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60ஆவது ஆண்டு குடியரசுதின விழாவின்பாது 
தமிழ்ாட்டின சார்பில் வடிவமைக்கபபட்்ட அலங்கார 
வண்டி்கமை அப்பாது சசய்தித்துமை இயககு்ரா்க இருநத 
திரு. இமையனபு அவர்்கள் ‘தமிழ்க அரசின சார்பில் நீங்க்ை 
்்ரில் சசனறு ்தர்வுககுழுவி்டம் விைககிச் சசால்லுங்கள்’ 
எனறு ் ்கட்டுகச்காண்்ட்தாடு, ஒரு ஐ.ஏ.எஸ் அதி்காரிமயயும் 
எனனு்டன ச்டல்லிககு அனுபபிமவத்தார். ் தர்வுககுழுவின 
முனபு ஒவசவாரு ைாநிலத்தவரும் தங்கைது வடிவமைபமப 
எடுத்து விைககுவர். ்தர்வுககுழுவினர் வண்டி்களின 
வடிவமைபபு, அதன உட்சபாருள் ைற்றும் ்கலாச்சாரப 
பினனணி குறித்தும் விசாரித்துத்தான ் தர்வு சசய்வர். அதில் 
ஒரு ைாநிலத்தவர் ்காண்பிககும் சித்திரத்மத ் தர்வுககுழுவில் 
உள்ைவர் அம்ைாநிலத்தவரா்க இருபபின அவர்்க்ை 
முனவநது விைக்கைளிபபதுவும் ் ்டககும்.

தமிழ்ாட்டிலிருநது சசனறிருநத ்ாங்கள் தமிழ்ாட்டின 
பங்கா்க ‘திருபபூர் குைரன’ சிற்ப வடிவத்மதக ்காண்பித்த்பாது 
உ்ட்ன நிரா்கரித்தார்்கள். அவர் யார் என்ை சதரியாது 
எனைார்்கள். ‘இனி்ைல் சதரியட்டு்ை’ என்ைன ்ான. 
தமிழ்ாட்டில் வ்டபுலத்து ் தசியத் தமலவர்்களின சபயர்்கமை 
பிள்மை்களுககும் சதருக்களுககும் ்கட்டி்டங்களுககும் சூட்டி 
்ாங்கள் ைகிழநதிருககி்ைாம் சதரியுைா? எனறு சசான்னன. 
அவர்்கள் ்காதுச்காடுத்துக ்்கட்பதாய் இல்மல. அனமைய 
தினத்தில் ‘சுதிர்தார்’ எனை ்கார்ட்டூனிஸ்ட் ் தர்வுககுழுவில் 
இருநதார். இபபடி அவர் சசானனவு்டன எனககு அவரினமீது 
இருநத அபிைானம் அபபடி்ய ்பாய்விட்்டது. குழுவில் 
இருநத தமிழ்ாட்ம்டச் ்சர்நத ஒருவர் ‘ஏன ருகைணி 
்தவிமய வடிவமைக்கககூ்டாது’ எனறு ்்கட்்டார். ஒரு 
முனமுடி்வாடு வநது குழுவில் ்பசாைல் அைர்நதிருநது 
்கம்டசியில் ் பசியவர் ஒரு பார்பபனர் எனபமத அறிந்தன. 
்வறு வழியில்லாைல் ்ாங்கள் ச்காண்டு சசனறிருநத 
கிராமியக ்கமலஞர்்கமைகச்காண்்ட டிமசன ைட்டும் 
்தர்நசதடுக்கபபட்்டது. சற்று ஏைாற்ைத்து்ட்ன்ய ்ாங்கள் 
அப்பாது தமிழ்ாட்டுககுத் திரும்பி வந்தாம்.

என்வ, தமிழ்ாட்டு அரசியமல, வரலாற்மை , 
சதானமைமய, தியா்கத்மத ைறுபபதும் ைமைபபதும் 
நிரா்கரிபபதும் வ்டவர்்கள், குறிபபா்க பார்பபனர்்கள் 
சதா்டர்நது சசய்துவரும் அரசியல்தான. இதற்கு முற்றுபபுள்ளி 
மவக்க ் வண்டும்.

- டிராட்ஸ்கி மருது

வடவர்களின் அரசியல்
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காக்க கரவா க்ரந்துண்ணும்
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திருவள்ளுவராண்டு 2053

மாசி
பிபரவரி 2022

ஆசிரியர்
வி. முத்தையா

9841457503

ப�ாறுப�ாசிரியர்
க. சந்திரசசகரன்

9715146652

ஆசிரியர் குழு
இரா. எட்வின்

முகிலன்
அமரந்ததைா

கசன்

பதைாடகக கால பெறியாளர்கள்
கி. பி. அரவிந்தைன்
வீர. சந்தைானம்

பெறியாளர்கள்
டிராட்ஸ்கி மருது
க. �ஞசாஙகம்

சக. எம். சேணுசகா�ால்

புலம்ப�யர் ொடுகளுககான
பதைாடர்புககு:

கனடா:
மான்சிங

T. Rajahmansinghe
aharaj34@yahoo.ca

ஐசராப�ா:
க. முகுந்தைன்
K. Mukunthan

kmukunthan@gmail. com

கைாக்கையில் வவளியாகும் கை்ை, 
கைவி்ை மற்றும் கைட்டு்ரகைளின் 
கைருத்துகைள், கைட்டு்ரயாளரகைளின் 

கைருத்ைாகும். கைாக்கையின் கைருத்ைாகைாது.

ந்திய ஒன்றியத்தின் ஆட்சி, அதிகாரத்தில் இருக்கும் 
பாஜக ஒரரரேசம், ஒரரமேம், ஒரரமமாழி என்கிற 
பிரிவினைமுழக்கத்னே மூரக்கமாகமுன்னவைத்து 
களமாடத் மோடங்கியரபாதுோன் சின்ைஞ்சிறு 

மாநிலக்கட்சிகள்கூட ரோள்ேட்டிக்மகாண்டு ரேசம் 
காபரபாம் என்கிற முழக்கத்ரோடு களத்துக்கு வைந்ேை. 
அதிலும், ஒன்றிய அரசின் நயவைஞ்சகத்னேயும் சூதுவைானேயும் 
மக்கள்மன்றத்தில் ேயங்காமல் மவைளிபபடுத்திை, 
விடுேனலச்சிறுத்னேகள் ரபான்ற சமூகநீதிக்கட்சிகள். ேைது 
கூரிய அரசியல் பாரனவையாலும் ரபாராட்டக்களத்தின் 
வைழியாகரவை அரசியல்களத்னேத் ேமோக்கிக்மகாண்டுள்ள 
அரசியல் சாதுரயத்ோலும் மநஞ்னசநிமிரத்தி , 
’மவைல்லபரபாவைது மநுநீதியா, சமூகநீதியா என்பனேப 
பாரத்துவிடுரவைாம்’ எை அரசியல்எதிரிகனளக் களச்சமருக்கு 
அனழத்ோர மோல். திருமாவைளவைன். ஆளில்லாே 
னமோைத்தில் கம்புசுற்றிக்மகாண்டிருந்ே, சைாேை 
சக்திகளின் ஆட்டத்னே மக்கரள ேமது வைாக்குரினம மூலம் 
ஒடுக்கி னவைத்ேைர. ேமிழநாட்டில் திமுக ேனலனமயிலாை 
கூட்டணி மபரும் மவைற்றினயப மபற்று ஆட்சிக்கு வைந்ேது.

ஆைாலும், காலங்காலமாய் அண்டிப பினழத்துக்மகாண்ரட 
ஆட்சிஅதிகாரத்னேச் சுனவைத்துமகிழவைதில் னகரேரந்ே 
கூட்டத்திைர, ‘ஆட்சிோன் உங்கள்னகயில்! ஆைால் 
அதிகாரம் எபமபாழுதும் எங்கள்னகயில்ோன்!’ என்பனே 
மீண்டும் மீண்டும் மமய்பபித்துக்மகாண்ரட இருக்கிறாரகள். 
ஆட்சிஅதிகாரத்துக்கு முகம்மகாடுக்கிற அதிகாரிகள்எல்லாம் 
இந்ேஅரசின் கட்டுபபாட்டில்ோன் இருக்கிறாரகளா, 
என்பரே ஐயமாக இருக்கிறது. ஆட்சிபபணி மசய்யும் 
அதிக ா ரி கள்  எங் ரக ா  மவைறித்துப  ப ா ர த்து க் 
மகாண்டிருக்கிறாரகள். காவைல்பணி மசய்யும் அதிகாரிகள் 
யாருனடய கட்டனளக்ரகா காத்துக்கிடக்கிறாரகள். 
வைழக்குமன்றங்கள் சட்டத்னேயும் நீதினயயும் முன்நிறுத்ோமல் 
கனேகனளயும் கற்பனைகனளயும் முன்னவைத்து நீதி 
ரபசுகின்றை. இதுரபான்ற ரநரவுகளில் கண்காணித்து 
கடிவைாளம்ரபாடரவைண்டிய மபாறுபபுமிக்க நீதிபரிபாலை 
உயரஅனமபபுகள் மமௌைம்சாதிக்கின்றை. இவவைாறாை 
தீரபபுகள் நானளயநீதிக்குத் ேவைறாை முன் மாதிரியாகிவிடுரம 
என்கிற அச்சமும் கவைனலயும்கூட அவைரகளிடத்தில் 
மவைளிபபட்டோகத் மேரியவில்னல. இருபத்துநான்கு 
மணிரநரமும் மமல்லுவைேற்கு எது கினடத்ோலும் சரி என்கிற 
முடிவுக்கு காட்சி ஊடகங்கள் வைந்து பல ஆண்டுகள் 
ஆகிவிட்டை.

மூன்றாம்ேர, நான்காம்ேரப ரபச்சாளரகனளபரபால சில 
அரசியல் கட்சிகளின் ேனலவைரகரள ஊடகங்களின்முன் 
நின்றுமகாண்டு மபாய்கனளயும் அவைதூறுகனளயும் 

அரசு இங்கே!
அதிகோரம் எங்கே?

இ
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கூச்சமின்றிப ரபசுகிறாரகள். அந்ே இடத்தில் 
க ா வை ல் து ன ற  ன க க ட் டி ச்  ர ச வை க ம் 
மசய்துமகாண்டிருக்கின்றது. ஆைால் நடந்ே 
நிகழவுகனளயும் அேன் வைரலாறுகனளயும் 
எடுத்துபரபசுகிற ேனலவைரகனள காவைல்துனறத் 
ேடுத்து நிறுத்துகிறது. ‘முகக்கவைசம் அணியாமல்வைந்து 
வைாக்குவைாேம் மசய்ோர’ என்கிற காரணத்னேச் 
சுட்டி ஒரு எளிய குடும்பத்னேச் ரசரந்ே 
சட்டக்கல்லூரி மாணவைனர இரவு முழுவைதும் 
காவைலரகள் மகாடூரமாகத் ோக்கியுள்ள நிகழவு 
மவைட்கக்ரகடாைது. ‘பள்ளி விடுதியின் காபபாளர 
கடுனமயாை ரவைனலகனளக் மகாடுத்து 
படிக்கவிடாமல் மைஅழுத்ேம் ேந்ோர ’ 
என்பேற்காகத் ேற்மகானல மசய்துமகாண்டோகச் 
மசால்லபபடும் மாணவியின் வைழக்கு நீதினய 
ரநாக்கி நகராமல் அரசியனல ரநாக்கி 
நகரத்ேபபட்டிருபபது துயரமாைது. இந்ேச் 
சூழலில் இனவை எல்லாவைற்னறயும் எவவிேச் 
சலைமுமில்லாமல்  அரசு  ரவைடிக்னக 
பாரத்துக்மகாண்டிருபபோகரவை மக்கள் 
கருதுகிறாரகள். அரசுக்குப மபாறுனமயும் 
நிோைமும் ரவைண்டும்ோன். ஆைால் இந்ே 
நிோைமும் மபாறுனமயும் மமத்ேைம் என்று 
கருேக்கூடிய அளவுக்கு மிகவும் ஆபத்ோைது.

மிகச் சாோரண ரவைனலகளுக்குக்கூட ஆயிரக் 
கணக்கில் லஞ்சம் ரகட்கிறாரகள் அரசு 
அதிகாரிகள். பத்திரம் பதிவு மசய்ய லஞ்சம்; 
வில்லங்கச் சான்றுமபற லஞ்சம்; விவைசாயக் 
கடன்வைாங்க லஞ்சம்; இயற்னக விவைசாயச் 
சான்றிேழ வைாங்க லஞ்சம்; மின் இனணபபுப மபற 
லஞ்சம்; பட்டா வைாங்க லஞ்சம்; சாதிச்சான்றிேழ 
வைாங்க லஞ்சம்; ஆோர அட்னட வைாங்க லஞ்சம்; 
குடும்ப அட்னட வைாங்க லஞ்சம்; வீட்டுவைரிக்கு 
லஞ்சம்; குடிநீர இனணபபுக்கு லஞ்சம்; வைருமாைச் 
சான்றிேழ வைாங்க லஞ்சம்; இலவைச மருத்துவைச் 
ரசனவை மபற லஞ்சம்; புகானரப பதிவுமசய்ய 
லஞ்சம்; நீதிமபற லஞ்சம்; மசத்ே பிணத்னே 
சுடுகாட்டில் மகாண்டுரபாய் எரிக்கவும் லஞ்சம்; 
லஞ்சம்.. லஞ்சம்... எல்லா இடங்களிலும் லஞ்சம்...

கூட்டிக் கழித்துபபாரத்ோல் எல்லாக் 
காலத்திலும் அரசுகள்ோன் மாறுகின்றைரவை 
ேவிர அரசாங்கங்கள் வைழனமரபால அது 
ே ன் ரப ா க் கி ர ல ர ய  ம ச ய ல் ப ட் டு க் 
ம க ா ண் டி ரு க் கி ன் ற ை .  அ ன ே க் 
கட்டுபபடுத்துவைாரும் இல்னல; ேட்டிக் ரகட்பாரும் 
இல்னல. ஆட்சி மாற்றம் என்பது மவைறும் அரசு 
மாற்றமாய் மட்டுரம எஞ்சி நிற்கிறது . 
அபபடியாைால் ஆட்சியாளரகளிடத்திரல அரசு 
இருக்கிறது, அதிகாரம் யாரனகயில் இருக்கிறது, 
என்கிற ரகள்வினய குடிமக்கள் ரகட்கத் மோடங்கி 
இருக்கிறாரகள். இேற்காை பதினல மசயலில் 
காட்டரவைண்டிய கடனமயும் மபாறுபபும் 
அரசுக்கு இருக்கிறது. அரசுோன் அனே 
மவைளிபபடுத்ேரவைண்டும்.
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கட்டுரைக. பழனித்துரைgpalanithurai@gmail.com

அரசியல் சாசனத்தை 
மறுபரிசீல்ன சசயயவேண்டிய காலம் ேந்துவிட்டது

இன்று அ்ரசியல் என்்பது 
வித்தை காட்டும் செயோக 
மாறி லதைரதைலுடன் நின்று 

விடுகிறது. இநதை 
நி்ேதைான் மககளாட்சிககு 
ஆ்பத்தைக சகாண்டு 
வருகிறது. எனலவ ஒரு 
புதிய மககளாட்சி ்ப்டகக 
கட்சி அ்ரசிய்ேத 
தைாண்டி, ஒரு மககள் 
அ்ரசிய்ேக கட்டி 

அடிப்ப்ட மாறறததிறகு 
விததிட முடியுமா 

என்்பதுதைான் இன்்றய 
லதைடுதைோக இருககிறது. 
அதைறகான தை்ேவரகள் 
ஆதம ெகதியுடன் 

யா்ராவது கி்டப்பாரகளா 
என்்பதுதைான் ்பேரின் 

ஏககம்.

அண்னமயில் மவைளிவைந்துள்ள இரண்டு ஆய்வு அறிக்னககள் 
மபாதுச்சிந்ேனை உனடரயானர பனேபனேக்க னவைக்கும் மசய்திகனளக் 
மகாண்டுவைந்து ேந்துள்ளை. ஒன்று: ஐ.நாவின் மானுட ரமம்பாட்டு அறிக்னக. 
இரண்டு ஆக்்ஸபாரமின் உலக ஏற்றத்ோழவு அறிக்னக. இரண்டு: 
அறிக்னககளும் மானுட சமூகம் பற்றியதுோன்.

இந்தியாவின் நினலனமனயயும் அந்ே அறிக்னககனள னவைத்து நாம் 
புரிந்துமகாள்ளலாம். மபாருளாோர வைளரச்சி, மக்கள் வைாழக்னகத்ேரம் உயரவு, 
சமூக ரமம்பாடு எை மக்களின் நலனுக்காகச் மசயல்படுவைோக அரசாங்கங்கள் 
கூறி ஒரு 40 ஆண்டு காலத்தில் இயற்னகச் சூழனல உலகம் ரோற்றிய 
காலத்திலிருந்து இபபடிச் சீரரகடு அனடயச் மசய்ேது கினடயாது. இந்ே 40 
ஆண்டு காலத்தில் புவி பனடக்கபபட்டது மானுடத்திற்காக என்ற 
சிந்ேனையில் இயற்னகச் சூழனல சிதிலமனடய னவைத்துவிட்ரடாம். அண்டம் 
அனைத்தும், அண்டத்தில் இருக்கும் அனைத்து உயிரிைங்களுக்காைது 
என்பனே மறந்து மபாருள் ரசகரிக்கும் ரநாக்குடன் அண்டத்னேரய நாம் 
நினலகுனலய னவைத்துவிட்ரடாம். அேன் வினளவு மோடரந்து மானுடம் 
ரபரிடரகனளச் சந்தித்து வைருகிறது. மானுடம் இன்று ஒரு புதிய புரிேலுடன் 
மசயல்பட்டாக ரவைண்டிய சூழலுக்கு ேள்ளபபட்டுள்ளது. மானுடத்திற்கும் 
அண்டத்திற்கும் உள்ள உறவுமுனற பற்றிய புரிேல், மானுடத்திற்கும் 
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இயற்னகக்கும் உள்ள உறவுமுனற பற்றிய புரிேல் 
ஏற்பட்டு வினரந்து மசயல்படவில்னல என்றால் 
மிகபமபரிய ரபரழினவை உலகம் சந்திக்கபரபாகிறது 
என்ற அபாயச் சங்னக இந்ே அறிக்னக 
ஊதினவைத்துள்ளது.

இேற்காை மபாது விவைாேம் ஆளுனகத் ேளங்களில் 
நனடமபறுகிறோ என்று கூரந்து கவைனித்துபபாரத்ோல் 
எங்குரம அந்ேப புரிேலுடன் மசயல்படுவைோகத் 
மேரியவில்னல. நம் ேனலவைரகள் அனைவைரின் 
உனரகளிலும் ட்ரில்யன் டாலர மபாருளாோர 
வைளரச்சினய ரநாக்கி மசயல் திட்டம் வைகுக்க 
ரவைண்டும் என்ற கருத்னேத்ோன் முன் னவைத்துக் 
மகாண்டுள்ளைர. இந்ே ஐ.நா. அறிக்னகனய 
உள்வைாங்கிப படித்துவிட்டு இபபடிபபட்ட 
உனரகனளக் ரகட்கும்ரபாது அடிவையிற்றில் நமக்கு 
பயம் ஏற்படுகிறது. இரட்னட இலக்க வைளரச்சி என்று 
நம் ேனலவைரகள் ரபசுகின்றாரகள். இரட்னட இலக்க 
வைளரச்சியில்ோன் வைறுனமனயக் குனறக்கமுடியும் 
என்றும் வைாதிடுகிறாரகள். எந்ேக் ரகாட்பாடு 
வைறுனமனய ஒழிக்க இரட்னட இலக்க வைளரச்சி 
ரேனவை என்று கூறுகிறது? 3% மபாருளாோர 
வைளரச்சியில் நாட்டிலுள்ள அனைத்துத் ேரபபு 
மக்களுக்கும் ரேனவையாை அடிபபனட வைசதிகனளச் 
மசய்து மானுட வைாழவு எபபடி வைாழ ரவைண்டுரமா 
அபபடி மரியானேயாை வைாழக்னகனய வைாழ 
னவைக்கும் பல நாடுகள் நம் கண்ணுக்கு ஏன் 
மேரியவில்னல.

இந்ே இடத்தில்ோன் உலகஏற்றத்ோழவு பற்றிய 
அறிக்னகனய நாம் பரிசீலனை மசய்ய ரவைண்டி 
உள்ளது. அோவைது 8.5 சேவிகிேம் மபாருளாோரம் 
வைளரந்ேரபாது அந்ேப மபாருளாோரம் மக்களின் 
வைாழக்னகத் ேரத்னே உயரத்தி விட்டோ? வைறுனம 
சற்று குனறந்ேது என்பது உண்னமோன், ஆைால், 
இந்ேக் மகாடிய மோற்று அனேத் ேகரத்து விட்டது. 
ஆனகயால்ோன் இந்தியாவில் 80 ரகாடி மக்கள் 
அரசுேரும் இலவைச உணவுோனியங்கனள நம்பி 
உணவுபபாதுகாபனப மபற்றுக் மகாண்டுள்ளைர. 
இந்ேப புள்ளிவிபரம் கூறும்மசய்தி என்ை? அனடந்ே 
மபாருளாோர வைளரச்சி அனைத்துத்ேரபபு 

மக்களுக்கும் பகிரந்ேளிக்கபபடவில்னல என்ற 
உண்னமனயத்ோரை!

உலக ஏற்றத்ோழவு அறிக்னக, இதுவைனர உலகம் 
கண்டிராே ஏற்றத் ோழவுகனள சந்திக்கிறது என்றும் 
அனடந்ே வைளரச்சியில் வைளரந்ேவைரகள் ஒரு சிலரர, 
வைளங்கள் சூனறயாடபபட்டது மட்டுமின்றி, 
மசாத்துக்கனள ேனிமனிேரகள் னகக்கும் மபருமளவு 
மகாண்டு வைந்து விட்டைர. இேன் வினளவு 
மபரும்பான்னம மக்கள் அடிபபனடத் ரேனவைகளுக்கு 
அரசாங்கம் ேரும் இலவைசங்கனள ரநாக்கி 
காத்திருக்கும் சூழலுக்குத் ேள்ளபபட்டுள்ளைர 
என்பனேத்ோன் படம் பிடித்து காட்டுகின்றது இந்ே 
அறிக்னக. அது மட்டுமல்ல அடினமத் ேனளயிலிருந்து 
விடுபட்டு சுேந்திரம் மபற்று மக்களாட்சி 
னகக்மகாண்டு மசயல்பட்டு வைரும் நாடுகளும் என்ை 
மசய்கிறது என்றால் குடிமக்களுக்கு ரேனவையாை 
வைாய்பபுக்கனளயும் வைசதிகனளயும் உருவைாக்கி 
அவைரகனள மசயல்பட னவைத்து சுயமரியானேயுடன் 
கூடிய மானுட வைாழக்னகனய வைாழ வைழி மசய்ய 
இயலாமல் மக்கனள பயைாளிகளாகரவை னவைத்து 
இலவைசங்களுக்கு ஏங்கும் நினலயில் அவைரகனள 
வைாழ னவைத்து, அரசாங்கத்னே ேன் எஜமாைன் 
எைவும், ோங்கள் குடிபனடகள் எைவும் சிந்திக்கும் 
சூழலிரலரய னவைத்து விட்டைர. இந்ே இடத்தில் 
உலக ஊழல் அறிக்னகனய சற்றுப புரட்டிைால் ஓர 
உண்னம நமக்குப புலபபடும். இந்ே 40 ஆண்டு 
காலத்தில்ோன் ஊழல் பற்றி மபருவிவைாேம் 
முன்மைடுக்கபபட்டு, சில நாடுகளில் நாட்டின் 
அதிபரகளும், அனமச்சரகளும், முேல்வைரகளும் 
சினறச்சானல மசன்று வைருவைனே நம்மால் பாரக்க 
முடிகிறது.

இந்ேப மபாருளாோர வைளரச்சி வைந்ேரபாது எது 
விவைாேப மபாருளாக இருந்திருக்க ரவைண்டும் 
என்றால் மக்களின் வைாழக்னகத்ேரம் உயரவைனேப 
பற்றித்ோன். ஆைால் அந்ே இடத்தில் எது இருந்ேது 
என்றால் மபாருளாோர வைளரச்சிக்காை சீரதிருத்ேம் 
மற்றும் ஊழல் என்ற இரண்டு ரமரலாங்கி இருந்ேது 
மபாதுத்ேள விவைாேங்களில். இந்ே இடத்தில் நாம் 
எங்கு ரோற்ரறாம், எங்கு நாம் ேவைறு இனழத்து 
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ப�ொருளொதொர வளர்ச்சி 
வநதப�ொது எது விவொதப் 
ப�ொருளொக இருநதிருகக 

பவண்டும் என்ொல் 
மககளின வொழக்கததரம் 
உயர்வ்தப் �ற்றிததொன. 
ஆனொல் அநத இடததில் 
எது இருநதது என்ொல் 

ப�ொருளொதொர 
வளர்ச்சிககொன 

சீர்திருததம் மற்றும் ஊழல் 
என் இரண்டும் 

பமப�ொங்கி இருநதது.

விட்ரடாம் என்று ஆராய ரவைண்டும். அரே 
ரநரத்தில் இன்மைாரு அதிரச்சி ேரும் கருத்னே நாம் 
கவைனிக்கத் ேவைறக்கூடாது. 2012 ஆம் ஆணடு என்.
சி.ஏ.இ.ஆர (NCAER) என்ற அகில இந்திய ஆராய்ச்சி 
நிறுவைைம் மக்கள் கருத்ேறியும் ஓர சரரவை 
நடத்தியிருக்கிறது. 2005 ஆம் ஆண்டும் இந்ே 
நிறுவைைரம அபபடிபபட்ட ஒரு சரரவை நடத்தி 
புள்ளி விபரங்கனள னவைத்துள்ளது. அரேரபால் 
மக்கள் கருத்ேறியும் சரரவைனய 1971லும் 1996லும் 
சி.எ்ஸ.டி.எ்ஸ (CSDS) என்ற ஆய்வு நிறுவைைம் 
நடத்தியுள்ளது. கனடசியாக 2012 ஆம் ஆண்டு 
நடத்தி 2015ம் ஆண்டு மவைளியிட்ட சரரவை 
அறிக்னகயில் மக்கள் கூறிய கருத்து மக்களாட்சி 
பற்றி நம்னம ஆழந்து சிந்திக்க னவைக்கிறது.

முன்மபல்லாம் அரசாங்கத்தின் மீது நம்பிக்னக 
இருக்கிறது, நீதி மன்றத்தின் மீது நம்பிக்னக 
இருக்கிறது, அரசுத் துனறகள் மீது நம்பிக்னக 
இருக்கிறது என்று ஓரளவுக்குக் கூறிய மக்கள் 2012ல் 
எங்களுக்கு இனவை எேன் மீதும் 
ந ம் பி க் னக  இ ல் னல . 
அரசியல்வைாதிகள் குறிபபாக 
நாங்கள் ரேரந்மேடுத்ே சட்டமன்ற 
பாராளுமன்ற உறுபபிைரகள் 
ஏ ன ழ க ளு க் க ா க ச் 
மசயல்படுவைதில்னல. அவைரகள் 
வை ச தி ய ா ை வை ர க ளு க் கு , 
கம்மபனிகளுக்கு மசயல்பட்டு 
ஊழல் மசய்வைதில் கவைைமாக 
இருக்கின்றாரகள் அது மட்டுமல்ல, 
ஊரில் உள்ள குற்றப பின்ைணி 
மகாண்டவைரகனள அரசியலுக்குள் 
மகாண்டுவைந்து மக்கனள அடக்க 
முயற்சிக்கின்றாரகள் என்ற 
கருத்னே மேரிவித்துள்ளைர. 
உங்களுக்கு என்ை ரவைண்டும் 
என்ற ால்  எங் களுக்கு  ஒரு 
வைலினமயாை, மக்கனள ரநசிக்கும், 
துணிவுள்ள ேனலவைன் ரவைண்டும் என்று 
கூறியிருக்கிறாரகள் .  இவைற்னறமயல்லாம் 
படிக்கும்ரபாது, நமக்கு என்ை ரோன்றுகிறது 
என்றால், நாம் மபற்ற கல்வி, நம் ேனலவைரகள் மசய்ே 
தியாகம், நாம் அனடந்ே வைளரச்சி யாருக்காைது நம் 
அரசியல் கட்சிகள் ஏன் இந்ே அவைபமபயனர ோங்கி 
நிற்க ரவைண்டிய சூழலுக்கு ேள்ளபபட்டுள்ளை. நம் 
இன்னறய ேனலவைரகள், அரசியல்வைாதிகள் 
அனைவைரும் ஊழல்வைாதிகளா, நம் அதிகாரிகளும் 
ஊழியரகளும் ரமாசமாை ஊழல் புரிகின்றைரா, 
நம் மக்கள் ஊழனல சகிக்க பழகிவிட்டைரா என்று 
ரகட்கத் ரோன்றும். நம் கட்சிகளில் இன்றும் தியாகி 
நல்லக்கண்ணு ரபான்றவைரகள் இருக்கின்றாரகள். 
சமீபத்தில் இறந்ே மதுனர சட்டமன்ற உறுபபிைர 
நன்மாறன் எபபடிபபட்ட தியாக வைாழவு வைாழந்ோர 
என்பது அனைவைருக்கும் மேரியும். ஆளும் கட்சியில் 
இருந்தும் ேங்கள் குழந்னேகளுக்கு திருமணம் முடிக்க 
மு டி ய ா ம ல்  க ட் சி க் க ா க  உ ன ழ க் கு ம் 
அரசியல்வைாதிகனளயும் இன்று பாரக்க முடிகிறது. 
அரேரபால் மசயலர பேவிவைனர வைந்ேவைரகள் சிலர 
கடனுடன் வைாழவைனேயும், மசாந்ே வீடு கட்டுவைனே 

கைவைாக னவைத்து வைாழவைனேயும் டபபிச் ரசாறு 
ேங்கள் வீடுகளிலிருந்து எடுத்து வைந்து சாபபிடுவைனேயும் 
நாம் பாரத்து வைருகிரறாம். இருந்தும் ஏன் இந்ேநினல 
என்பதுோன் பலருக்கு புரியாே புதிர. நீண்ட 
நாட்களுக்கு முன் ரநரு பிரேமராக இருந்ேரபாது 
உலகப புகழ மபற்ற மபாது நிரவைாகவியல் வைல்லுைர 
பால் ஆபபில்பி இந்தியா வைந்திருந்ோர. அவைரிடம் 
ரநரு ஒரு ரவைண்டுரகாள் னவைத்ோர. எங்கள் 
நிரவைாகக் கட்டனமபனப ஆய்வு மசய்து எைக்கு 
ஒரு பரிந்துனர வைழங்குங்கள் என்பதுோன். அவைரும் 
அந்ே ரவைண்டுரகானள ஏற்றுக்மகாண்டு ஒரு ஆய்வு 
அறிக்னகனய ேயார மசய்து சமரபபித்ோர. அது 
மிகபமபரிய அறிக்னக அல்ல. அது ஒரு சிறிய 
அறிக்னக ஆைால் அந்ே அறிக்னகயில் பிரச்சினையின் 
மூலத்னேத் மோட்டுவிட்டார.

அவைர கூறியேன் சாரம் “உங்கள் நிரவைாகக் 
கட்டனமபபு காலனியாதிக்க காலத்தில் 
கட்டபபட்டனவை. அது சுரண்டலுக்காகக் 

க ட் ட ப ப ட் ட ன வை .  அ து 
மவைகுதூரத்தில் இருந்து மக்கனள 
ரமய்த்து சுரண்டி, பேவியில் 
இருந்ேவைரகளுக்கும் பேவினயத் 
ேந்ேவைரகளுக்கும் மசயல்பட்ட ஒரு 
அனமபனப சுேந்திரம் அனடந்ே 
நாட்டில் மோடரச் மசய்வைது 
சுரண்டனல ரவைறு ஒரு வைடிவைத்தில் 
மசயல்பட னவைக்கும். எைரவை 
உங்களுக்காை ஒரு நிரவைாகக் 
கட்டனமபனப உருவைாக்கிக் 
மகாள்ளுங்கள்” என்பதுோன். அது 
மட்டுமல்ல கூடிய வினரவில் 
அனே உணரவீரகள் என்றும் 
எச்சரித்ோர. ஆைால் அன்று நம் 
நாட்னட இந்தியா என்று ஒன்றாக 
உருவைாக்குவைரே மிகபமபரிய 
சவைாலாக இருந்ேது. நாட்டு 
உருவைாக்கத்திற்காக மகாஞ்சநாள் 

அந்ே நிரவைாகத்னே பயன்படுத்திக் மகாள்ளலாம் 
என்ற வைனகயில் மோடரந்ே அந்ே நிரவைாகம் 
இன்றுவைனர மோடரகிறது .  இதில் புதிய 
மபாருளாோரக் மகாள்னகயால் வைந்ே வைாய்பபு 
அனைவைனரயும் சிக்க னவைத்து விட்டது. காரபபரரட், 
ேரகரகள், ஒபபந்ேக்காரரகள், அரசியல்வைாதிகள், 
உயரநினல அதிகாரிகள் இவைரகளில் ஒரு பிரிவிைர 
லாபம் பாரக்கும் வைனலபபின்ைலில் இயங்குகின்றைர. 
இவைரகளின் பலம் அசுர பலம், இவைரகனள 
நல்லவைரகள் மட்டும் எதுவும் மசய்துவிட முடியாது. 
இேற்கு மிகபமபரிய மக்கள் திரட்டு காந்தி காலத்தில் 
நிகழந்ேது ரபால் நிகழ ரவைண்டி இருக்கிறது. 
இன்னறக்கு இயங்கும் அரசியல் கட்சித் 
ேனலவைரகளால் இந்ேப பணினயச் மசய்ய முடியும் 
என்று நான் கருேவில்னல. நம் அரசுக் கட்டனமபபும் 
அரசியல் கட்டனமபபும் அந்ே அளவுக்கு 
பின்ைபபட்டுள்ளது. அரசியலுக்கும் காரபபரரட் 
வைணிகத்திற்கும் அபபடிமயாரு பின்ைல் 
பின்ைபபட்டுள்ளது. 

ஒரு அரசியல் கட்சியில் உள்ள ேனி நபரகள் 
நடத்தும் மபரு வைணிகத்தில் பல கட்சிகனளச் 
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ரசரந்ேவைரகள் பங்குோரராக இருக்கின்றாரகள். 
நடக்கும் அரசியல் நகரவுகள் நமக்குத் ேரும் மசய்தி 
கட்சினய ோங்கள் நடத்தும் வைணிகத்திற்கு பாதுகாபபு 
ஏற்படுத்திக் மகாள்வைேற்காகத்ோன் பலர கட்சியில் 
முக்கியப பேவிகனள பிடித்து மசயல்படுகின்றைர 
என்பனேத்ோன். நீதிமன்றத்தில் கூட இவைரகனள 
ஒன்றும் மசய்ய இயலாே அளவிற்கு ேங்கள் வைழக்னக 
மறக்கச் மசய்து விடுகின்றைர. அந்ே அளவிற்கு 
நினலனம பரிோபகரச் சூழனல அனடந்துள்ளது. 
இந்ேச் சூழனல மாற்ற முேல் மபாது நிரவைாகச் 
சீரதிருத்ேக் குழு ேந்ே அறிக்னகனய முற்றிலுமாக 
நனடமுனறபபடுத்தியிருக்க ரவைண்டும். ஆைால் அது 
நனடமபறவில்னல. குனறந்ே பட்சம் இரண்டாவைது 
நிரவைாகச் சீரதிருத்ே ஆனணயத்தின் அறிக்னககள் 
மீோவைது வினரந்து நடவைடிக்னக எடுத்து 
மசயல்பட்டிருந்ோல். குனறந்ே 
பட்ச மாற்றங்கனள நம் 
ஆளுனகயிலும் நிரவைாகத்திலும் 
மகாண்டு வைந்திருக்க முடியும். 
இந்ே நிரவைாக சீரதிருத்ே 
அறிக்னககனள நம் அரசியல் 
மற்றும் அதிகார வைரக்கம் 
இனணந்து பாோளத்தில் 
ேள்ளிப புனேத்து விட்டை 
என்பது ோன் நாம் பாரக்கும் 
எோரத்ேமாை உண்னம.

அது மட்டுமல்ல இன்னறய 
நம் நிரவைாகம் மக்கனள 
ரநாக்கியோக மாற்றபபட 
ரவைண்டும். அேற்கு அதிகாரப 
ப ர வை ல்  எ ன் ப து  மி க 
முக்கியமாைது. இந்ே அதிகாரப பரவைல் என்பது 
எரோ மாநில அரசிடமிருந்து உள்ளாட்சிக்குச் 
மசல்லும் அதிகாரம் மட்டுமல்ல, னமய அரசிடமிருந்து 
மாநில அரசுக்கும் அதிகாரங்கள் பகிரந்ேளிக்கபபட 
ர வை ண் டு ம் .  அ ப ரப ா து ே ா ன்  ம க் க ள் 
அதிக ா ர பபடுத் ேபபடுவைா ர கள் .  ம க் கள் 
அரசாங்கத்துடன் இனணந்து ஆளுனகயிலும் 
ரமம்பாட்டுச் மசயல்பாடுகளிலும் ஈடுபடுவைாரகள். 
அதிகாரபபரவைல் என்று கூறி மாநில அரசுகனள 
உள்ளாட்சிகளுக்கு அதிகாரங்கனள மகாடுங்கள் 
என்று கூறி விட்டு மாநில அரசிடமிருந்து 
அதிக ா ரங் கனள  மே ாடர ந்து  எடுத்துக் 
மகாண்ரடயிருந்ோல் மாநில அரசுகள் எபபடி 
உள்ளாட்சினய வைலுபபடுத்தும் அதிகாரங்கள் 
மகாடுத்து. இன்று மாநில அரசுக்கு அதிக 
அதிகாரங்கள் என்று வைாதிடுரவைார பனழய 
அறிக்னககனள னவைத்து விவைாேம் புரிகின்றைர. அந்ே 
அறிக்னககள் ஓரளவு உேவை முடியுரமயன்றி 
இன்னறய உலகமயமாை மபாருளாோரச் சூழலில் 
புதிய பாரனவை ரேனவைபபடுகிறது, நாரரவை நாட்டில் 
உலகமய மபாருளாோரம் உலகில் அறிவிக்கபபட்ட 
ரநரத்தில் ஒரு மவைள்னள அறிக்னகயினை அந்ேப 
பாராளுமன்றத்தில் சமரபபித்து, ரமல்நினல அரசு 
குனறந்ே அதிகாரங்கனள னவைத்து புதிய மபாருளாோர 
வைாய்பபுக்கனள பயன்படுத்ே முனைய ரவைண்டும். 
அதிக அதிகாரங்கனள கீழநினலயில் இயங்கும் 

உள்ளாட்சிக்குத் ேந்து மக்கள் நலன் சாரந்து 
முடிவுகள் எடுத்து மசயல்பட அனுமதிக்க ரவைண்டும் 
எை முன்மமாழிந்து முடிவு எடுத்ேைர.

ேற்ரபாது நாம் னமய மாநில உறவுகள் மட்டுமல்ல 
னமய மாநில உள்ளாட்சி உறவுகனள ரமம்படுத்ே 
ஆய்வு மசய்து அறிக்னக ேயார மசய்ய அரசியனல 
ேயார மசய்ய ரவைண்டும். அரேரபால் அரசியல் 
சாசைத்னேயும் இந்ே மபாருளாோரப பின்புலத்தில் 
மறுபரிசீலனை மசய்ய ரவைண்டிய காலம் 
வைந்துவிட்டது. இன்று மபாதுத் ேளத்தில் இருக்கும் 
மக்கள் நலப பயன்கள் என்ற விவைாேத்னே மாற்றி 
கடனமகளும் உரினமகளும் என்ற விவைாேத்னே 
மோடங்க ரவைண்டும். எைரவை அடிபபனட 
மாற்றத்திற்கு மசயல்பட நம் அரசியனல திருபப 
ரவைண்டுரமேவிர பிரச்சினையற்றனவைகனள 

பிரச்சினையாக்கி மசயல்பட்டு 
ந ா ட் க ன ள க்  க ழி க் க 
மு ய ல க் கூ ட ா து . 
மபாதுத்ேளத்தில் இன்மைாரு 
விவைாேமும்  மே ாடர ந்து 
னவைக்கபபடுகிறது. ஆட்சியில் 
இருந்ே ரேசிய மற்றும் மாநிலக் 
கட்சிகள் ஊழலில் சிக்கி அேன் 
சுயேன்னமனய இழந்து ஒரு 
காரபரரட் ரபால் லாபப 
பங்கீடு மசய்து அரசியல் 
நடத்துகின்றை. இேன் வினளவு 
இந்ேக் கட்சிகளால் வைாக்குகள் 
வைாங்க முடிகிறரே ேவிர 
மக்களின் நம்பிக்னகனய மபற 
முடியவில்னல. ஆனகயால்ோன் 
பல மாநிலக் கட்சிகளுக்கு 

மக்கள் பிரச்சினைகளில் பாரனவை இருந்தும் 
அவைரகளால் மக்களின் நம்பிக்னகனய மபற 
இயலவில்னல. அரசியலில் மக்கனள இனணபபேற்குப 
பதிலாக, அரசியனல மக்களிடமிருந்து விலக்கி 
ச ந் னே யு ட ன்  ம ந ரு ங் கி ச்  ம ச ய ல் ப ட 
ஆரம்பித்துவிட்டை அரசியல் கட்சிகள்.

இன்று அரசியல் என்பது வித்னே காட்டும் 
மசயலாக மாறி ரேரேலுடன் நின்று விடுகிறது. இந்ே 
நினலோன் மக்களாட்சிக்கு ஆபத்னேக் மகாண்டு 
வைருகிறது. எைரவை ஒரு புதிய மக்களாட்சி பனடக்க 
கட்சி அரசியனலத் ோண்டி, ஒரு மக்கள் அரசியனலக் 
கட்டி அடிபபனட மாற்றத்திற்கு வித்திட முடியுமா 
என்பதுோன் இன்னறய ரேடுேலாக இருக்கிறது. 
அேற்காை ேனலவைரகள் ஆத்ம சக்தியுடன் யாராவைது 
கினடபபாரகளா என்பதுோன் பலரின் ஏக்கம். ஒரு 
சூழலில் நனடமபறும் என்ற நல்மலண்ணத்துடன் 
நாம் மாற்றத்னே ரநாக்கி மசயல்பட இன்று உள்ள 
வைாய்பபினை நாம் பயன்படுத்ே முனைய ரவைண்டும். 
அந்ே வைாய்பபு உள்ளாட்சியில் உள்ளது, அேற்காை 
புரிேனல ஏற்படுத்திக் மகாண்டு மசயல்பட்டால் 
ஒரு மாற்று முனறனய நம்மால் உருவைாக்கிட முடியும். 
அே ற் க ாை  ேனலவைர கனளத்ே ான்  ந ா ம் 
பஞ்சாயத்துக்களில் ரேடுகிரறாம்.

கைட்டு்ரயாளர: அரசியல் அறிவியல் பேராசிரியர
(ேணிநி்றவு)
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கட்டுரைஇைா.ம�ாகனைாஜனmohanrajan.r@gmail.com

வமாடி
வி்தைததை்தை அறுே்்ட சசயதுசகாண்டிருக்கிறார்

இநதி்ராகாநதி எடுததைப 
ச்பாறலகாவில் ்ப்டசயடுபபிறகு 
உதைவியதைாக, அந்ா்ளய 

மாநிே முதைல்வர மான்சிங்க 
ச்பாறலகாவில் வாெலில் 
செருபபுத து்டகக்வததை 
லகாது்ம வயல்களி்டலய 
கம்பீ்ரமாக உேவும் அலதை 
்பஞொப சிஙகஙகள்தைாம் 

தைறல்பாது இநதியப பி்ரதைம்்ர 
சி்றபபிடிததிருநதைன.

்தைபமபாங்கனல ஜைவைரி 12 ஆம் திகதிரய 
மபாங்கி ேமிழ மக்களுக்கு சக்கனரப மபாங்கல் 
வைழங்க வைருனக ேர இருந்ே ரமாடி மபாங்கலுக்குப 
பதில் அல்வைா மகாடுத்திருக்கிறார. அல்வைாவுக்கு மறு 
மபயர ஏமாற்றுேல். ரமாடி ஒனமக்ரான் மோற்னற 
காரணம் காட்டி ேைது ேமிழக வைருனகனய நிறுத்திக் 
மகாண்டுள்ளார.

ேமிழக மக்கள் ரமாடி னகயால் மபாங்கல் மபறும் 
அரிய வைாய்பனப இழந்து மகாண்டுள்ளைர.

ேமிழகத்தில் இதுவைனர இல்லாே அளவில் 11 
மருத்துவைக் கல்லூரிகனளத் திறந்து னவைபபதுடன் 
உலக மசம்மமாழி ஆய்வு நிறுவைைத்தின் 
வைளாகமமான்னற திறந்து னவைக்கவும் ரமாடி வைருனக 
ேருவைோக இருந்ேது. அந்ே வைாய்பனபத்ோன் 
ேற்ரபாது ஒனமக்ரான் ேடுத்து நிறுத்திக் 
மகாண்டுள்ளது.

ரமாடி மிகபமபரிய இந்திய சைநாயக நாட்டின் 
ேனலனமப பிரதிநிதி என்பனேக் கூட ஒனமக்ரான் 
மபருந்மோற்று அலட்சியம் மசய்து மகாண்டுள்ளது. 
பஞ்சாப உழவைரகனளப ரபான்று. மபருந்மோற்னறயும், 
உழவைரகனளயும் அலட்சியம் மசய்ோல் இபபடித்ோன் 
ரபாய் முடியும் ரபாலும்.

ஒனமக்ரான் மூக்கு மற்றும் மோண்னடயில்ோன் 
மோற்றி பாதிபனப உண்டாக்குகிறோம் . 
ஒனமக்ரானிலிருந்து ேபபிபபேற்கு முகக் கவைசம் மிக 

அவைசியம் என்கிறாரகள் மருத்துவை அறிவியலாளரகள். 
உழவைரகளிடமிருந்து ேபபிக்க ரவைண்டுமாைால் 
வைாய்க்கவைசமும் அவைசியம் என்பது புரிபட்டிருக்கும்.

மபாதுவைாகரவை அலட்சியம் ஆபத்ோைதுோன். 
மபருந்மோற்ரறா, உழவைரகள் ரபாராட்டரமா, 
இரண்னடயும் னகயாள்வைதில் கவைைமும், கரிசைமும் 
அவைசியம். னகேட்டி, விளக்ரகற்றி வைானிலிருந்து 
பூக்கனளத் தூவிைால் மபருந்மோற்று விலகி 
ஓடிவிடுவைதில்னல என்பனே கடந்ேக் கால 
நாட்டுமக்களில் மபரும் பலி மகாடுபபும், அேன் பலி 
எண்ணிக்னகயும் மசால்லிக் காட்டியபடி உள்ளது.

இரண்டாண்டுகாலம் பனியிலும், கடும் குளிரிலும் 
தில்லி முக்கூட்டுச் சானலச் சந்திபபுகளில் உழவைரகள் 
ேமது வைாழவைாோரத்திற்காக ரபாராடி பலியாைாரகள். 
ஒரு பக்கம் அரச பனடகள், மறுபக்கம் மகாரராைாப 
மபருந்மோற்று எை முகம் மகாடுத்ேபடி ேமது அற 
வைானளச் சுழற்றிைாரகள் பஞ்சாப, ஹரியாைா, 
உத்திரபபிரரேச உழவைரகள்.

உத்திரபபிரரேசத்தில் ரபாராடிக் மகாண்டிருந்ே 
உழவைரகள் மீது நன்கு திட்டமிட்டுக் கானர ஏற்றிக் 
மகான்றைர. அந்ேப படுமகானலயில் நடுவைணரசின் 
உள்துனற இனண அனமச்சரின் மபரும் பங்கு 
இருந்ேனே புலைாய்வு அனமபபுகளும், நீதிமன்றமும் 
சுட்டிக்காட்டிை. ஆைால் வைழக்கம் ரபால ரமாடி 
உழவைரகனள அரபபமாக எண்ணிைார. ஏற்மகைரவை 



மிகப்ப�ரிய ஜனநொயகப் 
ப�ொரொடடத்தத துளிகூட 

வனமு்்யினறி 2ஆண்டுகொ�ம் 
நடததி வநத உழவர்க்ள 
வனமு்்யொளர்களொக, 
பகொ்�கொரர்களொகச் 

சிததரிககும் பமொடியின இநத 
ப�ச்சு ஆ�ொசம் மடடுமல்� 
வனமு்்யொனதும்கூட.
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ேமது அரசு மகாண்டு வைந்ே 
உழவைரகளுக்காை சட்டங்கள் 
புரியாமல் ரபாராடுவைோக 
குற்றம் சாட்டிைார. இபரபாது 
ஆளுநர ஒருவைருக்கு அளித்ே 
சூடாை பதிலில் “உழவைரகள் 
எ ை க் க ா க வை ா  உ யி ர 
விட்டாரகள்?” என்று எரிந்து 
விழுந்ோர.

ரேரேல் பரபபுனர மற்றும் நலத் திட்டங்கனளத் 
மோடங்கி னவைக்க வைழக்கமாக வைான்வைழினயரய 
ரேரந்மேடுபபார. அந்ே வைனகயில் வைான் வைழியாகப 
பஞ்சாப மசல்லவிருந்ே பிரேமனர முேலில் 
ரமகக்கூட்டங்கள் மனறத்து நின்றை. ஏற்கைரவை 
பனி மூட்டம்  க ா ரணமா க  நீலகிரியில் 
உலங்குவைானூரதி விபத்தில் முபபனடத் ேளபதியின் 
உயிரிழபபு கலக்கத்னேக் மகாடுக்கரவை ஊழல் 
நினறந்ே நமது விமாைப ரபரங்கள் நினைவுக்குவைர 
ரமாடி அவைரகள் ேனர வைழியாக பஞ்சாப மசல்வைேற்கு 
முடிவு மசய்யபபட்டது.

ரமாடி பஞ்சாப வைருவைது பற்றி விளம்பரம் 
மசய்யபபட்டதுடன், மபாதுக்கூட்ட ஏற்பாடுகள் 
மசய்யபபட்டிருந்தும் மபாதுமக்கள் அக்கூட்டத்னேப 
புறக்கணித்திருந்ேைர. இந்ேத் ேகவைல் பிரேமருக்குச் 
மசால்லபபட்டரோ இல்னலரயா, பஞ்சாபின் 
அனைத்து  முன்ைணி மற்றும்  உள்ளூர 
மோனலக்காட்சிகள் மாநாட்டுப பந்ேலில் 
நினறந்திருந்ே மவைற்று நாற்காலிகனள பதிவு மசய்து 
மவைளியிட்டுக் மகாண்டிருந்ேை.

இேற்கினடரய சானலவைழியாக பஞ்சாபிற்குள் 
நுனழந்ே பிரேமருக்கு இரண்டாவைது அதிரச்சிக் 
காத்திருந்ேது. இந்தியாவின் எந்ே ஒரு பிரேமருக்கும் 
ரநரந்திராே அதிரச்சி. மநருக்கடி நினலனய 
நாடுமுழுவைதும் மகாண்டுவைந்ே இந்திராகாந்திக்கு 
கூட அபபடியாை அதிரச்சினய மபாதுமக்கள் 
மகாடுத்திருந்ேதில்னல. அேற்காைக் காரணத்னே 
அவைர மவைளிபபனடயாக ஒத்துக் மகாண்டிருந்ேது 
கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். ஆைால் 
ரோல்வினய ஒபபுக் மகாள்ளாேது மட்டுமல்லாது, 
உழவைரகளின் இறபபுக் குறித்து விரும்பத்ேகாே 
வைனகயில் ரபசி அது உலரவைேற்கு முன்பாக பஞ்சாப 
பாஜக மற்றும் அேன் நிழல் அனமபபுகனள நம்பிச் 
மசன்ற பிரேமர பஞ்சாப சிங்கங்களிடம் வைசமாக 
மாட்டிக்மகாண்டார.

மாநிலத்திற்குள் நுனழயும் பிரேமருக்கு கண்டைம் 
மேரிவிக்கும் வைனகயில் பஞ்சாப நுனழவைாயில் 
ரமம்பாலம் ஒன்றில் திரண்டிருந்ே மாநில உழவைரகள் 
அவைனர வைழிமறித்ேைர. கிட்டத்ேட்ட அனர மணி 
ரநரம் இந்திய நாட்டின் பிரேமர ரமம்பாலம் 
ஒன்றில் னவைத்து சினறபிடிக்கபபட்டது இதுோன் 
முேன் முனறயாகக்கூட இருந்திருக்க்கூடும்.

இந்திராகாந்தி எடுத்ேப மபாற்ரகாவில் 
பனடமயடுபபிற்கு உேவியோக, அனுமதித்ோக 
அந்நானளய மாநில முேல்வைர மான்சிங்னக 

மபாற்ரகாவில் வைாசலில் மசருபபு 
துனடக்கனவைத்ே ரகாதுனம 
வையல்களினடரய கம்பீரமாக 
உ ல வு ம்  அ ர ே  ப ஞ் ச ா ப 
சிங்கங்கள்ோம் ேற்ரபாது இந்தியப 
பிரேமனர சினறபிடித்திருந்ேை.

பிரேமரின் மபாறுபபற்றப 
ரபச்சுக்கு எதிரபபுத் மேரிவித்து 
ம க ா ட் டு ம்  மூ டு ப னி யி ல் 

திரண்டிருந்ே பஞ்சாப உழவைரகள் பிரேமர மசன்ற 
வைாகைம் மற்றும் அவைரதுப பாதுகாபபு வைாகைங்கள் 
உள்ளிட்டவைற்னற அவைரகள் ரமம்பாலம் இருபுறமும் 
மறித்து சினற னவைத்ேைர.

உழவைர ரபாராட்டம் முேற்கட்ட மவைற்றினய 
மட்டுரம அனடந்து மகாண்டுள்ளது என்று - ேமது 
ரபாராட்டத்தின் மீோை ஒரர நம்பிக்னகயுடன் - 
நமது சைநாயக அனமபபுகளின் மீது சிறிதும் 
நம்பிக்னகயற்று திரும்பிச் மசன்ற உழவைரகள் மீது 
மவைறுபனபக் கக்கியப பிரேமர ரமாடியின் ரபச்னச 
மவைற்று உளறலாக மாநில உழவைரகள் எடுத்துக்மகாள்ள 
விரும்பவில்னல என்பனேரய அந்ே சினறபிடிபபுக் 
காட்டிற்று.

பிரேமரின் இந்ேப மபாறுபபற்றப ரபச்னச 
சுட்டிக்காட்டரவை அவைனர கடும் பனியில் காத்திருக்க 
மசய்ேைர உழவைரகள். கடந்ே 2 ஆண்டுகளில் 
அவைரகள் ச ானல ஓரங்களில் நடத்திய 
ரபாராட்டத்தின் சிறிய அனுபவைத்னே பிரேமருக்கு 
அவைரகள் மகாடுத்ேைர.

ஆைால் பிரேமர அனே அபபடி எடுத்துக் 
மகாள்ளவில்னல. ேைது ரபச்சுக்கு எதுவிே 
வைருத்ேமும் மேரிவிக்க விரும்பாே ரமாடி, பஞ்சாப 
முேல்வைர மீது ேைது எரிச்சனலக் மகாட்டிைார. 
ோம் பஞ்சாபிலிருந்து உயிரராடு திரும்பியேற்கு 
நன்றி மேரிவிபபோக ரமாடி கிண்டலும், கசபபுமாக 
ரபசிைார. உழவைரகள் மீது அவைர னவைத்திருக்கும் 
நம்பிக்னக அந்ே அளவிலாைது மட்டுரம என்பது 
ஓர ஜைநாயகத் துயரமாகும்.

உத்திரபபிரரேசத்தில் உழவைரகள் மீது கானர 
ஏற்றிக் மகான்றது பாஜகவிைர என்பனே சிறபபு 
விசாரனணக் குழுரவை மேரிவித்திருந்ேது. உச்சநீதி 
மன்றமும் உழவைரகள் மீோை மகானல மவைறித் 
ோக்குேனல கண்டித்திருந்ேது இந்ே நினலயில், 
உழவைரகள் மீது ோக்குேல் நடத்தி அவைரகனள 
கனலந்து மசல்லவும், தில்லியில் நடந்ேது ரபால 
துபபாக்கிச் சூடு நடத்ேவும் உத்ேரவிடாே ரமாடி 
குறித்து பஞ்சாப உழவைரகள்ோம் முேலில் ரபச 
ரவைண்டியிருந்திருக்கும்.

உழவைரகள் மகானலகாரரகள் என்பது ரபான்ற 
ரமாடியின் ரபச்சு உழவைரகள் ரபாராட்டத்தின் 
மோடர மவைறுபபு நினலபபாட்டிலிருந்து 
வைருவைோகும். உயினரக் காபபற்றிக் மகாள்ள 
ரவைண்டியிருபபது பிரேமர அல்லர. உழவைரகரள.

உழவைரகனள குற்றம்சாட்டி மீண்டும் பழினய 



�ஞசொபியர்களிடம் தமது பிளவு 
அரசியல் எடு�டொத நி்�யில் 
அவர்க்ள ஒடடுபமொததமொக 

�யங்கரவொதிகளொகச் சிததரிககும் 
ப�ொககு கொங்கிரசிடமிருநது 

பதொடங்கிய்தததொன இன்்ககு 
�ொஜகவும் தனது பதர்தல் பநரச் 

சிகக�ொக முன்வககி்து.
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ரேடிக்மகாள்ள விரும்பாே 
ரமாடி, பஞ்சாப காங்கிர்ஸ 
அரசின் மீது ஒரரயடியாக 
பாய்ந்ோர. ேைக்கு ரநரந்ே 
அவைமாைத்திற்கு காங்கிர்ஸ 
அரசுோன் காரணம் என்றார. 
உழவைரகளுக்கு ோம் ேனர 
மாரக்கமாகவைருவைனே காங்கிரசு 
அரரச முன்கூட்டித் ேகவைல் அளித்ேோக ரமாடி 
குற்றம்சாட்டிைார.

“பத்தின்டா விமாை நினலயம் வைனர நான் 
உயிரராடு திரும்பியேற்கு பஞ்சாப முேல்வைருக்கு 
நன்றி என்று ரமாடி கிண்டல் மோனிக்க பஞ்சாப 
முேல்வைனர எள்ளி நனகயாடியேற்கு பதிலளித்துப 
ரபசிய பஞ்சாப முேல்வைர சரஞ்சித் சிங் சன்னி, 
பிரேமர சானல வைழியாக மசல்வைமேன்பது கனடசி 
ரநரத்தில்ோன் முடிவு மசய்யபபட்டது. அவைர 
மஹலிகாபடரில் மசல்வைோகத்ோன் முன்ைர 
ஏற்பாடு மசய்யபபட்டிருந்ேது. நான் பாதுகாபபு 
ஏற்பாடுகனள நள்ளிரவு வைனர கண்காணித்துக் 
மகாண்டிருந்ரேன்!”. எைக் குறிபபிட்ட முேல்வைர 
ரமலும் ரபசும்ரபாது,

“7000 நாற்காலிகள் ரபாடபபட்ட பிரேமரின் 
பரபபுனரக் கூட்டத்திற்கு 700 நபரகள்ோம் 
வைந்திருந்ேைர. பாதுகாபபில் எந்ேக் குனறயும் 
இல்னல!” என்று மேளிவுபடக் கூறிைார.

பஞ்சாப என்பது முேலில் பஞ்சாப. பிறகுோன் 
அது காங்கிர்ஸ, பாஜக, உள்ளூர அரசியல் கட்சிகள். 
எல்லா கட்சிகளும் அங்கு ஒன்றுோன். சீக்கியர, 
இந்து , இசுலாமியர எல்லாம் பிறகுோன். 
அேைால்ோன் உழவைரகள் ரபாராட்டத்தில் 
அவைரகளது பிளவு அரசியல் மசல்லுபடியாகவில்னல.

உழவைர ரபாராட்டம் குறித்து எந்ே ேவைறாை 
ேகவைல்கனளத்ோன் இவைரகள் பரபபவில்னல.? 
காலி்ஸோன் ரபாராட்டம் என்றாரகள் . 
தீவிரவைாதிகள், பஞ்சாப பயங்கரவைாதிகள், நக்சல்கள் 
புகுந்திருபபோக பாஜக மற்றும் அேன் நிழல் 
அனமபபுகள் மோடாரந்து கிளபபிய அவைதூறுகளின் 
மோடரச்சிோன் பிரேமர உழவைரகளிடமிருந்து ோம் 
உ யி ர ர ா டு  ே ப பி த் ே ா க  ம வை ற் று 
மபருமூச்சுவிடுவைதுமாகும்.

மிகபமபரிய ஜைநாயகப ரபாராட்டத்னேத் 
துளிகூட வைன்முனறயின்றி 2ஆண்டுகாலம் நடத்தி 
வைந்ே உழவைரகனள வைன்முனறயாளரகளாக, 
மகானலகாரரகளாகச் சித்ேரிக்கும் ரமாடியின் இந்ே 
ரபச்சு ஆபாசம் மட்டுமல்ல வைன்முனறயாைதும்கூட.

பஞ்சாபியரகளிடம் ேமது பிளவு அரசியல் 
எடுபடாே நினலயில் அவைரகனள ஒட்டுமமாத்ேமாக 
பயங்கரவைாதிகளாகச் சித்ேரிக்கும் ரபாக்கு 
காங்கிரசிடமிருந்து மோடங்கியனேத்ோன் 
இன்னறக்கு பாஜகவும் ேைது ரேரேல் ரநர சிக்கலாக 
முன்னவைக்கிறது.

உத்ேரபபிரரேசத்தில் உழவைரகள் மீது பாஜகனவைச் 

ரசரந்ே நடுவைணரசில் உள்துனற 
இனண அனமச்சராக இருக்கும் 
அஜய்மி்ஸர ாவின் ம கன் 
ஆசி்ஸமி்ஸரா  நடத்தியப 
படுமகானலக்கு மறுநாள் புரை 
வை ந் ே ப  பி ர ே ம ர  அ ந் ே 
ப டு ம க ா ன ல க்  கு றி த் து 
கவைனலரயா , வைருத்ேரமா , 

கண்டைரமா மேரிவிக்காே ரமாடி உழவைரகனள 
மகானல காரரகளாகச் சித்ேரிபபது மிக ரமாசமாை 
மக்களாட்சி முன்னுோரணமாகும்.

உழவைரகள் மற்றும் அவைரகளது ரபாராட்டம் 
குறித்து அவைரது அனமச்சரனவை மற்றும் கட்சித் 
ேனலவைரகள் பரபபிய அவைதூறுகள் நாடறியும். 
நாட்டின் பிரேமர மீது நம்பிக்னக இழந்ே உழவைரகள் 
ேமது ரபாராட்டத்தின் மீது மட்டுரம நம்பிக்னக 
னவைத்து கனலந்து மசன்றிருக்கிறாரகள் என்பனே 
நாட்டின் பிரேமர அறிேல் ரவைண்டும். ஆைால் 
ஜைநாயகத்தின் மீதும், ஜைநாயகப ரபாராட்ட 
வைடிவைங்களின் மீதும் நம்பிக்னகயற்றவைரகளின் 
நடவைடிக்னகயாகரவை பிரேமரின் ரபச்சுக்கள் 
மசயல்கள் உறுதிபபடுத்திக் மகாண்டிருக்கின்றை.

பஞ்சாபியரகனளப ரபான்ரற ேமிழரகளும், 
ேமிழமண்ணும் பிளவு சக்திகளின் கூடாரமாகரவை 
வைட இந்திய பிளவு சக்திகளால் கடந்ே 
காலங்களிலிருந்து ரநாக்கபபட்டுவைருகிறது. மாநில 
ேன்ைாட்சி முழக்கக் காலத்தில் பிறகு மநருக்கடி 
நினல காலம் மோடங்கி ேமிழகத்தின் மீோை 
ரேசவிரராேப பாரனவை ஜல்லிக் கட்டுப 
ரபாராட்டத்தின் ரபாது ரமலும் அதிகரித்ேது.

வை.உ.சி., ரவைலுநாச்சியார, மருது சரகாேரரகள் 
இபரபாது ஒன்றிய அரசுக்கு ரேசவிரராதிகளாகி 
விட்டாரகள். பாஜக அரசின், ரமாடி அரசின் 
பின்னிருக்கும் பன்ைாட்டு நிறுவைைங்களுக்கு 
அவைரகள் ரேச விரராதிகள். பிரித்ோனிய அரசுக்கு 
அவைரகள் குற்றவைாளிகள். எைரவை ரமாடி அரசுக்கும் 
குற்றவைாளிரய.

தில்லியில் நடக்கும் குடியரசு நாள் விழாவில் 
அலங்கார ஊரதிகளில் அணி மசய்ய ேமிழக 
ஊரதிக்கு ஒன்றிய அரசு மறுத்துக் மகாண்டுள்ளனே 
இபபடித்ோன் புரிந்து மகாள்ள ரவைண்டியிருக்கிறது.

ேமிழகம், ரகரளம், ஆந்திர மாநில அலங்கார 
ஊரதிகள் அணிவைகுபபில் மறுக்கபபட்டுள்ளை. 
ரேசத்திற்காகப ரபாராடியவைரகனள விட மன்னிபபுக் 
ரகட்டவைரகரள இபரபானேய ரேசபக்ேரகள்.

பஞ்சாபியர ரபான்று ேமிழரகனள மவைன்மறடுக்க 
ரமாடி பிளவு அரசியனலக் னகயிமலடுத்ோலும் 
பஞ்சாபிலிருந்து புறமுதுகிட்ட அனுபவைம் 
ஒனமக்ரானைக் காட்டி ேமிழகம் வைருவைனே 
ேள்ளிபரபாட னவைத்துக் மகாண்டுள்ளது. 
மமாத்ேத்தில் இந்ே மபாங்கல் நாளில் எனே 
வினேத்ோரரா அனேரய அறுவைனட மசய்து 
மகாண்டுள்ளார ரமாடி.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர
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மராடடிய மனனர்களின ஆடசியில்

பு்தையுண்்ட மக்களின இருண்்ட பக்கஙகள்!

ஆங்கிரலயரின் ஆட்சியில் சாோரண 
குடிம க் கள்  கறு ப பு  அடினம கள ா க ரவை 
நடத்ேபபட்டைர.

நீதிமன்றங்கள் இருந்ேை. ஆைால் நீதி 
அங்ரகஇல்னல. ஆங்கிரலய நீதிபதிகள் நீதி என்ற 
மபயரில் வைழங்கிய தீரபபுகளில் ரேசபக்ேரகள்மபற்ற 
தீவைாந்திர சிட்னசகளும், நூரலானர மவைஞ்சினறயில் 
வைாட்டியதும் நாம் அறிரவைாம். நாமடங்கும் 
ரபாடபபட்ட சானலகளும், ரயில் ேண்டவைாளங்களும் 
நமது மசல்வைத்னே சுரண்டிச் மசல்லரவை 
பயன்பட்டை. ேன்ைாதிக்கம் மசலுத்திய மன்ைரகள் 
ேமிழநாட்டிலும் இந்தியாவின் பிறபகுதிகளிலும் 
இருக்கரவை மசய்ேைர. இந்ேக் குறுநில மன்ைரகள் 
ஆங்கிரலயனர அண்டிப பினழத்து அவைரகள் ேந்ே 
பராமரிபபுத் மோனகனயப மபற்றுக் மகாண்டு 
ேங்களின் அரசவைாழவுக்கும் சுகரபாகங்களுக்கும் 
குந்ேகம் ரநராேபடி பாரத்துக் மகாண்டைர. 
ரேசத்னே அந்நியரிடம் கூசாமல் அடகு னவைத்ேைர.

க்டவுவோடு உ்டனபடிக்்க

நீரவைளமும், நிலவைளமும் மிகுந்ே ேஞ்சாவூர சீனம 
ரசாழரகளின் ஆட்சிக்குப பிறகு ேஞ்னச மண்ணுக்குச் 
மசாந்ேமில்லாே நாயக்கர மற்றும் மராட்டியர 
ஆட்சிக்கு உட்பட்டு ேன் மாண்னப இழந்ேது. 
முற்றுமுழுோை சநாேை வைாழக்னக முனறக்கு 
ஆட்சினய ஒபபனடத்ே மராட்டிய மன்ைரகள் 
ேங்கள் ஆட்சி நினலமபற ரகாயில்கள் கட்டியும், 
யாகங்கள் நடத்தியும் கடவுரளாடு உடன்படிக்னக 
மசய்துமகாண்டைர. இம்மன்ைரகளின் ஆ்ஸோை 
ஆரலாசகரகளாகவும், ராஜரிஷிகளாகவும் 
பணிபுரிந்ே அந்ேணர கூட்டம் கடவுள் மபயரால் 
சாத்திரப புளுகு மூட்னடகனள அவிழத்துவிட்டு 
மன்ைரகனளரய ேங்கள் னகபபிடிக்குள் மகாண்டு 
வைந்ேைர .  ேங்கனள ஒபபனடத்துவிட்ட 
மன்ைரகளிடம் வீரம் இல்னல. விரவைகம் இல்னல. 
மக்கள் மீோை அக்கனறயும் இல்னல. படங்களில் 
பட்டா கத்தியுடனும் கம்பீர மீனசயுடனும் 
காட்சிேரும் இவைரகளின் உனடவைாளின் உறக்கம் 
கனலந்ேரே இல்னல.

ஆங்கிரலயரின் வைஞ்சக வைனலயில் சிக்குண்டு 
ஆட்சிநடத்ே ேங்களின் வைாரிசுரினமகளுக்காகப 
ரபாராடிப மபற்ற துண்டு துக்காணி நிலங்களுக்கு 

ேம்னம மன்ைராக முடிசூட்டிக் மகாண்டு வைாழந்ே 
பிற்கால ேமிழக மன்ைரகளின் வைரலாற்றில் 
மக்களின் பக்கங்கள் இருண்டு கிடக்கின்றை. 
மராட்டிய மன்ைரகளின் ஆட்சிக் காலத்தில் 
சாோரண குடிமக்களின் வைாழவியல் மசய்திகனள 
ர ம ாடி  ஆவைணங்களிலிரு ந்து  மட்டு ரம 
அறியமுடிகிறது. ஆைால் மராட்டிய மன்ைரகளின் 
180 ஆண்டுகால ஆட்சியில் ஏரகாஜி, சகஜி, 
துளசாஜி, சிவைாஜி ஆகிரயானரப பற்றிய சாேனைகள் 
ஓனலச் சுவைடிகளிலும், ரமாடி ஆவைணங்களிலும், 
அம்மன்ைரகளின் ஆட்சிக்காலத்தில் ேஞ்னசக்கு 
வைருனக புரிந்ே அயல்நாட்டு ரேசாந்திரிகளின் 
பயணக்குறிபபுகளிலும் பதிவு மசய்யபபட்டுள்ளை. 
இம்மன்ைரகளின் ஆட்சிகாலத்தில் சாோரண 
குடிமக்களின் சமூக வைாழக்னக குறித்ே ேகவைல்கள் 
மசாற்பமாகரவை கினடக்கின்றை. இவவைாறு 
கினடக்கும் ேகவைல்கள் திடுக்கிட னவைபபோக 
இருக்கின்றை. ரமாடி என்பது மராட்டியரகளின் 
ஆட்சி மமாழி. இம் மமாழியில் எழுேபபட்டிருக்கும் 
ஆவைணங்களில் கசியும் சின்ைச் சின்ை ேகவைல்கள் 
ேஞ்னச மக்கள் மன்ைராட்சியில் எத்ேனகய அவைல 
வைாழக்னக நடத்திைாரகள் என்பனேயும், வைரிவைசூல் 
என்ற மபயரில் நடந்ே அட்டூழியங்கனளயும், 
மபண்கள் எத்ேனகய பாலியல் சுரண்டலுக்கு 
ஆட்பட்டாரகள் என்பனேயும் மேரிவிபபோக 
இருக்கின்றை.

ஒவர நாள், ஒவர பந்தைல் - பதிவனழு மணபசபண்கள்

ே ஞ் னச ன ய  ஆ ண் ட  ம ர ா ட் டி ய 
மன்ைரகளிடமிருந்து ஆட்சினயக் னகபபற்றிய 
கிழக்கிந்தியக் கம்மபனியார பின்ைர அனே ஆங்கில 
அரசுக்கு னகமாற்றிைர . லண்டனிலிருந்ே 
பிரிவிக்கவுன்சில் ேஞ்னச ஆட்சி என்பது முற்றிலுமாக 
ஆங்கிரலயரின் அதிகார வைரம்புக்கு உட்பட்டது 
எ ை வு ம்  இ தி ல்  ே ன ல யி ட  ம ச ன் னை 
உச்சநீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரமில்னல என்றும் 
தீரபபளித்ேது. மராட்டிய அரசகுலத்துக்கு வைாரிசுகள் 
எவைரும் இல்லாேோல் ஆட்சிப மபாறுபனப 
ோங்கரள ஏற்றுக் மகாள்வைோக பிரிட்டிஷ் அரசு 
மேரிவித்ேது. அபரபாது ேஞ்னசனய ஆண்ட சிவைாஜி 
மன்ைர ேமக்கு ஒரு ஆண் வைாரிசு ரவைண்டும் 
எ ன் ப ே ற் க ா க  ர ம ற் மக ா ண் ட  மு ய ற் சி 
நனகபபுக்கிடமாக முடிந்ேது. ரகால்காபபூர, சோரா 
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மகாங்கணம் முேலிய இடங்களுக்கு ஆட்கனள 
அனுபபி மபரும்மோனக மசலவைழித்து பதிரைழு 
மணப மபண்கனள அனழத்துவைரச் மசய்ோர. ஒரர 
நாளில் ஒரர பந்ேலில் அந்ே பதிரைழு மபண்கனளயும் 
மணந்து மகாண்டார சிவைாஜி. அந்ரோபரிோபம் - 
அவைரகளில் யாருக்குரம ஆண் குழந்னே 
பிறக்கவில்னல.

அதுமட்டுமன்றி மன்ைரின் இச்மசயல் அவைரது 
உறவிைரகளுக்கும் குடிமக்களுக்கும் முன்ைால் 
மபரும் ேனல குனினவை ஏற்படுத்தியது. பலோர 
மணம் மன்ைரின் மசயலால் மக்களினடரய பரவைக் 
காரணமாயிற்று.

எதிர்வி்ன ஆறறாதை மக்கள்

ேஞ்னசயின் ஆட்சி அதிகாரத்னேக் னகபபற்ற 
மராட்டிய மன்ைர வைாரிசுகளுக்கினடரய நனடமபற்ற 
ரபாராட்டத்தின்ரபாதும், அேற்காை சதிச் 
ம ச ய ல் க ள்  ப கி ர ங் க ம ா க 
அரங்ரகறியரபாதும், பலவீைமாை 
மராட்டிய மன்ைரகளிடமிருந்து 
பலவை ந் ேம ா க  ஆட்சினயக் 
ன க ப ப ற் ற  ஆ ங் கி ல த் 
துனரத்ேைத்ோர முயன்றரபாதும் 
அபரபாது பிரஞ்சுக்காரரகளுக்கும், 
ஆங்கிரலயருக்கும் இனடரய 
ந ட ந் ே  ர ப ா ட் ட ா 
ர ப ா ட் டி க ளி ன் ரப ா து ம் , 
ேஞ்னசயில் நிலவிய அசாோரண 
நினலனயப  பயன்படுத்திக் 
ம க ா ண் டு  கி ழ க் கி ந் தி ய க் 
கம்மபனியும், கரநாடக நவைாபும் 
ேஞ்னசயின் மீது பனடமயடுத்து 
வைந்ேரபாதும் ேஞ்னச மக்கள் 
எ வ வி ே  எ தி ர வி ன ை யு ம் 
ஆற்றில்னல. அரசியலாளரின் 
சூோட்டங்களில் ோங்கள் பணயம் 
னவைக்கபபட்டனே எதிரத்து ஒரு குரலும் எழவில்னல.

ரக.ஆர. சுபபிரமணியம் என்ற வைரலாற்று 
ஆய்வைாளர இது ேமக்கு மபரும் வியபனப 
ஏற்படுத்தியோக எழுதுகிறார. (ேஞ்னச மராட்டிய 
ராஜாக்கள்) 1928 பதிபபு-பக் 75.

“ேஞ்னச ஆட்சி பறிரபாவைனேப பற்றி மபாது 
மக்கள் கவைனலபபடரவை இல்னலயா? அல்லது அனே 
எதிரக்கும் துணிவு அவைரகளுக்கு ஏற்படவில்னலயா? 
மன்ைரகளிடம் இந்திய மக்கள் மகாண்டிருந்ே 
‘ராஜவிசுவைாசம்’ எபபடிபபட்டது என்பனே 
உளவியலாளரகள் அறிவைாரகள். அரே சமயம் 
அவைரகள் அனமதி விரும்பிகள். ஆைால் அனமதினய 
விரும்புரவைார அனே நிலவிடச் மசய்யும் ஆற்றலும் 
மகாண்டிருக்க ரவைண்டும். ஏமைன்றால் அனர 
நூற்றாண்டுகாலம் ேம்னம ஆண்ட ஆங்கிரலயர 
ரமற்கத்திய புதுரமா்ஸேர வைாழக்னக முனறனய 
ேமக்கு அளித்ே அதிமனிேரகளாக (Superman) 
கருதிைர”

ேரிேசூல் சகாடு்ம

பதிமைட்டாம் நூற்றாண்டுத் மோடக்கத்திரலரய 

ேஞ்னச வைளநாட்னட அயல்நாட்டவைர விழுங்கத் 
மோடங்கிவிட்டைர. 1759-ல் கானரக்கானல 
பிமரஞ்சுக்காரரகள் எடுத்துக் மகாண்டைர. 1749-ல் 
ஆங்கிரலயர ேஞ்னச மன்ைரகள் ஆண்ட 
ரேவைக்ரகாட்னடனயத் ேங்கள் வைசமாக்கிக் 
மகாண்டைர. நவைாபு மன்ைரகள் ேமக்கு கபபம் 
கட்ட ரவைண்டுமமன்று மகாக்கரித்ேைர. இனேச் 
சமாளிக்க பனடபலம் அற்ற ேஞ்னச மன்ைரகளாை 
துளஜாவும்  அமரசிங்கும் கிழக்கிந்தியக் 
கம்மபனியாருடன் ஒபபந்ேம் மசய்துமகாண்டு 
பலலட்சம் வைராகன் மகாடுத்து ேங்கனளக் 
காபபாற்றிக் மகாண்டைர. இனேக் மகாடுக்க 
மராட்டிய மன்ைரகள் குடிமக்களிடத்தில் எவவைளவு 
வைசூல் மசய்ய முடியுரமா அவவைளவு வைசூல் 
மசய்ோரகள். குடிமக்கனள கசக்கிப பிழிந்து 
வைரிவைசூல் மசய்து நவைாபுகளுக்கும், கிழக்கிந்தியக் 
கம்மபனியாருக்கும் கபபம் கட்டிைர. பிரோப 
சிங்கர காலத்தில் நனடமபற்ற வைசூல் ரவைட்னடயின் 

அளவு 57½ லட்சம் எைவும் இதுரவை 
நவைாபுகள் காலத்தில் 81 லட்சம் 
எ ன் ப ே ா க  உ ய ர ந் ே து 
என்பதிலிருந்து வைசூலின் மகாடுனம 
மேரியவைரும்.

்ைதைர் அலி ஆடசியும் மக்கள் பட்ட 
துயரமும்

துளஜாவின் ஆட்சியின்ரபாது 
னஹேர அலி பனடமயடுபபு 
நடந்ேது. 1781-ல் ஏறத்ோழ 6 
மாேகாலம் ேஞ்னச னஹேர அலி 
ஆட்சியில் இருந்ேது. அபரபாது 
சூனறயாடபபட்ட ேஞ்னசயின் 
மசல்வைங்கள் கணக்கிலடங்காது. 
குடிமக்கள் அனடந்ே துயரரமா 
ம க ா ஞ் ச மி ல் னல .  எ ங் கு 
பாரத்ோலும் பசி, பட்டினி 

ரவைளாண் மோழில் குன்றி வினளச்சலும் குனறந்ேது. 
னஹேரின் பனடமயடுபப ால்  நிலங்கள் 
பயிரிடபபடவில்னல. நீரபபாசை வைசதிகள் 
அழிக்கபபட்டை. மக்கள் பலரும் ேஞ்னசனயவிட்டு 
மவைளிரயறத் ேனலபபட்டைர. பாவைா பண்டிட் 
என்பவைர மசய்ே நிலச்சீரதிருத்ேம் ேஞ்னச 
உழவைரகளின் குரல்வைனளனய நசுக்கியது. கடுனமயாை 
வைரிவைசூல்-1782-ல் திபபுவின் பனடமயடுபபு. திபபு 
ஆங்கிரலயப பனடகனளத் ரோற்கடித்து சீரகாழிப 
பகுதிகனள மகாள்னளயடித்ோர. இனேமயல்லாம் 
எதிரத்து மராட்டிய மன்ைரகளால் ஏதும் மசய்ய 
இயலவில்னல. ஆங்கிரலயருடன் ஒபபந்ேம் 
மசய்துமகாண்டு ஆங்கிரலயப பனடகனள 
ேஞ்னசயில் நிறுத்தி ேங்கனளக் காபபாற்ற 
முனைந்ேைர. மராட்டிய மன்ைரகள் ரசனைகள் 
இல்லாே மபாம்னம அரசரகளாகிவிட்டைர.

சரவபாஜியின சுவீகாரமும் அதைறகுக் சகாடுததை வி்லயும்

இரண்டாம் துளஜா ேைக்குபபின் அரசராக 
சரரபாஜினய சுவீகாரம் எடுத்துக் மகாண்டார. 
துளஜாவின் ேம்பி அமரசிங்கு சிறுவைைாை 
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சரரபாஜியின் பாதுகாவைலர ஆைார. பின்ைர 
அரசுரினமயும் ரகாரிைார. சரரபாஜிக்கு கல்வி 
புகட்டி காத்ே ்ஸவைாரட்்ஸ பாதிரியார உேவியால் 
சரரபாஜி அரசர ஆைார. இேற்காக கும்பினியாருடன் 
ஒரு ரமாசமாை ஒபபந்ேம் மசய்துமகாள்ளபபட்டது. 
இேன்படி ேஞ்னச மாநகரம் மட்டும் சரரபாஜியின் 
ஆட்சிக்கு உட்பட்டோயிற்று. எஞ்சிய பகுதிகள் 
ஆங்கிரலயர வைசமாயிை. இேற்கு ஆங்கிரலயர ஒரு 
லட்சம் வைராகனும் வைரிவைசூலில் 5ல் ஒரு பங்கும் 
மகாடுத்ேோகத் மேரிகிறது. அந்நிய மண்ணில் 
ேங்களின் ஆட்சினய நினல நிறுத்ே அந்ே மண்ணின் 
னமந்ேரகனளரய அடகுனவைக்கும் அவைலம் 
அரங்ரகறியது.

இரண்்டாம் சரவபாஜியின ஆடசிமு்ற

மராட்டிய மன்ைரகளுக்கு வைடமமாழியும் 
சம்ஸகிருேமும் மட்டுரம மேரிந்திருந்ேது. அவைரகள் 
ஆண்ட ேஞ்னசயின் ேமிழமமாழியின் மபருனமயும், 
ேமிழநாட்டின் பண்பாட்டுச் மசழுனம பற்றியும் 
ஏதும் அறிந்திருக்கவில்னல. உயினரப பாதுகாத்து 
ேஞ்னச அரசு கட்டிலுக்கு ஒரு வைாரினச உருவைாக்கும் 
ரநாக்கத்துடன் ்ஸவைாரட்்ஸ என்ற ஆங்கிலப 
பாதிரியாரிடம் ஒபபனடக்கபபட்ட சரரபாஜி ோம் 
அரசாளபரபாகிற ேஞ்னச மண்ணின் பண்பாட்டுச் 
மசழுனமனயப பற்றி பயிற்றுவிக்கபபடவில்னல 
என்பதுடன் அரரசாச்சும் கனலயில் ஆரவைமின்றி 
நுண்கனலகளிலும், புத்ேக வைாசிபபிலும் பிரிட்டிஷ் 
பிரபுத்துவை வைாழக்னக முனறயிலும் பயிற்றுவிக்கப 
பட்டவைராகரவை இருந்ோர. சரரபாஜி அரியனண 
ஏறிய ந ாள்  முேல்  கல்வி  ர கள்விகளில் 
நாட்டமுள்ளவைராயும் ,  ஆன்மிக நாட்டம் 
உனடயவைராயும் மட்டுரம இருந்ோர. உயிரியல், 
மருத்துவை அறிவியல், உடலியல், விலங்கியல் பற்றிய 
அவைரது ஈடுபாடுகனள அவைரராடு பழக ரநரந்ே 
அயல்நாட்டு அறிஞரகள் சிலாகித்ேைரரயன்றி ஒரு 
மன்ைராக அவைர ஆற்றிய மக்கள் பணிகனள 
குறிபபிடவில்னல. மரபுவைழி வைந்ே மன்ைரின் 
பரடாபரடாப ஆட்சிமுனற சடங்கு சம்பிரோயங்கள், 
வீதிஉலா, ேரபார எல்லாம் எவவிேக் குனறயுமின்றி 
நடந்ரேறி வைந்ேனே ரமாடி ஆவைணக் குறிபபுகளிலிருந்து 
அறிய முடிகிறது .  விவைசாயக் கூலிகளின் 
ோய்மமாழியாை ேமிழமமாழி பற்றி அரசர அக்கனற 
மகாள்ளவில்னல. அவைரது வைடநாட்டு யாத்தினரயில் 
நீங்கள் திருக்குறள் பிறந்ே நாட்டிலிருந்ோ 
வைருகிறீரகள் ?  என்று ஒரு  ஆங்கிரலயர 
ரகட்டபிறகுோன் சரரபாஜி திடுக்குற்று ேமிழ 
இலக்கியச் சுவைடிகனள ரசரக்க முனைந்ோர.

மராடடிய மனனர்களின சசாகுசு ோழக்்க

மன்ைரகளுக்ரக உரிய மசாகுசு வைாழக்னகனய 
ேமது னகவைசமிருந்ே அதிகாரத்னே அரச 
கட்டனளயாகப பிறபபித்தும் மன்ைருக்கு எதிராக 
மசயல்பட்ட மக்கனள ராஜதுரவைஷிகளாக்கி 
ேண்டனை வைழங்கியும், ஏனழ எளிய குடிபனடகளின் 
வைாழவைாோரத்னேபபற்றிய கவைனலயின்றி வைரி 
விதித்தும் அேற்கு அநுசரனணயாக சாத்திர 
அரண்கனள அனமத்துக் மகாண்டும் மராட்டிய 

மன்ைரகள் வைாழந்ேேற்கு ஆோரங்கள் பல உள்ளை. 
முனறபபடி திருமணம் மசய்து மகாண்ட மனைவியர 
ேவிர ரசரத்துக் மகாள்ளபபட்டவைர என்ற மபயரில் 
மபண்கள் பலரும் அரசரகளின் அந்ேபபுறமாக 
மாளினககளில் அனடக்கபபட்டைர.

இரண்டாம் சரரபாஜிக்கு முனறபபடியாை 
மனைவியர ேவிர காமக் கிழத்தியர பலர இருந்ேைர. 
இவைரகள் மேற்கு வீதியில் உள்ள கல்யாணமஹால் 
என்ற மபரும் மாளினகயில் னவைத்துப பராமரிக்கப 
பட்டைர. இவைரகள் கல்யாணமஹால் மகளிர எை 
அனழக்கப மபற்றைர. மங்கள விலாஸம் 
என்னுமிடத்திலும் இத்ேனகய மகளினர னவைத்து 
அவைரகனள மங்கள விலாஸப மபண்டிர என்று 
அனழத்ேைர. இவைரகளுக்மகல்லாம் பணிவினட 
மசய்யப மபருகிய மகளிர கூட்டத்திற்கு அக்காமார 
என்று மபயர. பத்து வையதுப மபண்கனளக்கூட 
பணம் மகாடுத்து வைாங்கியும், பலவைந்ேமாகப 
பறித்துக் மகாண்டு வைந்ேனமக்கும் ரமாடி ஆவைணக் 
குறிபபுகள் உள்ளை.

குசபசபாண்ணு க்தை

ேஞ்னசப பரகாஷ் எவவைாறு மராட்டிய 
மன்ைரகள் வீதி உலாவின் ரபாது அழகிய 
மபண்கனள அடக்குமுனறயால் அபகரித்ோரகள் 
என்பனே ேமது கனே மசால்லி அரங்கில் 
விவைரித்திருக்கிறார. அவைரது குசபமபாண்ணு கனே 
ரகட்ரபானரப பனேபனேக்க னவைத்துவிடும். ஏனழக் 
குயவைன் ஒருவைனின் ரபத்தினய அரசர எவவிேம் 
ேமது ஆட்கனளக் மகாண்டு கவைரந்து மசன்று 
கல்யாண மஹாலில் அனடத்து னவைத்ோர 
என்பனேயும், ரபத்தினய விடுவிக்க கிழவைன் 
மகாடுத்ே பிராதுகளுக்கு பதிரல இல்லாே நினலயில் 
ஒரு முனற மன்ைர வீதிஉலா வைரும்ரபாது அவைர 
வைந்ே அரச ஊரவைலத்தின் முன்பு பாய்ந்ேனேயும் 
அரசர மைமிரங்கி ரபத்தினய அவைனிடம் திரும்பக் 
மகாடுத்துவிடுமாறு உத்ேரவு பிறபபித்ேோகவும் கனே 
மசல்லும். கிழவைனை கல்யாண மஹால் மகாண்டு 
மசன்ற சிபபாய்கள் அங்ரக அந்ேப மபண்கனள 
நிறுத்தினவைத்து எடுத்துக்மகாள் உன் ரபத்தினய 
என்பாரகள்.

அரசரின் ரபாகத்துக்காக நன்கு ரபாஷிக்கபபட்டு 
வைளபபமாக காட்சியளித்ே மபண்களின் வைரினசயில் 
ேன் ரபத்தினய அனடயாளம் காண முடியாது 
தினகத்துப ரபாவைான் கிழவைன். ஆைாலும் ஒருவைாறு 
அவைன் ரபத்தினயக் கண்டதும் அவைன் மைம் 
மாறிவிடும். நன்கு சாபபிட்டு அனடயாளரம 
மேரியாமல் வைளபபமாக இருக்கும் ரபத்தி ேன்னுடன் 
வைந்ோல் பசியும் பட்டினியுமாக இருக்க ரவைண்டுரம 
பாவைம் அவைள் இங்ரகரய இருக்கட்டும் என்று முடிவு 
மசய்வைான். ரபத்தியின் முகபாவைத்திலும் ஒரு 
சலைமற்ற ேன்னம ோத்ோரவைாடு ரபாவைோ 
ரவைண்டாமா என்ற ேடுமாற்றம். இங்ரக என் ரபத்தி 
இல்னல என்று மசால்லிவிட்டு திரும்பும் கிழவைனரப 
பாரத்து சிபபாய்கள் சிரிபபாரகள். மராட்டிய 
மன்ைராட்சியின் பசிக்மகாடுனமயும் சுகரபாக 
வைாழக்னகனய மிகவும் நுணுக்கமாகவும் மங்கள் 
விலாஸத்து அந்ேரங்கச் மசய்திகனள அவைர 
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மசால்லிக் காட்டிய பயங்கரமும் ஒருமுனற 
ர க ட் ட வை ர க ள்  வை ா ழ ந ா ள்  மு ழு வை து ம் 
மறக்கமாட்டாரகள்.

அரசர்களின சமய ஈடுபாடும் அதை்ன ேேர்ததை 
அந்தைணர் கூட்டமும்

 மராட்டியரகள் மகாராஷ்டிரத்திலிருந்து 
வைரும்ரபாரே பிராமணரகனள அனழத்துவைந்து 
ேஞ்னசயில் குடிரயற்றிைர. அரசரகளுக்கும் அரச 
மாரேவிகளுக்கும் சமயச்சாரபாை விரேங்கனளயும் 
பண்டினககனளயும் கற்பித்து அேைால் அளபபரிய 
அனுகூலம் மபற்றது இந்ே பிராமணர கூட்டம். 
அரண்மனையில் புரராகிேர பிராமணர கூட்டம் 
மபருகியேற்கும் ஏராளமாை ரமாடி ஆவைணக் 
குறிபபுகள் உள்ளை. இவைரகளுக்கு ேட்சனைகளும், 
உலுபனபகளும் ,  அன்ைச் சத்திரங்களும் 
ஏற்படுத்ேபபட்டு அரச ஆேரவு மபற்றைர. 
மராட்டிய அரசில் அரச குடும்பத்ோரும், 
அதிகாரிகளும், னவைதீகச் சடங்குகனள மசய்யும் 
புரராகிேரகளும் மசல்வைாக்கும் மசல்வை வைளமும் 
மபற்றிருக்க அவைரகளிடம் ேங்களின் மசாத்துச் சுகம் 
சுேந்திரம் யாவைற்னறயும் அடகுனவைத்து சீரழிந்ேது 
ேஞ்னசயின் உழவுக்குடியிைர கூட்டம். அழகாை 
மபண்கள் அரசரகளின் அநுரபாகத்திற்குபபின் 
ரேவைோசிகளாக மாறிைர. இனச, நடைம் நாட்டியம் 
இவைற்றால் மசல்வைந்ேரகனள ஈரத்ேைர . 
பரத்னேயராகவும் மாறிைர. ேஞ்னசச் சமுோயம் 
ேன் மபருனமகுன்றி ரகடுறலாயிற்று.

கற்பு என்பது புகழச்சிக்குரிய பண்பாக இருந்ேரே 
ஒழிய உண்னமயில் கனடபபிடிக்கபபடவில்னல 
என்று ரமைாட்டவைர ஒருவைர எழுதிய குறிபபு 
உள்ளது.

சகாததைடி்மகோய தைமிழக் குடிமக்கள்

சிற்றூரகளில் வையல்மவைளியில் ரவைனல 
மசய்ேவைரகள் மகாத்ேடினம களாகரவை இருந்ேைர. 
பணிப மபண்களாக ரவைனல மசய்யப மபண் 
குழந்னேகள் விற்கபபட்டனமக்கு சான்றுகள் 
உள்ளை. அடினமகள் விற்பனைனய கும்பினியார 
அரமாகமாக நடத்திைர.

அந்தைண தைந்திரம்

உடன்கட்னட ஏறும் பழக்கம் பரவைலாக இருந்ேது. 
அ ர ச  கு டு ம் ப த் ே வை ர  ம ட் டு ம ன் றி 
மபருந்ேைக்காரரகளிமும் இபபழக்கம் இருந்ேது. 
உடன்கட்னட ஏறும் மபண் ‘மாசத்தி’ அணிந்ே 
நனககள் அங்கு புரராகிேம் மசய்யும் அந்ேணனரரய 
ரசரும் என்று ேந்திரமாக சாத்திரங்கள் 
புனையபபட்டை. இனே எதிரபபார இல்னல.

தைஞ்ச மக்களின பரிதைாப நி்ல

ஒருபுறம் மசல்வைச் மசழிபபில் புரண்ட நிலச் 
சுவைான்ோரரகள், மன்ைர பரம்பனரயிைர, 
அரசரகனள அண்டிப பினழத்து மபரும் மபாருளும் 
மசாத்துகளும் ரசரத்துக் மகாண்ட பிராமணர 
மறுபுறம் ஏனழமக்கள். ‘ஒரு பணத்திற்கு 3 படி அரிசி 

விற்றாலும் அன்ைம் அபரூபமாக இருக்கிறது’ என்று 
ஓர ஆவைணம் கூறுகிறது. மராட்டிய மன்ைரகளுக்ரக 
கடன் மகாடுக்கும் மாமபரும் மசல்வைந்ேரகள் 
வைாழந்ேைர. இத்ேனகய சமுோய ஏற்றத் ோழவுகனள 
எடுத்துனரக்கும் ஏராளமாை ஆவைணங்கள் ேஞ்னச 
சர்ஸவைதி மஹால் நூலகத்தில் உள்ளை. ேஞ்சாவூர 
ஜைங்கள் ஏனழகள் எங்ரகயாவைது மசன்று பிராது 
மசய்யக்கூட அவைரகள் மசலவுக்கு இல்னல என்று 
ேஞ்னச மக்களின் ஏழனமனய ஒரு ஆங்கிரலயர 
எழுதிய குறிபபு எடுத்துனரக்கிறது.

இத்ேனகய ரமாடி ஆவைணங்களிலிருந்து மமாழி 
மபயரக்பபட்ட குறிபபுகளிலிருந்து மராட்டிய 
மன்ைர காலத்தில் மபண்கனள வினலக்கு வைாங்கி 
ோசிகளாக ஆக்கியயுள்ளைர என்று மேரியவைருகிறது. 
இங்்ஙைம் வினலக்கு வைாங்கியவைரிடத்தில் ஆயுள் 
முழுவைதும் ரவைனல மசய்து மடிந்ேைர. மவைள்னளயரும் 
இவ அடினம வைாணிபத்தில் ஈடுபட்டிருந்ேைர 
என்பது மசன்னையிலிருந்து லாட் பிகட் 16 
மபண்கனள ேஞ்சாவூருக்கு அனுபபிைார என்ற 
ஆவைணக் குறிபபிைால் அறியலாம்.

மபண்கனள அடமாைமாக வைாங்கி பின் 
அவைரகனள விற்றோகவும் அறிகிரறாம். குனறந்ே 
வையதுனடய மபண்கனள விற்றல் வைாங்கல் 
நனடமபற்றுள்ளை.

“சிேம்பரம்பிள்னள அலிகாைா சந்திலிருக்கும் 
மவைள்ளாளர அபபு பிள்னள மபண்சாதியின் மபண் 
காரவைரி - வையது 12 கினரயம் 10 சக்கரம்”

“அபபுராவ காடிரக னவைபபாட்டி மலக்ஷமியின் 
மபண் சீோபாய் வையது 10 சரக்காரில் வினலக்கு 
வைாங்கிைது”

“நாடக சானலயில் கிருஷ்ணாவின் மபண் 
மசல்லம்- வையது 10 சரக்காரில் கினரயம் சக் 10 
எழுதிய வைாத்தியாருக்கு 2 பணம்”

வீட்டில் மபற்ரறார இல்லாே ரநரத்தில் 
மபண்கனளப பிடித்துக் மகாண்டுரபாய் 
அரண்மனைக்கு விற்றோகவும் ஓர ஆவைணத் ேகவைல் 
உண்டு.

வமாடி ஆேணஙகளில் பு்தைந்திருக்கும் உண்்மகள்

மராட்டிய ேரபாரிலும், ேஞ்னச வைட்டாரத்திலும் 
அன்றாடம் நனடமபற்ற நிகழவுகனள எழுேபமபற்ற 
ஆவைணங்கள் பல ரமாடி எழுத்தில் கட்டுக் கட்டாக 
சர்ஸவைதி மஹால் நூலகத்தில் உள்ளை. ேஞ்னச 
நவைாபு ஆட்சியில் இருந்ே ரபாது பல ஆவைணங்கள் 
அழிக்கபபட்டை. இேைால் 18-ம் நூற்றாண்டின் 
மு ற் ப கு தி  ஆ வை ண ங் க ள்  மு ற் றி லு ம ா க 
அழிந்துரபாய்விட்டை. எஞ்சிய ஆவைணங்களில் 
அழித்ேற்குரிய ஆவைணமாக வைனகபபடுத்ேப 
பட்டனவை ேற்ரபாது சர்ஸவைதி மஹாலில் உள்ளை. 
இவைற்றிலிருந்து மவைளிச்சத்துக்கு வைந்ே மசய்திகள் 
ஒருசிலரவை ஆயினும் இவைற்னற ஆய்வுக்கு 
உட்படுத்துவைேன் மூலம் ேஞ்னச அரச வைரலாற்றின் 
இருண்ட பக்கங்களில் மனறந்து கிடக்கும் சாமான்ய 
மக்களின் வைாழக்னக குறித்ே மசய்திகள் 
மவைளிச்சத்துக்கு வைரும்.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர
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கட்டுரைஎஸ். காசிவிஸ்்வநாதன

எனவறார் மாமனிதைன

மாரகசியம் என்்பது ல்ப்ரறிவு 
மிகுநதை ச்பாககிஷம். அது 
லதைஙகி நிறகும் குட்்ட 

அன்று. மாரகசியம் பிறநதை 
காேததிலேலய அழிகக 
நி்னததை வரககஙகளும், 
அறிவாளிகளும் உண்டு. 
பிறநதை காேததிலிருநது 
்பல்லவறு காேஙகளிலும் 

்பல்லவறு ் ாடுகளிலும் இருநதை 
கருததுமுதைல்வாதை, 

ஆன்மீகவாதைக கருததுகக்ள 
எல்ோம் சவன்று 

லமசேழுநது செம்மாநது 
நிற்பதுதைான் மாரகசியம்.

ஐம்பத்ோறு வையரே வைாழந்ே மசாரிமுத்து என்கிற மூக்காண்டி எனும் 
இயற்மபயர ோங்கிய ஜீவைாைந்ேம் ேற்ரபானேய கன்னியாகுமரி மாவைட்டம் 
பூேபபாண்டியில் 1907ஆம் ஆண்டு ஆக்ஸட் மாேம் 21ஆம் ரேதி பிறந்ோர. 
இளம் வையதில், ேைது கிராமத்தில் ‘மகாத்மா காந்தி வைாசகசானல நிறுவுேல்’ 
‘காந்தினயயும் னகராட்டிைத்னேயும் புகழந்து கவினே எழுதுேல்’ , கேனர 
ரநசித்ேல் ரபான்றனவை இவைரது பணிகளாக இருந்துவைந்ேை. காந்திஜியின் 
தீண்டானம ஒழிபனப மநஞ்சில் ோங்கிய ஜீவைா, ஒரு சமயத்தில், தீண்டானம 
ஒழிபபுப ரபாரில் ஈடுபட்டிருக்கும்ரபாது, ேைக்குத் ேனடயாக இருந்ே 
ேந்னே உட்பட்ட உறவிைரகளின் மோடரனப அறுத்துக்மகாண்டு, 
ஊரிலிருந்ரே மவைளிரயறிைார.

1927-ல் கானரக்குடிக்கு அருரகயுள்ள மசட்டிநாட்டின் ‘சிராவையல்’ 
கிராமத்தில், ’காந்திஜி’ மபயரில் ஆசிரமம் ஒன்னறத்மோடங்கிைார. 
ரேசவிடுேனலக்குப பாடுபடுவைது, சமூகச்சீரதிருத்ேத்திற்குப ரபாராடுவைது 
என்ற இரண்டு கூறுகள் ஜீவைாவின் சிந்ேனையில் முனளவிட்டை. 
இந்ேக்காலகட்டத்தில்ோன் ேன்னுனடய மபயனர ஜீவைாைந்ேம் எைவும் 
மாற்றிக்மகாண்டார. காந்திஜியின் ”அரிஜன்” பத்திரினகயும், மபரியாரின் 
”குடியரசு” பத்திரினகயும் ஜீவைாவின் அரசியல் பணிகளுக்கு 
தூண்டுரகாலாயிருந்ேை. இேரைாடு கூட, பாரதியின் பனடபபுகனளயும், 
ேமிழிலக்கியங்கனளயும் கருத்தூன்றிப படித்ோர .

1927 ஆம் ஆண்டு மசபடம்பர மாேத்தில் காந்திஜியும் ஜீவைாவும் 
கலந்துனரயாடிைாரகள். காந்திஜி, ேைது ஆசிரமத்திற்கு வைரரவைண்டும் 
எை ஜீவைா ரகாரிக்னக னவைத்ோர. அேனைரயற்று காந்திஜியும் வைருனக 
ேந்து, `ஜீவைானவை இந்ே நாட்டின் மசாத்து’ என்று புகழாரம் சூட்டிைார. 
அேன்பின்ைர பாகரைரி எனும் கிராமத்தில் காந்திஜினயச்சந்தித்ே ஜீவைா 
வைரணாசிரம ேரமம் பற்றி விவைாதித்ோர. காந்திஜியின் வைரணாசிரமக் 
மகாள்னகயும், அவைரது மபண்கள் பற்றிய மதிபபீடும் முற்ரபாக்குத்ேன்னம 
மகாண்டேல்ல என்பனேப புரிந்து மகாண்ட ஜீவைா, ேைது சமூகச் 
சீரதிருத்ேங்களுக்கு மபரியானர வைழிகாட்டியாகக் மகாண்டார.

னசமன் ேனலனமயிலாை குழு, இந்தியா வைந்ேரபாது அேனை எதிரத்ே 
ரபாராட்டத்தில் ஏஐடியூசி ேனலவைர லாலாலஜபதிராய் தீவிரமாக 
ஈடுபட்டார. அபரபாது, கடுனமயாகத்ோக்கபபட்ட லஜபதிராய், 1928 
நவைம்பர 17இல் மரணமனடந்ே மசய்தியறிந்து கேறி அழுோர. மாவீரன் 
பகத்சிங் மீது ஜீவைா அதிகமாை பற்று மகாண்டவைர. பகத்சிங்கின் ‘நான் 
ஏன் நாத்திகைாரைன்?' என்ற நூனல ேமிழில் மமாழிமபயரத்ோர. .

1917 முேல் 1934 வைனர ஜீவைாவும் மபரியாரும் இனணந்து மசயல்பட்டைர. 
ஏகாதிபத்திய எதிரபனப முன்னினலபபடுத்தும் ரேனவைனய உணரந்ே 
ஜீவைா, மபரியாரிடமிருந்து பிரிந்து மசன்றார. எந்ேமவைாரு கட்டத்திலும் 
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“எனது பதொழர்களில் 
நூற்றுககு 95 
ப�ர்களிடம் 

பசொஷலிஸ்ட ஆர்வம் 
க்ரபுரண்டு ஓடுகி்து. 
ஆனொல் ஆர்வமுளள 

பதொழர்களில் 
முககொல்வொசிப் 

ப�ருககு பகொள்கயில் 
அறிவுதபதளிவு 
உருவொகவில்்� 

எனறு கூ் வருததமொக 
இருககி்து.

ஜாதி மே எதிரபனபக் னகவிடாேவைரும், சுயமரியானே, 
சமத்துவைச்சமூக இயக்கங்கள் ஆகியவைற்றில் ஈடுபாடு 
மகாண்டவைருமாை ஜீவைா, ரசாஷலி்ஸட் என்ற 
முனறயில் காங்கிர்ஸ கட்சியில் ேன்னை இனணத்துக் 
மகாண்டார. ேந்னே மபரியார ஒருமுனற ஜீவைானவைப 
பற்றி கூறும்ரபாது, “என்னிடமிருந்து மகாள்னக 
மாறுபாட்டால் பிரிந்ேரபாதிலும் மைது 
சுத்ேமாைவைர “ என்று பாராட்டிைார

இேற்கினடரய, 1929-இல் ஜீவைாவின் ”காந்தி 
ஆசிரமம்” அரே பகுதியிலுள்ள நாச்சியார 
புரத்திற்கும் பின்ைர ரகாட்னடயூருக்கும் 
மாற்றபபட்டது. 1930இல் ரகாட்னடயூர காங்கிர்ஸ 
கமிட்டியின் ேனலவைராகத் ரேரந்மேடுக்கபபட்டார. 
அேன்பிறகு ,  கள்ளுக்கனடக்கு எதிராை 
ரபாராட்டத்னே ஜீவைா ேனலனமரயற்று நடத்திைார. 
7-1-1932 இல் கானரக்குடியிலுள்ள காந்தி சதுக்கத்தில் 
பல்லாயிரக்கணக்கில் கூடியிருந்ே மக்கள் மத்தியில் 
ஆரவைசமாகப ரபசியேற்காக, பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் 

ஜீவைாவிற்கு ேனடவிதித்ேது. மறுநாள் அத்ேனடனயயும் 
மீறி ரகாட்னடயூரில் ரபசும்ரபாது. னகது 
மசய்யபபட்டார .

ரகாட்னடயூரில் னகதுமசய்யபபட்ட ஜீவைா, 
கடலூர சினறயில் அனடத்து னவைக்கபபட்டார. 
பின்ைர திருச்சி சினறக்கு மாற்றபபட்டார. 
இங்குோன் ஜீவைா ஒரு முழு கம்யூனி்ஸடாக 
பரிணமித்ோர. மீரட் சதி வைழக்கின் ஆவைணங்கனளப 
படித்ே ஜீவைாவிற்கு அரசியல் பாரனவையில் 
புதியமாற்றங்கள் உருவைாகியது. காங்கிரஸில் 
இருந்தும், காங்கிர்ஸ ரசாஷலி்ஸட் கட்சியில் 
இருந்தும் மவைளிரயறிய ஜீவைா, ஒரு கம்யூனி்ஸடாக 
மாறி, இந்ே ரேச விடுேனலக்கு பாடுபடத் 
மோடங்கிைார.

1940 ஜைவைரி 11 இல், மசன்னை மாகாணத்னே 
விட்டு மவைளிரயறும்படி ஜீவைானவை மசன்னை அரசு 
நிரபபந்தித்ேது. அங்கிருந்து கானரக்கால் மசன்றார. 
அங்கும் ேங்கக்கூடாது என்று பிமரஞ்சு அரசு 

மவைளிரயற்றியது. பின்ைர, மும்னப மசன்று 
அங்குள்ள மோழிலாளரகள் மத்தியில், யுத்ே 
எதிரபபுபபிரச்சாரத்னே நடத்தியோல் னகது 
மசய்யபபட்டு, அங்குள்ள ‘னபகுல்லா’ சினறயில் 
அனடக்கபபட்டார. அேன்பிறகு, ஜீவைானவை ரவைலூர 
சினறக்கு மாற்றிைாரகள். சினறயிலிருக்கும்ரபாது, 
பாதுகாபபு னகதிகளுக்குள் வைகுபபுபபிரிவினை 
மசய்யபபட்டனேக் கண்டித்து 19 நாட்கள் 
உண்ணாவிரேமும் இருந்ோர. பின்ைர விடுேனல 
ம ச ய் ய ப ப ட் ட  ஜீ வை ா ,  தி ரு வி ே ா ங் கூ ர 
ஆளுனகபபகுதிக்கு  ந ாடு கடத்ேபபட்டு , 
பூேபபாண்டினய விட்டு மவைளிரயறக் கூடாது எை 
ேனட விதிக்கபபட்டார. அங்கிருந்ேரபாது, நாஞ்சில் 
நாட்டுபபகுதிகளில் மோழிற்சங்கங்கனளயும் , 
இனளஞர சங்கங்கனளயும் உருவைாக்கியது 
மட்டுமின்றி பாரதி விழாக்கனளயும் நடத்திட்டார.

ஒரு கட்டத்தில் ேனலமனறவு வைாழக்னகனய 
ரமற்மகாண்டிருந்ே ஜீவைா, னகதுமசய்யபபட்டு சில 

ஆண்டுகாலம் சினறயிலனடக்கபபட்டார. மாரக்சிய 
மலனினிச நூல்கனள கசடறக் கற்று கற்றபின் 
அேற்ரகற்றபடி நின்ற மபருனம ஜீவைானவைரய சாரும். 
இரண்டாம் உலக யுத்ே காலத்தில் சினறயிலிருந்ேரபாது, 
னடயலட்டிகல் மமட்டீரியலிசம் (ேரக்கஇயல் 
மபாருள்முேல்வைாேம் ) பற்றி வைகுபபுகள் எடுத்ோர. 
மஜரமானிய, ஐரராபபிய ேத்துவை ஞானிகளின் 
ேத்துவைங்கனள மிகமிக எளியேமிழில் விளக்கிக்கூறி, 
எல்ரலார மைதிலும் பதிய னவைத்ோர என்பது 
மட்டுமின்றி ேமிழநாட்டின் ேத்துவைஞானிகளின் 
ேத்துவைங்கனளயும்  மிக  எளியமுனறயில் 
விளக்கிக்கூறிைார . .  விடுேனலக்குப பின்பு 
கம்யூனி்ஸட்கட்சி ேனட மசய்யபபட்டக் காலத்தில் 
1948 லிருந்து 52 வைனர ேனலமனறவு வைாழக்னகனய 
ரமற்மகாண்டார .  1 9 5 2 -இல் சட்டமன்ற 
உறுபபிைராகவும் ரேரவு மசய்யபபட்டார. 
ேமிழநாடு கனல இலக்கியப மபருமன்றத்னேத் 
ரோற்றுவித்ோர.
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“மேமும் மாரக்சியமும் மபாருந்தி வைருவைது 
எவவைாறு?” என்ற விைாவிற்கு துணிரவைாடு 
மசான்ைார “எைக்கு னசவை-னவைணவை மடங்களுடன் 
மோடரபு உண்டு. மேங்கனள மதிபபவைன். ஆைால், 
அனவை கற்பிக்கும் குருட்டு நம்பிக்னககனள, 
மடனமகனள, பகுத்ேறிவு கண் மகாண்டு மாரக்சிய 
மநறி நின்று மறுபபவைன். மே இலக்கியங்கனள 
படித்ோல் அல்லாது மறுபபு உறுதியாைோக இராது” 
என்றார.

மாரக்சியம் என்பது ரபரறிவு மிகுந்ே மபாக்கிஷம். 
அது ரேங்கி நிற்கும் குட்னட அன்று. மாரக்சியம் 
பிறந்ே காலத்திரலரய அழிக்க நினைத்ே 
வைரக்கங்களும், அறிவைாளிகளும் உண்டு. பிறந்ே 
காலத்திலிருந்து பல்ரவைறு காலங்களிலும் பல்ரவைறு 
ந ா டு க ளி ல்  இ ரு ந் ே 
கருத்துமுேல்வைாே, ஆன்மீகவைாே 
கருத்துக்கனள எல்லாம் மவைன்று 
ரமமலழுந்து மசம்மாந்து நிற்பது 
மாரக்சியம். மனிேசமுோயம் 
ரோன்றிய காலம்மோட்டு 
இன்றுவைனர வைரலாற்னறப 
பனடத்து வைந்ே சாோரண 
ஏனழஎளிய மக்கனளபபற்றிய 
உண்னம வைரலாறு கூறுவைது 
மாரக்சியம் ோன். .உலக 
சி ந் ே ன ை ய ா ள ர க ள ா ல் 
மோடரந்து பாராட்டப மபற்று, 
முன்மைடுக்கபபட்டு சமூக 
விஞ்ஞாைம் என்னும் உயர 
நினலனய அனடந்துள்ளது. 
விஞ்ஞானிகள் உருவைாக்கிய 
மனிேனைப பற்றிய விஞ்ஞாைம் 
இதுரவை. மனிேகுல விடிவுக்காை 
இந்ே விஞ்ஞாைத்னேத்ோன் ேமிழகத்தில் 
சிந்ேனைச்சிற்பி சிங்காரரவைலர மோடங்கிய வைழியில் 
ஜீவைா புதிய மரனபத் ரோற்றுவித்ோர.

ஜீவைாவினுனடய எழுத்துக்கள், ரபச்சுக்கள் 
எல்லாம் மாரக்சியத்னே அடித்ேளமாக மகாண்ரட 
அனமந்ேை. மபண்ணியம் பற்றிய மாரக்சிய 
கருத்துக்கனள வைரலாற்றுப மபாருள்முேல்வைாே 
ரநாக்கில் எழுதும்ரபாது ேமிழ இலக்கியம் , சங்க 
இலக்கியம், திருக்குறள், கம்பராமாயணம் 
ஆகியவைற்றிலிருந்து ஜீவைா ேரும் ரமற்ரகாள்கள் களி 
நடைம் புரிகின்றை. ேம் கருத்துக்கனள எடுத்துச் 
மசல்வைேற்காக ஜீவைா நூற்றுக்கணக்காை 
பழமமாழிகனள மூதுனரகனளக் னகயாண்டுள்ளார. 
பாரதிக்கு நிகராக மபண்ணுரினமக்காக குரல் 
மகாடுத்ேவைர ஜீவைா .  ேங்கள் உரினமனய 
காத்துக்மகாள்ள மபண்கள் அணிதிரள ரவைண்டும் 
எை ஆணித்ேரமாக எடுத்துனரத்ோர. இேற்காக, 
ேன் இயக்கத்னேயும் சுயவிமரசைபபடுத்ே 
ேயங்கவில்னல.

“எைது ரோழரகளில் நூற்றுக்கு 95 ரபரகளிடம் 
ரசாஷலி்ஸட் ஆரவைம் கனரபுரண்டு ஓடுகிறது. 
ஆைால் ஆரவைமுள்ள ரோழரகளில் முக்கால்வைாசிப 
ரபருக்கு  மக ாள்னகயில் அறிவுத்மேளிவு 
உருவைாகவில்னல என்று கூற வைருத்ேமாக இருக்கிறது. 

இன்னும் விஷய ஞாைமுள்ள ரோழரகள் இனடரய 
ரச ாஷலிசபமபாறுபபு  ரபாே ாது என்று 
எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விமரசித்திருக்கிறார. 
அறிவுத்மேளிவு மபறுவைேற்கு கட்சிபபத்திரினகயாகிய 
ஜைசக்தி வைாங்கிபபடிக்க ரவைண்டும்” எை 
வைற்புறுத்திைார. “ நான் ஒரு மபாதுவுடனமவைாதி. 
நான் ஒரு மாரக்சியவைாதி . நாட்டின் ஒரு 
புதியவைாழவுக்காக மபாதுவுனடனமக் கட்சி 
அங்கத்திைராக இருந்து பணிபுரிந்து வைருகிரறன் “ 
எை எழுதுகிறார.

மசன்னையில் ’ஜைசக்தி” பத்திரினகக்கு ஜீவைா 
மபாறுபரபற்றிருந்ே சமயத்தில், அவைருனடய மகள் 
குமுோ எழுதிய ஒரு விஷயத்னே குறிபபிட்டுச் 
மசால்லரவைண்டியுள்ளது. அோவைது, “.குமுோ 

அபமபாழுது ஆசிரியப பயிற்சினய 
நி ன ற வு  ம ச ய் து வி ட் டு , 
ஊருக்குத்திரும்புகிற சமயம்.. 
ஜீவைாோன் ேைது ேந்னே என்று 
மேரிந்து மகாண்டதும், அவைனரப 
பாரக்க ரவைண்டும் என்ற ஆவைல் 
ஏற்பட்டு, ேைது ரோழியுடன் 
முேல்முனறயாக சந்திபபேற்காக, 
ஜ ை ச க் தி 
அலுவைல க த் தி ற் கு ச் மசன்று 
காத்திருக்கிறார. ஜீவைா வைந்ேவுடன் 
இவைரகளிருவைனரயும் பாரத்து 
க ல க ல ப ப ா க  ர ப சி க் 
மகாண்டிருந்ேரபாது “ யாரம்மா 
நீ ”  என்று ேன் மகனளரய 
பாரத்துக்ரகட்டார. கண்ணீர 
மல்க, ோன் யாமரன்று மசால்ல 
முடியாமல், ஒரு சிறு துண்டு 
காகிேத்தில் “எைது ோத்ோவின் 

மபயர- குலரசகர ோ்ஸ; எைது அன்னையின் மபயர 
- கண்ணம்மா” என்று எழுதி நீட்டிைார. 
அேனைபபடித்ேதும் துள்ளி எழுந்ே ஜீவைா, அரே 
துண்டுத்ோளில் ‘எைது மகள்’ எைக் கீரழ எழுதிைார.

பின்ைர குமுோவிடம் ேைது இயலாநினலயினை 
விவைரிக்கும்ரபாது, “குலரசகரோ்ஸ குடும்பத்துடன் 
ஏற்பட்ட பழக்கம், கண்ணம்மாவுடன் ஏற்பட்ட 
உறவு, அேன்பின்ைர ஆட்சியாளரகளால், 
பம்பாய்க்கு நாடு கடத்ேபபட்டது… பம்பாயில் 
இருந்து பின்ைர மீண்டும் நாடு கடத்ேபபட்டு 
திருவைைந்ேபுரம் மசன்றது, பிறந்ே ஊராகிய 
பூேபபாண்டியிலிருந்து மவைளிரயறக்கூடாது என்று 
ேனடயுத்ேரவு பிறபபிக்கபபட்டது, திருவைைந்ேபுரம் 
சினறவைாசம் எை பத்ோண்டுகளுக்கும் ரமலாக 
பாரக்க முடியாமல் ரபாைது” பற்றிய எல்லா 
விவைரங்கனளயும் மேளிவுபடுத்திைார.. குமுோவின் 
கண்களில் ஆைந்ேக்கண்ணீர மபருக்மகடுத்ேது.

மபாது வைாழக்னகயும், மபாதுவுனடனம 
வைாழக்னகயும் குடும்பத்னேக் கூட அந்நியபபடுத்தி 
விட்டது. எனேயும் மனறக்கத் மேரியாே 
மவைளிபபனடயாை வைாழக்னகனய ஜீவைா வைாழந்ோர. 
அேற்குபபிறகு, ேைது இறுதிக்காலம் வைனர மகனள 
ரநசித்ோர. ேைக்குப பணிவினட மசய்யவும் 
அனுமதியளித்ோர. =
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கட்டுரைச்ால்ா்ககியன

மனிேன், அடிபபனடயில், ஒரு மபரும் ரகானழ 
என்பனே, மகாரராைா காலம்,மீண்டும் உறுதிபபடுத்தி 
உள்ளது .  இயற்னகயின் சீற்றங்கனளயும் , 
வைைவிலங்குகனளயும் கண்டு அஞ்சியதில் நியாயம் 
உண்டு.அடுத்து, கடவுள் எனும்புலைாகாேகருத்திற்
குமக்கனளப பயபபட னவைத்ே அநியாயம் ஒரு பக்கம் 
இன்றும் மோடரகிறது. அேன் மூலம் ஆள்பவைரகள் 
ேங்கள் ஆதிக்கத்னே ேக்க னவைத்துக் மகாள்கின்றைர. 
ஆளபபடுபவைரகரளா, பல மானயகளில் மூழகி, சுய 
திருபதியும், அனமதியும் அனடகின்றைர. கடவுனளக் 
காட்டிலும் மிகவும் வைலினமயாைகருத்ோக, 
சாோரண கண்ணுக்கு புலைாகாே மகாரராைா 
உருவைாக்கபபட்டுள்ளது. அனேக் கண்டு உலகரம 
அஞ்சியாக ரவைண்டும். இல்னலமயன்றால், அவைர, 
மனிேகுலத்தின் எதிரியாக கருேபபடுவைார.

இன்னறய பன்ைாட்டு வியாபாரப மபாருளாோரம், 
புனைவு மூலேைத்ோல் இயங்குகின்றது. அோவைது, 
பங்குச் சந்னே எனும் அனமபபால், ஒரு வியாபார 
நிறுவைைத்தின் மூலேைமும், நிதியும், மசல்வைமும் 
தீரமானிக்கபபடுகின்றது. உனழக்காமரல பணம் 
ஈட்டும் எண்ணமும், ரபரானசயும் பங்குகளில் 
முேலிட மக்கனளத் தூண்டுகின்றது. பங்குகளின் 
சந்னே மதிபனபக் மகாண்டு, நிதிநிறுவைைங்களில் 
இருந்து மூலேைத்னேப மபற இயலும். எைரவை, 
சட்டபபடியாகரவை, ஒருவைர, மக்களின் பணத்னேயும், 
வைங்கிகளில் மக்கள் ரசமிக்கும் பணத்னேயும், 
ேன்னுனடய வியாபார நிறுவைைம் மூலம் ேன்னுனடய 
மூலேைம் ரபால் பயன்படுத்ே முடிகின்றது.

மமன்மபாருள் என்பது கணினினய இயக்கவும், 
பயன்பாடுகனள இயக்கவும் பயன்படும் எண்ணியல் 

சகாவரானாவும் 
“அறக்கட்ட்ே” முதைலாளிததுேமும்
மகள்வி எழுப்புஙகள்! ் நமதகப்படுஙகள்!
ஆய்நது சதளியுஙகள்! சிநதியுஙகள்!

அறககட்ட்ள மூேம் சதைாழில் மறறும் வியா்பா்ரம் செயவது, மககளின் ் ல்சேண்்ணத்தையும், 
அ்ரொஙகததின் வரிச் ெலு்க்யயும் லகவேப்படுததுகின்றது. அறககட்ட்ள என்்பது இோ்பத்தை 
ல்ாககாகக சகாண்ட நிறுவனமாக இயஙகோமா? அறககட்ட்ள என்்பது தைனிமனிதைரின் சதைாழில் 
ல்பால் இயஙகோமா? அறககட்ட்ள என்்பது முதைோளிததுவததின் புதிய முகமூடியாகிவிட்டது. 

இல்்ேசயன்றால், ஸசடர்ேட் புகழ் அனில்அகரவால், தைன்னு்டய செல்வத்தை 
அறககட்ட்ளயில் முதைலிட மு்னவா்ரா என்ன? விழிப்பது ் ல்ேது.

மற்றும் மின்ைணுவியல் கட்டனளத் மோகுபபாகும். 
இனே ஒரு முனற உருவைாக்கிவிட்டால், பின் அனே 
எத்ேனை பிரதிகள் ரவைண்டுமாைாலும் எடுத்துக் 
மகாண்டு பலபபல கணினிகளில் பயன்படுத்ேலாம்.

ஐ பி எம் எனும் நிறுவைைம், மபரும் மோழில் 
நிறுவைைங்கள் மற்றும் வியாபாரங்களுக்கு, 
கணினிகனளயும் மமன்மபாருனளயும் விற்றுவைந்ேது. 
வில்லியம் ரகட்்ஸ எனும் பில்ரகட்்ஸ, கணினினயயும், 
மமன்மபாருனளயும், சிறு நிறுவைைங்களுக்கும், 
ேனிமனிேரகளுக்கும் விற்றால் என்ை என்று மாற்றி 
சிந்தித்ோர . னமக்ரராசாபட் நிறுவைைத்னே 
துவைக்கிைார. ேன்னுனடய மமன்மபாருட்களுக்கு 
காபபுரினமயும் மபற்றார. இனவைமயல்லாம் நிலவிய 
சட்டபபடிரய நிகழந்ேை. பணம் குவியத் 
மோடங்கியது. மோடர மமன்மபாருள் முயற்சிகளால், 
உலகின் மபரும் பணக்காரராகி ,  முேல் 
பணக்காரருமாைார. இனளஞரகளின் மவைற்றி 
நாயகைாக மாறிைார.

க ணி னி யி ய ல்  உ ல க ம்  மு ழு வை து ம் 
ப யி ற் று வி க் க ப ப ட் ட து .  க ணி னி க ளு ம் 
எண்ணிக்னகயில் மபருகிை, மமன்மபாருளால் 
மபறும் இலாபமும் உயரந்ேது. பில்ரகட்்ஸ மோடரந்து 
முேல் பணக்காரராகரவை இருந்ோர. இனணயம் 
எனும், பருண்னமயாக இல்லாமல், மோனலரபசி 
மூலம் கணினிகனள இனணக்கும் முயற்சி, ரேடலி 
எனும் மமன்மபாருனள வைளரச்சி அனடயச் 
மசய்ேது. பில்ரகட்ஸின் னமக்ரராசாபட் நிறுவைைமும், 
னமக்ரராசாபட் எக்்ஸபுரளாரர எனும் ஒரு 
ரேடலினய உருவைாக்கியது. கணினியல் ஏற்கைரவை 
பரவைாலாகிய காரணத்ோல், பல புதிய நிறுவைைங்களும் 
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ரேடலிகனள உருவைாக்கி விற்க முனைந்ேை. 
அச்சமயம், னமக்ரராசாபட் நிறுவைைம், ேன்னுனடய 
கணினினய  இய க்கு  மமன்மப ாருள ாை 
விண்ரடாசுடன், ரேடலினயயும் இலவைசமாய் 
ேருவைோய் கூறியது. ஆைால், மமன்மபாருள் 
விண்ரடாசின் வினலனய உயரத்தியது.

பல மமன்மபாருள் நிறுவைைங்கள் நட்டம் 
அனடந்ேை. னமக்ரராசாபட் நிறுவைைம், ேன்னுனடய 
ரேடலினய, கணினி இயக்கு மமன்மபாருரளாடு 
ரசரத்து விற்றதுமட்டும் அல்லாமல், ரவைமறந்ே 
ரேடலியும் கணினியில் இயங்க முடியாேவைாறு 
ேடுத்ேது. ரமலும், கணினிகனள உற்பத்தி மசய்யும் 
நிறுவைைங்களாை, காம்ரபக், இன்மடல், ஐபிஎம் 
ரபான்ற நிறுவைைங்ககள், னமக்ரராசாபட் ரேடலினய, 
கணினிகளில் உள்ளிறக்க நிரபபந்தித்ேது. இந்ேப, 
ரபாட்டியால் பயைாளரகளுக்கு கினடக்கும் 
குனறந்ே வினல மற்றும் உயரேரமாைமபாருள் 
கினடக்காமல் ரபாைது. இது, அமமரிக்க மஷரமன் 
நம்பிக்னக – எதிரனம சட்டத்தின்படி, மீறபபட்ட 
மசயல் எை நீதிமன்றத்தில் முடிவைாகியது. வினளவைாக, 
ன ம க் ரர ா ச ா ப ட் டி ன்  க ணி னி  இ ய க் கு 
மமன்மபாருளும் ,  ர ேடலி உட்பட பிற 
மமன்மபாருட்களும் ேனித்ேனி நிறுவைைங்களின் கீழ 
இயங்கத்மோடங்கிை. இது, உலகின் முேல் 
பணக்காரருக்கு மபரும் ரோல்வியாகத் மேரிந்ேது. 
எைரவை, னமக்ரராசாபட் நிறுவைைத்தின் ேனலனமப 
மபாறுபபில் இருந்து, பில்ரகட்்ஸ ேன்னை 
விடுவித்துக்மகாண்டார.

உலகில் ரவைறு எந்ே நாட்னடக் காட்டிலும், 
அமமரிக்காவில் மருத்துவைத்திற்காை மசலவு 
மிகுதியாைது. காபபீடு இல்லாமல், மருத்துவைம் 
மசய்து மகாள்ள முடியாது. மருந்துகளின் வினலனய, 
அமமரிக்க அரசாங்கம் கண்காணிபபரோ 
கட்டுபபடுத்துவைரோ இல்னல. எைரவை, மருந்து 
நிறுவைைங்கள் ரவைமறந்ே உற்பத்திப மபாருட்கனளக் 
காட்டிலும் மிக அதிகமாை இலாபம் ஈட்டுகின்றை. 
மருந்னேபரபான்ரற, ேட்டுபபூசியும் மிகப மபரிய 
இலாபம் ஈட்டும் உற்பத்திபமபாருளாகும். 
எத்ேனைரயா நிறுவைைங்களில் முேலீடு மசய்யும் 
பில்ரகட்்ஸ, இனேயும் அறிந்திருபபார.

பில்ரகட்்ஸ குடும்பத்திற்கு, ஆபபிரிக்காவில் பல 
குழந்னேகள் ேடுபபூசி இல்லாமல் இறக்கிறாரகள் 
எனும் மசய்தி கினடத்ேோம். எைரவை, பில் மற்றும் 
மமலின்டாரகட்்ஸ அறக்கட்டனளனய, 2000-ல் 
நிறுவிைாரகளாம். அேன் மூலம், உற்பத்தி மசய்யும் 
நி றுவைைங் களுக்கும் ,  மூன் ற ா ம்  ந ா ட்டு 
அரசாங்கங்களுக்கும் இனடயில் ரசனவையாற்ற 
முடிவு மசய்ோரகளாம். ோங்கள் ஈட்டிய மபரும் 
பணத்னே, இந்ே அறக்கட்டனளயில் முேலீடு 
மசய்ோரகளாம். ஒரு மோழில் அல்லது வியாபார 
நிறுவைைம் என்றால், நீங்கள் பணத்னே முேலீடு 
மசய்ய ரயாசிபபீரகள். ஆோயம் கினடக்குமா எை 
பாரபபீரகள் .  அறக்கட்டனள என்றால் , 
மனிோபிமாைம் உள்ளவைர என்றால், மைமுவைந்து 
நன்மகானட வைழங்குவீரகள். பிரதிபலனும் 
எதிரபாரக்க மாட்டீரகள். அமமரிக்கா, கைடா 
ரபான்ற நாடுகளில், பல அறக்கட்டனளகளும், 

மக்களின் நல்மலண்ணத்னேமுேலீடாக்கி , 
வைரிவிலக்னகயும் மபற்று ,  மவைற்றிகரமாக 
நனடமபறுகின்றை. இனேயும் அறிந்திருபபாரகள், 
பில் மற்றும் மமலின்டாரகட்்ஸ ஆகிய இருவைரும்.

அறக்கட்டனள என்பது மோழில் மற்றும் 
வியாபாரங்களில் முேலீடு மசய்வைது சரியா என்பனே 
சிந்திக்க ரவைண்டும். அறக்கட்டனளயில் தூங்கும் 
பணத்னே முேலீடு மசய்ோல் என்ை, நல்லதுோரை 
எை ரகட்கலாம். நல்லது, வைழக்கம் ரபால், நீங்கள் 
மோழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் முேலீடு மசய்து 
சம்பாதியுங்கள். சிக்கல் இல்னல. அல்லது 
அறக்கட்டனள ஆரம்பித்து, உலக மக்களுக்கு 
மனிோபிமாை ரசனவை மசய்யுங்கள். சிக்கல் இல்னல. 
ஆைால், அறக்கட்டனள மூலம் மோழில் மற்றும் 
வியாபாரம் மசய்வைது, மக்களின் நல்மலண்ணத்னேயும், 
அ ர ச ா ங் க த் தின்  வை ரி ச்  சலுனகனயயும் 
ரகவைலபபடுத்துகின்றது. அறக்கட்டனள என்பது 
இலாபத்னே ரநாக்காக மகாண்ட நிறுவைைமாக 
இயங்கலாமா? அறக்கட்டனள என்பது ேனிமனிேரின் 
மோழில் ரபால் இயங்கலாமா? அறக்கட்டனள 
என்பது முேலாளித்துவைத்தின் புதிய முகமூடியாகி 
விட்டது. இல்னலமயன்றால், ்ஸமடரனலட் புகழ 
அனில்அகரவைால், ேன்னுனடய மசல்வைத்னேஅறக்
கட்டனளயில்முேலிடமுனைவைாரா என்ை?விழிபபது 
நல்லது.

பில் மற்றும் மமலின்டாரகட்்ஸ அறக்கட்டனள 
நிறுவைபபட்ட அரே 2000-ம் வைருடத்தில், GAVI (Glob-
al Alliance for Vaccines and Immunization) என்பதும் 
உருவைாக்கபபட்டது. உலக சுகாோர னமயம், உலக 
நாடுகளின் சரவைரேச குழந்னேகளுக்காை அவைசர 
நிதியம், உலக வைங்கி, பில் மற்றும் மமலின்டாரகட்்ஸ 
அறக்கட்டனள, ஆராய்ச்சி நிறுவைைங்கள்,ேடுபபூசி 
உற்பத்தி நிறுவைைங்கள் ஆகியனவை இேன்பங்காளரகள். 
பல நாடுகளின் அரசாங்கங்கள், ேனியார 
நிறுவைைங்கள் ஆகியவைற்றுடன் இனணந்து இது 
பணிபுரியும்எை அறிவிக்கபபட்டது.

பில் &மமலின்டாரகட்்ஸ அறக்கட்டனள மற்றும் 
GAVI இனணந்து, 844 மில்லியன் அமமரிக்க 
டாலரகனள, உலக சுகாோரனமயத்திற்கு 2018, 2019 
ஆகிய இரண்டு ஆண்டுகளுக்காக வைழங்கியுள்ளை. 
அமமரிக்க அரசாங்கரமா 853 மில்லியன் அமமரிக்க 
டாலரகனள வைழங்கியுள்ளது. (https://www.who.int/
about/funding/contributors).மிகபமபரிய பங்காளராை 
அமமரிக்க அரசாங்கத்திற்கு ஏறக்குனறய இனணயாக, 
பில்&மமலின்டாரகட்்ஸ அறக்கட்டனள மற்றும் 
GAVI ,  உலக சுகாோர நிறுவைைத்திற்கு நிதி 
வை ழ ங் கி யு ள் ள ை .  இ ே ன்  வி ன ள வை ா க , 
பில்&மமலின்டாரகட்்ஸ அறக்கட்டனள மற்றும் 
GAVI மசால்வைனே ரகட்டாக ரவைண்டிய சூழலில், 
உலக சுகாோர னமயம் இருபபதில் வியபபு எதுவும் 
இல்னல.

2000–ம் ஆண்டு முேல் 2015-ம் ஆண்டு வைனர, 
பில்&மமலின்டாரகட்்ஸ அறக்கட்டனள மற்றும் 
GAVI மபற்ற ஆபபிரிக்கஅனுபவைங்கள், குறிபபாக 
எரபாலா மோற்று ரநாய், அது பரவிய விேங்கள், 
அரசாங்கங்களின் மசயல்பட முடியாே ேன்னமகள் 
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ஆகியனவை, அத்ேனகய மோற்றுரநாய் மற்ற நாடுகளில் 
பரவிைால் எவவைளவு மபரிய மனிே இழபபு ரநரிடும் 
எை கவைனலபபட னவைத்ேோம். எைரவை, மாரச் 2015-
ம்  ஆண்டு ,  பில்ரகட்்ஸ ,  T E D  ர ப ச்னச 
வைழங்குகிற ா ர . “ உறுதியா க  வை ரபரப ாகும் 
தீயநுண்மித்மோற்னற எபபடி உலகம் எதிரமகாள்ள 
ரவைண்டும் என்பனேபபற்றித்ோன் நாம் சிந்திக்க 
ரவைண்டும், முன்ரைற்பாடுகள் மசய்ய ரவைண்டும்”, 
என்று கூறிைார. உறுதியாக வைரபரபாகும் என்பது 
இவைருக்கு எபபடி மேரியும்? அணு ஆயுேங்கனளக் 
காட்டிலும் மோற்று ரநாய் மிகவும் அதிக அளவில் 
மனிே உயிர இழபனபயும், ஊைங்ககனளயும் 
மபாருளாோர சினேனவையும் ஏற்படுத்தும் என்றார. 
நாம்,காமணாளி வினளயாட்னட விட்டுவிட்டு, தீய 
நுண்மித் மோற்று வினளயாட்னட ஆடரவைண்டும் 
என்கிறார. எரபாலா மோற்று ரநாய் மற்றும் 
ேடுபபூசிபற்றிப ரபசுகிறார. எல்லாவைற்றிற்கும் 
ரமலாக, மோற்று மாதிரி பயிற்சினய ரமற்மகாள்ள 
ரவைண்டும் என்கிறார. முன்பு, ேன்னுனடய 
னமக்ரர ா ச ாபட்மமன்மபாருனள எபபடி 
சந்னேபபடுத்திைாரரா, அரே பாணியில், சிரித்ே 
முகத்ரோடு, கரராைா தீய நுண்மியின்படத்னேயும் 
அேன் தீனமகனளயும் அறிமுகபபடுத்திைார. அவைர 
கூறியனே, ஒரு சிலர வைாங்கிைாலும், பலர 
வைாங்கவில்னல. சந்னே நுணுக்கம் அறிந்ேவைாரயிற்ரற! 
ேன் முயற்சிகனளேளராமல்மோடரந்ோர.

இேற்குள், உலக வைங்கி, உலக நாடுகளின் 
அரசாங்கங்கள், குறிபபாக, சீைா, இந்தியா ரபான்ற 
நாடுகளின் ேனலவைரகள், மருந்து மற்றும் ேடுபபூசி 
ேயாரிபபு நிறுவைைங்கள், உலக சுகாோரனமயத்தின் 
அனமபபு, மோடரபுகள், மசயல்பாடுகள் எை 
அனைத்னேயும் மேரிந்து மகாண்டார, பில்ரகட்்ஸ. 
அரே சமயம், உலகின் மபரும் பணக்காரர, 
மனிோபிமாை அறக்கட்டனள நடத்துபவைர எனும் 
மயக்கங்கள் எவைனரயும் விட்டு னவைக்கவில்னல. ஒரு 
பக்கம் மபாது மவைளியில், தீய நுண்மியின் மோற்னறப 
பற்றிப ரபசிைாலும், ேனி மவைளிகளில், இத்மோற்றால் 
ஏற்படும் மபாருளாோர நன்னமகனள, நினைத்துப 
பாரக்க முடியாே, கற்பனை மசய்ய முடியாே 
இலாபத்னே, ேடுபபூசி நிறுவைைங்களிடமும், ேன்னை 
ஏற்றுக் மகாண்ட அரசுகளிடமும்கூறியேன் 
வினளவைாக, CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness 
Innovations)எனும் அனமபபு, டாரவைா்ஸ (Davos) எனும் 
்ஸவிட்சரலாந்து நகரத்தில், 2017 –ம் ஆண்டு 
துவைக்கபபடுகின்றது. நாரரவை அரசாங்கம், இந்திய 
அரசாங்கம், பில்&மமலின்டாரகட்்ஸ அறக்கட்டனள, 
Welcome குழுமம், உலக மபாருளாோர மன்றம் (https://
cepi .net /about/whoweare/ ) ஆகியனவை, இேன் 
நிறுவைைரகள். நாரரவை அரசாங்கத்தின் முன்ைாள் 
பிரேமர மற்றும் உலக சுகாோர னமயத்தின் 
ம ப ாது ச் மச யல ாள ர ,  ட ா க்ட ர  கு ர ர ா 
ஆரலம்பிரண்ட்லாண்ட், இந்ே அனமபபு உருவைாக 
காரணமாய் இருந்துள்ளார. திருவைாளர ரமாடியும் 
இக்குழுவில் இந்தியானவை இனணத்துள்ளார என்பது 
குறிபபிடத்ேக்கது .  இந்ே அனமபபு உலக 
அளவிலாைது இல்னலரய!

எைரவை,24 ரம 2018–ல் பிறந்ேது, GPMB (Global 
Preparedness Monitoring Board). https://www.gpmb.org/

board. இது, உலக சுகாோர னமயம் மற்றும் உலக 
வைங்கியால்துவைக்கபபட்டது. இேன் காலம், 5 
ஆண்டுகள். எரபாலா ரபான்ற மோற்று ரநாய் 
ஏற்பட்டால், உலக நாடுகள் எந்ே அளவு ேயார 
நினலயில் உள்ளை என்று கண்காணிபபரே இேன் 
ரவைனல. இந்ே குழுவில், கிரி்ஸ எலியா்ஸ, 
துனணத்ேனலவைர, பில் & மமலின்டாரகட்்ஸ 
அறக்கட்டனள, சர. மஜரிமிபரார, மவைல்கம் குழுமம் 
(மருந்து நிறுவைைத்தின் அறக்கட்டனள), டாக்டர 
ஜாரஜ் பாரவைா சீை நாட்டின் மோற்று ரநாய் 
கட்டுபபாடு நிறுவைைம், மற்றும் ரபராசிரியர ரக. 
விஜய்ராகவைன், இந்திய அரசாங்கத்தின் முேன்னம 
அறிவியல் ஆரலாசகர ஆகிரயார உறுபபிைரகள் 
என்பது குறிபபிடத்ேக்கது.

எல்லாம் ஆயத்ேமாகிவிட்டது. தீய நுண்மி 
வைரரவைண்டியதுோன் பாக்கி. வைந்ரேவிட்டது, 
சீைாவில். 2019 டிசம்பர மாேம், சீைத்தின் ஊகானில், 
ரகாவிட்– 19 பரவி இருந்ேது கண்டுபிடிக்கபபட்டது. 
உலகளாவிய அனமபபுகள் இருந்தும், இது எபபடி 
ரோன்றியது எை உறுதியாக கூறமுடியாோம். 
ஆைால், உலகம் முழுதும் பரவியது. இனே எபபடி 
எதிரமகாள்வைது? முகக் கவைசம் ரபாட ரவைண்டும் 
எை நிரபபந்திக்கபபட்டது. முகக் கவைசத்ோல் தீய 
நுண்மினயத் ேடுக்காமல் ரபாைாலும் அதிக மோற்று 
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ஏற்படாமல் காக்கும் எை நியாயம் கூறபபட்டது. 
மபாது அறிவு மழுங்கடிக்கபபட்டது. சமூக 
இனடமவைளி கனடபபிடிக்க ரவைண்டும் எை 
அறிவுறுத்ேபபட்டது. ஆைால், விமாைத்திலும், 
வைாகைங்களிலும் மநருக்கத்னே ேவிரக்க 
முடியவில்னல. அடிக்கடி னககனள கிருமி நாசினி 
திரவைம் மகாண்டு கழுவை ரவைண்டும் என்றைர. 
முகக்கவைசங்கள், கிருமி நாசினிகள் ஏற்கைரவை 
சீைத்தில் ேயாரநினலயில் இருந்ேை. ரநாய் 
இருக்கிறோ எை கண்டறிய ரேனவையாை 
பரிரசாேனைக் கருவிகனள உலகத் ரேனவைகளுக்காக 
சீை ா  உ ற் ப த் தி  ம ச ய் ேது .  பி ல் ரகட்்ஸ 
அறக்கட்டனளயும், ஜாரஜ் ரசாரரா்ஸ எனும் மபரும் 
மசல்வைந்ேரும், இங்கிலாந்தில் உள்ள ரமாலாஜிக் 
எனும் பரிரசாேனைக் கருவினய உற்பத்தி மசய்யும் 
நிறுவைைத்தில் முேலீடு மசய்திருபபது என்பது 
மவைறும் ஒரு மசய்திோன்.

அடுத்து, ரநாயில் இருந்து பாதுகாத்துக் மகாள்ள 
பல ஆரலாசனைகள் முன்னவைக்கபபட்டை. 
ஓமிரயாபதி மருத்துவைம் ஆரசனிகம் ஆல்பம் எனும் 
மருந்னே ேடுபபு மருந்ோக மகாடுக்கலாம் என்றது. 
இந்திய சித்ே மருத்துவைம் கபசுரக் குடிநீனரத் ேரலாம் 
என்றது. சீைா, நாட்டு மருந்துகள் நல்ல பயைளிக்கும் 
என்றது. அரமசான் காட்டுவைாசிகள் எங்கள் காட்டு 
மூலினககரள ரபாதும் என்றைர. பலரும், ரநாய் 
எ தி ர ப பு  ச க் தி ன ய  உ ட லி ல் 
பலபபடுத்திக்மகாண்டாரல ரபாதும், உடரல 
ரநானய எதிரமகாள்ளும் என்றைர. ஏற்கைரவை ஒரு 
முடிவில் இருந்ே உலக சுகாோர னமயம், ேடுபபூசிரய 
ஒர ர  மரு ந்து  என்றது .  உடரை ,  உலக 
சு க ா ே ா ரனமயத்துடன் மே ாடரபுனடய 
மருத்துவைரகளும் ஆராய்ச்சியாளரகளும், ோங்கள் 
அனைவைரும் ஒன்று ரசரந்து ஒரு ேட்டுபபூசினய 
உருவைாக்கித் ேருவைோகவும், அனே உற்பத்தி மசய்து, 
உலக நாடுகளுக்கு இலவைசமாக வைழங்கலாம் என்றும் 
ஆரலாசனை கூறிைர. ஆைால், பல மருந்து 
நிறுவைைங்கள் ஏற்கைரவை ேடுபபூசி கண்டுபிடிபபில் 
முன்ரைற்றம் கண்டுள்ளோல், அவைரகளிடரம 
அபபணினய விட்டுவிடலாம் என்று ரயாசனை 
கூறபபட்டு ஏற்கபபட்டது. எவைர அந்ே ரயாசனைனய 
கூறியிருபபார என்பனே நான் மசால்லவும் 
ரவைண்டுமா?

பில் & மமலின்டாரகட்்ஸ அறக்கட்டனள மற்றும் 
GAVI, னபசர, மாடரைா, ஆ்ஸட்ராமசைகா, 
கியூரரவைக், இந்தியாவின் சீரம் நிறுவைைம் மற்றும் 
மரம்மடசிவீர ேயாரிக்கும் கிலீட் எை பலபபல 
நிறுவைைங்களில் முேலீடு மசய்துள்ளதும் 
ேற்மசயலாைோக இருக்கலாமா? மமாத்ேத்தில் 
ஏறக்குனறய உலகின் 75 சேவீே ரகாவிட் 
மசயல்பாடுகனள, பில் & மமலின்டாரகட்்ஸ 
அறக்கட்டனள மற்றும் GAVI ேங்களுனடய 
கட்டுபபாட்டில் னவைத்துள்ளை.

இன்று, உலகின் பல மருந்து கம்பனிகள், 
ேடுபபூசிகனள ேயார மசய்துவிட்டை. உலக 
சுகாோர நிறுவைைமும் (WHO), உலக ேயாரநினல 
கண்காணிபபு அனமபபும் (GPMB), உலக நாட்டு 
மக்கள் அனைவைருக்கும் ேடுபபூசினயப ரபாட 

ரவைண்டும் என்று கூறுகின்றது. பல வைளரந்ே நாடுகள், 
மபாருளாோரத்தில் பின்ேங்கிய நாட்டு மக்களுக்கு, 
ேடுபபூசிகனள இலவைசமாக வைழங்குவைோக 
கூறியுள்ளை. ஆைால், ேடுபபூசியின் வினல 
(அடக்கவினல $1 என்றால், விற்கும் வினல $24) மிக 
உயரவைாக இருபபோல், ோங்கள் மகாடுத்ே வைாக்னக, 
வைளரந்ே நாடுகள் மீறுகின்றை. அனவை, ேங்கள் நாட்டு 
மக்களுக்கு இரண்டாவைது மற்றும் மூன்றாவைது 
ேடுபபூசிகனள ரபாட முயல்கின்றைர. ஆபபிரிக்க 
ந ா டு க ளு க் கு  ே டு ப பூ சி  வை ழ ங் க , 
மேன்ஆபபிரிக்காவிரலரய ேடுபபூசி ேயாரிக்கும் 
உரிமத்னேத் ேர, னபசர நிறுவைைம் மறுத்துவிட்டது. 
இபமபாழுது ,  ஏனழ ந ாட்டு மக்களுக்கு 
வைழங்காவிட்டாலும் பரவைாயில்னல, மோற்று அதிகம் 
பாதிக்காே வைளரந்ே நாட்டில் உள்ள குழந்னேகளுக்கும் 
ேடுபபூசி ரபாட முயற்சி மசய்து வைருகின்றைர. 
மக்களின் நலனைப பாராமல், பணத்னே முடிந்ேவைனர 
ஈட்டலாம் என்ரற எல்லா மருந்து கம்பனிகளும் 
முயல்கின்றை. இச்சூழலில், பில் & மமலின்டாரகட்்ஸ 
அறக்கட்டனளயின் 2000-ன் $20 பில்லியன் முேலீடு, 
2020-ல் $200 பில்லியைாக வைளரந்துள்ளது. இதுவும், 
உலகின் சூழலுக்கு மோடரபில்லாே, ஒரு ேனி 
நிகழவைாக இருக்கலாரமா?

உலக ேயாரநினல கண்காணிபபு அனமபபு (GPMB) 
2023 வைனர இருக்குமாம். எைரவை, மற்ரறார மோற்று 
ரநாய் வைருமா மேரியாது. பில்&மமலின்டாரகட்்ஸ 
அறக்கட்டனள,மற்றும் ேட்டுபபூசிகனளரய 
மோழிலாக மகாண்ட அனமபபாை GAVI எனும் 
அனமபபிடம் இருந்து உலக சுகாோர நிறுவைைம் நிதி 
மபறுவைது, அேனுனடய மனிோபிமாை மற்றும் 
சுேந்திரமாை மசயல்பாடுகளுக்கு நல்லோ எை 
ரகள்வி ரகட்பது ேவைறா?

அவைசர கதியில் உருவைாக்கபபட்ட ேட்டுபபூசிகளால் 
ஏற்படும் பின்வினளவுகளுக்கு, உலக சுகாோர 
நிறுவைைரமா, உலக ேயாரநினல கண்காணிபபு 
அனமபரபா, அரசாங்கங்கரளா, ேடுபபூசி ேயாரித்து 
விற்கும் கம்பனிகரளா மபாறுபபு ஏற்காோம். மக்கள் 
பாவைம்! இேற்கினடயில் பணம் பாரக்கும் 
ேனிமனிேரகளும், நிறுவைைங்களும் அனமபபின் பின் 
அனமபபு எை மனறந்து மகாண்டு, முரண்பட்ட 
அறிக்னககனள முன்னவைத்து ேபபித்துக்மகாள்வைர. 
இேற்காை எல்லா முன்ரைற்பாடுகனளயும் ேயாரித்து 
னவைத்துள்ளைர.

பணம் மற்றும் மசல்வைம் பற்றிய மானயயும், 
அறக்கட்டனள எனும்கவைசமும், மக்களின் 
கண்கனளயும் அறினவையும் மனறக்கின்றை. 
‘அறக்கட்டனள’ என்பது முேலாளித்துவைத்தின் 
மற்மறாரு நவீை முகம். சிந்திக்க ரவைண்டிய மனிேன், 
அறிவியல் வைளரந்ே இந்ே 21ஆம் நூற்றாண்டிலும், 
மபாது அறினவைக்கூட இழந்து, எவவைளவு பலவீைமாக 
உள்ளான் என்பனே ரநாக்கும்ரபாது “மநஞ்சு 
மபாறுக்குதில்னலரய!”.

சாக்ரடீ்ஸ மசான்ைது ரபால் , ரகள்வி 
எழுபபுங்கள்! காரல்மாரக்்ஸ கூறியது ரபால், 
சந்ரேகக்கண் மகாண்டு பாரத்து, ஆய்ந்து, 
மேளியுங்கள்! மபரியாரகூவியது ரபால், சிந்தியுங்கள்!

கைட்டு்ரயாளர: வ�ால்்ாயவாளர, கைனடா
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நூல் விமர்சனம்மீனாசுநதர

மானிடப பண்பாட்டியல் கூறுகள் 
எ ண் ணி ற ந் ே ன வை .  அ வை ற் னற  ர ம லு ம் 
மசழுனமபபடுத்ேவும் நிகழகால வைாழவியலில் புதிய 
முகங்களுடன் பரிமாணம் மபற்றுள்ள அேன் 
ப ல் ரவைறு  உட்கூறு கனள க்  கண்டறி ந் து 
அனடயாளபபடுத்ேவும் சமூகவியலாளரகள் 
பண்பாட்டியல் ஆய்வில் மோடரந்து ஈடுபட்டு 
வைருகின்றைர. குறிபபாக, ரவைளாண் வைாழவியல். 
என்ற பண்பாட்டியலாய்வு அண்னமக் காலமாக 
அசுர ரவைகமமடுத்துள்ளது. இதுவைனர பாரத்ே 
பாரனவையினின்று விலகி அது காத்திரமாகப புதிய 
எழுச்சினயப மபற்றுள்ளது. மரபுசார ரவைளாண்னம 
குறித்தும் அதில் காலங்காலமாக ரநரினடயாக 
ஈடுபட்டு வைரும் மக்கள் குறித்ோை மசய்திகளும் 
ேற்சமயம் மபரும் ரபசுமபாருளாகி 
வைருகின்றை. ேமிழர வைாழவின் 
ஆணிரவைராக விளங்குவைது தினண 
வைாழவியல். தினண வைனகனமகள் 
நி ல த் னே  ம ட் டு ர ம 
அடிபபனடயாகக் மகாண்டனவை. 
அேைால் ோன் முேற்மபாருமளைக் 
காலத்துடன் இனணத்து அது 
ம ே ா ல் ே மி ழி ல்  கு றி க் க ப 
மபறுகின்றது. கருபமபாருள்கள் 
ய ா வு ம்  மு ே ற் மப ா ரு ன ள 
அடிபபனடயாகக் மகாண்ரட 
வைனரயனற மசய்யபபட்டுள்ளை. 
சங்ககாலத் ேமிழ மண்ணில் சாதி, 
சமய அனடயாளத்திற்காை எந்ே 
ரநரடிச் சான்றும் உறுதியாக 
இ து வை ன ர  கி ட் ட வி ல் னல . 
கினடத்திருக்கும் அனைத்தும் 

உழுகுடிப பண்பாட்டரசியலின புதிய ஆேணம்
ம்வளாண் �ைபின தமிழ் அரையாளம் நூர் முனர்வத்து...

பண்பாட்னட மட்டுரம அடிபபனடயாகக் 
மகாண்டிருபபது ேமிழர ரமன்னமனய உலகிற்கு 
உரத்துச் மசால்கிறது. பண்பாடு என்றளவில் ஐவைனக 
தினணகளிலும் வைாழந்ே குடிகளும் அவைரேம் 
மோழிலும் முக்கியப பங்காற்றுகின்றை. நாகரிகச் 
சமூகத்தின் மறுமலரச்சிக்கு வையல்சார வைாழவியனல 
அடிபபனடயாகக் மகாண்ட மருேத்தினணயின் 
பங்கு மபருமிேம் மகாள்ளத்ேக்கது. இதில் இருரவைறு 
கருத்திருக்க வைாய்பபில்னல.

நிகழகால வைாழவிற்ரகற்ப ேம் பரிமாணத்னேப 
புதுபபித்துக் மகாண்ரட வைரும் ரவைளாண்னமயும், 
எத்ேனைரயா ஏற்ற இரக்கங்களுக்கு நடுவிலும் 
ேமக்குப ரபராண்னமனய வைழங்கும் ஒன்றாகக் 
கருதிப பூரவீகத் மோழிலாை ரவைளாண்னமனய 

விட்டு விடாே ரவைளாண் 
குடிகளும் என்றும் நன்றிரயாடு 
வைணங்கத் ேக்கவைரகள். சுழன்றும் 
ஏர பின்ைது உலகமமன்கிறார 
வைள்ளுவைர. இதிலிருந்ரே உழவின் 
முக்கியத்துவைம் அறியலாம். 
உலகம் முழுனமயும் நினறந்து 
கி ட க் கு ம்  ம ே ா ழி ல ா ள ர 
குழுமத்திற்குள் உழுகுடிகளின் 
விழுக்காடு  மிக  அதிகம் . 
அவைரகளின் உடல் வைன்னமயும் 
மரபாரந்ே மோழில் நுட்ப 
அறிவும் மற்மறவைரும் ரபாட்டியிட 
மு டி ய ா ே  அ ள வி ற் கு 
ரமம்பாடுனடயனவை. அேைால் 
ோன் ஏரத் மோழிலிலும் ரபாரத் 
மோழிலிலும் அவைரகள் ஒரர 
ரநரத்தில் ஈடுபட்டு பல்ரவைறு 

லவளாண்்ம என்்பதைறகு ஈ்க என்று ச்பாருள் தைருகிறார வள்ளுவர. உழவின் அடிப்ப்டப ்பண்ல்ப 
மறறவரகளுககு உ்ண்வ ஈதைல் என்ற நி்ேயில் உழவுககு அபச்பயல்ர வழஙகி வருவது மிகப ச்பாருததைம். 
இன்சனாரு வ்கயில் அதைன் லவரச்சொல்்ே ஆ்ராய்கயில் லவள், ஆண்்ம என்று இ்ரண்டாகப 
பிரிததைால் லவள் என்்பதைறகு நிேசமன்றும் ஆண்்ம என்்பது ஆளுதைல் என்றும் ச்பாருள்்படுகின்றன. லவள், 
ஆள் லவளாண்்ம்ய ஆளும் ஆள் லவளாள் என்றாகிறது. ர விகுதி தைமிழில் மாண்பின் பின்சனாட்டாக 
விளிப்பது ம்ரபு. ஆகலவ லவளாண்்ம்ய சதைாழிோகக சகாண்டவர லவளாளர ஆகிறார.



மகாராசன்
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மவைற்றிகனள பழந்ேமிழகத்தில் ஈட்ட முடிந்ேது.

ேமிழநாட்டின் உழுகுடிகளுக்கு நீண்ட வைரலாறும் 
மநடிய பண்பாட்டுத் மோடரச்சியும் உண்டு. 
எனினும் அவைரகள் மற்றவைரகளின் பாரனவையில் 
எந்ேத் ேகுநினலயில் னவைத்துப பாரக்கபபடுகிறாரகள்? 
இந்ேப பாரனவைபபினழ எபபடி ஏற்பட்டது? 
எபரபாது ஏற்பட்டது? அதிலிலுள்ள நுண்ணரசியல் 
எபபடி வைளரத்மேடுக்கபபட்டுள்ளது? இனவை 
ஆழந்து ரயாசிக்கத் ேக்க அம்சங்கள். ஒரு மோழினலக் 
கற்றுக் மகாண்டு மசய்ய முனைவைேற்கும் 
பன்மைடுங்க ாலம்  பூரவீகக்  குடிகளாய் 
அம்மண்ணிரலரய ேனலமுனறகள் மட்க நினல 
மகாள்வைேற்கும் நினறய ரவைறுபாடுகள் உள்ளை. 
உலக உயிரகளுக்கு உணவு வைழங்கும் புனிேத் 
மோழினலச் மசய்யுமவைரகள் ஒட்டுமமாத்ேக் 
குடிகளின் ேனலமக்களாய் பாரக்கபபட 
ரவைண்டியவைரகள். ஆைால் ேனலகீழாய்ப 
பாரக்கபபடும் விபத்து எங்்ஙைம் நிகழந்ேது? 
உண்னமயில் அவைரகள் யார? அவைரகள் ஆளுனமயின் 
திரட்சிமயன்ை? ஒவரவைார உழுகுடி மாந்ேனும் ஒரு 
நடமாடும் ரவைளாண்னமப பல்கனலக்கழகம்மமைச் 
மசால்லுமளவிற்கு நீரியல் 
ரமலாண்னமனய அவைரகள் 
எங்கிருந்து கற்ற ா ரகள் 
ரபான்ற பல விைாக்களின் 
ே ர வு க்  க ளஞ்சிய ம ா க 
விங்குகிறது “ ரவைளாண் 
மரபின் ேமிழ அனடயாளம் 
-  உழவுப  பண்பாடும் 
ர வை ள ா ள ர  ச மூ க 
வைனரவியலும்" என்னும் 
இந்நூல். ேமிழகமறிந்ே மக்கள் 
ம ச ய ற் ப ா ட் ட ா ள ரு ம் 
ஆய்வைாளருமாை முனைவைர 
ம க ா ர ா ச ன்  மி கு ந் ே 
சி ர த்னேயுடன்  ேமிழ ச் 
சமூகத்திற்குப பனடத்ேளித்திருபபது மிகப 
மபாருத்ேமாகபபடுகிறது. ஏமைனில் உழுகுடிகளின் 
அனடயாளமாை ஏனரரய ோன் நடத்திய இேழிற்குப 
மபயராக னவைத்து ஏர மகாராசன் எைச் 
சிறபபிக்கபபடுபவைர அவைர.

ரவைளாளர என்பவைர யார? அது சாதிப மபயரா? 
பண்பாட்டியல் மபயரா? சாதிப மபயமரனில் அதில் 
பல்ரவைறு உட்பிரிவுகள் எங்்ஙைம் வைந்ேை? 
உட்பிரிவுகள் அனைத்தும் இனணயாகக் 
கருேபபடுகின்றைவைா? ரபான்ற மைத் மேறிபபுகனள 
உண்டாக்கும் முேற்பகுதி நூலிற்குள் நுனழயவும் 
மேளியவும் அகன்ற வைாயினலத் திறந்து விடுகின்றது. 
இது குறித்ே ஆய்வுகள் ேமிழ சூழலில் பரந்ே அளவில் 
முன்மைடுக்கபபடாே கவைனலனய ஆய்வைாளர 
அறிமுகப பகுதியிரலரய பதிவு மசய்து விடுகிறார. 
அவைர மமாழியில் கூறுவைமேனில், “எல்லாக் 
காலத்திலும் எல்லா வைனகயிலும் எல்லாத் 
ே ர ப பி ை ர ா லு ம்  வை ஞ் சி க் க ப ப டு கி ன் ற , 
சு ரண்டப ப டு கின் ற ,  ஒ டு க் க ப ப டு கின் ற 
இழபபுகனளயும் பாதிபபுகனளயும் எதிரமகாள்கிற 
ரவைளாண்னம குறித்தும் ரவைளாண் மக்கனளக் 
குறித்தும் மய்யபபடுத்திப ரபசபபடுவைதும் 

எழுதுவைதுமாை ஆய்வுச் மசயல்பாடுகள், கனல 
இலக்கிய பனடபபு உருவைாக்கங்கள், அரசியல் 
உனரயாடல்கள் மிக அதிக அக்கனறடனும் 
அதிகமாகவும் முன்மைடுக்கபபபட ரவைண்டும்" 
இந்ே வைாரத்னேகள் மிக முக்கியமாைனவை. கண்புனர 
ரநாயால் பாதிக்கபபட்டவைரின் பாரனவைக் 
குனறபாட்னடப ரபாலக் கண்கனள இடுக்கி, 
கண்டரே காட்சி மகாண்டரே ரகாலமமைப 
பாரக்கும் மபாதுச் சமூகம் இனி எத்தினச ரநாக்கிப 
பயணபபட ரவைண்டுமமன்பனே மோடக்கத்திரலரய 
ஆணியனறந்து அறிவிக்கிறார ஆசிரியர. நூமலழும் 
ரேனவைனய ஆசிரியர வைாயாரலரய மசால்லக் 
ரகட்பது நமக்குள் வைாசிக்கும் ஆரவைத்னேத் 
தூண்டுகிறது.

ரவைளாண்னம என்பேற்கு ஈனக என்று மபாருள் 
ேருகிறார வைள்ளுவைர. உழவின் அடிபபனடப பண்ரப 
மற்றவைரகளுக்கு உணனவை ஈேல் என்ற நினலயில் 
உழவுக்கு அபமபயரர வைழங்கி வைருவைது மிகப 
மபாருத்ேம். இன்மைாரு வைனகயில் அேன் ரவைரச் 
மசால்னல ஆராய்னகயில் ரவைள், ஆண்னம என்று 
இரண்டாகப பிரித்ோல் ரவைள் என்பேற்கு 

நிலமமன்றும்  ஆண்னம 
என்பது ஆளுேல் என்றும் 
மபாருள்படுகின்றை. ரவைள், 
ஆள் ரவைளாண்னமனய ஆளும் 
ஆள் ரவைளாள் என்றாகிறது. ர 
விகுதி ேமிழில் மாண்பின் 
பின்மைாட்டாக விளிபபது 
மரபு. ஆகரவை ரவைளாண்னமனய 
மோழிலாகக் மகாண்டவைர 
ரவைளாளர ஆகிறார. இது 
ம ே ா ழி ற் 
பண்பாட்டிைடிபபனடயில் 
எழுந்ே மபயர. மோழினல 
ன ம ய ப ப டு த் தி ய  ச ா தி 
உருவைாக்கத்தின் ரபாது இது 

சாதியாக உருமாற்றம் மபறுகிறமேன்ற வைனகயில் 
ஆய்வைாளர சான்றிைடிபபனடயில் ஒவமவைான்னறயும் 
நிறுவுகிறார. இேற்குச் சங்க இலக்கியம் மோடங்கி, 
நிகண்டுகள் கடந்து மனறமனலயடிகள் , 
ரேவைரநயபபாவைாணர உள்ளிட்ட ஆழங்கால்பட்ட 
ேமிழாளுனமகளின் கருத்துகள் வைனர எடுத்துக் 
னகயாள்கிறார. இேன் மூலம் ேமிழ மண்ணில் 
ரவைளாண்னமப பூரவீகக் குடிகள் யாமரன்ற 
விைானவை அழுத்ேமாகக் எழுபபுகிறார. இன்று வைனர 
அத்மோழினல உயிர மூச்சாகக் கருதி ரசற்றுக்கால் 
உழவைராக விளங்குபவைர யாரரா அவைரர ரவைளாளர 
என்ற விளக்கம் இயல்பாய் நம்மைத்னேப பற்றிக் 
மகாள்கிறது. நம்னம அறத்தின் பக்கம் இருத்திச் 
மசல்கிறார மகாராசன். .இவவிடத்தில் கருங்களமர, 
மவைண்களமர என்ற இருவைனக ரவைளாண்குடிகனள 
முன்னவைபபது விரிவைாை புரிேலுக்கு நம்னம இட்டுச் 
மசல்கிறது.

ரவைளாண்குடிகளின் மோன்மங்கள், அவைரகளின் 
மனழச்சடங்குகள், இந்திர வைழிபாடு, அவைரகளுக்கும் 
ஆசிவைக வைழிபாட்டு மரபுக்குமாை மோடரபு, உழவுப 
பண்பாட்டின் அகமும் புறமும் ரபான்ற பலவும் 
நம்னம வியபபிலாழத்துகின்றை. இந்திரன் 
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மபயரக்காரணம், ேமிழர, ஆரியர இந்திர 
வைழிபாடுகளின் ரவைறுபாடு, சிந்து நதியின் மூலம் 
மற்றும் சிந்துேல் (மனழ) என்னும் வினைச் 
மசால்லிலிருந்து கினளத்திருக்கும் இந்திரம், பின் 
சங்க காலம், காபபியக் காலமமை விரிவைனேத் 
ேரவுகளுடன் மகாடுக்கிறார. சிலபபதிகாரத்தில் 
மகாண்டாடப மபறும் இந்திர விழா உள்ளிட்ட 
எண்ணற்ற ேகவைல்கனள அள்ளியள்ளி ேருகிறார. 
இந்திரன் என்பேற்கு ஆய்வைறிஞர கா.சு.பிள்னள 
குறிபபிடும் கருத்னேப மபாருத்ேமாக எடுத்துக் 
னகயாள்கிறார. வையலுக்கு நீர இன்றியனமயானம 
என்போல் இன் திறன் என்பது இந்திரைாக 
மருவிற்று என்று அறிவுப பாய்ச்சல் நிகழத்துகிறார 
கா.சு. பிள்னள. ரமலும் ஆரிய இந்திர வைழிபாடு 
இனறச்சி ரவைண்டுவைனேயும் ேமிழர இந்திர வைழிபாடு 
அனே மறுபபனேயும் சுட்ட ரவைண்டிய மிக முக்கியச் 
மசய்தி.

ரவைளாண் மரபிைரின் நீரறுவைனடப பண்பாடு 
என்னும் நினறவு இயல் இந்நூலின் சிகரம் எைச் 
மசால்லத்  ரோன்றுகிறது .  ந ா கரிகங்கள் 
ஆற்றங்கனரகளில் ோன் ஊற்மறடுத்ேை என்கிறது 
வைரலாறு. ஆற்றங்னரகளில் வைாழந்ேவைரகள் உழுகுடி 
மக்கள் என்று விளக்கத் ரேனவையில்னல. இன்றும் 
அவைரகளின் மபரும்பாலாை குடியிருபபுப பகுதிகள் 
அவவைாரற அனமந்துள்ளை. அவைரகள் மபற்றிருந்ே 
நீரியல் அறிவைாண்னமனய இயல் முழுவைதும் மிக 
விரிவைாகப ரபசுகிறார மகாராசன். ேமிழகத்தின் 
ஆற்றுப பாசைங்கனள முழுவைதுமாகப பதிவு 
மசய்வைதுடன் நீர ரசமிபபு முனறகனள, ரசமிக்கும் 
இடங்கனள, மரபு சாரந்ே அவைற்றின் காரணப 
மபயரகனள, நீராோரப பகுதிகனளக் காத்திரத்துடன் 
பதிவு மசய்கிறது நூல். நீர ரமலாண்னமனயக் 
னகக்மகாண்டிருக்கும் ேமிழச் சமூகத்தின் பல்ரவைறு 
அனடயாளப மபயரகள் நீரபபாய்ச்சி, நீராணிக்கம், 
நீரக்கட்டி, மனடக்குடும்பன் என்பனவை. அவவைாறு 
வைழங்கப மபறுவைனே ஒரு ரசரத் திரட்டித் ேருவைது 
மிகச் சிறபபு. இேன் நீட்சினய அவைர நீரறுவைனடப 
பண்பாடாக விரித்துச் மசல்கிறார. அதில் குறிபபிடப 
மபறும் உள்ளூர ேன்ைாட்சிமயனும் ேனித்ே பண்பு 
நீராளும் மரபிைரின் அறிவு ரமன்னமனய 
புலபபடுத்துகிறது. நீரியல் ரமலாண்னம சீரழிந்து 
மகாண்டிருக்கும் இன்னறய உலகில் திரும்பவும் 
பனழய நினலனய நாம் மீட்க விரும்பிைால் 
என்மைன்ை பணிகள் முன்மைடுக்கபபட 
ரவைண்டுமமன்பனேக் கற்பித்துச் மசல்லும் 
மபாருண்னம மிக்க பகுதி. இது.

மநல்லின் வைனககள், நீர ரேக்குமிடங்களின் 
மபயரகள், நீரில் துள்ளும் மீன்களின் வைனககள், பருவை 
காலங்களின் கணக்கீட்டு முனறகள், உழுகருவிகள் 
மற்றும் அனேக் மகாண்டு நிகழத்ேப மபறும் 
சடங்குகளின் வைனககள், உழவு மாடுகளின் வைனககள், 
அவைரகளுக்கும் மாடுகளுக்குமாை மோழிற்புனிே 
உறவு, பழந்ேமிழ ஆலயங்களில் அவைரகளுக்கிருந்ே 
முக்கியத்துவைம், உழுகுடியிைனர னமயபபடுத்திய 
மபாங்கல் விழா எை அத்ேனைக்கும் பழந்ேமிழ 
இலக்கியங்களிலிருந்தும்  கல்மவைட்டுகள் , 
ம ச ப ரப டு க ள் ,  வை ா ய் மம ா ழி  ம ர பு 
ரபான்றவைற்றிலிருந்தும் சான்றுகனளப ரபாதும் 

ரபாதுமமன்கிற அளவிற்கு எடுத்து இனணக்கிறார 
ஆசிரியர. உழுகுடி மரபிைரின் இத்ேனை 
சான்றுகனள ஒருரசரப பாரக்னகயில் நமக்குப 
மபருமூச்மசழுகிறது .  ரப ாரக்களத்திலும் 
ஏரக்களத்திலும் ஒருரசர நின்று களமாடியவைரகள் 
என்பேற்காை அரசவைனகச் சான்றுகனளயும் 
காலத்துடன் இனணத்துக் மகாடுத்திருபபது மிகச் 
சிறபபு.

யாபபு மவைளியீடாக அழகிய ரவைனலபபாட்டுடன் 
வைந்திருக்கிறது இந்நூல். நாற்று முடியில் குங்குமப 
மபாட்டுடன் காட்சிேரும் அட்னடபபடம், 
கட்டனமபபு கவைரகின்றை .  மகா ர ாசன் 
மோடரச்சியாை மானுட இயக்கம் மகாண்டவைர. 
களத்தில் நிற்பவைர .  புறக்கணிக்கபபட்ட , 
புறந்ேள்ளபபட்ட, விளிம்புநினல மாந்ேரகள் மீது 
கரிசைமும் மசயலூக்கமும் மகாண்டவைர. 
திருநங்னககள் மபரும் ரபசுமபாருளாக ஆகாே 
காலக் கட்டத்திரலரய அவைரகள் குறித்ே பல்ரவைறு 
அறிஞரகளின் கட்டுனரகனள சமூக ஆவைணமாக 
அக்கனறரயாடு மோகுத்ேளித்ேவைர. அஃது 
ஏற்படுத்திய அதிரவைனலகள் பற்பல. அந்நூல் 
திருநங்னகயியம் குறித்துப பிறகு பல நூல்கள் எழவும், 
மபாதுச் சமூகத்தின் முன் அவைரகள் குறித்துக் 
கூச்சமின்றி உனரயாடவும் அகன்ற வைாயினலத் 
திறந்து விட்டமேனில் மினகயன்று.

“ரவைளாண் மரபின் ேமிழ அனடயாளம்” எனும் 
இந்நூல் உழவுப பண்பாட்டரசியலின் புதிய 
ஆவைணமா க த்  தி க ழகி றது .  இ ே ற் க ா க ப 
பன்மைடுங்காலம் அவைர கடும் உனழபனபச் 
மசலுத்தியிருபபனேக் குறிபபிடபபட்டிருக்கும் 
சான்றாோரங்கள் நிறுவுகின்றை. சாகித்ய அகாேமி 
விருது மபற்றுள்ள எழுத்ோளர ரசா.ேருமனின் 
அணிந்துனர நூலிற்கு மகுடமாகத் திகழகிறது. 
“ரவைளாண்னமனயப பூரவீகத் மோழிலாகக் 
மகாண்டவைரகள் குற்றச் மசயல்களில் ஈடுபட 
மாட்டாரகள்" என்ற அவைரின் வைாரத்னேகள் 
ஒட்டுமமாத்ே ரவைளாண் சமூக மக்களின் ஒபபுேல் 
வைாக்குமூலம். குற்றச் மசயல்கள் நாளும் மபருகுவைனேக் 
கண்டு மசய்வைேறியாது தினகத்திருக்கும் இச்சூழலில், 
யாவைரும் இவவைாரத்னேகள் மசால்லும் நுட்பமாை 
கற்பிேத்னே உணரந்ோல் ரபாதும். பிரச்சினைகள் 
தீரந்து விடும். மரபுசார உணவும், உழவும், 
உழுகுடியிைர மீோை கவைைமும் ஒருரசரக் 
குவிந்துவைரும் இவரவைனளயில் இந்நூல் அவைற்றின் 
மீோை புதிய மவைளிச்சத்னே பாய்ச்சி உயரந்மேழுகிறது. 
ரவைளாண்னம சாரந்ே கல்வி நினலயங்கள் 
அத்ேனையிலும் புதிய ேனலமுனறயிைரக்குப 
பாடமாக னவைக்கத்ேக்க உயர மபாருண்னமனயக் 
மகாண்டு இலங்குகிறது “ரவைளாண் மரபின் ேமிழ 
அனடயாளம்” என்னும் இந்நூல்.

 யாபபு மவைளியீடு, 5 ஏரிக்கனரச் சானல, 2 ஆவைது 
மேரு, சீனிவைாசபுரம், மகாரட்டூர,

 மசன்னை 76. மோடரபுக்கு 9080514506

மீைாசுந்ேர, மோடரபுக்கு 7010408481

திறனாயவாளர: ைமிழ்ப பேராசிரியர
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இந்தியத சதைாழிறசஙக இயக்கததின தைந்்தை

125 ஆவது நினைவு நாள்
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இந்தியத் மோழிற்சங்கத்தின் ேந்னே, சாதிய அடுக்குமுனற எதிரபபுப 
ரபாராளி, வைகுபபுவைாே எதிரபபுப ரபாராளி, பத்திரினகயாளர, ஒடுக்கபபட்ட 
மக்கனள சமூகநீதி அடிபபனடயில் அணி திரட்டிய ேனலவைர எைப பன்முகத் 
ேன்னம மகாண்டவைராக விளங்கியவைர நாராயண் ரமகாஜி ரலாகாண்ரட.

“உலகத் மோழிலாளரகரள ஒன்றுபடுங்கள்” என்று உரத்து முழங்கிய 
பாட்டாளி வைரக்கத்தின் “கம்யூனி்ஸட் கட்சி அறிக்னக” மவைளியிடபபட்ட 
1848 ஆம் ஆண்டு மகாராஷ்டிராவில் புரை மாவைட்டத்தில் உள்ள 
கன்மஹரசரில் ஃபுல்மாலி சமூகத்னேச் ரசரந்ே ஏனழக் குடும்பத்தில் பிறந்ோர. 
உயரநினலப பள்ளி வைனர படித்ோர. மனைவி மபயர ரகாபிகாபாய், மகன் 
மபயர ரகாபிநாத். அவைருனடய குடும்பம் பூ வியாபாரம் மசய்து பினழத்ேோல் 

அனேரய அவைரும் பின்பற்றிைார. பின்ைர ரயில்ரவை மற்றும் ேபால் 
துனறகளிலும் பணிபுரிந்ோர. 1870 ஆம் ஆண்டு பம்பாயில் உள்ள 

மாண்டவி பஞ்சானலயில் ்ஸரடார கீபபராக ரவைனலக்குச் 
ரசரந்ோர.

மாண்டவி மடக்்ஸனடல்்ஸ மில்லில் பணிபுரிந்ே 
ரபாது புல்மாலி்ஸ இயக்கத்தின் நிறுவைைரும், சமூகச் 
மசயற்பாட்டாளருமாை ரஜாதிபா பூரலனவை 
மோடரபு மகாண்டார. அேன் வினளவைாக 1874 
ஆம் ஆண்டு ேைது மசாந்ே கிராமத்தில் ரஜாதிபா 
பூரல உனர நிகழத்ே ஏற்பாடு மசய்ோர. மோடரந்து 
மோழிலாளரகள் மத்தியில் பூரலயின் மோடர 
மசாற்மபாழிவுகளுக்கு ஏற்பாடு மசய்ோர. 
சாவித்திரிபாய்; பூரல நடத்திய மானல ரநரப 
பள்ளியில் பஞ்சானலத் மோழிலாளரகளும், 
குழந்னேத் மோழிலாளரகளும் கல்வி கற்க 
ஏற்பாடு மசய்ோர.

ரஜாதிபா புரல 1873 ஆம் ஆண்டு ‘சத்திய 
ரசாேக் சமாஜ்’ (சத்தியம் ரேடுபவைரகளின் சங்கம்) 
என்கிற இயக்கத்னே உருவைாக்கிைார. புரராகிே 
மறுபபுத் திருமணங்கனள ஊக்குவிபபதும், 
குழந்னேகனளப படிக்கனவைபரபாம் என்று 

உறுதிமமாழிஏற்கும் மணமக்களுக்கு மணம்புரிந்து 
னவைபபதுமாை பணிகனள சத்திய ரசாேக் இயக்கம் 

ரமற்மகாண்டது. “சமத்துவைத்னே ரநசிபபவைர எவைராயினும் 
சத்திய ரசாேக் சமாஜ உறுபபிைராகலாம்”. இந்ே அனமபபில் 

1874 ஆம் ஆண்டு உறுபபிைராக இனணந்து மகாண்ட 
ரலாகாண்ரட, ரஜாதிபா புரல அவைரகளுக்கு அடுத்ே நினலயில் 

வைளரந்து வைந்ோர. மவைளிபபனடயாக ரஜாதிபா பூரல அவைரகளின் வைாரிசு 
என்ரற அவைர கருேபபட்டார.

1877ஆம் ஆண்டு ஜைவைரியில் பூரையிலிருந்து சத்திய ரசாேக் இயக்கத்தின் 
சாரபில் ‘தீைபந்து’ (ஏனழகளின் நண்பன்) என்ற மபயரில் வைாராந்திர மராத்திய 
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இேழ மோடங்கபபட்டு கிருஷ்ணராவ பாண்டும் 
பாரலகர அவைரகளால் 1880 ஏபரல் வைனர நடத்தி 
வைரபபட்டது. தீைபந்து இேழ நிதிச் சிக்கல் 
காரணமாக மும்னபக்கு மாறியது. 1880 ஆம் ஆண்டு 
ரலாகாண்ரட இந்ே பத்திரினகனய ஏற்று நடத்ே 
மோடங்கிைார. அேனைத் மோடரந்து இந்தியாவின் 
முேல் மோழிலாளர வைார இேழாக ‘தீைபந்து’ 
மாறியது. ரலாகாண்ரட மபாறுபரபற்ற பின்ைர 
நகரபபுற, கிராமபபுற மோழிலாளி வைரக்கத்தின் 
ரகாரிக்னககனளயும், சமூக நீதினய ஆேரித்தும், 
விவைசாயிகளின் பிரச்சனைகனள முன் னவைத்தும், 
மோழிலாளர- விவைசாயிகள் ஒற்றுனமனய 
வைலியுறுத்தியும், வைகுபபுவைாேத்திற்கு எதிராகவும், 
மேநல்லிணக்கம் ரபணியும் தீைபந்து மவைளிவைந்ேது. 
1884 ஆம் ஆண்டில் இேனுனடய விற்பனை 1,650 
பிரதிகளாக அதிகரித்ேது. அன்னறய சூழலில் மிக 
அதிகமாை பிரதிகனளக் மகாண்டு பம்பாயிலிருந்து 
மவைளிவைந்ே ரகசரி இேழுக்கு அடுத்ே இடத்னே 
தீைபந்து பிடித்ேது. 1897ல் ரலாகண்ரட மரணம் 
அனடயும் வைனர இந்ே இேனழத் மோடரந்து 
நடத்திைார.

 ரலாகாண்ரட அவைரகளின் வைரலாற்று நூனல 
மவைளியிட்ட ரராசலிண்ட் ஓ’ ஹான்ரலான், 
ரலாகாண்ரட அவைரகளின் சமூகச் மசயல்பாடு 
மூன்று அம்சங்கனளக் மகாண்டது என்கிறார. 
ஒன்று: உயரடுக்கில் உள்ள பிராமணரகளுக்கு 

எதிராக ‘மராத்ோ’ என்ற அனடயாளத்துடன் 
மகாராஷ்டிராவின் பிராமணரல்லாே உனழக்கும் 
மற்றும் ரவைளாண்னமயில் ஈடுபடும் மக்கனளத் 
திரட்டுவைது, இந்ே ரநாக்கத்திற்காக 1887 இல் 
‘மராத்ோ ஐக்கிய சபா’ (மராட்டிய ஒற்றுனமக்காை 
சங்கம்) அனமத்ோர. இரண்டு: பிராமணரல்லாே 
சாதியிைருக்கு கல்வி நிறுவைைங்களில் இடம் 
மபறவும், அவைரகள் கல்வி மபறவும் உறுதியாை 
நடவைடிக்னககனள ரமற்மகாண்டார. அவைற்னற 
நனடமுனறபபடுத்ே  பிரிட்டிஷ் க ாலனி 
அரசாங்கத்திற்கு உரிய அழுத்ேமும் ேந்ோர. 
மூன்றாவைோக பம்பாயில் உள்ள மோழிலாளி 
வை ர க் க த் தின் ;  கு றி ப ப ா க  பஞ் ச ானல த் 
மோழிலாளரகளின் வைாழ நினலனய ரமம்படுத்ே 
பாடுபட்டார” என்று குறிபபிடுகிறார..

பஞ்சானலப பணி அனுபவைம், அந்ே ஆனலகளில் 
பணிபுரியும் மோழிலாளரகளின் அவைல நினலனயப 
பற்றிய ரநரடி அனுபவைத்னே மகாடுத்ேது. 1874 ஆம் 
ஆண்டு இங்கிலாந்திலுள்ள மோழிலாளரகளுக்காக 
பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் மோழிற்சானல சட்டம் 
இயற்றியது. இேனைத் மோடரந்து இந்தியாவிலும் 
அத்ேனகய சட்டம் ரவைண்டும் எை அன்னறய 
ஊடகங்கள் பல எழுதி வைந்ேை. பஞ்சானலகளில் 
பணிபுரியும் மபண்கள், குழந்னேகள் நலனில் 
அக்கனற மகாண்டு பணிபுரிந்து வைந்ே பாரசி 
இைத்தின் ேனலவைரகளில் ஒருவைராை எ்ஸ.எ்ஸ.
மபங்காலி அவைரகள் ேனலனமயிலாை சட்ட 
வைனரவுக்குழு 1881 இல் மோழிற்சானலகள் சட்டத்னே 
உருவைாக்கித் ேந்ேது. அேன்மூலம், இந்தியாவின் முேல் 
மோழிற்சானலகள் சட்டம் நனடமுனறக்கு வைந்ேது.

 1881இல் மோழிற்சானலகள் சட்டத்தின் 
பல்ரவைறு குனறகள் நீக்கபபட ரவைண்டுமமை 
மோழிலாளரகள் விரும்பிைர. இத்ேனகய சூழநினல 
மோழிலாளரகனள சங்கமாக அணிதிரட்ட 
வைாய்பபாக அனமந்ேது. 1884 மசபடம்பர 23 அன்று 
பரரலில் நனடமபற்ற மோழிலாளரகளின் 
கூட்டத்தில் “ பம்பாய்  மில் ரஹண்ட்்ஸ 
அரசாசிரயசன்” என்ற மபயரில் இந்தியாவின் முேல் 
மோழிற்சங்கத்னே ரலாகாண்ரட நிறுவிைார. 
அேற்கு முன்ைோகரவை ேைது பஞ்சானல ்ஸரடார 
கீபபர ரவைனலனய ராஜிைாமா மசய்திருந்ோர.

சங்கம் துவைங்கிய கூட்டத்திரலரய கீழக்காணும் 
தீரமாைங்கனள நினறரவைற்றிைர.

1) ஒவமவைாரு ஞாயிற்றுக்கிழனமயும் முழுநாள் 
விடுமுனற அளிக்க ரவைண்டும் (1881 சட்டம் வையது 
வை ந் ே  ம ே ாழில ாள ர களுக்கு  விடுமுனற 
அளிக்கவில்னல).

2) ஒவமவைாரு ரவைனல நாளிலும் நண்பகலில் அனர 
மணிரநரம் ஓய்வு ரவைண்டும்.

3) கானல 6.30 மணி முேல் சூரிய அ்ஸேமைம் 
வைனரயிலாை ரநரம் ரவைனல ரநரம் ஆக ரவைண்டும்.

4) ஒவமவைாரு மாேமும் 15ஆம் ரேதிக்குள் ஊதியம் 
வைழங்க ரவைண்டும்.

5 )  பணியிடத்தில் விபத்து ஏற்பட்டால் 
குணமாகும்வைனர முழு ஊதியம் வைழங்க ரவைண்டும். 
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ரமலும் ஊைமுற்றால் வைாழவைாோரத்திற்கு ேகுந்ே 
ஏற்பாடுகள் ரவைண்டும்.

இக் ரகாரிக்னககள் அடங்கிய மனுவில் 5500 
ம ே ா ழி ல ா ள ர க ள்  ன க ம ய ா ப ப மி ட் டு 
மோழிற்சானலகள் ஆனணயத்திடம் சமரபபித்ேைர. 
இேனை அறிந்ே மில் முேலாளிகள் ேங்கள் வைஞ்சக 
எண்ணத்னே நினறரவைற்றத்  துவைங்கிைர . 
மோழிலாளரகளின் ரவைனலபபளுனவை இரண்டு 
மடங்காக உயரத்திைர. இந்ேச் சூழலில் 1885 ஆம் 
ஆண்டு மோழிற்சானலகள் ஆனணயம் ேைது 
அறிக்னகனய அரசுக்கு அளித்ேது .  அது 
மோழிலாளரகளின் ரகாரிக்னககனள ஏற்காமல் 
மவுைம் சாதித்ேது.

 1890ஆம் ஆண்டில் சந்னேயில் துணிக்காை 
ரேனவை குனறந்து வைருகிறது என்று காரணம் காட்டி 
ஒவமவைாரு வைாரமும் இரண்டு நாட்கள் ஆனலனய 
மூடுவைது எை பஞ்சானல முேலாளிகள் முடிவு 
மசய்ேைர. இந்ே ேன்னிச்னசயாை முடிவுக்கு 
எதிராக 1890 ஏபரல் 24 ஆம் ரேதி அன்று மும்னப 
மகாலட்சுமி ரர்ஸ ரகார்ஸ னமோைத்தில் 
பத்ோயிரத்துக்கும் அதிகமாை மோழிலாளரகள் 
திரண்ட மாமபரும் கூட்டம் நனடமபற்றது. இந்ே 
கூட்டத்தில் பம்பாய் மட்டுமல்லாமல் அருகில் உள்ள 
சூரத், அகமோபாத், ரசாலாபபூர, நாக்பூர உள்ளிட்ட 
பல பகுதி மோழிலாளரகளும் பங்ரகற்றைர. இந்ே 
கூட்டம் மோழிலாளரகள் ரவைனலக்குப ரபாக 
மறுபபது அோவைது ரவைனல நிறுத்ேம் மசய்வைது என்று 
தீரமாைம் இயற்றியது. பம்பாய் மட்டுமல்லாமல் 
மற்ற பகுதிகளிலும் இரண்டு நாள் ரவைனல நிறுத்ேம் 
நனடமபற்றது.

அரசாங்கம் பணிந்ேது. மோழிற்சானல ஆனணயம் 
மோழிலாளரகளின் ரகாரிக்னககனள காது மகாடுத்து 
ரகட்க ேயாராைது. ஆனணயத்தில் ரலாகாண்ரட 
மோழிலாளர பிரதிநிதியாக ேைது வைாேங்கனள 
எடுத்து னவைத்ோர. இனேத்மோடரந்து உணவு 
இனடரவைனள, ரவைனல ரநரம் ரபான்ற ரகாரிக்னககள் 
ஏற்கபபட்டை. வைார விடுமுனற ஏற்கபபடவில்னல. 
1890 ஜூன் 10ஆம் ரேதி அன்று பம்பாய் மாநகரம் 
மீண்டும் ஒரு மாமபரும் ரபாராட்டத்னே சந்தித்ேது. 
பல்லாயிரம் மபண் மோழிலாளரகளும் இந்ே 
ஆரபபாட்டத்தில் பங்ரகற்றைர. இந்ே பின்ைணியில் 
பம்பாய் மில் முேலாளிகள் வைார விடுமுனறனய 
ஏற்றுக்மகாண்டைர. ஞாயிற்றுக்கிழனம விடுமுனற 
அல்லது வைார விடுமுனற நமக்கு இபபடித்ோன் 
கினடத்ேது. ரலாகாண்ரட அவைரகளின் ேனலனமயில் 
பம்பாய் மில் ரஹண்ட்்ஸ அரசாசிரயசன் 
மோழிலாளரகளின் வீரம் மசறிந்ே ரபாராட்டத்தின் 
வினளவைாக, 1890 ஜுன் 10 ஆம் ரேதி முேன் முேலாக 
(ஞாயிற்று கிழனம) வைார விடுமுனற கினடத்ேது.

1891 ஆம் ஆண்டு மோழிற்சானலகள் சட்டம் 
நினறரவைற்றபபட்டது. இச்சட்டத்தின் விதிகனள 
உருவை ா க்குவைதிலும்  ரல ா கண்ரட  பங்கு 
குறிபபிடத்ேகுந்ேது. 1892 ஜைவைரி முேல் இந்ே சட்டம் 
நனடமுனறக்கு வைந்ேது. 10க்கும் ரமற்பட்ட 
மோழிலாளரகள் பணிபுரியும் மோழிற்சானலகள் 
அனைத்துக்கும் இது மபாருந்தும். பணியிடத்தில் 

காற்ரறாட்டமாை, சுகாோரமாை சூழநினலனய 
இந்ே சட்டம் உறுதி மசய்ேது. 9 வையதுக்கு கீழ உள்ள 
குழந்னேகள் ரவைனல மசய்வைனே ேனடமசய்ேது. 9 
முேல் 14 வையதுள்ள குழந்னேகளுக்கு 9 மணி ரநரமும் 
மபண் மோழிலாளரகளுக்கு 11 மணி ரநரமும்ரவைனல 
மற்றும் மாேத்திற்கு 4 நாட்கள் விடுமுனற வைழங்கியது.

ர ல ா க ாண்ரடனவைப  ம ப ா ரு த் ே வைன ர 
மோழிற்சங்கத்னே சமூக பிரச்சனைகள் மற்றும் 
அநீதிகளுக்கு எதிராகப ரபாராடும் ஒரு 
அனமபபாகரவை பாரத்ோர. மபாருளாோர 
முன்ரைற்றமும், சமூகநீதியும் மோழிலாளர 
ஒற்றுனமயின் இரட்னட அம்சங்களாக அவைர 
கருதிைார. முடிதிருத்தும் மோழிலாளரகள், 
விவைசாயிகள், மோழிலாளரகள் துபபுரவுத் 
மோழிலாளிகள் ரபான்ற ஓரங்கட்டபபட்ட 
மோழிலாளரகனளயும் அணி திரட்டிைார. 
துபபுரவுத் மோழிலாளரகளுக்காக “மும்னப காம்கர 
யூனியன்” என்ற துபபுரவு மோழிலாளர சங்கத்னே 
நிறுவிைார. இரே மபயரில் இன்னறக்கும் இந்ே 
சங்கம் உயிரபபுடன் மசயல்பட்டு வைருகிறது. 
மபண்களுக்கு எதிராை மகாடுனமகளுக்கு எதிராகப 
ரபாராடிைார. 1890 மாரச்சில் சுமார 500 முடிதிருத்தும் 
மோழிலாளரகனளத் திரட்டி கூட்டம் நடத்திைார. 
இனிரமல் விேனவைகளின் ேனலனய மமாட்னட 
அடிக்கும் ‘காட்டுமிராண்டித்ேைமாை’ மசயனல 
மசய்ய மாட்ரடாம் எை அக்கூட்டம் தீரமாைம் 
இயற்றியது .  இந்தியாவில் முேல் மபண் 
மோழிலாளரகளின் கூட்டத்னேயும் அவைரர 
நடத்திைார. 1895 மாரச் 25 அன்று பம்பாயில் உள்ள 
ரஜக்கப மில் வைளாகத்தில் இக்கூட்டம் நனடமபற்றது. 
இக்கூட்டத்தின் முடிவில் சம ரவைனலக்கு சம 
ஊதியம், வைாரம்ரோறும் ஊதியத்துடன் கூடிய 
விடுமுனற, 8 மணி ரநர ரவைனல நாள் உள்ளிட்ட 
ரகாரிக்னககனள முழங்கி மபண் மோழிலாளரகள் 
ஆரபபாட்டத்தில் ஈடுபட்டைர .  மபண் 
மோழிலாளரகனள இவவைாறு அணிதிரட்டியோல் 
அவைரகள் ரேச விடுேனலப ரபாராட்டத்திலும் 
ஈடுபட உந்து சக்தியாக இருந்ேது.

1893 ஆம் ஆண்டில் பம்பாய் மாகாணத்தில் 
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பசு பாதுகாபபு இயக்கம் என்ற மபயரில் பாலகங்காேர 
திலகர மற்றும் அவைரது ஆேரவைாளரகளால் 
வைகுபபுவைாே அடிபபனடயில் மக்கனள பிளவு 
படுத்துவைேற்காை முயற்சிகள் முன்மைடுக்கபபட்டை. 
நான்கு நாட்கள் மராட்டிய மாநிலமமங்கும் 
வைன்முனற தீ பற்றி எரிந்ேது. 80 ரபர உயிரிழந்ேைர. 
700-க்கும் ரமற்பட்ரடார காயமனடந்ேைர. 
உ ன ழ க் கு ம்  ம க் க ளி ன்  உ ன ட ன ம க ள் 
சூனறயாடபபட்டை. எபரபாதும் ரபாலரவை 
பம்பாயின் ரசரிகளில் வைசித்து வைந்ே இந்து, மு்ஸலிம் 
சமூகங்கனளச் ரசரந்ே உனழக்கும் மக்களும், 
புலம்மபயர மோழிலாளரகளும் மவைகுவைாகப 
பாதிக்கபபட்டைர. சத்யரசாேக் இயக்கம் மற்றும் 
பம்பாய் மில் ரஹண்ட்்ஸ அரசாசிரயசனின் முழு 
பலத்னேயும் மகாண்டு, இந்து, மு்ஸலிம் ஒற்றுனமயின் 
அவைசியத்னே உணரத்தி மேநல்லிணக்க பிரச்சாரத்னே 
ரலாகாண்ரட முன்மைடுத்ோர. அறுபோயிரத்திற்கும் 
ரமற்பட்ட இந்து- மு்ஸலிம் மக்கள் பங்ரகற்ற 
மாமபரும் மேநல்லிணக்க ‘ஒற்றுனம விழா’ 
ரபரணினய பம்பாயில் நடத்ே ரலாகாண்ரட மிக 
முக்கியப பங்கு வைகித்ோர.

பசு பாதுகாபபு இயக்கத்தின் வைகுபபுவைாே 
அடிபபனடயிலாை முன்மைடுபபு முறியடிக்கபபட்ட 
நினலயில் ோன் 1894 ஆம் ஆண்டு இன்னறக்கும் ஒரு 
வைகுபபுவைாே பேட்டத்னே உருவைாக்கி வைரக்கூடிய 
விநாயகர சதுரத்தி விழானவை திலகர னகயிமலடுத்ோர. 
பிரிட்டிஷ் காலனி அரசாங்கம் பாலுறவுக்காை 
மபண்களின் வையனே 10 லிருந்து 12 ஆக உயரத்தி 
சட்டம் இயற்றியது. திலகர ேனலனமயிலாை 
பழனமவைாதிகள் இந்ே மரசாோவுக்கு எதிராகப 
ர ப ா ர ாடிைர .  ஆைால்  ர ல ா க ாண்ரட 
ேனலனமயிலாை சத்திய ரசாேக் சமாஜ் 
மரசாோவுக்கு ஆேரவைாக மக்கனள அணி திரட்டியது.

�ம்பாய் நகரம் 1896ஆம் ஆண்டில் பிரளக் 
மற்றும் பஞ்சம் எனும் இரட்னடப ரபரழிவைால் 
பாதிக்கபபட்டது. எபரபாதும் ரபாலரவை மோழிலாளி 
வைரக்கம் பஞ்சம் மற்றும் பிரளக் ஆகிய 
மகாடுனமகளில் கடுனமயாகப பாதிக்கபபட்டது. 
ரலாகாண்ரட சத்திய ரசாேக் இயக்கம் சாரபில் 

பிரளக் ரநாயால் பாதிக்கபபட்ட மக்களுக்கு 
மருத்துவை உேவி அளிக்க மருத்துவைமனைனயத் 
மோடங்கி மசயல்படுத்திைார. ரநாய்த்மோற்று 
காலத்தில் உனழக்கும் மக்களுக்கு உேவை இனடயறாது 
பாடுபட்டார. அேன் வினளவைாக அவைனரயும் 
பிரளக் ரநாய் ஆட்மகாண்டது. இக்மகாள்னள 
ரநாய் ோக்குேலில் 1897 பிபரவைரி 9 அன்று மரணம் 
அனடந்ோர.

ரலாகாண்ரட பிராமணரல்லாே உனழக்கும் 
சாதிகள் அனைத்னேயும் ‘மராத்ோ , என்ற 
அனடயாளத்தின் மூலம் இனணக்க முயன்றார. 
உ ற் ப த் தி யி ல்  ர ந ர டி ய ா க  ஈ டு ப டு ம் 
மோழிலாளரகளுக்கும், உற்பத்தி சாேைங்கனள 
கட்டுபபடுத்தும் முேலாளிகளுக்கும் இனடரய 
மோழிலாளரகளுக்கு ஆேரவைாக பம்பாய் மில் 
ரஹண்ட்்ஸ அரசாசிரயசன் மூலம் களம் கண்டார. 
பம்பாய் கலவைரத்திற்கு பின்பு இந்து-மு்ஸலிம் 
மோழிலாளரகனள மவைற்றிகரமாக ஒருங்கினணத்து 
வைகுபபு வைாேத்திற்கு எதிராை வைரக்க ரீதியாை 
அணிதிரட்டலில் மவைற்றிகண்டார. ரஜாதிபா பூரல 
மற்றும் கிருஷ்ணராவ பாரலகருடன் இனணந்து 
விவைசாயிகனளயும் மோழிலாளரகனளயும் 
ஒருங்கினணக்கும் நடவைடிக்னககளிலும் முழுனமயாக 
ஈடுபட்டார. வைகுபபுவைாே பிரச்சனைக்கு இது ஒன்ரற 
உறுதியாை பதில் என்பனே உலகுக்கு அறிய 
னவைத்ோர.

ரலாகாண்ரட மனறவுக்குப பிறகு 125 ஆண்டுகள் 
கழித்தும் நாம் மீண்டும் ஒரு மோற்றுரநானய 
(மகாரராைா) எதிரமகாள்கிரறாம். நவைோராள 
காரபபரரட் மபாருளாோர வைளரச்சியாைது 
மோழிலாளரகளின் சமூகப பாதுகாபபு உள்ளிட்ட 
சகல பாதுகாபபு கனளயும் மட்டுமல்லாமல்; மபாது 
சுகாோரத்னேக் கூட ரகள்விக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது. 
வைகுபபு வைாேத்தின் மகாடூரங்கள் நாளுக்கு நாள் 
அதிகரித்து வைருகின்றது. இத்ேனகய நினலயில் 
ரலாகாண்ரட அவைரகளின் வைரக்கப பணி மற்றும் 
ரபாராட்டங்களில் இருந்து உத்ரவைகம் மபற்று பாடம் 
கற்றுக்மகாண்டு முன்ரைறுவைேற்கு ரலாகாண்ரட 
வைழி காட்டுகிறார.� =
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்டார்வினின பரிணாம-முரண் 
(Darwinian Paradox)

ஒருபாலினப புணர்ச்சியும், மரபணுதசதைா்டர்ச்சியும்

ஒரு்பாலினப பு்ணரச்சிககான கா்ர்ணஙகள் இ்வதைான் என்று அறுதியிட்டுக கூறமுடியவில்்ே. அதைறகான 
ஆயவுகள் சதைாடரநது நிகழ்நதுவருகின்றன. சூழல் மட்டுலம கா்ர்ணம் என்னும் நி்ேயிலிருநது, 

ஒரு்பாலினபபு்ணரச்சிககு ம்ர்பணுககள் கா்ர்ணமாக இருககககூடும் என்னும் சகாள்்கககு வலுலெரககும் 
விதைததில் ்பே ஆயவுமுடிவுகள் வநதுசகாண்டிருககின்றன.

இைபமபருக்கமும், அேற்காை ஆண்-மபண் 
இனணரசரேலும் பூமியில் வைாழும் அனைத்து 
உயிரிைங்களுக்கும் மபாதுவைாைது. பாலியல் 
பு ண ர ச் சி யி ல்  ஆ ண் - ம ப ண்  ஈ டு ப டு ம் 
எதிரபாலிைபபுணரச்சி (hetrosex) இயல்பாைது. 
அேற்கு முரணாக, ஒரு பாலிைபபுணரச்சியாை 
ஆண்-ஆண் புணரச்சியும் (homosex), மபண்-மபண் 
புணரச்சியும் (lesbian) இயற்னகக்கு எதிராைோகக் 
கருேபபடுகிறது. ஒருபாலிைப புணரச்சியாளரகள் 
மபாதுச் சமூகத்ோல் மவைறுக்கபபடுவைரோடு, 
மேவைாதிகளாலும், கலாச்சாரக் காவைலரகளாலும் 
கடுனமயாக துன்புறுத்ேபபடுவைதும் நிகழகிறது.

பதிவுமசய்யபபட்ட மனிேகுல வைரலாற்றில், 
பழங்காலங்களில் ஒருபாலிைப புணரச்சியாைது 
மனிே சமூகத்தில் ஏற்றுக்மகாள்ளபபட்ட ஒன்றாகரவை 
இருந்துவைந்துள்ளது. கிரரக்க நாகரிகத்தில், 
ஒருபாலிைபபுணரச்சி வைழனமயாை ஒன்றாகவும், 
இருபாலிைபபுணரச்சிரபால் சமூகத்ோல் 
ஏற்றுக்மகாள்ளபபட்ட ஒன்றாகவும் இருந்திருக்கிறது. 
ஆசிரியர, மாணவைர உறவில் ஓருபாலிைபபுணரச்சி 
அனுமதிக்கபபட்டரோடு, ஆசிரியரின் அறிவு 
அேன்மூலம் மாணவைருக்குக் கடத்ேபபடுகிறது 
என்போை (மூட)நம்பிக்னகயும்கூட இருந்திருக்கிறது.

எ ன் ற ா லு ம் ,  ே மி ழ ச் ச மூ க த் தி ல் 
ஒருபாலிைபபுணரச்சி இருந்ேேற்காை சான்றுகள், 
சங்க இலக்கியபபாடல்களில் இருபபோகத் 
மேரியவில்னல. மூன்றாம் பாலிைம் பற்றிமயல்லாம் 
ரபசும் மோல்காபபியத்திலும்கூட அேற்காை 
சான்றுகள் இல்னல என்ரற நம்புகிரறன். 

அகபபாடல்கள் அனைத்துரம, இயற்னகரயாடு 
இனயந்ே ேனலவைன் -  ேனலவி என்னும் 
எதிரப ாலிைபபுணரச்சி  ப ற்றியே ா க ரவை 
அனமந்துள்ளை.

வைரலாற்றில் அதிகம் பாரக்கபபட்ட, அதிகம் 
ரபசபபட்ட, அதிகம் நகமலடுக்கபபட்ட ரமாைலிசா 
(Mona-Lisa) ஓவியத்னேபபனடத்ே , ஆகச்சிறந்ே 
ஓவியர மலைாரரடா டாவின்சி (Leonardo da vinci)., 
‘ஒருபாலிைப புணரச்சியாளர’ என்று வைரலாற்று 
ஆசிரியரகள் கூறுகின்றைர.

ஃபரான்்ஸ நாட்னடச்ரசரந்ே இருபோம் 
நூற்றாண்டின் ேனலசிறந்ே சிந்ேனையாளர பால் 
மிமஷல் ஃபூக்ரகா (Paul-Michel Foucault) அறியபபட்ட 
ஓருபாலிைபபுணரச்சியாளரோன். அவைரது 
காலத்தில், ஃபரான்சில் ஓருபாலிைபபுணரச்சி 
சட்டபபடித் ேண்டனைக்குரிய குற்றமாக 
இருந்திருக்கிறது. அரே காலகட்டத்தில், ்ஸவீடன் 
ந ா ட் டி ல்  ஓ ரு ப ா லி ை ப பு ண ர ச் சி 
அனுமதிக்கபபட்டிருக்கிறது.

ஒருபாலிைபபுணரச்சி என்பது மனிேரகளில் 
மட்டுமல்ல, மபங்குயின்்ஸ (Penguins), ரபாைரபா்ஸ 
(Bonobos), பழுபபுநிறக்கரடி (grizzly bear) ரபான்ற 
500க்கும் ரமற்பட்ட விலங்குகளிலும் கண்டறியபபட்டு 
பதிவுமசய்யபபட்டுள்ளது.

சூழல் ஒரு காரணமாக இருக்கக்கூடும் என்றாலும், 
ஒருபாலிைபபுணரச்சிக்குப மபரிதும் மரபணுத்திரிரப 
அடிபபனட என்போகக் கடந்ே சில பத்ோண்டுகளாக 
உயிரியல் வைல்லுநரகள் கருதிவைருகின்றைர.
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்டார்வினின பரிணாம-முரண்: (Darwinian Paradox)

உயிரிைங்களின் முேன்னமயாை ரநாக்கரம 
இைபமபருக்கமும், அேன் காரணமாை பரிணாம 
வைளரச்சியும்ோன். ஒருவைரின் மரபணுக்கனள, 
அடுத்ேடுத்ேத் ேனலமுனறக்குக் கடத்துேல் என்றும் 
மசால்லலாம். ஒருபாலிைபபுணரச்சியாளரகள், 
இைபமபருக்கத்திற்கு உேவுவைதில்னல. எனில், 
அபபடிபபட்ட நடத்னேகள் ஏன் மரபணுசாரந்து 
இருக்கரவைண்டும் என்னும் ரகள்வி எழுகிறது 
அல்லவைா? அது, டாரவினின் பல பரிணாம-
முரண்களில் (Darwinian Paradox) ஒன்று.

எதிரபாலிைபபுணரச்சியில் இைபமபருக்கம் 
நிகழவைதுரபால, இைபமபருக்கத்திற்குப பயன்படாே 
ஒருபாலிைபபுணரச்சிக்காை மரபணுக்கள் 
காலபரபாக்கில் மனறந்துவிடரவைண்டும். அோவைது, 
அபபடிபபட்ட மரபணுக்கள், அடுத்ேடுத்ேத் 
ேனலமுனறயிைருக்குக் கடத்ேபபடரவைண்டிய 
அவைசியம் இல்னல’ என்போகும். ஆைால், 
நனடமுனறயில், இேற்கு மாறாக, ஒருபாலிைப 
புணரச்சிக்குக் காரணமாை மரபணுக்கள் 
அடுத்ேடுத்ேத் ேனலமுனறக்குக் கடத்ேபபடுகின்றது 
என்பதுோன் உண்னம. அேன் காரணமாகரவை, 
வைரலாற்றில் ஓரிைபபுணரச்சியாளரகள் மோடரந்து 
வைந்துமகாண்டிருக்கின்றைர. இதுோன், ‘டாரவினின் 

பரிணாம-முரண்’ என்று உயிரியலாளரகளால் 
அனழக்கபபடுகிறது.

இம்முரனண விளக்குவைேற்கு எத்ேனைரயா 
கருதுர க ாள் கள் ,  அறிவியல ாளர கள ால் 
முன்னவைக்கபபடுகின்றை. அவைற்றில் ஒன்று 
‘பிள்னளத்ரேரவு’. (Kin selection).

பிள்்ேதவதைர்வு (Kin selection)

சமூக மசயற்பாடு (social behaviour) பற்றிய நவீை 
ஆய்வின் அடிபபனடயாக இருபபது, பிள்னளத்ரேரவு. 
பிரிட்டனைச்ரசரந்ே பரிணாம உயிரியலாளர 
ரஹமில்டன் (W,D.Hamilton), 1963-இல் முேன்முனறயாக 

அக்கருத்னே மவைளிபபடுத்திைார. பரிணாமவைளரச்சி 
(evolution), பிறரக்குேவுேல் (altruism), இனணந்துறவு 
(coopera t ion ) , சமூகபபங்களிபபு (soc ia l i t y ) 
ரபான்றவைற்றில், ‘பிள்னளத்ரேரவு’ பங்குவைகிபபோகக் 
கருதிைார. என்றாலும், ‘பிள்னளத்ரேரவு’ (Kin selec-
t i o n )  என்னும் மசால்லாடல் ,  1 9 6 4 -இல் , 
பிரிட்டனைச்ரசரந்ே பரிணாம உயிரியலாளர 
ரமைாரட் ்ஸமித் (Maynard Smith) என்பவைரால் 
உருவைாக்கபபட்டது.

ஓர உயிரி, அேன் உறவுகளின் இைபமபருக்கம் 
சி ற ப ப ா க  ம வை ற் றி யனடயு ம்  வி ே த் தி ல் 
மசயல்படும்ரபாது, ‘பிள்னளத்ரேரவு’ நிகழகிறது. 
அந்ே மசயலில், அக்குறிபபிட்ட உயிரியின் 
இைபமபருக்கம், உறவுகளின் இைபமபருக்கத்திற்காக 
தியாகம் மசய்யபபடலாம்.

இந்ே அடிபபனடயில், மகபரபறுக்கு வைழியில்லாே, 
ஒருபாலிைப புணரச்சியாளரகள் ேங்களது 
உறவுகளின் (blood-relation) இைபமபருக்கத்திற்கும், 
அவைரகளுக்குப பிறக்கும் பிள்னளகனள சிறபபாக 
வைளரபபேற்கும் துனணமசய்வைோக உள்ளது. இந்ே 
உறவுகள், ஒரு பாலிைபபுணரச்சியாளரின் அரே 
மரபணுக்கனளக் மகாண்டிருக்கக்கூடும். அேன் 
வினளவை ா க ,  அவை ர களு க்கு ப  பி ற க் கு ம் 
பிள்னளகளுக்கும் ஒரு பாலிைபபுணரச்சிக்குத் 
ரேனவையாை மரபணுக்கள் கடத்ேபபடலாம்.

நவீன சகாள்்க

நவீை பரிணாமக் மகாள்னகயில், 
ஒருபாலிைப புணரச்சியாளரகள் 
உருவைாவைேற்காை காரணங்களாக, 
ரமலாதிக்க வினளவு (Overdominance), 
ோய்வினளவு (Maternal effect), பாலிை-
முரண் ரேரவு (sexually antagonistic se-
l e c t i o n )  ஆ கி ய ன வை 
முன்னவைக்கபபடுகின்றை.

வமலாதிக்கவி்ேவு (Overdominance)

பிறக்கும் பிள்னள, அபபாவிடம் 
இருந்தும், அம்மாவிடம் இருந்தும் 
மபறும் ஒரு குறிபபிட்ட பாலிை 
ம ர பணுவைாைது  ஒன்றுர ப ா ல 
இருக்கலாம் (homozygous); அல்லது 
ரவைறுபட்டும் இருக்கலாம் (heterozygous). 
ர வை று ப டு ம்  ம ர பணுக் கனள க் 

மகாண்டிருபபவைரின் விந்ேணு நகரவும், மசறிவும் 
கூடுகிறது .  அது சிறபபாை மகபரபறுக்கு 
இட்டுச்மசல்கிறது .  மாறாக ,  ஒன்றுரபால 
மரபணுக்கனளப (homozygous) மபறும் நபர, 
ஒருபாலிைப புணரச்சியாளராக மாறும் வைாய்பபு 
அதிகம். இதுரவை, ‘ரமலதிகவினளவு’ (Overdominance)
ஆகும்.

தைாயவி்ேவு (Maternal effect)

ஒரு ‘பிள்னளக்கருவின்’மீது (fetus),அந்ேத்ோயின் 
கருவைனறச்சூழல் ஏற்படுத்தும் ோக்கம் காரணமாகவும், 
ஒருபாலிைபபுணரச்சியாளர உருவைாகலாம். பல 
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மூத்ே ஆண் உடன்பிறபபுகனளக் மகாண்டிருக்கும் 
ஓர ஆணுக்கு, ஒருபாலிைபபுணரச்சி உருவைாகும் 
வை ா ய் ப பு  உ ள் ள து .  அ டு த் ே டு த் து 
ஆண்பிள்னளகனளபமபறும் ோயின் கருவைனறயில், 
ஆண்-னமய எதிரபபாற்றலுக்கு (male-specific anti-
gens) எதிராை எதிரபபு சக்தி உருவைாகிவிடுகிறது. 
அது ஆண்பிள்னளக்கருவின் (male fetus) மூனளனயப 
ப ா தி க் கி ற து .  இ ேன்  க ா ரணம ா க வு ம் , 
ஒருபாலிைபபுணரச்சியாளர உருவைாக வைாய்பபு 
இருக்கிறது என்றும், அதுோன்,’ ோய்வினளவு’’ (Ma-
ternal effect) எைவும் மசால்லபபடுகிறது.

பாலின-முரண் வதைர்வு (sexually antagonistic selection)

சூழல் காரணமாக , ஆண், மபண்ணின் 
‘ஆளுனமக்கூறுகள்’(traits) முரண்படும்ரபாது, 
‘பாலிை முரண் ரேரவு’ (sexually antagonistic selection) 
ரோன்றுகிறது. அது, இைபமபருக்கத்தில், குறிபபிட்ட 
பாலிைத்திற்கு சாேகமாகவும், மற்றேற்கு எதிராகவும் 
அனமகிறது. மபண்-மபண் ஒருபாலிைபபுணரச்சி 
(lesbian) ஏற்படுவைேற்காை காரணமாகவும் இது 
இருக்கிறது.

ஒருபாலிைப புணரச்சிக்காை காரணங்கள் 
இனவைோன் என்று அறுதியிட்டுக் கூறமுடியவில்னல. 
அேற்காை ஆய்வுகள் மோடரந்து நிகழந்துவைருகின்றை. 
சூழல் மட்டுரம காரணம் என்னும் நினலயிலிருந்து, 
ஒருபாலிைபபுணரச்சிக்கு மரபணுக்கள் காரணமாக 
இருக்கக்கூடும் என்னும் மகாள்னகக்கு வைலுரசரக்கும் 
வி ே த் தி ல்  ப ல  ஆ ய் வு மு டி வு க ள் 
வைந்துமகாண்டிருக்கின்றை.

பரிணாம வைளரச்சியில், இைபமபருக்கத்திற்கு 
உேவைாே ,  ஒருபாலிைப புணரச்சிக்காை 
மரபணுக்களும் ஏன் ஒரு ேனலமுனறயிலிருந்து, 
அடுத்ேடுத்ேத் ேனலமுனறக்குக் கடத்ேபபடுகிறது 
என்பது  இன்ைமும்கூட  பதில்மச ா ல்ல 
முடியாேோகரவை நீடிக்கிறது.

‘காந்ே ஒத்தினசவு நகலினய’ப பயன்படுத்தி (MRI 
-  m a g n e t i c  r e s o n a n c e  i m a g i n g )  , 
ஒருபாலிைபபுணரச்சியாளரகள் மற்றும் 
எதிரபாலிைப புணரச்சியாளரகளின் மூனளகனள 

ஒபபாய்வு மசய்ேைர. எதிரபாலிைபபுணரச்சி 
ஆண்மூனளயின் வைலது அனரக்ரக ாளம் 
ஒருபாலிைபபுணரச்சி ஆண்மூனளயின் வைலது 
அனரக்ரகாளத்னே விடவும் சற்ரற மபரிோக 
இருபபது கண்டுபிடிக்கபபட்டது. மாறாக , 
ஒருபாலிைபபுணரச்சிப மபண்மூனளயின் வைலது 
அனரக்ரகாளம், எதிரபாலிைப புணரச்சிப 
மபண்மூனளயின் வைலது அனரக்ரகாளத்னே விடவும் 
சற்ரற மபரிோக இருபபதும் கண்டுபிடிக்கபபட்டது.

Nature Human Behaviour என்னும் ஆய்விேழில் ஒரு 
விளக்க உனர பதிவுமசய்யபபட்டுள்ளது. 
ஒருபாலிைபபுணரச்சிக்குக் காரணமாை 
மரபணுக்கள், ஆண்-மபண் உறனவை (hetero-sex) 
விரும்பும் நபரகளிடம் இைபமபருக்கத்திற்காை 
கூடுேல் நலம் வினளவிபபோக உள்ளோ என்று 
ஆய்வுமசய்யபபட்டது. அேற்காக, இங்கிலாந்தின் 
உயிரி - வைங்கியில்  ( U K  B i o b a n k )  ப திவு 
மசய்யபபட்டிருக்கும் 350,000 ரபரகளின் மரபணு 
மற்றும் உடல்நலம்சாரந்ே ேரவுகனளபமபற்று 
பகுபபாய்வு மசய்யபபட்டது. இந்ே ஆய்வில் 
ப ங் கு ம ப ற் ற வை ர க ள் ,  எ ப ரப ா ே ா வை து 
ஒருபாலிைபபுணரச்சி னவைத்திருக்கிறாரகளா 
என்பதுபற்றியும், எதிரபாலிைப புணரச்சி பற்றியும் 
ே ங் க ளது  அனுபவைங் கனள ப  ப கி ர ந் து 
மகாண்டிருக்கின்றைர.

இபபடிபபட்ட ேரவுகளுடன், சில மில்லியன் 
ேனி நபரகளின் மரபணு மாற்றங்கனள பகுபபாய்வு 
ம சய்யபபட்டிருக்கிறது .  எ ப ரப ா ே ாவைது 
ஒருபாலிைபபுணரச்சிக்கு ஆளாைவைரகள் மற்றும் 
எபரபாதுரம அபபடி இல்லாேவைரகளின் 
மரபணுக்களும் ஒபபாய்வுமசய்யபபட்டை. 
என்றாலும், ஒரு முடிந்ே முடிவைாக எனேயும் 
மசால்லிவிடமுடியவில்னல என்கின்றைர.

இயக்க-சசயலி பரிணாமேேர்ச்சி: (Simulating evolution)

கணினியின் துனணமகாண்டு, ேனிநபர 
மரபணுக்கனள மசயல்படனவைத்ேதில், ஒரு 
பாலிைபபுணச்சியாளரகளின் ‘மரபணுத்மோகுபபு’ 
( g enome )  அளவில் சிறியோக இருபபோக 
அறியபபட்டது.
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இந்ே ஆய்வுகள் அனைத்துரம ரமற்கத்திய 
மவைள்னளயரகனளக் மகாண்டு மசய்யபபட்டது. 
இந்ே ஆய்வு முடிவுகள், மற்ற சூழலிை மக்களுக்கும் 
மபாருந்திபரபாகிறோ என்பனே, அவைரகனள 
உள்ளட க் கி  ம ச ய் ய ப ப டு ம்  எ தி ர க ா ல 
ஆய்வுமுடிவுகள்ோன் மசால்லக்கூடும்.

இபபடிபபட்ட ஆய்வுகனளச் மசய்வைனேப 
பலரும் விரும்புவைதில்னல என்றும், ஆைால் 
மனிேரகளின் மபாதுபபண்புகள் ரபாலரவை, 
அவைரகளினடரயயாை முரண்பாடுகனளயும் 
அறிவியல் அடிபபனடயில் ஆய்வுமசய்வைரே 
சரியாகும் என்றும் ஆய்வைாளரகள் கருதுகின்றைர.

ஒருபாலினபபுணர்ச்சி காலபவபாக்கில் ம்றந்துவிடுமா?

இத்ேனை ஆண்டுகளாக ஒருபாலிைப புணரச்சி 
ஏன் நீடிக்கிறது என்னும் ரகள்வி முேன்னமயாைது. 
நீண்ட காலமாக, அேனை மரபணுக்கரளாடு 
மோடரபுபடுத்தி ஆய்வுமசய்யாமல், அது ஒரு 
பாவைச்மசயல் என்றும் ேவைறாை நடத்னே என்றும் 
மட்டுரம பாரக்கபபட்டு, அேனை ஒரு ரநாயாக 
நினைத்துக் குணபபடுத்ே முயன்றதுரம காரணம் 
எ ன் கி ற ா ர ,  இ த் ே ா லி  ப ர ட ா வை ா ப 
பல்கனலக்கழகத்னேச்ரசரந்ே பரிணாம உளவியல் 
ரபராசிரியர, சியானி (Ciani, professor of evolutionary 
psychology in Italy's University of Padova) . 
நூ ற் று க் க ண க் கி ல ா ை  ஒ ரு ப ா லி ை ப 
புணரச்சியாளரகனள ஆய்வுமசய்ேதில், அேனை 
ஊக்குவிக்கும் மரபணுக்கள் இருபபது உண்னம 
என்றும் மசால்கிறார, சியானி.

க ட ந் ே  சி ல  ப த் ே ா ண் டு க ள ா க , 
ஒருப ாலிைபபுணரச்சிய ாைது  ம ரபியல் 
அடிபபனடனயக்மகாண்டது என்னும் பாரனவை 

அறிவியலாளரகளிடம் வைலுத்திருக்கிறது. ஒரு 
பாலிைபபுணச்சியாளரகள் இைபமபருக்கம் 
மசய்வைதில்னல. என்றாலும், அவைரகளுனடய 
மரபணு நகல்கனளக்மகாண்டிருக்கும், எதிரபாலிைப 
புணரச்சியாளரகளாை அவைரகளது மநருங்கிய 
உறவிைரகள் வைழியாக, மரபணுக்கள் அடுத்ேடுத்ேத் 
ேனலமுனறயிைருக்குக் கடத்ேபபடுவைதுண்டு 
என்கிறார, மபங்களூர ஜவைகரலால் ரநரு அறிவியல் 
ஆய்வு னமயத்னேச்ரசரந்ே பரிணாம அறிவியலாளர, 
வித்யா (T.N.C. Vidya).

ஒருபாலிைபபுணரச்சி பரம்பனரபபண்பு 
என்றுமகாண்டாலும் ,  அது டாரவினின் 
பரிணாமக்மகாள்னகயாை ‘இயற்னகத்ரேரவுக்கு’(nat-
ural selection) முரண் இல்னல என்று வித்யா ரமலும் 
கூறுகிறார.

எைரவை, ஒருபாலிைபபுணரச்சி என்பது 
இயற்னகக்கு முரணாைது என்மறல்லாம் 
மசால்லிவிடமுடியாது .  உயிரிைங்களிடம் 
காணபபடும் ரவைறுபட்ட குணங்களுக்கு , 
மரபணுத்திரிபுகள் (gene mutation) காரணமாக 
இருபபதுரபால, ஒருபாலிைபபுணரச்சிக்கும் 
மரபணுத்திரிபுகரள காரணம் என்று மபங்களூர 
ஜவைகரலால் ரநரு அறிவியல் ஆய்வு னமயத்தின் 
முனைவைர பட்ட ஆய்வைாளர, திருமதி சாரங்கி 
(Manaswini Sarangi) கருதுகிறார

இ ரு வை ரி ன்  ச ம் ம ே த் து ட ன்  நி க ழு ம் 
ஒருபாலிைபபுணரச்சி, சட்டபபடி குற்றம் இல்னல 
என்று சமீபத்தில் மசால்லபபட்ட உச்சநீதிமன்ற 
தீரபனப உயிரியலாளரகள் வைரரவைற்கின்றைர. 
அத்தீரபபு ,  நீண்டகாலமாக கலாச்சாரக் 
க ா வைல ர கள ால்  இழிவுபடு த் ே ப பட்டும் , 
ேண்டிக் க ப பட்டும்  வை ந் ே  ஒருப ாலிைப 
புணரச்சியாளரகளுக்கு மிகுந்ே ஆறுேனலயும், 
சட்டபபடியாைப பாதுகாபனபயும் ேருகிறது என்று 
கருத்துனரக்கின்றைர.

இ ந் தி ய ாவின்  உ ச் ச நீ தி மன் ற  தீ ர ப பு 
மகிழச்சியளிபபோகக் கூறும் பரிணாம உளவியல் 
ரபராசிரியர சியானி (Ciani), மக்கள் சமூகமும் 
ேங்களது கண்ரணாட்டத்னே மாற்றிக்மகாள்வைது 
அவைசியமாகிறது என்றும் கூறுகிறார

மரபணுத்திரிபு காரணமாை மூன்றாம் 
பாலிைத்ேவைனர (Transgender) இயல்பு என்று 
ஏற்கரவைண்டும் என்பனேபரபால, மரபணுத்திரிபு 
க ா ரணம ா க  உ ருவை ா கு ம்  ஒ ரு ப ாலிைப 
புணரச்சியாளரகனளயும் ஏற்றுக்மகாள்ள 
ரவைண்டியது அவைசியம்  ஆகிறது .  ஏ ற் க 
மைம்வைரவில்னல என்றாலும்கூட, மவைறுக்காமல் 
இருக்கப பழகரவைண்டும். கலாச்சாரக் கண்மகாண்டு 
பாரக்கும் பாரனவைனய விடுத்து, கண்மூடித்ேைமாை 
கனேகனளயும், மூடநம்பிக்னககனளயும், ஒழுக்கம் 
பற்றிய கற்பிேங்கனளயும் விட்மடாழித்து, அறிவியல் 
அடிபபனடயில் சிந்தித்ோல் மட்டுரம அது 
சாத்தியமாகும்.

கைட்டு்ரயாளர: இயற்பியல் பேராசிரியர (ேணிநி்றவு)
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பத்திம்வணு�ாத்வனvenumadhavan2022@gmail.com

இந்திரனின் வீட்டிற்கு முேன்முனறயாக நான் 
நண்பரகளுடன் மசன்றிருந்ேரபாது, அவைர “எங்கள் 
வீட்டில் சனமயலனற, மூனலயில் இல்லாமல், 
உள்ரள நுனழந்ேதுரம இருக்கிறரே, பாரத்தீரகளா?” 
என்றார .  எல்ரலாருரம புரிந்துமகாண்டு 
புன்ைனகத்ரோம். மபண்ணியத்தின் குறியீடாகரவை 
மாறிவிட்டிருந்ே அம்னப’யின் ̀வீட்டின் மூனலயில் 
சனமயலனற’ என்னும் சிறுகனேத் ேனலபபு எங்கள் 
அனைவைரின் நினைவிலும் நிழலாடியதுோன் 
அேற்குக் காரணம்.

  

`சிவைபபுக் கழுத்துடன் கூடிய ஒரு பச்னசப 
பறனவை’ என்கிற சிறுகனேக்காக 2021ஆம் ஆண்டின் 
ேமிழுக்காை சாகித்ய அகாேமி விருது எழுத்ோளர 
அம்னபக்கு அறிவிக்கபபட்டுள்ளது.

1955ஆம் ஆண்டிலிருந்து சாகித்ய அகாேமி விருது 
வைழங்கபபட்டுவைரும் நினலயில், இதுவைனரயிலாை 
விருோளரகளில், ராஜம் கிருஷ்ணன் (1973), லட்சுமி 
(1984), திலகவைதி (2005) ஆகிரயாருக்குப பின் (!), 
அம்னப இந்ே விருனேப மபறும் நான்காவைது 
மபண்எழுத்ோளர. ோமேமாக, மிக மிகத் ோமேமாக 
அம்னப சிறபபிக்கபபட்டிருக்கிறார.

 1944இல் ரகானவையில் பிறந்ே அம்னப, மசன்னை 
கிறித்ேவைக் கல்லூரியில் இளங்கனல, மபங்களூருவில் 
முதுகனல ,  தி ல்லி  ஜவைஹரல ால்  ர ந ரு 
பல்கனலக்கழகத்தில் முனைவைர பட்டங்கனளப 
மபற்றவைர. அேன் பிறகு, ேமிழநாட்டில் பள்ளி 
ஆசிரியராகவும், கல்லூரி விரிவுனரயாளராகவும் 
பணியாற்றியவைர, பின்ைர, எழுத்ோளராகவும் 
ச மூ க ச்  ம ச ய ல் ப ா ட் ட ா ள ர ா க வு ம் 
நினலமகாண்டுவிட்டார.

SPARROW' (Sound and Picture Archives for Research 
on Women) என்ற அனமபனப நிறுவி அேன் 
இயக்குநராகச் மசயல்பட்டுவைருகிறார அம்னப. 
அவைரது SPARROW மபண்களுக்காை அரிய 
பணிகனளச் மசய்துவைருகிறது; மபண்களுனடய 
பல்துனறச்சாேனைகனள, அவைரகள் குறித்ே 

வைரலாற்றுப பதிவுகனள ஆவைணபபடுத்துகிறது. 
ஓவியம், நாடகம், நடைம், பாரம்பரியக் கனலகள் 
எை அனைத்திலும் மபண்களின் பங்களிபபுகனள 
வைரலாறாக மாற்றுவைதில் ’்ஸபாரரா’வின் பணி 
குறிபபிடத்ேக்கது.

டாக்டர சி. எ்ஸ. லக்ஷமி என்ற ேன்னுனடய 
இயற்மபயரில் ஆங்கிலப பத்திரினககளில் மோடரந்து 
இன்றும் எழுதிவைருகிறார அம்னப.

அம்னப, அவைருனடய பதின்பருவைத்திரலரய 
எழுேத் மோடங்கியவைர. என்றாலும், 1967இல் 
‘கனணயாழி’ இேழில் மவைளியாை ‘சிறகுகள் முறியும்’ 
என்னும் சிறுகனே அவைனரக் கவைனிக்கனவைத்ேது. 
1976இல் அரே ேனலபபில், அம்னபயின் முேல் 
சிறுகனேத் மோகுபபு மவைளியாைது. 1988இல் 
மவைளியாை அம்னபயின் இரண்டாவைது சிறுகனேத் 
மோகுதி ‘வீட்டின் மூனலயில் சனமயலனற’ 
மபண்ணிலக்கியத்தில் ஒரு முக்கியமாை இடத்னே 
அவைருக்குப மபற்றுத்ேந்ேது. ’அம்மா ஒரு மகானல 
மசய்ோள்’ ரபான்ற சிறுகனேகள் வைாயிலாகத் 
ேமிழின் முக்கியச் சிறுகனேயாசிரியராக அம்னப 
உருமவைடுத்ோர .  மபண்நினல ரநாக்கினை 
மவைளிபபடுத்தும் வைனகயிலாை ேமிழச் சிறுகனேகளின் 
முன்ரைாடியாக நவீைப மபண்ணிலக்கியத்தில் 
அம்னப பதித்ே ேடம் அழுத்ேமாைது.

அம்னபயின் ‘காட்டில் ஒரு மான்’ நூல், லக்ஷமி 
ரஹாம்்ஸட்ராம் மமாழிமபயரபபில் ஆங்கிலத்தில் 
மவைளியாகியிருக்கிறது. இந்திய மமாழிகளில் புனைவு 
மமாழிமபயரபபுக்காை Vodafone Crossword Book 
Award-ஐ லக்ஷமி ரஹாம்்ஸட்ராமுடன் இனணந்து 
2016இல் மபற்றார அம்னப. ேமிழிலக்கியத்துக்காை 
அம்னபயின் பங்களிபபுகளுக்காை, கைடிய 
இலக்கியத் ரோட்டத்தின் இயல் விருது 2008ஆம் 
ஆண்டு அவைருக்கு வைழங்கபபட்டது.

 இன்னறக்கு நவீைத் ேமிழில் சிறுகனே, புதிைம், 
கவினே, கட்டுனர எை எழுதிக்மகாண்டிருக்கும் 
இனளய மபண்பனடபபாளிகள் அனைவைருக்கும் 
முன்ரைாடியாை அம்னபக்கு விருது அளித்ேேன் 
வைழி சாகித்ய அகாேமி மீோை வைனசமயான்று 
கழிந்ேதின்று.

சசயறகரிய சசய்ார் செரியர் சிறியர்
சசயறகரிய சசயகலா தார்

திருககுறள் எண்: 26 – அதிகைாரம்: 3 > நீத்ைார வேரு்ம

விளககம்:

பிறர வ�யய முடியாை வ�யல்கை்ளச் வ�யேவரகைபள வேரிபயார;
வ�யய முடியாைவரகைள் சிறிபயாபர!
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அம்னபனய எைக்கு ரநரில் அறிமுகபபடுத்தியவைர குட்டி ரரவைதி. இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன் முற்றிலும் 
மபண்களுக்காக ஒரு சிற்றிேழ மோடங்கும் முயற்சியில் இருந்ே ரவைனள அது. நாங்கள் இேழுக்காை 
ேனலபனபப பலவைாறாக ரயாசித்துக்மகாண்டிருந்ேரபாது, எங்கனளப பாரக்க வைந்திருந்ே சுகிரேராணி 
ரபாகிறரபாக்கில் மசான்ை ‘பனிக்குடம்’ என்கிற ேனலபபு எங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்ேது. அனே விடப 
மபண்கனளப பிரதிநிதித்துவைபபடுத்தும் ேனிச் சிறபபாை மசால் ரவைறு இருக்கமுடியுமா என்ை, என்று 
நினைத்ரோம்.

அபரபாது மசன்னைக்கு வைந்திருந்ே அம்னப, 
குட்டிரரவைதினயக் காண விரும்பி பயணத்தின் 
இனடயில் ”எழும்பூர ரயில் நினலயம் வைாங்க, 
சந்திபரபாம்” என்று மசால்லியிருந்ோர. அபபடிரய 
இறுதி மசய்யபபட்டிருந்ே “பனிக்குடம்” முேல் இேனழ 
மூத்ே மபண்ணிலக்கியவைாதியாை அம்னபயிடம் 
மகாடுத்து அவைருனடய பாராட்னடப மபறலாம் எைக் 
குட்டிரரவைதி நினைத்ோர. இேனழப பாரத்து 
மகிழந்ோலும் அம்னப ,  “இந்ேத் ேனலபரப 
மபண்ணியத்திற்கு எதிராக இருக்கிறரே! பனிக்குடம் 
ோய்னமயின் குறியீடு; ோய்னம மபண்னமயின் 
ேனித்துவைம் என்று நீங்கள் கருதுவைோகத் மேரிகிறது. 
அபபடியாைால் ோய்னம எய்ோே மபண்கள் 
ஃ ப யூ ட லி ்ஸ டு க ள்  ம ச ா ல் வை து  ர ப ா ல் 
முழுனமயனடயாேவைரகளா?” என்று ரகட்டார. 
அத்ேனை நுட்பமாை, துல்லியமாை பாரனவை 
அம்னபயுனடயது. அவைர ரகட்டது ரகள்வி அல்ல, 
‘எங்களுக்கு எபபடி அது ரோன்றாமல், உனறக்காமல் 
ரபாய்விட்டது?’ எை எங்களுக்குள் அன்மறழுந்ே 
ரகள்விக்காை பதில் அது. இவவைாறாகரவை அம்னபனய 
இன்றும் நான் நினைவில் மகாள்கிரறன்.

  

`1974 மாநிலச் சுயாட்சி' என்கிற இன்னறய காலத்தின் ரேனவையாை 
மோகுபபுநூல் ஒன்னற ஆழி பதிபபகம் மவைளியிட்டுள்ளது.

மசன்னைப புத்ேகக் காட்சியின்ரபாது மவைளிவைருவைோக 
அறிவிக்கபபட்டிருந்ே இந்ேப புத்ேகம், புத்ேகக்காட்சிரய நனடமபறவில்னல 
என்போல் இபரபாது ரநரடியாை மற்றும் இனணயவைழி விற்பனைக்கு 
வைந்திருக்கிறது.

1974இல் அன்னறய ேமிழநாட்டு முேலனமச்சர கனலஞர மு. கருணாநிதி 
சட்டபரபரனவையில் ோக்கல் மசய்ே மாநிலச் சுயாட்சித் தீரமாைத்னே 
முழுனமயாக அறிந்துமகாள்ள இத்மோகுபபுநூல் உேவுகிறது..

 மாநிலச் சுயாட்சித் தீரமாைத்னேமயாட்டி – அேற்கு முன்பும் பின்பும் 
நடந்ே நிகழவுகளின் மோகுபபுோன் இந்ேப மபரிய புத்ேகம். இந்ேப 
புத்ேகத்தில் மிக முக்கியமாை ராஜமன்ைார குழு அறிக்னகயும் – ஒன்றிய, 
மாநில அரசுகளுக்கினடயிலாை அதிகாரத்னே எபபடி மறுபங்கீடு மசய்து, 
இந்தியாவில் மாநிலங்களில் சுயாட்சியும் மத்தியில் கூட்டாட்சியும் அனமய 
ரவைண்டும் என்பனே முேலிரலரய ேமிழநாடு அரசின் முயற்சியின் மூலமாக வைந்ே ராஜமன்ைார குழு 
அறிக்னக எபபடி அேனைப பட்டியலிட்டது என்னும் விஷயமும் அடங்கியிருக்கின்றை.

ரமலும், அறிக்னகயின்மீது, ேமிழநாடு அரசு 1974இல் நினறரவைற்றிய தீரமாைம், அரசாங்கத்தின் கருத்துனர, 
முேலனமச்சர சட்டபரபரனவையில் முன்னவைத்ே தீரமாைம், அது மட்டுமல்ல, கனலஞர முன்னவைத்ே அந்ேத் 
தீரமாைத்தின்மீது கிட்டத்ேட்ட ஒரு வைாரக் காலம் ேமிழநாட்டினுனடய சட்டபரபரனவையிலும் சட்ட 
ரமலனவையிலும் நடந்ரேறிய விரிவைாை, ஆழமாை விவைாேங்கள் ஆகியை இடம்மபற்றுள்ளை. கிட்டத்ேட்ட 
அன்னறய காலக்கட்டத்தினுனடய கண்ணாடிப பிம்பம் ரபால ரோன்றக்கூடிய அந்ே விவைாேங்களில் 
மாநிலச் சுயாட்சி குறித்தும், மத்திய-மாநில அரசுகளின் உறவுகள் குறித்தும், திராவிட இயக்கத்தின் 
ரகாட்பாடுகள் குறித்தும் நினறய விஷயங்கனள நமது முன்ரைாடித் ேனலவைரகள் விவைாதித்ேைர. இந்ேப 
புத்ேகத்தின் மபரும்பகுதி அந்ே விவைாேங்களின் மோகுபபுோன்.

கனலஞருனடய வைாழவின் மிக முக்கியமாை பங்களிபபு 1974இல் அவைர மகாண்டுவைந்ே இந்ேத் 
தீரமாைம்ோன் எைக் கனலஞரர குறிபபிட்டிருக்கிறார.

அம்்ெ



சிட்னி ொயட்்டர்
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“ ேமிழச் சமுோயத்னேக் காக்க – இந்தியாவிலுள்ள ரேசிய இைங்கனளக் காக்க – 
இந்தியாவிலுள்ள மாநிலங்களின் உரினமகனளக் காக்க – இந்தியாவிரல இருக்கிற 
மாநிலங்கள் சுயமரியானேரயாடு வைாழ – இந்ேத் தீரமாைம் மமத்ேவும் பயன்படும் “ 
என்பது சட்டபரபரனவையில் இந்ேத் தீரமாைத்னே நினறரவைற்றும்ரபாது கனலஞர 
மசான்ை வைாரத்னேகள்.

“இந்ே விவைாேங்கள், இந்ே அறிக்னககள், இந்ேத் தீரமாைங்கள் எல்லாரம இன்னறக்கு 
மிக முக்கியமாைனவையாக மாறியிருக்கின்றை. மாநிலங்களின் உரினமகனள ஒன்றிய 
அரசு மகாஞ்சம்மகாஞ்சமாகப பறித்துக்மகாண்டிருக்கிற இந்ேச் சூழநினலயில், 
மாநிலங்களின் உரினமகளுக்காகப ரபாராட ரவைண்டிய கடனம நினறயப ரபருக்கு 
வைந்திருக்கிறது. அரசியல் கட்சியிைர அனைவைருரம அனே உணரகிறாரகள்” என்று 
கூறுகிறார பதிபபாசிரியர ஆழி மசந்தில்நாேன்.

“இந்ேப புத்ேகம் தி.மு.க.விைருக்கு ஒரு வைழிகாட்டி ரபான்றது. அது மட்டும் அல்ல, 
திராவிட இயக்கங்கள், இடதுசாரி இயக்கங்கள், ேலித் இயக்கங்கள், ேமிழத் ரேசிய 
இயக்கங்கள் எை நீங்கள் எந்ே இயக்கத்னேச் ரசரந்ேவைராக இருந்ோலும்கூட உங்களுக்கு 
ஓர அறிவைாயுேமாகப பயன்படும் இந்ேத் மோகுபனப ஆழி பதிபபகம் மகிழச்சிரயாடும், 
மபருனமரயாடும் மவைளியிடுகிறது” என்கிறார அவைர.

மடம்மி ¼ அளவில் 600 பக்கங்களுக்கும் ரமற்பட்டோக, மகட்டி அட்னடயில் 
மவைளிவைந்திருக்கும் இந்ேப புத்ேகத்தின் வினல ரூ. 1,000. 
ஆைால் புத்ேகத் திருவிழா நடந்திருந்ோல் எபபடித் ேள்ளுபடி 
மகாடுத்திருபபாரகரளா அனேபரபாலரவை இபரபாதும் ரூ. 
900க்குத் ேருகிறாரகள். 5க்கும் ரமற்பட்ட பிரதிகனள 
வைாங்குரவைாருக்குக் கூடுேலாை ேள்ளுபடியும் வைழங்க 
முன்வைந்துள்ளாரகள். .

இந்ேப புத்ேகத்னே எளிோக aazhibooks.com அல்லது 
அரமசான் அல்லது GPAY (98841 55289) மூலமாக வைாங்கலாம். 
இனவை ேவிர, ேமிழநாட்டிலுள்ள முக்கியமாை புத்ேகக் 
கனடகளிலும் இந்ேப புத்ேகம் கினடக்கிறது.

ஒரு வைரலாற்று ஆவைணமாகத் திகழும் ”1974 மாநிலச் 
சுயாட்சி” என்னும் இந்ேப புத்ேகத்னே அறிமுகபபடுத்துவைதும், 
பரிந்துனரபபதும் என் கடனம எைக் கருதுகிரறன்.

  

 சிவைாஜிகரணசன் நடித்ே பனழய படங்கள் எங்ரக 
ஓடிைாலும் அவைற்னறத் ரேடித்ரேடிப பாரத்ேதில் 
மசன்னையின் மூனலமுடுக்கில் இருந்ே திரயட்டரகள்கூட 
எைக்கு அத்துபபடி ஆகிவிட்டை. அேன் மோடரச்சியாக 
என் பதின்பருவைத்திரலரய வைனகமோனகயில்லாமல் ேமினழத் 
ோண்டியும் தினரபபடங்கனளப பாரக்கும் பித்து 
ேனலக்ரகறியதில் பால்ராஜ் சஹானி, பி.ரஜ. ஆண்டனி, 

வைாசுரேவை ராவ ரபான்ற இந்திய நடிகரகள் மட்டும் அல்லாமல், சில ஆங்கிலபபட 
நடிகரகள் கூட என் கவைைத்னேக் கவைரந்ேைர.

அவைரகளில் ஒருவைரோன் சிட்னி பாய்ட்டர (SIDNEY POITIER). கடந்ே ஜைவைரி மாேம் 
8ஆம் நாள் ேைது 94ஆம் வையதில் அவைர மனறந்துவிட்டார. மசய்தி அறிந்ேதும் 
பதிைான்காம் வையதில் நான் பாரத்ே ‘டு சார வித் லவ’ என்னும் ஆங்கிலத் தினரபபடம் 
என் மைத்தினரயில் ஓடியது. அந்ேப படத்தில் ஒரு கண்டிபபாை லண்டன் பள்ளி 
ஆசிரியராக அவைர நடித்திருந்ோர.

அவைர இைத்ேனடகனளப புறம்ேள்ளி “லில்லி்ஸ ஆஃப தி ஃபீல்ட்” தினரபபடத்தில் 
நடித்ேேற்காக,1964ஆம் ஆண்டு சிறந்ே நடிகருக்காை ஆ்ஸகார விருனேப மபற்றார. 
ஆ்ஸகார விருது மபற்ற முேல் கருபபிை நடிகர அவைர. ஐம்பதுகளிலும் அறுபதுகளிலும் 
சிறபபாை பல கோபாத்திரங்களில் நடித்து மக்களின் மைங்கனள மவைன்ற சிட்னி 
பாய்ட்டர. அமமரிக்கா, பஹாமா்ஸ எை இரு நாடுகளின் குடியுரினம மபற்றவைர.

என் இளனமக்கால ரசனையின் நினைவைாக, புதிய தினரமரனப உருவைாக்கிய அந்ேக் 
கனலஞனுக்கு என் புகழவைணக்கம்!

ேத்தியாளர: மூத்ை ேத்திரி்கையாளர, ஊடகைவிய்ாளர
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கட்டுரைஆ.சி்வசுப்பிை�ணியனsivasubramanian@sivasubramanian.in

.சதைரிக்காட்டுப மபாருளாோரத்தில் பனைபடு 
மபாருள்களும் ரவைளாண் உற்பத்திபமபாருட்களும் 
இடம்மபற்றிருந்ேது என்பனே ரமரலாட்டமாகச் 
மசன்றஇேழில் பாரத்ரோம். இந்ேஇேழில் இனவை 
வைாணிபபமபாருளாக விளங்கியனம குறித்ே மசய்திகனளக் 
காண்ரபாம்.

கருபபுக்கடடி:

பனைமரத்தில் இருந்துமபறும் பேநீனரக் காயச்சி 
உருவைாக்கபபடும் கருபபுக்கட்டியாைது இனிபபுப மபாருளாக 
மட்டுமின்றி .  நம்பா ரம்பரிய  மருத்துவைத்திலும் 
பயன்படுத் ே ப பட்டுள்ளது .  இவவுண்னமனய . , 
வைங்கவிரிகுடாவின் முத்துக்குளித்துனறயில் அரசியல்ஆதிக்கம் 
மசலுத்ேத் மோடங்கும் முன்ைரர ரபாரச்சுக்கீசியரகள் 

ஓர் உள்ளூர் ேணிகேழி
(வ�ன்ற இைழ்த் வைாடரச்சி)

்பதைநீர இறககும் ்பருவம் லதைரிககாட்டுப 
்பகுதிகளில் பிப்ரவரித திஙகளில் சதைாடஙகி 
லம இறுதியில் அல்ேது ஜூன் சதைாடககம் 

முடிவ்டயும். ்பதிநீரஇறககும் 
இப்பருவததில்தைான் கருபபுககட்டித 
தையாரிபபும் நிகழும். இப்பருவகாேத 
தையாரிபபுமட்டுலம அவரகளின் 

வாழ்வாதைா்ரமாக அ்மயவில்்ே. து்்ணத 
சதைாழிோக லவளாண்்மயும் இருநதுள்ளது
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அறிந்திருந்ேைர . மபா.ஆ.1511-1662 வைனரயிலாை 
காலத்தில் அவைரகள் அறிந்திருந்ே நம்பாரம்பரிய 
மருத்துவைமுனறகள் குறித்துத் ேமதுநூல் ஒன்றில் 
ரப ர ா . மஜயசீல  ்ஸடீபன் ( 2 0 1 6 : 3 5 8 - 3 6 1 ) 
குறிபபிட்டுள்ளார. அதில் சளித்மோல்னலக்காை 
மருந்ோக சுக்கும் கருபபுக்கட்டியும் கலந்ேமருந்து 
இடம்மபற்றுள்ளது.  சுக்குடன் அனேவிட 
ஐந்துமடங்குஅளவு கருபபுக்கட்டி இம் மருந்தில் 
ரசரக்கபபட்டுள்ளது.

ேமது மற்மறாருநூல் ஒன்றில்(1998: 124) தூத்துக்குடி 
அருகில்உள்ள பனழயகாயல் துனறமுகத்தில் நிகழந்ே 
கருபபுக்கட்டி ஏற்றுமதிகுறித்ே மசய்திஒன்னறயும் 
அ வை ர  கு றி ப பி ட் டு ள் ள ா ர .  அ ே ன் ப டி 
வைா்ஸரகாடாகாமாவின் மகைாை மானுவைல்காமா 
ஒரு பலம் ஏழுரூபாய் என்றவினலயில் கருபபுக்கட்டி 
வைாங்கி 1526 மாரச் 7இல் ரபாரச்சுக்கல்லுக்கு 
ஏற்றுமதி மசய்துள்ளார. இச் மசய்திக்கும் 
ரமரலகுறிபபிட்ட மருந்துக்கும் இனடரய ஓரஇனயபு 
இருக்க வைாய்பபுள்ளது. எபபடிரயா கருபபுக்கட்டி 
ஏற்றுமதிப மபாருளாக விளங்கியுள்ளது என்பது 
உண்னம.

நாசரரத் என்ற ரேரிக்காட்டு ஊனரத்ேம் பூரவீக 
ஊராகக்மகாண்ட டாக்டர. சசிகரன் ேங்னகயா 
ோம் எழுதிய நாசரரத் வைரலாறு குறித்ே நூலில்(2012: 
112)நாசரரத்தில் இருந்து கருபபுக்கட்டி ஏற்றுமதி 
ஆைோகக் குறிபபிட்டுள்ளார. நாசரரத் ஊனரச் 
சுற்றியுள்ள ரேரிக்காட்டுப பகுதிகளில் இருந்து 
இனவை ரசகரிக்கப பட்டிருக்கலாம்.

வேோண்்ம உறபததி :

கருபபுக்கட்டி உற்பத்தியுடன் ஒபபிடுனகயில் 
மசாற்பஅளவிரலரய ரேரிக்காட்டுப பகுதிகளில் 
முன்ைர ரவைளாண்னம நிகழந்துள்ளது.இன்று 
இபபகுதியில் நிலவும் ரவைளாண் மோழிலுடன் 
ஆ ங் கி ல ஆ ட் சி யி ன் ரப ா து  நி க ழ ந் ே 
ரவைளாண்நடவைடிக்னககனள ஒபபிட்டுப பாரக்க 
முடியாது. பனைமரக்காடுகளாகரவை ரேரிபபகுதி 
இருந்துள்ளது. இேனை ஊடறுத்துச் மசல்லும் 
வைண்டித்ேடங்கள் ,  ஒற்னறயடிபபானேகள் 
வைாயிலாகரவை பயணங்கள் நிகழந்துள்ளை. 
இபபகுதிக்கு வைரும் புதியவைரகள் ேடம் மாறி 
வைழிேபபிப ரபாகும் வைாய்பபிருந்ேனமயால் 
வைழிகாட்டிகள் அனழத்துச் மசன்றுள்ளைர.

வைழிகாட்டிகளுக்கு ஊதியம்வைழங்கும் வைழக்கமும் 
இருந்துள்ளது. ரேரிக்காட்டுப பகுதியில் 19 ஆவைது 
நூற்றாண்டுக் காலத்தில் உபரேசியாராகப 
பணியாற்றிய. சவைரிராயபிள்னள (1801-1874) என்பவைர 
1866 மசபடம்பர 25ஆம் நாள்எழுதிய நாட்குறிபபில் 
நாசரரத் ஊரில் முேல்நாள் இரவில் ேங்கிவிட்டு 
அதிகானலயில் பறபபட்டுச் மசன்றனே, ‘ பரஞ்ரசாதி 
மயன்றவைனைக் கூடபரபாய் வைழி பிசகாமல் 
மகாண்டுவைந்துவிட அனுபபிைார. ........அவைன் 
வைராவிட்டால் பலபபல வைழிகளில் அனலந்தும் 
விடிய மட்டும் வைருத்ேபபட ரநரிடும்’ என்று எழுதி 
உள்ளார. மற்மறாரு குறிபபில் ‘22-உ விடியக்காலம் 
புறபபடத் துனணயாள் சம்பளத்துக்குக் 
கினடக்கவில்னல’ என்று எழுதியுள்ளார.

இவவைாறு சரியாைசானலகள் இல்லாேது 
மட்டுமின்றி கிணறு ,குளம் எை ரநரடி நீரபபாசை 
வைசதிக்குனறவும் பல பகுதிகளில் இருந்துள்ளது. 
இருபபினும் பனை மரங்களுக்கு ஊடாக 
ரவைளாண்னமயும் நிகழந்துள்ளது.

பேநீர இறக்கும் பருவைம் ரேரிக்காட்டுப பகுதிகளில் 
பிபரவைரித் திங்களில் மோடங்கி ரம இறுதியில் 
அல்லது ஜூன் மோடக்கம் முடிவைனடயும். 
பதிநீரஇறக்கும் இபபருவைத்தில்ோன் கருபபுக்கட்டித் 
ே ய ா ரி ப பு ம்  நி கழும் .  இ ப ப ருவை க ா ல த் 
ேயாரிபபுமட்டுரம அவைரகளின் வைாழவைாோரமாக 
அனமயவில்னல .  துனணத்  ம ே ாழில ா க 
ரவைளாண்னமயும் இருந்துள்ளது

ஒபபீட்டு அளவில் ரநாக்கும்ரபாது பைங்காட்டு 
ரவைளாண்னமனயப புன்மசய் ரவைளாண்னம 
எைலாம். ஏமைனில் இரண்டும் ரநரடிப பாசைமின்றி 
‘வைாைம் பாரத்ே விவைசாயம்’ (மனழனய எதிர ரநாக்கி 
நிகழும் விவைசாயம்.). இது பின் வைரும் முனறயில். 
நிகழும்

பனஙகாடடு வேோண்்ம:

பனைமரம் மசழித்து வைளரந்துள்ள ரேரிநிலபபகுதி 
சமேளமாக இல்லாது ரமடும்பள்ளமுமாக 
அனமந்ேது. வைடகிழக்குப பருவைமனழயிைால் 
கினடக்கும் நீரர இேற்குஆோரம் என்றநினலயில் 
இதில் மபய்யும் மனழநீரினை அதிகஅளவில் 
நிலத்தில்ரசமிபபதும் உரச்சத்னேப பனைகளுக்குத் 
ேருேலும் அவைசியம். இனவை இரண்டு பயன்களுக்காக 
வை.கி.பருவைமனழ மோடங்கும் முன்ைர பைங்காட்னட 
பத்து முனற உழுவைர. இதில் முேல்உழவு முடிந்ேதும் 
ஆட்டுக்கினட (பட்டி) ரபாடுவைர. கினடரபாட்டு 
முடிந்ே பின்ைர நன்றாக உழுதுவிடுவைர . 
இேற்கடுத்துவைரும் உழவில் (ஒன்பது அல்லது 
பத்ோவைது)வினேகனளத் தூவி உழுதுவிடுவைர.

உளுந்து, பாசிபபயறு, ேட்டாம் பயறு(காராமணி), 
மமாச்னச ரபான்ற பயறுவைனககளும் தினை, வைரகு, 
சானம ஆகிய புன்மசய்த் ோனியவைனககளும, 
பருத்தியும் முக்கியப பயிரகளாக அனமந்ேை. மனழ 
மபய்ேவுடன் இனவை முனளத்துவிடும்.இனடயிரடரய 
மபய்யும்மனழ இவைற்னற வைளரத்துப பலன்ேரச் 
மசய்து விடும். எள், மனழனயத் ோக்குபபிடிக்காே 
பயிரஎன்போல் மனழக்காலம் முடிந்ேபின்ைர 
ஈரபபேத்தில் உழுது வினேத்துவிடுவைர. கிணற்றுநீரின் 
துனணய ால்  ஆங் க ா ங் ரக  ந னடமப ற் ற 
ரவைளாண்னமயில் மவைங்காயம் பயிராகி குலரசகரன் 
பட்டிணம் துனறமுகம்வைழி இலங்னகக்கு ஏற்றுமதி 
ஆகியுள்ளது.

 பருவைமல்லாே காலத்தில் மபய்யும்மனழ 
எள்பயிருக்கு ஆகாது என்போல் ேண்ணீர ரேங்காே 
சரிவைாை நிலபபகுதினயரய எள்பயிரிடத் ரேரவு 
மசய்வைர. (ரேரிக் காட்டு ஊர ஒன்றின் மபயர 
எள்ளுவினள என்போகும். வினள-ரோட்டம்)
பைங்காட்டில் நிகழந்துவைந்ே கடந்ே காலரவைளாண்னம 
குறித்ே இச் மசய்திகள் பனைப மபாருளாோரத்துடன் 
ரவைளாண் மபாருளாோரமும் இனணந்ரே 
இருந்துள்ளனே உணரத்துகின்றை. அத்துடன் 
ரேரிக்காட்டுபபகுதி மக்களின் வைாழவைாோரமாகப 
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பனைமட்டும் இருக்கவில்னல என்ற உண்னமயும் மவைளிபபடுகிறது.

பனைகளுக்கினடரய உழுவைோல் உருவைாை சால்களில் ( கலபனபயின் 
மகாழு பதிந்து சிறு ஓனட ரபால் உருவைாகும் பகுதி) மனழ நீர ரேங்கி 
நிலத்துக்குள் இறங்கிவிடும். நிலத்னேவிட்டு மனழநீர வைழிந்து ரபாகாது.
அத்துடன் ஆட்டுபபுழுக்னககள் கனரந்து மண்ணுடன் இரண்டறக் 
கலந்துவிடும் . அத்துடன் உழும்ரபாது பனையின் வைலுவிழந்ே சல்லிரவைரகள் 
அறுந்துரபாய் புதியரவைரகள் ரோன்றும். ஆணிரவைர இல்லாே பனைமரம் 
உரியஅளவு நீனரபமபற இபபுதிய சல்லிரவைரகள் துனண புரியும். 
பயறுவைனககனளப பயிரிட்டோைது இரண்டு வைனகயாை நன்னமகனள 
வைழங்கியுள்ளது. பனைனயச் சுற்றிலும் மனழக்காலத்தில் வைளரும் 
முரட்டுக்கனளகளின் வைளரச்சினய இவ ரவைளாண்னம கட்டுபபடுத்தி 
உள்ளது. ரவைரமுடிச்சுப பயிரகளாை பயறுவைனககள் ேனழச்சத்னே 
நிலத்தில் நிறுத்தி உேவி உள்ளை.

இவவைாறு பனைத்மோழிலுடன் இனணந்ே ரவைளாண்னமயாைது 
ஊடுபயிர ரபான்று காட்சி அளித்ோலும் ஓர உபரிவைருமாைத்னே 
வைழங்கும்மோழிலாக இது இருந்துள்ளது. பனைத்மோழில் மசய்து 
வைந்ரோனரப பணபபயிர ரவைளாண்னமயின்பக்கம் திருபபியதில் 
ஐரராபபியக் காலனியவைாதிகளுக்கு முக்கியபபங்கு இருந்துள்ளது. 
இவைரகளுள் முேலாவைோக வைருபவைரகள் ரபாரச்சுக்கீசியரகள்.

16ஆவைது நூற்றாண்டின் மோடக்கத்தில் வைங்கவிரிகுடாவின் 
முத்துக்குளித்துனறப பகுதியின் கடலுக்குள் இவைரகள் ஆதிக்கம் 
மசலுத்திவைந்ேைர. பின்1533வைாக்கில் முத்துக்குளித்துனறயின் தூத்துக்குடி 
உள்ளிட்ட கடற்கனரபபகுதியில் அரசியல் ஆதிக்கம் மசலுத்துரவைாராக 
மாறிைர. இவைரகளுடைாை மிளகு வைாணிபபரபாட்டியில் டச் 
நாட்டிைரின்னக ஓங்கியநினலயில் ேமிழகத்தின் உள்நாட்டுப பகுதிகளில் 
மிளகாய், புனகயினல வினேகனள அறிமுகம் மசய்ேதுடன் அவைற்னறத் 
ேங்களுக்ரக விற்கும்படி மக்கனள வைலியுறுத்திைர.மிளகுக்கு மாற்றாக 
மிளகாய் அறிமுகமாை நினலயில் அனே மக்களினடரய பரவைலாக 
அறிமுகம் மசய்யும்படி இங்குபணிபுரிந்ே கத்ரோலிக்க சமயக்குருக்கனள 
ரபாப வைலியறுத்தியுள்ளார. ஒரு கத்ரோலிக்கநாடு என்பேன் அடிபபனடயில் 
ரபாரச்சுக்கல் மன்ைர ரபாபபிடம் னவைத்ே ரவைண்டுரகாரள இேற்குக் 
காரணமாக இருந்துள்ளது. இேன் காரணமாகரவை ரபாரச்சுக்கீசியரின் 
துனணயுடன் கத்ரோலிக்க சமயத்னேத் ேழுவிய வீரபாண்டியன் பட்டிணம் 
,மணபபாடு , உவைரி ,விஜாயபதி, கூட்டபபுளி ஆகிய கடற்கனர ஊரகனளச் 
ரசரந்ே பரேவைரகள் ரவைளாண்னமயிலும் ஈடுபடத் மோடங்கியுள்ளைர. 
இதுரபான்ரற பனைத்மோழினல ரமற்மகாண்டிருந்ே கத்ரோலிக்க 
சமயத்னேத் ேழுவியிருந்ே. நாடாரகள் ேம்உணவுத் ரேனவைக்காக மட்டுரம 
ரவைளாண்னமயில் ஈடுபட்டு வைந்ே நினலக்கு மாறாக மிளகாய், புனகயினல 
ஆகிய பணபபயிரகனளப பயிரிடும்படி ரபாரச்சுக்கீசியக் காலனியம் 
மாற்றிவிட்டது.

இச் மசய்திகனள வைரலாற்றுப ரபராசிரியர கதிரரவைல் ேமது கட்டுனர 
ஒன்றில் ( 1983 )குறிபபிட்டுள்ளார. புவியியல் அடிபபனடயில் 
மபாதுமவைளியில் இருந்து ஒதுங்கியிருந்ே மக்கள்பிரினவை ரவைளாண்னம 
உற்பத்தியிலும் , அவவைாறு உற்பத்திமசய்ே மபாருட்கனள வைாணிபம் 
மசய்வைதிலும் ஈடுபடும்படி ரபாரச்சுக்கீசியக் காலனியம் மசய்துவிட்டது.

ஆஙகிலக் காலனியம்:

ரேரிக்காட்டுப பகுதியில் நிகழந்துவைந்ே பைங்காட்டு ரவைளாண்னமயாைது 
பனைமரக்காடுகளில் வைாழந்ரோரின் சுயரேனவைப பூரத்திக்காை 
ஒன்றாகஇருந்து பின்ைர பண்டமாற்று வைாணிபத்திறகாை மூலபமபாருளாக 
வைளரச்சி அனடந்துள்ளது. வைாணிபத்தில் மபாருள்களின் சுழற்சி 
முக்கியமாை ஒன்றாகும். இச் சுழற்சியில் பாரம்பரியமாை நம்சந்னேகள் 
முக்கியப பங்காற்றியுள்ளை. இச் சந்னேகள் குறித்ே ரமரலாட்டமாை 
பதிவுகனள ரமரல குறிபபிட்ட உபரேசியார சவைரிராயனின் நாட்குறிபபுகள் 
வைழங்குகின்றை.

இச் சந்னேகளில் மபாதுமக்கள் வைணிகரகளிடம் இருந்து ரநரடியாகத் 
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ேமக்குரவைண்டிய மபாருட்கனள வைாங்கிக் மகாண்டாரகள்.சந்னே நனடமபறாே 
நாட்களில் நுகரரவைானரத்ரேடி வைணிகரும் வைணிகனரத்ரேடி நுகரரவைாரும்மசன்று 
மபாருட்கனளப பண்டமாற்று மசய்துமகாண்டைர அல்லது நாணயங்கனளக் 
மகாடுத்துப மபற்றுக்மகாண்டைர. இது சுருங்கிய அளவிரலரய மபாருட்களின் 
இடபமபயரச்சிக்கு உேவும் ேன்னமயது.எைரவை ரவைளாண்உற்பத்தியும் ஒரு 
கட்டுக்குள்ோன் இருந்ேது.

ஆைால் ஆங்கிலக் காலனியம் இபபகுதியில் அறிமுகமாை பின்ைர இந்நினல 
மாறத் மோடங்கியது. பனைத்மோழில் ரமற்மகாண்டு வைாழந்து வைந்ே நாடார 
சமூகத்தில் சில உட்பிரிவிைரர நில உரினமயாளராக இருந்ே நினலயில் மாற்றம் 
ஏற்படத் மோடங்கியது. நாடாரகள் ேம் உபரினய நிலங்களில் முேலீடு மசய்யத் 
மோடங்கிைர.இது குறித்து 1917 இல் மவைளியிட்ட திருமநல்ரவைலி மாவைட்டத்தின் 
விவைரச்சுவைடி(மகசட்டியர) நூலில் ரபட் ஒரு மசய்தினயப பதிவிட்டுள்ளார. அேன்படி, 
1917க்குமுன் நடந்ே நிலஉரினம மோடரபாை மறு ஆய்வில(Resettlement and Resurvey) 
திருமநல்ரவைலி மாவைட்டத்தின் ஒவமவைாரு பகுதியிலும் நாடார சமூக 
நிலவுனடனமயாளரகளின் எண்ணிக்னக அதிகரித்துள்ளது. (இவ ஆய்வின் 
சிறபபதிகாரியாகப பணியாற்றியவைரும் இவைரோன்). திருமநல்ரவைலி மாவைட்டத்தின் 
நாங்குரநரி, திருச்மசந்தூர,மேன்காசி ஆகிய வைட்டங்களில் உள்ள பனைவினளஞரகள் 
ேம்ரசமிபனப நிலங்களில் முேலீடு மசய்ேோகவும் ரபட்(1917:128) குறிபபிட்டுள்ளார. 
இவைர குறிபபிட்டுள்ள நாங்குரநரி, திருச்மசந்தூர வைட்டங்கள் ரேரிக்காட்டுப பகுதிகள் 
என்பது குறிபபிடத் ேக்கது.

நிலங்கள் கினடக்காவிடில், 
ரபாக்குவைரத்துக்காை வைண்டிகள், 
கருபபுக்கட்டி விற்பனை , 
இ ல ங் னக க் கு  ஏ ற் ற ம தி 
மசய்வைேற்காக மவைள்ளாடு, 
மசம்மறி ஆடு, ரகாழி வைளரபபு 
என்பைவைற்றில் ஈடுபட்டைர. 
சி ல ர  கு ன ற ந் ே அ ள வு 
னகமுேலுடன் இலங்னகயின் 
ந க ர ங் களு க் கு ச்  ம சன்று 
எழுத்ேரகளாகவும் சிறிய 
அ ள வி ல ா ை  க ன ட 
வி ய ா ப ா ரி க ள ா க வு ம் 
மசயல்பட்டைர. ரேயினல, 
ர ப ப ர  ர ே ா ட்டங் களின் 
கண்காணிகளாகவும் சிலர 
பணிய ா ற் றிை ர . கி றி த் ே வை 
மிஷைரிகளின் துனணயால் 
கல்விகற்ற நாடாரகள் அரசு, இரயில்ரவை, வைணிக நிறுவைைங்களில் ரவைனல வைாயபபுப 
மபற்றைர. சட்டம், இனறயியல் மருத்துவைம், பயின்ற கிறித்ேவை சமயம் 
ேழுவிரயார,மடா்ஸகர, ரநட்டால், மமாரிஷிய்ஸ, நாடுகளுக்கு கிறித்ேவை மிஷைரிகளால் 
அனுபபினவைக்கபபட்டைர. ரபட் (1917:128-129) குறிபபிட்டுள்ள இச் மசய்திகள் 
மபாருளியல் நினலயில் உபரினய ரநாக்கி இச் சமூகம் பயணித்ேனே நாம் அறியும்படிச் 
மசய்கின்றை.

ரமலும் பனைமரத்தின் பயன்பாடுகனள மட்டுரம நம்பியிருந்ே வைாழக்னக 
முனறயில் இருந்து ரேரிக்காட்டு மக்கள் ேங்கனள விடுவித்துக் மகாண்டு முன்ரைறத் 
மோடங்கியனே ரபட் எழுதியுள்ள இக்குறிபபுகள் உணரத்துகின்றை. இருந்ேரபாதிலும் 
ரபாக்குவைரத்திற்காை சானலகள் ேரம் குனறந்ரே இருந்துள்ளை. அபரபானேய 
திருமநல்ரவைலி மாவைட்டத்தின் வைருவைாய் வைட்டங்களில் இம் மாவைட்டத்தின் ரமற்குப 
பகுதியில் உள்ள மேன்காசி அம்பாசமுத்திரம் வைட்டங்கள் நல்ல சானலகனளக் 
மகாண்டிருந்ேோகவும் ரேரிக் காட்டுப பகுதிகள் ரமாசமாை சானல அனமபனபக் 
மகாண்டிருந்ேோகவும் அவைர குறிபபிட்டுள்ளார (pate1917:240-241).ரேரி நிலபபகுதியிலும் 
இேனை அடுத்திருந்ே மணல் நினறந்ே கடற்கனரபபகுதியிலும் வைண்டிகளுக்குப 
பதிலாகப மபாதிமாடுகள் சரக்குகனளச் சுமந்து மசல்லப பயன்படுத்ேபபட்டை. 
சற்று எனட குனறந்ே சுனமகள் ேனலச் சுனமயாகவும் காவைடி ரபால் கம்பின் 
இருமுனைகளிலும் கட்டபபட்டு ரோள்ச் சுனமயாகவும் ஓட்டமும் நனடயுமாகச் 
சுனம கூலிகளால் சுமந்து மசல்லபபட்டை (ரமலது:241).
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ோணிபபபயணம்

ரப ா க்குவைரத்து  வைசதியும்  நீ ரவைளமும் 
குனறந்திருந்ோலும் ரேரிக்காட்டுப பகுதியாைது ேன் 
ரவைளாண் மபாருள் உற்பத்தினய னமயமாகக்மகாண்ட 
வைாணிபத்னேக் மகாண்டிருந்ேது. இது குறித்து இனி 
இங்கு குறிபபிடும் மசய்திகள் வைாய்மமாழி 
வைழக்காறுகளின் வைழிப மபறபபட்டனவை. 
சாத்ோன்குளம் என்ற ரேரிக்காட்டூரப பகுதியில் 
இருந்து நாசரரத் வைழியாக ஆழவைாரதிருநகரி ஊர 
மசன்று அங்கு ஓடும் மபாருனந ஆற்னறக் கடந்து 
மசன்று வைாணிபம் மசய்து திரும்புவைனே வைழக்கமாகக் 
மகாண்டிருந்ேனம குறித்ே மசய்திகனளக் 
‘கரணபரம்பனரயாகக்’ ரகட்டறிந்ேவைரகள் கூறிய 
மசய்திகரள இங்கு இடம் மபற்றுள்ளை.

ேன் மபயரால் அனமந்ே ஒரு வைட்டத்தின் 
ேனலநகரமாக சாத்ோன்குளம் என்ற ஊர ேற்ரபாது 
உள்ளது. இனேச் சுற்றி உள்ள சிறிதும் மபரிதுமாை 
கிராமங்கள் ரேரிக்காட்டுக்ரக உரித்ோை 
பனைமரங்கனள மிகுதியாகக் மகாண்டனவையாக 
இருந்துள்ளை. இபபகுதியில் இருந்து மபாதி 
மடுகளில் சுனம ஏற்றிச் மசன்று வைாணிபம் 
நிகழந்துள்ளது. இேன் அடிபபனடயில் இவவைாணிபம் 
மபாதிமாட்டு வியாபாரம் என்றனழக்கபபட்டது. 
இவ வைாணிபத்தில் கருபபுக் கட்டி, ரேரிக்காட்டில் 
பயிரிடபபட்ட ோனியங்கள் பயறுவைனககள். பருத்தி, 
மவைங்காயம் எைபை மபாதிமாடுகளிை துனணயுடன் 
பயணித்துள்ளை.

இக் குழுவிைர சுற்று வைட்டாரக் கிராமங்களில் 
இருந்து மானலயில் புறபபட்டு இரவு மோடங்கும் 
ரநரத்தில் சாத்ோன்குளம் வைந்து ரசரவைர. இங்கு 
இரவு ேங்குவைோல் குழுவிைருக்கும் மாடுகளுக்கும் 
நல்ல ஓய்வு கினடக்கும். மாடுகளில் இருந்து 
சுனமகனள இறக்கி ஒரர இடத்தில் னவைத்துவிட்டு 
அனேச் சுற்றிலும் படுத்து உறங்குவைர. திருடரகளிடம் 
இருந்து மபாருனளக் காபபாற்றும் வைழிமுனறகளில் 
இதுவும் ஒன்று .  சிலம்புக்  கம்புகளுடன் 
முனறரபாட்டுக் காவைல் காத்ேலும் இருந்துள்ளது. 
அதிகானலயில் மூன்று அல்லது நாைகு மணி 
அளவில் கண்விழித்து மபாழுது புலரும் முன்ரப 
ே ம்  ப ய ண த் னே த்  ம ே ா ட ங் கி வி டு வை ர . 
சாத்ோங்குளத்னே விட்டு பன்ைம்பானற விலக்கு, 
பழங்குளம் பிடாரநரி, னேலாபுரம், ஆைந்ேபுரம் , 
சனடயங்கிணறு, ரோபபூர விலக்கு, வைானழயடி 
ஆகிய ஊரகனளக் கடந்து நாசரரத் ரநாக்கி வைருவைர. 
வைரும் வைழியில் சிறு விவைசாயிகளிடம் ரவைளாண் 
வினள மபாருட்கனளப பண்டமாற்று முனறயில் 
மகாள்முேல் மசய்துமகாள்வைதுமுண்டு . நாசரரத் 
ஊனரக் கடந்ேதும் ஆழவைாரநிருநகரி வைந்து ரசரவைர.

மபாருனந ஆற்றின் மேன்கனரயில் உள்ள ஊர 
ஆழவைாரதிருநகரி.1838க்கு முன்ைர இது மேன்கனரத் 
ோலுகா என்ற மபயரில் ஓரு வைட்டத்தின் ேனலநகராக 
இருந்துள்ளது. பேநீர இறக்கும் பருவைம் முடியும் ரம 
இறுதி அல்லது ஜூன் மோடக்க காலத்தில் 
மபாருனந ஆற்றில் அதிக அளவில் ேண்ணீர ஓடாது. 
எைரவை மாடுகளுடன் ஆற்னறக் கடந்து 
எதிரக்கனரயில் உள்ள ஆழவைார ரோபனப 
வைந்ேனடவைர..அங்கு சரக்குகனள இறக்கி ஆற்றில் 

நீராடி, உணவு உண்டு பயணக் கனளபனபப 
ரபாக்கிவிட்டு மீண்டும் பயணத்னே ஆழவைார 
ரோபபிறகுக் கிழக்ரக உள்ள ஏரல் என்ற ஊனர 
ரநாக்கித் மோடரவைர.

மபாருனந ஆற்றின் வைடகனரயில் உள்ள ஏரல் 
ஒரு முக்கிய வைாணிபத்ேளம். இங்கு சில்லனற 
வைாணிபம் மட்டுமின்றி மமாத்ே வைணிபமும் நிகழும் 
. ோம் மகாண்டுவைந்ே மபாருட்களில் மபரும்பகுதினய 
இங்கு விற்றுவிட்டு சிறு பகுதியுடன் கிழக்ரக உள்ள 
புன்னைக்காயல் , பனழயகாயல் என்ற கடற்கனர 
ஊரகனள ரநாக்கிப பயணிபபர .  இங்கு 
பண்டமாற்றாக உபபுக் கருவைாடு என்பைவைற்னறயும் 
ஏரல், ஆழவைாரதிருநகரி ஆகிய ஊரகளில் 
அரிசினயயும் மபற்றுக்மகாண்டு திரும்புவைர. 
மனழக்காலம் மோடங்கும் முன் மூன்று அல்லது 
நான்குமுனற இவ வைாணிபப பயணம் நிகழந்துள்ளது. 
இவ வைாணிபம் நிகழந்ே காலம் குறித்து சிறிது 
மாறுபட்டக் கருத்துக்கள் கூறபபட்டை. இருபபினும் 
ேகவைலாளரகள் கூறிய வைாணிபம் நிகழந்ே காலமாக 
இருபோம் நூற்றாண்டின் முேல் முபபது ஆண்டுகள் 
என்று மகாள்ளமுடியும்.. இவ வைாணிபமாைது 
பண்டமாற்று முனறயிலும் பணவைடிவிலும் ஒரு ரசர 
நிகழந்துள்ளது. பனைத் மோழிலுடன் இனணந்து 
நடந்ே ரவைளாண்னமப மபாருட்கள் முக்கிய 
வைாணிபப மபாருட்களாக மாறி இருந்துள்ளை. இது 
உழுமோழினலயும் வைாணிபத்னேயும் இனணக்கும் 
சரடாக இருந்துள்ளது.

எச்சஙகள்:

ரேரிக்காட்டிைரின் வைாணிபப பயணத்தின் 
ரபாது, பாதுகாபபு ரநாக்கில் சிலம்பப பயிற்சி 
ரமற்மகாண்டேன் எச்சமாக ரேரிக்காட்டுப 
பகுதியில் சிலம்பம் பயின்ரறாரும் சிலம்ப 
ஆசான்களும் குறிபபிடத் ேக்க எண்ணிக்னகயில் 
வைாழந்துள்ளைர..இபபகுதி மக்கள் மத்தியேர 
வைரக்கமாக மாறிய பின்ைரும் சிறிது காலம் வைனர 
ஏரேனும் ஒரு பயனறக் கானல உணவைாகக் 
மகாள்ளும் பழக்கம் இருந்துள்ளது. ேற்ரபாது இது 
மபரும்பாலும் மனறந்துவிட்டது.

து்ண நூறகள்
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jeyaseela Stephen(1998)Portguese in the Tamil Coast.
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Kadhirvel.S(1983)Portuguese Colonial Impact on 
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கைட்டு்ரயாளர: மூத்ைப பேராசிரியர, 
நாட்டாரியல் ஆயவாளர
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கட்டுரைஅ.கா.சபரு�ாள்

பமாழிமபயரபபாளராை ரபராசிரிய 
நண்பர ஒருவைர பணிஓய்வு மபற்றபின் மசாந்ே 
ஊருக்கு வைந்துவிட்டார. ஒருமுனற அவைனரப 
பாரக்கப ரபாை சமயத்தில் ஒரு விஷயத்னேச் 
மசான்ைார அவைரிடம் ரசலத்திலிருந்து ஒருவைர 
மோனலரபசியில் ரபசியிருக்கிறார. நண்பர, ோன் 
ரகட்டனே அபபடிரய மசான்ைார

`நாங்கள் இலக்கிய சமூக வைரலாற்று ஆய்வு 
னமயம் ஒன்னற நடத்துகிரறாம் இேன்வைழி இந்ே 
ஆண்டு கனலஞரகளுக்கு மகௌரவை டாக்டர பட்டம் 
மகாடுக்கத் தீரமானித்துள்ரளாம் இந்ேப பட்டியலில் 
நீங்களும் இருக்கிறீரகள் உங்கள் மமாழிமபயரபபுக்கு 
விருது மகாடுக்க நீங்கள் 25,000 ரூபாய் அனுபப 
ரவைண்டும். இந்ேத் மோனகக்குச் சமமாை பரினச 
பட்டம் ேரும் விழாவில் ேந்து விடுரவைாம்' என்றாராம்.

நண்பர பாராட்டு ரவைண்டாம் என்று 
மறுத்துவிட்டாராம். ரசலத்து ஆள் விடவில்னல 
திரும்பத்திரும்ப நண்பனர அனழத்திருக்கிறார. 
ரபராசிரிய நண்பருக்கு ரகாபம் வைந்துவிட்டது. 
கடுனமயாகப ரபசியிருக்கிறார. நீங்கள் ஏமாற்றுப 
ரபரவைழி என்பது மேரியும். இனி ரபசிைால் 
சட்டபபடி நடவைடிக்னக எடுபரபன் என்றாராம். 
அரோடு ரபச்சு நின்றது.

 அவைருக்கு மட்டுமல்ல ரவைறு பலருக்கும் இந்ே 
அனுபவைம் உண்டு. டாக்டர பட்ட பரிந்துனரக் 
கடிேத்னே மமாத்ேமாய் உோசீைம் மசய்ேவைரகளும் 
உண்டு. நான் இபபடியாக வைந்ே சில கடிேங்கனளப 
படித்ரேன். எல்லாவைற்றிலும் ஒரு மபாதுபபண்பு 
இருந்ோலும் முகவைரி ரவைறாைனவை. மபரும்பாலும் 
ேமிழகத்தில் இரண்டு அல்லது மூன்று ரபர இந்ே 
ஏமாற்று ரவைனலனயச் மசய்து மகாண்டிருக்கிறாரகள். 
இேன் ரகந்திரம் ரசலம், பாண்டிச்ரசரி, மபங்களூர 
ரபான்ற நகரங்கள். ரவைறு இருக்கலாம் மேரியவில்னல.

 டாக்டர பட்டம் ேருவைோக அல்லது விருது 
மகாடுக்கபரபாவைோக வைரும் கடிேங்களில் குறிபபிட்ட 
நடிகர, அரசியல்வைாதி, எழுத்ோளர ேனலனமயில் 
இவைருக்குப பட்டம் வைழங்கபரபாவைோக மசய்தி 
இருக்கும். இந்தியாவில் மகாடுக்கபபடும் டாக்டர 

்டாக்்டர் பட்டஙகள் 
விருதுகள், பாராடடுகள்

பட்டத்திற்கு ஒரு மோனக; மவைளிநாட்டுப 
பட்டத்திற்கு அதிகம் மோனக என்றும் கடிேத்தில் 
குறிபபிடபபட்டிருக்கும். இேற்காகச் சில ஏஜண்டுகள் 
இருக்கிறாரகள் இவைரகரள டாக்டர பட்ட 
விரும்பிகனளத் ரேடிபபிடிக்கிறாரகள்.

 இந்ே மாதிரி நவீை ஏமாற்றுத்ேைம் பற்றிய 
வைழக்கு எதுவும் பதிவைாகவில்னல. ஊடகங்களில் 
மசய்தி வைரவில்னல; துணுக்குகூட வைரவில்னல. 
இபபடியாக வைரும் கடிேங்கள் குரளாபல் 
பல்கனலக்கழகம் யூனிவைரசல் பல்கனலக்கழகம் 
ருத்ராட்ச பல்கனலக்கழகம் என்னும் மபயரில் 
இருக்கும். இனவை எங்ரக இருக்கின்றை என்று 
மேரியவில்னல.

 இபபடியாை பட்டமளிபபு விருதும் பாராட்டும் 
அரசாங்கத்னேரயா ேனலவைரகள் கட்சிக்காரரகள், 
நடிகரகள், வியாபாரிகள் எை யானரயுரம 
பாதிக்காேோல் மபாருட்படுத்ேபபடவில்னல என்று 
ரோன்றுகிறது இந்ே மாதிரி டாக்டர பட்டம் 
வைாங்கியவைரகள் சிலர சமீபகாலத்தில் ேங்கள் 
ம ப ய ரு க் கு  மு ன் ை ா ல்  மு ன ை வை ர 
என்றுரபாட்டுக்மகாள்கிறாரகள் மபரும்பாலும் 
கிராமியக் கனலஞரகளிடம் இந்ே வைழக்கம் உள்ளது 
குறிபபிட்ட ேனலபபில் 3 அல்லது 5 ஆண்டுகள் 
ஒரு ரபராசிரியரின் வைழிகாட்டுேலில் ஆய்வு மசய்து 
ஆய்வைறிக்னக சமரபபித்து வைாங்கும் பட்டம் பிஎச்.
டி. பட்டம். இந்ேப பட்டத்னே வைாங்கியவைரகள் 
முனைவைர என்று ரபாட்டுக் மகாள்கிறாரகள். இந்ேச் 
மசால் மோல்காபபியம் மபாருளதிகாரத்தில் 
இருக்கிறது இேற்கு அகராதிப மபாருள் கடவுள் 
என்பது. ேனலவைர முனிவைர என்னும் மபாருள்களும் 
உள்ளை பிஎச்.டி பட்டம் முனைந்து மபறுவைோல் 
முனைவைர ஆகியிருக்கலாம். இனே யார முேலில் 
பயன்படுத்திைாரகள் என்று மேரியவில்னல.

பிஎச்.டி. ஆய்வைறிக்னக சமரபபித்ேவைரகள் 
மட்டுரம பயன்படுத்துவைேற்காக உருபமபற்ற 
முனைவைர பட்டம் இபரபாது உருமாறிவிட்டது. 
இலங்னகயில் இந்ேப பட்டத்னே கலாநிதி, 
பண்டாரகர என்று மசால்லுகிறாரகள். உனழத்து 
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மட்டுரம வைாங்குவைது இந்ே பிஎச்.டி பட்டம் 
(இனேப பணம் மகாடுத்து வைாங்குகிறாரகள். 
சிபாரிசு அல்லாமல் பல்கனலக்கழகம் மசய்யும் 
டாக்டர பட்டமும் உண்டு).

 பனடபபு, அறிவியல், சமூகம், இலக்கிய 
ஆய்வு என்னும் மசயல்பாடுகளில் உச்சத்னேத் 
ம ே ா ட் ட  அ றி ஞ ர க ளு க் கு ம் 
அரசியல்வைாதிகளுக்கும் நடிகரகளுக்கும் 
மகாடுக்கபபட்டது, மகாடுக்கபபடுவைது இந்ே 
டாக்டர பட்டம் (இனேயும் சிபாரிசு அல்லது 
வைலிந்து மபறுவைதுண்டு இனே இங்கு ரபச 
ரவைண்டாம்) மகௌரவை டாக்டர பட்டம் 
மகாடுக்கபபடுவைேற்கு வைல்லுநர குழு முக்கியம்.

 இந்ே இரண்டும் அல்லாே டாக்டர பட்டம் 
உண்டு இது மிகச் சுலபமாகக் கினடக்கிறது 
பணமும் ேரகர ஒருவைரும் இருந்ோல் ரபாதும் 
ேகுதினய அவைரகள் கண்டுபிடித்துக் 
மகாள்வைாரகள் இேற்குரிய பணம் ரபரம் 
ரபசபபடும் மபரும்பாலும் ரூபாய் 10 ஆயிரம் 
முேல் 50 ஆயிரம் வைனர மசலவைாகும் 
மவைளிநாட்டுப பல்கனலக்கழகப பட்டத்திற்கு 
இன்னும் அதிகம்

 இந்ே மகௌரவை டாக்டர பட்டத்திற்குரிய 
சான்றிேழ அரசு பல்கனலக்கழகங்கள் வைழங்கும் 
சான்றிேழ ரபாலரவை இருக்கும். பட்டம் 
வைழங்கும்ரபாது மபறுபவைர ரநரடியாகச் 
மசல்லலாம். அபரபாது அணியரவைண்டிய 
கவுன்கூட மகாடுபபாரகள். சுமார 40 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரபலமாை வைார இேழ 
ஒன்று இபபடிப பட்டம் மகாடுக்க ஒருவைனர 
உண்னமயாய்க் காட்சிபபடுத்தியரபாது 
அன்னறய அரரசா பல்கனலக்கழகங்கரளா 
மபரிதுபடுத்ேவில்னல.

 இன்று நினல ரவைறு. தீவிரமாகச் மசயல்படும் 
ேமிழ அறிஞரகரளா ஆய்வைாளரகரளா, 
ேரமாை படிபபாளிகரளா யாரும் ஏமாறவில்னல. 
இவைரகனளத் ேரகரகள் அணுகியரபாது 
எதிரவினையாற்றிப புறந்ேள்ளி இருக்கிறாரகள்.

இந்ே டாக்டர பட்டத்திற்காக பணத்னே 
மகாடுத்து ஏமாறுகின்றவைரகள் மிகப 
மபரும்பாரலார கிராமியக் கனலஞரகளும் 
மூன்றாம் ேர எழுத்ோளரகளும்ோன் மூன்று 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிராமியக் கனலஞர 
ஒருவைர இறந்ேரபாது அவைருக்குச் மசாந்ேமாை 
ஏடுகனளயும் னகமயழுத்துப பிரதிகனளயும் 
வினல மகாடுத்து வைாங்கச் மசன்றிருந்ரேன் 
அபரபாது அவைர மபற்ற டாக்டர சான்றிேனழ 
பாரத்ரேன் American Biographical institue என்ற 
அனமபபின் வைழி மபற்ற டாக்டர சான்றிேழ 
இருந்ேது. அேன் முகவைரி நியூயாரக் என்றிருந்ேது. 
2015 இல் இேற்காக அவைர மகாடுத்ே பணம் 
ரூபாய் 28 ஆயிரம் என்று ரகள்விபபட்ரடன். 
இந்ேக் கனலஞர சராசரியாை ஆள். ேன் 
மனைவியின் நனகனய அடகு னவைத்து பட்டம் 
வைாங்கிைார என்பனேயும் அறிந்ரேன்.

கைட்டு்ரயாளர: நாட்டாரியல் ஆயவாளர

கவி்ைமனம் வகைாண்டாடபேடுைல் �மகைா்சூழலில் 
மறுககைபேடுவ்ை அவை ானிககைமுடியும் . ஏ பை ா 
இ்ககியபபு்த்தில் ஒருகுழு அல்்து ஒருஅ்மபபு 
இ்ககியத்ைளத்்ைக வகைாண்டாட முன் வரும் ைருணஙகைளில் 
அறிவிககைபேடும் அந்ைவிரு்ை விமரசிபேவரகைளும் 
மறுைலித்து கைா்ால் எட்டி உ்ைபேவரகைளும் இ்ககிய 
ைளத்தில் இல்்ாமலில்்்.எனினும் அது அவரகைளின் 
சுபயட்்�ப போககைான முடிவு என்ேைால் நாம்நமது 
இ்ககிலிருந்து தூரமாகிவிட முடியாது. அந்ைவ்கையில் 
எதிரபிரதிகைள் 2021 கைவி்ைபபிரதிககைான விரு்ை 
அறிவிபேதில் மகிழ்ச்சிய்டகின்பறாம்.

இந்ைவிருைானது ஆண்டுபைாறும் ஒரு சிறந்ை கைவி்ைப 
பிரதிககு வழஙகைபேடும்.இந்ைவிருதுககைாகை இந்தியா மற்றும் 
பு்ம்வேயர கைவிஞரகைளும் இ்ங்கைக கைவிஞரகைளுடன் 
இரண்டு பிரதிகை்ள அனுபபி ் வககை முடியும்.பு்ம்வேயர 
மற்றும் இந்தியகைவிஞரகைளின் பிரதி விருதுககைாகைத் 
வைரிவுவ�யயபேடும் ேட்�த்தில் அவரகைளுககு வழஙகைபேடும் 
ேணபேரி்�ப வேற்றுகவகைாள்ளும் வ்கையில் ேணம் 
அனுபேபேட பவண்டிய மு்ற உட்ேட வஙகியின் 
கைணககி்ககைத்்ையும் அனுபபி ் வககை பவண்டும்.

விருது வழஙகும் விழா ஏ்பவ அறிவிககைபேட்ட 
எதிரபிரதிகைள் 2021 விருதுகைள் விழா ந்டவேறும்போது 
கைவி்ைப பிரதிககைான விருதும் ேணமும் வழஙகைபேடும். 
இந்ைவிருது ம்றந்ை வவண்ோ கைவிஞர,எழுத்ைாளர 
கைவிவாபோ ஏ.எம்.எம்.அலி அவரகைள் நி்னவாகை 
வழஙகைபேடுவபைாடு நிகைழ்வில் அவரைம் அலி நி்னவுப 
பேரு்ரயும் இடம்வேறும்

உ்வகைஙகும் வாழும் கைவிஞரகைள் அ்னவரும் 
இபபோட்டியில் ேஙகுவேற்ற 01.01.2021 முைல் 
31/12/2021 வ்ரயில் ேதிபபித்ை இரண்டு பிரதிகை்ள 
�மரபபிககை முடியும் என்ேதுடன் ஒருவர குறித்ை 
கைா்பேகுதியில் வவளியிட்ட எத்ை்ன கைவி்ை 
நூல்கை்ளயும் போட்டிககு அனுபே்ாம்.

பைரவான கைவி்ைபபிரதிககு விருதும்,ேணபேரி�ாகை 
இ்ங்கை ரூோ 25000/= மும், �ான்றிைழும் வழஙகைபேடும்.
பவறு பிரதிகைளுககு சிறபபுச் �ான்றிைழ்கைள் வழஙகைபேட 
மாட்டாது.

பிரதிகைள் அனுபே பவண்டிய இறுதித் திகைதி: 30/03/2022

விருதுககைாகை கைவி்ைப பிரதிகைள் அனுபே பவண்டிய 
முகைவரி.

எதிர பிரதிகள் விருது 2021

 A.Nasbullahm, Faizal Nagar, Kinniya, Sri Lanka.
T.P.No: 0094776751510
Attachments area

எதிர் பிரதிகேள் 
விருது
2021
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நூல் விமர்சனம்ைாமஜஸ்்வரி ச்லர்யா

ொவைலாசிரியர ேன் மபயருக்ரகற்ற படி ேமிழத்ோயின் 
மகைாக அேன் மோன்னமனய நிறுவை முயன்றுள்ளார. ேமிழ 
மமாழியின் வைரலாறு என்பது மனிே சமுோயத்தின் வைரலாறு 
என்பனே இந்நாவைல் வைலியுறுத்துகிறது. ேமிழ என்பது ஒரு 
மாநில மமாழியாக இல்லாமல் ஒரு உலகளாவிய 
கருபமபாருளாக இடம்மபறுவைோல் இந்நாவைல் சிறந்ே 
மமாழிமபயரபபு அந்ே்ஸனே மபறுகிறது. ஜிரரா டிகிரி 
இேன் ஆங்கில மமாழிமபயரபனப நூலாக மவைளியிட்டுள்ளது. 
இனே பிற மமாழிகளில் மபயரத்து சமூக வைரலாற்று 
ஆராய்ச்சியாளரகள் வைாசிக்க உேவிைால் நிச்சயமாக 
ேமிழின் மோன்னமனய நிறுவும் ேமிழமகனின் முயற்சியில் 
அவைரகளும் பங்கு மபறுவைர.

ேமிழின் மோன்னமனய குனறத்து மதிபபிடும் ஆரிய 
சதினய முறியடிக்கும் முயற்சினயத் தீவிரபபடுத்தும் 
ரேனவையும் ேமிழ வைாசகரகளாகிய நம் ஒவமவைாருவைருக்கும் 
இருக்கிறது. மமாழி வைரலாறு இை வைரலாறு மற்றும் சமூக 
வைரலாறு என்ற முக்ரகாண ஆராய்ச்சி ரநாக்கில் 
எழுேபபட்டுள்ள சமூகப மபாறுபபுணரச்சி மிக்க 
இந்நாவைலுக்கு பல ரேசிய மற்றும் சரவைரேச விருதுகனள 
மபறும் ேகுதி இருக்கிறது. நூல் மவைளிவைந்ே ரவைகத்தில் 
கவிஞர முத்ேமிழ விரும்பியின் மநருஞ்சி இலக்கிய 
இயக்கத்தின் சிறந்ே நாவைல் பரினச மவைன்றது.

க்தைச் சுருக்கம்

2037ஆம் ஆண்டில் வைாழும் ஒரு மரலசியத் ேமிழைாை ரேவ என்பவைனின் மைம் சுைாமினயச் 
சந்தித்ே அதிரச்சியில் பின்ரைாக்கிப பயணித்து இராரஜந்திர ரசாழனின் உணரனவைப மபறுகிறது. 
இம்மன்ைர பல உயிர அச்சுறுத்ேலுக்கு இனடரய அவைசரமாக சுவைரணத்தீவு ரநாக்கி கபபலில் 
பயணிக்கிறார. அங்குரபாய் மவைண்ணிக்குயத்தியார என்ற மபண்பாற்புலவைர எழுதிய ேமிழ 
வைரலாற்றுச் சுவைடினய அவைர மபற ரவைண்டும். சுவைடினயப புலவைர ஒரு நங்கூரத்தினுள் பாதுகாத்து 
னவைக்கிறார. அந்ே நங்கூரம் உனடந்ேதில் அேன் ஒரு பகுதி சுவைபைா என்ற குஜராத் மாடல் 
அழகியின் ேந்னேயிடம் கினடக்கிறது. அவைர அனே மவைகு நாட்களாகப பாதுகாத்து னவைத்திருந்ோர. 
ஒரு நாள் ஒரு மஜரமானியன் வைந்து அனே வைாங்கிக்மகாண்டு ரபாய்விடுகிறான். இனேத் ரேடி 
மசன்ற சரவைணன் என்ற பத்திரினகயாளன் ேமிழ விரராதிகளால் மகால்லபபடுகிறான். ரேவின் 
மைதுக்குள் இருந்ே இராரஜந்திர ரசாழனின் மைம் அந்ே சுவைடி இருக்குமிடத்னேக் கண்டுபிடிக்க 
முனைந்து தீவிரமாகச் மசயல்படுகிறது. இத்துடன் நாவைல் நினறவு மபறுகிறது.

நாவைலில் ேமிழ என் உயிர என்று ேமிழரகள் மசால்வைேற்கு காரணம் அவைரகளின் மரபுக்கூறு 
என்கிறார ேமிழமகன். ரவைறு எந்ே மமாழியிைருக்கும் இல்லாேவைனகயில் ேமிழரின் மரபுக்கூறில் 
மமாழிபபற்று இடம்மபற்றுள்ளது என்பனே ேமிழமகன் நிறுவை முயல்கிறார. இேற்கு என்ை காரைம் 
என்றால் மனிே இைத்தின் வைரலாறு ேமிழிைத்தின் வைரலாறாகரவை மோடங்குகிறது. கடல்ரகாள்களால் 
இரண்டு முனற ரபரழினவைச் சந்தித்ே ேமிழிைம் வைடக்கு ரநாக்கி நகரந்து ோன் மசன்று குடிரயறிய 
இடங்களில் எல்லாம் ோன் வைாழந்ே ஊரின் மபயனரயும் ேன் மமாழினயயும் ேக்க னவைத்துக்மகாண்டது. 

வேங்க நஙகூரததின 
ஜீன குறிபபுகள்



தமிழமகன்
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நிலத்னேப பண்படுத்தி ஆற்று நீனர அனண கட்டி 
விவைசாயம் மசய்தும் சுட்ட மசங்கற்களால் 
காவைல்மிகுந்ே மனைகனள கட்டியும் நகரத்து 
வைாழக்னக நடத்திய ேமிழரகள் பண்பாடும் 
நாகரிகமும் மிக்கவைரகளாகத் திகழந்ேைர. 
இக்கருத்னே உலகுக்கு உணரத்திய சிந்து சமமவைளி 
நாகரீகத்தின் ஆராய்ச்சி விவைரங்கள் இந்தியா என்ற 
ேனி நாடு ரோன்றிய பிறகு ேன் நாட்டு மக்களுக்குத் 
மேரிவிக்கபபடவில்னல.

இந்தியாவின் வைட நாட்டிைர ேமிழ திராவிட 
நாகரிகரம உலகின் முேல் நாகரிகம் என்று 
மசால்வைனே மவைறுத்து நாரடாடியாகத் திரிந்ே ஆரிய 
நாகரிகரம ேனல சிறந்ே நாகரிகம் என்று பலரறிய 
நூல்களில் திரித்து கூறிைர.

சரவைணன் என்ற பத்திரினகயாளர ேமிழ 
மமாழிக்கு ஆேரவைாக நடந்ே இந்தி திணிபபு 
எதிரபபுப ரபாராட்ட வைரலாற்னறக் குறித்ே ஓர 
ஆவைணப படம் எடுத்ே ரபாது நன்கூரத்தின் 
ரகசியத்னேத் மேரிந்துமகாண்டு அனேத் ரேடும் 
ரபாது ோய்த் ேமிழுக்காக ேன் இன்னுயினர தியாகம் 
மசய்கிறான். அவைைது மகானல பற்றி கனடசி வைனர 
யாருக்கும் எதுவும் மேரியவில்னல.

விஞ்ஞானி ரேவின் மைநினலனய மாற்ற சிகிச்னச 
அளிக்கும் டாக்டர மாறன், வைங்காளத்னே ரசரந்ே 
ஜவைஹர, ரேனவை மணக்க முன்வைரும் ேமிழப மபண் 
வைள்ளி, சரவைைனுடன் ரவைனல பாரக்கும் ோமனர, 
மசாபைா, ஆரியபமபண் அ்ஸவினி, மற்றும் 
மஜமைடிக் இஞ்சினியரகள் நரம்பியல் வைல்லுைரகள் 
எை கனே முழுக்க பல கனே மாந்ேர வைந்ோலும் நம் 
மைதில் மாறாமல் மனறயாமல் நிற்பவைன் 
வைன்மகானலயால் மாண்ட சரவைணன் எைலாம்.

அடுத்ேபடியாக எந்ரநரமும் ஆல்ரடபின் (all tab) 
உேவியுடன் பின்ரைாக்கிய காலக்கபபலில் 
பயணிக்கும் ரேவ அவைனுனடய உண்னமயறியும் 
மை உறுதினய பாராட்டலாம். கனே அறிவியல் 
புதிைமாக இருபபோல் சில விஞ்ஞாை ரீதியாை 
விஷயங்கள் ஆங்காங்ரக ேனல காட்டுகின்றை, 
ஆைால் வைாசகனர மிரட்டவில்னல.

ேமிழ பற்றிய விஷயங்கனள ஆசிரியர 
கட்டுனரயாக எழுோமல் நாவைலுக்குள் னவைத்து 
எழுதியிருபபது வைாசிக்க சுவைார்ஸயமாகவும் அரே 
சமயம் விஷயபபூரவைமாகவும் இருக்கிறது.

இராரஜந்திர ரசாழனின் ரேடல் பயணத்துடன் 
மோடங்கும் இந்நாவைல் ேமிழிைத்துக்கு அவைமாைத்னே 
உருவைாக்கும் முயற்சியாக சந்திரா சாமியும் அவைனர 
மோடரந்து சுபபிரமனியன் சுவைாமியும் ராஜீவ 
காந்தினய மகானல மசய்ேவைர ேமிழ ஈழ விடுேனல 
இயக்கத்னேச் ரசரந்ேவைர ோம் என்று மபாய்யாகக் 
குற்றம் சுமத்திய ேகவைனல மஜயின் கமிஷன் 
அறிக்னகயின் ஆோரங்கரளாடு எடுத்துனவைத்ேது 
நாவைலின் இறுதிபபகுதினய வைலுபபடுத்துகின்றது. 
சந்திராசாமினய விசாரனணக்கு அனழக்காேதும் 
ராஜீவைகாந்தி மகானலயில் பயன்படுத்திய 
மவைடிமபாருள் ேமிழ ஈழப புலிகள் பயன்படுத்திய 
ஆர பி எக்சாக இல்லாமல் இந்தியாவில் புழங்கும் 
டி.என்.டி. அயனிகள் மகாண்டோக இருந்ேதும் 

வைாசிபபில் ஆரவைத்னே தூண்டுகின்றை.

ஆக ஆங்கிரலயர காலத்தில் ரவைகமாக நடந்ே 
ஆராய்ச்சி ேமிழர நாகரீகரம வைரலாற்றில் முந்தியது 
என்ற உண்னமனய உரக்கத் மேரிவித்தும் விடுேனல 
இந்தியா அேன் குரல்வைனளனய மநறித்துவிட்டது. 
இந்திய அரசு ேமிழுக்குச் மசம்மமாழி அந்ே்ஸது 
வைழங்கிய ரபாதும் அேனைத் மோடரந்து ரவைறு 
மமாழிகளுக்கும் அத்ேகுதினயக் மகாடுத்து ேமிழின் 
ேனிப மபருனமனயக் குனலத்ேது. இறுதியில் ேமிழன் 
ேன் பிரேமனரக் மகான்றான் எைக் குற்றம் சுமத்தி 
ேமிழரின் சீரனமனயக் குனறத்ேது என்ற முத்ோய்பபு 
நாம் நமக்காை கடனமகனள மறந்து வைாழகிரறாம் 
என்பனே உணரத்துகிறது. இது ரபான்ற பல சமுகக் 
கடனமகள் நாவைலில் ஆங்காங்ரக சுட்டிக்காட்டப 
படுகின்றை.

ேமிழிைம் முேன் முேலில் ஓரிடத்தில் ேங்கி 
நிலத்னே பண்படுத்தி ரவைளாண்னம மசய்ேது. நீர 
ரமலாண்னமயில் சிறந்து விளங்கியது. அகல 
வீதிகனளச் சனமத்து வைரினசயாக வீடுகனளக் 
கட்டியது. அங்கிருந்து கழிவு நீனர முனறயாக 
மவைளிரயற்றியது. பருத்தி நூல் மநய்து ஆனட 
ேயாரித்ேது. இந்ே ஆனட ஜூலிய்ஸ சீசர ரபான்ற 
ரராமப ரபரரசரகளில் ரோளானடயாக 
ரமலானடயாக அரசனின் உனடயாகும் சிறபபுத் 
ேகுதினயப மபற்றது.

ேமிழர கடனலக் கடக்கப பழகியிருந்ேைர. 
காற்றின் ரபாக்னக அறிந்திருந்ேைர. மேன்ரமற்குக் 
காற்று காலத்தில் நாவைாய் ஓட்டி ரமனல நாடுகளுக்கு 
மசன்று ஏற்றுமதி மோழில் மசய்து வைட கிழக்குக் 
காற்று வீசும் காலத்தில் ோய்நாடு திரும்பிைர. சுமார 
நானூறு ரபர பயணிக்கும் மபரிய கபபல்கனளக் 
கட்டிைர. அதில் மயில் ரோனக, இஞ்சி, மிளகு, 
அரிசி மற்றும் முத்துக்கனளக் மகாண்டு மசன்றைர. 
திரும்பி வைரும்ரபாது ேங்கத்னே ஏற்றிக்மகாண்டு 
வைந்ேைர. அவவைாறு பயணம் மசய்ே கபபலில் இருந்ே 
ஒரு ேமிழப மபண்னணக் கிரரக்கன் ஒருவைன் 
திருமணம் மசய்துமகாள்கிறான் அவைைது வைாரிசு 
ஒருவைன் இக்கனேயில் வைலுவைாை கோபாத்திரமாகி 
இருக்கிறான். அவைன் ரசாழ நாட்டில் நடக்கும் 
ரகாழிச் சண்னடயின் மபருனம அறிந்ேவைன். 
அேைால் அது குறித்து விலங்குகனள, பறனவைகனள 
வைனே மசய்யக்கூடாது என்ற அனமபபு 
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னவைத்திருபபவைனிடம் விளக்க முல்யல்கிறான். 
புரியாமல் எதிரபபவைனைக் மகானல மசய்கிறான். 
அவைனைக் காபபாற்ற முருரகசன் என்ற முரரகாஷ் 
முயற்சி மசய்து மவைற்றியும் மபறுகிறான்.

கனேயின் கருத்தும் அனே விளக்கும் 
கோபாத்திரங்களும் பிண்ணிப பினணந்துள்ளைர.

ேமிழிைம் இந்தியா முழுக்க பரவிய ேகவைனல 
ஊரபமபயராய்வு மூலம் வைலியுறுத்தி வைரும் 
பாலகிருஷ்ணன் ஐ ஏ எ்ஸ அவைரகளின் ஆராய்ச்சித் 
ேகவைல்கள் நூமலங்கும் விரவிக் கிடக்கின்றை. இது 
குறித்து ரமலும் கற்றறிய விரும்புரவைார டாக்டர 
ஜான் சாமுரவைல் எழுதிய திராவிட மமாழிகளின் 
பகுபபாய்வு நூனல வைாங்கிப படிக்கலாம். இந்நூல் 
வைட திராவிட மமாழிகள் நடுத்திராவிட மமாழிகள் 
மற்றும் மேன் திராவிட மமாழிகளின் ஒபபியல் 
ேன்னமனய விளக்கும். இந்தியா முழுக்க ரபசபபடும் 
மமாழிகள் திராவிட மமாழிகரள என்பனேத் 
மேளியலாம். (ஆைால் இந்நூனல ேற்ரபாது 
இளங்கனலத் ேமிழ பாடத்திட்டத்தில் இருந்து 
விலக்கிவிட்டைர).

இந்நாவைலில் சிந்து சமமவைளியில் ஆதி ேமிழிைம் 
வைாழந்ே நிலபபரபபு உத்ேரகாண்ட், பாகி்ஸோன், 
குஜராத் மற்றும் பஞ்சாப ஆகிய நகரங்களுக்கு 
இனடரய பரவியிருந்ே நகரபபகுதிகள் என்று 
விளக்கபபட்டுள்ளது.

ரசாழர காலத்தில் ேமிழப பண்பாடு பரமா, 
ஜாவைா, சுமத்ரா இந்ரோரைசியா ோய்லாந்து 
ரபான்ற தீவுகளில் மசழித்து வைளரந்ேது. ோய்லாந்தில் 
பானவைப பாடல்கள் என்ற நூல் அங்கு திருபபானவை 
திருமவைம்பானவை பாடபபடும் வைழக்கத்னே 
விவைரிக்கிறது. அந்நூனல வைாசிபபேற்கு பதில் 
இந்நூனல வைாசித்ோல் இது ரபான்ற பல அரும்மபரும் 
ேமிழ நூல்கனள வைாசித்ே பலன் கினடக்கும். அங்கு 
ரபசபபடும் ோய் [THAI} மமாழியில் காணபபடும் 
ேமிழ ரவைரச் மசாற்கள் மற்றும் பண்பாடு குறித்து 
ஆசிரியர சுட்டிச் மசல்கிறார.

உலக மமாழிகள் அனைத்தும் ேமிழில் இருந்து 
ரோன்றியனவை என்று கால்டுமவைல் விளக்கியரபாது 
இங்கிருந்ே பல ஆய்வைறிஞரகள் அவைர கிறி்ஸேவைக் 
கருத்தியனல ேம் ஆய்வில் புகுத்துவைோகக் குற்றம் 
சாட்டிைர. னபபிளில் முேலில் மனிேர அனைவைரும் 
ஒரர மமாழி ரபசிைர; பின்ைர பாரபல் ரகாபுரம் 
கட்டபபட்ட ரபாது ஆண்டவைர அவைரகனள 
மமாழியால பிரித்துபரபாட்டார என்று 
மசால்லபபட்டிருக்கும். இந்ேக் கருத்னே னமயமாக 
மகாண்டு கால்டுமவைல் கூறுவைோக அவைர ஆய்வுக்கு 
மேச் சாயம் பூசிைர. அது உண்னமயன்று.

 (மசமிட்டிக் மமாழியாை ஹீபரூவுக்கும் 
ேமிழுக்கும் இருக்கும் பத்து ஒற்றுனமகள் குறித்து 
நான் மதுனர காமராசர பல்கனலக்கழக்த்தின் 
ேமிழியல் துனறயில் ரபசிரைன். அதுரபால ஹீபரு 
கற்றுத் ேரபபடும் மதுனர, ேமிழநாடு இனறயியல் 
கல்லூரியில் ஆங்கிலத்னே விட ேமிழில் ஹீபரூ 
மமாழினய படிபபது எளிது என்று ேமிழில் ஹீபரு 
இலக்கணத்னேப பாடமாகக் கருத்ேரங்கு ஒன்றில் 
நடத்திக் காட்டிரைன். அவைரகள் வியந்து 

ரபாைாரகள். எடுத்துக்காட்டாக இரண்னட மட்டும் 
இங்கு மசால்கிரறன் ;  ேமிழில் இருக்கும் 
ஐகாரக்குறுக்கம் ஔகாரக்குறுக்கம் ரபால ஹீபரூவில் 
உயிர ஒலிகள் அகரகுறுக்கம், இகரக் குறுக்கம் எை 
குறுக்கமாக ஒலிபபதுண்டு. உட்மபறு புள்ளி மபற்று 
மமன்னமயாக ஒலிக்கும் முனற ேமிழில் முற்காலத்தில் 
இருந்ேது ரபால [ப>ம]

. இம்முனற ஹீபரூவிலும் உண்டு.)

சுரமரிய நாகரிகம் ேமிழர நாகரிகரம என்பனே 
கில்காரமஷ் புராணத்தின் மூலமாக விளக்கியரோடு 
நில்லாமல் கிளிரயாபாத்ராவும் ேமிழமபண்ரண 
என்று நிறுவும் முயற்சியிலும் ஆசிரியர 
இறங்கியுள்ளார. கில்காரமஷ் புராணத்னே பற்றி 
சுபபிரமனியம் அவைரகள் எழுதிய நூனலயும் 
சுட்டிக்காட்டுகிறார. அந்ே வைனகயில் நாவைல் 
ஆசிரியரின் ரநரனம பாராட்டுக்குரியது.

ேமிழ அனைத்து உலக மமாழிகளுக்கும் ோய் 
மமாழியாக இருபபோல் ோன் அேற்கு சற்றும் 
மோடரபில்லாே மமாழியாக நமக்குத் ரோன்றும் 
ஜபபானிய மமாழியுடனும் பண்பாட்டுடனும் 
அேற்கு நினறய ஒற்றுனமகள் இருபபனே சுசுரமா 
ஓரைா முேலாை அறிஞரகள் நிறுவியுள்ளைர. (நான் 
ஆ சி ய வி ல்  ஆ ய் வி ய ல்  நி று வை ை த் தி ல் 
பணியாற்றியரபாது ேமிழ வைழிரய ஜபபானிய 
மமாழி கற்பது எளிது என்பனே நிறுவி இரண்டு 
நூல்களும் ேயாரித்து மவைளியிட்ரடாம் )

எமமரைா மற்றும் பரரா அவைரகள் உருவைாக்கிய 
DED எைபபடும் DRAVIDIAN ETYMOLOGICAL DICTIO-
NARY ேமிழ, சம்ஸகிருேம், இரண்டுக்கும் இனடயிலாை 
2000க்கும் ரமற்பட்ட மபாதுச் மசாற்கனள 
எடுத்துக்கூறுகிறது.

நாம் சுமார பத்திருபது நூல்கனளப படித்து 
மேரிந்துமகாள்ள ரவைண்டிய ேமிழின் மோன்னம 
குறித்ே ஆராய்ச்சிகளின் சாராம்சத்னே நமக்குத் 
ேமிழமகன் இந்நாவைலில் மகாடுத்திருக்கிறார. 
இேற்காகரவை ேமிழ மாணவி என்ற முனறயில் என் 
ேனிபபட்ட நன்றி உரித்ோகுக. இந்நூனல 
இளங்கனலத் ேமிழ படிக்கும் மாணவைரகளுக்கு 
ேமிழக அரசு பாட நூலாக னவைக்க ரவைண்டும். 
இந்நூனல நன்கு கற்று மேளிந்ே ேமிழாசிரியரகள் 
பாடம் நடத்ே ரவைண்டும். ேமிழ விரராதிகள் னகயில் 
கினடத்ோல் அவைரகள் முனறயாகப பாடம் நடத்ே 
மாட்டாரகள். இன்னறக்கு கல்லூரிகளில் ேமிழ 
வைகுபபுகள் கனே ரபசும் வைகுபபுகளாகவும அல்லது 
மற்ற  ஆசிரியருக்கு  கடன் மக ாடுக்கும் 
வைகுபபுகளாகவும் உள்ளை. எைரவை ேமிழ 
ஆரவைலரகள் மற்றும் ேமிழ அனமபபுகள் இந்நூனலத் 
ேமிழாய்ந்ே மபருமக்கனளக் மகாண்டு ேமிழில் 
ஆரவைமுள்ள இனளஞரகனளக் மகாண்டு 
கலந்துனரயாடல் மற்றும் விவைாேங்கள் நடத்திைால் 
சமூக த்மே ாண்டா க  அனமயும் .  ேமிழ த் 
ரேசியவைாதிகளுக்கு இது ஒரு வைழிகாட்டி நூல், ரவைே 
நூல், விளக்க நூல்.

மின்னஙகைாடி வவளியீடு, வ�ன்்ன. வி்் ரூ.190
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கடிதம்இைா. எட்வினeraaedwin@gmail.com

அன்புள்ள முதைல்ேர் அேர்களுககு,

ேணக்கம்

கடிேத்னேத் மோடங்கும் முன் ஒரு விஷயத்னேச் 
மசால்லிவிட ரவைண்டும். முேல்வைராக உங்களது 
மசயல்பாடுகனள நீங்கள் மோடங்கி நகரத்மோடங்கிய 
ரவைனளயில் ஒருமுனற இபபடி எழுதிரைன்,

“்ஸடாலின் கனலஞர அல்ல. கனலஞர பள்ஸ”

நான் ஒன்றும் ரபாகிற ரபாக்கில் இனே 
எழுேவில்னல. திமுக நண்பரகரள பேறிைாரகள். 
உங்கள் ேம்பிகள் சிலர கனலஞனர நான் குனறத்து 
மதிபபிடுவைோகக்கூட கூறிைாரகள். கூறிைாரகள் 
என்ை. என்னை னவைதுத்தீரத்ோரகள். கனலஞர 
இருந்திருந்ோல் அவைரும் இனேரயோன் மசால்லி 
இருபபார என்று அவைரகளிடம் கூறிரைன்.

நான் கூறியனே மமய்பபிக்கும் வைனகயில் ஒரு 
ேரமாை சம்பவைத்னே நிகழத்தி இருக்கிறீரகள். 
அேற்காக எைது வைாழத்துகனளயும் நன்றினயயும் 
மேரிவித்துக் மகாள்கிரறன். குடியரசு திைப 
ரபரணியில் நமது மண்ணின் விழுமியங்கனளப 
பனறசாற்றும் விேமாக வைடிவைனமக்கபபட்டிருந்ே 
நமது ஊரதினய ஒன்றிய அரசு நிராகரித்ேது.

அது மிகமிக மலிவைாை அரசியலின் ஒரு 
சன்ைமாை கூறு என்பனேப புரிந்துமகாள்வைேற்கு 
“ஆ”ைா “ஆ”வைன்ைா படிக்கத் மேரிந்திருக்க 
ரவைண்டிய ரேனவை இல்னல அனைவைருக்கும் எளிதில் 
புரியக்கூடிய ஒற்னற அனடயாளத்தின் சூதுஅது 
நிராகரிக்கபபட்டோகக் கூறுவைதுேவைமறன்றும், 
வைல்லுைர குழுவைால் ரேரந்மேடுக்கபபடாே ஊரதி 
என்றுோன் மகாள்ளரவைண்டும் என்றும் 
கூறுமளவிற்குக்கூட நகரகிறாரகள் ேமிழக 
பாஜகவிைர. அவைரகள் அபபடித்ோன்.

நாக்கற்றவைரகளுக்கு பண்டங்களின் சுனவை 
மேரியாது என்கிற அளவில் இனேக் கடந்துவிடக் 
கூட ாது  என்பதில்  நீ ங் கள்  ம ேளிவை ா க 
இருந்திருக்கிறீரகள். அேைால்ோன் மகாஞ்சமும் 

அேர்கள்தைான 
சேடகபப்ட வேண்டும்

பேறாமல் அரே சமயம் மிக அழுத்ேமாை ஒரு 
முடினவை எடுத்திருக்கிறீரகள்

ஒன்றிய அரசால் நிராகரிக்கபபட்ட நமது ஊரதி 
மாநிலம் முழுக்கப பயணிக்கும் என்று கூறுகிறீரகள் 
நிச்சயமாக கலங்கி இருபபாரகள். ரபரணியில் 
வைந்திருந்ோல்கூட அது இபரபாது ேர இருக்கிற 
அனசவுகனளத் ேந்திருக்காது. ரபசாமல், ரேரரவை 
மசய்திருக்கலாம் என்றும் அவைரகள் கருேக்கூடும். 
ேமிழமண் மீதும் அேன் விழுமியங்களின் மீதும் 
அக்கனற மகாண்ட அனைவைரும் உங்களது 
கரங்கனளப பற்றிக்மகாள்கிரறாம்

பாரதினய அவைரகளுக்கு எபபடிப பிடிக்கும்?

“ேட்டுத் துகிவ்ன்ாபமா? - அதில்
ோயந்து சுழற்றும் வேரும்புயற் கைாற்று
மட்டு மிகுந்ைடித்ைாலும் அ்ை
மதியாை உணரவு வகைாள் மாணிககைப ேட்ம்

என்று எழுதியவைனை எபபடி அவைரகள் 
ரேரந்மேடுபபாரகள்?

எட்டுமணிரநர ரவைனல ரகட்டுப ரபாராடிய 
மோழிற்சங்கவைாதி ேைது மனைவியின் சரினேனய 
எழுதிய ஈடு இனணயற்ற மபண்ணியவைாதி ரசலத்தில் 
நடந்ே காங்கிர்ஸ மாநாட்டில் “இடஒதுக்கீடு ஏன் 
ரேனவைபபடுகிறது?” என்பது குறித்து உனரயாடிப 
ரபாராடிய சமூகச் சமநினலமீது அக்கனற மகாண்ட 
மனிேன் வை.உ.சி. ரகானவை சினறயில் உள்ள அவைன் 
இழுத்ே கல்மசக்கு ரேசவிடுேனலக்காக அவைன் 
மசய்ே தியாகத்னே நமக்குப பாடம் நடத்தும்.

08.06.1800 அன்று திண்டுக்கல் விடுேனல வீரர 
கூட்டனமபனபச் சாரந்ே 42 வீரரகனள பிரிட்டிஷார 
தூக்கிலிடுகின்றைர. அரே நாளில் இன்னும் பல 
வீரரகனள “பிரின்்ஸ ஆஃப ரவைல்்ஸ” தீவிற்கு நாடு 
கடத்துகின்றைர. நான்காம் னமசூர ரபாரில் 
திபபுசுல்ோன் மகால்லபபடுகிறான். தீரன் 
சின்ைமனல “ஓடா நினல” க்கு ேபபிவைருகிறான். 
அங்கிருந்ேபடிரய மவைள்னளயரகளுக்கு எதிராக ஒரு 
வைலுவைாை அணினய கட்டனமக்க முற்படுகிறான். 
திண்டுக்கல்லக்கம நாயக்கர, சிவைகங்னக சின்ைமருது 
இன்னும் பலரராடு இனணந்து ஆங்கிரலயர 
வைசம்இருந்ே ரகானவை ரகாட்னடனய மீட்மடடுக்க 
“திண்டுக்கல் வீரர கூட்டனமபபு” என்கிற அணினய 
உருவைாக்குகிறான். அந்ேத் ேகவைல் எபபடிரயா 
ஆங்கிரலயரகளுக்கு எட்டிவிடுகிறது. அேன் 
வி ன ள வை ா க த் ே ா ன்  ர ம ற் மச ா ன் ை 
தூக்குத்ேண்டனையும் நாடுகடத்ேலும். இந்திய 
விடுேனலக்காை முேல் வினே நம் மண்ணில்ோன் 
விழுந்ேது.

எைரவை, பாரதி குறித்தும், வை.உ.சி. குறித்தும், மருது 
சரகாேரரகள் குறித்தும் ரவைலு நாச்சியார குறித்தும் 
அறியாமல் இருபபேற்கு அவைரகள்ோன் 
மவைட்கபபடரவைண்டும்.

அன்புடன்,

இரா.எட்வின்
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ததொடரதைாசு ஷயாம்shyamtv@gmail.com

சீவைகனின் சுண்டுவிரல் மோட்டுத் தூக்கமும் விழிபபுமற்ற 
மாயக் கைவில் நாம் கண்ட மதுனர.. ஆஹா, அற்புேம்!

மேன்ைகத்தின் மோன்ைகர. சங்கத் ேமிழகத்தின் ேனலநகர.... 
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட புலவைரகள் முேல் 
இன்னறய கவிஞரகள் வைனர பலரும் புகழந்து, வியந்து, உச்சி மீது 
னவைத்து மமச்சிப பாராட்டிப பாடிய நான்மாடக் கூடல்..

இரோ.. ேனலயாலங்காைத்துச் மசருமவைன்ற பாண்டியன் 
மநடுஞ்மசழியன் அரசனவை! ஆஹா, யார அவைர? ேனலனமப 
புலவைர மாங்குடி மருேைார அல்லவைா? ஏரோ, அரங்ரகறிக் 
மகாண்டிருக்கிறரே! என்ை அது? ஓ..மதுனரக் காஞ்சியா?

பிற்காலத்தில் “பத்துபபாட்டு” என்று மோகுக்கபபடவுள்ள 
கனடச்சங்கத் மோனக நூல்களில் ஒன்றாகச் சிறபபுப மபறப 
ரபாகிறது மதுனரக்காஞ்சி. மதுனரயம்பதியின் சிறபபுகனளக் கூறும் 
பரிபாடல், சிலபபதிகாரம், திருவினளயாடற்புராணம் ஆகிய 
மூன்று நூல்கரளாடு ஒன்றாக ேமிழ கூறும் நல்லுலகில் 
எதிரகாலத்தில் ரபாற்றபபடப ரபாகிறது.

ேனலயாலங்காைத்துச் மசருமவைன்ற பாண்டியரை மபரும் 
புலவைன்.. அவைரை ஆரவைமாகக் ரகட்கிறாரை.. மாங்குடி மருேைார 
பாடும் மதுனரக் காஞ்சினய.. அனவைரயாமரல்லாம் மகுடியின்முன் 
நாகமாய் மயங்கிக் கிடக்கின்றைரர?

“ஓஙகிய சிறபபின் உயரந்ை பகைள்வி 
மாஙகுடி மருைன் ை்்வ னாகை”

என்று பாண்டியரை மாங்குடி மருேைானரப பாராட்டுகிறான். 
பாணர ேம் மருேப பண் ரகட்ரட துயிமலழும் “மருனே” மக்களின் 
மன்ைன் அல்லவைா? ரசாழன் ேனலநகராகிய உனறயூரிலும், ரசரன் 
ேனலநகராகிய வைஞ்சியிலும் மக்கள் ரசவைல் ஒலி ரகட்டுத் ோரை 
உறக்கம் கனலகிறாரகள்?

“எழுத்ோளரர.. கீரழ பாரும். மாநகரின் மதினலமயாட்டி 
மவைள்ளப மபருக்காகச் மசல்லும் ஆறு ோன் னவைனய. அேன் 
அனலகள் மதிலின்மீது ரமாதி.. ரமாதி.. அரோ மேரிகிறரே.. அந்ே 
சுரங்கவைழிச் மசன்று நகரத் ரேனவைக்கு நீர மசாரிவைனேப பாரும். 
ஒரு யானை துதிக்னகனயத் தூக்கித் ேண்ணீனரப மபாழிவைது 
ரபால் இருக்கிறது அல்லவைா?”

மசாபபைத்தில் நாம் சீவைகனுக்குத் ேனலயனசத்ரோம். மாயமும் 
மந்திரமுமற்ற விரைாே கைவுப ரபானேயில் மயங்கிக் கிடந்ரோம். 
இனடயினடரய ரமனினயத் ேழுவும் மனலக் காற்று மட்டும் நாம் 
இருக்கும் இடம் அரிட்டாபபட்டி என்பனே நினைவூட்டியது.

“பகலில் திறந்திருக்கும் கனடத்மேரு நாளங்காடி. இரவுக் 
கனடகள் அல்லங்காடி. நாளங்காடியில் புஷ்பங்களும், மானலகளும் 
நறுமணச் சுண்ணமும், மவைற்றினல பாக்கும் விற்பனை ஆகும். 
அல்லங்காடியில் சங்கினை அறுத்து வைனளயல் கனடந்து 

விற்கிறாரகள் . .  மபான்ரவைனல 
மசய்கிறாரகள்... ஆனடகள்.. அழகிய 
ஓவியங்கள்.. பலாபபழம், மாம்பழம், 
வைானழபபழம் ஆகிய கனிவைனககள்.. , 
வைானழக்காய், வைழுதுணங்காய், 
பாகற்காய், கீனர, கிழங்கு முேலியனவை 
வீற்பனை ஆகின்றை. . இரவுக் 
க ன ட க ள்  எ ல் ல ா ம்  மு ே ல் 
யாமத்திரலரய மூடபபட்டுவிடும்..”

மதுனரயின் சிறபனப விளக்கிக் 
மகாண்ரட ரபாைான் சீவைகன். 
னவைனயயாற்றின் ஆழமாை அகழினய 
நமக்குக் காட்டிைான். உயரமாை 
மதினலயும், இனடயறாமல் மக்கள் 
வைந்து ரபாகும் வைாயினலயும் , 
வைரினசயாக அனமந்ே மபரிய 
மனைகனளயும் பாரக்கச் மசான்ைான். 
மேருக்களில் பலவைனகக் கூட்டத்ோரின் 
ஒலிகள் எழுந்ே வைண்ணம் இருந்ேை.. 
முரசனறரவைார  விழாக்கனள 
விளம்பிக்மகாண்ரட மசன்றாரகள். 
பல்ரவைறு இனசக்கருவிகள் ஒலித்துக் 
மகாண்டிருந்ேை.

“எழுத்ோளரர.. இவவைளவு ஒலிகள் 
ரகட்கும் மதுனர இரண்டாம் 
யாமத்தில் அடங்கி விடும். ஆைால் 
அபரபாதும் வைணிகர அனடயினையும் 
ரமாேகத்தினையும் ேட்டுகளில் 
ன வை த் ே வை ா ர ற  உ ற ங் கி க் 
மகாண்டிருபபாரகள். எபரபாது 
ரவைண்டுமாைாலும் உணவு கினடக்கும் 
“உறங்கா நகரம்” இது. மூன்றாம் 
யாமத்தில் ஊரக்காவைலரகள் ஒற்றறிந்து 
திரி ந்தும க ாண்டிருபப ா ர கள் . 
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கனடயாமத்தில் பாணர மருேப பண்னண வைாசிபபாரகள். 
பாகரகள் யானைகளுக்குக் கவைளம் ேந்துமகாண்டிருபபாரகள். 
கனடக்காரரகள் கனடகளின் முற்றங்கனளச் சாணத்ோல் 
மமழுகித் தூய்னம மசய்வைாரகள். பள்ளிமயழுச்சி முரசம் 
முழங்கும். கானள மாடுகள் ஆரவைாரம் மசய்யும். மகளிர 
மனைமுற்றங்கனளப மபருக்குவைாரகள்.” என்றான் சீவைகன்..

“மாங்குடி மருேைார காட்டும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகட்கு 
முற்பட்ட மதுனரமாநகருக்கும் இன்னறய மதுனரக்கும் மிகுந்ே 
ரவைற்றுனம இல்னலரய. மதுனர ரபான்ற சிறந்ே நகர ேமிழ 
நாட்டில் ஒன்றுமிலனலரயா?” என்று மசாபபைத்தின் ஊரட 
நாம் நினைத்ரோம்.

உண்னம. திருமகளின் திலகம் ரபால் புகழ பூத்துக் கமழவைது 
மதுனர. பரங்குன்றும் னவைனயயும் பாரில் உள்ளளவும் மதுனர 
ரபரமபற்று விளங்கும். ஈவைானரக் மகாண்டாடி, ஏற்பானரப 
பாரத்து உவைக்கும் மக்கள் மதுனரயில் ஏராளம், ஏராளம். 
அவைரகரள வைாழவைார என்று மசால்லத்ேக்கார.

உ்கைம் ஒருநி்றயாத் ைாபனார நி்றயாப 
பு்வர பு்கபகைா்ால் தூககை-உ்கை்னத்தும் 
ைான்வாட வாடாை ைன்்மத்பை வைன்னவன் 
நான்மாடக கூடல் நகைர   (ேரிோடல்)

மாநகர மக்கள் னவைனயயில் நீராடும் துனறயாக 
விளங்கியது திருமருேந்துனற. (திருமருேமுன்றுனற. (பரிபா.11, 
30.) அடரந்ே மருேமரங்கள் நினறந்ே கனரனயச் சாரந்ே துனற 
அது.

கூடலாமரல்லாம் வைந்து கூடிைாலும், கூடற்ரகாமான் 
பனடயுடன் வைந்து நாடிைாலும் திருமருேந்துனற மகாள்ளும். 
ரகானடக் காலத்திலும் கனர மோட்டு அங்கு நீர ஓடிக் 
மகாண்டிருக்கும். புதுபபுைல் விழா நனடமபறும் நாளில் 
குழலும், முழவும் மகாண்டு யாழினசத்து பாணரகள் அங்கு 
மருேப பண் பாடுவைாரகள். “ேனலக்ரகால் அரினவை” விருது 
மபற்ற ஆடல் மகளிர நடைம் மசய்வைாரகள். அனேக் ரகட்ட 
னமந்ேரும் மகளிரும் நீரில் பாய்ந்து ஆடுவைாரகள். கனரயில் 
வைந்து ரமாதும் மவைள்ளத்தின் அனலமயாலியுடன் ரசரந்து 
இனசப ரபமராலியும் ஒலிக்கும்.

“எழுத்ோளரர .. பிற்காலத்தில் சிலபபதிகாரம் இயற்றிய 
இளங்ரகாவைடிகளாரின் ேமிழ ஆசான் மதுனரயிரலரய 
பல்லாண்டு வைாழந்து வைணிகம் நடத்திய சீத்ேனலச் சாத்ேைர. 
அவைர வைாயிலாக மதுனரச் மசய்திகனளத் மேளிவைாகக் 
ரகட்டறிந்ேவைர ரசரன் மசங்குட்டுவைனின் ேம்பி இளங்ரகா. 
இளவைரசுப பட்டத்னேத் துறந்து துறவைறம் ரமற்மகாண்ட 
சமணர. எந்ே சமய மவைறுபபும் இல்லாமல் னவைணவைத் 
திருமானலப ரபாற்றிப புகழந்திருக்கிறார. முல்னலயும் 
குறிஞ்சியும் முனற திரிந்து வைளனம தீய்ந்ே பானல நிலத்து 
மறவைர மேய்வைமாை மகாற்றனவைனயத் துதித்திருக்கிறார. 
சிலபபதிகாரத்தில் புகாரக் காண்டம், மதுனரக் காண்டம், 
வைஞ்சிக் காண்டம் என்று மூன்று மபரும் பிரிவுகனள அவைர 
வைகுத்ோர. மதுனரக் காண்டம் கண்ணகி வைாழவில் மதுனரயில் 
நிகழந்ே நிகழச்சிகனள விளக்குகிறது.” என்று விளக்கிக் 
மகாண்ரட ரபாைான் சீவைகன்.

சிலபபதிகாரம் எழுேபபட்ட கி. பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டில் 
மதுனரமாநகனரச் சூழந்து மாமபரும் மதில் அனமந்திருந்ேது. 
ஆழமாை அகழியும், அனேச் சுற்றிலும் அகன்ற காவைற்காடும் 
அனமந்திருந்ேை. மதுனரயில் வைாழந்ே மக்கள் என்றும் 
மாற்றார பனடமயடுபபிற்கு அஞ்சியதுமில்னல. நான்மாடக் 
கூடனல விட்டு நகன்றதுமில்னல. மதுனரனயச் சுற்றிய 

விலங்குகள் கூட அந் நகனர விட்டு 
விலகியதில்னல.

“பதிமயழு வைறியாப பண்பு ரமம்பட்ட 
மதுனர  மூதூர மா ந க ர ”  என்று 
இளங்ரகாவைடிகள் குறிபபிட்ட மாநகரின் 
மதிலில் பனகவைனர அழிக்கும் பல்ரவைறு 
மபாறிகள் அனமக்கபபட்டிருந்ேை.

ோரை அம்பு எய்யும் இயந்திர வில், 
குரங்குபமபாறி, கற்கனள உமிழகிற 
கவைண்கள், மசம்பினை உருக்கும் பானை 
அடுபபுகள், இருபபு உனலகள், கல்லிடு 
கூனடகள், தூண்டிற் மபாறி, பனகவைனரக் 
கழுத்திற் பூட்டி முறுக்கும் சங்கிலிகள், 
மதினலப பற்றிரயறுவைானரப புறத்ரே 
ேள்ளும் விரைாே அனமபபுகள் , 
மநருங்கியவைர ேனலனய மநருக்கித் திருகும் 
மரங்கள், மூங்கிலால் அனமந்ே பலவைனகப 
மபாறிகள் ,  பனகவைர  அணுகாது 
அச்சுறுத்திை. பனகவைனர மவைன்றுமவைன்று 
பாண்டியன் உயரத்திய மவைற்றிக் மகாடிகள் 
மதிலின் மீது நாள்ரோறும்.. நாள்ரோறும் 
ஆடிக்மகாண்டிருந்ேை.

மகாடிமதில் வைாயினலக் கடந்து 
நகருக்குள் புகுந்ோல் சிவைபிரான் 
திருக்ரகாவிலும், திருமால் ரகாவிலும், 
பலராமன் ரகாவிலும், முருகன் ரகாவிலும், 
இந்திரன் ரகாவிலும் நகருக்குள் இருந்ேை. 
இன்றுள்ள மீைாட்சி திருக்ரகாவிலும் 
கூடலழகர திருக்ரகாவிலும் அன்று 
இல்னல.

அரோ அருகரேவைன் ரகாயில். . 
கு ளி ர ந் ே  ே ண் ணி ழ ல்  உ ன ட ய 
சமணபபள்ளி . .  அேன் சுவைரகள் 
ம சம்பிைால்  ம சய் ேனேப ரப ால 
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விளங்குகின்றை. பூவும் புனகயும் ஏந்தி சமண இல்லறத்ோர அங்கு வைணங்குகின்றைர. முக்காலமும் உணரந்து 
மசால்கிற ஆற்றனலப மபற சமண முனிவைரகள் அங்கு ரநான்பு ரநாற்கின்றைர. அகன்ற அறிவும், அேனைக் 
காட்டிக்மகாள்ளாே அடக்கமும் மகாண்டு வைாழபவைரகள் அவைரகள். ரநான்பிகளுக்குத் மோண்டு மசய்ரவைார 
அமணமாகிய சமண மநறி நின்று வைாழந்ே சாவைகரகரள.

காலத்னே அவைரவைரகளுக்குத் மேரிந்ே அளவில் அனைவைரும் பாரக்கின்றைர. சமண முனிவைரகள் கடந்ே 
காலத்னே எண்ணிப பாரத்து, அேைால் எதிர காலத்தில் நிகழபரபாவைனேயும் மேளிவைாக உணர வைல்லவைரகள்.

பூவும் பு்கையுஞ் �ாவகைர ேழிச்�ச் 
வ�ன்ற கைா்மும் வரூஉ மமயமும் 
இன்றிவண் பைான்றிய ஒழுககைவமாடு நன்குணரந்து 
வானமு நி்னுந் ைாமுழு துணருஞ் 
�ான்ற வகைாள்்கைச் �ாயா யாககை . . . 
ஆன்றடங கைறிஞர வ�றிந்ைனர பநான்மார  மது்ரக கைாஞ்சி (480)

சீவைகன் மதுனரரயாடு நன்கு பரிச்சயம் ஆைவைன் ரபாலும். என்று எண்ணிய நாம் அது பற்றிக் ரகட்ரடாம். 
“என் காவியம் பனடத்ே திருத்ேக்க ரேவைர “சீவைக சிந்ோமணினய” அரங்ரகற்றத் ரேரந்மேடுத்ே இடம் மதுனர 
ோரை!” என்று மபருமூச்மசறிந்ோன் அவைன்.

சிலபபதிகாரமும், மணிரமகனலயும் மபண்கனளப பாடியனவை. காபபியத் ேனலவிகரள பிரோை 
பாத்திரங்கள். திருத்ேக்க ரேவைரின் சீவைக சிந்ோமணி வைடநாட்டு ரவைந்ேனைக் காபபியத் ேனலவைைாகக் 
மகாண்டது. கனேயும் மாந்ேரகளும், காலமும் வைடவைர மரபு; ஆைால் காபபிய ஆசிரியர ேமிழர; சமண 
சமயச் சாரபு காரணமாக வைடமமாழிக் கனேனய எடுத்துக் மகாண்டு, ரபாக்னக மாற்றாமல், காபபியத்னேப 
புனைந்ோர. ரசாழர காலத்தில் சீவைக சிந்ோமணி மிகுந்ே மசல்வைாக்குப மபற்றிருந்ேோகச் ரசக்கிழார 
புராணம் மசால்கிறது. இன்றும் இலக்கியச் சிறபபு காரணமாக அது ேமிழ அறிஞரகளால் ரபாற்றபபட்டு 
வைருகிறது.

திருத்ேக்க ரேவைர ரசாழர குலத்தில் ரோன்றிய சமண முனிவைர.. அகத்தியம், மோல்காபபியம், சங்க 
இலக்கியம் முேலாை ேமிழ நூல்கனளக் கற்றுத் ரேரந்ேவைர. வைடமமாழிப புலனம மிக்கவைர. சமண சமய 
நூல்கனளக் கற்றவைர. அன்பு, அருள், வைாய்னம, அடக்கம் ஆகிய நற்பண்புகனளப மபற்றவைர. அறிவு முதிரச்சி 
அனடந்ேவைர. இளனமயிரலரய துறவு மநறினயப பின்பற்றியவைர. ேம் நல்லாசிரியருடன் சான்ரறாரிணக்கம் 
கருதி நான்மாடக் கூடல் நகராை மதுனரயில் சங்கப புலவைரகளுடன் ேமிழச் சுனவைனயப பருகி வைந்ோர.

அபரபாது ேமிழப புலவைர ஒருவைர “சமணரகளுக்குத் துறனவை மட்டுரம பாடத் மேரியும்; காமச் சுனவைபட 
இலக்கியம் பனடக்க வைல்லார அல்லர” என்று வைாதிட்டார. திருத்ேக்க ரேவைர “சமணரகள் காமத்னே 
மவைறுத்ேைர. அனேப பாடத் மேரியாேவைரகள் அல்லர” என்று எதிரவைாேம் மசய்ோர. ‘அபபடி என்றால் 
காமச் சுனவைபட ஒரு நூல் இயற்றுங்கள்” என்று சவைால் விடுத்ோர. புலனமக்கு அழகு ரபாட்டி ோரை?

சவைால் பற்றித் ேன் ஆசிரியரிடம் கூறிைார திருத்ேக்கர. மாணவைனுக்குத் ரேரவு னவைக்காே ஆசானும் 
உண்ரடா? எதிரர ஓடிய நரி ஒன்னறச் சுட்டி “இது பற்றிப பாடு” என்று ரசாேனை னவைத்ோர அவைர. உடரை 
திருத்ேக்கர பாடியதுோன் “நரிவிருத்ேம்!” திருவைாலவைாய்ப பதிகத்தில் குறிபபிடபபடுள்ள சமணரகளின் 
மூன்று நூல்களாை “எலி விருத்ேம், கிளிவிருத்ேம், நரிவிருத்ேம்", ஆகியவைற்றில் இன்று எஞ்சியுள்ளது 
நரிவிருத்ேம் மட்டுரம. ( பதிபபு: வீ. ஆறுமுகஞ் ரசரனவை மசன்னை : னஜை இனளஞர மன்றம் , 1975) 
“நினலயானம ரகாட்பாட்னட விளக்கும் ேமிழ அறநூல் அது.

இள்மயும் வனபபு நில்்ா இன்ேமும் நின்ற அல்் 
வள்மயும் வலிதுநில்்ா வாழ்வுநாள் நின்ற அல்் 
கைளிமகைள் பந�ம் நில்்ா ் கைபவோருள் கைள்வர வகைாள்வர 
அளவி்ா அறத்தின் மிககை யாதும் மற்(று)இல்்் மாபைா 
-நரிவிருத்ைம் 15

நரிவிருத்ேம் அருனமனயப மபரிதும் உணரந்ே ஆசிரியர சீவைகன் 
வைரலாற்னறப மபருங்காபபியமாகச் மசய்யுமாறு மாணவைனைப 
பணித்ோர. கடவுள் வைாழத்துப பாடி வைழங்க ரவைண்டிைார 
திருத்ேக்கர. அவைரும் ‘மசம்மபான் வைனரரமற் பசும்மபான்‘ என்று 
மோடங்கிக் மகாடுத்ோர. பின்ைர “மூவைா முேலா உலகம்" என்னும் 
கடவுள் வைாழத்னேப பாடிைார திருத்ேக்க ரேவைர. அது 
சிறந்திருத்ேல் கண்ட ஆசிரியர முேற் மசய்யுளாக அனேரய 
அனமத்துக்மகாள்ளும்படி பணித்ோர.

இளனமயிரலரய துறவியாகிய திருத்ேக்கர காமச்சுனவை ேதும்ப 
எங்்ஙைம் பாட இயலும் என்று சிலர சந்ரேகபபட்டைர. பழுக்கக் 
காய்ச்சபபட்ட இரும்புத் துண்டு ஒன்னறக் னகயிரலந்தித் ேன் 
நல்மலாழுக்கத்னே மமய்பபித்ோர திருத்ேக்கர. (கரண பரம்பனரச் 
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மசய்தி)

சீவைக சிந்ோமணி ஒரு “வைைபபு 
நூல்.” சிந்ோமணியின் தீஞ்சுனவை 
ரேறாோர மசந்ேமிழின் தீஞ்சுனவை 
மேரியாேவைர. அறம், மபாருள், 
இன்பம், வீடு என்னும் உறுதிப 
மபாருள் நான்கிலும் அய்யன் 
வைள்ளுவைைானரரய பின்பற்றித் ேன் 
காபபியத்னேப பனடத்ோர 
திருத்ேக்கர. பின்ைர அனே மதுனரச் 
ச ங் க ப  புலவை ர  அனவையில் 
அரங்ரகற்றிைார.

சீவைக சிந்ோமணியின் காலம், 
ஆசிரியர வைரலாறு முேலாைனவை 
அறியபபடவில்னல. கி.பி. 9ஆம் 
நூ ற் ற ா ண் டு  எ ன் று  சி ல ர 
கருதுகின்றைர. கம்பர, ரசக்கிழார காலத்தில் 
சீவைகாசிந்ோமணி மசல்வைாக்குப மபற்றுத் 
திகழந்திருக்கிறது. கம்பராமாயணம் கி.பி. 10ஆம் 
நூற்றாண்டு என்பது மபாதுவைாை கருத்து. எைரவை 
கம்பராமாயணத்திற்கு முந்தியது என்பது மபாதுக் 
கருத்து.

மோடக்க காலக் காபபியங்களாை சிலபபதிகாரம், 
மணிரமகனல, மபருங்கனே ஆகியை நினலமண்டில 
ஆசிரியபபாவில் அனமந்ேனவை. மமாழிநனட, 
விருத்ேபபா அனமபபு ஆகியவைற்னற னவைத்துப 
பாரத்ோல் சீவைகனின் கனே மபருங்கனேக் 
காபபியத்திற்குப பின்ைர எழுேபபட்டிருக்க 
ரவைண்டும் முேன்முேலாக விருத்ேபபாவில் அனமந்ே 
காபபியம் சீவைக சிந்ோமணிரய. . காபபிய இலக்கணம் 
கூறும் ேண்டியலங்காரத்தில் கூறபபட்டுள்ள 
இலக்கணம் முழுவைதுமாகப பின்பற்றபபட்ட முேல் 
ேமிழக் காபபியம் சீவைக சிந்ோமணி ோன்.

ேமிழத்ோத்ோ என்று ரபாற்றபபடும் உ.ரவை.
சாமிநானேயர கருத்துபபடி சிந்ோமணியின் 
மூலநூல் எது என்பது அறியபபடவில்னல. சத்திர 
சூடாமணி, கத்திய சிந்ோமணி, ஜீவைந்ேர நாடகம், 
ஜீவைந்ேர சம்பு ஆகிய சீவைகன் சரித்திரம் கூறும் நான்கு 
நூல்கள் வைடமமாழியில் உள்ளை. சமண சமயத்தின் 
ரவைோகமமாகக் கருேபபடும் ்ஸரீபுராணத்திலும், 
ம க ா பு ர ா ண த் தி லு ம்  சீ வை க ன்  க ன ே 
மசால்லபபட்டுள்ளது. எைரவை இனவை ோன் 
சிந்ோமணியின் மூலம் என்று கூறலாம்.

உ.ரவை.சாமிநானேயர. கருத்துபபடி ரமற்கண்ட 
கனேகளுக்கும் சீவைக சிந்ோமணிக்கும் அடிபபனடயில் 
சில ரவைறுபாடுகளும் உண்டு .  வைால்மீகி 
ராமாயணத்திற்கும் கம்பராமாயணத்திற்கும் உள்ள 
ரவைறுபாடு ரபான்றரே இதுவும். சமண சமயச் 
சிந்ேனைகனளத் ேமிழ மக்களுக்கு எடுத்துனரக்க 
ரவைண்டும் என்பரே நூலின் னமய ரநாக்கம்.

ரசாழர காலத்தில் சரிந்ே சமணத்தின் 
மசல்வைாக்னகச் சீவைகனின் மவைற்றிக் கனே மூலம் 
மீட்பரே ரநாக்கம் இனசக்கும், இன்பத்திற்கும் 
சமணம் எதிரபபு என்ற எண்ணம் ஓங்கியிருந்ே 
சூழலில் ோங்கள் இவைற்றிற்மகல்லாம் மறுபபாளரகள் 
அல்ல.. எதிரபபாளரகள் மட்டுரம என்பனே 

எடுத்துனரபபதும் திருத்ேக்க 
ரேவைரின் குறிக்ரகாள்.

பக்தி இயக்கத்தின் உச்சகட்ட 
க ா ல த்தில் ,  ச மண  ச மய க் 
மகாள்னகனய நினல நிறுத்ே சீவைகன் 
வைரலாறு  நினலக்களைாகச் 
மசயல்பட்டது. சிந்ோமணி ஏட்டுச் 
சுவைடிகள் ேமிழகத்தின் அனைத்துப 
பகுதிகளிலும் கினடத்துள்ளை.

ேண்ணத் ேமிழுக்கு அழகு 
ரசரத்ே வைட நாட்டுச் சீவைகனின் 
கனே ோன் என்ை?

ோர்வ

திருத்ைககைத் பைவர: வ�ாரணம்மாள் 
நி்னவுச் வ�ாற்வோழிவுகைள், இராமநாைன் 

வ�ட்டியார, வ். ே. கைரு சிைம்ேரம் : அண்ணாம்்ப 
ேல்கை்்ககைழகைம் , 1977

அடிககுறிபபு

மாஙகுடி என்னும் ஊர திருவநல்பவலி மாவட்டம் 
�ஙகைரன்பகைாவில் ேகுதியில் உள்ளது. �ஙகைகைா்த்தில் இந்ை 
மாஙகுடியில் வாழ்ந்ை பு்வர மாஙகுடி கிழார. மாஙகுடி 
மருைனார. என்றும் சி் ோடல்கைளில் குறிபபிடபேடுகிறார. 
�ஙகைபோடல் வைாகுபபில் இவரது ோடல்கைள் 13 உள்ளன.

கி.மு. சி் நூற்றாண்டுகைள் வைாடஙகி கி.பி. இரண்டாம் 
நூற்றாண்டு வ்ரயுள்ள கைா்ம் �ஙகைகைா்ம் என்ாம். 
அ்ை அறிய வேரிதும் து்ணயாய இருபேன 
ேத்துபோட்டும் எட்டுத் வைா்கையும். (18) ோட்டும் 
வைா்கையும் என்று கூறுவாரகைள். இ்ை பமல்கைணககு 
நூல்கைள் என்று அ்ழககும் வழககைமும் உண்டு.

ோட்வடன்ேது ேத்துபோட்டுகைளின் வைாகுபோகும். 
அகைபவோருள், புறபவோருள் ேற்றிய நூல்கைள் அ்வ. 
ேத்துபோட்டு எட்டுத்வைா்கை என்னும் அ்மபபுமு்ற 
எ வ வ ளவு  கை ா ் ம்  மு ந் ்ை ய து  எ ன் ே தி ல் 
ஆராயச்சியாளரகைளி்டபய கைருத்து பவறுோடு உண்டு.

கி.பி.3-ஆம் நூற்றாண்்டவயாட்டி மது்ரயில் நி்விய 
கை்டச் �ஙகைத்துச் �ான்பறார குழுவினரால் ோட்டு, 
வைா்கைகைள் அ்டவுேடுத்ைப வேற்றன எனப வேரும்ோலும் 
கைருதுகின்றனர. ஆனால், இதுவும் ோடல் பைான்றிய 
கைா்மன்று.

ோடல்கைள் வைா்கைபேடுத்ைப வேறுவைற்கு முன் 
நீண்டகைா்ம் வைாட்டு அ்வ வழககிலிருந்து வந்திருககை 
பவண்டும். �ஙகைப ோடல்கைளில் ே் கிறிஸ்து ஆண்டு 
பைான்றுவைற்கு முற்ேட்டன. மது்ரயிப் ோண்டிய 
மன்னரின் ஆைரவால் ைமிழ்பபு்வர குழு ஒன்று இருந்து 
இந்நூல்கை்ளத் வைாகுத்திருககை பவண்டும்.

‘‘வ்ம்புரி �ஙகைம் வறிவைழுந் ைாரபே, பு்ம்புரிச் �ஙகைம் 
வோருவளாடு முழஙகை’’ என்ற வரியும், ‘‘மகைாோரைந் 
ைமிழ்பேடுத்தும் மதுராபுரிச் �ஙகைம் ் வத்தும்’’, என வரும் 
சின்னமனூர கைல்வவட்டுச் வ�யதியும் மது்ரச்�ஙகைம் 
ேற்றி உ்ரககின்றன.

பமற்கூறிய �ஙகை இ்ககியஙகைளில் கி்டககைப வேறும் 
குறிபபுகைளிலிருந்து ைமிழ்நாட்டில் �மண �மயம் வ�ழித்து 
இருந்ைது என்ேைற்கைான சுவடுகை்ள அறியமுடிகிறது.
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நூல் விமர்சனம்�ஞசுநாத்

மனிேன் ேைது இருபனப சுனமயாக கருேத் துவைங்கும் ேருணத்திலிருந்து அவைைது 
வீழச்சி ஆரம்பமாகிறது. எேைால் ஒருவைன் சுய இருபனப சுனமயாகக் கருதுகிறான்...? 
இேற்குப மபாதுவைாை வைனரயனற எக்காலத்திலும் எவைராலும் நிறுவை இயலாது.

சிந்திபபது மகிழச்சிக்காை திறவுரகாலாக இருக்க ரவைண்டும். ஆைால் 
மபரும்பாலைவைரகள் சரியாை திறவுரகானலத் ரேரந்மேடுபபதில் ேவைறி விடுகிறாரகள். 
சிலர அேன் பயன்படுத்தும் நுட்பத்னே அறியாமல் இருக்கிறாரகள். மபாருந்ோே 
அல்லது பயன்படுத்தும் நுட்பம் அறியாே திறவுரகானல காலம் முழுதும் கழுத்தில் 
மவைறும் பகட்டுக்காக அணிந்து திரிவைது மபரும்சுனம. நினறய சிந்ேனைவைாதிகள் 
மவைளிரய சிரித்துக்மகாண்டும் உள்ரள துன்பத்திலும் வைாழகிறாரகள். இந்ே 
மபாருத்ேமற்ற சுனவையின் மீது விருபபத்துடன் அவைரகள் அடினமபபட்டுள்ளது 
ரவைடிக்னகயாை வீழச்சி.

அடினமகள் ோங்கள் ரநசிக்கபபடுவைனே விரும்புகிறாரகள். மனிேனுக்கு எபபடி 
தூய்னமயாை காற்று ரேனவைபபடுகிறரோ அபபடிரய சில அடினமகளும் 
ரேனவைபபடுகின்றைர. யானரயும் அடக்கியாளாமலும் அடங்கிப 
ரபாகாமலும் மனிேைால் வைாழரவை முடியாோ...? முடியாது என்கிறார 
இந்நாவைலின் ஒரர கோபாத்திரமாக ஒற்னறக் குரலாக வைரும் “ழான் பத்தீ்ஸத் 
கிமலமான்்ஸ".

கிமலமான்்ஸ ஒரு லட்சிய வைழக்குனரஞராக இருந்து பின்பு ேண்டனை 
வைழங்கும் நீதிபதியாைவைர. அடிபபனடயில் அவைர ஒரு “சதுய்சி" 
(மறுனமயினை நம்பாமல் நிகழகால வைாழக்னகயினை மகிழச்சியாக 
அனுபவிபபவைர). ஆம்்ஸடரடாமில் இருக்கும் மதுவிடுதியில் ேைக்கு எதிரர 
இருக்கும் மனிேனிடம் அல்லது நம்மிடம் அல்லது ேைக்குத் ோரை 
நடந்ரேறும் நீண்ட உனரயாடலாகரவை இந்நாவைல் மசல்கிறது. ஒற்னறக் 
குரல்... ஒற்னறக் கோபாத்திரம்... இம்முனற சில வைாசகரகளுக்கு சலிபனபத் 
ேரலாம், மபாறுனமயின் விளிம்பிற்கும் நகரத்ேலாம். அபபடியாைவைரகள் 
ேனினமயின் மீோை விருபபின்னம மகாண்ருபபேற்காை வைாய்பபுகள் 
அதிகம். அவைசரம் அவைரகள் பின் நிற்கிறது.

கிமலமான்்ஸ விவைரிக்கும் நுண்ணிய அனுபவைக் கருத்துகள் அடிபபனடயில் 
ஒட்டுமமாத்ே மனிேப பண்புகளில் படிமமாகரவை நிறுவைபபடுகிறது. ஒரு 

வீழச்சி
அல்சபர் கமுய

(ஆல்பர்ட காம்யூ)

பிசைஞசிலிருநது தமிழில: சு. ஆ.ச்வஙகைசுப்புைாய நாயகர
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சில சமயம் ஏரோமவைாரு உனரக் கீற்று 
வைாசிபபவைனின் சாயரலாடு மபாருந்திப 
ரபாகிறது.

எ ப மப ா ழு ம ே ல் ல ா ம்  ந ம து 
ர ம ன் னம நி ன ல ன ய  உ ய ர த் தி க் 
மக ாள்வைேற்க ாை கவைரச்சியாை 
மவைளிக்கட்டனமபனப நிறுவுவைதில் 
முனைகிரறாரமா அபமபாழுமேல்லாம் 
நமது அபபழுக்கில்லாே சுயத்தினை 
சினேத்துக் மகாள்கிரறாம். ஒருவைனகயில் 
ரமன்னமநினல அபிபபிராயத்தின் 
கயனமத்ேைத்தில் உயிர வைாழகிறது.

வை ா சி க் க ப ப ட ா ே  நூ ல் க ள் , 
ரநசிக்கபபடாே நண்பரகள், சுற்றிப 
பாரக்காே இடங்கள், சுகிக்கபபடாே 
மபண்கள் எை இம்மனிேனின் ஏக்கத்னேப 
ரபால் எோரத்ேத்னே மறந்ேவைரகள் 
ஏராளம். மனிே மைமாைது நாயகன் 
பிம்பத்திரலா ோோ பிம்பத்திரலா 
ே ன் னை ப  ம ப ரி ே ா க 
மபாருத்திக்மகாள்வைேற்கு வினழவைேன் 
காரணமாகரவை அவைன் இலக்கியத்தில் 
நுனழகிறான் அல்லது தினரபபடங்களில் 
ரேடுகிறான் அல்லது ஏரோமவைாரு 
அ ர சி ய ல்  க ட் சி யி ல்  ே ன் னை 
ஐக்கியபபடுத்திக் மகாள்கிறான் . 
இலக்கியத்னேப மபாறுத்ேவைனர புரிேலும் 
கினடத்து பினழத்து விடுவைேற்காை 
கேவுகள் மபாருத்ேபபட்டிருக்கும் 
தி ன ச க ளு க் க ா ை  கு றி ப பு க ளு ம் 
கினடக்கிறது.

அதிகம் சிந்திபபவைரகள் ோறுமாறாை உடலுறவில் ஈடுபடுவைாரகள் என்பேன் அரத்ேம் 
கிமலமான்்ஸ ேைக்காை சுய பிரமாணத்தின் நிழனல எவவைாறு புரிந்து னவைத்துள்ளார என்பனேக் 
காட்டுகிறது. மபரிய அறிவைாளியாக இருபபவைர பக்கத்தில் இருபபவைனர விட ஒரு பாட்டில் 
அதிகமாகக் குடிக்க முடியுமாைால் மபருனமபபட்டுக் மகாள்கிறார . மபண்கள் விஷயத்தில் 
உணரவுகனள நிராகரித்து உடனல ஆராதிக்கும் இந்ே மனிேனுக்கு “காமக்களியாட்டத்தில் பரவைசம் 
என்று எதுவுமில்னல அது ஒரு மநடுந்துயில்" என்கிற மேளிவு பிறபபதும் வியபபாகரவை இருக்கிறது.

நடுநிசி இரவில் ஆற்றில் விழுந்து ேற்மகானல மசய்து மகாள்ளும் மபண்னண காபபற்றுவைேற்கு 
ேனடயாக நடுங்க னவைக்கும் குளிரும் சில்லிட்ட நதி நீரும் காரணமாக இருக்கிறது என்பது அவைரது 
மைம் கூறும் சமாோைம். இருபபினும் இந்ே ேயக்கம் குரூரமாை மனிேனின் இருண்ட பகுதி. சட்ட 
விதிகள் மூலம் மவைல்ல முடியாே வைழக்குனரஞரின் வைாேம் ரோல்வினயத் ேழுவும் ரபாது அது 
கடவுனள இனறஞ்சும் சபனபக்கட்டுக்கு ஒபபாகிறது.

மாறுபட்ட நனட மற்றும் வைடினமபனபக் மகாண்ட இந்ே பிமரஞ்சு நாவைலின் கடிைத் ேன்னமனய 
ேைது திறன் வைாய்ந்ே ேமிழ மமாழியாக்கத்தின் மூலம் ஒரர மூச்சில் வைாசிபபேற்கு ஏற்றவைாறு 

எளிோகவும் அரேசமயம் பிசிறில்லாே வைனகயிலும் 
மமாழிமபயரத்துள்ளார சு.ஆ .மவைங்கட சுபபுராய நாயகர. இவைரது 
பிமரஞ்சு மற்றும் ேமிழ மமாழி மீோை புலனம மமாழிமபயரபபுகளின் 
மீது இயல்பாகக் கவிழும் அன்னியத்னே அகற்றி விடுகிறது. 
அவைருக்கு மநஞ்சாரந்ே வைாழத்துகளும் நன்றிகளும்.

னவைகனறயின் துவைக்கம் வீழச்சிக்காைோக அனமயட்டும். ஆம், 
மகாடுங்கைவுகளின் வீழச்சி னவைகனறயில் துவைங்குகிறது. உங்கரளாடு 
மட்டுமாவைது பாசாங்கு இல்லாது ரபசுங்கள். இந்நாவைல் வைழிரய 
அல்மபர கமுய் (ஆல்பரட் காம்யூ) இனே மசய்துள்ளார.

வவளியீடு: கைா்ச்சுவடு ேதிபேகைம்
முைற்ேதிபபு: வ�படம்ேர 2021

ேககைஙகைள்: 120
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நூல் விமர்சனம்�ணி ச்நதில

பே க்னகயும் ,  வைறட்சியும் நிலவும் 
நிலபபகுதியில் அமரந்து மகாண்டு, பனி மபாழியும் 
ஊசியினலக் காடுகனளப பற்றியும், ்ஸமடபி 
புல்மவைளி பற்றியும், பனி படரந்ே ஜன்ைல் 
கேவுகனளப பற்றியும், குளிர இரவின் ஊேற் 
காற்றினை பற்றியும் மிக எளிோகப புரிந்து மகாள்ள 
முடிவைேற்கு டால்்ஸடாய், ோ்ஸரோவ்ஸகி, புஷ்கின், 
துரகரைவ, ரபான்ற கால ரேச எல்னலகள் கடந்ே 
தீவிர எழுத்ோளரகளின் உயிரபபு மிகுந்ே எழுத்துக்கள் 
காரணமாய் அனமந்து இருக்கின்றை.

குறிபபாக ரஷ்ய இலக்கியங்கள் ேமிழ நிலத்தில் 
ஏற்படுத்திய ோக்கங்கள் மகத்ோைனவை. ரசாவியத் 
ரஷ்யா உயரந்து மிளிரந்து விளங்கிய காலகட்டங்களில், 
ஏராளமாை ரஷிய மசவவிலக்கியங்கள் ேமிழில் 
மமாழிபமபயரபபாகி மவைளிவைந்ேை. மா்ஸரகா 
பதிபபகம், ராதுகா பதிபபகம் ரபான்ற பதிபபகங்கள் 
உயரந்ே ோளில், அழகிய ஓவியங்களில், ேரமாை 
மமாழிமபயரபபில், ரஷ்ய இலக்கியங்கனள ேமிழில் 
மமாழிமபயரத்து ேமிழ வைாசகனுக்கு அளித்ேை.

ேமிழ நிலபபரபபின் பருவைநினல, பண்பாட்டு 
கூறுகளுக்கு ரநர எதிராை பண்புகள் மகாண்டது 
ரஷ்ய நிலபபரபபு. ஆைாலும் ோ்ஸோமவை்ஸகியின் 
"மவைண்ணிற இரவுகள்" படித்துவிட்டு ேமிழ 
வைாசகைால் காேல் மயக்கத்ரோடு'கைவுலகவைாசியாக' 
எங்ரகா மோனலதூரத்தில் இருக்கும் மசயின்ட் 
பீட்டர்ஸபரக் நகரில் திரிய முடிந்ேது.

ரஷ்ய இலக்கியங்களின் ேமிழ மமாழிமபயரபபு 
நூல்களில் எண்பதுகளின் ேனலமுனறயிைர பாரத்து 
வியந்ேது அேன் ோள்களின் ேரம், மசய்ரநரத்தி 
மகட்டி அட்னட ரபான்றனவை. குறிபபாக சிறுவைர 
இலக்கியங்களில் ரஷ்ய கனேகள் ஏற்படுத்திய 
ோக்கம் மகத்ோைது. ஆயிரக்கணக்காை ரஷ்ய 
சிறுவைர கனேகள் அபரபாது மவைளியாைது. 
அனேமயல்லாம் யாராவைது ரசகரித்து னவைத்திருந்து 
இபரபாது அரே ேரத்தில் மவைளியிட்டால் மிகுந்ே 
வைரரவைற்னபப மபறுவைாரகள் என்பது மட்டும் உறுதி.

சில வைருடங்களுக்கு முன்பாக உலக இலக்கியப 
ரபருனரகள் என்ற ேனலபபில் எழுத்ோளர எ்ஸ 
ராமகிருஷ்ணன் "டால்்ஸடாயின் அன்ைாகரீனிைா" 
நூனலபபற்றி ரபசிய ரபச்சின் ஒலி வைடிவைத்னே ரஷ்ய 

இரவு ரபான்ற ஒரு குளிர இரவில் ரகட்டரபாது, 
நான் ஒரு காலத்தில் படித்ே டால்்ஸடாயின் 
அன்ைாகரீனிைா ரவைமறாரு மபண்ரணா என்கின்ற 
தினகபபினை எைக்குள் ஏற்படுத்தியிருந்ேது. 
காரணம் எ்ஸ.ரா டால்்ஸடாயின் அன்ைா 
கரீனிைானவை சனேயும் ரத்ேமும் மகாண்ட ஒரு 
அசல் மபண்ணாக ேைது ரபச்சின் மூலமாக  
உருவைாக்கியிருந்ோர.

ஏற்கைரவை நான் படித்ே அன்ைா கரீனிைா 
என்பவைனள விட, எ்ஸ.ரா  நிறுவிய அன்ைா கரீைா 
இன்னும் வைலி மிகுந்ேவைளாக, நிராகரிபபின் ரவைேனை 
சுமபபவைளாக மாறி நின்றாள். எழுபதுகளின் 
இறுதியிலும் எண்பதுகளின் மோடக்கத்திலும் ரஷ்ய 
இலக்கியங்களின் ேமிழ மமாழிமபயரபபுகனள 
வைாசிக்க வைாய்பபு கினடத்ே ேமிழ வைாசகரகள் 
ோங்கள் எந்ே காலத்திரலரயா சந்தித்ே ேங்கள் மைம் 
கவைரந்ே  அன்ைாகரீனிைானவை மீண்டும் 
நிகழகாலத்தில் ரத்ேமும் சனேயுமாக சந்திக்க 
ரநரந்ேது ரபால ஒரு வைாய்பபினை எ்ஸ.ரா ேமிழ 
வைாசகரகளுக்கு ஏற்படுத்திக்மகாடுத்ோர.

குறிபபாக டால்்ஸடாய் பற்றி எ்ஸ ராமகிருஷ்ணன் 
நினறய எழுதியிருக்கிறார. ஒரு எழுத்ோளனின் ேனி 
மனிே வைாழக்னகக்கும், அவைைது புனைவு எழுத்துக்கும் 
உள்ள இனடமவைளினய எ்ஸ.ரா டால்்ஸடாய் மூலம் 
இந்ே நூலில் ஆய்வு மசய்கிறார.

உலகின் மகத்ோை எழுத்ோளராை லிரயா 
டால்்ஸடாய் வைாழவில் ரபாகிற ரபாக்கில், இரண்ரட 
மசாற்களில் அடங்கி விடுகிற அக்ஸின்யா, திரமா ஃபி 
என்கிற இருவைனரப பற்றி எழுத்ோளுனம எ்ஸ 
ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய மபருங்கனேோன் 
"மண்டியிடுங்கள் ேந்னேரய"

   

அவைர மசான்ைது ரபால ேமிழில் எழுேபபட்ட 
முேல் ரஷ்ய நாவைல் இது என்போக உணரவைேற்காை 
அனைத்து வைசீகரங்கனளயும், பனடபபாக்கத் 
திறன்கனளயும் உள்ளடக்கிய புனைமவைழுத்து 
அதிசயமாக இந்ே நூல் திகழகிறது.

நாவைல் மோடங்கும் முேல் புள்ளியிரலரய நாம் 
ரஷ்யாவின் ரபால்யாைா பண்னணக்கும் , 

மண்டியிடுஙகள் தைந்்தைவய..
புரனச்வழுத்தின அதி்யம்
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பதிமைட்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதிக்கும் மசன்று 
விடுகிரறாம். கிறி்ஸம்ஸ மாே பனி மாே இரவில் 
டால்்ஸடாய் ேைது அனறயில், ேனினமயில், 
மமழுகுவைரத்தியின் மவைளிச்சத்தில் எழுதிக் 
மகாண்டிருக்கின்ற காட்சி நம் கண்முன்ைால் 
விரிகிறது.

முேல் சில பத்திகளிரலரய, டால்்ஸடாய்க்கு மிக 
அருகில் ேமிழ வைாசகன் ஒருவைன் நாற்காலி ரபாட்டு 
அமரந்து மகாண்டு, அவைனர உற்றுரநாக்கி கவைனிக்கிற 
அனுபவைம் நமக்கு ஏற்பட்டு விடுகிறது.

எந்ே பண்டினக மகாண்டாட்டங்களிலும் 
மபரிோக ஆரவைம் இல்லாே டால்்ஸடாய் எழுதுவைது 
ஒன்னறரய நிரந்ேர மகாண்டாட்டமாக, நிகரற்ற 
சந்ரோஷமாக கருதுகிறார. பல்லாயிரக்கணக்காை 
பக்கங்களில் விரியும் ேைது கோபாத்திரங்களின் 
குண நலன்கள் குறித்ே புதிராை எதிரபாரானம ோன் 
அவைரது ஒரர சுவைாரசியம்.

சூோடி இழந்ே மபரும் மசாத்துக்களில் இருந்து 
மிஞ்சிய அவைரது பண்னணனயயும், அங்ரக ரவைனல 
மசய்கின்ற பண்னண ஆட்கனளயும் நிரவைகிக்கின்ற 
அவைரது மனைவியாை ரசாபியாவிற்கு டால்்ஸடாய் 
குறித்ோை சந்ரேகங்கள் எபரபாதும் உண்டு.

குறிபபாக டால்்ஸடாயின் திருமணத்திற்கு 
முந்னேய ேைது உறவுகள் குறித்தும் டால்்ஸடாரய 
ேன் மனைவியிடம் மேரிவித்திருந்ோர. அந்ே 
உறவுகளில் ஒன்றுோன் அக்ஸின்யா. அந்ே உறவில் 
பிறந்ேவைன்ோன் திரமாஃபி. இந்ே விபரங்கள் 
அனைத்தும் ரசாபியாவுக்கும் மேரியும்.

அக்ஸின்யாவின் மரணச் மசய்திரயாடு 
மோடங்கும் நாவைல் முன்- பின் காலங்களில் 
பயணித்து, மனிே உளவியல், ரஷ்ய நிலத்தின் பருவை 
நினல சூழல்கள், அக்காலத்து அரசியல் ரபாக்குகள், 
டால்்ஸடாய் காலத்து சக எழுத்ோளரகள், 
அவைரகளது எழுத்து முனறனமகள் , எை பல 
மசய்திகனள உனரயாடல்கள் மூலமாக வைழங்கி 
அக்ஸின்யாவின் மரணத்னே எவவைாறு டால்்ஸடாய் 
எதிரமகாள்கிறார என்பரோடு முடிவைனடகிறது.

எந்ே சூழநினலயிலும் பழுேனடயாே இலக்கிய 
ஆன்மானவை மகாண்ட மாமபரும் எழுத்ோளர லிரயா 
டால்்ஸடாய். அவைர மசாந்ே வைாழவில் எபரபரபபட்ட 
மனிேைாக இருந்ோர, அவைரது அகச் சிந்ேனைகள் 
எவவைாறு இருந்திருக்கும் , அக்காலத்து ரஷ்ய 
நாட்டின் பண்னண முனறனமகள் எவவைாறாைது 
என்பது ரபான்ற நுட்ப மசய்திகள் பல இதில் உண்டு.

இனேமயல்லாம் ோண்டி மகாடும்பானலயில் 
ோகத்னே சுமக்கின்ற ஒட்டகம் ரபால நிகழகாலத்தில் 
ேைது கடந்ேகாலத்னே சுமக்கின்ற எளிய மனிேைாய் 
டால்்ஸடாய் அனடகிற குற்ற உணரவும், வைாழவு 
பற்றிய ரபாோனமயும் நம்மில் ஒருவைராக அவைனரப 
பாரக்கச் மசய்கிறது.

"காலம் ோன் மனிேரகளின் பிரச்சனை. 
ஒருரபாதும் நிகழகாலத்தில் மனிேரகளால் வைாழ 
முடியாது." எை ஒலிக்கும் எ்ஸ.ரா வின் எழுத்து 
வீச்சுகள் நாவைல் முழுக்க சிேறிக் கிடக்கின்றை.

"ஒருவைன் மற்றவைரகளுக்கு இல்னல என்றாலும் 

ேைக்குத் ோரை உண்னமகனளச் மசால்லி 
மகாள்ளத்ோரை ரவைண்டும்.." எை இந்ேப பனடபபு 
முழுக்க நிரம்பித் ேளும்பும் இது ரபான்ற 
ரகள்விகளால் மைம் அதிரந்து மகாண்ரட 
இருக்கிறது.

"ரகசியங்கள் இல்லாே மனிேன் யார.. மனிேரகள் 
புனேக்கபபடும் ரபாது அவைரகளது ரகசியங்களும் 
புனேக்கபபடுகின்றை" என்மறல்லாம் வைரிகள் 
மேன்படும்ரபாது படிபபவைரின் உள்மைம் அேைேன் 
ரகசியங்கனள எனட ரபாடத் மோடங்கிவிடுகிறது.

உண்னமயில் ஒரு பனடபபின் ரவைனலோன் 
என்ை என்ற ரகள்விக்கு எ்ஸ.ரா இந்ே நாவைலில் 
மசால்வைது ரபால "ஒரு கனலயின் ரவைனல , 
மனிேரகனள மகிழச்சிப படுத்துவைது மட்டுமல்ல.., 
ம ந றி ப ப டு த்துவைதும் ,  வைழி க ாட்டுவைதும் , 
ரமம்படுத்துவைதும்,.ோன்."

"மண்டியிடுங்கள் ேந்னேரய" என்கின்ற இந்ே 
உயரிய பனடபபு சாதித்திருபபது என்ைமவைன்றால் 
ஒவமவைாரு மனிேனுக்குள்ளும் ரகசியங்கனளப 
புனேத்துக்மகாண்டு, நிகழகால சமரசங்கரளாடு 
வைாழக்கூடிய ஒரு டால்்ஸடாய் இருக்கிறார என்பனே 
உணரச் மசய்வைதுோன்.

இலக்கியம் என்கின்ற உயரிய கருவியால் 
மட்டுரம ரஷ்யாவில் என்ரறா வைாழந்ே டால்்ஸடாய் 
என்ற இலக்கிய ஆளுனமரயாடு, நம்னம மபாருத்திப 
பாரக்கத் தூண்ட முடிகிறது.

காயங்களும், ஏக்கங்களும், நிரம்பிய மனிே 
வைாழவில் குற்ற உணரவும், வைானேகளும் நிரம்பி 
இருக்கின்றை என்பனே ரயாசிக்கும் அரே ரநரத்தில் 
அவைல காலரேச  மமாழிகளுக்மகல்லாம் 
அபபாற்பட்ட மபாதுனமவையபபட்டனவை 
என்பரோடு மட்டுமில்லாமல், அனவைகள்ோன் உலக 
இலக்கியத்தின் ஊற்றுக் கண்களாக திகழகின்றை 
எை சிந்திக்க னவைபபதுோன் இந்ே நாவைலின் 
உச்சபபுள்ளியாகக் கருதுகிரறன்.

Hell is empty.all devils are here.(நரகம் காலியாகி 
விட்டது. எல்லா சாத்ோன்களும் இங்ரகோன் 
இருக்கின்றை) என்பார ரஷக்்ஸபியர. ஆைால் இந்ே 
நாவைலில் வைரும் டால்்ஸடாய் மனிேரகளின் மைம் 
மசாரக்கத்தின் நுனழவைாயிலாக இருக்கிறது 
என்கிறார.

மனிேரகளின் மைம் ஒரர சமயத்தில் 
மசாரக்கத்தின் நுனழவைாயிலாகவும், நரகத்தின் 
இருபபிடமாகவும் திகழவைனேோன் நாம் 
மானுடவைாழவு எை அரத்ேபபடுத்திக் மகாள்கிரறாம் 
எை நாம் நமக்கு நாரம உணரும் புள்ளியில்ோன் 
கனலயின் ரமன்னம ஒளிரகிறது.

மண்டியிடுஙகைள் ைந்்ைபய- நாவல்,
எஸ் ராமகிருஷணன். ேககைஙகைள் 248,
வவளியீடு: பை�ாந்திரி ேதிபேகைம், 

டி-1, கைங்கை அபோரட்வமண்ட், 110, 80 அடி பராடு, 
�த்யா கைாரடன், �ாலிகிராமம், வ�ன்்ன 93. 

044-23644947
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ஜைவைரி 2022 இேழ வைாசித்ரேன். படங்கள், 
வைடிவைனமபபு, பக்கம் ஒதுக்கல் எை அனைத்தும் 
அருனமயாக இருந்ேது. நல்ல கட்டுனரகள் 
இடம்மபற்றிருந்ேது இேழின் கூடுேல் சிறபபு.

இரா.ரமாகன்ராஜனின் கட்டுனரகனளத் 
மோடரந்து வைாசித்து வைருகிரறன். சமீபத்தில் 
நல்லமுதிரச்சினயப பாரக்கமுடிகிறது. கூட்டு 
உனழபனபயும் ரவைளாண்னமனயயும் பிரிக்க 
முடியாது என்பனே அவைர நிறுவி இருக்கும் பாங்கு 
மைங்மகாள்ளத்ேக்கது.

ஞா. குருசாமியின் ‘நீரும் மோல்ேமிழரும்’ 
கட்டுனர என் மைதிற்கு மிக மநருக்கமாக இருந்ேது. 
சங்கப பாடல்களில் இருந்து சான்றுகள் காட்டி 
கட்டுனரயின் நாடி குனறயாமல் எழுதியிருக்கும் 
பாங்கு சிறபபு. மோல்ேமிழரின் நீரசாரபுரிேலும் 
பயன்படுத்திய  நுட்பமும்  கட்டுனரயில் 
வியக்கத்ேக்கனவை. ஞா. குருசாமி அவவைபரபாதுோன் 
எழுதுகிறார. மோடரந்து எழுேலாம்.

வீரம் மசறிந்ே கலாச்சாரத்தின் அனடயாளமாக 
ஏறு ேழுவைனலச் சித்திரித்ே இராம.சுபபிரமணியத்தின் 
கட்டுனர இைத்திற்கு மமாழியின் அவைசியத்னே 
வைலியுறுத்திய விேம் பாராட்டுக்குரியது.

நாள் குறித்ே விேம், நாள் பற்றிய பண்னடய, 
இன்னறய அளவு குறித்ே விளக்கத்னே மநல்னல சு. 
மு த்து  ே ந்திரு ந் ே ா ர .  ‘ அ ந் ே  வைனகயில் 
ேமிழஆண்டும்ேமிழரஆண்டும்’ ரநரத்தி கூடிய 
கட்டுனர. வைழக்கம்ரபாலரவை இந்ே வைருட காக்னகயின் 
ஜைவைரி இேழும் பத்திரபபடுத்ே ரவைண்டிய 
ஆவைணம். ஆசிரியருக்கு வைாழத்துக்கள்.

பிட்டப�ா, அருபபுகசகாட்்ட

காக்னகச் சிறகினிரல 11ஆவைது ஆண்டில் சிறகு 
விரிபபது மபருமகிழச்சி அளிக்கிறது. ேமிழில் 
இனடநினல இேழாகவும், இலக்கியம், சமூகம், 
பண்பாடு சார கூட்டிேழாகவும் காக்னகச் சிறகினிரல 
வைருவைது ேனிச்சிறபபு. குறுங்குழுவைாேத்துக்குள் 
அனடபடாமல் ‘ேமிழியம்’ என்பனே கருத்தியலாகக் 
மகாண்டு விரிந்து பரந்ே சைநாயகத் ேன்னமயில் 
இேழ மசயல்படுவைது பாராட்டுக்குரியது. இதுரவை 
காக்னகச் சிறகினிரல-யின் பலம். இேனைச் 
சாத்தியபபடுத்திய ேங்களுக்கும் ஆசிரியர குழுவிற்கும் 
பாராட்டுக்கள். மோடரந்து முன் மசல்ரவைாம்.

மு்னேர் இரா. காமராசு, தைஞசாவூர்.

 ப�ாங்கல் சிறபபிேழ சிறபபாகரவை 
அனமந்திருந்ேது.

கல்லூரிக்குச் மசன்று கற்பதினும் காக்னக 

உலகிரலரய 40 வைருஷம் சினறத்ேண்டனை 
விதிக்கபபட்ட ஒரர ேனலவைர வை.உ.சிேம்பரம்..!

அதிலும் ரகானவைச் சினறோன், வைஉசிக்குள் 
மபருமளவில் ோக்கத்னே ஏற்படுத்தி 
இருக்கிறது..!

அந்ே மஜயிலர மபயர மிஞ்ரஜல்... மராம்ப 
ரமாசமாைவைன்.. மகாடூரக்காரன்..!

மஜயிலுக்குள் மகாண்டு மசல்லும்ரபாரே, 
னக, கால்கனளக் கட்டி மேருமவைல்லாம் 
இழுத்துச் மசன்றுள்ளைர..!

வைஉசிக்கு சினறக்குள் ேனி ரூம்.. ஆைால் 
அதில் காற்று வைசதி இல்னல.. சுத்ேமும் 
சுகாோரமும் இல்னல.. கால்களில் விலங்கு 
பூ ட் ட ப ப ட் டு த் ே ா ன்  வை உ சி ன ய 
அனடத்துனவைத்ேைர..!

மஜயிலுக்குள் மசன்றதுரம ேனலனய 
மமாட்னட அடித்திருக்கிறாரகள்.. ஒரர ஒரு 
டிர்ஸ ேந்திருக்கிறாரகள்.. அதுகூட சாக்குப 
னபயால் னேத்ேது.

ஒருநானளக்கு ஆயிரம் ரபருக்கு சாபபாடு 
ரபாட்டவைருக்கு, மஜயிலில் கூழ ேந்ோரகள்.. 
அதுவும் புளித்துப ரபாயிருந்ேது.. சில சமயம் 
அந்ே கூழில் புழுக்கள் மிேக்குமாம்..!

உடல்நினல ரமாசமாைோல், ஒருநாள் 
மட்டும் அரசி ரசாறு ரகட்டாராம் வைஉசி.. 
அேற்காக 3 நானளக்கு, அந்ே கூனழக் கூட 
ேராமல் பட்டினி ரபாட்டுள்ளான் அந்ே 
மஜயிலர மிஞ்ரஜல்.

சணல் கிழிக்கும் மிஷினை னகயாரலரய 
சுற்ற ரவைண்டும்.. இதுோன் வைஉசிக்கு ேரபபட்ட 
முேல் ரவைனல... அபபடி மசய்ேோல், வைஉசியின் 
னககளில் உள்ள ரோல் கிழிந்து ரத்ேம் மகாட்டி 
உள்ளது.. அனேப பாரத்து ஒரு னகதி, மைசு 
ரகட்காமல் ஓடிவைந்து மிஷின் சுற்றுவைனேத் 
ேடுத்துள்ளார..

வைாசித்துச் சிறபபது நன்று. காக்னகனயக் 
கல்லூரிமயன்று ஒபபு ரநாக்குேலும் மபாருந்ோது. 
காக்னக ஒரு பல்கனலக் கழகம். பல்சுனவைச் சுரங்கம்.
ஜைவைரி இேழில் ஒவமவைாரு கட்டுனரயும் நினறய 
பாடம் பயிற்றுவிக்கின்றை. கவினேகள் அனைத்தும் 
அருனம.

க ல பபடக்  ம க ாடுனமனய  ம சவுளில் 
அ ன ற ந் ே ா ற் ரப ா ல்  ந ா ஞ் சி ல் ந ா ட ன் 
மசால்லியிருக்கிறார. "களவைறிந்ே கள்வைரர நம் காய 
சித்தி மசய்கின்றார". அருனம அருனம..

 சஜ.பஜ.ஃ�ர்னாணடஸ், �ா்ளயஙசகாட்்ட.

ப�ாங்கல் மலர கண்ரடன். ேமிழ மபாங்கும் 
மலர கற்ரறன். “ேமிழரகள் மறந்து மகாண்டிருக்கும் 

தேசத்தின் ேலைவர் வ.உ.சி.
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ோடஸ் அபபில் ேந்தை 
குறுஞசசயதிகள்

ஆைால் அந்ே னகதினய அடித்து மநாறுக்கிைான் 
மிஞ்ரஜல்... பிறகு, னகயால் மசய்யும் ரவைனலகனள 
ேராமல், மசக்கிழுக்கும் ரவைனலனயத் ேந்துள்ளைர.. 
அோவைது மாட்டுக்கு பதில் வைஉசினயப பூட்டிைர.. 
அதுவும் உச்சிமவையிலில்.. இதில் மயங்கி கீரழ 
விழுந்துவிட்டால், சவுக்காரலரய அடிபபாரகள்..!

வைஉசியின் மதிபபு மேரிந்ே னகதி ஒருவைர, 
ேன்னுனடய ேனலக்கு ரமல் 2 னககனளயும் கூபபி 
"வைணக்கம் ஐயா" என்றார.. அவவைளவுோன், 
மஜயிலுக்குள் கலவைரம் மவைடித்து, ஒரு னகதி 
துபபாக்கி சூட்டில் இறக்குமளவுக்கு பிரச்சனை 
மசய்துவிட்டான் அந்ே மஜயிலர.

வைஉசி விடுேனல மசய்யபபட்டும் ேன்னுனடய 
வைக்கீல் பணினயத் மோடர முடியாே அளவுக்கு 
னலமசன்்ஸ பிடுங்கிவிட்டைர.. ஒரு அரிசி கனடயில் 
ரவைனல பாரத்ோர. . நாள் முழுக்க ரவைனல 
பாரத்துவிட்டு, 4 ஆழாக்கு அரிசிரயாடு வீட்டுக்குப 
ரபாவைாராம்.. இந்ே விஷயம் மேரிந்ே அந்ே மளினகக் 
கனடக்கு சீல் னவைத்து விட்டைர பிரிட்டிஷ் 
அதிகாரிகள்..!

அனர வையிற்று கஞ்சிக்குக்கூட கஷ்டபபடும் நினல 
வைந்ேோல்ோன், ேனலயில் மண்மணண்மணய் சுமந்து 
விற்றுள்ளார...!

இனேவிட மகாடுனம, ேன்னுனடய வைக்கீல் 
உரிமத்னே மீட்மடடுக்க ரகாரட்டில் வைாோடி உேவை 
ரவைண்டும் என்று வைஉசி ரகட்டேற்கு, மூத்ே 
வைக்கீலாை மூேறிஞர ராஜாஜி மறுத்துவிட்டாராம்.

சில சமயம் காந்தினய விட்டுத்ேராமலும், சில 
சமயம் காந்தியின் மகாள்னககனள ஏற்க முடியாமலும் 
எதிரத்துள்ளார வைஉசி..!

வைஉசி குடும்பம் வைறுனமயில் உள்ளனே 
ரகள்விபபட்டு, மேன் ஆபபிரிக்காவில் உள்ள 
ேமிழரகள், 5000 ரூபாய் நிதி திரட்டி காந்தியிடம் 
ேந்திருக்கிறாரகள்.. "எபபடியாவைது வைஉசியிடம் 
இந்ேபபணத்னே ரசரத்துவிடுங்கள்" என்றும் 
மசால்லி உள்ளைர.. மலட்டர ரமல் மலட்டர 

ரபாட்டும் காந்திக்கு ஞாபகபபடுத்தி மகாண்ரட 
இருந்ேைர..!

ஆைால் அந்ேப பணத்னே காந்தி, வைஉசிக்கு 
ேரரவை இல்னலயாம்.. "காந்தி கணக்கு" என்று 
நாம் மசால்கிரறாரம.. அது இதுோன்! (திலகர, 
இந்ே விஷயத்தில் ேனலயிட்டு பஞ்சாயத்து 
மசய்து, அந்ேப பணத்னே வைஉசிக்கு மபற்று ேந்ேது 
ேனிக் கனே)

வைஉசிக்கு இனணயாை ஒரு தியாகிரயா, 
ரபாரக்குணமுள்ள ஒரு ேனலவைரரா இந்திய 
அரசியலிரலரய கினடயாது. ஆைாலும் மசாந்ே 
கட்சியில் உரிய மரியானேனய, அவைர இறந்தும்கூட 
ேராேது வைருந்ேத்ேக்கது.. சில வைழக்குகனள எதிர 
மகாள்வைேற்கும் கூட அவைருக்கு காங்கிர்ஸ 
உேவைவில்னல என்பது கசபபாை உண்னம..!

உண்னமனயச் மசால்வைோைால், பிரிட்டிஷ் 
அரசின் ஒடுக்குமுனறக்கு ஆளாகி சீரழிந்ேனேவிட, 
மசாந்ே கட்சியின் துரராகத்ோல்ோன் அதிகம் 
துவைண்டுரபாைார வைஉசி..!

பல்லாண்டு காலமாய் அடினமபபடுத்தியிருந்ே 
மவைள்னளயரகளுக்கு எதிராகக் கபபல் விட்ட 
மபருனம இந்தியாவிரலரய ேமிழன் வைஉசிக்குோன் 
உண்டு..!

இந்ே ரேசத்தின் ேனலவைராக உயரந்திருக்க 
கூடியவைர .

இனியாகிலும் "வைஉசி கபபல் ஓட்டிைார, 
மசக்கிழுத்ோர" என்பனே மட்டுரம மசால்லி 
சுருக்கிவிடாமல், அவைருனடய சமூக நீதிக் 
மகாள்னகனய மக்களினடரய, இன்னறய 
இனளஞரகள் அழுத்ேமாகப பரபபு மசய்ய 
ரவைண்டும்..!

ே மி ழ ர க ன ள  ம ட் டு ப ப டு த் ே வு ம் , 
ஏளைபபடுத்ேவும், யாருக்குரம ேகுதி கினடயாது 
என்பனேயும் மசவிபபனறயில் ஓங்கி அனறந்து 
மசால்ல ரவைண்டும்..!

- �ல்லடம் மாணிககம்

காக்னகயின் பயணம் சிறக்க வைாழத்துகள்.

 - பிரதைாபசந்திரன்

காக்னகச் சிறகினிரல..ஆசிரியர குழுவுக்கு என் 
அன்பும் வைாழத்துகளும்.

 - புதியமாதைவி

பே ற்றிகரமாை 10 ஆண்டுகள் எனும் 

மமாழி இலக்கியம், பண்பாடுகரள அேன் ஆழமாை 
கூறுகனள மீட்மடடுக்கும் பணிரயாடு புதுனமயும், 
முற்ரபாக்கும் இனணத்து உலமகங்கும் உள்ள 
ேமிழரகளுக்காக பறந்துமகாண்டிருக்கும் காக்னகக்கு 
வைாழத்துக்கள்.

ஒரு காலத்தில் (50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு) 
திராவிட இயக்க ஏடுகள் அ(றிஞர அண்ணாவின் 
திராவிட நாடு, காஞ்சி முரமசாலி, மன்றம் மேன்றல் 
ரமலும் பல) எழுச்சியூட்டும் மலரகனளத் ேந்ேது. 
இன்று காக்னகோன் புதிய மவைளிச்சம் ேருகிறது. 
காக்னகயின் பணி, காலத்ோல் அழியாே காவியமாக 
மிளிரட்டும். ஒவமவைாரு கட்டுனரயும் சிறபபு. 
விரிக்கின் மபருகும். மவைல்க உங்கள் பணி.

ப�. தைருமலிஙகம், குன்னததூர், சகா்ே
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முத்தினரயுடன் 11ஆம் ஆண்டில் 
அடி எடுத்து னவைத்து மோட்டு 
விடும் மோனலவு ோன் வைாைம் 
எை இன்னும் உயரர உயரர 
பறக்கவிருக்கும் காக்னகக்கு எம் 
மநஞ்சு நினறய வைாழத்துகள்.

- சாந்தைாதைத.

தைனலயங்கம் சிறபபாக 
வைந்திருக்கிறது. வைாழத்துக்கள்

- நிகழ்அயககண.

மிகவும் அருனம பதிரைாராம் 
ஆண்டு காக்னகக்கு பல்ரவைறு 
சிறபபுகனளத் ேர வைாழத்துகிரறன்.

- தைராசு ஷயாம்.

11ஆவைது ஆண்டில் அடிமயடுத்து னவைக்கும் 
காக்னகச்சிறகினிரல இேழுக்கு மநஞ்சம் நினறந்ே 
வைாழத்துக்கள்.

- டியூசிஎஸ்.�தமொ�ன்.

ோழத்துகள்... -சகதிசரேணன்.

ோழத்துகள். காக்னகயின் சிறகடிபபு 
மோடரட்டும்.

 - ஆழிபசந்தில்ொதைன்.

ோசித்ரேன். சிறபபு.

- மணி.அபிமானி.

மகிழச்சி அய்யா. இனணந்து இயங்குரவைாம். 
காக்னகயில் நானும் இருக்கிரறன் என்பதில் 
ஆைந்ேம் அனடகிரறன்.

- குருசாமி.

மிகச் சிறபபாை ஆசிரிய உனர. கண்டிபபாக 
பலனர இது எட்டும்.

- அருள்அமுதைன்.

அருனம அண்ரண!

- அப�ணசாமி.

மிகச்சிறபபாை ேனலயங்கம். வைாழத்துக்கள் 
ரோழர.

- �ஞசு.

அட்னடபபடம் நன்று. பாயிரம் உள்ளச் 
சுத்திரயாடும்  மிகுந்ே  கரிசைத்துடனும் 
எழுேபபட்டிருக்கிறது. காக்னக இன்னும் பல்லாண்டு 
பறக்கட்டும்.

- எழுததைாளர் இராமொதைன்

காக்னகக்குப பதிமைாரு வையது ஆைரே 
மேரியவில்னல காலம் எவவைளவு ரவைகமாக ஓடுகிறது. 

இனடயறாமல் ரமலும் ரமலும் 
ம ச றி வை ா க த்  ே ர ம ா க 
வைளரத்மேடுத்ேற்குப பாராட்டும்  
வைாழத்துக்களும். அட்னடபபடம் 
நன்றாக உள்ளது. வைாழத்துகள். 
நன்றி

- �ல்லடம் மாணககம்

காக்னக மோடரந்து பறந்திட 
வைாழத்துகள்.

- பஜயராமன்.கடலூர்

சச ரந்து பயணிபரபாம் 
இபபுத்ோண்டிலும்.. . உங்கள் 
சமூக அக்கனறக்கு மைம் நினற 

வைணக்கங்கள் வைாழத்துக்களுடன்.

- அருண.ொக�ட்டினம்

A very well thought out and clearly written piece.

- ச�ரா.சுகிர்தைாராஜா.லணடன்

உண்னமயாை காக்னகயின் எோரத்ேத்னேயும் 
ேமிழ சமூகத்தில் காக்னக நிகழத்தியுள்ள 
அனசவுகனளயும் அழகாக பதிவைாகியுள்ளது... 
மகிழச்சி காக்னக மமன்ரமலும் வைளர.. வைளர 
னவைபரபாம்.

- கவிமணி

I have received kakkai today.Excellent compilation.
congtatulations.It is not a small achievement .It is because 
of the commitment.I value It.Thank you so much.

- மு்னேர் க. �ழனிதது்ர

காக்னகயில் இம்முனற வைந்ே கனே - முன்ைடியான் 
என்மறாரு கனே படித்ரேன். மிக அருனமயாகக் 
கட்டனமக்கபபட்ட கனே. எைக்கு மிகவும் 
பிடித்திருந்ேது.

- க.ஆதைேன் படன்மார்க

மிக்க நன்றி ..! அருனமயாை இேழ ..உங்கள் நல்ல 
முயற்சிகள் மோடரட்டும். ரமலும் சில வைழக்கறிஞர 
நண்பரகளுக்கு அறிமுகம் மசய்து சந்ோ ரசரக்க 
ஏற்பாடு மசய்கிரறன் ..!

- ேழககறிஞர் சக.சுபபிரமணியன்.சகா்ே

ேணக்கம். ரோழர, ஐந்து ரபருக்காை ஒரு வைருட 
சந்ோ மோனகனய அனுபபுரவைன். முகவைரிகனள 
வினரவில் அனுபபுரவைன்.

தீனதையாளன். கனடா

�ந்ைா வைா்கை்யயும் முகைவரி்யயும் உடனுககுடன் 
அனுபபித்ைந்ை பைாழருககு கைாக்கையின் �ாரபில் நன்றி.

-ஆசிரியர்
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புரனவுஉத்திைபுத்திைன

சஙக இலக்கியததில் 
ஊறுகாய

ேழக்கம்ரபால் உேவிபரபராசிரியர 
குபபம்மாள் ேைது கல்லூரிக்கு வைாடனக 
ோனியில் பயணித்துக்மகாண்டிருந்ோர. 
ரேரேலில் மவைற்றிபமபற்று அரசு அனமத்ே 
இன்னறய முேல்வைரின் புனகபபடம் 
சானலரயாரப போனகயில் மேரிந்ேது. 
அவைரின் சிரித்ேமுகம் குபபம்மாவிற்கு 
ஒருவிேப புத்துணரச்சினய அளித்ேது.

அந்ே மாநகரில் மட்டுமல்ல ேமிழகத்தின் 
பல்ரவைறு மாவைட்டங்களிலும் ஜவுளி 
வி ய ா ப ா ரி க ன ள  உ ரு வை ா க் கி ய 
ஜவுளிக்கனடனயக் கடந்துமசல்னகயில் 
அக்கனடயின் மபயனரப பாரத்ே பின்பு 
குபபம்மாவிற்குத் ேன்னுனடய மபயர 
குறித்ே பல்ரவைறு ரகள்விகள் எழுந்ேை.

ேன்னுனடய மபயருக்குப பின்னுள்ள 
அ ர சி ய லி ல்  இ து வை ன ர  அ வை ள் 
பட்டதுயரங்கள் நிழலாடிை. ேன்னுனடய 
மபயனரக்ரகட்டவுடன் மற்றவைரகள் 
ேன்னிடம் காட்டும் விலக்குேனல அவைள் 
ஒவமவைாரு முனறயும் உணரந்ரே 
வைருகிறாள். என்ைோன் அறிவுஜீவியாக 
இருந்ோலும் மபயனரக் ரகட்டவுடன் 
குபனபயாக ஒதுக்கும் மனிேரகனள அவைள் 
கடந்ரே வைருகிறாள். அரே ரநரம் ேன் 
ே ந்னே  ேைக்கிட்டப மபயனரச் 
மசால்லிக்மகாள்வைதில் அவைளுக்குக் 
கரவைம் இருக்கத்ோன் மசய்ேது.

குபபம்மா மூன்றாவைது முனறயாகத் 
ேைது னகபனபனயத் திறந்து அதில் 
அந்ேக்ரகாபபு இருபபனே உறுதிமசய்து 
மகாண்டாள்.

“குமுதைம், குஙகுமம் தைவி்ர எநதைப புததைகமும் ்படிககாதை இநதை அம்மா என்ன தை்ேபபு சகாடுததிருப்பாஙக” 
எனக குப்பம்மாள் லயாசிததுக சகாண்டிருககும் லவ்ளயில், குப்பம்மாளின் லதைாழி வனஜா முதைல்வர 

அ்றககுச் சென்று திரும்பியிருநதைாள். அவளது முகததில் எ்தையும் அறிநதுசகாள்ள முடியாதை சூழ்நி்ேயில் 
க்டசி ஆளாக முதைல்வர அ்றககுள் நு்ழநதை குப்பம்மா, லதைரவுக குழுவிலிருநதை ஐநது ல்பருககும் 

ஆளுகசகாரு லகாபபி்னக சகாடுததைாள்.
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“அப்படின்னா இது இேங்க அ்ர்ெப்பறறி ல்பெலவண்டியசூழல் வருலம. அது ் ம்ம கல்வி நிறுவனததிறகுச் 
சிககோகுலம என இழுததைார. உடலன து்றததை்ேவர ஆமா ொர இேங்க அ்ரசு, விடுதை்ேபபுலிகள், 
அ்மதிப்ப்ட எனப ல்பசும்ல்பாது இநதிய இ்றயாண்்மககுச் சிககோயிடும். எனலவ, இநதைத தை்ேபபு 

லவண்டாம் ொர”

மத்தியப பல்கனலக்கழகத்தில் பயின்று மிக 
ஆரவைத்துடன் இக் கல்லூரியில்  உ ேவிப 
ரபராசிரியராகச் ரசரந்ே குபபம்மாள் இலக்கிய 
வைட்டம் ,  பனடபபிலக்கியப பயிற்சி எை 
மாணவைரகளின் திறனமனய வைளரக்க ரமற்கண்ட 
முயற்சிகள் அனைத்தும், முட்டுக்கட்னடகளால் 
முடங்கிபரபாக குபபம்மா கடந்ே ஐந்து ஆண்டுகளில் 
மபாதி சுமக்கும் கழுனேயாகரவை மாறிரபாயிருந்ோள். 
கல்லூரிக்கு வைருவைது, பாடம் நடத்துவைது, 
வினளயாட்டுவிழா, மகளிரதிைவிழா, வைருடத்திற்கு 
ஒருமுனற மாணவைரமன்றம் என்றளவில் அவைளும் 
முடங்கித்ோன் ரபாயிருந்ோள். குபபம்மாவிற்கு 
ரநற்று துனறத்ேனலவைர ேனலனமயில் நடந்ே 
ரபராசிரியர கூட்டம் ஆச்சரியமாக இருந்ேது. 
வைழக்கம்ரபால், “வைாங்கம்மா நாமமல்லாம் 
ஒருகுடும்பம் .  ஒத்துனமயா  இருக்கனும் . 
யாருக்காவைதுபிறந்ேநாள், திருமணநாள்ைா 
ரஹாட்டலுக்குப ரபாகனும். நல்லாசாபபடனும்” 
என்றுோன் ரபசுவைார எை எதிரபபாரத்துபரபாை 
குபபம்மாவிற்கு துனறத்ேனலவைர கூறிய மசய்தி 
ரபரின்ப அதிரச்சியாக இருந்ேது.

“ரநக் கமிட்டி வைருது. எபபடியாவைது இந்ே முனற 
ஏ கிரரடு வைாங்கிடனும்னு முேல்வைர மசால்லிட்டாரு. 
ஆைா அேவைாங்கனும்ைா கல்லூரியுனடய 
உள்கட்டனமபபு, மாணவைரகளுனடய சாேனை 
அ ே ல ா ம்  ே ா ண் டி  ப ணி பு ரி கி ன் ற 
ரபராசிரியரகளுனடய மசயல்பாடுகள் மராம்ப 
முக்கியம். அே எபபடி முடிவு பண்றாங்கைா 
ஒவமவைாரு ரபராசிரியரும் எத்ேை ஆய்வுக்கட்டுனரகள 
மவைளியிட்டிருக்கிறாங்க, எத்ேை புத்ேகங்கள் 
மவைளியிட்டிருக்கிறாங்க. அவுங்க பங்ரகற்ற 
கருத்ேரங்குகள் எத்ேனை அபபடினு பாரபபாங்க. 
அந்ேமாதிரி எந்ே சரட்டிஃபிரகட்டும் உங்ககிட்ட 
இருக்காதுனு எைக்குத் மேரியும். அேைால 
இபரபாதிக்கு நீங்க எல்லாம் ஆளுக்மகாரு 
கருத்ேரங்கம் பண்ணுை மாதிரி காட்டறேது ோம் 
நம்மளால மசய்யமுடியும். இதுக்காக நீங்க மராம்ப 
சிரமபபடரவைண்டாம். இபப ஆன்னலன்ல 
கருத்ேரங்கம் பண்றது மராம்ப ஈசி. ஆைா உங்களுக்கு 
இேபத்தி ஒன்னும் மேரியாதுனு எைக்குத் மேரியும். 
ஏைா எைக்கும் ஒன்னும் மேரியாது. ஆைா இதுக்கு 
ஒருவைழி இருக்கு. எைக்குத் மேரிந்ே நண்பர 
இருக்காரு. அவைருக்கிட்ட ஐயாயிரம்மகாடுத்ோ 
இன்விரடஷன், சரட்டிஃபிரகட் எல்லாம் அவுரு 
பாத்துபபாரு .  நீங்க  மசய்யரவைண்டியது 
ஒன்ரைஒன்னுோன். நானளக்கு கானலயில 
வைரும்ரபாது ஆளாளுக்கு ஒருபத்து ேனலபபு 

மரடிபண்ணிட்டு வைரரவைண்டியதுோன். நானளக்கு 
முேல்வைர ேனலனமயில் நடக்கற கூட்டத்துல 
அவைங்கவைங்க ேனலபப முடிவுபண்ணிடலாம். 
சரிங்கலாமா….” எை ேன் உனரனய முடித்ோர.

குபபம்மாளுக்குத் ேனலகால் புரியவில்னல. 
அவைளுக்குப பல்கனலக்கழக நினைவுகள் 
ஞாபகத்துக்கு வைந்ேை. முதுகனலமுேல் முனைவைர 
பட்டம்வைனர  ே ான்  படித்ே  க ாலத்தில் 
எத்ேனைஎத்ேனை ஆய்வைரங்கங்கள், கருத்ேரங்குகள், 
பயிற்சிபபட்டனறகள். அவைளது திறனமனய 
மவைளிக்காட்ட கினடத்ே ஒரு நல்ல வைாய்பபாகரவை 
இனேக் கருதிைாள். உடைடியாகத் ேன்னுனடய 
பல்கனலக் கழகபரபராசிரியருக்குத் மோனலரபசியில் 
மோடரபு மகாண்டாள். அவைர மூலம் அவைரகளது 
நண்பரகள் ேமிழநாடு மட்டுமல்ல மவைளிநாடு 
வைாழரபராசிரியரகள் எை அனைவைரிடமும் ரபசிய 
குபபம்மாளுக்குக் கடும் அதிரச்சியாய் இருந்ேது.

“நீ எந்ே உலகத்துல இருக்க? மகாரராைா 
க ாலத்துல  ஏறக்குனறய  ம ரண்டாயிரம் 
ேனலபபுகளுக்கு ரமல நினறய கல்லூரிகள்ல, 
இனணய வைழிக் கருத்ேரங்கம் நடத்தி முடிச்சிட்டாங்க. 
நல்லேனலபபுக்கு நான் எங்கரபாறது” ரகட்ட 
பல்கனலக் கழகப ரபராசிரியர இன்னறய சூழலுக்கு 
ஏற்றவைாறு ஒரு ஐந்து ேனலபபுகனளக் கூறிைார. 
விடியவிடிய ரயாசனை மசய்து இருபத்னேந்து 
ேனலபபுகனளத் ரேரவுமசய்து, இறுதியாகப 
பத்துேனலபபுகனள முடிவுமசய்ோள் குபபம்மாள். 
அதுோன் அவைள் னகபனபயில் ரகாபபினுள் 
இருக்கிறது.

இக்கருத்ேரங்கிற்கு யானரயானரமயல்லாம் 
அனழக்கலாம். எபபடிஎபபடிமயல்லாம் சிறபபாகச் 
மசய்யலாம் எை ரயாசித்துவைந்ே குபபம்மா, ேைது 
கல்லூரிவைாசலில் ோனி நின்றதும் சுயநினைவு 
திரும்பி, ோனியிலிருந்து இறங்கி, ேைது அலுவைலகம் 
ரநாக்கி நடக்னகயில், கல்வியறிவு மட்டுரம 
சமூகவிடுேனலக்கு வைழிவைகுக்கும் என்னும் உயரிய 
ரநாக்கத்திற்காக ஒடுக்கபபட்ட மக்களுக்காக 
ோன்பணியாற்றும் கல்லுரினய நிறுவிய நிறுவைைரின் 
சினலனய, வைழக்கம்ரபால் வைணங்கிவிட்டு ேைது 
அனறக்குச் மசன்றாள்.

அன்று வைழக்கத்திற்கு மாறாக, குபபம்மாவின் 
அலுவைலகம் மிகவும் பரபரபபாக இருந்ேது. சகப 
ரபராசிரியர அனைவைரும் னகயில் ரகாபபுகளுடன் 
குறிபரபடுகளில் குறிபமபடுத்துக் மகாண்டிருந்ேைர.

முேலாவைோக, அவைரகளில் மூத்ேரபராசிரியர 
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முேல்வைர அனறக்கு அனழக்கபபட்டார. உடரை 
அடுத்து ரபாகரவைண்டிய கமலம் பரபரபபின் 
உச்சத்தில் மடக்மடக்மகைத் ேண்ணீர குடித்ோள். 
குபபம்மா ேைது சகபரபராசிரினய வைைஜாவிடம் 
ரபச்சு மகாடுத்ோள்.

“நீ என்ை ேனலபபுடி ரேரவு மசஞ்சி இருக்க” 
எைக் ரகட்டேற்கு அவைள் ஏரோ மும்முரமாகப 
படிபபதுரபால் குபபம்மாளின் ரகள்வினயத் 
ேவிரத்ோள்.

முேல்வைர அனறக்குச் மசன்ற மூத்ேரபராசிரியர 
மலரந்ே முகத்துடன் அனறக்குத் திரும்பி “ஒரர 
ேனலபபுோன் மகாண்டுரபாரைன். முேல்வைர நல்ல 
ேனலபபுனு மசால்லி ஓக்ரக மசால்லிட்டாரு. 
மசான்ை உடரை என்ை ேனலபபுனு வைைஜா 
ரகட்டா. அது ச்ஸமபன்்ஸ. அே நான் இபப 
மசால்லமாட்டன். இந்ே ேனலபப நானும் என்ரைாட 
வீட்டுக்காரு, அவைரு பிரண்டு, ஒரு ஐ. ஏ. எ்ஸ ஆபீஸர, 
ஒரு ஐ. பி. எ்ஸ ஆபீஸர எல்லாம் ரசரந்து முடிவு 
பண்ணிரைாம்” எைக் கூறிய மூத்ேரபராசிரியர 
முகத்தில் ஒரு மபருமிேம் மேரிந்ேது.

“குமுேம், குங்குமம் ேவிர எந்ேப புத்ேகமும் 
படிக்காே இந்ே அம்மா என்ை ேனலபபு 
மகாடுத்திருபபாங்க” எைக் குபபம்மாள் ரயாசித்துக் 
மகாண்டிருக்கும் ரவைனளயில், குபபம்மாளின் ரோழி 
வைைஜா  முேல்வைர  அனறக்குச்  ம சன்று 
திரும்பியிருந்ோள். அவைளது முகத்தில் எனேயும் 
அறிந்துமகாள்ள முடியாே சூழநினலயில் கனடசி 
ஆளாக முேல்வைர அனறக்குள் நுனழந்ே குபபம்மா, 
ரேரவுக் குழுவிலிருந்ே ஐந்து ரபருக்கும் ஆளுக்மகாரு 
ரகாபபினைக் மகாடுத்ோள்.

ரகாபபினைப பிரித்ே கல்லூரி முேல்வைர 
புலம்மபயர ேமிழரகளின் வைாழவியல் என்னும் 
முேல் ேனலபனபப படித்ேவுடன், துனறத்ேனலவைர 
மபரியசாமி, “சார இது நல்ல ேனலபபு சார. இபப 
இருக்கற சூழநினலயில இே பத்தி ரபசறது சரியா 
இருக்கும்” என்றார.

“மபரியசாமி புலம்மபயர ேமிழரகள் அபபடின்ைா 
இது ஈழத்ேமிழரகனளக் குறிக்கும்ோரை” எை 
முேல்வைர ரகட்டேற்கு, “ஆமா சார” எைத் 
துனறத்ேனலவைர மசான்ைார.

“அபபடின்ைா இது இலங்னக அரனசபபற்றி ரபச 
ரவைண்டியசூழல் வைருரம. அது நம்ம கல்வி 
நிறுவைைத்திற்குச் சிக்கலாகுரம எை இழுத்ோர. 
உடரை துனறத்ேனலவைர ஆமா சார இலங்னக அரசு, 
விடுேனலப புலிகள், அனமதிபபனட எைப 
ரபசும்ரபாது இந்திய இனறயாண்னமக்குச் 
சிக்கலாயிடும். எைரவை, இந்ே ேனலபபு ரவைண்டாம் 
சார”

எைத் ரோனசனயத் திருபபிப ரபாட்டார. 
மபரியசாமி ேலித் இலக்கியம் இந்ேத் ேனலபபு எை 
இழுபபனே உணரந்து மகாண்ட துனறத்ேனலவைர,

“சார ேலித்இலக்கியம் பத்தி ரபசிைா ேலித் 
ேனலவைரகனள யானரயாவைது கூபபிட ரநரிடும். 
அபப ேமிழத்ரேசியம், திராவிடத்ரேசியம், 
இந்தியத்ரேசியம் ரபான்ற சிக்கல்கள் வைரும். அது 
இல்லாம ேலித்ேனலவைரகள் ரபசுவைனே நமது கல்லூரி 

நிரவைாகம் ஒத்துக்காது. அேைால ரவைறேனலபபு 
இருந்ோ பரவைாலசார” என்றார அவைர. அயல் ேமிழ 
இலக்கியம், விளிம்புநினல இலக்கியம் எை ஒவமவைாரு 
ேனலபபாக வைாசித்துவிட்டு, ரகாபபினை மூடிய 
முேல்வைர, “இந்ே ேனலபபுலாம் ரவைண்டாம். 
மபரியசாமி முேல்ல ஒரு அம்மா வைந்ோங்கள்ல அது 
என்ை ேனலபபு? எை ரயாசிக்கும்ரபாது, மபரியசாமி 
முண்டியடித்துக்மகாண்டு “சங்க இலக்கியத்தில் 
ஊறுகாய்” மிக நல்ல ேனலபபுசார” என்றார.

“அந்ே ேனலபபுல முக்கிய விஷயம் ஊறுகாய். 
சார இதுல இலக்கியம் மட்டும் இல்ல, இலக்கணமும் 
இருக்கு. ஊறுகாய் என்பது வினைத்மோனக. 
ஊறுகாய், ஊறுகின்றகாய், ஊறும்காய் எை அது 
முக்காலத்துக்கும் மபாருந்தும் சார” எைத் துனறத் 
ேனலவைரின் அடுத்ே நினலயிலுள்ள நல்ல ரபராசிரியர 
ேைது ேமிழபபுலனமனய மவைளிபபடுத்திைார.

“மபரியசாமி இந்ேமாதிரி ரயாசிச்சி மத்ே நாலு 
்ஸடாபபுக்கும் நீங்கரள ஒரு நல்லேனலபபா 
மசால்லிடுங்க. ஓக்ரக சார.நான் உடரை மசால்றன் 
சார.”

இதிகாசத்தில் ஊறுகாய், பதிமைண்கீழக் 
கணக்கில் ஊறுகாய், ஐம்மபருங்காபபியத்தில் 
ஊறுகாய் எை ரயாசிக்கும்ரபாது, துனறத் 
ேனலவைருக்கு அடுத்ே நினலயிலுள்ள நல்ல 
ரபராசிரியர “ஐஞ்சிறுகாபபியத்தில் ஊறுகாய்” 
எைக் கனடசித் ேனலபனபயும் உறுதிமசய்ோர.

ஒருமைோய் ேனலபபு முடிவு மசய்ே மபருமிேம் 
முேல்வைர முகத்தில் மேரிந்ேது. முேல்வைரிடம் 
துனறத்ேனலவைர, “ஐயா ஒரு சின்ை விண்ணபபம். 
கருத்ேரங்கம் முடிந்ே பின்ைாடி, இனேமயல்லாம் 
மோகுத்து, ஊறுகாயும் இலக்கியமும் எைப 
புத்ேகமாக மவைளியிட்டால், நமது கல்லூரிக்கு 
நல்லமபயர கினடக்கும் எைப மபருமிேத்துடன் 
மசான்ைார”.

துனறத்ேனலவைரின் அடுத்ே நினலயிலிருந்ே நல்ல 
ரபராசிரியர இந்ேக் கட்டுனரகளில் யாராவைது 
பாரபபைர ஊறுகாய் , நாடாரஊறுகாய் , 
பனறயரஊறுகாய் எை எழுதிவிட்டால் மபரும் 
சிக்கல்கள் ஏற்படும் எைத் ேைது அறிவுத்திறத்னே 
மவைளிபபடுத்திைார.

ஆழந்ே ரயாசனைக்குப பின், கருத்ேரங்கம் 
முடிந்ேபபின் மீண்டும் ஒரு குழு அனமத்து சாதியம் 
இல்லாே ஊறுகாய்மோடரபாை கட்டுனரகனள 
மட்டுரம ரேரவுமசய்து மவைளியிடுரவைாம் எைக் 
கூட்டத்தில் முடிவுமசய்ோர கல்லூரிமுேல்வைர.

குபபம்மாள் அன்று மானல வீட்டிற்குத் 
திரும்புனகயில் வைழக்கம்ரபால் அபபுகழபமபற்ற 
கல்லூரியின் நிறுவைைராை அந்ே உயரிய மனிேர 
சினலயாகரவை இருந்ோர. ஆைால் ோனியில் 
பயணிக்கும் குபபம்மாளின் இேயம் மட்டும் கல்லூரி 
முேல்வைர அனறயில் பலமணி ரநரம் மோடரந்து 
நின்றுமகாண்ரட இருந்ே காரணத்திைால் ஏற்பட்ட 
கால்வைலியும் ோண்டி வைலித்ேது.

=
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இந்தியாவின் பல நகரங்களில் மமட்ரரா ரயில் 
ஓடிக்மகாண்டிருக்கிறது. ரமலும் பல நகரங்களில் 
கட்டுமாைத்தில் இருக்கிறது .  இவைற்ரறாடு 
ஒபபிடுனகயில் மசன்னை மமட்ரராவுக்குப பல 
சிறபபுகள் உள்ளை. அவைற்றுள் குறிபபிடத்ேக்கது 
மசன்னை மமட்ரரா ரயிலின் முேற் கட்டத்தில் 
அனமக்கபபட்டிருக்கும் 45 கி.மீ பானேயில் 
கிட்டத்ேட்ட சரிபாதி சுரங்கப பானேயாகும். 
மசன்னை மமட்ரரா ரயிலின் முேற்கட்டம் இரண்டு 
வைழித்ேடங்களால் ஆைது. முேல் வைழித்ேடம் 
வைண்ணாரபரபட்னடயிலிருந்து மண்ணடி, 
பாரிமுனை, மசன்ட்ரல், அண்ணாசானல வைழியாக 
விமாைநினலயத்னே அனடயும். இரண்டாவைது 
வைழித்ேடம் மசன்ட்ரலில் மோடங்கி பூந்ேமல்லி 
மநடுஞ்சானல ,  நூறடி சானல வைழியாக 
பரங்கிமனலனய அனடயும். இரண்டு ேடங்களிலுமாக 
மமாத்ேமுள்ள 32 நினலயங்களில் 20 நினலயங்கள் 
சுரங்க நினலயங்கள்.

இந்தியாவில் சமடவரா ரயில்

சுரங்க ரயில் அனமபபேற்குக் கால ோமேம் 
ஆகும்- ரமம்பாலப பானேனயக் காட்டிலும் 
இரண்டு மடங்கு. கட்டுமாைச் மசலவும் அதிகம்- 
ரமம்பாலப பானேனயக் காட்டிலும் மூன்று மடங்கு. 
ரமலும் ரமம்பால ரயினலப ரபால மவைளிக் காற்றும், 
மவைளிச்சமும் சுரங்க ரயில் நினலயங்களில் 

கட்டுரைமு இைா�னாதனMu.Ramanathan@gmail.co

உலகின தை்லசிறந்தை 
சமடவரா ரயில் நி்லயஙகளின படடியலில் 

சசன்ன

சாத்தியமில்னல. ஆகரவைோன் இந்தியாவின் பல 
நகரங்களும், முழுவைதுமாகரவைா அல்லது அதிக 
பட்சமாகரவைா ரமம்பால ரயினல நாடுகின்றை. 
னஹேராபாத், மகாச்சி, மநாய்டா, குரகான் முேலாை 
நகரங்களின் மமட்ரரா முழுவைதும் ரமம்பாலப 
பானேயாலாைது. மபங்களூர, லக்ரைா, மஜய்பூர 
நகரங்களில் சுரங்க ரயில் உண்டு, ஆைால் அவைற்றின் 
நீளம் மிகக் குனறவைாைது. மும்னபயின் ஏழு 
ேடங்களில் ஒன்ரற ஒன்றுோன் சுரங்க ரயில். டில்லி, 
மகால்கத்ோ மமட்ரராக்களில் கணிசமாை சுரங்க 
ரயில் பானே உண்டு, எனினும் மசன்னை 
மமட்ரரானவைப ரபால் பாதிக்கும் அதிகமில்னல. 
இந்தியாவிற்கு மவைளிரய பாரத்ோல் நினலனம 
ரநரமாறாைது. லண்டன், நியூயாரக், மா்ஸரகா, 
பாரி்ஸ, ஹாங்காங், சிங்கபபூர, மபய்ஜிங், ஷாங்காய் 
என்று வைளரந்ே நகரங்கள் அனைத்தும் மமட்ரரா 
ரயினலப பூமிக்குக் கீரழோன் அனமத்திருக்கின்றை.

உலசகஙகும் சுரஙக ரயில்

உலகின் முேல் மமட்ரரா ரயில் ஓடியது 
லண்டனில். 150 ஆண்டுகளுக்கு முன். சுரங்கங்களும் 
நினலயங்களும் வைட்ட வைடிவில் கட்டபபட்டோல் 
ஆதிநாள் முேல் லண்டன் மமட்ரரா ரயில் ‘ட்யூப’ 
என்ரற அனழக்கபபடுகிறது. 402 கி.மீ நீளமும் 270 
நினலயங்களும் மகாண்ட ட்யூபில் ஒவமவைாரு 
நாளும் சராசரியாக 40 லட்சம் பயணங்கள் 
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ரமற்மகாள்ளபபடுகின்றை.

நியூயாரக் நகரத்தின் மமட்ரரா ரயில் ‘சபரவை’ 
என்றனழக்கபபடுகிறது. உலகிரலரய அதிகமாை 
மமட்ரரா நினலயங்கனளக் மகாண்டது. 424 
நினலயங்கள். 1904ஆம் ஆண்டு ரசனவைனயத் 
மோடங்கிய நியூயாரக் சபரவையின் ேற்ரபானேய 
நீளம் 380 கிமீ.

மபய்ஜிங் சபரவைோன் உலகிரலரய அதிகப 
பயணிகனளச் சுமக்கிறது. நாமளான்றுக்கு 
சராசரியாக 1 ரகாடிப பயணங்கள். 608 கிமீ நீளத்தில் 
370 நினலயங்கள் வைழியாகப பயணிக்கிறது மபய்ஜிங் 
சபரவை.

ரமற்கூறிய நகரங்கரளாடு ஒபபிடுனகயில் 
ஷாங்காய் மமட்ரரா ரயில் இளனமயாைது. 
1993இல்ோன் ரசனவைனயத் மோடங்கியது. ஆைாலும், 
நாலுகால்ப பாய்ச்சலில் முன்ரைறி இன்று 

உலகிரலரய அதிக நீளமாை மமட்ரரா ரயில் 
ேடங்கனளக் மகாண்டிருக்கிறது – 644 கிமீ.

லண்டன் (1863), பாரி்ஸ (1900), நியூயாரக் (1904), 
ரடாக்கிரயா (1927), மா்ஸரகா (1935) முேலாை 
மமட்ரரா ரயில்கள் பழனமயாைனவை. எனில், 
மமட்ரர ா க்  கட்டுமாைம்  சூடுபிடித்ேது 
அறுபதுகளுக்குப பிற்பாடுோன். மபய்ஜிங் (1969), 
ஹாங்காங் (1970), சிங்கபபூர (1987), ஷாங்காய் (1993) 
முேலாை நகரங்களில் மமட்ரரா ரயில் அடுத்ேடுத்து 
உருவைாைது. இவைற்றில் அதிகமும் சுரங்க ரயில்கள்ோம். 
ஏன்?

சுரஙக ரயில் ஏன சிறந்தைது?

ஏமைனில், சுரங்க மமட்ரரா, ஒரு நகரின் 
கட்டனமபபிற்கு ஊறு வினளவிபபதில்னல. 
பல்லுயிரப மபருக்கத்திற்குத் ேனடயாக 
இருபபதில்னல. சானலப ரபாக்குவைரத்திற்கு 
இனடயூறாக இருபபதில்னல. சுற்றுச் சூழலுக்குக் 
ரகடு மசய்வைதில்னல.

ரமலும், ஒரு நகரம் விரிவைனடகிறரபாது 
அேற்ரகற்றாற் ரபால் மபாதுப ரபாக்குவைரத்து 
வைசதிகளும் விரிவைனடய ரவைண்டும். வைளரச்சியனடந்ே 
நகரங்கள் பூமிக்குக் கீழ இடம் ரேடிப ரபாவைது 
நீண்ட காலமாகரவை நடந்து வைருகிறது.

மமட்ரரா ரயில் ரபான்ற உள்கட்டுமாைப 
பணிகளின் வைடிவைனமபபு ஆயுள்- 120 ஆண்டுகள். 
நன்றாகப பராமரிக்கபபட்டால் அனேக் காட்டிலும் 
அதிக காலமும் நீடித்திருக்கும். அேற்ரகற்ற விேமாக 
அனவை வைடிவைனமக்கபபடுகின்றை, ேரமாை 
கட்டுமாைப மபாருட்கள் பயன்படுத்ேபபடுகின்றை.

குறுகலாை மேருக்களில் ரமம்பால ரயினலக் 
கட்டிைால் வீதியின் பயன்பாடும் அகலமும் 
குனறந்து ரபாகும். அோவைது நூறாண்டு காலத்திற்குக் 
குனறந்து ரபாகும். சானலயின் பனழய அகலத்னே 
ஒரு காலத்திலும் மீட்மடடுக்க முடியாது என்று 
மபாருள்.

அடுத்ேோக, சுரங்க ரயிலால் மநரிசலாை 
சானலகளில், சானலக்கு ரமல் பயணித்துக் 
மகாண்டிருக்கும் பயணிகளின் கணிசமாை ரபனர 
பூமிக்குக் கீழ கடத்திவிட்டு, அேன் மூலம் சானலயின் 
மநரிசனலக் குனறக்க முடிகிறது. அந்ேப பயணிகள் 
ச ானலயின் ரமல்  பி ற  வை ா கைங்களில் 
பயணித்திருந்ோல் உண்டாகக்கூடிய சுற்றுச் சூழல் 
மாசிற்கு வினட மகாடுக்க முடிகிறது.

மசன்னை ரபான்ற மநடிய வைரலாறு உள்ள 
நகரங்களில் பாரம்பரியக் கட்டிடங்கள் மிகுந்திருக்கும். 
அவைற்னறப பாதுகாபபதும் அவைற்றின் ரோற்றப 
மபாலிவிற்குக் குந்ேகம் ரநராமல் ரபாற்றுவைதும் 
அவைசியம். பாரி முனையில் அனமந்திருக்கும் உயர 
நீதிமன்றம் 125 ஆண்டு காலப பழனம மிக்க 
பராம்பரியச் சிறபபு மிக்க கட்டிடம். அங்ரக சுரங்க 
ரயில் நினலயம்ோன் கட்டபபட்டிருக்கிறது. மாறாக 
நீதிமன்றக் கட்டிடத்திற்கு முன்ைால் ரமம்பால 
ரயில் கட்டபபட்டிருந்ோல், அது நீதிமன்றக் 
கட்டிடத்தின் மபாலிவைாை ரோற்றத்னே 
மனறத்திருக்கும்.
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அது ரபாலரவை கீழபபாக்கம் மருத்துவைக் கல்லூரி, 
எழும்பூர ரயில் நினலயம், பச்னசயபபன் கல்லூரி 
எதிரில் உள்ள மசயிண்ட் ஜாரஜ் பள்ளி முேலாை 
இ ட ங் க ளி லு ம்  சு ர ங் க  நி ன ல ய ங் க ர ள 
கட்டபபட்டிருக்கின்றை. நினலயத்திற்குச் மசல்லும் 
வைாயில்களும், அவைற்றின் தூண்களும் சுவைரகளும் 
கலசங்களும் வைனளவுகளும், அருகானமயில் உள்ள 
பராம்பரியக் கட்டிடங்களுக்கு இனசவைாை 
ரோற்றத்துடன் வைடிவைனமக்கப பட்டிருக்கின்றை.

மசன்னை மசன்ட்ரல் மமட்ரரா ரயில் 
நினலயத்னேச் சுற்றிலும் மசன்னை நகரின் 
வைரலாற்றுச் சிறபபுமிக்க கட்டிடங்கள் அணி 
மசய்கின்றை. மாநகராட்சி இயங்கும் ரிபபன் 
மாளினக 1913இல் கட்டபபட்டது. அடுத்துள்ளது 
டவுன் ஹால் என்றனழக்கபபட்ட விக்ரடாரியா 
அரங்கம் (1883), அேற்கடுத்ேது மசன்னை மசன்ட்ரல் 
ரயில் நினலயம்(1873). எதிரச் சாரியில் உள்ள 
சுற்றுலாத்துனறயின் ‘ஓட்டல் ேமிழநாடு’ இயங்கி 
வைரும் ராமசாமி சத்திரமும் (1901), அேற்கடுத்துள்ள 
சித்திக் சிராய் கட்டிடமும் ஒரு காலத்தில் 
ரயில் பயணிகளுக்காை சத்திரங்களாக 
இருந்ேனவை .  முன்ைனே இந்துப 
பயணிகளும் பின்ைனே மு்ஸலீம் 
பயணிகளும் பயன்படுத்தி இருக்கிறாரகள். 
இந்ேப பாரம்பரியக் கட்டிடங்களுக்கு 
எதிராகப பூந்ேமல்லி சானலயில் 
ரமம்பால ரயில் அனமக்கபபட்டிருந்ோல் 
என்ைவைாகியிருக்கும்?

சுந்ேர ராமசாமியின் ரஜ.ரஜ.சில 
குறிபபு களில்  ஒரு  வைரி  வைரும் . 
“ஒவமவைான்னறயும் நன்றாகப பாரக்க, 
அது அேற்காை இனடமவைளிகள் 
ரவைண்டும். சில சமயம் காலத்தின் 
இனடமவைளி. சில சமயம் தூரத்தின் 
இ ன ட ம வை ளி . ”  ர ம ற் மச ா ன் ை 
கட்டிடங்களுக்கு முன்ைால் ஒரு 
ரமம்பால ரயில் கட்டபபட்டிருந்ோல் 
அந்ே  ‘தூரத்தின் இனடமவைளி ’ 
எபரபானேக்குமாக நஷ்டபபட்டிருக்கும். 
ரமலும் பூந்ேமல்லி சானலயின் அகலமும் 
குனறந்திருக்கும்.

மபங்களூரில் முபபோண்டு காலமாக 
வைசிக்கும் எைது நண்பர ஒருவைர அந்நகரின் பிரோை 
சானலயாை எம்.ஜி.ரராடின் புராேைமும், அழகும், 
பயன்பாடும் ரமம்பால மமட்ரரா ரயிலால் 
என்மறன்னறக்குமாகக் குனறபட்டு விட்டோகவும், 
சானலயின் முகச் சாயரல மாறிப ரபாய் 
விட்டோகவும் புகார மசால்கிறார. மசன்னை 
வைாசிகளுக்கு இபபடிக் குனறபட்டுக்மகாள்ள 
ரவைண்டியிராது. ஒபபீட்டளவில் அகலமாைதும், 
சமீப காலத்தியதுமாை நூறடி சானலயில் ரமம்பால 
ரயிலும், குறுகலாைதும், பழனமயாைதுமாை 
அண்ணா சானலயிலும் பூந்ேமல்லி சானலயிலும் 
சுரங்க ரயிலும் அனமக்கபபட்டிருக்கிறது.

சுரங்க ரயில் நினலயத்தின் இன்மைாரு சாேகமாை 
அம்சம் நினலயத்னே அடுத்துள்ள சானலகளிலிருந்தும் 

பிரோைக் கட்டிடங்களிலிருந்தும், ரபருந்து- புறநகர 
ரயில் நினலயங்களிலிருந்தும் சுரங்கப பானே 
மூலமாகரவை மமட்ரரா நினலயத்னே அனடய 
முடியும். இேற்கு இரண்டு மசன்னை மமட்ரரா 
நினலயங்கனள எடுத்துக்காட்டலாம். அனவை: உயர 
நீதிமன்ற மமட்ரரா நினலயமும் மசன்னை 
மசன்ட்ரல் மமட்ரரா நினலயமும். இவவிரண்டு 
நினலயங்கனளயும் அருகானமயில் உள்ள 
கட்டிடங்கள், ரபருந்து-ரயில் நினலயங்களிலிருந்து 
சுரங்க வைழியாகரவை அனடய முடியும். உயரநீதிமன்ற 
மமட்ரரா நினலயத்திலிருந்து மசன்னை உயர 
நீதிமன்ற வைளாகத்னேயும், டாக்டர அம்ரபத்கார 
சட்டக் கல்லூரி வைளாகத்னேயும் அனடய முடியும். 
எதிரச் சாரியிலிருக்கும் குறளகக் கட்டிடத்னேயும் 
பிராட்ரவை ரபருந்து நினலயத்னேயும் அனடய 
முடியும். நினலயத்னேச் சுற்றியுள்ள என்.எ்ஸ.ஸி 
ரபா்ஸ சானலனயயும், எ்ஸபிளரைட் சானலனயயும், 
முத்துசாமி சானலனயயும் சுரங்கப பானேகளாரலரய 
அனடய முடியும். இது ரபாலரவை மசன்னை 

மசன்ட்ரல் மமட்ரரா ரயில் நினலயத்திலிருந்து 
சுற்றியுள்ள ரயில் நினலயங்களாை மசன்ட்ரல் ரயில் 
நினலய த்னே யும்  மூ ர ம ா ர க்மகட்  ரயில் 
நினலயத்னேயும் பூங்கா ரயில் புறநகர ரயில் 
நினலயத்னேயும் பூங்கா நகர பறக்கும் ரயில் 
நினலயத்னேயும் அனடய முடியும். சானலயின் 
ரபாக்குவைரத்து மநரிசல்கனள ரநரிட ரவைண்டாம்.

கடடுமான காலம்

எல்லாம் சரிோன். ஆைால் சுரங்க ரயில் 
நினலயத்னேக் கட்டி முடிபபேற்குள் மக்களுக்கு 
ரநரிடும் சிரமங்கனளச் சிலர சுட்டிக் காட்டுகின்றைர. 
சானலனய மறித்து ரயில் நினலயத்னே அனமக்கும் 
ரபாது குடிநீர, கழிவு நீரக் குழாய்கனளயும், மனழ 
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நீரக் கால்வைாய்கனளயும், மின்சாரத் மோனலத் 
மோடரபுக் ரகபிள்கனளயும் இடம் மாற்ற ரவைண்டும். 
சானலப ரபாக்குவைரத்னே மனட மாற்ற ரவைண்டும். 
அதிலும் குறிபபாக மசன்னை நகரின் வீதிகள் 
குறுகலாைனவை. ரமலும் மசன்னையின் நிலத்ேடி 
நீர, மடல்லினயப ரபாலல்லாமல், கிட்டத்ேட்ட 
நிலமட்டத்திற்குக் கீரழரய இருக்கிறது. மசன்னையின் 
நிலவியலும் ஒரு காரணம். மாறுபட்ட பண்புனடய 
நிலவியனல அடுத்ேடுத்து எதிரமகாள்ள ரவைண்டும். 
இது சுரங்கம் ரோண்டுவைேற்குச் சிரமமாைது.

இேைாமலல்லாம் கட்டுமாை காலத்தில் 
பயணிகள் சிரமபபட்டாரகள். புகாரகள் எழுந்ேை. 
இபபடியாை புகாரகள் மசன்னையில் மட்டுமில்னல, 
மமட்ரரா ரயில் ரசனவைக்கு உலகப புகழ மபற்ற 
ஹாங்காங்கிலும் எழுந்ேது. அது 1975ஆம் ஆண்டு. 
மமட்ரரா ரயில் பணிகள் நடந்து மகாண்டிருந்ேை. 
முேல் ரயில் ஓடுவைேற்கு இன்னும் நான்காண்டுகள் 
இருந்ேை. மபாதுமக்களில் சிலர சானலப 
ரபாக்குவைரத்து மனட மாற்றபபடுவைது குறித்துக் 
குனறபட்டுக் மகாண்டாரகள். அபரபாது ஹாங்காங் 
மமட்ரரா ரயிலின் ேனலவைராக இருந்ேவைர ஓர 
ஆங்கிரலயர. நாரமன் ோம்ஸன். அவைர ஒரு சீைப 
பழமமாழினய உோரணமாகச் மசான்ைார, ‘ஒரு 
மரத்னே வைளரபபேற்கு 10 ஆண்டுகள் ரவைண்டி 
வைரும் ;  ஆைால்  அேன் பயன்பாட்னட 
காலாகாலத்திற்கும் தூய்க்கலாம்’ . நாரமன் 
மசான்ைார: ‘ஒரு மமட்ரரா ரயில் நினலயத்னேக் 

கட்டி முடிக்க 10 ஆண்டுகள் ரேனவையில்னல. ஒரு 
மரத்னேப ரபால் அனே வைளரத்துவிட்டால் அது 
பல ேனலமுனறகளுக்குச் ரசனவை மசய்யும்’. மசய்கிறது

சசன்ன சமடவரா- இரண்்டாம் கட்டம்

ஒரு நகரத்தில் எல்லாப பகுதிகனளயும் 
இனணக்கும் வைனலபபின்ைலாக மமட்ரரா அனமய 
ரவைண்டும். மசன்னை மமட்ரராவின் இரண்டாம் 
கட்டம் அனேச் மசய்யும். முேல் கட்டத்தில் இரண்டு 
ேடங்கள் இருக்கின்றை. இரண்டாம் கட்டத்தில் 
மூன்று ேடங்கள் இருக்கும். ேடம்-3 மாேவைரத்தில் 
மோடங்கும். மபரம்பூர, கீழபாக்கம், ராயபரபட்னட, 
அனடயாறு, ரசாழிங்கநல்லூர வைழியாக சிபகாட் 
மோழிற்ரபட்னடனய அனடயும். ேடம்-4 கலங்கனர 
விளக்கத்தில் மோடங்கும். மயிலாபபூர, நந்ேைம், 
ரகாடம்பாக்கம், வைடபழனி வைழியாக பூந்ேமல்லினய 
அனடயும். ேடம்-5 மாேவைரத்தில் மோடங்கும். 
மகாளத்தூர, திருமங்கலம், ஆலந்தூர, மடிபபாக்கம் 
வைழியாக ரசாழிங்கநல்லூரில் வைந்து ரசரும். 
இரண்டாம் கட்டத்தின் நீளம் 119கிமீ. இதில் 43கிமீ 
சுரங்க ரயில் பானேயாக இருக்கும். அோவைது 35% 
சுரங்கப பானேயாக இருக்கும். முேற் கட்டத்ரோடு 
ஒபபிடுகிற ரபாது சுரங்க ரயிலின் நீளம் குனறவைாைது. 
ஆைால் பிற இந்திய நகரங்கனள ஒபபிடுகிற ரபாது 
இந்ே விகிேம் அதிகம்ோன்.

உலக சமடவரா சசன்ன சமடவரா

உலகின் பல நகரங்கள் மமட்ரரா ரயினலக் 
குறிபபாக சுரங்க ரயினல அனமத்து வைருகின்றை. 
2012-இல் சுரஜா, குன்மிங், ஹாங்ரஜா முேலாை சீை 
நகரங்களில் மமட்ரரா ரயில் ஓடத் மோடங்கியது. 
அரே ஆண்டு மபரு-வின் லிமா நகரத்திலும் 
ஆபபிரிக்க நகரமாை அல்ஜியாரசிலும் மமட்ரரா 
நினலயங்கள் திறக்கபபட்டை. எண்மணய் வைளமிக்க 
மத்திய கிழக்கு நாடுகளும் மமட்ரரா ரயில் 
ேடங்கனளக் கட்டனமத்ேை. அவைரகளது காரகளில் 
நிரபப ரவைண்டிய எண்மணயின் வினல அங்கு 
மலிவுோன். மபரும் ரபாக்குவைரத்து மநரிசலும் 
இல்னல. ஆைாலும் சுற்றுச் சூழல் அக்கனறயுடன் 
அந்ே நாடுகள் மமட்ரரா ரயில் ேடங்கனள அனமத்து 
வைருகின்றை. துபாய் மமட்ரரா 2009இல் மோடங்கியது. 
இபரபாது அபுோபி, ரோஹா, பஹனரன், ரியாத், 
குனவைத் நகரங்களிலும் மமட்ரரா உருவைாகி வைருகிறது. 
இந்ரோரைசியாவின் ஜக்காரோ, வைங்க ரேசத்தின் 
டாக்கா நகரங்களிலும் மமட்ரரா பணிகள் நடந்து 
வைருகின்றை.

மசன்னை மமட்ரராவின் இரண்டாம் கட்டப 
பணிகள் நினறவைனடயும்ரபாது அது உலகின் ேனல 
சிறந்ே மமட்ரரா ரயில் நினலயங்களின் பட்டியலில் 
இடம் மபற்றுவிடும். ஏமைனில் அேன் நீளம் உலகின் 
பல மபரு நகர மமட்ரரானவை எட்டியிருக்கும். 
கூடரவை அவைற்றுள் கணிசமாைனவை சுரங்க ரயில் 
ேடமாகவும் இருக்கும்.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர, வோறியாளர
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கடலைப் பார்ககாத நாளும் ஒரு நாளா?
இப்படி நீதான் என்ககுள் வெறி ஏத்துொய்.
ஆனால் ப்ககத்தில் இருந்தும் என்லன இழுத்துப் பபாய்்க காடடமாடடாய்.
பெலை பெலைவென்பறே என்லன ஓடவிடுொய்.

என் அருலம மூலளபெ!
உன் பதரவு எப்வபாழுதும் இப்படித்தான் இரு்ககிறேது.
உடனடிொக என்ன பென் கிலட்ககும். 
அதற்குத்தான் உன் அகராதியில் முதலிடம்
எதிலும் எப்வபாழுதும் என்ன பென் என்பறே அளந்து
அளந்து அள்கக முடிொ ொழலெ
அட்ககி ஒடு்ககி
ஒழித்துவிடடாய் நீ.


தஙகத் திரெத்தால் ஒவவொரு்ககுள்ளும் பெகம் தீப்பிடித்வதரிகிறேது.
பெகமாக என்லனத் தாண்டிச் சீறிப் பாய்ந்து வென்றோன்.
எதிபர அபதபபால் பெகத்பதாடு ஒருென்!
இருெரும் பதடடம் பதரளவும் இல்ைாமல் நடன்ககலை பபாை 
உடலை ெலளத்துச் ெமாளித்துத் தலரயில் பறேப்பலதத் வதாடரந்தனர.
எவெளவு அழகாக ஓடடுகிறோரகள்! என்று நீ முணுமுணுத்து்கவகாண்டாய்.
அருலம மூலளபெ!
ரசி்ககிறோொ? அல்ைது
ஏமாறுகிறோொ?


இன்லறே்ககு ொரும் அலழ்ககவில்லை. 
நானும் ொலரயும் அலழ்ககவில்லை.
இன்னும் கூடுதைாக ஒரு தடலெகூடத் 
வதாடுதிலரலெத் வதாடடுத் திறே்ககவும் இல்லை.

இப்படிச் வொல்லும் நாவளான்று ொெதற்குள் என்ககு்க கிலட்ககுமா? 
என் அருலம மூலளபெ!


"உறே்ககம் ெரமாடபடஙகுதா, எழுந்து ொசி்கக உடகாரைாபம"
நீதான் பொெலன கூறினாய்.

எழுந்பதன். ொசி்கக அமரந்பதன். எலத எடுத்துொசி்ககவென்று 
ஒரு முடிவு்ககு ெர முடிொமல் குழப்பினாய்.

ஒவவொரு புத்தகமாய் எடுத்பதன். 
ஒருப்ககம் முடிப்பதற்குள் பிடி்ககாமல் மூடிமூடி அடு்ககிலெத்தாய்.

இலதவிடப் புரண்டு வகாண்டு கிடப்பபத பமவைன்று 
மீண்டும் படு்கலக்ககுள்பளபெ தள்ளினாய்.

"ெலிப்பப இல்ைாமல் காைவமல்ைாம்
அந்த அரஙகன் படுத்பத கிட்ககவில்லைொ?"

என் அருலம மூலளபெ! 
இப்படித்தான் இறுதியில் இல்ைாதலதச் வொல்லிபெ 
இந்த அறிொ்க குழந்லத மனிதலன உறேஙகலெ்ககிறோய் நீ.

கவிரதபஞசுdrpanju49@yahoo.co.in

Printed by D. Vasanthkumar and Owned, published by V. Muthaiah and Printed at Sekar Offset Printers, New No. 50 (Old No. 168/1) 
Big Street, Chepauk, Chennai - 600 005 and Published at 22MJB street.Triplicane.Chennai 600005. Editor: V. Muthaiah
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‘சென்றிடுவீர் எட்டுத்திககும் கை்லச் செல்வஙகைள் யாவும் சகைாணர்ந்திஙகு செர்ப்பீர்’ என்கிற மாகைவி 
பாரதியின் கைன்்வ நன்வாககும் முயற்சியில இதுவும் ஒன்று.

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

நூல்களை அனுப்ப வேண்டிய மு்கேரி:
காக்கச் சிறகினிலே, 288, டாகடர் நலடசன் சா்ே,
திருவல்லிகலகணி, சசன்்னை - 600 005 இந்தியா

மின்னஞ்சல : kipian2022kaakkaicirakinile@gmail.com

சநறியாளர்:  மதிப்பிற்குரிய இ. பதமநாப ஐயர் (இங்கிோந்து)

நடுேர் குழு:  லபராசிரியர் க. பஞசாங்கம் (இந்தியா)
  மு்னைவர் லக.எம். லவணுலகாபால் (இந்தியா)
  எழுத்ாளர் என் சரவணன் (லநார்லவ)
  எழுத்ாளர் அமரந்த்ா (இந்தியா)

‘கைாக்கைச் சிறகினிசல’ இதழின் சதாடககை கைால சநறியாளர் கவிஞர் கி.பி.அ்ரவிந்தன் கைனவின் மீதியில எழும் 
புதிய தடமாகை இப்சபாட்டி அ்மயும்.

கவிஞர் கி.பி.அைவிநென் 
ஏழறாவது ஆண்டு நிரனவு

இலக்கியப் 
பரிசுப் பபோட்டி

கறா
க்ர

கச்
 சி்

கினிலே இெழ் முன்தனடுக்கு
ம

ம�ொழிமெயர்ப்பியல்
சிறந்த ம�ொழிமெயர்ப்பு நூலுக்ொன

ெரிசுப்்ெொட்டி - 2022
(திருவள்ளுவைறாண்டு - 2053)

நூல்கள் ேந்து 
வ்சர வேண்டிய 
்களைசி நாள்:
15.02.2022

லபாட்டி முடிவு: மார்ச் 2022
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நன்றி : 
இப்போட்டிககோன பணபபரிசிலன 
வழங்கும் கவிஞர் கி.பி.அ்ரவிந்தன் 

குடும்பம் சோர்போக 
அவர்்தம் துலணவியோர் திருமதி சுமதி 
மற்றும் ைண்டன் துளிர் நணபர்கள்

வோழ்த்துககளு்டன் கோகலகச் சிறகினி்ை 
இ்தழ்க குழுமம்

லபாட்டியின் விதிமு்றகள்
1.   ்பாட்டியாைர்்கள் (நூலாசிரியர்்கள்) தைது தனவிவரக 
குறிபபு்கமை இயற்சபயர், புமனசபயர், மு்கவரி, 
சசல்்பசி உள்ளிட்்ட விவரங்களு்டன kipian2022kaakka-
icirakinile@gmail.com எனகிை மினனஞசல் ஊ்டா்க 
ைட்டு்ை அனுபப்வண்டும்.

2.  பிை சைாழி்களிலிருநது தமிழில் சவளிவநத நூல்்களின 
இரண்டு படி்கமை அனுபப்வண்டும். இநநூல் பற்றி 
ஊ்ட்கங்களில் சவளிவநத விைர்சனங்கள் ைற்றும் 
்கருத்துமர்கள் பற்றிய விபரங்கமை மினனஞசல் 
வாயிலா்க அனுபப ் வண்டும்.

3.  நூல்்கமை ்காகம்கச் சிைகினி்ல சசயல்க மு்கவரிககு 
பதிவு அஞசல் மூலம் ைட்டு்ை அனுபப ் வண்டும்.

4.  பதிவு அஞசல் உமை ைற்றும் மினனஞசலில் “்கவிஞர் 
கி.பி.அரவிநதன ஏழாவது ஆண்டு நிமனவு இலககியப 
பரிசுப்பாட்டி - 2022” எனறு குறிபபி்டபப்ட்வண்டும்.

5.  ்பாட்டிககு அனுபபபபடும் நூல்்கள் மூலசைாழியிலிருநது 
தமிழில் சபயர்க்கபபட்்டதா்க்வா மூலசைாழியு்டன 
ஒபபிட்டு சரிபார்க்கபபட்்டதா்க்வா இருநது, அது 
பரிசுககுரியதா்கத் ்தர்நசதடுக்கபபட்்டால் ்தர்வு 
சசய்யபபட்்ட நூமல சவளியிட்்ட சவளியீட்்டாைருககு 
சானறிதழும் 5000 இநதிய ரூபாய்்கள் பரிசுத் சதாம்கயா்கவும் 
வழங்கபபடும்.

6.  சைாழிசபயர்பபு இலககிய வைர்ச்சிககு தனித்துவப 
பங்களிபபுச் சசய்யும் தமிழச் சிற்றிதழ ஒனறுககு 
சானறிதழும் 5000 இநதிய ரூபாய்்கள் ஊக்கப பரிசா்கவும் 
அளிக்கபபடும்.

7.  ் பாட்டிககுரிய நூல்்கள் ைற்றும் சிற்றிதழ்கள் பற்றிய 
விபரங்கமை அமவ சதா்டர்பா்க ஊ்ட்கங்களில் 
சவளிவநத விைர்சனங்கள் ைற்றும் ்கருத்துமர்களு்டன 
பட்டியலிட்டுக ்காகம்கச் சிைகினி்ல அலுவல்கத்துககு 
அனுபபலாம் .  வ ா ச ்க ர் ்கள்  அனுபபிமவத்த 
பட்டியலிலிருநது ்டுவர்்கைால் பரிசுககுரிய நூல் / 
சிற்றிதழ ் தர்நசதடுக்கபபட்டிருநதால் பரிநதுமர சசய்த 
ஒவசவாரு வாச்கருககும் ஓராண்டு ்காகம்க சநதா சிைபபுப 
பரிசா்க அனுபபிமவக்கபபடும்.

8.  பரிசுககுரிய நூல்்கமை ்டுவர்குழு பரிசீலித்து அளித்த 
்தர்வின அடிபபம்டயில் ச்றியாைர் வழஙகும் தீர்ப்ப 
இறுதியானது.

9.  பங்்கற்கும் ்பாட்டியாைர்்களு்டன ்பாட்டி முடிவு 
அறிவிக்கபபடும் வமர அஞசல், சசல்்பசி, சதாமல்பசி, 
மினனஞசல் உள்ளிட்்ட எநதத் சதா்டர்பா்டலும் 
்்டத்தபப்டைாட்்டாது.

10.  ்பாட்டியின முடிவு 2022 ஏபபிரல் ைாத ்காகம்க இதழில் 
்காகம்க குழுைத்தினரால் முமைபபடி சவளியி்டபபடும்.

11.  பரிசுககுத் சதரிவாகும் நூலுககுரிய சானறிதழும் பரிசுத் 
சதாம்கயும் உரிய முமையில் அனுபபி மவக்கபபடும்.

தேர்ந்ேடுக்கப்படும் இரண்டு 
நூல்களுககு ேலா 

சான்றிேழ் மற்றும் 
10,000 இ்நதிய 

ரூ்பாய்கள்

ஒரு ஊக்கப்பரிசு

சான்றிேழ் மற்றும் 
5000 இ்நதிய 
ரூ்பாய்கள்

சிறபபுப ்பரிசு

வாச்கர்களுக்கானது 
ஓராண்டு 

்காக்்க ச்நோ

்பரிசு்கள்
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