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கவித்த

கவிதா லட்சுமி

மாணவன் தன் மமசையில் கிறுக்கும்
இசைக்குழுவவான்றின் வெயரின் பின்்ால்
இருக்கும் வைய்தி என்்

கணக்கு வழக்குகசைப் ெற்றிப்
மெசும் மொவதல்்ாம்
தச்வரகள் ஏன்
கசைவாய்க்குள் சிரிக்கிறாரகள்

ஆதாமின் வி்ாவிலிருந்து
வெண் எதற்காகப் பிறக்கமவண்டும்

இப்மொவதல்்ாம்
நாைகஙகள் நாைகததன்சம குசறந்தும்
கசதகள் எல்்ாம்
கசதவைால்்்ற்றும் எழுதப்ெடுவமதன்

எப்மொதும் தாம்தான்
குடும்ெதசதச் சுமப்ெதாக
ஒரு ஆண்
ஏன்
வைால்லிக்வகாண்டு இருக்கிறான்

மனிதரகளின் எதிரகா்ஙகள் ெற்றிப்
எப்மொதும்
அவமரிக்கா மெசிக்வகாண்டிருப்ெதன்
சூடைமம் என்்

கச்மகசைப்
பிரம்மன் தன் நாவில்
சவததிருப்ெதாய்ச் வைான்்வரகள்
எமது உள்ைாசைகசைச் மைாதிப்ெமதன்

துறவிகள் எதற்காக
ஒரு பிராரததச் நூலுக்காகச்
ைண்சையிடடுக் வகாள்கிறாரகள்

திசரததுசறயில்
எல்்ா ஆணிகசையும்
ஏன் ஆண்கமை புடுஙகுகிறாரகள்

இ்க்கிய விவாதஙகளின் மொது
ஒரு கவிஞர எதற்காக
இன்வ்ாருவரின்
சககசை முறிததுவிடுகிறார
அதிகாரமம ஒரு கச்தான்!

அதிகாரமம ஒரு கலைதான்!

எஙவகஙமகா
யார யாமரா
எழுதிய தீரப்புகளில்
சுரண்ைப்ெடை வைஙகளில்
வகாடுதத ஆயுதஙகளில்
மூடைப்ெடை மொரகளில்
வகாடுஙமகால் ஆக்கிரமிப்புக்களில்

ஆயிரமாயிரம்
்டை்டைம்
உயிரகள்
வகால்்ப்ெடை கா்ஙகள்
வநஞ்சுள்
தகிததுக்வகாண்டிருக்கும்
இமத நாளில்

உருதவதரியாதவதாரு மெயிச்க்கண்டு
ஆதிக்க முகஙகவைல்்ாம்…
முகம் மூடி
மரணெயததிச்
மூச்சுமுடை சுவாசிப்ெசதயும்
வகால்லிமருந்து வகாடைப்ெடை
புழுக்கசைப்மொ்
சுருண்டு கிைப்ெசதயும்
காணுசகயில்…

எ்க்கும் வர்ாம் இறப்பு
என்ெசதக் கைந்து
அடிவயிற்றிலிருந்து
இரகசியமாய் எழுகிறவதாரு
மகாரப்புன்்சக

இந்த வன்மம்
இல்்ாத கா்மும்
எ்க்கிருந்தது

உருத்தரி்ாத மேய்
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‘ஜெய் பீம்’:
அரசு தயங்குவது ஏன் ?

அண்மையில் வெளிெந்து உலகின் கெனத்தை 
ஈர்ததுள்ளதைன் மூலம் தைமிழ்த தி்ையுலகததுக்குப் 
வெரு்மை சேர்ததுள்ள ‘வெய் பீம்’  தி்ைப்ெடக் 
குழுவினர் அ்னெரும் ொைாட்டுக்குரியெர்கள. 
ஒவவொரு நடிகரும் அந்தைந்தை கதைாப்ொததிைஙக்ளாகசெ 
ொழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார்கள. தைமிழ்த தி்ையுலக 
ெைலாற்றில் ‘வெய் பீம்’ ஒரு ்மைல்கல் என்ெதில் 
ஐயமில்்ல.

இது நடந்து முடிந்தை க்தை; உண்மைக்க்தை. எனசெ, 
காெல்து்றயினைால் வகாடூைத தைாக்குதைலுக்கு உள்ளாகி 
அந்தை மைக்கள அ்டந்தை ெலிக்்ளயும் சிதைெ்தைக்்ளயும் 
வெறும் ொர்த்தைக்ளால் மைட்டுசமை வி்ளக்கிட முடியாது 
என்ெ்தையும் ெைலாறு வநடுகிலும் குைலற்றெர்கள 
எதிர்வகாளளும் துயைம் இதுதைான் என்ெ்தையும் 
தி்ைக்க்தை சதைாலுரிததுக் காட்டியிருக்கிறது. 
அதைன்மூலம் உலகம் முழுெதும் அந்தைத தி்ைப்ெடம் 
ஏற்ெடுததி இருக்கும் தைாக்கம் சிலைது உறக்கத்தைக் 
க்லததிருக்கிறது. ெலைது கணக்்ளத திறந்திருக்கிறது.

ஆனால் இந்தைத தி்ைப்ெடததில் விரும்ெததைகாதை 
ெ்கயில் ஒரு காட்சிய்மைப்்ெத திட்டமிட்சட 
உருொக்கி தைம் மைக்க்்ளச் சிறு்மைப்ெடுததிவிட்டதைாக 
ஒரு தைைப்பு குற்றஞோட்டியும் மைறுதைைப்பு மைறுததும் கடந்தை 
ஒருமைாதை காலமைாக ேமூக ெ்லததை்ளஙகளிலும் காட்சி 
ஊடகஙகளிலும் நிகழ்ததிக் வகாணடிருக்கிற ொர்த்தை 
யுததைஙகள தைெறான்ெ. தைடுதது நிறுததைப்ெட 
செணடிய்ெ.

ேட்டததின் ஆட்சி ந்டவெறுகின்ற ஒரு நாட்டில் 
இதுசொன்ற நிகழ்வுகள மைக்க்்ள மைதைமைாகவும் 
ோதியாகவும் பிரிததுக் கூறுசொட்டுச் சிதைறடிததுவிடும். 
எனசெ, ொதை, பிைதிொதைஙக்்ள வொதுவெளியில் 
்ெக்கிறெர்களின் ொர்த்தைகளில் மிகுந்தை கணணியம் 
இருக்கசெணடும். அளளிவீசுகிற விமைர்ேனஙகளில் 
நிதைானமும் நாகரிகமும் க்டப்பிடிக்கப்ெட செணடும். 
தைெறினால் அது எய்தைெர்க்்ளசய திரும்பிெந்து 
தைாக்கும். அது இன்னும் ோதிய ென்மைத்தைக் கூர்ெடுததும்.

ஆனாலும், எதுகுறிததும் யார் செணடுமைானாலும் 
யா்ை செணடுமைானாலும் அநாகரிகமைாகவும் 
அெமைரியா்தையாகவும் செேலாம்; எச்ேரிக்கலாம்; 
வகா்ல மிைட்டல் விடுக்கலாம்; அச்சுறுததைல் வேய்யலாம் 
என்கிற அ்ளவில் இந்தை நிகழ்வு மைக்களி்டசய 
ஐயத்தையும் அச்ேத்தையும் ஏற்ெடுததி ெருகிறது 
என்ெ்தையும் கெனிக்கத தைெறிவிடக் கூடாது. 
இதுவிேயததில் அைசும் அைோஙகமும் அ்ளவுகடந்தை 
வமைௌனத்தைக் க்டப்பிடிப்ெது நல்லதைல்ல என்று 
மைக்கள கருதுகிறார்கள.

அைசுகள ெரும்; சொகும். அைோஙகம்!? =
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ஜ�ொடர்

தராசு ஷ்ாம்
shyamtv@gmail.com

தராசு ஷ்ாம், தமிழ் புலனாய்வு 
இதழி்லின் முன்்னாடி 

இதழான ‘தராசு’ வார இதழின் 
நிறுவனர், ஆசிரி்ர் என 

அறி்ப்பட்டவர்; தமிழ்்ாடடின் 
சமூக வலலத் தளஙகளிலும் 

காடசி ஊ்டகஙகளிலும் 
உ்டனுக்கு்டன் அரசி்ல் 
அதிர்வுகலளத் ததாடடுக் 

காட்டக்கூடி் மூத்த 
்பத்திரிலக்ாளர்; ஆழ்்நத 

வாசிபபும் ்தர்்நத அரசி்ல் 
வரலாற்றுத் ததளிவும் மிக்கவர்.

“ஏகாந்த வா்தம், அநேகாந்த வா்தம் என்ால் என்ன? விளக்குஙகள்!”

“ஒரு ப�ாருளள ஒரு நோக்கில் மட்டும் �ார்ப�து ஏகாந்தவா்தம்.ஒரு 
ப�ாருளள்ப �ல்நவறு நோக்கில் �ார்ப�து அந்னகாந்தவா்தம். சமணம் ்தவிர, 
பி் ம்தஙகள் ஏகாந்தவா்ததள்தக் கூறுவ்ன. ோம் மட்டுநம அந்னகாந்தவா்தக் 
பகாள்ளக பகாண்டிருக்கிந்ாம்.”

“ோம் நிக்கந்தரகள்.�ற்ற்வரகள். எ்னநவ சமணம் நிக்கண்்ட ம்தம். ோம் 
பிண்டி (அநசாக) மரதள்த்ப ந�ாறறி வழி�டு�வரகள். எ்னநவ சமணம் பிண்டியர 
ம்தம்.”

“சநதிரகு்ப்த பமௌரிய்ப ந�ரரசருக்குக் குரு ேமது �ததிர�ாகு. வ்டக்கில் 
வல்்லளம வாயந்த ந�ரரளச நிறுவிய்தால் ேம் ோட்டின வர்லாறறில் அது ஒரு 
புகழவாயந்த நிகழச்சி.. சநதிரகு்ப்தர �்ல ஆண்டுகள் ேல்்லாட்சி பசய்தபின 
மகனி்டம் அரளசத ்தநதுவிட்டு து்வ்ம் நமறபகாண்்டார.”

“பின்னர �ததிர�ாகு முனிவர அஙகிருநது ப்தன்னகம் வந்தார. ளமசூர 
ோட்டில் பவள்ளளக்குளம் என் சிரவணப�ௌகுளா என் �குதியில் அள்னவரும் 
்தஙகி்னாரகள். விசாகமுனிவர என் ்தமது சீ்டளர அனு்பபிச் நசாழ, �ாண்டிய 
ோடுகளில் சமண சமயக் பகாள்ளககளள்ப �ரவச் பசய்தார.

“பின்னர “சல்ந்லகள்ன” நோனபிருநது கி.மு. 297-இல் வீடுந�று ப�ற்ார. 
“சல்ந்லகள்ன” என�து வ்டக்கிருத்தல். எள்தயும் உண்ணாமல் ஜீவன முக்தி 
அள்ட்தல். �ததிர�ாகுவின சீ்டராகிய சநதிரகு்ப்தரும் அஙநகநய சல்ந்லகள்ன 
நோனபிருநது உயிர நீத்தார.”

“ப்தன்னகததில் குடிநயறியதும் மக்களு்டன பேருஙகி்ப �ழகி அவரகளுள்டய 
பமாழி, �ண்�ாடு, ோகரிகம் ஆகியவறள் ேனகு அறிநது பகாண்ந்டாம். சமண 
சமயக் பகாள்ளககநளாடு ்தமிழ, கள்ல, இ்லக்கியம் ஆகியவறள்யும் 
வளரதப்தடுதந்தாம்.”

“உணளவ ஏறறுக் பகாள்வதில் ோம் பின�றறும் விதிமுள்களில் ஏந்தனும் 
குள் நேரந்தால் அனறு உண்ணாமந்லநய இருநது விடுநவாமல்்லவா? ேமக்கு 
உணவிடும் முள்களள ேனகறிந்த இல்்ல்த்தார ்தமிழகததில் இருந்த்னர. 
அவரகள் சமண பேறிகளள்ப பின�றறி்னாரகள். எ்னநவ ்தான இஙகு சமணம் 
பசழிதது வளரகி்து.”

1
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நேமிோ்தர

காலப் வெரு வெளியில் கணக்குப் சொட 
முடியாதை வெகு தூைம்.

இைணடாயிைம் ஆணடுகளுக்கு முந்்தையதைாக 
இருக்கலாமைா? இருக்கலாம்.. யார் கணடது?

“ேஙகா” என்று பின்னாட்களில் அ்ைக்கப்ெட்ட 
அந்தைச் ேமைணக் கூடு்க அன்று க்்ள கட்டியிருந்தைது. 
வநடுந்வதைா்லவிலிருந்து ெந்திருந்தை அந்தைத துறவி 
ஏசதைா வோல்கிறாசை?

ேமைணர்க்ளால் எழுதைப்ெட்ட சிலப்ெதிகாைம், 
சீெக சிந்தைாமைணி, ெ்்ளயாெதி ஆகிய்ெ ெற்றி 
இருக்குசமைா? பிற்காலததில் ஐம்வெரும் காப்பியஙகள 
என்று அ்ெ சொற்றப்ெட உள்ளனசெ?

ஐஙகுறுஙகாப்பியஙக்ளான உதையணகுமைாை 
காவியம், நாககுமைாை காவியம், யசோதைை காவியம், 
சூ்ளாமைணி, நீலசகசி ஆகிய்ெயும் அெர்கள தைந்தைது 
தைாசன? அறம், துறவு, வகால்லா்மை, அகிம்்ே ஆகிய 
ெணபுகள அ்னத்தையும் அருகர்கள அல்லொ 
அருளினார்கள?

ஐம்புலன்க்்ளயும் இரு வி்னக்்ளயும் வெயிததை 
அந்தை  “ஜினர்கள ”  ்ெனமைதைம்  சமைலும் 
அ ் ட ய வி ரு க் கு ம்  ச மை ன் ்மை ் ய ப் 
செசியிருப்ொர்கச்ளா? வீடு செற்றின் செரின்ெ 
நி்லயால் அருகெதைவி அ்டந்தைதைால் என்ெதைால் 
ேமைணத்தை அருகமைதைம் என்று அ்ைக்கிறார்கள 
என்று வோல்லியிருப்ொர்கச்ளா?

வநடுந்வதைா்லவிலிருந்து ெந்திருந்தை அந்தைத துறவி 
உெசதைசிததுக்வகாணசட சொனார்.

துறவிகள ஆர்ெததுடன் விொதைத்தைக் கெனிததுக் 
வகாணடிருந்தைனர். ொ்றக் குன்றுகளுக்கு வெளிசய 
மை்ை வகாட்டிக் வகாணடிருந்தைது.

நாமும் காலப் வெருவெளியின் மைாயக்கணணாடி 
ெழி கணடு சகட்டுக் வகாணடிருந்சதைாம்.

பின்னர் ஆயிைம் ஆணடுகளுக்குப் பின் 
ேமைணததுக்கும், ்ேெததுக்கும் சொட்டி ஏற்ெடும் 
என்சறா, அதில் ்ேெம் தைமிழ் மூசெந்தைர்க்்ளத 
தைன் ெேம் இழுததுக்வகாளளும் என்சறா அப்சொது 
நி்னததிருப்ொர்க்ளா?

வதைரிந்திருந்தைாலும் கெ்லப்ெட்டிருக்க 
மைாட்டார்கள.

ஏவனன்றால்  அமைணமைாகிய  ேமைணம் 
ேமைைேப்சொக்குள்ளது. ெல்செறு சிந்தை்னக்்ள 
இ்ணததுக் வகாளளும் ் மைய ஓட்டம் வகாணடது. 
குலவதைய்ெ மைற்றும் நாட்டார் வதைய்ெ ெழிொட்டுக்குள 
இருந்தைெடிசய வொதுமைக்கள ேமைணத்தையும் ெழிெட 
அது அனுமைதிததைது.

அது- அறிவுஜீவி மைதைம் !

சமைணம் மைன்னர்க்ளாலும் ெணிகர்க்ளாலும் 
ஆதைரிக்கப்ெட்டது. ேதைா ேண்டயிட்டுக் 
வகாணடிருந்தை இந்தியாவின் இனக் குழுக்க்்ளச் 
ேமைணப் சொதை்னகள இ்ணததைன.

ஒரு ேமூகம் உருொக அது உதைவியாக இருந்தைது. 
மை ன் ன ர் க ள  தை ங க ள  எ ல் ்ல க ் ்ள க் 
கட்ட்மைததுக்வகாணடனர். வியாொைததுக்கு 
அ்மைதி அெசியம் .  எனசெ ெணிகர்கள 
ே மை ண த து ற வி க ் ்ள யு ம்  அ ெ ர் க ளி ன் 
அ்மைப்புக்்ளயும் செணினார்கள.

ேமைண முனிெர்கள தைஙகிய இயற்்கக் கு்ககச்ள 
ேமைண ்மையஙகள. மைன்னர்களும் ெணிகர்களும் 
அஙசக அெர்களுக்காகக் கல்லில் ெடுக்்ககள 
வெட்டிக்வகாடுததைனர்.

அரிஷடசநமி்யயும், மைகாவீை்ையும், இன்ன பிற 
ேமைண தீர்ததைஙகைர்க்்ளயும் பு்டப்புச் 
சிற்ெஙக்ளாகப் ெ்டததைார்கள. ேமைணப்ெடுக்்ககள 
அ்மைந்தை இடஙகள ெளளிகள எனப்ெட்டன. 
அெற்றில் ெல ெல்க்லக்ளாக மிளிர்ந்தைன.

ேமைண மைைபில் பிறந்தை ொக்சதைவிதைான் 
வெணசே்ல உடுததிய ேைசுெதி. வோற்களின் 
தை்லவி என்று வொருள.

சீெக சிந்தைாமைணி என்று நாம் அ்ைக்கும் ேமைணக் 
காப்பியததில் அெ்்ள “நாமைகள” என்கிறார் 
திருததைக்கத சதைெர்.

ேமைண மைைபிலிருந்தை ேைஸெதி (ேைஸ - வொய்்க. 
அஙகு வெள்்ளத தைாமை்ையில் ெசிப்ெெள) எனப் 
வெயரிடப்ெட்டு ்ேெக்சகாயிலுக்குள புலம் 
வெயர்ந்தைாள.

ெக்தி இயக்கததைால் ்ெணெமும் ்ேெமும் 
ெ்ளர்ச்சி அ்டந்தைசொது ேமைணததின் இடம் குறுக 
ஆைம்பிததைது . மைக்கள தைஙகள குலவதைய்ெ 
ெழிொட்டுடன் ் ேெ, ் ெணெக் கடவுளக்்ளயும் 
சேர்ததுக்வகாணடனர்.

ேமைணததின் கடு்மையான வநறிகளும் 
நுணுக்கமைான தைததுெத தை்ளமும் அன்னியப்ெட்டன. 
ெணிகர்களும் மைன்னர்களும் ்ேெ, ்ெணெ 
மைதைஙக்்ளசய ெயனுள்ள்ெயாகக் கணடனர். 
அெர்களின் ஆதைைவு ேமைணததுக்கு இல்லாமைல் 
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  யார�ாருவரும் படைத்திலர்; 
யார�ாருவரும் காத்திலர். 
யார�ாருவரும் அழித்திலர்.

  தீதும் நன்றும் பிறர்்த� வா�ா. 
ஊழ்விடை வந்து உறுத்தூட்டும்.

  இயங்குகிற எலலா உயிர்களும் 
இயறடக சார்ந்்தடவ.

சமணர்களின் தத்துவஞானம்

சொனதும் அது வமைல்லத சதைய்ந்தைது.

தை மி ழ்  அ ன் ்ன க் கு  எ த தை ் ன ச ய ா 
அணிகலன்க்்ளச் வேய்து பூட்டிய ேமைணத 
துறவிகள ொழ்ந்தை கணக்கிலடஙகா குன்றுக் 
கு்ககள வெறும் கிைா்னட் வொக்கிஷஙக்ளாக 
மை ட் டு ச மை  ெ ா ர் க் க ப் ெ ட் டு க் 
வகாள்்ளயடிக்கப்ெட்டன. அது-கால வெள்ளததின் 
சோக நாடகம்.

தமிழின் முதைல் காப்பியமைான சிலப்ெதிகாைததில்-

கணணகி, சகாெலன் ஆகிய இருெ்ையும் 
ெணிகச் ேமைணர்க்ளாகசெ காட்டியுள்ளார் 
இ்ளஙசகாெடிகள. அெர்கள இல்லறததிற்குரிய 
சிைாெக தைருமைத்தைக் க்டப்பிடிதது ெந்தைனர்.

பூம்புகார் நக்ை விட்டுக் கி்ளம்பும்சொது 
மைணிெணணன் (திருமைால்) சகாவி்ல ெலஞ வேய்து 
கடந்தும் புததை ்ேததியததின் இந்திை விகா்ை 
ஏ்ைத தைாணடியும் இறுதியில் ேமைணர் சகாயி்லத 
வதைாழுதும் இருெரும் ஆலொய் மைது்ை சநாக்கிச் 
வேன்றனர்.

அெர்களுக்கு ெழிதது்ண வேன்ற கவுந்தியடிகள 
ேமைணப் வெண துறவி.

புலர்ந்தும் புலைாதை செ்்ளயில் புகா்ை விட்டுக் 
கி்ளம்புகிற அந்தை இ்ளம் தைம்ெதிகளின் முகஙகளில் 
எததை்ன ொட்டம்! காவிரிக் க்ையில் நீைாடி 
மைகிழ்ந்து கானல் ெரிப் ொடல் ொடிக் களிப்புற்று 
ொழ்ந்து முன்பின் வதைரியாதை ்ெ்கக்க்ைக்கு 
அெர்கள புலம் வெயைச் வேன்றது எந்தை நம்பிக்்கயில்?

ேமைணம் வேழிப்புற்ற மைாமைது்ை 
ஆயிற்சற? தைஙகள ேரிந்தை ொழ்்ெ அது 
தூக்கி நிறுததும் என்ற எணணததில் 
தைாசன?

 ்பளள முதுநீர்ப ்பழகினும் மீன்இனம்
 தவளளம் புதி்து காணின் விருபபுறூஉம்
 -வலள்ா்பதி (சமணக் காபபி்ம்)

.....ஒரு ெய்ல சமைடாக்க மீணடும், 
மீணடும் கம்பு ெயிரிட செணடும் 
என்று கூறி செ்ளாண அறி்ெ 
ஊட்டினார்கள ேமைணர்கள.

எல்லா நிலததுக்கும் ேமைமைாக மைண 

அடிதது நிைப்பி சமைடாக்குெது வேலவு பிடிக்கிற 
விஷயம்.

ெயல் சமைடாக சமைடாகக் கம்புப் ெயிருக்கு எறும்பு 
ெரும். அ்ெ ொை நல்ல இடம் கி்டக்கும். 
அெற்றின் இ்டயறா உ்ைப்ொல் ெயல் சமைலும் 
சமைடாகும்.

ெடக்கின் ொஜைா (கம்பு) ோகுெடி நுட்ெம் 
வதைற்கின் ெள்ளப் ெகுதிக்்ள சமைடாக்க உதைவியது.

.....மைஙகும் காலம் மைாஙகாய், வொஙகும் காலம் 
புளி! மை்ை நன்கு வெய்தைால் மைாஙகாய் நன்கு 
காய்க்கும். மை்ை கு்றந்து விட்டால் புளி நன்கு 
காய்க்கும். புளி வி்்ளச்ேல் கூடுதைலாக இருந்தைால் 
பிற ெயிர்கள ெட்டுப்சொகும்.

ெணிகச் ேமைணர்களின் அனுெெ செ்ளாண 
அறிவும்,. வியாொை நுணுக்கமும் மைக்கள ொழ்்ெ 
சமைம்ெடுததின. அதைனால் நாடு வேழிததைது. நல்லறம் 
மைலர்ந்தைது.

வலியசதை ொழும் என்றால் அறம் வீழும். இப் 
பூவுலகில் அ்னதது உயிர்களுக்கும் ொழும் உரி்மை 
உள்ளது. எனசெ உயிர்க்வகா்ல கூடாது. இது 
ேமைணததின் உயர் அறஙகளில் ஒன்று.

ேமைணேமையக் வகாள்கக்்ளப் ெைப்ெ 
அவெப்சொது தீர்ததைஙகைர்கள சதைான்றுகின்றனர். 
அச் வோல்லுக்கு ஆன்மைா்ெப் பிறவிக்கடலிலிருந்து 
க்ைசயற்றிக் வகாணடெர்கள என்று வொருள.

இதுெ்ை 24 தீர்ததைஙகைர்கள சதைான்றியுள்ளார்கள 
என்ெதும் இனியும் 24 தீர்ததைஙகைர்கள சதைான்றுெர் 
என்ெதும் ேமைணததின் நம்பிக்்க. கணணன் 
காலததில் இருந்தை 22-ஆெது தீர்ததைஙகைர் 
அரிஷடசநமி என்ற சநமிநாதைர்.

சநமிநாதைர் ேமுததிைவிெயன் – சிொசதைவி 
தைம்ெதிக்கு ஹரிெம்ேம் என்ற யாதைெ குலததில், 
வேௌரிபுைம் எனும் துொை்கயில் பிறந்தைெர். 
மைகாொைதைக் கணணனுக்கு உறவினர்.

சில நூல்களில் சநமிநாதைர் கிருஷணனுக்கு 
மூததைெர், கிருஷணனின் தைததுெ ஆசிரியர் என்றும் 
வோல்லப்ெட்டுள்ளது. ொகெதைக் க்தைப்ெடி - 
உக்ைசேனரின் மைகள ைாஜமைதி்ய சநமிநாதைருக்கு 
மைணம் முடிக்க ஏற்ொடானது. அப்சொது 
ெலியிடப்ெட்ட உயிர்க்்ளக் கணடு மைனம் ெருந்திய 
அெர் துறவியானார்.

அரிஷடசநமி என்ற சநமிநாதைர் 
கிருஷண்னப்சொன்சற கரியெர். 
சநமி (ேக்கைம் ) இருெருக்கும் 
அ்டயா்ளம். சிததைைாக ொழ்ந்தைெர். 
அெைது சின்னம் ேஙகு. நிறம்: கரு்மை. 
ச ந மி ந ா தை  தீ ர் த தை ங க ை ரி ன் 
உறவினைான கணணபிைான் 
மீணடும் உலகில் சதைான்றப்சொகிற 
ே மை ண  தீ ர் த தை ங க ை ர் க ளி ன் 
முதைல்ெைாகத சதைான்றிச் ேமைண 
ே மை ய த து க் கு ப்  பு த து யி ர் 
அளிக்கப்சொகிறார் என்ெது 
ேமைணர்களின் நம்பிக்்க.
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மகாவீரர

சமணம் என்னும் ஜசொல் ‘சிரமண’ என்னும் 
வடஜசொல்லின் திரிபு. சிரமணர்்கள் இன்்பதுன்்பம் 
ஆகிய இரண்டயும் சமமொ்க ஏற்பவர்்கள். நட்பு, 
்ப்்க அற்றவர்்கள்.

இ்கழவொ்ரக் க்கொபித�லும் பு்கழவொ்ரப் 
க்பொற்றலும் இல்்ொ�வர். அன்பும் அருளும் 
நி்்றந�வர்.

யொன், எனது என்னும் ஜசருக்கி்ன 
அழித�வர்.

எக்்கொரணத�ொலும் எவ்வுயிர்க்கும் தீங்கு 
நி்னயொ�வர். ஒழுக்்கத்� உயிரினும் கம்ொ்கக் 
்கொப்்பவர்.

தீர்த�ங்்கரர்்கள் அரு்க ்ப�வி்ய (க்பரின்்ப 
நி்்) அ்டந�வர்்கள் என்்ப�ொல் அரு்கன் 
என்று அ்ைக்்கப்்பட்டனர்.

அரு்க்ன வணங்குகவொர் ஆரு்க�ர் 
ஆனொர்்கள். அது ஆரு்க�ம�ம் என்றும் 
வைங்்கப்்பட்டது. நிக்்கந�ர் என்்றொல் ்பற்றற்றவர் 
என்று ஜ்பொருள். அ�னொல் சமணர் நிக்்கந�ர் 
எனவும் அ்ைக்்கப்்பட்டனர். சமண சமயம் 
நி்கணடம�ம் என்்றொனது.

புததைர் காலததில் இருந்தை ெர்ததைமைான மைகாவீைர் 
(கி.மு. 599 – 527) ேமைணததின் 24ஆெது மைற்றும் 
ேரிததிை யுகததின் க்டசி அருகன். உலவகஙகும் 
உள்ள ேமைணர்கள (்ெனர்கள)அெைது பிறந்தைநா்்ள 
“மைகாவீர் வெயந்தி” எனக் வகாணடாடுகின்றனர். 
வெௌததைமும் ஆசிெகமும் மைகாவீைர் காலததில் 
சதைான்றிய மைதைஙகள.

இந்துக்களுக்கு உள்ளது சொலசெ ேமைணர்களுக்கும் 
இைாமைாயணமும் ொைதைமும் உள்ளன. சிறு மைாறுதைல்கள 
வதைரிந்தைாலும் இைணடும் கிட்டததைட்ட ஒன்சற! 
மைகாவீைர் முக்திய்டந்தை நாளில் ேமைணர்கள 
தீெஙக்்ள ெரி்ேயாக ஏற்றி ்ெதது அெர் 
நி்ன்ெப் சொற்றுெசதை தீொெளியின் ஆைம்ெக் 
க்தை.

“தீப்” என்ற ெடவமைாழிச் வோல்லுக்கு ஒளி 
அல்லது வநருப்பு என்றும், “ஆெளி” என்ெதைற்கு 
ெரி்ே என்றும் வொருள வகாள்ளலாம். மைகாவீைர் 
அதிகா்லயில் முக்திய்டந்தைார் . எனசெ 
உதையததுக்கு முன்செ நீைாடி ெரி்ேயாக வி்ளக்சகற்றி 
ேமைணர்கள தீொெளி வகாணடாடினார்கள.

அ்தைவயாட்டி ேமைணப் புதுெருடததின் 
துெக்கமும் ெருகிறது. அன்று வேல்ெததின் அதி 
சதைெ்தையான லக்ஷமி்யப் ெணிந்து ெணஙகினால் 
அது வெருகும் என்கிற நம்பிக்்கயும் காலம் 
காலமைாய் இருந்து ெருகிறது.

சி ெ ை ா த தி ரி ் ய யு ம்  ே மை ண ர் க ள 
வகாணடாடுகின்றனர். அெர்க்ளது முதைல் 
தீர்ததைஙகைர் ஆதிெகென் திருக்கயிலாய மை்லயில் 
வீடு செற்டந்தைது மைாசி சிெைாததிரி ஆகும்.

ேமைண ேமையம் மைகாவீைைால் சதைாற்றுவிக்கப்ெட்டது 
என்று கூறும் ெைக்கம் இன்னும் ெலரி்டசய 

வதைாடர்கிறது. இது ெைலாற்றுக்கு முைணெட்டது. 
அது முதைல் தீர்ததைஙகைைாகிய விருஷெ சதைெைால் 
சதைாற்றுவிக்கப்ெட்டது என்ெசதை ேமைணர் வகாள்க.

அெ்ை ஆதிெகென் என்றும் ஆதிநாதைர் என்றும் 
ெைஙகும் ெைக்கமும் ேமைணரி்டசய உணடு. “ஆதி 
ெகென் முதைற்சற உலகு” என்ற ஐயன் ெளளுெர் 
ேமைணசை என்ெது தைமிழ்ச் ேமைணர்களின் கருதது.

விருஷெசதைெர் ெைலாற்றுக்கு முற்ெட்டெர் 
என்ெதைால் இக் கருத்தை சில ஆசிரியர்கள 
ஏற்ெதில்்ல. ஆயினும் இருெததி மூன்றாம் 
தீர்ததைஙகைைாகிய ொர்ேெநாதைர் கி.மு. எட்டாம் 
நூற்றாண்டச் ோர்ந்தைெர் என்ெதைாலும், அெருக்கும் 
முன்னெைான இருெததி இைணடாம் தீர்ததைஙகைைாகிய 
சநமிநாதைருக்கும் ெைலாற்றுச் ோன்றுகள 
கி்டக்கின்றன.

எனசெ காலததிற்கு ஏற்ெச் சில சீர்திருததைஙக்்ள 
மைகாவீைர் வேய்தைாசை ஒழிய, ேமைண ேமையத்தைத 
சதைாற்றுவிததைெர் அல்ல.

வ க ா ல் ல ா ் மை  அ ல் ல து  அ கி ம் ்ே க் 
சகாட்ொட்்டப் சொற்றும் ேமைண ேமையம் (்ென 
ேமையம்) செதை காலததிற்கும் முற்ெட்டது. ஆதி 
நாதை்ைப் (விருஷெசதைெ்ை) சொற்றும் சதைாததிைஙகள 
ெலெற்்ற ரிக் செதைததில் காணலாம்.

யார சமணர?
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யெுர் செதைததில் சநமிநாதைர் துதி சிறப்புடன் 
அ்மைந்துள்ளது. ெதிவனண புைாணஙகளிலும் 
தீர்ததைஙகைர்கள ெற்றிய வேய்திகள ெருகின்றன. 
சிெபுைாணம், அக்கினிபுைாணம் ஆகியெற்றிலும் 
ஆதிெகெனின் துதி்யக் காணலாம்.

ேமைணர்கள தைஙகள தீர்ததைஙகைர்களுக்குப் ெருததை 
உயர்ந்தை உட்லயும் நீணட ஆயு்்ளயும் கற்பிததைார்கள. 
ஏன்? உயிர் உலகம் முழுெதும் ெைவி நிற்கிறது. உடம்பின் 
உருெததிற்கு ஏற்றெடி அது சிறிதும் வெரிதுமைாக அ்மையும். 
இந்தைத தைததுெசமை மைனிதைக் கற்ெ்னக்கு எட்டாதை 
உருெத்தையும் உட்லயும் தீர்ததைஙகைர்களுக்குக் கற்பிததை 
காைணம்.

எறும்பின் மிகச்சிறிய உடலில் ெைந்து நிற்கும் உயிர் 
அதைன் உடலுக்குத தைக்கெடி சிறியதைாகவும், மிகப்வெரிய 
யா்னயின் உடம்பில் ெைந்து நிற்கும் உயிர் அதைன் வெரிய 
உடம்புக்குத தைக்கெடி மிகப் வெரியதைாகவும் அ்மைந்து 
நிற்கும்.

இதுசெ ேமைணம் என்ற ஆருகதைமைதைக் வகாள்க. 
‘‘வெரியதைன் ஆவி வெரிது’’ என்று இ்தைச் வோல்ொர்கள.

தத ய்ெஙக்ளாகத  வதைாைப்ெடுகின்ற 2 4 
தீர்ததைஙகைர்களும் இ்றென் வேயலாகக் கூறப்ெடுகின்ற 
முதவதைாழில்க்்ளச் வேய்ெதில்்ல. அதைாெது ஆக்கல், 
அழிததைல், காததைல் என்ற வதைாழில்களில் ஈடுெடுெதில்்ல.

ஏவனன்றால் அெர்கள செணடுதைல் செணடா்மை 
இல்லாதைெர்கள. காய்தைல் உெததைல் அற்றெர்கள.

அதைனால் தைம்்மை ெணஙகுெெர்க்கு எ்தையும் தைருெசதைா, 
தைெறு வேய்சதைா்ைத தைணடிப்ெசதைா இெர்களிடம் 
இல்்ல.

பிறகு ஏன் இெர்க்்ள ெணஙகசெணடும்? எ்தையும் 
தைைாதைெர்க்்ள ஏன் அடி ெணிய செணடும்?

தீர்ததைஙகைர்கள வேன்ற ொ்தையில் அெர்கள வி்ளக்கும் 
நற்காட்சி மைற்றும் நல்்ானததின் அடிப்ெ்டயில், 
நல்வலாழுக்கத்தைப் சொற்றி ொைசெணடும் என்ற 
தூணடுதை்லப் வெறததைாசன தைவிை செறு எதைற்காகவும் 
அல்ல.

்ெயததில் ொழ்ொஙகு ொழ்ந்து அதைன்பின் 
வதைய்ெநி்ல அ்டெதைற்காகசெ தீர்ததைஙகைர்க்்ள 
ெணஙகுகிறார்கள ேமைணர்கள.

ஏவனன்றால் அதுசெ மைனிதைப் பிறவியின் குறிக்சகாள. 
ேமைண ேமையததில் உருெ ெணக்கம் இல்்ல என்ெது தைெறு. 
ோெகர்கள (ேமைண இல்லறததைார்) சகாவிலுக்குச் வேன்று 
ெணஙகுதைல் அெர் தைம் அன்றாடக் கட்மைகளில் ஒன்று.

ேமைண ேரிததிைததின் மைறக்கடிக்கப்ெட்ட ெகுதிகள 
வதைன் ொணடி மைணடலததின் கற்குன்றுகளில் காணக் 
கி்டக்கின்றன-கறுப்புத தைஙகக் வகாள்்ளயர்கள 
்ககளுக்குத தைப்பி.

அந்தை மை்லக் குன்றுகளின் மைததியில் நாம் சமைற்வகாணட 
ெயணததில் கணடதும் சகட்டதுமைான அதிேயச் 
வேய்திகள தைான் எததை்ன, எததை்ன?

(மேலும் வளரும்)

்பார்லவ:

“சமணமும் ்தமிழும்” - மயிள்ல சீனி பவஙக்டசாமி

“எண்ப�ருஙகுன்ம்” - பவ.நவ்தாச்ச்லம்
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்கட்டு்ர

முனைவர். சிததமருததுவர். அருள்அமுதன்

ஒவ்வாரு அரசு 
மருத்துவமனனயிலும் 
குழநனத்களுக்கான 

சித்தமருத்துப்பிரினவத் 
்தாடங்்க வவண்டும்

நவீன மருததுவததில், சிறிய 
குைந்�்களுக்்கொ்க எந� 

மருநதும் ்கணடுபிடிப்்பதில்்். 
குைந்�்களிடததில் மருநது 
ஆரொய்ச்சி்க்ை கநரடியொ்கச் 
ஜசய்வதில் ்ப் சிக்்கல்்கள் 

இருப்்ப�ொல், ஜ்பரிய 
மனி�ர்்களுக்்கொ்கக் ்கணடுபிடித� 

மருநது்க்ைகய, அ�ன் 
அை்வ கு்்றதது 

குைந்�்களுக்கும் ்பயன்்படுததும் 
வைக்்கம் உள்ைது.

�மிைனின் சித� மருததுவததில் 
மட்டும்�ொன், விதிவி்க்்கொ்க, 
குைந்�்களின் கநொய்்க்ை 
�னியொ்கப் ்பகுதது, அ�ற்கொ்க 
பிரதகய்க மூலி்்க்கள் மறறும் 

உணவு்க்ைப் ்ப் 
ஆயிரக்்கணக்்கொன 

ஆணடு்களுக்கு முன்னகர 
கூறியுள்ைனர்.

ஆடு. மைாடு, மைான், யா்ன சொன்ற ெல விலஙகுளின் 
குட்டிகள பிறந்தை உடசன எழுந்து நடக்கும். முயல், கஙகாரு, எலி 
சொன்ற விலஙகுகளின் குட்டிகள பிறக்கும் சொது கணகள 
திறக்காமைலும், முடி மு்்ளக்காமைலும் பிறக்கும். இ்ெகள பிறந்து 
தைாயின் அைெ்ணப்பில் ொழும்சொது சிலகாலததுக்குப் பின்னர் 
முழுெ்ளர்ச்சி அ்டயும். அசதைசொல மைனிதைக் குைந்்தையும் 
பிறக்கும்சொது முழுெ்ளர்ச்சி அ்டயாமைசல பிறக்கிறது. எழுந்து 
நடக்கும் அ்ளவு தை்ேகளும், நைம்பு மைணடலமும், எலும்புகளும், 
ெலுப்வெற ெல மைாதைஙகள ஆகின்றன. மைனிதைனின் தைனிததுெமைான 
சிரிததைல், செசுதைல் முதைலிய்ெ உருொக நைம்பு மைணடலம் 
ெ்ளர்ச்சிய்டய செணடும். உள உறுப்புக்ளாகிய இ்ைப்்ெ, 
குடல், கல்லீைல், சிறுநீைகம் சொன்ற்ெ சில மைாதைஙகள அல்லது 
ெருடஙகள கழிந்தை பிறசக முழுெ்ளர்ச்சி அ்டயும். அதைாெது, 
குைந்்தை பிறந்தை பின்னரும் கூட ெ்ளர்ச்சிய்டயும் வேயல் சில 
ெருடஙக்ளாக வதைாடர்ந்து நடக்கும். குைந்்தைக்்ள சிறிய 
உருெமு்டய வெரியெர்க்ளாகக் கருதை முடியாது. எனசெ, வெரிய 
மைனிதைர்களுக்கான உணவுகளும், மைருந்துகளும் இந்தை குைந்்தை 
ெருெததில் ஒததுெைாது. நவீன மைருததுெததில், சிறிய 
குைந்்தைகளுக்காக எந்தை மைருந்தும் கணடுபிடிப்ெதில்்ல. 
குைந்்தைகளிடததில் மைருந்து ஆைாய்ச்சிக்்ள சநைடியாகச் 
வேய்ெதில் ெல சிக்கல்கள இருப்ெதைால், வெரிய மைனிதைர்களுக்காக 
கணடுபிடிததை மைருந்துக்்ளசய, அதைன் அ்ள்ெ கு்றதது 
குைந்்தைகளுக்கு ெயன்ெடுததும் ெைக்கம் உள்ளது.

தைமிைனின் சிததை மைருததுெததில் மைட்டும்தைான், விதிவிலக்காக, 
குைந்்தைகளின் சநாய்க்்ள தைனியாக ெகுதது, அதைற்காக பிைதசயக 
மூலி்ககள மைற்றும் உணவுக்்ள ெல ஆயிைக்கணக்கான 
ஆணடுகளுக்கு முன்னசை கூறியுள்ளனர். விலஙகுகளுக்கு 448 
சநாய்களும், மைனிதைனுக்கு 4000 ெ்கயான சநாய்களும் ெரும் என்று 
ெ்கப்ெடுததைப்ெட்டுள்ளது. அதில் 108 சநாய்கள குைந்்தைகளுக்கு 
மைட்டுசமை ெரும் சநாய்க்ளாக சிததை மைருததுெம் ெ்கப்ெடுததுகிறது. 
குமைரி மைாெட்டததில் இைணியலுக்கு அருகிலுள்ள முைேஙசகாடு 
என்ற ஊரில் என்னு்டய மூதைா்தையர்களில் இைணடு 
தை்லமு்றக்ளாக (ொக்யநாதைன் ்ெததியர், ெைஞசோதி என்ற 
கண்ணய்யா ் ெததியர்) பிள்்ள ் ெததியைாக (Pediatric Siddha 
specialist) இருந்துள்ளனர். அெர்களின் ்கக்ளால் எழுதி 
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்ெக்கப்ெட்டிருந்தை குறிப்புகள என்னிடம் உள்ளது. 
குமைரி மைாெட்டததில் இன்ற்ளவும் ‘பிள்்ள 
்ெததியர்’ என்ற வெயரில் ெல ொைம்ெரிய சிததை 
்ெததியர் குடும்ெஙகள இருக்கின்றன. BSMS 
ெடிப்புக்கு பிறகு MD சிததை மைருததுெப் ெடிப்பில், 
குைந்்தை மைருததுெம் பிரிவு இருப்ெது, நவீன 
மைருததுெததுக்கு அடுததைெடியாக சிததை மைருததுெததில் 
மைட்டும்தைான். உலகில் செவறந்தை ொைம்ெரிய 
மைருததுெததிலும் இந்தை  அ்ளவு குைந்்தை 
மைருததுெத்தைப் ெற்றிய குறிப்புகள இல்்ல 
என்ெதிலிருந்சதை, எந்தை அ்ளவுக்கு தைமிைர்களிடததிசல 
அந்தை காலததில் சிததை மைருததுெம் தை்ைதசதைாஙகி 
இருந்தைது என்ெது புரியும்.

குழநனத மருததுவ நூல்கள்
தைமிழ்நாடு மைற்றும் இலங்க இைண்டயும் 

சேர்தது 40 சிததை மைருததுெ நூல்கள குைந்்தை 
மைருததுெத்தைப் ெற்றி விெரிக்கின்றன, இெற்றில் 23 
சுெடிகள புததைக ெடிவில் கி்டக்கின்றன. 
இைாெணன் எழுதிய குமைாை தைந்திைம் மைற்றும் 
வேகைாெ மைன்னன் எழுதிய வேகைாெ சேகைம் 
என்னும் இலங்க்ய ோர்ந்தை குைந்்தை மைருததுெ 
நூல்கள நமைக்கு இன்னும் ் ககளில் கி்டக்கவில்்ல. 
பிள்்ளப்பிணி கற்ெ உற்ெததி, பிள்்ளப்பிணிக்கு 
ொகடம், ொல ் ெததிய சொதினி, ொல ் ெததிய 
திைட்டு ் ெததியம் சொன்ற ெல சுெடிகள Govern-
ment Oriental Library, வேன்்னயில் ொதுகாக்கப் 
ெடுகிறது. இ்தைசொல இன்னும் ெல குைந்்தை 
மைருததுெ நூல்கள புததைக ெடிவில் வெளிெைாமைல் 
்ெததியர்களிடமும் நூலகஙகளிலும் இருக்கிறது. 
குமைரி மைாெட்டத்தைச் சேர்ந்தை  பிள்்ள 
்ெததியர்களின் நூல்கள தைற்சொது நமைக்கு 
ெயிற்சியில் உள்ளது. பிள்்ளப்பிணி ொகடம், 
கும்ெமுனி ொலொகடம், ொல ஆச்சிரியம், 
ொலொகட ஆச்சிரியம், பிள்்ளப்பிணி ொல 
ொகடம், ொலொதை நிதைானம், சொதைகம் மைதை்ல 
சிகிட்்ே ொகடம் சொன்ற்ெ சில குைந்்தை 
மைருததுெ நூல்களுக்கு உதைாைணமைாகும். இந்தை 
சுெடிக்்ள நூல்க்ளாக மிகவும் சிைமைததிற்கி்டசய 
வெளியிட்ட மைருததுெர் சிதைம்ெைதைாணு மைற்றும் 
மைருததுெர் சமைாகன்ைாஜ அெர்களுக்கு தைமிைர்கள 
என்வறன்றும் கட்மைப்ெட்டுள்ளனர். இதில் 
ொலொகடம் என்ற ஒரு நூ்லததைவிை மைற்ற எந்தை 
நூல்களும் ஒன்றிய அைசின் Drug and Cosmetic Act 
ன் கீழ் அஙகீகாைம் வகாடுக்கப்ெடாதைதைால், அெற்றில் 
வோல்லப்ெட்ட மைருந்துக்்ளச் வேய்து விற்க 
அனுமைதி கி்டப்ெதில்்ல. இதைனால், நல்ல 
மைருந்துகள மைக்களுக்கு கி்டக்காமைல் சொகிறது.

குழநனத்களின் பருவங்கள்
குைந்்தை பிறந்தைநாள முதைலாக, ஒவவொரு மூன்று 

மைாதைமும் ஒவவொரு ெருெமைாக, அதைாெது காப்புப் 
ெருெம், வேஙகீ்ைப் ெருெம், தைாலப்ெருெம், 
ேப்ொணிப்ெருெம், முததைப்ெருெம் ெரு்கப்ெருெம் 
என ஆறு ெருெமும், முதைல் ஒன்ற்ை ெயதுக்குள 
ெரும். பின்னர் மூன்ற்ை ெயது ெ்ையிலும், ஆறாறு 
மைாதைகாலமைாக, அம்புலிப்ெருெம், சிற்றில் ெருெம், 
சிறுசதைர்ப்ெருெம், சிறுெ்றப்ெருெம் என்ற நான்கு 
ெருெஙகளும் ெரும். க்டசி மூன்று ெருெஙகளும் 
வெணகுைந்்தைகளுக்கு அம்மைா்னப்ெருெம், 
கைஙகுப்ெருெம் மைற்றும் ஊேல் ெருெம் என்று 
அ்ைக்கப்ெடுகின்றன. இந்தை ெருெஙகள, 
குைந்்தையின் milestone என்னும் ெ்ளர்ச்சிக்்ளயும் 
அந்தைந்தை ெருெததின் வி்்ளயாட்டுக்்ளயும் - 
வேயல்ொடுக்்ளயும் குறிக்கிறது. உதைாைணமைாக, 
காப்புப்ெருெததில், ெ்்ளயல் (காப்பு) அணிவிப்ெர், 
கீ்ைததைணடு எவொறு ொடியும் ொடாமைலும் 
இருக்குசமைா அ்தைப்சொல, வேஙகீ்ைப்ெருெததில் 
கழுதது உ்றயும் காலமைாகும். தைாலப்ெருெததில் 
தைாலாட்டுக்கு வேவிோய்ப்ெர், ெரு்கப்ெருெததில் 
நடக்க ஆைம்பிப்ெர் என்று இதைன் விெைம் 
நீணடுவகாணசட சொகும்.

குழநனதக்காை பாடல்கள் வினை்ாட்டு்கள்
ஏற்கனசெ குறிப்பிட்டது சொல, குைந்்தை 

பிறந்தைபிறகு கூட உறுப்புகள சில காலம் வதைாடர்ந்து 
ெ்ளர்ச்சிய்டகிறது .  எனசெ  இெற்்ற 
வேம்்மைப்ெடுததுெதைற்கான, ெலெ்கயான 
குைந்்தைப் ொடல்கள, வி்்ளயாட்டுகள நம்மிடம் 
உணடு. தைாலாட்டுப் ொட்்டப் ொடினால் music 
therapy சொல குைந்்தையின் மூ்்ள-மைன-நைம்பு 
மைணடலததில் செ்லவேய்து, அ்தை தூஙக 
்ெக்கிறது. ் கவீேம்மைா ் கவீசு முதைல் ொட்டி ெ்ட 
சுட்ட  க்தை  ெ்ையிலும்  ஏ ை ா்ளமை ான 
தைமிழ்ப்ொடல்களும் க்தைகளும், வமைாழி்ய 
வி்ைவில் கற்க உதைவுெதுடன், நன்வனறி்ய 
சொதிக்கவும் உதைவுகிறது. தைாததைா ொட்டிகளின் 
வொறு்மையான ெஙகளிப்பு குைந்்தைகளின் 
ெ்ளர்ப்பில் மிகவும் முக்கியமைாக இருந்தைது. 
குைந்்தைகள ொட்டி தைாததைாவுடன் ெ்ளர்ெது, 
இருெருக்குசமை ஒருெ்கயில் மைன ஆசைாக்கியத்தையும் 
தைந்தைது. ொடல்க்்ளப் ொடுெதைற்கு முயற்சிப்ெதும், 
இ்ேக்கருவிக்்ள இ்ேப்ெதும் குைந்்தையின் நைம்பு 
மைணடலததின் ெ்ளர்ச்சிக்கு வெரும் ெஙகு ெகிக்கிறது. 
கிலுகிலுப்்ெ  ச ெ ான்ற  ஒலி  எழுப்பும் 
வி்்ளயாட்டுகள குைந்்தையின் மூ்்ளயில் செ்ல 
வேய்து, அதைன் ெ்ளர்ச்சிக்கு உதைவுகிறது.

மணலில் வரைந்து விரையாடுதல், கறகரை ரவத்து விரையாடுதல், சுட்டிககல் மமமே ம�ாட்டு 
பிடித்தல், ஒறரறைககாலில் ந�ாண்டியடித்து விரையாடுதல், குழுவிரையாட்டு, என எண்ணறறைரவ 
�மது கோசாைத்தில் இருப�து கண்டிப�ாக மூரை-மன-�ைம்பு மண்்டேத்தின் வைர்ச்சிககு உதவும்.
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மைணலில் ெ்ைந்து வி்்ளயாடுதைல், கற்க்்ள 
்ெதது வி்்ளயாடுதைல், சுட்டிக்கல் சமைசல சொட்டு 
பிடிததைல், ஒற்்றக்காலில் வநாணடியடிதது 
வி்்ளயாடுதைல் ,  குழுவி்்ளயாட்டு ,  என 
எணணற்ற்ெ நமைது கலாோைததில் இருப்ெது 
கணடிப்ொக மூ்்ள-மைன-நைம்பு மைணடலததின் 
ெ்ளர்ச்சிக்கு உதைவும்.

வொதுொக குைந்்தைகளுக்கான வி்்ளயாட்டு 
ோமைானஙகள நுணா (மைஞேணததி), வெட்ொ்ல 
சொன்ற மூலி்க மைைஙக்ளால் வேய்யப்ெட்ட்ெக்ளாக 
இருக்கும். அெற்்ற ொயில் ்ெதது கடிப்ெதைால், 
எந்தை சகடும் இருக்காது, ஒவொ்மையும் ெைாது, 
eco-friendly யும் கூட. குைந்்தைகள எ்தையும் ொயில் 
்ெதது கடிததுவி்்ளயாடும் ெருெததில், ெேம்பு 
சொன்ற மூலி்கக்ளாலான வொருட்க்்ள ் ககளில் 
நூலில் கட்டிவிடுெதைன் மூலம், அெற்்ற கடிப்ெதைால், 
செறு செணடாதை வொருட்க்்ள கடிப்ெ்தை தைடுக்க 
முடியும். சமைலும் ெேம்பிலுள்ள ேததுக்கள மூ்்ளயில் 
செ்லவேய்து, வி்ைவில் செச்சு ெருெதைற்கு 
உதைவுகிறது. தைமிைரின் குைந்்தை ெ்ளர்ப்பு மு்ற 
விஞ்ான  ரீ திய ா க  இரு ப் ெ் தை  ந ா ம் 
புரிந்துவகாள்ளாதைது ெருததைம் அளிக்கிறது. அசதை 
சநைம், ெல மூடநம்பிக்்ககளும் குைந்்தை ெ்ளர்ப்பில் 
காலப்சொக்கில் கலந்துவிட்ட்தையும் நாம் 
வெளிப்ெ்டயாக விொதிதது அ்தை க்்ளயவும் 
தையஙகக்கூடாது.

குழநனத்களின் ந�ாய் வன்க்கள்
பிறந்தை குைந்்தை முதைல் 16 ெயது ெ்ையிலும் 

உணடாகும் 1 0 8 சநாய்க்்ள, அதைற்கான 
மைருந்துகளுடன் சிததை மைருததுெ நூல்கள 
விெரிக்கின்றன. சிகப்பு (skin rashes), தைாமை்ை முள, 
கைப்ொன் (eczema) குட்டம் (skin discoloration), கிைந்தி 
சொன்ற்ெ சதைால் சநாய்க்ளாகும். சதைாடம், பூப்பு, 
அக்கைம், ொந்தி, கிைாணி, மூலசநாய், ெவுந்திைம், 
குளிகன், மைாந்தைம், கிருமி, கீரி சநாய் (குடல் புழு), 
ொய்வு, விேொகம், ஊழிசநாய், கழிச்ேல் சொன்ற்ெ 
ொய்-ெயிறு ேம்ெந்தைமைான சநாய்க்ளாகும். சதைாடம் 
என்ெ்தை சதைாயம் என்று புைக்கததில் வோல்ெர். 
சூ்ல (abdominal and muscular pain) ொதை சநாய்கள, 
பிததை சநாய்கள, கெசநாய்கள, க்ண சநாய், 
மைணணன் சநாய்கள (viral skin infections), ்ெசூரி 
(viral infections), பீனிேம் (sinusitis), சுைம், ேன்னி சநாய், 
இருமைல், காேசநாய், இ்்ளப்பு (bronchial asthma), 
கெம், மைஞேள சநாய் (liver diseases), ஈைல்முட்டி சநாய் 
(hepatomegaly), ொணடு (anemia), ெலிப்பு சநாய் (ep-
ilepsy), ேந்திை சநாய், பிறவீச்சு (fits), மூர்ச்்ே, 
வேவிசநாய், என எணணற்ற குைந்்தை சநாய்கள 
அக்காலததிசலசய ெட்டியலிடப்ெட்டு, அதைற்கான 
மைருந்துகளும் எழுதைப்ெட்டுள்ளன.

க்ண என்னும் தை்லப்பின் கீழ் 64 ெ்ககள 
வோல்லப்ெடுள்ளன. க்ண சநாய் குைந்்தையின் 
ஒரு ெயதுமுதைல் 12 ெயது ெ்ையிலும் எப்சொது 
செணடுமைானாலும் ெைலாம். சநாவயதிர்ப்பு ேக்தி 
கு்றொல் ெைக்கூடிய இந்தை சநாய்க்கூட்டம், ேரியாக 
சிததை மு்றப்ெடி ெரிகரிகப்ெடாவிட்டால், 
பின்னாளில் குைந்்தை ெ்ளர்ந்தை பிறகு ெல சநாய்க்்ள 

வகாணடுெந்துவிடும். வொதுொக குைந்்தை எவெ்ளவு 
ோப்பிட்டாலும் ஒல்லியாகசெ இருக்கிறது, வநற்றி 
மைற்றும் கழுததில் மைட்டும் வியர்்ெ ெருகிறது, 
வநஞவேலும்பில் ் க்ெததைால் சூடாக இருக்கிறது, 
வநஞவேலும்பு கூடு வதைரிகிறது, என்வறல்லாம் 
ோதைாைணமைாக வோல்லப்ெடும் குறிகுணஙகள 
க்ணயின் கூறாகும். இந்தை க்ணசநாயானது சிததை 
மைருததுெததில் மைட்டுசமை விெரிக்கப்ெட்டதைாகும். 64 
ெ்கயில் ஒவவொன்றுக்கும் ஒவவொரு 
குறிகுணஙகள வோல்லப்ெட்டுள்ளன. இதைனுள pri-
mary complex, metabolic disorders, disease of basal 
metabolic rate என மிக நுட்ெமைாக இந்தை ெ்கப்ொடு 
உள்ளது.

“கழிவு நீரழிவது தான் கலண்த்தின் குணத்லதக் 
்களாய்
வழியும் நீலரத்தடுத்து வ்நததில் தவளலளயும் சாயும்
விழியு்ம உ்டம்பு வற்றி தவளுத்திடும் தரத்தமில்லல
முழியு்ம தாகமுண்டாய் ஊணில்லல உதர ் ்ா்்”
 – கலண 64 நிதானம்.

அடிக்கடி சிறுநீர் கழிெது, சிறுநீரில் வெள்்ளயாக 
ெடிெது, உடல் ெற்றுெது, இைததைம் கு்றெது, 
தை ாகமுணடாெது ,  உணவு செணடா்மை 
இ்ெவயல்லாம் ஒரு குைந்்தையிடம் கணடால் 
அ்தை நீரிழிவு க்ண என்று வோல்ல செணடும். 
அதைற்வகன வோல்லப்ெட்ட அமிர்தைாதி கிருதைம் 
என்ற மைருந்்தை வகாடுததைால் இது ேரியாகும். 
இல்்லவயன்றால், பிற்காலததில் அந்தை குைந்்தை 
ெ்ளர்ந்தைபின்னர் நீரிழிவு எளிதில் ெரும். இ்தைப்சொல 
கிைந்தி க்ண என்ற சநா்ய குைந்்தைப் 
ெருெததிசலசய சிெனார் செம்பு வநய் என்ற 
மூலி்க மைருந்்தைக் வகாடுதது குணமைாக்க செணடும். 
இல்்லவயனில், ெருஙகாலததில், சதைாலில் நீஙகாதை 
கைப்ொன் சநாய் ஒட்டிக்வகாளளும். சமைகக்க்ண்ய 
கெனிக்காவிட்டால் சிறுநீைக ொதிப்பு ஏற்ெடும். 
சிசலற்ென க்ண்ய ேரி வேய்யாவிட்டால், அது 
காேசநா்ய ெைெ்ைக்கும்.

“ ்ப சலசயு்டன் இளம்பிளலள வ ாதமதுறில் 
்பகரு்வனதின் குணம் திறமாக
இசலசயு்டன் மாதர் த்பற்ற திரிமாதத்துள தரத்தமதி்ல 
சூடு தாதனழும்பி
கசலசவயிற் சுருஙகும் காலும் லகயும் சுருஙகும் 
குத்தும்”
 அகத்தீசர் அரிலவ்ர் சி்நதாமணி 446

இ்ளம்பிள்்ள ொதைம் என்ெது பிள்்ள வெற்ற 
தைாயின் உடல் இ்ளகி அதைனால் தைாய்க்கு ஏற்ெடும் 
ொதைமைாகும். ஆனால், தைமிைர்கள சிததை மைருததுெ 
நூற்க்்ள ொர்க்காமைல், தைான்சதைான்றிததைனமைாக 
குைந்்தைக்கு ெரும் சொலிசயா சநா்ய இ்ளம்பிள்்ள 
ொதைம் என்று வோல்கின்றனர். ொலொதை நிதைானம் 
மைற்றும் ொலொதைம் 40 நிதைானம் என்னும் இைணடு 
நூல்களும் குைந்்தைகளுக்கு ெரும் ொலொதைம், 
இடுப்பு ொதைம் சொன்ற 4 0  ெ்கயான 
ொதைச ந ாய்க்்ள விெரிக்கிறது ,  எனசெ 
சொலிசயா்ெ ொலொதைம் என்று அ்ைப்ெதுதைான் 
ேரியாகும்.

கைள புற்று (liver cancer), வெளளீைல் புற்று (lung 
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cancer), வதைாண்டப் புற்று (laryngeal cancer) சொன்ற 
சநாய்க்்ளயும் குறிப்பிட்டு, இ்ெ குணப்ெடுததை 
முடியாது என்றும் கூறப்ெட்டுள்ளது. இதிலிருந்து, 
அக்காலஙகளில் தைமிழ் மைணணில், குைந்்தைகளுக்கு 
ெந்தை புற்றுசநாயின் ெ்கக்்ள நம்மைால் 
அறிந்துவகாள்ள முடியும்.

“்ாளினில் நீரிழிவு உண்டாகி ் ய்்்வ ் தகம் வாடி
-------------------------------------------------
---------------------------------------
காடடிடும் லககா்லாயும் கனவிழி ஒளியும் மாறி
ததாடடிடும் இலுபல்பபபூ ் ்பால் துகரு நீர் ……………
………………………………………………………. 
கடினமாம் காலம் தா்ன”
 – ்பால்மக நிதானம்

குைந்்தைகளுக்கு ெரும் நீரிழிவு சமைகம் (Type 1 
Diabetes mellitus) என்ற சநாயில் உடல் ொடும் (mus-
cle wasting), ் கயும் காலும் ஓயும் (diabetic neuropathy), 
கணகளில் ஒளி மைாறும் (diabetic retinopathy), சிறுநீர் 
இலுப்்ெப் பூ சொல மைணக்கும் (இலுப்்ெப் பூவில் 
ேர்க்க்ை இருக்கும்) என்றும், இந்தை சநாய் தீர்ப்ெதைற்கு 
கடினம் என்றும் வோல்லப்ெட்டுள்ளது. எனினும் 
மைருந்தைாக ஆடு, உடும்பு மைற்றும் மூலி்கக்்ளக்வகாணடு 
வேய்தை மைருந்துகளும் இஙசக வோல்லப்ெட்டுள்ளன. 
இ்தைப்சொன்ற எணணற்ற சநாய்க்்ள ெற்றி 
தைமிைருக்கு வதைரிந்திருந்தைது என்று தைமிைர்கள உைக்கச் 
வோல்ல செணடும். உலக மைருததுெ ெைலாற்றில், 
சிததை மைருததுத்தைப் ெதிக்க செணடும்.

ந�ாய்்கணிப்பு
குைந்்தைகள தைனது பிைச்ே்னக்்ளச் ேரியாகச் 

வோல்லத வதைரியாது, குைந்்தைகளுக்கு நாடிமூலம் 
சநா்ய கணிக்க முடியாது .  வதைாடர்ந்து 
அழுதுவகாணசட இருக்கும், எதைனால் என்று 
கணடுபிடிப்ெது மிகவும் சிக்கலானது. எனசெ, 
குைந்்தை அழும் குைல் எப்ெடி இருக்கிறது, பூ்னயின் 
குை்லப்சொல உள்ளதைா, ெலது கா்தை அடிக்கடி 
வதைாடுகிறதைா, ெயிற்்ற வநளிதது அழுகிறதைா, 
கணக்்ள சமைல்/ெலது சநாக்கி ொர்க்கிறதைா, 
கணணீர் ெருகிறதைா, கால் ்கக்்ள அடிதது 
(அ்ேதது) அழுகிறதைா, சதைாலில் எந்தை மைாதிரியான 
குறிகுணம் வதைன்ெடுகிறது, சிறுநீரின் மைணம் என்ன, 
மைலததின் நிறம் ெச்்ேயா-வெள்்ளயா, என 
நுணுக்கமைாக ஆைாய்ந்தைால் மைட்டுசமை சிததை மைருததுெ 
மு்றப்ெடி குைந்்தை சநாய்க்்ள கணிக்க முடியும். 
தைற்காலததுல் MD சிததை மைருததுெததில் குைந்்தை 
மைருததுெம் ெடிததை மைருததுெர்கள, நவீன ஆய்வுகூட 
ெேதிக்்ளயும்  ெயன்ெடுததி  ச ந ா்யக் 
கணிக்கின்றனர்.

மருநது்கள்
“ஊடுறவு தகற்்பமதில் உற்றிடு கிர்நதியும் சூலலத்ாடு 
்மக அழலும்
உறுவாய்வு தகற்்ப அழல் மலசலமல்டபபுகள ஓடுமினி 
மதலலகடகு
்ாடும் சிவபபு கரப்பன் கிர்நதியும் சூலல வலக ் மாது 
தகடும்
்ளின்மாடு ்படுவனும் குஷ்ட வலக்ானதும் வராது 
அறி்நது தசய்்்”
 பிளலளபபிணி ்பாலவாக்டம் 25

சூவலணவணய் என்ற மூலி்க ்தைலத்தை 
கற்ப்பிணிப் வெணகள அருந்தி ெருெதைால், 
கற்ப்பிணிப் வெணணுக்கு ெரும் சநாயாகிய கிைந்தி, 
சூ்ல, சமைகஅைல், ொய்வு, வகற்ெ அைல், மைலம் 
அ்டததைல, சிறுநீர் அ்டததைல் சொன்ற சநாய்க்்ளக் 
குணப்ெடுததும். இததுடன், மைதை்ல (குைந்்தை) பிறந்தை 
பிறகு ெைப்சொகும் சநாய்க்ளாகிய சிெப்பு, கைப்ொன், 
கிைந்தி, சூ்ல, ெடுென், குஷடம் சொன்ற்ெ 
ெைாமைல் தைடுக்கும் ேக்தி இந்தை சூவலணவணய்க்கு 
உணடு. அதைாெது, இந்தை சநாய்கள பிறக்கப்சொகும் 
குைந்்தைக்கு  ச ந ாய்  ெை ாமைல்  தைடுக்கும் . 
கருப்்ெக்குளளிருக்கும் கருவுக்சக மைருந்து (antenatal 
pediatrics) வகாடுக்கும் அ்ளவுக்கு ஆழ்ந்தை அறி்ெ 
உள்ளடக்கியது சிததை மைருததுெம். சூவலணவண்ய 
உட்வகாணட கர்ப்பிணித தைாய்க்கு பிறக்கும் 
குைந்்தைக்கு சமைற்வோன்ன சநாய்கள ெைாமைல், நல்ல 
திடகாததிைமைான எதிர்ப்பு ேக்தியு்டய குைந்்தையாக 
இருக்க இது உததைைொதைம் தைருகிறது.

Eczema என்ற கைப்ொன் சநாய் தைாய்க்கு இருந்தைால், 
ெைம்ெ்ையாக குைந்்தைக்கும் மைைெணு மூலமைாக 
வதைாடைக்கூடிய ோததியம் உணடு.

“பிளலளத்பறு மாதருக்கு இன்னும் த்ய் தான் 
……………………..
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………..
து்டராது குழ்நலதக்கு கரப்பன் ் ்பா்ம“
 - யூகிமுனிவர் சூதகநூல்

இந்தை நூலில் குழிமீணடான் வநய் என்ற மூலி்க 
மைருந்்தை தைாயார் உணடால், குைந்்தைக்கு கைப்ொன் 
வதைாடைாது என்று வோல்லப்ெடுகிறது. சிததை 
மைருந்துகள ெைம்ெ்ையாக கடததைப்ெடும் Genetic 
expression ஐக் கட்டுப்ெடுததும் திறன்ொய்ந்தை்தை 
இந்தை மைருந்து குறிக்கிறது.

சிறுகுைந்்தைகளுக்காக தைனிப்ெட்ட மு்றயில் 
வேய்யப்ெட மூலி்க மைருந்துகள ஆயிைக்கணக்கில் 
உள்ளன. உதைாைணமைாக சதைால் சநாய்க்்ள ேரிவேய்ய 
39 மூலி்ககளும், கல்லீைல் சநா்ய ேரிவேய்ய 113 

கரண என்னும் தரேபபின் கீழ் 64 வரககள் நசால்ேப�டுள்ைன. கரண ம�ாய் குழந்ரதயின் 
ஒரு வயது முதல் 12 வயது வரையிலும் எபம�ாது மவண்டுமானாலும் வைோம். ம�ாநயதிர்பபு சகதி 
குரறைவால் வைககூடிய இந்த ம�ாய்ககூட்்டம், சரியாக சித்த முரறைப�டி �ரிகரிகப�்டாவிட்்டால், பின்னாளில் 
குழந்ரத வைர்ந்த பிறைகு �ே ம�ாய்கரை நகாண்டுவந்துவிடும்.
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மூலி்ககளும் ெட்டியலிடப்ெட்டுள்ளன . 
ொலுணணும் குைந்்தைகளுக்கு மைருந்்தை தைாயின் 
மைார்ெகததில் தைடவி பின்னர் ொல் வகாடுக்க 
வேய்யப்ெடுகிறது, இதைனால் மைருந்து குைந்்தையின் 
ொய்க்குள வேல்லும். சில சநைம் குைந்்தைக்கு மைருந்து 
வகாடுக்கும்சொது, தைாயும் ெததியமைாக இருக்க 
செணடும், அதைாெது கததைரிக்காய், தைக்காளி, நணடு, 
இைால், சோ்ளம், கம்பு, மைக்காசோ்ளம் இெற்்ற தைாய் 
உணணக்கூடாது. ஏவனன்றால் தைாய் உணணும் 
உணவின் கூறு தைாய்ப்ொல் ெழியாக வேன்று 
குைந்்தையின் சநா்ய அதிகரிக்கும். சில மைருந்துக்்ள 
உச்ேந்தை்லயில் தைடவினாசல சொதும் (உதைா: 
உச்சிப்வொடி). சில மைருந்துக்்ள (இ்ைகுைம்பு), 
நாக்கில் தைடவி விட்டாசல சொதும். சில ் தைலஙகள 
சில துளிகள ொயில் சநைடியாக வோட்டுமைருந்து 
சொல விட்டாசல சொதும். வெளியில் சதைய்க்கும் 
்தைலஙக்்ள சதைய்தது பின்னர் குளிக்கசெணடும். 
குளிக்கும் தைணனீரில் மூலி்கக்்ளப் சொட்டு 
வகாதிக்க ்ெதது, அந்தை நீைால் குைந்்தை்ய 
குளிப்ொட்ட செணடும். மூலி்க பு்கயும் சிததை 
மைருததுெததில் குைந்்தைகளுக்கு ெயன்ெடுகிறது. 
குடிநீர் (கஷாயம்) தையார்வேய்து அதில் சதைன் அல்லது 
கருப்ெட்டி கலந்து வகாடுக்க செணடும். சலகியஙகள 
இனிப்ொக இருப்ெதைால், குைந்்தைகள விரும்பி 
ோப்பிடும். குளி்கயின் (மைாததி்ை) அ்ளவு கடுகு 
அல்லது உளுந்து அ்ளசெ இருக்கும், எனசெ எளிதில் 
விழுஙகி விடலாம். முக்கியமைாக ஊசிமைருந்து 
இல்லாதைதைால் குைந்்தைகளுக்கு ேந்சதைாேசமை. இப்ெடி 
குைந்்தைகளின் ெயதுக்சகற்ெ மைருந்துக்்ள எளிதில் 
்கயாளும் ெ்கயில் சிததை மைருததுெததில் குைந்்தை 
மைருந்துகள உருொக்கப்ெட்டு இருக்கின்றன.

இ்ை குைம்பு (ெயிற்று புழு்ெ அழிக்க), 
முளவ்ளலி ்தைலம் (asthma ்ெ குணமைாக்க), 
உச்சிவொடி, மைாந்தை எணவணய், க்ண வநய், 
வி்ளக்வகணவணய் இ்ெக்்ள உட்வகாள்ளாமைல் 
எந்தை குைந்்தையும் முற்கால தை்லமு்றயில் ெ்ளர்ந்து 
இருக்காது. முளவ்ளலி தை்டவேய்யப்ெட்டதைால் 
அந்தை ்தைலம் இன்்றய நாட்களில் தையார் 
வேய்யப்ெடுெதில்்ல. உ்ை மைாததி்ை என்னும் 
மைாததி்ைதைான் இன்று வகாசைானா சூைலில் 
குைந்்தைகளின் சநாய் எதிர்ப்புததிற்ன அதிகரிக்க, 
அைசு ெரிந்து்ைவேய்து இருக்கிறது. கு்றப்பிைேெததில் 
பிறக்கும் குைந்்தைகளுக்கு கணடிப்ொக சிததை மைருந்து 
சதை்ெப்ெடும், ஏவனனில் குைந்்தையின் உறுப்புகள 
ெ்ளர்ச்சி்ய சிததை மைருந்துகள உறுதி வேய்கின்றன, 
சநாய் எதிர்ப்பு திற்ன ெ்ளர்க்கின்றன. இது எனது 
வோந்தை அனுெெததில் நான் கணடதைாகும். இன்று 
நாம் இெற்்றவயல்லாம் உதைாசீனப்ெடுததுெதைால், 
எ தி ர் க ா ல  ே ந் தை தியினரின்  உறுதிய ான 
ஆசைாக்கியததுக்கு உததைைொதைம் தைைமுடியாமைல் 
இருக்கிசறாம்.

வேன்்ன்யச் ோர்ந்தை சிததை மைருததுெர் 
ொர்ததீென் அெர்கள, இன்்றக்கு ேொலாக 
வி்ளஙகும் ஆட்டிேம் என்ற குைந்்தைகளின் 
சநாய்க்காக சிறப்ொக சிததை மைருததுெத்தை 
ெயன்ெடுததி வெற்றிகணடுள்ளார். உலவகஙகும் 
இருந்து அெரிடம் ச ந ாயாளிகள ெந்து 
ெயன்வெறுகின்றனர். இெரின் இந்தை சிததை ் ெததிய 

மு்ற்ய தைமிழ்நாடு முழுெதும் அைசு விரிவுெடுததி 
அ்னெருக்கும் ெலம் கி்டக்குமைாறு வேய்ய 
செணடும்.

உணவு்கள் மற்றும் வீட்டு னவததி் முனை்கள்
தைாய்ப்ொல், சதைஙகாய்ொல், ெருததிப்ொல், 

நிலக்கட்லப்ொல் என எணணற்ற தைமிழ் ொைம்ெரிய 
உணவுகள குைந்்தைகளுக்கு ெலியுறுததைப்ெடுகின்றன. 
இன்்றக்கும் கிைாமைஙகளில், மூலி்க உணவுக்்ள 
ொட்டிகள செைக்குைந்்தைகளுக்கு வகாடுக்கிறார்கள. 
மூன்று மைாதைததுக்வகாரு மு்ற வி்ளக்வகணவணய் 
வகாடுதது ெயிற்்ற சுததைம் வேய்கிறார்கள. க்ண 
சநாயுள்ள சிறுெருக்கு வநல்லிக்காய், முருங்கக்காய், 
துெ்ை, வநய், ொல், தூதுெ்்ளக்காய், முயல் 
இ்றச்சி, ஆட்டி்றச்சி, விைால் மீன் இெற்்ற 
உணவில் அதிகமைாக சேர்க்க செணடும். உண்ெ 
ே்மைக்கும்சொது, சீைகம், குருமி்ளகு, ோதிக்காய், 
கருொப்ெட்்ட, கறிசெப்பி்ல, மைஞேள இெற்்ற 
அதிகம் சேர்க்க செணடும். இ்ெவயல்லாம் 
சிறுெருக்கு சநாவயதிர்ப்்ெ அதிகப்ெடுததும் 
உணவுக்ளாகும். இப்ெடி ஒவவொரு சநாய்க்கும் ஏற்ற 
உணவுக்்ள சிததை மைருததுெ நூல்கள வதைளிொக 
வி்ளக்குகின்றன. வொதுவெளியில் வோல்லும் 
மூலி்கக்்ளத்ை தைெறாகப் ெயன்ெடுததும் ஆெதது 
இருப்ெதைால், இஙகு நான் தைவிர்க்கிசறன்.

தமிழ்கததில உருவா்கட்டும் 
சிதத மருததுவததில குழநனத மருததுவம்

சிததை மைருததுெக் கல்லூரிகளில், சிததை மைருததுெத்தை 
அளிப்ெதைற்க்வகன்சற குைந்்தை மைருததுெர்கள 
இருக்கிறார்கள. இெர்க்்ள தைமிைகம் வெரிய 
அ்ளவில் ெயன்ெடுததைவில்்ல என்சற நான் 
க ரு து கி ச றன் ,  ஒ வ வெ ா ரு  ெட்டஅ ை சு 
மை ரு த து ெ மை ் ன க ளி லு ம்  க ண டி ப் ெ ா க 
குைந்்தைகளுக்கான சிததை மைருததுெ்ை ெணியமைர்ததை 
செணடும். எல்லா ெளளிகளிலும் வி்்ளயாட்டு 
சநைம் இருப்ெது சொல, மைாதைம் ஒருமு்ற 
குைந்்தைகளுக்கான சிததை மைருததுெ்ை ்ெதது 
மைாணெர்க்்ள ெரிசோதை்ன வேய்து ஆசலாே்ன 
ெைஙக செணடும். மைாெட்ட தை்ல்மை மைருததுெமை்ன, 
குைந்்தைகள மைருததுெமை்ன மைற்றும் மைருததுெக் 
கல்லூரிகளில் கணடிப்ொக ஒரு குைந்்தை சிததை 
மைருததுெர் இருக்க செணடும். தைனியார் குைந்்தை 
மைருததுெமை்னகளும் குைந்்தைகளுக்கான சிததை 
மைருததுெ்ையும் சேர்தது ஒருஙகி்ணந்தை மைருததுெ 
மு்ற்ய வேய்ய முன்ெை செணடும். எடுததை 
உடசன நவீன மைருததுெமும், ஆன்டிெயாட்டிக்கும் 
சிறிய ெயதிசலசய உட்வகாளெதைால் உடலின் 
ஆசைாக்கியம் வகடும் ொய்ப்பு இருக்கிறது. முடிந்தை 
அ்ளவு முதைலில் சிததை மைருந்துக்்ள ெயன்ெடுததுெது 
நல்லது, மீறும் சொது மைட்டும் நவீன மைருந்்தை 
நாடலாம். ெ்ளம் மிக்க ஆசைாக்கியமைான 
எதிர்காலததுக்கு, மீணடும் குைந்்தைகளுக்கான சிததை 
மைருததுெம் புைக்கததில் ெை செணடும்.

கடடுலர்ாளர்: ் ்பராசிரி்ர், 
மணிப்பால் ்பல்கலலக்கழகம்
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்ெய்பீமும், அஸ்வினியும்..!

சுரணடல் நீடிக்கி்ற வ்ரயில், சமததுவம் என்்பது இருக்்க முடியொது. 
நி்பிரபு ஜ�ொழி்ொளிக்குச் சமம் என்க்றொ, அல்்து ்பசித� மனி�ன் 
வயி்றொ்ற உணடு ஜ்கொழுத� மனி�னுக்குச் சமம் என்க்றொ கூ்ற 
முடியொது.

-மொகம்� ஜ்னின்

அண்மையில் ேமூக ெ்லதை்ளஙகளில் 
சமைாடி்யயும், தைமிைக முதைல்ெர் ஸடாலி்னயும் 
ஒப்பிடும் ெ்கயில் இைணடு பு்கப்ெடஙகள 
அருகருசக ்ெக்கப்ெட்டுப் ொர்்ெக்கு ெந்தைன. 
ஒன்றில் பிைதைமைர் சமைாடி தீொெளியன்று இந்திய 
எல்்லயில் நிற்கும் ெ்டயணி வீைர்க்்ளச் 
ேந்திக்கும் காட்சியும், பிறிவதைான்றில் தைமிைக 
முதைல்ெர் நரிக்குறெ இன வெண ஒருெரின் வீட்டில் 
அெருடன் செசிக் வகாணடிருக்கும் காட்சியும். 
இ்ெ இைணடும் கன்னியாகுமைரி வதைாடஙகி, 
காஷமீர் ெ்ையிலான இந்தியாவின் ேமூகப் 
வொரு்ளாதைாை, அைசியல் நி்ல்ய அதைற்குசமைலும் 
வோல்லாமைல் வோல்ெதைாக இருந்தைன.

ஒடுக்குமு்ற்ய விரும்பும் அதிகாைம் சமைல் 
சநாக்கியும், மைக்க்ளாட்சி்ய விரும்பும் அதிகாைம் 
விளிம்பு நி்ல மைக்க்்ள சநாக்கியும் வேல்ெதும் 
புரிந்து வகாள்ளக்கூடியசதை.

ெ்டவீைர்க்ளால்தைாம் தீொெளி்ய நிம்மைதியாக 
மைக்கள வகாணடாடுகிறார்கள என்கிறார் பிைதைமைர். 
அதைாெது ெ்டவீைர்கள இல்்லவயன்றால் மைக்கள 
இல்்ல என்ெது அதைற்குப் வொருள.

ஒரு நரிக்குறெர் இன வெணணின் வீட்டிற்குச் 
வேன்றதைன் ெழி மைக்க்ளால்தைாம் எல்லாம் என்று 
வோல்ல முயல்கிறார் தைமிைக முதைல்ெர்.

ெ்டவீைர்க்்ள நம்புமை்ளவிற்கு சமைாடி மைக்க்்ள 
நம்ெவிரும்ெவில்்ல. அதைன் எடுததுக்காட்டுதைான் 
சமைாடியின் வெருமிதைமைான அந்தைப் செச்சு.

அதிகாைத்தை தைக்க்ெததுக் வகாள்ள விரும்பும் 
இரு தை்ல்மைகளின் அைசியல், கலாோை ெண்ெ 
இப்ெடியும் வோல்லமுடியும். முதைலாளிததுெ உலகில் 
அைசியலும், அதிகாைமும் இப்ெடி வேயல்ெடவில்்ல 
என்றால்தைாம் ஆச்ேரியம்.

அைசு என்ெது ஓர் ஒடுக்குமு்ற கருவி என்ொர் 
மைார்க்ஸ. அ்தை ்கயில் ்ெததிருப்ெெர்கள 
எப்ெடிப்ெட்டெர்கள என்ெ்தைப் வொறுதசதை அதைன் 
ஒடுக்குமு்ற கூடுதைலாகசொ கு்றொனதைாகசொ 
இருக்கிறது .  ஆனால்  அைசு  ஒடுக்குதைல் 
கு்றந்துவிடுெதில்்ல. ஏவனனில் மூலதைனத்தைக் 
க ா க் க செ  அை சு  உருெ ா க் க ப் ெடுகி றது . 
சுைணடுசொருக்கும்  சுைணடப்ெடுசொருக்கும் 
இ்டயிசல அைசு ஓர் ேமைைே ஏற்ெடாகசெ 
நீடிக்கிறது. நீடிக்கும். இ்தைசய அைசு என்ெது ஒரு 
ெ ர் க் க ம்  மை ற் வற ா ரு  ெ ர் க் க த தை ா ல் 
ஒடுக்கப்வெறுெதைற்கான ஓர் இயந்திைம். ஒரு 
ெர்க்கததிற்கு மைற்ற அடிமைட்ட ெர்க்கஙக்்ளக் கீழ் 
ெடிந்து இருக்க வேய்யும் இயந்திைம் என்ொர் 
வலனின்.

மைக்கள வேல்ொக்்க அல்லது ஒடுக்குசொர் 
நம்பிக்்க்ய இைக்கும் அதிகாைொக்கம் தைம்்மை 
ேமூகததில் ெலி்மையான கருவியுடன் இ்ணதது 
செே முற்ெடும், மைதைம், ோதி, முதைலாளிகள, ஊடகஙகள 
ெ ் ட ய ணி க ள  இ ெ ற் று ட ன்  தை ம் ்மை 
அ்டயா்ளப்ெடுததிக் வகாளளும். அசதை ேமையம் 
ஒடுக்குசொ்ையும் உளளிழுததுச் ேமைைேமைாக 
இ்ணந்துப் சொக விரும்பும். மைக்க்ளாட்சியின் 
கீைான அதிகாைெர்க்கம் தைம்்மை ஒடுக்குசொருடன் 
தைற்காலிகமைாகசெனும் இ்ணததுக் வகாளளும் 
அந்தைெ்கயில் தைமிைக முதைல்ெர் நரிக்குறெப் 
வெண்னச் ேந்திததிருப்ெ்தை ெைசெற்கலாம். 
ஒடுக்கும் ெர்க்கம், ஒடுக்கப்ெடும் ெர்க்கத்தை 
வமைய்யாகசெ சதைடிச் வேல்ெது எப்சொதைாெது 
நடந்துவிடும் மைக்க்ளாட்சி விசனாதைம். அதைற்கு 
அண்மையில் வெளிெந்தை வெய்பீம் தி்ைப்ெடம் மிக 
முக்கியமைானக் காைணம்.

வெ ாதுொ க செ  அதிக ா ைெர் க் க ததின் 
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து்ணக்கருவிக்ளாகசெ ஊடகஙகள இருக்கும் 
நி்லயில் ஓர் க்லப்ெ்டப்ொக நின்று ேமூகத்தை, 
, அதிகாைெர்க்கத்தை சநாக்கி வமைய்்மைக்்ளப் 
செசியிருக்கிறது அந்தைத தி்ைப்ெடம்.

 ஒரு தி்ைப்ெடம் என்ன வேய்கிறது. என்ன 
வேய்யும் என்ெதைற்குப் ெல எடுததுக்காட்டுகள 
இருக்கின்றன. ேமூகததில் அந்தைப் க்ல ெடிெததிற்குப் 
ெலமைான வீச்சும், அ்ேக்கும் ேக்தியும் உணடு.

அவமைரிக்காவிலும், தைமிைகததிலும், ஆந்திைாவிலும் 
கூட மைக்க்ளாட்சியானது தி்ைப்ெடஙகளிலிருந்சதை 
அதிெர்க்்ளயும், முதைல்ெர்க்்ளயும் வதைரிவு வேய்து 
தைந்திருக்கிறது.

தி்ை்யயும், அதைற்கு வெளிசயயுமைானக் 
காட்சி்யப் பிரிததைறியத வதைரியாதை அல்லது 
அறியாதை மைக்கள ேமூகததின் அ்ேவியக்கமைானது 
இன்்றக்கு வநடுந்வதைா்லவு ெந்துள்ளது. 
தி்ைதது்றயும்தைான்.

எனினும் காட்சி ெடிெம் ஓர் மைறுக்கவியலாதை 
அொைமைான வீச்சுக் வகாணட க்லெடிெம். அ்தை 
ய ா ர்  ெயன்ெடுததுகிற ா ர் கள ,  எப்ெடிப் 
ெயன்ெடுததுகிறார்கள என்ெ்தைப் வொறுதசதை 
ேமூகம் தைனது எதிர்வி்ன்யப், ெதிலிவி்ன்யக் 
வகாணடிருக்கிறது. வகாணடிருக்கும்.

ெரிசயறும் வெருமைாள, கர்ணன், சமைற்குத 
வதைாடர்ச்சிமை்ல, சதைன் சொன்ற ஒரு சில 
தி்ைப்ெடஙகள செேப்ெடாதை தைமிைர் ொழ்வியலின் 
ெைஙகுடிகளின் இரு்ளானப் ெகுதிக்்ளப் செசின. 
முன்பும் பின்புமைானத தி்ைவிதிக்்ள அ்ெ 
அழிதது எழுதின. அந்தை ெரி்ேயில் வெய்பீம் 
தி்ைப்ெடமும் இடம் வெறுகிறது. வெற செணடும். 
வெறட்டும்.

இந்தைக் கட்டு்ை வெய்பீம் ெற்றி செேவில்்ல. 

மை ா ற ா க  வெய்பீம்  ஏ ற் ெடு ததியிரு க்கும் 
பின்னதிர்வுகளில் மைட்டுசமை கெனம் வேலுததிப் 
செசுகிறது.

தைமிழ் கதைாநாயக பிம்ெஙகள எப்சொதுசமை 
ஒடுக்கப்ெடுசொர் ோர்பில் செசும் ஒடுக்குசொர் 
ெணபு வகாணட்ெயாகசெ இருந்து ெந்திருக்கின்றன. 
க்தைகளும், காட்சிகளும் ெேனஙகளும் ஒடுக்குசொர் 
ோர்ொக இருக்குசமை தைவிை முழு்மையும் அெர்க்்ளச் 
ோர்ந்திருப்ெதில்்ல. ஓடுக்குசொர்க் கதைாநாயகனாக 
ஒருசொதும் இருக்க முடியாது.

வமைய்்மையில் எப்ெடிசயா தி்ையிலும் ஓர் தைலித 
அல்லது நரிக்குறெ, இரு்ளர் இன ஆண, வெண 
க்தைக்கு உள்ளாகவும், வெளியாகவும் நடிகனாக, 
நடி்கயாக, கதைாநாயகனாக, நாயகியாக இருந்துவிட 
முடியாது. தைலித அ்டயா்ளததுடன் அல்லது 
நரிக்குறெ இன அ்டயா்ளததுடன் கதைாநாயகன் 
இருந்துவிட முடியாது. இது ேமூகத துயைம். இது 
தி் ை க் கு  மைட்டு ச மைய ானதைல்ல  அதை ற்கு 
வெளியிலுமைானதைாகும்.

அப்ெடி வி்ளம்பு நி்லயிலான ெர்க்கத்தை ஓர் 
ேமூகசமைா, க்லப்ெ்டப்சொ முன்நிறுததிப் 
செசுெதில்்ல. ெண்ண அடி்மை காலததில் 
அடி்மையின் துயைத்தை ஆணடான் மைட்டுசமை 
செசுெதைாக இருந்தைது. ஏவனனில் ெைலாறு என்ெது 
ஒடுக்குசொைால் எழுதைப்ெடுெது. முதைலாளிததுெ 
ெர்க்க காலததில் ஒடுக்கப்ெடுசொர் உரி்மை, அெலம் 
குறிதது ஒடுக்குசொசை செசுொதைாக இருந்தைது. கால 
ெ்ளர்ச்சியில் ஓடுக்குசொர் தைம்்மைப் ெற்றி செசும் 
ெனநாயக வெளி விரிெ்டந்து ெருெது வமைய்சய 
எ ன் ற ா லு ம்  அ து வு ம்  கு றி ப் பி ட் ட 
ெைம்புக்குட்ெட்டதைாகும். அந்தை ெ்கயில் 
ெைம்பிற்குள நின்று வெய்பீம் செசியது. அப்ெடி 
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பிற�ட்ம்டார், மிகவும் பிற�ட்ம்டார் என்றை �ட்டியலில் அல்ேது அதறகு மமல் என்ன இருககிறைமதா அவறறில் 
எஙகரைச் மசர்த்துவிடுஙகள், தயவுநசய்து விளிம்பு நிரேச் சாதியு்டன் மசர்த்துவி்டாதீர்கள் என்று புேம்பும் 
சாதி ஆணவம், ந�ருரம ம�சுமவாருககு அஸ்வினியின் மகாரிகரக நமய்யாகமவ புரியத்தான் இல்ரே.

செசியதைன் பின்னதிர்ொகசெ முதைல்ெர், ஓர் 
நரிக்குறெ இனப் வெணணின் வீட்டிற்குச் வேன்ற 
நிகழ்்ெப் ொர்க்கலாம்.

மைக்க்ளாட்சியின் மைாணபுகள 2 1  ஆம் 
நூற்றாண்டக் கடந்து அறிவியல் உளளிட்டத 
து்றகள கற்ெ்னக்கு எட்டாதை வதைா்லவு 
வேன்றுவிட்டது என்று எழுதிக் வகாணடும் செசிக் 
வகாணடிருக்கும் காலததில்தைாம் 20 சகாடி மைக்கள 
அன்றாடம் இைவில் ெசிசயாடு தூஙகப் சொய்க் 
வகாணடிருக்கிறார்கள.

இப்சொதும் வெய்பீம் சொன்ற தி்ைப்ெடஙகள 
என்ன வோல்கின்றன. ேமூகததின் விளிம்பு 
நி்லயில் ் ெக்கப்ெட்டுள்ள ஒடுக்கப்ெட்ட மைக்கள 
அடிப்ெ்ட உரி்மை என்ெ்தைப் சொைாடிசய 
வெ ற்றுக்  வ க ாள்ள  செணடியிருக்கிறது 
என்ெ்தைததைான். அடிப்ெ்ட உரி்மை என்ெது 
ேமைாந்திைமைாக இல்்ல. சமைல் கீைான இரு உலகு 
ேமூகததில் இருக்கிறது. விளிம்பில் ் ெக்கப்ெட்டுள்ள 

மைக்கள தைமைது ொழ்்ெ அன்றாடம் ெதைட்டததுடசன 
கழிக்க செணடியிருக்கிறது. தைனது ேக்திக்கு மீறிய 
உ்ைப்்ெ சமைல் தைட்டு மைக்களுக்கு, ஆதிக்கோதிகளுக்கு 
அதிகாைெர்க்கததிற்குக் வகாடுததுவிட்டு 
மூலதைனததில் சேர்ததுவிட்டு, எஞசும் சிறு ெகுதி்யத 
தைாம் உயிர்ததிருப்ெதைற்காக மைட்டும் அனுமைதிக்கப்ெட்ட 
ெருொயுடன் ொழ்்ெ நடததை செணடியிருக்கிறது 
என்ெ்தைததைான்.

ேமூக ேனநாயக ொழ்வு மைக்க்ளாட்சியில் 
உறுதிெடுததைப்ெடுகிறது என்று வோல்லப்ெடுகிறசதை 
தைவிை, நம்ெ்ெக்கப்ெடுகிறசதை தைவிை வெய்பீமின் 
க்தைநாயகன் ைாோக்கணணுவும், வேஙசகணியும் 
அல்லது அெர்க்ளது குரும்ெர், இரு்ளர் இனம் 
அ்தைப்சொன்ற கணக்கற்ற ெைஙகுடிகளின் ொழ்வும் 
ஏன் மைற்ற முன்சனறிய(ேமூக வொரு்ளாதைாை, 
அைசியல்) ேமூகஙகளுக்கு இ்ணயாக இருக்கவில்்ல? 
ஏன் அெர்கள ொழ்வு தி்ைப்ெடததிற்கு வெளிசயயும் 
அெலம் நி்றந்தைாக இருக்கிறது.

வகாடூைமைாக ஒடுக்கப்ெடுெதைாக இருக்கிறது. 
சமைல்ெர்க்கததின் ென்மைம் நி்றந்தை ெலமைான 
கால்கள அெர்க்்ள இைக்கமைற்று நசுக்குெதைாக 
இருக்கின்றன. தி்ைப்ெடத்தைப் ொர்தது கணணீர் 
விடும் இச்ேமூகம் தி்ைக்கு வெளிசய அெர்களுக்கு 
என்ன வேய்து வகாணடிருக்கிறது? வேய்து 
வகாணடிருந்தைது?

தி்ை்யயும், தி்ைக்கு வெளிசயயானக் 
காட்சிக்்ளயும் பிரிததைறிய விரும்ொதை தைமிழ்ச் 

ேமூகம் தைமைது ொழ்வின் விடிவுக்குத தி்ைக்கு 
வெளிசயயும் தி்ைநாயகன் ஓர் தீர்்ெ தைை முடியும் 
என்று நம்ெ்ெக்கப்ெட்டுக் வகாணடிருக்கும் 
நி்லயில், வெய்பீம், கர்ணன் சொன்ற ெடஙகள 
வோல்லும் வேய்தி்ய, ொழ்்ெ மைவுனமைாகக் கடந்து 
சொெது ஏன்?

நரிக்குறெ வெணணான அஸவினிக்கு 
வமைய்க்காட்சியில் என்ன நடந்தைது?

மைாமைல்லபுைம் அருசகயுள்ள பூஞசேரி கிைாமைத்தைச் 
சேர்ந்தை அஸவினி, தைலேயன வெருமைாள சகாயிலில் 
அன்னதைானததில் ெஙசகற்ற அெ்ை ோப்பிட்டுக் 
வகாணடிருக்கும்சொசதை இ்ல்யப் ெறிதது 
சகெலமைாகத திட்டி விைட்டியுள்ளனர். ‘நாஙகள 
குளிப்ெதில்லயா, எஙகளுக்குப் ெசிக்காதைா? அப்புறம் 
ஏன் அன்னதைானம்? ேமைெந்தி?, நாஙகளும் உஙக்்ளப் 
சொல மைனுேப்பிறப்பில்்லயா என்ற அெைது 
அடுக்கடுக்கான சகளவியின் அறச்சீற்றம் ேமூக 
ஊடகம்  ஒன்றில்  ெதிொன நி்லயில் , 

அறநி்லயதது்ற அ்மைச்ேர் அப்வெண்ண 
ெைெ்ைதது அெருடன் அன்னதைானப் ெந்தியில் 
அமைர்ந்து உணெருந்தினார். அப்சொது ெசிப்பிடம், 
ெட்டா ெைஙகப்ெடாதைது என தைமைது ொழ்வின் 
அன்றாடச் சிக்கல்கள ெ்ை அ்மைச்ேரிடம் 
மு்றயிட்டார் அஸவினி.

அ்மைச்ேருடன் அமைர்ந்து ோப்பிட்டதுமைட்டும் 
சொதைாது எஙகளுக்குத தீர்வு செணடும் அடிப்ெ்ட 
உரி்மைகள செணடும் ஓட்டுப் சொடும் உரி்மை 
மைட்டும் உரி்மை அல்ல என்று பிறகு வதைாடரும் 
ஊடக சநர்கணால்களில் அஸவினி உைததுப் 
செசிெருகிறார். செேட்டும். அெர் செே செணடும். 
செே அனுமைதிக்க செணடும்.

அஸவினியின் ஊடகப் ெதிவுக்்ள அடுதது 
அெர்க்ளது ெகுதி நரிக்குறெ இன மைக்களுக்கு 
உடனடியாகப் ெட்டா உட்ெட ொழ்ொதைாைததுக்கான 
அடிப்ெ்டத சதை்ெக்்ளச் வேய்து வகாடுக்க 
முதைல்ெர் ஆ்ணயிட்டதுடன் நலதிட்டஙகள 
ெைஙகும் விைாவில் அஸவினியின் செணடுசகா்்ள 
ஏற்று அெைது வீட்டிற்குச் வேன்றார்.

இதுெ்ையிலான தி்ைப்ெடஙகளில் நரிக்குறெர் 
உளளிட்டப் ெைஙகுடிகளின் அெர்க்ளது ொழ்வு 
செேப்ெடுெதில்்ல. செேப்ெட்டதில்்ல. அப்ெடிசய 
செசினாலும் அது வமைய்ொழ்்ெப் சொல அல்லாமைல் 
ஒடுக்குசொர் சிந்தை்னயின் மிக சகெலமைானக் 
காட்சி சிததைரிப்ொக மைட்டுசமை இருந்து ெந்துள்ளது. 
‘க்ைக்கடந்தை குறததி; என்ற ஒரு தி்ைப்ெடம் வெயர் 
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மைாற்றப்ெட்டு ‘க்ை கடந்தை ஒருததி’ என்கிற வெயரில் 
முன்னாள முதைல்ெர் வெயலலிதைா உளளிட்சடார் 
நடிதது வெளியாகியதைாக நி்னவு. அதுவும் 
ெை்மைசொல காதைல் சிக்க்ல மைட்டுசமை செசியது. 
எம்.ஜி.ஆர். ஒரு ெடததில் சிறு செடததில் 
நரிக்குறெைாகத சதைான்றி நடிததை்தையடுதது 
கணிேமைான எணணிக்்கயில் அெ்ை நம்பி 
இன்றுெ்ை ொக்களிதது ெரும் நன்றியுள்ள ேமூகம் 
அது. ஈைததைமிைருக்காக உணணாநி்ல இருந்தைசொது 
கறுப்புச் சிெப்பு வெள்்ளயில் ொசிமைணி சகார்தது 
அெைது கைஙகளில் கட்டி உணணாநி்ல வெற்றி 
வெற ொழ்ததிய வெள்்ள உள்ளம் நி்றந்தை ேமூகம் 
அது.

நமைது ேமூகமும், அைசும் திருப்பி அெர்களுக்குச் 
வேய்தைது என்ன? என்ன சமைம்ெட்டுவிட்டது 
அெர்க்ளது ொழ்வு. மிகவும் பிற்ெட்சடார் 
ெட்டியலில் ்ெக்கப்ெட்டு அெர்க்ளது கல்வி, 
செ்லொய்ப்பு முயற்சிகள மிக கெனமைாகத 
தைடுக்கப்ெட்டதுதைான் நடந்தைது.

. உஙகளுக்கு ஒரு கவுைெமைானத வதைாழில் 
இல்்லயா அப்ெடிததைான் ொசிமைணி விற்ெதும் 
எஙகள வதைாழில். உஙகளுக்கு மைரியா்தையான ஒரு 
வதைாழில் இல்்லயா?. ஆனால் எல்லா வதைாழிலும் 
மைரியா்தைக்குரிய்ெ அல்ல. எல்லா மைனிதைர்களும் 
மைரியா்தைக்குறியெர்கள அல்ல ேமைமைானெர்கள 
அல்லர் என்ெது ேமூக நீதியாக இருக்கிறது. பிறப்பு 
அடிப்ெ்டயிலான மைநுேட்டம் அெர்க்்ளயும் 
விட்டு்ெக்கவில்்ல.

அஸவினியின் ொசிமைணி சகார்க்கப்ெட்ட அறச் 
சீற்றச் சிலம்பின் சகளவிகள முக்கியமைான்ெ. 
எஙகள ேமூகத்தை மிகவும் பிற்ெடுததைப்ெட்சடார்(எம்.
பி.சி.) ெட்டியலிலிருந்து ெைஙகுடி ெட்டியலுக்கு(எஸ.

டி) மைாற்றுஙகள என்று அெர் சகாரிக்்க விடுததுக் 
வகாணடுள்ளார். ோதி முக்கியமில்்ல. அதைன் 
வெருமிதைம் ஆணெம், கவுைெம் முக்கியமில்்ல. 
அடிப்ெ்ட உரி்மை மைட்டும் இருந்தைால் சொதும் 
என்ெசதை அெைது சகாரிக்்க.

பிற்ெட்சடார், மிகவும் பிற்ெட்சடார் என்ற 
ெட்டியலில் அல்லது அதைற்கு சமைல் என்ன இருக்கிறசதைா 
அெற்றில் எஙக்்ள சேர்ததுவிடுஙகள தையவு வேய்து 
விளிம்பு நி்லச் ோதியுடன் சேர்ததுவிடாதீர்கள 
என்று புலம்பும் ோதி ஆணெம், வெரு்மை 
செசுசொருக்கு அஸவினியின் சகாரிக்்க 
வமைய்யாகசெ புரியததைான் இல்்ல.

நீட் சொன்ற சதைர்வுகளில் எஙகள பிள்்ளகள 
சதைாற்றாலும் ெைொயில்்ல. செறு கல்விச் ேலு்ககள 
எதுவும் சதை்ெயில்்ல. கீழ்ச்ோதிப் ெட்டியலில் 
மைட்டும் சேர்ததுவிட செணடாம் என்று சகாரும் 
உ்ளவியல் மிகவும் ெரிதைாெமைானது மைட்டுமைல்ல 
ஆெததைானதும் கூட.

ோதி இழிவு என்ெது இஙகு வெருமைதைெழிப்ெட்ட 
உ்ளவியலாக இருக்கிறது. செ்லப் பிரிவி்னயாக, 
பிறப்பு அடிப்ெ்டயாக இருக்கிறது. அதுசெ 
நரிக்குறெ இன மைக்களுடன் ஒன்றாக ஒசை செருந்தில் 
ெயணிப்ெதைற்குத தை்டயாக இருக்கிறது. செருந்து 
நடததுநர் அெர்கள மீது எறிந்து விைவும் காைணமைாக 
இருக்கிறது.

வெய்பீம் விளிம்பு நி்ல மைக்களுக்குச் ேட்ட 
ெழியிலானப் சொைாட்டஙகள ெழி நீதி கி்டப்ெ்தை 
காட்சிப்ெடுததுகிறது. அந்தைத தி்ைப்ெடம் ஓர் வமைய் 
நி க ழ் வி ன்  அ டி ப் ெ ் ட யி ல்  மை று 
காட்சிப்ெடுததைப்ெட்டிருக்கிறது. நூற்றுக்கு நூறு 
கனவுகள கூட அப்ெடிசய நிகழ்ந்துவிடுெதில்்ல. 
க்லக்குரிய இலக்கணஙகளுக்குள நின்று செசுகிறது. 
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தமிழகத்திலுள்ை 36 �ழஙகுடியின மககளுககுமான ஒரு அைசியல் பிைதிநிதி கூ்ட �ா்டாளுமன்றைத்திமோ, 
சட்்டசர�யிமோ கிர்டயாது. அவர்கைது சிககல்கள் �றறிப ம�சும் எந்தக குைலும் இந்த முதோளித்துவ 
உேகிலும், மககைாட்சி நவளியிலும் கிர்டயாது என்�மத �மது சமூகத்தின் ஆகபந�ரியத் துயைமாகும்.

எனினும் வமைய்்மைக்கு வநருக்கமைாக அந்தைத 
தி்ைப்ெடம் செசியிருக்கிறது. ொைாட்டுசொம். 
எனினும் முதைலாளிததுெ மைற்றும் மைநுெழிச் ேட்டஙகள 
அவெ்ளவு எளிதில் விளிம்பு நி்லச் ேமூகததிற்கு 
நீதி்ய ெைஙகிவிடுெதில்்ல. ேமூகக் கலப்்ெயும் 
உறுதிெடுததிவிடுெதில்்ல.

 புறஞசேரிப் ெகுதியில் ெட்டா ெைஙக 
அெேைப்ெடும் அைசு, அெர்கள வொதுப் ெகுதியில், 
ஊர்ப் ெகுதியில் ெட்ட ெைஙக முன்ெை செணடும் 
என்ெது வெய்பீம் அல்லது அதை்னக் கடந்தை ஓர் 
மைாற்று முயற்சியாக அ்மையக்கூடும். செருந்திலிருந்து 
இறக்கிவிடப்ெடுெது சொல அெர்க்்ளப் வொதுச் 
ேமூகம் வதைருவிலிருந்து விைட்டிவிடாதை ெ்கயிலான 
ேமூகப்ொதுகாப்பு உறுதிச் வேய்யப்ெட செணடும் 
விளிம்பிலிருந்து ்மையத்தை சநாக்கி அெர்க்ளது 
ொழ்வு உறுதிெடுததைப்ெட செணடும். வெய்பீமின் 
வெற்றி என்ெது நடப்பில் இப்ெடிததைான் அ்மைய 
முடியும், முடிய செணடும்.

ஏற்கனசெ ேமைததுெபுைம் ஓர் நல்ல முயற்சியாக 
இருந்தும், வெருமைதை ோதியச் ேமூகசமை அததிட்டத்தைத 
சதைாற்கடிததுக் வகாணடுள்ளது என்ெது 
குறிப்பிடததைக்கதைாகும்.

அஸவினியின் சகளவிகள கடந்தை காலததிலிருந்து 
ஒலிததுக் வகாணடிருப்ெதுதைான். ஆனால் ோதியச் 
ேமூகம் அது ஒரு மைானுட சகாரிக்்கயாகசெனும் 
ெரிசீலிக்கத தையாைாக இருக்கவில்்லதைான்.

இன்்றக்குச் வேன்்னப் வெரு வெள்ளம் ெற்றி 
செசுகிசறாம் தைணணீர் ெடிெதைற்கு காலஙகாலமைாக 
இருக்கும் நீர் ெழிப்ொ்தைகள அ்டக்கப்ெட்டு 
அதைன் சமைல் தைஙக்ளது குடியிருப்புக்க்்ளயும், 
க ட் ட ங க ் ்ள யு ம்  க ட் டி ் ெ த து க் 
வகாணடிருப்சொைாசலசய இது நிகழ்கிறது என்ெ்தை 
யாவதைாருெரும் ெேதியாகப் செே மைறந்துவிடுகின்றனர். 
வெளிசயறும் ொய்ப்பு மைறுக்கப்ெடும்சொது அதைன் 
ெழி அ்டக்கப்ெடும் சொது நீர் சதைஙகிவிடுகிறது. 
இந்தை எளிய வமைய்்மை ேமூகததிற்கும் வொருந்தும், 
ேமூகததின் சமைல் நி்ல சநாக்கி நகரும் இனஙகளுக்கு 
ெைஙகுடியினர் சொன்சறாருக்கான ொயப்புகள, 
உரி்மைகள மீதைான ெழிக்்ள அ்டததுக் வகாணடு 
உயர் குடி மைற்றும் ஆதிக்கச் ோதிகள அமைர்ந்து 
வகாணடுவிடுகின்றன. எனசெதைான் ேமூக சதைக்கம் 
மைட்டுமைல்லாது, ஒரு இனததின் ெல தை்லமு்றகளும் 
சதைஙகிவிடுகின்றன.

ெைஙகுடியினர் ோதைாைண மைக்கள வெறும் கல்வி 
செ்ல ொய்ப்பு உளளிட்்ெகளின் சதைக்கம் 
ெழி்ய அ்டததுக் வகாணடிருப்சொைாசலசய 
நிகழ்கிறது. ொர்ப்ெனியம் சொன்ற க்டந்வதைடுததை 
ேமூக கருததியல் சீைழிவுக்ளாசலசய இ்ெ 
நிகழ்கிறது. தைனக்குக் கீைாக ஓர் மைனிதைச் ேமூகத்தை 

இப்ெடி ்ெததிருப்ெது குறிதது எந்தை சிந்்தைசயா, 
வெட்கசமைா, இைக்கசமைா அதைற்குக் கி்டயாது.

தைனக்கு ஊழியம் வேய்யும் இனஙக்்ள அப்ெடிசய 
்ெததிருக்கும் வெருமைதை, ோதிய அைசியல் அது. 
மூலதைனததிற்குத சதை்ெயான உற்ெததியின் உெரி்ய 
மைட்டுமைல்லாது அதைற்கு சமைலாக அவவினஙகளின் 
குருதி்யயும் குடிக்கும் ொர்ப்ெனிய, முதைலாளிததுெ 
அைசியல் அது.

உலகில் ஒடுக்கப்ெடும் இனஙகள தைம்்மை 
ஒடுக்கசொ்ை அறிந்திருக்கின்றன. அதைன் 
தை்டக்்ள அறிந்திருக்கின்றன. எனசெ அந்தைத 
தை்டக்்ள உ்டக்கும் ெழிக்்ளக் கணடறிந்து 
தைகர்ததுக் வகாணடு முன்சனறுகின்றன. இஙகு ஓர் 
கீழ்ோதி மைனிதைன் ோதியாலும், வதைாழிலாலுசமை கூட 
தைான் அடி்மை என்ெ்தை அறிந்திருக்கவில்்ல. 
ஒடுக்குசொ்ையும் அறிந்திருக்கவில்்ல.

அதைனால்தைான் இஙகு ஒடுக்கப்ெடுசொன் தைாம் 
ஓடுக்கப்ெடுெ்தை இழிொகக் கருதைாமைல் அ்தை 
ோதியப் வெரு்மையாக ஏற்கிறான் என்ற வொருளெட 
வெரியார் சுட்டிக் காட்டிய்தை சமைல் சநாக்கி நகை 
முடியாதை, விரும்ொதை ேமூகஙகளுடன் வொருததிப் 
ொர்ததுக் வகாள்ள முடியும்.

வொதுொகசெ நரிக்குறெர் உளளிட்டப் 
ெைஙகுடியினர் ஆதி வொது ேமூகததின் 
எச்ேஙகளுடன் ொழ்ந்துெருெெர்கள. நுகர்வு 
கலாோைததுக்கு ஈடு வகாடுக்கசொ அெற்்ற 
விரும்ெசொ தையாைாக இருப்ெெர்கள அல்லர். ஒரு 
குணடுமைணி தைஙகமும் கூட அெர்க்ளது உ்ைப்பின் 
ெழி சேர்தது ் ெததுக் வகாளெதில்்ல. உ்ைப்ெதும். 
அ்தை மைகிழ்வுடன் வேலெழிப்ெதுமைான நாசடாடிப் 
ெணொட்டுக்குரியெர்கள. அெர்க்்ள ஓரிடமைாகக் 
குடியமைர்ததி, அதிகாைெர்க்கததிற்சகா அல்லது 
ஆதிக்க ோதிகளுக்சகா கட்டுப்ெடச் வோல்ெதைற்கும், 
சே்ெ வேய்ய ெலியுறுததுெதைற்கும் வொது 
ேமூகததிற்கு எதுவிதை நியாயமும் இருக்க முடியாது.

ெைஙகுடிகள தைமைது ொழ்்ெ உயிர்ப்புடன் 
கூடியக் வகாணடாட்டததிற்குரியதைாகசெ 
அணுகுகிறார்கள. அெர்கள மைனிதைத தைன்்மையற்ற 
முதைலாளிததுெததின் தீவிை நுகர்வுப் ெணொட்டுக்கு 
எதிைானப் ெணொட்டுக்கு உரியெர்க்ளாக 
இருப்ெதைால் அெர்க்ளால் இச்ேமூகததுடன் 
இ்ணந்துப் சொெதில் வெரிதும் தையக்கம் இருக்கிறது. 
ஐயம் இருக்கிறது. இச்ேமூகமும் அதைனால்தைாம் 
அெர்க்்ள வெளியில் நிறுததி ்ெததிருக்கிறது. 
புததை்னப் சொல, ஏசு்ெப் சொல அெர்கள 
இச்ேமூகததிற்கு வெளிசய நிறுததைப்ெட்டிருக்கிறார்கள. 
ஏவனனில் இது நுகர்வு உலகம், ோதியச் ேமூகம்.

சமைசலாட்டமைான சில ேமைைேஙகளுக்கு மைட்டுசமை 
அதிகாைெர்க்கம் இவவினஙகளுடன் இ்ேந்து 
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சொக விரும்புகிறது. அஸவினி நம்பிக்்கயுடன் 
செசுகிறார். எஙக்ளது பிள்்ளகள நா்்ள நன்றாகப் 
ெடிததுப் பிற்ைப் சொல இச்ே ேமூகததில் உயர்ந்தை 
நி்லக்கு ெருொர்கள என்று அன்்றக்கு என்்னப் 
சொல அெர்க்்ள நடததை முடியாது என்கிறார். 
நல்லது. ொழ்ததுக்கள. அெைது நம்பிக்்க வெற்றி 
வெறட்டும்.

இந்தை முதைலாளிததுெப் வெருமைதைொதைச் ோதிய 
ேமூகததில் அது ேொல் மிகுந்தைதைாகசெ இருக்கும். 
இருக்கிறது. வெய்பீம் அ்தைததைான் சுட்டிக் 
காட்டுகிறது. ஒரு க்லப்ெ்டப்பு என்கிற ெ்கயில் 
ைாோக்கணணுவின் வகாடூைக் வகா்லக்குப் பிறகு 
அெைது மை்னவி வேஙசகணிக்குத தைனது 
குடியிருப்புக்குப் ெட்டாக்கி்டததுவிடுகிறது. 
சொைாட்டம் வெற்றிப் வெற்றுவிடுகிறது. இது ஒரு 
தி்ைப்ெடததின் முடிவு. நிகழ்காட்சியில் வேஙசகணி 
ொர்ெதியாக இருக்கிறார். ொழ்வும் துயைமும் 
இன்னும் வதைாடர்கிறது. ஓ்லக் குடி்ேயில் 
இருக்கிறார். அெைது ொழ்வுக்கானப் சொைாட்டம் 
வதைாடர்கிறது. இதுதைான் நிகழ் ேமூகம்.

இந்தை நிகழ்வுக்கு அருகா்மையில் நின்று 
வமைய்்மை்யச் வெய்பீம் செசிய்தை அடுதது 
அதிகாைெர்க்கச், ோதிப் வெருமைதைொதைக் கருததியல் 
ெழிப்ெட்டக் கும்ெல்கள அதிர்ந்துசொயுள்ளன. 
நி்லகு்லந்து சொய்க் வகாணடுள்ளன.

கடலூர் மைாெட்டம் விருதைாச்ேலம் ஒன்றியம் 
கம்மைாபுைம் அருகிலுள்ள முதை்னக் கிைாமைத்தைச் 
சேர்ந்தைெர் ொர்ெதி இெர் கூ்ட பின்னும் 
வதைாழிலாளி. 1993 ஆம் ஆணடு மைார்ச் திஙகளில் 
அருகிலுள்ள சகாப்புலாபுைம் கிைாமைததில் கூலி 
செ்லக்கு வேன்றுெரும் நி்லயில் அந்தை 
கிைாமைததிலுள்ள ஒரு வீட்டில் ஒரு இலட்ேததிற்கும் 
சமைலான மைதிப்பு்டய தைஙக ந்ககள க்ளவு சொனது 
இ்தை ைாோக்கணணு –ொர்ெதி தைம்ெதியினர் 
க்ளொடியிருக்கலாம் என்ற ேந்சதைகததின் வெயரில் 
காெல்து்ற ைாோக்கணணு, ொர்ெதி, அெைது மைகன், 
அெைது ்மைததுனன் ஆகிசயா்ைக் ்கது வேய்து 
வகாடு்மையாக காெலில் ் ெதது ெ்தைப்ெடுததுகிறது.

பின்னர் ஊருக்குள புகுந்து அந்தை ெைஙகுடி 
மைக்களில் ெல்ையும் ்கது வேய்கிறது . 
ைாோக்கணணுவின் மை்னவி தைமைது கணெர் 
க்ளொடவில்்ல என்று எவெ்ளவு வகஞசியும் 
அதிகாைெர்க்கததின் கூலிப் ெ்டயான காெலர்கள 
அெ்ைத வதைருத வதைருொக இழுததுச் வேல்கின்றர்.

 ைாோக்கணணு அெைது ்மைததுனர், மைகன் 
ஆகிசயா்ைக் காெலில் நிர்ொணமைாக ்ெதது 
விடிய விடியத தைாக்கியது ோதிவெறிசயறிய 
காெல்து்ற. விளிம்பு நி்லச் ேமுகததின் மீது தைமைது 
ஆதிக்க வெறி்யத தீர்ததுக் வகாணடது. இதில் 
ை ா ே ா க்கணணு காெல்நி்லயததிசலசய 
உயிரிைக்கவும், அருகிலுள்ள காட்டுப் ெகுதிக்குத 
தூக்கிச் வேன்று அெைது உட்ல வீசிவிட்டு 
ெருகிறனர் காெலர்கள.

காெலர்கள தைாக்கும்சொது தைனது மைடியிசலசய 
ைாோக்கணணு உயிரிைந்தைதைாக நி்னவுக்்ள 
அ்ேசொடும் ொர்ெதி இன்னும் உ்றயாதை 

கணணீருடன் கதைறுகிறார்

விெதது என்று ெதியப்ெட்ட ெைக்்க சி.பி.சி.அய்.
டி விோை்ணக்குப் பிறகு வகா்ல ெைக்காக 
மைாற்றுெதைற்கு ெைக்கறி்ர் ேந்துரு, அந்தை ெகுதியின் 
சி.பி.எம். சதைாைர்களின் இ்டவிடாதை முயற்சி்ய 
அடுதசதை அந்தை ெைக்கில் வெரும் மைாற்றம் நிகழ்ந்தைது.

வீைப்ென் சதைடுதைல் செட்்ட என்ற வெயரில் 
ொச்ோததியிலும், சிதைம்ெைததில் ெதமினிக்கும், 
அதிகாைெர்க்கததைால் என்ன நிகழ்ந்தைசதைா 
அதுசெதைான் ொர்ெதிக்கும் நடந்தைது. விளிம்பு 
நி்லயினர் மீது ஆதிக்க அதிகாைெர்க்க அைசும், 
ோதிப் வெருமைதைொதைக் கும்ெலும் கட்ட்மைததுத 
தைளளும் ெடுகுழியான ொழ்வில் அெர்களுக்கான 
நீதி என்ெது உயி்ைப் ெணயம் ்ெததுப் 
வெறசெணடிய ஒன்றாகசெ இருக்கிறது.

.தைமிைகததிலுள்ள 36 ெைஙகுடியின மைக்களுக்குமைான 
ஒரு அைசியல் பிைதிநிதி கூட நாடாளுமைன்றததிசலா, 
ேட்ே்ெயிசலா கி்டயாது. அெர்க்ளதுச் சிக்கல்கள 
ெற்றி செசும் எந்தை குைலும் இந்தை முதைலாளிததுெ 
உலகிலும், மைக்க்ளாட்சி வெளியிலும் கி்டயாது 
என்ெசதை நமைது ேமூகததின் ஆகப்வெரியத துயைமைாகும். 
வெட்கக்சகடாகும் .  அெர்களுக்கான நல 
ஆ்ணயஙகள மைட்டுசமை அெர்க்ளது சிக்கல்க்்ளத 
தீர்க்கப் சொதுமைானதைல்ல. அெர்க்ளது ெணொட்்டப் 
செணிக் வகாணசட ேமூகததின் ேகல உரி்மைக்்ளயும் 
உ தை வி க ் ்ள யு ம்  ச தை ் ெ க ் ்ள யு ம் 
வெற்றுொழ்ெதைற்கான வெளி்ய உறுதிெடுததை 
செணடும்.

வ மை ய் ய ா க ச ெ  வ ே ா த து்ட ச ய ா ரின் 
வோததுக்க்்ள வோததில்லாதை மைக்கள திைள 
தைாக்குதைலினின்றும் ொதுகாக்கசெ அைசு இருக்கிறது 
என்ொர் வலனின்.

 கடலிலிருந்தும், கனிமைெ்ளக் காடுகளிலிருந்தும், 
உழு நிலஙகளிலிருந்தும் ெைஙகுடியினச் ேமூகஙக்்ள 
ெலுவில் வெளிசயற்றுகின்றன. வதைாடர்ந்து 
தி ட் ட மி ட் ட  ெ ் க யி ல்  வி ளி ம் பி ல் 
்ெக்கப்ெடுகின்றனர். உ்ைப்புச் சுைணடலுக்கும் 
ஆ்ளாக்கப்ெடுகின்றனர். இந்தியத து்ணக் 
கணடததிற்சகயுரிய ோதி , வெருமைதைொதைத 
தைததுெஙகள அதைற்குப் செருதைவி புரிகின்றன,

எவெ்ளவு ஆடம்ெைமைாகப் பூசி வமைழுகினாலும் 
ேரி, உ்ைப்ொ்ளர் மைக்களநாயகம், குடிமைக்கள 
எல்சலாரு்டய ேமைததுெம் என்வறல்லாம் 
செசினாலும் ேரி அவெ்ளவுக்கு அவெ்ளவு 
வெட்கஙவகட்டதைாகவும், இைக்கமின்றியும் மூலதைனம் 
செவறஙகும் ஆளெதில்்ல. என்ொர் வலனின். 
இஙகு மூலதைனததின் மீது வேல்ொக்குச் வேலுததும் 
வெருமைதைொதை அைசியல், ோதி சமைலாண்மை 
ஆகியெற்்றக்  கடந்சதை  நிகழ் ொழ்வில் 
அஸவினிகளுக்கும், ொர்ெதிகளுக்கும் நீதி 
செணடியிருக்கி றது .  செணடும் .  அ்தை 
வேய்யாதைசொசதை குைலற்றெர்களின் குைலாக 
வெய்பீமும், அஸவினிக்களும் முன் ெந்து 
இச்ேமூகததின் மைனச்ோன்்ற என்வறன்்றக்கும் 
உலுக்குெெர்க்ளாக இருக்கிறார்கள. இருப்ொர்கள.

கடடுலர்ாளர்: எழுத்தாளர்
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விக்கிலீக்ஸ் நிறுவனர் ெூலியன் அசொஞ்

அ்மரிக்காவின் வழககும் 
்கடத்தல்-படு்்கானைத் திடடமும்!

்கட்டு்ர

ரூபன் சிவராஜா
svrooban@gmail.com

உண்மயொன ெனநொய்கததில் விதிமீ்றல்்க்ையும் அதி்கொரத துஷ்பிரகயொ்கங்்க்ையும் 
அம்்ப்ப்்படுததுகவொர் ெனநொய்கததின் ஜ்பயரொல் ்பொது்கொக்்கப்்படுவர். ஆனொல் அஜமரிக்்கொ 

ஜ்பயரைவில் ெனநொய்கத்�க் ஜ்கொணடிருப்பினும் ந்டமு்்றயில் அப்்படியல்் என்்ப�ற்கொன 
எடுததுக்்கொட்டொ்க அசொஞ் விவ்கொரத்� அது ் ்கயொளும் மு்்ற்ம அ்மநதுள்ைது.

ஊடகச்சுதைந்திைததிறகும் ஊடகவியலா்ளர் 
ொதுகாப்பிற்கும் செைச்சுறுததைல் விக்கிலீக்ஸ 
நிறுெனர் ெூலியன் அோஞ மீதைான அவமைரிக்க 
ெைக்கு. கடந்தை ெல ஆணடுக்ளாக உலக்ளாவிய 
கெனக்குவிப்பி்னப் வெற்ற விெகாைமைாக உள்ளது. 
அெ்ைக் கடததுெதைற்கு அல்லது ெடுவகா்ல 
வேய்ெதைற்கு அவமைரிக்க மைததிய புலனாய்வுப் பிரிவு 
(CIA ) முடிவெடுததைதும் இைகசியத திட்டம் 
தீட்டிய்மையும் அண்மையில் வெளிச்ேததிற்கு 
ெந்துள்ளது. இந்தை விெகாைத்தை Yahoo News 
வ ே ய்தி த தை்ளம்  வ ே ப்டம் ெ ர்  இறுதியில் 
வெளிக்வகாணர்ந்துள்ளது. அோஞ்ே கடததுெது 
அல்லது ெடுவகா்ல வேய்ெது வதைாடர்ொன 
விொதைஙகள வடானால்ட் டிைம்ப் நிர்ொகததின் 
‘உயர் மைட்டததில்’ நிகழ்ந்தைதைாக தைகெல்கள 
வெளியாகியுள்ளன.

இப்ெடியாகக் வகா்லத திட்டம் தீட்டிய ஒரு 
ந ா ட் டி ட ம்  வி க் கி லீ க் ஸ  நி று ெ ன ் ை க் 
்கயளிப்ெதிலுள்ள ஆெததுகள வதைாடர்ொன 
உலக்ளாவிய விொதைஙக்்ள ஊடகஙகளும் 
கருததைா்ளர்களும் எழுப்பி ெருகின்றனர். இது 
வெறுமைசன ஒரு நெருக்கு எதிைான ெைக்காக மைட்டும் 
ொர்க்கப்ெடக்கூடிய விெகாைம் அல்ல. ஊடகதது்ற 
ோர்ந்தை ஒருெருக்கு எதிைான விெகாைம் என்ற 
குறுகிய ெட்டததிற்குள ொர்க்கக்கூடியதுமைல்ல. 
ஊடகச்சுதைந்திைம் மைற்றும் ஊடகவியலா்ளர் 
ொதுகாப்புத வதைாடர்ொன இந்தை நூற்றாணடின் 
அதிமுக்கிய விெகாைமைாக ஆகியுள்ளது.

நமாசமாை முன்னுதாரணம்
ெைக்கில் அவமைரிக்கா வென்று அோஞ 

்கயளிக்கப்ெடுகின்ற நி்ல ஏற்ெட்டால், அது 
உலகின் ஒட்டுவமைாததை ஊடகதது்றக்கும் 
ஊடகவியலா்ளர்களுக்குமைான மிகசமைாேமைானவதைாரு 

முன்னுதைாைணமைாகிவிடும் என்ற அச்ேம் ெல 
மைட்டங களில்  நி லவுகின் றது .  அதிலும் 
அவமைரிக்காவினால் அது நிகழ்ததைப்ெட்டுவிட்டால் 
உலகின் செவறந்தை நாடும் அதை்னப் பின்ெற்றத 
வதைாடஙகிவிடும். குறிப்ொக ேர்ொதிகாை 
ஆட்சியா்ளர்கள, தைமைக்வகதிைாகச் வேயற்ெடுகின்ற 
ஊடகவியலா்ளர்க்்ள இதை்ன முன்னுதைாைணமைாகக் 
காட்டி சமைாேமைாக நடாததைத துணிெர் என்ற 
கருததுகள சமைசலாஙகியுள்ளன. உலகில் எந்தைவொரு 
நாடும் தைமைது அதிகாை மீறல்க்்ளயும் மைனிதை உரி்மை 
மீ ற ல் க ் ்ள யு ம்  அ ம் ெ ல ப் ெ டு த து கி ன் ற 
ஊட கவிய ல ா ்ள ர் க ்்ள க்  ் க யளி க் க க் 
சகாருெதைற்குரிய ேட்ட அஙகீகாைததி்ன இதைன் 
தீர்ப்பு ெைஙகிவிடக்;கூடாவதைன்ற அறவுணர்வுப் 
ொர்்ெ ெலமைட்டஙகளில் வெளிப்ெடுகின்றன.

அோஞசின் உடல்-உ்ள நலம் வதைாடர்ொக ெைக்கு 
விோை்ணகளின் கடந்தை சுற்றில் உ்ளநல 
நிபுணர்க்ளால் முன்்ெக்கப்ெட்ட மைருததுெ 
அறிக்்க தைெறான தைகெல்க்்ள உள்ளடக்கியவதைன்ற 
ொதைத்தை முன்்ெதது அவமைரிக்கா சமைன்மு்றயீடு 
வேய்திருந்தைது. அதசதைாடு அெரின் உ்ளநலம் 
வதைாடர்ொக மைருததுெ நிபுணர்களின் ோட்சியததிற்கு 
அ்ளவிற்கு  அதி க மை ான  மு க்கிய ததுெம் 
வகாடுக்கப்ெட்டதைாகவும் குற்றம்சுமைததியது. 
இப்வொழுது விெகாைம் முற்றிலும் செறு 
ெரிமைாணததி்னப் வெற்றுள்ளது. அோஞசின் 
உ்ளநி்ல ெற்றிய விெகாைம் ெைக்கின் சொக்கிற்கு 
சதை்ெயற்றதைாகியுள்ளது. கடததைவும் வகால்லவும் 
திட்டமிட்ட ஒரு நாட்டிடம் ்கயளிப்ெதிலுள்ள 
ஆெததுகள ெற்றியசதை ெைக்கின் சொக்கில் தைாக்கம் 
வேலுததைக்கூடிய அம்ேம்.

வழககின் திருப்புமுனை்கள்
இறுதி ொைஙகளில் ெைக்கில் திருப்புமு்னயாக 
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அ்மையததைக்க மைற்றுவமைாரு ெைெைப்ொன தைகெலும் 
வெளிெந்துள்ளது. விக்கிலீக்சின் முன்னாள 
ெணியா்ளரும் (Hacker) அவமைரிக்காவிற்கு ஆதைைொக 
அசேஞசிற்கு எதிைாக ோட்சியமைளிததுெருமைான 
ஐஸலாண்டச் சேர்ந்தை Sigurdur Thordar-
sonஅோஞசிற்கு எதிைான ெல வொய்யான 
குற்றச்ோட்டுக்்ளத தைான் முன்்ெததைதைாக 
ஒப்புக்வகாணடுள்ளார்.

30 முன்னாள அவமைரிக்க புலனாய்வுதது்ற 
அ தி க ா ரி க ளு ட ன ா ன  உ ் ை ய ா ட ் ல 
அடிப்ெ்டயாகக் வகாணடு அோஞ மீதைான 
அ வ மை ரி க் க  பு ல ன ா ய் வு த  து ் ற யி ன் 
இைகசியததிட்டஙக்்ள YahooNews தை்ளம் 
அம்ெலப்ெடுததியுள்ளது. வேப்டம்ெர் 26 , 
அததை்ளததில் மிக விரிொன தைகெல்க்்ள 
வெளிக்வகாணர்ந்துள்ளனர். Kidnapping, assassination 
and a London shoot-out: Inside the CIA’s secret war plans 
against WikiLeaks’என்ெது அச் வேய்திக்கட்டு்ையின் 
தை்லப்பு. டிைம்ப் ஆட்சிநிர்ொகததின் கீழ், சி.ஐ.ஏ 
வொறுப்ெதிகாரி MikePompeoதை்ல்மையில் 
முன்வனடுக்கப்ெட்ட இந்தைததிட்டம் முக்கிய ேட்ட 

ெ்ைய்றக்்ள மீறியசதைாடு, Assangeஇற்கு எதிைான 
அவமைரிக்க  ேட்ட நடெடிக்்கக்்ளயும் 
ெலவீனப்ெடுததியுள்ளது .  மைட்டுமைல்லாது 
அவமைரிக்காவின் வநருஙகிய கூட்டாளி நாடான 
பிரிததைானியாவிற்கும் ொதிப்பி்ன ஏற்ெடுததியுள்ளது. 
பிரிததைானிய நீதிதது்றக்குச் ேொலான ெைக்கு இது.

2018இல் ேவுதி்யச் சேர்ந்தை ஊடகவியலா்ளர் 
ெமைால் காஷவகாக்கி (Jamal Khashoggi)துருக்கியிலுள்ள 
ேவூதி அசைபியத தூதைைகததில் ்ெததுக் 
வகால்லப்ெடுெதைற்கு முன்னசை, அோஞ வதைாடர்ொன 
சி.ஐ.ஏ திட்டம் வதைாடஙகப்ெட்டுவிட்டதைாக 
விக்கிலீக்சின் தைற்சொ்தைய வொறுப்ொசிரியர் 
முே்்ளெinn ர்ேயகவ்ளௌைn வதைரிவிததுள்ளார். 
அவமைரிக்கா, பிரிததைானியா தைவிர்ந்தை செவறந்தை 
நாட்டிலாெது இததை்க்ய ெடுவகா்லத 
திட்டம்தீட்டல் இடம்வெற்றிருந்தைாலும் ெைெலான 
கணடனஙகளுக்கு உட்ெட்டிருக்கும் என்றும் அெர் 
சமைலும் கூறியுள்ளார்.

Sigurdur Thordarsonஇன் ொக்குமூலம், அோஞ 
மீதைான ெடுவகா்லத திட்டம் ஆகிய இைணடு 
விெகாைஙகளும் அவமைரிக்கக் குற்றச்ோட்டுகளின் 
நம்ெகததைன்்மை்ய வெகுொக  இைக்கச் 
வேய்துள்ளன. அோஞ மீதைான ெைக்கி்னத 
தைளளுெடி  வ ே ய்து  அெ்ை  விடு தை்ல 
வேய்யசெணடுவமைன்ற குைல்களுக்கு சமைற்ெடி 
ேம்ெெஙகள ெலுச்சேர்ததுள்ளன. அோஞ மைற்றும் 
வீ க் கிலீஸசி ற்கு  எதி ை ான  அவமை ரி க் க ப் 
புலனாய்வுதது்றயின் திட்டமைானது ெல்செறு 
மு்னப்புக்்ளக் வகாணட ஒரு அம்ேம். வீக்கிலீக்ஸ 
ெணியா்ளர்க்்ள உ்ளவுொர்ததைல் ,  அதைன் 
ெணியா்ளர்களி்டசய முைணொடுக்்ளத 
சதைாற்றுவிததைல், அெர்களின் தைகெல்வதைாழில்நுட்ெ 
ோதைனஙக்்ளத திருடுதைல் உட்ெட்ட ெல்செறு 
சநாக்கஙக்்ளக் வகாணடது.

அமமரிக்க – ரஷ் புலைாய்வுத திட்டங்கள்
2017 ஆம் ஆணடின் பிற்ெகுதியில், கடததைல், 

வகா்ல உட்ெட்ட இன்னபிற தீவிை நடெடிக்்ககள 
ெ ற் றி  அ வ மை ரி க் க  பு ல ன ா ய் வு ப் பி ரி வு 

விொதிததுக்வகாணடிருந்தை செ்்ள, 
பிரிததைானியாவிலிருந்து அோஞ்ேக் 
க ா ப் ெ ா ற் றி  ை ஸ ய ா வி ற் கு க் 
வகாணடுவேல்கின்ற இலக்குடன் 
ை ஷ ய  பு ல ன ா ய் வு ப்  பி ரி வு 
திட்டமிட்டதைாகவும் கூறப்ெடுகின்றது. 
இ ் தை ய றி ந் தை  அ வ மை ரி க் க ப் 
பு ல ன ா ய் வு த து ் ற  தை ா ம் 
மு ந் தி க் வக ா ள ெ தை ற் க ா ன 
திட்டஙக்்ளத தீட்டியதைாக முன்னாள 
அவமைரிக்க புலனாய்வு அதிகாரிக்்ள 
சமைற்சகாள காட்டி வேய்திகள 
வெளிெந்துள்ளன. ைஷய புலனாய்வு 
அ தி க ா ரி க ளு ட ன்  ல ண ட ன் 
வதைருக்களில் துப்ொக்கிச்சூட்டுத 
தைாக்குதைல் - அோஞ்ே ஏற்றிச்வேல்லும் 
இைாெதைந்திை ொகனம் மீது இன்வனாரு 
ெ ா க ன த தி ன ா ல்  ச மை ா தி 

வமைாஸசகாவிற்கு அெர் வகாணடுவேல்லப்ெடுெதைற்கு 
முன்னர் பிடிததைல் - ைஷய விமைானம் புறப்ெடுெதைற்கு 
முன்னர் அதைன் சில்லுகள மீது சூடு நடாததுதைல் 
சொன்ற திட்டஙக்்ள அவமைரிக்கப் புலனாய்வுப் 
பிரிவு தீட்டியுள்ளது.

சதை்ெப்ெடின் துப்ொக்கிச்சூடு நடாததி 
உதைவுமைாறு தைமைது பிரிததைானிய ேகாக்களிடம் சி.ஐ.ஏ 
சகாரியதைாகவும் அதைற்குப் பிரிததைானியா 
ஒப்புக்வகாணடதைான தைகெல்க்்ளயும் Yahoo News 
வெளிப்ெடுததியுள்ளது. எக்குொசடார் அைோஙகம் 
அோஞசிற்கு தூதைைகத்தை விட்டு வெளிசயறி, 
ைஷயாவிற்குப் ொதுகாப்ொகச் வேல்ெதைற்குரிய 
இைாெதைந்திை அந்தைஸதி்ன ெைஙகத தையாைாக 
இருந்துள்ளது. அோஞ்ே தைப்பிக்க்ெக்கும் முயற்சி, 
கடததும் (வகா்ல வேய்யும்) முயற்சி என 
முைணெட்ட இலக்குகளுடன் அவமைரிக்க, ைஸயப் 
புலனாய்வுப் பிரிவுகள இயஙகியுள்ளன . 
எக்குொசடார் தூதைைகத்தைச் சுற்றி, அவமைரிக்க, 
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வழககில் அநமரிககா நவன்று அசாஞ் ரகயளிககப�டுகின்றை நிரே ஏற�ட்்டால், அது உேகின் 
ஒட்டுநமாத்த ஊ்டகத்துரறைககும் ஊ்டகவியோைர்களுககுமான மிகமமாசமானநதாரு 
முன்னுதாைணமாகிவிடும் என்றை அச்சம் �ே மட்்டஙகளில் நிேவுகின்றைது.

பிரிததைானிய மைற்றும் ைஷயப் புலனாய்வுப் பிரிவுகள 
தை த தை மை து  இ ை க சி ய  உ று ப் பி ன ர் க ் ்ள 
நிறுததி்ெததிருந்துள்ளன.

நமன்முனையீட்டில அமமரிக்க (உததர)வாதங்கள்
சமைல்மு்றயீட்டில், அவமைரிக்கத தைைப்பு இைணடு 

ொதைஙக்்ள முக்கியததுெப்ெடுததுகின்றது. ஒன்று, 
அோஞசின் உ்ளநலம் வதைாடர்ொன மைருததுெ 
அறிக்்கக்்ளக் சகளவிக்கு உட்ெடுததுதைல். 
மைற்்றயது ொதுகாப்ொன சி்றச்சூைலில் அசேஞ 
தைடுதது்ெக்கப்ெடுெ்தை உறுதிப்ெடுததுெசதைாடு, 
அெைது தைாயகமைான ஆஸதிசைலியாவில் 
சி்றத தைணட்ன்யக்  கழிப்ெதைற்குரிய 
உததைைொதைததி்ன ெைஙகுெதைாகவும் கூறுகின்றது. 
இ்ெ வெற்று இைாெதைந்திை ொக்குறுதிகள. 
இெற்றுக்கு எவவிதைமைான ேட்டரீதியான 
வெறுமைதிகலும் இல்்ல என்று எதிர்ொதைஙகள 
முன்்ெக்கப்ெடுகின்றன.

அோஞச் ்கயளிக்கப்ெட்டால் ொதுகாப்ொக 
நடததைப்ெடுொர்  என்ெது வதைாடர்ொக 
பிரிததைானியாவிற்கு அவமைரிக்கா ெைஙகிய 
‘உததைைொதைப் வொதி’ அவமைரிக்கத தைைப்பினால் 
நீதிமைன்றததில் முன்்ெக்கப்ெட்டுள்ளது . 
கடு்மையான தைடுப்புக்காெல் நிெந்தை்னகளுக்கு 
அெர் உட்ெடுததைப்ெடமைாட்டார் என்ெதும், ADX-
எனப்ெடும் Florence நகரில் உள்ள அதிகெட்ேப் 
ொதுகாப்பு (Maximum security prison in Florence) 
சி்றயில் அ்டக்கப்ெட மைாட்டார் என்ெதும் 
அப்வொதியில் அடஙகுகிறது. தைவிை அசேஞசிற்கு 
விதிக்கப்ெடும் எந்தைவொரு சி்றததைணட்ன்யயும் 
அெர் தைனது தைாயகமைான அவுஸசைலியாவிலிருந்தைெடி 
அனுெவிக்கலாம் என்றும் அந்தை ஆெணததில் 
வதைரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. ஆனால் அசநஞசின் 
ெைக்கறி்ர்கள அவமைரிக்க உததைைொதைஙக்்ள 
நிைாகரிததுள்ளனர். குறிததை ADX சி்றயில் 
இல்லாவிடினும், அெ்ை தைற்வகா்லக்குத தூணடும் 
சமைாேமைான நி்ல்மைகளின் கீழ் அெர் மைற்வறாரு 
அதிகெட்ே ொதுகாப்புச் சி்றயில் ் ெக்கப்ெடலாம் 
என்று ொதிட்டுள்ளனர்.

ன்கதி்கள் மீதாை சிததிரவனத்கள்
ெயஙகைொதைததிற்கு எதிைான சொரில் தைனது 

கூட்டணி நாடுகளுக்கு ெைஙகிய உததைைொதைஙக்்ள 
ந்டமு்றப்ெடுததைவில்்ல. ்கதிக்்ளச் 
சிததிைெ்தை வேய்யவில்்ல எனத திரும்ெததிரும்ெச் 
வோன்னது. ஆனால் இைகசியச் சி்றகளில் 
்கதிகள சமைாேமைான சிததிைெ்தைகளுக்கு 
உட்ெடுததைப்ெட்ட்மை ெைெலாக அறியப்ெட்ட 
விடயமைாகும். ் கதிகள Waterboarding எனப்ெடுகின்ற 
நீர்ப்பீச்சு ெ்தைகளுக்கு உட்ெடுததைப்ெடுெதும் 

குறிப்பிடததைக்கது. இது ஒருெ்கயான குற்றவிோரிப்பு 
மு்ற. மூக்கிலும் ொயிலும் தைணணீ்ைத வதைாடர்ந்து 
பீச்சியடிதது விோரிக்கும் சொது, நீச்ேல் வதைரியாதை 
ஒருெர் நீரில் மூழ்கித தைன் உயிருக்காகப் சொைாடும் 
துன்ெத்தையும் அச்ே உணர்ச்சி்யயும் வகாடுக்கும் 
இந்தைச் சிததிைெ்தை.

அோஞ பிரிததைானியத தை்லநகர் லணடனின் 
அதிகெட்ே ொதுகாப்பு Belmarsh சி்றயில் 
அ்டக்கப்ெட்டுள்ளார். அக்சடாெர் இறுதியில் 
நீதிமைன்ற நடெடிக்்ககளின் சொது, வமைய்நிகர் 
காவணாளி இ்ணப்பு மூலம் அெர் ேமுகமைளிப்ெதைற்கு 
உடல்நி்ல ஒதது்ைக்கவில்்ல என முதைலில் 
நீதிமைன்றததில் வதைரிவிக்கப்ெட்டது, ஆனால் பின்னர் 
அெர் தி்ையில் சதைான்றினார். சி்றயிலிருந்து 
விடுவிக்கப்ெட்டால், ‘தை்லமை்றவுக்கான உந்துதைல்’ 
ஏற்ெட்டுவிடக்கூடுவமைனக் கூறி, தீர்ப்புக்கு எதிைாக 
அவமைரிக்க சமைல்மு்றயீட்டுக் காலஙகள முழுெதும் 
அசேஞ காெலில் ் ெததிருக்கப்ெடசெணடும் என்று 
கடந்தை ெனெரி தீர்ப்பில் நீதிெதி Vanessa Barait-
serஉததைைவிட்டார்.

அசாஞ்சின் விடுதனல: உல்கைாவி் குரல்கள்
உலகின் ெல்செறு மைனிதை உரி்மை, கருததுரி்மை 

நிறுெனஙகள அோஞசின் விடுதை்ல்யக் சகாரி 
ெருகின்றன. கடந்தை வேப்டம்ெர் இறுதியில் ேர்ெசதைே 
மைன்னிப்புக் குழு, எல்்லயற்ற ஊடகவியலா்ளர்கள, 
ஊடகவியலா்ளர் ொதுகாப்புக் குழு (Amnesty Inter-
national, Reporters without borders, Committee to protect 
journalists) உட்ெட்ட 25 மைனிதை உரி்மைக்குழுக்கள 
அோஞ மீதைான ெைக்கி்னக் ்கவிடுமைாறு 
அவமைரிக்க நீதிய்மைச்ேர் Merrick Garlandஇற்கு 
எழுததுமூலக் சகாரிக்்க விடுததுள்ளன. லணடன் 
வதைருக்களில் ெல நூற்றுக்கணக்கானெர்கள 
அோஞசின் விடுதை்ல்யக் சகாரி கெனயீர்ப்பில் 
ஈடுெட்டிருந்தைனர் .  ஒக்சைாெர் இறுதியில் 
சமைன்மு்றயீட்டு நீதிமைன்றம் முன்னாலும் 
கெனயீர்ப்புப் சொைாட்டஙகள இடம்வெற்றுள்ளன.

ஐக்கிய நாடுகள அ்ெயின் மைனிதை உரி்மைகள 
ஆ்ணயம் அோஞ மீதைான மைனிதை உரி்மைகள 
மீ ற ல் க ் ்ள ப்  ெ ல  மை ட் ட ங க ளி ல் 
ஆெணப்புடுததியுள்ளது. தைன்னிச்்ேயான 
சி்றப்ெடுததைலுக்வகதிைான ஐ.நா வேயற்குழு, 
அோஞ நியாயமைற்றுத தைடுப்புக்காெலில் 
்ெக்கப்ெட்டிருப்ெதைாக 2015இல் அறிவிததைது. 
அதசதைாடு மைனிதை உரி்மைகளுக்கான ஐ.நா 
உயர்ஸதைானிகைகம் 2018இல் எக்குொசடார் 
தூதுெைாலயததிலிருந்து வெளிசயறுெதைற்கான 
அெரின் உரி்மை்ய நியாயப்ெடுததியது . 
சிததிைெ்தைகள வதைாடர்ொன ஐ.நா சிறப்பு 
அறிக்்கயா்ளர் Nils Melzer, அோஞசின் உடல்நி்ல 
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விககிலீகஸ் என்�து கசிந்த ஆவணஙகள் அல்ேது Hack நசய்யப�ட்்ட ஆவணஙகள். அதாவது 
�ாடுகளின் இைகசிய இைாணுவ, அைசியல் ஆவணஙகள் என்�தறகு அப�ால், மிகமமாசமான மனித 
உரிரம மீறைல்கள் நதா்டர்�ானரவ. மட்டுமல்ோது ம�ார்ககுறறைம், அைச �யஙகைவாதம் நதா்டர்�ான 
ஆவணஙகளுமாகும். 

சமைாேமை்டந்துள்ள காைணததினால் உயிைாெததி்ன 
அெர் எதிர்சநாக்குெதைாகவும் (2019 நெம்ெர்) 
வதைரிவிததைார்.

இருநூறிற்கும் சமைற்ெட்ட மைருததுெர்கள அோஞ 
மீதைான துன்புறுததைல்க்்ள நிறுததுமைாறு பிரிததைானிய 
அைோஙகததிற்குத திறந்தை மைடல் மூலம் சகாரிக்்க 
விடுததிருந்தைனர். ‘அெர் சி்றயில் மைைணிக்க 
சநர்ந்தைால் ந்டமு்ற அர்ததைததில் அெர் 
ெ ் தை க ளு க் கு  உ ட் ெ டு த தை ப் ெ ட் டு 
ோகடிக்கப்ெட்டதைாகசெ கருதைப்ெடும்’ என 
அம்மைடலில் அெர்கள குறிப்பிட்டிருந்தைனர். ெனெரி 
2021 ஐசைாப்பிய ொைாளுமைன்ற உறுப்பினர்களின் 
கூ ட் ட ் மை ப் பு  தீ ர் மை ா ன வ மை ா ன் றி ் ன 
நி்றசெற்றியிருந்தைது. ஐசைாப்ொவில் ஊடக 
சுதைந்திைமும் ஊடகவியலா்ளர்கள ொதுகாப்பும் 
என்ற  தை்லப்பில்  நி் ற செ ற் ற ப் ெட்ட 
அததீர்மைானததில் அோஞ மீதைான சி்ற மைற்றும் 
குற்றச்ோட்டு ஆெததைான முன்னுதைாைணம் என்று 
சுட்டிக்காட்டியசதைாடு அெரு்டய விடுதை்ல்யயும் 
ெலியுறுததியிருந்தைது.

நபார்ககுற்ைங்கனை மவளிகம்காணர்நத 
விககிலீகஸ்

விக்கிலீக்ஸ என்ெது கசிந்தை ஆெணஙகள அல்லது 
Hack வேய்யப்ெட்ட ஆெணஙகள. அதைாெது 
நாடுகளின் இைகசிய இைாணுெ, அைசியல் 
ஆெணஙகள என்ெதைற்கு அப்ொல், மிகசமைாேமைான 
மைனிதை உரி்மை மீறல்கள வதைாடர்ொன்ெ. 
மைட்டுமைல்லாது சொர்க்குற்றம், அைே ெயஙகைொதைம் 
வதைாடர்ொன ஆெணஙகளுமைாகும். அவமைரிக்காவின் 
ஆப்கானிஸதைான் மைற்றும் ஈைாக் சொர்களின் 
மை னி தை உ ரி ் மை  மீ ற ல் க ் ்ள யு ம் 
சொர்க்குற்றஙக்்ளயும்(2010 – 2011) விக்கிலீக்ஸ 
வெளிக்வகாணர்ந்திருந்தைது. உலகின் வெரும் 
ெல்லைசிற்கு எதிைாக இெற்்ற வெளிக்வகாணர்ந்தைதில் 
அே ாஞசின்  துணிச்ேலும்  முதிர் ச்சியும் 
வொறுப்புணர்வும் அோததியமைானது. அோஞ 
மீ தை ான  அவமைரி க் க  ே தி ததிட்டஙகளும் 
் க ய ளி க் க ச ெ ண டு வ மை ன் ற  ெ ை க் கு ம் 
ஊடகவியலா்ளர்கள மீதைான மிக சமைாேமைான 
அச்சுறுததைல் வேயற்ொடுகள. மைனிதை உரி்மை மீறல்கள, 
சொர்க்குற்றஙகள உட்ெட்ட அதிகாை ேக்திகளின் 
அததுமீறல்க்்ள அம்ெலப்ெடுததை முயலும் 
ஊடகவியலா்ளர்களின் குைல்ெ்்ள்ய வநரிக்கின்ற 
மு்னப்புக் வகாணட்ெ.

அவமைரிக்காவின் புதிய ெனாதிெதி இது 
விடயததில் வதைாடர்ந்தும் மைவுனம் ோதிதது 
ெருகின்றார். அடிப்ெ்டயில் ஒொமைாவினால் இது 

்கவிடப்ெட்ட விெகாைம். 2017இல் மீணடும் ் கயில் 
தூக்கியெர் முன்னாள ெனாதிெதி வடானால்ட் 
டிைம்ப் .  அோஞ தூக்குத தைணட்னக்கு 
உட்ெடுததைப்ெட செணடிய குற்றொளி என டிைம்ப் 
கூறியிருந்தை்மை குறிப்பிடததைக்கது. மைட்டுமைல்லாது 
ஊடகவியலா்ளர்களுக்கு எதிைான வெறுப்புக் 
க ரு தது க்்ள  டி ை ம் ப்  ெல  தைட்ெகள 
வெளிப்ெடுததியுள்ளார். அவமைரிக்காவின் மைனிதை 
உரி்மை மீறல்கள ,  சொர்க் குற்றஙக்்ள 
அம்ெலப்ெடுததும் எந்தைவொரு ஊடகவியலா்ளரும் 
ஊடக நிறுெனமும் தைணடிக்கப்ெடும் என்ற 
அச்ேத்தை ஏற்ெடுததுெது டிைம்ப் நிர்ொகததின் 
இலக்காக இருந்துள்ளது. விக்கிலீக்ஸ ஆெணஙக்்ள 
உலகின் ெல்செறு ஊடகஙகளும் வெளியிட்டுள்ளன. 
New York Times உட்ெட்ட ஊடகஙகள விக்கிலீக்சுடன் 
இ்ணந்து வேயற்ெட்டன. இததை்கய ஊடகஙகள 
மீது ெைக்குத வதைாடுக்காமைல் அோஞ மீது ெைக்குத 
வதை ாடுக்க  முடியாது என ஒொமைாவின் 
ேட்டெல்லுனர்கள அறிவுறுததியிருந்தைனர். ஒொமைா 
அோஞ விெகாைத்தைக் ் கவிட்ட்மைக்கு அதுவும் 
ஒரு காைணமைாகும்.

உணனம்ாை ஜை�ா்்கததில…
உண்மையான ெனநாயகததில் மீறல்க்்ளயும் 

அ தி க ா ை த  து ஷ பி ை ச ய ா க ங க ் ்ள யு ம் 
அம்ெலப்ெடுததுசொர் ெனநாயகததின் வெயைால் 
ொதுகாக்கப்ெடுெர். ஆனால் அவமைரிக்கா 
வெயை்ளவில் ெனநாயகத்தைக் வகாணடிருப்பினும் 
ந்டமு்றயில் அப்ெடியல்ல என்ெதைற்கான 
எடுததுக்காட்டாக அோஞ விெகாைத்தை அது 
்கயாளும் மு்ற்மை அ்மைந்துள்ளது. எல்்லக்ளற்ற 
ஊடகவியலா்ளர்கள அ்மைப்பின் கருததுச்சுதைந்திை 
நி்ல்மைகள வதைாடர்ொன நாடுகள ரீதியிலான 
ெட்டியலில் பிரிததைானியாவும் அவமைரிக்காவும் 
மு்றசய 33ெது, 44ெது இடஙகளிலும் சநார்செ 
முதைலிடததிலும் உள்ளன.

ஒரு தைோப்தை காலமைாக நீடிததுெரும் அோஞ 
மீதைான ் கது, ெைக்கு நடெடிக்்ககளின் இன்்றய 
நி்ல இதுொகும். கடந்தை 2010இல் அசேஞ 
ல ண ட னி ல்  ் க து வ ே ய் ய ப் ெ ட் ட ் மை 
குறிப்பிடததைக்கது. உயர்நீதிமைன்றம் எவொறான 
முடிவி்ன எடுப்பினும் இன்னும் ெல மைாதைஙகள 
அல்லது ெல ஆணடுகள இந்தை ெைக்கு நடெடிக்்ககள 
வதைாடரும் என்சற எதிர்ொர்க்கப்ெடுகின்றது.

கடடுலர்ாளர்: எழுத்தாளர், ் ார்்வ
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மதிப்பு்ர

ஆ. சிவசுப்பிரமணி்ன்
sivasubramanian@sivasubramanian.in

ம�ைாசிரியர் வறீரதயா கான்ஸ்தந்தின்’ எழுதியுள்ை ‘கன்னியாகுமரி முககுவர்’ 
என்றை இனவரைவியல் நூல் குறித்த அறிமுகம் இது. ஆதி �திப�கம் 

நவளியிடும் இந்நூல் அடுத்த ஆண்டின் நதா்டககத்தில் நவளிவை உள்ைது.
- ந�ாறுப�ாசிரியர்

“்கடலும் ்கடற்கனரயும் 
மீனவர்களின் பாரம்பரிய உரினமச் ் சாத்து.  

்கடவைாரத்தில் சுதநதிரமா்க வாழவது எங்்கள் உரினம.”

மே ைாசிரியர் ெறீ்தையா எழுதியுள்ள 
‘கன்னியாகுமைரி முக்குெர்’ என்னும் இந்நூல் 
கன்னியாகுமைரி மைாெட்டததின் ொைம்ெரியக் 
கடசலாடிக்ளான முக்குெர்க்்ளக் குறிததை அறிவியல் 
ோர்ந்தை புரிதை்ல நமைக்கு ெைஙகும் இனெ்ைவியல் 
நூலாகும். ஆணட ெைம்ெ்ைப் வெருமிதைம் செசும் 
ெைக்கமைான ெழிததைடததில் ெயணிக்காது ஒரு 
ோதியின் ெலத்தை மைட்டுமின்றி ெலவீனத்தையும் 
ஆைாய்ந்து வெளிப்ெடுததும் தைன்்மையது. இந் 
நூலிற்குள புகுமுன்பு ோதி குறிததை நூலாக்கம் 
வதைாடர்ொன மூன்று கட்டஙக்்ள அறிந்து 
வகாளெது அெசியம் என்று கருதுகிசறன்.

முதற்்கட்டம்:
தைமிழ்நாட்டில் ொழும் ெல்செறு ோதியினரும் 

தைததைம் ோதி குறிததை ெைலா்ற வேய்யுள ெடிவில் 
அல்லது உ்ை ந்ட ெடிவில் எழுதி ்ெக்கும் 
ெைக்கம் ெை்மையான ஒன்றாகும். இவொறு 
கருதுெதைற்குக் காைணம் ெல ோதியினரின் ெைலாறுகள 
ஓ்லச் சுெடிகளில் எழுதைப்ெட்டிருப்ெதுதைான்.
வமைக்கன்சி என்ற ஆஙகிசலயர் சேகரிததை தைமிழ் 
ஓ்லச் சுெடிகளில் ோதிகள ெைலாறு குறிததை்ெயும் 
உள்ளன.

ெல்லெர் ஆட்சிக்காலததுக்தில் எழுதைப்ெட்ட 
கல்வெட்டுக்களிலும் வேப்செடுகளிலும் இடம் 
வெற்றுள்ள வமையக்கீர்ததிகளின் தைாக்கம் இெற்றில் 
இடம் வெற்றிருந்தைது. இெற்றில் காணப்ெடும் புைாண 
மூதைா்தையர்சொன்று ஒவவொரு ோதியும் 
புைாணக்க்தை மைாந்தைர்களுடன் தைம் ோதியின் 

சதைாற்றத்தை இ்ணததுக் வகாணடது. சதைாற்றப் 
புைாணம் (Orgin Myth) என்ற ெ்க்மைக்குள இெற்்ற 
அடக்கலாம். இெற்றுள சில ொய்வமைாழியாக 
ெைஙகிெந்து பின்னர் எழுதது ெடிெம் வெற்றன. 
இதைனால் இ்ெ ெல்செறு ெடிெஙக்்ள(version) 
வெற்றிருந்தைன.

ஆஙகில ஆட்சியின்சொது அச்ோக்கம் ெைெலாக 
அறிமுகமைானது. ஆயினும் இந்தியர்கள அச்ேகம் 
நிறுவி நூல்க்்ள அச்சிட்டு வெளியிடுெதைற்குச் சில 
கட்டுப்ொடுகள இருந்தைன. 1835 இல் இக் 
கட்டுப்ொடுகள சிறிது தை்ளர்ததைப்ெட்டன. இதைன் 
பின்னர் ேமூகததின் ெல்செறு தைைப்பினரும் நூல் 
அச்ோக்க முயற்சியில் ஈடுெட்டனர். இம் முயற்சியில் 
ோதிகளின் சதைாற்றப் புைாணஙக்்ள அச்சிடலும் 
இடம் வெறலாயிற்று. புைாணம் என்ற வோல் 
புனிதைமை ானதை ா கவும்  உயர்ெ ானதை ா கவும் 
கருதைப்ெட்ட்மையால் இ்ெ வெரும்ொலும் 
புைாணம் என்ற பின்வனாட்்டப் வெற்றிருந்தைன 
(ென்னியர் புைாணம்) இ்தை ெைலாறு என்று 
நம்பியதைால் ெைலாறு என்ற பின்வனாட்டும் இடம் 
வெற்றது. (ெலங்கயர் ேரிததிைம்) இெற்்ற 
அச்சிடுெதைற்கான வொருள உதைவி அவெச் ோதி 
ோர்ந்தை புைெலர்களிடமிருந்து வெறப்ெட்டது.

ோதிகளின் புைாணம் அல்லது ெைலாறு அவெச் 
ோதி்யச் சேர்ந்தை கற்றறிந்தைெர்க்ளால் மைட்டுமின்றி, 
அயற்ோதி கற்றறிந்தைெர்க்ளாலும் எழுதைப்ெட்டது. 
ோன்றாக ெைெர் புைாணம்.  தூததுக்குடி 
மைாெட்டததின் கடற்க்ை ஊைான மைணப்ொடு 
ெைதைெர்களில் ெ்ளம்வெற்றெர்கள அரு்ளம்ெல 
முதைலியார் என்ெெ்ைக் வகாணடு வேய்யுள 
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ெடிவிலான இந் நூ்ல எழுதைச் 
வேய்து அச்சிட்டுள்ளனர். இது 
சொன்று தூததுக்குடி மைாெட்டம் 
திரு்ெகுணடததில் அச்ோன 
மைறெர்  ேரிததிைம்  ஆயர் 
ே ா தி ் ய ச்  ச ே ர் ந் தை 
தைமிைாசிரியைால் எழுதைப்ெட்டது. 
புைாணம், ேரிததிைம் என்ற 
பி ன் வன ா ட் டு க ளு ட ன் 
மைட்டுமின்றி சிற்றிலக்கிய 
ெ ் க ் மை  ே ா ை ந் தை 
பின்வனாட்டுடன் கூடிய ோதி 
ெைலாறுகளும் உணடு. கார்காததை 
செ்ளா்ளர் ோதி ெைலாறு கூறும் 
‘கி்்ளெ்ளப்ெமைா்ல’, ‘மைா்ல ‘என்ற சிற்றிலக்கிய 
ெ்க்மையின் வெய்ைக் வகாணடது.

சமைற்கூறிய நிகழ்வுகச்ள ோதி ெைலாற்று ெ்ைவின் 
முதைற் கட்டம்  ஆகும் .  தை த தைம்  ே ாதியின் 
வ தை ா ன் ்மை ் ய யு ம் ,  வ ெ ரு ் மை ் ய யு ம் 
வெளிப்ெடுததுெதுடன் வெருமிதை உணர்்ெ 
ஊட்டுெதும் இெற்றின் தை்லயாய சநாக்கமைாக 
அ்மைந்தைது.

இரணடாவது ்கட்டம்:
முதைற்கட்டததி்ல் தைம் ோதிகுறிததை நூல்க்்ள 

எழுதுெதிலும் அெற்்ற அச்சிடுதைலிலும் 
அச்ோதியினசை வெரும்ொலும் ஈடுெட்டுெந்தைனர். 
இைணடாெது கட்டததில் சமை்ல நாட்டெைான 
ஐசைாப்பியர் இம்முயற்சியில் ஆர்ெம் காட்டினர். 
ஐசைாப்பியக் காலனிய ொதிகள குடிசயற்ற 
நாடுக்்ள உருொக்கி ஆதிக்கம் வேலுததைத 
வதைாடஙகிய பின்னர் 19ஆெது நூற்றாணடில் 
மைானுடவியல் என்ற அறிவுத து்ற மு்்ளவிட்டுத 
துளிர்க்கத வதைாடஙகியது. தைம் ஆதிக்கத்தை 
நி்லநிறுததை உதைவும் அறிவுத து்றயாக 
அய்சைாப்பியர்கள மைானுடவிய்லக் கணடனர் 
இதைனால்தைான் காதைரின் காஃப் என்ற அவமைரிக்க 
நாட்டு மைானுடவியலா்ளர் ‘ஏகாதிெததியததின் 
குைந்்தை’ என்று மைானுடவிய்ல அ்ைததைார். ஏன் 
எனில் தைம் ஆதிக்கததிற்கு ஆட்ெட்ட மைக்கள பிரி்ெ 
தைம் பிடியில் ்ெததிருக்க உதைவும் ெணொட்டு 
ஆயுதைமைாக  அெர்கள மைானுடவிய்லப் 
ெயன்ெடுததினர்.

மைானுடவிய்ல ஒரு ெணொட்டு ஆயுதைமைாகக் 
்கயாணடெைகளில் ஐசைாப்பிய அதிகாரிகள 
கிறிததைெ மை்றெைப்ொ்ளர் என்ற இருபிரிவினர் 
முக்கியமைானெர்க்ளாக இருந்தைனர். இவவிரு 
பிரிவினரும் குடிசயற்ற நாட்டின் மைக்களின் 
இனெ்ைவியல் வேய்திக்்ள அறிெதிலும் அெற்்ற 
ஆெணப்ெடுததைலிலும் ஆர்ெம் காட்டிெந்தைனர். இது 
இெர்களுக்கி்டயிலான வொதுொன ஒற்று்மைக் 
கூறாகும். இது வெளிப்ெ்டயான ஒன்று. ஆனால் 

இதை ற் க ான  க ா ைணஙகள 
செறுொடான்ெ. தைம்மைால் 
அடக்கி ஆ்ளப்ெடும் மைக்க்்ளப் 
புரிந்துவகாள்ளவும் அெர்கள 
மீதைான தைம் ஆதிக்கத்தை நி்ல 
நிறுததைவும் அெர்க்்ளக் குறிததை 
இனெ்ைவியல் அறிவின் 
து்ண காலனிய அதிகாை 
ெர்க்கததிற்கு அெசியமைாய் 
இருந்தைது .  மைதைமைாற்றத்தை 
நிகழ்ததுெதைற்கு முன்ொக 
அம்மைக்க்்ளப் புரிந்து வகாள்ள 
குறிப்ொக அெர்களின் ேமையம், 
ந ம் பி க் ்க க ள ,  ெ ை க் க 

ெைக்கஙகள ேடஙகுகள குறிததை அறிதைல் கிறிததைெ 
மை்றப்ெணியா்ளர்களின் அடிப்ெ்டத சதை்ெயாக 
இருந்தைது .  இவவிரு ோைரும் ெணொட்டு 
மைானிடவியலின் ஓர் உறுப்ொன இனெ்ைவியலில் 
மிகுந்தை ஆர்ெம் காட்டினர். இது குறிததை அறி்ெத 
தைம்்மை அடுதது ெருசொரும் அறிந்துவகாள்ள 
ஏதுொக அெற்்ற நூல்க்ளாக்கினர். ‘கிறிததைெச் 
ேமையப்  ெ ைப்பிக்ளால்  சே கரிக்கப்ெட்ட 
இனெ்ைவியல் வேய்திகளின் அ்ளவு மிகவும் 
அதிகம்’ என்ொர் மைானுடவியலா்ளர் ெக்தைெதேல 
ொைதி. இவெ்கயில் தைமிழ்நாட்டில் ெணிபுரிந்தை 
அபி துொய்ஸ, சீகன் ெல்க் , கால்டுவெல் சொன்ற 
மை்றப்ெணியா்ளர்களின் எழுததுகள குறிப்பிடத 
தைக்க்ெ.

தைமிழ் நாட்டின் ஒவவொரு மைாெட்டததிறகும் 
தைனிததைனியாக ஆஙகிசலயர்கள உருொக்கிய 
மைானுெல்கள, வகேட்டியர்கள ஆகியெற்றில் 
அம்மைாெட்ட எல்்லக்குள ொழும் ெைஙகுடிகள, 
நாசடாடிகள, ோதியினர் குறிததை ெதிவுகள இடம் 
வெற்றன .  இததை்கய ெதிவுகச்ள குற்றப் 
ெைம்ெ்ையினர் என்ற இழிொன அ்டயா்ளத்தைச் 
சில ேமூகஙகளின் மீது இடுெதைற்குக் காைணமைாக 
அ்மைந்தைன.

வமைாததைததில் இைணடாெது கட்டததில் 
இனெ்ைவியல் ஆய்வென்ெது காலனிய ொதிகளின் 
அைசு நிர்ொகததிற்கும் கிறிததைெ ேமையப் ெைப்ெலுக்கும் 
து்ண புரியசெ ெயன்ெட்டது.

மூன்ைாவது ்கட்டம்:
நாட்டு விடுதை்லக்குப் பின்னர் விளிம்புநி்ல 

மைக்க்்ள முன்சனற்றும் சநாக்கில் அெர்க்ளது 
இனெ்ைவிய்லப் ெதிவுவேய்யும் ெணி நிகழ்ந்தைது. 
அததுடன் கல்விப் புலம் ோர்ந்தை ஆய்ொ்ளர்களின் 
ஆய்வுப் வொரு்ளாகப் ெைஙகுடிகளும் நலிந்தை 
மைக்களும் இனஙகாணப் ெட்டார்கள. மைற்வறாரு 
ெ க் கம்  ந க ைெ ாசிக்ளா கவும்  உயர் கல்வி 
வெற்றெர்க்ளாகவும் இருந்தை மைக்கள பிரிவினர் 
இெர்க்்ளக் காட்சிப் வொரு்ளாக மைட்டுசமை 
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சநாக்கினர். இெர்களுக்குத து்ணபுரியும் சநாக்கில் 
இனெ்ைவியலின் ெல்செறு உட்கூறுக்்ளச் 
சேகரிததுக் கட்டு்ைகளும் நூல்களும் வெளிெந்தைன.

காலப்சொக்கில் மைானுடவியல், மைற்றும் அதைன் 
முக்கிய கூறான இனெ்ைவியல் என்ற இரு அறிவுத 
து்றகளிலும் இைணடு புதிய சிந்தை்னப் சொக்குகள 
உருொயின. முதைலாெது வெறும் விெை்ணப் 
ெதிவுக்ளாக இன்றி சில சகாட்ொடுகளின் 
அடிப்ெ்டயில் அெற்்ற ஆய்வு வேய்தைல். 
இைணடாெது ஒரு குறிப்பிட்ட மைக்களின் 
இனெ்ைவியல் வதைாடர்ொன தைைவுக்்ள 
வெளியா்ளாக இன்றி அம்மைக்களின் ொர்்ெயிசலசய 
காணுதைல். இது மைானுடவியல் வமைாழியில் அகசநாக்கு 
(Emic view point) என்ற்ைக்கப் ெடுகிறது. ‘் லலா்ெப் 
ொர்க்க மைஜனுவின் கண செணடும்’ என்று தைன் 
தைந்்தை கயஸ மைன்னனிடம் மைஜனு கூறிய கூற்்ற 
ஒததைது இது. இந்நூலின் ஆய்வுப் வொரு்ளான 
முக்குெர் ோதி்யச் சேர்ந்தை ெறீ்தையா. இவெ்கயில் 
‘அகததைார்’ ஆகச் வேயல்ெட்டுள்ளார். (செைாசிரியர் 
ஆ.தைனஞவேய்ன வநறியா்ளைாகக் வகாணடு 
மு்னெர் மைணி.சகா. ென்னீர்வேல்ெமும், மு்னெர் 
ெக்தைெதேல ொைதி்ய வநறியா்ளைாகக் வகாணடு 
மு்னெர் சகாவிந்தைைாசுவும் தைததைம் ேமூகம் குறிதது 
மு்னெர் ெட்ட ஆய்்ெ சமைற்வகாணடு ெட்டம் 
வெற்றுள்ளதைாக மைானுடவியலா்ளர் மு்னெர் 
மைசகஸெைன் உ்ையாடலின் சொது குறிப்பிட்டார்.) 
ஆனால், முக்குெர் குறிததை இந்நூல் ஆய்வுப் 
ெட்டததிற்கான ஓர்ஆய்செடல்ல என்ெதைால் 
நூலாசிரியர் கட்டுப்ொடுகளின்றி சுசயச்்ேயாகச் 
வேயல்ெட்டு சில ஆைமைான கருததுக்க்்ளப் 
ெதிவிட்டுள்ளார்.

இந் நூலில் முன்று முக்கிய வேய்திகள 
அழுததைமைாகப் ெதிொகியுள்ளன. ஒன்று மீன் 
பிடிதவதைாழிலில் நவீனததுெம் அறிமுகமைாகி 
முக்குெர்களின் ேமூகப் வொருளியல் ொழ்வில் 
ஏற்ெடுததிய தைாக்கஙகள. இைணடாெது முக்குெரின் 
அைசியல் .  இ்ெ இைணடும் ெண்டயப் 
வெருமிதைததில் மூழ்காது நிகழ்காலச் சிக்கல்க்்ள 
ஆய்வு சநாக்கில் காணும் ஆசிரியரின் அணுகுமு்றய 
வெளிப்ெடுததி நிற்கின்றன.

மூன்றாெது கடல்வதைாழில் வேய்சொ்ை 
்மையப்ெடுததி அைசு உருொக்கும் ேட்டஙகள இம் 
மைக்களின் மீது எதிர்மை்றயாக ஏற்ெடுததும் 
வி்்ளவுகள

�வீைததுவமும் முககுவரும்:
கடலில் மீன் பிடிததைசல முக்குெரின் முக்கியமைான 

வொரு்ளாதைாை நடெடிக்்க. இது அெர்களின் 
ொைம்ெரியத வதைாழிலுமைாகும். இதவதைாழில் ோைந்தை 
ொைம்ெரியத வதைாழிற் கருவிகள, மீன் பிடிக்கும் 
மு்றகள, ெசி ொைம்ெரியத வதைாழில் நுட்ெம், 
சூைலியல் அறிவு, பிடிெடும் மீன்கள , அ்ெ 
உருொக்கும் மைணம், அெர்களின் வதைாழில்ோர் 
ெைக்காறுகள, சூைலியல் அறிவு, இம்மீன்ோர் 

வொரு்ளாதைாைம், ேந்்தைப் ெடுததைலில் நிகழும் 
சுைணடல் என ொசிப்ெெ்ன கடற்க்ைக்குக் 
கடததிச் வேன்றுவிடுகிறார். இ்ெ எல்லாம் ஒர் 
இனெ்ைவியல் நூலுக்கு உரிததைான்ெதைாம். 
இெற்்றக் கடந்து நவீனததுெததின் தைாக்கம் குறிதது 
இந் நூலின் ஐந்தைாெது இயலில் (ெக்கமை:76-125) அெர் 
முன்்ெக்கும் வேய்திகள ேமூகச் சிந்தை்ன வகாணட 
ஒரு வொரு்ளாதைாை அறி்ரின் ொர்்ெயாக 
வெளிப்ெடுகிறது.

வி்ேப்ெடகுகள, ்நலான் மீன்பிடி ெ்ல, 
கட்டுமைைஙகளிலும் நாட்டுப்ெடகுகளிலும் யந்திைம் 
வொருததைப்ெடல், கட்டுமைைம் நாட்டுப்ெடகு 
மீனெர்கள வி்ேப்ெடகு மீனெர்களுக்கு 
இ்டயிலான சமைாதைல்கள உருொதைல், ்நலான் 
ெ்ல பின்னும் யந்திைஙகளின் அறிமுகம், இ்ெ 
ஏற்ெடுததிய ொதிப்புகள குறிதது இவவியல் விரிொக 
ஆை ாய்கிறது .  ஆசிரியரின் ே ா ர் புநி்ல 
ொதிப்புக்குள்ளாகும் நாட்டுப் ெடகு, கட்டுமைை 
மீனெர்கள ெக்கசமை உள்ளது. இச் ோர்பு 
நி்லப்ொடானது வெறும் அனுதைாெ உணர்வின் 
வெளிப்ெ ாட ா க செ ா ,  மை ை பு  ே ா ர் ந்சதை ா 
வெளிப்ெடவில்்ல. நவீனததுெம் ஏற்ெடுததிய 
எதிர்மை்றயான வி்்ளவுக்்ள ஆய்வுக் க்ளததில் 
அன்றாடம் அெதைானிததை அகசநாக்கின் 
அடிப்ெ்டயிசலசய வெளிப்ெட்டுள்ளது. இதில் 
நூலாசிரியரின் குைல் மைட்டும் ஒலிக்கவில்்ல. 
அெரிடம் கலந்து்ையாடிய ொெப்ெட்ட 
மீனெர்களின் குைலும் இ்ணந்சதை ஒலிக்கிறது. 
நவீனததுெததின் அறிமுகம் மீனெர்க்்ள 
மைட்டுமின்றி கட்லயும் ொதிததுவிட்டது. தைன் 
மீன்ெ்ளத்தைக் கடலும் இைந்து நிற்கிறது. 
இவவுண்மை்ய உணர்ச்சி ோர்ந்தை வெளிப்ொடாக 
அன்றி தைைவுகள ோர்ந்து வெளிப்ெடுததி உள்ளார்.

முககுவரின் அரசி்ல:
‘ெனுெல்கள அடிப்ெ்ட அைசிய்ல முற்றிலும் 

புறக்கணிக்கக் கூடாது’ என்ற கருத்தை முன் 
வமைாழியும் செைாசிரியர் ைததின குமைார், கவி்ர் 
்ெைமுதது எழுதிய நூல்கள குறிததை திறனாய்வுக் 
கட்டு்ையில் , ‘ஒரு இனக்குழுவின் ெணொட்டு 
அ ் ே ெ ா க் க ங க ்ள ா ன  வ தை ா ன் மை ங க ள 
,ெைக்கெைக்கஙகள, உணவுமு்றகள, ேடஙகுகள , 
வமைாழிெைக்காறுகள சொன்ற கூறுக்்ள, ஆயிைம் 
ெக்கஙகளுக்கும் சமைல் ெதிவு வேய்துவிட்டு, 
அவவினக்குழுவின் அைசியல் அ்டயா்ளஙக்்ள 
மைட்டும் துணடிததிருப்ெது வெகு ெனத்தை அதைன் 
ெ ணி க ச்  ே மை ன் ெ ட் ்ட  ் மை ய மி ட் ட 
சதைர்ந்வதைடுப்ொகும்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். 
அெைது இக் கூற்று இனெ்ைவியல் நூல்களுக்கும் 
வொருந்தும்.

இந்நூலின் முக்கியமைான ெதிொக அ்மைெது 
முக்குெர்களின் அைசியல் குறிததை நூலாசிரியரின் 
திறனாய்வுடன் கூடிய அெதைானிப்பு. இஙகு அைசியல் 
என்ற வெயரில் அெர் எடுதது்ைப்ெது கட்சி ோர்ந்தை 
அைசியல் அல்ல. மைாறாக அைசியல் ோர்ந்தை 
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ந ் ட மு ் ற க ளி ல்  மு க் கு ெ ர் க ளி ன் 
ெஙகளிப்பின்்மையும் ,  அதைனால் ஏற்ெடும் 
எதிர்மை்றயான வி்்ளவுகளும்தைான். அைசியல் 
ந்டமு்றகளிலும் அைசு எந்திைததின் உறுப்ொன 
அதிகாை ெர்க்கததிலும் அதைன் ெஙகளிப்பு 
இல்ல ா் மை ய ா ல்  ஏ ற் ெ டு ம்  எ தி ர் மை் ற 
வி்்ளவுக்்ளயும் அெர் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார். 
அைசியல் ந்டமு்றயில் முக்குெர் ெஙசகற்ெ்தை 
அெர் ெலியுறுததியுள்ளார். இது ஒருெ்கயான 
அறிவு ோர்ந்தை அைசியல்.

அைசியல் ெஙசகற்பு என்ெது சதைர்தைல்களில் 
ொக்களிப்ெதுடன் முடிெ்டெதைல்ல. அல்லது ஓர் 
அைசியல் கட்சியில் இ்ணந்து வேயல்ெடுெதுமைல்ல 
என்ெது நூலாசிரியரின் கருததைாக உள்ளது . அைசு 
எந்திைததில் தைமைக்வகன ஒருெங்க அெர்கள 
எடுததுக்வகாள்ளா்மை ஒரு கு்றொடு என்ெ்தையும் 
உயர்கல்வி வெறா்மை அதைற்கான காைணமைாக 
அ்மைெ்தையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். எடுததுக் 
காட்டாக அெைது இக் கூற்்றக் குறிப்பிடலாம்:

‘ ஐ ந் தை ா ண டு க் வக ா ரு மு ் ற  அ ை சு க ள 
மைாறுகின்றனசெ தைவிை ,  அைசு இயந்திைம் 
மைாறுெதில்்ல. திணிக்கின்றனர் சமைட்டி்மை, 
அறிொதிக்கச் ோதிகளிடம் இருக்கிறது. பிைாமைணர்கள 
எணணிக்்கப் வெரும்ொன்்மையால் வகாள்கத 
தை்ளங க்்ள  ்கப்ெ ற் றவில்்ல .  மை க் கள 
சொைாட்டததுக்கு மைாற்று இல்்லதைான். ஆனால் 
வெறும் ெைப்பு்ைக்ளால், சொைாட்டஙக்ளால் 
வகாள்க ெகுக்கும் தை்ளஙக்்ளக் ்கப்ெற்ற 
முடியாது. அைசியல் ெஙசகற்பு நிகழ்காலததில் 
நிகைலாம், நிகைாமைல் சொகலாம்; ஆனால் அைசு 
இயந்திைததில், வகாள்கத தை்ளஙகளில் ேமுதைாயப் 
ெஙசகற்்ெத தைெறவிடக் கூடாது. அதைற்கு அறிவுதைான் 
சிறந்தை ஆயுதைம்.” (அததியாயம் 7)

“வகாள்க ெகுக்கும் அதிகாைத தை்ளஙகளில் 
மீனெ ேமூகத்தைச் ோர்ந்தைெர்கள சிலர் 
இருந்திருந்தைால் கடல் ொழ்வின் சிக்கல்க்்ள 
மைற்றெர்களுக்குப் புரிய ்ெததிருப்ொர்கள; கடல், 
மீன்ெ்ளக்  வ க ாள்ககள  மீனெர்களின் 
எணணஙக்்ளப் பிைதிெலிததிருக்கும். (அததியாயம் 
7).

‘விளிம்பு நி்ல மைக்கள அைசியலில் ெஙசகற்க 
செணடும்’ என்று ெலியுறுததும் நூலாசிரியர் 
விளிம்புநி்ல மைக்க்ளான முக்குெர்களின் ொழ்வியல் 
குறிததை புரிதைசலாடு, ‘ஆட்சி நிர்ொகத தை்ளஙகளில் 
அெற்்ற நிகழ்ததுெதைற்கு சமைலிருந்து மீட்ெர் எெரும் 
இறஙகி ெைப்சொெதில்்ல; மீனெ ேமூகததிலிருந்சதை 
அெர்கள ெந்தைாக செணடும்’ என்கிறார். இதைன் 
வதைாடர்ச்சியாக மூன்று தை்ளஙகளில் முக்குெரின் 
ெஙகளிப்்ெ அெர் ெலியுறுததுறார்: (1) ொக்கு 
ெஙகி்ய மைட்டுசமை ோர்ந்திைாதை அைசியல் ெஙசகற்பு, 
(2) வகாள்கக்்ள ெகுக்கும் அைசு எந்திைததில் 
ெஙசகற்பு, (3) வொதுச் ேமூகததுடனான உறவும் 
உ்ையாடலும்.

இெற்்ற ந்டமு்றப்ெடுததும் முயற்சியில் 

எச்சம்
கனவானின் சடல்டயில்
எசசம் விழு்நதது
்பர்பரப்பான தசய்தி்ானது.
எசசத்லதக் கழுவித் துல்டத்த பிறகும்
மிசசமிரு்நத கலற
கனவானின் இருபல்ப
ததா்நதரவு தசய்தது.

கனவானின் அதிருபதி
அரசுக்கு ஆ்பத்து.
்பறலவகலளச சுடடுத்தளளுஙகள
அரசு அவசரசசட்டம் ் ்பாட்டது.
காக்லகப்பாடினி கணணீர்விட்டாள.
்பறலவ்ாளர்கள ்பரிதவித்துப்்பானார்கள.
“‘காரில் ்ப்ணிக்கும் கனவானின்
சடல்டயில் எசசம் விழுமா?’
்களவிகள எழு்நதன.
கார் ்பழுதானதும்
கனவான் சாலலயில் ஒதுஙகி்தும்
கணடுபிடிக்கப்பட்டது.
்பழுதான கார்தா்ன
எசசத்திற்கு காரணம்.
கார்கம்த்பனியி்டம் ் ஷ்டஈடு ் களுஙகள.
்்பாராட்டஙகள தவடித்தன.
இப்படி்ாக
எசசம் விழு்நது புரடசி தவடித்ததால்
்பறலவகள எசசமிடுவதற்கு
்்ரமும் இ்டமும்
தீர்மானிக்கப்பட்டன.
இலத மீறுகின்ற ்பறலவகலளக்
கண்டவு்டன் சுடடுவி்ட
ஆலணயிட்டது ் ா்டாளுமன்றம்.
்பறலவகளுக்கு விதவிதமான
ல்ட்பர்ஸ் மாடடிவி்டப்படடு
சூழலி்ல் காப்பாற்றப்பட்டது.
இப்்பாததல்லாம்
எசசஙகளின் ்ப்மின்றி
கன்வான்களின் தவளலளசசடல்டகள
்பளிசசிடுகின்றன.

புதியமா்தவி



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

டிச
ம்ப
ர் 
20
21

28

கதசதைாலிக்கத திருச்ே்ெயின் ேமைய அைசியலில் 
இருந்து விடுெடசெணடும் என்ற கருத்தைப் 
பின்ெருமைாறு முன்வமைாழிகிறார்: ‘மீனெர்கள 
ேமையததின் பிடியிலிருந்து விடுெட்டுத தைஙகளுக்கான 
அைசிய்லத சதைர்ந்துவகாள்ள செணடும். 
மீனலெர்களுக்வகன்று தைனிததை அைசியல் 
ோததியமில்்ல; அண்டச் ேமுதைாயததினசைாடு 
இ்ணந்து ெயணிப்ெதில்தைான் அெர்களின் 
எதிர்காலம் அடஙகியிருக்கிறது. (அததியாயம் 5).

நூலாசிரியர் இ்றமைறுப்ொ்ளசைா, மைதைமைாற்றச் 
சிந்தை்னய்ளசைா அல்லர். ‘நாம் தைாய்தவதைய்ெ 
ெழிொட்டிற்குத திரும்ெ செணடும்’ என்று 
கதசதைாலிக்க மீனெர்க்்ள சநாக்கி யார் வொருட்சடா 
குைல் எழுப்பும் கடற்க்ை அறிவுஜீவியுமைல்லர். ஒர் 
உண்மையான கதசதைாலிக்கர். தைான் ோர்ந்துள்ள 
விளிம்பு நி்ல மைக்கள பிரிவின் முன்சனற்றம் கருதி 
ேமைய அைசிய்ல அெர் புறந்தைளளுகிறார். இது 
வதைாடர்ொக அெர் சமைற்சகாள காட்டும் கருததுகள 
முக்கியமைான்ெ:

‘இன்னும் குருக்களின் பிடியிசலதைான் 
( கன்னிய ா கு மை ரி க் )  க ட ற் க் ை  இரு ந் து 
வகாணடிருக்கிறது’ என்கிறார் ொதிரியார் 
டயனீஷியஸ ‘சகாயிலில் ொதிரியா்ைத 
தை்ல்மையாகக் வகாணடு ெழிொடு நடததும் 
மைனப்சொக்கு மைக்கள ொழ்வியலிலும் வதைாடர்ெ்தை 
விடுதது, மைக்கள ெக்குெமைான, முதிர்ச்சியான 
தை்ல்மையில் ெ்ளை ொய்ப்புக்்ளத சதைடசெணடும்; 
மைற்றெர்கள அதைற்கு ெழிவிட செணடும்.” 
(அததியாயம் 7).

இந்தை இடததில் புறெய சநாக்காக (etic view point) 
ஒரு வினா எழுகிறது. முததுக்குளிதது்றப் ெகுதியில் 
ொழும் ெைதைெர்களின் அைசியலும் குமைரி மைாெட்டக் 
கடற்க்ைப் ெகுதியில் ொழும் முக்குெர்களின் 
அைசியலும் மைட்டுசமை கதசதைாலிக்கத சதைொலயக் 
குருக்களின் ெழிநடததைலுக்கு ஆட்ெட்டுள்ளது. 
ஆனால், ‘உளநாட்டுப் ெகுதியின் கதசதைாலிக்கர்களும், 
கடற்க்ைப் ெகுதியில் முக்குெர் ொைாதை ெகுதிகளில் 
ொழும் கதசதைாலிக்கர்களும் இந்தை அ்ளவுக்குத தைம் 
அைசியல் உரி்மை்ய இைக்கவில்்லசய, அது ஏன்?’ 
என்ெதுதைான் அந்தை வினா. கதசதைாலிக்க ேமையததின் 
திருஅ்ெச் ேட்டம் (Canon Law) அ்னததுக் 
கதசதைாலிக்கருக்கும் ஒன்றுதைாசன!

ஒன்றி் அரசும் மீைவர்்களும்:
இந்திய மீனெைகளின் ொழ்வியலுடன் 

வதைாடர்பு்டய திட்டஙக்்ளயும் ேட்டஙக்்ளயும் 
அவெப்சொது ஒன்றிய அைசு அறிமுகம் வேய்ெது 
ெைக்கம். இவெ்கயில், ஆழ்கடல் மீன்பிடி 
வகாள்க மீன்ெ்ள மைசோதைா, சதைசியக் கடல் 
மீன்ெ்ளக் வகாள்க, கடற்க்ை ஒழுஙகாற்று 
அறிவிக்்ககள, முைரிக் குழு ெரிந்து்ைகள 
மீனாகுமைாரி குழு அறிக்்க சுறாமீன் பிடிப்புத 
தை்டச் ேட்டம் என்ென மீனெர்களின் 
ொழ்ொதைாைமைான கடலுடன் அெர்கள வகாணடுள்ள 
ொைம்ெரியமைான வதைாடர்புக்்ள எவொறு 
ொதிக்கிறது என்ெ்தை நூலாசிரியர் வி்ளக்கியுள்ளர். 

குமைரி மைாெட்ட மீனெர்க்்ளப் ொதிக்கும் ேைக்குப் 
வ ெட்ட க  மு்னய ததிட்டம்  குறி ததும் 
ஆைாய்ந்துள்ளார்

நூலின் சிைப்பு:
வொதுொக இனெ்ைவியல் நூல்கள விெை்ணத 

தைன்்மை வகாணட்ெயாகசொ ஒரு குறிப்பிட்ட 
சகாட்ொட்்ட இனெ்ைவியல் வேய்திகளுடன் 
வொருததிப் ொர்தது ஆைாய்ெதைாகசொ அ்மையும் 
தைன்்மையன. இப்சொக்கிற்கு விதிவிலக்குகளும் 
உணடு. ெறீ்தையாவின இந்நூல் விதிவிலக்கான 
ெ்க்மை்யச் சேர்ந்தைது.

இந்நூல் உருொக்கததில் இனெ்ைவியல் ஆய்வின் 
அடிப்ெ்டக் கூறான க்ள ஆய்வின் அடிப்ெ்டயில், 
அெர்களின் ெைக்காறுகள, வொருளோர் ெணொடு, 
ொைம்ெரியத வதைாழில்நுட்ெம், சூைலியல் அறிவு 
என்ெனெற்றுடன் ஆசிரியர் நின்றுவிடவில்்ல. 
அப்ெடி நின்றிருந்தைால் ஒரு பு்கப்ெடப் ெதிொக 
மைட்டுசமை அ்மைந்திருக்கும். வதைாழில் வொரு்ளாதைாைம் 
ோர்ந்தை இம் மைக்க்ளது ொழ்வியல் சிக்கல்க்்ளயும், 
அைசிய்லயும் அைசு எந்திைததின் அனுகுமு்ற்யயும் 
அெர்க்ளது ெணொட்டு ொழ்வில் இைணடறக் 
கலந்து நிற்கும் கதசதைாலிக்கத திருச்ே்ெயின் 
ெஙகளிப்்ெயும் ஆைமைாகவும், திறந்தை உள்ளததுடனும் 
ஆைாய்ந்துள்ளார்.

தைன் நூலுக்காக இெர் சதைர்வு வேயதை மைக்கள 
பிரிவினர் தைமிழ் நாட்டின் வதைன்சகாடியில் இந்து 
மைகாேமுததிைம் ெகுதியில் மீன் பிடித வதைாழி்ல 
சமைற்வகாணடு ொழும் முக்குெர்கள. ஆனால் 
இனெ்ையில் வேயதிகள ஒன்றிைணடு நீஙகலாக 
இெர் அலசி ஆைாயும் மீனெர்களின் ொழ்வியல் 
சிக்கல்கள ெஙகா்ள விரிகுடாவின் முததுக் 
குளிதது்ற, ொக் நீரி்ண, சோைமைணடலக் 
கடற்க்ை ஆகிய மூன்று ெகுதிகளிலும் ொழும் 
ெல்செறு ோதி மைதைம் ோர்ந்தை மீனெர்களின் 
ொழ்வியல் சிக்கல்களுடன் வெரும்ொலும் வொருந்தி 
ெருெ்ெ. பிடிததை மீனுக்கு வி்ல நிர்ணயம் வேய்யும் 
உரி்மையற்று நிற்கும் மீனெ்னப் சொன்று தைான் 
வி்்ளவிததை செ்ளாண வொருளுக்கு வி்ல 
நிைணயம் வேய்யும் உரி்மையற்று விெோயி 
உளநாட்டுப் ெகுதியில் நிற்கிறான். மீன்ெ்ள மைசோதைா 
கடற்க்ை ஒழுஙகாற்றுச் ேட்டம் சொன்சற மூன்று 
ெ்கயான செ்ளாண ஒழுஙகாற்றுச் ேட்டஙகள 
அென் தை்லக்கு சமைல் கததியாகத வதைாஙகுகின்றன.

ஒரு குறிப்பிட்ட க்ளம் ோர்ந்தை நூவலன்றாலும் 
விரிந்து வேன்று ெைந்தை க்ளததுடன் வொருந்தி 
நிற்கிறது.

நணெரும் சதைாைருமைான செைாசிரியர் 
ெறீ்தையாவுக்கு ொழ்ததுகள. இது சொன்ற ேமூக 
அறிவியல் து்ற ோர்ந்தை நூல்க்்ளத தைமிழ்நாடு 
அெரிடம் இருந்து சமைலும் எதிர்ொர்க்கிறது.

நூல்: கனனியாகுமரி முக்குவர. 
வறீள்தயா கான்ஸ்தநதின. ஆதி �தி்ப�கம். 2021.

கடடுலர்ாளர்: ் ாட்டாரி்ல் ஆய்வாளர்.
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்கட்டு்ர

மு. இராமைாதன்
Mu.Ramanathan@gmail.com

எடடியது நூறு வ்காடி 
இைககு இன்னும் ் வகுதூரம்

இந�க் ்கட்டு்ர்ய எழுதுகி்ற நவம்்பர் 14ஆம் 
க�தி, இநதியொவில் ஒரு ஊசி மட்டும் க்பொட்டுக் 
ஜ்கொணடவர்்களின் விகி�ம் 54% ஆ்கவும், 

இரணடு �வ்ணயும் க்பொட்டுக் 
ஜ்கொணடவர்்களின் விகி�ம் 27% ஆ்கவும் 

உயர்நதிருக்கி்றது. எனினும் இது ்ப் வைர்ந� 
நொடு்ககைொடு ஒப்பிடும்க்பொது மி்கவும் கு்்றகவ. 
ஐக்கிய அரபு நொடு்களில் இது 98%/88%. 
சீனொவில் 80%/74%. ஆஸ்திகரலியொ 

76%/69%, பிரிட்டன் 74%/67%, அஜமரிக்்கொ 
67%/58%.

அக்சடாெர் 21, கா்ல 9:37, டில்லி ைாம் 
மைசனாகர் சலாகியா மைருததுெமை்ன, அருண குமைார் 
ைாய் என்ெெருக்குக் வகாசைானாத தைடுப்பூசி 
வேலுததைப்ெட்டது. அது இந்தியாவின் நூறாெது 
சகாடித தைடுப்பூசி. நூறு சகாடி என்ெது ஒரு வெரிய 
எண. நிச்ேயமைாக ஒரு ்மைல்கல். அடுததை நாள, 
பிைதைமைர் சமைாடி சதைேததுக்கு விடுததை வேய்தியில் 
மை ா நி ல  அ ை சு க ளு க் கு ம் ,  மை ரு த து ெ ப் 
ெணியா்ளர்களுக்கும், விஞ்ானிகளுக்கும் நன்றி 
வோல்லி இருந்தைார். கூடசெ, இந்தியாவிசலசய 
தைடுப்பூசி தையாரிக்கப்ெட்டதைால்தைான் இது 
ோததியமைானது, இது நமைது தைற்ோர்புக் வகாள்கக்கு 
கி்டததை வெற்றி என்றும் வோல்லியிருந்தைார்.

பிைதைமைரின் கூற்று ேரியானது. அயல் நாடுக்்ளத 
தைடுப்பூசிக்குச் ோர்ந்திருந்தைால் இந்தை ்மைல்கல்்ல 
இந்தியாொல் இப்சொ்தைக்கு எட்டியிருக்க 
முடியாது. 75% தைடுப்பூசிக்்ள ெ்ளர்ந்தை நாடுகள 
்கயகப்ெடுததி ் ெததிருக்கின்றன. ஏ்ை நாடுகளில் 
பிறந்தை துைதிருஷடம் பிடிததை மைக்களில் 4.5% செருக்சக 
ஒரு தைடுப்பூசிசயனும் வெறுகிற ொக்கியம் 
ொய்ததிருக்கிறது. இந்தைச் சூைலில் இந்திய 
நிறுெனஙகள தைடுப்பூசிக்்ளத தையாரிததைதைால் 
மைட்டுசமை இந்தைக் ் மைல்கல்்ல எட்ட முடிந்தைது.

அசதை செ்்ளயில், இந்திய மைருந்துத தையாரிப்பின் 
ெைலாற்்ற அறிந்தைெர்கள, நம்மைால் இன்னும் 
அதிகத வதைா்ல்ெக் கடந்திருக்க முடியும் 
என்கிறார்கள. ‘உலக நாடுகளின் மைருந்தைகம்’ என்று 
செவைடுததை நாடு இந்தியா. மைருந்துத தையாரிப்பில் 
முன்னணியில் வி்ளஙகி ெருெது. எனினும் 100 சகாடி 
எனும் இந்தை ்மைல்கல்்ல எட்டுெதைற்கு நமைக்கு 
ஒன்ெது மைாதைஙகள செணடி ெந்திருக்கிறது. 
இந்தியாசொடு ஒப்பிடததைக்க மைக்கள வதைா்கயு்டய 
சீனா 225 சகாடி்யத தைாணடிவிட்டது. சமைலும், 
இந்தை நூறு சகாடியில் இைணடு தைெ்ணத 
தைடுப்பூசிகளும் வேலுததிக் வகாணடெர்கள, 29.36 
சகாடிப் செர், அதைாெது இந்திய மைக்கள வதைா்கயில் 
2 1% மைட்டுசமை .  ஒரு தைடுப்பூசி வேலுததிக் 
வகாணடெர்கள 70.96 சகாடி (51%).

இந்தைக் கட்டு்ை்ய எழுதுகிற நெம்ெர் 14ஆம் 
சதைதி, இந்தியாவில் ஒரு ஊசி மைட்டும் சொட்டுக் 
வகாணடெர்களின் விகிதைம் 54% ஆகவும், இைணடு 
தைெ்ணயும் சொட்டுக் வகாணடெர்களின் விகிதைம் 
27% ஆகவும் உயர்ந்திருக்கிறது. எனினும் இது ெல 
ெ்ளர்ந்தை நாடுகச்ளாடு ஒப்பிடும்சொது மிகவும் 
கு்றசெ. ஐக்கிய அைபு நாடுகளில் இது 98%/88%. 
சீனாவில் 80%/74%. ஆஸதிசைலியா 76%/69%, பிரிட்டன் 
74%/67%, அவமைரிக்கா 67%/58%.
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்காப்புரினம்ா முற்றுரினம்ா?
இப்சொது இைணடு சகளவிகள நம் முன் 

நிற்கின்றன. 1.இந்தியா, இன்னும் ோதிததிருக்க 
முடியும் என்று எப்ெடிச் வோல்கிசறாம், அல்லது 
மைருந்துத தையாரிப்பில் இந்தியா முன்னணிக்கு ெந்தைது 
எப்ெடி? 2. முன்னணிக்கு ெந்தைவிட்ட சொதும், 100 
சகாடி எனும் இலக்கு தைாமைதைமைானது ஏன்?

முதைல் சகளவிக்கான வி்ட 1970-ல் வதைாடஙகுகிறது. 
அந்தை ெைலாற்றில் காப்புரி்மை விதி கலந்திருக்கிறது. 
உயிர் காக்கும் மைருந்துகள ெல உலவகஙகிலும் ஏ்ை 
மைக்களுக்கு எட்டாக் கனியாக இருப்ெதைற்குக் 
காைணம் அறிவுோர் வோததுரி்மை எனும் ேட்டம். 
இது காப்புரி்மையின் கீழ் ெரும். ஒரு தைனி நெரின் 
அல்லது ஒரு கூட்ட்மைப்பின் உ்ைப்பில் உருொன 
கணடுபிடிப்சொ, நூசலா, மைருந்சதைா அெர்க்ளது 
ேம்மைதைமின்றி மைற்றெர்கள ெயன் வகாளெ்தைத 
தைடுப்ெதுதைான் காப்புரி்மைச் ேட்டஙகளின் சநாக்கம். 
ஆனால் மைருந்துக்்ளப் வொறுததை மைட்டில் இது 
ென்னாட்டு நிறுெனஙகள முற்றுரி்மை வெறுெதைற்கும், 
உயிர் காக்கும் மைருந்துகள ெறிய மைக்களுக்குக் 
கட்டுெடியாகாதை வி்லயில் விற்கப்ெடுெதைற்கும் 
காைணமைாக அ்மைந்துவிட்டது.

இ்தை சநரிடுெதைற்காக இந்தியா தைனது 
காப்புரி்மைச் ேட்டத்தை 1970-இல் திருததியது. 
இதைன்ெடி ஒரு மைருந்தின் வேய்மு்றக்குக் காப்புரி்மை 
உணடு. அதைன் மூலப் வொருட்களுக்குக் காப்புரி்மை 
அெசியமில்்ல. இதைனால் இந்திய மைருந்து 
நிறுெனஙகள ெல வெளிநாட்டு மைருந்துக் 
கல்ெக்்ளப் பின்சனாக்கி நுணுகி ஆைாய்ந்து, 
அதைன் மூலப் வொருட்க்்ளக் கணடறிந்து, அ்தைப் 
புதிய வேய்மு்றயில் உருொக்குெது ோததியமைாகியது. 
இந்தை மைருந்துகளுக்குப் புதிய வெயரில் இந்தியாவில் 
காப்புரி்மை வெறமுடிந்தைது. இெற்றின் வி்ல மிகக் 
கு்றொகவும் இருந்தைது .  இந்திய மைக்கள 
ெயன்டந்தைனர். மைருந்து உற்ெததி இந்தியாவில் ஒரு 
வெரிய வதைாழிலாகவும் ெ்ளர்ந்தைது. எய்ட்ஸ சொன்ற 
உயிர்க் வகால்லி சநாய்களுக்கான மைருந்்தை இந்திய 
மைருந்து நிறுெனஙகள ேகாய வி்லயில் தைாயாரிததைது. 
ெல ஏ்ை நாடுகள ெயன் வெற்றன.

இந்தை நி்ல 1995-இல் மைாறியது. அந்தை ஆணடில் 
உலக ெணிக அ்மைப்பு அறிவுோர் வோததுரி்மையில் 
ெணிகம் வதைாடர்ொக புதிய ேட்டஙக்்ள 
நி்றசெற்றியது. இதைற்கு டிரிப்ஸ (Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights- 
TRIPS) என்று வெயர். இந்தை ஒப்ெந்தைததில் இந்தியா 
உட்ெடப் ெல நாடுகளும் இ்ணந்தைன. இதைன்ெடி 
புதிய மைருந்துகளின் மூலப்வொருட்கள, வேய்மு்ற 
இைணடும் காப்புரி்மை ெ்்ளயததிற்குள ெந்தைன. 
இதைனால் இந்திய மைருந்து நிறுெனஙக்ளால் அயல் 
நாடுகளில் உருொக்கப்ெட்ட மைருந்துக்்ளப் 
பின்சனாக்கி ஆைாய்ந்து மீட்டுருொக்குெ்தைத 
வதைாடை முடியவில்்ல. ஆனால் 1970-இல் வதைாடஙகி 
அடுததை கால் நூற்றாணடு காலததில் இந்திய மைருந்துத 
து்ற நல்ல ெ்ளர்ச்சி வெற்றிருந்தைது. அதைனால், 
இந்திய நிறுெனஙக்ளால் புதிய மைருந்துகளின் 
ஆைாய்ச்சியில் ஈடுெடவும் அெற்்ற உருொக்கவும் 

முடிந்தைது. சமைலும் டிரிப்ஸ ெைஙகும் காப்புரி்மை 20 
ஆணடுகளில் காலாெதியாகும். அப்ெடியான 
மைருந்துக்்ள இந்தியச் ேந்்தையில் கு்றந்தை வி்லயில் 
தையாரிக்கவும் ஏற்றுமைதி வேய்யவும் முடிந்தைது.

மபருநமதாற்று்கள்
இந்தைச் சூைலில்தைான் சகாவிட் ெந்தைது. மைனிதைகுலம் 

இதைற்கு முன்பும் ெல வெருந்வதைாற்றுக்்ள 
சநரிட்டிருக்கிறது .  ஆனால் சகாவிட்- 1 9 
விததியாேமைானது. இந்தை மு்ற ெருமுன் காக்கும் 
தைடுப்பூசிகள ெலெற்்ற விஞ்ானிகள குறுகிய 
காலததில் உருொக்கிவிட்டனர். ஆனால் ்கக்கு 
எட்டிய மைருந்்தை உடலுக்குள வேலுததை முடியாமைல் 
சிலர் முட்டுக்க்ட சொடுகிறார்கள. அெர்கள 
வியாொரிகள .  அெர்கள வகாசைானாத 
தைடுப்பூசிகளுக்குச் வோந்தைம் வகாணடாடுகிறார்கள. 
அதில் ஆதைாயம் சதைடுகிறார்கள.

2002-இல் ெந்தை ோர்ஸ கிைக்காசியா்ெ 
அச்சுறுததியது. 2012-ல் ெந்தை வமைர்ஸ மைததிய கிைக்கு 
நாடுக்்ளப் பீடிததைது. இைணடும் வகாசைானாக் 
குடும்ெத்தைச் ோர்ந்தை்ெ. இைணடுக்கும் மைருததுெ 
உலகால் முறி்ெக் கணடறிய முடியவில்்ல. 
1980களில் ெடம் எடுததைது எய்ட்ஸ. அந்தை சநா்ய 
ொைாது தைடுததுவிட முடியும்; ெந்துவிட்டால் 
க்டசி நா்்ள ஒததிப்சொட முடியும்; ஆனால் 
சநாய்க்கான முறி மைருந்து இன்னும் உருொகவில்்ல. 
2012-இல் ெந்தை எசொலாத வதைாற்றுக்குத தைடுப்பூசி 
கணடறியப்ெட்டது. அதைற்கு மூன்றாணடுகள 
செணடியிருந்தைது. 2009-இல் ெந்தை ென்றிக் 
காய்ச்ேலுக்கான தைடுப்பூசி ஓைாணடுக்குள ெந்தைது. 
ஆ ன ா ல்  ஒ ச ை வ ய ா ரு  மை ரு ந் து தை ா ன் 
கணடுபிடிக்கப்ெட்டது.

உல்க உலுக்கும் சகாவிட்-19க்கு ஒற்்ற மைருந்து 
சொதைாது என்ெ்தையும், அந்தை மைருந்து வி்ைந்து 
உருொ க் க ப்ெடசெணடும்  என்ெ்தையும் 
அறிவியலா்ளர் அறிந்திருந்தைனர். டிேம்ெர் 2019-இல் 
சகாவிட் உளநு்ைந்தைது. ெனெரி 2020-இல் அதைன் 
மைைபுக் கட்ட்மைப்பு அறியப்ெட்டது. அடுததை ெதது 
மைாதைஙகளில் தைடுப்பூசிகள தையாைாகிவிட்டன.

இம்மைாதிரி உயிர் காக்கும் மைருந்துகள மைக்க்்ளச் 
வேன்ற்டெதைற்கு டிரிப்ஸ தை்டயாக இருக்கிறது. 
மைருந்து நிறுெனஙகள புதிய மைருந்துக்்ளக் 
கணடறியப் ெல்செறு ஆய்வுக்்ள சமைற்வகாளகின்றன. 
ஆய்வு வெற்றிய்டயும்சொது நிறுெனஙகள 
மைருந்தின் கல்ெ்யயும் வேய்மு்ற்யயும் 
ெகிர்ந்துவகாளெதில்்ல. எனசெ மைருந்துகள அதீதை 
வி்லக்கு விற்கப்ெடுெ்தைத தைடுக்க முடிெதில்்ல. 
டிரிப்ஸ ஒப்ெந்தைம் இெர்களின் நல்னக் காக்கிறது

டிரிப்ஸ ேட்டததிற்கு ஆதைைொகச் வோல்லப்ெடும் 
ொதைம், சிலர் ொடுெட்டு உருொக்கிய அறிவுோர் 
வ ே ா தது  ெகிர் ந்து  வக ாள்ளப்ெட்டால் , 
நிறுெனஙகளுக்குத வதைாடர்ந்து ஆைாய்ச்சியில் 
ஈடுெடும் ஆர்ெம் இைாது என்ெதைாகும். சில 
வொருளியல் அறி்ர்கள இதைற்கு ஒரு மைாற்்ற 
முன்்ெக்கின்றனர். மைனிதை குலததுக்கு அெசியமைான 
மைருததுெக் கணடுபிடிப்புகளுக்குத தைக்க ெரிசும் 
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எனக்கு மரம் வளர்க்கப பிடிக்காது
என்று தசால்்பவர்கள வீடடில் எல்லாம்
கதவாகிக் கி்டக்கிறது மரம்
எனக்கு வானம் ்பார்க்கப பிடிக்காது
என்று தசால்்பவர்கள வீடடில் எல்லாம்
ஜன்னலாகிப ்பார்க்கிறது வானம்
்்ரகாலத்லத தவறுத்தவர்கலள
கடிகாரமாக்கிப ்பார்க்கிறது ் ்ரம்
்பறலவல்ப பிடிக்காது என்று தசால்்பவர்கள வீடடில் எல்லாம்
இறலக உதிர்த்து அன்ல்ப விடடுச தசல்கிறது
அ்நதப்பறலவ
தவப்பத்லதப பிடிக்காது
என்று தசால்்பவர்கள வீடடில்
அடுப்பாய் எரிகிறது சூரி்ன்
தவறுப்பலவத்ல்லாம் ் ம்லம
அறி்ாமல் த்ருஙகி்் இருக்கிறது
்ாம் த்ருக்கமாக இருப்பதாக
நிலனப்பலவத்ல்லாம் ் ம்லமவிடடு
விலகி்் இருக்கிறது இ்நத வாழ்வில்.

�. ்த்னஞபசயன

ெணமும் ொைாட்டும் ெைஙகி அந்தை 
அ றி ் ெ ப்  வ ெ ா து வு ட ் மை 
ஆக்கிவிடசெணடும். அப்சொது எல்லா 
நிறுெனஙக்ளாலும் அந்தை மைருத்தைத 
தையாரிக்க ஏலும். ஆனால் அப்ெடி எதுவும் 
நடந்துவிடவில்்ல.

மக்கள் பணததில ஆய்வு; 
தனி்ார் ன்க்களில உரிமம்

இந்தை மு்ற தைடுப்பூசி ஆய்வுகள 
வதைாடஙகியதிலிருந்சதை அைசுப் ெணத்தைப் 
ெல நாடுகள தைாைா்ளமைாகச் வேலவு வேய்தைன. 
இதுகாறும் உலக அ்ளவில் ரூ.7 லட்ேம் 
ச க ா டி  வ ெ ா து ப் ெ ண ம் 
வேலவிடப்ெட்டிருப்ெதைாக ஒரு மைதிப்பீடு 
வ தை ரிவிக்கி றது .  ஆனாலும்  இ ந் தை 
தைடுப்பூசிகளின் உரிமைம் சில நிறுெனஙகளின் 
்ககளில்தைான் இருக்கிறது. எப்ெடி?

மைசடார்னா என்கிற தைடுப்பூசி்ய 
உருொக்குெதில் அந்தை நிறுெனததுடன் 
இ்ணந்து வேயல்ெட்ட ் ந-எய்ட், ொர்டா 
ஆகிய ஆய்வு நிறுெனஙகள அவமைரிக்க 
அைசின் நிறுெனஙகள. எல்லாச் வேல்ெயும் 
அைசே ெகிததைது. ஆனால் உரிமைம் 
மைசடார்னாவிடசமை இருக்கிறது. ்ெேர் 
அவமைரிக்க நிறுெனம். அதைனுடன் இ்ணந்து 
ெணியாற்றிய ்ெசயா-என்-வடக் என்கிற 
வெர்மைானிய நிறுெனம், சீனாவிடமிருந்தும் 
ஐசைாப்பிய நாடுகளிடமிருந்தும் நிதியுதைவி 
வெற்றது. எனினும் உரிமைம் ்ெேரிடசமை 
இருக்கிறது.

ஆக்ஸசொர்ட் ெல்க்லக்கைகமும் 
அஸட்ைா வெனிகா என்கிற பிரிட்டிஷ 
நிறுெனமும் இ்ணந்து உருொக்கியதுதைான் 
ஆக்ஸசொர்ட்-அஸட்ைா வெனிகா தைடுப்பூசி. 
இந்தை உருொக்கததில் 97% வேலவினம் 
பிரிட்டிஷ அைோல் ஏற்கப்ெட்டது. ஆனால் 
அதைன் உரிமைம் அஸட்ைா வெனிகாவிடம்தைான் 
இருக்கிறது.

ைஷயத தைடுப்பூசியான ஸபுட்னிக் அைசு 
ஆதைைவில்தைான் உருொகியது. சீனத 
தைடுப்பூசிக்ளான சிசனாொர்ம், சிசனாொக் 
ஆகிய்ெயும் அைசு நிறுெனஙகளில் 
உருொகிய்ெ. அைசு நிறுெனஙகச்ள இந்தைத 
தைடுப்பூசிக்்ளத தையாரிததைன.

டிரிப்்ஸுககு விலககு
இந்தைப் பின்னணியில்தைான் உலக 

அைஙகில் டிரிப்ஸ ேட்டததிற்கு விலக்குக் 
சகாரின இந்தியாவும் வதைன்னாப்பிரிக்காவும். 
கடந்தை ஆணடு காந்தியடிகளின் பிறந்தை 
நா்ளன்று இவவிைணடு நாடுகளும் உலக 
ெணிக அ்மைப்பில் ஒரு சகாரிக்்க்யச் 
ேமைர்ப்பிததைன. சகாவிட் தைடுப்பூசிகளின் 
மூலக்கூறுக்்ளயும் வேய்மு்றக்்ளயும் 

மைருந்து நிறுெனஙகள ெ்ளரும் நாடுகச்ளாடு ெகிர்ந்து வகாள்ள 
செணடும். இப்ெடியான தை்ளர்வுக்்ள ‘விதிவிலக்கான 
சூைல்களில் டிரிப்ஸ அனுமைதிக்கிறது. இந்தைக் வகாசைானாக் 
காலத்தைவிட விதிவிலக்கான சூைல் செவறதுவும் 
இருந்துவிட முடியுமைா? இந்தை அடிப்ெ்டயிசலசய 
இந்தியாவும் வதைன்னாப்பிரிக்காவும் இந்தைத தை்ளர்வுக்்ளக் 
சகாரின. முதைலில் ெ்ளரும் நாடுகள ஆதைரிததைன. பிறகு 
அவமைரிக்கா, கனடா உளளிட்ட சமை்ல நாடுகளும் 
ஆதைரிததைன. இப்சொது சுமைார் 100 நாடுகள இந்தைக் 
சகாரிக்்க்ய ஆதைரிக்கின்றன. ஆனாலும் ஐசைாப்பிய 
ஒன்றியம், சுவிட்ேர்லாந்து, இஙகிலாந்து உளளிட்ட சமைற்குலக 
நாடுகளும் அெற்றின் மைருந்து நிறுெனஙகளும் இந்தைத 
தை்ளர்்ெ ஏற்கவில்்ல.

உலக ெணிக அ்மைப்பு வெரும்ொன்்மை சிததைாந்தைததில் 
இயஙகவில்்ல. ஒவவொரு உறுப்பு நாடும் இந்தைத தை்ளர்்ெ 

மரம்
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அஙகீகரிக்க செணடும். அ்னதது நாடுகளும் 
இணஙகினாலும் அடுததை நாச்ள ெ்ளரும் நாடுகள 
தைடுப்பூசித தையாரிப்்ெத வதைாடஙகிவிட முடியாது. 
குறிப்பிட்ட மைருந்து நிறுெனம் மூலப் வொருட்க்்ளயும் 
வேய்மு்ற்யயும் ெ்ளரும் நாடுகச்ளாடு ெகிர்ந்து 
வகாள்ள செணடும். ெ்ளரும் நாடுகளில் மைருந்துத 
தையாரிப்புக்கான உளகட்ட்மைப்பு இருக்க செணடும். 
நல்ொய்ப்ொக இந்தியாவின் மைருந்துத து்ற 
அதைற்சகற்ற ெ்கயில் ெ்ளர்ந்திருக்கிறது. அப்ெடி 
ெ்ளர்ச்சிய்டயாதை நாடுகளுக்கு இந்தைத 
வதைாழில்நுட்ெததில் தையாரிக்கப்ெடும் தைடுப்பூசிக்்ள 
ஏற்றுமைதி வேய்கிற அனுமைதி்யயும் உலக ெணிக 
அ்மைப்பு ெைஙக செணடும். இ்ெ உடனடியாக 
நடக்கப் சொெதில்்ல. ஆனால் அதைற்கான 
முயற்சிகள வதைாடர்ந்து வகாணசட இருக்க 
செணடும்.

இநதி்த தடுப்பூசி்கள்
அயல் நாடுகளிலிருந்து வதைாழில் நுட்ெம் 

இலெேமைாக ெைாது என்ெது இந்தியத மைருந்துத 
து்றக்குத வதைரியும். ஆகசெ அது சகாவிட்டுக்கான 
தைடுப்பூசி உரிமைத்தை வெளிநாட்டிலிருந்து வி்லக்கு 
ொஙகுெதிலும், உளநாட்டிசலசய தையாரிப்ெதிலும் 
ஈடுெட்டது.

இந்தியா இப்சொது இைணடு தைடுப்பூசிக்்ளப் 
ெயன்ெடுததுகிறது. முதைலாெது சகாவிஷீல்ட். 
ஆக்ஸசொர்டு -ஆஸட்ைாவெனகா தைடுப்பூசியின் 
உரிமைத்தை சீைம் இன்ஸடிட்யூட் என்கிற நிறுெனம் 
வி்லக்கு ொஙகி இந்தியாவிசலசய தையாரிக்கிறது. 
அதுதைான் சகாவிஷீல்ட்.

இந்தியாவில் ெயன்ொட்டில் இருக்கும் இன்வனாரு 
தைடுப்பூசி சகாொக்சின். இதைன் தையாரிப்ொ்ளர் ொைத 
ெசயாவடக் எனும் ்ஹதைைாொத நிறுெனம். இந்தை 
மைருந்தின் உருொக்கததில் இந்திய மைருததுெ ஆய்வுக் 
கைகததிற்குக் (ஐ.சி.எம்.ஆர்) கணிேமைான ெஙகு 
இருக்கிறது. இந்திய அைசின் நல்்கயுமிருக்கிறது. 
ஆனால் சமை்ல நாடுக்்ளப் சொல அைசின் ெஙகு 
எ வ ெ ்ள வு  எ ன் ெ து  வ ெ ா து த தை ்ள த தி ல் 
அறியக்கூடவில்்ல.

இன்னும் ொசனக்கியா, டாக்டர் வைட்டி சலப் 
ஆகிய நிறுெனஙகள ைஷயாவின் ஸபுட்னிக் 
தைடுப்பூசி்யத தையாரிப்ெதைற்கான உரிமைத்தைப் 
வெற்றிருக்கின்றன. ெயாலஜிகல் ஈ, வெசனாொ ெசயா 
ொர்மைா ஆகிய நிறுெனஙகள புதிய தைடுப்பூசிகளுக்கான 
மூன்றாம் கட்ட சோதை்னகளில் இருக்கின்றன. 
இெற்றின் தைடுப்பூசிகள ேந்்தைக்கு ெை இன்னும் சில 
மைாதைஙகள எடுக்கலாம்.

இநதி்ா என்ைமவலலாம் மசய்திருக்கலாம், 
மசய்்லாம்?

முதைலாெதைாக, சகாொக்சின் தைடுப்பூசி இந்திய 
அைசின் ஐ.சி.எம். ஆரின் ெஙகளிப்பில் உருொனது. 
அ்தை ொைத ெசயாவடக் எனும் தைனியார் நிறுெனம் 
மைட்டுசமை தையாரிக்கிறது. அதைன் காப்புரி்மை்ய நமைது 
நாட்டில் உள்ள தைகுதி ொய்ந்தை வொதுதது்ற 

நிறுெனஙகளுடனும் தைனியார் நிறுெனஙகளுடனும் 
அைசு ெகிர்ந்து வகாணடிருக்க செணடும். மைருந்துத 
து்றயில் அ்ை நூற்றாணடு கால அனுெெமுள்ள 
ெல நிறுெனஙக்ளால் சகாொக்சி்ன வி்ைந்து 
தையாரிததிருக்க முடியும். இப்சொதும் அ்தை ஒசை 
நிறுெனததின் பிடியில் விட்டு ் ெததிருப்ெது ஏன் 
என்று வி்ளஙகவில்்ல.

ேர்ெசதைே அ்ளவில் உயிர் காக்கும் தைடுப்பூசிக்கான 
காப்புரி்மைத தை்ட்ய நீக்கி உலக மைக்கள 
அ்னெரும் ெயன்வெறுெதில் இந்தியா முன்்க 
எடுததுப் ெணியாற்றி ெருகிறது. ஆனால் அ்தை 
உளநாட்டில் நடப்பிலாக்குெதில் என்ன தை்ட 
இருக்க முடியும் என்ெது புரியவில்்ல.

ச மைலும் ,  ச க ா ெ ா க் சின்  இவெ ாணடு 
ெனெரியிசலசய புைக்கததில் ெந்து விட்டது. 
ஆனால் உலக சுகாதைாை அ்மைப்பின் ஒப்புதைல் 
நெம்ெர் முதைல் ொைததில்தைான் கி்டததைது. திறமைான 
புல்மைவயனில் வெளி நாட்டார் அ்தை அஙகீகரிக்க 
செணடும். சோதை்ன முடிவுக்்ள ேமைர்ப்பிப்ெதில் 
சநர்ந்தை தைாமைதைம் ஒப்புதை்லயும் தைாமைதைமைாக்கியிருக்கிறது.

இைணடாெதைாக, சகாவிஷீல்ட்்ட இந்தியாவில் 
சீைம் இன்ஸடிட்யூட் எனும் ஒசை நிறுெனம்தைான் 
தையாரிக்கிறது. சமைலும் ெல இந்திய நிறுெனஙகள 
சகாவிஷீல்ட்டின் காப்புரி்மை்ய வி்லக்கு ொஙகி 
உளநாட்டில் தையாரிக்க அைசு உதைெ செணடும்.

சமைலும், ஸபுட்னிக் உற்ெததியிலும், புதிய தைடுப்பூசி 
ஆய்விலும் ஈடுெட்டிருக்கும் நிறுெனஙகளுக்குப் 
சொதிய உதைவிக்்ள ெைஙகி அெர்க்ளது 
தைடுப்பூசிக்்ளயும் வி்ைவில் ேந்்தைக்கு வகாணடு 
ெைசெணடும்.

மூன்றாெதைாக ,  தைடுப்பூசிக்்ள வெளி 
நாடுகளிலிருந்து இறக்குமைதி வேய்ய செணடும். 
வி்லகளில் ஏற்றததைாழ்வு இருக்கசெ வேய்யும். 
அவமைரிக்கச் ேந்்தையில் புைஙகும் தைடுப்பூசிகளில் 
வி்ல கூடியது மைர்சடானா, ஒரு சடாஸ ரூ. 2400. 
வி்ல கு்றந்தைது அஸட்ைாவெனகா- ரூ. 225. 
ஆயினும் அவமைரிக்காவின் ஒன்றிய அைசே எல்லா 
மைருந்துக்்ளயும் ொஙகி மைக்களுக்கு வி்லயின்றி 
ெைஙகுெதைால் வொதுமைக்க்்ள இந்தை வி்ல 
விததியாேம் ொதிப்ெதில்்ல.

திரள் எதிர்ப்பு
இைணடாம் அ்லக் வகாசைானா ஓய்ந்து 

ெருகிறது. எனினும் கு்றந்தைெட்ேம் 70% மைக்களுக்கு 
இைணடு தைடுப்பூசிகளும் சொடப்ெட்டால் மைட்டுசமை 
திைள எதிர்ப்புேக்தி உருொகும் என்று ெல்லுநர்கள 
வோல்கிறார்கள. இந்தியா நூறு சகாடி்யத 
தைாணடியது நன்று. இன்னும் நாம் சொக செணடிய 
தூைம் அதிகம். இந்தியாவில் மைருந்து நிறுெனஙகளுக்கு 
ஆற்றல் இருக்கிறது. அெர்களுக்கு ொய்ப்புக்்ள 
ெைஙக செணடும். அ்னெரும் தைடுப்பூசி வெற 
செணடும். அது வி்ைவில் நடக்க செணடும். அ்தை 
ஒன்றிய அைோல் வேய்ய முடியும்.

கடடுலர்ாளர்: எழுத்தாளர், த்பாறி்ாளர்
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ே வம்்ப ர்  ம ா த க்  ‘ க ா க்லகச  சிறகினி்ல ’ 
இதழ்்பலவலககளில் சிறபபிற்குரி்தாக அலம்நதிரு்நதது. 
தசக்கிழுத்த தசம்மல் வ. உ. சிதம்்பரனார் ்பற்றி் 
கடடுலரகள அலனத்து்ம சிறபபு. வ.உ.சி.யின் ்பல்்வறு 
்பரிமாணஙகலளச சிறப்பாக எடுத்துலரப்பலவ 
இக்கடடுலரகள.வ.உ.சி தூத்துக்குடிப ்பகுதியில் 
உலர்ாற்றிக் தகாணடிரு்நத ் ்பாது ் ்பசலச இல்டயில் 
சிறிது நிறுத்தி ்பக்கத்திலிரு்நத கிறித்தவ ் தவால்த்தில் 
வழி்பாடு தல்டயின்றி ் ்டக்க உதவினார் என்்பது இதுவலர 
அறி்நதி்டாத தசய்தி. வ.உ.சி . சிவஞான ்்பாதத்திற்கு 
உலர எழுதி்லதச லசவர்கள ஏற்கவில்லல என்ற கருத்து 
அன்லற் த்பாது மனநிலலகலளப ்ப்டம்பிடிப்பது; 
அரசி்லில் மதத்லதக் கலப்பலத அவர் ஏற்கவில்லல 
என்று கூறுவதானது வ.உ.சி.யின் ஆளுலமல் 
விளக்குகிறது. இவவலகயில் அவர் தனது குருவான 
திலகரி்டமிரு்நதுகூ்ட மாறு்படடு விளஙகினார் என்்பது 
அவரது தனித்தன்லமல்க் காடடுகிறது. திரு தரஙலக்ா 
முருகன் வ.உ.சி. ்பற்றி் குறிபபி்டத்தக்க ஆய்வுகலளச 
தசய்து வரு்பவர் . அவர் தனது கடடுலரயில், ‘எழுதும் 
்்பனா ஆஙகி்ல்ர் த்ாரிபபு என்்பதால் அலதப 
்ப்ன்்படுத்தாமல் சிறகுப ் ்பனாலவப ்ப்ன்்படுத்தினார்’ 
என்்பது அதிச்ப்ப்ட லவக்கும் தசய்தி! வ.உ.சி.ல்ப 
்பற்றி் கதிர் ் ம்பி கடடுலர முற்றிலும் புதி் ் காணத்தில் 
வ.உ. சி.ல் ஆய்வு தசய்கிறது. அரசி்லில் சம்த்லதக் 
கலக்கக்கூ்டாது என்்பதில் வ.உ .சி. உறுதி்ாக இரு்நதார் 
என்்பலதக் கூறுகிறது. இ்நதி்ச சூழலில் வ. உ. சி.யின் 
இ்டம் தனித்தன்லம மிக்கது என்்பலத ்ம்மால் புரி்நது 
தகாளள முடிகிறது. இ்நதி்ா அடிலமப்பட்டதிலும் 
அடிலமப்படுத்தப்பட்டதிலும் வி்ா்பாரம் தான் அடித்தளம் 
என்்பலத உணர்்நதவர் வ.உ.சிதம்்பரனார்; அதனால் கப்பல் 
வணிகத்தில் ஈடு்பட்டார் என்்பலதக் கடடுலர்ாசிரி்ர் 
விளக்குவது சிற்நத ஆய்வாக உளளது. ஜீவா அவர்கள 
வ.உ.சி. ்பற்றிக் தகாணடிரு்நத உணர்வுபூர்வமான 
எணணஙகலளயும்  வ . உ . சி . யின்  இலக்கி் 
நிலலப்பாடுகலளயும் குறித்து முலனவர் ராமசச்நதிரன் 
விளக்குவது அருலம. திரு டி.எம். மூர்த்தியின்கடடுலர 
வ.உ.சி. அவர்களின் ததாழிற்சஙக ்்டவடிக்லககலள 
ஆய்கிறது. இக்கடடுலரகள அலனத்லதயும் இலணத்து 
ஒரு புத்தகமாகக் கூ்ட தவளியி்டலாம் .

 ‘்குலம்’ நூல் ்பற்றி் கடடுலர அ்நத நூலல வாஙகத் 
தூணடி்து. ்பணம் அனுபபியிருக்கி்றன். ‘்த்ராடும் 
வீதி’ ் ாவலில் ் குலலனக் ‘்காரி’ என்ற கலதமா்நதராகச 
சித்திரித்த நீல. ்பத்ம்ா்பன் இ்நத நூலல எழுதியிருக்கிறார் 
என்்பது எனக்கு ஒரு தசய்தி. 1988 -2021க்கு இல்டப்பட்ட 
முப்பத்து மூன்றாணடுகள மாற்றத்லத ஏற்்படுத்தியுளளன 
்்பாலும்.

மனிதர்களுக்கில்டயிலான ்வறு்பாடுகளின் 
க ா ரணத்லத த்  த தளிவ ா க  விள க்குவது  சு . 
இராமசுபபிரமணி்னின் கடடுலர ; த்பாதுவாக அறிவி்ல் 
கடடுலரகள ்படிப்பதற்கு எளிதாக இருப்பதில்லல; 
விதிவிலக்காக இக்கடடுலர மிக எளிதாக அலம்நதுவிட்டது 
சிறபபு. முலனவர் க. ்பஞசாஙகம் , அமர்நத்தா, முலனவர் 
கி ் ாசசிமுத்து ஆகி்்ாரின் கடடுலரகளும் தரவுகளால் 
நிலற்நதலவ . இவவிதழின் மிக முக்கி்மான கடடுலர 
தமிழர்களின் சித்த மருத்துவம் ்பற்றி் கடடுலர்ாகும். 
தமிழ்ப ்பல்கலலக்கழகத்தின் துலண்வ்நதராகக் 
க்டலம்ாற்றி்்்பாது சித்த மருத்துவத் துலறல் வளர்க்க 

அரும்்பாடு்பட்டவன் என்ற முலறயில் இக்கடடுலர 
என்லன மிகவும் கவர்்நதது.

 உணவு ்சகரிப்பதில் இரு்நத சமூகம் உற்்பத்திச 
சமூகமாக மாறி, ததா்டர்்நது வணிகச சமூகமாக மாறி் 
பின்னர் ்கரஙகள ்தான்றுகின்றன . வணிகத்திற்கான 
த்பருவழிப ்பாலதகள உருவாக்கப்பட்டன. இ்நத வளர்சசி 
நிலலல் எடுத்துக் காடடும் முலனவர் மு.ர்மஷின் 
கடடுலர ்பாராட்டத்தக்க முலறயில் அலம்நதிருகிறது. 
அணுக்கழிவு ்பற்றி் கடடுலரயும் கவிஞர் மீராவின் 
நிலனலவப ் ்பாற்றும் கடடுலரயும் மனத்தில் நிற்்பலவ. 
இப்்பாது லகயில் சிறு த்படடியு்டன் ் ்ட்நது வரும் மீரா 
கணகளில் ்தான்றுகிறார். அணுக்கழிவு ்பற்றி் 
எசசரிக்லகல்த் தருவது திரு இரா.்மாகன்ராஜின் 
கடடுலர . வழக்கமான இதழ்கலளப ்்பாலல்லாமல் 
்பாதுகாத்து லவக்கப்ப்ட ்வணடி்தாக இ்நத இதழ் 
்தான்றுகிறது.

-முனைவர் ே.திருேனை, முனைாள் 
துனைமவநதர், தமிழ்ப் ேலகனைககழகம்

அக்்்டா்பர் மாதக் காக்லகயில் தவளி்ான ஆறு-
மனிதன், க்டல்-மரணதமன்று வலன்நது எழுதப்பட்ட 
கலீல் கிபரானின் கவிலத அவலரத் ்தடிப ்படிக்கத் 
தூணடுகிறது. ஒரு ்ல்ல கவிலதப ்படித்தத் திருபதி 
கில்டத்தது. அது ்்பால்வ புத்த மயூரி கலதயும். 
அருலம்ான சிறுகலத. மலல்ாளத்தில் ஈழப்்பார் 
சார்்நது இப்படி ஒரு கலத்ா என வி்க்க லவத்தது. 
அலத தவளியிட்ட காக்லகயின் உணர்லவப 
்பாராடடுகி்றன். ஈழத்துத் தமிழ் மக்களின் விடுதலலப 
்்பாராட்டக் காடசிகலள கவிலதகளாகவும் கலதகளாகவும் 
கடடுலரகளாகவும் காலம் காலமாக மீணடும் மீணடும் 
எழுதப்படடு சிஙகளர்்மல் ்படி்நதிருக்கும் தமிழினப 
்படுதகாலலக் கலறகள கலள்ப்ப்டாமல் ்பாதுகாக்கப்ப்ட 
்வணடும்.  முலனவர் மருத்துவர் அருள அமுதனின் 
கடடுலர ஒரு அத்தி்ா வசி்மான கடடுலர. புற்று 
்்ா்ாளி கள ்வீன மருத்துவம் எடுக்கும் அ்த 
்வலளயில் சித்த மரு்நதுகலளயும் ் வீன மருத்துவருக்குத் 
ததரி்ாம ் ல்் உணகின்றனர் எனும் அவரின் கருத்து 
அப்பட்டமான உணலம. அ்தாடு ஒரு ் ்ாய்க்கு ் வீன 
மருத்துவம் தசய்துதகாளளும் ஒரு ்்ா்ாளி சித்த 
மரு்நதுகலளயும் ்ாடினால் ்வீன மருத்துதவரின் 
்கா்பத்துக்கு அவர் ஆளாக ்வணடியுளளது என்ற 
அவரின் கூற்றும் உணலமதான்.

-மே.தே. ஃேர்ைாண்டஸ், 
ோனளயஙமகாடன்ட
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.ஏன் அம்செதக்ைப் ெற்றி செசும்சொதும் 
எழுதும்சொதும் மைட்டும் திரும்ெத திரும்ெ 
கணகாணிக்கப் ெடுெெர்க்ளாகசெ நாம் திரும்ெததிரும்ெ 
ொர்க்கப்ெடு கிசறாம் என்கிற சகளவி்ய நான்காம் 
ெகுப்பு ெடிக்கும் சுபிக்ோ தைான் என்னுள வி்தைததைாள.

கல்வி்யச் ேமூக மைாற்றததிற்கான திறவுசகாலாகப் 
ெயன்ெடுததியெர் புைட்சியா்ளர் அம்செதகர். கல்விக் 
கூடஙகள வெரும்ொலானெற்றில் எல்லா 
தை்லெர்களு்டய ெடஙகளும் இருக்கும். அம்செதகர் 
ெடம் தைவிை. செணடுமைானால் காெல் நி்லயஙகளில் 
மைறக்காமைல் ் ெததிருப்ொர்கள.

எழுததைா்ளர் செ. மைதிமைாறன் வோல்ொர். ெனியனில் 
வெரியார் ெடத்தைசயா சேகுசெைா ெடத்தைசயா 
ெகதசிங ெடத்தைசயா அணிந்து வேல்லும்சொது 
துணுக்குற்று ொர்க்காதைெர்கள அம்செதகர் ெடத்தை 
அணிந்து வேன்றால் ஒரு நிமிடம் துணுக்குற்றுப் 
ொர்ப்ொர்கள என்று.

காந்திநகரில், சநரு நகரில், காமைைாேர் நகரில் 
எல்சலாரும் குடி இருப்ொர்கள .  ஆனால் 
தைாழ்ததைப்ெட்டெர்களின் குடியிருப்பு அம்செதகர் 
காலனி ஆகசெ இருந்து விடுகிறது.

அம்செதகர் என்ற வெயர் வகாணட காெல்து்ற 
அதிகாரி ெஙகியில் காசோ்ல மைாற்ற காததிருக்கும்சொது 
காோ்ளர் அம்செதகர் என்று அ்ைக்கும் சொது 
ெஙகியில் உள்ள அததை்னக் கணகளும் தைன்்னசய 
உற்றுப் ொர்க்கும் என்று வோல்லி இருந்தைார். ஆனாலும் 
அெர் பிற்ெடுததைப்ெட்டெர் என்ெது இன்னும் 
மைனிதைர்களும் இருக்கிறார்கள என்கிற நம்பிக்்க்ய 
நமைக்குள வி்தைக்கிறது.

நான் ஆறாெது ஏைாெது ெடிததுக் வகாணடிருந்தை 
சநைம் .எஙகள வீட்டில் மைலைக்காவுக்கு ஆண குைந்்தை 
பிறந்தைசொது என் அப்ொ செைனுக்கு அம்செதகர் 
என்று வெயர் ் ெததைார்.

எனக்கு 11 ,12 ெயதிருக்கும். அப்சொசதை அப்ொவிடம், 
“அம்செதகர் என்று வெயர் ் ெக்காதீஙக.. எல்சலாரும் 
ஒரு மைாதிரியா ொர்ப்ொஙக..” என்று ொக்குொதைம் 

வேய்சதைன். ஆனாலும் அப்ொ அம்செதகர் என்சற 
வெயர் ்ெததைார். அம்செதகர் என்ற வெய்ை 
முதைன்முதைலில் எனக்குள கடததியெர் என் 
அப்ொொகததைான் இருக்கக்கூடும்.

இப்சொது நி்னததுப் ொர்க்கிசறன். அந்தை அறியாதை 
ெயதில் அம்செதகர் என்ற வெய்ை ோதியாக 
எனக்குள கடததியெர் யார். ஆனால் அது இன்று 
எமைக்கான அறிொயுதைமைாக மைாறிவிட்டது என்ெது தைான் 
உண்மை. ஆனாலும் இந்தைச் ேமூகம் இன்னும் அந்தை 
உண்மை்ய நம்ெ மைறுக்கிறது என்ெதுதைான் 
உண்மையாகவும் இருந்து வதைா்லக்கிறது.

ஒரு நான்்கந்து ஆணடுகளுக்கு முன்பு என் 
இலக்கிய நணெர் வேழியைசு.அெர் ெணியாற்றிய 
ெளளிக்கு என்்னச் சிறப்பு விருந்தினைாக 
வோற்வொழிொற்ற அ்ைததிருந்தைார். என்னு்டய 
வோற்வொழிவில் நான் அம்செதகர் கல்வி கற்ற 
அனுெெஙக்்ள மைாணெர்களிடம் செசிசனன்.

ஓரிரு மைாதைஙகள கழிதது அெருக்கு கட்டாயப் ெணி 
மைாறுதைல் .காைணம், ெளளிக்கூடததில் யாசைா ஒருெ்ை 
அ்ைதது ெந்து அம்செதக்ைப் ெற்றி செசி ோதிப் 
பிைச்சி்ன்ய கி்ளப்பினார் என்று. காந்தி்யப் ெற்றிப் 
செசும்சொது, சநரு்ெப் ெற்றிப் செசும் சொது, ஏன் 
வெரியா்ைப் ெற்றிப் செசும் சொது ெைாதை குற்றச்ோட்டு 
அம்செதக்ைப் ெற்றிப் செசினால் ெருகிறது. இெர்கள 
ொர்்ெயில் அம்செதக்ைப் செசினால் ோதி்யப்ெற்றி 
செசுெதைாகசெ இந்தை வமைததைப்ெடிததை சமைதைாவிகள 
உணர்ந்து வகாளகிறார்கள.

நணெர் வேழியைசு கட்டாயப் ெணி மைாறுதைல் 
வேய்யப்ெட்டு தைணடிக்கப்ெடும்சொது அெரின் 
்கக்்ளப் ெற்றிக் வகாணடு, “என்னணசண இப்ெடி 
ஆகிடுச்சு..” என்சறன்.என் ்க விைல்களுக்குள 
உணடான நடுக்கம் மின்ோை அதிர்ொய் அெருக்குள 
ஊடுருவியிருக்க செணடும்.்கக்்ள உதைறிக்வகாணடு 
அெர் வோன்னார்..

“அம்செதக்ைப் ெற்றிய உஙகள செச்சுக்காக, 
அ்ைதது ெந்தை நான் ெணிமைாறுதைல் வேய்யப்ெடுகிசறன் 
என்றால் அதை்ன விட ஆகச்சிறந்தை ெரிசு எனக்கு 
செறு இல்்ல தைம்பி” என்றார்.

சுபிகசா
அம்வபத்்கரா்க மாறுவாள்

பு்னவு

்கனல பாரதி

“அம்க்பத்க்ரப் ்பறறிய உங்்கள் க்பச்சுக்்கொ்க, அ்ைதது வந� நொன் ்பணிமொறு�ல் ஜசய்யப்்படுகிக்றன் 
என்்றொல் அ�்ன விட ஆ்கச்சி்றந� ்பரிசு எனக்கு கவறு இல்்் �ம்பி” என்்றொர்.
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ெணஙகுதைலுக்கு உரியெர்கள ெரி்ேயில் நணெர் 
வேழியைசின் வெயரும் சேர்ந்து வகாணடது.

சுபிக்ோ. என் நணெர் சொஸின் மைகள.சுபிக்ோ 
ெடிக்கும் ெளளியில் செச்சுப் சொட்டி.தை்லப்பு நான் 
விரும்பும் தை்லெர்.எனக்கு அ்லசெசி வேய்து எழுதிக் 
சகட்டார்

“என்னய்யா.. தை்லப்பு நான்காம் ெகுப்பு ெடிக்கும் 
பிள்்ளக்கு நான் விரும்பும் தை்லெர் என்று. 
செணடுமைானால் நான் விரும்பும் நிலவு,நான் விரும்பும் 
மை்ை, நான் விரும்பும் பூ்னக்குட்டினு எழுதித 
தைைட்டுமைா..?”’ என்சறன்.

“இல்லணசண.. சொட்டி நடததை றெஙக தை்லப்பு 
தைைாஙக..நீஙக நான் விரும்பும் தை்லெர் என எழுதிக் 
வகாடுஙக” என்றார்.

“ேரி சுபிக்ோ கிட்ட சகளுஙக..நான் விரும்பும் 
தை்லெர் யாருன்னு..”

“அணசண அது அம்செதகர் என்று வோல்லுது.. ஜீ 
தைமிழ் வதைா்லக்காட்சியில் அம்செதகர் சீரியல் 
விருப்ெமைா எப்சொதும் ொர்க்கும்’என்றார்.

என் மைனசுக்குள ஒளி வெளிச்ேத்தை கணசிமிட்டி 
உமிழ்ந்தைெடி ஆயிைம் ஆயிைம் மினுக்கட்டாம்பூச்சிகள.

எழுதிக் வகாடுததுவிட்டு வோன்சனன்.

“ெரிசு எதிர்ொர்க்க செணடாம். கட்டாயம் 
வகாடுக்க மைாட்டாஙக. ஆனால் சொட்டியில் கலந்து 
வகாள்ளட்டும்” என்சறன்.

சொட்டி நடப்ெதைற்கு முதைல்நாள சுபிக்ோ என்னிடம் 
அ்லசெசி ெழி செசிக் காட்டினாள. சுபிக்ோவின் 
மைை்லக் குைல் ஆனந்தை யா்ை எனக்குள மீட்டியது. 
சுபிக்ோ வுக்கு ொழ்ததும் முததைமும் என்சறன்.

சொட்டி நடக்கும்சொது நணெர் சொஸ செசினார்.

“அணசண நீஙக எழுதிக் வகாடுததை தைா்்ள 
என்னிடம் வகாடுததுவிட்டு நாசன செசி விடுகிசறன் 
என்று நம்பிக்்கயாய் வோல்லிச் வேல்கிறாள.” 
என்றார்.சொட்டி நடக்கும்சொது வெற்சறா்ை 
அனுமைதிக்கவில்்ல.வகாஞே சநைம் கழிதது ஒரு டீச்ேர்,

“சொட்டி முடிந்து விட்டது.உஙகள குைந்்தை்ய 
அ்ைததுச் வேல்லுஙகள” என்று வோல்லி இருக்கிறார். 
இெரும் குைந்்தை்ய அ்ைததுக் வகாணடு 
ெந்துவிட்டார்.

இைணடு நாட்கள கழிதது சொட்டி நடததிய ெளளி 
நிர்ொகம் சொட்டி முடிவு அறிவிததிருக்கிறது.முடிவில் 
சுபிக்ோவின் வெயர் இல்்ல. அதைற்காக வெரிதைாக 
ெருததைம் ஒன்றும் இல்்ல.ஆனால் அெர்கள வோன்ன 
காைணம்..

“நாஙகள ரிகர்ேல்தைான் ொர்தசதைாம்.. நீஙக சொட்டி 
நடப்ெதைற்கு முன்ொகசெ அ்ைததுக்வகாணடு வேன்று 
விட்டீர்கள” என்று வோல்லி இருக்கிறார்கள. கலந்து 
வக ாளெது இருக்கட்டும் .  க்ளததிலிருந்சதை 
விைட்டப்ெடுகிறாள.

“அப்ொ எனக்கு மைார்க் சொட்லயாம்.நான் 
சொட்டியிசலசய இல்்லயாம் அப்ொ என்கிற 
சுபிக்ோவின் குைல் இப்சொதும் என் விைல் ெழி 
ெலிமிகுந்து கசிகிறது.

நான் நணெரிடம் வோன்சனன்.

சுபிக்ோவின் செச்சு எல்சலாருக்கும் பிடிக்கும்.
அெள அம்செதக்ைப் ெற்றி செசியது செணடுமைானால் 
பிடிக்காமைல் சொய் இருக்கலாம்.” என்சறன்.

அன்று அம்செதகர் செசியதைற்காக ெகுப்ெ்றயில் 
இருந்து வெளிசயற்றப்ெட்டார். இன்று அம்செதக்ைப் 
ெற்றி செசியதைற்காக சுபிக்ோ சொட்டியில் இருந்து 
வெளிசயற்றப் ெடுகிறாள. சுபிக்ோ அம்செதகைாக 
மைாறும் புளளி்ய அனுெெம் அெளுக்குக் கற்றுத 
தைைட்டும்.

ெகுப்ெ்றயில் இருந்து வெளிசயற்றப்ெட்ட 
அம்செதகர் ொைாளுமைன்ற ெடிக்கட்டுகளில் அைசியல் 
அ்மைப்பின் ேட்ட விதிகளின் வதைாகுப்சொடு ஒரு 
ேட்ட அ்மைச்ேைாக நின்றார். சொட்டியில் இருந்து 
வெளிசயற்றப்ெட்ட சுபிக்ோவும் வேயின்ட் ொர்ஜ 
சகாட்்டப் ெடிக்கட்டுகளில் கல்வி அ்மைச்ேைாகவும் 
நிற்கக்கூடும்.

சுபிக்ோ அம்செதகைாக மைாறுொள. =
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தமிைக, அறிவு மைைபின் ஊற்றுக் கணணாகத 
திகழ்ெது வதைால்காப்பியம்’ எனும் வதைால்வெரும் 
தைமிழ் நூல் .இந்நூலின், ெணொட்டுப் வெருவெளியில், 
இன ெ்ைவியல் சகாட்ொட்டிற்கு செரும் விததுமைாக 
அ்மைந்து வெளிச்ேம் ொய்ச்சிக் வகாணடிருப்ெது,

“ஆ்ர் ் வடடுவர் ஆடூஉத் திலணபத்ப்ர்
 ஆவயின் வரூஉம் கிழவரும் உள்ர”
 (ததால். அகம். 967)

எனும் வதைால்காப்பிய நூற்ொசெ ஆகும்.

இது, ஆயர் செட்டுெர் மைற்றும் ‘இெர்கள 
சொன்ற’ ெைஙகுடி இன மைக்கள ெற்றிப் செசுகிறது.

இ்தை எவொறு விரிதது சமைவலடுததுச் வேல்ல 
செணடும் என்ெதைற்குரிய ெழிததைடத்தையும் 
அ்மைததுத தைருகிறது - கீழ்ெரும் நூற்ொ.

“கூத்தரும் ்பாணரும் த்பாரு்ரும் விறலியும் ஆற்றில்டக் 
காடசி உறழத் ் தான்றி”
 (ததால். 1037)

இததி்ே ெழிததைடததில் சிந்்தை்யச் வேலுததிப் 
ெயணிததுப் ெயன் வகாளெது, மைகசன! உன் 
ேமைர்தது- என்று வோல்லி ஒதுஙகிக் வகாளகிறது - 
வதைால்காப்பியம்.

சமைற்வோன்ன ொ்தையில் ெயணிக்கும் வொழுது, 
விறலியர்- ெயிரியர்- சகாடியர்- குறெர்- குறும்ெர் 
-இரு்ளர்- ெள்ளர் - ெளியர் - ெணணாடி வெட்டியான் 
சொன்ற இன்னபிற இனக் குழுக்க்்ளயும் சேர்ததுக் 
வகாள்ள உரிமைம் தைருகிறது வதைால்காப்பியம்.

சமைற்கணட நூற்ொவில் உள்ள ‘ஆெயின் ெரூஉம்’ 
என்னும் வோற்வறாடசை -இதைற்கு இனமைான 
ெல்செறு இனக் குழுக்க்்ளயும் சேர்ததுக்வகாள்ள- 
வதைால்காப்பியர் நமைக்குக் வகாடுததை உரிமைம் ஆகும்.

குன்றக் குறவின் ஆர்ப்பின் எழிலி’ -எனும் ஐஙகுறு 
நூற்றுத வதைாடரும் (ஐஙகுறு நூறு 251)இந்தை இனக்குழு 
ெ ் ை வி ய ் ல ,  தை ன் னு ள  வ ெ ா தி ந் து 
்ெததுக்வகாணடிருப்ெ்தை அறியலாம்.

இனி, சிலம்பில் செட்டுெெரி, ஆய்ச்சியர் குை்ெ, 
குன்றக்குை்ெ, சொன்ற ெகுதிகளில், குறெர் மைற்றும் 
ஆயர் இனமைக்களின் ஒழுகலாறுகள, ெைலாற்று 
இனெ்ைவியல் வதைானியுடன் வதைாடர்புவகாணடு 
மிக விரிொகப் செேப்ெடுெ்தைப் ொர்க்கலாம். 
(விரிெஞசி அ்ெ வோல்லும் ோன்றாதைாைஙக்்ள 
இஙகு எடுததுச் வோல்லவில்்ல)

இவெ ாறு  இ்டய றவு ெட ாது  ெரும் 
இந்தைநீசைாட்டததில்-வதைாடர்ந்து- மீனாட்சியம்்மை 
குறம்– முக்கூடற்ெளளு- குற்றாலக்குறெஞசி சொன்ற 
சிற்றிலக்கிய நூல்களும் இந்தை நீசைாட்டதசதைாடு 
கலந்து மிதைந்து ஒய்யாைமைாய்ப் ெயணிதது ெருெ்தைப் 
ொர்க்கிசறாம்.

இலக்கியொதிகளிடம் அகப்ெடாமைலும், 
ஏடுகளுக்குள இடம்வெறாமைல் நழுவிப்சொன 
நாட்டுப்புறப் ொடல்களும் ,இந்தை இனக்குழு 
மைக்களின் ெணொட்டு ெைலாறு, சுற்றுச் சூைல்,குடும்ெ 
அ்மைப்பு ,உணவுப் ெைக்கம் , ந்ட உ்ட 
ொெ்ன,ஆ்ட அணிகலன்,காலநி்ல,ொழ்வியல்
,ேடஙகுகள,விைாக்கள ,ேமைய நம்பிக்்ககள 
சொன்றெற்்றயும் அைகுற எடுததுச்வோல்லி,இன 
ெ்ைவியல் சகாட்ொட்டிற்கு செரும் விததுமைாய் 
அ்மைந்து ெலுவும் ெனப்பும் சேர்க்கின்றன.

இந்தைத வதைாடசைாட்டததின் நீட்சி, நவீன 
இலக்கியததின் ஒரு ெகுதியான- நாெல் இலக்கிய 
இன ெ்ைவியலுக்குளளும் ொய்ந்து, மைறுசொகமைாய்ப் 
புதிய வி்்ளச்ே்லத தைந்து வகாணடிருக்கிறது.

நீலகிரி மை்லப்ெகுதி ொழ் ‘ெடகர்’ ெற்றிப் செசும் 
‘குறிஞசிதசதைன்’ எனும் நாெலும் இரு்ளர் ெற்றிப் 
செசும் ‘ெனம்’ , ‘ெனியில் பூததை வநருப்பு’எனும் 
நாெல்களும்,வகால்லிமை்லப் ெைஙகுடி இன 
மைக்க்்ளப்ெற்றிப் செசும் ‘ேஙகம் ’  எனும் 
நாெலும்,இ்ெ சொன்ற இன்ன பிறவும், இதைற்குச் 
சிறந்தை ோன்றுக்ளாகும்.

இவொறு வதைால்காப்பியர் காலததிலிருந்து 
இன்றுெ்ை வதைாடர்ந்து ெரும் இந்தை இனெ்ைவியல் 

நூல் அறிமு்கம் 

மு. பழநிசசாமி

தமிழ்க அருநததியர
வரலாறும் வாழ்வும்

இனவ்ரவியல் என்னும் இ்க்்கண சட்ட்கததிறகுள் �லித இ்க்கியங்்க்ைக் குறிப்்பொ்கத �லித 
்க்�ப் ்பொடல்்க்ை உட்்படுததி ஆய்வு ஜசய்யும்க்பொது, �லித இன மக்்களின் சமூ்க வர்ொறு 
ஜவளிப்்படும். ஆதிக்்க சொதியினருக்குச் சமமொன இன வர்ொறு, அருந�திய இனத�ொருக்கும் 

இருக்கி்றது என்னும் உண்ம இனவ்ரவியல் ஆய்வு மூ்ம் ஜவளிப்்படும்.
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வதைாடசைாட்டததில் ,  தைன்்ன 
இ்ணததுக்வகாணட, தைனிததுெமிக்க 
தைனிவயாரு நூல்தைான், மு்னெர் ே.
சீனிொேன் அெர்களின் ‘தைமிைக 
அருந்தைதியர்: ெைலாறும் ொழ்வும்’எனும் 
இந்தை ஆய்வு நூலாகும்.

ஆய்வுச் வேந்வநறி வோல்லும் 
ெடிமு்ற ெ்ளர்ச்சியின் அடிவயாற்றி 
, ச தை ர் ந்வதை டு த து க்  வ க ா ண ட 
தை்லப்பிற்சகற்ெ ,  அ்தை மைறு 
விோை்ணக்கு அல்லது மைறு ஆய்வுக்கு 
உட்ெடுததி, வினாத வதைாடுதது 
வி்டகாண முற்ெட்டு செகவமைடுததுச் வேல்கிறது 
இந்தை ஆய்வு நூல்.

இந்தை இனெ்ைவியல் ஆய்வு எதைற்காக என்ெ்தை, 
வீரியம் மிக்க மைருந்்தைச் சின்னஞசிறு சகப்ஸயூலில் 
அ்டததுக் தைருெது சொலத தைருகிறார், ஆசிரியர். 
அ்தை அெர் வோல்லும் வோல்லாசலசய சகட்சொம்.

“இனெ்ைவியல் என்னும் இலக்கண 
ேட்டகததிற்குள தைலித இலக்கியஙக்்ளக் குறிப்ொகக் 
தைலித க்தைப் ொடல்க்்ள உட்ெடுததி ஆய்வு 
வேய்யும் சொது, தைலித இன மைக்களின் ேமூக ெைலாறு 
வெளிப்ெடும். ஆதிக்க ோதியினருக்குச் ேமைமைான 
இன ெைலாறு, அருந்தைதிய இனததைாருக்கும் இருக்கிறது 
என்னும் உண்மை இனெ்ைவியல் ஆய்வு மூலம் 
வெளிப்ெடும் .” (ெக்.23)

சமைலும், தைமிைக அருந்தைதியர் ெற்றிய சிந்தை்னச் 
வேறிவு மிக்க வோல்லாட்ல இவொறு தைருகிறார் 
ஆசிரியர்.

‘ மை ாதிய ர்  என்ெது  அருந் தைதியருக்குக் 
வகாடுக்கப்ெட்ட மைற்வறாரு வெயைாகும். அதியமைான் 
என்ெெர் மைாதியர் குலததின் மிகச் சிறந்தை மைன்னைாகத 
திகழ்ந்தைெர். மைன்னன் அதியமைானின் அதியர் குடி 
ெழி ெந்தைெர்கச்ள ஆதிததைமிைர்கள என்னும் 
அருந்தைதியர்கள ஆெர்.’ (ெக்.31)

நில உ்ட்மையா்ளைாகவும், ொ்்ளயத 
தை்லெைாகவும் மைன்னனாகவும் ெ்டத 
தை்ளெதியாகவும் திகழ்ந்தை ஒணடி வீை்னப் ெற்றிய 
ெைலாற்றுச் வேய்திக்்ள ெளிஙவகனத வதைளிந்தை 
ந்டயில் ெடிப்சொர் மைனங வகாள்ளச் வோல்லும் 
ொஙகு மிக அரு்மை .

‘அறியப்ெடாதை அருந்தைதியர் ொ்்ளயஙகள’ 
எனும் தை்லப்பில், உண்மை ெைலாற்்றத 
திட்டமிட்சட திரிததும் மை்றததும் எழுதி 
்ெததுள்ள்தை சதைாலுரிததுக் காட்டும் இப்ெகுதி, 
வொய் வமைய்க்்ளப் புரிந்து, புததியில் இருததி 
்ெததுக்வகாள்ள உதைவுகிறது.

அருந்தைதிய வீைன் ொ்்ளயம் பூலிதசதைென் 
ொ்்ளயமைாக மைாறிய ெைலாற்று உண்மை.அருந்தைதிய 
வீைன் ொ்்ளயப்ெட்டுத தை்லெனாய் அமைர்ந்து, 
இ்ண து்ணயாய்ப் பூலிதசதைெ்ன அமைர்ததி 

அைெ்ணதது ஆணடு ெந்தை 
ஒணடிவீைன், அைசியல் மைாற்றம் 
மைற்றும் பிற சூழ்நி்ல இறுக்கததைாலும், 
சூ ழ் ச் சி  ெ ஞ ே ் ன ய ா லு ம் , 
நிர்ப்ெந்தைததைாலும், தை்ல்மைப் 
வொறுப்்ெப் பூலிதசதைெனுக்கு 
விட்டுக்வகாடுதது அல்லது மைாற்றிக் 
வகாடுதது விலகியது தைான் உண்மை 
ெைலாறு.இ்தை இந்நூலாசிரியர் 
இவொறு ெதிவு வேய்கிறார்.

“ஒணட ெந்தை பிடாரி ஊர்ப் 
பிடாரி்ய விைட்டிய க்தையாக 

புகழ்மிக்க அருந்தைதிய வீைன் ொ்்ளயம், பூலிதசதைென் 
ொ்்ளயமைாக மைாறியது.”(ெக்:65)

இருட்டடிப்புச் வேய்து, மை்றக்கப்ெட்ட இந்தை 
ெைலாற்று இருட் கு்கக்குள வேன்று வெளிச்ேம் 
ொய்ச்சி, இதுதைான் உண்மை ெைலாறு என,ஓஙகிக் 
குைவலடுதது உண்மை்யஊர் அறிய உலகறியப் 
ெட்டெர்ததைனமைாய் முைே்றந்து முைக்கிச் வோன்ன 
வேய்தி தைான் , நூலின் இப்ெகுதியிலுள்ள உயிர்ப்ொன 
வேய்தியாகும்.

இதசதைாடு நில்லாமைல் பிற ஒணடிவீைர்கள ெற்றிய 
வேய்திக்்ளயும் , தைன் ெைலாற்று ஆய்வுக்கண 
வகாணடு, சதைடித துருவிச் ேலிதவதைடுததுத தைருகிறார் 
ஆசிரியர்.

சேர்ொைன் ோமி, முததுவீைன் ோமி, வகா்லயில் 
உதிததை குலோமிகள சொன்ற அருந்தைதியரின் 
குலவதைய்ெஙக்்ள எல்லாம், ஒரு கு்டக்கீழ் 
வகாணடு ெந்து நிறுததி , அதைன் அ்ளப்ெரிய ஆற்றல் 
இவவின மைக்களின் ொழ்க்்கயில் நம்பிக்்க 
ஒளியூட்டி , அெர்க்்ள எழுச்சியுடனும், 
மைகிழ்ச்சியுடனும், உயிர்ப்புடனும், ொை ்ெததுக் 
வகாணடிருப்ெ்தை எல்லாம் விணடு வோல்கிறது, 
குலோமி எனும் இப்ெகுதி.

வநஞசுைதசதைாடு மைதி நுட்ெமும் சேர்ந்து வெற்ற 
வீைமைங்க குயிலியின் தியாக ெைலாற்்ற, 
ஊனுருக,உயிருருக , உள்ளவமைல்லாம் நீைாய்க்கசிந்து 
வநக்குருகி நிற்கும்ெடி வோல்லி, இந்நூல் நி்றவு 
வகாளகிறது.

இவொறு ‘தைமிைக அருந்தைதியர் ெைலாறும் 
ொழ்வும்’ எனும் இந்நூலி்ன , தைம் ஆய்வின் ெழி 
நம் ெேமைாக்கி, நலம் கூட்டி ்ெததிருக்கும் 
ஆசிரியருக்கு ொைாட்டும் ொழ்ததும்.

்தமிழக அருந்்ததியர் : வ�லாறும் வாழ்வும்
முரனவர் ச. சீனிவாசன்
�ாோஜி இண்்டர்ம�சனல் �திப�கம்
புது தில்லி -110 021. நதா்டர்புககு : 9911223484

கடடுலர்ாளர் : தமிழ் ் ாடு அரசுநூலக அதிகாரி 
(்பணி நிலறவு)
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மூன்்ாம் பாலினம்
ஓர் அறிவியல் க�டல்

்கட்டு்ர

சு.இராமசுப்பிரமணி்ன்
srsthovalai@gmail.com

மூன்்றொம் ்பொலினத�வர் ்பறறிய அறிவியல் ்பகுப்்பொய்வு்கள், சமீ்பததில் க�ொன்றிய்வ�ொன். 
ஆனொல், �மிழஜமொழியில் அப்்படிப்்பட்ட ்பகுப்்பொய்வு்களும், அவர்்கள் எப்்படி அ்ைக்்கப்்படகவணடும் 

என்்பதும் ஜ�ொல்்கொப்பியர் ்கொ்ததிறகு முன்க்ப க�ொன்றி நி்்ஜ்பறறிருக்கி்றது என்்பதும் 
�மிழஜமொழியின், �மிழ இனததின் �னிச்சி்றப்்பொகும்.

இ ்ள ம் ெ ய தி ல்  சி ல சி று ெ ர் க ள , 
வெணக்்ளப்சொல உ்ட, ந்க அணிெதும், 
வெணக்்ளப்சொலசெ நடந்துவகாளெதும், சில 
சிறுமிகள ஆணகளுக்கான உ்ட்யப் 
சொட்டுக்வகாளெதும் தைஙக்்ள ஆணக்ளாக 
உணர்ெதும், மைனிதை ேமூகததில் காணக்கூடியதைாக 
இருக்கிறது.

இப்ெடிப்ெட்டப் ொலியல்திரிபு காைணமைான 
மை ன நி ் ல ,  மி கு ந் தை  மை ன உ ் ்ள ச் ே ் ல 
ஏற்ெடுததிவிடுகிறது. ெளளியில் ேக மைாணெர்க்ளால் 
துன்புறுததைப்ெடுெதும் ,  வொதுவெளியில் 
சகெலமைாகப் ொர்க்கப்ெடுெதும், வீடுகளில் 
வெற்சறார் அப்ெடிப்ெட்டப் பிள்்ளக்்ள 
வெறுதது ஒதுக்குெசதைாடு வீட்்டவிட்சட 
வெளிசயற்றிவிடுெதும் நிகழ்கிறது.

ெ்ளர்ந்தைபிறகு, உடல் ஒன்றாகவும், உணர்வுகள 
செறாகவும் இருப்ெ்தை இப்ெடிப்ெட்டெர்கள 
உணர்ெதைால், உணர்வு உந்திததைளளும் ொலினமைாக 
மைாறிவிடுகின்றனர். அதைன்வொருட்டு சிலர் அறு்ெ 
மைருததுெமும் வேய்துவகாளகின்றனர்.

மிகவும் சிறுெயதிசலசய, ொலினததிரிபு 
உணர்வுகள ஏற்ெட்டுவிடுெதைால், ‘ஒழுக்கக்சகடு’ 
‘ஊழ்வி்ன’ சொன்ற வொதுப்புததியிலிருந்து விலகி, 
உயிரி-அறிவியல் அடிப்ெ்டயிலான காைணஙக்்ள 
ஆய்ந்தைறியும் ெல்செறு ஆய்வு முயற்சிகளுக்கு 
உயிரியலா்ளர்க்்ள இட்டுச்வேன்றது.

ஒவவொரு உயிரி-அ்றயின் கருவிலும் (cell nu-
cleus), டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகள(DNA molecules) , 
தி ரி ் ய ப் செ ா ன் ற  அ ் மை ப் பு ் ட ய 
கு ச ை ா மை ச ே ா ம் க ளி ல்  ( c h r o m o s o m e ) 
வொதியப்ெட்டுள்ளன.

ஒவவொரு உயிரி-அ்றயிலும் (ce l l ) ,  24 

குசைாமைசோம் இ்ணகள (chromosome pairs) 
உள்ளன .  2 2  குசைாமைசோம்  இ்ணகள 
வொதுொன்ெ(autosomes). 2 குசைாமைசோம் 
இ்ணகள ொலினத்தை முடிவுவேய்யக்கூடிய்ெ 
(sex chromosomes). ஆணகளுக்கு, X , Y என்று இைணடு 
ொலின குசைாமைசோம்களும், வெணகளுக்கு இைணடு 
X-ொலின குசைாமைசோம்களும் உள்ளன. ஆக 
வமைாததைம் 46 குசைாமைசோம்கள உள்ளன. X 
குசைாமைசோம் அ்ளவில் வெரியது; Y குசைாமைசோம் 
அ்ளவில் மிகவும் சிறியது.

அப்ொவிடமுள்ள X அல்லது Y குசைாமைசோம், 
அம்மைாவிடமுள்ள X  குசைாமைசோமுடன் 
இ்ணசேர்ந்து, பிறக்கும் பிள்்ள ஆண அல்லது 
வெண என்ெ்தை முடிவுவேய்கிறது. X X என்றால் 
வெண; X Y என்றால் ஆண. பிறக்கும் பிள்்ள ஆணா 
அல்லது வெணணா என்ெ்தை முடிவுவேய்யும் 
குசைாமைசோம் ஆணிடசமை உள்ளது (வெணபிள்்ள 
பிறக்கிறது என்று மை்னவி்யக் கு்றவோல்லும் 
ஆணகள கெனததிற்கு).

மூன்ைாம் பாலிைம் 
(Transgender or non-binary)

இயற்்கயில், ஆணாகப்பிறந்து ஆணாகசெ 
ெ்ளர்ெது (XY) ஒரு ொலினம். வெணணாகப்பிறந்து, 
வெணணாக ெ்ளர்ெது(XX)மைற்வறாரு ொலினம். 
இ்ெதைான், ‘ொலின-இரு்மை’ (binary in sex or cis-
gender) ஆகும். இதைற்கு மைாறாக, ஆணாகப்பிறந்து, 
ெ்ளரும் செ ா து  வ ெணணா க மை ா றுெதும் , 
வெணணாகப்பிறந்து ஆணாகமைாறுெதும் 
அ வ ெ ப் செ ா து  நி க ழ் கி ற து .  இ ப் ெ டி ப் 
ொல்திரிெெர்க்்ளததைான், மூன்றாம் ொலினம் 
அல்லது இருபிறப்ொ்ளர் (non-binary or Transgender) 
என்று வோல்கிசறாம்.



ஃபின்லாநது கல்்லள்யில் கிள்டத்த மூன்ாம் �ாலி்னததின எச்சததிலிருநது, 
உருவாக்க்ப�ட்்ட ப�ண் உருவம்
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னலன்ஃமபலடர் பாலிை-முரண 
(Klinefelter syndrome)

இது, ஆணகளிடம் காணப்ெடும் ொலின 
குசைாமைசோம் கு்றயாகும். ஒரு X-குசைாமைசோமும் 
ஒரு Y-குசைாமைசோமும் இருந்தைால் ( X Y) ஆண. 
இைணடு X-குசைாமைசோம்களும், ஒரு Y-குசைாமைசோமும் 
இருந்தைால் (X X Y), ஆண உடல், வெண உணர்வுக்்ளக் 
வகாணடிருப்ெதைாக மைாறுகிறது. இப்ெடிப்ெட்ட 
மைைெணுக் கு்றொடு இருக்கும் ஆணபிள்்ளகளதைான், 
வெண என்னும் உணர்வுகாைணமைாக, ெ்்ளயல் 
அணிெது, வொட்டு ் ெப்ெது சொன்ற வெணணுடல் 
வதைாடர்ொனெற்்ற வேய்கிறார்கள..

இக்கு்ற உள்ளெர்கள, ெைக்கத்தைவிடவும் 
கூடுதைல் உயைம்வகாணடெர்க்ளாக இருப்ொர்கள. 
ஆனால், இயற்்கயான மு்றயில் அெர்க்ளால் ஒரு 
குைந்்தைக்கு தைந்்தை ஆக முடியாது . ஆண 
அ்டயா்ளததிற்கான உறுப்புகள ெ்ளர்ெதைற்குத 

சதை்ெயான வடஸசடா-ஸவடசைான் (testosterone) 
என்னும் ஹார்சமைா்ன, வி்ைகச்ள (testicles) 
சு ை க் கி ன் ற ன் . .  இ ெ ர் க ்ள து  வி ் ை க ள 
ெ்ளர்ச்சிய்டயாமைல் மிகவும் சுருஙகியிருப்ெதைால், 
அந்தை ஹார்சமைான் சுைப்ெது தை்டெடுகிறது. எனசெ, 
அெர்க்ளது ஆணகுறி, ஆைம்ெகட்டெ்ளர்ச்சியிசலசய, 
மிகவும் சிறியதைாக இருக்கும். அதைனால்தைான் 
அறு்ெச் சிகிச்்ே வேய்து, அகற்றிவிடுகிறார்கள. 
இந்தை மூன்றாம் ொலினததைெ்ைத ‘திருநங்கயர்’ 
என்று அ்ைக்கிசறாம்

ஸ்மவ்ர் பிைப்புககுனை (Swyer Syndrome)
அரிதினும் அரிதைாக, வெணகளிடம் காணப்ெடும் 

ொலின குசைாமைசோம் கு்றயாகும்.இக்கு்ற 
உள்ளெர்களின் பிறப்புறுப்பு, வெணகளுக்கு 
இருப்ெதுசொன்சற இருக்கும் .  சிலருக்கு , 
பிள்்ளப்செறுக்குத சதை்ெயான கர்ப்ெப்்ெ 

மைற்றும் ஃவெசலாபியன் குைாயும் (fallopian tubes) 
உருொகியிருக்கும். இெர்கள வொதுொகப் வெண 
என்னும் அ்டயா்ளததுடன் ெ்ளர்க்கப்ெடுெர். 
என்றாலும், இெர்களுக்கு மைாதைவிடாய் ெருெதில்்ல. 
இெர்களு்டய ொலியல் குசைாமைசோம்களில், ஒரு 
X குசைாமைசோமும், ஒரு Y குசைாமைசோமும் (XY) 
இருக்கும். இந்தை அ்மைப்பு, ஆணொலுக்கானது. 
அதைனால், வெண உடல் என்றாலும், உணர்வுகள 
ஓர் ஆணுக்கானதைாக இருக்கும்.

முதைன்முதைலில், 1955-இல் டாக்டர் ஸவெயர் (Dr.
Swyer) என்ெெைால், இப்பிறப்புக்கு்றொடு என்னும் 
வ ே ால்ல ா க் க ம்  மைரு ததுெ  அக ை ாதியில் 
சேர்க்கப்ெட்டது. மைருததுெம் வேய்து, இெர்க்்ளக் 
கருவுறச்வேய்யலாம் என்றும் ஆனால் அது மிகவும் 
ஆெததைானது என்றும் மைருததுெர்கள கூறுகின்றனர். 
அப்ெடிப்ெட்ட மைருததுெமு்ற புற்றுசநாய்க்கு 
ெழிெகுக்கும் என்றும் வோல்லப்ெடுகிறது.

குநராமநசாமில ஏற்படும் 
திரிபு்கள் 
(Variants in chromosomes)

ெ ா லூ ட் டி க ளி ல் , 
Y-குசைாமைசோமில் உள்ள SRY 
மைைெணு (Sex determining region 
of the Y) , கருவில் (embryo) 
ஆணொலுக்கான வி்ைகள 
( t e s t e s )  உருொக்கத்தைத 
தூணடுகிறது .  வி்ைகள 
ஹ ா ர் சமை ா ன் க ் ்ள 
சு ை க் கி ன் ற ன .  அ ந் தை 
ஹார்சமைான்கள, குைந்்தை்ய 
ஆணாக உருொக்குகிறது. 
இக்குறிப்பிட்ட மைைெணுவில் 
ஏ ற் ெ டு ம்  மை ா ற் ற ம் , 
ெ ா லி ன த தி ரி பி ற் கு க் 
காைணமைாக இருக்கக்கூடும் 
என்று வமைல்சொ்னச்சேர்ந்தை 
உ்ளவியல் ெல்லுநர் டாக்டர். 

வஹர்ெர்ட் சொெர் (Dr. Herbert Bower of Melbourne) 
ேந்சதைகிக்கிறார்.

எந்தைஒரு ஆளு்மைப்ெணபு ோர்ந்தைமைைெணுததிரிபு(-
gene variants in traits) ெற்றிய சதைடல் எப்சொதுசமை 
இைட்்டப்பிறவிகளில் இருந்சதை வதைாடஙகுகிறது 
என்று ஆய்ொ்ளர்கள வோல்கின்றனர் . 
இைட்்டயர்கள இருெ்கப்ெடுகின்றனர் . 
வெணணின் கருமுட்்டயுடன், ஆணின் விந்தைணு 
சேர்ந்து கருவுற்றபிறகு, அக்கருமுட்்ட இைணடாக 
உ்டயுமைானால், பிறக்கும் இைட்்டயர்கள 
இருெரும் ஆணாக இருப்ொர்கள, அல்லது இருெரும் 
வெணணாக இருப்ொர்கள. இப்ெடிப்ெட்ட 
இைட்்டயர்கள, புறததிலும், அகததிலும் முழுெதும் 
ஒததிருப்ொர்கள (identical twins). இந்தை இைட்்டயர்கள 
இருெருசமை சநர்ொலினமைாக இருப்ொர்கள (straight 
or cisgender), அல்லது இருெருசமை மூன்றாம்ொலினமைாக 
(transgender) இருப்ொர்கள. ஒருெர் சநர்ொலினமைாகவும் 
, மைற்றெர் ொல்திரிந்தைெைாகவும் இருப்ெதில்்ல.



ேரத்தகி ே்டராஜ் (திருேஙளக)
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ஆணின் இைணடு விந்தைணுக்கள, வெணணின் 
இைணடு தைனிததைனி முட்்டகளுடன் சேர்ந்து 
கருக்கள உருொகும்சொது, இைணடும் ஆணாக 
இருக்கலாம், இைணடும் வெணணாக இருக்கலாம் 
அல்லது இைட்்டயர்களில் ஒன்று ஆணாகவும், 
மைற்றது வெணணாகவும் பிறக்கலாம். அந்தை 
இைட்்டயர்கள முற்றிலும் ஒததிருப்ெதில்்ல. 
இப்ெடிப்ெட்ட இைட்்டயர்களில், ஒருெர் 
ச ந ர் ெ ா ல ா க வு ம்  ( S t r a i g h t ) ,  மை ற் ற ெ ர் 
மூன்றாம்ொலினமைாகவும் (transgender) இருக்க 
ொய்ப்புணடு.

ஆ ண ா க ப்  பி ற ந் து ,  ெ ்ள ர் ந் தை பி ற கு 
அறு்ெமைருததுெம் வேய்துவகாணடு வெணணாக 
மைாறிய (transwomen) 380 செரிடம் ஆய்வுகள 
சமைற்வகாள்ளப்ெட்டன. கருப்்ெயில், ொலினத்தை 
உறுதிவேய்யும் ஹார்சமைான்க்்ள மைாற்றும் 4 
மைைெணுக்களில் திரிபுகள (variants) நிகழ்ெதைாகக் 
கணடறியப்ெட்டுள்ளது.

பிறக்கும் பிள்்ள ஆணா அல்லது வெணணா 
என்ெ்தை முடிவுவேய்யும் சமைலும் சில 
மைைெணுக்கள இருக்கக்கூடும். ஆனாலும் 
அ்ெ, ொலின ஹார்சமைான்களில் ொதிப்்ெ 
ஏற்ெடுததுெதில்்ல .  அெற்றில் சில 
மைைெணுக்கள, மூ்்ள மைற்றும் நடத்தை்ய 
ொதிக்கக்கூடும் என்றும் கணடறிந்துள்ளனர்.

அடுததை கட்டமைாக, முதைல் இைணடு 
ொலினததைெசைாடு, மூன்றாம் ொலினததைெரின் 
‘மைைெணுதவதைாகுப்பு’ (genome) முழு்மையாக 
ஆய்வுக்கு உட்ெடுததைப்ெடசெணடும். ‘ொலின 
ஓர்்மை்ய’ (sexual identities) ஏற்ெடுததும் 
நூற்றுக்கணக்கிலான மைைெணுக்கள (genes) 
இருக்கக்கூடும் என்று அறிவியலா்ளர்கள 
கருதுகின்றனர். ‘ொலின ஓர்்மை’ (sexual iden-
tities) என்ெது எதிர்ொலின ஈர்ப்பு (Hetrosexu-
ality), இருொலின ஈர்ப்பு (bisexuality), ஒருொலின 
ஈர்ப்பு (homosexuality), ொலின ஈர்ப்பு இல்லா்மை 
(asexuality) என்று ெலெ்கப்ெடுகிறது.

ொலினத்தை அ்டயா்ளப்ெடுததும் 
மைைெணு (sexual identity genes), ொலின 
குசைாமைசோம்களில் (sex chromosomes) 
இருக்கசெணடும் என்ெதில்்ல. அதைாெது, Y 
குசைாமைசோம் மைற்றும் SRY மைைெணுவுடன் ஒததிருக்க 
செணடியதில்்ல என்றும் ஆய்ொ்ளர்கள 
கருதுகின்றனர். முடிந்தை முடிொக இந்தை மைைெணுதைான் 
ெ ா லி ன த தி ரி பி ற் கு க்  க ா ை ண ம்  எ ன் று 
வோல்லமுடியவில்்ல. வதைாடர்ந்து ஆய்வுகள 
முன்வனடுக்கப்ெடுகின்றன.

�ன்மதிப்புடன் �டததப்மபற்ை மூன்ைாம் பாலிைம்
இரும்புக்காலகட்டததில் (iron-age) , மூன்றாம் 

ொலினததைெர் நன்மைதிப்சொடு நடததைப்ெட்டனர் 
என்ெதைற்கு அகைாய்வில் ோன்று கி்டததுள்ளது.

ஃபின்லாந்து (Finland) நாட்டில், 1,000 ஆணடுகள 
ெை்மையான ஒரு கல்ல்றயில் பு்தைக்கப்ெட்டிருந்தை 
ஓர் உடல், வெணணுக்குச் வோந்தைமைானது என்று 
நம்ெப்ெட்டுெந்தைது. அந்தை உடலுடன் பு்தைக்கப்ெட்ட 

ந்ககள, கம்ெளி, அதில் மைாட்டப்ெட்டிருந்தை ஊக்கு 
(brooch) ஆகிய்ெ அது ஒரு வெணணுடல் என்று 
நம்புெதைற்குக் காைணமைாக இருந்தைன.

இ்ெ எல்லாெற்்றயும் ஒருஙகி்ணததுப் 
ொர்க்கும்சொது, அஙகு பு்தைக்கப்ெட்டிருந்தைது, வீை 
மைைணம் அ்டந்தை, ஓர் உயர்குடிப்வெண என்ெதைான 
முடிவுக்கு ஆய்ொ்ளர்கள ெந்தைனர்.

ஆனாலும், அந்தை உடலுக்கு இடது ெறததில், 
்கப்பிடியற்ற ொள ஒன்றும் ் ெக்கப்ெட்டிருந்தைது. 
இறந்துசொனெர் ஓர் ஆணாக இருந்தைால் மைட்டுசமை, 
அப்ெடி இடதுபுறம் ொள்ெததுப் பு்தைப்ெது 
அன்்றய ெைக்கமைாக இருந்திருக்கிறது. அது ஒரு 
முைணாகப் ொர்க்கப்ெட்டது.

அதைற்கு இப்சொது வி்ட கணடுபிடிததிருக்கிறது 
ஓர் ஆய்வுக்குழு. டி.என்.ஏ. ஆய்வு வேய்தைதில், 
பு்தைக்கப்ெட்டிருந்தை உடல் ஓர் ஆண என்று 
கணடுபிடிக்கப்ெட்டது. மைாததிைமைல்ல, இைணடு X 
குசைாமைசோம்களும், ஒரு Y குசைாமைசோமும் (X X Y) 
இருப்ெதும் கணடறியப்ெட்டது. ஆக, டி.என்.ஏ. 

அடிப்ெ்டயில்,அஙகு பு்தைக்கப்ெட்டிருக்கும் 
உடல், ஓர் ஆண என்றும், ஆணாகப்பிறந்துப் 
வெணணாகமைாறிய மூன்றாம்ொலினம் (திருநங்க) 
என்றும் கணடறியப்ெட்டுள்ளது.

மூன்றாம்ொலினத்தைச்சேர்ந்தை ஒருெர், ெ்டக்குத 
தை்ல்மைதைாஙகி நடததும் அ்ளவிற்கு ேமூகததில் 
உயைமுடிந்திருக்கிறது என்ெதும் ,  மிகவும் 
மை ரி ய ா ் தை யு ட ன்  அ ெ ை து  உ ட ல் 
பு்தைக்கப்ெட்டிருக்கிறது என்ெதும் புரிகிறது.

பழநதமிழ�ாட்டில மூன்ைாம் பாலிைம்
ஆணுடல் வெணணாக மைாறுெதும், வெணணுடல் 

ஆணாக மைாறுெதும் ெற்றிய குறிப்புகள 
வதைால்காப்பியததில் காணக்கி்டக்கின்றன. 
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அப்ெடிப் ொல்திரியும் மூன்றாம் ொலினததைெ்ை, 
வதைால்காப்பியர் உயர்தி்ணயில் சேர்ததிருப்ெ்தைப் 
ொர்க்கும்சொது, அெர்கள மைற்றெர்க்்ளப் சொலசெ 
ெண்டய தைமிழ்ச்ேமூகததில் ொழ்ந்திருக்கின்றனர் 
என்று புரிந்துவகாள்ள முடிகிறது.

“ஆடூஉ அறிவோல், மைகடூஉ அறிவோல்,

ெல்சலா ைறியுஞ வோல்வலாடு சிெணி,

அம்முப்ொர் வோல் உயர்தி்ண யவசெ”

(வதைால். வோல்லதிகாைம், 485)

“வெண்மை சுட்டிய உயர்தி்ண மைருஙகின்

ஆண்மை திரிந்தை வெயர்நி்லக் கி்ளவியும்

வதைய்ெஞ சுட்டிய வெயர்நி்லக் கி்ளவியும்

இவவென அறியும் அந் தைம்தைமைக் கிலசெ

உயர்தி்ண மைருஙகின் ொல் பிரிந் தி்ேக்கும்.” 
- (வதைால். வோல். 487)

ஆடூஉ என்ெது ஆ்ணயும், மைகடூஉ என்ெது 
வெண்ணயும் குறிக்கும் வோற்கள. வதைால்காப்பியர் 
கூற்றின்ெடி, ஆண, வெண உயர்தி்ணயாகும். 
அெர்கச்ளாடு வதைய்ெமும், ொல்திரிந்தைெர்களும் 
உயர்தி்ணயாகும்.

ஆண என்னும் ொலினத்தைக் குறிக்கும் 
வோல்லின் ஈற்று எழுதது ‘ன்’ ஆகும்.

(எ,கா) இருந்தைான், எழுந்தைான்.

வெண என்னும் ொலினத்தைக் குறிக்கும் 
வோல்லின் ஈற்று எழுதது ‘ள’ ஆகும்.

(எ.கா) ெந்தைாள, வேன்றாள

ஆண, வெணணாகப் ொல்திரிந்தைால், அந்தை 
மூன்றாம் ொலினததைெர், ‘செடி’ எனப்ெடுொர்.

(எ.கா) செடி ெந்தைாள. (வெணொலுக்கான 
ஈற்வறழுதது)

வெண, ஆணாகப் ொல்திரிந்தைால், அந்தை மூன்றாம் 
ொலினததைெர், ‘செடன்’ எனப்ெடுொர்.

(எ.கா) செடன் வேன்றான். (ஆணொலுக்கான 
ஈற்வறழுதது)

செடன்,  செடி என்னும் இருெருக்கும் 
வொதுப்வெயர் ,  ‘ செடு ’  .  இம்மூெருக்கும் 
ெலர்ொல்வெயர் மு்றசய, செடர், செடியர், 

செடுகள.

ஆண, வெண, வதைய்ெதசதைாடு செடி, செடன் 
ஆகிய இருபிறப்ொ்ளர்களும் உயர்தி்ணயில் 
்ெக்கப்ெடுெதைாகத வதைால்காப்பியம் கூறுகிறது. 
செடி என்ெது இழிவோல்லாக மைாறியது , 
பிற்காலததில்தைான் என்றும் நம்ெலாம்.

மூன்றாம் ொலினததைெர் ெற்றிய அறிவியல் 
ெகுப்ொய்வுகள, ேமீெததில் சதைான்றிய்ெதைான். 
ஆனால், தைமிழ்வமைாழியில் அப்ெடிப்ெட்ட 
ெ கு ப் ெ ா ய் வு களும் ,  அெ ர் க ள  எ ப் ெடி 
அ்ைக்கப்ெடசெணடும் என்ெதும் வதைால்காப்பியர் 
காலததிற்கு முன்செ சதைான்றி நி்லவெற்றிருக்கிறது 
என்ெதும் தைமிழ்வமைாழியின், தைமிழ் இனததின் 
தைனிச்சிறப்ொகும்.

மூன்ைாம் பாலிைமும், மபாதுப்புததியும்
தைமிழ்ததி்ைப்ெடஙகளில், மூன்றாம் ொலினததைெர் 

அ்ளவிற்கு செறு எெரும் சகலிப்வொரு்ளாகக் 
காட்சிப்ெடுததைப்ெடவில்்ல என்று வோல்லலாம்.

மூன்றாம்ொலினம் ெற்றிய ேரியானப்புரிதைல் 
இல்லாதைதைனால்தைான், அப்ெடிப்ெட்ட சிறுெர்க்்ள, 
அெர்க்ளது வெற்சற ாச ை  வீட்்டவிட்டு 
வெளிசயற்றிவிடுகின்றனர். அதை்னதவதைாடர்ந்து, 
அெர்கள ெளளியில் ெடிக்கமுடியவில்்ல, எந்தை ஒரு 
ெணிக்கும் வேல்லமுடிெதில்்ல.  அப்ெடி 
வீட்்டவிட்டு துைததைப்ெடுெெர்களுக்கு, ஏற்கனசெ 
துைததைப்ெட்டெர்கச்ள  ஆறுதைல்வே ால்லி 
அ்டக்கலமும் வகாடுக்கிறார்கள. அதுதைான், 
அெர்கள ஒரு தைனி இனம்சொல, வொதுச்ேமூகததைால் 
புறக்கணிக்கப்ெட்டெர்க்ளாக, குழுக்க்ளாக 
ொழ்ெதைற்குக் காைணமும் ஆகிறது.

மூன்றாம் ொலினததைெர் செருந்துகளிலும், வொது 
இடஙகளிலும் ் கக்்ளததைட்டி பிச்்ே எடுப்ெதைற்கு, 
அப்ெடிப்ெட்ட நி்ல்ய அெர்களுக்கு உருொக்கிய 
மைக்களேமூகம்தைான் வொறுப்செற்கசெணடும், 
வெட்கப்ெடவும் செணடும்.

வதைாடர்ந்து வேய்யப்ெட்டுெரும் விழிப்புணர்வு 
ெைப்பு்ைக்ளால், இன்று ஓை்ளவிற்கு அெர்களில் 
சிலர் கல்விகற்று, நீதிெதியாக, செைாசிரியைாக, 
ெைதைநாட்டியக் க்ல்ைாக, இன்னும் இதுசொன்ற 
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Joyita Mondal  
இநதியாவின மு்தல் திருேஙளக நீதி�தி 

(நமறகு வஙகம்)

ெ ல  க வு ை ெ மை ா ன ப்  ெ ணி க ளி லு ம் 
அமைர்ந்துள்ளனர். கடந்தை சில ஆணடுக்ளாக, 
இப்ெடி ொலினததிரிபிற்கு உள்ளான மூன்றாம் 
ெ ாலினத தைெ் ை  ஏ ற்று க் வக ாளளும் 
மைனப்ெக்குெம் வகாஞேம்வகாஞேமைாக 
ேமூகததில் உருொகிக்வகாணடிருக்கிறது. 
என்றாலும், இன்னமும் சொகசெணடிய தூைம் 
அதிகம்.

மூன்றாம்ொலினக் குைந்்தைகளின் 
வ ெ ற் சற ா ரு க் கு ,  இ து  ஒ ன் று ம் 
அெமைானகைமைானதில்்ல என்னும் புரிதைல் 
ெைசெணடும். மைற்ற உடல் ஊனமுற்ற, 
மைனநி்லப்பிறழ்ந்தை குைந்்தைக்்ள எப்ெடிப் 
ெ ாது க ா க்கி ற ா ர் க ச்ள ா ,  அதுசெ ால 
இ ெ ர் க ள மீ து ம்  அ ன் பு வ ே லு த தி ப் 
ொதுகாக்கசெணடும் என்னும் உணர்வு என்று 
ெருகிறசதைா ,  அன்றுதைான் மூன்றாம் 
ொலினததைெர் பிைச்சி்னக்கு ஒரு தீர்வுகிட்டும்.

மை ா த தி ை மை ல் ல ,  இ ப் ெ டி ப் ெ ட் ட 
கு்றொடு்டயக் குைந்்தை பிறந்தைதைற்குப் 
வ ெ ா று ப் செ ற் க ச ெ ண டி ய ெ ர் க ள 
வெற்சறார்கச்ள தைவிை மூன்றாம்ொலினக் 
குைந்்தைகள அல்ல. ஆனால், அதைற்கான 
தைணட்ன்ய அனுெவிப்ெெர்கள மூன்றாம் 
ொலினக் குைந்்தைக்ளாக இருக்கிறார்கள 
என்ெது எந்தை ெ்கயிலும் ் ாயம் இல்்ல.

தைஙக்ளது தைனிப்பிைச்சி்ன்ய, வெற்சறார்களதைான், 
வொதுப்பிைச்சி்னயாக, ேமூகப்பிைச்சி்னயாக 
மைாற்றிவிடுகின்றனர்.குைந்்தை பிறந்தை உடன் ொலின 
மைைெணுப்ெரிசோதை்ன வேய்துவகாணடால் , 
சிறுெயதிசலசய இக்கு்ற்ய அறிந்துவகாள்ளவும், 
சி ல ரு க் கு  ே ரி வ ே ய் யவு ம் ,  முடிய ா தை ச ெ ா து 
அதைற்சகற்றாற்சொல் நடந்துவகாள்ளவும் முடியும்.

மூன்றாம்ொலினதவதைய்ெத்தைக் ்கவயடுததுத 
வதைாழுெெர்களதைான், அப்ெடிப்ெட்ட மைனிதைர்க்்ளக் 
கால்க்ளால் மிதிக்கவும் வேய்கிறார்கள என்ெது 
வெட்கக்சகடு.

்கனலஞரின் திரு�ஙன்கயும், திரு�ம்பியும்
ெல்செறு வெயர்க்ளால், மூன்றாம் ொலினததைெர் 

அ்ைக்கப்ெட்டுக் வகாச்்ேப்ெடுததைப்ெட்டுெந்தைார்கள 
என்ெது நாம் அறிந்தைதுதைான். 2006-இல் அன்்றய தைமிைக 
முதைல்ெர் க்ல்ர் மு.கருணாநிதிதைான் ஆணாக இருந்து 
வெணணாக மைாறுெெர்க்்ள ‘திருநங்ககள’ என்றும், 
வெணணாக இருந்து ஆணாக மைாறுெெர்க்்ள 
‘திருநம்பிகள’ என்றும் அ்ைக்கசெணடும் என்று அைசு-
ஆ்ணப் பிறப்பிததைார். அது, தைஙகளுக்கு ேமூகததில் ஓர் 
நன்மைதிப்்ெ உருொக்கியதைாகப் வெரு்மையுடனும், 
நன்றியுடனும் நி்னவுகூர்கிறார்கள தைமிைக மூன்றாம் 
ொலினததைெர்கள.

பிக்-ொஸ (Big-Boss) சீேன்-5-இல் கலந்துவகாணட 
திருநங்க நமீதைாவும் இதுெற்றிக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 
முதைல்ெர் க்ல்ர் கருணாநிதி அ்மைததை ‘திருநங்க நல 
ொரியம்’ ொக்களிக்கும் உரி்மை உட்ெட ெல்செறு 
நன்்மைக்்ளத தைஙகளுக்குப் வெற்றுததைந்தைாகவும், 
ேமூகததில் மைரியா்தையும் கி்டததைதைாகவும், அதைற்காகத 
திருநங்ககள எப்சொதும் க்ல்ருக்கு நன்றியுடன் 
இருப்ொர்கள என்றும் அழுதுவகாணசட கூறியிருக்கிறார். 
வீட்டில் உள்ளெர்கள அடிததைதில் தைனது உடல் மைைததுப் 
ச ெ ா ய்விட்டதை ா கவும்  அெர்  கூறியிருப்ெது , 
அன்புவேலுததைசெணடிய வெற்சறாசை மூடநம்பிக்்ககள 
காைணமைாக மிருகஙக்ளாக மைாறிவிடுெ்தைசய காட்டுகிறது.

மூன்றாம் ொலினம் என்னும் அ்டயா்ளத்தை, 
உச்ேநீதிமைன்றம் உறுதிவேய்துள்ளது. ‘மூன்றாம் ொலினம் 
‘ என்ெது திருநங்கய்ை மைட்டுசமை குறிக்கும் என்று 
சமைலும் வதைளிவுெடுததியுள்ளது உச்ேநீதிமைன்றம். 
எ ன் ற ா லு ம் ,  மூ ன் ற ா ம்  ெ ா லி ன ம்  எ ன் று 
அ்ைப்ெதில்தைஙகளுக்கு உடன்ொடில்்ல என்று 
திருநங்கயர் கூறிெருகின்றனர்.

ேமூகப்புரிதைல் உள்ளெர்கள கலந்துவகாணட 
இ்ணயெழிக்கூட்டவமைான்றில் ெ்டப்ொளியான 
திருநங்க ஒருெர் உ்ையாற்றிமுடிததைசொது , “ நீஙகள 
சதை்ெயின்றி அறு்ெவேய்து திருநங்கயாக 
மைாறுகிறீர்கள” என்று ஒருெர் குற்றம்ோட்டினார். அது 
உணர்வுோர்ந்தைது என்றும், அகற்றும் உறுப்பும் ெயனற்றது 
என்றும் செதை்ன தைதும்ெ அெர் வி்ளக்கமைளிததை பிறகும், 
வொதுவெளியில் சகளவிசகட்டெர் வதைாடர்ந்து 
குற்றம்ோட்டிக்வகாணசட இருந்தைார். அெர்சொன்ற 
புரிதைலற்றெர்களுக்கு, இந்தைக்கட்டு்ை ஓை்ளவிற்சகனும் 
வதைளிசெற்ெடுததுெதைாக அ்மைந்திருக்கும் என்று 
நம்புகிசறன்.

கடடுலர்ாளர்: இ்ற்பி்ல் ் ்பராசிரி்ர் (்பணிநிலறவு)
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அனசவபாடடுப் பாரத்ததில் 
என் ஆசிரியப் பணி

்கட்டு்ர

்க. பழனிததுனர
gpalanithurai@gmail.com

வகுப்புக்குச் ஜசல்லும்க்பொது நொம் ஒரு விததியொசமொன சமூ்கததில் கவறு்பொடு்களுடனும், ஏற்றத 
�ொழவு்களுடனும் வொழகிக்றொம் என்்ப்� மனதில் ் வதது வகுப்புக்குள் இருக்கும் மொணவர்்களின் 
பின்பு்த்� அறிநது மொணவர்்களுக்கு வகுப்ஜ்படுக்்க கவணடும். வகுப்பில் மொணவர்்களுக்கு 
்பொடம் நடததும்க்பொது நமக்குத ஜ�ரிந�வற்்றஜயல்்ொம் கூறுவ�றகுப் ்பதில் அவர்்களின் 
்கறறுக்ஜ்கொள்ளும் தி்றன் என்ன என்்ப்� அறிநது அவர்்களுக்கு ்கறறுக் ஜ்கொள்ளும் 
ஆர்வத்�யும், தி்ற்னயும் ஆற்ற்்யும் வைர்க்்க ஆசிரியர்்கள் முய் கவணடும்.

ஆ சிரியர் தினததைன்று எனக்கு ெந்தை 
ொழ்ததுக்களுக்கு நன்றி கூறி முடிக்கவில்்ல. 
இன்னும் ொக்கி இருக்கிறது. இருந்தைசொதும் அந்தை 
ொழ்தது மை்ை என்னிடம் ஒரு சகளவி சகட்டது. நீ 
ஆசிரியைாய் இருந்தைாயா? ஆசிரியர் என்ெெர் யார்? 
உன் ஆசிரியர் யார்? அெர்கள வேயல்ெட்டதுசொல் 
நீ வேயல்ெட்டாயா? இந்தைக் சகளவிகளுக்கு ெதில் 
சதைட ஆைம்பிததைசொது என் கணமுன் ெந்து நின்றெர் 
என் தைந்்தை. முதைன் முதைலில் நான் அணணாமை்லப் 
ெல்க்லக்கைகததில் விரிவு்ையா்ளைாக சேர்ந்தைபிறகு, 
முதைல் மைாதைச் ேம்ெ்ளத்தை என் தைந்்தையிடம் 
வகாடுதசதைன். அ்தை ொஙகிக் வகாணடு, இந்தைப் 
ெணததுக்கு எததை்ன மூட்்ட வநல் ொஙகலாம் 
என்றார்.

வோன்சனன்; இததை்ன மூட்்ட வநல்்ல 
உற்ெததி வேய்ய ஒரு விெோயி எவெ்ளவு உ்ைக்க 
செணடியிருக்கும் என்று எணணிப்ொர்தது, அந்தை 
உ்ைப்்ெ உன் ஆசிரியப் ெணிக்கு தைந்திட செணடும். 
நீ ஒரு விெோயியின் மைகன், விெோயததில் ஒரு 
மூட்்ட வநல்்ல ோகுெடி வேய்ய எவெ்ளவு 
உ்ைப்புத சதை்ெ என்ெது உனக்குத வதைரியும். எனசெ 
ஒவவொரு மைாதைமும் ேம்ெ்ளம் ொஙகியவுடன் அந்தைப் 
ெணததில் எததை்ன மூட்்ட வநல் ொஙகலாம் எனக் 
கணக்கிடு, அதைன் ெடி அததை்ன மூட்்டக்்ள 
உற்ெததி வேய்ய ஒரு விெோயி எவெ்ளவு உ்ைக்க 
செணடும் என்ெ்தை கணக்கிட்டு நீ அப்ெடி 
உ்ைததைாயா என்று உன்்னசய சகளவி சகட்டுக் 
வகாணடு ெதில் சதைடு உனக்கான ெதில் கி்டக்கும் 
என்றார். சமைலும், நீ ஒரு விெோயியின் மைகனாக எல்லா 
விெோய செ்லகளும் வதைரிந்தைென். உ்ைததைென். 
உ்ைப்ெதைற்குத தையஙகாதைென். நீ வேய்தை உ்ைப்பு 
விெோயததில் வெரும்ொலும் உடல் உ்ைப்பு. அது 
எவெ்ளவு கடினம் என்ெது உனக்குத வதைரியும். 
அதிலிருந்து விடுெட்டு செறு ஒரு வதைாழி்ல சநாக்கிச் 

வேல்ல நீ மு்னந்தைதைன் வி்்ளவு ெடிதது இன்று ஒரு 
ெைலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க ெல்க்லக்கைகததில் 
ெணியில் சேர்ந்துள்ளாய். அ்தை ஒரு ொய்ப்ொகக் 
கருதி அதில் உச்ேம் வெற முயற்சிக்க செணடும். 
இனிசமைல் நீ ெணி வேய்ெதில் ெணம்சேமிதது 
ஊரில்ெந்து நிலம்ொஙகி, ேரிொதி ஆசிரியைாகவும் 
ொதி விெோயியாகவும் இருந்து இைணடுக்கும் 
க்ளஙகம் வி்்ளவிதது விடாசதை என்றார். ஆசிரியர் 
ெணி என்ெ்தை உள்ள சுததிசயாடு அசதை உணர்வில் 
வேயல்ெட்டு ேமூகததிற்கு நலம் வி்ைய உ்ைததிடு 
என்றார். இன்றுெ்ை வோததின் சமைல் ஆ்ே 
ெ்ளர்க்காது எஙகள தைந்்தை ்ெததிருந்தை வோத்தை 
்ெததுக்வகாணடு நான் 24x7 ஆசிரியைாகசெ 
ெணியாற்றி ஓய்வு வெற்சறன்.

அடுதது ஒரு கருத்தைக் கூறினார். உனக்கு 
ெல்க்லக் கைகம் வகாடுக்கும் ேம்ெ்ளம் உன் 
ொழ்க்்க்ய நடததைப் சொதுமைானது. அதில் நீ 
சேமிக்க ெைக செணடும். சதை்ெக்கு ொழ், ஆ்ேக்கு 
ொைாசதை. அப்ெடி ொழ்ந்தைால் நீ ந்றய சேமிக்கலாம். 
எளிய ொழ்வு ொழ்ெதில் நாம் நி்றவு வெற 
செணடும். உன் ொழ்வில் ெறு்மை்ய நம் குடும்ெததில் 
ொர்தது அனுெவிதது விட்டாய். எனசெ இந்தைப் ெணி 
தைரும் ொய்ப்பு மிக அதிகம். சேமிததை ெணததில் உன் 
குைந்்தைகளுக்கு நல்ல கல்வி்யக் வகாடு. அது உன் 
ொழ்க்்க்ய அ்மைதியாகவும், மைகிழ்ச்சியாகவும் 
ொை ெழி ெகுக்கும் என்றார். உன் ஆ்ே்ய 
அெர்கள தை்லயில் கட்டிவிடாசதை. அெர்க்்ள 
சுதைந்திைமைாக ொைவிடு. நான் உனக்குக் வகாடுததை 
சுதைந்திைத்தை அெர்களுக்குக் வகாடுதது விடு என்றார். 
அெர் கூறிய அததை்ன ஆசலாே்னயும் நான் என் 
ஆசிரியப்ெணியில் க்டப்பிடிததைதைன் வி்்ளவு, 
ஆசிரியப்ெணி்யத தைவிை செறு எதுவும் எனக்குத 
வதைரியாது. என் இல்லப் வொறுப்பு, குைந்்தைகளின் 
ெடிப்பு அெர்களின் ொழ்வு அ்னததும் என் 
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மை்னவியின் வொறுப்ொக்கி விட்டு நான் ஆசிரியப் 
ெணியிசலசய என் ொழ்நா்்ளக் கழிதசதைன். ஓய்வு 
வெற்ற பிறகும் கூட என் ஆசிரியப்ெணி வதைாடர்கிறது.

அடுதது நான் ஆசிரியப் ெணியில் சேர்ந்தைசொது 
என் ஆசிரியர் எனக்குக் கூறிய அறிவு்ை மிக 
முக்கியமைானது, என் தைந்்தையும் என் ஆசிரியர் 
கூறிய்தையும் அப்ெடிசய உள ொஙகிசனன். 
ெகுப்புக்குச் வேல்லும்சொது நாம் ஒரு விததியாேமைான 
ேமூகததில் செறுொடுகளுடனும் ,  ஏற்றத 
தைாழ்வுகளுடனும் ொழ்கிசறாம் என்ெ்தை மைனதில் 
்ெதது ெகுப்புக்குள இருக்கும் மைாணெர்களின் 
பின்புலத்தை அறிந்து மைாணெர்களுக்கு ெகுப்வெடுக்க 
செணடும். ெகுப்பில் மைாணெர்களுக்கு ொடம் 
நடததும்சொது நமைக்குத வதைரிந்தைெற்்றவயல்லாம் 
கூறுெதைற்குப் ெதில் அெர்களின் கற்றுக்வகாளளும் 
திறன் என்ன என்ெ்தை அறிந்து அெர்களுக்கு கற்றுக் 
வகாளளும் ஆர்ெத்தையும், திற்னயும் ஆற்ற்லயும் 
ெ்ளர்க்க ஆசிரியர்கள முயல செணடும் . 
மைாணெர்களுடன் ஆசிரியர்கள உயிசைாட்டமுள்ள 
உணர்வு மிக்க வதைாடர்பி்ன ஏற்ெடுததி வேயல்ெட 
செணடும் என்று என் ஆசிரியர் கூறிய அறிவு்ை்ய 
நான் ெணி ஓய்வு வெறும்ெ்ை மைனதில் ்ெததுச் 
வேயல்ெட்சடன். என்்னவிட ஆைமைாக என்னுடன் 
ெணி வேய்தை ஆசிரியர் ஒருெர் மைாணெர் பின்புலம் 
அறிந்து வேயல்ெடுொர். நான் து்றததை்லெைாக 
இருந்தை 19 ஆணடுகாலம் மைாணெர்கள ெற்றி எந்தை 
முடிவெடுக்க செணடுவமைன்றாலும் அெ்ை என் 
ெக்கததில் ் ெதது அெர் கருத்தைக் சகட்டபின்தைான் 
முடிவெடுப்சென்.

நான் ெணியாற்றிய காந்திகிைாமை கிைாமியப் 
ெல்க்லக் கைகததில் ஒரு இந்திய மு்ற்மை 
கல்வியியல் புகுததைப்ெட்டிருந்தைது. அந்தை மு்ற்மையில் 
ஒன்று விததியாேமைான ஆசிரியர் மைாணெர் உறவு. 
ஆசிரியர் மைாணெர் உறவில் ஆசிரியர்க்்ள அணணா 
அக்கா என்று கூறி ோர் சமைடம் என்ற சமைற்கததிய 
மு்றயிலிருந்து மைாறுெட்டிருந்தைது. அது மைட்டுமைல்ல 
மைாணெர் கருததைறிந்து வேயல்ெட குருகுல அ்மைப்பு 
ஒன்று இருந்தைது. அந்தைக் கல்வி நிறுெனத்தை நிறுவிய 
நிறுெனர்கள ோன்றிதைழ் ெைஙகி செ்லக்குச் 
வ ே ல்லும்  ெணிய ா்ள ர் க்்ள  உருெ ா க் க 
ஆைம்பிக்கவில்்ல. மைாறாக ேமூக மைாற்றததிற்கான 
தை்லெர்க்்ள உருொக்கும் ெணி்யச் வேய்யததைான் 
அந்தை கல்விக் கைகத்தை உருொக்கினார்கள. 
மைாணெர்க்்ள சேர்க்கும்சொது க்டக்சகாடி 
நி்லயில் ொழும் விளிம்பு நி்லக் குடும்ெஙகளிலிருந்து 
ெரும் மைாணெர்க்்ளததைான் கல்விக் கைகததில் 
சேர்ததிருக்கின்றார்கள. காந்திய கல்விச்ோ்ல 
க்டயனுக்கும் க்டதசதைற்றம்  வேய்யும் 
ெணி்யததைான் வேய்ய செணடும் என்று 
ெணிததிருந்தைனர். இந்தைக்கல்வி நிறுெனததில் 
ஒவவொரு ஆசிரியரும் ஒரு ெகுப்புக்கு குருொக 
இருந்து மைாணெர்க்்ள ெழிநடததை செணடும். 
எதைாெது மைாணெர்கள பிைச்சி்னயில் சிக்கிக் 
வகாணடார்கள என்றால் அந்தை மைாணெரு்டய 
குரு்ெ அ்ைதது கருததுக் சகட்ொர்கள. 
அப்வொழுது அந்தை மைாணெர் ெற்றிய முழு 
விெைதசதைாடு அந்தை ஆசிரியர் கருததுக் கூறி 
முடிவெடுக்க ்ெப்ெர். அது ஒரு இதைய பூர்ெ 

உறவுமு்ற. அது பின்னாளில் ேடஙகாகிப் சொனது. 
அதைற்குப் ெல்செறு காைணஙகள.

ஒருமு்ற மைாணெர் ஒருெர் குடிதது விட்டு 
ெகுப்புக்குள இருக்கிறார் என்ெ்தை என்னிடம் ெந்து 
ஓர் ஆசிரியர் வதைரிவிததைார். உடசன என் அலுெலக 
உதைவியா்ளருடன் ெகுப்புக்குள வேன்று அந்தை 
மைாணெ்ன வெளிசயற்றி, மைருததுெமை்னக்கு 
அனுப்பி குடிததிருப்ெ்தை உறுதி வேய்தைவுடன் 
ே ா ன் றி தை ழ் க ் ்ள வ ய ல் ல ா ம்  வ க ா டு த து 
ெல்க்லக்கைகததிலிருந்து வெளிசயற்றிவிட்சடன். 
அதைற்காக ெலர் என்சமைல் கு்ற கூறினார்கள. 
ஒட்டுவமைாததை ெகுப்பு மைாணெ மைாணவியர்க்்ளப் 
ொதுகாக்க செறு ெழியில்்ல என்ெதைால் அதை்ன 
எடு ததுவிட்டு ,  அ ந் தை  முடி்ெ  எங கள 
து்ணசெந்தைருக்கும் அனுப்பி ் ெதசதைன். அெர் ஒரு 
வி்ளக்கத்தை என்னிடம் சகட்டார், வகாடுததைவுடன் 
அ்தை அனுமைதிதது ஒப்புதைல் ெைஙகி விட்டார். அந்தை 
மைாணென் தைாழ்ததைப்ெட்ட ெகுப்்ெச் சேர்ந்தைென். 
ெலர் என்னிடம் ெந்து மு்றயிட்டனர், அது 
அைசியல் என்ெது வதைரியும், ஆகசெ அதைன்சமைல் எந்தை 
முடிவும் எடுக்கவில்்ல. ஒரு நாள மைா்ல 6 
மைணிய்ளவில் ெல்க்லக்கைக ெ்ளாகததில் இருந்தை 
என் இல்லததிற்குச் வேன்றசொது ஒரு ெயதைான 
வெணமைணியுடன் அந்தை மைாணென் ெந்தைான். அந்தை 
ெயதைான வெணமைணி ஐயா, என்மைகன் குடிததுவிட்டான் 
என்ெதைற்காக இென் ெடிப்்ெசய காலி வேய்து 
விட்டீர்கச்ள என்றார். குடிப்ெது தைெறு இல்்லயா 
என்சறன். அது என்ன தைெறுய்யா, இென் அப்ென் 
குடிக்கிறார், நான் குடிக்கிசறன், இென் அணணன் 
குடிக்கிறான், எஙகள வதைருவில் உள்ள ஆண வெண 
என அ்னெரும் குடிப்சொம். இனிசமைல் ெகுப்புக்கு 
ெரும்சொது அென் குடிக்கமைாட்டான் ஐயா. 
மைன்னிததுவிடுஙகள என்றார்.

வீட்டில் நடந்தை இந்தை உ்ையாட்லக் கெனிததை 
என் மை்னவி இந்தை மைாணெனின் ேமூகப் பின்புலத்தை 
நீஙகள விோரிக்காமைல் முடிவு எடுதது விட்டீர்கள 
என்று ெருததைததுடன் கூறினார். என் மை்னவி 
சகட்டார், அம்மைா, நீஙகள எல்லாம் என்ன செ்ல 
வேய்கிறீர்கள என்று. உடசன அந்தைப் வெணமைணி 
வேருப்புத ்தைக்கின்சறாம், அ்தை ்ெததுததைான் 
கஞசி குடிக்கின்சறாம் என்றார். நீஙகள வேய்தைது 
அநீதி என்றார் என் மை்னவி. இதில் நீ தை்லயிடாசதை 
என்சறன். நியாயத்தை யார் செணடுமைானாலும் 
சகட்கலாம். இந்தைப் ெல்க்லக் கைகத்தையும் 
காந்திகிைாமை நிறுெனஙக்்ளயும் உருொக்கிய 
நிறுெனர்கள எ்தைக் குறிக்சகா்ளாக ்ெதது 
ஆைம்பிததைார்கள என்ெ்தை கட்டு்ை எழுதுகின்றீர்கள. 
திக்கற்றெர்களுக்கு தி்ேகாட்ட, உருொன 
நிறுெனததில் குடிப்ெது தைெறு என்று வதைரியாமைல் 
ெைக்கததில் ெந்தை நடத்தை்ய திருததை முடியாமைல் 
அெ்ன மீணடும் வேருப்புத ்தைக்க அனுப்பி 
நியாயம் கற்பிக்காதீர்கள என்றார். உடசன நான் 
சுதைாரிததுக் வகாணடு, ேரி அப்ெடியானால் நீ 
இனிசமைல் குடிக்க மைாட்சடன் என்று எனக்கு ஒரு 
கடிதைம் வகாடு என்சறன். மைாணென் வகாடுததை 
கடிதைத்தை எடுததுக் வகாணடு அன்று இைவு ஒன்ெது 
மைணிக்கு து்ண செந்தைர் இல்லம் வேன்சறன். என் 
மீது அதிக நம்பிக்்க ்ெததுச் வேயல்ெட்ட 
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பஞ்சு பரிசில்-2021
 செைாசிரியர் மு்னெர் க. ெஞோஙகம் அெர்கள 

வெயைால்மைந்தை “ெஞசு ெரிசில் 2021” விருதுத 
சதைர்விற்கு நூல்கள ெைசெற்கப்ெடுகின்றன. 
இவவிருது உருொ10,000, நி்னவுக்சகடயம் மைற்றும் 
ோன்றிதைழ் ஆகியனெற்்ற உள்ளடக்கியதைாகும்.

விதிமுள்கள் :

 1. இலக்கி்ம், இலக்கணம், தமாழியி்ல், 
வரலாறு, நுணகலலகள, ததால்லி்ல், 
்ாடடுபபுறவி்ல், மானு்டவி்ல் சார்்நது நிகழ்த்தப 
த்பற்றத் திறனாய்வு நூல்களும், ஆய்வுநூல்களும் 
்தர்வுக்குரி்ன.

2. ் தர்வுக்கு அனுப்பப த்பறும் திறனாய்வு நூல் 
2021 சனவரித் திஙகள முதல் 2022 
சனவரித்திஙகள வலரயிலான காலப்பகுதியில் 
தவளியி்டப்பட்டதாக இருத்தல் ் வணடும்.

3. திறனாய்வு நூலின் ஒரு ்படி மடடும் 
அனுபபினால் ் ்பாதுமானது.

4. ஓர் ஆய்வாளர் குறிபபிட்ட கால எல்லலக்குள 
ஒன்றுக்கு ் மற்்பட்ட நூல்கள தவளியிடடிருபபின் 
அவற்லறயும் அனுப்பலாம்.

5. ்பல்டபபிலக்கி்ம் சார்்நத கவிலத, புதினம், 
சிறுகலத, ் ா்டகம் ஆகி் நூல்கள 
்தர்வுக்குரி்னவல்ல.

6. ் தர்வுக் குழுவின் தீர்ப்்ப இறுதி்ானது. ் தர்வு 
த்பறாத நூல் திருபபி்னுப்பப்ப்ட மாட்டாது.

7. ் ்பராசிரி்ர் க.்பஞசாஙகம் அவர்களின் பிற்நத 
்ாலளத்ாடடி 2022 பிபரவரித்திஙகள புதுலவ 
நிகழ்வில் ‘்பஞசு-்பரிசில் விருது’ வழஙகப்படும்.

8. நூல்கள வ்நது ் சர ் வணடி் இறுதி ் ாள: 
20.01.2022

 இவண்,
பஞ்சு பரிசில குழு

நதா்டர்பு முகவரி:

பா�திபுத்தி�ன், 10, 4ஆம் குறுக்குத்ர்தரு, துர்கா 
காலனி, ரசம்பாக்கம், ரசன்டை -600073 

டகப்பசி : 94442 34511

து்ணசெந்தைர் மிகவும் கணடிப்ொனெர். அெரிடம் 
அந்தைக் கடிதைத்தையும் “து்ணசெந்தைர் ொர்்ெ”க்கு 
என்று எழுதி விெைமைாக ஒரு வி்ளக்கத்தையும் 
வகாடுதது அந்தை மைாணெ்ன மீணடும் சேர்ப்ெதுதைான் 
நியதியும் நீதியுமைாகும் என்று எழுதியிருந்சதைன். அென் 
திருந்துகிசறன் எனக்கு ஒரு ொய்ப்புக் வகாடுஙகள 
என்று கூறுகிறான். காந்திய நிறுெனததில் அதைற்கு 
இடமில்்ல என்றால் அென் எஙசக நீதி சதைடுெது 
என்று எழுதியிருந்சதைன். அ்தைப் ெடிததுவிட்டு 
சிரிததைார். ேற்று சநைம் அ்மைதியாக இருந்து விட்டு, 
அெ்ன ெந்து சேைச் வோல்லுஙகள, நான் அதைற்குத 
சதை்ெயான உததைை்ெப் பிறப்பிக்கின்சறன் என்றார், 
இைணடு நாட்களில் ெந்து சேர்ந்தைான் அந்தை 
மைாணென். வதைாடர்ந்து ஆைாய்ச்சி ெ்ை ெடிதது 
மு்னெர் ெட்டததுடன் வெளிசயறி கர்நாடகததில் 
ஒரு கல்லூரியில் ெணியாற்றுகின்றார் அந்தை நிகழ்வு 
என் ொழ்நாளில் மைறக்க முடியாதை ஒன்று.

இன்வனாரு ேம்ெெம். ஒரு நாள ஒரு ஆசிரியர் 
இைணடு மைாணெர்க்்ள அ்ைததுக் வகாணடுெந்து 
நிறுததி, இந்தை இருெரும் நான் ெகுப்பு எடுததுக் 
வகாணடிருந்தைசொது ஒன்று தூஙகுெது அல்லது 
வேல்சொன் ொர்ப்ெது என்று வதைாந்தைைவு 
வேய்கின்றார்கள என்றார். நான் உடசன ஏன் 
அெர்க்்ள வெளிசய அனுப்ெவில்்ல என்று 
சகட்சடன். அெர் கூறினார். சதை்ெயில்லாமைல் ஏன் 
பிைச்சி்னயாக்க செணடும் என்று அ்தைச் 
வேய்யவில்்ல, அெர்க்்ள கணடிதது அனுப்புஙகள 
என்று கூறிவிட்டுச் வேன்று விட்டார். அெர் 
வேன்றபிறகு அெர்க்்ள விோரிதசதைன். அெர்கள 
இருெரும் கழிப்ெ்ற துப்புறவுத வதைாழிலா்ளர்களு்டய 
குைந்்தைகள. இெர்களின் தைாய் தைந்்தை இைணடு செரும் 
குடிசொ்தைக்கு அடி்மையானெர்கள. ெடிப்புச் 
வேலவுக்கு இைவுசநை செ்லகளுக்கு வேன்று 
ேம்ொதிதது தைன்னு்டய ெடிப்்ெத வதைாடை 
செணடிய சூைலில் இருந்து ெருகின்றனர். இந்தை 
நிகழ்வு நடந்தைதைற்கு முதைல்நாள இைவு ஒரு வீட்டில் 
்டல்ஸ ஒட்டுெதைற்கு உதைவியா்ளர்க்ளாகச் வேன்று 
ெணியாற்றிவிட்டு 500 ரூொய் ேம்ெ்ளம் வெற்று 
ெந்துள்ளனர். அந்தைப் ெணம் சதைர்வுக் கட்டணம் 
கட்டுெதைற்கு ேம்ொதிததுள்ளனர். வதைாடர்ந்து இைவு 
சநைப் ெணி வேய்து தைான் நாஙகள ெடிதது 
ெருகின்சறாம் என்றனர். இைவு கண விழிததைதைால் 
ெகுப்பில் தூக்கம் ெந்துவிட்டது என்றார்கள. ேரி, 
எதைற்காக வேல்சொன் ொர்ததீர்கள என்று சகட்சடன். 
அதைற்கு அெர்கள கூறிய ெதில்தைான் என்்ன 
ஆச்ேரியததில் ஆழ்ததியது.

ெகுப்பில் நடந்தை ொடத்தை நாஙகள யூடியூப்பில் 
ொர்தசதைாம். அதிகமைான வேய்திகளுடனும், 
வி ்ள க் க ங க ளு ட னு ம் ,  ெ ட ங க ளு ட னு ம் , 
உதைாைணஙகளுடனும் ெருகிறது. எனசெ தூஙகிய 
சநைததில் நடந்தை்ெக்்ள ெடிக்க யூடியூப்பில் 
இருக்கிறதைா என்று ொர்தசதைாம். இருந்தைது உடசன 
நிறுததி விட்சடாம். அவெ்ளவுதைான் என்று முடிததைனர். 
நீஙகள இருெரும் ஏதைாெது ொடஙகளில் 
சதைால்வியுற்றிருக்கிறீர்க்ளா என்சறன். எல்லாப் 
ொடஙகளிலும் சதைர்ொகிவிட்சடாம் என்றனர். 
உடசன து்ற அலுெலகததில் எழுததை்ை ெைெ்ைதது 
இந்தை மைாணெர்களின் சதைர்வுக்்ள ேரிொர்தசதைன். 
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எல்லாப் ொடஙகளிலும் அதிக மைதிப்வெணகள 
வெற்றிருந்தைனர். உடசன அெர்களுக்கு குருொக 
இருக்கும் ஆசிரிய்ை அ்ைதது இெர்கள எப்ெடி 
என்சறன். இெர்கள இருெருசமை ெகுப்புக்கு ேரியாக 
ெைமைாட்டார்கள. ெரு்கப்ெதிவு இெர்களுக்குக் 
கு்றொக இருக்கும், ஆனால் எப்ெடிசயா சதைர்வு 
நன்றாக எழுதி வெற்றியும் வெற்று விடுகின்றனர் 
என்று கூறிவிட்டு நல்ல ்ெயன்களதைான் , 
மைரியா்தையாகவும் இருக்கக் கூடியெர்கள என்றார். 
இெர்களு்டய சிைமைஙக்்ள எணணிப் ொர்ததைால், 
இெர்கள எவெ்ளவு வொறுப்பு்டயெர்க்ளாக நடந்து 
வகாளகிறார்கள, இெர்க்்ள ஆதைரிக்க செணடியது 
யாரு்டய கட்மை? சிந்திததுப் ொர்ததைால், அது 
ஆசிரியரு்டய கட்மையல்லொ ?  இ ந் தை 
மைாணெர்களின் பின்புலம் அறியாதை காைணததைால் 
வொறுப்ொன மைாணெர்க்்ள குற்றொளிக்ளாக 
ஆக்கிவிட்டாசை அந்தை ஆசிரியர்! என மைனம் 
ெருந்தியது. இெர்கள ெடிப்பி்ன முடிததைவுடன் ஒரு 
தைன்னார்ெத வதைாணடு நிறுெனததில் மைாதைம் ரூ 
25000க்கு செ்லயில் சேர்ந்து விட்டனர். அதைற்கு 
நான் ஒரு சிறு உதைவிதைான் வேய்சதைன். அெர்கள 
இன்றுெ்ை மைறொமைல் என்னுடன் வதைாடர்பில் 
இருக்கின்றனர்.

ே ற்றுவமைாரு நிகழ்வு என்்ன உலுக்கி 
எடுததுவிட்டது. முதுக்ல க்டசியாணடு ெடிததை 
மைாணவி ஒரு நாள என்னிடம் ெந்து எனக்கு உடசன 
ஒரு செ்ல செணடும். எவெ்ளவு ேம்ெ்ளமைாக 
இருந்தைாலும் ெைொயில்்ல, அஙகு எனக்கு ொதுகாப்பு 
மைட்டும் செணடும் என்றார். இந்தைப் வெண்ணப் 
ெற்றி இன்வனாரு ஆசிரியர் இது ஒரு ொெப்ெட்ட 
நல்ல வெண என்று கூறியிருந்தைார் . அந்தைப் 
வெணணுக்குத தைாயும் இல்்ல, தைந்்தையும் இல்்ல. 
அந்தைப் வெண்ண ெ்ளர்ப்ெெர் அெரின் உறவினர். 
அெர் நல்ல அனிதைர் இல்்ல. அெரிடமிருந்து அந்தைப் 
வெண்ணப் ொதுகாக்க அந்தை நெரின் மை்னவி 
ெடிக்க ்ெக்கின்சறன் என்ற வெயரில் இந்தை 
மைாணவி்ய வெளியில் அனுப்பியுள்ளார். தைற்சொது 
அந்தை நெர் இந்தைப் வெண்ண திருமைணம் வேய்ய 
மு்னகின்றார். அ்தை அெரின் மை்னவி இந்தைப் 
வெணணிடம் கூறி எப்ெடியாெது தைப்பிதது நல்ல 
்ெய்னப் ொர்தது திருமைணம் வேய்து வகாள, இஙகு 
ெைாசதை என்று கூறிவிட்டார். எனசெ எஙகாெது ஒரு 
ொதுகாப்ொன நிறுெனததில் எதைாெது ஒரு ெணிவேய்ய 
ொய்ப்பிருந்தைால் உதைவுஙகள என்றும் என்்ன 
சகட்டுக் வகாணடார் அந்தை ஆசிரியர். உடசன ஒரு 
வெரிய நகைததில் உள்ள வெணகள சமைம்ொட்டுக்வகன 
வேயல்ெடும் நிறுெனததில் இந்தை மைாணவியின் 
பின்புலத்தைக் காட்டி ெணியில் சேர்ததுவிட்சடன். 
சில ஆணடுகளுக்குப் பிறகு அந்தை நிறுெனததின் 
நிகழ்வில் செே அ்ைததிருந்தைனர். அந்தை நிறுெனததின் 
தை்லெர் ஒரு ெணபில் உயர்ந்தை வெணமைணி, 
அெரிடம் உ்ையாடும்சொது அந்தை மைாணவி்யப் 
ெற்றிக் சகட்சடன். எஙகள நிறுெனததின் 
வோததைாகிவிட்டார். நான் உஙகளுக்குததைான் நன்றி 
வோல்ல செணடும். இப்ெடிப்ெட்ட ஒரு வெண்ண 
எஙகள நிறுெனததிற்கு தைந்தைதைற்கு என்று கூறினார். 
எனக்கு வியப்ொக இருந்தைது. நிகழ்வு முடிந்து அந்தைப் 
வெண்ண அ்ைதது விோரிதசதைன். “நான் எனக்குக் 

வகாடுததை ேம்ெ்ளத்தை அப்ெடிசய சேமிதது 
்ெததுளச்ளன். அ்தை ்ெதது திருமைணம் வேய்து 
வகாளசென். இஙகு நான் ொதுகாப்ொக இருக்கிசறன். 
நான் தைஙகுெது இந்தை நிறுெனததில்தைான். இந்தை 
நிறுெனம் ெல வெணகளுக்கு ொதுகாப்பு அளிதது 
ெருகிறது. அதில் ெணியா்ளைாக இருக்கும் என்்னயும் 
ொதுகாதது வேயல்ெட்டுக் வகாணடிருக்கிசறன் என்று 
கூறினார்.

ஒரு நாள கா்ல 9.50க்கு என்னு்டய அ்றக்கு 
2 மைாணெர்களும், 2 மைாணவிகளும் ெந்தைனர். நாஙகள 
ெகுப்புக்கு தைாமைதைமைாக ெந்தைதைால் து்றத தை்லெ்ைப் 
ெ ா ர் த து வி ட் டு ெ ா  எ ன் று  உ ங க ளி ட ம் 
அனுப்பிவிட்டார்கள என்று ஒரு மைாணவி கூறினார். 
நான்கு மைாணெர்களும் எளிய குடும்ெத்தைச் 
சேர்ந்தைெர்கள என்ெது அப்ெட்டமைாகத வதைரிந்தைது. 
ஏன் தைாமைதைமைாக ெந்தீர்கள என்று சகட்சடன். ோர், 
எஙகள வீடுகளில் கா்ல உணவு இருக்காது. நாஙகள 
ெட்டினியாகததைான் கா்லயில் ெகுப்புக்கு ெருசொம். 
மைதியததுக்கு மைட்டும் நம் சகன்டீனில் ோப்பிடக் காசு 
தைருொர்கள. அ்தை ்ெதது ோம்ொர் ோதைசமைா, 
தையிர்ோதைசமைா மைட்டும் ொஙகி ெந்து ெகுப்புக்குள 
மைற்ற மைாணெர்கள வகாணடு ெரும் உண்ெயும் 
ெகிர்ந்து ோப்பிடுசொம். தினமும் கா்லயில் 
ெட்டினிதைான். இ்தை அறிந்தை சில ஆசிரியர்கள 
கா்லயில் ெசியுடன் ெரும் மைாணெர்களுக்கு 
உணெளிக்க சகன்டீன் சடாக்கன் தைருகிறார்கள, 
இன்றும் அந்தை சடாக்கன் ொஙகி உணவு உணண 
சகன்டீன் வேன்சறாம். உணவு தீர்ந்து விட்டது, 
அதைன்பிறகு புதிதைாக தையார் வேய்து தைந்தைார்கள, அ்தை 
உணடுவிட்டு ெருெதைற்கு சநைமைாகிவிட்டது என்றனர். 
அ்தை ஆசிரியரிடம் ெகுப்பில் அ்னெர் மைததியிலும் 
வோல்ல கூச்ேமைாக இருந்தைது என்றும் கூறினர். ேரி 
ெகுப்புக்குச் வேல்லுஙகள இனிசமைல் தைாமைதைமைாக 
ெைாதீர்கள என்று அெர்க்்ள அனுப்பிவிட்டு, அந்தை 
ஆசிரியரிடம் விெைத்தைச் வோன்சனன். அந்தை 
ஆசிரியர் உடசன இனிசமைல் நாமும் இதுசொல் 
வேய்யலாம் என்று கூறிவிட்டு நாஙகளும் எஙகள 
து்ற மைாணெர்களுக்கு உதைவிசனாம்.

இப்ெடி எததை்னசயா ேம்ெெஙகள இந்தியாவில். 
ேமூக வொரு்ளாதைாைப் பிைச்சி்னகளில் சிக்குணடு 
ொழும் மைாணெர்க்்ளக் காப்ெதும் ெழிகாட்டுெதும் 
நம்்மைப் சொன்ற ஆசிரியர்களதைான் என்று 
எணணியதைால் இ்ெகளும் நம் ெணிசய என்று 
வேயல்ெட்சடன். இப்ெடி எஙகள ெல்க்லக் 
கைகததில் நி்றய ஆசிரியர்கள மைாணெர் நலனுக்காக 
ய ா ரு க் கு ம்  வ தை ரி ய ா மைல்  உ தைவி  வ ே ய்து 
வகாணடிருக்கின்றார்கள. ஆசிரியர் தினததைன்று 
எனக்கு ொழ்ததுக்கள ெந்தைசொது என் ெணி்ய 
அ்ே சொட்சடன். எசதைா ஒரு நி்றவு எனக்குக் 
கி்டததைது .  அ ந் தைப்  ெணியும்  ெ ாழ்வும் 
வொருலுள்ளதைாகசெ ெட்டது. ஆசிரியப் ெணி்ய 
அறப்ெணியாகச் வேய்தைால் உலகில் மைாற்ற முடியாதைது 
எதுவுமில்்ல. ஊ்ைக் கு்ற கூறுெதில் ெயன் என்ன, 
உன்னால் முடிந்தை்தைச் வேய் என்று என் தைந்்தை 
கூறுொர். அதுசொல் நம்மைால் முடிந்தை்தைச் வேய்தைாசல 
வெருமைாற்றம் ெந்துவிடும் நம் ேமூகததில்.

கடடுலர்ாளர்: அரசி்ல் அறிவி்ல் ் ்பராசிரி்ர்
(்பணிநிலறவு)
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உலகம் எப்ெடி இயஙகிக் வகாணடிருக்கிறது? 
மைைபு என்ெதைன் அறுதியிட்ட வொருளதைான் என்ன? 
இயல்புநி்ல என்றவொன்று எப்சொது நிலவியது? 
ொழ்க்்க எ்தை ் மையமிட்டு நகர்கிறது? இப்ெடியான 
சகளவிகளுக்குப் ெதில்கள நம்மிடம் ஏைா்ளம் 
இருக்கும். ேரிதைான்! ஆண்மை x வெண்மை, 
ஆணடான் x அடி்மை, மைானம் x அெமைானம் 
இப்ெடியும் இயஙகுகிறசதை இந்தை உலகம் . 
தைாைா்ளமையொதைததின் சகாைப்பிடியால் வகாஞேம் 
வகாஞேமைாக செசைாடு செைடி மைணசணாடும் 
பிடுஙகி எறியப்ெட்டு ெருகிறது மைைபு. காலச் 
சுைற்சியில் கணவிழிதது, கண தூஙகும் சநைம் ெ்ை 
அததை்னயிலும் நி்லகு்லந்து சொயிருக்கிறது 
இயல்புநி்ல. இதை்னக் கடந்து மைறுெக்கம் இந்தியா 
உலக ெல்லைசு என்ற நி்ல்ய சநாக்கிப் பீடுந்ட 
ச ெ ா ட் டு க் வக ா ண டி ரு ப் ெ து ச ெ ா ல் 
காட்டிக்வகாணடிருக்கிறது. மைக்கள மைததியில், 
என்றாெது மைைணம் நிகழும் என்ற எணணம் 
மைாறிப்சொய், கணததிற்குக் கணம், எப்சொது 
செணடுமைானாலும் அறுதவதைறிெதைற்குக் கததிசயா, 
இறுக்குெதைற்குக் கயிசறா, சுடுெதைற்குத துப்ொக்கிசயா, 
ோணி்ய மிதிப்ெ்தைப் சொல ஏறி மிதிப்ெதைற்கு 
அஞோதை ொதுகாப்பு ொகனஙகச்ளா 
உயிர்ப் ெசியுடன் காததிருப்ெ்தை 
யாைால் மைறுக்க முடியும்?

ஒடு க் க ப்ெட்ட  மை க் களின் 
கணணீரில் தைன் ொழ்நா்்ளக் 
கழிததை ேமூகச் வேயற்ொட்டா்ளர், 
ெஙக எழுததைா்ளர் மைஹாஸசெதைா 
சதைவி ஒளிரும் இந்தியாவின் 
தி்ைக்குப் பின்னால் இருக்கும் 
இருணட ெகுதிக்்ள வதைௌலி, 
ஷானிோரி, சொஸமினா, சிந்ததைா, 
ச மை ரி ,  ச ெ ட் ்ட  ஆ கி ய 
குறுநாெல்களில் ெைஙகுடிப் 
வெணகளின் ெலி நி்றந்தை 
ொழ்்ெப் ெதிவு வேய்திருக்கிறார். 
இ ந் தை க்  க ் தை க ் ்ள 
“ஒதுக்கப்ெட்டெர்கள” என்னும் 

தை்லப்பில் சொதிெனம் வெளியீடாகத தைமிழ்ச் 
ேமூகததின் ெ ா ர்்ெக்குத  தைமைது  தைமிழ் 
வமைாழிவெயர்ப்பின் மூலம் வகாணடு சேர்ததிருக்கிறார் 
சதைாைர் அமைைந்ததைா .  சமைவலழுப்ெப்ெட்ட 
வினாக்களுக்கும் இப்ெ்டப்பிற்கும் உள்ள 
வதைாடர்புதைான் என்ன? மைஹாஸசெதைாசதைவியின் 
எழுததுகளுக்கு முன்ொைா அறிமுகசமைா பின்ொைாசொ 
சதை்ெயில்்லதைான்.

  

இந்தியாவில், ஏன் உலக அ்ளவில்கூட ெனஙகளில் 
ொழும் பூர்ெகுடிகளின் அடிப்ெ்ட உரி்மை 
ெ ாதுக ாப்பிற்க ான ேட்டப்  ெ ாதுக ாப்பு 
இருக்கின்றனொ? என்று ொர்ததைால், ெைஙகுடி 
நலொழ்வு ொரியம், ெனப் ொதுகாப்புச் ேட்டம், 
காடு அழிப்புக்வகதிைான தை்டச்ேட்டம் சொன்ற 
அ்னததும் வெயை்ளவில் மைட்டும் இருப்ெ்தைப் 
ொர்க்கலாம். இச்ேட்டஙகளும் ொரியஙகளும் 
இெர்களுக்வகதிைாகச் வேயல்ெடுெதைற்காகசெ 
ஏற்ெடுததைப்ெட்டனொ? என்ற சகளவியும் எழுகிறது. 
அந்தை ெ்கயில், ஒருஙகி்ணந்தை இந்தியாவின் 
ெடகிைக்கு மூ்லயின் முக்கிய நகைமைான ைாஞசிக்கு 

அருகிலுள்ள தைஹார் ெகுதியில் 
ெ ன் வன டு ங க ா ல மை ா க 
மை்லக்காடுகளின் மைடியில் பிறந்து 
ெ்ளர்ந்து ொழ்ந்து ெரும் துோத, 
கஞசு ஆகிய ெைஙகுடி இன 
மைக்களுக்கு அெர்களின் அடிப்ெ்ட 
ொழ்ொதைாைததிற்கான உரி்மை 
ச க ா ரு ம்  கு ை ல் ெ ் ்ள 
வ ந றி க் க ப் ெ ட் டி ரு ப் ெ ் தை த 
‘வதைௌலி’யின் ொழ்க்்கப்ொடுக்்ள 
எந்தைவிதை சமைற்பூச்சுமில்லாமைல் மிக 
யதைார்ததைமைாகப் ெதிவு வேய்கிறார் 
மைஹாஸசெதைாசதைவி.

துோத இனப் வெணணான 
வதைௌலி இ்ளம் ெயதிசலசய ைணடி 
(விதை்ெ) ஆகி, இறந்தை பிைாமைண 
ேமூகத்தைச் சேர்ந்தை கணெனின் 

்கட்டு்ர

பி. பாலசுப்பிரமணி்ன்
uyirneyan@gmail.com

ஒளிரும் இநதியாவின் இருண்ட பகுதி
மஹொஸ்கவ�ொக�வியின் 

‘ஒதுக்்கப்்பட்டவர்்கள்’ நூலி்ன முன்்வதது
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அணணனால் ொலியல் சீணடலுக்கு உள்ளாகி, ொை 
ெழியின்றி தைன் தைாயுடன் சேர்ந்து ொை ெருகிறாள. 
ெைஙகுடி மைக்க்்ளச் சுைணடிக் வகாழிக்கும் குடும்ெப் 
பின்னணியில் ொழும் பிைாமைணனான மிஸரிலால் 
வதைௌலியின் உடல் ெனப்பில் மூழ்கி, ெலமு்ற 
வதைௌலியிடம் சொலிக் காதை்ல வெளிப்ெடுததி, 
அெளுக்கு ஒரு பிள்்ள்யயும் வகாடுததுவிட்டு, 
வீட்டார் ொர்தது ் ெததை வெணசணாடு மைணம்புரிந்து 
வகாணடு நகைததிற்கு (தைன்ொத) வேன்று விடுகிறான். 
இது அந்தைக் கிைாமைததில் ொழும் அ்னததுப் 
ெைஙகுடிப் வெணகளுக்கும் வதைாடர்ந்து 
வகாணடிருக்கும் துயைக்க்தை . இததை்கய 
வநருக்கடியான சூைலில் வதைௌலி எடுக்கும் முடிவு 
ொேகர்க்்ளத திடுக்கிடச் வேய்கிறது. ெற்றிய 
ெயிசறாடு ெசிக்குத தைவிக்கும் குைந்்தை்யப் ொர்க்க 
எந்தைத தைாயின் மைனம் துணியும்? உலகின் யதைார்ததைத்தை 
வமைல்ல வமைல்ல உணர்கிற வதைௌலிக்கு, தைான் 
சதைர்ந்வதைடுததை “செசி“ ொழ்க்்க்யக்கூடத 
தைன்னு்டய சொக்கில் நடததுெதைற்கு, வகௌெைததின் 
வெயைால் மிஸரிலால் குடும்ெததைாரின் தை்லயீடு 
முட்டுக்கட்்டயாகி, பிறந்து ெ்ளர்ந்தை மைண்ணவிட்டு 
ைாஞசிக்கு விைட்டியடிக்கப்ெடுகின்ற அெததைத்தைக் 
காணும்சொது மைனதில் கணம் கூடுகிறது.

இப்ெடி எல்லா அததுமீறல்களும் தைன்னு்டய 
ொழ்வில் நிகழ்ந்து முடிந்தைபிறகும் வதைௌலியின் 
இருப்்ெப் பின்ெருமைாறு ெதிவு வேய்கிறார்:

“செருந்து செகவமைடுததைது. வதைௌலிக்கும் 
ை ாஞசிக்குமை ான  இ்டவெளி வமைல்லக் 
க்ையலாயிற்று. சூரியன் ெளிச்வேன்று ஒளி 
வீசினான். எப்சொதும் சொல ஆகாயம் நீலமைாகவும் 
மைைஙகள ெசு்மையாகவும் காட்சியளிததைன. தைன் 
ொழ்வில் ஏற்ெட்ட வகாடு்மையான நிகழ்வுக்ளால் 
இயற்்கயில் எந்தைப் ொதிப்பும் இல்்ல என்று 
வதைௌலி உணர்ந்தைாள”. (ெ.74)

என்னும் ெரிக்்ள அவெ்ளவு எளிதில் 
கடந்துவேல்ல முடியாது. இருளும் ஒளியும்சொல 
வதைௌலியின் ொழ்வு இைணடு ெக்கஙக்்ளக் 
வகாணடது. ஆனால் அன்றாடததில் உைலும் உலகம் 
அந்தை இருணட ெகுதிக்்ள முகம்வகாடுததுப் 
ொைாமைல் கடந்துவேன்று வகாணசட இருக்கிறது. 
இந்தை இடததில்தைான் அெர்களுக்கான ஒசை 
நம்பிக்்கக் கீற்றாக மைஹாஸசெதைாசதைவி இருக்கிறார். 
ஆதிொசிகளின் ெலிக்்ள, செதை்னக்்ள, 
மைறுக்கப்ெட்ட மைனிதைஉரி்மைக்்ளக் கு்றந்தைெட்ேம் 
வேவிமைடுக்க இந்தை உலகில் ஒருெைாெது இருப்ெது 
என்ெசதை செைாறுதைல்தைான். வெறும் ஆணுறுப்புக்குத 
தீனி சொடும் ே்தைப்வொரு்ளாக மைட்டுசமை 
ஒ டு க் க ப் ெட்ட  இனததுப்  வ ெணக்்ள 
பிைாமைணர்களும் உயர்ோதி இந்துக்களும் ொர்க்கின்ற 
ெ்ையில் இப்ெடி இலட்சோெ இலட்ேம் வதைௌலிகள 
ஏதிலிக்ளாக்கப்ெடுொர்கள என்ெ்தை உணர்ததும் 
மைஹாஸசெதைா சதைவி,

“அம்மைா கதைறினாள “உன் ்மைததுனசைாட 
இருந்திருந்தைா இதைவிட நல்லா இருந்திருக்கும்”. 
வதைௌலியின் முகததில் இன்னவதைன்று விெரிக்க 
முடியாதை ெரிதைாெமைான புன்ன்க சதைான்றியது. 

அப்ெடி நடந்திருந்தைா அெள மைனமைறிய செசி 
ஆகியிருப்ொள. இப்சொது வதைாழில்மு்ற செசி 
ஆகப் சொகிறாள. ்ெப்ொட்டியாக இருந்தைால் 
தைனியாக இருந்துவிடலாம். ஆனால் இப்சொது 
ேமூகததில் ஓர் அஙகம். தைனிவயாருததியின் 
ெலத்தைவிட ேமூகததின் ெலம் அதிகம். அெ்்ள 
விெோைததில் தைளளியெர்களதைான் ேமூகததி்னக் 
கட்டுப்ெடுததுகிறெர்கள. அெர்கள மிகவும் ேக்தி 
ொய்ந்தைெர்கள! அெளு்டய அம்மைாவுக்கு எதுவும் 
புரியாது. ஆனால் வதைௌலிக்குப் புரிந்தைது.” (ெ.74)

என்று ேமூகததின் வெளிப்பூச்சிற்குள 
ஒளிந்திருக்கும் க்றக்்ள வெளிச்ேமிட்டுக் 
காட்டுகிறார்.

  

18ஆம் நூற்றாணடில் பிரிட்டிஷ அைசு தைஙக்ளது 
ஆளு்கக்குட்ெட்ட ஒருஙகி்ணக்கப்ெடாதை 
இந்தியப் ெைப்பில், வெரிய வெரிய ெனாந்திைப் 
பிைசதைேஙக்்ள அழிதது அப்ெகுதிகளில் அதிக 
அ்ளவிலான இலாெம் தைரும் சதையி்ல, அவுரி 
சொன்ற சதைாட்டப் ெயிர்க்்ள அறிமுகம் வேய்து 
அெற்றின் உற்ெததி்யப் வெருக்கியது. சமைலும் 
அழிக்கப்வெற்ற மை்லச்ேரிவுகளில் சுைஙகஙக்்ள 
ஏற்ெடுததி, நிலக்கரி, இரும்புததைாது மைற்றும் பிற 
உசலாகஙக்்ளக் வகாள்்ள, வகாள்்ளயாகச் 
சுைணடி எடுக்க அந்தைந்தைப் ெகுதியில் ொழ்ந்தை 
மைக்க்்ளசய ் ெதது செ்லொஙகியது பிரிட்டிஷ 
அைோஙகம்.

பிைம்மைபுததிைா ஆற்றுப் ெடு்க்ய ஒட்டிய 
சோட்டாநாகபுரி, ொர்கணட் (அப்சொ்தைய பீகார்) 
– சகால் (1831-32), முணடா (1899-1900), ேந்தைால் (1855) 
இனப் ெைஙகுடி மைக்களின் கி்ளர்ச்சிக்்ள இந்திய 
ெைலாற்றில் நிலவு்ட்மையா்ளர்களுக்கு எதிைாக 
நிகழ்ந்தை முக்கிய நிகழ்வுக்ளாகப் ொர்க்கலாம். 
அததுடன் Permanent Settlement of Bengal எனப்ெடும் 
ஒழுஙக்மைவுச் ேட்டததினால் ெமீன்தைாரி மு்றயில் 
(1793) மைாற்றஙக்்ளக் வகாணடு ெந்து, அைசின் 
ெருொ்யப் வெருக்குெதைற்கான மு்னப்சொடு 
ஈடுெட்டனர் ஆஙகிசலயர்கள.

இந்தியாவின் வெருமிதைததிற்குரிய அ்டயா்ளச் 
சின்னமைாகக் வகாள்ளப்ெடும் முதைல் இையில் 
ொ்தையான ெம்ொய் – தைாசன இையில் ெழிததைடத்தை 
ஏற்ெடுததை பிரிட்டிஷ அைோஙகம் ெஙகா்ளம், 
ொர்கணட் (அப்சொ்தைய பீகார்), கல்கததைா 
உளளிட்ட கிைக்கிந்தியப் ெகுதிகளிலிருந்து 
ெல்லாயிைக் கணக்கான ெைப்ெ்ளவில் காடுக்்ள 
அழிதது, தைணடொ்ளததிற்குத சதை்ெயான 
மைைக்கட்்டக்்ளக் வகாணர்ந்தைது. இப்ெடியான 
காடழிப்பி்னத தைாணடி, அஙகு ொைக்கூடிய 
சகால், முணடா, ேந்தைால் சொன்ற ஏைா்ளமைான 
ெ ை ங கு டி யி ன ர்  ெ லு க் க ட் ட ா ய மை ா க 
விைட்டியடிக்கப்ெட்டனர்; அடிெணியாதைெர்களின் 
சகளவிகளுக்குத துப்ொக்கியின் குணடுகள ெதில் 
கூறின. இப்ெடிததைான் ைததைா ெகுதியில் “ஆதி ொதி 
ைக்ா சமைார்ச்ோ” (ஆதிொசிகள ொதுகாப்புச் ேஙகம்) 
“ஷானிோரி” எனும் க்தையில் இடம்வெறுகிறது. 
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ெரிொ முர்மூசெ என்ொன் இந்தை இயக்கததிற்குத 
தை்ல்மை தைாஙகி, “காடு எஙகளுக்கானது. இனி 
மைைஙக்்ள வெட்டக்கூடாது” என்று முைக்கமிட்டுக் 
வகாணடிருக்்கயில், வில் அம்புகளுடன் ெந்தை 
தைஹார் ெகுதி ெைஙகுடிகளின்மீது, பி.எம்.பீ. மிலிடிரிப் 
ெ்ட தூப்ொக்கிச் சூடு நடததி, லாரியில் ஏற்றும் 
அ்ளவிற்குப் ெைஙகுடிக்்ளக் வகான்று குவிததுவிட்டு, 
வெறும் 11 பிணஙக்்ள மைட்டும் அதிகாைப் 
பூர்ெமைாகக் கணக்கில்காட்டி, விறுவிறுவென்று 
ஏ்னசயா்ை யார் கணணுக்கும் ெடாமைல் 
ே மை வ ெ ளி த  வ தை ா ழி ற் ே ா ் ல க ளி ல் 
வெட்டப்ெட்டிருக்கும் குழிகளில் சொட்டுப் 
பு்தைப்ெதும் அப்ெகுதியிலுள்ள குடியிருப்புகள 
சூ்றயாடப்ெட்டும் ெைஙகுடியினப் வெணகள 
இைாணுெததைாரின் ென்புணர்வுக்குள்ளாக்கப்ெட்டும் 
உ்டக்்ளவயல்லாம் ோம்ெலுக்கு இ்ையாக்கி 
நிர்ொணமைாகக் காட்டுக்குள தைஞேம்புகும் 
வெணகளின் அெலநி்ல்ய ொசிக்்கயில் மைனிதைம் 
வேததுப் சொன்தைச் சுரீவைன்று நம் உச்சிக்கு 
ஏற்றுகிறார் மைஹாஸசெதைா சதைவி.

இதைற்கி்டயில் வொரு்ளாதைாைத சதை்ெக்காகச் 
ேந்்தைக்குச் வேன்று எெமைானரின் வொருளக்்ள 
விற்ெ்னயா்ளர்களிடம் ்நச்சியமைாகப் செசி 
விற்றுெரும் ஷானிோரிக்கும் ோந்த டிர்க்கிக்கும் 
இ்டசயயான அற்புதைமைான காதைல் ொழ்க்்க, 
இ்டயில் நடந்தை துப்ொக்கிச் சூட்டினால் 
கானல்நீைாகிப் சொகிறது. இந்தைச் சூைலில் 
சோ்ளமைாவுக் கஞசிகூட கி்டக்காமைல் ெறு்மையின் 
பிடியால் ஆட்டுவிக்கப்ெடும் ெைஙகுடியினப் 
வெணகளிடம் கரிேனப் ொர்்ெசயாடு செசி 
மையக்கும், வகாஹுமைான் பீபி எனும் இ்டததைைகுப் 
வெணணின் மூலம் வேஙகல் சூ்்ள செ்லகளுக்குச் 
வேன்றால் நல்ல உணவு, உ்ட, இருப்பிடம் 
கி்டக்கும் என்னும் ஆ்ே ொர்த்தைகளின் சிலந்தி 
ெ்லயில் சிக்கும் வெணகளில் ஷானிோரியும் 
சிக்கிவிடுகிறாள. இப்ெடி, பிறந்தை மைணணிலிருந்து 
இையில் ஏறிப் புறப்ெட்டு ெந்து தைற்சொது எந்தைத 
தி்ேயில் இருக்கிசறாம் என்ெதுகூடத வதைரியாமைல் 
சகாட்்டச் சுெர் சொன்ற மைதில்க்்ளக் வகாணட 
வேஙகல் சூ்்ளயில் குறுக்வகலும்பு ெலிக்க வேஙகல் 
சுமைந்து அ்ை ெயிற்றுக் கஞசிசயாடு நலிந்திருக்கும் 
தைருொயிலும் எெமைான் ைஹமைததின் ென்புணர்வுக்குப் 
ெலியாகிக் கருவுற்றுவிடும் ஷானிோரியின் நி்ல்ய,

“ெயிற்றிலிருப்ெது ோந்து டிர்க்கியின் பிள்்ளயாக 
இருந்தைால் உறவினர்கள அ்தை ஏற்றுக்வகாளொர்கள. 
திக்கு (ஆதிொசியல்லாதை செற்று மைனிதைர்)வின் 
குைந்்தைசயாடு எப்ெடி நீ வீட்டுக்குத திரும்ெலாம்? 
அெள மைனக்கணணில் வநல் ெயவலல்லாம் ோல் 
மைைஙக்ளடர்ந்தை காடுக்ளாகவும் ெயல் நடுசெ உள்ள 
குறுகலான ொ்தை அ்லய்லயாக உயரும் 
மை்லப்ொ்தையாகவும் தூைதசதை உள்ள அ்மைதியான 
கிைாமைம் துர்ெஹாொகவும் வதைரிகிறது” (ெ.98)

என்று கூறு்கயில் ெஞசிக்கப்ெட்டு சுைணடலின் 
உச்ேததில் இருக்கும் வெணணின் ைணஙகள 
சதைாலுரிததுக் காட்டப்ெடுகின்றன. வதைௌலி்யப் 
சொலசெ ஷானிோரியும்,

“வகாஹுமைான் பீபியும் குற்றொளி இல்்ல. 
உனக்கது வதைரியவில்்ல. ஆனால் எனக்குத 
வதைரியும். நம்்மைச் சுற்றியுள்ள எல்லாசமைதைான் 
காைணம். எல்லாசமை… என்று ஷானிோரி ் கக்்ள 
அகல விரிததைாள. கல்்லப்சொல அ்ேயாமைல் 
நின்றெளின் ்ககள இந்தை உலகத்தைசய 
ெ்்ளததுவிடுெதுசொல விரிந்திருந்தைன”

என்ற ெரிக்்ளப் ெடிக்கும்சொது மூலஆசிரியர் 
எ்தை  ெலியுறுததை  விரும்பி ,  அதைற்க ான 
ொர்த்தைக்்ளப் ெயன்ெடுததினாசைா அ்தை 
அப்ெடிசய தைமிழுக்குக் வகாணடுசேர்ததை சதைாைர் 
அமைைந்ததைாவின் வமைாழியாளு்மை மைனோட்சி்யப் 
பி்ேயும் உருக்கமைான ெரிக்ளாக அ்மைந்திருக்கின்றன.

  

ஆ்ே ஆ்ேயாய்க் காதைலிதது மைணம் புரிந்தை 
ேர்சொம் – சொஸமினா மைண ொழ்விற்குப் பின்னர் 
வொரு்ளாதைா ைத  சதை்ெக்்ளப் பூர்ததி 
வேய்துவகாளளும் வொருட்டுச் வோந்தை 
மைண்ணவிட்டு வெளிசயறி சநவைதிர் தி்ேயிலுள்ள 
ெஞோப் ெகுதியில் ந்டவெறும் ‘மைனிதைச் ேந்்தை’ 
காணட்ைாக்டர்களின் மூலம் வெவசெறாட்களுக்கு 
அடி்மைக்ளாக்கப்ெட்டு அடிமைாட்டுச் ேம்ெ்ளததிற்கு 
உ ் ை த து க்  க ண ெ னி ன்  க ண ண றி ய 
வேல்லுமிடஙகளிவலல்லாம் அைஙசகறிய வதைாடர் 
ென்புணர்வி்னத தைாஙகிக் வகாணடு மீணடும் 
வோந்தை ஊருக்சக திரும்பிய பின்னரும் வோந்தை ோதி 
மைக்க்ளால் புறக்கணிக்கப்ெட்டு, ெழி்ய சுமைந்து 
திரியும் சொஸமினாவின் நி்ல்யப் ெடிக்கும்சொது 
ஆப்பிரிக்கப் ெைஙகுடியினப் வெணகளின் துயைம் 
மின்னல் வெட்டாய் ெந்துசொகிறது. மைனிதை உரி்மை 
மீ றலும்  ெ ாலியல்  சு ைணடலும் உலகப் 
வொதுெைக்கம்தைாசன? நாம் உணணும் ஒவவொரு 
சகாது்மையும் இப்ெடி எததை்ன எததை்னசயா 
சொஸமினாக்களின் கணணீரில் ந்னந்தை்ெ என்று 
எணணும்சொது உப்புக் கரிக்கிறது வதைாண்டக் 
குழியில்.

  

சிந்ததைா... சிந்ததைாவின் ொழ்க்்கப் ொடுக்்ள 
இ்தைவிட ஓர் எழுததைா்ளைால் சுயவிமைர்ேனதசதைாடு 
ெதிவுவேய்துவிட முடியாது. தைன்்ன அந்நியப்ெடுததிக் 
வகாள்ளாமைல் தைன்்னயும் நடுததைைெர்க்க மைக்கச்ளாடு, 
அெர்களின் மைனநி்லசயாடு வொருததிக் 
க்தைகூற்ல நிகழ்ததுெதைன் ொயிலாக 
மைஹாஸசெதைாசதைவி மிகநுட்ெமைாக நடுததைைெர்க்கப் 
வொதுபுததி்ய, அெர்க்ளது மைனஅரிப்்ெ, 
அடுததைெைது செதை்ன்ய ைசிக்கும் மைனநி்ல்யப் 
ெதிவுவேய்ெதைன் மூலம் நடுததைைெர்க்கப் 
வொதுப்புததியின் முகததில் அ்றயும் அசதை 
சநைததில் தைன்்னயும் அவெப்சொது மிகசநர்்மையாக 
சுயவிமைர்ேனததிற்கு உள்ளாக்குெவதைன்ெது மிகச் 
சிறப்ெ ான உததியாகக்  க்தைமுழுெதும் 
விைவிெருகிறது. இ்ள்மையிசலசய கணெ்ன 
இைந்து, ஒரு குைந்்தையும் வெற்று, சுயோதிக்காைர்களின் 
புறக்கணிப்புக்கும் ெஞே்னக்கும் ஆ்ளாகி, 
எப்ெடியாெது ொழ்ந்சதை தீைசெணடும் என்ற 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

டிச
ம்ப
ர் 
20
21

50

உறுதிசயாடு ்கக்குைந்்தைசயாடு வீட்டு செ்ல 
வேய்யும் சிந்ததைா , உதேவ என்கிற சொலி 
ொக்குறுதிகளுக்குப் ெலியாகி, ஊைாரின் புறக்கணிப்பு 
மைற்றும் குைந்்தை்ய ஒதுக்கி்ெப்ெது சொன்ற 
இன்னல்களுக்கு ஆ்ளாகிப் பின்னர் அசதை உதேவ 
என்ெெனால் ெஞசிக்கப்ெட்டு இைணடு 
குை ந்்தை க்்ளப்  வெ ற்வறடுதது ,  அ ந் தை க் 
குைந்்தைகச்ளாடு தைன் சீெ்னத தைள்ள கதைாசிரியரின் 
வீட்டுக்கு எதிர்வீட்டில் செ்லக்குச் சேர்ந்தை பின்பு, 
கதைாசிரியசைாடு நடக்கும் உ்ையாடல்களின் 
நீட்சியாகத வதைாடர்கிறது துயைக்க்தை... வீட்டு 
செ்லகள வேய்து கி்டக்கின்ற வோற்ெ ரூொயில் 
ெஞேம் பி்ைததுக் வகாணடிருக்கும் செ்்ளயில், 
ொர்ததுப் ொர்ததுப் வெற்வறடுததைப் பிள்்ளக்்ளச் 
ேரிெைப் ெைாமைரிக்கப் சொைாடிக் வகாணடிருக்கும் 
சூைலில் வெறும் ெதிவனட்டு ரூொய்க்கு வெற்ற 
குைந்்தைக்்ள விற்கும் துயைநி்லக்கு ஆ்ளாகி, 
இனக்குழுவினரின் வநருக்குதைலுக்கு ஆ்ளாகி, 
அெமைானப்ெடுததைப்ெட்டு, இனக்குழுவினரின் 
ேட்டததின்ெடிச் வோந்தை ஊருக்குச் வேன்று 
குற்றததிற்கான தைணடமைாக ஊைார்களுக்கு 
விருந்தைளிக்கச் வேல்லும் சிந்ததைாவின் ொழ்க்்க்ய 
இனி யாைால் எதிர்வகாள்ள முடியும்?

  

“செட்்ட” இந்தைத வதைாகுப்பில் உள்ள மைற்ற 
நான்கு க்தைக்்ளவிட மிகவும் மைாறுெட்டது. 
ெைஙகுடிஇனப் வெணகளுக்கு முன்மைாதிரியாகத 
திகழும் ெ்கயில் தைன்்ன எந்தைச் சூைலிலும் விட்டுக் 
வகாடுக்காதை, தைன் உடல்மீதைான உரி்மை்யத 
தீைதசதைாடு நி்லநாட்டிய சமைரி ஓைாவொன் 
க்தை்யப் ெடிக்கும்சொது அெநம்பிக்்க என்ெது 
து்டதவதைறியப்ெட்டு புதுஉதசெகத்தை அளிப்ெதைாக 
உள்ளது. பிக்னி என்ற ெைஙகுடியினப் வெணணுக்கும் 
டிக்ேன் என்ெெரின் மைகனுக்கும் பிறந்தைெளதைான் 
சமைரி ஓைாவொன். அற்புதைமைான செச்சுத திறனும் 
்தைரியமைான மைசனாொெமும் வகாணட சமைரிக்கு 
ொலிம் என்கிற இஸலாமியன் காதைலனாகயிருக்க, 
பிைோத என்ெெருக்குச் வோந்தைமைான காடுகளிலுள்ள 
ோல் மைைஙக்்ள வெட்டிச்வேல்ல ெரும் கவலக்டரின் 
காமைஇச்்ேக்குக் கட்டுப்ெடாமைல், முள்்ள 
முள்ளால் எடுப்ெதுசொன்று, கவலக்ட்ை அென் 
ெழியிசலசய வதைாடைவிட்டு ,  இறுதியில் 
ெைஙகுடியினப் வெணணுக்சகயுரிய அறத்தை 
நி்லநாட்டுெெ்ளாய் சமைரி சதைான்றுகிறாள.

  

க்ல க்லக்காகொ? ேமூகததிற்காகொ? என்கிற 
விொதைஙகள வேன்ற நூற்றாணடிலிருந்து 
நி க ழ் ந் தை ெ ண ண ம்  இ ரு க் கி ற து .  இ தி ல் 
வெரும்ொன்்மையினரின் கருதவதைாற்று்மை்யப் 
வெற்று வி்ளஙகும் க்ல ேமூகததிற்கானசதை என்கிற 
தை்ளததில் மைஹாஸசெதைா சதைவியின் எழுததுகள 
ெயணிததுள்ளன. அைோஙகச் ேட்டஙகளின் மீதைான 
நம்ெகத தைன்்மை்யச் சோதை்னக்குள்ளாக்கும் 
மைஹாஸசெதைா சதைவியின் இப்ெ்டப்புகள 
தைன்ன்ளவில் க்லயாக்க அம்ேதசதைாடும் அைசியல் 
கணசணாட்டதசதைாடும் ெதிொகியிருப்ெ்தைக் 

காணலாம். ஆனால் எந்தை இடததிலும் அெர்க்ளது 
செதை்னக்்ள, ெலிக்்ள, ெஞசிப்புக்்ள 
க்லயம்ேதசதைாடு அணுகாமைல், தைான் வோல்லெந்தை 
கருததுக்கு ஒரு ெடிெம் சதை்ெ என்ெ்தைசய 
க்லயாகப் ொர்க்கிறார் மைஹாஸசெதைாசதைவி.

“ஆளுெ்தை மைட்டுசமை வதைாழிலாகக் வகாணட 
ஒரு தைனிப் பிரிவினர் சதைான்றும்வொழுது, பிறரு்டய 
சி த தை த்தை க்  கட்ட ா ய ப் ெடு ததுெ தை ற் கு ம் 
கீழ்ப்ெடுததுெதைற்குமைான தைனி இயந்திைம் – 
சி்றச்ோ்லகள, தைனிப்ெட்டப் ெ்டப்பிரிவுகள, 
இைாணுெம் முதைலிய்ெ அெர்களுக்குத 
சதை்ெப்ெடும்வொழுது, அைசு என்ெது சதைான்றுகிறது” 
எ ன  வ ல னி ன்  கு றி ப் பி டு ெ ் தை க் 
கருததிற்வகாள்ளசெணடும். உண்மையில் இந்தைக் 
க்தைகள வெளியாகிச் சுமைார் 40 ஆணடுகளுக்கும் 
சமைலாகிவிட்டன. எனினும் இன்்றக்கும் 
அைோஙகததின் கட்டுமைானம் எதைனடிப்ெ்டயில் 
ஆக்கப்வெற்றுள்ளது என்கிற சூட்சுமைத்தைத வதைௌலி, 
ஷானிோரி, சொஸமினா, சிந்ததைா, சமைரி சொன்ற 
வெணகளின் ொயிலாக எந்தைவிதை சகாஷசமைா, 
முைக்கசமைா இல்லாமைல் ொேகனிடம் வகாணடு 
சேர்ப்ெதில் மைஹாஸசெதைா சதைவி தைனக்வகனத தைனி 
இடத்தைப் பிடிததுள்ளார். அதைனால்தைான் 
ெைஙகுடியினப் வெணகளும் அெ்ைத தைஙக்ளது 
வதைய்ெமைாகசெ கருதுகிறார்கள .  ஆனால் 
மு்டநாற்றம்வீசிக் வகாப்புளிததுக் வகாணடிருக்கும் 
அதைன்மீது நறுமைணப் சொர்்ெ சொர்ததி இந்திய 
ெனநாயகம் என்ெது தைன்்ன உலக்ளவில் 
மிகப்வெரிய ெனநாயக ேக்தி என்று ெ்றோற்றிக் 
வகாளளும்சொது அதைன் அம்மைணம் நம் கணமுன்சன 
விரிகிறது.

இந்தியச் ேமூகததில் வெண என்றாசல 
ஒதுக்கப்ெட்டெள, ஒடுக்குமு்றக்கு உள்ளாகுெெள. 
இ்தையும் தைாணடி அந்தைப் வெண ெைஙகுடி என்றால் 
சமைலும் சுைணடலுக்கு உள்ளாகிறாள. எளிதைாக 
அெ்்ள எந்தை ஆட்சேெ்ணயும் இல்லாமைல் 
அ்னதது அதிகாை நிறுெனஙகளும் இ்ணந்து 
கூட்டுப் ொலியல் ென்புணர்விற்கு உட்ெடுததை 
முடிகிறது. அைசு, இைாணுெம், ேட்டம், முதைலாளிகள, 
அதிகாரிகள, ஆளும் ெர்க்கததினர் ஆகிய 
அ்னெரும் திட்டமிட்டு எளியெ்ை, உ்ைக்கும் 
மைக்க்்ள, விளிம்புநி்ல மைக்க்்ளச் சுைணடிக் 
வகாழிக்கின்றனர் என்ெதைற்கு இக்க்தைகள ோன்று.

சதைசிய ென உரி்மைச் ேட்டம் ( 2 0 0 6 ) 
வகாணடுெைப்ெட்டு ஏறததைாை 15 ஆணடுகள 
கடந்துவிட்டன. இந்திய மைக்கள வதைா்கயில் 
ஏறததைாை 5 % ெைஙகுடியினர் இருக்கின்றனர். 
இதுெ்ை ெனச் ேட்டஙகளினால் எந்தைவொரு 
ெைஙகுடிஇன மைக்களும் தைஙகளின் ொழ்ொதைாைததிற்குக் 
குந்தைகம் ஏற்ெடாதை ெணணம் ொழ்கிறார்கள 
என்ெதைற்குச் ோன்றுகள காட்டுெது அரிதினும் 
அரிது. இன்னமும் வேய்தித தைாளகளிலும் வேய்தி 
அறிக்்ககளிலும் நாட்டின் ெ்ளர்ச்சிக்கான 
திட்டப்ெணிகள என்ற வெயரில் ெைஙகுடிகளமீது 
நிகழ்ததைப்வெறும் ென்மு்றகள, ொலியல் 
சுைணடல்கள வதைாடர்ந்து நடந்துவகாணசடதைான் 
இருக்கின்றன. முடிவு!? =
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நஜாசப் குமார்

புதுனவ சவராயலு 
 ஊரும் கவரும்

புது்ெ ேெரிைாயலு என்கிற ேெைாயலு (பிறப்பு 09.12.1829) அொக்ளுக்கு, 
சிறுெயது முதைற்வகாணசட, தைமிழ்வமைாழிொல் தீைாக் காதைல் இருந்து ெந்தைது. 
தைன் வோந்தை முயற்சியாசலசய, தைமிழ் நூல்க்்ளக் கற்றார். வதைாடா்ந்து 
சமை்டகளில் உ்ையாற்றவும் துெஙகினார். இருந்தைசொதும், அெர், தைன் 
வமைாழி அறி்ெயும் ஆளு்மை்யயும் சமைலும் வேம்்மைப்ெடுததிக் வகாள்ள 
செணடும் என்று நி்னததைார். அந்தைக் காலததில், ெளளிகளும் கல்லூரிகளும், 
தைமிழ்நாட்டில் ெைெலாகத சதைாற்றம் கணடிருந்தைாலும், ஓர் ஆசிரியசைாடு 
ெல மைாணெர்கள ஒன்றாக உணடும், உ்றந்தும் கல்வி ெயிலும் மு்றயும் 
இருந்தைது. ேெைாயலு, திருச்சிைாப்ெளளியில், மைகா விததுொன் மீனாட்சி 
சுந்தைைம் என்ொர் இம்மு்றயில் மைாணாக்கர்களுக்குத தைமிழ் ெயிற்றுவிக்கின்றார் 
என்ெ்தை அறிந்து, அெரிடம் தைாமும் வேன்று ொடம் சகட்க வி்ைந்தைார். 
இதைற்காக, தைன்்ன ஆதைரிதது ெந்தை தைாசில்தைார் அ. ேஞசீவி என்ெெரின் 
உதைவி்யப் வெற்று, திருச்சிைாப்ெளளி ெந்து அவெமையம் திருச்சிைாப்ெளளி 
மை்லக்சகாட்்ட அடிொைததில் உள்ள கிைக்கு வீதியில், ஒரு வீட்டில் 
ெசிதது ெந்தை மீனாட்சி சுந்தைைம் அெர்களிடம் மைாணாக்கைாய்ச் சேர்ந்தைார். 
ஆசிரியர் வெருமைானும், தைனது புது மைாணாக்கரு்டய அடிப்ெ்டத 

தைமிைறி்ெ சோதிததுப் ொர்ததுவிட்டு, அெருக்குப் ொடம் வோல்லத துெஙகினார்.

சில அடிப்ெ்ட நூல்க்்ளப் ெயிற்றுவிததை பின்னர், ஆசிரியர் மீனாட்சி சுந்தைைம், மைாணாக்கர் 
சகட்டுக்வகாணடெடி, சதைம்ொெணி, திருக்காெலூர்க் கலம்ெகம் முதைலிய கிறிததுெ மை்ற 
இலக்கிய நூல்க்்ளப் ொடம் வோன்னார். மைதைசெறுொடு கருதைாது, தைமிழ் வமைாழியில் 
வேய்யப்ெட்டிருந்தை அ்னதது இலக்கியஙக்்ளயும் அெர் ஏற்கனசெ கற்று வதைளிந்திருந்தை்மையால் 
ேெைாயலுக்குத சதைம்ொெணியின் இலக்கிய நயஙக்்ள விெரிததும் மைற்ற இலக்கியஙகச்ளாடு 
ஒப்பிட்டும் ொடம் வோல்லுதைல் எளிதைாயிருந்தைது.

சிலகாலம் தைனது ஆசிரியர் வெருமைானுடன் உணடும் உ்றந்தும், அெருக்குத வதைாணடு 
வேய்தும் தைமிழ் கற்ற ேெைாயலு தைன் வோந்தை ஊைான புது்ெக்குத திரும்பியவுடன், அெருக்குக் 
கிறிததுெர் குைாஙகளில் மைதிப்பும் வெரு்மையும் கூடியது. ெட்டி வதைாட்டிவயஙகும் அெர் 
ெயணிதது, சதைம்ொெணி வி்ளக்க உ்ைகள நிகழ்ததினார். அதைன் மூலம் அெைது வேல்ெ 
நி்லயும் உயாந்்தைது.

வொதுசமை்டகளில், தைான் ஒவவொரு மு்ற உ்ையாற்றத துெஙகு முன்னரும், தைன் ஆசிரியர் 
வெருமைான் மீனாட்சி சுந்தைைம் அெர்க்்ளப் சொற்றி ஒரு வேய்யுள ொடுெ்தை ெை்மையாகக் 
வகாணடிருந்தைார்.

“ஓதுதற் கருநூ லி்ாலவயு முணர்்நத வுணாவ்ினன் றிரிசிர கிரி்ாம்
்மதகு ்பதியி தலாளிர்தரு ஞான விளக்கமா ் டி்வ ருளத்திற்
றீதுறு மவிசலச ் ாமிருள சீத்துத் திகழுதம்ந ் தசிக னா்
்காதின்மீனாடசி சு்நதர னருளாற் கூறுது மிிஃதுள்ந துணி்ந்த”
“விளஙகுறுதவண புகழ்வலன்நத மீனாடசி சு்நதரப்்பர்க்
களஙகமில்்த சிகதனன்்பாற் கருலண்னி புரி்நததனாற்
றுளஙகுறு்தம் ்பாவணிக்குச தசாலத்துணி்ந்த னுலரவிரித்து
வளஙதகழுமவ வருளிலல்்ல் வகுத்தலரி தரிதரி்த”

கவி்ர் ேெைாயலு அெர்களின் இவவிரு கவி்தைகளும், அெர் தைன் ஆசிரியர் ொல் 
வகாணடிருந்தை வெருமைதிப்பின் மீது வெளிச்ேம் ொய்ச்சுகின்றன.
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தைனது மைாணாக்கர் ேெைாயலுவுடன் தைமிைால் 
இ்ணந்தை மீனாட்சி சுந்தைைம் அெர்கள, பிற மை்ற 
இலக்கியஙக்்ளக் கற்றறிருந்தை்தை, குறுகிய மைனம் 
ெ்டததை ்ேொ்கள சிலைால் ஏற்றுக் வகாள்ள 
முடியவில்்ல. சமைலும், ேெைாயலு என்ற கிறிததுெ்ை 
மைாணாக்கைாக ஏற்று, அெருக்குத சதைம்ொெணி, 
திருொரூா் கலம்ெகம் ஆகிய நூல்க்்ள ொடம் 
வோன்னதும் கேந்தைது. இது தைகுதியன்று, மு்றயன்று 
என்றும் அெர்கள கு்றகூறத தை்லப்ெட்டனா். 
அச்்ேெச் சிறிசயாரின், முதிைா மைனமைறிந்தை 
மீனாட்சி சுந்தைைம் அெர்களிடம் கூறினார், “நான் 
சதைம்ொெணி்யப் ொடம் வோல்லுதைலும், கிறிததுெர் 
முதைலிய பிற மைதை மைாணாக்கர்கள என்ொற் 
ொடஙசகட்டலும் கூடாதை வேயல்கவ்ளன்று சிலர் 
வோல்லி ெருெதைாகத வதைரிகிறது. மைாணாக்கைாக 
யார் ெந்தைாலும், அன்சொடு ொடம் வோல்லுதை்லசய 
என் முதைற்கட்மையாக எணணியிருக்கிசறன். 
எல்லாத தைானததிலும் விததியாதைானசமை சிறந்தைது. 
அன்னமிடுதைற்குப் ெசியுள்ளெசை ொததிைர். 
அதுசொலப் ொடஞ வோல்லுதைற்கு ெடிப்பில் 
ஆர்ெம் உ்டய யாெரும் ொததிைர்கச்ள. அன்றியும் 
தைமிழ் நூல் யாதைாயிருப்பினும், அதில் உள்ள 
வோற்வொருள நயஙக்்ள உணர்தைல் பி்ையாகாசதை!” 
(உ.செ.ோமிநாதைர் அெர்க்ளது “மீனாட்சி சுந்தைைம் 
பிள்்ளயெர்கள ேரிததிைம்” என்ற நூலிலிருந்து 
இக்கூற்று எடுக்கப்ெட்டுள்ளது)

மைானுடசநயம் மிக்க உயர்ந்தை சிந்தை்னக்ளால் 
ெணெட்டிருந்தை மீனாட்சி சுந்தைைம் அெர்கள, தைன் 
மைாணாக்கர் ேெைாயலு்ெயும் அவெழியிசலசய 
ஆற்றுப்ெடுததினார்.

ேெைாயலு, திரிசிைபுைம் மைகா விததுொன் 
மீனாட்சி சுந்தைைம் அெர்களிடம் தைமிழ்ப் ொடம் 
சகட்டு, புது்ெ திரும்பியவுடன் வெளிநாட்டினருக்குத 
தைமிழ் கற்பிக்கும் ஆசிரியைாகவும், தைமிழ் நூல்களுக்கான 
அச்சுக்கூடம் ஒன்றில் சமைலா்ளைாகவும் 
ெணியாற்றினார். சதைம்ொெணி, திருக்காெலூர்க் 
கலம்ெகம் ஆகிய இரு நூல்க்்ளயும் மீனாட்சி 
சுந்தைைம் அெர்களிடமிருந்து ஐயந்திரிெறக் 
கற்றிருந்தைதைனால், அெர் வொது அைஙகுகளில் 
நிகழ்ததிய உ்ைகவ்ளல்லாம் மைக்க்ளது கெனத்தை 
ஈா்ததைன. இலக்கியஙகளுக்கான வி்ளக்கவு்ைகள 
மைட்டுமைல்லாது, மிக வி்ைொக கவி்தை யாததைலிலும் 
ஆழ்ந்தை புல்மை வெற்றெைாக வி்ளஙகினார். இெைது 
கவிெ்ளம் குறிதது, உளளுர் மைக்கள மைட்டுமைன்றி, 
பிைான்ஸ, இஙகிலாந்து ஆகிய நாடுகளிலுமுள்ளெரும் 
வெகுொகப் ொைாட்டி, ெட்டஙகள அளிததுச் 
சிறப்பிததுள்ளனர் .  ்மைசூரு மைாமைன்னர் 
திருவிதைாஙகூர் மைாமைன்னர் இருெைாலும் இெர் 
வெரு்மைப்ெடுததைப்ெட்டுள்ளார்.

1981, வேப்டம்ெர் திஙகளில், புது்ெ அைசு, 
முதைல்மைச்ேர் வதை. இைாமைச்ேந்திைன் அெர்க்ளது 
நிர்ொகததின்கீழ் இயஙகி ெந்தைது. அவெமையம் 
கவி்ர் ேெைாயலு அெர்களின் 150ெது பிறப்ொணடு, 
அைசு விைாொகக் வகாணடாடப்ெட்டது. கவி்்ை 
நி்னவுகூர்ந்து, அெ்ைப் வெரு்மைப்ெடுததும் 
முகததைான், “கவி்ர் ேெைாயலு நாயகர் கவி்தைகள” 
என்ற கவி்தைத வதைாகுதி நூல் வெளியிடப்ெட்டது. 

இதைற்காக அைசு ெதின்மைர் வகாணட குழு ஒன்்ற 
ஏற்ெடுததி, அக்குழுவின் ஆசலாே்னகளுக்சகற்ெ 
கவி்ரின் கவி்தைத திைளில் சிறந்தை கவி்தைக்்ளத 
சதைர்ந்வதைடுதது, இந்நூ்லப் ெதிப்பிததைது.

கவி்ர் ேெைாயலு ென்முகச் சிந்தை்னயும் 
ஆற்றலும் வகாணடெைாய்த திகழ்ந்தைார். வெணகளின் 
முன்சனற்றததிற்க ா கவும்  அெைது கல்வி 
ெ்ள ர் ச் சி க் க ா க வு ம்  அெ ர்  அ்ளப் ெ ரி ய 
வதைாணடாற்றியுள்ளர். விைா நடந்தை கா்ல, 
அந்நாளில் புது்ெ கல்வி அ்மைச்ேைாகப் 
ெணியாற்றிய திருமைதி சைணுகா அப்ொது்ை 
அெர்கள, விைா மைலரில், கவி்ரின் கீழ்க்காணும் 
கவி்தை்யப் ெதிவு வேய்துள்ளார்.

“்்பாற்று தமழிற்கல்வி வளமிிஃததன்று மிஃதுணரிற்
பூலவமார்கள
ஏற்ற மு்டனற மறஙகணத்டழின் மலனக்்கார்
தீ்பதமனத் திகழ்வாதரன்று
மாற்றன் மிகுபுலவர் தசாற்ற கூற்றுகள சிற்சில
விஙக னலற்வ தனன்லன
ஏற்ற வறிவினர் தூற்றாரிஃதிலார் தூற்றுதற்்கரர்
ஏதுமுண்்டா”

1820-களின் துெக்கததில், புது்ெயில் வெண 
குைந்்தைகளுக்வகன்று தைனிசய ெளளி எதுவும் 
இல்லாதிருந் தைது .  பிவ ைஞசு  குடியுரி்மை 
வெற்றிருந்தைெர்களின் குைந்்தைகளுக்காக ஒரு 
ெளளியும், கிறிததுெர்களின் வெண குைந்்தைகளுக்காக 
மைற்வறாரு ெளளியும் இயஙகி ெந்தைன. புது்ெ 
குடிமைக்கள தைஙக்ளது வெண குைந்்தைகளுக்கு, கல்வி 
கற்கும் ொய்ப்பு செணடுவமைன்று சொைாடி ெந்தைனர். 
இந்நி்லயில், கவி்ர் ேெைாயலு அ்னதது ோதி, 
மைதை, மைக்களின் வெணகுைந்்தைகளின் கல்விக்காகத 
தைமைது கவி்தைகளின் மூலம் குைவலழுப்பி, அை்ே, 
இக்சகாரிக்்கக்கு உடன்ெட ்ெததைார். 1865-ஆம் 
ஆணடு, புது்ெ அைசு, ேெைாயலு அெர்கள 
வகா்டயாக அளிததை நிலததில், “வேயிணட் 
வடனிஸ வெணகள ெளளி” என்ற வெயரில் ஒரு 
கல்விக்  கூடத்தைத  துெஙகியது .  ெளளி 
துெக்கப்ெடுெதைற்கு கவி்ர் இரு நிெந்தை்னக்்ள 
அைசுக்கு விதிததைார். ெளளி, அ்னதது ோதி, மைதைப் 
வெண குைந்்தைகள ெயிலும் ெளளியாக இருக்க 
செணடும், எதிர்காலததில், இது இருொலா் 
ெளளியாக மைாற்றப்ெடக்கூடாது, அவொறு 
மைாற்றப்ெட்டால், தைாம் அளிததை நிலக்வகா்ட 
வேயலிைந்துவிடும் என்றும் வதைளிவுெடக் கூறியதைன் 
வி்்ளொக இன்ற்ளவும் இப்ெளளி ெ்ளாகததில் 
ேெைாயலு அைசு வெணகள துெக்கப்ெளளி, 
ேெைாயலு அைசு வெணகள சமைனி்லப்ெளளி என்ற 
வெயர்களில் இரு ெளளிகள, அெைது உயர்ந்தை 
சநாக்கஙகளுக்காகசெ வேயல்ெட்டு ெருகின்றன. 
வொதுவு்ட்மைக் கட்சித தை்லெர் திரு. ஜி. 
ைாமைகிருஷணன் அெர்கள 2019-ல், இப்ெளளி்ய 
ஆய்வு வேய்து, எழுதிய கட்டு்ை ஒன்று, முதைல் நாள 
“தினமைணி” நாச்ளட்டிலும், அடுததைநாள “தீக்கதிர்” 
ஏட்டிலும் வெளிெந்தைது.

ேமைய  செறுொடின்றி அ்னெருக்கும் 
தைமிழ்ப்ொடம் வோன்ன தைமைது ஆோன் மீனாட்சி 
சுந்தைைம் அெர்க்்ள அடிவயாற்றி, கவி்ர் 
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ேெைாயலுவும் ோதி, மைதை செறுொடின்றி வெண 
கல்விக்கான ெழிெ்ககள அ்மைததைார் என்ற 
ெைலாறு, ஆசிரியருக்கும் மைாணாக்கருக்கும் புகழ் 
சேர்க்கின்றது. இததைகு மைாணாக்க்ைப் வெற 
அவொசிரியர் தைாம் என்ன செறு வெற்றிருக்க 
செணடும்! மீனாட்சி சுந்தைைம் தைமைது மைாணாக்க்ை, 
தைமிழ்ப் ொடதசதைாடு, அகன்ற ேமூகப் ொர்்ெ 
வகாணட நன்வனறிக் கல்வி்யயும் சேர்தது 
அல்லொ ெயிற்று விததிருக்கின்றார்! இஃதைன்சறா 
முழு்மையான கல்வி எனப்ெடுெது. புது்ெ அைசின் 
விைா மைலரில், ேெைாயலு அெர்களுக்குப் புகழ்மைா்ல 
சூட்டி மைகிழ்ந்தைெர்கள என்ற ெட்டியலில், அெைது 
ஆசிரியைான திரிசிைபுைம் மைாகவிததுொன் மீனாட்சி 
சுந்தைைம்தைான் முதைன்்மையாக இருக்கின்றார். தைனது 
மைாணாக்க்ைப் ொைாட்டி அெர் எழுதிய ெதிவனட்டு 
கவி்தைகள அெைது அப்ெழுக்கற்ற அன்புக்கு 
எடுததுக்காட்டு. அப்ெதிவனட்டு கவி்தைகளில் 
இைணடு மைட்டும் கீசை தைைப்ெட்டுள்ளன.

“தசான்ன்மும் த்பாருண்மு மணி்்மும் 
்பணின்மும்
தசால்லாமற்லறப
்பன்ன்மும் தவளிப்படுத்திநீ தசய்பிரசஙக ் ்ப
்ப்ன் ்பாராட்ட
என்ன்மு முணா்்ந்த மாதவா்ரா தவான்்ற
சிறிதுணர்்ந்த தமல்லாம் வல்லார்
தன்ன்மாக் தகாளுஞ சவரா்லு சுகுண புனிதாநீ
சாற்றுவா்்”
“ஆடு தகாடிமணிமா்ட வனப புதுலவ வளர் சவரா்லு
பூவாவி்ந
நீடுலகினின் கல்வி்்பானிலறவான் மதித்ன்று
நிரம்பி ்பார்க்குஞ
சூடுபுகழ் நின்லக்்பாற் த்பாழி்நதிடுவான் 
முகிதலன்றுஞ
தசாரி்நது ்பார்க்கு
மீடு சரி்ாகாது ் தயும் விளர்த்திடு மலவ்ா
தி்ற்று்நதா்ன”

கவி்ர் ேெைாயலு ொமைைமைக்களின் ொழ்க்்கயில் 
காணக்கூடிய இன்னல்க்்ளவயல்லாம், தைன் 
மைனதைால் முழு்மையாக உணர்ந்து, அெற்்றக் 
கவி்தைக்ளாக ெடிததுள்ளார். அற்்ற நாளில், 
சதைர்தைல் காலததில் இன்று சொலசெ ென்மு்றயும் 
மிகுந்திருந்தைது. இதில் ொதிக்கப்ெட்சடார் எளிய 
மைக்கச்ள. அைசியல் வதைளிவு இல்லாதை அப்ொமைை 
மைனிதை்ை, ேமூகப்ெலம் மிக்க வேல்ெந்தைர்கள 
ெக்டக் காய்க்ளாகப் ெயன்ெடுததினர். இவெெல 
நி்ல்யக் காணப் வொறா கவி்ர், மைனம் ெ்தை 
ெ்தைதது கீழ்க்கணடொறு கவி்தை வேய்தைார்.

“துட்டர் எதலக்சி் ் ாளில் வீடுகளில் புகு்நதடிக்கச
்சரமா்நதர்
்ட்டமிகச தசய்து த்பணடீாக்லளக் தகடுக்க அதிகாரர்
்ாடி வ்நது
சுட்ட குண்டால் குற்றம் அற்்றார் ்படடிறக்கப ்பரிகள
தவட்டால் ் சார்்நது வீழக்
கட்டமு்டன் வாக்களிக்கும் இசதச்லால் ஓா ்்பலனூங
கணடி்லா்ம
அல்லது சாரா்ஙகள ஆல்ட காசுக்காக
ஆலச தகாண்ட

புல்லாக்லள நீக்கிவிடடுத் தீால்வவரி தகாடுக்கின்ற
்்பாதம் உளள
்ல்லவர்கலளக் தகாணடி்லங கி்லரப்்பால் 
வாக்களிக்க
்ாளுஞ தசய்தால்
வல்ல ் சனாத்்தர் ததபபுய்த்்தமா்ர ் லமாம்
மா்நதருக்்க”

எளிய வோற்களில், கவி்ர் சதைாலுரிததுக் 
காட்டிய ேமூக அெலஙகள அெைது ேமூக 
அக்க்றக்குச் ோன்று. அன்்றய காலததில், உலகின் 
ெல ெகுதிகளில் இருந்தைது சொலசெ, ஆட்ெ்டயும், 
மிகுந்தை வேல்ெமும் உ்டசயார் எளிய மைனிதை்ை 
ஏமைாற்றி, அெருக்கு உரி்மையான நிலத்தைத தைெறான 
மு்றகளில் பிடுஙகிக் வகாளெது ெை்மையாக 
இருந்தைது. கல்வி அறிவு இல்லாதை அவவெளிசயா்ை, 
அைசு அதிகாரிகளின் து்ணசயாடு ஏமைாற்றுெதும் 
நிகழ்ந்தைது. இசதைாடு, கல்வியறிவு இல்லா அவெறிசயார் 
தைஙகளுக்குளச்ளசய  பிணக்குற்று ,  ெ்க 
ொைாட்டுெதும், இது வதைாடர்ொன நீதிமைன்ற 
ெைக்குகளில் தைஙகள வோத்தைத வதைா்லப்ெதும் 
அடிக்கடி அைஙசகறின. கவி்ர் ேெைாயலு, தைாம் 
ொழ்ந்தை ொகூர் ெகுதியில், ெறிய, எளிய மைக்கள, 
ெடும் வதைால்்லக்்ளயும் இன்னல்க்்ளயும் 
கவி்தையில் அறச்சீற்றததுடன் ெதிவு வேய்துள்ளார்.

“கல்லல்ட்்டாம் ்பண்நதாரும் என்கின்றீர்
அடுத்தநிலக் காராத்ஙகள
எல்லலல்விட த்டடடிஎடடி இட்டகல்லல
்டடுவரு கின்றார்மிக்க
ததால்லல்ல்ட கின்றதல்லால் சுகஙகா்ணாம்
தகால்லலநிலஞ சுருஙகிற்தறன்றால்
்பல்லலஇளிக்கின்றார் லகப்பலம் உல்ட்ார்
்ாஙகள துன்்பப்படுகின்்றா்ம”
“எத்தலனகல் ் டடீர்கள என்றறி்க் குறிபபில்லல
இ்டத்திற்தசன்றால்
பித்தலனப்்பால் அலல்நது அடுத்த நிலக்கல்்லா
்ம்கல்்லா பிரிகால் கல்்லா
அத்தலனக் ் கட்டறி்லா்ம ் ன்றிப பிறரா்ல
்றிதற்கில்லல
இத்தலக சஙகட்டஙகள ஏற்்படுத்திப ்பணமு்நதா
என்்பார் உண்்டா”

புது்ெ்ய நிர்ெகிதது ெந்தை ஓர் ஆளுநர், தைமைது 
அலுெலக ஆேனததிலிருந்து நீதி உ்ைக்க செணடிய 
தைருணஙகளில் கூட மைது அருந்திய மையக்க 
நி்லயிசலசய இருப்ொைாம். அெர் வநஞசில் 
சிறிதும் ஈைமின்றி, ஒடுக்கப்ெட்ட ெ்றயர் ெள்ளர் 
மைக்களிடமிருந்தும், தைனது வீட்டு விருந்துக்காக 
ஆடுக்்ளயும் சகாழிக்்ளயும் ெறிததுக் வகாளளும் 
கீழ்ப் ெணபினர் என்ெ்தைக் கீழ்க்கணட கவி்தையில் 
விெரிக்கின்றார்.

“முலற அறி்ா ஊரில்தான் இட்ட்த சட்டம் என்று
தமாழித் திழி்நத
்பலற்ர் ்பளளர்களினி்டத்தும் ஆடுகள
்காழிகள மற்றும் ்பறித்துக் தகாணடு
மலற்றி்நத ் ம்லாரின் வழக்லக்ழித்
தவலரத்ன்றும் வாதிக்கின்ற
குலற்்டர்்நத கூழ்ததாபல்ப என்தறாழிவான்
என்தறவருங கூறுவா்ர”
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ேெைாயலு அெர்கள தைம் ொழ்நாள முழுெதும் 
ஒரு மைகததைான மைக்கள கவி்ைாகசெ ொழ்ந்தைார் 
என்ெது அெைது கவி்தைகளிலிருந்து புலப்ெடுகிறது. 
இந்திய விடுதை்லக்கு முன்னர், புது்ெ பிவைஞசு 
ஆளு்கயின் கீழ் இயஙகியசொது, அைசில் மைக்கள 
ெஙகளிப்பு முழு்மையாக இல்லாதை காைணததைால், 
அைசு அதிகாரிக்ளால் அெர்கள தைாஙகவொணணா 
வ க ா டு ் மை க் கு  உ ள ்ள ா க் க ப் ெ ட் ட ன ா் . 
இந்நிகழ்வுக்்ளவயல்லாம் சநரில் கணடு மைனம் 
துடிததை ேெைாயலு, தைன் செதை்ன்ய, தைன் கவி்தை 
ெரிகளில் வகாட்டித தீர்ததைார். அெர் மிகப்வெரிய 
வேல்ெந்தைைாயிருந்தைசொதும், தைஙக்ளது ெறிய 
நி்லயிலிரு ந்து  ச மை சல  எை  முடிய ா தை 
ெல்லாயிைக்கணக்கான ஏ்ை மைக்கச்ளாடு, அெர் 
தைன்்ன ஒரு்மைப்ெடுததிக் வகாணடார். ் கயூட்டு 
மைற்றும் ெல மு்றசகடுகள மூலம் மைக்களிடமிருந்து 
ெணத்தைப் பிடுஙகும் அதிகாரிக்்ள சநாக்கி கலகக் 
குைல் எழுப்புகிறார், “அம்புவியில் உமைக்கு நல்ல 
ேம்ெ்ளம், ஆள வீடு ெணடி அளிததிருக்க 
எம்வொரு்்ளப் ெறிக்கின்றீர்” . “மைச்சுமை்ன 
கட்டுதைற்குத தூணதூலம் உததிைம்்க மைைஙகள 
மைற்றும் / அச்ேம் அறப்புறம்சொக்குகளில் வெட்டிக் 
கு்ளஙகளிசல அடுக்கிப்பின்னர் / தைச்சு செ்லகள 
வேய்தூா்க்கிைவினிசல அனுப்பும் இெர்” என்று 
அைசுச் வோத்தை அெகரிக்கும் அதிகாரிக்ளது 
தைெறுக்்ளத சதைாலுரிததுக் காட்டுகின்றார். 
“வொதுக்சகசுப் ெணம் என்றும், அதைற்கு மைா(வமை)
ம்ெர்கள என்றும் வொருந்தைக்கூட்டி மைதுக்சகசும்மைா 
அ்லயும் அதிகாைர் அப்ெணத்தை ெ்்ளததுக் 
வகாளொர்” என்ற ெரிகள, அன்்றய நாள 
அதிகாரிகள மைக்க்்ள மைதுொஙகி ெைச் வோல்லி 
அருந்தும் கய்மைப் ெண்ெக் வகாணடிருந்தை்தைச் 
சுட்டுகிறது. எந்தை ஊரில் நிகைக்கூடிய ேமூக 
சமைாதைலிலும், சில ேதிகாைப் புல்லா ்பிறா ்வீட்டுக் 
கிணற்றிசல மைலத்தைக் வகாட்டும் அநியாயத்தை 
தைன்னலம் மிகு அதிகாரிகள அறிந்தும் ொ்ளாவிருப்ெர், 
அற்ெ ெைக்குகளில் வொய்ோட்சி வோல்லப்ெட்டு, 
அதிகாரிகள இ்தைக் காணாதிருக்கப் ெடிொஙகிப் 
ெஙகும் ொஙகி, எளிய மைக்க்்ள நசுக்கின்றனசை 
என்று ஒரு கவி்தையில் கணணீர் ெடிக்கின்றார். 
க ல் ல ் ற யி ல்  ெ தி த தை  க ரு ங க ல் ்ல 
இடிதது்டதவதைடுததை கயெ்ைக் காெல் அதிகாரிகள 
கணடும்  க ாணாமைலும்  விட்டுவிடுெ்தை 
இன்சனாரிடததில் இடிதது்ைக்கின்றார். காய்கறி 
விற்கின்றொ் இவெதிகாரிகளுக்கு, நிதைம் கடன் 
வகாடுததுத சதைய்ந்தைார் என்றும், இெருக்கஞசி மீன் 
விற்ெெரும் இடம் வெயருகின்றார் என்றும் இெர் 
அதிகாைெர்க்கத்தை சநாக்கித தைன் கணடனக் 
குை்ல எழுப்பும்சொது, நமைக்குளளும் சினம் 
வகாப்ெளிக்கின்றது. அதிகாரிக்்ள எதிர்ததுக் 
சகளவிசகட்கும் மைனெலுவும் திறனும் இல்லாதை, 
சென் பிடிததை துணிகட்டும் ெ்றச்சிகளும் ெ்றயரும் 
(அனுமைதியின்றி )  மீன்  பிடித தை ா வ ைன்று 
ெைக்குப்சொட்டு, அதைற்காக ஏைா்ளமைாகப் 
ெடிப்ெணமும் சதைடிக்வகாணடார்கள” என்று, அைசு 
அதிகாரிக்்ளப் ெகிைஙகமைாகக் குற்றம் ோட்ட அெர் 
என்றுசமை தையஙகியதில்்ல. “ஏரியிசல அடர்ந்தை 
மைண்ணப் ெறிதவதைடுதது ெள்ளம் ஆக்கிட 

எணணாமைல் மைாரியினால் ெரும் நீர்க்குமை்ட 
கட்டுொர் இடிப்ொர்” என்று, அைசுப் வொறி்்ையும் 
அெர் கணடிக்கின்றார். “ஆறுசெர் செ்ல வேய்தைால் 
அெர்க்கிரு சூர்்ெயான்மைார் (சூப்ெர்்ெேர்) செறு 
செறா்்ளக் கூட்டி வமைய்க் கணக்வகன்று காட்டி / 
கூறுகூறாப் ெஙகிட்டுக் வகாளகின்றார் எம்ெணத்தை” 
என்று வொதுப்ெணிதது்ற அதிகாரிகளின் ஊைல் 
குறிதது, ஏறக்கு்றய 150 ஆணடுகட்கு முன்னசைசய 
ேெைாயலு அெர்கள கவி்தை ொயிலாகக் குற்றப் 
ெததிரி்க ெடிததிருக்கின்றார். ெறிய மைக்கள தைஙகள 
குடி்ேக்்ளப் பிரிதது ஓ்ல மைாற்றினால் ெரி, சிறிய 
மை்னகளில் ஓடு மைாற்றினால் ெரி, வெள்்ளயடிததைால் 
ெரி, ெந்தைல் அ்மைததைால் ெரி என்று அைசு மைக்க்்ளக் 
கேக்கிப் பிழிந்து வகாணடிருந்தைது, ேெைாயலு 
அெர்களின் ொர்்ெயில், அைசுப் ெணிகளில், 
குணத்தைப் ொைாது, ெடிப்பி்ன மைட்டும் சோதிதது, 
அலுெலர்க்்ளத வதைரிவு வேய்ெது தைான் அ்னதது 
ேமூகப் ெணிகளுக்கும் காைணமைாய் இருந்தைது. 
இவவுண்மை்ய, அெர் தைன் கவி்தைகளில் எளிய 
வமைாழியில் ெதிவு வேய்துள்ளார்.

அைசின் அதிகாரிகளின் வகாடு்மைகச்ளாடு, 
மைக்களும், மைது அருந்தும் ெைக்கததிற்கு அடி்மையாகி, 
தைஙக்்ளத தைாஙகச்ள சமைலும் வகாடு்மைகளுக்கு 
உட்ெடுததிக் வகாணடனர் என்ெ்தையும் அெர் 
கவி்தைகள ொயிலாக விெரிததுள்ளார். “தீய 
ோைாயஙகள அயன்வெணடிர் க்்ளயிழுக்கச் 
வேய்யும் / நாய் என்றும் கழு்தைவயன்றும் நரி 
என்றும் கததி மிக நடிக்கச் வேய்யும் / சநாய்னததும் 
உறச் வேய்யும்” என்று அெர் எச்ேரிக்்க மைணி 
அடிததும் விழிப்புணர்வு ஊட்டியும் ேமுதைாயததின் 
கீழ்ததைட்டு மைக்களுக்கு அறிவு்ை கூறியசொதும், 
மைக்கள வதைாடர்ந்து “வகாணடெ்்ள அடிதது்தைததுச் 
சுடச் வேய்யும் ... கணட வெணடிர்க்்ள சோைஞ 
வேயச் வேய்யும்... தைணட்னக்கும் அஞோமைல் 
அலுெலும் நீஙகிடச் வேய்யும்” புன்வனறிகளிசலசய 
அ மி ழ் ந் து  தி ் ்ள த தி ரு ந் தை ன ர்  எ ன் று 
மைனசெதை்னசயாடு ொடுகின்றார். மைதுமையக்கம் 
மைனிதை்ை எததைகு கீழ்ச் வேயல்க்்ளவயல்லாம் 
வேய்யததூணடும் என்ெ்தை ஒரு ெட்டியலிட்சட 
காணபிக்கின்றார். “களளுணடு கிடந்தைெ்னக் 
கட்்டவயன்று வெறிநாய்க் கா்லததூக்கி 
விளளும். . .  வதைளளு தைமிழ்ப் புலெர்க்்ளத 
திட்டியடிததிடச் வேய்யும், திருடச் வேய்யும்” என்ற 
ெரிகளிலிருந்து, அெர் மைதுவுக்கு அடி்மையாசனா்ை 
ந ல்லு்ை  கூறி  திரு த தை  மு ற் ெட்டிருக் க 
செணடுவமைன்ெதும், அவெமையம், அப்புல்லா், 
அெைது அறிவு்ை்ய ஏற்காது அெ்ைசயத 
தைாக்கியிருக்க செணடுவமைன்ெதும் வி்ளஙகுகிறது.

கவி்ர் ேெைாயலு அெர்கள, இந்தை இடததில் 
ஒரு ேமூக முை்ணச் சுட்டிக் காட்டுகின்றார்.

“புடடி புடடி்ாகக் குடித்து லதலத என்றாடி நிதம்
புரணடுருணடு
திடடி தமத்லதயிடி் துடிக்கின்ற உத்தி்்ாகஸ்தர்கலளத்
ததணடிக்காமல்
தவடடி மணலணச சும்நத ் ்ாய்நீஙக அலர்ணாவுக்கு
்மற்்ப்டாமல்
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மடடில் சரக்குண்பவலர மகாகுடி்ர் என்று மன்னர்
வாதிப்பா்ர”

வநடுஙகாலமைாகசெ, ேமுதைாயததில் வேல்ெருக்கு 
ஒரு நீதி, அஃதில்லாசதைாருக்கு ஒரு நீதி என்ற 
பிறழ்்ெ அல்லது பி்ள்ெ எவெ்ளவு துல்லியமைாகப் 
ெடம்பிடிததுக் காட்டுகின்றது இக்கவி்தை! . 
வதைாடர்ந்து கவி்ர் சகளவி எழுப்புகிறார், 
“வகாடிய்ையும், வகா்ல்்ையும், திருட்ையும், 
வொய்ய்ையும்... தைணடிததுக் காக்கும் மைன்னர்... 
இெர்களுக்வகல்லாத தைாயாஞ ோைாயம் மைதுொனஞ 
வேய்யும் / குடியாக்்்ளத தைணடிக்காசதைன் விடுததைார், 
ெணம் இெைால் குவியுவதைன்சறா?” கவி்ர் மை்றந்து 
நூற்றி ஐம்ெது ஆணடுகளுக்கு சமைலாகியும், இந்தைச் 
ேமுதைாயக் சகடுகவ்ளல்லாம் ேற்றும் மைாறாதிருப்ெ்தைக் 
காணும் ோன்சறார் எெரும் மைனம் ொடசெச் 
வேய்ொ.்

இ்ெய்னத்தையும் விட, மைதுவினால் வி்்ளயும் 
மைற்வறாரு மிகப்வெரிய வகாடு்மை்யக் கவி்ர் 
வநஞசில் ெதைற்றததுடன் ொடுகின்றார்.

“த்பணடுகளும் இப்்பாது சாரா்ஙகள மிகப
பிரி்மாக
உணடுதம் பிளலளகளுக்கும் ஊட்டலால் ் ன்லமகள
ஒழிவ்தாடு
மணடுத்பரும் த்பாருளவீடுமணி துணிகள ஒழி்நதீன
மா்நதருக்குத்
ததாணடு தசய்து இஙகழுகின்றார், சாரா்ஙகளளால்
இசசுகம் கண்டா்ர”

ஒரு குடும்ெததில் தை்லவி சநரிய சிந்தை்னயும் 
ெணபு நலன்களும் வகாணடிருந்தைால்தைான், 
அக்குடும்ெமும் சிறக்கும், அக்குடும்ெத்தை 
உள்ளடக்கிய ஊரும் சிறக்கும், ேமுதைாயமும் சிறக்கும். 
ஆனால் குடும்ெத தை்லவியசை தைெறானந ெழிசதைர்ந்து, 
சீர் இைந்தைால், அக்குடும்ெமும் உய்யும் ெழி மைறக்கும், 
ேமுதைாயமும் சகடுறும் என்ற உண்மை்யத 
துணிவுடன் வோல்லி, இடிதது்ைததை கவி்ர் 
சொற்றுதைலுக்குரியொ். இததை்கய வெணடிர் 
“வகாடிசொசலத தைள்ளாடிக் சகாவிலுக்குள 
நு்ைகின்றார், வகாடு்மையன்சறா” என்று வோல்லி 
அெர் தைமைது கவி்தை்ய முடிக்கும் செ்்ளயில், 
மைதுவுக்கு அடி்மையான வெணகள சகாவிலுக்குள 
ெந்தைால், சகாவிலின் புனிதைத தைன்்மையன்சறா வகடும் 
என்றும், உண்மையில் அெைது இ்றப்ெற்று 
சொலியானசதை என்றும் மை்றமுகமைாகச் ோடுகின்றார்.

கவி்ர் ேெைாயலு அெர்கள தைன் தைமிழ்த 
திறததைால், ஏைா்ளமைாகக் கவி்தைகள ெடிததைார். 
அ்ெய்னததும் மிக எளிய வோல்லாட்லக் 
வகாணட்ெ. தைன் கவி்தைகள எளியெருக்கும் 
ொமைைருக்கும் சொய்ச் சேைசெணடும் என்ற 
திட்டததுடன், அெர் அலஙகாை வமைாழிந்ட்யத 
தைவிர்ததைார்.

தைான் ோர்ந்திருந்தை கிறிததுெ மை்றததுறவியர்க்்ளப் 
ொைாட்டி நி்றயசெ கவி்தைகள வேய்தைார். 
புது்ெயில் பிவைஞசு அைசு இயஙகியசொது, 
வநஞசில் சநர்்மையுடன் வேயல்ெட்ட ெல 
“ கு ெ ர் ன ர் க ் ்ள ப் ”  ( ஆ ளு ந ர் க ் ்ள ப் ) 
ொைாட்டியுள்ளார். கிறிததுெ ெ்்ளயததிற்குள 

அ்டக்கப்ெட்டு, அெர் ஒரு “கிறிததுெக் கவி்ர்” 
என்று அறியப்ெட்டிருந்தை அ்ளவிற்கு ஏ்ை எளிய 
மைக்களின் கவி்ர் என்று அறியப்ெடவில்்ல. 
இதைன்மூலம் கவி்ருக்கு ஒரு வெரும் அநீதி 
இ்ைக்கப்ெட்டுள்ளது என்று தைான் கருதை செணடும்.

திரிசிைபுைததில் மைகாவிதொன் மீனாட்சி சுந்தைைம் 
அெர்களிடசமை தைமிழ் ெயின்ற கா்ல, ஆசிரியர் 
வெருமைான் சில ் ேெரின் கணடனஙக்்ளயும் மீறி 
தைம்்மை ஆதைரிததுப் ொடம் வோன்ன செருதைவி்ய, 
ேெைாயலு அெர்கள என்றும் மைறந்திலர். ஆசிரியரிடம் 
தைான் கற்ற தைமிழ் தைன் வேல்ெநி்ல்ய உயர்ததியது 
என்ெ்தையுணர்ந்து, ஆசிரியர் வெருமைான், அெைது 
பிற மைாணாக்கர்கள அ்னெருக்கும் ஏைா்ளமைாகப் 
வொருளுதைவி வேய்தைார். மீனாட்சி சுந்தைைம் அெர்க்ளது 
்மைந்தைர் சிதைம்ெைம் அெர்களுக்குத திருமைணம் வேய்து 
்ெக்க ஆசிரியர் ெடும் இன்னல்க்்ளயறிந்து, ேற்றும் 
தையஙகாமைல், ஒரு மிகப்வெரிய வதைா்க்ய 
ஆசிரியருக்கு அனுப்பி, திருமைணத்தை நடததுவிக்க 
உதைவினார். ஆசிரியர் புது்ெக்கு அருகிலுள்ள 
ஊர்களுக்கு ெரு்கதைரும் சொவதைல்வலாம், 
ஓசடாடிச் வேன்று, அெை ெைசெற்று, அெ்ைப் 
புது்ெக்கு கூட்டி ெந்து, தைமைது இல்லததிசலசய 
வநடுநாட்கள தைஙக்ெதது, அெர் பிரியும் நாளில் 
ஏைா்ளமைாக வெகுமைதிகள வகாடுததைனுப்பும் உயர் 
ெண்ெக் வகாணடிருந்தைார். இந்நாட்களிவலல்லாம் 
புது்ெ தைமிைறி்வைல்சலாரும் மீனாட்சி சுந்தைைம் 
அெர்க்்ளச் ேந்திதது, அ்ளெ்ளாெவும், ஐயஙக்்ளக் 
க்்ளந்து வகாள்ளவும் ஏற்ொடு வேய்ொர் என்ற 
வேய்தி, அெர் எவெ்ளவு வெரிய தைமிழ்ப் ெற்றா்ளைாய் 
இருந்திருக்க செணடும் என்ெ்தை நமைக்கு 
உணர்ததுகிறது.

(பிவைஞசு வமைாழியில் உள்ள வெயர்களில் இறுதி 
எழுதது உச்ேரிப்்ெ இைந்து அ்மைதிப்ெடும். 
எடுததுக்காட்டாக, ொெர் சீததைாைாமைன் என்ற 
வெய்ைக் குறிப்பிடலாம். விக்டா் ஹியுசகாவின் 
“வல மிேைபிச்ள” என்ற புதினம், தைமிழில் 
தி்ைப்ெடமைாக்கப்ெட்டசொது, இன்ஸவெக்டர் 
“ொெர்ட்” (JAVERT) ொததிைததில் சீததைாைாமைன் 
திறம்ெட நடிததைதைால், ொததிைததின் வெயர் அெைது 
வெயசைாடு ஒட்டிக்வகாணடது. ஆனால் Javert என்ற 
வெயர், உச்ேரிப்பில், தைன் இறுதி எழுததைான ‘t’ யின் 
ஒலி்ய இைந்து ொெர் என்று நின்றுவிட்டதைால் 
சீததைாைாமைன், ொெர் என்ற அ்டவமைாழிசயாடு 
அ்ைக்கப்ெடலானார். இதுசொலசெ, ேெரி என்ற 
வெயரின் இறுதி எழுததைான ரி, ஒலி்ய இைக்க 
அப்வெயர் “ேெ“ என்றும் கவி்ரின் வெயர் 
“ேெைாயலு” என்றும் ெைஙகலாயிற்று).

கருவி நூற்கள

“மீனாடசி சு்நதரம் பிளலள்வர்கள சரித்திரம்” 
– உ.்வ. சாமி்ாதர்.

“சவரா்லு ் ா்கா ்கவிலதகள” 
– புதுலவ அரசு தவளியீடு, 1981.

“எட்டாக் கனி்ாகும் கல்வி”, கடடுலர, 
ஜி. ராமகிருஷணன், “தினமணி” 18.10.2019, 
“தீக்கதிர்”, 23.10.2019.
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வ்ட அதமரிக்கா விதித்துளள த்பாருளாதாரத் 
தல்டகளாலும் வர்த்தகத் தல்டகளாலும் சின்னஞசிறி் 
கரீபி்த் தீவு ் ா்டான கியூ்பா க்ட்நத அறு்பது ஆணடுகளாக 
கடுலம்ான த்பாருளாதார இழபல்பச ச்நதித்துளளது. 
இது சற்்றறக் குலற் 14,800 ்காடி ்டாலர் என்கிறார் 
கியூ்ப தவளியுறவுத்துலற அலமசசர்.

இது ் ்பாதாததன்று ்பதவி விலகுமுன் டிரம்ப நிர்வாகம் 
புதிதாக 243 தல்டகலள விதித்து கியூ்பாவின் கழுத்லத 
த்ரித்தது. தவளி்ாடுவாழ் கியூ்ப மக்கள கியூ்பாவில் 
வசிக்கும் தஙகள தசா்நதஙகளுக்கு ்பணம் அனுபபுவது 
தல்ட தசய்்ப்பட்டது. ் மலும் பிற ் ாடுகளுக்கு மருத்துவ 
்சலவ அளிப்பதன் மூலம் த்பறப்படும் வருமானத்துக்கும் 
தல்ட தசய்்ப்பட்டது. இவவிரணடு ் ்டவடிக்லககளும் 
கியூ ்ப  ம க் கலள க்  த க ா ல் ல  தி ட ்டமிட ்்ட 
்மற்தகாளளப்பட்டன.

இதனில்ட்் த்டல்்டா ்வரி்ணட ்காவிட - 19 
்வறு கியூ்பாவில் ்காரமாக தாண்டவமா்டத் 
ததா்டஙகிவிட்டது. ்்பாதாக்குலறக்கு இரணடு முக்கி் 
மின்சார நிலல்ஙகள ்பழுதல்ட்நது ்ாடடு மக்கலள 
கடும் துன்்பத்தில் ஆழ்த்திவிட்டன.

இ்நத நிலலயில்தான் ஜூலல 11, 2021 ஞாயிற்றுக் 
கிழலம்ன்று, மதன்சாஸ், ்பால்மா ் சாரி்ா்னாஸ், ஆகி் 
்பகுதிகளில் மக்கள ததருவில் இறஙகிப ் ்பாராடினார்கள. 
விலரவி்ல்் இ்நதப ்்பாராட்டம் ஹவானா, 
சி்ன்ிஃபயூ்காஸ், காமாகு்வ, சா்நதி்ா்கா தத கியூ்பா 
ஆகி் ்பகுதிகளுக்கும் ்பரவி்து. உணவு உளளிட்ட 
அத்தி்ாவசி்ப த்பாருடகள ்பற்றாக்குலற, ்காவிட 
த்பரு்நததாற்று சிகிசலசக்கான மருத்துவ உ்பகரணஙகள 
தடடுப்பாடு, கடும் மின்சாரத் தல்ட ஆகி்வற்றால் 
து்ருற்ற மக்கள தஙகள அதிருபதில் தவளிக்காட்ட 
்்பாராட்டத்தில் இறஙகினார்கள.

மக்களில் த்பரும்்பான்லம்்ாரும் காவல்துலறயினரும் 
ததருவுக்கு வ்நதார்க்ள தவிர வன்முலறயில் 
இறஙகவில்லல. சிலர் அடிவாஙகியிருக்கிறார்கள, ்பல்்பர் 
லகது தசய்்ப ்படடிருக்கிறார்கள. ஹவானாவில் மூன்று 
்ரா்நதுக் கார்கள கவிழ்க்கப்பட்டன. ஒருசில கல்டகள 
சூலற்ா்டப்பட்டன. லகயில் ் கா்டாலில் லவத்திரு்நத 
ஒருவலரக் லகது தசய்் ்ான்கு காவலர்கள 
முலன்நத்்பாது ் ்பாராட்டக்காரர்கள காவலலரத் தடுக்க 
ஏதும் தசய்்வில்லல.

திஙகடகிழலம - அதாவது மறு்ாள காலலயி்ல்் 

்கட்டு்ர

அமரநததா
amarantha1960@gmail.com

வசாசலிச கியூபானவக 
்காப்வபாம்

குடி்ரசுத் தலலவரும் பிரதமரும் பிற அலமசசர்களும் 
ததாலலக்காடசியிலும் ்ரடி்்ாவிலும் ்்பாராட்டம் 
குறித்துப ் ்பசி, மக்கலள அலமதி காக்கும்்படி ் வணடிக் 
தகாண்டனர். தற்்்பாலத் த்ருக்கடிக்கு வ்ட அதமரிக்கா 
விதித்துளள மனிதாபிமானமற்ற தல்டக்ள காரணம் 
என்று குடி்ரசுத் தலலவர் எடுத்துக் கூறினார். அ்நத 
வாரத்துக்குள்ள்் இரணடு மின்சார நிலல்ஙகள 
தச்ல்்பாடடுக்கு வ்நது இருலள விரடடிவிடுதமன்ற 
உறுதியும் அளிக்கப்பட்டது.

குடி்ரசுத் தலலவர் மிகுதவல் தீ்ஸ் ்கதனல் 
ஜூலல 14 அன்று தா்ன ்்ரில் தசன்று மக்கலள 
ச்நதித்துப ்்பசினார். அலனவரும் ஒன்றிலண்நது 
பு ரடசில்ப  ்ப ாது க ா க் க  ்வணடும் என்று 
்வணடிக்தகாண்டார். “ததருக்கள புரடசி்ாளர்களுக்கு 
தசா்நதம்” என்வ “ததருக்கலள மீணடும் ஆக்கிரமியுஙகள” 
என்று ் கடடுக் தகாண்டார். அதன்பின் ் ்பாராட்டக்காரர்கள 
ிஃபிததல் காஸ்ட்ராவின் புகலழ முழஙகினார்கள.

கடுலம்ான த்பாருளாதார த்ருக்கடிக்கு உ்டனடிக் 
காரணமான ் காவிட - 19 த்பரு்நததாற்றுக்கான தசலவு 
குறித்து, கியூ்பாவின் த்பாருளாதாரம் மற்றும் திட்டமி்டல் 
அலமசசர் புளளி விவரஙகலள அளித்துளளார். 2020 ஆம் 
ஆணடில் ்பத்து ்காடி்் இரு்பது லடசம் ்டாலர் 
தசலவானது என்றும், 2021 முதல் அலர ஆணடில் 
ஏற்தகன்வ எடடு ்காடி்் இரு்பது லடசம் ்டாலர் 
தசலவாகியுளளது என்றும் அவர் கூறினார். இது கியூ்பா 
சற்றும் எதிர்்பாராத தசலவு என்்பதால் கடும் த்பாருளாதார 
த்ருக்கடி ஏற்்படடுளளதாகவும் விளக்கினார்.

கியூ்பாவில் நிலலலம இவவாறிருக்க, வ்ட அதமரிக்க 
அதி்பர் ்ஜா ல்ப்டன், “்ாஙகள கியூ்ப மக்கள ்பக்கம் 
நிற்கி்றாம். சுத்நதிரத்திற்கான அவர்கள ்காரிக்லகல் 
மதிக்கி்றாம்” என்றார் . இதலன அவர் ஆடசி 
மாற்றத்திற்கான வாய்ப்பாகக் கருதினார் ! உணலமயி்ல்் 
கியூ்ப மக்கள மீது அக்கலற இரு்நதால், ல்ப்டன் நிர்வாகம் 
குலற்நத்படசம் கல்டசி்ாக டிரம்ப விதித்த 243 புதி் 
தல்டகலள்ாவது நீக்கி இருக்கலாம்.

கியூ்பா அரலச “்ப்ஙகரவாத அரசு” என்று கூறும் வ்ட 
அதமரிக்கா, டிரம்பின் “அதிக்படச த்ருக்கடி தகாடுக்கும் 
தகாளலக” ல்த் தான் இன்றும் பின்்பற்றுகிறது. க்ட்நத 
60 ஆணடுகளாக மு்ன்றவா்ற இப்்பாதும் கியூ்ப 
அரலசக் கவிழ்க்க்வ மு்ல்கிறது. ஏதனன்றால் கியூ்ப 
அரசால் மக்கள அலனவருக்கும் வீடடு வசதி, கல்வி, 
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மருத்துவம் ஆகி்லவ இலவசமாக வழஙகப்படுகின்றன. 
இவவாறு கியூ்பா உலகிற்்க முன்னுதாரணமாக இருப்பது 
வ்ட அதமரிக்கா ் ்பான்ற ஏகாதி்பத்தி் ் ாடுகளுக்கு கடும் 
எரிசசலாக உளளது. ஆக்வதான் த்பரு்நததாற்றுக் 
காலத்தில் மரு்நதுக்ளா மருத்துவ உ்பகரணஙக்ளா 
கியூ்பா தசன்றல்டவலத இ்ன்றவலர வ்ட அதமரிக்கா 
தல்ட தசய்து வருகிறது. ஏற்தகன்வ ் ல்டமுலறயிலுளள 
தல்டகளால் அத்தி்ாவசி் த்பாருடகளில் 60 
விழுக்காடல்ட இறக்குமதி தசய்யும் கட்டா்த்தில் இரு்நது 
வருகிறது கியூ்பா. புரடசில் கடடிக்காக்க மக்கள தசய்த 
தி்ாகஙகள தான் இது்ாளவலர கியூ்பா தாக்குப பிடித்து 
நிற்கக் காரணம்.

இ்நதப ்்பாராட்டஙகளில் தியூபிஸ் லாவுரன்சி்்ா 
த்ஹதா என்்பவர் இற்நது விட்டார். இது ்்பான்ற்தார் 
‘முதல் இறபபு’ வ்ட அதமரிக்க ்பல்டத்டுபபுக்கு உக்நத 
காரணமாகும் என்்பது உணலம. ஆனால் எ்நதப 
்பக்கத்திலும் இறபபு நிகழக் கூ்டாது என்்ப்த புரடசியின் 
தகாளலக்ாகும். அதனால்தான் சி்ல, தகாலம்பி்ா, 
ஈக்வ்தார் ஆகி் ் ாடுகலளப ் ்பால மக்களுக்கு எதிராக 
கியூ்பாவில் ்டாஙகுகள வீதிக்கு வரவில்லல.

ஆனால் புரடசியின் எதிர்ப்பாளர்கள இ்நத 
ச்நதர்ப்பத்லதப ்ப்ன்்படுத்தி ஆயிரக்கணக்கில் வீதிக்கு 
வ்நதார்கள. இவவாணடு ஜனவரியில் அ்நநி் தசலாவணிக் 
கல்டகள, இருவித த்ப்சாக்களின் இலணபபு, கியூ்ப 
த்ப்சாவின் மதிபபுக் குலறபபு, சம்்பளம் அதிகரிபபு என்று 
்பல

்்டவடிக்லககள கியூ்ப அரசால் எடுக்கப்பட்டன. 
ஆனால் அலவ எதிர்்ப ா ர் த்த  விலளவுகலள 
ஏற்்படுத்தவில்லல. மாறாக, அலவ ்பற்றாக்குலறல் 
ஏற்்படுத்தின. ஏலழ மக்கள அதிகமாக ்பாதிக்கப்பட்டார்கள. 
இத்தலக் ஏலழ மக்கள, உலழக்கும் மக்கள, தஙகள 
்கா்பத்லத தவளிக்காட்ட ் ்பாராட்டத்தில் இறஙகினார்கள. 
ஆனால் புரடசியின் எதிர்ப்பாளர்கள தருணம் ்பார்த்து 
்்பாராட்டத்தில் கல்நது தகாணடு, வ்ட அதமரிக்க 
தலலயீடல்ட ் வணடினார்கள. இவவாறாகத்தான் இ்நத 
த்ருக்கடி்ான நிலலலமல் எதிர்ப புரடசி்ாளர்கள 
்ப்ன்்படுத்திக் தகாண்டார்கள.

க்ட்நத ஜூன் மாதத்தில் கியூ்பா மீதான தல்டகலள 
நீக்க்வணடுதமன்ற தீர்மானத்தின் மீது ஐ.்ா.வில் 
ஓடத்டடுபபு ் ்ட்நதது. வ்ட அதமரிக்கா, இஸ்்ரல் தவிர 
மற்தறல்லா ் ாடுகளும் தீர்மானத்லத ஆதரித்தன. 1992 

ததா்டஙகி க்ட்நத 29 ஆணடுகளாக வ்ட அதமரிக்க 
தல்டகலள நீக்க ்வணடுதமன இ்நத ஓடத்டடுபபு 
நிகழ்கிறது. சர்வ்தச சமூகம் வ்ட அதமரிக்கத் தல்டகலள 
நீக்க்வ ஒவ்வாராணடும் ஓட்டளிக்கிறது. ஆனால் வ்ட 
அதமரிக்கா இ்நதத் தல்டகலள நீக்காமல் ஐ.்ா. சல்பல்க் 
்கலி தசய்து வருகிறது.

்பல ஐ்ராபபி் ்ாடுகளும் கன்டாவும் இ்நதத் 
தல்டகலள நீக்க ்வணடுதமன்்ற கூறி வருகின்றன. 
சுற்றுலாத் துலறயிலும், கியூ்ப ரம் மற்றும் புலகயிலல 
விற்்பலனயிலும் ஈடு்ப்ட விரும்புகின்றன. க்னடி் 
கம்த்பனிகள கியூ்ப நிக்கல் சுரஙகஙகளில் ததா்டர்பு 
ல வ த் து ள ளன .  அணலமயில்  கி யூ ்ப ா வி ல் 
கணடுபிடிக்கப்பட்ட ்கா்பால்ட சுரஙகஙகளில் கியூ்பா 
வு்டன் இலண்நது தகாளள ்பன்னாடடு நிறுவனஙகள 
்பலவும் ஆர்வம் காடடி வருகின்றன. வ்ட அதமரிக்க 
ததாழில் முலன்வார் ்பலரும் தல்டகள விலக்கப 
்ப்ட்வணடும், கியூ்பாவில் உளள ததாழில் வாய்பபுகலளப 
்ப்ன்்படுத்த ் வணடும் என்்ற விரும்புகிறார்கள. ஆனால் 
உலகுக்்க முன்னுதாரணமாக ்சாசலிச ்ா்டாக கடும் 
த்ருக்கடியிலும் தாக்குப பிடிக்கும் கியூ்பா அரலசக் 
கவிழ்க்கும் ் ்ாக்கம் தகாண்ட வ்ட அதமரிக்கா, ் மலும் 
்மலும் தனது பிடில் இறுக்கி வருகிறது.

தகா்ரானா ்்ா்ாளி ஒருவருக்கு சிகிசலச அளிக்க 
ஒரு ்ாலளக்கு 180 ்டாலர் தசலவாகிறது. அதி தீவிர 
சிகிசலசப பிரிவில் ஒரு ் ாலளக்கு ஒருவருக்கு சிகிசலச 
அளிக்க 550 ்டாலர் தசலவாகிறது. ஆனால் சிகிசலச 
எப்்பாதும்்்பால முற்றிலும் இலவசமாக அளிக்கப்படுகிறது. 
இறபபு விகிதமும் ்பத்து லடசம் ்்பருக்கு 47 ்்பர் 
மடடு்ம. வ்ட அதமரிக்காவில் ்பத்து லடசத்துக்கு 1,724 
இறபபு என்று ்பதிவாகியுளளது.

்காவிட-19 த்பரு்நததாற்றுக்கு ஐ்நது வலக்ான 
தடுபபு மரு்நதுகலளக் கணடுபிடித்துளள கியூ்பா, அதலன 
தசலுத்துவதற்கான சிரிஞசுகள ்பற்றாக்குலற்ால் 
அவதிப்படுவது எத்தலக் முரண்லக ! சீனா, கன்டா 
்்பான்ற ் ாடுகளிலிரு்நது வரும் மருத்துவ உ்பகரணஙகலள 
கியூ்பாவுக்கு ஏற்றிச தசன்றால் வ்ட அதமரிக்கா 
தண்டலன விதிக்கும் என்று அஞசி, ்பல சரக்கு 
கம்த்பனிகள மறுத்துளளன.

மருத்துவம், மருத்துவ ஆராய்சசி ஆகி்வற்றில் ்பல 
சாதலனகலள நிகழ்த்தி உலகிற்்க முன்னுதாரணமாக 
விளஙகுகிறது கியூ்பா. க்ட்நத அறு்பது ஆணடுகளாக 
உலகின் வறி் ்ாடுகளுக்கும் வளரும் ்ாடுகளுக்கும் 
கியூ்ப மருத்துவர்கள மற்றும் ்பணி்ாளர்கள அ்டஙகி் 
தஹன்றி ரீவ பிரி்கட, இலவசமாக து்ர் துல்டபபுப 
்பணி்ாற்றி வ்நதுளளது. இப்பணிக்காக கியூ்பாவுக்கு 
அலமதிக்கான ்்ா்பல் ்பரிசு வழஙகப்ப்ட ்வணடும். 
இன்லற் த்ருக்கடி்ான நிலலயில், கியூ்பாவுக்கு 
ஆதரவு அளித்து அதன் இலற்ாணலமக்கு ஊறு 
ஏற்்ப்டாமல் காப்பது ் மது க்டலம. தஹா்ச மார்த்தி, ் ச 
தகவாரா, ிஃபிததல் காஸ்ட்ரா ஆகி்்ாரின் தன்னலமற்ற 
உ்ரி் தகாளலககளால் வளமூட்டப்பட்ட கியூ்ப 
மக்களுக்கு, த்பாருளாதார உதவில்யும் மருத்துவ 
உதவில்யும் அளித்து உதவ ் வணடி்து ் மது க்டலம. 
உலதகஙகும் ்்பரி்டர் காலத்தில் இலவசமாக து்ர் 
துல்டபபுப ்பணி்ாற்றி் கியூ்பாவுக்கு ்மது ஆதரலவ 
வழஙக ் வணடி் தருணமிது.

=



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

டிச
ம்ப
ர் 
20
21

58

கடந்தை ெதிவில், ஒருநாள, க்ல்ர் என்்ன 
சநைடியாக அ்ைததுெைச் வோல்லி ஆச்ள 
அனுப்பிவிட்டார் என்று வோல்லி இருந்சதைன் 
இல்்லயா! எதைற்காக அ்ைததைார்; என்ன செசினார்; 
என்ன வேய்யச் வோன்னார் என்ெ்தைவயல்லாம் 
வோல்ெதைற்கு முன் அெரின் கெனம் ஈர்ததை முக்கிய 
நி கழ்வுகள  ஒன்றிைண்ட ந ான்  இஙகு 
வோல்லியாகசெணடும். ெல தைருணஙகளில் ெல 
ெதிவுகளில் நான் வோன்னதுதைான். இருந்தைாலும் 
அெற்்ற இஙசக சகார்்ெயாகப் ெதிவுவேய்ெது 
அெசியம் என்று கருதுகிசறன்.

சின்னஞசிறு ெருெததிசலசய ெகதசிங, சேகுொைா, 
வலனின், டிைாட்ஸகி சொன்ற புைட்சிகைத 
தை்லெர்க்்ளயும் வெரியார், அணணா, க்ல்ர் 
உளளிட்ட திைாவிட இயக்கத தை்லெர்க்்ளயும் 
க்தைக்தையாய் எஙகள தைந்்தை வோல்ல 
சகட்டுக்சகட்டு ெ்ளர்ந்சதைாம். தை்லய்ண்யப் 
சொட்டு ொகாகச் ோய்ந்து உட்கார்ந்துவகாணடு 
என்்னயும் என் தைம்பிக்்ளயும் சுற்றி உட்காை 
்ெததுக்வகாணடு ஒவவொரு தை்லெரின் 
ெைலாறுக்்ளயும் ஒரு க்தை வோல்லி்யப்சொல 
எஙகளுக்குச் வோல்லிக்வகாடுதது ெ்ளர்ததைெர் 
எஙகள தைந்்தையார்.

முைவோலி வேல்லம் ெ்ைந்தை ஓவியஙக்்ளத 
திருப்பித திருப்பிக் கீறிப்ொர்ததைதும் 1967இல் நடந்தை 
சதைர்தைலில் திமுகவுக்காக மைது்ை மைாநகைச்சுெர்களில் 
நான் உயிர்ப்பிததுக் காட்டிய சிததிைஙகளும் 
சகாடுகளும்தைான் பிற்காலததில் ஒரு ஓவியனாய் 
உருக்வகாள்ள எனக்குக் ் கவகாடுததைது.

பிறகு ஓவியக் கல்லூரியில் ெடிப்ெதைற்காக 
வேன்்ன ெந்தைதும் திணடுக்கல்லிலிருந்து ஓவியம் 
ெயிலெந்து கல்லூரிக்கால நட்ொய் அறிமுகமைாகி 
ொழ்நாள நட்ொய் வதைாடர்ந்துவகாணடிருக்கிற 
சுந்தைைொணடியுடன் திைாவிடக் கருததியலின் 
ொே்றயில் ெ்ளர்ந்தைதும் அப்ெடிசய வெரியார் 
திடல் வதைாடர்பு கி்டதது அெர்தைம் ெல 
வெளியீடுகளுக்கும் உண்மை இதைழுக்கும் அந்தை 
ெயதிசலசய அட்்டப்ெடஙகள ெ்ைந்து 
அளிததைதும் இயல்ொகசெ தைன்சொக்கில் நடந்தைது. 
அந்தைக்காலகட்டததில் வகாணடுெைப்ெட்ட 
அெேைநி்லப் பிைகடனம்; அப்சொது ஆட்சியிலிருந்தை 
க்ல்ரின் ோதுரியமைான அைசியல் நகர்வுகள; 
ஆட்சி க்லக்கப்ெடுெதைற்கு முன்னதைாக தீவுததிடலில் 

க ் ல ் ர்  நி க ழ் த தி ய  உ ் ை ;  ஆ ட் சி 
க்லக்கப்ெட்டதைற்குப் பிறகு இைாதைாகிருஷணன் 
ோ்லயில் ந்டவெற்ற வொதுக்கூட்டததில் 
க்ல்ர் செசிய செச்சில் வொடி்ெததுப் 
வொடி்ெதது மைடிதது மைடிதது எதிரிக்்ளத 
துெம்ேம் வேய்து அெர் ஆற்றிய உ்ையிலிருந்தை 
நியாயம்; எள்ளல்; சகாெம்; அது வகாணடிருந்தை 
ஈர்ப்பு, பின்னர் ஓவியக் கல்லூரிப்ெடிப்பு முடிதது 
விெயொடாவில் சொய் வகாஞேகாலம் 
ெணியாற்றிவிட்டு வேன்்ன ெந்தைபிறகு ஆதிமூலம் 
அருகிசலசய இருந்து ெணிவேய்தைசொது கி்டததை 
ோ.கந்தைோமி, ொ்ெச்ேந்திைன் ஆகிசயாரின் நட்பு; 
ொைததில் ஐந்துநாள ெணிசொக ேனி ் ாயிறுகளில் 
எஙகளுக்குப் புகலிடமைாக மைாறிய லலிதகலா 
அகாடமி சலணட் மைார்க் புததைக அஙகாடி, 
ொ்ெச்ேந்திைன் ெணி வேய்தை குஙகுமைம், முைவோலி 
அலுெலகம் அ்மைந்திருந்தை சகாடம்ொக்கம், 
வெரியார்திடல் சிறுெததிரி்ககளில் மைட்டுசமை 
ெந்துவகாணடிருந்தை ஆதியின் ஓவியஙகளும் 
அப்ெடிசய எனது ஓவியஙகளும் வெகுேனப் 
ெததிரி்ககளிலும் வெளிெைக் காைணமைாக 
இருந்தைெர்கள விகடன் இைா. செலுச்ோமியும் 
ொ்ெயும்தைான். ொ்ெசயாடு ஒருமு்ற ெயணிதது 
ஆலிெர் ோ்லயில் இறக்கிவிடும் சொது “உஙகள 
சிததிைஙக்்ள எப்சொதும் ொைாட்டுொர்; நீஙகள 
ொருஙகள அறிமுகப்ெடுததுகிசறன்” என்ொர். நான் 
அெர் வோல்லி பிடிக்காதை செ்ல்ய மைறுக்க 
முடியாமைல் வேய்ய செணடி ெருசமைா என்று 
தைவிர்ப்சென். குஙகுமைததில் பின் க்ல்ர் எழுதிய 
வதைாடருக்கு சகாபுலு இல்லாதை ேமையஙகளில் சிததிைம் 
ெ்ைய செணடிய நிர்ப்ெந்தைம் ெந்து எனக்கும் 
க்ல்ருக்குமைான வதைாடர்பு ஊடும் ொவுமைாய் 
நடந்து வகாணசட இருந்தைது.

சி று ெ த தி ரி ் க க ளு க் கு ம்  வ ெ கு ே ன ப் 
ெததிரி்ககளுக்கும் சிததிைம் ெ்ைந்துவகாணடிருந்தை 
அசதை காலகட்டததில் தி்ைதது்றயில் நு்ையும் 
ொய்ப்பும் நிகழ்ந்தைது. குறிப்ொக, நாேரின் ‘சதைெ்தை’ 
தி்ைப்ெடததில் எனது ெஙகளிப்பு ெலைாலும் 
வெகுொகப் ொைாட்டப்ெட்ட ஒன்று. அப்சொது 
அந்தை ஆணடில் சிறந்தை க்ல இயக்குநருக்கான 
விருதுவெற்ற ஜி.சக. வீட்டுக்சக ெந்து இது உஙகளுக்குக் 
கி்டக்கசெணடிய விருது என வோல்லிச் வேன்றதும் 
நடந்தைது .  பின்னர் என் .சக .விசுெநாதைன் , 
இ ை ா மை ந ா ை ா யணனுடன்  வ தை ா ட ர் ந் தை து 
க்லப்ெயணம். அந்தைக் காலகட்டஙகளில்தைான் 

க்கொடு்களின் நடுவில்

டிராட்ஸ்கி மருது
trotskymarudu@gmail.com

்கனைஞரும் நானும்
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ை ஜி னி க ா ந் ்தை யு ம் ,  ே ை த கு மை ா ் ை யு ம் 
தைன்ெயப்ெடுததிக்வகாள்ள விருதுக்்ளவயல்லாம் 
அளிததுச் சிறப்புச் வேய்தைது அைசு என்ெது இஙகு 
குறிப்பிடப்ெடசெணடிய வேய்தி.

இப்ெடி விரும்பிசயா விரும்ொமைசலா ஓவியச் 
சிததிைஙகள மூலமைாகவும் தி்ைச் சிததிைஙகள 
மூலமைாகவும் க்ல்ரிடம் வநருஙகிக் வகாணடிருந்தை 
காலததில்தைான் ெமைதைக்னி எழுதிய மூலதைனம் 
நூல்க்்ள செைாசிரியர் நாகநாதைன் அெர்கள 
க்ல்்ை ்ெதது வெளியிட்டார். அப்சொது 
சமை்டயில் எனது வெய்ை உச்ேரிதது 
அ்ைததைசொது அைஙகின் க்டசி ெரி்ேயில் நான் 
இருந்சதைன். அஙகிருந்து எழுந்து நான் சமை்டக்குப் 
சொகும்ெ்ை வகௌைெப் ெரிசுப் வொரு்்ள ் கயில் 
்ெததுக்வகாணசட நின்று வகாணடிருந்தைார். 
ஓடிப்சொய் அெரிடம் அ்தை ொஙகியசொது 
சதைா்்ளத வதைாட்டு அருகில் நிறுததி பு்கப்ெடம் 
எடுக்கச் வேய்தைார்.

ஒருநாள தைமைது ெயன்ொட்டுக்கு எனது கா்ை 
அனுப்ெச்வோல்லி முன்னாள அ்மைச்ேர் வொன் 
முததுைாமைலிஙகம் அெர்கள எனக்குத தைகெல் 
அனுப்பினார். கா்ை அெரிடம் வகாடுப்ெதைற்காக 
எடுததுக்வகாணடுசொனசொது ஆலிெர் 
ோ்லயிலுள்ள க்ல்ர்வீட்டில் அெர் இருந்தைார். 
உளச்ள வீட்டு முற்றததில் க்ல்ர், து்ைமுருகன், 
முைவோலிமைாறன், தைமிழ்க்குடிமைகன், வொன் 
மு த து ை ா மை லி ங க ம்  எ ல் ல ா ம்  நி ன் று 
செசிக்வகாணடிருந்தைனர். நான் வீட்டு ெ்ளாகததிற்குள 
சொய் ஒரு ஓைமைாக கா்ை நிறுததிவிட்டு காருக்கருகில் 
காததிருந்சதைன். அஙகிருந்து என்்னப் ொர்ததுவிட்ட 
து் ைமுரு கன்  அெ ர் கள  ் க ய் ே த து 
ெைச்வோன்னார் .  அெர்கள நின்றிருந்தை 
இடததுக்குப்சொய் அ்னெருக்கும் ெணக்கம் 
வோன்சனன்.

அ ப் செ ா து  ந ா ன்  க ரு ப் பு ச்  ே ட்்ட 
அணிந்திருந்சதைன். அ்தைக் குறிப்ொகக் கெனிததை 
க்ல்ர் அெர்கள ‘எப்வொழுதும் கருப்புச் 
ேட்்டதைான் அணிவீர்க்ளா?’ என்று சகட்டு 

வமைன்்மையாகப் புன்முறுெல் வேய்தைார் . 
இல்லஙகய்யா... எப்ெொெது சொடுசென் என்சறன். 
‘அெசைாட முழுப்செரு என்னன்னு சகட்டீஙக்ளா’ 
என்று து்ைமுருகன் க்ல்ருக்கு எடுததுக் 
வகாடுததைார். அது எனக்குத வதைரியும் என்ெதுசொல 
முகக்குறி்யக் காட்டிய க்ல்ர், அெர் 
வெரியாருடன் இருந்தை காலததில் கருப்புச்ேட்்ட 
அணிந்தை்தையும் அதுவும் ஒசை ேட்்ட்ய தைாமும் 
ேம்ெததும் மைாற்றி மைாற்றி அணிகிற சநர்வுகளில் 
ேம்ெததுக்கு அ்ளவெடுதது ் தைக்கப்ெட்ட ேட்்ட்ய 
நான் சொடும்சொது ் கக்கு வெளிசய ேட்்டததுணி 
‘வதைா்ளவதைா்ளவென’ வதைாஙகிக் வகாணடிருந்தை்தை 
அப்ெடிசய எல்சலார்  முன்னி்லயிலும் 
வேய்துகாட்டி எல்லா்ையும் மைகிழ்வூட்டினார். அந்தை 
நிகழ்வெல்லாம் க்ல்ருடனான அறிமுகததில் 
மைறக்க முடியாதை ெதிவுக்ளாய் நி்லதது வநஞசில் 
நிைலாடுகின்றன.

அ்தைத வதைாடர்ந்து அணணாவின் அைசியல் 
நி்லப்ொடுக்்ள விெரிதது நாவடஙகும் ெல்செறு 
ெததிரி்ககளில் வெளிெந்தை கருததுப்ெடஙக்்ள 
‘கார்ட்டூனாயணம்’ என்ற தை்லப்பில் வெரிய 
நூல ா க த  வ தை ா கு தது  வெளியிட்சட ாம் . 
வதைாகுப்புப்ெணியில் சுெகுணைாென் எம்.எஸ.எஸ.
ொணடியன் ஆகிசயாருடன் நானும் ெஙகளிப்பு 
வேய்து அந்தைநூல் வெளிெந்தைது. அந்தை நூலுக்கு 
‘திைாவிடச் சிததிைஙகள’ என்ற தை்லப்பில் கட்டு்ை 
ஒன்்றயும் எழுதிததைந்சதைன். அந்தை நூலின் முதைல் 
கட்டு்ையாக அந்தைத வதைாகுப்பில் அது 
வெளியிடப்ெட்டிருந்தைது. திைாவிட அைசிய்ல 
எழுதும் மு்றயிலும் காட்சிப்ெடுததும் மு்றயிலும் 
வெளிப்ெடுததும் மு்றயிலும் வெரியார், அணணா, 
க்ல்ர் உளளிட்ட தை்லெர்கள வகாணடிருந்தை 
முன்வனடுப்பி்ன அதில் சுட்டிக் காட்டியிருந்சதைன். 
அ்தைவயல்லாம் ெடிததைபிறகு என்மீதைான ஈர்ப்பு 
முன்னிலும் அதிகரிததிருக்கசெணடும் என்று 
நி்னக்கிசறன். அந்தைச் ேமையததில்தைான் அெர் 
என்்ன அ்ைததுெைச்  வோல்லி ஆள 
அனுப்பியிருந்தைார். அெருடானான ேந்திப்்ெ 
வோல்கிசறன்.

12 ஆண்டுகளுக்கு முன அண்ணா நூ்லகம் தி்்பபுவிழாவினந�ாது...
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ேடலுதிர்ததை தைாைம்பூ ொேததில் காசட 
கமைாளிச்சி வகடந்தைது.. உச்சிப்வொழுது இருந்தும் 
ொனம் இருணடு திைணடு வொடிததூததைல் 
சொடததையாைாயிருந்தைது...

சு்தைமைணபுைவிகள ெரி்ேகட்டி நிற்கும் 
வெருஙகாடு. ்கயூன்றி ெடர்ந்திருந்தை வெரியய்யா 
ச க ாவிலடி ஆலமைைம் ,  வ நடுஙக ாலமைா க 
ெ்்ளததை்ணதது இறுக்கியிருந்தை ெ்னமைைத்தை 
சமைலும் இறுக்கியது....

வெரியய்யாவுக்கு சநவைதிரில் வெறிததை 
விழிகச்ளாடு அமைர்ததி்ெக்கப்ெட்ட நி்லயில் 
தூணடிக்காைன். இைணடு ்ககளும் இருபுறமும் 
இழுதது உள்ளங்கக்்ள இடுப்புயை மைைததிணடின் 
நடுமைததில் ் ெதது ைததைம் ெழிய அ்றயப்ெட்டிருந்தைது. 
ெததைாதைதைற்கு நாக்்க இழுதது அடிததைா்டயில் 
்ெதது நடுநாக்கிலும் ைததைம் ெழிய ஒற்்ற ஆணி. 
இைணடு மைைததிணடிலும் கழுகும் காகமும். இததை்ன 
ஆக்கி்னக்களுக்கும் முகததில் செதை்னக்கு 
ெதிலாக ஆக்சைாேம் வதைறிததைது. ேஙகிலியால் 
பி்ணக்கெட்ட காலடியில் இருபுறமும் ெசிசயாடும் 
ெரிசொடும் நரியும் நாயும், தூணடிக்காை்ன 
முகம்ொர்ததிருந்தைன.

வ ெ ரி ய ய் ய ா வு க் கு ம் 
தூணடிகாைனுக்குமி்டயிலான காட்டுெழி 
ொ்தையின் நடுசெ வகாஞேம் ஒதுஙகி மூன்றாம் 
தி்ேொர்ததைெடி ஒரு ேன்னதி. இடது கா்ல 
முன்்ெதது ஓஙகிய அருொச்ளாடும் இடுப்பில் 
மைணிக்கச்ேம், ேல்லடம், கழுததில் கவுடு, காலில் 
தைண்ட, வநற்றியில் கிறிெட்்ட, மைடிதது கடிததை 
நாக்சகாடு ெலது ்கயில் வெட்டருொள இடது 
்கயில் சுக்குசமைாததைடி ஊன்றியெடி சதைாளகளில் 
ே்டபுை்ள முன்னடியார்.

நறுவிலிப்ெைத்தை வகாததும் தைவிட்டுக்குருவிகளும் 
ெணணாததி குருவிகளும் கீச்ேலிட, எஙகிருந்சதைா 
தூக்கிெந்தை சகாழிக்குஞவோன்்ற ெடர்ந்து 
உயர்ந்திருந்தை ொகமைைக்கி்்ளயில் ்ெதது அதைன் 
உயிர் கூச்ே்ல வகாஞேமும் வொருட்ெடுததைாமைல், 
நடுவநஞசில் அலகு ெதிதது ே்தை்யப் பிய்ததிழுததைது 
ஒரு ைாோளிப்ெருந்து. சதைால்கிழிந்தை சகாழிக்குஞசின் 
இறக்்ககள மைைததிலிருந்து வமைதுவமைதுொக 

காற்றிலாடியெடி கீழிறஙகிவகாணடிருந்தைன. அதைன் 
துயைம் சதைாய்ந்தை அ்ைப்வொலி காட்டில் 
க்ைந்துவகாணடிருந்தைது.

அடிமைணசல வதைரியாமைல் ெல்லாணடுக்ளாய் 
ேருகுகள விழுந்து விழுந்து, மைக்கிப்சொய் அதைன்சமைல் 
புதுச்ேருகுமூடிய ெைஙகாடு. முன்னடியான் 
ேன்னதிக்கு பின்புறம் மைருகு மைணடிய புதைருக்குள 
உட்ல பிரிமை்னயாக சுருட்டி்ெததுவகாணடு, 
நடுச்ேமைதியில் முக்சகாண தை்ல்ய ொன்சநாக்கி 
்ெததைெடி இ்ைக்கு தைெமிருந்தைது கணணாடிவிரியன். 
திடீவைன மூக்குநுனியில் விழுந்து தைெத்தைக் 
க்லததை வொட்டுதூததை்ல உதைறிக்வகாணடு 
மீணடும் ொனத்தை வெறிததைது விரியன்.

ெருடம் ஒருமு்ற சகாவில் வகடாவெட்டு, 
வேறப்பு தைவிர்தது மைற்ற நாட்களில் காடு, 
அதைற்குமைட்டும் புரியும்வமைாழியில் தைனக்குததைாசன 
செசிக்வகாணடிருக்கும். கிருட்டிேததைம், மைறுகணம் 
வகௌதைாரியின் வகக்கலிப்பினூசட ஆக்காட்டி 
குருவியின் எச்ேரிப்வொலி, ேருகுதை்ளததில் உடும்பு 
நகரும் ேைேைப்பு, அவெப்சொது வேஙகைந்தி, 
வெப்ொல, சீந்தில் இ்லக்்ள ெறிக்கெரும் 
வேஙகாஙகாட்டு நாட்டு்ெததியர் சகாவிந்தைனின் 
காலடிசயா்ே இ்தைததைவிை ெருடாந்திைமைாக 
செவறந்தை அைெஙகளும் சகட்டுப்ெைகாதை 
காட்டுக்குள, கடந்தை ஒரு ொைமைாக புதிதைாக ஒரு 
வெருஞேததைம்…

ப்பீப்....ப்பீப்....ம்உர்ர்ர்ர்....ம்ம்ம்ம்....வொர்ர்ர்ர்... 
வதைாடர்ந்து விஸ.......வொத.....ஒரு வெருமைைம் விழும் 
ேததைம்...என்சறா இறந்து மைணணுக்குள அவிந்து 
ைேமைான உயிர்ததிைெம் குடிததை ஒரு ொகனம் 
பு்க்யக் கக்கியெடி தைான்குடிததை ெ்ைய காட்டின் 
உறுமை்ல உதிர்ததைது.

எரிச்ேலில் முதைலில் தை்லசிலுப்பியது 
முன்னடியான்தை ான் . .  வெட்டருொ்்ள 
வதைாஙகவிட்டு காலடியில் கிடந்தை நாகத்தை 
வொறஙகாலால் எததிவிட்டு, ோ்ல்ய சநாக்கி 
அமைர்ந்திருக்கும் வநாணடிவீை்னப்ொர்தது 
வெருஙகுைல் வகாடுததைார்.

“எசலய் வீைா.. என்னடாது நம்ெ காட்ல 
புதுச்ேததைம் . . .  வொட்டுக்காதசதை இல்லாமை 

முன்னடியான்

சிறு்க்�

அனல்ாததி மசநதில
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வ ெ ா ே ல டி ச் ே மை ா தி ரி  மை ா ெ ட 
மைைெடவயல்லாம் முறிஞசி உளுவுசதை..?”

துணடான ஒற்்றக்கா்ல மைடக்கி 
ஒரு்கயில், வெட்டருொ்்ள உயர்ததி 
மைறு்கயில் சுக்குசமைாததைடிசயாடும் 
முறுக்கிய மீ்ேசயாடும் முணடாசோடும் 
இருந்தை வநாணடிவீைன் ெவயமைாக 
ெதிலிருததினார்…

“அது என்னசமைா மைணணு அளற 
வ மை சி னு ங ற ா ய் ங க  ஐ ய ா … 
தைணணிவதைாட்டு விைாலிமைஞே்ள 
க ல் லு ல  எ ் ்ள ச் ே  க ண க் க ா 
மை ஞ ே மை ஞ சே ள ன் னு  இ ரு க் கு . 
யானவெருசுக்கு மைஞே்ளா ஒரு 
நட்டுெ ா க ாலி  நட ந்து  ெ ந் தை ா 
எப்டியிருக்கும் ? !  அது மை ாதிரி 
முன்்னயும் பின்்னயும் நெருது…

பின்னாடி ொததைாக்க வைணடு்கய 
ஒன்னா சேததுமீன அம்முறதுக்கு 
ெச்ோமைாரி வெருோ இருக்கு. முன்னாடி 
ொததைாக்க நம்மை கமைல ஏததைம் வெருசுக்கு 
ஒததை்கயி. சும்மைா அை ெனமைை 
ஒேைததுக்கு தூக்கி வோைட்டி சுததுது 
வெரும்வெரும் மைைவமைல்லாம் அப்டி 
்கயி தைணடுனா சொதும்… தூை… 
சொய் உளுவுது. வைணடு நிமுேததுல 
ெததைாளு செல வேய்யிது...ஐயா.

அதை மூக்கனாஙகயிற இழுதது செல 
ொஙகறததுக்கு ஒரு ஆளு செணும்.. 
அென் கணணாடி வொட்டிக்குளற 
ஒக்காந்துருக்கான்.”

“அப்டியா?! நீ எப்ெடா வீைா இதைல்லாம் ொததை?….”

“சொனொைம்தைான் நம்ெ செம்்ெயன் ெ்கயறாவுல 
ஒருததைன் புதுெணடி எடுததுருக்கானாம்… ெந்து சைாட்டுல 
நிறுததி சூடஙவகாளுததி, வேதைறுசதைஙகா ஒடச்சிட்டு சொனான். 
காட்டுகுளற அெம் மைட்டும் ஒஙக்ள சேவிக்க ெந்தைாசன 
மைறந்துட்டிய்ளா? ெணடிய அஙக வகாணடு ெை முடியாதுனு 
ெணடி ெைல இஙகசய வகடந்துச்சி ஐயா”

முன்னடியான் குனிந்து ொர்ததைசொது காலடியில் ஒரு கட்டு 
சுருட்டும் மூடி ொதி திறந்தை நி்லயில் ஒரு குொட்டரும் 
இருந்தைது.

“முன்ெறமைா ெைலனா என்ன பின்னடியால ெந்துடுொனுசொ 
சொலருக்கு. வைணடு நா முன்ன தூைததுல சகட்ட ேததைம் இப்ெ 
கிட்டக்க வநருஙகி வநருஙகி ெருதுடா வீைா..”.

“கலெமைணணு ஏததுறானுசொ ஐயா.. ெதது சலாடு ஏததுனா 
சொதுமைாம் நமைக்கு ஒரு ெருே வேறப்பு ்ெக்கிற வேலவுக்கு 
ெணம் ேம்ொரிக்கலாமைாம் இப்ெ ஊர்ல தைாட்டியமுள்ள 
ஆவ்ளல்லாம் அதைதைான் ென்றாய்ஙக...”

“ேரியாசொச்சு சொ..ஒருகாலததுல ஊருக்குளற துடியான 

நம்ெல்லாம் ஊரு ோதிேனததுக்கு 
எல்லவகால்்லக்கு ஆெதது ொைப்ெ 
எதுதது நின்சனாம். இந்தை மைணண உருமை 
வகாணடாட வெட்டுப்ெட்சடாம். இப்ெ 
நம்மை ொரிசுகச்ள அந்தை மைணண வெட்டி 
விதது யாொைாம் ென்றாய்ஙக்ளா?....”

“ஆமைா ஐயா, இப்ெலாம் அய்யாசகாயில் 
காடுன்ற ெயசமை எெனுக்கும் இல்லாமை 
சொயிட்டு… நாப்ெது ெருேதுக்கு 
முன்னாடி தூணடிக்காைனுக்கு ெக்கததுல 
ஒரு வெரிய செஙகமைைம் நின்னுச்சி 
்கவயடுதது கும்புடுற அததைனசெரும் 
மைனக்கணக்குல இது வநலமை்னக்கு 
ஆவும் ொேமைா்லக்கும் ஆவும்னு 
வநனச்ே மைாதைதலசய ‘தைப்பு தைப்பு’ னு 
கன்னததுல சொட்டுக்குொனுக… 
அப்ெறம் அடுததைெருேசமை நந்தைானா ெருே 
வொேல்ல அந்தை செஙகமைைம் அடிசயாட 
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உளுந்துச்சி ,  கிட்டததைட்ட எட்டுெருேமைா 
ேன்னதிசலசய வகடந்து உலுதது வகாட்டுச்சே தைவுற 
ஒரு ெய வதைாடலசய… ஆங… ஙவகாப்புறான.. ஒரு 
மைம்ெட்டி புடிக்காெ வமைாைங்கயி வெருசுக்கு 
பூெைேஙவக்ள வெட்டசெ அந்சதைா வெயம் 
வெயப்ட்டானுக. ஆனா, இப்ெ சொனமைாேம் மைட்டும் 
அறுெது மைைம் இப்டியால ெணடில ஏததி சொவுனிச்சி 
எேமைான். வகாததுனா ொலு ெடியிதுஙகுற ஒசை 
காைணததுக்காெதைான் நம்ெ ஆலமைைத்தையும் உட்டு 
ெச்சிருக்காசொ… இல்லனா அ்தையும் செதது ரீப்ொ 
அறுததுருப்ொனுெ..”

“அது என்னசமைா உணமைதைாணடா வீைா…”

“சயன் இப்ெ நாலு ெருேதுக்கு முந்திசகாட 
நம்ெல்லாம் மைைவநைல்்லயும் மை்ையிலயும் 
வெயில்லயும்தைான நின்சனாம்?. ஆனா இப்ெ 
வெரும்வெரும் மைைவமைல்லாம் ோச்சிபுட்டு நாலு 
கருஙகல்லு கால உட்டு இந்தை ஆஸெடா சீட்டா 
வகாடணடாந்து கூை சொட்ருக்கானுசொ…. 
வமைாட்ட வெயிலுக்கு உளற சும்மைா வெந்து 
அடஙகுது… .  விட்டா மீதி காட்்டயும் 
அழிச்சிபுடுொனுசொ சொலருக்கு… ஏன் நீஙக ஒரு 
அதைட்டல சொட்டு இெனுெ்ள வமைைட்டியுட 
புடாதைா?...”

“அசடய் நம்புனெனுக்குதைாணடா நாமை ோமி. 
எல்லாெ்னயும் நம்ெ சொய் வமைைட்டமுடியாது.”

“மைக்கு..ம் இெனுக நம்ெவும் மைாட்றானுக.. கனவுல 
சொயி வமைைட்டலாம்னா இெனுெ ைாததிரி 
தூஙகவும் மைாட்றானுக. ெகவலல்லாம் மைணண 
குவிச்சிட்டு ைாவுல ஏததுறானுக. இெனுக்ள 
என்னதைா ெணணவோல்றீஙக?...”

“ேரி நம்ெதைான் சகக்கலானா ஊருக்குளற 
எெனுமைா இல்ல?...”

“இருக்க ஒன்னு வைணடு செையும் எதுததைதுக்கு 
கமுக்கமைா சோலியமுடிச்சிட்டானுெ ஐயா. 
அைோஙகமும் இதுக்கு வதைாணசொவுது. நம்ெ 
காலததுல அைோஙகததை எதுதது நம்ெ தூணடிகாைன் 
செசுனான். அெம்செச்சுக்கு நாசட வதைைணடுச்சிஙகுற 
காைணததுக்காெதைான் இப்டி நாக்க இழுதது 
தைாெவகாட்ட்ெல ஆணி சொட்டு ஆக்கின வேஞசி 
ஊருச்ேமைதில ைாோக்க மைாருக ெச்ோனுக. இதை 
ொததுட்டு இனி எெனும் அைோஙகததை எதுதது 
செேபுடாதுனு. அஙகசய இருந்து வொணம் அழுகி 
காக்கா,கழுகு,சந(நாய்),நரி தின்னுச்சி. மைக்கள 
‘நமைக்காெ ஏெஙசகட்டு இப்டி ஆக்கினெட்டு 
வேததைாசன’னு கும்புடுதுஙக.. இப்ெ நடக்குறது 
மைக்கச்ள விரும்பி இவுகதைான் எஙகளுக்கு ைாோொ 
செணும்னு சதைந்வதைடுததை மைக்க்ளாட்சியாம்… 
அதைனால, எல்லாத்தையும் வெளில வதைரியாமை 
கமுக்கமைா முடிக்கச் வோல்லி அைோஙக உததைைவு 
ஐயா”

“ேரியாசொச்சு சொ… நாமை ொழ்ந்தை காலததை வுட 
ஆெததைான காலமைா இருக்சக இெனுக ொழ்க்க?..”

“அடஙகிசயாடுஙகி இருந்தைா எல்லா காலததுலயும் 
ேவுரியமைா இருக்கலாம் .  இல்லனா அப்ெ 
ே ா மி ய ா க் கி டு ெ ா னு ச ெ ா ன ா  இ ப் ெ 
தியாகியாக்குறானுக எேமைான்..”

“ேரி,நாமை இெனுகளுக்காெதைான இப்டி வேதசதைாம் 
எதுக்கு நம்மைகணடு ெயப்டுறானுக எெனுக்கும் 
ெக்திசய இல்லயாடா வீைா நம்ெ சமைல”

“சய(ன்) இல்ல, இருக்கானுக.. சொனெருேம் நம்ெ 
ெளளியசமைட்டு வைததுனம், இந்சதைா எதுததைாப்்ள 
நிக்குது ொருஙக… அந்தைா அந்தை ஒததைெனமைைததுல 
நமைக்கு ெ்டய ்ெக்கதைான் களளு எறக்கிட்டு 
இருந்தைான்… மைடவகாணடு ொனய அவுதது கள்ள 
ெடிச்சிட்டு மைறுெடி ொனகட்ட ொ்்ளய 
சீவுனான்ல்ல… அப்சொ கருக்குல, இருந்தை ஒரு சதைளு 
வொைங்கல வகாட்டிபுட்டு... ெட்டுனு அருொ 
வொடஙகால சதை்ள தைட்டிவுட்டான்… விருவிருனு 
வெேம் மைண்டக்கு ஏற ஆைம்பிச்சிட்டு… மைைததை 
கட்டிபுடிச்ேெடிசய ‘முன்னடியாைப்ொ வீைப்ொ 
தூணடிகாைா..’னு நம்ெ செை வோல்லிகிட்சட 
அெச்ளா செதைனசயா்டசய எறஙகி சநைா ஒரு 
துளி சிந்தைாமை கள்ள வகாணடாந்து நம்ெ 
மூனுசயருக்கும் வநறந்து ெச்ோன். ்ாெகம் 
இருக்கா...? அது ெததி இல்லாமை செற என்னனு 
வோல்வீஙக...?”

“உணமைதைான்டா. வைததைனம் உணமையான 
ெததைன்தைான்.அந்தை வைததுனதது வமைாெந்தைான் 
மூனாெருேம் சமைலக்கை வொதியப்ென் வமைாெ்ள 
திருப்பூருக்கு கூட்டிகிட்டு ஓடிட்டான். இெனுெ 
சதைடிப்சொய் வெைட்டி கணடுபுடிச்சி வதைக்க 
ெ ா மி னி ய ா த தை ங க ை  அ ல ய ா த தி க ா ட் ல 
வகாணடாந்துெச்சி வைணடுசெ்ையும் வெட்டி 
வொதைச்சிபுட்டதைா சகளவி…?”

“ஆமைா ஐயா. அதுக வைணடும் சின்னெயசுசலருந்து 
ெளளிசகாடததுக்கு இந்தை ொதை ெழியாதைான் ஒன்னா 
சொவுஙக...நாசன சநர்ல ொததுருக்சகன். சோடியா 
சதைாளுக்கு சதைா்ளா நடந்துசொவும்சொது எனக்சக 
இதுஙக கூடிப்வெருவி ொழ்ந்தைா நல்லாருக்கும்னுதைான் 
சதைாணும் .  எப்டிததைான் இெனுெ இப்டி 
எ்ளம்புள்்ளய்ள வகால்ல துணியிறானுெச்ளா?…
ஒடம்பும் மைனசும் ஏததுகிருச்சினா சொதுசமை.. நடுவுல 
இந்தை ோதி மையிவறல்லாம் எதுக்கு…?”

“இது காலஙகாலமைா நடக்குற ெைய கதை தைானடா. 
ோதிமைாறி மைனசு ஒதது சின்னஞசிறுசுக சேந்துகிட்டா 
‘ேரி ொைட்டுசமை’னு உட்டு்ெக்க மைாட்டானுக.. 
வகான்னுபுடுொனுக. வகாலெணணெனுக 
குடும்ெததுல நா்ளபின்ன சநாவுவநாடி ெந்து 
வைணவடான்னு சொயிட்டுனா ,வதைய்ெமைா 
கும்புடுொனுக . .  சயன் நா்்ளக்சக நம்ெ 
மைரு்தையாட்ட வோல்லி வைததுனதது வமைாெ்ளயும் 
வொதியப்ென் வமைாெ்னயும் வேலயா வேஞசி நம்ெ 
ேன்னதிக்கு வகாணடாந்தைாளும் ெந்தைதுதைான். 
கழுவுல ஏததுறதும் இெனுகதைான் கனவுல ெந்து 
தூக்கஙவகட்டு சநாவு ெந்தைா ்கவயடுதது 
கும்புடுறதும் இெனுகதைான்டா. இெனுெ கூததுக்கு 
ஒரு அ்ளசெ இல்லாமைசொச்சு… ஆங…

இெனுெளுக்கு இப்ெ என்னதைான் செணுஙகிற. 
வகாடலு வைாம்ெத திஙகனும், குட்டிசொடணும், 
வெறவு வகாைட்ட உட்டு தூஙகனும் அவ்ளதைான? 
அதைப்ெணண இந்தை மைணணுல என்ன வகாறச்ேல்? 
ஆனா, அதசதைாட சும்மைா இருக்கமைாட்றானுகச்ள.. 
அம்மைணமைா வொறந்து ஆயிசொறது கூட வதைரியாமை 
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இஙக ெந்தைெனுெளுக்கு ‘எல்லாசமை 
‘ தை ா ந் தை ா ’ ங ற  ஆ ண ெ ம் 
எஙசகருந்துதைான் ெந்து சேருசதைா?… 
அதசதைாட மைதைம்,ோதி கவுைெம்னு 
எல்லா கருமைமும் ெந்துஒட்டிகிடுது… 
இதுல வெருஙகூதது என்னனா 
வேலேமையம் உசுற காக்குற ோமிய 
காைணமைா ெச்சே.. உசுை காவு 
ொஙகிைானுக. அதைாஙவகாடுமை. 
வகைக்க வேதைம்ெைததுல தில்்லொழ் 
அந்தைணஙகன்னு ஒரு கூட்டம், நம்ெ 
நந்தைனுக்கும் ோம்ொனுக்கும் 
உசுசைாட வகாளளி ெச்ோனுக 
ொரு அதைாஙவகாடுமை….”

மு ன் ன டி ய ா னி ன் 
ஆதைஙகப்செச்சில் காடு அ்மைதி 
கணடது. வதைா்லவில் செசிபி 
மைட்டும் உருமிக்வகாணடிருந்தைது.

வ ெ ரி ய ய் ய ா  வ மைலி தை ான 
புன்முறுெசலாடு ொந்தைமைான 
குைலில்,

“அஙக எதுததைாப்்ள நந்தி 
இருக்கசதை உளற என்ன நடக்குதுனு 
வெளில வதைரியபுடாதுன்னுதைான?…”

எனக்சகட்டு முடிதது்ெததைார். 
குதி்ைகள ொல் சுைற்றி, க்னதது, 
கு்ளம்ெடிதது தை்லயுலுக்கின.

-----

நளளிைவு

முன்னடியானுக்கு எதிைாக 
சகாவடடுதது ்ெததை வொஙகல் 
ொ்னகள ெரி்ேகட்டி நின்றன.

ஆளுயை மூஙகில் கம்புகள 
ெ ரி ் ே ய ா க  ஊ ன ப் ெ ட் டு 
டியூப்்லட் கட்டப்ெட்டிருந்தைது. 
ஓ டி க் வக ா ண டி ரு ந் தை 
வெனசைட்ட்ை நிறுததைாமைல் 
் க லி ் ய  க ா லி ் ட யி ல் 
இறுக்கிவகாணடு டீே்ல ஒருெர் சடஙகில் 
நிைப்பிக்வகாணடிருந்தைார்.

ெரி்ேயாக நின்ற மைணகுதி்ைகளுக்கு பின்னால் 
செப்ெர் கப்பில் க்டசி மிட்ற விழுஙகிவிட்டு 
“எசலய் நம்மை சிொவுக்கு கால் சொடு . . 
முததுப்செட்டயிலதைான் லாரி நிக்கிது.. அடுததை 
சலாடுக்கு ெரும்சொது இன்சனாரு ஆஃப் ொஙகிட்டு 
ெை வோல்லு” சிகவைட்்ட ெததை்ெததுக் வகாணடு 
ெந்தைலடிக்கு நகர்ந்தைான் முருசகசு.

ஊரில் அெனுக்கு ‘ஏழ்றமுருசகசு’ என்ெது 
மைற்வறாரு வெயர்.

சகாவிலுக்கு இடதுபுறம் தைார்ப்ொய் விரிதது 
ெ ந் தைலில்  சீட்டாட்டம்  வெகுசெ ா ை ா க 
நடந்துவகாணடிருந்தைது.

ஒவவொரு ஆளுக்குப் பின்னாலும், இைணடிைணடு 
செர் அமைர்ந்து ஆட்டத்தை சமைலும் சூடுபிடிக்க 

தங்ன்க
மசசான்...
இவஙக தான்
உன் தஙலக என்று
தன் காதலில்
உரிலம ் விலலில்
அறிமுகம் தசய்யும்
்ண்பனின் தசால்லா்டலில்
அலழ்ா விரு்நதாளி்ாக
அறிமுகமாகிறது
அவள ஒழுக்கத்தின் மீதான
இவனது ச்ந்தகமும்
்ண்பன் மீதான
்ம்பிக்லக இழபபும்
அப்படி்் தகாஞசம்
ஆணாதிக்கமும்....

கதிரிளவன இரவிக்குமார

்ெததைனர்.

“யாணடா செம்ெயாததைஙகையில 
நம்ெ ்ெைெநாதைணணன தைவுற 
செற எெனுக்காெது இந்தை கார்டு 
புடிக்க வதைறமை இருக்கா?....

ெஙகாளி. . அந்தை வெததைல 
வொட்னததை இஙக நெததுஙக. 
ஒருதைைததுக்கு சொடுசொம்…

இல்ல ந ாங  சகக்குறன் . . 
எெனுக்காெது இந்தை வதைறமை 
இருக்கானு சகக்குசறன்?.. இருந்தைா 
அடுததை ஆட்டததுல ஒக்காரு 
ொப்சொம்?...”

கூ ட்ட ம்  தைன் ெ ா ட் டு க் கு 
ஆட்டததில் மைட்டும் கெனம் 
வேலுததியது. முருசகசு உசுப்ெலுக்கு 
காதுகுடுததை ொடில்்ல…

“இவச்ள ா  எ்ளம்புள்ளய 
இருக்கியச்ள என்னென்னுவிய..? 
சொனுல எெளுசொட்டயாச்சும் 
மைணிக்கணக்குல  குசுகுசுனு 
செசுவிய… இல்லனா குடிச்சிட்டு 
மூததைைம்  செயிவிய .  ஆங . . 
யாருக்காெது கார்டு புடிக்க 
வதைரியிமைாடா..? ம் வோல்லுஙக. 
அட என்ன வெரியமைாமைா ைம்மி 
சேந்துட்டு சொல…?”

“எசலய் குடியகாைமைட்ட, 
குடிச்ோ ஆலமைைததைடில தைார்ப்ொ 
வகடக்கு சொயி ெடு.. இல்லனா நீ 
என்னததையாெது ஒ்ளறிட்டு வகட.. 
ஆனா ஆட்டததைெததி இஙக 
எ டு த து கு டு த தை னு  ் ெ யி . . 
ங வக ா ப் பு ற ா ன  எ டு த து 
வோருவிபுடுசென்.”

“அசடஙகப்ொ . .அவதைன்ன 
நாஙக மைட்டும் குடிகாை மைட்ட..? 
நீஙகலாம் வெரிய சயாக்கிய 

சிகாமைணி, யாருதைாஙகுடிக்கல இந்தைா நம்ெ 
முன்னடியானுந்தைான் குடிக்கிது. ஆங…அப்ெறம் 
என்னசமைா எடுதது வோருவிடுறதுனா நாஙக எதுக்கு 
வேம்ெளியாட்டுக்கு மையிறு வே்றக்கிறதுக்கா 
ொஙகருொ ெச்சிருக்சகாம் ? . .  மைாமைன்னு 
சகாடொக்கமைாட்சடன் எஙக எந்திரிசயன் சொட்டு 
ொததுக்குசொம்…”

“எசலய் முருசகசு இப்ெ ொயமூடுறியா இல்லயா? 
மூனாெருேமும் இசதைமைாரி ஒன்னாலதைான் எ்ளவு 
கூததைாடுனுச்சி.. மூட்றா ொய.” வெரியதைம்பியின் 
சகாொசெே அதைட்டசலாடு கெனம் ஆட்டததுக்கு 
திரும்பியது.

முன்னடியார் காலடியில் நாலுதைார் ொ்ைப்ெைம், 
இைணடு ெலாப்ெைம், டேன்கணக்கில் ஆப்பிள, 
ஆைஞசு, மைாது்்ளவயன குவிந்து கிடந்தைன. ஒரு 
தைெ்லயில் ெச்ேரிசி ஊறிக்வகாணடிருந்தைது. 
வெரும்வெரும் வேவெந்தி மைா்லகள சகரிசெக்கில் 
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கட்டி முட்டுமுட்டாக கிடந்தைன.

்ெைப்ென் ஒவவொரு வீட்டிலிருந்தும் ெந்தை 
சதைஙகாய்க்்ள பிரிதது ஓைஙகட்டிக் வகாணடிருந்தைார்.

“எசலய் சிெகணணு.. இந்தை ொனகததை ஊததிதைான் 
ஆளுசொளுக்கு குடன்டா.. ஏலாக்கா,வெல்லம் 
இடிச்சி சொட்டு ருசியா இருக்கு இப்டி அனாமைததைா 
வகடக்குது ொரு”

“வெரியப்ொ நீ செோமை பூே செலய மைட்டும் ொரு. 
ொனக்கம் குடிக்கிற ஆளுசொல்லாம் ோயந்தைைம் 
அஞசுமைணிக்சக ஊடு சொயிட்டு .  இப்ெ 
இருக்கவதைல்லாம் ொணம் ோப்டுறதுசொதைான். 
அெனென் மூனு சகாட்ரு குடிச்சிட்டு நிக்கிறானுசொ.. 
ெ்டயல சொட்டுட்டு கிடாய வெட்டுனா சொதும் 
வொழுதுவிடிய சநைதசதைாட ஊடுசொயி சேந்தைைலாம். 
அதுக்குளற எெனும் ஒருததைன ஒருததைன் குததிகிட்டு 
ேரியாமை இருந்தைா ேரி”

சிெகணணு சதைஙகா்ய ஒரு்கயில் பிடிதது ஒரு 
செப்ெரில் வெல்லக்கட்டி்ய ்ெதது இடிதது 
இடிதது தைெ்லயில் சொட்டுக்வகாணடிருந்தைான். 
இன்னும் ஐந்துகிசலா வெல்லம் மீதைமிருந்தைது.

“அதுவுஞேரிதைான். ச்வேரி.. எஙக ென்னீரும் 
மூர்ததியும்? அெனுசொ்ள கூப்டு. இந்தை நல்வலணணய 
வதைாட்டுகிட்டு வைணடு ெலாப்ெைத்தையும் பூரி 
வோ்ளவயடுதது ் ெக்க வோல்லு…

இந்தைா நம்ெ நடு்ளென் வமைாென் நிக்கிறான் ொரு.. 
கூப்டு வேததை, அெஙகிட்ட இந்தை ொனகட்்டயும் 
அவுட்்டயும் குடுதது வகாளுததை வோல்லு. செற 
எெஙகிட்்டயும் குடுக்காதை . எல்லாெனும் 
குடிச்சிட்டு நிக்கிறானுெ. அப்ெறம் மூனாெருேம் 
வதைார்ைாசு தைட்டு ெந்தைல்ல ொனததை உட்டு ெததிகிட்டு 
எரிஞோ மைாரி ஆயிடசொவுது.

ம்…மை்ளமை்ளமை்ளனு செ்லய ொருஙகடா..”

்ெைப்ென் துண்ட உதைறி கழுத்தையும் 
மைார்்ெயும் து்டததுக் வகாணடு இடுப்பில் 
கட்டிக்வகாணடார்.

ோம்பிைாணி ொேம் காடுமுழுக்க கமைகமைததைது.

“ஆங…அப்டிதைான் அடிபுடிக்காமை கிணடிக்கிட்சட 
இரு…. இன்னஙவகாஞேசநைததுல வநய்ய ஊததி 
ஒரு கிணடு கிணடி எறக்கிெச்சுபுடலாம். ” 
வொஙகமுட்டடியில் முரு்கயன் தைன் செைனுக்கு 
ெதைஞவோல்லிக்வகாணடிருந்தைார்.

ஏவைட்டு சகாவடடுதது முப்ெது ொ்னகளுக்கு 
சமைலாக வெந்துவகாணடிருந்தைது. ெருேததுல ஒசை 
ஒருநாளு அடுப்சொைம் நிக்கசெ ஆணகள 
வநாந்துவகாணடார்கள. செர்தது ஊததை… ேதீஸ, 
முரு்கயன் அலுததுவகாணடான். “ஸ….ச்வேய்….
சயந்தைாததைா… வொம்ெ்ளயாளுக சகாயிலடிக்கு ெந்து 
வேததை இந்தை வொஙகலமைட்டுமைாச்சும் ெச்சி எறக்கிட்டு 
சொனாதைான் என்னொம்…?”

“எசலய் இஙகருக்க ோமிவயல்லாம் துடியான 
வதைய்ெம்டா. தீட்டு வதைாடப்பு ஆொது. அதுவும் 
வொம்ெ்ள ொேம் அைசெ ஆொது.”

“ஓசஹா…அப்ெ இந்தை ோமிவயல்லாம் 
வொம்ெ்்ளக்கு வொறக்கலயாமைா?…”

‘ஹாஹாஹா’…

ெக்கதது சகாட்டிலும் நாலஞசி சிரிப்பு ேததைம் 
அ்லயடிததைது.

முரு்கயன் சுருக்குனு சகாெம் ெந்துவிட்டது. 
தை்லதூக்கி மு்றததுவிட்டு “ஙசகரு என்னடா 
துக்கிரி செச்சு… அதுவும் ோமி முன்னடிசய 
இருந்துகிட்டு… ஙம்…”

சகாெததில் அதைட்டினாலும் சில வநாடிகள 
அ்மைதியாகக் கடந்தைவுடன், செைன் சகட்ெதில் ஒரு 
நியாமிருப்ெதைாகசெ ெட்டது.ேற்று சயாசிததுவிட்டு 
“ம்…ோமி இருக்கு அதுொட்டுக்கும் ஒருெக்கம், இந்தை 
ெயமைக்களுவுசொதைாங குடிச்சிபுட்டு ைாததிரில 
ெம்புெ்ளததுகிட்டு நிப்ொனுக… அதைனாலசய 
ஊட்டாளுக வொம்ெ்ளய்ள சகாயிலடிக்கு 
ெைசெணடாம்றது. அது அப்டிசய காலஙகாலமைா 
ெைக்கமைாயிட்டுனு ் ெய்சயன்…”

“அப்ெ ெணறவதைல்லாம் நம்ெ ெணணிட்டு ெழிய 
ோமி சமைல சொட்றசெணடியது.”

“ஆமைா அப்டிததைான். நீ அதைச்வோல்லற… ஆனா 
ோமிசய ஒருகாலததுல ெழிக்கு அஞசிதைான் இஙக 
ெந்தை வநலவகாணடுச்சினு வோல்ொனுசொ……”

“அப்டியா,அவதைன்ன தைாததைா கதை?…”

முரு்கயன், சமைற்கிலிருந்து முன்னடியார் இஙகு 
ெந்து நி்லவகாணட க்தை்ய வோல்ல 
எததைனிததைார். முழுக்க்தையின் நீ்ளத்தையும் 
மைனதுக்குள ஒருமு்ற ஓட்டிொர்ததைார். க்தை 
முடியவும் வொஙகல் செக்காட்டுக்கும் சநைம் 
ேரியாக இருக்குவமைன உறுதிவேய்து “ம்க்கூர்ம்ம்…” 
வேருமிக்வகாணடு ஆைம்பிததைார்.

“ெைஙகாலததுல இந்தை முன்னடியான் இஙக 
சமைற்க எஙகசயா ஒரு ஊர்ல இருந்துச்ோம்டா..”

சமைற்குதி்ே சநாக்கி அடுப்ெனல்ல ெடாமை ் கய 
நீட்டுகிறார்.

“அஙக அந்தை சகாயில் ெணடாைததுக்கு, முப்ெது 
குழி புஞே வநலம் சகாயில ஒட்டிசய இருந்துச்ோம். 
ஒரு ெருேம் அெஙவகால்்லயில ெைஙகிக்கா 
சொட்ருந்தைானாம்… ெைஙகிக்கா வெ்ளச்ேல்னா 
அப்டி வெ்ளச்ேலாம்… அதுொட்டுக்கும் எக்குபுக்கா 
வெ்ளஞசி குமிஞசிட்டாம்…”

“ஆங…”

‘ம்’ சொடலனா க்தைய நிறுததுவிடுொர். என்ெது 
ேதீஸக்கு வதைரியும்…

“நம்ொளுசொல்லாம் அப்சொ இஙசகருந்து 
ெணடிகட்டி சொயிதைான் இஙக வெ்ளயிற 
வ ந ல் லு , வ க ா ள ளு , எ ள ளு , 
ெச்ேெயறு,சதைஙகா,மைாஙகாவயல்லாம் மைதுக்கூரு 
ேந்்தையில எறக்கிபுட்டு, நடுச்ோமைததுல ஊடு 
ெருொய்ஙக. அப்ெ ஒருவமைாற ்தைமைாேம் 
ஆைம்ெமைாம்… ்ெக்க(சகால்) வதைைச்சிவகாணட 
அஙக சமைற்க எஙகசயா ஒரு ஊர்ல எறக்கிபுட்டு 
ெரும்சொதுதைான்….இது நடந்துருக்கு. அன்்னக்கு 
ைாப்வொழுது இன்்னய மைாதிரிசய நல்ல வநலொம்… 
எனக்வகன்னசமைா நம்ொளுசொதைான் இந்தைசெ்லய 
ொததுருக்கணும்னு சதைாணுது.”
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“இருக்கும் இருக்கும்…”

“வொழுதுவிடிஞசி, ெணடாைம் காலயில ெந்து 
வகால்லய ொததைானாம்… ஙவகாப்புறான ஒததை 
ெைஙகி பிஞேசகாட காணுமைாணடா…. ஒசை ஒரு 
வகாடிசகாட வெை்ளாமைா வைாம்ெ சநக்கா 
லெட்டிருக் க ா ய்ங க…  ெ ா த சதை ான்னசய 
ெணடாைததுக்கு வதைரிஞசுசொச்சு நல்லா சதைந்தை 
்ககாைந்தைான் இந்தை செ்லய ொததுருக்கான் 
கள்ளன கணடுபுடிக்கிறது அவச்ளா சலசுெட்ட 
காரியமில்லனு. ஒததை ஆ்ளாவும் இதை ென்னமுடியாசதை 
ஒருசெ்ள நாலஞசுசெைா  இருக்குசமைானு 
வ ெ தை றி ப் செ ா யி  ச ந ை ா  ஓ டி ரு க் க ா ன் 
முன்னடியாஙசகாயிலுக்கு. ஒசைதைா அழுதுவொலம்பி 
“இன்்னய வொழுதுகுளற கள்ளன புடிச்சி 
வகாணடாந்து நிறுததுற”ன்னு… வமைாற ெச்சி குதுை 
கால்ல கயிறு கட்டிருக்கான். கட்டிபுட்டு ஊடு 
ெந்துருக்கான்.. வொழுதுதைான் க்ைஞசிருக்சக தைவுை 
செணடுதைல்ல ஒன்னும் செ்லக்காெல.

அன்்னக்கு ைாததிரி சுததைமைா தூக்கம் புடிக்கல 
அெனுக்கு. வைாம்ெ சநைமைா வொறணடு வொறணடு 
ெடுக்குறான் முடியல. ஏன்னா அரும்ொடுெட்டு 
வெ்ளய ெச்ேென் ொரு? அெனுக்குதைான அசதைாட 
கஷடநஷடம் வதைரியும்?.”

“நல்..லா..”

“ஆஙகாைம் ெந்துட்டு. எந்திரிச்சிருக்கான்.. 
சநைாசொயி, வைணடு ்கயி ெட்டவமைா்ளொய 
அளளி, அம்மில ெச்சி ஒரு ்கயி தைணணிய 
வதைளிச்சி, மை்ளமை்ளன்னு அ்ைச்சி அப்டி ஒததை 
்கயில ஏந்திகிட்டு, சநைா முன்னடியாஙசகாயில 
ொக்க சொயிருக்கான்…”

முரு்கயன் இந்தை இடததில் கதை்ய நிறுததிவிட்டு 
ஒக்காந்தைெடிசய வமைதுொ ொ்னய எக்கி ொதது 
அடுப்்ெ கி்ளறிவிட்டு வகாஞே தீ்ய அமைர்ததி, 
“ஒன்னும் அடிபுடிக்கலயில ொரு?” ன்னார்…ேதீஸ 
ொ்னக்குள கைணடி்ய விட்டு கிணடி “அவதைல்லாம் 
ஒன்னுமில்ல நீ சமைலவோல்லு தைாததைா” ன்னா. ஆனா 
அெசைா விறசகாைம் கிடந்தை ஒரு வநாச்சிகுச்சி்ய 
எடுதது அடுப்பு வநருப்ெ ஒரு தைட்டுதைட்டி 
கி்ளறிவிடுகிறார் .  ெக்கதது சகாட்சலருந்து 
விசனாத,நவீன்லாம் முரு்கயன் ொததுட்டு, 
ஒருெ்ைவயாருெர் ொர்ததுக்வகாளகின்றனர். 
வொறுக்கமைாட்டாமைல் “தைாததைா வோல்லிதவதைால... 
அப்ெறம் என்னதைான் ஆச்சு?” கைணடிய வொஙக 
ொ்னயிலிருந்து எடுக்காமைல் சகட்டனர்.

இதுவும் க்தைவோல்லும்சொது தைன் க்தைப்ெைப்்ெ 
உறுதிெடுததுெதைற்கான முரு்கயன் உததிகளில் 
ஒன்னுதைான்.

“ஆங.. அப்ெறம் என்ன ஆச்சுஙகிற..? சநைா 
ெணடாைம் முன்னடியான் முன்ன சொயி 
நின்னுருக்கான். நின்னு சநருக்கு சநைா வமைாகம் 
ொக்றான். இப்ெ வொட்டு அழுக ெைல.. முழுக்க 
முழுக்க ஆததைைந்தைான் இருந்துருக்கு. அப்டிசய 
்கயில அைச்சி வகாணடுசொன வமைா்ளொச்ோந்தை 
மூஞசில அப்பிட்டான். ஒரு இணடு எடம் உடாமை 
கணணு,ொ(ய்),மூக்குனு அப்பி வமைாழுவி ‘வொழுது 
விடியிறதுக்குளற ெைஙகிக்கா திருடுனென 

கணடுபுடிச்சி வகாணடாந்து நிறுததுற’ன்னு ேததைமைா 
வோல்லிபுட்டு ஊடு சொயிட்டான்.

“அய்யய்சயா…” நான்்கந்து குைல் சகட்டன. 
“அப்ெறம்…?”

“அப்ெறம்தைான் முன்னடியாங வக்ளம்பி, இஙக 
வகைக்காக்க குதுையில நம்மூைொக்க ெந்துருக்கு. 
ெந்து. .  விடிய விடிய சதைடுனதுல கள்ளன 
கணடுபுடிக்கமுடியாமை சொெ, வொழுது விடிஞேதும் 
இப்ெ இந்தை எடததுலசய அமைந்துட்டு. அப்ெறம், 
வகாஞேநாளல வெதைப்புக்காெ நம்மை சூனா 
நாெணணா ொட்டன் இந்தை எடததை ொஙகி 
வெள்ளாமை ெணணயில ஒருநா ைாததிரி அெரு 
கனவுல சொயி ‘இன்னமைாதிரி நா இந்தை கதிக்கி 
ஆ்ளாயி இஙக ெந்து சேந்துட்சடன். எனக்கு 
உருொைம் எடுதது, நீஙகளுசொ ெருேததுக்கு ஒருக்க 
ெந்து ைததை ெலி குடுதது வேறப்பு ெச்சி கும்புட்டு 
ெந்தைாக்க ஓஞ ோதி ேனததை மைக்க மைனுேை நல்லமைாரியா 
ெச்சிகிறன்’னு வோல்லிகிருக்கு. அப்ெறம் அெரு 
காலததுசலருந்துதைான் நம்மை அஙகாளி ெஙகாளிய 
கூடி இஙக ெந்து வகட வெட்டி, பூேசொட்டு, வேறப்பு 
்ெக்க ஆைம்பிச்ேதைா எஙக ொட்டமைாருக 
வோல்லக்சகளவி.”

வநய்்யப் பிரிதது வொஙகலில் ஊததிக்வகாணசட,  
அப்ென்னா நம்மை ஆளுசொ க்ளவு ெணணா அந்தைக் 
கடவுச்ள ெந்தைாலும் கணடுபிடிக்க முடியாதுன்னு 
வோல்லு. ேதீஷ வோன்ன்தைக் சகட்டு எல்சலாரும் 
விழுந்து விழுந்து சிரிததைனர்.

சீட்டாட்டததை்ளததில் வெரியதைம்பியின் குைல் 
ஒலிததைது.

“ஹசலா…

ஆங.. வோல்லுஙக தை்லெை..என்னது ஐந்நூறு 
சலாடா..!? தை்லெசை.. ஏற்கனசெ இப்ெதைான் நாமை 
முன்னூறு சலாடு செசி சகை்ளாவுக்கு அனுப்பிட்டு 
இருக்சகாம். இப்ெ தீடீர்னு சகட்டா.. இருஙக 
தை்லெசை . .  ஒரு ெதது நாளு வோணஙகி 
ொப்சொமைா?…”

“……”

“அட.. நீஙக வோல்றவதைல்லாம் ொஸதைெந்தைான் 
தை்லெசை.. நா என்ன முடியாதுனா வோன்சனன்..? 
ஆனா இந்தை புது தைாசில்தைாரு வகாஞேம் எடக்கு 
ெணறாப்்ள. ஒஙக செை வோல்லிருக்கு.. ஆனா, 
எதுக்கும் நீஙக சநர்ல கூப்ட்டு செசுனா, பின்னாடி 
ஏதும் க்ைச்ே இருக்காது ொருஙக.? ஏன்னா இது 
சொன்ல செசுற யாொைம் இல்்லல்ல? 
அதுக்குச்வோல்சறன்”

“……”

“இல்ல இல்ல அவதைல்லாம் நீஙக சயாேன 
ெணணசெணடியதில்ல. நம்ெகிட்ட இருெது டாைஸ 
வகடக்கு, செசிபி மூனு இருந்துச்சி.. இப்ெ வைணடு 
ஹிட்டாச்சி எடுக்க அட்ொன்ஸ குடுததுருக்கு. ெதது 
நாளு வொறுததுக்குஙக.. வைடி ெணணிபுடலாம். 
ஆனா, ஒடசன ஐந்நூறு ெணடினா எஙகயாச்சும் 
வெரிய வகா்ளமைா வெட்டி ோச்ோதைான் உணடு…”

“…….”



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே

டிச
ம்ப
ர் 
20
21

66

“அப்டியா? அடசட நல்ல சயாேனதைான். இதை 
முடிச்சிபுட்டா ஒஙக புணணியததுல நம்ெ ோதிேனம் 
நாலுசெரு காசு ொப்ொன் தை்லெசை. நா 
சகாயில்லதைான் இருக்சகன் இன்்னக்சக இதுக்கு 
அடிசொட்ருசொம்.”

“…..…”

“ஆங ச்வேரி தை்லெசை….ெணக்கம்.. ெணக்கம்.. 
ெணக்கம்..” ொய் நி்றய சிரிப்சொடு வெரியதைம்பி 
சொ்ன கட் வேய்யவும் ்ெைப்ென் கூப்பிடவும் 
ேரியாக இருந்தைது.

“ஏ….வெரியெசன… வொஙக தையாைாயிட்டு ொ 
ொ… ெந்து ேம்ெைாணிய சொடு… வகடா வெட்டுக்கு 
சநைமைாயிட்டு….” ேததைஙகுடுததைார்.

“இந்தை ொைாம் வெரியப்ொ.. எசலய்… சீட்ட 
கவுததுட்டு ொஙகடா. ோமிய கும்புட்டு ெந்துறலாம்”

வெரியதைம்பி ்ெைப்ெ்ன அணுகி வமைல்லிய 
குைலில்

“வெரியப்ொ வேததை இஙக ொஙகச்ளன். ஒரு 
சின்ன சேதி” ் ெைப்ெ்னக் கூட்டிவகாணடுசொய் 
குதி்ையடியில் ்ெதது முணுமுணுவென ஏசதைா 
வகாஞேசநைம் செசினார்.

கருெ்றயில் முன்னடியானது வெட்டருொளுக்கு 
சுக்குசமைாததைடிக்கு ெட்்டயடிதது நடுவில் ேந்தைன 
குஙகுமை வொட்டிட்டு, கழுததில் வேவெந்தி மைா்ல, 
புதுசெட்டிவயாடு முறுக்குமீ்ேயில் அெசை சநரில் 
ெந்து இறஙகிய்தைப் சொலிருந்தைது.

்ெைப்ென் வெஙகல தீெகால் நடுசெ, குவிதது 
்ெததை திருநீற்று குவியலில் அைகட்டி சூட்ன 
வகாளுததி ் ெதது தீெகா்ல ஏந்தி முன்னடியனுக்கு 
காணபிததைார். தீெகா்ல முன்னடியான் முகததைருசக 
வகாணடுசொனசொது சுடவைாளியில் ஆலஙகாட்டு 
மைரு்தையா ெதிததை வெளளிக் கணகள மினுஙகின.

்ெைப்ென் முன்னடியானிடம், “எேமைா….எஙக 
மூப்ொ...சொனெருேந்தைா இந்தை கோபுயல்ல இஙகருக்க 
வதைன்னமைைவமைல்லாம் ோஞசி முறிஞசியுளுந்து, நாஙக 
இப்ெ ொை ெழியததுசொயி வகடக்சறாம்… இந்தை 
ெருேம் அப்டி ஏதும் ெந்துைாமை நீதைான் இந்தை ஊை 
காக்கணுமைய்யா…. நல்ல மைைதைணணிய வகாடுதது, 
அரிசி தைெசி வெ்ளஞசி, ஓம்புள்ளயளுக்கு 
ெடிய்ளக்கணுமைப்ொ… சநாவு வநாடியில்லாமை 
முன்ன நின்னு ஒஞோதிேனததை காக்கனுமைப்ொ”.

ெரி்ேகட்டி நின்ற ெஙகாளிமைக்கள ்கக்்ள 
தை்ல க்கு ச மைல்  குவி தது  கணகள  மூடி 
ெணஙகிக்வகாணடனர்.

தைட்சடந்தி சூட்ன வகாணடாந்து முதைலில் 
வ ெ ரி ய தை ம் பி க் கு  க ா ண பி த து , 
“வதைாட்டுகும்புட்டுக்க”ன்னு வோல்லிட்டு திருநீ்ற 
எடுதது இெசை வநததியில் வெரிதைாக பூசிவிட்டார்.

நாலஞசு செருக்கு திருநீறு குடுததுவிட்டு 
“தைட்டுெந்தைல்ல நிக்கறென்லாம் அப்டிசய ெந்து 
துன்னூை ொஙகிக்க அஙக ெந்தைா காததுல சூடன் 
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அணஞசி வொயிரும்” னு வோன்னசொது ெரி்ே 
க்லந்து, கூட்டமைாக தீெகா்ல வநருஙகியது.

சிெகணணு ஒரு தைாம்ொ்ளததில் அைமூடி சதைஙகா, 
அதுல வைணடு வெததைல, ொக்கு, வைணடு ொைப்ெைம், 
ஒரு வமைாைம் கதைம்ெம், வகாஞேம் மைடிததை துன்னூரு, 
முன்னடியாங கழுததுல சொட்ட வேெந்தி 
மைா்லயில ஒன்ன எடுதது தைட்டுல சுருட்டி ெச்சி 
ஒரு எலும்பிச்ேம்ெைத்தையும் ெச்சி ்ெைப்ென் 
்கயில் வகாடுததுவிட்டு தீெக்கா்ல ொஙகிச் 
வேன்றான்.

தைட்டிலிருந்தை மைா்ல்ய எடுதது வெருெரி்ேயில் 
முதைல் ஆ்ளாக நின்ற வெரியதைம்பி கழுததில் 
்ெைப்ென் அணிவிததைார்.

ெயெக்திசயாடு இருகைமும் குவிதது, தை்லகுனிந்து, 
மைா்லக்கு கழுததுகாட்டி, இருகைஙக்ளாலும் 
தைாம்ொ்ளத்தை பிடிததைெடி, கணக்்ள மூடி 
ொய்விட்டு எல்சலாரும் சகட்கும்ெடி தைனது 
செணடுதை்ல முன்்ெததைார் வெரியதைம்பி.

“முன்னடியாைப்ொ.. எம்ொட்டன் வீ்ையன் 
ோவும்சொது ஓஙசகாயிலடில ஒரு வகா்ளமில்லாமை 
இருக்கது வெரிய வகா்றயா வதைரியிதுனு 
வொலம்பிகிட்சட வேததைான். எஙக புள்ளகுட்டிய்ள 
காப்ொததுற நீ இந்தை காடுக்ையில வகடந்து 
சீைழியனுமைா? இந்தைெருேம் சகாடயிலசய காட்ட 
ெளளிோ வநறவி சுததைம்ெணணிபுட்டு, வெரிய 
வகா்ளவமைடுதது காம்ெவுணடு கட்டி, மைன்னார்குடி 
ஆ்ளக் வகாணடாந்து யாகம் ெ்ளதது கும்ொசெேம் 
நடததுறம்ப்ொ.. அதுக்கு நீதைான் உததைைவு குடுக்கனும்” 
ன்னு செணடிகிட்டு கண விழிதது சமைல்ேட்்ட 
்ெயில் ்கவிட்டு மைடிதது்ெக்கெட்ட சில 
இைணடாயிைம் ரூொய் சநாட்டுக்்ள எணணாமைல் 
எடுதது ்ெதது தைாம்ொ்ளத்தைத வதைாட்டு 
கும்பிட்டார்.

ெணத்தை எடுதது இடுப்பு ொரில் வோருகிக் 
வகாணடார் ் ெைப்ென்.

பூமிநாதைனும் வதைார்ைாசும் வகாம்பூதை, நாகமுததும் 
ொ்்ளயனும் காய்ச்சியடிததை ெ்றச்ேததைம் அதிை 
ோம்பிைாணி பு்க்ய ்ெைப்ென் முகததைருசக 
காணபிததைசொது கணகள உரு்ள சுக்குசமைாததைடி்ய 
தை்லக்குசமைல் சுைற்றி

“க்சகா”…..வெனேததைஙவகாடுதது கணக்்ள 
உடம்்ெ முறுெலிதது…..வெருஙகுைலில்

“வெரியெசன… ஒன் எணணம்சொல நடக்கும். 
அதுக்கு நா உறுவதைானயா கடசிெை இருப்ெணடா..” 
என ் ெைப்ென் வோன்னசொது….

ஆலமைைப்வொந்திலிருந்து சகாட்டாவனான்று 
அலறிப் ெறந்தைது.

இைணடு காதை தூைததில் ெ்ளெனாற்்ற அடுததை 
மூஙகிகுததைடியில், இருட்டுப்ொ்தையில் தைன் முகததில் 
வமைா்ளகாோந்தின் ெ்ைய எரிச்ேல் நி்னவுக்கு ெை 
சமைற்குதி்ே சநாக்கி வெணணிறபுைவியில் 
வி்ைந்துவகாணடிருந்தைார் முன்னடியான்… =



ம�ொழிமெயர்ப்பியல்

சிறந்த ம�ொழிமெயர்ப்பு 
நூலுக்ொன 
ெரிசுப்்ெொட்டி - 2022
(திருவள்ளுவரொண்டு - 2053)
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காகலகச் சிறகினிமை இதழ் முன்்னெடுககும் 
கவிஞர் கி.பி.அரவிநதன் ஏழாவது ஆண்டு நிலனெவு

இைககி்ப் ேரிசுப் மோட்டி
‘காகலகச் சிறகினிலை’ இதழின் ததாடகக காை தெறியாளர் 
கவிஞர் கி.பி.அரவிநதன் கனவின் மீதியில் எழும புதிய தடமாக இபல்பாட்டி அலமயும.

‘தசன்றிடுவீர் எட்டுத்திககும கலைச் தசல்்வஙகள் யாவும தகாணர்நதிஙகு லசர்பபீர்’ என்கிற மாகவி 
்பாரதியின் கனல்வ ென்வாககும முயற்சியில் இதுவும ஒன்று.

தெரிவுக்குரிய ெகுதி

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

நூல்கள் வந்து மைர மவண்டிய கசைசி நாள்: 31.01.2022
மொடடி முடிவு: �றார்ச் 2022
நூல்கசை அனுப்ெ மவண்டிய முகவரி:
கறாக்ரகச் சி்கினிலே, 288, டறாக்டர் நலடசன் சறாரே,
திருவல்லிக்லகணி, தசன்ரன - 600 005 இநதியறா
மின்்ஞ்ைல் : kipian2022kaakkaicirakinile@gmail.com

வநறியாைர:  மதிப்பிற்குரிய இ. ெதமநாெ ஐயர (இஙகி்ாந்து)

நடுவர குழு:  மெராசிரியர க. ெஞ்ைாஙகம் (இந்தியா)
  முச்வர மக.எம். மவணுமகாொல் (இந்தியா)
  எழுததாைர என் ைரவணன் (மநாரமவ)
  எழுததாைர அமரந்ததா (இந்தியா)
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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.

ேரிசுகள்
மதர்ந்தடுககப்ேடும் இரண்டு நூலகளுககு தைா 

சான்றிதழ் மற்றும் 10,000 இநதி் ரூோய்கள்
ஒரு ஊககப்ேரிசு

சான்றிதழ் மற்றும் 5000 இநதி் ரூோய்கள்
சிறப்புப் ேரிசு

வாசகர்களுககானெது - ஓராண்டு காகலக சநதா
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