறிவ்தறகுத து்ைபசயகிறது.

மனி்தர்கேள உளளிடடை அ்னததுப்�நாலூடடிகேளும் 
(mammals), ஒருநூறு மில்லியன் ஆண்டுகேளுக்கு 
முன்ன்தநாகே வநாழ்ந்த ப�நாதுமுன்லனநாரிடைமிரு்நது 
(common -ancestor) பிரி்நதுவ்நதிருக்கேலவண்டும் என்று 
மரபியல் வல்லு்ர்கேள கேருதுகின்றனர் . . 
அ்தன்வி்ளவநாகே, மனி்தர்கேளின் டி.என். ஏ-வில் 
கிடடைத்தடடை 90 விழுக்கேநாடு டி.என்.ஏ. , சுண்படைலிகேள, 
்நாயகேள, கேநால்்்டைகேள, யநா்னகேள ஆகியப் 
�நாலூடடிகேளின் டி.என்.ஏ-லவநாடு ஒததிருக்கிறது.

இன்னும் ப்ருக்கேமநாகே, சிம்�ன்சிகேளின் டி.என்.
ஏக்கேளும், ்மது டி.என்.ஏ.க்கேளும் 99 விழுக்கேநாடு 
ஒததிருக்கின்றன. லவறு�நாடு என்�து ஒரு விழுக்கேநாடு 
என்னும் அளவிறகு மிகேமிகேக்கு்றவு.

மனி்தர்கேளின் ப�ரும்�நாேநான டி.என்.ஏ-க்கேள, 
ப்தநாடைர்ல� இல்்ே என்று ்நாம் கேருதும் ஊர்வன 
(reptiles), முதுபகேலும்�றற்வ (invertabrates) ல�நான்ற 
விேஙகுகேலளநாடும், ்தநாவரஙகேலளநாடும் (plants) 
ஒததுப்ல�நாகின்றன.

மூச்சுவிடு்தல் ( r e s p i r a t i o n )  அ்னதது 
உயிரினஙகேளுக்கும் ப�நாதுப்�ண்�நாகும். . �ே 
மில்லியன் ஆண்டுகேள பின்லனநாக்கிச் பசன்றநால், 
அதுல�நான்ற �ே �ண்புகேள அ்னதது 
உயிரினஙகேளுக்கும் ப�நாதுவநாகே இரு்ந்தது 
ப்தரியவரும்.

டி.என்.ஏ திரிபு்கள் (DNA mutations):
ஒவ்பவநாரு உயிரினமும் கேடடை்மக்கேப்�டுவ்தறகும், 

உயிர்வநாழவ்தறகுத ல்த்வயநான லவதியல் வி்னகேள 
நிகேழவ்தறகும் புலரநாடடின் (protein) அவசியமநாகிறது. 
புலரநாடடி்ன எப்�டி, எப்ல�நாது உற�ததி 
பசயயலவண்டும் என்�்தறகேநான ்தகேவல்கேள (infor-
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mations), உயிரிஅ்றக்கேருவிலுளள டி.என்.ஏ-க்கேளில்(DNA in 
cell-nucleus) �திவநாகியிருக்கின்றன. அத்தகேவல்கே்ளப்ப�றறு, 
உயிரிஅ்றகேள, ’லவதியல்-வி்னகேளநால் புலரநாடடின்கே்ள 
உற�ததிபசயகின்றன. ஒவ்பவநாரு உயிரிஅ்றயும், 
இரண்டைநாகேப் பிரியும்ல�நாது (cel l-d iv is ion ) , ்தநாய 
உயிரிஅ்றயின் (mother cell) டி.என்.ஏ-வில் �திவநாகியிருக்கும் 
அத்த்னத ்தரவுகேளும், லசய உயிரி-அ்றயின் (daughter cell) 
டி.என்.ஏ-வுக்கு முழு்மயநாகே ் கேபேடுக்கேப்�டைலவண்டும்.

ஆனநாலும், ஒவ்பவநாரு மு்றயும் ்கேபேடுக்கும்ல�நாது, 
சிே பி்ழகேள (error in DNA copying) நிகேழ்நதுவிடுவதுண்டு. 
பி்ழகேள கேநாரைமநாகே, ்கேபேடுக்கேப்�டடை டி.என்.ஏ.-க்கேள 
மநாறறம்டை்நதிருக்கும். அவற்றத்தநான் டி.என்.ஏ. 
திரிபுகேள(mutations) என்கிலறநாம். அவறறில் ப�ரும்�நாேநான்வ 
கேண்டைறியப்�டடு, சரிபசயயப்�டடுவிடும். என்றநாலும், 
ஒ ருசிே  ம நா ற ற ங கேள  கேண்டைறியப்�டை நாமலும் , 
சரிபசயயப்�டைநாமலும் ல�நாகேேநாம். அப்�டிப்�டடை 
மநாறறஙகேள ,  மநாறறம்டை்ந்த புலரநாடடினுக்குக் 
கேநாரைமநாகிவிடும். அப்�டி மநாறறம்டை்ந்த புலரநாடடின்கேள 
வழக்கேததிறகு மநாறநாகே பசயல்�டும். இ்தன் கேநாரைமநாகேலவ, 
மரபுப்பி்ழகேள (genetic disorders) உருவநாகின்றன

டி.என்.ஏ. ்கேபேடுத்தலின்ல�நாது, அரிதினும்அரி்தநாகேப் 
புலரநாடடினில் ஏற�டும் மிகேச்சிே புதிய மநாறறஙகேள, �்ழய 
மநாறறஙகே்ளவிடை சிறப்�நாகே அ்ம்நதுவிடுவதும் உண்டு. 
மர�ணு மநாறறஙகேளநால் நிகேழும் ் ற�யன் என்று இ்த்னக் 
கேரு்தேநாம்.

ப�ருவநாரியநாகே மநாறும் டி.என்.ஏக்கேளில், மிகேவும் 
கு்றவநான எண்ணிக்்கேயிேநான டி.என்.ஏ மநாறறஙகேலள 
(mutations or variants) , கேநாேததில் நி்ேததுநிற�்தநாகேச் 
பசநால்ேப்�டுகிறது.

மனி்த இனம், ஆப்பிரிக்கேநாவில் ல்தநான்றியது என்னும் 
பகேநாள்கேக்கு டி.என்.ஏ சநான்றுகேள மிகேவும் உறுது்ையநாகே 
உளளன. ஆப்பிரிக்கேர்கே்ளத ்தவிர, பூமிபயஙகும் 
�ரவியிருக்கும் மனி்த இனஙகேள, ஆப்பிரிக்கேநாவிலிரு்நது 
புேம்ப�யர்்நது பவளிலயறிய சிறு எண்ணிக்்கேயிேநான 
மனி்தர்கேளின் வழிதல்தநான்றல்கேலள.

மனி்தர்கேளில், �ல்லவறு குழுக்கேளில் கேநாைப்�டும் மரபு 
மநாறறஙகேளுக்கு, டி.என்.ஏ �குப்�நாயவு ஓரளவிறகுத 
துல்லியமநான மதிப்பீட்டைத ப்தரிவிக்கிறது.

உயிரிஅ்ற- உப்பின் (cell-base) ஆறுபில்லியன் ( 600 
லகேநாடி ) உப்பி்ைகேளில் (base-pairs), மிகேச்சிறிய அளவநான 
ஆறு மில்லியன் ( 6 0 இேடசம் ) உப்பி்ைகேலள 
மனி்தர்கேளி்டைலய கேநாைப்�டும் லவறறு்மகேளுக்குக் 
கேநாரைமநாகின்றன.

ஆப்பிரிக்கேர்கேளுக்கும், ஐலரநாப்பியர்கேளுக்குமநான 
ல்தநால்நிறலவறு�நாடு, �ருவநி்ேச்சூழல் கேநாரைமநாகே, 
ஐம்�்தநாயிரம் ஆண்டுகேளில் ஏற�டடிருக்கிறது. மிகே 
பமதுவநாகே(�ே மில்லியன் ஆண்டுகேள) நிகேழும் �ரிைநாம 
மநாறறததுடைன் ஒப்பிடும்ல�நாது இது வி்ரவநான மநாறறமநாகும். 
ஆப்பிரிக்கேர்கேளும், மததிய்த்ரக்கேடைல் �குதி்யச் 
லசர்்ந்தவர்கேளும் ,  மலேரியநா ல்நாயக்பகேதிரநான 
எதிர்ப்�நாறற்ே ் நான்கு மு்தல் எண்ைநாயிரம் ஆண்டுகேளில், 
மிகே வி்ரவநாகேப் ப�றறிருக்கிறநார்கேள.

எ்ந்த இரண்டு மனி்தர்கேளின் ‘்தனிப்�ண்புகேளும்’ (traits) 
ஒலரமநாதிரியநாகே இருப்�தில்்ே. அ்தனநால்்தநான் சிேர் 
உயரமநாகேவும் லவறுசிேர் குளளமநாகேவும் இருக்கின்றனர்; 
சிேர் ஒல்லியநாகே லவறுசிேர் குண்டைநாகே இருக்கின்றனர்; சிேர் 

வானம் ொர்த்ே பூமி
கண்மோயக் கலரபயோரம்
புனல்ன மரத்்தடியில்
இப்ப�ோதும் இருக்கி்றது
்செக்கடிக் கருப்பு பகோயில்.
சி்மண்ட பீ்டத்தில்
்வட்டரிவோள ஊனறி
அரூ�மோய கருப்�செோமி.

்செக்கும் அரூ�மோகி
ஆண்டுகள ஐம்�துக்கும் பமலிருக்கும்.
ஆ்னோலும் ் செக்கு
இறுக்கிப் பிழியும்
ஈஈஈஈஈஈஈஈஈஈஈஈஈ என்ற ஓலசெ
என நில்னவில் பகடகி்றது இனறும்

சித்திலரக் பகோல்ட
சுட்்டரிக்கும் ் வயயிலில்
கந்தன ் செடடியோர்
கருப்�செோமி கணக்கோய
�ோரக்கடல்டயில் அமர்நது
்செக்பகோடடுவோர்
சி்றோர்கள நோஙகள
்செக்கடிக்குப் ப�ோபவோம்
“்செோளு ் செோளு” எனறு
எண்்ணய வழியும்
எளளுப் புண்ணோக்கு ்தருவோர்.
நோசி நயந்த நல்்ைண்்ணய வோசெம்
நோக்குச் சுரப்பிகள சில்்ைனறு பூக்கும்
புண்ணோக்கும் பிரசெோ்தம் ஆகும்
்செம்�டல்டத் ்தலைகள
நல்்ைண்்ணய கோணும்.

பகோல்டப் பிற�கலில்
�ல்னமரக்கோடுகளில்
அணில்களோயத் திரிபவோம்
அயயோக்்கோத்து நோ்டோர் ்தரும்
அநதிப் �்தநீர் அமு்தம்.
செோணோர் குடியிருப்பில்
்்தோனல்னயில் கில்டக்கும் *கூச்செோறு
சிை நோளில்
�்னம்�ழந்தோன எஙகளுக்கு ரோச்பசெோறு.

கோைத்துக் கிலரயோகிப் ப�ோ்னது ் செக்குமரம்
சூலளக்கு வி்றகோகிப்
ப�ோயி்ன �ல்னமரஙகள.
பரசெனில் மோ்தம்
சீனி ஒருகிபைோவும்
இ்றக்குமதிப் �ோமோயில் ஒருகிபைோவும்
்தருகி்றோர்கள.
வோ்னம்�ோர்த்்த பூமியின
ஈரம்கோத்்தவர்கள
செவூதியில்
ஒட்டகம் பமயக்கி்றோர்கள.

- நவஜீவன

*பதநீரரக் காய்ச்சி கருபபட்டி தயாரிக்ரகயில்
கூழபதததில் கிரைபபது கூச்்ாறு.
கூழ+்ாறு=கூச்்ாறு
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சிற்ந்த ்தடைகேள வீரர்கேளநாகேவும், சிேர் சிற்ந்த 
இ்சஞநானம் உளளவர்கேளநாகேவும், சிேர் சிற்ந்த 
கேவி்்த �்டைப்�வர்கேளநாகேவும் மறறவர்கேள 
இப்�டிப்�டடை ்தனிச்சிறப்புப் �ண்புகேள 
இல்ேநா்தவர்கேளநாகேவும் இருப்�்தறகு, உயிரி-
அடித்தளஙகேளின் எண்ணிக்்கேயில் ஏற�டும் 
லவறு�நாலடை கேநாரைமநாகும்.

இப்�டிப்�டடை லவறு�நாடுகே்ள முழு்மயநாகே 
அறிவ்தறகு, டி.என்.ஏக்கேலளநாடு(DNA), மர�ணு (gene), 
மர�ணுதப்தநாகுப்பு (genome) ல�நான்ற அ்னத்்தயும் 
லசர்தது ஆய்ந்தறிய லவண்டும்.

்மக்கும், சிம்�ன்சிகேளுக்கும் �ே மர�ணுக்கேள 
ப�நாதுவநாகே உளளன. உடைலில் முடிவளர்வ்தறகும், 
மூ்ள வளர்வ்தறகுமநான புலரநாடடின்கேள (Proteins) 
அ்தறகு ஓர் எடுததுக்கேநாடடு. அக்குறிப்பிடடை 
புலரநாடடின் ப�நாதுவநாகே இரு்நதும், சிம்�ன்சிகேளின் 
உடைலில் முடி அதிகேம் வளர்கிறது. மனி்த உடைலில் 
முடி கு்றவநாகேலவ வளர்கிறது. அல்தலவ்ளயில், 
மனி்தர்கேளின் மூ்ள வளர்்ந்த அளவிறகு, 
சிம்�ன்சிகேளின் மூ்ள வளரவில்்ே. இவறறிறகேநான 
கேநாரைஙகேள புரியவில்்ே.

மனி்தர்கேளி்டைலய கேநாைப்�டும் லவறறு்மகேளுக்கு 
அவர்கேளின் மர�ணுக்கேள மடடுலம கேநாரைமில்்ே. 
�ே லவறறு்மகேளுக்கு, சூழலும் (environment), 
மர�ணுக்கும் சூழலுக்கும் இ்டைலய ஏற�டும் 
இ்டைவி்னகேளும் (interactions between genes & en-
v i r o n m e n t )  கே நா ர ை ம நா கி ன் ற ன . 
இரட்டைப்பிறவிகேளகூடை பவவ்லவறு சூழலில் 
வளர்்ந்தநால், அவர்கேளது ்தனிப்�ண்புகேள (traits) 
மநாறறம்டையும்.

்தனிமனி்தர்கேளின் ்தனிப்�ண்புகேளுக்கி்டைலய 
(traits of individuals) லவறறு்மகேள இருப்�துல�நாே, 
குழுவினருக்கி்டைலயயும் (groups) சிறிய அளவிேநான 
லவறு�நாடுகே்ளக் கேநாைேநாம்.

இடைப்ப�யர்வு (migra t ion ) கேநாரைமநாகேக் 
குழுக்கேளின் மரபினததூய்ம (genetic uniformity)
கேநாேததுடைன் ம்ற்நதுவிடும். ஆப்பிரிக்கேர்கேள, 
ஐலரநாப்பியர்கேள, ஆசியர்கேளிடைம் இ்ந்தவி்தமநானக் 
கே ே ப் பி ன நா ல் ,  கு ழு  ம ர பி ன த தூ ய ்ம 
மநாறிவ்நதிருக்கிறது. கேேப்பு மரபினம் (mixed race) 
உருவநாகியிருக்கிறது. அபமரிக்கேநாவில் இ்த்னத 
ப்தளிவநாகேக் கேநாைேநாம்.

இப்ல�நாதுகூடை, ் வீனமனி்தர்கேளின் (Homosapiens) 
டி.என்.ஏ. ்தனிததுவம் இல்ேநா்தது (not pure) என்றும், 
நியநாண்டைர்்தநால் (Neanderthal) மறறும் படைனிலசநாவன் 
(Denisovan) இனஙகேளின் கேேப்பு இருப்�்தநாகேவும் 
கேண்டைறியப்�டடுளளது.

இப்�டிப்�டடை கேேப்புற்வ முன்்வததுத்தநான், 
�ே மநானுடைவியேநாளர்கேள (anthropologists) , 
மனி்தர்கேளில் ‘மரபினம்’ (race) என்�்்த ஏற�தில்்ே. 
என்றநாலும், மனி்த சமூகேததில் எ்ந்த ஒரு இனமும், 
தூய்மயநான மரபினம் அல்ே என்�்்த, 
மரபுததூய்ம்யப் ல�சு�வர்கேள, ல�ணு�வர்கேள 
ஏறகேத ்தயஙகுகிறநார்கேள அல்ேது மறுக்கிறநார்கேள.

�ல்லவறு ல்நாயகேள, மரபினம் மறறும் சூழலினம் 
( R a c e  &  e t h n i c i t y )  ஆ கி யவ ற லற நா டு 
ப்தநாடைர்புபகேநாண்டிருப்�து ்்டைமு்ற உண்்ம. 
சநான்றநாகே, அறுவநாள வடிவ அனீமியநா (sickle cell 
anemia) என்�து ஐலரநாப்பிய வழிதல்தநான்றல்கே்ள 
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விடைவும், ஆப்பிரிக்கே வழிதல்தநான்றல்கேளிடைம்்தநான் 
�ரவேநாகேக் கேநாைப்�டுகிறது.

மரபு அல்ேது சூழல் கேநாரைமநாகே, சிே குறிப்பிடடை 
ல்நாயகேள, சிே குறிப்பிடடை மரபின மக்கேளிடைமும் 
(race), சூழலின மக்கேளிடைமும் (ethnic) அதிகேம் 
கேநாைப்�டும்ல�நாது, அது கேருததுமுரைநாகே 
மநாறுவதில்்ே.

மநாறநாகே, குறிப்பிடடை மரபின, சூழலின மக்கேளிடைம் 
(Race & e thn i c peop le ) கேநாைப்�டும் சிே 
்தனிததிற்மகேளும் (skills), பசயல்�ண்புகேளும் (be-
haviour) , அவர்கேள மறறவர்கே்ளவிடை மர�நாகேலவ 
உ ய ர் ்ந ்த வ ர் கேள  என்னும்  எண்ைத்்த 
ஏற�டுததிவிடுகிறது. அப்�டிப்�டடை எண்ைஙகேள, 
மறறவர்கே்ளத ்தநாழ்ந்தவர்கேளநாகேப் �நார்க்கும் 
ல�நாக்்கேயும் உருவநாக்கிவிடுகிறது. பவள்ளதல்தநால் 
ஐலரநாப்பியர்கேள கேருப்புதல்தநால் நீக்லரநாக்கே்ள 
இப்�டிச்பசநால்லித்தநான் அடி்மப்�டுததினர்.

சிே சமூகேஙகேளில் ்தனிததிற்மவநாய்ந்தவர்கே்ள 
மடடும் ்தனிதது அ்டையநாளப்�டுததும்ல�நாது, 
ஒடடுபமநாத்தமநாகே அ்ந்த சமூகேம் மர�நாகேலவ 
்தனிததிற்மவநாய்ந்தது ல�நான்ற ல்தநாறறம்கேநாடடுவதும் 
ஒருவி்த மநா்ய்தநான்.

எ து  தி ற ் ம  எ ன் � ் ்த யு ம் 
லகேளவிக்குளளநாக்கேலவண்டும். லகேநாயிலில் புரியநா்த 
பமநாழியில் ம்நதிரம் பசநால்வது திற்ம என்றநால், 
ஆழகேடைலில் இறஙகி மீன் பிடிப்�தும் திற்ம்தநான். 
ஔ்வ கூறியதுல�நால், அவரவர் திற்ம 
அவரவருக்கு. இதில் ஏறற்தநாழவுக்கு இடைம் இல்்ே.

“வோனகுருவி யினகூடு வல்ைரக்குத் ் ்தோல்கலரயோன
ப்தனசிைம்பி யோவருக்குஞ ் செயயரி்தோல் – யோம்்�ரிதும்
வல்பைோபம எனறு வலிலம்செோை பவண்்டோஙகோண்
எல்ைோர்க்கும் ஒவ்வோன ் ்றளிது. “
 (ஔலவத் ்தனிப்�ோ்டல்)

மரபு அடிப்�்டையிேநான லவறு�நாடுகேளுக்கேநான 
ல்தநாறறுவநாயகே்ள அறியமுடிவதில்்ே. என்றநாலும், 
்தனிததிற்மகேள, சூழல், ் ல்ே உைவு, சிற்ந்த கேல்வி, 
குடும்� அ்மப்பு ல�நான்ற �ே உயிரியல், 
சமூகேக்கேநாரணிகேள லவறு�நாடுகேளுக்குக் கேநாரைமநாகே 
இருக்கேேநாம்.

சி ே  ச மூ கே ங கே ள  ்த ங கே ளி டை மு ள ள 
்தனிததிற்மவநாய்ந்தவர்கே்ள மடடுலம 
அ்டையநாளப்�டுததுவது, அரசியல்வநாதிகேளுக்கும், 
சமூகேவிதிகே்ள உருவநாக்கு�வர்கேளுக்கும் உ்தவேநாம். 
அது ்தவிர லவறு �யன் எதுவும் இல்்ே.

மூேக்கூறு உயிரியலில் (molecular biology) 
நிகேழ்நதுவரும் ஆயவுமுன்லனறறஙகேள, எதிர்வரும் 
கேநாேஙகேளில் ,  மனி்தர்கேளி்டைலய நிேவும் 
லவறு�நாடுகேளுக்கேநான கேநாரைஙகே்ளக் கேண்டைறி்நது 
பசநால்ேக்கூடும்.

உேகேம் எஙகிலும் மக்கேள இயற்கேயநாகேலவ 
லவறு�டுகிறநார்கேள. உயரததிலும், உருவததிலும், 
ல்தநாலின் நிறததிலும் மடடுமல்ே, திற்மகேளிலும் 
(abilities) , விருப்�ஙகேளிலும் (tastes), முன்னுரி்மகேளிலும் 
(preferences) லவறு�டுகிறநார்கேள என்�து உண்்மலய. 
அவர்கேளின் லவறறு்மகே்ளக் கே்ளய நி்னப்�ல்தநா, 

சமப்�டுத்த நி்னப்�ல்தநா ல்த்வயறறதும், 
�யனறறதும் ஆகும். மநாறநாகே, அவரவர் �ண்புகே்ள 
ஏறறுக்பகேநாண்டு, வநாழமுயறசிப்�து்தநான் சரியநான 
அணுகுமு்றயநாகே இருக்கும் என்னும் மநானுடை 
அறிவியேநாளர்கேளின் கேருதது முறறிலும் 
ஏறபு்டையல்த.

ஒரு ் ல்ே மக்கேளசமூகேம், ஒவ்பவநாரு குழுவிறகும், 
ஒவ்பவநாரு ்தனிமனி்தருக்கும் சமமநான, சிற்ந்த 
சூழ்ே உருவநாக்கித்தரலவண்டும்

சிற்ந்த �ரிைநாமவியேநாளர் திலயநாலடைநாசிஸ 
லடைநாப்ஷநான்ஷ்கி (Theodosius Dobzhansky) “கேடைவுளுக்கு 
முன்�நாகேவும் ,  சடடைததிறகு முன்�நாகேவும் , 
சமவநாயப்புகேளுக்கேநான உரி்மகே்ளப் ப�றுவ்தறகு 
, மக்கேள ஒலரமநாதிரியநான இரட்டையர்கேளநாகே (iden-
tical twins) இருக்கேலவண்டிய அவசியம் இல்்ே” 
என்று கூறுவது சி்நதிக்கேத்தக்கேது.

சம வநாயப்புகேள ( e q ua l  o ppo r t u n i t i e s ) 
வழஙகேப்�டைலவண்டும் என்று பசநால்லும்ல�நால்த, 
சிேர் அவறறிலிரு்நது சமவி்ளவுகே்ளயும்(equal 
outcome) எதிர்�நார்ப்�து, சமூகே முன்லனறறததிறகு 
முடடுக்கேட்டையநாகும். ்ம் ்நாடடில், இடை 
ஒதுக்கீடடிறகு எதிரநானவர்கேள இ்்தத்தநான் 
பசயதுபகேநாண்டிருக்கிறநார்கேள.

டி.என்.ஏ அடிப்�்டையில், அ்தநாவது பிறப்பின் 
அடிப்�்டையில், மர�நாகேலவ சிேர் அல்ேது சிே 
குழுக்கேள உயர்்ந்தவர்கேள, மறறவர்கேள ்தநாழ்ந்தவர்கேள 
என்�்தறகு அறிவியல் அடிப்�்டையில் சநான்றுகேள 
இல்்ே என்�ல்த �ே உயிரி -அறிவியல் 
வல்லு்ர்கேளின் கேருத்தநாகேவும் உளளது.

“உயிரி-அறிவியல் அடிப்�்டையில், ‘மரபினம்’ 
வ்ரய்ர பசயயமுடியநா்தது” (Race is not biologi-
cally definable) என்கிறநார், மரபியல் வல்லு்ரநான 
பகேன்னத கிட (Kenneth Kidd).

“ ் நாம் அ்னவருலம ஒலரமநாதிரியநான 
இரட்டையர்கேலள” (We are all essentially identical 
twins) என்கிறநார், மறபறநாரு மரபியல் அறிஞர், க்்ரக் 
பவன்டைர் (Craig Venter).

கேநாேததில் பின்லனநாக்கிச்பசன்று �நார்த்தநால் ் ம் 
அ்னவரின் ல்தநாறறுவநாயும் (or ig i n ) ,  சிே 
விேஙகுகேளின் ல்தநாறறுவநாயும்கூடை ஒன்றநாகேலவ 
இருக்கும் என்�்்தயும் எண்ணிப்�நார்தது, பிறப்�நால் 
உயர்வு ்தநாழவு �நார்க்கும் ல�நாக்்கே மநாறறி 
அ்னவ்ரயும் அரவ்ைதது, அன்புபசலுததி 
வநாழவது்தநான் மனி்தசமூகேததின் அ்மதிக்கும், 
மகிழச்சிக்கும், வளர்ச்சிக்கும் ்ன்்ம�யப்�தும் 
ஆகும்.

உடைேநால், பசயேநால் எத்த்ன லவறறு்மகேள 
இரு்ந்தநாலும், உளளத்தநால் ஒன்று�டடு வநாழவல்த 
மனி்தகுேம் சிறக்கே சிற்ந்த வழியநாகும்.

்தஙகேளுக்குள நிேவும் லவறறு்மகே்ள உைர்்நது, 
புரி்நது, ஏறறுக்பகேநாண்டு, கேே்நது, உரசலின்றி 
ஆறபறநாழுக்கேநாகேப் �யணிப்�தில்்தநான் மக்கேள 
சமூகேததின் பவறறி அடைஙகியிருக்கிறது.

கடடுலரயோளர்: இயறபியல் ப�ரோசிரியர் (�ணிநில்றவு)
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�ரகே்தம் விடியறகேநா்ே மூன்று மணிக்கு 
பகேநாழும்பு �ஸ்்ஸப் பிடிப்�்தறகு புறப்�டடுக் 
பகே நாண்டிருக்கிற நாள .  குடி்சத  தூணில் 
பசருகியிருக்கும் கேண்ைநாடித துண்டில் முகேத்்தப் 
�நார்த்தநாள. பவளிச்சம் ல�நா்தவில்்ே. சிம்னி 
விளக்கின் திரி்யத தூண்டி அ்ந்த பவளிச்சததில் 
ப�நாடடு ்வததுக்பகேநாண்டைநாள. கேநாய்நது ல�நான 
ஓ்ே சருகேநாகே இருப்�வளுக்கு ப�நாடடு்தநான் 
ேடசுமிகேரத்்தக் பகேநாடுத்தது... இ்ளய மகேன், 
குடி்ச்யத ்தநாஙகிக் பகேநாண்டிருக்கும் மூஙகில் 
தூணில் லமலும், கீழுமநாகே ஆணி அடிதது கேண்ைநாடித 
துண்்டை ்தநாஙகும்�டி பசருகியிரு்ந்தநான். வீடடைநார் 
எல்லேநாருக்கும் முகேம் �நார்ப்�்தறகு அதுலவ ‘நி்ேக் 
கேண்ைநாடி’யநாகேவிரு்ந்தது. கேண்ைநாடித துண்்டை 
�நார்க்கும் ல�நாப்தல்ேநாம் மரகே்தததுக்கு பசநா்ந்த 
வீட்டை இழ்ந்தக் கேநாேம் நி்னவில் வ்நது 
பகேநாண்லடையிருக்கும்.

ப்டுஙலகேணியிலிரு்நது விடியற கேநா்ே மூன்று 
மணி �ஸ்்ஸப் பிடிப்�்தறகு, ் டுச் சநாமததிலேலய 
வீடடிலிரு்நது ்டைக்கே லவண்டும். மகேன் பசல் 
ல�நானில் கேநாடடிக் பகேநாண்டு ல�நாகும் லடைநார்ச் 
பவளிச்சததில் அவள அ்ந்தப் �நாரமநான �யைப் 
்�்ய சும்நதுக் பகேநாண்டு ் டை்ந்தநாள. அவள ல�நாய 
ஒரு ரநாததிரி மடடும் ்தஙகும் பகேநாழும்பு 
வீடடுக்கேநாரருக்கு ் கேமநாறநாகேக் பகேநாடுக்கும் ஒரு வ்கே 
்கேயூடடைல்்தநான் அ்ந்தப் ்�க்குளலள இருக்கும் 
மநாம்�ழஙகேள, ரநாசவளளிக் கிழஙகு, முருங்கேக்கேநாய, 
�னங கேருப்�டடி, ஒடியல்... ஆகியனவநாகும்.

சிே உறவுக்கேநாரர்கேள ஒரு ் நாள ்தஙகுவ்தறகுக் கூடை 
வநாடை்கே லகேட�நார்கேள. அ்தறபகேன்று அ்றகேள 
்தயநாரநாகேவிருக்கும். அதுவும் சி்றச் சநா்ே 
்கேதிகே்ளப் �நார்க்கே வரு�வரிடைம் விலசஷ 
வநாடை்கேப் �ைம் வநாஙகுவநார்கேள. கேநாரைம், 
ப � நாலிஸகே நா ர ர் கேளின் ல கேளவிகேளுக்கும் , 
விசநார்ைகேளுக்கும் ஓடி அ்ே்நது ல்ரத்்த 
வீைநாக்கி, �தில் பசநால்வ்தறகுத்தநான் இ்ந்த விலசஷ 
�ைம் வநாஙகேப்�டுகிறது...! சிே வீடுகேளில் ் கேதிகே்ளப் 
�நார்க்கே வரு�வர்கேளுக்கு ்தஙகுமிடைம் ்தரலவ 
மநாடடைநார்கேள.

அ்ந்த ஒத்்தயடி இருடடுப் �நா்்தயில் ப�நாருள 

சு்மலயநாடு மனச் சு்மயும் லசர்்நது அவளது 
்்டை்யத ்தளர்ததின. கேநாலி சி்றயில் இருக்கும் 
கேைவ்ன நி்னக்கிறநாள... ‘ல்தக்கே மரத்்தப் ல�நாே 
இரு்ந்த மனுசன் இன்று லவலிக் குச்சி்யப் ல�நாே...’ 
அ்ந்தச் சநாமக் குளிரிலும் கேண்கேளில் சுர்ந்த பகேநாதி 
நீர் கேன்னததில் கேசி்ந்தது... மகேனுக்குத ப்தரியநாமல் 
து்டைததுக் பகேநாண்டு ் டை்ந்தநாள.

இ்ந்த மு்ற அவரத ப்தநாடடுப் ல�ச லவணும். 
அவரது �ரட்டைத ்த்ே்ய வருடி விடை லவண்டும்... 
சிே சி்றக் கூடுகேளில் கேம்பிகேளுக்கு பவளிலய 
இரு்நது்தநான் ல�ச லவண்டும். எல்ேநாக் ் கேதிகேளும், 
உறவுகேளும் சத்தமிடடுக் பகேநாண்டிருப்�நார்கேள. அ்ந்த 
இ்ரச்சலுக்கு மததியில்்தநான் ் நாஙகேளும் சத்தமிடடுப் 
ல�ச லவண்டும். அஙலகே உைர்வுகே்ளப் �ரிமநாறிக் 
பகேநாளள முடியநாது. சி்றச் சநா்ே கேநார்ட... மனுசன் 
்ல்ேவர்... அவருக்கு ஆயிரமநாவது குடுத்தநால் 
பகேநாஞசம் ஆ்தரவநாகே இருப்�நார்... நி்னவுகே்ள 
நிறுததிக் பகேநாண்டு மரகே்தம் லவகேமநாகே எடடு 
்வத்தநாள. அவளது ஆததிரம் நி்ற்ந்த ஆ்சகேள 
மீண்டும் பகேநாதி நீ்ர வடித்தன.

‘அம்மநா...! பகேதியநா ்டைஙகே...!’ மகேன் அவ்ள 
‘கேநாலியிலிரு்நது ஊர் �நா்்தக்கு’ மீடபடைடுத்தநான். 
‘்தகேப்�்னப் ல�நாே வள்நதிடடைநான்.! ப�நாததிப் 
ப�நாததி வளதது வநாறன்... பிள்ளகேளுக்கு ஏதும் 
ஆ�தது ் டை்நது விடைக் கூடைநாது பிள்ளயநாரப்�நா...!’ 
அவள சிே ல்ரம் பகேடடை்்தலய நி்னதது 
மிரளுவநாள. ்ம்பிக்்கேயில்ேநா்த வநாழக்்கே 
‘இளவடடைஙகேள என்டைநால்... விசநார்ைக்பகேன்டு 
ஆமிக்கேநாரன்கேள இழுததுக்பகேநாண்டு ல�நாவநான்கேள... 
அல்தநாடை சரி...!’ நிர்ந்தரமறற உடைலும் உயிரும்... 
எல்ேநா ல்ரமும் மனி்த உயி்ர மனி்தர் �றிக்கும் 
கேநாேம்... சீரு்டைக்கேநாரன்கேள வருவ்தநாகே நி்னதது 
மி ர ட சி . . .  அ வ ன் கே ள ்த நா ன்  வி தி ் ய 
தீர்மநானிக்கிறவன்கேள! வீடடிே குமர்ப்பிளள... 
ப்ருப்்� மடியில் கேடடிக் பகேநாண்டிருக்கும் 
நி்ே்ம... மனச் சஞசேம் �ே்்தயும் ல�நாடடுக் 
கு்டை்நதுக் பகேநாண்டிரு்ந்தது... அவள மகேலனநாடு ஈடு 
பகேநாடுதது ் டைக்கேப் பிரயநா்சப் �டுகிறநாள.

�ஸ நி்ேயததுக்கு வ்நது விடடைநார்கேள. பகேநாழும்பு 
�ஸ கி்டைத்தது. ‘பகேதியநா ல�நா மகேன்... அக்கேநா 
்தனியநா இருப்�நா...’, ‘சரி...! கேவனமநாப் ல�நாஙகே... 

சிறுகரத

மு. சிவலிங்கம்

பூச்சிகள்...
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சநாமநான் �ததிரம்...’ மகேன் திரும்புகின்றநான்.

- - - - -

சி்றச் சநா்ேயின் சுவரில் பகேநாட்டை எழுததில் 
மூன்று பமநாழிகேளிலும் எழு்தப்�டடிருக்கும் 
வநாசகேலம அவளது மனக் கேண் முன் வ்நது சிமிடடிக் 
பகேநாண்டிரு்ந்தது... ஏளனமநாகேச் சிரிததுக்பகேநாண்டைநாள.

‘சி்றக் ் கேதிகேளும் மனி்தர்கேலள...’

இ்ந்த வநாசகேததின் பின்புறததில் எவ்வளவு 
பகேநாடு்மகேள ்டை்நதுக் பகேநாண்டிருக்கின்றன...! 
ப�ருமூச்சு விடடைவளநாய ேன்னலுக்கு பவளிலய 
எடடிப் �நார்த்தநாள. கேநா்ேக் கேருக்கேல் இலேசநாகே 
பவளுததுக்பகேநாண்டிரு்ந்தது...

அவளது பகேநா்ந்தளிக்கும் மனம், ஓடும் �ஸ்்ஸ 
விடை லவகேமநாகே ஓடிக் பகேநாண்டிரு்ந்தது...

ஓம்ந்்த லசநா்த்னச் சநாவடி்யக் கேடை்நது 
விடடைநால் �ஸ வண்டி கேநாறறநாய �றக்கும்.

தூசி �றக்கேநா்த குளிர் கேநாறறு இன்னும் பகேநாஞச 
தூரம் வ்ர சுகேமநாகே வீசிக் பகேநாண்டிருக்கும். மனம் 
ஒருல�நாதும் அவளுக்கு இப்�டி மகிழச்சி்யக் 
பகேநாடுததிருக்கேவில்்ே. ப்தயவம் திருப்பிக் பகேநாடுத்த 
திரவியமநாகேக் கேைவ்ன நி்னக்கிறநாள. உயி்ரயும், 
உடை்ேயும் ்தவிர எல்ேநாவற்றயும் இழ்நது நிறகும் 
அவள, கேைவன் ்தயநா�ர்னக் கேண்டு பிடித்ததில் 
ஈலரழு உேகேஙகேளுக்கும் பசன்று திரும்பிய 
சநா்த்னயில் இருக்கிறநாள . !  �தி்ன்நது 
வருடைஙகேளநாகேக் கேைவ்ன இழ்நதிரு்ந்த அவள, 
்தநாலி்யக் கேழறறவில்்ே... அவன் இற்நதிருப்�நான் 
என்ற எண்ைத்்தக்கூடை மனதுக்குள வரவிடைவில்்ே. 
எத்த்னலயநா ப�ண்கேள கேைவன்மநார் இற்நதும், 
இன்னும் ்ம்பிக்்கேலயநாடு சுமஙகேலியநாகேத 
்தநாலியுடைன் வநாழவ்்த அவள அறிவநாள. அவளது 
்தவம் வீண் ல�நாகேவில்்ே.

யுத்தத்்தக் கேநாரைம் கேநாடடி பவளி்நாடுகேளுக்கு 
அகேதிகேளநாகே ஓடிப்ல�நாகும் சமூகேததுலரநாகிகேளில் 
ஒருவன், ்தன்்னப் ல�நாரநாளியநாகேக் கேநாடடி, 
துப்�நாக்கி்ய நீடடி.. . ஒரு்நாள ்தன் ்தநாலிக் 
பகேநாடி்யப் �றிததுக்பகேநாண்டு ஓடிய ஞநா�கேத்்த 
நி்னத்தநாள. அ்ந்த ்நாளிலிரு்நது இன்று வ்ர 
மஞசள துண்்டை மஞசள கேயிறறில் கேடடிக்பகேநாண்டு 
�ண்�நாடு சி்தறநாமல் வநாழ்நது வருகின்றநாள.

�ஸ வண்டி, பசப்�னிடைப்�டடை ஏ 9 �நா்்தயில் 
நீ்ரக் கிழிதல்தநாடும் வளளத்்தப் ல�நாே ஓடிக் 
பகேநாண்டிரு்ந்தது...

இவ்வளவு லவகேமநாகே வவுனியநா்வக் கேடை்நது 
ம்தவநாச்சி �ஸ நி்ேயததுக்கு வ்நதிருப்�்்தயறி்நது 
அவள விய்நதுப் ல�நானநாள. பகேநாழும்்� ல்நாக்கி 
�ஸ வண்டி �ற்நதுக் பகேநாண்டிரு்ந்த ல�நாது, அவளது 
மனம் வண்டிக்கு முன்னநாலேலய ஓடிக் 
பகேநாண்டிரு்ந்தது.

கேைவ்னப் �நார்ப்�்தறகுச் பசல்லும் மரகே்தம் 
அகேம் மேர, முகேம் மேர ேன்னல் வழிலய ஊர்கே்ள 
ரசிததுக் பகேநாண்டு பசன்றநாள... திடீபரன கேைவன் 
்தயநா�ரனின் இரண்டு கேநாதுகே்ளப் �றறி நி்னவு 
வ்ந்ததும் �நாம்்� மிதித்தவளநாகேத திடுக்கிடடைநாள.

மு்தல் மு்றயநாகேக் கேைவ்ன சி்றச் சநா்ேயில் 
ச்நதித்த ல�நாது, அவன் சிரிததுக் பகேநாண்லடை ்தனது 
கேநாதுகே்ளக் கேநாடடினநான். அ்வ பகேநாடூரமநாகேப் 
பியதப்தடுக்கேப்�டடிரு்ந்தன. கேநாதுகேள அ்ம்நதிரு்ந்த 
இடைததில் எலி ப�நா்நதுகே்ளப் ல�நாே இரண்டு 
துவநாரஙகேள மூளியநாகே, அசூ்சயநாகேத ப்தரி்ந்தன. 
அவளது கேண்கேள பகேநாதிததுத திரண்டை ஈய 
உருண்்டைகேளநாகேக் கேண்ணீ்ரக் பகேநாடடிக் 
பகேநாண்டிரு்ந்தன... அவ்னத ப்தநாடடு கேநாதுகே்ள 
வருடை முடியநாது... சடடைம் இருவருக்கும் இ்டையில் 
பகேநா்ேக் கேருவிலயநாடு நின்றுக் பகேநாண்டிரு்ந்தது...

சி ் ற ச்  ச நா ் ே க் கு ள  ் டை க் கி ன் ற 
சிததிரவ்்தகே்ளபயல்ேநாம் துயரம் ல்தநாய்ந்த 
கே்்தயநாகே கேைவன் எழுதிக் பகேநாடுத்த கேடை்தநாசிகேளுக்கு 
ஆயிரம் ரூ�நாய கேநாவேருக்குக் பகேநாடுததிரு்ந்தநாள. 
அவளும், கேைவன் ்தயநா�ரனும் சிஙகேளம் ் ன்றநாகேப் 
ல�சுவநார்கேள. அவர்கேள கேளுதது்ற, மததுகேம ரப்�ர் 
ல்தநாடடைததில், சிஙகேளத ப்தநாழிேநாளர்கேலளநாடு 
லசர்்நது வநாழ்ந்தவர்கேள. அ்ந்த பமநாழி அறிலவ 
கேநாவேர்கேளின் ப்ருக்கேமநான உற்வ வளர்ததிரு்ந்தது. 
ஒரு ்நாடடில் பமநாழி ப்தநாடைர்�நாடைல் எவ்வளவு 
முக்கியமநானது என்�்்த இ்ந்த சம்�வததின் மூேலம 
மரகே்தம் உைர்்நதிரு்ந்தநாள...

்தயநா�ர்ன இ்ந்தப் �யைதல்தநாடு ்நான்கேநாவது 
மு்றயநாகேப் �நார்க்கேப் ல�நாகிறநாள. �தி்ன்நது 
வருடைஙகேள சூனியமநான வநாழக்்கே இருடடில் 
்தடுமநாறிக் கிடை்ந்தவளுக்கு, உேகேம் இவ்வளவு 
பவளிச்சமநான்தநா... என்�்்த சமீ�ததிய இரண்டு, 
மூன்று மநா்தஙகேளில்்தநான் அறி்நதிரு்ந்தநாள...

்கேது எவ்வளவு �யஙகேரமநானது... அ்்தவிடை 
கேநாைநாமற ல�நா்தல் எவ்வளவு �யஙகேரமநானது... 
ஆனநால் கேண் முன்லன ்டைக்கும் பகேநா்ேகேளும், 
ம ர ை ங கே ளு ம்  ்த நா ங கி க்  ப கே நா ள ள க் 
கூடிய்தநாகேவிருக்கின்றன.

மரகே்தமும், ்தயநா�ரனும் மததுகேம ்தமிழ 
�நாடைசநா்ேயில் ஆசிரியர்கேளநாகேத ப்தநாழில் 
புரி்ந்தவர்கேள. இருவரும் �ர்ந்த வநாசிப்�றிவு 
மிக்கேவர்கேள. உேகே விவகேநாரஙகே்ளக் கே்ரததுக் 
குடித்தவர்கேள. அவன் ல�நாரநாளியுமல்ே... அரசியல் 
ஈடு�நாடடைநாளனுமல்ே... சமூகே விமர்சனஙகே்ள முன் 
்வக்கின்றவன். பகேநாஞசம் அதிகேமநாகேப் ல�சும் 
�ழக்கேம் பகேநாண்டைவன்.

்சக்கிள ‘ப�ச்’ ல�நான கேநாரைத்தநால் அ்்தத 
்தளளிக் பகேநாண்டு வரும் வழியில், எதிலர கேண்டை 
்ண்�ர்கேளுடைன் ஆ்சயநாகே நின்று கே்்தததுக் 
பகேநாண்டிரு்ந்தநான். அவ்னயும், கே்்தக் லகேடடு 
ரசிததுக் பகேநாண்டிரு்ந்த ்ண்�ர்கே்ளயும் ரநாணுவ 
வண்டி அளளிப் ல�நாடடுக் பகேநாண்டு ஓடியது.

அன்று கேநாைநாமற ல�நானவன்்தநான் �தி்ன்நது 
வருடைஙகேளுக்குப் பிறகு இன்பனநாரு கிரகேததிலிரு்நது 
வ்ந்தவனநாய ப�நாது மனி்தர்கே்ளக் கேண்டை ல�நாது 
முழிததுக்பகேநாண்டிரு்ந்தநான். அதுவும் மரகே்தத்்தக் 
கேண்டை ப�நாழுது பூர்வபேன்ம ஞநா�கேஙகேளநா என்று 
குழம்பிப் ல�நாய நின்றநான். மரகே்தம் மூன்றநாவது 
மு்றயநாகே அவ்னக் கேண்டு ல�சி அவன் ருசிததுச் 
சநாப்பிடடை ச்மயல் வ்கேகே்ளக் பகேநாண்டு வ்நதுக் 
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பகேநாடுதது, பிள்ளகேள ப�யர்கே்ளக் கூறி சுய 
நி்னவுக்குத திருப்பியிரு்ந்தநாள. அவன் இப்ல�நாது 
முழு்மயநாகே மனத ப்தளிவு ப�றறிருக்கிறநான். 
மூன்றநாவது மு்றயநாகே மரகே்தத்்தச் ச்நதித்தவன் 
ஒலரபயநாரு லகேளவி்ய மடடும் லகேடடுக் 
பகேநாண்லடையிரு்ந்தநான். அவனது மனதுக்குள அது 
உருண்டு திரண்டுக் பகேநாண்டிருக்கும் ஓர் ஏக்கேமநான 
ஆ்சயநாகும்.

‘பிள்ளகேள கூடடி வ்நது கேநாடடுவியநா...?’

அ்ந்த ஆ்ச்ய அவன் முன் ்வக்கும் 
ல�நாப்தல்ேநாம், மரகே்தம் �ய்ந்தநாள. பிள்ளகேள 
இரண்டும் வளர்்நது விடடைவர்கேள. மனம் மிகேவும் 
ரகேசியமநாகே அவளது கேநாதுக்குள பசநால்வ்தநாய, 
�க்கேததுக் பகேநாடடில் மநாமியின் வநார்த்்த்ய 
நி்னத்தநாள. ‘கேவனமடி...! ஆமிக்கேநாரன் கேண்கேளுக்கு 
உண்டை பிள்ளகேள ரண்டும் புலிகேள்தநானடி...! 
அதுகே்ளயும் கேநாைநாமேடிச்சு ப்தருவிே நிக்கேப் 
ல�நாறிலய...?’

‘லவைநாமப்�நா! பகேநாஞச ்நாள ப�நாறுஙகே... 
பிள்ளகேள வீடடுக்கு வ்நது �நாக்கேேநாம். . . 
இங்கேபயல்ேநாம் கூடடிக் பகேநாண்டு வரக் கூடைநாது... 
வரவும் லவண்டைநாம்... ஆ�தது பிடைரியிே இருக்கு...!’ 
என்�நாள. பிள்ளகேளுக்கும் ்தகேப்�்னப் �நார்க்கே 

ஆ ் ச . . .  ்த கே ப் � னு க் கு ம் 
பிள்ளகே்ளப் �நார்க்கே ஆ்ச... 
இ்வ இரண்டுலம இன்்றய 
சூழலில் முடியநா்த கேநாரியம்.. . 
கூடைநா்த கேநாரியமுமநாகும்... என்�து 
அவ்ளப் ப�நாறுத்தளவில் 
சரியநான்தநாகும்.

‘�டைத்்தயநாவது பகேநாண்டு 
வ்நது கேநாடடுவியநா...?’ அவனது 
குரல் ்தநாழ்நதுப் �ணி்ந்தது...

‘அடுத்த முற வரும்ல�நாது 
கேடடைநாயம் பகேநாண்டு வநாலறன்.!.’

அவன் மனமும், முகேமும் 
மேர்்நது சிரித்த அழகில் அவள 
மயஙகிப் ல�நானநாள. உளலள 
இறுகிக் கிடைக்கும் பகேநாள்ள 
ஆ்சகேள குமிழியிடடைன.

்தயநா�ரனிடைம் பசநால்லிவிடடு, 
அன்�நாகேப் �ழகும் சி்றக் கேநாவல் 
ஐயநாவுக்கு இம்மு்ற ஆயிரதது 
ஐநூறு பகேநாடுதது விடடு வ்ந்தநாள. 
அ்ந்த ஐயநா மற்றய கேநாவேர்கே்ள 
வி டை  ப கே நா ஞ ச ம் 
ம னி ்த நா பி ம நா ன த ல்த நா டு 
்கேதிகேளிடைம் �ழகுவநாரநாம்.

்தம்புள்ளயில் �ஸ நின்றதும், 
நி்னவுகேளும் நின்றன. அவள 
இறஙகேவில்்ே .  பகே நாண்டு 
வ்நதிரு்ந்த இரண்டு வ்டைகே்ள 
ச நா ப் பி ட டு ,  ல ்த சி க் கே நா ய 
்தண்ணீ்ரக் குடித்தநாள. மனம் 
அவ்ள அவசரப்�டுததிக் 
பகேநாண்டிரு்ந்தது. கேநால்கேள துரு 

துருததுக் பகேநாண்டிரு்ந்தன. சீடடுக்கு அடியிலிருக்கும் 
பகேநாழும்பு வீடடுச் சநாமநான்கே்ள கேநால்கேளநால் உரசிப் 
�நார்ததுக் பகேநாண்டைநாள...

‘இன்்டைய இரவுச் சநாப்�நாடடுக்கும், கேநா்ேச் 
சநாப்�நாடடுக்கும் லசதது்தநான் கேநாசு எடுப்�நாஙகே. 
கேநாலிக்குப் ல�நாய வ்நது அன்்டைக்லகே வவுனியநா 
�ஸ பிடிக்லகேேநாது... மறு ் நாள விடியக் கேநாே �ஸ்தநான் 
வசதி... பரண்டு ் நாள பசேவு கேநாசு...’

‘ ப வளளவ த்்த ச்  சனங கேள  எ ப் �டி 
உ்ழக்கிறநார்கேள.. . ! ’ யநாழப்�நாைததிலிரு்நது 
பகேநாழும்புக்கு வருகின்ற ஊர்ச் சனஙகேளுக்கு 
பகேநாழும்பு �ரிச்சயம் கி்டையநாது. பசநா்ந்தக் 
கேநாரியஙகேளுக்கேநாகே பகேநாழும்பு வருகின்றவர்கேள 
எல்லேநாரும் வியநா�நாரிகேளல்ேலவ... யுத்தம் முடி்நது 
ப்தநா்ே்ந்தநாலும், இன்று வ்ர ப�நாலிஸ ஸலடைஷன், 
சி்றச் சநா்ேகேளுக்கு வ்நது ல�நாகிறவர்கேளும், 
உறவுகே்ளப் �நார்க்கேவும்... பிடுஙகிச் சநாப்பிடடுக் 
பகேநாண்டிருக்கும் கேறுப்புக் லகேநாடடுக்கேநாரர்கேளுக்கு 
அளளிக் பகேநாடடைவும் . . .  �யங கேநாடடிக் 
பகேநாண்டிருக்கும் ப�நாலிஸ விசநார்ைகேளுக்கும் 
அ்ே்நது திரியும் கூடடைததினர்்தநான் இன்றும் 
பகேநாழும்புக்கு வருகின்றனர்...

பவளளவத்்த, வடைக்குத ்தமிழருக்கு ்தநாய ் நாடு 
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மநாதிரி... வ்நது ்தஙகிப் ல�நாவதில் �யததுக்கேப்�நாேநான 
மன ஆறு்தல்... இ்ந்த ்்்நது ல�நான சனஙகேளிடைம் 
ஒரு ்நாள கூலி... ஒரு வநாரக் கூலி... மநாசக் கூலி 
என்றும்... இடியப்�ம் பிடடுக்கு லவறு கூலி என்றும்... 
படைநாயிேட ்தண்ணி... ் ேட பவளிச்சததுக்கு என்று 
ம்றமுகேமநான ‘வரி’கே்ளயும் லசர்தது, �ைம் 
உ்ழக்கும். �நாரதி கேண்டை ‘பசநா்ந்த சலகேநா்தரர்’கே்ள 
மரகே்தம் ல�நான்றவர்கேள எ்ந்தக் கு்றயும் 
நி்னப்�தில்்ே. இவர்கே்ள விடடைநால், கேநாைநாமல் 
ல�நாகே லவண்டியது்தநான்...! என்ற ஆ�தது பிடைரியின் 
பின்னநால் நிற�்்த உைர்்நதுக் பகேநாளவநார்கேள.

மரகே்தததின் அதி லவகே மனலவநாடடைததுக்கு ஈடு 
பகேநாடுப்�து ல�நாே �ஸ அனுரநா்தபுரத்்த 
வ்ந்த்டை்ந்தது.

அவர் பிள்ளகேள இருவரின் �டைஙகே்ளப் 
�நார்தது ஆன்ந்தக் கூத்தநாடுவநார் என்று மனதுக்குள 
சிரிததுக் பகேநாண்டைநாள. ்தயநா�ர்ன நி்னக்கும் 
ல�நாப்தல்ேநாம் அவனது மூளிக் கேநாதுகேள்தநான் 
முன்வருகின்றன.

சி்றச் சநா்ே பகேநாடு்மகேள �றறி, சிததிரவ்்தகேள 
�றறி �ததிரி்கேகேள, சஞசி்கேகேளிபேல்ேநாம் 
வநாசிததிருக்கிறநாள. ல�நா்தநாக்கு்றக்கு, மகேனும், 
மகேளும் ்ண்�ர்கேள வீடடு கேணினிகேளில் 
இ்ைய்தளஙகேளில் கேண்டை கேநாடசிகேள... வநாசித்த 
பசயதிகேள... எல்ேநாவற்றயும் ்தநாயிடைம் பசநால்லி 
�கிர்்நதுக்  பகேநாளவநார்கேள .  லகேடடைறி்ந்த 
ப ச யதி கேபளல்ே நா ம்  மன்்த  எவ்வ நாறு 
துயரப்�டுததுகின்றன. உேகேச் பசயதிகேள... எல்ேநாம் 
இப்ல�நாது உளவீடடுச் பசயதிகே்ளப்ல�நால் 
ஆகிவிடடைன.

மரகே்தம் ்தனது பிள்ளகேள பகேநாண்டு வரும் 
உேகேச் பசயதிகே்ள, குறிப்�நாகே, ் கேதிகே்ளப் �றறிய 
பசயதிகே்ளச் சிறிது கேநாேஙகேளநாகேக் கேநாது பகேநாடுததுக் 
லகேடகேப் �யப்�டுகிறநாள... கேைவ்னக் கேண்டு 
பிடித்த பிறகு, அவன் மறு பேன்மத்்த அ்டை்நது 
விடடைப் பிறகு, இவ்வநாறநான துயரக் கே்்தகே்ள 
அவள லகேடகே விரும்புவதில்்ே. இரு்ந்தநாலும், 
அவளது மனம் அவ்வநாறநான பசயதிகே்ள அ்ச 
ல�நாடடுக் பகேநாண்லடையிருக்கும். மனி்த மனதுக்குள 
இன்�மநான நி்னவுகே்ளவிடை துன்�மநான 
நி்னவுகேலள முன்வ்நது துயரப்�டுததிக் 
பகேநாண்டிருக்கின்றன...

கேைவன் கேநாைநாமல் ல�நான கேநாேததில், அவள 
இ்ந்த ்நாடடிலுளள முக்கியமநான சி்றச் 
சநா்ேகேளுக்பகேல்ேநாம் பசன்று, கேைவனின் ஊ்ரச் 
பசநால்லி, ப�ய்ரச் பசநால்லி, �டைத்்தக் கேநாடடித 
ல்தடிப் �நார்த்தநாள. அநுரநா்தபுரம், ப�நாேன்னறுவ, 
கேநாலி, கேளுதது்ற, ம்ர, பவலிக்கே்டை, கேண்டி, 
யநாழப்�நாைம், மடடைக்கேளப்பு என்று எல்ேநா சி்றக் 
கேடடைடைஙகேளிபேல்ேநாம் அவள �நா்தஙகேள �டைநா்த 
இடைலம இல்்ேபயனேநாம். கேைவன் இருக்கிறநான் 
என்று மநா்தநா மநா்தம் ல�நாகேம்�்ர சி்றச்சநா்ேக்கு 
வ்நது, கேநாக்கிச் சட்டைகேளின் கேநால்கேளில் விழு்நது 
கேண்ணீர் வடிப்�நாள. சி்றக் கேநாவேர்கேள அவ்ள 
லகேலி பசயது அனுப்புவநார்கேள.

அ்ந்தச் சி்றச்சநா்ே சிே மநா்தஙகேளுக்கு முன்பு 

மூடைப்�டடைது. இப்ல�நாது �ல்லேகே்ேக்கு 
மநாறறப்�டடிருக்கிறது. கேண்டியிலிரு்நது �ஸ பிடிக்கே 
லவண்டும்.

- - - - -

மிகேவும் சு்ம நி்ற்ந்த நி்னவுகேள அவ்ள 
முடடி லமநாதி கே்ளப்�்டையச் பசயதிரு்ந்தன.

சுய நி்னவு திரும்பியவள ல�நால் ேன்னல் 
வழியநாகே அ்ந்தப் ப�ரிய ்கேரத்்தப் �நார்த்தநாள... 
புத்தளம்.

இ ன் னு ம்  இ ர ண் டு ,  இ ர ண் டை ் ர 
ம ணி த தி ய நா ே ங கே ளு க் கு ள  ப கே நா ழு ம் ்� 
அ்டை்நதுவிடைேநாம்...

கேண்டி சி்றச் சநா்ேக்குப் ல�நாய கேண்ணீர் 
வடித்த மரகே்தம், பவலிக்கே்டை சி்றச்சநா்ேக்கும் 
வ்நது விம்மியழு்த ல்தம்�ல் இன்னும் நிறகேவில்்ே.

பவலிக்கே்டை சி்றச்சநா்ே்ய பமகேசின் 
சி்றச்சநா்ே என்றும் பசநால்வநார்கேள. கேறுப்பு 
ேு்ேயில் இஙலகே ்தமிழ ்கேதிகேள எல்லேநாரும் 
பகேநால்ேப்�டடை ஞநா�கேம் மரகே்தததின் ப்ஞ்ச 
இடித்தது. இஙலகே எடடு வருசஙகேள மு்தல் இரு�து 
வருசஙகேள வ்ர வழக்கு ப்தநாடைரநாமல் வநாடி நிறகும் 
்தமிழ ் கேதிகே்ளப் �றறிக் லகேளவிப்�டடிரு்ந்தநாள. 
ேனநாதி�தியின் ‘கேநாைநாமற ல�நாலனநா்ர கேண்டைறியும் 
புதிய ஆ்ைக் குழு’வின் ்த்ேவர் இவர்கே்ள 
விசநாரிதது வநாக்குமூேம் ப�ற இருப்�்்த பசயதிப் 
�ததிரி்கேயில் வநாசித்த மரகே்தம் மகிழச்சிய்டை்ந்தநாள. 
உயிருக்கேநாகேப் ல�நாரநாடும், ல்நாயில் விழு்ந்த 
்கேதிகேளின் லமல்கூடை அக்கே்ற பகேநாளளநா்த சி்ற 
ஊழியர்கே்ளப் �றறியும், மன ல்நாயகேளினநால் 
மரைம் அ்டையும் சி்றக் ்கேதிகே்ளப் �றறியும் 
மரகே்தம் பசயதிகேள மூேம் அறி்நதிரு்ந்தநாள.

மரகே்தம், கேைவ்னத ல்தடி வ்நதிரு்ந்த ல�நாது, 
சி்றச் சநா்ே ஆயுள ் கேதி ஒருவருக்கு திருமைம் 
்டை்நது பகேநாண்டிரு்ந்த்தநாம்!. 24 வயதில் ்கேது 
பசயயப்�டடை இ்ளஞன் ஒருவனுக்கு முப்�தப்தடடு 
வயதில் கேல்யநாைம் ் கே கூடியது. அவனது கேநா்தலி 
சி்றச்சநா்ேக்கு வ்நது ்தநாலி கேடடிக்பகேநாண்டைநாள. 
உ றவினர் கேளும் ,  சி்ற  அதிகே நா ரி கேளும் , 
வழக்கு்ரஞர்கேளும் கூடியிருக்கே ,  இ ்நது 
சம்பிர்தநாயப்�டி மநா்ேகேள மநாறறி, ்தநாலி கேடடி, 
திருமைம் ்டை்ந்தது. திருமைம் முடி்ந்ததும், 
மைமக்கேள இருவரும் ்தனிததுப் ல�சுவ்தறகு 
சி்றச்சநா்ே சடடைம் அனுமதிக்கேவில்்ே.

அவர்கேள மைம் முடித்த மறு ல்ரலம ்தஙகேள 
�நார்்வகே்ள மடடும் �ரிமநாறிக் பகேநாண்டு பிரி்ந்த 
கேநாடசி, கூடியிரு்ந்த மனி்த மனஙகே்ள உலுக்கியது. 
அ்ந்த ஆயுள ்கேதி இ்ளஞன், ்தனது மைமகேன் 
உ்டை்யக் கே்ே்நது, மீண்டும் சி்றச்சநா்ே 
உ்டைலயநாடு இருடடை்ற்ய ல்நாக்கி ் டை்ந்தநான்.

 அவன் �யஙகேரவநா்தத ்தடுப்புச் சடடைததில் 
சி்றபிடிக்கேப்�டடைவன். ஊர் நுவபரளியநா... ஒரு 
ல்தநாடடைததில் ப்தநாழிேநாளர்கேள லவ்ே நிறுத்தம் 
பசய்தல�நாது, ல்தநாடடை நிர்வநாகியின் �ஙகேளநாவுக்குப் 
ல�நாகும் ்தண்ணீர் ்தநாஙகி்ய உ்டைத்தநான் என்று 
�யஙகேரவநா்தத ்தடுப்புச் சடடைம் ஆயுள ்கேதியநாகே 
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தீர்ப்பு வழஙகியிரு்ந்த்தநாம்.! அச்சடடைம் பகேநாடிகேடடிப் 
�ற்ந்த கேநாேததில், அது நி்னத்தப்தல்ேநாம் ் டை்ந்தன.

�யஙகேரவநா்தத ்தடுப்புச் சடடைப்புத்தகேமும், 
அவசரக் கேநாேச் சடடைப்புத்தகேமும் ்தமிழச் சனஙகே்ள 
எப்�டிபயல்ேநாம் ்தநாக்கி அழிக்கின்றன... அவர்கேளின் 
்த்ே விதிகே்ள எப்�டிபயல்ேநாம் நிர்ையிக்கின்றன... 
என்�்்தபயல்ேநாம் மரகே்தம் ஆசிரி்ய அறி்நது 
்வததிரு்ந்தநாள.

கே ல் ய நா ை க்  கே ் ்த யி ன்  து ய ர த ்்த க் 
லகேடடுக்பகேநாண்டிரு்ந்த மரகே்தததிடைம் ‘்தயநா�ரன் 
இ்ந்தச் சி்றயில் இல்்ே... கேநாலிக்குப் ல�நாய 
�நாருஙகேள. . . ’  என்று அவ்ள கேநாவேர்கேள 
அகேறறினநார்கேள.

- - - - -

மரகே்தததின் மனதுக்குள ஓடிக் பகேநாண்டிரு்ந்த 
நி்னவுப் �டைஙகேள திடீபரன நின்றன. அவள 
புறக்லகேநாட்டை �ஸ நி்ேயததுக்கு வ்நதிருப்�்்த 
அறி்ந்தநாள. �நாரமநான பிரயநாைப் ் �்ய அவளநால் 
தூக்கே முடியவில்்ே. ஆடலடைநாவிலும் ஸலடைசன் 
வ்ர பசல்வ்தறகு �யமநாகேவிரு்ந்தது.

்த்ேயில் சும்நது பகேநாண்டு லகேநாட்டை ரயில் 
நி்ேயததுக்கு முன்னநாலேலய வ்நதுவிடடைநாள. ஒரு 
�டடை்தநாரி - �டிப்�றி்ந்த ஆசிரி்ய - உேகே 
விவகேநாரஙகேள ப்தரி்ந்த அறிவுளள ப�ண், ்த்ேயில் 
மூட்டை்யச் சும்நதுக் பகேநாண்டு ப்தருவில் ் டை்நது 
வருவ்்த ப�நாருட�டுததிக் பகேநாளளவில்்ே. ஊழிக் 
கேநாேததிலும், உயிருடைன் இருக்கும் அவளுக்கு மறு 
பேன்மமநாகேக் கி்டைததிருக்கும் கேைவனும், 
ப�நாததிப் ப�நாததி வளர்க்கும் பிள்ளகேளுலம இ்ந்த 
உேகேமநாகேவிரு்ந்தது. வியர்்வ வடியவடிய 
சு ம ்ந து க் பகே நா ண் டு  வ ்ந ்த  மூ ட ்டை ் ய 
இறக்கி்வத்தநாள.

பமநாரடடுவ, அஙகுளநான ல�நான்ற �ஸ வண்டிகேள 
வரும் என்�்்த நி்னவில் ்வததிரு்ந்தநாள. 
பமநாரடடுவ �ஸஸில் ஏறினநாள. பவளளவத்்தயில் 
இறஙகி, வ்நது லசர லவண்டிய வீடடு வநாசலில் 
நின்றநாள. லமலும் கீழும் அண்ைநார்்நதுப் �நார்த்தநாள. 
அக்கேம் �க்கேம் எல்ேநாலம வநானத்்த முடடும் 
மநாடிகேள... வன்பசயல் வ்ந்தநால் ்தமிழ வீடுகேளுக்கு 
ப்ருப்பு ் வக்கேமுடியநாது!

ய நா ழ ப் � நாை  உைவுப்  ப � நா ருட கேள 
வீடடுக்கேநாரர்கேளின் முகேததில் புன்ன்கே்யப் பூக்கே 
்வத்தன...!

‘�யைக் கே்ளப்பு... குளிச்சுப் ல�நாடடு சநாப்பிடடு 
வ்நது கு்நது புளள...! விடிய ல்ரதல்தநாடை கேநாலிக்கு 
ல�நாகே லவண்டைநாலம...?’ வீடடு ப�ரியம்மநாள 
ஆ்தரவநாகேக் கே்்தத்தநாள. விடிய மூன்று மணிக்லகே 
பசல்ல�நானில் அேநாரம் ் வததிரு்ந்தநாள.

அேநாரத்்த எதிர்�நார்க்கேநாமல், விடிய விடிய 
விழிததுக் பகேநாண்டிரு்ந்த மரகே்தம், ல்ரதல்தநாடு 
எழும்பி, ்தயநாரநாகியிரு்ந்தநாள. அ்ந்த ல்ரததிலேலய 
கேைவன் ்தயநா�ரனுக்கேநாகே பகேநாண்டு வ்நதிரு்ந்த 
முழுதும் கேனியநா்த மநாம்�ழஙகேளின் ல்தநா்ே சீவி, 
பகேநாட்டை நீக்கி, துண்டுகேளநாகே ்றுக்கி, ஷநாப்பிங 
உ்றயில் முடி்நது பகேநாண்டைநாள. பவளளவத்்தக்கு 

வ்ந்தவுடைலனலய �நாம்ல� ஸவீட கே்டையில் எல்ேநா 
வ்கே இனிப்புக்கேளிலும் நூறு நூறு கிரநாம் வநாஙகி 
்வததிரு்ந்தநாள. அவன் விரும்பிச் சநாப்பிடும் 
�நாசிப்�யறு பகேடடி உருண்்டையும் பகேநாண்டு 
வ்நதிரு்ந்தநாள.

மூன்று ் நாடகேளுக்கு முன் அவளும் பிள்ளகேளும் 
லசர்்நதுப் பிடிததுக்பகேநாண்டை கேேர் �டைத்்த 
ரவிக்்கேக்குள �ததிரப்�டுததிக்பகேநாண்டைநாள. 
‘பிள்ளகேலளநாடை என்்னயும் �நாக்கும்ல�நாது... 
அவர் மனதுக்குளள என்னபவல்ேநாலமநா ஓடும்!’ 
அ்ந்த அவசரச் சூழலிலும் அவள உ்தடுகேளுக்குள 
புன்ன்கே இ்ழலயநாடியது.

கேநா்ேக் கேருக்கேலிலேலய கேநாலி வீதிக்கு வ்நது 
விடடைநாள. வீடடுக்கேநாரப் ்�யன் முன்னநால் வ்ந்த 
கேநாலி �ஸஸிலேலய ஏறறி விடடைநான்.

- - - -

கேடைலேநாரப் �யைம்... கேநாலி ்கேரம் வ்ர கேடைல் 
கேநாறறு சுகேமநாகே வீசியது. �யைம் பசய்த கே்ளப்ல� 
இல்ேநாமல் �ஸ்்ஸ விடடு இறஙகினநாள. அவளுக்கு 
சி்றச் சநா்ே இருக்குமிடைம் ப்தரியும். சி்றச் 
சநா்ேக்குப் ல�நாகும் �ஸஸில் ஏறினநாள.

சி்றச் சநா்ே...

்கேதிகேளின் உறவுகேள கேநாததிரு்ந்தநார்கேள. 
வழ்மயநான லசநா்த்ன... சி்றச்சநா்ே மணிச் 
ச த ்தம் . . .  ச ே  சேப்புடைன் கூடடைஙகேள 
ப�நாடடைேஙகேளுடைன் ் கேர்்ந்தன...

ம ர கே ்த ம்  கே ை வ ன்  ்த ய நா � ர ன் 
அ்டைக்கேப்�டடிருக்கும் முகேநா்ம ல்நாக்கி லவகேமநாகே 
்டை்ந்தநாள. அவளது ் ல்ே ல்ரம் இன்்றக்கும் அ்ந்த 
சி்றக் கேநாவேர் ஐயநா கேடை்மயில் இரு்ந்தநார். 
அவருக்கு ‘குட லமநார்னிங லசர்’ என்று கூறிவிடடு 
அருகில் ல�நாய நின்றநாள.

என்றும் ல�நாே அவளுக்கு அறிமுகேமநான அ்ந்தக் 
கேநாவேர், இன்று அவளிடைம் முகேம் பகேநாடுததுப் 
ல�சவில்்ே... சிரிக்கேவுமில்்ே... அவர் பரநாம்�வும் 
பிஸியநாகே இருப்�து ல�நால் கேநாடடிக் பகேநாண்டைநார்.

‘லசர்...?’

‘ப�நாடடைக் இன்டை ் ஙகி...!’ (பகேநாஞசம் இருஙகேள 
்தஙகேச்சி...!’) என்று இன்பனநாரு �க்கேம் லவகேமநாகேச் 
பசன்று பகேநாண்டிரு்ந்தநார்.

ஒரு கேடடைடை ம்றவில் ்தயக்கேமநாகே நின்று 
பகேநாண்டிரு்ந்தநார். அவர் எப்�டி அ்ந்த அ�்ேயிடைம் 
ல்றறு ்டை்ந்த சம்�வத்்தச் பசநால்ே முடியும்...? 
அ்்தயும் மனதுக்குள ல�நாடடுக் கு்ம்நது 
பகேநாண்டிரு்ந்தநார். ‘அலன �வ்...! சி்றயில் அ்டைப் 
�டடுக் கிடைக்கும் ்தமிழக் ்கேதிகேபளல்ேநாம் மிதிப் 
�டடுச் சநாகும் பூச்சிகேள மநாதிரி...’

்கேதிகேளுக்கி்டைலய ல்றறிரவு இன லமநா்தல் 
கேடு்மயநாகே ் டை்ந்தது... திடடைமிடைப்�டடை பசயலேநா 
ப்தரியவில்்ே... அவருக்கு ் ன்றநாகேத ப்தரியும். அவர் 
அஙகு நீண்டைகேநாே அனு�வம் பகேநாண்டைவர்...

அன்்றய ் கே கேேப்பில் �டு கேநாயம்டை்ந்த ்தமிழ 
்கேதிகேளுள ்தயநா�ரன் மடடும் உயிரிழ்நதிரு்ந்தநான்...

எழுத்்தோளர், க்ன்டோ
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ப�ரோசிரியர் க.�ஞசெோஙகம் ்தமிழ்ப் �ல்கலைக்கழகம் 
வழஙகிய “தி்ற்னோயவுச் ்செம்மல் விருல்தப் 
்�றறுக்்கோண்டு ஆறறிய ஏறபுலரயின ஒரு�குதி 
இஙபக கடடுலர வடிவில் ் வளியி்டப்�டடுளளது.

-ஆர்.

இேக்கியத திறனநாயவிறபகேன்று ்தனியநாகே ஒரு 
விருது வழஙகுவது ்தமிழகேததில் ப�ரிதும் அரிது; 
எனக்குத ப்தரிய “லமலும் விருது” என்று ்தநான் 
்டைததிய சிறு�ததிரி்கே ப�யரில் ல�ரநாசிரியர் சிவசு 
அவர்கேள ஆண்டுல்தநாறும் ஒரு திறனநாயவநாளருக்கு 
விருது வழஙகி வருகிறநார். (ரூ. 25,000) மலனநான்மணியம் 
சு்ந்தரனநார் �ல்கே்ேக்கேழகேததில் ல�ரநா.தி.சு.
்டைரநாசன் நிறுவிய அறக்கேடடை்ள மூேம் 
தி ற ன நா ய வ நா ள ர் க்பகே ன் று  வி ரு து 
வழஙகேப்�டடுவருகிறது (25000/-) அதுல�நாேலவ 
புதுச்லசரியில் என்னு்டைய ப�யரில் “�ஞசு �ரிசில்” 
என்று பிரநான்சில் வநாழும் எழுத்தநாளர் ் நாகேரததினம் 
கிருஷ்ைநா அவர்கேள திறனநாயவநாளருக்கு விருது 
வழஙகிக் பகேநாண்டு இருக்கிறநார். (ரூ.10000 ) . 
்தமிழப்�ல்கே்ேக்கேழகேம் “திறனநாயவுச் பசம்மல்” 
என்ற ப�யரில் விருது வழஙகுவது இதுலவ 
மு்தன்மு்ற. ்தஞ்சத ்தமிழப் �ல்கே்ேக்கேழகேம் 
ப�ரு்மப்�டைத ்தக்கே ஒன்று என்று இ்்த ்நான் 
கேருதுகிலறன்.

ஏபனன்றநால் இேக்கியப் �்டைப்பு என்�து ஒரு 
பிரதியநாகே (Text) இருக்கும் வ்ர ஊ்மயநாகேத்தநான் 
கிடைக்கிறது; அது குறித்த �ல்லவறு லகேநாைததில், 
வ்கே வ்கேயநான லகேநாட�நாடடு ல்நாக்கில் 
திறனநாயவநாளர்கேள உ்ரயநாடும்ல�நாது்தநான் ஒரு 
�்டைப்புப் ல�சத ப்தநாடைஙகுகிறது. எனலவ, 
இேக்கியப் �்டைப்பிறகு வநாயநாகே அ்ம்நது அ்்த 
வளர்தப்தடுத்தவர்கேள திறனநாயவநாளர்கேள்தநான். ஒரு 
பிரதி்யக் குறிததுப் �ல்லவறு பிரதிகே்ள உற�ததி 
பசயது விரிவு�டுதது�வர்கேள இவர்கேள்தநான். 
ஆனநால், இேக்கிய பவளியில் அவர்கேளுக்கேநான 
முக்கியததுவம் இல்்ே என்�து எவ்வளவு ப�ரிய 
்்கேமுரண். பமநாழிப�யர்ப்�நாளருக்கும் இல்த 

கே்்த்தநான்.

இேக்கியக் கேல்வி என்�து இேக்கியம், இேக்கியத 
திறனநாயவு, இேக்கியக் லகேநாட�நாடு, இேக்கிய 
வரேநாறு ஆகியவறலறநாடு பின்னிப் பி்ை்ந்தது; 
்தமிழின் ப்தநாடைக்கே கேநாேததிலேலய இ்ந்த உண்்ம 
்ன்றநாகே உைரப்�டடிருக்கிறது என்�்தறகுத 
ப்தநால்கேநாப்பியலம ்ம்முன் சநான்றநாகே நிறகிறது. 
“மு்நதுநூல் கேண்டு மு்றப்�டை எண்ணித திறனநாயவு 
பசய்ததில் இரு்நது கி்டைத்த வி்டைகே்ளக் 
லகேநாட�நாடைநாக்கித ்தருவதும், பிறகு அ்ந்தக் 
லகேநாட�நாடடு அடிப்�்டையில் இேக்கியம் 
�்டைப்�தும், இப்�டி உருவநான �்டைப்பின் வ்கே 
ப்தநா்கேகே்ள அறிய இேக்கிய வரேநாறு 
எழுதுவதுபமன ஒன்்றபயநான்று சநார்்நது 
பசயல்�டடுளளன. இ்டைக்கேநாேததில் ்ன்னூல் 
கேநாேம் வ்ர ்தமிழ மரபில் இது ப்தநாடைர்்நது 
வ்நதுளளது. அ்தனநால்்தநான் �்ழய பிரதிகேளுக்கு 
அன்்றய திறனநாயவு மு்றயநான உ்ரபயழுதும் 
மு்ற்ய லமன்்மயநான மு்றயில் எழுதிச் சநாதித்த 
்ச்சினநார்க்கினிய்ர “உச்சிலமல் புேவர்பகேநாள 
் ச் சின நா ர் க் கினிய ர் ”  என்று  ல � நா ற றி க் 
பகேநாண்டைநாடியுளளது ்தமிழ மரபு; அப்�டிபயநாரு 
மர்� இன்்றக்குத ்தமிழப்�ல்கே்ேக்கேழகேம் 
முன்பனடுதது உளள்்த நி்னதது மகிழகிலறன்; 
இ்ந்த விருது எனக்கேநான ்தனிப்�டடை விரு்தநாகே ் நான் 
கேரு்தவில்்ே. ்தமிழ இேக்கிய பவளியில் ்தநான் 
வநாசித்த இேக்கியப் பிரதிகே்ளக் குறிதது 
அ்தறகி்ையநான �ல்லவறு பிரதிகே்ள உற�ததி 
பசயது பகேநாண்டிருக்கும் லமன்்மயநான 
திறனநாயவநாளர்கேள அ்னவர்க்கும் �ல்கே்ேக்கேழகே 
அளவில் கி்டைத்த ஓர் அஙகீகேநாரமநாகேக் கேருதி 
்ன்றிலயநாடு வைஙகுகிலறன்.

்தமிழ அறிஞர்கேளும் சநான்லறநார் ப�ருமக்கேளும் 
கூடியுளள இ்ந்த அ்வயில் ்தமிழ்நாடடில் ்ம்மு்டைய 
இேக்கியக் கேல்வி என்னவநாகே இருக்கிறது என்�து 
குறிதது இ்ந்த ல்ரததில் �கிர்்நது பகேநாளள 
விரும்புகிலறன். மனி்த வநாழவு என்�து என்ன என்ற 
வினநாவிறகு பமநாழியினநால் கேடடை்மக்கேப்�டடை 
ஒ ருவ் கே ய நான  பு்னவு  எனப்  � தில் 
கூறிவிடைேநாபமனப்�டுகிறது. மனி்தர்கேளுக்கு 
அவர்கேள உருவநாக்கிக் பகேநாண்டை பமநாழி 

திறனாயவாளர்கள் 
உபரயாடும்்ொதுோன் 

ஒரு ெப்டபபு ் ெசத்போ்டங்குகிறது

கட்டுரை

்க.்பஞசொங்கம்
drpanju49@yahoo.co.in



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

நவ
ம்ப
ர் 
20
21

51

அ்மப்பிலிரு்நது பவளிலய பசல்ே பவளிவநாசபேன 
ஒன்று இல்்ே; இவ்வநாறு மனி்தர்கே்ளப் 
பிடித்தநாடடும் பமநாழிலயநாடு மிகேவும் அணுக்கேமநான 
உறவு பகேநாண்டை ஒன்று்தநான் இேக்கியம். இ்ந்த 
இேக்கியம் பமநாழிலயநாடு ஆனமடடும் பகேநாஞசுகிறது; 
குேநாவுகிறது; சிரிக்கிறது; சீறுகிறது; வி்ளயநாடுகிறது; 
பமநாழி்யலய மீறுகிறது; ஒரு கேடடைததில் ்தன்்ன 
வடிதப்தடுத்த பமநாழி்யலய மநாறறி வளர்தப்தடுக்கும் 
மநாப�ரும் �ணியிலும் ஈடு�டடுக் பகேநாண்லடை 
வருகிறது. இப்�டி இேக்கியம் பமநாழியின் லமல் 
வி்னபுரிவ்தன் மூேம் அ்ந்த பமநாழியினநால் 
அ்ம்ந்த மனி்த சமூகேததின் லமலும் வி்னபுரிவ்தநாகே 
முடிகிறது. எனலவ்தநான் இேக்கியம் அ்ந்த பமநாழி 
ல�சும் மக்கேளின் ்கேயடைக்கேக் கேணினியநாகேச் 
பசயல்�டுகிறது; ்தடடைத ப்தரி்நது ்தடடினநால் 
மனி்தம்  ச நா ர் ்ந ்த  எ்்தயும்  அதிலிரு்நது 
ப�றறுக்பகேநாளள முடியும்; கேணினி ல�நாேலவ 
இேக்கியமும் முழுக்கே முழுக்கேக் குறிகேளநாேநான 
பமநாழியினநால் வநார்க்கேப்�டுவ்தநால் பமநாழியின் 
�தியமநாகேக் கிடைக்கும் மனி்த மனததிறகு 
இ்தமநான்தநாகேவும்  ப்ருக்கேமநான்தநாகேவும் 
ஆகிவிடுகிறது. அ்தனநால்்தநான் மனி்தர்கேளநாகே 
அ்டையநாளப்�டுத்தப்�டும் அ்னவருக்கும் 
்தவிர்க்கேலவ முடியநா்த ஒரு ப�நாருளநாகே இேக்கியம் 
ப்தநாடைர்கிறது; இ்சக்கே்ேஞர், ஓவியர், சிறபி, 
்நாடைகேக் கே்ேஞர், ் நாடடியக் கே்ேஞர், ் நாடடுப்புறக் 
கே்ேஞர், தி்ரப்�டைக் கே்ேஞர் என்ற கே்ேலயநாடு 
ப்தநாடைர்பு்டையவர்கேள மடடுமல்ே; அறிவியல் 
அறிஞர்கேள, ்தததுவலம்்தகேள, ம்தல�நா்தகேர்கேள, 
புரடசியநாளர்கேள, அரசியல் வநானததில் நிறகே 
ல்ரமின்றிக் கிலேநா மீடடைர் லவகேஙகேளில் �ற்நது 
திரியும் அரசியல் ்த்ேவர்கேள உட�டை யநாருக்குளளும் 
இ்ந்த இேக்கியம் கேநாற்றப்ல�நால் நு்ழ்நது 
விடுகிறது.

இத்த்கேய ஆறறல் வநாய்ந்த ‘இேக்கியம்’ �றறிய 
கேல்வி ்ம்மு்டைய ்வீன வநாழவிலும் கேல்வித 
திடடைததிலும் எ்ந்த நி்ேயில் – ்தரததில் – இரு்நது 
பகேநாண்டிருக்கிறது என்�்்த எண்ணிப் �நார்த்தநால் 
ப�ரு்மப்�டைத்தக்கே்தநாகே இல்்ே; இேக்கியம் 
மறறும் பமநாழிப்�நாடைததிறகேநான ல்ரத்்தக் 

கு்றததுக் பகேநாண்டுல�நாவல்த இன்்றய �நாணியநாகே 
மநாறி இருக்கிறது. இ்்தவிடை அவேம் சமூகேததிறகு 
லவபறன்ன லவண்டும். லமலும் ்ம்மு்டைய கேல்வி 
நி்ேயஙகேளில் இேக்கியத்்தக் கேறபிக்கும் மு்ற 
இன்்றக்கும் பசயயுள என்றநால் ப�நாழிப்பு்ர, 
இேக்கேைக் குறிப்பு பசநால்வல்தநாடு முடி்நது 
விடுகிறது; கூடினநால் ்யவு்ர என்ற மு்றயில் 
உவ்மகே்ள விளக்குவல்தநாடு அ்ம்நது விடுகிறது; 
்வீன இேக்கிய வடிவமநான ்நாவல், சிறுகே்்த 
என்றநால், கே்்தச்சுருக்கேம் பசநால்வல்தநாடு சரி! 
அ்்தயும் சிே இடைஙகேளில் கேறபிக்கும் ஆசிரியர் 
கூடைச் பசநால்ேநாமல், ்ன்றநாகேப் �டிக்கும் ஒரு 
மநாைவர் கே்்த்யச் பசநால்லி முடிததுவிடுகிறநார். 
இ்தறபகேல்ேநாம் அடிப்�்டைக் கேநாரைம் ்தனிமனி்த 
வ நாழவிலும்  சமூகே  வ நாழவிலும்  லம லே 
பசநான்னதுல�நாே ஓர் இேக்கியப் பிரதி ப�றும் 
மகேத்தநான இடைத்்த உைர்்நது உளவநாஙகேநாத 
்தன்்ம்தநான். ஒரு பிரதிக்குள வி்னபுரிய 
லவண்டுபமன்றநால், திறனநாயவுப் புே்ம லவண்டும்; 
திறனநாயவுப் புே்ம லவண்டும் என்றநால் இேக்கியக் 
லகேநாட�நாடடைறிவும் வரேநாறறறிவும் லவண்டும்; 
இ்ந்தப் �றறநாக்கு்ற ் மது இேக்கியக் கேல்விப்புேததில் 
நீக்கேமற எஙகும் நி்ற்நது கிடைக்கிறது; வளமநான 
திறனநாயவு இல்ேநா்த இடைததில் லமன்்மயநான 
இேக்கியமும் இல்்ே; வநாழவும் இல்்ே என்ற 
புரி்தல் நிகேழ்ந்தநாகே லவண்டும். இப்�டியநான ஒரு 
புரி்த்ே ல்நாக்கித ்தமிழப் �ல்கே்ேக்கேழகேம் 
முன்பனடுக்கும் ஓர் அறபு்தமநான முயறசியநாகேத்தநான் 
்நான் இ்ந்தத ‘திறனநாயவுச் பசம்மல் விருது’ என்ற 
நிகேழ்வப் �நார்க்கிலறன். ஓர் இேக்கியப் பிரதி்ய 
்டைததும் ஆசிரியர் வகுப்பிறகுள ,  அ்ந்த 
இேக்கியத்்தப் �்டைத்த �்டைப்�நாளி, அ்ந்த 
இேக்கியத்்தத திறனநாயவு பசய்த திறனநாயவநாளர், 
இேக்கிய வரேநாறறநாசிரியர் ,  இேக்கியக் 
லகேநாட�நாடடைநாளர் என ்நால்வரும் வ்நது ல�நாகே 
லவண்டும்; அப்�டிபயநாரு ்தளததில் இேக்கியத்்தக் 
கேறபிக்கும் ஆசிரியர் ப�ருமக்கே்ள உருவநாக்கும் 
முயறசியில் ்தமிழப்�ல்கே்ேக்கேழகேம் இ்ந்தப் �ரிசு 
மூேம் முன்பனடுததுளளது. �நாரநாடடுகிலறன்; 
வைஙகுகிலறன்.

தமிழபபல்கரலக்கழகம் திறனாய்வுச் ச்ம்்மல்விருது வழங்கும்்பாது (28.09.2021)
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ஐலரநாப்�நாவில் கி.பி.16 ஆம் நூறறநாண்டைளவில் 
ல்தநான்றிய மறுமேர்ச்சி்யத ப்தநாடைர்்நது ஏற�டடை 
அறிவியல் வளர்ச்சியநாலும் அ்தன் வி்ளவநாலும் 
ஐலரநாப்பிய இனஙகேள உேபகேேநாம் பசன்று ்நாடு 
பிடிததுக் குடிலயறியதிலிரு்நது பூமிப் �்நதின் 
இயற்கேப்ல�ரழிவு லவகேம் எடுக்கிறது.உேகின் 
இயற்கே்ய அழிததுக் பகேநாண்டிருப்�தில் 
ஐலரநாப்பிய இனஙகேள குறிப்�நாகே பவள்ள 
இனத்தவருக்குப் ப�ரும் �ஙகுண்டு.உேகே ்நாகேரிகே 
முன்லனறறத்்த முன்பனடுததுச் பசல்லும் 
லமறகேததிய ் நாகேரிகேததின் முனலனறறச் 
பசயல்கேளுக்கேநாகே ் நாம் பகேநாடுக்கிற வி்ே ஈடுபசயய 
முடியநா்தது.மீடபடைடுக்கே முடியநா்தது.இ்்த உைர்்நது 
உேகேச் சுறறுக் சூழல் மீடபடைடுப்பு இயக்கேஙகேள 
�ன்னநாடடைளவிலும் ல்தசிய அளவிலும் வடடைநார 
அளவிலும் �ே ல்தநான்றி அரும்�ணியநாறறி 
வருகின்றன.ஐலரநாப்பியர்கேள விழிததுக் பகேநாண்டு 
்தம் ்நாடடில் இயற்கே்யக் கேநாக்கே உரிய 
்டைவடிக்்கேகேள எடுததுக் பகேநாளகிறநார்கேள.வளர்்நது 
வரும் ்நாடுகேள ்தம் குருடடுத ்தனத்தநாலும் 
மூடை்ம்பிக்்கேகேளநாலும் ்நாளும் இயற்கே்ய 
அழிததுக் பகேநாண்டுளளநார்கேள.அ்்தப் �றறி 
ஐலரநாப்பிய இனஙகேளுக்கு அக்கே்ரயும் இல்்ே.நீ 
எக்லகேடு பகேடடைநால் என்ன என்று இயற்கே்ய 
அழிக்கும் ப�நாருள உற�ததித ப்தநாழில்கே்ள 
்ம்மிடைம் ்தளளிவிடடுவிடடு அனு�விததுக் 
பகேநாண்டுளளநார்கேள.்ம் ஊர் �ைமு்த்ேப் 
பிை்நதின்னிப் ல�யகேள விவரம் ப்தரியநாமல் 
பகேநாண்டைநாடடைம் ல�நாடடுக் பகேநாள்ளயடிததுக் 
பகேநாண்டுளளநார்கேள. வி்்த மு்த்ேலய விறறுத 
தின்னுகிற ல�்த்ம.

இ்ந்தப் �ன்னநாடடுச் சதிகே்ளயும் ் ம் ் நாடடைவர் 
குருடடைநாடடைத்்தயும் உைர்்நது ்ம் ்தமிழ 
்நாடடைளவிலும் ஆஙகேநாஙலகே �ே சுறறுச்சூழல் 
இயக்கேஙகேள இயஙகி வருகின்றன.அவறறில் 
ப�நாரு்் ்திப் �நாதுகேநாப்பு இயக்கேம் குறிப்பிடைத்தக்கேது.
கேநாேநா மு்கேயிதீன் என்கிற ப�நாரு்் ்ம்ந்தன் 
்த்ே்மயில் இயஙகும் இ்தன் �ணிகேள 
�ேவ்கேப்�டடைன.�நாரநாடடைத்தக்கேன.அவர் 
அருமுயறசி எடுதது மக்கே்ள ஒருஙகி்ைதது 
�நா�்நாசம் மு்தல் புன்்னக் கேநாயல் வ்ர ஊர்ல்தநாறும் 
மக்கே்ளத ்தடடி எழுப்பி வருகிறநார்.அண்்மயில் 
அவர் ்தநாய ப�நாரு்் என்ற ்த்ேப்பில் ஒரு 
ஒலிச்சிததிர ் நாடைகேத்்த வநாபனநாலியில் 
ஒலி�ரப்பினநார்.அ்்த எழுதது வடிவிலும் அச்சநாக்கி 

வருகிறநார்.

இ்ந்த ்நாடைகேததில் �ேகே்ேகேழகேப் �டிப்புப் 
�டித்த ம்ேவநாழ கேநாணிக்கேநாரப் �ழஙகுடி 
இனப்ப�ண் ம்ேத்தநாய, ப�நாரு்்த ்தநாயப் 
�நாதுகேநாப்பு இயக்கேத்்த அ்மததுத ்தன் இன 
மக்கே்ளச் லசர்ததுக் பகேநாண்டு ்ம் ப�நாரு்் 
்ம்ந்தன் ,ல�ரநா.சிவசு மு்தலிய இயக்கே அன்�ர்கே்ளத 
து்ைக்கே்ழதது ்டைததுவ்்த ்நாம் �நார்தது இது 
உண்்மயநா?்நாடைகேமநா என்று தி்கேதது நிறகிலறநாம்.
ம்ேயில் பசநாரிமுத்்தயனநார் லகேநாயில் 
�க்்தர்கேளுக்கு ்தியின் தூய்ம ல�ணுவ்்தக் 
கேறபிக்கிறநார்கேள.ம்ேயிலுளள அரிய மரஙகே்ள 
பவடடும் கும்�்ேத ்தடுதது நிறுததுகிறநார்கேள.
ஆஙகேநாஙலகே ஆறறஙகே்ர ஊர் ல்தநாறும் கூடடைஙகேள 
்டைததி விழிப்புைர்வு ஏற�டுததுகிறநார்கேள.்தஙகேள 
்ல்ே பசயல்கேளுக்கேநாகே பவளி்நாடடுப் �ைம் 
ப�று�வர்கேள என்ற பகேடடை ப�ய்ரச் 
ச ம் � நாதி க்கி ற நா ர் கேள . இவ ற்ற  எல்ே நா ம் 
�டிக்கும்ல�நாது லகேடகும்ல�நாது ப�நாரு்் ் ம்ந்தன் 
ப�நாரு்் கேநாக்கும் ல�நாரநாடடைததின் �ல்லவறு 
்தளஙகே்ள ்ம் கேண்முன் பகேநாண்டுவர முயன்றிருப்�து 
ப்தரிகிறது.இது உறுதியநாகே மக்கேளுக்கு விழிப்புைர்்வ 
ஏற�டுததும் என்று ் ம்புலவநாம்.

ப�நாரு்்யின் வரேநாற்ற இஙலகே எழு்தப் 
புகு்ந்தநால் அது ப�ரிய புரநாைமநாகிவிடும்.அ்்தப் 
�றறி வடைபமநாழி ்தமிழ இேக்கியஙகேளிலும் பிற 
கு றி ப் பு கே ளி லு ம்  உ ள ள வ ற ்ற  இ ங கு 
கூறப்ல�நாவதில்்ே.அது �றறி வ்நதிருக்கிற �ே 
நூல்கே்ளயும் �நார்ததுத ப்தரி்நது பகேநாளவது ் ல்ேது.
அண்்மயில் ்தநாமிர�ருணி புஷ்கேரம் ் டை்ந்தல�நாது 
லவளநாக்குறிச்சி ஆதீனம் ஆ்தரவில் மு்தத்தநாேஙகுறிச்சி 
கேநாமரநாசு பவளியிடடுளள நூல் மு்தலியவற்றப் 
�டிததுப் �நாருஙகேள.அண்்மக்கேநாேததில் சு்தநா 
லசஷயயன் ‘ப�நாரு்் ல�நாறறுதும்’ என்ற ப்தநாடை்ரத 
தினமணியில் எழுதிவருகிறநார்.

16 ஆம் நூறறநாண்டில் �ரஞலசநாதி முனிவர் ்தநாம் 
இயறறிய திருவி்ளயநாடைற புரநாைததில் 
ப�நாரு்்்யத ்தன் மகேள ல�நாேப் ல�நாறறிக் 
பகேநாண்டைநாடி அவள வளர்்நது வரும் அழ்கே 
ப ் ஞ ்ச  அ ள ளு ம்  இ ே க் கி ய ச் 
சு்வலயநாடை்மததுளளநார். இளஙலகேநா சிேம்பில் 
கே நாவிரி்யக்  பகே நாண்டைநாடுவது ல�நான்ற 
பகேநாண்டைநாடடைம் இது.

ப�நாதி்கே ம்ே ஈன்ற ப�நாரு்் என்ற 

கட்டுரை

கி.நொச்சிமுத்து
nachimuthutamizhkina@gmail.com

பொருபெ: 
முப்சுரநதூட்டிய முதுெதிமாோ
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ப�ண்மகேவு வளர்்நது அழகு பகேநாப்புளிக்கும் �ருவம் 
எயதித ்தன் கேடைறகேைவ்ன ல்நாக்கிப்ல�நாகிறநாளநாம். 
�ரஞலசநாதி திருவி்ளயநாடைல், மது்ரக் கேநாண்டைம், 
�நாண்டித திரு்நாடடுப்�டைேம். �நாடைல் எண் 38 - 41 
�நாடைல்கேளில் உளள வருை்னகே்ள ்நாவேர், 
�ண்டி்த ். மு. லவஙகேடைசநாமி ்நாடடைநாரவர்கேள 
உ்ரலயநாடு �டிதது மகிழுஙகேள.

இன்னும் �தப்தநான்�்தநாம் நூறறநாண்டில் 
ப்ல்்ேயப்� கேவிரநாயர் 6912 �நாடைல்கேளில் 
திருப்ல்லவலிப்புரநாைம் இயறறியுளளநார். அதில் 
அவர் ப�நாரு்்்ய எப்�டிப் �நாடியுளளநார் என்று 
�நார்க்கேலவண்டும். அ்ந்த நூல் �நார்்வக்குக் 
கி்டைக்கேவில்்ே. �தப்தநான்�்தநாம் நூறறநாண்டில் 
ல�ரநாசிரியர் ப�. சு்ந்தரம் பிள்ள இயறறிய 
மலனநான்மணியததில் ப�நாரு்்த ்தநா்ய 
மு்ேசுர்நதூடடிய முது்திமநா்தநா என்று சீவகே வழுதி 
ல�நார்க்கேளததில் நின்ற�டி பகேநாண்டைநாடிப் 
ல�நாறறுவது ்ம் மன்்தத ப்தநாடுகிறது. ப�நாரு்் 
மக்கேளுக்குச் லசநாறூடடு�வள மடடுமல்ே 
மநானத்்தயும் வீரத்்தயும் ஊடடு�வள . 
மநானததிறகும் வீரததிறகும் ஊறு ல்ரில் அவர் 
்ன்னீர் குருதியநாயச் பசநாரியும் என்கிறநாள அன்்ன 
ப�நாரு்்.

சீவகன.
……………..
அலை்யறிநதீப்தோஆர்த்்த்னள, பகண்மின!
முலைசுரநதூடடியமுதுநதிமோ்தோ!
�ல்டகள
்தோம்பிர�னனிக்குபே! பே!
சீவகன
ஒருதுளிபயனும்நீர்உண்டுளீர்ஆயின
கருதுவீர்்தோம்பிர�னனியினகடடுலர
“மோக்கள! அருநதிவளர்மின! நுமக்கு
மிக்பகோர்இல்ைோவீரமோயப்�ரநது
முதுசு்தநதிரத்தினமுத்திலரஆகி,
இது�ரிணமித்துஉம்இ்தயத்துல்றக!
அனனியனலகப்�்டோஇநநீர்கறபிறகு (100)
இழிவுறினமோரிபினினறிதுபவபசெோரியோயப்
்�ோழிகநீர்்�ோனறிடும்அளவும்!” என்றனப்றோ
வோழ்த்திநுந்தலமவளர்த்தி்னள? அவளுலர
்தோழ்த்்தோதீவணீர்ப�ோர்த்்தப�ோர்க்பகோைம்
�ோர்த்்தோள! ஆர்த்்தவளவோழ்த்்தோ்்தன்செயவள? (105)
மப்னோனமணீயம், அஙகம் 4 களம்1 92 - 105

இன்று  எல் லே நாரும்  ப � நா ரு் ்்யப் 
ல�நாறறுகிறநார்கேள.ப�நாரு்் ்தமிழ ்நாடடின் ஒலர 
ஜீவ்தி. அ்்த ்நாம் ப்தநா்ேதது விடைக்கூடைநாது. 
ப்தன்ப�ண்்ை, �நாேநாறு, கேநாவிரி, ப்நாயயல் 
எல்ேநாம் பசததுவிடடைன.

சுறறுச் சூழல் �நாதுகேநாப்பிறகேநாகே ்நாம் பசயய 
லவண்டிய்வ.

1. சமயஙகேள சுறறுச்சூழல் உைர்்வ எழுப்பும் 
�டி்தநான் �ேவிழநாக்கேள சடைஙகுகே்ள முன்பு 
வகுததிரு்ந்தன.ஆனநால் அ்வ கேநாேப்ல�நாக்கில் 
சுறறுச்சூழல் அழிவுஏற�டும்�டி உருமநாறிவிடடைன.
எனலவ சமய விழநாக்கே்ளச் சுறறுச்சூழல் ல்நாக்கில் 
்நாம் ்தணிக்்கே பசயது அவறறிலுளள சுறறுச்சூழல் 
பகேடுதிக்கு விததிடும் ்்டைமு்றகே்ள ஒதுக்கு்தல் 

லவண்டும். எடுததுக் கேநாடடைநாகே கேங்கே ல�நான்ற 
ஆறுகேளில் பிைஙகே்ள விடு்தல், நீர் நி்ேகேளில் 
சுறறுச்சூழ்ேக் பகேநால்லும் சி்ே கே்ரப்பு, 
துணிமணி விடு்தல் இப்�டி �டடியலிடடுக்பகேநாளள 
லவண்டும். �நாரதியநார் ்தன் ம்னவி்யக் 
கும்�லகேநாைம் மகேநாமகேததிறகு அ்ழததுச் பசல்ே 
இடடை நி�்ந்த்ன அதில் குளிக்கேக் கூடைநாது 
என்�து்தநான். லகேரளததில் ் நாரநாயை குரு லகேநாயில் 
குளஙகே்ள மூடி அஙகு குளியே்ற கேழிவ்ற 
கேடடுஙகேள என்று பசநான்னது ல�நால் பசயவது. 
ம்ேலயநாரஙகேளில் ஆசிரமஙகேள அ்மக்கும் 
வணிகேச் சநாமியநார் பசயல்கே்ளத ்தடுதது நிறுததுவது 
முக்கியமநான �ணிகேளநாகும்.

2. சுறறுேநா என்�து உேகேளவில் அசுரத்தனமநாகே 
வளர்்நது வருகிறது. அ்்தப் ப�ரு்நப்தநாழிேநாகே 
மநாறறி �ைம் ஈடடுகிற பசயலில் ப�ருமு்தேநாளிகேள 
ஈடு�டடு வருகிறநார்கேள. சுறறுேநா ஒரு மிகேப் ப�ரும் 
சுறறுச் சூழல் ல�ரழிவு சக்தி.அ்்த அடைக்கியநாகே 
லவண்டும். அ்்த வரம்பிறகுள பகேநாண்டுவரலவண்டும். 
ேல்லிக் கேட்டை உருமநாறறியது ல�நாே இ்்தயும் 
உருமநாறற லவண்டும். இது ல�நான்லற தீர்த்த 
ய நா த தி ் ர கே ் ள யு ம்  கே ட டு க் கு ள 
பகேநாண்டுவரலவண்டும். இன்று பகேநாலரநானநா 
கேநாேததில் எல்ேநாம் பமயநிகேர் நிகேழவநாகேக் கேநாண்�து 
ல�நால் கேநாைப் �ழகே லவண்டும்.

3. அடுததுப் ப�ரிய அ்ைக்கேடடுகேள கேடடுவ்்த 
எல்ேநாம் விடுதது பவளளக் கேடடுப்�நாடடுக்கு ஏறற 
அளவில் சிறு ்தடுப்�்ைகேள கேடடைலவண்டும். 
ஆறறின் ஆயிரமநாண்டுப் ல�நாக்்கேத ்தடுக்கே ்நாம் 
யநார். கேநாவிரிப் �நாசனப் �குதிகே்ளப் �நாருஙகேள. 
எல்ேநாம் �நா்ே ஆகிவிடடைது. கேநாவிரி மு்தலிய 
ஆறுகேளில் ஆண்டு முழுதும் நீர் ஓடிய கேநாேம் ஒன்று 
இரு்ந்தது. மி்கே நீ்ரத்தநான் �யன் பகேநாளளலவண்டும். 
ஆறறில் நீர் ல�நாயக் கேடைலில் கேே்ந்தநால் ்தநான் 
ப்டுஙகேடைலும் நீர்்ம குன்றநாது. வளளுவலர 
பசநால்லியுளளநார். இப்ல�நாது ம்ழ ப�யது ஆறறில் 
நீர் ல�நானநால் ப்தநா்ேக்கேநாடசிச் பசயதியநாளரிலிரு்நது 
அதில் ல்ர்முகேம் பகேநாடுக்கும் �நாமரன் வ்ர ஆறறு 
நீர் ‘வீைநாகே’க் கேடைலில் பசன்று லசர்கிறது என்று 
ல�சுகிறநார்கேள. என்ன பகேநாடு்ம. வளளுவர் 
பசநான்னது ல�நாே கேடைலும் ்தன்்னப் புதுப்பிக்கே 
ஆறறு நீ்ர லவண்டி நிறகிறது. மநாடடின் 
கேன்றுக்குளள �நா்ே நீ திருடடுத ்தனமநாகேக் கேற்நது 
குடிதது ஏமநாறறித திரியும் லவ்ே்தநான் இது.

4. ம்ேப்�குதிகேளிலுளள நீர்நி்ே ஓரஙகேளிலும் 
கேடைறகே்ரகேளிலும் மக்கேள குடிலயறி வீடு 
கேடடுவ்்தயும்  லவளநாண் நிேஙகே்ளப் 
ப�ருக்குவ்்தயும் ல�நாலிச் சநாமியநார்கேள ஆசிரமம் 
அ்மப்�்்தயும் கேநார்ப்�லரடடுகேள நிேஙகே்ள 
வ்ளததுப்ல�நாடடு அடுக்கு மநாடி விடுதிகேள, 
வீடுகேள கேடடுவ்்தயும், நீ்ர மநாசு�டுததும் 
ப்தநாழிறசநா்ேகேள அ்மப்�்்தயும் முறறநாகேத 
்த்டை பசயயலவண்டும்.

5. ஆழகுழநாயக் கிைறுகே்ள அ்மதது நீ்ர 
அடிலயநாடு உறிஞசி அ்்த ஒடடிய �குதிகே்ளப் 
�நா்ே நிேமநாக்கு்தல் ்த்டைபசயயப்�டை லவண்டும்.

கடடுலரயோளர்: ்தமிழ்ப் ப�ரோசிரியர் (�ணிநில்றவு)
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எழுத்தநாளர் தி.ேநானகிரநாமன் ்ல்ே ரசிகேர். 
அவர் இவ்வுேகே வநாழக்்கே்யத துல்லியமநாகே 
ஆரநாய்நது ரசிக்கிறநார். ் டடு வளர்த்த பசம்�ருததிப் 
பூ்வப்ல�நாே, ம்ழயில் மு்ளக்கும் புல்லும் 
சிறுபூவும்கூடை அவர் கேண்கேளுக்கு மிகே அழகேநாகேலவ 
ப்தரிகின்றன. அ்்தப் ப�ண்கேள, ்த்ேயில் சூடும் 
அழ்கேயும் அவர் ரசிக்கிறநார்.

தி. ேநானகிரநாமன் புதினஙகேளில் ப�ண்கேள என்ற 
்த்ேப்பில் ல�ச ் நான் அவர் எழுதிய 1. லமநாகேமுள, 
2.மரப்�சு,  3. பசம்�ருததி, 4. அன்ல� ஆரமுல்த, 5. 
அம்மநா வ்ந்தநாள ஆகிய ஐ்நது ் நாவல்கே்ள எடுததுக் 
பகேநாண்டிருக்கிலறன்.

ப�ண்ணுடை்ே தி. ேநானகிரநாமன் வர்ணிப்�்்தக் 
கேநாணும்ல�நாது, அவர் அ்்த அஙகுேம் அஙகுேமநாகே 
ரசிததிருப்�து புேப்�டுகிறது. ்த்ேமுடி கேநால்தநாரம் 
முன்புறமநாகே இறஙகியிருப்�தும், �டுக்கும்ல�நாது 
பின்னல் ்த்ேய்ை லமலேறி ்த்ரயில் கிடைப்�தும் 
அவர் கேண்ணில் �டுகின்றன. கேண்கேளின் நிறம், 
இரப்்�கேளின் நீளம், விழிகேளின் ஆழம் என 
ப�ண்கேளின் கேண்கே்ளப் �றறி ஏரநாளமநாகே 
விவரிக்கிறநார். முன் கேழுததின் பசழு்ம, பின் 
கேழுததின் லமடு, ல்தநாளின் வடிவம், சரிவு, கு்ழவு, 
வள்ம இ்வ ஒவ்பவநான்றும் அவர் �நார்்வயில் 
�டுகின்றன. ் கே விரல்கேளின் நீளம், வடிவம், ் கேததின் 
அ்மப்பு ல�நான்றவற்ற மீண்டும் மீண்டும் 
வர்ணிக்கிறநார். கேநால் �நா்தம், அ்தன் வடிவம், அது 
சறலற ஒருபுறமநாகே சநாய்நதிருப்�து, அ்தன் நிறம், 
விரல்கேளின் அ்மப்பு என எதுவும் அவர் 
�நார்்வக்குத ்தப்புவதில்்ே. ஒரு ப�ண்்ை 
“நி்னத்த மநாததிரததில் அவளின் �நா்தஙகேள மனதில் 
வ்நது உடகேநார்்நது பகேநாளகின்றன” என்கிறநார்.

இவரது ப�ண் �நாததிரஙகேள அரு்மயநான 
இல்ேத்தரசிகேளநாகே, லவ்ேகேளில் ல்தர்்ந்தவர்கேளநாகே, 
அழகுைர்ச்சி மிகு்ந்தவர்கேளநாகே, ்கே லவ்ேகேளில் 

திற்ம உளளவர்கேளநாகே, அன்புடைன் விரு்நதினர்கே்ள 
உ�சரிதது உ்ரயநாடும் �ண்புளளவர்கேளநாகே 
இருக்கின்றனர். ஆண் ப�ண் ல�்தம் �நாரநாடடைநா்த 
அன்�ர்கேளநாகேவும் இருக்கின்றனர்.

ேநானகிரநாமன் வநாழவின் ஏறற- இறக்கேஙகே்ள, 
உறவின் ப்ருக்கேம் - விேகே்ே அதிர்ச்சியின்றி 
வநாசகேர் ஏறகும்�டி ் யமநான பசநாறகேளநால் ல�நாகிற 
ல�நாக்கில் பசநால்லி விடுகிறநார். ப�நாதுவநாகே இவறறில் 
ப�ண்கேள ்ல்ே ல்தர்ச்சி உளளவர்கேளநாகேவும் 
ஆண்கேள சறலற பிறல�நாக்கேநானவர்கேளநாகேவும் 
இருப்�்தநாகே அ்மக்கிறநார்.

ஆண் உடைலும் ேநானகிரநாமனின் வர்ை்னயில் 
இடைம் ப�றுகிறது. அவர் �்டைத்த ஆண்கேள நிமிர்்ந்த 
ப்ஞசும் அகேன்ற ல்தநாளகேளும் திரடசியநான 
உடைே்மப்பும் பகேநாண்டைவர்கேளநாகே இருக்கிறநார்கேள. 
அவர்கேளது உ்டையேஙகேநாரமும் சி்கேயேஙகேநாரமும் 
கூடை ல்ர்ததியநாகே வர்ணிக்கேப்�டுகின்றன. 
ப�ரும்�நாலும் மர�நான குடும்� அ்மப்்� 
்தக்கே்வக்கே முற�டும் ் �ர்கேளநாகே, ஆனநால் மநாறறம் 
கேண்முன்லன நிகேழும்ல�நாது அ்்த லவறுவழியின்றி 
ஏற�வர்கேளநாகே இருக்கிறநார்கேள ேநானகிரநாமனின் 
ஆண் �நாததிரஙகேள.

ப�ொகேமுள புதினததில் யமுனநா �நாததிரம் மிகே 
ல்ர்ததியநான �்டைப்பு. அவள எ்தநார்த்தத்்த 
உைர்்ந்தவளநாகே, ல்ர்்மயநாகே வநாழக்்கேக்கு முகேம் 
பகேநாடுப்�வளநாகே ,  உயர்்ந்த  ப்றிகே்ளக் 
பகேநாண்டைவளநாகே இருக்கிறநாள. இறுதியில் ்நாற�து 
வயதில் �நாபுவுக்கு இைஙகும் ல�நாதும் அ்்த 
அவனுக்கு பசலுததும் ்ன்றிக் கேடைனநாகே, கேடை்மக்கேநாகே 
பசயவ்தநாகே பசநால்லிவிடலடை பசயகிறநாள.

இரண்டைநாம் ்தநாரமநாகே வநாழக்்கேப் �டடை 
�நார்வதியின் மகேளநாகேப் பிற்ந்த யமுனநா, அல்த 
கேநாரைததிறகேநாகே ்தக்கே வயதில் திருமைம் ் கேகூடைநாமல் 

தி.ஜானகிராமன்

புதினங்களில் பெணகள்

வமரட

அமரந்த்தொ
amarantha1960@gmail.com
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முதிர்கேன்னி ஆகிறநாள. ஆனநால் அ்தறகேநாகே அவள 
்தன்னிரக்கேம் பகேநாளவதில்்ே. எப்ல�நாதும்ல�நாே 
லகேலியும் கிண்டைலுமநாகேப் ல�சி உயிர்ப்புடைன் 
இருக்கிறநாள. �நாபு அவள�நால் பகேநாண்டை மயக்கேத்்த 
பவளியிடடைல�நாதும் அவ்ன மநாறறலவ 
முயல்கிறநாள. �நாபுவின் �ேவீனத்்தப் �யன் 
�டுத்தவில்்ே. �ைக்கேநாரனுக்கு ் வப்�நாடடியநாகே 
இருக்கே மறுக்கும் அவள, பசநா்ந்தத ்தநாயநாரநாலேலய 
பவறுக்கேப் �டுகிறநாள. இரு்ந்த ஒலர பசநா்ந்தமும் 
கேச்நதுல�நான பின்புகூடை அவள ்தனியநாகே எதிர்நீச்சல் 
ல�நாடைலவ பசயகிறநாள. லவறுவழி புேப்�டைநா்த 
நி்ேயில் ்தநான் மடடுலம �நாபுவிடைம் ப�நாருளநா்தநார 
உ்தவியும் வநாழவிடைமும் லகேடடு வருகிறநாள.

�நாபுவின் முயறசியநால் ஆசிரமததில் லசரும் 
யமுனநா, அஙகும் ்தனது திற்மயநால் ் ல்ே ப�யர் 
எடுதது விடுகிறநாள. அவ்ள அறி்நது பகேநாளளும் 
ஆசிரமத ்த்ேவியும் அவளுக்கு சம்�ளம் ல�நாடடுக் 
பகேநாடுக்கிறநாள. யமுனநா்வ சரியநாகேப் புரி்நது 
பகேநாளளும் ஆசிரமத ்த்ேவி �தமநாசனியம்மநாளும் 
சிற்ந்த ப�ண்மணி்தநான். வநாழக்்கே இழுத்த 
இழுப்புக்பகேல்ேநாம் உடைன்�டடு சமூகேத்தநால் 
ஒதுக்கேப்�டும் குழ்ந்்தகேளும் ப�ண்கேளும் ஒரு 
ப�ண்மணியின் கீழ வ்நது இரு்நது சீர்டைவதும் 
ல்ர்ததியநாகே பசநால்ேப்�டுகிறது.

கேைவன் இருக்கும்வ்ர ்ன்றநாகே வநாழ்ந்த 
�நார்வதி அவர் இறப்புக்குப் பின் புறக்கேணிப்புக்கும் 
வறு்மக்கும் ஆளநாகிறநாள. வறு்ம்ய விடை 
்வப்�நாடடியநாகே இருப்�து லமல் என்று அம்மநாவும், 
்வப்�நாடடியநாகே இருப்�்்தவிடை வறு்மலய லமல் 
என்று யமுனநாவும் முடிபவடுக்கிறநார்கேள. இ்ந்த 
முரண் ்தநாயும் மகேளும் பிரிவதில் முடிகிறது. ்தன் 
வநாழக்்கேக்குத ்தநாலன ப�நாறுப்ல�றறு ஆசிரமததில் 
கேநாலூன்றிக் பகேநாளளும் யமுனநா, ஒரு ்வீன 
ப�ண்ணின் ல்ர்்மயநான மநாதிரியநாகே இருக்கிறநாள.

யமுனநா �நாததிரம் ஒவ்பவநாரு கேடடைததிலும் 
உயர்்நது வருகிறது. ஆனநால் �நாபுவின் �நாததிரம் 
அ ப் � டி  தி டை ம நா ன  � நா த தி ர ம நா கே 
உருவநாக்கேப்�டைவில்்ே. �நாபு ்தன் மீது பகேநாண்டை 
லமநாகேத்்த யமுனநா �யன்�டுத்தவில்்ே. �நாபு்தநான் 
அவளமீது பகேநாண்டை லமநாகேத்தநால் ஊ்ரவிடடு நீஙகி 
இ்ச�யிேச் பசல்கிறநான்.

வய்தநான கேைவனநால் பூடடி ்வக்கேப்�டும் 
்தஙகேம்மநா, �நாபு லமல் லமநாகேம் பகேநாண்டு சுவலரறிக் 
குதிதது வ்நது விடுகிறநாள. கேண்ணி்மக்கும் 
ப�நாழுதில் அவளிடைம் மயஙகும் �நாபு, பின்பு 
அவ்ள ல�நாகேச் பசநால்லி விரடடுகிறநான். உனக்கு 
்நான் “இ்ந்த லச்வ” பசயய முடியநாது என்று அவன் 
நி்னததுக் பகேநாளகிறநான். ்தஙகேம்மநா குளததில் 
விழு்நது ்தறபகேநா்ே பசயது பகேநாளகிறநாள.

இ்ந்தப் புதினததில் புதினததிறகேநான உததி 
இல்்ே, �ரிைநாமம் இல்்ே என்கிற கு்றகே்ள 
ஏறறுக்பகேநாண்டைநார் ேநானகிரநாமன். ஆனநால் அது 
ஒரு பிரச்ச்னலய அல்ே. முடிவு ப�நாருத்தமில்ேநாது 
இரு்ந்தநாலும் ,  கே்்த இறுதிவ்ர எஙகும் 
அறு்நதுவிடைநாமல் ப்தநாடைர்கிறது. யமுனநாவும் 
்தஙகேம்மநாவும் வநாசகேர் மனதில் நி்ேததிருப்�நார்கேள. 
ல�சுவ்தறகு, ்நான் எடுததுக் பகேநாண்டை ஐ்நது 
புதினஙகேளில், லமநாகேமுள மு்தலிடைம் ப�றுகிறது.

இ்தறகு முறறிலும் மநாறநாகே இருப்�து மரப்�சு. 
மரப்�சுவில் அம்மணி �நாததிரம். அம்மணிக்கு 
எல்ேநா  ஆண்கே்ளயும்  ப�ண்கே்ளயும் 
கேடடிப்பிடிதது முத்தம் பகேநாடுக்கே ஆ்ச. மறறவர்கேள 
என்ன நி்னக்கிறநார்கேள என்�து �றறி அவளுக்குக் 
கேவ்ேயில்்ே. இ்ந்த ்டைத்்தக்கு சப்்�க்கேடடு 
கேடடுகிறநாற ல�நால் சிறுமி அம்மணியின் அரசி்ே, 
அ்தன் இடைததில் இல்ேநாமல் ஒதுஙகுவ்தநாகே ஒரு 
சிததிரத்்த முன்்வக்கிறநார் ேநானகிரநாமன். 
ப�ண்குறி பவறுமலன மூடி ்வப்�்தறகேநான்தல்ே 
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என்ற எண்ைம் சின்னஞ சிறுமியநாகே அரசி்ேப் 
�ருவததிலேலய அவளுக்கு வ்நதுவிடடை்தநாகே ஒரு 
கேறபி்தம்.

“அழுகிச் பசநாடடும் உடை்ேக் பகேநாண்டைவ்னயும் 
நீ கேடடிப் பிடிதது முத்தம் ்தருவநாயநா” என்ற 
லகேளவி்ய ஒருவர் லகேடகே, அப்�டி யநா்ரயும் 
ச்நதிததுவிடைக் கூடைநாது என்று ல்தநான்றுகிறது 
அம்மணிக்கு .  பிறகு ,  அழுகிச் பசநாடடும் 
உடைேநானநாலும் “தினம் ப்தநாடடுத ப்தநாடடுப் 
�ழகினநால் சரியநாகி விடும்” என்று �தில் பசநால்கிறநாள 
ப�நாயயநாகே.

ஒரு ஆணுக்கு கேநாேபமல்ேநாம் அடி்மயநாகே 
இருக்கே முடியநாது என்று பசநால்�வள, ஒரு வய்தநான 
�நாடைகேருக்கு ் வப்�நாடடியநாகே ஒப்புக் பகேநாளகிறநாள 
! கூடைலவ �ே சில்கி்தர்கேலளநாடு �டுததும் “புரடசி” 
பசயகிறநாள. லகேநா�நாலியின் ம்னவி குரஙகு ல�நால் 
இருப்�்தநாகேச் பசநால்லும் அம்மணி, லகேநா�நாலி 
அவலர பசநால்வது ல�நால் ஒரு “லகேநாசநாப்�யேநாகே” 
இருப்�து �றறி விமர்சிப்�து இல்்ே.

லகேநா�நாலி்ய அண்டி வநாழும் மநாைவன் 
�டடைநாபி ் ல்ே �ேசநாலி என்று ப்தரி்ந்ததும், அவன் 
“�ேத்்த” �ரிலசநாதிக்கே அம்மணிக்கு ஆ்ச. 
�டடைநாபிக்லகேநா குறறவுைர்ச்சி இரு்ந்தநாலும் 
அம்மணி்ய விடடுவிடை மனமில்்ே.

“உனக்குப் �நாடடு வரநாது” என்று பசநால்லும் 
லகேநா�நாலியின் ல�ச்்சக் லகேடடு ்டைனம் கேறகும் 
அம்மணி, ப�ரிய ்டைனமணி ஆகிறநாள . 
உேகேபமல்ேநாம் சுறறுகிறநாள. முன்னூறு ஆண்கேலளநாடு 
�டுத்த்தநாகே பசநால்கிறநாள. ஆனநால் �டடைநாபி்ய 
மடடும் விடை மனசில்்ே. அவன் ஒரு ்ல்ே 
லவ்ேக்கேநாரனநாகே மடடுமின்றி ஒரு “சததுவமிக்கே” 
ஆைநாகேவும் இருக்கிறநான்.

இறுதியில் அம்மணி லகேநா�நாலி்ய விடடுவிடடு 
�டடைநாபியுடைன் லவறு வீடு �நார்ததுக் பகேநாண்டு 
ல�நாகே முடிபவடுக்கிறநாள. எல்ேநா லவ்ேகே்ளயும் 
பசயது, �டுக்்கேயிலும் அவ்ள மகிழவிக்கும் 
�டடைநாபிலயநாடு அவள குடித்தனம் பசயயப் 
ல�நாகிறநாள.

வநாழக்்கே குறிததும் மனி்த உறவுகேள குறிததும் 
ஒரு ப்தளிவும் இன்றி அம்மணி குருடடுத்தனமநான 
கேற�்ன பசயது பகேநாளகிறநாள. மனி்தர்கேளி்டைலய 
உறவுக்கு ஆ்தநாரமநான அன்பு குறித்த அறிவு 
அவளுக்கு இல்்ே. ்தன் உடை்ே ஒருவலரநாடு 
கேடடி்வக்கே விரும்�நா்தது ்தநான் சு்த்நதிரம் என்றநால், 
அவள லகேநா�நாலிக்கு ் வப்�நாகே ஏன் ஆகே லவண்டும் 
? இறுதியில் �டடைநாபிக்கு ்வப்�நாகே ஏன் 
ல�நாகேலவண்டும் ?

அம்மணி �நாததிரப் �்டைப்புப் �றறி 
� த தி ரி ் கே கே ளி ல்  ப வ ளி வ ்ந ்த ல � நா து 
இேக்கியவநாதிகேளி்டைலய சிறிதுகேநாேம் சேசேப்பு 
இரு்ந்த்தநாகே ஞநா�கேம். ்தனிதது வநாழ விரும்புகிற, 
�டிப்பும் சம்�நாததியமும் உளள ப�ண்கே்ள 
இடிதது்ரப்�து ல�நாே அ்ம்நதிருக்கிறது 
அம்மணியின் �நாததிரம். அம்மணி �ேல�லரநாடு 
�டுப்�்்தத்தநான் ேநானகிரநாமன் ்வீனததுவம் 
என்கிறநாரநா ?

வநாழக்்கே்ய சரியநாகேப் புரி்நது பகேநாளளும் 
திற்மயறற அம்மணி, மு்தலில் ஒரு ்பும்சகேக் 
கிழவனிடைமும், பின்பு ்தன்்னவிடை இ்ளய 
மநாைவனிடைமும் ் வப்�நாகே இருப்�து என்ன மநாதிரி 
மனநி்ே - உைர்வுநி்ே என்று புரியவில்்ே.

�ொலியல் பிறழவுகே்ளத ்தவிர்தது எளி்மயநாகே 
எழு்தப்�டடுளள புதினம் பசம்�ருததி. இதிலும் 
“பிசநாசு” ல�நான்ற ஒரு ப�ரியண்ணி. ஆண்டைநாள 
என்ற “்ல்ே” லவசிலயநாடு ப�ரியண்ைன் �ழகே இது 
ஒரு சநாக்கு. ஆண்டைநாள அவர்மீது மிகு்ந்த அன்பு 
�நாரநாடடுகிறநாள. ப்ருக்கேடியில் �ைம் பகேநாடுதது 
உ்தவுகிறநாள. சநாவிறகு வ்நது அழுகிறநாள.

குஞசம்மநா்ளப் ல�நான்ற ஏமநாளிகேள நி்றயல�ர் 
இருக்கிறநார்கேள. அவள, ்தநான் விரும்பியவ்னக் 
கேண்ைநால் �நார்த்தல்த நி்றவநாகே இருப்�்தநாகேச் 
பசநால்ேப்�டுகிறது. இ்்த ்ம்� முடியவில்்ே. 
கே்டைசியில் அவள மகேலளநாடு லசர்்நதிருக்கேச் 
பசல்வது ்தநான் எ்தநார்த்தமநாகே இருக்கிறது.

புவனநா �நாததிரம் மிகே ல்ர்ததியநாகேப் 
�்டைக்கேப்�டடுளளது. அதிகேம் �டிக்கேநா்த, பவளி 
விவகேநாரஙகேள ப்தரியநா்த குடும்�ப் ப�ண். மநா்தவிடைநாய 
நிறகும் கேநாேததில் ப�ண்கேளுக்கு ஏற�டும் 
மனப்ல�நாரநாடடைம் இதில் விவரிக்கேப்�டுகிறது. 
கேரிச்னலயநாடு அ்்த கேைவன் ் கேயநாளவ்்தயும் 
பசநால்கிறது. இது ப�நாதுவநாகே ல�சப்�டைநா்த 
பிரச்்ன. ஒவ்பவநாரு ப�ண்ணின் வநாழவிலும் 
ஏற�டும் இ்ந்த மன அவஸ்்த அல்ேது உடைல் 
உ�நா்்தகே்ள இப்புதினததில் ேநானகிரநாமன் 
விவரிப்�து மகிழச்சி ்தருகிறது. கேருவுறற ப�ண்கேள 
ல�நாேலவ மநா்தவிடைநாய நிறகிற �ருவததுப் ப�ண்கேளும் 
மிகு்ந்த அரவ்ைப்பிறகு ஏஙகு�வர்கேளநாகேலவ 
இருப்�நார்கேள. இ்ந்த விசயத்்த இேக்கியஙகேள 
ல�சுவதில்்ே. அபூர்வமநாகே இ்ந்த விசயம் 
பசம்�ருததியில் ்கேயநாளப்�டடிருக்கிறது. அ்ந்த 
நி்ேயில் அவதிப்�டும் ப�ண்்ைப் ப�நாறுததுக் 
பகேநாண்டு கேைவன் அன்�நாகே இருக்கே முடியும் 
என்�்தறகு சநான்றநாகே சடடை்நா்தன் �நாததிரம் 
அரு்மயநாகேப் �்டைக்கேப் �டடுளளது.

அன்ல� ஆரமுல்த என்ற புதினததில் ் நாகேம்மநாள, 
ச்நதிரநா, ருக்மணி, படைநாக்கி, சிததி சிவ�நாக்கியம், 
மஙகேளப்�நாடடி எனப் �ே ப�ண் �நாததிரஙகேள. 
இவர்கேளுள ்நாகேம்மநாள, மஙகேளப்�நாடடி, 
சிவ�நாக்கியம் ஆகிய மூவரும் “எல்ேநாம் ் ன்்மக்லகே” 
என்ற எண்ைம் பகேநாண்டைவர்கேள.

ச்நதிரநா, ருக்மணி, படைநாக்கி ஆகிய மூவரும் 
அழகிகேள. ஆண்கேளநால் வஞசிக்கேப்�டடைவர்கேள. 
ச்நதிரநாவும் படைநாக்கியும் கே்டைசியில் உயர் கேல்விக்குச் 
பசல்வ்தநாகே - அ்தநாவது ்தனிதது வநாழ முடிபவடுப்�்தநாகே 
முடிகிறது கே்்த.

இரு�த்்த்நது ஆண்டு கேநாேம் ்தனிதது வநாழ்ந்த 
ருக்மணியும் அவ்ள மைக்கே மறுதது ஓடிப்ல�நான 
அன்ந்தசநாமியும் ஒலர வீடடிறகுக் குடி ல�நாகிறநார்கேள. 
ருக்மணிக்கு அவ்ரப் �நார்ததுக் பகேநாண்லடை 
இருப்�தில் மகிழச்சி. அன்ந்தசநாமிக்லகேநா அவளு்டைய 
துேக்கேமநான மனதின் லமல் மரியநா்்த.
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அழகிகேளநான ச்நதிரநா, படைநாக்கி 
இருவலரநாடும் �ழகிய ரஙகேன், 
அவர்கேளது அழ்கே, ேடசைஙகே்ளத 
்தநாள முடியநாமல் ்தறபகேநா்ே பசயது 
பகேநாண்டு பசததுப் ல�நாகிறநான். இது 
ச்நதிரநா ,  ரஙகேன் என்ற இரு 
�நாததிரஙகேளின் �்டைப்பில் உளள 
ஓட்டை்ய சரிபசயய உருவநாக்கிய 
சநாவு என்று்தநான் �டுகிறது. ரஙகேன் 
அழ்கே ்நாடு�வனநாகே இரு்ந்தநாலும் 
அ்்தக்  ்கேயநாள முடியநா்த 
்கேயநாேநாகேநாத்தன்்ம இருப்�்தநாகே 
கேரு்தவும் இடைமிருக்கிறது. அப்�டி 
ஒரு ஆண் ்தன்்னப் புரி்நது பகேநாண்டு 
ல்தநால்வி்ய ஒப்புக் பகேநாளவது 
அரிது. ஆண்கேளின் இயல்புக்கு 
மநாறநானது.

மைலம்டை ஏறப்ல�நாகும் 
ல்ரததில் ஓடிப்ல�நான மைமகே்ன 
ஒரு ப�ண் மன்னிப்�நாளநா? அவன் 
்தன்்ன விடுதது லவறு து்ை 
ல்தடைநாமல் சன்னியநாசியநாகே அ்ேகிறநான் 
என்�்தறகேநாகே அவன்லமல் அன்்�ப் ப�நாழிவநாளநா 
? இதுவும் ஒரு விதிவிேக்கு ்தநானநா?

பம நா த ்த க்  கே்்தயிலும்  சுப்பு ச நாமியும் 
்நாகேம்மநாவும்்தநான் எ்தநார்த்தமநான �நாததிரஙகேளநாகே 
உளளனர். அன்றநாடை வநாழவில் ்நாகேம்மநாக்கேளும் 
மஙகேளம் �நாடடிகேளும் ல�நான்ற �ே்ர ்நாம் 
ச்நதிக்கிலறநாம்.

அன்ந்தசநாமி என்கிற ்தனிமனி்தர் கே்்தயின் 
அ ் ன த து ப்  � நா த தி ர ங கே ளு க் கு ம் 
லவண்டைப்�டடைவரநாகே இருப்�தும் விசிததிரம் ்தநான். 
இ்தறகு அவர் ்தரும் மரு்நதுகேள ஒரு கேநாரைமநாகே 
பசநால்ேப்�டுகிறது. அவர் எல்ேநாரு்டைய குடும்� 
விவகேநாரஙகேளிலும் ்த்ேயிடுவதும் திருமைஙகே்ள 
முடிவு பசயவதும் கூடை லவடிக்்கே்தநான்! அ்ந்தத 
்தனி மனி்தருக்குத்தநான் எத்த்ன குடும்�ஙகேள!

இ்ந்தப் புதினததில் �ே ப�ண் �நாததிரஙகேள 
இரு்ந்தநாலும், அன்ந்தசநாமி �நாததிரலம கேநாததிரமநாகே 
உளளது.

அம்மநா வ்ந்தநாள என்ற ப�யரில் ்ம்�லவ 
முடியநா்த கே்்தபயநான்்ற அவருக்லகே உரிய 
�நாணியில் எழுதிச் பசன்றுளளநார் ேநானகிரநாமன். 
�்ழய �ழக்கே வழக்கேஙகே்ள கே்டைப்பிடிக்கும் 
கூடடுக் குடும்�ம் ்தநான் ்தண்டை�நாணி - அேஙகேநாரம் 
குடும்�ம். ஏறபகேனலவ மூன்று பிள்ளகே்ளப் 
ப�றற அேஙகேநாரம், கேைவனல்ேநா்த லவறு 
ஆடைவனுடைன் கூடி லமலும் பிள்ளகே்ளப் 
ப�றுகிறநாள. இ்தனநால் திருமைமநாகி கேைவன் வீடு 
பசன்ற மகேள ்தநாய வீடடிறகு வருவதில்்ே. மூத்த 
மகேனும் மருமகேளும் குடும்� வழக்கேப்�டி ்தநாய 
்த்ந்்தயுடைன் இருக்கிறநார்கேள. மநாமியநாரின் ் டைத்்த 
�றறி அறி்நதிரு்ந்தநாலும் வநாய திறவநாது பமௌனமநாகே 
இருக்கிறநாள மருமகேள.

்தனது �நாவஙகேளுக்கு மநாறறநாகே இ்ளய மகே்ன 
லவ்தம் �டிக்கே அனுப்புகிறநாள அேஙகேநாரம். ஆனநால் 

�டிதது முடிதது வீடு திரும்பும் மகேன் 
அப்பு, அம்மநாவின் நி்ே்ய அறி்நது 
பகேநாளகிறநான். ்தண்டை�நாணியிடைம் 
ேநா்தகேம் �நார்க்கே வ்நது சிலனகி்தரநான 
சிவசு என்கிற �ைக்கேநாரரின் முன், 
அேஙகேநாரம் பவடகேப்�டுவ்்தயும், 
்தன் ்தம்பி அப்�டிலய சிவசு்வப் 
ல�நால் இருப்�்்தயும் அப்பு 
வ்ந்தவுடைலனலய கேண்டு பகேநாளகிறநான். 
அவன் உளளததில் இரு்ந்த அம்மநா 
என்கிற பிம்�ம் உ்டைகிறது . 
அவனுக்கு அ்ந்த வீடடில் இருப்புக் 
பகேநாளளவில்்ே. மீண்டும் �டித்த 
இடைததுக்லகே திரும்பி, ்தனக்கேநாகேலவ 
கேநாததிருக்கும் இளம் வி்த்வயநான 
இ்நது்வ ஏறறுக் பகேநாளகிறநான்.

சமூகேத்்தலயநா கேைவ்னலயநா 
ப � நா ரு ட � டு த ்த நா ம ல் 
குடும்� ததினருடைன்  இரு ்நது 
பகேநாண்லடை அ்நநிய ஆடைவனுடைன் 
உறவுபகேநாண்டு பிள்ளகே்ளப் 

ப�றற அேஙகேநாரம், லவ்தம் �டித்த மகேன் வீடடில் 
இருக்கேப் பிடிக்கேநாமல் திரும்பிச் பசன்றதும் ஆடிப் 
ல�நாய விடுகிறநாள. அப்புவின் இ்ந்தச் பசயல் 
அவ்ள உலுக்கி விடுகிறது. அவனது புறக்கேணிப்பு 
ஒன்று்தநான் அவளுக்கு ஒரு ப�நாருடடைநாகே இருக்கிறது. 
அவ்னத ல்தடி �நாடைசநா்ேக்கு வருகிறநாள. அஙலகே 
அப்பு ்தனது முடி்வச் பசநால்லி விடுகிறநான். 
அேஙகேநாரம் ஒரு �நார்்வயில் இளம் வி்த்வ 
இ்நது்வயும் ஒரு �நார்்வ �நார்ததுவிடடு 
நி்ே்ம்யப் புரி்நதுபகேநாண்டு கேநாசிக்குச் பசன்று 
�நாவத்்தத ப்தநா்ேக்கேப் ல�நாவ்தநாகேக் பசநால்லிப் 
புறப்�டடுப் ல�நாகிறநாள.

இ்ந்தப் புதினததில் இ்நது, �வநானி அம்மநாள 
�நாததிரஙகேள கேநாததிரமநாகே உளளன. அேஙகேநாரம் 
உள�டை மறற �நாததிரஙகேள சத்தறற்வ. �நாடைசநா்ே 
வநாததியநார் விேகிய பிறகு, அப்புலவ அஙலகே இரு்நது 
கேவனிததுக் பகேநாளளப் ல�நாகிறநான் என்ற நி்ே 
ஏற�டுகிறது. எ்தநார்த்தமநாகே அப்பு்வயும் ்தன்்னலய 
்ம்பி வ்ந்த இ்நது்வயும் இ்ைததுப் �நார்க்கிறநாள 
�வநானியம்மநாள .  லவ்த �நாடைசநா்ேயநாகே 
இல்ேநாவிடடைநாலும் ஏ்ழப் பிள்ளகேளுக்பகேநாரு 
அன்னசநா்ேயநாகேவநாவது ப்தநாடைரடடும் 
என்பறண்ணி பசநாததுக்கே்ள மநாறறி எழுதி 
்வக்கிறநாள.

இ ்ந ்த க்  கே்்தயில்  இ ்நது  ம நா ததி ர லம 
உயிலரநாடடைமநான �நாததிரம். �வநானியம்மநாள 
எ்தநார்த்தமநாகே இருக்கிறநாள. இளம் வி்த்வயநான 
இ்நது ்தனக்கு கேடடைநாயமநாகே ் டைததி ் வக்கேப்�டடை 
திருமைத்்த ஒரு ப�நாருடடைநாகே ஏற�தில்்ே. 
அப்பு்வ அ்டைய ்தனக்கு உரி்ம இருக்கிறது 
என்று அவள திடைமநாகே ்ம்புகிறநாள. அவன்மீது 
்தனக்குளள உரி்ம்ய அவள அப்புவுக்கும் புரிய 
்வக்கிறநாள. ்தனது ஆ்ச ஞநாயமநானது என்�தில் 
அவளுக்கு ஐயமில்்ே. அ்தனநால் அவள அப்பு்வ 
அ்டைய ்ம்பிக்்கேலயநாடு ல�நாரநாடுகிறநாள. 
அேஙகேநாரம் ்தநாய என்�்தநால் மடடுலம 
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உயர்்ந்தவளநாகிவிடை மநாடடைநாள என்று அப்புவுக்குப் 
புரிய ் வக்கிறநாள இ்நது. அ்தன்வழி வி்த்வயநான 
்தன்்ன ஏற�திலும் ்தவறில்்ே என அப்பு 
ஏறகும்�டி பசயகிறநாள.

இறுதியநாகே, அேஙகேநாரம் என்ற �நாததிரப் 
�்டைப்பு அம்மநா வ்ந்தநாள புதினத்்த �ேரும் 
வநாசிக்கேக் கேநாரைமநாகே இரு்நதிருக்கும் என்று 
ல்தநான்றுகிறது. யநாருடைன் உறவு பகேநாளள லவண்டும், 
யநாருக்குப் பிள்ளப�ற லவண்டும் என்�து ஒரு 
ப�ண்ணின் ல்தர்வு ்தநான் என்�து சரி்தநான். ஆனநால் 
அேஙகேநாரம் �நாததிரப் �்டைப்பு ஒரு முரைநான 
�ர�ரப்்� ஏற�டுததும் �நாததிரமநாகேலவ உளளது.

திரு. ேநானகிரநாமன் இயற்கேயின் உ�நாசகேரநாகே 
இருக்கிறநார். கேநாவிரிக் கே்ரயும், மைலும்,�சு்மயநான 
வயல்கேளும், வநா்ழத ல்தநாடடைஙகேளும், �ழ 
மரஙகேளும், புல் பவளிகேளும், �சுக்கேளும், �ற்வகேளும் 
கே்்த்ய விரிவநாகே எடுதது்ரக்கே அவருக்கு 
உ்தவுகின்றன. கே்்த நிகேழும் நிேப்�ரப்்�, வீடடின் 
அ்மப்்�, கே்்த மநா்ந்தர்கேளின் உருவத்்த, 
மனதின் நி்ே்ய வநாசகேரின் கேண்முன் பகேநாண்டு 
வ்நது நிறுததி விடுகிறநார். ஆற்றப் �றறிய அவரது 
ல்ர்ததியநான வர்ை்னயில் சேசேபவன்று 
கேண்முன்னநால் ஆறு சுழிதல்தநாடுவ்்தக் லகேடகே 
முடிகிறது. அது கேநாறறின் லவகேததிறகும் தி்சக்கும் 
ஏற� அ்ேஅ்ேயநாகேப் புரளகிறது.

அவர் விவரிக்கும் ஆறறஙகே்ரக் கேநாடசி மனதில் 
ஏக்கேத்்தலய உண்டைநாக்கி விடுகிறது. கேநாவிரி நுஙகும் 
நு்ரயுமநாகேப் ப�ருக்பகேடுதது வயல்கேளில் ப�நான் 
வி்ளயச் பசயயும் கேநாடசி்ய என்ன பசநால்ே ? 
நிேபவநாளியில் ஆறறு மைல் பவளளி மஞசமநாகிறது 
அவருக்கு! ஆறு மண்்ைப் ப�நான்னநாக்குவது 
ல�நால் மனி்தனின் மன்்த பமன்்மயநாக்குகிறது. 
அழகின், ப�ரு்ந்தன்்மயின் வசமநாக்குகிறது. 
இதுல�நான்ற கேநாவிரிக் கே்ர்யப் �நார்க்கே ்நாம் 
பகேநாடுதது ்வக்கேவில்்ேலய என்ற ஏக்கேம் 
ல்தநான்றிவிடுகிறது.

நிேபவநாளி்தநான் எத்த்ன வி்தமநாகே அவரநால் 
வர்ணிக்கேப் �டுகின்றது ! முழுநிேவு �நால்ல�நாேக் 
கேநாய்நது ஊ்ர பவளளி முேநாம் பூசிய நிேமநாக்குகிறது. 
மஙகேேநான ஒளியுடைன் லமகேம் சூழ்ந்த நிேவு �்ழய 
பித்த்ளத ்தட்டைப் ல�நால் ப்தன்�டுகிறது. 
லமகேஙகேள பமல்ே விேகி பமநாட்டை மநாடிகேள 
நிேவில் குளிக்கின்றன. கேநாண்ல�நார் மனதில் 
வி்தவி்தமநான உைர்வுகே்ள எழுப்புகின்ற நிேவும் 
�ற்வகேளின் ஓ்சயும் கே்்தபவளிபயஙகும் நீக்கேமற 
நி்ற்நதுளளன.

திரு. ேநானகிரநாமனுக்கு இ்சயில் ் ல்ே ரச்ன 
இரு்நதிருக்கிறது. இ்ச்ய அவர் அனு�வித்தவநாலற 
மிகே விரிவநாகே எழுதியுளளநார். ரஙகேண்ைநா்வ ஒரு 
ஆ்தர்ச இ்சக் கே்ேஞரநாகேவும், �நாபு்வ ஒரு ் ல்ே 
மநாைவனநாகேவும் கேண்முன் பகேநாண்டு வருகிறநார் 
ேநானகிரநாமன். ஆனநால் ல்ரடி அனு�வம் 
இரு்ந்தநாபேநாழிய அது வநாசகே்ரக் கேவர்வ்தறதில்்ே. 
கே்்த நிகேழும் இடைததின் வர்ை்ன, �நாததிரஙகேளின் 

அ்சவுகேள, அ்வ ல�சும்ல�நாது சூழலில் 
ஏற�டுததும் அதிர்வுகேள, மனநி்ேகேள, சஙகீ்தம் 
�றறிய விவர்ைகேள ல�நான்ற்வ எல்ேநா இடைததும் 
வநாசகே்ரப் பிடிதது நிறுத்தலவநா கே்்தக்கு வலு 
லசர்க்கேலவநா �யன்�டுவதில்்ே.

குழ்ந்்தத திருமைம், ப�நாரு்ந்தநாத திருமைம், 
்கேம்்ம, இரண்டைநாம் திருமைம், ் வப்�நாடடிகேள 
என அவர் வநாழ்ந்த கேநாேததில் இரு்ந்த சமூகே 
அவேஙகே்ள எ்தநார்த்தமநாகே திரு ேநானகிரநாமன் 
�திவு பசயதுளளநார். பசம்�ருததி புதினததில் 
குஞசம்மநாள, அன்ல� ஆரமுல்தவின் ்நாகேம்மநாள, 
அம்மநா வ்ந்தநாளில் இ்நது, லமநாகேமுளளில் ்தஙகேம்மநாள 
என இளம் வயதில் கேைவன் து்ையறற 
ப�ண்கேளின் நி்ே வநாசகே்ரயும் கேேஙகேடிக்கிறது. 
குஞசம்மநாளின் இமநாேயப் ப�நாறு்மயும், 
்தஙகேம்மநாளின் அவசர முடிவும் ்தநாஙகே முடியநா்த 
துயரத்்தக் கிளப்புகின்றன.

அம்மணி �நாததிரப் �்டைப்பு ப�நாரு்ந்தநா்த்தநாகே 
இருக்கே, புவனநாவும் யமுனநாவும் மிகே கேநாததிரமநான 
�நாததிரஙகேளநாகே மிளிர்கிறநார்கேள. லகேநா�நாலி, 
�டடைநாபி, �நாபு ஆகிய �நாததிரஙகேள கே்்தயில் 
முக்கியப் �நாததிரஙகேளநாகே இரு்நதும் சததில்ேநா்த 
�நாததிரஙகேளநாகேலவ உளளன. மநாறநாகே அன்ந்தசநாமி, 
சுப்புசநாமி, ருக்மணி, புவனநா, �தமநாசனியம்மநாள, 
யமுனநா ஆகிய �நாததிரஙகேள எ்தநார்த்தமநாகே, 
உயிலரநாடடைமநாகே அ்ம்நதுளளன.

இறுதியநாகே, ஆண் ப�ண் உற்வ விேநாவநாரியநாகே 
எழுதிய ேநானகிரநாமன், விடடைவற்றப் �நார்க்கேேநாம். 
இளவயது ் கேம்்ம, ப�நாரு்ந்தநா மைம், கேைவனநால், 
கே நா ்தேனநால்  ்கேவிடைப்�டும்  ப�ண்கேள , 
முதிர்கேன்னிகேள �றறியும் நி்றய எழுதியிருக்கிறநார். 
இறுக்கேமநான சூழலில் புழுக்கேததில் வநாடும் ப�ண்கேள 
ச்ந்தர்ப்�ம் கி்டைக்கும்ல�நாது �நாலியல் மீறலில் 
ஈடு�டுவ்்தக் கூறுகிறநார். ஆனநால் இ்ந்த ஐ்நது 
புதினஙகேளில் ஒரு இடைததில் கூடை வி்த்வ மறுமைம், 
கேநா்தல் மைம் என எ்ந்தபவநாரு முறல�நாக்கேநான 
பசய்ேயும் கேநாை முடியவில்்ே. ்தமிழச் சமூகேததில் 
ப�நாதுவு்டை்மக் பகேநாள்கேகேளும் ப�ரியநாரின் 
பகேநாள்கேகேளும் ஏற�டுததிய ்தநாக்கேததில் எண்ைறற 
வி்த்வ மைஙகேளும் கேேப்பு மைஙகேளும் மறு 
மைஙகேளும் நிகேழ்நதுளளன. அ்வ ேநானகிரநாமன் 
மீது எ்ந்தத ்தநாக்கேத்்தயும் ஏற�டுத்தவில்்ே. 
�நாலியல் மீறல்கேளும் ஒரு ரகேசிய நி்ேலயநாடு 
நின்றுவிடுகிறது. வநாழக்்கே மநாறுவதில்்ே. 
்தஙகேம்மநாள சநாகிறநாள. யமுனநா ்தனியளநாகிறநாள. 
இ்நது ்வப்�நாகிறநாள. இரண்டும் பகேடடை நி்ே 
அேஙகேநாரததிறகும் ஏற�டுகிறது - அவள �நாவத்்தத 
ப்தநா்ேக்கே கேநாசிக்குப் ல�நாகிறநாள. வநாழக்்கே்ய 
மநாறறிய்மததுக் பகேநாளள விருப்�ம் இரு்நதும் 
அவ்வநாறு ் டைவநாமல் ல�நாவது திரு ேநானகிரநாமனின் 
மன மநாறறமின்்மயநாகேலவ �டுகிறது.

2021 அக்ப்டோ�ர் 5, 6இல் பசெைம் ் �ரியோர் �ல்கலைக் 
கழகத் ்தமிழ்த்துல்றயும் செோகித்ய அகோ்தமியும் 
இலணநது ந்டத்திய தி.ேோ.ரோ நூற்றோண்டு 
கருத்்தரஙகில் �டிக்கப்்�ற்ற கடடுலர.
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தமிழ பமநாழிக்பகேன்று ்தனியநான மருததுவமு்ற இல்்ே, என்றும் 
சமஸகிரு்த பமநாழியின் ஆயுர்லவ்த மருததுவமு்ற்தநான், ்தமிழன் 
�யன்�டுததியது என்றும் நிறுவும் முயறசி ப்தநாடைர்்நது ் டை்நது பகேநாண்லடை்தநான் 
இருக்கிறது.

“மிகினும் குல்றயினும் பநோய ் செயயும் நூபைோர்
வளிமு்தைோய எண்ணிய மூனறு”

இஙகு வளி, அழல், ஐயம் என்ற மூன்று உயிர்்தநாதுக்கேளும் ்தன்னள்வ 
விடை மிகு்ந்தநாலும் அல்ேது கு்ற்ந்தநாலும் உடைலில் ல்நா்ய வரவ்ழக்கும் 
என்று வளளுவர் பசநால்கிறநார். வளளுவன் என்னும் சித்தர், திருக்குற்ள 
மடடுமல்ே, �ே சித்த மருததுவ நூல்கே்ளயும் இயறறியுளளநார். எனலவ, 
இஙகு அவர் ்தமிழனின் சித்த மருததுவக் கேருததுக்கே்ளத ்தநான் பசநால்கிறநார். 
நூலேநார் என்றநால், எனக்கு முன்னநால், எழு்தப்�டடை சித்த மருததுவ 
நூல்கேளின் ஆசிரியர்கேள என்று ப�நாருள. மரு்நது என்ற அதிகேநாரததில், 
மரு்நதுகே்ளப் �றறி ல�சநாமநால், வருமுன் கேநாக்கும் உ�நாயததி்ன 10 
குறளகேளில் எழுதியுளளநார்.

“மருந்்த்ன பவண்்டோவோம் யோக்லகக்கு அருநதியது
அற்றது ப�ோறறி உணின”

இ்ந்தக் குறளில், யநாக்்கே என்�து ்தநாய மறறும் ்த்ந்்தயின் மர�ணு 
கேேப்�நால் உருவநாகும் குழ்ந்்தயின் (மனி்தனின்) மர�ணு்வக் குறிக்கிறது, 
இது மனி்தனுக்கு, மனி்தன் மநாறு�டும். ஒருவரின் உடைே்மப்்� 
அடிப்�்டையநாகே ்வதது வநா்த ல்தகி, பித்த ல்தகி, என்று �ேவ்கேயநாகேப் 
பிரிதது, அவருக்கு என்பனன்ன உைவு ஒததுக்பகேநாளளும், எது 
ஒததுக்பகேநாளளநாது என்று சித்தர்கேள �டடியலிடடுளளனர். இ்்த 
யநாக்்கேயின் இேக்கேைம் என்னும் ்த்ேப்பில் விவரிததுளளனர்.

ஆனநால், திருவளளுவர் பசநான்ன மரு்நது அதிகேநாரம், ஆயுர்லவ்த 
அடிப்�்டையிேநானது என்றும், அவர் கேநாேததில், ்தமிழகுடிகேள சமஸகிரு்த 
அடிப்�்டையிேநான ஆயுர்லவ்த மருததுவத்்தத ்தநான் �யன்�டுததினர் 
என்றும் உேகே அரஙகில் ்தமிழ்நாட்டைச் சநார்்ந்த ஆயுர்லவ்த மருததுவர்கேலள 
ல�சியும் எழுதியும் வருகின்றனர்.

“வீழ்குடி உழவ்ரோடு விளஙகிய ் கோளலக
ஆயுள பவ்தருங கோைக் கணி்தரும்”

என்ற சிேப்�திகேநார வரிகேளில். ஆயு்ள லவதியியல் (மரு்நதுகேள) 
அடிப்�்டையில் நீடடிக்கும் சித்த மருததுவ்ர ஆயுளலவ்தர் என்று 
இளஙலகேநாவடிகேள பசநால்லியிருக்கிறநார். ஆனநால், இ்ந்த வரிகே்ள லமறலகேநாள 
கேநாடடி, ஆதிகேநாேததில் ்தமிழ்நாடடில் இரு்ந்த மருததுவ மு்றயநானது 
ஆயுர்லவ்தம் ்தநான் என்றும் உேகே அரஙகில் �ரப்பி வருகின்றனர். ஆனநால், 
ஆயுள லவ்தம் என்று அக்கேநாேததில் அ்ழக்கேப்�டடை ்தமிழனின் �நாரம்�ரிய 
சி த ்த ம ரு த து வ ம் ்த நா ன்  பி ற கே நா ே த தி ல் ,  ஆ யு ர் லவ ்த ம நா கே 
சமஸகிரு்தமயமநாக்கேப்�டடுவிடடைது என்ற ச்நல்தகேமும் இஙகு எழுகிறது.

தமிழ்கத்தில் சித்தமருத்துவம்
எல்ேநா சித்த மருததுவ ஓ்ேச் சுவடிகேளும் 100-300 ஆண்டுகேளுக்கு 

கட்டுரை

முறனவர. சித்தமருத்துவர. அருள்அமுதன்

ேமிழரின் சித்ேமருத்துவம்ோன் 
ஆயுர்்வேம்

தமிழனின ்பபாைம்்பரிய 
மருததுவ முரறரய 
‘சிதத மருததுவம்’ 

எனற த்பயரில் உலகம் 
அறியும். 

உண்ரமயில், அநத 
சிதத மருததுவம், 

தமபாததமபாக தமிழனின 
ரககளில் இல்ரல. 

உரிரமயபாளர் 
தூஙகிவிட்ட 

்பழதவதபாட்டததிற்குள், 
குைஙகும் நரியும் 

ஆநரதயும் இனனபிற 
விளஙகுகளும் 

நுரழநதுவிட்டபால் 
அவற்றின ரககளில் 

எப்படிதயல்லபாம் 
்பழதவதபாட்டம் சிக்கி 

சினனபாபினனமபாகுவமபா, 
அநத நிரலரமதபான 
சிதத மருததுவததுக்கு 

இனறு 
ஏற்்பட்டிருக்கிறது. 
அரதப ்பற்றிய 

ததளிரவ வநர்ரமயபாக 
த்பபாதுதவளியில் 

விளக்குவவத இநதக் 
கட்டுரை.
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ஒருமு்ற �டி எடுக்கேப்�டும், அ்தநாவது திருப்பி புதிய 
ஓ்ேயில் எழு்தப்�டும். அப்�டி எழு்தப்�டும்ல�நாது, 
வழக்கில் இரு்ந்த பமநாழி்்டை �யன்�டுத்தப்�டடைது. 
எனலவ, இன்றிலிரு்நது 100-300 ஆண்டுகேளுக்கு 
முன்னநால் திருப்பி எழு்தப்�டடு, இன்று ்ம் 
்கேகேளில் கி்டைக்கும் சித்த மருததுவ நூல்கேளில் 
பிறபமநாழி பசநாறகேள கேே்நது இருக்கும். �ே 
நூறறநாண்டுகேளநாகே ்தமிழ்நாடடில் சமஸகிரு்த 
ஆதிக்கேம் இரு்ந்த கேநாரைத்தநால்்தநான், இப்�டி சித்த 
மருததுவ நூல்கேளில் லவறுபமநாழி கேேப்பு 
இரு்நதிருக்கிறது. இ்்த கேநாரைம் கேநாடடி, ்தமிழர் 
அல்ேது திரநாவிடைர் என்ற அரசியல் ரீதியநான 
பிரிவி்னவநா்தம் இ்நதியநாவில் வ்ந்தபின்னர், வலி்நது 
்தமிழில் எழு்தப்�டடு உருவநாக்கேப்�டடை மருததுவ 
மு்ற்தநான் சித்த மருததுவம் என்ற ஒரு கேருததும் 
வலி்மய நா கே  ்தமிழ கே தது க்கு  பவளிலய 
்வக்கேப்�டுகிறது.

ஆதிச்ச்ல்லூரில் கி்டைக்கேப்ப�றற ஒரு 
து்ளயு்டைய மனி்தமண்்டைலயநாடு பசன்்ன 
அருஙகேநாடசியகேததில் �நாதுகேநாக்கேப்�டடு வருகிறது. 
லகேரளம் மறறும் ஆ்நதிரத்்தச் லசர்்ந்த இருவர் 
அ்்த �டைம்பிடிதது பசன்றுவிடடைனர். பின்னர். 
்தமிழ ்நாடடின் ஆதிச்ச்ல்லூரில் கி்டைத்த 
மண்்டைலயநாடடின் ஓட்டையநானது, ஆயுர்லவ்த 
சுஷ்ரு்தரின் அறு்வச் சிகிச்்ச்தநான், என்று ஒரு 
கேடடு்ர்ய 2019 இல், Neurology India என்ற 
அறிவியல் இ்தழில் “Cranial trepanation in ancient 
India” என்ற ்த்ேப்பில் பவளியிடுகின்றனர். 
அடுத்தடுதது  ்தமிழனின் ப்த நான்்மயும் 
ப்தநாடைர்ச்சியும் பவளிவ்நது பகேநாண்டிருக்கும் 
லவ்ளயில், ்தமிழின வரேநாற்ற அழிதது, அவற்ற 
சமஸகிரு்தம் அல்ேது �நார்தததின் ப்தநான்்ம என்று 
ப�யர்சூடடி கேளவநாடும் வஞசகேஙகேள லவகேமநாகே 
்டை்நது வருகின்றன.

1798 மு்தல் 1832 ஆம் ஆண்டுவ்ர ்தஞசநாவூ்ர 
ஆண்டு வ்ந்த இரண்டைநாம் சரல�நாஜி மன்னர் 
வடைஇ்நதியநாவின் ஆயுர்லவ்தம், ்தமிழகேததின் சித்த 
மருததுவம் என இரண்்டையும் இ்ைதது 
“சரல�்நதிரர் ்வததிய மு்றகேள” என்ற 
ஒருஙகி்ை்ந்த மு்ற்ய உருவநாக்கினநார். அவர், 
சிறப்�நாகே கேண் அறு்வச் சிகிச்்ச பசய்த்தநாகே 
வரேநாறு பசநால்கிறது. அவர், கேே்நதுவிடடை சித்த - 
ஆயுர்லவ்த மரு்நதுகேள ்தமிழ மறறும் இ்நதிய 
பமநாழிகேளில் கி்டைக்கிறது. ்தறல�நாது, எது சித்தம்  
எது ஆயுர்லவ்தம் என்ற வ்ரய்றகே்ளக் 
பகேநாண்டுவருவதில் சிக்கேல்கேள நீடிக்கின்றன.

்தமிழகேததில், �நாரம்�ரிய சித்த ் வததியர் �ேரும் 
்தன்னு்டைய ் வததிய அனு�வஙகே்ள நூல்கேளநாகே 
எழுதி்வததுளளனர், அவர்கேளது வநாரிசுகேள 
ஆ யு ர் லவ ்த  ம ரு த து வ ர நா கே ப்  � டி த து 
�டடைம்ப�றும்ல�நாது, என் ்த்ந்்த �யன்�டுததியது 
்தமிழ ஆயுர்லவ்தம் என்று அவர்கேள பசநால்லும் 
ல�நாக்கு, ் ம் வரேநாற்ற முடைக்கிவிடும் அ�நாயததிறகு 
உளளநாக்கியிருக்கிறது. சித்த நூல்கே்ள ஆயுர்லவ்த 
நூல்கேள என்றும் சித்த மரு்நதுகே்ள ஆயுர்லவ்த 
மரு்நதுகேள என்றும் வரேநாறறுத திரிபு பசயவது 
லவ்த்னயளிக்கிறது. ்தமிழ மண்ணில் வநாழ்நது 

ம்ற்ந்த, வநாழ்நதுபகேநாண்டிருக்கிற �நாரம்�ரிய சித்த 
மருததுவர்கே்ள ்நாம் ஆவைப்�டுத்தத 
்தவறிவிடலடைநாம். அவர்கேளுக்கு உரிய ஊக்கேம் 
பகேநாடுதது, அவர்கேளின் அனு�வ மு்றகே்ள 
நூேநாகே எழுதி பவளியிடடு சித்த மருததுவ 
நீலரநாடடைததில் லசர்க்கேத ்தவறிவிடலடைநாம்.

்தமிழ்நாடடில் உளள ஆயுர்லவ்த மருததுவக் 
கேல்லூரிகேளும் ஆயுர்லவ்த மருததுவம்னகேளும், 
�நாரம்�ரிய சித்த மருததுவர்கே்ளயும் வர்மக்கே்ே 
ஆசநான்கே்ளயும் கேவுரவப்�டுததி, அவர்கேளிடைமிரு்நது 
்தமிழ மருததுவ மு்றகே்ளக் கேறறு, அவற்ற 
ஆயுர்லவ்தமநாகே மநாறறம் பசயயும் நிகேழவு 
்டை்நதுபகேநாண்டிருக்கிறது. ஆயுர்லவ்த மரு்நது 
பசயநி்ேயஙகேள, �நாரம்�ரிய சித்த மருததுவர்கே்ள 
்நாடி, அவர்கேளின் அனு�வ சித்த மரு்நதுகே்ள 
ேடசஙகேள, லகேநாடிகேள பகேநாடுதது வநாஙகி ஆயுர்லவ்தம் 
என்ற ப�யரில் பவளிமநாநிேததிலிரு்நது ்தயநாரிதது 
விற�்ன பசயயும் பசயலும் ஊக்கேம்ப�றறு 
வருகின்றன. உ்தநாரைமநாகே ரச பச்நதூரம் என்ற 
சித்த மரு்நது ்தமிழ ்நாட்டைக் கேடை்நது மறற 
மநாநிேஙகேளிலும், புகேழப�றுகிறது. அஙகுளள 
ஆ யு ர் லவ ்த  ம ரு த து வ ர் கே ள  அ ் ்த ப் 
�யன்�டுததுகின்றனர். உடைலன, அண்்டை மநாநிே 
ஆயுர்லவ்த மரு்நது பசயயும் நிறுவனம், அல்த 
மரு்ந்்த, அல்த ப�யரில், ஆயுர்லவ்தமநாகே 
்தயநார்பசயது வியநா�நாரம் பசயகின்றது. ஆயுர்லவ்த 
மு்றப்�டி ்தயநார்பசய்த பசநார்ை �ஸமநா்வ (்தஙகே 
�ற�ம்) விடை சித்த மு்றயில் உளள ்தஙகே �ற�ம் 
அதிகே ஆறறல் இருக்கும் �டசததில், சித்த மு்றப்�டி 
்தயநார்பசய்த்்த, பசநார்ை �ஸமநா என்று ஆயுர்லவ்த 
முகேமூடியிலும் விறகிறநார்கேள. சமீ�ததில், கே�சுர 
குடிநீர் புகேழப�றறல�நாது, பவளி மநாநிேஙகேளில் 
உளள ஆயுர்லவ்தக் கேம்ப�னிகேள இ்்த ஆயுர்லவ்த 
மரு்நது என்று அஙகு விறற்்தயும் ்ம்மநால் கேநாை 
முடி்ந்தது. இப்தல்ேநாம் ஏன் ்டைக்கிறது என்றநால் 
சித்த மருததுவம் ்தமிழகே எல்்ே்ய விடடுத 
்தநாண்டி ்தன் கி்ளகே்ள இ்நதியநா முழுதும் 
�ரப்�வில்்ே. எனலவ, பவளி மநாநிேமக்கேளி்டைலய 
திருக்குற்ள எழுதியவர் கிருஷ்ைரின் அவ்தநாரம் 
அல்ேது இலயசு கிறிஸது்தநான் என்று பசநால்வது 
எப்�டிலயநா, அ்ந்த அளவு லமநாசடித்தனம்்தநான், சித்த 
மருததுவததுக்கும் ் டைக்கிறது.

அயேவர் கேள ,  சி த ்தம்  ம றறும்  வர்ம 
மருததுவமு்றகேள என்ற ப�யரில் �யிறசி பசயவதில் 
்தவறல்ே. ஆனநால், ஆயுர்லவ்த மருததுவம்னகேள 
வர்ம ்வததியத்்த மறமநா என்ற ப�யரிலும், 
�ஞசகேறமநா என்ற ப�யரிலும் �யிறசி அளிப்�்தநால், 
அ்தறகு உரி்மப்�டடை ்தமிழுக்கும் சித்த 
மருததுவததுக்கும் பசயயும் துலரநாகேம் அவர்கேளுக்குத 
்தவறநாகேத ப்தரியவில்்ே. இப்�டி ் நாம் ்தடுக்கேநாமல் 
ல�நான்தநால் ்தநான், சித்த மருததுவததின் ்நாடி 
�நார்த்தல், வர்ம மருததுவம், ்தநாதுப�நாருடகேளநால் 
பசயயப்�டும் �ற�-பச்நதூரஙகேள, லயநாகேநா - 
பிரநாைநாயநாமம் அ்னத்்தயும் இன்று ஆயுர்லவ்தம் 
விழுஙகிவிடடைது. இப்ல�நாது திருக்குறளும், 
சி ே ப் � தி கே நா ர மு ம்  எ ங கே ள து  எ ன் று 
பசநால்லிததிரிகின்றனர்.
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பசன்்ன்யத ்த்ே்மயிடைமநாகேக் பகேநாண்டு 
இயஙகும் ஒரு மரு்நதுபசயநி்ேயம் ஆயுர்லவ்தம், 
சித்தம் மறறும் யுனநானி மரு்நதுகே்ள உற�ததி 
பசயகிறது. நிேலவம்பு மூலி்கே மறறும் �ப்�நாளி 
இ்ே்யக்  பகே நாண்டு படைஙகு  மறறும் 
சிக்குன்குனியநா்வ கேடடுப்�டுததும் திடடைம் கேடை்ந்த 
கே நாே  ்தமிழகே  அரச நால்  பவறறிகே ரம நா கே 
பசயல்�டுத்தப்�டடைது. இ்ந்த நிேலவம்பு + �ப்�நாளி 
கேே்வ்ய உடைலன “நிேலவம்பு-கேரிகேநா மநாததி்ர” 
என்ற ப�யரில் ஆ்நதிரநாவில் பசன்று ஆயுர்லவ்தமநாகே 
அனுமதிப�றறு அல்த நிறுவனம் வியநா�நாரத்்த 
்டைததுகின்றது. சித்த மரு்ந்தநாகே விறகே அனுமதி 
கி்டைக்கேவில்்ேயநா அல்ேது, சித்த மரு்நது என்றநால் 
அ்தன் வியநா�நாரம் இ்நதியநா முழுதும் இருக்கேநாது 
என்ற வியநா�நாரத ்த்நதிரமநா என்�து ப்தரியவில்்ே. 
இல்த மூலி்கேகே்ள ் வதது, Clevira என்ற மநாததி்ர 
/ திரவமரு்ந்்த பசன்்ன்யச் சநார்்ந்த மறபறநாரு 
மரு்நதுக் கேம்ப�னியும், ஆயுர்லவ்த மரு்ந்தநாகேப் ப�யர் 
மநாறறி பகேநாரநானநாவுக்கு விற�்ன பசய்தனர். சித்த 
மரு்நதுகே்ள சித்தம் என்று விறகேநாமல் ஆயுர்லவ்தமநாகே 
மநாறறி விற�தில் �ே லகேநாடிகேள ேநா�ஙகேள 
சம்�நாதிக்கேேநாம். ஆனநால், அது ்தமிழச் சமூகேததுக்கு 
எத்த்ன அறிவு இழப்பு மறறும் வியநா�நார இழப்பு 
என்�்்த ்தமிழச் சமூகேம் புரி்நது பகேநாளள லவண்டும். 
்தமிழகே அரசு, சித்த மரு்நதுகே்ள சித்தம் என்ற 
ப�யரில் விற�்ன பசயவ்தறகேநான ஆ்தரவும், 
்டைவடிக்்கேயும் எடுக்கே லவண்டும். இதில் 
லகேநாடிக்கேைக்கேநான அன்னியச் பசேநாவணி 
வியநா�நாரம் இருக்கிறது.

சித்தமு்றயில் உளள லயநாகேநா, பிரநாைநாயநாம், 
மசநாஜ என்னும் ்தடைவல் மு்றகே்ளப் பிரிதது, 
அ்தனுடைன் உைவு மருததுவத்்தயும் லசர்தது 
லயநாகேநா மறறும் ல்ச்சுலரநா�தி என்ற ஒரு புதிய 
�டிப்்� ஒன்றிய அரசு சிே வருடைஙகேளுக்கு 
முன்னர் பகேநாண்டுவ்ந்தது. சித்தததில் உளள, எளிய 
மறறும் ஏறகேனலவ ஏறறுக்பகேநாளளப்�டடை சிகிச்்ச 
மு்றகே்ள சித்த மருததுவததிடைமிரு்நது பிரிதது 
எ டு த ்த � டி ய நா ல் ,  சி த ்த  ம ரு த து வ ம் 
�ேவீனம்டை்நதுளளது. ்தமிழ ்நாடடிலுளள இ்ந்த 
லயநாகேநா மறறும் ல்ச்சுலரநா�தி �யிறசியநாளர்கேள, 
்தமிழகே உைவுகேள மறறும் சித்த மருததுவததிலிரு்நது 
என்பனன்ன கேளவநாடை முடியுலமநா அத்த்னயும் 
பசய்தநாகிவிடடைது. இது லவ்ர அழிததுவிடடு, 
இ்ேக்கு ்தண்ணீர் ஊறறுவது ல�நான்ற்தநாகும். 
சித்தநாவின் ஒரு லமற�டிப்�நாகே அல்ேது சித்தநாவின் 
து்ைப்�டிப்�நாகே இருக்கேலவண்டிய இ்ந்தத து்ற, 
இன்று ்தமிழ்நாடடில் சித்த மருததுவத து்றயின் 
நிதி மறறும் லவ்ேவநாயப்்� �றிக்கும் 
ல�நாடடியநாளரநாகே ஆக்கேப்�டடிருக்கின்றது. சித்த 
மருததுவர்கேள லகேநாவிட ல்நாய வ்ந்தவுடைலனலய, 
மக்கேள அ்னவ்ரயும், ்கே்வததியமநாகே துளசி, 
சுக்கு, அதிமதுரம், மிளகு மறறும் மஞசள இவற்ற 
நீரில் பகேநாதிக்கே ்வதது குடிநீரநாகே குடிக்கே 
வலியுறுததினர். ்தமிழகே ல்ச்சுலரநா�தி து்றயினர், 
இல்த மூலி்கேகே்ள, ல்ச்சுலரநா�தி மருததுவம் என்ற 
ப�யரில் TAMPCOL என்ற ்தமிழகே அரசின் மூலி்கே 
மரு்நதுச் பசயநி்ேயததிலிரு்நது உைவு (FSSAI) என்ற 
்த்ேப்பில் அனுமதி வநாஙகி, சிறிய குழப்�த்்த 

ஏற�டுததிய்்த மறக்கே முடியநாது. சித்த மருததுவர்கேள 
பகேநாடுக்கும், எண்பைய குளியல், லயநாகேநா, 
பிரநாைநாயநாமம், ப்தநாக்கேைம் என்ற ்தடைவல் 
மு்றகேள, திரிகேடுகு ல�நான்ற �ே மூலி்கே 
மரு்நதுகே்ள அல�ஸ பசயது பகேநாண்டிருப்�து 
்தமிழினததுக்கு ஒருவ்கேயில் இழப்�நாகும். 
ஏபனன்றநால், அவர்கேள இ்்த ்தமிழ சித்த மருததுவம்  
�ரம்�்ர அறிவு என்�்்த ம்றதது, ஏல்தநா வடை 
இ்நதியநா மறறும் பவளி்நாடடிலிரு்நது இறக்குமதி 
பசய்த அறிவு என்று ் ம்மிடைலம பசநால்வது, மிகேவும் 
மனம் வரு்ந்தத்தக்கேது. இ்்தப்ல�நாேலவ சித்த 
மருததுவததில் உளள கிடடைத்தடடை 400 மூலி்கேகே்ள 
உைவநாகே அல்ேது அழகுப்ப�நாருளநாகே (மரு்ந்தநாகே 
அல்ே) விற�்ன பசயய FSSAI �திவு இரு்ந்த்தநால் 
இ்தன் அடிப்�்டையில் ,  கே�சுரகுடிநீரும் , 
நிேலவம்புகுடிநீரும் கூடை உைவநாகே விறகேப்�டடைது. 
இ்தனநால் ்தமிழ சித்த மருததுவ அறிவு �றில�நாகிறது.

இன்னமும் பகேநாடு்ம என்னபவன்றநால், சித்த 
மருததுவர்கேள, வர்ம ஆசநான்கேள, ் நாடி �நார்ப்�வர்கேள, 
சிறப்�நாகே மரு்நது பசய�வர்கேள என சித்த 
மருததுவததின் வித்தகேர்கே்ள, ஒன்றிய அரசின் 
ஆயுர்லவ்த ஆரநாயச்சி கேவுன்சில், அவர்கேளுக்கு 
�நாரநாடடு �ததிரம் பகேநாடுதது, அவர்கே்ள கேவுரவிதது, 
அவர்கே்ள அ்ழதது இ்ந்த வித்்தகே்ளக் 
கேறறுக்பகேநாளகின்றனர். பிறகு அவர்கேள வநாயநாலேலய, 
இது ்தமிழ ஆயுர்லவ்தம் என்று பசநால்ே 
்வக்கின்றனர். இப்�டித்தநான், ் மது வர்ம ் வததிய 
மு்றகே்ள மறம ்வததிய மு்றகேளநாகே திருடி, 
அ்்த ஆயுர்லவ்த மருததுவர்கேளுக்குப் �டிப்�நாகேப் 
�டிததுக் பகேநாடுக்கிறது. ்தமிழகேம் மறறும் 
புதுச்லசரிக்குளலள இருக்கும் �ல்கே்ேக் கேழகேஙகேள, 
கேல்லூரிகேளில் ்டைததிய சித்த மூலி்கே ஆரநாயச்சிகே்ள 
உேகே அரஙகில் பவளியிடும்ல�நாது, இது ஆயுர்லவ்த 
மூலி்கே என்று அறிமுகேம் பசயயும் �ழக்கேம் 
ப்தநாடைர்்நது வருகிறது. இப்தல்ேநாம் எஙலகே பசன்று 
முடியும் என்று ப்தரியவில்்ே.

இ்நதியநாவிலேலய ்தமிழகே மண்்தநான் இ்ந்த 
மண்ணுக்கு பிற ் வததிய மு்றகேளநான ஆயுர்லவ்த, 
யுனநானி, ல்நாமிலயநா�தி, ல்ச்சுலரநா�தி என 
அ்னவருக்கும் இடைம் பகேநாடுததுக் பகேநாடுதது, 
இன்று அ்வ ்ம் ்தநாயமருததுவத்்த முழுஙகிக் 
பகேநாண்டு இருக்கிறது. ்தமிழகே அரலச, இவறறிறகு 
இடைமும் பகேநாடுதது, கேல்லூரிகேளும் ஆரம்பிதது, 
லவ்ேயும் பகேநாடுதது, அவர்கேளின் மரு்நது 
வியநா�நாரததுக்கு ்தநாரநாளமனதுடைன் உ்தவிகேளும் 
பசய்தது. ஆனநால், ்தமிழ்நாடு ்தவிர, மறற எ்ந்த ஒரு 
மநாநிேததிலும் ஏன் �நாண்டிலசரியிலும் கூடை அரசு 
சித்த மருததுவக் கேல்லூரிகேள ஒன்று கூடை இல்்ே. 
இ ்ந ்த  அ ரசியல்  சூழ ச்சி கே்ள  ்தமிழன் 
உைர்்நதுபகேநாண்டு இ்்த பவல்ேநாவிடடைநால், 
்தமிழின் அறிவியல் அ்டையநாளமநாம் சித்த மருததுவம் 
பமல்ேபமல்ேச் சநாகும் என்லற �நாரதி்யப் ல�நாே 
�திவு பசயயலவண்டியிருக்கிறது.

அண்றட மொநிலங்களில் சித்தமருத்துவம்
திரநாவிடை பமநாழிக்குடும்�ஙகே்ள அரசு 

ப ம நாழிய நா கே க்  ப கே நாண்டுளள  அண்்டை 
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மநாநிேஙகேளில்கூடை அரசு சித்த மருததுவக் கேல்லூரிகேள 
இல்்ே. ஆனநால், அஙலகே சித்த மருததுவததின் 
நி்ே என்ன என்�்்தக் கேவனிப்ல�நாம்.

குமரி மநாவடடைம், திருவி்தநாஙகூர் சமஸ்தநானததுடைன் 
இ்ை்நது இரு்ந்தல�நாது, சித்த மருததுவமும் வர்ம 
மருததுவ மு்றகேளும் ப�ரும்�நாலும், ம்ேயநாளததில் 
எழு்தப்�டடைன, இன்று அது லகேரள ஆயுர்லவ்தமநாகே 
உேகேம் முழுதும் வியநா�நாரம் பசயயப்�டுகிறது. 
திருவி்தநாஙகூர் சமஸ்தநானததில் 1880 இல் அஙகிரு்ந்த 
72 ்நாடடு ்வததியசநா்ேகேள மறறும் விஷ 
்வததியசநா்ேகே்ள ஒருஙகி்ைதது, மு்தன்மு்தலில் 
ஆயுர்லவ்த �நாடைசநா்ே என்ற ப�ய்ர அரசு 
வழஙகி இருக்கிறது. இப்தல்ேநாம் சும்மநா நிகேழவில்்ே, 
�ேத்த சமஸகிரு்த பிடியில் அரசு இரு்ந்த்தநால் 
நிகேழ்ந்தது. சித்த மருததுவததில் ் நாம் �யன்�டுததும், 
கேநாயததிருலமனி ்்தேம், முறிபவண்பைய, வசவு 
எண்பைய, பவடடுமநாறநான் குளி்கே, இளநீர்குழம்பு, 
என அ்னததும் லகேரளநாவில் ஆயுர்லவ்த மரு்நது 
என்ற ப�யரில் உேகேம் முழுதும் விறகேப்�டுகின்றன. 
இ்ந்த லகேரள ஆயுர்லவ்த மருததுவ மு்றகேள 
ம்ேயநாள பமநாழியில் உளளன.

ஆனநால், சமஸகிரு்த பமநாழியில் இல்்ே. 
‘இரு�்தநாம் நூறறநாண்டின் ஆரம்�ம் வ்ர 
லகேரளநாவில், ்தமிழ மறறும் ம்ேயநாளததில் 
எழு்தப்�டடை சித்த மருததுவம் (அஙலகே ்நாடடு 
்வததியம்) ்தநான் ஆதிக்கேம் பசலுததியுளளது 
எனவும், 1910 ஆம் ஆண்டில்்தநான் மு்தன்மு்தலில் 
லகேரளநாவில் ஆயுர்லவ்தம் என்ற பசநால் �ரவேநாகேப் 
�யன்�டுத்தப்�டடைது என்றும், சமஸகிரு்த 
ஆதிக்கேததிறகுப் பிறகு்தநான், ்நாடடு / சித்த 
்வததியபமல்ேநாம் லகேரளநா ஆயுர்லவ்தமநாகே 
மநாறறிய வரேநாறறு திரிபு ் டை்நல்தறியுளளது என்றும், 
1917 ஆம் ஆண்டு்தநான், ் நாடடு ் வததியசநா்ேகேளின் 
ப�ய்ர ஆயுர்லவ்த ் வததியசநா்ேகேளநாகே மநாறறும் 
அரசு உத்தரவு பிறப்பிக்கேப்�டடைது என்றும், 
லகேநாடடைக்கேல் ஆரிய ்வததிய சநா்ே்தநான் 
இ்தறபகேல்ேநாம் மூ்ளயநாகே பசயல்�டடைது’ என்றும், 
லகேரளநா்வ லசர்்ந்த வரேநாறறு ஆரநாயச்சியநாளர் 
கிரிேநா லகே.பி, ்தனது ஆரநாயச்சியில் எழுதியுளளநார். 
அவரின் ஆரநாயச்சிகேளின்�டி, 1959 இல் ்தநான் 
சித்தநாவின் வர்ம மருததுவ மு்றகே்ள, ஆயுர்லவ்த 
�நாடைசநா்ேயின் �நாடைததிடடைததில், மர்ம சிகிச்்ச 
என்றும், கேளரி என்றும் உடபகேநாளளப்�டடு, பின்னர் 
இ்வ �ஞசகேறமநா ் வததிய மு்றயின் அஙகேமநாகே 
ஆக்கேப்�டடைது.

கேடை்ந்த வநாரம், அகேததியர் ்வதய ச்நதிரிகேநா 
என்கிற ப�யரில் ம்ேயநாளததில் எழு்தப்�டடை 
சித்த மருததுவ நூல் ஒன்்ற ஆயுர்லவ்த நூேநாகேக் 
கேருதி ஆரநாயச்சிக்கேநாகே லகேரள ஆயுர்லவ்தத து்ற 
எடுத்த ல�நாது, அது லகேரள சித்த மருததுவர்கேள 
சஙகேத்தநால், அவர்கேளுக்கு புரிய்வக்கேப்�டடு, 
நிறுத்தப்�டடைது. இ்்தல�நாே ஆஙகேநாஙலகே 
ப்தநாடைர்்நது ் டை்நதுபகேநாண்டிருக்கும் சுரண்டைல்கே்ள 
்ம்மநால் எப்�டி தினமும் ்தடுதது நிறுத்த முடியும்?

�நாண்டிலசரி அரசு கூடை அரசு ஆயுர்லவ்த 
மருததுவக்கேல்லூரி்ய மநால்யில் திற்நதுளளது, 
ஆனநால் சித்த மருததுவகேல்லூரி்ய இன்னமும் 

திறக்கேவில்்ே. கேர்்நாடைகே மநாநிேததில் கேடை்ந்த 
நூறறநாண்டில் சித்த ்வததியர்கேள சஙகேம் 
இரு்நதிருக்கிறது. ் மசூர் மகேநாரநாசநா ்தமிழகேததிலிரு்நது 
�ே சித்த ்வததியர்கே்ள �ணிக்கு அமர்ததி 
இரு்நதிருக்கிறநார். ஆனநால், சு்த்நதிரம் அ்டை்ந்த 
பிறகு, ்தனிமநாநிேமநான பிறகு, அஙகு எல்ேநாலம 
ஆயுர்லவ்தமநாகேக் கேரு்தப்�டடைது. அஙகுளள சித்த 
்வததிய மு்றகேள கேர்்நாடைகே ஆயுர்லவ்தமநாகிப் 
ல�நானது. ்தறல�நாது கூடை, சண்டை மநாரு்த பச்நதூரம், 
ரசகே்நதி பமழுகு ல�நான்ற பிர�ேமநான சித்த 
மரு்நதுகே்ள ஆயுர்லவ்தக் கேல்லூரிகேளில் ஆயுர்லவ்த 
ம ரு ்ந து கே ள  எ ன் று  அ வ ர் கே ள 
பசநால்லிக்பகேநாடுக்கின்றனர். அ்ந்த மரு்நதுகே்ள 
அவர்கேள �யன்�டுததுகின்றனர். அவற்ற, 
ஆயுர்லவ்த மரு்ந்தநாகே மநாறறி ்தயநாரிதது விற�்ன 
பசயவ்தறகேநான சதிலவ்ேகேள ்டைக்கிறது. இல்த 
ப�யரில், அனுமதி கி்டைக்கேநாவிடடைநால், லவறு 
ப�யரில் விற�்ன பசயலவநாம், எப்�டி நீஙகேள 
்தடுப்பீர்கேள என்று என்னிடைலம லகேடகிறநார்கேள. 2020 
வ்ரயிலும் அஙகு சித்த மருததுவ மு்றக்கு 
அஙகீகேநாரம் இல்்ே, ்தனியநார் சித்த மருததுவர்கேள 
கேர்்நாடைகேததில் �யிறசி பசயய முடியநாது, இது ல�நாலி 
மருததுவ மு்ற என்றும் சித்த மருததுவர்கேள ல�நாலி 
மருததுவர்கேள என்றும் இரு்ந்த நி்ே்ம, கேடை்ந்த 
ஐ்நது ஆண்டு ப்தநாடைர் முயறசிக்குப் பின்னர்்தநான், 
்தறல�நாது மநாறியுளளது. ப�ஙகேளூர் மறறும் 
படைல்லி்யச் லசர்்ந்த ஆயுர்லவ்த அரசு நிறுவனஙகேள, 
்தமிழ சித்த ஒ்ேச் சுவடிகே்ளச் லசகேரிதது அ்்த 
சமஸகிரு்தததில் பமநாழிப�யர்ததுக் பகேநாண்டிருக்கும் 
நிகேழவுகே்ள ல்ரில் �நார்த்த ்ண்�ர்கேள, சிே 
வருடைஙகேளுக்கு முன்னநால் என்னிடைம் �கிர்்ந்தனர்.

ஆ்நதிரம் / ப்தலுஙகேநானநா மநாநிேஙகேளில், 
்நாகேர்ேூனர் என்ற சித்தர், �ே சித்த மருததுவ 
நூல்கே்ள, ப்தலுஙகில் எழுதியுளளநார். அத்த்ன 
நூல்கே்ளயும் ,  ஆ ்நதி ர  ஆயுர் லவ்தம நா கே 
ஆக்கிவிடடைனர். ரசகே்நதிபமழுகு என்ற சித்த மரு்நது, 
புறறுல்நாய, வநா்தல்நாயகேள மறறும் எயடஸக்குக் 
பகேநாடுக்கேப்�டும் புகேழப�றற சித்த மரு்நது. இ்்த 
ஆயுர்லவ்தமநாகே ஆக்கே ்டை்ந்த ஒரு சூழச்சி்யக் 
லகேளுஙகேள.

இ்ந்த மரு்நது பசநால்ேப்�டடை நூேநாகிய 
புலிப்�நாணி ்வததியம் என்ற ்தமிழ நூ்ே 
ப்தலுஙகில் பமநாழி ப�யர்ததுவிடடு, அ்்த 
ப்தலுஙகு ஆயுர்லவ்தமநாகே ஆயுஷ் அ்மச்சகேத்தநால் 
அஙகீகேரிக்கே ஆயுர்லவ்தத து்றயினர் ப�ரும் முயறசி 
எடுததுவ்ந்தனர். எனது கேவனததுக்கு இது வ்ந்த 
்நாளிலிரு்நது, இதுகுறிதது சித்த மருததுவ ஆரநாயச்சி 
கேவுன்சிலில்  உளள  அலுவேர் கேளுக்கு த 
ப்தரிவிக்கேப்�டடைது. அவர்கேள அ்ந்தத ப்தலுஙகு 
நூ்ேயும் ்தமிழ நூ்ேயும் �நார்த்த பின்னர், இ்ந்த 
சூழச்சி பவளிலய ப்தரியவ்ந்தது.

சமீ�ததில் பகேநாலரநானநாவுக்கு ஒரு ்நாடடு 
்வததியர் ஆ்நதிரநாவில் மரு்நதுபகேநாடுதது, ல்நாய 
குைமநாவ்தநாகேப் �ரவிவ்ந்தது. ஆ்நதிர அரசு, ஒரு 
குழு அ்மதது, அவ்ர ஆவைப்�டுததியது. அவர் 
மு்தல் ்நாள ப்தநா்ேக்கேநாடசி ல�டடியில் “்நான் 
�யன்�டுததுவது பசன்்ன பரடஹில்சில் உளள 
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எனது குருவின் சித்த மரு்நது்தநான் என்று பசநான்னநார்”. 
அடுத்த ்நாளிலிரு்நது �ததிரி்கேகேளும், ஆ்நதிர 
அரசின் ஆயுர்லவ்த அதிகேநாரிகேளும், அ்ந்த 
்வததியரும், அ்்த ஆ்நதிர ஆயுர்லவ்தமநாகே 
அறிவிததுவிடடைனர்.

்தமிழ்நாடடுக்கு பவளிலய உளள மநாநிேஙகேள 
சித்த மருததுவத்்த ஆயுர்லவ்தமநாகே மநாறறிக் 
பகேநாண்டிருப்�து மிகேவும் லவ்த்ன அளிக்கிறது. 
சித்த மருததுவ மு்றகே்ளக் கேழிததுவிடடைநால், 
சமஸகிரு்த ஆயுர்லவ்த மு்றகேளில் சிறப்�நாகே 
ஒன்றுலமயில்்ே என்�்்தக் கேறறறி்ந்தவர் ப்தளிவர்.

ஒன்றிய அரசின் திட்டமிட்ட சதி:
ஒன்றிய அரசு ஆயுஷ் என்ற அ்மச்சகேத்்த 

்தனியநாகே அ்மதது, இ்நதியநாவில் உளள எல்ேநா 
�நாரம்�ரிய மருததுவ மு்றகே்ளயும் இ்நதியநா 
மறறும் உேகேம் முழுவதும் �ரப்பும் �ணி்யயும், 
ஆரநாயச்சி பசயயும் �ணி்யயும் பசயதுவருகிறது. 
அவர்கேள திடடைப்�டி, இ்நதியநாவின் ஒவ்பவநாரு 
மநாநிேததிலும் ஆயுர்லவ்தம் கேண்டிப்�நாகே அ்ந்த்ந்த 
மநாநிே அரசநால் �நாதுகேநாக்கேப்�டை, �ைம் பசேவு 
பசயய லவண்டும் .  ்தமிழ ்நாடடில்கூடை , 
்நாகேர்லகேநாவிலில் அரசு ஆயுர்லவ்தமருததுவக் 
கேல்லூரி்ய கேடை்ந்தகேநாே ்தமிழகே அர்ச ்வதது 
சூழச்சியநாகே ஆரம்பிக்கேச்பசயது, வருடைநாவருடைம் 
்தமிழகே அரசு அ்தறகேநாகே நிதி ஒதுக்கேலவண்டிய 
கேடடைநாயததில் உளளது. இது ல�நா்தநாப்தன்று ஒன்றிய 
அரசு, ஒவ்பவநாரு மநாநிேததிலும், அ்தன் �ஙகுக்கு, 
ஆயுர்லவ்தம் சம்�்ந்தமநான ஆரநாயச்சி அல்ேது கேல்வி 
நிறுவனஙகே்ள அ்மக்கும். ஆனநால் இ்ந்த ஆர்வம் 
சித்த மருததுவத்்த இ்நதியநா முழுதுமுளள 
மநாநிேஙகேளில் வளர்ப்�தில் சுத்தமநாகே இல்்ே. 
எஙகும் ஹி்நதி என்�து ல�நாே, எஙகும் ஆயுர்லவ்தம் 
இருக்கே லவண்டும். ஆனநால், சித்த மருததுவம், ்தமிழ 
்நாடடின் எல்்ே்ய ்தநாண்டிவிடைக் கூடைநாது 
என்�தில் மிகேக்கேவனமநாகே பசயல்�டுகிறது. அ்தநாவது 
்தமிழ்நாடடின் �நாரம்�ரிய சித்த மருததுவததுக்கு 
ல்தசிய அ்ந்தஸது கி்டைக்கேநாமல் �நார்ததுக்பகேநாளகிறது. 
இ்தறகு �ே உ்தநாரைஙகே்ள உஙகேளுக்குப் �கிர 
முடியும். ஒவ்பவநாரு மருததுவ மு்றக்கும் ஒரு 
ஆரநாயச்சிக் கேவுன்சில் அ்மக்கேப்�டடு அது 
இ்நதியநாவின் ்த்ே்கேரம் படைல்லியில் ஒலர 
கேடடிடைததில் இயஙகுகிறது. பவளி்நாடடு பிரதிநிதிகேள 
வ்ந்தநால், அஙகு பசன்று �நார்ப்�ர். ஏ்தநாவது புதிய 
திடடைஙகே்ள விவநாதிக்கும்ல�நாது ,  இ்ந்த 
கே வுன்சி ல் கேளின்  ்த ் ேவ ர் கே ள  ம ற று ம் 
ஆரநாயச்சியநாளர்கேள ஒன்றநாகே விவநாதிதது எல்ேநாரும் 
்தன் �ஙகேளிப்்� உறுதி பசயவர். இத்த்ன ் ல்ே 
மனல்தநாடு ஆரம்பிக்கேப்�டடை கேவுன்சில்கேளில், சித்த 
மருததுவக் கேவுன்சி்ே மடடும் பசன்்னயில் 
ஒளிதது ்வததுளளது ஒன்றிய அரசு. அ்தநாவது, 
இ ்ந தி ய நா வி ன்  � நா ர நா ளு ம ன் ற த து க் கு 
்தமிழ்நாடடிலிரு்நது ப்தரி்நப்தடுக்கேப்�டடைவர்கேள, 
படைல்லியிலுளள �நாரநாளுமன்றததுக்கு வர 
லவண்டைநாம், பசன்்னயிலேலய இருஙகேள, ்நாம் 
இண்டைர்பனட உ்தவியுடைன் ல�சிக்பகேநாளளேநாம் 
என்றநால், எ்ந்த அளவு அவமரியநா்்தலயநா, அ்ந்த 
அளவு ்தமிழகேததுக்கு கி்டைத்த அவமரியநா்்தயநாகே 

இ்ந்த நிகேழ்வ, ் நான் �நார்க்கிலறன்.

உண்்மயிலேலய ஆயுர்லவ்தம் எஙலகே 
ல்தநான்றியது? ரநாேஸ்தநானின் �நா்ேவனமநாம் 
பேயப்பூருக்கும் ஆயுர்லவ்தததுக்கும் என்ன 
சம்�்ந்தம்? லகேரள ஆயுர்லவ்தததுக்கும் படைல்லிக்கும் 
என்ன சம்�்ந்தம்? ஆயுர்லவ்த கேவுன்சி்ே 
படைல்லியிலும், All India Institute of Ayurveda 
படைல்லியிலும், National Institute of Ayurveda 
ரநாேஸ்தநானிலும், National Institute of Panchakarma 
லகேரளநாவிலும், அ்மதது ஆயுர்லவத்்த இ்நதியநா 
முழுதும் �ரப்பும் ஒன்றிய அரசு, ஏன் இ்்த சித்த 
மருததுவததுக்கும் பசயவதில்்ே? National Institute 
of Siddha பசன்்னயில் இருக்கும், ஒருலவ்ள 
அடுதது All India Institute of Siddha, National Institute 
of Varma, இப்�டி எத்த்ன வ்ந்தநாலும் அ்வயும் 
்தமிழ்நாடடுக்குள்தநான் அ்மக்கேப்�டும். இப்�டி 
சித்தநா்வ ்தமிழ ்நாடடுக்குளலளலய ஒளிதது 
்வப்�து, ்மக்கு லவண்டுமநானநால் ப�ரு்மயநாகே 
இருக்கேேநாம். உண்்மயிலேலய இது மிகேப்ப�ரிய 
வஞசகேமநாகும். சித்த மருததுவததின் வளர்ச்சிக்கு 
முடடுக்கேட்டை ல�நாடுவதிலே ்தமிழர்கேளும் சித்த 
மருததுவர்கேளும்்தநான் முன்னி்ே வகிக்கின்றனர். 
ஒன்றிய அரசிடைம் வரி்நது கேடடிக்பகேநாண்டு, 
இவற்ற ்தமிழ்நாடடுக்குள லகேடடுப் ப�றுகிறநார்கேள. 
இது ஒன்றிய அரசின் சூழச்சிக்கு வசதியநாகே 
ல�நாயவிடுகிறது. 1 0 0  லகேநாடி நிதி ஆயுஷ் 
அ்மச்சகேத்தநால் ஒதுக்கேப்�டும்ல�நாது, 29 
மநாநிேஙகேளில் ஒலர ஒரு மநாநிேததில்்தநான் 
சித்தமருததுவம் இருக்கிறது, எனலவ, 100 லகேநாடி்ய 
29 ஆகே பிரிதது சித்தமருததுவததுக்கு நிதி 
ஒதுக்கேப்�டுகிறது. ஒருலவ்ள சித்த மருததுவம் 
ல்தசீய மருததுவமநாகே இரு்நதிரு்ந்தநால், இன்லனரம், 
இ்நதியநா முழுதும், லகேநாவிட ல்நாயக்கு சித்த 
மரு்நதுகேள ்தநான் �யன்�டுத்தப்�டடு இருக்கும். சித்த 
மரு்நதுகேள, சித்தநா என்ற ப�யரிலேலய மறற 
மநாநிேஙகேளில் விறகேப்�டடிருக்கும். ்தமிழர்கேள 
எத்த்ன இழப்புகே்ள இ்தனநால் எதிர்பகேநாளள 
ல்ர்கிறது என்று எண்ணிப்�நாருஙகேள. முடி்ந்தநால், 
மததிய அரசின் அ்னதது சித்தநா நிறுவனஙகே்ளயும், 
உடைனடியநாகே ்தமிழகேததுக்கு பவளிலய, அ்னதது 
மநாநிேஙகேளிலும் அ்மக்கே ்தமிழகே அரசு வலியுறுத்த 
லவண்டும். ்தமிழ ் நாடடுக்குள சித்த மருததுவத்்த 
வளர்க்கே ்தமிழகே அரசநால் முடியநா்தநா? சித்த 
ஆரநாயச்சி கேவுன்சில் ல�நான்ற ஒன்றிய அரசு 
நிறுவனஙகே்ள ்தமிழ்நாடடுக்கு பவளிலயயும் 
அ்மக்கே லவண்டும் என்று ்தமிழகே அரசு நிர்�்நதிக்கே 
ல வ ண் டு ம் .  ஆ யு ர் லவ ்த த ்்த ப் ல� நா ே 
சித்தமருததுவத்்தயும் ல்தசீய மருததுவமநாக்கும் 
ஒன்றிய அரசின் முயறசிக்கு ்தமிழ்நாடு ்த்டைக்கேல்ேநாகே 
இருக்கேக் கூடைநாது.

ஆயுர்லவ்தம் ்தறல�நாது இ்நதிய மயம் மடடுமல்ே 
உேகேமயமும் ஆக்கேப்�டடு விடடைது. சமஸகிரு்தமும் 
ஆயுர்லவ்தமும் இ்நதியநா முழுவதும் இரு்ந்த்தநாகேவும், 
சித்தமருததுவம், அ்தன் ்தமிழப�யர்ப்பு என்றும் ஒரு 
எண்ைம் மனதில் இருப்�்தநால்்தநான், அ்்த நி்ே 
நிறுததும் முயறசியநாகே இன்றளவும் சித்த 
மருததுவத்்த இ்நதியநாவின் ஒரு மநாநிேததுக்குளலள 
மடடுலம பு்்தக்கும் முயறசி்ய ப்தநாடைர்்நது பசயது 
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வருகிறது. இ்நதியநாவில் உளள அத்த்ன All India 
Medical Sciences (AIIMS) கேளிலும், ஆயுஷ் என்ற 
ப�யரில், ஆயுர்லவ்தத து்ற்ய மடடும் 
ஆரம்பிததுவிடடு ,  சி த ்த  மருததுவத்்த 
புறக்கேணிப்�்்த கேண்கூடைநாகேப் �நார்க்கிலறநாம். ஒலர 
ஒரு AIIMS இல் (ரநாயப்பூர்) மடடும் ஒரு சித்த 
மருததுவ்ர �ணியமர்ததி உளளது. இ்்தப்ல�நால், 
பரயில்லவ மருததுவம்னகேளில், ஆயுர்லவ்தத்்த 
மடடுலம இ்நதியநா முழுவதும் ஊக்குவிதது விடடு, 
சித்த மருததுவத்்தப் ப�யருக்கு ஒரு இடைததில் 
மடடும் ் வததுளளது.

எப்�டி சமஸகிரு்தம் மறறும் ஹி்நதி்ய இ்நதியநா 
முழுவதும் �ரப்� �ே முயறசி எடுக்கிறல்தநா, 
அ்்தப்ல�நாேலவ, ஆயுர்லவ்தத்்த மடடும் �ரப்� 
�ே முயறசிகேள ் டைக்கிறது. அஙலகே ்தமிழுக்கு எப்�டி 
இடைமில்்ேலயநா, அ்்தப்ல�நாே சித்தநாவுக்கும் 
இடைமில்்ே. உ்தநாரைமநாகே, Rashtriya Ayurveda Vidy-
apeeth என்ற ஒரு நிறுவனம் ஒன்றிய அரசநால் 
அ்மக்கேப்�டடு, ஆயுர்லவ்த MD �டிப்�வர்கேளில், 
சிற்ந்த ஆரநாயச்சி பசய�வருக்கு விருதுகேள 
வழஙகேப்�டுகின்றன, இதில் சித்த மருததுவததுக்கு 
இடைமில்்ே. �ே �டடைம்ப�றற ஆயுர்லவ்த 
மருததுவர்கேள ஒரு குறிப்பிடடை ல்நாயக்கேநான சிறப்பு 
சிகிச்்சயில் சிற்நது விளஙகுவர். இ்ந்த அறி்வ, 
அடுத்த இளம் ஆயுர்லவ்த மருததுவர்கேளுக்குக் 
கேடைததுவ்தறகேநாகே, குரு சிஷ்ய �ரம்�்ர என்ற ஒரு 
சிறப்பு திடடைம் Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth ஆல் 
்டைத்தப்�டுகிறது. அ்தன்�டி, ஒவ்பவநாரு வருடைமும், 
இளம் ஆயுர்லவ்த �டடை்தநாரிகே்ள அ்ந்த 
்வததியர்கேள மறறும் மருததுவர்கேளிடைம் பசன்று 
்தஙகிப் �டிக்கேத ல்த்வயநான �ை உ்தவிகே்ள ஒரு 
வருடைததிறகுத ்தருகிறது. ஒரு வருடைததிறகுள 
சிறப்�நாகேத ப்தநாழி்ேக் கேறறு பின்னர் பசநா்ந்தக் 
கேநாலில் அ்ந்த இளம் ஆயுர்லவ்த மருததுவர் நிறகே 
முடிகிறது. ஆனநால் ஏன் ஒன்றிய அரசு சித்த 
மருததுவததுக்கு இப்�டிச் பசயயவில்்ே என்ற 
லகேளவி எழுகிறது. இப்�டி ்தமிழகே சித்த �நாரம்�ரிய 
்வததியர்கேளின் அறி்வ ்நாம் அடுத்த 
்த்ேமு்றக்கு கேடைத்தநா்த்தநால், இளம் சித்த 
மருததுவர்கே்ள ்நாம் ஸப�சநாலிடடி மருததுவர்கேளநாகே 
உருவநாக்கே முடிவதில்்ே, அ்தறகுள ் வததியர்கேளும் 
கேநாேமநாகி விடுகின்றனர். ்நாம் உரத்த குரலில் 
லகேடடைநால், நீஙகேள ஏன் இதுவ்ர லகேடகேவில்்ே, 
லகேடடிரு்ந்தநால் பசயதிருப்ல�நாம் என்று மழுப்புவர், 
மடடுமல்ே, 29 மநாநிேஙகேளில் ஒன்று்தநாலன சித்தம். 
எனலவ 30 ஆயுர்லவ்தததுக்கு பசய்தநால் சித்த 
மருததுவததுக்கு 1 பசயலவநாம் என்றும் பசநால்ே 
வநாயப்பு இருக்கிறது.

பவளிநொடு்களில் சித்த மருத்துவம்:
ஒன்றிய அரசு, ஒவ்பவநாரு பவளி்நாடடிலும் 

ஆயுர்லவ்தம் மறறும் லயநாகேநா்வ �ரப்புவதில் 
கேநாடடும் மு்னப்பில் லகேநாடியில் ஒரு ச்தம் கூடை 
சித்தநாவுக்குக் கேநாடடுவதில்்ே. ஒவ்பவநாரு 
்நாடடிறகும் பசன்று புரி்நதுைர்வு ஒப்�்ந்தம் 
பசயயும்ல�நாதும், ஆயுர்லவ்தம் மறறும் லயநாகேநா 
மடடும்்தநான் இ்நதியநாவில் உளளது என்று 
ப�நாய்யச் பசநால்லி, அ்தன் வளர்ச்சிக்கேநாகே 

மடடுலம ஒன்றிய அரசு இதுகேநாறும் பசயல்�டடு 
வருகிறது. ஒவ்பவநாரு ்நாடடிலும் புகேழ ப�றற 
�ல்கே்ேக் கேழகேஙகே்ள அ்டையநாளம் கேண்டுபிடிதது, 
அதில் Ayurveda Chair ஐ உருவநாக்கி, ஆயுர்லவ்த 
மருததுவ்ர �ணியமர்ததி, அ்ந்த ்நாடடில் 
ஆயுர்லவ்தத்்த வளர்க்கேத ல்த்வயநான எல்ேநா 
�ை உ்தவிகே்ளயும் அரசியல் உ்தவிகே்ளயும் 
பசயது வரும் ஒன்றிய அரசு, இதுவ்ர ஒரு ் நாடடில் 
கூடை Siddha Chair நிறுவியது இல்்ே.

ஒருமு்ற ் நான் ் நாஙகேநாஙகிலிரு்நது படைல்லிக்கு 
விமநானததில் �யைம் பசய்தல�நாது, அருகிலிரு்ந்த 
பவளி்நாடடு சுறறுேநா �யணி, என்னிடைம் வைக்கேம் 
எப்�டி பசநால்ே லவண்டும், ் ன்றி எப்�டி பசநால்ே 
லவண்டும் என்று ஆஙகிேததில் லகேடடைநார். ்நான் 
“வைக்கேம்” “்ன்றி” என்று ்தமிழில் பசநான்லனன். 
அவர் உடைலன “இேங்கே பமநாழியில் லவண்டைநாம், 
இ்நதிய பமநாழியில் பசநால்லுஙகேள” என்றநார். ்தமிழ 
இ்நதியநாவின் ஒரு பமநாழி்தநான் என்றநால், அவரநால் 
்ம்�லவ முடியவில்்ே. ஏபனன்றநால், அவர்கேளிடைம், 
இ்நதியநாவில் உளள 130 லகேநாடி மக்கேளும், 
சமஸகிரு்தமும், ஹி்நதியும் ல�சுவர் என்றும், 
இ்நதியநாவின் எல்ேநா அறிவியல் ரகேசியஙகேளும் 
ச ம ஸ கி ரு ்த  ப ம நா ழி யி ல்  எ ழு ்த ப் � ட டு 
�நாதுகேநாக்கேப்�டுகிறது என்றும், ஆயுர்லவ்தம் ்தநான் 
இ்நதியநாவின் ஒலர �நாரம்�ரிய மருததுவ மு்ற 
என்றும் ஒன்றிய அரசு பசநால்லியிருக்கிறது. 
்தமிழவநாதிகேள ்தமிழ்நாடு என்னும் குண்டுச் 
சடடிக்குள குதி்ர ஓடடிபகேநாண்டிருப்�து 
அன்று்தநான் எனக்குப் புரி்ந்தது.

இ ்ந தி ய நாவின்  ப ்த நான்்ம  அறிவியல் 
சமஸகிரு்தததில் எழு்தப்�டடிருப்�்தநால், அ்்தப் 
�டிக்கே லவண்டும் என்ற ஆர்வம் பவளி்நாடுகேளில் 
ஏற�டுத்தப்�டடுளளது. அ்ந்த பமநாழிக்கேநான 
மரியநா்்த கி்டைததுளளது. ஆனநால், ்தமிழுக்கும் 
சித்த மருததுவததுக்கும் அப்�டியநான ஒரு ்தகுதி்ய 
ஒன்றிய அரசு உண்டைநாக்கித ்த்நதிருக்கிற்தநா? 
இ்நதியநாவில் ஒற்ற மநாநிேததுக்குள சித்த 
மருததுவத்்த பு்்ததது (ஒளிதது) ்வததுவிடடு, 
ல்தசீய நீலரநாடடைததில் கேேப்�்்த ்தடுக்கும் இவர்கேளநா, 
உேகே அரஙகில் சித்த மருததுவததுக்கேநான பகேநாடி்ய 
்நாடடை ல�நாகிறநார்கேள? பவளி்நாடுகேளில், 
ஆயுர்லவ்தததுக்கேநான முக்கியததுவத்்த ஊதி 
ப�ருக்குவ்தநால், லகேநாடிக்கேைக்கேநான வியநா�நாரம் 
்டைக்கிறது. சித்த மருததுவ து்ற்ய ்சுக்கி 
்வததிருப்�்தநால், அத்த்ன வியநா�நாரத்்தயும் ் நாம் 
இழக்கிலறநாம்.

ஆறநாயிரம் ்தமிழ சித்த மருததுவ ஓ்ேச் 
சுவடிகேளில் பவறும் 1000 மடடுலம ்தறல�நாது புத்தகே 
வடிவில் �திப்பிக்கேப்�டடுளளன. மீ்தம் எல்ேநாம், 
இன்னமும் ்வததியர்கேளிடைமும் ,  ்தமிழ 
அறிஞர்கேளிடைமும், அரசு நூேகேஙகேளிலும், லகேரளம் 
ல�நான்ற அண்்டை மநாநிே நூேகேஙகேளிலும், 
பவளி்நாடடு அருஙகேநாடசியகேஙகேளிலும் அழகேநாகே 
அடுக்கி ்வக்கேப்�டடுளளன. Drugs and Cosmetics 
Act, 1940 ல் பவறும் 30 சித்த மருததுவ புத்தகேஙகே்ள 
மடடுலம The First Schedule என்ற ்த்ேப்பில், clas-
sical Siddha literature என்ற அடிப்�்டையில் ஒன்றிய 
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அரசு லசர்தது இருக்கிறது. அல்த ல்ரம் ஆயுர்லவ்தததுக்கு 57 
புத்தகேஙகே்ளச் லசர்ததுளளது. சமஸகிரு்தம் மடடுமல்ேநாது, 
இ்நதியநாவில் மறற பமநாழிகேளிலும் கி்டைக்கும் �நாரம்�ரியப் 
புத்தகேஙகே்ள இ்ந்த ஆயுர்லவ்தப் �டடியலில் லசர்க்கும் முயறசி 
ப்தநாடைர்்நது வருகிறது. சித்தநா்வ ப�நாறுத்தவ்ரயில், லமலும் 
70 புத்தகேஙகே்ள அ்ந்த வரி்சயில் லசர்க்கே சித்த மருததுவர்கேள 
குழு ஒன்றிய அர்ச �ே ஆண்டுகேளநாகே வலியுறுததி வ்நதும் 
எ்ந்த முன்லனறறமும் இல்்ே. இ்ந்த 30 நூல்கேளில் பசநால்ேப்�டடை 
மரு்நதுகே்ள மடடுலம classical Siddha drugs என்று ்தயநாரிக்கே 
அனுமதி வழஙகேப்�டுகிறது. மீ்தமுளள சித்தநா நூல்கேளுக்கு 
அஙகீகேநாரம் அளிக்கேநா்த்தநால், அ்ந்த நூல்கேளில் பசநால்ேப்�டடுளள 
மரு்நதுகே்ள ்தயநார் பசயய அனுமதி மறுக்கேப்�டுகிறது. 
இ்தனநால், ேடசக்கேைக்கேநான ் ல்ே அனு�வ சித்த மரு்நதுகே்ள 
பவளிக்பகேநாைர முடியநாமல் இ்ந்த து்ற ்தத்தளிக்கிறது. 
ஆனநால், இல்த சித்த மரு்நதுகே்ள ஆயுர்லவ்த கேம்ப�னிகேள 
அண்்டை மநாநிேஙகேளிலிரு்நது ஆயுர்லவ்தம் என்ற ப�யரில் 
்தயநாரிக்கே அனுமதி பகேநாடுக்கேப்�டுகிறது. அல்த சித்த மருததுவப் 
புத்தகேஙகே்ள ்தமிழிலிரு்நது ம்ேயநாளம், ப்தலுஙகு, ஹி்நதி, 
சமஸகிரு்தம் என்று பமநாழி மநாறறம் பசயது, அவற்ற 
ஆயுர்லவ்தமநாகே மநாறறிபகேநாண்டு இருக்கிறநார்கேள. இ்ந்த 
துலரநாகேத்தநால், ்தமிழின் அறிவிய்ே ் நாம் இழக்கின்லறநாம்.

்தமிழகே அரசு உடைனடியநாகே, ்தமிழ மறறும் பிற பமநாழிகேளில் 
உளள 6000 க்கும் லமற�டடை சித்த மருததுவ நூல்கே்ளயும் 
மறறும் �நாரம்�ரிய ் வததியர்கேளின் குறிப்பு புத்தகேஙகே்ளயும் 
Classical Siddha literature என்ற அ்ந்தஸது பகேநாடுதது, அதில் 
பசநால்ேப்�டடை மரு்நதுகே்ள ்தயநாரிதது பவளிக்பகேநாைர 
்தமிழகேததுக்கு உளலள அனுமதி பகேநாடுக்கேலவண்டும். இ்ந்த 
புத்தகே அடடைவ்ை்ய, ்தமிழகே சடடைச்�யில் தீர்மநானம் 
பசயது, பின் ஒன்றிய அரசிடைமும் வலியுறுததி இ்நதியநா முழுதும் 
இ்ந்த Classical Siddha literature அடடைவ்ை்ய ஏறறுக்பகேநாளள 
வலியுறுத்த லவண்டும்.

சித்த மரு்நதுகேள பசயயப் �யன்�டும் மூேப�நாருடகேள, 
்தநாவரஙகேள, விேஙகுகேள, கேடைல்�டு ப�நாருடகேள மறறும் கேனிம 
வளஙகேளிலிரு்நது கி்டைக்கிறது. இவறறில் �ேவற்ற அரசு 
்த்டைபசயது ்வததிருக்கிறது. உ்தநாரைமநாகே, அபின், கேஞசநா, 
�னஙகேள, யநா்னத ்த்ந்தம், மநான் பகேநாம்பு, முளபளலி, உடும்பு, 
மயில் ல்தநா்கே, �வழம், சஙகு, இரசம் (mercury), பவடியுப்பு 
(potassium nitrate), ்தநாளகேம் (arsenic), தீமுறுகேல் �நாடைநாைம் (white 
phosphorous) ல�நான்ற �ே மூேப்ப�நாருடகேள ்த்டைபசயயப்�டடு 
அல்ேது எளிதில் கி்டைக்கேநாமல் இருப்�்தநால், இ்வ 
மு்றலகேடைநான மு்றயில் கேளளச் ச்ந்்தயில் விறகேப்�டுகிறது. 
மரு்நது பசயவ்தறகேநாகே அஙகீகேநாரம் ப�றற ்தயநாரிப்பு 
நிறுவனஙகேளுக்கும், சித்த மருததுவர்கேளுக்கும் இ்ந்த 
மூேப்ப�நாருடகே்ள ப�றுவ்தறகேநான உரிய வழிமு்ற்ய 
ஏற�டுத்த லவண்டும்.

அரசின், வனதது்ற, கேடைல்து்ற, மரு்நதுக் கேடடுப்�நாடடுத 
து்ற மறறும் கேனிமவளத து்றகேலள இ்ந்த மூேப்ப�நாருடகே்ள 
சித்த மரு்நது பசயநி்ேயஙகேளுக்கு வழஙகினநால், ்தரமநான 
ப�நாருடகேள சரியநான வி்ேயில் கி்டைக்கும். இ்நதியநாவில் 
எளிதில் கி்டைக்கேநா்த, கேநாண்டைநாமிருகே பகேநாம்பு, முளபளலியின் 
முள, முளளம்�ன்றியின் முள, மு்த்ே ல்தநால், யநா்ன ்த்ந்தம், 
�வழம், முதது, மநான் பகேநாம்பு, உடும்பு என ப�ரும்�நாேநான 
சித்த மருததுவப் ப�நாருடகேள சீனநா, ்தநாயேநா்நது, இ்நல்தநால்சியநா, 
ஆப்பிரிக்கேநா ல�நான்ற �ே ் நாடுகேளில் எளிதில் சடடைப்பூர்வமநாகே 
கி்டைக்கிறது, அஙகு �ண்்ைகேளில் வளர்க்கேப்�டும் இ்ந்த 
விேஙகுகேள  உைவுக்கே நா கேவும் ,  மரு ்நதி ற கே நா கேவும் 
�யன்�டுத்தப்�டுகிறது. இவற்ற ்தமிழ்நாடடுக்கு இறக்குமதி 

அப்க்கறபற நிபனவு
செட்்ட்ன அழித்து வி்டவும்
முடிவதில்லை
்�யர் மோறறி்ட நில்னத்து
அதுவும் செரி அல்ை எனகி்றது ம்னது

முன பின ் �யர் கோணும் ப�ோது
கண்ணில் �டடு விடும் ் நோடிலய
க்டப்�து மூச்செல்டக்கும் ் செயல்

பினனிரவில் வந்த அலழப்பு
அப்த ் �யரில் இருக்க
கண பநரத்தில் நினறு துடித்்தது
இ்தயம்

ஒபர ் செயதிலய ஒவ்வோருவருக்கோய
அனுப்புலகயில் இல்டயில்
்�யர் கண்்டோல் நிமி்ட துக்கம்
நினறு ்தோக்கும்

பின ஒரு முல்ற ் செயதிலய
மோறறி அனுப்பி அதுவும் ் செனறு
பசெர்ந்த்்த்ன வந்த ்தகவலில்
்தவித்து �யந்தது திகில்

இப்�டி இனனும் இனனும்
முனனும் பினனும்
நில்ன்வனனும் அலைக்கறல்றயில்
�யணித்துக் ் கோண்ப்டயிருக்கி்றது
இ்றந்தவனின அலைப�சி எண்...!

கவிஜி
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பசயது சித்த மருததுவர்கேளுக்கு கி்டைக்கேச்பசயய 
அரசு முயறசி எடுக்கேலவண்டும். இ்ந்த ப�நாருடகேள 
முறறிலும் கி்டைக்கேநாமல் ல�நானநாலேநா அல்ேது 
கேளளச்ச்ந்்தயில் ல�நாலியநாகே கி்டைக்குபமன்றநாலேநா, 
சித்த மரு்நதுகேளில் 80% இல்ேநாமலேலய ல�நாயவிடும். 
மீ்தம் இருக்கும் 20% ்வதது, சித்த மருததுவத்்த 
பவறறிகேரமநாகேப் �யிறசி பசயய முடியநாது.

சீனநா �நாரம்�ரிய மருததுவமு்றயில் , 
மூலி்கேகே்ள ஆரநாயச்சி பசயது, ்தறல�நாது 
ஊசிமரு்ந்தநாகேவும் மநாறறிப் �யன்�டுததும் அளவுக்கு 
அஙகு அ்்த வளர்ததுளளனர். சித்தநா்வ 
ப�நாறுத்தவ்ரயில், ஆதிகேநாேததில், �நாம்புகேடிதல்தநா 
அல்ேது லவறுவ்கேயிலேநா மயக்கேம்டை்ந்தவர்கேளுக்கு, 
உச்ச்ந்த்ேயிலயநா அல்ேது, லவறு இடைததிலேநா 
ப்ல்லின் மு்ன்ய்வதது கீறி ,  அதில் 
சித்தநாமரு்நதுகே்ள ்வதது அழுததித ல்தயதது 
உடைலில் மரு்ந்்த ஏறறும் மு்றக்கு குலடைநாரி 
்வததியம் என்று ப�யர். இஙகு, கீறப்�டடை 
இடைததிலுளள இரத்தகுழநாயகேளின் மூேம் மரு்நது 
உறிஞசப்�டுகிறது, இ்்த ்வீன மருததுவததில் 
parentral route of drug adminstartion (subcutaneuous 
injection) என்றும் பசநால்வர், அ்தநாவது ல்தநா்ே 
து்ளதது மரு்ந்்த பசலுததும் மு்றயநாகும். லமலும் 
து்ளயுளள ஊசிமூேம் சித்தநா மரு்நதுகே்ள 
்த்சப்�குதியில் (intramuscular injection) பசலுததி 
ல்நா்யகுைப்�டுததும் மு்றயும் சித்தமருததுவததில் 
உளளது. திருவண்ைநாம்ே்யச் லசர்்ந்த ஒரு சித்த 
மருததுவர், ்தன்னிடைம் இரு்ந்த ஓ்ேசுவடியின்�டி 
்தயநாரித்த சித்த மரு்நதுகே்ள, இ்ந்த மு்ற்ய 
�யன்�டுததி எயடஸ ல்நாயநாளிகே்ளயும், புறறு 
ல்நா்யயும் �ரிகேரிததிருக்கிறநார். அ்ந்த ்தகேவல்கே்ள 
�ே ஆண்டுகேளுக்கு முன்னர் ்தமிழகே அரசுக்கும், 
சித்தநா மரு்நது அஙகீகேநாரம் அளிக்கும் அதிகேநாரிக்கும் 
சமர்ப்பிததுளளநார். ஆனநால் அதில் எதுவும் 
்டைக்கேவில்்ே. J&J DeChane Laboratires Private Lim-
ited, Hyderabad என்ற ஆயுர்லவ்த மரு்நது நிறுவனம், 
1990 கேளிலேலய மூலி்கே ஊசிமரு்நதுகே்ள ்தயநாரிதது 
விற�்ன பசய்தது, ்நானும் அவறறில் சிேவற்ற 
�ே ஆண்டுகேளுக்கு முன்னலர �யன்�டுததி 
இருக்கிலறன், பின்னர் அ்ந்த மூலி்கே ஊசிமரு்நதுகேள 
்த்டைபசயயப்�டடைன.

ஒன்றிய அரசின் ஆயுர்லவ்தநா/சித்தநா/யுனநானி 
Drug and cosmetic act ல், �நாரம்�ரிய மரு்நது என்றநால் 
parentral route ்ய (ல்தநா்ே து்ளதது மரு்ந்்த 
பசலுததும் மு்ற) வலுக்கேடடைநாயமநாகே விேக்கி 
்வத்தது்தநான் கேநாரைம். அ்தன்�டி, சித்தநாவின் 
குததூசி மு்ற ்த்டைபசயயப்�டடுளளது. 
ஒருலவ்ள, ஒரு ்தமிழகே விஞஞநானி, மிகேவும் 
சிரமப்�டடு, ஆயுளமுழுவதும் பசேவிடடு, 
லகேநாடி�ைம் பசேவிடடு, ஒரு சித்த மரு்ந்்த 
ஆரநாயச்சிகேள பசயது ஊசிமரு்ந்தநாகே மநாறறினநால், 
அது சித்தநா என்ற அ்ந்தஸ்்த இழக்கும், இப்ல�நாது 
அது ்வீன மரு்நது என்று அ்ழக்கேப்�டும். இ்ந்த 
குததூசி மு்ற, சித்தநாவில் மடடுலம உளளது, எ்ந்த 
�நாரம்�ரிய மருததுவததிலும் இல்்ே. ஆகேலவ 
்தமிழகே அரசு சித்தநாவின் parentral route சிகிட்ச 
மு்றகே்ள மீடபடைடுதது, அ்தறகு அஙகீகேநாரம் 
வழஙகும்�டசததில் ,  ்ம்மநால் ,  அவசரச் 

சிகிச்்சகே்ளயும் லமறபகேநாளள முடியும். புதி்தநாகே 
�ே மூலி்கே ஊசிகேளும் கேண்டுபிடிக்கேப்�டும். இ்ந்த 
முயறசிகே்ள பசம்்மயநாகேச் பசய்தநால் , 
முழு்மயநான ்தறசநார்பு மருததுவ மு்ற்ய 
்தமிழ்நாடடில் ் ம்மநால் நிறுவமுடியும்.

TKDL என்�து ஒன்றிய அரசின் Council of Scien-
tific and Industrial Research (CSIR) நிறுவனததின் ஒரு 
�குதியநாகும். இதில், இ்நதிய ்நாடடில் உளள 
�நாரம்�ரிய அறிவுகேளநாகிய ஆயுர்லவ்தம், சித்தநா, 
யுனநானி, Folklore practice, லயநாகேம், �நாரம்�ரிய 
விவசநாயம், �நாரம்�ரிய விேஙகுகேள �ரநாமரிப்பு 
மு ் ற கே ள  எ ன  அ த ்த ் ன யு ம் 
ஆவைப்�டுததுகிறநார்கேள .  உேகில் எ்ந்த 
ஆரநாயச்சியநாளரநாவது, ்தனது மூலி்கே �றறிய 
கேண்டுபிடிப்பிறகு கேநாப்புரி்ம வநாஙகும் ல�நாது, இ்ந்த 
ஆவைஙகே்ள ஒருமு்ற �நார்தது, இது இ்நதியநாவின் 
ப்தநான்்ம அறிவு இல்்ே என்று உறுதி பசய்த 
பின்னலர, கேநாப்புரி்ம வழஙகேப்�டுகிறது, மஞசள, 
லவம்பு மரததிறகேநான கேநாப்புரி்ம பிரச்ச்னக்கு 
பிறகு ஒன்றிய அரசு இ்்த நிறுவியுளளது. இஙகு 
எல்ேநா சித்த மருததுவ நூல்கேளும் பசன்று 
லசரவில்்ே. இ்தனநால் �ே ்தமிழனின் அறிவுகே்ள, 
பிறர் கேநாப்புரி்ம ப�றுவ்்த ் ம்மநால் ்தடுதது நிறுத்த 
முடிவதில்்ே. சித்த மருததுவததின் அத்த்ன 
சுவடிகே்ளயும், ் கேபயழுததுப் பிரதிகே்ளயும் புத்தகே 
வடிவில் �திப்பிதது, இ்ந்த நிறுவனததிடைம் 
பகேநாடுத்தநால் ்தநான், ்ம் அறி்வ லவறு ஒருவர் 
திருடுவ்்த ்ம்மநால் ்தடுக்கே முடியும். இ்ந்தப் 
ப�நாறுப்்� ்தமிழகே அரசு முன்னின்று பசயல்�டுத்த 
லவண்டும். �ே சித்த மருததுவச் சுவடிகே்ள ஆயுஷ் 
அ்மச்சகேம் ்தன்னகேதல்த மின்னநாக்கே வடிவில் 
�திப்பிக்கேநாமல் ்வததுளளது. French Institute of 
Pondicherry என்ற நிறுவனம் �ேசுவடிகே்ள 
மின்னநாக்கேம் பசயது ் வததுளளது. இன்னமும் �ே 
்வததியர்கேளிடைம், �திப்பிக்கே �ைமில்ேநாமல், சித்த 
மருததுவ சுவடிகேள �நாதுகேநாதது ் வக்கேப்�டடுளளது. 
ஒரு குழு அ்மதது இவற்ற பவளிலய 
பகேநாண்டுவரலவண்டும்.

கே்டைசியநாகே, சித்த மருததுவ வரேநாறு மீண்டும் 
திருததி எழு்தப்�டை லவண்டும். ்தமிழரின் 
அறிவுச்பசநாத்்த அடுத்தவர் அ�கேரிப்�்்தக் 
கேண்டிக்கே லவண்டும். அகேழவநாரநாயச்சிகேளில் 
கி்டைத்த ப�நாருடகேளுக்கும் சித்த மருததுவததுக்கும் 
உளள ப்தநாடைர்்� ஆரநாயச்சி கேடடு்ரகேளநாகே 
பவளியிடடு உேகேறியச் பசயய லவண்டும். ்தமிழகே 
அரசின் அனுமதி ப�றநாமல், மறறவர்கேள அவர்கேளின் 
இடடைப்�டி ்மது ்தரவுகே்ள அவர்கேளது என்று 
எழுதுவதும் பவளியிடுவதும் ்தடுக்கேப்�டை லவண்டும். 
்தமிழ்நாடடின் அ்னதது �நாரநாளுமன்ற 
உறுப்பினர்கேளும் லமறபசநான்ன விடையஙகே்ள ் ன்கு 
உளவநாஙகிக்பகேநாண்டு, ஒருமித்த குர்ே மததியில் 
எழுப்� லவண்டும். உேபகேஙகும் �ர்நது வநாழும் 
்தமிழர்கேளிடைம் சித்த மருததுவத்்த பகேநாண்டு 
லசர்க்கே லவண்டும். ்தமிழர்கேள அதிகேம் வநாழும் 
்நாடுகேளில் சித்த மருததுவததுக்கு அரசின் அஙகீகேநாரம் 
கி்டைக்கே வழிவ்கே பசயய லவண்டும்.

கடடுலரயோளர்: ப�ரோசிரியர், 
மணிப்�ோல் �ல்கலைக்கழகம்
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மென்்ன , சர் தியநாகேரநாயநா கேல்லூரியும் புதுக் கேல்லூரியும் இ்ை்நது 
்டைததிய ‘சிறு�ததிரி்கேகேள - சமகேநாே உ்ரயநாடைல்’ எனும் ்த்ேப்பிேநான 
இ்ையவழி ல்தசியக் கேருத்தரஙகேம் 1.10.21, 2.10.21 ஆகிய இரு்நாடகேள 
்்டைப�றறது. ல�ரநாசிரியர்கேள மு்னவர் இரநா.பசஙபகேநாடி, மு்னவர் 
கு.சு்ந்தரமூர்ததி ஆகிலயநாரது ஒருஙகி்ைப்பில் நிறப்பிரி்கே, மைறலகேணி, 
ல�நாதி, இ்தழகேளின் ஆசிரியரும், ் நாடைநாளுமன்ற உறுப்பினருமநான மு்னவர் 
து,இரவிக்குமநார் ்த்ே்மயில் உயிர்்ம,உயிர் எழுதது,கேநாக்்கேச் சிறகினிலே, 
கேல்குதி்ர, ்தளம், மண்பமநாழி, கேவி்தநாசரண், தி்ச எடடும்,்தலித,�னிக்குடைம் 
என �தது சிறறி்தழகேளின் ல்நாக்கும் ல�நாக்கும் உ்ரயநாளர்கேளநால் 
எடுதது்ரக்கேப்ப�றறன.

1.10.21 அன்று இயறபியல்து்ற லமனநாள ல�ரநாசிரியரும் எழுத்தநாளருமநான 
சு.இரநாமசுப்ரமணியன் ‘கேநாக்்கேச் சிறகினிலே’ இ்தழின் கேடடை்மப்பு ,சிறப்பு 
குறிததும், அவ்வி்தழுடைனநான ்யத்தகு அனு�வம் குறிததும் ப்தளபளனப் 
�நாயும் ஓ்டைபயன பமநாழி்ந்தநார். அவர் கேநாக்்கேயில் இதுவ்ரயிலும் 90 
கேடடு்ரகேளும், 10 நூல் அறிமுகேக்கேடடு்ரகேளும் எழுதியுளளநார். அவறறில், 
�ே அறிவியல், சுறறுச்சூழல் கேடடு்ரகேளும் அடைஙகும். அவ்வு்ரயநாடைலின் 
சநாரத்்தச் சுக்கேமநாயத ்தருவல்த இக்கேடடு்ரயின் ல்நாக்கேமநாகும்.

 சமூகேம், பமநாழி, இனம், வரேநாறு ல�நான்றவற்றப் ல�ணும் வி்தததில் 
கே்்த, கேவி்்த, கேடடு்ர, திறனநாயவு, ல்ர்கேநாைல், நூல் மதிப்பு்ர, நூல் 
அறிமுகேம், ்்கேச்சு்வ, வநாசகேர் பின்னூடடைம் எனப் �ே்தரப்�டடை்தநாகேச் 
சிறறி்தழகேளின் உளளடைக்கேம் அ்மகிறது.வநாசகேர்கேளின் சி்ந்த்ன்யச் 
சீரநாக்கும், பசழு்மப்�டுததும் கேருவியநாகேவும் வணிகே இ்தழுக்கு மநாறறநாகேவும் 
விளஙகும் ஊடைகேம் சிறறி்தழ ஆகும்.

 �கேல் - இரவு, உண்்ம - ப�நாய்ம, ் ன்்ம - தீ்ம என எதிர்வுகேளின் 
ஒததி்சவு்தநான் உேகே இயக்கேம் என்றநாலும்கூடை உளளவறறில் ் ல்ேவற்றயும், 
அல்ே்வ ்ல்ே்வயநாகே மநாறலவண்டிய்தன் அவசியத்்தயும் துேக்கும் 
ல்நாக்கு்டைய சிறறி்தழ சிே நூறு வநாசகேர்கே்ளப் ப�றறிருப்�து ஆச்சர்யமல்ே. 
சிே �ததுகேளில் மடடுலம வநாசகேர்கே்ளக்பகேநாண்டை சிறறிேக்கிய இ்தழகேளும் 
உளளன. இ்தன் கேநாரைமநாகேவும் ‘சிறறி்தழ’ என்று அ்டையநாளப்�டுத்தப்�டுகிறது.

அதிகேநார்மயததின் கேண்கேநாணிப்பு வ்ளயததிறகுள சிக்கிவிடைநாமல் 
எதிர்நி்ேயநாளர்கேளின் அச்சுறுத்தல்கேளுக்கும் ஈடுபகேநாடுக்கும் திண்்மயும், 
வன்்மயும் உளளவர்கேள்தநான் சிறறி்த்ழத ப்தநாடைர்்நது ்டைத்தமுடிகிறது. 
்தவிர இேக்கிய அக்கேப்ல�நார்கேள இருப்�்்தயும் மறுக்கேமுடியநாது.

கேநாக்்கே ப்றியநாள குழுவினருக்பகேன்று ஓர் அரசியல் �நார்்வ இரு்ந்தநாலும் 

சிறுெத்திரிபககளில் - காக்பகயின் வகிொகம் 
சமகபால உரையபாடல்

வமரட

முறனவர ்ப. இரொஜரொவஜஸவரி
rajikaruna12@gmail.com
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�ே்தரப்�டடை அரசியல், சமூகேம், இேக்கியம் சநார்்ந்த 
கேருததுகேளுக்கும் கேநாக்்கே இடைம்பகேநாடுதது வருகிறது. 
எனினும் சநாதி, ம்த, �நாலியல் அடிப்�்டையில் 
அல்ேது  இ்வல� நான்ற  ம நானுடைத்்தக் 
கேநாயப்�டுததும் ஏப்தநான்்றயும் கேருவநாகேக்பகேநாண்டை 
�்டைப்புகேளுக்கு கேநாக்்கே இடைம் அளிப்�தில்்ே.

 கேடடு்ர, கே்்த, கேவி்்த என எல்ேநா வ்கேகே்ளயும் 
ஏ்நதிவ்ந்தநாலும் கேடடு்ரகேளுக்கு கேநாக்்கே அதிகே 
முக்கியததுவம் ்தருவ்்தக் கேநாைேநாம். அரசியல், 
சமூகேம், கே்ே, இேக்கியம், அறிவியல், மருததுவம், 
ப்தநால்லியல், ்நாடடைநார் வழக்கேநாறறியல், சூழலியல், 
கேளஆயவுகேள எனப் �ல்து்றசநார்்நது ல�ரநா 
ஆ.சிவசுப்ரமணியன், ல�ரநா.கே.�ஞசநாஙகேம், �நா.
பசயப்பிரகேநாசம், ்.முததுலமநாகேன், இரநா.எடவின், 
இரநா.லமநாகேன்ரநாேன், அமர்நத்தநா, லேநாசப்குமநார், 
்நாஞசில்்நாடைன், ல�ரநா அ. கேநா. ப�ருமநாள, ல�ரநா 
பமளனகுரு, குைநாகேவியழகேன், நிேநா்ந்தன், என்.
சரவைன், ரூ�ன்சிவரநாேநா, டிரநாடஸகி மருது,நிகேழ 
அயக்கேண் என்று நூறறுக்கும் லமேநாகே எழுத்தநாளர் 
�டடியல் நீளகிறது.

 ஈலரநாடு ்தமிழன்�ன், பேயல்தவன், லகேநாசின்ரநா, 
ஆ்தவன் தீடசண்யநா, ்நா.விச்வ்நா்தன், ரூ�ன் 
சிவரநாேநா, யநாழன் ஆதி, அபிமநானி, மநா.பே.்தஙகேப்�நா 
உளளிடடை �ேரும் கேநாக்்கேயில் �்டைப்புகே்ள 
அளிததுளளனர். நூல் விமர்சனம், தி்ர விமர்சனம் 
எதுவநாயினும் சு்த்நதிரமநாகேவும் ல்ர்ததியநான 
ஒப்பீடுகேளுடைனும் பவளிவருவ்தநால் ஆர்வமு்டைய 
வநாசகேர்கேளின் வநாசிப்புக் கேளம் விரிவ்டைகிறது.

 ஒவ்லவநாரநாண்டும் ேனவரி இ்தழ ்தமிழர் திரு்நாள 
சிறப்பி்தழநாகே வருகிறது.மக்கேள கேவிஞர் இன்குேநாப், 
கேநாக்்கேயின் முன்னநாள ப்றியநாளர் கி.பி.அரவி்ந்தன், 
ஓவியர் வீரச்ந்தநானம், கேவிஞர் இளலவனில், ல�ரநா 
ப்தநா.�,கேரிசல் கேநாடடு முன்னததி ஏர் கி.ரநா 
ஆகிலய நா் ர ப்  ல � நா ற றி  சி ற ப்பி ்தழ கேள 
பவளிவ்நதுளளன. மடைல்திறப்பு �குதி கேநாக்்கேயின் 
கேரவநாப் �ண்பிறகுச் சநான்பறனேநாம்.

 கே நா க் ்கே யி ல்  சி ே ர்  ப ்த நா டை ர் கேளும் 
எழுதியிரு க்கின்றனர் .  இன்குே நா ப்பின் , 
“வநாழக்்கேத்தடைம்”, ல�ரநா. ய. மணிகேண்டைனின் 
‘�நாரதியின் அறியப்�டைநா்த �க்கேஙகேள’, ப்யலவலி 
�நாரதிக்குமநாரின் “மறக்கேப்�டடை மறவர்கேள”, 
மநா.அமலரசனின் ‘புத்த கேயநா ஞநானபூமி’ , இரநா. 
லமநாகேன்ரநாேனின் ‘ஈழத்தமிழருக்குக் கே்ேஞர் 
என்ன பசய்தநார்?’, லேநா. டி. குரூஸ எழுதிய 
‘லவர்பிடித்த வி்ளநிேஙகேள’, கே.�ஞசநாஙகேததின் ‘மநா.
அரஙகே்நா்தனின் வநாழவும் �்டைப்புகேளும்’ , 
ஆ.சிவசுப்பிரமணியனின் ‘ப�ரியநாரும் சநாதி 
மநா்நாடுகேளும்’, “கேதல்தநாலிக்கேம் + கேம்யூனிசம் = 
ம்தநீக்கேம் உளளிடடை்வ கேநாக்்கேயில் ப்தநாடைரநாகே 
பவளிவ்நதிருக்கின்றன. . ஓவியர் மருதுவின் 
’லகேநாடுகேளின் ்டுவில்’ ்தறல�நாது பவளிவரும் 
ப்தநாடைரநாகும்.

 ‘சமூகே அக்கே்ற உளளவர்கேள,லச்வ 
பசய�வர்கே்ளக் கேண்டைறி்நது அறிமுகேம் பசயவதில் 
கேநாக்்கேக்குப் ல�ரநார்வம் உண்டு.ப்தநாடைக்கே கேநாே 
ப்றியநாளர் கி.பி.அரவி்ந்தன் நி்னவநாகே இேக்கியப் 
ல � நாடடி கேள  ்டை த ்த ப் ப� றறு  � ரி சு கேள 

வழஙகேப்�டுகின்றன.2020 மு்தல் திருமதி லீேநா 
நி்னவநாகே ப�நாருளநா்தநாரப் பின்புேமறறவர்கேள,சமூகே 
லச்வயநாளர்கேள என அறியப்�டு�வர்கேளுக்கு ரூ 
25000 வழஙகி கேநாக்்கே ஊக்குவிக்கிறது. பிரநான்ஸ, 
இஙகிேநா்நது, பேர்மனி, ப்்தர்ேநா்நது உளளிடடை �ே 
ஐலரநாப்பிய ்நாடுகேளுடைன் கேனடைநா, சிஙகேப்பூர், 
மலேசியநா, இேங்கே, ஆஸதிலரலியநா, நியுசிேநா்நது 
ல�நான்ற ்நாடுகேளும் கேநாக்்கே �யணிக்கும் 
ல்தசஙகேளநாகும்.

 கி.ரநா கேரிசல் கேடடை்ள இேக்கிய விருது(2012), 
மகேநாகேவி ஈலரநாடு ்தமிழன்�ன் விருது (2015),வநாழக்்கேச் 
சடடைததின் வநானதி விருது(2016), ்தமிழ்நாடு ஊடைகேச் 
சிறபி விருது(2017), உயிர்்மயின் சுேநா்தநா விருது(2017), 
்தமிழப்ல�ரநாயததின் சுல்தசமிததிரன் விருது(2018), 
்தமிழ்நாடு கே்ே இேக்கியப் ப�ருமன்றமும் நியூ 
பசஞசுரி புத்தகேநி்ேயமும் இ்ை்நது வழஙகிய 
்தமிழியல் ஆளு்மக்கேநான சிேம்புச்பசல்வர் 
மநா .ப�நா .சி விருது(20 1 9 ) , கே்ே இேக்கியப் 
ப�ருமன்றததின் சிற்ந்த சிறறி்தழ விருது(2019) 
ஆகிய்வ கேநாக்்கேயின் �யைததிறகும் �ணிகேளுக்கும் 
கி்டைத்த அஙகீகேநாரம் ஆகும்.’ முறல�நாக்கு ேன்நாயகே 
உளளடைக்கேஙகே்ளக் பகேநாண்டை இ்தழகேள 
நீடிததுவரநாது என்ற கேறபி்தத்்த கேநாக்்கே 
உ்டைததிருக்கிறது’ எனும் ல�ரநா இன்குேநாப் கூறறு 
எ்தநார்த்தம் ஆகும்.

 கேநாக்்கேயில் கேநாததிரமநானப் �்டைப்புகே்ளத 
ப ்த நா டை ்ந து  அ ளி த து வ ரு ம்  அ ் ன த து 
�்டைப்�நாளிகேளும், இ்தழ கேநாேம் ்தவறநாமல் 
வருவ்தறகு உ்ழப்்� ்ல்கும் அ்னதது 
ப�நாறுப்�நாளர்கேளும் �நாரநாடடிறகு உரியவர்கேள. 
‘கேநாக்்கேச் சிறகினிலே’ பமன்லமலும் சிற்நது வளர 
கேநாக்்கேயில் எழுது�வனநாகேவும் வநாசகேனநாகேவும் 
வநாழததுகிலறன் என ப்கிழலவநாடு வநாழததினநார்.

 “பிற�டுத்தப்�டலடைநார்கேளுக்குள மடடும் உறவு 
பசநால்லிடும் �ழக்கேம் சுருஙகிப்ல�நான்தன் கேநாரைம் 
என்ன? இ்ந்தச் சுருக்கேம் எப்ல�நாது துவஙகியது? 
்தமி்ழத ்தநாய பமநாழியநாகேக் பகேநாண்டை குழுக்கேள 
ப்தலுஙகு ,கேன்னடைம் ல�சும் மக்கேளிடைம் மச்சின 
மநாமன் �ஙகேநாளி மு்ற உருவநானது எ்ந்த 
இடைததில்,எஙகு துவஙகியது?”, ”இன்று �வுத்தம் 
குறிதது �ேரும் ல�சுகிறநார்கேள. புத்த்ர உேபகேஙகும் 
பகேநாண்டுபசன்ற அலசநாகே அரசன் சநாசனததில் 
‘மநாடுகேளுக்கு உ்டை அடிக்கேக்கூடைநாது, ஈசல் பிடிதது 
உண்ைக்கூடைநாது ,லசவல்கேளுக்கு ஆண்்ம நீக்கேம் 
பசயயக்கூடைநாது’என சடடைம் ல�நாடடுளளநான்.உ்டை 
அடித்தநால்்தநான் உழவு, வண்டி மநாடு.உ்டை 
அடிக்கேநாவிடடைநால் ப�நாலிகேநா்ள. இது குறித்த 
ஆயவுகேள லமம்�டைலவண்டும். ச்ந்்தகேளில் இன்றும் 
ஈசல் விற�்்தக் கேநாைேநாம். அ்்தக் கேநாய்வததுப் 
� ்த ப் � டு ததின நால்  ஆண்டுக்  கேைக்கில் 
பகேடடுப்ல�நாகேநாது. இ்்த ஒரு மன்னன் ்த்டையநா்ை 
பிறப்பித்தன் கேநாரைத்்த ஆய்நதுவிடடைநால் �ே 
திடுக்கிடும் ்தகேவல் வரேநாம்.கேடடை்மத்த �ே 
வரேநாறுகேள உ்டை�டைேநாம்”(பிப்ரவரி, 2021:36) என 
ல�ர நா  ப்தநா . �  கூறறுகேளின் வழி புதிய 
ஆயவுப்புளளிகே்ள கேநாக்்கே அறிமுகேம் பசயகிறது.

 அக்லடைநா�ர், 2021 இ்தழ �்டைப்புகேளில் 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

நவ
ம்ப
ர் 
20
21

69

கேநாக்்கேயின் இயல்புகேளுக்குச் சிே கேநாடடுகே்ளப் 
�நார்க்கேேநாம். ’உைவும் சநாதியும்’ கேடடு்ர 
“முக்கியமநாகேப் �ஙகேளநா லவ்ே கீழ்மச்சநாதியரின் 
சமூகே எழுச்சிக்கும் மநாறறததிறகும் ஒரு முக்கியமநான 
ஆ்தநாரமநாகே இரு்ந்தது எனேநாம்.குறிப்�நாகே 
அதிகேநாரததில் இருப்ல�நாருக்கு உைவு ச்மத்தல், 
அவர்கேலளநாடு லசர்்நது வசித்தல் ல�நான்ற்வ 
சநாதியச் சமூகேததில் உைவநால் ,உடைேநால் 
தீண்டைப்�டைநா்மக்கும் ஒடுக்கேப்�டு்தலுக்கும் 
எதிரநான ஒரு மநாறறுச்சூழலுக்கேநான சநாததியத்்த 
முன்்வத்தது .  லமலும் இது நி்ேயநான 
வருமநானம்,�ே பமநாழிகே்ளக் கேறறுக்பகேநாளளு்தல், 
பவளி்நாடடுப்�யைம், கேல்வி, உடைல்்ேம் குறித்த 
அறி்வப் ப�று்தல், குழ்ந்்தகேள �ரநாமரிப்பு �றறிய 
ப்தளிவு எனப் �ேவழிகேளில் சமூகே லமம்�நாடடுக்கேநான 
கேருவியநாகேவும் விளஙகியது” என்று வரேநாறறு 
திருப்�த்்த விளக்குகிறது.

“ப�ரியநா்ர எதிர்ப்�து என்�து கேநாேம் கேநாேமநாகே 
இரு்நதுவரும் திடடைவடடைமநான ஒரு சமூகே 
,ஆதிக்கே,சநாதி, ம்த அரசியேநாகும்…… சமமறற 
சமூகேம்,சநாதி,ம்த ஆதிக்கேம், அ்தன் அரசியல் 
நீடிக்கும்வ்ர ப�ரியநார் சநாகேப்ல�நாவதில்்ே “ 
எ ன் று  ’ ப � ரி ய நா ர்  ஏ ன்  இ ன் னு ம் 
சநாகேவில்்ே’நி்னவூடடுகிறது.

 “அ்ந்த இரவில் உைவு லம்சயின் அ்மதியின் 
மீது அவள வநார்த்்தகே்ள உ்தறினநாள” என்று 
்கேயறுநி்ேயின் ல�ர்மதி்ய,�சி இற்ந்த �சி்ய 
ப்நாறுக்கிப்ல�நாடும் பமநாழியின் இேநாவகேத்்த 
ஆறறநா்மலயநாடு “புத்த மயூரி” கே்்த ்தன்னுள 

ஒறபற குப்டயின் கீழ் 
குருவிகள கூடுகடடிக்்கோளளும் விட்டஙகளோக இருந்த்ன ம்னஙகள
�னறிகளின வசிப்பி்டஙகளோக மோறுவ்தறகும் முனபு
நிணஙகலளப் ் �ோசுக்கும் கருலணயற்ற தீயில் 
விழுநதுவிட்ட வரைோறு
்மோ்ட ் மோ்டப்�ோ்ன கருக்குத்்தோளோகி 
இனனும் உதிரோமல் நிறகி்றது
ைடசெம் ஆண்டுகளுக்கு முனபு
சிக்கி முக்கி கறகளின  உரசெலிலிருநது �்றந்த 
சிறு்�ோறி ்தோன
வோயில்ைோ விடடில்கலள இலரயோக்கும் தீக்்கோழுந்தோக
இனனும் ம்னப்தோரஙகளில் ந்ட்னமிடடுக்்கோண்டிருக்கி்றது
பமோசெஸின �த்துக்கட்டலளகளும் சின்ன சின்ன பகப்சூல்களில்
அல்டக்கப்�டடு விற�ல்னக்கு வந்த பின
அருள வோக்குகளும் உ�ப்தசெஙகளும் பூண்டு மோத்திலரகளும்
வந்தவண்ணபமயிருக்கின்ற்ன
பூமிக்கூந்தலின ஒரு �குதி இனனும் இரத்்தத்தில் 
ப்தோயந்த�டிமி்தநது ் கோண்டிருக்கி்றது
ஒறல்றக்குல்டயின கீழ் எல்பைோரும் வந்த பினபும்
�க்கத்துவீடடுக்கோரனின முகம் மடடும் இனனும்
�ரிடலசெயமோகபவயில்லை

தஙவகஸ்

ப�நாதி்நது ் வததிருக்கிறது.

 “கேடைலிலே லசர்வப்தன்று

 ஆறு

 கேடின முடிபவடுக்கிறது

 அப்ல�நாது்தநான் மனதின்

 அச்சம் ப்தநா்ேகிறது

 கேடைலேநாடு கேேத்தல் எனில்

 கேநாைநாமற ல�நாவ்தல்ே;

 ப�ருஙகேடைேநாய ஆவப்தன்று

 ஆறு

 புரி்நதுபகேநாளளும் ்தருைமது”.

என்று பிர�ஞச இரகேசியம் “அச்சம்” கேவி்்தயநாய 
விரிகிறது.

 மநாறறுக் கேருததுகே்ள மிகு்ந்த மரியநா்்தலயநாடு 
�திவுபசயயும் இ்தழ அறம் “அக்லடைநா�ர், 2021 
கேநாக்்கே இ்தழின் கேடடு்ரகேள மீது அறிவுறுலவநானின் 
குடடு்ரகேளும் சுடடு்ரகேளும்”என்று ்த்ேப்பிடடு 
ல்தநாழர் அறிவுறுலவநா்னப் �றறிய அறிமுகேததுடைன் 
அவரது கேருததுகே்ள  மடைல் திறப்பில் சமர்பிப்�தில் 
புேனநாகிறது.

 இப்�டி �ன்முகேப் ப�நாருண்்மகே்ளப் �ரு்நதுப் 
�நார்்வலயநாடு அணுகும் வல்ே்ம கேநாக்்கேக்குச் 
சநாததியமநாவ்தறகு இ்தழின் ஆசிரியரும் அவர்நிகேர் 
ப�நாறுப்�நாசிரியர், ஆசிரியர் குழு, ப்றியநாளர்கேளும் 
ஆவர். ப்தநாடைரடடும் பசம்�ணி என்று வநாசகியநாய 
வநாழததுகிலறன்.
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�னி்தனின் ல்த்வகேளுள மிகே முக்கியமநானது 
உைவு. அ்தனநால் ்தநான் “உண்டி மு்தறலற உைவின் 
பிண்டைம்“ என்று குடைபுேவியனநார் �நாடியுளளநார் 
(புற்நானுறு,18). இதில் வரும் பிண்டைம் என்�து 
உடைம்்�க் குறிக்கும் . உைவின் வி்ளவு உடைல்; 
உடைலுக்கு அடிப்�்டைத ல்த்வ உைவு.உேகே 
வநாழக்்கேக்கு அடிப்�்டை உடைல் . அ்தனநால்்தநான் 
உடை்ேத ்தமிழ மரபில் ‘பமய ‘ என்று கூறினர் .

ஆதிமனி்தனின் மு்தல்  ல � நா ர நாடடைம் 
உைவுக்கேநான்தநாகேலவ இரு்ந்தது.லவட்டையநாடுவ்தன் 
மூேம் அவன் ்தனக்கேநான உை்வச் லசகேரிததுக் 
பகேநாண்டைநான் . மனி்தன் �ே தி்சகேளிலும் ்தன் 
உடை்ேத திருப்�வும் இயக்கேவும் கேறறுக்பகேநாண்டை 
பின்னர் லவட்டை மு்றக்கு வ்நதிருக்கே லவண்டும் 
என்றும் லவட்டை மனி்த்னச் சி்நதிக்கேத தூண்டும் 
ல வ ் ே  எ ன் று  கி . இ ர நா . ச ங கே ர ன் 
குறிப்பிடுகிறநார்(�க்்தவதசே�நாரதி, 2011,�.224). மனி்த 
சமூகேம் �ல்லவறு கேநாேகேடடைஙகேளில் �ே 
�டிநி்ேகே்ளக் கேடை்நது லவளநாண் சமூகேமநாகே மநாறிய 
பின்னர்்தநான் ்சவ உைவுக்கு மநாறியிருக்கும் 
என்�து மநானுடைவியேநாரின் கேருதது.

சஙகே கேநாேத ்தமிழரின் உைவுப் �ழக்கேஙகேள 
�ேதிறப்�டடைனவநாகே இரு்ந்தன . மக்கேள வநாழுமிடைம், 
அவர்கேளின் ப்தநாழில், அஙகுக் கி்டைக்கும் 
ப�நாருளகேள மு்தலியவறறி்னத ்தழுவிலய 
அவர்கேளின் உைவுப்�ழக்கேஙகேள இரு்ந்தன. �நா்ே 
நிேததில் எயினர்கேள, சுடைப்�டடை இ்றச்சி்ய 
உண்டைனர் ;  அ ்த்னல ய  அஙகு  வ ்ந ்த 
வழிப்ல�நாக்கேர்கேளுக்கும் அன்புடைன் வழஙகினர் . 
இல்த மு்றயில் குறிஞசி நிேததில் ல்தன்,கிழஙகு 
மு்தலியன �யன்�டடைன . மரு்த நிேததில் பவண்ணிற 
அரிசி,்ண்டு மு்தலிய்வயும் ப்ய்தல் நிேததில் மீன், 
கேளமு்தலியனவும் உைவநாகேக் பகேநாளளப்�டடைன 
என்�்்த இேக்கியஙகேளின் மூேம் அறிய முடிகிறது.

்தமிழர்கேள உைவு லசகேரித்தல், உண்ணு்தல் 
ஆகியவறறில் கேநாடடிய அக்கே்ற்யப் ல�நான்லற 
விரு்நல்தநாம்�லிலும் அக்கே்ற கேநாடடினர் .அற்ற 
்நாடகேளில் நீண்டை ப்தநா்ேவு �யைம் பசய�வர்கேள 
அ்ந்த்ந்த நிேஙகேளில் வநாழ்ந்த மக்கேளின் 
விரு்நல்தநாம்�்ே ்ம்பித்தநான் �யைத்்த 
லமறபகேநாண்டைனர் . மரு்த நிே ஊரநான ஆமூ்ரக் 
கேடை்நது பசல்லும்ல�நாது அஙகிரு்ந்த உழவர் வீடடுப் 
ப � ண்  ்த ன்  பி ள ்ள கே ் ள  அ னு ப் பி 
வழிப்ல�நாக்கேர்கே்ள உறவு மு்ற கூறி அ்ழதது 

கட்டுரை

முறனவர ம.திருமறல

வரச்பசயது அவர்கேளுக்கு ்ல்ே பவண்ணிற 
அரிசியினநாேநான உை்வயும் ்ண்டின் 
இ்றச்சி்யயும் கேே்நது �ரிமநாறி அவர்கேளின் 
�சி்யப் ல�நாக்குகிறநாள (சிறு�நாைநாறறுப்�்டை, 
அடி; 189-195). ்தமிழர்கேளின் விரு்நல்தநாம்�்ே 
எடுததுக்கேநாடடை இது இஙகு குறிப்பிடைப்�டடைது.

உைவுகேளில், இரண்டு வ்கே உைவுகேள சஙகே 
இேக்கியஙகேளில் கேநாைப்�டுகின்றன. ஒன்று , 
�க்குவப்�டுத்தப்�டைநா்தஇயற்கே உைவு ; இரண்டு 
�க்குவப்�டுத்தப்�டடை , சு்வ கூடடைப்�டடை உைவு. 
இயற்கே உைவு எளிய தி்ைக்குடி மக்கேளிடைம் 
புழக்கேததில் இரு்ந்தது. சமுகேப்�டிநி்ேகேளிலும் 
ப�நாருளநா்தநார நி்ேயிலும் உயர்்ந்த இடைததில் 
வநாழ்ந்த மக்கேளிடைம் சு்வ கூடடைப்�டடை உைவு 
்்டைமு்றயில் புழக்கேததில் இரு்ந்தது. பிரபடைரிக் 
எஙகேல்ஸ ்தம்மு்டைய “குடும்�ம், ்தனிச்பசநாதது, 
அரசு்டை்ம என்ற நூலில், “மனி்த ் டைவடிக்்கேகேள 
மூேமநாகே இயற்கேயின் உற�ததித திற்னப் 
ப�ருக்குகின்ற வழிமு்றகேள இக்கேநாே கேடடைததில் 
கேறறுக் பகேநாளளப்�டடைன. ் நாகேரிகே நி்ே இயற்கேப் 
ப�நாருடகே்ள லமலும் �ண்�டுததிப் �யன்�டுததிக் 
பகேநாளவ்்தப் �றறிய அறி்வப் ப�றற கேடடைம் 
இது” என்று அ்நாகேரிகே நி்ேயின் ்த்ேக் கேநாேகேடடைப் 
�ண்�நாடு �றறிக் கூறியுளளநார் ( பிரபடைரிக் எஙகேல்ஸ, 
2019, �. 38).

இயற்கேப் ப�நாருடகே்ளப் �ண்�டுததும் மு்ற 
உைவுத ்தயநாரிப்பிலும் ல்தநான்றியது. கேபிேரு்டைய 
புற்நானூறறுப் �நாடைபேநான்றில் வரகு அரிசி்யப் 
�க்குவப்�டுததி ப்ய லசர்தது உைவு ்தயநாரிதது 
உண்டு முடித்த பின்னர் ப்யயில் ப�நாரிக்கேப்�டடை 
நி ே க் கே டை்ே்ய  ப மன்று  சு ்வ த து க் 
பகேநாண்டிரு்ந்த்தநாகே ஒரு குறிப்பு வருகிறது. இது 
உை்வப் �க்குவப்�டுததிச் சு்வகூடடி 
உண்டை்தறகுச் சநான்று ( புற்நானுறு,�நா.120).

இ்நதியநாவில் ்கேர மயமநாக்கேல் ல்தநான்றிய்்தப் 
�றறி வரேநாறறுப் ல�ரநாசிரியர்கேள பரநாமிேநா 
்தநாப்�ர், டி. டி. லகேநாசநாம்பி , பசம்�கேேடசுமி 
ல�நான்லறநார் குறிப்பிடடுளளனர் . கி.மு. மு்தேநாம் 
நூறறநாண்டுக்கு முன்னலர இ்நதியநாவின் சிே ஊர்கேள 
்கேரஙகேளநாகி விடடைன என்�தும் ்தமிழ ்நாடடில் 
கேநாஞசிபுரம், கேநாவிரிப்பூம்�டடினம், மது்ர 
ல�நான்ற்வ ்கேரமயமநாகிவிடடைன என்�தும் 
அவர்கேளது கேருதது. ் கேர மயமநானவுடைன் அ்தறகுரிய 
�ண்�நாடுகேள ல்தநான்றி நி்ேப�றறுவிடடைன 

திபைக் குடிகளின் 
வாழ்வியல்
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என்�்்தச் சஙகே இேக்கியஙகேள கேநாடடுகின்றன . 
்கேரமயமநா்தலின் முக்கியப் �ண்புகேளுள ஒன்று 
அ்னத்்தயும் நுகேர்ப�நாருளகேளநாகேக் கேருதுவதும் 
அ ்த ற லகே ற ற வ நா று  வி ழு மி ய ங கே ் ள 
உருவநாக்குவதுமநாகும் . உைவுக்கேநாகே லவட்டையநாடு்தல் 
, ல்த்வக்குப் ல�நாகே எஞசிய்்த விரு்நல்தநாம்�லுக்குப் 
�யன்�டுதது்தல் என்ற நி்ே்யக் கேடை்நது 
ல்த்வக்குப் ல�நாகே எஞசிய்்த விற�்ன பசய்தல் 
என்ற பசயல்�நாட்டை ல்நாக்கித ்தமிழச் சமூகேம் 
்்டைல�நாடடைது . �ண்டைமநாறறு மு்றயில் 
ல்த்வகே்ள நி்றலவறறிக்பகேநாண்டை சமூகேம் 
விற�்னக்கு மநாறியது. இ்தறகு “மது்ரக் கேநாஞசி “ 
்தக்கே சநான்றநாகேத திகேழகிறது.

 இன்று ப�ரு்கேரஙகேளில் உைவு விற�்ன 
நி்ேயஙகேள பசயல்�டுவ்்தப் ல�நாே அற்ற 
்நாடகேளிலும் உைவகேஙகேள இரு்ந்த்்தப் �றறிய 
குறிப்பு மது்ரக் கேநாஞசியில் கேநாைப்�டுகிறது. 
மது்ரக் கேநாஞசியில் ,

“முநல்த யோமம் ் சென்ற பின்னர்ப்
�ணிைம் கலி அவிநது அ்டஙகக் கோழ் செோயத்து
்நோல்டநவில் �ளளி அயர,
நல்வழி இரோஅல் புலரயும் ் மல்ைல்ட
அயிர் உறுப்புஉற்ற ஆ்டலம விசெயம்
கவ்வோடு பிடித்்த வலகயலம பமோ்தகம்
தீஞபசெறறுக் கூவியர் தூஙகுவ்னர் உ்றஙக”

என்று வருகின்ற வருை்னப் �குதி உைவு 
வ்கேகே்ளக் கூவி விறற்்தப் �றறிக் கூறுகிறது. 

ல்தனின் அ்டைல�நான்ற பமன்்மயநாகேச் 
பசயயப்ப�றற அ்டை , மநாவி்னப் பி்ச்நது 
்கேகே்ளக் கூப்பி வடிவப்�டுததி அ்தறகுள 
இனிப்புத ்தன்்மயு்டைய ப�நாருளகே்ள ்வதது 
லவகே்வததுச் பசயயப்�டடை பகேநாழுக்கேட்டை, 
இனிய �நாகுடைன் கேே்நது பசயயப்�டடை அப்�ம் 
மு்தலிய ப�நாருளகே்ள இவ்வடிகேள குறிக்கின்றன . 
இ்வ �சி்யப் ல�நாக்கும் உைவுகேளல்ே;சு்வக்கேநாகேத 
்தயநாரிக்கேப்�டடு விறகேப்�டு�்வ .ப�நாருளநா்தநார 
நி்ேயில் லமம்�டடை மக்கேளி்டைலய புழக்கேததில் 
உளள உைவுகேள இ்வ என்�து கூறநாமலேலய 
விளஙகும்.

சஙகே இேக்கியஙகேளில் “�ண்ணியம்” என்ற பசநால் 
எடடு இடைஙகேளில் கேநாைப்�டுகிறது. உைவில் 
லசர்க்கேத்தக்கே ப�நாருளகே்ள இச்பசநால் குறித்தது. 
மிளகு, கிரநாம்பு, அரிசி ல�நான்ற எண்ைறற 
ப�நாருளகேள �ண்ணியம் என்ற பசநால்ேநால் 
குறிக்கேப்�டடைன .�திறறுப்�ததில் “�ண்ணிய 
வி்னஞர்“ (�நா. 76 : 4), என்றும் சிேப்�திகேநாரததில் 
“�ண்ணியப் �குதியும் �கேர்லவநார் விளக்கேமும்” 
(சிேம்பு 6 : 135)என்றும் வருமிடைஙகேளில் உை்வக் 
குறிக்கேநாமல் உைவுப் ப�நாருளகே்ளலய இச்பசநால் 
குறித்தது.

ப்தநால்குடி மக்கேளின் வநாழவியலில் உைவு 
வ்கேகேள விற�்னக்கு உரியனவல்ே; அ்வ பிறர் 
�சி தீர்க்கேப் �யன்�டடை்வ ! அகே்நானுறறில் 
மநாமூேனநார் �நாடைலில் ஒரு குடும்�த்த்ேவி 
வழிப் ல� நா க் கே ர் கேளின்  � சி்ய த  தீ ர் க் கே 
எடுததுக்பகேநாண்டை முயறசிகேள விவரிக்கேப்�டுகின்றன;

 “ஆறு்செல் வம்�ைர் கோய�சி தீரிய
இல்தச்சுவல் கலித்்த ஈரிலை்நடுந்்தோடடுக்
கலவக்கதிர் வரகின கோல் ் ்தோகு ் �ோஙகழி
கவடடு அடிப்்�ோரு்த �ல்சில்ன உதிர்லவ
அகனகண் �ோல்றச் ் செவலவயின ் ்தறீஇ
வரியணி �லணத்ப்தோள வோர்்செவித்து அனல்னயர்
�ண்லண்வண் �ழ்னத்து அரிசி ஏயப்�
சுழல் மரம் ் செோலித்்த சுளகு அலை ் வண்கோழ்
்்தோடிமோன உழக்லகஊழிற ப�ோக்கி
உரல்முகம் கோடடிய சுலரநில்ற்கோளலள
ஆஙகண் இருஞசுல்ன நீபரோடு முகவோ
களி�டு குழிசிக் கல் அடுப்பு ஏறறி
இணர்்தல்த கடுக்லக ஈண்டிய ்தோதின
கு்டவர் புழ்க்கிய ் �ோஙகு அவிழ் புனகம்
ம்தர்லவ நல்ஆன �ோபைோடு �குக்கும் “
 -அகநோனூறு, 393 : 3 - 17

இப்�நாடைேடிகேளின் சநாரமநான கேருதது ‘ வழியில் 
பசல்லும் முன்பின் ப்தரியநா்த வழிப்ல�நாக்கேர்கேளின் 
�சி்யத தீர்க்கும் ப�நாருடடுப் �நா்ே நிேததின் 
ஒரு குடும்�த ்த்ேவி புதி்தநாகே வி்ள்ந்த வரகி்ன 
உரலில் ல�நாடடு இடிதது அரிசியநாக்கி ,அ்த்னக் 
கேஞசியநாகேக் கேநாயச்சி வீடடிலிரு்ந்த �சுவின் �நாலில் 
கே ே ்ந து  அ வ் வீ ட டி லி ரு க் கு ம்  கு டு ம் � 
உறுப்பினர்கேளுடைன் புதி்தநாகே வ்ந்த விரு்நதினர்கேளுக்கும் 
�கிர்்நது பகேநாடுததுப் �சி்யப் ல�நாக்கினநாள’ 
என்�்தநாகும் .இது ்தநான் தி்ைக்குடிகேளின் 
வ நா ழ வி ய ல்  ம தி ப் பு !  இ ப் � ண் � நா டு 
மநாறறம்டை்ந்த்்தயும் உைவு வ்கேகேள விற�்ன 
பசயயப்�டடை்்தயும் லமலே கேநாடடைப்�டடை 
மது்ரக் கேநாஞசியின் அடிகேளில் �நார்தல்தநாம்.

இன்்றயகுழுமக் கேேநாச்சநார உேகில் துரி்த 
உைவு, ப்தருலவநாரக்கே்டை உைவு , அதிகே வி்ேக்கு 
விறகேப்�டும் ஆடைம்�ர உைவு ல�நான்ற்வ வணிகேச் 
சமூகே வளர்ச்சி நி்ேகே்ளக் குறிப்�்வ. ப்தநான்்மக் 
கேநாேததிலும் வணிகேச் சமூகேததின் எழுச்சியின் ல�நாது 
இல்த சூழல்கேள நிேவின என்�்்த மிகே அரி்தநான 
சன்றுகேள பகேநாண்டு கேநாை முடிகிறது.

1. செோமிநோல்தயர், உ. பவ. (�. ஆ.), 2014, பு்றநோனூறு, 
்செனல்ன: உ. பவ செோ. , நூல்நிலையம்.

2. பகோசெோம்பி, டி. டி., 2011, இநதிய வரைோறு – ஓர் 
அறிமுகம், ் செனல்ன : விடியல் �திப்�கம்.

3. ்தமிழண்ணல் & நோ. மீ்னவன, (உ. ஆ.), 2004, 
அகநோனூறு, பகோவிலூர்: பகோவிலூர் ம்டோையம்.

4. �க்்தவத்செை �ோரதி, (்்தோ. ஆ.), 2011, ்தமிழர் 
உணவு, நோகர்பகோவில் : கோைச்சுவடு �திப்�கம்.

5. பிர்்டரிக் ஏஙகல்ஸ், 2019, குடும்�ம் ்தனிச்்செோத்து 
அரசு ஆகியவறறின ப்தோற்றம், ் செனல்ன : நியு 
்செஞசுரி புக் ஹவுஸ்.

6. பரோமிைோ ்தோப்�ர், 2016, முறகோை இநதியோ, 
்செனல்ன : நியு ் செஞசுரி புக் ஹவுஸ்.

7. R. Campakalakshmi, 1999, Trade, Ideology and 
Urbanization, New Delhi : Oxford University Press.

கடடுலரயோளர் :
முன்னோள துலணபவந்தர், ்தமிழ்ப் �ல்கலைக் கழகம்
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ஆன்டரூஸ-க்கு அவரது அரசநாஙகேம் பகேநாடுத்த முக்கியப் �ணி 
இருக்கிறது, ‘ஃ�நார்முேநா்வ வநாஙகு அல்ேது பகேநான்றுவிடு… ஒருத்த்ர 
விடைநால்த...’

்த்ேகீழநாகே நின்றநாவது அ்்த நி்றலவறற லவண்டும். அபமரிக்கேப் 
ப�நாருளநா்தநாரததின் எதிர்கேநாேலம அவர் பசயயப் ல�நாகும் லவ்ேயின் 
பவறறி்யப் ப�நாறுதல்த அ்மயப்ல�நாகிறது.ஆன்டரூஸ உளலள வ்ந்த 
ல�நாது…. அடிகேளநார் தியநானததில் இரு்ந்தநார்…

வில்லியம்சன் அவ்ர வரலவற�்றயில் இரு்ந்த ஒரு ் நாறகேநாலி்யக் 
கேநாடடி உடகேநாரச் பசநால்லிவிடடு,ஒரு பசப்புக் கேேசத்்தயும், ஒரு 
ப�டடி்யயும் ்வததுவிடடு பவளிலயறு்கேயில் ‘ப்ல்ப் யூர் 
பசல்ஃப்… இட லம லடைக் அன்தர் ் நார்….’ என்று பசநால்ே

‘�ரவநாயில்்ே ்நான் கேநாததிருக்கிலறன்’ என்று கூறிவிடடு…. 
சுவலரநாரம் ல�நாய ்த்ரயில் சம்மைமிடடு அமர்்ந்தநார்…

வில்லியம்சன் சிரித்தநார். ‘ஓ… ்தமிழ அறிவீர்கேளநா?’என்று லகேடடை�டி 
ப�டடி்யயும், பசப்புக் கேேசத்்தயும் அவர் அருலகே மறு�டி எடுததுக் 
பகேநாண்டு ் வததுவிடடுப்ல�நானநார்.

ப�டடி்யத திறக்கே, ஐ்நது அ்றகேள இரு்ந்த அ்ந்தப் ப�டடியின் 
உளலள இஞசிமரப்�நா, கேடை்ே மிடடைநாய, ல்தன்ப்ல்லி, மஞசள, 
லவப்பி்ே உருண்்டைகேள இரு்ந்தன.

ஆன்டரூஸ அவற்ற பவறுப்புடைன் �நார்த்தநார்… �தி்நாலு 
ஆண்டுகேள ்தழிழகேததின் அத்த்ன மருததுவம்னகே்ளயும் 
சுறறிவ்நதுவிடடைநார்… ்தமிழின் முக்கிய நூல்கேள என்று கூறப்�டடை 
அத்த்னயும் �டித்தநார்… மருததுவம்னகேளின்மரு்ந்தகேஙகேளில் 
கூலியநாகேக்கூடை லவ்ேபசயதுவிடடைநார்… ஆனநாலும், சிே இ்ேகே்ள, 
பகேநாட்டைகே்ள, �ட்டைகே்ள அ்டையநாளம் கேண்டுபகேநாளள 
முடி்ந்தல்த ்தவிர, லசர்மநானஙகேள, உ�லயநாகேஙகேள புரியவில்்ே, ஒரு 
சிே ப�நாருடகே்ள எல்ேநாவி்த ல்நாயக்கும் எப்�டி பகேநாடுக்கிறநார்கேள 
என்றும் புரியவில்்ே… �ே மரு்நதுகே்ளக் கேண்டுபிடிக்கேலவமுடியவில்்ே.

சிறுகரத

வ்க. சிவக்குமொர

குறி

்க சிவகு்மார்

்செனல்னலயச் பசெர்ந்தவர். 
எழுத்்தோளர் சுேோ்தோவு்டன 
இலணநது ் ்தோலைக்கோடசித் 
்்தோ்டர் இயக்கியிருக்கி்றோர். 
இவரது மு்தல் சிறுகல்த 2016-ல் 
‘ேன்னல்’ இ்தழில் ் வளிவந்தது. 
2018 ஆம் ஆண்டுக்கோ்ன 
்செனல்னயர் கல்தகள ் ்தகுப்பில் 
இவரது இரண்டு �ரிசு ் �ற்ற 
சிறுகல்தகள 
இ்டம்்�றறிருக்கின்ற்ன.

2020 ஆம் ஆண்டு 
குமு்தம்-்கோனல்ற அ்றக்கட்டலள 
ந்டத்திய செஙக இைக்கிய 
சிறுகல்தப் ப�ோடடியிலும் 
்வறறி்�றறிருக்கி்றோர்.

இவரது சிறுகல்தகள டிசெம்�ர் 
சீசென, திருடடுப்பூல்ன, கண்ணில் 
�்டோ்தவளின கல்த மறறும் 
விருநதுக்கு வரவோ? எ்ன நோனகு 
்்தோகுப்புகளோக 
்வளிவநதிருக்கி்றது.

கிபி அரவிந்தன் ஆறாவது ஆண்டு நினைவு 
இலக்கியப் பரிசுப் பபாட்டியில் (2021 இல்)

 மூன்றாவது பரிசுபபற் புனைவுச் சிறுகனை
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அவருக்கு முன்லனநார், பின்லனநார் என்று �ேர் 
ப ்தன்னி்நதிய நாவில்  ஊடுருவி  கே ற ற றி ய 
முயல்கின்றனர்… ஆனநால் அவர்கேளநால் லவ்ே 
பசயய முடிகிறல்த ்தவிர… மரு்நதுகே்ள 
இனஙகேநாைலவ முடியவில்்ே.

ல்தநால்வி்ய ஒப்புக் பகேநாண்டு… இப்ல�நாது 
அடிகேளநா்ரப் �நார்க்கே வ்நதிருக்கிறநார்.

முன்னநாலிரு்ந்த  ப�டடியிலிரு்நது ஒரு 
இஞசிமரப்�நா்வ எடுதது வநாயில் ல�நாடடைநார்… 
அவருக்குத ப்தரியும் இ்ந்த ல்ரததில் மறற எ்்தயும் 
ப்தநாடைக்கூடைநாது என்று… ் நாளின் ஆறு ப�நாழுதுகேளில், 
வயிறறில் இருக்கும் உைவின் அடிப்�்டையிலேலய 
அ்ந்தப் ப�டடியில் உளளவற்ற உண்ை லவண்டும் 
என்று அறி்நதிரு்ந்தநார்…

சுறறிலும் �நார்த்தநார்… எத்த்ன �நாரம்�ரியம் 
உளள கேடடிடைம்… இ்்த ்தமிழர்கேளிடைம் 
�றிபகேநாடுததுவிடலடைநாலம என்று ஒரு வினநாடி 
சி்நதித்தநார். மு்தன்மு்தலில் இ்ந்தக் கேடடிடைத்்த 
இவர்கேள வநாஙகிய்்த லகேளவிப்�டடைல�நாது 
பவடி்வதது ்தகேர்ததுவிடைேநாமநா என்ற லகேநா�ம் 
வ்ந்தது. அடைக்கிக் பகேநாண்டைநார்.

ேநார்ஜ வநாஷிஙடைன் ஐ்நது ் டசததிர விடுதி… 125 
ஆண்டுகேள கேண்டை உறுதியநான கேடடிடைம். அது 
மு்தலில் கேடடிய வடிவததில் இல்்ே்தநான், �ேமு்ற 
மநாறறிய்மக்கேப்�டடை கேடடிடைம்்தநான், ஆனநால் 
அடிகேளநார் இ்்த வநாஙகியல�நாது ,  அது 
பவள்ளயர்கேளின் வீழச்சியின் குறியீடைநாகே இரு்ந்தது.

இன்று ‘வளளளநார் ஆதுரசநா்ே’என்று ப�யர். 
முழுவதும் ்தமிழமு்ற ் வததியம். 2047இல் இரு்நது 

ஐ்நது ஆண்டுகேளநாகேப் பூடடியிரு்ந்த விடுதி்ய 
வநாஙகி மநாறறி அ்மதது மருததுவம்னயநாக்கி 
விடடைநார்கேள.

மருததுவம்னக்கேநான எ்ந்த உ�கேரைஙகேளும் 
இல்்ே. 97 அ்றகேளும் விடுதி்யப்ல�நான்ற, 
ஆனநால் அேஙகேநாரமறற அ்றகேள, மிகேப்ப�ரிய 
தியநான மண்டை�ம், அதில்்தநான் ்த்ரயில் 
உடகேநார்்ந்த�டி சநாப்�நாடு, ஒரு உைவு ்தயநாரிக்கும் 
இடைம், மரு்நதுக்கிடைஙகு, அவ்வளவு்தநான்.

இ்ந்த ஒரு கேடடிடைம் மடடுமல்ே நியூயநார்க், 
வநாஷிஙடைன், சியடடில், அபமரிக்கேநாவின் முக்கிய 
்கேரஙகேள, கேனடைநாவின் ப�ரும்�குதிகேள, இஙகிேநா்நது, 
ப்தன் ஆப்ரிக்கேநா, என்று பவள்ளயர் லகேநாலேநாச்சிய 
அத்த்ன இடைஙகேளிலும் இ்ந்த மருததுவர்கேள 
இருக்கிறநார்கேள…

இ்ந்த ் வததியசநா்ேயில் லசர சநாமநான்யர்கேளநால் 
முடியநாது. சநா்தநாரை ஃப்ளு என்று ல�நானநால் கூடை 
இருநூறு ரூ�நாயகேள வ்ர பசேவநாகிறது, 
கிடடைத்தடடை �தி்நான்கேநாயிரம் டைநாேர்கேள. அதிலேலய 
உைவு, ்தஙகும் வசதி அத்த்னயும் அடைஙகும்… 
சுத்தமநாகே அ்சவம் கி்டையநாது… எ்ந்த ல்நாயநானநாலும் 
நிர்ந்தர குைம் கி்டைக்கிறது. �ைக்கேநாரர்கேள 
பமநாயக்கிறநார்கேள.

மருததுவம் என்றில்்ே, உைவகேஙகேளும் 
மநாறிவிடடைன. ப்தருவுக்குத ப்தரு இடடைலி, 
இடியநாப்�ம், பிடடு என்று ப்தன்னகே உைவுக்கே்டைகேள 
வ்நதுவிடடைன… வி்ே்தநான் கேடடுப்�டியநாவதில்்ே. 
சநாமநான்யன் பமக்டி, லகேஎஃப்சி, லடைநாமிலனநாஸ, 
சப்லவ என்று குப்்� உைவுகே்ளத்தநான் சநாப்பிடை 
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லவண்டியிருக்கிறது, ஏன்? இ்ந்த மருததுவம்னயின் 
கே்டைநி்ே ஊழியர்கேள ,  ப�ரும்�நாலும் 
பவள்ளயர்கேள, கூடை மநா்தம் முழுக்கே அது ல�நான்ற 
இடைஙகேளில்்தநான் சநாப்பிடுகிறநார்கேள. மநா்தததில் 
ஒரு்நாள மடடும்உைவும், ்ச்சுத்தன்்ம்ய 
அகேறறும் மரு்நதுகேளும் மருததுவம்ன இேவசமநாகே 
அவர்கேளுக்கு வழஙகுகிறது, அ்தனநால் ஓரளவு 
ஆலரநாக்கியத்்த கேநாததுக் பகேநாளளமுடிகிறது.

இ்தறபகேல்ேநாம்அச்சநாரம் ல�நாடைப்�டடைது 
2020கேளில்…

உயிரினம் ல்தநான்றிய கேநாேம் மு்தல் ்டைக்கும் 
ல�நாரநாடடைம்… இ்ந்த உேகேம் ்வரஸகேளுக்கேநா… 
மனி்தனுக்கேநா என்ற ல�நாரில் அவ்வப்ல�நாது 
வீரியமிக்கே ்வரஸகேள ்தநாக்குவதும், மனி்தன் 
அவற்ற பவல்வதும் சஙகிலித ப்தநாடைர்ல�நாே 
்டை்நது வ்ந்த கேநாேம்…

2020 கேளில் ஒரு புதிய ்வரஸ மனி்தகுேத்்த 
அழிக்கேத ப்தநாடைஙகியது…

சி்ந்த்ன ஓடடைம் ்த்டைப்�டடைது… கேநாரைம் 
அடிகேளநார் வ்நதுவிடடைநார்.

பமலி்ந்த ல்தகேம், ்தநா்டையில் மடடும் உருவநாகி 
நீண்டு ப்தநாஙகிய பமல்லிய ்தநாடி, ஒரு பவள்ள 
லவடடி, உடைல் முழுதும் ம்றதது கேழுததில் 
முடிச்சிடடிரு்ந்தநார். இதுவும் ஆச்சரியம். இ்ந்த 
ஒற்ற லவடடியில் முழுக்குளி்ரயும் எப்�டி 
விரடடுகிறநார்?

‘வநாருஙகேள ஆன்டரூஸ, உஙகேள �யைம் சுகேமநாகே 
இரு்ந்த்தநா?’

‘வ்ந்தனம் அடிகேளநாலர. சுகேம். அப்�டிலய 
இருக்கிறீர்கேள. என்்னப் �நாருஙகேள �தினநான்கு 
ஆண்டுகேளில் எத்த்ன மநாறறம்…’

புன்ன்கேத்தநார்.

‘்தஙகேள ஆ்ைப்�டி ் நான் இ்நதியநா பசன்லறன். 
்தமிழகேததின் �ல்லவறு இடைஙகேளில்்தமிழ கேறலறன், 
மருததுவம்னகேளில் இரு்நல்தன், பசநான்ன 
லவ்ேபயல்ேநாம் பசயல்தன், ஆனநாலும் என்னநால் 
முழுதும் அறியமுடியவில்்ே குருலவ.’

‘்நான்்தநான் பசநான்லனலன… சரி உஙகேள 
்ண்�ர்கேள யநாரநாவது பவறறியுடைன் திரும்பினநார்கேளநா?’

‘இல்்ே…’

‘ஆயுர்லவ்த மருததுவம்னகேளுக்கு பசன்றவர்கேள?’

‘இல்்ே அவர்கேளுக்கும் பவறறியில்்ே.’

‘அவ்வளவு்தநான் விடடுவிடுஙகேள.’

‘எப்�டி விடுவது? ் நானூறு ஆண்டுகேள பவறறி்ய 
சு்வத்தவர்கேள… இரு�து ஆண்டுகேளநாகே கு்ம்நது 
பகேநாண்டிருக்கிறநார்கேள…’

‘… ஃல�நார்டடு, பமலிண்டைநா, ரநாக்ஃப�ல்ேர், 
இன்னும் எத்த்னபயத்த்ன ஃ�வுண்லடைஷன்கேள, 
்தஙகேள பமநாத்தக் ்கேயிருப்பு கே்ர்ந்தநாலும் 
�ரவநாயில்்ே… இ்்தக் ் கேப்�றறிலய ஆகேலவண்டும் 
என்று ஒற்றக்கேநாலில் நிறகிறநார்கேள.’

‘்நாஙகேள கேநாேத்்த சக்கேரம் என்ல�நாம்… 
கேநாேச்சக்கேரம் சுழலும் ல�நாது மநாறறஙகேள சகேேம்…’

‘ஐநூறு ஆண்டுகேள சரிததிரத்்தப் �நார்த்தநால் 
்நாஙகேள என்றுலம கீலழ வ்ந்ததில்்ே…’

‘ஐயநாயிரம் ஆண்டுகேள சரிததிரத்்தப் �நார்த்தநால் 
்நாஙகேள என்றுலம சமநி்ே இழ்ந்ததில்்ே… 
்நாஙகேள யநா்ரயும் அடி்மப்�டுததியதும் இல்்ே…’

‘ல�சிக் பகேநாண்லடை ல�நாகேேநாம் அடிகேளநாலர… 
எனக்குத ல்த்வ தீர்வு… ் நான் லகேடடைது கி்டைக்குமநா? 
கி்டைக்கேநா்தநா?’

’ல்தடினநால் கி்டைக்கும்?’

எப்�டி? உஙகேளுக்கு ஐநூறு கி்ளகேள 
இருக்கின்றன… அத்த்ன கி்ளக்கும் லசர்தது 
ஆயிரத்்த்நநூறு மருததுவர்கேளுக்கு லமல் 
கி்டையநாது… அத்த்னயும் ்தமிழர்கேள.’

‘ஆயுர்லவ்தத்்த விடடுவிடடீர்கேலள…’

’ஆம் அவர்கேள ஐநூறு கி்ளகேள… அஙகு 
லகேரளர்கேளும் அதிகேம். எஙகேளநால் ஏன் கேறறுக் 
பகேநாளள முடியவில்்ே?’

’முடியநாது. அதில்்தநான் சூடசுமம் இருக்கிறது.’

‘்நாஙகேளும் �தி்ன்நது ஆண்டுகேள அஙலகே 
ஊடைநாடியிருக்கிலறநாம்… இரு்நதும் முடியவில்்ே... 
என்னநால் ்வததியனநாகே முடியவில்்ே… உஙகேள 
்வததியர்கேலளநா எஙகே்ளவிடை இள வயதினரநாகே 
இருக்கிறநார்கேள…’

‘மறு�டி பசநால்கிலறன்… உஙகேள சி்ந்த்னக்கு 
எடடைநா்த்்தப்�றறி லயநாசிப்�தில் �யனில்்ே…’

’லகேவேமநாகே இருக்கிறது… பவள்ளயர்கேள 
உஙகேள ஓடடைலில் சர்வர் லவ்ே பசயகிறநார்கேள, 
உஙகேள மருததுவம்னகேளில் சிப்�்நதிகேளநாகே 
இருக்கிறநார்கேள…’

‘… எஙகேளிடைம் லவ்ே பசயய வ்ந்த உஙகேளிடைம் 
்நாஙகேள ் கேகேடடி நிறகிலறநாம்…’

’ஏறறஇறக்கேம் வநாழவின் ஆ்தநாரவிதி.’

’ ் நா ங கேள  பசல்வ்ந்தர் கேள ,  லமலேலய 
இ ரு ்ந ்த வ ர் கே ள …  ஆ ் ை யி ட லடை 
�ழக்கேப்�டடைவர்கேள…’

’எப்�டி? நீஙகேள பசன்ற இடைஙகேளின் பசல்வத்்த 
பகேநாள்ளயடிதது வளர்்ந்தவர்கேள… ஆப்ரிக்கே ்தஙகே, 
்வரச்சுரஙகேஙகேள, இ்நதியத ்தஙகேம், அபமரிக்கேநாவின் 
இயற்கே வளம்…’

‘அது எஙகேள ்தவறல்ே…அ்ந்த மக்கேள அவறறின் 
மதிப்்� அறியவில்்ே…. ்வரச்சுரஙகேஙகேளின் 
லமல் அமர்்நது பகேநாண்டு ஏழ்மயில் வநாழ்ந்தவர்கேள…’

’ ஆ ம நா ம்  ஆ ன் ட ரூ ஸ …  அ வ ர் கே ள 
அறி்நதிருக்கேவில்்ே… அறி்ந்த நீஙகேள அவர்கேளுக்கு 
கே ற று க்  ப கே நா டு த தீ ர் கேள நா ?  அவ ர் கே்ள 
அறியநா்மயிலேலய ்வதது, ஆயு்த�ேத்தநால் 
அவர்கே்ளலய அடி்மகேளநாகே உ�லயநாகேப்�டுததி 
அகேழ்நப்தடுதது விறறீர்கேள, அவர்கே்ளயும் 
லசர்தது…’

‘நீஙகேள ஒரு �க்கேத்்த பசநால்கிறீர்கேள… அ்தனநால் 
உேகேப் ப�நாருளநா்தநாரலம உயர்்ந்தது, அ்ந்த ் நாடடின் 
அடிப்�்டைக் கேடடை்மப்்� மநாறறிலனநாம்… 
வசதிகேள உருவநாக்கிலனநாம்…’
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நீ பசநால்வது ்தவறு ஆன்டரூஸ… ப�நாருளநா்தநாரம் 
உயரவில்்ே. ஒரு ரூ�நாய பகேநாடுதது பீடசநா 
விறறவன் �சி்யப் ல�நாக்கினநான்… விறறவன் 
�ைததில் எழுவது ச்தம் அடுத்த பீடசநாவுக்கேநான 
மூேப்ப�நாருள வநாஙகேப் ல�நானது…்வரஙகே்ள 
வநாஙகியவர்கேள, விறறவர்கேள என்ன சநாதித்தநார்கேள, 
்வரத்்த வநாஙகியவன் பசல்வத்்த முடைக்கினநான்…. 
விறறவன் �ைத்்த �துக்கினநான்… அ்்தக்பகேநாண்டு 
அததியநாவசியப் ப�நாருடகே்ள வநாஙகிப் �துக்கி, 
வி்ேஏறறி விறறநான்…ப்டிய சரிததிரத்்த 
�டித்தநால் உ�லயநாகேம் அறற்வகே்ள விறறு 
உ�லயநாகேமநான்்த வநாஙகி, அ்்த மறு�டி 
அதிகேவி்ேக்கு விறறு பசல்வம் லசர்த்தவர்கேள ்தநான் 
ப�ரும்�ைக்கேநாரர்கேள…’

’நீஙகேள ல�சுவது என் புரி்தலுக்கு அப்�நாற�டடைது 
என்லற ்வததுக்பகேநாளலவநாம்… ்நான் லகேட�து 
ஒன்று்தநான், என் லகேநாரிக்்கே்ய ஏறறு எனக்குக் 
கேறறுக் பகேநாடுஙகேள…’

‘ஆன்டரூஸ… ஆன்டரூஸ…இ்ந்தப் ப�யரநால்்தநான் 
்நான் உஙகேளுடைன் ல�சிக் பகேநாண்டிருக்கிலறன்… 
கேநா்நதி்ய உண்்மயநாகே ல்சித்த ஒரு பவள்ளயரின் 
ப�யர்… இல்்ேபயன்றநால் ் நான் என்லறநா உஙகே்ள 
ச்நதிப்�்்த நிறுததியிருப்ல�ன்…’

‘இல்்ே அடிகேளநாலர…. இன்று ்நான் உஙகேள 
எதிரியநாகே வரவில்்ே… என் லவ்ே்ய ரநாஜினநாமநா 
பசயதுவிடடு வ்நதிருக்கிலறன்…புரியவில்்ே? 
உஙகேள வியநா�நாரத்்த �றிக்கே திடடைமிடு�வர்கேள 
எக்லகேடும் பகேடைடடும். அ்்தப்�றறி எனக்குக் 
கேவ்ேயில்்ே .  ் நான் அறி்தறப�நாருடடு 
வ்நதிருக்கிலறன்… என்னநால் ஏன் முடியவில்்ே?’

‘இ்தறகு �தில் பசநால்வது கேடினம்… முடி்ந்தவ்ர 
புரிய்வக்கே முயறசிக்கிலறன்… உனக்கு �தில் 
கி்டைத்தநாலும்… அ்்த்வதது உன்னநால் ஒன்றும் 
பசயய முடியநாது…’

‘�ரவநாயில்்ே…’

‘சரி, உைவு அரு்நதும் லவ்ள வ்நதுவிடடைது… 
சநாப்பிடடுவிடடு ல�சிக் பகேநாளளேநாம்…’

லகேழவரகு கேளியும், ்தயிரும், சின்ன பவஙகேநாயமும் 
சநாப்பிடும் ல�நாது ஆன்டரூஸ மறு�டி ்தன் 
சி்ந்த்னக்குப் ல�நானநார்…

2020கேளில் உருவநான ்வரஸ வலுப்ப�றறு, 
உருமநாறி, வலுப்ப�றறு, உருமநாறி ஐ்ந்தநாண்டுகேளில் 
அபமரிக்கே, ஐலரநாப்பிய ்நாடுகேளின் �தி்ன்நது 
ச்தவீ்த மக்கே்ள �லிவநாஙகிவிடடைது… ஆனநால் 
இ்நதியநாவில், குறிப்�நாகே ப்தன்னி்நதியநாவில் ஒரு 
ச்தவீ்தத்்தலய எடடைவில்்ே… அ்தனநால் ்தமிழர்கேள 
உண்டை கே�சுர குடிநீர், நிேலவம்பு குடிநீர் ல�நான்ற 
�ல்லவறு மரு்நதுகே்ள உ�லயநாகேப்�டுததி அடுத்த 
ஐ்ந்தநாண்டுகேளில் அ்்த முறலற அழித்தபிறகு… 
்தமிழகே உைவுகேள, மரு்நதுகேளஉேகே அரஙகில் ப�ரும் 
வரலவற்�ப் ப�ற… ்தமிழ ் வததியர்கேள உே்கேலய 
ஆக்கிரமிக்கே ஆரம்பித்தனர்… கூடைலவ ்தமிழ 
உைவகேஙகேள.

ப�நாறு்மயநாகே சநாப்பிடடு முடித்ததும்… 
அடிகேளநார் ஓயவநாய அமர… ஆன்டரூஸமறு�டி 

துவஙகினநார்…

‘ஏன் நீஙகேள மரு்நதுகே்ள இஙலகே ்தயநாரிப்�தில்்ே? 
உஙகேள ் நாடடிலிரு்நல்த இறக்குமதிபசயகிறீர்கேள…’

‘ஏன்? அதில் உஙகேளுக்பகேன்ன பிரச்சி்ன? 
எஙகேள மரு்நதுகேள அத்த்னயும் புவிசநார் குறியீடுகேள, 
அறிவுசநார்  பசநாததுரி்ம ,  �திப்புரி்ம , 
வணிகேச்சின்னம், அது இதுபவன்று உஙகேள 
அ த து ் ன  ச தி கே ளு க் கு ம்  உ ட � ட டு 
்த ய நா ரி க் கே ப் � டு � ் வ ்த நா ல ன ?  எ ங கு 
்தயநாரிக்கேப்�டடைநால் என்ன?’

‘இல்்ே உஙகேள �டடியலின்�டி ப�நாருடகே்ள 
உ�லயநாகேப்�டுததி ்நாஙகேளும் ்தயநாரிததுப் 
�நார்தல்தநாம்… அ்வ மரு்நதுகேளநாகே இல்்ே…’

‘இருக்கேநாது.’

‘ஏன் அப்�டி பசநால்கிறீர்கேள?’

‘உஙகேள மு்தேநாளிகேளின் குறிக்லகேநாள ேநா�ம் 
சம்�நாதிப்�து… எஙகேள குறிக்லகேநாள மருததுவம்ன 
என்றநால் குைப்�டுததுவது, உைவகேம் என்றநால் 
�சிக்கு உைவளிப்�து… ்தஙகுமிடைபமன்றநால் 
ஆசுவநாசம் அளிப்�து…’

’ஆனநால் மூேப்ப�நாருள ஒன்று்தநாலன?’

‘இருக்கேேநாம்… இல்ேநாமலும் இருக்கேேநாம்…’

‘வநாயப்பில்்ேலய? ப�நாடடைநானிகேல் ல்ம் 
ஒன்று்தநாலன? சடடைப்�டி அ்்தத்தநாலன நீஙகேள 
ஃ�நார்முேநாவில் குறிப்பிடை லவண்டும்’

‘ஆம் ப�நாடடைநானிகேல் ல்ம் என்�து அ்ந்த்ந்த 
்தநாவரததின்குடும்�ப் ப�நாதுப்ப�யர்… அதில் 
மநாறு�நாடு வரேநாம்… பசயமு்ற என்று ஒன்று 
இருக்கிறது… குறிப்பிடடை ்தநாவரததின் எ்ந்தப் �குதி, 
எ்ந்த வயதில், எ்ந்த �ருவ கேநாேததில் எ்ந்த மு்றப்�டி 
பசயய லவண்டும் என்�து �நாடைல்வடிவில் 
இருக்கும்…’

’்நானும் இ்நதியநாவில் இரு்ந்த கேநாேகேடடைததில் 
்தமிழப் �நாடைல்கே்ள, �டிதது ப�நாருள உைரக் 
கேறறுக் பகேநாண்லடைன்…’ எனக் குறுக்கிடடைநார்.

‘ அ ப் � டி ய நா ?  ஆ ன் ட ரூ ஸ ?  ல கே ட கே 
ஆன்ந்தமநாயிருக்கிறது. ் நான் ஒரு மருததுவப்�நாடை்ே 
பசநால்கிலறன்… அ்தறகு ப�நாருளபசநால்லுஙகேள 
�நார்ப்ல�நாம்?’

‘்நான் ்தயநார்…’

’முக்கேநா்ே ஊன்றி மூவிரண்டு பசல்்கேயிலே 
ஐ்நது ்த்ே ் நாகேம் அழு்ந்தக் கேடித்தது…

�ததுர்தன் புததிரனின் மிததிரனின் சததுருவின் 
�ததினியின் கேநால் வநாஙகித ல்தய…’

’ஏல்தநா �நாம்புக் கேடி என்று ப்தரிகிறது…ஆனநால் 
்வததியம் புரியவில்்ே…’

’ல்ரம் எடுததுக் பகேநாளளேநாம்… அவசரமில்்ே…’

அடிகேளநார், ல்நாயநாளிகே்ளக் கேநாை ஒவ்பவநாரு 
அ்றயநாகே பசல்ே,ஆன்டரூஸ உடைன் பசன்றநார். 
அ்ந்த சமயஙகேளில் ல�சுவது அடிகேளநாருக்குப் 
பிடிக்கேநாது .  இஙலகே என்றில்்ே ,  எல்ேநா 
மருததுவம்னகேளில் இருக்கும் அடிகேளநார் 
ப�ருமக்கேளும் அப்�டித்தநான். அடிகேளநார் என்�து 
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ப�நாதுப்ப�யர். அவர்கேளுக்கு இயறப�யர் இருக்கும். 
ஆனநால் அ்ழப்�து அப்�டித்தநான். சின்னவர், 
சின்னசநாமி என்�து அவரது உ்தவியநாளர்கேள 
ப�யரநாகே இருக்கும்.

அடிகேளநார் மறு�டி அவரது அ்றக்கு வ்ந்ததும், 
அதுவ்ர  தீவிர  சி ்ந ்த்னயில்  இரு ்ந ்த 
ஆன்டரூஸபசநான்னநார், ‘குருலவ… என்னநால் 
கேண்டுபிடிக்கே முடியவில்்ே…’

‘�தி்ன்நது ஆண்டு ்தமிழ �டித்தநாய? மரு்நது 
அ்ரத்தநாய? இல்்ேயநா?’

’ஆமநாம்…’

’அது �நாம்பு அல்ே…ஒரு வய்தநானவர் ்தடி ஊன்றி 
ஆறறுக்குப் ல�நாகும் ல�நாது ப்ருஞசி முள 
குததிவிடடைது… அ்தறகு ் வததியம் என்று ப�ரி்தநாகே 
ஒன்றுமில்்ே… முள்ளப் பிடுஙகிவிடடு கேநா்ேத 
்த்ரயில் அழுததி ல்தயத்தநால் வலி கு்றயும்…’

‘ஆனநால் இ்ந்தப்�நாடை்ேப் புரி்நது பகேநாளளலவ… 
உனக்கு முடகே்ளப் �றறி ப்தரியலவண்டும், ஐ்நது 
கூர்மு்ன உ்டையது ப்ருஞசி எனக் ப்தரியலவண்டும், 
அ்தன் லவறு ப�யர்கேள ப்தரி்நதிருக்கே லவண்டும், 
கேநாரைம் கிடடிரம், யநா்ன வைஙகி, கேவு்தடடைம் 
என வடடைநாரததுக்கு வடடைநாரம் ப�யர் மநாறும்…‘

‘ப்ருஞசில் �நார்ததிருக்கிலறன் ஐயநா… �றிததுச் 
பசன்று இ்ேகே்ளயும், முடகே்ளயும் பிரிததுத 
்த்நதிருக்கிலறன்… இ்்த என்ன பசயயப்ல�நாகிறநார்கேள 
என்று விய்நதிருக்கிலறன்…’

‘ அ து ம ட டு ம ல் ே …  இ ர நா ம நா ய ை ம் 
ப்தரியலவண்டும்… இரநாவைனின் மகேனு்டைய 
்ண்�ன் வநாலி என்று ப்தரியலவண்டும், அவன் 
சலகேநா்தரன் ம்னவி ப�யர் ்தநா்ர என்று ப்தரிய 
லவண்டும்… அப்ல�நாது்தநான் ்தநா்ரயின் கேநா்ே 
எடுத்தநால் ்த்ர என்றநாகும் எனப் புரியலவண்டும்… 
அததுடைன் ்தமிழப்புேவர்கேள குறும்பு நி்ற்ந்தவர்கேள 
என்று ப்தரி்நதிருக்கே லவண்டும்…’

‘இ்ந்தப் �நாடைல் லகேளவி-�தில் வடிவில் அ்ம்ந்த 
லவடிக்்கேப் �நாடைல், கேடைறகே்ரயில் நின்று அ்ேயில் 
கேநால் ்்னப்�து ல�நாே… இதில் நீ கேடைலில் 
�யணிதது ஆழகேடைலில் மூழகி முதப்தடுப்�து 
எப்ல�நாது, அ்ந்த ஆழகேடைல் முததும், கேநாேடி 
ப்ருஞசியும் மரு்ந்தநாகும் என அறி்நது பகேநாளவது 
எப்ல�நாது…’

‘புரியவில்்ே…’

அது்தநான் பசநால்கிலறலன புரியநாது… உன் புரி்தல் 
எல்ேநாம் ் ம் உடைம்பு நீர், ப்ருப்பு, கேநாறறு பகேநாண்டு 
ச்மத்தது, 4438 ் நாடி ் ரம்புகேளநால் இருக்கும், சுக்கு, 
மிளகு, திப்பிலி என்று சிே ப�யர்கேள என 
லமலேநாடடைமநானது… பசயமு்ற என்று ஒன்று 
உண்டு, அததுடைன் அடமினிஸடலரஷன்… யநாருக்கு, 
எ்்த, எவ்வளவு, எத்த்ன ் நாள…பவறும்ஃ�நார்முேநா 
ப்தரி்ந்தநால் ல�நா்தநாது…’

‘நீமருததுவம்னயில் இருக்்கேயில் வசம்்�க் 
்கேயநாண்டிருப்�நாய… அது குழ்ந்்தயின் 
உ�நா்்தகே்ளப் ல�நாக்கும்….அ்்தப் ப�நாசுக்கி 
மு்ேப்�நாலில் கேே்நது பகேநாடுப்ல�நாம். பிள்ள 
வளர்ப்�நான் என்லற ப�யர்… மநாறநாகே , 

அசம்�நாவி்தமநாகே குழ்ந்்த வயிறறிலேலய 
இற்நதுவிடடைநால், இ்்த அடிவயிறறில் ்தடைவினநால், 
இற்ந்த குழ்ந்்த, கேததியின்றி்தநாலன வழுக்கிக் 
பகேநாண்டு பவளிலய வ்நது விழு்நதுவிடும். அதுலவ, 
சுகேப் பிரசவததுக்கு பவண்கேடு்கே அடிவயிறறில் 
்தடைவுலவநாம்… இது ல�நாே எத்த்ன மரு்நதுகேள, 
நீர்ச்சுளளி, கேருஞசீரகேம், வல்ேநா்ர, கேடுக்கேநாய, ல்தன், 
ஆல், லவல், ஆவநாரம் பூ, லவேம் �ட்டை, ஆேம் 
�ட்டை, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி சிறுகீ்ர, ஆவநா்ர, 
புளியநா்ர, மூவி்ே, விஷ்ணுகேநா்நதி, மின்னி, துத்தம், 
துருசு, குன்றிமணி…’

‘இ்ந்த ப�நாருடகேளின் ப�நாடடைநானிகேல் ப�ய்ர 
அறி்நது பகேநாண்டைநால் ல�நாதுமநா? பசடியும், பூவும் 
மரு்ந்தநாகிவிடுமநா?பச்நதூரம், கேற�ம், �ஸ�ம், 
கேஷநாயம், லேகியம், சூரைம், ்்தேம், குளி்கே 
எத்த்ன வி்தம்… இ்தறகுள என்ன விததியநாசம்,எ்ந்த 
மூலி்கே்ய எதுவநாகே மநாறும், எ்்த எ்ந்த ல்நாயக்கு 
பகேநாடுப்�து, எத்த்ன மு்றக் பகேநாடுப்�து என �ே 
சூடசுமஙகேள இருக்கின்றன அத்த்ன சுே�மில்்ே 
பேன்டில்லமன்…’

‘எ்ந்த �ருவததில், எ்ந்த �நாகேத்்த எப்�டி 
அ்ரத்தநால் மரு்ந்தநாகும், எ்ந்த சூடடில் இளக்கினநால், 
எப்�டி, எ்தன் மூேம் வடிகேடடுவது, பிரிப்�துஎன்�து 
சூடசுமம்… மரு்நதுகேள �நாடைேநாகே இருக்கேேநாம், 
வழிவழியநாகே பசநால்ேப்�டடு வ்நதிருக்கேேநாம், 
ஆனநால் �க்குவம் அனு�வததில், �நாரம்�ரியததில் 
வருவது… அது ரத்தததில் இருக்கே லவண்டும்… 
நூறறநாண்டுகேளநாகே…’

‘ஒரு கேண்்ம பசயய இ்ேகே்ளக் கேசக்கி 
சநாற்ற வடடிலில் ஊறறி, பவயயிலில் கேநாய்வதது 
ஒன்றநாக்கி �சுபவண்்ையில்இடடு கூடை 
லவறுப�நாருடகேள லசர்தது கேருக்குலவநாம்… அ்்தஏன் 
பவயயிலில் உேர்த்த லவண்டும், ஈரம் ல�நாகே ஓவனில் 
ல�நாடடு எடுதது ப�நாடிக்கேக்கூடைநா்தநா என்று 
லயநாச்ன ல�நாகும்… கேநாரைம் அதிகேம் சம்�நாதிக்கே, 
அதிகேம் ்தயநாரிக்கேலவண்டும்… ் ம கி்டைக்கேேநாம்… 
அதில் இருக்கும் மருததுவகுைம்?’

‘சரி ்தமிழ லவண்டைநாம் என்று, ஆயுர்லவ்தததிறகுப் 
ல�நாகிறநாய என்று ் வ, ல�நானநால்அவஸ்தததுக்கும், 
அரிஷ்டைததுக்கும் விததியநாசம் அறிவது கேஷ்டைம், 
அறி்ந்தநாலும், நீ மரு்நது பசயவது கேஷ்டைம். அஙலகே 
ஒரு மு்றயிருக்கிறது… மரு்நது அ்றக்கும்ல�நாது, 
அ்றக்கும் மனி்தனின் உளளதது உைர்ச்சிகேள கூடை 
மரு்நதின் ்தன்்ம்ய மநாறறிவிடும்…’

‘�யம் அடரினலின் சுரக்கும், அது உளளங்கே 
வியர்்வயில் லவதிமநாறறம் ஏற�டுததும்… 
லகேநா�ததில் ரத்தம் சூடைநாகும், அது மரு்ந்்த 
இயல்�நான லவகேத்்த விடடு முரடடுத்தனமநாகே 
அ்ரக்கேத தூண்டும் அ்தனநால் ஏற�டும் சூடடைநால் 
லவதிமநாறறம் ஏற�டும்… இ்்தபயல்ேநாம் ்தவிர்க்கே 
மரு்நது அ்ரப்�வர்கேள, கேேப்�வர்கேள ம்நதிரஙகே்ள 
ஓதிய�டி பசயவநார்கேள… மரு்ந்்தத்தவிர, 
இ்றவ்னத்தவிர லவறு கேவனம் இருக்கேநாது… 
இத்த்ன சூடசுமம் உளள மரு்ந்்த ேநா�ததுக்கேநாகே 
எப்�டித ்தயநாரிப்�து… இது மிகேச்சநா்தநாரை 
விஷயததுக்கும் ப�நாரு்நதும்.’
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‘்நாஙகேள ்தநாம்பூேம் ்தரிக்கிலறநாலம அ்தன் 
லசர்மநானததில்கூடை இருக்கிறது சூடசுமம், பவறறி்ே 
அதிகேமநானநால் ப்தநாண்்டைக்கேடடு சரியநாகும், 
சுன்னம் லசர்த்தநால் பசரிமநானமநாகும், கேளிப்�நாக்கு 
அதிகேமநானநால் ஆண்்மக்கு உ்தவும். இ்தறகேநான 
சரியநான லசர்மநானத்்த அறியலவ ஐம்�து 
ஆண்டுகேள ஆகும்…’

‘என்ன்தநான் பசயவது…’

‘விடடுவிடுஙகேள… இ்நதியப் ல�ரநா்சக்கேநார 
வியநா�நாரிகேலள ்கேவிடடை இடைம் இது. உஙகேள 
ஆடசி ஐநூறு ஆண்டுகேள… இனி மறறவர் 
ஆளடடும்… ஆனநால், ்நாஙகேள இஙலகே ஆள 
வரவில்்ே… உ்தவி பசயயலவ வ்நதிருக்கிலறநாம்…. 
உஙகேள ல்நாயுறற நி்ே எஙகே்ள லமன்்மயுறறவர்கேள 
ல�நாேக் கேநாடடுகிறது… அவ்வளலவ…’

‘ஆனநால் வி்ே? எடடைநா்த உயரததில் 
்வக்கிறீர்கேலள?’

‘அ்தறகுக் கேநாரைம் நீஙகேள்தநான்… உஙகேள 
வழி்தநான் சிற்ந்தது என்று ்ம்பிய ப�ரும்�நாேநான 
இ்நதியர்கேள ்தநானும் பகேடடு, ஊ்ரயும் பகேடுத்த்தநால் 
உண்டைநானது, அவர்கேளும் உைவுப�நாருள 
்தயநாரிப்பில், சநாப்பிடும் உைவில் ரசநாயனஙகே்ளக் 
கேே்ந்த்தநால்அழி்ந்த்வ �நாதி ல�நாகே, மின்னணுவியேநால் 
அழி்ந்த புழுபூச்சிகேள, �ற்வகேளநால் அரியவ்கேத 
்தநாவரஙகேள அருகிவிடடைன, அவற்ற மீட�தும், 
�நாதுகேநாப்�தும், ப�ருக்குவதும், அதிகேம் பசேவு 
்வக்கும் லவ்ே ஆகிவிடடைது… இன்னமும் 
இரு�து மு்தல் ஐம்�து ஆண்டுகேளில் இது கு்றயும்… 
்நாஙகேள அ்தறகேநான லவ்ேகேளில் இறஙகிவிடலடைநாம்…’

‘அ்ந்த பசே்வ ் நாஙகேள ஏறறுக் பகேநாளகிலறநாம்… 
நீஙகேள இ்ந்த ப�நாருடகே்ள ச்ந்்தவயப்�டுததுஙகேள… 
என்று பசநால்வ்தறகேநாகேத்தநான் ் நான் முயல்கிலறன்…’

‘மறு�டி, மறு�டி ்தவறு பசயகிறீர்கேள ஆன்டரூஸ… 
்தனிப்�டடை கேவனம் ல்த்வப்�டும் விஷயஙகே்ள 
ச்ந்்தவயப்�டுத்த முடியநாது… இரண்டைநாவது 
்நாஙகேள யநாரிடைமும் இ்்த அடைகு்வக்கேத 
்தயநாரில்்ே…’

‘எஙகேள மக்கேளுக்கு பசநால்லிக் பகேநாடுஙகேள… 
அவர்கேளும் இ்தனநால் முன்னுக்கு வரடடும்…’

‘்நான் வரலவறகிலறன்…வநாருஙகேள கூடை இரு்நது 
கேறறுக் பகேநாளளுஙகேள…அனுமதித்த்தநால்்தநான் நீயும், 
உன்்னப் ல�நான்ற ஆயிரக்கேைக்கேநான ல�ர்கேளும் 
எஙகேளுடைன் ஊடைநாடிக் பகேநாண்டிருக்கிறீர்கேள…’

’ ஆ ன நா ல்  எ ங கே ள நா ல்  மு ழு வ து ம் 
அறியமுடியவில்்ே… ஒரு மனி்தனின் உடைல் கே�ம், 
பித்தம், வநா்தம் இதில் எ்ந்தவ்கே்ய சநார்்ந்தது என்று 
என்னநால் கேண்டுபிடிக்கே முடியவில்்ே… அ்தன் 
பிறகு்தநாலன அவனுக்கு மரு்நது ்தருவது… அப்�டி 
்த்ந்தநாலும் நீஙகேள ்தயநாரித்த்்த ் நான் ்தரலவண்டும், 
்நாலன ்தயநாரிதது எப்ல�நாது ்தருவது…’

‘எ்தறகும் குறுக்கு வழியில்்ே ஆன்டரூஸ,நீஙகேள 
ப்தநாடைஙகுஙகேள… உஙகேள மகே்ன ஈடு�டுததுஙகேள, 
உஙகேள ல�ரன் ஒருலவ்ள அதில் ல்தர்ச்சி 
ப�றேநாம்…’

‘அத்த்ன ல்ரம் எஙகேளிடைம் இல்்ே…’

‘ உ ன் னி டை ம்  இ ரு க் கி ற து …  உ ன் ்ன 
இயக்கு�வர்கேளிடைம் இல்்ே… கேநாரைம் ேநா�பவறி, 
இனபவறி…’

‘ஆனநால் உஙகேள மக்கேள இஙலகே வ்நது உடைலன 
கேே்நதுவிடுகிறநார்கேள… எ்்தயும் உடைலன கேறறுக் 
பகேநாளகிறநார்கேள… அதுமடடும் எப்�டி? 
அ்ேய்ேயநாகே வருகிறநார்கேள… மு்தல் அ்ேயில் 
அலேநா�தி டைநாக்டைர்கேள �்டைபயடுத்தநார்கேள, 
எஙகேள மக்கே்ள,எஙகேள ்வததியர்கே்ளவிடை 
்ன்றநாகே குைப்�டுததினநார்கேள. பின் பமன்ப�நாருள, 
மின்னணு ப�நாறியநாளர்கேளவ்ந்தனர், ப்லரக்ரநாமிங, 
லரநா�நாடடிக்ஸ, ஏஐ, ்நாலனநாபடைக், ரிலமநாட 
ல்விலகேஷன், ஹியூமனநாயட, �லயநாபடைக் 
ப்தநாழில்நுட�ம் எதுவநாகினும் ஊடுருவிவிடுகிறநார்கேள, 
எஙகேள நிறுவனஙகே்ளலய ்த்ே்ம ்தநாஙகி 
்டைததுகிறநார்கேள. இப்ல�நாது? நீஙகேள… உஙகேள 
உைவகேஙகேள… ஆனநால் கேன்டலரநால்? உஙகேளிடைம்…’

‘சரி்தநான். மு்தலில் இது உஙகேள ்தநாய்நாடு அல்ே… 
எஙகே்ளப்ல�நாே நீஙகேளும் குடிலயறி்தநான்… சறறு 
முன்ன்தநாகே வ்நதுபூர்வகுடிகே்ள ஆயு்த�ேத்தநால் 
அ டி ் ம ப் � டு த தி ய வ ர் கே ள , 
அப்புறப்�டுததியவர்கேள… அவ்வளலவ…உஙகேள 
்தநாய்நாடு என்றநாலும்… அஙகும் அ்ழப்பின் 
ல�ரிலேலய வருகிலறநாம்…ஆக்கிரமிப்பு பசயய 
அல்ே… இப்ல�நாது ்தமிழப் �நாரம்�ரியததின் 
அ்ே… ்நா்ள இது மநாறேநாம்… ஆனநால் 
இ்நதியர்கேளின், குறிப்�நாகே ்தமிழர்கேளின் �ரவல் 
மநாறநாது…’

‘அது்தநான் எப்�டி?’

‘�தில் முன்ல� குறிப்பிடடுவிடலடைன்… எ்தறகும் 
குறுக்கு வழி கி்டையநாது… வி்ரவில் �ைம் 
�ண்ைமுடியநாது. இ்்த அறியநா்தவர்கேள எஙகேளிலும் 
ப�ரிய அளவில் உண்டு, அடுதது, ஈடு�நாடு…
லவ்ே்ய �ைம்�ண்ணும் வழியநாகே �நார்க்கேநாமல், 
லவ்ேயநாகேப் �நார்ப்�து…்வததியன் குறி 
குைப்�டுததுவதில்…. �ைததில் அல்ே… இது 
அ்னதது து்றக்கும் ப�நாரு்நதும். இ்்தப் புரி்நது 
பகேநாண்டைநால் உஙகேள அடுத்தடுத்த ்த்ேமு்றயினர் 
்ன்றநாகே இருக்கேேநாம்…அ்்த விடுதது என்்னக் 
பகேநால்வ்தநாலேநா… என் சகே ்வததியர்கே்ள, 
சீடைர்கே்ள அழிப்�்தநாலே உஙகேள வம்சம் ்த்ழக்கேப் 
ல�நாவதில்்ே…’

ஆன்டரூஸ திடுக்கிடடைநார், ‘அப்�டிபயல்ேநாம் 
ஒன்றுமில்்ே…’

‘்வததியததில் முழு்மய்டை்ந்தவர்கேள உஙகேள 
மன்்த சுே�மநாகேப் �டிததுவிடைேநாம்… எனக்கு 
நி்றய லவ்ேயிருக்கிறது நீஙகேள கிளப்புகிறீர்கேளநா?’

ஆன்டரூஸ ்த்ே்யத ப்தநாஙகேப் ல�நாடடை�டி 
பவளிலயறினநார்.

இனி ்தன் ்கே்ய மீறி ்டைக்கேப் ல�நாகும் 
அசம்�நாவி்தஙகே்ள எப்�டி ்தடுப்�து என்ற 
லயநாச்னயில் அவரநால் ்டைக்கே முடியவில்்ே... 
எதிலர இரு்ந்த சநா்ேலயநார பூஙகேநாவில் அமர்்நது 
அ்ந்த ேநார்ஜ வநாஷிஙடைன் ல�ே்சலய பவறிததுப் 
�நார்ததுக் பகேநாண்டிரு்ந்தநார். =
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விளிம்புநி்ே மநா்ந்தர்கேளின் வநாழக்்கேப் 
�நாடுகேள குறித்த கேவனம் தீவிரம் பகேநாளளத 
ப்தநாடைஙகிய கேநாேகேடடைமிது. திடடைமிடடு இனி 
எவற்றயும் புறக்கேணிததுவிடை முடியநா்தளவிறகு 
அ்தன்தன் புழஙகுபவளி �ர்நது�டடிருக்கிறது. 
கேல்விப் �ரவல் ஓரளவு சநாததியப்�டடிருப்�்தநால் 
எல்ேநாக் கேளஙகேளுக்குமநான வநாசகேபவளி உருவநாகி 
விடடைது. ்தனித்தனி புதிய து்றகேள ்தமிழுேகிறகுக் 
கி்டைததுளளன. இ்வப் �்டைப்பிேக்கியஙகேளநாகேவும் 
லகேநாட�நாடுகேளநாகேவும் ஆயவு நி்ேகேளநாகேவும் இன்று 
�ேவநாறநாகே விரி்நதுளளன. அவறறில் மிகே 
முக்கியமநாகேச் சுடடைத ்தகு்ந்த்வ ்தலிததியம், 
ப�ண்ணியம், திரு்ங்கேயியம் ல�நான்ற்வ.

்தலிததியம் என்�்தன் வ்ரய்ற்யச் சரியநாகேப் 
புரி்நது பகேநாண்டைவர்கேள ,  ப�ண்ணியம் , 
திரு்ங்கேயியம் உளளிடடை ப�நாதுச் சமூகேததிலிரு்நது 
புறக்கேணிக்கேப்�டடை யநாவற்றயும் ்தலிததியததிறகுள 
அடைக்கி விடை முடியும். ்தலிததியம் என்�து ்தமிழச் 
சூழலில் எப்�டிலயநா ஒரு சநாதியநாகே மடடும் புரி்நது 
பகேநாளளப்�டடிருக்கும் அ�த்தம் லவ்த்னக்குரியது. 
அது சநாதியப் �டிநி்ேயின் கீழ்ம்ய 
மடடுமல்ேநாது ஒடுக்கேப்�டடை, புறக்கேணிக்கேப்�டடை 
அ்னததிறகுமநான �ர்ந்த கேளம். முற�டடை வகுப்பில் 
�நால் நி்ே்யக் கேநாரைம் கேநாடடி ஒடுக்கேப்�டும் 
ப�ண்கேளும் கூடைத ்தலித எல்்ேக்குள ்வததுச் 
சி்நதிக்கேத ்தக்கேவர்கேலள.

ப்தநான்னூறுகேளுக்குப் பிறகு ்தலிததியம், 
ப�ண்ணியததின் வீச்சு ்தமிழில் அசுரத ்தனமநாகே 
விரிவ்டை்நது ,  வலுவ்டை்ந்தது எனேநாம் . 
புற்ந்தளளப்�டடைவர், ஒடுக்கேப்�டடைவர் உரி்ம 
சநார்்நது எவ்வளலவநா புரி்தல்கேள இன்்றய நி்ேயில் 
லமம்�டடுளளன. இஃது இன்னும் முழு்ம ப�ற 
லவண்டுபமன்�து சமூகே அக்கே்றயநாளர்கேளின் 
வி்ழவு. சமூகேததில் அவர்கேளுக்குரிய உறுதிப்�நாடைநான 
இடைம் இன்று ்தவிர்க்கேவியேநா்தது. யநாரும் விரும்பிலயநா 
விரும்�நாமலேநா விளிம்புகேளின் பிரச்ச்ன சநார்்ந்த 
அகே, புற கேநாரணிகேளின் குறுக்குபவடடுத ல்தநாறறஙகேள 
அம்�ேப்�டடு வருகின்றன. குறிப்�நாகே ்தலித 
அரசியலும் ்தலித இேக்கியமும் ்தமிழ மண்ணில் 
இன்று ்தவிர்க்கேவியேநா்த ப�ரும் சக்திகேளநாகே 

உருபவடுததுளளன.

ல�ரநாசிரியரும், சமூகேச் பசயற�நாடடைநாளருமநான 
மு்னவர் அரஙகே மல்லிகேநா விளிம்பு நி்ே 
விடு்த்ேச் சி்ந்த்னலயநாடடைததில் ப்தநாடைர்்நது 
�யணிதது வரு�வர். விளிம்புகேள ் மயஙகேள என்று 
பிரித்தறிய முடியநா்தளவிறகு நி்ே்ம சீர்டைய 
லவண்டும் என்ற மிகு வி்ழவு பகேநாண்டைவர். 
்தலிததியம் குறிததும் ப�ண்ணியம் குறிததும் மிகேக் 
கேநாததிரமநான கேடடு்ரகே்ள ஆயவு ல்நாக்கில் 
்தமிழுேகிறகு வழஙகி வரு�வர். எழுதுவல்தநாடு 
நிறகேநாமல் கேளப் ல�நாரநாளியநாகேவும் அவ்ரப் �ேரும் 
அறி்நதிருக்கே வநாயப்புண்டு.

திருச்சி மநாவடடைததில் ஒரு குக்கிரநாமததில் 
மரபுவழி லவளநாண் சமூகேததில் பிற்நது வளர்்ந்த 
மு்னவர் அரஙகே மல்லிகேநா, இன்்றக்குத ்தமிழகேத 
்த்ே்கேரில் ஒரு புகேழப�றற கேல்வி நிறுவனததில் 
்தமிழதது்றத ்த்ேவரநாகேப் �ணியநாறறுவது 
�ேருக்கும்  முன்னு்தநா ரைமநான ஒன்று . 
“முயறசியு்டையநார் இகேழச்சிய்டையநார்” அரஙகே 
மல்லிகேநா வடிவததில் நின்ற சீரநாயத ்தமிழ நிேப் 
�ரப்ப�ஙகும் சுழன்று பகேநாண்டிருக்கிறது. அவ்ர 
அ றி ்ந ்த வ ர் கே ளு க் கு  இ வ் வ நா ர் த்்த கே ள 
மி்கேயல்ேபவன்�்்தப் புரி்நது பகேநாளள முடியும். 
அவரின் அண்்மய கேடடு்ர நூல் “ப�ண் ் மய 
வநாசி்ப்பும் அரசியலும்”. புேம் பவளியீடைநாகே 
ல்ர்ததியநான கேடடை்மப்புடைன் பவளிவ்நதிருக்கிறது.

நூலில் பமநாத்தம் �திபனடடுக் கேடடு்ரகேள. 
அத்த்னயும் ப�ண்்ை ்மயப்�டுததிலய 
சுழல்கின்றன. சஙகே இேக்கியம் ப்தநாடைஙகி சமகேநாே 
இேக்கியம் வ்ர ல�ரநாசிரியர் கேநாததிரமநாகேக் 
கேளமநாடியிருக்கிறநார். ்தமிழச் சமூகேததிறகு அவர் 
புதிய புதிய ்தகேவல்கே்ள, ்தரவுகே்ள அளளியளளித 
்தருகிறநார். அவரின் ஆயவியல் மு்ற்மயில் 
நுனிப்புல் லமயும் ்தன்்மலயநா, ்தரவுகேளறற விவரிப்பு 
மு்ற்யலயநா எப்ல�நாதும் கேநாைவியேநாது. இ்ந்த 
நூலிலும் �ேரின் வழ்மயநான ல�நாக்கிலிரு்நது 
முறறிலும் ்தடைம் மநாறி அவருக்பகேன்று ்தனிப்�டடை 
ஒரு ்்டை்யக் கேடடை்மக்கிறநார். நுண்ணிதின் 
ஆய்நது அவர் கேண்டை உண்்மகே்ள நூல் 

நூல் அறிமுகம்

மீனொசுந்தர

பெண பமய வாசிபபும் 
அரசியலும்
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முழு்மயும் கே நாடசிக்கு  ்வததுளளநார் . 
ஒவ்பவநான்்றயும் அவர் நிறுவும் �நாஙகு 
கேடடு்ரகேளுக்கு உயர் ்தகு நி்ே்யப் ப�றறுத 
்தருகின்றன.

வரேநாறறு மூேமும் ப்தநான்மமும் அவர் 
கேடடு்ரகேளில் மிகே இயல்�நாகே வ்நது நு்ழகின்றன. 
அ்வப் �ண்�நாடடுத ்தளததில் எவ்வ்கே 
ம நா ற ற ங கே்ளத  ்தமிழ ச்  சமூ கே ததி றகு க் 
் கேயளிததுளளனபவன்�்்த  இன்்றய 
வநாழவியலேநாடுப் ப�நாருததிக் கேநாடடும் வித்்த 
அவருக்கு வநாயததிருக்கிறது. அம்மன் லகேநாவில் 
இல்ேநாக் கிரநாமம் ்தமிழகேததில் இருக்குமநாபவன்று 
ப்தரியவில்்ே. ்தமிழர் வநாழவியலேநாடு இரண்டைறக் 
கேே்ந்த ஒன்று அம்மன் வழி�நாடு. கிரநாமஙகேளில் 
இன்றும் பசல்வநாக்கேநாகேத திகேழும் மநாரியம்மன் 
வழி�நாடடின் ்திமூேம் குறிததுப் ல�ரநாசிரியர், 
என்னு்ரயில் பின்னுளள கேடடு்ரயின் கேருத்்த 
முன்னலம ப�நாருத்தம் கேருதி எடுத்தநாளகிறநார்.

“1500 ஆண்டுகேளுக்கு முன்பு ப்தன்�ர்த கேண்டைததில் 
புக் ்நாட்டை ஆண்டை ச்நதிவநாகு என்�வரின் 
மகேளநாகே அம்பிகேநால்தவி வளர்்ந்தநாள. புத்தரின் 
அறவு்ரகேளில் உளளம் கேவர்்நது அவர் அருளப�றறு 
அக்கேநாேததில் ்நாட்டை அச்சுறுததிய பகேநாள்ள 
ல்நாயக்கு எதிரநாகே வீட்டைத தூய்ம பசயது 
மஞசள சுண்ைம் கேே்நது சநாததிடடு மக்கேளுக்கு 
ஆடி மநா்தததில் கூழ ஊறறித ்தநான ்தருமம் பசயது 
வரக் கேடடை்ளயிட்டைநார். ஆடி மநாததில் பவம்்ம 
அதிகேம் இருப்�்தநால் அ்்தத ்தணிக்கே கூழ ஊறறிக் 
பகேநாடி பகேநாள்ள ப்நா்ய விரடடிய்தநால் 
மநாரியநாத்தநாள என அம்பிகேநால்தவி அறச்பசல்வியநாகே 
அ்ழக்கேப்�டடைநார் என அலயநாததி்தநாசர் கூறுகிறநார்” 
என்கிறநார்.

இச்சிறு வரேநாறறின் மூேம் ஆசிரியர் அம்மன் 
வழி�நாட்டையும், கூழ வநார்க்கும் �ண்பு்ேன் ்தமிழர் 
வநாழவில் எங்ஙனம் கேே்ந்தது என்�்்தயும், கேநாேப் 
ல�நாக்கில் அவ்வழி�நாலடை அம்மன் வழி�நாடைநாகே 
ம நா றறுருவம்  ப கே நாண்டைது என்�்்தயும் 
அலயநாததி்தநாசர் வழிநின்று நிறுவுகிறநார். ்தமிழர் 
வழி�நாடடில் அம்மன் வழி�நாடு என்�து கேண்ைகி 
வழி�நாலடை என்று ஆயவநாளர்கேள �ேரும் 
முன்்வக்்கேயில் ல�ரநா. அரஙகே மல்லிகேநா ்தரும் 
பசயதி புது்மயநாகே உளளது. ப்தநாடைர் ஆயவிறகுரியது. 
சிேப்�திகேநாரம் ஒரு சமை கேநாப்பியம் என்ற 
வ்கேயில் கேண்ைகி்ய அறச்பசல்வியநாகே ல்நாக்கேத 
ல்தநான்றுவதும், இவர் ப�ௌத்த அறச்பசல்வியநாகே 
அம்பிகேநால்தவி்ய முன் ்வப்�தும் ்தமிழர் 
வநாழவின் பூர்விகே வழி�நாடடு மு்ற்மயின் 
ஆய்வ ல்நாக்கி ்ம்்மயும் ்தளளுகிறது. 
எப்�டியநாயினும் ்தமிழர் மரபு ்தநாயவழிச் சமூகேப் 
பின்னணி பகேநாண்டைது என்�தில் ஐயமில்்ே.

“சஙகே இேக்கியததில் தி்ையும் ப�ண் 
அ்டையநாளமும்” என்பறநாரு கேடடு்ர தி்ை 
வ்கேப்�நாட்டை புதிய லகேநாைததில் கேடடை்மக்கே 
முயல்கிறது. ஐவ்கேத தி்ை ஒழுக்கேஙகே்ளக் 
குறிப்பிடடு ல�சும் அவர், ப�ண், ப�ண்்ம, ப�ண் 
இயஙகியல் ப்தநாடைர்�நான ்த்ந்்த்மச் சமூகேச் 
பசநால்ேநாடைல்கேளின் அரசிய்ே சஙகே இேக்கியஙகேள 

முன் ் வப்�்தநாகேக் குறிப்பிடுவது கேவனிக்கேத்தக்கேது. 
மறலறநார் இடைததில், �நாலிய லவறு�நாடு மர�நார்்ந்த 
சி்ந்த்னயின் ப்தநாடைர்ச்சிபயனவும் ப�ண்ணின் 
பவளி இருள சூழ்ந்தது என்ற புரி்த்ேத ்த்ந்்த்மச் 
சமூகேம் உறுதி�டுததுகின்றது என்றும், அகேம் 
சநார்்நதும் புறம் சநார்்நதும் எழு்தப்�டடுளள சஙகே 
இேக்கியப் �நாடைல்கேள ஆண் ப�ண் சமததுவத்்தப் 
ல�சவில்்ே என்ற குறறச் சநாட்டை அழுத்தமநாகே 
பவளிப்�டுததுகிறநார்.

ஆண்கேள ப�ண்ைநாகே உருமநாறி ்தஙகேள 
�நாடைல்கே்ள �நாடைவில்்ேபயனவும், ப�ண் 
இப்�டித்தநான் நி்னப்�நாள என்ற முன்முடிவில் 
அவர்கேள ்தஙகேள மனலவநாடடைஙகே்ள மடடுலம 
பவளிப்�டுததியுளளனர் என்ற வலுவநான விவநா்தப் 
ப�நாரு்ள முன் ் வக்கிறநார். ஆனநால் ஔ்வயின் 
�நாடைல்கேளில் அ்ந்தப் ல�நாக்கு முறறிலும் மநாறறம் 
கேநாண்கிறப்தன்னும் அவர், கேநா்தல், கேநாமம், உைர்ச்சி, 
ப�ண் உடை்ேக் பகேநாண்டைநாடு்தல் ல�நான்ற புதிய 
ப�நாருண்்மகே்ள ஔ்வயநார் ல�சுவ்்தத 
்தரவுகேளுடைன் ்தருகிறநார். லமலும், ப�ண்்ைப் 
ல�நாகேப் ப�நாருளநாகே மடடுலம கேநாணும் பி்ழப் 
�நார்்வலய தீட்டை ப�ண்ணின் உடைலேநாடு மடடும் 
இ்ைததுப் �நார்க்கேச் பசய்தப்தனவும் இது ல�நான்ற 
ப�ண் உடைல் சநார்்ந்த ஆணின் ஆதிக்கே அ்டையநாளம் 
ஔ்வயின் �நாடைல்கேளின் கே்ேக்கேப்�டுவ்தநாகேவும் 
நிறுவுகிறநார். இ்தறகு அரண் லசர்க்கே,

்தோமுறு கோமத்்தனலம ்தோஙகபள உலரப்�து
ஏமுறு மகளிர்க்கு ஏைோ்த ் செயல்

என்ற அகேம் 54 ஆம் �நாடைல் வரிகே்ளச் சுடடி 
அதில் பு்்த்நதுளள ஆண் ்மய லிஙகேவநா்த 
அரசிய்ே அம்�ேப்�டுததுகிறநார். இ்தறகு 
ல்பரதிரநாகே எழு்ந்த ஔ்வயின் எதிர்குரல் 
பிர்தநானபமநான்றநாகும்.

்தலைவரம்பு அறியோத் ்தலகவரல் வோல்ட்யோடு
முலையில்டத் ப்தோனறிய பநோயவளர் இளமுலள 
(அகம் 273)

என்ற �நாடை்ே எடுததுக் கேநாடடுகிறநார். இதில் 
ஔ்வ எ்ந்த ஒளிவு ம்றவின்றி ்தன் உடைல் 
லவட்கே்ய பவளிப்�்டையநாகேப் ல�சுகிறநார். 
ப�ண்ணின் குரலில் ப�ண்ணின் உைர்்வ 
பவளிப்�டுததும் இப்ல�நாக்குப் பின்கேநாேனிததுவப் 
ப�ண்ணியச் சி்ந்த்னயின் �நாற�டடைப்தன 
ப�நாருததிக் கேநாடடுவது ல�ரநாசிரியர் அரஙகே 
மல்லிகேநாவின் ஆழஙகேநால்�டடை ஆயவு மனத்்த 
பவளிப்�டுததுகின்றது.

கேளவில் ஈடு�டும் ்த்ேவன் ்த்ேவி 
இ ரு வ ப ர னி னு ம்  எ ப் ல� நா து ம்  அ ே ர் 
தூறறலுக்குளளநாகு�வளநாகேப் ப�ண் மடடுலம 
இருக்கிறநாள. அ்ந்த நி்ே ஏன்? என்ற வினநா்வ 
இக்கேடடு்ர மிகே அழுத்தமநாகே முன் ் வக்கின்றது. 
ப�நாருளவயின் பிரி்ந்தநாலும் ஆண் அவனின் 
�ண்்� இழக்கேநா்தவனநாகேக் கேநாடடைப் �டுகிறநான். 
ஆனநால் ப�ண்ணின் நி்ே்ய ஆண் புேவர்கேள 
்தஙகேளின் கேற�்னத ல்தரில் ஓடடுகின்றனர். அவள 
இயல்்�த ப்தநா்ேத்தவளநாகே, பிததுநி்ே 
பகேநாண்டைவளநாகே, ல�யுரு பகேநாண்டு திரி�வளநாகே, 
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�ச்ேயில் ்தவிப்�வளநாகேக் கேநாடடைப்�டு்தலில் 
திடடைமிடைப்�டடை ப�ரும் ஆணிய அரசியல் 
ஊடைநாடிக் கிடைக்கிறப்தன்�து ல�ரநாசிரியரின் வநா்தம். 
அ்்த அவர் வழிநின்று ் ம்்மயும் ஏறகேச் பசயகிறநார். 
கேநாேனி்ததுவ அடி்மச் சி்ந்த்ன மரபில் பமநாழி, 
இன, ம்த, சநாதி அ்டையநாளஙகேள கே்ேக்கேப்�டை 
லவண்டும் என்ற குரலின் அ்டையநாளம் ஔ்வயின் 
ப�ண்பமநாழி இயஙகியல் அ்டையநாளம் என்று 
நி்றவு பசயவது சிறப்பு. மிகே நுட�மநாகே ப�ண்ணிய 
அரசிய்ே லமலும் லமலும் இேக்கியததின் 
�நாற�டடு விரிததுப் �நார்க்கேத தூண்டும் ஈடடிமு்ன 
எழுததுகேள இ்வ.

“்தறகேநாேத ்தமிழிேக்கியத திறனநாயவும் 
ப�ண்ணியப் ல�நாக்கும்” என்பறநாரு கேடடு்ர. ் வீன 
இேக்கியம் சநார்நதும் ல�ரநாசிரியருக்கு இருக்கும் 
ஈடு�நாட்டை பவளிப்�டுததி நிறகிறது. அண்்மக் 
கேநாேததில் மிகு்ந்த கேவனம் ப�றற பின்்வீனததுக் 
லகேநாட�நாடடின்வழி ப�ண்கேளின் கேவி்்தகே்ள 
ஆரநாய மு்னகிறது. இ்ந்த இடைததில் ப�ண்ணியததிறகு 
மிகே அழகேநாகே, ஒலர வரியில் விளக்கேம் ்தரும் ப்தளிவு 
்ம்்மக் கேவர்கிறது. மனி்தச் சமறு்தலின் ்தத்தவம் 
ப�ண்ணியம் என்கிறநார். இ்ந்த ஒற்ற வரிக்கு ஈடைநாய 
ப�ண்ணியததிறகேநான விளக்கேம் லவபறன்ன இருக்கே 
முடியும்? இக்கேடடு்ர அரச வம்சததில் நிேவிய 
உடைன்கேட்டை ஏறு்தல் ல�நான்ற நிகேழவுகே்ளப் �திவு 
பசயகிறது. 1728 மு்தல் 1810 வ்ர ்தஞ்ச்ய ஆண்டை 
மு்தேநாம் சரல�நாஜி இற்ந்த ல�நாது அவரின் மூன்று 
ம்னவியரும் உடைன்கேட்டை ஏறிய்்தயும், மு்தேநாம் 
ரநாேரநாேன் கேநாேததில் 360 ்தளி ப�ண்டுகேள 
உ ரு வ நானது ம்  ்த நா சி  மு ் ற க் கு  அ ஃது 
அடிலகேநாலிய்்தயும் குறி்ப்பிடுகிறது. ப�ௌத்த 
இேக்கியம் ல்தரிக்கேநா்்தயிலும் ப�ண்கேள 
்த்ேவர்கேளநால் கேடடுப்�டுத்தப்�டடை்்த விளக்கி 
புத்தர் கேநாேததில் அப்�ண்பு எவ்வநாறு மநாறறம் 
கேண்டைது என்�்்த அழகேநாகே ஒப்பிடடுக் கேநாடடுகிறநார். 
்தமிழிேக்கியம் ப�ண்கேளின் இருப்்� இருடடைடிப்புச் 
பசயதுளளது என்னும் ல�ரநாசிரியர் �தப்தநான்�்தநாம் 
நூறறநாண்டின் பிற�குதியில் 90 கேளுக்குப் பிறகு 
எழு்ந்த கேவி்்தகேள ்தனக்கேநான அரசிய்ே 
மு ன் ்வ த ்த து  எ ன் ற  � நா ர் ்வ ் ய 
பவளிப்�டுததுகிறநார். அக்கேவி்்தகேலள ப�ண்ணின்் 
உடை்ேத துணி்நது கே்ேததுப் ல�நாடடைன 
என்னுமவர் கேயர்ேநாஞசியில் ் டை்ந்த பிரியஙகேநாவின் 
சநாதியநாதிக்கே வன்புைர்வுக்பகேதிரநான அறததின் 
கேவி்்தகே்ளச் சுடடிக் கேநாடடுகிறநார். விடு்த்ேயின் 
�்தநா்கே என்னும் சுகிர்்தரநாணியின் கேவி்்தயும் 
அரஙகே மல்லிகேநாவின் நீர் கிழிக்கும் மீன் கேவி்்தயும் 
சுடடைத ்தகு்ந்த்வ. ்வீன அரசிய்ே உளவநாஙகி, 
ஆண் ப�ண் சமததுவததின் இ்டைபவளி்யச் 
சமன் பசயயும் ப�ரும்�ணிலய ப�ண்ணியம் 
என்னும் அவரின் லவட்கே எதிர்கேநாேச் சமூகேததிறகு 
வழிகேநாடடி நிறகிறது.

“சஙகேப் ப�ண்�நாற புேவர்கேளின் கேவி்்தகேளும் 
்வீனப் ப�ண் கேவி்்தகேளில் அ்தன் ்தநாக்கேமும்” 
என்னும் கே்டைசிக் கேடடு்ர �ழ்மயின் நீடசி்யக் 
குறுக்கு விசநார்ை பசயவ்்தப் ல�நாே ்வீனக் 
கேளத்்த ஆரநாயகிறது. �ழ்மயின் �நாடைல்கே்ள 
விடை ்வீனக் கேவி்்தகேள ப�ண்ணின் ்தன்னி்ே 

குறிதது லமலும் கேநாததிரததுடைன் பவளிப்�டு்த்ே 
அவர் சநான்றுகேளுடைன் நிறுவுகிறநார். அது ்தனக்கேநான 
பமநாழி்யக் கேடடை்மப்�்்தயும், அவளின் 
அ்ந்தரஙகேத்்தயும் அரசிேநாக்குகிறது என்�்்தயும் 
்தன் உளமன லவட்கே்ய ்தநாலன பவளிப்�டுதது்தல் 
அசிங கே ம்  என்ற  ஆண்்மய  பு ததி்ய 
விவநா்தததிறகுளளநாக்கும் �நாங்கே விளக்குகிறது.

ப�ண்்ை ஆ்சயுடைன் கேநாமததில் நுகேரும் ஆண் 
அவளின் வலிகே்ள ஒரு ல�நாதும் அறி்ந்தனல்ேன் 
என்�்்தக் குடடிலரவதி கேவி்்தயுடைன் கேநாடசிக்கு 
்வததிருப்�து மிகேப் ப�நாருத்தம்.

்செோல்லின முள்ளோனறு ்தந்தோய
மீனின முளலளபயோ ்தோவர முளலளபயோ ஒத்திரோது
செல்தக்குள இ்றக்கிய அக்்கோடுக்லக விடப்டோடிப் 
�்றந்தது குளவி
கடுக்கின்ற்ன.
என விபசெஷ உறுப்புகளோ்ன
கண்களும் முலைகளும் பயோனியும்
அழியோ்த வலியின செோ�்மல்ைோம்
்கோடுக்கு்தோப்னோ? (முலைகள � 38 )

இ்்தபயல்ேநாம் ப�நாதுபவளியில் ஒரு ப�ண் 
ல�சேநாமநாபவன்ற வநா்தத்்த உ்டைதது 
ப்நாறுக்குகிறது கேவி்்த. அ்்த பமநான்்னவநா்தம் 
என்று ல�ரநாசிரியர் குறிப்பிடுவது அழகு. இ்தறகேநான 
புழஙகுபவளி சஙகே கேநாேததிலேலய உருவநாகிவிடடை்்த 
ஔ்வ, பவளளி வீதியநார் �நாடைல்கே்ளச் சுடடி 
வலு லசர்க்கிறநார்.

ப�ண்ணியம் குறித்த புரி்த்ே ்வீன 
இேக்கியததுடைன் இ்ைதது விரிவு �டைச் 
பசநால்லியிருக்கிறது இ்நநூல். அ்தறகு அரண் லசர்க்கே 
�ழ்ந்தமிழச் சநான்றுகே்ளத து்ைக்கே்ழததிருப்�தும் 
அவற்ற நிரல்�டைச் சலிப்பின்றி ப�நாருததியிருப்�தும் 
பவகுசிறப்பு. அரஙகே மல்லிகேநாவின் நீலரநாடடைம் 
ல�நான்ற பமநாழி்்டை வநாசிப்பின் லவகேத்்த 
்ம்்மயுமறியநாமல் இழுததுச் பசல்கிறது. ஆண்டுகேள, 
சம்�வஙகேள ல�நான்ற சரியநான முன்்வப்புகேள 
ப�நாருத்ததல்தநாடுக் ்கேயநாளப்�டடுளளன. 
ப�ண்ணியம் என்�து எல்ேநாவறறிலும் ஆண்கே்ள 
எதிர்ப்�து என்ற சிேரின் ்தவறநான புரி்த்ேத 
்தகேர்ப்�தில் அரஙகே மல்லிகேநா பவறறி ப�றறிருக்கிறநார். 
எல்ேநா நி்ேயிலும் சமர் புரி்நது ்தன்்ன நிறுவு்தலும் 
அ்தறகேநான புரி்த்ே ஏற�டுத்தலுலம ப�ண்ணியததின் 
அடிப்�்டை ல்நாக்கு என்�்்த ்நாம் எளி்தநாகேச் 
பசன்ற்டைகிலறநாம். ்த்ேப்புகேள ஒன்று ல�நாேலவ 
இருப்�்தநாகேச் சிேவிடைஙகேளில் ல்தநான்றுகின்றன. 
சிேவிடைஙகேளில் கூறியது கூறல் இடைம் ப�றறுளளது. 
ஒலர ப�நாருண்்மயிேநான கேடடு்ரகேள என்�்தநால் 
அ்வத ்தவிர்க்கேவியேநாமல் இடைம் ப�றறிருக்கேேநாம். 
அண்்மப் ப�ண்ணிய நூல்கேளுள மிகே முக்கியமநான 
நூல் ப�ண்்மய வநாசிப்பும் அரசிலும். இ்்தப் 
ல�சுப�நாருளநாக்கி இ்ளய ்த்ேமு்றயிடைம் 
பகேநாண்டு லசர்க்கே லவண்டும்.

கடடுலரயோளர்: ்தமிழ்ப் ப�ரோசிரியர்.

சபணர்மய வாசிபபும் அரசியலும்
 முரனவர் அரங்க ்மல்லிகா, புலம் சவளியீடு, 
ச்ன்ரன – 92. சதாைர்புக்கு 9840603499
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நிததிய �நாரதி என்கிற ஒரு சிறிய குழு 
்தறல�நாது சமூகே ஊடைகேததின் வழியநாகே அறிவுத 
்தளததில் �நாரதி்ய அ்சல�நாடடு 
இ்ளஞர்கேளிடைமும் மநாைவர்கேளிடைமும் 
எடுததுச் பசல்ே முயன்று பகேநாண்டுளளது. 
அ்்த முன்பனடுததிருப்�வர் ஓயவு ப�றற 
ஒரு ப�நாருளநா்தநாரப் ல�ரநாசிரியர். அவருடைன் 
இ ் ை ப் பி ல்  வ ய ்த நா ன வ ர் கே ளு ம் 
இ்ளஞர்கேளும் உளளனர். ப்தநாடைர்்நது 
இ ் ை ய  வ ழி க்  கூ ட டை ங கே ள 
கேே்நது்ரயநாடைல்கேள ்டைததி �நாரதி்ய 
இ்ளய சமு்தநாயததிறகு எடுததுச் பசல்ே 
மு்னகின்றனர். இ்்தக் லகேளவிப்�டடு 
்நானும் இ்ை்நது பகேநாளள விருப்�ம் 
ப்தரிவித்தல�நாது இ்ந்தக் குழுவின் ்த்ேவர் 
‘நீஙகேள ஒரு பசநாறப�நாழிவநாறறிடுஙகேள’ எனக் 
லகேடடைநார். சரி என்று ‘�நாரதி கேண்டை அரசு’ 
எனும் ்த்ேப்்�க் பகேநாடுதல்தன். இ்ந்தக் 
குழுவின் ்த்ேவர் அண்ைநாம்ேப் 
�ல்கே்ேக்கேழகேததில் �ணியநாறறியல�நாது 
அவரு்டைய அன்பில் ல்தநாய்ந்தவன் ்நான். 
அவரிடைம்்தநான் அன்பு, இனி்ம, மறறவ்ர 
மதித்தல் அ்னததும் கேறறுக் பகேநாண்லடைன். 
அவருடைன் உ்ரயநாடுவது, ஒரு இனி்ம. 
அவர் ப�நாருளநா்தநாரத து்றயில் �ணி 
பசய்தநாலும் �நாரதி்ய உளவநாஙகிய ஒரு 
அறிஞர். அவர் �நாரதி �றறி �நாடைம் ்டைததி 
்நாம் லகேடகே லவண்டும் என்று ஆவ்ேத 
தூ ண் டு ம்  அ ள வு க் கு  � நா ர தி ் ய 
உ�லயநாகேப்�டுததுவநார். அ்ந்தத ்தநாக்கேம் 
என்னிடைமும் இரு்ந்தது. அடுதது அமரர் ஏ.
எல்.சி்தம்�ரம் அல்த �ல்கே்ேக் கேழகேததில் 
எனக்கு மிகேவும் ப்ருஙகிய ்ண்�ர். அ்ந்த 
ல�ரநா. ஏ. எல். சி்தம்�ரமும் �நாரதியின் 
புத்தகேத்்த எப்ப�நாழுதும் ்தன் ்கேயில் 
்வததிருப்�நார். சநாமி கும்பிடும்ல�நாது 
�நாரதியின் �நாடை்ேப் �நாடுவநார். ்நாஙகேள 
அண்ைநாம்ேயில் ்்டைப�றற ஆசிரியர் 
ஊழியர் ல�நாரநாடடைததின்ல�நாது சி்றப்�டடு 
சி்றயில் இரு்ந்தல�நாது கேடைலூர் லகேப்�ர் 

கட்டுரை

்க. ்பழனித்துறர
gpalanithurai@gmail.com

ொரதி காை விரும்பிய அரசாங்கம்
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குவநாரியில் தின்நல்தநாறும் லகேநாவில் ஒன்றுக்கு இரவில் 
்நானும் அவரும் பசல்லவநாம். ஒரு அ்ரமணி ல்ரம் 
�நாரதியின் �நாடை்ேப் �நாடுவநார். ்நான் அவர் 
�க்கேததில் அமர்்நது தியநானிப்ல�ன். அவர் �நாடி 
முடிததுவிடடு வரும்ல�நாது ்நான் லகேட�துண்டு, 
என்ன சநார் �நாரதி �நாடை்ேலய சநாமிக்கு அர்ச்ச்ன 
பசயகின்றீர்கேளநா என்று. அ்தறகு அவர் கூறினநார், 
�ழனிதது்ர, நீ �நாரதியின் �நாடைல்கே்ள உச்சரிததுப் 
�நார் அ்தன் சக்தி்ய உைர்்நது பகேநாளவநாய என்று. 
அ்வகேபளல்ேநாம் பசநால்ேல்ே, சுடைர்விடும் 
ம்நதிரஙகேள என்றநார். அ்வகேளுக்கு ஆறறல் 
உண்படைன்�்்த ்நானறிலவன், ஆ்கேயநால்்தநான் 
�நாரதி �நாடைல்கே்ள ஆண்டைவன் சன்னதியில் 
உைர்்நது �நாடுகிலறன் என்றநார். அது என்்ன 
�நாரதியநார் �நாடை்ே �டிக்கேத தூண்டியது 
இரு்ந்தல�நாதும் கேவி்்த �டிக்கும் மு்ற்ம 
ப்தரியநா்த கேநாரைத்தநால் �நாரதியின் கேவி்்தகேள என் 
நூேகேததில்  இரு்ந்த நாலும்  முழுவ்்தயும் 
�டிக்கேவில்்ே.

ஒருமு்ற ்நான் �ணி பசய்த கேநா்நதிகிரநாம 
�ல்கே்ேக் கேழகேததில் ஒரு அறக்கேடடை்ளச் 
பசநாறப�நாழிவுக்கு ப்ல்்ேக் கேண்ைன் அவர்கே்ள 
அ்ழதது �நாரதி �றறி ல�சுஙகேள எனக் லகேடடுக் 
பகேநாண்லடைன். ஒரு ப�ரிய ம்ழ ப�ய்த்ததுல�நால் 
பகேநாடடினநார். அதில் ேயப்�டலடைன். என் 
ம்னவியின் அப்�நா �நாரதியநா்ரப் �றறி அடிக்கேடிப் 
ல�சுவநார். இ்வய்னததும் �நாரதி்ய �டிக்கேத 
தூண்டின. �நாரதியநார் கேடடு்ரகே்ள �டிதது 
விடலடைன். ஒரு மு்ற என் ம்னவியுடைன் என் 
மநாமனநார் இல்ேம் பசன்றல�நாது அவரு்டைய 
நூேகேததில் (அவர் சிறிய நூேகேம் ்வததிரு்ந்தநார்) 
உ.லவ.சுவநாமி்நா்த அயயர், மீனநாடசி சு்ந்தரம் 
பிள்ள, மு.வ. ஆகியவர்கேளின் புத்தகேஙகேளுடைன் 
�நாரதியின் கேவி்்தகேள என்ற ப�ரிய புத்தகேம் 
ஒன்றும் இரு்ந்தது. இது ஒரு புதிய �்டைப்பு. இ்ந்தப் 
புத்தகேத்்த எ்ந்த மநாைவனும் மிகே எளி்தநாய 
�நாரதி்ய விளஙகிக் பகேநாளளுமநாறு ்தயநார் 
பசயதுளளநார். ்நான் அ்்தப் �டிததுவிடலடைன் 
என்றநார். ்நான் �நார்த்த �நார்்வ்யப் புரி்நது 
பகேநாண்டு உடைலன அ்ந்தப் புத்தகேத்்த எடுததுக் 
பகேநாடுத்தநார். கேவிஞர் �தமல்தவன் ப்தநாகுதது 
கேற�கேம் புத்தகேநாேயம் பவளியிடடை புத்தகேம். 1096 
�க்கேஙகேளில். விளக்கேவு்ரயுடைன் பவளிவ்ந்த 
புத்தகேம். எவரும் புரி்நது பகேநாளளும் அளவுக்கு 
எளி்மப்�டுத்தப்�டடை ப்தநாகுப்பு. திரு.ரநாேலசகேரன் 
ப்தநாகுத்த கேடடு்ரகே்ளயும் வநாசிதல்தன். எவ்வளவு 
கேருததுக்கேள  அடைர்ததியநா கே  � நா ரதியின் 
கேடடு்ரகேளிலும் கேவி்்தகேளிலும் இருக்கின்றன 
என்�்்த உைர்்நல்தன்.

�நாரதியின் �்டைப்புகே்ள �டிக்கும்ல�நாப்தல்ேநாம் 
எனக்குத ல்தநான்றுவது ஒன்லற ஒன்று்தநான். இன்று 
�நாரதி ்மக்குத ல்த்வப்�டுகிறநார். ்நாம் ப�நாருள 
பசயவதில் உயர்்நல்தநாம். ஆனநால், வநாழவியலில், 
அரசியலில், ஆடசியில், நிர்வநாகேததில், கேல்வியில், 
கே்ேயில் ் நாம் ்தநாழ்நல்தநாம். கேநாரைம் அறம் இழ்ந்த 
பசயல்�நாடுகே்ள ்நாம் �நார்க்கும்ல�நாப்தல்ேநாம் 
�நாரதி மீண்டும் மீண்டும் ் மக்குத ல்த்வப்�டு�வரநாகே 
இருக்கின்றநார். அவ்ர ்ம் குழ்ந்்தகேளிடைமும், 

இ்ளஞர்கேளிடைமும் பகேநாண்டு பசல்ே லவண்டியது 
்ம் ஒவ்பவநாருவரின் கேடை்ம என்று உைர்லவன். 
ஆ்கேயநால்்தநான் நிததிய�நாரதி குழு அ்ழத்தவுடைன் 
ஆலமநாதிதல்தன். �நாரதியின் கேருததில் எனக்கு 
மகேநாதமநா கேநா்நதி ப்தரிவநார், அரவி்ந்தர் ப்தரிவநார், 
்தநாகூர் ப்தரிவநார், விலவகேநான்ந்தர் ப்தரிவநார். 
இவர்கேள அ்னவரும் இ்நதியநாவில் புதிய சமு்தநாயம் 
�்டைக்கே விரும்பியவர்கேள. அ்தறகு சமு்தநாய 
மநாறறலம பிர்தநானம் என்று எழுதியவர்கேள, 
ல�சியவர்கேள, பசயல்�டடைவர்கேள. இ்நதியததுவத்்த 
பின்புேததில் பகேநாண்டு வநாழ்நது உேகுக்கு 
வழிகேநாடடும் வல்ே்ம இ்நதிய சமு்தநாயததுக்கு 
உண்டு என்�தில் தீர்க்கேமநாய இரு்ந்தவர்கேள. 
இவர்கேளுக்குள சிறசிே லவறு�நாடுகேள உண்டு. 
இரு்ந்தல�நாதும் அடிப்�்டை என்�து இ்நதியநா 
உேகுக்கு வழிகேநாடடும் வல்ே்ம பகேநாண்டை ்நாடு 
என்ற �நார்்வ இரு்ந்தது. அ்தறகேநான அறிவு 
ஆ்தநாரஙகேள இ்நதிய மண்ணில் �ல்ேநாயிரம் ஆண்டு 
வளர்தப்தடுக்கேப்�டடிரு்ந்த்தன. இ்டையில் ்தவறி 
்தநாழநி்ேக்குச் பசன்றுவிடடைது.

இதில் �நாரதி ்தன் கேவிததுவத்தநால், கேருததுவத்தநால் 
்தமிழருக்கு மடடுமல்ே இ்நதிய மக்கேளுக்கும் உேகே 
சமு்தநாயததிறகும் வழிகேநாடடும் வ்கேயில் கேருததுக் 
பகேநா்டைகே்ள வழஙகினநான். �நாரதி சநா்தநாரை 
புேவலரநா, கேவிஞலரநா அல்ே. அவன் ஒரு ஞநானச் 
பசறுக்கேன்; கேவிச் சித்தன், மூேத்்தக் கேண்டு, 
மூேததிலிரு்நது வ்ந்த்வகே்ள அருவியநாகேக் 
பகேநாடடினநான். கேவி்்தகேள மூேமும், கேடடு்ரகேள 
மூேமும். அவன் சிரித்தது. �ைததுக்கேநாகே அல்ே, 
வநாழக்்கேச் சுகேம்கேநாை அல்ே, புகேழுக்கேநாகே அல்ே, 
�்தவிக்கேநாகே அல்ே, ்தன் ் நாடடிறகேநாகே, ்தன் மநானுடை 
சமூகேததிறகேநாகே. �நாரதி ்தன் கேவி்்தகேளின் மூேம், 
கேடடு்ரகேள மூேம் ்த்ந்த கேருததுக்கேள விவநாதிதது 
ரசிப்�்தறகேல்ே, மநானுடைம் ்தன் சி்ந்த்னயில், 
்டைத்்தயில் பசயல்�நாடுகேளில் மநாறறம் பகேநாண்டு 
வ்நது மநானுடை வநாழவில் உன்ன்த நி்ே்ய அ்டைய 
லவண்டும். அ்தறகு இ்நதிய சமூகேம் முன் உ்தநாரைமநாகே 
வநாழ்நது கேநாடடை லவண்டும் என்�து்தநான் அடிப்�்டை. 
ஆனநால் இன்று ்நாம் அ்வகே்ளபயல்ேநாம் 
சடைஙகேநாக்கி ்வததுவிடடு அ்வகே்ளக் கேடை்நது 
நுகேர்வு வநாழக்்கேயில் ல்தநாய்நது ப�நாருள�டை 
வநாழ்த்ேத ப்தநா்ேதது �்தவி, �ைம், புகேழ, 
ப�நாருள, ப�நான், பசநாதது என்�தில் ேயிதது 
அறமிழ்ந்த வநாழ்வ ் டைததும் ் மக்கு �நாரதி இன்று 
மிகேவும் ல்த்வப்�டுகிறநார்.

இன்்றய ்த்ேமு்றக்கு �நாரதி்ய எடுததுச் 
பசல்ே ் மக்கு ஒரு மு்ற்ம லவண்டும். ப�நாதுவநாகே 
எ்ந்தக் கேருப்ப�நாரு்ளயும் சரியநாகேப் புரி்நது 
பகேநாளவ்தறகு மு்ற்மயியல் மிகே முக்கியம். எனலவ 
� நா ர தி்ய  �ளளிக்  குழ ்ந்்த கேளிடைமும் 
இ்ளஞர்கேளிடைமும் எடுததுச் பசல்ே மு்றயநால் 
மு்ற்மயியல் ஒன்று லவண்டும். அப்�டியநான 
மு்ற்ம ப்தரி்ந்தநால் �நாரதியின் �்டைப்புக்கேளில் 
வருவப்தல்ேநாம் பவறும் பசநாறகேள்தநானநா, அல்ேது 
வ்ரய்ற்தநானநா, அல்ேது நுட�வ்ரய்றயநா 
என்று புரி்நது ் நாம் உயர்்நதிருப்ல�நாம். �நாரதி புதிய 
சமு்தநாயம் �்டைக்கேப் �நாடினநாலும் அ்்த 
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்்டைமு்றப்�டுத்த எப்�டிப்�டடை ஓர் அரசு 
லவண்டும், அது எப்�டி அ்மய லவண்டும் 
என்�்்தயும் �திவு பசயதுளளநான். ஒரு அரசநாஙகேம் 
என்�து மக்கே்ளக் கேநாக்கும் அரைநாகே விளஙகே 
லவண்டும். அது பவளி்நாடடுப் �்டைபயடுப்பிலிரு்நது 
மக்கே்ளக் கேநாப்�து என்�திலிரு்நது, மக்கே்ள 
�சியிலிரு்நது கேநாக்கே லவண்டும், ல்நாயிலிரு்நது கேநாக்கே 
லவண்டும், அறியநா்மயிலிரு்நது �நாதுகேநாக்கே 
லவண்டும். இ்ந்த அரசநாஙகேம் ்நாடடில் ப்தயவ 
�க்தி்ய வளர்தப்தடுக்கே லவண்டும். அடுதது ஒழுக்கே 
நியதிகேள உளள சமூகேமநாகே உருவநாகே அரசு பசயல்�டை 
லவண்டும். ப�நாது அ்மதிக்கும், மக்கேள மகிழச்சிக்கும் 
கு்ந்தகேம் வ்நது விடைநாமல் அரசு மக்கே்ளக் கேநாக்கே 
லவண்டும். 

அரசநாஙகேம் என்�து எல்தநா ஆகேநாயததில் 
பசயல்�டும் ஒரு அ்மப்�ல்ே. சமு்தநாயதல்தநாடு 
பின்னிப் பி்ை்ந்தது. அரசநாஙகேம் என்�து 
சமூகேததில் பசயல்�டும் ஒரு துடிப்புமிக்கே நிறுவனம். 
எனலவ இ்ந்த அரசநாஙகேம் யநாருக்கேநாகே யநாருடைன் 
இ்ை்நது பசயல்�டுகிறல்தநா அ்ந்தச் சமூகேம் ் ல்ே 
குடிமக்கே்ளக் பகேநாண்டை்தநாகே இருக்கே லவண்டும். 
குடிமக்கேள அரசு ்தஙகேளுக்கேநானது என்று எண்ணும் 
அளவுக்கு அரசும் ்டை்நது பகேநாளள லவண்டும் 
மக்கேளும் இது எஙகேள அரசநாஙகேம் என எண்ணிடை 
லவண்டும் .  ம க் கேளின்  உைர்வுகேளுக்கு , 
விருப்�ஙகேளுக்கு மதிப்�ளிதது பசயல்�டும் அரசநாகே 
இருக்கே லவண்டும். மிகே முக்கியமநாகே ஒரு அரசநாஙகேம் 
்ன்கு பசயல்�டை ்ல்ே குடிமக்கே்ளக் பகேநாண்டை 
்ல்ே சமூகேமநாகே இருக்கே லவண்டும். குடிமக்கேள 
்தயநாரிப்பு என்�து ப்தநாடைர்்நது ஒரு சமூகேததில் 
்்டைப�றும் நிகேழவநாகே இருக்கே லவண்டும். இ்ந்த 
குடிமக்கேள ்தயநாரிப்பு என்�து குடிமக்கேள கேல்வியின் 
மூேம் ் ்டைப�ற லவண்டும். எனலவ கேல்வி என்�து 
ஒடடுபமநாத்த சமூகேததிறகேநான்தநாகே இருக்கே லவண்டும். 
இது்தநான் அடிப்�்டைக்கேல்வி. ்ல்ே குடிமக்கேள 
இல்ேநா்த ஒரு சமூகேததில் ஒரு ்ல்ே அரசநாஙகேம் 
உருவநாகிடும் என்று எண்ணுவது ஒரு �கேல் கேனவு.

குடியரசு ் நாடடில் குடிமக்கேள எப்�டிச் பசயல்�டை 
லவண்டும் என்�்தறகேநான கேல்வியும், சுயரநாஜயமநாகே 
்ம் ் நாடு விளஙகே லவண்டும் என்றநால் அதில் மக்கேள 
எப்�டிச் பசயல்�டை லவண்டும் என்�்தறகுமநான 
புரி்த்ே மக்கேள மததியில் ஏற�டுத்த லவண்டும். 
உேகில் மக்கேளநாடசியின் வரேநாறு �றறி மக்கேள 

பு ரி ்ந து  உ ய ர் ்ந ்த  ே ட சி ய ங கே ளு க் கு ம் 
பசயல்�நாடுகேளுக்கும் உரிய மனி்தர்கேளநாகே மக்கேள 
சி்ந்த்னயில் மநாற லவண்டும் என்�்்த ் ம் எல்ேநாச் 
பசயல்�நாடுகேளிலும் பின்புேததில் இருக்கே லவண்டும். 
அரசநாஙகேம் மக்கேளுடைன் இ்ை்நது பசயல்�டும் 
ஒரு பசயல்�நாடடுக் கேருவியநாகே இருக்கே லவண்டும் 
என்று ்தநான் �நாரதி கேனவு கேண்டைநார். இ்்தத்தநான் 
லே.சி.குமரப்�நா, ்தநாய்ம அரசு என்று கூறுகிறநார். 
மக்கேள ்தஙகேள அர்ச ல்சிக்கே லவண்டும். மக்கேள 
அரசின் பசயல்�நாடுகேள அ்னததிலும் �ஙலகேறகே 
லவண்டும் என்று கூறினநார். சமூகேததில் ் ்டைப�றும் 
பசயல்�நாடுகேள குறிப்�நாகே வளர்ச்சி மறறும் 
லமம்�நாடடுக்கேநாகே அ்னததிலும் ப�ரும்�ஙகு 
மக்கேளு்டைய்தநாகே இருக்கே லவண்டும். அரசநாஙகேம் 
சிறிய்தநாகே மக்கேள பசயல்�நாடுகேள விரி்ந்த்தநாகே இருக்கே 
லவண்டும் என்று லே.சி.குமரப்�நாவும் கேநா்நதியும் 
கூறுவநார்கேள. இ்நதிய மக்கேளின் லமம்�நாடடுக்கேநான 
எல்ேநாச் பசயல்�நாடுகே்ளயும் வடிவ்மக்கும் 
கேநாரணியநாகே இ்நதியநாவின் ்நாகேரீகே கேேநாச்சநார 
விழுமியஙகேள இருக்கே லவண்டும் என்று ரவீ்நதிர்நாத 
்தநாகூர் கூறிய்்தத்தநான் �நாரதியும் வலியுறுததினநார். 
அ்னத்்தயும் அரசநாஙகேம் பசயயும் என்று கூறும் 
இன்்றய அரசியல்ல�நால் இல்ேநாமல், மக்கேளின் 
லமம்�டடை பசயல்�நாடுகேளில் ்டைப்�து்தநான் ஒரு 
்ல்ே அரசநாஙகேம் என �நாரதி கேனவு கேண்டைநார். 
இ்ந்தக் கேனவு பமயப்�டுவது எப்�டி என்�து்தநான் 
இன்று ்மக்கு முன் உளள லகேளவி. அது சமூகே 
மநாறறததின் மூேம்்தநான் ் ்டைப�றறநாகே லவண்டும். 
்மக்கு ஒரு சிக்கேல் இருக்கிறது. அது கேருத்்த 
உ ரு வ நா க் கு வதில்  சி க் கே லி ல்்ே .  அ் ்த 
்்டைமு்றப்�டுததுவதில் ்தநான் ்மக்குச் சிக்கேல். 
ஆ்கேயநால்்தநான் கேநா்நதிக்கும், வளளுவருக்கும் 
�நாரதிக்கும் சி்ேகே்ள ் வததுவிடடு அவர்கேளின் 
கேருததுக்கே்ளப் ல�சவிடடு ்்டைமு்றயில் 
எப்ப�நாழுதும்ல�நால் சமூகேச் சி்ந்த்னயறறவர்கேளநாய 
சுய்ேம் ல்தடும் மனி்தர்கேளநாகே பசயல்�டடு 
வருகிலறநாம். இ்ந்த நி்ே இனிலமலும் ப்தநாடைர 
முடியநாது.

எனலவ சமூகே லமம்�நாடடுக்கேநான சமூகே மநாறறத்்த 
உருவநாக்கேத்தக்கே ஒரு கேல்வி்ய உருவநாக்கி அ்தன் 
மூேம் மக்கே்ள ப�நாறுப்பு மிக்கே குடிமக்கேளநாகே 
உருவநாக்கி ஓர் உன்ன்தக் குடியர்ச உருவநாக்கே ் நாம் 
மு்னவது ்தநான் ் மக்கு உளள ஒலர வழி.

நீதி பநர்லம்ய்ன
இறுதி வலர வோழ்நது விட்ட
அப்�ோவிறகு விழுந்த மோலைகளில்,
இைஞசெப் �ணத்தில் வோஙகிய்தோய இருநதுவி்டக்கூ்டோ்்த்ன
ம்னமுருகிப் 
பிரோர்த்தித்துக் ் கோண்டிருக்கி்றோள ...
அம்மோ,
அப்�ோவின பிம்�மோய!

மு.மு்பபாைக்
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ஒரு்நாடடில் ்தததுவம், கே்ே, இேக்கியம் 
ல�நான்ற்வ குறித்த விவநா்தமும் சி்ந்த்னப் 
ப�ருக்கேமும் ்டைக்கிறப்தன்றநால் நி்ேப்�டுத்தப்�டடை 
ப�நாருளநா்தநாரம் அல்ேது அப்ப�நாருளியல் சநார்்ந்த 
ஓர்்ம சிறப்�நாகே இரு்ந்தது என்று அர்த்தம்.

�ழ்ந்தமிழர்கேள லமறகுேகே்நாடுகேளுடைனும் 
கிழக்குேகே்நாடுகேளுடைனும் வணிகேத ப்தநாடைர்்� 
்வததிரு்ந்தனர். �ண்டைமநாறறு அடிப்�்டையிலும் 
ப�நாருளுக்கு கேநாசு என்கிற அடிப்�்டையிலும் 
வணிகேம் ் ்டைப�றறது. புது்வக்கு �க்கேததில் உளள 
அரிக்கேலமடு [அருகேன்லமடு] ப்ல்்ே மநாவடடைததில் 
உளள ஆதிச்ச்ல்லூர், புலிமநான்பகேநாம்்�, ஈலரநாடு 
மநாவடடைததில் உளள பகேநாடுமைல், சிவகேங்கே 
மநாவடடைததில் உளள கீழடி உளளிடடை �ே 
இடைஙகேளில் ல்தநாண்டிபயடுக்கேப்�டடுளள 
அகேழநாயவு ப்தநால் ப�நாருளகேள கிலரக்கே லரநாம் 
உ ள ளி ட டை  ல ம ற கு ே கே ் நா டு கே ளு டை னு ம் , 
இ்நல்தநாலனஷியநா ேநாவநா உளளிடடை கிழக்கு 
்நாடுகேளுடைனும் பகேநாண்டிரு்ந்த வணிகேத ப்தநாடைர்்� 
அறிவ்தறகு ஆ்தநாரமநாகே விளஙகுகின்றன.

�ழ்ந்தமிழகேதது ் கேரஙகேள அ்னததும் வணிகேச் 
ச்ந்்தகேளநாகே விளஙகின. இவற்ற எடடுதப்தநா்கே 
�ததுப்�நாடடு, சிேப்�திகேநாரம் மணிலமகே்ே ஆகிய 
�ழ்ந்தமிழ நூல்கேள எடுதது்ரக்கின்றன . 
நிேவழித்தடைம்  நீ ர்வழித்தடைம்  ஆகியன 
இரண்டுவழிகேளிலும் வணிகேம் ்டை்ந்தன . 
நிேவழித்தடைம் அகேம், அகேப்புற்நாடுகேளுக்கேநான 
வணிகேப்�நா்்தயநாகேவும் நீர்வழித்தடைம் புறம், 
புறப்புற்நாடுகேளுக்கேநான வணிகேவழியநாகேவும் இரு்ந்தது 
குறிதது லமற சுடடிய நூல்கே்ள பகேநாண்டு 
அறியமுடிகிறது. முல்்ேததி்ைப் �நாக்கேளும் 
�நா்ேததி்ைப் �நாக்கேளும் நிேவழியிேநான 
வணிகேப்�நா்்த்ய எடுதது்ரக்கிறப்தன்றநால் 
ப்ய்தல் தி்ைப் �நாக்கேள நீர்வழியிேநான வணிகேப் 
�நா்்த்ய எடுதது்ரக்கிறது.

�ததுப்�நாடடு சிேப்�திகேநாரம், மணிலமகே்ே 
ஆகியன ப்டுஙகே்்தப் �நாக்கேளநாகே விளஙகுவ்தறகு 
கேநாரைம் வணிகேப் �ண்�நாட்டை சுறறிய்மக்கேப்�டடை 
கே்்தயநாகே இருப்�்தனநாலும் ஆகேேநாம்.

கட்டுரை

முறனவர, மு. ரவமஷ்

வர்ாறறு்ொக்கில் மணி்மகப்க் காபபியம்-3 

வணிகப ொபேகளும் ெணொடும்

நிேததின் ஐவ்கேப் �நாகு�நாடு ப்தநாழில் மறறும் 
அதுசநார்்ந்த உற�ததிமு்ற்மகேள ஐநிே மக்கேளின் 
உைவு, ்ம்பிக்்கேகேள இருப்பிடைம், சடைஙகுகேள, 
மறறும் பிற �ழக்கேவழக்கேஙகேள எனவரும் யநாவும் 
�ததுப்�நாடடில் விரிவநாகே எடுதது்ரக்கேப்�டடுளளது. 
அதிலும் குறிப்�நாகே கிழக்கு கேடைலேநாரதது ் கேரஙகேள 
ம ட டு ம்  மு ்த ன் ்ம ய நா கே ் வ த து  கே ் ்த 
பசநால்ேப்�டடுளளது.

்தமிழகேததின் முதது ப�நான் ல�நான்றவற்ற 
வநாஙகுவ்தறகு லரநாமநானிய, கிலரக்கே்நாடடு மக்கேள 
அதிகேமநான விருப்�ம் பகேநாண்டிரு்ந்தனர். குறிப்�நாகே 
்தமிழகேததின் முத்்த ்தஙகேளு்டைய பசருப்புகேளில் 
�திதது அழகு�டுததிப் �யன்�டுததுவ்்த 
லரநாமநானியப் ப�ண்கேள ்தஙகேளு்டைய கேவுரவமநாகே 
உைர்்ந்தனர். இ்தனநால் அவ்வரசநாஙகேததின் 
ப � ரு வ ரு வ நா ய  ்த மி ழ கே த தி ற கு 
பகேநாடுக்கேலவண்டியிரு்ந்தது. இ்தனநால் லரநாம் 
்நாடடில் நி்ேயறற ப�நாருளநா்தநாரச் சிக்கே்ே 
ஏற�டுததியது. இ்த்ன கேவனித்த அகேஸடடைஸ 
என்கிற அரசன் கி.பி. மு்தேநாம் நூறறநாண்டில் 
்தமிழகேவணிகேததிறகு ்த்டைவிதித்தநான். இக்கேநாேததில் 
ல ர நா ம நா னி ய ர் கே ல ள  கி ல ர க் கே த ்்த யு ம் 
ஆண்டுவ்ந்த்தனநால் அஙகும் இத்த்டை ்்டைமு்றயில் 
இரு்ந்தது. இ்தனநால் லமறகுேகுடைனநான லமறகு கேடைல் 
வழி வணிகேம் வீழ்நதுவிடடைது. இ்நநி்ேயில் கிழக்கு 
கேடைல்வழி�டடை கீ்ழ்நாடுகேளுடைனநான வணிகேம் 
முக்கியததுவம் ப�றுகிறது. இதில் இன்பனநாரு 
கேவனிக்கேத்தக்கே அம்சம் ஒன்று உண்டு ்தமிழகேததின் 
கிழக்கிலும் லமறகிலும் கேடைல் இருப்�ல்தயநாகும். 
இவற்ற குடைகேடைல் [லமறகுக் கேடைல்] குைகேடைல் 
[கிழக்குக் கேடைல்] என்�ர். இவ்விரு கேடைற�ரப்பிலும் 
்தமிழர் வணிகேம் பசய்தனர். ப்தநாண்டி, முசிறி, 
மநா்ந்்த உளளிடடை்வ லம்ேக் கேடைல் து்றமுகேப் 
�டடிைஙகேளநாகேவும் மநாமல்ேபுரம் [நீர்ப் 
�நாயல்து்ற] எயில்�டடிைம் [லசநா�டமநா] 
[இதுமரக்கேநாைமநாகும்] கேநாவிரிபூம்�டடிைம் 
பகேநாற்கே, சநாலியூர் [இது ப்ல்லூர் எனவும் 
பசநால்ேப்�டுகிறது] உளளிடடை்வ கீ்ழக் கேடைல் 
�குதியில் இரு்ந்த து்றமுகேப் �டடிைஙகேளநாகும். 
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சுைக்கேத்்தக் கேநாடடுகிறது. லமறகுேகே குறிப்�நாகே 
உலரநாமநானிய அரசனின் ்டைவடிக்்கேயநால் 
இத்த்கேய சுைக்கேம் ஏற�டடைது. இ்தனநால் கிழக்கு 
கேடைல் வழித்தடைம் மு்தன்்ம ப�றறது. இத்த்கேய 
சூழலில்்தநான் �ததுப்�நாடடும் இரட்டைக் 
கேநாப்பியஙகேளும் கிழக்கு கேடைலின் முக்கியத 
து்றமுகேப்�டடிைமும் லசநாழரின் ்த்ே்கேரமும் 
ஆன பூம்புகேநா்ர மு்தன்்மப்�டுததுகிறது. இதுவ்ர 
லமறகு கேடைலேநாரமநாகே பசழிததுவளர்்ந்த புத்தம் 
லம்ே்நாடடு வணிகே வீழச்சி கேநாரைமநாகே கிழக்குக் 
கேடைல் வழியநாகேவும் கிழக்கு்நாடுகேளுக்குப் 
�ரவதப்தநாடைஙகியது. புத்தப்றி கிழக்குல்நாக்கி �ரவி 
பசழிதது வளர்்ந்த கே்்த்ய மணிலமகே்ேக் 
கேநாப்பியம் கூறுகிறது .  தி்ரயர்  என்கிற 
கே டை ல ே நா டி கே ளி ன்  எ ழு ் கே ் ய 
ப்தநாண்்டைமநானிள்நதி்ரயன் கே்்தவழியநாகே 
மணிலமகே்ேக் கேநாப்பியம் கே்்த பசநால்லுகிறது. 
்தமிழில் தி்ரயர் எனப்�டுலவநார் வடைபமநாழியில் 
சகேரர் எனக் குறிப்பிடைப்�டுகின்றனர். இததி்ரயர் 
்நாகேமரபினருமநாவர். இனி சகேரர் தி்ரயர் ்நாகேர் 
குறிதது விளக்குவது �யன்்தரும்.

திறரயனும்-்கடலனும்-சொ்கரும்
�ர்தவமக்கேளின் உயர்நி்ே்ய விளக்கும் 

வ்கேயில் தி்ரயன் கேடைேன் என்�்வ மிகேவும் 
முக்கியததுவம் வநாய்ந்த்வ. ஆரம்�கேநாேததில் 
மீன்பிடித்த �ர்தவர், கேநாேப்ல�நாக்கில் சிற்ந்த 
வணிகேர்கேளநாகேவும் மநாறினர். மீன், கேருவநாடு, உப்பு, 
சஙகு, வ்ளயல், முதது இவறலறநாடு ப�நான் 
அணிமணிகே்ளயும் விற�்ன பசய்தனர்.

‘நிலரதிமில் பவடடுவர் கலரபசெர் கம்�லை
இருஙகழிச் ் செறுவின ் வளளுப்புப் �கர்ந்ரோடு
ஒலி பயோவோக் கலி யோணர்
முது ் வளளிலை மீக் கூறும்
வியன பமவல் விழுச் ் செல்வத்து’ [மது.கோ.118-
120].

ப�நான் அணிமணிகே்ளச் லசர்நாடடுப் �ர்தவர் 
ஏறறுமதி பசய்தனர். கேடைல்வழி வணிகேததின் மூேம் 
லசரருக்குப் ப�ரியளவில் வருவநாய வ்ந்தது. கேடைல் 
வணிகேர்கேள கேடைேன் எனப்�டுகின்றனர் . 
பூேநாஙகுறிச்சிக் கேல்பவடடில் “கேடைேன் லகேநாமநான்” 
என வருகிறது. மீனநாடசிபுரம் கேல்பவடடிலும், 
மநாஙகுளம் கேல்பவடடிலும் “கேடைேன் வழுதி” என 
வருகிறது, இது �நாண்டியரின் குடிப் ப�யலரநாடு 
இ்ைததுச் சுடடைப்�டுவ்தனநால் இ்ந்தக் கேடைேன் 
�நாண்டி்நாடடு அதிகேநாரி எனக் கூறப்�டுகிறது. 
மநாவண் கேடைேன் என்�வன் லமறகுக் கேடைறகே்ரயில் 
பகேநாண்கேநானப் �குதியில் உளள விளஙகில் என்கிற 
�டடினததில் வலி்மலயநாடு இரு்ந்தநான். இவ்ன 
மநா்ந்தரஞலசரலிரும்ப�நா்ற பவறறி பகேநாண்டைநான். 
விழுமிய விளஙகி்ே பவறறி பகேநாண்டை ப�நா்றய! 
எனப் ப�நான் வ்ளயல்கேள அ்சய மகேளிர் 
ப்தறறியநாடுகின்றனர் [ப்தறறி ஒருவ்கேயநாடடைமநாகும்]

கதிர்விடு மணியின கண்்�ோரு மோ்டத்து,
இைஙகு வலள மகளிர் ் ்தறறி ஆடும்
விளஙகு சீர் விளஙகில் விழுமம் ் கோன்ற

இவறறுள சநாலியூ்ர ்தவிர அ்னததும் ்தமிழகே 
எல்்ேக்குள அ்ம்ந்த்வ என்�து குறிக்கேத்தகுவது. 
கிழக்குேகே ்நாடுகே்ளயும் லமறகுேகே ்நாடுகே்ளயும் 
இ்னக்கும் வர்த்தகே ்மயமநாகேத ்தமிழகேமும் 
்தமிழரும் இரு்ந்தனர். யவனர், சநாவகேர், மிலேச்சர் 
உளளிடடைப் �ேரும் மது்ர, பூம்புகேநார், கேநாஞசிபுரம் 
ல�நான்ற ்கேரஙகேளில் இரு்ந்தனர். மது்ரக்கேநாஞசி, 
முல்்ேப்�நாடடு, ப்டு்ல்வநா்டை, �டடிைப்�நா்ே, 
ப�ரும்�நாைநாறறுப்�்டை ஆகிய நூல்கேளும் 
இவறலறநாடு மணிலமகே்ே சிேப்�திகேநாரம் ஆகிய 
கேநாப்பியஙகேளும் இக்கேருத்்த எடுதது்ரக்கின்றன.

்தமிழ சஙகேநூல்கேளநான �ததுப்�நாடடும் 
சிேப்�திகேநாரம் மணிலமகே்ேயும் இ்வ குறிதது 
மு்ந்்தய ப்தநா்கேநி்ே பசயயுளகே்ளவிடை சறறு 
கூடு்தேநாகே விரிதது்ரக்கின்றன. இது லம்ேக் 
கேடைல்வழி வணிகேததில் ஏற�டடை ஒருவ்கேயநான 
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களங்கோள யோல்னக், கடுமோன, ் �ோல்றய! 
[பு்றம்53]

‘மோவண் க்டைன விளஙகில் அன்ன, எம்
 லமஎழில் உண்கண் கலுழ-’ [அகம்81].

கேடைேனின் ஊ்ரவிடைத ்தனக்குப் ப�ரியது 
அவருடைனநான ்டபு என ஐஙகுறுநூறறுத ்த்ேவி 
கூறுகிறநாள.

‘கதிர்விடு மணியின கண்்�ோரு மோ்டத்து,
இைஙகு வலள மகளிர் ் ்தறறி ஆடும்
விளஙகு சீர் விளஙகில் விழுமம் ் கோன்ற
களங்கோள யோல்னக், கடுமோன, ் �ோல்றய!’ 
 [பு்றம் 53].

வடைக்கு இஸ�நானியநாவில் உளள ்�லரனஸ 
ம்ேதப்தநாடைரநான ப்தறகு பிரநான்ஸிலும் 
கேடைேன்கேளின் குடியிருப்பு இரு்ந்தது. இது 
கேடைலுனுவியநா எனப்�டடைது. இ்ந்தக் கேடைேன்கேள 
கேநாேப்ல�நாக்கில் அஙலகேலய நிேதது உலரநாமநானிய 
பமநாழி்யப் ல�சக் கூடியவர்கேளநாகே மநாறிவிடடைனர் 
[்தமிழர் ப்தநான்்ம �க் 42-44]. தி்ரயர் என்ல�நாரும் 
�ர்தவப் �ழஙகுடியினரநாவர் . இவர்கேளும் 
கேடைலேநாடிகேள ஆவர் .  ப� நாேனரு்வக் 
கேல்பவடடிலும் ‘�ர்தன் திச’ என்கிற ப�யர் 
கேநாைப்�டுகிறது. இரு�திறகும் லமற�டடை இேங்கேக் 
கேல்பவடடுகேளில் ‘�ர்த’ என்கிற ப�யர் வருகிறது. 
இ்தனநால் �ர்தவர் வணிகேப் ப�ருஙகுடிமக்கேளநாகேப் 
புகேழப�றறிரு்ந்தனர் என்�்்த அறியமுடிகிறது. 
ப�நான்வ்ளய்ேயும் முத்்தயும் �ர்தவர் 
வி்ேகூறி விறகின்றனர் என ஐஙகுறுநூறு கூறுகிறது.

வறே்படு முத்தம் ்பரதவர ்ப்கரும்
கேடைல்பகேழு பகேநாண்கேன் கேநா்தல் மடைமகேள [ஐங 

195].

இ்ந்தப் �ர்தவர், சகேரர் அல்ேது சநாகேரர் 
எனப்�டடைனர். சநாகேரம் என்�து கேடை்ேக் குறிக்கிறது. 
இ்ந்தச் சநாகேரர்கேள வலி்மயநான அரசர்கேளநாகேவும் 
சு்த்நதிரமநானவர்கேளநாகேவும் இரு்ந்தனர். குஷநான 
அரசன் கேனிஷ்கேர் சநாகேர்ர பவறறி பகேநாண்டை்தன் 
நி்னவநாகே சகேநா ஆண்்டைத ப்தநாடைஙகினநான். 
ஆரம்�ததில் சநாகேரரின் ல்தசம் சி்நது ்திக்கு 
லமறகிலிரு்ந்தது [அபி்தநான சி்ந்தநாமணி, �. 877]. 
ப்தநாடைக்கேததில் சநாகேரர் கிலரக்கே்ரயும் ஈரநானிய்ரயும் 
எதிர்த்தனர். கேனிஷ்கேனின் ம்றவுக்குப் பிறகு 
குஷநாை்ர சநாகேர் பின்னுக்குத ்தளளிவிடடு 
மநாளவம், கேததியவநார், அடுதது ்ர்ம்்த ஆறறின் 
கிழக்குவ்ர ்தஙகேளு்டைய கேடடுப்�நாடடில் 
்வததிரு்ந்தனர். கி.மு. மு்தேநாம் ஆண்டில் 
சநா்தவநாகேன அரசு விரிவ்டை்ந்தல�நாது கேவு்தமிபுத்தர 
ச்தகேரணி சநாகேர்ர பவன்றநான். அவனுக்குப் பிறகு 
அவனு்டைய மகேன் வசிஷ்டடைபுத்தர என்று 
பசநால்ேப்�டுகிற புலுமநாயு வ்ந்தநான். அவனு்டைய 
கேநாேததில் சநாகேரர் மீண்டும் ்த்ேபயடுத்தனர். 
சநாகேரலரநாடு சநா்தவநாகேனர் திருமை உற்வ 
ஏற�டுததிக்பகேநாண்டைனர். சநாகேர அரசனநான 
உருதர்தநாமனின் கி.பி.150.ஆம் ஆண்்டைச் சநார்்ந்த 
ேூ்நாகேத கேல்பவடடுச் சநாகேரரின் பசழிப்்� 

விரிவநாகே எடுதது்ரக்கிறது. கி.பி. 5.ஆம் நூறறநாண்டில் 
குப்்தர்கேள சநாகேர்ர ஒன்றி்ைததுக்பகேநாண்டைனர் 
[history of india, pp.101-103].

சநாகேரர் வஙகேக் கேடை்ேத ல்தநாண்டியவர் என்று 
புரநாைஙகேள கூறுகின்றன. இவர்கேள ப�ரிய 
பசல்வ்ந்தர்கேள. இவலர தி்ரயர் எனப்�டடைனர். 
ப்தநாண்்டைமநான் இள்நதி்ரயனும் இம்மரபில் 
வ்ந்தவனநாவநான். தி்றயரின் சமஸகிரு்தப் ப�யர் 
சநாகேரகுேர் என்�ல்த (ஆயிரதப்தண்ணூறு 
ஆண்டுகேளுக்கு முற�டடை ்தமிழகேம், �க்-98).

தி்ரயன், கேடைேன், சநாகேரன் ஆகிலயநார் 
�ர்தவரநாவர். இ்ந்தப் �ர்தவர் ்நாகேவகுப்�நாரநாவர். 
தி்ரயிலிரு்நது கேண்படைடுக்கேப்�டடை்தனநால் இவன் 
இள்நதி்ரயன் எனப்�டடைநான். ் நாகே இளவரசிக்கும் 
லசநாழ அரசனுக்கும் பிற்ந்தவன் ப்தநாண்்டைமநான் 
இள்நதி்ரயனநாவநான். “்நாகேப்�டடினததுச் லசநாழன் 
பிேததுவநாரத்தநால் ்நாகேலேநாகேதல்த பசன்று 
்நாகேக்கேன்னி்யப் புைர்்ந்த கேநாேதது அவள 
யநான்ப�றற பு்தல்வ்ன என் பசயலவன் 
என்றப�நாழுது ப்தநாண்்டை்ய அ்டையநாளமநாகேக் 
கேடடிக் கேடைலிலே விடை, அவன் வ்நது கே்ரலயறின். 
அவறகு யநான் அரசுரி்ம்ய எயதுவிதது ் கேரநாடசி 
பகேநாடுப்�பேன்று அவன் கூற, அவளும் அவள 
பு்தல்வ்ன அங்ஙனம் வரவிடைத தி்ர ்தரு்தலின். 
தி்ரயன் என்று ப�யர்ப�றற கே்்த கூறினநார் என்று 
குறிததுளளநார்” என, ் ச்சினநார்க்கினியர் கூறுகிறநார். 
லசநாழன் ப்டுஙகிளளிக்கும் ,  ் நாகே்நாடடு 
இளவரசியநான பீலிவ்ளக்கும் பிற்ந்தவன் 
இள்நதி்ரயன் என்று மணிலமகே்ே கூறுகிறது. 
இவ்வளவு விரிவநாகே ப�ரும்�நாைநாறறுப்�்டையில் 
இவனு்டைய பிறப்பு கூறப்�டைவில்்ே, ஆயினும் 
இ்ந்தத தி்ரயன் முன்னீர்வண்ைன் பிறஙகே்டை 
சநார்்ந்தவன் எனக் கேடைலேநாடு இவனது பிறப்புத 
ப்தநாடைர்பு �டுத்தப்�டுகிறது.

‘மிருநிைங க்டந்த திருமறு மோர்பின
முநநீர் வண்ணன பி்றஙகல்ட யநநீர்்த 30
திலர்தரு மரபி னுரபவோ னும்�ல்
மைர்்தலை யுைகத்து மனனுயிர் கோக்கும்
முரசுமுழஙகு ்தோல்ன மூவ ருளளு
மிைஙகுநீர்ப் �ரப்பின வலளமீக் கூறும்
வைம்புரி யன்ன வலசெநீஙகு சி்றப்பின 35’

என்று ப�ரும்�நானநாறறுப்�்டை இள்நதி்ரயனின் 
பிறப்்�யும் சிறப்்�யும் கூறுகிறது. இஙகுத 
ப்தநாகுக்கேப்�டடுளள ்தரவுகேளின்�டி இவன் 
்நாகேமரபினன் என்�து ப்தரிகிறது. ் நாகேமரபினரநான 
�ர்தவர் பகேநாற்கேத து்றமுகேப்�டடினத்்தயும் 
ஆடசி பசய்தனர். சு்த்நதிரமநாகே இரு்ந்த இ்ந்தத 
ப்தன்�ர்தவலரநாடு மது்ரப்�நாண்டியர் ல�நாரிடடு 
அவர்கே்ளத ்தஙகேளு்டைய கேடடுப்�நாடடுக்குள 
ப கே நாண்டுவ ்ந ்த ல ்த நா டு  மடடு ம ல்ே நா ம ல் 
மீன்சின்னத்்தத ்தஙகேளு்டைய அ்டையநாளமநாகேவும் 
ஆக்கிக்பகேநாண்டைனர்.

“்்தன க்டல்திலர மிலசெப்�ோ யுநது;
திண் திமில் வன �ர்தவர்” [பு்றம்,24]
“ஒனறு ் மோழி ஒலி யிருப்பில்
்்தன �ர்தவர் ப�ோ பரப்ற
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அரிய ் வல்ைோம் எளிதினிற ் கோண்டு 145”  
[மது.கோ.140-141]

இ்ந்தப் �ர்தவலர கேடைேன்கேளநாகே ,  �நாண்டியரிடைம் 
�ணியநாறறியிருக்கேலவண்டும். கேல்பவடடுகேளில் கேநாைப்�டும் 
கேடைேன் வழுதி என்கிற ப்தநாடைர் இ்்தத்தநான் கேடடுகிறது.

�ர்தவர் கேடைறகே்ரயில் வநாழ்நது மீன் பிடிப்�்தநாலேநா கேடைல் 
வநாணிகேத்தநாலேநா வநாழக்்கே ்டைததிய ்நாகேவகுப்பினர் ஆவர். 
அவர்கேள முததும் சஙகும் எடுக்கேக் கேடைலில் மூழகினர். அததுடைன் 
மூழகுமிடைததில் சுறநாக்கேள வரநாமல் ்தடுப்�்தறகுரிய ம்நதிரமும் 
அவர்கேள அறி்நதிரு்ந்தனர். அவர்கேள ப்தன்�நாண்டி ்நாடடில் 
பகேநாற்கே்யச் சூழ்ந்த இடைததிலேலய மிகேவும் வலி்ம மிக்கேவர்கேளநாய 
இரு்ந்தநார்கேள . மீனும் ஊனும் உண்டு அவர்கேள வலி்ம 
வநாய்ந்தவர்கேளநாயிரு்ந்தனர். விற�்டை ஏ்நதி அஞசநாத தீரஙகேநாடடிப் 
ல�நாரிடடை்தனநால், எதிரிகேளுக்கு அவர்கேள அச்சமூடடினர் 
[ஆயிரதப்தண்ணூறு ஆண்டுகேளுக்கு முற�டடை ்தமிழகேம், �க். 91-
92]. லமறகேநாடடிய ஆ்தநாரஙகேளின்�டி �ர்தவர் ்நாகேமரபினர் 
ஆ்தேநால் �ர்தவமநாக்கேள எனச் சஙகேப்புேவர்கேள சுடடுகின்றனர். 
சகேரரும் தி்ரயரும் கேடைலேநாடிகேள என்�்்த இத்தரவுகே்ள 
பகேநாண்டு அறியமுடிகிறது.

கி.மு. மு்தேநாம் நூறறநாண்டில் ஏற�டடை சகேரரின் எழுச்சி 
கேடைல்வழிவணிகேததில் மீண்டும் ஏறறத்்த அளித்தது. குறிப்�நாகே 
சகேர இனமரபுகேளில் ஒன்றநான குஷநாை வமிசததின் ஈடு இ்னயறற 
அரசரநாகே கேனிஷ்க்கேர் அறியப்�டுகிறநார் வடைலமறகில் கிலரக்கே்நாடடு 
எல்்ே ப்தநாடைஙகி வடைகிழக்கில் சீனநாவ்ர உளளடைஙகியப்தநாரு 
நிேப்�ரப்்� ஆடசி பசய்தநான் இவன். இவனு்டைய கேநாேம் கி.பி. 
மு்தேநாம் நூறறநாண்டைநாகும். புத்தப்றி்ய ப�ரிதும் ல�நாறறிய இவன் 
்நான்கேநாம் புத்தமநா்நாட்டை கேநாஷ்மீர் ஸிரி்கேருக்கு �க்கேததில் உளள 
கு்ந்தேவனததில் கூடடினநான். இவ்வரசனுக்கு முன் கி.மு. மு்தேநாம் 
நூறறநாண்டில் மிலி்ந்தர் என்கிற கிலரக்கேதது அரசன் இதுல�நாே 
ப�ரிய நிேப்�ரப்்� ஆடசி புரி்ந்தநான். இவ்வரசனும் புத்த ப்றிமீது 
ப�ரும்�றறுபகேநாண்டிரு்ந்தநான். ்நாகேலசனர் என்கிற புத்த 
ஞநானியுடைன் நிகேழததிய உ்ரயநாடைல் மலி்ந்த �ஙகேநா எனப்�டுகிறது. 
மணிலமகே்ேக் கேநாப்பியததிலும் ்த்ேவி மணிலமகே்ே 
வஞசிமநா்கேரததில் ஒன்�து சமயவநாதிகேளுடைன் உ்ரயநாடுவதும் 
பின்னர் புத்த பமய்மகே்ள எடுததுவிளக்குவதும் இ்தலனநாடு 
ஒததுல�நாகிறது. இப்ல�நாது வணிகேம் குறிதது கேவனம் பசலுததுவ்தநால் 
இ்வகுறித்த விரிவநான விளக்கேஙகேள அரசு சமயம் என்கிற �குதியில் 
விரிவநாகே விளக்கே இருப்�்தநால் இஙகு ்தவிர்க்கேப்�டுகிறது. 
கேடைல்வணிகேப் �நா்்தயில் புதி்தநாகே உருவநாக்கேப்�டடை து்றமுகேம் 
மநாமல்ேபுரம் என்கிற நீர்ப்�நாயல்து்றயநாகும் .  இது 
ப்தநாண்்டை்நாடடில் வரக் கூடியது. இ்தன் ்த்ே்கேரம் 
கேநாஞசிபுரமநாகும். ப்தநாண்்டை்நாடு ப்தன்னகேததின் மகே்த்நாடு என 
வழஙகேப்�டுகிறது. வடைபுேதது கேநாசிமநா்கேருக்கு இ்ையநான 
ப�ரும்புகே்ழ உ்டைய்தநாகே கேநாஞசிபுரம் விளஙகியது. 
இக்கேநாஞசிபுரத்்த ்த்ே்கேரநாகேக் பகேநாண்டு தி்ரயர் மரபினர் 
ஆடசி பசய்தனர். தி்ரயரின் எழு்கே்ய மணிலமகே்ேக் 
கேநாப்பியம் ப்தநாண்்டைமநானிள்நதி்ரயனின் பிறப்ல�நாடு இ்ைதது 
விளக்குகிறது. இ்த்ன விளக்குவ்தறகுமுன் வணிகேதல்தநாடு 
ல்ரடியநாகே ப்தநாடைர்பு்டைய இ்நநூலின் ஆசிரியர் மது்ரக் 
கூேவநாணிகேன் சீத்த்ேச்சநாத்தனநார், இக்கேநாப்பியததில் வரும் 
கேறபு்டைய ப�ண்கேளுள ஒருவரநான ஆதி்ரயின் கேைவனும் 
ப�ருவணிகேனுமநான சநாதுவன் ஆகிலயநார் குறிதது விளக்குவது 
இன்றிய்மயநா்த்தநாகிறது.

உ்தவிப்ப�ரோசிரியர், அரசி்னர் ஆ்டவர் 
கலைக் கல்லூரி, நந்த்னம், ் செனல்ன-35.

்வ்டம் ேரிக்கத் ேரிக்க

விழும் மலழ
வருநதுவ தில்லை
எழும் மீண்டும்
உைோவரும் உச்செத்தில்
கோளபமகமோக.

மீண்டும்
விழத்்தோப்ன பவண்டு்மனில்
விதி அதுபவ
வீபண வருநதி
என்ன �யன?

்செோல்லி வரும் மலழ
்செோல்ைோமலும் வரும் மரணம்
�யணஙகள தீர்மோனிக்கும்
�ோல்தகலள
கோைஙகள தீர்மோனிக்கும்
கோரணஙகலள.

வளரிளம் ்தோவரம்
பவரு்டன பிடுஙகப்�டுகி்றது
பவறி்டத்தில் ந்டப்�டுகி்றது
பவர்வி்ட மீண்டும்
பவர்வி்ட அவகோசெ மினறி
்வவபவறு இ்டஙகளில்.

்வறும் கோலில் ந்டத்்தலில்்தோன
�யணத்தின வலி புரியும்
உரிக்க உரிக்க ் வஙகோயமோய
பவ்டம் ்தரிக்கத் ்தரிக்க
வோழ்க்லகத் ்தரும்
்�ருஙகோயம்.

அஃறிலணயோய
இலரப்தடி இ்டம்்�யர்்தல்
இனிலமயோ்ன ்தல்ை
இ்னம் ் �ருக்க
இ்டம் ் �யர்்தலிலும்
இன்னல்கள ஏரோளம்.

எனினும்
அவரவர்க்கு அலமந்த
விதி
விடப்டறறியோய
விலரயும் நதித் திலசெ
நீநது்தல் நனப்ற ப�ோலும்.

வே.தே.ஃ்பர்னபாண்டஸ்
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சி ேவற்ற லகேளவி லகேடகேக் கூடைநாது. 
சிேவறறிறகுப் �தில் எதிர்�நார்க்கேக்கூடைநாது.

அப்�டியநான ஒன்று்தநான் அணு ஆறறல், அ்தன் 
�யன்�நாடு, அ்தன் அறிவியல், அரசியல், ப�நாருளியல், 
சமூகேவியல், அறவியல் என்�னவற்றப் �றறி 
லகேளவி லகேடகேக்கூடைநாது.

உேகின் லகேளவி, �தில்கேளிலிரு்நது அ்வ 
நீக்கேப்ப�றற்வ அல்ேது ்த்டை பசயயப்�டடை்வ. 
அல்ேது லகேளவியும் �திலுமறற்வ.

அ்வ அவ்வ்ந ்நாடுகேளின், லமறகேண்டை 
வ்கே்மகேளுடைன் ப்தநாடைர்பு்டைய்வ மடடுமல்ே 
அ்ந்த்ந்த ல்தசததின் �நாதுகேநாப்புடைன் இ்ழயநாகேப் 
பின்னப்�டடிருப்�்வ. �நாதுகேநாப்பு குறிததுக் 
லகேளவி எழுப்புவது �நாதுகேநாப்பின்்மக்கு 
சமநானமநாகும். �நாதுகேநாப்பு என்�து ஓர் ரகேசியக் 
கேநாப்பு. ரகேசியக் கேநாப்பு என்�து உள்நாடடின் 
அரசியல், �்டைத ்தரப்புகேளுடைன் ப்தநாடைர்பு்டையது. 
அவறறில் ஐயப்�டுவது, அச்சப்�டுவது ல்தசத 
துலரநாகேம். அரசின் உச்ச கேமுக்கேஙகேளில், ஒன்று்தநான் 
அணு, அணு ஆறறல் �யன்�நாடு

புனி்தப் �சுக்கேள என்�ல்த லகேளவிகேளுக்கு 
அப்�நாற�டடைது. புனி்தப் �சுக்கே்ளக் லகேளவி 
லகேடகும்ல�நால்த �யஙகேரவநாதியநாகே ,  ல்தச 
விலரநாதியநாகிவிடுகிறீர்கேள. அல்ேது அ்தறகேநான 
சநாததியஙகே்ளக் பகேநாண்டிருக்கிறீர்கேள என்று 
ப�நாருள.

அணுவும், ல்தசியமும், ல்தச�க்தியும், ல்தச ம்தமும் 
லவறு லவறு அல்ே.

அணுவநானது பிளவு�டும்ல�நாது ்தன்்னவிடைப் 
�ே மடைஙகு ஆறற்ே(சக்தி) பவளிவிடைக்கூடியது. 
எனலவ அது சநார்்ந்த வ்ளயஙகேளும் ஆறறல் 
மிக்கே்வயநாகே இருக்கின்றன. அணு சக்தி என்�து 
கே ண் டு பி டி ப் � ள வி ல்  அ றி வி ய லு டை ன் 

ப்தநாடைர்பு்டையது எனினும் அ்தன் ஆறறல் 
முழுஅளவில் பவளிப்�டுவது அரசியலில்்தநாம்.

பிற எல்ேநாக் கேண்டுபிடிப்புகேளும் அரசியல் 
அழுத்தத்தநால் கேண்டுபிடிக்கேப்�டுவதும் அல்ேது 
அரசியல் அழுத்தம் ப�றுவதும் புதி்தல்ே. எனினும் 
அணு ஆறற்ேப் ப�நாறுத்தவ்ர அணு்வப் 
பிளக்கே முடியும் என்று கேண்டுபிடித்த ்நாளிலேலய 
அது அரசியல் அதிகேநாரம் ப�றறுவிடடைது.

அரசியல் அதிகேநாரம் என்�து அதிகேநாரவர்க்கேததின் 
அரசியல். எனலவ அணு ப்தநாடைர்�நான எல்ேநாம் 
அதிகேநாரவர்க்கேததின் அரசியேநாகிவிடுகிறது. அ்ந்த 
வ்கேயில் அணு, அணு ஆறற்ே எப்�டிப் 
�யன்�டுததுவது என்�ப்தல்ேநாமும் அறிவிய்ே, 
அறிவியல் அறிஞர்கே்ளக் கேடை்நது அறவிய்ேயும் 
கே டை ்ந து  அ ர சி ய ே நா ள ரி டை மு ம் , 
அதிகேநாரவர்க்கேததினரிடைமும் ல�நாயவிடடைது.

எனலவ அணு்வ மின்னநாறறலுக்குப் 
�யன்�டுததுவ்தநா அல்ேது ஆயு்தஙகேளுக்குப் 
�யன்�டுததுவ்தநா என்�்தன் மு்தன்்ம , , 
முக்கியததுவம் என்�து அரசியல், அதிகேநாரவர்க்கேததின் 
முறறுரி்ம, முன்னுரி்மயநாகிவிடுகிறது. அணு 
ஆறறல் மு்தலில் ஆயு்தஙகேளுக்குப் பிறலகே 
மின்னநாறறலுக்கு என்�து அதிகேநாரவர்க்கேததின் 
ப�நாருளநா்தநார, அரசியல் ்ேன்கேளின் ல்தர்வும் 
ப்தரிவுமநாகும்.

அதிகேநாரவர்க்கேததின் அரசியலில் அதி உயர் 
புனி்தப் �சுவிபேநான்று்தநான் அணுஆறறல் 
ப்தநாடைர்�நான ப்தரிவுகேளும் ல்தர்வுகேளுமநாகும். இ்வ 
குறித்த எ்ந்த லகேளவி �திலுக்கும் இடைமிருப்�தில்்ே. 
அணுசக்தி ஆ�த்தநானது அதிலும் அணுஆயு்தஙகேள 
ஆ�த்தநான்வ. அணுஉ்ேகேள, மின்னநாறறலுக்குப் 
�யன்�டுததுவ்தநாகும் என்று ்ன்கு ப்தரி்நதிரு்நல்த 
உருவநாகின்றன, உருவநாக்கேப்�டுகின்றன.

கட்டுரை

இரொ.வமொ்கன்ரொஜன்
mohanrajan.r@gmail.com

அணுக் கழிவு: 
ஒரு கல்்பற ் ோட்்டம்

“அணுமின சக்தி ்பற்றியும் அதன விரளவுகள் ்பற்றியும் சக மனிதர்களுக்கு விளக்கும் 
அறிவியலபாளர்களபாகிய எஙகளுக்கு தபபிக்க முடியபாத ஒரு சமூகப த்பபாறுபபு உள்ளது. 
இதில்தபான நம்முரடய ்பபாதுகபாபபும், நம்பிக்ரகயும் இருக்கிறது. அதபாவது அறிவபார்நத 

குடிமக்கள் வபாழவுக்கபாக தசயற்்படுகிறபார்கவளதயபாழிய சபாவுக்கபாக அல்ல!”.
- அல்த்பர்ட் ஐஸ்டின
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எனினும் ஆ�ததும், சவநாலும், ப�நாருள ் டடைமும் 
பகேநாண்டை அணு ஆறற்ே மின்னநாறறலுக்குப் 
�யன்�டுததுவது எப்�டி அரசியல், ப�நாருளநா்தநார 
்ேன்கேளுடைன் ப்தநாடைர்பு்டைய்தநாகே இருக்கிறல்தநா 
அவ்வநாலற அது புனி்தப் �சுவநாகே இருப்�தும் 
ப்தநாடைர்பு்டைய்தநாகே இருக்கிறது.

அணு்வ ஆயு்தமநாகேப் �யன்�டுத்த முடியும் 
என்�்்த ஹிலரநாசிமநாவிலும், ்நாகேநாசநாகியிலும் 
�ரிலசநாதித்தபிறகு்தநான் அ்்த ஆயு்தச் ச்ந்்தயநாகே 
மநாறறினநார்கேள. அணு ்ம் கேநாேததின் மிகே 
முக்கியமநான ஆயு்த ஆறறேநாகே மநாறியிருக்கிறது. 
அரசியல் ஆறறேநாகேவும் மநாறியிருக்கிறது.

அல்த லவ்ள இப்புவி்ய பசயற்கேயநாகே 
இயக்கும் மின்னநாறறலுக்குள அடைஙகியிருக்கும் 
மனி்த சமூகேததிறகு இயற்கேயில் லவகேமநாகேத தீரும் 
எரிப�நாருளுக்கு ஓர் மநாறறு ல்த்வப்�டுகிறது. 
அதிகேநார உயர்வர்க்கே லமடடுக்குடியின் மின்�சிக்கு 
ஈடு பகேநாடுக்கேக்கூடிய்தநாகேவும் அல்த சமயம் 
அவ்வநாறறல் வழி ப�ரும் பகேநாள்ள இேநா�ம் 
ஈடடும் ஒன்றநாகேவும் அது இருக்கே லவண்டும். 
அ்தறகேநான ப�நாருளநா்தநார அரசியல் ப்தரிவநாகே 
அணுவு்ே ்தவிர்க்கே இயேநா்த ஒன்றநாகே இருக்கிறது.

லமலும் மக்கேளுக்கேநான மின்ல்த்வ என்று 
பசநால்லி ப�ருநிறுவனஙகேளின் மின்ல்த்வகேளுக்கு 
அணுமின்னநாறறல் ம்டைமநாறறப்�டுகிறது. ஆகே 
அணு மின்சநாரம் என்�்்த ப�ரு நிறுவனஙகேள 
உருவநாக்கி ப�ரு்ந ப்தநாழிறசநா்ேகேளுக்கு 
வழஙகுவ்தறகேநான ஓர் ஏற�ர்டு என்�ல்த பமய.

பு்்தப்�டிவப் ப�நாருடகேளின் மின்னநாறறல் ஒரு 
வ்கேயிேநான �நாதிப்புகே்ள இவ்வுேகுக்கு 
வழஙகுகிபறப்தன்றநால், அணுஉ்ேகேள மிகே 
ல்ரடியநான �நாதிப்புகே்ள வழஙகுகிறது என்�து 
அவ்வநாறற்ே ஆயு்தமநாகேப் �யன்�டுததுவ்தறகு 
அப்�நால் அணு உ்ேகேளநாகேவும் இருக்கின்றன. 

அணு உ்ேகேளும் ஒரு வ்கே ஆயு்தலம. ்தவறநாகேப் 
�யன்�டுததும் எதுவும் ஆயு்தமநாகிவிடுவது ல�நாே 
அணுஉ்ேகேள மிகே மிகேத ்தவறநான ஆயு்தமநாகே 
இருக்கிறது. குறிப்�நாகே மின்னறற்ேத ்தரும் 
லவகேததிறகீடைநாகே அ�நாயகேரமநான கேதிரியக்கேஙகே்ள 
பவளி�டுததுவதிலும், கேழிவிலுமிருக்கிறது.

ஒரு பிலள்டை மழிப்�்தறகும் குரல்வ்ள்ய 
அறுப்�்தறகும் �யன்�டுத்த முடியும். ஆனநால் 
அணுஉ்ே என்�து மின்னநாறறலுக்குப் ல�நாகே 
அ்தன் கேதிரியக்கேம், கேழிவுகேள என்�ன அழிவுகேளுக்கு 
மடடுலமயநான்தநாகே இருக்கிறது. பிலளடு ்தநாமநாகே 
மழிக்கேலவநா, அறுக்கேலவநா பசயயநாது ஆனநால் 
கேதிரியக்கேம் ஒருல�நாதும் சும்மநா இருப்�தில்்ே. 
கேதிரியக்கேம் ்தனது ஆறற்ே பவளிப்�டுததிய�டி 
இருப்�ல்த பவளி�டுததுவதிலேலய அ்தன் ஆறறலும் 
அழிவும் ்தஙகியிருக்கிறது.

உ ே கி ன்  அ ணு  உ ் ே கே ள  மு ்த லி ல் 
மின்னநாறறலுகேகேநாகேப் �யன்�டுத்தவில்்ே. அணு 
உ்ேயிலிரு்நது புளூடலடைநானியத்்தப் பிரிதப்தடுதது 
அணு ஆயு்தம் ்தயநாரிப்�்்தலய ல்நாக்கேமநாகேக் 
பகேநாண்டிரு்ந்தன. ஆறற்ேப் �யன்�டுத்தநாமல் 
அ்தன் கேழிவுகேளுக்கேநாகேலவ அணு உ்ே என்�து 
வியப்�ளித்தநாலும் ஆறற்ே விடை கேழிவு மதிப்பு 
வநாய்ந்த்தநாகே இரு்ந்தல்த கேநாரைமநாகும்.

வணிகேம், மு்தலீடு என்�ல்த உற�ததிப் ப�நாருளின் 
மதிப்்� உயர்ததும் என்�து ச்்்தப் ப�நாருளநா்தநார 
அரிச்சுவடி. அ்ந்த வ்கேயில் அணு ஆயு்தததிறகேநான 
புளூடலடைநானியம்; யுலரனியக் கேழிவிலிரு்நது 
கி்டைப்�்தநால் அணு உ்ே கேழிவுகேளுக்கேநாகேலவ 
கேடடைப்�டடைன.

புளூடலடைநானியத்்தப் பிரிதப்தடுக்கும் பசே்வ 
ஈடுகேடடைவும், வளர்்நது வரும் ்நாடுகேளில் அணு 
உ்ேகே்ளத ்தளளிவிடடு அவற்ற அணு உற�ததி 
நிேமநாகே மநாறறுவ்தன் வழி ப�ரு்நப்தநா்கே இே�ம் 
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ஈடடைவுமநாகே ஒலர கேல்லில் இரண்டு கேநாயகே்ள 
அடிக்கே முயன்றன, இவற்ற ப்தநாழிேநாகேக் பகேநாண்டை 
உேகே வல்ேரசுகேள. அ்தன் ப�ரு நிறுவனஙகேள.

அணு உ்ேக்குத ல்த்வயநான யுலரனியத்்த 
வழஙகுவது, அணு உ்ே அ்மப்�்தறகேநான 
மு்தலீடடுச் பசே்வ கேடைனநாகே வழஙகுவது, உளளூர் 
அரசியலுக்கு வசதியநாகே  அ்ந் நாடுகேளின் 
புளுடலடைநானியப் �யன்�நாட்டை கேண்டு பகேநாளளமல் 
விடுவது. இப்�டியநான வணிகேத்்த, வணிகே 
அரசிய்ேச் பசயவ்தறகு வல்ேரசு ் நாடுகேளின் ப�ரு 
நிறுவனஙகேளுக்கு அவ்வ்ந ்நாடுகேள அனுமதி 
வழஙகுகின்றன.

மின்சநாரததுக்கு மின்சநாரம். ஆயு்தததிறகேநாயு்தம் 
என்ற வ்கேயில் அணு உ்ே அரசியல் 
பசயற�டுகிறது. இ்நதியநாவில் அணு ஆறற்ேப் 
�யன்�டுததுவது என்ற முடிவு 50 கேளில் ப்தநாடைஙகியது. 
இ்நதியநாவில் இன்்றக்கு 20 அணு உ்ேகேள 
இருக்கின்றன.

1987 இறுதி திஙகேளகேளில் இ்நதியப் பிர்தமர் 
ரநாஜிவ்கேநா்நதி இரஷ்யப் பிர்தமர் பகேநார்�லசவ் 
இ்டைலய கூடைஙகுளம் அணு உ்ே ப்தநாடைர்�நான 
ஒப்�்ந்தம் உருவநாகிறது. இத்த்னக்கும் இரஷ்யநாவின் 
பசர்லனநாபில் அணு உ்ே வி�தது நிகேழ்நது 
ஓரநாண்டு கூடை நி்றவ்டை்நதிருக்கேவில்்ே. 
அ ்த ற கு ள  கூ டை ங கு ள ம்  ஒ ப் � ்ந ்த ம் 
நி்றலவறறப்�டுகிறது. ப்தநாடைக்கேம் மு்தலே அணு 
உ்ே அ்மப்�து ப்தநாடைர்�நான �ல்லவறு கேடடைப் 
ல�நாரடடைஙகே்ள கூடைஙகுளம் மக்கேள ்டைததி 
வருகின்றனர்.

பசர்லனநாபில் ப்தநாடைஙகி அ்தறகு முன்பும் 
பின்புமநான �ல்லவறு அணு உ்ே வி�ததுக்கே்ளச் 
சுடடிக் கேநாடடிலய அ்ந்த ல�நாரநாடடைஙகேள 
ப்தநாடைர்கின்றன. மு்தலில் இரண்டு அணு உ்ேகேள 
கேடடைப்�டடு அவறறில் ்தேநா 1000 பமகேநா வநாட. 
உற�ததி ப்தநாடைஙகி அவ்வப்ல�நாது ஏற�டும் 
வி�ததுகே்ள அடுதது நிறுத்தப்�டுகின்றன. உற�ததி 
விரிவநாக்கேததிறகேநாகே ்தறல�நாது லமலும் 4 உ்ேகேள 
அஙகு நிறுவப்�டடுவருகின்றன. பமநாத்தமநாகே 7 
உ்ேகே்ள கூடைஙகுளம் அணு உ்ே இேக்கேநாகேக் 
பகேநாண்டிருக்கிறது.

அணு உ்ேலய ஓர் கேதிரியக்கே பகேநாளகேேன் 
என்கிறல�நாது அவறறின் கேழிவுகேள, அ்வ ல்தக்கி 
்வக்கேப்�டடிருக்கும் ப்தநாடடிகேள என்�ன மிகே மிகே 
ஆ�த்தநான்வ என்று பசநால்ேப்�டுகிறது. 
அப்�டியநான கேழிவுகே்ள என்ன பசயவது என்று 
உேகே ்நாடுகேலள விழிபிதுஙகிக் பகேநாண்டிருக்கே 
அக்கேழிவுகே்ளத ்தறல�நாது ‘அணு உ்ேப் பூஙகேநா’ 
என்கிற ப�யரில் கூடைஙகுளம் வளநாகேததிலேலய 
�நாதுகேநாப்�து என்று முடிபவடுததிருக்கிறது இ்நதிய 
அணுசக்திக் கேழகேம். அ்தறகு ்தறல�நாது அணுசக்தி 
ஒழுஙகேநாறறு வநாரியமும் அனுமதி வழஙகிக் 
பகேநாண்டுளளது.

கூடைஙகுளம் அணு உ்ே அ்மப்�்தறலகே கேருதது 
வநாக்பகேடுப்பு ் டைததிய்தநாகேச் பசநான்னவர்கேள அணு 
உ ் ே க்  கே ழி வு கே ் ள  வ ள நா கே த தி ல் 
�நாதுகேநாப்�து(பகேநாடடுவது) குறிதது மக்கேளிடைம் எ்ந்த 

ஒரு கேருத்்தயும் லகேடகேவில்்ே. எனினும் மக்கேளின் 
�ரவேநான எதிர்ப்பி்ன அடுதது அவற்றத 
்தளளிப்ல�நாடடு வ்ந்த அணு சக்திக் கேழகேம் 5 
ஆண்டுகேளுக்குள கேழிவுகே்ள அப்புறப்�டுத்த 
லவண்டும் என உச்சநீதி மன்றம் அளித்த பகேடுவி்ன 
அடுதது ஒன்றிய அரசின் அனுமதியுடைன் அவற்ற 
வ ள நா கே த தி ல ே ல ய  அ டை க் கே ம்  ப ச ய ய 
முடிபவடுததிருக்கிறது.

மு்தலில் அணு உ்ேகேள அ்மக்கேப்�டடைல�நாது 
அ்வ மின் உற�ததிக்கேநான்வயநாகே மடடுலம 
இரு்ந்தன. ்தறல�நாது, கேனநீர் உற�ததி, மி்தநீர் 
உற�ததி, யுலரனியம் பிரிதப்தடுத்தல் என்�வற்ற 
ஒலர அேகுக்குள, வளநாகேததிறகுள பகேநாண்டுவரும் 
தி ட டை ங கே ் ள  அ ணு ச கே த தி க்  கே ழ கே ம் 
பகேநாண்டிருக்கிறல்தநா என்ற எண்ைத்்த அணு 
உ்ேப் பூஙகேநாக்கேள உருவநாக்குவ்்தத ்தவிர்க்கே 
இயேவில்்ே.

கூ டை ங கு ள த ்்த ப்  ப � நா று த ்த வ ் ர 
அணுக்கேழிவுகே்ள என்ன பசயவது என்�து குறித்த 
ப ்தளிவநான  ஒப்� ்ந ்த ம்  இருக் கேவில்்ே . 
ஒப்�்ந்தகேநாேததில் கேழிவுகே்ள இரஷ்யநாலவ எடுததுக் 
ப கே நா ள வ ்த நா கே ச்  ப ச நா ன்னது .  ஆன நா ல் 
அவ்பவநாப்�்ந்த�டி கேழிவுகே்ள எடுததுக் பகேநாளள 
மறுததுவிடடைது. ஒப்�்ந்த கேநாேததில் இரு்ந்த ரஷ்யநா 
சி்தறுண்டை்தநால் ஒப்�்ந்த சரததுக்கேளும், பிரிவுகேளுலம 
சி்தறுண்டுவிடடைன .  எனினும் சி்தறுண்டை 
இரஷ்யநாவின் சி்தறுண்டை ஒப்�்ந்தஙகேள சிேவற்ற 
பவடடி ஒடடி இ்நதியநா மீண்டும் கூடைஙகுளம் 
அணு்ே்ய உயிர்ப்பிததுக் பகேநாண்டிருக்கிறது.

அணு்வப் பிரிப்�்தறகேநான எரிகுச்சிகேள 
ல�நான்றவறறின் எஞசிய கேதிரியக்கேக் கேழிவுகே்ள 
வளநாகேததில் லசமிப்�து உண்டு எனினும் அ்வ 
இயஙகும் ஏழு ஆண்டுகேளுக்கு மடடுமநான்வலய. 
பிறகு அவற்ற லவறிடைததிறகு மநாறறிவிடை லவண்டும் 
என்று பசநால்கிறநார்கேள. ்தறல�நாது கூடைஙகுளததில் 
அ்மய உளள்தநானது உேகே அளவில் சகேே 
கேழிவுகே்ளயும் பகேநாடடி்வக்கேக்கூடிய வ்கேயிேநான 
்தரததிேநான கேதிரியக்கேத ப்தநாடடியநாகும்.

அணுவிலிரு்நது மின்சநாரம் என்�து எல்ேநா 
மின்னநாறறலிலும் �நார்க்கே �ே மடைஙகு பசேவு 
மிக்கே்தநாகே இருக்கே; அணு உ்ேக் கேழிவுகே்ளக் 
்கேயநாளவது அணு உ்ே்யவிடைப் �ே மடைஙகு 
பசேவு மிக்கே்தநாகே இருக்கிறது. இவ்வளவு பசேவு 
மிக்கே அணு உ்ே, மின் உற�ததியில் 2.7 ச்தவீ்தலம. 
(4,700பம.வ) ்தருகிறது. இ்நதியநாவில் அணு உ்ே 
மின் உற�ததி அளவு பவறும் 2,700 பம.வ.(60ச்தவீ்தம்) 
இவ்வளவு கு்ற்ந்த ச்தவீ்த மின் உற�ததி்யத ்தரும் 
அணு உ்ேகேள மக்கேள �யன்�நாடடிறகேநான 
மின்சநாரததிறகு என்று பசநால்வது கே்டை்நப்தடுத்த 
அரசியேநாகும். மனி்தல்யமறற இவ்வு்ேகேளில் கேநாசு 
�நார்க்கும் அணு உ்ே நிறுவனஙகேளுக்லகே இவறறின் 
முழுப் �ேனும் லசர்வ்தநாகே இருக்கிறது. கூடைலவ 
இவறறின் இ்டைத்தரகேர்கேள ப்தநாடைர்பு்டைய இரு 
்நாடுகேளிலும் ப�ரும் கேநா்ச ஈடடுகின்றனர். கேல்ே்ற 
மக்கேளுக்கு கேநாசு அவர்கேளுக்கு.

அணு உ்ேயில் ல்தநாரியததின் கேழிவநாகே 
பவளிவரும் புளுடலடைநானியததின் மீல்த உேகின் 
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அணு ஆயு்த வணிகேக் கேண்கேள இருக்கின்றன. மின் 
உற�ததி்ய கேநாடடிக் பகேநாண்லடை அணு உ்ே 
்நாடுகேள புளுடலடைநானியத்்த பிரிதப்தடுதது அணு 
ஆயு்தம் பசயது அடுக்கி ்வததுக் பகேநாளகின்றன. 
இதில் புழஙகும் அரசியலும், வணிகேமும், 
ப�நாருளநா்தநார பகேநாள்ளயும் ்தரகும் ல்தச�க்தி 
எ ன் ற  பு ் ்த ச்  ல ச ற றி ல்  ் வ த து 
ம்றக்கேப்�டடுவிடுகின்றன.

அணு ஆயு்தம் அரசுகேளுக்கு; கேதிரியக்கேம் 
மக்கேளுக்கு. ்தரகு அரசுகேளின் பசநால்ேப்�டைநா்த அணு 
உ்ே அரசியேநாகும்.

அணு உ்ே இயஙகேத ப்தநாடைஙகும்ல�நால்த 
அவறறின் கேதிரியக்கேக் கேசிவு சநா்தநாரைமநாகே 3 லிரு்நது 
5 கி.மீ பவளிப்�டடைவநாறிருக்கும். மக்கேள வசிக்கும் 
�குதிகேளுக்குள அணு உ்ே அ்மக்கேக்கூடைநாது 
என்கிற உேகேளநாவிய அணு உ்ேத ப்தநாடைர்�நான 
ஒப்�்ந்தஙகேள எல்ேநாம் மீறப்�டலடை அணு உ்ேகேள 
அ்மக்கேப்�டுகின்றன. இ்ந்த நி்ேயில் அணு 
உ்ேகேள இருக்கும் �குதிகேளில் மக்கேளும், 
கேநால்்்டைகேளும், ்தநாவரஙகேளும் கேதிரியக்கேப் 
�நாதிப்புக்கு ஆளநாகிலய வருகின்றனர். பவளிப்�டும் 
கேதிரிய க் கேம்  ல � நா ்த நா ப ்தன்று  ்த ற ல� நாது 
வளநாகேஙகேளுக்குள அ்மக்கேப்�டும் கேழிவுத 
ப்தநாடடிகேளின் �நாதுகேநாப்புக் குறிதது எதுவி்த 
லகேளவியும் எழுப்� முடியநாது என்�்தலிரு்நல்த அ்தன் 
ஆ�த்்தப் புரி்நது பகேநாளள முடியும். இரநாணுவம் 
மறறும், �நாதுகேநாப்புத ப்தநாடைர்�நான வ்கே்மக்குள 
அணு உ்ேத ப்தநாடைர்�நான்வயும் வருகின்றன 
என்�்தநால் அ்வ சடடைக் கேமுக்கேப் கேநாப்்�ப் 
ப�றறுவிடுகின்றன.

அணு உ்ேக் கேசிவு மறறும் கேதிரியக்கே பவளிப்�நாடு 
என்�து மனி்தத ்தவறுகேளநாலும், இயற்கேச் 
சீறறஙகேளநாலும், தீவிரவநா்தத ்தநாக்கு்தலுக்கும் 
ஆளநாவ்தறகேநான சநாததியஙகே்ளச் ச்தநா 
பகேநாண்டிருக்கின்றன. அணு உ்ே கேசியநாது 
என் � ்த ற கு  எ ்ந ்த  உ று தி ப் � நா ட்டையு ம் 
யநாப்தநாருவநாரநாலும் வழஙகே முடிவதில்்ே. அது, 
மனி்தத  ்தவற நாயிரு்ந்த நாலும் ,  இயற்கேப் 
ல�ரிடைரநானநாலும். அ்தனநால்்தநான் அணு உ்ே 
அ்மததுத ்தருவது மடடுலம ்தஙகேள லவ்ே என்று 
அணு உ்ே நிறுவனஙகேளின் வழி அணு உ்ே 
அ்மததுத ்தரும் ் நாடுகேள ் கேவிரிக்கின்றன.

லமலும் அணு உ்ே அ்மததிருக்கும் ் நாடுகேலள 
்டடை ஈட்டை வழஙகிக் பகேநாளள லவண்டும் 
என்கின்றன அ்வ. ஆ�த்்த வி்ே பகேநாடுதது 
வநாஙகுல்தநாடு அல்ேநாது அ்வ ஏற�டுததும் 
லச்தஙகேளுக்கும் ப�நாறுப்�நாக்கும் அதிசயஙகேள 
அணு உ்ே ப்தநாடைர்�நான சரததுக்கேளில் லமலும் 
�ே உண்டு.

உேபகேஙகும் அணு உ்ே்யயும், அணுக் 
கேழிவுகே்ளயும் என்ன பசயவது என்று ப்தரியநாமல் 
�ல்லவறு மு்றகே்ள �ரிலசநா்த்ன மு்றயில் 
பசயதுவருகின்றன அணு உ்ே ் நாடுகேள.

ப�நாதுவநாகேலவ அணு உ்ேகேள அது 
�யன்�டுததும் ்தனிமஙகே்ளப் ப�நாறுதது அ்தன் 
இயஙகுகேநாேத்்தக் கேைக்கிடுகிறநார்கேள. அ்தன்�டி 

கூடைஙகுளம் இயஙகுகேநாேம் 20 அல்ேது 25 ஆண்டு 
கேநாேமநாகே இருக்கிறது. அணு உ்ேகேள ்தமது 
உற�ததி்ய நிறுததிக் பகேநாளளும்ல�நாது அதுவும் 
அணுக்கேழிவுகேளுக்குச் சமநானமநான ஒன்றநாகே 
மநாறிவிடுகிறது.

அணு உ்ே்ய மூடுவது எரி்நது பகேநாண்டிருக்கும் 
அடுப்்� மூடுவ்தறகுச் சமமநாகும். அடுப்்� 
மூடினநாலும் பு்கே பவளிலயறுவது ல�நாே கேதிரியக்கேம் 
பவளிலயறுவ்தறகு ஒரு சிறிய விரிசல் ல�நாதுமநானது. 
ஏபனனில் அணு உ்ே்ய அ்தன் வநாழ்நாள முடி்ந்த 
பிறகு ப�நாதுவநாகே அ்தன் மீது உறுதியநான கேநாஙகிரீட 
பகேநாண்டு மூடைப்�டுகிறது. சிே ் நாடுகேளில் அவற்றப் 
�குதியநாகே உ்டைதது பிரிதது எடுக்கின்றனர். 
எனினும் உ்ே்ய மூடினநாலும் ஊர் வநா்ய மூடை 
முடியநாது என்�து ல�நாே இஙகு ஊர் வநா்ய 
மூடிவிடடு உ்ே்ய மூடை முயறசியில் ஈடு�டும் 
ப்தநாழிேநாளர்கேள கேதிரியக்கேப் �நாதிப்புக்கு உளளநாகி 
சிே்நாடகேளிலேலய இற்நதுவிடுகின்றனர். �ேர் 
நீண்டை  ் நா ள  ப கே நா டி ய  ல ் நா ய கேளு க் கு 
உளளநாகிவிடுகின்றனர்.

இயஙகு நி்ேயில் அணு உ்ே்யப் �ரநாமரிப்�து 
பிறகு அ்தன் இறுதிக் கேநாேததில் மூடிப் �ரநாமரிப்�து 
என்�ல்த இவ்வளவு சநாவல் மிகு்ந்த்தநாகே இருக்கும் 
ல�நாது அணுக் கேழிவுகேள எவ்வளவு ஆ�தது 
மிகு்ந்த்வ என்�தும், அ்்த �ரநாமரிப்�து, எவ்வளவு 
சிரமமநானது என்�தும் விளக்கினநாேன்றி புரி்நது 
பகேநாளவது கேடினம்.

ப�நாதுவநாகே அணுக்கேழிவுகே்ள அ்தநாவது 
ல்த நாரியததிலிரு்நது  புளுடலடைநானியத்்த 
பிரிதப்தடுத்தப் பிறகு அ்ந்த கேழிவு கேதிரியக்கேம் 
பவகுவநாகே அதிகேரிததுவிடுவ்தநால் அ்தன் ஆயுள 
சுமநார் 30ஆயிரம் ஆண்டுகேளநாகிவிடுகிறது. எனலவ 
அ்தறலகேறறவநாறு அ்தன் கேதிரியக்கேம் கு்றயும் கேநாேம் 
வ்ரயிலும் அ்்த பு்்ததது கேண்கேநாணிததுப் 
�நாதுகேநாதது வரலவண்டியிருக்கிறது. இ்தறகேநான 
பசேவில் �ே அணு உ்ேகே்ளக் கேடடிவிடைேநாம் 
என்�து பிறிப்தநாரு பசயதி.

ப்தநாடைக்கேக் கேநாேததில் கேதிரியக்கேக் கேழிவுகே்ள 
–பவறும் அணுக் கேழிவு என்று பசநால்வது அ்தன் 
ஆ�த்்த விளக்கேப் ல�நாதுமநான்தநாகே இல்்ே 
என்�்தநால் கேதிரியக்கே கேழிவு என்ற பசநால்்ேலய 
�யன்�டுத்தேநாம். கேடைலில் பகேநாடடினநார்கேள. அ்தறகு 
அவ்வ்ந ் நாடுகேள எதிர்ப்புத ப்தரிவிக்கேலவ மூன்றநாம் 
உேகே ் நாடுகேளில் கேடைலில் பகேநாடடினநார்கேள அஙகும் 
விழிப்புைர்வு ஏற�டடு மக்கேள ல�நாரநாடைவும், ் டுக் 
கேடைலில் பகேநாடடினநார்கேள கேடைலில் பகேநாடடைப்�டடை 
கேதிரியக்கேஙகேள கேடைல் உைவு உட�டை சுறறுச் 
சூழலிலும் கேே்ந்த்்த அடுதது சூழேறிஞர்கேள, 
ல�நாரநாளிகேளின் கேடும் எதிர்ப்பினநால் ்தத்தமது 
்நாடுகேளின் நிேத்தடியில் மர பீப்�நாயகேளிலும், எஃகு 
பகேநாளகேேன்கேளிலும்(லகேனிஸடைர்) அ்டைதது புவிக்கு 
கீலழ அ்ர கீ.மீ. ஆழததில் �ளளம் ல்தநாண்டிப் 
பு்்தக்கின்றனர்.

அபமரிக்கேநா, ம்ேகே்ளக் கு்டை்நது ஒரு கி.மீ. 
கு்கேவ்ர அ்மதது அ்தன் கீழ பு்்தக்கேேநாம் 
என்றது. ஆனநால் அவற்ற அபமரிக்கேநாவினநாலேலய 
பசயற�டுத்த முடியவில்்ே. கேநாரைம் அ்தறகு 
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எடுக்கும் கேநாேம் 30, 40, 50 என நீண்டை்தநாகேவும், பசேவு 
மிக்கே்தநாகேவும் இரு்ந்தது. எனலவ அ்ந்த முயறசி்யயும் 
்கேவிடடைது அது.

ப்தநாடைர்்நது கேதிரியக்கேக் கேழிவு ஒரு சிக்கேேநாகே 
மநாறிய்்த அடுதது அபமரிக்கேநா கேடை்ந்த 40 
ஆண்டுகேளில் இடைம் ல்தடி அ்ே்ந்தவநாறு இரு்ந்தது. 
இ்நநி்ேயில் 70 கேளில் அணுக்குட்டைகேள நிரம்பி 
வழியலவ 1982 இல் ஓர் அவசரச் சடடைம் பகேநாண்டு 
வ்நது 1988 க்குள ் நாடு முழுவதுமுளளள கேதிரியக்கேக் 
கேழிவுகே்ள ஓரிடைததில் பகேநாண்டு வ்நது பு்்தப்�து 
என்�ல்த அது. இ்த்னயடுதது அபமரிக்கேநாவின் 
யுக்கேநா ம்ேத ப்தநாடைர் ப்தரிவு பசயயப்�டடு 
�ணிகேள முடுக்கிவிடைப்�டடைன. ஆயினும் அம்முயறசி 
நி்றலவற வில்்ே.

அபமரிக்கேநா்வப் ப�நாறுத்தவ்ர 75 ச்தம் 
கேதிரியக்கேக் கேழிவுகேளஅணு உ்ே வளநாகேஙகேளிலும், 
25 ச்தம் மர பீப்�நாயகேளிலும் லகேன்ஸடடைர்கேளிலும் 
உளளன. இ்ந்த 75 ச்த கேதிரியக்கேக் கேழிவுகே்ள 
லகேன்ஸடர்கேளில் ஊறறி மூடுவ்தறகு 10 ஆண்டுகேளும், 
35000 ஆயிரம் லகேநாடியும் ல்த்வப்�டடை நி்ேயில் 
50 ஆயிரம் பசேவநான நி்ேயில் அன்்றய ஒ�நாமநா 
அரசு அ்த்ன மக்கேளிடைம் வசூல் பசயய 
முடிபவடுத்தது. வல்ேரசுகேலள ்கேயில் ஆ�த்்த 
்வததுக் பகேநாண்டு �ரி்தவிக்கே இ்நதியநா ்தனது 
சக்திக்கு மீறி கேதிரியக்கேக் கேழிவுகே்ளப் ப�ருக்கிக் 
பகேநாண்டுவிடடுத ்தறல�நாது பு்்தக்கே வழி ல்தடிக் 
பகேநாண்டிருக்கிறது.

இஙகும் 2012 இல் கூடைஙகுளம் ப்தநாடைர்�நான 
வழக்கு உச்சநீதி மன்றததிறகு வ்ந்தல�நாது கேதிரியக்கேக் 
கேழிவுகே்ள லகேநாேநார் ்தஙகேவயலில் ்தஙகேம் 
பிரிதப்தடுக்கேப்�டடை பவறறுக் கு்கேகேளில் 
பகேநாடடுவ்தறகு அரசு ஒததுக் பகேநாண்டைது. ஆனநால் 
கேர்்நாடைகே மநாநிேததின் கேடும் எதிர்ப்பி்ன அடுதது 
அம்முயறசி ் கேகூடைவில்்ே.

குதி்ர �ளளமும் �றிதது �டுகுழிக்குளளும் 
்தளளிய்்தப்ல�நாே ஏறகேனலவ கூடைஙகுளததில் 
அணு உ்ேகே்ளயும் கேடடி்வததுக் பகேநாண்டு 
அவ்வப்ல�நாது ஏற�டும் கேமுக்கே லகேநாளநாறுகே்ள 
�ரநாமரிப்பு என்கிற ப�யரில் 6, 7 திஙகேளகேளுக்கு 
உற�ததி்ய நிறுததி ்வததுக் பகேநாளவதும், பிறகு 
இயக்குவதுமநாகே அது ஒரு புதிர் நி்ற்ந்த அலி�நா�நா 
கு்கேயநாகே இருக்கிறது. இ்ந்த நி்ேயில் அணு உ்ேப் 
பூஙகேநா என்கிற ப�யரில் கேதிரியக்கேக் கேழிவுகே்ள 
வளநாகேததிலேலய பகேநாடடி ்வப்�து பசநா்ந்த 
பசேவில் சூனியம் ்வததுக் பகேநாளவ்தநாகேலவ 
முடியும்.

உேபகேஙகும் அணு உ்ேகேள கேசி்நது �ே 
வி�ததுக்கேள ்டை்நதிருக்கின்றன.  அ்்தப் 
�டடியலிடடைநால் இ்ந்தக் கேடடு்ர ஒரு ப்தநாடைரநாகே 
நீண்டுவிடும். இ்நதியநாவிலும் மு்தல் அணு உ்ேயநான 
்தரநாப்பூர் ப்தநாடைஙகி 2004 இல் ஏற�டடை சுனநாமிப் 
ல�ர்ே கேநாரைமநாகே கேல்�நாக்கேம் அணு உ்ே 
வி�ததுக்கேள வ்ர ஏரநாளமநான �நாதிப்புகேள, மனி்த 
உயிரிழப்புகே்ளப் �டடியலிடைமுடியும்.

இரஷ்ய பசர்லனநாபில் அணு உ்ேக் கேசிவு 
கேநாரைமநாகே அஙகு ேடசக்கேைக்கேநான மக்கேள 

பவளிலயறறப்�டடு அ்ந்கேரமும், அ்்தச் சுறறிய 
�ே சதுர கி. மீ. இடைஙகேளும் மக்கேளநால் ் கேவிடைப்�டடை 
ல�ய ்கேரமநாகேக் கேநாடசியளிக்கின்றன. 1986 இல் 
ஏற�டடை அ்ந்த வி�ததின் கேதிரியக்கே பவளிப்�நாடு 
இன்னும் இரு்நது பகேநாண்லடை இருக்கிறது. கேதிரியக்கேக் 
கேசிவின் கேநாரைமநாகே உயிரிழப்புக்கேளும், உடைல் 
ஊனமும், மனி்தர்கேள, கேநால்்்டைகேள, ்தநாவரஙகேள 
என அ்தன் �நாதிப்புக்கேள ப்தநாடைர்கின்றன. இன்னும் 
சிே �ே ்த்ேமு்றக்லகேனும் அ்வ ப்தநாடைரத்தநான் 
பசயயும்.

2011 மநார்ச் 11 இல் எ்ந்தப் ல�ரிடை்ரயும் ்தநாஙகேக் 
கூடியது என்று ேப்�நான் ப�ரு்மப்�டடை புகுஷிமநா 
அணு உ்ே ல�ர்ேயநால் ்தநாக்கு்தலுக்கு உளளநானது. 
சுனநாமி அ்ேகேள அணு உ்ேகே்ள உருக்கு்ேத்தன. 
9.6 என்கிற அளவில் கேடும் புவியதிர்வு ேப்�நானின் 
்டுக்கேடைலில் ல்தநான்றி கே்ர்யத ்தநாக்கிறறு.

ேப்�நான் ல்ரப்�டி இரவு 7 மணிக்கு அணு உ்ே 
வி�ததும் அ்்தத ப்தநாடைர்்நது கேதிரியக்கேக் கேசிவும் 
ஏற�டைலவ �டிப்�டியநாகே மக்கே்ள அரசு 
உடைனடியநாகேப் �நாதுகேநாப்�நாகே பவளிலயறற 
்டைவடிக்்கே எடுத்தது. ஆனநால் எவ்வளவு துரி்தமநாகே 
பசயற�டடும் ஆயிரக்கேைக்கேநான மக்கே்ள 
உடைனடியநாகே பவளிலயறறும் அ்தன் ்டைவடி்கே 
கேதிரியக்கேததின் முன் ல்தநாறறுத்தநான் ல�நாகே 
லவண்டியிரு்ந்தது. மநார்ச் 25, 26, 30 கி.மீ மக்கேள 
்தநாமநாகேலவ பவளிலயற உத்தரவிடடைது அரசு. ஏப்ரல் 
21 இல் 20 சதுர கி.மீ �ரப்்� முழுவதும் ்த்டை 
பசயயப்�டடைப் �குதியநாகே அறிவிக்கே லவண்டி 
வ்ந்தது.

அணு உ்ேக்குக் கீலழ கேழிவுத ப்தநாடடி 
லச்தம்டை்நது கேதிரியக்கேம் கேநாறறிலும், கேடைலிலும், 
கேடைலுைவிலும் இரு்ந்தது, இருப்�து குறிதது 
ேப்�நான் இன்னும் மவுனம்சநாதிக்கேலவ பசயகிறது.

இரஷ்யநாவின் பசர்லனநாபில் வி�ததின் பி்ந்தய 
�நாதிப்பில் அய்ந்தநாயிரம் சிசுக்கேள இற்ந்த்தநாகே ஒரு 
ஆயவு அறிக்்கே ப்தரிவிக்கிறது. பசர்லனநாபில் 
வி�ததுப் �குதியில் தூய்மப் �ணியில் 
ஈடு�டடிரு்ந்தவர்கேளில் 7 இேடசதது 40 ஆயிரம் 
ல�ர் முறறிலும் இயஙகே முடியநா்தவர்கேளநாகிவிடடைனர். 
2005 வ்ரயிேநான கேநாேப்�குதியில் 1,12,000 மு்தல் 
1,25,000 வ்ர இற்நதிருக்கேேநாம் என்று பிறிப்தநாரு 
ஆயவு ப்தரிவிக்கின்றது.

இரஷ்யநா பசர்லனநாபிலுக்குப் பிறகு புதிய அணு 
உ்ேகேள எ்்தயும் கேடடைவில்்ே. கேதிரியக்கே 
ல்நாயகேளுக்கேநான மருததுவம்னகே்ளத்தநான் அ்வ 
ஏரநாளமநாகேக் கேடடை லவண்டியிருக்கிறது.

அபமரிக்கேநாவும் அணு உ்ேகே்ளப் �டிப்�டியநாகே 
நிறுத்த விரும்புகிறது. அ்தறகுப் �தில் அது வளர்்நது 
வரும் இ்நதியநா ல�நான்ற ் நாடுகேளில் நிறுவ முயல்கிறது.

உேகிலயேலய யுலரனியம் அதிகே அளவு 
கி்டைக்கும், ஏறறுமதி பசயயும் ஆஸதிலரலியநாவில் 
ஒரு அணு உ்ேத்தநானும் கி்டையநாது என்�்்த 
இததுடைன் லசர்தது ல�சத்தநான் லவண்டும்.

உளளூர் வளஙகேளநான அனல், புனல், சூரிய 
மின்னநாறறல் என ஆயிரம் வழிகேள இருக்கே சுறறு 
சூழல் மநாசு, புவி பவப்�மயமநா்தல் ஆகியவற்றக் 
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கேநாடடி அபமரிக்கேநா ல�நான்ற ்நாடுகேள அணு 
உ்ே்ய இ்நதியநா ல�நான்ற ்நாடுகேளின் ்த்ேயில் 
கேடடை விரும்புகின்றன. இ்ந்த நி்ேயில் கேதிரியக்கேக் 
கேழிவுகே்ள அணு உ்ே வளநாகேததில் கேடடுவப்தன்�து 
பவடி குண்்டை வீடடுக்குள ் வத்தது மடடுமல்ேநாது 
அவ ற்ற  இடு ப்பிலும்  கே டடி்வ த ்த து 
ல�நாேநாகியிருக்கிறது.

இ்நநி்ேயில்்தநான் இ்நதியநா ஆழநி்ேக் 
கிடைஙகுகேள ல்தநாண்டுகிற்தநா? கேழிவுகே்ள என்ன 
பசயயப்ல�நாகிறது என்று ்நாடைநாளுமன்றததில் 
லகேளவிபயழுப்�ப்�டடைல�நாது ஒன்றிய அரசின் 
இ்ை அ்மச்சர் ஜில்த்நதிரசிங “அ்வ 
ல்த்வயில்்ே. இ்நதிய ப்தநாழில்நுட�த்தநால் 
உருவநாகும் அணுக் கேழிவுகேள மிகே கு்ற்ந்த அளலவ 
கேதிரியிக்கேத்்தக் பகேநாண்டை்வ ! ”  என்று 
�திேளிததிரு்ந்தநார்.

்தறல�நாது கூடைஙகுளம் கேதிரியக்கேச் சமநாதி 358 
லகேநாடியில், 4,328 உரு்ளகேள ்வக்குமளவுக்கு 
்தயநாரநாவ்தநாகே பசநால்ேப்�டுகிறது. எனலவ அ்தன் 
கேதிரியக்கே பவளிப்�நாடும் மிகே அதிகேமநான்தநாகேலவ 
இருக்கேக்கூடும் என்கிறநார்கேள. ப�ரும்�நாலும் அணு 
உ்ேகே்ளக் கேநாடடிலும் அ்தன் எரிகுச்சிகேலள 
கே தி ரி ய க் கே த ்்த ப்  ப � ரி ய  அ ள வி ல் 
பவளியிடைக்கூடிய்வ அ்்தயும் லசர்தல்தஅஙகு 
அடுக்கேப் ல�நாகிறநார்கேள.

அணு கேதிரியக்கேக் கேழிவுகேள நிரம்பிய பீப்�நாயகேள 
அடுக்கேப்�டடுளள பேர்மனியின் அஸல்ஸ - 2 என்ற 
உப்புப் �நா்றகேளுக்கு ்டுலவ �யைம்பசய்த 
அனு�வஙகே்ள �திவு பசயகிறநார் உ்தயகுமநாரன், 
அஙகு 1962 லிரு்நது 1992 வ்ரயிேநான �ே்தரப்�டடை 
அணுக்கேழிவுகே்ள 975 மீடடைர் ஆழததில் 
்வததிருக்கிறநார்கேள. கேடினமநான உப்பு�நா்ற 
என்�்தநால் பீப்�நாயகேள அ்சயநாமல் இருக்கும் 
என்று அவர்கேள ் ம்புகிறநார்கேள என்கிறநார் அவர்.

“்நாஙகேள �நார்்வயிடைச் பசன்ற ல�நாது 
ஆ�ததுக்கே்ள விளக்கிச் பசநால்லி, ப்தநாடைர்்நது 
பசல்ே விரும்புகிறீர்கேளநா என்று லகேடடைநார்கேள. 630 
மீடடைர் ஆழம் பூமிக்குள பசல்வது தி்கேப்�நாகேலவ 
இரு்ந்தது. அதுவும் அணுக்கேழிவு நி்ற்ந்த விஷக் 
கிடைஙகுக்குள பசல்வது வி�ரீ்தப்�யைம் அல்ேவநா? 
எஙகேள உளளநா்டைகே்ளக்கூடை கேழடடைச் 
பசநால்லிவிடடு புதிய ஆ்டைகே்ள அணியச் 
பசநால்லி அ்தன் லமல் அணிய பவண்ணிற சூட 
பகேநாடுத்தநார்கேள. என்கிறநார்..

“வ்ள்நதும் ப்ளி்நதும் பசல்கின்ற சுரஙகே 
உேகேததுக்குள ஆஙகேநாஙலகே உப்புத ்தண்ணீர் சுர்நது 
ஓடிய�டி இரு்ந்தது. பீப்�நாயகேள துருப்பிடிக்கேவும், 
உ்டையவும், பவடிக்கேவும் வநாயப்பு இருப்�்தநாகேச் 
பசநால்லி லவ்த்னப்�டடைநார் எஙகேள வழிகேநாடடி. 
பமநாத்தச் சுரஙகேமுலம இடி்நது விழும் ஆ�ததும் 
உளளது என்றநார். �ல்ேநாயிரக் கேைக்கேநானப் 
பீப்�நாயகேளில் இரு்நது கேதிர்வீச்சு கேசி்நது நிேத்தடி 
நீரில் கேே்ந்தநால் என்னவநாகும். பேர்மன் அரசு 
்கே்யப் பி்ச்நது நிறகிறது!”.(அணு ஆடடைம். �க்கேம் 
:183-184 சு�.உ்தயகுமநாரன்.)

அணு உ்ேக் கேழிவுக் கேல்ே்ற குறிதது 
பூவுேகின்்ண்�ர்கேள ப்தநாடுத்த வழக்கின் தீர்ப்புகேள 

இன்றும் அப்�டிலய இருக்கின்றன. இ்ந்த நி்ேயில், 
அ்தறகு அனுமதி அளிப்�து ்தமிழகே மக்கேளின் 
விருப்�ததிறகு எதிரநானது என்று ்தமிழகே மு்தல்வர் 
சுடடிக்கேநாடடியிருப்�துடைன், திமுகே ்நாடைநாளுமன்ற 
உறுப்பினர் டி.ஆர்.�நாலு அணு ஆறறல் து்ற்ய 
்தன்வசம் ் வததிருக்கும் பிர்தமர் லமநாடிக்கு கேடி்தம் 
ஒன்்றயும் எழுதிக் பகேநாண்டிருக்கிறநார்.

2013 இல் கூடைஙகுளம் அணு உ்ேக்கு எதிரநாகேப் 
ல�நாரநாடிக் பகேநாண்டிரு்ந்த இடி்ந்த கே்ர மக்கே்ளச் 
ச்நதிதல்தநாம். பிறகு அஙகுளள மீனவர்கே்ளயும் 
ச்நதிததுப் ல�சிக் பகேநாண்டிரு்நல்தநாம். அப்ல�நாது 
“சுனநாமி குறித்த அச்சம் உஙகேளுக்கு இல்்ேயநா?!” 
என்று அவர்கே்ளக் லகேடலடைன்.

“கேடைேம்மநா எஙகே்ளக் ்கேவிடைமநாடடைநாள, 
கேநாப்�நாறறுவநாள. அவள மடியில் எஙகேளுக்கு 
எப்ல�நாதுலம �நாதுகேநாப்புத்தநான். எஙகேள எல்ேநா 
அச்சமும் அணு உ்ே மீது்தநான். சரி பசயய 
இயேநா்த, மனி்த ்தவறுகேள மீது்தநான்!” என்றநார்கேள 
ஒலர குரலில். இயற்கே்ய ்ம்பும் அவர்கேள 
மனி்தர்கே்ள ஒருல�நாதும் ்ம்�த்தயநாரில்்ே 
என்�து அவர்கேளதுப் ல�ச்சில் புரி்நது பகேநாளள 
முடி்ந்தது.

குடிப்�்தறகு குடைம் இவ்வளவு என்று கேநாசுபகேநாடுதது 
வநாஙகும் கூடைஙகுளம் மக்கேளுக்கு சநா்ே வசதி, 
குடிநீர், மருததுவம்ன, மின்சநாரம் என்று �ே லகேநாடி 
ரூ�நாயகேளில் வசதி பசயது பகேநாடுப்�்தநாகே அரசு 
உறுதி அளிக்கிறது. வி்ே ல�சுகிறது அரசு. 
அமி்தநாப்�ச்சன் வ்நது பசநான்னநால்்தநான் குடும்�க் 
கேடடு�நாடு பசயது பகேநாளளும்; பகேநாலரநானநா ்தடுப்பு 
ஊசி ல�நாடடுக்பகேநாளளும் மக்கே்ள ்ம்� ்வக்கே 
அணு விஞஞநானி அல்ேநா்த அப்துல்கேேநா்ம 
அ்ழததுவ்நது அணு உ்ே ப்தநாடைஙகி வளநாகேததில் 
கேழிவுத ப்தநாடடி அ்மப்�து வ்ரயிலும் ஆ�தது 
இல்்ேபயன்று பசநால்ே ்வத்தநார்கேள . 
பசநான்னநார்கேள.

மக்கேள ்ம்பிக்்கே ்வததிருக்கும் ஒருவர் 
பசநான்னநால் ் ம்புவநார்கேள என்ற விளம்�ர வணிகே 
அரசிய்ே  ம க் கேள  புரி ்ந ல்த  ்வததுக் 
பகேநாண்டுளளநார்கேள. எனலவ, துடுப்பு வலிக்கும் 
மீனவனுக்கு படைன்டுல்கேர் பசநால்லும் எனர்ஜி 
ர கே சி ய ம்  ல ்த ் வ ப் � டு வ தி ல் ்ே . 
அப்துல்கேேநாமும்்தநான்.

“எனக்கு மூன்றநாம் உேகேப்ல�நார் �றறி ப்தரியநாது. 
ஆனநால் ்நான்கேநாம் உேகேப்ல�நார் கேறகேளநால் ஆன 
ஆயு்தஙகேளநால்்தநான் ்டைக்கும்: அணு உேகேப் 
ல�நாருக்குப் பின் இ்வ்தநான் மிஞசும்!” என்று 
அல்ப�ர்ட ஐன்ஸடின் ப்நா்நது ல�நாய பசநான்னநார். 
அணு ஆயு்தமும், அணு உ்ேயும், அ்தன் கேதிரியக்கேக் 
கேழிவுகேளும் லவறு லவறல்ே. அவர் பசநான்னது 
இவறறிறகும் ப�நாரு்நதும்.

எல்ேநா வசதி்ளயும் பசயது பகேநாடுதது அணு 
உ்ே கேசியுமநானநால், நிேவ்ரக் கேழிவுகேள வழி்நது 
கேதிர்வீச்சுக்கு உளளநாகுமநானநால் அடுத்த லவ்ள 
சநாப்பிடுவ்தறகு உ்ே அரிசிகி்டைப்�திலிரு்நது 
உயிர் வநாழவது வ்ர கூடைஙகுளம் யநாரும் வசிக்கே 
இயேநா்த உேகின் இன்னுபமநாரு ல�ய்கேரமநாகேத்தநான், 
கேல்ே்றயநாகேத்தநான் மநாறிப்ல�நாகும்.
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“பவலை இருக்கி்றது நிரம்� - எனல்ன
பவகப் �டுத்திவிடு ்தோபய – �சுஞ

 பசெோலை மரத்தின குளிர்நிழலில் –
ம்னம் ் செோக்கலவக் கும்பூ நலகயில் – அநதி

 மோலை மதிய மு்தஎழிலில் - நோன
மயஙகி கி்டநப்தப்ன நோளும் – ஆ!

 பவலை இருக்கி்றது நிரம்� - எனல்ன
பவகப் �டுத்திவிடு ்தோபய !”

 ேடசிய லவகேம் பகேநாண்டை இ்ந்த மரபுக் கேவி்்த 
்த்ந்தவர் மீ. ரநாலச்நதிரன்.

 குதி்ரக் குளம்�டிகேளின் லவகேமும் ்தநாவலுமநாகே 
்த்டையறற ஓடடைம் பகேநாண்டை்வ மீரநாவின் மரபுக் 
கேவி்்தகேள.

“ரநாலச்நதிரன் கேவி்்தகேள ”எனும் ்த்ேப்பில், 
அவரது மரபுக்கேவி்்தகேள 1965 -அக்லடைநா�ரில் நூல் 
வடிவம் ஏறுகின்றன. திரடடி பவளியிடடைவர் 
மீரநாவின் மநாைவர், முதுகே்ேத ்தமிழில் என்னுடைன் 
�யின்ற சகே மநாைவர், பின்னர் சிவகேங்கே லசது�தி 
மன்னர் கேல்லூரியில் ்தமிழப் ல�ரநாசிரியர். ‘லச்நதி 
உ்டைய்நா்தபுரம்’ ம.ப�.சீனிவநாசன் .

 தி. மு. கே. ்த்ேவர் அண்ைநா, 1960 கேளில் ் டைததிய 
திரநாவிடை்நாடு மநா்த இ்தழில் இக்கேவி்்த்ய முகேப்பில் 
பவளியிடடு சிறப்புச் பசயதிரு்ந்தநார். அண்ைநா 
மீரநா்வ யநார் என அறியநார்; திமுகே அரசியலில் 
இயஙகிய ்நாஙகேள அ்னவரும் அண்ைநா்வ 
அறிலவநாம். அண்ைநாவின் ்நாவன்்ம, எழுதது 
வன்்ம எஙகே்ள மயக்கி இழுததுச் பசன்ற 

கட்டுரை

்பொ.பசயப்பிர்கொசம்

சிவன்்காவில்  பேறகுத் பேரு:
எழுத்ோளர்களின் கிழக்கு !

கீ்தஙகேளநாயின. திரநாவிடை ்நாடு இ்தழில் முகேப்பில் 
இடைம் ப�றும் அளவுக்கு ேடசிய லவகேம் 
பகேநாண்லடைநாருக்கு ஊக்கேம் ்த்நது லமபேடுததுச் 
பசல்லும் வரிகேளநாகே உருக்பகேநாண்டிரு்ந்தன இவரது 
கேவி்்தகேள.

“ல்தத்திஙகள வருகின்ற ் �ோஙகல் நோளில்
்தஙகத்ல்த சுமக்கின்ற மகளிர் ஆக்கும்

்நயப் ் �ோஙகல் சுலவத்துண்டு மகிழ்ச்சி ் கோளவர்
நிதி �ல்டத்்த சீமோனகள: எனறும் எஙகள

லக்்தோடடு வோய�ட்டதுண்ப்டோ ் �ோஙகல்?
கண்மடடும் ஓயோமல் ் �ோஙகும் ் �ோஙகும்

்்தயவஙகள திருநோடகள எஙகட கில்லை
்்தருபவோரச் செோக்கல்டயில் வருமோ ் ்தப்�ம்?”

ஏ்ழ எளிலயநா்ர திரு்நாடகேளும் ப்தயவஙகேளும் 
தீண்டுவதில்்ே; ப்தருலவநாரச் சநாக்கே்டையில் ல்தர் 
வருவதில்்ே - இ்ந்த இறுதி இரண்டு வரிகே்ள 
முன்னிறுததி, கேவி்்த்யச் சிேநாகிதது அண்ைநா 
கேநாஞசி இ்தழில் எழுதியிரு்ந்தநார். (’கேநாஞசி’ மநா்த இ்தழ 
திரநாவிடை்நாடு இ்தழ நின்றதின் பின் ப்தநாடைஙகேப் 
ப�றறது).

-2-

 பின்�க்கேம் ப�ருகிவரும் ்வ்கே; முன்புறம் 
அ்ேயடிக்கும் வண்டியூர் மநாரியம்மன் 
ப்தப்�க்குளம்: ் டுவில் ஆறறஙகே்ர லமடடில் எழில் 
வீசும் ்தநாஜம்நால் என கேடடிடைக் கே்ேக்கு 
சநாடசியநாய உயர்்நது ப்தரியும் மது்ரத தியநாகேரநாசர் 

மீரா 
94

கவிஞர் மீைபா எனற இலட்சியக் கவிஞனின 94- வது பிறநத நபாள் யபாம் அறியவவ கடநது 
வ்பபாயிற்று. ஆனபால் கபாலததபால் கடநது வ்பபாகவியலபாத ஒரு கவி மீ.ைபாவசநதிைன எனற மீைபா. 

இததருைததில் அவர் நமக்குத வதரவப்படுகிறபார் எனக் கருதுகிவறன.
நட்புடன,

்பபா.தசயபபிைகபாசம்.
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திரநாவிடை ்நாடு விடு்த்ேக்கு முழக்கேமிடடைது 
ல�நாேலவ, திரநாவிடை ் நாடு விடு்த்ேக் கேருததியலில் 
இயஙகினநார் சிேகேநாேம் !

1960 கேள முடிய �நாரதி்தநாசன், சுப்புரததின்தநாசன் 
என்ற சுர்தநா, முடியரசன், ்தமிழ ஒளி, வநாணி்தநாசன், 
கேம்� ்தநாசன், கேண்ை்தநாசன், புேவர் ப�நான்னிவளவன், 
மீ. ரநாலச்நதிரன், நீேமணி, இன்குேநாப், மு.லமத்தநா 
என யநாப்புத ல்தநாடடைததில் கேவனமநாய ஊழியம் 
பசயது பகேநாடுத்தநார்கேள. மரபில் வ்ந்த இவர்கேள 
பகேநாள்கேயநாளர்கேள.

1959 ேனவரியில் திருவல்லிக்லகேணியிலிரு்நது சி. 
சு. பசல்ேப்�நா எழுதது மநா்த இ்தழ ப்தநாடைஙகினநார். 
கேவி்்த, விமர்சனம் என்ற இரு மு்னகேளில் அது 
சிறகேடிததுப் �ற்ந்தது. ஆனநால் மண்ணின் 
்ம்ந்தர்கேலளநாடு ஒடடைநாமல், ்தன்்னத தூக்கேேநாகேக் 
கேநாடடிபகேநாண்டைது. மணிக்பகேநாடி இ்தழ ல�நால் 
சிறுகே்்த எழுததுக்கேளின் கேளமநாகே ஆகேவில்்ே; 
’எழுதது’ எடுதது விசிறி வி்்தத்த புதுக்கேவி்்த வி்்த, 
அறு�துகேளின் இறுதியில் எழு�துகேளின் 
ப்தநாடைக்கேததில் மு்ளவிடைத ப்தநாடைஙகியது. Free 
verses என பசநால்ேப்�டடை புதுக்கேவி்்தக்கு , �நாரதி 
அ்தறகேநான ப�நாதுமேநான நிேத்்த ல்தநாறறுவிததுத 
்த்நதிருக்கிறநான் எனக் கேரு்த ஆ்தநாரமுண்டு.

“மீரநா கேவி்்தகேள” என பின்னர் கேவிஞர் மீரநாலவ 
ப்தநாகுதது பவளியீடு பசய்தநார். அவரது கேவி்்தகேளில் 
பவளிப்�டும் லவகேததுக்கும் ஓடடைததுக்கும் இரண்டு 
கேநாடடுகேள உண்டு:

 சநாகேநா்த வநானம் ் நாம் - கேவி்்த

“செோகோ்த வோ்னம் நோம் : வோழ்லவப் �ோடும்
செஙகீ்தப் �்றலவ நோம்: ் �ருலம வறறிப்

ப�ோகோ்த ் நடுஙக்டல் நோம் : நிமிர்நது நிறகும்
்�ோதியம் நோம் : இமயம் நோம் : கோைத் தீயில்

பவகோ்த ் �ோசுஙகோ்த ்தத்து வம்நோம்:
்வஙகதிர் நோம்: திஙகள நோம்; அறிலவ மோயக்கும்

ஆகோ்த �ழலமயில்ன அகறறிப் �ோயும்
அழியோ்த கோவிரி நோம்; அருவியும் நோம்;

இந்த ்தல்டயில்ைோ பவகம்,”
்தமிழ்கோக்கும் அணியில் நினப்ற

‘்செனப்றோம் நோம்: ் வனப்றோம் நோம்’

என்ற நீண்டை சீர்ததியி்னத தி்சபயஙகும் 
நிரப்புலவநாம் ் நாம்”.

என்னும் இறுதிவரி வ்ர ப்தநாடைர்கிறது.

 -வி்சபயநாடி்ந்த ல்தகே்ந்தன்னில் லவகேம் �நாயச்சி 
எம்்மபயல்ேநாம் எழு்நது நிறகேச் பசய்த வீர வரிகேள 
இ்வ.�நாலவ்ந்தர் �நாடைல்கேள ல�நாேலவ ஒவ்பவநாரு 
பசநாறப�நாழிவிலும் மீ. ரநாலச்நதிரனின் வரேநாறறு 
்வரவநார்த்்தகேள எமக்குத து்ையநாய 
்கேப்பிடிதது பவளிச்சத தி்ச ல்நாக்கி அ்ழததுச் 
பசன்றன.

 மன்னர் நி்னவில் என்னும் மறபறநாரு கேவி்்த:

கேல்லூரி : மீ. ரநாலச்நதிரன் என்னும் மரபுக் 
கேவிஞனின் கேவி்்த ஊறறு பீறிடடைடித்த கிைறு: 
்தமிழ வளர்க்கும் தியநாகேரநாசர் கேல்லூரியில் 
அப்துல்ரகுமநான், தி. கு. ்டைரநாசன், �நாவேர் 
�நாேசு்ந்தரம் என அ்னவரும் சகே மநாைவர்கேள.
கேவி்்தகேளுடைன் திமிறி எழு்நது பசயல்�டலடைநார் 
அருகிப் ல�நாகே, மீரநாவும் அப்துல் ரகுமநானும் நின்று 
நி்ேத்தனர். அக்கேநாேததில் (1961 ) மது்ரத 
தியநாகேரநாசர் கேல்லூரியில் சிறப்புத ்தமிழ எடுததுப் 
�யின்ற புகுமுகே வகுப்பு( Pre- university course) 
மநாைவன் ் நான்.

மு்தலில் ்தன்்ன ஒரு ்தமிழல்தசியக் கேவிஞரநாகே 
வடிவ்மததுக் பகேநாளகிறநார் மீ.ரநாலச்நதிரன். ்தமிழ 
மறுமேர்ச்சி, வடைபமநாழி எதிர்ப்பு, இ்நதி ஆதிக்கே 
எதிர்ப்பு, சமூகே சீர்திருத்தம், வி்த்வ மைம் ல�நான்ற 
ேடசியஙகேள அ்னததும் தி .மு .கே .  வுக்கு 
ப்ருக்கேமநான்வ. இ்வ கேநாரைமநாய ்தமிழத 
ல்தசியக் கேவிஞர் திரநாவிடை ல்தசியக் கேவிஞரநாகே 
எண்ைப்�டுகிறநார். மீரநா இது�றறி அதிகேம் 
அேடடிக்பகேநாளளவில்்ே.அது்தநான் இது, இது்தநான் 
அது என வநாதிடும் ல�நாக்்கேயும், அ்தறகேநான ல்ரச் 
பசேவழிப்்�யும் ப்தநாடைக்கேமு்தலே ்கேகேழுவி 
விடடைநார் . சுறறிலும் இயஙகிய இ்ளஞர் �டடைநாளம் 
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“இருந்தோலும் இது ் கோடுலம ் கோடுலம செோபவ
இரக்கமற்ற ் செயலக உன ் செயலக

எந்த மருந்தோலும் தீரோ்த பநோலய ் நஞசில்
வளரவிட்டோய. விளம்�ர பமோகத்தில் மூழ்கி

விருந்தோலும் விழோவோலும் ் வளிச்செம் ப�ோடும்
பவடிக்லக மனி்தர்கள எல்ைோம் இஙபக

இருந்தோலும் இ்றந்தோலும் ஒனறு்தோப்ன ;
இலை லவத்்தோய; மைர் சில்தத்்தோய; ்கோடுலம 
ஐபயோ!”

“�ற�ே அறச்சநா்ேகே்ளயும் அறிவுச் 
லசநா்ேகே்ளயும் �்டைத்த கேரு்ை வளளல் 
சிவகேங்கே மன்னர் து்ர. சண்முகேரநாேநா ்தம் 
இளவயதிலேலய இயற்கே எயதினநார். அவர் 
இயற்கே எயதி ஓரநாண்டுக்குப் பின் நி்னதது 
ப்ஞசம் ப்கிழ்நது இக் ் கேயறுநி்ேக் கேவி்்த்ய 
இயறறினநார் கேவிஞர்” என அடிக்குறிப்பு ்தகேவல் 
்தருகிறது.

 �நாலவ்ந்தர் �நாரதி்தநாசனின் கேவி்்தகேளில் 
அவரது பசருக்கும் முறுக்கும் திமிறிக்பகேநாண்டு 
பசநாறகேளும் வரிகேளும் பவளிப்�டும் ; ஒரு 
கேவிஞனு்டைய இயல்பு கேவி்்தகேளில் பவளிப்�டு்தல் 
்தன்னியல்�நானது .  கிண்டைலும் லகேலியும் 
லவகேலவகேமநாயச் பசயேநாறறும் மீரநாவின் 
குைவநா்கேக் பகேநாண்டிரு்ந்தன அவரது கேவி்்தகேள. 
லவகேததுக்கு ஈடு பசயயும் அறுசீர் விருத்தம், எண்சீர் 
விருத்தம் ல�நான்ற எளிய யநாப்பு வடிவத்்தக் 
்கேக்பகேநாண்டைநார்.

-3-

எழு�துகேளில் ஒரு ்தநாவல் ் டைக்கிறது ; மீரநா என்ற 
மரபுக் கேவிஞரிடைம் மடடுமல்ே, மரபில் கேநால் 
�திததிரு்ந்த அப்துல் ரகுமநான், இன்குேநாப், ஈலரநாடு 
்தமிழன்�ன், சிறபி, ் நா கேநாமரநாசன், மு.லமத்தநா என 
அத்த்ன மர�நாளர்கேளும் சுயமநான புதுக்கேவி்்தகேளில் 
்்டை ல�நாடைத ப்தநாடைஙகினர். புது வடிவததி்னக் 
்கேக்பகேநாளவதில் ஓரநாண்டு முன் பின் என கேைக்கு 
்வததுக் பகேநாளளேநாம்.

அப்துல் ரகுமநான்

 ் க்கேண்்ை என்னும் ப்தக்கேைக்கிள்ள”

என யநாப்பில் ப்தநாடைஙகிய வடிவக் கேடடுக்லகேநாப்்� 
, ் க்கேண்்ையின் கேநா்தல் மீதூறும் அகேக் கேவி்்த்ய 
ஏன் வீரவரேநாறறுப் புற்நானூறறில் ப்தநாகுத்தனர் 
என்னும் லகேளவிக்கு, ஒரு அறபு்தமநான உவ்ம ்த்நது 
ப்தநாடைர்்நது லமபேடுததுச் பசல்கிறநார்.

“ வீரவநாள வசிக்கும் ் வர உ்ற்ய

ஈர மேர்கேளநால் நிரப்பு்தல் ல�நாே,

மறவரேநாறறுப் புற ் நானூறறில் ,

அகேச்சு்வக் கேவி்்தகே்ளத ப்தநாகுதது 
்வததுளளனர்,

்த்ேவன் முகேவரி ்தருவ்தனநாலே”

என உவ்மயி்னயும் எழுதது அ்ச சீர் ்த்ள 
எது்கே லமநா்ன கு்றயநாது ்தருகிறநார் ரகுமநான். 
இவ்வநாறு எழுதிக்பகேநாண்டிரு்ந்த மரபுக் கேவிஞர் 

அ்னவரும் இறக்்கே மு்ளத்த �ற்வகேளநாய 
வநானததின் ”�நால்வீதி” �ற்நது பசன்றனர்:

 கேவிஞர் மீ. ரநாலச்நதிரன் , மீரநாவநாகிறநார். ஊசிகேள, 
கேனவுகேள+ கேற�்னகேள= கேநாகி்தஙகேள என 
கேடடுக்கேடைஙகேநா �்டைப்�நாளியநாகே(FREE VERSES) 
மநாறுகிறநார். இது எழு�துகேளின் ப்தநாடைக்கேம்.

 70 கேளின் ப்தநாடைக்கேததில் ஒரு கேவிஞர் ஒரு 
�திப்�நாளரநாகே �ரிைநாமம் பகேநாளவதும் ் டைக்கிறது. 
�திப்�நாளரநாகே பவறறிப் �டிகேளில் லமலேற லமலேற, 
அல்த லவகேததில் கேவிஞரநாகே அவர் ப�றறிரு்ந்த 
�்டைப்�நாறறல் கீழிறக்கேம் ஆகிறது. �திப்�நாளர் மீரநா 
; கேவிஞர் மீரநா - இருல�ரும் ஒததி்சவநாகேவில்்ே.

அன்னம் �திப்�கேம், ஒரு சின்ன ’டிபரடில் ‘ 
அச்சடிப்பு இய்நதிரததுடைன் ப்தநாடைஙகேப் 
ப�று்கேயில், சிவன் லகேநாவில் ப்தறகுத ப்தரு 
எழுத்தநாளர்கேளின் கிழக்கேநாகே மநாறியது. ஒரு கேவி்்தப் 
பிரம்மநாண்டைம் சிவன்லகேநாவில் ப்தறகுதப்தருவின் 
அன்னம் �திப்�கேமநாகே உருபவடுத்த பின் 
எழுத்தநாளர்கேளின் கிழக்கேநாகே மநாறியது ல�ருண்்ம! 
ஆனநால் மீரநாவின் கேவி்தநா வநாசகேர்கேள, அ்ந்தப் 
�திப்�கேம் ப்தநாடைஙகியபின், பிரமநாண்டைம் 
சன்னம்சன்னமநாய ப்நாறுஙகிச் சரி்ந்த்்தக் 
கேண்டைனர்.

ஆண்டுக்கு மூன்று நூல்கேள -ஒரு கேவி்்த, ஒரு 
சிறுகே்்தத ப்தநாகுப்பு அல்ேது ்நாவல், கேடடு்ர. 
மு்தன்மு்தேநாகே அபியின் பமௌனததின் ்நாவுகேள, 
பேய்ந்தனின் நி்னக்கேப்�டும் சிறுகே்்தகேள ஆனநால் 
திடடைமிடடை�டி அல்ேநாமல் �ே நூல்கேள வ்நது 
லசர்்ந்தன .கி.ரநா.வின் லவடடி, ரகுமநானின் �நால்வீதி, 
அ்்தயும் மீறிப் �ே நூல்கேள பவளியநாகின.கி.ரநா.வின் 
லசகேரிப்புத திறன் நி்ற்ந்த வடடைநார வழக்குச் 
பசநால்ேகேரநாதி மு்தன் மு்தேநாகே அன்னததில் 
பவளியநாயிறறு. அவர் மடடுமன்றி அப்துல் ரகுமநான், 
இன்குேநாப், �நாேநா, �ஞசநாஙகேம், �நாவண்ைன், 
இளம்�நாரதி, ்நா.்தருமரநாசன், வரேநாறறநாசிரியர் 
குடைவநாயில் �நாேசுப்பிரமணியனின் எனப் �ேரின் 
சஙகேப் �ே்கேயநாய அன்னம் ஆகியது.

 �்டைப்புச் சிகேரததி்ன ஏறகேனலவ ப்தநாடடிரு்ந்த 
மீரநா , அ்்தயும் கேடை்நது லமல் பசல்வநார் என 
அ்னவரும் எதிர்�நார்த்த்ம நிகேழநாது ல�நாயிறறு. 
எல்லேநாருக்கும் �நால் வநார்தது ஈர்த்த ஒரு கேற�கேத 
்தரு, சுரப்பியில்ேநாமல் வறறிச் சுருஙகே என்ன 
கேநாரைம்?

 ”கேல்லூரிப் �ணி, ்தமிழத து்றத ்த்ே்மப் 
�ணி, மு்தல்வர் ப�நாறுப்புப் �ணி, கேல்லூரிப் 
ல�நாரநாடடைப் �ணி, கேல்லூரி ஆசிரியர்கேள, 
ப்தநாழிறசஙகேப் �ணி, ’கேவி’ இ்தழப் �ணி, அன்னம் 
�திப்�கேச் சிறப்�நாசிரியர் �ணி, அன்னம் விடு தூது 
இ்தழப்�ணி, அச்சகே லமற�நார்்வப் �ணி, பகேநாஞசம் 
குடும்�ப் �ணி – இ்வ எல்ேநாமும் லசர்்நது என் 
எழுததுப் �ணி்யக் கேடடிப் ல�நாடடு விடடைன. ”

( மீரநா கேவி்்தகேள முன்னு்ர, �க். 23)

�நாரதி நூறறநாண்டு 1982 இல் ப்தநாடைஙகுகிறது; 
எட்டையபுரததில் மூன்று ்நாள விழநா! 1983 �நாரதி 
நூறறநாண்டின் முததி்ரயநாகே ்வ கேவி்்தகேள என 
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கேல்யநாண்ஜி ,கேேநாப்ரியநா இ்நதிரன், சமயலவல், ச. 
விேயேடசுமி என ஒன்�து கேவிஞர்கேளின் புதுக் 
கேவி்்தத ப்தநாகுப்பு அன்னததில் பவளியநாகிறது 
1985-ல் ’அன்னம் விடு தூது’ இ்தழ ப்தநாடைஙகேப் 
ப�றுகிறது. டிபரடில் அச்சு இய்நதிரததின் இடைததில் 
சிலிண்டைர் வ்நதுவிடுகிறது.

மீரநாவின் �ரவசப் ல�நாக்கும், �ணிகே்ளத 
திடடைமிடடு பசதுக்கிக்பகேநாளள இயேநா்மயும் 
�ேபிரச்சி்னகேளுக்குக் கேநாரைமநாகின.அ்வ 
அவரின் இயல்�நாகின.

அ்ேச்சல் அ்ேச்சல் ;எஙகும் எதிலும் 
அ்ேச்சல்; மறறவர்கேள பிற்ர ஏவிவிடடு இருக்கிற 
இடைததிலிரு்நது லவ்ே்யச் ச நாதிததுக் 
பகேநாளவநார்கேள .  கேவிஞருக்கு ,  குறிப்�நாகே 
�திப்�நாளருக்கு ஒவ்பவநான்்றயும் ல்ரில் பசன்று 
,லவ்ேச் லசநா்த்னயிடடைநாேன்றி 
நி்றவு ்தருவதில்்ே.

அது 1977 : அவசரநி்ேப் பிரகேடைனம் 
முடிபவயதியிரு்ந்த கேநாேம். ”இரவுகேள 
உ்டையும் ”என்ற எனது ப்தநாகுப்பின் 
்கேபயழுததுப் பிரதியி்ன மீரநாவிடைம் 
பகேநாடுததிரு்நல்தன். ப�நாருத்தமநான 
அட்டை ஓவியத்்த வ்ரய யநாரிடைம் 
பகேநாடுக்கேேநாம் என ல்தடித திரி்ந்தநார் 
மீரநா. என்னிடைமும் கேே்நது ல�சினநார். 
் நான்  அப் ல� நாது  ்த்ே்ம ச் 
ப சயேகே ததில்  அலுவேர நா கே ப் 
�ணியநாறறிக் பகேநாண்டிரு்நல்தன். 
எப்ல�நாது பசன்்ன வ்ந்தநாலும் மீரநா 
என்்ன ச்நதிக்கே வ்நதுவிடுவநார். 
இருவரும் லசர்்நது �திப்�கேப் �ணி 
ப்தநாடைர்�நாகே பவளிலய புறப்�டுலவநாம். 
கிரியநா �திப்�கேம் பசல்ேேநாம் என 
அஙகு பசன்லறநாம் .அஙகு ஒரு ஓவியம் 
; இருட்டை உ்டைததுச் சி்தற அடிப்�து 
ல�நால் ஒரு சுடைர் : இருள உ்டை்நது 
�ேப் �ே துண்டுகேளநாகிச் சி்தறும் கேநாடசி. முகேப்புக்குப் 
ப�நாருத்தமநாகே அ்மயும் எனத ல்தர்வு பசயது 
வி்ேக்கு வநாஙகினநார். அப்ல�நாது ஓவியததின் 
வி்ே ஆயிரம் ரூ�நாய. இது்தநான் �திப்�நாளர் மீரநா. 
�திப்�நாளன் மடடுமல்ே, அவருக்குள இயஙகிய ஒரு 
கே்ேஞனும் ல்ர்ததியநாகே நூல் பிடிதது உடைன் வ்நது 
பகேநாண்டிரு்ந்தநான்.

என் சுயநானு�வததிலிரு்நது மீரநா்வ விளக்கேப் 
�டு த ்த  இயலும் ;  � த ்த நாண்டுக்  கே நா ேம் 
’மனஓ்ச’பயன்னும் கே்ே இேக்கிய மநா்த இ்த்ழப் 
ப�நாறுப்ல�றறு, ஏறகேனலவ சமு்தநாயமும் அ்தன் 
வநாழவியல் இேக்கியமும் எததி்சப் �யணித்தனலவநா, 
அததி்சயிலிரு்நது முறறிலும் மநாறு�டடை கேருததியல் 
கேண்லைநாடடைத்்த முன்்வத்ததுப் �ணிபசயல்தன். 
எதிர்க் குர்ே அரஙலகேறறிய அ்ந்தப் �தது 
ஆண்டுகேள, கேக்கேததில் ் நான் இடுக்கிக் பகேநாண்டிரு்ந்த 
�்டைப்�நாறறல் திற்னபயல்ேநாம் ்நானறியநாமல் 
்ழுவிப் ல�நாகே ்வத்தன. ்நானறிய ்டை்ந்தது எனச் 
பசநால்ேல் ப�நாரு்நதும்.இன்று எழு்த உடகேநாரேநாம், 
்நா்ள எழு்தேநாம் என கேநாேமும் எழுததூழியமும் 

்ழுவிப் ல�நாயக் பகேநாண்டிரு்ந்தன.

 “கேழகேததில் (திமுகே) ் நான் எழுதிய கேவி்்தகேளுக்கும் 
மீரநா கேவி்்தகேள, இப்ல�நாது இதில் (லகேநா்டையும் 
வச்ந்தமும் ) உளள கேவி்்தகேளுக்கும் அதிகே 
விததியநாசம் இல்்ே; இரண்டிலுலம முறல�நாக்கு, 
அதி முறல�நாக்கு  அரசியல் முகேஙகேலள 
ப்தன்�டுகின்றன. ்்டையில் வீரியக் கு்றவு, 
வநார்த்்தகேளின் கேேப்பு, சிே இடைஙகேளில் பசயற்கேத 
்தன்்ம இதப்தநாகுப்பில் கேநாைப்�டுகிறது” - ( 
லகேநா்டையும் வச்ந்தமும்: முன்னு்ர �க்கேம் 26). 
மீரநாவின் ஒப்பு்தல் வநாக்குமூேம் இ்ந்த வநாசகேம்.

ஊடைகேவியல் லவறு: இேக்கியப் �்டைப்பு லவறு 
.இரண்டி்னயும் முரணின்றி இயஙகே்வக்கே 
்தனீததிற்ம லவண்டும். இரண்டு திறன்கே்ளயும் 
ஒலர வண்டியில் வசக்கிப் பூடடும் வல்ே்ம 

எல்ேநாருக்கும் வநாயக்கேநாது. சிற்ந்த 
ல � ச் ச நா ள ர் கே ளி ல் ,  சி ற ்ந ்த 
ஊடைகேவியேநாளர்கேளில், ஏல்தனும் 
வல்ே்மகேளில் ஒன்று லமலேறிக் 
கேவிகிறல�நாது, சநாண் ஏறினநால் முழம் 
இறஙகுகிறது மறற்தநான �்டைப்பு 
வல்ே்ம. ஏன் ஒரு இேக்கியவநாதியின் 
இழப்பு இப்�டி ஆகிவிடுகிறது என்னும் 
லகேளவிகேள இன்னும் வி்டையறறுத 
ப்தநாடைர்கின்றன.

 எழுதது அல்ேது இேக்கியம் 
ஒற்றப் �ரிமநாைம் பகேநாளவ்தறகுப் 
�தில், அச்சு �திப்பு, நூல் பவளியீடு, 
இ்தழப்�திப்பு எனப் �ல்வ்கேப் 
�ணிகேள விரிவு கேண்டைல�நாது ,ஒரு 
அசுரன் ல�நால் அச்சுத ப்தநாழி்ேத 
்தநாக்கிய கேணிணிப் �நாதிப்பு கேருததில் 
பகேநாளளப் �டடிருக்கேலவண்டும்.

 கேறறல் �ணியிலிரு்நது ஓயவு 
பகேநாண்டைபின், ஓம் சக்தி இ்தழ 
ப�நாறுப்ப�டுக்கே லகேநா்வ பசன்றிருக்கேக் 

கூடைநாது. மு்தலில் ப�நாளளநாச்சி மகேநாலிஙகேம் என்ற 
வளளேநார் லவடை்தநாரி. ்தமிழகேததின் கேநார்ப்�லரட 
மு்தேநாளி. அவர் அ்ழத்தநார் என்�்தநால் ல�நாயிருக்கேக் 
கூடைநாது. மு்தலில் அவ்ரச் சுறறிக் கும்மியடிதது ்தம் 
அறிவுப்ப�ருக்்கே விற�்ன பசயது பகேநாண்டிருக்கும் 
சீடைர்கே்ளக் கேடை்நது இவரநால் ப்ருஙகே இயேவில்்ே; 
மறபறநான்று ஓம்சக்தி இ்தழ முகேப்பில் சநாமியநாரின் 
�டைம் பவளிவரலவண்டும் என்று பசநான்னல�நாது 
மீரநா மறுதது விடு்தல். அவர் லகேநா்வயில்’ ஓம்சக்தி 
’ இ்தழப் ப�நாறுப்பில் இரு்ந்த கேநாேம் மனசு ஒடடைநாது 
நின்றலவ்ளயில், மது்ரயில் ல்தநாழர் எழுத்தநாளர், 
லகேநா.லகேசவன் மரைம் எனச் பசயதி வ்நது லசருகிறது. 
புத்தகேக் கே்டைமுன் அறிவிப்புப் �ே்கே எழுதி 
்வக்குமநாறு விேயநா �திப்�கே லவேநாயு்தததிடைம் 
ப்தரிவிததுவிடடு மது்ர வி்ரகிறநார்.

மது்ரவரும்ல�நாது இரவுமணி �தது. அ்தறகுள 
லகேசவன் உடை்ே மயநானததுக்கு எடுததுச் 
பசன்றுவிடடைனர் அவரு்டைய து்ைவியநாரிடைம் 
துக்கேம் விசநாரிததுவிடடு, இரவு ஒரு மணிக்கு 
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சிவகேங்கே வ்நது �டுத்தவர், 
�டுத்தது பகேநாடுத்தது்தநான் ; 
மறு்நாள கேநா்ே 9 மணி ஆகியும் 
எழு்நதிருக்கே முடியவில்்ே ; 
உடைம்பு அ்சய முடியவில்்ே 
.ப்ஞசு வலித்தது. மது்ரயில் 
ம நா ற றி ம நா ற றி  மூ ன் று 
ம ரு த து வ ம ் ன கே ளி லு ம் 
ல கே நா ் வ யி ல்  ப கே நா ங கு 
மருததுவம்னயிலும் ்தஙகி 
ல்நாயக்குப் �நார்த்தநார் .கே்டைசியில்’ 
�ர்கின்சன்’ என்னும் ஒருவ்கே 
மு டை க் கு வ நா ்த ம்  எ ன் று 
கேண்டுபிடித்தநார்கேள. சநாப்பிடுவது 
குளிப்�து எதுவும் பசயய இயேவில்்ே ; எல்ேநாம் 
அவரு்டைய ம்னவி்தநான் கேவனித்தநார்.

ல்நாயநால் ்தநாக்குண்டு மூன்றநாண்டுகேள மூ்ேயில் 
கிடை்நது வநா்த்னப் �டும் லவ்ளயில் ” இப்ல�நா்தநாவது 
கேடைவு்ளக் கும்பிடுஙகேள; லகேநாயிலுக்குப் ல�நாஙகேள; 
ஓம் ்மச்சிவநாயநா பசநால்லுஙகேள; சுலேநாகேம் 
பசநால்லுஙகேள என்று ப்யலவலியில் இரு்நது என் 
அரு்ம மகேள பசல்மநா பசநால்லிப் �நார்ததும் எதுவும் 
்டைக்கேவில்்ே. என்னநால் முடியவில்்ே”

 ( மீரநா கேவி்்தகேள �க்கேம் 21)என்று எழுதுகிறநார்.

அ ப் ல� நா து  அ ்ந ்த த  ்த ்ந ்்த  இ ப் � டி 
நி்னததிருக்கேேநாம்; பிள்ளகேளின் உரி்மகேளில் 
்நான் ்த்ேயிடுவது எப்�டி இல்்ேலயநா, அது ல�நால் 
என் கேருததுக்கேளிலும் ்த்ேயிடைப் பிள்ளகேளுக்கு 
உரி்ம கி்டையநாது. அவர்கேளுக்கு ப்தயவததில், 
லகேநாயிலில் , சுலேநாகேததில் ்ம்பிக்்கே; அவருக்கு 
மனி்தனில் ் ம்பிக்்கே. மனி்த்ன ் ம்பினநார்.

 “என்்னப் ல�நால் என் பிள்ளகேள 
இருப்�நார்கேளநா என்�து ச்நல்தகேம் என் கேருததுக்கேளில் 
நூறறுக்கு நூறு அவர்கேளுக்கு உடைன்�நாடு கி்டையநாது. 
்நான் அவர்கேளின் உரி்மகேளில் ்த்ேயிடுவது 
இல்்ே” என்�நார்.

 ( மீரநா கேவி்்தகேள �க்கேம் 20 )

1998 இறுதியில் அவர் உடைல்்ேம் குன்றிய 
நி்ேயில் கேவிக்லகேநா விருது ப�றற பின், பசன்்ன 
திருவநான்மியூரில் ்மததுனர் வீடடில் ்தஙகி 
மருததுவம் �நார்ததுக் பகேநாண்டிரு்ந்தநார் . 
திருவநான்மியூரில் கேவிஞர் இன்குேநாப்பும் ்நானும் 
ச்நதிதது உ்ரயநாடிலனநாம். ரகுமநானும் இன்குேநாபும் 
்நானும் மீரநாவுடைன் திருவநான்மியூர் கேடைறகே்ரயில் 
்டை்நது பசன்லறநாம். ் நான் ப்தரிவிதல்தன்,” ஊருக்கு 
ல�நாய வருகிலறன் என்று பசநால்கிற உஙகேள கேருத்்த 
்கேவிடுஙகேள. உஙகே்ள ் மயமநாகே ் வதது நி்றய 
கேநாரியஙகேள �நார்க்கே லவண்டியிருக்கிறது .நீஙகேள ஒரு 
அ ் டை ய நா ள ம நா கே  இ ரு ங கே ள ,  ் நா ங கே ள 
பசயல்�டுகிலறநாம்”

 இல்்ே ல�நாயவிடடு வ்நது விடுலவன் என்றநார். 

அப்துல் ரகுமநானுக்கு அது 
உடைன்�நாடில்்ே . ஊருக்குப் 
ல�நாய அ்ந்தப் பிரச்ச்ன இ்ந்தப் 
பிரச்ச்ன என்று உடைம்்�க் 
பகேடுததுக் பகேநாண்டு, தீரநா்த 
பிரச்சி்னகேளநால் மன்சயும் 
பகேடுததுக் பகேநாண்டு வ்நது 
நிற�நார் என்�து அவரது 
எண்ைமநாகே இரு்ந்தது. அது 
எஙகேளு்டைய குரேநாகேவும் 
ஒலித்தது.

ல்நாயவநாயப்�டடு மூன்று 
ஆண்டுகேள ஆகி இரு்ந்தன.

“மீரநா ்ம்்மப் பிரி்நது விடடைநார்; மீரநா 
�டுததுவிடடைநார். அவ்ர எழுப்� முடியுமநா எனத 
ப்தரியவில்்ே. மீரநா மன்தளவில் ்ம்்ம விடடுப் 
பிரி்நது ல�நாயநாச்சு” என்று கி.ரநா. எழுதியது 
உண்்மயநாயப் ல�நாயிறறு.

இறுதிவ்ர ,  இறப்பு வ்ர பகேநாள்கே 
நி்ேப்�நாடடில் ்தடுமநாறநாமல் மீரநா நின்றநார். 
அவரது இறப்புக்குப் பின்னநாலும் பகேநாள்கேகேள 
ப்தநாடைருகின்றன. எனினும் இஙகு சிே லகேளவிகே்ள 
எழுததுேகேம் ல் நாக்கி ் நாம்  முன்்வக்கே 
லவண்டியிருக்கிறது:

1. ஒரு ேடசிய எழுத்தநாளனின் மரைம் இேக்கிய 
உேகில் கேரு்தப்�டைநாமல் ல�நாகும் கேநாரைம் யநாது?

2. ்தமிழத ல்தசியம், திரநாவிடைத ல்தசியம் 
இ்வகேளின் இருப்பு இன்்றய கேநாேச்சூழலில் 
ல்த்வயறறுப் ல�நான்தநா ? அல்ேது ஏறறு ் டைப்ல�நார் 
நீர்ததுப் ல�நாய விடடை்தநால் நீர்ததுப் ல�நாயினவநா?

3. ஆனநாலும் பமநாழிவழித ல்தசியம் என்�து 
உேகேப் �ரப்�ளவில் உண்டு. அ்ந்த உண்்ம 
்தமிழருக்கும் உண்டு ்தநாலன?

4. �குத்தறிவு ,சுயமரியநா்்த , சமூகே சீர்திருத்தம், 
சமததுவ சமு்தநாயம், சநாதி மறுப்பு , பமநாழி ஆதிக்கே 
எதிர்ப்பு ல�நான்ற கேருததியல்கேள உயிரறற சடைேஙகேள 
ஆகி விடடைனவநா? பமநாத்தததில் ஒரு லகேளவி்தநான் 
- வநாழவுக்கும் �்டைப்புக்கும் எக்பகேநாள்கேயும் 
ல்த்வயறறுப் ல�நான்தநாய இ்நநூறறநாண்டு எதிர் 
நிறகிற்தநா?

5. அது உண்்மயநாயின் - நிகேழகேநாேத ்தமிழக் 
கேவி்்த உேகேமும், எழுத்தநாளர் உேகேமும் மன 
ல்நாயநாளியநாகிக் பகேநாண்டிருக்கின்றனரநா?

நனறி :

“சிவனபகோவில் ் ்தறகுத் ் ்தரு, எழுத்்தோளர்களின கிழக்கு” 
என்ற கவித்துவப் ் �ோருத்்தப்�ோடுளள ்தலைப்பில்ன எ்னக்குத் 
்தநது, கவிஞர் மீரோ. 94 –வது பி்றந்த நோள அனறு, ‘்மயநிகர் 
நிகழ்வு’ உலரநிகழ்த்்தச் ்செய்த நண�ர், வளரி கவில்த 
இ்தழோசிரியர் அருணோ. சுந்தரரோசென அவர்களுக்கு.



ம�ொழிமெயர்ப்பியல்

சிறந்த ம�ொழிமெயர்ப்பு 
நூலுக்ொன 
ெரிசுப்்ெொட்டி - 2022
(திருவள்ளுவராண்டு - 2053)
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காக்கச் சிறகினிலே இதழ் முன்னெடுககும் 
கவிஞர் கி.பி.அரவிநதன ஏழாவது ஆண்டு நி்னெவு

இேககியப் பரிசுப் லபாட்டி
‘கொகலகச் சிறகினிலை’ இ�ழின் த�ொடகக கொை தநறியொ்ளர் 
கவிஞர் கி.பி.அரவிந�ன் கனைவின் மீதியில் எழும புதிய �டமொக இப்ல்பொடடி அலமயும.

‘தென்றிடுவீர் எடடுத்திககும கலைச் தெல்வஙகள் யொவும தகொைர்நதிஙகு லெர்ப்பீர்’ என்கிற மொகவி 
்பொரதியின் கனைலவ நனைவொககும முயற்சியில் இதுவும ஒன்று.

தெரிவுக்குரிய ெகுதி

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

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

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

நடுவர் குழு:  ச�ராசிரியர் ்க. �ஞோங்்கம் (இந்தியா)
  முட்னவர் ச்க.எம். சவணுச்கா�ால (இந்தியா)
  எழுத்ாைர் என ேரவணன (சநார்சவ)
  எழுத்ாைர் அமரந்த்ா (இந்தியா)
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பரிசுகள்
லதர்ந்தடுககப்படும் இரண்டு நூலகளுககு தோ 

சானறிதழ் மற்றும் 10,000 இநதிய ரூபாயகள்
ஒரு ஊககப்பரிசு

சானறிதழ் மற்றும் 5000 இநதிய ரூபாயகள்
சிறப்புப் பரிசு

வாசகர்களுககானெது - ஓராண்டு காக்க சநதா

நன்றி : 
இப்ல்பொடடிககொனை ்பைப்்பரிசிலனை வழஙகும கவிஞர் கி.பி.அரவிந�ன் குடும்பம ெொர்்பொக 

அவர்�ம துலைவியொர் திருமதி சுமதி மற்றும ைண்டன் துளிர் நண்்பர்கள்
வொழ்த்துககளுடன் கொகலகச் சிறகினிலை இ�ழ்க குழுமம

ல்பறாட்டியின் விதிமுர்கள்
1.���ப�ோட்டியோளர்கள்�(நூலோசிரியர்கள்)�தமது�
தன்விவரக்� குறிப்பு்களள� இயற்�யர ,�
புளை்�யர,�மு்கவரி,�்ெலப�சி�உள்ளிட்்ட�
விவரங்களு்டன்�kipian2022kaakkaicirakinile@
gmail .com�என்கிற�மின்ைஞெல�ஊ்டோ்க�
மட்டுபம�அனுப்�பவண்டும்.

2.��பிற�்மோழி்களிலிருந்து�தமிழில�்வளிவந்த�
நூல்களின்�இரண்டு��டி்களள�அனுப்�பவண்டும்.�
இந்நூல��றறி�ஊ்ட்கங்களில�்வளிவந்த�
விமரெைங்கள்�மறறும்�்கருத்துளர்கள்��றறிய�
வி�ரங்களள�மின்ைஞெல�வோயிலோ்க�அனுப்��
பவண்டும்.

3.��நூல்களள�்கோக்ள்கச்�சிறகினிபல�்ெயல்க�
மு்கவரிக்கு��திவு�அஞெல�மூலம்�மட்டுபம�
அனுப்��பவண்டும்.

4.���திவு�அஞெல�உளற�மறறும்�மின்ைஞெலில�
“்கவிஞர�கி.பி.அரவிந்தன்�ஏழோவது�ஆண்டு�
நிளைவு�இலக்கியப்��ரிசுப்ப�ோட்டி�-�2022”�
என்று�குறிப்பி்டப்�்டபவண்டும்.

5.��ப�ோட்டிக்கு� அனுப்�ப்�டும்� நூல்கள்�
மூ ல ் ம ோ ழி யி லி ரு ந் து � த மி ழி ல�
்�யரக்்கப்�ட்்டதோ்கபவோ�மூல்மோழியு்டன்�
ஒப்பிட்டு�ெரி�ோரக்்கப்�ட்்டதோ்கபவோ�இருந்து,�
அது��ரிசுக்குரியதோ்கத்�பதரந்்தடுக்்கப்�ட்்டோல�
பதரவு�்ெயயப்�ட்்ட�நூளல�்வளியிட்்ட�
்வளியீட்்டோளருக்கு�ெோன்றிதழும்�5000�இந்திய�
ரூ�ோய்கள்� �ரிசுத் � ்தோள்கயோ்கவும்�
வழங்கப்�டும்.

6.��் மோழி்�யரப்பு�இலக்கிய�வளரச்சிக்கு�
தனித்துவப்��ங்களிப்புச்�்ெயயும்�தமிழ்ச்�
சிறறிதழ்�ஒன்றுக்கு�ெோன்றிதழும்�5000�இந்திய�
ரூ�ோய்கள்�ஊக்்கப்��ரிெோ்கவும்�அளிக்்கப்�டும்.

7.��ப�ோட்டிக்குரிய�நூல்கள்�மறறும்�சிறறிதழ்்கள்�
�றறிய�வி�ரங்களள�அளவ�்தோ்டர�ோ்க�
ஊ்ட்கங்களில�்வளிவந்த�விமரெைங்கள்�
மறறும்�்கருத்துளர்களு்டன்��ட்டியலிட்டுக்�
்கோக்ள்கச்� சிறகினிபல�அலுவல்கத்துக்கு�
அனுப்�லோம்.�வோெ்கர்கள்�அனுப்பிளவத்த�
�ட்டியலிலிருந்து�நடுவர்களோல��ரிசுக்குரிய�
நூல�/�சிறறிதழ்�பதரந்்தடுக்்கப்�ட்டிருந்தோல�
�ரிந்துளர�்ெயத�ஒவ்வோரு�வோெ்கருக்கும்�
ஓரோண்டு�்கோக்ள்க�ெந்தோ�சிறப்புப்��ரிெோ்க�
அனுப்பிளவக்்கப்�டும்.

8.���ரிசுக்குரிய�நூல்களள�நடுவரகுழு��ரிசீலித்து�
அளித்த�பதரவின்�அடிப்�ள்டயில�் நறியோளர�
வழஙகும்�தீரப்ப��இறுதியோைது.

9.���ஙப்கறகும்�ப�ோட்டியோளர்களு்டன்�ப�ோட்டி�
முடிவு�அறிவிக்்கப்�டும்�வளர�அஞெல,�
்ெலப�சி,� ்தோளலப�சி,� மின்ைஞெல�
உள்ளிட்்ட� எந்தத்� ்தோ்டர�ோ்டலும்�
ந்டத்தப்�்டமோட்்டோது.

10.��ப�ோட்டியின்�முடிவு�2022�ஏப்பிரல�மோத�
்கோக்ள்க�இதழில�்கோக்ள்க�குழுமத்திைரோல�
முளறப்�டி�் வளியி்டப்�டும்.

11.���ரிசுக்குத்�் தரிவோகும்�நூலுக்குரிய�ெோன்றிதழும்�
�ரிசுத்�் தோள்கயும்�உரிய�முளறயில�அனுப்பி�
ளவக்்கப்�டும்.
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