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வாழ்த்துச் செய்தி

க. பஞ்சாஙகம்

ழர் வைகவைைாணன் அைர்களால் எனக்கு அறிமுகமான ”காக்வகச் 
சிைகினிலே” இதழ் - இன்று பத்து ஆண்டுகள் முடித்துப் பதிலனாராைது 
ஆண்டில் காலேடுத்து வைக்கிைது; மகிழ்ச்சியாகவும் பிரமிப்பாகவும் 
இருக்கிைது; ைாழ்த்துகிலைன். முதலில் ஆசிரியர் வி.முத்வதயா 
அைர்களுக்கும் லபாறுப்பாசிரியர் க.சந்திரலசரன் அைர்களுக்கும் என் 
அன்வபயும் ைணக்கத்வதயும் லதரிவித்துக்லகாள்கிலைன்; லமலும் 

‘காக்வக’யின் ைான்லைளிப் பைத்தலுக்குத் துவணநிற்கும் ஆசிரியர் குழுவினர்க்கும் 
லதாடக்கக்காேம் மற்றும் இன்வைய லெறியாளர்களுக்கும், லைளிொட்டில் துவணநிற்கும் 
லதாழர்களுக்கும் என் தவேதாழ்ந்த ைணக்கஙகளும் பாராட்டுகளும்.

ொன் ஓய்வு லபற்று பத்தாண்டுகள் முடிந்துவிட்டன; இந்த அருவமயான ஓய்வுக் 
காேத்வதக் காக்வகலயாடு கழித்திருக்கிலைன் என்று எண்ணிப் பார்க்கும்லபாது மனதிற்குள் 
பரைசம் ஏற்படுகிைது; லதாடர்ந்து காக்வகக்குப் பஙகளிப்பு லசய்திருக்கிலைன் என்ைால் 
அந்தப் லபருவம அவனத்தும் ஆசிரியர் முத்வதயா அைர்களுக்லக லசரும். ஒரு ொவளக்கு 
இத்தவனப் பக்கஙகள் எழுதிலய தீர்ைது என்று லபனாவைக் வகயிலேலய பிடித்துக்லகாண்டு 
ைாழ்பைன் அல்ேன் ொன்; ‘ைார்த்வதகள் ைரிவசகட்டி ைரலைண்டும்’ என்று காத்துக் 
கிடந்து எப்லபாதாைது எழுத உட்கார்பைவனப் பிடித்து வைத்து எழுத வைத்தைர் லதாழர் 
முத்வதயாதான். ஒவலைாரு மாதமும் பத்தாைது ொள் தாண்டிவிட்டால் லபாதும், என்ன, 
உஙகளிடமிருந்து ஒன்றும் இன்னும் ைரவில்வேலய, ஏதாைது எழுதி அனுப்புஙகள்; நீஙகள் 
எவத எழுதினாலும் சிைப்பாகத்தான் இருக்கும்” என்லைல்ோம் தூண்டிவே வீசிப் 
பிடித்துவிடுைார்; ஏைத்தாழக் காக்வகயில் லைளிைந்த அத்தவன எழுத்தும் இப்படியான 
தூண்டிலில் சிக்கிப் பிைந்தவைதான்; குறிப்பாக முதுலபரும் எழுத்தாளர் மா. அரஙகொதன் 
சிறுகவதகவளக் குறித்துத் லதாடர் எழுதிய அந்த ஒன்ைவர ஆண்டு முழுைதும் தூண்டிலில் 
சிக்கிய மீனாக அரஙகொதனின் பவடப்பு லைளியில் துடித்துக் கிடந்லதன் என்லை லசால்ே 
லைண்டும்; இந்த அரிய கணத்தில் ென்றிலயாடு காக்வகவய நிவனத்து மகிழ்கிலைன்.

விளம்பரஙகளுக்குப் பக்கஙகவளப் பலிலகாடுக்காமலும் இடதுசாரிப் பார்வையில் ஒரு 
சிறிதும் சமரசம் இல்ோமல் உறுதியாக நின்றுலகாண்டும் லபரிய அளவில் லபாருளாதாரப் 
பின்புேம் இல்ோவிட்டாலும்கூடத் லதாடர்ந்து, லகாலரானா காேத்திலும் விடாமல் 
மின்னிதழாக லைளிைந்தும் ைந்த காக்வக, தமிழிதழியல் ைரோற்றில் லபரும் சாதவன 
லசய்துலகாண்டிருக்கிைது; இந்தச் சாதவன லதாடர ைாழ்த்துகிலைன். ைணஙகுகிலைன். 
ென்றி.

புதுசசசரி, சதைாழ்மயுடன்,

16/12/2021 க. �ஞசாஙகம்

காக்கயின் சாத்ை ததாடர 
வாழ்த்துகிறேன்
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்னவருககும் இனிய புத்ைாண்டு - ்ைபவபாஙகைல் – ைமிழர திருநாள் - ைமிழமரபுத் 
திஙகைள் வாழத்துகைள்!

இது கைாக்கையின் 124ஆவது இைழ. 11ஆவது ஆண்டில் அடிவயடுத்து்வககும் 
சிறபபு இைழ. 2011 அக்டாபரில் வைாடஙகியது கைாக்கையின் பயணம். இது 2012 
சனவரியில் பதிவுவபற்றைாகி ‘கைாக்கை கைரவா கை்ரந்துண்ணும்’ எனவாகிய அ்ழப்பாடு 

கைாலந்ைவறாமல் மாைந்்ைாறும் வைாடரகிறது; வைாடரச்சியாய் ஒரு பதிமம் கைடந்து இரண்டாவது 
பதிமத்தினுள் அடிவயடுத்து ்வககிறது.

முைலில், இந்ைத் வைாடர வவளியீட்்டச் சாத்தியபபடுத்திய வாசகைரகைள், எழுத்ைாளரகைள், 
ப்டபபாளரகைள், பல்து்றக கை்லஞரகைள், சந்ைாைாரரகைள், சமூகைக கைரிச்னயாளரகைள், நண்பரகைள், 
்ைாழரகைள் உள்ளிட்ட அ்னவருககும் எமது வநஞசாரந்ை நன்றியறிை்லத் வைரிவித்துகவகைாள்கி்றாம். 
கைடந்ை பத்ைாண்டுக கைாலத்தில் எழுத்ைாளரகைளாய், ப்டபபாளரகைளாய், உ்ரயாளரகைளாய், 
திறனாய்வாளரகைளாய், ஓவியரகைளாய், நிழற்படக கை்லஞரகைளாய், வாசிபபாளரகைளாய், 
சமூகைககைரிச்னயாளரகைளாய், உலகைம் முழுவதுமிருந்தும் கைாக்கைககுக கி்டத்துள்ள நட்பும் ் ைாழ்மயும் 
நிலத்்ைப ்பால பரந்ைது; விரிந்ைது. வானத்்ைப்பால உயரந்ைது; உன்னைமானது.

்ைடு – வாசி – விவாதி என அவாவுறும் வாசரகைளின் விருப்பப ப்டககும் கைாக்கைககு 
ஓய்வறியாப ்பராசிரியரகைள், ஆய்வாளரகைள், எழுத்ைாளரகைள், ப்டபபாளரகைள், திறனாய்வாளரகைள், 
து்றசார வல்லுநரகைள், சமூகைக கைரிச்னச் வசயற்பாட்டாளரகைள் எனக கைாக்கையின் உள்ளடககைச் 
சிறபபுககு ஊககைமளிககும் ஒவவவாருவ்ரயும் இந்ை வாய்பபில் வநஞசில் நிறுத்துகி்றாம். இந்ைப 
்பராளரகைள் ஒவவவாருவர குறித்ை வபரு்ம்யயும் ை்கை்ம்யயும் பின்வனாரு ் நரவில் கைாக்கையில் 
விரிவாகைப பதிவு வசய்யவிருககி்றாம்.

இந்ைப பத்ைாண்டுப பயணத்தில் எஙகைளின் திட்டமிடலும் கைனவுகைளும் அதிகைமான்வ. ஆனால் 
எஙகைளின் வசயல்்வகைம் ்பாதுமானைாகை இருககைவில்்ல.. இைற்கு மிகை முககியக கைாரணி 
வபாருளாைாரம்ைான்.

கைாக்கை, வாசகைரகை்ள நம்பி்ய வவளிவருகிறது. சந்ைாக கைட்டணம், அைன் மீது ் பரன்பு வகைாண்ட 
நண்பரகைள், ் ைாழரகைள் வழஙகும் உைவிகை்ளத் ைாண்டி கைாக்கைககு எந்ை வருவாயும் இல்்ல. பத்து 
ஆண்டுகைளாகியும் அரசின் நூலகை ஆ்ண இன்னும் கி்டககைப வபறவில்்ல. நூலகை ஆ்ண்யப 
வபறுவைற்கைான முயற்சி்யத் வைாடரந்துவகைாண்்ட இருககி்றாம். ஆனாலும் நூலகை வாசகைரகைளுககுப 
பரவலாகை கைாக்கை அறிமுகைமாகை்வண்டும் என்பைற்கைாகை, அ்னத்து மாவட்ட மத்திய நூலகைஙகைளுககும் 
இை்ழத் வைாடரந்து அனுபபிகவகைாண்்ட இருககி்றாம்.

வபரும் வபாருளாைார வநருககைடிகைளுககி்டயிலும் கைாக்கை ஒவவவாரு மாைமும் ைவறாமல் உஙகைள் 
்கைகைளில் ைவழவைற்குக கைாரணம் கைாக்கைக குழும நட்புறவுைான். கைாக்கை்ய வழிநடத்துகிற 
மதிபபுககுரிய வநறியாளரகைள், ஆசிரியர குழுத் ் ைாழரகைள் மற்றும் நண்பரகைளின் கூட்டுச் வசயல்பாடும் 
அவரைம் வசயல்பாட்டு ் நர்மயும் அயராை ஒத்து்ழபபும்ைான் கைாக்கை்ய நி்லநிறுத்திகவகைாள்ள 
எமககுக கி்டத்ை வபறுமானம்.

எ்ையும் எபவபாழுதும் பணத்ைா்ல்ய அளவீடு வசய்கின்ற உலகைத்தில் கைாக்கையில் 
எழுதிகவகைாண்டிருககிற ப்டபபாளிகைளுககு கைாக்கையின் சாரபில் அவரைம் ப்டபபுகைளுககைாகை 
இதுவ்ர எந்ைவவாரு வைா்கையும் வழஙகியதில்்ல. அவரகைள் எதிரபாரத்ைதும் இல்்ல. இத்ை்கைய 
அரிய பி்ணபபு எஙகைளுககுக கி்டத்ைது வபரு்மயிலும் வபரு்ம. ஆனாலும் கைாலவளரச்சியில் 
ஒவவவாரு ப்டபபாளி்யயும் மதிபபளிககும் ைாரமீகைக கைட்ம்யக கைாக்கை வகைாண்டிருககிறது..

இந்ைப பதிம கைாலகைட்டத்தில், 16 சிறபபிைழகைள், ஐந்து நூல்கைள் வவளியிடபபட்டுள்ளன, 3 
அரஙகை நிகைழவுகைள், 7 ஆண்டுகைளாகைத் வைாடரும் கிபி அரவிந்ைன் நி்னவு இலககியப பரிசுப 
்பாட்டி, இரண்டு ஆண்டுகைளாகை முன்வனடுககைபபடும் ் கை எம் லீலா அம்்மயார நி்னவு ை்கைசார 
ஆளு்ம விருது என்ப்வ கைாக்கையின் சிறபபு ஊககைப பணிகைளாகை அ்மந்துள்ளன.

இந்ைப பத்ைாண்டுப பயணத்தில் எட்டு வகைௌரவப பட்டயஙகை்ளக கைாக்கை வபற்றிருககிறது. 
கைரிசல் இலககிய முன்னத்தி ஏர கி.ரா விருது, மகைாகைவி ஈ்ராடு ைமிழன்பன் விருது, உயிர்மயின் 
சுஜாைா விருது, ைமிழநாடு ஊடகைவியலாளர சஙகை ஊடகைச் சிற்பி விருது, எஸ்.ஆர.எம் பல்கை்லக 
கைழகைத் ைமிழப்பராயம் வழஙகிய சு்ைசமித்திரன் விருது, ைமிழநாடு கை்ல இலககியப வபருமன்றமும் 
நியூவசஞசுரி புக ஹவுஸ் நிறுவனமும் இ்ணந்து வழஙகிய சிலம்புச் வசல்வர ம வபா சி ைமிழியல் 
ஆளு்ம விருது. உள்ளிட்ட எட்டு விருதுகை்ளக கைாக்கை வபற்றிருககிறது. விருதுகை்ள வழஙகி 
எமது வசயற்பாடுகை்ள ஊககுவித்ை வபருந்ை்கையாளரகைளுககு நன்றி்யப பதிவு வசய்கி்றாம்.

கைாக்கைப பதிபபகைம் ஊடாகை 12 நூல்கைள் இந்ை ஆண்டின் புதிய வவளியீடுகைளாகை வவளிவரத் 
ையாராகியுள்ளன. வி்ரவில் அந்ை நூல்கைள் வவளிவரும். வமாழிகைளின் உ்ரயாடல் இனிவரும் 

11ஆவது ஆண்டில் காக்க!
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கைாலஙகைளில் இ்ணயவ்லத் வைாடரபாடலாகை்வ அ்மயும். எண்மியக கைணினித் வைாழில்நுட்பம் 
(Digital technology) மற்றும் வசயற்்கை நுண்ணறிவு இயந்திரஙகைளுடன் இ்ணந்து மனிை சமூகைம் 
பயணிககைவுள்ளது. இைற்கை்மவாகை கைாக்கை்ய இ்ணயைளப பரபபில் பயன்பாட்டுககுக வகைாண்டுவரும் 
பணிகைளும், மின்னிைழ ஒன்்ற வவளியிடுவதும், சிறுசிறு வவளியீடுகை்ளத் வைாடரந்து 
வவளியிடுவதுமான திட்டஙகைளும் வி்ரவில் ந்டமு்றககு வரவிருககின்றன.

கைடந்ை பத்ைாண்டுககைாலத்தில் நாட்டில் மு்ளத்துக கி்ளவிட்ட சிற்சில வசயல்பாடுகை்ள 
மககைளுககு அ்வைந்ை துயரஙகை்ள அவவளவு எளிதில் யாரும் கைடந்து்பாய்விட முடியாது 
என்ப்ையும் இஙகுப பதிவுவசய்யபபட்வண்டிய ்ை்வ இருககிறது.

உலகைம் முழுவ்ையும் முடககிப்பாட்ட வகைா்ரானா வபருந்வைாற்றால் உலகில் இலட்சககைணககைான 
மககைள் உயிரிழந்ை வகைாடுந்துயரம்.

ைனிநாடு உரி்ம ்கைாரி, ஆயுைம் ஏந்திய ஈழத்து இ்ளஞரகைள் வசால்வலாணா வ்ைகை்ள 
அனுபவித்தும் இலட்சககைணககைான உயிரகை்ளப பலிவகைாடுத்தும் சரவ்ைசச் சூழச்சிகைளால் விடுை்லப 
்பாராட்டம் வமௌனிககைச் வசய்யபபட்டைற்குப பிறகு ைந்்ை ஒருபககைம், ைாய் ஒருபககைம், உடன்பிறந்ைார 
ஒருபககைம், பிள்்ளகைள் ஒருபககைம் எனச் சிைறடிககைபபட்ட ஈழத்ைமிழரகைள் உலகைம் முழுவதும் 
ஏதிலிகைளாய்ப புலம்வபயரந்து வாழும் தீராத்துயரம் இந்ை ஆண்டுகைளி்லயும் வைாடரகிறது.

நாட்டின் வைாண்ணூறு விழுககைாட்டினரின் வாழவாைாரமாகைவும் இந்தியப வபாருளாைாரத்தின் 
ஊற்றுககைண்ணாகைவும் இருககிற விவசாயத்்ைச் சீரழிககைக வகைாண்டுவரபபட்ட புதிய விவசாயக 
வகைாள்்கைகை்ளத் திரண்வடழுந்து தில்லி்ய எதிரத்து முற்று்கையிட்ட இலட்சககைணககைான விவசாயிகைள் 
350 நாட்கைளுககு்மல் வைாடர்பாராட்டம் நடத்தியதும் அதில் நூற்றுககைணககைான உயிரகை்ளக 
கைளபபலி வகைாடுத்ைதும் விவசாய நாடு என்கிற இந்ை இந்தியாவில்ைான்.

குடும்ப அட்்ட்யயும் வாககைாளர அ்டயாள அட்்ட்யயும் ஆைார அட்்ட்யாடு இ்ணத்து, 
ஆைார அட்்ட்ய வஙகிக கைணக்கைாடு இ்ணத்து, வஙகிக கைணக்கை வருமானவரி்யாடு 
இ்ணத்து வருமானவரி்யக குடிமககைளின் வாழவியல் அளவீட்டில் இ்ணத்து நாட்டின் ைனிமனிை 
விவரஙகைள் அ்னத்்ையும் உலகைத்துககுத் திறந்துகைாட்டியது இந்ை ஆண்டுகைளி்லைான்.

சிறு, குறு வைாழில்கைளும் வணிகைஙகைளும் வளரச்சிய்டயச் வசய்வைற்வகைன்று வகைாண்டுவரபபட்ட 
சரககு மற்றும் ்ச்வ வரியால், இருந்ை்ையும் இழந்து வாழ வழிவ்கை வைரியாை அவலத்துககுத் 
வைாழில்கைள் ைள்ளபபட்டிருககின்றன. அைனால் பல நிறுவனஙகைள் அழிந்ைது மட்டுமன்றி அதில் 
வைாழில்வசய்ை வைாழிலாளரகைளும் ஆைரவற்றுநிற்கிறாரகைள்.

பணமதிபபிழபபு என்கிற நவீன ்மாசடித் திட்டத்ைால் ்சமிபபுப பழககைத்்ை வாழவியலின் 
பண்பாடாகைக வகைாண்டிருககிற இந்தியாவின் நடுத்ைர மககைளும் ஏ்ழ எளிய மககைளும் 
இருபப்ைவயல்லாம் இழந்து ஒ்ரநாளில் வீதிககு வந்ைது கைடந்ை சில ஆண்டுகைளி்லைான்.

கைடந்ை பத்ைாண்டுகைளுககுள் ை்லவயடுத்ை சாதியவாைமும் மைவாைமும் இபவபாழுது ை்லவிரித்து 
ஆடிகவகைாண்டிருககின்றன. அ்வ வகைாஞசம் வகைாஞசமாய் மனிைரகை்ளச் சாதியாய், மைமாய்ப 
பிரித்துக கூறு்பாட்டுக வகைாண்டிருககின்றன.

கைல்வி, ்வ்ல உள்ளிட்ட வாய்பபுகைளில் சமூகை நீதி்ய வழஙகியைன் மூலமும் அவற்்றத் 
வைாடரச்சியாகைச் வசயல்படுத்தியைன் மூலமும் நாட்டி்ல்ய மாவபரும் சமூகைவளரச்சி்ய ்நாககி 
வளரந்துவகைாண்டிருந்ை ைமிழகைத்்ைச் சீரழிககைத் துடித்ை மைவாை சகதிகைளின் சதிச்வசயல் ஜனநாயகைத்ைால் 
முறியடிககைபபட்ட வரலாறும் இங்கை நடந்்ைறி இருககிறது.

ைமி்ழ எழுைபபடிககைத் வைரியாமல், ைமிழநாட்டி்ல்ய பிறந்துவளராமல், இந்தியாவின் எந்ை 
மாநிலத்்ைச் ்சரந்ை எவவராருவரும் ைமிழநாட்டு அரசின் ்வ்லவாய்பபுகைளிலும் கைல்வியிலும் 
ஊடுருவி ைமிழநாட்டு இ்ளஞரகைளின் வாய்பபுகை்ளத் ைட்டிபபறித்ை சூதும், கைபடும் இந்ை பத்து 
ஆண்டுகைளுககுள்ைான் அரங்கைறி இருககிறது.

புலம்வபயரந்து நீட்சியுறும் ைமிழரகைளின் சீரிய வாழவியலில் ஈரபபுற்று ைமிழப பண்பாட்டுப 
வபரு்மககு மதிபபளிககும் வ்கையில் கைனடா, இஙகிலாந்து, நாடுகைளின் அரசுகைள் ஜனவரி மாைத்்ைத் 
‘ைமிழ மரபுத் திஙகைளாகை’ப பிரகைடனபபடுத்தித் ைமிழர திருநா்ள உலகைறியச் வசய்திருககிறது. ஆனால் 
ைமி்ழப பி்ழயின்றிப ் பசவும் எழுைவும் வைரியாை புதிய ை்லமு்றவயான்று ைாய் மண்ணி்ல்ய 
இந்ைப பத்ைாண்டுகைளில்ைான் வளரந்து வந்துவகைாண்டுமிருககிறது.

இன்னும் குறிபபிட்டு எழுைவும் ் பசவும் விவாதிககைவும் எவவள்வா அவலஙகைளும் துயரஙகைளும் 
இருககின்றன... ் பசு்வாம்! வைாடரந்து உ்ரயாடு்வாம். ஒத்ை கைருத்துள்ள ் ைாழரகை்ள, வாருஙகைள். 
கைாக்கையின் பயணத்துககுத் ்ைாள்வகைாடுஙகைள்.

பதாழ்� வாழ்த்துகளுடன

ஆசிரியர் வி. முத்்தயா,

நோறுப்ோசிரியர் க. ்நதிரப்கரன



கூட்டு உழைபழ�க் க்காரும்
கவளாணழமைப �ண�ாடு

ஒரு லபரும் உழுகுடியில் பிைந்தவத, ைாழ்ந்தவத, 
ைாழ்ைவத லபாருள் நிவைந்த ஒன்ைாக இருத்தலின் 
முழு நிவைவை உணர்ந்த தருணஙகளாகப் லபாஙகல் 
விழாவை என்னால் உறுதியாகச் லசால்ே முடியும்.

லதாழவம, ெட்பு, அன்பு, சலகாதரத்துைம், சுற்ைம், 
சூழல் என உைவு சார் லபருமதிப்வபப் லபாஙகல் 
விழாலை உணர்த்திற்று.

ஏன் லபசுகிலைாம், ஏன் கூடுகிலைாம், ஏன் 
லகாண்டாடுகிலைாம் என்ை லகள்விவயக் லகட்டுக் 
லகாண்டலபாதுதான் லபாஙகல் என்பது விழா 
மட்டுமன்று என்று விளஙகிற்று. அது ஒரு கூட்டுப் 
பண்பாடு. கூட்டுச் லசயல், கூட்டு ைாழ்வு. கூட்டு 
உவழப்வப லகாரும் லைளாண் பண்பாட்டில் 
உழுகுடிகள் அப்பா, லபரியப்பா, லபரியம்மா, 
சித்தப்பா, சித்தி என்று ஓரு கூவரயின் கீழ் 
ைாழ்ந்ததில் வியப்பில்வே.

கூட்டுவழப்பு, கூட்டுைவு என்பது வீடுகளுடனும் 
நின்றுவிடவில்வே. ஆடு, மாடுகள், லைளாண் 
லதாழவமகளான பிை உவழக்கும் உழுகுடிகள் என 
அதன் உைவுகளும், லதாடர்புகளும் மிக நீண்டவை. 

லகாண்டாட்டம் முதல் துயரஙகள் ைவர ஒன்ைாகப் 
பகிர்ந்து லகாள்ளப்பட்ட ஒர் ைாழ்வு அது.

பவழய புவகப்படத் லதாகுப்பின் நிவனவுகள் 
லபாே அவேவுறும் காட்சிகள் அவைளவையும் 
ைார்த்வதகளில் லசால்லிவிட முடியுமா என்று 
லதரியவில்வே.

வதத் திஙகள் இளலைனில் லதாடக்கமாக 
இருக்கிைது . உேலகஙகும் இளலைனிவேக் 
லகாண்டாடும் சமூகஙகளும், கவிஞர்களும் இருந்து 
ைருகிைார்கள். தமிழன் இளலைனிவே ைரலைற்கும் 
விதமாக முதலில் கடந்து விட்ட ஆண்டில் 
லசகரமாகியுள்ள லதவையற்ை கசடுகவள, 
அழுக்குகவள நீக்கவும் ,  எரித்தழிக்கவும் 
விரும்புகிைான். அதுலை லபாகிப் பண்டிவக ஆகிற்று.

லதவையற்ைதாகக் கருதும் லபாருட்கவள 
தீயிலிடும்லபாலத அப்லபாருள் லதாடர்பான 
லதவையற்ை நிவனவுகளும் அகன்றுவிடுைவத 
அத்தீயிவன உற்று லொக்கியைாறிருக்கும் உள்ளஙகள் 
அறியும்.

உள்ளக்கசடு ,  இல்ேக்கசடு ஆகிய இரு 

த�ாஙகல்
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ஈராயிரம் அலேது 
அதற்கு முநதய 

ஆண்டுகாே அறமும், 
அறம்்ார் வாழ்வுலே 

லவளாண் 
பண்பாட்டின் 

்ாரோகும். கூடி 
உ்ைததல, பகிர்தல, 

உண்ணுதல, 
வாழ்தல எனும், 
ஆதிப் பபாது 

்மூகததின் பண்பட்்ட 
வடிவலே தமிைனின் 
வாழ்வு. தமிைனின் 
பபாஙகல திருநாள்.

கசடுகவளயும் நீக்கி, நீஙக இளலைனிவே புத்தம் புதிய 
இல்ேத்துடனும், உள்ளத்துடனும் மகிழ்வு லபாஙக ைரலைற்கும் 
தமிழன் இல்ேஙகள் சுண்ணம் அடித்து அழகூட்டி, ைாசல் 
லதாறும் லகாேமிட்டுக் லகாவடயின் உதயக் காேத்வதக் 
குதூகேத்துடன் லதாடஙகுகிைான்.

கடல் லமல்லுடலிகளின் லமல் ஓடான மட்டிவய முதல் 
ொள் ைாயகன்ை ஓர் மண் லதாட்டியில் ஊைவைப்பார்கள் 
அது நீரில் குமிழ் விட்டு ஊைத் லதாடஙகுைவதச் சிறுைர்களாக 
லைடிக்வகப் பார்ப்பதுண்டு. பதநீரின் லசர்மானமாக இந்த 
சுண்ணம் இருப்பதால் லதாட்டி ஊைல் ைாசவனப் பதநீவர 
நிவனவுப் படுத்துைதாக இருக்கும். மறுொள் இந்தப் புளித்தச் 
சுண்ணத்வதத் தாவழக் குத்தின் தண்டுகவளக் லகாண்டு ைந்து 
ெசுக்கி அதில் பிரஸ், ‘தடவி’வயச் லசய்து சுைற்றில் 
சுண்ணமடிப்பார்கள். லைள்வள அடிப்பது அல்ேது சுண்ணம் 
அடிப்பது என்று அதற்குப் லபயர்.

விழா என்ைால் லபாஙகலிட்டுப் பவடப்பது மட்டுமல்ே. 
இப்படி ஒவலைான்றிற்கும் ஆயத்தமாைது கூட சிைார்களுக்கு 
விழாதான். மாட்டுக் லகாம்வப உருக்கி எடுக்கப்படும் ஒருவிதப் 
பவசவய அச் சுண்ணத்துடன் கேந்து அடிப்பார்கள் அந்தப் 

பவச மண், சுைற்றுடன் ென்கு 
ஒட்டிக் லகாள்ைதாக இருக்கும். 
ைண்ணத்தி ற் கு  என  சி ே 
லபாடிகவளச் லசர்ப்பார்கள். 
லபாதுைாக அது காவி அல்ேது 
கருநீேத்தில் இருக்கும். வீட்டு 
மாடஙகளுக்கு காவியும், நிவே, 
சன்னல்களுக்கு கரு நீேத்தில் 
க ட் ட ம்  க ட் டி யு ம் 
அழகூட்டுைார்கள். லைவே 
முடியும் லபாது லகாண்டாட்டம் 
லத ாடஙகிவிட்டது என்று 
லபாருள்.

மனிதன் ஓரிடமாகத் தஙகி 
லைளாண்வமயில் ஈடுபடத் 
லதாடஙகிய ொள் லதாடஙகி 
இன்றுைவர உழவும், உழுசார் 
முவைவமவயயும் எந்த இனம் 
வகவிட்டலதா இல்வேலயா 
தமிழன் வகவிடவில்வே. ையலும், 
ையல்சார்ந்த பண்பாட்டின் 
மு கி ழ் த் த  ை டி ை ல ம 
லகாண்டாட்டலம லபாஙகல் 
திருொள்.

வத முதல்ொள் .  தமிழர் 
திருொள். உழைர் திருொள், அறுைவடத் திருொள் என்பதும் 
அதுதான். வதயில் லபாஙகலிட்டு ைசந்தத்வத ைரலைற்கும் 
ொள். வதப்பிைந்தால் ைழி பிைக்கும் என்பது ஆண்டு பிைப்பின் 
ெம்பிக்வக. ைசந்த காேத்தின் மீதான ெம்பிக்வக. லைற்று 
ெம்பிக்வக அல்ே. உவழப்பின் மீதான ெம்பிக்வக, அது 
ைாழ்வின் மீதான ெம்பிக்வகயாக மாறுகிைது. அறுைவட 

லபாருளாதார ைழியில் ஓர் ெம்பிக்வகவய 
அளிக்கிைது. உறுதிப்பாட்வட ைழஙகுகிைது.

உவழப்பில் விவள லபாருட்கள் முற்ைம் 
ைருகின்ைன. இல்ேம் நிவைகிைது . 
லெல்மணிகவள எறும்புகள், பூச்சிகள் 
உண்டு வீணடித்துவிடாமலிருக்க 
அவைரிசிகவளக் லகாண்டு லகாடுகள் 
இட்டனர். அைற்வை உண்ட எறும்புகள் 
சணல் மூட்வட அல்ேது மணல், 
வைக்லகால் குதிர்களில் இருக்கும் 
லெல்மணிகவள தீண்டுைதில்வே . 
பின்னாட்களில் அந்த மாக்லகாடுகள் 
தமிழனின் கவேப்ப ா ர்வையால் 
லகாேஙகளாகின்ைன.

இன்வைக்கு  மாக்கல்லிலும், லைதி 
ைண்ணஙகளிலும் லகாேஙகள் முற்ைத்தில் 
தீயாய் எரிகின்ைன. லபாதாததற்கு அரிசி 
குைவளகவளச் சுற்றி எறும்புகள் 
லெருஙகாதிருக்க பூச்சிக் லகால்லிச் 
சாக்கட்டிகளால் லகாடுகள் ைவரகின்ைனர். 
ெமது உவழப்பில் ைரும் லெல் மணிகவள 
எறும்புகள் கூட தின்றுவிடக்கூடாது 
என்பதில் எச்சரிக்வகயாக இருக்கிலைாம். 
ெ மது  த ா த் த ா ,  ப ாட்டி ,  ெ மது 
முன்லனார்களின் லைளாண் ைாழ்வு 
ெம்மிடம் இல்வே. லைளாண் அைம் பிைகு 
எஙகிருந்து ைரக்கூடும்.?

ஈராயிரம் அல்ேது அதற்கு முந்தய 
ஆண்டுகாே அைமும், அைம்சார் ைாழ்வுலம 
லைளாண் பண்பாட்டின் சாரமாகும். கூடி 
உவழத்தல், பகிர்தல், உண்ணுதல், ைாழ்தல் 
எனும், ஆதிப் லபாது சமூகத்தின் 
பண்பட்ட ைடிைலம தமிழனின் ைாழ்வு. 
தமிழனின் லபாஙகல் திருொள்.

அப்பாோன உேவகலயா, அப்பாோன 
உயிர்கவளலயா, அப்பாோன ைாழ்வைலயா 
லபாஙகல் அல்ேது தமிழனின் பண்பட்ட 
விழாக்கள், பண்பாட்டு விழாக்கள் 
லபசுைதில்வே. லகாண்டாடுைதில்வே. 
அவை நிேத்தில் காலூன்றி உறுதிபட 
நின்று இவவுேகின் லமய்வமகவளப் 
லபசுைன. அறிவின், அறிவியலின் 
ை ழி ப் ப ட் ட  ை ா ழ் வி வ ன ப் 
பவைசாற்றுபவை.

லைறுேகு, எழுபிைப்பு, என்லைல்ோம் 
கவதப்பதில்வே. ஒன்லை பிைப்பு, ஒன்லை 
ைாழ்வு ஒன்லை இப்புவி அதற்குள் உவழ, 
அன்பு லசலுத்து, லகாண்டாடு, ென்றி 
லசால், ைாழ்ந்துவிட்டுப்லபா என்கிைது 
தமிழன் ைாழ்வு, தமிழன் அைம், தமிழன் 
பண்டிவக.
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பபாதுவாக பபரும் பபாஙகல 
என்பது ஐநதி்ை வகுதத 
தமிைரின் ேருத நிேததுப் 
பண்பா்டாக, திருவிைாவாக 
இருநதது. இன்னும் 
ப்ாலேப்லபானால இது அரிசித 
திருநாள். அறுவ்்டத 
திருநாள்தாம். தமிைர் 
ஓர்்ேயும், கூட்டுப் பண்பாடும், 
உ்ைப்பும் ஐநதி்ை ேககள் 
பபாஙக்ேக பகாண்்டாடுவதில 
எநத த்்டயுமிருககவில்ே. 
ஏறு தழுவுதல என்பது முல்ே 
நிேப் பண்பாடுதாம். அ்த 
ேருத நிேம் ஏற்றது. பநல 
அறுவ்்ட ேருத 
நிேப்பண்பாடுதாம் அ்த 
குறிஞ்சி ஏற்றது. தி்ைகள் 
பா்ேயாகத திரிவது இயலபு. 
அவவாலற இ்ைவதும் 
இயலபு அ்தப் பண்பாடுகள் 
ப்யதன. பபாஙகல 
ஐநதி்ைகளின் 
பபாதுப்பண்பா்டாக இப்படிததான் 
ோறின.

 உவழப்புக்கு ென்றி லசலுத்துதல், அந்த உவழப்புக்கு காரணமான 
சகே உயிருக்கும் ென்றி லசலுத்துதல், ஈ முதல் எறும்பு, எருது ஈராக அந் 
ென்றி உரித்தாகிைது. உவழப்பில் விவளந்த லபாருட்கள் ஞாயிறுக்கு 
பவடயிலிடப்படுகிைது. அந்தப் பவடயிலும் ென்றி லசலுத்தலிலும் 
இவடத்தரகர் எைலராருைருக்கும் இடமிருப்பதில்வே.

விவள நிேத்தில் லதாடஙகிய அந்த ைழிபாடும், லகாண்டாட்டமும் 
லமல்ே தமிழனின் முற்ைத்திற்கு ெகர்ந்திருக்கிைது. முற்ைம் ஒரு 
முக்கியமான குறியீடு. முற்ைம் என்பது லபாது இடம், இல்ேம் என்பது 
தனி இடம். முற்ைம் லதாடஙகி இவவுேகு விரிந்து லசல்கிைது.

 உழவைத் லதாழில் என்று லசால்ேலை முடியவில்வே. தாய் தனது 
குழந்வதவயப் லபற்லைடுப்பவத லதாழில் என்று லசால்ே இயோததது 
லபான்ைது அது. ஏரில் லதாடஙகி, ஏரில் முடியும் ைாழ்லைான்றிருந்தது. 
ஞாயிறு தினந்லதாறும் கிழக்கு ையலில் உதித்து லமற்கு ையலில் அமிழ்ந்தக் 
காேம் இருந்தது.

ொலளல்ோம் உழுகுடி லதாழிோளிகள், எருதுகள், ொவரகள், 
ெத்வதகள், மண்புழுக்கள், ொற்று ெடும் லசற்று நிேம், பச்வசப் பயிர்.. 
முதுகு குனிந்துக் கவளலயடுக்கும் லபண்களின் ொட்டார் பாடல்கள் 
என இயற்வக எழிலும், இவசயும் வியர்வையும், லகலி கிண்டல் என 
உழு லதாழிவே ஓர் உைவு முவையிோன குடும்பமாக ையல்லைளிகள் 
உருைாக்கித் தந்திருந்தன. தருகின்ைன.

உணவு உண்ணுதவே லைவே அல்ேது லதாழில் என்று லசால்ைதில்வே. 
அன்ைாடம் ையலில் நிற்பது என்பது இல்ேத்தில் இருப்பதும் லைறு 
லைைல்ே. முன்காேத்தில் லைட்வடயாடுதவே லதாழில் என்று 
லசான்னதில்வே. பகிர்ந்துண்ணும் உணவை லகாண்டு ைருதோகலை 
இருந்தது. அப்படித்தான் லைளாண்வம என்பதும். பயிரிட்டு, பகிர்ந்து, 
உண்ணுதலின் ஆகப்லபரியப் பண்பாட்டு ொகரீகம் தமிழனிடம் இருந்து 
ைருகிைது. தமிழனுக்கும் உழவுக்குமான உைவு காேம் காேமானது. உழலை 
தவேலயன்ைதும், ‘சுழன்றும் ஏர் பின்னது உேகு’ என்ைதும் உழுகுடி 
ைாழ்வு, ைரப்பும் ையலும் சார்ந்து இருந்தலத காரணமாகும்.

தைமிழவனயும் ென்றிவயயும் பிரித்தறிய முடியாது. ென்றியின் 
ஆகப்லபரிய ைடிைலம லபாஙகல். யாருக்கு ென்றி? மண்ணுயிர் 
லதான்ைவும், ைாழவும் காரணமான ஞாயிறுக்லக அந்த ென்றி! சகே 
உயிர்களின் சார்பிோன ென்றிவய அவத உணர்ந்த, அறிந்த மனிதன், 
தமிழன்தாலம ென்றி லசால்ே முடியும்.? ஞாயிறு லபாற்றுதும்! ஞாயிறு 
லபாற்றுதும் என்று அதானல்தாம் இளஙலகாைடிகள் முதல் ெமது 
இேக்கியஙகள் விழாக்கள் ைவர ஞாயிவைப் லபாற்றுகின்ைன.

லபாற்றுதல், ென்றி லதரிவித்தல் ஓர் பண்பு லசயல். பண்பாடு. 
ஞாயிவைப் லபாற்றுதல் அப்படியானது. ஞாயிவைப் லபாற்றுதல், ென்றி 
லதரிவித்தல் என்பது ஞாயிவை மட்டும் லபாற்றுதல், ென்றி லதரிவித்தல் 
அல்ே. ஞாயிறு உயிர்ப்பிக்கும் யாலதாரு 
உயிருக்கும் ென்றி லதரிவித்தல் , 
லபாற்றுதல். லபாருள் நிவைந்த ென்றி. 
லபாருள் நிவைந்த லபாற்றுச் லசயல். 
ஓர் பண்பட்ட அறிவுச் சமூகலம 
இப்படி லசய்ய முடியும். லசய்யும்.

ல ப ா ங கல்  3  ெ ாள்  விழ ா . 
நிவனத்துப்பாருஙகள் தீபாைளி 3 ொள் 
லகாண்டாட்டம் என்ைால் எளிய 
மக்களால் தாக்குப் பிடிக்க முடியுமா?! 
தீபாைளி ொளில் அடகுக் கவடகளில் 
லபாய் லகட்டுப் பார்த்தால் லதரியும் 
அது லகாண்டாட்ட ொளா? கண்ணீர் 
ொளா என்பது. பண்டிவககள் ஏவழ 
மக்கவள பலி ைாஙகும் லைட்வட 
ொய்கள் என்று கார்ல்மார்க்ஸ் 
வி ம ர் சி ப் ப து  அ ப் படி ய ான ப் 
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வி்ள நிேததில பதா்டஙகிய அநத வழிபாடும், 
பகாண்்டாட்்டமும் பேலே தமிைனின் முற்றததிற்கு 
நகர்நதிருககிறது. முற்றம் ஒரு முககியோன குறியீடு. 
முற்றம் என்பது பபாது இ்டம், இலேம் என்பது தனி 
இ்டம். முற்றம் பதா்டஙகி இவவுேகு விரிநது 
ப்லகிறது.

பண்டிவககவளத்தாம். எளிய மக்கவள காவு, 
ைாஙகும் அழிவு மற்றும், விலராத எண்ணஙகவளக் 
லகாண்டாடும் ொள் லபாேன்றி இன்னும் 
லசால்ேப்லபானால் ஆடம்பரத்திற்கும் எதிர் 
நிவேயில் நின்று எளிவமவய ஏற்கும், எளிவமவயக் 
லகாண்டாடும் ஓர் பண்டிவக அது லபாஙகல் 
மட்டுலம. ஏலனனில் இயற்வக எளிவமயானது. 
அதன் லபயரிோன அல்ேது இயற்வக 
முழுவமயாகப் பஙலகற்கும் பண்டிவகயும் 
அப்படித்தான் இருக்க முடியும்.

மதஙகளால் இன்னும் லெருஙகிச் லசாந்தம் 
லகாண்டாட முடியாத ஓர் பண்பாட்டு விழாைாகப் 
லபாஙகவே மட்டுலம லசால்ே முடியும். லபாஙகவே 
உள்ைாஙகிச் லசரிப்பதில் மதஙகளுக்கு 
ஒவைாவமகள் இருப்பலத லபாஙகலின் 
தனித்தன்வம. மதஙகளுக்கு மட்டுமல்ேப் லபரு 
நிறுைனஙகளாலும் அைற்வை ஏற்க முடியவில்வே. 
மதஙகள் லபசும் ‘அவவுேகின்’ தடயஙகள் 
லபாஙகலில் இருக்கவில்வே. லபருநிறுைனஙகளின் 
லபருஙகளியாட்ட அவடயாளஙகள் கிவடயாது 
இன்னும் லசால்ேப்லபானால் லபாஙகல் 
இயற்வகயுடன் இவணந்தும் கேந்தும், உைைாடியும், 
வகலகார்த்தும் லகாண்டடும் ஆதித் தமிழனின், 
ஆதி மனிதனின் லகாண்டாட்டத்வத இயற்வகவயச் 
சுரண்டும், சூவையாடும் ஒருைருக்குப் லபாஙகல் 
கசப்பானதகலை இருக்கக்கூடும்.

இன்னும் லசால்ேப்லபானால் மதைாதம், 
லபருமுதோளியைாதம் இைற்றுக்கு எதிரான 
இவவுேகின் மிக மிக எளிய ஓர் ெடைடிக்வக 
என்ைால் அது தமிழனின் லபாஙகல் பண்பாடுதான், 
இந்தப் பண்பாட்டுப் லபாஙகல்தாம். இயற்வகயின் 
லபயரிோன இயற்வகயின் சார்பிோன ஓர் 
அழுத்தமான எதிர்குரல் எனோம்.

இயற்வகவய லைற்றி லகாள்ைதாக மனிதவன 
மனிதன் லபாரிட்டு லைல்லும் ொளாக அல்ோமல் 
இயற்வகயுடன் இவணந்து அைற்றிற்கு ென்றி 
லசால்லும், லசலுத்தும் ஓர் பண்டிவக லபாஙகல். 
மனிதன் இயற்வகவய மதிக்கும், கற்கும், ஓர் 
அைப்பண்பாட்டு லசயற்பாடு லபாஙகல் என்பவத 
இப்படியும் லசால்ே முடியும்.

 அறுைவட ஆகாத ையல் ஒன்றிலிருந்து பிடி 
லெல் அறுத்லதடுத்து ைருலைாம். அவத ‘குதிர் லெல்’ 
என்பார்கள். (குதிர்ந்த, முதிர்ந்த- லபண் 
பூப்லபய்துைவதக் கூட குதிர்தல் என்லை குறிப்பர் 
பின்னர் அதுகுத்த வைத்தல் உட்கார்ந்துவிட்டாள் 
என்று சமூக லபாருளாதார லபண்ணடிவம 
லமட்டிவமச் சமூகச் லசாற்கள் லமலேழுந்தன.) 
அைற்வை லபாஙகல் தினத்தன்று லகாடு 
திைக்கும்லபாது (முற்ைத்தில் அடுப்பு வைப்பதற்கு 
மண் அகழ்ைவத  ‘ லைட்டுதல் ’  என்று 
லசால்ைதில்வே) அந்த லெல்வே உரலில் இட்டுச் 
சிறிதுக் குத்தி உமி, தவுடு நீக்கிப் லபாஙகல் 
அரிசியில் லசர்ப்பதுடன் மீதிவய அடுப்பிற்காக 
எடுக்கப்படும் மண்ணில் லசய்யப்படும் லமவட 
அருலக ெட்டு வைப்பார்கள்.

 லபாதுைாக மண்ணில் லசய்யப்படும் அந்த 

லமவடயின் இரு பக்கஙகளிலும் லபாஙகல் 
பவடயலிடும் லபாது குத்து விளக்லகற்ைப்படும். அந்த 
சிறிய மண்லமவட அழகாக நீர் மற்றும் சாணம் இட்டு 
லமழுகப்படும். அதன் மீது மாக்லகாேமிடுைார்கள்.

 இரு பக்கஙகளிலும் லசஙகரும்பு நிறுத்தப்படும். 
லமலும் தூசு துரும்புகள் பாவனச் லசாற்றில் விழாமல் 
இருக்கவும், காற்றினால் விைகடுப்பின் லெருப்பு 
அவேபாயாமல் சீராக எரியவும் கரும்வப ொோபுைமும் 
நிறுத்தி லதன்னம் ஓவேயால் தடுப்பு கட்டுைர். பச்வச 
இவேயுடன் இருக்கும் லசஙகரும்பு முற்ைத்வத லமலும் 
அழகூட்டும்.

அடுப்லபரிப்பதற்கு சிைார்கள் லபரியைர்களுக்கு 
உதவியாக இருப்பார்கள். பவன ைடலிகள், 
பன்னாவடகள், அதன் காய்ந்தப் பூக்கள், லதன்வன 
ஓவேச் சருகுகள் இப்படியானவைலய அடுப்லபரிக்கப் 
பயன்படுத்துைார்கள்.

லபாஙகல் சந்வத கூடும் ொளில் லபாஙகல் 
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ோட்டுப் பபாஙகலுககு ேறுநாள் உ்ைதத ோடுகளுககு ஓயவும், ேனிதர்களின் புேன்களுககு காட்சி 
விருநதுோக இருககும். காணும் பபாஙகல என்பது காட்சிககு இன்பததிற்காக ேட்டுோனதலே. 
ஐம்புேன் விருநது என்லற இ்தச் ப்ாலேோம்.

ப ாவனகவள ைாஙகுைலத  ஒரு  அழகு . 
தட்டுப்பார்த்தும், நீர் ஊற்றிப் பார்த்தும் கசிதல், 
லபாலி ஓடு இருக்கிைதா என்லைல்ோம் லகட்டும், 
பார்த்தும் ைாஙகுைார்கள். குயைர்கள்தம் லபச்சுத் 
திைவமயால் மண் எடுத்து இடம் லதாடஙகி ஊர் 
லபயர் ைவரச் லசால்லி விற்பார்கள். எஙகள் 
பக்கத்து கிராமமான ஆேஙகாலட பாவனகளுக்குப் 
லபயர் லபான ஊராகும்.

இப்லபாது பாவனத் லதாழில் லைகுைாக ெசிந்து 
லபாய்விட்ட நிவேயில் பாவன லசய்து விற்ைைர்கள் 
அேஙகார லபாம்வமகள், திருட்டி லபாம்வமகள், 
நீர் குடுவைகள் என்று ெவீன லமாஸ்தர்களுக்கு 
மண்வண குவேத்துக் லகாண்டிருக்கிைார்கள். 
புதுப்பாவனயில் புத்தரிவசவய இட்டு அதில் 
முந்திரி, திராட்வச, ஏேம், பவன லைல்ேம் அல்ேது 
அச்சு லைல்ேம் இடித்துப் லபாடுைார்கள். சிேர் 
லமாட்டு லைல்ேம் லமாதக லைல்ேம் லபாடுைார்கள் 
இவை லதஙகாய்களின் லகாட்டாஙகச்சிவய 
அச்சாகக் லகாண்டு லசய்யப்படும் லபரும் 
லைல்ேமாகும்.

புதுப் பாவனயின் கழுத்தில் இஞ்சி, மஞ்சள் 
லகாத்துகவள சுற்றிக் கட்டுைார்கள் இது 
புதுப்பாவனக்கு லமலும் அழகு லசர்ப்பதுடன், தீயில் 
லகாஞ்சம் லைந்து பச்சரிசி லைல்ேம் இைற்றுடன் 
லசர்த்து இனம் புரியாத ெறுமணத்வதக் 
லகாண்டுைரும். இவத ஒருைாறு லபாஙகல் ைாசவன 
என்றுகூட லபயரிட்டுச் லசால்ோம். லபாஙகலுக்கு 
ைாசவன உண்லடன்ைால் அது இதுதான். மஞ்சள், 
இஞ்சி லகாத்துகள் முற்ைத்தில் அரிசி லபாஙகுைதால் 
ஏற்படும் கிருமி லதாற்றிலிருந்து உணவைப் 
பாதுகாக்கிைது. புதுப்பாவனயின் மண்ைாசவன 
அரசியில் ஏறி லபாஙகலில் அது சுவைக் கூட்டுகிைது.

இந்தப் லபாஙகலுக்கு பருப்புக் குழம்பு 
வைப்பார்கள். அந்தப் பருப்பு லெல்ையலின் ஊடாக 
ைரப்புகளில் பயிரிடப்படுைதாக இருக்கும் 
லபரும்பாலும் .  அந்தக் குழம்பில் அந்தத் 
திஙகள்களுக்லகயுரியத் தவரக்கு அடியில் விவளயும் 
கிழஙகு ைவககவள லசர்ப்பார்கள். கருவன, லசவன, 
லசம்பு, பனஙகிழஙகு, சக்கவரைள்ளிக் கிழஙகு (சீனிக் 
கிழஙகு) லகாட்டிக் கிழஙகு என்ைைாறு அவை 
இருக்கும். லபாதுைாக இம்மாதிரியானக் கிழஙகுகவள 
லமட்டுக்குடி உயர்ச ாதியினர் சவமத்து 
உண்ணுைதில்வே. ஆனால் இக்கிழஙகுகள் தாம் 
மருதநிேத்தின் மிக முக்கியமான கிழஙகு ைவககள்.

லமலும் பரஙகி, கத்தரி, புடவே, பீர்க்கன், அைவர, 
சுவர, என ொட்டுக்காய்கள் லசர்த்து அவியல் 
லசய்ைர். பே ைவகயானக் காய்களும், கிழஙகுகளும் 
லசர்த்து லசய்யப்பட்ட அக் குழம்பிவனக் லகாட்டுக் 
கறி என்பர். பேக்கூட்டுக் கறிக் குழம்லபன்பர் 
உழுகுடியில். அவத லபாதுைாக லபரும் லபாஙகல் 

என்பது ஐந்திவண ைகுத்த தமிழரின் மருத நிேத்துப் 
பண்பாடாக, திருவிழாைாக இருந்தது. இன்னும் 
லசால்ேப்லபானால் இது அரிசித் திருொள். 
அறுைவடத் திருொள்தாம். தமிழர் ஓர்வமயும், 
கூட்டுப் பண்பாடும், உவழப்பும் ஐந்திவண மக்கள் 
லப ாஙகவேக்  லக ாண்டாடுைதில் எ ந் த 
தவடயுமிருக்கவில்வே. ஏறு தழுவுதல் என்பது 
முல்வே நிேப் பண்பாடுதாம். அவத மருத நிேம் 
ஏற்ைது. லெல் அறுைவட மருத நிேப்பண்பாடுதாம் 
அவத குறிஞ்சி ஏற்ைது. திவணகள் பாவேயாகத் 
திரிைது இயல்பு. அவைாலை இவணைதும் இயல்பு 
அவதப் பண்பாடுகள் லசய்தன. லபாஙகல் 
ஐந்திவணகளின் லபாதுப்பண்பாடாக இப்படித்தான் 
மாறின.

லபரும்பாலும் மருதத்திவணயின் பண்பாலட 
லபாதுப்பண்பாடக  ம ாறியதற்கு  அரிசி 
லபாருளாதாரம் அதன் உபரி லபான்ை பே அரசியல், 
லபாருளாதார சமூகக் காரணஙகள் உண்டு. எனினும் 
அவைம் நிேத்திற்லகற்ைைாறு லபாஙகவே அவைம் 
நிேத்து மக்கள் லகாண்டாடலை லசய்தனர். லெய்தல், 
மற்றும் குறிஞ்சி மக்களின் லபாஙகல் பண்பாடு 
குறித்து லபசப்பட லைண்டும்.

ஏறு தழுவுதல் முல்வே நிேத்திற்குரியது. காடுகளில் 
இருந்த மாடுகவள பாலுக்காகவும் ,  உழு 
நிேஙகளுக்காகவும் பிடித்து ைந்தலபாது அைற்வைப் 
லபாே லசய்யும் ஒன்ைாக ஏறு தழுவுதல் இருந்தது. 
அலத சமயம் மாடுகளும், பிை விேஙகுகளும் மருத 
நிேத்வதத் தழுைத் லதாடஙகின. பிை திவணகளின் 
பண்பாடுகளும், பயிர்களும், விேஙகுகளும், 
மனிதர்களும் மருத நிேம் லொக்கி ைந்தனர். 
லபாஙகலில் திவச, திவணப் பண்பாடுகள் தமிழவன 
ஓர்வமயில் கேந்தது.

மருத நிேத்தில் லபரும்பாலும் லபாஙகலில் இடும் 
அரிசிவய புழுஙகல் என்பார்கள். புழுஙகல் 
என்ைாலே லபாஙகுதல் என்று லபாருள்படும். இது 
பிற்பாடு அவித்துப் பின் பயன்படுத்தும் லெல்வேக் 
குறிக்கும் லசால்ோகிற்று. தமிழரின் மரபு 
லெல்விவதகள் 2,500 ைவககள் ைவர தற்லபாது 
அவடயாளம் காணப்பட்டுள்ளது. ஆஙகிலேயர்களும், 
அதற்குப் பிந்தய லைளாண் ஆய்ைாளர்களும் 
அைற்வைக் கண்டறிந்துள்ளனர்.

தைமிழர் நிேத்தில் லதாடர்ந்து அந்நியர் 
பவடலயடுப்பின் காரணமாக பண்பாட்டுக் கேப்பு 
லெர்ந்தாலும், அைனது லெல்விவதகளில் கேப்பு 
லெர்ந்தாலும், லபாஙகல் திருொள் லபாே அப்படிக் 
கேப்பு லெராத இயற்வகயான லெல் மணிகள் 
இருக்கலை லசய்கின்ைன.

இைற்றில் லபாஙகலுக்குத் தமிழர்கள் கவுனி என்ை 
ல ெ ல்  ை வ க வ ய ல ய  ல ப ரு ம் ப ா லு ம் 
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பயன்படுத்துைார்கள். கவுனியில் யாவனகவுனி 
இருக்கிைது. ஒவலைாரு மரபரிசிக்கும் ஒவலைாரு 
மருத்துைக் குணஙகவள சித்தமருத்துைர்கள் 
பட்டியலிடுைார்கள்.

ஒட்டு ரகஙகள் ைந்த பிைலக சக்கவர சார்ந்தப் 
லபருட்கள் அரசியில் மிகுதியாகித் தனியாகப் 
லபாஙகலில் சர்க்கவர லசர்க்க லைண்டாத ைவகயில் 
தமிழனின் உடலில் இனிப்பு நீர் கூடிவிட்டது.

மாட்டுப் லபாஙகலுக்கு மறுொள் உவழத்த 
மாடுகளுக்கு ஓய்வும், மனிதர்களின் புேன்களுக்கு 
காட்சி விருந்துமாக இருக்கும். காணும் லபாஙகல் 
என்பது காட்சிக்கு இன்பத்திற்காக மட்டுமானதல்ே. 
ஐம்புேன் விருந்து என்லை இவதச் லசால்ேோம்.

காணுதல் என்பது உைவுகள், ெட்புகள், லபாது 
இடஙகள் என்று ொடிச் 
ல ச ன் று  க ா ணு த ல் . 
உ ச ாவுதல் ,  க ே த் தல் . 
லபணிக்லகாள்ளல். ெேம் 
விசாரித்து ைரும் ஆண்டு 
குறித்து ெம்பிக்வகவயப் 
பகிர்ந்து லகாள்ளுதல் என்று 
அவத லமலும் விரித்துக் 
லகாள்ளோம்.

சமூக  உைவுகவளப் 
புதுப்பித்துக் லகாள்ளுதல், 
புதிய உைவுகள், புத்திடஙகள், 
ல த டி ச்  ல ச ல் லு த ல் 
அள ாவு தல் ,  ை யலில் 
கவளத்துச் லசார்ந்த உடவே 
புதுப்பித்துக் லகாள்ளுதல் 
என காணும் லபாஙகவே 
உடல், உள புத்துணர்வு 
ல ப ா ங க ல்  எ ன் று 
அவழக்கோம்.

ச ங க  க ா ே ங களில் 
ல ப ா ங க ல்  எ ன் ப து 
நீ ர ா டு ை வ த 
மு த ன் வம ப் ப டு த் தி 
இருந்தது. மருத நிேத்வதப் 
லபாருத்த ைவர அது லெல் 
உற்பத்திச்  ச ா ர் ந் த ா க 
இருந்தது எனினும் தமிழர் 
பண்பாடு நீர் சார் பண்பாடு என்பதால் திருொட்கள் 
நீவரயும் ,  நீ ர ாடுதவேயும்  உள்ளடக்கிக் 
லகாண்டுள்ளது. தனது உடல், உள ெேவன 
அறிவியல் ைழியில் புதுப்பித்துக் லகாள்ளும் 
திருொளாக மூன்று ொள் லபாஙகவேத் தமிழன் 
கண்டவடந்திருக்கிைான் என்பவத காணும் 
லபாஙகல் சிைப்பாக உறுதிப்படுத்துகிைது.

ப�ாஙகலுக்குச் சரியாக எஙகள் வீட்டு 
மாடுகள் அடுத்தடுத்துக் கன்றுகள் ஈன்றுவிடும். 
அடுத்தப்லபாஙகலுக்கு அது இன்னும் லபருக 
லைண்டும் என்று லைண்டிக் லகாள்ைார்கள். 
மாடுகள் லபருகுைது என்பது லசல்ைம் 
லபருகுைதாகும். எருதுகள் உழவுப் பணிக்காகவும், 
பசுஙகன்றுகள் பாலுக்காகவும் ைளர்க்கப்படும். 

பசுக்கவளப் லபண்களும், எருதுகவள ஆண்களும் 
லபாதுைாகப் பராமரிப்பதுண்டு.

பாவேக் காசுக்கு விற்கும் காேம் இருக்கவில்வே. 
வீட்டுத் லதவைகளுக்லக அவை லபாதுமானதாக 
இருந்துவிடும். மாடுகவளப் பராமரிப்பது 
அலுப்பூட்டக்கூடிய லைவேயல்ே. அலத சமயம் 
மாட்டுப் லபாஙகேன்று அைற்வை விலசடமாகக் 
கைனிப்பது இன்னும் சுவையானது. அைற்வை 
எவைளவு லசட்வட லசய்தாலும் அன்வைக்கு 
மைந்தும் கூட அடித்துவிட மாட்டார்கள். புது 
வைக்லகால் லபாரிலிருந்து அைற்றிற்கு தீனி 
லைண்டும் மட்டும் கிவடக்கும். புது வைக்லகாவே 
மாடுகள் அவைளவு எளிதில் தின்று தீர்த்துவிடாது. 
பவழய வைக்லகாவே மாடுகள் எளிதில் தின்றுவிடும். 
புது வைக்லகால் தின்ை மாடுகள் கழிச்சல் எடுக்கும் 

அதனால் சிறிது காேத்திற்கு 
இரண்டு வைக்லகாவேயும் 
கேந்து லபாடுைார்கள் 
மாட்டுப் லபாஙகலில் 
வி தி வி ே க் கு .  பு து 
வ ை க் லக ா ல் , 
இவேதவழகளாோன 
ம ா வ ே க ள்  எ ன் று 
அைற்றிற்கு ஏக மரியாவத 
கிவடக்கும்.

ம ா டு க ளி ன் 
லகாம்புகளுக்கு ைண்ணம் 
தீட்டுைதற்கு  மிகவும் 
லபாறுவமத் லதவைப்படும் 
எல்ோ மாடுகளும் தமது 
லகாம்புகளில் ைண்ணம் 
தீட்ட விட்டுவிைதில்வே. 
அடம்பிடிக்கும் மாடுகவள 
அதன் லபாக்கில் லசன்று 
ைண்ணம் தீட்டியாக 
லைண்டும். மாடுகளுக்கான 
மாவேகள் லபாஙகலுக்கு 
பத்து ொள் முன்லப தயார் 
லசய்ய லைண்டியிருக்கும். 
லெல் ையல் ஓரஙகளில் 
ைளர்ந்திருக்கும் லெட்டிச் 
லசடிகவளக் லகாண்டு 
ை ந் து  க ா ய வ ை த் து 

அைற்றின் லதாவேச் சீவி சிறு சிறு துண்டுகளாக 
லைட்ட லைண்டும். பிைகு அைற்வை அழகான 
ைடிைஙகளில் கத்தரித்து ைண்ணஙகள் கவரக்கப்பட்ட 
நீரில் முக்கிலயடுத்து லையிலில் காய வைக்க 
லைண்டும். பிைகு அைற்றின் ெடுலை துவளயிட்டு 
சணல் கயிற்றில் மாவேயாகக் லகார்க்க லைண்டும். 
இவை சந்வதகளில் விவேக்கு உழவு சார்ந்த 
குடியினர் விற்பவனக்கு லகாண்டு ைந்தாலும் கூட 
வீட்டில் ொலம லசய்ைது இன்னும் அோதியானதாகும்.

கிராமஙகளில் லபாதுைான ஓர் இடத்தில் வைத்து 
மாட்டுப் லபாஙகவேக் லகாண்டாடுைார்கள். 
லபாஙகலிடுைார்கள். லெல்லி, மாவிவே, சிறுபீவள, 
பூோம் இவே, இைற்வை லதன்னம் பாவே அல்ேது 
பவனொர்களில் லகார்த்து அைற்வை மாடுகளின் 
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கழுத்தில் கட்டுைார்கள். கட்டும்லபாலத அைற்வைத் 
தின்னத் லதாடஙகிவிடும். சிறு கன்றுகள் அைற்வை 
அேஙகாரமாலை கருதி ஏற்கும் சிே மாடுகளின் 
கண்களில் லபருமிதம் மின்னுைவதக் காணோம்.

சிறு லமளஙகள் முழஙகி மாடுகவளச் சுற்றி ைந்து 
கண்லனறு கழிப்பார்கள். அதுலபாது அவை 
திண்டித்திமிறி கைவணகவள உவடத்து லசல்ே 
முயலும். கன்றுகள் மிரட்சியுடன் துள்ளி தாயின் 
அரைவணப்பிற்குள் லபாகும். வீடு மற்றும் லதருச் 
சிைார்கள் லைகு குதூகேத்துடன் லமளமடிப்பார்கள். 
அப்படியான பணிகள் இரவு ைவர நீடிக்கும். 
அடுத்தடுத்த வீடுகளுக்குச் லசன்று லமளமடிப்பார்கள்.

லபரும் லபாஙகலுக்குத் திைக்கப்பட்டிருக்கும் 
அலத லகாட்டில் மாட்டுப் லபாஙகல் இடுைார்கள். 
பவடயலுக்குப் பிைகு அவை மாடுகளுக்கு 
ஊட்டப்படும். வீட்டில் உள்ள ஒவலைாருைரும் 
மாட்டின் முன் லசன்று ஊட்டிவிடுைார்கள். 
அதனிடம் ென்றி என்று லசால்லி அைற்வை ைேம் 
ைருைார்கள். லசார லசாரப்பான அைற்றின் ொக்கு 
உள்ளஙகவளகளில் படும்லபாது சிைார்களுக்கு 
உணர்லைழுச்சியாக இருக்கும்.

எல்ோம் முடிந்து வீட்டு உறுப்பினர்கள் சிைார் 
முதல் லபரியைர் ைவரயிோகக் கடந்த காேஙகளில் 
ம ா டு க வ ள  அ டி த் து ம் ,  தி ட் டி யு ம் , 
துன்புறுத்தியுமிருந்தால் அதற்காக இப்லபாழுது 
மன்னிப்புக் லகட்டு அைற்றின் காலில் விழுைார்கள். 
தமிழனின் ஆகப்லபரிய பண்பாடு என்று இவதச் 
லசால்ே முடியும். யாருக்கும் ைணஙகா அைன் சிரம், 
முடி, பல்லுயிர் லபாருட்டு மண்லதாட்டு ைணஙகும்.

எஙகள் லடல்டாப் பகுதிகளில் சிற்சிே இடஙகளில் 
மட்டுலம லபாஙகல் திருொட்களின் லபாது மாடுபிடி 
ெடக்கும். சிே கிராமஙகளில் மாட்டு ைண்டிப் 
லபாட்டி இருக்கும். எஙகள் ஊர்கவளச் சுற்றி 
அவைாைன லபாட்டிகள் இருப்பதில்வே. ஆனால் 
ஊரக விவளயாட்டுப் லபாட்டிகள் தற்லபாது 
லமலேழுந்து லகாண்டுள்ளன. அவை தமிழர் 
விவளயாட்டுக்கவள மீட்லடடுக்க முயல்கின்ைன. 
தற்லபாது அைற்றின் இடத்வதத் துடுப்பாட்டம் 
(கிரிக்லகட்) பிடித்துக் லகாண்டுவிட்டது.

பம்பரம், லகாலி, லபான்ை சிைார்களின் லபாஙகல் 
காே விவளயாட்டுக்கள்; சிறுமிகள் விவளயாடும் 
கயிறுதாண்டுதல், ஊஞ்சல் என்பன சிறு வகலபசிப் 
லபட்டிக்குள் அடக்கம் லசய்யப்பட்டுவிட்டன.

சிறுைனாக இருந்த லபாழுது ஒரு குஙகுமம் 
லபாஙகல் மேரில் காசிஆனந்தனின் கவிவத ஒன்று 
ைந்தது, மாட்டுப் லபாஙகலின் லபாலதல்ோம் 
தைைாது நிவனவுக்கு ைருைதுண்டு அது இதுதான்.

மறத்ைமிழர வீரப்பார வி்ளயாட்டான
 மஞசுவிரட் வடன்பதுைான் சல்லிககைட்டாம்.!

குருத்துப்பால் வகைாம்புமு்ன சீவிக வகைாண்டு
 குருதி நிறம் பூசியுள முரட்டுககைா்ள

வவறுத்ைவிழிக கைனல்வீச, வாலுயரத்தி
 ் வங்கைவயனப பாய்ந்ைாலும் –ைமிழககை்ளயர

மறித்வைழுந்து முது்கைறிக வகைாண்்டபபற்றி
 மண்டியிடச் வசய்ைவைல்லாம் மாட்சிககைாட்சி!

்கைாலமிகு கைாட்சிய்ைக கைாண்பைற்குக
 கூடுபவர பலருண்டு! அவருககுள்ளும்

கைா்ளயி்னத் துணிவுட்ன பிடித்ைடககும்
 கைா்ளக்கை ஏஙகிவயாரு கைன்னி நிற்பாள்!

ஆளவல்ல ஆணழகைன் வவற்றி கைாண்பான்.!
 ஆரணங்கைா கைண்ணடியால் அவ்னச் சாய்பபாள்!

மா்லயிடும் கைா்ளயுடன் மங்கை வகைாஞசும்
 மாஞ்சா்ல பூஞ்சா்ல மணமும்வீசும்!

என்ைைாறு அந்தக் கவிவதத் லதாடஙகிச் 
லசல்லும்.

ஈழத்தில் இனைழிப்பு ெடந்துக் லகாண்டிருந்த 
1984-85 ஆம் ஆண்டு காேப்பகுதியில் ஒரு 
லபாஙகலுக்கு அலத குஙகுமம் இதழில் காசிஆனந்தன் 
இப்படி ஒரு கவிவத எழுதினார்,

வநல்வயல் எஙகும் வநருபபு!
நி்ரபபச் சிஙகைளவன்

வகைால்ல நின்றழியும் பசுககைள்!
வகைாடு்ம்யா! வகைாடு்ம அம்மா!

இல்்ல்ய அரிசி! கைலத்தில்
இடப பசும்பாலும் இல்்ல.!

நில்லடா ைமிழா! குமரி
நிலத்்ைப பார! நிறுத்து வபாஙகைல்!

உன்னரும் பண்்ட நிலமாம்
உயரைமிழ ஈழமண்ணில்

கைன்னியர வபாஙகும் விழிநீர
கைா்ளயர வீர மாரபின்

முன்புறம் வபாஙகும் குருதி
முற்றும் நீ அறிந்ை பின்னும்

என்னடா வபாஙகைல்? ைமிழா?
ஏதுககு? நிறுத்து வபாஙகைல்!

பண்்ட நாள் வபாஞ்சாற்றுதியன்
பாரைப ் பார மறவர

உண்டச் ் சாறளித்ைான்! ைமிழன்
உயர ் வந்ைன் அவன் குலத்்ைார

மண்டபத்தூரில் அகைதி
ம்னைனில் உணவிழந்து

திண்டாடும் இந்நாள் அட! ஓர
திருநாளா நிறுத்து வபாஙகைல்!

என்று லதாடரும் உணர்ச்சிக் கவிஞர் எழுதிய 
அந்த கவிவத அன்வையக் காேஙகளில் மிகுந்த 
உணர்லைழுச்சிவய மட்டுமல்ே பகிர முடியாதத் 
துயரிவனக் லகாண்டு தந்தது. இன்று நிவனக்கின்ை 
லபாதும் ஈழத்தமிழரின் அைே ைாழ்வும், லபாஙகல் 
லகாண்டாட்டம் குறித்தும் மனச் சான்றின் ஒரு 
மூவேயில் துயரம் படியும்.

உேகமயம், லபரு முதோளியம், தனிமனித 
நுகர்வுப் லபாக்குகள், சாதியம், குழுைாதம் 
லபருமதைாதப் பின்னணி அடுத்தடுத்து ைந்து 
பயஙகாட்டும் லபருந்லதாற்றுக்கள் இைற்றிவடலய 
ெவீன ைாழ்வில் தமிழனின் உேகு தழுவியப் 
பார்வையின் லபரு வீச்சில் லபாஙகல் எப்படி 
லபாஙகுகிைது லெருக்கடிகளுக்கு முகம் லகாடுக்கிைது 
பாருஙகள்.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர
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்கட்டுழர

க.பஞ்சாஙகம்
drpanju49@yahoo.co.in

த�ாஙகல் 
திருநாளும்
நன்றியறிதல் 
�ற்றிய 
எண்்ண 
அ்ைகளும்

I

ஏைத்தாழ இரண்டாயிரத்து ஐந்நூறு ஆண்டுகளுக்கும் முற்பட்டது 
பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்லதாவக எனப்படும் சஙக இேக்கியஙகள்; அவை 
லபரிதும் சிக்கோன மனலமனும் மாயப் லபாருவளக் லகாண்டிருக்கும் 
மனிதர்கள் கூடிைாழும் சமூகத்தில், காேத்தின் லதவைக்கு ஏற்பச் சிே 
கருத்தாக்கஙகவள ைடிைவமத்துத் தந்துள்ளன. காதல், வீரம், மானம், ெட்பு, 
விருந்லதாம்பல், லகாடுத்துண்ணல் எனப் பேைற்வைப் பவடத்துத் தந்துள்ளன; 
அைற்றுள் ஒன்றுதான் “லசந்ென்றி அறிதல்” என்கிை கருத்தாக்கம் ஆகும்; 
அதாைது கூடிைாழ லெர்ந்த ஒரு சமூகத்தில் ஒருைர் லசய்த ென்வமவய - 
உதவிவய - உடலன மைந்துவிடாமல், அைர் லசய்த உதவி திவனயளைாக 
இருந்தாலும் அதன் பயன் கருதிப் பவனயளைாகக் லகாண்டு அைருக்கு 
என்லைன்றும் கடன்பட்டைராகத் தன்வனக் கருதி அைலராடு ெட்புடன் 
ைாழ்தல் என்பதுதான் லசய்ென்றியறிதல் என்பதன் கருத்தாக்கம். அதாைது 
ஒருைவரலயாருைர் என்லைன்றும் ெட்புடன், அன்புடன் கூடி ைாழ்ைதற்கான 
ஒரு கருத்தாக்கம் இது. இந்தக் கருத்வதத் தன் புவனவுலமாழி லகாண்டு, மனித 
மனத்தில் ஓர் உணர்ைாக மாற்றிவிடும்லபாது சமூகத்தில் ஒட்டுலமாத்தமாகச் 
சண்வட, சச்சரவு, லபாைாவம, தீவம என எதுவும் இல்ோமல் அவமதியான 
ஒரு ைாழ்க்வக அவமய ைாய்ப்பு ஏற்படும் என்பது இக் கருத்தாக்கத்தின் 
லொக்கம்.
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மனித உைவில் கவடப்பிடிக்கப்பட லைண்டிய 
மகத்தான கருத்தாக்கமாக இது கருதப்பட்டுள்ளது; 
அது  மட்டு ம ல் ே  இ ப் படி ய ான  ம ற் ை 
அைக்கருத்தாக்கஙகள் பேைற்றிற்கும் இதுதான் 
தாயாக இருந்து ைளர்த்லதடுக்கக்கூடிய ஆற்ைல் 
ைாய்ந்தது என்றும் கருதியுள்ளனர்; அதனால்தான் 
புைொனூற்றுப் புேைர் ஆேத்தூர் கிழார் , 
கீழ்க்காணுமாறு கடுவமயாக எச்சரிக்வக விடுத்து 
லசய்ென்றியறிதவே ைலியுறுத்துகிைார்:

“உயிர உற்பத்திககுப பால்ைரும் பசுவின் மு்ல்ய 
அறுத்துக வகைாடு்ம வசய்ை அறம் அற்வ அற்ற 
மனிைரகைளுககும், மணம் முடித்து வயிற்றில் 
கைருவள ர ககும்  வபண்கைளின் கைரு்வச் 
சி்ைபபவரகைளுககும் ,  மூத்து முதிரந்ை 
சான்்றாரகை்ள மதிககைாமல் அவரகைளுககுக 
வகைாடு்ம வசய்பவரகைளுககும் கூட மன்னிபபுக 
கி்டத்துத் ைபபிப பி்ழககை வழி கி்டககும்; 
ஆனால் நில்ம புரண்டு வபயரந்ைாலும் ஒருவர 
வசய்ை நன்்ம்ய மறந்துவிடககூடாது என்ப்ைக 
கை்டபபிடிககைாை மனிைரகைள் எககைாலத்திலும் ைபபிப 
பி்ழககை முடியாது என்று அறநூல் பாடுகிறது”

 (புறநானூறு:34)

என்கிைார் புேைர். இவைாறு அைஙகளுக்லகல்ோம் 
தவேயாய அைமாகச்  லசய்ென்றியறிதல் 
ைலியுறுத்தப்படுகிைது ;  லதாடர்ந்து ைந்த 
திருைள்ளுைரும் “லசய்ென்றியறிதல்” என்று ஓர் 
அதிகாரம் அவமத்துப் பத்துக் குைளில் பத்து 
ைவகயான லகாணத்தில் இந்தக் கருத்தாக்கத்வத 
ைலியுறுத்துகிைார்.

ஒ ரு ை ர் க் கு  எ ந் த  உ த வி யு ம்  ெ ா ம் 
லசய்யாதிருக்கும்லபாலத அைர் தாலன முன்ைந்து 
ல ச ய் த  உ தவி க் கு  மண்ணுேக த்வத யு ம் 
விண்ணுேகத்வதயும் வகம்மாைாகக் லகாடுத்தாலும் 
ஈடாகாது என்கிைார்; இவைாறு ஓர் உதவிவய 
எப்படி ொம் உயர்ந்த தளத்தில் வைத்துக் லகாண்டாட 
லைண்டும் என அறிவுறுத்துகிைார்; இப்படிப் பே 
லகாணஙகளில் ‘ென்றியறிதல்’ என்கிை கருத்தாக்கத்வத 
ைலியுறுத்திக்லகாண்டு லபாகிை திருைள்ளுைர் 
மனிதர்களின் பாடுகவள - உளவியவே - அறிந்தைர் 
என்பதால், “சரி! ஒரு ென்வம லசய்தைர், 
காேப்லபாக்கில் பவகவம லகாண்டு தீவம லசய்தால், 
அப்லபாழுது அந்த ென்றியறிதல் என்னாைது?” என்ை 
லகள்விக்கும் பதில் லசால்லுகிைார்:

“ெம்வமக் லகான்றுலபாடும் அளவிற்கு அைர் 
துன்பம் லசய்தாலும் அைர் லசய்த ஒரு ென்வமவய 
நிவனத்துப் பார்த்த கணத்தில் அைர் லசய்த துன்பம் 
எல்ோம் காணாமல் லபாய்விடும்; பவழய ெட்பு 
கூடிவிடும்” என்கிைார்; அந்த அளவிற்கு ென்றியறிதல் 
என்பது ஆழமானது; ஏழு பிைப்பும் லதாடர்ந்து 
ைருைது  என்லைல்ே ா ம்  ென்றியறி தவே 
ைலியுறுத்துகிைார்.

இவைாறு ஒருைர் லசய்த ென்வமவய மைைாமல் 
லபாற்ை லைண்டுலமன்கிை தமிழ்மரபு, ென்வம 
ல ச ய் ப ை ர் க ள்  எ த் த வ க ய  உ ய ர் ந் த 
மனப்பான்வமலயாடு ெடந்துலகாள்ள லைண்டும் 
என்பவதயும் ைலியுறுத்துகிைது. ஓர் உதவி 

லசய்துவிட்டால் பதிலுக்கு உதவி லபற்ைைரும் 
தனக்கு ஓர் உதவி லசய்யலைண்டும் என்று 
எதிர்பார்க்காத உன்னத மனத்லதாடு ென்வம லசய்ய 
லைண்டும்; அப்படி எதிர்பார்த்துச் லசய்தால் அது 
ென்வம ஆகாது; அைமாகாது; அது அைத்வத 
ஒன்வைக்லகாடுத்து ஒன்வை ைாஙகும் ைணிகம் 
லபான்ைதாகிவிடும் என்றும் எச்சரிக்கிைது; இப்படி 
எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்ோமல் ென்வம லசய்ைது 
பிைகு எதற்கு என்று லகட்டால், சான்லைார்கள் 
லசன்ை ைழியில் ொனும் லசல்கிலைன் என்கிை உயர் 
உணர்வை ,  ல மன்வமமிகு  பண்பாட்வட 
அவடைதற்காகத்தான் என்கிைார் உவையூர் 
ஏணிச்லசரி முடலமாசியார். (புைொனூறு, 134) 
ைள்ளுைரும் ைறியார்க்லகான்று லகாடுப்பதுதான் 
உண்வமயான லகாவட; மற்ைவைலயல்ோம் ஏலதா 
ஒன்வை எதிர்பார்த்துச் லசய்யப்படும் தன்வம 
லகாண்டவை என்றும் ென்வம லசய்பைர்களுக்கும் 
ெல்ே ைழிவயக் காட்டுகிைார்.

இவைாறு ென்வம லசய்ைதும் லபற்ைைர் அவத 
ென்றிலயாடு லபாற்றுைதுலமன்கிை இந்த உைவு, மனித 
ைாழ்க்வகவயச் லசழிப்பவடயச் லசய்யும் என்ை 
சரியான பார்வையில் இந்தக் கருத்தாக்கத்வதத் 
தமிழிேக்கியஙகள் லதாடர்ந்து ைலியுறுத்தி, 
மனிதர்களின் “ஒரு  மனஉணர்ைாகலை ” 
உருைாக்கிவிட்டது; இத்தவகய ஒரு மன உணர்வின் 
லைளிப்பாடுதான் ெம்முவடய தமிழர் திருொள் 
எனப்படும் லபாஙகல் திருொள்; ென்றியுணர்வின் 
லைளிப்பாட்டிற்காகலை ஆண்டுக்லகாருமுவை ஒரு 
திருொவள உருைாக்கிப் பல்லைறு ைவகைவகயான 
சடஙகு லமாழிகள் மூேம் லகாண்டாடி ைருகிைது 
தமிழ் மரபு; இருளிலிருந்து ஒளிக்கு அவழத்துச் 
லசல்லும் சூரியனுக்கு ென்றி; உணவுப் லபாருள்கவள 
உற்பத்தி லசய்து ைழஙகும் உழைர்களுக்கு ென்றி; 
அந்த உழைர்களுக்கு உறுதுவணயாக நின்று 
உவழக்கும் மாடுகளுக்கு ென்றி; இவைாறு உேகம் 
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இருப்பவர் x இல்லாதவர் என்று 
வலாழ்கிற ஒரு வர்்க்கச் சமூ்கத்தில, 
ஆள்பவர் x ஆளப்படு்பவர் என்று 
அதி்கலாரம் ஆட்சி சசலுத்தும் ஒரு 

சமூ்கத்தில, மேல சலாதி x 
கீழ்ச்சலாதி என்று ம்கலாபுர 
வரிசசயில சசங்குத்தலா்க 
ேனிதர்்கசளப பிரித்துப 

ம்பலாட்டிரு்ககும் ஒரு சலாதியச் 
சமூ்கத்தில, ஆணலாதி்க்கம் 

ச்கலாண்ட ்பலாலின மவறு்பலாடு்கள 
ேலிநத ஒரு சமூ்கத்தில, இநத 

நன்றியுணர்தல என்கிற உணர்வு 
எவவலாறு சசயல்பட்டு்க 

ச்கலாணடிரு்ககிறது என்று 
மதடினலால ச்பரிதும் ஏேலாறறமே 

மிஞ்சுகிறது; இருப்பவர்்களு்ககும் 
ஆள்பவர்்களு்ககும்; 

மேலசலாதி்க்கலாரர்்களு்ககும் 
அனுகூ்ேலா்கத்தலான் இநத 
நன்றியுணர்வு ்பயன்்பட்டு்க 
ச்கலாணடிரு்ககிறது; ேலானு்ட 
சமூ்கத்தின் மேன்சே ்கருதி 

வடிவசே்க்கப்படும் எநதசவலாரு 
்கருத்தலா்க்கத்தின் ்கதியும் 

இப்படித்தலான் ம்பலாய்முடிகிறது; 
ச்பருவலாரி ே்க்களலான 

ச்பறு்பவர்்களி்டம் இரு்ககிற 
நன்றியுணர்வு, 

இருப்பவர்்களி்டமும் 
ஆள்பவர்்களி்டமும் 

மேலசலாதி்க்கலாரர்்களி்டமும் 
இருப்பதிலச்; இப்படித்தங்்கள 
நன்றியுணர்வு அறமவ இல்லாேல 

்பலார்த்து்க ச்கலாளவதனலாலதலான் 
அவர்்கள இருப்பவர்்களலா்கவும் 

ஆள்பவர்்களலா்கவும் 
மேலசலாதி்க்கலாரர்்களலா்கவும் 

சதலா்டர்கிறலார்்கள என்்பதுதலான் 
உணசே.

முழுைதும் பரவிக் கிடக்கும் தமிழ்மக்கள் அவனைரும் இந்தப் லபாஙகல் 
திருொள் மூேம் தஙகளின் ென்றி உணர்வைப் புதுப்பித்துக் 
லகாள்கிைார்கள்; லபருக்கிக்லகாள்கிைார்கள்; மனித இருப்பிற்கு 
ஆதாரமாக நின்று இயக்கும் இந்த ென்றியுணர்விற்லகன்று ஒரு 
திருவிழாவைக் கண்டவடந்த தமிழர்களின் ைாழ்வியல் லெறிவய 
எவைளவு பாராட்டினாலும் தகுலமன்று வகலயடுத்து ைணஙகத் 
லதான்றுகிைது.

II
இேக்கியஙகள் தஙகள் புவனவு லமாழிகளாலும் நீதிலெறி 

எழுத்துக்களாலும் ென்றியுணர்வைக் கட்டவமத்து அவதயும் 
அழகானலதாரு சடஙகாக்கி ஆண்டுக்லகாருமுவை விழா எடுத்துப் 
லபரிய அளவில் இந்த ென்றியுணர்வின் அருவமவயக் லகாண்டாடி 
மகிழ்ந்தாலும் ெவடமுவையில் இது என்னைாக இருக்கிைது என்பவதயும் 
எண்ணிப் பார்க்க லைண்டியதிருக்கிைது.

இருப்பைர் x இல்ோதைர் என்று ைாழ்கிை ஒரு ைர்க்கச் சமூகத்தில், 
ஆள்பைர் x ஆளப்படுபைர் என்று அதிகாரம் ஆட்சி லசலுத்தும் ஒரு 
சமூகத்தில், லமல் சாதி x கீழ்ச்சாதி என்று லகாபுர ைரிவசயில் 
லசஙகுத்தாக மனிதர்கவளப் பிரித்துப் லபாட்டிருக்கும் ஒரு சாதியச் 
சமூகத்தில், ஆணாதிக்கம் லகாண்ட பாலின லைறுபாடுகள் மலிந்த 
ஒரு சமூகத்தில், இந்த ென்றியுணர்தல் என்கிை உணர்வு எவைாறு 
லசயல்பட்டுக் லகாண்டிருக்கிைது என்று லதடினால் லபரிதும் 
ஏமாற்ைலம மிஞ்சுகிைது; இருப்பைர்களுக்கும் ஆள்பைர்களுக்கும்; 
லமல்சாதிக்காரர்களுக்கும் அனுகூேமாகத்தான் இந்த ென்றியுணர்வு 
பயன்பட்டுக் லகாண்டிருக்கிைது; மானுட சமூகத்தின் லமன்வம கருதி 
ைடிைவமக்கப்படும் எந்தலைாரு கருத்தாக்கத்தின் கதியும் இப்படித்தான் 
லபாய்முடிகிைது; லபருைாரி மக்களான லபறுபைர்களிடம் இருக்கிை 
ென்றியுணர்வு, இருப்பைர்களிடமும் ஆள்பைர்களிடமும் 
லமல்சாதிக்காரர்களிடமும் இருப்பதில்வே; இப்படித்தஙகள் 
ென்றியுணர்வு அைலை இல்ோமல் பார்த்துக் லகாள்ைதனால்தான் 
அைர் கள்  இருப்பை ர் கள ா கவும்  ஆள்பைர் கள ா கவும் 
லமல்சாதிக்காரர்களாகவும் லதாடர்கிைார்கள் என்பதுதான் உண்வம.

இந்த இடத்தில் ஒரு சந்லதகம் எழுகிைது; இத்தவகய கருத்தாக்கஙகவளக் 
கூடிைாழ லெர்ந்த சமூகம் தன் அனுபைத்தில் கற்ை பாடத்தில் இருந்து 
கட்டவமத்துக் லகாள்ளுகிைதா? அல்ேது சமூகத்தில் உருைாகிவிட்ட 
ஆதிக்க, அதிகார சக்திகள் தஙகவள நிவேநிறுத்திக் லகாள்ளப் 
பயன்படும் இப்படியான கருத்தாக்கஙகவள ைடிைவமத்துச் சமூகத்தின் 
லபாதுலைளியில் பரப்பி விடுகிைதா? அல்ேது இரண்டும்தானா? என்று 
சந்லதகம் எழுகிைது; இப்லபாழுது “ஆன்முவே அறுத்த” என்ை 
ஆேத்தூர் கிழார் பாடலின் முழுப் லபாருவளயும் பார்த்தால் 
ெமக்லகாரு உண்வம புேனாகிைது; லசாழன் குளமுற்ைத்துத் துஞ்சிய 
கிள்ளிைளைன் என்ை அதிகாரத் தவேவமயில் இந்த மன்னவனப் 
புகழ்ந்துபாடும்லபாது ஆேத்தூர் கிழார் லமற்கண்டைாறு, ென்றியறிதல் 
குறித்து அைம் லசால்லுகிைது என்கிைார்; அதனால் மன்னலன! உன் 
லசல்ைம் அவனத்வதயும் உனக்காகவும் உன் குடும்பத்திற்காகவும் 
மவைத்து வைத்துக்லகாள்ளாமல் உன்வனத் லதடிைரும் பாணர்களுக்கு 
இனிவமயாகப் லபசியலதாடு லைண்லசாறு ைழஙகிச் லசல்ைம் 
முழுைவதயும் லசேைழித்தைன் நீ; இப்படிப்பட்ட உன்னிடம் ொன் 
அவடக்கேம்; பே கதிர்கவள உவடய சூரியவனப் லபான்ைைலன! 
இத்தவகய லபருவமமிக்க உன்னுவடய தாளிவன ொன் பாடவில்வே 
என்ைால், ென்றியறிதவே அறியாதைனாகிவிடுலைன். எனலை 
இமயத்தின் சிகரத்தில் முழஙகித் திரண்ட கருலமகம் லபாழிந்த 
நுண்ணிய மவழத்துளிகவளவிட அதிகமான ஆண்டுகள் நீ ைாழ்கலை! 
என்று புேைர் பாடும்லபாலத ென்றியறிதவே சமூக உைவுக்கு 
உரம்தரக்கூடிய ஒரு கருத்தாக்கத்வத - அன்வைக்லக அதிகாரம், 
தனக்கானதாக ைடிைவமத்துக்லகாண்டது என்பது லதளிைாகத் 
லதரிந்துவிடுகிைது; ஏற்ைத்தாழ்வு உருைாகிவிட்ட ஒரு சமூகத்தில் 
ென்றியறிதலின் விதி இப்படித்தான் இயஙகமுடியும்; உதவி லபறுபைவன 
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நிரந்தர அடிவமயாக வைத்துக்லகாள்ளப் பயன்படும் 
நுட்பமான ஒரு தந்திரமாகத்தான் ென்றியறிதல்’ 
ெவடமுவையில் இயஙகிக் லகாண்டிருக்கிைது.

III
தைனிமனிதர் என்ை அளவில் இந்த ென்றியறிதவேக் 

லகாண்டு லசலுத்துைலதன்பது பல்லைறு ைவகயில் 
லபரும்பாடாக இருக்கிைது; ஒருைருக்கு ென்வம 
லசய்த கணத்தில் இருந்லத, பதிலுக்கு அைரும் 
ென்வம லசய்ைார் என்ை எதிர்பார்ப்வபக்கூடக் 
கடந்துவிட்டாலும் அைர் ெமக்குக் கடன்பட்டைராக 
ெடந்துலகாள்ள லைண்டுலமன்று மனம் எதிர்பார்க்கத் 
லதாடஙகிவிடுகிைது; லமலும் கடன்பட்டைராக 
ெடக்காவிட்டாலும் பரைாயில்வே ெல்ேது லசய்த 
ெமக்லக எதிரானைராக ஆகிவிடக்கூடாது என 
எதிர்பார்க்கிைது; அப்படி எதிரானைராக 
ஆகிவிட்டால் மனம் கிடந்து எறும்புக்கூட்டத்திடம் 
சி க் கிய  சின்னப்  புழுை ாய் ; j  துடி க் க த் 
லதாடஙகிவிடுகிைது; ‘ென்றியறிதல்’ என்கிை 
கருத்தாக்கத்தின் பக்கவிவளவு இவைளவு 
பயஙகரமாக இருக்கிைது. கல்லூரி ஆசிரியராகச் 
லசர்ந்த புதிதில் ொன் ைகுப்லபடுக்கும் முவையில் 
ஆர்ைமுற்று என்னிடம் லெருஙகிப் பழகத் லதாடஙகிய 
ஒரு கிராமத்து ஏவழ மாணைர்க்குப் பேைவகயில் 
ென்வம லசய்யக்கூடிய சூழல் உருைானது; ஒரு 
கட்டத்தில் என் லபயவரப் ‘பஞ்சு’ என்று தனது 
ைேது வகயில் ‘பச்வச குத்திக் லகாண்டார்’; அந்த 
மாணைரிடம் எவதயும் எதிர்பார்க்கவில்வே 
என்ைாலும், நீண்டொள் கழித்து ைழக்கமாக 
அணியும் முழுக்வகச் சட்வடவய மடித்துக் காட்டி’, 
என் ென்றியறிதவேப் பார்த்தீர்களா?’ என்ை 
முவையில் அைர் ஒரு பார்வை பார்த்தலபாது மனம் 
மகிழத்தான் லசய்தது. ென்றியறிதல் எளிவமயாக 
ஒ ரு ை ரு க் கு ள்  அ டி வ ம  ம ன நி வ ே வ ய 
விவதத்துவிடுகிைது.

இப்படியாக இருந்த ஆசிரியர் - மாணைர் உைவு 
ஒரு கட்டத்தில், காரணலமது என்று என்னால் 
ஊகிக்க முடியாத ஏலதாஒரு காரணத்தால் 
(இப்லபாழுது அது லபாைாவமயாக இருக்கோலமன்று 
எ ண் ணி க் லக ா ள் கி ல ை ன் . )  எ ன க் கு 
எதிரானைராகிவிட்ட ஒருைரின் நுட்பமான 
சூழ்ச்சிக்குப் பலியாகி அந்த மாணைரும் எனக்கு 
எதிராகத் திவச திரும்பிவிட்டார்; அந்தக் காேஙகளில் 
என் மனம்பட்டபாடு பாரதியார் லசால்ைதுலபாே 
தாளம்படுலமா, தறிபடுலமா யார் படுைார் என்கிை 
கவததான். இப்படி ஒவலைாருைரும் இந்த 
ென்றியறிதல் என்கிை கருத்தாக்கத்தால் கேஙகிப்லபான 
நிகழ்வுகவள ஏராளம் காட்ட முடியும்தாலன.

இப்படிலயாரு பக்கம் என்ைால், மற்லைாரு பக்கம் 
ென்வம லசய்தைர்க்கு ொம் சரியாக ென்றிக்கடன்பட்டு 
லசயல்படவில்வேலய என்கிை குற்ை உணர்வுகளும் 
ெமக்குள் கூடி ைந்து கும்மாளம் அடிப்பவதயும் 
அைதானிக்க முடிகிைது; ையதான இந்தக் காேத்தில் 
இ ந் த  உ ண ர் வு  கூ டு த ே ா க  ை ந் து 
அைஸ்வதப்படுத்துகிைது; இளஙகவே படித்து 
முடித்த வகலயாடு முதுகவே படிக்க இடம் 
கிவடக்காமல் லதருவில் அேமந்து நின்ை தந்வதவய 
இளவமயிலேலய இழந்த இந்தக் கிராமத்தாவன 

“ொன் லசர்க்கிலைன்” என்று முன் ைந்து லசன்வன 
மாநிேக் கல்லூரியில் அப்லபாழுது துவைத் 
தவேைராக இருந்த லபரா.லம.சுந்தரத்திடம் 
லசர்த்தைர் லபராசிரியர் தமிழண்ணல்; எவைளவு 
லபரிய உதவி; ஆனால் முதுகவே முடித்து லைவே 
கிவடத்துத் திருமணம் முடித்து குழந்வதகவள 
ைளர்த்து ,  மார்க்சியம் கற்று ைளரைளர , 
த மி ழ ண் ண லி ட மி ரு ந் து  ல ை கு தூ ர ம் 
விேகிைந்துவிட்லடன்; பழகுதலே இல்ோமல் 
லபாயிற்று. இது குற்ை உணர்ைாய் எனக்குள் கிடந்து 
குவடந்துலகாண்லட இருந்தது ;  ஒருொள் 
மதுவரயிலிருந்து ெண்பலராருைர் அைர் மவைந்த 
லசய்திவயத் லதரிவித்தார்; மறுொள் மாவேயில்தான் 
எடுக்கிைார்கள் என்பவதயும் அறிந்துலகாண்டு 
இரலைாடு இரைாக ைண்டிபிடித்துக் காவேயில் 
லபாய்ச்லசர்ந்து மாவே ைாஙகிச் சார்த்தி 
ைணஙகிவிட்டு ைந்லதன். ஆனாலும் குற்ைஉணர்வு 
அழிந்தபாடில்வே; அது இறுதிைவர இருந்லத 
தீரும்லபாலும்.

இந்த ென்றியறிதல் உணர்வின் லீவேகளில் 
லசால்ேமுடியாத மற்லைான்று ஒலரலயாரு ென்வம 
- அதுவும் உயிரான ென்வம ஒன்வைச் லசய்துவிட்டு 
ெம்மிடம் இருந்து ஓராயிரம் ென்வமகவள ைாழ்ொள் 
முழுக்க  எதிர்பார்க்கும் பாைவனகவள 
லைளிப்படுத்திக்லகாண்லட இருப்பைர்கள்; 
எவைளவு லசய்தாலும் இப்படிப்பட்டைர்கவளத் 
திருப்திப்படுத்தலை முடியாது; அலத லெரத்தில் 
ெட்பும் அறுந்துவிடாமல் லகாண்டு லசலுத்துைது 
எ ன் ப து  ல ப ரு ம்  ல ப ா ர ா ட் ட ம ா க ல ை 
அவமந்துவிடுகிைது. இப்படி மனிதர்கள் ைடிைவமத்த 
ென்றியறிதல் என்கிை இந்தக் கருத்தாக்கம் 
ெம்வமப்படுத்தும் பாட்வடயும் அலதலெரத்தில் 
அதனால் விவளந்த பல்லைறு ென்வமகவளயும் 
லசால்லிக்லகாண்லட லபாகோம்.

மனிதர்கள் தஙகவளச் சுற்றிக் கிடக்கும் இயற்வகப் 
லபாருள்களால் ைாழ்கிைார்கள் என்பதிலும் 
அதிகமாகத் தஙகவளச் சுற்றிப் புவனயப்பட்டுள்ள 
இத்தவகய கருத்தாக்கஙகளின் ைவேப்பின்னலுக்குள் 
சிக்கி ைாழ்கிைார்கள் என்பவத ‘ென்றியறிதல்’ என்கிை 
இந்த ஒன்றிவனக் குறித்து இஙலக ெடந்துள்ள 
விசாரவணமூேம் அறிய முடிந்தது என்லை 
ெம்புகிலைன்; அலதலெரத்தில் குற்ைைாளிகளின் 
லகாள்கேமாக விளஙகும் ஒரு சமத்துைமற்ை 
சமூகத்தில் ைடிைவமக்கப்பட்ட எந்தலைாரு 
கருத்தாக்கமும் ஆதிக்க சக்திகளுக்கான 
கருவியாகிப்லபாகும் என்பவதயும் புரிந்துலகாள்ள 
முடிந்தது.

குறிபபு:

1.  ைமிழரகைளின் இந்ைத் ் ைபவபாஙகைல், நன்றியறிை்ல 
அடிபப்டயாகைக வகைாண்டு இயஙகுகிறது என்ற ஒரு 
புள்ளி்யப பிடித்துகவகைாண்டு ஓடிய எண்ண 
ஓட்டஙகைளின் வவளிபபாடுைான் இந்ைக கைட்டு்ர.

2.   கைட்டு்ர எழுதி அனுபபுஙகைள் என்று தூண்டிகவகைாண்்ட 
இருந்ை ்ைாழர வி.முத்்ையா அவரகைளுககு இந்ைக 
கைட்டு்ர.

கைட்டு்ரயாளர: ைமிழப ் பராசிரியர (ஓய்வு), 
எழுத்ைாளர,  திறனாய்வாளர



தமிழினத்தின் வீரம்செறிநத ்கைாச்ொரம்

ஏறு தழுவல்!
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்கட்டுழர

சு.இரசா�சுப்பிர�ணியன
srsthovalai@gmail.com

போழி என்பது, சிேர் 
நி்னப்பதுலபால, பவறும் 
தகவல பதா்டர்பிற்கான 

கருவிேட்டுலே அலே. அது 
ஓர் இனககுழுவிற்கானக 
கோச்்ாரம், பண்பாட்டின் 

லவர். போழி்யக காப்பதும், 
இனத்தக காப்பதும், 

அ்வ்ார்நத கோச்்ாரம், 
பண்பாட்்்டப் லபணிக 

காப்பதும், போழிபவறிலயா 
அலேது இனபவறிலயா 

ஆகாது. தனது கோச்்ாரம், 
பண்பாட்்்ட இைககும் எநத 

இனமும், சுயமிைநது 
அழிநதுலபாகும்.

ஐந்து ஆண்டுகள் முடிந்துவிட்டன. என்ைாலும், சல்லிக்கட்டுத்தவடவய 
உவடத்த, 2017-லமரினாப்லபாராட்டம் பசுவமயாக ெம் நிவனவுகளில் 
நிவைந்திருக்கிைது.

இந்தியலதசிய விடுதவேக்குப் பின்பான தமிழ்ொட்டின் ைரோற்றில், 
, 1965-இல் ெடந்த லமாழிப்லபாருக்குப் பிைகான காேகட்டத்தில், 
சாதிகடந்து, மதம்கடந்து, தன்லனழுச்சியாக, 2017-ஜனைரியில் 
இவளஞர்கள், லசன்வன லமரினா கடற்கவரயில் தமிழ்இனமாகக்கூடி, 
அதவன மாலபரும் லபாராட்டக்களமாக மாற்றியவத உேகலம பார்த்து 
வியந்தது. அதன் தாக்கம் புேம்லபயர் தமிழர்கள் ைாழும் லைளிொடுகளுக்கும் 
நீண்டது.

அது, சல்லிக்கட்டுத்தவடவய உவடத்த வீரம்லசறிந்த லபாராட்டம். 
ஆண்களும், லபண்களும், குழந்வதகளும் குடும்பம்குடும்பமாக 
லமரினாவில் கூடி, அதிகார ைர்க்கத்தின் அடக்குமுவைக்கு எதிராக 
ெடத்திய அவமதிைழிப் லபாராட்டம். குறிப்பிட்ட தவேவம ஏதுமின்றி 
ெவடலபற்ைப் லபாராட்டம். தவேவமயற்ை லபாராட்டஙகள் 
லைற்றிலபைாது, குழப்பத்திலேலய முடியும் என்றும் சிே அரசியல் 
தவேைர்கள் லபசினர்.. ஆனாலும், அதுலை அதன் லைற்றிக்குக் 
காரணமாகவும் அவமந்தது.

அவமதிைழிப் லபாராட்டஙகள் சுமுகமாக லைற்றிலபைக்கூடாது 
என்பதில் கைனம்லகாண்ட அரசும் அதிகார ைர்க்கமும், லபாராட்டத்தின் 
இறுதி ொட்களில், லபாராட்ட களத்திலிருந்த இவளஞர்கவள ஓடஓட 
விரட்டி அடித்துத் துவைத்தது. காைல்துவையினரால் லபாராட்டக்காரர்கள் 
கடலுக்குள் விரட்டப்பட்டலபாது, கட்டுமரஙகளில் உணவும், தண்ணீரும் 
லகாண்டுைந்து லகாடுத்தைர்கள் இதயத்தில் ஈரம்லகாண்ட மீனைர்கள். 
‘ஒதுஙகுைதற்கு’ இடமின்றி தவித்தப்லபண்களுக்கு, தஙகள் இல்ேஙகளில் 
இடம்லகாடுத்து மனிதம் என்ைால் என்ன என்று உணர்த்தினர் 
மீனைப்லபண்கள். இப்படி, லபாராட்டக்காரர்களுக்கு உறுதுவணயாக 
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இருந்ததால், மீனைமக்கவளயும் தாக்கி, அைர்களது 
உவடவமகவளயும் தீயிட்டுக்லக ாளுத்தி , 
அ தி க ா ர ை ர் க் க ம்  த ன து  ல ை றி வ ய 
தீர்த்துக்லகாண்டதன் பிைலக லபாராட்டம் முடிவுக்கு 
ைந்தது. அது அன்வைய ஆட்சியாளர்களுக்கு, 
ைரோற்றில் நீஙகாத கவரயாகப் படிந்தது..

ஏலதா ஓரிரு இடஙகளில் ெவடலபறும் 
சல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரைாக ஏன் தமிழகம் 
முழுைதிலிருந்தும் இவளஞர்கள்ைந்து லமரினாவில் 
ஒன்றுகூடினார்கள் என்னும் லகள்வி இயல்பாகலை 
எழும். சல்லிக்கட்டு என்பது, லைறும் விவளயாட்டு 
அல்ே. லபாட்டி அல்ே, லபாழுதுலபாக்கும் அல்ே. 
அது, பே நூற்ைாண்டுகளாகத் லதாடர்ந்துைரும், 
உேகின் மூத்த இனஙகளில் ஓர் இனமானத் தமிழ் 
இனத்தின் கோச்சாரமும், பண்பாடும் ஆகும்..

சல்லிக்கட்டுக்கு எதிரான தவட என்பது, 
அதிகாரத்வதக் வகயில் வைத்திருக்கும் ‘அந்நியர்கள்’ 
தமிழ்க்கோச்சாரத்தின் மீது ைலிந்து நிகழ்த்திய 
ப ண் ப ா ட் டு ப்  ப வ ட ல ய டு ப் ப ா கு ம் . 
தமிழ்க்கோச்சாரத்தின்மீது ஏைப்பட்டத் தவடவய 
உவடப்பதுத ான் ,  ல ம ரின ாவில்  கூடிய 
இவளஞர்களின் உண்வமயான லொக்கமாகும்.

இன்று ொம் ‘சல்லிக்கட்டு’ என்று லபயரிட்டு 
அவழக்கும் மாடுபிடி நிகழ்வு, அன்வைய ொளில் 
‘ஏறு தழுைல்’ எனப்பட்டிருக்கிைது. அதற்கான 
சான்றுகள், கல்லைட்டுகளாக, சிற்பஙகளாக ,சஙக 
இேக்கியஙகளில் பாடல்களாக, லதான்மஙகளாக, 
லசவிைழிச்லசய்திகளாக ெமக்குக் கிவடக்கின்ைன.

பழந்தமிழ் இலக்கியஙகளில் ஏறு்தழுவல்

 சஙக இேக்கியஙகளில், அகஇேக்கியமும், 
லதாவகநூலுமானக் கலித்லதாவகயில் முல்வேக்கலிப் 
பாடல்களில் ஏறுதழுைல் பற்றிய லசய்திகள் 
மிகச்சிைப்பாகக் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அன்வைய தமிழ்நிேப்பரப்வப, குறிஞ்சி, முல்வே, 
மருதம், லெய்தல், பாவே என்று ஐந்துைவகத் 
திவணகளாகப் பிரித்து, மக்களின் ைாழ்வுமுவைகவள 

வி ை ரி ப் ப த ா க ,  ச ங க  இ ே க் கி ய ங க ள் 
அவமந்திருக்கின்ைன. கால்ெவடகள் ஐந்து 
நிேஙகளிலும் ைளர்க்கப்பட்டாலும், அதிக 
எண்ணிக்வகயிோன ஆடு மாடுகவள ைளர்ப்பதற்கு 
ஏற்ை லமய்ச்சல்நிேமாக, காடும், காடுசார்ந்த 
நிேப்பகுதியான முல்வேநிேமும் இருந்திருக்கிைது. 
ஏறுதழுைல் என்னும் வீரவிவளயாட்டு , 
முல்வேநிேம் ச ா ர் ந்து  முதன்வமலப ற்று , 
கோச்சாரமும் ஆகியது இயல்பான ஒன்றுதான்.

கலித்லதாவகயில், முல்வேத்திவணயில் ைரும் 
முதல் ஏழு பாடல்கள் அன்வைய ஏறுதழுைவே 
மிகத்லதளிைாகவும், சிைப்பாகவும் விைரிக்கின்ைன. 
அைற்வை ைாசிக்கும்லபாது, ஏறுதழுைவே ஏன் 
கோச்சாரம் என்று லசால்கிலைாம் என்பவதயும் 
புரிந்துலகாள்ள முடிகிைது.

சஙககாேத்தமிழகத்தில், ஒருைருக்குச் லசாந்தமான 
ஆ நி வ ை க ளி ன்  எ ண் ணி க் வக  அ ை ர து 
ல ச ல் ை ச் லச ழு வ ம யி ன்  கு றி யீ ட ா க க் 
கருதப்பட்டிருக்கிைது .  அதன்லபாருட்டு , 
மற்ைைர்களின் ஆநிவைகவளக் கைர்தலும், 
அதன்காரணமான லபாருதலும் நிகழ்ந்திருக்கிைது.

ஆநிவைகவளக் கைர்ந்துலசல்ைதற்காக நிகழ்ந்த 
லபார்கள், ‘லைட்சிப்லபார்கள்’ ஆநிவைகவளக் 
கைர்ந்துலசல்ைதற்காகப் லபாரிடுபைர்கள் ‘லைட்சி 
மைைர்கள்’ ஆநிவைகளின் லசாந்தக்காரர்களான 
ஆயர்கள், அைற்வைக் கைர்ந்துலசல்பைர்களிடம் 
இருந்து காப்பதற்காக ,  அல்ேது கைர்ந்து 
லசல்ேப்பட்ட ஆநிவைகவள மீட்பதற்காக 
நிகழ்த்தியப் லபார்கள் ‘கரந்வதப்லபார்கள்’.

புைத்திவணகள்பற்றிய பழம்பாடல் ஒன்றும் 
இதவன லைளிப்படுத்துகிைது.

“வவட்சி நி்ர கைவரைல், மீட்டல் கைரந்்ையாம்.
வட்கைார ் மல் வசல்வது வஞசி, உட்கைாது
எதிர ஊன்றல் கைாஞசி, எயில் கைாத்ைல் வநாச்சி,
அது வ்ளத்ைல் ஆகும் உழி்ஞ. அதிரப
வபாருவது தும்்பயாம், ் பாரககைளத்து மிக்கைார
வசரு வவன்றது வா்கையாம்.”
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ஆயர்கள், ஆநிவைகளுக்குச் லசாந்தக்காரர்கள். 
அைர்களது ஆநிவைகவளக் காப்பதற்காகப் 
லபாரிட்டைர்கள், ‘ைன்னி மைைர்கள்’ எப்லபாதும் 
அைர்கவளச் சார்ந்திருப்பவதத் தவிர்ப்பதற்காக, 
ஆயர் குடியினர் தஙகளது ஆயர்குேத்து 
இ வ ள ஞ ர் க ளு க் கு ம்  ல ப ா ர் ப் ப யி ற் சி 
லகாடுத்திருக்கிைார்கள். அதன் ஒரு பகுதிலய 
ஏறுதழுைல் என்பது சிே தமிழ் அறிஞர்களின் 
பார்வையாக உள்ளது.

க ன் னி ப் லப ண் க ள்  வி வ ள ய ா டி க் 
லகாண்டிருக்கின்ைனர். அைர்களுள் ஒருத்தி, 
இரவில்மின்னும் விண்மீன்களுக்கு இவடலய 
ஒளிரும் முழுநிேவுலபான்ை அழகுவடயைளாக 
மிளிர்கின்ைாள். அைவள லொக்கும் தவேைன், தனது 
பாஙகனிடம், “ எனது உயிவரப்பிடுஙகித் 
தன்உடலுக்குள் லசருகிக்லகாண்ட இைள் யாரடா?: 
என்று வினவுகிைான் .  அந்தக்லகள்விக்குப் 
பதில்லசால்லும் பாஙகன் இப்படி உவரக்கிைான்.

“ஓஓ! இவள், ‘வபாரு புகைல் நல் ஏறு வகைாள்பவர 
அல்லால்
திரு மா வமய் தீண்டலர’ என்று கைருமமா
எல்லாரும் ் கைட்ப, அ்றந்து அ்றந்து, எபவபாழுதும்
வசால்லால் ைரபபட்டவள்.”
 (முல்்லககைலி, பாடல்-2; வரிகைள் 9 -12)

ஏலதா ஒர் ஏறு அல்ே, சினந்து சீறும் ெல் ஏவைத் 
தழுவும் வீரவன அல்ோது லைறு ஒருைனது 
லமய்வயத் தீண்டமாட்லடன் என்று பேரும் அறியச் 
சூளுவரத்திருக்கும் தவேவி என்று லசால்கிைான் 
பாஙகன்.

அதவனக் லகட்டத் தவேைன், தான் அதற்கு 
உடன்படுைதாக அந்தப்லபண்ணின் லபற்லைாருக்குச் 
லசால்லி அனுப்புகிைான். ஏறுதழுைல் நிகழ்கிைது. 
ஏறுதழுைலில், ெல்ஏற்வைத்தழுவி,, அதவனலைன்று 
தான் விரும்பியப் லபண்வண மணமும் புரிகிைான், 
தவேைன்.

ஏறுதழுைலுக்காக, ஏறுகள் லதாழுைத்திற்குள் 
அவடக்கப்படுகின்ைன. கட்டுடலும், வீரமும்லகாண்ட 
இவளஞர்கள் ஏறுதழுைலில் கேந்துலகாள்ள 
ைருகின்ைனர். அப்படி ஏறுதழுை ைரும் வீரர்கள், 
லகான்வை, காயா, லைட்சி, பிடைம், தளவு (முல்வே), 
குல்வே, குருந்தம், லகாடல், பாஙகர், என்று 
பேைவகயான மேர்களால் லதாடுக்கப்பட்டக் 
கண்ணிகவள அணிந்து ைருகின்ைனர். (முல்வேக்கலி 
பாடல் 3 ; ைரிகள் 1-4 ) .  இது இன்று ெம் 
விவளயாட்டுவீரர்கள் அணியும் சீருவடலபாே, 
அவடயாளப்படுத்தோக இருந்திருக்குலமா என்னும் 
ஐயத்வத எழுப்புகிைது.

முல்வேக்கலி பாடல்கள்ைழிலய, ஏறுதழுவும் 
காட்சிகவள ெம் மனக்கண்ணால் பார்க்கமுடிகிைது. 
பரண்கட்டி, ஏறுதழுைலில் இவளஞர்களின் 
வீரத்வதக் கண்டுகளிக்கும் இளம் மஙவகயர்களின் 
ஆரைாரத்வதயும், அைர்களிவடலய நிகழும் 
உவரயாடவேயும், லகட்கமுடிகிைது..

“முல்்லக
்கைாட்டம் கைாழ ் கைாட்டின் எடுத்துக வகைாண்டு, ஆட்டிய
ஏ்ழ இரும் புகைர வபாஙகை, அப பூ வந்து என்

கூழியுழ வீழந்ைன்று மன்”
 (முல்்லககைலி, பாடல் 7; வரிகைள்,7 -10)

ஏறுதழுவும் கட்டிளஙகாவள. ஒருைனது 
குடுமிவய, ஏறு குத்தியதில், வீரனது குடுமியில் 
முடிந்திருந்த முல்வேக்கண்ணி பைந்துைந்து 
ஏறுதழுைல் பார்த்துக்லகாண்டிருந்த தவேவியின் 
கூந்தலில் ைந்து விழுகிைது. அந்த லதய்ைலம ைந்து, 
தனக்க ான  ஆண்மகவன அவடயாளம் 
க ா ட்டிவிட்ட த ா க  எண்ணிய  த வ ேவி 
மகிழ்ந்திருக்கிைாள். அந்தக்கணலம அைன்மீது 
காதல்லகாள்கிைாள். ஆனாலும், தாய் என்ன 
லசால்ைாலளா என்னும் அச்சமும் கூடலை ைருகிைது. 
அதவனத்லதாடர்ந்து, தவேவிக்கும், லதாழிக்கும் 
இவடயில் ெவடலபறும் உவரயாடல் சுவை 
மிகுந்தது.

தவேவி: லகாவேலயறு குத்தியதால், அைனது 
குடுமியில் முடிந்திருந்த முல்வேக்கண்ணி என் 
கூந்தலில் ைந்து வீழ்ந்தது. அதவன ொன் எனது 
கூந்தலில் விருப்புடன் முடிந்துலகாண்லடன். 
வீட்டுக்குச்லசன்ைதும் அதவனப்பார்க்கும் தாய் 
லகட்டால் ொன் என்னடி லசால்ைது?

ல த ா ழி : அ ந் த ப்  பூ ,  உ ன்  க ா த லி ன் 
அவடயாளம்தாலன?

தவேவி: ‘என்ன பூ முடிப்பலதன்றுகூட 
லதரிந்துலகாள்ளாத அளவிற்கு, அறியாச்சிறுமியா 
இைள்? எைலனா ஒருைன் லதாடுத்த கண்ணிவய 
முடித்தாலளா ‘என்று தாய் கடிந்துலகாண்டால் 
என்னடி லசால்ைது?

லதாழி: உன் பிரச்சிவனக்கு அப்லபாலத தீர்வு 
கிட்டிவிடும்.

தவேவி : அது எப்படி என்று லசால்லேண்டி.

லதாழி: அைன் ஓர் ஆயர் மகன். நீ ஓர் ஆயர் 
மகள். அைன் உன்வன விரும்புகிைான். நீயும் 
அைவன விரும்புகிைாய். இதில் தாய் மறுத்துச்லசால்ே 
என்ன இருக்கிைது?

தவேவி: உன்வனப்லபாேலை என் தாயும் 
எண்ணினால்தாலன அப்படி நிகழும்.

(இதற்கிவடயில், இந்தச்லசய்தி தவேவியின் 
வீட்டிற்கும் லதரிந்துவிடுகிைது.)

லதாழி: ‘ஏறு குத்தி வீசிய பூ உன் கூந்தலில் ைந்து 
விழுந்தது லதய்ைச்லசயல் என்று கருதி, உனது 
தந்வதயும் தவமயன்மார்களும் உன்வன உன் 
க ா தேனுக்லக  மணம்  ல சய்துல க ாடு க் க 
முடிவுலசய்துவிட்டனராம் ’ என்று லதாழி 
உவரப்பலதாடு அந்த உவரயாடல் முடிவுக்கு 
ைருகிைது. மாத்திரமல்ே, ஏறுதழுைல் எப்படிக் 
கோச்சாரம் ஆகிைது என்பவதயும் உணர்த்துகிைது. 
(முல்வேக்கலி, பாடல் 7, ைரிகள் 11 -34 )

ஏறுதழுைவே, பரண்மீது நின்று தவேவியும் 
லதாழிகளும் காண்கின்ைனர். ஒவலைாரு காட்சியாகத் 
லதாழி, தவேவிக்கு உவரப்பதாகப் பாடல்கள் 
காட்சிப்படுத்துகின்ைன.

ஓரு வீரவன, ஏறு ஒன்று ையிற்றில் குத்தியதில் 
அைனது குடல் அந்தக் காவளயின் லகாம்புகளில் 
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சுற்றிக்லகாண்டது. அந்த நிவேயிலும், அஞ்சாது 
அதன் முன்லசன்று, நின்று குடவே எடுத்துத் தன் 
ையிற்றிற்குள் வைக்கும் காட்சிவயத்லதாழி, 
தவேவிக்குக் காட்டுகிைாள். சிைந்த நூற்கழிவய 
ஒருைன்  தனது  இ ரண்டு  வக கள ாலும் 
பிடித்துக்லகாள்ள, லைறு ஒருைன், அந்நூவே 
மூன்ைாகத் திரித்து, நூற்பைவனப்லபாே அக்காட்சி 
இருந்ததாக ஒரு உைவமயும் லசால்ேப்படுகிைது. 
பஞ்சிலிருந்து நூல் நூற்று, அந்த நூவேக் கயிைாகத் 
திரித்துப் பயன்படுத்திய ைரோறும் புரிகிைது.

“்கைாட்்டாடு சுற்றிக குடர வலந்ை ஏற்றின் முன்,
ஆடி நின்று, அககுடர வாஙகுவான் பீடு கைாண்,
வசந்நூற் கைழி ஒருவன் ் கைப பற்ற, அந் நூ்ல,
முந் நூலாகைக வகைாள்வான் ் பான்ம்.”
 (முல்்லககைலி. பாடல்-3; வரிகைள், 28-31)

ஏறுதழுைல் நிகழும் புேத்தில், எருதுகளால் குத்தித் 
லதாண்டி எடுக்கப்பட்ட வீரர்களின் குடல்கவளப் 
பருந்துகள் கைர்ந்துலசல்கின்ைன. உயரத்தில் பைக்கும் 
பருந்துகளின் ைாயிலிருந்து தைறிக் கீலழ விழும் 
குடல்கள், ஆல் மற்றும் கடம்ப மரஙகளின்மீது 
விழுந்துகிடக்கின்ைன. அந்தக்காட்சி, அம்மரஙகளின் 
அடியில் உவைந்திருக்கும் லதய்ைஙகளுக்கு 
சார்த்தப்பட்டு, பின் அைற்வை எடுத்து மரஙகளின்மீது 
வீசப்பட்ட மேர்மாவேகள்லபாே இருந்திருக்கிைது.

“ஏறு ைம், ் சாலம் வசய் மருபபினால் ் ைாண்டிய வரிக 
குடர
ஞாலம் வகைாண்டு எழூஉம் பருந்தின் வாய் வழீஇ
ஆலும் கைடம்பும் அணிமார விலஙகிட்ட
மா்ல ் பால் தூஙகும் சி்ன.”
 (முல்்லககைலி, பாடல்: 6; வரிகைள், 26 – 29)

வீரர்கள். எப்படிலயல்ோம் காவளகவள 
அடக்கினர் என்பவதப் பின்ைரும் ைரிகள் 
காட்சிப்படுத்துகின்ைன.

“ஆரபு, உடன் பாய்ந்ைார, அகைத்து
மருபபில் வகைாண்டும், மாரபு உறத் ைழீ
எருத்தி்ட அடஙகியும், இமில் இறப புல்லியும்,
்ைாள் இ்டப புகுைந்தும், து்ைந்து பாடு ஏற்றும்,
நி்ரபு ் மற் வசன்றா்ர நீர மருபபு உறச் சாடி,
வகைாள இடம் வகைாள விடா நிறுத்ைன, ஏறு..”
 (முல்்லககைலி: பாடல்-5; வரிகைள்; 29-34)

பல்லைறுவிதத் லதாற்ைத்தில் இருந்த ஏறுகள் 
பரந்துவிரிந்த நிேப்பரப்வபக்லகாண்ட லதாழுைத்தில் 
சுற்றிைந்தன. லதாழுைத்தில் சுற்றிைந்த ஏறுகவளத் 
தழுை வீரர்களும் பாய்ந்து லசன்ைனர். வீரர்களில் 
சிேர் ஏற்றின் லகாம்வபப்பற்றி மார்புடன் 
தழுவிக்லகாண்டனர். சிேர், ஏறுகளின் கழுத்துகளில் 
இறுகப்பற்றிக்கிடந்தனர். ஒருசிேர், காவளகளின் 
தி மி ல் க ள்  மு றி யு ம் ப டி ,  அ ை ற் வை 
இறுகப்பற்றியிருந்தனர். எருத்தின் தவேவயத் 
தஙகளது லதாள்களுக்குள் புகவிட்டு, அைற்றின் 
கழுத்வத இறுகப்பற்றினர். லகாம்புகளால் தஙகளது 
உடல்லமல் ஏற்படும் புண்கவளப்பற்றிக் 
கைவேலகாள்ளாமல், வீரர்கள் பல்லைறு விதமாக 
ஏறுதழுவினர்.

சிே ஏறுகள் வீரர்களால் ைருத்தமவடந்தாலும், 

லைறுசிே ஏறுகள் வீரர்கவள ைருத்தமுைச்லசய்தன. 
ஒரு லசைவேக்காவள, முதலில் ைந்தைவனக் குத்திக் 
லகான்றுவிட்டு, அடுத்து ைருைது யார் என்று சைால் 
விடுைதுலபால் பார்க்கிைது.

“ஏறு
வகைாள்வா்ரக வகைாள்வா்ரக ் கைாட்டுவாய்ச் சாககுத்தி
வகைாள்வாரப வபறாஅக குரூஉச் வசகில் கைாணிகைா”
 (முல்்லககைலி, பாடல் 5, வரிகைள் 34,35,36)

லசஙகாரி என்னும் காவள, தன்வனத் தழுை 
ைந்தைவனக் குத்திக்லகான்று, அைனது உடவேத் 
தனது லகாம்புகளில் தூக்கிச் சுைன்ைாடுகின்ைது.

“பாடு ஏற்றவ்ரப படக குத்தி, வசங கைாரிக
்கைாடு எழுந்து ஆடும் கைண் மணி கைாணிகைா”
 (முல்்லககைலி: பாடல்-5, வரிகைள்:39,40)

ஏ று த ழு ை லி ல் ,  ப ே  இ வ ள ஞ ர் க ள் 
படுகாயமவடைலதாடு, சிேர் உயிர் துைப்பதும் 
ஒருபுைம் நிகழ்ந்தாலும், சிே வீர இவளஞர்கள் 
தஙகளது உடல் ைலிவமயாலும், மன ைலிவமயாலும், 
ஏறுதழுவும் முவை அறிந்தும், சிே ஏறுகவள உடல் 
ைருத்துகின்ைனர். அதவனக் காணப்லபாைாத 
எருதுகளின் லசாந்தக்காரர்கள் ைருந்துைலதாடு, 
அந்த இவளஞர்கள் மீது பவகயும் லகாள்கின்ைனர்.

“எருத்வைாடு இமிலி்டத் ் ைான்றினன்; ் ைான்றி
வருந்தினான் மன்ற, அவ ஏறு
ஏறு எவவம் கைாணா எழுந்ைார – எவன்வகைா்லா
ஏறு உ்ட நல்லார – ப்கை?
 (முல்்லககைலி, பாடல்-2; வரிகைள் 26-29)

ககசால்ஏறு ்தழுவல்:

கள்ைர் களிடமிரு ந்து ,  ஆநிவை கவளக் 
காப்பதற்காக, ஆயர்கள் சிே ஏறுகளுக்கும் பயிற்சி 
லகாடுத்திருக்கிைார்கள். அப்படிப்பயிற்சிலபற்ை 
ஏ று க ள்  பு லி வ ய க் கூ ட க்  ல க ா ல் லு ம் 
ஆற்ைல்மிகுந்தவையாக இருந்திருக்கின்ைன. அவை 
‘லகால்ஏறுகள்’ என்று அவழக்கப்பட்டிருக்கின்ைன. 
அப்படிப்பட்டக் லகால்ஏறுகவளத்தழுவும் 
வீரர்கவளலயப் லபண்கள் விரும்பி மணமும் 
முடித்திருக்கின்ைனர்.

“வகைால் ஏற்றுக ் கைாடு அஞசுவா்ன மறு்மயும்
புல்லா்ள, ஆய மகைள்”
 (முல்்லககைலி பாடல் 3; வரிகைள் 63,64)

பயிற்சிலபற்ைக் லகால் ஏற்றின் லகாம்வபக்கண்டு 
அஞ்சுைாவன, ஆயர் மகள் இப்பிைவியில் மட்டுமல்ே, 
அடுத்துைரும் பிைவியிலும் மணம்முடிக்க மாட்டாள்.

“அஞசார வகைா்ல ஏறு வகைாள்பவர அல்ல்ை
வநஞசிலார ் ைாய்த்ைற்கு அரிய- உயிரதுறந்து
்நவாரா ஆய மகைள் ் ைாள்
வளியர அறியா உயிர, கைாவல்வகைாண்டு
நளிவாய் ஆய மகைள் ் ைாள்.
வி்ல ் வண்டார, எம் இனத்து ஆயர மகைளிர-
வகைா்ல ஏற்றுக ் கைாட்டி்ட, ைாம் வீழவார மாரபின்
மு்லயி்டப ் பால புகின்”
 (முல்்லககைலி பாடல் 3; வரிகைள், 65 – 72)

இப்பாடல் ைரிகளில் மூன்று லசய்திகள் உள்ளன. 
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ஒன்று, காற்றுலபாே உயிர் பிரிந்துவிடும் என்னும் 
ைாழ்வியல் உண்வமவய அறியாமல், லகால்ஏறு 
தழுை அஞ்சுபைர்கவள ஆயர்மகள் லதாள்கள், 
காமம் மிகுந்தாலும் தழுைமாட்டார்கள் என்பது.

இரண்டு, லகால்ஏற்றின் லகாம்புகளுக்கு 
இவடயில், காதலியர் முவேயிவடப் புகுைதுலபாேப் 
புகுந்துலசல்லும் ஆடைவரலய, ஆயர்மக்கள் 
தஙகளது மகளுக்லகற்ை மணமகனாகக் லகாள்ைார்கள்.

மூன்று, ஆண்கள்தான் லபாருள்லகாடுத்துப் 
லபண்வண மணம்லபசி முடித்திருக்கின்ைனர் 
என்பவத, லகால்ஏற்வைத்தழுவியைனுக்குப் 
லபண்வண மணமுடித்துக்லகாடுக்க ஆயர்கள், 
‘முவே விவே லைண்டமாட்டார்கள்’ என்னும் 
லசய்தி உணர்த்துகிைது.

ஏறு தழுைலின்லபாது, லகால்ஏறு ஒன்று தனது 
லகாம்புகளால் வீரன் ஒருைனின் உடவேக் குத்திக் 
கிழித்துவிடுகிைது. அதவனப் பார்க்கும் அைனது 
காதலி, தனது காதேன் உடலிலுள்ள புண்களின்மீது 
முவேகளால் முயஙகிமுயஙகி, ஒற்றிஒற்றிப் லபாதிந்து, 
அைனுக்கு ஆறுதவே அளிக்கோம் என்று தனது 
லதாழியிடம் கூறுகிைாள்.

“அன்புறு கைாைலர ் கை பி்ணந்து, ஆச்சியர
இன்புற்று அயரவர, ைழூஉ
முயஙகிப வபாதி்வம், முயஙகிப வபாதி்வம்
மு்ல ் வதின் ஒற்றி, முயஙகிப வபாதி்வாம்
வகைா்ல ஏறு சாடிய புண்்ண – எம் ் கை்ள”
 (முல்்லககைலி பாடல் 6; வரிகைள், 32-36)

ஏறுதழுைலில் ஆற்ைலும், ஆர்ைமும் உவடய 
ஒருைன், ஏறுதழுவும் முவையறியாது, ஓர் ஏற்வைத் 
தழுைச் லசல்வகயில் அந்த ஏறு தூக்கி வீசியதில் 
கீலழ வீழ்ந்துவிடுகிைான். எப்படி எழலைண்டும் 
என்பதும்  அைனுக்குத்  ல த ரியவில்வே . 
விழுந்துகிடக்கும் வீரவனக் கிட்டநின்று பார்க்கும் 
அந்த ஏறு அைவன மீண்டும் லகாம்புகளால் 
குத்தாமல் விட்டுச்லசல்கிைது. அந்த லசயல், 

லபார்க்களத்தில் ைாள் எல்வேயில் அகப்பட்ட 
ைாளற்ைவீரவன, அைன் தனக்குச் சமானைன் அல்ே 
என்று  ல க ா ல்ே ா மல்  விட்டுச்லசல்லும் 
லபார்மைைனின் லசயவே ஒத்ததாகத் லதாழி 
தவேவிக்குச் லசால்கிைாள். லபார்க்களத்தில் 
வகயறுநிவேயில் இருப்பைவனத் தாக்கக்கூடாது 
என்னும் தமிழர்களின் லபார்அைம், தமிழ்ொட்டு 
மாட்டுக்கும்கூடத் லதரிந்திருக்கிைது !

“ைாள் எழு துணி பிணி இ்ச ைவிரபு இன்றித் ை்லச் 
வசன்று
்ைாள் வலி துணி பிணி , துறந்து இறந்து எய்தி, வமய் 
சாய்ந்து,
்கைாள் வழுககித் ைன் முன்னர வீழந்ைான் ்மல் 
வசல்லாது,
மீளும் புகைர ஏற்றுத் ் ைாற்றம் கைாண்- மண்டு அமருள்
வாள் அகைபபட்டா்ன, ஒவவான் எனப வபயரும்
மீளி மறவனும் ் பான்ம்”
 (முல்்லககைலி பாடல் 4; வரிகைள்: 45 – 50)

“முரட்டுத்தனத்வத, வீரம் என்று மரியாவதயாகச் 
லசால்ைார்கள்” என்பார் புதுவமப்பித்தன். 
அதுலபாே, ஏறுதழுைலில் லைறும் உடல் ைலிவம 
முரட்டுத்தனமாக இருக்குலம தவிர வீரமாக மாைாது 
என்பவதலய இக்காட்சி எடுத்துவரப்பதாகக் 
கருதோம்.

ல ப ா து ப் பு த் தி யி ல்  உ வ ை ந் தி ரு க் கு ம் , 
உடல்ைலிவமயுள்ள எைரும் ஏறுதழுைோம், 
காவளவய அடக்கோம் என்னும் கருத்வதயும் 
இந்தப்பாடல் மறுதலிக்கிைது. உடல் ைலிவமயும், 
மனைலிவமயும் மட்டுலம ஏறுதழுைலுக்குப் 
லபாதுமானவை அல்ே. சிைந்த ஏறுதழுவும் 
வீரர்களுக்கு, ஏறுகவளப்பற்றிய நுணுக்கஙகளும் 
லதரிந்திருக்கலைண்டும். ஏறுகலளாடு, தஙகளது 
ைாழ்வைப் பிவணத்துக்லகாண்டைர்களுக்கு 
மட்டுலம அது ைசப்படும்..

ஏறுதழுைல் முடிவில் லதாழுைத்வதத் திைந்து, 
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மாடுகள் லமய்ச்சலுக்கு அனுப்பப்படுகின்ைன. இளம் 
மஙவகயர் ,  அைரைர்  க ா தேர் களுடன் , 
அடர்மேர்லசாவேக்குள் புகுந்து, கரம்லகார்த்து, 
லமய்யவணத்து, இன்புற்று குரவை ஆடுகின்ைனர்.

தவேவி:

“்ைாழிஇஇ! – ஒருககு நாம் ஆடும் குர்வயுள், நம்்ம
அருககினான் ் பால் ் நாககி, அல்லல் ் நாய் வசய்ைல்,
குரூஉக கைண் வகைா்ல ஏறு வகைாண்்டன், யான் 
என்னும்
ைருககு அன்்றா – ஆயர மகைன்?”

லதாழி:

“்நரிழாய் ! ் கைாள் அரிைாகை நிறுத்ைக வகைா்ல ஏற்றுக
கைாரி கைைன் அஞசான் பாய்ந்ை வபாதுவற்்கை
ஆரவுற்று, எமர, வகைா்ட ் நரந்ைார- அலர எடுத்ை
ஊரா்ர உச்சி மிதித்து……..”
 (முல்்லககைலி பாடல் 4- வரிகைள் 69 – 76)

“ொம் அவனைரும் ஒருஙகிவணந்து குரவை 
ஆடும்லபாழுதில், ஆயர் மகன் ஒருைன் ெம்வம 
ைருத்தினாற்லபால் பார்த்தான் அல்ேைா? அைனது 
அந்த லசயலுக்கு, லகால் ஏறு தழுவியதால் ைந்த 
லசருக்குத்தாலன காரணம்? அைவனத் தழுைாமல் 
ஓயமாட்லடன்” என்கிைாள் தவேவி.

லகாவே ஏைான காரிவயத்தழுவி லைன்ை 
லபாதுைனுக்லகத் தவேவிவய மணம் முடிப்பதாக, 
அைரது லபற்லைார் முடிலைடுத்துவிட்டதாகத் 
லதாழி மறுலமாழி லசால்கிைாள். அந்தச்லசயல், 
தவேவியின்மீது அேர்தூற்றிய ஊரார் உச்சியில் 
மிதித்தது லபான்ைது என்று லமலும் லசால்கிைாள் 
லதாழி.

இதற்கு முன்பு ெடந்த ஏறுதழுைல்களில், பே 
இவளஞர்கள்  ல க ால்ேப்பட்டிருப்பவத 
அறிந்திருந்தும், மீண்டும்மீண்டும் ஏறுதழுவுஙகள் 
என்று இவளஞர்கவள ஊக்கப்படுத்தும் ஆயர்கள் 
மிகவும் அறியாவம உவடயைர்கலள என்று 
லசால்ேப்படும் நீதி, ஏறுதழுைல் பற்றிய லைலைாரு 
பார்வைவயயும் முன்வைக்கின்ைது.

மடவ்ர, நல் ஆயர மககைள் – வநரு்ந
ஆடல் ஏற்வறருத்து இறுத்ைாரக கைண்டும், மற்று 
இன்றும்
உடல் ஏறு ் கைாள் சாற்றுவார”
 (முல்்லககைலி, பாடல்-2; வரிகைள் 30-32)

ஏறு்தழுவல், இனறு:

அன்று, ஏறு தழுைலுக்கு மட்டுமல்ே, அஙகு 
நிகழ்ைவதக் காண்பதற்கும் லெஞ்சில் உரம்லைண்டும். 
காரணம், அது இருொட்டு வீரர்களுக்கு இவடலய 
நிகழும் லபார்க்களம்லபாேலை இருந்திருக்கிைது.

“ஆஙகை, ஏறும் வபாதுவரும் மாறுற்று, மாறா
இரு வபரு ் வந்ைரும் இகைலிக கைண்ணுற்ற
வபாரு கைளம் ் பாலும் , வைாழூஉ.. “
 (முல்்லககைலி பாடல் 5; வரிகைள் 47 – 49)

லதாழுவில் நிகழ்ந்த ஏறுதழுைல், பாண்டைர்க்கும், 
நூற்றுைர்க்கும் இவடலய நிகழ்ந்த குருச்லசத்திரம்லபால் 
இருந்ததாக மற்லைாரு பாடல் கூறுகிைது.

“பரிபு ் மல் வசன்ற நூற்றுவர மடஙகை,
வரி பு்ன வல்வில் அய்வர அட்ட
வபாரு கைளம் ் பாலும், வைாழூஉ”
 (முல்்லககைலி பாடல்-4; வரிகைள் 57-59)

ஆனால், இன்வைய சல்லிக்கட்டில், மாடுகளும் 
அதிகம் ைருத்தமுறுைதில்வே, ஏறுதழுவும் வீரர்களும் 
குருதிசிந்துைதில்வே, உயிர்ப்பலியாைதும் இல்வே. 
அதற்லகற்ைாற்லபால், பே சட்டதிட்டஙகளும் 
ைடிைவமத்து, லசயல்படுத்தப்படுகின்ைன. 
என்ைாலும், இன்றும்கூட ஏறுதழுைல் ஓர் 
வீரச்லசயோகலை நீடிக்கிைது என்பவதயும் 
மறுப்பதற்கில்வே. காரணம், விருப்பம் உள்ள எைரும் 
ஏறுதழுைலில் ஈடுபட்டுவிட இயோது என்பதுதான்.

சல்லிக்கட்டில், மாடுகள் ைவதக்கப்படுகின்ைன 
என்பவத முன்வைத்து, பீட்டா அவமப்பினர் 
உச்சநீதிமன்ைத்தில் ைழக்குத்லதாடர்ந்து , 
சல்லிக்கட்டுக்குத் தவடயும் ைாஙகினர் என்பவத 
ொம் அறிலைாம். ஆனாலும், அதில் உள்லொக்கம் 
இருந்தது என்பதும் உண்வம.

காட்டுவிேஙகான யாவனவயப் பிடித்துைந்து 
ல க ாயில் களில் ,  இரும்பு ச் சஙகிலிகள ால் 
கால்கவளப்பிவணத்து ைருத்துைதுபற்றி பீட்டா 
அவமப்பினர் கைவேப்படுைதில்வே. ைளர்ச்சி 
என்னும் லபரில் லபருமுதோளிகள் காட்வட 
அழித்துத் லதாழிற்கூடஙகள், உல்ோசவிடுதிகள் 
கட்டுைதாலும், ஆன்மிகம் என்னும் லபார்வையில் 
லபாலிச்சாமியார்கள் ைனத்வத ஆக்கிரமித்துக் 
கட்டிடஙகள் கட்டுைதாலும், கார்லபாலரட்டுகள் 
கல்லூரிகள் கட்டுைதாலும் நீர்நிவேகள் 
அழிக்கப்படுகின்ைன,, யாவனகளின் ைழித்தடஙகள் 
மறிக்கப்படுகின்ைன. அதனால் துன்புறும் யாவனகள் 
ைழிமாறி ஊருக்குள் புகுந்துவிடுைதுபற்றியும் அந்த 
அவமப்பினர் லபசுைதில்வே என்பதிலிருந்தும் ொம் 
அ ை ர் க ள து  உ ள் லெ ா க் க த் வத ப் 
புரிந்துலகாள்ளமுடியும்.

லமாழி என்பது, சிேர் நிவனப்பதுலபால், லைறும் 
தகைல் லதாடர்பிற்கான கருவிமட்டுலம அல்ே. அது 
ஓர் இனக்குழுவிற்கானக் கோச்சாரம், பண்பாட்டின் 
லைர். லமாழிவயக் காப்பதும், இனத்வதக் காப்பதும், 
அவைசார்ந்த கோச்சாரம், பண்பாட்வடப் லபணிக் 
காப்பதும், லமாழிலைறிலயா அல்ேது இனலைறிலயா 
ஆகாது. தனது கோச்சாரம், பண்பாட்வட இழக்கும் 
எந்த இனமும், சுயமிழந்து அழிந்துலபாகும்.

ல ச த் த  ல ம ாழி க்கு  உயிரூட்ட  சிே ர் 
முயற்சிப்பவதயும், பேர் பே லசய்தலமாழிகவளப் 
லபணிப் பாதுகாப்பவதயும் கண்ட இன்வைய தமிழ் 
இவளஞர்கள் இயல்லமாழியாம் தமிழ்லமாழிக்குச் 
லசாந்தக்காரர்களானத் தமிழ் இனத்திற்கு 
ெம்பிக்வகயூட்டியதாகலை அைர்கள் ெடத்திய 2017, 
ஜனைரி லமரினாப் லபாராட்டம். லைளிப்பட்டது. 
வீ ர ம் லச றி ந் த  அ ந் த ப் லப ா ர ா ட் ட த் வத 
நிவனவுகூர்ைதும், லபாராட்டத்தில் கேந்துலகாண்ட 
அவனைருக்கும் ென்றிலசால்ைதும் ெம் கடவமயும் 
ஆகும்.

கைட்டு்ரயாளர: இயற்பியல் ் பராசிரியர (பணிநி்றவு)



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

ஜன
வரி
 2
02
2

25

்கட்டுழர

்தஞ்சாவூர்க் கவிரசாயர்

த�ாஙகல் விழா

மாெகரஙகளில் திருவிழாக்கள் ைருகின்ைன, 
லபாகின்ைன அவை ைந்து லசன்ைதற்கான 
சுைடுகவளக் காணமுடிைதில்வே. லபாஙகலும் 
அதற்கு விேக்கல்ே. தமிழர் பண்பாட்டின் 
அவடயாளமாகத் திகழும் லபாஙகல் திருவிழாவுக்கு 
லசன்வனயில் முக்கியத்துைம் தரப்படுைதில்வே. 
மாெகர ைாழ்வும் ைளர்ச்சியும் கிராமஙகவளச் 
சார்ந்து நிற்பினும் உழவுத் லதாழிவேயும், உழவுப் 
ப ண் ப ா ட் டி ன்  வி ழு மி ய ங க வ ள யு ம் 
முதன்வமப்படுத்தும் லபாஙகல் திருவிழாவுக்கு 
லசன்வனயில் சிைப்பில்வே. இது ஒருைவகயான 
பண்பாட்டு வீழ்ச்சி. மாெகரஙகளின் ஆக்லடாபஸ் 
விரல்கள் கிராமஙகவளயும் தீண்டிைரும் நிவேயில் 
லபாஙகல்தரும் உற்சாகம் கிராமஙகளிலும் 
மஙகிைருகிைது.

துள்சா்த �னமும் துளளும்:

லபாஙகல் என்று லசான்ன மாத்திரத்தில் என் 
மனம் மகிழ்ச்சியில் துள்ளுகிைது. இது கடந்தகாே 
நிவனவுகளில் எழுகின்ை மகிழ்ச்சி. இத்தவனக்கும் 
தஞ்வச மாைட்டச் சிற்றூரிலிருந்து லசன்வனக்குப் 
புேம் லபயர்ந்து ஏைத்தாழ முப்பது ைருடஙகள் 
ஆகிவிட்டன. மானுட ைாழ்வின் கணிசமான 
காேகட்டத்வத மாெகரில் கழித்திருக்கிலைன். 
கிராமத்தில் ைாழ்ந்தலபாது கிவடத்த நிவனவுகவள 
அவசலபாடுைதில் ஏற்படும் கிளர்ச்சிக்கு ஈடு 
இவணகிவடயாது.

லபாஙகல் ைந்துவிட்டதற்கு அவடயாளமாக 

லபாகிப் பண்டிவகவய லசன்வனைாசிகள் 
லகாண்டாடுகிை லகாடுவமவயச் லசால்ேலைண்டும். 
எஙலக பார்த்தாலும் பிளாஸ்டிக் குப்வபகவளயும், 
டயர்கவளயும் எரித்து புவக மண்டேத்வத 
உருைாக்கி மூச்சுத் திணைவைக்கும் மாெகரைாசிகள் 
மீது ஒரு வகயாோகாத லகாபம்தான் ைருகிைது. 
பவழயன கழித்து புதியன புதுக்கும் மனப் பக்குைம் 
மவைந்து எரித்தவே முன் நிறுத்தி ைாழ்தவேச் 
சிவதக்கும் ைக்கிரப் லபாக்கு ைந்துவிட்டது.

கிராமஙகளில் பழஙகுப்வபகள், லசத்வதச் 
சருகுகள், பழம்பாய்கள் ஆகியைற்வை எரித்து 
ெம்வமவிட்டு அழுக்கும் குப்வபயும் அகன்று 
விட்டதான உணர்வுடன் எழுகின்ை புவக 
மூட்டத்தில் பழவமக் குளிர் விேகி புதுவமக் கதிர் 
துேஙகும் லைம்வமயின் கதகதப்பாக விளஙகும் 
லபாகிப் பண்டிவக.

குக்கரில் அடஙகும் கபசாஙகல்:

மாெகரப் லபாஙகல் குக்கரில் அடஙகிவிட்டது. 
குக்கர் சத்தத்துடன் லபாஙகலோ லபாஙகல் என்று 
குரல் எழுப்பும் குடும்பஙகளும் உண்டு. அைர்கவளப் 
பார்க்க பாைமாக இருக்கும். உழைனின் உவழப்வபப் 
பவைசாற்றும் சாதவனத் திருவிழாவை லைறும் 
சடஙகாக மாற்றிவிட்லடாம். ெகரத்துக் கவடகளில் 
கரும்புக் கட்டுகள் ைந்து இைஙகுகின்ைன. ைாவழப் 
பழஙகளும் விற்கப்படுகின்ைன. இஞ்சி, மஞ்சள்லகாத்து 
விற்பவனயும் அலமாகம்தான். குக்கரின் இடுப்பிலே 
மஞ்சள் லகாத்து பார்க்கலை சகிக்கவில்வே.

வீட்டு முறறத்தில ச்பலாங்்கல ்பலாசன்கசள 
ம்பலாட்டி ம்பலாட்டு்க ச்கலாணடு எரிபம்பலாம். 

ச்பலாங்்கல ச்பலாங்கி வரும்ம்பலாது ச்பலாங்்கம்லா 
ச்பலாங்்கல என்று கூவுமவலாம். ்பசற 

தட்டுமவலாம். வீட்டில பிறநத ச்பணணு்ககு 
சீர்வரிசச ச்கலாடு்ககும் ்பழ்க்கமும் 

ந்கர்பபுறங்்களில இலச். வணடி ்கட்டி்க 
ச்கலாணடு வலாசழத்தலாரும், ்கரும்பு்க ்கட்டும் 

்பரிசுப ்பணமும் தநதுவிடும் ்பழ்க்கம் 
அறபுதேலானது. இப்பழ்க்கம் ேணி ஆர்்டரில 

சீர் அனுபபும் ்பழ்க்கேலா்க ேங்கிவிட்்டது.

நிழனவும் நிஜமும்
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கதிரவனுக்கு நனறி:

விவள நிேஙகள் வீடுகட்டும் நிேஙகளாக 
விற்கப்படாத காேத்தில் ைாழ்ந்த தவேமுவையினரின் 
கவடசிக் கண்ணிகள் கழன்று விழுகின்ைன. 
அறுைவட லசய்த லெற்பயிற் கட்டுகவள களத்து 
லமட்டில் குவித்து லபாரடிக்கும்லபாது எழுகின்ை 
வைக்லகால் ைாசவன அோதியானது. அன்று 
லெற்கதிர்கவளத் தூக்கி லபாரடித்த வககவள ையல் 
ைஞ்சித்து விட்டது. அன்று கதிரைனுக்கு ென்றி 
லதரிவிக்க கூப்பிய கரஙகள் பிவழப்புக்காக 
ெகர்ப்புைத்தில் காவரயும் மண்ணும் சுமக்கின்ைன. 
காடுலைட்டி நிேம் திருத்தி கழனியில் பணிபுரிந்த 
உழைர்கவள காேம் கட்டிட லைவேச் சித்தாள்களாக 
மாற்றிவிட்டது.

சூரியனும் சிட்டுக்குருவிகளும்:

சிறு பிராயத்தில் தஞ்வச கிராமம் ஒன்றில் உழைர் 
லபருஙகுடி மக்கள் கூட்டத்லதாடு ைாழ்கின்ை லபறு 
எனக்குக் கிவடத்தது. லபாஙகல் சமயத்தில் அைர்கள் 
வீட்வட பூச் லசண்டுகளால் அேஙகரிப்பதில்வே. 
அறுைவட லசய்த லபாற்கதிர்களின் கரஙகளாய் 
மின்னும் தானியக் லகாத்திவன லசண்டுலபால் 
வீட்டு ைாசலில் கட்டித் லதாஙகவிடுைார்கள். அந்த 
தானியத்வதக் லகாத்தைரும் சிட்டுக்குருவிகள் 
வீட்டுத் தாழ்ைாரத்தில் பைக்கும் எஙகள் வீட்டுக்குப் 
பின்னால் கண்ணுக்லகட்டிய தூரம் அறுைவட 
லசய்த ையல்கள் பரந்து கிடக்கும். இச்சமயத்தில்தான் 
பூம் பூம் மாட்டுக்காரர்களும், குறி லசால்பைர்களும் 
ைருைார்கள். அறுைவட லசய்த ையல்களில் 
ஆட்டுக்கிவட லபாட கீதாரிகள் ைருைார்கள். 
இைர்களின் ைருவக லபாஙகவே முன்னறிவிப்பதாக 
இருக்கும்.

அறுவடடத் திருவிழசா:

கிலரக்க இதிகாசஙகளில் ஞாயிறு ைழிபாடு 
இருந்திருக்கிைது. லைதஙகளும், உபநிடதஙகளும் 
சூரியவனப் லபாற்றி ைழிபடுகின்ைன. தமிழ்ொட்டு 
உழைர் ஞாயிற்றின் மக்கள். சிேப்பதிகாரம் ஞாயிறு 
லபாற்றுதும் ஞாயிறு லபாற்றுதும் என்று மஙகே 
ைாழ்த்லதாடு லதாடஙகுகிைது.

சிற்றூர்ப் கபசாஙகல் சித்திரஙகள:

சிற்றூர்ப் லபாஙகல் சித்திரஙகள் இன்ைளவும் 
மனதில் நிவனவின் ைண்ணம் மாைாது உள்ளன. 
கிராமத்திலுள்ள வீடுகளுக்லகல்ோம் ஒட்டவட 
அடித்து லைள்வள பூசுைது லகாோகேமாக ெடக்கும். 
ஏணியில் ஏறி லதன்வனமட்வடத் தூரிவகலயாடு 
அப்பா லமலே நிற்க கீழிருந்தபடி மகலனா மகலளா 
சுண்ணாம்பு ைாளிவய உயர்த்துைார்கள். பாய்கவள 
ெவனத்து காயப்லபாடும் லைவே ெடக்கும். 
திண்வணச் சுைற்றில் தவரயிலிருந்து ஓரடி 
உயரத்துக்கு காவிப்பட்வடகள் தீட்டுலைாம்.

குடிவச வீடுகளின் கூவரகளின் மீது ஏறிப் 
பூசணிக் லகாடிகளில் பூசணிப்பூ பூத்துக்குலுஙகும். 
அைற்றின் ஊடாக பச்வசக்காய்களும் லதன்படும். 
லதருவில் லபாடப்படும் லகாேஙகளின் ெடுலை 

பிடித்து வைக்கப்படும் சாணத்தின்மீது அழகாக 
பூத்துநிற்கும். பூசணி பூத்துவிட்டால் லபாஙகல் 
பூத்துவிட்டது என்று லபாருள். சாணிலயாடு 
பூசணிப்பூவை எறிந்துவிட மாட்டார்கள். அப்படிலய 
எடுத்து ைைட்டிதட்டி காயவைத்து லபாஙகல் 
அடுப்பில் லபாடுைார்கள். அடுப்பிலே பற்றிய 
லெருப்பில் பூசணி மறுபடி மேரும். சூரியவன 
ைரலைற்கும் சுடராக மாறும்.

வீட்டு முற்ைத்தில் லபாஙகல் பாவனகவள 
லபாட்டி லபாட்டுக் லகாண்டு எரிப்லபாம். லபாஙகல் 
லபாஙகி ைரும்லபாது லபாஙகலோ லபாஙகல் என்று 
கூவுலைாம். பவை தட்டுலைாம். வீட்டில் பிைந்த 
லபண்ணுக்கு சீர்ைரிவச லகாடுக்கும் பழக்கமும் 
ெகர்ப்புைஙகளில் இல்வே. ைண்டி கட்டிக் லகாண்டு 
ைாவழத்தாரும், கரும்புக் கட்டும் பரிசுப் பணமும் 
தந்துவிடும் பழக்கம் அற்புதமானது. இப்பழக்கம் 
மணி ஆர்டரில் சீர் அனுப்பும் பழக்கமாக 
மஙகிவிட்டது.

லதாட்டத்தில் விவளந்த காய்கறிகளும் கூடத்து 
ைாவழப்பழத்தாரும் லசர்ந்து ஒரு ைாசவன கமழும். 
ைாவழத்தாரிலிருந்து ைாவழப்பழஙகவளப் பறித்துக் 
தின்லபாம். ஒவலைார் ொள் கனிதலுக்கும் ஏற்ப 
அதில் ஒரு சுவை ஏறி இருக்கும். அரும்வபக் கடித்து 
துப்பிய லைள்வளச் சக்வககள் குவிந்து கிடக்கும்.

ககசாம்பிமல கடல வண்ணம் கணடசார்:

  மாட்டுப் லபாஙகலின்லபாது மாடுகளின் 
லகாம்புகளுக்கும் ைண்ணம் தீட்டுைார்கள். 
ைண்டியில் பூட்டிய மாட்டுைண்டிகளின் பந்தயம் 
ெடக்கும். லபாஙகேன்று லதருவில் வசக்கிளில் ைந்து 
தபால்காரர் நிற்பார் . ொஙகள் ஓலைன்று 
கத்திக்லகாண்டு ஓடிப்லபாய் அைர் முன்னால் 
நிற்லபாம். அப்பாவுக்கு நிவைய லபாஙகல் 
ைாழ்த்துக்கள் ைரும். ைண்ண ைண்ண ைாழ்த்து 
அட்வடகள். லபாஙகல் ைாழ்த்துக்கவள லபறுகிை 
முகஙகளில் எத்தவன லபருமிதம் எத்தவன மகிழ்ச்சி. 
இப்லபாலதல்ோம் லபாஙகல் ைாழ்த்துக்கள் 
குறுஞ்லசய்திகளால் மின்னி மவைகின்ைன.

கிரசா� ம்வகர் பசாட்டு:

லைள்வளக் கதர் சட்வடயும் லைட்டியுமாக 
கிராம லசைகர் ைருைார். ொமக்கல் கவிஞர் பாடிய 
உழைர் திருொள் பாட்டிவன அைர் பாட ொஙகள் 
லகாரசாகப் பாடுலைாம்.

‘உணவுப வபாருள்கைள் இல்லாமல்
உயி்ராடிருபபது வசல்லாது
உழவுத் வைாழி்ல உணவுைரும்
உ்டயும் அைனால் அணிய வரும்
ைஙகைமும் வவள்ளியும் இருந்ைாலும்
ைானியம் ஒன்்ற விருந்ைாகும்’

என்ை நிவனவில் நிற்கும் லபாஙகல் ைரிகவள 
இன்று நிவனத்துப் பார்த்தால் லபருமூச்சுதான் 
ைருகிைது.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர



உேகம் முழுைதும் பண்பாட்டுப் லபாருளாதார அரசியல் என்பது இன, 
லமாழி, சமூகப்படிநிவே சார்ந்த லைறுப்பு மற்றும் ஒவைாவமயில் திவளப்பவதப் 
லபாேலை லதால்குடி திராவிடப் பண்பாட்வட ஏற்கத் தயஙகும் இந்திய லமட்டிவமச் 
சமூகம் அல்ேது சனாதனம் ைரோற்றின் புவதகுழிக்குள் திராவிடப் பண்பாட்டிவன 
ஆழ்த்திவிடத் துடிக்கிைது. கீழடி அகழ்ைாய்வு முடிவுகள் லைளியானவதத் 
லதாடர்ந்து அண்வமக்காேமாக இந்தப் பண்பாட்டு ஒவைாவம அறுைருக்கத்தக்க 
ைவகயில் அதிகரித்திருப்பலத இக் கட்டுவரக்கான அடித்தளம். ஒரு விரிைான 
கட்டுவரக்கான சுருக்கமாக கீழ்க்காணும் கருத்துகவள முன் வைக்கிலைன்.

ொன் ைரோற்றியல் மாணைலனா, மானுடவியல் மாணைலனா கிவடயாதுதான். 
அடிப்பவடயில் இேக்கியைாதியாகத் லதாடஙகியைன். எனது இப் பயணத்வதத் 
துவணக்கண்ட சமூக, பண்பாட்டு அரசியல்கள் லதாடர்ந்து தடுத்து, மவட 
மாற்றியதால் எமது ைரோற்வையும் பண்பாட்டு லசல்லெறிகவளயும் கற்க லைண்டிய 
காே நிர்ப்பந்தம் காரணமாகலை ைரோறு ைாசிப்பில் ஈடுபட்டைன்.

இந்த ைாசிப்பின் விரிைாக்கம் திராவிடப் பண்பாட்டின் அத்துகவளயும் 
லைர்கவளயும் லொக்கி விரிந்தது. லமாழியாகவும் பண்பாடாகவும் ைாழ்வியோகவும் 
தமிழ் ஈராயிரம் ஆண்டுகவளத் லதாடர்ந்து உயிர்த்திருப்பதன் தனித்தன்வமயால்தான் 
திராவிடப் பண்பாடு லதாடர்கிைது எனும் புரிதவே அவடய இத் லதாடர் ைாசிப்பு 
லதவையாகியது. இத்தவகய லெடுஙகணக்வகக் லகாண்ட திராவிடப் பண்பாட்டின் 
உயிர்ப்பு என்பது மனித குேம் முழுைதுலம லமச்சத் தக்க ைரோற்று உண்வம 
என்பது விவரவில் நிரூபணமாகோம்.

இந்த ைரோறு பே நூற்ைாண்டுகளாக சனாதன சக்திகளால் மவைக்கப்பட்டு 
ைந்தது. ஆனால், ைரோறு என்பது எப்லபாதும் மூடிய அவையாகலை இருப்பதில்வே. 
லபாய்களாலும் அதிகாரத்தாலும் ைரோற்வை எக்காேமும் மூடி மவைத்துக் 
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சதால்லியல்

அப்ப்ண்சாமி
jeon08@gmail.com

கீழடி, சிவக்ை, 
ஆதிசசநல்லூர் 
ஆய்வு முடிவுகளும்
சைாதை 
ஒவவா்ையும்



லகாண்லட இருக்க முடியாது.

19 ஆம் நூற்ைாண்டில் சஙக இேக்கியஙகள் 
மீட்கப்படும் முயற்சிகள் லதாடஙகிய பின்னர்தன் 
தமிழ் லமாழியின் லதான்வமவய தமிழர்கலள 
அறியத் லதாடஙகினர் என்பது ைரோற்றின் ெவக 
முரண் ஆகும். மாஙகுளம் கல்லைட்டுகூட அதன் 
காேத்வத கி.மு 3ஆம் நூற்ைாண்டு என்று லமல்லிய 
குரலில்தான் கூறியது. லதாடர்ந்து லசாழர்காே 
கல்லைட்டுகளும் பாண்டியர் லசப்லபடுகளும் சஙக 
காேத்வதச் லசர்ந்த மன்னர்களின் லபயர்கவள 
லைளிப்படுத்தியலபாது தமிழர்கள் முதன்முவையாக 
தற்லபருவம லகாண்டனர். ஆதிச்செல்லூரும் 
லகாடுமணலும் கி.மு 800 – 1000 காேகட்டத்திலேலய 
தமிழ்நிேத்தில் மக்கள் ைாழ்ந்தவத அறிவித்தலபாது 
தமிழ்லபசும் ெல்லுேகம் தவே நிமிர்ந்தது. இன்னும் 
ஏராளமான பண்வடய லைளிொட்டைர் குறிப்புகள் 
கிலரக்க, லராம ஆைணஙகள் சஙக 
காே ைணிகர் சமுதாயம் குறித்த 
சித்திரஙகவள ைழஙகின. இதவனத் 
லதாடர்ந்து தமிழ் சமூகம் தமது 
லதான்வம குறித்து உரத்துப்லபசத் 
லதாடஙகியது. குமரிக்கண்டம், 
லேமுரியா லபான்ை கற்பவனயும் 
உண்வமயும் கேந்த ஊகஙகள் 
உருைாகி அறிவியல் அடித்தளஙகவள 
எதிர்லொக்கின.

தமிழன் தமது லதான்வம குறித்து 
லபாதுலைளியில் லமலும் உரத்துக் 
கூ ை த் லத ா ட ங கி ன ா ன் . 
அப்லபாலதல்ோம் இலதல்ோம் 
லைறும் தற்லபருவமதாலனா என்று 
சற்று அச்சம் லகாள்ளும் ைவகயில் 
சனாதன சக்திகளின் எதிர்க்குரல்கள் 
பேமாக எழுந்தன.

ெவீன அறிவியல் துவைகளின் 
ஊடுருைல் லதால்லியலிலும் ைரோற்று 
ஆய்வியலிலும் நிகழ்ந்தவதத் லதாடர்ந்து திராவிடப் 
பண்பாடு பண்வடய இந்திய நிேப்பரப்பு முழுைதும் 
வியாபித்திருந்திருப்பதற்கான சான்றுகள் கிவடக்கத் 
லதாடஙகின. சிந்துலைளி முதல் தமிழகம் ைவர 
லதாடரும் பண்பாட்டுக் கூறுகளும் சிந்துலைளி 
பண்பாட்டுக்கும் சுலமரிய – லமாசபலடாமிய 
பண்பாடுகளுக்கும் இவடயிோன ஒப்புவமகளும் 
இதன்  உே கள ாவிய  முக்கிய த்துைத்வத 
லைளிப்பவடயாக உணர்த்தின. புவதக்கப்பட்ட 
ைரோற்று விழுமியஙகளில் இருந்து கிவளத்லதழும் 
இவ உண்வமகள் சனாதன ஆதிக்க சக்திகளுக்குள் 
பண்பாட்டு லைறுப்பாக, ஒவைாவமயாகத் 
திரள்ைதில் வியப்பில்வே. அதுவும் மூைாயிரம் 
ஆண்டுகளாக பண்பாட்டு ஆதிக்கம் லசலுத்திைரும் 
சனாதன ஆதிக்க சக்தி லைறுப்பரசியவேக் 
கக்குைதிலும் வியப்பில்வே.

அச்சூழலில் கற்கருவிகள் காேத்திலேலய இந்த 
நிேத்தில் மனிதன் ைாழ்ந்ததற்கான லதால்லியல் 
அவடயாளஙகள் மீட்கப்பட்ட லபாதும் 

எதிர்க்குரலில் ெவகப்லபாலி கூடியலத தவிர 
விரிைான லதால்லியல் ஆய்வுகளின் லதவை 
உணரப்படவில்வே. இத்தவனக்கும் பண்வடய 
ைாழ்வியலுக்கான ைாய்ப்புகள் தமிழ் நிேத்தில் 
காணப்படுைவதத் லதால்லியல் ஆய்ைாளர்கள் 
அவைப்லபாது ைலியுறுத்திலய ைந்துள்ளனர்.

கீழடி அகழ்ைாய்வின் முடிவுகள் தமிழ் லமாழியின் 
லதான்வம 2600 ஆண்டுகளுக்கு முந்தியது என்று 
கட்டியம் கூறி இருக்கிைது. ொன்காம் அகழ்ைாய்வில் 
லைளிக்லகாணரப்பட்ட ஒரு கரிப்லபாருள் இத் 
லதான்வமவயத் தாஙகி உேகுக்கு அறிவித்துள்ளது. 
இப் லபாருள் லபாதிந்திருந்த அலத மண்ணில் 
எடுக்கப்பட்ட பே பாவன ஓடுகளில் தமிழி 
எழுத்துகள் காணப்பட்டதால் இலத காே கட்டத்தில் 
தமிழர்கள் மத்தியில் எழுத்தறிவு பரைோகப் 
ப ரவியிருந் தவதத்  ல த ால்லியோளர் கள் 

ஆய்வுப்பூர்ைமாக நிறுவி உள்ளனர். இப்படி ஒலர 
ஒரு லபாருவள மட்டும் ஆய்வு லசய்துவிட்டு ஒரு 
லமாழி, சமூகத்தின் லதான்வமவய உறுதிலசய்ைது 
சரியா என்று சனாதனத்தின் எதிர்ப்புக்குரல்கள் 
எழும்பின. ஆனால், இப் பகுதியில் விரிைாக 
அகழாய்வுகள் லமற்லகாண்டால் இத் லதான்வம 
உறுதிப்படத்தான் லசய்யும் என்றும் தமிழ் லமாழியின் 
லதான்வம லமலும் பின்லனாக்கிப் பயணிக்கும் 
ைாய்ப்புகளும் உள்ளன என்றும் ஆய்ைாளர்கள் 
கூறுகிைார்கள்.

இவத லமய்ப்படுத்தும் ைவகயில் லதாடர்ந்து 
கீழடியில் லமற்லகாள்ளப்படும் ஆய்வுகளும், 
தற்லபாது ஆதிச்ச ெல்லூர், சிைகவள லபான்ை 
லபாருவெ ஆற்ைஙகவரயில் ெடக்கும் ஆய்வுகளும் 
லகாற்வக அகழ்ைாய்வில் லைளிக்லகாணரப்படும் 
லதால்லியல் எச்சஙகளும் கீழடி ொன்காைது கட்ட 
அகழ்ைாய்வு அறிக்வகவய லமலும், லமலும் 
உறுதிப்படுத்துகிைது. தமிழ், தமிழன் ைாழ்க்வகயின் 

கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

ஜன
வரி
 2
02
2

28



சிநதுபவளிப் பண்பாடு 
திராவி்டப் பண்பாடு 
என்ற கருததியலும் 
சிநதுபவளி 

எழுததுகளின் மூதா்த 
திராவி்ட போழி என்ற 
கருததியலும் இதுவ்ர 
அறிவியல பூர்வோக 
நிராகரிககப்ப்டவில்ே. 
லேலும், ் ேசுகிருதததின் 

மூே போழி 
அபவஸபத போழி என 

ஒப்பீடு மூேம் 
ஏற்கனலவ 

நிறுவப்பட்டுள்ளது.

லதான்வமயில் புதிய காட்சிகவள 
அவிழ்க்கின்ைன.

சிைகவளயில் காணப்பட்ட உமி 
நீக்கிய லெல்மணிகள் காேம் கி.மு 1150 
என கரிமப்பகுப்பாய்வு கூறுகிைது. 
அதாைது ,  லப ா .ஆ .மு  1 2 0 0 
காேகட்டத்திலேலய லபாருவெ 
ஆ ற் ை ங க வ ர யி ல்  ம னி த ன் 
ைாழ்ந்ததற்கான சான்வைப் பவை 
ச ா ற் றி ன .  ஆ தி ச் ச ெ ல் லூ ர் , 
சிைகவளயில் அகழ்ந்லதடுக்கப்பட்ட 
லைண்கே நுண்கவேப் லபாருள்கள், 
இரும்புக்காே நுண் கருவிகள், 
ஈ ம த் த ா ழி கள்  இஙகு  3 2 0 0 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனிதன் 
ைாழ்ந்தவதக் குறிக்கிைது.

தைமிழ்ொடு அரசு லதால்லியல் 
துவை அடுத்த கட்ட அகழ்ைாய்வுகவள 
அழகன்குளம், லகாற்வக, பூம்புகார் 
லபான்ை ைரோற்றுத் லதாடக்க காே 
இடஙகளிலும் பட்டவரப்புதூர் 
லபான்ை கற்காே லதால்லிடஙகளிலும் 
ல ம ற் லக ா ள் ள த்  தி ட் ட மி ட் டு ள் ள து . 
அதுமட்டுமல்ோமல் பண்வடய தமிழ் நிேமான 
தமிழ்ொடு, புதுவை, லகரளம், கர்னாடகம், ஆந்திரம், 
லதலுஙகானா ஆகிய மாநிேஙகளின் பண்வடய 
காே லதால் இடஙகளிலும் அகழாய்வுகள் விரிைான 
அளவில் லமற்லக ாள்ளலைண்டும் என்ை 
ைலியுறுத்தல்கள் எழுந்த ைண்ணம் உள்ளன.

இது தமிழ்ச்சமூகம் மத்தியில் முதல் முவையாக 
ெம்பிக்வகவய உருைாக்கியுள்ளது .  சஙக 
இேக்கியஙகளின் காேம் கி.மு 800 – 1000 ைவர 
முன்லனறும் ைாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் கற்காே 
ல த ா ல்லியல்  இடங களிலும்  ஆய்வுகள் 
லமற்லகாள்ளும்லபாது லதான்வமயின் லதாடர்ச்சி 
நிறுைப்படோம் என்றும் ஆய்ைாளர்கள் 
எதிர்பார்க்கின்ைனர். தமிழ்நிேத்தின் ஆதி 
மனிதர்களுடன், சிந்து லைளியில் இருந்து இடம் 
லபயர்ந்தைர்களின் மரபணுக்கள் எப்லபாது 
கேந்தன என்ை புதிர்கள் கூட விடுபடோம் என்பது 
லபராவச அல்ே.

இப்படியாக தமிழனின் சிந்தவனகள் சிைகு 
விரித்துப் பைந்து லகாண்டிருக்கும் இலதகாேத்தில் 
சனாதனக் குரல்களில் சற்று கேக்கம் ஏற்பட்டிருப்பது 
இயல்லப. குறிப்பாக மரபணு அறிவியோளர்கள் 
அண்வமயில் லைளியிட்டுள்ள ஆய்வு முடிவுகளும் 
30ஆண்டுகள் கடுவமயான ஆய்வுவழப்புக்குப் 
பின்னர் ஆய்ைாளர் ஆர். பாேகிருஷணன் இ.ஆ.ப 
அண்வமயில் லைளியிட்டுள்ள ’ஜர்னி ஆஃப் எ 
சிவிவேலசஷன்’ நூலும், சற்று முன்பாக லடானி 
லஜாசப் லைளியிட்டுள்ள ‘ஏர்லி இந்தியன்ஸ்’ நூலும் 
அைர்கவளத் திவகப்பவடயச் லசய்துள்ளது.

சிந்துலைளி மக்களில் ஒரு பிரிவினர் ஆரியர் 
பவடலயடுப்பு காரணமாக லதற்கு, கிழக்கு லொக்கி 

இடம் லபயர்ந்திருக்கோம் என்பவத 
பல்லைறு சான்றுகளுடன் இந்த 
பு த் த க ங களும்  ஆய்வுகளும் 
உறுதிப்படுத்த முயல்கின்ைன. 
அலதலபாே சிந்துலைளி எழுத்துகள் 
தமிழின் முன்லனாடி, மூதாவத 
ல ம ா ழி ய ா க  இ ரு க் க ே ா ம் 
என்பவதயும் பே லகானஙகளில் 
ஆய்வு லசய்கின்ைன. இது லபான்ை 
ஆ ய் வு க ளி ன்  ல த ா ட ர் ச் சி 
சனாதனஙகளுக்குக் கைவே 
அளிக்கோம்.

அ த ன ா ல் த ா ன்  எ ப் ப டி 
இ ரு ந் த ா லு ம்  த மி ழ் லம ா ழி 
சமஸ்கிருதத்தில் இருந்துதான் 
பிைந்தது என்ை பவழய பாட்வட 
மீ ண் டு ம்  ப ா ட த் 
லதாடஙகியுள்ளார்கள். பவழய கள், 
புதிய லமாந்வத! ெவீன புராணிகம்!

தமிழ் லமாழியின் லதாற்ைம் 
குறித்த எந்த ஆய்வும் சிந்துலைளி 
எழுத்துகளுக்கும் தமிழுக்கும் 
ல த ாட ர் பு  இருப் ப த ற் க ான 

ைாய்ப்புகள் குறித்தும் ஆனால் இன்னமும் 
சிந்துலைளி எழுத்துகள் ைாசிக்க இயோமல் 
இருப்பது குறித்தும் கைனம் லசலுத்தாமல் 
லதாடஙகப்பட இயோது. லமலும் இவை குறித்த 
அண்வமக்காே ஆய்வுகள் குறித்தும் அறிந்து 
லகாள்ைது அைசியமாகிைது. ஆனால், இத்தவகய 
அறிவியல் அடிப்பவட லகாண்ட பிரச்சவனகள் 
சனாதனைாதிகளின் கைனம் லபற்ைதாகத் 
லதரியவில்வே. புராணிக ெம்பிக்வக சார்ந்த 
ைாதஙகவளலய முன் வைக்கிைார்கள்.

அலதலெரத்தில் சமசுகிருத லமாழியின் மூேம் 
அலைஸ்லத லமாழி என்பது பல்லைறு இேக்கியச் 
சான்றுகள் மற்றும் லதால்லியல் சான்றுகளுடன் 
நிரூபணமாகியுள்ளது. அத்துடன் சமசுகிருதம் 
இந்தியாவில் லதான்றியிருப்பதற்கான ைாய்ப்புகள் 
அைலை இல்வே என்பதும் பல்லைறு அறிவியல் 
ஆய்வுகள் மூேம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், அவத அப்படிலய விட்டுவிட்டு இந்தியத் 
துவணக்கண்டத்தில் தமிழ் சமஸ்கிருதம் ஆகிய 
இரண்டு லமாழிகள்தான் மூே லமாழிகள் என்பது 
லபாே தமிழுக்கும் சமஸ்கிருதத்துக்கும் முடிச்சுப் 
லபாட முயல்கிைார்கள்.

காேனிய லமாழியில் லசால்ைதானால் 
இந்தியவியல் குறித்த உவரயாடலின் அடித்தளம் 
மூன்று கருத்தியல்கள் ஆகும். ஒன்று. லகால்லகாத்தா 
ஆசியாடிக் சஙக தவேைர் வில்லியம் லஜான்ஸ் 225 
ஆண்டுகளுக்கு முன் பிரகடனம் லசய்த இந்திய 
மூதாவதயர் ைம்சம் இதுைவர ெம்பப்பட்டு 
ைந்தவதப்லபால் ஆரியர்கள் அல்ே; அைர்கள் 
திராவிடர்களாக இருக்கோம் என்பதாகும். 
இரண்டாைது கால்டுலைல் அைர்கள் திராவிடப் 
பண்பாடு குறித்து பிரகடனம் லசய்த ஒப்பியல் 
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ஆய்வு ஆகும், அடுத்ததாக மார்ஷல் அைர்கள் 
சிந்துலைளி ொகரிகம் திராவிட ொகரிகமாக 
இருக்கோம் என்று ஊகித்து அறிவித்தது ஆகும். 
இந்த மூன்று கருத்தியல்கவளயும் ஏற்காமல் அல்ேது 
மறுக்காமல் இந்தியத் துவணக்கண்ட மானுடவியல், 
ைரோற்றியல் குறித்த உவரயாடவேத் லதாடஙக 
இயோது. லமலும், லதன்னிந்திய லமாழிகளின் 
(திராவிட லமாழிக் குடும்பம்) தாய் லமாழி தமிழ் 
என்பவதயும் சமஸ்கிருதம் உள்ளிட்ட பண்வடய 
ைட லமாழிகளின் லைர்ச்லசாற்களுக்கும் தமிழ் 
லைர்ச் லசாற்களுக்குமான பாரதூர லைற்றுவம 
குறித்தும் எல்லிஸ் அைர்கள் மிகவும் ஆய்வுப்பூர்ைமாக 
200 ஆண்டுகளுக்கு முன்லப கூறியுள்ளார். 
கால்டுலைல் லசல்ைாக்வகக் குவைப்பதற்காக 
எல்லிஸ் அைர்களின் இந்த ஆய்வுகவள பரப்புவர 
லசய்தைர்கலள இந்த சனாதனக் கூட்டம்தான்.

இன்னும் விரிைாகக் கூை லைண்டுமானால் 
சிந்துலைளிப் பண்பாடு திராவிடப் பண்பாடு என்ை 
கருத்தியலும் சிந்துலைளி எழுத்துகள் மூதாவத 
திராவிட லமாழி என்ை கருத்தியலும் இதுைவர 
அறிவியல் பூர்ைமாக நிராகரிக்கப்படவில்வே. 
லமலும், சமசுகிருதத்தின் மூே லமாழி அலைஸ்லத 
லமாழி என ஒப்பீடு மூேம் ஏற்கனலை 
நிறுைப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், ெவீன சனாதனிகள் தமிழி குறிகவளயும் 
சமசுகிருத லமாழிவயயும் ஒப்பீடு லசய்ய 
முயல்கிைார்கள். சற்றும் லபாருந்தாத முவையில் 
ஊகஙகவள உருைாக்குகிைார்கள். ஆனால், 
சமசுகிருத்ததின் மூே லமாழிவயயும் சமசுகிருதச் 
லசாற்களின் மூேம் அலைஸ்த லமாழியின் லைர்ச் 
லசாற்களுடன் ஒப்புவம காணப்படுைவதயும் காண 
மறுக்கிைார்கள். ஏற்கனலை, தமிழ் லமாழி லைர்ச் 
லசாற்கள் சமசுகிருதத்தில் இல்வே என்பவத 
எல்லீஸ் ஏற்கனலை ஆய்வுப்பூர்ைமாக நிறுவி 
உள்ளார். இருப்பினும் தமிழ் ஒவைாவமயாளர்கள் 
இவதக்காண மறுக்கிைார்கள்.

இைர்கள் தமிழி – சமசுகிருத லமாழிகவள ஒப்பீடு 
லசய்ைது சாத்தியலமன்ைால் தமிழ் – சமசுகிருதம் 
– அலைஸ்லத லமாழிகள் ஒப்பீடும் சாத்தியம்தாலன! 
ஏன் இந்த சனாதனிகள் இதில் ஈடுபட மறுக்கிைார்கள்.

எந்த லமாழியும் லகாடுக்கல் ைாஙகல் இல்ோமல் 
ைளர முடியாது. இது தமிழுக்கு மட்டுமல்ே 
சமசுகிருதத்துக்கும் லபாருந்தும். அதற்குப் பே 
காரணஙகள் இருக்க முடியும். பண்பாட்டுத் 
லத ாடர்பு கள் ,  ைணிகத்  லத ாடர்பு கள் , 
இடப்லபயர்வுகள் லபான்ைைற்வைக் கூைோம். 
பவடலயடுப்புகள் லபரும்பாலும் லமாழிவய 
அழிக்கலை முயலும். அப்லபாது சிே லகாடுக்கல் 
ைாஙகல்கள் லதாடக்க நிவேயாக இருக்கோம். சிே 
லெரஙகளில் திருதராஷடிர ஆலிஙகனமும் லமாழி 
அழிப்பில் பயன் அளிக்கோம். தமிழ் சமசுகிருத 
உ ை வி ல்  ல க ா டு க் க ல்  ை ா ங க ல் க ள் 
பரிம ாறிக்லக ாள்ைதற்க ான ைாய்ப்புகள் 
இருந்திருக்கோம். அதுவும் சமசுகிருதம் மட்டுமல்ே 
பாலி, பிராகிருதம் ஆகிய மூன்று ைட லமாழிகளுடனும் 
தமிழுக்கு உைவு இருந்திருக்க முடியும்.

இஙகு இதற்கான காேத்வத எவைாறு கணிப்பது 
என்பதும் எது முதலில் இேக்கணம் கண்டது 
என்பதும் ஆகும். ஒப்பீட்டளவில் பார்த்தால் தமிழ் 
இ ே க் கி ய ங க ள்  ஓ ர ள வு  க ா ே 
ைரிவசப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சமசுகிருத இேக்கணம் 
கி. மு. மூன்ைாம் நூற்ைாண்டு என்று கூைப்படுகிைது. 
ஆனால் அலசாகர் காே பிராமிதான் முதல் ைட 
லமாழி எழுத்துச் சான்று. அதற்கு முன்பாக எழுத்துப் 
பூர்ைமாக ைட லமாழி இேக்கியஙகள் சாத்தியமில்வே. 
லைதஙகள் ைாய்லமாழியாக கூைப்பட்டு பின்னர் 
லபா.ஆ.மு 1 – லபா.ஆ. 4 ஆம் நுற்ைாண்டு ைாக்கில் 
லதாகுக்கப்பட்டிருக்கோம். அதன் பின்னலர 
மகாபாரதம் லபான்ைவையும் எழுதப்பட்டிருக்க 
லைண்டும் என்று ைரோற்ைாளர்கள் கூறுகிைார்கள். 
லதால்காப்பியரின் காேம் இன்னமும் சரியாக 
ைவரயவைப்படுத்தப் படவில்வே. தற்லபாது 
லபா.ஆ.மு 3 – லபா.ஆ. 4 ஆம் நூற்ைாண்டுைவர 
கணிக்கப்படுகிைது. ஆனால் அண்வமய அகழ்ைாய்வு 
முடிவுகள் மறு உறுதி லசய்யப்படுமானால் 
லதால்காப்பியத்தின் காேம் இன்னும் பின்லனாக்கி 
லபா.ஆ.மு. 6ஆம் நூற்ைாண்டுைவரகூட லசல்ேோம்.

ஆனால், இைற்வைலயல்ோம் கணக்கில் 
எடுத்துக்லகாள்ளாமல் சனாதனிகள் ைட லமாழி 
இேக்கணஙகவள தமிழ் லமாழி இேக்கண 
நூல்களுடன் ஒப்பீடு லசய்கிைார்கள்.

லமலும், தமிழ் லமாழியில் எழுத்துகள் உறுதியாக 
ஒலிக்கப்படுைது லபாே சமசுகிருதத்தில் இல்வே 
என்று லமாழியியோளர்கள் கூறுகின்ைனர். பே 
எழுத்துகளுக்கு உறுதியான ஒலியன் இல்ோததால் 
ஏற்படும் குழப்பம் குறித்து பே ஆய்ைாளர்கள் 
சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். லமலும், தமிழ்லமாழி 
என்பது இேக்கணம். இேக்கியஙகள், உவரகள் என 
சீரான தன்வம லகாண்டது. ஆனால், சமசுகிருதம் 
என்பது லபச்சு லமாழியாக இருந்து பாலி, பிராகிருத 
லமாழிகளுடன் கேந்து பின் திருத்தம் லபற்ை லமாழி 
என்பது அவனைரும் அறிந்தலத. இவைாறு சமசுகிருத 
லமாழி திருத்தமும் சீர்வமயும் லசவவியல் தன்வமயும் 
லபை பே நூற்ைாண்டுகள் காத்திருந்திருக்கோம். அது 
லபா.ஆ.மு 2ஆம் நூற்ைாண்டு முதல் லபா. ஆ. 4ஆம் 
நூற்ைாண்டுைவர என கணிக்கப்படுகிைது. எப்படி 
இருந்தாலும் சமசுகிருத லமாழியின் லசவவியல் 
உச்சம் லபா.ஆ 4ஆம் நுற்ைாண்டு என்பது 
அவனைரும் ஏற்கக்கூடியது.

இந் நிவேயில் குவைந்தது 200 ஆண்டுகள் 
இவடலைளி லகாண்ட இரண்டு லமாழிகவள 
சமமாக ஒப்பிடுைதும், குவைந்தது 200 ஆண்டுகள் 
பிந்வதய லமாழியில் இருந்து 200 ஆண்டுகள் மூத்த 
லமாழி பிைந்தது என நிறுை முயல்ைதும் பித்தோட்டம் 
என்பது தவிர ஒன்றுமில்வே.

காரணம், அண்வமக்காேமாக தமிழின் லதான்வம 
அறிவியல் ஆய்வின் அடிப்பவடயில் நிறுைப்பட்டு 
ைருைதால் வகயறு நிவேவய சனாதன சகதிகள் 
அவடந்துள்ளலத ஆகும்.

கைட்டு்ரயாளர: நாடகைவியலாளர, பத்திரி்கையாளர
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நீரும் ததால்தமிழரும்

்கட்டுழர

ஞசா.குரு்சாமி
jeyaseelanphd@yahoo.in

வறட்சி நி்ேலா்க்க ்கருதப்படும் ்பலாச் நி்த்தில கூ்ட ஆயர்்கள தம் ச்க்கம்கலா்லாம்மய மதலாணடி 
நீர்நிச்்கசள உண்டலா்ககி இரு்ககின்றனர். சூரியசன்க ்கலாண இய்லாத ேசழ்க்கலா்ங்்களிலும், மே்கம் 

நிசறநத இரவுப ச்பலாழுது்களிலும், சிறிய ்க்த்தின் அடியில நுணணிய துசளசய உண்டலா்ககி அதில நீசர 
நிரபபி, அத்துசள வழியலா்க நீர்ஒழுகும் ம்பலாது ்க்த்தில நலாழிச்க்ககு ஒன்றலா்க வசரயப்பட்்ட ம்கலாடு்கசள 

எணணி மநரத்சத அறிநதிரு்ககின்றனர்.

சஙகப் பவடப்புகள் இயற்வகப் புவனவு மிக்கவை. நீர் பற்றிய புவனவுகள் 
அதிகமாகலை நிகழ்ந்துள்ளன. அதில் லபரும்பகுதி ைளவமக் குறியீடாகலை 
காட்டப்பட்டு இருக்கிைது. சஙகச் சமூகத்தில் லதவை நிவைைாக்கம் உழவுத் 
லதாழிவேச் சார்ந்து இருந்ததினால், லபாருளாதாரக் கூறுகளுள் மிக 
முக்கியமான ஒன்ைாக நீர் கருதப்பட்டு இருந்திருக்கிைது. இதன் எச்சலம 
ைள்ளுைவர ‘சுழன்றும்ஏர்ப் பின்னது உேகம்’(1031), ‘நீரின்றி அவமயா துேகு’ 
(20) எனப் லபசவைத்திருக்கிைது. அரசு நிர்ைாகத்தில், மக்களின் புழக்கத்தில் 
நீரின் லதவை, பயன்படுத்தும் முவை, லதக்கிவைக்கும் நுட்பம் ஆகியன 
தனிநிவேயாகவும் உைவமயாக்கப் லபாருண்வமயிலும்சஙகஇேக்கியத்தில் 
அவமந்திருக்கின்ைன.

மன்னனின் நிர்ைாகச் லசயல் திைஙகளுள் நீர் லமோண்வமயும் ஒன்ைாக 
இருந்திருக்கிைது. ஆற்று நீவர ையல்களுக்கு லெரடியாகப் பாசனம் லசய்ய 
உதவியிருக்கிைான். (லபாய்வக ைாயிற் புனல்லபாரு புதவின் - பதிற்.27:9).
நீர்ப்பிடிப்பு இல்ோத, ஆற்றுப்படுவக இல்ோத இடஙகளில் நீர்நிவேகவள 
உண்டாக்குதல் மன்னனுக்குக் கடவமயாக இருந்திருக்கிைது. நீவரயும், 
நிேத்வதயும் லபணிலயார் உடம்வபயும், உயிவரயும் பவடத்தைராகக் 
கருதப்பட்டு இருந்திருக்கின்ைனர் (நீரும் நிேனும் புணரிலயார் ஈண்டு, உடம்பும் 
உயிரும் பவடத்திசிலனாலர - புைம், 18.20.23).நீர்நிவேகவள அவமத்தைர்கள் 
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நிவேத்த புகவழப் லபறுைர் என்ை கருத்தாக்கம் 
நிேவியிருக்கிைது .  திருமாைளைன் லசாழ 
மண்டேத்தில் காடுகவள அழித்து ைாழிடஙகளாக 
மாற்றிக் குளஙகவளத் தூர்ைாரியிருக்கிைான். 
குளஙகள் குன்றுகவளப் லபான்று உயரமான 
கவரகவள உவடயதாக இருந்திருக்கிைது (குன்று 
கண்டன்ன லகாட்ட யாவையும், அகம். 42:7). 
குளக்கவரயில் மரஙகவள ைளர்த்து கவரகவள 
ைலுவுள்ளதாக்கி இருக்கின்ைனர். குளஙகளின் 
ஓரஙகளில் அழகுக்காகத் தாமவரச்லசடி 
ைளர்த்திருக்கின்ைனர். (குளன்அணி தாமவரப் 
பாசரும், கலி 22:15).

கபிேர், பாரியால் அவமக்கப்பட்ட குளஙகள் 
அைன் இல்ோவமயினால் பாழ்பட்டுப் லபாகும் 
என ைருந்துமிடத்து குளஙகள் மன்னனால் 
பாதுகாக்கப்பட்டு இருந்திருப்பது லதரிகிைது. நீர் 
நிவேகவளப் பாதுகாக்க காைேன் இருந்திருக்கிைான். 
(எறிதிவரத் திைவே-தூஉம் சிறுலகாட்டுப் 
லபருஙகுளம் காைேன் (அகம். 252:12-13).இைவன 
பவையடித்து பணி லசய்ய அவழத்திருக்கிைார்கள் 
(பவைஅவையப் லபாந்தது வையப் புனல் வைவய 
- 10 :7 ) .பாவைகவளயும், சிறுமவேகவளயும் 
இவணத்துப் பிவைைடிவில் குளஙகளுக்குக் 
கவரயவமத்து இருக்கின்ைனர். புதுலைள்ளம் 
மவடகவள உவடத்துக்லகாண்டு லசல்லுமானால் 
அவத உழைர்கவளக்லகாண்டு அவடத்திருக்கின்ைனர் 
(லபார்த்து எறிந்த பவையால் புனல் லசறுக்குெரும் 
(பதிற். 22:28) லைகமாக ைரும் லைள்ளத்வதத் 
தடுப்பதற்காக ‘ பதப்பர் ’என்னும் மணல் 
லகாட்வடவய அவமத்து அது கவரயாமல் இருக்க 
வைக்லகால்புரிலகாண்டு மூடியிருக்கின்ைனர் 
(லைண்தவேச் லசம்புனல் பரந்து ைாய்மிதக்கும், 
பேசூழ் பதப்பர் பரிய - பதிற். 30:17-18). கரும்புக்கழி 
லகாண்டும் கவரயவமத்து இருக்கின்ைனர் (ைான்பூங 
கரும்பின் ஓஙகு மணற் சிறுசிவை - குறுந். 149).

அரவணச் சுற்றி அகழி அவமத்து நீரால் அவமந்த 
காைவேயும் மன்னன் தனக்லகன அவமத்துக் 
லகாண்டிருக்கிைான். (நிேைவர இைந்து குண்டுகண் 
அகழி - புைம். 21-2).நீரால் கட்டவமக்கப்பட்ட அகழி 
மிகுந்த ஆழத்வத உவடயதாக இருந்திருக்கிைது 
(குண்டு கிடஙகின், மதுவர-64).அகழி அரசனின் 
அஙகஙகளுள் ஒன்ைாகிய அரணின் ஒரு பகுதியாக 
இருந்திருக்கிைது. அகழியின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதி 
கற்கவள இட்டு இடித்துச் லசய்ததாக இருக்கிைது 
(கல் இடித்து இயற்றிய இட்டுைாய்க் கிடஙகின் - 
மதுவரக். 730).பள்ளத்தில் நிரப்பப்பட்ட நீர் 
விவரவில் ைற்றிவிடக்கூடாது என்பதற்காக 
இத்லதாழில் நுட்பத்வத லமற்லகாண்டிருக்கின்ைனர் 
எனோம் .  ஆழமான நீர்நிவே என்னும் 
அவடயாளப்படுத்துதல் முதவே பற்றிய பின்னணி 
ைருணவனயிலும் அவமந்திருக்கின்ைன. அகழியின் 
ஆழம், லபருவம சுட்டலை முதவே இருப்பதான 
புவனவு நிகழ்ந்திருக்கிைது. லபார்ச்சமூகச் சூழலில் 
நீர் நிவேகவள உவடத்தலும், நீவர யாவன 
லகாண்டு கேக்குதலும் லைற்றியின் உச்சமாகக் 
கருதப்பட்டு இருக்கிைது. (புைம்.15:10).

லசாழ ொட்டில் ‘மதுவக’என்ை ஊரில் இருந்த 

குறுநிே மன்னன் எழினி, ஆறு அவமத்ததற்காக 
‘ைாட்டாறு’ என்னும் அவடவயப் லபற்று ‘ைட்டாற்று 
எழினியாதன்’என்லை குறிக்கப்பட்டு இருக்கிைான் 
(புைம். 396).ைரோற்று லொக்கில் ஏைக்குவைய 
சஙககாேத்வத ஒட்டிய பல்ேைர்களுக்கு நீர்ப்பாசன 
ைசதி அவமத்ததில் முக்கியப்பஙகு உண்டு. அைர்கள் 
காேத்து ஏரிகலள தடாகஙகள் என்ை லபயரில் 
அவழக்கப்பட்டன. மதகுகள் பே கட்டப்பட்டன. 
தடாகம், ஏரி, கிணறு, ைாய்க்கால், மதகு ஆகியைற்வை 
லமற்பார்வை இட்டு லைண்டிய திருத்தஙகவள 
‘ைாரியப் லபருமக்கள்’என்லபார் லசய்து ைந்தனர். 
நீர்ப்பாசன ைசதிக்காக ஊர் ைருமானத்தில் ஒரு 
பகுதி லசேவிடப்பட்டது. (கு .லசதுராமன், 
தமிழ்ொட்டு சமுதாய பண்பாட்டுக் கவே ைரோறு).

நீ ர்  குறித்த புவனவுகளில்ஒருவிதமான 
கருத்துலைளிவயக் காணமுடிகிைது. நீர் x மீன், நீர் 
x ைலிவம, நீர் x லெல், நீர் x உப்பு, நீர் x இனிவம, 
நீர் x விவளயாட்டு, நீர் x ைழிபாடு, நீர் x எல்வே, 
நீ ரின்வம x  ைைட்சி  என்பதா க  அவை 
அவமந்திருக்கின்ைன.

நீ ர் நி வ ே  உ வ ட ந் த ா ல்  ம ண் ண ா ல் 
அவடக்கப்படாமல் மீன்களாலேலய அவடகின்ை 
அளவுக்கு ைளம் நிவைந்ததாக இருந்திருக்கிைது. 
மக்களின் உணவுத் லதவைவய ‘நீர் x விைசாயம்’ 
மட்டுலம பூர்த்தி லசய்யாமல் ‘நீர் x மீன்’ அவமவும் 
பூர்த்தி லசய்திருக்கிைது. (தண் புனல் பரந்த பூசல் 
மண் மறுத்து, மீனின் லசறுக்கும் - புைம் 7:11-12).
ைாவள மீன்கள் லெல்வேயுவடய நீண்ட வீடுகளின் 
புைத்லத நிறுத்தப்பட்ட லெல் கூறுகளிடத்து புரளும் 
படியான லசழுவமக்கு நீர் ைளலம காரணமாக 
அவமந்திருக்கிைது. (லெடுநீர்ப் லபாய்வக பிைழிய 
ைாவள, லெல்லுவட லெடுெகர்க் கூட்டு முதல் புரளும் 
புைம்.287:8-9).

நீர் அளவுக்கு அதிகமாகி தன் லபாக்கில் 
லசன்ைால் அழிவு லெரும் என்பவத ைலியுறுத்தி 
‘அழிவு லெராமல் ஆக்க சக்தியாக நீவரப் பயன்படுத்த 
லைண்டும்’ என்னும் குறிப்புப்லபாருவள ஐயூர் 
முடைனார் முன்வைக்கிைார் (நீர்மிகின் சிவையும் 
இல்வே - புைம் 51:1).நீரின் ‘தன்லபாக்குலைகம்… 
கட்டுப்படுத்த முடியாத தன்வமயில் இருந்த 
ல ப ா ரு ண் வம  ம ன் ன னி ன்  சி ன த் தி ற் கு 
உைவமயாக்கப்பட்டு இருக்கிைது. புேைர்களின் 
நுைல் லபாருளிலும் நீர் முக்கிய இடம் லபற்றிருப்பவத 
அைதானிக்க முடிகிைது. நீர் மக்களுக்கு எளிதாய்க் 
கிவடத்திருக்கிைது. (லெல்லும் நீரும் எல்ோருக்கும் 
எளிய என - புைம். 58).உழைர்கள் லைளாண்வம 
லசய்யப்பயன்பட்ட நீர் ‘உழா உழைர்’ (ெற். 331:1) 
எனச் சுட்டப்படும் பரதைர் உப்புக் காய்ச்சவும் 
(கடல் நீர்) பயன்பட்டிருக்கிைது (கானல் கழி உப்பு 
முகந்து கல்ொடு மடுக்கும் - புைம் 60:6-7).

மன்னனின் இனிய குணத்வதச் சுட்ட நீரின் 
‘இனிவம’குறிக்கப்பட்டு இருக்கிைது. (நீரினும் இனிய 
சாயல் - புைம் 105).நீர் நிவேகள் ைற்றிப்லபானால் 
அது பயனில்ோத காேமாகக் கருதப்பட்டு இருக்கிைது 
(விவளையல், பள்ளம் ைாடிய பயனில் காவே - புைம் 
388 :1-2).லகாவட காேத்தில் மவழயளவு குவையும் 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

ஜன
வரி
 2
02
2

33

என்ை சிந்தவன, ஆண்டு முழுைதும் பயன்படும் 
ைவகயில் மவழநீவரத் லதக்கி வைக்க லைண்டும் 
என்ை கருத்தாக்கத்வதப் புேைர்கள் மன்னனிடம் 
எடுத்துவரக்கக் காரணமாக அவமந்திருக்கிைது 
(நிேன் லெளி மருஙகில் நீர்நிவே லபருகத் தட்லடார் 
அம்ம இைண் தட்லடாலர - புைம் (18; 28 -9).

லதால் தமிழர் நீரில் லதப்பம் விட்டு விவளயாடி 
இருக்கின்ைனர். லதப்பம் லகாறுக்கந்தட்வடயால் 
லசய்யப்பட்டு இருந்திருக்கிைது. (லகாழுஙலகால் 
லைழத்துப் புவணதுவண, அகம். 186:8).புதுப்புனல் 
ைரவின் லபாது புனோடல் அதிகம் ெடந்திருக்கிைது. 
புதுப்புனலில் மக்கள் நீராடி மகிழ்ந்தவத பரிபாடலும் 
அகொனூற்றிலும் காணமுடிகிைது (அந்திப் பராஅய 
புதுப்புனல் – அகம்.266:2).குருதி லபான்ை அரக்கு 
நிைமுவடய நீவரத் துருத்தியில் நிரப்பி பீச்சி அடித்து 
விவளயாண்டு இருக்கின்ைனர் (லெய்த்லதார் நிை 
அரக்கின் நீலரக்கி - பரி. 10:12).சிவிறி, துருத்தி, எக்கி 

என்னும் கருவிகள் நீர் பீச்சி அடிக்கும் விவளயாட்டுக் 
கருவிகளாக இருந்திருக்கின்ைன.

நீர்த்தாகம் தணிக்க லெல்லிக்காய் உண்டு 
இருக்கின்ைனர். (சுரந் தவேப்பிட்ட லெல்லி அம் 
பசுஙகாய் -குறுந். 209).நீரற்ை காேத்தில் கல்லூற்றில் 
நீர் உருைாகி இருக்கிைது (கல் ஊற்று ஈண்டே கயின் 
அைைாஙகி. நுற்.186).கற்கள் அல்ேது பாவை நிேஙகளில் 
லதாண்டப்படும் நீர்நிவே கிணறு எனப்பட்டு 
இருக்கிைது (கணிச்சியில் குழித்த கூைல் ெண்ணி - 
ெற்.240).ஆைவேக் கள்ைர்களும் பாவே ைழிச் 
லசல்லைாரும் உகாய் மரத்தின் பட்வடவய லமன்று 
தின்று தாகம் தணித்திருக்கின்ைனர் (நீர்ெவச 
லைட்வகயின் ொர்லமன்று தணியும் (குறு. 274).
பனிக்காேத்தில் குடிப்பதற்குச் சுடுநீவரப் 
பயன்படுத்தி இருக்கின்ைனர். சுடுநீர் வைத்துக் 
லகாள்ைதற்கான பாத்திரம் திைந்து மூடும் அவமப்பில் 

இருந்திருக்கிைது. இப்பாத்திரம் லசமச்லசப்பு எனக் 
குறிக்கப்பட்டு இருக்கிைது. (அற்சீர லைய்ய லைப்பத் 
தண்ணீர் லசமச் லசப்பில் குறு.277).ஊருக்கு புதிதாக 
ைருகிைைர்கள் குடிநீர் இருக்கும் இடத்வத 
உள்ளூர்ைாசிகளிடம் லகட்டு அறிந்திருக்கின்ைனர் 
(திவரலபாரு முந்நீர்க் கவரெணிச் லசலினும், 
அறியுெர்க் காணின் லைட்வக நீக்கும். புைம்.154).

ொலடாடி ைாழ்க்வக ைாழ்ந்த கவேஞர்களாக 
கூத்தர், பாணர், ஆகிலயார் நீர் நிவேகளுக்குப் 
பக்கத்திலேலய தஙகி இருக்கின்ைனர். ஓரிடத்தில் 
நிவேத்த ைாழ்வை லமற்லகாள்ளாத இைர்கள், தஙகி 
ஓய்லைடுக் கவும்  சவம க் கவும் ,  ஏவனய 
பயன்பாட்டுக்கும் நீர்சார் இருத்தல் லதவையாக 
இருந்திருக்கிைது (அரியல் ஆர்வகயர், இனிது கூடு 
இயைர், துவை ெணி’ (பதிற். 27 : 4-5). லசம்மண் 
நிேத்தில் இருந்து குடிநீருக்குப் லபைப்பட்ட நீர், 
சிைந்த நிைத்தில் கேஙகல் நீராக இருந்தவமயால், 

அவதத் லதளிவிக்க நீர்ப்பாத்திரத்தினுள் 
கடுக்காவய இட்டு வைத்திருக்கின்ைனர் 
(முன்றில் இருந்த முதுைாய்ச் சாடி யாம் 
கடு உண்லடன ைந்து மாசு இன்று – 
புைம்.319 : 3-4).மந்தி, நீவர முகம் பார்க்கும் 
கண்ணாடியாக பயன்படுத்தியதான 
குறிப்பு மனிதப் பயன்பாட்டிலும் அது 
இருந்திருக்க லைண்டும் என்னும் கருத்வத 
முன்வைக்கிைது (குண்டுநீர் லெடுஞ்சுவண 
லொக்கிக் கவிழ்ந்து (ெற்.151).

துணி லைளுப்பதற்கு உைர் நிேத்தில் 
லதாண்டப்பட்ட கிணற்று நீவரப் 
பயன்படுத்தி இருக்கின்ைனர். உைர்நிவே 
நீர் சேவைக்கு ஏற்ைது என்ை உண்வம 
லதால்தமிழரிடம் இருந்திருக்கிைது. 
(களர்ப்படு கூைல் லதாண்டி ொளும், 
புவேத்தி கழீஇய தூலைள் அறுவை. புைம். 
311).துவைகள் ஆழமான பகுதியிலேலய 
கட்டப்பட்டு இருந்திருக்கின்ைன (குண்டு 
நீர்ப் பணித்துவை - மதுவரக். 585-586) இது 
மவழ லபாய்த்த லகாவட காேஙகளிலும் 
நீர் பயன்பாட்டுக்கு லைண்டும் என்பதான 
திட்டமிடோக இருப்பவத உணரமுடிகிைது. 
துவைநீர் குடிக்க (ெற்.83) குளிக்க (ெற்.96) 

ஆவட லைளுக்க, முதலிய பயன்பாட்டுக்கு உரியதாக 
இருந்திருக்கிைது. ஒவலைாரு பயன்பாட்டுக்கும் 
தனித்தனித் துவை இருந்திருக்க லைண்டும். 
கயம்என்னும் நீர்நிவேயும் குளிப்பதற்கானதாக 
இருந்திருக்கிைது (கயமூழ்கு மகளிர் கண்ணின் 
மானும், குறுந். 9).

ப�ாய்வக என்னும் நீர்நிவே இயற்வகயாக 
அவமந்த மருதநிேம்சார் நீர்நிவே. லபாய்வக சஙக 
இேக்கியத்தில் பரத்வதயின் குறியீடாகலை 
புவனயப்பட்டு இருக்கிைது. இதனால் லபாய்வக 
லபாது நுகர்வுக்கு உரியதாக இருந்தவத அைதானிக்க 
முடிகிைது. லபாய்வகயில் முதவே இருப்பதான 
பதிவு அது ஆழமான நீர்நிவே என்பவத 
உணர்த்துகிைது.

கடல்சார் மக்கள் குடிநீருக்காக உவைக்கிணறுகவள 
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அவமத்து இருக்கின்ைனர் (உவைக்கிணறு, புைஞ்லசரி - 
பட்டினப். 76) மண்ணால் ைவளந்த ‘உவை’என்னும் 
விளிம்புகவள, லதாண்டிய கிணற்றில் சுைராகப் லபாருத்தி 
உப்புநீவர குடிநீராக்கி இருக்கின்ைனர். ‘சுடப்பட்ட மண் 
விளிம்பு உப்புநீவர ென்னீராக மாற்றும்’ என்னும் 
லதால்தமிழரின் விஞ்ஞான அறிவு வியக்கத்தக்கதாகும். 
கு டி நீ ர்  பி டி த் து  வ ை க் கு ம்  ப ா த் தி ர ம் 
‘கன்னல்’எனப்பட்டிருக்கிைது (லதாகுைாய்க் கன்னல் - 
லெடுெல். 65).

ைைட்சி நிேமாகக் கருதப்படும் பாவே நிேத்தில் கூட 
ஆயர்கள் தம் வகக்லகாோலேலய லதாண்டி நீர்நிவேகவள 
உண்டாக்கி இருக்கின்ைனர். சூரியவனக் காண இயோத 
மவழக்காேஙகளிலும், லமகம் நிவைந்த இரவுப் 
லபாழுதுகளிலும், சிறிய கேத்தின் அடியில் நுண்ணிய 
துவளவய உண்டாக்கி அதில் நீவர நிரப்பி, அத்துவள 
ைழியாக நீர்ஒழுகும் லபாது கேத்தில் ொழிவகக்கு ஒன்ைாக 
ைவரயப்பட்ட லகாடுகவள எண்ணி லெரத்வத 
அறிந்திருக்கின்ைனர்.

கார் காேத்தின் லதாடக்கத்தில் லபய்யும் மவழ 
‘புதுப்லபயல்’ எனவும் முடிவில் லபய்யும் மவழ ‘சில்லபயல்’ 
எனவும், இவடப்பட்ட காேத்தில் லதாடர்ந்து லபய்யும் 
மவழ ‘பழமவழ’ எனவும் குறிக்கப்பட்டு இருந்திருக்கிைது. 
எள் பயிரிடுைதற்குத் லதாடர்ந்து லபய்யும் ‘பழமவழ’ 
ஏற்ைதல்ே. அதற்குச் சிறிதளவு மவழலய லபாதுமானது 
என்ை சிந்தவனயாக்கம் இருந்திருக்கிைது (பழமவழ 
லபாழிந்லதனப் பதன் அழிந்து உருகிய, சிதட்டுக்காய் 
எண்ணின் சில்லபயற் கவட ொள் - குறுந். 261) .
மவழப்லபாழிவை மக்கள் லகாண்டாடி இருக்கின்ைனர். 
(லதாய்யல் மாமவழ லதாடஙகலின் அைர் ொட்டுப் பூசல் 
ஆயம் புகன்று இழி அருவி, குறுந். 367).லைள்ளி என்னும் 
லகாள் மவழக்குரிய லகாளாகவும், அது ைடக்லக சிறிது 
சாய்ந்திருந்தால் மவழ லபய்யும் எனவும் (ைறிது ைடக்கு, 
இவைஞ்சிய சீர்சால் லைள்ளி, பதிற். 24: 24).லதற்கில் 
சாய்ந்திருந்தால் மவழ லபய்யாது எனவும் (ையஙகு 
லைண்மீன் திவச திரிந்து லதற்லககினும் பட்டினப். 1) 
ெம்பியிருக்கின்ைனர்.

லெல் அறுத்தபின் ஈரநிேம் வீணாகிவிடக் கூடாலதன 
லைறுபயிவர லைளாண்வம லசய்திருக்கின்ைனர் (அரிகால் 
மாறிய அம்கண் அகால்ையல், மறுகால் உழுத ஈரச் 
லசறுவின், வித்லதாடு லசன்ை ைட்டி ெற். 210).நீரில் முத்தும் 
விவளந்திருக்கிைது (நீர், முத்துப்படு பரப்பின் லகாற்வக 
முன்துவை, ெற்.23).

கரும்பு நீர்சார் பயிர், கரும்பு பயிரிட அதிகமான நீர் 
லைண்டும். பாய்ச்சுகின்ை நீர் முழுவமயாக நிேத்துக்குள் 
லசன்று கரும்புக்குப் பயன்பட லைண்டும் என்ை 
க ரு த் த ா க் க த் தி ல்  க ரு ம் பு  ப யி ரி ட 
‘பாத்தி’அவமத்திருக்கின்ைனர். சிறுசிறு பாத்திகள் 
நீரிவனத் தடுத்து நிேத்துக்குள் இைக்கும். பயிர் பயன்லபறும் 
(கரும்பு ெடுபாத்தியில் கலித்த ஆம்பல் - ஐஙகுறு. 65).
விைசாயத்தில் ‘சாலிடுதல்’ என்பது ஒரு முவை. சரிவு 
நிேஙகளில் பயிரிடும் லபாது பாய்ச்சுகின்ை நீர் சரிவு 
லொக்கி ஓடி ைரப்வப விட்டு லைளிலயறி வீணாகும். 
இதனால் சரிவு நிேத்வதக் குறுக்காக உழுது சாலிட்டு 
பயிர் லசய்ைர். நீவர ‘சால்’தடுத்து நிறுத்தி நிேத்துக்குள் 
இைக்கும். நிேத்திற்குத் தக்கபடி நீவர லமோண்வம 
லசய்யும்  நுட்பத்வதத்  லத ால்தமிழர்  ென்கு 
அறிந்துஇருந்திருக்கின்ைனர்.

்கவிழத

நசாஞசில்நசாடன

கூற்ேறை ஆகும் தகாற்ேம்
மாபழுககைக கைல்லுண்டு
வா்ழககும் விலககில்்ல
ஆபபிளுககு வமழு்கைற்றம்
முந்திரி நீராடும் விடமைனில்
கைலிஙகைம் சிறககைச் சிவபபூசி
புழுவரா திருககை ஊட்டத்தில் ் வதிமஙகைள்
எச்சில் சுரககைப பண்டத்தில் நச்சுபபு
மழ்லயர கிழவர சீககைாளி பருகுவர
கைலபபடப புனிைபபால்!
கைாம்ைனுப பசு வஜஸ்ஸில்
குறிஞசி ம்லத்்ைனில்
வா்கைச் வசகவகைண்வணயில்
தூளாகை ைாம் வாஙகும்
மஞசளில் மல்லியில் மிளகில்
என்வனன்ன ் சரபபா்ரா
படமாடக ் கைாயில் பாமனறிவா்னா?
கைலபபவர ப்கையரசா, ் வற்றரசா?
இந்திய இ்ணயாண்்ம
ஏற்றமிகு குடிமககைள்
நளின கைமல பஙகைய விருைவர
பாைம் பணிந்்ைத்தும்!
அவரவர சமயத் ை்லவர ைாள் வணஙகித்
ைன்னூன் வபருககுைற்கு
சகைமாந்ைர ஊனுண்பார!
நடுவணது எய்ை இருை்லயும் எய்தும்!
நாட்டரசு ைாம் வகைாண்டு
சுடுகைாட்டரசு ைமககைளிபபார
கைளவறிந்ை கைள்வ்ர நம்
கைாய சித்தி வசய்கின்றார!
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மவழ லபய்யும் லபாழுலத அருவி நீரும், 
அருவியால் உண்டாகின்ை ஆற்றுநீரும் கிவடக்கும் 
என்பதாலும், குறிஞ்சி, முல்வே நிேப்பகுதி 
லகாவடயில் திரியும் என்பதால், அந்நிேப்பகுதியின் 
பயிர்கள் ைைட்சிவயத் தாஙகுைனைாகலை உள்ளன. 
ஆவணவயக் லகாண்ட காவிரி ஆற்றுப்படுவககளில் 
லதன்வன, ைாவழ, பாக்கு, மஞ்சள், மா, லசம்பு, 
இஞ்சி லபான்ை நீர்ப்பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டு 
உள்ளன. (பட்டினம். 16-19) லைளாண்வம லசய்ைதற்கு 
ஏற்ை பயிவர அந்தந்த நிேஙகளில் கிவடக்கும் நீரின் 
அளலை தீர்மானித்து இருக்கிைது.

குறிஞ்சி, முல்வே, லெய்தல் நிேநீர் நிவேகளுக்கும், 
மருத நிே நீர்நிவேகளுக்கும் ைாழ்வியல் லபாருண்வம 
அடிப்பவடயில் லைறுபாடு உள்ளது. அருவி, சுவன, 
காட்டாறு, கடல் முதலிய குறிஞ்சி, முல்வே, லெய்தல் 
சார் நீர்நிவேகள் மனிதனின் ைாழ்லைளிவய 
ைவரயவை லசய்ைதாய் இருக்கிைது. அைற்றுக்குத் 
தக்கைாறு மனிதன் தன் புழக்கத்வத அவமத்துக் 
லகாண்டிருகிைான். மருதநிேத்தில் மனிதனின் 
ைாழ்லைளிதான் நீர்நிவேவய ைவரயவை லசய்ைதாய் 
இருக்கிைது. மனிதனின் ைாழ்லைளி நீர்நிவேகவள 
லமோண்வம லசய்யத் லதாடஙகியதன் விவளலை 
மருத நிேத்தின் உற்பத்திமுவை அரசு உருைாக்கத்தில் 
முதன்வமப் பஙகாற்றியிருக்கிைது. சஙகச் சமூகத்தில் 
திவன, ைரகு, சாவம, முதிவர பயிர்கவளவிட லெல் 
மதிப்பு ைாய்ந்த லபாருளாக இருந்திருக்கிைது. 
ைைட்சிப் பயிர்களான குதிவரைள்ளி, திவன, ைரகு, 
லசாளம் ஆகியவை பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டு 
ல ெ ல் லே  மு தன்வம  படு த் த ப் படுைதும் , 
ைைட்சிப்பயிர்கவளவிட உணவுக்கு லெல்லே 
சிைந்தது என்ை கருத்தாக்கமும் மருதநிேத்தின் 
அதிகா ர த்  தன்வமவய நிவேப்படுத்திக் 
லகாள்ைதாகலை அவமந்திருக்கிைது.

ல ெ ல் வே த்  தின்னுகின் ை  ல க ா ழிவ ய 
லபான்னாோகிய குவழவயக் லகாண்டு எறிந்து 
விரட்டுகிை அளவுக்கு லெல்லின் மதிப்பு உயர்ைாக 
இருந்திருக்கிைது.லெல்விவளவிப்பதற்குத் லதவையான 
நீர்நிவேகவள உருைாக்கிக் லகாள்ளும் திைனும், 
இயற்வகயின் ஒத்திவசவும் ஒருஙலக இருந்தவமயால் 
மருத நிேம் லசல்ைக்குடிகளின் லதாற்றுைாயாக 
இருந்திருக்கிைது. நீவர தன்கட்டுப்பாட்டிற்குள் 

லகாண்டுைந்து சரியான முவையில் பயன்படுத்தியவத 
மருதநிேப்பாடல்கள் லதளிவுபடுத்துகின்ைன. 
உப்பின் மதிப்பும் லெல்லுக்குச் சமமாக 
இருந்திருக்கிைது. அதனாலேலய லெல்லுக்கும் 
உப்புக்கும் பண்டமாற்று நிகழ்ந்திருக்கிைது. (லெல்லின் 
லெலர ‘லைண்கல் உப்பு ’பட்டினப்பாவே 
உவரக்குறிப்பு லமற்லகாள் ப.324, நியூ லசஞ்சுரி புக் 
ஹவுஸ், லைளியீடு). கடல் ைாணிகத்தால் லசழித்திருந்த 
லெய்தல் நிேத்தின் உப்பும், அரசின் லதாற்றுைாயான 
ம ரு த நி ே த் தி ன்  ல ெ ல் லு ம்  ச ம ம ா க க் 
கருதப்பட்டதற்கான காரண நுண்ணரசியல் தனித்த 
ஆய்வுக்கு உரியது. லெல்லுக்கு மாற்ைாக உப்பு 
மட்டுமின்றி, மீனும் இருந்திருக்கிைது (ஐஙகுறு. 49).

மருத நீர்நிவேப் லபருவம சுட்ட முதவேயும், 
லெய்தல் நீர் நிவேப் லபருவம சுட்ட சுைாவும், 
குறிக்கப்பட்டு இருக்கிைது (ெற்.223) லெல்லும் உப்பும் 
சமமாகக் கருதப்பட்டவதப் லபால், முதவேயும் 
சுைாவும் சமமாகக் கருதப்பட்டு இருக்கிைது. பிை 
உயிர்கவள உண்டு ைாழும் இயல்பில் முதவேயும் 
சுைாவும் ஒன்றுபடுைது இஙகு லொக்கத்தக்கது. 
நீர்ப்லபருவம சுட்ட முதவேயும் சுைாவும் 
லகாண்டாடப்படுைது, மருத, லெய்தல் நிேஙகளின் 
நீர்சார் - லபாருள், அதிகாரம் ஆகியைற்றின் 
ைலுைான பின்னணிலய ஆகும். திவணமயக்க 
அவமப்புகளிலும் மருதநிே மயக்கம் லெய்தலிலும், 
லெய்தல் நிே மயக்கம் மருதத்திலும் காணப்படுைது 
குறிக்கத்தக்கது (ெற். 291) . லெய்தல் நிேத்தில் 
மவழலபய்யும் காேத்து லெல்லும், மவழ லபய்யாக் 
காேத்து உப்பும் விவளந்திருப்பவத லொக்குமிடத்து 
ல ெ ல் லு க் கு ம்  உ ப் பு க் கு ம ா ன  உ ை வு 
லெருக்கத்வதஅைதானிக்கோம் (ெற்.311).

லைட்வடக்குச் லசன்ைைர்கள் யாவனயின் 
லகாம்பிவனக் லகாண்டு நீர்ைளம் மிக்க பாவைவயத் 
லதாண்டி லபான் எடுத்து இருக்கின்ைனர் (... யாவன 
லைண்லகாடு லகாண்டு, நீர்திகழ் சிேம்பின் 
ென்லபான் அகழ்லைான் - அகம். 282:3-4). மருதத்தின் 
உயர்ந்த விவளபடு லபாருளான லெல்வேப் லபாே 
குறிஞ்சியின் உயர்ந்த விவளபடு லபாருளாக ‘லபான்’ 
இருக்கிைது. லபான்குவழ லகாண்டு லெல்வேத் 
தின்னைந்த லகாழிவய எறிந்து விரட்டியது (லகாழி 
- முல்வே நிேம்) குறிஞ்சிச் சமூகமும், முல்வேச் 
சமூகமும் மருதச் சமூகக் கட்டுப்பாட்டில் இருந்திருக்க 
லைண்டும் என்ை கருத்வதத் தருைதாக இருக்கிைது. 
சஙக இேக்கியத்தில் லபான் குறிஞ்சிக் குறியாகவும், 
லகாழி முல்வேக் குறியாகவும், லெல் மருதக் 
குறியாகவும் இருப்பது சுட்டத்தக்கது.

லதால்தமிழரின் நீர்சார் இருத்தலுக்கு ைலிவம 
ைாய்ந்த பே கலிஙகுகவள உவடயதும், 60 வமல் 
நீளமுவடய கால்ைாவயக் லகாண்டதும் 
முன்காேத்தில் இந்தியாவிலேலய மிகப்லபரிய 
நீர்த்லதக்கமாகக் கருதப்படுைதாகவும் இருக்கிை 
தூர்ந்து லபான உவடயார்பாவளயம் ஏரியும் 
கல்ேவணயும் எச்சமாக இருக்கின்ைன.

கைட்டு்ரயாளர: ைமிழப ் பராசிரியர
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்கட்டுழர

கநல்டல சு.முத்து

்நதிரன் இயகக அடிப்ப்்டயில 
ஏறததாை முப்பது நாட்களுககு 

ஒருமு்ற பபௌர்ைமி 
லதான்றும். அநத அளவு ஒரு 
திஙகள் காேம். முழுநிோ 
எநத உடுககைததின் 

லதான்றுகிறலதா அநத 
உடுககைததின் பபயலர 
தமிைர்ககு அநத ோதப் 
பபயர். நம் ் நதிரன் 
(திஙகள்) இயஙகும் 
காேகட்்டத்தலய 
திஙகள் என்றும் 
வைஙகினர்.

தமிழ் ஆண்டும்,        தமிழர் ஆண்டும்

திருைள்ளுைர் காேத்திற்கும் முந்திய சிந்துலைளித் 
திராவிடர்கள் மரவபப் பின்பற்றிலய ைானவியல் சான்ை சஙகத் 
தமிழர்கள் சித்திவர மாதத்திவன ஆண்டுத் லதாடக்கமாகக் 
லகாண்டு ைாழ்ந்தனர். மதுவரக் கணக்காயனார் மகனார் 
ெக்கீரனார் லெடுெல்ைாவடயில் தவேயாேஙகானத்துச் 
லசருலைன்ை பாண்டியன் லெடுஞ்லசழியவனப் பாடுைதாக 
ெச்சினார்க்கினியர் உவரலயழுதுகிைார்.

லெடுெல்ைாவடயில் குறிப்பிடப்படும் யைனர் ஆகிய மிலேச்சர் 
பற்றி முல்வேப் பாட்டிலும் (60-66) குறிப்புகள் உள்ளன. ஆதோல் 
முல்வேப்பாட்டு-லெடுெல்ைாவட-மதுவரக்காஞ்சி ஆகிய இந்த மூன்று 
நூல்களும் கி.பி.2-3 நூற்ைாண்டு சார்ந்தவை.

அதிலும் “ஆடு தவேயாக விண்ணூர்பு திரிதரு வீஙகு லசேன் 
மண்டிேம்” (லெடுெல்ைாவட 160-161) என்கிை சஙகப்பாடல் ைரிகளில் 
பண்வடத்தமிழரின் ைானவியல் திைன் விைரிக்கப்படுகிைது. பாண்டியன் 
லெடுஞ்லசழியனின் அரண்மவன விதானத்தில் லகாலபருந்லதவியின் 
கட்டிலுக்கு லெர் லமோக ‘ஆடு தவே’யாகப் பன்னிலரண்டு உடுக்கணஙகள் 
லதாற்ைமும் ஓவியமுமாகச் சித்தரிக்கப் லபற்றுள்ளது.

அரசமாலதவி காணும் ராசி ைவளயக் காட்சி பண்வடத் தமிழர்தம் 
புத்தாண்டுத் லதாடக்கத்வதச் சுட்டுகிைது. அதில் லமடம் (Aries) ஆகிய ஆடு 
உருைம் லகாண்ட தவேயாய உடுக்கணம் முதலில் சுட்டப் லபறுகிைது.

“திண்ணி்ல மருபபின் ஆடு ை்லயாகை
விண்ணூரபு திரிைரும் வீஙகுவசலல் மண்டிலத்து
முரண்மிகு சிறபபின் வசல்வவனாடு நி்லஇய
உ்ராகிணி நி்னவினள் ் நாககி வநடிது உயிரா”  
 (160-163)

- என்ைைாறு, திண்ணிய லகாம்பு உவடய ஆடு (மடம்) முதோன உடுக்கணஙகளின் 
ஊடாகச் சூரியன் இயஙகும் (அது இயஙகுைதாகத் லதான்றும்) ைான் மண்டேத்தில் 
சூரியனுக்கு முரணான சந்திரன் (லசல்ைன்) உலராகிணி (Aldeberan) விண்மீன் அருகில் 
லதான்றுைது கண்டு காதலில் லெகிழ்கிைாள். இந்த ைரிகளில் சஙக காேத் தமிழர் 
சூரிய வீதியின் (ecliptic path) முதோைதான ஆடு (Aries) உடுக்கணத்வதலய 
முன்னிறுத்துகின்ைனர்.

பூமி சூரியவனச் சுற்றி ைருைதால் இஙகிருந்து கைனிப்லபாருக்கு சூரியன் ைானில் 
லைவலைறு விேஙகுகள் லதாற்ைமுவடய விண்மீன் கூட்டஙகளின் ஊடாகப் பயணம் 
லசல்ைது லபால் லதான்றும். இவவிதம் லதான்றும் சூரியவீதியிவன ‘உயிரினஙகள்& (Zoo) 
என்ை லபாருள் அடிப்பவடயில் ‘உயிரின ராசி ைவளயம்’ (Zodiac) என்று லபயரிட்டு 
ைழஙகுகின்-ல ைாம். ‘ல�ாதியாக்லகாஸ்’ (Zoidiokos) என்ைால் கிலரக்க லமாழியில் விேஙகுச் 
சிற்பம் என்க. இேத்தீனில் ‘சூதியன்’ (Zoidion) என்பது ஏலனா சூரியன் என்று ஒலிக்கிைது.

சூரியவனப் பிை லகாள்களும் சுற்றிைரும் தளத்திவனப் பிரபஞ்ச ெடுக்லகாடு (Celestial 
Equator) என்கி’ல ைாம். சூரிய வீதியும் ைான்ெடுக்லகாடும் ஒன்வைலயான்று லைட்டிக்லகாள்ளும் 
புள்ளிகள் ஒரு ஆண்டில் இரண்டு முவை நிகழும். அந்த இரண்டு ொட்களிலும் மட்டும் 
சூரியக்கதிர்கள் பூமியின் நிேெடுக்லகாட்டுப் பகுதியில் லசஙகுத்தாக விழும். அவவிரு 
ொட்களிலும் பூமியில் இரவும் பகலும் சமஅளைாக இருக்கும். உத்தராயனத்தின்லபாது ‘ைசந்த 
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தமிழ் ஆண்டும்,        தமிழர் ஆண்டும்

(லைனல்) சமலெபாக்கு ொளும் (Vernal equinox) 
தட்சிணாயனத்தில் ‘இவேயுதிர் சமலொக்கு ொளும் 
(Autumnal equinox) இன்வைக்கு முவைலய மார்ச் 21-22, 
லசப்டம்பர் 21-22 ஆகிய ொட்களில் நிகழ்கின்ைன.

பூமி சூரியவனச் சுற்றி ைர ஆகும் ஒரு ‘சுற்று 
ஆண்டு & (tropical year) 365.242 சூரிய ொட்கள் (so-
lar days) ஆகும். மிலேச்சர்களான பண்வடய 
உலராமானியர் அதவனப் பத்து சம பாகஙகள் ஆக்கி 
மாதஙகளாக ைகுத்தனர்.

ைசந்த சமலொக்கு ொள் ஆண்டுத் லதாடக்கம் 
ஆயிற்று. ‘மார்ஸ்’ (Mars, தமிழில் லசவைா) எனும் 
லபார்க் கடவுளின் லபயராோன ‘மார்ச்’ முதல் 
மாதமும் ஆனது. இேத்தீன் லமாழியில் ‘துளிர்விடுதல்’, 
ைசந்தம் மேர்தல் எனப் லபாருள்படும் ‘ஏப்ரிலயா’ 
(‘ஏப்ரலிஸ்’) இரண்டாைது மாதம். லமர்க்குரி (Mer-
culy, புதன்) எனும் லதைத்தின் தாயாகிய தாைரக் 
கடவுள் ‘மய’ (லம), ஜுபிடர் (வியாழன்) எனும் 
கடவுளின் மவனவியான ‘ஜூலனா ‘ (ஜூன்: 
இேத்தீன் லமாழியில் ‘ஜுைனிஸ்’ என்ைால் இவளஞர்) 
ஆகிய உலராமானியக் கடவுளவரத் லதாடர்ந்து, 
ஜூலியஸ் சீசர் (ஜூவே: உலராமானியப் லபரரசர், 
கி.மு.100- கி.மு.44), அகஸ்டஸ் சீசர் (ஆகஸ்டஸ்: 
ஜூலியஸ் சீசரின் லபயரன், கி.மு.63-கி.பி.14) ஆகிய 
மன்னர்களின் லபயர்களால் இவவிதம் மார்ச், 
ஏப்ரல், லம, ஜூன், ஜூவே, ஆகஸ்ட் ஆகிய முதல் 
ஆறு மாதஙகள் குறிப்பிடப்பட்டன.

ஆயின், அடுத்தடுத்த மாதஙகளின் லபயர்கவள- 
ஏழாைது, எட்டாைது, ஒன்பதாைது, பத்தாைது என்ை 

லபாருளில் - ல�ப்டம், அக்ட, ெைம், த�ம் ஆகிய 
கிலரக்க எண் முன்லனாட்டுக்களுடன் இவணத்து- 
ல�ப்டம்பர், அக்-ல டாபர், ெைம்பர், டி�ம்பர் 
என்று பத்து மாதப்லபயர்கள் ைழக்கில் ைந்தன. 
இஙகு ‘�ப்த’ (7), ‘அஷட’ (8), ‘ெை’ (9), ‘த�’ (10) - ஆகிய 
ைடலசாற்களும் இலத எண்கவளக் குறிப்பிடுகின்ைன. 
ைடலமாழியில் எண்லபயர்களும் கிலரக்கப் 
லபயர்களுடன் ஒலி அவமப்பில் ஒத்துப் லபாகின்ைன 
என்பது ஆவுக்கு உரியது. காேக்கணக்கினர் 
பிற்காேத்தில் லொடி, நிமிடம், மணி, லகாண 
அளவீடுகள் ஆகியைற்றில் ைட்டத்தின் ஆறு 
பகுப்புகளாக அறுபதின் அடிப்பவட ெவடமுவைக்கு 
ைந்தது. இந்தியச் சுழற்சி ஆண்டுகளும் அறுபது 
என்று கணித்தனர்.

பிரபை, விபை, சுக்கிே, பிரலமாதூத, பிரலஜாத்பதி, 
ஆஙகிர�, முக, பை, தாது, ஈஸ்ைர, லைகுதான்ய, 
பிரமாதி, விக்ரம், விஷு, சித்ரபானு, சுபானு, தாரண, 
பார்திப, விய, சர்ைஜித்து, சர்ைதாரி, விலராதி, 
விக்ருதி, கர, ெந்தன, விஜய, ஜய, மன்மத, துர்முகி, 
ஏவிளம்பி, விளம்பி, விகாரி, சாரைரி, பிேை, 
சுபகிருது, லசாபகிருது, குலராதி, விசுைாைசு, பராபை, 
பிேைஙக, கீேக, லசௌமிய, சாதாரண, விலராதிகிருது, 
பரிதாபி, பிரமாதீச, ஆனந்த, ராக்ஷ�, ெள, பிஙகள, 
காளயுக்தி, சித்தார்த்தி, லரௌத்ரி, துன்மதி, துந்துபி, 
ருத்லராத்காரி, ரக்தாக்ஷ, குலராதன, அக்ஷய - என்பன 
அவை.

அந்தப் லபயர்கள் கிருஷணருக்கும் (லபண்ணாக 
மாறிய) ொரதருக்கும் பிைந்த 60 குழந்வதகளின் 



அண்்ேககாேம் 
வ்ர 

லகரளததிலும், 
புததாண்டு என்பது 
விசு (சிததி்ர) 
முதல நாளான 
சிததி்ரவிசு 
நாளில 

பதா்டஙகியது. 
இன்று சிஙகம் 
ஆகிய ஆவணி 
முதல லததி என்ற 

வ்கயில 
ோற்றப்பட்டுவிட்்டது.
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லபயர்கலள என்று அபிதான சிந்தமாணி (பக்.1392) 
லதரிவிப்பதால், ம்மரபின் அடிப்பவடயில் ‘பிரபை’, 
அட்சய’ ைவரயுள்ள 60 ஆண்டுகள் முவை இன்றும் 
தமிழகத்தில் மிகப் லபரும்பான்வமயாக ைழக்கத்தில் 
உள்ளது. அறுபது ஆண்டுகளின் லபயர்களில் ஒன்று 
கூடத் தமிழில் இல்வேலயன்றும், அறுபது ஆண்டுகள் 
பற்சக்கர முவையில் அவமந்துள்ளதால் அறுபது 
ஆண்டுகளுக்கு லமற்பட்ட காேத்வதக் கணக்கிட 
உதவியாக இல்வே என்பலதாடு, பிைொடுகளில் 
உள்ளைாறு தமிழர்களுக்கு லெடுஙகணக்கு இல்வே 
என்ை குவைவய நீக்க லைண்டும் என்ை லொக்கிலும் 
தமிழ்ச்சான்லைார் பேர் 1921 ஆம் ஆண்டு லசன்வன 
பச்வசயப்பன் கல்லூரியில் கூடி ஆராந்தார்கள்கி 
(புதுவகத்லதன்ைல் பிப்ரைரி 2008) என்று புதுவக 
மு.தருமராசன் பதிவு லசகிைார்.

இன்று ைசந்த சம லொக்கு ொள் பஙகுனி 
மாதத்தில் மீன ராசியில் (Pisces) நிகழ்கிைது. இதில் 
அடஙகிய ‘லடல்டா பிஸ்ஸியம்’ (Delta Piscium) என்ை 
விண்மீலன இராசி ைவளயத்தின் முதன்வமயான 
இருபத்லதழு விண்மீன்களில் இறுதியான லரைதி 
விண்மீன் ஆகும்.

லடல்டா பின்ைாரியம் ன்னு ைசந்த 
காமலொக்கு ொன் பஙகுனி மாதத்தில் 
சூரியன் உதிக்கும் முன்னதாக கீவழைானில் 
மவையும் உடுக்கணம் மீனம். சூரியன் 
மவைந்ததும் லமவேைானில் இதவனக் 
காணோம். மீன் லபான்ை லதாற்ைமுவடய 
விண்மீன்கள் லதாகுதி இது. இராசி 
மண்டேத்தில் இறுதி உடுக்கணம் இது.

சஙக இேக்கியஙகளில் மீன ராசி பற்றிய 
குறிப்பு இல்வே. என்ைாலும், சிந்து 
மக்களிடம் மீன மாத இறுதியில் ‘லபாஙகல் 
விருந்து’ பற்றிய குறியீட்டுக் லகார்வை 
(ைாக்கியம்) பற்றிய ஒரு தகைல் உள்ளது. 
“ெண்டல் (விருந்து)-ஆடு-மீன்-ஆடு-
கார்முகில்” என்ை ைரிக்கு லெர்ப்லபாருள் 
காண்பது சிரமம். இடமிருந்து ைாசியுஙகள். 
ம்கார்முகில் மீன(மாத)த்திவட விருந்துகி 
என்ை லபாருள் ைரும்.

அவைாலை, மற்லைாரு ஆதாரத்தில் 
ம்பை- ஓடு-ஏறு (ஆடு)கி என்று உள்ளது. 
அதவன - இடமிருந்து படித்தால் ம்ஆடு 
(லமஷம்) ஓடும் ைான்லைளிகி என்று லதளிைாகப் 
புரிந்து லகாள்ளோம். இது சூரியவீதி பற்றிய 
சிந்தவன. விண்மீன் கூட்டஙகளின் பின்னணியில் 
சூரியன் சஞ்சரிப்பதாகத் லதான்றும் பாவத சூரிய 
வீதியிவன சிந்து மக்கள் ‘எல்ைழி’ என்ை அருவமயான 
கருத்லதாவியமாகச் சுட்டினர். சிந்துலைளி 
ொகரிகத்தின் பன்னிரண்டு ராசித் லதாற்ைஙகள் 
லைதஙகளில் இல்வே. ைார அளவும், அதில் ஏழு 
ொட்கணக்கும் லைத முனிைர்கள் அறிந்திருக்கவில்வே. 
இவை பிற்காேத்திய கணிப்பீடுகள். ஆயின், 
சூரியனின் இந்த சஞ்சாரத்திவன இரவில் 
விண்மீன்களிவட காண்பது இயோது அல்ேைா? 
ஆதலினால் சூரியனுக்குப் பதிோக ெமது திஙகளாகிய 
சந்திரன் லபௌர்ணமியாக இயஙகுைவதக் 
கைனித்தனர் ெம் முன்லனார்.

�ண்வடத்தமிழ் தம் மாதக் கணக்கு என்பது 
லபௌர்ணமிகளுக்கு இவடப்பட்ட காே அளவு 
ஆகும். சூரியன் இயஙகும் உடுக்கணத்திற்கு 
ஆைாைதாக ைரும் உடுக்கணத்தில் அந்த மாத 
முழுநிோ தஙகும். சந்திரன் இயக்க அடிப்பவடயில் 
ஏைத்தாழ முப்பது ொட்களுக்கு ஒருமுவை லபௌர்ணமி 
லதான்றும். அந்த அளவு ஒரு திஙகள் காேம். 
முழுநிோ எந்த உடுக்கணத்தின் லதான்றுகிைலதா 
அந்த உடுக்கணத்தின் லபயலர தமிழர்க்கு அந்த 
மாதப் லபயர். ெம் சந்திரன் (திஙகள்) இயஙகும் 
காேகட்டத்வதலய திஙகள் என்றும் ைழஙகினர். 
அதனாலேலய மாதக் கணக்கிற்கு அடிப்ப-வ டயான 
‘திஙகள் லபாற்றுதும்’ ெம் முன்லனார் மரபு. ஆயிற்று. 
லமனாட்டார்க்கு ‘மூன்’ (Moon) சார்ந்து ‘மூன்த்’ 
(month ) மருவி ஆஙகிேத்தில் Month ஆனது 
இருக்கட்டும்.

ஒரு திஙகள் என்பது ஏைத்தாழ பதிவனந்து 
ொட்கள் அமாைாவசயும், பதிவனந்து ொட்கள் 
லபௌர்ணமியும் லசர்ந்தது. அதவன ைளர்பிவை 
அல்ேது லதபிவை முதல் பிரதவம, துவிதிவய, 
திரிதிவய, சதுர்த்தி, பஞ்சமி, சஷடி, சப்தமி, அஷடமி, 

ெைமி, தசமி, ஏகாதசி, துைாதசி, திரிலயாதசி, 
சதுர்தசி என்று சுட்டுைது பிற்காேத்தில் 
கிலரக்கலமாழி மரபிவன ஒட்டியும், 
ைடலமாழிச் லசால்ோகவும் ைழஙகினர்.

‘ஏறு’ எனப்படும் லமஷ உடுக்கணத்தில் 
சந்திரன் மறுமுவை லதான்ை பன்னிலரண்டு 
திஙகள்கள் ஆகும். இந்தக் காே அளவு 
ம்ஏறுகி என்க. அதுலை ெம் முன்லனாரால் 
‘ஆ(ண்)டு’ என்று குறிக்கப் லபற்ைது. 
ஆஙகிேத்தில் ‘ஏறு’ எனும் இச்லசால்லே 
‘இயர்’ (Year) எனுமாறு மருவி ஆண்டிவனச் 
சுட்டுைதாயிற்று. ஆயினும் பின்னாளில் 
இந்தச் சூரியக்கணக்கு ைடலமாழிைழக்கில் 
‘லசௌரமானம் ’  (சூரிய அளவீடு ) 
எனப்பட்டது.

ஆயின் அவை முவைலய ஆடு, எருது 
(விவட), இரட்வடயர் (ஆடவை), ெண்டு 
(கடகம்), சிஙகம் (மடஙகல்), கன்னி, 
துோக்லகால் (துவே), லதள் (ெளி), தனுசு 
(சிவே), கடோழி (சுைைம்), கும்பம், மீன் 
ஆகியைற்றின் உருை அடிப்பவடயில் 

லபயர்கள் இேக்கிய ைழக்காக இடம்லபற்ைன. 
அவைளவுதான். அைற்றில் சிே மாற்ைஙகளுடன் 
தமிழ்ப் லபயர்களும் (அவடப்புக்குறிக்குள்) அறிமுகம் 
ஆயின. ஆயினும் மவேயாளத்தில் இன்றும் லமஷம் 
லதாடஙகிய பன்னிரண்டு மாதஙகலள ஆண்டுக் 
கணக்காகக் லகாள்ளப்பட்டு உள்ளன. முன்லனாரு 
காேத்தில் மவேயாளம் தமிழர்தம் ஒரு பிரிவுப் 
லபச்சுைழக்கில் உதித்தது அல்ேைா?

ஆயினும் கி.பி ஒன்பதாம் நூற்ைாண்டில் 
லகரளத்தில் ைடலமாழித் தாக்கமும், வைணைக் 
கோச்சார ஆதிக்கமும் கிரந்த எழுத்துக்கள் 
அறிமுகமும் இவணந்து உருைான ‘லகால்ேம்’ 
ஆண்டு ைழக்கில் - ஆைணி மாதப் பிைப்பு அல்ேது 
திருமாலுக்கு உகந்த திருலைாண ொலள 
ஆண்டுப்பிைப்பு ஆயிற்று. அது கார்காேம் என்பதால் 
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ைடநூோர் அதவன ‘ைர்ஷ ருது’ என்று சுட்டினர். 
அதன் அடிப்பவடயில் ஆண்டிவன ‘ைருஷம்’ 
என்லை ைழஙகுைது ஆயிற்று.

ஒரு தகைலுக்காக எடுத்துச் லசால்ைதானால் மது, 
மாதை, சுக்ர, சூச்சி, ெபா, ெபஸ்ய, இஷா, ஊர்ஜா, 
சாஹாஸ், சஹஸ்ய, தபாஸ், தபஸ்ய - ஆகியவைலய 
யஜூர் லைதம் காட்டும் ஒரு ஆண்டின் பன்னிரண்டு 
மாதஙகள். வசத்ர (சித்திவர), வைசாக (வைகாசி), 
ஜலயஷட (ஆனி), ஆஷாட (ஆடி), ச்ராைண 
(ஆைணி), பாதரபத (புரட்டாசி), ஆச்விெக (ஐப்பசி), 
கார்திக (கார்த்திவக), மார்கசீர்ஷ (மார்கழி), லபௌஷ 
(வத), மாக (மாசி), பால்குெ (பஙகுனி) என்ை லபயர்கள் 
பிற்காேத்தவை. அவை சிந்துலைளித் திராவிடர்தம் 
கேப்பில் எழுந்த மாதப்லபயர்கள்.

ஏைத்தாழ 3000 ஆண்டுைாக்கில் பூமியின் துருை 
அச்சு டிராக்லகா (Draco) என்கிை இராட்சதப் பாம்பு 
ைடிை உடுக்கணத்திலுள்ள ‘தூபான்’ (Duban) எனும் 
விண்மீவன லொக்கி இருந்தது. ஆயின் இன்று பூமி 
தள்ளாடும் பம்பரம் லபாேத் தவேயாட்டம் 
லபாடுைதனால் இன்வைய துருை விண்மீன் 
‘லபாோரிஸ்’ (Polaris) என்ைாகி விட்டது.

கி.மு.3000 ஆண்டுக்கு முற்பட்ட காேகட்டத்தில் 
சூரியன் ஆண்டுத் லதாடக்கத்தில் ‘ஒவரயான்’ (Ori-
on) என்ை லைட்வடக்காரத் லதாற்ைம் லகாண்ட 
உடுக்கணத்தின் எழுந்தது. அதன் அடிப்பவடயில் 
இன்று ‘கிழக்கத்திய’ என்ை லபாருள்பட ‘ஓரியன்ட்’ 
(orient), ‘ஓரியன்டல்’ (oriental) என்லைல்ோம் 
ஆஙகிேச் லசாற்கள் கிவளவிட்டன.

ஒவரயான் (Orion) எனும் லைட்வடக்கார 
உடுக்கணம் ைானில் பதிவனந்தில் ஒரு பஙகாக 
அவமைதனால் அது ைானில் ஒரு புள்ளிவயக் கடக்க 
எடுத்துக் லகாள்ளும் காே அளவிவன ெம் மூதாவதயர் 
‘ஒவர’ என ைழஙகினர். அதுலை பின்னாளில் 
‘லஹாரா’ (Hora) என்றும், ஆஙகிேத்தில் ‘ஹைர்’ (Hour) 
என்றும் மருவி ஒரு மணிலெரக் காேம் காட்டிற்று. 
அதவனலய லதால்காப்பியமும் ‘ஓவரயும் ொளும்’ 
(லபாருள், களவியல்-45) என்று குறிக்கிைது.

ஏைத்தாழ 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 
உத்தராயணத்தின்லபாது ‘ைசந்த சமலொக்கு ொளில் 
சூரியன் ஆடு லபான்ை லதாற்ைம் லகாண்ட ‘லமடம்’ 
(Aries) உடுக்கணத்தில் சஞ்சரித்தது. அம்மாத இரவு 
ைானில் சந்திரன் ‘துோம்’ (Libra) ராசியில் இயஙகியது. 
அதாைது இரவும் பகலும் சம அளவு என்று 
நிவேநிறுத்தும் கருவி அதற்லகாரு கருதுலகாள் 
தாலன. “சமன் லசது சீர்தூக்கும் லகால்” பண்வடத் 
தமிழர் தம் ‘ைாணிபம்’ பற்றிய குறியீடு அல்ேைா? 
ைணிகத் துவையினர்க்கு இன்றும் புதுக்கணக்கு 
ஆரம்பம் இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் தாலன.

அதுலை ைசந்தத்தின் ஆரம்பம். சித்திவரத் 
திஙகள். இன்வைய தமிழ் ஆண்டுத் லதாடக்கமும் 
ஆகும். லதலுஙகு ைருடப்பிைப்பு யுகாதி இந்த ைசந்த 
ச ம ல ெ ா க் கு  ெ ா ளி ல ே ல ய  இ ன் று ம் 
லகாண்டாடப்படுகிைது. ஆயின் ைடலமாழியினர் 
சூரிய இயக்க அடிப்பவடயில் இதவன ‘லமட மாதம்’ 
என்று ைழஙகுகின்ைனர்.

அண்வமக்காேம் ைவர லகரளத்திலும், 
புத்தாண்டு என்பது விசு (சித்திவர) முதல் ொளான 
சித்திவரவிசு ொளில் லதாடஙகியது. இன்று சிஙகம் 
ஆகிய ஆைணி முதல் லததி என்ை ைவகயில் 
மாற்ைப்பட்டுவிட்டது.

கிரலகாரியன் ொட்காட்டியின்படி ஏப்ரல் 
மத்தியில் 14-15 ஆகிய ொட்கவள ஒட்டி அவமயும். 
பகல் லபாழுது என்பது காவேச் சூரிலயாதயம் முதல் 
மாவே அத்தமனம் ைவர. அவைாலை மாவே 
லமற்திவசயின் படிஞாயிறு முதல் கீவழ விடியலின் 
வைகவை ைவர இரவுப் லபாழுது. ஒரு ொளில் 
இரவும் பகலும் மாறி மாறி ைருைது. பகல் அல்ேது 
இரவு ஒவலைான்றும் பதிவனந்து ‘கதிவக’கள் 
(பகுதிகள்) லகாண்டது. ஒரு கதிவக என்பது ஒரு 
ொழிவக அளவு. இரண்டு ொழிவககள் ஒரு 
‘முஹூர்த்’ ஆகும். தமிழில் முகூர்த்தம்.

மூழ்த்தம் அல்ேது முழுத்தம் என்பது பண்வடய 
முகூர்த்தம். மூன்லை முக்கால் ொழிவக. இன்வைய 
கணக்கில் ஒன்ைவர மணிலெரம்- அதாைது 90 
நிமிடஙகள் .  எனினும் சமணர்கள் ஒரு 
முகூர்த்தத்திவன இரண்டு ொழிவக அளைாகக் 
லகாண்டனர். அதாைது-48 நிமிடஙகள். ஏதாயினும் 
ஒரு ொழிவக 24 நிமிடக் கூறுகளாகும். சுந்தரானந்தர் 
எனும் சித்தர் பாடிய ‘லசாதிட முகூர்த்த சிந்தாமணி’ 
மற்றும் லசாதிட கிரக சிந்தாமணி லபான்ை பிற்காே 
நூல்களும் முகூர்த்தம் பற்றிக் கூறும். ஒரு ொளுக்கு 
முப்பது முகூர்த்தஙகள் (யஜூர் லைதப்படி முப்பது 
கதிவககள்) என்ைால் அறுபது ொழிவக (தண்டம்).

இன்லனாரு சுவையான லசதி. பண்வடக் 
காேத்தில் 24 நிமிடஙகள் லகாண்ட 60 ொழிவககள் 
ஒரு ொள். இன்லைா 24 மணிக்கூறுகள் லகாண்ட 60 
நிமிடஙகள் ஒரு ொள்.

90 வினாடிகைள் = 1 பிரஸ்ைா
15.25 பிரஸ்ைா = 1 நாழி்கை
 = 1 ைண்டம்
 = 1 கைதி்கை
2 நாழி்கைகைள் = 1 முகூரத்ைம்
30 முகூரத்ைஙகைள் = 1 நாள்

ஒரு ொளில் முப்பது முகூர்த்தஙகள். இது ஒரு 
தம்பத்தின் நிழல் அளைால் கணிக்கப் லபறும். 
காவேயில் சூரியக் கதிர்கள் சாைாக இருக்கும்லபாது 
நிழல் நீண்டிருக்கும். அதவனச் ‘சஙகு சாயா’ 
என்ைவழப்பர். லையில் உச்சி ஏறுந்லதாறும் ‘சஙகு 
சாயா’ (தம்ப நிழல்) அஙகுே அளவில் குவைந்துைரும். 
உச்சி லைவளக்குப் பின்னர் நிழல் மீண்டும் நீளும்.

இவைண்ணம் ஒருொளில் ெல்ே லெரம், லகட்ட 
லெரஙகள் ைகுக்கப்பட்டன. என்ைாலும், இந்த 
அளவீடுகளின்படி காவே முதல் மாவே ைவர 
சூரியன் சஞ்சரிக்கும் லகாணம் 96 + 96 = 192 
பாவககள். இன்று 180 பாவகக் கணக்கு வைத்து 
உள்லளாம்.

“விரிகைதிர பரபபிய வியல் வா மண்டிலம்
இரு்கைாள் குறிநி்ல வழுககைாது குடக்கைர
வபாருதிறஞ சாரா அ்ரநாள் அமயத்து
நூலறி புலவர நுண்ணிதிற் கையிறிட்டு
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்ைஎங வகைாண்டு வைவம் ்நாககி வபரும்வபயர 
மன்னரககு ஒபப ம்னவகுத்து”
 (வநடுநல்வா்ட 73-78)

- என்ை ைரிகளில் இரண்டு குச்சிகள் ெட்டு 
சூரியன் உதயம் முதல் லமற்லக மவையும் ைவர விழும் 
நிழல் ஒலர லெர்லகாட்டில் அவமயம்படி சூரிய வீதி 
(ecliptic ) சார்ந்து கிழக்கு லமற்காக குறித்து 
மன்னைர்க்லகற்ை அரண்மனகள் கட்டப்படும் லசதி 
இஙகு குறிப்பிடப்படுகிைது. ‘ஒருதிைம் சாரா 
அவரொள் அமயம்’ என்பது ெடு உச்சிலைவள. 
உண்வமயில் சூரியக் கடிகாரத்தின் மூே அவமப்பு 
இது.

ஏற்லகனலை சிந்துலைளி ஆதியாரம்பத் தமிழில் 
இடம்லபற்ை இருபத்திலயழு விண்மீன்களும் 
முவைலய திஙகள் தினந்லதாறும் ‘நிவே லபறும் 
அல்ேது தஙகும் இடமாயின. அசுவினி, பரணி, 
கார்த்திவக, உலராகிணி, மிருகசீருடம், திருைாதிவர, 
புனர்பூசம், பூசம், ஆயில்யம், மகம், பூரம், உத்திரம், 
அஸ்தம், சித்திவர, சுைாதி, விசாகம், அனுஷம், 
லகட்வட, மூேம், பூராடம், உத்திராடம், திருலைாணம், 
அவிட்டம், சதயம், பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி, 
லரைதி ஆகியவை ொள்மீன்கள் என்லை சுட்டப் 
லபறுகின்ைன.

“மாக விசும்பின் லைண் திஙகள் மூவைந்தான் 
முவை முற்ை” (புைொனூறு.400:1-2) என்ை சஙகப்பாடல் 
மூன்று ஐந்து பதிவனந்து ொள்களுக்கு ஒரு முவை 
லதந்து ைளர்ந்து சுற்றுைவதச் சுட்டுகிைலத.

ஆனாலும்  பண்வடத்  தமிழ ர்  இ ந் த 
ைளர்பிவைக்கும், லதபிவைக்கும் இவடப்பட்ட 
காேக்கூறுகவள ொள்கள் என்றும், அைற்வை ஒன்று, 
இரண்டு என்ை எண்ணிக்வகயாலும் கணக்கிட்டனர்.

பாருஙகள், மன்னர் லகாப்லபருஞ்லசாழன் தன் 
லதவியின் கூந்தல் லகௌவிய சிறுலெற்றியிவன 
எட்டாம் ொள் ைளர்பிவைக்கு ஒப்பிடுகின்ைான்.

“மாககைடல் நடுவண் எண்நாள் பககைத்து
பசுவவண் திஙகைள் ் ைான்றியாஙகு
கைதுபபு அயல் விளஙகும் சிறுநுைல்”
 (குறுந்வைா்கை 129:3-5)

ஆயினும் சஙகம் மருவிய சிேப்பதிகாரக் 
காேத்தில் ‘அட்டமி’ என்ை ைடலசால் பயில்கிைது.

“ஆடித் திஙகைள் ் பரிருள் பககைத்து
அழல்்சர குட்டத்து அட்டமி ஞான்று
வவள்ளி வாரத்து ஒள் எரி உண்ண
உ்ரசால் மது்ரவயாடு அரசு ் கைடுறும்”
  (கைட்டு்ரககைா்ை:133-136)

இஙகு ‘ைாரம்’ எனும் லசால் கிழவம. சஙக 
இேக்கியஙகளில் ஏழுொள்கள் கண்ட ைாரம் பற்றிய 
குறிப்பு ஏதுமில்வே. ஒரு திஙகளிவன அைர்கள் 
ைாரஙகளாக ஏலழ ொட்கள் வீதம் ைகுத்து 
ைழஙகியதற் க ான  எ ந் தவிதத்  தடயமும் 
கிவடக்கவில்வே. உலராமானியர் மார்ஸ் (மார்ச்), 
லமர்க்குரி (லதாடர்பாக லம), ஜுபிடர் (லதார்ப்பாக 
வியாழன்) ஆகிய ைரிவசயிலேலய ஞாயிறும் திஙகள் 
லசவைா, புதன், வியாழன் என்றும் பின்னாளில் 
அழகு லதைவதயான ‘வீனஸ்’ (லதாடர்பாக லைள்ளி), 

லைளாண் கடவுளான சாட்டர் (லதாடர்பாக சனி) 
லபான்ைவையும் ைரிவசப்படுத்தப்பட்டு இருக்கோம். 
ைடலமாழியிலும் ைார ொட்கவள ரவிைார், 
லசாமைார், மஙகல்ைார், புதைார், குருைார், சுக்ரைார், 
சனிைார் என்றும், தமிழில் ஞாயிறு, திஙகள், லசவைா, 
புதன், வியாழன், லைள்ளி, சனி என்றும் குறிக்கிலைாம்.

அதாைது தமிழர்க்கு ொள் என்பது விடியலில் 
லதாடஙகுகிைது. முதல் ொள் விடியலுக்கும் அடுத்த 
விடியலுக்கும் இவடப்பட்ட லபாழுலத ொள் அளவு. 
சூரிய விடியலே தமிழர்தம் ொள் லதாடக்கம்.

லைனல் சமலொக்குொள், இவேயுதிர் சமலொக்கு 
ொள் ஆகியைற்று இவடலய ைடபாதிக்லகாளத்தில் 
சூரியன் இயஙகுைதாகத் லதான்றும் நிவேயிவன 
‘ைட அவே’ என்றும், லதன்பாதிக் லகாளத்தில் 
இயஙகும் நிவேயிவனத் ‘லதன் அவே’ என்றும் 
ைழஙகுகிலைாம். லமனாட்டார்க்கு ொள் லபாழுது 
ெடு இரவில் (12 மணி) லதாடஙகுைது மாதிரிலய, 
சூரியனின் லதன் அவேயின் குளிர்காேத்தின் 
ெடுவில் கூதிர்சந்தியில் (டிசம்பர் இறுதியில்) 
லதாடஙகுைது ஆஙகிேப் புத்தாண்டு.

மாைாக, பண்வடத் தமிழர்க்லகா சூரியனின் ைட 
அவேக்கும் லதன் அவேக்கும் ெடுவிோன ‘சித்திவர 
விசு’ ஆகிய சமலொக்குொள்- ைசந்த விடியலே 
ஆண்டுத் லதாடக்கம். அந்த மாதத்தில் முழுநிோ 
கன்னி உடுக்கணத்தில் சித்திவர விண்மீனில் 
தஙகுகிைது என்லைாம். சித்திவர, தமிழ் ஆண்டுப் 
பிைப்பு ஆயிற்று.

லைளிச்ச விடியலில் லதாடஙகும் ொள் கணக்கிற்கு 
‘ஞாயிறு லபாற்றுதும்’ என்றும், ைசந்த விடியல் ஆகிய 
மாதக் கணக்கிற்கு ‘திஙகள் லபாற்றுதும்’ என்றும் 
ெம்முன்லனார் ைானவியல் உணர்வுடன் ைாழ்ந்தனர்.

பவழய உலராமானிய ொட்காட்டியில் 
ஆண்டுக்காேத்தின் அளவிவன 1582 அக்லடாபரில் 
எட்டாம் லபாப் கிரலகாரி என்பைர் பன்னிரண்டு 
மாதஙகளாகப் பிரித்து ைவரயறுத்தார். இறுதி 
இரண்டு மாதஙகளுக்குப் புதிதாக ஜனைரி, லபப்ரைரி 
என்ை லதைப் லபயர்கள் சூட்டப்லபற்ைன. கிலரக்கக் 
காைல் லதைம் மற்றும் இைப்புக் கடவுள்களான 
‘லஜனுஸ்’, ‘ஃலபப்ருலைா’ ஆகிலயார் லபயர்களால் 
ஜனைரி, பிப்ரைரி எனப் புதிய இரண்டு மாதஙகள் 
ஆண்டிறுதியில் லசர்க்கப்பட்டன. சூரியவீதிவயப் 
பன்னிரண்டு சம பிரிவுகளாகப் பகுத்தாலும் 
உண்வமயில் இந்தப் பன்னிரண்டு ராசிகளினூலட 
சமகாே அளவில் சூரியன் சஞ்சரிப்பதில்வே 
என்பது லைறு கவத.

ெம் முன்லனார்கள் ஆண்டுபிைப்பு தான் 
அவேயாடுகிைது என்ைால் சித்திவர லதாடஙகி 
பஙகுனி ைவர மாதமும் தள்ளாட்டம் தான். சூரிய 
வீதியில் லமடம் (லமழம்-25 ொட்கள்), இடபம் 
(விவட-40 ொட்கள்), மிதுனம் (ஆடவை29 ொட்கள்), 
கடகம் (களைன்-20 ொட்கள்), சிம்மம் (மடஙகல்-37 
ொட்கள்), கன்னி (45 ொட்கள்), துோம் (துவே-23 
ொட்கள்), விருச்சிகம் (ெளி-லைறும் 6 ொட்கள் 
லகாண்ட மாதம்!) , ஓஃபியக்கஸ் (Ophiuchus 
குறிப்பிட்டப்படாத இந்த உடுக்கணத்தில் 19 
ொட்கள்), தனுசு (சிவே-34 ொட்கள்), மகரம் (சுைைம்-
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26 ொட்கள்), கும்பம் (24 ொட்கள்), மீனம் (38 ொட்கள்) 
லபான்ை 13 ராசி மாதஙகள். இதுவும் லகாளாறு. பின் 
என்னைாம், லகாள் லசல்லும் ைழி ‘லகாள் ஆறு’ 
தாலன.

ஒவலைாரு மாதத்திற்கும் முதலில் சரிசமமாக 30 
ொட்கள் ைகுக்கப்பட்டன. பின்னர் மிச்சம் இருந்த 
ொட்கவள ஒன்றுவிட்டு ஒன்ைாகக் கூட்டி-31, 30, 31, 
30, 31, 30 31, 30, 31, 30, 31, 30 என்று வைத்தால் ஒரு 
ஆண்டிற்கு லமாத்தம் 366 ொட்கள் என்று ஆகும். 
ஆனால் இவதயும் மாற்றி, ஜூவேயும் ஆகஸ்டும் 31 
ொட்கள் என்று வைத்தலபாது, இறுதியில் எஞ்சிய 
28 ொட்கள் பிப்ரைரி மாதகணக்கில் லசர்க்கப்பட்டது. 
ஆயினும் ைானவியல் அடிப்பவடயில் மிச்சம் உள்ள 
0.242 ொட்கவள ொன்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு 
முவை லீப் ஆண்டு என்று ஆக்கி அவதயும் 
ஆண்டு இறுதியான பிப்ரைரியில் 
இவணத்தனர். லீப் ஆண்டில் பிப்ரைரிக்கு 
29 ொட்கள்.

எனினும், இந்த ‘கிரலகாரியன் ொட்காட்டி’ 
(Gregorian Calender) ‘கூதிர் சந்தி’ (Winter Sol-
stice) அடிப்பவடயில் கிறித்து பிைந்த 
ொவளலயாட்டி ஜனைரி முதல் மாதமாயிற்று. 
தட்சிணாயன-உத்தராயன சந்திப்புப் 
புள்ளியாகிய கூதிர் சந்தியின் இரவு 
ெடுநிசியிவன லமனாட்டைர் ைருடத் 
லதாடக்கமாகக் வகயாண்டனர். இதனால் 
தாலன இன்வைக்கு இரலைல்ோம் 
கண்விழித்து ஆஙகிேப் புத்தாண்டு ைரலைற்பு, 
டிசம்பர் 31 ெடுராத்திரி ஆரைாரம்.

சூரியன் காவேயில் கிழக்கில் உதிக்கும் 
முன்னதாகக் கீவழ ைானில் எந்த உடுக்கணம் 
மவைகிைலதா அந்த உடுக்கணத்தின் 
லதாற்ைலம அந்த மாதத்தின் லபயர் ஆயிற்று. 
அவைாலை, அலத ொளில் லமற்லக சூரியன் 
ம-வ ைந்த உடன் லமவே ைானில் உதிக்கும் 
உடு க் கணமும்  அதுலை .  ஆனால் 
இந்தியாவைப் லபாருத்தமட்டில், அந்ொளில் 
அந்த உடுக்கணஙகளுக்கு ைடலமாழியின் 
லமஷம் (Aries), ரிஷபம் (Taurus), மிதுனம் 
(Gemini), கடகம் (Cancer), சிம்மம் (Leo), கன்னி (Virgo), 
துோம் (Libra), விருச்சிகம் (Scorpio), தனசு (Sagittarius) 
மகரம் (Capricornus), கும்பம் (Aquarius), மீனம் (Pisces) 
என்கிை லபயர்கள் சூட்டப்லபைவில்வே என்பலத 
உண்வம .

அவைாலை, ஒரு தகைலுக்காக எடுத்துச் 
லசால்ைதானால் மது, மாதை, சுக்ர, சூச்சி, ெபா, 
ெபஸ்ய, இஷா, ஊர்ஜா, சாஹாஸ், சஹஸ்ய, தபாஸ், 
தபஸ்ய - ஆகியவைலய யஜூர் லைதம் காட்டும் 
ஒரு ஆண்டின் பன்னிரண்டு மாதஙகள்.

வசத்ர (சித்திவர), வைசாக (வைகாசி), ஜலயஷட 
(ஆனி), ஆஷாட (ஆடி), ச்ராைண (ஆைணி), பாதரபத 
(புரட்டாசி), ஆச்விெக (ஐப்பசி), கார்திக (கார்த்திவக), 
மார்கசீர்ஷ (மார்கழி), லபௌஷ (வத), மாக (மாசி), 
பால்குெ (பஙகுனி) என்ை லபயர்கள் பிற்காேத்தவை. 
அவை சிந்துலைளித் திராவிடர்தம் கேப்பில் எழுந்த 
மாதப்லபயர்கள்.

இவவிதம் வதமாதத்தில் லதாடஙகும் தமிழர்தம் 
திருைள்ளுை ஆண்டு என்பது லைறும் பருைஙகள் 
சார்ந்ததில்வே. அவை முவைலய உழவுக்கும், 
லதாழிலுக்கும், ைணிகத்திற்கும், கல்விக்கும் முதன்வம 
அளிக்கும் ைாழ்வியல் ஆண்டும் ஆகும். இருப்பினும் 
இன்று தமிழ் ைருடப்பிைப்பு என்பது சித்திவரதான். 
ஆயின், தமிழர்க்கான திருைள்ளுைர் ஆண்டு 
வதமாதம் லதாடஙகும். இந்த விேஙகுகள், 
லபாருள்களின் ம் லகாண்ட உடுக்கணஙகவளலய 
தனித் தமிழில் சுைைம் (வத), கும்பம் (மாசி), மீனம் 
(பஙகுனி), லமசம் (சித்திவர), விவட (வைகாசி), 
ஆடவை (ஆனி), கடகம் (ஆடி), மடஙகல் (ஆைணி), 
கன்னி (புரட்டாசி), துவே (ஐப்பசி), ெளி (கார்த்திவக), 
சிவே (மார்கழி) என்று ைவரயறுத்து உள்ள னர்.

“இந்நூற்ைாண்டின் முற்பகுதியில் 
திருைள்ளுைரின் அருவம லபருவமகவள 
நிவனவூட்டும் ைவகயில், ‘திருைள்ளுைர் 
ஆண்டு’ எனும் சகாப்தத்திவனத் தமிழறிஞர் 
சிேர் ெவடமுவைக்குக் லகாண்டுைந்தனர்” 
(‘சான்லைார் கண்ட திருைள்ளுைர்’, பக்)) 
என்கிைார் ‘திருக்குைள் மணி’ டாக்டர் 
க.த.திருொவுக்கரசு. அைர்களில் தமிழ்க்கடல் 
மவைமவே அடிகள், தமிழ்த்லதன்ைல் திரு.
வி.க., தமிழ்க்காைேர் சுப்பிரமணிய பிள்வள 
, வசைப் பாதிரியார் சச்சிதானந்த பிள்வள 
, ொைேர் ெ.மு லைஙகடசாமி ொட்டார், 
ொைேர் லசாமசுந்தர பாரதியார், ‘முத்தமிழ்க் 
காைேர்’ கி.ஆ.லப.விசுைொதம், டாக்டர் 
சி.இேக்குைனார் லபான்ைைர்கள் சான்ை 
தமிழறிஞர்கள் ஆராந்து எடுத்த முடிவு 
திருைள்ளுை ஆண்டு தமிழர்க்கு ஒரு லதாடர் 
ஆண்டாக அவமயலைண்டும் என்பதுதாலன.

ஆதோல் நீண்ட ஆவுக்குப் பிைகு கி.பி.
ஆண்டுடன் 31-ஐக் கூட்டி திருைள்ளுைர் 
ஆண்டு என்று முடிைானது. கி.பி.2021 
என்பது திருைள்ளுைர் ஆண்டில் 2021+31- 
தி.பி.2052. இலத ைழக்கம் 1971 ஆம் ஆண்டு 
முதல் தமிழ்ொடு அரசு ொட்குறிப்பிலும், 1972 
ஆம் ஆண்டு அரசிதழிலும் 1981 ஆம் ஆண்டு 
முதல் அவனத்து அலுைல்களிலும் 

பின்பற்ைப்பட்டன. திருைள்ளுை ஆண்டு வத 
மாதத்திவன முதல் மாதமாகக் லகாண்டுள்ளது. 
இதில் எந்த அறிவியல் சிந்தவனயும் இடம்லபைவில்வே. 
ஆயினும் லதளிைான தமிழுணர்வு தூக்கோலை 
நிற்கிைது.

மாதமும் தள்ளாட்டம் தான். சூரிய வீதியில் 
லமடம் (லமழம்-25 ொட்கள்), இடபம் (விவட-40 
ொட்கள்), மிதுனம் (ஆடவை29 ொட்கள்), கடகம் 
(களைன்-20 ொட்கள்), சிம்மம் (மடஙகல்-37 ொட்கள்), 
கன்னி (45 ொட்கள்), துோம் (துவே-23 ொட்கள்), 
விருச்சிகம் (ெளி-லைறும் 6 ொட்கள் லகாண்ட 
மாதம்!), ஓஃபியக்கஸ் (Ophiuchus குறிப்பிட்டப்படாத 
இந்த உடுக்கணத்தில் 19 ொட்கள்), தனுசு (சிவே-34 
ொட்கள்), மகரம் (சுைைம்-26 ொட்கள்), கும்பம் (24 
ொட்கள்), மீனம் (38 ொட்கள்) லபான்ை 13 ராசி 
மாதஙகள். இதுவும் லகாளாறு. பின் என்னைாம், 
லகாள் லசல்லும் ைழி ‘லகாள் ஆறு’ தாலன.
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ஒவலைாரு மாதத்திற்கும் முதலில் சரிசமமாக 30 
ொட்கள் ைகுக்கப்பட்டன. பின்னர் மிச்சம் இருந்த 
ொட்கவள ஒன்றுவிட்டு ஒன்ைாகக் கூட்டி-31, 30, 31, 
30, 31, 30 31, 30, 31, 30, 31, 30 என்று வைத்தால் ஒரு 
ஆண்டிற்கு லமாத்தம் 366 ொட்கள் என்று ஆகும். 
ஆனால் இவதயும் மாற்றி, ஜூவேயும் ஆகஸ்டும் 31 
ொட்கள் என்று வைத்தலபாது, இறுதியில் எஞ்சிய 
28 ொட்கள் பிப்ரைரி மாதகணக்கில் லசர்க்கப்பட்டது. 
ஆயினும் ைானவியல் அடிப்பவடயில் மிச்சம் உள்ள 
0.242 ொட்கவள ொன்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முவை 
லீப் ஆண்டு என்று ஆக்கி அவதயும் ஆண்டு 
இறுதியான பிப்ரைரியில் இவணத்தனர். லீப் 
ஆண்டில் பிப்ரைரிக்கு 29 ொட்கள்.

எனினும், இந்த ‘கிரலகாரியன் ொட்காட்டி’ (Gre-
gorian Calender) ‘கூதிர் சந்தி’ (Winter Solstice) 
அ டி ப் ப வ ட யி ல்  கி றி த் து  பி ை ந் த 
ொவளலயாட்டி ஜனைரி முதல் மாதமாயிற்று. 
தட்சிணாயன-உத்தராயன சந்திப்புப் 
புள்ளியாகிய கூதிர் சந்தியின் இரவு 
ெடுநிசியிவன லமனாட்டைர் ைருடத் 
லதாடக்கமாகக் வகயாண்டனர். இதனால் 
தாலன இன்வைக்கு இரலைல்ோம் 
கண்விழித்து ஆஙகிேப் புத்தாண்டு ைரலைற்பு, 
டிசம்பர் 31 ெடுராத்திரி ஆரைாரம்.

சூரியன் காவேயில் கிழக்கில் உதிக்கும் 
முன்னதாகக் கீவழ ைானில் எந்த உடுக்கணம் 
மவைகிைலதா அந்த உடுக்கணத்தின் லதாற்ைலம 
அந்த மாதத்தின் லபயர் ஆயிற்று. அவைாலை, 
அலத ொளில் லமற்லக சூரியன் ம-வ ைந்த 
உடன் லமவே ைானில் உதிக்கும் உடுக்கணமும் 
அதுலை .  ஆனால்  இ ந்திய ாவைப் 
லபாருத்தமட்டில், அந்ொளில் அந்த 
உடுக்கணஙகளுக்கு ைடலமாழியின் லமஷம் 
(Aries), ரிஷபம் (Taurus), மிதுனம் (Gemini), 
கடகம் (Cancer), சிம்மம் (Leo), கன்னி (Virgo), 
துோம் (Libra), விருச்சிகம் (Scorpio), தனசு 
(Sagittarius) மகரம் (Capricornus), கும்பம் (Aquar-
ius), மீனம் (Pisces) என்கிை லபயர்கள் 
சூட்டப்லபைவில்வே என்பலத உண்வம .

அவைாலை, ஒரு தகைலுக்காக எடுத்துச் 
லசால்ைதானால் மது, மாதை, சுக்ர, சூச்சி, 
ெபா, ெபஸ்ய, இஷா, ஊர்ஜா, சாஹாஸ், 
சஹஸ்ய, தபாஸ், தபஸ்ய - ஆகியவைலய யஜூர் 
லைதம் காட்டும் ஒரு ஆண்டின் பன்னிரண்டு 
மாதஙகள்.

வசத்ர (சித்திவர), வைசாக (வைகாசி), ஜலயஷட 
(ஆனி), ஆஷாட (ஆடி), ச்ராைண (ஆைணி), பாதரபத 
(புரட்டாசி), ஆச்விெக (ஐப்பசி), கார்திக (கார்த்திவக), 
மார்கசீர்ஷ (மார்கழி), லபௌஷ (வத), மாக (மாசி), 
பால்குெ (பஙகுனி) என்ை லபயர்கள் பிற்காேத்தவை. 
அவை சிந்துலைளித் திராவிடர்தம் கேப்பில் எழுந்த 
மாதப்லபயர்கள்.

இவவிதம் வதமாதத்தில் லதாடஙகும் தமிழர்தம் 
திருைள்ளுை ஆண்டு என்பது லைறும் பருைஙகள் 
சார்ந்ததில்வே. அவை முவைலய உழவுக்கும், 
லதாழிலுக்கும், ைணிகத்திற்கும், கல்விக்கும் முதன்வம 

அளிக்கும் ைாழ்வியல் ஆண்டும் ஆகும். இருப்பினும் 
இன்று தமிழ் ைருடப்பிைப்பு என்பது சித்திவரதான். 
ஆயின், தமிழர்க்கான திருைள்ளுைர் ஆண்டு 
வதமாதம் லதாடஙகும். இந்த விேஙகுகள், 
லபாருள்களின்பம் லகாண்ட உடுக்கணஙகவளலய 
தனித் தமிழில் சுைைம் (வத), கும்பம் (மாசி), மீனம் 
(பஙகுனி), லமசம் (சித்திவர), விவட (வைகாசி), 
ஆடவை (ஆனி), கடகம் (ஆடி), மடஙகல் (ஆைணி), 
கன்னி (புரட்டாசி), துவே (ஐப்பசி), ெளி (கார்த்திவக), 
சிவே (மார்கழி) என்று ைவரயறுத்து உள்ள னர்.

“இந்நூற்ைாண்டின் முற்பகுதியில் திருைள்ளுைரின் 
அருவம லபருவமகவள நிவனவூட்டும் ைவகயில், 
‘திருைள்ளுைர் ஆண்டு’ எனும் சகாப்தத்திவனத் 
தமிழறிஞர் சிேர் ெவடமுவைக்குக் லகாண்டுைந்தனர்” 

(‘சான்லைார் கண்ட திருைள்ளுைர்’, பக்)) 
என்கிைார் ‘திருக்குைள் மணி’ டாக்டர் 
க.த.திருொவுக்கரசு. அைர்களில் தமிழ்க்கடல் 
மவைமவே அடிகள், தமிழ்த்லதன்ைல் திரு.
வி.க., தமிழ்க்காைேர் சுப்பிரமணிய பிள்வள 
, வசைப் பாதிரியார் சச்சிதானந்த பிள்வள 
, ொைேர் ெ.மு லைஙகடசாமி ொட்டார், 
ொைேர் லசாமசுந்தர பாரதியார், ‘முத்தமிழ்க் 
காைேர்’ கி.ஆ.லப.விசுைொதம், டாக்டர் 
சி.இேக்குைனார் லபான்ைைர்கள் சான்ை 
தமிழறிஞர்கள் ஆராந்து எடுத்த முடிவு 
திருைள்ளுை ஆண்டு தமிழர்க்கு ஒரு லதாடர் 
ஆண்டாக அவமயலைண்டும் என்பதுதாலன.

ஆதோல் நீண்ட ஆவுக்குப் பிைகு கி.பி.
ஆண்டுடன் 31-ஐக் கூட்டி திருைள்ளுைர் 
ஆண்டு என்று முடிைானது. கி.பி.2021 என்பது 
திருைள்ளுைர் ஆண்டில் 2021+31- தி.பி.2052. 
இலத ைழக்கம் 1971 ஆம் ஆண்டு முதல் 
தமிழ்ொடு அரசு ொட்குறிப்பிலும், 1972 ஆம் 
ஆண்டு அரசிதழிலும் 1981 ஆம் ஆண்டு 
முதல் அவனத்து அலுைல்களிலும் 
பின்பற்ைப்பட்டன. திருைள்ளுை ஆண்டு வத 
மாதத்திவன முதல் மாதமாகக் லகாண்டுள்ளது. 
இதில் எந்த அறிவியல் சிந்தவனயும் 
இடம்லபைவில்வே. ஆயினும் லதளிைான 
தமிழுணர்வு தூக்கோலை நிற்கிைது.

தமிழர் ொகரிகம் மாதிரிலய, உேக 
ொகரிகஙகள் பேவும் தமக்லகன்று ஒரு 
சகாப்தத்திவன ைவரயறுத்து வைத்துள்ளன. 

கி.பி.2000 என்பது ஹீப்ரு கணக்குப்படி 5760 ஆம் 
ஆண்டு. ஜப்பானிய ொட்காட்டியில் அது 2660 ஆம் 
ஆண்டு. திருைள்ளுை ஆண்டு 2031. எனினும் இன்று 
உேக அளவில் அஙகீகரிக்கப் லபற்றுள்ள 
‘கிரலகாரியன் ொள்காட்டியில் கிறித்தை ஆண்டு 
கி.பி.2000 . ‘கிறித்துவுக்குப் பிைகு’ ஏைத்தாழ 
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் என்று பிற்காேத்தில் 
லதாராயமாக மதிப்பிட்டு தீர்மானித்த காேம் இன்று 
லபரும் பரபரப்புடன் ைரலைற்கப்படுகிைது.

உேலகஙகும் அப் உர்லப கண்டிதா, அசிரியன், 
ஆர்மீனியன், இக்லபா , இஸ்ோமியம், ஈரானியன், 
எத்திலயாப்பியன், காப்திக், லகாரியன், சீனம், 
டிஸ்லகாஃடியன், தித்லபதியன், பர்மியம், பஹாய, 
பாலிலனய சாகா, லபர்பர், பிரிட்டீஷ, வபசான்டின், 
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லபௌத்தம், மிஙகுைா, ைஙகாளம், ரீஜினல், ஹீப்ரு, 
லஹாலிசீன், ஜாைனயம் ஜூச்லச, ஜூலியன் என்று 
பல்லைறு ொட்காட்டிமுவைகள் ஆஙகாஙலக 
ைழக்கில் உள்ளன.

“மன்னர்கள் ஆட்சி பன்லனடுஙகாேமாக நிவே 
லகாண்டிருந்த இந்திய ொட்டில் அம்மன்னர்களின் 
ஆட்சி ஆண்டு முதல் லதாடலரண் ஆண்டுகளாக 
ைழஙகப்லபற்று ைந்துள்ளன. அவை கலியுக 
சகாப்தம் (கி.மு.3101), விக்கிரம சகம் (கி.மு. 57), 
திருைள்ளுை ஆண்டு (கி.மு.31), சாலிைாகன சகாப்தம் 
(கி.பி.78), லகதி ஆண்டு (கி.பி.248), குப்தைல்ேம் 
ஆண்டு (கி.பி.319), கஙகஅப் ஆண்டு (கி.பி496), ஹிஜரி 
ஆண்டு (கி.பி. 580), பசலி ஆண்டு (கி.பி.590), சுதர்சன் 
ஆண்டு (கி.பி.599), ஹர்ஷ ஆண்டு (கி.பி.606), 
லகால்ேம் ஆண்டு (கி.பி.824), லெைார் ஆண்டு (கி.பி 
879), இேக்மணலசன ஆண்டு (கி.பி.1179) லபான்ைன. 
இவை தவிர சுழற்சி ஆண்டுகளும் புழக்கத்தில் 
இருந்துைருகின்ைன” என்று தஞ்வச, தமிழ்ப் 
பல்கவேக் கழக ஓவேச்சுைடி ஆவு உதவியாளர் 
லமா.லகா. லகாவைமணி (இந்திய காேக் கணிதம், 
பாலமாழி பதிப்பகம், தஞ்சாவூர்-613 004) ஆராந்து 
உவ ர க் கி ை ா ர் .  இவை  ல ப ரு ம் ப ாலு ம் , 
ைடலமாழிப்லபயர்கள் தாஙகிய மாதஙகள் 
அடஙகியவை.

இன்வைக்குத் ‘புதிய’ வத மாதத்தின் திருைள்ளுைர் 
ஆண்டு மாதிரிலய கிறிஸ்து பிைந்த ொவளலயாட்டி 
ஆஙகிே ஆண்டு லகாண்டாடப்படுைது பிந்வதய 
ைரோறு.

ஏைத்தாழ 23.5 பாவக லதன்லகாடி மகர 
ராசியிலிருந்து சூரியனின் ைடக்கு லொக்கிய ஆறு 
மாத காேப் பயணம் உத்தராயனம் ஆகும். அது 
‘கூதிர் சந்தி’ (Winter solstice) ொளில் (டிசம்பர் 22) 
லதாடஙகுகிைது. சூரியன் மகர ைடிை உடுக்கணத்தில் 
சஞ்சரிக்கும். ஏைத்தாழ 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 
அதுலை வதத்திஙகள் முதல் ொள். ‘மகர சஙகிராந்தி’ 
என்றும் ைழஙகுைர். ஆயின் சிந்துலைளி மக்கள்தம் 
ஆண்டுத் லதாடக்க ொள் இது. பிற்காேத்தில் இதுலை 
திருைள்ளுை ஆண்டுப் பிைப்பும் ஆயிற்று.

ொம் குறிப்பிட்ட ‘ஒவர’ உடுக்கணம் அருலக 
லதான்றும் ‘மிருக சீர்ஷம்’ (மான் தவே) என்ை லசால் 
மருவி - மார்கழி என்ைானதாக ைடநூோர் கருதுைர். 
ஆயின் உண்வம அதுைல்ே.

சிந்துலைளி ொகரிக உச்சக் காேகட்டத்திலிருந்லத 
(கி.மு.4000-கி.மு.2000) குளம் நீராடல் திராவிடத் 
தமிழர் மரபு. லமாகஞ்லசாதாலராவில் 39 அடி 
நீளமும், 23 அடி அகேமும், 8 அடி ஆழமும் 
லகாண்ட நீராழிகள் (Citadel) பற்றிய தகைல்கள் 
அறிலைாம்.

ம்கை்னககும் அதிரகுரல் கைாரவானம் நீஙகை
பனிபபடு ் பைல் விை்லபபருவத்து
ஞாயிறு கைாயா நளி மாரிப பின்குளத்து
மா இருந் திஙகைள் மறுநி்ற ஆதி்ர விரிநூல் 
அந்ைணர விழவு வைாடஙகை
புரிநூல் அந்ைணர வபாலம் கைலம் ஏற்பம்
 (பரிபாடல்-11:74-79)

- என்ைபடி அைலைார் எனப்படும் அந்தணர் ைழி 
ைருணாசிரமஙகள் புகுந்த பின் மாதஙகள் லதாறும் 
சடஙகு, சம்பிரதாயஙகள் ெவடமுவையாயின.

இஙகு ‘ஞாயிறு காயா ெளி’ என்ை லசால் லையில் 
லகாடுவமயில்ோத கார்த்திவக மாதத்திவனச் 
சுட்டும். சஙக காேத்தில் ஐப்பசி, கார்த்திவக 
அவடமவழயால் குளஙகள் நிரம்பியிருக்கும். ெளி 
(கார்த்திவக) மாரிக்குப் பின் அதாைது- ‘மாரி கழி’ 
அல்ேது ‘மாரி குளம்’ - மருவி இன்று ‘மார்கழி’ 
என்ைானது. இப்படிலய ஒவலைாரு தமிழ்மாதப் 
லபயர்களும் ைழக்கில் ைந்தன.

தைமிழ்ச் சஙக காேம் உருைாகும் முன்னலமலய 
(கி.மு 2000-1000) சூரியன் லதற்லக 23.5 பாவக 
தாழ்ச்சியிவனத்லதாடும் கூதிர் சந்தி (Winter solstice)
ப் பருை கட்டத்தில் (வதமாதம்) சூரியன் மகர 
ராசியில் இருந்தது. ஆழ்கடல் ென்னீலராட்டத்தின் 
கடவுளாகக் கருதப்படும் பாபிலோனிய ‘இயா’ (Ea) 
எனும் லதைக் குறியீடு மகரம் (Capricoinus) எனும் 
நீர்ப்பிராணி. லசம்மறியாட்டின் உடலும், மீனின் 
ைாலும் லகாண்ட அபூர்ைத் லதாற்ைத்துடன் அது 
சித்தரிக்கப்பட்டது. கடோழி என்றும் சுைைம் 
என்றும் சுட்டப்லபறுகிைது.

சஙக காேத்தில் சூரியன் 23.5 பாவக லதற்லக 
கூதிர் சந்தியின்லபாது மகரம் கடோழி (‘சுைைம்’) 
ைடிை உடுக்கணத்தில் இயஙகியது. அதுலை வத 
(ஜனைரி-பிப்ரைரி) மாதம் - மகரப் லபாஙகல், உழைர் 
திருவிழா .

ஆயின், ‘ஞாயிறு லபாற்றும்’ பழந்தமிழர் 
விடிகாவே சூரிய உதயத்திவன ‘திருைள்ளுை 
ஆண்டு’த் லதாடக்கமாகக் குறித்தனர்.

ெம் முன்லனார்கள் இைந்தைர்கவளப் புவதப்பது 
இல்வே. சிவதமூட்டி எரித்தனர். தீயாகி ைானில் 
விண்மீன்களாக ஒளிர்பைர்கவளலய ைள்ளுைரும் 
“ைானுவையும் லதைஙகளுள் வைக்கப்படும்” 
என்கிைார். அந்த விண்மீன்களுக்குத் தம்முடன் 
ைாழ்ந்த லபரியைர்களின் லபயர்கவள வைத்து 
ைழிபட்டனர். சிை-வசை என்றும், விஷணுவைணை 
என்றும் உரிச்லசாற்கள் உருமாறுைவதப் லபாேலை 
‘தீ ைழிபாடு’ என்பது, ‘வதை ைழிபாடு’ ஆயிற்று. 
இன்வைக்கும் மவேயாள, சிஙகள லமாழிகளில் 
‘வதைம்’ என்ை லசால் லதைத்வதக் குறிக்கிைது. 
லதைம் எனும் லசால் ஆண்டு, கடவுள் லபான்ை பே 
லபாருள் குறிக்கும். ‘லதை’த் திஙகள் அல்ேது ‘லத’த் 
திஙகள் பின்னாளில் ‘வத’த் திஙகள் ஆயிற்று 
எனோம்.

இதில் இன்லனாரு லைடிக்வக. கி.பி. 14000 
ஆண்டில், அதாைது இன்றிலிருந்து சுமார் 12000 
ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு- ‘அபிஜத்’ (Vega) எனும் 
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விண்மீலன ெமது புதிய துருை விண்மீனாக 
நிவேலபறும். அன்வைக்கு சூரியனின் ைசந்த சம 
லொக்கு ொள் என்பது ஐப்பசி மாதம் துோம் ராசியில் 
இடம்லபறும்.

அதனால் இன்னும் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளின் 
பின் ஐப்பசி விசுலை தமிழ்ப் புத்தாண்டுப் பிைப்பாக 
மாறும். அன்வைக்கு மகர ராசியில் லகாவட உச்சம். 
அதாைது அன்வைக்கு வத மாதத்தில் கத்திரி லையில் 
கடுக்கும். சித்திவர மாதத்தில் இவேயுதிர் சம 
லொக்குொள் ைரும். கூதிர் சந்திலயா ஆடி மாதம் 
ைரும். இப்படித் தான் ைானவியல் தன்வனப் 
புதுப்பித்துக் லகாண்டு இருக்கிைது.

இத்தவகய பருை மாற்ைஙகளுக்கு என்ன காரணம்? 
இந்தப் பூமி, சூரியவன நிவேயான சுற்றுப்பா-வ 
தயில் இயஙகுைது லதரியும். ஆனால் அந்தப் பூமியின் 
சுழற்சி அச்சு லமல்ே லமல்ேத் தவேயாட்டம் 
லபாடுைதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த 
ைானவியல் அடிப்பவடயில் தான் சிந்துலைளிக் 
காேம், சஙக காேம், இன்வைய ஆண்டுக் கணக்குகள் 
ைகுக்கப்படலைண்டும். சிந்துலைளியின் திராவிட 
ொகரிகமும், சஙக காேத்திய பழந்தமிழர் ொகரிகமும் 
சார்ந்லத ெம் பண்பாட்டு ஆதாரஙகள் நிறுைப்பட 
லைண்டியுள்ளது.

அலத வத மாதம் முழுநிோ ெண்டுத் லதாற்ைங 
லகாண்ட ‘களைன்’ (கடகம்) உடுக்கணத்தில் கீவழ 
ைானில் லதன்படும். கடகத்தில் அடஙகிய ‘லடல்டா 
கான்சரி’ (Delta Canceri) விண்மீன் ஒரு நீே (புஷய’) 
விண்மீன் என்பதால் ைடலமாழியில் ‘நீோம்பல்’ 
என்று அர்த்தத்தில் ‘பூசம்’ என்ைனர். வதப் பூசத் 
திருவிழா இன்று பிரபேம். ஆம்பல் குளத்தில் 
வதந்நீராடுவகயில் கவரமணலில் ஊர்ந்து 
விவளயாடும் ‘களைன்’ எனும் ெண்டு (கடகம்) 
கைனிப்புக்கு உரியது.

பமாகஞ்லசாதாலரா மக்களின் பழம்லபயர் 
‘ெண்லடார்’ என்றும் 1953 ஆம் ஆண்டு மும்வபயில் 
ைாழ்ந்த ‘ஹீராஸ்’ (Heras) பாதிரியார் கருதுைார். 
பின்னாளில் வைணை மரபில் துர்ைாச முனிைரால் 
சபிக்கப்பட்டு மண்டூகம் (தைவள) ஆகிச் 
சிேம்பாற்றில் ைாழ்ந்த முனிைருக்குச் சாப 
விலமாசனம் தரலை திருமால் கள்ளழகராகி 
(‘களைராகி’?) வைவகயில் இைஙகி தரிசனம் 
தருகிைாலரா? கருத்த ‘அளைன்’ (அல்ேது அழகன்?) 
ஆற்றில் இைஙகுைது மதுவர வைலபாகம். திருமாலுக்கு 
உகந்த ஆைணி மாதத்தின் இந்தப் பண்டிவக, 
இன்வைக்கு ஆடி மாதத்தில் முன்லனறி ைருைது 
கைனிப்புக்கு உரியது.

இன்று அந்தக் குளிர்காே சந்தியானது - முன் 
கூட்டிலய மார்கழியில் நிகழ்ந்து விடுகிைது. அன்வைய 
தினம் சூரியன் தனுசு ராசியில் நிவேலபறுகிைது. 
இன்வைய கூதிர்சந்தி ைானவியல் ரீதியாக 25 
ொட்கள் முன்னதாக ‘மகர சஙகிராந்தி’க்குப் பதில் 
‘தனுசு சஙகிராந்தி’யின் மார்கழி மாதலம 
ைந்துவிடுகிைது. அதாைது டிசம்பர் மத்தியில் ‘புதிய’ 
வத மாதமும் ைருைதனால் கதிர் அறுப்பு ஏைத்தாழ 
அப்லபாலத முடிந்துைரும். ஆயின் ‘வதப்லபாஙகல்’, 
மார்கழி மாதத்திலேலய லகாண்டாட லைண்டும்.

அவைாைானால் திருைள்ளுைர் தினமும் 
கிறிஸ்துமஸ் பண்டிவகயும் சற்லைைக்குவைய ஒலர 
காேகட்டத்தில் அவமந்துவிடுகிைது அல்ேைா? 
இன்வைக்கு இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளும் 20-25 
ொட்கள் லைறுபாட்டில் உள்ளன என்று 
குறிப்பிட்லடாம். இதனாலேலய பண்வடய 
தமிழ்ச்சஙக இேக்கியஙகள் சுட்டும் ‘வதந்நீராடல்’ 
இன்று ‘மார்கழி நீராட’ோக மருவி விட்டது. 
அவைாலை, திருப்பள்ளி எழுச்சி ஓதும் மார்கழி 
விஷணுவுக்கு உகந்த மாதம் என்று லபாற்ைப்படுகிைது.

மார்கழி வைகுண்ட ஏகாதசிவய ஒட்டிலய 
ஆஙகிலேயர் கணக்குப்படி ‘கிறித்துமஸ்’ சிைப்பு 
விழாவும், கிரலகாரியன் ஆண்டுப் பிைப்பும் என்க. 
ரம்ஜான் லொன்புத் லதாடக்கமும் ஏைத்தாழ இலத 
காேகட்டத்தில் தான். எல்ோம் புத்லதழுச்சி, 
புத்துணர்வு, புத்துணவு, புத்துேகம் என்று புது 
ெம்பிக்வக சார்ந்த பண்டிவககள்.

இன்று ெமக்கு நிவேயான ைடதுருை விண்மீனாகத் 
லதான்றும் ‘லபாோரிஸ்’ (Polaris) கூட நிவேயானதன்று. 
காரணம், பூமிதன் சுழற்சி அச்சு நிவேயானதில்வே. 
ஏைத்தாழ ஒவலைாரு 400 ஆண்டுகளுக்கும் 3 பாவக 
வீதம் பூமி பம்பரம் லபால் தவேயாட்டம் (Precession) 
லபாடுகின்ைது. இதனால் காேந்லதாறும் பருைஙகள் 
மாறி ைருகின்ைன.

ெம் ைரோற்றில் பண்வடய மாதஙகள் இடம் 
ம ா ை வி ல் வே  எ ன் ை ா லு ம்  ை ா ன வி ய ல் 
அடிப்பவடயிோன ைாழ்வியல் நிகழ்ச்சிகள் 
முன்லனறிலய ைருகின்ைன. பூமியின் சுழற்சி அச்சுத் 
தள்ளாட்டத்தினால் இன்வைக்லகா ைசந்த 
சமலொக்குொள் இன்று பஙகுனி மாதத்திலேலய 
முன்லனறி ைருகிைது. பண்வடய ஏப்ரல் 14 
நிகழ்ச்சிகள் எல்ோம் மார்ச் 21 அன்லை ெடந்லதறி 
விடுகின்ைன.

அன்வைய கார்த்திவகத் தீப ஒளித் திருொள் 
இன்று ஐப்பசி மாதம் தீபாைளிப் பண்டிவகயாகக் 
லகாண்டபாடப் லபற்று ைருகின்ைது. அதாைது 
புத்லதாளி விழாக் லகாேம்.

இதன்ைழி இன்லனாரு உண்வமயும் அறியோம். 
பண்வடத் தமிழர் ைட அவேக்கும் லதன் அவேக்கும் 
ெடுவில் இரவும் பகலும் சமமாக அவமகிை 
சமலொக்கு ொட்கவளலய ஆண்டுத் லதாடக்கமாகக் 
லகாண்டு இருந்தனர். அதனாலேலய லபரும்பாலும் 
இத்தவகய தினஙகள் ‘விசு’ என்று குறிக்கப்லபற்ைன.

வதத்திஙகள் முதல் ொளில் உழைர் லபருமக்கள் 
லைளாண்வம முடித்துப் லபாஙகல் உண்பதும், 
வைணைப் பக்தர்கள் மார்கழியில் ஆண்டாள்-
சுந்தர்ராஜன் திருக்கல்யாண விருந்து உண்பதும், 
இசுோமிய ெண்பர்கள் தம் விரதஙகள் முடித்து 
ரம்ஜான் உணைருந்துைதும் சடஙகு மாறினாலும், 
சம காேச் சம்பிரதாயஙகள் அல்ேைா? ஆனாலும் 
ைசந்த சமலொக்குொள் அடிப்பவடயிோன தமிழ் 
ஆண்டுப் பிைப்பும் , தமிழர்தம் வதமாதத் 
திருைள்ளுைர் ஆண்டுப்பிைப்பும் எதிர்காேத்தில் 
மாறும்.

கைட்டு்ரயாளர: விண்வவளி விஞஞானி (ஓய்வு)



1
நீளாற்றின் கை்ரயில் இரண்டு வகைாககுகைள் ைனித்திருந்ைன
அ்லகைளில் வி்ளயாடிய கைாற்று கை்லத்ை சிறகுகைளின்
அடரத்தி்ய அ்வ ைஙகைள் அலகுகைளால் ் கைாதின
வியர்வ்ய அலசிய வைாழிலாளியின் உட்ல
்நசத்துடன் ைழுவியது நதி
கைால் ் வககைத் ையஙகுமவளின் ைந்ைஙகைளின் ஒளியில்
மீனின் கைண்கைள் ஒளிரந்ைன
எபபடி இருந்ைாலும் தூரத்து ம்லககுன்றின் பச்்சயத்தின்
்வரகைள் உறிஞசிகவகைாண்டிருககும் ஆற்றின் மறுகை்ரயில்ைான்
நான் வசிககும் வீடு
இரவுகைள் ைஙகிய இருளின் ைடஙகைள் நி்றந்ை அைன்
கூ்ரயில் எப்பாதும் கிடககிறது ஒரு பற்வ
மிரண்ட கைண்கைளில் அது எப்பாதும் திரண்ட ் மகைஙகை்ளப
பாரத்துகவகைாண்்டயிருககிறது
எந்ைப வபாழுவைன்றும் வைரியாை அைன் இருபபில்
இன்னும் கிளறபபடுவது யாவைனில் என் ைனி்ம.

2
விரல்கைளுககு இ்டயில் ஒரு ் ர்கைவயன
இந்ை நதி ஓடிகவகைாண்டிருககிறது
எப்பா்ைனும் அைன் பரபபு நீரால் நி்றவைால்
குளிரந்து மனம் நி்றந்திருககிறது அைற்கு
நீரற்ற நாட்கைளில்
அைன் ் ைாலின் சிராய்பபுகைளில் 
மருந்திட வககைற்ற நமககு
வகைாஞசமும் வவட்கைமில்்ல.
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யசாழன ஆதி
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இைங்கத் தமிழர் வரைாறு
கிைக்கிைஙழ்கயில் நா்கரும் தமிைரும்

(கி.மு. 250- கி.பி 300)

நூல் அறிமு்கம்

மபரசாசிரியர் க�ௌனகுரு
maunasiththan@gmail.com

இேஙவகத் தமிழர் ைரோறு - கிழக்கிேஙவகயில் 
ொகரும் தமிழும். (கி,மு. 250-கி,பி 300) எனும் இந்நூல் 
இந்து சமய கேசாரத் திவணக்களத்தால் 2016 இல் 
லைளியிடப்பட்டுள்ளது. 550 பக்கஙகவளக்லகாண்ட 
இந்நூலின் விவே2500/= அழகிய முவையில் குமரன் 
பதிப்பகம் இதவன அச்சிட்டுள்ளது. இதன் 
லதாகுப்பாசிரியர் லபராசிரியர் பத்மொதன் 
முப்பத்தி ஐந்து (35) கட்டுவரகவளக் லகாண்ட 
லதாகுதி இது. தானும் இதிலே லபரிய லபரிய 
கட்டுவரகவள எழுதியதுடன் ைழிகாட்டியாக நின்று 
லதாகுத்துமிருக்கிைார் லபராசிரியர் சி. பத்மொதன்.

கிழக்கிேஙவகயில் மிகப்பழங காேத்தில் தமிழ் 
லமாழி லபசுகின்ை அல்ேது தமிழ் லமாழிவய தமது 
அரச அலுைல் லமாழியாகக் லகாண்ட ொகர் 
ராஜயஙகள் இருந்ததவன இந்நூல் கல்லைட்டு 
புவதலபாருள் ஆதாரஙகளுடன் நிறுை முயன்றுள்ளது. 
எனலை இது ஒரு முக்கிய நூோக தமிழ் 
ஆர்ைேர்களால் ைரலைற்கப்படுகிைது.

இநதியப்கபரும் கணடத்தில் நசாகர்

ொகர் என்லபார் பரதகண்டத்தில் பரவிைாழ்ந்த 
ஓர் லபரும் இனக்குழுமமாகும். 
லதான்மஙகளில் ொகர் பற்றிய 
கவதகள் அதிகம் உண்டு, மஹா 
பாரதத்தில் இந்த ொகர் ஓர் முக்கிய 
இனக்குழுமமாக கூைவும் படுகிைது. 
ொகர் இனத்வத ஆரியர் ைருமுன் 
இந்தியாவில் ைாழ்ந்த இனக்குழுமம் 
என்பார் அம்லபத்கார். ொகவரப் 
பற்றி புராதன இேக்கியஙகளான 
இராமாயாணம் மஹா பாரதம் 
புராணஙகள் லபான்ைைற்றில் 
கூைப்பட்டுளன ொக மன்னர்கள் 
ஆட்சி சிே காேஙகளில் சிே 
இடஙகளில் நிேவியிருக்கிைது, சிசு 
ொகன் இந்திய ைரோறில் 
லபசப்படும் ஒரு மன்னன். 

இந்தியாவில் ொகோந்து என்ை ஒரு மாநிேம் உண்டு. 
லமௌரியர் குப்தர் லபான்ை பின்னால் ைந்த 
லபரசுகள் இைர்கவள அடக்க மிகுந்த பாடுபட்டன 
என்ை லசய்திகளும் உண்டு.

தமிழ் ொட்டின் ைரோற்று ஆரம்பமான சஙக 
காேத்தில் ொகர் இனத்வதச் லசர்ந்த பே புேைர்கள் 
இருந்திருக்கிைார்கள். புைத்திவண ென்னாகனார், 
மருதன் இளொகனார், முரஞ்சியூர் முடிொகராயர், 
லைள்வளக்குடி ொகனார், லபான்ைைர்கவளக் 
குறிப்பிடோம். முடிொகர் இனத்வதச் லசர்ந்த 
முரஞ்சியூர் முடிொகராயர் லசர மன்னனான 
உதியஞ்லசரவே பாடியிருக்கிைார். இைர்கள் 
ொகவுருவைத் தவேயில் அணிந்ததால் முடிொகர் 
என்றும் சூட்டுொகர் என்றும் அவழக்கப்பட்டனர். 
ொக ைழிபாட்டில் ஈடுபட்டைர்கள் ொகலரன்றும் 
அைர்கள் இந்தியப் பழஙகுடிகளுள் ஒருைர் என்றும் 
லபரும்பாோன அறிஞர் லகாள்ைர். ொகர் பற்றி பே 
ஆய்வுகள் ைந்துள்ளன.

இலஙடகயில் நசாகர்

லபராசிரியர் கணபதிப்பிள்வள 1956 இல் 
லைளியிட்ட ‘இேஙவக ைாழ் 
தமிழர் ைரோறு’ எனும் சிறு 
வகநூலில் புத்தர் மூன்று முவை 
இேஙவக ைந்தலபாது இரண்டாம் 
மூன்ைாம் முவையாக ொக 
தீபத்திற்கும், கலியாணிக்கும் 
லசன்ைார் எனவும் அப்பகுதிகளில் 
ெ ா க ல ர  ை சி த் தன ர்  என 
மஹாைம்சம் கூறுைதாகவும் 
எழுதியுள்ளார்.

அத்லதாடு பண்வடக்காேத்தில் 
ொகர்  இேஙவகயில் பரவி 
இருந்தவமவய கி,பி 2 ஆம் 
நு ற் ை ா ண் டி ல்  ல த ா ன் றி ய 
மணிலமகவே ைலியுறுத்துகிைது 



பேராசிரியர் எஸ். ேத்�நாதன

இப்லபாது கலபவட்டு 
அகழ்வாயவுத து்ைபகாண்டு 
கிைககிேங்கயில கி.மு 
250ஆம் ஆண்்டளவில தமிழ் 
லபசிகபகாண்டு தமிழில 
கலபவட்டுகள் இட்டுகபகாண்டு 
லவளாண்்ே ப்யது பகாண்டு 
இரும்பி்னப் பாவிததுபகாண்டு 
நாக வழிபாடு ப்யதுபகாண்டு 
அரசு அ்ேதது வாழ்நத ஓர் 
இனக குழுேம் பற்றிய கலபவட்டு 
பு்தபபாருள் ஆயவுகள் மூேம் 
நிறுவப்படுகிறது. கற்ப்ன எனக 
கூறப்பட்்ட ஒரு புராதன வரோறு 
நிறுவப்படுகிறது.
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எனவும் இன்று கந்தலராவட என அவழக்கப்படும் 
இடம் பண்வடய ொகர் குடியிருப்பின் தவே ெகர் 
எனவும் கூறுைர். விஜயன் பிைப்பதற்கு முன்னலரலய 
ொகர் கடல் ைணிகம் லசய்து ைளர்ச்சி லபற்றிருந்தனர் 
எனவும் இந்ொக சாதியினர் தமிழலராடு கேந்து 
தமிழராயினர் என்பதும் லபரா. கணபதிப்பிள்வள 
அன்று கண்டவடந்த முடிவு.

வட இலஙடகயில் நசாகர்

ொகதீபம் எது எனத் லதடுலைார்க்கு யாழ்ப்பாணலம 
ொகதீபம் என ைல்லிபுரச்லசப்லபடு காட்டும் என 
ைலியுறுத்தி ொகவர ைட இேஙவகலயாடு லதாடர்பு 
படுத்தியுள்ளார் லபரா, கணபதிப்பிள்வள. அைர் 
காேத்தில் கிழக்கிேஙவகயில் ொகர் குேம் 
இருந்தவமக்கான கல்லைட்டு புவதலபாருள் 
இேக்கியச் சான்றுகள் கிவடக்காவமயினால் அைர் 
கிழக்கிேஙவக ொகர் பற்றிக் கூைாது விட்டார். 
ொகதீபம் என்பது ைடக்கில் மாத்திரமல்ே கிழக்கின் 
லதன் எல்வே ைவர பரந்திருந்தது எனும் எண்ணத்வத 
இந்நூலும் இதில் கண்டு உவரக்கப்பட்ட கல்லைட்டு 
புவத லபாருள் படஙகளும் எமக்கு காட்டுகின்ைன.

கிழக்கிலஙடகயில் நசாகர்

கிழக்கிேஙவகயிலும் மட்டக்களப்பிலும் ொகர் 
இருந்தனர் என ைாய்லமாழிக் கவதகளும் இஙகு 

ைழக்கிலுள்ள ொகதம்பிரான் ைணக்கமும் 
மட்டக்களப்பு மான்மியமும் சிேருக்கு இடப்பட்ட 
லபயர்களும் உணர்த்துகின்ைன, இந்ொகர் 
கிழக்கிேஙவகயில் மட்டக்களப்பிற்கு ைடக்லகயும் 
லதற்லகயும் ைாழ்ந்துள்ளனர் எனத் லதரிகிைது.

�ட்டக்க்ப்பில் நசாகர்

மட்டக்களப்பின் ைழிபாடுகளுள் ொக ைழிபாடும் 
ஒன்று, மட்டக்களப்பு வசைக் லகாயில்கள் எனும் 
நூல் எழுதிய வி.சீ. கந்வதயா மட்டக்களப்பில் 
அன்று இருந்த ொக ைழிப்பாட்டுக் லகாவில்களாக 
பதிலனட் டுக் லகாவில்கவளக் கூறியுள்ளார். 
இக்லகாவில்கள் மட்ட்டக்களப்பின் கவரலயாரப் 
பகுதிகளிலும் உள்லள ையல் காட்டுப் பகுதிகளிலும் 
இருக்கின்ைன.

ொக ைழிபாலட இஙகு முக்கியம், சிே லபண்கள் 
உரு ைந்து ொகமாக லெளிந்து லெளிந்து ஆடும் முவை 
சிே இடஙகளில் இன்றும் உண்டு. இதற்கு 
பண்டாரியாலைளி ொகதம்பிரான் லகாவில் லைகு 
பிரசித்தம். அஙகு அந்ொக ைழிபாடு ைந்ததற்கான 
கர்ண பரம்பவரக் கவதயும் உண்டு. ைனிவத 
என்னும் லபண்ணுக்குப் பிைந்த 7 பிவளகளில் ஒரு 
பிள்வள ொகம் எனவும் அதவனலய அைர்கள் 
பின்னால் ைழிபட்டனர் என அக்கவத கூறும். அஙகு 
பூவச புரிந்தைர் ொக ெம்பி என அவழக்கப்பட்டார். 
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இது எமக்கு இச்லசால் இன்னுலமாரு ைரோறு 
கூறுகிைது. ைழக்கிலுள்ள ொகன், ொகமணி, 
ொலகஸ்ைரி, ொலகஸ்ைரன் எனும் லபயர்களும் 
ைரோற்வைப் புரிய உதவும் லபராகும்.

அன்று மட்டக்களப்பில் இருந்த குடிமகனாகக் 
கருதப்பட்ட ொகன் எனும் பவை விவனஞரான 
அப்லபரியாரும் அைரது லைற்றுடம்பும் குழுமிக் 
லகாேமும் அைர் எழுப்பும் திண்லணன்ை பவை 
ஒலியும் ஞாபகம் ைருகிைது. அைரது லபயர் ொகன். 
அதற்கு முன்னால் அைர் குேப்லபயவர இட்டு 
அன்று அவழத்தனர், இப்படியான லபயருடன் 
அன்று பேர் இருந்தனர். ொகன் ொகி என்ை 
லபயர்கள் பின்னால் ொக தம்பிரான் ஆனது அதன் 
பின் ொக ஈஸ்ைரன் ஆகி ஈஸ்ைரன் அந்தஸ்து 
லபற்ைது. லபண் ொகம் ொக ஈஸ்ைரி ஆனது. 
சிைவனலய ஈஸ்ைரன் என அவழப்பர். சிைனின் 
ஆபரணமானதால் அது சிை அந்தஸ்வதயும் 
லபற்ைது.

சிைன் குழு ொக குழுவை லைன்ை ைரோறும் 
இதற்குள் புவதந்து கிடக்கோம் அல்ேைா? இப்படி 
ைாய்லமாழித் தகைல்கள் லகாவில் ைழிபாடுகள் 
என்பன சரித்திர ஆைணமாக மட்டக்களப்பில் 
மலிந்து கிடக்கின்ைன. லதாண்டி எடுக்கும் 
திைனுவடலயார்தான் இல்வே. இச்லசய்திகள் 
கல்லைட்டு, புவத லபாருள் ஆதாரம் மூேம் 
நிரூபிக்கப்படாவமயினால் அது ைரோற்று 
ஆய்ைாளர்கவள ஈர்க்கவில்வே.

இலதா இப்லபாது ொகர் மட்டக்களப்பில் பரவி 
ைாழ்ந்தவமக்கும் மட்டக்களப்பில் கி,மு 250 
ைருடஙகளுக்கு முன்னலர ொகரிகம் மிகுந்த மக்கள் 
ைாழ்ந்தனர் என்பதற்கும் கல்லைட்டுச் சான்றுகள் 
கிவடத்துள்ளன. கிழக்கிேஙவகயில் ஒரு லபரும் 
ொககுே அரசு இருந்தவமக்கான சான்றுகவள 
இந்நூல் தருகிைது.

நூலும் நூலின பகுப்பும்

இந்நூல் ஏழு அதிகாரஙகளாகப்பிரிக்கப்பட்டுள்
ளது. அதிகாரம் ஒன்றில், பரதகண்டத்தில் ொகர் 
பற்றியும் இந்தியத் துவணக்கண்டத்தில் அைர்களின் 
லசல்ைாக்கு பற்றியும் விபரமாகக் கூைப்படுகிைது. 
அதிகாரம் இரண்டில் இேஙவகயின் பிராகிருத 
லமாழிச் சாசனஙகளில் ொகர் பற்றிச் லசால்ேப்படும் 
கு றி ப் பு க ள்  பு தி ய  கண்லணாட்ட த் தி ல் 
கூைப்படுகின்ைன. அதிகாரம் மூன்றில் பிராகிருத 
லமாழிச் சாசன ைழக்கில் ஏற்பட்டுள்ள தமிழ் 
லமாழியின் லசால்ோட்சி கூைப்படுகிைது. அதிகாரம் 
ொன்கில் மட்டக்களப்பு பிராந்தியத்தில் அவடயாளம் 
காணப்பட்ட தமிழ் பிராமிக் கல்லைட்டுகள் 
படஙகலளாடு விபரிக்கப்படுகின்ைன. அதிகாரம் 
ஐந்தில் திருமவே அம்பாவர மாைட்டஙகளில் 
காணப்படும் லபரும் கற்க ாேம் பற்றிக் 
கூைப்படுகின்ைது. ஆைாம் அத்தியாயத்தில் 
மட்டக்களப்பு லதசத்தில் ைாழ்ந்த ொக குேத்தைர் 
உருைாக்கிய லைள்புேஙகள் பற்றிக் கூைப்படுகிைது. 
ஏழாம் அத்தியாயத்தில் ஆதிகாேத்தில் மட்டக்களப்பு 
முக்கியமாக கிழக்கிேஙவகயில் ைாழ்ந்த ொகர் 
இனத்தைரின் ைழிபாட்டு முவைகள் விபரஙகள், 

விளக்கஙகள் கூைப்படுகின்ைன.

இதில் முதல் ொன்கு லபரும் கட்டுவரகவளயும் 
எழுதியுள்ளார் லபராசிரியர் பத்மொதன் 
அவையாைன

1. பரத கண்டத்தில் ொகர்

2. பிராகிருத லமாழிக் கல்லைட்டுகளில் ொகர்

3.  பிராகிருத லமாழிக் கல்லைட்டுகளில் தமிழ் 
லமாழியின் லசல்ைாக்கு

4.  மட்டக்களப்பில் ொகரின் பண்பாட்டுச் 
சின்னஙகள்

இந்த ொன்கு கட்டுவரகளும் இதுைவர ொகர் 
பற்றி ைந்த ஆய்வுகவள உட்லசரித்து எழுதப்பட்ட 
கட்டுவரகளாகும். இவை கிழக்கிேஙவக ொகவர 
அறிந்துலகாள்ளவும் பின்னால் ைரும் கிழக்கிேஙவக 
ொகரின் தடயச் சின்னஙகவளப் புரிந்து லகாள்ளவும் 
லபருதவி புரிகின்ைன. இேஙவகக்கு விஜயன் ைந்த 
ஆண்டாக கி.மு 600 கூைப்படுகிைது. விஜயன் 
ைருமுன்னர் இஙகு இயக்கர், ொகர் என இரு 
இனக்குழுக்கள் இருந்தனர் எனப் பே நூல்கள் 
கூறியுள்ளன.

இப்லபாது  கல்லைட்டு அகழ்ைாய்வுத் 
துவணலகாண்டு கிழக்கிேஙவகயில் கி, மு 250 ஆம் 
ஆண்டளவில் தமிழ் லபசிக்லகாண்டு தமிழில் 
கல்லைட்டுகள் இட்டுக்லகாண்டு லைளாண்வம 
லசய்து லகாண்டு இரும்பிவனப் பாவித்துலகாண்டு 
ொக ைழிபாடு லசய்துலகாண்டு அரசு அவமத்து 
ைாழ்ந்த ஓர் இனக் குழுமம் பற்றிய கல்லைட்டு 
புவதலபாருள் ஆய்வுகள் மூேம் நிறுைப்படுகிைது. 
கற்பவன எனக் கூைப்பட்ட ஒரு புராதன ைரோறு 
நிறுைப்படுகிைது.

ம�ற்கி்ம்பும் இரணடு பிர்தசான விடயஙகள

1. ொகரின் லபச்சு ைழக்கு லமாழி தமிழ் என்பது

2.  கி . பி  முதல்  இரு நூற்ை ாண்டுகளில் 
கிழக்கிேஙவகயில் தமிழர் சமூகம் உருைாகி 
ல க ா ல ே ா ச் சி  ல ச ல் ை ா க் கி வ ன ப் 
லபற்றுவிட்டலதன்பது.

20 ைருடகாேமாக தமிழ் பிராமிக் கல்லைட்டுகவளப் 
படித்த அனுபைமும் பயனுலம இந்நூலுக்கு 
அடிப்பவட என்கிைார் லபராசிரியர் சி பத்மொதன். 
தான் லதடிப் லபாகவில்வே லகாணர்ந்து தந்தார்கள், 
மவேகளில் இருந்தைற்வைத் தவிர ஏவனய அவனத்து 
இடஙகவளயும் லசன்று பார்த்லதன் என்கிைார் 
லபராசிரியர்.

இநநூலசாக்கத்தில் மபரசாசிரியர் பத்�நசா்தனுக்கு 
உ்தவியவர்கள

மட்டக்களப்பிலிருந்து எழில்ைாணி, பத்மொதன், 
குணபாேசிஙகம், கிரிதரன், எட்வின், Dr.அருள் நிதி, 
ராகுேலதவி திருலகாணமவேப் பகுதியிலிருந்து 
டாக்டர். சதீஸ், டாக்டர்.ஜீைராஜா இைர்களின் 
கட்டுவரகளும் அைர்கள் ைழஙகிய தகைல்களும் 
சான்றுகளும் நூவே நிவைத்துள்ளன.

மட்டக்களப்பில் இேைாவண லைரம் , 
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பிளாக்குழிலைரம், கல்ேடிச் லசவன, பாோமடு, ைந்தாறுமூவே, மாைடிலைம்பு, 
ைாகவர, படிலைட்டினமவே, குடும்பி மவே, குசாேன் மவே, ொைற்குடா, 
களுைான்சிக்குடி, தாந்தாமவே, மகிழடித்தீவு, லைல்ோலைளி, விலைகானந்தாபுரம், 
தும்பஙலகணி, கழுமுந்தன் லைளி, லெடியமடு அம்பாவை, திருலகாணமவே 
மாைட்டஙகளில் உள்ள சஙகமன் கண்டி, கஞ்சிகுடிச்சாறு, காரதீவு, தம்பேகாமம், 
திருலகாணமவே, திருக்கரவச, லகாகர்ணம் என கிழக்கிேஙவகயின் ைடபகுதியிலிருந்து 
லதன் பகுதிைவர 26 இடஙகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கல்லைட்டுகள் புராதன 
லபாருட்கள் அகழ்ைாய்வுச் சின்னஙகள் இந்நூலில் உண்டு. இேஙவகயின் புராதன 
ைரோற்று எழுத்தியல் எனும் பிரதான நீலராட்டத்துள் கிழக்கு மாகாணம் தனது 
கல்லைட்டு ஆதாரஙகளுடன் இப்லபாது மிகுந்த ைலிவமலயாடும் அழலகாடும் 
பிரசன்னமாகிைலதா என்ை உணர்வையும் இது ைரோற்று நிர்ப்பந்தலமா என்ை 
சிந்தவனவயயும் இந்நூல் தருகிைது.

மபரசாசிரியர் பத்�நசா்தன கருத்துகள

இதன் முன்னுவரயில் லபராசிரியர் பத்மொதன் லபரும் கற்காேப் பண்பாட்டுச் 
சின்னஙகவளக் குறிப்பிடும் லபாது அரசர் தவேைர் பற்றிக் குறிப்பிட்டாலும் அரசுக்கு 
அடித்தளமாக இருந்த உவழப்பாளர் உற்பத்தி நிவே ஆகியைற்வைக் கூறுைது 
ைரலைற்புக்குரியது. அகழ்ைாய்வில் அரசவரயும் மதஙகவளயும் இேக்கு வைக்கும் 
ெமது அகழ்ைாய்ைாளர் பேர் மக்கவள மைந்துவிடுதல் இயல்பு. எஙகள் அகழ்ைாய்வு 
இன்னும் சமூக அகழ்ைாய்ைாக பரிமாணம் லபைவில்வேலய என்ை குவை சிேரிடம் 

உண்டு.

இஙகு பத்மொதன் பின் ைருமாறு கூறுகிைார். 
லதன்னிந்தியாவில் இருந்தும் பரவிய ஆதி இரும்புக் 
காே மக்கலள முதன் முதோக உற்பத்திமுவை 
ஒன்றிவன இேஙவகயில் உருைாக்கினர் . 
பயிர்ச்லசய்வக, நீர்ப்பாசனம், உலோக ைார்ப்பு, 
மட்கே உற்பத்தி, கிராம ெகர அவமப்புகள், 
பண்டமாற்று, சந்வதப்படுத்தல், கடற்பிரயாணம் 
முதலிய யாவும் அைர்களின் ெடமாட்டத்லதாடு 
ைழவமயாகின என்கிைார்.

இஙகு அரச அவமப்புக்கு அடித்தளமாக 
விளஙகிய உற்பத்தி கூைப்படுகிைது. இதவன 
ஆதாரமாக வைத்து ொம் அன்வைய கிழக்கிேஙவகயில் 
மட்டக்களப்பின் சமூக அவமப்வப லதாழில் 
பிரிவிவனகவள கட்டவமத்துக் லகாள்ளோம். 
அத்லதாடு கிழக்கிேஙவக முன்லனார் ைாழ்ந்த 
ைாழ்வையும் கற்பவன லசய்துலகாள்ளோம்.

விஜயன் ைருவகயின் முன் இஙகு ொகரும் 
இயக்கரும் ைாழ்ந்தனர் என்ை ைாய்லமாழிக் கவதயும் புராணஙகளும் உண்டு. இந்தக் 
கவதயிவன மட்டக்களப்பு பூர்வீக சரித்திரமும் பதிவு லசய்துள்ளது. ொகர் 
இயக்கலராடு கேந்து ஒரு சமூகமானார்கள், அைர்கள் எல்ோ ெகரஙகளிலும் ஆட்சி 
புரிந்தார்கள், உகந்வதயில் அைர்கள் கூடி ைாழ்ந்தனர், இது புராணக் கவதலயா 
கற்பவனக் கவதலயா அல்ே என்கிைார் பத்மொதன். கணிக்கப்படும் ஒரு ைரோற்று 
ஆய்ைாளரின் முக்கிய கூற்று இது.

இதில் இரு முக்கிய விடயஙகள் அடஙகுகின்ைன

1. இனக்கேப்பு பற்றியது

2. அரசுகளின் உற்பத்தி பற்றியது

லபௌத்த மதம் ைருமுன்னர் இேஙவகயில் இயக்கரும் ொகரும் ைாழ்ந்தனர் என 
மஹாைம்சம் கூறினும் அது இனக்கேப்பு பற்றிக் கூைவில்வே. ஆனால் இயக்கரும் 
ொகரும் மட்டக்களப்பு லதசத்தில் ைாழ்ந்து கேப்புற்ைனர் என்பவத மட்டக்களப்பு 
மான்மியம் கூறுகிைது. ஆனால் அக்கூற்வை ைரோற்று ஆய்ைாளர் எைரும் இதுைவர 
கணக்கில் எடுக்க வில்வே. ஆனால் அக்கூற்றுகவள இந்த நூலில் ைரும் புவதலபாருள் 
கல்லைட்டு ஆதாரஙகள் நிரூபிக்கின்ைன.

கைாரான சரித்திய ஆசிரியர்கள் எஙலக கல்லைட்டு, புவதலபாருள் சாட்சிகள் 
என்று லகட்பர். அைர்கள் லகட்ட அந்தச் சரியான கல்லைட்டுச் சாட்சிகள் இப்லபாது 
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கிவடத்து விட்டன. இதவன மட்டக்களப்பு இளம் 
தவேமுவையினருடன் லசர்ந்து லைளிலகாணர்ந்து 
விட்டார் லபராசிரியர் சி பத்மொதன்.

புத்தளம் மாைட்டத்திலும் லபரும் லதாவகயான 
தமிழ்க் கல்லைட்டுகள் உள்ளன. அவை தமிழ்ப் 
பிராமி ைடிைஙகளில் உள்ளன. அைற்றுள் சிே கடந்த 
இரு ைருடஙகளுள் அவடயாளம் காணப்பட்டன. 
அதனால் இேஙவக ைரோறு லதாடர்பாக 
ொன்காைது ைவகயான ஆைணஙகள் இப்லபாது 
கிவடக்கின்ைன. இைற்வைப் பரிசீேவன லசய்ைதன் 
மூேம் ஆதிகாே இேஙவக ைரோற்றிலும் இேஙவகத் 
தமிழரின் உற்பத்தி பற்றிய சிந்தவனகளிலும் 
லபருமளவிோன மாற்ைஙகள்; ஏைபடக்கூடிய நிவே 
உருைாகிவிட்டது என்பது அைரது கூற்று. இக் கூற்று 
அைரது சிந்தவனகளிலும் மாற்ைஙகள் ஏற்பட்டுள்ளன 
என்பவதயும் காட்டுகின்ைது லபாே எனக்குப்படுகிைது.

கைாரான கல்லைட்டு ஆதரம் லதடும் அைர் 
ைாய்லமாழி ஆதாரஙகவளயும் சரித்திர ஆதாரமாக 
இப்லபாது எடுக்க ஆரம்பித்துள்ளார். இது 
மற்லைார்க்கு ஒரு முன் மாதிரி. 
மன்னவரயும் உயர் சமயத்வதயும் 
லதடிய அைர், இஙகு மக்கவளயும் 
மக்கள் சமயத்வதயும் முக்கியமாக 
உற்பத்தி முவையிவனயும் உவழக்கும் 
மக்கவளயும் கைனம் லகாள்கிைார். 
அைரது இத்தவகய சிந்தவன மாற்ைம் 
அைர்மீது ெமக்கு அதிக மரியாவதவய 
ஏற்படுத்துகிைது.

நசாகருக்கு முனனர் கிழக்கிலஙடகயில் 
இருநம்தசார் யசார்?

ொகர் தமிழர் அல்ே என்பதும் 
அைர்கள் தமிழராகி பின்னர் தமிழ் 
லமாழியிவன தமது ஆட்சி 
லமாழியாக்கி அதில் கல்லைட்டுகளும் 
லசய்தனர் என அறிகிலைாம். 
அைர்கலள கிழக்கிேஙவகயில் 
இரும்புப்  பண்ப ாட்வடயும் 
உழுலதாழிவேயும் அறிமுகம் 
லசய்தனர் எனவும் அறிகிலைாம். 
அைர்கள் ொக ைழிப்பாட்டினர் என்றும் ொக 
ைழிபாட்டுடன் இஙகு ைந்த அைர்கள் பின்னர் 
வசைராயும் அதன்பின்னர் லபௌத்தராகவும் 
மாறினர் என்றும் லபரும் ொகரிகம் கண்டு ைாழ்ந்தனர் 
என்றும் அறிகிலைாம்.

ஆரியர் ைருவகக்குப்பின்னர் தான் இேஙவகயில் 
ொகரிகம் புகுந்தது என்ை மரபுக்கவதக்கும் இதற்கும் 
மிகுந்த லைறுபாடுண்டு. ஆரியர் ைருமுன் அதாைது 
விஜயன் ைருவகயின் முன் ஒரு ைளர்ச்சியவடந்த 
பண்பாடு இேஙவகயில் இருந்தவமக்கு பே 
சான்றுகள் இன்று கிவடக்கின்ைன,

அப்பண்ட்டிற்குரியர் ொகர் என்பது லமல்ே 
லைளிச்ச மாகின்ைது. ொகலரா ைந்து குடி ஏறியைர்கள். 
அப்படியாயின் ொகர் பண்பாடு இேஙவகக்கு 
ைருமுன் இஙகிருந்லதார் யாைர்? அைர்களின் 
பண்பாடு என்ன? என்ை லகள்விகள் எழுகின்ைன. 

ொகருக்கு முன்னர் இருந்த இயக்கர் எனும் குழு 
பற்றியும் தகைல் கிவடக்கிைது. இயக்கரும் ொகரும் 
கேந்தனர் என மட்டக்களப்பு மான்மியம் கூறுகிைது.

ைரோற்றில் இனக்குழுமக் கேப்பு, பண்பாட்டுக் 
கேப்பு என்பன ஏற்படுைது சகஜம், அக்காேத்தில் 
இேஙவகயில் தலமட. பத, பரத, ொக கலபாஜ பமன 
புலிந்த என்ை இனக்குழுக்கள் ைாழ்ந்ததாக 
அறிகிலைாம். இக்குழுக்களில் ஒரு குழுலை கிழக்கு 
மாகாணத்தில் இன்றும் தனியாகவும் ஏவனய 
இனக்குழுக் களுடன்  க ே ந் து ம்  ை ாழும் 
லைடர்குேத்தின் மூதாவதக் குழு ஆகும்.

நசாகருக்கு முநதிய கிழக்கு �சாகசா்ண வரலசாறு

ொகர் ைருமுன் தமக்கான ொகரிகத்துடனும் 
பண்பாட்டுடனும் ைணக்க முவையுடனும் ைாழ்க்வக 
முவையுடனும் இப்பூர்வீக குடிகள் ைாழ்ந்திருக்கோம், 
இன்று லைடர் எனவும் லைட லைள்ளாளர் எனவும் 
அவழக் க ப் படும்  அப்பூ ர்வீ க  குடி க லள 
கிழக்கிேஙவகயின் ஆதிக் குடிகளாகும், இதற்கான 

கல்லைட்டு ஆதா ரஙகள் 
இல்ோதிருக்கோம். ஆனால் 
இன்றுைவர அப்பூர்வீக குடிகள் 
மத்தியில் நின்று நிேவும் 
ைழிபாட்டு முவைகளும் ைழிபடு 
லதய்ைஙகளும், ைாய்லமாழிக் 
க வ த க ளு ம்  அ வ வி ன 
இ ரு ப் பு க் கு ச்  ச ா ன் று 
பகருகின்ைன.

உத்தியாக்கள் (இை ந்த 
முன்லனார்), குமரா, மாைா. 
மாநீலி, குடா நீலி, லதவுத்தன், 
முந்த, முக்காட்டுத் லதய்ைம், 
ஆோத்தித் லதய்ைம், ைதனமார் 
என்கின்ை லதய்ை ைணக்கஙகள் 
இன்றும் கிழக்கிேஙவக பூர்வீக 
குடிகளிவடலய ைணஙகப்படும் 
லதய்ைஙகளாகும். இைற்றிற்கான 
ைழிபாட்டு முவைகளும் இந்து 
மத  ைழிபாடுகளிலிருந்து 
முற்றிலும் லைைானவை.

கிழக்கிேஙவகயின் லதற்லக கதிர்காமக் கந்தசாமி 
லகாவில் லதாடக்கம் திருக்லகாவில் சித்திரலைோயுத 
சுைாமிக்கூடாக  லகாக்கட்டிச் லச ாவே 
தாந்லதான்றீஸ்ைரர் மண்டூர் கந்தசாமி லகாவில் 
ஆகிய லகாவில்கவள உடறுத்து கிழக்கின் 
மத்தியிலுள்ள அமிர்தகளி மாமாஙகப் பிள்வளயார் 
லகாவில் சிற்ைாண்டிக் கந்தசாமி லகாவில் என்று 
லசன்று மட்டக்களப்பின் ைடக்லக லைருகல் சித்திர 
லைோயுத சுைாமி லகாவில் ைவரயுள்ள முருகன் 
ஆேயஙகளின் உரித்தாளர் இப்பூர்ை குடிகளான 
லைடர்கலள என்ை ஒரு கர்ண பரம்பவரக் கவதயும் 
உண்டு.

கிழக்கிேஙவக லைடர் பற்றி சலிக்மான் 
கூறியுள்ளார். எனது மட்டக்களப்பு மரபு ைழி 
ொடகஙகள் எனும் ஆய்வு ஏட்டில் 1980 களில் ொன் 
கிழக்கிேஙவக லைடரிவடலய காணப்படும் ைழிபாடு 
பற்றிக் லகாணர்ந் துள்லளன், சமூகவியோளர் யுவி 
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தஙகராஜாவும் இதவன ஆராய்ந்துள்ளார். இதவன 
லமலும் ைளர்த்லதடுத்தைர் எ. விஜயரட்ணம் (விஜய்) 
ஆைர். அைர் எழுதிய நூல் மட்டக்களப்பு ைரோறு- 
பூர்வீக குடிகளும் குமாரலதய்ை ைழிபாடும் ஆகும். 
தஙலகஸ்ைரி, லைல்ேவூர்க் லகாபால், ஈழத்துப் 
பூராடனார் லபான்லைாரும் இப்பூர்வீக குடிகள் 
பற்றித் தம் ஆய்வு நூல்களில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

அண்வமக் காேமாக இளம் ஆய்ைறிஞரான 
கமேொதன் பத்திொதன் எழுதும் கிழக்கிேஙவகயின் 
பூர்வீக குடிகள் முக்கியமாக லைடர் பற்றிய 
பண்பாடு சார்ந்த கட்டுவரகள் ெமது கைனத்வதப் 
லபரிதும் ஈர்க்கின்ைன. உள்ளிருந்து ைரும் அைரது 
லதடலும் விபரஙகளும் மிக மிக முக்கியமானவையாக 
எனக்குப் படுகின்ைன, இைர் ஒரு ைரோற்று 
ஆய்ைாளரல்ே. ஆனால் சிைந்த பண் பாட்டு 
ஆய்ைாளராகக் காட்சி தருகிைார். லைடர் எனும் 
பூர்வீக குடிகளின் இன்வைய ைாழ்வுமுவைவய அைர் 
கட்டுவரகளில் தரிசிக்கிலைாம்.

இத்துவையில் லபராசிரியர் இன்பலமாகனின் 
அண்வமக்காே நூலும் முக்கியமான ஒரு நூலே. 
அந்நூலின் லபயர் இேஙவகயில் லைடர் ைாழ்வியலும் 
மாற்ைஙகளும் என்பதாகும். இவலைழுத்துகவள 
கணக்கில் எடுத்து ெம் ைரோற்று ஆய்ைாளர்கள் 
முன் லசல்ைராயின் ொகருக்கும் முந்திய 
கிழக்கிேஙவகப் பூர்வீக குடிகளிலிருந்து ொம் 
கிழக்கிேஙவகயின் ைரோற்வை ஆரம்பிக்க முடியும். 
கிழக்கிேஙவக ைரோறும் லமலும் லைளிச்சம் 
லபறும்.

வரலசாற்டறை எழுதுமவசார் யசார்?

ைரே ா ற்வை  எழுத  லைண்டியைர் கள் 
பல்கவேக்கழக ைரோற்று அறிஞர்கலள என்ை 
லபாதுக்கருத்துண்டு, ஏலனனில் அைர்கலள அஙகு 
அதவன முவையாகப் பயில்கிைார்கள் - 
படிப்பிக்கிைார்கள் என்பதாலேதான். இஙலகா 
இதவனச்லசய்ய பல்கவேக்கழகம் முன் ைராதலபாது 
ஆர்ைம் மிகுந்த மக்கலள ைரோற்றுச் சின்னஙகள் 
லதடி அவேைவதயும் ைரோறு உருைாக்க 
முவனைவதயும் காணுகிலைாம். இதில் lhக்டர்மாரும் 
இவணந்தவம கைனிக்கப்பட லைண்டிய ஒன்ைாகும். 
அறிஞர் லசய்யாவிடின் மக்கள் லசய்ைர் என்பலத 
உண்வம. அைர்களின் லைகத்வதயும் ஆர்ைத்வதயும் 
புரிந்துலகாண்ட லபராசிரியர் அைர்கவள ென்கு 
ைழிப்படுத்தி, லசயற்படுத்தி லைற்றியும் கண்டுள்ளார்.

ம க் களின்  ை ர ே ா ற் ை ா ர் ை ம்  என்பது 
அண்வமக்காேப் லபாக்கு ஆகும். இதில் ென்வமயும் 
உண்டு தீவமயும் உண்டு, அதவன விைாதிக்க இது 
சந்தர்ப்பம் அன்று. தளர்ந்துலபான உடல் நிவேயிலும் 
முதுவம ையதிலும் தானும் இயஙகி தன் 
மாணாக்கவரயும் இயக்கும் லபராசிரியர் 
பத்மொதனிடம் இன்வைய தவேமுவை கற்பதற்கு 
நிவைய உண்டு.

லபராதவனப் பேகவேக்கழகத்தில் 1960 களில் 
ைரோறு பயின்ைைன் ொன். அைரின் அசாத்திய 
உவழப்வப அர்ப்ப்பணிப்வப ஆழ்ந்த ைாசிப்வப 
ொன் ென்கு அறிலைன். அைலராடு லதாடர்ந்து 
யாழ்ப்பாணப் பல்கவேக் கழகத்தில் சக ஆசிரியனாக 

இருக்கும் ைாய்ப்வபயும் இயற்வக எனக்கு அளித்தது.

2003ம் ஆண்டில் கிழக்கிேஙவகயில் இந்து சமய 
மஹாொடு ஒன்வை வைக்க இந்து சமய கோசார 
அவமச்சு விரும்பியலபாது அதற்கு ஆலோசகராக 
இருந்த லபராசிரியர் பதமொதன் சமயம் பற்றிய என் 
கருத்தியவே ென்கு அறிந்திருந்தும் அதன் முழுப் 
லபாறுப்வபயும் கிழக்குப் பல்கவேக்கழகத்திற்கு 
அளித்து  அ த ற் கு ப்  ல ப ா று ப் ப ா ள ர ா க 
லமௌனகுருவைலய லபாடுஙகள் என ஆலோசவனயும் 
ைழஙகினார். ொன் மறுத்த லபாது உரிவமலயாடு 
ைற்புறுத்தினார், அன்பால் லைன்ைார், அப்லபாது 
ொன் நுண்கவேத்துவைத் தவேைராகவும் சுைாமி 
விபுோனந்தா அழகியற் கற்வககள் நிறுைகத் 
தவேைராகவும் பணியாற்றிக் லகாண்டிருந்லதன். 
ொன் லபாறுப்லபடுப்பின் இன்னது இன்னது 
லசய்லைன் என அைருக்கு எடுத்துவரத்லதன். 
அதலனாடு சிற்சிே மாறுபாடுகள் அைருக்கு 
இருப்பினும் அைற்வை ஏற்றுலகாண்டைர் அைர்.

மட்டக்களப்புத் தமிழகத்தில் இந்து மதம் எனும் 
தவேப்பில் ொம் ஒரு லபரிய கண்காட்சியும் 
கருத்தரஙகும் வைத்லதாம். மக்கள் லபராதரவு 
தந்தனர், சிறுலதய்ைக் லகாவிகளில் வைக்கப்படும் 
சிேம்பு, அம்மவனகாய், வைரைன், லபால்லு 
முகக்கவள தீபம், தூபம், சூே லைல், ைாள் வில், 
அம்பு, கயிறு, ொக தீபஙகள் என அைர்கள் தந்த 
ைழிப்பாட்டுப் லபாருட்கள் மிக அதிகம். மாணைர் 
இரவு பகோக ஒத்துவழத்தனர். அதில் லைளிைந்த 
நூல்தான் மட்டக்களப்பு தமிழகத்தில் இந்து மதம் 
எனும் நூல். அந்நூல் மட்டக்களப்பின் ஆகமம் சார் 
இந்து மதஙகவளயும் ஆகமம் சாரா மக்கள் 
மதஙகவளயும் அறிமுகம் லசய்யும் ஒரு நூல்.

கண்காட்சி இரண்டு மூன்று ொட்கள் 
ெவடலபற்ைன, ஆயிரக்கணக்காலனார் ைந்து 
பார்வையிட்டனர். அந்நூலிற்கு விவதயிட்டைர் 
அைர் என்பலத. ொன் இஙகு கூைவிரும்புைது, 
லபராதவனப் பல்கவேக்கழக ைரோற்று அவைக்குள் 
லபரும் லபரும் புத்தகக் கட்டுகளுடன் மல்லுக்கட்டிக் 
லகாண்டிருக்கும் அைரது அன்வைய இளம் லதாற்ைம் 
ஞாபகத்திற்கு ைருகிைது, அைர் லபாே அன்று பே 
லபராசிரியர்கள் தத்தம் துவைகளில் உவழத்தனர். 
அைர்கள் யாைரும் எமது ைழிகாட்டிகள்.

இந்நூல் பற்றிய எனது விமர்சனக்குறிப்வப 
பின்லனாரு லபாது ைவரலைன்.

இப்லபாவதக்கு அைவர ொன் மனப்பூர்ைமாக 
ைணஙகுகிலைன். அைர் ைழிகாட்டலில் பயணம் 
லசய்து அனுபைம் லபற்ை கட்டுவர ஆசிரியர்கவள 
ைாழ்த்தி அைர் பணிவய அைர்கள் வகலயற்றுத் 
லதாடர லைண்டும் என்று லகட்டும் லகாள்கிலைன்.

குறிபபு:
இஙகு குறிபபிடபபடும் நூல்கைளான இலங்கை வாழ 
ைமிழர வரலாறு, மட்டககைளபபு மான்மியம், மட்டககைளபபு 
வரலாறு என்பவற்்ற https://noolaham.org/ நூலகைம் ஓரக 
இ்ணய நூலகைத் ைளத்தில் கைாணலாம்.

கைட்டு்ரயாளர: ் பராசிரியர (ஓய்வு) 
யாழப பல்கை்லககைழகைம்



கிரா�த்தில ஒரு கா்லைப் நோழுதில இயலோகக் பகாலைமிடல

பிரானஸ் தமிழர் திருநாள் 2007 ஷநதால ஜு�ால புள்ளியிடட 
�ாக் பகாலைம் (Kolam Chantal Jumel).
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சகள்வி: ஓவியம், சிற�ம் குறிதது ப�ாது மககளிடம் ரச்ன ேளரவில்்லசய . இது 
ஏன்?

ஒரு கிராமத்துப் லபண் காவேயில் எழுத்தவுடன் என்ன லசய்கிைாள் லசால்லுஙகள்? 
அைளுக்கு எவைளலைா கைவேகள் இருந்தாலும் , முதல் லைவேயாக ைாசல் லதளித்துக் 
லகாேம் லபாடுகிைாள்.. தினமும் ஒரு கவே லைளிப்பாட்வடச் லசய்துவிட்டுத்தான் தன் 
ொவளத் லதாடஙகுகிைாள். இதுதான் தமிழனின் ஓவிய மரபு. ஆனால் இந்தக் லகாேஙகவள 
ஆைணப்படுத்தி உேக அளவில் லகாண்டு லசல்ைதற்கு ஷந்தால் ஜுமால் எனும் ஒரு 
பிலரஞ்சுக்காரப் லபண்மணிதான் ைரலைண்டி இருக்கிைது. ஒவலைாரு மார்கழி மாதமும் 
பிரான்சிலிருந்து தமிழ்ொட்டுக்கு ைரும் ஷந்தால் ஜுமால் பல்லைறு லகாேஙகவளத் 
லதாடர்ந்து ஆைணப் படுத்தி ைருகிைார்.

அலத லெரத்தில் தமிழர்களாகிய ொம் என்ன லசய்கிலைாம் பாருஙகள்? அடுக்கு 
மாடிகளில் லகாேம் லபாட இடமில்வே என்று லகாேம் படம் லபாட்ட பிளாஸ்டிக் 

ஸ்டிக்கவர ைாஙகி ைந்து ைாசலில் ஒட்டி 
விடுைலதாடு சரி. மதுவர மீனாட்சி அம்மன் 
லகாயிலுக்குச் லசல்லும் ொம் அர்ச்சவன 
லசய்ைலதாடு லகாயிவே விட்டு லைளிலய 
ைந்து விடுகிலைாம். தூண்களில் உள்ள 
சிற்பஙகளின் நுணுக்கஙகவள ரசிப்பதற்கு 
லகாஞ்சம் லெரம் ஒதுக்கி இருக்கிலைாமா? 
அற்புதமான சிற்ப லைவேப்பாடுகள் லகாண்ட 
மதுவர மண்டபத்வத ொம் சந்வதக் 
கவடயாகத்தாலன வைத்திருக்கிலைாம்? ஒரு 
கிராமலதைவதகளின் சுடுமண் சிற்பஙகளின் 
கவே நுட்பஙகவள ொம் ரசித்து இருக்கிலைாமா? 
”சிற்பியின் ெரகம்” எனும் சிறுகவதயில் 
புதுவமப் பித்தன் இந்த லகள்விவயத்தான் 
எழுப்புகிைார்.

ஒரு கணிதத்வதச் லசால்லிக்லகாடுப்பது 
லபாே ஓவியத்வத, சிற்பத்வத ரசிப்பது எப்படி 
என்று லசால்லிக் லகாடுக்க லைண்டியது 
இன்று அைசியமாகிைது. . எனலைதான் 
கவேவய ரசிப்பது எப்படி என்று ொன் லபசும் 
பே காலணாளிகவள சுருதி டிவி கபிேன் 
தனது யூ டியூப் சானலில் லைளியிட்டு 
ைருகிைார். ஓவியத்வத எப்படி ரசிப்பது 
என்பவத பள்ளிக்கூடஙகளில் ஒரு பாடமாக 
ொம் வைக்க லைண்டி இருக்கிைது. ஒருமுவை 
ேண்டனில் இருக்கும் விக்லடாரியா ஆல்பர்ட் 
மி யூ சி ய த் தி ல்  ல த ா ட க் க ப் ப ள் ளி க் 
குழந்வதகவளக் லகாண்டு ைந்து மாலபரும் 
இஙகிலீஷ ஓவியர்களான டர்னர் , 
கான்ஸ்லடபுள் ஆகியைர்களின் ஓவியஙகளின் 
முன் அமரச்லசய்து அந்த ஓவியஙகவள 
ரசிப்பது எப்படி என்று பாடம் ெடத்திக் 
லகாண்டிருப்பவதப் பார்த்லதன்.

இந்திரன் (தைமிழொடு) டிசம்�ர் 2021

ஊர்சுற்றிக் ்காக்ழ்கயார்
க்தசாகுப்பு: க. முகுந்தன



எழுத்பதாவியக் க்லைக் கூடத்தில சிறார்களுடன விபி வாசுகன பிரானஸ் 28.10.2021

கீழடி எழுத்பதாவியம் பதாழர் த ந்ௌநதர் (இஙகிலைாநது)
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தமிழ் எழுத்தாவியப (எழுததணிக்்கலல) ்பல்டபபு

பிரான்ஸ் புேம்லபயர்வு ைாழ்வின் நீட்சியில் ஓர் இயஙகு நிவே ஓவியராகத் லதாடர்பைர் 
பி பி ைாசுகன். லசன்ை 2021 ஒக்லராபர் 28ல் பாரீசின் கிழக்கு ெகரான லமாந்துலராய்(Montreuil) 
ெகரிலுள்ள கவே அரஙகில் தமிழ் எழுத்லதாவிய 
(எழுத்தணிக்கவே) நிகழ்த்துவக அரஙகாக பல்லதசியப் 
பார்வையாளர்களுக்கு மத்தியில் சுமார் இருபத்வதந்து 
நிமிட லெரத்தில் நிகழ்த்தினார்.

ஆதி மனிதர்களது சிந்தவனப் பகிர்வுகளின் 
ைரிைடிை நீட்சியாகலை லமாழிகளின் எழுத்துரு 
உருைானதாக மானிடவியோளர்கள் கூறுைார்கள். 
அப்படியாக ைந்த உருக்களின் லதாடர்ச்சியான 
பரிணாம ைளர்ச்சிதான் எழுத்துகளாக தற்லபாது ொம் 
பயன்படுத்தி ைருபவை.லதான்மமும் லதாடர்ச்சியும் 
நீட்சியுமாகப்  பயணிக்கும் தமிழின் உயிர் 
எழுத்துகவளயும் ஆயுத எழுத்வதயும் அடிப்பவடயாகக் 
லகாண்டு ஒரு சுைலராவிக் காட்சி நிகழ்த்துவகயாக்கினார் 
துடிப்பான ஓவியர் ைாசுகன். சிைாருடன் இருந்த 
அரஙகு குண்டூசி வீழ்ந்தால் ஓவச எழும் ைவகயில் 
அவமவுடன் உற்று லொக்கியைாறிருந்தது. ஓவியர் அஙகுமிஙகுமாக விறுவிறுலைன ெடமாடும் 
லபாது மிதிபட்டு ெசுஙகிய முட்வடக் லகாதுகளின் ஒலி இயற்வகயாக இருந்தது. கரி மஞ்சள் 
கிழஙகு ஃபிவைஸ்(fraise) பழம் ஆகிய இயற்வகப் லபாருட்கவள மட்டுலம இந்த ஓவிய ைவரதலுக்குப் 
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பயன்படுத்தினார். இந்நிகழ்வை முகநூல் ைழியில் தமது திைன்லபசி மூேம் 
காலணாலிப் பகிர்வை ைழஙகினார் ெண்பர் பார்தீ. https://www.facebook.com/p.
thipan/videos/359129842655972 இது உேகலமஙகும் பல்ோயிரக்கணக்கான 
பார்வையாளர்கவளச் லசன்ைவடந்திருக்கிைது. பார்வையாளர்களில் ஒருைனாக 
ஓவியரின் மகன் ெதியானும் பஙலகற்றிருந்தான். ஓவிய ைவரதலில் இருந்து 
அவைப்லபாது விடுபட்டு விேகி பார்வையாளர் லொக்கிலிருந்து பார்வையிட 
ைந்து லசல்ைார். அப்படியாக இைர் ைரும்லபாலதல்ோம் இந்த மகன் மேர்ந்த 
முகத்துடன் தந்வதயின் முதுவகத் தடவி உற்சாக மூட்டுைவதக் கண்ணுற்று 
லமய்சிலிர்த்லதன்.

நிகழ்வு முடிய அரஙகம் எழுந்து நின்று கரலகாசமிட்டது. அஙகுைந்திருந்த 
சிைார்கவள ஓவியர் சுைரின் பிறிலதாரு பாகத்வதக் காட்டி நீஙகளும் ைவரயோம் 
என அவழப்பு விடுத்தார். மிகுந்த மகிழ்லைாடு துள்ளிச் லசன்ை ொன்கு சிைார்களும் 
தமிழின் உயிர் எழுத்துகவள உற்சாகமாக ைவரயத் லதாடஙகினார்கள். இதுைவர 
தமிலழ கற்றிராத சிறுைர்களும் தமிழ் உயிவர தன்னார்ைத்லதாடு ைவரய அரஙகில் 
கிளர்ந்த மகிழ் உணர்வு அவே அவனைவரயும் லகௌவிற்று. அஙகிருந்த பல்லதசிய 
முகஙகள் மனித லெயர்களாக மேர்வுடன் லபசி உவரயாடி சஙகமித்தது.

கவே என்பது கற்பவன ஊற்லைனப் பிைந்து அருவியாக ைடிந்லதழும் மனலைளி 
ஆறு என்பார்கள் அறிஞர்கள். இது மன எண்ணஙகளின் ஓர் அறிவியல் ஆற்றுவக. 
இதவன லதட்டத் லதளிைாய்ப் புேப்படுத்துகிைார்கள் சிைார்கள். நிகழ்வில் முதற் 
தடவையாகப் பஙலகற்ைதால் மகிழ்ச்சியில் கிளர்ந்த அரஙக உரிவமயாளரின் 
துவணவியார் இந்தக் காட்சிக்கூடத்வத ொன்கு ொட்கள் லதாடர ைவகலசய்தார்.

அஙகு சமூகமளித்திருந்த பேரும் இக்காட்சி அரஙகு ைார்த்வதகளால் 
லைளிப்படுத்த முடியாத புத்துணர்வூட்டியதாக ென்றி கூறினர்.

முதற் தடவையாக இத்தவகய நிகழ்வில் பஙலகற்ை பிரான்சில் இடதுசாரிய 
அரசியல் கட்சி லசயற்பாட்டாளரும் ஊடகரும் புேம்லபயர் தமிழருமான லிலயான் 
லசழியன் Leon Chezhiyan மனநிவைவுடன் ஓவியரின் இரு ஓவியஙகவள ைாஙகினார். 
தனது முகநூலில் பின்ைருமாறு பதிவுற்றுமிருந்தார். எரிந்த தாள்களில் யாழ் லபாது 
நூேகம் என எழுதப்பட்டிருந்த ைாசகம்... ஓவியக்கண்காட்சியின் உச்சமாக 
இருந்தது.புத்தகஙகவள எரிப்பதற்கு அவழப்பு விடுைதும்,மானிட ொகரீகத்தின் 
லதட்டஙகவளயும், கவே இேக்கிய லபாக்கிசஙகவளயும் அதன் லதாடர்ச்சிவகளயும், 
எச்சஙகவளயும் எரிப்பதும் அழிப்பதும் முதோளித்துை லதசியைாதத்தின் 
அடிப்பவடயான ஜனொயகவிலராதப் பாசிசப் பண்பாகும்.

க. முகுந்தைன் (பிரான்ஸ்) டிசம்�ர் 2021
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3 |  “சூரியன் கிழக்கில் உதிப்பதில்லல”

எனக்கு மாக்ஸிய அரிச்சுைடிவய முதன் முதலில் கற்றுத் தந்த லதாழவமக்குரிய ஐயா லச.
கலணசலிஙகன் மவைந்து விட்ட லசய்தி மிகுந்த கைவேவய அளிக்கிைது. முதன் முதலில் அைவர 90இல் 
சந்தித்லதன். அப்லபாது லைளிைந்த எனது “Abbreviation 1000” என்கிை நூலின் அறிமுக விழாவுக்கு 
அவழப்பிதழ் அச்சடிப்பதற்காக லதாழர் லஜயராமன் (லேனின் மதிைாணனின் தந்வத) டாம் வீதியில் 
இருந்த குமரன் அச்சகத்துக்கு என்வன அவழத்துச் லசன்று அறிமுகப்படுத்தியதில் லதாடஙகியது 
எஙகள் உைவு.

அதற்குப் பிைகு லதாழர் லஜயராமனுடன் அடிக்கடி அஙலக லசன்றிருக்கிலைன். பின்னர் இம்தியாஸ், 
பாேகிருஷணன் ஆகிலயாருடன் விடிவு சஞ்சிவகவய அச்சடிப்பதற்காகச் லசல்லைாம். அஙலக தான் 
அைர் தனது குமரன் சஞ்சிவகவய லகாடுத்து அதில் அைர் மாக்சியத்வத எளிவமயாகப் புரிந்து 
லகாள்ளும் ைவகயில் எழுதிைரும் சிறு சிறு குறிப்புகவளயும், கட்டுவரகவளயும் உவரயாடலுக்கு 
எடுப்லபாம். “குமரனுக்கு கடிதம்”, “மான்விழிக்கு கடிதம்”, “குந்தவிக்கு கடிதம்” என்று அைர் எழுதிய 
கடிதஙகளின் லதாகுப்புகள் நூல்களாக அப்லபாலத லைளியாகிவிட்டன. அவை சிைந்த அரசியல் 
ைழிகாட்டி நூல்கள். அைரின் சகே நூல்களும் அப்படித்தான். அைர் எழுதிய ொைல்கள், சிறுகவதத் 

லதாகுதிகள், இன்னும் பிை 
நூல்களின் ைரிவச நீண்டது. 
ம ா க் ஸி ய க்  க வ ே ச் 
லசாற்களுக்குப் பின்னால் 
இருக்கின்ை  ஆழம ான 
விளக்கஙகவள அைர் தந்தார். 
அந்த உவரயாடல்கள் தான் 
மாக்ஸிய இேக்கியஙகவளயும், 
மாக்சிய தத்துைம் சார் 
நூல்கவளயும் லதடித் லதடி 
ைாசித்தறியவும் உந்தின.

எஙகள் உவரயாடல்களின் 
மத்தியில் பால் லதநீர் 
லகாண்டு ைந்து தருைார். 
அந்தப் பாலின் மணத்வத 
இப்லபாதும் உணர முடிகிைது. 
அந்த வித்தியாசமான லதநீர் 
சுவை இன்னமும் நிவனவில் 
உள்ளது.

அைர் தமிழ் ொட்டுக்கு 
நிரந்தரமாக இடம்லபயர்ந்து 
வி ட் ட ா ர்  எ ன் ப வ த 
எ ங க ள ா ல்  ெ ம் ப ல ை 
முடியவில்வே. அது சிே 
அரசியல் லெருக்கடிகளால் 

லெர்ந்தது என்று பேரும் கூறினார்கள். அைவர அதற்குப் பின் ொன் காணலை இல்வே. அைவரப் பற்றி 
அைரின் மகன் குமரனிடம் அடிக்கடி விசாரித்துக்லகாண்லடன். குமரனுக்கும் எனக்கும் இவடயில் 
ெல்ே ெட்புைவு நீண்ட ொட்களாக உள்ளன. எனது நூல்கவளலயல்ோம் அைர் தான் பிரசுரிக்கிைார்.

சிே மாதஙகளுக்கு முன்னர் “ஐயா, இப்லபாது நிவனவுகவள இழந்து விட்டார்” அைர் ென்ைாக 
இல்வே என்று குமரன் கூறியலபாது மிகவும் கைவேயாக இருந்தது. அைவர மீண்டும் சந்தித்து 
கட்டிப்பிடித்து ென்றி கூறி உவரயாட ஒரு ைாய்ப்பு இனி இல்வே என்பவத நிவனக்கும் லபாது லபரும் 
ஏக்கமாகலை இருந்தது. இப்லபாது இந்த இடி ைந்து லசர்ந்திருக்கிைது.

ஈழத்து தமிழ் சஞ்சிவக இேக்கிய ைரோற்றில் குமரனுக்கு நிகரான ஒரு லைகுஜன மார்க்சிய 
ைழிகாட்டல் சஞ்சிவக இருந்ததில்வே என்று என்னால் உறுதியாகக் கூை முடியும். அது இரு லபரும் 
லதாகுதிகளாகவும் லைளியாகியிருக்கின்ைன.

உஙகள் எழுத்துக்கள் இன்னும் பே தவேமுவைகளுக்கு ைழிகாட்டும். இனி இவளப்பாறுஙகள் 
லதாழர்... லசவைணக்கம்.

என் சரேணன் (சொர்சே) டிசம்�ர் 2021
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க�ராசிரியர் அப�ாொமி முருழ்கயன்

1. கலவி:

அண்ணாம்லப பல்கை்லயில் முதுகை்ல –

 பாரிஸ் பல்கை்லககைழகைத்தில் (1980) வமாழியியலில் 
மு்னவர பட்டம்

வசம்்மத் ைத்துவவியல் மற்றும் வமாழியியல் 
சிறபபுப பயிற்சி.

Ecole Pratique des Hautes Etudes (்மம்பட்ட 
ஆய்வுகைள் பள்ளி).

2. ஆயவு �ற்றும் கற்பித்தல ந்யலோடு :

 ைமிழில் அடிபப்ட மற்றும் ் மம்பட்ட ஆய்வுகைளின் 
வளரச்சிபபணி. பிறவமாழி கைற்பித்ைல் மு்றகைள், 
ைற்கைாலத் ைமிழ மற்றும் ஒபபீட்டு திராவிட வமாழியியல், ைமிழ வரலாற்று வமாழியியல், ைமிழ கைல்வவட்டு 
மற்றும் புலம்வபயரந்ை ைமிழ ஆய்வுகைள் ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம்.

பல பல்கை்லககைழகைஙகைளில் கைற்பித்ைல் பணி : Ecole Pratique des Hautes Etudes, University of Paris 8, 
School of Oriental Languages மற்றும் CREOPS - SORBONNE University.

3. ஆயவு நவளியீடுகள்: பல ஆய்வு நூல்கைள் வைாகுத்ைல் வவளியிடல், பன்னாட்டு இைழகைளில் ஆககைஙகைள், 
சமகைால மற்றும் வரலாற்று ைமிழ வமாழியியல், ைமிழ கைல்வவட்டு மற்றும் ைமிழப புலம்வபயரந்்ைார 
பற்றிய புத்ைகைஙகைள் வவளியிடல்.

ைமிழ கைல்வவட்டு, ைமிழ வரலாற்று வமாழியியல் மற்றும் பிரஞசு வமாழிப புலத் தீவுகைளில் வாழும் 
புலம்வபயரந்ை ைமிழரகைள் பற்றிய ஆராய்ச்சிப பணி.

பிரித்ைானிய நூலகைத்தின் அழிந்துவரும் ஆவணக கைாபபகைத் திட்டத்தின் நிதியுைவியுடன் யாழபபாண 
பிஷப மாளி்கையில் இருந்து ் கைவயழுத்துப பிரதிகை்ள (17 - 18 ஆம் நூற்றாண்டுகைள்) பாதுகைாககும் 
இரண்டு டிஜிட்டல் கைாபபகைத் திட்டஙகைள்.

ைமிழ வமய்நிகைர அகைாடமி மற்றும் CNRS-Mondes iranien et indien, Paris இ்ணந்து ஏற்பாடு வசய்ை 
ைமிழ கைல்வவட்டுகைளின் இலககைண மற்றும் கை்லச்வசால் ைரவுத்ைளத்்ை உருவாககைல்.

2004 ஆம் ஆண்டு முைல் ைமிழ கைல்வவட்டு பற்றிய பன்னாட்டுப பட்ட்ற ஏற்பாட்டாளர.

4. ேனனாடடு ஒத்து்ழப்பு �ற்றும் நிர்வாக அனுேவம்

1982-1994. 12 ஆண்டு கைாலம், AUPELF-UREF எனும் பன்னாட்டு பிரஞசு வமாழி உயரக கைல்வி மற்றும் 
பல்கை்லககைழகைக கைல்விககைான நிறுவனத்தில் (ைற்்பாது பிரஞசு வமாழிப பல்கை்லககைழகைஙகைளின் 
பன்னாட்டு நிறுவனம் -Agence universitaire de la Francophonie - AUF என்றாகியுள்ளது) திட்ட இயககுனர. 
பன்னாட்டு பிரஞசு வமாழிபபுல நிறுவனஙகைளுககைான பிரஞசு ஆய்வுகைள் து்றயின் -ஆபபிரிககைா, ஆசியா, 
ஐ்ராபபா மற்றும் லத்தீன் அவமரிககை நாடுகைள்: உலகின் பல பகுதிகைளின் திட்ட இயககுனர மற்றும் 
வபாறுபபாளர.

பிரஞசுப புலம் மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனஙகைளி்ட்ய பல்கை்லககைழகைஙகைளுககு இ்டயிலான 
ஒத்து்ழபபு வளரச்சிககைான ஐ்ராபபிய ஒருஙகி்ணபபாளர.

சீனா, இந்தியா, இந்்ைா்னசியா, ைாய்லாந்து, ஜபபான், சிஙகைபபூர, ைாய்லாந்து, கைனடா, கியூபா, பல்்கைரியா, 
சுவிட்சரலாந்து ்பான்ற பல நாடுகைளில் உள்ள ்ைசிய பல்கை்லககைழகைஙகைளுடன் இ்ணந்து 
பல்கை்லககைழகைஙகைளின் பிவரஞசுப ்பராசிரியரகைளுககுப பயிற்சி மற்றும் ்பராசிரிய்ர ்மம்படுத்தும் 
திட்ட ஏற்பாடும், பாடத்திட்ட ்மம்பாடு மற்றும் வமாழி கைற்பித்ைல் மு்றகைள் ்பான்ற திட்ட.ஙகை்ள 
வசயல்படுத்ைல்.

 "Français à l'Université" வசய்திமடல் மற்றும் பாரிஸில் உள்ள ஐ்ராபபிய அலுவலகைத்தின் பன்னாட்டு 
பல்கை்லககைழகை ஒத்து்ழபபுககைான நிதியத்தின் (FICU) பிரதிநிதி

ைாய்வமாழிக கைல்வி மற்றும் இருவமாழியம் பற்றிய யுவனஸ்்கைாவின் ஆ்லாசகைர.

்மலதிகை விபரஙகைளுககு பல்கை்லககைழகை இ்ணயைளத்்ைப பாரககைவும் :

http://www.iran-inde.cnrs.fr/members/permanent-members/murugaiyan-appasamy.html
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்கட்டுழர

மபரசாசிரியர் அப்பசா்சாமி முருடகயன

பிரஞசுத் தீவு்களில் 
தமிழ் வம்ொவளியினரின்
தமிழ்சமைாழிப �யன்�ாடும் 
தமிழ் அழடயாளக் ்கட்டழமைபபும்1

1 ஆய்வுகை்ளப பல்கை்லககைழகை வளாகைத்திற்குள்்ள்ய 
பு்ைத்துவிடாதீரகைள் எனப பலமு்ற அறிவுறுத்திய, ம்றந்ை 
நண்பர கிரிஸ்்ைாபர பிரான்சிஸ் அரவிந்ைன்-சுந்ைருககு (கிபிஅன்) 
இககைட்டு்ர கைாணிக்கை. கிபிஅன்-இன் அறிவுறுத்ைல் 
நி்றவ்டய உந்து சகதியாகை உள்ள நண்பர கைந்்ையா 
முகுந்ைனுககு எனது நன்றிகைள். இககைட்டு்ர்யப படித்து கைருத்து 
வைரிவித்ை ்பராசிரியர வாசு வரஙகைநாைன் (அவமரிககைா) 
அவரகைளுககு உளமாரந்ை நன்றி. 

ைாரியம்ைன் 
வைர்த்த 
தமிழ்

“கைரும்புத் ் ைாட்டத்தி்ல-அவர

கைால்கைளும் ் கைகைளும் ் சாரந்து விழும்படி

வருந்துகினறன்ர! ஹிந்து

மாைரைம் வநஞசு வகைாதித்துக வகைாதித்துவமய்

சுருஙகுகின்றன்ர – அவர

துன்பத்்ை நீககை வழியில்்ல்ய? ஒரு

மருந்திைற்கி்ல்யா? – வசககு

மாடுகைள் ் பாலஉ்ழத்்ைஙகுகின்றார [...]”

கைரும்புத் ்ைாட்டத்த்தி்ல, மகைாகைவி சி. சுபபிரமணிய 
பாரதியார.

« Ayant déserté la Terre des Hommes,
il [le tamoul] est devenu le langage des dieux ».
Laurent Faruggia, 1975 : 132. (Guadeloupe & Martinique)

“ (ைமிழ) மனிை உல்கை விட்டு நீஙகி, வைய்வ 
வமாழியாகிவிட்டது.”

“Mariyemẽ Tayẽ, marè pouriyoum tayé

adi Mariyemẽ tayé
tayé, paruvédiyé tayé,
sundèrèyammã tayé
tayé, veperèyom tayé

kèda vetou tayé [...]2

Marcel Julina Moutoussamy, 1993

“மாரியம்மன் தாலய மவழலபாழியும் தாலய

ஆதி மாரியம்மன் தாலய

தாலய பார்ைதிலய தாலய

சுந்தரி அம்மா தாலய

தாலய லைப்பிவேயும் தாலய

கிடா லைட்டு தாலய [...]”

உேகில் உள்ள தமிழ் ைம்சாைளியினவரத் 
தமிழ் லமாழி-பண்பாட்டுத் லதாடர்வமக் லகாட்டில் 
(Tamil Language continuum) இருத்தி ஒப்பிட்டு 
லொக்குஙகால், பிரஞ்சுப் பகுதிகளாகிய லரயுனியன், 
மர்த்தினிக் மற்றும் குைாதலுப் தீவுகளில் ைாழும் 
தமிழர்கள் இக்லகாட்டின் கவடப் பகுதியில் 
இடம்லபறுைர் எனோம். இக்கணிப்புக்குப் பே 

2 மரத்தினிக தீவில் வாழும், ைமிழ வம்சாவளியினர, திரு மரசல் 
ஜூலினா முத்துசாமி, அகை்வ 93, அவரகைளால் பாடபபட்ட 
மாரியம்மன் ைாலாட்டுப பாடலின் சுருககைம். 1993-இல் கைள 
ஆய்வின்்பாது பதிவு வசய்யபபட்டது. கைள ஆய்வின்்பாது 
உைவி நல்கிய மாரக ரஙவகைாம் (ரஙகைன்) அவரகைளுககு நன்றி. 
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ைரோற்று லமாழியியல் ஆய்வு ஆதாரஙகள் உள. 
பிரஞ்சுத் தீவுகளில் ைாழும் தமிழ் ைம்சாைளியினர் 
தஙகளது மூதாவதயர் லமாழியான தமிழின் 
பயன்பாட்வடச் சிறிது சிறிதாக இழந்து தமிவழ 
ைழிபாட்டு லமாழியாக மட்டும் பயன்படுத்தி 
ைருகின்ைனர் .  ைழிபாட்டு லமாழியாகத் 
லதர்ந்லதடுக்கப்பட்ட அல்ேது ைழிபாட்டு 
லமாழியாக ஆக்கப்பட்ட தமிழ் லமாழியின் 
பயன்பாடும் அது எவைாறு பின்னால் உள்ள 
தவேமுவைகளுக்கு எடுத்துச் லசல்ேப்படுகிைது 
என்பதும் அந்தத் தமிழ்லமாழி ைழிபாட்வட 
எவைாறு தமிழ் ைம்சாைளியினர் லமம்படுத்திக் 
லகாள்கிைார்கள் என்பவதயும் இந்தத் தமிழ்லமாழி 
ைழிபாட்வடக் கவடபிடிப்பதில் அைர்கள் 
என்லனன்ன சிக்கல்கவள எதிர்க் லகாண்டுள்ளனர் 
என்பவதயும் இக் கட்டுவரயில் பார்ப்லபாம்.

வரலசாறு

1848ம் ஆண்டில் உேலகஙகும் அடிவமத் 
லதாழில்முவை ஒழிக்கப்பட்டதனால் ஐலராப்பிய 
முதோளிகள் தமது காேனித்துை ொடுகளில் இருந்து 
விைசாயத் லதாழிோளர்கவளத் லதரிவு லசய்யத் 
லதாடஙகினார்கள். இம்முவையிோன லதாழிோளர்த் 
லதரிவும் குடிலயற்ைமும் எண்பது ஆண்டுகளாக 
அதாைது 1917ம் ஆண்டுைவரயில் நீடித்தது.

இந்தியத் லதாழிோளர்களின் புேம்லபயர்வை 
ைரோற்று ரீதியாகக் காணும்லபாது இரண்டு 
ைவகயாகப் பிரிக்கோம். ஒன்று இந்தியா சுதந்திரம் 
அவடைதற்கு முன், காேனி ஆட்சிக் காேத்தில், பே 
ொடுகளுக்கும் ஒப்பந்த லதாட்ட லதாழிோளர்களாகச் 
லசன்ை தமிழ்ொடு மற்றும் இந்தியாவைச் லசர்ந்த 
லதாழிோளர்கள், இரண்டாைது இந்தியா சுதந்திரம் 
அவடந்த பின் பே ொடுகளுக்குப் புேம் லபயர்ந்த 
லதாழிோளர்களுவடய ைரோறு. இைற்றுள் முதல் 
ைவகவய ‘பவழய புேம்லபயர்வு’ (Old Diaspora) 
என்றும் இரண்டாைவத ‘புதிய புேம்லபயர்வு’ (New 
Diaspora ) என்றும் குறிப்பிடுைது ைழக்கம். 
இக்கட்டுவரயில் இந்தியா சுதந்திரம் அவடைதற்கு 
முன் ோ லரயுனியன், குைாதலூப், மர்த்தினிக் ஆகிய 
மூன்று பிரஞ்சு தீவுகளுக்கு ஒப்பந்த லதாட்ட 
ல த ா ழி ே ா ள ர் க ள ா க ச்  ல ச ன் ை  த மி ழ் 
ைம்சாைளியினவரக் குறித்து மட்டுலம லபசப்படுகிைது.

ல த ா ட் ட த்  ல த ா ழி ே ா ள ர் க வ ள த் 
ல த ரி ந் லத டு ப் ப த ற் கு   இ ரு மு வ ை க ள் 
வகயாளப்பட்டன. ஒன்று கஙகாணி முவை: 
இம்முவைப் லபரும்பாலும் லதன் இந்தியாவில் 
முக்கியமாகத் தமிழ்ொட்டில் ெவடமுவையில் 
இருந்தது. கஙகாணி முவை ைழியாக, லதன்கிழக்காசிய 
ொடுகளான மலேசியா, சிஙகப்பூர், மியான்மர், 
மற்றும் இேஙவக (மவேயகத் தமிழர்கள்) லபான்ை 
ொடுகளுக்குத் லதாட்டத் லதாழிோளர்கள் 
லதர்ந்லதடுக்கப் பட்டனர்.

அடுத்து, ‘ஒப்பந்தக் கூலி முவை’ (Indentured Labour 
System), லமாரிஷியஸ் ட்ரினிடாட், மர்தினிக், ோ 
லரயுனியன், பிஜி லபான்ை லதாவேதூரப் 
பகுதிகளுக்கு ஒப்பந்த லதாழிோளர்களாகத் 
லதரிந்லதடுக்க ெவடமுவையில் இருந்தது. கஙகாணி 

முவைக்கும் ஒப்பந்த கூலி முவைக்கும் நிவைய 
லைறுபாடுகள் உள்ளன.3 லதன்னிந்தியாவில் 
குறிப்பாகத் தமிழ்ொட்டில் ைடஆர்க்காடு, 
லசஙகல்பட்டு, தஞ்சாவூர், திருச்சி ஆகிய பகுதிகளில் 
இருந்தும் மற்றும் புதுச்லசரி, காவரக்கால் 
ப கு தி க ளி லி ரு ந் து ம்  ல ப ரு ந் லத ா ட் ட 
பயிர்ச்லசய்வகக்கான விைசாயத் லதாழிோளர்கள் 
லதரிவு லசய்யப்பட்டனர். இத்துடன் ஆந்திர 
மாநிேத்தில் லகாதாைாரி மற்றும் விசாகபட்டினம் 
ஆகிய பகுதிகளில் இருந்தும் லதாழிோளர்கள் 
லதரிவுலசய்யப்பட்டனர்.

பிரித்தானிய காேனிகளில் குடியமர்ந்த 
லதாழிோளர்களுக்கும் பிரஞ்சு காேனித் தீவுகளில் 
லைவேக்குச் லசன்ைவடந்த லதாழிோளர்களுக்கும் 
சமுதாயப் லபாருளாதார நிவேகளில் அதிக 
லைறுபாடு இல்வே, எல்லோருலம ஒலர மாதிரியான 
சிக்கல்கவளத்தான் எதிர்லகாள்ள லைண்டியிருந்தது. 
இருப்பினும் இந்த இரு பகுதிகளிலும் லைவலைைான 
பண்பாட்டுச் சிக்கல்கவள எதிர்க்லகாண்டனர். 
லபாதுைாகப் பிரஞ்ச் காேனிகளில் லதாட்டத் 
லதாழிோளர்கள் தஙகளுவடய லமாழி, பண்பாடு 
மற்றும் கோச்சாரம் இைற்வைப் லபணுைதற்கும் 
இைற்வைத் தக்க வைத்துக் லகாள்ைதற்கும் நிவைய 
சிக்கல்கள் இருந்தன. லதாட்டத் லதாழிோளர்களின் 
ைரோற்றுச் சூழவமவு மற்றும் பிரான்சின் 
லமாழிக்லகாள்வக முதலிய காரணிகள், சிறுபான்வம 
லமாழிகவளத் தக்கவைக்கக்கூடிய சூழ்நிவேவய 
அளிக்கவில்வே. 160 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒப்பந்தத் 
லதாழிோளர்களாக இத்தீவுகளில் குடிலயறிய தமிழ் 
மற்றும் லைறு பகுதிகவளச்சார்ந்த இந்திய மக்கள் 
இந்தியாவுடன் எந்தத் லதாடர்புமின்றி 75 
ஆண்டுகளுக்கும் லமோகத் தனிவமயாக்கப்பட்டனர். 
லமலும் பிரஞ்சு அரசின் “ஒன்றுபடுத்தும் திட்டம்” 
(integration / Assimilation policy) மூேம் சிறுபான்வமப் 
பண்பாட்டு கோச்சாரஙகள் இப்பகுதிகளில் 
லைரூன்ை முடியவில்வே. இந்நிவேவய “பண்பாட்டுப் 
பறிமுதல்” எனக் கச்சிதமாக விைரித்துள்ளார் ஓர் 
ஆய்ைாளர் (Jean Benoist).4

்தமிழ் வம்்சாவளியினர் - சிறு குறிப்பு:

பிலரஞ்சுத் தீவுகளான மர்த்தினிக், ோ லரயூனியன், 
குைாதலூப் ஆகிய இடஙகளுக்குத் லதாட்டத் 
லதாழிோளர்களாக அவழத்துச் லசல்ேப்பட்ட 
மக்கள் இந்தியாவில் பிரான்சின் காேனித்துைப் 
பகுதிகளாக இருந்தைற்றில் குறிப்பாகக் காவரக்கால் 
மற்றும் பாண்டிச்லசரியில் இருந்லத லதரிவு 
லசய்யப்பட்டனர். இந்த மூன்று பிலரஞ் தீவுகளிலும் 
(மர்த்தினிக், ோ லரயூனியன், குைாதலூப்) 
குடிலயற்ைப்பட்ட இந்தியர்களில் தமிழர்கலள 
லபரும்பான்வமயினர் (80%) என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இத்தீவுகளுக்குத் லதாட்டத்லதாழிோளர்களாக 
அவழத்துைரப்பட்லடா ர்  ல த ாடர்ப ான 
எண்ணிக்வக:

3 ்மலதிகை விபரஙகைளுககு: Arasaratnam (1979:16-20), BehaL 
(2013), Devadas (2007:53-57). 

4 Jean Benoist 
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மார்த்தினிக்: 1854-1889 25,509

ோ லரயூனியன்: 1829-1924 118,000

குைாதலூப்: 1854-1889 43,326

இந்தியாவில் இருந்து இத்தீவுகளுக்கான 
குடிைரவுகள் 1883ல் ோ லரயூனியன் தீவிலும், 1917ல் 
ம ா ர் த் தி னி க் - கு ை ா த லூ ப்  தீ வு க ளி லு ம் 
நிறுத்தப்பட்டன.

இத்தீவுகளில் தற்லபாவதய தமிழர்களின் 
எண்ணிக்வகயாைன: ோ லரயூனியன் தீவில் 120,000 
(25%) தமிழர்கள் ‘மேபார்’ என்ை அவடயாளத்துடன் 
ைகிக்கின்ைனர். அலதலபான்று மர்த்தினிக் தீவில் 
13,000 (6%)தமிழர்களும், குைாதலூப் தீவில் 41,000 (12%)
த மி ழ ர் க ளு ம்  ை ா ழ் கி ன் ை ன ர் . 
லதாட்டத்லதாழிோளர்களாக அவழத்துைரப்பட்ட 
இம்மக்கள் தற்லபாது நிே உடவமயாளர்களாகவும், 
லதாட்ட லசய்வகயாளர்களாகவும், கல்விசார் 
லசவைத்துவையினராகவும் மாற்ைம் லபற்றுள்ளனர். 
உதாரணமாகப் லபாது மருத்துைர்களாகவும் பல் 
மருத்துைர்களாகவும், மருந்தாளர்களாகவும், 
ைழக்கறிஞர்களாகவும், மற்றும் அரசாஙகப் 
பணியாளர்களாகவும் உள்ளனர்.

த ற் லப ா து  அ ை ர் க ள்  அ ர சி ய லி லு ம் 
ஈடுபடுகின்ைார்கள். குறிப்பாக ொடாளுமன்ை 
உறுப்பினராகவும், லமேவை உறுப்பினராகவும் 
உள்ளதுடன் பேர் ெகரசவபத் தவேைர்களாகவும் 
உள்ளனர். 150 ஆண்டுகளுக்கும் லமோகத் 
தவேமுவைகள் தாண்டி தம் சுய முயற்சியிலேலய 
தமிழ்ப் பண்பாட்டிவனயும் லமாழிவயயும் தஙகள் 
லதவைகளுக்கு ஏற்ைைாறு தக்கவைத்துள்ளது லபரும் 
மகிழ்ச்சிவயயும் வியப்வபயும் அளிக்கிைது.

இந்தியாவிலிருந்து லசன்ை ஆண் – லபண்களில் 
லெர்விகிதம் இல்வே. அதனால், கேப்புத் 
திருமணஙகள் ெடந்தது. ஆனால், லபயரில் ஆல்பர்ட் 
அய்யாசாமி, பிரான்சிஸ் மாரிமுத்து, ஃப்ராஙக் 
முத்துசாமி எனத் தமிழர் அவடயாளம் இன்றும் 
காணப்படுகிைது. அைர்களின் தமிழ் இனக்குழு 
ைாழ்க்வகமுவை, சடஙகுகள், ைழிபாடுகள் எல்ோம் 
தமிழ்ொட்டு முவைகலளாடு ஒத்துள்ளது. லமலும், 
தமிழ்ொட்டுத் தமிழர்களிடம் இல்ோத சடஙகு 
முவைகள்கூட புேம்லபயர்த் தமிழர்களிடம் 
காணப்படுகின்ைன.5 மாரியம்மன் விழா, வதப்பூசம், 

5 இககைருத்்ை ்மலும் உறுதி வசய்ய ைமிழ வம்சாவளியினர 
வாழும் பகுதிகைளில் விரிவான கைளஆய்வுகைள் நடத்ை்வண்டும். 

லபாஙகல், தீமிதி இவதலயல்ோம் இலத லபயரில் 
லகாண்டாடுகின்ைனர். மாரியம்மன், மதுவரவீரன், 
க ாத்தைராயன் லபான்ை லதய்ைஙகவள 
ைழிபடுகிைார்கள். ஏழு அல்ேது மூன்று ொட்கள் 
லபால் விரதம் இருந்து, தப்பு அடித்துக்லகாண்டு 
‘மாரி மகமாயி மவழலபாழியும் தாலய- எனப் பாடி 
ஆடு, லகாழி பலியிட்டுக் காணிக்வக லசய்கிைார்கள்.

இந்த நிவேயில் ெமக்கு இப்லபாழுது கிவடத்துள்ள 
தரவுகவள வைத்துப் பார்க்கும் லபாழுது இந்தப் 
பிரஞ்சுத் தீவுகளில் புேம்லபயர்ந்து 150 ஆண்டுகளாக 
ைாழ்ந்துைரும் தமிழ் ைம்சாைளியினர் இந்திய-தமிழ் 
அவடயாளத்வதத் தக்க வைத்துக் லகாள்ைதற்கு 
என்ன மாதிரியான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டனர் 
என்று ஓர் ஒப்பாய்வு லமற்லகாண்லடாம். இந்த 
அவடயாளஙகவள நிர்ணயிப்பதற்கு 1 2 
காரணிகவளத் லதர்ந்லதடுத்து அந்த 12 காரணிகளும் 
எவைாறு பயன்பாட்டில் உள்ளன என்று தமிழர்கள் 
லதாட்டத் லதாழிோளர்களாகச் லசன்ை மலேசியா, 
சிஙகப்பூர், லமாரிசியசு, ோ லரயுனியன், குைாதலூப் 
மற்றும் மர்த்தினிக் ஆகிய ஆறு பகுதிகளிலும் ஒரு 
ஒப்பாய்வு லசய்து அந்த ஆய்வின் முடிவுகள் இஙகு 
இந்தக் கட்டுவரயின் முக்கிய தரவுகளாகப் 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அப்பன்னிரண்டு 
காரணிகளும் கீலழ லகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

்தமிழ் அடடயசா்க் கசாரணிகள

1. லமாழிகுறித்த உளப்பாஙகு

2. மக்கள் லதாவக

3. தமிழ் லமாழியின் அஙகீகரிக்கப்பட்ட நிவே

4. லபாதுக் கல்வியில் தமிழ் லமாழியின் பயன்பாடு

5. நிர்ைாக லமாழியாகப் பயன்பாடு

6. லசய்தி ஒலிபரப்பு மற்றும் லதாவேக்காட்சிகளில் 
தமிழ்

7. அன்ைாட உவரயாடலில் தமிழ்

8. தமிழ் இேக்கிய உருைாக்கம்

9. திட்டமிடப்பட்ட பண்பாட்டுக் கோச்சார 
பரிமாற்ைம்

10. திட்டமிடப்பட்ட தமிழ் லமாழிக் கற்ைல் / 
கற்பித்த்தல்

11. சமூகச் சிைப்பு நிகழ்வுளில் தமிழ்

12. மத ைழிபாடு மற்றும் குடும்ப விழாக்களில் 
தமிழ்

முதலில ேம்சியலா ேறறும் சிங்்கபபூர்ப ்பகுதி்களில தமிழ் வம்சலாவளியினரின் எணணி்கச்க, ேறசறய 
்பகுதி்களு்டன் ஒபபிட்டுப ்பலார்்ககும்ம்பலாது, இநத இரணடு ்பகுதி்களிலும் அதி்கம். இரண்டலாவது இநத இரணடு 
நலாடு்களும் தலாய்த் தமிழ்நலாட்டில இருநது அதி்கத் தூரத்தில இலச். எனமவ ேம்சியலாவிறகும் சிங்்கபபூரு்ககும் 

இநதியலாவு்ககும் இச்டயில ம்பலா்ககுவரவு என்றுமே தச்ட்பட்்டது இலச். மூன்றலாவது, பு்ம் ச்பயர்நத 
நலாடு்களில தமிழ் சேலாழியின் அங்கி்கரி்க்கப்பட்்ட நிச் மி்க மு்ககியேலான ்கலாரணி. இநத மூன்றலாவது ்கலாரணி 
ேறற ஐநது ்கலாரணி்களலான தமிழ்சேலாழி இ்்ககிய வளர்ச்சி, தமிழ் சேலாழிப ்பயன்்பலாடு, தமிழ் சேலாழி்க்கலவி, 
தமிழ் சேலாழியில சதலாழிலநுட்்ப வளர்ச்சி ேறறும் சதலாச்்க்கலாட்சி ்பத்திரிச்க ம்பலான்ற ஊ்ட்கங்்களிலும் ேறறும் 
ச்பலாது நி்கழ்ச்சி்களிலும் தமிழ் வளர்ச்சி அச்டவதறகு வழிவகு்ககிறது. இநத மூன்றலாவது ்கலாரணி மி்க மு்ககியம்.
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லமலே காணும் தமிழ் லமாழி-பண்பாட்டுத் 
லதாடர்வமக் லகாட்டில் (Tamil Language continuum) 
லகாடுக்கப்பட்டுள்ள 12 காரணிகவள ஒப்பிட்டு 
லொக்கில், மூன்று கருத்துகவள மட்டும் இஙகு 
எடுத்துக் லகாள்லைாம் . முதோைதாக 1 2 
காரணிகவளயும் லசவைலன கவடப்பிடித்து ைரும் 
ொடு சிஙகப்பூர் அடுத்ததாக மலேசியாவில் 
பதிலனாரு காரணிகவளச் லசவைலன கவடப்பிடித்து 
ைருகின்ைனர். அடுத்து லமாரிசியசும் ோ 
லரயுனியனும் ைருகின்ைன மூன்ைாைதாகக் 
குைாதலூப் மற்றும் மர்த்தினிக் இந்தத் தமிழ் லமாழி-
பண்பாட்டுத் லதாடர்வமக் லகாட்டில் (continuum) 
ைருகின்ைன. அடுத்து இந்த 12 காரணிகளுள் இரண்டு 
காரணிகள் மட்டுலம. அதாைது முதல் காரணியான 
“லமாழிகுறித்த லெர்மவையான உளப்பாஙகு” 
அடுத்து, 12ைது காரணியான “மத ைழிபாடு மற்றும் 
குடும்ப விழாக்களில் தமிழ்லமாழியின் பயன்பாடு” 
எல்ோ ொடுகளிலும் பயன்பட்டு ைருகின்ைன. 
சுருக்கமாகக் கூறினால், தமிழ் ைம்சாைளியினர் சிறு 
எண்ணிக்வகயில் ைாழும் பகுதிகளில் தமிழ் லமாழித் 
லதய்ை லமாழியாக மட்டுலம பாவிக்கப்பட்டு 
ைருகிைது. பிரஞ்சு தீவுகளில் இந்நிவேவயதான் 
காண்கிலைாம்.

புலம்கபயர்வும் வம்்சாவளி க�சாழிப் பயனபசாடும்

லபாதுைாகப் புேம்லபயர்ந்த சூழ்நிவேயில் 
ஒவலைாரு இனத்தைரும் தஙகளுவடய இன 
அவடயாளத்வதத் தக்க வைத்துக் லகாள்ள 
என்லனன்ன காரணிகவளப் பயன்படுத்துகின்ைனர், 
இக் காரணிகளில் லமாழியின் பஙகும் பயன்பாடும் 
என்ன என்பது முக்கியமானகருத்து. கடந்த 
இருபத்வத ந்து  முப்பது  ஆண்டுகளாகப் 
புேம்லபயர்ந்த சூழ்நிவேயில் லைவலைறு 
ெ ா டு களிலும்  லைவலைறு  பகுதி கவளச் 
லசர்ந்தைர்களும் அைரைர்கள் 70 ஆண்டுகள் 80 

ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு எவைாறு தஙகள் 
அவடயாளத்வதக் கட்டவமத்து (Identity construction) 
தக்கவைத்துக் லகாள்கின்ைனர் (Identity retention) 
என்ை லகள்வி எழுகிைது. இந்த மாதிரியான லகள்வி 
எழும் லபாது லபாதுைாக ஆர்மீனியன் அல்ேது, 
ைட ஆப்பிரிக்கா அல்ேது லஜர்மனிவயச் லசர்ந்லதார் 
புேம்லபயர்ந்து லைறு ொடுகளில் ைசிக்கும் லபாழுது, 
அைர்கள் ‘தஙகள் மூதாவதயர் லமாழிவயப் 
பாதுகாத்து வைக்க முடிகிைதா?’ என்று பார்த்தால் 
லபாதுைாக இந்த மாதிரியான சூழ்நிவேயில் மூன்று 
தவேமுவைக்கு லமல் மூதாவதயர் லமாழிவயத் 
தக்கவைத்துக்லகாள்ள முடியாத சூழ்நிவேதான் 
ஏற்பட்டுள்ளது. இது ஒரு லபாதுைான ஆய்வு 
ைழியாகக் கண்டறிந்த நிவே. அதனால் ஒரு இன 
அவடயாளத்திற்கு லமாழியினுவடய பஙகு 
முக்கியம ானத ா க  இரு ந் த ாலும்  லம ாழி 
இல்ே ாவிட்டாலும்  தங களுவடய  இன 
அவடயாளத்வதக் கட்டவமத்துக் லகாள்ளோம் 
என்பது ஒரு லகாட்பாடு. லபரும்பாலும் எந்த ஒரு 
புேம்லபயர்ந்த குடியினரும் முதலிரண்டு தவேமுவை 
ைவரயில் அைர்களுவடய மூதாவதயர்கள் 
லமாழிவயப் லபசவும் புரிந்துலகாள்ளவும் முடியும் 
(Active language use). மூன்ைாைது தவேமுவையினர் 
தஙகளது மூதாவதயர் லமாழிவயச் சிறிது சிறிதாகப் 
பயன்பாட்டில் குவைத்து, அம்லமாழிவயப் 
புரிந்துலகாள்ள முடியுலம தவிர அம்லமாழிவயச் 
சரளமாகப் படிக்கலைா லபசலைா முடியாத நிவே 
உருைாகி விடுகிைது (Passive or receptive language use).

இக்கணிப்பு மானிட இயல், சமுதாய லமாழியியல் 
இருலமாழியநிவேப் லபான்ை ஆய்வுகளின் 
அடிப்பவடயில் அறியப்பட்ட லகாட்பாடு. எனலை 
‘மூத ாவதயர்  லம ாழி  இழப்பு ’  இ ந்திய 
ைம்சாைளியினருக்கு மட்டும் ஏற்படும் நிவே எனக் 
கருத முடியாது. உதாரணமாக, 1980-க்குப் பின் 
பாரிசில் குடிலயற்ைம் அவடந்த யாழ்ப்பாணத் 
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தமிழர்களின் லமாழிப் பயன்பாடு குறித்து ொன் 
லமற்லகாண்ட கள ஆய்வில் கீழ்க்காணும் 
விபரஙகவளக் காணமுடிந்தது. ஆரம்ப காேத்தில், 
இேஙவகயில் பிைந்து பாரிசில் கல்வி லமற்லகான்ட 
குழந்வதகள் இரு லமாழியும் (தமிழும்-பிரஞ்சும்) 
ென்ைாகப் லபசக்கூடிய இருலமாழிய நிவேயில் 
இருந்தார்கள் (Active bilingualism). பிைகு சிறிது சிறிதாக 
அந்தக் குழந்வதகளும், பின்னர் பாரிசில் பிைந்த 
குழந்வதகளும் பல்கவேக் கழக அளவில் லமற்படிப்பு 
நிவேயில் தமிழ் லமாழியின் பயன்பாடு குவைந்து, 
தமிழ் லமாழிவய (ென்ைாக) புரிந்து லகாள்ள 
முடியுலம தவிரத் தமிழில் ென்ைாகப் லபசும் ஆற்ைல் 
குவைந்த நிவே ஏற்பட்டது (Passive bilingualism). தமிழ் 
லமாழியில் லபற்லைார்கள் அைர்களிடம் 
உவரயாடும்லபாது அைர்கள் பிலரஞ்சு லமாழியில் 
தான் பதில் அளிப்பார்கள். சமூகப் பயன்பாடுகள் 
எல்ோம் ெலிைவடந்த நிவேயில், மூதாவதயர் 
லமாழி ஒருைருவடய இன அவடயாளத்வத 
லைளியிடும் குறியீடாக மட்டுலம பயன்படுகிைது.

முன்பு குறிப்பிட்டது லபால் மூன்ைாைது 
தவேமுவையில் மூதாவதயர்கள் லமாழி சிறிது 
சிறிதாகப் பயன் குவைந்து ெலிைவடந்து மவையும் 
சூழ்நிவே ஏற்படும் என்பது ஓர் ஆய்வுக் லகாட்பாடு. 
ஆனால் ஒவலைாரு விதிக்கும் விதிவிேக்கு 
இருப்பதுலபால் இந்த விதிக்கும் விேக்கு உண்டு. 
உதாரணமாக மலேசியா, சிஙகப்பூர் இரண்டு 
ொடுகவளயும் ொம் காணும் லபாது இவவிரண்டு 
ொடுகளிலும் பே தவேமுவைகளுக்குப் பின்னும் 
தமிழ்லமாழி மிகச் சிைப்பாகக் கல்வி, தமிழிேக்கியம், 
லசய்தித்துவை, லதாவேக்காட்சி மற்றும் கணினித் 
தமிழ் உட்பட எல்ோத் துவைகளிலும் பயன்பட்டு 
ைருைதுடன், உேகளவில் தமிழின் ைளர்ச்சிக்கு, 
தமிழ்ொட்டுக்கு இவணயாகப் லபரிதாகப் லபரும் 
பஙகளித்து ைருகின்ைன.

இந்தச் சிைந்த விதிவிேக்கான சூழ்நிவேக்குப் பே 
காரணஙகள் உள்ளன. மூன்று காரணஙகவள 
மட்டும் ொம் பார்ப்லபாம். முதலில் மலேசியா மற்றும் 
சிஙகப்பூர்ப் பகுதிகளில் தமிழ் ைம்சாைளியினரின் 
எண்ணிக்வக, மற்வைய பகுதிகளுடன் ஒப்பிட்டுப் 
பார்க்கும்லபாது, இந்த இரண்டு பகுதிகளிலும் 
அதிகம். இரண்டாைது இந்த இரண்டு ொடுகளும் 
தாய்த் தமிழ்ொட்டில் இருந்து அதிகத் தூரத்தில் 
இல்வே, எனலை மலேசியாவிற்கும் சிஙகப்பூருக்கும் 
இந்தியாவுக்கும் இவடயில் லபாக்குைரவு என்றுலம 
தவடபட்டது இல்வே. மூன்ைாைது, புேம் லபயர்ந்த 
ொடுகளில் தமிழ் லமாழியின் அஙகிகரிக்கப்பட்ட 
நிவே மிக முக்கியமான காரணி. இந்த மூன்ைாைது 
காரணி மற்ை ஐந்து காரணிகளான தமிழ்லமாழி 
இேக்கிய ைளர்ச்சி, தமிழ் லமாழிப் பயன்பாடு, தமிழ் 
லமாழிக்கல்வி, தமிழ் லமாழியில் லதாழில்நுட்ப 
ைளர்ச்சி மற்றும் லதாவேக்காட்சி பத்திரிவக 
லபான்ை ஊடகஙகளிலும் மற்றும் லபாது 
நிகழ்ச்சிகளிலும் தமிழ் ைளர்ச்சி அவடைதற்கு 
ைழிைகுக்கிைது. இந்த மூன்ைாைது காரணி மிக 
முக்கியம். இதற்குலமல் இப்பகுதியில் ைாழும் தமிழ் 
ைம்சாைளியினரின் அயராத உவழப்பும் திட்டமிட்ட 
லசயல்பாடுகளும் இந்த ஆறு காரணிகவளயும் 
பேப்படுத்த உறுதுவணயாக இருந்தது என்பது 

மறுக்க முடியாத உண்வம.

இருலமாழிய சூழ்நிவேயில் ஒரு சிறுபான்வம 
லமாழியும் அந்த ொட்டில் உள்ள லபரும்பான்வம 
லமாழியும் ஒன்றுக்லகான்று கேந்து பயன்படுத்தப்படும் 
லபாது ஒரு குறிப்பிட்ட காேகட்டத்தில் லமாழித் 
தாைல் அல்ேது லமாழி மாற்ைம் (language shift) 
ஏற்படும் என்பது ஓர் ஆய்வுக்லகாட்பாடு. லமாழி 
மாற்ைம் எப்படி எப்லபாழுது ஏற்படுகிைது என்பவதக் 
கண்டறிைது மிகவும் சிக்கோன ஆய்வுக்குரிய ஒரு 
விடயம். லமாழிமாற்ைம் முடிந்த பிைகுதான் தமிழ் 
(சிறுபான்வமயினர்) லமாழியிலிருந்து ொம் ைசிக்கும் 
ொட்டின் (லபரும்பானவமயினர்) லமாழிக்கு 
மாறிவிட்லடாம் என்று உணரமுடிகிைலத தவிர இந்த 
மாற்ைம் ஏற்பட்டுக் லகாண்டிருக்கும் லபாது ெம்மால் 
அவதக் காண முடிைதில்வே.6 இரு லமாழிய 
சூழ்நிவேயில் இரண்டு லமாழிகளிலும் தாய் 
லமாழிக்கு நிகரான பயிற்சி இருந்தாலும் ஒரு 
குறிப்பிட்ட காேகட்டத்தில் தாய் லமாழியில் இருந்து 
மற்லைாரு லமாழிக்குத் தாை லைண்டிய சூழ்நிவே 
உருைாகோம் என்னும் கருத்வத இரு லமாழிய 
ஆய்வுகளும் சமூக லமாழியியல் ஆய்வுகளும் முன் 
வைத்துள்ளன.7

சிஙகப்பூரில் மட்டுலம இந்த 12 காரணிகளும் 
சிைப்பாகக் கவடபிடித்து கவடபிடிக்கப்பட்டு 
ைருகின்ைன என்பவத லமலே கூறிலனாம். 
இருந்தாலும் சிஙகப்பூரில் கூட இந்த லமாழி மாற்ைம் 
சிறிது சிறிதாக ெவடலபற்று ைருகிைது என்று 
ஆய்ைாளர்கள் கூறுகின்ைனர்.8

அடுத்து லமாரிசியஸ் ொட்டில் தமிழ் லமாழி ஒரு 
சிைப்பு நிவே லபற்று ைளர்ந்து ைருகிைது. அஙகு 
ஐந்து இந்திய லமாழிகள் “மூதாவதயர்கள் லமாழிகள்” 
என அரசாஙகத்தினால் அஙகிகரிக்கப்பட்டு, அந்த 
லமாழி சார்ந்த இந்திய ைம்சாைளியினர் அந்த 
லமாழிவய எளிதில் பயிேவும் அந்த லமாழி ைளர்ச்சி 
அவடைதற்கு உண்டான திட்டஙகளும் லமாரிஷியஸ் 
ொட்டின் அரசாஙகத்தினால் கவடபிடிக்கப்பட்டு 
ைருகிைது. இந்தச் சிைப்பான சூழ்நிவேயிலும் 
லமாரிஷியஸில் இந்த  லம ாழி  ம ா ற் ைம் 
ஏற்பட்டுவிட்டது. இதற்குக் காரணமும் ொம் முன்பு 
கூறியது லபால் ஒரு லமாழிக்கு எவைளவு சிைப்பான 
அஙகீகாரம் அளிக்கப்பட்டாலும் அம் லமாழியின் 
பயன்பாடு குவைந்து விட்டால் அந்த லமாழி 
ைம்சாைளியினர் சிறிது சிறிதாக லைறு லமாழிக்குத் 
தாவிச் லசல்ே லைண்டிய சிக்கல் உண்டாகிைது. 
லமாரிஷியஸ் ொட்டில் தமிழ் லமாழியின் நிவேக் 
குறித்து மகாத்மா காந்தி நிறுைனத்தில் தமிழ்த்துவைத் 
தவேைராகப் பணியாற்றிய அருணாசேம் புட்பரதம் 
அைர்கள் பின்ைருமாறு பதிவுலசய்துள்ளார் “எஙகள் 
தமிழ் லகாயில் லமாழிலய ஆயினும் அந்தக் லகாயில் 
இல்ோது லபாயிருந்தால் எஙகள் தமிழும் ொஙகளும் 

6 Biltoo Anil Kumar, 2004;  Canagarajah, A. Suresh, 2008; 
David-Khemlani Maya, 1998; William F.S. Miles 2000.

7 Eberhard, David M. 2018 

8 Schiffman Harold, 1995; Vijaya Sankar Lokasundari, 2011 
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இன்று காட்சிப் லபாருளாக மாறி இருப்லபாம். 
எந்தத் தமிவழயும் லகாயிவேயும் வைத்து 
திருஞானசம்பந்தர் தமிழகத்வத மீட்டாலரா அலத 
லகாவிலும் தமிழும்தான் இன்றுைவர எஙகவள இந்த 
ொட்டில் அவடயாளம் தந்து பாதுகாத்து 
ைருகின்ைன”.9

இம்மாதிரியான இக்கட்டான லமாழியியல் 
சூழ்நிவேயில் தமிழ் ைம்சாைளியினர் தஙகளது 
மூத ாவ தய ர் கள்  லம ாழிய ான  தமிழின் 
பயன்பாட்வடச் சிறிது சிறிதாக இழந்து கவடசியாகத் 
தமிவழ ைழிபாட்டு லமாழியாக மட்டும் பயன்படுத்தி 
ைருகின்ைனர் என்பது ஒரு ஆச்சரியமான லசய்தியாக 
எடுத்துக்லகாள்ள முடியாது. இருப்பினும் இந்த 
ைழிபாட்டு லமாழியாகத் லதர்ந்லதடுக்கப்பட்ட 
அல்ேது ைழிபாட்டு லமாழியாக ஆக்கப்பட்ட தமிழ் 
லமாழியின் பயன்பாடும் அது எவைாறு பின்னால் 
உள்ள தவேமுவைகளுக்கு எடுத்துச் லசல்ேப்படுகிைது 
என்பதும் அந்தத் தமிழ்லமாழி ைழிபாட்வட 
எவைாறு தமிழ் ைம்சாைளியினர் லமம்படுத்திக் 
லகாள்கிைார்கள் என்பதும் இந்தத் தமிழ்லமாழி 
ைழிபாட்வடக் கவடபிடிப்பதில் அைர்கள் 
என்லனன்ன சிக்கல்கவள எதிர்க்லகாண்டுள்ளனர் 
என்பவதயும் இக்கட்டுவரயில் இனி பார்ப்லபாம்.

2

பிரஞசுத் தீவுகளில் ்தமிழ் வம்்சாவளியினர்

உேகமயமாக்கப்படும் இன்வைய சூழலில் எப்படி 
ஒவலைாரு சிறுபான்வமயினரும் தஙகள் லமாழி-
பண்பாட்டு அவடயாளஙகவளக் காத்துக் 
லகாள்கிைார்கள் என்பலதாடு எப்படி அைர்கள் 
மற்ைைர்களுடன் லமாழி, இன, மத லைறுபாடு 
இல்ோமல் ஒன்றி ைாழ்கிைார்கள் என்பவதப் புரிந்து 
லகாள்ைதும் இன்றியவமயாதது. என்னுவடய இந்த 
ஆய்வுக் கட்டுவர ோ ரியுனியன், மர்த்தினிக், 
குைாதலூப் ஆகிய மூன்று பிரஞ்சுத் தீவுகவள 
மட்டுலம பற்றியது. இக்கட்டுவரயில் லமாரிசியசில் 
ைாழும் தமிழர்கள் குறித்த லசய்திகள் இடம் 
லபைவில்வே.10 முக்கியமாக, இந்த மூன்று தீவுகளும் 
பிரான்சின் கடல்கடந்த மாநிேஙகள். இம்மூன்று 
தீவுகளிலும் உள்ள இந்திய ைம்சாைளியினருள் 80% 
தமிழ் ைம்சாைளியினர் என்பது குறிப்படத் தக்கது. 
150 ஆண்டுகளுக்கு முன் புேம்லபயர்ந்த தமிழர்கள் 
என்ன மாதிரியான சூழலில் ைாழ்கிைார்கள், 
ைாழ்க்வக முவை எப்படி உள்ளது, தமிழ் லமாழி, 
கோச்சாரம் எல்ோம் எந்த அளவு தக்க வைக்கப் 
பட்டுள்ளது லபான்ை லசய்திகவள அறிந்து 
லகாள்ைலத இந்த ஆய்வின் முக்கியமான லொக்கம்.

9 அருணாசலம் புட்பரைம், வசந்ைம், 1989, பக. 5-6. 

10 வமாரிசியசு  12 மாரச் 1968-இல் சுைந்திரம் வபற்ற ஒரு ைனி 
நாடு. இந்ை நாட்டின் அரசியல், வரலாற்று மற்றும் சமூகைக 
கைாரணிகைள் பிரான்சில் கைாணபபடும் சூழநி்லயிலிருந்து முற்றிலும் 
மாறான்வ. இருபபினும் இந்திய வம்சாவளியினரின் பாரம்பரிய 
மரபுகை்ள ் கையாளுவதில் சில ஒற்று்மகைள் உள்ளன. வமாரிசியசு 
பற்றிய எனது ஆய்வுகைள் ்வறு கைட்டு்ரகைளில் பதிவு 
வசய்யபபட்டுள்ளன.
 

்தமிழ் அடடயசா்க் கட்டட�ப்பும் பனக�சாழி - பனமுகக் 
கலசாச்சாரச சூழலும்

தமிழ் ொட்டிலேலய ைாழ்கின்ை தமிழர்களுக்கு 
‘ொன் தமிழர்’ எனத் தன் அவடயாளத்வத லைளிக் 
காட்டலைா நிவே நிறுத்தலைா அைசியம் இல்வே. 
ஆனால், பேலமாழிகள் லபசும் பே இன மக்கள் 
லசர்ந்து ைாழும் புேம்லபயர்ச் சூழ் நிவேயில் 
ஒவலைாரு சிறுபான்வமயினரும் தஙகளுவடய 
இனக்குழு அவடயாளத்வத மிக அக்கவையுடன் 
பாதுகாக்க லைண்டிய நிவே உள்ளது. இதற்குப் பே 
காரணஙகள் உண்டு. தவிர, தஙகள் அவடயாளத்வதத் 
தக்க வைத்துக்லகாள்ைலதாடு அைர்கள் எவைாறு 
மற்ை சிறுபான்வமயினருடன் லமாழிப் பண்பாடு 
மத இன லைறுபாடின்றித் தாஙகள் ைாழும் ொட்டில் 
ஒரு லதசிய ஒருவமப் பாட்வட உருைாக்குகிைார்கள் 
என்பதும் மிக முக்கியம். ஒவலைாரு குழுவும் 
அைர்களுக்லகன்று சிே விதிகவளயும் ைழி 
முவைகவளயும் பின்பற்றுைார்கள் .  இந்த 
ஆராய்ச்சியின் லொக்கலம, பிரஞ்சுத் தீவுகளில் 
ைாழும் தமிழ் ைம்சாைளியினர் எப்படி அைர்களது 
லமாழிப் பண்பாட்டு அவடயாளஙகவளப் 
பாதுகாக்கிைார்கள், எப்படி இந்த அவடயாளஙகவள 
அடுத்த தவேமுவைக்குக் லகாண்டு லசர்க்கிைார்கள் 
என அறிந்துலகாள்ைதற்குதான்.

்தமிழ் வம்்சாவளியினரிடடமய வழிபசாடும் ்தமிழ்க�சாழியும்

ஆரம்ப காேத்தில் இஙகு புேம் லபயர்ந்து ைந்த 
தமிழர்கள் ஒரு சிேருக்குத் தமிழ் லபசவும் எழுதவும் 
படிக்கவும் லதரிந்திருந்தது. இைர்கலள இஙகு 
ெவடலபறும் லகாயில் விழாக்களிலும் மற்றும் குடும்ப 
விழாக்களிலும் நீத்தார்க் கடவமகளிலும் தமிழில் 
பூவசச் லசய்து, தமிழில் பாடி அைற்வை 
மற்ைைர்களுக்குக் கற்பித்தனர். குறிப்பாக , 
இத்தீவுகளிலும் மற்றும் லதன் ஆப்பிரிக்கா லபான்ை 
ொடுகளிலும், கடந்த நூைாண்டுகளுக்குப் பின்னும், 
இன்ைளவும், மாரியம்மன் தாோட்டு லபான்ை 
ைழிப ாட்டுப்  ப ாடல் கவளயும்  ல மலும் 
மார்கண்லடயன், மதுவர வீரன், அரிச்சந்திரா, 
ெளதமயந்தி, ெல்ேதஙகாள், ராஜாலதசிஙகு, 
ேைகுசேைன் ஆகிய கவதப் பாடல்கவளயும் 
அைர்களால் இயன்ைளவும் தக்கவைத்துக் லகாண்டு 
பாடி ைருகிைார்கள் என்பது ஒரு சிைப்பான 
நிவேயாகும். சிறிது சிறிதாகத் தமிழ் லபசத் 
லதரிந்தைர்கள் எழுதத் லதரிந்தைர்கள் எல்ோம் 
மவைந்த பிைகு அந்த இேக்கியம் முழுைதும் 
ைாய்லமாழி இேக்கியமாக மாறி விட்டது. இன்று 
மூதாவதயர்கள் அக்காேத்தில் லகாண்டு ைந்த 
தமிழ்ப் புத்தகஙகள் மற்றும் வகலயடுகள் எல்ோலம 
மவைந்து லகாண்டிருக்கின்ைன. ஆனால் தமிழ் 
மூதாவதயர்கள் தஙகளுடன் லகாண்டு ைந்த தமிழ் 
லமாழி எழுத்திேக்கியம் இன்று ஒரு ைாய்லமாழி 
இேக்கியமாக மாறி விட்டது. இந்தப் பன்முக 
லமாழியியல் சூழ்நிவேயில், கடந்த அறுபது எழுபது 
ஆண்டுகளுக்கு லமோக, இஙகு பயன்படுத்தப்படும் 
தமிழ்ப் பாடல்கள் இவைைழிபாட்டுப் பாடல்கள் 
மற்றும் இஙகு ெடத்தப்படும் ராஜா லதசிஙகு 
மதுவரவீரன் லபான்ை கவதப் பாடல்கள் எல்ோலம 
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இஙகு உள்ள கிரிலயால் லமாழியின் தாக்கத்தால் 
மிகவும் மாறுபட்டு உள்ளது. இைர்கள் பாடும்லபாது 
இந்தப் பாடல்கவள பயிற்சி இல்ோதைர்களால் 
புரிந்து லகாள்ள முடியாது. இது ஒரு முக்கியமான 
லமாழியியல் சிக்கல். அதாைது எழுத்து ைழியாக 
இஙகு ைந்த இேக்கியம் சிறிது சிறிதாக ைாய் ைழி 
இேக்கியமாக மாறி விட்டது. இத்தமிவழப் புரிந்து 
லகாள்ள லைண்டுலமன்ைால் சிறிது பயிற்சி 
லைண்டும். பயிற்சி இல்ோமல் முதல் முவையாக 
இப்பாடல்கவளக் லகட்பைர்கள் லபரும்பாலும் இது 
தமிழ் அல்ே என்னும் அைசரமான தைைான ஒரு 
கருத்துக்கு ைந்துவிடுகிைார்கள். ஆனால் இைர்கள் 
பாடுைவதக் கைனமாகக் லகட்லடாம் என்ைால் 
இந்தப் பாடல்கள் எல்ோலம - 1870, 1910 லபான்ை 
காேகட்டஙகளில் தமிழ்ொட்டில் அச்லசற்ைப்பட்ட 
புத்தகஙகளில் உள்ள பாடல்கலள. இைர்கள் பாடும் 
ைாய்ைழிப் பாடல்கவள ெம்மால் அப்புத்தகஙகளில் 
அவடயாளம் கண்டு லகாள்ள முடிகிைது.11 இந்த 
ைாய்லமாழி இேக்கியத்வதத் தக்கவைத்துக் 
லகாள்ைதும் அடுத்த தவேமுவைக்குக் லகாண்டு 
லசல்ைதும் தான் இன்வைய தமிழ் ைம்சாைளியில் 
இைர்களுவடய லபரிய சைாோக உள்ளது.

லதாட்டத் லதாழிோளர்களாக ைந்த சமயத்தில் 
லகாயில் கட்டுைதற்லகா சிவேகள் லசய்ைதற்லகா 
இைர்களுக்கு எந்த ைசதியும் இல்வே. அைர்களுக்குத் 
லதரிந்த அளவு சிறு குடிவசகவளயும், மரத்தடிவயயும் 
லகாயில்களாக அவமத்து ைழிபட்டனர். பூவச 
லசய்ைதற்காகக் காட்டில் கிவடத்த கற்கவளலய 
சிவேயாகப் பயன்படுத்தினார்கள். இந்தக் கல்வேத் 
லதர்ந்லதடுப்பதற்கும் சிே ைழிமுவைகவளப் 
பின்பற்றினார்கள். ஊர்ப் பூசாரியார் ொற்பது ொள் 
விரதம் இருந்து மற்ைத் லதாட்டைாசிகளுடன் 
காட்டுக்குச் லசல்ைார். அஙகு அைருக்குச் சாமி 
ைந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கல்வே அவடயாளம் 
காண்பிப்பார். அைர் காட்டுகின்ை கல்வேப் பூவசச் 
லசய்து ைசிக்கும் இடத்திற்கு எடுத்துச் லசல்ைார்கள். 
அந்தக் கல்வே மூன்று ொட்கள் தண்ணியில் வைத்து 

11 Appasamy Murugaiyan 2012, 2019 இந்ை கை்ை பாடல்கை்ள 
ஆராய்ந்து ைமிழ மூலஙகை்ள கைண்டுபிடித்து, பிரஞசில் 
வமாழிவபயரககும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார.

பூவச எல்ோம் லசய்து அதற்குப் பாைாவட கட்டி, 
மஞ்சள் பூசி உயிர் ஊட்டுைார்கள். இதுதான் 
அைர்களுவடய லதய்ைம்.12 சாமி ைந்த பூசாரியார்க் 
கல்வே லதர்ந்லதடுக்கும் லபாலத, அந்தச் சாமி 
மாரியம்மன், மதுவரவீரன், முனியான்டி என்று 
லபயர்ச் லசால்லிவிடுைார். லதால்காப்பியம்- 
லபாருளதிகாரம்- புைத்திவணயியலில் இைந்த 
வீரர்களுக்கு ெடுகல் எடுப்பதற்குச் லசால்லியுள்ள 
ைழிமுவைலபால் இது இருக்கிைது. லசவி ைழியாக 
அறிந்த பழந்தமிழ்ப் பண்பாட்டு விதிகவள 
இப்பகுதியில் ைாழும் புேம்லபயர்ந்த தமிழர் 
இன்றும் பின்பற்றி ைருைது லமய்சிலிர்க்க வைக்கிைது. 
குறி லசால்லும் பழக்கம்கூட அைர்களுக்கு இருக்கிைது. 
கத்திலமல் நின்று பூசாரி குறி லசால்கிைார்.

லபாதுைாக எல்ோப் பிரஞ்சுலமாழித் தீவுகளிலும் 
(லமாரிஷியஸ் உட்பட) இந்தத் தீவுகளில் உள்ள 
பாரம்பரிய தமிழ் ைம்சாைளியினரின் தமிழ்க் 
லகாயில்களில் பூவசச் லசய்பைர் பூசாரி அல்ேது 
ைாத்தியார் என்று அவழக்கப்படுைார். இந்தப் பூசாரி 
தான் தமிழ்ப் படிக்க எழுதத் லதரிந்தைராக 
இருப்பார். அதற்கு லமல் அைர்கள் லகாவிலில் 
பூவசச் லசய்யும் லபாழுது அைர்கள் பாடும் தமிழ்ப் 
பாடல்கள் மற்றும் அைர்கள் அரஙலகற்றும் 
ொடகஙகள் இைற்வைப் புரிந்து லகாண்டு 
மற்ைைர்களுக்குக் கிரிலயால் லமாழியில் விளக்கம் 
அளிப்பார். சுருக்கமாகக் கூறினால். லகாவில் 
பூசாரிதான் தமிழ் ஆசிரியர். தமிழ் ஆசிரியர்தான் 
லகாவில் பூசாரி என்ை நிவே இருந்தது.

ொன் 1989லிருந்து பே ஆண்டுகள் லமாரீசியசில் 
களஆய்வு லசய்யச் லசன்றிருக்கின்லைன் . 
அப்லபாழுது அஙகு லகாவிலில் பணி புரிந்த ஒரு 
தமிழ்ப் பூசாரிவயக் கண்டு அைரிடம் சிே லசய்திகள் 
லசகரித்லதன். அைர் அப்லபாது எனக்குக் கூறிய 
விளக்கம் இன்றும் என் மனதில் பசுமரத்தாணி 
லபால் பதிைாகியள்ளது. அைர் கூறியதாைது “எஙகள் 
பணி லதய்ைப்பணி. ொஙகள் இருைழி லதய்ைப் 
பணியாற்றுகிலைாம். ஒன்று பகல் லெரஙகளில் 
பள்ளிக்கூடஙகளில் தமிழ்ச் லசால்லித் தருகிலைாம். 

12 Appasamy Murugaiyan 2012
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இரண்டாைது, மாவே லெரஙகளில் இஙகு உள்ள 
பவழய பாரம்பரிய தமிழ்க் லகாயில்களில் 
இவைைவன லைண்டி தமிழில் பூவசச் லசய்து 
ைருகிலைாம். இந்த இரண்டுலம எஙகளுவடய 
இவைப்பணி” என்று திட்டைட்டமாகக் கூறினார். 
இந்தக் கூற்று தமிழ் ஒரு லதய்ை லமாழியாகப் 
பயன்பட்டு ைருகிைது என்பதற்கு ஒரு முக்கியமான 
சான்று. மர்த்தினிக், குைாதலூப் தீவுகளில் 
‘லகாழம்பு’தான் லதசிய உணவு. முக்கிய உணவும் 
அதுதான். அது தமிழர்களின் உணவு பழக்கத்தின் 
தாக்கம்தான்! லமலும், அைல்கா (அைவரக்காய்), 
பாலைாக்கா (பாகல் காய்) முலுஙகீலே (முருஙவகக் 
கீவர) லபான்ை பே லசாற்கள் இன்றும் ைழக்கத்தில் 
உள்ளன. ‘ராமர்’ என்பவத ‘ோலமரு’ என்றும், கிடா 
லைட்வடக் ‘காவு’ என்றும் சீர் ைரிவச லகாடுக்கிைவத 
‘ைர்ச’ என்றும் உச்சரிக்கிைார்கள். இந்தத் தீவுகளில் 
லபசுகின்ை கிரிலயால் லமாழியில் நிவைய தமிழ் 
ைார்த்வதகள் கேந்திருக்கும். ையதில் மூத்தைர்கவள 
‘அலண’ என்று அவழப்பார்கள். அது ‘அண்ணன்’ 
என்னும் தமிழ்ச் லசால்லின் பிரதிபலிப்பு.

இஙகு ைாய் ைழி இேக்கியமாக மாறியுள்ள தமிழ்ப் 
பாடல்கள், கவதப் பாடல்கள், ொடகஙகள், லதய்ை 
ைழிபாட்டுப் பாடல்கள் எல்ோலம கிரிலயால் 
லமாழியின் தாக்கத்தால் உச்சரிப்பு மற்றும் 
இேக்கணக் கூறுகளில் மிகவும் மாற்ைம் லபற்றுள்ளது. 
இத்தமிவழப் புரிந்து லகாள்ள லைண்டுலமன்ைால் 
சிறிது பயிற்சி லைண்டும் இந்தப் பயிற்சி இல்ோமல் 
முதல் முவையாக இப்பாடல்கவளக் லகட்பைர்கள் 
லபரும்பாலும் இது தமிழ் அல்ே என எண்ணி 
விடுைர்.

இஙகு மர்தினிக் மற்றும் குைாதலூப் தீவுகளில் 
ஒரு அறுபது எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன் லபாஙகல் 
விழா மிகச் சிைப்பாகக் லகாண்டாடப்பட்டது. 
ஆனால் அதன் பிைகு பே காரணஙகளால் அந்தப் 
ல ப ா ங க ல்  வி ழ ா  ல க ா ண் ட ா டு ை து 
நிறுத்தப்பட்டுவிட்டது இருப்பினும் கடந்த 8 
ஆண்டுகளாகக் குைாதலூப்பில் உள்ள இந்திய 
லமாழிகள் கழகம் இந்தப் லபாஙகல் விழாவை 
மீண்டும் பவழயபடி ென்ைாக ெடத்தி ைருகிைது.

இடறைவழிபசாடும் க�சாழிசசிக்கலும்

தமிழ்லமாழியும் கோச்சாரக் கூறுகளும் 
சிறிதுசிறிதாக ெலிைவடந்து மாரியம்மன் மற்றும் 
மூத ாவதயர்  ைழிபாட்லடாடு  மட்டுலம 
லதாடர்புவடயதாகிவிட்டது எனும் கருத்வத 
மீண்டும் நிவனவு கூரலைண்டும். “வசைம் ைளர்த்த 
தமிழ் வைணைம் ைளர்த்த தமிழ்” எனக்கூறுைது 
தமிழ் ொட்வடப் லபாறுத்தைவரப் லபாருந்தக் 
கூடியதாக இருக்கோம். ஆனால் கடந்த 200 
ஆண்டுகளுக்கும் லமோக உேகின் பே பகுதிகளிலும் 
ைழஙகிைரும் தமிழ்லமாழியிவனப் பார்க்கும்லபாது 
“மாரியம்மன் ைளர்த்த தமிழ்” எனக் கூறுைலத 
சிைந்ததாகப் படுகின்ைது.

“ைடலைஙகடம் லதன் குமரி யாயிவடத் தமிழ்க் 
கூறு ெல்லுேகம்” என ெமது மூதாவதயர் ைகுத்த 
எல்வேவய விரிவுபடுத்தி, உேகலமஙகும் தமிவழக் 
லகாண்டு லசன்ைலதாடு அதவனப் லபாற்றிக் காத்து 

ைரும் லபருவம புேம் லபயர்ந்த தமிழ் 
ைம்சாைளியினவரத்தான் சாரும்.

தமிழ் ைம்சாைளியினரின் பாரம்பரிய 
ைழிபாட்டுமுவைகவள மாற்றும் எந்த முயற்சியும் 
இந்திய-தமிழர் அவடயாளத்திற்குப் லபரும் எதிர் 
விவளவை ஏற்படுத்தும். முக்கியமாக, ைாய்லமாழியாகி 
ைழிபாட்டு லமாழியாக ஆக்கப்பட்ட தமிழ் சிறிது 
சிறிதாகத் தனது ஒலர பயன்பாட்வட இழக்கலெரிடும்.

கட ந் த  2 5 - 3 0  ஆண்டுகளாகத்  தமிழ் 
ைம்சாைளியினரின் பாரம்பரிய ைழிபாட்டு 
முவைகளில் சிே மாற்ைஙகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இந்த 
ம ா ற் ை ங க ள்  இ வ  ை ம் ச ா ைளியினரின் 
பழக்கைழக்கஙகவளப் லபரிதும் பாதிக்கும் - 
பாதித்துள்ளது. லபாதுைாக இந்தப் பாரம்பரியக் 
லகாவில்கள் எல்ோம் மாரியம்மன், மதுவர வீரன், 
காத்தைராயன் லபான்ை பலிலகாடுக்கும் 
லதய்ைஙகளாகத் தான் உள்ளன இந்தப் பலி 
லகாடுக்கும் பழக்கம் லதவையற்ைது என்ை ஒரு கருத்து 

இைர்களிவடலய குழப்பத்வத ஏற்படுத்தி ைருகிைது.13

எடுத்துக்காட்டாக இந்த மூன்று தீவுகளிலும் 
லமலும் லமாரிஷியஸ் உட்பட எல்ோத் தீவுகளிலும் 
லகாவில்களில் பூவஜ லசய்து ைந்தைர்கள் இந்த 
ொட்டிலேலய பிைந்த தமிழ் ைம்சாைளியினர். 
இைர்கவளப் பூசாரி என்று அவழப்பர். ஆனால் 
கடந்த  3 0  ஆண்டுகளாக  இந்தத்  தமிழ் 
ைம்சாைளியினரின் பாரம்பரிய ைழிபாட்டு 
முவையிவனப் பிர ாமண மயப்படுத்தும் 
லொக்கத்துடன் இந்தியாவிலிருந்து ஒப்பந்த பிராமண 
அர்ச்சகர்கள் ைரைவழக்கப்பட்டு அைர்கள் இந்தக் 
லகாயில்களில் பூவச லசய்து ைருகின்ைனர். இதனால் 
இந்தக்  ல க ாவில்கள் இரண்டு பிரிைாக 
ஆக்கப்பட்டுள்ளன. ஒன்று ,  ஆடு லகாழி 
முதலியைற்வைப் பலி லகாடுக்கும் அவசை 
லகாயில்கள் என்றும் மற்லைான்று சிைலபருமான் 
விஷணு லபான்ை லதய்ைஙகவள ைணஙகக் கூடிய 
வசைக் லகாவில்கள் ஆகவும் மாறி உள்ளன. 
இதுைவர தமிழில் மட்டுலம அர்ச்சித்து ைந்த இந்த 
மக்கள் இப்லபாழுது சமஸ்கிருதத்திலும் மந்திரஙகள் 

13 Benoist Jean 1978, 1998, Ghasarian 1991 
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லசால்லிப் பூஜிக்க லைண்டிய சூழ்நிவேயில் 
உள்ளனர் .  இதில் முக்கியமான சிக்கல் 
என்னலைன்ைால் இதனால் தமிழின் பயன்பாடு 
பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமல்ோமல் இந்த 
மக்கள் தஙகவள இரு பிரிவினராகப் பிரித்துக் 
லகாள்ள லைண்டிய ஒரு கட்டாயச் சூழ்நிவேக்கு 
தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இஙகு உள்ள சிே லகாவில்களில் 
ஒலர லகாவிலில் ஒரு பகுதி தமிழ்ப் பூசாரிகளால் 
தமிழில் அர்ச்சிக்கப்படும் மற்லைாரு பகுதி பிராமண 
பூசாரிகளால் சமஸ்கிருதத்தில் அர்ச்சிக்கப்படும் 
நிவேயும் உள்ளது. சுருஙகக் கூறினால் ைழிபாட்டுத் 
தேஙகளும் ைழிபாட்டு முவைகளும் ைழிபாட்டு 
லமாழியும் இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இஙகு 
உள்ள தமிழ் ைம்சாைளியினர் எந்தக் கடவுவளக் 
கும்பிடுைது எந்த லமாழியில் கும்பிடுைது என்னும் 
புதிய லகள்விக்கு ஆளாகி உள்ளார்கள். இதனால் 
முக்கியமாக ைழிபாட்டில் மட்டுலம பயன்பட்டுைந்த 
தமிழ் லமாழியின் பயன்பாடு இப்லபாழுது 
சமஸ்கிருதத்துடன் லபாட்டியிட லைண்டிய ஒரு 
நிவேயில் உள்ளது. இந்த நிவே நீடித்தால் தமிழ் 
லமாழியின் ஒலர பயன்பாடான ைழிபாடும் 
குவைந்துவிட ைழியுண்டு.

இநதிய-்தமிழ் அடடயசா்ம் :  
நவீன�ய�சாக்கலசா? குழப்ப�சா?

எனது கள ஆய்வின் லபாது, முக்கியமாக 
மர்த்தினிக் மற்றும் குைாதலுப் ஆகிய இரண்டு 
தீவுகளிலும் உள்ள தமிழ் ைம்சாைளியினரிடம் 
அைர்கள் தஙகளது இந்திய-தமிழ் அவடயாளஙகவள 
எப்படி லபாற்றிப் பாதுகாக்கப் லபாகிைார்கள் 
என்னும் கேந்துவரயாடலின் லபாது பின்ைரும் 
கருத்துக்கவளக் கூறினர். இக்கருத்துக்கள் மிகவும் 
முக்கியமானவை.

இ ந் த த்  தீ வு க ளி ல்  சி த றி க் கி ட க் கு ம் 
சிறுபான்வமயினராகிய எஙகவள ஒன்றுபடுத்த 
இந்திய பண்பாட்டுக் கூறுகளால்தான் முடியும். 
இந்துமத ைழிபாடு முக்கியமானதுதான். ஆனால், 
இந்த ‘புது இந்துமதம்’ எஙகவளப் பிரித்து வைக்கிைது. 
உதாரணமாக, இஙலக மாரியம்மனுக்கு விழா 
எடுக்கும்லபாது, முதலில் ொகூர் மீரானுக்குதான் 
பூவச லசய்லைாம். அைர்தான் எஙகள் மூதாவதயர்கள் 
கப்பலில் பயணம் லசய்தலபாது அைர்கவளப் 
பத்திரமாகக் கவரலசர்த்தார். எஙகவளப் லபாறுத்த 
ைவரயில் மாரியம்மன், மதுவரவீரன், ொகூர் மீரான் 
எல்ோலம எஙகள் கடவுள்தான்! ஆனால் இப்லபாது 
ொகூர் மீரான் இந்துக் கடவுள் இல்வே என்று சிக்கல். 
மர்த்தினிக் தீவில் இருக்கிை ஒரு லபரிய மாரியம்மன் 
லகாவிலின் லபயலர “சாயபு லகாயில்” (Chapelle 
Sayafou), தமிழ் முஸ்லிம் ஒருைரால் கட்டப்பட்டது. 
தவிர, எஙகள் மூதாவதயர்கள் காேத்திலிருந்லத 
பிரஞ்சு குடியுரிவமப் லபறுைதற்கு கிறித்துை 
மதத்வதத் தழுவியிருக்க லைண்டும். ொஙகள் இந்து, 
முஸ்லிம், கிறித்துைர் என்ை பாகுபாடு இல்ோமல் 
எல்லோரும் தமிழ்-இந்திய ைம்சாைளியினர் எனும் 
ஒலர அவடயாளத்வததான் பின்பற்றி ைருகிலைாம். 
எஙகள் ைரோறு மிகவும் சிக்கோனது. இதுலபால் 
பே கருத்துக்கவள அைர்கள் மவடதிைந்த 

லைள்ளம்லபால் லகாட்டி வைக்கின்ைனர். இந்த 
மாதிரியான குழப்பஙகளினால்தான், என் கள 
ஆய்வின்லபாது ொன் சந்தித்த பே இந்திய 
ைம்சாைளியினர் ‘எனக்கும் இந்தியாவிற்கும் எந்த 
உைவும் இல்வே, அது ஒரு பழஙகவத’ எனக் 
கூறியுள்ளனர்.

இயல்பாக, இத்தீவுகளில் ைாழும் இந்தியச் 
சந்ததியினர் அவனைரும் கிறித்துை மதத்தினர் 
என்று கூைோம். சமூக ரீதியாக லைற்றுவம 
பாராட்டாமல் இருக்கும் லபாருட்டு எல்லோரும் 
லதைாேயஙகளுக்கு ைழிபாட்டுக்குச் லசல்ைார்கள், 
எல்ோக் கிறித்துைப் பண்டிவககவளயும் 
லகாண்டாடுைார்கள். இருப்பினும், அைர்களுக்லகன 
ஒரு குவை அல்ேது லைறு லொய் ைரும்லபாது 
மாரியம்மன், மதுவரவீரன், காத்தைராயன் லபான்ை 
லதய்ைஙகவளயும் குேலதய்ைஙகவளயும்தான் 
ைழிபடுகிைார்கள். மாரியம்மனுக்கு அடிக்கடி விழா 
ெடக்கின்ைது. காவு லகாடுத்துப் பலியிட்ட 
ஆடுகவளயும் லகாழிகவளயும் கறி சவமத்து 
எல்லோரும் பகிர்ந்து உண்பார்கள். இந்த 
ைழிபாடுகளில் தமிழர்கள் மட்டுமல்ே, அந்தந்தத் 
தீவுகளில் இருக்கிை மற்ை இனக் குடிமக்களும் 
கேந்துலகாண்டு பவடத்த உணவை, ‘பிரசாதம்’ என 
எடுத்துச் லசல்ைார்கள் என்பது கைனிக்கத்தக்கது.

1952 ஆம் ஆண்டு இஙகு உள்ள கிறிஸ்துை 
சவபயின் தவேைர் இந்திய ைம்சாைளியினருக்கு 
ஒரு எச்சரிக்வக விடுத்தார். இந்த எச்சரிக்வகயில் 
இந்து மத ெம்பிக்வககளும் இந்து மத சடஙகுகளும் 
கி றி த் து ை  ச ட ங கு க ளு க் கு ம்  கி ரு த் து ை 
ெம்பிக்வககளுக்கும் புைம்பானவை ஆவகயால் அந்த 
இந்து மதச்சடஙகுகவளக் கவடபிடிக்கக் கூடாது 
என்று எச்சரிக்வக விடுத்தார். இந்த எச்சரிக்வகவயப் 
லபாருட்படுத்தாமல் இந்திய ைம்சாைளியினர், 
கிறிஸ்துை சவபக்கும் அரசாஙகத்திற்கும் பயந்து 
அைர்களுக்குத் லதரியாமல் மவைமுகமாக மதுவர 
வீரன் மாரியம்மன் லபான்ை தஙகள் பாரம்பரிய 
லதய்ைஙகவள லைண்டி ைந்தனர். இவைாறு 
மவைத்து ைழிபட்டுக் லகாண்டிருந்த தமிழர்கள் 
இப்லபாது, மாரியம்மவன எந்தப் பயமும் இல்ோமல் 
ைழிபட்டு ைருகின்ைனர். ஆனால் இந்தியாவில் 
இருந்து ைந்துள்ள ‘புது இந்து மத’ சக்திகள்தான் 
அைர்களுக்குச் சிக்கவேத் தருகின்ைன..

எஙகளுவடய மூதாவதயர்கள் எஙகளுக்களித்துச் 
லசன்ைதில் ொஙகள் தக்கவைத்திருப்பலதன்னலைா 
லதய்வீகம் மற்றும் குடும்பம் சார்ந்த சிே ைழிபாட்டு 
முவைகளும் சடஙகுகளும்தான் .  பிரஞ்சு 
அரசாஙகத்தின் “ஒருஙகிவணப்புத் திட்டத்திற்கும், 
கிறித்துை சவபக்கும் தப்பி பே இன்னல்கவளயும் 
எதிர்லகாண்டு ொஙகள் லபாற்றி ைரும் எஙகளுவடய 
“தமிழ்-இந்திய” அவடயாளக் காரணிகவள 
மாற்றியவமக்க இப் “புதிய இந்துமதம்” முயன்று 
ைருகின்ைது! எஙகள் மூதாவதயர்கள் எஙகளுக்குக் 
காட்டிய ைழியில் லசல்ைதா? அல்ேது இந்தப் புது 
இந்துமதத்வதப் பின்பற்றுைதா? எனக் குழப்பத்துடன் 
வினவும் இத் தமிழ் ைம்சாைளியினரிடம் என்ன 
கூறுைது? அந்த மாரியம்மன் தான் அைர்களுக்கு 
ெல்ேைழி காட்டலைண்டும்!!!
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தற்லபாது அைர்கள் தமிழ் லமாழிவயக் 
கற்றுக்லகாள்ள லபரிதும் விரும்புகின்ைனர். 
அைர்களது இந்த முயற்சியில் சிே சிறு சிறு பணிகள் 
ெவடலபற்று ைருகின்ைன. ஆனால் லபரும்பாோன 
முயற்சிகள்  ெல்ே  திட்டமின்வமயாலும் 
ஒருஙகிவணப்பு இல்ோவமயாலும் எதிர்மாைான 
பேன்கவளத்தான் அளிக்கின்ைன என்பது 
ைருந்தத்தக்க உண்வம.

“லதமதுரத் தமிலழாவச உேகலமோம் 
பரவும்ைவகச் லசய்தல் லைண்டும்” எனும் 
பா ரதியாரின் பாடல் இஙகுள்ள தமிழ் 
ைம்சாைளியினர் எல்லோருக்கும் லதரிந்திருக்க 
ைாய்ப்பில்வே என்பது என்னலைா உண்வமதான்! 
ஆனால் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன் புேம்லபயர்ந்து 
லசன்று உேகின் பேபகுதிகளிலும் ெம் லமாழிவயயும் 
பண்பாட்டிவனயும் லபாற்றிப் பாரதியாரின் 
கவிவதக்கு உருைமாக, லபாருளாக விளஙகிைரும் 
பல்ோயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் பற்றித் 
லதரிந்துலகாள்ளலைண்டியது ெமது கடவம!

“ைடலைஙகடம் லதன் குமரியாயிவடத் தமிழ் 
கூறும் ெல்லுேகம்” என ெமது மூதாவதயர் ைகுத்த 
எல்வேவய விரிவுபடுத்தி, உேகலமஙகும் தமிவழக் 
லகாண்டு லசன்ைலதாடு அதவனப் லபாற்றிக் காத்து 
ைரும்  லபருவம  புேம்லபய ர் ந் த  தமிழ் 
ைம்சாைளியினவரத்தான் சாரும்.

“வசைம் ைளர்த்த தமிழ் வைணைம் ைளர்த்த 
தமிழ் ”  எனக்கூறுைது தமிழ்  ெ ாட்வடப் 
லபாறுத்தைவரப் லபாருந்தக் கூடியதாக இருக்கோம். 
ஆனால் கடந்த 200 ஆண்டுகளுக்கும் லமோக 
உேகின் பே பகுதிகளிலும் ைழஙகிைரும் 
தமிழ்லமாழியிவனப் பார்க்கும்லபாது “மாரியம்மன் 
ைளர்த்த தமிழ்” எனக் கூறுைலத சிைந்ததாகப் 
படுகின்ைது. இக்கருத்து, எனது கால் நூற்ைாண்டுகாே 
ஆய்வில் கண்ட ெவடமுவைக் கருத்து. பிரஞ்சுத் 
தீவுகளில் ைாழும் தமிழ் ைம்சாைளியினரின் இந்திய-
தமிழ் அவடயாளக் கட்டுமானத்வதப் புரிந்து 
லகாள்ள லைண்டுமானால் அைர்களுவடய சிே 
கருத்துக்கவளப் பதிவிட லைண்டியது மிக 
முக்கியமானதாகப் படுகிைது. கடந்த ஒரு 
நூற்ைாண்டுக்கு லமோக ொஙகள் எஙகிருக்கின்லைாம் 
எப்படி இருக்கின்லைாம் என இந்திய அரலசா மற்றும் 
புதுச்லசரி –தமிழ்ொடு அரசுகலளா கைனம் 
லசலுத்தவில்வே. மர்த்தினிக், குைாதலுப் தீவுகளில் 
ொஙகள் ைாழ்ைது தமிழ் ொட்டில் எத்தவன 
லபருக்குத் லதரியும்? ொஙகளும் யாருவடய 
உதவியுமின்றி எஙகளுவடய “தமிழ்-இந்திய” 
அவடயாளத்வத எஙகளால் முடிந்த அளவு கட்டிக் 
காத்து ைருகின்லைாம். எஙகள் மூதாவதயர் ொடாகிய 
இந்தியாவுடன் 1985-க்குப் பிைகுதான் மீண்டும் 
லதாடர்பு ஏற்பட்டது எனக் கூைோம். ொஙகள் 
லபாற்றிக் காத்து ைரும் எஙகள் தமிழ்-இந்திய 
லைர்கவளத் லதடிச்லசல்ைதில் மிக்க மகிழ்ச்சியும் 
லபருவமயும்கூட! ஆனால் எஙகவளத் லதடிைந்துள்ள 
இந்தியாலைா ஏலதா ஒரு புதிரான உணர்ைாகத் 
லதான்றுகின்ைது, கசப்பானதாகப் லபாய்விடுலமா 
எனும் அச்சமும் உள்ளது. இந்தியா என்ைால் 
“சமஸ்கிருதம், இந்தி மற்றும் இந்துமதம்” எனும் 

குறுகிய கருத்வத எஙகளிவடலய புகுத்தவும் 
பரப்பவும் கடந்த கால் நூற்ைாண்டுக்கும் லமோக 
முயன்றுைருகின்ைனர்.14 பற்ைாக்குவைக்குச் சிே 
ஆண்டுகளா க ப்  ‘ ப ாலிவுட் ’ டும்  ப ரவிக் 
லகாண்டிருக்கின்ைது!

“லமலும் ொஙகள் பே தவேமுவையாக ைழிபட்டு 
ைரும் மாரியம்மன், மதுவர வீரன் லபான்ை எஙகளது 
மூதாவதயர் எஙகளுக்களித்த லதய்ைஙகவள 
இைர்களது “புதிய இந்துமதம்” சிறிது சிறிதாக மாற்ை 
முயற்சிக்கின்ைது.” “மாரி மகமாயி மவழ லபாழியும் 
தாலய” எனக் கிரிலயால் லமாழிப் லபச்லசாலி கேந்த 
உச்சரிப்புடன் தப்பு ஓவசயுடன் மிக இயல்பாக 
இைர்கள் பாடுைவத மாரியம்மனுக்கு லெர்த்திக் 
கடன் லசலுத்தும் ஒவலைாரு விழாவிலும் லகட்கோம். 
இவைாறு ைழிபாட்டு லமாழியாக ைழஙகி ைரும் 
தமிழ் லமாழிவய மாற்றிச் சமஸ்கிருதமாக்கலும் 
ெவடலபற்று ைருகின்ைது. தமிழ் ஏலதா இவை 
ை ழி ப ா ட்டில்  ம ட் டு ல ம  ப யன் பட்டு க் 
லகாண்டிருக்கிைது, அஙகும் சமஸ்கிருதம் புகுத்தப் 
பட்டால் எஙகள் மூதாவதயர் லமாழி எந்தவிதப் 
பயன்பாடும் இல்ோமல் மவைந்து லபாய்விடுலம!

்தமிழ் வம்்சாவளியினரின ்தற்மபசாட்தய நிடல

அைர்களுவடய மூதாவதயரின் லைர்கவளத்லதடும் 
படேத்தில் உள்ளனர். 75 ஆண்டுகளுக்குப் பின் 
இந்தியாவிற்குப் பயணிக்க ஆரம்பித்துவிட்டாரகள். 
அைர்களுவடய மூதாவதயரின் பல்ோயிர 
ஆ ண் டு க ள்  க ண் ட  ை ர ே ா ற் றி ல் 
லபருவமப்படுகிைார்கள். அந்த மூதாவதயரின் 
பண்பாடு, ஆன்மீகம், லமாழி, கவே லபான்ை 
லதாட்டுணர முடியாத பாரம்பரியத்வதத் 
தஙகளுவடயதாக ஆக்கிக்லகாள்ள விரும்புகிைார்கள். 
இந்தத் லதடலில் அைர்களுவடய உண்வமயான 
லதவைகவள யாரும் காதுலகாடுத்துக் லகட்பதில்வே. 
ஒரு தனிவமப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் லரயுனியன், 
குைாதலுப், மர்த்தினிக் ஆகிய பிரஞ்சுத் தீவுகளில் 
ைாழும் தமிழ் ைம்சாைளியினர், தஙகளுவடய 
மூதாவதயரின் லமாழியாகிய தமிவழ பண்பாட்டு 
அவடயாளச் சின்னமாகலை இவை லமாழியாகலை 
பயிே விரும்புகின்ைனர்.

தமிழ், இந்தி லமாழிகவளக் கற்க ஆர்ைம் 
அதிகரித்து ைருகிைது. கடந்த 20 ஆண்டுகளாகத் 
தமிழ்லமாழிவயக் கற்றுக்லகாள்ைதிலும் ஆர்ைம் 
லபருகிைருகிைது. ோ லரயுனியன் மற்றும் குைாதலூப் 
தீவுகளில் பே பண்பாட்டுக் குழுக்கள் தமிழ் 
லமாழிவயப் பயிற்றுவிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளன. ோ 
லரயுனியன் பல்கவேக்கழகத்தில் இந்தியும், தமிழும் 
பயிற்றுவிக்கப் படுகின்ைன. “குைாதலூப் இந்திய 
லமாழிகள் கழகம்” (CGPLI) எனும் அவமப்பின் 
தவேைர் ஃப்லரட் லெக்ரிட் (Fred Negrit) அைர்களின் 
அயாராத முயற்சியால் குைாதலூப் தீவில் இந்தியும் 
தமிழும் பயிற்றுவிக்கப் படுகின்ைன. 2012-இலிருந்து 
முவையான தமிழ் லமாழிப் பயிற்சிகள் ெவடலபற்று 
ைருகின்ைன.

14 Jean Benoist 1978, 1998, Christian Ghasarian 1991, Sing-
aravelou 1975
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முடிவுடர (்தமிழ் வம்்சாவளியினரின குரலில்)

“ எ ங களுவடய  பி ர ச் சிவன கவளயு ம் 
லதவைகவளயும் ைரோற்று அடிப்பவடயில் 
புரிந்துலகாள்ளாமல் லமற்லகாள்ளப்படும் எந்த 
முயற்சியும் எஙகளுக்கு எதிரான பேவனத்தான் 
அளிக்கும். எஙகளுவடய மூதாவதயர்கள் 
எஙகளுக்களித்துச்  லசன்ைதில்  ெ ாஙகள் 
தக்கவைத்திருப்பலதன்னலைா லதய்வீகம் மற்றும் 
குடும்பம் சார்ந்த சிே ைழிபாட்டு முவைகளும் 
சடஙகுகளும்தான். இவைவடயாளஙகவளப் 
பாதுகாத்து அடுத்த  தவேமுவைகளுக்கு 
எடுத்துச்லசல்ைதுதுதான் எஙகள் லொக்கம்.” அந்த 
மாரியம்மன் தான் அைர்களுக்கு ெல்ேைழி 
காட்டலைண்டும்!!!
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ே ர ன் மு வ ை ய ற் ை 
ல ம ா ழி க் க ே ப் வப 
ஊக்கப்படுத்துைதற்லகன்லை சிே 
க ட் சி களும்  அவம ப் பு களும் 
உ ரு ை ா க் க ப் ப ட் டு ள் ள ன ! 
த மிழினத்வத ச்  சிறு ப ான்வம 
இ ன ம ா க க்  கூ று ல ப ா ட் டு ச் 
சிதைவைக்கும் லகடுலொக்கத்லதாடு 
இந்த லைவே ெடக்கிைது. இன 
அழிவிற்கு ைழிைகுப்பது லமாழி 
அழிலை என்பது எல்லோரும் அறிந்த 
எளிய உண்வம.

அயற்பவக, அகப்பவக, உட்பவக, 
எ ன் னு ம்  மு ப் ப வ க ய ா லு ம் 
முற்றுவகயிடப்பட்டுள்ளது தமிழினம் 
பவகைவர அவடயாளம் காண்பதும் 
கடினமாக்கப்பட்டுள்ளது. அயல்இன 
ை ல் ே ா ண் வம ,  த மி ழ ரி ன் 
அடிவமமனம் - இரண்டாலும் 
அழிவிற்கு ஆளாகி ைருகிைது 
தமிழ்லமாழி.

அயன்லமாழிச் லசாற்கவள 
ைலிந்துபுகுத்தும் அழிவு லைவேவயத் 
திவரயுேகம், ஊடகத்துவைகள், 
கல்விக்கூடஙகள் என்னும் மூன்றின் 
ைாயிோகத் திட்டமிட்டு நிவைலைற்றி 
ை ரு கி ன் ை ன ர் .  த மி வ ழ யு ம் 
தமிழினத்வதயும்  சிவ த க் கு ம் 
முயற்சிகள் ைலுைவடயாமல் 
பாதுகாக்கத் தமிழரின் ைலிவம 
திரட்டப்படலைண்டும்.

வல்ல்ம ் சரககும்
வலி்மஉண் டாககும்!
வண்டமிழ ் நந்திடில்
எதுநம்்மக கைாககும்?

பாலைந்தர் பாரதிதாசன் தமது 
பாடலில் காட்டிய கைவே, தமிழர் 
ஒவலைாருைரின் உள்ளத்வதயும் 
லதாடலைண்டும்.

லபற்ை குழந்வதக்குத் தமிழில் 
லபயர்வைக்கும் சூழவேக்கூட, 
தமிழினம் இழந்து ைருகிைது . 
ைடலம ாழி  ெ ா ற் ை ம்  தமிழ ர் 
இல்ேந்லதாறும் லபயர்களாய் 
லெடிலயறிக் கிடக்கிைது.

வடவமாழி புகைழந்திடும் ைமிழவாய் - 
எதிர
வரககைாணின் கைாறிநீ உமிழவாய்

ப ா ல ை ந் த ர்  ஆ வ ண வ ய 

நிவ ை ல ை ற்று ம்  த மி ழ் க் கனல் 
சுடர்விடுைதற்குப் பவழய ைரோறு 
நிவனவூட்டப்படலைண்டும்.

ஆரியத்வத  எதிர்ப்பதிலும் 
சமற்கிருதத்வத விேக்குைதிலுலம 
த மி ழி ன  ல ம ம் ப ா டு ம் 
த மி ழ் ப் ப ா து க ா ப் பு ம் 
அடஙகியிருக்கின்ைன.  தமிழர் 
லெஞ்சஙகளில் இந்த உணர்ச்சிவய 
அரும்பவைத்தது தந்வத லபரியாரின் 
தன்மான இயக்கம் ;  மேர்ந்து 
வி ரி ய வ ை த் த து  ம வ ை ம வ ே 
அடிகளாரின தனித்தமிழ் இயக்கம். 
சமூக, அரசியல், தமிழ்ப்பண்பாட்டு 
மேர்ச்சிக்கு இந்த ஈரியக்கஙகளின் 
லபருவழப்பு பயன்பட்டது.

த மிழின்  தனி த் தன்வமயு ம் 
தமிழரின் சமத்துை உணர்வும் கி.பி.
ஏழாம் நூற்ைாண்டிற்குப் பின் தளரத் 
ல த ாடஙகின ;  கி . பி . ப த் த ா ம் 
நூற்ைாண்டிற்குப் பின் சரியத் 
ல த ா ட ங கி ன ;  அ ந் நி ய ர் 
ஆளத்லதாடஙகிய கி .பி . 1 3ஆம் 
நூற்ைாண்டிற்குப்  பின் வீழத் 
லதாடஙகின. வீழ்ச்சியவடந்த 
நிவேயிலிருந்து விழிப்பவடைதற்கு 
எண்ணூறு ஆண்டுகவளக் கடக்க 
லெர்ந்தது தமிழினம்.

அச்சு ைருவகயும் கல்வி அறிமுகமும் 
உேகெ ாடுகள் விழிப்பவடந்த 
ைரோற்வை அறிமுகம் லசய்தன. 
ஆஙகிலேயர் தந்த அறிவுத் துவைகளால் 
நுகரத் லதாடஙகிய புதுைாழ்வின் 
ெறுமணம் தமிழுேவக எழுந்துெடக்க 
வைத்தது. ைள்ளோர், பாம்பன் 
ச ா மி கள் ,  ைண்ணச்  ச ர ப ம் 
தண்டபாணி சுைாமிகள், பரிதிமாற் 
கவேஞர், சுப்பிரமணிய சிைா, ை.உ.சி., 
பாரதியார், லப.சுந்தரனார் முதலிய 
பேரும் புதிய விழிப்புக்கு ைழிலகாலும் 
லதாடக்க விவதகவள ஏந்தி நின்ைனர்.

லகாவை அவிொசியில் பிைந்து 
விருதுெகரில் ைாழ்ந்துைந்த விருவத 
சிைஞான லயாகி 19.11.1908ஆம் ொள் 
திருவிடர் கழகம் என்னும் அவமப்வப 
உருை ா க்கினா ர் .  தனித்தமிழ் 
உணர்ச்சிக்கு வித்தூன்றிய முதல் 
அவமப்பு அதுதான்! அந்தத் திருவிடர் 
கழகத்தில் உறுப்பினராக இருந்த 
சுைாமி லைதாசேம், தனித்தமிழ் 
உணர்ச்சியால் தம் லபயவர 

எநதஓர் இனமும் அதன் 
போழியால ேட்டுலே 

அ்்டயாளம் 
காைப்பபறுகிறது. 

போழிதான் நாட்்்ட 
உருவாககுகின்றது 

என்பது உேகவரோறு 
காட்டுகின்ற உண்்ே.

்கட்டுழர

க்ந்தடல ந. கவு்த�ன

தமி்ழ 
நாம் 

காத்தால்
தமிழ் 

நம்்ைக 
காககும்!
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மவைமவே அடிகள் என அவமத்துக்லகாண்டு 
1916இல் லதாடஙகிய தனித்தமிழ் இயக்கம் விரிைாக 
விழுதுவிட்டுப் படர்ந்தது.

தனித்தமிழ் உணர்ச்சி லைகம் லபைவும் இயக்கமாக 
விரிைவடயவும் ைாயில் திைந்துவைத்தது பாைேலரறு 
லபருஞ்சித்திரனாரின் ‘லதன்லமாழி’ இதழ்!

இன்பத் ைமிழவமாழிககு என்உயிர மூச்சும்
இனிய ைமிழநாட்்டப பற்றிஎன் ் பச்சும்
அன்பின் பி்ணபபினுக(கு) என்றன்்கை வீச்சும்
அடஙகைாமல் என்றும்இத் ை்ரயில்நின்(று) ஓச்சும்!

பாைேலரறு லபருஞ்சித்திரனார் எழுத்தில் தந்த 
உணர்லைாட்டம், உணர்ச்சியுள்ள பேரின் 
உள்ளஓட்டமாக உயர்ந்து லபருகியது. ‘லதன்லமாழி’ 
ைாயிோகலை பாைாணர் நூல்களின் விரிைான 
அறிமுகத்வதத் தமிழுேகம் லபற்ைது.

‘மாந்த(மனித) ைரோறு லபான்ைலத, தமிழின் 
லசால்ைரோறு’ - என்னும் புதிய லொக்கில் 
தமிழ்ைாழ்வைப் பார்க்கச் லசய்தார் பாைாணர். 
லமாழி ைரோற்வை மாந்த ைரோற்லைாடு அைர் 
இவணத்துக் காட்டியதால், தமிழாய்வுேகம் புதிய 
முகத்வதப் லபற்ைது.

கூட்டமாக இருந்தவதயும் குடும்பமாக 
மேர்ந்தவதயும் குடி, குேம், இனம் எனக் கிவளத்துப் 
பரவியவதயும் மாந்த இனத்திற்கும் தமிழ்ச் 
லசாற்களுக்கும் லபாருத்திக்காட்டியது பாைாணரின் 
ஆய்வுலெறி! தமிழ்ஆய்வு, தமிழ்க்காப்பு என்னும் 
இருலொக்கு உவடயைராய் இயஙகியைர் பாைாணர். 
அதனால் அைருக்கும் அைர் நூல்களுக்குமான 
லதவை லதாடர்ந்தபடிலய உள்ளது.

மவைமவேயடிகளாவரவிட இருபத்தாறு 
ஆண்டுகள் இவளயைர் லதைலெயப் பாைாணர். 
இருைரும் தனித்தமிழ் இயக்கத்வதத் தாஙகி நிற்கும் 
தூண்களாகப் லபாற்ைப்படுகின்ைார்கள். அடிகளார் 
தனித்தமிழ் இயக்கம் லதாடஙகியது 1916இல்! 
பாைாணர் உேகத்தமிழ்க் கழகம் லதாடஙகியது 
1968இல்!

தமிழ் மேர்ச்சிக்கும் தமிழர் எழுச்சிக்கும் 
அடித்தளம் அவமத்துச் சுைலரழுப்பிப் பாதுகாத்த 
அவமப்புகள் பே.

1908 திருவிடர் கழகம்

1916 தனித்தமிழ் இயக்கம்

1934 லசன்வன மாகாணத் தமிழ்ச்சஙகம்

1937 தமிழ்ப்பாதுகாப்புக் கழகம் (வச.சி.நூ.கழகம்)

1959 தமிழ்ப்லபராயம் (தூய ைளனார் கல்லூரி)

1962 தமிழ்க்காப்புக் கழகம் (சி.இேக்குைனார்)

1964 தனித்தமிழ்க்கழகம் (திருச்சிராப்பள்ளி)

1968  உேகத் தமிழ்க்கழகம் 
(ஞா. லதைலெயப்பாைாணர்)

1972 தமிழியக்கம் (தமிழ்க்குடிமகன், இரா.இளைரசு)

1998 தமிழ்ச்சான்லைார் லபரவை (ொ.அரணாசேம்)

இப்படி ைரிவசயாய் எழுந்த அவமப்புகள், 
ைளர்ச்சியூட்டிய இடஙகவள ைலுப்படுத்தலைண்டும்; 
சரிந்துசாய்ந்த இடஙகளில் எச்சரிக்வகயாய் இருக்க 
லைண்டும்.

அைதூறு லபசலும் பழிதூற்ைலும் குற்ைஙகூைலும் 
தம்வம வியத்தலும் ைழிதைறிலயாரின் லசயல் 
எழுச்சியிலும் சரிவிலும் பாடஙகற்று முன்லனறுைலத 
பண்பாடான லசயல்.

எந்தஓர் இனமும் அதன் லமாழியால் மட்டுலம 
அவடயாளம் காணப்லபறுகிைது. லமாழிதான் 
ொட்வட உருைாக்குகின்ைது என்பது உேகைரோறு 
காட்டுகின்ை உண்வம.

ொட்டு உருைாக்கத்தில் (State Formation) 
லமாழியின்பஙகு முதன்வமயானது. லமாழிைழியாகக் 
கிவடக்கும் முதல் அவடயாளம் ெமது லபயர். தமிழ் 
அவடயாளத்வதத் தமிழர் லபயர்களிலிருந்து 
விேக்கிவைக்கும் அழிவு லைவே லைகமாக ெடக்கிைது. 
கணியம்(லசாதிடம்), எண்லசாதிடம், லபயர்ச் 
லசாதிடம் என விதவிதமான மூடெம்பிக்வகப் 
லபாவதயூட்டி அந்நியப் லபயர்கவளத் தமிழ்க் 
குழந்வதகளின்மீது திணித்து ைருகின்ைனர்.

லசந்த முகத்வதத் தமிழ்ப்லபயரில் பார்த்துப் 
புதுப்பித்துக்லகாள்ளும் எழுச்சித் தவேமுவைவயத் 
திராவிடர் இயக்கமும் தனித்தமிழ் இயக்கமும் 
உருைாக்கின. அந்த உணர்ச்சி கவரயாமல் 
காப்பாற்ைப்பட்டால்தான் தமிழும் தமிழினமும் 
காப்பற்ைப்படும்.

தாய்லமாழியில் லபயர்வைக்காதைர்கவளத் 
தம்ொட்டுக் குடிமக்களாகலை பே ொடுகள் 
ஏற்பதில்வே. சீனலமாழியில் லபயர் வைக்காத 
எைருக்கும், சீனொட்டுக் குடிமகனுக்குரிய 
சலுவககவளச் சீனஅரசு ைழஙகுைதில்வே.

ஆஙகிேம் தனக்குரிய இடத்வதத் தனதுொட்டில் 
லபறுைதற்லக முந்நூறு ஆண்டுகாேம் லபாராடிய 
ைரோறு ொம் அறிந்ததுதான்.

தமிவழக் காக்கத் தமிழர் எடுத்த முயற்சிக்கு 
நூைாண்டுதான் ஆகிைது! இப்படி ஒப்பிட்டுப் 
பார்ப்பது ஆறுதல் லபறுைதற்கு மட்டுலம உதவும்.

தமக்கான இடத்வதத் தமிழும் தமிழினமும் 
லபறுைதற்கான காேம் லதாவேவில் இல்வே என 
ெம்பிக்வக லபறுைது எளிது! அதவனத் தீர்மானிக்க 
ைல்ேவை லசயலும் திட்டமிடலுலம என்பவத 
உணர்ைதும் உணர வைப்பதும் கடினம்!

கைட்டு்ரயாளர: திராவிட இயககைச் சிந்ை்னயாளர
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்கட்டுழர

என.்ரவ்ணன
nsaravanan@gmail.com

நார்றவ இைககிய வழித்தடம்
ஓர் அறிமு்கம்

்ர்வலத் ் ந்தயில அபேரிகக ல�ாலிவூட் தயாரிப்புகள் ேலிவாக வாஙகி பவளியிடும் நி்ே்ேலய 
பதா்டர்கிறது. அநதப் ப்்டப்புக்ள பதா்ேககாட்சிகளில, திலயட்்டர்களில காட்சிப்படுததுவது ேலிவாக 

இருககிறது. நார்லவயில அப்படியான ப்்டப்புக்ள ோபகரோக நிச்்யோக தயாரிகக முடிவதில்ே. எனலவ 
அவற்்ற அழிநதுவி்டாேல தடுப்பதற்காக அப்படியான ப்்டப்புகளுககு அரசு ோனியம் வைஙகுகிறது. பே 
ஊ்டகஙகள் கூ்ட ோனியததில தான் இயஙகுகின்றன. இஙகு இயஙகுகிற அர் எதிர்ப்பு பததிரி்ககள் அர் 

ோனியததில தான் பவளிவருகின்றன என்ப்த இஙகு நான் குறிப்பிட்ல்ட ஆக லவண்டும்.

ொர்லையின் இேக்கியத்வதப் பற்றி அறிய 
லைண்டுலமன்ைால் அதன் அவமவிடம், புவியியல், 
ைளஙகள், பண்பாட்டு ைளர்ச்சி, அரசியல் ைரோறு 
என்பனைற்வை சற்லைன்ைாலும் பார்த்தாகலைண்டும்.

லபசுகளம், கவதமாந்தர், லபசுலபாருள், 
கவதக்குரிய பண்பாட்டுப் பின்புேம், அவனத்வதயும் 
தீர்மானிப்பவை லகாண்டிருக்கிை ைளஙகள், அதன் 
ைரோறு, அதன்பாற்பட்ட பண்பாட்டுத் லதாடர்ச்சி, 
லமாழியும், லமாழிைழிச் சிந்தவனயின் பன்முகப்பட்ட 
ைழித்தடம் என பேைற்வைக் குறிப்பிட முடியும்.

சமீபகாேமாக இேஙவகயின் அரசியல் ைரோறு 
பற்றி பே அரிய தகைல்கவளக் கண்டுபிடித்து தமிழ் 
லமாழியில் மானுடவியல்சார் ஆய்வுக் கட்டுவரகவள 
எழுதி  ைருகி ல ைன் .  த மிழில்  அப் பணி 
லமற்லகாள்ளப்படுைதில்வே என்பதால் ொன் 
அதவன அதிகம் லசய்ய லெரிட்டிருக்கிைது. அப்படி 
கடந்த மூன்று நூற்ைாண்டுகாே ஆைணஙகள் 
பேைற்வை லசகரிப்பது எனது ைாடிக்வகயாக 
இருக்கிைது. அப்படி லதடிக்லகாண்டிருக்கும் லைவள 
க ா ேனித்துை  க ா ே த் தில்  இேஙவகயில் 
டானிஷகாரர்களின் ைகிபாகம் பற்றிலயல்ோம் 
த க ை ல் க ள்  ஆ ங க ா ங கு  கி வ ட த் து க் 
லகாண்டிருக்கின்ைன. அைர்கள் லொர்லைஜியர்களாக 
இருந்தவதயும் அறிய முடிகிைது .  அந்தக் 
காேப்பகுதிவயப் பார்த்தால் அது ொர்லை 
லடன்மார்க்லகாடு இவணந்திருந்த காேப்பகுதி. 
அந்த லடனிஷகாரர்களின் பாத்திரம் என்பது 
ொர்லைகாரர்களின் பத்திரமுமாகத் தான் காண 
லைண்டும். இது ஒரு உதாரணம்.

ைட துருை ொடான ொர்லை இந்தியாவின் 
பரப்பில் பத்தில் ஒரு மடஙகு பரப்பளவைக் 
லகாண்ட ொடு தான். ஆனால் உேகில் கனடாவுக்கு 
அடுத்ததாக நீண்ட கவரலயாரத்வதக் லகாண்ட 

ொடு ொர்லை. சுமார் 83,281 கிலோ மீட்டர்கவளக் 
லகாண்டது. இந்தியாவின் கவரலயாரப்பகுதி 7000 
கிலோ மீட்டர் தான். இந்தத் தீவுகவள அண்டி 
ஐம்பதினாயிரத்துக்கும் அதிகமான தீவுகள் உள்ளன. 
இவதப் புரிந்துலகாண்டால் ொர்லை மீன் ஏற்றுமதியில் 
இரண்டாைது ொடாகவும்,எண்லணய் ஏற்றுமதியில் 
முக்கிய ொடுகளில் ஒன்ைாகவும் இருப்பவதயும் 
உஙகளால் புரிந்துலகாள்ள முடியும். 1969 ஆம் 
ஆண்டு லொர்லையில் எண்லணய், எரிைாயு 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டதன் பின்னர் அதன் 
லபாருளாதாரம் லைகமான ைளர்ச்சி கண்டு பின்னர் 
இன்று உேகின் ொன்காைது பணக்கார ொடாக 
ைளர்ந்து நிற்கின்ைது. உேகில் மக்கள் அதிக 
மகிழ்ச்சியாக  ைாழும் முதல் ெ ாடாகக் 
கணிக்கப்படுகிைது.

ொர்லையின் ைடதுருைப் பகுதியில் சாமிர் என்கிை 
பழஙகுடி மக்கள் ைாழ்கிைார்கள். அைர்களுக்கு 
என்று தனி லமாழி, தனிப் பாராளுமன்ைம் உள்ளது. 
அதுலபாே ொர்லையில் பிரலதசத்துக்கு பிரலதசம் 
லைவலைறு லபச்சு ைழக்வகக் லகாண்ட மக்கள் 
உள்ளனர். அண்வடய அயல் சலகாதர ொடுகளான 
லடன்மார்க், சுவீடன், பின்ோந்து லபான்ை ொடுகளின் 
லமாழிகளில் வித்தியாசம் இருந்தாலும் பரஸ்பரம் 
புரிந்துலகாள்ளக் கூடிய அளவுக்கு லெருக்கமானவை. 
எனலை இஙகுள்ள இேக்கியஙகள் லமாழியால் 
மட்டுமல்ே, பண்பாட்டாலும், கோசாரத்தாலும் 
மிகவும் லெருக்கமான லதாடர்வபயும், பரஸ்பர 
ஊடாட்டஙகவளக் லகாண்டவை. ொர்லை அதிக 
காேம் பனிவயயும், குளிவரயும், இருவளயும் 
லகாண்ட ொடு. ஆக்டிக் கண்டத்துக்கு அருகாவமயில் 
இருக்கிைது. இன்னும் லசால்ேப்லபானால் 
ொர்லையின் ஒரு பகுதி ஆக்டிக் கண்டத்தில் தான் 
இருக்கிைது.



சவறும் ஆணடு்ககு இரணடு 
மூன்று ேலாதங்்களு்ககு 
ேட்டுமே தச்்கலாட்டும் 

வசநத்கலா்த்து்க்கலா்க எஞ்சிய 
ஒன்்பது ேலாதங்்களும் ஏங்கி்க 

்கலாத்திரு்ககும் ே்க்கள. 
்கலார்்கலா்ம், குளிர்்கலா்ம்,  

முன்்பனி்க்கலா்ம், 
பின்்பனி்க்கலா்ம், 

இளமவனில்கலா்ம், 
முதுமவனில்கலா்ம் என 

ஆறுவச்க ்பருவ்க 
்கலா்த்சதயும் அனு்பவி்ககும் 

ே்க்கள.
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லைறும் ஆண்டுக்கு இரண்டு மூன்று மாதஙகளுக்கு 
மட்டுலம தவேகாட்டும் ைசந்தகாேத்துக்காக 
எஞ்சிய ஒன்பது மாதஙகளும் ஏஙகிக் காத்திருக்கும் 
மக்கள். கார்காேம், குளிர்காேம்,  முன்பனிக்காேம், 
பின்பனிக் க ா ே ம் ,  இள லைனி ல் க ா ே ம் , 
முதுலைனில்காேம் என ஆறுைவக பருைக் 
காேத்வதயும் அனுபவிக்கும் மக்கள். இந்த ஒவலைாரு 
பருைக் காேத்திலும் எப்லபர்பட்ட உவடகவள 
அணிைது, எப்லபர்பட்ட உணவுகவள உண்பது, 
எப்லபர்பட்ட உணவுகவள லசகரிப்பது, லசமிப்பது, 
எப்லபர்பட்ட விவளயாட்டுக்கவள, கவேகவள 
பயன்படுத்திக்லகாள்ைது என்பலதல்ோம் 
தீர்மானிக்கப்படுகின்ைன. கீழ் ஐலராப்பிய 
ொடுகளுடன் நிேத்லதாடர்ச்சி இல்வே. ைடக்கில் 
பின்ோந்து, ரஷயா, கிழக்கில் சுவீடன் என்பைற்றுடன் 

தான் அதன் நிேத்லதாடர்ச்சி இருக்கிைது. மற்ைபடி 
கடல்ைழிப் பயணத்தின் மூேம் தான் ஏவனய 
ொடுகளுடன் லதாடர்வப வைத்திருக்கலைண்டிைரும்.

எனலை நீண்ட காேமாக அைர்கள் உேகத்தில் 
இத்தவன ொடுகள் உள்ளன, இத்தவன மக்கள் 
கூட்டமும், பண்பாடுகளும் உள்ளன என்பவத 
அறியாதிருந்தனர். இஙகிோந்வதக் கூட அைர்கள் 
கடற்லகாள்வள காேப்பகுதியில் தான் கி.பி 860 ஆம் 
ஆண்டளவில் கண்டுபிடித்து அஙகு லகாள்வளகவள 
அடித்து, அன்வைய சிே ஆட்சியாளர்கவள 
அடிபணிய வைத்து ைரிகவள லகாடுக்கச் லசய்து 
அஙகு குடிலயற்ைஙகவளயும் லசய்தனர்.

வீக்கிங எனகிறை கடற்ககசாளட்க் கசாலம்

ஒன்பதாம் நூற்ைாண்டிலிருந்து பன்னிலரண்டாம் 
நூற்ைாண்டு ைவரயான காேகட்டத்வதத் தான் 
வீக்கிங காேம் என்கிலைாம். கடற்லகாள்வளயர்கள் 
லதய்ைஙகளாக Odin, Thor, Freyja, Loki லபான்ை 
லதய்ைஙகவள ைணஙகினார்கள். இைர்கள் 
ைணஙகிய அந்த மதத்வத “Nor Norse” (நூர் லொர்ஸ்) 
என்ைவழத்தார்கள். இைர்கள் லபசிய லமாழிவயயும் 
Nor Norse லமாழிலயன்லை அவழத்தார்கள். அது 
தான் பின்னர் லொர்ஸ்க் என்கிை லொர்லைஜிய 
லமாழியாக ஆனது. அைர்களின் காைல் 
லதய்ைஙகளாக இைர்கவளப் லபணுைதற்காக 
தமக்குள் ஒருைவரலயா, பேவரலயா பலி லகாடுக்கும் 
ைழக்கம் அைர்களிடம் இருந்தது. அப்படி கத்தியால் 

லெஞ்சில் குத்தி கிழித்து பலிலகாடுக்க அப்லபாது 
பேர் விரும்பி முன்ைந்திருக்கிைார்கள். அதன்மூேம் 
Valhalla என்கிை அைர்களின் லசார்க்கத்துக்கு 
இேகுைாகச் லசன்றுவிடோம் என்கிை ெம்பிக்வக 
அைர்களிடம் இருந்தது. இந்தக் கடவுளர்கவளத் 
தவிர லைலைந்த லதய்ை ெம்பிக்வககவளயும் 
லகாண்டைர்கவள அைர்கள் தண்டித்தார்கள். 
ஆனால் காேப்லபாக்கில் இஙகிோந்வதக் 
கண்டுபிடித்ததன் பின்னர் அஙகிருந்து கத்லதாலிக்க 
மதம் லமதுலமதுைாக ொர்லைக்குள் பரவியது. 
பின்னர் ொர்லை ஒரு புட்டஸ்தாந்து லசல்ைாக்குள்ள 
மதொடாக மாறியது. அதுமட்டுமன்றி ஏவனய 
ஐலராப்பிய ொடுகவளப் லபாேலை ொர்லையின் மத 
நிறுைனஙகள் அதிகாரம் பவடத்த நிறுைனஙகளாக 



Dorothe Engelbretsdatter
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மாறின. சிே பிஷப்மார்கள் லபாருக்கு கூட தவேவம 
ைகித்துள்ளனர்.

Viking என்கிை ஒரு லதாடர் ொடகம் கடந்த சிே 
ைருடஙகளாக ஒளிபரப்பட்டு ைருகின்ைன. லெட்பிளிக்ஸ்ஸில் 
அவதப் பார்க்கோம். இப்லபாது ஆறு சீசன்கள் முடிந்துள்ளன. 
ொர்லை மக்களின் கடற்லகாள்வளக் காே ைாழ்க்வகவயயும், 
ஸ் கண்டில ெவிய  ெ ா டு களின்  ைள ர் ச் சிவயயு ம் 
உணர்ந்துலகாள்ைதற்கு அந்த ொடகத்வதப் பரிந்துவரக்கிலைன். 
மிகவும் அருவமயாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிைது.

ொர்லை 1349 இல் ஏற்பட்ட லகாள்வள லொயால் 
ொர்லையின் சனத்லதாவகயில் 50%-60% வீதமான மக்கள் 
அழிந்தார்கள்.1379 இலிருந்து ொர்லை, சுவீடன், லடன்மார்க் 
ஆகியவை 1523 ைவர கல்மார் ஒப்பந்தத்தின் மூேம் 
ஐக்கியப்பட்ட ொடுகளாக இயஙகின. ஆனால் 1521 இல் அதில் 
இருந்து சுவீடன் விேகியது. 1814 ைவர லடன்மார்க்குடன் 
ொர்லை லசர்ந்து ஒலர ொடாக இயஙகிைந்தது. இந்த 
இவடக்காேப்பகுதியில் பிரித்தானியாவின் காேனித்துை 
ஆக்கிரமிப்புக்கு ொர்லை, லடன்மார்க் ஆகிய ொடுகளும் 
இேக்காகின.

ஒரு சமூகம் லமாழியின்றியும் கவே இேக்கியஙகள் 
உருைாகோம், ஆனால் அது தன் லமாழியால் மாத்திரலம 
அதவன அடுத்த நிவேகளுக்கு ைளர்த்துச் லசல்ேோம். 
ஏவனய சமூகஙகளின் தரத்துக்கு நிகராக நின்று பிடிக்கோம். 
ஐலராப்பாவைப் லபாறுத்தளவில் கவே இேக்கியஙகளின் 
ைளர்ச்சியில் கிைஸ்தை மதப் பிரச்சாரமும், வபபிளின் 
ைகிபாகமும் முக்கியமானது. எப்லபாது வபபிளுக்கூடாக 
மதம் ைளர்ந்தலதா என்னலைா நிச்சயம் அந்தந்த லமாழிகள் 
லசழிப்பவடந்தன. அம்லமாழிகளுக்கூடாக பன்முக கவே 
இேக்கிய ைடிைஙகளும் ைளர்ந்து விரிந்தன.

ொர்லை பதிவனந்தாம் நூற்ைாண்டிலிருந்து லடன்மாக்கின் 
கீழ் இருந்த சுமார் மூன்று நூற்ைாண்டுகள் ஐலராப்பாவில் 
மிகப்லபரிய லதாழிற்புரட்சி, சமூகப்புரட்சிகள், இேக்கியஙகள் 
ைளர்ந்த காேம். ஆனால் ொர்லை தமக்கான சுயத்வத 
ைளர்த்லதடுக்க முடியாமல் லபான காேம். ஏலனன்ைால் 
லடனிஷ பண்பாடு ொர்லைக்குரிய தனித்துைமான 
பண்பாட்வட விழுஙகி ஏப்பம் விட்டுக்லகாண்டிருந்தது. 
ொர்லைஜிய இேக்கியஙகள் எல்ோலம அந்தக் காேப்பகுதியில் 
லடனிஷ லமாழியில் தான் எழுதப்பட்டன. அப்படி லடனிஷ 
லமாழியில் எழுத்தப்பட்டதால் சிே முக்கியமான 
பவடப்புகவள ொர்லைஜிய இேக்கியஙகளுக்குள் 
ைவகப்படுத்துைதா, அல்ேது லடனிஷ இேக்கியத்துக்குள் 
ைவகப்படுத்துைதா என்கிை சர்ச்வச இன்றும் அவைப்லபாது 
எழுைதுண்டு. அக்காேத்து அவவிேக்கியஙகவள“லடனிஷ - 
ொர்லைஜிய லபாது இேக்கியம்” (den dansk-norske felleslitter-
aturen) என்றும் அவழக்கப்படுகிைது. ொர்லைஜிய லமாழியில் 
ஒரு வபபிவளக் கூட உருைாக்கிக்லகாள்ள டானிஷகாரர்கள் 
அன்று ைழிலசய்யவில்வே என்கிை விமர்சனஙகவள இன்றும் 
கூறுைார்கள். குறிப்பாக ஐலராப்பாவில் ஒவலைாரு ொடும் 
தமது பரைோன லபச்சுைழக்கு லமாழிவயக் கூட 
லபாதுவமப்படுத்தி நிவேநிறுத்தியதில் வபபிளுக்கு லபரும் 
பஙகளிப்பு உண்டு. டானிஷ லமாழி வபபிவளத் தான் 
அதுைவர ொர்லைஜியர்கள் பயன்படுத்தி ைந்தார்கள். Old 
norse என்கிை பவழய ொர்லைஜிய லமாழியில் வபபிளின் சிே 
பகுதிகள் அப்லபாது கிவடத்தலபாதும் 1862இல் அது 
ொர்லைஜிய லமாழியில் லமாழிலபயர்க்கப்படும் ைவர வபபிள் 
இருக்கவில்வே. நிவனத்துப் பாருஙகள் இலத காேத்தில் தமிழ் 
ொட்டிலும், இேஙவகயிலும் கூட வபபிள் லமாழிலபயர்ப்புகள் 

கிவடக்க ஆரம்பித்துவிட்டன.

வீக்கிங காேத்தில் காணப்பட்ட old 
norse லமாழி பதிவனந்தாம் நூற்ைாண்டு 
ைவர ைழக்கில் இருந்தது. ைட லஜர்மனின் 
- டச்சு லமாழியின் லசல்ைாக்கால் 
ஸ்கண்டிலெவிய ொடுகளில் புழக்கத்துக்கு 
ைந்த லமாழி இது. அலதலைவள ொர்லையில் 
ைழக்கில் இருந்த எழுத்து ைடிைத்வத 
ரூனஸ் என்பார்கள் (Runes). அவலைழுத்து 
ைடிைம் கி.பி. 100 ஆம் ஆண்டுகளில் 
உருைானவை. வீக்கிங காேம் ைவர அவதத் 
தான் பயன்படுத்தி ைந்தார்கள். பவழய 
கல்லைட்டுக்கள், ொணயஙகள், ெவககள், 
ஆ யு த ங க ள்  எ ன் ப ை ற் றி ல் 
ல ப ா றி க் க ப் ப ட் டு ள் ள 
இவலைழுத்துக்கவளக் காண முடியும். 
ேத்தீன் – லராமன் எழுத்துக்களின் சாயலில் 
தான் அவலைழுத்துக்கள் இருந்தன. 
ஆனால் அதற்லகன்று ைளமான ஒரு 
இேக்கண யாப்பு இருக்கவில்வே. கி.பி 

1 0 0 0 க்குப்  பின் தான் ,  இன்னும் 
லசால்ேப்லபானால் வீக்கிங காேத்தில் 
தான் ேத்தீன் எழுத்துக்கள் ொர்லைக்கு 
ைந்து லசர்ந்தன. கிறிஸ்தை மதத்தின் 
நுவழலைாடு தான் அது நிகழ்ந்தது. 
குறிப்பாக கிைஸ்தை லதைாேயஙகளில் 
தான் முதன் முதலில் பயன்படுத்தப்பட்டன. 
ொர்லையில் மட்டுமல்ே ஸ்கண்டிலெவிய 
ொடுகள் முழுைதும் இப்படித்தான் 
நிகழ்ந்தன. லபரும்பாோன ஐலராப்பிய 
லமாழிகள் ேத்தின் எழுத்துக்கவளக் 
லகாண்டு தான் ஏைக்குவைய சிே 
வித்தியாசஙகளுடன் அம்லமாழிகளுக்கான 
எழுத்துக்கள் நிறுைப்பட்டன. ஆஙகிே 
எழுத்துக்கள் 26 உடன் லசர்த்து லமேதிகமாக 
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மூன்று எழுத்துக்கள் ொர்லைஜிய லமாழியில் 
இன்று உள்ளன. அம்லமாழியில் உள்ள 
சிே விலசட ஒலி உச்சரிப்புகவள 
லைளிப்படுத்தப் பயன்படுபவை அவை.

க்தசாரதி

ெ ா ர் லை யி ன்  மு த ே ா ை து 
எழுத் த ாள ர ா கவும் ,  மு தே ாைது 
லபண்ணியைாதியாகவும் அறியப்படுபைர் 
லதாரதி (Dorothe Engelbretsdatter). 1634 இல் 
பிைந்த அைர் பே சிைந்த கவிவதகளுக்கு 
லசாந்தக்காரர். குறிப்பாக அைர் சமயம் 
சார்ந்லத அதிகம் எழுதியிருக்கிைார். 
லபர்கன் ெகரத்தில் உள்ள பாடசாவேயின் 
அதிபரின் மகள் தான் லதாரதி. தந்வத 
பின்னர் லபர்கன் லபரிய லதைாேயத்தின் 
டீனாக நியமிக்கப்பட்டார். தனது இளம் 
ை ய தி ல ே ல ய  சி றி து  க ா ே ம் 
லகாப்பன்லஹகனில் ைசித்து ைந்த லதாரதி 
ஒ ரு  பி ர ப ே ம ா ன  இ வ ை யி ய ல் 
எழுத்தாளரான அம்லபாரியஸ் என்பைவர 
திருமணம் முடிக்கிைார்.

1968 இல் தான் லதாரதியின் முதோைது 
கவிவத நூல் லகாப்பன்லஹகனில் 
லைளியானது. அதன் பின்னர் அைர் 
எழுதிய கவிவத நூல்கள் ஒன்ைன் பின் 
ஒன்ைாக லைளிைந்தன. லடன்மார்க் 
கவிவதப் பாரம்பரியத்தின் தந்வத என்று 
அறியப்படும் லதாமஸ் ஹன்சனுக்கு 
அறிமுகமாகி அைரின் இேக்கியத் தரமும் 
லசல்ைாக்கும் லபருகுகிைது. லதாரதியின் 
கவிவதகளால் கைரப்பட்ட அரசர் 
ஐந்தாைது கிறிஸ்தியான் ைாழ்ொள் 
முழுைதற்குமான ைரிவிேக்கு அளிக்கிைார்.

1683இல் அைரின் கணைர் இைந்து விடுகிைார். லதாரதிக்கு 
பிைந்த ஒன்பது பிள்வளகளில் இரண்டு குழந்வதகள் மட்டுலம 
தப்புகின்ைனர். ஏவனலயார் இைந்துவிடுகின்ைனர். 1702 
லபர்கனில் ஏற்பட்ட லபருந்தீயால் 90 வீதமான ெகரம் எரிந்து 
ொசமாகிைது. லதாரதியின் வீடும் அதில் அழிந்துவிடுகிைது. 
பத்து ைருடஙகளாகிைது அைருக்லகன்று ஒரு வீடு உருைாைதற்கு. 
அதற்கடுத்த ொன்காண்டுகளில் தனது 82 ஆைது ையதில் 
அைர் இைந்து விடுகிைார். லதாரதி தான் ொர்லையின் 
முதோைது லதாழில்முவை எழுத்தாளராக அறியப்படுகிைார்.

அடுத்த முக்கியமான இேக்கியைாதியாகக் கருதப்படுபைர் 
லபத்தர் தாஸ் (Petter Dass). 1647 இல் பிைந்த லபத்தர் தாஸ் 
லதாரதிவயப் லபாேலை லபர்கன் ெகரில் ைளர்ந்தைர். பின்னர் 
லகாப்பன்லஹகன் லசன்று தன்வன ைளர்த்துக்லகாண்டைர். 
அதன் பின்னர் ஒரு பாதிரியாராக ஆகி பே கவிவத 
இேக்கியஙகவளப் புவனந்தைர். அதுமட்டுமன்றி நிேவியல் 
உள்ளிட்ட பே புவனவு நூல்கவளயும் எழுதினார். அந்த 
நூல்கள் எல்ோம் அைர் உயிலராடு இருக்கும் ைவர 
லைளியாகவில்வே. அைரின் இைப்பின் பின்னர் தான் அைர் 
லகாண்டாடப்பட்டார். இன்றும் அைர் நிவனைாக அைரின் 
லபயரில் ஆண்டு லதாறும் இேக்கியப் பரிசு ைழஙகப்படுகிைது. 
அைரின் “The Trumpet of Nordland” என்கிை நூல் ைடதுருை 
ொர்லைஜிய மக்களின் ைாழ்வியவே சித்திரிக்கின்ை பவடப்பு. 
அஙகிருக்கும் காேநிவே, இயற்வக, விேஙகுகள், பைவைகள், 
மரஙகள், சாமீர் இனத்தைர்கள், மீனை ைாழ்க்வகமுவை என 
பே விபரஙகவள உயர் கவித்துைத்லதாடு லபசுகின்ை நூல். 
இன்றும் லகாண்டாடப்படுகிை நூல்.

இதன் பின்னர் பே இேக்கியைாதிகள் உருைானார்கள். 
ஆனாலும் ொர்லைக்கு உரிய தனித்துைமான இேக்கியம் 
இருந்ததா? தமது லசாந்த லமாழியால் ைளர்க்கப்பட்டு 
பதிவுலசய்ய ைாய்ப்பில்ோமல் லபான ஒரு சமூகமாக 
இருந்ததால் அப்படிப்பட்ட இேக்கியஙகள் ைாய்லமாழியில் 
தான் இருக்கும் என்பவத உணர்ந்த Asbjørnsen and Moe என்கிை 
இரு ெண்பர்கள் ொடு முழுைதும் அவேந்து திரிந்து ைாய்லமாழி 
இேக்கியஙகவளப் பதிவு லசய்ைதற்கு கிளம்பினார்கள். 
அைர்கள் பதிவனந்து ைருடஙகளாக லதடித் திரிந்து 
கண்டவடந்தைற்வை பின்னர் (Norske folkeeventyr) “ொர்லைஜிய 
ொட்டுப்புைக் கவதகள்” என்கிை நூவே 184 1இல் 
லைளிக்லகாணர்ந்தார்கள். நிவனவிற்லகாள்ளுஙகள் 
லடன்மார்க்கிடம் இருந்து விடுதவே லபற்று சுயாதீனமான 
ொடாக ஆனதன் பின்னர் தான் இது அைர்களுக்கு 
சாத்தியமானது. இந்த ொட்டுப்புைக் கவதகள் பே 
லதாகுதிகளாக, பே கவதகளாக லைளிைந்தன. ஆதுமட்டுமன்றி 
பே லமாழிகளில் அவை லமாழிலபயர்க்கப்பட்டன. 
அைர்களின் காேத்திலேலய பே பதிப்புகள் கண்டன. அவை 
அன்லை சித்திரஙகளுடன் லைளிைந்தன. இவை பரந்துபட்ட 
மிகப்லபரிய ொடான ொர்லையின் பல்லைறு பகுதிகளில் உள்ள 
கவதக்களஙகவளயும், அந்தப் பண்பாட்டு எண்ணஙகவளயும், 
சூழவேயும் பிரதிபலித்தன. ைடக்கில் சூனியக்காரிகள் பற்றிய 
கவதகளும் இதில் அடஙகும்.

இேக்கியஙகளுக்கும் விைசாயத்துக்கும் இவடயில் உள்ள 
உைவைப் பற்றி நீஙகள் அறிவீர்கள். ைரோறு லெடுகிலும் 
விைசாயம் ைளம்லபற்ை இடஙகளில் சிைந்த இேக்கியஙகளும் 
கிவடத்துள்ளன. பதிலனட்டாம் நூற்ைாண்டில் ொர்லையில் 
விைசாயம் ைளரத்லதாடஙகியதன் பின்னர் இந்த 
மாற்ைஙகவளக் கைனிக்கோம்.

18 ஆம் நூற்ைாண்டில், அறிலைாளி கருத்துக்கவள அதிகம் 
எழுதிய“லடனிஷ-ொர்லை இேக்கியத்தில்” லசல்ைாக்கு 
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லசலுத்திய லுட்விக் லஹால்லபர்க் (Ludvig Holberg) 
ொர்லைஜிய லதசிய உணர்வை உந்துைதற்கு 
ைழிலகாலிய முக்கிய எழுத்தாளர். அைரும் ொர்லை 
லபர்கன் ெகரில் பிைந்தைர். அைர் ொைல், கவிவதகள், 
ொடகஙகள் (குறிப்பாக ெவகச்சுவை கேந்த 
விழிப்புணர்வு ொடகஙகள்) மட்டுமன்றி பே 
ைரோற்று நூல்கவளயும், கட்டுவரகவளயும் 
எழுதினார் .  ஒரு  த த்துைைாதிய ா கவும் , 
ைரோற்ைாசிரியராகவும் கருதப்படுகிைார். அைர் 
எழுதிய சட்ட நூல்கவளத் தான் 1736 – 1936 
ைவரயான சுமார் இரண்டு 
நூற்ைாண்டுகளுக்கு லடனிஷ 
சட்டக்கல்லூரி மாணைர்கள் 
பயன்படுத்தினார்கள். இதன் 
பி ன் ன ர்  ை ரி வ ச ய ா க 
இ ே க் கி ய த் தி ல்  ம ா ற் ை ம் 
ஏற்படுத்தியைர்களில் ொர்லையின் 
முதோைது லதசிய கீதத்வத 
எழுதிய லயாஹான் நூர்டால் 
(Johan Nordahl Brun), அதன் பின்னர் 
லஹன்றிக் லைஜிேன்ட் (Henrik 
We r g e l a n d ) , ல ய ா ஹ ா ன் 
லசபஸ்தியான் (Johan Sebastian Wel-
haven), ஈைார் ஆசன் (Ivar Aasen) 
என ைரிவசயாகக் கூறிக்லகாண்டு 
லசல்ே முடியும்.

1850 களின் ெடுப்பகுதியில், ஒரு 
புதிய தவேமுவை கவிஞர்கள் 
லத ான்றினர் ,  அைர்களில் 
லஹன்றிக் இப்சன், பிலயான்சன், 
மற்றும் கமில்ோ (Camilla Collett ut-
ga),ஆகிலயார் முன்னணி ெபர்களாக இருந்தனர். 
1854/1855 ஆம் ஆண்டில் ொர்லையின் முதல் சமூக 
விமர்சன ொைோன அம்ட்மண்ட் கமிோ லகாலேட் 
லைளியிட்டார். அலத லெரத்தில் ஆஸ்மண்ட் 
ஓோஃப்சன் வின்லஜ புதிய லதசிய லமாழியில் 
எழுதிய முதல் கவிஞர் - லடாேன் 1858 இதழில் 
மற்றும் 1861 முதல் ஃலபர்டாமின் கட்டுவரயின் 
சிைப்பம்சமாக. ஜார்ன்சன் 1857 முதல் சிலனவ 
லசால்பாக்கன் மற்றும் பிை விைசாயக் கவதகளுடன் 
லொர்லையின் உவரெவடகவளப் புதுப்பித்தார் . 
சமகாே ொடகமான A Fallit உடன்1875 முதல் அைர் 
ஐலராப்பாவில் ொர்லை ொடகத்திற்கு ைழி ைகுத்தார். 
இப்சன் இறுதியில் 1879 முதல் ஏ டால்ஸ் ஹவுஸ் 
மற்றும் 1881 முதல் லகாஸ்ட்ஸ் லபான்ை தவேசிைந்த 
பவடப்புகளுடன் ஒரு இேக்கிய உேக ெட்சத்திரமாக 
ஆனார் .

அதுலபாே அன்று கிரிஸ்தானியா என்று 
அவழக்கப்பட்ட இன்வைய ஒஸ்லோவில் 
லதாழிற்சாவேகள் அவமக்கப்பட்டன. ஒரு புது 

லதாழிற்பவட உருைானது புது லதாழிோளர் 
ைர்க்கத்தின் ைாழ்க்வகநிவே பற்றி லபசுகின்ை 
பவடப்புகள் ைளர்ந்லதழுந்தன. இதன் பின்னர் 
கிறிஸ்தியான் குலராக் (Christian Krohg) என்கிை 
ம ா ல பரும்  படிப்ப ாளியின்  படிப்பு கள் 
முக்கியமானவை. அைர் ஒரு பன்முக கவேஞராக 
இ ரு ந் த ா ர் .  மி க வு ம்  பி ர ப ே ம ா ன 
ஓ வி ய ர ா க வு ம் , எ ழு த் த ா ள ர ா க வு ம் , 
பத்திரிவகயாளராகவும், சிந்தவனயாளராகவும் 
அறியப்படுகிைார். அைர் 1852 - 1925காேப்பகுதியில் 

ை ா ழ் ந் த  அ ை ர்  அ ன் று 
ஐலராப்பாவில் லதான்றியிருந்த 
யதார்த்தைாதம் கவே இயக்க 
சிந்தவனகவளக் கைர்ந்திருந்தார். 
எனலை அைரின் பவடப்புகளில் 
சமூக யதார்த்தம் லதானித்திருந்தது. 
குறிப்பாக அைர் அன்வைய 
காேத்து ஒஸ்லோவில் இருந்த 
பாலியல் லதாழிவே லைறுத்தார். 
அவதப் பற்றி தனது ஓவியஙகளில் 
ைவரந்தார் . கட்டுவரகளில் 
எழுதினார். அைர் ைவரந்த Alber-
tine i politilægens venteværelse (Albertine at 
the Police Doctor’s Waiting Room என்கிை 
ஓவியம் மிகவும் புகழ்லபற்ைது. 
இன்றும் ஒஸ்லோ  லதசிய 
மி யூ சி ய த் தி ல்  அ து 
வைக்கப்பட்டிருக்கிைது. ஒஸ்லோ 
பாராளுமன்ைத்தின் இடதுபுைமாக 
இன்றும் லபரிய உருைமாக 
அைரின் சிவே கம்பீரமாக 

இருப்பவதக் காணோம். இந்த ைரிவசயில் Bjørnstjerne 
Bjørnson பிலயான்ஷியான பிலயான்சனின் 
பவடப்புகளும் ொடகஙகளும் முக்கியமானவை. 
இேக்கியத்துக்கான லொபல் பரிசு லபற்ை முதல் 
ொர்லைஜியர் அைர் தான்.

அைர் ைரிவசயில் இப்சவன ொம் அறிலைாம். 
அைரின் ொடகப் பவடப்புகள் ொர்லையில் 
லசல்ைாக்கு லபறுமுன்லப இத்தாலியிலும், 
லஜர்மனியிலும் புகழ் லபைத் லதாடஙகிவிட்டன. 
அதன் பின்னர் தான் ொர்லைஜியர்கள் கண்டுலகாள்ள 
முடிந்தது என்ைால் அது மிவகயில்வே. அைவர 
மீண்டும் ொர்லைக்கு அவழத்லதடுத்து ொர்லையில் 
இருந்தபடி பவடப்பிேக்கியஙகவள உருைாக்கச் 
லசய்தைர் பிலயான்ஷியான பிலயான்சன் தான்.
உேகப் புகழ்லபற்ை அைரின் பவடப்புகள் 
ல ம ாழில பய ர் க் க ப் பட ா த  ல ம ாழி க லள 
இல்வேலயனோம். இப்சன் காேத்தில் 1902, 1903, 
1904 ஆகிய ஆண்டுகளில் இேக்கியத்துக்கான 
லொபல் பரிசுக்கு பரிந்துவரக்கப்பட்டார். ஆனால் 
அைருக்கு அது ைழஙகப்படவில்வே. இப்சன் 

இேககியஙகளுககும் விவ்ாயததுககும் இ்்டயில உள்ள உற்வப் பற்றி நீஙகள் அறிவீர்கள். வரோறு
பநடுகிலும் விவ்ாயம் வளம்பபற்ற இ்டஙகளில சிறநத இேககியஙகளும் கி்்டததுள்ளன. பதிபனட்்டாம்
நூற்றாண்டில நார்லவயில விவ்ாயம் வளரதபதா்டஙகியதன் பின்னர் இநத ோற்றஙக்ளக கவனிககோம்.
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அப்லபாது ையது முதிர்ந்திருந்தார். லொபல் பரிசுக் 
கமிட்டியும் ஒரு இளம் எழுத்தாளருக்கு ைழஙகுைதில் 
ஆர்ைமாக இருந்தது. இறுதிைவர இப்சன் லொபல் 
பரிவசப் லபைவில்வே. அடுத்த இரண்டாைது 
ஆண்டு 1906 ஆம் ஆண்டு தனது 78 ைது ையதில் 
அைர் மரணமானார் .  ஆனால் இன்றும் 
லகாண்டாடப்படுகின்ை மாலபரும் உேக இேக்கிய 
ஆளுவமயாக அைர் கருதப்படுகிைார். ஒவலைாரு 
ொளும் அைரின் ொடகஙகள் உேகின் ஏலதா 
ஓரிடத்தில் அரஙலகற்ைப்பட்டுக்லகாண்டிருக்கின்
ைன. இந்த ைரிவசயில் எட்ைர்ட் முஙக் என்கிை 
உேகப் புகழ்லபற்ை ஓவியவரயும் அறிவீர்கள்.

சூனியக்கசாரிகள

உேகில்  அதிகமான சூனியக்க ாரி கள் 
லகால்ேப்பட்ட ொடாகவும் ொர்லை திகழ்கிைது. 
குறிப்பாக பதிலனழாம் நூற்ைாண்டின் ெடுப்பகுதியில் 
அ தி க ம ா ன  ல ப ண் க ள் 
சூ னி வ ய க் க ா ரி க ள ா க 
அவடயாளம் காணப்பட்டு 
சித்திரைவத லசய்யப்பட்டு 
லகால்ேப்பட்ட Vard என்கிை 
இடத்துக்குச் லசன்று ொன் அந்த 
நி வ ன வி ட ங க வ ள 
ஐந்தாண்டுகளுக்கு முன் ொன் 
லபாய் பார்த்லதன். ொர்லையின் 
சூ னி ய க் க ா ரி க ள்  ப ற் றி ய 
ஆய்வு களின்  ஒ ல ர லய ா ரு 
நிபுணராக கருதப்படும் பிரபே 
ஆய்ை ா ள ர்  ட் லர ா ம் லச ா 
பல்கவேகழக லபராசிரியர் Liv 
Helene Willumsenயும் எஙகலளாடு 
ை ந்து  அைற்வைப்  ப ற்றிய 
விளக்கஙகவளத்  த ந் த ா ர் . 
சூ னி ய க் க ா ரி க வ ள க் 
லகான்லைாழித்த ொடுகளின் 
பட்டியலில் முதல் ஐந்தாறு 
ொடுகளில் ொர்லையும் இருக்கிைது 
என்பவத இஙலக லசால்லியாக லைண்டும். லபண்கள் 
மட்டுமல்ே, 8, 12 ையது சிறுமிகள் பேரும் கூட 
லகால்ேப்பட்டார்கள்.

ைாய்லமாழிக் கவதகவளயும், ெம்பிக்வககவளயும் 
மரபாக பே தவேமுவைகளுக்கு கடத்தி ைந்த 
ெம்பிக்வககவளக் லகாண்டு சூனியக்காரிகவளக் 
கண்டுபிடிக்க சிே குறியீடுகவள வைத்திருந்தனர். 
தனியாக இருட்டில் கண்லடன், அைளிடம் மீன் 
கவிச்சி ைாவட ைந்தது , அைர் தனியாக 
லபசிக்லகாண்டிருந்தவதக் கண்லடன், இப்படி ஏலதா 
ஒரு ச ந்லதகத்வத ஊர்லபரியைர்களிடம் 
கூறிவிட்டால் உரிய காேத்தில் ஊவரக் கூட்டி 
அப்லபண்வண விசாரிப்பார்கள், சாட்சியளிப்பைர் 
இப்படி ஒரு குற்ைச்சாட்வடச் லசான்னதும் லபரிய 
விசாரவண, ஆராய்ச்சி எல்ோம் லதவைப்படாது, 
ஊர்க்காரர்களும் லசர்ந்து அைள் சூனியக்காரிலயதான் 
என்று கத்தத் லதாடஙகுைார்கள். அதன் பின் 
அைவள நிமிர்த்திவைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு 
மரக்கட்வடயில் கட்டி வைத்து அவதச் சூழ 
மரக்கட்வடகவள அடுக்கி எரித்து விடுைார்கள். 

இைற்வைப் பற்றி பே புவனகவத இேக்கியஙகள் 
லைளிைந்துள்ளன. அந்த ைரிவசயில் ஒரு சாத்தானின் 
கிறிஸ்மஸ் ொள் “En satans julekveld“ என்கிை ொைல் 
மிகவும் முக்கியமானது.

குறிப்பாக ொர்லையின் ைடக்குப் பகுதிக்குச் 
லசல்ே குளிரும், பனியும், இருளும் அதிகம் எனலை 
உணைாக அைர்கள் அதிகம் உட்லகாள்ைது 
மீவனத்தான். ைசந்த காேஙகளில் மீவனக் 
காயவைத்துகருைாடாக்கி லசமித்து வைப்பது 
ைழக்கம். பே விேஙகுகள் ைாழும் ொடல்ே மான், 
கரடி லபான்ை லைகு சிே மிருகஙகலள இந்த பனி 
ொட்டில் ைாழ்கின்ைன. மான்களில் பே ைவகயான 
இராட்சத மான் ைவககள் இஙகுள்ளன. அைற்வைத் 
தான் லைட்வடயாடி லைட்டி உேர்த்தி, புவகயடித்து, 
காயவைத்து பனிக்காேத்தில் உணைாக உண்பார்கள். 
எனலை இைர்களின் ஆயுட்காேம் அத்தவன 
அதிகமானதல்ே.

ெ ா ர் லை க் கு  கி ழ ங கு 
அறிமுகமானது 1750 களில் தான். 
காேனித்துை காேத்தில் கிழஙவக 
ேத்தீன் அலமரிக்காவிலிருந்து 
ஐலராப்பாவுக்கு லகாண்டு ைந்து 
லசர்த்தைர்கள் லபார்த்லதக்லகயர் 
த ா ன் .  ெ ா ர் லை க் கு  அ து 
அறிமுகமானதன் பின்னர் 
அ ை ர் க ளி ன் 
உணவுப்பண்பாட்டில் லபரும் 
மாற்ைம் நிகழ்ந்தது. ைசந்த 
காேத்தில் தமக்குத் லதவையான 
கி ழ ங கு க வ ள  உ ற் ப த் தி 
லசய்தார்கள். மிகவும் லைகமாக 
கிழஙவக உணைாக நுகர்ைது 
அதிகரிக்கப்பட்டது. சராசரியாக 
ஓராண்டுக்கு ஒரு ஆள் 88 கிலோ 
கிழஙவக சமீபகாேம் ைவர 
உண்டார்கள். ஆனால் இப்லபாது 
அதிகமாக லைளிொடுகளில் 
இ ரு ந் து  இ ை க் கு ம தி 

லசய்யப்படுகின்ை காய்கறிகவளயும், பழஙகவளயும் 
அதிகம் உண்ணத் லதாடஙகியதன் பின்னர் கிழஙகுப் 
பயன்பாடு குவைந்திருக்கிைது. ைசந்த காேத்தில் 
விைசாயம் லசய்து மரக்கறிகவளயும், பழஙகவளயும் 
உற்பத்தி லசய்துலகாள்கிைலபாதும் அது 
தன்னிவைவுக்கு லபாதாது. ஆனாலும் இன்றும் 
அைர்களின் லதசிய கோச்சார உணைாக கிழஙகு 
உள்ளது எந்த மாமிச உணலைாடும் அவித்த 
கி ழ ங கு க வ ள யு ம்  ல ச ர் த் து  உ ண் ப து 
உணவுப்பண்பாட்டின் அம்சம். ொர்லைஜியர்கவள 
“கிழஙகர்கள்” என்று (Potatos) லகலி லசய்ைது இன்றும் 
லபச்சுைழக்கில் உள்ளன.

வீகிங காேத்தில் பிரித்தானியாவுக்குச் லசன்று 
அஙகுள்ள அரசர்களுடன் ொஙகள் லபார்புரியாமல் 
இருக்க லைண்டுலமன்ைால் எஙகளுக்கு விைசாயம் 
லசய்ய நிேஙகவளத் தாருஙகள் என்று ஒப்பந்தம் 
லசய்துலகாண்டு பே ொர்லைஜியர்கள் குடிலயறிய 
ைரோறும் உண்டு. ொர்லை தாராளமான 
நிேப்பகுதிவயக் லகாண்டிருந்தலபாதும் , 
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விை ச ா ய த் து க் கு  உ க ந் த  மண்வணயும் , 
காேநிவேவயயும், பருை காேத்வதயும், சீலதாஸ்ன 
நிவேவயயும் லகாண்டதல்ே. இன்று இருப்பவத 
விட லமாசமான குளிர்க்காேநிவே அப்லபாது 
இருந்தது.

ொர்லைஜியர்களின் ஆயுட்காேம் இன்று சராசரி 
82 ையவத விட அதிகரித்திருக்கிைது. ஆனால் சுமார் 
இருநூற்வைம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ைவர 
இைர்களின் ஆயுட்காேம் முப்பத்வதந்வதக் 
கடந்ததில்வே. அதிலும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னர் கடற்லகாள்வளயர் காேத்தில் 25-30 
ையதுக்கு லமல் ைாழ்ந்ததில்வே. அதற்கு காரணமாக 
நிதமும் சமர்கவள எதிர்லகாண்டதாலும் 
இருக்கோம். கூடுதோக சுகாதாரமின்வம (Hygiens) 
காரணமாக அதிகமாக இைந்தார்கள் என்கிைார்கள். 
குறிப்பாக ஆண்கவள விட அதிகமாக லபண்கலள 
இ ை ந் தி ரு க் கி ை ா ர் க ள் .  இ ே கு வி ல் 
லொய்ைாய்ப்பட்டிருக்கிைார்கள். எந்த லொயினால் 
அதிகமாக இைந்தார்கள் என்பதற்கான பதிவுகள் 
இல்வே. எனலை இந்த இருபது முப்பது ைருடத்துக்குள் 
தான் அைர்களின் லமாத்த ைாழ்காேமும் 
அடஙகிவிடுகின்ைன. ொற்பது ையவத எட்டியைர் 
முதியைராக, மூத்தைராக ஆகிவிடுகிைார். காதல் 
திருமணம், லசர்ந்து ைாழ்தல் எல்ோலம மிகவும் 
இளம் ையதுகளிலேலய நிகழ்ந்து விடுகின்ைன.

ொர்லைஜிய லமாழியானது Bokmål (புக்லமால்), 
Nynorsk (நியூ லொர்ஸ்க்)என இரு லமாழி ைழக்குகள் 
உள்ளன. இரண்டுக்கும் அதிக லபரிய வித்தியாசஙகள் 
இல்வே. ொர்லையின் 27 மாெகரஙகளில் Nynorsk 
அரசகரும லமாழியாக பயன்படுத்தப்படுகிைது. 
ல ஜன் ம ானிய  ல ம ா ழி க்  கு டு ம் ப த் தின் 
லசல்ைாக்வகலயாட்டி ைளர்ந்தது இது. அலதலைவள 
அது ொர்லையின் சனத்லதாவகயில் 12 வீதமாலனார் 
மட்டுலம பயன்படுத்தும் லமாழி. அலதலைவள 
புக்லமால் ஆனது டானிஷ லமாழியின் பாதிப்வபக் 
லகாண்டது. அதுலை ொர்லை முழுைதும் அதிகம் 
பயன்படுத்தப்படுகிை லமாழியாக இருக்கிைது. 
எனலை புக்லமால் ைடிைத்திலேலய அதிக 
இேக்கியஙகளும், லைளியீடுகளும், பவடப்புகளும் 
லைளியாைதில் ஆச்சரியம் இருக்காது.

ொர்லைஜிய இேக்கியத்தின் லதாற்றுைாய் என்பது 
ஒன்பது பத்தாம் நூற்ைாண்டுகளில் தான் 
லதான்றுகின்ைன. Eddaic, Skaldic ஆகிலயார் 
ொர்லைஜிய கவிவத இேக்கியத்தின் முன்லனாடிகளாக 
லகாண்டாடப்படுகின்ைனர். லசாபியாவின் உேகம் 
(Sofies verden)என்கிை நூல் தத்துைத்தின் ைரோறு 
பற்றிய ொைல்.அபுவனவின் புவனவு என்றும் 
கூைோம். ொர்லை ெவீன இேக்கியத்தின் ஒரு 
வமல்கல் என்லை கூைலைண்டும். அது உேகில் அதிக 
விற்பவனயான நூல்களில் ஒன்ைாக இருக்கிைது. 
தமிழ் உட்பட 59 சர்ைலதச லமாழிகளில் அது 
லமாழிலபயர்க்கப்பட்டிருக்கிைது. அதுமட்டுமன்றி 
திவரப்படமாகவும், ொடக ைடிைத்திலும், 
லதாவேக்காட்சித் லதாடர்களாகவும் அது 
லைளியிடப்பட்டிருக்கிைது.

இன்வைய நிவேயில் ொர்லையிடம் ஏராளமான 
பணம் இருக்கிைது. கவே இேக்கியஙகவள 

லகாண்டாடும் லதசமாக ைளர்ந்து நிற்கின்ைது. 
ைாசிப்பறிைற்ைைர்கள் இல்ோத லதசமாக ைளர்ந்து 
நிற்கிைது. ஆனால் உேகமயமாக்களுடனான ஒரு 
சைால் ொர்லைக்கு இருக்கிைது அது இன்னும் பே 
ொடுகளுக்கும் இருப்பது தான். ொர்லை லமாழியில் 
ஒரு திவரப்படத்வத, ொடகத்வத, பாடவே 
தயாரித்தால் அது ொர்லைக்குள் மட்டும் தான் நுகர 
முடிகிைது. ொர்லை லசேவு மிகுந்த ொடு. கவடயில் 
ஒரு சாதாரண காப்பியின் விவே இருபது 
குலரானர்களில் இருந்து தான் லதாடஙகுகிைது. 
இந்திய விவேயில் இருநூற்வைம்பது ரூபாய் 
எனோம்.

அப்படியிருக்கும்லபாது கவே இேக்கிய 
பவடப்புகளுக்கான தயாரிப்புச் லசேவுகள் 
சாதாரணமானதல்ே. ொர்லையின் இேக்கியச் சந்வத 
என்பது ொர்லைக்குள் தான் இருக்கிைது. எனலை ஒரு 
புைம் தரத்வதயும், மறுபுைம் ெட்டமின்றி அவத 
தயாரித்லதடுத்து மக்களிடம் லகாண்டு லபாய் 
லசர்த்தல் என்பது ொர்லைக்கு மிகவும் சைாோன 
விடயம். கவே இேக்கியஙகளுக்கு ொர்லை மக்களின் 
ஆர்ைத்வதயும், ஈடுபாட்வடயும் அதிகரிக்காமல் 
அவத சந்வதயில் லைற்றிலபைச் லசய்ய முடியாது 
என்பவத அறிந்லத வைத்திருக்கிைார்கள்.

சர்ைலதச சந்வதயில் அலமரிக்க லஹாலிவூட் 
தயாரிப்புகள் மலிைாக ைாஙகி லைளியிடும் 
நிவேவமலய லதாடர்கிைது. அந்தப் பவடப்புகவள 
லதாவேக்காட்சிகளில் ,  திலயட்டர்களில் 
காட்சிப்படுத்துைது மலிைாக இருக்கிைது. ொர்லையில் 
அப்படியான பவடப்புகவள ோபகரமாக நிச்சயமாக 
தயாரிக்க முடிைதில்வே. எனலை அைற்வை 
அழிந்துவிடாமல் தடுப்பதற்காக அப்படியான 
பவடப்புகளுக்கு அரசு மானியம் ைழஙகுகிைது. பே 
ஊடகஙகள் கூட மானியத்தில் தான் இயஙகுகின்ைன. 
இஙகு இயஙகுகிை அரச எதிர்ப்பு பத்திரிவககள் 
அரச மானியத்தில் தான் லைளிைருகின்ைன 
என்பவத இஙகு ொன் குறிப்பிட்லட ஆக லைண்டும்.

ஆண்டுலதாறும் இோபமில்ோத கவே இேக்கியப் 
பணிகளுக்காக பில்லியன் கணக்கில் அரசு 
லசேவிடுகிைது. பாரம்பரிய கவேகவளயும், 
இேக்கியஙகவளயும் மீட்லடடுப்பதற்கு அதிக 
பஙகளிப்வப அரசு லசய்து ைருகிைது.

ஐலராப்பிய இேக்கியப் பரப்பில் ஸ்கண்டிலெவிய 
இேக்கியஙகள் தனித்து நிற்பவை. அதன் புவிசார் 
தனித்துைம் அதன் இேக்கிய உள்ளடக்கத்வத 
ஏவனய ஐலராப்பிய இேக்கியஙகளில் இருந்து 
தன்வன லைறுபடுத்தியிருக்கிைது என்கிை புரிதலில் 
இருந்து ொர்லைஜிய இேக்கியத்வதயும் ொம் ஆராய 
லைண்டும். அதற்கான ஒரு ஆரம்பப் புரிதலே இது.

க�ோவை - போரதியோர் பல�வைக�ழ� விரிவுவரயோளர்�ளுக�ோ� 
இந்திய பல�வைக�ழ� மோனியக குழுவின் ைழி�ோட்டுதலில 

நடததபபட்டு ைரும் ததோடர் மறுபுததோக�ப பயிற்சியில 
“நோர்கைஜிய இைககிய தெலதநறி” என்கிற தவைபபில 

20.09.2021 அன்று ஆற்றிய உவரயின் சுருக�பபட்ட எழுதது 
ைடிைம் இது.

கைட்டு்ரயாளர: வமன்வபாறியாளர, ஊடகைவியலாளர, நார்வ
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்கட்டுழர

மஜ. கஜகத்ரட்்கன

ோ னம்பாடி இயக்கம் துளிர்த்து , 
திவசலயஙகும் பரவி, கவிவதகளின் ைழிலய சமூக 
நீதிவய நிவேொட்ட லபராைலுடன் கிளர்ந்லதழுந்தது. 
அவவியக்கக் கவிஞர்கள் வீச்சுடன் கவிவதகவளப் 
பவடத்து, அதன்ைழிலய மாற்ைத்வத நிகழ்த்திக் 
காட்ட எத்தனித்தனர். அைர்கள் கவிவதகவளத் 
தஙகளுக்கு ஏற்ைாற்லபால் ைாகாகப் பயன்படுத்தியும் 
லகாண்டனர். கவிவதகளின் மீதிருந்த பிரமிப்வப 
உவடத்து, அதவன எளிவமப்படுத்துைதிலும் 
லபாதுவமப்படுத்துைதிலும் இைஙகினர்; அதில் 
குறிக்கத்தக்க லைற்றிவய ஈட்டியலதாடு, புதுப்புது 
கவிஞர்கள் முவளப்பதற்கு ஊக்கியாகவும் 
அவமந்தனர்.

 ைானம்பாடி உருலைற்படுமுன்னலம தம் 
எழுத்துப் பயணத்வதத் லதாடஙகியைர் அபி. 
ைானம்பாடியில் தீவிரமாக இயஙகிய ொ. காமராசன், 
அப்துல் ரகுமான், சிற்பி லபான்லைாரின் லெருஙகிய 
ெட்புக்குரியைர்  என்பதால்  இைவரயும் 
ைானம்பாடிகளுள் ஒருைராகலை கருதினர். லபரும் 
வீச்சுடன் இயஙகிய ைானம்பாடி இயக்கத்தின் 
நிழலில் ஒதுஙகாமல், தனக்கான கவிவதப் 
லபாக்கிவன எதுலபான்றும் இல்ோமல் ைார்த்துக் 
லகாண்டைர் கவிஞர் அபி.

அக உேகிற்குள் லசாற்களுள் ெடக்கும் ொடகத்வத 
அபிவயப் லபால் எழுதுைதற்கு ஒருைர் 
லமய்ம்வமயுணர்ந்லதானாக இருத்தல் லைண்டும் 
என்பார் கவிஞர் லதைலதைன். அைருவடய 
கவிவதகளின் கனத்வத அறிந்த கவிஞர் மீரா, 
அைற்வை லைளியிடுைதற்காகலை அன்னம் என்ை 
பதிப்பகத்வதத் லதாடஙகி லமௌனத்தின் ொவுகள் 
என்ை லதாகுப்வப லைளியிட்டார். அபிக்கும் 
அன்னத்திற்கும் லதாடக்கம் அதுதான்.

என்தோரு....

இவரின் ்கவிசத்கள ஆண ச்பண உ்டல சலார்நத 
்பட்்டவர்த்தனங்்கசளயும் சி்லாகிபபு்கசளயும் துறநதசவ. 

கூ்ககுரலும் முசறயிடுதலுேறறு, எல்லாவறசறயும் 
தத்துவலார்த்த நிச்யிலும், ேலாறு்பட்்ட ம்கலாணத்திலும் 

அணுகுவசத வலாடி்கச்கயலா்க்க ச்கலாண்டசவ. ்கவிசத்க்கலான 
இ்்க்கணசேன்று ச்பலாதுபபுத்தியில ேடிநதுகி்ட்ககும் 

கூறு்களில்லாசேயலால, அபியின் ்கவிசத்கசளச் சுரசண 
்கலாண்பதில ச்பரும் சவலால நீடிப்பமதலாடு, சே்கலா்த்தில அநதச் 

சவலாலின் அ்டர்த்தி கூடியுளளது.

கவிஞர் அபிவயப் லபான்லை அைருவடய 
கவிவதகளும் அதிக இவரச்சல் இல்ோமல், அகப் 
பயணத்வதத் தீவிரப்படுத்துைவதலய குறிக்லகாளாகக் 
லகாண்டவை. மனித சந்தடியில்ோத பாவதயில் 
மிகுந்த ஆர்ைமுடன் பயணிப்பவை. அைரின் கவி 
உள்ளம் கூரிய லபனா முவனயின் ஒற்வைப்புள்ளிவய 
எளிதாகத் திைந்து, அப்புள்ளியின் ஒரு மூவேயில் 
கால்கள் இரண்வடயும் நீட்டிப் படுத்துக்லகாள்ளும் 
லெகிழ்வுக்குரியது. தன்வன நிரூபிப்பதிலும் தன் 
இருப்வப அம்பேப்படுத்துைதிலும் விருப்பற்ை துைவு 
மனநிவேயால் அைவரப் லபான்லை அைரின் 
கவிவதகளும் லபாதுலைாட்டத்தில் கேக்காமல் 
தனித்திருக்கின்ைன.

படிமத்வதக் கச்சிதமாகக் வகயாளும் வித்வதவய 
ென்கறிந்தைர் அபி. அதனாலேலய இைருவடய 
கவிவதகளில் படிமஙகள் துருத்திக் லகாண்டிராமல் 
இயல்பாக அவமந்துள்ளன. படிமத்வத மிக 
லெர்த்தியாகக் வகயாண்ட கவிஞர்களுள் அபிக்கு 
மிக முக்கிய இடமுண்டு.

நித்தி்ர்ய இ்மக
கைத்திரி வகைாண்டு
துண்டித்துகவகைாண்்ட
மண்டியிருககும்,
கைண்மட்டும் உள்ள
ரசிகைரின் வநரிசல் (வமௌனத்தின் நாவுகைள்)

ஒன்்றவயான்று
குத்திக ் கைாத்ை
இரு பார்வகைள் (அந்ைர ந்ட)

வண்டுகைளும் பற்வகைளும்
்ைாபபுகைளுககுள்

அபி
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இ்ரச்ச்லக கிளறி
எ்ை்யா ் ைடிகவகைாண்டிருககின்றன (மா்ல)

வலிககைாமல்
வைாற்றிக கிடந்ை துககைம்,
அறியா்மயின் மீது
பதியப பதிய
ஊரந்து திரிந்ை பரவசம் (மா்ல)

ைார்த்வத எவைளவு ைலுைானதாக இருந்தாலும் 
சமயத்தில் ைார்த்வத ஒரு சாக்கு. ைார்த்வதக்கும் 
இது லதரியும்; கவிஞனுக்கும் இது லதரியும்; 
இைர்களிவடலய இது கபட உடன்பாடு என்று 
கூறும் கவிஞர் அபி, தம் கவிவதகளில் வகயாளும் 
லசாற்கள் தனித்துைமானவை. ைலுமிகுந்தவை. 
தானமிடும் கருமிவயப்லபாே லசாற்கவளத் தடவி 
எடுத்து எச்சரிக்வகயுடன் பயன்படுத்தினாலும் 
அந்த லசாற்கவளயும் கடந்தது கவிவத என்கிை 
திடமான புரிதவேக் லகாண்டைர்.

இைருவடய கவிவதயின் லபாருள் இதுதான் 
என்ை ைவரயவைலயதுமில்வே. படிப்லபாருக்கு 
என்னைாகப் புரிகிைலதா அதுலை அதன் லபாருள் 
என்ை சுதந்தரத்வத அளிக்கிைார் அபி. கவிவதவயக் 
கவிவதயாக மட்டுலம பார்ப்பைர். ைாசகன் மீது 
தம்முவடய கருத்வத - உணர்வை - புரிதவே 
திணிக்கின்ை லபாக்வக அைலை தவிர்த்தைர்., 
பவடப்பாளிகள் அரசியவே எதிர்நிவேயிலும் 
சார்பு நிவேயிலும் நின்று லபசுைது இயல்பு. ஆனால் 
அபியின் கவிவதகளில் அரசியல் தாக்கம் 
லதன்படவில்ேவே.

இைரின் கவிவதகள் ஆண் லபண் உடல் சார்ந்த 
பட்டைர்த்தனஙகவளயும் சிோகிப்புகவளயும் 
துைந்தவை. கூக்குரலும் முவையிடுதலுமற்று, 
எல்ோைற்வையும் தத்துைார்த்த நிவேயிலும், 
மாறுபட்ட லகாணத்திலும் அணுகுைவத 
ைாடிக்வகயாகக் லகாண்டவை. கவிவதக்கான 
இேக்கணலமன்று லபாதுப்புத்தியில் மடிந்துகிடக்கும் 
கூறுகளில்ோவமயால், அபியின் கவிவதகவளச் 
சுரவண காண்பதில் லபரும் சைால் நீடிப்பலதாடு, 
சமகாேத்தில் அந்தச் சைாலின் அடர்த்தி கூடியுள்ளது.

இப்லபாது, என் கவிவதகள், பிைந்தொளில் 
இ ரு ந் த வ த வி ட  அ தி க  இ ரு ண் வம 
லகாண்டிருக்கின்ைன. இைற்வை இைற்றின் 
இருளிலிருந்து விடுவித்து லைளிக்லகாணர முடியாது. 
இைற்வை  இைற்றினிடத்தில்  இப்படிலய 
பார்ப்பதுதான் பார்ப்பைனின் முயற்சியும் 
சாதவனயும் ஆகும். ைாசகனின் லதடல் உவளச்சவே 
உள்ைாஙகி இவைகள் - இந்தக் கவிவதகள்தான் - 
ைளர்ந்து லகாண்லட லபாகும். லதடுகிைைனும் 
லதடப்படுைதும் ைளர்ந்து புதிய பரிமாணஙகவள 
எட்டிவிடோம். ஏதாைது ஒரு கணத்தில் ைாழ்க்வக 
அனுபைத்தின் புதிய தீண்டலில் கவிவத, லகாஞ்சம் 
ைழிவிடோம் /  அதிகம் ைழிவிடோம் / 
ஒன்றுமில்வேலயல், ைாசசகனுவடய அறிவு 
அனுபைப் பரப்பிற்லகற்ப அைன், தன் கவிவதவய 
உருைாக்கிக் லகாள்ள தகுதியான கச்சாப் 
லபாருளாகலைனும் மிஞ்சோம்….. என்று ொனும் 
எனது கவிவதகளும் என்ை கட்டுவரயில் 

குறிப்பிடுகிைார் அபி. கவிவதகவளப் லபான்லை 
கவிவதகவளக் குறித்து அைர் லகாண்டிருக்கும் 
புரிதல்களும் ஆழமானவை.

காேம், மாவே லபான்ை லபாதுத் தவேப்பிட்டு 
அதனூலட நுட்பமாக ஆய்ந்து கவிவதவயப் 
பவடக்குமிைர், காேத்வத ஏராளமான லகாணஙகளில் 
அேசி, அந்த ஆய்வில் முழுவமவய / முடிவை 
எட்டிப்பிடிக்க முடியாத மானுடத்தின் சாட்சியமாய் 
தன்வன ஒப்புக்லகாள்கிைார். காேம் ஆதியந்தம் 
இல்ோதது. முடிைற்ைது. லதளிைற்ைது.

குறுககும் வநடுககுமாய்
நீந்ைலாம்.

முடிவில்லாைது
ஆழமுமாகைாது
அைனால்
திரும்ப வராமல்
ஆழவும் வசய்யலாம்.
அபபுறம்
எப்பாைாவது
வவள்்ளவயிறு கைாட்டி
மிைககைலாம்.

்வவறன்ன வசய்ய. (அந்ைர ந்ட)

சூஃபி ஞானி ஒருைரிடம் இந்தப் பிரபஞ்சத்வதப் 
பற்றிக் லகட்டதற்கு, இந்தப் பிரபஞ்சம் மிகப் பவழய 
புத்தகம். அந்தப் புத்தகத்தின் முதல் அத்தியாயமும் 
இறுதி அத்தியாயமும் கிவடக்கப்லபைவில்வே 
என்று பதிேளித்தாராம். காேம் பற்றிய மனிதனின் 
லதடலுக்கும் அதுலை பதிோகும். ொள் - ைாரம் - 
மாதம் - ஆண்டு பற்றிய பிரிவுகளின் லபயர்கள் 
எல்ோம் மனித ைசதிக்காக உருப்லபற்ைவை. 
உண்வமயில் காேம் அைற்றில் இல்வே என்பவதலய 
அபியின் கவிவத உணர்த்துகிைது. எப்படி ைரிகளில் 
கவிவத இல்வேலயா அதுலபாே.

காேம் - ைாசவன என்ை தவேப்பிேவமந்த 
கவிவதயில் ,  ைார  ெ ாட்கள் ைரிவசயில் 
லசன்றுலகாண்டிருக்கின்ைன. ஒருொவள மட்டும் 
ைரிவசயிலிருந்து திட்டமிட்டு விேக்கி வைக்கிைார் 
கவிஞர். ைரிவச நிற்காமல் லசன்று லகாண்டிருக்க, 
தான் இல்ோமல் ெகர்ந்துலகாண்டிருக்கும் 
ைரிவசவயப் பார்த்து, தனிலய பிடித்து வைக்கப்பட்ட 
அந்த ொள் எப்படிலயல்ோம் தவிக்கும் - குமுறும் 
- லகஞ்சும் , தன்னுவடய ைரிவசயில் மீண்டும் 
லசர்ந்துலகாள்ள எத்தவகய பாடுபடும் என்பவத 
அதியற்புத கற்பவனயில் லதாய்த்துப் பவடத்துள்ளார்.

சுத்ைமாய் ஒருநா்ள
ஒதுககி
நிறுத்தி ் வப்பாம்
எைற்வகைன்றுமில்லாமல்

அது,
பரபரபபதும்
பரிைவிபபதும்
பாரத்திருப்பாம்.

ஜரி்கையில் எழுதிய
ைன் வபயர
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அழிய அழிய
அது வபாருமிப
வபருமூச்சு விடககூடும்
ைன் நீள்சதுர உருவம்
மஙகை மஙகை
நழுவப
வபரிதும் துடிககைலாம்.

சிரித்துக கைண்ணீர சிந்தித்
திமிறி
ைபப முடியாவைனக கைண்டு
கை்டசியில்
அது
வாய்திறந்து
்பசி,
்பச்சின் வாச்னயில் கை்ரந்து
ைபபிவிடக கூடும். (அந்ைர ந்ட )

கண் கூசுவகயில் லெற்றியின்மீது வக வைத்துப் 
பார்ப்பவதப் லபான்று காேத்வத அறிதலில் 
சூரியவனலய மூேதனமாக - ஆதாரமாகக் 
லகாண்டுள்லளாம். சூரிய உதயத்தில் மவைதலில் 
காேத்வதக் கணிக்கிலைாம். உண்வமயில் காேத்தின் 
லபலராளியில் சூரியன் ஒரு ஏற்பாலடலயாழிய 
முழுவமயன்று. அதனால் தான் சூரியவன கருப்புச் 
சூரியன் என்று எழுதியுள்ளார் அபி.

இந்ை
ஒளியின் பயஙகைரத்தில்
வழிகைண்டு ் பாகை
கைண்ம்றத்துப ் பாகை
ஒரு கைருபபுச் சூரியன்
உண்டு
ஒவவவாருவரிடமும் (அந்ைர ந்ட)

படிமத்வதப் லபான்லை இடமறிந்து லதவையறிந்து 
குறியீடுகவளப் பயன்படுத்தியைர் அபி. நீேம் என்ை 
ைண்ணத்வத விளஙகிக் லகாள்ள முடியாதைற்றுக்கான 
-  ம னி த  ஆ ற் ை லு க் கு  இ வ ச ய ா ம ல் 
லதடலுக்குட்பட்டைற்வை - ஆழமானவத 
உணர்த்துைதற்குக் குறியீடாகக் வகயாண்டுள்ளார். 
நீேத் தகிப்புடன் /கண்சிமிட்டி /என்லமல் ஊசிகள் 

எய்தான் (அந்தர ெவட )

இன்னும் அைர் / ெவரத்த தவேகுனிந்து / நீேம் 
பீறிடச் சிரித்தார்(அந்தர ெவட)

நிவனவுகளுடன் ைாழ்ைது சாத்தியம் . 
நிவனவுகளின்றி ைாழ்ைது? நிவனவுகளின்றி 
ைாழ்ைதற்கான ஒரு முயற்சிவயத் லதாடஙகுகிைார். 
அப்படி நிவனவுகவளத் துைந்திருக்க லைண்டுலமன்று 
விரும்புவகயில் பாடாய்ப்படுத்தும் நிவனவுகளின் 
உக்கிரத்வதப் லபசும் கவிவதகள்தான் நிவனவின்வம 
- 1, நிவனவின்வம - 2

நாரகை்ள
மீட்ட, மீட்டலில்
எழுந்து வமாலுவமாலுககும்
விரியன் குட்டிகைள்.

எறிந்ைாலும்
இந்ை வினாடிவ்ர
எழுந்து வமாலுவமாலுத்துக
கைால்சுற்றி என்
்ைாலாகிவிட்ட
இ்வகை்ள
உைறுவவைபபடி

எபபடி (அந்ைர ந்ட)

என்று நிவனவுகளின்றி ைாழ முயன்று 
ல த ா ற் று ப் லப ா ன  ம ா னு ட த் தி ற் க ா ன 
ஆய்வுமாதிரியாகத் தன்வன ஒப்புக்லகாள்கிைார். 
புை உேகில் லைற்றிகவளப் பதியமிடும் மனிதர்களால் 
அக உேவக - தம்வமத்தாலம லைற்றியவடய 
முடிைதில்வே.

அபி அைர்கள் எழுதிய ொனும் எனது கவிவதகளும் 
என்ை கட்டுவரயில், கவிவதவயக் குறித்து தாம் 
லகாண்டிருக்கும் அறிதவே, தத்துைார்த்த நிவேயில் 
பதிவு லசய்கிைார். என்னிடமிருந்து புைப்பட்டு - ொன் 
அப்படி நிவனத்துக் லகாள்கிலைன் - எஙலகஙலகா 
பரந்த லைளிகளில் திரிந்து பல்லைறு ைாசகரின் 
பல்லைறு பார்வைகளில் பட்டு இன்று மீண்டும் 
என்முன் அமர்ந்திருக்கும் என் கவிவதகள் ஒரு 
உண்வமவய எனக்குப் புேப்படுத்துகின்ைன. 
என்னிடமிருந்து எவதயும் இவைகள் ைாசகனுக்குச் 
சுமந்து லசன்று லசர்த்ததில்வே. மனிதனின் 
அனுபைம் கடலுக்குலமல் லதரிகிை பனிப்பாவை 
என்ைால் அைனது அனுபை சாத்தியம் கடலுக்கடியில் 
உள்ள பனிமவே. ைாசகன் அறியாமல் அைனுள் 
கிடக்கிை அனுபை சாத்தியக் கூறுகவளக் கவிவதகள் 
லதாட்டுத் தடவுகின்ைன. தன்னுள் ஏற்லகனலை 
இருப்பைற்வைலய ைாசகன் சுரவண காண்கிைான். 
தம் கவிவதகளின்முன் ஒரு பார்வையாளனாக 
நின்று லைடிக்வக பார்ப்பவதலய ைழக்கமாகக் 
லகாண்டைர் அபி.

ஒரு லதாகுப்பிற்கும் அடுத்த லதாகுப்பிற்குமான 
அபியின் காத்திருப்பு சற்லை நீண்டது. ஏலனன்ைால் 
இைருவடய  ல த ா கு ப் பு  கவிவ த களின் 
எண்ணிக்வகவயச் சார்ந்ததன்று. மனம் சார்ந்தது.

கைட்டு்ரயாளர: உைவிப்பராசிரியர, 
எஸ்ஆரஎம். பல்கை்லககைழகைம்
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்கட்டுழர

�ணி க்நதில்

திழரக்்கழதக் ்கழையின் விசித்திரம்

திவர உேவக கனவுத் லதாழிற்சாவே என 
ைவரயறுத்தார் மவைந்த எழுத்தாளர் சுஜாதா . ெம் 
கண்முன்னால் விரிகிை திவர ெமக்கும் , ெம் 
கனவிற்கும் இவடயில் இருக்கின்ை இவடலைளிவய 
அழிக்க முயன்று லகாண்லட இருக்கிைது. இந்த 
முயற்சிவயத் தான் ொம் திவரப்படம் என்கிலைாம். 
ஒரு ெல்ே திவரக்கவத “வஹக்கூ” ைடிைம் லபான்ைது 
என்கிைார் காட்பாதர் , அபாகலிஸ் லெள லபான்ை 
கிளாசிக் படஙகவள இயக்கிய புகழ்லபற்ை இயக்குனர் 
பிரான்சிஸ் லபார்ட் லகாப்பல்லோ. அைலர 
லசால்கிைார் , “ஒரு கவே ைடிைத்தின் உச்சத்வத 
அவடைதற்காக துணிச்சோன முடிவுகவள 
எடுஙகள். அது லைல்ேோம், லதாற்கோம்.. ஆனால் 
துணிச்சோன முடிவுகள் தான் எப்லபாதும் கவே 
ைடிைத்தின் உச்சஙகவள லைளிப்படுத்துகின்ைன”.

ஒரு திவரப்படத்தின் ஆன்மாைாக அதன் 
திவரக்கவத விளஙகுகிைது. சிைந்த கவதயாக 
அறியப்பட்டவைகள் திவரக்கவதயாக லைதியியல் 
மாற்ைம் அவடயும்லபாது பே சூழ்நிவேகளில் 
லதால்வி அவடந்திருக்கின்ைன. ெல்ே கவதகளுக்கு 
எ ப் லப ா து ல ம  ெ ல் ே  தி வ ர க் க வ த க ள் 
ல த வ ை ப் ப டு கி ன் ை ன .  ஆ ன ா ல்  ெ ல் ே 
திவரக்கவதகளுக்கு ஓரளவு லபாதுமான ைழக்கமான 
கவத இருந்தால் லைன்று விடோம். அவைாைாகத்தான் 
மாொடு லைன்றிருக்கிைது.

ஒரு திவரப்படத்வத அறிவியோக புரிந்து 
லகாள்ைதும், கவே லமாழியில் அறிந்து லகாள்ைதும் 
லைவலைைானது. திவரயரஙகில் அமர்ந்திருக்கும் ஒரு 
எளிய பார்வையாளன் திவரயில் விரிகிை 
காட்சிலயாடு ஒன்றுபட்டு தானும் அதில் ஒரு 
பகுதியாக உணரத் தவேப்படும்லபாதுதான் 
கவேயின் அழகியல் லைளிப்படுகிைது. ஒரு 
திவரப்படம் தனக்கு முன்னால் அமர்ந்திருக்கும் 
பார்வையாளனின் சகேவிதமான நிவனவுகளிலிருந்து 
அைவன திவச திருப்பி , தான் விைரிக்கும் கவதயில் 
அைவன ஒன்ை வைத்து , அைனது காே ஓட்டத்வத 

லமலிதாக அைவன மைக்க வைக்கிை அந்த உணர்வுப் 
புள்ளிவயத் தான் தனது லைற்றியாகக் கருதுகிைது.

அந்த காே ஓட்டத்வதத் தான் ஒரு கவதக் 
கருைாகக் லகாண்டு மாொடு திவரப்படத்வத 
உருைாக்கி இருக்கிைார் இயக்குனர் லைஙகட் பிரபு. 
அைருவடய முந்வதய திவரப்படஙகள் ைணிக 
ரீதியிோன அவனத்து சமரசஙகளுக்கும் உட்பட்டு 
, லைகு மக்களுக்கான தமிழ்சினிமாவின் சகேவிதமான 
இேக்கணஙகளுக்கும் உட்பட்டவை தான். அைர் 
இயக்கிய முதல் படமான லசன்வன 28 (2007) 
லதருவில் ெடக்கும் கிரிக்லகட் பந்தயத்வத 
அடிப்பவடயாகக் லகாண்டது. மாலபரும் திைவம 
உள்ள விவளயாட்டு வீரர்கவள விதந்லதாதும் 
படஙகளுக்கு மாற்ைாக லதருலைாரம் கிரிக்லகட் 
விவளயாடும்  இவளஞர்கவளப் பற்றிய 
அத்திவரப்படத்தின் எளிய ைவகயிோன திவரக்கவத 
அவனைவரயும் கைர்ந்தது. லதரிந்லதா லதரியாமலோ 
லைஙகட்பிரபு தான் கட்டவமத்த ெண்பர்கள், 
லகளிக்வககள், விவளயாட்டுகள், காதல், கடத்தல் 
இைற்றில் எழுகின்ை துலராகஙகள், ைழக்கமான 
கதாொயகத்தனம் லபான்ை குறிப்பிட்ட ைவகயிோன 
சட்டகத்துக்குள் சிக்கிக் லகாண்டார் என்லை 
லசால்ே லைண்டும். ஆனால் திவரக்கவதயில் சிே 
ரசவன மிகுந்த தந்திரஙகவள அைரால் லசய்ய 
முடிந்தது. அைரது உச்சபட்ச ைணிக லைற்றிவய 
லகாடுத்த மஙகாத்தா திவரப்படம் கூட 
இவைாைானலத. ைழக்கமான ென்வம/தீவம 
இவடயிோன யுத்தமாக ஒரு திவரப்படத்வத 
ைடிைவமக்காமல், ஒரு திவரப்படத்தில் அவனைரும் 
லகட்டைர்களாக இருந்து, யார் இதில் அதிகம் 
லகட்டைர் என்கின்ை லபாட்டி ெடத்தி, அந்தப் 
லபாட்டிவயயும் மக்கவள ரசிக்கச் லசய்து அதிகம் 
தீயைர் எைலரா, எைர் அதிகம் வில்ேத்தனம் 
லசய்கிைாலரா அைர்தான் கதாொயகன் என 
ைழவமயான லகாடுகளில் இருந்து மாற்றி ைவரந்தது 
மஙகாத்தாவின் திவரக்கவத அவமப்பு.

அரசியல என்ற ப்ால்ேப் பயன்படுததிவிட்்டதால கதாநாயகன் ஒரு இஸோமியனாக உருவாககப் 
பட்டிருப்ப்தத தாண்டி , இஸோமியர்கள் என்பதாலேலய அவர்கள் பயஙகரவாதிகள் அலே என்கின்ற 

ப்யதி இநதத தி்ரப்ப்டததின் மூேோக ப்ாலேப்பட்டிருககிறது என்கிற ஆறுதல நேககு இருநதாலும் அது 
வலி்ேயாக ப்ாலேப்பட்டிருககோம் என்பதும் ஒரு ேத பபரும்பான்்ேயினர் வசிககும் நாட்டில ேதச் 
சிறுபான்்ேயினர் எதிர்பகாள்ளும் பலலவறு சிககலக்ள பற்றி இததி்ரப்ப்டம் இன்னும் விரிவாகப் லபசி 

இருககோம் என்பதும் ஒரு கு்றலய.
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முதல் முவையாக “லைஙகட்பிரபு அரசியல்”( A 
Venkat Prabu Politics) என தவேப்பிடப்பட்டு மாொடு 
என்கின்ை திவரப்படத்வத அைர் அறிவித்தலபாது 
நிச்சயமாக இது தீவிரமான அரசியல் திவரப்படமாக 
இருக்காது என அைரது முந்வதய திவரப்படஙகவள 
பார்த்தைர்கள் கண்டிப்பாக கணித்து இருப்பார்கள். 
அந்தக் கணிப்பு சரியானது தான். மாொடு அரசியல் 
படமல்ே. அரசியவேப் பற்றிய படமும் அல்ே.

ெழுவி ஓடும் காே ஓட்டத்தின் இடுக்குகளில் 
சிக்கிக் லகாண்ட கதாொயகன் சிம்பு மற்றும் வில்ேன் 
எஸ் லஜ சூர்யா ஆகிய இருைர் விவளயாடும் 
பரமபத கவதலய மாொடு. எல்லோவரயும் விட இந்த 

திவரப்படம் ெடிகர் சிேம்பரசனுக்கு மிக 
முக்கியமானது. ஏலனனில் சமீப காேத்தில் தன் மீது 
எழுந்திருந்த எல்ோ விமர்சனஙகளுக்கும் அைர் 
பதில் லசால்ே லைண்டிய லெருக்கடியில் இருந்தார். 
அைருக்கு ஒரு லைற்றி லதவையாக இருந்தது. இந்த 
இரண்டில் அைர் மீது எழுந்து இருந்த எல்ோ 
விமர்சனஙகளுக்கும் இத்திவரப்படத்தின் மூேம் 

அைர் பதில் லசால்லிவிட்டாரா என்ைால் இல்வே 
என்றுதான் லசால்ே லைண்டும். ஆனால் அைரது 
இரண்டாம் லதவையான படத்தின் லைற்றி 
அைருக்கு கிவடத்துவிட்டது.

அ ர சி ய ல்  எ ன் ை  ல ச ா ல் வே ப் 
பயன்படுத்திவிட்டதால் கதாொயகன் ஒரு 
இஸ்ோமியனாக உருைாக்கப் பட்டிருப்பவதத் 
தாண்டி , இஸ்ோமியர்கள் என்பதாலேலய அைர்கள் 
பயஙகரைாதிகள் அல்ே என்கின்ை லசய்தி இந்தத் 
திவரப்படத்தின் மூேமாக லசால்ேப்பட்டிருக்கிைது 
என்கிை ஆறுதல் ெமக்கு இருந்தாலும் அது 
ைலிவமயாக லசால்ேப்பட்டிருக்கோம் என்பதும் 

ஒரு மத லபரும்பான்வமயினர் 
ைசி க்கும்  ெ ாட்டில்  ம த ச் 
சி று ப ா ன் வம யி ன ர் 
எதி ர்லக ாள்ளும்  பல் லைறு 
சிக்கல்கவள பற்றி இத்திவரப்படம் 
இன்னும் விரிைாகப் லபசி 
இருக்கோம் என்பதும் ஒரு 
குவைலய.

“Time Loop” பற்றி ஏற்கனலை 
பே ஆஙகிேத் திவரப்படஙகள் 
ை ந் தி ரு க் கி ன் ை ன .  இ ந் த 
ஆ ங கி ே ச் லச ா ல் லு க் கு 
இவணயான தமிழ்ச்லசால் 
என்னலைன்று சிந்தித்தால் 
“காேச்சுழி” என்பது சரியாக 
இருக்கும் என்லை கருதுகிலைன். 
இந்தக் கருத்லதாடு காேத்தின் 
முன்னாலும்  பின்னாலும் 
பயணிக்கிை ‘வடம் மிஷின்’ 
விைாகரஙகவள லபாருத்திப் 
பார்த்துக் லகாண்டால் இன்னும் 
இ ந் த  வி ஷ ய ம்  பு ரி யு ம் . 
புத்திசாலித்தனமாக மாொடு 
திவரப்படத்திலேலய” Time loop” 
தி வ ர ப் ப ட ங க ள்  கு றி த் த 
அறிமுகஙகவள கதாொயகலன 
லகாடுத்து விடுைதால் அந்தத் 
திவரப்படஙகளின் ைரிவசயில் 
இ து வு ம்  ஒ ன் று  எ ன 
பார்வையாளர்கவள இயக்குனர் 
ெம்ப வைத்து விடுகிைார்.

த மி ழி லு ம்  ஏ ற் க ன ல ை 
இதுலபான்ை முயற்சிகள் ெடந்துள்ளன. மவைந்த 
ஒளிப்பதிைாளரும் இயக்குனருமான ஜீைா இயக்கிய 
12 B( 2001) இதுலபான்ை திவரப்பட ைவகவமகளுக்கு 
தமிழில் ெமக்கு கிவடக்கின்ை ஒரு முன்லனாடி 
திவரப்படம். அலதலபால் சூர்யா ெடித்து விக்ரம் 
லக குமார் இயக்கிய 24 (2016), அஸ்வின் சரைணன் 
இயக்கத்தில் லைளிைந்த லகம் ஓைர் (2019) சிம்புலதைன் 
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இயக்கத்தில் லைளிைந்த 
ஒ ரு  க ன் னி யு ம்  3 
களைாணிகளும் (2014) 
லபான்ை சிே படஙகளும் 
இலத லபான்று காே 
ெழுைலின் கண்ணியில் 
சிக்கிக்லகாண்ட நிகழ் 
மனிதர்களின் கவதகள் 
தான். வடம் லமஷின் 
பற்றிய திவரப்படஙகவள தனிப் பட்டியோகலை 
கூைோம்.

படத்தில் எதிர்மவை கதாபாத்திரமாக ைருகிை 
ஒய் ஜி மலகந்திரன் தனது ைசனத்தில் லபாகிை 
லபாக்கில் கிறிஸ்லடாபர் லொேனின் “லடனட்” ( 
Tenet) திவரப்படத்வத குறிப்பிடுைதும் படம் குறித்த 
புரிதவே பார்வையாளருக்கு ஏற்படுத்தும் முயற்சி 
தான். இவைளவு முன் தயாரிப்புகவளச் லசால்லியும் 
பார்வையாளர்களுக்கு “Time Loop” பற்றி புரிகிைலதா 
புரியவில்வேலயா ,  ஆனால் திவரக்கவத 
ைடிைவமப்பில் இயக்குனர் லைஙகட் பிரபு 
லசய்திருக்கிை திைவமயான “எளிவம” இந்தத் 
திவரப்படத்தின் மூேக் கருத்திவன புரிந்துலகாள்ளாத 
எளிய பார்வையாளர்களுக்குக்கூட , திவரக்கவதயின் 
சுைாரஸ்யத்வத லசன்று லசர்த்துவிடுகிைது.

அ த ற் க ா க ல ை  ை ழ க் க ம ா ன  த மி ழ் 
திவரப்படஙகளுக்கு உரிய கதாொயகன் -வில்ேன் 
லமாதோக இந்த திவரப்படத்வத ைடிைவமத்துக் 
லகாண்டது இயக்குனரின் புத்திசாலித்தனம். இந்த 
ைழவமயான சட்டகத்திற்குள் Time Loop சற்லை 
குழப்பமான ைடிைத்வதப் லபாருத்தி , அதற்கு 
இந்திய திவரப்பட பார்வையாளனுக்கு லதவைப்படும் 
புராணீக நியாயம் லசர்ப்பதற்காக காேவபரைர் 
கவதவயயும் இவணத்து இயக்குனர் லைஙகட்பிரபு 
விைரிக்க முயன்றிருக்கிைார். இந்த முயற்சிகள் படம் 
பார்ப்பைர்கவள சிந்திக்க வைப்பதற்கு முன் ,எஸ் 
லஜ சூர்யா வின் அசாத்திய உடல்லமாழிலயாடு 
கூடிய தவிப்பிலும்,” தவேைலர தவேைலர..” என 
அைர் புேம்பும் புேம்பலிலும், இத்திவரப்படம் 
பார்வையாளனுக்கு லைகு சுைாரசியமாக 
மாறிவிடுகிைது. அந்த ைவகயில் எஸ் லஜ சூர்யா 
தான் இந்தப் படத்தின் மாலபரும் ைலிவம.

படத்தின் இன்லனாரு மிகப்லபரிய பேம் 
படத்தின் படத்லதாகுப்பு. படத்லதாகுப்பாளர் 
பிரவீனுக்கு இது நூைாைது படம் என்பதனால் 
தன்னுவடய பஙகளிப்பு தனித்து லதரிய லைண்டும் 
என்பதற்காக உவழத்து அதில் லைற்றியும் 
கண்டிருக்கிைார். காட்பாதர் படத்திற்காக சிைந்த 
படத்லதாகுப்பாளர் என அறிவிக்கப்பட்ட ஆஸ்கார் 
விருது ைாஙகிய “ைால்டர் முர்ச்” சிைந்த 
படத்லதாகுப்பிற்கு 1. உணர்ச்சி 2.கவத 3. ரிதம் 4. 
கண் பார்வைவய லதாடர்தல் 5. திவரயின் 
இருபரிமாண இடம் 6. முப்பரிமாண லைளி என 
ஆறு விதிகவள ைகுக்கிைார் ( மாண்லடஜ -தமிழில் 
தீஷா, லபசாலமாழி பதிப்பகம் லைளியிடு). இந்த 
விதிகளில் ஒன்று பிசகினாலும் திவரப்படம் தான் 
லதரிவிக்க ைந்த மூேக் கருத்திற்கு அப்பால் விேகிச் 

லசன்றுவிடும் எனவும் 
அைர் எச்சரிக்கிைார். 
இந்த விதிகவள மாொடு 
தி வ ர ப் ப ட த் தி ன் 
ப ட த் லத ா கு ப் பி ல் 
லபாருத்திப் பார்த்தால் 
ஏைக்குவைய லபாருந்திப் 
லபாைது ஆச்சரியம்தான்.

ம ா ெ ா டு 
திவரப்படத்தின் படத்லதாகுப்பாளர் பிரவீன் தனது 
கடந்த 99 திவரப்படஙகள் ைழஙகிய அனுபைத்திவன 
வைத்து எது பார்வையாளர்களுக்கு லசன்று லசர 
லைண்டும் என்பதில் லைற்றி கண்டுள்ளார். படத்தின் 
இன்லனாரு பேம் யுைன் சஙகர் ராஜாவின் 
பின்னணி இவச. மற்ைபடி காட்சிக்கு காட்சி 
லைறுபடும் கதாொயகன் சிம்புவின் உடல்ைாகு 
படத்தின் லபாக்கிவன பாதிக்கிைது. லைக லைகமாக 
ெகரும் திவரக்கவதயில் குறிப்பிட்ட சிே காட்சிகலள 
மீண்டும் மீண்டும் ைருைதால் பார்வையாளர்கள் 
கவளப்பவடந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக 
ஒவலைாரு முவையும் சிே புதிய விஷயஙகவள 
லசர்த்து இவணத்து ைழஙகி இருப்பது படத்திற்கு 
பேம் என்ைாலும், அது ஒவலைாரு முவையும் 
ெடக்கும் லபாது லகாஞ்சம் அயர்ச்சியாக இருக்கிைது.

ஒரு திவரக்கவதயாக இந்தப் படத்வத இயக்குனர் 
விைரிக்கும்லபாது அவத புரிந்து லகாண்டு தயாரிக்கும் 
திவர அறிவு கண்டிப்பாக திவரப்படத்தின் 
தயாரிப்பாளருக்கு அைசியம் லதவை. “மிக மிக 
அைசரம்”(2019) என்கின்ை மிக முக்கியமான ஒரு 
திவரப்படத்வத தயாரித்து இயக்கிய சுலரஷ 
காமாட்சி இந்தத் திவரக்கவதயின் அடிப்பவடவய 
மிகத் லதளிைாக புரிந்து லகாண்டு தயாரித்திருக்கிைார். 
நீண்ட காேமாக படம் தயாரிப்பு நிவேயிலேலய 
இருந்தது பே காட்சிகளில் லதரிந்தாலும், படத்தின் 
திவரக்கவதயின் லபாக்கு அவத முறியடிக்கிைது.

படம் லைளிைருைதற்கு முன்பாக ைழக்கம்லபால் 
தவடகள் ஏற்பட்டன. ஒரு திவரப்படத் தயாரிப்பாளர் 
என்கின்ை முவையில் பணம் லபாட்டு ஒரு பவடப்வப 
உருைாக்கி வைத்துக்லகாண்டு அவத சரியாக 
மக்களின் பார்வைக்கு லகாண்டு லபாய் லசர்ப்பது 
என்பது மிகமிகச் சைாோன ஒரு விஷயம். அந்த 
சைாலில் திவரப்பட தயாரிப்பாளர் சுலரஷ 
காமாட்சி லைற்றி லபற்றிருக்கிைார்.

ைழவமயான கவதயில் புதுவமயான 
திருப்பஙகலளாடு கூடிய ,  விறுவிறுப்பான 
திவரக்கவதயால் மாொட்டிற்கு கூட்டம் கூடுகிைது. 
அந்தைவகயில் மாொடு தன் ைழக்கமான 
தி வ ர க் க வ த யி ன்  ல ப ா க் கி ல்  ை லி ந் து 
லபாருத்திக்லகாண்ட “காே விசித்திரத்தால்” தமிழில் 
கைனிக்கத்தக்க திவரப்படமாக மாறியிருப்பது ஒரு 
லைற்றிக்காக  க ாத்து நின்ை இயக்குனர் 
லைஙகட்பிரபுவிற்கும், ெடிகர் சிேம்பரசனுக்கும் 
மகிழ்ச்சிவய அளித்து இருக்கக்கூடும்.
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்கட்டுழர

க. பழனித்துடர
gpalanithurai@gmail.com

ைாற்ேம்
நம்மிடமிருந்து ததாடஙகட்டும்

உடல உவழபவபவிட மூவள உவழபபு என்பது எபபடி உயர்ந்தது? உடல உவழபபு ஏன் தோழந்ததோ�க �ருதபபடுகிறது? 
மூவள உவழபபு கமைோனது என்று யோர் கூறியது? விைெோய கைவைவய ஆற்றைற்ற திறனற்ற (Unskilled) தெயல என்று 
யோர் கூறியது? விைெோய கைவை�வள உழுைது, நோற்று விடுைது, நடவு தெயைது, மருந்தடிபபது, பரம்படிபபது, �திர் 

அறுபபது இவை அவனததும் தெயய திறன் கதவை இலவையோ? அபபடி என்றோல யோர் கைண்டுமோனோலும் 
தெயயைோமலைைோ? அபபடிச் தெயய முடியுமோ? 

இன்று ொம் ைாழ்ைது ஒரு மாய உேகத்தில். 
கடந்த 30 ஆண்டுகளில் மானுட சமூகத்தில் 
ெடந்துள்ள சிந்தவன மாற்ைஙகள் உேவகப் புரட்டிப் 
லபாட்டு விட்டன. இந்த மாற்ைஙகள் அவனத்துக்கும் 
காரணம் தகைல் லதாடர்பில் ஏற்பட்ட லதாழில் 
நுட்பப் புரட்சி. இந்தப் புரட்சிதான் மனிதவன 
அதிலைகமாக தூக்கமின்றி லசயல்பட வைத்து 
எல்வேயில்ோ மாற்ைஙகவள உேக மக்கள் ைாழ்வில் 
லகாண்டுைந்து நிறுத்தியுள்ளது. இதன் விவளைாக 
ொம் பார்ப்பது விண்வண முட்டும் அளவு உயர்ந்த 
லகாபுரக் கட்டிடஙகவள மட்டுமல்ே, பளபளக்கும் 
சாவேகவள மட்டுமல்ே, உல்ோசம் தரும் 
ைாகனஙகவள மட்டுமல்ே, சாகசஙகவள ெம் 

வககளிலே உருைாக்கிக் லகாண்டிருக்கும் 
அவேலபசிகள் மட்டுமல்ே, விதவிதமான 
சுவைகளுடன் 24 மணி லெரமும் இயஙகி ெம்வம 
ொவின் சுவைப்பிற்குள் லதாயச் லசய்த உணவு 
விடுதிகள் மட்டுமல்ே அளவு கடந்த ஏற்ைத்தாழ்வுகவள 
மானுட சமூகத்தில் ஏற்படுத்தி இருப்பவதயும் தான். 
மாற்ைஙகளால் மானுடம் லமம்பட்டால் 
அவனைருக்கும் மகிழ்ச்சிலய. ஆனால் இன்று ெடந்து 
லகாண்டிருக்கும் மாற்ைஙகள் சமூகத்வதப் புைம் 
த ள் ளி  ல ப ரு ம்  ை ா ழ் க்வக ச்  சி க் க லி ல் 
ஆளாக்கியுள்ளதுதான் ொம் இன்று பார்க்கும் ஒரு 
லசாக நிகழ்வு. எல்வே இல்ோ ஏற்ைத்தாழ்வுகள் 
மனித சமூகத்தில் லமம்பாடு என்ை லபயரில், 
லபாருளாதார ைளர்ச்சி என்ை லபயரில் அவனத்து 
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இயற்வக ைளஙகவளயும் பாழ்படுத்தி சுற்றுச் 
சூழவே மாசுபடுத்தி உருைாக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் 
விவளவு பருைநிவே மாற்ைம், உயிர்ச்சூழவே 
அழித்தல், பல்லுயிர்ப் லபருக்கம் பாழ்படல், 
இயற்வகப் லபரிடர் என அவனத்வதயும் லதாடர் 
கவதயாக்கி விட்டனர். இவை அவனத்தும் 
மானுடத்திற்கு லதவையால் ெவடலபைவில்வே. 
மாைாக ஆவசயால் ைந்தவைகள். லபாருள் லசர்க்க 
ைந்த ஆவச. மானுடத்வத நுகர்வுக்கு இட்டுச் 
லசன்று லபாருள் குவிக்க வைத்தனர்.

எல்வே இல்ோ லபாருள் குவிப்பு எந்தச் 
ச மூ க த் தி லு ம்  ச ம த் து ை த் வத யு ம் , 
சலகாதரத்துைத்வதயும், மானுட அக்கவரவயயும் 
லகாண்டுைராது மாைாக ஆதிக்கத்வதயும், அடிவமத் 
தனத்வதயும் சுரண்டவேயும், அைம் இழந்த 
ைாழ்க்வக முவைவமவயயும் தான் லகாண்டு ைரும் 
என்பதற்கு இனிலமல் லகாட்பாட்டு விளக்கஙகள் 
ெமக்குத் லதவை இல்வே. இன்று ெம் கண் முன்லன 
பார்க்கும் எதார்த்த சமூகப் லபாருளாதார நிகழ்வுகள் 
இந்த உண்வமவய ெமக்கு விளக்கிடும். முதல் 
லதாழில் புரட்சியில் ஆரம்பித்து இன்று ைந்த தகைல் 
லதாழில் நுட்பப் புரட்சி ைவர அவனத்துப் 
புரட்சிகளும் சமூகத்தில் மாற்ைஙகவளக் லகாண்டு 
ைந்துவிட்டன என்பவத யாரும் மறுக்கவில்வே. 
இந்த மாற்ைஙகளால் யாருக்கு லமம்பாடு யாருக்கு 
இழப்பு என்பவத உேக ைளர்ச்சி மற்றும் லமம்பாட்டு 
ைரோற்வைப் புரட்டிப்பார்த்தால் ஒரு சிறுகுழு 
மக்களின் உல்ோச ைாழ்வுக்கு லபரும் சமூகம் 
உவழக்க லைண்டியிருக்கிைது. அந்த உவழப்பு 
என்பது யாருக்கு ோபமாக லசர்கிைது என்பலத 
லதரியாமல் லபரும்பகுதி சமூகத்வத உவழப்பில் 
ஆழ்படுத்திக் லகாண்லட இருக்கின்ைது அரசு 
இயந்திரம். அரசு இயந்திரம் என்பது மக்களாட்சியில் 
கூட உவழப்பைனுக்கு அரசியல் சமத்துைத்வதக் 
லகாடுத்து சமூகப் லபாருளாதார சமத்துைமின்றி 
ைாழ வைத்து லபாருள் ஈட்டும் சக்திக்கு சமூகத்வதச் 
சுரண்டிட ைழிைகுத்த லசயல்பாடுகவளத்தான் ொம் 
ைாழும் இந்த சமூகத்தில் பார்த்து ைருகிலைாம்.

இ ந் த ச்  சூ ழ வ ே  அ ப் ப ட் ட ம ா க 
லதாலுரித்துக்காட்டிய இரண்டு அறிக்வககள் 
உேகிற்கு அபாயச்சஙவக ஊதிவிட்டன. ஒன்று உேக 
ஏற்ைத்தாழ்வு அறிக்வக இரண்டு ஐக்கிய ொடுகள் 
சவபயின் “மானுட லமம்பாட்டு அறிக்வக”. உேக 
ஏற்ைத்தாழ்வு அறிக்வக இதுைவர ைரோறு காணாத 
அ ள வு க் கு  ெ ா டு க ளு க் கி வ ட ல ய யு ம் , 
சமூகஙகளுக்கிவடலயயும் உள்ள ஏற்ைத்தாழ்வுகவள 
படம் பிடித்துக் காண்பித்து விட்டது. இந்த 
அறிக்வகவயக் கூர்ந்து கைனித்துப் படித்தால் ஓர் 
உண்வம ெமக்குப் புேப்பட்டுவிடும். அதுதான் 
சுரண்டல். கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் உேகம் 
வியக்கும் ைண்ணம் லபாருள் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. 
இந்தப் லபாருள் ஈட்டல் என்பது ஒன்று, எல்வே 
இல்ோ  அளவுக்கு  இயற்வக  ைளஙகள் 
சுரண்டப்பட்டுள்ளன. இரண்டு மனித உவழப்பும் 
லபருமளவில் சுரண்டப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சூழலில் 
இன்லனாரு முக்கிய நிகழ்வும் ெடந்தது. லபருமளவு 
மனித மாண்புகவள சமூகம் இழந்துள்ளன. இந்த 
ஏற்ைத் தாழ்வு குவைய லைண்டும் என்ைால் 

லபாருளாதார சமத்துைமும் லபாருளாதார நீதியும் 
தாழ்நிவேயில் ைாழும் மக்களுக்கு ைழஙகப்பட 
லைண்டும். 

அடுத்து மானுட லமம்பாட்டு அறிக்வக கூறுைது, 
மனித சமூகத்திற்கும் இயற்வகக்கும் உள்ள உைவு 
லபருமளவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மனிதர்கள் 
தாஙகள் ைணஙகும் லதய்ைம் இயற்வகதான் என்பது 
லதரியாமல் அவத பணம் பண்ணுைதற்காக எந்த 
வி தி மு வ ை யு ம்  இ ன் றி  ப ா ழ் ப டு த் தி க் 
லகாண்டுள்ளார்கள் .  இயற்வக ைளஙகள் 
சமூகத்திற்கானது; அது எந்தத் தனி மனித உடவமயும் 
அல்ே. அது தண்ணீராக இருக்கோம், காற்ைாக 
இருக்கோம், மவேயாக இருக்கோம், காடாக 
இருக்கோம், சூரிய ஒளியாக இருக்கோம், 
எதுைானாலும் அது உேகத்திற்கானது, அவைகள் 
லபாதுைானவைகள். அவை அவனத்தும் லபாதுப் 
பயன்பாட்டிற்கானவைகள். ஆனால் அவைகள் 
அவனத்தும் தனியார் ோபம் லபை அனுமதித்து 
இயற்வகவய அழித்ததின் விவளவு பருைநிவே 
மாற்ைம் என்ை சிக்கலில் ைந்து நிற்கிலைாம். இந்த 
இரண்டு அறிக்வககளும் கூறிய கருத்துக்கவள 
உள்ைாஙகி உேக ைஙகியிலிருந்து உள்ளூர் சமூகம் 
ைவர லசயல்பட லைண்டும். அந்த லெருக்குதலுக்கு 
மனித சமூகம் ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிைது. அது 
மட்டுமல்ே இந்த அழிவினால் லபருந்துன்பத்வத 
அனுபவித்துக் லகாண்டிருப்பைர்கள் ஏவழகள், 
லபண்கள் மற்றும் காடுகவளயும், மவேகவளயும், 
கடவேயும் சார்ந்து ைாழும் மக்கள் கூட்டம்தான். 
இந்தச் சூழவே சமாளித்து ஏவழகவளக் காக்க லபரு 
முயற்சி இன்று அவனத்து மட்டத்திலும் 
லதவைப்படுகிைது.

பாராளுமன்ைம் லதாடஙகி சட்டமன்ைஙகள் 
மற்றும் உள்ளாட்சி மன்ைஙகவளத் தாண்டி 
கிராமசவப ைவர அவனைரும் புரிதலுடன் 
நிபுணத்துைமாக லசயல்பட்டாக லைண்டும். இதற்கு 
ஒவலைாரு நிவேயிலும் ஆழ்ந்த புரிதலுடனும் 
நிபுணத்துைத்துடனும் லசயல்பட லைண்டும். 
லதசியப் பாராளுமன்ைம், மத்திய அரசு, மாநிே சட்ட 
மன்ைஙகள், மாநிே அரசுகள், உள்ளாட்சி மன்ைஙகள், 
உள்ளாட்சி லசயல் அலுைேர்கள், அதிகாரிகள் என 
அவனத்து மட்டத்திலும் இந்தப் புதிய சூழவே 
எப்படிக் வகயாள்ைது என்ை புரிதலில் ஒரு 
பார்வைவயயும் (perspective) உருைாக்கிக் லகாண்டு 
லசயல்பட லைண்டும். இதற்கு சிே உதாரணஙகவளப் 
பார்த்தால் ொம் புரிந்து லகாள்ைதற்கு மிக ஏதுைாக 
இருக்கும்.

உேகம் வியக்கும் ைளர்ச்சிவய எட்டியுள்ள 
வியட்ொம், ஒரு சிறு ொடுதான். அந்தொடு, 
லபாருளாதாரக் லகாள்வக ஒன்வை அறிவிக்கிைது. 
“ொஙகள் லைளிொட்டிலிருந்து மூேதனத்வத 
ைரலைற்கிலைாம். ஆனால் எஙகள் ொட்வட ஆவேக் 
கழிவுகளின் கூடமாக மாற்ை அனுமதிக்க மாட்லடாம். 
எஙகள் ொட்டின் சூழல் லகட்டிற்கு அபாயம் 
இல்ோத  லசயல்பாடுகளுக்கு  மட்டுலம 
அனுமதியளிப்லபாம். அடுத்து எஙகள் ொட்டு 
மக்களில் லபரும்பகுதி விைசாயத்வத ெம்பி 
ைாழ்பைர்கள், எனலை விைசாயத்வதப் பாதிக்கும் 
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இயற்்க லவளாண் 
விஞ்ஞானி நம்ோழ்வார் 
தனி ஆளாக ஒரு 
பிரம்்ே பிடிதத 
சிதத்னப் லபாே 
தமிைகம் முழுதும் 

அ்ேநது திரிநது இன்று 
ஒரு பபருஙகூட்்டத்தலய 
தயார் ப்யது விட்்டார், 

இயற்்க 
விவ்ாயததிற்காக. எநதப் 
பலக்ேக கைகமும் 
ப்யய முடியாத 
பணி்ய ஒரு 

தனிேனிதராக அவரால 
ப்யய முடிநதது. 
க்டப்பாட்டு்டன் ஒரு 

கருததிய்ே முன்பனடுகக 
நேககு ஒரு துணிவும், 
பார்்வயும், இருகக 
லவண்டும். அது 

இருநதால ோற்றஙகள் 
இன்று வரவில்ே 
என்றாலும் என்றாவது 
ஒரு நாள் வரும். 
அப்படிததான் ோனு்ட 
வரோறு நேககு எடுததுக 

காட்டுகிறது.

எந்த நிறுைனத்வதயும் ொஙகள் எஙகள் ொட்டில் அனுமதிக்க மாட்லடாம்” 
என்று கூறுகிைது. அத்துடன் “ொஙகள் எதற்கு முன்னுரிவம லகாடுப்லபாம் 
என்ைால் எந்த நிறுைனம் சூழவேப் பாதிக்காமல் விைசாயத்வதப் பாதிக்காமல், 
அதிக எண்ணிக்வகயில் லைவே ைாய்ப்வப எஙகள் ொட்டு மக்களுக்கு 
உருைாக்கித் தருகிைலதா அந்த நிறுைனத்திற்குத் தான் அனுமதி மற்றும் 
முன்னுரிவம” என்று பிரகடனம் லசய்கிைது.

உேகின் மிகப்லபரிய சனொயக ொடான சீனா, புதிய லபாருளாதாரத்தில் 
ைரும் ைாய்ப்வபப் பயன்படுத்தி உற்பத்திப் லபாருளாதாரத்வத ஊக்குவித்து 
லதவையான லதாழில் நுட்பத்வதப் பயன்படுத்தி லபாருள் லசய்து உேகச் 
சந்வதவய ஆக்கிரமித்து ைணிகம் லசய்து, பணக்கார ொடுகவள பின்னுக்குத் 
தள்ளிய ைரோறு உேவகலய ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது. அந்த ொடு, ொட்டு 
மக்களின் அடிப்பவடத் லதவைகவளப் பூர்த்தி லசய்ைதில் பாதுகாப்பதில் 
கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிைது. உேகத் தரத்தில் கட்டவமப்புக்கவள 
உருைாக்கி முதோளித்துை ொடுகவளலய வியக்க வைக்கிைது. அறிவியல் மற்றும் 
லதாழில் நுட்ப ைளர்ச்சியில் முதோளித்துை ொடுகளுடன் லபாட்டிலபாட 
அந்த ொட்டுப் பல்கவேக் கழகஙகவளயும், ஆராய்ச்சி நிறுைனஙகவளயும் 
தயாரிப்புச் லசய்து விட்டன. அதன் விவளவு உேகத் தரத்தில் கல்வி 
நிறுைனஙகள், உேகத் தரத்தில் ஆராய்ச்சி நிறுைனஙகள் என நிறுைனஙகவள 
கட்டவமத்து ைளர்த்லதடுத்துவிட்டனர். உேகில் முதல் தரத்தில் ஒரு 50 
பல்கவேக் கழகஙகள் இருந்தால் அதில் 10 அந்த ொட்டில் இருக்கின்ைன. 
உேகில் முன்னணி ைஙகிகள் 10 இருக்கின்ைன என்ைால் அதில் 5 லபரிய 
ைஙகிகள் அந்த ொட்டில் இருக்கின்ைன. அந்த அரசும் மக்களும் லெர் லகாட்டில் 
பயணிக்கின்ைார்கள். மக்களுக்கு அரசாஙகத்தின்லமல் ெம்பிக்வக இருக்கிைது, 
அரசாஙகம் மக்கள் லமல் அபரிமிதமான ெம்பிக்வகவய வைத்திருக்கிைது. 
அந்த ெம்பிக்வக கடின உவழப்பாக மாறுகிைது. குவைந்த விவேயில் லபாருள்கள் 
லசய்ய முடிகிைது. இதன் மூேம் ைளர்ந்த லபாருளாதாரம் மக்கள் 
லமம்பாட்டிற்கு மூேதனம் லசய்து மக்கள் ெேவனப் பாதுகாத்துச் 
லசயல்படுகிைது. அதன் விவளவு அந்த ொட்டு மக்களுக்கு ொட்டின்லமல் 
பற்று என்பது எள்ளளவும் குவையவில்வே. அந்த ொட்டிடம் பே ொடுகள் 
லமம்பாட்டுக்லகன கடன் லபற்றுக் லகாண்டிருக்கின்ைன. இதற்கும் லமோக 
மிகப் லபரிய பணக்கார ொடு முதோளித்துை ொடுகளுக்லகல்ோம் தவேவம 
தாஙகும் ொடு என பிரகடனப்படுத்திய ொடு இந்த ொட்டிடம் கடன் ைாஙக 
ஆரம்பித்து லபருமளவில் கடன் லபற்ை ொடாகிைது. அஙகு மக்களாட்சி 
இல்வே என்று கூறுைார்கள், ஆனால் அவனைரிடமும் ஒரு ஒழுஙவக, 
கட்டுப்பாட்வடக் லகாண்டு ைந்து விட்டனர். அந்த ொடு கூறுகிைது 
“எஙகளுக்குத் லதவையான மக்களாட்சிவய ொஙகள் உருைாக்கி 
வைத்திருக்கிலைாம்” என்று.

அலதலபால் இந்தியாவில் உள்ள ஒரு மாநிேம் லகரளா. அது கூறுகிைது: 
“எஙகள் மாநிேம் இயற்வக விைசாயத்திற்கு மாறிவிட்டது. இயற்வக உரம் 
தயாரிக்கும் நிறுைனம் மட்டும்தான் இயஙக அனுமதி, பூச்சி மருந்லதா, ரசாயண 
உரலமா எஙகள் மாநிேத்தில் விற்கலைா உற்பத்தி லசய்யலைா அனுமதியில்வே” 
என்று பிரகடனப்படுத்துகிைது. அலத மாநிேம் “லதாழிற்சாவே துைஙகுைதாக 
இருந்தால் கழிவுகவள லமோண்வம லசய்யாமல் தண்ணீரில் கேக்கலைா, 
பூமிக்குள் லசலுத்தலைா கூடாது, தண்ணீலரா, நிேலமா, மின்சாரலமா 
அவனத்தும் லபாதுமக்களுக்கு கிவடக்கும் அலத விவேயில்தான் 
லகாடுக்கப்படும். லதாழில்கள் துைஙகவும்” என்று அறிவிக்கிைது.

 “எஙகள் மாநிேத்தில் லதாழிற்சாவே அவமத்தால் எஙகள் மாநிே 
மக்களுக்கு முன்னுரிவம ைழஙக லைண்டும். எஙகள் மாநிேத்தில் என்ன கூலி 
ைழஙகப்படுகிைலதா அவதத்தான் கம்லபனி ஏற்றுக் லகாடுக்க லைண்டும். 
லைளிமாநிேத்திலிருந்து ஆட்கள் குவைந்த கூலிக்கு ைருகின்ைார்கள் என்று 
அைர்கவள அவழத்து ைரக்கூடாது. அப்படிலய ைந்தாலும் கூலி எஙகள் 
மாநிேத்தில் உள்ளதுலபாேத்தான் அைர்களுக்கும் லகாடுக்க லைண்டும்” என்று 
கூறுகிைது. “எஙகள் மாநிேத்தில் லதாழிற்சாவே இல்வே என்பவதப் பற்றி 
எஙகளுக்குக் கைவேயில்வே, எஙகள் இயற்வக ைளஙகள் பாதுகாக்கப்படல் 
லைண்டும், சுற்றுச்சூழல் லகட்டுவிடக் கூடாது. எஙகள் மனிதைளம் எஙகள் 
லபாருளாதாரத்வத ைலுப்படுத்தும். எனலை சூழவேக் லகடுக்கும் எந்த 
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நிகழ்வுக்கும் எஙகள் மாநிேத்தில் இடமில்வே” 
என்று பிரகடனப்படுத்துகிைது.

தைமிழ்ொட்டில் ெ ாமக்கல் மாைட்டம் 
முத்துக்காபட்டி ஒரு கிராமப் பஞ்சாயத்து. தஙகள் 
ஊரில் மவேவய உவடத்து சாவேகள் அவமக்கத் 
லதவையான நீேக் கற்கவள உருைாக்கும் குைாரிவய 
மூட லைண்டும் என்று கிராமசவபயில் தீர்மானம் 
லபாடுகிைது. அடுத்து அந்த ஊரில் ஆழ்குழாய்க் 
கிணறு உருைாக்கி தண்ணீர் எடுத்து ைணிகம் 
லசய்கிை ஒரு ைணிக நிறுைனத்துக்கு தண்ணீர் எடுக்க 
தவட விதிக்கிைது கிராமசவப. கிராமத்தில் 
உருைாகின்ை குப்வபகவள தரம்பிரித்து மக்கும் 
குப்வபவயப் லபாட்டு குழிகவள மூடுகிைது அந்தப் 
பஞ்சாயத்து. லபாதுமக்களிடம் கடன் ைாஙகி, நூறு 
ெ ா ள்  ல ைவே ய ா ட் கவளயு ம்  வை த் து , 
மவேயடிைாரத்தில் தண்ணீவர லதக்க ைழிைவக 
ல ச ய் து  அ ந் த க்  கி ர ா ம த் தி ல்  உ ள் ள 
கிணறுகவளலயல்ோம் தண்ணீர் மட்டம் உயர ைழி 
லசய்கிைது அந்தப் பஞ்சாயத்து.

லமற்கூறிய உதாரணஙகள் அவனத்தும் மக்கவளக் 
காக்க அந்தந்த ொடுகள், மாநிேஙகள், உள்ளாட்சிகள் 
மக்களின் லமல் உள்ள ெம்பிக்வகயால் எடுத்த 
முடிவுகவள விளக்கிலனன். ஆனால் உேகில் 
நிகழ்ந்து ைரும் பே நிகழ்வுகள் பே அடிப்பவடக் 
லகள்விகவள உருைாக்கியிருக்கின்ைன.

இன்று உேகில் லபாருள் உற்பத்தி லசய்ைதும், 
விற்பதும், ோபம் ஈட்டுைதும் தான் ொட்டில் 
முக்கியச் லசயல்பாடான நிவேயில் ோபம் எதன் 
அடிப்பவடயில் தீர்மானிக்கப்படுகிைது என்பதற்கு 
இதுைவர எந்த ைவரயவையும் கிவடயாது. அவத 
எந்த நிறுைனமும் அவமப்பும் ஒழுஙகுபடுத்தவில்வே. 
அலதலபால் லமம்பாட்டுச் லசயல்பாடுகளுக்கு 
இயற்வக ைளஙகள் பயன்படுத்தும்லபாது, மணல், 
சல்லி, தண்ணீர் லபான்ை இயற்வக ைளஙகளும், 
தாதுக்களும் எந்த அடிப்பவடயில் இவைகளுக்கு 
விவே நிர்ணயம் லசய்யப்படுகிைது.

பூமிக்கு அடியில் ஆழ்குழாய் கிணறு உருைாக்கி 
தண்ணீவர எடுக்கும் ஒரு நிறுைனம் ஒரு லிட்டர் 
தண்ணீருக்கு விவே நிர்ணயம் லசய்கிைது. அந்த 
நிறுைனம் தண்ணீவர பூமிக்குள்ளிருந்து எடுப்பவத 
இேைசமாகக் லகாள்கிைது, அது விற்பவன 
லசய்கின்ைலபாது 80% ோபம் வைத்து விற்கிைது. 
இந்தக் கம்லபனி எடுத்த தண்ணீர் யாருவடயது, 
அதற்கு ஏன் விவே இல்வே? அந்தக் கம்லபனி 
விற்கும்லபாது 80% ோபம் வைத்து விற்கிைது. அவத 
யார் முவைப்படுத்துைது, எவைளவு ோபம் ஈட்டோம் 
என்பதற்கு ஏன் உச்ச ைரம்பு இல்வே.

அடுத்து ஒரு ைணிக நிறுைனத்தில் தவேவம 
அதிகாரியாக ஒருைர் பணியாற்றுகிைார், அைருக்கு 
அந்தக் கம்லபனி ஆண்டுக்கு 40 லகாடி ரூபாய் 
சம்பளமாகத் தருகிைது. அந்தச் சம்பளம் எதன் 
அடிப்பவடயில் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அதற்கு 
அளலை கிவடயாதா? ோபம் ஈட்டிக் லகாடுத்ததற்கு 
சன்மானமா அல்ேது உவழப்பிற்குக் கூலியா? அைர் 
ோபம் ஈட்ட சிந்தித்து தன் அறிவிவன 

பயன்படுத்தியிருக்கிைார், அதற்கான கூலிதான் 40 
லகாடி என்ைால், மூவள லசயல்பாட்டிைகு இவைளவு 
லதாவக லகாடுக்கப்படும்லபாது ஏன் உடல் 
உவழப்பிற்கு எந்த மரியாவதயும் இல்வே. உடல் 
உவழப்வபவிட மூவள உவழப்பு என்பது எப்படி 
உயர்ந்தது, உடல் உவழப்பு ஏன் தாழ்ந்ததாகக் 
கருதப்படுகிைது. மூவள உவழப்பு லமோனது என்று 
யார் கூறியது. விைசாய லைவேவய ஆற்ைேற்ை 
திைனற்ை (Unskilled) லசயல் என்று யார் கூறியது. 
விைசாய லைவேகவள உழுைது, ொற்று விடுைது, 
ெடவு லசய்ைது, மருந்தடிப்பது, பரம்படிப்பது, கதிர் 
அறுப்பது இவை அவனத்தும் லசய்ய திைன் லதவை 
இல்வேயா? அப்படி என்ைால் யார் லைண்டுமானாலும் 
லசய்யோமல்ேைா? அப்படிச் லசய்ய முடியுமா? 
இது லபான்ை எண்ணற்ை லகள்விகளுக்கு இன்வைய 
நுகர்வு மயக்க உேகத்தில் பதில் இல்வே. இவை 
பற்றிய விைாதம் ஒன்று இன்று லதவைப்படுகிைது. 
உேகில் ெவடலபற்ை அவைளவு மாற்ைஙகளுக்கும் 
எது அடிப்பவட என்ைால் ஒரு கருத்தியல்தான். 
அவத விைாதித்து லபரும்பான்வம மக்களின் 
சிந்தவனக்குள் லகாண்டு ைந்துவிட்டால் அந்தச் 
சிந்தவன தீர்விவனக் லகாண்டு ைந்து விடும்.

பேர் என்னிடம் லகட்பார்கள், எழுதி என்ன 
ஆகப்லபாகிைது, உேகம் இஙகு தறிலகட்டு ஓடிக் 
லகாண்டிருக்கிைது .  நீஙகள் எஙலகா ஒரு 
மூவேயிலிருந்து எவதலயா எழுதுகின்றீர்கள். உஙகள் 
முழக்கம் யார் காதுகளில் ஏை லைண்டுலமா அைர்கள் 
காதுகளுக்கு ஏைப்லபாைது கிவடயாது. இயற்வக 
லைளாண் விஞ்ஞானி ெம்மாழ்ைார் தனி ஆளாக 
ஒரு பிரம்வம பிடித்த சித்தவனப் லபாே தமிழகம் 
முழுதும் அவேந்து திரிந்து இன்று ஒரு 
லபருஙகூட்டத்வதலய தயார் லசய்து விட்டார், 
இயற்வக விைசாயத்திற்காக. எந்தப் பல்கவேக் 
கழகமும் லசய்ய முடியாத பணிவய ஓர் தனிமனிதராக 
அைரால் லசய்ய முடிந்தது. கடப்பாட்டுடன் ஒரு 
கருத்தியவே முன்லனடுக்க ெமக்கு ஒரு துணிவும், 
பார்வையும், இருக்க லைண்டும். அது இருந்தால் 
மாற்ைஙகள் இன்று ைரவில்வே என்ைாலும் 
என்ைாைது ஒரு ொள் ைரும். அப்படித்தான் மானுட 
ைரோறு ெமக்கு எடுத்துக் காட்டுகிைது. ொன் 
அடிக்கடி ஒரு உதாரணத்வதக் காட்டுலைன். 
ைால்மார்ட் லஜர்லமனிக்குச் லசன்ைது . 
ைால்மார்ட்வட எதிர்த்தைர்கள் மக்களிடம் ஒன்வை 
லைண்டினர். ைால்மார்ட்வட புைக்கணியுஙகள் 
என்று, விவளவு ைால்மார்ட் மூட்வட கட்டிச் 
லசன்றுவிட்டது.

எவதயும் மாற்றும் சக்தி மனித சமுதாயத்திற்கு 
உண்டு. அரசாஙகம் மாை லைண்டும், அரசியல் மாை 
லைண்டும், அதிகாரிகள் மாை லைண்டும் என்று 
லபசும் ொம் ெம்வம மாற்றிக் லகாண்டால், அைர்கள் 
அவனைரும் மாறுைார்கள். எனலை ொம் மாை 
முயற்சிப்லபாம்  மாற்ைம்  ெம்மிடமிருந்து 
லதாடஙகட்டும். அவதச் சாதிக்க மாற்றுமுவை 
ைாழ்க்வகக்கு ொம் தயாராக லைண்டும்.

கைட்டு்ரயாளர: அரசியல் அறிவியல் ் பராசிரியர
(பணிநி்றவு)
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்கட்டுழர

முடனவர் �.திரு�டல

ைது்ரககாஞ்சி
ந்கர்மையமைாதலின் �னுவல்

மனித இனம் லதான்றி சுமார் பத்து ேட்சம் 
ஆண்டுகள் ஆகின்ைன என்று லபாதுைாகக் கூறுைர். 
அண்வமக் காேத்து ஆய்வுகள் 15 ேட்சம் ஆண்டுகள் 
என்கின்ைன. இதில் பே நூைாண்டுகள் மனிதன் 
விேஙகுகளுடன் லபாட்டியிட்டு ைாழ்ந்து ைந்தான். 
விேஙகுகளுக்கு இருக்கும் உடல் ைலிவம, 
உறுப்புகளின் ைலிவம முதலிைற்றுடன் ஒப்பிடும் 
லபாது மனிதன் பேவீனமானைன் தான். ஆனால் 
இயற்வக லகாடுத்த ைசதிகளின் காரணமாக 
விேஙகுகள் தஙகவளப் பாதுகாத்துக் லகாண்டன. 
சிே விேஙகுகளுக்குரிய கம்பளி லபான்ை லதால் 
பகுதியின் உதவிவயக் லகாண்டு விேஙகுகள் 
குளிரிலிருந்து தஙகவளப் பாதுகாத்துக் லகாண்டன. 
இலதலபால் ைலிவம மிகு முன்கால்கள், கால் 
ெகஙகள், லகாவரப் பற்கள், தாவிச் லசல்ைதற்லகற்ை 
கிவடமட்ட உடல்ைாகு லபான்ைவை விேஙகுகளுக்குப் 
லபரிதும் உதவின ; இைற்றின் உதவியால் விேஙகுகள் 
தஙகளின் ைாழ்வின் இருப்வப உறுதி லசய்து 
லகாண்டன. எனலை விேஙகுகள் இயற்வகச் 
சூழலுடன் தஙகவள இவணத்துக் லகாண்டு 
ைாழ்வைத் லதாடர்ந்தன.

மனிதனுக்கு உடேவமப்பில் விேஙகுகளுக்குரிய 
ைசதிகள் இல்வே. எனலை மனிதன் தனது 
மூவளயின் உதவியால் காேத்திற்லகற்ைைாறு 
சுற்றுச்சூழலுடன் தன்வனத் தகைவமத்துக் லகாண்டு 
ைாழ்ந்தான். காேப் லபாக்கில் இயற்வகவயயும் 
சுற்றுச் சூழவேயும் தனக்குச் சாதகமாகப் 
பயன்படுத்தத் லதாடஙகினான் என்று லதவி பிரசாத் 
சட்லடாபாத்யாயா கூறுகிைார் (2019,ப.23). மனிதனின் 

வகயும் மூவளயும் இதவனச் சாத்தியமாக்கின; 
மனிதன் தனக்குத் லதவையான கருவிகவளக் 
கண்டுபிடித்து உற்பத்தி லசய்து பயன்படுத்தினான். 
“வகயும் மூவளயும் இவணயான ைளர்ச்சிவயப் 
லபற்ை லபாது கருவிகவளப் பயன்படுத்துைது, லபச்சு 
ஆகிய மனிதனின் இரண்டு அடிப்பவடயான 
பண்புகளுக்கான உடல் கூறியல் மூேத்வதக் 
கண்டறிய லைண்டியுள்ளது” என்று லதவி பிரசாத் 
சட்லடாபாத்யாயா கூறுகிைார் . எஙகல்ஸ், 
“சுருக்கமாகக் குறிப்பிட்டால் விேஙகுகள் 
லைளியுேவகப் பயன்படுத்த மட்டுலம லசய்கின்ைன... 
மனிதன் தனக்குச் லசவை லசய்யும் ைவகயில் 
அதவன மாற்றியவமக்கிைான். அதன் எஜமானனாகத் 
திகழ்கிைான்” என்று குறிப்பிடுைவதயும் இஙகு 
ஒப்புலொக்கோம். ஆதி மனிதன் காேப்லபாக்கில் 
இயற்வக ைழஙகிய உணவுகவள ஏற்பவத விடுத்துத் 
தனக்குத் லதவையானைற்வை உற்பத்தி லசய்யும் 
நிவேக்கு மாறினான்.

உணவுச் லசகரிப்பிலிருந்து உணவுத் தயாரிப்பு 
அல்ேது உற்பத்தி நிவேக்கு மனிதன் மாறியது மிகமிக 
இன்றியவமயாத ைளர்ச்சிக் காேகட்டத்வதக் 
குறிக்கிைது. உணவை உற்பத்தி லசய்ைதற்குத் 
லதவையான கருவிகவள மனிதன் உருைாக்கினான். 
இக்கருவிகவள உருைாக்குபைன் ‘வகவிவனஞன்’ 
என்ைவழக்கப்பட்டான். உணவு உற்பத்தியில் 
ஈடுபடுபைர்கள் கருவிகள் தயாரிப்புப் பணிவயச் 
லசய்யவியோது; கருவிகவளஉற்பத்தி லசய்யும் 
வகவிவனஞனால்  உ ற்ப த்திப்  பணியில் 
ஈடுபடவியோது. இந்நிவேயில் கருவி உற்பத்தி 
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லசய்யும் பிரிவினர் தனிலய பகுத்து ஓரிடத்தில் 
வைக்கப்பட்டனர். கருவி உற்பத்தியாளர்கள், 
அரசுரிவமயில் இவணந்தைர்கள், இைர்கவள 
லெருஙகி ைாழும் பிைர் அவனைரும் ஓரிடத்தில் 
ைாழ்ந்தனர். இஙகு உற்பத்தி லசய்யப்பட்டு 
உருைாக்கப்படும் லபாருள்கள் பல்லைறிடஙகளில் 
ைாழ்பைர்களுக்குப் பகிர்ந்து அனுப்பப்பட்டன. 
இஙகு ைணிகம் லதான்றுகிைது. இவைாறு அவனத்து 
ைசதிகளும் கிவடக்கக்கூடிய இடமாக ெகரமாக 
மாறியது. ெகரத்தில் ைாழ்பைர்களுக்குத் லதவையான 
உணவுப் லபாருள்கவள அஙலகலய உற்பத்தி 
லசய்யவியோது; எனலை அவை ெகரஙகளுக்கு 
லைளியிலிருந்துதான் லகாண்டு ைரப்படலைண்டிய 
நிவே ஏற்பட்டது. இந்தக் காே கட்டத்திலிருந்துதான் 
உற்பத்தியும் நுகர்தலும் தனித்தனிப் பிரிவினர்க்கு 
உரிய பணிகளாக மாறின.

இயற்வக ைழஙகியவத உணைாக உட்லகாண்டு 
உணவுச் லசகரிப்பிலிருந்த மனிதன் உணவை 
உற்பத்தி லசய்ைவத அறிந்தது ஒரு தற்லசயல் நிகழ்வு 
என்பதாக ைரோற்றிஞர் டி.டி. லகாசாம்பி இந்திய 
ைரோறு என்ை நூலில் குறிப்பிடுகின்ைார்; உண்ணும் 
லபாது சிதறிக் கீலழ விழுந்த தானியஙகள் சிே 
ொட்களில் முவளத்து ைளர்ந்ததும் அைற்றில் ஒரு 
தானியத்திற்குப் பதிோகப் பேநூறு தானியஙகள் 
இருந்தவதயும் கண்ட மனிதன் விவதகவள 
விவதக்கவும் அதிக தானியஙகவளப் லபைவும் கற்றுக் 
லகாண்டான் என்பது டி.டி.லகாசாம்பியின் கருத்து. 
இவைாறு கிவடத்த உபரி விவளச்சல் மற்ைைர்களுக்கும் 
ைழஙகப்பட்டன; ைழஙகப்பட்ட பின்னரும் 
மிகுந்திருந்தவை பிை நிேஙகளில் ைாழ்பைர்களின் 
ப ய ன் ப ா ட் டி ற் கு ம்  ப ண் ட ம ா ற் ை ம ா க 
ைழஙகப்படுகின்ைன .  இதனால் ைணிகம் 
லதான்றுகிைது. மனித இன ைரோற்றில் இது மிக 
இன்றியவமயாத காேமாகும்.

�னி்த இனம் வ்ர்ந்த கசாலஙகள

மனித இனத்தின் ைளர்ச்சிக் காேகட்டஙகவள

 �  ைரோற்றுக்கு முற்பட்ட காேம் (15ேட்சம் 
ஆண்டுகள்)

 � பழஙகற்காேம் (Palaeolithic Age)

 �  இவடக்கற்காேம் (Microlythic / Mesolithic Age)

 � புதிய கற்காேம் (New lithic Age)

 � லபருஙகற்காேம் (Megalithic Age)

 � இரும்புக்காேம் (Iron Age)

என்று ைரோற்ைாசிரியர்கள் லபாதுைாக 
ைவரயவை லசய்து கூறுகின்ைனர். இக்காே 
கட்டஙகளின் தனித்த அவடயாளக் கூறுகள் 
சிேைற்வைக் காணோம்.

பழஙகற்கசாலமும் இடடக் கற்கசாலமும்

பழஙகற்காே மனிதன் கற்கவளக் கூர்வமப் 
படுத்தி விேஙகுகவள லைட்வடயாடி உண்பைனாக 
இருந்தான். இந்தக் காேத்து மனிதனின் முதன்வமத் 
லதாழில் லைட்வடயாடுைதன் மூேம் உணவுச் 
லசகரிப்பில் ஈடுபடுைது மட்டுலம. கரடு முரடான 

கற்கவளச் சிறிது கூர்வமப்படுத்திக் வகக் 
லகாடாரிகவள இைன் தயார் லசய்து பயன்படுத்தி 
ைந்தான்.

பழஙகற்காே மனிதன் மரப்லபாந்துகள், 
குவககளில் ைாழ்ந்து ைந்தவதப் லபாேலை 
இவடக்கற்காே மனிதனும் ைாழ்ந்து ைந்தான். இந்தக் 
காேத்தின் மனிதன் கற்கருவிகவள மிகவும் 
நுண்வமப்படுத்திக் வகயாண்டான். கூர்வமயான 
ைடிைமுவடய சிறிய ஆயுதஙகவள நீண்ட குச்சிகளில் 
லபாருத்தி அைற்வைக் லகாண்டு லைட்வடயாடுதல் 
ெடத்தினான்; பழஙகற்காே மனிதவன விடச் 
சிறிதளவு அறிைாற்ைலுடனும் பாதுகாப்புடனும் 
இைனது ைாழ்க்வக அவமந்திருந்தது என்று கூைோம். 
பாவைகளில் ஓவியஙகள் ைவரயும் முவை இவடக் 
கற்காேத்தில் ெவடமுவைக்கு ைந்தது; இது 
ஒருைவகயான கருத்துப் புேப்பாட்டு முவை என்று 
கூைோம். இைர்கள் கடற்கவரப் பகுதிகள் பரவி 
ைவர சிறிய லெர்த்தியான கருவிகவளக் லகாண்டு 
உணவு லசகரித்தனர் என்று ைரோற்ைாசிரியர் லை.தி.
லசல்ேம் குறிப்பிடுகின்ைார் (2003,ப.58). இவடக் 
கற்காே மனிதர்கள் காேத்திலேலய உணவு 
லசகரித்தலுக்காக உணவு தானியம் உற்பத்தியாகும் 
இடஙகளில் ைாழ்ந்தனர்.

புதிய கற்கசாலம்

இவடக்கற்காேத்தின்ண பின்னர் லதான்றிய 
புதிய கற்காேத்தில் மனிதனின் ைளர்ச்சி 
குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கிைது. புதிய கற்காே 
மனிதன் இயற்வகவயக் கட்டுப்படுத்தி தனது 
லதவைகவள நிவைலைற்றிக் லகாண்டான். 
லைளாண்வம, கால்ெவட ைளர்ப்பு, காடுகவள 
முவைப்படுத்திப் பயன்படுத்துதல் என்ைைாறு ொகரீக 
லமம்பாட்வட லொக்கிப் பயணம் லசய்தான் புதிய 
கற்காே மனிதன். மக்கள் லதாவக மிகுதியாக ைளரத் 
தவேப்பட்ட காேத்தில் லதவையான உணவைப் 
லபறும் முவைகளில் மாற்ைம் லதவைப்பட்டது. 
எனலை லைட்வடயாடுதலுடன் உற்பத்தியும் 
லதாடஙகியது. இந்தக் காேக்கட்டத்திவன மனித 
இனம் அவடந்த லபாது புதிய கற்காேம் (Neo Lithic 
Age) லதாடஙகி விட்டது. இதுைவர ொலடாடிகளாக 
அவேந்து லகாண்டிருந்த மனிதர்கள் இப்லபாது 
ஓரிடத்தில் நிவேத்துத் தஙகுபைர்களாக (Shelter) 
மாறினர்; இைர்கலள உணவு உற்பத்தியாளர்களாக 
மாறினர் (Food Produce r ) .  லைட்வடக்கும் 
லதாழிலுக்கும் லதவையான கருவிகவளச் லசய்தனர். 
இந்தக் காேக் கட்டத்தில் தான் குடும்பஙகள் 
இனக்குழுக்களாக மாறின; இைர்களுக்குக் குேக் 
குறிகள் (Totemic symbols) லதான்றின.

கபருஙகற்கசாலம்

லபருஙகற்காேத்தின் லதாற்ைத்திற்கும் புதிய 
கற்காேத்திற்கும் இவடப்பட்ட காேத்தில் ெகர 
ொகரிகம் லதான்றியது. இதற்கு முந்வதய காேத்தில் 
சிந்து சமலைளி ெகர ொகரிகம் லதான்றியது. 
தமிழகத்தில் ைணிகம் லசழித்து ைளர்ந்தது. 
லபருஙகற்காேத்தின் இறுதிப் பகுதியில் லதாவக 
நூல்கள் லதாற்ைம் லபற்ைன. இரும்புக் கருவிகளின் 
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பயன், லைளாண்வம ைளர்ச்சி, அதன் லதாடர் 
விவளைான பண்டமாற்று ைணிகம், கடல் ைணிகம் 
லதாடர்பான குறிப்புக்கள் சஙக இேக்கியஙகளில் 
மிகுதிய ா க க்  க ாணப்படுகின்ைன .  ச ங க 
இேக்கியஙகளில் இச்லசய்திகள் இடம் லபறுைதற்குப் 
பே நூற்ைாண்டுகளுக்கு முன்னலர பண்டமாற்ைமும் 
கடல் ைணிகமும் லசழித்திருந்தன என்பவத 
ஊகித்தறியோம். இப்லபாது ெடந்து ைருகின்ை 
பல்லைறு அகழ்ைாய்வுகளில் கிவடக்கும் தரவுகள் 
ப ண் வட த்  த மி ழ ர் க ள்  ெ ா க ரி க த் தி ல் 
மு ன் லன ற் ை ம வ ட ந் தி ரு ந் த  ல ச ய் தி வ ய 
உறுதிப்படுத்துகின்ைன. லதால்லியல் அறிஞர் கா.
ராஜன், “இப்லபருங கற்பவடக்காேம் தமிழகத்தில் 
கி.மு.1000 முதல் கி.பி. முதோம் நூற்ைாண்டு ைவர 
நிவேத்திருந்தது” என்று குறிப்பிடுகின்ைார் (கா.
ராஜன், 2004, ப.11). சஙக இேக்கியஙகள் கி.மு.500 
முதல் கி.பி.200 ைவரயுள்ள பரந்துபட்ட காேத்தில் 
லதான்றியவை என்பது லபரும்பாலும் அறிஞர்களால் 
ஒப்புக் லகாள்ளப்பட்ட கருத்தாகும். எனலை சஙக 
இேக்கியஙகளில் புதிய கற்காேம், லபருஙகற்காேம், 
இரும்புக்காேம் முதோன பல்லைறு ைரோற்றுக் காே 
கட்டஙகளின் பண்பாடு, ொகரிகம் லதாடர்பான 
லசய்திகள் காணப்படுகின்ைன.

சஙக இேக்கியஙகளுள் ஒன்ைான மதுவரக் 
காஞ்சியின் உள்ளடக்கத்தில் பல்லைறு ைரோற்றுக் 
காேகட்டஙகளின் சமூக ைாழ்க்வகக் கூறுகள் 
பதிைாகி இருக்கின்ைன என்பது இனிலமல் ைரும் 
பகுதிகளில் விைரிக்கப்படவுள்ளது. அதற்கு ஒரு 
அடித்தளமாகலை காேகட்டஙகளின் பகுப்பு 
முவையும் அைற்றின் தனித்தன்வமகளும் இஙகுச் 
சுருக்கமாக எடுத்துவரக்கப்பட்டன; ைரோற்றுக் 
காேகட்டஙகளின் நிவே குறித்த விரிைான ஆய்வு 
இப்பகுதியில் லமற்லகாள்ளப்படவில்வே.

நகர உருவசாக்கம்

புதிய கற்காே மனிதர்களுள் ஒரு பிரிவினர் – 
கருவிகள் இயற்றுலைார் – இடம் லபயர்ந்து 
லைறிடத்தில் குழுமினர். இஙகு ெகரம் உருைாகிைது. 
இரும்பு தஙகம் லபான்ைைற்வை உருக்குதல் நுண்ணிய 
மணிகளில் துவளயிடுதல், ைவளயல்கவளத் 
தயாரித்தல், பவடக்கருவிகள் லசய்தல் முதோன 
பே லதாழில்களும் புதிய கற்காேம் லபருஙகற்காேம் 
ஆகிய காேஙகளில் ெவடலபற்ைன. இைற்வைப் 
பற்றிய லசய்திகள் சஙக இேக்கியஙகளில் 
காணப்படுகின்ைன. லதவி பிரசாத் சட்லடாபாத்யாயா 
அைர்களின் கருத்துப்படி இத்லதாழில்கள் 
ெ க ர ங க ளி லு ம்  ெ க ர ங க வ ள  ஒ ட் டி ய 
புைெகர்ப்பகுதிகளிலும் ெவடலபற்ைன. அண்வமக் 
காே அகழ் ைாராய்ச்சி முடிவுகளும் இதவன 
உ று தி ப் ப டு த் து கி ன் ை ன .  ெ க ர ங க ளி ல் 
ைாழ்ந்தைர்கவளப் பராமரிப்பதற்கான உணவுப் 
லபாருட்கவளக் கிராமப் புைப் பகுதிகளிலிருந்லத 
லபை லைண்டிய நிவே ஏற்பட்டது. இதவன, “முழு 
லெர நிபுணர்களான வகவிவனஞர்கள் லதாடக்க 
நிவேயிலுள்ள ெகர வமயஙகளுக்குக் லகாண்டு 
ைரப்பட்டுக் குடியமர்த்தப்பட்டது குறித்து ெமது 
உடனடி விைாதம் தான் மிகுந்த முக்கியத்துைம் 
ைாய்ந்த அம்சமாகும். முன்பு லபாே அைர்கள் 

குடிலபயர்ந்து லகாண்டிருக்கும் வகவிவனஞர்கள் 
அல்ே. ஓரிடத்தில் நிவேத்து ைாழ்ந்த ைர்களுக்குத் 
லதவையான மூேப்லபாருள்கவள தர லைண்டிய 
லதவை ஏற்பட்டது . அைர்கவளப் பராமரிப்பதற்குத் 
லதவையான உணவுப் லபாருள்கவளயும் லெரடியாக 
உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து லபற்று அைர்களுக்கு 
அளிக்க லைண்டியிருந்தது. உணவும் லெரடி 
உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து லதாடக்க நிவேயுள்ள 
ைளமும் ெகர வமயஙகளுக்குக் லகாண்டு ைந்து 
லசர்க்க லைண்டியது ெகரஙகவள உருைாக்குைதற்கான 
அைசியமான முன்நிபந்தவனயாகும்” என்று லதவி 
பிரசாத் சட்லடாபாத்யாயா கூறுகிைார் (2019, ப.25). 
இதவன ெகர் மயப்புரட்சி (Urban Revolution) என்று 
அைர் கார்டன் வசல்ட் என்பாவர லமற்லகாள் 
காட்டிக் குறிப்பிடுகிைார் (லமேது., ப.35)

மபரரசு, நகர்�ய�சா்தலின அடிப்படடகள

ெகர மக்கவளப் பராமரிப்பதற்குத் லதவையான 
மூேப் லபாருள்கவளப் பின்ைரும் மூன்று 
ைழிமுவைகவளப் பின்பற்றிலய லபற்ைனர் ; அவை 
ைருமாறு:

 � லெரடிக் லகாள்வள

 � பண்டமாற்று (Exchange)

 � இவசய வைத்தல் (Convincing)

இதில் “இவசயவைத்தல்” என்பது கிராமப் 
புைஙகளில் உற்பத்தி லசய்பைன் மனமுைந்து, தனது 
உற்பத்தியின் உபரிவய (Surplus) ெகர்ப்புைத்து 
மாந்தர்களுக்குத் தருதல்; இதற்குச் சித்தாந்த 
அடிப்பவடயிோன மன மாற்ைத்திவன 
உற்பத்தியாளனிடம் ஏற்படுத்தும் பணி ெகர்ப்புை 
மனிதனுக்கு ஏற்பட்டது. இது பற்றிலமலும் விரிைாக 
எழுத இஙகு இடமில்வே. லைந்தர்கவளப் பற்றிய 
புைப்பாடல்கள், மதுவரக் காஞ்சி லபான்ை பே 
இேக்கியஙகளில் லமலே குறிப்பிடப்பட்ட மூன்று 
கூறுகளுக்கான தரவுகள் கிவடக்கின்ைன; அதனால் 
இம்மூன்று கூறுகள் இஙகுக் குறிப்பிடப்பட்டன.

ெகர்மயமாதலின் பிறிலதாரு இன்றியவமயாத 
கூறு, கடவுள், அரசன், அரசு ஆகியன பற்றிய 
உயர்ந்த கருத்துப் படிமஙகவள (Image), ஏற்படுத்துதல்; 
இதில் கவேகள், இேக்கியம், மந்திரம், சடஙகுகள் 
லபால்ைன இன்றியவமயாத பஙகிவன ைகிக்கின்ைன. 
மன்னன் சாமான்ய மனிதர்களுள் ஒருைனாகவும் 
தவேவம தாஙகியைனாகவும் திவனக்குடிகளின் 
ைாழ்வியலில் இடம் லபற்றிருந்தான்; ெகர்மயப் 
புரட்சி லதான்றிய பின்னர் மன்னன் மீ மனிதனாகச் 
(Super man) சித்திரிக்கப்படுகின்ைான்; அைன் 
மக்களுக்கு உயிர் லபான்ைைனாக ஆகி விடுகிைான். 
இக்கருத்தியலுக்கான சான்றுகளும் சஙக 
இேக்கியஙகளில் மிகுதியாகக் காணக்கிவடக்கின்ைன. 
ெகர் மயமாதலின் கூறுகவள ‘மதுவர காஞ்சி’ 
சித்திரிக்கும் முவை குறித்து இனி விளக்கோம்.

வ்ம் மிகுந்த நசாடும் மபரரசும்

லபருஙகற்காேப் பகுதியில் லபரரசுகள் லதான்றிய 
லபாது, ைளமான நிே அவமப்பிவனக் லகாண்டதாக 
ொடு திகழ்ந்தது. சிேப்பதிகாரம் உள்ளிட்ட 
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காப்பியஙகளிலும் பத்துப் பாட்டில் லைந்தர்கவளப் 
பற்றிய பாடல்களிலும் ொட்டு ைளம் குறித்த புவனவு 
இன்றிவமயாத இடத்திவனப் லபற்ைது. மதுவரக் 
க ாஞ்சியில் ப ாண்டிய ெ ாட்டின் ைளம் 
முதற்பகுதியிலேலய அவமந்திருக்கிைது என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. அப்பகுதி,

“பகைற் வசய்யும் வசஞ ஞாயிறும்
இரவுச் வசய்யும் வவண்திஙகைளும்
்மதீரந்து கிளரந்து விளஙகை
ம்ழ வைாழில் உைவ, மாதிரம் வகைாழுககை,
வைாடுபபின் ஆயிரம் வித்தியது வி்ளய
நிலனும் மரனும் பயன் எதிரபு நந்ை
  மது்ரக கைாஞசி, 7-12

என்ைவமகிைது. இதில் மவழ, தைைாது லபய்தோல் 
விவளச்சல் மிகுதியாக இருக்கிைது என்ை லசய்தி 
குறிக்கப்படுகிைது. “லதாடுப்பின் ஆயிரம் வித்தியது 
விவளய” என்ை அடி மிகுதியான விவளச்சவேக் 
(Surplus) குறிக்கிைது. இவைாறு மவழயானது குறித்த 
காேத்தில் லபய்து பயிர்கவளக் காத்தது எனும் 
லபாது லமோண்வமயின் சிைப்பான நிவே 
உணர்த்தப்பட்டது; லைளாண்வம சிைந்து “உபரி“ 
தானியஙகள் கிவடத்தால் தான் ெகரத்திற்குள் 
ைாழ்பைர்கள் நிம்மதியாகத் தஙகள் கடவமகவளச் 
லசய்ய முடியும். பாண்டிய ொட்டில் குறிப்பாக 
மதுவரப் பகுதியில் இயற்வக ைளம் சிைந்து விளஙகி 
ெகர ைாழ்க்வகக்கு உறுதுவண புரிந்தது என்பது 
இஙகு உணர்த்தப்படும் லசய்தி. இலத முவையில் 
இயற்வக ைளம் சிைந்திருந்தவதப் பற்றிய குறிப்புக்கள் 
மதுவரக் காஞ்சியின் பே பகுதிகளிலும் 
காணப்படுகின்ைன.

நகரட�ப்பு

ெகர்மயப் புரட்சியில் ெகரத்தின் அவமப்பு 
குறிப்பிடத்த க் க த ாகும் .  ஒரு  ல ப ர ரசின் 
தவேெகரமானது ொட்டின் ெடுவில் அவமந்திருப்பலத 
ெல்ேது; அதனால் தவேெகரத்தின் பாதுகாப்பு உறுதி 
லசய்யப்படும் என்ை கருத்திவனச் சாணக்கியரின் 
அர்த்த சாஸ்திரம் குறிப்பிடுகிைது. பாண்டிய 
ொட்டின் தவேெகரமான மதுவரயானது ொட்டின் 
ெடுப்பகுதியில் அவமந்திருந்தது. இதவன,

 “பாடல் சான்ை ென்னாட்டு ெடுைண்” – மதுவர 
காஞ்சி, 331.

என்ை அடிகளில் புேைர் குறிப்பிடுகின்ைார். மனித 
ொகரிகத்தின் பயணம் குறித்து விரிைான ஆய்வைச் 
லசய்த்திருக்கின்ை முவனைர் ஆர்.பாே கிருஷணன் 
“சஙக இேக்கியஙகவளத் தன்னிகரற்ை ெகர்ப்புை 
இேக்கியஙகள் என்ோம். இந்தியாவின் லைறு 
எம்லமாழி இேக்கியத்திலும் ெகரஙகவளக் குறித்த 
இவைளவு நுணுக்கமான, அலத சமயம் மிகுதியான, 
ெம்பத்தகுந்த தரவுகவளக் காணவியோது” என்று 
குறிப்பிடுைது இஙகு எண்ணிப் பார்க்கத்தக்கது (R. 
Balakrishnan, 2019, p.85). சஙக இேக்கியஙகளுள் 
மதுவரக் காஞ்சி, பட்டினப்பாவே, லபரும் 
பாணாற்றுப்பவட லபான்ைவையும் சஙகம் மருவிய 
காே இேக்கியஙகளான சிேப்பதிகாரம், மணிலமகவே 
லபான்ைவையும் ெகர மக்களின் ைாழ்வைக் 
காட்டுைதுடன் மிக இன்றியவமயாத சிே 

ெகரஙகவளயும் குறிப்பிடுகின்ைன (Ibid., P.85).

மதுவரக் காஞ்சியில் குறிப்பிடப்படும் 
“ெற்லகாற்வகலயார்” (அடி:138) என்ை லசால்வே 
எடுத்துக்காட்டி, ெகரஙகள் மக்களின் பண்புகவள 
எடுத்துக்காட்டும் ஆைணஙகளாகத் திகழ்ந்தன 
என்றும் முவனைர் பாேகிருஷணன் குறிப்பிடுகின்ைார் 
(Ibid., P.85). அந்த அளவிற்கு ெகரஙகள் மக்கள் 
ைாழ்வுடன் பின்னிப் பிவணந்து இருந்தன என்று 
மிக நுட்பமான விளக்கத்திவன தருகிைார்.

பண்வடத் தமிழகத்தில் ெகரஙகள் லபற்றிருந்த 
இன்றியவம யாவமவய லமலும் விளக்கும் முவனைர் 
பாேகிருஷணன், சஙக இேக்கியஙகளில் மகளிரின் 
அழகிவன ெகரஙகளின் அழகுடன் ஒப்பிட்டுக் கூறும் 
மரபு இருந்தவத,

“வைான்டி அன்ன இவள் நல்ன” (அகைநானூறு, 10)

 என்பவதப் லபான்று அவமயும் அடிகவளக் 
குறிப்பிட்டு விளக்குகிைார். ெகரஙகவள உருைாக்குைது 
பழந்தமிழர் ொகரிகத்தின் முக்கியமான கூறு 
என்பவத விளக்குகிைார்.

பண்வடத் தமிழக ெகர அவமப்பு, ெகர ொகரிகம் 
ஆகியனைற்வைச் சிந்து சமலைளி ெகர ொகரிகத்துடன் 
இவணத்துக் கூறுகிைார் முவனைர் பாேகிருஷணன். 
ெகர் மயமாதல் புரட்சி தமிழகத்திலும் நிேவியது 
என்பவத எடுத்துக் காட்டுைதற்காக இந்தக் 
கருத்துக்கள் இஙகு பதிவு லசய்யப் லபற்ைன.

�துடர நகரின அட�ப்பு

ெகர உருைாக்கத்தில் அதன் அவமப்பு மிக 
இன்றியவமயாததாகும். மதுவர ெகரம் தாமவர 
லபான்ை ைடிைத்திவனக் லகாண்டவமந்திருந்தது 
என்று பரிபாடல் கூறுகிைது. தாமவர மேரின் 
இதழ்கள் லபாே மதுவர ெகரத்தின் லதருக்கள் 
ைரிவசமுவையில் அவமந்திருந்தன என்று லசய்தி 
பரிபாடலில் கிவடக்கிைது(பரிபாடல் திரட்டு,7). 
மதுவர ெகரத்தின் லதருக்கள் மிக நீண்டனைாகவும் 
அகன்ைனைாகவும் இருந்தன என்று மதுவரக் காஞ்சி 
குறிப்பிடுகிைது. “யாறு கிடந்தன்ன அகல் லெருந் 
லதருவில்” (மதுவரக் காஞ்சி, அடி:359) என்றும் 
“கண்டு தண்டாக் கட்கு இன்பத்து, உண்டு தண்டா 
மிகு ைளத்தான், உயர்பூரிம விழுத் லதருவில்” (மதுவர 
காஞ்சி, 16-18) என்றும் லதருக்கள் குறிப்பிடப் 
படுகின்ைன. லதருக்கள், அைற்றின் இருபுைமும் 
அவமந்த வீடுகள் லபான்ைன ொட்டின் ைளத்வத 
எடுத்துக் காட்டுைனைாக அவமந்திருந்தன என்பது 
இவைடிகள் உணர்த்தும் உட்லபாருள்.

மதுவர ெகரத்தில் பல்லைறு லதாழில்புரியும் 
மக்கள் தனித்தனிப் பகுதிகளில் ைாழ்ந்து ைந்தனர். 
பாணர்கள் ெகரின் ஒரு பகுதியில் பரம்பவரயாக 
ைாழ்ந்து ைந்தனர் (மதுவரக் காஞ்சி, அடி: 332-342). 
பல்லைறு லதாழில்கவளச் லசய்யும் லதாழிோளர்கள், 
விவேமகளிர், சிறு ைணிகர், லசல்ைர்கள் லபான்லைார் 
தனித்தனியாக அைரைர்க்குரிய இடஙகளில் 
ைாழ்ந்து ைந்தனர்.

அைஙகூைவையத்தின் உறுப்பினர்கள் , 
அவமச்சர்களாகத் திகழ்ந்த காவிதி மாக்கள், 
ொற்லபருஙகுழுவினர் லபான்லைார் தனித்தனியாக 
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அைரைர்க்குரிய இடஙகளில் ைாழ்ந்தனர் (மதுவரக் 
காஞ்சி, அடி ; 489-510). இைர்கள் சாதாரண 
மக்களினின்றும் லைறுபட்டைர்; எனலை இைர்கள் 
அரசனுக்கு உற்ை துவணைர்களாகக் லகாட்வடயின் 
உட்புைத்தில் ைாழ்த்திருந்திருப்பார்கள்.

பசாதுகசாப்பு

லபருஙகற்காேம், இரும்புக் காேம் முதலிய 
காேஙகளில் லபார்களும் ொட்டின் பாதுகாப்பும் 
மிக இன்றியவமயாத இடத்திவனப் லபற்றிருந்தன. 
மதுவரக் காஞ்சியிலும் மதுவர ெகரமானது மிகுந்த 
பாதுகாப்புடன் அகழியால் சூழப்பட்டு, லகாட்வட 
அரணால் பாதுகாக்கப்பட்டு ைந்தவதச் சித்திரிக்கிைது. 
இதவன,

“மண்ணுற ஆழந்ை மணிநீரக இடஙகின்
 விண்ணுற ஓஙகிய பல்ப்டப புரி்ச
வைால் வலி நி்லஇய அணஙகு்ட வநடுநி்ல”
 மது்ரக கைாஞசி, 351-353

என்ை மதுவரக் காஞ்சிப் பாடேடிகளால் 
உணரோம். மிக ஆழமான அகழி, பல்லைறு 
லபார்க்கருவிகள் லபாருத்தப்பட்ட லகாட்வட மதில், 
எைராலும் தகர்க்கவியோத ைலிவம மிக்க கதவுகள் 
லகாண்டது மதுவரயின் அரண் என்பது இப்பகுதி 
கூறும் லசய்தியாகும்.

க்தருக்கள

ெகர அவமப்பில் மிக இன்றியவமயாத கூறு 
அதன் லதருக்களாகும். இன்வைய மதுவரயானது 
மீனாட்சி - லசாக்கொதர் திருக்லகாயிவே வமயமாக 
வைத்து, அதவனச் சுற்றியவமந்த லதருக்கவளக் 
லகாண்டுள்ளது. லகாயிலுக்குள் ொன்கு திவசகளிலும் 
ஆடி வீதிகள், லகாவிலின் லைளிப்புைத்தில் சித்திவர 
வீதிகள், ஆைணி வீதிகள், மாசி வீதிகள், லைளி 
வீதிகள் என்ைைாறு இன்வைய மதுவரயின் 
லதருக்களின் அவமப்புக் காணப்படுகிைது. 
லதான்வமக் காேத்தில் இவைவமப்பு இருந்தது 
என்பது லதளிைாக இல்வே. இத்லதருக்கள் 
லைவலைறு லபயர்களில் அன்று இருந்திருக்கோம்.

மதுவர காஞ்சியில் லதருக்கள் மிகவும் 
அகன்ைனைாக இருந்தன என்பவத மாஙகுடி 
மருதனார்.

“சில் கைாற்று இ்சககும் பல்பு்ழ நல்கில்
யாறுகிடந்ைன்ன அகைல் வநடுந்வைருவில்”
 மது்ரக கைாஞசி, 358-359

என்று குறிப்பிடுகின்ைார்.

 பன்னாட்டு ைணிகர்கள், லைளியூர் மக்கள், 
லைற்று ொட்டு மன்னர்கள் என்று பேரும் ைந்து 
லசல்ேக்கூடிய இன்றியவமயாவம நிவைந்த ெகரம் 
மதுவர. எனலை அந்ெகரத்தின் லதருக்கள் விண்ணுை 
ஓஙகிய பல்புரிவசகள் உவடய லதருக்கள் 
லகாண்டதாக அவமந்திருக்கிைது. கட்டடஙகள் 
பயன்பாடு கருதிக் கட்டப்படுபவை என்பதால் 
மதுவர ெகரக் கட்டடஙகள் லபரிதாகவும் வீதிகள் 
அகன்ைனைாகவும் இருக்கின்ைன. பூம்புகார், மதுவர 
லபான்ை திட்டமிடப்பட்ட ெகரஙகளில் (Planned 
cities) இந்த ஏற்பாடு இருந்தவத நூற் சான்றுகளால் 

ென்கு அறியமுடிகிைது என்று பவடப்பாசிரியர் 
ொ.பார்த்தசாரதி குறிப்பிடுைதும் இஙகு உணரத்தக்கது 
(அரஙக. இராமலிஙகம், 2021, ப.216.).

�னனடனப் பற்றிய கருத்துவடிவக் கட்டட�ப்பு

ெகரஙகள் உருைானதன் அடிப்பவடலய லபரரசின் 
லதாற்ைம் தான். லபரரசின் அடித்தளமாக 
முதுலகலும்பாக அவமபைன் மன்னலனயாைான். 
மன்னர்கள் லதான்றிய காேத்திற்கு முன்னர் 
சிற்றூர்த் தவேைர்கள், லைளிர்கள் இருந்தனர். 
லைளிர்கள் என்ைவழக்கப்பட்ட இச்சிற்றூர்த் 
தவேைர்கள் மக்களுடன் இவணந்து லெருஙகி 
இருந்தனர். புேைர்களால் இத்தவேைர்கள் புகழ்ந்து 
பாடப்பட்ட லபாதும் அப்பாடல்களில் 
மிவகயுணர்ச்சி, மிவகப்புகழ்ச்சிகள் இல்வே. 
உள்ளது புவனைனைாகவும் சிற்சிே சமயஙகளில் 
அறிவுவர பகர்ைனைாகவும் மன்னர் – புேைர், 
மன்னர் – மக்கள் உைவுநிவேகள் திகழ்ந்தன. ஒரு 
சிே சான்றுகவள மட்டுலம இஙகுக் காணோம். 
லபகன் என்ை குறுநிே மன்னவனப் பாடிய கபிேர் 
லபருமான் அைனுக்கு அறிவுவர கூறும் லபாக்கிலேலய 
பே பாடல்கவளப் பாடியுள்ளார். இப்பாடல்களுள் 
புேைருக்கும் மன்னனுக்கும் இவடயில் நிேவிய 
லெருஙகிய ெட்புணர்வு புேப்படுகிைது.

அதியமான் என்ை மன்னவன லொக்கி ஔவையார் 
பாடிய பாடலில் மன்னன் என்ை அச்சவுணர்வு 
இன்றித் தாம் ெட்புப் பூண்டவத, யாவனயுடன் 
குழந்வதகள் விவளயாடும் விவளயாட்டுடன் 
ஒப்பிட்டுப் பாடி மகிழ்கிைார். குழந்வதகள் தனது 
லைண்ணிைத் தந்தஙகவளக் கழுவும் லபாது 
அவமதியாக நீரில் படுத்துக் கிடக்கும் யாவனவயப் 
லபாே, அதியமான் புேைர் முதோன கவேஞர்களுடன் 
ெட்புக் லகாள்கிைான். இப்பாடலில் குறுநிே 
மன்னர்களுக்கும் மக்களுக்குமிவடலய இருந்த 
லெருக்கமான (Intimacy) ெட்புப் புேப்படுகிைது. இலத 
முவையில் சான்றுகள் பேைற்வைக் காட்டோம்.

 முனமனசார் கபருட�கட் இட்ணத்்தல்

அரசவனப் பற்றிய கருத்துப் படிம உருைாக்கத்தின் 
இன்றியவமயாத கூறுகளுள் அரசனின் முன்லனாரின் 
லபருவமகவளப் புவனதல், கடவுளுக்கு நிகராக 
மன்னவன உயர்த்திப் லபசுதல், புராணக் கவதகவளப் 
புவனதல், லைற்றிகவளப் புவனந்து பாடுதல் 
லபான்ை பே லசயல்பாடுகள் இடம் லபறுகின்ைன. 
கருத்துக்கவள உருைாக்குதல், மக்களின் மனத்தில் 
அைற்வை நிவேநிறுத்துதல் லபான்ை லசயல்பாடுகள் 
லபரரசுக் கட்டவமப்பில் இது மிக இன்றியவமயாத 
பணிகளாக இருந்தன. இப் பணிகவளப் புேைர்களும் 
கவேஞர்களும் லமற்லகாண்டனர்.

ம துவ ர க்  க ாஞ்சியின்  தவேைன ான 
தவேயாேஙகனாத்துக் லசரு லைன்ை பாண்டியன் 
லெடுஞ்லசழியன் லபருவமயுவடய முன்லனார்களின் 
மரபில் லதான்றியைன் என்பவத

“நல்ஊழி அடிபடர
பல்வவள்ளம் மீககூற
உலகைம் ஆண்ட உயரந்்ைார மருகை”
 மது்ரக கைாஞசி. 21-23
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என்று மாஙகுடி மருதனார் புவனகிைார். ஒரு 
மனிதன் லதான்வம மிக்க உயர்ந்த குடியில் 
பிைந்தைன் என்பலத அைவனக் குறித்த சிைந்த 
மனப்பதிவை மற்ைைர்களிடம் ஏற்படுத்தும். 
அதனால் மன்னனின் குடிப் லபருவம சிைப்பித்துக் 
கூைப்படும். சஙக இேக்கியஙகளில் லைளிர், திவணக் 
குடிகளின் தவேைர்கள் குறித்த புவனவுகளில் 
இவைாறு முன்லனார் லபருவம லபசும் முவையியவேக் 
க ாணவியோது ;  லை ந் த ர் கள்  மட்டுலம 
முன்லனார்களின் லபருவமகளுடன் இவணத்துப் 
லபசப்படுைார்கள்.

இடறைவனுடன இட்ணத்்தல்: மீ�சானுட�சாக்கல்

லைந்தவன இவைைனுடன் லதாடர்புவடய 
கவதகளுடன் இவணப்பதன் மூேம் அைனுக்கு மிக 
உயர்ந்த இடத்வத உருைாக்குைதும் மதுவர 
காஞ்சியில் இடம்லபறுகின்ைது. லதன்னைனான 
இராைணன் தமிழகத்து மக்கவளத் துன்புறுத்தாமல் 
தடுத்த முனியான அகத்தியனின் தம்பியாகக் 
கருதப்பட்டைன் நிேத்தரு திருவின் பாண்டியன்; 
அைனது லகாடிைழியில் லதான்றியைன் என்று 
தவேயாேஙகானத்துச் லசருலைன்ை பாண்டியவன 
மாஙகுடி மருதனார் பாராட்டுகிைார் (மதுவரக் 
காஞ்சி, 40-42) . கடல் எழுந்து ைந்த லபாது 
அதவனயடக்கி நிேத்வதக் காத்தைன் என்ை 
லபருவமக் குரியைனான ைடிம்பேம்ப நின்ை 
பாண்டியனின் ைழித்லதான்ைல் என்ைைாறு மதுவரக் 
காஞ்சித் தவேைன் புகழ் பாடுைவதயும் “ லைந்தர் 
கருத்துப் படிம உருைாக்கம்” என்லை புரிந்து லகாள்ள 
லைண்டும். மன்னர்கவளச் சந்திரகுேம், சூரியகுேம் 
என்ைைாறு பகுத்துக் கூறுைதும் இந்த முவையியலின் 
பாற்பட்டதுதான் .

மபசார் கவற்றிகளும் கருத்துப்படி� உருவசாக்கமும்

லைந்தர் கருத்துப் படிம ைளர்ச்சியில் பயன்பட்ட 
பிறிலதாரு கூறு அைனது லபார் லைற்றிகள் குறித்த 
புவனவுகளாகும். மதுவரக் காஞ்சியில் தவேயாேங 
கானத்துச் லசரு லைன்ை பாண்டிய மன்னன் பே 
மன்னர்கவள லைன்று மன்னர்களுக்லகல்ோம் 
மன்னனாகத் திகழ்ந்தான் என்பவதக் “லகாற்ைைர் 
தம் லகான் ஆகுவை” (அடி:74) என்று புேைர் 
குறிப்பிடுகின்ைார். ொட்டின் கடற்கவரப் பகுதிப் 
பட்டினமான சாலியூர் (அடி:86-82), முதுலைள்ளிவே 
என்ை ெகரம் (அடி:100-119), தவேயாேஙகானம் (அடி: 
120-130) முதோன ஊர்கவள லைன்று தனது 
ொட்டுடன் இவணத்துக் லகாண்டைன் என்று 
தவேயாேங கானத்துச் லசரு லைன்ை பாண்டியன் 
ல ெ டு ஞ் லச ழி ய ன்  ம து வ ர க் க ா ஞ் சி யி ல் 
சிைப்பிக்கப்படுகிைான். இவலைற்றிகளின் சிைப்பிவன 
எடுத்துக் கூறுைதன் லொக்கம் லெடுஞ்லசழியன் 
சாதாரண மன்னனல்ே; பிைரால் லைல்ே முடியாத 
வீரமுவடயைன் என்ை கருத்திவன மக்களிடமும் 
மற்ை மன்னர்களிடமும் ஏற்படுத்தும் முயற்சி என்லை 
லகாள்ளலைண்டும்.

பாண்டிய மன்னன் லபரரசனாக உருப்லபற்று 
விட்ட பின்னரும் தமிழரின் மரபு ைழி அை 
உணர்வுகவளயும் விழுமியஙகவளயும் அைன் 

உறுதிபடப் பின்பற்றினான் என்ை அரிய லசய்தியும் 
மதுவரக் காஞ்சியில் பதிவு லசய்யப்படுகிைது. 
அப்பகுதி,

“உயரநி்ல உலகைம் அமிழவைாடு வபறினும்
வபாய்்சண் நீஙகிய வாய்நட்பி்ன்ய
முழஙகுகைடல் ஏணி மலரை்ல உலகைவமாடு
உயரந்ை ் ைஎத்து விழுமி்யார வரினும்
ப்கைவரககு அஞசிப பணிந்து ஒழுகை்ல்ய
வைன்புல மருஙகின் விண்டு நி்றய
வாணன் ் வத்ை விழுநிதி வபறினும்
பழிநமககு எழுகை என்னாய் விழுநிதி
ஈைல் உள்ளவமாடு இ்ச்வட்கு்வ்ய
அன்னாய் நின்வனாடு முன்னி்ல எவ்னா?
வகைான் ஒன்று கிளககுவல் அடு்பார அண்ணல்
்கைட்டிசின் வாழி! வகைடுகைநின் அவலம்
வகைடாது நி்லஇயரநின்்சண்விளஙகு நல்லி்ச”
 மது்ரககைாஞசி, 197-209

என்று அவமகிைது. இப்பகுதியில் கூைப்பட்டுள்ள 
லமன்வமப் பண்புகளின் (Elite Qualites) அருவம 
கருதிப் பாடேடிகள் முழுவமயும் இஙகு மீண்டும் 
எடுத்துக் காட்டப்பட்டன. இப்பகுதியில் 
லபாய்யாவம, ெட்பிவனப் லபணுதல், அச்சமின்வம, 
வீரம், பழிவயக் கண்டஞ்சுதல், ஈவக முதோன அரிய 
பண்புகவள உவடயைன் தவேயாேஙகானத்துச் 
லசருலைன்ை பாண்டியன் என்பது குறிக்கப் 
படுகின்ைது.

லபாதுைாகப் லபரரசுகள் உருைாகின்ை சூழலில் 
லமோதிக்கம் லபறும் அரசியல் சூழ்ச்சிகள், 
லபாய்வமலயாழுக்கம், அன்பின்வம, லசல்ைத்தின் 
மீது அளவிைந்த பற்று, பழிவயக் குறித்து அஞ்சுதல் 
முதலிய பண்புகள் இல்ோதைன் பாண்டியன் 
லெடுஞ்லசழியன் என்று புேைர் மாஙகுடி மருதனார் 
சான்ைளிப்பது லபால் இப்பகுதி அவமந்திருக்கிைது. 
எளிவமயான ைாழ்க்வகவயக் வகக் லகாண்டிருந்த 
திவணக்குடி மக்கள், அைர்களின் தவேைர்கள் 
லபற்றிருந்த அரிய ெற்பண்புகவளப் லபரரசனான 
பாண்டியனும் லபற்றிருந்தான் என்று புேைர் 
கூறுைதன் மூேம் திவணக் குடிகளின் ைாழ்வியல் 
மதிப்புகள் (Values of life) லபரரசுக் காேத்திலும் 
லதாடர்ந்து ைந்தன என்பவத ஊகித்தறியோம். 
எனலை திவணக்குடி ைாழ்விலிருந்து தமிழகம் 
லபரரசு நிவேக்கு மாைத் லதாடஙகிய காேத்தில் 
மதுவரக் காஞ்சி லதான்றியிருக்க லைண்டும் என்று 
ஊகிக்க இடமிருக்கிைது.

கவிவதயியல் லொக்கில், இப்பகுதியானது ஒட்டு 
லமாத்த அடிக்கருத்தான உேக இன்பத்தின் 
நிவேயாவமவயப் புேைர் அறிவுறுத்தத் 
லதாடஙகுைதற்கு ஏதுைாகக் களம் அவமப்பதாகவும் 
லகாள்ள இடம் தருகிைது. சமூக இயக்கவியல், 
கவிவதயியல் என்ை இரண்டு லொக்குகளில் நின்று 
அணுகுைதற்கும் இப்பகுதி லபாருத்தமாக உள்ளது 
என்பதும் உணரத்தக்க லசய்தி.

கைட்டு்ரயாளர :
முன்னாள் து்ண்வந்ைர, ைமிழப பல்கை்லக கைழகைம்
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்கட்டுழர

ரூபன சிவரசாஜசா
svrooban@gmail.com

றநா�ல் விருதும் 
‘வீககிலீகஸ் அசாஞ்’ ் கயளிப்பு சமிக்ஞையும்

முநழதய தீர்பபு, அடிப�ழடயில் மி்கப 
�ைவீனமைானது. ழ்கயளிபபிற்கு எதிரா்க 

மி்க நியாயமைான �ை வாதங்கள் 
இருநதக�ாதிலும், அொஞசின் உள-உடல் 

நிழைழய முன்னிழைப�டுத்தி 
தற்ச்காழைக்்கான ஆ�த்திழன 

முதன்ழமைக்்கார்ணமைா்கக் கூறித் தீர்பபு 
வைஙகியழமை �ைவீனமைானது.

ழ்கயளிப�ானது, மைனிதஉரிழமைச் ொென 
மீ்றல் என்க்றா, ஊட்கச் சுதநதிரத்திற்கு 
எதிரானது என்க்றா, நீதிக்குப பு்றம்�ானது 
என்க்றா தீர்பபு வைங்கப�டவில்ழை. 
அொஞ வைக்கிழன பிரித்தானிய 

நீதித்துழ்ற நீதியா்கக் ழ்கயாளவில்ழை.

வி க்கிலீக்ஸ் நிறுைனர் அசாஞ் ைழக்கில் 
எதிர்மவையான நிகழ்வு பற்றிய லசய்தி அண்வமயில் 
லைளிைந்துள்ளது. அதாைது அலமரிக்காவிடம் அைவரக் 
வகயளிப்பது லதாடர்பான சாதகமான சமிக்வஞவயப் 
பிரித்தானிய நீதித்துவை டிசம்பர் 10, 2021 அன்று 
லைளிப்படுத்தியுள்ளது. இதன் அர்த்தம், உடனடியாக 
வகயளிப்பு நிகழும் என்பதல்ே. முன்வனய தீர்ப்பிற்கு 
எதிராக அலமரிக்கா லமற்லகாண்ட லமன்முவையீடு 
மீள்விசாரவணக்கு எடுத்துக்லகாள்ளப்படவுள்ளது 
என்பலத இதிலுள்ள லசய்தியாகும். முதற்கட்டமாக 
முந்வதய தீர்ப்பு ைழஙகப்பட்ட (அசாஞ் அலமரிக்காவிடம் 
வகயளிக்கப்பட்டால் அது அைவரத் தற்லகாவேக்கு 
இட்டுச்லசல்ேக்கூடியது) நீதிமன்ைத்தில் அலமரிக்க 
லமன்முவையீட்டுக்கு அவமய மீள்விசாரவணக்கு 
எடுத்துக் லகாள்ளப்படும். பின்னர் அஙகிருந்து 
பிரித்தானிய உச்ச நீதிமன்ைம் ஒன்றிற்கு ெகர்த்தப்படுகின்ை 
ைாய்ப்புள்ளது.
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இரணடு ஊடகவியலசா்ர்களுக்கு மநசாபல் விருது

அலமரிக்காவிற்குச் சாதகமான, வீக்கிலீக்ஸ் 
ஊடக நிறுைனர் அசாஞ்சிற்கு எதிரான பிரித்தானியச் 
சமிக்வஞயானது, இரண்டு ஊடகவியோளர்களுக்கு 
லொர்லைத் தவேெகர் ஒஸ்லோவில் சமாதானத்திற்கான 
லொபல் விருது ைழஙகப்பட்ட விழா ொளில் 
லைளிைந்திருக்கின்ைது. இது உண்வமயில் மிகவும் 
முரண்ெவகயான லசயல். மட்டுமல்ோது டிசம்பர் 
10 என்பது ஐ.ொவின் மனித உரிவமகளுக்கான 
ொளும்கூட. இத்தவகய ொளில் வகயளிப்பிற்குச் 
சாதகமான சமிக்வஞவய லைளியிட்டவம, 
ஊடகத்துவை மீதான பிரித்தானிய நீதித்துவையின் 
கரிபூசல் என்ை லதானிப்படவும் கருத்துகள் 
லைளிப்படுகின்ைன. லமற்கு தனது எதிரிகளின் 
எதிரிகவளக்  லக ாண்டாடுைவத  நீண்ட 
பாரம்பரியமாகக் லகாண்டுள்ளது. இந்த ஆண்டின் 
லொபல் சமாதான விருது அதற்கான எடுத்துக்காட்டு 
என லொர்லைஜிய இடதுசாரி ொளிதழான Klasseka-
mpen (Class Struggle) 11.12.2021 ஆசிரியர் தவேயஙகத்தில் 
குறிப்பிட்டுள்ளது.

2021ஆம் ஆண்டு சமாதானத்திற்கான லொபல் 
விருது முவைலய ரஸ்யாவைச் லசர்ந்த Dmitrij 
Muratovமற்றும் பிலிப்வபன் ொட்வடச் 
லசர்ந்த Mar ia Ressa ஆகிலயாருக்கு 
ைழஙகப்பட்டுள்ளது. தத்தமது ொடுகளின் 
ஆட்சிபீடஙகளின் அதிகார மீைல்களுக்கு 
எதி ர ான  துணிகரம ான  ஊடக ச் 
ல ச ய ற் ப ா டு க ளு க் க ா க  வி ரு து 
ைழஙகப்பட்டுள்ளது. அைர்களின் ஊடக 
லசயல்முவனப்புகள் ஜனொயகத்திற்கும் 
நி ர ந் த ர  ச ம ா த ா ன த் தி ற் கு ம ா ன 
முன்நிபந்தவனகள் என்பதாக தமது லதர்வு 
நியாயப்படுத்தலில் லொபல் லதரிவுக்குழு 
குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு 
அக்லடாபர் மாதம் லைளிைந்திருந்தது. 
விருது விழா ஒஸ்லோ ெகர சவப 
மண்டபத்தில் டிசம்பர் 10ஆம் ொள் 
பிரமாண்டமாக இடம்லபற்ைது.

Maria Ressa - பிலிப்டபனஸ்

Maria Ressa தனது ஊடகச் லசயற்பாடுகள் மூேம் 
பிலிப்வபன்ஸ் ஆட்சிபீடத்தின் அதிகாரமீைல்கள், 
ைன்முவை, ஊழல்களுக்கு எதிராக இயஙகிைருபைர். 
Rappler என்ை இவணய ஊடக வமயத்திவன 
2012இல் துைஙகி ெடாத்திைருபைர். அதற்கு முன்னர் 
சிே காேஙகள் சி.என்.என் லதாவேக்காட்சியின் 
லதன் கிழக்காசிய நிருபராகப் பணிபுரிந்தைர். 
லபாவதப்லபாருள் கடத்தல், விநிலயாகத்திற்கு 
எதிரான பிலிப்வபன்ஸ் ஜனாதிபதியின் (Rodrigo 
Duterte ) கடும் ெடைடிக்வககளுக்கு எதிராக 
(லபாவதப்லபாருள் கடத்தல் விநிலயாகத்துடன் 
லதாடர்புவடயைர்கலளனக் கருதுலைாவரச் 
சுட்டுக்லகால்ைதற்கான முழு அதிகாரம் 
காைல்துவைக்கு ைழஙகப்பட்டவத எதிர்த்து) குரல் 
எழுப்பி ைந்துள்ளார். பே தடவைகள் சிவைக்கும் 
லசன்றுள்ளார். சமூக ஊடகஙகள், குறிப்பாக 
லபஸ்புக் லபாலியான லசய்திகவளப் பரப்புைதற்கும் 

கருத்தியல் எதிர்ப்பாளர்கள், விமர்சகர்கள் மீது 
லைறுப்பிவனப் பரப்புைதற்கும் ,  லபாது 
உ வ ர ய ா ட ல் க வ ள த்  தி வ ச தி ரு ப் ப வு ம் 
பயன்படுகின்ைவமவயக் கடுவமயாக எதிர்த்தும் 
விமர்சித்தும் ைருபைர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

லொபல் விருது விழாவில் ஆற்றிய உவரயிலும் 
சமூக ஊடகஙகள் மீதான தனது விமர்சனஙகவளப் 
பகிர்ந்திருந்தார். சமூக ஊடகஙகள் அதிகாரம் 
மற்றும் லபாருளீட்டவே வமயமாகக் லகாண்ட 
ல க ா டி ய  வி வ ள ய ா ட் ட ா க க் 
கட்டவமக்கப்பட்டுள்ளன. அவை தகைல்களுக்கு 
ெஞ்சூட்டுகின்ைன. எமது உேகளாவிய தகைற்சூழல் 
அவமப்பிவனக் கட்டுப்படுத்தும் அலமரிக்க 
நிறுைனஙகள் உண்வம லதாடர்பான ஒரு சிவதந்த 
சி த் த ரி ப் பி வ ன ல ய  ல க ா டு க் கி ன் ை ன . 
ஊடகவியோளர்கள் பற்றியும் சிவதந்த 
பி ர தி பலி ப்பிவனல ய  ல க ா டு க் கின் ைன . 
பி ள வு டு த் து ை த ற் கு ம்  ம ன ங க ளு க் கு ள் 
அடிப்பவடைாதத்வத அதிகரிப்பதற்கும் ஏற்ை 
ை வ க யி ல்  ச மூ க  ஊ ட க ங க ள் 
ைடிைவமக்கப்பட்டுள்ளன என்று தனது உவரயில் 
லதரிவித்திருந்தார்.

Dmitrij Muratov– ரஷயசா

லொபல் விருதிவனப் லபற்ை மற்லைாருைரான 
Dmitrij Muratov, ‘Novaya Gazeta’ (New Gazette’) எனும் 
ரஸ்ய  சமூக  அரசியல்  ப த்திரிவகயின் 
லபாறுப்பாசிரியர். ொட்டின் சமூக அரசியல் 
விைகாரஙகள் லதாடர்பான விமர்சன மற்றும் 
விசாரவணச் லசய்திகள், கட்டுவரகளால் 
இப்பத்திரிவக அறியப்பட்டிருக்கின்ைது. 1993இல் 
ல த ா ட ங க ப் ப ட் ட  இ ப் ப த் தி ரி வ க யி ன் 
லபாறுப்பாசிரியராக லசயற்பட்டு ைந்திருக்கின்ைார். 
சமகாே ரஸ்யாவின் சுயாதீன – லகாள்வக 
அடிப்பவடயிோன  அதிக ா ர  எதிர்ப்பு 
பத்திரிவககளில் முதன்வமயானதாக இது 
கருதப்படுகின்ைது. லதாடஙகப்பட்டதிலிருந்து 
ஊழல், காைல்துவையின் ைன்முவை, சட்டத்திற்குப் 
புைம்பான வகதுகள், லதர்தல் முவைலகடுகள் 
உட்பட்ட சமூக, அரசியல், லபாருளாதார மற்றும் 
இராணுை விைகாரஙகவள அம்பேப்படுத்தி 
ைருகின்ைது. அதிகம் லபசப்படாத விைகாரஙகவளப் 
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லபசுலபாருளாக்குகின்ை விமர்சன மற்றும் 
விசாரவணக் கட்டுவரகவள அதிகம் பிரசுரித்து 
ைருகின்ைது. பத்திரிவகயின் விமர்சனஙகளுக்கான 
ஆளும் தரப்பின் பதிோக அச்சுறுத்தல், ைன்முவை, 
லகாவேகவள எதிர்லகாள்ள லெர்ந்திருக்கின்ைது. 
பத்திரிவக லதாடஙகப்பட்ட காேத்திலிருந்து 
இதுைவர 6 ஊடகவியோளர்கள் படுலகாவே 
லசய்யப்பட்டுள்ளனர். லசச்லசனியா லபார் 
லதாடர்பாக ஆட்சிபீடத்திற்கு எதிரான 
விமர்சனஙகவள முன்வைத்து ைந்த எழுத்தாளரும் 
ஊடகவியோளருமான Anna Politkovskaja 2006இல் 
லகால்ேப்பட்டார். இத்தவன படுலகாவேகள் 
ெடந்தும் அதன் லபாறுப்பாசிரியராக Mura-
t o vபத்திரிவகயின் சுயாதீனத் தன்வமவய 
விட்டுக்லகாடுக்கவில்வே.

அசாஞ் பற்றி இைர்கள் இருைரும் தமது உவரயில் 
ஒரு ைரிகூடக் குறிப்பிடவில்வே. குறிப்பிட்டிருந்தால், 
அது நிச்சயம் உேகளாவிய கைனத்வதப் 
லபற்றிருக்கும். அைரின் வகயளிப்பிற்கு எதிரானதும் 
விடுதவேக்கு ஆதரைானதுமான அரசியல் குறியீட்டு 
அளவிோன குரோக அவமந்திருக்கும்.

அசாஞ் அலமரிக்க ைல்ேரசிற்கு எதிராக 
அல்ோமல், ரஸ்ய ஆட்சிபீடத்திற்கு எதிரான 
அம்பேப்படுத்தல்கவளச் லசய்திருப்பாராயின் 
நி ச் ச ய ம்  ல ெ ா ப ல்  வி ரு து  ை ழ ங கி க் 
லகௌரைப்படுத்தப்பட்டிருப்பார் என்பதில் 
வியப்பில்வே.

விருதுக்கு அ்சாஞ பரிநதுடர

அ ச ா ஞ் சி ற் கு  ல ெ ா ப ல்  வி ரு து 
ைழஙகப்படலைண்டுலமன்ை குரல்களும் ஆஙகாஙலக 
ஒலித்திருந்தன. Oslo Metropolitan Universityபத்திரிவக 
மற்றும் ஊடகவியல் ஆய்வுத்துவைப் லபராசிரியர் 
Rune Ottosenஅசாஞ்வச லொபல் விருதுக்குப் 
பரிந்துவர லசய்திருந்தார். பிரித்தானிய நீதிமன்ைத் 
தகைல் மிகுந்த கைவேக்குரியது என்று லதரிவித்துள்ள 
அ ை ர் ,  ஊ ட க ச்  சு த ந் தி ர த் தி ற் கு ம் 
கருத்துச்சுதந்திரத்திற்கும் இது மிகப்லபரிய 
பின்னவடவு என்றும் கருத்துவரத்துள்ளார். Muratov 
மற்றும் Ressa ஆகிய இருைரும் இந்த ஆண்டின் 
சமாதானத்திற்கான லொபல் விருதுக்குத் 
தகுதியானைர்கள் என ெம்பும் Ottosenஇந்த ஆண்டு 
அவமதிக்கான லொபல் லதரிவுக்குழுவின் 
நியாயப்படுத்தல் குறிப்புகளின் கீழ் அசாஞ்சும் 
ல ப ா ரு ந் த க் கூ டி ய ை ர்  எ ன் ப வ த ச் 
சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். மூன்ைாைது ெபராகலைனும் 
அசாஞ் லதர்ைாகியிருக்கலைண்டுலமன்றும் அைர் 
ைாதிடுகின்ைார்.

இந்த ஆண்டு அசாஞ் சமாதான லொபல் 
விருதிவனப் லபற்றிருந்தால், மிகவும் கடினமான 
இன்வைய சூழ்நிவேயில் அைருக்குத் லதவையான 
ஆதரவுத்தளத்திவன விருது விரிவுபடுத்தியிருக்கும். 
துணிகரமான ஊடகவியோளர்களுக்கு ஆதரவும், 
பாதுகாப்பும் உள்ளது என்ை சமிக்வஞவய லொபல் 
வி ரு து க் கு ழு  உ ே கி ன்  க ை ன த் தி ற் கு க் 
லகாண்டுைந்திருக்க முடியும் என்கிைார்.

அசாஞ் லொபல் விருதுக்குத் லதரிைாகியிருந்தால் 

2010ஆம் ஆண்டின் நிவேவய ஒத்ததாக அது 
அவமந்திருக்கும். அந்த ஆண்டு சீன அரசின் மனித 
உரிவம மீைல்கவள எதிர்த்துச் லசயற்பட்டுைந்த 
மனித உரிவமயாளர் Liu Xiaoboஇற்கு விருது 
ைழஙகப்பட்டது. அைர் அப்லபாது சீனாவில் 
சிவையில் அவடக்கப்பட்டிருந்தார். இந்த ஆண்டு 
அசாஞ்சிற்கு ைழஙகப்பட்டிருந்தால் அதவனலயாத்த 
சூழல் மீண்டும் ஏற்பட்டிருக்கும். 2010இல் இந்த 
விருது ைழஙகப்பட்டவமக்கு சீனா தனது 
கடுவமயான எதிர்ப்பிவன லொர்லைக்குத் 
லதரிவித்திருந்தது. அசாஞ் அலமரிக்காவிற்கு 
எதிரானைர் என்ை அடிப்பவடயில், அைருக்கு 
ைழஙகப்பட்டிருந்தால் அலமரிக்க- லொர்லை உைவு 
ப ாதி க் க ப் படக்கூடும் .  அலமரி க் க ாவின் 
லசல்ேப்பிள்வள என்று விளிக்கப்படுமளவிற்கு 
லொர்லை அலமரிக்க உைவு உள்ளது. லொபல் விருது 
என்பது முற்றுமுழுதாக அரசியல், அதிகார 
ெேன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட சுயாதீன லைளியிவனக் 
லகாண்டிருக்கின்ைது எனச் லசால்லிவிட முடியாது.

அ்சாஞ நவசால்னுஜசாக இருநதிருந்தசால்…

பிரான்சிலிருந்து லைளிைரும் Le Monde Diploma-
tiqueசர்ைலதசப்பதிப்பின் ெைம்பர் இதழில் ஒரு 
கட்டுவரயில், அதன் ஆசிரியர்களான Serge Halimi 
மற்றும் Pierre Rimbert ஆகிய இருைரும் ஒரு 
ஒப்பீட்டிவனச் லசய்துள்ளனர் .  ‘அசாஞ் 
ெைால்னுஜாக இருந்திருந்தால்… ’ என்பது 
அக்கட்டுவரயின் தவேப்பு. லமற்கின் ஊடகஙகள் 
எவைாறு ஜூலியன் அசாஞ்சிவனயும் Aleksej Na-
valnyj இவனயும் சித்தரிக்கின்ைன, எத்தவகவய 
இடத்திவன அைர்கள் பற்றிய கட்டுவரகள், 
லசய்திகளுக்குக் லகாடுக்கின்ைன என்பது பற்றிய 
விரிைான ஒப்பீட்டுக் கட்டுவர அது.

Aleksej Navalnyjரஸ்யாவைச் லசர்ந்த ைழக்கறிஞரும் 
எதிர்ப்பரசியோளருமாைார். ரஸ்ய ஆட்சிபீடத்திற்கு 
எதிராக இயஙகி ைருபைர். அதற்காக ரஸ்ய அதிகார 
பீ ட த் தி ன ா ல்  அ ச் சு று த் த ல் க ளு க் கு ம் 
துன்புறுத்தல்களுக்கும் சிவைப்படுத்தல்களுக்கும் 
ஆளாகி ைருபைர். அடிப்பவடயில் அசாஞ்சும் 
ெைால்நுஜசும் ஒலர தளத்தில் இயஙகியைர்கள். 
இருைரும் அதிகார எதிர்ப்பாளர்கள். ஆனால் இஙகு 
ஊடகக் கைனக்குவிப்பு சார்ந்த பாரபட்சமானது, 
ெைால்நுஜசினது ‘புதின் எதிர்ப்பு’ கூடுதல் 
ம னி த த் த ன் வம  ை ா ய் ந் த த ா க ப் 
பிரதிபலிக்கப்படுைதாகும்.

அ தி க ா ர  மீ ை ல் க ள் ,  ஊ ழ ல் 
ெ ட ை டி க் வக க ளு க் லக தி ர ா க  ம க் க வ ள 
ஒன்றுதிரட்டுகின்ை சக்தியாகப் பார்க்கப்படுபைர். 
ொடாளுமன்ைத்திற்கு லைளியிோன எதிர்ப்பரசியல் 
த வ ே ை ர் க ளி ல்  மு க் கி ய ம ா ன ை ர ா க ப் 
பார்க்கப்படுபைர். 2000ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
அரசியல் களத்தில் இயஙகி ைருபைர். ஐலராப்பிய 
சார்பு வமய-இடதுசாரிக் கட்சியில் இவணந்து 
லசயற்பட்டைர். லைளிொட்டைர்களின் குடிைரவிற்கு 
எதிரான கடுவமயான இனைாதக் கருத்துகவள 
லைளியிட்டதற்காக 2007இல் அக்கட்சியிலிருந்து 
லைளிலயற்ைப்பட்டைர்.
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ஆயினும் பின்னர் 2013 காேப்பகுதியிலிருந்து, 
சமூக ஊடகஙகவளத் தீவிரமாகப் பயன்படுத்தி 
எதிர்ப்பரசியல் லசயற்பாடுகவளப் பரந்த அளவில் 
முன்லனடுத்து ைந்தைர். ரஸ்ய ஆட்சிபீடத்தின் 
அதிகார- நிர்ைாகத்தைறுகள் மற்றும் ஊழல்கவள 
ைவேலயாளி ஆைணஙகள் (Youtube Documentaries) 
மூேம் லைளிக்லகாணர்ந்தைர் .  2 0 1 5 / 2 0 1 6 
காேப்பகுதியில் விளாமிடிர் புதினின் லெருஙகிய 
குடும்ப உறுப்பினர்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஊழல் 
ஆைணஙகவள லைளிக்லகாணர்ந்ததாகக் 
கூைப்படுகின்ைது. முக்கிய அவமச்சர்கள் மற்றும் 
முன்னாள் பிரதமர்  Dm i t r i j  M e d v e d e v 
உட்பட்டைர்களின் மீதும் குற்ைச்சாட்டுகவள 
முன்வைத்து லைளியிடப்பட்ட ஆைணக் காட்சிகள் 
YouTube ைவேலயாளித் தளத்தில் உேகளவில் 30 
மில்லியன் லபரினால் பார்வையிடப்பட்டுள்ளது.

2008 லஜார்ஜியா ஆயுத முரண்பாட்டில் 
ரஸ்யாவிற்கு ஆதரைாக நின்ைைர். ரஸ்ய – உக்வரன் 
முரண்பாட்டில் கிரிமியா (Crimea) மக்களின் 
சுயநிர்ணய உரிவமக்கு ஆதரைாக நின்ைைர். 2014 
இல் இடம்லபற்ை கிரிமியா லபாதுைாக்லகடுப்பு 
ரஸ்ய ாவி ற்கு ச்  ச ா த க ம ா க த்  த ை ை ா க க் 
வகயாளப்பட்டதான கருத்திவன லைளியிட்டலதாடு, 
உரிய சுயாதீனமான லதர்தல் கண்காணிப்புடன் 
ல ப ா துை ா க் லக டு ப் பு  பு தி த ா க  மீளவும் 
ெடாத்தப்படலைண்டுலமன்ை கருத்திவன 
முன்வைத்தைர்.

2020 ஒரு பயணத்தின் லபாது விசமூட்டப்பட்ட 
நிவேயில் லஜர்மன் அரசின் உத்தரவின் லபரில் 
பர்லீனுக்கு விமானம் மூேம் லகாண்டுலசல்ேப்பட்டு 
சிகிச்வச அளிக்கப்பட்டது. இந்தச் சம்பைம் ரஷய 
– ஐலராப்பிய ஒன்றிய உைவில் லமலும் விரிசவேக் 
லகாண்டுைந்துள்ளது. 2021 ஜனைரி சிகிச்வச முடிந்து 
ொடு திரும்பிய பின்னர் சிவையிேவடக்கப்பட்டார். 
முன்னரும்  ப ே  த டவை கள்  எ தி ர் ப் பு 
ஆர்ப்பாட்டஙகவள ஒழுஙகுலசய்து ெடத்தியதற்காகக் 
வகது லசய்யப்பட்டு சிவையில் அவடக்கப்பட்டவம 
குறிப்பிடத்தக்கது. 2012 – 2014 காேப்பகுதியில் இைர் 
ஏழு தடவைகள் வகது லசய்யப்பட்டவமவய, 
அரசியல் பன்வமத்துைத்திவன ஒடுக்கும் 
ெடைடிக்வக என ஐலராப்பிய மனித உரிவமகள் 
நீதிமன்ைம் கண்டித்திருந்தது.

ம�ற்கு ஊடக அணுகுமுடறையின அரசியல்

Aleksej Navalnyjஒரு துணிகர அதிகார எதிர்ப்பாளர் 
எனப் பே ஊடகஙகள் முக்கியப்படுத்தி 
கட்டுவரகவள எழுதுகின்ைன .  ஆசிரியர் 
தவேயஙகஙகள் தீட்டப்பட்டுள்ளன. அசாஞ் மீதான 
அலமரிக்க சி.ஐ.ஏ கடத்தல் மற்றும் படுலகாவேத் 
திட்டஙகள் லதாடர்பான அம்பேப்படுத்தல் 
தகைல்கவள உேக ஊடகஙகள் உரிய முவையில் 
கைனப்படுத்தவில்வே என்ை விமர்சனஙகவள 
அைர்கள் முன்வைக்கின்ைனர். அசாஞ் விைகாரத்தில் 
ஊடகஙகள் அப்படியல்ே. அைருவடய விடுதவே 
லதாடர்பாக ஆதரவு லதரிவித்தும், அைவர 
அலமரிக்காவிடம் வகயளிப்பது லதாடர்பாகவும் 
லகாள்வக ரீதியாக எதிர்த்தும் எழுதுகின்ை 

ஊடகஙகளும் தனிப்பட்ட ெபராக அைவரயும், 
விக்கிலீக்ஸ் அம்பேப்படுத்தல் முவைவமகள், 
அைருவடய அரசியல் கூட்டுகள் லதாடர்பாகப் 
பிரஸ்தாபிப்பது ைழக்கமான ஒன்ைாகும்.

சமகாேத்தில் இந்த இருைர் பற்றிய பாரபட்சம்மிக்க 
ஊடகக் கட்டுவரகள், ‘மனித உரிவமகள் மற்றும் 
ஊடகச்சுதந்திரம்’ ஆகிய லசால்ோடல்கள் எவைாறு 
ைசதிக்லகற்ப லெகிழ்வுத்தன்வமயுடன் (flexibility) 
வகயாளப்படுகின்ைன. அதிலும் குறிப்பாக லமற்கின் 
மிகப்லபரிய விழுமியஙகளாக ஜனொயகமும் 
ஊடகச்சுதந்திரமும் பிரஸ்தாபிக்கப்படுகின்ை 
புைநிவேயில் அதன் லபாலித்தன்வமவயலய 
இவவிருைர் பற்றிய ஊடகச்சித்தரிப்புகள் 
பிரதிபலிக்கின்ைன.

பிரச்சார இயநதிரமும் பசாரபட்்மும்

இ த வ ன த் த ா ன் ,  எ தி ரி ெ ா டு க ள ா ல் 
பாதிக்கப்பட்டைர்கவளயும், அலமரிக்காவினாலும் 
அ த ன்  ல ெ ச  ச க் தி க ளி ன ா லு ம் 
பாதிக்கப்பட்டைர்கவளயும் பிரச்சார இயந்திரம் 
பாரபட்சமாகக் வகயாளுகின்ைது என்று Noam 
Chomskyமற்றும்Edward S .Hermanஇவணந்து 
எழுதிய‘Manufacuring Consent’ எனும் நூலில் 
குறிப்பிடுகின்ைனர். லைகுஜன ஊடகஙகளின் 
லபாருளாதார அரசியல் பற்றிய நூல் அது. அதிகார 
மற்றும் லபாருளாதார ெேன்கள் லசய்திவய 
ைடிைவமப்பதில் எத்தவகய கணிசமான 
பஙகாற்றுகின்ைன, பிரச்சிவனகள் எவைாறு 
உருைாக்கப்படுகின்ைன, தவேப்புகள் எவைாறு 
லதர்வுலசய்யப்படுகின்ைன என்பவதப் பகுப்பாய்வு 
லசய்கின்ைது. உேவகப் புரிந்து லகாள்ளத் லதவையான 
தகைல்கவள ைழஙகுதிலிருந்து அலமரிக்க லைகுஜன 
ஊடகஙகள் எவைாறு லதால்விகண்டன 
என்பதற்கான காத்திரமான மதிப்பீட்டிவன 
உள்ளடக்கிய ஆய்வு நூல் அது. உண்வமவயத் 
லதடுைது லதாடர்பான பத்திரிவககளின் ைழக்கமான 
பிம்பத்திற்கு மாைாக, ஒரு அடிப்பவடயான 
உயரடுக்கு ஒருமித்த கருத்லதாடு எவைாறு 
லசய்திகளின் அவனத்து அம்சஙகவளயும் பரைோகக் 
கட்டவமக்கிைது என்பவத விபரிக்கின்ைனர்.

2010இல் அலமரிக்க Time இதழ் அந்த ஆண்டின் 
ெபராக அசாஞ்சிவனத் லதரிவுலசய்திருந்தது. 
2016இல் ஜனொயகக் கட்சியின் மின்னஞ்சல்கவள 
வீக்கிலீக்ஸ் லைளியிட்டவதயடுத்து, அலமரிக்க 
லம ற்கின் ஊடகஙகள்  அச ாஞ்  மீத ான 
விமர்சனஙகவள முன்வைக்கத் லதாடஙகின. 
குறிப்பாக இந்த மின்னஞ்சல் பிரசுரிப்பிற்குப் 
பின்ன ா ல்  ரஷ ய ப்  பு ேன ா ய் வு த் துவ ை 
இயஙகியிருந்ததான தகைல்களும் உள்ளன.

அ்சாஞ க்தசாடர்பசான �னி்த உரிட� 
சிறைப்பு அறிக்டக

சித்திரைவதகளுக்லகதிரான ஐ.ொ சிைப்பு 
அறிக்வகயாளர் Nils Melzer அசாஞ்வச பிரித்தானியச் 
சிவையில் லசன்று பார்வையிட்டுள்ளார். அசாஞ் 
நிரந்தர சித்திரைவதக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகக் 
குறிப்பிட்டுள்ளார். அசாஞ் விைகாரம் லதாடர்பான 
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தனது விசாரவணகவள வமயமாகக் 
லகாண்டு புத்தகம் ஒன்றிவனயும் அைர் 
எழுதியுள்ளார் .  அலமரிக்காவும் 
பிரித்தானியாவும் கூட்டாக ‘உண்வமவயக் 
குற்ைவியோக்கியுள்ளன’ என்று அதில் 
அைர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அலதலைவள 
சுவீடன் நீதித்துவை மீதும் அைர் 
விமர்சனத்திவன முன்வைத்துள்ளார். 
அசாஞ் மீதான பாலியல் குற்ைச்சாட்டு 
ைழக்கு லகாரிய காேத்வத விட, அந்த 
ை ழ க் கு  நி லு வ ை யி ல் 
வைக்கப்பட்டிருந்தவமயானது, அசாஞ் 
மீது அைதூறு பரப்பும் லொக்கிோனது 
என்றும் அைர் பதிவுலசய்துள்ளதாக 
ஊ ட க த்  த க ை ல்  ஒ ன் றி ல் 
அறியக்கிவடக்கிைது.

அலமரிக்காவில் சட்டவிதிகளுக்கு 
ஏற்ப நீதியான விசாரவணகள், ைழக்கு 
மற்றும் சிவைப்படுத்தல் நிகழும் 
என்பதற்கான உத்தரைாதம் எதுவும் 
இல்வே. சி.ஐ.ஏ கடத்தல், படுலகாவேத் திட்டம் 
அதற்கான அண்வமய உதாரணம். அலமரிக்க சிவை 
உத்தரைாதஙகவள விசாரவண லசய்து அறிக்வக 
லைளியிட்டுள்ள சர்ைலதச மன்னிப்புச் சவப (Am-
nesty International), அவை திருப்தியளிக்கும் சூழலில் 
இல்வே எனத் லதரிவித்துள்ளது. எனலை அசாஞ் 
நிச்சயம் அலமரிக்கச் சிவைகளில் சித்திரைவதகளுக்கு 
உட்படுத்தப்படுைார்.

வழக்கு – தீர்ப்பு – பலம் - பலவீனம்

அசாஞ் ைழக்கு விைகாரத்தில்,அலமரிக்கா தனது 
இேக்கில் ஒருபடி முன்லனறியுள்ளது. முந்வதய 
தீர்ப்பில் அசாஞ்சின் சிவைப்படுத்தல் சூழல் 
அைவரத் தற்லகாவேக்கு இட்டுச்லசல்ோத 
ைவகயில் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தப்படுத்தப்படுை
தற்கு நீதிமன்ைம் இடம் லகாடுக்கவில்வே என்ை 
அடிப்பவடயில் அலமரிக்காவின் லமன்முவையீடு 
அவமந்திருந்தது. முந்வதய தீர்ப்பு அடிப்பவடயில் 
மிகப் பேவீனமானது. வகயளிப்பிற்கு எதிராக மிக 
நியாயமான பே ைாதஙகள் இருந்தலபாதிலும், 
அசாஞ்சின் உள-உடல் நிவேவய முன்னிவேப்படுத்தி 
த ற் லக ா வ ே க் க ா ன  ஆ ப த் தி வ ன 
முதன்வமக்காரணமாகக் கூறித் தீர்ப்பு ைழஙகியவம 
பேவீனமான தீர்ப்பு. அத்தீர்ப்பின் மவைமுகமான 
லபாருள், உள-உடல் நிவே சீராக இருந்தால் 
வகயளிக்கப்படோம் என்பதாகும். இன்லனாரு 
ை வ க யி ல்  அ ை ர்  கு ற் ை ை ா ளி  எ ன் று 
ஒப்புக்லகாள்ளப்பட்ட தீர்ப்பு அதுைாகும்.

அலமரிக்க லமாழியியல் அறிஞரும் விமர்சகருமான 
Noam Chomskyமுந்வதய தீர்ப்புத் லதாடர்பாகத் 
லதரிவித்த கருத்துகள் முக்கியமானவை. அல்ஜசீரா 
ஊடகத்திற்கு அைர் இவைாறு கூறியிருக்கின்ைார். 
அதவன மீள் நிவனவூட்டுைது லபாருத்தமுவடயது.

‘அலமரிக்காவின் காட்டுமிராண்டித்தனமான 
சிவைைாச முவைவமக்குள் அசாஞ் அனுப்பப்படப் 
லபாைதில்வே என்ை நிகழ்வு லகாண்டாடத்தக்கது. 
ஆனால் மீதியவனத்தும் ஒரு லபரழிவு. இந்தத் தீர்ப்பு 

வபடன் நிர்ைாகத்திற்கு ஒரு பரிசாக அவமந்திருக்கிைது. 
சர்ைலதச ைழக்கு ஒன்றின் லபாறுப்வபச் 
சுமப்பதிலிருந்து அைர்கள் தப்பிக் லகாள்கின்ைனர்.

ஒரு மனநிவே பாதிக்கப்பட்டைராக அசாஞ் 
முத்திவர குத்தப்பட்டுள்ளார். இது எத்தவகய 
லைடிக்வகயானது என்பலதாடு, அைரது தரப்பில் 
ை ா தி ட் ட  ை ழ க் க றி ஞ ர் க ள ா ல் 
நிராகரிக்கப்பட்டலபாதும், இத்தீர்ப்பு அலமரிக்க 
குற்ைச்சாட்டுகளுக்கு ஒரு சட்டரீதியான 
அஙகீகாரத்திவன ைழஙகியுள்ளது.  அந்த 
அஙகீகாரத்தின் விவளவு, எதிர்காேத்தில் அதிகார 
வமயஙகள் மூடிமவைக்க விரும்பும் அரசுகளின் 
குற்ைவியல் ெடைடிக்வககவள லபாதுமக்களுக்கு 
அ ம் ப ே ப் ப டு த் த  முவனயும்  ஒ ரு ைவ ர 
ஒதுஙகவைப்பதற்கான அஙகீகாரத்வதயும் 
ைழஙகுகின்ைது’

வகயளிப்பானது, மனிதஉரிவமச் சாசன மீைல் 
என்லைா, ஊடகச் சுதந்திரத்திற்கு எதிரானது 
என்லைா, நீதிக்குப் புைம்பானது என்லைா தீர்ப்பு 
ைழஙகப்படவில்வே. அசாஞ் ைழக்கிவன 
பிரித்தானிய நீதித்துவை நீதியாகக் வகயாளவில்வே 
என்பவதலய Noam Choms k yஇன் கருத்து 
ைலியுறுத்துகின்ைது. ஆைணக் கசிவுகள், இரகசியத் 
தகைல்கவள அடிப்பவடயாகக் லகாண்ட 
‘விசாரவண ஊடகவியல் லசயற்பாடுகளுக்கு’ மிக 
லமாசமான விவளவை ஏற்படுத்துைதாகவும் 
ைரோற்று இழிைாகவும் இந்தத்  தீர்ப்பு 
கணிக்கப்படுகின்ைது. வகயளிப்புக்கு சாதகமான 
சமிக்வஞவய பிரித்தானியா ைழஙகியுள்ள இன்வைய 
சூழலில், அம்முடிவுக்கு எதிரானதும் அசாஞ்சின் 
விடுதவேவய ைலியுறுத்தியதுமான கருத்தியல் 
லபாராட்டஙகள் பரந்த அளவில் முன்லனடுக்கப்பட 
லைண்டிய லதவைவய ைலியுறுத்தி மனிதஉரிவமகள் 
மற்றும் ஊடகக் குரல்கள் ஒலித்துக்லகாண்டுதான் 
உள்ளன.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர, நார்வ
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க்காடு்களின் நடுவில்

டிரசாட்ஸ்கி �ருது
trotskymarudu@gmail.com

க்ைஞைரும் நானும்

முரலசாலி அலுைேகத்துக்கு அருகிலேலய 
அவமந்திருந்த, பாவைச்சந்திரன் மூேம் அறிமுகமான 
கடலூர் கிள்ளிைளைன், அைர்தம் துவணவியார் 
ஆண்டாள் ஆகிலயாரின் பஙகளிப்பில் இயஙகிைந்த 
தமிலழாவச அச்சகம் 1990களில் முற்லபாக்கு 
முகஙகளின் லதாடர்புகளுக்கும் சந்திப்புகளுக்கும் 
முக்கியச் சந்திப்பு வமயமாக அவமந்திருந்தது. 
குறிப்பாக ஒத்த சிந்தவனயுவடய இதழியோளர்கள், 
திராவிட இயக்கச் சிந்தவனயாளர்கள் திவரப்படம், 
கவிவத, கவத, கட்டுவர என இேக்கியத்தளத்திலும் 
பவடப்புத்தளத்திலும் இயஙகிைந்த பவடப்பூக்கம் 
மிக்க இவளஞர்களின் கூடுமிடமாகவும் அது 
மாறிைந்தது. அச்சகத்திலிருந்து ‘அரஙலகற்ைம்' என்ை 
லபயரில் ஒரு அரசியல் ஏடும் லைளிைந்து 
லகாண்டிருந்ததால் கிள்ளிைளைன் அந்தக் 
கூடுவகக்கு மிகுந்த முக்கியத்துைம் லகாடுத்து 
ஆதரித்தார். அச்சகத்தின் லபாறுப்பாளராய் நின்று 
பணிலசய்த கவிஞர் பழநிபாரதி, லமதுலமதுைாக 
பல்லைறு துவைகளில் காலூன்றி லைளிச்சத்திற்கு 
ைந்துலகாண்டிருந்த ெண்பர்களுடன் வகலகார்த்துப் 
பயணித்ததும் முக்கியமானது.

1980களில் இேஙவகயில் லைடித்த இனக் 
கேைரத்தில் லைளிலயறிைந்த ஈழத்தமிழர்களில் 
லச.லயாகொதன் அஙகுதான் ைந்து அவைப்லபாது 
தஙகுைார். காேப்லபாக்கில் சமசிந்தவனயாளர்களும் 
லபரியாரிய ஈடுபாட்டாளர்களும் மார்க்சியச் 
சிந்தவனயாளர்களுமாய் நிரம்பிைழிந்த ஒரு லபரும் 
இவளஞர் கூட்டம் சந்தித்து மகிழும் வமயமாக அது 
உருலைடுத்தது. குறிப்பாக, அண்வமயில் மவைந்த 
ஈழத்து எழுத்தாளர் லச.கலணசலிஙகன், கவிதாசரன், 
ஜனொதன், இேஙவக ொதன் லபான்லைார் 
லதாடர்பும் அப்லபாதுதான் எனக்குக் கிவடத்தது. 
அலதலபாே, தமிலழாவச அச்சகத்துக்கு அருகில் 
இளம்பிவை ெடத்திைந்த அச்சகத்தில்தான் எஸ்.
லபா.எனக்கு அறிமுகமானார். ஈழத்துச் லசாந்தஙகள் 
பேர் சந்தித்துக் கேந்துவரயாடும் களஙகளாக 
அப்லபாது அச்சகஙகளும், இேக்கியலமவடகளும் 
லபரும்பஙகாற்றின.

காக்வகக் குழுமத்தின் மூேம் புதிய பயணத்வதத் 
லதாடஙகிய கவிஞர் கி.பி.அரவிந்தன், முகிேன், 
வைகவை, லைணுலகாபால், நிேைளம் சந்திரலசகர், 
முத்வதயா உள்ளிட்ட லதாழவமகளும் எனக்கு 
ெட்பாகக் கிவடத்தது ;  அந்த 1 9 8 0களின் 
காேகட்டம்தான். இப்லபாது காக்வக குழுமத்தில் 

காலூன்றி நிற்கிை ெண்பர்களில் சிேர் அப்லபாது, 
எல்ோ ொளிலும் அல்ேது எல்ோ லமவடகளிலும் 
தைைாமல் லதாடர்புலகாள்கிை, அல்ேது சந்திப்பு 
நிகழ்த்துகிை பதிவுலசய்யப்படாத ஒரு இயக்கமாகலை 
என்னுடன் ெட்பில் இருந்தார்கள்; இப்லபாதும் 
அப்படிலய லதாடர்கிைார்கள்.

அந்தக் காேக்கட்டத்தில் எனது லகாட்டுச் 
சித்திரமாக லைளிப்பட்ட லபரியார், அண்ணா, 
கவேஞர் உள்ளிட்ட ஓவியஙகள் தமிழகத்தின் 
சிற்றிதழ்களில் மட்டுமின்றி லைகுசன ஏடுகளிலும் 
லைளிைரத் லதாடஙகியிருந்தன. எனினும், அரசியல் 
சார்ந்த கருத்துப்படஙகவள அரஙலகற்ைம் தவிர்த்த 
பிை எந்த இதழுக்கும் ொன் லகாடுக்கவில்வே. அதில் 
எனக்கு ஆர்ைமும் இல்வே. ஆனால், கிள்ளியுடன் 
இருந்த பிவணப்பின் காரணமாக அரஙலகற்ைத்துக்கு 
மட்டும் ைவரந்து லகாடுத்துக் லகாண்டிருந்லதன். 
அதில் ஒரு முக்கியமான படம் பாபர் மசூதி இடிப்பு 
சம்பந்தப்பட்ட கருத்துப்படம். படத்தின் கருத்து 
இதுதான்: பாபர் மசூதிவய ஒரு சாமியார் 
கட ப் ப ாவ ைய ா ல்  அடித்து  உவடத்து க் 
லகாண்டிருப்பார். உேகத்தைர் அவதப் பார்த்து 
லைட்கித் தவேகுனிைார்கள். ஆனால் அப்லபாது 
பிரதமராய் இருந்த ெரசிம்மராவும் பாபர் மசூதி 
இடிப்புக்கு லபருஙகூட்டத்வதச் லசர்த்துக்லகாண்டு 
ைந்திருந்த அத்ைானியும் லைலைாரு பக்கம் திரும்பி 
லைடிக்வக பார்த்துக் லகாண்டிருப்பார்கள். அந்தக் 
கருத்துப் படத்வதப் பார்த்து லெகிழ்ந்த கவேஞர் 
அைர்கள் அகமகிழ்ந்து பாராட்டியதாக கவேஞருக்கு 
லெருக்கமான ெண்பர்கள் சிேர் எனக்குச் 
லசான்னார்கள்.

அலதலபால், ஆனந்தவிகடன் இதழில் லைளிைந்த 
கவேஞரின் பவடப்பு ஒன்றுக்கு ஆதிமூேம் ைவரந்த 
லகாட்லடாவியம் ஒன்று பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது. 
அந்தச் சமயத்தில் ஆதிமூேம் ஓவியத்வதப் 
பாராட்டிய கவேஞர் அைர்கள் அைலராடு 
இவணத்து என்வனயும் நிவனவுகூர்ந்து பாராட்டு 
ைார்த்வதகவளச் லசான்னதாக ெண்பர்கள் லசால்லி 
மகிழ்ந்தார்கள்.

அவதயடுத்து 'ஜமதக்னி' எழுதி ொகொதன் 
அைர்கள் லைளியிட்ட மூேதனம் நூல் லைளியீட்டு 
நிகழ்வு என்வன கவேஞரிடம் லெருஙகி நிற்க 
வைத்தது. ொன் லபரிதும் மதிக்கிை லதாழர்கள் 
ெல்ேகண்ணு, சஙகரய்யா, லக.டி.லக.தஙகமணி, 
ஆவனமுத்து ஐயா , தமிழ்க்குடிமகன், ொ .
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அருணாசேம் உள்ளிட்ட லபருமக்கள் அமர்ந்திருந்த 
லமவடயில் என்வன லகௌரைப்படுத்தியது என்னுள் 
நீஙகா நிவனைாக நிவேலபற்றுவிட்டது. அப்லபாது 
என்லதாவளத் லதாட்டு அருகில் நிற்கவைத்துப் 
படம் எடுக்கச் லசான்னது மைக்கமுடியாத நிகழ்வு. 
அதன்பிைகு பல்லைறு நிகழ்வுகள் ெடந்தன. குறிப்பாக, 
லசம்லமாழி மாொட்டு நிகழ்வின் லதாடக்கம் 
என்வன கவேஞரிடம் இன்னும் லெருஙகிப் பழகவும் 
பணிலசய்யவுமான அரிய ைாய்ப்வப ஏற்படுத்தித் 
தந்தது. ஊர்ைேத்துக்கான அேஙகார ைண்டிகள் 
லதாடஙகி மாொட்டின் சித்திர லைவேப்பாட்டுக்கான 
லமாத்தப் பணிகளும் எனக்கு ைந்துலசர்ந்தது. 
லமாத்தப் பணிகவளயும் ொலன லசய்துமுடிப்பது 
எனக்கு அழுத்தம் தரக்கூடிய ஒன்ைாக இருந்ததால், 
லபாருத்தமான எல்ோ ஓவியர்கவளயும் 
இவணத்துக்லகாண்டு அந்தப் பணிகவளச் 
லசய்துதந்லதன்.

மாொட்டு நிகழ்வுக்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட 
காட்சிப்பதிவுகளில், ஒரு ைண்டியில் சாதி மறுப்பில் 
மு ன் ன ணி யி ல்  நி ன் ை  ல த ன் ன ா ட் டு ப் 
புரட்சியாளர்கவளயும் திப்புசுல்தானுக்குத் 
துவணநின்ை அைரது லபார்ப்பவடத் தளபதிகவளயும் 
ைவரந்து சித்திரமாக்கித் தந்லதன். மகஇக 
லமவடகளிலும் நிகழ்வுகளிலும் மட்டுலம 
காட்சிப்படுத்தப்பட்டுைந்த இப்படியான 
சித்திரஙகவள முதன்முவையாய் அரசு நிகழ்வுகளில் 
இ ட ம் லப ை ச்  ல ச ய் லத ன் .  இ ந் த ச் 
சித்திரஙகவளலயல்ோம் பார்த்துவிட்டு, கவேஞர் 
உடலன என்வன அவழத்துைர ஆள் அனுப்பி 
விட்டார்.

தவேவமச் லசயேகத்தில் உள்ள அைரது 
அவைக்குள் நுவழயும்லபாலத இரு வககவளயும் 
கூப்பி கவேஞருக்கு ைணக்கம் லதரிவித்துக்லகாண்டு 
உள்லள லபாகும்லபாலத, "பார்த்லதன். எல்ோ 
ஓவியஙகளும் ென்ைாக ைந்திருக்கின்ைன. அதிலும் 
லதன்னாட்டுப் புரட்சிவய நிவனவுகூர்ந்து நீஙகள் 
ைவரந்திருந்த லகாட்டுச் சித்திரஙகள் பிரஞ்சுப் 
புரட்சி ஓவியஙகவள எல்ோம் என் நிவனவுக்குக் 
லகாண்டுைந்துவிட்டைன" என்ைார். அப்லபாது இரு 

கரஙகவளயும் கூப்பி அைரரருகில் லபாய் ைணஙகி 
நின்லைன். என் வககவளப் பிடித்துக்லகாண்டு 
ைாழ்த்தினார்.

பின்னர்,  கவேஞருக்கு அருகில் நின்றுலகாண்டிருந்த 
முதல்ைரின் உதவியாளர் திரு.சண்முகொதன் 
அைர்கள், முதல்ைர் அவைக்குப் பக்கத்தில் இருக்கிை 
ஒரு அவைக்கு அவழத்துச்லசன்று, "உஙகள் 
சித்திரஙகளின்மீது தவேைர் மிகுந்த மரியாவத 
வைத்திருக்கிைார். கடந்த இரண்டு, மூன்று ொட்களாக 
காரில் லபாகும்லபாதும் ைரும்லபாதும் உஙகவளப் 
பற்றியும் உஙகள் ஓவியஙகவளப் பற்றியும்தான் 
லபசிக்லகாண்டிருக்கிைார். எனலை, இந்தப் பணிவய 
மிகச் சிைப்பாக லசய்துதரலைண்டியது உஙகள் 
கடவம" என்றும் லசான்னார். இவதக் லகட்டவுடன் 
கவேஞவரப் பற்றியும் அைருவடய கவேரசிப்பு 
குறி த்தும்  எனது  த ந்வதய ா ர்  பல் லைறு 
காேகட்டஙகளில் லசான்ன தகைல்கள் எல்ோம் 
நிவனவுக்குைர லகாஞ்சம் கண்கேஙகிவிட்லடன்தான்.

மாொட்டுக்கான சித்திரப் பணிகள் ெடந்து 
லகாண்டிருந்தலபாது இவடயிவடலய பார்க்க 
ைருைார். எல்ோ பத்திரிவகயாளர்கவளயும் கூட்டி 
முன்லன அமரவைத்துக்லகாண்டு, அைர்கள் 
முன்னிவேயில் என்வன மட்டும் தனிலய அவழத்து 
என்வன முன்னிவேப்படுத்தும் முகமாக 
சித்திரஙகளில் உள்ள விைரஙகவள விளக்கிச்லசால்ேச் 
லசால்லிக் லகட்பார்.

பத்திரிவககளிலும் பவடப்புகளிலும் மட்டுலம 
எனது சித்திரஙகவளப் பார்த்து என்வனப் பாராட்டி 
மகிழ்ந்துலகாண்டிருந்த கவேஞர் அைர்கள், 
ொகொதன் விழா நிகழ்வில் அருகில் அவழத்து 
நிற்கவைத்துப் படம் எடுத்ததும் லசம்லமாழி 
மாொட்டு நிகழ்வுகளில் என்வன முன்னிறுத்திப் 
லபருவம லசய்ததும் என் ைாழ்வின் மைக்கமுடியாத 
நிவனவுகளாக லைரூன்றிவிட்டன. அது லகாஞ்சம் 
லகாஞ்சமாய் முவளவிட்டு கிவளவிடவும் லசய்தன.

இந் நிகழ்வுகளுக்குப் பிைகு மீண்டும் என்வன 
அவழத்து சிே பணிகவள ொன் லசய்யலைண்டும் 
என்று கவேஞர் என்வனப் பணித்தார். அந்தச் 
சம்பைத்வத அடுத்த பதிவில் லசால்லைன்.
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காயோன் கவட என்றும் ஆக்கர் கவட 
என்றும் பவழய இரும்புக்கவட என்றும் 
அவழக்கப்படும் உேகத்தில்... ொகரீக, கோச்சார.. 
ைவரயறுக்கப்பட்ட விதிமுவைகளுக்கும், ைாழ்க்வக 
முவைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு ைாழும் மனித 
இயந்திரஙகளின் துருப்பிடித்த ைாழ்க்வகவய ெம்மில் 
லபரும்பாலோர் அறிந்தும் அறியாமலும் இருக்கோம்.

மனித சமூக லபரவமப்பில் லபாருந்தாத 
எத்தவனலயா மனிதக் கூட்டப் பிரதிகளில் ஒன்ைாக 
தினந்லதாறும் ெம்முன் எதிர்பட்டாலும் ெமது கைன 
ஈர்ப்பின் பால் உட்படாத ஒரு வித சமூக ைவகவமயின் 
சிறு அேகாய் லைளிப்படும் வகத்துப் லபானைர்களின் 
பிரதி தான் குப்வப லபாறுக்குபைர்கள் ைாழ்க்வக.

லபாருளாதார சுழற்சியில் கிராமஙகளும், சிறு 
ெகரஙகளும் வீசிலயறிந்த மனிதர்கள் தஞ்சமவடய 
லபரு ெகரஙகவள லொக்கிப் பவடலயடுக்கிைார்கள். 
அப்படி ைருபைர்கவள ஒருலபாதும் அந்ெகரஙகள் 
இருகரம் நீட்டி ைரலைற்பதில்வே; ஒதுக்கித் 
தள்ளுைதில்வே. பிவழப்பின் எதிர் லொக்குதலோடு 
லசல்பைர்களின் முன் இருளான, லைறுவமயான 
அைர்தம் கனவுகவள நிர்மூேமாக்கிடும் லபரும் 
அபாயகரமான சூழல் எதிர் லகாள்கிைலபாது 
விரக்தியின் விளிம்புகளில் துரத்தப்படும் நிவே 
உருைாகின்ைது.

அ ை ர் க ள்  கு ற் ை ை ா ளி க ள ா க ல ை ா , 
ல ப ா று க் கி க ள ா க ல ை ா ,  ம ன ப் பி ை ழ் வு 
லகாண்டைர்களாகலைா , உதிரிகளாகலைா 
ைடிைவமக்கப்படுகின்ைனர் .  ஜ ாதி ,  மத 
அவடயாளஙகள் நீர்த்து, நிைம் மாறி முற்றிலும் 
அழிந்து லபான நிவேயில் அருைருப்பான 
லதாழில்களான சாக்கவட தூர் ைாருதல், பிணம் 
எரித்தல், லஹாட்டல்களில் எச்சில் இவேகவள 
அள்ளுதல், மதுக்கவடகளின் பார்களில் எடுபிடியாக 

லைவே பார்ப்பது, மருத்துைமவனக் கழிவுகள் 
குறிப்பாக பிைக்கும் சிசுக்களின் கழிவுகளான 
நீர்க்குடம், லதாப்புள் லகாடி லபான்ைவைகவள 
அப்புைப்படுத்துைது, சாராயம்.. கஞ்சா விற்பது, 
விபச்சாரத் லதாழில்களில்.. லதால் பதனிடும் 
லதாழில்களில்..சாயப் பட்டவைகளில்.. பிளிச்சிங 
பட்டவைகளில் ஈடுபடுைது, கூலிக் லகாவேகாரர்களாக 
லசயல்படுைது எனவும், அரசியல் கட்சிகளின் 
எடுபிடிகளாகவும், கடத்தல் லதாழில்களில் 
ஈடுபடுைதுமாக பேர் அவேக்கழிக்கப்பட்டு ையிறு 
நிரப்பித் திரிகிைார்கள். இைற்றிற்லகல்ோம் ைாய்ப்புக் 
கி வ ட க் க ா ம ல ே ா  அ ல் ே து  வி ரு ப் ப ம் 
லகாள்ளாதைர்கலளா பிச்வச எடுப்பதிலும், எச்சில் 
இவேகவளப் லபாறுக்குைதிலும் அமிழ்ந்து 
விடுகிைார்கள். லமற்கண்டவைகளிலிருந்து விேகி 
நிற்கும் பேர் தஙகளுக்கான சுய லதாழில் ைாய்ப்வப 
ஏற்படுத்திக் குப்வபகவளத் லதடி அவேகிைார்கள். 
பிளாஸ்டிக், கண்ணாடி பாட்டில்கள், பவழய 
இரும்பு.. தகரம்.. காகிதஙகள்.. மனித.. மிருக 
எலும்புகள் எனத் லதடித் திரட்டுகிைார்கள்.

லபரு ெகரஙகளில் உருைான இந்த குப்வப 
லபாறுக்கும் ைர்க்கம் லமல்ேலமல்ே சிறு ெகரஙகள்.. 
கிராமஙகள் ைவர நீண்டுவிட்டது. இைர்களின் 
ைாழ்வு முவைகளில் லபருத்த லைறுபாடுகளும், 
வித்தியாசஙகளும் இருப்பதில்வே.

பவழய வெந்த உரச்சாக்குகவளக் லகாண்டும், 
பவழய லகரி லபக்குகவளக் லகாண்டும் குப்வப 
லபாறுக்கும் இைர்களில் ையது வித்தியாசஙகளும்.. 
பால் லைறுபாடுகளும் உண்டு. எல்லோரும் 
எவதயாைது சாக்கவடகளில். .சாவேலயார 
குப்வபகளில்.. வீடுகளுக்கருகில்.. லபாது நிறுைன, 
கவடகளின், மருத்துைமவனகளின் அருலக மற்றும் 
ெகராட்சி, மாெகராட்சி குப்வபக் கிடஙகுகளில் 
குவிந்து கிடக்கும் குப்வபகவள கிண்டி, கிண்டி 

்கட்டுழர

வ்ந்ததீபன

துருப்பிடித்த வாழ்வுககுப் 
ற�ாராடும் உயிர்கள்

இவர்்கள ச்கலாணடு வரும் குபச்ப்கசள வலாங்கி சேலாத்தத்தில விறகும் ்கலாய்லான் ்கச்ட்க்கலாரர்்கள 
வீடு மேல வீடு ்கட்டுவதும், மேலாட்்டலார் வணடி.. மவன்.. ் லாரி என்று வலாங்குவதும், வட்டி்ககு்க ்க்டன் 
ச்கலாடுத்து வலாங்குவதும், உ்டம்ச்பல்லாம் நச்க்களலா்க அ்ங்்கரிப்பதுேலா்க சசலாகுசு வலாழ்்கச்க 

வலாழ்கிறலார்்கள. ஆனலால ்பலாவம்.. இநத குபச்ப ச்பலாறு்ககு்பவர்்கள 
அடுத்த மவசள உணவு்ககு அல்லாடும் ்பரிதலா்ப நிச்யில நசிநது நசிநது சசத்துப ம்பலாகிறலார்்கள.
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ஏதாைது அகப்படுமா என்பதிலே குறியாகக் 
லகாண்டு அவேகிைார்கள்.

சாவேகளில், ைழிப்பாவதகளில் ெடந்து 
லசல்வகயில் இைர்களின் விழிகள் லதடலோடு கீழ் 
லொக்கி தவர லதடித் திரிகின்ைன. தமக்கு முன்லன.. 
பின்லன ைரும், லபாகும் எைவரயும் இைர்கள் 
லபாருட்படுத்துைதில்வே.

குப்வப லபாறுக்குபைர்களில் சிேர், சிே 
லெரஙகளில் பிச்வசயும் எடுக்கிைார்கள்.

இைர்கள் லபாறுக்கும் குப்வபகவள ைாஙகி 
லமாத்தத்தில் விற்பைர்கள் மிகச் லசாற்பமாக 
அவைகவள ைாஙகி பேமடஙகு அதிகமாக 
விற்கிை ா ர் கள் .  தஙகளுக்க ான லபாருள் 
வைப்பவை கலளன  ஏதும ற் ை  இைர் கள் 
கிவடத்தவைகவள தக்க வைக்க முடியாமல் 
உடனுக்குடன் விற்றுத் தீர்க்கிைார்கள்.

இ ை ர் களில்  ஒ ரு  சி ே ரு க் கு  மட்டு ம் 
குடியிருப்புகலளன சுடுகாடு, ஊருக்கு லைளிப்புை 
பகுதிகலளன இருக்கின்ைன. மற்ைபடி அதிகபட்சமாக 
இைர்கள் கிவடக்கும் இடஙகளில் தூஙகி.. கவடகளில் 
ைாஙகித் தின்று ைாழ்கிைார்கள். இரவுகளில் 
ஆண்களும், லபண்களும் மது குடிக்காமல் 
இருப்பதில்வே. இைர்களுக்குக் குழந்வதகளும் 
இருக்கின்ைன. இைர்கள் லபரும்பாலும் குளிப்பலத 
இல்வே. பவழய துணிகள் விற்கும் கவடகளிலிருந்து 
தஙகளுக்கான ஆவடகவள ைாஙகி அணிகிைார்கள்.

குப்வப லபாறுக்குபைர்கள் மத்தியில் லபாட்டியும், 
லபாைாவமயும் எழுந்து ஒருைருக்லகாருைர் தாக்கிக் 
லகாள்ளக்கூடிய சம்பைஙகளும் ெடக்கின்ைன. 
இைர்களின் ைாழ்வு முழுைதும் அதிகபட்சம் குப்வப 

லமடுகளின் அருகிலே காக்கிைது. ஒரு லபாதும் 
அ ரு ை ரு ப் லப ா ,  அ சூ வ ச ல ய ா 
இைர்கள்அவடைதில்வே. ஒரு முவை குப்வப 
லபாறுக்கும் ஒரு லபண்ணின் சிறு குழந்வத 
(2ையதுஇருக்கோம்) ரத்தக் கவை படிந்த ொப்கின்வன 
எடுத்து ைாயில் வைத்திருக்கும் புவகப்படக்காட்சி.. 
ைவேத்தளஙகளில் காட்சிபடுத்தப் பட்டதிலிருந்து 
இைர்களின் ைாழ்வு நிவேகவள எளிதில் யூகித்து 
அறிந்து லகாள்ளோம்.

இைர்கள் லகாண்டு ைரும் குப்வபகவள ைாஙகி 
லமாத்தத்தில் விற்கும் காயோன் கவடக்காரர்கள் 
வீடு லமல் வீடு கட்டுைதும், லமாட்டார் ைண்டி.. 
லைன்.. ோரி என்று ைாஙகுைதும், ைட்டிக்குக் கடன் 
லகாடுத்து ைாஙகுைதும், உடம்லபல்ோம் ெவககளாக 
அேஙகரிப்பதுமாக  லச ாகுசு  ைாழ்க்வக 
ைாழ்கிைார்கள். ஆனால் பாைம்.. இந்த குப்வப 
லபாறுக்குபைர்கள் அடுத்த லைவள உணவுக்கு 
அல்ோடும் பரிதாப நிவேயில் ெசிந்து ெசிந்து 
லசத்துப் லபாகிைார்கள்.

க ா யே ான்  கவடக் க ா ர ர் கள்  குப்வப 
லபாறுக்குபைர்களுக்கு முன் பணம் என்று லகாடுத்து 
அைர்களின் உவழப்வப ..குவைந்த விவேயில்.. 
லபரமின்றி உறிஞ்சுகிைார்கள். ஒருைவர விட்டு 
லைலைாருைருக்கு லபாருட்கவள விற்று விடாமல் 
கண்காணிக்கப்படுகிைார்கள். அப்படித் தைறி 
விற்பைர்கவள கடுவமயாகத் தண்டிப்பதும் உண்டு.

தினம் தினம் லையிலிலும்,மவழயிலும் அவேந்து 
திரிந்து கழிவுகளுக்குள் உழன்று ைாழ்வைத் லதடும் 
இந்த விளிம்பு நிவே மனிதர்களின் ைாழ்வு.. இருள் 
லைளிக்குள்ளிருந்தும் ொற்ைக் குப்வபகளிலிருந்தும்  
லைளிைரும் ொள் எப்லபாது.....? 
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்கட்டுழர

அ. கசா. கபரு�சாள

சி.பி.ராைசாமி அய்யரும் 
சிம்சனின் ஜீப்பும்

அகி் இநதிய்க ்கலாங்கிரஸ்கலாரர்்கள இநதியலாவின் விடுதச்்ககுப பின் ேலாநி்ங்்கசள 
சேலாழிவலாரியலா்கப பிரி்க்கமவணடும் என்ற ்கருத்தில ேலாறு்பலாடு ச்கலாளளவிலச். இதன் பிரதி்பலிபபு 
திருவிதலாங்கூரிலும் சதரிநதது. அபம்பலாது ேச்யலாளப பிரமதசங்்களில ே்்பலார் ேலா்கலாண்க ்கலாங்கிரஸ 

ச்கலாச்சி பிரஜலா ேணடில, திருவிதலாங்கூர் சேஸதலான்க ்கலாங்கிரஸ ஆகிய மூன்று அரசியல 
ஸதலா்பனங்்கள சசயல்பட்்டன. இவவசேபபின் ச்பரிய தச்வர்்கள ்கன்னியலாகுேரி முதல ்கலாச்கம்கலாடு 

வசரயுளள ்பகுதி்கசள உளள்ட்ககியதலா்க ம்கரளம் இரு்ககும் என்று சசலால் ஆரம்பித்தனர்.

“...அப்லபாது சூரியன் மவையும் லெரம். 
சுசீந்திரம் லதற்குத் லதருவில் ொயக்கர் 
லகாட்டாரத்தின் அருலக லபாலீசார் துப்பாக்கியுடன் 
நின்ைார்கள். லமேத்லதரு மூவேயில் துப்பாக்கி சூடு 
ெடந்தது. ஜனஙகள் அேறியடித்துக்லகாண்டு 
ஓடினார்கள். ஒரு கிழவி; ஜம்பர் அணியாதைள்; 80 
ையதுகூட இருக்கோம்; அதிலைகமாக ஓடினாள். 
லதன்லமற்கு மூவேயில் இருந்த ொேடி உயரமுள்ள 
சுைவர தம்பிடித்து ஏறி ஓடினாள். என் லபாலிஸ் 
பயிற்சியில்கூட ொன் அப்படிச் லசய்யவில்வே; 
உயிவரக் காப்பாற்ை உடலில் சக்தி தானாக 
ைந்துவிடுகிைதா? அந்தக் காட்சிவய இன்னும் மைக்க 
முடியவில்வே.”

கன்னியாகுமரி மாைட்டம் சுசீந்திரம் 
தாணுமாேயன் லகாவில் மார்கழித் திருவிழாவில் 
(1947 ஜனைரி 6) ெடந்த கேைரத்தின்லபாது லபாலீஸ் 
துப்பாக்கிச்சூடு நிகழ்ச்சிவயப் பற்றிய மவேயாளக் 
கட்டுவரயின் ஒருபகுதி இது.

இந்தக் கட்டுவரவய தியாகி சிைன்பிள்வள 
அைர்கள்தான் எனக்குப் படித்துக் காட்டினார். 
அைரது 80-ஆைது விழா மேருக்காக அைவர ொன் 
லபட்டி கண்டலபாது - இந்தக் கேைரம் பற்றியும் 
லபசினார். இைவரப் லபான்ை தியாகிகள், பழம் 
காஙகிரஸ்காரர்கள் சிேரும் லசான்னார்கள்.

தியாகி ொகலிஙகம் லபரும்பாலும் பவழய 
அனுபைத்வதப்லபசும்லபாது மிவகப்படுத்தல் 
இல்ோமல் லபசுைார். ஆனால் அைருக்குத் 
திருவிதாஙகூர் திைானாக இருந்த லசட்பட் 
பட்டாபிராமன் ராமசாமி அய்யவரப் (1879-1966) 
பற்றிப் லபசும்லபாது லகாஞ்சம் மிவகப்படுத்தல் 
ஆரம்பமாகிவிடும்.

அய்யர் மிகப்பிரபேமான ைழக்குவரஞர்; 
லசன்வன ராஜதானியில் அட்ைலகட் லஜனரல். 
இன்னும் எவைளலைா பதவியில் இருந்தைர். மிகவும் 
நுட்பமாக விஷயஙகவள அணுகியைர் என்பவத 

எல்ோம் லகாஞ்சமும் கணக்கில் எடுக்காமல் எடுத்த 
எடுப்பிலேலய துலைசத்துடன் லபச ஆரம்பிக்கும் 
தியாகிகள் சிேவரச் சந்தித்திருக்கிலைன்.

சி.பி.யிடம் லகாண்ட துலைசத்வத அறியுமுன் 
திருவிதாஙகூரின் சமஸ்தானக் காஙகிரஸ் உருைான 
ைரோற்வைக் லகாஞ்சம் அறியலைண்டிய அைசியம் 
இருக்கிைது.

1938இல் ஹரிபுராவில் கூடிய காஙகிரஸ் மகாசவப 
இந்திய சமஸ்தானஙகளில் ைாழ்கின்ை மக்கள், 
காஙகிரஸ் தாபனம் ைழி தஙகளின் ஜனொயக 
உரிவமவய நிவேொட்டிக்லகாள்ளோம் என்று 
தீர்மானம் நிவைலைற்றியது. இந்த நிவேயில் 
திருவிதாஙகூர் காஙகிரஸ்காரர்களும் தஙகள் 
லகாரிக்வகவய முன்வைத்தனர். இதன் விவளவு 
1938இல் திருவிதாஙகூர் சமஸ்தானக் காஙகிரஸ் 
லதான்றியது.

திருவிதாஙகூரில் சமஸ்தானக் காஙகிரஸ் 
ஆரம்பித்த புதிதிலேலய சி.பி.இராமசாமி அய்யவர 
எதிர்த்தது. லகரளத்வத விட்டுத் திைாவன 
லைளிலயற்ை லைண்டும் என்ை லொக்கத்வத 
முன்னிவேப்படுத்தியது. இந்தக் கருத்வத, மகாத்மா 
எதிர்த்தார். சமஸ்தானக் காஙகிரஸ் தனிமனிதவனக் 
கீலழ தள்ளலைண்டும் என்று விரும்புைவதவிட 
லபாறுப்பாட்சி லபைலைண்டும் என்று லபாராடுைது 
ெல்ேது என்ைார்.

சமஸ்தானக் காஙகிரசுக்கும் திைானுக்கும் 
ஏற்பட்ட லபாராட்டத்தில் திருவிதாஙகூர் தமிழர்கள் 
தீவிரம் காட்டவில்வே. தமிழர்கள் திைாவன 
எதிர்க்க சமஸ்தானக் காஙகிரசுக்கு ஆதரவு 
லகாடுக்காதது மவேயாளிகளுக்கு எரிச்சவேத் 
தந்தது. எனலை சமஸ்தானக் காஙகிரஸ் - திைான் 
லபாராட்டம் மவேயாளி திைான் லபாராட்டமாக 
மாறியது.

அகிே இந்தியக் காஙகிரஸ்காரர்கள் இந்தியாவின் 
விடுதவேக்குப் பின் மாநிேஙகவள லமாழிைாரியாகப் 
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திேகர் ைாசிப்புசாவே லதாடர்பான 
இவளஞர்களில் லபரும்பாலோர் காஙகிரஸ் 
அனுதாபிகள்; சாதாரணமாகலை சண்வடக்குப் 
லபாகும் இயல்பான குணம் இைர்களின் 
முத்திவர, இந்த இடத்துக்குத்தான் சிம்சன் 
ைந்தார்.

சிம்சன் லதன் திருவிதாஙகூரில் லதாைாவள 
ைட்டம் மவேத்லதாட்ட முதோளி ஆஙகிலோ-
இந்தியன். ஆைடிக்கும் லமல் உயரம். அரசு 
அதிகாரிகளின் தயைால் லதாட்டத்வதப் 
லபருக்கிக்லகாண்டைர். இைருக்கு சி.பி.யின் 
தயவு அதிகம் இருந்தது; எஸ்லடட்டும் விரிந்தது.

சிம்சன் ைந்த நிகழ்ச்சிவய ொகலிஙகம் 
லசான்னார்.

சிம்சன் பார்த்தால் ராட்சசன் மாதிரி 
இருப்பான். ஆைடி உயரம். வசேன்சர் வபப் 
இல்ோத திைந்த ஜீப்பில் இரட்வடக்குழல் 
துப்பாக்கியுடன் ைருைான். அைனது ஜீப்பின் 
பின்லனயும் ஒரு ஜீப். அதற்கும் டாப் இருக்காது. 
அதில் ஏலழட்டு அடியாட்கள் இருப்பார்கள்.

சிம்சனின் ைாகனத்திலிருந்து படபடலைன 
ஒலிக்கும் சப்தம் பயத்வத உருைாக்கும். 
லபரும்பாலும் லபாது மக்கள் ஒதுஙகி 
விடுைார்கள். சிம்சன் காஙகிரஸ் லகாடிக்கம்பத்வத 
எஙகுப் பார்த்தாலும் ஜீப்வப நிறுத்துைான். 
அைனது அடியாட்கள் கம்பத்வத ஒடிப்பார்கள்; 
லைட்டுைார்கள். அப்லபாது லகாடிக்கம்பம் 
மூஙகில்தான்.

உடலன ஜீப் புைப்பட்டுவிடும். அன்று திேகர் 
ைாசகசாவே ைழி ஜீப் ைந்தது. ஏலதா 
காரணத்தால் இவளஞர்கள் கூடியிருந்தார்கள். 
ஜீப்பின் படபட சப்தம் லகட்டு இரண்டு 
மூன்றுலபர் ைாசகசாவேயிலிருந்து லைளிலய 
ைந்தனர். ஜீப் நின்ைது. சிம்சனின் அடியாட்கள் 
ைழக்கம்லபால் காஙகிரஸ் லகாடி பைந்த 
கம்பத்தின் அருலக ைந்தனர்.

இதற்குள் ைாலிபர்களின் கூட்டம் 
கூடிவிட்டது. ைாசகசாவேயின் அருலக இருந்த 
விைகுக் கவடயிலிருந்து உருட்டுக் கட்வடகளுடன் 
ைந்தனர் சிேர். இவத சிம்சனின் ஆட்கள் 
எதிர்பார்க்கவில்வே. இதற்குள் அரிைாள் 
லைட்டுக்கத்தி என ஆயுதஙகளுடன் சிேர் 
ைந்தனர்.

சிம்சனின் ைாகனம் லமல்ே ெகர்ந்தது. லபச்சு 
எதுவுமில்வே; தியாகி ொகலிஙகம் லசான்னது 
லபான்ை லைறு நிகழ்ச்சிகவள சிைன்பிள்வள 
அைரது தன்ைரோற்று நூலிலும் பி.எஸ்.மணி 
அைரது இவணப்பா நூலிலும் சண்முகம் 
சுதந்திர மேர் கட்டுவரயிலும் பதிவு 
லசய்துள்ளனர்.

பிரிக்கலைண்டும் என்ை கருத்தில் மாறுபாடு 
லகாள்ளவில்வே. இதன் பிரதிபலிப்பு திருவிதாஙகூரிலும் 
லதரிந்தது. அப்லபாது மவேயாளப் பிரலதசஙகளில் 
மேபார் மாகாணக் காஙகிரஸ் லகாச்சி பிரஜா மண்டில், 
திருவிதாஙகூர் சமஸ்தானக் காஙகிரஸ் ஆகிய மூன்று 
அரசியல் ஸ்தாபனஙகள் லசயல்பட்டன. இவைவமப்பின் 
லபரிய தவேைர்கள் கன்னியாகுமரி முதல் காசக்லகாடு 
ைவரயுள்ள பகுதிகவள உள்ளடக்கியதாக லகரளம் 
இருக்கும் என்று லசால்ே ஆரம்பித்தனர்.

ஐ க்கிய லகரளம் என்ை ைார்த்வத லதன் 
திருவிதாஙகூரில் ஒலிக்க ஆரம்பித்தலபாது காஙகிரஸ் 
கட்சிக்குள் எதிர்ப்பு ைர ஆரம்பித்தது. இவதப்பயன்படுத்தி 
லதன் திருவிதாஙகூர் காஙகிரஸ்காரர்கவள பயமுறுத்த 
ஆரம்பித்தார் சி.பி. இதற்குரிய கருவி சிம்சன்.

இந்த விஷயத்வத எல்ோம் தியாகி ொகலிஙகம் 
விரிைாகச் லசால்லிவிட்டு சிம்சன் கவதக்கு ைந்தார். 
அது அைர் லசாந்த அனுபைம்.

ொகர்லகாவில் ொகராஜா லகாவில் அருலக உள்ள 
திேகர்லதருதான் தியாகி ொகலிஙகம் அைர்களின் 
பூர்வீகம், இந்தத் லதருவில் ‘திேகர் ைாசிப்பு சாவே’ 
இருந்தது. இதன் லபாறுப்பு ொகலிஙகத்தின் வகயில் 
இஙகு காஙகிரஸ் லகாடி கட்டப்பட்டிருந்தது.
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சிம்சனின் இந்தக் காரியஙகளுக்கு சி.பி.அய்யலர 
காரணம். இது சாதாரண ஜனஙகளுக்கும் 
லதரிந்திருந்தது. இந்திய விடுதவேக்குப்பின் 
திருவிதாஙகூர் சமஸ்தானம், தனியாக இருந்ததால் 
எப்படி இருக்கும் என்று மக்கள் லபசிக்லகாண்டார்கள்.

இப்படியான லைறுப்புதான் சுசீந்திரம் 
லகாவில்லதரில் காஙகிரஸ் லகாடிவயக் கட்டக் 
காரணமாயிற்று. லதன்திருவிதாஙகூரில் சுசீந்திரம் 
ஊர்லகாவில் மார்கழித் லதர்த்திருவிழா என்பது 
விழா மட்டுமல்ே; ொஞ்சில் ொட்டு விைசாயிகள் 
கூடும் இடமும் கூட.

லதர்த்திருவிழாவின் மாவேயில் லதற்குத் லதருவில் 
விைசாயிகள் கூடுைார்கள். கன்னிப்பூ சாகுபடியில் 
விவதக்க லைண்டிய லெல், நீர்வினிலயாகம் லபான்ை 
விஷயஙகவள விைாதிப்பார்கள். இந்த விைசாயிகளில் 
மிகப் லபரும்பாலோர் திருவிதாஙகூர் அரசரின் 
விசுைாசிகள். அதனால் திைான் அைர்களுக்கு 
துவணத் லதய்ைம்.

சி . பி . திை ானா க  ை ந் த ல ப ாது  லபரிய 
மரியாவதயுடன்தான் தமிழ்ப்பகுதி மக்கள் 
ெடந்துலகாண்டார்கள். காஙகிரஸ் லகாடிவய 
சிம்சன் அைமதிக்க ஆரம்பித்தலபாதுதான் சிபியின் 
மரியாவத சரிய ஆரம்பித்தது. இதன் உச்ச 
லைளிப்பாடு லதரில் காஙகிரஸ் லகாடிவயக் 
கட்டியது.

சி .பி .வய எதிர்க்க லைண்டும் ,  ஐக்கிய 
லகரளத்திலிருந்து லதன்திருவிதாஙகூவரப் 
பிரிக்கலைண்டும் .  திருவிதாஙகூர் இந்திய 
யூனியனுடன் லசர லைண்டும் என்ை காரணஙகளுக்காக 
லதரின் உச்சியில் காஙகிரஸ் லகாடிவயக் கட்டியது 
முட்டாள்தனமான காரியம் என்றுதான் பதிவு 
லசய்யப்பட்டிருக்கிைது. (தியாகி சிைன் பிள்வள 
புயலிலே ஒரு பயணம் பகுதி 2)  இப்படி ஒரு காரியம் 
ெடப்பதற்கு பின்னால் லபசப்பட்ட ைதந்தியும் ஒரு 
காரணம்.

இந்தியா சுதந்திரம் அவடயப் லபாகிைது: சி.
பி.இந்திய அரசியல் நிர்ைாகத்தில் உயர்ந்த பதவி 
லபைப்லபாகிைார். அதனால் திைான் பதவிவய 
விடப்லபாகிைார் என்றும் ைதந்தி டிசம்பர் 
ஆரம்பத்தில் (1946) திருவிதாஙகூரில் பரைோகப் 
லபசப்பட்டது.

இந்தச் சமயத்தில் சமஸ்தானக் காஙகிரஸ் 
அரசியல் நிர்ணய சவபக் கூட்டம் (1946 டிசம்பர் 7 
முதல் 12 ைவர) தில்லியில் ெடந்தது. இதற்கு 
வ ம சூ ரி லி ரு ந் து  நி ஜ லி ங க ப் ப ா வு ம் 
திருவிதாஙகூரிலிருந்து பட்டம்தாணுபிள்வள, 
பி.எஸ்.ெடராஜபிள்வள (மலனான்மணியம் 
சுந்தரனாரின் மகன்) சிைன்பிள்வள(ொஞ்சில்ொடு) 
ஆகிலயார் லசன்ைனர். சி.பி.யும் இலத கூட்டத்திற்குப் 
லபாயிருந்தார். சி.பி.நிவனத்தது மாதிரி நிர்ணய 
சவபக் கூட்டத்தில் ெடக்கவில்வே. அைருக்குப் 
லபரிய மரியாவதலயா முக்கியத்துைலமா 
கிவடக்கவில்வே. அதனால் கூட்டம் முடியுமுன்லப 
திருைனந்தபுரம் கிளம்பிவிட்டார் (சிைன்பிள்வள 
ப.230)

திைான் பதவி விேகப்லபாகிைார் என்ை ைதந்திவய 

அை ல ர த ான்  கிள ப்பிவிட்ட ா ர்  என்று 
காஙகிரஸ்காரர்கள் லபசிக்லகாண்டார்கள். 
கூட்டஙகளிலும் கிண்டோகச் சிேர் லபசினார்கள். 
இந்தச் சமயத்தில்தான் சிம்சன் சமஸ்தானக் 
காஙகிரஸ்காரர்கவள அடக்குைதில் தீவிரமாகச் 
லசயல்பட்டான்.

சிம்சன் இரட்வடக்குழல் துப்பாக்கியுடன் 
புலிஉேவும் காட்டுக்குள் லபாைது மாதிரி சந்தடி 
அதிகம் நிவைந்த மணிலமவே சந்திப்பில் ஜீப்பில் 
நிற்பது சகஜமாயிற்று. அஙலக ைண்டியில் 
கட்டப்பட்ட குதிவரகள் கவனத்தன. பலயானியர் 
பஸ்ஸின் ஹாரன் சப்தம் லகட்டது. இந்தத் லதாட்ட 
முதோளிவய லதாட்டி முதோளி என உரக்கச் 
லசால்லிவிட்டு ஓடினார்கள் சிறுைர்கள். லதாடர்ந்து 
சிம்சன் ஒழிக என்ை குரலும் லகட்கும். மணிலமவட 
ஜஙஷனிலிருந்து எஙலக லைண்டுமானாலும் ஓடித் 
தப்போம். சிே சமயம் ஒழிக என்றும் லகட்கும் 
(வகவிளக்கு சிைப்புமேர் 1975 மார்ச் ொகலிஙகம் 
கட்டுவர)

சி.பி.யின் லமல் உள்ள இந்த லைறுப்புதான் லதரில் 
காஙகிரஸ் லகாடிவயக் கட்ட உத்லைகம் லகாடுத்தது. 
1947 ஜனைரி 5 மாவே, சுசீந்திரம் தாணுமாவேயன் 
லகாவில் சாமித்லதர், அம்மன்லதர், சப்பரத்லதர், 
பிள்வளயார்லதர் என ொன்கு லதர்களும் 
அேஙகரிக்கப்பட்டு தயாராக இருந்தன. ஒவலைாரு 
லதரின் உச்சியிலும் தஙகமுோம் பூசப்பட்ட 
கும்பக்கேசத்வதயும் கட்டிவிட்டனர். அதன் 
உச்சியில் காவிக்லகாடி பைந்தது.

ஒவலைாரு லதரிலும் ஏறுைதற்கு படிக்கட்டு 
அவமப்புகள் உண்டு .  படிக்கட்டில் ஏறி 
லமவடயிலிருந்து அதில் லபாடப்பட்ட பேவக 
ைழியாக லதருக்குச் லசல்ேோம் .  இந்தப் 
பேவகைழிதான் ொதஸ்ைர தைல் கவேஞர்களும் 
மூேப்படிமஙகவள சுமந்துைரும் பூசகர்களும் பிைப் 
பணியாளர்களும் லசல்ைார்கள்.

ஜனைரி 6 காவே மணி 7 சுைாமித் லதரில் 
மூேப்படிமத்வத வைக்க பூசகர்கள் லசன்ைலபாது 
காஙகிரஸ்கட்சி இவளஞர் சிேரும் கூட்டத்லதாடு 
லதரில் ஏறிவிட்டனர். ஒருைர் மளமளலைன லதரின் 
உச்சியில் ஏறிவிட்டார் .  காவிக்லகாடிவய 
அவிழ்த்துவிட்டு காஙகிரஸ் லகாடிவயக் 
கட்டிவிட்டார். எல்ோம் நிமிட லெரத்தில். மவேயாள 
ெம்பூதிரிகளுக்கும் துளுலபாத்திகளுக்கும் என்ன 
ெடந்தது என்று புரியவில்வே.

லதரின் அருலக படிக்கட்டு லமவடயிலிருந்த 
காரியக்காரர் சிப்பந்திைழி லபாலிசுக்கு 
லசய்திவயச் லசால்லிவிட்டார். அப்படிலய லபாய் 
திருைனந்தபுரம் திைான் ைவர லசன்ைது. 
லதர்ைடத்திலும் காஙகிரஸ்காரர்கள் சி.பி.ஒழிக 
எனக் கூச்சலிட்டனர். லதாட்டி முதோளி சிம்சவனக் 
வகது லசய் என்ைனர். இச் லசய்திகவளப் பதிவு 
லசய்திருக்கிைார் குேலசகரபுரம் சண்முகம்பிள்வள 
(சுதந்தர மேர் 1956).

இலத நிகழ்ச்சிவய தியாகி சிைன்பிள்வள 
புயலிலே ஒரு பயணம் பகுதி 2 என்ை தன் நூலில் 
(காந்தி ஆஸ்ரமம் லதரூர் 1998 ப.230) விரிைாகக் 
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கூறுகிைார். அது பின் ைருமாறு.

“சுசீந்திரம் லதர்த்திருவிழா பார்க்க என் 
குழந்வதகள், மருமக்கள்மாருடன் ைந்லதன். 
லகாவிலின் முன்ைாசலில் சற்றுத் தள்ளி 
நின்றுலகாண்டிருந்லதன். லபாலிசார் கூடி நின்ைனர். 
என்வனப் பார்த்த லபாலிஸ் இன்ஸ்லபக்டர் 
அப்துல்காதர் என் அருகில் ைந்தார். அைர் எனக்கு 
லெருக்கமானைர். உரிவமயுடன் லபசினார்.

“ ொகர்லகாவில் காந்திைாலிபர் சஙகப் 
பிள்வளகளும் லைறுசிேரும் காஙகிரஸ் லகாடிவயத் 
லதரில் கட்டப் பார்க்கின்ைனர். நீ லபசி அைர்கவள 
சமானதானப்படுத்து” என்ைார்.

ொன் லதரின் அருலக லசன்லைன். கூட்டத்தில் 
நுவழந்லதன். “திைான் சி.பி.ஒழிக; சிம்சன் துவரவயக் 
வகதுலசய்; லதரில் லகாடிவயக் கட்டிலய தீருலைாம்” 
என்னும் லகாஷஙகள் லகட்டன .  ெ ான் 
இவளஞர்களிடம் லபசிலனன். லகாடிவய 
ஒருைனிடமிருந்து ைாஙகிவிட்லடன். லபச்சு 
ைளர்ந்தது; ஒருைன் என் வகயிலிருந்து லகாடிவயப் 
பறித்துவிட்டு ஓடினான். லதரின் லமல் 
ஏறினான். லகாடிவயக் கட்டினான். 
ொலன லகாடிவயக் லகாடுத்தது மாதிரி 
ஒரு பிரவம உருைாகிவிட்டது.

இதன் பின்னர் இவளஞர் சிேவர 
அவழத்துக்லகாண்டு ஊரின் 
ல த ன் கி ழ க் கி ல்  இ ரு ந் த 
ராமன்பிள்வள வைத்தியரின் 
வீட்டிற்குப் லபாலனன். அஙலக 
வீட்டின் முன் ைாசலில் நின்று 
ல பசி லனாம் .  என்  ல ப ச்வச 
ஆலமாதித்து ைக்கீல் சஙகரப்பிள்வள 
டி.எம்.சுந்தரம், முத்துக்கருப்ப பிள்வள 
லபான்லைார் லபசினர். அரசியவேயும், 
லகாவில் விழாவையும் இவணக்க லைண்டாம் 
என்று எல்லோரும் லசான்லனாம்.

கூட்டத்திலிருந்த பி.எஸ்.மணி, சி.பி.இளஙலகா, 
உசரவிவள உவமதாணுபிள்வள எனச் சிேர் 
என்னுடன் விைாதித்தனர். லைகுலெரம் லபச்சு 
ெடந்தது. ொன் உரக்கக் குரலில் “காந்தி ைாலிபர் 
சஙகத்தினர் லதரின் லகாடிவய இைக்கிவிட 
லைண்டும். மாவே 4 மணிக்குத் லதவர இழுப்பதற்கு 
ொம் எல்லோரும் லபாகலைண்டும்; லதவர நிவேக்கு 
நிறுத்துைது ெம் லபாறுப்பு” என்லைன்.

ொன் லபசியவத எல்லோரும் ஏற்றுக்லகாண்டனர். 
கூட்டம் கவேந்தது. மாவே 4 மணிக்கு ொன் 
சுை ாமித்  ல த ரின்  அருல க  ல ப ா லனன் . 
காஙகிரஸ்காரர்கள் கூடியிருந்தனர். லதர்ைடம் 
தவரயில் கிடந்தது. அதன் லமல் எல்லோரும் 
உட்கார்ந்திருந்தனர். உசரவிவள உவமதாணுவும் 
கி.பி.இளஙலகாவும் லபசிக்லகாண்டிருந்தனர். சிேர் 
லகாஷம்லபாட்டனர். என்வனப் பழித்துச் சிேர் 
லபசினர். ொன் ைந்துவிட்லடன்.

லகாஞ்ச லெரத்தில் டி.எஸ்.பி. சிைசஙகர 
பிள்வளயிடம் லபசிலனன். அைர் துப்பாக்கிச்சூடு 
ெடக்கப் லபாகிைது; லபாய்விடுஙகள் என்ைார். 
துப்பாக்கிச்சூடு ெடந்தது. அடுத்த ொள் உசரவிவள 

உவமதாணுபிள்வள கி.பி.இளஙலகா எனச் சிேர் 
தமிழ்ொட்டிற்குச் லசன்றுவிட்டனர். ொன் 
சஙகரப்பிள்வள எனச் சிேர் வகதுலசய்யப்பட்டு 
ஜாமீனில் லைளிைந்லதாம்” என்கிைார்.

‘சுசீந்திரம் லதர்த்திருவிழா கேைரம் பற்றிய 
லசய்தி அன்வைய பத்திரிவககளில் மிகக் குவைந்த 
அளவில் ைந்தது. கன்னியாகுமரி மாைட்ட லகசட்டில் 
இ து ப ற் றி ய  த க ை ல்  இ ல் வே .  ல க ர ள 
ைரோற்ைாசிரியர்களும் கூைவில்வே.

இந்துபூமி என்னும் மாத இதழில் ைந்த (2015 
டிசம்பர் )  கட்டுவரயின் அடிப்பவடயில் 
மயிோடுதுவை கல்லூரி ைரோற்றுப் லபராசிரிவய 
மலகஸ்ைரி என்பைர் Suchindrum Political firing during 
car festival in 1947 and Ancient of Freedom movement 
kanyakumari Dist... என்ை கட்டுவர எழுதியிருக்கிைார்.

இந்துபூமி கட்டுவர, கேைரத்தில் கேந்துலகாண்ட 
ஒருைரின் மகன், வைத்தியொதபுரம் ைசந்தன் 
என்பைரின் தகைல் அடிப்பவடயில் எழுதப்பட்டது. 

இ ந் த த்  த க ை ல்  ல ப ரு ம ள வி ல் 
மிவகப்படுத்தப்பட்டதாகத் லதான்றுகிைது.

சண்முகம்பிள்வள எழுதிய கட்டுவர 
சுதந்திர மேரில் (ொகர்லகாவில் 1956) 
உள்ளது. இது லெரடியாகப் பார்த்த 
பதிவு. தியாகி சிைன்பிள்வள 
புயலிலே ஒரு பயணம் என்ை தன் 
நூலின்(பகுதி-2) இக்கேைரம் பற்றிக் 
கூறுகிைார். ொகர்லகாவிலிலிருந்து 
லைளிைந்த வகவிளக்கு சிைப்பு 
மேரில் (1978 டிசம்பர்) தியாகி 
ொகலிஙகத்தின் லபட்டி உள்ளது. 

இதுவும் லெரடிப்பதிவு.

ம ல கஸ்ைரியின் கட்டுவரயில் 
கூைப்பட்ட தகைல்கள் முழுதும் இந்து 

பூமிவய அடிலயாற்றியது. அதனால் கேைரத்தில் 
1000க்கும் லமற்பட்டைர்கள் லகால்ேப்பட்டனர்; 
பிணஙகவள ஒன்ைாக குவித்து லபட்லரால்விட்டு 
எரித்தனர் என்கிைார். ஆனால் கேைரத்தில் லெரில் 
க ே ந்துல க ாண்டைர் கள்  1 0 க் கு ம்  கீ ல ழ 
ல க ா ல் ே ப் ப ட் ட ன ர்  எ ன் கி ன் ை ன ர் . 
(சண்முகம்பிள்வள)சிைன்பிள்வளயின் 80 மேருக்காக 
ெ ா ன்  அைவ ர  ல ப ட்டி கண்டல ப ா து ம் 
லபாலீஸ்தரப்பின்படி 4லபர்கள் லகால்ேப்பட்டனர். 
10 அளவில் இருக்கோம் என்ைார்.

ஜனைரி 7ஆம் லததி, லதலராட்டம் ெடந்தது. 
லபாதுமக்கள் ைரவில்வே. லபாலிசாரும் அரசு 
பணியாளர்களும் லதவர இழுத்தனர். இரண்டு 
லதர்கலள இழுக்கப்பட்டன. ஒரு மணிக்கு லதர் 
நிவேக்கு நின்ைது.

கேைரத்தில் ஒரு ோபம் லதாட்ட முதோளி 
சிம்சன் தன் அட்டகாசத்வதக் குவைத்துக் 
லகாண்டான்.

இந்தக் கேைரம் பற்றி எழுதியைர்கள் யாருலம 
இவதப் லபாராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகச் 
லசால்ேவில்வே; அறியாவமயால் லசய்த பிவழ 
என்லை கூறுகின்ைனர்.

கைட்டு்ரயாளர: நாட்டாரியல் ஆய்வாளர
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சதாடர்

்தரசாசு ஷயசாம்
shyamtv@gmail.com

2

எண்பெருங்குன்றம்
“ஆலவாய் நகைரான மது்ர்யச் சுற்றியுள்ள 

பரஙகுன்றம், சமணரம்ல (திருவுருவகைம்), பள்ளி 
(குரண்டி ம்ல), யா்னம்ல, இருஙகுன்றம் 

(அழகைரம்ல) முைலிய ஐந்து ம்லகைள் 
எண்வபருஙகுன்றஙகைள் பட்டியலில் உள்ளன என்று 

ஐயமின்றிக கூறலாம். நாகைம்ல 
(வகைாஙகைரபுளியஙகுளம் குன்று), அரிட்டாபபட்டி ம்ல 
(திருபபி்ணயன் ம்ல), கீழவளவுககுன்று முைலிய 

மூன்று ம்லகை்ள எண்வபருஙகுன்றஙகை்ளச் 
சாரந்ை்வயாகைக கைருை வாய்பபுள்ளது.’’

தமிழறிஞர் நவ.பவதாச்்லைம் ஐயா. (எண்நேருஙகுனறம். 
ேக்கம்.7)

துைக்கத்தில் ெமக்கு அறிமுகமான சமண 
தீர்த்தஙகரர் அரிஷடலெமி (கண்ணன் காேத்திய 
22-ஆைது தீர்த்தஙகரர்) லபயரில் தமிழ்ொட்டில் ஒரு 
பகுதிலய இருந்திருக்கிைது என்று லகள்விப்பட்டால் 
வியப்பாக இருக்கும்.

‘அரிட்டலெமி’ என்று அவழக்கப்பட்டு இப்லபாது 
‘அரிட்டாப்பட்டி’ என்று ைழஙகப்படும் குன்றுப் 
பிரலதசம். மதுவர மாைட்டம் லமலூர் அருகில் 
உள்ளது.

.சுமார் 2300 ைருடஙகளுக்கு முந்வதய தமிழ்க் 
கல்லைட்டுகள், குவடைவரக் லகாயில், ஏழாம் 
நூற்ைாண்டுப் பாண்டியர் கல்லைட்டுகள், பத்தாம் 
நூற்ைாண்டு ைட்லடழுத்துக் கல்லைட்டுகள், வஜன 
புவடப்புச் சிற்பம், பதினாைாம் நூற்ைாண்டு தாமிரச் 
லசப்லபடு என்று ைரோற்றில் அவனத்து 
காேகட்டஙகளிலும் அரிட்டாப்பட்டி இடம் 
லபற்றுள்ளது.

கிராவனட் லகாள்வள குறித்த சகாயம் 
அறிக்வகயிலும் அரிட்டாப்பட்டி இருப்பது தான் 
லகாடுவம! திருச்சியிலிருந்து லமலூர் லசல்லும் 
லதசிய லெடுஞ்சாவேயில் 100 கி.மீ. லதாவேவிலும் 
மதுவரயிலிருந்து 27 கி.மீ. லதாவேவிலும் உள்ளது 
அந்தக் கிராமம்.

ய ாவனமவேக்கு  ைட க் லக . .  தி ரு ச் சி 
லெடுஞ்சாவேயிலுள்ள ெரசிஙகம்பட்டிக்கு 
ைடலமற்லக . .  கிராவனட் கில்ோடிகளின் 
வககளுக்குத் தப்பிய அரிட்டாபட்டி மவேயின் 
எஞ்சிய  பகுதிகள்  க ாணப்படுகின்ைன . 
சஙகக ாேத்திலும் பிற்காேத்திலும் அது 
சமணத்தேமாகவும், தமிழகத்துச் சமணர்களின் 
லதான்வமத் திருத்தேமாகவும் இருந்துள்ளது.

ொம் ெமது அருவம ெண்பர் முசிறி ைழக்கறிஞர் 
மலனாகரனுடன் மதுவர லசன்று லமலூர் 
ச ாவேவயப்  பிடித்து அரிட்டாப்பட்டி 
அவடந்லதாம். அஙகு இருக்கும் ஒரு லபரிய 
கண்மாய்க் கவரயில் நின்லைாம். அவத “யாவன 
லகாண்டான் கம்மாய் ”  என்று மக்கள் 
அவழக்கிைார்கள்.



அரிஷடபநமி பு்டப்புச் சிற்ேம்
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மவழயால் நீர் ததும்பிக் காணப்பட்ட அதற்கு 
அப்பால் இரண்டு பகுதிகளாக குன்றுப் பாவைகளாய் 
மவே உயர்ந்து நின்ைது. லமல்ே ஏறி இைஙகினால் 
கி.பி. எட்டாம் நூற்ைாண்வடச் லசர்ந்த ஒரு 
குவடைவரக் லகாவில் உள்ளது.

சிைலிஙகம், இரண்டு ைாயிற்காைேர்களின் 
சிற்பஙகள், ைேப்புைம் இேகுலீசர் புவடச்சிற்பம், 
இடப்புைம் விொயகர் புவடச்சிற்பம் ஆகியவை 
லசதுக்கப்பட்டு இருக்கின்ைன. அவமதியான இந்த 
குவடைவரக் லகாவில் “இவடச்சி மண்டபம்” என்று 
அவழக்கப்படுகிைது.

அருவமயான நிழல். ஆர்ப்பரிக்கும் காற்று. 
சுகமான சூழல். நின்றுலகாண்லட தூஙகோம் 
லபான்ை மாய உணர்வு.

குவடைவரக் லகாவில் தாண்டி லெலர லசன்று 
ைேம் திரும்பினால் லபரிய ஆேமரம்! அதன் கீழ் 
உள்ள சிறுலகாவிலில் லைண்டுதலுக்காக மணிகள் 
கட்டி உள்ளனர் உள்ளூர் மக்கள்.

அவதத் தாண்டிச் லசன்ைால் ஒரு சிறுகுடியிருப்பு. 
அதற்கு லமல் உள்ள குவகயில் சமணர் படுக்வக 
உள்ளது. “பஞ்சபாண்டைர் படுக்வக” என்று 
தற்லபாது இவத அவழக்கின்ைனர்.

அரிட்டாப்பட்டி சமணச் சிற்பத்தின் அடியில் 
காணப்படும் பத்தாம் நூற்ைாண்டு ைட்லடழுத்துக் 
கல்லைட்டு “பிைவிவயக் கடக்க உதவும் புவணயாக 
(லதப்பமாக) அம்மவே விளஙகியது” என்பவத 
உணர்த்துகிைது.

கல்லைட்டில் இது “பிவணயன்மவே” என்று 
உள்ளது .  “ பு வணயன்மவே ”  என்ப ல த 
“பிவணயன்மவே” என ைட்லடழுத்துக் கல்லைட்டில் 
குறிப்பிடப்பட்டிருக்க லைண்டும்.

தற்லபாது “கழிஞ்சமவே” என்றும் அவழக்கின்ைனர். 
“திருப்பிவணயன் மவே”.என்ை பழம்லபயர் 
மக்களுக்கு மைந்லத விட்டது.

மவேயின் கீழ்ப்புைமுள்ள இயற்வகயான 
குவகத்தளத்தில் கி..மு. முதல் நூற்ைாண்வடச் சார்ந்த 
தமிழ் பிராமிக்கல்லைட்டு காணப்படுகிைது. 
“லெல்லைலி சழிைன் அதினன் லைளியன்” என்பைன் 
இப்பள்ளிவய உருைாக்கியதாக அது கூறுகிைது. 
அஙகு இருந்த பே கற்படுக்வககவளக் கிராவனட் 
லைட்வடக்காரர்கள் கைர்ந்து லசன்று விட்டனர் 
என்று மக்கள் ைருத்தப்பட்டனர்.

குவகத்தளத்தின் லைளிப்புைம் முக்குவடக்குக் 
கீலழ அர்த்தபரியாஙகாசனத்தில் அமர்ந்த 
தீர்த்தஙகரரின் உருைம் (அரிஷடலெமி) பாவையில் 
புவடப்புச் சிற்பமாகக் காட்சியளிக்கிைது.

கி . பி .  ப த் த ா ம்  நூ ற் ை ா ண் ட ள வி ல் . 
தி ரு ப் பி வ ண ய ன் ம வ ே யி ல்  ை ா ழ் ந் த 
“லபாற்லகாட்டுக்கரணத்தார் ”  லபயரால் 
லசய்யப்பட்ட இத் திருலமனிக்குப் “பாதிரிக்குடி 
ஊரவையினர்” காைோக இருந்துள்ளவத 
அதனடியில் லபாறிக்கப்பட்ட ைட்லடழுத்துக் 
கல்லைட்டு லதரிவிக்கிைது.

அந்தக் கற்குன்றுகளுக்கு மத்தியில் ஆஙகாஙலக 
சிறிய மணற்திட்டுகள்! அைற்றில் பாவைகளில் 
ைழிந்து ைரும் சுவன நீவரக் லகாண்டு விைசாயம் 
லசய்யக் கற்றுக் லகாடுத்துள்ளனர் சமண முனிைர்கள்.

அதற்காக உருைாக்கப்பட்டிருந்த ஒரு இயற்வகத் 
தடுப்பு அவணவய ொம் பார்த்லதாம். லபருமவழ 
லபய்கிை காேஙகளில் எல்ோம் தற்லபாது 
“தடுப்பவண” பற்றிய விைாதம் எழுந்து மவழ 
முடிந்து லபாகும்லபாது மைந்து லபாகிைது. ஆனால் 
அன்வைக்லக அந்தத் லதாழில் நுட்பத்தில் 
லதளிந்திருக்கிைார்கள் சமண முனிைர்கள்.

ஏைத்தாழ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு லமல் 
பழவமயான அந்த அவமப்வபத் தகர்க்க ெடந்த 
முயற்சி லகட்டு ெம் லெஞ்சம் லகாதித்தது.

சீைகசிந்தாமணி தமிழகக் காப்பியத் தவேைன் 
சீைகனின் ஆசான் அச்சணந்தி அடிகள். “களிக்கும் 
அரசு ெரகில் மூழ்கும் முயற்சி” என்று இன்றும்.. 
என்றும் லபாருந்தும் அரசியல் தத்துைத்வதத் 
தந்தைர்.

நூல் வநறி ் நாககி, பால் வநறி ் கைவிட்டு, ் கைால்வநறி 
ைழுவிய
அரசனாகை விளஙகினால் உயிரினஙகைளுககு எல்லாம் 
நீ அமிழைம்
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சிவச�ருமைானின் 64 வடிவங்களில் 28வது வடிவமைா்க இருப�வர் 
இைகுலீெர். ழெவெமையத்தின் உட்பிரிவு்களான ்க�ாலி்கம், ்காளாமு்கம், 
�ாசு�தம், மைாவிரதம், ழ�ரவம், வாமைம் ஆகிய ஆறு பிரிவு்களில் 
‘�ாசு�தத்ழத’ கெர்நதவர்்கள் வ்ணஙகும் சதய்வமைா்க விளஙகு�வர் 
“இைகுலீெர்”. அரிதா்ககவ ்கா்ணப�டும் இைகுலீெர் சிற்�ங்கள் தமிை்கத்தில் 
அரிட்டா�ட்டி குழடவழரயிலும்,ச�ான்னமைராவதி கதவர்மைழை குழடவழரயிலும் 
உள்ளது. ்கர்நாட்கம், குஜராத், செௌராஷ்டிரம் மைற்றும் சிை கிைக்கிநதியப 
�குதி்களில் இைகுலீெ சிற்�ம் கிழடத்துள்ளது. எலி�ணடாக் குழ்க்களிலும் 
இைகுலீெர் வடிக்்கப ச�ற்று இருக்கி்றார். ்கள்ளக்குறிச்சி மைாவட்டம் 
தியா்கதுரு்கம் அருக்க வரஞெரம் என்்ற ஊரில் �சு�தீஸ்வரர் க்காவில் 
உள்ளது 1200 ஆணடு்களுக்கு முற்�ட்ட இைகுலீெர் சிற்�ம் அஙகு 
இருக்கி்றது.

என்பது சீைகனுக்குத் தரப்பட்ட 
ைழிகாட்டுதல்.

சமண முனிைர்கள் ைகுத்தளித்த 
‘ஊற்றுநீர்ப் பாசனம்’ பற்றிய 
நு ணு க் க ங க வ ள  ல ம லு ம் 
லசம்வமப்படுத்தியைர் அச்சணந்தி 
அடிகள். மவழக் காேஙகளில் 
மவேக்குன்றுகளில் ைழிந்து ைரும் 
நீ வ ர த்  த டு ப் ப வ ண  க ட் டி 
பாசனத்துக்குப் பயன்படுத்திப் பயிர் 
ைளர்க்கும் லைளாண்முவை அது.

இன்வைக்கும் அரிட்டாப்பட்டி 
மவேச் சுவனகளில் ைரும் நீவர 
அவணகட்டிச் லசமித்து மக்கள் 
விைசாயத்திற்காகப் பயன்படுத்துகிைார்கள். சுமார் 
2300ஆண்டுகளாகத் லதாடாந்து ைரோற்றில் 
இடம்பிடித்துக் லகாண்டுைரும் மவே அது.

அவத அறுத்துக் கிராவனட் கற்களாய் 
லைளிொடுகளுக்கு அனுப்பத் திட்டமிட்டது ஒரு 
கும்பல். மவேவய உவடப்பதற்கு இந்த அவண 
தவடயாக இருந்தவதக்கண்டு அவத அகற்ைத் 
திட்டம் லபாட்டு இருக்கின்ைனர்.

ஒருொள் இரவில் அவணவயச் சிவதத்துள்ளனர். 
லபாஙகிலயழுந்த அரிட்டாப்பட்டி மக்கள் 
ஒன்றிவணந்து இப்பகுதியிலுள்ள மவேகவளப் 
பாதுகாக்க இயக்கம் ஒன்வைத் லதாடஙகி 
நீதிமன்ைத்தில் தவட உத்தரவு லபற்ைனர்.

மதுவர  க ாம ர ா ச ர்  பல்கவேக்  கழக 
ொட்டுப்புைவியல் துவையினரால் ஒரு களஆய்வும் 
இப்பகுதியில் ெவடலபற்றுள்ளது.

மவேயிலிருந்து லபைப்படும் நீர்ைளலம 
அரிட்டாப்பட்டி விைசாயிகளின் சாகுபடி ஆதாரம். 
நீதிமன்ைத் தவட லபற்ைதன் மூேம் அரிட்டாபட்டி 
மக்கள் அருகிலுள்ள மற்ை மவேகவளயும் 
காப்பாற்றியுள்ளனர்.

லபாகும் ைழியில் சிே பாவைகளின் அவமப்வபப் 
பார்க்க வியப்பாக இருந்தது. எப்லபாது விழுலமா 
என்று பயத்துடலனலய அவதக்கடந்து லசன்லைாம். 
ஒருபாவைவய இன்லனாறு பாவையின்மீது எடுத்து 

அடுக்கி வைத்தது லபாேஇருந்தது.

மவேயின் இன்லனாரு புைம் 
மனிதனின் லபராவசவயப் 
பார்த்லதாம். லைட்டப்பட்ட 
மவே அழுத கண்ணீர் அஙலக 
லதஙகிக் கிடந்தது. லமல்ே 
சு ற்றிப்  ப ா ர் த் த  லப ாது , 
மதுவரவயச்  சு ற்றியுள்ள 
லபருமவேகளும் சிறுகுன்றுகளும் 
லதரிந்தன. ெடுவில் கிவடத்த 
இேகுலீசர் தரிசனம் சமணமும் 
வசைமும்  ல தன்ப ாண்டி 
ொட்டில் லசழித்த விதத்திற்குக் 
கட்டியம் கூறியது.

மவேக் காற்றின் சுகத்தில் நின்ை நிவேயிலேலய 
கண்ணயர்ந்து விட்லடாமா என்ன? யார் இந்த 
இவளஞன்? ைடிலைாடும் ைனப்லபாடும் 
காணப்படுகிைாலன? லமல்ே அருகில் ைந்து தட்டி 
எழுப்பி அைன் கூறினான்:

“எழுத்தாளாலர.. எழுந்திரும். ொன் தான் 
உத்திரட்டாதி ொளில் பிைந்த சீைகன். அச்சணந்தி 
அடிகளின் மாணைன். . சீைகசிந்தாமணியின் 
காப்பியத் தவேைன்” என்ைான் அைன்.

அமானுஷய ஒளியில் அைன் கண்கள் ஒளிர்ந்தது 
ெமக்கு மாயச் லசாப்பனத்திலும் லசாபிதமாகத் 
லதரிந்தது.

ோழ்க்வக லைறுப்புச் சிந்தவனகவள அைக் 
கருத்துகளாய்ப் லபாதித்துப் பயன் இல்வே. எனலை 
அைற்வைக் கவதகளுடன் இவணத்து மக்கவளக் 
கைரும் ைண்ணம் நூல்கவளப் பவடக்கத் துைஙகிய 
காேம் அது.

லபரிய நூல்கள் எல்ோம் லைண்பாவில் 
இயற்ைப்பட்டு ைந்த காேத்தில் திருத்தக்கத்லதைர் 
விருத்தம் என்ை லசய்யுள் ைவகவயப் பயன்படுத்திப் 
லபரும் காப்பியத்வதலய பாடி முடித்தார். அதுலை 
தமிழின் ஐம்லபருஙகாப்பியஙகளுள் முதன்வமயான 
சீைக சிந்தாமணி. தமிழில் விருத்தப்பாைால் 
எழுதப்பட்ட நூல். பிற்காேத்தில் கம்பர் (கி.பி. 
1180–1250) தமிழில் இராமாயணம் இயற்றும்லபாது 
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 பாசுபதம் 

சங்்க ்கலா்ம் முதறச்கலாணடு 
தமிழ்கத்தில ்பலாசு்பதம் 

இருநதிரு்ககிறது குஜரலாத் 
ேலாநி்ம் ்கலாயலாமரலா்கணம் என்ற 
இ்டத்தில ் குலீசர் அவதரித்து 
அவரது சீ்டர்்கள ச்கௌசி்கர் 
்கலார்்ககி ்கவுதேன் ஆகிமயலார் 
மூ்ம் இநதியலா முழு்க்க 

அவரது தத்துவம் ்பரவியதலா்க்க 
கூறுகிறலார்்கள

தமிழ்கத்தில மூன்று அல்து 
நலான்்கலாம் நூறறலாணடில இது 
மவர்வி்டத் சதலா்டங்கியது 

்பலாசு்பதத்சதப 
பின்்பறறு்பவர்்கள விபூதியில 
குளி்க்கமவணடும்.. சலாம்்பலில 
்படுத்து உறங்்க மவணடும்.. 

சலாம்்பலில ந்டனேலா்ட மவணடும்.. 
்பரேனின் ேலாச்்கசள 

அணிநது ச்கலாளள மவணடும்.. 
குறிபபிட்்ட ம்கலாவில்களில தலான் 

தங்்க மவணடும்.
ஒரு ்கலா்த்தில ்கம்ம்பலாடியலா 

வசர ்பலாசு்பதம் ்பரவி இருநதது. 
தமிழ்கத்தில 20்ககும் மேற்பட்்ட 
இ்குலீசர் சிற்பங்்கள தலான் 
இதுவசர கிச்டத்துளளன. 

அவறறில ்பத்து்ககும் 
மேற்பட்்டசவ ஒருங்கிசணநத 

விழுபபுரம் ேலாவட்்டத்தில 
இரு்ககின்றன.

ந�து ேயணப் ோ்த

விருத்தம் லபரும் புகழ் லபற்ைது.

“விருத்தம் என்ைால் என்ன?” என்று ொம் கனவில் லகட்டது ெம் 
புேனுக்கு இலேசாகப் புரிந்தது. சீைகன் புன்முறுைல் லசய்தான். ெமது 
அறியாவமவயக் கண்லடா என்று ொணம் ஏற்பட்டது.

“எழுத்தாளலர, விருத்தத்தில் ொன்லக அடிகள் தான். முதல் அடியில் 
எத்தவன சீர்கள் ைருலமா அத்தவன சீர்கள் மற்ை மூன்று அடிகளிலும் 
ைரும். முதல் அடியில் அவமந்த சீர்களின் அவமப்பு அடுத்தடுத்த 
அடிகளிலும் அலத முவையில் ைரும். அதனால் முதல் அடியின் 
ஓவசலய மற்ை மூன்று அடிகளிலும் திரும்பத் திரும்ப ஒலிக்கும்.”

ொம் ெமது லமதாவிோசத்வதக் காட்டிக் லகாள்ள முயற்சித்லதாம். 
“இரண்லட அடியில் கூறியைர் அல்ேைா எஙகள் ைள்ளுைப் 
லபருமான்?” என்று சீைகவன மடக்கிலனாம்.

“ஆம். அைர் காேம் இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் முந்வதயது. 
அைரும் சமணர் தான் என்பலத என் லதளிவு” என்ைான் சீைகன். 
ொம் முறுைலித்லதாம். சீைகன் லமலும் லதாடர்ந்தான்.

“ஒரு அடிக்கு இத்தவன சீர்கள் ைரலைண்டும், இன்ன அளைான 
சீர்கள் ைரலைண்டும் என்ை ைவரயவை இல்வே. அதனால் ஒரு 
விருத்தத்தின் அடிகள் நீண்டு ஒலிக்கோம். மற்லைாரு விருத்தத்தின் 

அடிகள் குறுகி ஒலிக்கோம். சிறுசிறு சீர்கள் லகாண்ட ஒரு விருத்தம் 
பரபரப்பாகலைா, துடிதுடிப்பாகலைா இருக்கோம். நீண்ட சீர்கள் 
லகாண்ட மற்லைாரு விருத்தம் ஆழம் உவடயதாகலைா, அவமதி 
உவடயதாகலைா இருக்கோம்.” என்று அைன் விளக்கினான்.

சகட்டவதத் தரும் இயல்புவடயது லதைலோக சிந்தாமணி. 
‘சீைகனுவடய கவதவயக் கூறும் சிந்தாமணி” லகட்டவதத் தருலமா? 
ஆக்கல், அழித்தல், காத்தல் ஆகிய முத்லதாழில்களில் சமணத் 
தீர்த்தஙகரர்கள் ஈடுபடுைதில்வேலய? பிைகு

ஏன் தன் நூலுக்கு “சீைக சிந்தாமணி” எனப் லபயரிட்டார் 
திருத்தக்கலதைர்?

லதரிந்துலகாள்ள சீைகனின் கரம் பற்றி மாயா விலொதச் லசாப்பனத் 
லதலரறி ொன்மாடக் கூடல் ெகரான மாமதுவர லசல்ே லைண்டும்.

(சமலும் ேளரும்)

பார்வ:

“Lord Mahavira and his times”- 
Kailash Chand Jain (1991) - Moti-
lal Banarsidass Publishers PVT 
LTD Delhi (India)

சீவகசிநதா�ணி - டாக்டர் உ.பவ. 
்ாமிநா்தயர், சீவகசிநதா�ணி குறித்த 
தமிழ்ப் ேலக்லைக்கழக நவளியீடுகள்
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்கட்டுழர

முடனவர். சித்்த�ருத்துவர். அருளஅமு்தன

த�ண்நைம் காககும் 
சித்த ைருத்துவஙகள்

ச்பண்களு்க்கலான 
மநலாய்்கசளப்பறறியும் அதன் 

ேருத்துவ முசற்கசளப 
்பறறியும் தமிழ்கத்தில உளள 

பிளசளபம்பறு 
ேருத்துவர்்களு்ககு, ஏன் சித்த 
ேருத்துவர்்களு்கம்க சதரியுேலா 

என்்பது சநமத்கம் தலான். 
இப்படி ்ப் சித்த 

இர்கசியங்்கள ்கலலூரிப 
்பலா்டத்திட்்டத்தில இன்னும் 

மசர்்க்கப்ப்ட மவணடும். இநத 
சித்த ேருத்துவ 

சுவடிபபுத்த்கங்்கள குறித்த 
விவரங்்கள ஒன்றிய அரசின் 
Drug and Cosmetic Act 

வரிசசப ்பட்டியலில 
மசர்்க்கப்ப்ட மவணடும். 

தமிழரின் சித்த ேருத்துவம் 
நே்க்கலா்க எவவளமவலா 

ச்கலாச்ட்கசள்க 
ச்கலாடுத்திரு்ககிறது. 

இன்சறய தச்முசறயினர், 
இசதத் சதரிநது ச்கலாளவதில 
ஆர்வம் ்கலாட்்டவிலச், அசத 
நம்புவதும் இலச். இசளய 
தச்முசறயினர் இவறசற 
ஆரலாய்ச்சி்ககு உட்்படுத்தும் 

மநலா்கம்கலாடு ச்கயிச்டுத்தலால 
்ப் அறபுதங்்கசள 

நி்கழ்த்த்லாம்.

ப�ண்குழந்வதகள் பருைமவடயும் ையதுைவர ைாவேப்பருைம் 
என அவழக்கப்படுகின்ைனர். 13 முதல் 16 ையது ைவர மஙவக (தருணி 
பருைம்) என அவழக்கப்படுகிைாள். உடலில் ஏற்படும் மாறுதல்களால், 
ைாழ்க்வகயின் புதிய விஷயஙகவள உணருகிைாள். 16 முதல் 20 ையதுைவர 
மடந்வதப் பருைமாகும். இந்த பருைத்தில்தான் ஒரு லபண் முழு ைளர்ச்சிவய 
எட்டுகிைாள். அதுமுதல் 25 ையதுைவரக்கும் அரிவைப் பருைத்தில் 
இருக்கிைாள். உடல் மற்றும் உள்ளத்தால் முழு ைளர்ச்சி அவடந்த இந்தப் 
பருைம்தான் திருமணம் மற்றும் குழந்வதப்லபறுக்கான சரியான பருைமாகும். 
அதற்கு அடுத்து 30 ையது ைவர லதரிவைப் பருைமாகும். இதுவும் குழந்வத 
லபற்றுக்லகாள்ள சரியான பருைமாகும். இனிலமல் தாய்வம அவடய 
முடியாது என்ை பருைம் ைந்தபிைகு, லபண் லபரிளம் பருைத்வத எட்டுகிைாள்.

இவைாறு சித்தர்கள் லபண்களின் பருைஙகவள பிரித்து வைத்துள்ளனர். 
ஒவலைாரு பருைத்திலும் ஏற்படும் பேைவக ஆலராக்கிய சிக்கல்களுக்கு 
தக்க மருந்துகவளயும், உணவுகவளயும் சித்தர்கள் லகாடுத்துச் லசன்றுள்ளனர். 
சீலைார்ப்பத்தி சிந்தாமணி, கர்ப்பக்லகாள் மருத்துைம், மதியுவை நூல், 
அகத்தீசர் அரிவையர் சிந்தாமணி, யூகிமுனிைர் சூதக நூல் லபான்ை பே 
லபண்களுக்கான சித்த மருத்துை நூல்கள் உள்ளன. மாதர் மருத்துைம் 
என்ை சித்த மருத்துை நூவே வீரமாமுனிைர் ஓவேச்சுைடியில் எழுதியுள்ளார். 
இத்தவன அறிவுச்சுரஙகத்வதக் லகாண்டுள்ள இந்தப் புத்தகஙகள் எவையும் 
ஒன்றிய அரசின் Drug and Cosmetic Act-ன் கீழ் அஙகீகரிக்கப்படவில்வே 
என்பது மிகுந்த லைதவனக்குரியது. அதனால் இந்த மருந்துகவள தயாரித்து 
விற்பவன லசய்ய முடியாத சூழ்நிவேக்கு தமிழர்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

லபாதுைாக, மஙவக பருைம் (ையதுக்கு ைந்த லபண்பிள்வளகள், 13-16 
ையது), பிைவிவடப் பருைம் (மடந்வத, அரிவை, லதரிவை பருைம், 16-45 
ையது), கர்ப்பிணிப் பருைம், லபரிளம் பருைம் (மாதவிடாய் நின்ை லபண்கள்) 
என்று ொன்கு பிரிவுகளாக தற்லபாது பிரித்துக் லகாள்ைது எளிதாகும்.

1. �ஙடகப்பருவம்: (13-16 வயது)

13 முதல் 16 ையதில் (ையதுக்கு ைரும் லபண்பிள்வளகள்) ஹார்லமான்கள் 
இயஙக ஆரம்பிப்பதன் விவளைாக, இனப்லபருக்க உறுப்புகளாகிய கருப்வப 
மற்றும் மார்பகம் ைளர்ச்சியவடய ஆரம்பமாகிைது. அதன் விவளைாக 
பூப்பு (மாதவிடாய்) ஆரம்பம் ஆகிைது. முதல் மாதவிடாவயத்தான் லபண் 
குழந்வதகள் ையதுக்கு ைந்ததாகக் கருதி தமிழ் மரபில் பூப்புனித நீராட்டுவிழா 
லகாண்டாடுகிலைாம். இந்த விழாைானது சிே ொட்கள் லதாடர்ந்து 
ெடக்கிைது. அதில் ஒவலைாரு ஊரிலும் விதவிதமான உணவுகவள லசய்து 
அந்த லபண்பிள்வளக்கு லகாடுக்கிைார்கள். உதாரணமாக உளுந்து, எள், 
லைந்தயம், சிறுதானியம், முட்வட, ெல்லேண்லணய் கேந்த உணவுகவள 
லசய்து அந்தப் லபண்ணுக்குக் லகாடுப்பார்கள். இவை அத்தவனயும் 
ஹார்லமான்கவள சரிைரச் லசயல்பட வைக்கவும், இனப்லபருக்க 
உறுப்புகவள சரிைர ைளரச்லசய்யவும் உதவி லசய்கிைது. குறிப்பிட்ட 
உணவுகவள இந்த சமயத்தில் லதாடர்ந்து தராமல் விட்டால், அது பே 
லொய்கவள லபண்களுக்கு பிற்காேத்தில் உண்டாக்கும். ஆனால், இந்த 
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பூப்பு  எ ய்திய  ல பண்பிள்வளகளுக்கு 
லைள்வளப்படுதல் (லமகம்), ைலியுடன்கூடிய பூப்பு, 
அதிக உதிரப்லபாக்கு, குவைந்த உதிரப்லபாக்கு, பூப்பு 
தள்ளிப்லபாதல், உடல் எவட அதிகமாகாவம 
லபான்ை சிே குறிப்பிட்ட பிரச்சவனகள் ைரோம். 
இதற்கு, கண்டிப்பாக சித்த மருந்துைவர அணுக 
லைண்டும். லசாற்றுக்கற்ைாவழ (குமரி), கல்யாணப் 
பூசணி, பூந்தாவழ விழுது, ொைல்பட்வட, 
உதியமரப்பட்வட லபான்ை மூலிவககளாோன பே 
மருந்துகளில், எது லதவைலயா அவத லதரிந்லதடுத்துத் 
தரும்லபாது சிைப்பாக அவமயும். ெவீன மருத்துைத்தில், 
லகாடுக்கும் மருந்துகள் ஹார்லமான்களில் லெரடியாக 
லைவே லசய்ைதால், கவடசியாகத்தான் ெவீன 
மருந்வத ொடலைண்டும். இந்த ையதில் லகாடுக்கும் 
உணவுகளும் மருந்துகளும் ைாழ்வின் பிற்காேத்தில் 
பே லொய்கவள ைராமல் லசய்யவும், ஆலராக்கியமாக 
குழந்வதப்லபைவடயவும் மிகவும் முக்கியம் என்பவத 
ொம் லதரிந்துலகாள்ள லைண்டும்.

2. பிறைவிடடப் பருவம்: (16-45 வயது)

பூப்பு எய்ததிலிருந்து பூப்பு நிற்கும் காேத்திற்கு 
இவடப்பட்ட காேத்தில் லபண்கள் பிைவிவடப் 
பருைத்தினர் என்று அவழக்கப்படுகிைார்கள். 
இக்காேத்தில், ஆண்களுக்கு ைரக்கூடிய அத்தவன 
லொய்களும் லபண்களுக்கும் ைரோம். அதிகப்படியாக, 
லபண்கள் சம்பந்தப்பட்ட பே லொய்களும் 
கூடுதோக ைரோம். எனலை, லபண்களுக்கு இந்தப் 
ப ரு ை த் தி ல்  அதி க ப் ப டி ய ான  க ைன ம் 
லதவைப்படுகிைது. இந்தக் காேத்தில் லபண்களுக்கு 
ைாத லயானி, பித்த லயானி, லகாதிப்பு லயானி, என்று 
18 ைவகயான இன உறுப்பு லொய்களும் அைற்றின் 
குறிகுணஙகளும், அைற்றிற்கான மருந்துகளும் 
லசம்வமயாக சித்த மருத்துைத்தில் கூைப்பட்டுள்ளன. 
இைற்றிற்காக ென்னானி மணப்பாகு (ென்னாரி 
சர்பத்), கல்யாண பூசணி, அயச்லசந்தூரம், மண்டூர 
லசந்தூரம், படிகார லசந்தூரம், கற்பூராதி லமழுகு, 
நிேப்பவன கிருதம், குக்கில் கிருதம் என பே 
மருந்துகள் இருக்கின்ைன. இைற்றின் துவணலயாடு 
இந்த லொய்கவள சரி லசய்யாவிட்டால், குழந்வத 
லபறுைதில் சிக்கல்கள் நீடிக்கும் என்று 
லசால்ேப்படிருக்கிைது.

லபரும்பாடு என்னும் லொய் ைருைதற்கு பே 
காரணஙகள் உண்டு. ஹார்லமான் குவைபாடு முதல், 

உணவுப்பழக்கம் ெவீனகாே குடும்பஙகளிடம் 
குவைந்து ைருகிைது, இவத ஒரு சடஙகாக 
மட்டுமல்ோமல், மருத்துை ரீதியிோன ஒரு விழாைாக, 
குறிப்பாக உணவுப்பழக்கஙகவள தமிழ்ச் சமூகம் 
லதாடர்ந்து லசய்ய லைண்டும். விவளயாட்டுகள், 
லயாகாசனம், நீச்சல் பயிற்சி என பே பயிற்சிகளும் 
ெல்ே பேவனலய தரும்.

சிே லபண்பிள்வளகள் பூப்பு அவடயத் 
தாமதமாகும். இந்தச் சூழலில் கண்டிப்பாக 
மருத்துைவர அணுகி, ஹார்லமான்களின் அளவுகவள 
பரிலசாதித்துக்லகாள்ள லைண்டும், ஸ்லகன் எடுத்தும் 
பார்க்க லைண்டும். பூப்வப ைரச்லசய்யும் சித்த 
மருந்துகள் நிவைய உள்ளன. சிேருக்கு மரபணு 
பிரச்சிவன அல்ேது ஹார்லமான் சுரப்பியின் 
லசயல்பாட்டின்வம லபான்ை சிே குறிப்பிட்ட 
காரணிகளில் ெவீன மருந்துகவள எடுத்துக்லகாள்ள 
லைண்டும்.



தமிழ்கத்தில தறம்பலாது சசயறச்க ்கருத்தரிபபு சேயம் மி்கபச்பரும் ்பணம் சம்்பலாதி்ககும் 
சதலாழி்லா்கமவ ேலாறிவருகிறது. இநதச் சூழலில, தமிழில, சித்த ேருத்துவத்தில ஆர்வமுளள நவீன 

ேருத்துவர்்களும், சித்த ேருத்துவர்்கசள உளள்ட்ககி, ஒருங்கிசணநத ்கருத்தரிபபு சேயம், 
பிளசளபம்பறு ேருத்துவேசன, ச்பண்கள ஆமரலா்ககிய சேயம் என்று ்ப்வறசற அறம் சலார்நது 
சசய்ய்லாம். BSMS ்பட்்டதலாரி ேருத்துவர்்களில 80% ச்பண்கமள, அவர்்கள இநத ச்பண்கள 

ேருத்துவத்சத ்பயிறசி சசய்ய ஆரம்பித்தலால, உ்கு்கம்க வழி ்கலாட்்ட்லாம்.
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கர்ப்பப்வப புற்று லொய் ைவர என்ன காரணம் 
என்று கண்டுபிடுத்து, சரியான மருத்துைம் பார்ப்பது 
ெல்ேது. லைள்வளப்படுதவே லமகம் என்றும் 
கிராமத்தில் அவழப்பர். மவழலமகம் எப்படி 
தூறிக்லகாண்லட இருக்குலமா அப்படிலய, இந்த 
லைள்வளப்படுதலும் நீண்டுலகாண்லட இருக்கும். 
உடலின் லைப்பம் அதிகமாகி உடலில் ஒருவித 
உட்சூட்வட உணர்ைர். ஆனால், லதர்மாமீட்டரில் 
இந்த லைப்பம் லதரியாது. கிருமித்லதாற்றும் இந்த 
லைள்வளப்படுதவே உண்டாக்கோம். திரிபோ 
கஷாயத்வத லைளிப்புைமாக பயன்படுத்துைதுடன் 
உள்மருந்துகள் கண்டிப்பாக உண்ணலைண்டும்.

அதிகமான ைலிவய உண்டாக்கும் லொவய சூவே 
என்ைழப்பர். நிதம்ப சூவே, லயானி சூவே, 
சேச்சூவே, இரத்தசூவே, சூவேைாய்வு, கர்ப்ப 
சூவே லபான்ை லொய்கவளப் பற்றியும் அைற்றின் 
பரிகாரஙகவளப் பற்றியும் சித்த மருத்துை நூல்கள் 
விரிைாகக் குறிப்பிடுகின்ைன. லபரும்பாடு, 
லைள்வளப்படுதல், சூதக ைாய்வு, சூதக சன்னி, 
சுலராணித ைாய்வு, கிருமி லராகம் (பாசி படர்தல்), 

கர்ப்ப திரட்சி, ையிற்றுத் திரட்வச, சூவர குன்மம், 
கர்ப்ப சுலராணிதம், அக்கினி ைாய்வு, அகுவை, 
லயானிப்புண், கிரந்தி, லயானிப்புற்று இவைகளும் 
விரிைாகப்  லபசப்படுகின்ைன .  இைற்வை 
சரிலசய்யாவிட்டல், லபண்களுக்கு துன்பம் 
லதாடரும், கர்ப்பமாைதில் சிக்கல்கள் நீடிக்கும்.

3. கர்ப்பிணிப் பருவம்:

 “பாரபபா வபண்மலடாங கைரபபக ் கைாளின்
பககுவத்்ைச் வசால்கி்றன் பண்பாய்க ் கைளு
ஆரபபா ஆண்மல்ட ஆகு மல்லாமல்
அபப்ன வபண்மலடு ஆரு மில்்ல”

லபண்மேவடப்பற்றிய கர்ப்பக்லகாள் என்ை 
நூலில், அகத்தியர், ஆண்களில் மேடுண்டு, 
லபண்களில் மேடில்வே என்லை கூறுகிைார். 
கருக்குழியில் பாசி படர்ைதாலும், ைாய்வு 
நிவைந்தாலும், தவச ைளர்ந்தாலும், புழு 
லசர்ந்திருந்தாலும், இரத்தம் கட்டியிருந்தாலும், 
மதத்திருந்தாலும் குழந்வத உருைாைதில் சிக்கல் 
ஏற்படும் என்று அகத்தியர் ஒவலைான்ைாக 
விைரிக்கிைார். சரியான காரணத்வத கண்டறிந்து, 
சரியான மருத்துைமுவைவய லசய்தால் லபண்களில் 
மேடில்வே என்று அகத்தியர் உறுதி கூறுகிைார். 

அக்காேஙகளில் பிள்வள லபைமுடியாத லபண்கவள 
மேடி என்ைவழப்பர், இக்காேத்தில் அந்த ைார்த்வத 
லகாடூரமாக இருப்பதால் அவதத் தவிர்ப்பது ெேம். 
அக்காேத்தில் உள்ள சித்தர் நூல்களில், அதிமேடு, 
காகமேடு, கதலிமேடு, ைாதமேடு, பித்த மேடு, ஐய்ய 
மேடு, திமிர் மேடு, அேவக மேடு, லசாவர மேடு, 
லபற்ை மேடு, புழு மேடு, ைாய்வு மேடு, ைைட்சி 
மேடு, மாரிகர்ப்பம், அழிகர்ப்பம், சுத்திபிண்ட 
கர்ப்பம், மும்மாஙக கர்ப்பம், கர்ப்பைாய்வு, 
சூவேைாய்வு, கர்ப்பவிப்புருதி, விப்புருதி ைாய்வு, 
சூதகைாய்வு, கர்ப்பபுழு என்ை லொய்கள் கர்பமாைதில் 
சிக்கல்கவள உண்டாக்கும்.

உடல் எவட அதிகமாகி இடுப்பு மற்றும் ையிறு 
பருத்துக் காணும் லபண்ணுக்கு அதிமேடு என்னும் 
லொய் இருக்கிைபடியால், குழந்வத லபற்றுலகாள்ள 
முடியாது என்று லசால்ேப்பட்டுள்ளது. இன்வைய 
காேத்தில், வதராய்டு, மற்ை ஹார்லமான் 
பிரச்சவனகள், சிவனப்வப கட்டிகள் என 
பேகாரணஙகளால் இந்த அதிமேடு ஏற்படும். 
இரண்டு குழந்வதகள் பிைந்தபின்னர் அதற்குப்பிைகு 

குழந்வத பிைக்காவிட்டால் காகமேடு எனப்படும். 
சிேருக்கு கர்ப்பம் அழிந்து லகாண்லட இருக்கும் 
அல்ேது கருச்சிவதவு ஆகும், அல்ேது குழந்வத 
இைந்து பிைக்கும். இதனால் குழந்வத இல்ோமலே 
லபாகும், இதற்கு மாரிகர்ப்பம், அழிகர்ப்பம், சுத்தி 
பிண்ட கர்ப்பம் என்று லபயர்.

ைாய்வு அல்ேது ைாதம் என்ை பதம், அந்த 
உறுப்பின் லதாழில்குவைபாட்வட குறிக்கிைது. 
உதாரணமாக பக்க ைாய்வு, பக்க ைாதம் என்பது, 
உடலின் ஒருபக்க லதாழில் குவைபாட்வடக் 
குறிப்பதாகும். இவதப்லபாே லபண்களுக்கான 
ைாய்வு லொய்கள் பேவுண்டு. சிேருக்கு இரண்டு 
பூப்புவுற்கு இவடப்பட்டகாேத்தில், இரத்தப்லபாக்கு 
காணும், அல்ேது பூப்பு மிகவும் தள்ளிப்லபாகும் 
(Irregular periods). இவதத்தான் கர்ப்பைாய்வு என்று 
சித்த மருத்துைத்தில் அவழக்கப்படுகிைது. இந்த லொய் 
ஹார்லமான் சரிைர இயஙகாததால் ைருைதாகும், 
இைருக்கும் கர்ப்பமாைதில் சிக்கல் ைரும். சூவே 
ைாய்வு, விப்புருதி ைாய்வு, கர்ப்ப விப்புருதி, என்பது 
fibroid லபான்ைலதாரு லொவயக் குறிக்கிைது. இதற்கு 
வீளிலெய் என்ை மருந்து லகாடுக்கப்படுகிைது. An-
ti-sperm antibody என்ை ஒரு காரணி, லபண்ணின் 
உடலில் புகுந்த விந்தணுவை அழித்துவிடுைதால் கரு 
உருைாைதில்வே. இவத சித்த மருத்துைத்தில், 
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கர்ப்பபுழு என்று அவழப்பர்

இைர்களுக்கு, ைல்ோவர கிருதம், பிரம்மி லெய், 
குமட்டிக்காய் கிருதம், கலிஙகாதி வதேம், கல்யாண 
கிருதம், பண்டார குழம்பு, வீழி (விழுதி) எண்லணய் 
லபான்ை மருந்துகவளக் லகாடுக்கலைண்டும். 
உணவில் லபண்கள், லசாற்றுக்கற்ைாவழ, பூண்டு, 
எள்ளு, லகாள்ளு, பசவேக்கீவர, உளுந்து, லைந்தயம் 
என பே உணவுகவள சித்த மருத்துைர்களின் 
ஆலோசவனயின் லபரில் லபண்கள் எடுத்துக்லகாள்ள 
லைண்டும். லசஙகல்பட்வடச் லசர்ந்த சித்த 
மருத்துைர் ஷஙகர் அைர்கள் இந்தத் துவையில் 
தனிக்கைனம் எடுத்து கடந்த 25 ஆண்டுகளாக 
பேருக்கும் குழந்வதப்லபறு கிவடக்க உதவி 
லசய்கிைார். இைவரப்லபாே பே சித்த மருத்துைர்கள் 
இருக்கிைார்கள் .  மருத்துை லசாதிடத்வத 
அடிப்பவடயாக வைத்து, ஒரு தம்பதிக்கு எந்தக் 
காேத்தில் குழந்வதப்லபறு கிவடக்குலமன லதரிந்து 
அதற்லகற்ப மருந்துகள் லகாடுக்கும் பழக்கமும் 
கவடபிடிக்கப்படுகிைது. இவை ஆராய்ச்சிக்கு 
உரியது.

கர்ப�ொடி எப�டி இருககும்: கர்ப்பம் 
ஆகிவிட்டதா என்பவதயும், ஆண் அல்ேது லபண் 
சிசுைா என்பவதயும் ொடிபார்த்லத அறிந்துலகாள்ளும் 
அளவுக்கு சித்த மருத்துைம் மக்கள் மருத்துைமாக 
அக்காேத்தில் இருந்து ைந்துள்ளது.

“கைாரி்கை ைனககுப பிள்்ள கைருப்ப்யப பற்றி 
நின்றால்
கூறிய வாை நாடி குண்டலப புழுப்பால் ஊரும்
வீரிய மூன்றாந் திஙகைள் விட்டில் ்பால ப்ைத்து 
நிற்கும்
பாரிய எட்டாந் திஙகைள் பய்ய்வ புழுப்பால் 
ஊரும்”

வகயில் ொடிபிடித்து பார்க்கும்லபாது, ைாத ொடி 
குண்டேப்புழுலபாே துடித்தால் கர்ப்பம் என்று 
உறுதிலசய்து லகாள்ளோம், அதுலை விட்டில் 
பூச்சிலபாே துடித்தால் அது மூன்ைாம் மாதம் 
என்றும், புழுலபாே ஊர்ந்தால் அது எட்டாம் மாத 
கர்ப்பம் என்றும் உறுதி லசய்து லகாள்ளோம். 
வகொடிபார்க்கும் கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், 
குவைந்த விவேயில், கருவின் தன்வமவயயும், 
குழந்வதயின் ஆலராக்கியத்வதயும் லதரிந்து லகாள்ள 
முடியும்.

கர்பபிணிபப�ண்ணுககான பிரசச்னகள்: 
கர்ப்பிணி லபண்ணுக்கு ஏற்படும் பேைவகயான 
இன்னல்கவள மூலிவக மருந்துகள் லகாண்லட 
ெம்மால் சரிலசய்ய இயலும். கர்ப்பிணிப் 
லபண்ணுக்கு, குமட்டல், ைாந்தி, ைாய்வு, சூவே, 
கர்ப்ப ைாயு, லமகம், உடல் வீக்கம், மேச்சிக்கல், 
சிறுநீர் கட்டு, லயானி நீர், உடல் ைலி, ையிற்று ைலி, 
இவளப்பு, சுைாசகாசம், பித்த ைாய்வு, லசரியாவம, 
மந்தம், லபாருமல், கருச்சிவதவு, சூசிகா ைாய்வு 
லபான்ை லொய்கள் ைருைதாக சித்த மருத்துை 
நூல்கள் குறிப்பிடுகின்ைன.

கர்ப்பிணிப் லபண்ணின் ைாந்தி, குமட்டலுக்கு 
சீரகம், வில்ைலைர், பவனஓவே, ஏேம், குழவிக் கூடு 
இைற்வைச் லசர்த்து குடிநீர் லசய்து அருந்த 

லைண்டும். லபாதுைாக குழவிக் கூடு கட்டினால், 
அந்த வீட்டில் குழந்வத பிைக்கப் லபாகிைது, அதாைது 
லபண் கர்ப்பமாகிைாள் என்று முதிலயார்கள் 
கூறுைது ைழக்கம். அந்த குழவிகூடு தான் கர்ப்பமாகிை 
லபண்ணின் குமட்டலுக்கு மருந்தாகிைது. குழவிக்கூடு 
என்பது, குழவி என்ை பூச்சி தன் எச்சிவே பயன்படுதி 
மண்ணால் அல்ேது அரக்கால் கட்டும் கூடாகும். 
அதன் உமிழ்நீரில் மருத்துை குணம் இருக்கிைதா 
என்ை ஆராய்ச்சி லதவை. மாஙகாய், பச்வச மிளகாய், 
புளி, திராட்வச, இஞ்சி, இவை கேந்த மாஙகாய்க் 
குழம்பு அந்த காேத்தில் கர்ப்பிணி லபண்ணின் 
ைாந்திவயத் தணிக்க உணைாகக் லகாடுக்கப்பட்டது.

துைாவே என்னும் லொயில், கர்ப்பிணிக்கு இரத்த 
ஒழுக்கு ஏற்பட்டு கருச்சிவதவு ைரும். துைாவேவய 
சரிலசய்ய, லசஙகழுநீர்கிழஙகு, மஞ்சிட்டி, அதிமதுரம், 
காட்டாத்திபூ இவைகவள பசும்பாலில் கேந்து 
லகாடுக்க லைண்டும். கர்ப்பிணிக்கு சுரம் ஏற்பட்டால் 
அதற்கு தனி மருந்து, அதிக தாகம் ஏற்பட்டால் 
அதற்கு தனி மருந்து, சிறுநீரில் கல்ேவடப்பு ைந்தால் 
அதற்கு தனி மருந்து, என கர்ப்பிணிப்லபண்களுக்கான 
தனி மருத்துை முவைவயலய சித்தர்கள் உருைாக்கி 
வைத்து இருக்கிைார்கள்.

குஙகுமப்பூ, தாமவர மகரந்தம், தாமவரப் பூ, 
ஏேக்காய், குறுந்தட்டி லைர், ென்னாரி, நீர்முள்ளி, 
அதிமதுரம், முருஙவக இவே, முருஙவகப் பூ, 
ைல்ோவர, சிறுகண்பீவள, லபான்னாஙகண்ணி, 
பாசிப்பயறு, லகாதுவம மாவு, சாவம அரிசி, 
லராசாப்பூவிதழ், இளநீர், லபான்ை மூலிவககவள 
லகாண்டு கஷாயம், லெய், சூரணம், கஞ்சி, பாயாசம், 
அவட, லபான்ைவைகவள சித்த மருத்துைர் லகாடுக்க 
முடியும். முடக்கறுத்தான் லகாடிவய கிராமஙகளில் 
இன்ைளவும் தாய்-லசய் ஆலராக்கியமாக இருக்க 
தாய்க்கு கவடசி மூன்று மாதஙகளும் லகாடுக்கிைார்கள். 
இவதப்லபான்ை ஏட்டில் எழுதப்படாத பே 
பாரம்பரிய மருத்துை அறிவு தமிழ் மண்ணிலிருந்து 
திரட்டி எடுக்கப்படலைண்டும்.

ெ ான்  சி த் த  மரு த்துைக்  கல்லூரியில் 
படித்துலகாண்டிருந்த லபாது, ஒருமுவை, பனிக்குடம் 
(Amniotic fluid) குவைந்த கர்ப்பிணிப்லபண் ஒருைர் 
எனது லபராசிரியர் (காேஞ்லசன்ை) மருத்துைர் 
லசார்னமாரியம்மாள் அைர்கவளச் சந்திக்க ைந்தார். 
அைருக்கு பாைன பஞ்சாஙகுே வதேம் என்ை வதேம் 
லகாடுக்கப்பட்டது. பின்னர், பனிக்குடம் இயல்பாகி 
முழுொள் ைளர்ந்தபின்னர் இயல்பான முவையில் 
பிரசைம் ஆனது. அைர்கள் ைாழ்ந்த காேத்தில் 
குழந்வதயில்ோத பே லபண்களுக்கு குவைந்த 
லசேவில் சித்த மருத்துைம் மூேமாக குழந்வத 
பிைந்துள்ளது. கடந்த காேத்தில் முதேவமச்சராக 
இருந்த லசல்வி லஜயேலிதா அைர்கள் பே சித்த 
மருந்துகவள உள்ளடக்கிய ‘அம்மா மகப்லபறு 
சஞ்சீவிப் லபட்டகம்’ என்ை லபயரில் கருவுற்ை 
தாய்மார்களுக்கு லகாடுக்கும் திட்டத்வதக் லகாண்டு 
ைந்தார், அதில் கருவுற்ை இரண்டாம் மாதம் முதல், 
பிரசைமாகி பாலூட்டும் ொள்ைவரயிலும் ஒவலைாரு 
மாதமும் உண்ண லைண்டிய மருந்துகள் 
அடஙகிருக்கும். இது தற்லபாதும் அரசு சித்த 
மருத்துை நிவேயஙகளில் கிவடக்கிைது.
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ஒவபோரு மாதைமும் மூலி்க மருந்துகள்: 
ஒவலைாரு மாதமும் ஒவலைாரு கஷாயம் வீதமாக 
பத்து மாதமும் என்லனன்ன லகாடுக்க லைண்டும் 
என்று நூலில் லசால்ேப்பட்ட கஷாயஙகவள 
கர்ப்பிணிப் லபண்கள் அருந்தும் லபாது, சுகப்பிரசைம் 
ஆகும்.

“மாைமது நாலி்ல மை்லக ் கைைான்
நாசி வசவியுண்டாகும் ் பா்ை ைாய்ககு
சூைகைவும் கைலஙகி விழும் ் யானி ைன்னில்
சிறு குத்ைலடி வயற்றில் வலியுஙகைாணும்
கைாைலுடன் தீரபபைற்கு திராட்்ச சந்ைம்
வகைாட்டிவயன்ற கைழஞசுவ்கை கைழஞசிவீைம்
்கைாைய்ர யாவின்பாலில் ைன்னாலாட்டி
வகைாடுத்துவிடு குணமாகு்மந்தில் வசால்்வன்.”

இந்த பாடல், ொன்காம் மாதத்தில், லகாடுக்க 
லைண்டிய மூலிவககளான திராட்வச, சந்தனம், 
லகாட்டிகிழஙகுகவள பசும்பாலில் அவரத்து 
லகாடுக்க லைண்டும் என்று லசால்கிைது. இப்படி 
ஒவலைாரு மாதமும் லகாடுக்கும்லபாதும், தாய்க்கும், 
உள்லள ைளரும் சிசுவுக்கும் ென்வம பயக்கும்.

கர்பபிணிககு ேர்ம �ரிகாரம்:  கர்ப்பிணிக்கு 
லைளிப்புைம் இருந்தும், உடலின் உள்புைமிருக்கும் 
குழவியினாலும் (கருவிலிருக்கும் குழந்வத) உடலுக்கு 
அடிகள் அல்ேது காயஙகள் நிகழோம். இவத 
சரிலசய்யாவிட்டால் அந்த காயம் நிவேநின்று ைர்ம 
காயஙகளாக மாறும், பின்னர் ைர்ம லொய்களாக 
மாறும். இைற்வை சரிலசய்ய ைர்ம நூல்களில் 
சிைப்பான தடைல் (Massage) முவைகளும், மூலிவக 
மருந்துகளும், உணவு முவைகளும் கூைப்பட்டுள்ளன.

கருவிலிருககும் குழவிககு மருந்து: கருவிலிருக்கும் 
குழவி தாயின் ஒரு பகுதியாகத்தான் ைளர்கிைது. 
அதற்கான மருந்வத தாய்தான் உட்லகாள்ள 
லைண்டும், எனலை அதற்கான லொய்கவளயும், 
மருந்துகவளயும் தாய்க்கான நூல்களிலேலய 
கூைப்பட்டுள்ளது. சூலேண்லணய், கருைளர்க்கும் 
லெய், ொராயணி லெய், பாைன பஞ்சாஙகுே வதேம் 
என சிே மருந்துகள் குழவிகள் ஆலராக்கியமாக 
ைளர்ந்து லைளிலய ைருைதற்காக தாய்க்கு 
லகாடுக்கப்படுகிைது. இந்த மருந்தில் ஒன்வை, ஐந்தாம் 
மாதம் முதோக ஒன்பதாம் மாதம் ைவரயிலும், 
ஒவலைாரு மாதமும், ஐந்து ொட்கள் மட்டும் 
அருந்தினால் லபாதுமானது. கருவை அழிக்கும் 
கிரந்தி, கருவை அழிக்கும் சூவே லபான்ை லொய்கள் 
தீரும். இந்த மருந்வத தாய் அருந்தினால், பிைக்கும் 
குழந்வதக்கு பரம்பவரயாக ைரக்கூடிய கரப்பான் 
என்ை லதால்லொய் பிற்காேத்தில் ைராமலேலய 
தடுக்கோம், ஆலராக்கியமான குழந்வத கண்டிப்பாகக் 
கிவடக்கும் என்று நூல்கள் கூறுகின்ைன. கர்ப்பிணி 
தாய்க்கும் ைரும் ைாய்வு, சூவே, லமகம், கர்ப்ப கிரந்தி, 
பிரலமகம் லபான்ை லொய்கவளயும் இந்த மருந்துகள் 
தடுக்கும். தாய் லசய் ெேத்திற்கு உறுதி தரும் இந்த 
மருந்துகவள தமிழன் மீண்டும் புழக்கத்தில் லகாண்டு 
ைர லைண்டும். ஒவலைாரு மாதமும் குறிப்பிட்ட 
மூலிவக மருந்துகவள உண்டுைர அது ையிற்றில் 
ைளரும் சிசுவுக்கும் ென்வமவயத் தரும், அதன் 
உறுப்புகளின் ைளர்ச்சிக்கும் பயன்படும்.

பிரசேம் (குழந்்தைபச�று): முழுைளர்ச்சியவடந்த 
குழந்வதவய ஒன்பது மாதஙகள் கழிந்தபின், பத்தாம் 
மாதம் இயல்பாக தாயின் உடலிலிருந்து பிரித்து 
தனியாக்கி அவத சுயமாக இயஙக வைக்கும் நிகழ்லை 
பிரசைம் ஆகும். ஆேயம்/வீடு பிரலைசித்தல் என்ைால் 
புதியதாக கட்டிய ஆேயம்/வீட்டில் முதோக 
நுவழயும் நிகழ்ைாகும். பிர+சைம் என்ைால், தாய் 
சைமாகி (இைந்து), குழந்வதவய உேகுக்கு பிரலைசிக்க 
லசய்தல் ஆகும். குழந்வதவய ஆலராக்கியமாக 
லைளித்தள்ள லைண்டும், தாயின் உடல் மறுபடியும் 
பவழய நிவேவய அவடய லைன்டும். இந்த 
நிகழ்வின்லபாது, தாயின் உடலில் ஏகப்பட்ட 
மாற்ைஙகள் லதாடர்ந்து நிகழும், இவத சரிைரச் 
லசய்ய, மகா லெய் என்ை மருந்வத பத்தாம் மாதத்தில் 
தினமும் உண்டுைர, பிரசைம் இயல்பாக நிகழும். 
பிரசைைலி ைந்தபின்னர், லைலிப்பருத்தி, லகாழுஞ்சி, 
குமரி லைர், பாைட்வட, பசவே, சிைனார்லைம்பு, 
லைட்பாவே, துத்தி லபான்ை மூலிவககவளப் 
பயன்படுத்தி முற்காேத்தில் பிரசைத்வத 
எளிதாக்கினர்.

“மருந்து்கைள் திற்பிலியும் கிராம்பிந்துபபும்
மகி்மயுடன் கியாழமிட்டு மங்கைககூட்டு
அருந்துய்ர நிமிடத்துள் வகைாடிச்சுற்்றகி
அகைத்தில் நின்று ் சயிவவளி்ய அலறி்யஙகி
சரிந்துடல் ைரணியில் வந்்ை ் யகும்”

லதாப்புள்லகாடி குழந்வதவய சுற்றி இருந்தால், 
இயல்பான பிரசைம் ெடக்காது. இந்த நிவேயில், 
திப்பிலி, கிராம்பு, இந்துப்பு இைற்வை குடிநீரிலிட்டுக் 
லகாடுத்தால் லகாடிசுற்று சரியாகும் என்று இந்த 
மருத்துைப் பாடல் லசால்கிைது. இைற்ைால் எப்லபாது 
சரிலசய்ய இயேவில்வேலயா, அப்லபாதுதான் 
அறுவைச் சிகிச்வசவய ொடுைது சிைந்தது.

குழந்வத லைளிைந்த பிைகு, கர்ப்பப்வபக்குள், 
தாய்க்கும் லசய்க்குமான லதாப்புள்லகாடி (placenta) 
இயல்பாக லைளிலயற்ைப்பட லைண்டும். அப்படி 
லைளிலயைாவிட்டால், அது தாய்க்கு ஆபத்தாக 
முடியும். எனலைதான் இதற்கு ெஞ்சுக்லகாடி என்றும் 
ஒரு லபயருண்டு. இந்தத் தருணத்தில் அவத 
லைளிலயற்ை சித்த மருந்துகள் இருக்கின்ைன. 
ஒருலைவள பிரசைமான லபண்ணுக்கு கிருமித்லதாற்று 
ஏற்பட்டு காய்ச்சல் ைந்தால், லைலிப்பருத்தி லபான்ை 
மூ லி வ க க வ ள க்  ல க ா ண் டு  க ஷ ா ய ம் 
லகாடுக்கப்பட்டதுå சிேருக்கு உதிரப்லபாக்கு 
நிற்காமல் இருந்தால், அவத தீவர என்று 
லசால்ேப்படுகிைது, சிேருக்கு கழிச்சல், குன்மம், 
ைாய்வு, சுைாசகாசம், லபான்ை பே உபாவதகள் 
ைரும். இைற்றிற்காக சிைப்பாக சவுபாக்கிய சுண்டி, 
குறிஞ்சான் குழம்பு, லபற்று (லபத்து) மசாோ, 
அயலமாதக லேகியம் லபான்ை சித்த மருந்துகவள 
லகாடுப்லபாம். இதில் சவுபாக்கிய சுண்டி என்னும் 
மருந்து தமிழக அரசு ைழஙகும் அம்மா மகப்லபறு 
சஞ்சீவிப் லபட்டியில் இருக்கிைது.

பிரசேததிறகு பின்னர் தைாயின் நி்ல : 
பிரசைத்திற்குப் பிைகு, முதல் மூன்று மாதஙகளுக்குள் 
தாய்க்கு ெரம்பு சம்பந்தமான லொய் ைந்தால் அதுலை, 
இளம்பிள்வளைாதம் ஆகும். இளகும் + பிள்வள + 
ைாதம், குழந்வத பிைக்கும் சமயம் தாயின் உடல் 



சித்த ேருத்துவத்தலால எநத எலச்வசர சசன்று மநலாய்்கசள தீர்்க்க முடியும் என்்பசதத் 
சதளிவலா்கத் சதரிநது ச்கலாளவதும், முடியலாத மநலாய்்களு்ககு நவீன ேருத்துவத்சத சதரிநசதடுப்பதும் 

தலான் இன்சறய மதசவயலா்க்க ்கருதுகிமறன். ஒவசவலாரு ச்பணணும் சித்த முசறப்படி 
்கவனி்க்கப்பட்்டலால, ஆமரலா்ககியேலான எதிர்்கலா்த்சத்க ்கணடிப்பலா்க நம்ேலால உருவலா்க்க முடியும்.
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இளகி, அதாைது, கூபகப்பகுதி விரிைவடந்து பின்னர் 
அது பவழய நிவேவய அவடயலைண்டும். இதில் 
ஏதாைது சிக்கல்கள் இருந்தால் ைரக்கூடிய ைாதலம 
இளம்பிள்வள ைாதமாகும். இன்வைய ொட்களில், 
மருத்துைர்கள் இது லதரியாமல் பாேைாதம் என்னும் 
லபாலிலயாவை இளம்பிள்வளைாதம் என்று 
அவழக்கிலைாம். தமிழ் சித்த அறிவியலுக்கும், 
தமிழருக்கும் இவடலய ஏற்பட்ட இவடலைளிவய 
இது காட்டுகிைது. இளம்பிள்வள ைாதத்வத 
சரிலசய்ய, பே உள் மற்றும் லைளி மருந்துகள் 
பிரசவித்த தாய்க்குக் லகாடுக்கப்படுகின்ைன.

சைறுகாயம் என்லைாரு லொய் சித்த மருத்துைத்தில் 
இருக்கிைது. பிள்வள லபற்ை மஙவகக்கு, சிே 
காரணஙகளால் சுரத்துடன் ையிறு லபருமி, 
மூச்சிவளப்பு மற்றும் மயக்கம் காணும். இந்த 
லொய்கண்டவுடன் குறிப்பிட்ட ொளுக்குள் சர்ைாஙக 
வ த ே ம்  ல ப ான் ை  சி த் த  ம ரு ந் து கவள 
லகாடுக்காவிட்டால், லபண்ணுக்கு நிரந்தர லொய்கள் 
குடிலகாள்ளும், உயிருக்கும் ஆபத்துண்டாகும்.

4. மபரி்ம் பருவம் (�சா்தவிடசாய் நினறை கபணகள):

ஆண்களுக்கு ைருைதுலபாே அத்தவன முதுவம 
சம்பந்தமான லபாதுைான லெ ாய்களும் 
ல ப ண் க ளு க் கு ம்  ை ரு கி ன் ை ன .  ல ப ண் 
ஹார்லமான்களின் அளவு குவைந்து விடுைதால், 
பூப்பு இருப்பதில்வே. ஆனால், இந்த குவைந்த 
ஹ ா ர் லம ான் கள்  இை ர் களுக்கு  ல மலும் 
பேசிரமஙகவளத் தருகிைது. சிேருக்கு ஹார்லமான்கள் 
குவையாமல் இருந்தால், அைர்களுக்கு மார்பகப் 
புற்று, மார்பகக் கட்டிகள், கருப்வபக் கட்டிகள் என 
பேலதாந்தரவுகள் ஏற்படுகின்ைன .  சித்த 
மருத்துைத்தின் மஙவகயர்களுக்கான மருத்துை 
நூல்கள், இைற்வை உள்ளடக்கவில்வே. ஆனால், 
லபாதுைான லொய்களின் ைவகப்பாட்டியலில் 
இைற்வைப் பற்றி விைரிக்கிைது. உதாரணமாக, 
லயானிப் புற்று, கருப்வபப் புற்று, எலும்பு சூடு (os-
teo porosis), என பே லொய்கவள லபாதுப்பிரிவில் 
ொம் பார்க்கோம். இந்த ையதில் எலும்வப 
ைலுப்படுத்தவும், ஹார்லமான்கவள லதவையான 
அளவில் வைத்திருக்கவும், உளுந்து, எள்ளு, 
ெல்லேண்லணய் ,  லைந்தயம் ,  பிரண்வட , 
கருவணக்கிழஙகு, லசவனக்கிழஙகு, லசப்பஙகிழஙகு, 
இவைச்சி, முட்வட, பால், லமார், தயிர், மீன் லபான்ை 
உணவுகள் அைசியம். கால்சியம் லதவைப்படின் 
சித்த மருத்துைவர அணுகி, சஙகு பற்பம், பேகவர 
பற்பம், ஆவமலயாட்டு பற்பம், சிருஙகி பற்பம், ெத்வத 
ஓட்டு பற்பம், முத்துச்சிப்பி பற்பம், கிளிஞ்சல் பற்பம், 

ப ை ழ ப ற் ப ம்  என்று  ஏ த ா ைது  ஒன்வை 
குறிகுணஙகளுக்லகற்ப எடுத்துக்லகாள்ளோம்.

மார்�க சொயகள்: மார்பக லொய்கள் லபண்களின் 
எந்த ையதிலும் ைரோம். மார்பக மருத்துைம் என்ை 
ஒரு தனி நூலே சித்த மருத்துைத்தில் அக்காேத்தில் 
இருந்தது. அதில் 8 ைவகயான லொய்கள் பற்றி 
விைரிக்கப்பட்டிருக்கிைது. மார்பகக் கட்டி, கழவே, 
சிேந்தி, கிரந்தி, புண், முவேலைடிப்பு, மார்பகப்புற்று 
என ஒவலைான்றுக்கும் குறிகுணஙகளும், மருந்துகளும் 
லசால்ேப்பட்டுள்ளது.

லபண்களுக்கான லொய்கவளப்பற்றியும் அதன் 
மருத்துை முவைகவளப் பற்றியும் தமிழகத்தில் உள்ள 
பிள்வளப்லபறு மருத்துைர்களுக்கு, ஏன் சித்த 
மருத்துைர்களுக்லக லதரியுமா என்பது சந்லதகம் 
தான். இப்படி பே சித்த இரகசியஙகள் கல்லூரிப் 
பாடத்திட்டத்தில் இன்னும் லசர்க்கப்பட லைண்டும். 
இந்த சித்த மருத்துை சுைடிப்புத்தகஙகள் குறித்த 
விைரஙகள் ஒன்றிய அரசின் Drug and Cosmetic Act 
ைரிவசப் பட்டியலில் லசர்க்கப்பட லைண்டும். 
தமிழரின் சித்த மருத்துைம் ெமக்காக எவைளலைா 
லகாவடகவளக் லகாடுத்திருக்கிைது. இன்வைய 
தவேமுவையினர், இவதத் லதரிந்து லகாள்ைதில் 
ஆர்ைம் காட்டவில்வே, அவத ெம்புைதும் இல்வே. 
இவளய தவேமுவையினர் இைற்வை ஆராய்ச்சிக்கு 
உட்படுத்தும் லொக்லகாடு வகயிலேடுத்தால் பே 
அற்புதஙகவள நிகழ்த்தோம்.

தமிழகத்தில் தற்லபாது லசயற்வக கருத்தரிப்பு 
வமயம் மிகப்லபரும் பணம் சம்பாதிக்கும் 
லதாழிோகலை மாறிைருகிைது. இந்தச் சூழலில், 
தமிழில், சித்த மருத்துைத்தில் ஆர்ைமுள்ள ெவீன 
மருத்துைர்களும், சித்த மருத்துைர்கவள உள்ளடக்கி, 
ஒருஙகிவணந்த கருத்தரிப்பு வமயம், பிள்வளப்லபறு 
மருத்துைமவன, லபண்கள் ஆலராக்கிய வமயம் 
என்று பேைற்வை அைம் சார்ந்து லசய்யோம். BSMS 
பட்டதாரி மருத்துைர்களில் 80% லபண்கலள, 
அைர்கள் இந்த லபண்கள் மருத்துைத்வத பயிற்சி 
லசய்ய ஆரம்பித்தால், உேகுக்லக ைழி காட்டோம். 
சித்த மருத்துைத்தால் எந்த எல்வேைவர லசன்று 
லொய்கவள தீர்க்க முடியும் என்பவதத் லதளிைாகத் 
லதரிந்து லகாள்ைதும், முடியாத லொய்களுக்கு ெவீன 
மருத்துைத்வத லதரிந்லதடுப்பதும் தான் இன்வைய 
லதவையாகக் கருதுகிலைன். ஒவலைாரு லபண்ணும் 
சித் த  முவைப்படி  கைனிக்கப்பட்டால் , 
ஆலராக்கியமான எதிர்காேத்வதக் கண்டிப்பாக 
ெம்மால் உருைாக்க முடியும்.

கைட்டு்ரயாளர: ் பராசிரியர, 
மணிபபால் பல்கை்லககைழகைம்
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தைௌைம்

பமௌனம் ைார்த்வதகளிலும் உயர்ந்தது. 
பே சமயஙகளில் ொம் ஒவலைாருைரும் இவத 
உணர்ந்துள்லளாம். திவகப்பு, ஆனந்தம், ஆச்சரியம், 
மகிழ்ச்சி, கைவே இவைாைான உணர்ச்சிவய ொம் 
உணரும் லபாழுது ொம் லமௌனமாகிவிடுகிலைாம். 
லபசுைதற்கு ொ எழுைதில்வே. எமது லமௌனலமா 
அத்தவனவயயும் உணர்த்தி விடுகிைது. உணர்ச்சிகள் 
ெம்வம ஆட்லகாள்ளும்லபாது ைார்த்வதகள் 
லைளிைருைதில்வே. இவத ொம் பே சமயஙகளிலே 
அனுபவித்தும் உள்லளாம். இதயம் லபசியது ஆனால் 
ொ எழவில்வே. இதனால்தான் லபாலும் சிே 
லயாகிகளும் ஞானிகளும் லமௌனத்தில் ஆழ்ந்து 
விடுகிைார்கள்.

லதனீகள் ரீஙகரித்துக் லகாண்டு அவேகிைது 
ஆனால் லதனுள்ள மேவரக் கண்டதும் லமௌனமாகி 
விடுகிைது. மனிதரான ொலமா லமௌனத்தில் 
ஆழ்ந்லதாமானால் எம்முள் புவதந்திருக்கும் ஆழ்ந்த 
ஞானத்வத, அறிவை உணர முடிகிைது என்கிைார்கள். 
ைாழ்வில் ொம் தீர்வுகாணத் துடிக்கும் பே 
லதால்வேகவள தீர்க்க லமௌனத்தில் ஆழ்ந்தால் 
மன அவமதி கிட்டி லதால்வேகட்கு தீர்வு காண 
முடிகிைது. அதனாலேலய தனிவமயான இடத்திலே 
அவமதியாக லமௌனமாக சிே ொட்கலளனும் 
கழித்தால் மன அவமதியும், லதளிந்த சிந்தவனயும் 
பிைக்கும் என எமது ஞானிகள் கூறியுள்ளனர்.

லமௌனத்தின் ைலிவமவய  உணர்த்த 
ைடலமாழியில் கவத ஒன்று உண்டு.

அழலக உருைான இளம் சன்னியாசி ஒருைன் 
காட்டிலே அவமதியான இடத்தில் ைாழ்ந்து 
ைந்தான். 16 ையலத நிவைந்தைனான லபாதும் ஆழ்ந்த 

அறிவுள்ளைனாக காணப்பட்டான். அைன் ஒரு 
மரநிழலில் அமர்ந்து ஆழ்ந்த சிந்தவனயில் 
ஈடுபட்டிருந்தான். அவைழிலய ஒரு முதிர்ந்த அறிஞர் 
ைந்தார். அைரது மனலமா அவமதி இன்றி 
சஞ்சேப்பட்டபடி இருந்தது. அைலரா சிைந்த 
அறிஞர் என பேராலும் அஙகீகரிக்கப்பட்டைர். 
ைாதம் பிரதிைாதத்தில் ைல்ேைர். தான் அறிந்த 
அழகிய ைடலமாழி சுலோகத்தால் இளம் 
சன்னியாசிவய ைாழ்த்தினார். அந்த ைாழ்த்லத 
விைாதத்திற்குரிய பே தத்துைஙகவள தன்னுள் 
லகாண்டது. பின் இவளஞவனப் பார்த்து சிே 
தத்துைம் சம்மந்தமான லகள்விக் கவணவயத் 
லதாடுத்தார், ைாதத்திற்கு அைவன இழுக்கும் 
எண்ணத்துடன்.

இளம் சன்னியாசிலயா ஆழ்ந்த லமௌனத்தில் 
ஈடுபட்டிருந்தான். அைனது லமௌனலம ஒரு 
சக்தியாக அைவன ஆட்லகாண்டிருந்தது. அந்த 
இளம் சன்னியாசியின் சிந்தவனகள் முதியைரின் 
மனவத அவடந்ததாம். அதாைது இவளஞன் 
லபசாதலபாதும், அைனது சிந்தவன முதியைவர 
லபாய்ச் லசர்ந்தது படிப்படியாக அந்த முதிய 
அறிஞரும் அவமதியானார். உண்வம அைரது 
உள்ளத்வதத் தூய்வமயாக்கியது. அைரிடம் இருந்த 
அடஙகாத கர்ைம் அைவர விட்டகர்ந்தது. அைரது 
தவச ொர்களும் ொடி ெரம்புகளும் விவைப்புத் 
தன்வம நீஙகி ஓய்ைவடந்தது. லெற்றி சுருக்கம் லபான 
இடம் லதரியவில்வே. கண்கலளா ஒளிமயமாகி 
ஆனந்தப் புன்னவக பூத்தார். அைரது லதால்வேகள் 
மவைந்தன. இறுதியாக லமௌனத்தின் ஆளுவமயில் 
ஒளிலயனத் லதான்றினார். இது ஆழ்ந்த அவமதியில் 
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இலங்கையில் பிறந்துவளரந்ை இவர, 
ைமிழகைத்தில் பத்ம வழுவூர இரா்மயாப 
பிள்்ளயிடம் குருகுல மு்றயில் சாஸ்திரீய 
பரைம் பயின்று சிறந்ை நடனககை்ல 
வல்லுநராகைவும் ்ைரச்சி மிககை கை்ல 
ஆய்வாளராகைவும் திகைழபவர. பரை நாட்டியத்தின் 
நுட்பஙகை்ளாடும் நுணுககைஙகை்ளாடும் 
பரந்துபட்ட ஞானம் உ்டயவர. பரை 
நாட்டியத்தின் மரபும் பாரம்பரியமும் வகைடாமல் 
கைாலத்துககு ஏற்றபடியும் ,ம ாறிவரும் 
சமூகைச்சூழலுககுப வபாருத்ைமாகைவும் 
ஆய்வு்நாக்கைாடும் ஆழந்ை ரச்ன்யாடும்  
அ ர ங ்கை ற் றி ய வ ர .  அ ள ப ப ரி ய 
அரபபணிபபாலும் மாறுபட்ட நடன 
உத்திகைளாலும் மககைளின் மனத்தில் இன்றளவும் 
இடம்பிடித்திருககும் இவருககு 1982-ஆம் 
ஆண்டு இலங்கையின் இந்து கைலாச்சார 
அ்மச்சு ‘நாட்டிய கைலாநிதி’ என்னும் விரு்ை 
வழஙகி சிறபபித்ைது. இவர பரைம் உள்ளிட்ட 
ைமிழரின் ஆடற்கை்லகைள் குறித்ைைன் ஆய்வுக 
கைருத்துகை்ளயும் அனுபவ சித்ைாந்ைஙகை்ளயும் 
வைாகுத்து நூல்கைளாகை வவளியிட்டுள்ளார. 
இவர எழுதிய‘கைாலந்்ைாறும் நாட்டியககை்ல’ 
என்ற நூல் 1982-ஆம் ஆண்டு ைமிழகை 
அரசின் ைமிழ வளரச்சித் து்றயின் முைல் 
பரி்சயும், ‘இந்திய நாட்டியத்தில் திராவிட 
மரபு’ என்ற நூல் 1985-ஆம் ஆண்டு ைஞ்ச 
ைமிழபபல்கை்லககைழகைத்தின் சிறந்ை 
நூலுககைான பரி்சயும் வபற்றுள்ளன.
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ஏற்படும் ஆனந்தத்வத விளக்கும் கவததான் இது.

எமது அன்ைாட ைாழ்வகயில் சிறிது லமௌனத்வதக் கவடப்பிடித்தால் பே 
ென்வமகள் அவடயோம். எமது உைவுகளுடனும், லைவே பார்க்கும் இடஙகளிலும் 
ொம் அைசரப்பட்டுப் லபசி பே சிக்கல்களுக்கு ஆளாகிலைாம். சிறிது லமௌனமாக 

இருந்து விட்டால் பே லதால்வேகளிலிருந்து தப்பி விடோம். 
Words cut more than Swords என்பது பழலமாழி. எத்தவன 
ெல்ே ெண்பர்கவள இழந்திருப்லபாம், அல்ேது அைர்கவள 
எமது எதிரிகளாக்கியிருப்லபாம். லமௌனமாக இருந்திருந்தால் 
இவைாறு ெடந்திருக்காது எனவும் ைருந்தியிருப்லபாம்.

அதிகமாக லபசுைதால் பே தீவமகள் விவளகின்ைன. 
ெரம்புகள் தளர்ச்சி அவடகிைது. மனஅழுத்தம் ஏற்படுகிைது. 
உடல் ைலுவை இழக்கிைது உடவே ைலுைவடயச் லசய்யும் 
ஊட்டச்சத்து அதிகப்படி லபசுைதால் விரயமாகிைது. ெரம்புத் 
தளர்ச்சியால் மன அழற்சி ஏற்படுகிைது. அதிகப்படியான 
லபச்சு மனவத ஒருவமப்படுத்தி சிந்திக்கும் ஆற்ைலுக்கு ஊறு 
விவளவிக்கிைது .  அதிகம் லபசுைதால் இத்தவன 
லகடுதிகவளயும் உடலுக்கு ஏற்படுத்துகிலைாம்.

தினமும் குறிப்பிட்டளவு லமௌனமாக இருப்பது எமது 
குரல்ைவளக்கு லகடு ைராமல் தடுக்கும் உடலுக்கு ஓய்வு 
கிவடக்கும். உடலின் பாகஙகள் சீர் அவடயும் புத்தி 
கூர்வமயவடயும் மனம் அவமதி அவடந்து லதளிவு பிைக்கும். 
எம்முள் இருக்கும் ஆழமான லதால்வேகள் தானாக 
விேகிவிடும்.

மகாத்மா காந்தி லமௌனத்தின் மூேம் பே காரியஙகவள 
சாதித்தைர். லமௌன விரதத்வத அனுட்டிக்கும் ைழவம 
லகாண்ட காந்தி தனது பிரச்சவனகளுக்கு தீர்வு காணவும், 
அலதசமயம் அரசியல் குழப்பஙகவள வகயாளவும் 
லமௌனவிரதம் அனுட்டிப்பார். எமது மத அனுட்டானஙகளும் 
லமௌன விரதத்வத கவடப்பிடிப்பவத பற்றிக் கூறியுள்ளன. 
மன அவமதியுடன் இழந்த சக்திவயப் லபை லமௌன விரதம் 
உதவும் என்கிைது.

மலனாதத்துை ைல்லுனர்கலளா எமது தன்னம்பிக்வக 
அற்ை தன்வமலய எம்வம அதிகம் லபச வைக்கிைது 
என்கின்ைனர். எம்முள்லள மவைந்திருக்கும் பயம் தாழ்வு 
மனப்பான்வமலய லமௌனம் அதிகம் லபச வைக்கிைது. எமது 
அறியாவமவய பிைர் அறிந்து விடுைாலரா என்ை பயத்தால் 
எம்வமக் காப்பாற்ை அதிகமாக லைண்டாதைற்வை 
லபசுகிலைாம் என்கின்ைனர்.

மதஙகள் யாவும் உண்ணா லொன்வபப் லபாதிக்கிைது. 
“ேஙகணம் பரம ஔஷதம்” அதாைது பட்டினி சிைந்த மருந்து 
என்கிைது. ஒருசிே ொட்கள் பட்டினி இருப்பதால் எமது உள் 
உறுப்புகள் ஓய்வு லபறுகிைது. அவைாறு அவை ஓய்வு 
லபறும்லபாது சீர்லபைவும் முடிகிைது. அலத லபான்ைதுதான் 
லமௌன விரதமும் எமது மனதில் இருந்து லதவை அற்ை 
விஷயஙகவள அகற்றி லதவையான ெல்ே சிந்தவனகவளப் 
லபை முடியும். லமௌனம் மலனா திடத்வத ைளர்க்கிைது. 
லகாபத்வத அடக்க இது ஒரு ெல்ே பயிற்சியாக அவமகிைது. 
லமௌனம் தன்னடக்கத்வத அளிக்கிைது. மனவத 
ைழிப்படுத்துகிைது.

கைட்டு்ரயாளர: நாட்டியக கைலாநிதி, ஆஸ்தி்ரலியா
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்கவிழத

மகசாசினரசா
gcrajendran@gmail.com

கடவுள்களும் பிரார்த்த்ைகளும்
அகதி முகாம்களுககு உகந்ததல்ை
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திரும்பவும்
நம் வீடுகைளுககுச் வசல்லும் கைாலம்
எவவளவு வைா்லவில் இருககிறது
ைற்கைாலிகைமாகை அகைதி முகைாம்
வீடாகை மாற்றபபட்டிருககிறது
அது வீடா அல்லது சி்றயா
மனிைனாகைப பிறந்து
எல்லா துயரஙகை்ளயும் அனுபவித்து விட்்டாம்

ஒவவவாரு மைத்திற்கும் ஒரு கைடவுள் ் பால்
ஒவவவாரு ் ைசத்திற்கும்
ஒரு கைடவுள் அல்லது பல கைடவுள்கைள்
அவரகைள்ைான் குண்டுகைள் ையாரிககிறாரகைள்
அவரகைள்ைான் துபபாககி பயிற்சி ைருகிறாரகைள்
அவரகை்ள மககைள் நடமாடும் பகுதிகைளில்
ையாரிபபுகை்ள வவடிககைச்வசய்கிறாரகைள்
வவடித்து சாவைற்கு மட்டும்
மககைள் கூட்டம் கூட்டமாகை வருகிறாரகைள்

ஒரு பற்வயாகைப பிறந்திருந்ைால்
எத்ை்ன்யா மரஙகைள்
எத்ை்ன்யா கைாடுகைள்
ஒவவவாரு மரமும் ஒரு ் ைசம் பற்வககு
ஒவவவாரு கைாடும் மிகைபவபரிய உலகைம்
பற்வயாகை வாழ
ஒரு மரத்தின்
ஒரு விரலின்
சிறு நகை்ம ் பாதும்
வகைாடு்ம என்னவவன்றால்
நாம் மனிைரகைள்
கைடவுளால் ப்டககைபபட்டவரகைள்
எந்ைககைடவுளால் என்று வைரியாது
நம்பிகவகைாண்டிருந்்ைாம்
நாம் வணஙகும் கைடவுள் ப்டத்ைாவரன்று
இன்று ் கைவிடபபட்டிருககின்்றாம்

நா்ள பற்றித் வைரியாது
இந்ை அகைதி முகைாமிலிருந்தும்
நாம் துரத்தியடிககைபபடலாம்
்வறு ஒரு முகைாமிற்குச் வசல்லும் ் பாது
சிந்ை்னகை்ளயும்
உடல்கை்ளயும்
பத்திரமாகை தூககிச் வசல்ல ் வண்டும்
யாருககு ் வண்டுமானலும்
நம் உடல்கைள் ் ை்வபபடலாம்
நம் கைண் முன்னா்ல
நம் உடல்கைள் சித்ரவ்ைககு ஆளாகைலாம்
பாலியல் பலாத்கைாரத்திற்கு உள்ளாகைலாம்
இங்கை நீதி மன்றம் கி்டயாது
புகைாராளிககை கைாவல் நி்லயம் இல்்ல
வாழக்கை ஒரு அகைதி முகைாம்
்ைசம் ஒரு அகைதி முகைாம்
வமாழியும் கூட ஒரு அகைதி முகைாம்
விரும்பும் சுைந்திரமும்
ஒரு அகைதி முகைாமாகைத் வைரிகிறது

மனிைரகைள் ஒருவருகவகைாருவர
உைவுவாரகைள் என்பது வபாய்யாகி விட்டது
வந்ைவரகைள் எல்லாம் பின்வாஙகி விட்டாரகைள்
நம்்மக கைாபபாற்ற யாரஅவரகைள்
வகைாஞச கைாலம்
ஜனநாயகைத்தின் கைாவலரகைள் என்று
வசால்லிகவகைாண்டாரகைள்
நாம் நம்பி்னாம்
அவரகைளின் ப்டகைள் நம் வீதிகைளில்
வசன்றுவகைாண்டிருந்ைன

இலவசமான
வசயற்்கை சுைந்திரத்தின்
வாழக்கைககுள் குடிவபயரந்்ைாம்
இன்று அஙகிருந்து நடந்து வசல்கி்றாம்
ை்லசாய ஒரு இடத்்ைத் ் ைடி
நம் துயரஙகை்ளக வகைாட்டி ் வககை
கைாலத்தின் சிறு இ்ல்யத் ் ைடி

இந்ைப பயணத்திற்கு
உத்ைரவாைமுண்டா வைரியாது
கைால்கைள் வலுவிழககும் வ்ர
்பாய்கவகைாண்டிருப்பாம்
இனி இயற்்கையின்றி
நம்மீது யார கைரு்ண கைாட்டுவது
யா்ர நம்புவது
இயற்்கையின் கைரு்ண ஆறுை்லத் ைரலாம்
கைாடும் பா்றக கு்கைகைளும்
உடல்கை்ள கிடத்ை உைவலாம்
பிள்்ளகைள் பசி்யாடு இருககிறாரகைள்
வழியில் எத்ை்ன உயிரகைள் வகைால்லபபட்டன
கைணகவகைடுககை வில்்ல
அது நம் பயணத்தின் ் வகைத்்ை கு்றத்து விடலாம்
ஒரு நாள் நாமும் வைா்லந்து ் பாகைலாம்
ஒ்ர ஒரு ஏவுகை்ணககு
நம் வமாத்ை கூடாரமும் பலியாகி விடலாம்
அது வ்ர உயி்ராடிருப்பாம்
பசிககு பழஙகை்ள ் ைடு்வாம்

கைடவுள்கைளும் பிராரத்ை்னகைளும்
அகைதி முகைாம்கைளுககு உகைந்ைைல்ல
குழந்்ைகைள் மகிழச்சி வகைாள்ளும் படியாகை
அவரகைளின் பகைல்கைள் இருககைட்டும்
இ்றவன் உயி்ர வகைாடுககின்றான்
அவன் மட்டு்ம உயி்ர எடுககின்றான்
என்ப்ை இனி யாருககும் ் பாதிககைப ் பாவதில்்ல
மரணம் வவகு வைா்லவில்
இருபபைாகை நி்னககை வில்்ல
சுைந்திரம் பற்றிப ் பசு்வாம்
பிள்்ளகைளுககு
்பாராடுவது பற்றி வசால்லிகவகைாடுப்பாம்

இனி அது்வ நம் கைடவுள்
நம் பிராரத்ை்னகைள்
நம் வகைாண்டாட்டஙகைள்
நம் வரலாறு.



‘அை்ணைாகிய சை்ணம்'
மைறுபபும் விளக்்கமும்
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ப�ாதுைாக, ைரோறு சார்ந்த லசய்திகவள 
கீழ்க்காணும் முதன்வமயான கூறுகலளாடு 
எழுதுைலத முவையாகும்.

அவை,

1. சரியான காேம், காேைரிவச

2. இேக்கியச் சான்று (பாடவேக் குறிப்பது)

3. கல்லைட்டு, பட்டயம்சார் குறிப்புகள்

4. அயல்ொட்டுக் காசு, லசய்திக் குறிப்புகள்

5.  ெவடமுவையில் சமூகத்லதாடு ஒட்டிய பண்பாடு, 
சடஙகு முவைகலளாடு கூடிய நிகழ்வுகள்

ஆகியைற்வை குறிப்பால் உணர்த்தி எழுதுைலத 
முவையான ஆய்வுக் கட்டுவரயாகும்.

1. கட்டுவரயில் குறிப்பிட்டுள்ள சமணசமயக் 
லகாள்வகலயாடு தமிழ், கவே, இேக்கியம் 
ஆகியைற்வை ைளர்த்லதடுத்லதாம் என்று 
குறிப்பிடுைது பிவழயானது. லதால்காப்பியத்தில் 
குறிப்பிடுைதுலபாே (950) “முதல் எனப்படுைது நிேம், 
லபாழுது இரண்டின் இயல்பு என லமாழிப”இஙகு 
“லமாழிப” என்ை லசால் ஏற்கனலை சமூகத்தில் 
லசால்ேப்படுகிைது என்று லபாருள்படும். லமலும் 
இது ஒரு சமூகத்தின் முதல் பதிைன்று. இக்காேத்திற்கு 
முற்பட்ட “அகத்தியம்” மக்களது ைாழ்வு முவைவய 
எழுத்து, லசால், லபாருள் ைாழ்வியலோடு கூடிய 
இேக்கணம் இேக்கியம் குறிப்பிட்டவத உணர்த்தும். 
எனலை சமணம் லசய்தது லைறும் பதிவு, லமாழி 
மாற்ைம் மட்டுலமயாகும்.

2. உணவிடும் முவைகவள ென்கறிந்த இல்ேைத்தார் 
தமிழகத்தில் இருந்தனர். அைர்கள் சமண லெறிகவளப் 
பின்பற்றினார்கள் என்ை லசய்தி தைைானது. 
தமிழகத்தில் விருந்லதாம்பல் பண்பு என்பது 
இயற்வகயான உயிர்ச்சூழல் பன்மய விவளைால் 
ைந்தது. ெஞ்வச, புஞ்வச, காடு, கவர என்றும் எஙகும் 
உணவுப் பன்மயம், இஙகு ைாழும் குடிகளுக்கு 
உணவுத் தன்னிவைவு, தற்சார்பு, உணவு மிகுதிவய 
உருைாக்கியது. இதன் பயனாக விருந்லதாம்பல் 
பண்பு ைளர்ந்தது. இைற்றிலும் குறிஞ்சியில் - லதனும் 
திவனயும்; முல்வேயில் - லமார், லெய், பால்; 
மருதத்தில் - லெல்லசாறும் விைால் மீனும்; லெய்தலில் 
- லசாறும், மீனும் என்று திவணகளுக்கு ஏற்ைபடி 
லைறுபட்டிருந்தது. சமணர்கள் லதன், பால், இவைச்சி 
இைற்வை ஏற்ைனர் அல்ேர். குறிப்பாக சமணர்கள் 

ைவகைவகயான உணவிவன உண்ணாமல் 
பழஙகவள உண்டனர் என்பலத உண்வம. 
லபௌத்தர்கள் பிச்வச ஏற்ைனர். சமணர்கள் பே 
லெரஙகளில் உண்ணாலொன்லப இருந்தனர். 
மணிலமகவே ஒரு லபௌத்தத்துைவி. அைர் ஏற்ை 
அட்சயப் பாத்திரம் என்பது உணவுப் பகிர்லையாகும்.

3 .  கம்புச் சாகுபடி லதாழில்நுட்பத்வத 
சமணர்கள்தான் தமிழர்களுக்குக் கற்றுத் தந்தார்கள் 
என்ை கட்டுவரயாளரின் கருத்துக்கு மறுப்பான 
விைரஙகள் பின்ைருைன.

தமிழர்கள், லகாதுவமவயத் தவிர்த்து லெல், 
லசாளம், லகப்வப, கம்பு, ைரகு, திவண, குதிவரைாலி, 
சாவம, காவடக்கண்ணி ஆகிய ஒன்பதுைவக 
தானியஙகவளப் பயிரிட்டனர். ஓராயிரம் 
பழலமாழிகள் தமிழர்தம் லைளாண்வமயின் 
அறிவை லமய்ப்பிக்கும். தமிழகத்தில் உருைான 
லைற்றிவே லகாடிக்கால் லதாழில்நுட்பத்வத 
ேண்டன் ஆய்ைாளர் ஆல்பட் லஹாைர்டு Agricul-
t u r a l  T e s t e m e n t  எனும்  தமது  நூலில் 
புகழ்ந்துவரத்துள்ளார். எஙகும் இல்ோத கிவட 
அமர்த்தும் முவை இஙகுதான் உள்ளது. மதுவரவயக் 
குறிப்பிடும்லபாது தள்ளாகுளம், மாடக்குளம், 
லகாசாகுளம் என்ை ஊர்ப் லபயர்கள் “குளம்” என்ை 
லசால்வே பின் ஒட்டாக உவடயது. எல்ோ 
ைழிபாட்டுக் லகாயில்களிலும் குளம், லகாயில் காடு, 
ெந்தைனம், இவச, மருத்துைம், அருளமுதக்லகாவட 
என்று லசாழர் காேத்தில் லசழித்து ைளர்ந்திருந்தது.

4. மூலைந்தர்கவள தம் ைசம் இழுத்துக்லகாண்டனரா 
வசைர்கள்? லபாதுைாக ைணிக குேத்தைர் பிை 
லதசஙகளுக்கு பயணிப்பவதத் லதாழிோகக் 
லகாண்டைர்கள். எனலை, இைர்கள் பிை பழக்க 
ைழக்கஙகவள லமாழிவய, பண்பாட்வட ஏற்பது 
இயல்பு. அைர்கள் ெேன் சார்ந்ததும்கூட. ஆனால் 
லைளாண் குடிகள் அவவிதம் அல்ேர். தாய்லமாழி, 
பண்பாடு என்று பற்றுவடயைர்களாக ைாழ்ந்தனர். 
லமலும் அைற்வைக் காத்தும் லமம்படுத்தியும் 
ைாழ்ந்தனர். மூலைந்தர்களின் பண்பு என்பது சிறு 
குடிகவள, சிற்ைரசுகவள லைன்று நிேம், கால்ெவட 
லபான்ைைற்வைக் கைர்ைலத லதாழிோக 
இருந்திருக்கிைது. “திவரகடல் ஓடியும் திரவியம் லதடு” 
“லசடிக்கும் லைள்ளாவமக்கும் லசன்மப்பவக” 
ஆநிவர கைர்தல் புைத்திவன இேக்கணம் திைம்படக் 
கிளப்பின் லைட்சிதாலன (லதால். 1002) ைாலளருழைர் 
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(புைம் 368) வில்லேருழைர் (குைள் 872) லபான்ை 
லசால்ோடல்கள் லமற்கண்ட லசய்திகவள 
லமய்யாக்கும்.

5. சமணம் ைந்த காேத்லத ைாழ்ந்த மன்னர்குடி, 
எங்ஙனம் சாந்திவயயும், சமாதானத்வதயும், உயிர்க் 
லகாவேவயயும் தவிர்த்து சமணம் ஏற்கும்? பிை 
அன்னியக் குடிகளின் ஏற்பு என்பது மன்னர்கவளப் 
லபாறுத்தமட்டில் ஐயப்பாடு உவடயலதயாகும். 
சமணர்கள் பிராகிருத, பாலி லமாழிகவள 
லமாழிலபயர்த்தும் பரப்பியும் ைந்தனர். சமணப் 
பள்ளிகளும், லபௌத்த விகாரஙகளும் ைணிகர்கள் 
உதவிலயாடு நிேஙகவளக் குவித்து லபரு 
நிறுைனஙகளாக உருமாற்ைம் லபற்ைன. இது 
தமிழகத்தில் ைாழ்ந்த வசை லைளாண் குடிகளுக்கு 
முரணாக அவமந்தது. இதனால் மூண்ட பவகலய 
வசை-சமணப் லபாராகும். ொமகள் என்ை 
சரஸ்ைதிவய வசைம் விழுஙகவில்வே. மாைாக இந்து 
- வைதீக மரபுதான் விழுஙகியது. ஏன் மன்னர்கள் 
வசை-வைணை மதஙகவள ஏற்ைனர் என்பதற்கு 
ஐயா வகோசபதி எழுதிய “தமிழர் ைாழ்வும் 
ைழிபாடும்" என்ை நூல் முழுவிளக்கமும் தரும்.

தமிழக ைரோற்றில் லபௌத்தம்-சமணம் தவிர 
ஆசீைகமும் இருந்தது. இது இயற்வக ைழி இவைக் 
லகாட்பாட்வட ஆதரித்து வைதீகக் கருத்துமுதல்ைாதக் 
லகாட்பாட்வட எதிர்த்து நின்ைது. “தீதும் ென்றும் 
பிைர்தர ைாரா” “எல்ோ உயிர்களும் இயற்வக 
சார்ந்தவை” என்ை லகாட்பாடுகள் ஆசீைகம் தந்தது 
ஆகும். பின்னாளில் மேர்ந்த சித்த மருத்துைமும் 
ஆசீைகத்வதலய அடிப்பவடயாகக் லகாண்டது. 
சமணம் மருத்துைத்வத ஆதரித்தது எனக் 
லகாண்டால் சித்த மருத்துைத்தில் ைருகிை லெய், 
லதன், ஆவம ஓடு, மண்புழு லபான்ை பயன்பாட்வட 
எவவிதம் சமணம் ஏற்ைது? லைள்வி லசய்து 
திருமணம் முடித்த லகாைேன் கண்ணகி எப்படி 
சமணர்கள் ஆயினர். லைள்விவய சமணர்கள் 
ஆதரித்தனரா?

லெமிொதர் கண்ணனின் ெண்பர் என்ைால் 
மகாபாரதக் கவதயின் காேத்வத கட்டுவரயாளர் 
குறிப்பிட லைண்டும். லதால்லியல் சான்றுகவளக் 
காட்டலைண்டும். லெமிொதர் சமணர் என்று 
வைத்துக்லகாண்டால் குருலசத்திரப் லபாவரலய 
கண்ணன் தனது சமண தத்துை ஆசிரியரின் 
ஆலோசவனப்படிலய ெடத்தினாரா? என்ை லகள்வி 
எழும். ஆதிலயாகி / பகைான் ரிசப லதைர் சமணர் 

என்ைால் அைர் திராவிடக் கடவுளா? ஆரியக் 
கடவுளா? என்கிை லகள்வியும் அைவர ைணஙகிய 
மக்கள் எந்த லமாழிக் குடும்பத்வதச் லசர்ந்தைர்கள் 
என்கிை அந்த லகள்வியும் எழுைவதத் தவிர்க்க 
முடியவில்வே. லமலும், 24 தீர்த்தஙகரர்களில் ஒருைர் 
கூட லபண்கள் இல்வேலய ஏன்? சமணத்வதப் 
லபண்கள் ஏற்கவில்வேயா? அல்ேது சமணம் 
லபண்கவள ஏற்க வில்வேயா? என்பதும் இஙலக 
முக்கியமான வினாைாகும்.

6. திவணக்குடிகளில் லைளாண்வம மற்றும் 
கால்ெவட ைளர்ப்பில் ஈடுபடுபைர்கள் பட்டியில் 
உள்ள ஆண் இனஙகவளக் குவைத்தால்தான் 
பட்டிவயப் பராமரிக்க இயலும். இதனால் 
உருைானதுதான் கிடா. லசைல் அறுப்பு லபான்ை 
உயிர்க்லகாவேப்பவடயல். இவை முருகன், 
லகாற்ைவை லபான்ை லபார்த் லதய்ைஙகள் லதாடஙகி 
முன்லனார்களாகப் பட்டைர், லபண் லதய்ைஙகள், 
ொகர் என்று லசால்ேப்படுகின்ை குேலதய்ைஙகள் 
ைழி ப ா ட்டில்  இன்றுைவ ர  ம க் க ள ா ல் 
கவடபிடிக்கப்பட்டு ைருகிைது. மதுவர மாைட்டம் 
லபாதும்பு கிராமத்தில் சூோட்டுப்பூவச எனும் 
நிகழ்வு ெடந்லதறுகிைது. இதில் முழுவமயான 
சூலுவடய ஆட்டின் ையிவைக் கிழித்து ஆட்வடயும், 
குட்டிவயயும் ஒருஙலக அறுத்து ரத்தத்வத 
லபாஙகலுடன் கேந்து ராக்காயி, லபச்சி லபான்ை 
லபண் லதய்ைஙகளுக்கு பவடயலிடுகின்ைனர். 
இ த் த வ க ய  கு ே ல த ய் ை  ை ழி ப ா ட் வட 
அனுமதித்துத்தான் சமணம் ஏற்றுக்லகாண்டது.

லதன்பாண்டி ொடு மட்டுமல்ே தமிழகம் எஙகும் 
லதளிைான லதால்லியல் சான்றும் இேக்கியம், 
லசப்லபடு, சமூக மரபு சார்ந்த லதளிைான படிநிவே 
ைரோற்றுச் சான்றுகளும் உள்ளது. கிட்டத்தட்ட 
5000 ஆண்டுகள் லதாடர் நிவேயாக அரசியல், 
லபாருளியல், சமூக மாறுதல்களுடன் பயணித்த ஒலர 
லமாழியாக உேகளவில் தமிழ் மட்டுலம உள்ளது. 
சமணம் உள்பட பல்லைறு கருத்துப் பன்மயத்வத 
தமிழகம் ஏற்கலை லசய்கிைது. இந்வேயில் இஙகு ரிக் 
லைதத்வதயும், திருக்குைவளயும், சமணத்வதயும் 
ஒன்ைாகச் லசர்த்துக் கருதிப் பார்ப்பது ஆய்ைைம் 
ஆகாது. லமய்யான சான்றுகளுடன் ைரோற்வைக் 
கூறி காய்தல் உைத்தல் இன்றி ஆய்தல்”ெேம் பயக்கும்.

காக்க ோசகன்

�ாண்டி உமாசஙகர்
சசாழேந்தைான்.

விளக்கம்: வாசகைர, ஆய்வுப பார்வயில் பாரத்திருககிறார. அைனால் வி்ளந்ை மறுபபு இது. அமணம் 
ஆகிய சமணம் எளி்மயான வாசகைனுககைான பு்னவு ்சரந்ைது. உயரத்திபபிடிபபது ்நாககைமல்ல. சில 
ஒபபீடுகைள் ைமிழகைம் மறந்துவிட்ட சமணக கூறுகை்ள நி்னவுபடுத்தும். இருபபினும் நன்கு ஆராய்ந்து படித்து 
எழுைபபட்ட மறுபபுகை்ள மதிககி்றன். இதுகுறித்து ் மலும் ஆராய என்்ன ஊககைபபடுத்துகிறது. 

- தராசு ஷயாம்
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தமிழும் மைழையாளமும்
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பமாழி என்பது ொம் அன்ைாடம் 
புழஙகும் நிகழ்காேப் புதுப்லபாருளாயினும் அது 
ெம் முன்லனார்களும் ைழஙகிய ஒரு பழஙகாேப் 
பழம் லபாருளும் ஆகும்.லமாழி முன்வனப் 
பழவமக்கும் பழவமயானது ,பின்வனப் புதுவமக்கும் 
புதுவமயானது மணிைாசகர் கூறும் இவைைவனப் 
லபாே.எனலை லமாழியில் உள்ள லசாற்கள் 
காேந்லதாறும் பே வீழ்ந்தும் புதிதாகத் லதான்றியும் 
லபாருள் மாற்ைம் லபற்றும் இவடயைாது ஆற்று நீர் 
லபாே இயஙகுபவை.எனலை சிே லசாற்களும் 
லபயர்களும் நிகழ் காேத்தில் விளஙகாதலபாது 
அைற்வை விளஙகிக்லகாள்ள அறிஞர்கள் 
முயல்ைவதப்லபாேலை சாதாரண மக்களும் 
விரும்புைார்கள்.அறிஞர்கள் அறிவியல் முவையில் 
விளக்கம் கூறினால் அது லமாழியியலில் ஒரு 
துவையாகிய லசாற்லபாருளியலின் ஒரு பிரிைாக 
ைழஙகும் லசாற்பிைப்பியல் ஆராய்ச்சி(Etymology) 
எனப் லபயர் லபறும்.லபாதுமக்கள் அவதச் 
ல ச ய் யு ம் லப ா து  அ வ த  ெ ா ட் ட ா ர் 
லசாற்லபாருளாராய்ச்சி (Folk Etymology) என்று 
லசால்லைாம்.

திருைேஞ்சுழி என்ைால் ஆறு ைேமாகச் சுழிகிை 
இடம் என்று விளக்குைது அறிவியல் முவை.சவடய 
மஙகேம் என்று பாண்டியன் லபயரில் அவமந்த 
ஊவரச் சடாயு மஙகேம் என்று இதிகாசப் 
பாத்திரத்லதாடு இவணத்து விளக்கினால் அது 
ொட்டார் லசாற்லபாருள் விளக்கம்.மவர மான்கள் 
உள்ள காடு மவைக்காடாகிப் பின் அவத 
லைதாரண்யம் என லமாழி லபயர்த்தால் அது 
கற்லைார் லசய்யும் ொட்டார் லசாற்லபாருள் 
விளக்கம்.

லமாழியில் ஆட்லபயர் ஊர்ப்லபயர்கலள 
அன்றிப்பிை இயல்பான லபயர்ச்லசாற்கள் 
ஒவலைான்றும் ஒரு லசாற்லபாருள் விளக்கத்துடன் 
லைறு ைரோற்று விளக்கஙகளும் லபற்ைதாக 
அவமயும்.எடுத்துக்காட்டாக லைட்டி என்ை லசால் 
வீண்,பயனற்ைது என்ை லபாருளில் இன்று 
ைழஙகுகிலைாம்.லைட்டி என்பது ஒரு ைவக ைரிக்குப் 
லபயராகக் கல்லைட்டுகளில் ைழஙகுகிைது.லமலும் 
இேைசமாகச் லசய்யும் ஊழியத்திற்கும் அது 
லபயராக ைழஙகியது.இதிலிருந்து வீண் என்ை 
லபாருள் ைளர்ந்திருக்கோம் என்பது லசாற்லபாருள் 

ஆராய்ச்சியாளர் கருத்து.

இவைாறு சிே லசாற்களின் லசாற்லபாருள் 
விளக்கத்வதயும் ைரோற்று மாற்ைஙகவளயும் எடுத்து 
லசன்வனப் பல்கவேக்கழகத் தமிழ்ப்லபரகராதிப் 
பதிப்பாசிரியர் ச.வையாபுரிப்பிள்வள லசாற்களின் 
சரிதம் (1956) என்ை நூலில் எழுதியிருக்கிைார்.
அதுலபான்று இரா.பி.லசதுப்பிள்வள அைர்களும் 
ஊரும் லபரும் என்ை நூலில் ஊர்ப்லபயர்களின் 
லசாற்லபாருள் விளக்கத்வதச் சுவைபடப் 
லபசியிருப்பார்.இன்னும் லசாற்கவே விருந்து(1956) 
- அகராதிநிவனவுகள்(1959 ) லபான்ை நூல்களில் 
வையாபுரிப்பிள்வள லசால்ோராய்ச்சிகள் 
நிகழ்த்தியிருப்பார்.ஞானப்பிரகாசருவடய தமிழ்ச் 
லசாற்பிைப்பியல் அகராதி இஙகு குறிப்பிடத்தக்கது.
லதைலெயப் பாைாணர் தன் முதல் தாய்லமாழி 
லபான்ை நூல்களில் பே லசாற்பிைப்பியல் 
ஆராய்ச்சிகவள லைளியிட்டிருக்கிைார்.எமலனா 
பர்லராவின் திராவிட லசாற்பிைப்பியல் அகராதி 
பற்றியும் இஙகு குறிப்பிடலைண்டும்.பிற்காேத்தில் 
மதிைாணன், அருளி லபான்லைார் லசாற்லபாருள் 
விளக்கக் கட்டுவரகளும் அகர முதலிகளும் 
லைளியிட்டுள்ளனர்.அண்வமக் காேத்தில் பா.
ராசுப்பிரமணியன் லசால்ைவே லைட்டுைன் (2009)
என்ை தவேப்பில் காேந்லதாறும் லசாற்களின் 
ைரோறுகவள ஆராய்ந்து கூறும் கட்டுவரகவளத் 
லதாகுத்து லைளியிட்டுள்ளார்.இன்னும்இவைாறு 
லசாற்களின் லதாற்ை ைரோற்வைப் பே தமிழறிஞர்கள் 
எழுதியுள்ளைற்வைத் லதாகுத்துப் படித்தால் 
லைடிக்வகயாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும்.லமலும் 
ஆஙகிேத்திலும் ஹாப்சன் ஜாப்சன் என்ை லபயரில் 
ஆஙகிேத்திற்கு ைந்துள்ள லசாற்கள் பற்றிய 
லசய்திகள் காணப்படும் அகராதி ஒன்று 
லபயர்லபற்ைது.

இவை லபாேன்றி இந்தத்துவைவய லைறு 
தளஙகளில் விரிவு லசய்துள்ளார் லகரளக் 
கல்லூரிகளில் தமிழ்ப் லபராசிரியராகப் பணியாற்றி 
ஓய்வு லபற்ை லபராசிரியர் மா.ெயினார்.இைர் ஊர்ப் 
லபயர் ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபாடு உவடயைர். 
சசீந்திரம் கல்லைட்டிலுள்ள ஊர்ப் லபயர்கள் 
ஆ ட் லப ய ர் க ள்  ப ற் றி யு ம்  ல க ர ள க் 
கல்லைட்டுக்களிலுள்ள ஊர்ப் லபயர்கள் பற்றியும் 
ஆராய்ச்சி லசய்து முதுகவே முவனைர் பட்டம் 
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லபற்ைைர்.அைற்வைப் பற்றிய நூல்கவளயும் 
லைளியிட்டுள்ளார்.அத்துடன் இேக்கியஙகள் பற்றி 
ெல்ே நூல்கவள எழுதியுள்ளார்.லமலும் அைர் ெல்ே 
சிறுகவத ஆசிரியர்,கவிஞர்.ெல்ே கட்டுவரயாளரும் 
கூட. தற்லபாது திருைனந்தபுரம் தமிழ்ச் சஙகத்தின் 
தவேைராகவும் விளஙகி ைருகிைார்.அைர் தமிலழாடு 
மவேயாளமும் ென்கு கற்ைைர்.தமிழ் மவேயாளச் 
லசாற்கள் பற்றி இைர் முகநூல் முதலியைற்றில் 
அவைப்லபாது ஒப்பிட்டு எழுதிய சுவையான 
பதிவுகவளதுன்னல் என்ை லபயரில் நூோகத் 
லதாகுத்து லைளியிடுகிைார்.

ெயினார் லசய்திருக்கிை புதுவம என்னலைன்ைால் 
தமிழ் மவேயாளம் என்ை இருலமாழிகளில் இருக்கும் 
லசாற்களின் ைழக்குகள் ஒற்றுவமப்படுைது அல்ேது 
லைற்றுவமப்படுைவத லசாற்லபாருள் ஆராய்ச்சி 
(Semantics),லசாற்பிைப்பியல் ஆராய்ச்சி (Etymolo-
gy),லமாழி ஒப்பீடு (Comparative Grammar) ,ொட்டார் 
ைழக்காற்றுச் லசய்திகள் (Folklore) லபான்ைைற்றுடன் 
இவணத்துச் சுவைபடத்துன்னல் என்ை லபயரில் 
ெவகச்சுவையாக எழுதிலைளியிடுைதன் மூேம் 
இத்துவையின் புதிய களஙகவள அைர் லதாட்டுள்ளார் 
என்று ொம் அைவரப் பாராட்டோம்.இது லபான்லை 
பிை திராவிட லமாழிகளுக்கு இவடலய உள்ள 
இத்தவகய  ல ச ா ற் சுவைச்  ல சய்திகவள 
அவைம்லமாழிகவள ென்கு அறிந்த பிைரும் 
எழுதோம்.

பே லசாற்களின் சுவையான லசய்திகவளச் 
லசால்லும் லபாது அச்லசால் இேக்கியஙகளிலும் 
ைழக்கிலும் பயின்று ைருைவதச் சுட்டிக் காட்டி 
ைரோற்று முவையில் எழுதிச் லசல்ைது அதற்கு ஒரு 
ஆழத்வதத் தருகிைது.எடுத்துக் காட்டாக அந்தி என்ை 
லசால் பற்றி மா.ெயினார் லதாகுத்துத் தரும் 

லசய்திகள் விரிைானவை.அது லபான்லை அவே 
என்ை லபாருள்படும் திவர என்ை லசால்.சஙக 
லமாழியில் அவே என்ை லசால் இல்வே என்லை 
லசால்ேோம்.லபாதுைாகத் தமிழ் மவேயாள 
லமாழிகளில் உள்ள பே லபாருள் ஒரு லசால்லின்(pol-
ysemy ) ஒரு லபாருள் தமிழில் நிவே லபை 
மவே ய ாள த் தி ல்  ல ை ல ை ா ரு  ல ப ா ருள் 
நி வ ே ல ப ற் றி ரு க் கு ம் . இ து 
இருலம ாழிய ாள ர் களிவடலய  ல ப ாருள் 
குழப்பத்வதயும் அதனால் ெவகப்பிற்கிடமான 
சூழல்கவளயும் ஏற்பட்டுத்திவிடும்.எடுத்துக் 
காட்டுஅரிப்பு என்ை லசால்.தமிழில் இது லசாரி 
என்ை லபாருளுடன் ஒட்டி நிற்க மவேயாளத்தில் 
அரிக்கும் அல்ேது ைடிகட்டும் பாத்திரம் என்ை 
லபாருளுடன் ஒட்டிக் லகாள்கிைது.இவைாறு 
லபாருள் சார்ந்த மயக்கஙகளும் லைடிக்வககளும் 
விவளைதற்குப் பே லபாருள் ஒரு லசால்லும் அது 
லபான்ை ஒப்புருச் லசால்லும் (homonymy) காரணமாக 
அவமகின்ைன என்று லமாழியியோளார் விளக்குைர்.
தமிழில் முன்பு சிலேவட (pun) என்றும் இன்று கடி 
(conundrum) என்றும் ைழஙகும் ைழக்குகள் இத்தவகய 
பேலபாருள் ஒரு லசால் ைவககளால் விவளபவை 
மிகுதி எனோம்.

பேலபாருள் ஒரு லசால்லின் இன்லனாரு 
ைவகயானஒப்புருச் லசால்.ஒலிமாற்ைம் கடன் 
ைாஙகல் மூேம் லசாற்கள் ைடிைம் மாறி ஒலர 
ைடிைத்வதப் லபற்றுவிடும்.ஆனால் லசாற்லபாருள் 
நிவேயில் பேலபாருள் ஒரு லசால் லபாேன்றி அவை 
லதாடர்பற்றிருக்கும்.மாவே என்ை லசால் ஆரம் 
என்ை லபாருளிலும் மாவேக் காேம் என்றும் ைருைது 
இதற்கு எடுத்துக்காட்டு.அறி அரி என்ை லசாற்களில் 
ஏற்படும் ஒப்புருச் லசால் மயக்கம் லைடிக்வகயான 
நிகழ்வுகவள ஏற்படுத்திவிடோம்.அதாைது தமிழில் 
ர என்ை இவடயினமும் ை என்ை ைல்லினமும் தம் 
ஒலிப்பு லைறுபாட்வட இழந்து ஒலர ஒலிப்வபப் 
லபற்றுவிட்டன.அதனால் அரி என்ை லசால்லும் 
அறி என்ை லசால்லும் தமிழ் ஒலிப்பில் ஒப்புருச் 
லசால்ோக ஆகிவிட்டன.ஆனால் எழுதும்லபாது 
எழுத்து லைறுபாடு லசய்து தமிழர் எழுதுைர்.தமிவழ 
ஒழுஙகாக உச்சரிக்கத் லதரியாத லைட்கம் இல்ோத 
பாைம் தமிழாசிரியர் இவத லபரிய ர சின்ன ை 
என்று லைறுபடுத்துைர்.மயஙலகாலிகள் என்று 
ல ப ா ரு த் தமில்ே ா த  ல ப ய ரிட்டு  அதில் 
லசால்ைலதழுதல் பயிற்சி லைறு லகாடுப்பார் 
தமிவழக் லகால்ோக் லகாவே லசய்யும் இன்வைய 
தமிழாசிரியர்.இவதக் லகட்டு மவேயாளிகள் 
சிரிப்பாய்ச் சிரிப்பார்கள்.மவேயாளத்தில் இவை 
லதளிைாக லைறுபடுத்தப்படும்.இந்த ஒலி மயக்கத்தால் 
ஏற்பட்ட ெவகச் சுவை ஒன்வை ொன் லகட்டிருக்கிலைன்.

ஆ ஙகிேப்  ப ாதிரியார்  ஒருைர்  தன் 
சவமயல்காரரிடம் மீன் ைாஙகிக் லகாடுத்துத் 
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தனக்குத் லதரிந்த மவேயாளத்தில் ‘மீன் வைக்கான் 
அரியாலமா? (மீன் குழம்புவைக்க அறிைாயா-
?)‘என்று லகட்டிருக்கிைார்.பாதிரியார் அறி என்பவத 
அரி என்று உச்சரித்தபடி லபாருள் லகாண்டு 
சவமயல்காரர் மீவன அரியாமல் எப்படிக்குழம்பு 
வைப்பது என்ை லபாருளில் ‘அரியாலத எங்ஙலன 
கறி வைக்கும் அச்சா ?‘ என்று லகட்டாராம்.இது 
லமாழி சார்ந்த ஒரு ொட்டுப்புை ெவகச் சுவை.இந்த 
ர,ை லைறுபாடின்வம தமிழிலும் உண்டு.ஒரு முவை 
ொன் திருைள்ளுைர் லபருந்தில் பயணம் 
லசய்துலகாண்டிருந்தலபாது விருதுெகர் லபருந்து 
நிவேயத்தில் அதிகாவே ஒரு வபயன் முள்முருக்கு 
என்று கூவி விற்றுக் லகாண்டிருந்தான்.என் 
பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த மவேயாளி ஒருைர் 
‘தமிழம்மார் முள்முருக்கும் கழிக்குலமா?‘ என்று 
ெவகச்சுவைவய உதிர்த்துக் லகாண்டிருந்தார்.
பக்கத்தில் இருந்த ொன் எனக்கு விளஙகவில்வே 
என்லைன்.மவேயாளத்தில் முள்முருக்கு ஒரு ைவக 
மரம்.மவேயாளிகள் முறுக்லக தின்பார்கள் என்று 
ைல்லின ைகரத்வத ென்கு உச்சரித்துக் காட்டினார்.
ொனும் சிரித்து விட்லடன்.

ஒரு முவை மவேயாளி மாணைர்களுக்குத் தமிழ் 
லசால்லிக் லகாடுத்த என் உடன் பணியாற்றும் 
தமிழாசிரியர் ஒருைர் ைாளப்பளம் என்று 
லசால்ைலதழுதல் பயிற்சி லகாடுத்தார் .
மாணைனுக்குக் குழப்பம்.ைாவழப்பழம் என்று 
எழுதுைதா அல்ேது ஆசிரியர் லசால்லுைது லபாே 
ைாளப்பளம் என்று எழுதுைதா என்று.அஙகு 
லமற்பார்வை பார்த்துக் லகாண்டிருந்த என்வனப் 
பார்த்து என்ன எழுதுைது என்று லகட்டார்.
ஆசிரியர் எதிர்பார்ப்பது ைாவழப்பழத்வத.ஆனால் 
அைர் ைாளப்பளத்வத விழுஙகமாட்டார் .
ைாவழப்பழம் என்லை எழுதிவிடு என்லைன்.இரண்டு 
லபரும் சிரித்து விட்லடாம்.தமிழாசிரியர் விைரம் 
லதரியாமல் ஐலயா பாைமாக நின்றிருந்தார்.
தன்பிவழப் லபருவம தானறியாச் சஙகரனார் 
அன்லைா அைர்?

பே லபாருள் ஒரு லசால் ஒப்புருச் லசால்ோல் 
லெரும் லபாருள்குழப்பத்திற்கு இன்லனாரு 
எடுத்துக்காட்டு கழித்தல் என்ை லசால் .
லைளிகழிஞ்லஞா என்ை ைாக்கியத்தில் அதனுடன் 
லைளி என்ை பேலபாருள் ஒரு லசால்லும் 
லசர்ந்துலகாண்டு ‘கடியாக‘(conundrum) மாறிவிடுகிைது.
மவேயாளத்தில் லைளி என்ைால் திருமணம் என்ை 
ஒரு லபாருள்.இன்லனான்று திருைனந்தபுரத்வதச் 
லசர்ந்த ஒரு ஊரின் லபயர்.

ஒ ரு மு வ ை  ல ச ன் வன யி லி ரு ந் து 
திருைனந்தபுரத்திற்குத் திரும்பிக் லகாண்டிந்த 
மவேயாளி முதியைர் ஒருைர் தன்னுடன் பயணம் 
லசய்த இளம் மவேயாளி இவளஞர் ஒருைர் -அைர் 
அப்லபாதுதான் அப்லபாதுதான் முதன் முதோகத் 
திருைனந்தபுரத்திற்கு ைருகிைைர்-அைரிடம் லைளி 
கழிஞ்லஞா என்று லகட்கிைார் .அைருக்கு 
திருைனந்தபுரம் புைெகர்ப் பகுதியில் கடற்கவரவய 
ஒட்டி இருக்கும் லைளி அல்ேது லகாச்சு லைளி என்ை 
புவகைண்டி நிவேயம் இருப்பது லதரியாது.எனலை 
அைர் இன்னும் கழிஞ்ஞில்ோ .ைரன் திரயுந்நு 

(லதடுகிலைாம்.) என்று விவடயிறுக்க முதியைர் 
சிரித்து விட்டார்.அைர் லகட்டலதா லைளி என்ை 
லபயர் தாஙகிய புவகைண்டி நிவேயம் 
தாண்டிவிட்டதா?என்று லபாருள் பட ஆனால் 
இவளஞர் இன்லனாரு நிவேயில் திருமணம் 
முடிந்துவிட்டதா  என்ை லபாருள் தந்து 
விவடயிறுக்கிைார்.இவத ெயினார் சுவைபட 
விளக்கியுள்ளார்.இஙலக தமிழிலும் சுட்ட பழம் 
சுடாத பழம் கவத நிவனவுக்கு ைரோம்.

எனக்கு இஙகு ஒரு மவேயாளத் திவரப்படத்தில் 
ைந்த ஒரு சிறு ெவகச்சுவை நிகழ்ச்சி நிவனவுக்கு 
ைருகிைது. ஒரு பாத்திரம் இன்லனாரு பாத்திரத்திடம் 
தஙகள் லபயர் என்ன என்று லகட்கும். அைர் 
லகால்ே(ம்/ன்) இராகைன் என்று விவடயிறுப்பார். 
லகள்வி லகட்டைர் ொன் உஙகள் சாதிவயக் 
லகட்கவில்வே.லபயவரத் தான் லகட்லடன் என்பார்.
இரண்டாமைர் மறுபடியும் ொனும் அவதத் தான் 
குறிப்பிட்லடன் என்பார்.அதற்கு முதோைர் தாஙகள் 
தஙகள் சாதிவயயும் லசர்த்து அல்ேைா 
லசால்லுகிறீர்கள் என்பார் வியப்புடன்.அதற்கு 
அைர் என் ஊர் லகால்ேம் அவதத்தான் லசர்த்துச் 
லசான்லனன்.நீஙகள் லகால்ேன் என்று புரிந்து 
லகாண்டீர்கள் லபாலிருக்கிைது என்பார்.

இஙலக லகால்ேம் என்ை இறுதி மகரக் குறுக்கமாக 
ஒலிக்கும் லபாது அது மகரத்திற்கும் னகரத்திற்கும் 
இவடப்பட்டதாக ஒலிக்கிைது.இதனால் மகரம் 
னகரம் மயஙகுகின்ைன.இவதத் தமிழ் மரபு 
இேக்கணம்மகர னகரப் லபாலி என்று கூறும்.நிேன் 
நிேம்,அைம் அைன் கேம் கேன் என்லைல்ோம் 
எடுத்துக் காட்டுகள் லகாடுப்பர்.இன்வைய 
லமாழியியோர் ஒலியன் நிவேயில் லபாருளிோ 
ஒலியன் திரிபு (Phonemic Free variation ) என்றும் 
லமாழி இறுதி உயிர் லமல்லினமாதல் (Nasalisation 
o f vowe l s )  என்றும் இவதக் கூறுைர்.ொன் 
லதால்காப்பியம் கூறும் மகர னகரப் லபாலி பற்றிய 
சூத்திரத்வத (லதால்.எழுத்து.லமாழிமரபு 49 ) 
ெடத்தும்லபாதும் லமாழியியலில் ஒலியன் நிவேயில் 
லபாருளிோ ஒலியன் திரிபு (Phonemic Free variation 
), லமாழி இறுதி உயிர் லமல்லினமாதல் (Nasalisation 
of vowels) என்பைற்வை மாணைர்கள் எளிதில் புரிந்து 
லகாள்ள இந்த எடுத்துக் காட்வட எடுத்துக் காட்டி 
விளக்குலைன்.மாணைர்கள் இந்தச் லசய்திகவள 
ெவகச் சுவையுடன் எளிதாகப் புரிந்து லகாள்ள இந்த 
எடுத்துக்காட்டுத் துவண லசய்யும்.இவத இன்னும் 
லசால் நிவேயில் இன்வைய லபச்சு லமாழியில் 
ைந்தா(ள்) என்ை லபண்பால் விவனமுற்றிலும்ைந்தா~ 
(ன்) என்ை ஆண்பால் விவனமுற்றிலும் முவைலய 
ைரும் -ஆ (ள்)என்ை லபண்பால் விகுதிவயயும் 
-ஆ~(ன்) என்ை ஆண்பால் விகுதிவயயும் லைறுபடுத்தி 
உணர்த்த இது ெல்ே எடுத்துக்காட்டாக அவமயும்.

இத்தவகய லைடிக்வகயான லமாழிைழக்குகளில் 
ஒளிந்து லகாண்டிருக்கும் இேக்கண லமாழியியல் 
உண்வமகவள விளக்கினால் இேக்கணமும் 
லமாழியியலும் இனிக்கும் லெல்லி ஆகும்.
இேக்கியஙகளில் இத்தவகய கடிகள் அல்ேது 
சிலேவடகள் நிவைய உண்டு.சீைக சிந்தாமணியில் 
சீைகன் காந்தருைதத்வதயிடம் கிழைனாக மாறு 
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லைடத்தில் லபசும்லபாது ‘குமரியாடப் லபாந்லதன்‘ 
என்று இருலபாருள்படப் லபசுைான் .இத்தவகய 
சிலேவடகளுக்குப் லபர் லபான காளலமகப் புேை
ர்,இரட்வடப்புேைர்கள்,ஆண்டான் கவிராயர் 
லபான்லைார் கவிவதகளில் அடஙகியிருக்கும் 
சிலேவடக் கவிவதகளில் ஒளிந்திருக்கும் இேக்கண 
லமாழியியல் உண்வமகவள லமாழி ஆசிரியர்கள் 
விளஙகிக் லகாண்டு கற்பித்தால் ெல்ே பயனுண்டு.
இது  ப ற்றி  ெ ான்  எழுதியுள்ள  தமிழ் க் 
கட்டுவரகவளயும்(கி. ொச்சிமுத்து‘ லமாழி எனும் 
விவளயாட்டு‘ஓம் சக்திஇதழ் லதாகுதி 29 பகுதி 11 
டிசம்பர் 2011 பக் 74-78,மாணைர்களுக்கு ஏற்ை 
அர்த் தமுள்ள லம ாழிவிவளயாட்டுகள் -
தண்டியேஙகாரச் லசால்ேணியியல் ைழி ,அச்சில் 
ைராத கட்டுவர) ஆஙகிேக்கட்டுவரவயயும் 
படித்துப்பாருஙகள்(Nachimuthu K.‘A Linguistic Inter-
pretation of KaTi Jokes in Tamil‘, IJDL.Vol.Vol xxxiii No.2 
June 2004 pp.169-178).

லமலே காட்டிய பே லபாருள் ஒரு லசால்ோல் 
ைரும் மயக்கஙகள் லைடிக்வககள் தமிழ் மவேயாளச் 
லசாற்களில் மட்டுமல்ே,ொம் கடன் ைாஙகியிருக்கும் 
ைடலமாழிச் லசாற்களாலும் ஏற்படும் என்பதற்கு 
அைகாசம் ,அைசரம்,விைசாயம்,சம்சாரம் லபான்ை 
லசாற்கள் எடுத்துக் காட்டுகள் ஆகும்.ெயினார் 
இைற்வை எல்ோம் விளக்கியுள்ளார்.அைசரம் என்ை 
ைடலசால்லின் ைாய்ப்பு என்ை லபாருவள 
மவேயாளம் கடன் ைாஙக ொம் விவரவு என்ை 
லபாருவளக் கடன் ைாஙகியுள்லளாம்.சம்சாரம் 
என்ை  ல ச ால்  ல ப ச் சு ,  மவனவி என்ை 
இருலபாருள்படுைதால் ைரும் லைடிக்வக ஒன்வை 
கவேைாணர் என்.எஸ்.கிருஷணன் தன் திவரப்படம் 
ஒன்றில் லசர்த்திருப்பார்.விைசாயம் என்ைால் 
ைடலமாழியில் லதாழில் என்று லபாருள்.ொம் 
தமிழில் அவத லைளாண்வம என்ை லதாழிவேக் 
குறிக்கக் கடன் ைாஙகியுள்லளாம்.மவேயாளம் 
லதலுஙகு லபான்ை லமாழிகளில் அது லதாழில் என்ை 
லபாருளிலேலய ைழஙகும்.எனலை சினிமா விைசாயம் 
என்று மவேயாளி லசால்லும் லபாது ெமக்குச் சிரிப்பு 
ைருகிைது.

ெயினாருவடய துன்னல் என்ை லதாகுப்பில் 
சிைப்பிடம் லபறும் பதிவுகளில் குறிப்பிடத்தக்கவை 
பழந்தமிழ் இேக்கியஙகளில் பயின்று இன்றும் 
மவேயாள லமாழியில் இயல்பாக ைழஙகி ைருகிை 
லசாற்கள் பற்றியவை.

’ஆற்றிவடக்குவை என்ை லபாருளிலும் கைவே 
ைழஙகிைந்துள்ளது. “லசல் ஆற்றுக் கைவேப் பல் 
இயம் கைஙக ’ என ைரும் குறுந்லதாவகப் 
பாடல்ைரியில் (263.2-3)இடம்லபறும் கைவேக்கு 
ஆற்றிவடக்குவை எனப் லபாருள் கூறியுள்ளனர்‘ 
என்று ெயினார் குறிப்பிடுகிைார்.ஆனால் இது 
லபாருந்தாது லசல்ோற்றுக் கைவே என்பதற்குச் ‘ 
லசல்லும் ைழியிலுள்ள ொற்சந்தியில் பல்லியம் 
கைஙக ‘என்று லபாருள் உவரக்க லைண்டும்.

உ.லை.சாமிொவதயர் தம் குறுந்லதாவக 263 ஆம் 
பாடல் உவரயில் ‘ ஆற்றுக் கைவே-ஆற்றிவடக் 
குவையாகிய துருத்தி .புைொனூற்றிலுள்ள உள்ளாற்றுக் 

கைவே (புைம் 219-1) என்பதன் உவரவயப் பார்க்க.
ைழிப்லபாைார் லசல்லும் ைழியிலுள்ள கைர்த்த 
இடம் என்ைலும் ஒன்று ‘என்று எழுதிச் லசல்ைார்.
புைொனூற்றுப் பவழய உவரயில் ‘உள்ளாற்றுக் 
கைவே‘ (புைம்219.1) என்பதற்கு ‘ைழிக்குள்ளாகிய 
ொற்றிவசயும் கூடிய இடலமன்றுமாம்.கைர்த்த 
ைழிக்குள்லளன்று உவரப்பாரும் உளர்‘ என்ை 
விளக்கமும் காணப்படுகிைது.இரண்டாைது 
விளக்கலம சரி.கைவே என்பதன் லபாருள் 
மவேயாளத்தில் ைழஙகுைது லபாேக் கைர்த்த ைழி 
என இஙகு உவரப்பலத லபாருத்தம்.மவேயாள 
ைழக்குகள் பழந் தமிழ்ச் லசாற்லபாருவள உணர 
உதவும்என்பதற்கு ொன் இந்தப்பாடற்லபாருவள 
விளக்கிப்பே கட்டுவரகளிலும் லசாற்லபாழிவுகளி
லும்எடுத்துவரத்துள்லளன்.ஆண்டுக் காண்க. 
(அைற்றில் ஒரு சிே. கி.ொச்சிமுத்து சிேப்பதிகாரம் 
லசரொட்டுக் காப்பியம்- பண்பாட்டு ைரோற்றுக் 
கிவளலமாழி ஆய்வு, மணற்லகணி,(ISSN 2249-9164) 
,பிப்ரைரி 2012,பக்.8-26, K.Nachimuthu,Retention of San-
gam Traditions in Malayalam Language and Literature 
,Department of Tamil , Key note Address in the Seminar 
University of Kerala,Kariavattom and CICT,Chennai,March 
3-5,2014.Central University of Tamilnadu,Thiruvarur,Lan-
guage of Literary texts and Historical DialectologyLexi-
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இந்தப்பாடலில் லதாடர்ந்து ைரும் “லசல்ஆற்று
க்கைவேப்பல்இயம்கைஙகத் லதாற்ைம் அல்ேது 
லொய்க்கு மருந்தாகா என்ை பகுதியில் ைரும் லதாற்ைம் 
என்ை லசால் லகரளத்தில் ைழஙகும் லதாற்ைம் 
பாட்வடக் குறித்து ைந்தது.இவத முதலில் சுட்டிக் 
காட்டியைர் பி.எல்.சாமி அைர்கள்(லகரளமும் 
கண்ணகி ைழிபாடும்,ஆராய்ச்சி இதழ்).இப்லபாருவள 
அறியாத உ.லை.சா .லபான்லைார் லதாற்ைம் 
என்பதற்குக் காட்சி என்று லபாருள் எழுதிச் 
லசல்ைர் என்பவதயும் இஙகு குறிப்பிட்டுக் 
லகாள்கிலைன்.

ெயினார் லதாள் ,லதாண்வட என்ை லசாற்கவளக் 
காட்டி விளக்கியிருப்பது ஒப்பிேக்கண நிவேயில் 
ல ச ா ற் லப ா ரு ள்  ஆ ர ா ய் ச் சி வ ய 
லமற்லகாள்ளலைண்டிய இன்றியவமயாவமவய 
விளக்குகிைது .பர்லரா எமலனா திராவிட 
லசாற்பிைப்பியல் அகராதியின் சிைப்வப இது 
உணர்த்துகிைது.பழந்தமிழில் எள் எண், லைள் லைண் 
என்பவை உைழ்ந்து ைரும் என்பவதயும் இஙகு 
நிவனவூட்டோம்.பழந்தமிழ்ச் சந்திகள் சிே 
மவேயாளச் லசாற்களில் உண்டு.எண் தவே அப்பன் 
என்ை பார்சுைொதர் லபயர் எண்டிவேயப்பன் என 
ண்+த் ட் என்ை சந்தி லபற்றுமவேயாளத்தில் 
ைழஙகுைவத ெயினாலர லைலைாரிடத்தில் 
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எழுதியிருப்பார்.கற்ைச்சலகாணம் லபான்ை லகரளப் 
லபயர்களில் ல்+த் ற் ஆகும் லதால் தமிழ் சந்தி 
மவேயாள ைழக்குகளில் இன்றும் இடம்லபறுைதும் 
உற்று லொக்கத்தக்கது.

ெக்னம் ெக்கம் நிர்ைாணம் என்ை லசால்லுக்குப் 
பிைந்த லமனி என்று லசால்ைதுண்டு. ெயினார் என்ை 
அவடவய தமிழ்ச்சமணர் சூட்டிக் லகாள்ைர்.
சமணப் லபரறிஞர் சக்ரைர்த்தி ெயினாவர 
எல்லோருக்கும் லதரியும்.திருைள்ளுை ெயினார் 
என்று ைள்ளுைவரச் சமணர் கும்பிடுைர்.
மயிோப்பூரிலிருந்த திருைள்ளுை ெயினார் லகாயிவே 
இன்று வசைக்லகாயிோக மாற்றிவிட்டார்கள்.

மவேயாளத்தில் மிண்டு என்பது வீைாகப் லபசுதல் 
என்ை லபாருளில் நின்றுவிட்டது.விைன்மிண்ட 
ொயனார் மவேொட்வடச் லசர்ந்த வீறுலமாழி 
அடியார் என்பவத ொம் அறிலைாம்.தமிழில் மிண்டு 
முண்டு என்றும் மாறியுள்ளது லபாலும்( பார்க்க.
தமிழ்ப்லபரகராதி. முண்டு-தல் muntu-, 5 v. intr. 
<மிண்டு-. 1. To be unruly, refractory; to act saucily; 
முரண்டுபண்ணுதல். 2. To attack vehemently; 
முவனந்துநிற்ைல். ஒருமுண்டுமுண்டிப்பார்த்தான்).

ஐம்பூதத்தில் ஒன்ைான ைாயுவை குறிக்கும் ைளி 
என்ை லசால் பழந்தமிழில் இடர்க்கப்லபாருளான 
மேைாய்க்காற்வையும் குறிக்கும்.இவத‘ைளி 
எ ன ை ரு ஊ ம் பூ த க் கி ள வி ‘  எ ன் று 
லதாடஙகும்லதால்காப்பியம் எழுத்ததிகாரத்தில் 
உயிர்மயஙகியல் 242 ஆம் சூத்திர உவரயில் 
இளம்பூரணர் ெச்சினார்க்கினியர் ஆகிய இருைரும் 
‘ைளி என்று லசால்ேைருகின்ை இடக்கர் அல்ோத 
ஐம்லபரும்பூதஙகளில் ஒன்வை உணரநின்ை 
லசால்லும்‘ என்று லபாருள் எழுதிச் லசல்ைர்.எனலை 
ைளி என்ை லசால் மேைாய்க்காற்வைத் 
லதால்காப்பியர் காேத்திலேலய உணர்த்திற்று 
என்பவதயும் அது தமிழ் ொட்டுத் தமிழிலும் 
ைழக்கிலிருந்தது என்பவதயும் பின் அது மவேொட்டு 
ைழக்காகிய மவேயாளத்தில் மட்டும் எஞ்சி நிற்கிைது 
என்பவதயும் ொம் உணர்ந்து லகாள்ள லைண்டும்.

ைளி மவேயாளத்தில் இடர்க்கர்ப் லபாருளில் 
ைருைது பற்றிய லைடிக்வகயான உவரயாடல் 
ஒன்வை ெயினார் விளக்கியிருப்பார். இது ொம் 
முன்னர் குறிப்பிட்ட லைறு லைறு லபாருள் தரும் 
ஒலியன் என்று லமாழியியோளர் அவழக்கும் ள,ழ 
என்பவை பே தமிழ் ைட்டார ைழக்குகளில் ஒலிப்பு 
லைறுபாட்வட இழந்து ஒன்ைாக உச்சரிக்கப்படும்.
இதனால் ஒப்புருச் லசாற்கள் ஏற்பட்டுவிடும்.எனலை 
தமிழில் ைளி என்ை லசால் காற்று என்ை லபாருலளாடு 
ைழி என்ை லசால்தரும் பாவத என்ை லபாருவளயும் 
லபற்றுவிடும்.பாைம் தமிழாசிரியர் தமிழின் 
சிைப்லபழுத்வத உச்சரிக்கப் படிக்காமலும் 
லதரியாமலும் ழ தமிழின் சிைப்லபழுத்து என்று 
லசால்லிக் லகாடுத்துவிட்டு மவவு ழ, லகாம்பு ள 
அல்ேது லபாது ள என்று லைறுபாடு லசால்லிக் 
லகாடுத்துக் லகாண்டிருக்கிைார். ெயினார் லசால்லிக் 
காட்டும் ெவகச்சுவைத்துணுக்கு லபாே ொனும் 
ஒன்வைக் லகட்டிருக்கிலைன். இவத ொகர்லகாயில் 
திருைனந்தபுரம் லபருந்துப் பயணத்தில் தமிழகப் 
லபருந்துகளில் பயணம் லசய்லைார் பேரும் 

லகட்டிருக்கக்கூடும்.

ஒரு முவை லபருந்தில் ொகர்லகாயிலிலிருந்து 
திருைனந்தபுரம் ைந்து லகாண்டிருந்தலபாது 
ைழக்கம்லபாேத் தமிழ் ெடத்துெர் ‘ைளிவிடுஙலகா 
ைளிவிடுஙலகா‘ என்று லசால்லிக் லகாண்டு 
பயணிகவள ஊடறுத்துக் லகாண்டு லபானார்.
அஙகிருந்த மவேயாளிகள் எல்ோம் ‘தமிழம்மார் 
விருத்தி லகட்டைன்மார்.பஸ்ஸில் ைளிவிடான் 
பையுந்நு(தமிழர்கள் அசிஙகமானைர்கள்.லபருந்தில் 
குசு விடச் லசால்லுகிைார்கள்.)என்று லசால்லிக் 
லகால்லேன்று சிரித்தனர்.லபருந்தில் இருந்த தமிழ் 
மட்டுலம அறிந்ததமிழர்கள் பேருக்கும் அது 
புரிந்திருக்குமா என்பது ஐயலம ?தமிழும் 
மவேயாளமும் அறிந்த என்வனப்லபான்ை தமிழர்கள் 
கூனிக் குறுகி ஊட்கார்ந்திருந்லதாம்.

இலதாடு லதாடர்புவடய இன்லனாரு லசய்தி.
அந்தக் காேத் திருைாஙலகாட்டு இராச்சியத்திற்கு 
நுவழ ைாயில் ஆைல்ைாய் லமாழி.அஙலக உள்ள 
சுஙகச் சாைடியில் உள்லள நுவழபைர் தமிழரா ? 
மவேயாளியா? என்று அறிந்து லகாள்ள ‘ஏலழழு 
ைாவழப்பழம்‘ என்ை லசால்வே உச்சரித்துக் 
காட்டச் லசால்ைார்களாம்.இந்த லசாதவன மூேம் 
ஏலளளு ைாளப்பளம் லசான்ன தமிழர்கவள 
அவடயாளம் கண்டு லகாள்ைார்களாம்.அப்புைம் 
திருைாஙலகாட்டு ராச்சியத்திற்குள் விட்டார்களா? 
தடுத்து நிறுத்திவிட்டார்களா? அல்ேது தமிவழ 
ென்கு லசவவையாக உச்சரிக்கப் பழகிக் லகாண்டு 
ைா என்று லசான்னார்களா என்று லதரியவில்வே.

இன்னும் மவேயாள லமாழியிலும் தமிழில் 
லபாேக் கடி சிரிப்புகள் உண்டு.இது பற்றி முன்லப 
விளக்கியிருந்லதன்.

ஒரு திவரப்படத்தில் ஒரு பாத்திரம் ஒருைர் 
லபயவரக் லகட்க அைர் லகால்ேம்(ன்) ராகைன் 
என்று லமல்லோலிச் சாயல் லபற்ை உயிராக(மகரக் 
குறுக்கம் அல்ேது nasalized vowel ) ன் ,ம் லைறுபாடின்றி 
ஒலிப்பார்.அவதக் லகட்ட பாத்திரம் தான் ஒரு 
ஆசாரிலயா என்று மீண்டும் வினவுைார்.தன்வன 
அறிமுகப்படுத்திக் லகாண்டைர் அல்ே ொன் 
லகால்ேத்துகாரனாணு என்று விளக்கம் லசய்ைார்.
இது மவேயாளத்திலேலய ஏற்பட்ட ஒலி மாற்ைத்தால் 
ஏற்பட்ட கடி.இவைாறு மவேயாளத்தில் உருைாகும் 
கடிகவளயும் யாராைது லதாகுத்து ஆராயோம்.பின் 
தமிழில் தமிழிலும் உள்ள கடிகளுடன் ஒப்பிட்டும் 
ஆராயோம்.

ெயினார் துன்னல் என்ை தன் நூலில் குறிப்பிடும் 
இரண்டு லசய்திகவளப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுச் சிே 
கருத்துக்கவளச் லசால்ேலைண்டும்.ஒன்று தமிழ் 
மவேயாளத்தின் தாய் என்பது பற்றிய கருத்து 
லமாதல்கள் பற்றியது.இன்லனான்று மவேயாளத்தில் 
அளவுக்கதிமாகக் கடன் லசாற்கவள ைாஙகும் 
லபாக்குப் பற்றியது.

தமிவழ மவேயாளத்தின் தாய் என்றும் சலகாதரி 
என்றும் லசால்ைலதாடு மூன்ைாைதாக மவேயாளம் 
தமிழின் தாய் என்ை கருத்வத மகாகவி உள்ளூர் 
பரலமசுைர அய்யர் கூறியுள்ளதாக ெயினார் 
குறிப்பிடுகிைார்.இதில் ஒரு நுட்பம் உள்ளது.ஒரு 
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ைவகயில் மவேயாளம் ைடலமாழியிலிருந்து 
நிவையக் கடன் லசாற்கவள ைாஙகியிருந்தாலும் 
அதன் ஒலியவமப்பு பழந்தமிழில் உள்ளது லபாேலை 
எந்த மாற்ைமும் இல்ோமல் ைழஙகிைருகிைது.தமிழ் 
ைட்டார ைழக்குகளில் லமய்களில் க்ஙசடண 
தபமயரேைளன என்ை பதினான்லக ைழக்கிலுள்ளன.
இன்னும் சிே ைட்டார ைழக்குகளில் கசடதபமயரேன 
என்ை பத்லத உள்ளன.பன்னிரண்டு உயிரும் 
பதிலனட்டு லமய்யும் லதால்காப்பியர் லசான்னைாலை 
அப்படிலய மவேயாளத்தில் மட்டும்தான் 
காணமுடியும். இப்படி இருக்கத் தற்காேத் தமிவழ 
எப்படி மவேயாளத்தின் தாய் என்ை கூைமுடியும் 
என்பது நியாயமான லகள்வி. இதனால் உள்ளூர் 
கூறியபடி மவேயாளம் இன்வைய தமிழின் தாயாகும் 
லபாலும்.

இன்வைய லதாவேக்காட்சி முதலிய ஊடகஙகளில் 
இவத ென்கு காணோம்.தமிழ் ொட்டுத் தமிழர்கள் 
உச்சரிக்கும் தமிழில் தமிழ் ஒலிகள் ென்ைாக 
உச்சரிக்கப்படுைதில்வே.தமிவழ ென்கு உச்சரித்துக் 
லகாண்டிருந்த தமிழ் பிராமணர் கூட இன்று தமிவழ 
ென்கு உச்சரிப்பதில்வே.இது கலரானா லபான்ை 
பிவழத் லதாற்லைா?லதரியவில்வே.அதனால் 
தமிழர்கவள அந்த லைவேக்கு ஊடகஙகள் 
லசர்ப்பதில்வே.அந்த இடஙகளில் தமிழ் ொட்டில் 
ைாழும் மவேயாள இவளஞர்கள் இவளஞிகவள 
லைவேக்கு எடுக்கிைார்கள்.தமிழில் லசய்தி 
ைாசிப்பது ,பின்னணிக் குரல் லகாடுப்பது 
,இவசத்துவை முதலியைற்றில் மவேயாளிகள் 
லகாடிகட்டிப் பைக்கிைார்கள்.இந்த நிவேக்குக் 
காரணம் தமிவழக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களும் 
தமிழாசிரியர்களும் தமிவழ ென்கு உச்சரித்து 
மாணைர்க்குக் கற்பிக்காவமலய.இந்த நிவேவயக் 
கண்டு லகாதித்துப் லபாய் ெண்பர் தக்கவே லபன்னி 
‘இைர்கள் எல்ோம் ொக்வகப் பிடுஙகிக் லகாண்டு 
சாகலைண்டும்.அல்ேது இைர்கள் ொக்வக 
அறுக்கலைண்டும்‘என்று கவிவத எழுதினார். 
தமிவழக் கற்பிக்கிைைர்கள் திருந்துைார்களா?

மவேயாளத் தாய்மார் ஒவலைாருைரும் ெல்ே 
பச்வச மவேயாள ஆசிரிவயகள்.லமாழிவயச் 
லசவவையாக அைர்கள் குழந்வதக்குச் லசால்லிக் 
லகாடுத்துவிடுைார்கள்.தமிழில் தாய்மார்கள் 
எல்ோம் மழவே அல்ேைா லபசுகிைார்கள்.என்ன 
லசய்ைது?எனக்குத் லதரிந்த என் உைவுக் காரப் 
லபண் மவழ லமல் மவே லபய்தது என்று லபசுைாள்.
ஏனம்மா இப்படிப் லபசுகிைாய் என்று லகட்டால் 
ொன் படித்த கான்லைண்டில் எஙக தமிழாசிரிவய 
இப்படித்தான் லபசுைார் என்பாள்.பக்கத்திலிருந்த 
என் ெண்பர் தமிழ் ொட்டில் உள்ள பே 
பல்கவேக்கழகஙகளில் ‘எஙகள் ஊரில் காவளயில் 
பால் கைப்பார்கள்‘ ‘பணமரத்திலிருந்து கல் 
இரக்குைார்கள் ’  என்று லபசுகிை தமிள்ப் 
லபராசிரியர்கள் நிவைந்து கிடக்கிைார்கள் என்பார்.
திருச்சி பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி முதல்ைராக இருந்த 
லபரா.சுைாமிராஜ அைர்கள் ஒரு முவை ‘இன்று 
சட்டமன்ைத்தில் ெல்ே தமிழில் லபசுபைர் லஜயேலிதா 
அம்வமயார் மட்டுலம‘ என்று இந்தத் தமிழ்க் 
லகாவேவயப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுப்லபசியது 
நிவனவுக்கு ைருகிைது.

ஓதுைார் ஒருைர் வககாள் கூப்பித் லதாழீர் என்ை 
அப்பர் பாடவேக் லகாயிலில் வககால் கூப்பித் 
லதாழீர் என்று பாடிய லபாது காோல் எப்படிக் 
கூப்பித் லதாழுைது சிைலன என்று மண்வடயில் 
அடித்துக் லகாண்டார் தமிழ் ென்கறிந்த சிைனடியார்.
லைடசந்தூர் பக்கத்துக் காரர்களுக்குக் குேத்திற்கும் 
குளத்திற்கும் லைறுபாடு லதரியாது .ொஙக பிைந்த 
குேம் முருகன் பிைந்த குேம் (குளம்) என்று அவட 
லகாடுத்து லைறுபடுத்துைார்கள்.தமிழர்கள் தமிழ் 
உச்சரிப்வப வைத்து ஆயிரம் கடிகள் உண்டு.
இைற்வைத்திரட்டி ஒரு அகராதிலய லபாடோம்.

அடுத்து மவேயாளிகள் பிைலமாழிச் லசாற்கவள 
ைரம்பின்றிக் கடன் ைாஙகி அவத கடன்ைாஙகும் 
லமாழியாக மாற்றிவிட்டது பற்றிச் சமகாேத் 
தவேைர்கள் புேம்புைவத ெயினார் சுட்டிக் 
காட்டியிருக்கிைார்.இப்லபாக்வக மவைந்த மன்னர் 
சித்திவரத்திருொள் அரசர்,இ.எம்.எஸ்.ெம்பூதிரிபாட் 
லபான்ைைர்களும் சுட்டிக் காட்டி ைருத்தப் 
பட்டிருப்பவத ொன் முன்பு ஒரு முவை 
எழுதியிருந்லதன்.இப்லபாக்கால் மவேயாளம் தன் 
பவடப்பாக்கத்திைவன இழந்துலகாண்டிருக்கிைது.
இது பற்றி மவேயாளப் லபராசிரியர் லபஞ்சமின் 
ஒரு முவை குறிப்பிட்டவத இஙகு நிவனவூட்டோம்.
மவேயாளிகள் மவேயாளத்லதாடு ைடலமாழிவயயும் 
கற்ை காேத்தில் ைடலமாழிவயக் கடன் 
ைாஙகினார்கள்.மவேயாளத்திற்குப் புதுச் லசால் 
லதவைப்படும்லபாது ைடலமாழி மூேத்திலிருந்து 
புதிய ைடிைஙகவள அைர்களால் பவடக்க முடிந்தது.
இப்லபாது மவேயாளிகளுவடய ைடலமாழிக் கல்வி 
முன்பு லபாே இல்வே.புதிய லசால்ோக்கத் லதவை 
ைரும்லபாது ைடலமாழிப் பயிற்சி இல்ோததால் 
ைடலமாழிவய விட்டு எல்ோைற்றிற்கும் இப்லபாது 
கற்கும் ஆஙகிேத்திலிருந்து கடன்லபற்று 
விடுகிைார்கள்.இனி ைரும் காேத்தில் நிவேவம 
மாறும்லபாது கடன் ைாஙகும் முவையும் லமாழியும் 
மாறும்.அதனால் லமாழியின் லதாடர்ச்சியான 
லபாக்கும் தவடப்படும்.புதியன பவடக்க லைலைாரு 
லமாழிவய ொடலைண்டியிருக்கும்.லமாழி மேட்டுத் 
தன்வம அவடந்துவிடும்.ஆனால் தம் லமாழிச் 
லசேைத்வதலய  புதிய  ஆக்கஙகளுக்குப் 
பயன்லகாள்ளும் தமிழில் இது லெராது.அதன் 
பவடப்பாக்கத் தன்வம உயிர்ப்லபாடு இருப்பதால் 
அதன் லதாடர்ச்சி அைாது ெடக்கும்.இவத 
மவேயாளிகள் உணரும் காேம் எப்லபாது ைருலமா 
லதரியவில்வே என்பார் லபஞ்சமின்.இதில் 
லபாதிந்துள்ள ெல்ே அறிவியல் உண்வம ெம்வம 
எச்சரிக்கிைது.இவதக் காேம்தான் மவேயாளிகளுக்கு 
உணர்த்தலைண்டும்.பச்வச மவேயாள மூேத்திற்குப் 
லபானால் அது தமிழாய்விடும் என்ை ைைட்டுக் 
காழ்ப்புணர்ச்சியிலிருந்து அைர்கள் லைளிலய 
ைரலைண்டும்.

தமிழ் மவேயாள லமாழிக்களஙகள் பற்றி ெவகச் 
சுவையாகவும் லைடிக்வகயாயும் எழுதப் லபற்ை 
ெயினாரின் துன்னல் லசால் ஆராய்ச்சித் லதாகுப்வப 
ஒட்டி எழுந்த சிே சிந்தவனகள் இவை. இவை 
ெம்வமச் சிந்திக்கவும் சீர்திருத்திக் லகாள்ளவும் 
உதவுமாயின் அதுலை இைற்றின் பயன்.

கைட்டு்ரயாளர: ைமிழப ் பராசிரியர (பணிநி்றவு)
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்கட்டுழர

நிகழ் அய்க்கண
ayykan1960@gmail.com

ஊடகைஙகைளின் வழியாகை, உள்ளூர அளவிலான 
ைகைவல்கை்ள வைரிந்துவகைாள்ள நீஙகைள் ஆரவமு்டயவராகை 
இருபபீரகை்ளயானால், பின்வரும் வசய்திகை்ளயும் 
நிச்சயமாகைத் ைவறவிட்டிருககை மாட்டீரகைள். அைாவது, 
பிரபலஙகைளின் தி்ரபபடம் தி்ரககுவந்ை முைல்நாள் 
வசூல்; பண்டி்கைககைாலஙகைளில் மது விற்ப்ன; 
் கை ா யி ல் கை ளி ன்  உ ண் டி ய ல்  வ சூ ல் ; 
வி்ளயாட்டுப்பாட்டிகைளில் வவற்றிபவபற்றவரகைளுககைான 
பரிசுத்வைா்கை; பஙகுச்சந்்ை புள்ளி உயரவு ; ைஙகைத்தின் 
வி்லஉயரவு; வஙகி மற்றும் நிதிச்்ச்வ சாரந்ை வபாது 
மற்றும் ைனியார நிறுவனஙகைளின் லாபம் எவவளவு 
என்பது குறித்ை வசய்திகை்ள பாரத்திருககைலாம். இன்னும் 
வசால்லப்பானால், உலகைளவில் வசல்வாககுமிககைவரகைள் 
- பணககைாரரகைள் - வசழிபபுமிககை நாடுகைள் – இராணுவ 
பலமிககை நாடுகைளின் பட்டியல் பற்றிய ைகைவல்கை்ளயும் 
ஊடகைஙகைள் வைாடரந்து வவளியிட்டுகவகைாண்்டயிருபப
்ைபபற்றி அறிந்திருககைலாம். ் மற்வசான்ன வசய்திகை்ள 
வகைாஞசம் நிைானமாகைபபாரககும்்பாது, வணிகைம் மற்றும் 
முைலீடு வசய்து லாபம்டவது பற்றியும், ்பாட்டியின் 
மூலம்  வருவ ா்ய  ஈ ட்டுவ்ை ச் சு ற் றி ் ய , 
பின்னபபட்டிருபபது புரியும்.

அைானி குடும்பத்திற்கு ஒருநாள் வருமானம் ரூ 1000/- 
்கைாடி எனும்்பாதும், ரூ 7.18 லட்சம் ்கைாடி 
வசாத்துமதிப்பகவகைாண்டு இந்தியாவின் முைற் 
பணககைாரராகை அம்பானி இருபபைானது ஊடகைஙகைளில் 
்பசுவபாருளாகிவிடுகிறது. அ்ைசமயம், ஏ்ழமககைளின் 
வாழவாைாரத்்ைாடு வைாடரபு்டய வசய்திகைள் பின்னுக
குத்ைள்ளபபட்டுவிடுகின்றன. இைற்வகைல்லாம் கைாரணம் 
வணிகை யுகதிைான். ஊடகைஙகைள் மககைளின் நலனுககைாகை 
து்ண நிற்கும் ்பாது ஜனநாயகைத்தூணாகிவிடுகிறது. 
அது்வ ,  உண்்மககுபபிறகை ான கை ாலத்தில் , 
ஜனநாயகைத்்ையும், ஏ்ழமககை்ளயும் கைாபபதிலிருந்து 
விலகி ச ந்்ையின் நலம்  விரும்பிய ா கைவும் , 
ஆதிககைச்சகதிகைளுககு து்ண நிற்கும்்பாது, பண 
நாயகைத்தூணாகிவிடுகிறது.

இபபடித்ைான் இந்தியாவில், கைடந்ை முபபது 
வருடஙகைளாகை, “சந்்ையில் ் பாட்டி்ய வளரத்வைடுத்ைால், 
நாட்டின் வபாருளாைாரம் வளரச்சிவபறும் என்றும், 
வபாருளாைாரம் வளரச்சிய்டந்ைால் வறு்ம ஒழியும் என 
ஊடகைஙகைளும் ஆட்சியாளரகைளும் ஏ்ழமககைளிடம் 

ஆ்சகைாட்டி, இழுத்துவந்துவிட்டனர. ஆனால், 2020 
ஆண்டு உருவான வகைா்ரானா ்வரஸ் பாதிபபுத்ைான், 
இதுநாள்வ்ர ஏ்ழமககைள் அனுபவித்துவந்ை 
வாழவாைாரமற்ற அவலத்்ை முைன்முைலாகை வவளிச்சம் 
்பாட்டுககைாட்டியது. இை்னயடுத்து, உலகைபவபாருளாைார 
அறிஞரகைள் பலரால் ்சரந்து ையாரிககைபபட்டு 
வவளிவந்திருககும் உலகை சமத்துவமின்்ம அறிக்கை 
2 0 2 2  வ ழி ய ா கை  மீ ண் டு வ ம ா ரு மு ் ற 
வவளிகவகைாணரந்திருககின்றது.

சமத்துவமின்்மயின் வகைாடூரத்தினால், எளிய 
மககைளின் வாழவானது ”்வ்றாடு சாய்ந்ை மரம் 
்பாலஆகிவிட்ட நி்லயி்ன இவவறிக்கையானது, 
உறுதிபபடுத்துவைாகை இருககிறது. அைாவது,

 � உலகைளவில் ஏழ்ம நி்லயிலிருந்து இந்தியா 
இன்னும் மீளவில்்ல என்பதும், அதுமட்டுமல்லாது, 
்மாசமான சமத்துவமின்்மயி்ன வகைாண்டுள்ள 
நாடுகைளில் இந்தியாவும் ஒன்று என்கிறது.

 � “இந்தியாவில், ்மலடுககிலுள்ள பதிவனாறு 
சைவீைத்தினரிடம் நாட்டின் வமாத்ை வருவாயில் 78.8 
சைவீைம் குவிகிறது. நடுவில் இருககும் 40 சைவீைத்தினரிடம் 
29.7 வீைம் வசல்கிறது. அ்ைசமயம், கீழடுககிலுள்ள 50 
சைவீைத்தினரிடம் வவறும் 13.1 சைவீைம் வசல்கிறது.” 
என்கிறது. இதிலிருந்து ்மலடுககிலுள்ளவரகைளும், 
கீ ழடு ககிலுள்ளவ ர கைளும்  ய ா ர ா கை  இரு ப ப ர 
எனச்வசால்லித்வைரிய ்வண்டியதில்்ல. இ்ை்பால, 
வசல்வவளத்்ையும் ்மலடுககில் (97.6 சைவீைம் ) 
நடுவில் (29.5 சைவீைம்), கீழடுககில்(5.9 சைவீைம்) 
்கைபபற்றியுள்ளனர என்கிறது.

இ வவி ை ம ா கை  வ ரு வ ா யு ம் ,  வ ச ல் வமு ம் 
்மலடுககிலுள்ளவரகைளிடம் குவிந்திருபபைற்குப பின்்ன, 
அரச ானது ,  மககைள் நல்ன முன்வனடுககும் 
வகைாள்்கையிலிருந்து விலகி, சந்்ைப வபாருளாைாரத்்ை 
(ைனியாரமயம், கைட்டுபபாடுகைள் ைளரவு) ஏற்றுகவகைாண்ட்ை 
ஒரு கைாரணமாகைக கூறிடமுடியும்.

சந்்ையும் சமத்துவமின்்மயும் இ்ணபிரியாைைாகும். 
சமத்துவமின்்ம அதிகைரிபபின் கைாரணமாகை, ஏ்ழமககைள் 
ஒருபுறம் ைஙகைளது வாழவாைாரத்திற்கைாகைவும் , 
்மம்பாட்டிற்கைாகைவும், இன்வனாருபககைம் ைாஙகைள் 
இழந்து்பான ஜனநாயகை உரி்மகை்ள மீட்வடடுககைவும் 
்பாராட்வண்டியிருககிறது. இ்வயாவற்றிலிருந்தும் 

கல்வியும் தகுதியும்
சநசதயும் சேத்துவமின்சேயும் இசணபிரியலாததலாகும். சேத்துவமின்சே அதி்கரிபபின் ்கலாரணேலா்க, ஏசழே்க்கள 
ஒருபுறம் தங்்களது வலாழ்வலாதலாரத்திற்கலா்கவும், மேம்்பலாட்டிற்கலா்கவும், இன்சனலாரு்ப்க்கம் தலாங்்கள இழநதும்பலான 
ஜனநலாய்க உரிசே்கசள மீட்ச்டடு்க்கவும் ம்பலாரலா்டமவணடியிரு்ககிறது. இசவயலாவறறிலிருநதும் இம்ே்க்கள 

புத்துயிர்பபு ச்பறுவதறகு ்கலவி மு்ககியேலானசதலாரு சலாதனேலாகும்.
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இம்மககைள் புத்துயிரபபு வபறுவைற்கு கைல்வி 
முககியமானவைாரு சாைனமாகும். ்மலும், ைகைவலறிந்ை 
மற்றும் ்ைசத்தின் மீது பற்றுவகைாண்ட குடிமககை்ள 
உருவாககுவைற்கு கைல்வி அவசியமானைாகும் . 
கைல்வியினூடாகை ஜனநாயகைத்தின் வம ாழி்ய 
இளந்ை்லமு்றயினரிடம் வகைாண்டு்சரககும்்பாது அது 
மககைள் நலனுககைாகிறது. அ்ை கைல்வியினூடாகை லாபத்திற்கு 
வித்திடும் வணிகைம் மற்றும் பிளவு வாைச்சிந்ை்னககு 
வித்திடும் வலதுசாரிககைருத்திய்ல புகுத்தும் ்பாது, 
அககைல்வியானது, விமரசனபபார்வ்ய இழந்துவிடுவது 
மட்டுமின்றி, எ்ைச்சதிகைாரத்திற்கு து்ணநிற்பைாகைவும் 
ஆகிவிடுகிறது.

சுைந்திரத்திற்குபபிறகைான மககைள் நல அரசு 
கைாலகைட்டத்தில் சமூகைத்தில் பின்ைஙகிய மககைளுககு 
கைல்வியறிவு புகைட்ட ஆட்சியாளரகைளால் முயற்சி 
்மற்வகைாள்ளபபட்டது. இைற்வகைன கைல்வி உைவித்வைா்கை 
முைல் இட ஒதுககீட்டுச்சலு்கை வ்ர உறுதிவசய்ைது. 
்வ்லவாய்பபுககைளுககு, இடஒதுககீடு மட்டுமல்லாது, 
கைல்வித்ைகுதி்ய அடிபப்டயாகைகவகைாண்டும் 
பணியமரத்ைபபட்டனர. இைன்கைாரணமாகை பின்ைஙகிய 
மககைள் கைல்வியிலும் ் வ்லவாய்பபிலும் பலன்டந்ைனர. 
இை்னவயாட்டி, சமூகை- வபாருளாைார அளவிலும் மாற்றம் 
நிகைழந்ைது.

1980கைளுககுப பிறகைான கைாலகைட்டத்தில் கைல்வியானது 
ைனியாருககு அனுமதிககைபபட்டது. அைன்பின்னர 1991 
கைளுககுபபிறகு இந்தியாவில் சந்்ை அல்லது 
நவைாராளமயம் அமலுககு வந்துவிட்டது. ைனியா்ர 
ஊககுவிககும் சந்்ைமயமானது, மககைள் நல அரசு 
கைாலத்்ைப்பாலல்லாமல், சந்்ையிலும் சரி, சமூகைத்திலும் 
சரி வசாத்து மற்றும் வசல்வத்ைளவில் ஆதிககைம் வபற்று 
வருபவரகைள், ஏ்ழமககைள் பற்றிவயல்லாம் கைவ்லபபடாது, 
அ்னவ்ரயும் சமநி்லயில் ்வககின்ற ்பாட்டிககு 
முககியத்துவம் அளிபபைாகை இருககிறது.. சந்்ையின் 
்பாட்டியில் யார வவற்றிவபறுகிறாரகை்ளா அவரகை்ள 
நி்லத்துநிற்கை ைகுதிப்டத்ைவராகைக கைருைபபடுகிறார. 
வணிகை த்தி ற்கு  கை்டபிடி ககு ம்  இ த் ை் கை ய 
அணுகுமு்ற்யத்ைான், கைல்வி , மருத்துவம் உள்ளிட்ட 
வாய்பபுள்ள அ்னத்து மட்டத்திலும் கை்டபிடிககை 
சந்்ையானது, ஆட்சியாளரகை்ள நிரபந்திககைவும் 
வசய்கிறது. கைாரபப்ரட்கைளின் விருபபத்திற்்கைற்ப, ஒன்றிய 
ஆட்சியாளரகைளும், ைஙகைளது புதியககைல்விகவகைாள்்கையின் 
மூலம் பள்ளிககைல்வி முைல் உயர கைல்விவ்ர பல 

நி்லகைளில் ைகுதித்்ைரவி்ன அறிமுகைபபடுத்தி சமூகை 
நீதி்ய மறுத்துள்ளனர.. இைனால், ஏ்ழ மாணவரகைள் 
ஒ்ரசமயத்தில் ்பாட்டியின் மூலம் ைகுதி்ய 
வளரத்துகவகைாள்ளவும், நிதி வநருககைடி்யச் சமாளிககைவும் 
்வண்டியிருககிறது.

 சந்்ையில் கைாய்கைறி, மளி்கை, வபாழுது்பாககு 
சாைனஙகைள், ்மாட்டார வாகைனஙகைள் யாவும் 
அ்னத்துபபிரிவு மககை்ளயும் சமமாகைப பாவித்து சமமான 
வி்லயில் விற்ப்ன வசய்யபபடுவது்பால, 
ஆண்டாண்டு கைாலமாய், சமூகைத்தில் பின்ைஙகிய 
ஏ்ழமககைளுடன், சமூகை அந்ைஸ்து, வருமானம், வசல்வம், 
அதிகைாரம், மரியா்ை ஆகியவற்றின் மூலம் உயரடுககில் 
இருபபவரகைளுடன் சமமாகை ஒபபீட்டு, கைல்வி, 
்வ்லவாய்பபுககைள் வபற்றிடுவைற்கு ்பாட்டி - ைகுதி 
- திற்ம குறித்து ் பசபபடுவது எவவ்கையில் நியாயம் 
எனத்வைரியவில்்ல. அபபடிச்வசய்யும்்பாது, ஏற்கைன்வ 
ைகுதி- திற்மப்டத்ைவரகைள் அ்னத்்ையும் 
பறித்துவிடுவர. அதுைான் ைற்்பாது நடககிறது. இைனால் 
சமத்துவமின்்ம ்மலும் அதிகைரிககு்ம ஒழிய 
கு்றயப்பாவதில்்ல.

உலகைளவில் ்பாட்டி்ய முைனி்லபபடுத்திய 
சந்்ைமு்ற அறிமுகைமாகி 40 வருடஙகைளாகியிருககிறது. 
இககைாலகைட்டத்தில், பலமு்ற வபாருளாைார மந்ைநி்ல 
ஏற்பட்டுள்ளது., பணியாளரகைளின் சம்பளம் அதிகைரிககைாமல் 
்ைககைம்டந்திருககின்றது., ்வ்லவாய்பபின்்ம 
வபருகியிருககின்றது .  ஜனநாயகை உரி்மகைள் 
பறிககைபபட்டிருககின்றன. சுற்றுச்சூழல் ்கைடுகைளினால், 
உணவு உற்பத்திபாதிபபு - வைாற்று்நாய் பரவல்- 
பட்டினிச்சாவு வைாடரகின்றன. நாடுகைளுககி்ட்ய 
்பாரகைள் - அணுஆயுை உற்பத்தி கு்றந்ை பாடில்்ல. 
வலதுசாரி பாசிச ஆட்சியாளரகைளின் எல்்ல 
வி ரி வ ் ட ந் து வ கை ா ண் ்ட  வ ரு கி ற து . 
்மற்கூறியவற்றிற்வகைல்லாம், கைாரணமானவரகைள் 
நிச்சயமாகை சமூகைஅடித்ைட்டில் இருககும் 50 சைவீைத்தினர 
இல்்ல. மாறாகை சமூகைத்தின் ் மலடுககிலிருபபவரகைளும், 
்பாட்டியின் மூலம் ைகுதி ய்டந்ைவரகைளின் வசயலாகை்வ 
இருககின்றது.

 உலகைளவில், சந்்ைமு்றயி்ன ஏற்றுகவகைாண்ட 
ஒவவவாரு நாட்டின் ்மலடுககிலுள்ளவரகைளின் 
வருமானமும், வசல்வமும் வபருகை, கீழடுககிலுள்ள 50 
சைவீைமான ஏ்ழமககைள் ைஙகைள் வாழவாைாரத்்ையும், 
ஜனநாயகை உரி்மகை்ளயும் பறிவகைாடுத்து நிற்பது 
ஒருபுறமிருககை, உயிரவாழவைற்வகைன ைஙகைள் வாழநாள் 
முழுககை உ்ழககைத்ையாராகை இருபப்ை எண்ணித்ைான் 
மனது கைலககைம்டகிறது.

கைல்வி்யயும் ைகுதி்யயும் ஜனநாயகைத்்ை 
அடிபப்டயாகைகவகைாண்டும், ஜனநாயகைமானது மககைள் 
நல்னாடும் உரி்ம்யாடும் கைட்ட்மககைபபடும்்பாது, 
வருவாய் மற்றும் வசல்வத்தின் வழியாகைச்்சரும் 
சமத்துவமின்்மயின் அள்வ படிபபடியாகைக 
கு்றத்திடமுடியும். 
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ஆசிரியப் பணியின் அனுபைத்வதத் லதனாய்ப் பாகாய்த் தித்திக்கும் 
லதள்ளமுதாய்ப் பிழிந்து தந்த ”அவச லபாட்டுப் பார்த்ததில் என் ஆசிரியப் 
பணி”- எனும் இனிய கட்டுவரவயப் பார்க்க லெர்ந்தது. லசய்யும் லதாழிலே 
லதய்ைம் என்பவத இதயபூர்ைமாக எண்ணி- இத்தவன ஆண்டுகள் ஆசிரியப் 
பணியாற்றி- அதில் விவளந்த அனுபை முத்துக்கவளக் லகார்த்து- இக்கட்டுவர 
மூேம் - அவத உேகிற்கு அர்ப்பணித்த பாஙகு- அப்பணிவயலய ைாழ்வியோக 
ைகுத்துக்லகாண்ட உஙகளின் லமய்யான லமய்ம்வமவய லசால்ோமல் 
லசால்கிைது.

தந்வத லசால் மிக்க மந்திரமாக-” லதவைக்கு ைாழ்; ஆவசக்கு ைாழாலத”- 
எனும் உஙகள் லெஞ்சுக்குள்ைந்து விழுந்த வித்து - உஙகள் ஊனில் உயிரில் 
கேந்து- ைாழ்வில் ைளம் தரும் ெஞ்வச நிே விவளச்சல் ஆகி விவளந்தவத எண்ணி 
இன்புை முடிகிைது.

குடித்துவிட்டு ைந்த மாணைன்- அவேலபசி பார்க்கும் மாணைன்- பசியும் 
பட்டினியுமாக ைந்த மாணவி- ஆகிலயாவரக் வகயாண்ட விதம்- “மாணைர்களின் 
பின்புேத்வத அறிந்து ைகுப்பு எடுக்க லைண்டும்”- எனச்லசால்லி உணர்த்திய 
உஙகள் ஆசிரியரின் லபான்னுவர - லபாய்யாய்க் கனைாய்ப் பழஙகவதயாய்ப் 
லபாய்விடாமல்- லமய்யாய்- ஒளியாய் ஆசிரிய நீதியாய் மாறி மிளிர்கிைது. 
அவனத்திற்கும் லமோக இயல்பான நீலராட்டம் லபால் ெவடபயிலும் இனிய 
ெவட, -லசார்வு தட்டாமல் - மாைாக- உயிர்ப்புடன் ஒளிர்ந்து- ைாசகர்கவள 
சிலனக பாைத்துடன் வகலகார்த்து அவழத்துச் லசல்கிைது.

1955-களில் திண்டுக்கல்லில் காந்தி கிராமத்திற்குத் லதாடர்பில்ோத - லைறு 
துவையில் பணியாற்றியைன் ொன்.காந்தி கிராமத்வதத் லதாடஙகிய டிவிஎஸ் 
சவுந்தரம் அம்மாள் அைர்கள்- மற்றும் அைர்களின் கணைர் திரு ராமச்சந்திரன் 
- மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான மாணைர்கவள உள்ளடக்கிய ‘அன்னபூரணா’ கீற்றுக் 
லகாட்டவகயில் நிகழும் மாவே ைழிபாட்டு நிகழ்வுகளில் பஙகு லபற்று மகிழ்ந்த 
உன்னத அனுபைமும் உள்ளத்தில் ஒளிர்ந்து லகாண்டிருக்கிைது. அவமதிபட 
அவசலபாட்டுப் பார்ப்பதில் தான்- ைாழ்ைாஙகு ைாழ்ந்ததின் பயன் 
லைளிப்படுகிைது.

- மு. �ழநிசசாமி, ொகம்ல, மது்ர.

ேணக்கம். ைாழிய ெேம். 80 ையதான ொன் லகாலரானா சிகிச்வச முடிந்து 
இப்லபாதுதான் நீண்ட இவடலைளிக்குப் பின் லைளியில் நூேகம் லசன்லைன். 
இதவழப் படித்லதன். மகிழ்ந்லதன். லசக்கிழுத்த லசம்மல் கப்பலோட்டிய தமிழன் 
ை.உ.சியின் “150ஆைது சிைப்பிதழ்” மிக மிக அருவம. ை.உ.சி. என்ை மூன்லைழுத்து 
சிறியதுதான்! ஆனால் அைரது கீர்த்திலயா மிகவும் லபரியது. உயர்ந்தது. தன் 
உடல் லபாருள் ஆவி அவனத்வதயும் தியாகம் லசய்த அந்த உத்தமர் 
தியாகச்லசம்மலின் தியாகத்திற்கு ஈடு இவணலய இல்வே- அந்த தியாகச் லசம்மல் 
இந்திய விடுதவேக்கு மட்டுமல்ே தமிழுக்கும் பே சிைப்பான பணிகள் 
லசய்திருக்கிைார். அைருக்குப் லபாதுமான முக்கியத்துைம் இப்லபாதாைது அரசும் 
ஊடகஙகளும் இதழ்களும் லகாடுத்து என்வனப்லபான்ை லதசீய உணர்வுள்ள 
ஆசாமிகளுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சிதான். லசன்ைமாதம் புதுவையில் சிந்தவனயாளர் 
பவடப்பாளர் லபரவையினர் ெடத்திய ை.உ.சி. சிதம்பரனார் 150 - பற்றிய 
கட்டுவரப் லபாட்டியில் எனக்கு முதல் பரிவச புதுவைக் கவிஞர்கள் 
தமிழ்லெஞ்சனும் ஆறு லசல்ைனும் ைழஙகிய லபருவமப்படுத்தியது என் 
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ைாழ்ொளில் மைக்க முடியாத லபைாகும். இப்படிப்பட்ட தியாகி ை.உ.சிவயப் 
பற்றிக் காந்திஜி தன் சுயசரிவதயில் எஙகுலம குறிப்பிடவில்வே என்ை லசய்தி 
உண்வமயா? உறுதிப்படுத்துஙகள். அறிஞர் அண்ணா லசான்னபடி 
ைடொட்டுக்காரர்களுக்கு லகாடுக்கப்படும் மதிப்பு ெம் லதன்னாட்டுக்காரத் 
தியாகிகளுக்குக் லகாடுக்கப்படவில்வேலய என்ை ஆதஙகம் எனக்கு உண்டு. 
ைாழ்த்துக்கள்.

- கவி.கடல் ொகராசன்,
தை்லேர், �ாரதிதைாசன் இலககிய மன்்றம், கடலூர் - 607 001

தைஙகளின் அமணமாகிய சமணம் லதாடவர ைாசித்லதன். மிக அருவமயான 
கடடுவர. மிகக் குறுகி, லபரும்பான்வம சமூகத்தால் ஒதுக்கப்பட்டும் 
மவைக்கப்பட்டும் ைரும் தமிழ்ச் சமண ைரோற்வை பவைச்சாற்றும் தஙகளுக்கும் 
காக்வகச் சிைகினிலே இதழுக்கும் மிக்க ென்றி லதரிவிக்க கடவமப்பட்டுள்லளன். 
வகயறுநிவேயில் உள்ள தமிழ்ச் சமணர்க்கு ஆகச் சிைந்த ெம்பிக்வகயளித்துள்ளீர்கள். 
தமிழ்ச் சமணர்கள் அவனைரின் சார்பாக மிக்க ென்றி கடன் பட்லடாம்.

- வி. சசிகலாசதைவி, பசன்்ன

ேணக்கம். டிசம்பர் இதழில் இரா. லமாகன்ராஜன் அைர்களின் “லஜய்பீமும் 
அஸ்வினியும்” என்கிை கட்டுவரயில் லதவையற்று பள்ளர்களின்(மள்ளர்களின்) 
பட்டியல் லைளிலயற்ைக் லகாரவே எள்ளி ெவகயாடுகிைார்.

முதலில் கட்டுவரயாளர் லகாரிக்வகயின் புரிதேற்றுள்ளாலரன்பவத அைரது 
பின் ைரும் ைரிகலள லசால்கின்ைது.

 “என்று புேம்பும் சாதி ஆணைம் லபருவம லபசுலைாருக்கு அஸ்வினியின் 
லகாரிக்வக லமய்யாலை புரியத்தான் இல்வே”

அஸ்வினியின் லகாரல் குறித்து எந்த மள்ளர் அவமப்பாைது குவை கூறியதா? 
அப்படியல்ே பட்டியல் லைளிலயற்ைக் லகாரிக்வகயின் உளவியல் அடிப்பவடயில் 
அவைாறு குறிக்கிைாராலயனில் அக் லகாரிக்வகயின் உளவியவே சாதி ஆணைம் 
என இைலர ைரித்துக் லகாள்ைது காழ்ப்புணர்ச்சி அன்றி லைைல்ே.

ெரிக்குைைர் ைாழ்வியலும் மள்ளர்களான பள்ளர்கள் ைாழ்வியலும் ஒன்ைா 
என்பவத கட்டுவரயாளர்தான் விளக்க லைண்டும்.

தமிழிேக்கியத்தில் சஙக காேம் முதல் பள்ளு இேக்கியம் (இது நிேவுவடவம 
பிடுஙகப்பட்ட பள்ளர்கவள ஆற்றுப்படுத்த எழுதப்பட்டவையாக இருந்தலபாதும்) 
லதான்றிய காேம் ைவர பள்ளர்கவளத் தவிர லைறு எந்த சாதி குறித்தாைது 
மிவகயாக எழுதப்பட்டுள்ளனைா?

கடல் ஆய்ைாளர் ஒரிசா பாலு பள்ளர் அல்ே.. அைரது ஆய்வுகள் உவரகவள 
ஆய்ந்த பின் கட்டுவரயாளர் மீண்டும் எழுதட்டும்.

பட்டியலிலிருந்து பள்ளர்கள் மட்டுமல்ே எல்லோரும் லைளிலயை 
லைண்டுலமன்பலத மனித மாண்பு.

கட்டுவரயில் ஓரிடத்தில் பழஙகுடியினர் “விளிம்பிலிருந்து வமயத்வத லொக்கி 
அைர்களது ைாழ்வு உறுதிப்படுத்தப்பட லைண்டுலம”ன்கிைார்.

அடுத்து பின் ைருமாறு எழுதுகிைார்” சமூகத்தின் லமல்நிவே லொக்கி ெகரும் 
இனஙகளுக்கு... “

கட்டுவரயாளரின் லமற்குறிப்பிட்ட இரு கருத்துக்கவளயும் பள்ளர்களின் 
பட்டியல் லைளிலயற்ை லகாரவேயும் லபாருத்திப் பார்த்தால் சாதி ஆணைம் 
என்கிை பார்வை எவைவகயில் லபாருத்தமற்ைலதன்பது புரியும்.

 பள்ளர்களின் பட்டியல் லைளிலயற்ைக் லகாரல் என்பது அைர்களது உளவியல் 
மீதானதல்ே சமூகத்தின் உளவியல் மீதான லைளிப்பாடு என்கிை புரிதல் லைண்டும்.

சதைாழ்மயுடன்
நிததிலோணன், பசன்்ன.
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கள - க்சாற்க்ஞசியம்

ஒரு லமாழியிலுள்ள லசாற்களஞ்சியம் அம்லமாழி 
லபசும் மக்களின் பண்பாட்வடயும், ெவடமுவை 
ைாழ்வையும் அவடயாளம் காட்டுகின்ைது. 
அரபியலமாழியில் 8 0 0 க்கும் லமற்பட்ட 
லகாவேக்கருவிகளின் லபயர்கள் உள்ளன. 'கள்' 
என்பதற்கு 48 லசாற்கவளச் சூடாமணி நிகண்டு 
(6:30) குறிப்பிடுகின்ைது.

அரியல், பாடலி, லதன், மட்டு, அரிட்டம், 
சுண்வட, லதாண்டி, முருகு, சாயனம், லகௌவை, 
முண்டகம், சாதி, சாலி, பிரசம், மாதைம், லமவத, 
பிழி, லசறு, தணியல், மாரி, சுவர, மது, சுமாலி, மாலி, 
சுலோகி, லசால்விளம், ெைவு, ஆசைம், லதாப்பி, ெவன, 
இக்கு, ஞாளி, குந்தி, லைறி, லைடி, சாறு பானம், 
விகுணி, லசாபம், லைரி, மைவி, லதம், கவிவக, லதைல், 
மகரந்தம், மதிவர, ஆம்பல், படு முதலியன.

கடலஞரும் களளும்

சஙககாேத்தில் கள்ளுண்ணல் பரத்தவம 
புோல்,(மது, மாது, மாமிசம்) லபருைழக்காய் 
இருந்துள்ளது.

பாடல் கவேஞர்களான பாணர்களுக்கும், 
ஆடற்கவேஞர்களான விைலியர்களுக்கும் மன்னர்கள் 
லபாற்ைாமவரயும், லபான்னரி மாவேயும் புேவுச் 
லசாறும், குதிவர பூட்டிய லதரும், யாவனப்பரிசிலும்  
மட்டும்  தந்து  விருந்லதாம்பவில்வே,

இ்ழஅணி வனபபின் இன்ந்கை மகைளிர
்பாககுஇல் வபாலஙகைலம் நி்றய பல்கைால்
வாககுபு ைரத்ைர......................................"
 (வபாருநர ஆற்றுபப்ட 85-87)

விருந்லதாம்பியுள்ளனர். 'லபாேஙகேம் நிவைய 
பல்கால்' - பல்தடவை, நிவையநிவைய எவத 
ைழஙகினார்கள்?

"பூககைமழத் ் ைரல்வாககுபு ைரத்ைர - ் மலது 157

எனலை, விருந்லதாம்பலில், அதுவும் கவேஞர்கவள 
விருந்லதாம்பும்லபாது 'கள்' பரிமாைல் சஙககாேத்தில் 
முக்கிய இடம் லபற்றுள்ளது. இன்றும்கூட இந்தநிவே 
மாறிவிடவில்வே. குடியால் குவடசாய்ந்த 
லகாபுரஙகளில் கவேஞர்கள்தாம் முதல்இடம் 
ைகிக்கின்ைனர்.

"சிறியகட் லபறிலன, எமக்கீயும் மன்லன - 

்கட்டுழர

நசா. �ம்�து

க்ைஞைர்களும் ‘குடி'யும் 
குடிொர்நத எண்ணங்களும் விழுமியங்களும்

புைொனூறு 235 என்று பாடினி ஔவை கள்ளுண்ணும் 
ஔவையாகலை காட்சி தருகிைார்.

"உேகுபவடத்து...... காதல் அன்பில் இன்பு ஈன் 
லதைல்" - ெம்மாழ்ைார் திருைாசிரியம் 19 என்று 
ெம்மாழ்ைார் பாசுரம் பாடுகின்ைது.

கசா�க்களியசாட்டம்

அரபிய ைரோற்றில் ‘இருண்டகாேம்' (Period of 
Ignorance) பற்றிக் குறிப்புகள் ஏராளம் உண்டு. 
ஆடலிலும், பாடலிலும் சிைந்த குயினான் (Singing 
Girls) எனும் அடிவமப்லபண்கள் லகாப்வபகளில் 
மது ஊற்றித்தந்து யாழ் மீட்டிப் பாடி, ஆடி அரபிய 
உயர்குடி ஆண்கவளக் களிப்பவடயச் லசய்தது 
பற்றி அக்காே ைரோறு நிவையலை லபசுகின்ைது.

தமிழகத்தில் மட்டுமல்ோது மது, மஙவக, இவச, 
ஆடல் லசர்ந்லத உேகின் அவனத்து ொடுகளிலும் 
ைரோறு லெடுக லகாலோச்சி ைருைவத ொம் பார்க்க 
முடிகிைது.

'காமக்களியாட்டம்' என்ை லசால்ோடலில் 
காமம், களி(கள்குடித்துக் களித்தல்), ஆடல் மூன்றும் 
லசர்ந்லத உள்ளன.

லசம்லபய்ன் பிரான்ஸ் ொட்வடயும், ஓட்கா 
லசாவியத் இரசியாவையும் அவடயாளப்படுத்துைது 
லபாே, 'கள்' தமிழகத்வத அவடயாளப்படுத்துகின்ைது.

பூட்யில் கள

சஙக காேத்தில் லைேன் என்ை லைறியாட்டாளன் 
கள் உண்டு லதய்ை அருள் ைந்து பாட்டுப்பாடி, 
ஆட்டம் ஆடி அருள்ைாக்கு லசான்ன லசய்திவயப் 
பார்க்கின்லைாம். இஙலக லைேன் சாமியாடி 
மட்டுமல்ே; ஒரு கவேஞனாகலை லதாற்ைம் 
தருகிைான்.

இவத, "லதனும், திவனமாவும், கள்ளும், 
இவைச்சியும் முருகனுக்கு லதாண்டகப்பவை 
அவைந்து பவடக்கப்பட்டன. அைர்கள் 'கள்' உண்டு 
ஆடிய ஆட்டு லைறியாட்டு எனப்பட்டது" என்பார் 
லதைலெயப் பாைாணர். (லதைலெயம் பக்.54-55/V)

தாந்ரீக முவையிலுள்ள சக்கர பூவசயில் லதவிக்குப் 
பவடக்கப்பட்ட ஐந்து உணவு (பஞ்சம ஆகாரம் 
(மது மாமிசம், மாது, மாவு ஆடல்) ைழிபாட்டில் 
சக்திக்கு பவடயல் லசய்யப்பட்டுள்ளது. லகௌள 
மார்க்கத்தில் 5 உணைாகப் பவடக்கப்பட்டவை... 
மது, மாமிசம், மாது, மந்திரம், வமதுனம் ஆகியவை.
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இராமன் ைனைாசத்தில் சரயு ெதிவயக் 
கடந்தலபாது தீஙகுகள் ஏதும் ைாராமல் 
இருக்கும்லபாருட்டு மதுவும், மாமிசமும் பவடத்து 
சீவத துர்க்வகவய ைணஙகியதாக இராமாயணம் 
கூறுகின்ைது.

லகரளப் பாணர் இயல்பாய் இைந்தைர்க்கு 
ஆடிமாதத்திலும், லகாவேயுண்டு இைந்தைர்க்கு 
ஆைணி மாதத்திலும் மதுவும், கள்ளும் பவடப்பர்; 
இது லைள்ளக்குளி எனப்படும் - லதைலெயம். (பக்.129 
/ X)

இவைாறு இவைைழிபாட்டில் கள் முக்கிய 
இடம்லபற்றுள்ளவத ொம் அறியமுடிகிைது.

சில க்சால்லசாடல்கள

கள் - களித்தல் - கள் உண்டு லைறித்தல், 
மயஙகுதல் - லதைலெயம் (பக்.150/XI)

கள் = லசாறு, பதம்

மாரி = கடவுள், லபண்லதய்ைம், கள்

மதக்கம் = லபருண்டி, குடி, கஞ்சா இைற்ைால் 
உண்டாகும் மயக்கம்.

மதத்தல் = மதமதத்தல் - கள் குடித்தல்; காமம் 
மிகுதல் ; உணர்வு இழத்தல்

மத்தம் = மதம் = குடிலைறி, லகாட்டி

‘மதம் = மது - மதி

மத்து = மட்டு = கள், லதன்

'லைப்புவடய மட்டு உண்டு - புைொனூறு 24

மட்டு - லபண்கள் குடிக்கும் கள்

மட்டுண் ைாழ்க்வக லைண்டு விராயின் - சிேம்பு, 
12:19

மட்டேர் லகாவதயர் - சிேம்பு.பதிகம் 82

(மது ஒழுக மேர்ந்த லகாவத - அடியார்க்கு உவர)

மட்டுைார் குழேம்வம - மவேமகள், உவமயைளின் 
லபயர்

மதம் - மதன்- மன்மதன்

மதன் - மதனி - மதினி - வமத்துனி - வமத்துனம்

"மதுபருகிப பருவா்ல நின்று மைரககு மருஙவகைல்லாம் 
 - கைம்பராமா, நாட்டுப.24

மதனம் - காமம்; இளலைனில்

லைறி - லைறியாட்டு; லைறிஅயர்தல், கள், லபய், 
அச்சம், ஆடு, ைாசவன, ைட்டம், லொய், கேக்கம்

இளலைனில் - ைசந்தம், மது - (பிஙகேம், 298)

காதல்(காமம்)கடவுளான காமலைள் (மன்மதன்) 
ஆட்சிக்காேம், இளலைனில் - அந்த இளலைனிலுக்கு 
கள் என்று லபாருள் உண்டு.

ஆம்பல் = பண், இன்னிவசக்குழல், கள்

முருகு = கள், இளவம, ைாசவன, அழகு, குமரன், 
விழா, - (பிஙகேம், 3977)

எனலை இளவம, இவச, இளலைனில், விழா, 
ஆடல், கள், எல்ோம் ஒருஙலக வகலகாத்து 

ெடமிட்டுள்ளவத இச்லசால்ோடல்கள் குறிப்பாகத் 
லதரிவிக்கின்ைன.

கடலஞனும் பரவ்நிடலயும்

ெபிகள் ொயகத்திற்கு ஒருவித பரைசநிவேயில்(Trance 
Mood) 'ைஹி' என்ை இவைச்லசய்தி ைந்தது என்பது 
இசுோமிய ெம்பிக்வக.

புனிதர்கள் மத்லதயி, மார்க், லூக்கா, லயாைான் 
ஆகிலயார் இவை அருளால் (Inspired by God) 
ெற்லசய்திகவளத் தந்தனர் என்பது கிறித்துை 
ெம்பிக்வக.

பண்வடய லைறியாட்டில் கள் உண்ட லபாவதயில் 
இவையருள் லபற்று லைேன் குறிலசால்கிைான்.

கல்விக்கும், கவிவதக்கும் இவசக்கும் ைாணி 
என்றும் MUSE என்றும் லதய்ைஙகவளப் பவடத்து 
அத்லதய்ைஙகவள கவிஞர்களின் ொவிலிருந்து 
கவிவதகள் பாடியதான மரபு உேலகஙகிலும் உண்டு.

சாமி ைருைதிலும், சாமி ஆடுைதிலும் இவச 
லபரும்பஙகு ஆற்றுைவத இன்ைளவும் பார்க்க 
முடிகின்ைது.

புனிதஙகளும், பவடப்பிேக்கியஙகளும், கவே 
ைடிைஙகளும், கவிவதகளும், இவசயும், ஆடலும் 
மவடதிைந்த லைள்ளம்லபால் லபருக்லகடுக்க ஒருவித 
ப ர ை ச நி வ ே வ ய  ப வ ட ப் ப ா ள ர் க ள் 
அவடயலைண்டியுள்ளவத ொம் பார்க்க முடிகின்ைது.

கவிஞர்களும் கவேஞர்களும் காேஙகாேமாக 
ஒருவித மயக்கநிவே (State of Trance)க்காக கள்ளும் 
கஞ்சாவும் அபினும் உண்டவத ைரோறு லெடுகலை 
பார்க்க முடிகின்ைது.

கேசத்வதயும், லகாப்வபவயயும் தன் கவிவதகளில் 
ஒரு படிமமாகலை சூஃபியக்கவேஞன் உமர்கய்யாம் 
ரூபயாத்தில் பாடுகின்ைான். இவதலய

வவயிலுக்கைற்ற நிழல் உண்டு; வீசும் வைன்றல் 
கைாற்றுண்டு;...............
்கையில் கைம்பன் கைவியுண்டு;கைலசம் நி்றய 
மதுஉண்டு"

என்று லமல்லமாழிந்தார் ெம் கவிஞர்.

"ஒரு ் கைாப்பயி்ல என் குடியிருபபு;
ஒரு ் கைாலமயில் என்து்ணயிருபபு;
இ்சபபாடலி்ல என் உயிரத்துடிபபு;
நான் பாரபபவைல்லாம் அழகின் சிரிபபு"

என்று கவிப்லபரரசு கண்ணதாசன் பாடுகின்ைார். 
லமலும், "ஓர்வகயில் மஙவகயும், ஓர்வகயில் மதுவும்" 
என்பார் மீண்டும்.

இவைாறு மதுவும், மஙவகயும், இவசயும், ஆடலும் 
காேலமல்ோம் கவிஞர்களின் பவடப்பாளர்களின் 
இயற்வகத் லதவையாகி விடுகின்ைன.

கைட்டு்ரயாளர : பண்ணி்ச ஆய்வாளர
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கணிபவபாறி வ்ரகை்ல (Computer Graphics) 
ஆராய்ச்சியாளர ஆைவன், அழகைான ஒரு வபட்டி்யப 
பிரித்ைார. அதிலிருந்து கைவரச்சியான ்கையடககைமான 
மின்னியல் நூைனக கைருவி்ய வவளியில் எடுத்ைார. 
ஆைவனின் நண்பர, மாைவனின் கைண்கைள் விரிந்ைன. 
கைருவியின் வபாத்ைா்ன அழுத்தினார. அதிலிருந்து 
விசுகவகைன்று ‘ஆண்ட்வடனா’ நீண்டது. கைண்கை்ளப 
பறிககும் பச்்ச ஒளிககீற்றுகைள் மாறி மாறிப பளிச்சிட்டன. 
கைாைலன் மடியில் சிணுஙகும் கைாைலி்யப ்பாலக 
‘கிலுகிலுவவன’ ஒலி எழுபபியது,

மாைவன்: இதுககுப ் பரு என்னபபா?

ஆைவன்: இதுககுப ் பருைான் சிந்ை்னச் சிற்பி 2022, 
சுருககைமா 'சிசி 2022' ன்னு வசால்லலாம்.

மாைவன்: அபப? ்கைாபால், ்வாரட்ஸ்டார, சிபிளஸ், 
பிளஸ், ஆரககில், ஃபாகஸ்பு்ரா, ஜவா, ் பத்ைான், இ்வ 
்பான்ற கைணினிவமாழிகை்ளப படிககை உைவும் கைருவியா 
இது? லாப டாப-ன்னு (Lap Top) இருக்கை. அ்ைப 
்பால இது பாம் டாப-பா (Palm Top)?

ஆைவன்: ஏன் இபபடி கைணினி கைணினி-ன்னு 
அ்லயறிஙகை! மாகைாணி, வீசம், கைால், அ்ர, முககைால் – 
அபபடின்னு அரிச்சுவடி எண்சுவடி வாய்பபாட்்ட 
மனபபாடம் வசஞ்சாம். மனககைணககைாகை்வ எல்லாக 
கைணககுகை்ளயும் ் பாட்்டாம். கைாலம் இபப வராம்ப்வ 
மாறித்ைான் ் பாச்சு.

கைணிணி ஒண்்ண மட்டும் வச்சிகிட்டு மானிடச் 
சிககைல் எல்லாத்்ையும் தீரககைலாம்னு கைனவு கைாணாதீஙகை, 
மாைவன்! புத்ைம் புதுசா வரற கைணினி ஒண்்ண 
வீட்டுககுக வகைாண்டு ்பாய், நிறுவும் முன், புதுபபுது 
கைணினி வமாழிகைள் (Computer language) புற்றீசல் ் பாலக 
குவிஞசிடுது. எல்லாத்்ையும் படிச்சு புரிஞசு வசயல்படும் 
்பாது ‘கைணிபவபாறி நச்சுயிரி’ (Computer Virus)-ன்னு 
ைாறுமாறா கிளம்பிடுது; ை்லசுத்திப ் பாகுது. அைற்்கைற்ப 
மின்னம்பலக குற்றஙகைள் (Cyber Crimes) பல்கிப 
வபருகிவிட்டன.

மாைவன்: அ்ை விட்டுத் ைள்ளுஙகை ஆைவன். ் பஜர, 
்பகஸ், ஆண்ட்ராய்ட் – ்பால ஏ்ைனும் மின்னியல் 
சாைனமா? இல்்ல மல்ட்டிமீடியா இன்ட்டரவநட் – 
இ்ைப்பால அறிவியல் நூைனமா?

ஆைவன்: மின்னியல் சாைன அறிவியல் நூைனஙகை்ள 
விட மிகைமிகை அற்புைமான கைருவி இது. எங்கை ் பானாலும், 
இ்ைக ் கையி்ல எடுத்துககிட்டு ் பாகைலாம். எவவளவு 
வைா்லவாகை இருந்ைாலும், மத்ைவஙகை்ளாடு மிகைத் 
வைளிவாகைப ்பசலாம். இைன் ஆஙகிலப வபயர Brain 

Chisler-2022 ஆகும். BC-2022-ன்னும் வசால்லலாம்.

மாைவன்: பபூ! இவவளவுைானா? இபபத்ைான் ் பசறது, 
்பசற்ைப பதிவு பண்ணி ் வககிறது, ஒட்டுக ் கைட்கிறது 
– இதுகவகைல்லாம் நி்றய கைருவிகைள் வந்திருச்்ச. 
இன்ட்டரவநட் இ்டச்வசருகைல் (Internet Intrusions)கூட 
கைண்டுபிடிச்சு ை்ட வசய்யலாம்.

வைா்ல்பசியி்ல ைாறுமாறா அல்லது ைரககு்றவா 
்பசினாககூட எந்ைத் வைா்ல்பசி, யார, எஙகிருந்து 
்பசினாஙகைஙகிற்ை கைண்டுபிடிச்சு வசால்லலாம். அந்ை 
அளவுககு மின்னியல் வைா்லத்வைாடரபுச் சாைனஙகைள் 
வபருகிப ்பாச்சு. அந்ை மாதிரி கைருவிகைளுககும் நீஙகை 
கைண்டுபிடிச்சிருககிற சி.சி.2022ககும் என்னாஙகை வபரிய 
்வறுபாடு?

ஆைவன்: அவவளவு சல்லிசா எ்ட ்பாடா்ை. 
சிந்ை்னச் சிற்பி 2022ககும் மற்ற கைருவிகைளுககும் மிகைப 
வபரிய ் வறுபாடு ஒண்ணு இருககு. இைன் மூலம் ் பசும் 
்பாது மறுமு்னயில் ்பசுபவரகைள் குரல் மட்டுமல்ல, 
அவரகைள் மனதில் நம்்மப பற்றி என்ன நி்னககிறாரகைள் 
எனும் மனதின் குரல் நம் வசவிகைளில் மிகைத் துல்லியமாகைக 
்கைட்கும்.

இன்னுஞ வசால்லப்பானா, ஒவவவாருத்ைரும் 
நம்்மப பற்றி என்ன மாதிரி எ்ட்பாட்டு வச்சிருககைாஙகை 
என்ப்ை முன்கூட்டி்ய வைரிஞசுககிட்டு, அதுககுத் 
ைகுந்ை மாதிரி நாம நடந்துககைலாம், ந்டயு்ட அறிவியல் 
(Behavioural Science) வராம்பவும் எளிைாப ்பாயிடும். 
சி க கைல்  இல்ல ா ை  வ ா ழ க்கைய ா ப  ் ப ாகும் . 
ஒவவவாருத்ைரகிட்்ட முட்டி, ்மாை ்வண்டாம். 
கைாயம்பட்ட கைசபபான அனுபவஙகை்ளத் ைவிரககைலாம். 
ஆறாை வடுககை்ளாட அல்லாட ்வண்டாம் . 
எல்லாவற்்றயும் எதிரபாரத்து அள்வாடு பழகைலாம், 
ஒதுஙகி வாழலாம்.

மாைவன்: அ்டஙகைபபா! இவவளவு வபரிய நுணுககைம் 
இதுல இருககைா? வராம்ப சாைாரண மின்னியல் 
சாைனமுன்னு நி்னத்்ைன். ் கைாவிச்சுககைாதீஙகை! ஆைவன்.

ஆைவன்: எடுத்துககைாட்டாகை, இரவு 12 மணிககு இந்ை 
சிந்ை்னச் சிற்பி மூலம் என்்னக கூபபிட்்டன்னு 
வச்சுககை. “இவவனல்லாம் எம்.எஸ்சி., எம்.ஃபில்., பிஎச்.
டி.ன்னு எதுககுப படிச்சான்? எபபடிபபடிச்சான்? ம்ம் . . . 
படிபபாளிவயல்லாம் அறிவாளியா? இஙகிை்ம 
வைரிய்ல்ய! நட்டநடு ராத்திரியி்ல எதுககு இபபடி 
கூபபிடறான்? அபபடின்னு மனசுககுள்்ள நான் 
நி்னககிறது உனககுத் துல்லியமா ் கைட்கும். அதுககுப 
பிறகுைான், நான் ் பசறது உன் கைாதி்ல விழும்.

புழனவு

்தஞ்சாவூ ர் வி.அ.இ்வழகன
elaval1948@gmail.com

சிந்த ் ைச சிற்பி 2022
BRAIN CHISLER 2022
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இன்னும் உனககு புரியற மாதிரி வசால்்றன் ்கைளு, 
மாைவன்! நளமாமன்னன் ஒரு ைட்வ ்ை்ராட்டியா, 
்ை்ர ஓட்டிககிட்டு ் பானான். ் ைரல உட்கைாரந்து இருந்ை 
அரச்னாட பட்டுத் துண்டு பறந்து கீ்ழ விழுந்திடுச்சு, 
‘துண்்ட எடுககைணும். ்ை்ர நிறுத்துபபா-ன்னாரு. 
அைற்கு ் ைரககுதி்ரகை்ள ஓட்டிய நளன், பத்துககைாைம் 
(100 ் மல்) ைாண்டி வந்துட்்டாம். ் ை்ர நிறுத்ைட்டுமா, 
்பாகைட்டுமா?’ அபபடின்னாராம்.

குதி்ர ்வகைத்்ைவிட, கைாற்று ்வகைம்; கைாற்று 
்வகைத்்ை விட மனம் ் வகைம்; அந்ை மன்வகைத்்ை்ய 
அறியககூடிய கைருவிைான் சிந்ை்னச் சிற்பி 2022 இந்ை 
மாதிரி கைருவி்ய இதுவ்ர உலகைத்தி்ல்ய ் வற யாரும் 
கைண்டுபிடிககைல்்ல, என்னத்ைவிர. இந்ை வ்கையில் 
்மக்ராசாபட் மாமன்னர பில்்கைட்ஸ், விப்ரா பி்ரம்ஜி, 
கூகுள் சுந்ைர பிச்்ச இவரகைள் எல்்லாரும் என்கிட்்ட 
மண்டி ் பாடணும்! ஆமா!

 மாைவன்:ஐயய்்யா! மிகைப பயஙகைரமான கைருவியா 
இருக்கை? வபாதுவா நாம நி்னககிறது எல்லாத்்ையு்ம 
்பசறதில்்ல. சிந்ை்ன ஒண்ணு, ் பச்சு ஒண்ணு வசயல் 
ஒண்ணுன்னு  இல்லாை மனிைரகைள் யா்ரயாவது பாரககை 
முடியுமா? உப்ைசம் என்பது ஊருககுத் ைான். ்மலும் 
மனதில் நி்னபபது எல்லாவற்்றயும், வவளியில் ் பசத் 
ைான் முடியுமா?

‘உள்வளான்று ் வத்துப புறம் ஒன்று ் பசுவார உறவு 
கைலவா்ம ்வண்டும்’-ன்னு வடலூர அருட்பிரகைாச 
இராமலிஙகை வள்ளலார பாடிவிட்டுப ் பானார. வராம்பத் 
துருவிப பாரத்ைா ம்னவி, மககைள், சுற்றம் நட்பு யா்ராடும் 
உறவு வகைாள்ள முடியா்ை! இது என்ன. வைா்ல்பசியா? 
இல்்ல வைால்்ல ் பசியா? . . . சிந்ை்னச் சிற்பியா? 
இல்்ல சீரழிவுக குபபியா? எனககு வராம்ப 
குழபபமாயிருககு.

ஆைவன்: அைனா்ல என்ன? இவவளவு வபரிசா பரந்து 
விரிந்ை உலகைத்தி்ல யாராவது, ஒருத்ைரகூட உன்்னபபத்தி 
மனசி்ல உயரவா நி்னச்சிருககை மாட்டாஙகைளா? 
யாருககைாவது எப்பாைாவது ஏைாவது ஒரு சின்ன உைவி 

வசஞசிருககை மாட்டியா? . . . ம்ம் முயற்சி பண்ணிப பா்ரன்.

இந்ை சிந்ை்னச் சிற்பி 2022்ய வச்சு யா்ரயாவது 
கூபபிடு, எவவளவு வைா்லவானாலும் சரி, ஆஸ்தி்ரலியா, 
அவமரிககைா, ஆபபிரிககைா, அன்டாரட்டிகைா, ஜபபான், 
ம்லசியா, சிஙகைபபூர இபபடி எங்கை உன் நண்பரகைள், 
உறவினரகைள் இருந்ைாலும், அவஙகை்ளாட நீ ைாராளமாப 
்பசலாம். கைருவியின் திற்ம்ய ்சாதிச்சுககைலாம். 
அத்்ைாட, உன் ைன்்ம்யயும் குணத்்ையும் பண்்பயும் 
வைரிஞசுககைலாம்.

வபாதுவா, நாம ஒவவவாருத்ைரும் நம்்மபபத்தி மிகை 
உயரவா நி்னச்சுககிட்டு இருப்பாம். அடுத்ைவஙகை 
நம்்மப பத்தியும் நம்மு்டய வசயல்பாடுகைள் பத்தியும் 
்வறு மாதிரியான மதிபபீடு வச்சிருபபாஙகை. இல்்லயா? 
அ்ைத் வைரிந்து வகைாள்ள இதுைான் சரியான ்நரம். 
சிந்ை்னச் சிற்பி 2022ஐ ்கையி்ல ்வத்துக வகைாள், 
என்றார.

ஆைவனிடமிருந்து சிந்ை்னச் சிற்பி 2022ஐ மாைவன் 
வாஙகி யாருடன் ் பசுவது எனச் சிந்திககும் ் பாது, ைான் 
்வ்ல வசய்யும் நிறுவனத்தின் ை்லவர. நி்னவில் 
வந்ைார.

மாைவன்: பத்ைாண்டுகைளுககு முன் நிறுவன நிதியில் 
்கையாடல் வசய்ைால் விசார்ணயில் மாட்டி இறுதியில் 
மன்னித்தும் விட்டாரகைள். நிறுவனத் ை்லவருடன் 
எபபடிப ் பசுவது? மிகைவும் கூச்சமாகை இருககிற்ை.

ஆைவன்: உன்னுடன் பணிபுரிபவரகைளுடன் ் பசலா்ம 
மாைவன்? அைற்கு ஏன் ையககைம்?

மாைவன்: என்்ன யாரும் எதிரக்கைள்வி ்கைட்டு 
விடககூடாது என்பைற்கைாகை என்னுடன் பணிபுரியும் 
இருபது ்ப ர கைளுககுள்ளும் சண்்ட மூட்டி 
விட்டிருககி்றன். இந்திர ்கைாப்னத் ைட்டிவிட்டு 
எல்்லார மீதும் புகைார வசய்்ைன். வசமாகை சிககை்வத்து 
்வடிக்கை பாரத்்ைன். விடுை்லப ் பாராளி எனப புரளி 
கிளபபிவிட்்டன். புரட்சியாளன் என்ற பு்கை மூட்டத்்ை 
ஊதி விட்்டன். நன்றாகை்வ கைாட்டுத் தீயாகைப பற்றி 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

ஜன
வரி
 2
02
2

136

எரிந்ைது. அைனால் பாலசுந்ைரம் ் பாலீசில் ‘கயூ’ பிரிவி்ல 
மாட்டிக வகைாண்டு படாைபாடு பட்டார.

நிருவாகைக கைணக்கை எப்பாதும் சரியாகை ் வத்திருககும் 
நாைரஙகைன், நிறுவனப பணத்்ைச் சுருட்டி விட்டார, எனக 
கை்ை கைட்டி விட்்டன். விசார்ணயி்ல மாட்டி கைந்ைலாகி 
வநாந்து நூலாகிப ் பானார நாைரஙகைன்.

என்்னவிட நன்றாகைப பணி வசய்யும் திற்மயான, 
நம்பிக்கை மிககை பாலசுந்ைரம், குமார நந்ைன், நாைரஙகைன், 
மீவைல்லாம் புரளி கிளபபி விட்டு, நிறுவனத் ை்லவரிடம் 
வவறுப்ப வளரத்து விட்்டன். இவரகைள் எல்்லாரும் 
என் மீது நல்ல எண்ணமா ் வத்திருபபாரகைள்?

ஆைவன்: கைடந்ை முபபது ஆண்டுகைளில் நி்றயப ் பர 
உன்னிடம் படித்து விட்டுச் வசன்றிருபபாரகை்ள. அந்ை 
மாணவரகைளில் யாரும் உன் நி்னவுககு வரவில்்லயா? 
முயற்சி வசய்து பா்ரன்? யாராவது ஒரு மாணவன்கூட 
கி்டககை மாட்டானா?

மாைவன்: ஐயய்்யா! மாணவரகைளிடமா? ஒரு 
மு்றயாவது, ஒரு வருடமாவது ஒரு பருவத்திலாவது 
பாடஙகை்ள மு்றயாகை நடத்தியது கி்டயாது. கைாலா 
கைாலத்தில் முடித்ைதும் இல்்ல. மாறாகை, பாடத்தில் 
சந்்ைகைம் ் கைட்ட மாணவரகை்ள, வசய்மு்றத் ் ைரவு, அ 
மதிபபீடு, உள்்ைரவு என மிரட்டியிருககி்றன். எந்ை 
மாணவன் என்்ன மதிபபான்? ஒரு மாணவ்னககூட 
என்னால் வைரிவு வசய்ய முடியவில்்ல்ய! நான் என்ன 
வசய்்வன்.

ஆைவன்: உன்னுடன் பணிபுரியும் ஆசிரியரகைள் 
யாரிடமாவது ்பசிப பாரககைலா்மா? யா்ரனும் ஒரு 
ஆசிரியரகூட உன் கைண்கைளில் படவில்்லயா?

மாைவன்: இளவயது ஆசிரியரகை்ள, உன்னு்டய 
பாடம் நடத்தும் மு்ற சரியில்்ல. நீ மாற்றலாகிப ் பாய் 
விடுவாய்; நீ ் வ்லயிலிருந்து தூககிவயறியபபடுவாய்; 
உன்்னப பற்றி ் மலிடத்தில் நல்ல எண்ணம் இல்்ல; 
என்வறல்லாம் பயமுறுத்தியிருககி்றன். இவரகைளில் 
யாருடன் ்பசுவது? என்்னப பற்றி அவரகைவளல்லாம் 
என்ன மதிபபு ் வத்துள்ளாரகை்ளா? வைரியவில்்ல்ய.

ஆைவன்: வாரத்தி்ல மூணு நாள், ்ைஙகைாய் மூடி 
பாகைவைரா ்ம்டப ்பச்சுககுக கிளம்புவி்ய. 
அதுகவகைல்லாம் ஏற்பாடு வசய்யும் வபருமாள் சாமி்யாட 
்பசலா்ம? . . .

மாைவன்: ஒ்ர ் பச்சு, ஒ்ர கை்ை, அ்ை கைவி்ை. என் 
்கையி்ல இருககிற குறிபபு ஏட்்ட யாராவது பிடுஙகிட்டா 
்பச்்ச ஓடாது. ‘ைமி்ழப படிஙகை. ைமி்ழ மட்டும் படிஙகை-
ன்னு வசால்லிவிட்டு என் மகை்ன மட்டும் ஆஙகிலம், 
இந்தி, கைம்பியூட்டர படிககைச் வசால்லி மும்்பககு அனுபபி 
விட்டது, வபருமாள் சாமிககுத் வைரியும். அைன் பிறகு 
மும்்ப-்லந்து ஜபபான் ்பானதும் எல்்லாருககும் 
வைரியும். ஊருககு உப்ைசி; இரட்்ட வாழக்கை நடத்தும் 
இரண்டுஙவகைட்டான், என்றல்லவா வபருமாள்சாமி 
என்்ன நி்னபபார.’

ஆைவன்: உடம்புககு ஏைாவது சரியில்்லன்னா. 
நாைராமம், டாகடரகிட்்ட ்பாவி்ய. சிந்ை்னச் சிற்பி 
2022்ல அவ்ராட ்பசிபபா்ரன். உன் குடும்ப 
மருத்துவர ஆச்்ச. உன்்ன நல்லா எ்ட ்பாட்டு 
மதிப்பாட பழகுவார. இல்்லயா? உன் உடல் நலம், 
மனவளம் எல்லாம் அவருககுத் வைரியு்ம!

மாைவன்: அ்ை்யன் ் கைககிற. ஒரு ைட்வ எலுமிச்சம் 
பழத்தி்ல என்ன சத்து-ன்னு ் கைட்்டன். விட்டமின் சி-
ன்னார. ஆரஞசுப பழத்தி்ல என்ன இருககு-ன்னு 
்கைட்டதுககு, விட்டமின் சி-ன்னார. அப்பா ஆரஞசுககுப 
பதிலா, வி்ல மலிவாயிருககிறைா்ல எலுமிச்சம் 
பழத்்ை்ய சாபபிட்டா என்ன – அபபடின்னு ் கைட்்டன். 
நான் அபபடிக ்கைட்டதி்ல என்ன ைபபு? வைரியாை 
்கைள்விககு சரியான விளககைத்்ைத் ைா்ன மருத்துவர 
நாைராமம் வசால்லணும்?

அதுககு அந்ை டாகடர நாைராமம் என்ன வசான்னார 
வைரியுமா? உன்்னப ்பால ஆளுஙகைளுககு 
எலுமிச்்ச்யத் ை்லயி்ல ் ைச்சு விடனும்-னார, என்ன 
வகைாழுபபு இருந்ைா என்்ன அபபடிக ் கைவலபபடுத்துவாரு!!

அபபடி என்ன, அறிவியல் ஞானத்தி்ல கு்றஞசு 
்பாயிட்்டன். ஆரஞசுப பழத்துககும் எலுமிச்சம் 
பழத்துககும் வித்தியாசம் வைரியாை மரமண்்டயா நான்? 
நி்னச்சுபபாரத்ைா ஆத்திரமும் ் கைாபமும் வகைாபபளிககுது. 
இந்ை மாதிரி மருத்துவவரல்லாம், ் டவிட் வரனர (David 
Werner) எழுதிய, ‘டாகடர இல்லாை இடத்தில்’, (Where 
there is no doctor) என்ற புத்ைகைத்்ைக கைண்டிபபாய் 
படிககைணும், ்நாயாளிகைள் உடல்நலத்்ைப பாரககும் 
முன்னாடி அவரகைளின் மனநலத்்ைச் சி்ைககைக கூடாது? 
இல்்லயா? மருத்துவத் வைாழில் அறம் என்ப்ை அவர 
மறந்து விட்டார.

ஆைவன்: பாத்தியா! உன்்னாட ந்டயு்ட 
பாவ்னகை்ளப பத்தி அடுத்ைவஙகை வசான்னது்ம 
உனககு எவவளவு ் கைாபம் வருது? இவஙகை எல்்லா்ரயும் 
ஒதுககித் ைள்ளு. உன்்னாட ஒ்ர மகைன், ஓம் குமா்ராட 
்பசிபபா்ரன். உன்்னாட வசல்லபபிள்்ள இல்்லயா?

மாைவன்: ஊகூம் முடியாது, பட்டபபடிபபுககு ் ம்ல 
அவ்னப படிககைவிட்ல. நான் ைபபு வசய்யறப்பா 
்நரி்டயா ைட்டிக ்கைபபான்; எனக்கை அறிவு்ர 
வசால்லுவான். நான் வசய்யறது எதுவு்ம சரியில்்ல-ன்னு 
அடிச்சுப ்பசுவான். நான் எ்ைக கூறினாலும் அ்ை 
மறுத்துச் வசால்லிக வகைாண்்டயிருபபான்.

ஆைவன்: பரவாயில்்ல. உன் மகைள் கைாயத்ரியிடம் 
டயல் பண்ணிப பா்ரன். உன் மகை்னவிட அதிகைமாகை 
்நசிபபா்ய!

மாைவன்: ்பசலாம். முபபத்்ைந்து வயதுவ்ர 
அவளுககுத் திருமணம் வசய்யாமல் இருந்துவிட்்டன். 
ஆனால், இருந்து இருந்து பாரத்துவிட்டு, கைாைல் 
கைல்யாணம் வசய்து வகைாண்டாள். ந்கைவயல்லாம் 
்பாடுவது ் பால ் பாட்டு, நா்ன ் வத்துக வகைாண்்டன். 
மகைளுடன் எ்ைப ்பசுவது. அைனால் மகைளும், 
மாபபிள்்ளயும் என்னுடன் ் பசுவ்ை இல்்ல.

ஆைவன்: ‘ஈருடல் ஓருயிர’ – அபபடீன்னு அடிககைடி 
வசால்லுவி்ய வஙகியி்ல ்வ்ல பாரககிற உன் 
ம்னவி்யாட ்பசலா்ம? ஒவவவாரு ஆணின் 
உயரவுககுப பின்னாலும் ஒரு வபண் இருபபைாகைச் 
வசால்கிறாரகை்ள? உன்்னாட உயரவுககும் உன் 
ம்னவிைா்ன கைாரணம்? நான் வசால்வது சரிைா்ன?

மாைவன்: என் ம்னவி என்ன நி்னககிறா்ளா! 
எககைச்சககைமா ந்கை நட்டு, சீர வரி்ச எல்லாத்்ையும் 
வாஙகிககிட்டு, ‘டாட்டா சு்மா’, ைந்ைா்ல ஆயிற்று என 
அடம்பிடித்திருககி்றன். ்பாைாக கு்றககு, வீட்டு 
்வ்லககைாரி்யச் சீண்டியதும் ம்னவிககுத் வைரியும். 
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அ்யாத்தி இராமனாகை இல்லாமல் ் கைாகுலக கைண்ணனாகை 
இருபபது எனககுப பிடிககும். என் ம்னவிககு அற்வ 
பிடிககைாது.

ஆைவன்: உம் பககைத்து வீட்டில் குடியிருககிற 
அழகைரசாமி்யாட ் பசலா்ம! ஏன் கூச்சபபட்ற?

மாைவன்: ம்ம். எபபடி முடியும்? அழகைரசாமி வீட்்ட 
பூட்டி விட்டு ஊருககுப ்பானபப என்்னாட கை்டசி 
மகைன் சசிகுமார ் வலி ைாண்டி, அவர வீட்டு கைண்ணாடி 
சன்ன்ல உ்டச்சுட்டான். மாஙகைாய்கை்ள கு்ல்யாட 
பறிச்சுககிட்டு வந்துட்டான். அவர ்ைாட்டத்திலிருந்து 
பூச்வசடி கு்ராட்டன்்ச ்வ்ராட பிடுஙகிககிட்டு 
வந்துட்டான். புள்்ள்ய இபபடி-ன்னா அபபன் எபபடி-
ன்னு அழகைரசாமி எண்ணமாட்டாரா? அைனால்ைான் 
கூச்சபபட்றன்.

ஆைவன்: அப்பா ... யார கூடப ் பசப்பாற சிந்ை்னச் 
சிற்பி 2022 ஐ எபபடி ்சாதிககைப ்பாற? உன்்னாட 
நிறுவனத் ை்லவர, உடன் பணியாற்றும் நண்பரகைள், 
மகைன், மகைள், ம்னவி, அககைம்பககைத்ைார, உற்றார, 
உறவினர – இபபடி எல்லாரகிட்்டயும் நல்ல உறவும் 
எண்ணமும் கி்டயாைா? ஒ்ர தி்கைபபா இருககு அப்பா 
யார கூட ் பசப ் பாற?

மாைவன்: ம் இருஙகை, வா்ரன். என்னுடன் ்வ்ல 
பாரககிற, என் ஊழல்கை்ளக கைண்டுககைாை, ஊழல்கைளில் 
பஙகு வாஙகிககிட்ட சுந்ைரசாமிகிட்ட ்பச்றன். 
அவரைான் சரியான ஆள்! ... என்்னப பற்றி அவருககு 
நல்லாத் வைரியும்

அவசர அவசரமாகைச் சுந்ைரசாமிககு டயல் வசய்ைார 
மாைவன்.

‘சிந்ை்னச் சிற்பி 2022 – பச்்சக கீற்றுககை்ளப 
பளிச்சிட்டது. கைவிஞர புல்மபபித்ைனின். ‘இந்ைப 
பச்்சக கிளிககு ஒரு வசவவந்திப பூ்வத் வைாட்டிலில் 
இட்டு ்வத்்ைன்’’ என்ற பாட்ல வரலட்சுமி பாடி 
வசாககை ்வபபது ்பால சிந்ை்னச் சிற்பி 2022 
சிணுஙகியது.

மறுமு்னயில் சுந்ைரசாமி ்பசினார. மாைவனும் 
்பசினார. ்பசினாரகைள். இருவரும் ்பசி முடித்து 
விட்டாரகைள். இருவரின் குரல் மட்டு்ம மாறி மாறி 
ஒலித்ைது. கைணிபவபாறி ஆராய்ச்சியாளர ஆைவன் 
குறிபபிட்டது ் பால, எதிரமு்னயில் ் பசிய சுந்ைரசாமியின் 
‘மனதின் ஒலி எதுவு்ம ்கைட்கைவில்்ல’. அலுத்துப 
்பானார. மாைவன் ஆத்திரம் வகைாண்டார. கைண்கைள் 
சிவந்ைன.

மாைவன்: என்னபபா? ஆைவன் நீ வசான்ன மாதிரி 
சிந்ை்னச் சிற்பி 2022-்ல எந்ைவிைமான மனதின் 
குரலும் ஒலிககைவில்்ல்ய. சுந்ைரசாமி்ய விட 
வநருககைமான நண்பன் ் வறு யாரும் எனககுக கி்டயாது. 
கிட்டத்ைட்ட ஒரு மணி ் நரமா நீ வகைாடுத்ை சிந்ை்னச் 
சிற்பி 2022 மூலம் சுந்ைரசாமி்யாட ்பசியிருக்கைன். 
ஆனா சுந்ைரசாமி என்்னப பற்றி என்ன எ்ட்பாட்டு 
வச்சிருககைார-னு வைரிஞசுககை முடிய்ல. அவ்ராட, 
மனதின் குரலும் ் கைட்கை்வ இல்்ல்ய.

்பாப்பா! நீயும் உன்்னாட நூைனக கைண்டு பிடிபபும்! 
நீ கைண்டுபிடிச்ச சிந்ை்னச் சிற்பி 2022 ஐ எங்கையாவது 
உ்டபபி்லத் தூககிப ் பாடு. பிறர ் பாற்றுவைால் நான் 
உயரந்து விடப ்பாகி்றனா? இல்்ல தூற்றுவைால் 
ைாழந்து விடப ்பாகி்றனா? ்ை்வயில்லாை மனக 

கு்டச்சல், உ்ளச்சல். உன்்னாட சிந்ை்னச் சிற்பி்ய, 
நீ்ய ்சாை்ன பண்ணிககை! சிந்ை்னச் சிற்பியாம்! 
சிந்ை்னச் சிற்பி!! இதுககு Brain Chisler-ன்னு ஆஙகிலப 
்பரு. ் பாய்யா... ் பா... எனச் சீறினார மாைவன்.

கைடகைடவவனச் சிரித்ைார ஆைவன்.

ஆைவன்: ்கைட்கைாது. மாைவன் ்கைட்கைாது. சாைாரணக 
்கைப்பசிைான், இந்ை சிந்ை்னச் சிற்பி 2022. இைனால் 
சிந்ை்னயின் அள்வ அறியமுடியாது. சிந்ை்ன 
்வகைத்்ை உணர முடியாது. யார மன்ையும் படிககை 
இயலாது. பிடிககைவும் இயலாது. சிந்ை்னயின் ஆழத்்ை, 
்வகைத்்ை எந்ைக கைருவியாலும் அளககை முடியாது. 
அளககை்வ இயலாது.

கைணினி, இன்ட்டரவநட், மல்ட்டிமீடியா, ஃ்பகஸ், 
்பஜர வடலகஸ், ் கை்பசி இ்வ எல்லாவற்்றயும் விட, 
இயற்்கை ப்டத்ை உச்சமான, மிகைச்சிறந்ை ப்டபபு ஒன்று 
உண்டு, மாைவன்! அதுைான் “மனிை மூ்ள.” உன்்ன 
நல்லவன் வல்லவன் என்று மனைாரச் வசால்வைற்கு 
யா்ரனும் ஒருவராவது உள்ளாரகைளா? என்ப்ை உனககு 
உணரத்ை்வ இபபடிச் வசய்்ைன். புரிந்து வகைாள்.

“கு்றகை்ள இல்லாை மனிைரகை்ளக கைாண்பது அரிது. 
எங்கையும், எல்்லாரககும், எப்பாதும் நல்லவராகை 
இருககும் மனிைரகை்ளப பாரபபது அரிதினும் அரிது.”

எதிரில் உள்ள யாவ்ரயும் சந்்ைகைக கைண்வகைாண்டு 
்நாககைா்ை. குற்றவாளி என உன் ஆள்கைாட்டி விரலால் 
சுட்டா்ை! அபபடிச் சுட்டினால் மற்ற மூன்று விரல்கைளும் 
உன்்ன ் நாககியிருபப்ை என்்றககைாவது நீ சிந்ை்ன 
வசய்ைதுண்டா?

பிறரிடம் உள்ள குணத்்ை நாடு. உன்னிடம் உள்ள 
கு்றகை்ளத் ் ைடு. அடுத்ைவரிடம் ஏைாவது குற்றஙகைள் 
இருககுமா, என சல்ல்டயால் சலித்துப பாரககைா்ை. எந்ை 
மனிை்னச் சந்தித்ைாலும் அம்மனிைனின் நற்பண்புகைளில் 
ஏ்ைனும் ஒன்்ற நீ கைற்றுகவகைாள்ள முடியுமா? என 
எண்ணிபபார. மனிை்நயம் சிறககைச் வசய்.

‘நீரமட்டம் எந்ை அளவுககு உயரந்துள்ள்ைா அந்ை 
அளவுககுத்ைான் ைாம்ர, அல்லியின் ைண்டுகைள் 
நீண்டிருககும். உன்னு்டய உள்ளம் எந்ை அளவுககு 
உயரவான சிந்ை்னகை்ளப வபற்றுள்ள்ைா அந்ை 
அளவுககு உன் வாழவு உயரும்.’

“வவள்ளத்ை்னயது மலர நீட்டம் மாந்ைரைம்
உள்ளத்ை்னயது உயரவு.”

அடுத்ைவரகைளின் குற்றஙகை்ளத் துருவித்துருவிப 
பாரபப்ைவிட உன் கு்றகைள் என்ன என்ப்ைப பட்டியல் 
்பாட்டுப பார. ஒரு தீ்மயும் வராது.

“ஏதிலார குற்றம்்பால் ைம்குற்றம் கைாண்கிற்பின்
தீதுண்்டா மன்னும் உயிரககு”

எனும் வபாதுமு்ற்ய நீ மட்டுமல்ல, எல்்லாரும் 
உணரந்ைால் வாழவில் உயரலாம்.

“தீதும் நன்றும் பிறர ைர வாரா!” என்ப்ைப புரிந்து 
வகைாள்.

சிந்ை்னச் சிற்பி – சி.சி.2022, அல்லது Brain Chisler 
– B.C. 2022 என்பவைல்லாம் அறிவியல் கைற்ப்ன்ய. 
புரிந்ைைா! ் பாய் வா. மாைவன். சந்திப்பாம்.





ஓர் 
உள்ளூர் 
வணிகவழி
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்கட்டுழர

ஆ.சிவசுப்பிர�ணியன
sivasubramanian@sivasubramanian.in

ஒரு ொட்டின் சமூக ைளர்ச்சியில் குறிப்பாக 
அதன் லபாருளியல் பண்பாட்டு ைளரச்சியில் 
ைாணிபத்தின் பஙகளிப்பு அளப்பரியது . 
ைாணிபத்தின் ைளர்ச்சியானது லைளாண்வம 
உற்பத்திப் லபாருட்களுக்கும், வகவிவனப் 
லபாருடகளுக்கும் இவடயிோன பரிைரத்தவன 
முவைவய .  ல ெருக்கமாக்கி  உழுகுடிகள் , 
வ க வி வ ன ஞ ர் க ள் ,  நு க ர் லை ா ர்  எ ன் ை 
மு த் தி ை த் த ா வ ர யு ம்  ஒ ரு ங கி வ ண க் கு ம் 
தன்வமலகாண்டது.

இதன் ைளர்ச்சி நிவேலய ஒரு ொட்டில் 
ெகரஙகளின் எண்ணிக்வகவய மிகுதிப்படுத்தும். 
ைணிகர் கவளத் தனி மனிதர்கள் என்ை 
அவடயாளத்தில் இருந்து விடுவித்து ைணிகக் 
குழுக்களாக மாற்றி அவமக்கும் . அத்துடன் ெகர 
ொகரிகம் என்ை அவடலமாழிவய 
உருைாக்கித் தரும்.

ெகரஙகள் என்பன உள்ொட்டு 
நிேப்பகுதியில் மட்டுமின்றி 
கடற்கவரகளிலும் உருைாகி 
கடல்கடந்த ொடுகளுடனும் 
ை ா ணி ப  இ வ ண ப் வப 
உருைாக்கும். இம்முயற்சியில் 
நிகழும் ைாணிபமானது ஏற்றுமதி 
ைாணிபம் இைக்குமதி ைாணிபம் 
என இருதரத்தது .  இவை 
இ ர ண் டு ம்  ை ள ர் ச் சி யு ை 
கட ற் கவ ர  ெ க ர ங களும் , 
உள் ெ ாட்டு  ெ க ர ங களும் , 
பரந்துபட்ட உள்ொட்டுப் 
பகுதிகவளக் லகாண்டிருத்தல் 
அைசியமான ஒன்று. ஏன் எனில் ைாணிபத்திற்கான 
உற்பத்திப்  லப ாருவளயும் ,  வகவிவனப் 
லபாருட்களுக்கான மூேப் லபாருட்கவளயும் ைழஙக 
உள்ொட்டுப் பகுதியின் பஙகளிப்பு மிகவும் லதவை. 
இதுலபால் லபாருட்கவள ைாஙகிப் பயன்படுத்தும் 
நுகர்லைார்கள் ைாழும் தளமாகவும் உள்ொட்டுப் 
பகுதி விளஙகியது.

இவைாறு ெகரம், உள்ொட்டுப்பகுதி என்ை 
இரண்டின் இவணப்பு தமிழர்தம் ைரோற்றில் 
லதான்வமயான ஒன்ைாக விளஙகியுள்ளது. 
‘மதுவரக்காஞ்சி’ ‘பட்டினப்பாவே’ என்ை இரு சஙக 
இேக்கியஙகளும், சிேப்பதிகாரம் மதுவரக் 
காண்டத்தில் இடம்லபற்றுள்ள ‘ஊர்காண் 
காவத’யும் பண்வடத் தமிழரின் ைாணிபச் 
சிைப்பிற்குச் சான்று பகர்கின்ைன.

வசாணிபமும் ் சாடலயும் :

ைாணிபச் லசயல்பாட்டில் மிக முக்கியமான 
ஒன்ைாக அவமைது லபாருட்கவள ஓரிடத்தில் 
இருந்து மற்லைார் இடத்திற்குக் லகாண்டு 

லசல்ைதாகும். லதாடக்கத்தில் விேஙகுகளும் 
பின்னர் விேஙகுகளால் இழுக்கப்படும் ைண்டிகளும் 
சுவமகவளக் லகாண்டு லசல்ேப் பயன்பட்டுள்ளன. 
எ ரு து க ள்  பூ ட் ட ப் ப ட் ட  ை ண் டி க ள் 
ைாணிபப்லபாருட்கவளச் சுமந்து லசல்ேப் 
பயன்படுத்தப்பட்டவத சஙக இேக்கியஙகள் 
ைாயிோக அறிகிலைாம்.

இவை கடந்து லசல்ேப் பாவதகள் புதிதாக 
உருைாக்கப்பட்டன. ைாணிபத்திற்காக மட்டுமின்றி, 
மன்னரகள் நிகழ்த்திய பவடலயடுப்புகள், 
கவேஞர்களின் கவேப்பயணம், பண்ணியத் 
தேயாத்திவர என்பனைற்றிற்கும் இவை 
பயன்பட்டன என்ைாலும், ைாணிபப் பயன்பாலட 
இைற்றின் அடிப்பவட லொக்கமாக இருந்தது. இதன் 
அடிப்பவடயிலேலய ைாணிபப் லபருைழி (Trade 
Route) என்று இவை அவழக்கப்பட்டன. சாவேகளின் 
ைளர்ச்சி ஏற்படுத்திய விவளவுகள் குறித்து 
லமாதிசந்திரர்(1970:73)’ ொட்டில் சாவேயவமப்புகளின் 

ைளரச்சி, அந்ொட்டின் ொகரிக 
ைளர்ச்சியின் அளவுலகாோகும். 
லெடுஞ்சாவேகளில் இருந்து 
கிவளச்சாவேகள் லபருகப் 
லபருக ொகரிகமும் ொட்டின் 
மூவேமுடுக்குகளிலேல்ேம் 
பரைத் லதாடஙகியது.’ என்று 
கூறியுள்ளார்.

தமிழ்க் கல்லைட்டுக்களில் 
இத்தவகய ைணிகப் லபருைழிகள் 
குறித்த பதிவுகள் உள்ளன. இவை 
கு றி த் த ,  பு தி ய  க ண் டு 
பிடிப்புகவளத் லதால்லியல் 
அறிஞர்கள் லச.இராசு, ர .
பூஙகுன்ைன், ெ.அதியமான், கா. 
இராஜன், லை.லைதாச்சேம் 

ஆகிலயார் லைளிப்படுத்தி உள்ளனர். பாலைல் 
பாரதி வைவகப் லபருைழி லதாடர்பான 
லசய்திகவளத் தமது இரு கட்டுவரகளின் ைாயிோக 
லைளிப்படுத்தி உள்ளார்.

இைர்களது ஆய்வின் அடிப்பவட ஆதாரஙகளாகக் 
கல்லைட்டுக்கள் அவமந்துள்ளன. ஆனால் 
இக்கட்டுவர கல்லைட்டுச் சான்றுகள் இன்றி 
ைாய்லமாழிச் சான்றுகளின் அடிப்பவடயில் ஒரு 
குறிப்பிட்ட ைட்டாரத்தில் நிகழ்ந்த பண்டமாற்று 
ைாணிபம் குறித்த ைாய்லமாழி ைழக்காறுகவள 
அடிப்பவடச்  ச ான்று கள ா க க் லக ாண்டு 
எழுதப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் ஒரு ைவகயில் 
உள்ளூர் ைரோறு(local history) என்ை ைரோற்று 
ைவகவமக்குள் அடஙகும் தன்வமத்தது.

உளளூர் வரலசாறு:

உள்ளூர் ைரோறு என்பது ஓரு கிராமத்வதலயா 
அல்ேது சிே கிராமஙகவளலயா வமயமாகக் 
லகாண்டது. துவைமுக ெகரம், தவேெகரம் 
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எனபனைற்றில் இருந்து லதாவேவில் உள்ள சிறிய 
அல்ேது ெடுத்தர ெகரமும் லபாதுைான புவியியல் 
அவமப்வப விடச் சிறிய நிேஅவமப்வபக் லகாண்ட 
நிர்ைாகப் பகுதியும் உள்ளூர் ைரோற்று ைவரவுக்கான 
களமாகும் என்பது பியர் கூபர்(1915- 2012) என்ை 
பிரஞ்ச் ைரோற்றுப் லபராசிரியரின் கருத்தாகும்.

இைரது இவ ைவரயவரவய வமயமாகக் 
லகாண்டு கருப்புக்கட்டி என்ைவழக்கப்படும் 
பவனலைல்ேம் உற்பத்தி லசய்லைார் நிகழத்திய 
பண்டமாற்று ைாணிபம், பயன்படுத்திய பாவத, 
சுவமகவளக் லகாண்டு லசல்ே உதவிய ைாகனம் 
விேஙகு என்பன குறித்த லசய்திகவள ைாய்லமாழித் 
தரவுகளாகத் திரட்டி இக்கட்டுவர எழுதப்பட்டுள்து. 
இதன் அடிப்பவடயில் ைாய்லமாழி ைரோறு (Oral 
History) என்ை ைவகவமக்குள்ளும் இக்கட்டுவர 
அடஙகுகிைது.

வசாய்க�சாழி வரலசாறு:

ைாய்லமாழி ைரோறு என்ை ைராற்றியல் 
கவேச்லசால் 1948 ஆைது ஆண்டில் ஆேம் நீவின் 
என்ை லகாேம்பியாப் பல்கவேக் கழகப் 
லபராசிரியரால் உருைாக்கப்பட்டதாகும். ைாய்லமாழி 
ைரோறு என்பது குறித்துப் பல்லைறு ைவரயவைகள் 
ைரோற்றியேர்களிடம் உள்ளன. ைாய்லமாழியாக 
ைழஙகப்படும் ைழக்காறுகளின் லதாகுப்லப 
ைாய்லமாழி ைரோறு என்று எளிதாக, ைவரயவர 
லசய்ைது இவத மலினப்படுத்தும் லசயோகும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட ைரோற்று நிகழ்வில் பஙகு 
லகாண்லடாரின் ைாய்லமாழிச் சான்றுகவளப் 
பயன்படுத்துதலே ைாய்லமாழி ைரோறு என்று 
சுலகாவ எனபைர் குறிப்பிடுகிைார். ஜான் ைான்சினா 
என்பைலரா ஒரு குறிப்பிட்ட ைரோற்று நிகழ்வை 
லெரில் கண்டைர்களின் கூற்வை ைாய்லமாழி மரபாக 
ஏற்றுக் லகாள்ளவில்வே. அைரது கருத்துப்படி 
அவதக் கண்டறியாத ஒருைர் லசவிைழியாகக் 
லகட்டறிந்தவதக் கூறுைதுதான் ைாய்லமாழி 
மரபாகும். இதன்படி ைாய்லமாழிப் பரைல் (Oral 
Transmission) முக்கியத்துைம் லபறுகிைது. லுமிஸ் 
என்பைர் ைரோற்றின் ஒரு ைவகவமயாக ைாய்லமாழி 
ைரோவைக் கருதவில்வே. அைரது கருத்துப்படி இது 
ஒரு ைரோற்று முவையியல்(Methodology) ஆகும்.

இக்கட்டுவர ைாய்லமாழி ைரோறு லதாடர்பான 
இ வ வி ை ா த ங க ளு க் கு ள்  நு வ ழ ய ா து 
ஜான்ைான்சினாவின் ைவரயவரவய அடிலயாற்றி 
எழுதப்பட்டுள்ளது. தூத்துக்குடி மாைட்டம் 
திருவைகுண்டம் ஊரில் ஓடும் லபாருவெ ஆற்றின் 
லதன்கவரப் பகுதியில் உள்ள லதரிக்காடு 
என்ைவழக்கப்படும் பவனமரக்காடுளில் ைாழ்ந்லதார் 
ஆஙகிே ஆட்சியின்லபாது நிகழ்த்திய பண்டமாற்று 
ைாணிபம் இக்கட்டுவரயின் வமயப் லபாருளாகும். 
இவைவகயில் ைாய்லமாழிச் லசய்திகளின் 
துவணயுடன் எழுதப்பட்ட உள்ளூர் ைணிக 
ைரோறு எனோம்.

ம்தரிக்கசாடு:

இன்வையத் தூத்துக்குடி மாைட்டத்தின் 
லதன்பகுதியில் உள்ள திருச்லசந்தூர், சாத்தான்குளம் 
ைட்டஙகளும் திருலெல்லைலி மாைட்டத்தின் 
லதன்பகுதியில் உள்ள ொஙகுலனரி, இராதாபுரம் 
ைட்டஙகளும் லசம்மண் லமடுகவளயும் சிறிய 
பள்ளத்தாக்குகவளயும் லகாண்டவை. இந்நிேப்பகுதி 
லதரி என்று குறிப்பிடப்படுகிைது. லமடான 
நிேப்பகுதிவயக் குறிக்க, லதற்றி என்ை லசால்ேட்சி 
கல்லைட்டுக்களில் காணப்படுகிைது. ஒருலைவள 
லதரி என்ை லசால் லதற்றிஎன்ை லசால்லின் திரிபாக 
இருக்கோம் .  இதன் ஆஙகிே ஒலிலமாழி 
லபயர்ப்பாகலை Ter i என்ை லசால்ோட்சி 
உருைாகியுள்ளது. லதரி நிேப்பகுதியில் லெருக்கமாக 
ை ள ர் ந் து  நி ற் கு ம்  ப வ ன ம ர ங க வ ள 
அடிப்பவடயாகக்லகாண்டு பவனமரக்காடு என்ை 
லபாருவளத்தரும் ஆஙகிேச் லசால்வே ஆஙகிே 
அதிகாரிகளும், கிறித்தை மவைப்பணியாளர்களும் 
பயன்படுத்தியுள்ளனர். ஆஙகிே ஆட்சியின்லபாது 
திருச்லசந்தூர் ைட்டம் ‘பவனமரத் தாலுகா’ என்றும் 
அவழக்கப்பட்டிருக்கிைது.

ம்தரியின கபசாரு்சா்தசாரம்:

தமிழ்ொட்டின் லபருைாரியான கிராமஙகவளப் 
லபான்லை லதரிநிேப் பகுதியும் காேனிய 
ஆட்சியின்லபாது லைளாண் லபாருளாதாரத்வதலய 
வமயமாகக் லகாண்டிருந்தது. இப்பகுதியின் 
லபாருளாதாரத்தில் பவனமரத்தின் பஙகளிப்பு 
குறிப்பிடத்தக்கதாய் இருந்தது. பவனமரத்தில் 
இருந்து லெரடியாகப் லபறும் லொஙகு, கள், பதநீர், 
ஓவே என்ை லெரடியான லபாருள்கள் மட்டுமின்றி 
அைற்றின் துவணத் தயாரிப்பான, பேைவகக் 
கருப்புக்கட்டிகள் (பவன லைல்ேம்), கற்கண்டு, 
பனஙகிழஙகு என்பன முக்கிய விற்பவனப் 
லபாருட்களாயின. இைற்றுள் கருப்புக்கட்டி, 
கற்கண்டு, பனஙகிழஙகு என்பன தவிர ஏவனயவை 
இருப்பு வைத்து விற்கமுடியாத லபாருட்களாகும். 
இவை தவிர கட்டிடஙகளுக்குத் லதவையான 
பவனச் சட்டஙகள், ஓவேகள், பவன ொர், ஈர்க்கு, 
கருக்கு மட்வட என்பனவும் விற்பவனப் 
லபாருட்களாயின. இவை அவனத்தும் இன்றுைவர 
விற்பவனப் லபாருள்களாகத் லதாடர்கின்ைன.

ஆனால் இவை தவிர லைறுைவகயான லைளாண் 
லபாருள்களும் லதரிக்காட்டுப் லபாருளாதாரத்தில் 
இடம்லபற்றிருந்தன. லதரிக்காட்டு மக்களின் 
கடந்தகாேப் பண்டமாற்று ைாணிபத்தில் இவை 
முக்கிய பஙகளிப்வபச் லசய்துள்ளன.

இது குறித்து அடுத்த இதழில் விரிைாகக் 
காண்லபாம்.

கைட்டு்ரயாளர: மூத்ைப ் பராசிரியர, 
நாட்டாரியல் ஆய்வாளர
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ேசந்ைன் என்பவர ஒரு பல்கை்லக கைழகைத்தில் 
்பராசிரியராகைப பணி புரிகிறார. இவ்ரச் சுற்றி 
நடபபதுைான் “து்ண ் வந்ைரகைள்” என்னும் இப புதினம். 
இந்ை வசந்ைன்,

1. ்நர்மயானவர.

2. நியாயத்்ைப ் பசுபவர.

3. ைாய் நாட்டுக்கை உ்ழககும் ் நாககைம் 
உ்டயவர.

4. கைட்மககு முைலிடம் ைருபவர.

5. கைண்ணியத்்ைப ் பாற்றுபவர.

6. பிறர நலம் ் பணுபவர

7. நன்்ற ைரினும் நடுவிகைந்ைாம் ஆககைத்்ை 
விரும்பாைவர.

8. மனதில் பட்ட்ை ம்றககைாமல் வசால்லுபவர.

9. ைனது பணிகைள் வைாடரபான சட்ட திட்டஙகை்ள 
நன்கு அறிந்ைவர.

10. ைான் பணிபுரியும் பல்கை்லககைழகைத்துககும், 
மாணவரகைளுககும் நாட்டிற்கும் வபரு்ம ் ைடித் 
ைர்வண்டும் என்பதில் வபரும் அககை்ற 
உள்ளவர.

11. கூர்மயான அறிவு உ்டயவர.

12. சுயநலம் இல்லாைவர

இ்வ ்பான்ற நல்ல இயல்புகை்ளத் ைன் மூச்சாகைக 
வகைாண்டவர.

இத்ை்கைய நல்ல இயல்புகை்ள உ்டய இவர, 
அவற்றுககு மாறான இயல்பு்ட்யாரால் வபரும் 
துன்பஙகைளுககும் ஏமாற்றஙகைளுககும் உள்ளாகிறார. அவர 
பணிபுரியும் பல்கை்லககைழகைத்தில் து்ண ் வந்ைரகைளும் 
இ்ண ்வந்ைரகைளும் நியமிககைப படுவதில் ஏற்படும் 
தில்லுமுல்லுகைள் வைரிய வருகின்றன.

உள்வளான்று ்வத்துப புறம் ஒன்று ்பசும் 
கூட்டத்தினர, ஒருவருககு அதிகைாரம் கி்டத்ைவுடன் 
அந்ை அதிகைாரத்திற்கு ஏற்றார்பால் அவரகைள் எபபடித் 
ைஙகை்ள மாற்றிக வகைாள்ளுகின்றனர என்பது 
வைரியவருகிறது.

ைகுதியற்றவ ர கைள் ,  ை ாஙகைள் முன்னுரி்ம 
வபறுவைற்கைாவும் அ்னத்துச் சலு்கைகை்ளயும் வபற்றுவிட 
்வண்டும் என்பைற்கைாகைவும் அதிகைாரத்துககு எதிராகை 
மற்றவரகை்ள எபபடித் தூண்டிவிடுகிறாரகைள் என்பது 
வைரியவருகிறது.

எல்லாத் திற்மகைள் இருந்தும் வசந்ைன் பிற்ரக 
‘கைாககைா’ பிடிககை விரும்பாைைனால் அவர எபபடிப 
பின்னுககுத் ைள்ளபபடுகிறார என்பதும் வைரியவருகிறது. 
இபபடி நி்றயச் வசய்திகைள் இப புதினம் மூலம் நமககுத் 
வைரியவருகின்றன.

இை்ன ஒரு புதினம் என்று வசால்வ்ைவிட சமுைாய 
நலனுககு இைன் ஆசிரியர விடுககும் ஓர அ்றகூவல் 
என்ப்ை சாலப வபாருந்தும். இை்னப படிககைத் துவஙகும் 
எவர ஒருவரும் வபாழுது ்பாக்கைத் ைரககூடிய ஒரு 
விறுவிறுபபான நாவலாகை இல்்ல்ய என்னும் 
எண்ணத்திற்கு ஆட்பட்டு, “்மற்வகைாண்டும் இை்னப 
படிககை ்வண்டாம்” என்னும் முடிவுககு வருவாரகை்ளயானால் 
அதில் வியபப்டவைற்கு ஒன்றும் இல்்ல.

கைாரணம், புதினம் என்றா்ல அது வவறும் 
வபாழுது்பாககு நூல்ைான் என்ற எண்ணத்்ை ஏற்படுத்திக 
வகைாள்ளும் வ்கையில் கைடந்ை கைாலத்தில் ைமிழரகைளின் 
சிந்ை்ன்யச் சில எழுத்ைாளரகைள் கைட்டிப ்பாட்டு 
விட்டாரகைள். ஒன்றுககும் உைவாை துபபறியும் நாவல்கைள், 
கைாமச் சிந்ை்னகை்ளக வகைாண்டாடும் நாவல்கைள், பருவ 
வயதினரககு ஒருவிை கிளுகிளுப்ப ஏற்படுத்தும் 
நாவல்கைள் என வவளியிட்டு கைாசு பணம் ் ைடுவ்ை்ய 
்நாககைமாகைக வகைாண்டு சில எழுத்ைாளரகைள் சமுைாயத்்ைச் 
சீரழித்து, ைமிழ இ்ளஞரகைள் அறிவாரந்ை நூல்கை்ளப 
படிககும் பழககைத்்ைக வகைடுத்துக குட்டிச் சுவர ஆககி 
விட்டாரகைள். இவற்றிலிருந்து இப புதினம் முற்றிலும் 
்வறுபட்டது. டாகடர மு. வ. வின் கைரித்துண்டு, அகைல் 
விளககு ் பான்ற நாவல்கைளுககு நிகைராகை, இச் சமுைாயத்்ைச் 
சீராககும் கைருத்துககை்ள வாரி இ்றபபைாகை இது உள்ளது.‘

இது படிபபைற்கு நாவல் ்பாலத் ்ைான்றவில்்ல. 
வபரும்பாலான கை்ை மாந்ைரகைளின் வபயரகைள் ்வற்று 
வமாழியில் இருபபைால் அவற்்றக கை்ை ஓட்டத்தில் 
நி்னவு ் வத்துக வகைாள்வது எளிைாகை இருககைவில்்ல. 
அைனால் துவககைத்தில் கை்ை வி்ரவாகை நகைரவில்்ல. 
்பாகைப்பாகைத்ைான் சூடு பிடிககிறது.

கை்ை மாந்ைரகைளின் உ்ரயாடல்கைள் வறட்சியாகை 
உள்ளன. கைல்வி நிறுவனம் ஒன்றில் பணியாற்றும் 
துணி்வந்ைர முைல் கை்டநி்ல ஊழியர வ்ர உள்ள 
ஒவவவாருவரின் மன இயல்புகை்ள, இந்ை நாவல் 
அலசுகிறது.

ஐந்ைறிவு விலஙகுகைளான, கைடு்மயாகை உ்ழத்தும் 
நற்வபய்ர வாஙகை முடியாை கைழு்ை ்பான்றவரகைளும் 
எவவிை உ்ழபபும் இன்றி, ஏமாற்றி்ய பி்ழத்து உயிர 
வாழும் குள்ளநரிக கூட்டமும் ைனககுள்ள உடல் 
வலி்ம்யத் ைனது திற்மயாகைக கைாட்டி ஈவு இரககைம் 

கல்விப் புைத்்தச சீரழிககும் 
கய்ைகள்

‘துழ்ணகவநதர்்கள்' புதினத்ழத முன்ழவத்து...

தி்றனாய்வு

டசாக்டர் பும்தரி ்தசானப்பன
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இல்லாமல் அடுத்ைவ்ர அநியாயம் வசய்்ை ஆட்சி 
நடத்தும் சிறுத்்ைக கூட்டஙகைளும் ைம்்ம விரட்டுவைற்கு 
யாரு்ம இல்லாை நி்லயிலும் கி்டத்ை உண்வ 
முழு்மயாகை உண்ணாமல் ஒரு வாய் இரண்டு வாய் 
எடுத்துக வகைாண்டு ஓடிவிடும் “ஒரு கைல்வலடுககை ஓடும் 
அந்ைக கைாக்கைக கூட்டமும்” ைன்னிடம் அளவிடற்கைரிய 
வலி்மயும் அறிவும் இருந்தும் அடஙகி்ய பழககைபபட்ட 
யா்னக கூட்டமும் எவவளவுைான் இகைழந்ைாலும் வா்ல 
ஆட்டிக வகைாண்டு நன்றி்யாடு கைா்லச் சுற்றிச் சுற்றி 
வரும் நாய்க குட்டிகைளும் இ்வ ் பான்ற இன்னும் பல 
விலஙகுகைளும் இந்ைச் சமுைாயத்தில் பல்்வறு 
மனிைரகைளின் உருவஙகைளில் உலவிக வகைாண்டு 
இருககின்றன என்ப்ை அழகைாகை வவளிபபடுத்தும் 
விைமாகை இந்ை நாவல் ந்ட்பாடுகிறது.

அ்ை்நரம் ைன்்ன முழுவதுமாகை அரபபணித்துத் 
ைனது கைணவன், குழந்்ைகைள், குடும்பம் என்று ைன்்னச் 
சாரந்்ைாருககு எவவிை ஏமாற்றத்்ையும் ைராமல் எல்லாச் 
சு்மகை்ளயும் ஏற்று, எல்லாவிைமான ஏமாற்றஙகை்ளயும் 
சகித்துகவகைாண்டு பம்பரமாய்ச் சுழன்றாடும் ம்னவி 
என்னும் மல்லி்கைப பூககைளும் இருககைத்ைான் வசய்கின்றன.

நாவல் இலககியம் டாகடர மு. வ. வின் கைாலத்தில் 
வகைாடிகைட்டப பறந்ைது. ஆனால் கைழு்ை ்ைய்ந்து 
கைட்வடறும்பு ஆன கை்ைைான் இன்்றய நி்ல. எனினும் 
இது ைவறு என்று வசால்ல முடியாது. இந்ை மாற்றத்்ைத்ைான் 
13 ஆம் நூற்றாண்டி்ல்ய, “ப்ழயன கைழிைலும் புதியன 
புகுைலும் வழுவல கைால வ்கையினா்ன” என்று பவணந்தி 
முனிவர வசால்லிப ்பாந்ைார. நாவல், வநடுஙகை்ை, 
நவீனம், புதினம் என்ப்வ ஒரு வபாருட் பன்வமாழி. 
ைமிழ நாவல் இலககியம் ்மல்நாட்டிலிருந்து 
இறககுமதியான ஒன்று. மாயூரம் ்வைநாயகைம் பிள்்ள 
அவரகைளால் 1876 ஆம் ஆண்டு எழுைபபட்ட “பிரைாப 
முைலியார சரித்திரம்” என்பதுைான் ைமிழில் ்ைான்றிய 
முைல் புதினம்.

ஒரு சிறிய வசடியாகை நடபபட்ட இப புதினம், 
பின்நாட்கைளில் நன்றாகை ்வரூன்றி, வளரந்து, மரமாகி, 
விழுதுகைள் விட்டுப படரந்து, மிகைப வபரிய ஆலமரமாகை 
விரிந்து நின்றது. புதினம் என்னும் அந்ை ஆலமரத்தின் 
கி்ளகைளிலும் நிழலிலும் இ்ளபபாறிய எழுத்ைாளரகைள் 
என்னும் பற்வகைளும் ஆடுமாடுகைளும் கைணககில் 
அடஙகைா. அந்ை மரத்தின் இ்லகைள் உதிரந்து, கி்ளகைள் 
ஒவவவான்றாகை ஒடிந்து வகைாண்டு வரும்்பாது அைன் 
விழுதுகைளில் ஒன்றாகைத் ைாஙகி நின்று, “இ்ைா நானும் 
மரத்்ைத் ைாஙகி உயிரபபிககி்றன்” என்று வசால்லும் 
நாவலாகை இந்ைத் “து்ண ் வந்ைரகைள்” என்னும் நாவல் 
விளஙகுகிறது.

இது ஒரு சமுைாய நாவல் ஆகும். சமுைாயத்தில் 
பு்ர்யாடிக கிடககும் அழுககுகை்ள இது வைளிவாகைக 
கைாட்டுகிறது. சுயநலம் மிககைவரகைளும் ‘நமகவகைன்ன’ 
ஆசாமிகைளும் நி்றந்திருந்ைால் ஒரு பல்கை்லக கைழகைம் 
எபபடிச் சீரழியும்; மாணவர உலகைம் எவவாறு பாதிககைபபடும்; 
உண்்மயான அககை்ற உள்ளவரகைள் எவவாறு மனம் 

வநாந்து ் பாவாரகைள்; நலத் திட்டஙகைள் எவவாறு முடஙகிப 
்பாகின்றன என்பனவற்்ற விளககிச் வசால்லி, ஒரு 
வபரிய விழிபபுணர்வ ஏற்படுத்தும் புதினமாகைவும் இது 
திகைழகிறது.

து்ண ் வந்ைர ஆறுமுகைம் என்னும் பாத்திரம் வவகு 
சிறபபாகை உள்ளது. அவரு்டய வபருந்ைன்்ம, 
சகிபபுத்ைன்்ம, யார ஒருவ்ரயும் ்கைாபித்துக 
வகைாள்ளா்ம, எல்்லா்ரயும் புரிந்து வகைாண்டாலும் 
அை்ன வவளி்ய கைாட்டிக வகைாள்ளா்ம, கைட்மயில் 
கைண்ணியத்்ைக கை்டபிடித்ைல், அனுபவஙகை்ளப 
படிபபி்னயாககிக வகைாள்ளுைல் இபபடித் ை்ல்மப 
பண்புகைள் நி்றந்ைவராகை அவர திகைழகிறார. எனினும் 
கை்டசி நாட்கைளிலும் ஓய்வு வபற்ற பிறகும் அவரும் 
சாககை்டயில் கைலந்து விட்டார என்றுைான் வசால்ல 
்வண்டும். சமுைாயத்தின் யைாரத்ைமான நி்ல்ய 
எடுத்துச் வசால்லும் பாத்திரமாகை ஆறுமுகைம் என்னும் 
பாத்திரம் விளஙகுகிறது எனில் அது மி்கையன்று.

ஆனால் கை்டசி வ்ர ைனது வகைாள்்கைகை்ள விட்டுக 
வகைாடுககைாமலும் பல்கை்லக கைழகைத்தின் மீது உண்்மயான 
அககை்ற்யாடும் இருபபவர வசந்ைன் மட்டு்ம! இவர 
சுயநலககைாரரகைள், கைட்ம்யத் ைட்டிக கைழிபபவரகைள், 
பத்்ைாடு பதிவனான்றாகை ் கைாவிந்ைா ் பாடுபவரகைள், “நரி 
வலம் ் பானால் என்ன; இடம் ் பானால் என்ன? நம் மீது 
விழுந்து பிரண்டாமல் இருந்ைால் சரி” என்னும் 
மனபபான்்ம வகைாண்டவரகைள், வபாறா்மயும் 
வபாச்சரிபபும் உள்ளவரகைள், ஜால்ரா ் பாடுபவரகைள்,

விஷமிகைள், சதிகைாரரகைள் ஆகி்யாருககு நடுவில் 
மாட்டிக வகைாண்டு ைனி ஒருவராகை அல்லாடுகிறார 
என்ப்ையும் மற்றவரகைள் எவவிைக கைவ்லயும் இல்லாமல் 
நடமாடுகிறாரகைள் என்னும் யைாரத்ைமான ்பாககி்ன 
எடுத்துச் வசால்வ்ையும் கைாண முடிகிறது.

ஆசிரியர என்பவர மாணவரகைளுககு வவறும் 
மதிபவபண் வபற்றுத் ைருபவராகை மட்டும் அல்லாமல் 
அைற்கு்மலும் வசன்று ஒரு மனிைன் எவவாறு வாழ 
்வண்டும் என்ப்ை இந்ைச் சமுைாயத்திற்கு எடுத்துச் 
வசால்பவராகை அவர வாழந்து கைாட்ட ் வண்டும். மாறாகை 
ஒரு சுயநல வாதியாகைவும் குறுககு வழியில் பைவி உயரவு 
வபற்றுக வகைாண்டு ஊழலில் தி்ளபபவராகைவும் 
இருந்ைால் அந்ை ஆசிரியரகை்ளப பின்பற்றும் 
மாணவரகைளின் எதிரகைால வாழவில் எபபடி மாண்பி்ன 
எதிர பாரககை இயலும் என்று நம்்மச் சிந்திககை ் வககிறது. 
கைல்லூரி மாணவரகைளுககுப பாடமாகை ்வபபைற்கு 
ஏற்றவைாரு புதினமாகை இது அ்மந்துள்ளது, இைன் சிறபபு.

இந்ை நாவலின் வபயர: “து்ண பவநதர்கள்”
நூலாசிரியர: பேராசிரியர் சி. ஆர். இரா�ானுஜம்.
பககைஙகைள்: 168. வி்ல: 150/-
வைாடரபு எண்: 9818613518
மின்னஞசல் : ramanujampr@yahoo.com

திறனாய்வாளர : ை்லவர: திருககுறள் பாராயணம்.
ை்லவர : தில்லித் ைமிழ வளரச்சிக கைழகைம்.



A PASSAGE  NORTH

வடககுககு 
ஒரு �ா்த
அனுக் அருட்பிர்காெம்
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நூல் விமைர்ெனம்

ககௌரி பரசா

ேடக்குக்கு ஒரு பாவத என்கிை இந்த ொைல் 
உேலகஙகிலும் இருந்து Booker Prize 2021ற்கு 
லதர்ைாகிய ஆறு ஆஙகிே ொைல்களில் ஒன்ைாக 
இருந்தது.

ஈழ விடுதவேப்லபாரில் லெரடியாகப் பஙகு 
லகாண்ட, அந்த லபார்ச் சூழலில் லதாடர்ந்து 
ைாழ்ந்த மற்றும் இறுதிப்லபாரில் பாதிக்கப்பட்ட 
மனிதர்களினால் ஈழவிடுதவேப்லபார் சார்ந்த 
பல்லைறு பிரச்சவனகவளப் லபசிய பே நூறு 
காத்திரமான ொைல்கள், சிறுகவதத் லதாகுப்புக்கள் 
மற்றும் கவிவதத் லதாகுப்புக்கள் கடந்த பன்னிரண்டு 
ஆண்டுகளில் தமிழில் லைளிைந்திருக்கின்ைன, 
இன்னும் எழுதப்பட்டுக்லகாண்டும் ைருகிைது.

அவைகளில் சிே ஆஙகிேத்தில் லமாழி 
லபயர்க்கப்பட்டும் இருக்கின்ைன. 
ஆனால் அந்த ொைல்கள் எதுவும் 
உ ே க  ை ா சி ப் ப ர ங க த்வத 
ல ச ன் ை வ ட ந் த த ா க த் 
லதரியவில்வே. அதற்கான உேக 
அரசியல் லதவைகள் லமற்கின் 
ஆளும் அதிகாரஙகளிடம் 
இதுைவரயிலும் இல்ோமல் 
இரு ந்திருக் கே ாம்  என்லை 
ல த ான்றுகி ை து .  ல ப ா ரி ல் 
லெரடியாக பஙகு லகாள்ளாத 
ஈழப்லபார் பற்றி எந்த லெரடி 
அனுபஙகளும் இல்ோமல் 
ல ப ா ரு க் கு ப்  பி ந் தி ய 

எச்சஙகவளயும் லசய்திகவளயும் தகைல்கவளயும் 
திரட்டி அதிலிருந்து எழுதப்பட்ட ொைல்கள் சிே 
லைளிைந்து லகாண்டிருக்கின்ைன.

அந்த ைவகயில் ைந்த இரண்டு ொைல்களாக 
அனுக் அருட்பிரகாசத்தின் Story of A Brief Marriage 
(2016) மற்றும் Booker Prize 2021 ற்கு லதர்ைான Passage 
North (2021) ஆகிய ொைல்கள் இருக்கின்ைன.

Passage North ஐ கதாசிரியர் பின்ைரும் உப 
தவேப்புக்களில் மூன்று பாகஙகளாகப் பிரித்து 
எழுதியிருக்கிைார்.

1. Message - தகைல்

2. Journey - பயணம்

3. Burning - எரியூட்டல்

“தினமும் காவேயில் 
படுக்வகவள விட்டு எழுந்து, 
ப ரி ட் ச ய ம ா ன 
ைட்டத்திற்குள் நின்று , 
பரிட்சயமான விடயஙகவள 
க ட வ ம  க ண் ணி ய ம் 
கட்டுப்பாடு என்று லசய்து 
விட்டு மீண்டும் ைந்து 
படுக்வகயில் விழுகிலைாம். 
இ ப் ப டி ல ய  ெ ா ட் க ள் 
ைாரஙகளாக, ைாரஙகள் 
மாதஙகளாக, மாதஙகள் 
ைருடஙகளாக ஒலர லெர் 
லகாட்டில் பயணித்துக் 

�ை �ைழமையான ெடஙகு்கழளயும் ெம்பிரதாயங்கழளயும் இன்ழ்றய வாழ்வியல் சூைலில் 
ச�ாருத்திப �ார்க்கி்ற க�ாது அழவ அர்த்தம் அற்்றழவயா்க உள்ளன என்�து உணழமை 

என்்றாலும், இன்றும் கூட்டா்க வாழும் �ைழமைழயப க�ணும் ெமூ்கங்கள் மைர்ணச் 
ெடஙகு்கழள சதாடர்நது முப�து நாட்்கள் ச்காணடாடுகின்்றன. இைபபுக்்கழள ்கடநது 

செல்ைக் கூட்டு அழுழ்க அவர்்கழள எதிர்்காைத்தில் இைபபு தரும் மைனகநாயில் இருநது 
்காக்்க உதவுகி்றது என்்றால் அது மிழ்கயா்காது. மைனிதர்்கள் மைட்டுமைல்ை யாழன்கள் மைற்றும் 

்கா்கங்கள்கூட மைர்ணத்ழதக் ்கடக்்க, இைபபின் வலிழய குழ்றக்்க மைர்ணத்ழத கூட்டு 
ெடங்கா்கக் ச்காணடாடுகின்்றன என்�து இஙகு குறிபபிடத்தக்்கது.
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லகாண்டிருக்கிைலபாது இந்த பகல் கனவின் அல்ேது 
லெர் லகாட்டு ைாழ்க்வகயின் நூல் சடுதியாக அறுந்து 
விடும்படியாக ஏலதா ஒரு நிகழ்வு ெம்வம உலுக்கி 
எடுத்து விடுகிைது. அது ஒரு மரணமாகலைா அல்ேது 
வீரியம் மிக்கலதார் ஆவச உணர்ைாகலைா 
இருக்கோம். இதுைவர ெம் ைாழ்க்வகப் பாவதயில் 
ொம் லசவைலன பயணிக்க உதவிய சுருதிவய / 
தாளேயத்வத அது சின்னாபின்னமாக்கி கவேத்து 
சிே லொடிகளில் சிதைடித்து விடுகிைது. இந்த 
இடத்தில் நின்று எஙகவளச் சுற்றி ொம் சுற்றும் 
முற்றும்  ப ா ர் க் கி ை ல ப ாது  லமௌனம ா க 
அதிர்ச்சியுறுைவதத் தவிர லைலைான்றும் லசய்ய 
முடிைதில்வே. திடீலரன்று ொஙகள் நிவனத்தது 
லபாே அல்ோது இந்த உேகம் மிகப் லபரியதாகத் 

லதான்றுகிைது , அதில் இதுைவர ொம் ைாழ்ந்த 
ைாழ்வை திரும்பிப் பார்க்கிைலபாது, காேம் ெம்வம 
சதி ைவேயில் வீழ்த்தி அர்த்தம் அற்ைதான ஒரு 
ைாழ்க்வகவய ைாழ ெம்வம நிர்பந்தித்து இருக்கிைது 
என்பதும் மாற்ைஙகள் ஏதுமற்ை,லபாருளற்ை ைாழ்வை 
ைாழ்ந்த ெம் லபாழுதுகவள காேம் லைறுமலன 
தாண்டிச் லசன்று லகாண்டிருக்கிைது என்பதாக 
உணரவைக்கிைது.”

“Waking up each morning we follow by circuitous routes the 
thread of habit, out of our homes, into the world , and back to 
our beds at night, move unseeingly through familiar paths, one 
day giving way to another and one week to the next, so that when 
in the midst of this daydream something happens and the thread 
is finally cut, when, in a moment of strong desire or unexpected 
loss, the rhythms of life are interrupted, we look around and are 
quietly surprised to see that the world is vaster than we thought, 
as if we’d been tricked or cheated out of all that time, time that 
in retrospect appears to have contained nothing of substance, no 
change and no duration, time that has come and gone but left 

us somewhat untouched.

லமற்குறிப்பிட்ட இந்தப் பத்திவய இந்த ொைலின் 
வமய இவழ என்று கூை முடியும். இந்த ொைலில் 
ைாழும் பிரதான கதாபாத்திரஙகளான கிரிஷானின் 
அப்பம்மா மற்றும் ராணி என்பிை லபண்களின் 
ைாழ்வுப் பயணம் இப்படித்தான் இருக்கிைது. இந்த 
ொைலில் ராணி, அப்பம்மா மற்றும் அஞ்சும் என்ை 
மூன்று லபண் கதாபாத்திரஙகளின் கவதகவள 
ொைலின் மூன்று பாகஙகளான Message, Journey, 
Burning என்ை தவேப்புகளினூடாக ெகர்த்திச் 
லசல்கிைார் கிரிஷான் என்கிை கவத லசால்லி.

கிரிஷான் லசல்லும் ைழித்தடஙகள் மூேமும் 
அைர் மூவளயில் எழும் சிந்தவனகள் மற்றும் 
நிவனைவேகள், தத்துை கருத்துக்கள் மூேமும் ராணி, 
அப்பம்மா மற்றும் கிரிஷானின் காதலி அஞ்சும் 
லபான்ைைர்களின் கவத லசால்ேப்படுகிைது அல்ேது 
அைர்கள் ைாழ்வு அர்த்தம் லகாள்ளப்படுகிைது 
எனோம். சுதந்திரமான காதல் லசாடிகளாக சதா 
லடல்லி வீதிகளில் வக லகார்த்து ெடந்தும் 
தனியவைகளில் காதல் மவழயில் லகாஞ்சிக் 
குோவியும் ைாழ்ந்த அஞ்சுவினதும் கிரிஷானினதும் 
காதல் மனவத சிலிர்க்க வைக்கலைா அல்ேது 
குவைந்த பட்சம் ைருடி விடலைா இல்வே.

ைாசகர்களுக்கு கதாபாத்திரஙகவள அறிமுகம் 
லசய்த வகலயாடு கிரிஷான் என்ை கதாபாத்திரத்தின் 
எண்ண ஓட்டம் மூேம் அனுக் அைர்கவளப்பற்றி 
கூைத் லதாடஙகுகிைார். இவத கிட்டத்தட்ட ஓர் 
ஆவியிடம் கவத லகட்பது லபாேலை ொன் 
உணர்ந்லதன். ைாசகர்களும் கதாபாத்திரஙகளும் 
உைைாடுைதற்கான எந்தலைாரு லைளிவயயும் 
எழுத்தாளர் விடவில்வே. இந்த ொைலின் 250க்கும் 
லமற்பட்ட பக்கஙகளில் கதாபாத்திரஙகள் ஒன்றும் 
ைாலய திைக்கவில்வே, கதாபாத்திரஙகளுக்கிவடயில் 
உவரயாடல்கள் என்று ஒன்றும் கிவடயாது.

ஆகலை கதாபாத்திரஙகளின் உணர்வுகளின் 
லைளிப்பாட்வட கதாசிரியர் அவைளைாக 
அனுமதிக்கவில்வே, அைர்களின் முகபாைம், உடல் 
லமாழி மற்றும் அவசவுகள் என்று லபரிதாக 
விைரிக்கவுமில்வே. இதனால் கதாபாத்திரஙகள் 
ரத்தமும் சவதயுமாக ைாசகர் முன் ைந்து நிற்கவில்வே, 
ஒட்டி உைைாடவில்வே என்பது இந்த ொைலின் 
லபரிய குவை.

கிரிஷான் அரசுசாரா அவமப்பு ஒன்றில் லைவே 
பார்க்கும் சமூக லசைகர். அைர் லடல்லி மற்றும் 
லகாழும்பில் மாறி மாறி ைாழ்வை ெகர்த்திய 
ைண்ணம் இருப்பைர். அதனால் ஈழப்லபார் பற்றிய 
லெரடி அனுபைம் அற்ைைராக இருக்கிைார். 
இந்தியாவில் அைர் படித்துக் லகாண்டிருக்கும்லபாது 
இறுதிக்கட்ட ஈழப்லபார் ெடந்து லகாண்டிருக்கிைது. 
அப்லபாது சக தமிழ் மக்களின் அழிவு கண்டு மிக 
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மனலைதவன அவடந்து இறுதிக்கட்ட லபார் பற்றிய 
தகைல்கவளத் லதடித்லதடி இவணயத்தில் அறிகிைார். 
தான் எந்த உதவிவயயும் தன் மக்களுக்கு 
ைழங க ாவிட்டாலும்  லபரியபு ர ாணத்து 
பூசேொயனார் மனக்லகாவிலுக்கு சிைலபருமான் 
ைருவக தந்தவதப் லபாே தான் தன் மக்கள் படும் 
துயர் கண்டு படும் கரிசவனயினால் தன் மக்களுக்கு 
ஏதாைது உதவி கிவடக்காதா என்று ஏஙகுகிைார். 
லதாடர்ந்து ைந்த ஆண்டுகளில் ைடக்கில் லபாரினால் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு லசவை லசய்யும் ஓர் 
அரசுசாரா நிறுைத்தில் சமூக லசைகராக லைவே 
பார்க்கிைலபாது லபாரினால் மனநிவே 
பாதிக்கப்பட்ட ராணி என்கிை லபண்வணச் 
சந்திக்கிைார்.

ராணியின் மூத்த மகன் லபாராளியாக 2007இல் 
இைந்த பின்னர், இறுதிப்லபாரில் பன்னிலரண்டு 
ையதான ராணியின் இவளய மகன் லஷல்ேடி பட்டு 
இைக்கின்ைார். மகனின் உயிர் பிரியும் தருணத்தில் 
ராணி மகவன ஒரு கணம் அைசரமாக மடியில் 
தாஙகி விட்டு மகனின் சடேத்வத லதருவில் 
அொதரைாக விட்டு விட்டு உயிவரக் வகயில் 
பிடித்துக் லகாண்டு ஓட லைண்டிய நிவே ராணிக்கு 
ஏற்பட்டது. லபாரினால் ஏற்பட்ட இழப்புக்கள் 
அதனால் ஏற்பட்ட தாக்கம், அதிர்ச்சி என்பன 
ராணியின் மனவத புற்றுலொய் லபாே பாதிக்கிைது. 
அதன் பின்னர் ராணிக்கு ைாழ்க்வகயில் இருக்கும் 
ஒலர பிடிமானம் ராணியின் மகளும் இரண்டு 
லபத்திகளும் தான். அைர்கள் கிளிலொச்சியில் ஒரு 
சின்னக் கிராமத்தில் ைாழ்கிைார்கள்.

இதற்கிவடயில் லகாழும்பில் ைாழும் கிரிஷானின் 
குடும்பத்தில் தினமும் லைவேக்கு லபாகும் அைர் 
தாயும் எண்பது ையது தாண்டிய அப்பம்மாவும் 
இருக்கிைார்கள். சுறுசுறுப்பாக ைாழ்ந்து லகாண்டிருந்த 
எண்பது ையது கடந்த அப்பம்மாவுக்கு இருதய 
அறுவைச் சிகிச்வச ெடக்கிைது. லமல்ே லமல்ே 
உடல் இயக்கம் குவைந்து, அப்பம்மா வீட்டில் 
லமல்மாடியில் முடஙகிப் லபாகிை நிவேவம 
ஏற்படுகிைது. வகத்தடி ஊன்றி அடுத்தைர் தயவில் 
ைாழ நிர்ப்பந்திக்கப்பட்ட அந்தக் காே கட்டத்தில் 
, ‘இரண்டு மகன்கவள லபாரில் இழந்து புத்திர 
லசாகத்தில் ைாடி இேக்கின்றி ைாழ்க்வகவய 
லைறுவமயுடன் ெகர்த்திக் லகாண்டிருக்கும் 
ராணிக்கு தனது அப்பம்மாவை கூட இருந்து 
பராமரிக்கும் லைவேவய ைழஙகினால் அைர் 
மனமும் உடலும் சுறுசுறுப்பு அவடயக்கூடும், 
அதனால் ஈட்டும் பணம் ராணிக்கு தன்ெம்பிக்வகவய 
அளிக்கக்கூடும் மற்றும் இடமாற்ைம் அைர் மனவத 
லேசாக்க உதைக்கூடும்’ என்று கிரிஷான் 
எண்ணுகிைார். ராணியின் சம்மதத்லதாடும் தன் 
தாயின் சம்மதத்லதாடும் அைவர லகாழும்பில் தன் 
வீட்டில் லைவேக்கு அமர்த்துகிைார்.

ராணி புத்திர லசாகத்தால் அவடந்த அதீத 
மனவுவளச்சலுக்கு சிகிச்வசயாக ைவுனியா 
ஆஸ்பத்திரியில் மின்சார அதிர்ச்சி வைத்தியம் 
ைழஙகப்படுகிைது. இதனால் ராணிக்கு உணர்வுகள் 
மரத்துப் லபானதாக சிே லைவளகளில் கிரிஷானுக்குத் 
லதான்றியது.

மனத்தளவில் ஓர் இளம் ையது ெபரின் 
துடிப்லபாடும் உடேளவில் லகாஞ்சம் லகாஞ்சமாக 
இயக்கம் இழந்து லகாண்டிருக்கிை அப்பம்மா 
கிரிஷானிடமும் ராணியிடமும் இருந்து லபறும் 
தகைல்கவள வைத்து லமய்நிகர் உேலகான்வை 
தனக்குள் உருைகப்படுத்தத் லதாடஙகுகிைார், 
கதாசிரியர் அப்பம்மாவின் இந்தப்லபாக்வக 
கிட்டத்தட்ட காயப்பட்டு பின் லபார் ஒன்றிலும் 
லெரடியாக கேந்துலகாள்ள முடியாத லகாமாண்டர் 
லஜனரல் தான் ஈடுபடமுடியாமல் லபான லபார் 
பற்றிய லசய்திகவள லைளியார் தகைல்கள் மூேம் 
லபற்று அதில் பஙலகற்கும் திருப்திவயப் லபறுைவதப் 
லபான்று ைாழ்வை அப்பம்மா அர்த்தபூர்ைமாக்கிக் 
லகாண்டிருப்பதாக உணர்கிைார்.

ஒருைர் ைாழும் சூழல் தான் அைர்கள் சிந்தவனவய 
தீர்மானிக்கும் எனபதற்கு இணஙக, ெவீன காேத்தில் 
பாட்டியான அப்பம்மா எப்லபாதும் தன் உடல் 
ெேம் பற்றியும் மருந்து மாத்திவர பற்றியும் தன் 
ைாழ்வை எப்படி நீடிப்பது என்பது பற்றியும் 
லபசுகிைைராக இருக்கிைார் . இன்றிருக்கும் 
முக்கால்ைாசி ைலயாதிபர்களின் லபச்சு அைர்கள் 
உடல் ெேம் பற்றியும் சிகிச்வச பற்றியும் அைர்கள் 
உட்லகாள்ளும் மருந்துகள் பற்றியும் தான் இருக்கிைது. 
இைர்கள் பிவழப்லப முதுவமவய லைல்ைதிலும் 
சாவைக் லகால்ைதிலும் நிவே லகாள்கிைது. அந்த 
ைவகயில் அனுக் சமகாேத்தில் ெம்மிவடலய 
ைாழ்ந்து லகாண்டிருக்கும் சுய புராணம் பாடும் 
பாட்டிகவள கண்முன் நிறுத்தியிருக்கிைார்.

முப்பது ைருடஙகளுக்கு முன் எஙகவளச் சுற்றி 
ைாழ்ந்த பாட்டிகள் “ முதுவம தந்த இயோவமயினால் 
“ஐலயா என்வன இந்தக் கடவுள் அள்ளிக்லகாண்டு 
லபாகிதில்வேலய” என்று புேம்பினார்கள். அன்வைய 
ெம் பாட்டிகள் ையதான காேத்தில் மரணத்வத 
இயற்வகயானதாகவும் இயல்பான ஒன்ைாகவும் 
ைாழ்தலின் பரிணாம அவசைாகவும் பார்க்கிைார்கள் 
என்பது தான் அைர்களின் இந்தப் புேம்பலுக்குக் 
காரணம் மாைாக இன்று மருந்து நிறுைனஙகள் 
(pharmaceut ical company ) ைாழ்வை நீடிக்க 
வைக்கின்ைன. இதனால் ெடமாட்டம் குவைந்து, 
ைாழ்வின் தரம் குன்றி, உடல் சிவைக்குள் சதா சாவை 
லகான்று லகான்று மனிதர்கள் ைாழும் ைாழ்க்வகவய 
ைரம் என்று ெம்ப வைத்திருக்கிைது ெம்வமச் சுற்றி 
இருக்கும் இன்வைய மருத்துை விஞ்ஞானம்.

ஒர் இயோக் கட்டத்தில் முதுவம காரணமாக 
தனது உடல் தனது மூவளயின் கட்டுப்பாட்டின் 
கீழ் இல்வே என்று அப்பம்மாவின் உள் மனம் 
உணர்கிை லெரம், இதுைவரயில் அைர் தன் ைாழ்வை 
லெர்த்தியாக ஒரு லெர்லகாட்டில் ெடத்திச் லசல்ே 
ஏதுைாக இருந்த நூல் அறுகிைது, அப்பம்மாவின் 
உள் மனம் தன் இயோவமவய மற்ைைர்கள் முன் 
மவைக்க மைதிவய ஆயுதமாக்குகின்ைது. மரணத்வத 
இதுைவரயில் தள்ளிப்லபாட்ட அப்பம்மாவை 
மரணம் லமல்ே லமல்ே லெருஙகுகிைது. அந்தத் 
தருணத்தில் அப்பம்மாவின் ஆழ்மனத்தில் இதுைவர 
பிரகாசமாக எரிந்த உயிர்ச் சுைாவேவயக் குவைத்து 
விட்டதாக கிரிஷானுக்குத் லதான்றுகிைது. மரணம் 
என்பது சடுதியாக ைரும் ஒன்ைல்ே என்றும் அது 
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மனிதர்கள் இருதயம் நிற்க முதல் பே ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னலம லமல்ே லமல்ே மனிதர்களுக்குள் 
ஊடுருவுகிைது என்பவதயும் கிரிஷான் லசால்கிைார்.

Message - ்தகவல்

மகன்களுக்கு பிதிர்க் கடன் லசய்ய ஊருக்குச் 
லசன்ை ராணி தான் இனி லகாழும்பிற்கு 
ைரப்லபாைதில்வே என்ை தகைவே அனுப்புகிைார். 
பின்னர் சிே ொட்கள் கழித்து ராணியின் மகள், 
ராணி கிணற்றில் தண்ணி எடுக்கும் லபாது தைறி 
விழுந்து இைந்து விட்டதாக கிரிஷானுக்கு தகைல் 
லசால்கிைார். ராணியின் மரணம் தற்லசயோக 
ெடந்ததாக கிரிஷானுக்குத் லதன்படவில்வே மாைாக 
அது தற்லகாவே அல்ேது அைரின் உளவியல் 
பிரச்சவனக்கு அளிக்கப்பட்ட மின் அதிர்ச்சிச் 
சிகிச்வச அைர் ெரம்புகவள தளர்ச்சியுைச் லசய்திருக்க 
லைண்டும் .  அதனால்  கிணற்றில்  தைறி 
விழுந்திருக்கோம் என்றும் எண்ணத்லதான்றியது. 
அவத நிரூபிப்பதற்கான ராணியின் லசய்வககள் 
சிேைற்வை சான்றுகளாக கிரிஷான் லகாழும்பில் 
கைனித்தும் இருக்கிைார்.

கவடசியில், ராணி எப்படி இைந்தார் என்று 
கிரிஷான் கண்டுபிடிக்கவில்வே. லபாரினால் 
மனமுவடந்து, அது ொட்பட்ட உளவியல் வியாதியாக 
இருக்கிை ஒரு ெடுத்தர ையதுப் லபண்ணிற்கு 
ைவுனியாவில் மின் அதிர்ச்சிச் சிகிச்வச 
அளிக்கப்படுகிைது. இது மனிதத்திற்கு மதிப்பளிக்கும் 
ெவீன ொகரீக உேகில் மனிதமற்ை சிகிச்வச முவை 
என்பது கிரிஷானுக்குத் லதரிகிைது.

மனம் உவடந்த ராணி ஒன்று தற்லகாவே லசய்து 
இைந்திருக்க லைண்டும் இல்வேலயல் மின் அதிர்ச்சி 
சிகிச்வசயின் பக்க விவளைால் இைந்திருக்க 
லைண்டும் என்று முடிவில் எண்ணுகிைார். கவடசியில் 
இந்த விடயத்தில் கிரிஷானின் லபாக்கு “ ஏலதா 
ெடந்தது ெடந்து விட்டது, எது எப்படி என்ைாலும் 
இைந்தைர்கள் மீண்டு ைரைா லபாகிைார்கள்!” என்ை 
லதானியில் இருக்கிைது.

Journey - பய்ணம்

ராணியின் மரணச் லசய்தி அறிந்த கிரிஷான் 
ராணியின் கிராமம் லொக்கி ரயிலில் லசல்லும் லபாது 
அைர் மனத்தில் உள்ள பே விடயஙகவள 
கால்ெவடகள் இவரவய மீட்டு அவசலபாட்டுக் 
லகாண்டு இருப்பது லபாே அவசலபாடுைதனூடாக 
j o u r n e y  என் ை  ப ா க த் தின்  ப க் க ங கள் 
எழுதப்பட்டுருக்கின்ைன.

லகாழும்பில் இருந்து யாழ்ப்பாணம் லொக்கிய 
இந்த புவகயிரதப் பயணத்தில் கிரிஷானின் எண்ண 
ஓட்டம் ஒரு லெர்க்லகாட்டில் பயணிக்காமல் 
இருந்தது ைாசகர்களுக்கு ைாசிப்பில் இருந்த 
கைனத்வத சிதைடித்தது. இது ஒரு சிே பக்கஙகளுக்கு 
லமல் மனவத ஒருநிவேப்படுத்தி ைாசிப்பில் 
ஒன்றிப்லபாக முடியாத நிவேவய உருைாக்குகிைது.

அதனால் இந்த பக்கஙகவள ைாசித்து தீர்ப்பது 
மிகவும் சலிப்வபயும், அயர்ச்சிவயயும் தரக்கூடிய 
ஒன்ைாக இருந்தது. இந்த பக்கஙகளில் இன்று தமிழ் 

மக்களின் லபாராட்ட ைாழ்வின் சுைடுகவள 
திட்டமிட்டு நிவனைழிப்பு லசய்கிை இேஙவக 
அரசின் லொக்கம், தமிழ் மக்களின் முப்பது ைருட 
லபாராட்ட ைாழ்வு, பல்லைறு இயக்கஙகளின் 
லதாற்ைமும் அறிமுகமும் என்று அஙலகான்றும் 
இஙலகான்றுமாக உதிரிச் லசய்திகளில் எழுத்து 
ெகர்கிைது, லமலும் ஆஙகாஙலக ஓர் உல்ோசப் 
பயணிகளின் ைழிகாட்டிலபாே A9 பாவத திைப்பு 
பற்றியும் சமாதான காேத்தின் நிவேவமகள் 
பற்றியும் கூறுகிைார். தான் படித்து அறிந்த முப்பது 
ைருட இயக்க ைரோறுகவளக் கூறுகிைார். குட்டிமணி 
மற்றும் தஙகதுவரக்கு சிவையில் ெடந்த அநியாஙகள் 
பற்றி எடுத்துவரக்கிைார்.

Burning - எரியூட்டல்

ல க ா ழு ம் பு ை ா சி ய ா ன  கி ரி ஷ ா ன் 
பாத்திரத்தினூடாக ராணியின் மரண வீட்டு 
சடஙகுகவள ஒரு கண்காட்சி லபாே burning என்ை 
பகுதியில் எழுதுகிைார் நூோசிரியர். இந்த மரணச் 
சடஙகில் ராணிக்லகா அைர் குடும்பத்திற்லகா எந்த 
ைவகயிலும் சம்பந்தம் அற்ை லபண்கள் பேர் கூடி 
லெஞ்சிலும் தவேயிலும் அடித்துக் லகாண்டு கூடி 
அழும் ஒப்பாரி, புேம்பல்கள் எதுவும் கிரிஷானுக்கு 
வியப்வபத் தரவில்வே. ஏலனனில் அந்த சடஙகுகள் 
பற்றி கிரிஷானின் தாய் ஒரு முவை அைலராடு 
லசால்லியது ஞாபகம் ைந்தது. இந்த சடஙகுகவள 
எப்படி புரிந்து லகாள்ைது என்பதில் கிரிஷானுக்கு 
குழப்பமாக இருக்கிைது.

ப ே  ப ழ வ ம ய ான  ச ட ங கு கவள யு ம் 
சம்பிரதாயஙகவளயும் இன்வைய ைாழ்வியல் 
சூழலில் லபாருத்திப் பார்க்கிை லபாது அவை 
அர்த்தம் அற்ைவையாக உள்ளன என்பது உண்வம 
என்ைாலும், இன்றும் கூட்டாக ைாழும் பழவமவயப் 
லபணும் சமூகஙகள் மரணச் சடஙகுகவள லதாடர்ந்து 
முப்பது ொட்கள் லகாண்டாடுகின்ைன. இழப்புக்கவள 
கடந்து லசல்ேக் கூட்டு அழுவக அைர்கவள 
எதிர்காேத்தில் இழப்பு தரும் மனலொயில் இருந்து 
காக்க உதவுகிைது என்ைால் அது மிவகயாகாது. 
மனிதர்கள் மட்டுமல்ே யாவனகள் மற்றும் 
காகஙகள்கூட மரணத்வதக் கடக்க, இழப்பின் 
ைலிவய குவைக்க மரணத்வத கூட்டு சடஙகாகக் 
லகாண்டாடுகின்ைன என்பது இஙகு குறிப்பிடத்தக்கது.

ராணி லபான்ைைர்களுக்கு ெவீன உவரயாடல் 
சிகிச்வச (talking therapy), மின் அதிர்ச்சி, மூவளயில் 
இரசாயன மாற்ைஙகவள லசயற்வகயாக உருைாக்கும் 
மாத்திவரகவள விழுஙகுைவத விடவும் அைர் 
சார்ந்த சமூகத்தினலராடு ைாழ்ந்து கூட்டாக 
ைாழ்தலே மனத்வத சாந்தப்படுத்த உதவியிருக்கும். 
மனிதன் சமூக விேஙகு என்பது படித்தைர்களுக்கும் 
பாமரருக்கும் லதரிந்த ஒன்றுதான். இருந்தாலும் 
இன்றுைவர லபண்களும் சமூக விேஙகு என்பவத 
படித்தைர்கள் மற்றும் பாமரர்களும் உணர்ைதாக 
இல்வே. இதற்கு லபண்களின் கவதவயச் லசால்ே 
விவளந்த கவத லசால்லியான கிரிஷானும் 
விதிவிேக்கல்ே.

இந்தக் கவதயில் ைரும் ராணிக்கு ஒட்டி உைைாடத் 
லதவையான சமூகம் என்ை ஒன்று லகாழும்பில் 
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இல்ேலை இல்வே. ைர்த்தக லொக்கஙகளுக்காக 
நிர்மாணிக்கப்பட்ட லபருெகரஙகளில் ைாழ்தல் 
என்பலத கடினம். அதிலும் இந்த ெகரஙகள் 
ஆ ண் க ளு க் க ா க  ஆ ண் க ளி ன ா ல் 
ைடிைவமக்கப்பட்டவையாகலை இருக்கின்ைன. 
லகாழும்பில் ராணிக்கு ொலு சுைர்களுக்குள் ஒரு 
லைவே, ராணிவயலயா அப்பம்மாவைலயா அந்த 
வீட்டில் உள்ள யாரும் ைாரம் ஒருமுவைகூட 
லைளியில் கூட்டிப் லபானதில்வே. ‘லைளியில் லபாக 
அைர்களுக்கு விருப்பம் இல்வே’ என்பது அைர்கள் 
எண்ணம்.

ராணி பிைந்து, ைளர்ந்து, ைாழ்ந்த வீலடன்பது 
இயற்வகயினால் சூழப்பட்ட ஒரு ெந்தைனமாக 
லகாழும்பில் இருந்து ைந்த கிரிஷானின் கண்களில் 
லதன்பட்டது. ராணிக்கு லசாந்த பந்தஙகள் மற்றும் 
துக்கத்வத ைாய்விட்டு லசால்லிப் லபசக்கூடிய 
மனிதர்கள், அைருடன் லசர்ந்து லபாரில் 
பாதிக்கப்பட்ட சமூகம் கிளிலொச்சியில் இருந்தது. 
கூட்டு ைலிவய கூட்டாக அழுது தீர்த்துப் 
பழகியைர்கள் அைர்கள். சடஙகுகள் மூேம் 
லைண்டாத லசாகச் சுவமகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி 
இடும் ைழிகள் அைர்கள் கோச்சாரத்திற்குள் 
இருந்தது. ொகரீக உேகில் இருந்து பார்ப்பைர்களுக்கு 
அது லகாமாளித்தனமாகவும் சடஙகாகவும் 
லதன்படக்கூடும். ஆனால் லதாலளாடு லதாள் 
நிற்கவும் மனம் விட்டுப் லபசவும் லதாள் சாய்ந்து 
அழுது தீர்க்கவும் என் இனம், என் சனம் என்ை 
மலனாபேத்வத அது அைர்களுக்குக் லகாடுத்தது. 
ராணியின் இறுதிக் கிரிவக முடித்து மயானத்தில் 
இருந்து திரும்பும் லபாது, ஒரு குளக்கவரவய பார்த்து 
தானும் காதலி அஞ்சுவும் லசர்ந்து பார்த்த கரும்புலிப் 
லபண்கள் பற்றிய ஆைணப் படத்வத பார்த்த 
ஞாபகம் கிரிஷானுக்கு தட்டுகிைது.

அஞ்சுவும் தற்லகாவேப்பவடக் கரும்புலிப் 
லபண்கள் இருைரின் குணாதிசயஙகள் பற்றி 
அைர்கள் ஓரினச்லசர்க்வகயளர்கள் என்றும் கருத்து 
லசால்கிைார். இதில் குறுப்பிடத்தக்க விடயம் 
என்னலைனில் அைர் பால் லபதஙகள் அற்று ஆண் 
மற்றும் லபண்கலளாடும் உைவை வைத்துக்லகாள்ளும் 
ஒருைர். ஆதனால் அைர் கணிப்பு சரியாக இருக்க 
கூடும் என்பதாக கிரிஷான் நிவனக்கிைார். லமலும் 
லபண்கவள அடிவமப்படுத்தி வைத்த தமிழ்ச் 
சமூகத்தில் குடும்பம், திருமணம் என்ை கட்டுப்பாடான 
பந்தஙகளுக்குள் லபண்கள் அகப்படாமல் இருக்க 
தஙகவளப் புலிப்பவடயில் இவணத்திருக்கோம் 
என்பதும் அஞ்சுவின் கணிப்பு. இவத நிறுை 
மூன்ைாம் நூற்ைாண்டில் இருந்து ஆைாம் நூற்ைாண்டு 
பகுதிகளில் இப்படித்தான் லபண்களுக்காக 
ஆண்ைர்க்கம் நியமித்த அடக்குமுவைகளில் இருந்த 
சமூக ஒழுஙகுகளில் இருந்து தப்ப பல்ோயிரம் 
லபண்கள் புத்த சமய துைவிகள் ஆனார்கள் 
என்பதும் அஞ்சுவின் கருத்தாக இருந்தது என்கிைார் 
கிரிஷான். உேகத்தில் லபண்கள் சம்பந்தமான 
எல்ோப் பிரச்சவனகவளயும் தனிலய லபண்ணியப் 

பார்வையினூடாக மட்டும் பார்த்து கருத்துவர 
லசால்ே முடியாது. ஒருைவகயில் பார்த்தால் 
‘லைறுமலன ஈழ விடுதவேப்லபாராட்டத்தில் லசர்ந்து 
லபாராடிய லபண்கள் லகாதிக்கிை எண்லணயில் 
இருந்து எரிகிை அடுப்பில் விழுந்தைர்கள். 
அப்பாவிப்லபண்கள், அநியாயமாக லசத்துப் 
லபானார்கள்!’ என்கிை லதானியில் அவமந்திருக்கிைது 
லபார் பற்றிய எந்த அறிவும் அற்ை அஞ்சுவின் 
விளக்கம்.

மனிதர்கள் தாம் உண்டு தம் ைாழ்வு உண்டு என்று 
ைாழும் லபாது தீடீர் திடீர் என்று அதி ெவீன 
லகாவேக் கருவிகளுடனும் லபார் விமானஙகலளாடும் 
அந்நிய ஆண்கள் ைவகலதாவகயின்றி ஊருக்குள் 
ஊடுருவி அதிகாவேகளில் அவரத் தூக்கத்தில் 
இருக்கும் அப்பாவி மக்கவள சாகடித்தால், பிடித்து 
சித்திரைவத லசய்தால், ஆண் லபண் என்ை 
லபதமின்றி அைர்கள் லமல் லபார் லதாடுக்கும் 
ஓர்மம் குழந்வதகளில் இருந்து முதியைர்கள் ைவர 
எல்ோருக்கும் பிைக்கும். லபார்ச் சூழலில் ஒரு 
சிறுமியாக ைாழாத அஞ்சுவின் கதாபாத்திரத்திரத்திற்கு 
இவத உணர்ந்திருக்க ைாய்ப்பில்வே. அலத லபாே 
லபண் புலிகள் பற்றி அஞ்சு கூறிய கருத்வத 
ஆலமாதித்த லகாழும்பில் பிைந்து ைளர்ந்த 
லபாருக்குள் ைாழாத கிரிஷானுக்கும் லபாருக்குள் 
ைாழ்ந்த சிறுமிகளின் லகாைத்வத உணர 
ைாய்ப்பில்வே.

இந்த இேக்கியப் பிரதியின் இேக்கு என்லைன்பது 
ொைவே ைாசித்து முடித்த பின்னரும் எனக்குப் 
புரியவில்வே, பே விடயஙகவள தத்துைக் 
கண்லகாண்டும் லபரிய லபரிய விடயஙகவள பாமர 
மனிதர்களின் கருத்துவர லபாேவும் உவரக்கிைது. 
எது எப்படி இருப்பினும் Booker Prize ற்குத் 
லதர்ைாகிய இந்ொைல் ஏலதா ஒரு விதத்தில் அதற்கு 
தகுதி ைாய்ந்த இேக்கியத் தரத்வத எட்டியிருக்க 
லைண்டும் என்பது மறுக்க முடியாத ஒன்று. ஒரு 
ொைல் Booke r Pr i z e ற்கு லதர்ைாக எந்த 
அளவுலகால்களினால் அளக்கப்படுகிைது என்பதும் 
என்வனப் லபான்ை சாதாரண ைாசகர்களுக்குத் 
லதரிய ைாய்ப்பில்வே.

பே  இடஙகளில் மனித  மனஙகளின் 
ஆழஙகளுக்குள் லசன்று உளவியல் தத்துைஙகவள 
அழகாகச் லசான்ன அனுக், ொைலின் ைடிைத்தில் 
கைனம் லசலுத்திச் லசான்ன தகைல்களில் 
லசறிவைக்கூட்டி சிே மாற்ைஙகவள லசய்திருப்பின் 
ைாசகர்கள் புத்தகத்வத வகயில் தூக்கிய தருணத்தில் 
இருந்து ைாசித்து முடிக்கும் ைவரயிலும் ைாசிப்பின் 
ஆர்ைம் அைர்களிடம் நிவேக்க உதவி இருக்கும்.

குறிப்பு:
A Passage North 2021Sri Lanka novel written by Anuk 

Arudpragasam published on 13 July 2021 by Hogarth Press in the 
United States[2]and by Hamish Hamilton in India.[3] It was also 
published by Granta Books in the United Kingdom on 15 July 2021

ென்றி : இவணயலைளி தந்த  படஙகள்

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர, இஙகிலாந்து
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நன்றி : 
இப்போட்டிககோன பணபபரிசிலன 
வழங்கும் கவிஞர் கி.பி.அரவிந்தன் 

குடும்பம் சோர்போக 
அவர்்தம் துலணவியோர் திருமதி சுமதி 
மற்றும் ைண்டன் துளிர் நணபர்கள்

வோழ்த்துககளு்டன் கோகலகச் சிறகினி்ை 
இ்தழ்க குழுமம்

தெதாட்டியின் விதிமுலறகள்
1.���ப�ோட்டியோளர்கள்�(நூலோசிரியர்கள்)�தமது�தன்விவரக்�
குறிப்பு்களள�இயற்�யர,�புளை்�யர,�மு்கவரி,�
்ெலப�சி�உள்ளிட்்ட�விவரங்களு்டன்�kipian2022kaakka-
icirakinile@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�மூல்மோழியிலிருந்து�
தமிழில�்�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 . � வ ோ ெ ்க ர ்கள் � 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.

தேர்ந்ேடுக்்கப்படும் இரண்டு 
நூல்களுக்கு ேலா 

சான்றிேழ் மற்றும் 
10,000 இ்நதிய 

ரூ்பாய்்கள்

ஒரு ஊக்்கப்பரிசு

சான்றிேழ் மற்றும் 
5000 இ்நதிய 
ரூ்பாய்்கள்

சிறபபுப ்பரிசு

வாச்கர்களுக்்கானது 
ஓராண்டு 

்காக்ள்க ச்நோ

்பரிசு்கள்
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‘சென்றிடுவீர் எட்டுத்திககும் கை்லச் செல்வஙகைள் யாவும் சகைாணர்ந்திஙகு செர்ப்பீர்’ என்கிற மாகைவி 
பாரதியின் கைன்்வ நன்வாககும் முயற்சியில இதுவும் ஒன்று.

தைரிவுக்குரிய ைகுதி: இநை நூற்றாண்டில் 2000 ஜனவரி முைல் 2020 டிசம்பர் வதை 
பி்த�றாழியிலிருநது முைற ்பதிப்பறாக ைமிழில் தவளிவநை த�றாழித்பயர்பபு நூல்கள்

நூல்களை அனுப்ப வேண்டிய மு்கேரி:
கதாக்லகச சிறகினிதை, 288, டதாக்டர் நதடென் ெதாலை,
திருவலலிக்தகணி, பென்லன - 600 005 இந்தியதா

மின்னஞ்சல : kipian2022kaakkaicirakinile@gmail.com

பநறியதாைர்:  மதிப்பிற்குரிய இ. ெதமநதாெ ஐயர் (இங்கிைதாந்து)

நடுேர் குழு:  தெரதாசிரியர் க. ெஞ்ெதாங்கம (இந்தியதா)
  முலனவர் தக.எம. தவணுதகதாெதால (இந்தியதா)
  எழுத்தாைர் என் ெரவைன் (தநதார்தவ)
  எழுத்தாைர் அமரந்த்தா (இந்தியதா)

‘கைாக்கைச் சிறகினிசல’ இதழின் சதாடககை கைால சநறியாளர் கவிஞர் கி.பி.அரவிந்தன் கைனவின் மீதியில எழும் 
புதிய தடமாகை இப்சபாட்டி அ்மயும்.

கவிஞர் கி.பி.அைவிநைன் 
ஏழறாவது ஆண்டு நிதனவு

இலக்கியப் 
பரிசுப் பபோட்டி

கறா
க்த

கச்
 சி்

கினிலே இைழ் முன்தனடுக்கு
ம

ம�ொழிமெயர்ப்பியல்
சிறந்த ம�ொழிமெயர்ப்பு நூலுக்ொன

ெரிசுப்்ெொட்டி - 2022
(திருவள்ளுவைறாண்டு - 2053)

நூல்கள் ேந்து 
வ்சர வேண்டிய 
்களைசி நாள்:
31.01.2022

தெதாட்டி முடிவு: மதார்ச 2022


	MergedFile
	MergedFile
	MergedFile
	MergedFile

