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விலை 
` 40

இலககிய மாத இதழ்



காக்க வந்து வாசித்து விட்டேன். வழககம்பால் 
சிறபபாக வந்திருககிறது. கடடு்ைகள் நான்கு பகக 
வ்ைய்ையில் வந்திருககின்றன. எப்பாதும இைண்டு 
பககம எழுதும ஆ.சி.சு. கடடு்ை மடடு்ம ஐந்து பககம. 
எப்பாதும பல பககஙகள் எழுதும ்மாகன்ைாஜன் 
கடடு்ை மூன்று பககம என்பது வியபபு. க.பழனித்து்ை, 
தஞ்ாவூர் கவிைாயர், ச்ால்லாககியன், ஆ.சி.சு., 
ஆகி்யாரின் கடடு்ைகள் குறிபபிடேபபடே ்வண்டிய்வ. 
்ஙக இலககியத்தில் ஊறுகாய் சிறுக்த, எள்்ளல்.

-சு.இைாமசுபபிைமணியன், ் தாவா்்ள

காக்க பிபைவரி-2022 இதழ் (இதழ்125) அட்டே 
சதாடேஙகி இதழின் பககம ்தாரும காத்திைமான 
ச்ய்திக்்ள முன் ் வத்துப ் பசுகிறது. ஒன்றிய அைசின் 
‘தில்லிதர்பார்’ அதிகாை அைசியல் பற்றிய டிைாடஸ்கி மருது 
அவர்களின் ‘வடேவர் அைசியல்’ வடேவர் வன்மு்ற என்்ற 
பார்கக ்வண்டும. சகாடிகாத்த குமை்னவிடே வடேவர் 
வன்மு்றககு ்காட்்கக்்ள ்த்வபபடுவதாக 
இருககிறார்கள். ஆடசிகள் மாறுகின்றன, காடசிகள் 
மாறுகின்றன; அைசு அபபடி்யதான் இருககிறது 
என்ப்தத் த்லயஙகம அழுத்தமாகப ்பசியுள்்ளது. 
காக்கககு மடடு்மயான அறத்துதுணிச்ல் அது. 
ச்ால்லாககியனின் சகா்ைானாவும அறககடடே்்ள 
முதலாளித்துவமும, உலக முதலாளித்துவத்தின் 
சகா்ைானா முதலீடடு அைசியல் குறித்த எள்்ளலான 
விமர்்னத்்த முன்்வத்துக சகாண்டுள்்ளது. நல்லசதாரு 
எழுத்து ந்டே. அ.க.சப.ருமாளின் கடடு்ைச ச்ய்தி்ய 
பு்னப பகடியாகச ச்ால்லியிருககிறார் உத்திைபுத்திைன். 
ஆ.சிவசுபபிைமணியன் கடடு்ை ்தரிககாடடு வாழ்்வ 
ஆவணபபடுத்துகிறது.
எதிலும எபசபாழுதும என்ன பயன் என்்ற அ்ளந்து/

அ்ளந்து அ்ளகக முடியா வாழ்்வ/அடேககி ஒடுககி/
ஒழித்துவிடடோய் நீ -என்ற பஞசு அவர்களின் கவி்த 
வரிகளில் நின்்ற இவ்விதழ் மானுடே வாழ்்வ அலசுகிறது. 
காக்க சிற்றிதழ், தன் சபருஞசிற்க வான்ளாவ 
விரித்துப பறககிறது! வாழ்த்தும,அன்பும.

-இைா. ் மாகன்ைாஜன். முத்துப்பட்டே.
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காக்க கரவா க்ரந்துண்ணும்

இறக்கை: 11 இறகு: 3

திருவள்ளுவராண்டு 2053

பங்குனி
மார்ச் 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, கைட்டு்ரயாளர்கைளின் 

கைருத்ைாகும். கைாக்கையின் கைருத்ைாகைாது.

குரலற்றவர்களின் குரலாய்...

திராவிட இயககைத்தின் மாவபரும் அரசியல் ஆளு்மகைளாகைத் 
ைமிழ்ாட்டு மககைளால் இன்றளவும் வகைாண்டாடபபட்டு வருகிற அறிஞர் 
அண்்ா, கை்ைஞர் கைரு்ாநிதி, எம்.ஜி.ஆர், வெயைலிைா உள்ளிட்ட 
ை்ைவர்கைள் எல்ைாம் எட்டிபபிடிககை முடியாை வவற்றிமு்ைகை்ள 
எட்டிபபிடித்திருபபைன் மூைம் ைமிழ்ாட்டு அரசியல்வாதிகை்ள 
மட்டுமன்றி வடககைத்தியர்கை்ளயும் திரும்பிபபார்ககை ்வத்திருககிறார் 
மாண்புமிகு முைல்வர் ஸடாலின். ஒன்றிரண்டு நிகைழவுகைளில் கைசபபு்ர்வுகைள் 
ை்ைதூககிைாலும் கைட்டுக்கைாப்பாடு கைளத்தில் நின்ற கூட்டணிக கைட்சித் 
ை்ைவர்கைளுககும் இதில் உரிய பங்கு இருககிறது.

்ாடாளுமன்றத் ்ைர்ைலில் அறுதிப வபரும்பான்்ம, சட்டமன்றத் 
்ைர்ைலில் அறுதிப வபரும்பான்்ம, ் பரூராட்சி - ் கைராட்சி - மா்கைராட்சித் 
்ைர்ைல்கைளில் அறுதிப வபரும்பான்்ம எை மககைள் வவற்றிககைனிகை்ள 
அள்ளிஅள்ளிக வகைாடுத்திருககிறார்கைள். உ்ைககும் மககைளின் இநை 
்ம்பிக்கை்யயும் அவர்ைம் எதிர்பார்ப்பயும் கைவைத்தில் வகைாண்டு 
வசயல்பட்வண்டிய வபரும் வபாறுபபும் ைார்மீகைக கைட்மயும் அரசுககு 
இருககிறது. ஊராட்சி வைாடங்கி சட்டமன்றம் வ்ர ஒரு கூட்டணியிை்ர 
மககைள் பிரதிநிதிகைளாய்த் ்ைர்நவைடுககைபபட்டிருககிற நி்ையில் 
ைபபித்ைவறி ஒரு சுட்டுவிர்ை நீட்டிைால்கூட எஞ்சிய ் ான்கு விரல்கைளும் 
அவர்கை்ள ்்ாககி்யத் திரும்பும் என்ப்ையும் மககைள் பிரதிநிதிகைள் 
ஒவவவாருவரும் உள்ளத்தில் பதிய்வத்துகவகைாண்டு வசயல்பட 
்வண்டும்.

இது ஒருபுறம் இருககை இவவளவு ்ைால்விகைளுககி்டயிலும் 
சமூகைநீதிககு எதிராை சாதி,மை, சைாைைங்கை்ளத் தூககிபபிடிககிற 
பிற்்பாககு சகதிகைள் துவண்டுவிடவில்்ை. எங்கைாவது புகுநது, எதிைாவது 
நு்ைநது முண்டிகவகைாண்்டைான் இருககிறார்கைள். கிராமங்கைளில் 
ைாழத்ைபபட்ட மககைளுககு உரி்மவபற்றுத் ைருவைாகைக கைளத்தில் இறங்கி 
மிகைபபிற்படுத்ைப்பாட்்டாரிலும் மிகைவும் பிற்படுத்ைபபட்்டாராகை வாழகிற 
விளிம்புநி்ைச் சமூகை மககைளுககும் ைாழத்ைபபட்ட மககைளுககும்  
இ்டயில் ப்கைமுரண்கை்ள உருவாககுகிற ்வ்ைகை்ளத் 
வைாடங்கியிருககிறார்கைள்.

குறிபபாகை, ‘ைாழத்ைபபட்ட மககைளுககு ்ாவிைர் சமூகைத்்ைச் 
்சர்நைவர்கைள் முடிவவட்ட மறுககிறார்கைள்’ என்று வசால்லி ஊடகைங்கைளில் 
வநை வசய்திகைளின் அடிபப்டயில் ்கைாட்டாட்சியர் உள்ளிட்ட அரசு 
அதிகைாரிகைள் எல்ைாம் நிகைழவிடத்துககுப்பாய் வநைைாகைக கைாட்சிகைள் 
வவளியாகிை. அதிலுள்ள உண்்மத்ைன்்ம என்ை என்பவைல்ைாம் 
வவளியில் வரவில்்ை. ஆைாலும் இதில் அரசு கைவைம் குவிககை 
்வண்டும்.

கிராமங்கைளில் சாதிச்சிறுபான்்மயிைராகை, விளிம்புநி்ைச் சாதியிைராகை, 
மிகைப பிற்படுத்ைபபட்்டாரிலும் மிகைவும் பிற்படுத்ைபபட்்டாராகை 
வாழநி்ையில் உைல்கிறவர்கைள்ைான் வண்்ார், ் ாவிைர், குயவர், ைச்சர், 
வகைால்ைர், ஒட்டர் உள்ளிட்ட எளிய மககைள். ஊருககு ஒன்றிரண்டு 
குடும்பத்திைராகை வாழகிற உதிரிச் சாதி மககைள். ஆைால், குடி்மச் 
சமூகைத்திற்கு உைவியாகை நிற்கிறவர்கைள்; வாழநி்ையிலும் வபாருளாைார 
நி்ையிலும் கிராமங்கைளிலுள்ள ஆதிககை சாதியிை்ர அண்டிப பி்ைககிற 
சாைார் மககைள். ைாழத்ைபபட்ட மககைளில் அருநைதிய மககைளுகவகைை 
ைனி உள் ஒதுககீடு இருபப்ைப்பாை மிகைப பிற்படுத்ைபபட்்டார் 
ஒதுககீட்டிலிருநது ‘மிகைப பிற்படுத்ைபபட்்டாரில் மிகைவும் 
பிற்படுத்ைபபட்்டார்’ எை உள்ஒதுககீடு வபறுவைற்கைாை எல்ைாத் 
ைகுதிகைளும் இருநதும் வாயில்ைாப பூச்சிகைளாய் ஊர்நது வகைாண்டிருபபவர்கைள். 
அத்ை்கைய ஒடுககுமு்றவாழவில் உைன்றுவகைாண்டிருககிற மககை்ள 
வீதிககு இழுபபைன்மூைம் விளிம்புநி்ைச் சமூகை மககை்ளயும் 
ைாழத்ைபபட்ட மககை்ளயும் ் மாைவிட்டு இரத்ைம் குடிககைப பார்ககிறார்கைள்.

எை்வ, சாதியத் திரட்சி்யா, அரசியல் பின்புை்மா, அதிகைாரப 
பின்பை்மா இல்ைாை அநை மககைளுககு அரசுைான் முன்்கை 
வகைாடுககை்வண்டும். குரைற்றவர்கைளின் குரைாய் ்ாம் இை்ை 
கைவைபபடுத்துகி்றாம். அரசு கைவைம் வகைாள்ள்வண்டும். =
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வீரவணக்கம்
‘மு்கம்’ மாமணி; மூத்த இ்தழாளர்; திராவிட 

இயக்கச் சிந்தனையாளர்; மு்கம் இ்தனழ பல 
பத்தாண்டு்களாய் த்தாய்வின்றி முன்தைடுததுச் 
தென்்றவர். இ்தழியல் த்தாழனம ‘மு்கம்’ 
மாமணிககு ்காகன்கயின் வீரவணக்கம்.



கட்டுரை இரா. ம�ாகனராஜன
mohanrajan.r@gmail.com

ஹிஜாப்

உடையரசியல்..!

“நான கவலைப்்படவிலலை; புரகா அணிந்த்தால எனலனை மநாக்கி 
ஜஜய் சிறிராம் எனறு முழக்கம் எழுப்பினைர; அ்தலனைத் ஜ்தாடரநம்த நான 

‘அலைாகு அக்்பர’ எனறு கூறிமனைன!” 
–முஸகான.
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க ர்நாடகநாவில் தநான் பயிலும் ஹநாசன் 
அரசுபபள்ளிக்குள் நுழைநத முஸகநான் என்்ற 
முஸலீம் மநாணவிக்கு அதிரச்சி கநாத்திருநதது. 
வளநாகத்திற்குள் எங்கிருந்தநா வநத ஐம்பதுக்கும் 
்மற்படட மநாணவரகள் அவழளச் சூழ்நது 
ககநாணடனர. அவரகள் யநாகதநாருவர கழுத்திலும் 
கநாவித் துணடு அணிநதிருநதனர. முஸகநானுக்கு 
முதலில் ஒன்றும் புரியவில்ழலை. திழகத்தநார. அடுத்து 
அநதக் கும்பல் முஸகநாழனச் சுற்றி வநது கெய் 
சிறிரநாம் என்று கூச்சலிடத் கதநாடங்கிய ் பநாதுதநான் 
அவளுக்கு நிழலைழம உழ்றக்கத் கதநாடங்கிற்று.

அவரகள் வைக்கமநாகக் கிணடல், ் கலி கசய்யும் 
சக மநாணவரகள் அல்லைர. தன்ழன விடடுவிடடுத் 
தநான் அணிநதிருக்கும் உழடழயச் சுடடி மதத்தின் 
மீதநானக் கநாழ்பபில் கூச்சலிடுகி்றநாரகள் என்பழத 
உணரநத்பநாது அநத சின்னஞ்சிறு கபண திழகத்துப 
்பநாகி்றநாள். தநான் அணிநதிருக்கும் உழட குறித்த 
ஆணநாதிக்க, மத ஆதிக்க அரசியல் என்பழத 
உடனடியநாக புரிநது ககநாள்ள அவளுக்கு 
்்ரமநாகவில்ழலை.

வைக்கமநானக் கிணடழலை ஒரு சிறு புன்னழகயில் 
அலைடசியபபடுத்திச் கசல்லும் அவளுக்கு இது 
அ்றச்சீற்்றத்ழத அளித்தது. எநத கடவுழளக் 
ககநாணடு என் உழடக்கநாகவும், அதன் உள்ளநாக 
இருபபதநாகக் கருதும்; மதத்திற்கு எதிரநாகவும் 
கூச்சலிடுகி்றநா்யநா அநத மதமும், நீ ஆதரித்து 
கூச்சலிடும் மதத்தின் கடவுளும் உன்ழனவிடப 
கபரிய ஆள் என்்ற கதநானியில் பதிலுக்கு தனது 
ழககழள உயரத்தி ‘அல்லைநாகு அக்பர என்கி்றநாள்.

இழத சற்றும் எதிரபநாரநாத அநதகும்பல் 
்வறுவழியற்று ஊழளயிடடுத் திரும்புகி்றது. இநத 
கநாடசிச் சமூக வழலைதளங்களில் கவளிவநதப 
்பநாதுதநான் இபபடியநான மதகவறி அரநாெகம் 
கர்நாடக மநாநிலைப பள்ளி கல்லூரிகளில் அரங்்கறிக் 

ககநாணடிருபபது கவளியுலைகுக்குத் கதரியவநதது.

பநாெக ஆளும் மநாநிலைங்கள் மடடுமல்லைநாது 
ஒன்றியத்தில் அது ஆடசி அழமத்ததிலிருநது கல்வி, 
சமூக, கலைநாசநார, ் வழலை வநாய்பபு நிறுவனங்கள் என 
கதநாடங்கி பலை தளங்களில் அது அரசியல் சடட 
விதிகளுக்கு முரணநாக தனது நிைல் அழமபபுகழளக் 
ககநாணடு பிளவு அரசியல் கசய்து வருகி்றது 
அவற்றில் ஒன்றுதநான் தற்்பநாது கர்நாடக மநாநிலை 
அரசில் அங்கம் வகிக்கும் பநாெக அரசின் 
துழணயுடன் கல்வி நிறுவனங்களுக்குள் நுழைநது 
தனது மதவநாத அரசியழலை முன்கனடுபபதநாகும்.

கர்நாடகநாவில் ஆளும் பநாெக அரசு பள்ளி 
சீருழட சடடம் ஒன்ழ்ற ்ழடமுழ்றபபடுத்தி 
வநதநாலும் அரசு மற்றும் தனியநார பள்ளிகளில் 
ஹிெநாப, புரகநா ் பநான்்றவற்ழ்ற முஸலீம் மநாணவிகள் 
அணிநதுவர தழட்யதும் விதிக்கவில்ழலை. ் மலும் 
குறிபபிடட முஸகநான் பயிலும் பள்ளியில் 
அணழமயில்தநான் அதற்குத் தழட விதிபபதநாகப 
பள்ளி நிரவநாகம் அறிவித்துக் ககநாணடுள்ளது.

இநத அறிவிபழபத் கதநாடரநது கடநத திசம்பரில் 
ஹசன் அரசு பள்ளி மநாணவிகள் 6 ் பர கதநாடரநது 
உள்ளிருபபுப ்பநாரநாடடம் ஒன்ழ்ற ்டத்திக் 
ககநாணடுள்ளனர. பள்ளிச் சீருழடழய முற்றிலும் 
து்றநதுவிடடு புரகநாகநாழவ்யநா அல்லைது 
ஹிெநாழப்யநா அநத மநாணவிகள் அணிநதுவரவில்ழலை. 
இன்னும் கசநால்லைப்பநானநால் அவரகள் சீருழடமீ்த 
ஹிெநாழப அணிநது ககநாள்ளும் உரிழமழயக் 
்கநாரிக் ககநாணடுள்ளநாரகள். ஹிெநாப என்பது 
முஸலீம் கபணகள் தழலைழயச் சுற்றி கழுத்துவழர 
அணியும் ஓர மழ்றபபுத் துணி. ் மலும் சீருழட மீது 
புரகநாழவ அணிநது வநது அழதப பள்ளியில் கைற்றி 
ழவத்துவிடடு மீணடும் பள்ளிக்கு கவளி்ய 
வரும்்பநாது அணிநது ககநாள்ளும் ஒன்்றநாக்வ 
இநதியநா முழுழமயும் முஸலீம் பள்ளி கல்லூரி 



பெணகள், தலித்துகள், விளிம்பு நி்ேயினர் கல்வி கறெ்த அடிபெ்ையில் ஏறகாத ஆர்.எஸ்.எஸ், 
சஙகெரிவாரம் மறறும் ொஜகவினர் பெணகள் கல்வி கறெ்த பொது பவளிககு வருவ்த, விழிபபுணர்வு 
பெறுவ்த தடுபெதறகு புர்கா்வயும், ஹிஜா்ெயும் ஒரு காரணமாக முன்வககத் பதாைஙகியுள்்ளதன 

ெகுதி அரசியோகலவ இ்தப புரிந்து பகாள்்ள லவணடும்.
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மநாணவிகளுக்கநான அனுமதியும், ஏற்பநாடுமநாக 
இருக்கி்றது.

தற்்பநாது ஹசன் பள்ளியில் திடீகரன்று இதற்கு 
அனுமதி மறுக்கபபடடதற்கு எதுவித முகநாநதிரமும் 
இருக்கவில்ழலை. ஆனநால் பள்ளி நிரவநாக வளரச்சிக் 
குழுவில் ஆளும் பநாெக கடசியிரின் பங்்கற்பும் 
தழலையீடும் இருபபதனநால் ஹிெநாபிற்கு தழடவிதிக்கக் 
்கநாருகி்றநாரகள். இநதியநா முழுழமயும் பநாெகவினரின் 
இநத திடடமிடட சிறுபநான்ழமயினருக்கு எதிரநானப 
் ப நா க் கு க்  கு றி ப ப நா க  முஸலீ ம் களு க் கு 
எதிரநானப்பநாக்கின் ஒரு பகுதியநாக்வ இநத ஹசன் 
பள்ளி சிக்கழலையும் பநாரக்க ் வணடியுள்ளது. பள்ளி 
நிரவநாகமும், கபற்்்றநாரகளும் ்பசித் தீரக்க 
்வணடிய ஒன்ழ்ற மநாநிலைம் முழுழமக்குமநான 
ஒன்்றநாக பநாெக வைழம ்பநாலை மநாற்றிக் 
ககநாணடுள்ளது.

ஹிெநாப என்பது பூணூழலைப ் பநான்்்றநா அல்லைது 
படழட, ்நாமம், சிலுழவ ்பநான்்்றநா ஒர மதக் 
குறியீடு அல்லை. அது ஒரு சமூகப பணபநாடு சநாரநத 
உழடயின் பகுதி. புரகநாவும் அபபடி்ய. ்வடடி, 
லுங்கி, புடழவ ் பநான்்றழவ எங்கும் மத உழடயநாக, 
குறியீடடுச் சின்னமநாகக் கருதபபடவில்ழலை. 
மதத்ழதப பின்பற்றுவதனநால் இவ்வுழடகழள 
ய நாகத நாருவரும்  அணிவதில்ழலை .  ம நா ்ற க 
அவ்வுழடகழள அணிபவரகள் குறிபபிடட 
மதங்கழளப பின்பற்றுகி்றநாரகள். ்கநாட, சூட 
் ப நாடடவர கள்  கிரு த்துவ ர கள்  என்று 
அழடயநாளபபடுத்திவிட முடியநாது அது 
ஐ்ரநாபபியப புவிசநார சூைலுக்்கற்்ற ஆழட 

அவ்வள்வ. ் வடடி. ் சழலை என்பதும் அபபடி்ய. 
கபநாதுவநாக உழடகள் புவிச் சூைலுக்கும் உடலுக்கும் 
ஏற்ப இழசநதுச் கசல்லும் விதமநாக உடுக்கபபடுகி்றது. 
அது்வ அநநிலைம் சநார பணபநாடநாகவும் ்வர 
ககநாள்கி்றது.

இநத கமய்ழமயின் அடிபபழடழய வசதியநாக 
ம்றநதுவிடடு உழடகழள மத அடிபபழடயில் 
அழடயநாளபபடுத்தும் அரசியல் மிகவும் 
ஆபத்தநானதநாகும். அடிபபழட மனித உரிழமகளுக்கு 
எதிரநானதநாகும். அழதத்தநான் வக்கிரமநானப பிளவு 
அரசியலில் ஈடுபடும் ஆர.எஸ.எஸ. மற்றும் 
சங்கபரிவநாரம் கதநாடங்கி ஆளும் பநாெகவினர வழர 
கசய்து ககநாணடுள்ளனர.

கடநத ஆணடு சனவரியில் குடியுரிழமச் 
சடடத்திற்கு எதிரநாகத் தழலை்கர தில்லியில் 
்பநாரநாடிக் ககநாணடிருநத முஸலீம்கள் குறித்துப 
்பசியப பிரதமர ் பநாரநாடடத்திலும், வன்முழ்றயிலும் 
ஈடுபடுபவரகள் யநார என்பழத அவரகளது 
உழடகழள ழவத்து அழடயநாளம் கநாணலைநாம் என்று 
்மம் ் பநாக்கநாக, கபநாறுபபற்்ற விதத்தில் ் பசினநார. 
அவர கவளிபபழடயநாக இபபடிக் குறிபபிடடது 
முஸலீம்கழளத்தநான் என்பழதச் கசநால்லித் கதரிய 
்வணடியதில்ழலை.

ஒரு குறிபபிடட ஆழடக்கு உரியவரகள் ஒரு 
குறிபபிடட மதத்திற்கு உரியவரகள் என்று 
கபநாருள்பட்வ அன்ழ்றக்குப பிரதமர சுடடிக் 
கநாடடிப ்பசியிருநதநார. ஒன்று அநத மதத்தினர 
வ ன் மு ழ ்ற ய நா ள ர க ள்  அ ல் லை து  அ ந த 
வன்முழ ்ற ய நா ள ர க ள்  அவ்வி த  ஆழட 
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அணியக்கூடியவரகள் என்்்ற பிரதமரின் அநதக் 
கீழ்ழமயநான வநாதம் இருநதது. இருக்கி்றது. இது 
்மநாடி என்்ற தனிபபடட மனிதருழடய கருத்்தநா 
அல்லைது ஒரு ்நாடடின் பிரதமர என்பவரின் 
கருத்்தநா மடடுமல்லை அவர சநாரநத கடசி, அதன் 
பின்னிருக்கும் நிைல் அழமபபுகள் என அநத 
கு று ங் கு ழு ப  ப ண ப நா ட ழட ் ய  அ வ ர 
பிரதிபலிபபவரநாக இருக்கி்றநார.

இன்ழ்றக்கு கர்நாடகநாவில் ்டபபதும் பிரதமர 
்மநாடி அவரகளின் பயங்கரவநாதக் கருத்துத் 
கதநாடரச்சியின் கசயல்வடிவ்மயநாகும். அழடயநாள 
அரசியலின் பநாசிச வடிவங்களில் ஒன்்்ற உழட, 
பணபநாடு, வழிபநாடு, தனிமனித உரிழம என்பவற்ழ்ற 
மறுபபதநாகும். ஹெநாப என்பழத முதலில் ஒரு 
மதத்திற்குரியதநாக அழடயநாளபபடுத்துவது. அடுத்து 
அபபடி அழடயநாளபபடுத்தபபடுபவரகள் 
வன்முழ்றயநாளரகள் ,  சமரசமற்்றவரகள் , 
பயங்கரவநாதிகள் என்று கபநாதுழமபபடுத்திப கபநாது 
சமூகத்திலிருநது பிரித்துவிடுவது விலைக்கிவிடுவது 
என்பதநாக்வ அணழமகநாலைப ்பநாக்குகள் 
இருக்கின்்றன.

முஸகநான் ் பநான்்றவரகழள, இஸலைநாத்ழத ஏற்றுக் 
கக நாணடு அதன் வழி ்டபபவரகழள 
சமரசமற்்றவரகளநாக, சகிபபுத்தன்ழமயற்்றவரகளநாக, 
கபநாது சமூகத்துடன் கலைக்க விரும்பநாதவரகளநாக 
சன்நாயகத் தன்ழமகழள ஏற்க மறுபபவரகளநாகப 
பயங்கரவநாதிகளநாக, வன்முழ்றயநாளரகளநாக கபநாது 
கவளியில் சித்திரிக்க முயலும் கநாடசிகளின் ஒரு 
பகுதி்ய அநதச் சிறுமிழய சீணடலுக்குள் இழுக்க 
முயன்்றதநாகும்.

அநத கும்பல் சீருழட அணிய ்வணடும், 
ஒழுங்கநாக பள்ளிக்கு வர்வணடும் என்்ற 
கரிசழனயில் தமது எதிரவிழனழய ஆற்றியிருநதநால். 
வலியுறுத்தியிருநதநால் அது ்வறு. நீ இசுலைநாமிய 
அழடயநாளத்துடன் வநதநால் ்நாங்கள் உன்ழன 
பள்ளிக்குள் நுழைய விட மநாட்டநாம் என்பதநாக்வ 
அவரகளது கூச்சலும், ஊழளயுமிருநதது. இது மிகத் 
தவ்றநான புரிதல் மடடுமல்லை. மிக கதரிநது கசய்த 
எதிரவிழன என்்்ற கருத ் வணடியிருக்கி்றது.

முதலில் ஒரு கபண பள்ளிக்கு கல்வி பயிலை வரும் 
சூை்லை அரியதநாக இநத இருத்தி்யநாரநாம் 
நூற்்றநாணடிலுமிருக்க அதிலும் சிறுபநான்ழம மற்றும் 
விளிம்பு நிழலையில் உள்்ளநார ஒடுக்கபபட்டநார, 
கபணகள் கல்வி கற்கும் சூைல் கடும் ் சநாதழனயில் 
இருக்கும் அ்த ்்ரத்தில் பரவலைநான வநாசிபபும், 
தவிரக்க முடியநாத சமூக மநாற்்றங்களும் அவரகழளப 
பள்ளி ் ்நாக்கி இழுத்து வருவழத தவிரக்க இயலைநாது. 
இநதச் சூைலில் கபணகள், ஒடுக்கபபட்டநார, 
சிறுபநான்ழமயினர தலித்துகள் கல்வி கபறுவது 
என்பழத மத சநாதியவநாத சக்திகளநால் கசரித்துக் 
ககநாள்ள இயலைநாததநாக இருக்கி்றது.

கபணகள், தலித்துகள், விளிம்பு நிழலையினர கல்வி 
கற்பழத அடிபபழடயில் ஏற்கநாத ஆர.எஸ.எஸ, 
சங்கபரிவநாரம் மற்றும் பநாெகவினர கபணகள் கல்வி 
கற்பழத கபநாது கவளிக்கு வருவழத, விழிபபுணரவு 
கபறுவழத தடுபபதற்கு புரகநாழவயும்,ஹிெநாழபயும் 
ஒரு கநாரணமநாக முன்ழவக்கத் கதநாடங்கியுள்ளதன் 

பகுதி அரசியலைநாக்வ இழதப புரிநது ககநாள்ள 
்வணடும்.

வன்முழ்றயநாகத் தடுபபது அதற்கு மத, பணபநாடடு, 
சநாதிய வணணங்கழளப பூசுவது அவரகளது 
வைக்கமநான அணுகுமுழ்றயநாகும். இன்ழ்றக்கு 
பள்ளிக்குள் அச்சுறுத்தும் அவரகள் ்நாழள 
கபணகள் கபநாதுகவளியில் ்டமநாடுவழத 
இபபடியநான பிளவு கநாரணங்கழளச் கசநால்லி தழட 
கசய்யும் கநாலைத்ழத வலிநது உருவநாக்க்வ 
கசய்வநாரகள். இத்தழனக்கும் முஸலீம் மநாணவரகள் 
துருக்கித் கதநாபபி அணிநது வநதழத, வருவழத 
அவரகள் கணடு ககநாள்ளவில்ழலை என்பதிலிருநது 
இது கபணகழளக் குறி ழவத்து மத அரசியல் 
கசய்யும் இலைக்ழகத் கதளிவுபபடுத்துவதநாக 
இருக்கி்றது.

கநாவித் துணழட அணிநதுக் ககநாணடு ஒற்ழ்ற 
இஸலைநாமியச் சிறுமிழய எதிர ககநாணட 
கநாவிக்கும்பலில் அ்த பள்ளியின் பி்ற சிறுமிகளும் 
இருநதநாரகள். இன்ழ்றக்கு ஒரு இசுலைநாமியப 
கபணணுக்கு ்டநதது ்நாழள இநது, கிருத்துவப 
கபணகளுக்கும் எதிரநான வடிகவடுக்கும் என்பழத 
அரசியல் புரியநாத அநத சிறுமிகளும் உணரத்தநான் 
்வணடும் .  ஏகனனில் இது இசுலைநாமியப 
கபணகளுக்கு எதிரநான கும்பல் அச்சுறுத்தல் அல்லை. 
ஒடடுகமநாத்த கபணகளுக்கும் எதிரநானது என்பழத 
பநாெக மற்றும் அதன் நிைல் அழமபழபப 
புரிநதவரகளுக்கு தனியநாக விளக்க ் வணடியதில்ழலை.

புரகநா்வநா, ஹிெநாப ்பநான்்ற உடம்ழப 
முழுழமயநாக மழ்றக்கும் உழடக்ளநா அவற்ழ்ற 
ஆபகனின் தலிபநான்கள் ் பநாலை வலுவில் அணியக் 
கடடநாயபபடுத்துவ்தநா அல்லைது இங்குள்ள ஏ.பி.
வி.பி. இன்ரநா யநாரநாக இருநதநாலும் கபணகளது 
ஆழட குறித்து அவரகளது விருபபத்திற்கும், 
விடுதழலைக்கும் எதிரநாகச் கசயற்படுவழத ஏற்க 
முடியநாது. தடுபபழத எபபடி ஏற்க முடியநா்தநா 
அபபடி்ய அவரகள் அவற்ழ்ற அணிய ் வணடும் 
என்று கடடநாயபபடுத்துவழதயும் ஏற்க முடியநாது 
ஏகனனில் இரணடு்ம வன்முழ்றயின் இரு துருவ 
அரசியல்.

இநத கபண விடுதழலைக்கும், அவரகளது 
சுதநதிரத்திற்கும் எதிரநான கசயல்கள் ஆகும். “எநத 
உழடழய கபணகள் அணிய ்வணடும் என்று 
கடடநாயபபடுத்தும் உரிழம யநாருக்கும் கிழடயநாது. 
அவரகளது அலைமநாரியில் உங்களுக்கு என்ன 
்வழலை ? ! ”  என்்ற  கபரியநாரின் ்கள்வி 
முக்கியமநானதநாகும். ஒரு கபணணின் தனி மனுசியின் 
உரிழமயில் மதங்க்ளநா, நிறுவனங்க்ளநா, சநாதி்யநா 
அரசிய்லைநா குறுக்கிடுவது மனித அடிபபழட 
உரிழமக்கு எதிரநானதநாகும். அழதத்தநான் தற்்பநாது 
கல்வி, சீருழட என்கி்ற கபயரில் பநாெகவினர கசய்து 
ககநாணடுள்ளனர.

கர்நாடகநாவில் கதநாடங்கியுள்ள கபண கல்விக்கு 
எதிரநான இநத மதவநாதப ்பநாக்கு பநாெக மற்றும் 
இநது அடிபபழடவநாதம் கசறிவநாக உள்ள 
கர்நாடகநாவின் பி்ற கடற்கழட்யநார ் கரங்களிலும் 
பரவிக் ககநாணடுள்ளது. கடநத சனவரி கழடசி 
வநாரங்களில் மங்களுரு, குநதநாபபூர, ஷி்மநாகநா, 
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பத்ரநாவதி, சிக்மகளுரு ் பநான்்ற இடங்களில் ஹிெநாப 
அணிநது வநத பள்ளி கல்லூரி மநாணவிகள் 
வளநாகங்களுக்கு கவளி்ய நிறுத்தி ழவக்கபபடடனர. 
இதழனயடுத்்த உடுபபி குநதநாபூரில் உள்ள பநதரகர 
பி.யு. கல்லூரியில் அங்கு பயின்று வரும் மநாணவிகள் 
ஹிெநாப அணிநது வருவதற்கு அனுமதி மறுத்தழதத் 
கதநாடரநது மநாணவிகள் கதநாடர ் பநாரநாடடத்தில் 
இ்றங்கினர. ஹிெநாப அணிவது அரசியல் சடடம் 
எங்களுக்கு வைங்கிய அடிபபழட உரிழம என்று 
வநாதிடட அநத சிறுமிகள் பள்ளிவளநாகத்தி்லை்ய 
்பநாரநாடடத்தில் அமரநதனர.

கசய்முழ்றத் ்தரவுகள் பிபரவரி 17 ஆம் திகதி 
கதநாடங்குவதநால் உடனடியநாக தீரவுகநான 
மநாணவிகள் வலியுறுத்தியதுடன், உயரநீதி 
மன்்றத்திலும் வைக்கு கதநாடுத்துக் ககநாணடுள்ளனர. 
இழதச் சகித்துக் ககநாள்ள விரும்பநாத இநதுத்துவ 
அழமபபுகள் ஷி்மநாகநா கல்லூரி வளநாகத்திற்குள் 
புகுநதுத் ் தசியக் ககநாடிழய இ்றங்கிவிடடுக் கநாவிக் 
க க நா டி ழ ய  ஏ ற் றி க் 
ககநாணடுள்ளனர.

பலை இடங்களில் சிறுபநான்ழம 
மத பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு எதி்ர 
வ ன் மு ழ ்ற  ம ற் று ம் 
ஆ ர ப ப நா ட ட ங் க ளி ல் 
இ்றங்கியுள்ளனர. முஸகநானின் 
பள்ளியில் திரணட மதவநாதக் 
கு ம் ப ல்  க ல் வீ ச் சி லு ம் 
ஈடுபடடுள்ளது .  எனினும் 
அபபள்ளியின் பி்ற  இநது 
ம நா ண வ ர க ள்  மு ஸ க நா ன் 
உ ள் ளி ட ட  க ப ண க ளி ன் 
பநாதுகநாபழப உறுதிபபடுத்தும் 
விதமநாகக் ழக்கநாரத்து நின்று 
அவரகளுக்குப பநாதுகநாபபு 
அளித்ததுடன், அவரகள் இநத 
ப நா சி ச  அ ர சி ய லு க் கு 
எதிரநானவரகள் என்பழதயும் 
க ச நா ல்லை நா மல்  க ச நா ல்லி க் 
ககநாணடுள்ளனர .  ்மலும் 
அம்்பத்கர அழமபழபச் ் சரநத 
மநாணவரகள் ஏ.பி.வி.பிஇனழர வளநாகத்திலிருநது 
கவளி்யற்றும் முயற்சியிலும், அவரகளுக்கு 
எதிரநான பதில் ஆரபநாடடத்திலும் ஈடுபடடது 
குறிபபிடத் தக்கதநாகும் ்மது ்நாடடில் இன்னும் 
அடிபபழடவநாதத்திற்ககதிரநானக் குரல்கள் 
முற்றிலும் மவுனித்துவிடவில்ழலை என்பழத்ய 
இழவ கநாடடுகின்்றன.

ஹிெநாப அணிவது மதசநாரபின்ழமக்கு 
ஊறுவிழளவிக்கும் என்று ஆளும் பநாெக அரசு 
குற்்றம்சநாடடுகி்றது. ் மலும் பிபரவரி 5 அன்று மநாநிலை 
அரசு பி்றபபித்துள்ள ஒரு ஆழணயில், கர்நாடகநாவின் 
அழனத்து கல்வி நிறுவனங்களும் கல்லூரி 
வளரச்சிக்குழு வழரயறுத்துள்ளபடி உழடவிதி 
முழ்றகழள பின்பற்்ற ் வணடும் என்றும், அபபடி 
ஒரு விதிமுழ்ற இல்ழலைகயன்்றநால் சமத்துவம், 
ஒருழமபபநாடு, , சடடம் ஒழுங்ழகப பநாதிக்கநாத 
வழகயிலைநான உழடகழள மநாணவரகள் அணிநது 

வர ் வணடும் என்கி்றது.

ஹிெநாப அணிவது ் தசத்திற்கு எநத வழகயிலைநான 
அச்சுறுத்தல் அல்லைதுக் கல்வி பயில்வதில் 
என்னவிதமநானத் தழடகழள அது ஏற்படுத்துகி்றது 
என்பழத உழட அரசியல் கசய்யும் பநாெக அரசும், 
அதன் நிைல் அழமபபுகளும் கபநாது கவளியில் 
விளக்கத்தநான் ் வணடும்.

உத்திரபபிர்தசத் ்தரதலில் ்தநால்விழயத் 
தழுவக்கூடும் என்்ற பயத்தில் இநதுக்களின் 
ஒற்றுழமழய வைழம்பநாலை சிறுபநான்ழம 
இசுலைநாமியர மீது தநாக்குதல் கதநாடுத்து உறுதிபடுத்திக் 
ககநாள்ள பநாெக விரும்புகி்றது அதழன ஒடடிய 
நிகழ்ச்சி நிரல்களநாக்வ இம்மநாதிரியநானப பிளவு 
அரசியழலை முன்னிழலைபபடுத்தும் ஆபநாசமநான 
்டவடிக்ழககழள அது முயற்சிக்கி்றது. கர்நாடகநாவில் 
மடடுமல்லை தமிைகத்திலும் அபபடியநான முயற்சியில் 
ஈடுபடடு மகநா ்கவலைமநாகக் ழகழயச் சுடடுக் 
ககநாணடதுதநான் மிச்சம்.

அரியலூழரச் ்சரநத லைநாவணயநா என்்ற 
மநாணவிழயத் தஞ்ழசழய ் சரநத ஒரு சிறுபநான்ழம 
பள்ளியில் மதம் மநாற்்ற கடடநாயபபடுத்துவதநாகச் 
கசநால்லி அம்மநாணவி அதனநால் தற்ககநாழலை கசய்து 
க க நாணடத நா க ப  ப ரவிய ச்  க ச ய் திழய 
அடிபபழடயநாகக் ககநாணடு இங்குள்ள இநதுத்துவ 
அழமபபுகள் கசய்ய முயன்்ற மதஅரசியல் 
எடுபடவில்ழலை என்பழதயும் கர்நாடக ஹிெநாப 
அரசியலுடன் ் ச ர த்து  ப நா ர க் க த் த நான் 
்வணடியிருக்கி்றது.

மத பிளவு அரசியழலை எதிரக்கும் அரசிற்கும், 
அழத ஆதரிக்கும் அரசிற்குமநான இழட 
கவளிகளி்லை்ய குருதிக் ககநாடடும் அரசியலி்லை்ய 
பநாெக ்பநான்்ற கடசிகள் ஊன்றி வளரகின்்றன. 
்்ற்று தமிழ்்நாடு இன்ழ்றக்குக் கர்நாடகம். ஆனநால் 
தமிைகம் அநத அரசியலுக்கு சற்றும் இடம் 
ககநாடுக்கவில்ழலை என்பழதத்தநான் கர்நாடகத்தில் 
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்டபபது ் பநான்்ற விரும்பத்தகநாத நிகழ்வுகள் இங்கு 
இடம் கப்றவில்ழலை என்பதில் சற்்்ற ஆறுதல் 
ககநாள்ளலைநாம்.

ஆளும் பநாெக அரசு, ஒன்றிய பநாெக அரசு 
இவற்றின் ஆதரவுட்ன மதஅடிபபழடவநாத உதிரிக் 
குழுக்கள் ஒடடுணணிக்குழுக்கள் இபபடி 
சி று ப நா ன் ழம யி ன ரி ன்  கு ரு தி ழ ய 
உறிஞ்சுக்குடிக்கின்்றன. ஏற்கன்வ ஏ.பி.வி.பி 
இனரின் இநத கெய்சிறிரநாம் கூச்சலுக்கிழட்யதநான் 
கவுரி லைங்்கஸ ்பநான்்ற சமூக ்சவகரகள், 
முற்்பநாக்கநாளரகள் படுககநாழலை கசய்யபபடடனர.

அபபடியநானப படுககநாழலைகளின் கவவ்்வறு 
வடிவங்களநாக்வ ஹநாசன் கல்லூரி கும்பல் 
வன்முழ்றழயயும், ்தசியக் ககநாடி இ்றக்கபபடடு 
கநாவி ககநாடி ஏற்்றபபடடச் கசயல்கழளயும் 
கபநாருத்திப பநாரக்க ்வணடியிருக்கி்றது. ஹிெநாப 
அணிவது இசுலைநாமிய மதத்தின் ஒரு பகுதியநாகும், 
அது இசுலைநாமியர ்ம்பிக்ழகயின் பகுதியநாகும், 
சீக்கியர அணிநதிருக்கும் தழலைபபநாழக எபபடி 
கபநாது ஒழுங்ழக பநாதிபபதநாகச் கசநால்லை முடியநா்தநா 
அபபடி்ய ஹிெநாபிற்கும் கபநாருநதும்.

சிலை ் நாடுகளில் எதிர மழ்ற மதசநாரபின்ழமழயப 
பின்பற்றுகி்றநாரகள். இது மத அழடயநாளத்ழத 
கபநாதுவில் கநாடட அனுமதிக்கநாது. இநதியநாவில் 
கழடபிடிக்கபபடும் மதசநாரபின்ழம என்பது 
்்ரமழ்றயநானது ் மது மதசநாரபின்ழம கபநாதுவில் 
அனுமதிக்கி்றது மத சிறுபநான்ழமயினருக்கு எதிரநான 
இபபடியநான கசயல்கள் குறித்து கர்நாடக உயர 
நீதிமன்்றத்தில் வைக்கறிஞர ்தவதத்கநாமத் 
அவரகளின் எடுத்துழரபபுக் குறிபபிடத்தக்கதநாகும் 
எனினும் இது குறித்த நீதிமன்்ற தீரபழப அம்மநாநிலை 
உயர நீதிமன்்றம் தயக்கத்துடன் ஒத்தி ழவத்துக் 
ககநாணடுள்ளது. கநார்நாடக மநாநிலை அரசு பள்ளி 
கல்லூரிகளுக்கு விடுமுழ்ற அளித்து இநத சிக்கழலைக் 
கடக்க முயற்சிக்கி்றது.

பள்ளி வளநாகங்களில் ஹிெநாப அணிவதற்கநானத் 
தழடழய நீக்க ்வணடும் என்று ்பநாரநாடிக் 
ககநாணடுள்ள முஸலீம் சிறுமிகழள அச்சுறுத்தும் 
்வழலையில் தற்்பநாது மத அரசியல் கும்பல் இ்றங்கிக் 
ககநாணடுள்ளது. அநத சிறுமிகளின் முகவரி, 
அவரகளது பதிவு எணகள், கதநாழலை்பசி எணகள் 
்பநான்்றவற்ழ்ற அநதக் கும்பல் ்சகரிபபதுடன், 
அவற்ழ்ற சமூக ஊடகங்களில் பகிரநது ஊடகக் 
‘குழு’ கும்பல்கழளத் திரடடுகின்்றன.

ஆலியநா அசநாதி என்்ற சிறுமிக்குத் கதநாடரநது 
வழசக் குரல்கள் கதநாழலை்பசி வழி வநது அருவருக்க 
ழவக்கின்்றன. ஹஸரநா ஷிபநா என்்ற மநாணவியின் 
படிபபுச் சநான்றிதழ்கள் பள்ளியிலிருநது கப்றபபடடு 
அவரும் அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளநாகிக் ககநாணடுள்ளநார.

பநாெகவின் சடடப ் பரழவ உறுபபினரும், பள்ளி 
வளரச்சிக்குழு உறுபபினருமநான ரகுபதி பட தனது 
அதிகநாரத்ழதப பயன்படுத்திக் கடநத திசம்பர 
202 1லிருநது இம்மநாதிரியநானச் சநான்றிதழ் 
தகவல்கழளத் திரடடி முஸலீம் மநாணவிகழள 
அச்சுறுத்தும் கசயல்களுக்குப பயன்படுத்தி 
வருவதநாகக் குற்ச்சநாடடு எழுநதுள்ளது.

ஷிபநா, “எங்கள் குடும்பம் பநாதுகநாபபில்லைநாத 
நிழலைழய உணரகி்்றநாம்!” என்கி்றநார. எனினும் 
தமிைக உயர நீதி மன்்றமும், தழலை்கர உச்ச 
நீதிமன்்றமும் கதரிவித்துள்ள கருத்துக்கள் நீதியின் 
மீதும், இநதிய அரசியல் சடடவநாக்கத்தின் மீதும் 
்ம்பிக்ழகக் ககநாள்ளத் தூணடும் அ்த ்்ரம் 
இவ்வநா்றன விடயங்களில் விழரநது முடிகவடுக்கத் 
தயங்குவது எளிய மனிதரகளுக்கு நீதி குறித்தும் நீதி 
மன்்றத்தின் மீதும் ்ம்பிக்ழகயின்ழமழய 
ஏற்படுத்துவதநாக அழமநதுவிடக்கூடும்.

கசன்ழன உயரநீதி மன்்றம், ‘இநதியநா ஒரு மத 
சநாரபற்்ற ் நாடநா? அல்லைது மத வழியில் பிளவுபபடட 
்நாடநா?’ என்று ்கள்வி எழுபபிக் ககநாணடுள்ளது. 
்நாடடில் ஹிெநாப அணிவதற்கநாகவும், ் கநாவில்களில் 
்வடடி கடடுவதற்கநாகவும் ்பநாரநாடுவது 
அதிரச்சியளிக்கி்றது என்று கூறிக் ககநாணடுள்ளது. 
இநதுக்கள் அல்லைநா்தநார இநது ்கநாவில்களுக்கு 
வருவது குறித்த வைக்ககநான்றிற்கு பதிலைளித்த 
நீதிபதிகள் இவ்வநாறு கருத்துத் கதரிவித்துக் 
ககநாணடுள்ளனர.

உச்சநீதிமன்்ற்மநா கர்நாடகநாவில் என்ன 
் ட க் கி ்ற து  எ ன் ப ழ த ப  ப நா ர த் து க் 
ககநாணடுதநானிருக்கி்்றநாம். ்தழவபபடும்்பநாது 
தழலையிடடு நீதிழய நிழலை்நாடடு்வநாம் என்று 
எச்சரித்துக் ககநாணடுள்ளது.

எல்லைநா மதங்களும், அதன் ககநாள்ழககளும் 
கபணகழள ஒடுக்குவழதயும். மதத்தின் கபயரில் 
கடடுபபநாடுழளத் திணிபபழதயும் இலைக்கநாகக் 
ககநாணடு இயங்குகின்்றன. ஆணநாதிக்கமும், கபண 
ஒடுக்குமுழ்றயும் மதத்தின் கபயரிலைநானழவயநாக 
இருக்கின்்றன. இதில் எநத மதமும் விலைக்கல்லை. 
ஹிெநாப சிக்கல் என்பது கபண உரிழமத் 
கதநாடரபநானதல்லைதநாம். எனினும் கபணகள் 
அவரகளது ்தரவின், கதரிவின் உரிழம என்்ற 
அளவில் அவரகள் கல்வி கற்க ்வணடியதன் 
அவசியம் கருதி அடிபபழட உரிழம என்்ற 
அடிபபழடயில் முற்்பநாக்கு சக்திகள் ஆதரிக்க 
்வணடும்.

் ம லு ம்  க ப ண ணு ரி ழ ம  எ ன் ப து 
வழரயறுக்கபபடட விதிகழளக் ககநாணடிருபபதல்லை. 
விடுதழலை இழ்றயில் கூட கபண விடுதழலைழய 
மதசடடகங்களின் வழி ்பச முற்படுகின்்றன. பலை 
ஆயிரம் ்கநாடி ரூபநாய்களில் இரநாமநானுசர 
சிழலைழயத் தி்றநது ழவத்த ்மநாடிக்கும் பநாெக 
பரிவநாரங்களுக்கும் இரநாமநானுசரின் விடுதழலை 
இழ்றயிழலைக் கற்றுத்தரத்தநான் ் வணடும். புரகநா்வநா, 
ஹிெநா்பநா உழட உரிழம என்கி்ற அளவில் அதற்கு 
எ தி ர நா ன ப  ் ப நா க் கு க ழ ள  க ண டி க் க 
்வணடியிருக்கி்றது. ் வணடும்.

என்ன சநாபபிட ்வணடும்?, எங்கு வசிக்க 
்வணடும், என்ன எழுத ்வணடும் என்்ற மத 
அரசியலின் பகுதி அரசியலைநாக்வ என்ன உடுத்த 
்வணடும் என்்ற அரசியல் தற்்பநாது ் மகலைழுநது 
ககநாணடுள்ளது. இது பி்றகு கசநாநத மதத்ழதயும் 
பதம் பநாரக்கும் குறிபபநாக கபணகழள மீணடும் 
வீடடுக்குள் மத்தின் கபயரில் ஒடுக்குவதில் கசன்று 
முடியும்.
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கவுரிலைங்்கஸ ் பநான்்றவரகளின் படுககநாழலையில் 
எ ன் ன  எ ழு த  ் வ ண டு ம்  எ ன் ப ழ த 
தீரமநானிபபவரகளின் அரசியல் இருநதது. அது 
்பநாலை தில்லி ெவரகலைநால் ் ்ரு பல்கழலை மநாணவர 
தற்ககநாழலையில், நீட ்தரழவ எதிர ககநாள்ள 
இயலைநாத அனிதநா ் பநான்்றவரகளின் தற்ககநாழலைகளில் 
யநார கல்வி கற்க ் வணடும் என்்ற அரசியல் இருநதது.

ஆணடுக்கு ஒரு ்கநாடி இழளஞரகளுக்கு 
்வழலைவநாய்பபு வைங்குவதநாகச் கசநான்ன ்மநாடி, 
இநதிய இழளஞரகழளப பி்றகு ப்கநாடநா விற்க 
்பநாகச் கசநான்னநார. உத்திரபபிர்தச ்தரதல் 
பரபபுழரயின் ்பநாது பநாெக்வ இசுலைநாமியப 
கபணகளுக்குப பநாதுகநாபபளிக்கும் கடசி, ஆடசி 
என்கி்றநார. அதநாவது உங்கள் பநாதுகநாபழப 
எங்களநால்தநான் உறுதிபபடுத்த முடியும். ் நாங்கள்தநாம் 
உங்கள் பநாதுகநாபழப உறுதிபடுத்துபவரகளநாக 
இருக்கி்்றநாம் என்்ற கதநானி அதில் இருபபழத 
மறுத்துவிட முடியநாது. ் மலும் ் மநாடியின் பநாெக்வ 
லைவ்ஜிகநாத் கசய்்வநாருக்கு பத்தநாணடுகள் கடும் 
சிழ்ற தணடழன என்று அறிவித்துக் ககநாணடுள்ளது. 
இது எபபடி முஸலீம்களுக்கு பநாதுகநாபபநான சடடம் 
என்பழத ் மநாடிதநான் விளக்க ் வணடும்.

, “அச்சத்திலிருநது விடுபடும் ்ம்பிக்ழகயின் 
கபயரி்லை்ய அல்லைநாகு அக்பர என்று முைங்கி்னன்!” 
என்று முஸகநான் கசநால்வது ஆற்றில் தள்ளி 
விடபபடடவன் மரத்துணகடநான்ழ்றப பற்றிக் 
ககநாள்வது ்பநான்்ற்த. ஒடுக்கபபடடவரகளிலும் 
ஒடுக்கபபடடவர பக்கம் நிற்ப்த மக்கள் கவிஞர 
இன்குலைநாபின் அ்றபபநாரழவ. கநாநதியநாரும், 
கபரியநாரும் பலை ்்ரங்களில் ஒடுக்கபபடுபவரகள் 
சநாரபில் கவகுணகடழுநது அ்றச் சீற்்றம் ககநாணடழத 
அறி்வநாம்.

இரநாமநானுசரின் சிழலைழய பலை்கநாடிகளுக்குத் 
தி்றக்கத் கதரிநத பிரதமருக்கு அவரது மத குறியீழட 
கவளிபபழடயநாக அணிநது ககநாள்வதில் இருக்கும் 
கவறி அவரது விடுதழலை இழ்றயியல் குறித்தப 
பநாரழவயிலும் இருக்க ் வணடும். இருக்கவில்ழலை. 
எல்்லை நாருக்கும்  கப நாதுவநான முதல்வர 
உத்திரபபிர்தசத்தில் கநாவி கடடிக்ககநாணடு வலைம் 
வருகி்றநார. கநாவி உழட மத உழட இல்ழலை என்்றநால் 
மூவரணக் ககநாடிழய இ்றக்கிவிடடு ஏன் மத 
அழடயநாளத்துடன் கூடிய கநாவிக் ககநாடிழயப 
பள்ளி வளநாகத்தில் ஏற்்ற ் வணடும்?

“ஹிெநாப உழடயநா அல்லைது கல்லூரி படிபபநா 
என்று இரணடில் ஒன்ழ்றத் ் தரநகதடுக்க ் வணடிய 
சூைலுக்கு இஸலைநாமியப கபணகுைநழதகழளத் 
துரத்துவது நியநாயமில்ழலை!” என்று பநாகிஸதநானில் 
மலைநாலைநா தனது கவழலைழயப பதிவு கசய்கி்றநார. 
பநாகிஸதநானில் தழடழய மீறி கல்வி கற்்ற 
குற்்றத்திற்கநாக மத அடிபபழடவநாதிகளநால் 
சுடடபபடடவர அவர. அங்கு அதிகநாரபபூரவ மத 
அரசு கசயல்படுகி்றது. மத அடிபபழடவநாதம், மத 
அரசியல் என்பது எல்ழலை கடநதது ஒடுக்குதலில் 
்வறுபநாடு அற்்றது என்பழத அவழரப ் பநான்்றவர 
்ன்கு அறிநதுள்ளனர.

ஹிெநாப தழலையங்கியநானது 140 ்நாடுகளில் 
கபணகளநால் அணியபபடுகி்றது. ்மலும் ்வம்பர 

1 ஆம் திகதி உலைக ஹிெநாப ் நாளநாக ஏற்கபபடடுள்ளது 
என்பழத ் மது கலைநாசநாரக் கநாவலைரகள் அறியத்தநான் 
்வணடும். ் மலும் ஹிெநாப ் பநான்்ற முக்கநாடழட 
ரநாெஸதநான், உத்திரபிர்தசம் மற்றும் குசரநாத் 
கபணகள் அணிவழத இநதக் கலைநாசநார கநாவலைரகள் 
கபநாது கவளிக்கு அச்சுறுத்தலைநாக பநாரக்கத்தவறிய 
அரசியழலையும் இங்்க விளக்க ் வணடும்.

இநது வருணநாசிரமக் ககநாள்ழக ஆழட குறித்து 
யநார என்ன அணிய ்வணடும் பிரநாமணரகள், 
சத்திரியரகள், சூத்திரரகளுக்கநான உழட என்ன 
என்பழதத் கதளிவநாக வழரயறுத்து ழவத்துக் 
ககநாணடுள்ளது. இன்ழ்றக்குப பநாரபபனச் 
சூழ்ச்சிக்குப பலியநாகிக் கநாவித் துணடு அணிநது 
ககநாணடு கூச்சலிடும் சூத்திரரகள் குறிபபநாகச் 
சூத்திரப கபணகள் ஒரு கநாலைத்தில் ்மலைநாழட 
அணியக்கூடநாது என்று பநாரபபனரகள் விதித்த 
தழட குறித்தும், தமிைகத்தின் கன்னியநாகுமரியில் 
சூத்திரப கபணகளின் ் தநால் சீழலைப ் பநாரநாடடம் 
பற்றியும் அறிதல் ் ன்று.

இன்ழ்றக்கு முஸலீம் கபணகள் ஹிெநாப 
அணியக்கூடநாது என்்றவரகள் அன்ழ்றக்கு சூத்திரப 
கபணகள் ்மலைநாழட அணிவழதத் தடுக்கும் 
விதமநாக, ்மலைநாழட அணியும் உரிழம ்கநாரிப 
் ப நா ர நா டடம்  ்ட த்திய ப  க பணகழள 
ழ்யபபுழடத்தனர. கத்தியநால் குத்திப படுககநாழலை 
கசய்தனர. அதன் மதஅரசியல், மத ஒடுக்குமுழ்றயின் 
கதநாடரச்சியநாக்வ இன்ழ்றக்கு ஹிெநாப தழடழயப 
பநாரக்க ் வணடும்.

இங்கு அதிகநாரபபூரவ மத அரசு கசயற்படுவதநாக 
இ ரு க் கு ம நா ன ல்  வி வ நா தி ப ப த ற் கு 
எதுவுமிருக்கப்பநாவதில்ழலை. சமத்துவம் குறித்து 
வகுபகபடுக்கும் இவரகள் சமத்துவத்ழதப 
்பநாதிக்கும் ்தசியக்ககநாடிழய இ்றக்கிவிடடு ஒரு 
மதத்திற்கு மடடு்ம உரிய கநாவிக் ககநாடிழய 
ஏற்றுவது சமத்துவத்திற்கு எதிரநானதில்ழலையநா? 
கபநாது சமூகத்திற்கு அச்சுறுத்தல் இல்ழலையநா?

இநது ் தசத்ழதக் கடடழமபபதற்குச் சிறுபநான்ழம 
இசுலைநாமியர என்்ற எதிரி அல்லைது அவரகளது 
குருதித் கதநாடரநதுத் ்தழவபபடடுக் ககநாண்ட 
இருக்கி்றது. என்வதநான் ஒவ்கவநாரு சிறு 
அழசவுகளிலும் அவரகள் பிளவு அரசியழலைக் 
கணடுபிடித்துக் ககநாணடுள்ளனர. குருதியில் பிளக்க 
நிழனக்கும் ்தசத்ழத்ய இவரகள் ரநாமரநாஜியம் 
என்கி்றநாரகள். ் ்ற்று மநாடடுக்கறி இன்று ஹிெநாப.. 
என்று  கத நாடரகி்றது  ர நாம ர நாஜியத்தின் 
முன்்னநாடடம்.

ஹநாசன் கல்லூரியில் முஸகநானுக்கு எதிரநாகக் 
கநாவித் துணடு அணிநது ககநாணடு மநாணவிகள் 
சிலைரும் அவழளச் சூழ்நது ககநாணடு எதிரபபுத் 
கதரிவித்து ஆரபபநாடடம் கசய்தனர. முஸகநான்; 
கபண என்்ற வழகயில் அநத கநாவித் துணடு 
மநாணவிகளுக்கும் ்சரத்துதநான் ்பநாரநாடுகி்றநார 
என்பழதப புரிநது ககநாள்வ்த இம்மநாதிரியநான மத 
அரசியலின் அருவருபபநான ஆபநாசத்திலிநது 
நிரநதரமநாக விடுதழலை கப்ற ஒ்ர வழி.

கைட்டு்ரயாளர்: எழுத்ைாளர்
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�கத்சிங், சுக்தவ், ரநாெகுருவின் 90 ஆவது 
தியநாகத் திரு்நாளில், கணடறியபபடட விடுதழலை 
இயக்கத்தின் அறியபபடநாத ஓர அத்தியநாயம், 
இநதியப புரடசி இயக்கத்தின் வரலைநாற்றுப 
பக்கங்களில் கபரிதும் அறியபபடநாத ஒரு நிகழ்வு 
– ் சநாவியத் தழலைவர ் ெநாசப ஸடலின் பகத்சிங்குக்கு 
விடுத்த அழைபபநாகும். ஆனநால், இநத அழைபபு 
பகத்சிங்ழகச் கசன்்றழடயவில்ழலை. என்வ அநத 
அழைபபு கப்றபபடடு, ஏற்கபபடடிருக்குமநானநால் 
எ ன் ன  நி க ழ் ந தி ரு க் கு ம்  எ ன் ப ழ த 
வரலைநாற்்றநாசிரியரகளநால் ஊகிக்கமடடு்ம முடியும்; 
அழனத்தும் திடடமிடடு ் டநதிருக்குமநானநால், ் மது 
விடுதழலைப ்பநாரநாடடத்தின் ்பநாக்ழக்ய 
மநாற்றியிருக்கும் உள்ளநாற்்றல் ககநாணடதநாக அது 
இருநதிருக்கும் என்பதில் எநத ஐயமும் இல்ழலை.

பகத்சிங்ழகயும் ஸடநாலிழனயும் இழணத்த 
மனிதரின் கபயர சவுகத் உஸமநானி. அவர 1920 இல் 
தநாஷகணடில் நிறுவபபடட ்நாடுகடநத இநதியக் 
கம்யூனிஸடுக் கடசியின் நிறுவனத் தழலைவரகளில் 
ஒருவர. உஸமநானி, இநதிய ்தசியவநாதிகளுடன் 
கதநாடரபுகழள நிறுவிக்ககநாள்வதற்கு எம்.என்.
ரநாயநால் இநதியநாவுக்கு அனுபபி ழவக்கபபடடவர. 
1920 களில் கநான்பூரிலிருநது கவளியிடபபடடுவநத 
பிரதநாப என்்ற இநதி ்நாளிதழின் புகழ்கபற்்ற 
ஆசிரியர க்ணஷ சங்கர வித்யநாரத்தி மூலைம் 
பு ர ட சி ய நா ள ர க ளு ட ன்  க த நா ட ர பிழ ன 
ஏற்படுத்திக்ககநாணடநார.

அப்பநாது, பகத்சிங் பிரதநாப இதழின் துழண 
ஆசிரியரநாகப பணியநாற்றினநார. அநத ்நாளிதழில் 
கபஷநாவரிலிருநது மநாஸ்கநாவுக்கு: இநதிய 
முஹநாஜிரீன் ்நாடகுறிபபிலிருநது சிலை பக்கங்கள் 
என்்ற தழலைபபிடட உஸமநானி எழுதிய அரசியல்—
பயண நிழனவழலைகள் நூலுக்கு பகத்சிங் மதிபபுழர 
எழுதியுள்ளநார. கம்யூனிஸடு இயக்கத்துடன் 
இழணநதிருநதநாலும் கூட, உஸமநானி ஆயுதநதநாங்கிய 
புரடசியநாளரகளுடன் தீவிரத் கதநாடரபிழன 
ஏற்படுத்திக் ககநாணடிருநத்தநாடு, கம்யூனிஸடு 
அகிலைத்துக்கு அவரகளின் ் டவடிக்ழககள் குறித்து 
அவ்வப்பநாது கசய்தி அனுபபிவநதநார.

1928 இல், உஸமநானி கம்யூனிஸடு அகிலைத்தின் 
ஆ்றநாவது ் பரநாயத்துக்குப பு்றபபடவிருநத ் ்ரத்தில், 

அவர பகத்சிங்ழகயும் அவருழடய க்ருங்கிய 
சகநாவநான பிெநாய் குமநார சின்ஹநாழவயும் தன்னுடன் 
்சநாவியத் ஒன்றியம் வருமநாறு அழைத்தநார. 
உஸமநானி இநத நிகழ்வு குறித்துப பின்வருமநாறு 
எழுதியுள்ளநார:

“சரதநார பகத்சிங்ழக எப்பநாது முதன்முதலைநாக 
சநதித்்தன் என்பது எனக்கு மிகச்சரியநாக நிழனவில் 
இல்ழலை. ் நான் அவழர லைநாகூரில் அல்லைது கநான்பூரில் 
சநதித்்தன்… அநத்்ரத்தில், [இநதுஸதநான் 
குடியரசு சங்கம்] இ.கு.ச. [இநதுஸதநான் ் சநாசலிசக் 
குடியரசு சங்கம்] இ.்சநா.கு.ச. என்று மநாற்்றபபடடு 
கசயல்படடுக் ககநாணடிருநதது. ்மலும் புதிய 
அழமபபு கம்யூனிஸடு அகிலைத்துடன் ஒத்துழைத்து 
பணியநாற்றும் என்று முடிவு கசய்யபபடடது… 
அவரகள் தனி்பரகள் ஆயுதம் ஏநதுவழத 
ழகவிடுவதற்கு முன்பு, சிலை முக்கிய கசயல்திடடங்கழள 
ஒருங்கிழணக்க ் வணடியதிருக்கும் என்றும் அழவ 
முன்்ப அவரகள் படடியலில் இருநதழவ என்றும் 
எனக்குத் கதரிவிக்கபபடடது… ‘வநாருங்கள், ்நாம் 
மநாஸ்கநா கசல்்வநாம்’ என்று பிெநாயிடம் கூறி்னன். 
பகத்சிங்கும் பிெநாய் சின்ஹநாவும் மநாஸ்கநாவில் 
இருநதநால் ் சநாவியத் ஒன்றியத்திடமிருநது தீவிரமநான 
ஆயுத உதவிழயப கபற்றிருக்க முடியும் என்று 
தனிபபடட முழ்றயில், ் நான் ் ம்பி்னன்.”

பகத்சிங்குடன் பிெநாய் குமநார சின்ஹநாவும் இ.
்சநா.கு.ச. வின் சரவ்தச உ்றவுகளுக்குப கபநாறுபபநாக 
இருநதநார. ்சநாவியத் ஒன்றியத்தில் புதிய மனிதர 
என்்ற அவரது நூலில் உஸமநானி குறிபபிடடுள்ள 
அழைபழப உறுதிபபடுத்துகி்றநார. ”இநதியக் 
கம்யூனிஸடுக் கடசியின் பிரதிநிதியநாக சவுகத் 
உஸமநானி கம்யூனிஸடு அகிலைத்தின் ஆ்றநாவது 
்பரநாயத்தில் கலைநதுககநாள்வதற்கநாக மநாஸ்கநா 
பு்றபபடும் தருவநாயில் இருநதநார, புரடசிகர 
இயக்கத்தின் பிரதிநிதிகளநாக அவருடன் ் சநாவியத் 
ஒன்றியம் வருமநாறு என்னிடமும் என்னுழடய 
சகநாக்களிடமும் ் கடடுக்ககநாணடநார. அவருழடய 
அழைபழப ்நான் பகத்சிங்கிடம் விவநாதித்்தன், 
அது சரியநான ்்ரமல்லை என்று ்நாங்கள் முடிவு 
க ச ய் ்த நா ம் .  எ ங் க ள்  தி ட ட ங் க ழ ள 
்ழடமுழ்றபபடுத்திய பி்றகு மநாஸ்கநா கசல்்வநாம் 
என்றும் முடிவு கசய்்தநாம்.” என்று பிெநாய் 
எழுதுகி்றநார.



லவறு யாராவது ஒரு புரட்சியா்ளர் குணடு வீச லவணடும் எனறு முடிவு பசயயபெட்ைது. இருபபினும், 
சுகலதவின வறபுறுத்தலின லெரில் ெகத்சிங அந்தப ெணிககுத் லதர்ந்பதடுககபெட்ைார், ஏபனனறால் 

அவரால்தான கட்சியின நி்ேபொட்்ை நீதிமனறத்தின முனபும் ஊைகஙகளின முனபும் சிறந்த மு்றயில் 
எடுத்துககூற முடியும் எனெதால் அது ஏறறுகபகாள்்ளபெட்ைது. 
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இ.்சநா.கு.ச. வின் பிரதிநிதிகளநாக ்சநாவியத் 
ஒன்றியம் வருழக தருமநாறு உஸமநானி பகத்சிங்ழகயும் 
சின்ஹநாழவயும் அழைத்தநார என்பது இநதியக் 
கம்யூனிஸடு இயக்கத்தின் வல்லைழமமிக்க 
தழலைவரகளில் ஒருவரநான முஸ்நாபர அகமதுவநாலும் 
உறுதிபபடுத்தபபடுகி்றது. இநதியக் கம்யூனிஸடுக் 
கடசியும் ்நானும் என்்ற அவரது தன்வரலைநாற்று 
நூலில் உஸமநானி மற்றும் சின்ஹநா சநதிபபுப பற்றிக் 
அகமது குறிபபிடுகி்றநார. சின்ஹநா அநதப பயணத்ழத 
்மற்ககநாள்வதற்கநாக உஸமநானிக்கு ரூ..200/- 
ககநாடுத்தநார என்றும், அ்த்வழளயில் ்சநாவியத் 
ஒன்றியத்திலிருநது நிதி உதவி கபற்றுத் தருவதநாக 
உஸமநானி அவருக்கு உறுதியளித்தநார என்றும் அவர 
கூறுகி்றநார.

அடுத்து உஸமநானி 1928 இல் ் சநாவியத் ஒன்றியம் 
கசன்்றநார, அங்கு கம்யூனிஸடு அகிலைத்தின் ஆ்றநாவது 
வரலைநாற்றுப ்பரநாயத்தின் தழலைழமயில் ்சரத்துக் 
ககநாள்ளபபடடநார. இநத மநா்நாடு 1928 ெூழலை 
17அன்று கதநாடங்கி 1928 கசபடம்பர 1 அன்று 
முடிவழடநதது. அது கநாலைனியப பிரச்சழனழய 
விவநாதித்த ்பநாது இ.கு.ச. யின் ்டவடிக்ழககள் 
குறித்து குறிபபிடடது என்பது ஆரவமூடடும் 
விடயமநாகும். அது இ.கு.ச. இநதிய ்தசியக் 
கநாங்கிரஸ ்பநான்்ற முதலைநாளித்துவக் கடசிகளின் 
்தநால்விக்குப பதிலைளிக்கும் விதமநாக எழுநதுள்ளழத 
அங்கீகரித்தது. கநாங்கிரஸ புரடசிகர குடிமுதலைநாளிய 
கடசியநாகத் கதநாடங்கி, ்பநாரநாடடம் கதநாடரத் 
கதநாடர, முதலைநாளித்துவ சீரதிருத்தவநாதிகளின் 
கடசியநாக ஆகியிருநதது.

கம்யூனிஸடு அகிலைம் பின்வருமநாறு அவதநானித்தது, 
“இநதியநாவில் கநாநதியம் … ்பநான்்ற இயக்கங்கள் 
கதநாடக்கத்தில் புரடசிகர குடடி முதலைநாளிய 

சித்தநாநத இயக்கங்களநாக்வ இருநதன, இருபபினும், 
கபரு முதலைநாளிகளுக்கநான அவற்றின் ்சழவயின் 
விழளவநாக, அழவ முதலைநாளித்துவ ்தசியவநாத 
சீரதிருத்தவநாத இயக்கமநாக மநாறியிருநதன. இதற்குப 
பி்றகு, இநதியநாவில் … பல்்வறு குடடி முதலைநாளிய 
குழுக்களிலிருநது புரடசிகரப பிரிவு மீணடும் 
துவக்கபபடடது (எடுத்துக்கநாடடு: குடியரசுக் கடசி 
…) அக்கடசி ஏ்றத்தநாை ்தசியப புரடசிகரக் 
கண்ணநாடடத்தில் உறுதியநாக இருநதது.”

துரதிரஷடவசமநாக, உஸமநானி மநாஸ்கநாவிலிருநது 
திரும்பிய உட்ன, 1929 மநாரச்சில் கதநாடங்கிய மீரட 
சதி வைக்கில் ழகதுகசய்யபபடடநார. இதற்கிழடயில் 
பகத்சிங்கும் அவரது ் தநாைரகளும் 1928 டிசம்பரில் 
ெநான் சநாணடரழ் சுடடுக் ககநான்றுவிடடு 
தழலைமழ்றவில் இருநதனர. மீரட சதி வைக்குத் 
கதநாடங்கிய பி்றகு, பகத்சிங்கும் பி.்க. தத்தும் 
கதநாழிலைநாளர வி்ரநாத கபநாதுப பநாதுகநாபபு மற்றும் 
கதநாழில் தகரநாறு சடட முன்வழரவுகழள எதிரத்து 
இ.்சநா.கு.ச சநாரபில் மத்திய சடடமன்்றத்தில் 
இரணடு குணடுகழள கவடித்துவிடடு ழகதநாகினர..

குறிபபிடத்தக்க வழகயில் மத்திய சடடமன்்றத்தில் 
குணடுகள் வீசுவதற்கநான முடிகவடுபபதற்கு முன்பு, 
இ.்சநா.கு.ச. தழலைவரகள் பகத்சிங்ழக ்சநாவியத் 
ஒன்றியத்துக்கு அனுபப ் வணடும் என்்ற கருத்ழத 
ழவத்திருநதனர, ஏகனன்்றநால் அவர ஏற்ககன்வ 
லைநாகூர சதி வைக்கில் தழலைமழ்றவநாளரநாக 
அறிவிக்கபபடடிருநதநார. ்வறு யநாரநாவது ஒரு 
புரடசியநாளர குணடு வீச ் வணடும் என்று முடிவு 
கசய்யபபடடது. இருபபினும், சுக்தவின் 
வற்புறுத்தலின் ்பரில் பகத்சிங் அநதப பணிக்குத் 
்தரநகதடுக்கபபடடநார, ஏகனன்்றநால் அவரநால்தநான் 
கடசியின் நிழலைபபநாடழட நீதிமன்்றத்தின் முன்பும் 
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ஊடகங்களின் முன்பும் சி்றநத முழ்றயில் எடுத்துக்கூ்ற 
முடியும் என்பதநால் அது ஏற்றுக்ககநாள்ளபபடடது. 
்சநாவியத் ஒன்றியத்திலிருநது உஸமநானி 
அவரகளுக்கநாக ஒரு கசய்திழயக் ககநாணடுவருகி்றநார 
என்பழத  இ . ் ச நா . கு . ச .  உறுபபினரகள் 
அ றி ந தி ரு க் க வி ல் ழலை .  அ வ ர  ழ க து 
கசய்யபபடடுவிடடதநால், அவரநால் பகத்சிங்குக்கும் 
இ.்சநா.கு.ச.க்கும் ஸடநாலினின் கசய்திழயத் 
கதரிவிக்க இயலைநாமல் ் பநானது.

பின்னநாளில், புது கடல்லியிலிருநது கவளிவநத 
்யி ெமீன் என்்ற இநதி இதழுக்கு உஸமநானி எழுதிய 
கடடுழரயில், தநாம் இநதியநாவுக்குக் கிளம்புவதற்கு 
முன்னதநாக, ஸடநாலின் அவரிடம் பகத்சிங்ழக 
்சநாவியத் ஒன்றியம் வருவதற்கு இணங்கச் 
கசய்யுமநாறு ்கடடுக்ககநாணடநார என்று 
எழுதியுள்ளநார. உஸமநானியின் கூற்றுபபடி, 
ஸடநாலினின் கசநாற்கள் இவ்வநாறிருநதன, 
“ ப க த் சி ங் கி ட ம்  ம நா ஸ ்க நா  வ ரு ம நா று 
்கடடுக்ககநாள்ளுங்கள்.”

இப்பநாது ்கள்வி எழுகி்றது, ஸடநாலினுக்கு 
பகத்சிங்ழகப பற்றி எபபடித் கதரியும்?

பகத்சிங்கின் உ்றவுப கபணணும் பகத்சிங்கின் 
வநாழ்க்ழக வரலைநாற்ழ்ற எழுதியவருமநான வீ்ரநதிர 
சிநது கூற்றுபபடி, ஸடநாலினும் கம்யூனிஸடு 
அகிலைமும் பகத்சிங்ழகப பற்றி, பநாபநா சந்தநாக் 
மற்றும் பநாபநா குருமுக் சிங் ஆகிய இரணடு கத்தநாரிய 
புரடசியநாளரகள் மூலைமநாக அறிநதுககநாணடிருக்க 
்வணடும், அவரகள் பஞ்சநாபில் கம்யூனிஸடு 
இயக்கத்துடன் மிகவும் க்ருக்கமநாகப பணியநாற்றிக் 
ககநாணடிருநதனர அவரகள் பகத்சிங்ழக 
அவரகளுழடய கிரதி குழுவில் ் சரத்துக்ககநாள்ளவும் 
முயற்சி கசய்திருநதனர.

இருபபினும், பகத்சிங்கிடமும் இநதியப புரடசிகர 
இயக்கத்துடனும் ஸடநாலின் கநாடடிய ஆரவம் 
இநதியநா மற்றும் சீனநா ் பநான்்ற கநாலைனிகளில் ் தசிய 
விடுதழலை இயக்கங்களின் மூலைஉத்தி மற்றும் 
கசயலுத்தி குறித்து ஆ்றநாவது ்பரநாயத்தில் 
பின்பற்்றபபடட ககநாள்ழக முடிவின் விழளவநாகவும் 
இருநதிருக்க ்வணடும். கம்யூனிஸடு அகிலைம் 
ஏற்ககன்வ இநதுஸதநான் குடியரசு சங்கம் பற்றி 
அறிநதிருநதது, ்மலும் அழத கநாங்கிரஸ 
தழலைழமயிலைநான ்தசிய சீரதிருத்தவநாதிகளுக்கு 
மநா்றநாக குடடி முதலைநாளியத் தழலைழமயிலைநான 
்தசியப புரடசிகர அழமபபு என்று கருதியது.

கநாலைனிகளில் ஏகநாதிபத்திய எதிரபபுப 
்பநாரநாடடத்தின் கசயலுத்தி மற்றும் மூலை உத்தி 
குறித்து ஆ்றநாவது ்பரநாயம் மிகவும் குழுவநாத 
நிழலைபபநாடழடப பின்பற்றியது. இநதப ்பரநாயம் 
கநாலைனியமநாக்கபபடட ்நாடுகளில் கம்யூனிஸடுக் 
கடசிகள் “கதநாடக்கத்திலிருந்த தங்கழள அரசியல் 
ரீதியநாகவும் அழமபபுரீதியநாகவும், அழனத்துக் 
குடடி முதலைநாளிய குழுக்கள் மற்றும் கடசிகளிலிருநது 
மிகவும்  கதளிவநான முழ்றயில் எல்ழலை 
வகுத்துக்ககநாள்ள ் வணடும்” என்று முன்கமநாழிநதது.

இருபபினும், குடடி முதலைநாளிய வரக்கத்தின் 
தழலைழமயிலைநான ்தசியப புரடசிகர கடசிகழளப 

கபநாருத்தவழர, “(்தசியப புரடசிகர இயக்கங்களில்) 
உணழமயநான புரடசிகர இயக்கமநாக இருநதநால், 
அது உணழமயநாக ஆளும் அதிகநாரத்துக்கு எதிரநாகப 
்பநாரநாடுமநானநால், விவசநாயிகழளயும் சுரணடபபடும் 
பரநதுபடட மக்கள்திரழளயும் புரடசிகர உணரவில் 
கற்பித்து, ஒருங்கிழணக்கும் கம்யூனிஸடுகளின் 
வழியில் அதன் பிரதிநிதிகள் தழடகழள 
ஏற்படுத்தநாமல் இருபபநாரகளநானநால்,” அவரகளுடன் 
தற்கநாலிக ஒன்றிழணவு அல்லைது ஒத்துழைபபு 
சநாத்தியம் என்று ஆ்றநாவது ் பரநாயம் கூறியது.

இநதுஸதநான் குடியரசு சங்கம் இநதுஸதநான் 
்சநாசலிசக் குடியரசு சங்கமநாக மநாறுவது குறித்தும் 
்சநாசலிசத்தின் குறிக்்கநாள்களுக்குப பணியநாற்றும் 
அவரகளின் முடிவு குறித்தும் உஸமநானி 
அறிநதிருநததநால், பகத்சிங்ழகப பற்றியும் இ.கு.ச. 
ழவ மநாற்றியழமக்கும் அவரது திடடங்கழளப 
பற்றியும் கம்யூனிஸடு அகிலைத்தின் நிரவநாகக் 
குழுவுக்கு மதிபபீடழட அளித்திருபபது மிகவும் 
சநாத்தியம், அது ஸடநாலினிடம் பகத்சிங் குறித்த 
ஆரவத்ழதத் தூணடியிருக்கலைநாம்.

லைநாகூர சதி வைக்கில் பகத்சிங்கும் சின்ஹநாவும் 
ழகதுகசய்யபபடட பி்றகு, சித்தநாநத மற்றும் 
இரநாணுவப பயிற்சிக்கநாக கதநார கடசி தழலைவர 
பிரிதிவி சிங் ஆசநாத்ழத ்சநாவியத் ஒன்றியத்துக்கு 
அனுபபலைநாம் என்று இ.்சநா.கு.ச. முடிவு கசய்தது, 
ஆனநால் ஆசநாத்தநால் அங்கு உடனடியநாகச் கசல்லை 
முடியவில்ழலை. என்வ, அவருக்குப பதிலைநாக 
சு்ரநதிர பநாண்ட மற்றும் யஷபநால் (எதிரகநாலைத்தில் 
்நாவலைநாசிரியரநாகப புகழ்கபற்்றவர) ஆகி்யநாழர 
இ.்சநா.கு.ச கதரிவு கசய்தது. இருபபினும், 1931 
பிபரவரியில் அதன் தழலைழமப பழடத்தழலைவர 
சநதிர்சகர ஆசநாத் இ்றநது ் பநானதநால் கடசியின் 
திடடங்கள் கசயலிைநதன.

ய ஷ ப நா லு ம்  ஒ ரு  சி லை  ம நா த ங் க ளி ல் 
ழகதுகசய்யபபடடநார, இறுதியநாக பநாண்டயும் 
சிழ்றயில் அழடக்கபபடடநார .  பநாண்ட 
விடுதழலையநான பி்றகு, கநான்பூரில் இ.்சநா.கு.ச. ழவப 
புதுபபிக்க  முயற்சி  கசய்த நா ர ,  ்மலும் 
கம்யூனிஸடுகளுடன் க்ருக்கமநான ஒத்துழைபபுடன் 
பணியநாற்றினநார. பகத்சிங்கும் அவரது ் தநாைரகளும் 
1930 ெனவரி 21 அன்று கலைனினின் நிழனவு ் நாளில் 
தங்களின் மரியநாழதழயயும் ஒருழமபபநாடழடயும் 
கதரிவித்து கம்யூனிஸடு அகிலைத்துக்குத் கதநாழலைவரிச் 
கசய்திழய அனுபபினநாரகள்.

இநதுஸதநான் ்சநாசலிசக் குடியரசு சங்க 
உறுபபினரகள் ்சநாவியத் ஒன்றியம் கசல்வதற்கு 
முயற்சி கசய்த்பநாதும் ,  அநதப பயணம் 
கூடிவரவில்ழலை. இநதியநாவிலிருநது பிரிடடிஷநார 
விலைகிக்ககநாணட பி்றகுதநான் பிெநாய் குமநார சின்ஹநா 
்சநாவியத் ஒன்றியத்துக்கு ஒரு பயணம் கசன்றுவர 
முடிநதது.

கைட்டு்ர ஆசிரியர்கைள் பிரபால் சரண் அகைர்வால் 
மற்றும் ஹர்்ஷவர்ைன் இருவரும் ெவகைர்ைால் ் ்ரு 

பல்கை்ைககைைகைத்தில் மு்ைவர் பட்ட 
ஆராய்ச்சியாளர்கைள். இ்வ அவர்கைளு்டய ைனிபபட்ட 

கைருத்துககைளாகும்.
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கட்டுரை

கிரோமத்து மக்களின் பபோறுப்பில் 
கிரோமங்கள் இருக்க சவண்டும்

க. ்பழனித்துலர
gpalanithurai@gmail.com

உலைகின் ்பநாக்ழக எத்தழன்யநா நிகழ்வுகள் 
மநாற்றி அழமத்திருக்கின்்றன. பலை நிகழ்வுகள் மனித 
உயிரகழள ்கநாடிக்கணக்கில் பலி வநாங்கி 
இருக்கின்்றன. மநானுடம் கசநால்கலைநாணநாத் துயரத்ழத 
அனுபவித்துத்தநான் இநத நிழலைக்கு வநது நிற்கி்றது. 
ஆனநால் கடநத 30 ஆணடுகநாலை நிகழ்வுகள் மனித 
குலை வரலைநாற்றில் எவரும் எதிரபநாரக்கநாத 
மநாற்்றங்கழளத் ்தநாற்றுவித்திருக்கின்்றன. அழவ, 
மநானுட சமுதநாயத்தில் ஏற்படுத்தியிருக்கின்்ற 
தநாக்கங்கள் என்பது 300 ஆணடுகளில் ்ழடகப்ற 
்வணடியழவ. ஆனநால், இரணடு மூன்று 
ஆணடுகளுக்கு அனுமநானித்துத் திடடமிடுவ்த 
மிகப கபரிய சவநாலைநாக அழமநதுவிடடது. அநத 
அளவுக்கு மநாற்்றங்களின் ் வகம் அதிகரித்துள்ளது.

்நாம் இன்று பநாரபபது மனித குலை வரலைநாற்றில் 
ஒரு புதிய வரலைநாறு மற்றும் அத்தியநாயம். இநத 
மநாறுதலுக்கு வித்திடட மூலை கநாரணி என்பது 
கசய்திப பரிவரத்தழனயில் ்டநத கதநாழில்நுடப 
புரடசி என்பழத எவரும் மறுக்க இயலைநாது. இநதச் 
கசய்திப பரிமநாற்்றத்தின் ்வகமும், கசய்திப 
பரிமநாற்்றத்திற்கநான கதநாழில்நுடபத்தில் ்டநத 
கபரும்கணடுபிடிபபுக்களும் 24 மணி ் ்ர ் வழலைக்கு 
மநானுடத்ழதத் தயநார கசய்து, அதில் ஒரு புதிய 
கபநாருளநாதநாரத்ழதக் கடடழமத்து விடடன. 
அதுதநான் அறிவுப கபநாருளநாதநாரம். இநத அறிவுப 
கபநாருளநாதநாரம் பிரதநானபபடுத்தபபடட 
கநாலைத்திலிருநது இன்றுவழர கபநாருளநாதநார வளரச்சி, 
சநழதச் கசயல்பநாடு, கபநாருளநாதநார வளரச்சிக்கநான 

்பநாடடி என்பன முன்கனடுக்கபபடடு வநாழ்வியல் 
்மம்பநாடு என்்ற கருத்தநாக்கம் பின்னுக்குத் 
தள்ளபபடடுவிடடது.

நுகர்வும் சுைண்டலும்

புலைன்கழளத் தூணடி நுகரவில் எல்லைநாத் தரபபு 
மக்கழளயும் சிக்க ழவத்துவிடடது இநத புதிய 
கபநாருளநாதநாரக் ககநாள்ழக. சநழத என்பது 
பிரதநானபபடுத்தபபடடு, கபநாருள்கழள உற்பத்தி 
கசய்வது, அழத சநழதபபடுத்தி உலைகம் முழுவதும் 
தங்கு தழடயின்றி எடுத்துச் கசன்று விற்பழன 
க ச ய் து  க ப நா ரு ள்  ஈ ட டு த ல்  எ ன் ப து 
முதன்ழமபபடுத்தபபடடுவிடடது. எங்கு எளிதநாக 
இயற்ழக வளங்கழளச் சுரணட முடியு்மநா, 
அங்ககல்லைநாம் மூலைதனத்ழதயும் கதநாழில் 
நுடபத்ழதயும் எடுத்துச் கசன்று கபநாருள் உற்பத்தி 
கசய்தல், அ்த்பநால் எங்ககல்லைநாம் கதநாழிலைநாளரகள் 
குழ்றநத கூலிக்குக் கிழடத்தநாரக்ளநா அங்ககல்லைநாம் 
மூலைதனத்ழதயும் கதநாழில் நுடபத்ழதயும் எடுத்துச் 
கசன்று உற்பத்தி கசய்து உற்பத்தி கசய்த 
கபநாருள்கழள பலை ் நாடுகளுக்கும் எடுத்துச் கசன்று 
விற்பழன கசய்வழத ககநாள்ழகயநாக்கிக் 
ககநாணடுவிடடன சநழத நிறுவனங்கள் . 
இயற்ழகழயயும் ,  கதநாழிலைநாளரகழளயும் 
சுரணடுவதற்கு, அநதநத ்நாடடின் ஏழ்ழமழயயும் 
கடன் சுழமழயயும் பயன்படுத்திக் ககநாணடன 
பன்னநாடடு நிதி நிறுவனங்கள்.

கட்சிககாரர்கள் பசயய லவணடிய ெணி்ய க்ைககாரர்கள் பசயது விடுகினறனர். அ்னத்து அரசியல் 
ெணிகளும் வணிகர்க்ளால் நைத்தபெட்டு வருவதால், கட்சிககாரர்கள் ொர்்வயா்ளர்க்ளாக மாறறபெட்டு 

விட்ைனர். எல்ோக கட்சிச் பசயல்ொடுகளிலும் தஙகள் ெஙகளிப்ெச் பசயயும் நி்ேயிலிருந்து, கட்சியின 
கூட்ைஙகளுககு த்ேகாட்டினால் லொதும், அதறகும் ஊதியம் உணடு எனற நி்ேககு தள்்ளபெட்டு விட்ைனர். 

இதன ஒட்டு பமாத்த வி்்ளவு. ெஙலகறபு அரசியல் எனெது லொய ொர்்வயா்ளர் அரசியலுககு 
வந்து விட்ைது நம் கட்சி அரசியல்.
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சநரதைகககான அைசு

ஒரு கநாலைத்தில் அரசு என்பது சமூகப 
பநாதுகநாபபிற்கநாக உருவநாக்கபபடடது. ஆனநால் 
இன்று சமூகத்ழதச் சுரணட சநழதக்கு எல்லைநாவித 
உதவிகழளயும் கசய்கி்றது கபநாருளநாதநார 
வளரச்சிழயக் ககநாணடு வருகி்்றநாம் என்்ற 
விவநாதத்ழத முன் ழவத்து அர்ச சநழதக்கநாகச் 
கசயல்படும் சூைலுக்கு வநதுவிடடது. சநழத 
மக்களுக்கு மயக்கம் விழளவிக்கும் நுகரவுப 
கபநாருள்கழள அள்ளி வநது ககநாடடி கபநாருள் 
நுகரவில் ்தநாய ழவத்துவிடடது. அர்சநா அதன் 
கசயல்பநாடுகளுக்கு சநழதயிடமிருநது வரும் 
வருமநானத்ழத எதிர ் ்நாக்கி இயங்கும் சூைலுக்குத் 
தள்ளபபடடுவிடடது.

சநரதையின் பிடியில் அைசியல்

மக்களநாடசி ்ழடகபறும் ்நாடுகளில் அரசியல் 
கடசிகழள சநழத தன் மூலைதனத்தநா்லை தன் 
வயபபடுத்தி ழவத்துக் ககநாணடுவிடடது. 
சநழதயிடமிருநது பண வரவு நின்று விடடநால் 
அரசியல் கசய்ய பணத்துக்கு எங்்க ் பநாவது என்்ற 
சூைழலை உருவநாக்கிவிடடனர. அரசியழலை சநழத 
தன் மூலைதனத்தநா்லை விழலை உயரநததநாக 
மநாற்றியழமத்து விடடது.

கடசிக்கநாரரகள் கசய்ய ்வணடிய பணிழய 
கழடக்கநாரரகள் கசய்து விடுகின்்றனர. அழனத்து 
அரசியல் பணிகளும் வணிகரகளநால் ் டத்தபபடடு 
வருவதநால், கடசிக்கநாரரகள் பநாரழவயநாளரகளநாக 
மநாற்்றபபடடு விடடனர. எல்லைநாக் கடசிச் 
கசயல்பநாடுகளிலும் தங்கள் பங்களிபழபச் கசய்யும் 
நிழலையிலிருநது, கடசியின் கூடடங்களுக்கு 
தழலைகநாடடினநால் ்பநாதும், அதற்கும் ஊதியம் 
உணடு என்்ற நிழலைக்கு தள்ளபபடடு விடடனர. 
இதன் ஒடடு கமநாத்த விழளவு. பங்்கற்பு அரசியல் 

என்பது ் பநாய் பநாரழவயநாளர அரசியலுக்கு வநது 
விடடது ் ம் கடசி அரசியல். அரசியலுக்கு மிகவும் 
்தழவயநான ககநாள்ழக ் கநாடபநாடடு விவநாதங்கள் 
முற்றிலுமநாக பு்றநதள்ளபபடடு, ஆடசி பிடிபபது 
அரசியல், அதற்கு வநாக்குகழள வணிகபபடுத்தி, 
சநழதப பணத்தில் வநாக்குகழளப கபற்று ஆடசிழயப 
பிடிக்கும் சூைழலைழயயும் சநழத உருவநாக்கி 
ழவத்துவிடடது.

மககள் தைரைவர்கள், கம்்பெனித் தைரைவர்களகானகார்கள்

சநழத, நிதிழய மடடும் அரசியல் கடசிகளுக்குத் 
தரவில்ழலை, கடசிகழளயும் பன்னநாடடு கநாரபப்ரட 
கம்கபனிகள் ்பநால் ்டத்திடப பைக்கிவிடடது. 
அதன் விழளவு கடசித் தழலைவரகள் கம்கபனியின் 
தழலைவரகள் ்பநால் கசயல்பட ஆரம்பித்து 
மக்களுக்கும் கடசிக்கும் உணரவு பூரவத் 
கதநாடரபிழனத் துணடித்து விடடனர. சநழதழய 
்ம்பும் அளவுக்கு ்ம் கடசிகள் மக்கழள 
்ம்புவதில்ழலை. இன்று கடசிக்ள கடசிக்கநாரரகழள 
்ம்புவது இல்ழலை. கடசிச் கசயல்பநாடுகள் 
அழனத்தும் ்தரதழலை ்்நாக்கியதநாக்வ 
கடடழமத்து விடடு ககநாள்ழக விவநாதங்கள் 
்பநாரநாடடங்கள் அழனத்தும் புழத குழிக்குப 
்பநாய்விடடன. கடசி அரசியலும் கூட எபபடி 
கநாரபப்ரட கம்கபனிகள் ஒரு சிறு கூடடம் 
ஒடடுகமநாத்த சநழதழய ஆக்கிரமித்துச் 
கசயல்படுகி்ற்தநா அ்த்பநால் ஒருசிலை கபரிய 
கடசிகள் சிறிய கடசிகழள வளர விடநாமல் தங்கள் 
்ழடமுழ்றகழள வகுத்துக் ககநாணடு ஆதிக்கம் 
கசலுத்திச் கசயல்படுகின்்றன.

சிதிைமர்டநதை சமூக வகாழ்வு

இநதச் சூைல் சமூகத்ழத கபருமளவு பநாதிபபுக்கு 
உள்ளநாக்கி ழவத்திருக்கி்றது. சமூகச் கசயல்பநாடுகள் 
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அழனத்தும் கபநாதுச் கசயல்பநாடுகள் என்்ற 
நிழலையிலிருநது ,  தனிமனித ்மம்பநாடடுச் 
கசயல்பநாடுகளநாக மநாற்்றபபடடு குடும்பம் என்்ற 
அழமபழபக் கூட லைநாப ் ஷட பநாரழவயில் பநாரக்க 
ழவத்து குடும்ப பநதங்கழள அறுத்துவிடடது. 
கபநாருளும் நுகரவும் பிரதநானபபடுத்தபபடடு 
சமூகம், கூடடு வநாழ்க்ழக, சமூக ்ல்லிணக்கம், 
சமூகச் சிநதழன, மக்கள் ்மல் கரிசனம், 
இயற்ழகயுடன் உ்றவு, என்பகதல்லைநாம் மக்கள் 
மனங்களிலிருநது ம்றக்கடிக்கபபடடு கபநாருள் ஈடடி 
நுகரதழலை பிரதநானபபடுத்திக் ககநாணடு விடடனர. 
இதன் விழளவு, மிகப கபரிய கலைநாச்சநாரச் சீரழிவு, 
சுய மரியநாழத இைபபு, அ்றம் இைநத வணிகச் 
கசயல்பநாடு, மக்கள்்மல் பநாரழவயற்்ற கல்வி என 
அழனத்தும் வீழ்த்தபபடடு விடடன சநழதயின் 
ஆதிக்கத்தநால்.

மமயககபபெடும் சமூகம்

ஒடடுகமநாத்த சமூகமும் ் மய்க்கபபடுபவரகளநாக 
மநாற்்றபபடடு, அரசு மூலைம் மக்கழள ்மய்க்கி்றது 
சநழத. மக்களும் கசய்வது அறியநாது சநழதச் 
சூைலில் சிக்கித் தவிக்கின்்றனர. அரசியல் கடசிக்ளநா 
பநாரழவயற்று மக்கழள தயநார கசய்து மநாற்்றங்கழளக் 
ககநாணடுவர இயலைநாமல் சநழதப பணத்தில் ் தரதல் 
அரசியல் மடடு்ம ் டத்திக் ககநாணடுள்ளன. சநழத 
அசுரனநாக எழுநது மநானுட சமூகத்ழத இயற்ழகழய 
துவம்சம் கசய்து ககநாணடுள்ளது. இதழன மநாற்றும் 
சக்தி அரசியலில் இன்று இருபபதநாகத் கதரியவில்ழலை. 
ஏகனன்்றநால் சமூகத்ழத மநாற்றும் ஆற்்றல் ககநாணட 
வரக் க த்ழத  ச நழத  தன் வயபபடுத்திக் 
ககநாணடுவிடடது. கபநாதுமக்கழள சநழதபபடுத்திக் 
ககநாணடு, சநழதக்கநான ஏகெணடுகளநாக கபநாதுக் 
கருத்தநாளரகழளயும் அரசியல் கடசிகழளயும் 
உருவநாக்கிச் கசயல்பட ழவத்து விடடது சநழத. 
மநானுடச் கசயல்பநாடுகள் அழனத்தும் சமூக 
்மம்பநாடடுக்கு என்்ற நிழலைழய தகரத்து, அழனத்தும் 
தனிமனித நுகரவுக்கும் அதற்கநான கபநாருளநாதநார 
வளரச்சிக்கும் என்்ற சிநதழன ஊக்குவிக்கபபடடு 
விடடது.

சிநதைரனத் தைகாழ்வு

இநத நிழலை இனியும் நீடிக்க சமூகத்தில் 
வநாய்பபில்ழலை. இநதச் சூைழலை இன்றுள்ள அரசியல், 
மநாற்றும் தி்றன் அற்்றதநாக்வ உள்ளது. என்வ 
இன்ழ்றய கடசி அரசியலிலிருநது ஒரு புது அரசியல் 
உருவநாக்கபபட ்வணடிய சூைலுக்கு சமூகம் 
தள்ளபபடடுள்ளது. அநத புது அரசியழலை கடடுவது 
தநான் இன்ழ்றய ் தழவயநாக இருக்கி்றது. ் நாம் இன்று 
பநாரக்கும் ஒரு தநாழ்நிழலைச் கசயல்பநாடு அழனத்துத் 
தளங்களிலும் ஒரு புதிய பரிணம வளரச்சிழய 
்்நாக்கி சமூகத்ழத தள்ள வநதது்பநால் தநான் ் நாம் 
புரிநது ககநாணடு கசயல்பட ்வணடும். சுதநதிரப 
்பநாரநாடட கநாலைத்திற்கு முன்பு துவங்கிய இநதிய 
உருவநாக்கச் சிநதழன மநாகபரும் தியநாகச் 
சிநதழனயநாளரகள் மூலைம் உருவநாக்கபபடடு 
சநாதநாரண மக்களின் மனங்களில் ்பகரழுச்சிழய 

ஏற்படுத்தியது. வி்வகநா்நதரில் கதநாடங்கி, பகவநான் 
அரவிநதர, ரவீநதிர்நாத் தநாகூர, மகநாத்மநா கநாநதி, 
்ெ.சி.குமரபபநா ்பநான்்ற எணணற்்ற து்றவிகளும் 
சிநதழனயநாளரகளும் உருவநாக்கிய எணண அழலை 
உச்சத்ழத அழடநது இநதியநாவுக்கு சுதநதிரத்ழதப 
கபற்றுத் தநதது .  அநத  எணண அழலை 
பநாதுகநாக்கபபடடு எதற்கநாக இநதியநா அழடநத்தநா 
அநத லைடசியத்ழத அழடய மக்கள் இயக்கம் புதிய 
இநதியநாழவ உருவநாக்கவும் கசயல்படடிருக்க 
்வணடும். ஆனநால் மநா்றநாக இநதியநா என்்ற 
்நாடழடக் கடடழமக்க அரசு இயநதிரம் 
கசயலைநாற்றியதில், சுதநதிரத்திற்குப பின் உருவநான 
தழலைவரகள் அரசு தரும் சுகத்தில் திழளக்க 
ஆரம்பித்து விடடனர. உயரநத உன்னத 
லைடசியங்களுக்கநாகப கபற்்ற சுதநதிரம் ஒரு சிலை 
சமூகக் குழுக்கள் கசநாகுசு வநாழ்க்ழக வநாழ்நதிட 
உதவியுள்ளது என்பதுதநான் ்நாம் இன்று கநாணும் 
எதநாரத்த வநாழ்வியல்ச் சூைல். இநதத் தநாழ்நிழலை 
எதனநால் வநதது என்று ் யநாசித்துப பநாரத்தநால், ் ம் 
முன் வநது நிற்கும் பதில், ் ம் ் நாடடுத் தழலைவரகளின் 
தநாழ்நிழலைச் சிநதழனயநால் வநதது என்று 
கூறிவிடலைநாம்.

புதிய அைசியரை ம�காககி

இநதச் சூைழலை சமநாளிக்க ் நாம் கசய்ய ் வணடிய 
பணி ஒரு புதிய அரசியழலை ்்நாக்கிப பயணம் 
கசய்ய ் வணடும். அநத அரசியல் ் தரதல் அரசியல் 
அல்லை, கடசி அரசியல் அல்லை, இழவகழளத் 
தநாணடிய மக்கள் அரசியல். அரசியல் என்ப்த 
மக்களுக்கநானதுதநா்ன என்று ்கடகத் ்தநான்றும். 
உணழமதநான். ஆனநால் அநத அரசியல் இன்று எங்கு 
ககநாணடு வநது ் ம்ழம நிறுத்தியிருக்கி்றது என்்றநால் 
கடசிக்கநாக, கடசிக்கநாரருக்கநாக அரசியல் என்்ற 
இடத்துக்கு ்ம்ழம இடடுச் கசன்று விடடது. 
அ்த்பநால் அரசியல் என்பது மக்களின் 
பங்்கற்்பநாடு மக்கள் பிரச்சிழனகளுக்கநாக 
அரசியல் கடசிகள் அரழச பணி கசய்ய ழவக்கப 
் ப நா ர நா டுவது .  அ தன்  மூலைம்  ம க் கள் , 
அரசியல்விழிபபுணரவு கபறுவநாரகள், அத்துடன் 
அரசு முழ்றயநாக கணகநாணிக்கபபடடு மக்களுக்கநாகச் 
கசயல்படத் கதநாடங்கும். இன்று கடசிகளநாலும் 
்பநாரநாட முடியவில்ழலை, அதற்குக் கடசிக்கநாரரகளும் 
தய நா ர நா கவில்ழலை .  இதன் விழளவுதநான் 
அரசநாங்கத்தின் கசயல்பநாடுகளநால் மக்கள் 
பநாதிக்கபபடும் ்பநாது மக்க்ள ்பநாரநாடிக் 
ககநாணடிருக்கின்்றனர. இது ஒரு அரசியல் 
பின்னழடவு. அடுத்து அரசியல் கடசிகள் மக்களுக்கு 
வழிகநாடடியநாக முன் நிற்க ்வணடியழவகள் 
மக்களுக்குப பின் நிற்கின்்றன, மக்கள் அரசியல் 
என்பது மக்கள் பிரச்சிழனகளுக்கநாக மக்கள் 
்பநாரநாடும் ்பநாது, அநதப பிரச்சிழனகளுக்கநாக 
அரசியல் கடசிகள் ஒன்றிழணநது தநாங்கள் 
ழகயிகலைடுத்து அழவகளுக்கநாகப ்பநாரநாடுவது. 
அதில் ஆளும் அணி, எதிர அணி என்றில்லைநாமல் 
அநத மக்கள் பிரச்சிழனயில் தீரழவ ்்நாக்கி 
்கரத்திட கடசிகள் ஒன்றிழணய முழனய ் வணடும்.



1956ஆம் ஆண்டின் 
பத்திரிக்கப் பதிவு விதி்களின் எட்ாவது விதி

படிவம் 4

வவளியிடும் இடம் : வசன்்ை

இைழ வவளியிடும் கைாைம் : மாை வவளியீடு

அச்சிடுபவர் : ை.வசநத்குமார்

இைம் : இநதியன்

முகைவரி : ்சகைர் ஆபவசட் பிரிண்டர்ஸ,

  50,(ப.எண். 168) வபரிய வைரு,

  ்சபபாககைம், வசன்்ை-600005

வவளியிடுபவர் : வி.முத்்ையா

இைம் : இநதியன்

முகைவரி : 22,MJB வைரு, திருவல்லிக்கைணி, 
  வசன்்ை-600005

ஆசிரியர் : வி.முத்்ையா

இைம் : இநதியன்

முகைவரி : 22,MJB வைரு, திருவல்லிக்கைணி, 
  வசன்்ை-600005

பத்திரி்கையின் பங்குைாரர் : வி.முத்்ையா, 
மற்றும் வசாநைககைாரரின்  22,MJB வைரு, திருவல்லிக்கைணி, 
வபயரும் முகைவரியும்  வசன்்ை-600005

வி.முத்்ையா என்கிற ்ான், ்ம்ை குறிபபிட்டுள்ள ைகைவல்கைள் 
அ்ைத்தும் எைககுத் வைரிநைவ்ர முற்றிலும் உண்்மயாை்வ 
என்று இைன் மூைம் உறுதி அளிககி்றன்.

்ாள்: 22-02-2022 (ஒபபம்)
வி.முத்்ையா

வவளியீட்டாளர்

கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

மா
ர்ச்
 2
02
2

17

குடியகாட்சிரய ம�காககி

மக்கள் அரசியல் எதன்்மல் கடடபபடல் 
்வணடும் என்்றநால் ்மம்பநாடடுப 
பிரச்சிழனகளில் கடடபபட ்வணடும். 
இதில் மிக முக்கியமநானது, அநத அரசியல் 
உணழமத் தரவுகழளயும் அறிவியல் பூரவ 
பநாரழவழயயும் பின்புலைத்தில் ழவத்து 
கசயல்பட ்ம்ழம ்நாம் தயநார கசய்து 
ககநாள்ள ்வணடும். அரசியலிலும், 
ஆ ட சி யி லு ம் ,  ஆ ளு ழ க யி லு ம் 
பிரதநானமநாக்கபபடட மக்களுக்கநான 
சலுழககள் (benefits) என்்ற வநாதத்திலிருநது 
மக்களுக்கநான ் மம்பநாடடு உரிழமகள் என்்ற 
விவநாதத்ழத முன்கனடுக்க ்வணடும் 
அரசியலில். அபபடி ்மம்பநாடடுக்கநான 
உரிழமகள் என்பழத முன்கனடுக்கும்்பநாது 
அத்துடன் சமூகப கபநாறுபபுக்கள் அல்லைது 
குடிமக்கள் கபநாறுபபுக்கள் என்்ற விவநாதத்ழத 
முன்கனடுக்க ்வணடும். உரிழமகளும் 
கபநாறுபபுக்களும் இரணடும் ஒன்ழ்றகயநான்று 
பிரிக்க முடியநாதழவ. அடுத்து இநதிய ் நாடடு 
மக்களின் கசயல்பநாடுகளுக்கு வழிகநாடடும் 
்கநாடபநாடடுப புத்தகம் என்பது அரசியல் 
சநாசனம்தநான். என்வ ் ம் அரசியல் மற்றும் 
மக்கள் கசயல்பநாடுகள் அழனத்தும் மக்கழள 
ஒ ரு ங் கி ழ ண ப ப தி லு ம் ,  ் நா ட ழட 
வலுபபடுத்துவதிலும் இருக்க ்வணடு்ம 
தவிர மக்கழள சநாதி, மத, இன, பிரநாநதிய, 
கமநாழி, மற்றும் கலைநாச்சநார அழடயநாளங்கழள 
ழவத்துப பிரித்து அரசியல் கசய்யக்கூடநாது. 
இது முற்றிலுமநாக அரசியல் சநாசனத்திற்கு 
எதிரநான அரசியல். அ்த ்்ரத்தில் எநத 
மதத்ழதச் சநாரநதவரும் கசய்கின்்ற தவறுகழள 
தடடிக் ்கடகநாமல் இருக்கக்கூடநாது. எல்லைநா 
மதங்களும் சுதநதிரமநாக இயங்க ்வணடும். அ்த 
்்ரத்தில் மத மநாற்்றம் என்பதற்கநாக நிறுவனங்கள் 
கசயல்படநாமல் பநாரத்துக் ககநாள்ள ் வணடும்.

புதிய மமம்பெகாட்டு வரையரை

மதங்களின் ்ல்லிணக்கத்திற்கநாக ஓர அழமபபு 
ஏற்படுத்தி கசயல்பட ழவக்க ்வணடும். இழவ 
எல்லைநாவற்றிற்கும் ்மலைநாக ்மம்பநாடு மற்றும் 
வளரச்சி என்பழத இயற்ழகழய அழிக்கநாத, 
இயற்ழக வளங்கழளச் சுரணடநாத கசயல்பநாடுகள் 
என்று வழரயழ்ற கசய்து கசயல்பட ்வணடும். 
அ்த்பநால் வளரச்சி என்பதும், ் மம்பநாடு என்பதும் 
அழனவருக்குமநானது என்பழத ழமயபபடுத்த 
்வணடும். இநதச் கசயல்பநாடுகள் அழனத்தும் 
துவங்க ்வணடிய இடம் கிரநாமங்கள். இநத 
வி வ நா த ங் க ழ ள  து வ க் க  ் வ ண டி ய து 
கிரநாமங்களிலிருநது மக்கள் இயக்கமநாக வியநாபிக்க 
்வணடும். இதற்கு இன்ழ்றய உள்ளநாடசிகள் 
கிரநாமங்களுக்கு கபநாறுப்பற்றுக் ககநாள்ள்வணடும். 
பஞ்சநாயத்துக்கள் ஒடடுகமநாத்த கிரநாமமும் ஒரு சிறு 
கிரநாமக் குடியரசநாக மநாற்்ற பஞ்சநாயத்து மன்்ற 
உறுபபினரகளும், தழலைவரகளும், தன்னநாரவலைரகளும் 
ஒன்றிழணய ்வணடும். அநத கிரநாம மக்கள் 

எபபடிபபடட ஒரு தற்சநாரபு கிரநாமத்ழத உருவநாக்க 
்வணடும் என கனவுகணடு விவநாதித்து கிரநாமத்ழத 
புனரழமத்து, கிரநாம ்மம்பநாடடுக்கநான ஒரு 
திடடத்திழன விஞ்ஞநான பூரவமநாக தயநாரித்திடல் 
்வணடும். இது ஒரு நிபுணத்துவமநான ஒரு 
கசயல்பநாடு. இதற்கு அருகில் உள்ள உயரகல்வி 
நிழலையங்கழள அணுகி இநதக் கிரநாம புனரழமபபு 
மற்றும் ் மம்பநாடடுத் திடடம் தயநாரிக்க உதவிடுமநாறு 
்வணடிக்ககநாள்ள ்வணடும். அநத கல்வி 
நிழலையங்களில் உள்ள உன்னத் பநாரத் அபியநான் 
திடடத்தின் மூலைம் இநதப பணியிழனச் கசய்ய 
்கடடுக்ககநாள்ள ் வணடும்.

இநதத் திடடச் கசயல்பநாடுகள் என்பது எல்லைநாத் 
தரபபு மக்களின் பங்்கற்்பநாடு ்ழடகப்ற 
்வணடும். கிரநாமத்தில் உள்ள அழனத்துத் தரபபு 
மக்களுக்கும் ் தழவயநான அடிபபழட வசதிகழள 
ஏற்படுத்தித் தநதிட திடடத்தில் வழிவழக கநாணபபட 
்வணடும். அத்துடன் கிரநாமத்தில் உள்ள அழனத்துக் 
குடும்பங்களின் கபநாருளநாதநாரமும் ்மம்படத் 
்தழவயநான வழிவழககள் வகுக்கபபடடு திடடத்தில் 
இழணக்கபபடல் ்வணடும். ஒடடு கமநாத்தத்தில் 
கிரநாமங்கள் கிரநாமத்து மக்களின் கபநாறுபபில் இருக்க 
்வணடும்.

கைட்டு்ரயாளர்: அரசியல் அறிவியல் ் பராசிரியர்
(பணிநி்றவு)
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‘�ண்ணு பள்ளு’ எை துளுவமாழியில் அ்ைககைபபட்ட ம்ைபபகுதிககு மணிபபால் 
எைப வபயரிட்டு ஒரு கைல்வி ் கைரமாகை வளர்த்ைவர் டாகடர் ் ப. மணிபபால் பகுதியில் 
ஒரு எளிய ் டுத்ைரக குடும்பத்தில் 1898இல் பிறநது வளர்நை ் ப, வசன்்ை மருத்துவக 
கைல்லூரியில் படித்ைவர். ைாயாரின் கைட்ட்ள்ய ஏற்று, கிராமத்தி்ை்ய ைங்கி கிராமத்து 
மககைளுககு மருத்துவச் ் ச்வ வசய்ைவர். வறு்ம ஒழிபபு, கைல்வி வளர்ச்சி, மருத்துவ 
்ச்வ என்கிற மூன்று இைககுகை்ள முன்னிறுத்தி ைைது வைா்ை்்ாககுப பார்்வ்யத் 
தீவிரபபடுத்தியவர். பள்ளிகைள், கை்ைககைல்லூரிகைள், மருத்துவக கைல்லுரிகைள், வபாறியியல் 
கைல்லூரிகைள் மருத்துவம்ைகைள், சிண்டி்கைட் வங்கி, உையவாணி வசய்தித்ைாள் எல்ைாம் 
இவரு்டய வசயல்வடிவம். 1972ஆம் ஆண்டு இநதியாவின் உயரிய விருதுகைளுள் 
ஒன்றாை பத்ம விருதுவபற்றவர். 1999ஆம் ஆண்டு அரசு அஞ்சல்ை்ை ஒன்்ற 
வவளியிட்டும் இவ்ரப வபரு்மபபடுத்தியுள்ளது.

்டகாக்டர் டி.எம்.ஏ.ரபெ

பெதிவு க. சநதிரமசகரன
muhilnilavu@gmail.com

மணிப்போல் பல்கடைக்கைகத்தில்

சித்்தமருத்துவத்துைன் இடைந்த
கூட்டுமருத்துவச் சிகிச்ட�

பகா ்ரநானநா ககநாடுநகதநாற்்றநால் 
பநாதிக்கபபடடு வீடடுத்தனிழமயிலிருநது, பின் 
மருத்துவஓய்வு எடுத்து, இயல்பு நிழலைக்குத் 
திரும்பியிருநத ்்ரம்அது. மணிபபநால் மருத்துவப 
பல்கழலைக்கைகத்தில் சித்தமருத்துவச் சிகிச்ழசப 
பிரிவு கதநாடங்கபபடுவதநாகவும் அது கதநாடரபநான 
கதநாடக்க நிகழ்வில் அவசியம் கலைநதுககநாள்ள 
்வணடும் என்றும் மருத்துவர அருள்அமுதன் 
அழைபபு விடுத்தநார. அழைபழப ஏற்கவும் 
முடியவில்ழலை; தவிரக்கவும் முடியவில்ழலை. 
பயணத்துக்குத் தயநாரநா்னன்.  ்ணபரும் 
அணுவிஞ்ஞநானியுமநான டநாக்டர ்டரநாசன் 
அவரகளும் ் நானும் பயணத்ழத உறுதி கசய்்தநாம். 
08.02.2022 கசவ்வநாய்க்கிைழம பகல் ஒருமணிக்குப 
பு்றபபடடு மறு்நாள் 09.02.2022 புதன்கிைழம கநாழலை 
5 மணிக்கு மங்களூழர அழடந்தநாம். சுமநார 17 
மணி்்ரப பயணத்துக்குபபி்றகு மங்களூரில் இ்றங்கி 
அங்கிருநது உடுபபிக்குப ்பநாய் உடுபபியிலிருநது 
மணிபபநால் கசன்்றழடந்தநாம். எங்கள் பயணத்துக்கு 
ஒரு்நாள் முன்னதநாக, ‘அல்லைநா ஹு அக்பர’ என்கி்ற 
ஒற்ழ்ற முைக்கத்தின்மூலைம் உலைகத்ழத்ய தன்பக்கம் 
திருபபிய இநதியநா கபற்க்றடுத்த வீரச்சிறுமி 
முஸகநான் பி்றநத மணணில் பயணித்தது ம்றக்க 
முடியநாதது. மணிபபநால் பல்கழலைக்கைகத்தின் 

விருநதினரநாய் தங்குமிடம், உணவு, உபசரிபபு 
அழனத்தும் சி்றபபு.

விவசநாயக்கல்வி, கநால்்ழடமருத்துவக்கல்வி 
நீங்கலைநாக, மருத்துவக்கல்வி, கபநாறியியல்கல்வி, 
கழலைஅறிவியல் கல்வி, பள்ளிக்கல்வி என சுமநார 
ஆயிரம் ஏக்கரில் பரநதுவிரிநது கிடக்கும் 
கல்விவளநாகம்; உயர உயரமநாய் எழுநது நிற்கும் 
அைகைகநான கடடிடங்கள், அருங்கநாடசியகம், 
நூலைகம், பரி்சநாதழனக் கூடம் என ஒவ்கவநான்றும் 
பிரமநாணடம். அடரநது வளரநது நிற்கும். மரங்களும் 
வரிழசகடடி நிற்கும் அைகுச் கசடிகளும் அது தரும் 
பசுழமயும் நிைலின் தணழமயும் அைகுக்கு அைகூடடி 
நின்்றன. தனது பணி க்ருக்கடிகளுக்கிழடயிலும் 
பல்கழலைக்கைகத்தின் குறிபபிடத்தக்க சிலை 
இடங்களுக்கு ் ம்ழம அழைத்துக்ககநாணடு்பநாய்க் 
கநாடடினநார மருத்துவர அருள்அமுதன். பிற்பகல் 4 
மணி அளவில் நிகழ்வு கதநாடங்கியது. அைகிய 
சிற்்றரங்கில் எளியமுழ்றயில் ் ழடகபற்்றது.

பல்கழலைக்கைகத்தில் உள்ள ஆயுர்வதம், 
சித்தமருத்துவம் மற்றும் ்யநாகநா அடங்கிய கூடடு 
மருத்துவம் மற்றும் ஆரநாய்ச்சி ழமயத்தில் 
கவளி்்நாயநாளிகளுக்கு சிகிச்ழசஅளிக்கும் 
சித்தமருத்துவப பிரிழவ பல்கழலைக்கைகத் 
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கர்்ாடகை மாநிைத்தில் 
்மற்குத் வைாடர்ச்சி 
ம்ைஅடிவாரத்தில் அ்மநதுள்ள 
உடுபபி மாவட்டத்தின் ஒரு 
ம்ைக கிராமம்ைான் மணிபபால். 
்மடும்(மண்ணும்) 
பள்ளமுமாகை(பள்ளு) 
அ்மநதிருநை 
மண்ணுபள்ளுைான் இன்று 
மணிபபால் என்று மருவியுள்ளது. 
திராவிட வமாழிகைளுள் ஒன்றாை 
‘துளு’ ் பசபபடும் மககைள் 
நி்றநை பகுதி என்பைால் 
இைற்கு துளு்ாடு என்ற வபயரும் 
உண்டு. இநை 
ம்ைத்ைளத்தில்ைான் மணிபபால் 
பல்கை்ைககைைகைம் அ்மநதுள்ளது. 
1953இல் டாகடர் டி.எம்.ஏ.்ப 
அவர்கைளால் நிறுவபபட்ட 
இநதியாவின் இரண்டாவது 
மருத்துவக கைல்லூரி 

மணிபபாலில் அ்மநை 
கைஸதூர்பா மருத்துவக கைல்லூரி. 
இதுைான் இன்று மணிபபால் 
பல்கை்ைககைைகைமாகை வளர்நது 
நிற்கிறது. முைைாவது மருத்துவக 
கைல்லூரி ் வலூர் மருத்துவக 
கைல்லூரி, இன்றளவும் 
இநதியாவின் முைல் மூன்று 
இடங்கைளுககுள் ைரவரி்சயில் 
உள்ள நிறுவைம் மணிபபால் 
பல்கை்ைக கைைகைம் என்பது 
குறிபபிடத்ைககைது.

மணிபபால், மங்கைளூரு, 
வபங்கைளூரு, சிககிம், வெய்பூர், 
ொம்வ்ஷட்பூர், ் ்பாளம், துபாய், 
ஆன்டிகுவா உள்ளிட்ட 9 
இடங்கைளில் 9 
பல்கை்ைககைைகைங்கைள் மற்றும் 38 
கைல்வி நிறுவைங்கைளில் 300 
வ்கையாை பாடபபிரிவுகைள் 
உள்ளை. உைகின் எநை 
அறிவியல் கைண்டுபிடிப்பயும் 

உடைடியாகை ைமது கைல்லூரிக 
கைல்விககுள் வகைாண்டுவநது 
்சர்ககுமளவுககு உைகைத்ைரம் 
வாய்நை கைட்ட்மபபு வசதிகைள் 
உருவாககி ் வககைபபட்டுள்ளை. 
வசயற்்கைக கைருத்ைரிபபு, 
ஸவடம்வசல் சிகிச்்ச, 
வெைட்டிக சிகிச்்ச உள்ளிட்ட 
படிபபுகைள் இநதியாவில் 
முைன்முைலில் இங்குைான் 
அறிமுகைபபடுத்ைபபட்டுள்ளை. 
60 ் ாடுகை்ளச் ் சர்நை சுமார் 28 
ஆயிரம் மா்வர்கைள் 
ஆண்டு்ைாறும் இங்்கை கைல்வி 
கைற்கை வருகின்றைர். ஆயுர்்வைம், 
சித்ைம், ் யாகைா உள்ளிட்ட கூட்டு 
மருத்துவத்துககைாை கைல்வி மற்றும் 
ஆராய்ச்சி ் மயம் ஒன்்ற 
2015இல் ் ாட்டி்ை்ய 
முைன்முைைாகை நிறுவிய 
வபரு்மயு்டயது இநைப 
பல்கை்ைக கைைகைம்.

மணிப்போல் பல்கடைக்கைகம்

துழண்வநதர கலைபடினன்ட கெனரல் டநாக்டர 
எம்.டி.கவங்க்டஷ மற்றும் இழண்வநதர டநாக்டர 
பி.எல்.என்.ஜி.ரநாவ் ஆகி்யநார தி்றநதுழவத்து உழர 
நிகழ்த்தினநார.

துரைமவநதைர் ் வஙம்டஷ் தைமது ் தைகா்டகக உரையில்:

‘இநதியநாவில் ஆயுஷஎன்பது ஆயுர்வதம், 
சித்தமருத்துவம், ்ஹநாமி்யநாபதி, யுனநானி மற்றும் 
்யநாகநாழவ உள்ளடக்கியது. இதில் சித்தமருத்துவம் 
என்பது ஒருமுழுழமகபற்்ற  ப நா ரம்பரிய 
மருத்துவமுழ்றகளில் ஒன்்றநாகும். எதிரகநாலைத்தில் 
்்நாயநாளிகளுக்கு சித்தமருத்துவச் ் சழவழய வைங்க 
்வணடுமநானநால் சி்றநத மருத்துவ முழ்றகழள 
ஒருங்கிழணத்து கூடடு மருத்துவச் சிகிச்ழசயநாக 
அளிபப்த சி்றநத மருத்துவச் சிகிச்ழசயநாக 
இருக்கும். வளரநத ்நாடுகளில் உள்ள ஒவ்கவநாரு 
மருத்துவப பல்கழலைக்கைகமும் கூடடு மருத்துவ 
ஆரநாய்ச்சிக்கநான தனித்துழ்றழயக் ககநாணடுள்ளன. 
அதழன முன்மநாதிரியநாகக் ககநாண்ட இநதப 
பல்கழலைக்கைகமும் கூடடு மருத்துவ ஆரநாய்ச்சிக்கநான 
வநாசல்கழளத் தி்றநதுவிடடுள்ளது. கதநாற்று்்நாய், 

நீரிழிவு ்்நாய், கல்லீரல் ்்நாய், புற்று்்நாய், 
பிள்ழளப்பறு, உடல்்லைம், மன்லைம், முதுழம 
உள்ளிடட பல்்வறு ் ்நாய்களுக்கு ஒருங்கிழணநத 
முழ்றயில் சிகிச்ழசஅளிக்கும் ழமயமநாக இநத 
சித்தமருத்துவச் சிகிச்ழசபபிரிவு கசயல்படும். 
அதன்வழியநாக மணிபபநால் பல்கழலைக்கைக 
ஆரநாய்ச்சியநாளரகளும் மருத்துவரகளும் சித்த 
மருத்துவத்ழத அறிவியல்பூரவமநாக ஆரநாய்ச்சி 
கசய்து கூடடுமருத்துவத்தில் சித்த மருத்துவத்துக்கு 
உலைகளநாவிய அங்கீகநாரத்ழதப கபற்றுத் தருவநாரகள் 
என்்ற ் ம்பிக்ழக எனக்கு உணடு’ என்்றநார.

இரைமவநதைர் ைகாவ் தைமது வகாழ்த்துரையில்:

அழனத்து ஆயுஷ மருத்துவரகளும் அ்லைநாபதி 
மருத்துவரகளுடன் ஒருங்கிழணநது கசயல்படடநால், 
புற்று்்நாய் ்பநான்்ற ககநாடிய ்்நாய்கழளக்கூட  
எளிதில் குணபபடுத்தலைநாம். அது்வ கபநாதுமக்களுக்கு 
அளிக்கும் மிகச்சி்றநத மருத்துவச்்சழவயநாக 
இருக்கும்’ என்்றநார.

நிகழ்வில் அடுத்த ்நான்கு ஆணடுகளுக்கு 
கூடடுமருத்துவ ஆரநாய்ச்சிகளுக்கநாக சுமநார 2.2 
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்கநாடி கதநாழகழய வைங்க முன்வநதுள்ள 
அகமரிக்கநாவின் வடக்ரநாலினநாவில் உள்ள சித்த 
மருத்துவம் மற்றும் ஆரநாய்ச்சிக்கநான உலைக 
ழமயத்தின் மருத்துவக்குழுவின் சநாரபில் டநாக்டர 
சிவழசலைம், டநாக்டர சங்கரி சிவழசலைம், டநாக்டர 
கசல்வசணமுகம் ஆகி்யநாரும் கலைநதுககநாணடனர. 
்மலும் தமிழ்்நாடடிலிருநது மருத்துவர இளங்்கநா, 
மருத்துவர ரநாெ்நாயகி, டநாக்டர ் டரநாசன் ஆகி்யநார 
கலைநதுககநாணடனர. 

நிகழ்வில் கலந்துபகாணட அபமரிககாவின் 
சமரிலாணட் �ல்க்லககழகத்தைச் சசர்ந்தை 
புற்றுசொய்  மருததுேநிபுணர் டாகடர் 
சஙகரிசிே்சலம், ‘புற்று்்நாயினநால் பநாதிக்கபபடடு 
சிகிச்ழசஎடுக்கும் அகமரிக்கரகளில் பலைர, அ்லைநாபதி 
மருத்துவத்்தநாடு பநாரம்பரிய மருநதுகழளயும் 
விரும்பிக்்கடகி்றநாரகள். ஆனநால் ஒருமருத்துவரநாக 
எநதவழகயநான பநாரம்பரிய மருத்துவம் 
பயனுள்ளதநாக இருக்கும்; யநாரிடம்்கடபது என்கி்ற 
விவரங்கள்கூட எங்களுக்குத் கதரியவில்ழலை. 
என்வ, அறிவியல்தரவுகளின் அடிபபழடயில் 
பு ற் று ் ் நா ய் க ளு க் கு  சி கி ச் ழச அ ளி க் க 
இநதழமயத்தின்பங்கு முக்கியமநானதநாக இருக்கும். 
இ ந த ப  ப ல் க ழ லை க் க ை க ம்  அ தி ் வீ ன 
மரு த்துவ க் கடடழமபபு  வ சதி களுடன் , 
அழமநதிருபபதநால் கூடடு மருத்துவ ஆரநாய்ச்சியில் 
்நாடடி்லை்ய முன்்னநாடியநாக இருக்கும் என்்றநார.

காபணாளிமூலம் நிகழ்வில் கலந்துபகாணட 
அபமரிககாவின் சமார்்ஹவுஸ் ஸ்கூல் ஆப 
பமடிசன் உடலியல்து்ைப ச�ராசிரியர் டாகடர் 
ராஜசகா�ால் தைரன், அகமரிக்கநாவில் உள்ள 
மருத்துவ மநாணவரகள் சித்தமருத்துவத்ழதத் 
கதரிநதுககநாள்வதிலும் புரிநதுககநாள்வதிலும் அதிக 
ஆரவம் கநாடடுவதநால் சித்த மருத்துவபபநாடத்திடடம் 
ஏற்கன்வ உருவநாக்கபபடடு ் மநார ஹவுஸ ஸகூல் 
ஆ ப  க ம டி ச ன்  நி ர வ நா க த் தி ன ர நா ல் 
அங்கீகரிக்கபபடடுள்ளது. இநத நிழலையில், சித்த 
மருத்துவம் பயிலை விரும்பும் அகமரிக்க மநாணவரகள் 
மணிபபநால் பல்கழலைக்கைகத்துடன் இழணநது 
வைங்கபபடும் சித்த மருத்துவபபநாடத்திடடத்ழதத் 
்தரநகதடுத்து படிக்கலைநாம். பயிற்சிக்கநாக மணிபபநால் 
வரலைநாம். என்வ, மணிபபநாலில் கதநாடங்கபபடடுள்ள 

சித்த மருத்துவச் சிகிச்ழசபபிரிவு பலை புதிய கல்வி 
வநாய்பபுகழளத் தி்றக்கும் என்்றநார.

மிசசாரி - பகாலம்பியா �ல்க்லககழகததின் 
ச�ராசிரியர் டாகடர் ஆனந்த பசாககலிஙகம், 
தீவிர சிகிச்ழசபபிரிவில் இருநத இதயகசயலிைபபு 
்்நாயநாளிகளுக்கு சித்தமருத்துவ உளவியல் சிகிச்ழச 
்ல்லை பலைன்கழளக் ககநாடுத்ததநாகவும் என்வ 
கூடடுமருத்துவ ஆரநாய்ச்சிக்கநாக தற்்பநாது 
கதநாடங்கபபடடுள்ள சித்தமருத்துவப பிரிவுடன் 
இழணநது கசயல்பட விரும்புவதநாகவும் 
கதரிவித்தநார.

நிகழ்வில் கநாகணநாளி வழியநாக டநாக்டர சிவநா 
்சநாமசுநதரம் (்சலைம் இணடர ்்ஷனல் 
யுனிவரசிடடி, ்மற்கு வரஜீனியநா), டநாக்டர 
கபரியசநாமி கசல்வரநாசு (்பரநாசிரியர, ்்நாயியல் 
மற்றும் ஆய்வக மருத்துவத்துழ்ற, எ்மநாசி 
யுனிவரசிடடி ஸகூல் ஆப கமடிசின்) டநாக்டர 
சரவணன், மூத்த இதயச் சிகிச்ழச நிபுணர ழகசர 
கபரமகனன்்ட மருத்துவமழன அடலைநாணடநா 
லூரஜிய நா )  உள்ளிடட  மரு த்துவ ர கள் , 
கலைநதுககநாணடனர.  

முன்னதநாக கூடடுமருத்துவக் கல்வி மற்றும் 
ஆரநாய்ச்சி ழமயத்தின் ஒருங்கிழணபபநாளர 
டநாக்டர விஷநால்பட அழனவழரயும் வர்வற்்றநார. 
சித்தமருத்துவச் சிகிச்ழசப பிரிவுக்குப கபநாறுபபநாக 
நியமிக்கபபடடுள்ள நிபுணர சித்த மருத்துவர 
டநாக்டர அருள்அமுதன் ் ன்றி கூறினநார.

தமிழ்்நாடடுக்கு கவளி்ய ஒரு மருத்துவப 
பல்கழலைக்கைகத்தில் சித்தமருத்துவச் சிகிச்ழச 
கதநாடங்கபபடடிருபபது இநதியநாவி்லை்ய இதுதநான் 
முதல்முழ்ற என்பழத வரலைநாறு குறித்துக்ககநாள்ள 
்வணடும். தமிைர பநாரம்பரியமநான சித்த 
மருத்துவத்ழத தமிழ்்நாடடுக்கு கவளி்ய இருக்கி்ற 
தனியநார பல்கழலைக்கைகம் ஒன்று இவ்வளவு 
்ம்பிக்ழக்யநாடு முன்னிறுத்துகின்்ற்பநாது 
தமிழ்்நாடடுப பல்கழலைக்கைகங்களும் தமிழ்்நாடடு 
அரசும் கவனம்குவித்தநால் சித்தமருத்துவத்ழத 
உலைககமல்லைநாம் பரவும் வழக கசய்யலைநாம்.அது 
தமிைரகளுக்குப கபருழம; தமிழ்்நாடடுக்குப 
கபருழம. =

ப்தாட்ககவிழா நிகழ்வில்
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கட்டுரை

மக்கள் நைடை மறந்த 
ஒன்றிய அரசின் பட்பஜெட் 

2022-23

நிகழ் அய்க்கண
ayykan1960@gmail.com

மககள் நே்ன மறந்துவிட்டு, கார்பெலரட் நே்ன மனதிறபகாணடு தயாரிககபெட்ை ெட்பஜட்டி்ன 
மகக்ள்வயில் சமர்பபித்ததறகுபபிறகு, இது “மககள் நேனுககான ெட்பஜட்” எனககூறி, மககளிைமும் 

ஒபபுதல் பெற முயலுெவர்க்்ளப ெறறி எனன பசால்லுவது ?!

பிபரவரியில் 2021 ஆம் ஆணடு ஒன்றிய 
படகெட தநாக்கல் கசய்யபபடடதற்குபபி்றகும், இநத 
ஆணடு பிபரவரியில் படகெட தநாக்கல் கசய்வதற்கு 
முன்பும் இரணடுமுழ்ற ககநா்ரநானநா ழவரஸ 
கதநாற்று ்நாடுமுழுக்கபபரவி, ஏழைமக்கழள 
கடுநதுயரத்திற்கு உள்ளநாக்கியது நிழனவிருக்கலைநாம். 
இநத இழடபடடக் கநாலைத்தில், ஊடகங்களில் 
கவளியநான கசய்திகழளத் திரும்பிபபநாரக்கும்்பநாது, 
இநதிய்தசத்து மக்களின் பரிதநாப நிழலையிழன 
அவதநானிக்க முடியும்.

ஆகஸட 2021 இல், கதநாழில் முழன்வநார 
கூடடழமபபு சநாரபில் ஏற்பநாடுகசய்யபபடடிருநத 
ஒரு கூடடத்தில் ஒன்றிய அழமச்சர ் பசும்்பநாது, 
்நாடடில் 15 ்கநாடி ்பருக்கு முழ்றயநான கல்வி 
கிழடக்கவில்ழலை என்கி்றநார.

ககநா்ரநானநா கநாலைத்தில் கிடடத்தடட 1.9 
மில்லியன் ்பரகள் ்வழலைவநாய்பபுக்கழள 
இை ந திரு ப ப த நா க  புள்ளிவிப ர க ம நான்று 
உறுதிகசய்கி்றது.

 ் நாடுமுழுக்க ் டநத ் வழலைவநாய்பபு முகநாம்களின் 
மூலைம் ்வழலைவநாய்பபிழனபகபற்்றவரகள் 2019-20 
ஆணடில் 86,822 ்பர. அது்வ 2020-21 ஆணடில் 
31,727 ் பர மடடு்ம கபற்றிருக்கின்்றனர. டிசம்பர 
2021 கணக்கீடடின்படி, ் வழலைவநாய்பபின்ழமயநானது 
் க ர ப பகுதி களில்  9 . 3  ச தவீ த ம நா கவும் , 
கிரநாமபபகுதிகளில் 7.3 சதவீதமநாகவும் உள்ளது.

கிரடிட கநாரடு மூலைம் வங்கிகளில் ஒரு லைடசம் 

் க நா டி க் கு ் ம ல்  த னி ் ப ர  க ட ன் 
கப்றபபடடிருக்கின்்றது.

வங்கிகளில் கடன்கபற்று கதநாழில் துவங்கும் 
தனியநார நிறுவனங்களின் எணணிக்ழக 2019-20 
க நா லை க ட ட த் தி ல்  க வ று ம்  2 2 0  ஆ க 
குழ்றநதுவிடடிருக்கின்்றன. ் வம்பர 2021 வழர 22,557 
புதிய கதநாழில் நிறுவனங்கள் மூடபபடடிருக்கின்்றன. 
இதுவழர 60 லைடசம் அளவுக்கு சிறு மற்றும் குறு 
நிறுவனங்கள் மூடபபடடுவிடடன.

2019-20 ஆம் ஆணடில் தனியநார திடடங்களுக்ககன 
வங்கியநானது 1,75,830 ் கநாடி ரூபநாய் அளவுக்கு கடன் 
வைங்கியிருக்கின்்றது. அது்வ 2020-21 ஆம் ஆணடில், 
கவறும் 75,558 ் கநாடி ரூபநாயநாகக் குழ்றநதுவிடடது. 
மநாரச் 2021 வழர வங்கிகளில் கடன் கபற்று 
திருபபிச்கசலுத்தநாதத்கதநாழக மடடும் 8,34,902 
்கநாடி ரூபநாயநாக இருக்கின்்றது.

்வழலைவநாய்பபின்ழமயினநாலும், வங்கியில் 
வ நா ங் கி ய  க ட ழ ன த் தி ரு ப பி ச் கச லு த் த 
முடியநாழமயினநாலும் 2018 முதல் 2020 வழரயிலைநான 
கநாலைக்கடடத்தில் 25 ,000 ்பர தற்ககநாழலை 
கசய்துககநாணடுள்ளனர.

2020-21 ஆம் ஆணடுகளில் மடடும் 4.6 ் கநாடிப்பர 
ஏழ்ழமக்கு ஆளநாகியிருபபதநாக புள்ளிவிபரம் 
கூறுகி்றது. 116 ்நாடுகள் அடங்கிய பசியநால் வநாடும் 
்நாடுகளின் படடியலில் இநதியநா 104 ஆவது 
இடத்திலிருக்கின்்றது. பசியநால் வநாடுபவரகளில் 
ஆதிதிரநாவிடர 50.6 %, பைங்குடியினர 33.3%, இதர 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

மா
ர்ச்
 2
02
2

22

பிற்படுத்தபபடடவர 27.2% ஆக இருக்கின்்றனர. 2012 
ஆம் ஆணடு எழ்ழமயில் வநாழும் மக்களின் 
எணணிக்ழகயநானது 217 மில்லியனநாக இருநதது 
2019-20 கநாலை கடடத்தில் 270 மில்லியனநாகி, 
ககநா்ரநானநா கநாலைத்தில் இன்னும் அதிகரித்துவிடடது.

அ்த சமயம். இநதியக்்கநாடீஸவரரகளின் 
எணணிக்ழக 102 லிருநது 142க்கு உயரநதிருபபது 
மடடுமல்லை, இவரகளின் கசநாத்துமதிபபநானது 23 
லைடசம் ் கநாடியிலிருநது 53 லைடசம் ் கநாடியநாகவும் 
உயரநதிருக்கின்்றது. இதில் அம்பநானி, அதநானிகளின் 
க ச நா த்துமதிப பு  பன்மடங்கு  உய ர நது , 
உலைகபபணக்கநாரரகளின் முதல் 12 ் பர படடியலிலும் 
இடம் பிடித்துவிடடனர. அம்பநானி, அதநானிகளின் 
கசநாத்து மதிபபு மடடும் உயரவில்ழலை . 
வலைதுசநாரிஆடசியநாளரகள் சநாரநதிருக்கும் கடசியின் 
கசநாத்துமதிபபுக்கூட கிடடத்தடட 5,000 ்கநாடி 
ரூபநாய் அளவுக்கு உயரநதிருக்கின்்றது. இபபடியநாக 
இன்னும் கசநால்லிக்ககநாண்ட ் பநாகலைநாம்.

்நாடு சுதநதரமழடநது 75 வருடங்களநாகியும், 
இதுதநான் இன்ழ்றய இநதியநாவின் யதநாரத்தநிழலையநாக 
இருக்கி்றது, இதிலிருநது மீளுவதற்கு, 2022-2023 க்கநான 
ப ட கெ ட ட நா ன து  வ ழி க நா ட டு ம்  எ ன 
எதிரபநாரத்திருநத்பநாது, ்வழலைவநாய்பபிழன 
அளிக்கக்கூடிய, சிறு மற்றும் குறு நிறுவனங்கழள 
ஊக்குவிக்க ் டவடிக்ழக ஏதும் அறிவிக்கபபடநாதது 
மிகுநத ஏமநாற்்றத்ழதத்தருகி்றது. அ்த்பநால் 
விழலைவநாசி உயரவு,  பணவீக்கம்,  சமத்துவமின்ழமழயப 
் ப நா க் குவ த ற் கு ம்  வழிவழ க கள்  ஏது ம் 
கு றி ப பி ட ப ப ட வி ல் ழலை .  இ ன் னு ம் 
கசநால்லைப்பநானநால், மக்களழனவழரயும் பநாதிக்கும் 
கபட்ரநாலியம் - டீசல் எரிகபநாருள்களுக்கநான 
வரியும் குழ்றக்கபபடவில்ழலை. அதுமடடுமின்றி, 
மக்களின் ்லைனுக்கநான நிதி ஒதுக்கீடும், அதநாவது, 
உணவு - உரத்திற்கநான மநானியம், கிரநாமபபு்ற 
்மம்பநாடு மற்றும் ்தசிய ஊரக ்வழலைவநாய்பபு 
உ று தி த் தி ட ட த் தி ற் க நா ன  ஒ து க் கீ டு ம் 
குழ்றக்கபபடடுள்ளது.

சுருக்கமநாகக்கூறினநால், மக்கள் ்லைனுக்கநாக 
ஒதுக்கபபடும் மநானியமநானது கடநத ஆணழடவிட 
இ ந த  ஆணடு  3 9  ச த வீ த ம்  குழ ்ற த்து 
ஒதுக்கபபடடிருக்கின்்றது. இ்த்பநாலை ஒடடுகமநாத்த 
விவசநாயத்துழ்றக்கநான ஒதுக்கீடநானது 3.92 
ச தவீத த்திலிருநது ,  3 . 8 4  ச தவீதம்  என 
குழ்றக்கபபடடிருக்கின்்றது. ககநா்ரநானநாவின் 
துயரத்ழத எதிரககநாணடுள்ள சுகநாதநாரத்துழ்றக்கு, 
கடநத ஆணழடவிட 16 சதவிதம் உயரத்தி 
ஒதுக்கபபடடநாலும் சிகிச்ழசக்கநானச்கசலைவு மற்றும் 
எதிரபநாரநாத கசலைவீனங்களுடன் ஒபபிடும்்பநாது 
குழ்ற்வ.

உ ள் க ட ட ழ ம ப பு  வ ச தி க ழ ள 
்மம்படுத்துவதற்ககன, ’கதி சக்தி’ எனும் கபயரில் 
சநாழலை, இரயில்்வ, விமநான நிழலையம், துழ்றமுகம், 
நீரவழிப்பநாக்குவரத்து, தளவநாடக் கடடழமபபு, 
சரக்குப ் பநாக்குவரத்துக்ககன 20,000 ் கநாடி ரூபநாய் 
; ்தசிய க்டுஞ்சநாழலை 25000 கி்லைநாமீடடர 
விரிவநாக்கம் ; அதுமடடுமின்றி, டிஜிடடல் 
ப ல் கழலை க் க ை க ம்  ம ற் று ம் ,  டிஜிடடல் 

்மம்பநாடடுத்திடடங்கள் ; பத்திரபபதிவிழன 
எளிழமயநாக்கும் விதமநாக ‘ஒ்ர ்நாடு ஒ்ர 
பத்திரபபதிவுமுழ்ற’ ; ’்மக்இன் இநதியநா திடடம்’ 
மூலைம் 14 துழ்றகளில் 60 லைடசம் ்பருக்கு 
்வழலைவநாய்பபு இபபடியநாக அறிவிபபு நீள்கி்றது.

 ஒவ்கவநாரு ஆணடும் படகெட தநாக்கலைநாகும் 
்பநாது ,  ஆளுங்கடசிகள் மற்றும் அதன் 
கூடடணிக்கடசிகளும் ஆதரிபபதும், எதிரக்கடசிகள் 
படகெட மக்கள் ் லைனுக்கநானதல்லை என்று கூறுவதும் 
வைக்கமநானதுதநான் என்்ற்பநாதிலும் இநத ஆணடு 
சமரபிக்கபபடட படகெடடிழன அவ்வநாறு 
ஒதுக்கிழவத்துவிட முடியநாது. ஏகனனில், கடநத 
இரணடுவருடங்களநாக எளியமக்கள் முதல் ் டுத்தர 
வகுபபினர வழர ்வழலைவநாய்பபின்றியும், 
கு ழ ்ற வ நா ன  வ ரு வ நா யி ன நா லு ம்  க டு ம் 
சிரமத்திற்குள்ளநாகியிருக்கி்றனர. ஒன்றிய அர்சநா 
அச்சமயத்தில், மக்கள் ்லைனில் அக்கழ்றயின்றி, 
கபட்ரநாலிய – டீசல் - எரிவநாயு விழலைகழள 
கதநாடரச்சியநாக உயரத்திவநதது மடடுமல்லைநாது, 
ச நா ழ லை ப ்ப நா க் கு வ ர த் தி ற் க நா ன 
சுங்கக்கடடணத்ழதயும் உயரத்திவநதது. ( இநத 
நிதியநாணடில் ெனவரி 2022 வழரயிலைநான வசூல் 
23,622.93 ் கநாடி ) இது்பநாதநாகதன்று, ஜி.எஸ.டியில் 
மக்கழளபபநாதிக்கக்கூடிய கபநாருடகளுக்குக்கூட 
வரிவிலைக்கு அளிக்கபபடநாததினநால் மக்கள் ் மலும் 
இன்னலுக்குள்ளநாகினர.

 படகெடடநானது எகிறிப்பநான விழலைவநாசி – 
பணவீக்கம் -  சமத்துவமின்ழமயிலிருநது 
மக்கழளக்கநாபபநாற்றுவதற்ககன, உடனடி 
்வழலைவநாய்பபுக்கழளயும், சலுழககழளயும் 
வைங்குவதற்குபபதிலைநாக, கநாரபப்ரடடுகளுக்கு 
்்ரடியநாகவும், மழ்றமுகமநாகவும் பயனளிக்கக்கூடிய 
வழகயில், சலுழககள் மற்றும் திடடங்கள் 
அறிவிக்கபபடடுள்ளன.

கநாரபப்ரடடுகளுக்கு வரிச்சலுழககள் 
அளித்துவருவதினநால், அவரகளது லைநாபம் அதிகரித்து 
ச ம த் து வ மி ன் ழம யி ன்  இ ழ ட க வ ளி 
அ தி க ரி த் து வி டு வ தி ன்  க நா ர ண ம நா க , 
கநாரபப்ரடடுகளுக்கநான வரிழய அதிகரிக்கக்்கநாரி 
உலைககங்கிலுமிருக்கும் சமூக ்்நாக்குககநாணட 
கபநாருளநாதநார அறிஞரகள் மற்றும் சிவில் சமூக 
அழமபபினரின் குரல்கள் ஓங்கி ஒலித்த்பநாதும், 
இநதியநாவி்லைநா வரிச்சலுழகயளிபபகதன்பது 
குழ்றவின்றி கதநாடர்வ கசய்கி்றது.

1991 களுக்குபபி்றகநான கநாலைத்தில் இநதியநா 
்வதநாரநாளமயத்திழன ஏற்றுக்ககநாணடது. 
சநழதமயம் எனும்்பநாது உலைகவங்கி, ஐ.எம்.எஃப 
மற்றும் கநாரபப்ரட நிறுவனக் கூடடணிகளின் 
அ தி க நா ர ம் த நா ன்  க ச ல் லு ப டி ய நா கு ம் . . 
இக்கூடடணியநானது, முதலில் உள்கடடழமபபுக்கநாக 
கடனுதவி என்று கூறித்தநான் வளரநதுவரும் 
் நா டு களு க் குள் ்ள  நுழ ை ந து ,  மு த லி ல் 
சநாழலைப்பநாக்குவரத்து, மின்சநாரம், என்றுகூறி 
ஒருபக்கம் கடழன அளிக்கும். இன்கனநாருபு்றம் 
அதற்கநான ஒபபநதத்ழதயும் தங்களது ் நாடடினருக்்க 
கிழடக்க வழி்யற்படுத்திவிடும். அபபடியநான 
தநதிரங்கள் இன்றுவழர கதநாடரவழதத்தநான் இநத 
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ஆணடிற்கநான படகெட உணரத்தவும் கசய்கி்றது.

சநாழலை, இரயில்்வ, விமநான நிழலையம், துழ்றமுகம், 
நீரவழிப்பநாக்குவரத்து, தளவநாட உள்கடடழமபபு, 
சரக்குப்பநாக்குவரத்து எனும் ஏழு திடடங்கழள 
உள்ளடக்கிய ‘கதி சக்தி’ திடடத்திற்கு, 20,000 ் கநாடி 
ஒதுக்கபபடடிருக்கின்்றது. அதுமடடுமின்றி, ் தசிய 
க்டுஞ்சநாழலை 25,000 கி.மீ விரிவுபடுத்தபபடவுள்ளது. 
430 வந்த பநாரத் ரயில்கள் தயநாரிக்கபபடவுள்ளது. 
்மற்கூறியவற்றிலிருநது, ஆடசியநாளரகளின் 
உள்்்நாக்கங்ககநாணட திடடம் என்னகவன்று 
இப்பநாது புரிநதிருக்கும்.

மக்களுக்கு உள்கடடழமபபு வசதி கசய்து 
தருவது என்்றநா்லை, அது கநாரபப்ரடடுகளுக்குத்தநான் 
பலைனளிபபதநாக இருக்கும். உள்கடடழமபபு என்று 
கசநால்லி கநாரபப்ரட நிறுவனங்கள் ககநாள்ழளயடிக்க 
ஒருபக்கம் படகெடடில் வழிவழக கசய்யபபடுவதும், 
அ வ் வ நா ்ற நா க ,  உ ள் க ட ட ழ ம ப பி ழ ன 
உருவநாக்கியதற்குபபி்றகு, அரசநாங்கமநானது 
மற்க்றநாருபக்கம் ,  அக்கடடழமபபிலிருநது 
லைநாபமீடடிக்ககநாள்ளவும் கசய்கி்றது.

இநதியநாவநானது, ’மக்கள் ் லை அரசு’ என்பதிலிருநது 
விலைகி, சநழதமயத்திற்குள் நுழைநத பி்றகநான 
கநாலைத்திழன உன்னிபபநாக கவனித்தீரக்ளயநானநால், 
அரசுத்துழ்றகளும் லைநாபமீடடுவதில் குறியநாக 
இருபபதிழன அறிநதுககநாள்ள முடியும். ஜி.எஸ.டி, 
அழலைக்கற்ழ்ற, சநாழலைப்பநாக்குவரத்து சுங்க வசூல் 
,கபட்ரநாலியபகபநாருடகள், ‘இ ’  ்சழவ, 
வங்கிச்்சழவ, ்மநாடடநார வநாகனச்்சழவ.... 
இபபடியநாக அடுக்கிக்ககநாண்ட ்பநாகலைநாம். 
இநதபபடகெடடில், ஒ்ர ் நாடு ஒ்ர பதிவு எனக்கூறி 
பத்திரபபதிவிழனயும் ஒருங்கிழணக்கப்பநாவதநாக 
அறிவிக்கபபடடுள்ளது. அரசின் இபபடியநான 
கசய்ழகயநானது கநாரபப்ரட நிறுவனங்களின் 

கசயல்பநாடுகழள ஒத்ததநாக இருபபழத மறுக்க 
முடியநாது. அபபு்றகமன்ன.. . மக்கள் ்லை்ன 
கநாரபப்ரட ் லைனில் அடங்கியிருக்கின்்றது.

கபநாதுவநாக, கநாரபப்ரட நிறுவனங்கழள 
ஆதரிக்கும் கபநாருளநாதநாரவநாதிகளிழட்ய ஒரு 
கருத்து நிலைவுகி்றது. அதநாவது, தனியநார கதநாழில் 
நிறுவனங்களின் முதலீடு அதிகளவு கபருகுமநானநால், 
அதன் மூலைம் ் பநாடடி அதிகரித்து கபநாருளநாதநாரமும் 
வளரச்சியழடயும், ்வழலைவநாய்பபும் கபருகும் 
என்பதுதநான் அது. இக்கூற்றிழன ்ழடமுழ்றயில் 
க ப நா ரு த் தி ப ப நா ர க் கு ம் ்ப நா து ,  க த நா ழில் 
நிறுவனங்களின் வருழகயநால், ஒருபக்கம் சுற்றுச்சுைல் 
பநாதிபபு, மக்களின் வரிபபணம், ஊழியரகள் சமூக
பபநாதுகநாபபுத்திடடங்களின்றி குழ்றநத ஊதியத்திற்கு 
பணியநாற்றுவது தவிரக்க முடியநாததநாகிவிடடது. 
அதிலும் கத நாழில் நிறுவனங்கள் புதிய 
கதநாழில்நுடபங்கழள அறிமுகபபடுத்தும்்பநாது 
கிழடக்கி்ற ் வழலையும் இல்லைநாமல் ் பநாய்விடுகி்றது. 
இன்கனநாருபக்கம், கதநாழில் நிறுவனங்கள் பலைவும் 
ககநா்ரநானநாக்கநாலைத்தில் கதழவயழடத்து 
ஊழியரகழள தவிக்க விடடது மடடுமின்றி, 
பிரச்சழனழய அரசின் பக்கம் தள்ளிவிடடுவிடடு 
ஒதுங்கிக்ககநாள்ளவும் கசய்தழத யநாரும் 
மறுக்கமுடியநாது. நிழலைழம இபபடியிருக்கும்்பநாது 
கநாரபப்ரட நிறுவனங்கழள எபபடி ் ம்பமுடியும்?

மக்கள் ்லைழன ம்றநதுவிடடு, கநாரபப்ரட 
்லைழன மனதிற்ககநாணடு தயநாரிக்கபபடட 
ப ட கெ ட டி ழ ன  ம க் க ள ழ வ யி ல் 
சமரபபித்ததற்குபபி்றகு, இது “ மக்கள் ் லைனுக்கநான 
படகெட” எனக்கூறி, மக்களிடமும் ஒபபுதல் கப்ற 
முயலுபவரகழளப பற்றி என்ன கசநால்லுவது !?.
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அ நத  ் க ரம்  அபபடித்தநான் 
வநாழ் நதுகக நாணடிருநதது ;  கழடசி 
ஆழசயுடன் அங்்க வரும் ் ்நாயநாளிகளில் 
கபரும்பநா்லைநார உணரவிைநதவரகளநாக்வநா, 
வநாழ்க்ழகயிடம் விழடகபற்்றவரகளநாக்வநா, 
்வதழனகள்கூட உடழலைப பநாதிக்கநாதவிதம் 
பி ர க்ழஞய ற் ்றவ ர கள நா க ்வ நா த நான் 
இருபபநாரகள். ஆனநால் அவரகளுக்குப 
பணிவிழடகள் கசய்வதற்கும் சநதிபபதற்கும் 
வருகின்்றவரகழள இலைக்கு ழவத்து அநத 
்கரம் வளரநதது; இன்னும் வளரகி்றது. அநத 
்கரத்திடம் விழடகபறும்்பநாது அங்்க 
வசித்தவரகளுக்கு நிழனத்துப பநாரக்க 
ஒன்றும் இருக்கநாது. ் ம்பிக்ழகயற்்ற ககநாஞ்ச 
்நாடகளின் ககடட கனவுகழளத் தவிர.

அவன் மருத்துவமழனயின் படிக்கடழட 
்்நாக்கி ்டநதநான். மருத்துவமழனயின் 
முன்னநால் கதரிநத மழலைத்கதநாடர ஏ்தநா 
துக்கத்தின் சநாம்பல் குவியல்்பநாலை ஆகநாசம் 
மு ட டி க்  கி ட க் கி ்ற து .  அ ந த 
மழலைத்கதநாடருக்குத்தநான் எவ்வளவு ஈரபபு 
சக்தியிருக்கி்றது !  ஆனநால் ,  இங்்க 
வருகின்்றவரகளில் யநாருக்கநாவது அழதப 
பற்றி ் யநாசிபபதற்கு ் ்ரம் கிழடபபதுணடநா? 
ஜீவசக்தி ்சித்துப்பநான உடலில் உயிரின் 
துடிபபு அதிகரிபபழத கணணிழமக்கநாமல் 
பநாரத்திருக்கும்்பநாது… அழதவிடவும் 
கவரநதிழுக்கக்கூடிய மற்்ற ஏதநாவது 
அவரகளுக்கு இருக்கி்றதநா?

கமதுவநாக ் டநதநாலும் அவனுக்கு மூச்சுத் 
திணறியது. ஆனநாலும் அவன் அழ்றக்குத் 
திரும்பிப ் பநாக விரும்பவில்ழலை.

மருத்துவர கவகு்்ரம் பரி்சநாதித்துப 
பநாரத்தநார. நீணட ்்ரம் சிநதித்துவிடடுச் 
கசநான்னநார:

மரையகாளச் சிறுகரதை சி.வி.ரா�ன

்தமிழில: யூ�ா வாசுகி

பிங்கு

ம்ையாளத்தின் மிகைச் சிறநை எழுத்ைாளர்கைளில் 
ஒருவராை சி.வி. ராமன் ்கைரளத்தின் திருச்சூர் 
மாவட்டம், குன்ைம்குளம் ்கைராட்சி்யச் ்சர்நை 
‘்பார்ககுளம்’ கிராமத்தில் பிறநைார்.குைந்ைப பருவம் 
இைங்்கையில் கைழிநைது. வைாடககைக கைல்வியும் 
அங்குைான். பிறகு குன்ைம்குளம் அரசு உயர்நி்ைப 
பள்ளியில் படிபபு. வசன்்ை சட்டக கைல்லூரியில் பட்டம் 
வபற்றார். அநைமான் – நிக்கைாபார் தீவுகைளில் கிைககு 
வங்கை அகைதிகை்ளக குடி்யற்றும் து்றயில் அதிகைாரியாகை 
ஏழு ஆண்டுகைள் பணியாற்றிைார். பிறகு ் கைரளம் திரும்பி 
வைககு்ரஞராகைத் வைாழில் வசய்ைார்.

மத்திய அரசின் சாகித்ய அகைாடமி விருது, சகதி 
விருது, ் கைரள சாகித்ய அகைாைமி விருது, தி்ரபபடமாகை 
எடுககைபபடும் கை்ைககைாை ்கைரள அரசின் தி்ரபபட 
விருது முைலிய பை சிறபபுகைள் இவ்ரச் 
்சர்நதிருககின்றை. இவரது கை்ைகைளாை, ‘சிைம்பரம்’, 
‘புரு்ஷார்த்ைம்’, ‘வாஸதுஹாரா’, ‘வபாநைன்மாடா’, 
‘சீமத்ைம்புரான்’ ஆகிய்வ தி்ரபபடங்கைளாகை 
எடுககைபபட்டிருககின்றை.

சிைம்பரம் தி்ரபபடத்திற்கு ெைாதிபதியின் ைங்கைத் 
ைாம்ர பரிசு அளிககைபபட்டது. மற்ற தி்ரபபடங்கைள் 
்ைசிய, சர்வ ்ைச அங்கீகைாரங்கைள் வபற்றிருககின்றை. 
புரு்ஷார்த்ைத்திற்கு, கை்ைககும் தி்ரபபடத்திற்குமாை 
்கைரள பிலிம் கிரிட்டிகஸ விருது, இஷடைாைம் கை்ைககு 
பி.வி.சிவககுமார் நி்ைவு ்கைளி விருது ஆகிய்வ 
கி்டத்திருககின்றை.

இநதிய வமாழிகைளிலும், ஆங்கிைம், வெர்மன் 
வமாழிகைளிலும் இவரது கை்ைகைள் வமாழிவபயர்ககைப 
பட்டுள்ளை.

ைான் பிறநை,‘்பார்ககுளம்’ கிராமத்தின் பஞ்சாயத்துத் 
ை்ைவராகை பதிைாறு வருடங்கைள் இருநைார்.‘்சாவனூர்’ 
வைாகுதி பஞ்சாயத்து ை்ைவராகைச் வசயல்பட்டார். ் கைரள 
சாகித்ய அகைாடமியின் வசயற்குழு உறுபபிைர், சாகித்ய 
அகைாைமியின் து்்த் ை்ைவர் ஆகிய வபாறுபபுகைள் 
வகித்ைவர்.

சி.வி. ரா�ன
(1931, பிப்ரவரி 7 - 2007, அக்மடா்பர 10)
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“இன்றுவழர ்டநத டயக்்னநாசிஸ தவறு. 
சிகிச்ழச தவறு. உங்கள் உடலில் ் டத்திய அறுழவச் 
சிகிச்ழச தவறு. அதிகம் கசநால்வநா்னன், உங்கள் 
உடலில் ஏற்றிய ரத்தம்கூட தவ்றநான ரத்தம்தநான்…”

ஒரு க்நாடிபகபநாழுதில் பல்லைநாணடுகளின் மநாய 
்ம்பிக்ழககள்  த க ர நது  துகள்களநாயின . 
ஆயுர்வதத்திலிருநது அ்லைநாபதிக்கும் பி்றகு 
்ஹநாமி்யநாபதிக்கும் பயணம் கசய்ததுணடு. 
ஒவ்கவநாரு சிகிச்ழச கதநாடங்கும்்பநாதும் அதன் 
ஆதரவநாளரகள் ககநாடுத்த வநாக்குறுதிகளுக்கு ஏற்ப 
்ம்பிக்ழககள் ்தநாழக விரித்து ஆடியிருக்கின்்றன. 
இன்று மருத்துவர கசநால்கி்றநார:

“முயற்சி கசய்து பநாரக்கலைநாம்.”

இது மடடும் கசநால்லி நிறுத்தியிருநதநார என்்றநால் 
பரவநாயில்ழலை.

“அறுழவச் சிகிச்ழச நூறு சதவீதம் கவற்றியழடயும். 
ஆனநால், உங்களநால் கடுழமயநான எநத ் வழலையும் 
கசய்ய முடியநாது. தவ்றநாமல் மருநதுகள் சநாபபிட 
்வணடியிருக்கும்…”

மிகவும் ்வதழனயளிபபது இநத வரிகள்தநான். 
கசநாநத உடழலை ஒரு கநாடசிப கபநாருள்்பநாலை்வநா 
ஒரு கணணநாடிப பநாத்திரம்்பநாலை்வநா பநாதுகநாக்க 
்வணடும். ஒவ்கவநாரு க்நாடி ஆயுழளயும் கபபம் 
கடடி நிழலைநிறுத்த ் வணடும். இபபடிக் கிழடக்கும் 
ஒரு வநாழ்க்ழகயநால் என்ன பயன்?

அவன் சநாழலைழயக் குறுக்கநாகக் கடநது 
்கநாடழடழய ்்நாக்கி ்டநதநான். அநதப பழைய 
்கநாடழடக்குப கபநாருநதநாத  அரசநாங்க 
அ லு வ லை க ங் க ழ ள யு ம்  பு தி த நா க 
ஏற்படடிருபபழவழயயும் அவன் விரும்பவில்ழலை. 
கபரிய ்கநாடழடயும் ஆைமநான அகழிகளும் 
ெலைகண்டஸவரரும் இருநதும் வரலைநாற்றில் ஒரு்நாள் 

இநதக் ்கநாயில் ககநாள்ழளயடிக்கபபடடது. 
விக்கிரகம் கநாணநாமல்்பநாய்விடடது. பூழெ 
தழடபபடடுவிடடது. இநத உணழமகளுக்கு 
்கநாபுரங்கள் மடடும் சநாடசியநாக நிற்கின்்றன.

இவற்ழ்றகயல்லைநாம் பநாரத்தும் ் யநாசித்தபடியும் 
்டக்கும்்பநாது, தநான் ஒரு நிரநதர ்்நாயநாளி 
என்பழத அவன் ம்றநதநான். ்கநாடழடயின் முன் 
வநாயிலில் அவன் கபருமநாழளத் ்தடினநான். 
கபருமநாள் பழன்யநாழலையில் தயநாரித்து விற்்ற 
தநாமழரபபூ வநாங்கியது ்நான்ழகநது ்நாடகளுக்கு 
முன்புதநான். இன்கனநான்று வநாங்க ் வணடும் என்று 
பி்றகு பிங்கு கசநால்லியிருநதநான்.

ஆனநால், கபருமநாள் அங்்க இல்ழலை. அவர 
ஓழலையில் தநாமழரபபூ கசய்வழதப பநாரபபதற்கு 
சுவநாரஸயமநாக இருக்கும். பநாரழவ குழ்றநதிருநதநாலும் 
ழகவிரல்கள் ்டுங்கினநாலும், எவ்வளவு ஆரவமூடடும் 
தநாமழர இதழ்கழள பழன்யநாழலையில் முழடகி்றநார! 
அவன் ்நான்ழகநது ்நாடகளுக்கு முன் ஒரு 
த நா மழ ர பபூ  வ நா ங்கியிரு ந த நான் .  அழத 
எடுத்துக்ககநாணடு, தங்கியிருக்கும் விடுதிக்குச் 
கசன்்றநான். மநாடிபபடி ஏறுவதற்கு திண்றல் 
அனுமதிக்கவில்ழலை. கவளி்ய ் சநாபநாவில் சநாய்நது 
கிடநதநான். அப்பநாதுதநான் ஒரு சிறுவன் தயங்கித் 
தயங்கி அங்்க நின்றுககநாணடிருநதநான். சற்று 
மநாறுகண என்்றநாலும் சிரிக்கும்்பநாது முகம் 
கழளயநாக இருநதது. அவன் ழகயிலிருநத 
தநாமழரபபூழவ்ய பநாரத்துக்ககநாணடிருநதநான். 
மீணடும் சிரித்தநான்.

கழடசியில் இலைக்கணப பிழையநான ஆங்கிலைத்தில் 
்கடடநான்:

“இநதப பூழவ எனக்குத் தருவீரகளநா?”

ழபயன் ஆங்கிலைம் உச்சரித்த தன்ழமழயக் 
ககநாணடு கபங்கநாலி்யநா என்று சந்தகம் ஏற்படடது. 
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“அறு்வச் சிகிச்்ச 
நூறு சதவீதம் 
பவறறிய்ையும். 
ஆனால், உஙக்ளால் 
கடு்மயான எந்த 
லவ்ேயும் பசயய 
முடியாது. தவறாமல் 
மருந்துகள் சாபபிை 
லவணடியிருககும்…”

அழதத் தீரத்துக்ககநாள்ள அவன் கபங்கநாலியில் ் கடடநான்:

“உன் கபயர?”

“பிங்கு.”

“நீ எத்தனநாவது வகுபபு படிக்கி்றநாய்?”

“்நான்கநாம் வகுபபில். கசன்்ற வருடம் கபயிலைநாகிவிட்டன்.”

“நீ படித்துவிடடு யநாரநாகப்பநாகி்றநாய்? டநாக்டரநாகவநா, எஞ்சினியரநாகவநா?”

“இல்ழலை. பநாடகனநாக ் வணடும்.”

“அபபடிகயன்்றநால் நீ ஒரு பநாடடுப பநாடு. இநதப பூழவத் தருகி்்றன்.”

சுருதியும் தநாளமும் இல்லைநாமல் அவன் இரணடு மூன்று வரிகள் பநாடினநான்.

“இனி பூழவத் தருவீரகளநா?”

“அது இருக்கடடும், நீ எதற்கநாக இங்்க வநதிருக்கி்றநாய்?”

“சும்மநா ஊர சுற்றிக் கநாடட அம்மநாவும் அபபநாவும் இங்்க அழைத்து 
வநதிருக்கி்றநாரகள்.”

“என்ழ்றக்குத் திரும்பிப ் பநாவீரகள்?”

கதரியநாது எனும் கபநாருளில் அவன் உதடழடப பிதுக்கினநான்.

“இன்னும் பூழவத் தரவில்ழலை்ய. பநாடடுப பநாடினநால் பூ தரு்வன் என்று 
கசநான்னீரக்ள?”

பின்னும் அவன் அழசயநாதிருபபழதப பநாரத்த்பநாது, சிறுவன் பூழவப 
பறித்துக்ககநாணடு ஓடி மழ்றநதநான். அவனுக்குக் ் கநாபம் வரவில்ழலை. ஒரு தமநாஷநாக 
மடடு்ம ் தநான்றியது. கமதுவநாக எழுநதநான். தழலை சுற்றியது. மீணடும் அங்்க்ய 
அமரநதநான். அப்பநாதுதநான் ஒரு கபங்கநாலிப கபணமணி பிங்குவின் ழகழயப 
பிடித்துக்ககநாணடு வநதநாள். வடட முகமும் புஷடியநான உடலுமுழடய அவள் 
முகத்தில் கடுங்்கநாபம் கதரிநதது. எடுத்த எடுபபி்லை்ய ஆங்கிலைத்தில் ் கடடநாள்:

“இழத நீங்களநாக இவனுக்குக் ககநாடுத்தீரகளநா. அல்லைது இவன் ்கடடு 
வநாங்கினநானநா?”

அவனுக்குப பதில் கசநால்வது சிரமமநாக இருநதது.  இது இரணடு்ம இல்ழலை்ய. 
அவன் பிடுங்கிக்ககநாணடு ஓடியதல்லைவநா. பி்றகு அவன் கமதுவநாகச் கசநான்னநான்:

“இகதல்லைநாம் ஒரு சிறிய விஷயம்தநா்ன?”

கபங்கநாலியில்தநான் அழதச் கசநான்னநான். கபங்கநாலியில் கசநால்லைபபடட பதில் 
ஒருக்கநால் அவள் ் கநாபத்ழதக் ககநாஞ்சம் குழ்றத்திருக்கும்:

“இல்ழலை. இது எனக்குத் கதரிய ் வணடும்.”

“்நான்தநான் ககநாடுத்்தன்.”

“அழதத் திருபபிக் ககநாடு.”

சிறுவன்,  ஓழலையநால் கசய்யபபடட தநாமழரபபூழவ அவன் அமரநதிருக்கும் 
்சநாபநாவில் ழவத்துவிடடுச் கசன்்றநான். ் பநாகும்்பநாது அவள் ழபயனிடம் மிகவும் 
சநாநதமநாகச் கசநால்வது ் கடடது:

“கதரியநாதவரகள் தருவது ஒன்ழ்றயும் வநாங்கக் கூடநாது என்று ் நான் எத்தழன 
தடழவ கசநால்லியிருக்கி்்றன்!”

அவன் தன் அழ்றழய ் ்நாக்கி ் டநதநான். அழ்ற அவனது சிழ்ற. அநத சிழ்றழயச் 
சுற்றிலும் கநாவல் நிற்பது நிச்சயமற்்ற தன்ழம மடடும்தநான். ஆயநாசத்தநால் 
கமத்ழதயில் சற்று கி்றங்கிக் கிடக்க முடியும். ஆனநால், ஆழ்நத தூக்கம் என்பது 
இன்று ஒரு கனவு மடடு்ம.

ககநாஞ்ச ்்ரத்துக்குப பி்றகு கதவில் யநா்ரநா தடடுவது ்கடடது. எழுநது 
கதழவத் தி்றநதநான்.

பகல்புரி லுங்கியும் ழகழவத்த பனியனும் தடித்த வில்ழலைகளுமுழடய 
கணணநாடியும் அணிநது ஒரு மனிதர கவளி்ய நிற்கி்றநார. அவர தன்ழன 
அறிமுகபபடுத்திக்ககநாணடநார:

“என் கபயர சதீஷ ரநாஹு. ் நான் பிங்குவின் அபபநா.”

“உடகநாருங்கள், ரநாஹு பநாபு.”
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“ நீங்கள் என் ழபயனுக்கு ஓழலைப பூ 
ககநாடுத்தீரக்ள, அது எங்்க கிழடக்கும்?”

“இ்தநா, என்னிடமிருக்கி்ற்த?”

“இது ்வணடநாம். வநாங்குவதற்கு எங்்க 
கிழடக்கும் என்று கசநான்னநால் ் பநாதும்.”

“இங்்க ஒரு ் கநாடழட இருபபது கதரியும்தநா்ன. 
அதன் உள்்ள ்பநாகி்ற இடத்தில்  வயதநானவர 
ஒருவர உடகநாரநது கசய்துககநாணடிருபபநார…”

ரநாஹு பநாபு கவளி்ய கசன்்றநார.

சற்று ் ்ரத்துக்குப பி்றகு கதவு மீணடும் தி்றநதது. 
கவளியிலிருநத கவளிச்சத்தின் ஒரு துணடு அழ்ற 
இருடடுக்குள் இ்றங்கி வநதது… உடன் ரநாஹு 
பநாபுவும்.

“நீங்கள் கசநான்ன இடத்தில் அநத பூ கசய்கி்ற 
ஆள் இல்ழலை்ய…”

“இழத எடுத்துக்ககநாள்ளுங்கள்.” அவன் எழுநது 
்மழசயிலிருநத அநதப பூழவ எடுத்து ரநாஹு 
பநாபுவிடம் ககநாடுத்தநான்.

ரநாஹு பநாபு ் கடடநார:

“என் மழனவியும் மகனும் கசநால்கி்றநாரகள், 
நீங்கள் ்ன்்றநாக கபங்கநாலி ்பசுகிறீரகளநா்ம, 
எபபடிக் கற்றுக்ககநாணடீரகள்?”

“்நான் கிைக்கு கபங்கநாலிலிருநது வநத அகதிகழள 
குடியிருத்தி வசிக்கச் கசய்யும் துழ்றயில் நீணட 
கநாலைம் ் வழலை கசய்திருக்கி்்றன்.”

இழதக் ்கடடதும் ரநாஹு பநாபுவின் முகத்தில் 
ஏற்படட மநாற்்றம் அவனுக்கு வியபபளித்தது.

“்நான் கிைக்கு கபங்கநால் அகதி. ழமமன்ஸிங் 
ஜில்லைநாக்கநாரன். இப்பநாது டவணடடி ஃ்பநார 
பரகநா்நாஸில் வசிக்கி்்றன்.”

“இங்்க ஊர சுற்றிப பநாரக்க வநதிருபபீரகள்…?”

“யநார கசநான்னது?”

“பிங்கு…”

“அவனிடம் அவ்வளவுதநா்ன கசநால்லை முடியும்… 
அவனுக்கு ஹநாரடடுக்குப பிரச்சிழன. ஒரு ்மெர 
ஆப்ரஷன் கசய்ய்வணடி வரும். அதற்கநாகத்தநான் 
வந்தநாம்…”

பிங்குழவப பநாரத்த்பநாது அபபடிகயநான்றும் 
க த ரி யவில்ழலை ் ய  –  அ வன்  மனதில் 
கசநால்லிக்ககநாணடநான்.

“பிங்குவுக்கு மூத்தவன் ஒரு ழபயன் இருநதநான். 
அவனுக்கும் இநதப பிரச்சிழன இருநதது. அன்ழ்றக்கு 
அதற்கு ்தழவயநானபடி சிகிச்ழசயளிக்க 
முடியவில்ழலை .  எங்களுக்குப பூரவிகமநாக 
இருநதவற்ழ்றகயல்லைநாம் ழமமன்ஸிங் ஜில்லைநாவில் 
விடடு வந த  கழதழய  ் நான்  கச நால்லை 
்வணடியதில்ழலை்ய. ்மற்கு கபங்கநாலுக்கு வநத 
பி்றகு ஆககமநாத்தம் ஒரு வீடழட மடடும்தநான் கடட 
முடிநதது. இன்று அதுவும் ் பநாய்விடடது. ஆயினும் 
என் மகனின் ்்நாழயக் குணபபடுத்திவிடலைநாம் 
என்்ற உறுதியுடன் இருக்கி்்றன். இழதவிடவும் ஒரு 
கசல்வம் ் வறு எதுவும் இருக்கி்றதநா?”

ரநாஹு பநாபு எழுநது அவனிடம் ழககுலுக்கிவிடடுச் 
கசன்்றநார.

மறு்நாள் கநாழலையில் அழ்றக்கு கவளி்ய 
முைக்கமிடும் சத்தம் ்கடட்பநாதுதநான் அவன் 
எழுநதநான்.

பிங்கு முஷடிழய மடக்கிக்ககநாணடு தனி ்பர 
ஊரவலைமநாக வருகி்றநான்.

“கசல்கபநானநா கசல்கபநானநா… அமர ்த்ஷ 
பங்ளநா்த்ஷ ் கநாவிலைநாடடி கசல்கபநானநா…”

அவனுக்குப பக்கத்தில் வநத்பநாது பிங்கு 
கசநான்னநான்:

“அங்கிள்… வநாடழசப பநாரத்துச் கசநால்லுங்கள், 
என் ஊரவலைம் ஒரு பநாயிணடழடக் கடபபதற்கு 
எத்தழன நிமிடங்கள் ஆனது?”

மற்க்றநாரு ் நாள் பிங்கு ் கடடநான்:

“அங்கிள், அன்ழ்றக்கு எனக்குத் தநத தநாமழரபபூ 
இருக்கி்றதல்லைவநா, அது்பநான்று இன்கனநான்று 
ககநாடுங்கள்…”

“அழத வீணநாக்கிவிடடநாயநா?”

“அது ்ன்்றநாகத்தநான் இருக்கி்றது. ்வறு ஒன்று 
்வணடும். திரும்பிச் கசல்லும்்பநாது என் 
்ணபனுக்குக் ககநாடுபபதற்கநாக.”

“ககநாணடு வநது தருகி்்றன்.” அவன் உறுதியநாகச் 
கசநான்னநான். இரணடு ்நாடகளுக்குப பி்றகு 
பிங்குவுக்கு வநாரடில் அனுமதி கிழடத்தது.

அவனுக்கு இன்னும் படுக்ழக கிழடக்கவில்ழலை. 
தினமும் கநாழலையில் கசன்று விசநாரிபபநான்.

“்நாழளக்கு வநாருங்கள். ்நாங்கள் நிழனத்த 
்பஷணட இன்னும் ் பநாகவில்ழலை…”

இநத பதிலுக்கு ஏற்்றபடி கநாரியங்கள் 
்டநதுககநாணடிருநதன. அழ்றக்குச் கசன்்றநால் 
மிகவும் துயரத்துக்கு ஆடபடடநான். மருத்துவ 
அறிவியலின் தவ்றநால் பதர்பநாலைப ப்றநது்பநான 
தன் உடழலைக் குறித்து அவன் அதிகம் சிநதிபபநான். 
அதனநால் திண்றழலைப கபநாருடபடுத்தநாமல் 
்டக்கி்றநான்… ் கரத்திலிருநது திரும்பி ் கநாடழடக்குச் 
கசன்்றநான்… அங்்க கபருமநாழளக் கநாணவில்ழலை. 
அவர இருநதிருநதநால் பிங்குவின் ் ணபனுக்கு ஒரு 
தநாமழரபபூ வநாங்கியிருக்கலைநாம்.

அன்றும் திண்றல் அதிகமநான்பநாது ஒரு 
ழசக்கிள் ரிக்நாவில் ஏறி அழ்றக்குத் திரும்பினநான்…  
விடுதியின்  வநாயிற் படிகளில் ஏறுவதற்கு மிகவும் 
சிரமபபடடநான்… கவளி அழ்றயிலிருநது பிங்குவின் 
அபபநா யநாருக்்கநா ்பநான் கசய்து உரத்த குரலில் 
்பசிக்ககநாணடிருநதநார. கவனிக்க முயன்்றதநால் 
அல்லை, சத்தம் அவ்வளவு உச்சத்தில் ஒலிபபதநால் 
்கடக ் ்ரநதது.

“ககநாபர கூப கரநாபநாகன… பிங்கு்மநாகரகச்கச…”

பி்றகு மறுபு்றத்திலிருநது உதிரகி்ற வநாரத்ழதகழளக் 
்கடகநாமல் ரநாஹு பநாபு ்பநாழனக் கீ்ை 
ழவத்துவிடடு ்மழசயில் முகம் ழவத்துக் குமுறி 
அழுதநார.
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கட்டுரை சு.அழமகஸவரன

கடநத 1996 முதல் 2001 ஆம் ஆணடு வழர 
ஆபகநானிஸதநாழன தலிபநான்கள் ஆடசி கசய்து 
வநதநாரகள். அபகபநாழுது கபணகள் சுதநதிரமநாக 
கசயல்பட அனுமதிக்கநாமல் அவரகளது 
உரிழமகழளப பறித்ததுடன், கடுழமயநான 
கடடுபபநாடுகழள விதித்தநாரகள். கபநாதுகவளிகளில் 
கசயல்பட அனுமதிக்கவில்ழலை. ஆனநால் 2001 
அ க ம ரி க் க நா வி ல்  இ ர டழட  ் க நா பு ர ம் 
தநாக்கபபடடழதத் கதநாடரநதுஆபகநானில் 
கசயல்படடுவநத  அல்ககநாய்தநா  மற்றும் 
தலிபநான்கழள ஒழித்துக் கடடும் ்்நாக்கில் 
அகமரிக்கநா தழலைழமயிலைநான ் ்ட்டநா பழடகள் 
அந்நாடடிற்கு அனுபபபபடடன. தலிபநான்களுக்கு 
எதிரநாக ்டத்தபபடட ்பநாருக்குப பின்னர 
ஆபகநானில் அகமரிக்கநாவின் கபநாம்ழம அரசநாங்கம் 
நிறுவபபடடது. கழடசியநாக, அஷரப கஹநானி 
தழலைழமயிலைநான அரசநாங்கம் ஆடசிப கபநாறுபபில் 
இருநதது. ஆனநால் இநத தலிபநான்கள் ஆடசிப 
கபநாறுபபில் இருநதநாலும், இல்லைநாவிடடநாலும் 
கபணகழளஒடுக்குமுழ்றக்கு உள்ளநாக்கி வநதநாரகள். 
கபணகள் கபநாது கவளியில் வருவழத அவரகள் 
அனுமதிக்கவில்ழலை. இவரகளின் அச்சுறுத்தழலையும் 
மீறி கபநாது கவளிக்கு வரும் கபணகழள இவரகள் 
சுடடுத்தள்ளத் தயங்குவதில்ழலை. என்வ இதற்குப 
பயநது கபணகள் வீடழடவிடடு கவளி்ய வரத் 
தயங்கக் கூடிய சூழ்நிழலைதநான் ஆபகநானிஸதநானில் 
நிலைவியது. ஆனநால் இநத அச்சுறுத்தழலையும் 
துணிச்சலுடன் எதிரககநாணடு கசயல்படட கபண 
ஆளுழமகள் இருக்க்வ கசய்தநாரகள்.

இவரகளது தீரமிக்க கசயல்பநாடுகழளக் 
கவனபபடுத்தும் ்நாம், இதற்கநான பு்றச்சூைழலை 
உருவநாக்கியதில் முக்கியப பங்கநாற்றிய இநதியநா 
உள்ளிடட மத்திய ஆசிய ்நாடுகழளயும் 
ப நா ர நா ட டி த் த நா ன்  ஆ க ் வ ண டு ம் . 
ஆபகநானிஸதநானத்தில் கபணகள் கபநாது 
வநாழ்க்ழகக்கு வருவழத ஊக்குவிக்கும் ்்ரத்தில் 
இந்நாடுகள் கூடடநாக பலை முன்முயற்சிகழள 
்மற்ககநாணடன. ஆபகநான் கபணகளின் நிழலைழய 
்மபபடுத்துவது குறித்து ஆ்லைநாசிபபதற்கநாக கடநத 
2019 ெனவரி 12-ஆம் ் ததியன்று இநத ் நாடுகழளச் 
்சரநத கவளியு்றவு அழமச்சரகள் பங்்கற்்ற 
முதலைநாவது கூடடம் உஸகபகிஸதநானில் உள்ள 

ஆப்கனில் பபண்கள் படும் துயரம்
�ரவச்த� �மூகம் ்தடையிை சவண்டும்

சமரகநதுவில் ்ழடகபற்்றது. அதில் இநதியநா, 
ஆபகநானிஸதநான், கெகஸதநான், தஜிகிஸதநான், 
துரக்கமனிஸதநான், கிரகிஸதநான் குடியரசு மற்றும் 
உஸகபகிஸதநான் ்நாடுகளின் அழமச்சரகள் 
பங்்கற்்றநாரகள். இநதியநாவின் சநாரபில் சுஷமநா 
சுவரநாஜ் கலைநதுககநாணடநார. இக்கூடடத்தில் 
ஆபகநானிஸதநான் முன்கனடுக்கவுள்ள அழமதிப 
் ப ச் சு வ நா ர த்ழத க ளி லு ம் ,  ் நா ட டி ல் 
்மற்ககநாள்ளபபடடு வரும் மறுசீரழமபபுப 
பணிகளிலும் கபணகளுக்கு பிரதிநிதித்துவம் 
அளிக்கபபட்வணடும் என்று வலியுறுத்தபபடடது. 
இழத ஆபகநான் கவனத்தில் எடுத்துக்ககநாணடு 
கசயல்படடது. இதன் விழளவநாககபநாது 
கவளிக்குவநதகபணகழள தலிபநான்கள் 
தநாக்குதலுக்கு உள்ளநாக்கிய பின்னரும், கதநாடரநது 
கசயல்படட கமநார குல், ஷநாபர ஷநாஹக், கபௌஷியநா 
கூஃபி ஆகிய மூன்று முக்கிய ஆளுழமகழள 
நிழனவுகூர ் வணடியுள்ளது.

கமகார் குல்

ஆபகநானிஸதநானில் ் கநார மநாகநாணத்தில் உள்ளது 
டய்வரநா மநாவடடம். இங்குள்ள கிரநாம மக்கள் 
அரசுக்கும், பநாதுகநாபபுப பழடயினருக்கும் தகவல் 
கசநால்லிகளநாக இருபபதநாக தலிபநான் தீவிரவநாதிகள் 
சந்தகபபடடநாரகள். இதன் கநாரணமநாக இநத 
கிரநாமத்தில் வசிக்கும் 15 வயது சிறுமி கமநார குல் 
வீடடிற்குள் தீவிரவநாதிகள் புகுநது குல்லின் 
தநழதழயயும், தநாழயயும் சுடடுக் ககநான்்றநாரகள். 
அதிரச்சியில் அலைறிய குல், வீடடில் இருநத 
துபப நா க்கிழய  எடுத்து  வநது  தலிபநான் 
தீவிரவநாதிகழளச் சரமநாரியநாகச் சுடடநார. இதில் 2 
தீவிரவநாதிகள் உயிரிைநதனர. மற்்றவரகள் 
ஓடிவிடடநாரகள். முன்னதநாக குல்லின் தநழத ஏ.
்க.47 துபபநாக்கிழய ழவத்திருநதநார. அழத எபபடி 
சுடுவது என்று குல்லுவுக்கும் கற்றுத்தநதிருநதநார 
என்பது குறிபபிடத்தக்கது. தலிபநான்கள் மீது 
துணிச்சலைநாகத் தநாக்குதல் ் டத்திய கமநார குல்லுக்கு 
ஆ ப க நா னி ஸ த நா ன்  ம ட டு மி ன் றி 
கவளி்நாடுகளிலிருநதும் ஆதரவுகள் குவிநதன. இவர 
‘தலிபநான்களுடன் மீணடும் சணழடயிடத் தயநார’ 
என்று ஆ்வசமநாக ஊடகங்களில் ் பசி வநதநார.
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ஷகாபெர் ஷகாஹக

ஆபகநானிஸதநானின் முதல் கபண திழரபபட 
இயக்கு்ரும், ்டிழகயுமநான இவர தலிபநான்களின் 
அச்சுறுத்தழலையும் மீறி சினிமநா மற்றும் 
ஆவணபபடங்கழளயும்இயக்கி வநதநார . 
த லி ப நான் களின்  பி ற் ்ப நா க் கு த் தனம நான 
ககநாள்ழககழளயும் கதநாடரநது விமரசித்து வநதநார. 
இவர 2020 ஆகஸட இறுதி வநாரத்தில் தனது குைநழத 
மற்றும் கமய்கநாபபநாளரகளுடன் பயணம் கசய்து 
ககநாணடிருநத ்பநாது தலிபநான்கள் இவர மீது 
துபபநாக்கிச் சூடு ்டத்தினநாரகள். 20 மணி்்ர 
்கநாமநா நிழலைக்குப பின்னர அவருக்கு நிழனவு 
திரும்பியது. இவர பத்தநாணடுகநாலைம் கநாவல்துழ்றயில் 
பணியநாற்றியநிழலையில் சி்றபபு கநாவல்பழடயில் 
துழண அதிகநாரியநாக நியமிக்கபபடடநார.

்பெௌஷியகா கூஃபி

ஏதிலியரநான கபௌஷியநா கூஃபி இரணடு கபண 
குைநழதகளுக்குத் தநாயநாரநாவநார. இவரது குடும்பத்தில் 
பள்ளிக் கல்வி பயின்்ற முதல் கபண இவ்ர. 
கதநாடரநது மருத்துவப படிபபுப படித்துக் 
ககநாணடிருநத்பநாது தலிபநான்களின் தழலையீடடின் 
கநாரணமநாக இவரது படிபபு தழடபடடது. 1996-2001 
கநாலைகடடத்தில் தலிபநான்களின் ஆடசிக் கநாலைத்தில் 
இவருழடய தநழதயும், தநாயநாரும் தலிபநான்களநால் 
ககநால்லைபபடடநாரகள். இவர கணவழர பலைமுழ்ற 
சிழ்றயில் அழடத்ததநால் ் ்நாய்வநாய்பபடடு அவர 
இ்றநதநார. 2001 ஆபகநானிஸதநானத்தில் அகமரிக்க 
தழலையீடடின் பின்னர அரசியலுக்கு வநத இவர 
2005-ஆம் ஆணடு முதன்முதலில் ்நாடநாளுமன்்ற 
உறுபபினரநாக ்தரநகதடுக்கபபடடு துழண 
சபநா்நாயகரநாகவும் பதவி வகித்தநார. மனித உரிழம 
ஆரவலைரநான இவர கபணகளுக்கு எதிரநாக 
்ழடகபற்்ற வன்முழ்றகழளத் தடுபபதற்கநான 
சடடங்கழள இயற்றுவதற்கு கநாரணமநாக அழமநதநார. 
அத்துடன் ்நாடடின் மறுசீரழமபபுப பணிகளில் 
க ப ண க ளி ன்  ப ங் ்க ற் ழப யு ம் 
உத்தரவநாதபபடுத்தினநார. தலிபநான்கள் 2010-இல் 
ஒருமுழ்றயும், 2020 ஆகஸடு 12 ஆம் ்ததியன்று 
இரணடநாவது முழ்றயும் இவர மீது துபபநாக்கிச் சூடு 
்டத்தினநாரகள். இநத சம்பவங்களிலிருநது இவர 
உயிர தபபினநார. 2019-ஆம் ஆணடில் ஆபகநானிஸதநான் 
அரசிற்கும், தலிபநான்களுக்கும் இழட்ய பலைமுழ்ற 
்ழடகபற்்ற அதிகநாரபூரவமற்்ற ் பச்சுவநாரத்ழதகளில் 
இவர பங்்கற்்றநார. இநத ்பச்சுவநாரத்ழதக்ள, 
தலிபநான்களுக்கும் அகமரிக்கநாவிற்கும் இழட்ய 
அழமதி ஒபபநதம் உருவநாவதற்கு வழி வகுத்தது. 
2020 பிபரவரி, 29-இல் கத்தநார ் நாடடின் ் தநாகநாவில் 
ழககயழுத்தநான இநத ஒபபநதம் குறித்து ் ழடகபற்்ற 
்பச்சுவநாரத்ழதகளிலும் கபௌஷியநா உள்ளிடட 
்நான்கு கபண பிரதிநிதிகள் பங்்கற்்றநாரகள்.

என்வ, கபௌஷியநாவிற்கு 2020 அழமதிக்கநான 
்்நாபல் பரிசு வைங்கபபட ்வணடும் என்்ற 
விவநாதங்கள் எழுநதன. கடநத அக்்டநாபர-30இல் 
்்நாபல் பரிசு அறிவிபபதற்கு ஒரு வநாரத்திற்கும் 
முன்னர ்நார்வழயச் ்சரநத 20 அரசு சநாரநா 
அழமபபுகள் ் ்நாபல் பரிசு கபறுவதற்குத் தகுதியநான 

5 ்பரகளின் படடியழலை கவளியிடடனர. இதில் 
கபௌஷியநாவின் கபயரும் இடம்கபற்றிருநதது. 
ஆனநால் கபௌஷியநாவிற்கு ்்நாபல் பரிசு 
வைங்கபபடநாததநால் ஆபகநானிஸதநானத்தில் 
தலிபநான்களின் வன்முழ்றகழள எதிர ககநாணடு 
கதநாடரநது கசயல்படடு வரும் கபண ஆளுழமகள் 
சரவ்தச அளவில் கவனம் கபறுவதற்கநான 
வநாய்பபுகள் தவ்றவிடபபடடன. அதற்குப பின்னர 
ெனவரி 2021 இல் உச்சநீதிமன்்றத்தின் இரணடு 
கபண நீதிபதிகளும், மநாரச் 3 ஆம் ் ததியன்று கிைக்கு 
ஆபகநானில் வநாகனநாலி நிழலையத்தில் பணியநாற்றி 
வநத மூன்று கபண ஊழியரகளும் சுடடுக் 
ககநால்லைபபடடநாரகள். இதன் கநாரணமநாக கடநத 
ஆறு ஆணடுகளில் பத்திரிழகத் துழ்றயில் 
பணியநாற்றிவநத 20 சதவீதம் கபணகள் பணியிலிருநது 
விலைகினநாரகள் அல்லைது பணிழய இைநதநாரகள் 
என்று ஊடகக் கணகநாணிபபுக்குழு கதரிவித்தது. 
்மலும் ஆபகநான் பத்திரிக்ழகயநாளர பநாதுகநாபபுக் 
குழுவநானது 300 க்கும் ்மற்படட கபண 
பத்திரிழகயநாளரகள் இநதத் துழ்றழய விடடு 
விலைகினநாரகள் என்று புள்ளி விவரங்கழள 
கவளியிடடுள்ளது.

ஆபகநானிஸதநான் ் நாடடில் ெனநாதிபதி அஷரப 
கஹநானி ஆடசிழய எதிரத்து தலிபநான்கள் பலை 
ஆணடுகளநாக ்டத்தி வநத ்பநாருக்குப பின்னர 
கடநத 2201, ஆகஸட 15 ஆம் ் ததியன்று அந்நாடழட 
தங்களது கடடுபபநாடடிற்குள் ககநாணடு 
வநதுவிடடதநாக அறிவித்தநாரகள். அழதத் கதநாடரநது 
ஆகஸட 27ஆம் ் ததியன்று தலிபநான்களின் கசய்தித் 
கதநாடரபநாளர ் பியுல்லைநா முெநாஹித் முதல்முழ்றயநாக 
கவளிபபழடயநாகத் ்தநான்றி தலிபநான் அரசின் 
ககநாள்ழககள் குறித்து முதல் அறிவிபழப 
கவளியிடடநார. அதில் ஷரியத் சடடத்திற்கு 
உடபடடு கபணகளுக்கு உரிழமகள் வைங்கபபடும் 
என்றும், முன்னதநாக ் மற்கத்திய மற்றும் ஆபகநான் 
அரசுக்கு ஆதரவநாக கசயல்படுபவரகள் மீது 
பழிவநாங்கும் ்டவடிக்ழககள் ்மற்ககநாள்ளபபட 
மநாடடநாது என்றும் கதரிவித்தநார.

பின்னர தலிபநான்களின் கலைநாச்சநார ஆழணயத்தின் 
உறுபபினர என முல்லைநா சமன் கனி கவளியிடட 
அறிக்ழகயில், கபணகள் அச்சமின்றி பணிக்குத் 
திரும்பலைநாம் என்று கதரிவிக்கபபடடிருநதது. இழதத் 
கதநாடரநது ரநாணுவ ஆழணயத்தின் தழலைவர 
முல்லைநா யநாகூபபின் பதிவு கசய்யபபடட உழர 
கநாகணநாளிக் கநாடசியநாக கவளியிடபபடடது. 
அதில் கநாபூலில் யநாருழடய வீடடிற்குள்ளும் 
தலிபநான்கள் நுழைய மநாடடநாரகள் என்று 
கதரிவிக்கபபடடிருநதது.

்மற்கணட அறிவிபபுகள் கவளியிடபபடட ஒரு 
சிலை தினங்களில் ஆபகநானிஸதநானின் ஹீரட 
மநாகநாணத்தில் பல்கழலைக்கைக விரிவுழரயநாளரகள், 
தனியநார கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் தலிபநான் 
பிரதிநிதி முல்லைநா ஃபநாரிட ஆகி்யநார கலைநதுககநாணட 
கூடடம் ்ழடகபற்்றது. கூடடத்திற்குபபின், கல்வி 
நிறுவனங்களில் மநாணவிகளும், மநாணவரகளும் 
இழணநது பயிலை தழட விதிக்கபபடடிருபபதநாகத் 
கதரிவிக்கபபடடது. இது தலிபநான்கள் ஆடசிழயக் 
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ழகபபற்றிய பின்னர கவளியிடபபடட முதலைநாவது 
தழட உத்தரவநாகும்.

இநநிழலையில் ஆபகநானிலிருநது சிலை கபண 
ஆளுழமகள் ் நாடழட விடடு கவளி்யறினர. அநத 
வழகயில் ஆபகநான் கதநாழலைக்கநாடசியில் 
பணியநாற்றிவநத ்பஸதநா அரஹநாகனன்ட 
தலிபநான்கள் ்மலுள்ள அச்சத்தின் கநாரணமநாக, 
தநான் ்நாடழட விடடு கவளி்யறிவிடடதநாகத் 
கதரிவித்தநார. ் மலும் ஆபகநானிஸதநான் கநாநதஹநாரில் 
பி்றநது 1994 ஆம் ஆணடில் பிரிடடனில் குடி்யறி 
பிரிடடன் ஆபகநான்-கபணகள் அழமபபின் 
தழலைவரநாக கசயல்படடு வரும் ெரகநாணநா ரநா்நா 
ஆபகநான் கபணகளுடன் தநான் கதநாடரபில் 
இருபபதநாகவும், அவரகளில் பலைர ் நாடழட விடடு 
கவளி்ய்ற விரும்புவதநாகவும் ்படடிகயநான்றில் 
கூறியுள்ளநார. ்மலும் தலிபநான்கள் ஆடசிழயக் 
ழகபபற்றுவதற்கு ஒரு சிலை தினங்களுக்கு முன்னர 
ஆபகநான் சினிமநா இயக்குனர ஷஹநாரநா கரிமி சமூக 
வழலைத்தளத்தில் கபணகள் மீது தலிபநான்கள் ் டத்தி 
வரும் தநாக்குதலிலிருநது ஆபகநான் கபணகழளப 
பநாதுகநாக்க சரவ்தச சமுதநாயம் முன்வர்வணடும் 
என்று கதரிவித்தநார.

்மலும் ஆபகநான் கபண நீதிபதிகளநால் தணடழன 
விதிக்கபபடட ழகதிகழள தலிபநான்கள் 
விடுவித்தனர. அவரகள் கபண நீதிபதிகழளக் 
ககநாழலை கசய்வதற்கநான திடடம் தீடடியதநாக 
கசய்திகள் கவளியநானது. (இதுகுறித்து கபண நீதிபதி 
ஒருவர கூறிய்பநாது என்னநால் தணடிக்கபபடட 4 
்பர என்ழனத் ் தடி எனது வீடடிற்கு வநதநாரகள். 
்நான் தழலைமழ்றவநாகி விட்டன் என்று கதரிவித்தநார.) 
இதன் கநாரணமநாக கபண நீதிபதிகள் பலைர 
கவளி்நாடடுக்குத் தபபிச் கசன்று விடடனர. 
250க்கும் ் மற்படட கபண நீதிபதிகள் அச்சத்துடனும் 
தழலைமழ்றவநாகவும் இருக்கி்றநாரகள். இதுகுறித்து, 
ஆபகநானிஸதநான் நீதிபதிகளுக்குப பயிற்சி அளித்து 
வநத அகமரிக்க நீதிபதி ்டடலிகநா கூறும்்பநாது, 
“ஆபகநானிஸதநான் கபண நீதிபதிகளின் நிழலைழம 
பரிதநாபமநாக உள்ளது. அவரகழளக் கநாபபநாற்றுவது 
தமது கடழம”என்றுகதரிவித்தநார.

அ்த்பநாலை, கநாபூலில் உள்ள அகமரிக்கப 
பல்கழலைக்கைகத்தில் விரிவுழரயநாளரநாகப 
பணியநாற்றி வநத முஷகநா டஸடநாகர கடநத 20 
ஆணடு கநாலைமநாக உருவநாக்கபபடட ஆ்ரநாக்கியமநான 
சூைல் தற்்பநாது பறி்பநாய் விடடது என்று தனது 
டுவிடடரில் பதிவு கசய்தநார. ஆபகநான் ரக்கன் சநான் 
மீடியநா ் டத்தி அதில் ஆபகநான் கபணகளின் நிழலை 
குறித்து கதநாடரநது கசய்திகழள கவளியிடடு வநத 
ெகநாரநா ் யநாயநா தனது நிறுவனத்ழதத் கதநாடரநது 
்டத்த முடியநாத சூைல் ஏற்படடுள்ளது குறித்தும் 
கபண பத்திரிழகயநாளரகள் படுககநாழலை 
கசய்யபபடும் சூைல் நிலைவுவதநாகவும் கதரிவித்தநார. 
ஆபகநான் ஊடகத்துழ்றயச் ்சரநத கபண 
ஆளுழமகளின் கருத்துக்கழளத் கதநாடரநது தி 
கநாரடியன் ் நாளிதழ் கசய்தி கவளியிடடு வநதது.

இச்சூைலில் ஆபகநான் ஹீரட ்கழரச் 
்சரநதகபணகள் உரிழமகள் பறிக்கபபடடதற்கு 
எதிரநாகவும், தலிபநான்கள் அழமக்க உள்ள புதிய 

அரசநாங்கத்தில் பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கக் ் கநாரியும் 
்பநாரநாடடத்தில் ஈடுபடடநாரகள். ்மலும் ்மற்கு 
கநாபூலில் ஆயிரக்கணக்கநான கபணகள் கதநாடர 
்பநாரநாடடங்களில் ஈடுபடடநாரகள். இநதப 
்பநாரநாடடங்கள் குறித்து கசய்தி ் சகரிக்கச் கசன்்ற 
எடடிலைநாட ் ரநாஸ ் நாளிதழின் கசய்தியநாளரகழளத் 
தலிபநான்கள் கடுழமயநாகத் தநாக்கி, அதன் கநாடசிப 
பதிவுகழளயும் கவளியிடடனர.

அழதத்கதநாடரநது, கசபடம்பர 7 ஆம் ் ததியன்று 
38 அழமச்சரகழள உள்ளடக்கிய இழடக்கநாலை 
அழமச்சரழவழய அழமத்துள்ளதநாகத் தலிபநான்கள் 
அறிவித்தநாரகள். இவரகளில் 14 ் பர ஐக்கிய ் நாடுகள் 
ச ழ பயின்  ப நா து க நா ப பு க்  க வுன்சிலை நா ல் 
பயங்கரவநாதிகளநாக அறிவிக்கபபடடு கருபபுப 
படடியலில் ்சரக்கபபடடவரகளநாவநாரகள். 
ஆனநால் இப்பநாதும் கூட கபணகளுக்கு 
பி ர தி நிதி த்துவம்  அளிக் க ப படவில்ழலை . 
இழதத்கதநாடரநது தலிபநான்களின் கலைநாச்சநார 
ஆழணயத்தின் உதவித் தழலைவர அஹமத்துல்லைநா 
வநாசிக் ஆபகநான் அரசின் விழளயநாடடுக் 
ககநாள்ழகழய அறிவித்தநார. ்மலும் அவர ்பசும் 
்பநாது, “விழளயநாடடுகளில் கபணகள் ஈடுபடுவது 
அவசியம் இல்ழலை. கபணகள் விழளயநாடடுக்களில் 
ஈடுபடுவதநால் அவரகளின் முகம் மற்றும் உடல் 
முழுவதுமநாக மூடமுடியநாத சூைல் ஏற்படும். இது 
ஊடகங்களின் கநாலைம். கபணகள் விழளயநாடடுகளில் 
பங்்கற்்றநால் அதுகுறித்து புழகபபடங்கள் மற்றும் 
வீடி்யநாக்கள் எடுக்கபபடும். இழத ஏற்கமுடியநாது” 
என்று கதரிவித்தநார.

அடுத்ததநாக, முஸலிம் எமி்ரட அரசின் கல்வி 
நிறுவனங்கள் குறித்து ககநாள்ழக ஆவணம் 
கவளியிடபபடடது. அதில் அழனத்து மநாணவரகள், 
ஆசிரியரகள் மற்றும் ஊழியரகள் தங்களது முகம் 
மற்றும் உடல் முழுவதும் மழ்றக்கும் வழகயிலைநான 
நிஹநாப ஆழடகழள அணிநதுதநான் கல்வி 
நிழலையங்களுக்குச் கசல்லை ்வணடும் என்று 
கதரிவிக்கபபடடிருநதது. ்மலும் அநத உத்தரவில் 
மநாணவரகளும், மநாணவிகளும் தனித்தனியநாக அமர 
ழவத்துதநான் கல்வி கற்பிக்கபபடும் என்றும் 
கதரிவிக்கபபடடிருநதது. ஆனநால் ஆபகநான் 
கபணகள் நிஹநாப அணிவதில்ழலை. முடிழய 
கவளிபபடுத்தும்  தள ரவ நான  சிஃப நான் 
தழலைக்கவசத்ழத அணிகி்்றநாம் என்று கசநால்லி, 
வணண உழடகழள உடுத்தி புழகபபடங்கழளத் 
தத்தமது டவிடடரில் கபணகள்கவளியிடடனர. 
பின்னர இது கபரும் இயக்கமநாக மநாறியது.

இழதத்கதநாடரநது, ஆபகநானில் கசயல்படடுவநத 
கபணகள் விவகநாரங்கள் அழமச்சகத்ழதயும், 
கபணகளுக்கு இழசபபயிற்சி அளித்துவநத 
ஆபகநானித்தநான் ்தசிய இழச நிறுவனத்ழத 
தலிபநான்கள் மூடிவிடடநாரகள். ்மலும் கநாபூல் 
்கரத்தில் பணியநாற்றி வநத ஊழியரகள் 
அலுவலைகங்களுக்கு வரநாமல் வீடடி்லை்ய 
தங்கியிருக்குமநாறு தலிபநான்கள் ்கடடுக் 
ககநாணடநாரகள். இழதகயநாடடி கநாபூலின் தற்கநாலிக 
துழண்மயர அஹமத்துல்லைநா ் ்மநானி ் பசும்்பநாது, 
அடுத்த உத்தரவு வரும் வழர கபண ஊழியரகள் 
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அலுவலைகத்திற்கு வர்வணடநாம் என்று கூறினநார. 
கபணகள் பணிபுரிய ்வணடிய கதநாழில்களநான, 
வடிவழமபபு, கபநாறியியல் துழ்ற மற்றும் 
கபணகளுக்கநான கபநாது கழிபபிடங்கழள சுத்தம் 
கசய்யும் பணிகளில் மடடு்ம கபணகள் பணிக்கு 
அமரத்தபபடுவநாரகள். கபணகள் பணிபுரிநத இதர 
்வழலைகளில் ஆணகள் பணிக்கு அமரத்தபபடுவநாரகள் 
என்று கதரிவித்தநார.

்மலும், கசபடம்பர 21 ஆம் ்ததியன்று தனது 
அழமச்சரழவழய விரிவு படுத்தினநாரகள். அதிலும் 
கபணகளுக்கு பிரதிநிதித்துவம் வைங்கப படவில்ழலை. 
தலிபநான்களின் கசய்தித்கதநாடரபநாளர ்பியுள்ள 
முெநாஹித்  ் ப சும் ்ப நாது  கபணகளுக்கு 
பிரதிநிதித்துவம் அளிபபது சம்பநதமநாக பின்னர 
கதரிவிக்கபபடும் என்்றநார. இழதத்கதநாடரநது 
கபணகள் கநால்பநது அணிழயச் ்சரநத வீரரகள் 
ஆபகநானில் டுகநான் எல்ழலைபபகுதி வழியநாக 
பநாகிஸதநானுக்கு இடம் கபயரநதநாரகள். ஆனநால் 
மகளிர ் தசிய கநால்பநதநாடட அணியில் விழளயநாடி 
வ ந த  ம ஞ் சு வி ன்  ் ஷ க் கி மி  க நா பூ லி ல் 
ககநால்லைபபடடதநாக அறிவிக்கபபடடது. இழத 
உறுதிபபடுத்திய அநத அணியின் பயிற்சியநாளர 
சரியநா அபசல் ்பசும்்பநாது, ஆபகநானில் 
கநால்பநதநாடடம் உள்ளிடட தடகள வீரரகளின் 
வீடுகளுக்குச் கசன்று தலிபநான்கள் மிரடடி 
வருவதநாகவும் இதனநால் விழளயநாடடு வீரரகள் 
கடும் அச்சத்தில் உள்ளதநாகவும் கதரிவித்தநார.

இநநிழலையில் ்நான்கு கபணகளின் இ்றநத 
உடல் கள்  மஷ நா ர -இ - கஷரீஃப  ் க ரில் 
கணகடடுக்கபபடடதநாக ஆபகநான் முஸலிம் 
எமி்ரட அரசின் கசய்தித் கதநாடரபநாளர குவநாரி 
ழசயத் ்கநாஷடி ்வம்பர 6 அன்று கதரிவித்தநார. 
அநத ்நால்வரில் ஒருவர கபண உரிழம 
கசயல்பநாடடநாளரநாவநார. முன்னதநாக அநத 
்நால்வரும் விமநான நிழலையத்திற்குச் கசன்று 
கவளி்நாடடுக்குச் கசல்வதற்கு திடடமிடடிருநத 
நிழலையில் “கவளி்நாடு கசல்லை தநாங்கள் உதவுவதநாக” 
ஏமநாற்றி அழைக்கபபடடு ககநால்லைபபடடதநாக 
கசய்திகள் கவளியநாகின.

ஏன்? உயிரகநாக்கும் பணிகளில் கூட கபணகள் 
க ச ய ல் ப ட  அ னு ம தி க் க ப ப ட வி ல் ழலை . 
ஆபகநானிஸதநானத்தில் கதநாணடு நிறுவனங்களில் 
கள உதவியநாளரகளநாக கபணகள் கசயல்படவும், 
உயிருக்குப ் பநாரநாடும் மக்கழளக் கநாக்கும் பணியில் 
கபணகள் ஈடுபடவும் தலிபநான்கள் தழட 
விதித்துள்ளதநாக ்டநா்லைநா கசய்தி நிறுவனம் 
கதரிவித்துள்ளது. இது குறித்து மனித உரிழம 
கணகநாணிபபநாளர ஷீதர பநால் கூறுழகயில் 
“ஆபகநானில் குறிபபநாக கபணகள், குைநழதகளின் 
உயிரகநாக்கும் ்சழவகள் மற்றும் அடிபபழட 
உதவிகழளச் கசய்வதற்கு கபணகழளக் 
களபபணியநாளரகளநாக, கள உதவியநாளரகளநாக 
பயன்படுத்த தலிபநான்கள் தழட விதித்துள்ளநாரகள். 
என்வ மனித்்ய உதவிகழளக் கூட கபணகளுக்கும், 
குைநழதகளுக்கும் வைங்க முடியநாத நிழலையில்தநான் 
இருக்கி்்றநாம். ஆபகநானில் உள்ள 34 மநாகநாணங்களில் 
3 மநாகநாணங்களில் மடடு்ம கபணகழளக் 

களபபணியநாளரகளநாக பணியநாற்்ற தலிபநான்கள் 
அனுமதித்துள்ளநாரகள்.

இழதத்கதநாடரநது சமீபத்தில் ஆபகநான் கல்வி 
அழமச்சகம் கவளியிடடுள்ள உத்தரவில் 6 முதல் 
12 வயதுள்ள மநாணவரகள் பள்ளிக்குச் கசல்லை 
்வணடும் என்றும் ் கடடுக்ககநாள்ளபபடடுள்ளது. 
ஆனநால் தற்்பநாழதய விவரங்களின்படி ் மல்நிழலைப 
பள்ளிகளில் கபணகள் பயிலை விதிக்கபபடடுள்ள 
தழட கதநாடரகி்றது. ்மலும் பள்ளிகளில் கபண 
குைநழதகளின் ்சரக்ழக குழ்றநதுள்ளதநாக 
கபணகள் மணடலை க்டகவநாரக் அழமபபின் 
இநதிய ஒருங்கிழணபபநாளரநான அகன்ஷநா கூஃல்கர 
கதரிவிக்கி்றநார. ்மலும் கடநத டிசம்பர 3ஆம் 
்ததியன்று தலிபநான்கள் கபணகள் உரிழமகள் 
குறித்த பிரத்தி்யக உத்தரழவ கவளியிடடுள்ளநாரகள். 

இநத உத்தரவில் கபணகழள நிரபபநதபபடுத்தி 
திருமணம் கசய்யக்கூடநாது என்றும் ஏதிலியரகள் 
தங்களது கணவன்மநார கசநாத்தில் பங்கு கப்ற 
உரிழம உள்ளவரகள் என்று கதரிவிக்கபபடடுள்ளது. 
இது வர்வற்புக்குரியது என்்றநாலும் கபணகளுக்கநான 
திருமண வயது வரம்பு என்ன? என்பது குறித்த 
கதளிவநான வழரயழ்றழய வைங்கவில்ழலை. என்வ 
ஆபகநானில் கபருகிவரும் குைநழதத் திருமணங்கழள 
கடடுபபடுத்த இநத உத்தரவு பயன்படநாது. ் மலும் 
2021 ்வம்பர மநாதம் கவளியிடபபடட யுனிகசப 
ஆய்வின்படி, 15 முதல் 49 வயதுக்குடபடட 
திருமணமநான கபணகளில் 28 சதவீதத்தினர 18 
வயதிற்கு முன்னதநாக்வ திருமணம் கசய்துள்ளதநாக 
குறிபபிடபபடடுள்ளது என்று அகன்ஷநா 
சுடடிக்கநாடடுகி்றநார.

்மலும் ஆண துழணயின்றி கபணகள் 
கதநாழலைதூரப பயணங்கழள ்மற்ககநாள்ளக் 
கூடநாது என்்ற உத்தரவு கடநத டிசம்பர 26 ஆம் 
்ததியன்று தலிபநான்கள் கவளியிடடுள்ளநாரகள்.

ஆக, தலிபநான்கள் ஆடசிப கபநாறுபழப ஏற்்ற 
பின்னர கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள கடடுபபநாடுகள், 
உழட கடடுபபநாடுகள், அலுவலைகங்களுக்குச் 
கசல்லைத் தழட, விழளயநாடடில், இழசப பயிற்சியில் 
பங்்க ற் க த்  தழட என்று கடுழமயநான 
கடடுபபநாடுகழள அறிவித்தநாரகள். அத்துடன் 
மகளிர அழமச்சகத்ழத முடக்கியதுடன், புதிய 
அரசநாங்கத்தில் பிரதிநிதித்துவம் அளிக்க வில்ழலை. 
்மலும் அந்நாடடின் மக்கள் எதிரககநாணடுவரும் 
இருபபிடம், உணவு மற்றும் சுகநாதநாரச் ்சழவகள் 
கிழடக்கநாமல் கபருமளவு கபணகளும் , 
குைநழதகளும் பநாதிக்கபபடடுள்ளநாரகள் . 
இவரகளுக்கநான நிவநாரணப பணிகளிலும் கபணகள் 
அனுமதிக்கபபடவில்ழலை. தலிபநான்களின் இநதக் 
க க நா ள் ழக க ழ ள  எ தி ர த் து  க ப ண க ள் 
்பநாரநாடடங்களில் ஈடுபடடு வருகி்றநாரகள். இநதச் 
சூைலில் சரவ்தச சமூகம், ஐக்கிய ்நாடுகள் சழப 
மற்றும் சரவ்தச கபணகள் அழமபபுகள் 
இபபிரச்சழனயில் தழலையீடு கசய்ய ்வணடும் 
என்ப்த ஆபகநானிஸதநான் கபணகளின் விருபபமநாக 
உள்ளது.

=



நூல் விமர்சனம் 
அனுபபுமவகார்...
காக்லகயில 

நூல வி�ரசனைம் 
ஜவளிவர கட்டுலரகள் 
அனுப்புமவார நூலின 
இரணடு பிரதிகலைத் 
்தவறா�ல காக்லக 

முகவரிக்கு 
அனுப்பித்்தரு�ாறு 
மவணடுகிமறாம்.

-ஆசிரியர
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மோட்டு மருத்துவர
பரச்தசியோ பிள்டளையின் கட்த

ேள்ளியம்ழம ஆச்சிக்கு அன்று ் கநாவில் பநாயசக் கடடிழயத் தின்்றது 
மநாதிரி முகத்தில் மலைரச்சி. அவளுக்கு ஊரில் ஒரு பரபரபபநான கநாரியம் 
்டநதநால்்பநாதும் குழ்றத்்தநா கூடடி்யநா பத்து ்நாடகள் 
்பசிக்ககநாண்டயிருபபநாள். அன்று குளத்தங்கழரயில் இருநது நீடடி 
முைக்கி ்பசினநாள். எப்பநாதும் ்பநாலை்வ அவழளச் சுற்றிக் கூடடம் 
இருநதது.

ழவத்தியர பர்தசியநா பிள்ழள மநாமநாழவ ஐநது ்நாடகளநாகக் 
கநாணவில்ழலை. எங்கு ்பநானநார என்று கதரியநாது. ழவத்திய ஏடுகள் 
எல்லைநாமும் இரணடு ்வடடி இரணடு ஈரிழை துவரத்து ்பநான்்ற சிலை 
வற்றுடன் ஊழர விட்ட கசநால்லைநாமல் ககநாள்ளநாமல் ்பநாய்விடடநார. 
க்ல் வித்த பணம் அலைமநாரியில் அபபடி்ய இருநதது. அவருக்கு என்ன 
பிரச்சழன என்பது யநாருக்கும் கதரியநாது. ஊகமநாய்த்தநான் எல்்லைநாரும் 
்பசிக்ககநாணடநாரகள்.

“பர்தசியநா பிள்ழள மநாடடு ழவத்தியர என்்றநாலும் மநாடு அவரின் 
கபயரின் முன் ஒடடநாக இருக்கவில்ழலை” எப்பநாதநாவது ் நாடடு ழவத்தியம் 
கசய்தநார. அதனநால் அவர ழவத்தியர என்்்ற அழைக்கபபடடநார. 
அப்பநாது எங்கள் ஊரில் மநாடடு ஆஸபத்திரி வரவில்ழலை. அதனநால் 
மநாடுகளுக்கு ஒ்ர ஆபத்பநாநதவனநாக பர்தசியநா பிள்ழள இருநதநார.

“அவர எங்்க ்பநானநார உயி்ரநாடு இருக்கி்றநாரநா ஏன் ்பநானநார 
என்பகதல்லைநாம் மரமமநாக இருநதது. மகனிடம் ஏற்படட மனத்தநாங்கல் 
என்று ்பசியதநாக ஞநாபகம். ்டநது பதிழனநது இருபது வருஷங்கள் 
ஆகிவிடடன. அவழர முழுதநாக ்நான் ம்றநதுவிட்டன். ்நானும் 
ஊழரவிடடு குடிகபயரநது விட்டன்.

எழுபதுகளின் கழடசியில் இருக்கும். மதுழர கநாமரநாசர 
பல்கழலைக்கைகத்தில் ஒரு கருத்தரங்குக்குச் கசன்று விடடு திரும்பும் 
சமயத்தில் என் ் ணபன் ் பரநாசிரியர சுபழபயநாழவ சநதித்்தன். அவன் 
்கநாவில்படடி ஊரக்கநாரன். என்ழன தன் ஊருக்கு அழைத்தநான். ்நான் 
கழுகுமழலை ் கநாவிழலைப பநாரக்கலைநாமநா என்று ் கட்டன். சரி என்்றநான். 
்கநாவில்படடியில் அவன் வீடடில் இரவு தங்கி விடடு அடுத்த ்நாள் 
கநாழலையில் கழுகுமழலைக்கு ் பநா்னநாம்.’’

்கநாவில்படடி சங்கரன்்கநாவில் பநாழதயில் 20 கி்லைநாமீடடர 
கதநாழலைவில் கழுகுமழலை உள்ளது இருசக்கர வநாகனத்தில் ்பநா்னநாம். 
கழுகுமழலை பற்றி ஏற்கன்வ படித்து ்கடடு அறிநத கசய்திகள் என் 
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நிழனவில் இருநதன. அணணநாமழலை கசடடியநாரின் 
கநாவடிச் சிநழத படித்த்பநாதுதநான் கழுகநாசலைம் 
்கநாவிலுக்குப ்பநாக ்வணடும் என்்ற ஆழச 
எழுநதது. கழுகுமழலை ஊரில் கதன்வடலைநாக 
கிடக்கும் 300 அடி உயரமுள்ள மழலையின் 
அடிவநாரத்தில் கழுகநாசலைம் ்கநாவில் உள்ளது. 
மழலையின் பநாதியில் தீரத்தங்கரரகளின் குழடவழரக் 
்கநாயிலும், கதன்பகுதியில் கவடடுவநான் ் கநாயிலும் 
உள்ளன. மூன்று ் கநாவில்கழளப பற்றியும் ஏற்கன்வ 
கசய்திகள் ் சகரித்திருந்தன்.

இன்று ்பநால் அல்லை அன்று கழுகுமழலை 
அப்பநாது சுற்றுலைநாத்தலைமநாக மநா்றவில்ழலை. 
சிகமணட இருக்ழக, கு்ரநாடடன்ஸ கசடிகள், 
வணணக்கல் பதித்த பநாழதகள், அலைங்கநார 
வழளவுகள் எதுவு்ம இல்ழலை. அப்பநாது 
கரடுமுரடநான பநாழத வழிதநான் தீரத்தங்கரர 
்கநாவிலுக்குப ்பநாக முடியும். அங்்க ஒரு 
அய்யனநார ் கநாவிலும் உணடு. அநதக் ் கநாவிலுக்கு 
ஊர மக்கள் கசல்வநாரகள். அதனநால் பநாழத ஓரளவு 
கசல்லும்படியநாக இருநதது. கரடுமுரடநான 
பநாழதயில் இழடயிழட சிறுமரங்கள் நின்்றன. 
அதனநால் கவயிலுக்கு இதமநாக தங்கிச் கசல்லை 
முடியும். அ|நத மழலையில் ஏறும்்பநாது யநாபபருங்கலைம் 
எழுதிய குண்சகரன் வநாழ்நத இடம் நிழனவு 
ஓடிக்ககநாணடிருநதது.

்ணபன் சுபழபயநா திடகநாத்திரமநான ஆள். 
அவன் லைநாவகமநாக ்டநது கசன்்றநான். தகவலைநாளிழயப 
்பநால் நிழ்றய கசய்திகழளச் கசநால்லிக் ககநாண்ட 
வநதநான். அப்பநாது கழுகுமழலை பற்றி ஆைமநான 
புத்தகங்கள் வரவில்ழலை. மயிழலை சீனி ் வங்கடசநாமி, 
ஏகநாம்பரம் எனச் சிலைர எழுதிய கடடுழரகள் 
படித்திருந்தன்.

எனக்கு அநத மழலையில் இருநத கல்கவடடுக்கள் 

சிற்பங்கள் பற்றி கசய்திகள் ்சகரிபபதில் 
ஆரவமில்ழலை. 1894 ஆம் ஆணடி்லை்ய இங்கு ஆய்வு 
்டநதுவிடடது கல்கவடடுக்கழள ்சகரித்து 
விடடநாரகள் எனக்கு கழுகுமழலை பற்றிய 
வநாய்கமநாழிச் கசய்திகழள ் சகரிபபதில் மடடு்ம 
ஆரவம் இருநதது. ஊர மக்களுக்கு அநத மழலைழயப 
பற்றி அபிபபிரநாயம் என்ன என்பழதத் கதரிநது 
ககநாள்ள ் வணடும்.

்ணபன் சுபழபயநாவுக்கு சரியநான தகவலைநாளிழய 
கணடுபிடிக்கத் கதரியும் என்்றநாலும் சரியநான 
தகவலைநாளிழயத் ்தரநகதடுபபது என்பது 
சவநால்தநான். அகைநாய்வு ்டத்தும்்பநாது அபூரவமநான 
கபநாருடகள் கிழடபபது மநாதிரி தகவல் அறிக்ழக 
கிழடபபது மநாதிரி சிலைசமயம் எனக்கு அபபடி 
வநாய்பபு கிழடத்திருக்கி்றது. சுபழபயநா வயதநான 
மூதநாடடிழய கணடுபிடித்தநார. அவளது அபபநா 
கநாவடிக்கநாரரகளுக்கு சிநது பநாடிச் கசல்பவர. அவர 
மூலைம் அநத மூதநாடடி நிழ்றய தகவல்கழளச் 
்சகரித்து இருக்கி்றநாள் என்பழதப பின்னநால் 
அறிந்தன்.

கழுகுமழலை கவடடுவநான் ் கநாவில் ஒருவழகயில் 
எல்்லைநாரநா அெநதநா மநாதிரி கசநால்லைலைநாம். முற்கநாலைப 
பநாணடியரகள் கநாலைத்தது. ஒரு கபரிய பநாழ்றழயச் 
சுற்றிலும் ்தநாணடி ்டுவில் ்கநாவிழலை அழமத்து 
உருவநாக்கியதுதநான் அதன் சி்றபபு. இது முழுழம 
கப்றநாத ்கநாவில். இப்பநாது இக்்கநாவில் 
கருவழ்றயில் வி்நாயகர இருக்கி்றநார . இது 
பிற்கநாலைத்தில் ழவக்கபபடடிருக்கலைநாம்.

அநதக் ்கநாவிலின் சுற்றுவடடநாரப பகுதியில் 
முழளத்துக் கிடநத கசடிகள் ககநாடிகள் எல்லைநாம் 
மருத்துவக் குணமுள்ளழவ, பலைருக்கும் கதரியநாது 
என்்றநார சுபழபயநா, கவடடுவநான் ் கநாவிழலைப பற்றி 
எனக்குக் கிழடத்த கழதவடிவம் வருமநாறு,



சநதைகாதைகாைர் கவனத்துககு...

இ்தழுக்கு சந்தா ஜசலுத்்த 
விரும்புமவார 

98414 57503 
எனற எண வழியாக 
GPay மூைமும் 
ஜசலுத்்தைாம். 

சந்தா ஜசலுத்திய பிறகு 
்தவறா�ல சந்தா ஜசலுத்திய 

விவரத்ல்தயும் இ்தழ் 
அனுப்்ப மவணடிய  
முகவரிலயயும் 

98414 57503 
எனற எணணுக்மக  
அலைம்பசியிமைா 

whatsappமைா ஜ்தரிவிக்க 
மவணடும்.

அனபுகூரநது ஒத்துலழப்புத் 
்தாருஙகள்.

-ஆசிரியர
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அநதச் சிற்பியின் மழனவி யநாழரயும் திரும்பிப 
பநாரக்க ழவக்கும் அைழக உழடயவள். அது்வ 
அவளுக்கு எதிரியநாயிற்று. பநாரியநா ரூபவதி சத்துரு 
என்று கநாளிதநாசன் சும்மநாவநா கசநான்னநான். சிற்பிக்கு 
ஒரு ஆண குைநழத உணடு. அவன் மழனவிழய 
கவறுத்தநான். அவளுக்கு ்வறுவழியில்ழலை. 
கு ை ந ழத யு ட ன்  ஊ ழ ர வி ட டு க் 
குடிகபயரநதுவிடடநாள்.

 மழனவிழயப பிரிநத பின் சிற்பி அநத மழலையில் 
்டுபபகுதிக்கு கசன்றுவிடடநான். அங்்க ஒரு 
குழகயில் கநாலைத்ழதக் கழித்தநான். கழலைஞன் எபபடி 
சும்மநா இருக்க முடியும். சமணத் து்றவி ஒருவரின் 
்வணடு்கநாளின்படி அநத மழலைபபகுதியின் 
பநாதியில் தீரத்தங்களின் உருவத்ழத கசதுக்கி 
ழவத்தநான். அநத அற்புதமநான சிற்பங்கள் குறித்து 
சமணத்து்றவிகளிடம் பரவலைநாக கசய்தி பரவியது.

ஒரு ்நாள் அநத ஊருக்கு இளம் சிற்பி ஒருவன் 
வநதநான். அரச கடடழளபபடி அநத ஊர 
பநாழ்றயில் ஒரு ் கநாவிழலை குழடய ் வணடுகமன்பது 
அவனது திடடம். ்கநாவிலின் கபரும்பநாலைநான 
பகுதிகள் முடியும் தருவநாயில் பநாணடிய 
அரசன் வநது பநாரத்துச் கசன்்றநான்.

இநதச் கசய்தி வயதநான சிற்பிக்குத் 
கதரிநதது. அவரும் ்கநாவிழலைப 
பநாரக்கப ் பநானநார. பநாழ்றயின் ் மல் 
பகுதியில் நின்று பநாரத்தநார. கீ்ை 
இளம் சிற்பி நின்று ககநாணடிருநதநான். 
முதிய சிற்பிக்கு கபநா்றநாழம தழலைக்்க்ற 
்பதலித்து இளம்சிற்பியின் ் மல் தன் 
உளிழய எறிநதநான். அநத அளவில் 
இளம் சிற்பி மணணில் சநாய்நதநான்.

ககநாஞ்ச ் ்ரத்தில் ஒரு கபணணின் 
கூக்குரல் ்கடடது. முதிய சிற்பி 
பநாரத்தநான். அவனது மழனவி 
கவடடுபபடடு இ்றநதவன் தன் மகன் 
என்்றநாள். இகதல்லைநாம் அறிநத முதிய 
சிற்பி தன் குழகக்கு ஓடிப்பநானநான். 
அங்கிருநத ஓழலைச்சுவடிகளில் தீழய 
ழவத்தநான். அதில் சநாடி உயிழர 
விடடநான் இளம் சிற்பி கவடடுபபடடு 
இ்றநததநால் அது கவடடுவநான் ் கநாயில் 
ஆயிற்று.

 இ்த கழதயின் ் வறு வடிவங்களும் 
எனக்குக் கிழடத்தன. இநதக்கழதயின் 
கற்பழன வடிவம் எநதக் கநாலைத்தில் 
உ ரு வ நா க் க ப ப ட ட து  எ ன் று 
க த ரியவில்ழலை .  இது்ப நான்்ற 
அபூரவமநான கற்பழனக் கழதகள் 
்வறு உணடு.

்கரளத்தின் வடக்கன் கழத 
வரிழசயில் கபருநதச்சன் கழத உணடு 
ஒருவழகயில் கவடடுவநான் ்கநாயில் 
கழத ்பநான்்றதுதநான் இதுவும் 
கக நாடடநா ர த்தில்  சங்குணணி 
என்பவரின் ஐதிகமநாலைநா என்்ற நூலில் 
வரும் கழதயும் இது ் பநான்்றதுதநான்.

வட ் கரளத்தில் இருநத கபருநதச்சன் ஒருவனின் 
மழனவி இ்றநதுவிடடநாள் அவன் மகழன ்வறு 
ஒரு குடும்பத்தில் விடடுவிடடு ்நா்டநாடியநாக 
அழலைநதநான். குறுநிலை அரசன் ஒருவனின் 
பநாதுகநாபபில் ககநாஞ்ச்நாள் இருநதநான். அவனுழடய 
்நாடடில் ்வழலைபபநாடுள்ள ககடடநாரங்கழளக் 
கடடினநான். ரநாெநாவின் மழனவிக்கும் தச்சனுக்கும் 
கதநாடரபு இருக்கு்மநா என்று சந்தகம் ரநாெநாவிடம் 
எழுநத ்பநாது கபருநதச்சன் ஊழரவிடடு 
கிளம்பிவிடடநான்.

தச்சன் தன் மகழன அழைத்துக்ககநாணடு ் வறு 
ஒருரநாஜ்யத்தில் குடி்யறினநான். தன் மகனுக்கு 
தன்னுழடய கழலைழய கற்பித்தநான். மகன் தநழதழய 
விட பலை மடங்கு ்ம்லை கசன்று விடடநான். 
அபபநாவுக்கு அவன் ்மல் கபநா்றநாழம வநதது. 
ககநாஞ்சம் ககநாஞ்சமநாக வளர ஆரம்பித்தது. ஒரு 
முழ்ற சிறு சமஸதநானத்தில் சரஸவதி மணடபத்ழத 
கடடும்்பநாது மகன் தநழதக்கு அறிவுழர கசநால்லை 
ஆரம்பித்தநான்.

தநழத கபநா்றநாழம ்ம்லைநாங்க மகனின் ்மல் 
வீச்சு உளிழய எறிநதநான். மகன் 
இ்றநதநான். கபருநதச்சன் தன்ழன 
எரித்துக் ககநாணடநான். இநதக் 
கழத கபருநதச்சன் என்னும் 
க ப ய ரி ல்  ம ழ லை ய நா ள 
திழரபபடமநாக வநதிருக்கி்றது 
(1990). எம் டி வநாசு்தவன் ்நாயர 
க ழ த  உ ழ ர ய நா ட ல் 
எழுதியிருக்கி்றநார.

இநதக் கழதழய எனக்கு 
விரிவநாகச் கசநான்ன அநத 
மூத நாடடி  அணணநாமழலை 
கசடடியநாரின் கநாவடிச் சிநழத 
பநாடினநாள் சங்கீதம் கதரியநாம்லை 
கசடடியநாரின் பநாடல்கழளக் 
்கடக இனிழமயநாக தநான் 
இருக்கும் என்ழனப பற்றி அவள் 
விசநாரித்தநாள். ் நான் என் ஊழரச் 
கசநான்னதும் இங்்க்ய ஒரு 
மழலையநாளத்து ழவத்தியர 
இருக்கி்றநா்ர அவர சநாமியநாரநாக 
ஆகிவிடடநார என்்றநாள்.

்நான் சுபழபயநாழவ பநாரத்்தன். 
அவர கவடடுவநான் ் கநாயிலுக்கு 
எதி்ர குருமழலையில் அவர 
இருக்கி்றநார என்்றநார. அநத 
மழலைழய குருமழலை என்று 
க ச நா ன் ன த நா க  ஞ நா ப க ம் . 
ழவத்தியழரப பநாரக்க முடியுமநா 
என்று ்கட்டன். வநாருங்கள் 
்நானும் பநாரத்து ்நாளநாகி்றது 
என்்றநார.

கவடடுவநான் ்கநாவிலின் 
கிைக்்க எதிரில் உள்ள அநத சிறிய 
மழலை சுமநார 200 அடி உயரம் 
இருக்கும். மழலை அடிவநாரத்திற்கு 
சற்று உயரத்தில் ழவத்தியர ஒரு 



சநதைகாதைகாைர் கவனத்துககு...

உரிய காைத்தில 
இ்தழ் கிலடக்கப் 

ஜ்பறா்தவரகள்  அந்தந்த 
�ா்தம் 10ஆம் ம்ததிக்குள் 

98414 57503 
எனற எணல்ணத் ஜ்தாடரபு 

ஜகாள்ை மவணடும். 
்தஙகளிடமிருநது ்தகவல 

கிலடத்்தால்தான 
்தஙகளுக்குத் ்தவறா�ல 
இ்தழ் கிலடப்்பல்த உறுதி 

ஜசய்ய முடியும். 

-ஆசிரியர
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குடிழசயில் இருபபதநாக சுபழபயநா 
கசநான்னநார. கரடுமுரடநான பநாழத, 
சுக்கு ்நாறி புல், ் நாடடு உழடமரங்களும் 
கசடிகளும் நிழ்றநது கிடநதன. ஒரு 
புங்க மரத்ழத மடடும் பநாரத்்தன். 
(2021 இல் ்நான் இ்த இடத்திற்கு 
் ப நா ன ் ப நா து  ப ழ ை ய 
அழடயநாளத்ழத்ய கநாணவில்ழலை.)

ழ வ த் தி ய ர  இ ரு ந த 
ஓழலைக்குடிழசயின் முன்பகுதியில் 
ப த்து  பதிழனநது  ் ப ர கள் 
தநாரநாளமநாய் உடகநாரும் படியநான 
இடம் இருநதது. வநாசலில் நின்று 
ழவத்திய்ர என்்றநார. சுபழபயநா 
வநாங்்கநா என்று குரல் ்கடடது. 
உள்்ள ்பநா்னநாம். கயிற்றுக் 
க ட டி லி ல்  ழ வ த் தி ய ர 
உடகநாரநதிருநதநார. அரு்க ஏடடுச் 
சுவடிகள் நீணட ் ் நாடடுப 
புத்தகங்கள், குடிழசயின் மூழலையில் 
ஒரு பநாழன குடிதணணீர, ்வறு 
தடடுமுடடுச் சநாமநான்கள், கநாவி 
்வடடி கநாவித் துணடு, இன்கனநாரு 
சிறிய கடடில், குடிழச சுத்தமநாக 
இருநதது. ழவத்தியர து்றவிழயப 
்பநான்று தநான் இருநதநார. கநாவி 
்வடடி, பஞ்சநாய் ் ழரத்த தழலை தநாடி 
என இருநத ்கநாலைத்தில் அவழர 
அழடயநாளம் கநாண முடியவில்ழலை, 
சுபழபயநாவிடம் என்ன வநாத்தியநா்ர 
பநாரத்து கரநாம்ப ் நாளநாச்சு என்்றநார.

ழவத்தியர என்ழனப பநாரத்தநார. கடடிலிலிருநது 
எழுநதநார. என் அரு்க வநதநார. என்ழனக் கூரநது 
பநாரத்தநார. என் இரணடு ்தநாள்கழளயும் 
பிடித்துக்ககநாணடநார. நீ அவனது மகன் அல்லைவநா. 
்நான் ஆம் என்்்றன். அவழரப பநாரத்்தன். அவழர 
உட்ன என்னநால் அழடயநாளம் கநாண 
முடியவில்ழலை. எங்கள் ஊரில் கநாணநாமல் ்பநான 
பர்தசியநா பிள்ழள என்பழத ககநாஞ்ச சிரமத்திற்குப 
பின் கணடுபிடித்்தன்.

அங்கு ஒரு கமௌனம் நிலைவியது. ஒருவழர ஒருவர 
பநாரத்துக் ககநாண்டநாம். பதிழனநது இருபது 
ஆணடுகளுக்கு முன்பு பநாரத்த முகம் சுபழபயநா 
ஊகித்துக் ககநாணடநார. ழவத்தியர பழைய 
விஷயங்கள் எழதயும் ்பசவில்ழலை. என்ழனப 
பத்திதநான் ் கடடுக் ககநாணடநார.

்நாங்கள் கபநாதுவநாக ்பசிக்ககநாணடிருந்தநாம். 
சுபழபயநா ககநாஞ்ச ்்ரத்தில் வருகி்்றன் என்று 
கசநால்லிவிடடு ்பநாய்விடடநார. ்பநானதும் 
ழவத்தியர கமௌனமநாக இருநதநார. இருபது 
வருடங்களுக்கு முநதிய விஷயத்ழத குறிபபநாகச் 
கசநான்னநார. அவர மழனவி மகன் கபயர 
கபயரிலுள்ள கவறுபபுக்கு கநாரணம் புரிநதது பணம் 
கபரிதல்லை.

மனித உ்றவில் அன்பும் மரியநாழதயும் எப்பநாது 
இல்லைநாமல் ஆகி்ற்தநா அப்பநாது எல்லைநாம் மநாறி 
விடுகி்றது. அவரது மகன் ்ல்லை சம்பளம் வநாங்கிக் 

க க நாணடிருந த நான் .  ம நாடடு 
ழவத்தியர என்று கசநால்வதில் 
அவனுக்கு இளக்கநாரம் இருநதது. 
அவன் அபபநாவிடம் கபரும்பநாலும் 
் ப சு வ தி ல் ழலை .  அ வ ரி ன் 
மனஸதநாபத்திற்கு இதுதநான் 
கநாரணம். மழனவியும் மகனுக்கநாகப 
்பசினநார. ஒரு்நாள் வீடழடவிடடுக் 
கிளம்பி இருக்கி்றநார.

ழவத்தியர  சுரு க் கம நா க ப 
்பசினநார. அவர ்ல்லை விவசநாயி. 
்ல்லை ழவத்தியர. இரணடிலும் 
நிழ்றய சம்பநாதித்தநார. ஆனநால் 
வீடடில் அவருக்கு உரிய மரியநாழத 
இ ல் ழலை .  ம க ன்  அ வ ழ ர 
கபநாருடடநாக்வ கருதவில்ழலை. 
மழனவியும் அபபடி. அதனநால் 
ஊழர விடடு கிளம்பி இருக்கி்றநார.

தன் சுய புரநாணத்ழத சுருக்கமநாகச் 
கசநால்லிவிடடு ்நாடடு ழவத்தியத்தில் 
தநான் கசய்த ஆரநாய்ச்சி பற்றி 
விரிவநாகப ்பசினநார. அவர 
கழுகுமழலையில் சுற்றுவடடநாரத்தில் 
கிழடக்கின்்ற மருநதுச் கசடிகளின் 
அடிபபழடயில்தநான் தன்னுழடய 
ழவ த் தி ய  ஆ ர நா ய் ச் சிழ ய ச் 
கசய்திருக்கி்றநார . கழுகுமழலை 
அதற்கு வசதியநாக இருநதிருக்கி்றது.

பழைய கநாலை ழவத்தியம் என்பது 
மருநது மடடும் சநாரநததல்லை. 

்ம்பிக்ழக கதநான்மம் சடங்குகள் பைழமயில் தீவிரம் 
என இபபடிப பலை விஷயங்கள் சநாரநதது. இது 
மநாடடு ழவத்தியத்துக்கும் கபநாருநதும் இநத 
விஷயங்கழள இவர மநாற்றி இருக்கி்றநார. தநான் 
புதிதநாக எழுதிய ழவத்திய ்்நாடடுப புத்தகத்ழத 
தநதநார. ் நான் முதல்பக்கத்ழதத் திருபபி்னன்.

மனிைனுககு வியாதி வநைால் வசால்லுவார்கைள்

மகி்ம ைரும் ் வத்தியம் உட்ை தீர்ககும்

இனிய சு்வபால் வகைாடுககும் பசுககைளுககும்

ஏர் இழுககும் எரு்மகைளும் கைா்ளகைளும்

 நுனிபுல்்ைத் தின்று வாழும் ஆடுகைளும்

அபப்ை ் ்ாய் வநைால் வசால்ைாைபபா

கைனியுமிநை ் வத்தியத்்ை பர்ைசி ் ான்

கைரு்்யாய் வசால்கின்்றன் ் கைளுமபபா

என்று இருநதது.

ஏற்கன்வ உள்ள வநாகநாட மூலைத்ழத ககநாஞ்சம் 
மநாற்றியும் தநான்கணடுபிடித்தழத ்சரத்தும் 
எழுதியிருநதநார .  இகதல்லைநாம் ்டநது 40 
ஆணடுகளுக்கு ்மல் ஆகிவிடடன. ்ணபன் 
சுபழபயநா இ்றநததநாக ்கள்விபபட்டன் 
ழவத்தியரும். ்பநாயிருக்கலைநாம் அவரது ஏடுகள் 
கணடுபிடிபபுகள் என்ன ஆச்சு என்பது 
கதரியவில்ழலை. =
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கட்டுரை

முடை அறுத்்தலும் முடை பறித்்தலும்
சிைம்பு நாயகி கண்ணகிலய முனலவத்து

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

அன்ழ்றய பூம்புகநார ்கரத்தில், கசல்வச்கசழுழமககநாணட இரணடு 
குடும்பங்கழளச் ் சரநத 12 வயது கணணகிக்கும், 16 வயது ் கநாவலைனுக்கும் சி்றபபநாகத் 
திருமணம் நிகழ்நதது. ஏழுமநாடி அடுக்குவீடடில் சி்றபபு்ற இல்லை்றத்ழதயும் கதநாடங்கினர.

மணவநாழ்க்ழக இனிதநாக ்டநதுககநாணடிருக்கும்்பநாது, மநாதவியின் ்நாடடிய 
அரங்்கற்்றம் நிகழ்கி்றது. அரங்்கற்்றத்தின் முடிவில், மன்னன் ஆயிரத்து எடடு களஞ்சு 
கபநான்மநாழலைழய மநாதவிக்குப பரிசளிக்கி்றநான்..(இன்றும் க்ல்ழலை மநாவடடத்தில், 
தங்கத்ழதக் களஞ்சியில்தநான் ் பசுகி்றநாரகள். ஒரு களஞ்சி 5 கிரநாம்)

அைகிய இளம்கபண ஒருத்தி, அபகபநான்மநாழலைழய விழலைககநாடுத்து வநாங்குபவருக்கு, 
மநாதவி கசநாநதமநாவநாள் என்னும் அறிவிபபுடன் அதழன ஒரு கூனியின் ழகயில் ககநாடுத்து, 
இழளஞரகள் அதிகம் கூடும் ் கரத்து வீதியில் நிறுத்துகி்றநாள்..

்கநாவலைன், அபகபநான்மநாழலைழய ஆயிரம்கபநான் ககநாடுத்து வநாங்குகி்றநான். கூனியுடன், 
ம நா த வி  இ ல் லை த் தி ற் கு ச் 
கசல்கி்றநான். மநாதவியுடன் கூடி 
மகிழ்கி்றநான். மநாதவி தநத 
உடல்இன்பத்தில் மயங்குகி்றநான், 
மநாதவியுடன் தங்குகி்றநான், இளம் 

மழனவிய நான  கணணகிழய 
ம்றக்கி்றநான்.

் க நாவலைன் ,  ம நா தவியின் ் நாடடிய 
அரங்்கற்்றத்தில் கலைநதுககநாணடதற்கநான 

கவளிபபழடயநான சநான்று எதுவும் சிலைபபதிகநாரத்தில் 
இல்ழலை. ்கநாவலைனும் கலைநதுககநாணடிருக்கலைநாம் என்றும் 

அதன் கநாரணமநாக்வ, கபநான்மநாழலைழய விழலைககநாடுத்து 
வநாங்கி, மநாதவிழய அழடநதநான் என்றும் யூகிக்கலைநாம்.

“கூடிைார் பால்நிைல் ஆய். கூடார்பால் வவய்யது ஆய்க
கைாவைன் வவண்கு்ட்பாற் கைாட்டிற்்ற - கூடிய
மாைவிககும் கைண்்கிககும் வான்ஊர் மதிவிரிநது
்பாைவிழககும் கைங்குற் வபாழுது”
 (சிைம்பு: அநதி மா்ைச் சிறபபுவசய் கைா்ை)

கமநாக்கு, மலைரநாகவிரியும் முன்னிரவுக்கநாலைத்தில், வநானில் 
ஒளிவீசும் கவணணிலைவு, கணணகிக்கும், மநாதவிக்கும் 
முரணபடடு கநாய்நதழத கவளிபபடுத்தும் அருழமயநான 
வரிகள். மன்னனின் கவணககநாற்்றக்குழட, ் வணடியவருக்கு 
குளிரச்சிதரும் நிைலைநாகவும், ்வணடநாரக்குத் தகிக்கும் 
கவயிலைநாகவும் மநாறுவது்பநாலை, ்கநாவலைழனபபிரிநத 
கணணகிழயக் கநாய்நதும், மநாதவிக்குத் தணணிலைவநாகவும் 
ஒளிவீசியிருக்கி்றது. நிலைவு இருவருக்கும் கபநாதுவநானதுதநான். 
என்்றநாலும் அவரவர மனநிழலைசநாரநது, அதன் தன்ழம 
உணரபபடடிருக்கி்றது.

‘இநதிர விைவு ஊர எடுத்த கநாழதயிலும்’ ஒரு பநாடல் 
கணணகிக்கும், மநாதவிக்கும் மனநிழலை எபபடி இருநதது 
என்பழத கவளிபபடுத்துகி்றது.
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“உள்ளகை ் றுநைாது உ்றபப, மீது அழிநது
கைண்டகை ் டுங்கும் கைழுநீர் ் பாைக
கைண்்கி கைருங்கைணும், மாைவி வசங்கைணும்,
உள்நி்ற சுரநது, அகைத்து ஒளித்து, நீர் உகுத்ைைர் !
எண்ணுமு்ற இடத்தினும் வைத்தினும் துடித்ைை
விண்்வர் ் கைாமான் விைவு ் ாள் அகைத்து – என்”

இநதிர விைநாவில் ,  ்றுமணம்ககநாணட 
தநாதுநிழ்றநத கழுநீரமலைர ்தன்கசநாரிநதது்பநாலை, 
கணணகியின் கருங்கணணும், மநாதவியின் 
க ச ங் க ண ணு ம்  க ண ணீ ர கச நா ரி ந த ன . . 
்கநாவலைழனபபிரிநதத் துயரநால் கணணகிக்கும், 
்கநாவலைனுடன் கூடிய இன்பக்களிபபில் மநாதவிக்கும் 
கணணீர கசநாரிநதிருக்கின்்றன. அவரவர 
மனநிழலைசநாரநது, துன்பத்தநால் கணணகிக்கு இடது 
கணணும், இன்பத்தநால் மநாதவிக்கு வலைது கணணும் 
துடித்திருக்கின்்றன.

்கநாழடயில் கடலைநாடும் ்்நாக்குடன் மக்கள் 
பூம்புகநார கடற்கழரக்குக் கூடடம்கூடடமநாகச் 
கசல்கின்்றனர. மநாதவியும் கடலைநாட விரும்புகி்றநாள். 
்கநாவலைன், மநாதவியின் விருபபத்ழத ஏற்கி்றநான். 
மநாதவி கூணடு வணடியிலும், ்கநாவலைன் அத்தரி 
எனபபடும் ்கநா்வறுக்கழுழதயின்மீதும் ஏறி 
பூம்புகநார கடற்கழரக்குச் கசல்கின்்றனர.

கடற்கழரயில் மநாதவியின் யநாழை வநாங்கிக் 
்கநாவலைன் கநானல்வரி பநாடுகி்றநான். ்கநாவலைனது 
பநாடலில், அவன் ்வறு ஒரு கபணழண 
மனதில்ககநாணடு பநாடியதநாக மநாதவி எணணுகி்றநாள். 
்கநாவலைனுடன் ்பநாலியநாக ஊடுகி்றநாள் . 
்கநாவலைனிடம் இருநது யநாழைபகபற்று, மநாதவியும் 
கநானல்வரி பநாடுகி்றநாள். அவளது பநாடலில், ்வறு 
ஒரு ஆடவழன உடகிடக்ழகயநாக ழவத்து.

“்ம்்ம மறநைா்ர ் ாம் மறககை மாட்்டமால்”

என்று கநானல்வரி பநாடுகி்றநாள்.

மநாதவியின் கநானல்வரிழயக்்கடட ் கநாவலைன்,

“மாயபவபாய் பைகூட்டும் மாயத்ைாள் பாடிைாள்”

என ஆணநாதிக்க மனநிழலையில் சந்தகம்்கநாணடு, 
மநாதவியின்மீது ் கநாபம்ககநாள்கி்றநான்

“யாழ – இ்ச்மல் ் வத்துத் ைன் ஊழவி்ை 
வநது உருத்ைது ஆகைலின்”

என்று எணணும் ்கநாவலைன் அப்பநா்த 
மநாதவிழய கவறுத்துப பிரிநதுவிடுகி்றநான். ஆனநாலும், 
கணணகியிடம் கசல்லைநாமல் தனித்திருக்கி்றநான். 
மநாதவி, ் கநாவலைனுக்கநாகக் கநாத்திருக்கி்றநாள். அவன் 
வரவில்ழலை. பலைமுழ்ற தூது விடுகி்றநாள். ஆனநாலும் 
பயன் இல்ழலை.

்கநாவலைன் மநாதவிமீதநான ் கநாபம் தணியநாதவனநாக, 
கணணகிழயச்்சரகி்றநான். அபபடிக்்கநாவலைன் 
மீணடுவரும்்பநாது, சிலை ஆணடுகள் கழிநதிருநதன, 
அழனத்து கசல்வத்ழதயும் இைநதிருநதநான்.

சங் க  க நாலைத்திலும்  அதற்குபபின்பும் , 
பரத்ழதயரிடம் கசன்்ற ஆணகள் இல்லைம் 
திரும்பும்்பநாது, சிலை மழனவிமநாரகள் ஏற்்றனர. 
பலைர, கநாமத்ழத அடக்கிக்ககநாணடு, கணவன்மநாழர 
ஏற்க மறுத்தனர. அபபடி ஏற்பதும், ஏற்க மறுபபதும் 

இல்லைக்கிைத்திகளின் கபநாருளநாதநார நிழலை 
சநாரநததநாகவும் இருநதிருக்கி்றது.

“ஓரம்்பநாகியநார’ பநாடிய அக்நானூறு 316-வது 
பநாடல், பரத்ழதயிடம் கசல்லும் தனது கணவனிடம் 
முரணபடடநால் ,  ஒரு கபண தனியளநாக 
வநாை்வணடிய சூைல் ஏற்படும்; அவளும், அவளது 
புதல்வனும் வறுழமயில் வநாை ்வணடிவரும் 
என்பதனநால், கபநாறுழமயநாக இருக்க்வணடும் 
என்று அபகபணழண அறிவுறுத்துகி்றது. அதுதநான் 
அன்று பலை குடும்பபகபணகளின் நிழலையநாக 
இருநதது. கணணகியின் கபநாறுழமழயயும், 
கற்ழபயும், இநத குடும்பச்சூை்லைநாடுதநான் கபநாருத்திப 
பநாரக்க்வணடும்.” என்று ‘ ்வீன வநாசிபபில் 
கசவ்வியல் இலைக்கியம்’ நூலில் மழ்றநதப்பரநாசிரியர 
்வதசகநாயகுமநார குறிபபிடுவதும் சிநதிக்கத்தக்கது. 
இநத 2 1 -ஆம் நூற்்றநாணடிலும் அநநிழலை 
கதநாடரத்தநான் கசய்கி்றது.

கபநாருழள இைநது வருநதும் ்கநாவலைனுக்குத் 
தனது கநாற்சிலைம்பு இருபபதநாகக் கூறி கணணகி 
அவனுக்கு ஆறுதல் அளிக்கி்றநாள். பூம்புகநாரில் 
இைநத கசல்வத்ழத மீடக, கணணகியும் ் கநாவலைனும் 
மதுழரக்கு ் டந்த வருகின்்றனர. மதுழர மநா்கரில், 
கணணகியின் கநாற்சிலைம்ழப விற்றுப கபநாருளீடடச் 
கசல்கி்றநான் ்கநாவலைன். கள்ளமனம்ககநாணட 
கபநாற்ககநால்லைனநால், ் கநாவலைன் பநாணடிமநா்தவியின் 
கநாற்சிலைம்ழபத் திருடிய கள்வன் என்று குற்்றம் 
சநாடடபபடுகி்றநான். சரியநாக ஆய்நதறியநாத 
பநாணடியமன்னன் க்டுஞ்கசழியன், ் கநாவலைனுக்கு 
மரணதணடழன ககநாடுத்து வரலைநாற்றுத் 
தவறிழைக்கி்றநான்.

பூம்புகநாரில் பத்தநாணடுகள் கபநாறுழமகநாத்த 
சநாதுபகபணணநானக் கணணகி, ் கநாபத்தில் கபநாங்கி 
எழுநது, பநாணடியன் அழவக்குச் கசன்று, 
கநாற்சிலைம்ழப உழடத்துத் தனது கணவன் ் கநாவலைன் 
கள்வன் அல்லைன் என்று அழவ்யநாரமுன் உறுதிபட 
நிறுவுகி்றநாள். தனது தவழ்ற உணரநத பநாணடிய 
மன்னன் உடனடியநாக உயிழரவிடடு, வழளநத 
நீதிழய (கசங்்கநாழலை) ்்ரநிறுத்துகி்றநான். 
பநாணடிமநா்தவியும் அவனுட்ன்ய, தன்ழனயும் 
மநாய்த்துக்ககநாள்கி்றநாள்.

மன்னன் க்டுஞ்கசழியனும், படடத்தரசி 
்கநாபகபருந்தவியும் உயிரவிடடபின்பும் சினம் 
தணியநாத கணணகி, ்கநாவலைழனக்ககநான்்ற 
மதுழரழயத் தணடிக்க விரும்புகி்றநாள். வலைது 
ழகயநால் தனது இடது முழலைழயத் திருகி எறிநது, 
மதுழரழயத் தீக்கிழரயநாக்கினநாள் என்று 
சிலைபபதிகநாரம் கநாடசிபபடுத்துகி்றது..

“இடமு்ை ் கையால் திருகி, மது்ர
வைமு்ற மும்மு்ற வாரா, அைமநது
மட்டார் மறுகின் மணிமு்ை்ய வட்டித்து
விட்டாள் எறிநைாள், விளங்கு இ்ையாள்”.

தங்களது தவழ்ற உணரநது, பநாணடிய மன்னனும் 
அவனது துழணவியும் உயிரது்றநத பின்னரும் 
்கநாபம் தணியநாத கணணகி, மதுழர மநா்கழர 
எரித்தது எநத விதத்தில் ஞநாயம் என்னும் ்கள்வி 
்கடகபபடநாம்லை்ய இருக்கி்றது. மதுழரழய 
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எரித்துத்தநான், கற்புக்றி தவ்றநாதபபத்தினி என்று 
கணணகி தன்ழன ஊருக்குப புரியழவக்க்வணடுமநா 
என்னும் ்கள்வியும் எழுகி்றது. அ்தநாடு, 
கணணகியின் கற்பு அநத ஒற்ழ்ற முழலையிலைநா 
இ ரு ந த து  எ ன் னு ம்  ் க ள் வி க் கு ம் 
விழடகநாண்வணடியுள்ளது. மூன்றுமுழ்ற 
சுற்றிவரும் அளவிற்கு, மதுழர சிறிய ஊரநாகத்தநான் 
இருநததநா என்னும் ஐயமும் பி்றக்கி்றது.

இக்்கள்விகளில், கணணகி தனது ஒரு முழலைழயத் 
திருகி எறிநது மதுழரழய எரித்தநாளநா என்னும் 
்கள்விக்கு, இலைக்கியத்ழதப பகுத்தறிவுககநாணடு 
ஆய்நதறிநது விழடகநாண முயற்சிக்கி்றநார , 
ஆய்வறிஞர மயிழலை சீனி.்வங்கடசநாமி. “இதன் 
உணழமபகபநாருழள விளக்குகின்்ற சநான்றுகள் 
எமக்குக் கிழடக்கவில்ழலை. ஆக்வ ் நா்ம முயன்று 
இயன்்றவழரயில் உணழமழயக் கநாண்பநாம்” 
என்றுகசநால்லி, ககநாங்ழக குழ்றத்தலுக்கநான 
கநாரணங்கழள ஆய்வுகசய்ய முற்படுகி்றநார.

சிலைபபதிகநாரத்தில், கணணகி ஒருமுழலை குழ்றத்த 
கசய்தி பலை இடங்களில் கநாணபப.டுகி்றது.

“வபாைம்பூ ் வங்்கை ் ைங்கிைர் வகைாழுநிைல்
ஒருமு்ை இைநைா்ளார் திருமா பத்தினிககு “
 (பதிகைம், வரிகைள் 4-5)

“முத்ைார் மார்பில் மு்ைமுகைந திருகி
நி்ைகிளர் கூடல் தீவைரி யூட்டிய
பைர் புகைழ பத்தினி ---------------------------

முதிரா மு்ைகு்றத்ைாள் முன்ை்ர வநைாள்
மதுராபதி என்னும் மாது “
 (அைற்படுகைா்ை)

கைாை ் வங்்கைக கீ்ைார் கைாரி்கை
ைான்மு்ை இைநதுத் ைனித்துவர் எய்தி
வாைவர் ் பாற்ற மன்வைாடுங் கூடி
வாைவர் ் பாற்ற வாைகைம் வபற்றைள்”
 (கைாட்சிககைா்ை, 47-50)

“ஒருமு்ை கு்றத்ை திருமா பத்தினிககு”
 (நீர்பப்டககைா்ை ,129)

கைலிவகைழு கூடல் கைைவைறி மாண்ட
மு்ைமுகைந திருகிய மூவா ் மனிப பத்தினி“
 (வரநைரு கைா்ை 149-151)

எடடுத்கதநாழக நூலைநான ்ற்றிழணயிலும், 
ஒருமுழலை குழ்றத்த கசய்தி ஒரு பநாடலில் வருகி்றது.

“எரிமருள் ் வங்்கைக கைடவுள் கைாககும்
குருகைார் கைைனியின் இை்த்து ஆங்கைண்
ஏதி ைாளன் கைவ்ை கைவற்ற
ஒருமு்ை அறுத்ை திருமா வுண்ணி”
 (்ற்றி்் 216)

திருமநாவுணணி என்னும் இளம்கபண, ஒருமுழலை 
குழ்றத்த கசய்திழயப புலைவர மதுழர மருதன் 
இ ள ் நா க ன நா ர  இ ப ப நா ட ல் வ ழி ் ய 
கதரியபபடுத்துகி்றநார.

்நாலைநாயிரத் திவ்ய பிரபநதம் பநாடிய ஆணடநாளும், 
ககநாங்ழக குழ்றக்கும் கசய்திழய கவளிபபடுத்துகி்றநார.

“ உள்்ள உருகி ் ்்வ்ை
உள்ைா இை்ைா என்ைாை

வகைாள்்ளக வகைாள்ளிக குறும்ப்ைக
்கைாவர்த் ைை்ைக கைண்டககைால்

வகைாள்ளும் பயவைான்றில்ைாை
வகைாங்்கை ைன்்ைக கிைங்்கைாடும்

அள்ளிப பறித்திட்டு அவன்மார்பில்
எறிநதுஎன் அை்ைத் தீர்்வ்ை”

 (திருவாய்வமாழி-13; வசய்யுள் 8)

கணணன்மீது கநாதல்ககநாணட கபணகணநாருத்தி, 
அவன் வநது அவளது கநாமத்ழதத் தீரக்க்வணடும் 
என்று எதிரபநாரத்துக் கநாத்திருக்கி்றநாள். ஆனநாலும் 
கணணன் வரவில்ழலை. அதனநால் ்கநாபம் 
ககநாள்கி்றநாள். அநதக் கணணழனக் கணடநால், 
இரணடு ககநாங்ழககழளயும் ்வ்ரநாடு பறித்து 
அவனது மநாரபில் எறிநது, கநாமம்கநாரணமநான 
தனதுத் துன்பத்ழதத் தீரத்துக்ககநாள்வதநாகப பநாடல் 
கூறுகி்றது.

கணணகியும், திருமநாவுணணியும் தங்களது 
ஒருமுழலை குழ்றத்ததநாக, சிலைபபதிகநாரமும், 
்ற்றிழணயும் கடநதகநாலை கசய்திகழளத் 
கதரிவிக்கின்்றன. ஆணடநாள் திருவநாய்கமநாழியின் 
கபண்ணநா ‘இருமுழலைகழளயும் பறித்கதறி்வன்’ 
என்று எதிரகநாலைச்கசய்தியநாகக் கூறுகி்றநாள்.

ஆணபநால் புலைவரகளும், கபணபநால் புலைவரும் 
கூறுகி்றவழகயில், ‘ககநாங்ழக பறித்தல்’ என்பது 
கபநாதுமக்கள் வைக்கநாற்றில் இருநதுவநதிருக்கி்றது 
என்பழத ் நாம் புரிநதுககநாள்ளமுடிகி்றது.”

ஒருமுழலை அறுத்தல், இருமுழலை பறித்தல் 
என்பகதல்லைநாம், ்ழடமுழ்றபபடுத்தமுடியநாத, 
இயற்ழகக்கு எதிரநான கசயல்களநாகும் என்று, 
மயிழலை சீனி.்வங்கடசநாமி கூறுகி்றநார. அது 
உணழமயும்தநா்ன. சிலைம்பு கநாவியம் கசநால்வது்பநால், 
கணணகி வலைது ழகயநால் இடது முழலைழயத் திருகி 
எடுக்க முடியுமநா என்ன? என்னதநான் பத்தினிப 
கபணணநாக இருநதநாலும், ஒரு சநாதநாரணபகபணணநால் 
எபபடி ழகயநால் முழலைழயத் திருகி எறியமுடியும் 
என்னும் ் கள்வி எைத்தநா்ன கசய்கி்றது.

எனில், முழலை அறுத்தல், முழலை பறித்தல் அல்லைது 
ககநாங்ழக குழ்றத்தல் என்பன குறியீடடு கசநாற்களநாக 
இருக்க்வணடும் என்று யூகிக்கலைநாம். அபபடி அழவ 
உணரத்தும் மழ்றகபநாருள் என்னவநாக இருக்க 
முடியும்?

“ த ழ லை ம க ள்  ஒ ரு த் தி ,  கணணன்மீது 
கநாதல்ககநாள்கி்றநாள். அவன் வநதுத் தனது கநாமத்ழதத் 
தீரபபநான் என்று கவகு்நாடகள் கநாத்திருக்கி்றநாள். 
கணணன் வரவில்ழலை. கற்புழடப கபணணநான 
அ ம் ம ங் ழக  ் வ க ்ற நா ரு  ஆ ட வ ழ ன 
எணணிபபநாரக்கவில்ழலை. என்வ கநாமத்திற்குப 
பயன்படநாத இரணடு ககநாங்ழககழளயும் பறித்து 
எறிவத நா க க்  கூறுகி ்ற நாள் .  இங் ்க  ் நா ம் 
புரிநதுககநாள்ள்வணடிய கசய்தி ஒன்று உள்ளது. 
அதநாவது அநதபகபண கநாமச்சுழவழய சுழவக்க்வ 
இல்ழலை. என்வ, இருமுழலை இைத்தல் என்பது 
முற்றிலும் கநாமம் அனுபவிக்கநாத நிழலையிலிருநது 
பி்றக்கி்றது.



இலஙரகயில் கண்்ணகி ் ழிபாடு
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இதற்கு மநா்றநாக, கணணகி 
்கநாவலைனுடன் சிறிதுகநாலைம் 
இழணநது வநாழ்கி்றநாள். பகுதி 
க நா ம ச் சு ழ வ ழ ய  அ வ ள் 
க பறுகி ்ற நாள் .  ் ப நா லை ்வ , 
் ற் றி ழ ண ப கப ண ண நா ன 
திருமநாவுணணியும் ,  அவள் 
விரும்பிய  தழலைவனுடன் 
சிலைகநாலைம் கநாமத்ழத அனுபவித்த 
பி்ற்க பிரிநதுகசன்்ற தழலைவன் 
திரும்பிவரநாமல் ் பநாகி்றநான்..

ஆ க ,  க ண ண கி யு ம் , 
திருமநாவுணணியும் முழுழமயநாக 
இல்லைநாமல் பகுதி கநாமத்ழத 
அ னு ப வி த் த வ ர க ள நா க 
இருக்கி்றநாரகள். இவ்விரணடு 
கசய்திகழளயும் இழணத்துப 
பநாரக்கும்்பநாது, ‘ஒரு முழலை அறுத்தல்’ , ‘இருமுழலை 
பறித்தல்’ ஆகிய குறியீடடு கசநாற்கள் உணரத்தும் 
கசய்திகள் புலைபபடுகின்்றன.”

இபபடி, அக்கநாலை மங்ழகயர, அவரகளது கநாதல், 
கநாம வநாழ்க்ழகழயத் தங்களது ககநாங்ழக்மல் 
ஏற்றிக் கூ்றல் வைக்கமநாக இருநதிருக்கி்றது. ‘முழலை 
அறுத்தலும்’, முழலை பறித்தலும்’ கபணகளின் கநாமம் 
பற்றிய குறியீடடுச் கசநாற்களநாக்வ இருக்க்வணடும் 
என்று மயிழலை சீனி.்வங்கடசநாமி கருதுகி்றநார. 
ஆணடநாளின் மற்க்றநாரு பநாடழலையும், அவர 
சநான்்றநாகச் சுடடுகி்றநார.

“ஊனு்ட ஆழி உத்ைமர்கவகைன்று
உன்னித்வைழுநை என் ைடமு்ைகைள்

மானிட வர்கவகைன்று ் பசபபடில்
வாழகில்்ைன் கைண்டாய் மன்மை்ை”

ஆணடநாள், கணணன்மீதுககநாணட கநாதல் 
இன்பத்ழதத் தனது ககநாங்ழககள்்மல் ஏற்றிக் 
கூறுகி்றநார.

இதற்கு சநான்்றநாக ஒரு திருக்கு்றழளயும் மயிழலை 
சீனி.்வங்கடசநாமி சுடடுகி்றநார.

“கைல்ைாைான் வசால் கைாமுறுைல் மு்ையிரண்டும்
இல்ைாைாள் வபண் கைாமுற்று”

கபணகள் தங்கள் கநாதல், கநாம வநாழ்க்ழகழய 
அவரகளது ககநாங்ழககள்்மல் ஏற்றிப ்பசுவது 
அன்ழ்றய மரபநாக இருநதிருக்கி்றது என்பழத்ய 
இக்கு்றளும் கவளிபபடுத்துகி்றது.

சங்க இலைக்கியப பநாடல்கழள வநாசித்தவரகளுக்கு, 
கபணகளின் கநாதல், கநாம வநாழ்க்ழகயில் முழலைகள் 
முதன்ழமகபறுவழதப புரிநதுககநாள்ளமுடியும். 
‘என் ்லைன் ககடடநாலும் ககடுக’ என்று தழலைவி 
்பசும்்பநாது, ‘்லைன்’ என்பது’ ஆணுக்கும் 
கபணணுக்குமநான கநாம உ்றழவ்ய குறிக்கின்்றது.

““கைரும்பு அமல் படப்ப, வபரும் வபயர்க கைள்ளூர்
திரு நுைற் குறுமகைள் அணி ் ைம் வவவிய
அறனிைாளன் ‘அறி்யன்’ என்ற “
 (அகை்ானூறு 256)

இநத அக்நானூற்றுபபநாடலில், ‘ குறுமகள் அணி 

்லைம் வவ்விய’ என்பது, ஒரு 
சி று மி யு ட ன்  வ ல் லு ்ற வு 
ககநாணடவழனபபற்றிக்கூறுகி்றது. 
ஆக, ‘்லைம்’ அல்லைது ‘்லைன்’ 
என்பகதல்லைநாம் கநாமம்சநாரநத 
கசநாற்களநாக்வ உள்ளன.

்பநாலை்வ, தநான் விரும்பும் 
கநாதலைன் தனக்குக் கிடடநாத்பநாதும், 
தனது கநாதலைன் அல்லைது கணவன் 
பிரிநதுகசன்்ற்பநாதும், கற்புழடய 
மங்ழகயர ககநாங்ழக (இன்ப 
வ நா ழ் க்ழக )  ப ய ன ற் ்ற து , 
இ்றநதுவிடடது என்பழதக் 
குறிபபதநாக்வ ‘முழலை அறுத்தலும்’ 
‘முழலை பறித்தலும்’ உள்ளன 
என்னும் முடிவுக்கு வரலைநாம் 
என்கி ்ற நா ர  மயிழலை  சீனி 

்வங்கடசநாமி.

“பிள்ழளப்பறு அற்்ற இளமங்ழகயர கணவழன 
இைநதநால் அல்லைது கணவனநால் து்றக்கபபடடநால் 
மநாத்திரம் ஒருமுழலை அறுத்தவள், ககநாங்ழக 
குழ்றத்தவள் என்று அழடயநாளபபடுத்தபபடடிருக்
கின்்றனர. மநா்றநாக , கணவன் பிரிநதநாலும், 
பிள்ழளகழளபகபற்்ற  மகளிர இவ்வநாறு 
அழைக்கபபடுவதில்ழலை என்பழதயும் யூகித்து 
அறியமுடிகி்றது. கணணகியும், திருமநாவுணணியும், 
ஆணடநாளின் மங்ழகயும் பிள்ழளப்பறு அழடயநாத 
இளம் மங்ழகயர என்பது, இக்கூற்றுக்கு வலு 
்சரக்கி்றது” என்றும் மயிழலை சீனி.்வங்கடசநாமி 
அவதநானிக்கி்றநார..

“இது்வ முடிநத முடிபு என்பது எமது கருத்து. 
இபகபநாருள் கபநாருநதநாது என்று கருது்வநார, 
கநாரணங்கநாடடி ் வறு கசம்கபநாருள் கூறுவநாரநாயின், 
அக்கருத்ழத, ஏற்றுக்ககநாள்ளக்கூடியதநாக இருநதநால், 
தழலைவணங்கி ஏற்றுக்ககநாள்ளத் தழடயில்ழலை” 
என்னும் மயிழலை சீனி.்வங்கடசநாமியின் கருத்து 
ஏற்புழடய்த. அ்தநாடு, இதுவழரயிலும் ்வறு 
யநாரும் மறுபபு கதரிவித்ததநாகவும் கதரியவில்ழலை.

‘ஒருமுழலை அறுத்த கணணகி’ என்பது, அவள் 
இைநத சிற்றின்ப வநாழ்க்ழகழயக் குறிக்கும் குறியீடு 
மடடு்ம. தனது ஒரு முழலைழயத் திருகி எறிநது 
மதுழரழய எரித்தநாள் என்பதும், கணணகியின் கற்பு 
அவளது ஒரு முழலையில் இருநதது என்பதும் 
ஏற்புழடயதல்லை என்னும் முடிவுக்கு, இலைக்கியத்தின் 
நுணவநாசிபபிலிருநதும், அறிவியல் அடிபபழடயிலும், 
்நாம் வரமுடியும்.

பார்்வ (Reference):

மயி்ை சீனி ் வங்கைடசாமியின் ஆய்வுககைட்டு்ரகைள்’ 
வைாகுபபில் ‘்கில் கு்றத்ைல்’ என்னும் கைட்டு்ர. .

‘்கில் கு்றத்ைல்’ என்பது ‘மு்ை அறுத்ைல்’, 
‘வகைாங்்கை கு்றத்ைல்’ என்று வபாருள்படும்.

கைட்டு்ரயாளர்: 
இயற்பியல் ் பராசிரியர் (பணிநி்றவு)
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நூல் விமர்சனம் புதிய�ா்தவி

காதலும் வீரமும் மடடு்ம பநாடுகபநாருளநாக 
இருநத தமிழ்ச் சமூகத்தில் பக்திஇலைக்கியங்கள் 
சரணநாகதித் தத்துவத்ழத முன்னிறுத்த ஆண கபண 
உ்றழவப பநாடுகபநாருளநாக எடுத்துக்ககநாணடன.

கபளத்தம் சமணம் தத்துவ விசநாரழணழய விட 
அ்றம்்பநாதித்தலுக்கு முக்கியத்துவம் ககநாடுத்தன. 
சித்தரகளின் கநாலைம் தமிழ் கமய்யியல் தளத்தில் 
அதிகநார ழமயத்திற்கு எதிரநான குரல் மடடுமல்லை. 
அதற்கநான அறிவுப பின்புலைம் ககநாணடது. 
்தடல்களின் மூலைம் வநாழ்வின் அரத்தபபநாடுகழள 
கணடழடய முழனநதிருக்கி்றது.

கவிழதகழள ஆன்மநாவின் ்தடலைநாக 
முன்ழவத்ததில் சூஃபியிசம் முக்கியமநானது. 
கவிழதயில் ‘ஆன்மநாவின் நிைழலை’ தரிசிக்கமுடியும் 
என்்றநாரகள் சூஃபிகள். பி்றவிபகபருங்கடல் நீநதும் 
பயணத்ழத 7 பள்ளத்தநாக்குகளில் பயணித்து 
மனிதபபி்றவி கணடழடயும் என்்றநாரகள். அநத 7 
நிழலைகள் : ்்சம், க்ருக்கம், தீவிரமநான கநாதல், 
பிரிவின்ழம சரணநாகதி, பித்துநிழலை, ் நான் அழிநது 
ஒன்்றநாதல் என்று ஏழு படி நிழலைகளில் ழவக்கி்றநாரகள். 
இதன் சநாரம்சங்கழள ‘ஏழு பள்ளத்தநாக்குகள்” the 
secret of secrets என்்ற புத்தகத்தில் ஓ்ஷநா ் பசுகி்றநார.

கநாதலின் சரணநாகதியும் பித்து நிழலையும் 
இழ்றவனுடன் ஒன்்றநாகும் ‘ ்நான்’ அழியும் 
அனுபவமநாக, ரூமியின் கவிழதகளின் சநாரமநாகத் 
திகழ்கி்றது. இத்தழன நூற்்றநாணடுகள் கடநதும் 
கமநாழிகளின் எல்ழலைகள் கடநதும் ரூமியின் 
கவிழதகள் கவிழதயின் நிைலைநாகத் கதநாடரகின்்றன.

இன்று இபகபருங்கடலின் துளிகள் கவிழதகளநாகி 
தமிழ்க்  கவித நா  மணடலைத்தின் த த்துவ 
இழடகவளிகளின் தூரத்ழதக் கடநதுவிடும் 
பயணத்தில் தஞ்ழச தவசியின்  “நிைலைற்்ற தூரம்” 
முக்கியமநானது.

“நீ கடலின் ஒரு துளியல்லை

கவி்தோ மண்ைைத்தில் சித்்தன்

ஒரு துளிக்குள் நிழ்றநதிருக்கும் கடல்” என்பநார 
ரூமி.

தவசியின் ஒவ்கவநாரு கவிழதகளும் அதன் 
துளிகளும் ரூமியின் இநத வரிகளுக்கநானழவ. 
தவசியின் கவிழதகள் எங்கும் “அம்மநாவின் ் ்சம்” 
(1) முதல்படி.

“அழசயும் ் மநானம்

அம்மநாவில் புத்தனின் புன்னழக”

கணட கவிழத மனம் உயிரின் மிச்சமநாய்

பி்றவி ஈரமநாய் மகழளப பநாரக்கி்றது.

‘”அபபநா மகள் உ்றவு அரூப தரிசனம்”

்்சம், இரணடநாவது நிழலையில் க்ருக்கமநாகி்றது. 
(2)

இநத  க்ருக்கம் வநாழ்க்ழகயின் புதிய 
அரத்தங்கழள புதிய சூைலில் எழுதிப பநாரக்கி்றது.

“தூக்கம் வரநாத ் கரத்துத் தனிழமயில்

முழுசநாக யநாரும் இ்றநது ் பநாவதில்ழலை”

வநாழ்தலின் தீவிரமநாகி்றது. (3)

“பரபரபபநாயுள்ளது பூமிக்்கநாளம் சநழதகவளி

குரல்வழளழய க்ருக்குகி்றது உயிரவநாழ்தல்

இ்றபபதற்கநாக வரவில்ழலை

்நான் கட்லைநாடு தனியநாக இருக்கவிரும்புகி்்றன்”

பிரிவின்ழமழய (4) கவளிபபடுத்துகி்றது.

“கவளிச்சத்திற்கு வரும் உணழம இதுதநான்

கற்்ற முழுதும் ஒருதநாள் கனம்கூட இல்ழலை”

 சரணநாகதியநாகிவிடுகி்றது..(5)

அறிவியல் ் தநாற்றுப்பநான கநாலைக்்கநாடபநாடடு 
சூத்திரத்ழத கடநதுவிடும் பித்து மன நிழலைக்குள் (6)
பயணித்து

“பின்்னநாக்கி ்கரகி்றது கருத்திருக்கும் கநாலைம்” 
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பூரவீக கபநாம்ழம துழளவழி ரத்தம் ததும்பிக் 
கசிகி்றது. இறுதியநாக அநத “ ் நான்” ‘்நானற்்றகவளி’ 
யில் ஒன்று்பநாலை்வ இருக்கி்றது ஒன்றுமில்லைநாததநாகி

கழரநதுவிடுகி்றது.(7)

கவிழத ஏழு பள்ளதநாக்குகழளத் தநாணடி 
பி்றவிபகபருங்கடலில் சங்கமித்துவிடுகி்றது. தவசி 
கவிழதகமநாழி வநாசிபபிலிருநது மடடும் வநததல்லை. 
“விழிபபில் கபறும் கமநாழி.”..அது விலைகுவதில்ழலை. 
கவிழதயின் நிைலைநாய் “நிைலைற்்ற தூரங்கழளக் 
கடக்கி்றது. கவிழதகள் எங்கும் வநாசகன் அறிநத 
கசநாற்கள் புதிய வநாசழலைத் தி்றக்கின்்றன. அவரவர 
ழகயிலிருக்கும் சநாவிழயப கபநாறுத்து கவளிச்சத்ழதத் 
தரிசிக்க முடியும்.

சூலுற் ்ற  அபப நா ,  க மளனம்  கப நா ய் , 
பூரவீகபகபநாம்ழம,

துழளவழி ரத்தம், அநத இன்கனநான்று, படித்துழ்ற,

நிழ்றகுடத்துடன் படி்ய்ற ் வணடும்,

தூணடில் தீவு, சநாக மறுக்கும் பிசநாசுகள்,

கவளிவிரியும் சிதம்பரவிலைநாசம்,

ஒன்று்பநாலை்வ இருக்கி்றது ஒன்றுமில்லைநாதது

்பசிவிடநாதீரகள், விழிபபு கழலைநதுவிடும்..

என்று பக்கத்திற்கு பக்கம்.. ஒவ்கவநாரு முழ்ற 
வநாசிக்கும்்பநாதும் விரிநதிருக்கும் கசநால்வழலைக்குள் 
வநாசகன் சிக்கிக்ககநாள்கி்றநான். அதிலிருநது 
கவளிவருவதற்குள் அவனுக்கு நீணட பயணம் 
்தழவயநாகி்றது. மீணடும் ரூமியின் அ்த குரல் 
்மக்குள் ் கடகி்றது.

“இநதச் கசநாற்கழள என் உதடுகளில் இருநது 
உதிரபபது யநார ?

என் கணகளின் மூலைம் கநாணபது யநார ?

எது ஆன்மநா ?

என்னநால் ் கள்விகழள நிறுத்த இயலைவில்ழலை.”

தவசி கவிழதகளின் வடிவம் :

தவசி கவிழதகளின் தனித்துவமநாக அதன் வடிவ 
்்ரத்திழயச் கசநால்லை ்வணடும். ்வீன 
தமிழ்க்கவிழத இழத வரவில் ழவக்கும்.

/ஆன்மநாழவ அரித்த விஷம், ்ரம்பு ்்நாய் 
அகங்கநாரம், /

 /்நான் சநாக்வணடும், சநாக மறுக்கும் பிசநாசுகள் 
யநாழரத் ்தடுகின்்றன/ /வநாை்வணடும் என்்ற 
எணணத்தி்லை்ய வநாழ்கழகழய முடித்துக்ககநாள்ள 
முடியநாது/

/வநாழ்நது பநாரக்க முடியநாது, உயிருள்ள கருவநாடு/

/கவளிவிரியும் சிதம்பரவிலைநாசம், கீ்றல்விடும் 
தனித்துயரம்./.. கவிழதக்குள் வரும் இநத வரிகள் 
தனித்தனியநாக வநாசிக்கும்்பநாது தனித்தனி 
கவிழதகளநாகி இன்கனநாரு தளத்திற்குப 
பயணிக்கின்்றன. அ்த வரிகள் ஒன்்றநாகி ஒ்ர 
கவிழதயில் ் சரநது பயணிக்கும்்பநாது அதற்கநான 
வீச்சு கவிழதயின் இன்கனநாரு வடிவமநாகி்றது. 
கவிழதகளின் “ககநால்லைநாஜ்” வடிவம். தனித்தனி 
கவிழதவரிகள் ்சரநது குவிழமயபகபநாருழள 

்்நாக்கிக் ககநாணடுவரும் ்பநாது கவிழதக்கு 
கிழடக்கும் புதியவடிவம்.

(தவசிக்கு எமது முக நூல் பின்னூடடம்.)

முக நூலில் தவசியின் கவிழத அறிமுகமநாகும்்பநாது 
அவர கவிழதயின் வடிவத்தில் கநாணபபடும் உத்தி 
கக நாலை நாஜ்  கவிழதகள்  என்று கருத்துத் 
கதரிவித்திருந்தன். புத்தகவடிவில் நிைலைற்்ற தூரமநாக 
அவர கவிழதகழள கமநாத்தமநாக வநாசிக்கும்்பநாது 
அநத வடிவ ்்ரத்தியின் தனித்துவம் பல்்வறு 
கவிழதகளில் இருக்கி்றது.

ச ம க நா லை த்ழத  நி ர நா க ரி க் கு ம்  எதுவும் 
இலைக்கியமநாவதில்ழலை. அழத மிகச்சரியநாகப புரிநது 
ககநாள்ளநாதவன் முன்ழவக்கும் தத்துவஞநானம் 
கவற்றுக்கநாகிதமநாகிவிடும். கனமநான தத்துவ 
கவளிக்குள் பயணிக்கும் தவசியின் கவிழதகள் 
சமகநாலைத்ழத பு்றமநாக்கி ்ம் அககவளிக்குள் 
பயணிக்கும் வித்ழதகள் புரிகின்்றன.

அபபடியநான ஒரு கவிழத..

கைடவுளற்ற வபண்ணுைகைம்
அநீதியின் சாம்பல் படிநை
தூககுமரத்ைடியில்
முடிவற்ற வட்டமிடுைல்கைளில்
இருள்திரண்ட ் கைாரமுகைங்கைளுடன்
வ்ளியும் துர்்ைவன்கைள்.
அடி்ாககில் ் ஞ்சு நுனி்ாககில் அமிர்ைம்
கைைவுைட்டி திறநை்மனி்யக கைாவு ் கைட்கிறது
பி்நதின்னும் ் வட்்ட ் ாய்கைளின் உைகைம்.
வவளிச்சத்்ை ம்றககும் வபாநதுகைளில்
வவறித்ை கைண்கைளுடன் சீறும்
இருை்ை ் ாகைம்.
வைககைமாை து்ராகைம்
கு்ையும் வககிரம்.
கைாைபபுைரில்
்ம்பிக்கைககுரியவனுமில்்ை.
்ட்புககுரியவனுமில்்ை.
பூமி அ்சாகைவைம்
மைசுககுப பககைம்
ைகைபபைாய் யாருமில்்ை.
நி்ைவின் ர்ங்கைளுடன்
அ்ரபட்ட ைனி்ம.
அம்ம்த்்ைாடு
வைாடர்பறுநது கிடககிறது.
ஒண்டியாய் எரியும்
கைடவுளற்ற வபண்ணுைகைம். (பக 47)

தவசியின் நிைலைற்்ற தூரம்… தூரங்கள் கடநதும் 
பயணிக்க ் வணடும்.

“படிகளில் ஏறுவது படிகழளத் தநாணடத்தநான்”

கவிழத “சித்தனுக்கு” வநாழ்த்துகள்.

-கடவுளற்்ற கபணணுலைகிலிருநது புதியமநாதவி.

கைவி்ை வைாகுபபு: நிைைற்ற தூரம், 
கைவிஞர் ைஞ்்ச ைவசி. அமிர்ைாையம் வவளியீடு. 
104 பக, ரூ.100, பதிபபகைம் : ைமிழவவளி, 
(நூல் விற்ப்ை உரி்ம) ைமிழவவளி: 9094005600
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்தைகா்டர் ்தராசு ஷயாம்
shyamtv@gmail.com
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அரசியலில் ் மந்தர்க்்ள விை எபலொதுலம ் மத்துனர்கள் ஆெத்தானவர்கள். 
மககளுககுப ெதில் பசால்ேலவணடிய கட்ைாயம் இல்ோமல் அதிகாரத்தின 
அண்மச் சுகத்்த அனுெவிபெவர்கள் பெரும்ொலும் அவர்கள்தாலன?

மூவாமுைைா வுைகைவமாரு மூன்று்மத்ைத்
ைாவாைவின் பநை்ையாயது ைன்னிவைய்தி
ஓவாதுநின்ற கு்த்வைாண்ணிதிச் வசல்வவைன்ப
்ைவாதி்ைவைவன் ் சவடி்சாது மன்்ற.

என்று முதல் பநா வடித்தநார திருத்தக்க்தவர. 
அநத மநாயநா வி்்நாதச் கசநாபபனத்தில் சீவகனின் 
கழதழய அவன் வநாயநா்லை்ய ்கடகும் அரிய 
வநாய்பபு ் மக்கு.

“மூன்று உலைகமும் ஏத்தும் தன்ழமயன்; ் பரின்ப 
வடிவினன்; உயர குணங்கள் அழனத்தும் 
த நா ங்கியவன் ;  ் தவ ர களுக்கு  எல்லை நா ம் 
முதன்ழமயநானவன்; அவன் திருவடிகழள வணங்கிப 
்பநாற்று்வநாமநாக!” என்்ற திருத்தக்க்தவரின் 
கபநாருள் ்யம் எல்லைநா ்ம்பிக்ழககளுக்கும் 
கபநாதுவநானது. அருகசரணம்சித்தசரணம்,சநாதுசர
ணம்,தன்மசரணம்என்்ற ்நான்கு வழககளில் 
“ சி த் த ச ரணம் ”  என்று  இப  ப நாடழலைப 
்பநாற்றுகின்்றனர.

கதன்ழனயும், கமுகும், மநாவும், பலைநாவும், 
வநாழையும் கசழித்து வளரநத ஏமநாங்கத ் நாடு. வநான் 
மழை அங்கு கபநாய்க்கநாததநால் தநானமும் தரமமும் 
சி்றநது ஓங்கின.

கைாய்மாண்ட வைங்கின்பைம்வீைக கைமுகின்வ்ற்றிப
பூமாண்ட தீம்்ைன்வைா்டகீறி வருக்கை்பாழநது
்ைமாங்கைனிசிைறி வா்ைபபைங்கைள் சிநதும் 
ஏமாங்கைைம்...
 (சீ. சி. 31)

கற்்றவர பரபபிய அறிகவநாளியநால் ்நாடு 
ஒளிரநதது. வணிகரகள் ஈடடிய கசல்வத்தநால் அ்றம் 
வளரநதது. கழலைகளில் சி்றநத கநாரிழகயர தங்கள் 
ஆடல் பநாடல்களநால் மக்கழள மகிழ்வித்தனர. எங்கு 

பநாரத்தநாலும் கள்ளுணடு களித்துப பநாடிய பள்ளுப 
பநாடடின் பரவசம்

ஏமநாங்கத ்நாடடின் தழலை்கர இரநாசமநாபுரம். 
அகழிகளும், மதில்களும் அரண கநாக்க ் நால்வழகப 
பழடகளுடன் ் நானிலைம் ் பநாற்்ற ஆடசி கசய்தநான் 
மன்னன் சச்சநதன். .

ஒன்பதின் சாண் ் டபபினும் ஒரு கைாைம் என்று 
அஞ்சும்
வமன் பஞ்சிச் சீறடியும் ் மைககை வி்ைவிை்வ.
 (சீ. சி. 179)

என்று வியக்க ழவக்கும் விழதய ் நாடடு இளவரசி 
விசழயழய மணம் கசய்து ககநாணடநான் அவன். 
அதன் பின் இழடய்றநா இன்பத்தில் திழளத்த 
சச்சநதன் மனம் ஆடசியில் கசல்லைவில்ழலை. முபபது.. 
அறுபது என்று ் மநாக ் நாடகள் கடநதன. ஆனநாலும் 
முத்துக்குளிபபு கதநாடரநதது. அதனநால் முடி 
்வநதனின் மனம் முடிகவடுபபதில் தவறிழைத்தது.

்ச்சு ் ாகைத்தின் ஆர் அைல் சீற்றத்ைன்
அச்சம்உற்று அ்டநைார்ககு அமிர்து அன்ைவன்
கைச்சுஉைாம் மு்ையார்ககு அ்ங்கு ஆகிய
சச்சநைன் எனும் ைாம்ரச் வசங் கை்ான்.  
 (சீ. சி. 157)

என்க்றல்லைநாம் திருத்தக்க ் தவர ் பநாற்றிப புகழும் 
மன்னன் சச்சநதன் ஆடசிழய ம்றநதநான். ஆரணங்ழக 
மடடு்ம நிழனத்தநான்.

 “அதனநால் என் தநழதயநார ஒரு பிழையநான 
முடிழவ எடுத்தநார. அரசியலில் தவ்றநான முடிவுகள் 
எடுத்தநால் பி்றகு வரப்பநாகும் சரவ ்நாசத்ழதத் 
தடுக்க்வ முடியநாது என்பதற்கு அவ்ர 
எடுத்துக்கநாடடு ! ”  என்று கூறிச் சீவகன் 
கபருமூச்கசறிநதநான்.



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

மா
ர்ச்
 2
02
2

43

“என் தநழதயின் ்ம்பிக்ழகக்குரிய அழமச்சன் 
கடடியங்கநாரன். ் நான்கு தழலைமுழ்றகளநாக அழமச்சியல் 
அறிநத குடும்பத்தில் பி்றநத அவனிடம் ஆடசிழயத் 
தற்கநாலிகமநாக ஒபபழடக்க முடிகவடுத்தநார தநழத. 
அதிகநாரத்திற்கு அணழமயில் இருபபவரகளுக்கு ் நாளநா 
வடடத்தில் தநாங்க்ள ஆடசியநாளரகளநாக ்வணடும் 
என்்ற ஆழச ஏற்படும், எழுத்தநாள்ர! இநதச் சநாஸவத 
உணழமழயப புரிநதுககநாள்ளத் தவறினநார சச்சநதனநாகிய 
என் தநழதயநார,” என்று கழதழயத் கதநாடரநதநான் 
சீவகன்.

வி்ச்ய்யப பிரிைல்ஆற்்றன் ் வநைன்நீஆகி
்வயம்இ்ச படக
கைாத்ைல் ் வண்டும்
 (சீ. சி. 201)

“்நான் மீணடும் வநது கபநாறுப்பற்கும் வழர இநத 
ஆடசிழய நீ ஏற்றுத் தநாங்கி ் டத்த்வணடும்; தம்பியநாக 
உன்ழன மதித்துப கபநாறுபழபத் தருகி்்றன். ஏற்று 
்டத்துக!” என்்றநான் மன்னன் சச்சநதன். இத்தழனக்கும் 
நிமித்திகன் ஒருவன் முன்்ப சச்சநதழன எச்சரித்திருநதநான்.

“உைநைரு ் ைாளிைாய்
நீஒருவன்்மல்
வகைாற்றம் ் வபபின்
நிைம்திரு நீங்கும்!” (சீ. சி. 204)

ஆனநாலும் ்ம்பிக்ழகயும், ்ங்ழக மீதநான அளவற்்ற 
விருபபமும் ஒன்்்றநாடு ஒன்று ் மநாதின. இறுதியில் ஆடசி 
கடடியங்கநாரனிடம் தரபபடடது. ் வணடநா விருப்பநாடு 
பதவிழய ஏற்றுக்ககநாள்வது ்பநாலை  அவன் 
கநாடடிக்ககநாணடநான். சச்சநதன். இல்லை்ற இன்ப 
மிகுதியநால் வளமநார திரு்நாடடின் ் ல்லை்றத்ழத ம்றநதநான்.

“அடடநா!” என்று ்நாம் வருநதி்னநாம். சச்சநதன் 
இழைத்த அரசியல் பிழை இன்றும் கதநாடரகி்்ற்த 

என்று கனவுலைகிற்கு அபபநால் இருநத ் மது நிெ 
மனம் ் ம்மிடம் கூறியது.

ஆனநாலும் ்ம் கணகள் கசநாபபனத்தில் 
கனத்துக் கிடநதன. அமநானுஷய உருவம் ் பநாலை 
சீவக்ன ஆகநாயத்திற்கும், பூமிக்குமநாய் நிழ்றநது 
நின்்றநான். அப்பநாது தன் தநாய் கணட கனவு 
பற்றி ் ம்மிடம் கூ்றத் துவங்கினநான், சீவகன்.

வைாத்து அணி பிண்டி வைா்ைநது அற 
வீழநைது எண்
முத்து அணி மா்ை முடிககு இடன் ஆகை
ஒத்து அைன் ைாள் வழி்ய மு்ள ஓங்குபு
்வத்ைது ் பாை வளர்நை்ை அன்்ற.
 (சீ. சி. 223)

.“்ன்கு கசழித்து வளரநத அ்சநாகமரம் 
(சமணரகளின் வணக்கத்துக்குரிய) ஒன்று 
திடீகரனப படடுப்பநாகி்றது; அடிமரம் 
கநாய்நது விடுகி்றது. அநத இடத்தில் புதிய கசடி 
ஒன்று முழளக்கி்றது. அதன் தழலை முடியில் 
எடடு மநாழலைகள் விழுநது அழத அைகு 
கசய்கின்்றன. ்நான் கணட கனவு இது. அது 
முதல் அடிவயிறு பிழசகி்றது என்று என் 
அம்மநா என் தநழதயிடம் தநான் கணட 
கசநாபபனம் பற்றிக் கூறியிருக்கி்றநாரகள்!” என்று 
விளக்கினநான் சீவகன்.

விசழயயின் கனவு விடுத்த மழ்றமுக 
எச்சரிக்ழகழயப பு்றம் தள்ளினநான் மன்னன். 
அது மநாகபரும் அரசியல் பிழை! அரசியல் 
பிழைத்்தநாருக்கு அ்றம் கூற்்றநாகும் அல்லைவநா?

“இத்தழனக்கும் என் தநழதயநாருக்குக் கனவு 
சநாத்திரம் கதரியும். ஆனநாலும் அவர உணழமப 
கபநாருள் உழரக்க முற்படவில்ழலை. பைழம 
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அழிகி்றது; புதுழம ் தநான்றி வளரநது சி்றபபழடகி்றது. 
இதுதநான் வநாழ்க்ழக நியதி என்று கனவு கூறுவதநாக 
மநாற்றுப கபநாருள் கூறினநார. என் தநாயின் மனக்குைபபம் 
நீங்கவில்ழலை. ஏ்தநா கபருநதுன்பம் வரப ்பநாகி்றது 
என்று அவரது உள் மனம் உணரத்தியது. கனவுகள் 
பலிபபதும் உணடு; பலிக்கநாமல் ் பநாவதும் உணடு என்று 
மழுபபிவிடடநார தநழத.”

அநத ் ்ரத்தில் அறிவு என்்ற அழமச்சன் சீவகனின் 
தநழதயிடம்-

“ஓர் அரும் வபாறி (233) பு்ைவி”

என்று அறிவுறுத்தியது கனவின் கூ்றலைநாய் ்ம் 
கநாதுகளில் விழுநதது.

கடடியங்கநாரன் எதிரியநாக மநாறிப ் பநார கதநாடுத்தநால் 
தநான் அழிநதநாலும் தன் மழனவியும் வயிற்றில் 
உருவநாகும் மகனும் தபபித்துச் கசல்லை வழி ஏற்படுத்த 
்வணடும் என்று தன் தநழத நிழனத்ததநாகச் சீவகன் 
கதநாடரநதநான்.

அதற்்கற்்ற உபநாயம்தநான் என்ன?

அநைரத்ைார் மய்ை எை ஐயுறும்
ைநதிரத்ைால் ைம நூல் கை்ர கைண்டவன்
வவம் திறைான் வபரும் ைச்ச்ைக கூவி ஓர்
எநதிர ஊர்தி இயற்றுமின் என்றான்.
 (சீ. சி. 234)

“மயனுக்கு நிகரநான ஒரு தச்சழன அழைத்து மயிற் 
கபநாறி ஒன்று கசய்து தருமநாறு ்வணடினநார என் 
தநழத. அது ப்றக்கும் தடடநாக இருக்க்வணடும் என்பது 
அவரது ஆழச. பழைய கநதல் துணிகழளயும், 
பருத்திழயயும், அரக்ழகயும், நூழலையும், பிசிழனயும், 
கமழுழகயும் ழவத்து மயிற்கபநாறி ஒன்ழ்ற கவறும் 
ஏ்ை்நாளில் பக்குவமநாகச் கசய்து தநதநான் தச்சன்.” 
என்று விளக்கினநான் சீவகன்.

பல் கிழியும் பயினும் துகில் நூவைாடு
்ல் அரககும் வமழுகும் ் ைம் சான்றை
அல்ைைவும் அ்மத்து ஆங்கு எழு ் ாள் இ்டச்
வசல்வது ஓர் மா மயில் வசய்ைைன் அன்்ற.
  (சீ. சி. 235)

“அழத இயக்குவதற்குத் தக்க விழசபகபநாறிகள் 
அழமக்கபபடடன. ஆகநாயத்தில் ்ம்லை ப்றநது 
கசல்லைவும் கீ்ை இ்றக்கவும் என் தநாயநாருக்குக் கற்றுத் 
தநதநார தநழதயநார,” என்்ற துன்ப ்நாடகத்தின் 
துவக்கத்ழத ் மக்குக் கூறினநான் சீவகன்.

விண்ைவழ ் மகைம் ் பாழநது விசும்பு இ்டப பறககும் 
வவய்ய
புண் ைவழ ் வல் கைண் பா்வ வபாறி இடம் திரிபப..
 (சீ. சி. 239)

ஆடசிழய ஏற்று ்டத்திய கடடியங்கநாரன் 
இழதகயல்லைநாம் அறியத் கதநாடங்கினநான். அவன் மனம் 
பழதபழதத்தது. எணண ஏரநால் ஏறுக்குமநா்றநாகக் 
குறுக்குச் சநால் ஓடடினநான் அழமச்சன். முன்கனநான்றும் 
பின்கனநான்றுமநாகப ் பசத் துவங்கினநான்.

்வநதன்வநது சிம்மநாசனத்ழதத் திரும்பக் ் கடடநால் 
என்ன கசநால்வது? அரசபரம்பழரழயத் தநா்ன மக்கள் 
ஏற்றுக் ககநாள்வநாரகள்? முடி்வநதன் முன்வநதநால் 
கநாபநது ரநாெநாவநான தநான் பதவி விலைகுவது தநா்ன 

முழ்ற?

தரமபபடி ்டபபதநாகக் கநாடடிக்ககநாள்ள 
விரும்பினநான் கடடியங்கநாரன். பசுத்்தநால் 
்பநாரத்திய புலிகளின் அரசியல் அது 
தநா்ன?சடடபபடி தநான் எல்லைநாம் ் டபபதநாகக் 
கநாடடிக் ககநாள்வநாரகள். ஆனநால் திழர 
மழ்றவில் அழனத்தும் திடடபபடி ் டக்கும்!

அழமச்சரழவழயக் கூடடி “உங்கள் கருத்து 
யநாது? ஆடசி இனி உனக்கு இல்ழலை என்று 
மறுத்துச் கசநான்னநால் என்ன?” என்று களங்கம் 
இ ல் லை நா த  அ ப ப நா வி  ் ப நா ல் 
்கடடநான்கடடியங்கநாரன். தருமதத்தன் என்்ற 
அழமச்சர மறுத்துழரத்தநார.

ைன்்ைஆககியைார்பவபாலி்வநை்ைப
பின்்ைவவௌவில்பிறழநதிடும்பூமகைள்
அன்ைவன்வழிச்வசல்லின்இம்மண்மி்சப
பின்்ைத்ைன்குைம்்பர்ககு்ர்இல்்ை்ய.
 (சீ. சி. 245)

“்நாடடு மக்கள் கபநாறுத்துக் ககநாள்ள 
மநாடடநாரகள். ்ம்பினநார ககடுவதில்ழலை 
என்பது தநான் ் நான்மழ்றத் தீரபபு. ் ம்பிக்ழகத் 
து்ரநாகம் ்ரகத்தில் தள்ளி விடும். உங்களிடம் 
ஆடசிழயத் தநதநால் எப்பநாது ்வணடுமநானநாலும் 
திரும்பப கப்றலைநாம் என்்றல்லைவநா மன்னர 
நிழனத்தநார? நீங்கள் இப்பநாது பநால்மநாறிப 
்பசுவது தீடடிய மரத்ழத்ய கூரபநாரபபது 
்பநான்்றது.”என்்றனர அழனவரும்.

தீண்டிைார் ை்மத் தீச் சுடும் மன்ைர் தீ
ஈண்டு ைம் கி்ளவயாடும் எரித்திடும்
்வண்டில் இன் அமிர்தும் ் ஞ்சும் ஆைைான்
மாண்டது அன்று நின் வாய் வமாழித் 
வைய்வ்ம.  
 (சீ. சி. 250)

அரசியலில் ழமநதரகழள விட எப்பநாது்ம 
ழமத்துனரகள் ஆபத்தநானவரகள். மக்களுக்குப 
பதில் கசநால்லை்வணடிய கடடநாயம் இல்லைநாமல் 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

மா
ர்ச்
 2
02
2

45

அதிகநாரத்தின் அணழமச் சுகத்ழத அனுபவிபபவரகள் 
கபரும்பநாலும் அவரகள் தநா்ன?

கடடியங்கநாரனின் ழமத்துனன் மதனன் கண சிவக்கப 
்பசினநான்; “அரியநாசனத்தில் வீற்றிருக்கும் எங்களுக்கு 
ஏற்பப இழசபபநாடடுப பநாட ் வணடியவரகள் நீங்கள், 
அ்றம் கநாக்க வநத கநாவலைரகள் ் பநாலைப ் பசுவது தகநாது!” 
என்று அழவ்யநாழரக் கடிநதநான். .

என் அைால் பிறர்கைள் யா்ர இன்ை்வ வபாறுககும் நீரார்
 உன்ைைால் பிறர்கைள் யா்ர உற்றவற்கு உறாை சூழவார்
 மன்ைன் ் பாய்த் துறககைம் ஆண்டு வாைவர்ககு 
இ்றவன் ஆகை
 வபான் எைாம் வி்ளநது பூமி வபாலிய யான் கைாபபல்.
 (சீ. சி. 259)

ஏமநாங்கத ் நாடழட ஆளத் தன்ழன விடச் சி்றநதவரகள் 
யநாரும் கிழடயநாது என்று ் தநாள் தடடிய கடடியங்கநாரன் 
்பநாரமுரசு ககநாடட ழவத்தநான். ஆடசியில் இருப்பநார 
அடநாது கசய்வது என்று துணிநது விடடநால் அருகில் 
இருப்பநார தரமத்ழத எடுத்துக் கூறியும் கநாதுகளில் 
ஏ்றநாது. அல்லைவநா?

வி்ளகைவபாலிகை அஃ்ைஉ்ரத்திைம் வவகுள்வண்டா
கை்ளகைம்எழுகைம் இன்்ைகைாவைன் கூற்றம்வகைால்லும்
வ்ளகையமடந்ை வகைால்லும்ைான்வசய்ை 
பி்ைபபுகவகைால்லும்
அளவுஅறுநிதியம்வகைால்லும் அருள்வகைால்லும் அ்மகை
 (சீ. சி. 260)

என்று எவ்வள்வநா எடுத்துக் கூறியும் கடடியங்கநாரன் 
புத்திக்கு எடடவில்ழலை. தநானநாகக் கிழடத்த வநாய்பபு 
தழரமடடமநாகி விடக் கூடநா்த என்்ற பழதபழதபபு 
அவனுக்கு.

அரியழணயில் ஏறுவது என்பது ஆயிரத்தில் ஒன்று 
அல்லைவநா? அழத ்ழுவ விடுவது ்ழகபபுக்கிடம் 
ஆயிற்்்ற? வரம் ககநாடுத்தவன் தழலையி்லை்ய கரம் 
ழவக்கத் துணிநது பழடபலைம் கபருக்கினநான் அவன்.

நீள்நிைமன்ை ் பாற்றி! வ்டுமுடிககுருசில் ் பாற்றி!
பூண்அணிமார்ப ் பாற்றி! புண்ணிய்வந்ை ் பாற்றி!
்கைாள்நி்ைக குறித்துவநைான் கைட்டியங்கைாரன்
  (சீ. சி. 264)

“எழுத்தநாள்ர.. கடடியங்கநாரனின் விசுவநாசிகள் 
அநதபபுரத்ழதச் சுற்றிச் சூழ்நதனர. பழக க்ருபபு சூழ்நது 
விடடது என்று பழதபழதத்தநார என் தநழதயநார. என் 
தநாயின் வயிற்றில் வளரும் என்ழனக் கநாக்கும் கபநாறுபபு 
அவர மனழத வருத்தியது. மயில் கபநாறியில் ஏறிச் 
கசல்லுமநாறு தநாய்க்குக் கடடழளயிடடு விடடு அவர 
்பநாருக்குச் கசன்்றநார.” என்று அநதத் துன்ப ் நாடகத்தின் 
கதநாடரச்சிழய வரணிக்கத் துவங்கினநான் சீவகன்.

கநாதல் கணவழனப பிரிய விசழய மறுத்தநாள். கணட 
கனவு பலிக்கி்ற்தநா என்று பயநதநாள். மன்னன் சச்சநதன் 
அவளுக்குத் ் தறுதல் கூறினநான்.

சாைலும்பிறத்ைல்ைானும் ைம்வி்ைபபயத்தின் ஆகும்
ஆைலும்அழிவும்எல்ைாம் அ்வவபாருட்கு 
இயல்புகைண்டாய்
்்ாைலும்பரிவும்எல்ைாம் நுண்உ்ர்வுஇன்்ம அன்்ற
்ப்ைநீவபரிதும்வபால்ைாய் வபய்வ்ளத் ் ைாளி. 
 (சீ. சி. 269)

“சநாதலும், பி்றத்தலும் விழனபபயன். 
ஆதலும் அழிதலும் இயல்பு. இநத நுண உணரவு 
இல்லைநாமல் தநான் ்்நாதலும், பரிதலும் 
ஏற்படுகின்்றன.ஒழிகநின்கவழலை(சீ. சி. 271)” 
என்்ற மன்னனின் ஆறுதல் மங்ழகழயத் 
்தற்்றவில்ழலை. மயங்கினநாள் அநத மநாதரசி. 
“ஊரதிசழமநதது.. கவழலை்வணடநாம் (சீ. சி. 
272)” என்று விணணில் ப்றக்கும் மயில் 
கபநாறிழயத் தன் மழனவிக்கு நிழனவூடடினநான் 
சச்சநதன். ஆணகளின் தவறுகளுக்குக் 
கநாலைங்கநாலைமநாய்த் தணடழன அனுபவிபபது 
தநாய்க்குலைம்தநா்ன?

மன்னனின் மனச்சநாடசிவநாடடியது! 
மழனவிழயக் ழகத்தநாங்கலைநாய் அழைத்து வநது

“பற்வஊர்தி்சர்த்திைன்..து்்வி்சர்நைாள் 
 (சீ. சி. 272).”

மயில் கபநாறி விணணில் ப்றநது கசன்்றது. 
பின்னர...?

அடிககுறிபபு

்ழுது்ணஙகாய

மது்ர ்கைரில் விற்ப்ையாை கைாய்,கைனி 
வ்கைகைள் பற்றிச் சீவகைன் குறிபபிட்டதில் 
“வழுது்ங்கைாய்” இடம் வபற்று இருநைது. அது 
என்ை என்று பைரும் ்கைட்டைர். கைத்ைரிககைகைாயின் 
பைநைமிழப வபயர் “வழுது்ங்கைாய். ”

வரகைரிசிச் ் சாறும் வழுது்ங்கைாய் வாட்டும்
முரமுவரை ் வயினித்ை ் மாரும் - திறமுட்ை
புல்்வளூர்ப பூைன் புகைழநதுபரிந திட்ட்சாறு)
எல்ைா உைகும் வபறும்.
 - அவ்வ

புல்்வளூர் என்ற ஊரில் வாழநது வநை பூைன் 
என்பவன் ஒரு சமயம் அவ்வககு அளித்ை விருநது 
என்ைவவன்றால் வரகைரிசி ்சாறு, வழுது்ங்கைாய் 
என்ற கைத்ைரிககைாய்ப வபாரியல் மற்றும் ் மார். அது 
உை்கை்ய பரிசாகைத் ைநைது ்பாை என்கிறாள் 
அவ்வ. பசித்ை வயிற்றுககுத் ைா்ை பாராட்டத் 
வைரியும்?

சீ்க சிந்்தா�ணியின பினபுலம்

கி.பி. 5-7ஆம் நூற்றாண்டுகைளில் சம்மும் 
வபௌத்ைமும் வபரிதும் வசழித்திருநைை. மககைளில் 
வபரும்பா்ைார் அத்ை்கைய சார்பு உ்டயவராகை்வ 
இருநைைர். மன்ைர்கைளும் வபரும்பாலும் சம் 
வபௌத்ை மைங்கை்ளத் ைழுவியிருநைைர்.

கி.பி.7ஆம் நூற்றாண்டில் ் சவ அடியார்கைளாை 
்ாயன்மார்கைளும், ்வ்வ அடியார்கைளாை 
ஆழவார்கைளும் ‘பகதி’ இயககைத் து்் வகைாண்டு 
சமயப ் பார் வைாடுத்ைைர்.

இநைப பின்புைத்தில் திருத்ைககை்ைவர் இயற்றிய 
சீவகைசிநைாமணி்யப புரிநது வகைாள்ளல் ் வண்டும்.

-மயி்ை சீனி ்வங்கைடசாமி, (சம்மும் 
ைமிழும்)மற்றும் சிை ஆசிரியர்கைள்.
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சிறுகரதை

பச்ட�யம்

“சடய்... மூக்கநா... கதக்கநாலூருலை இருக்கி்ற 
“உன் ஆலைமரத்துலை சின்னத இகலை விடடு இருக்குதடநா”

“ஏமி... அபதம் கசபபுத்துன்னநாவ க்டகட”

“்லைதுடநா மூக்கநா... எல்லி சூடு. இபபதநா ்்னு 
சூசி ஒச்்சனு” என்று க்டடகநாளன் கசநான்னதும், 
மூக்கனுக்கு சந்தநாசம் பிடிபடவில்ழலை.

க்டடகநாளன் மூக்கழனப பநாரத்து “உன் 
ஆலைமரம்” என்று கசநான்னதில் ஒரு அரத்தமிருநதது.
ஆமநாம், மூக்கனுக்கு கதக்கநாலூரில் உள்ள அநத 
ஆலைமரம்தநான் அவனுக்குப பிடித்த இடம், 
மழனவிக்கு அடுத்த ஒரு தநாய்மடி உ்றவநாக அநத 
மரத்ழத ்்சித்தநான். உடம்பில் எவ்வளவு 
கழளபபிருநதநாலும் ககநாஞ்ச ்்ரம் அநத 
ஆலைமரத்திற்கு அருகில் அமரநது விடடநால் ் பநாதும் 
அவனுக்கு இநத உலைகத்தில் கிழடக்கநாத ஒரு நிம்மதி 
கிழடத்து விடடதநாக அவன் மனசும்,உடம்பும் 
்சநாம்பல் முறிக்கும். பூரித்துப ்பநாவநான். 
அபபடிகயநாரு ஈரபபு அநத ஆலைமரத்தின் நிைல் மீது 
அவனுக்கு இருநதது. ஆலைமரத்தின் ்மலிருநது 
கநாக்ழககளும் குருவிகளும் அவன் மீது எச்ழச 
கழித்தநாலும் சலித்துக் ககநாள்ளநாமல், கநாகிதத்தநால் 
துழடத்கதறிநது விடடு கதநாடரநது அவன் 
்வழலைழயப பநாரபபநான். கபரும்பநாலும் கநாக்ழககள் 
அவன் அருகில் வநது அவழன சீணடிப பநாரபபது 
வநாடிக்ழக. அவன் ழவத்திருக்கும் யநாசகச் சடடிழய 
உருடடி விடடு அதிலிருக்கும் மீதப பருக்ழககழள 
தின்பது ் பநாதநாமல் அவன் ழவத்திருக்கும் சநாக்குப 
ழபழய முன் இழுத்து அதில் அவன் ஏ்தநா மழ்றத்து 
ழவத்து இருபபதநாக நிழனத்து கதன்படும் சிறு 
துழளகழள கபரியதநாக்கும். சிலை ்்ரத்தில் 
கநாக்ழகக்ளநாடு குருவிகளும் ்சரநது ககநாள்ளும்.
எழதயும் அவன் கணடு ககநாள்ளநாமல் வயிறு 
நிழ்றநதவனநாய் பல்ழலை ்்நாணடிக் ககநாணடு 
கநாழலை நீடடி எல்லைநாத்ழதயும் ் வடிக்ழகப பநாரத்துக் 
ககநாணடு இருபபநான். ஊரில் கவள்ழளயும் 

சுள்ழளயுமநாய் கதன்படுபவரகழள வயது 
வித்தியநாசமில்லைநாமல் “சநாமி”என்்்ற அழைத்துப 
பைகிய அவனுக்கு அநத ஆலைமர நிைலும் சநாமியநாக 
இருநதது.

உடுத்தும் உழடகளநாலும்,கசய்யும் ் வழலைகளநாலும் 
ஆதிகநாலை சமுதநாயம் ஒரு ெநாதி முத்திழர்யநாடு 
மனிதரகழள ஏற்்றத் தநாழ்வநாய்ப பிரித்து ழவத்த 
பழைய கநாலைம் இன்றும் கதநாடரவழத அவன் 
வநாலிபத்தில் அவனுள்ளிருநத வலி இப்பநாதும் 
அவன் மனசுக்குள் இருநதது. இநத தழலைமுழ்றக்கு 
அடுத்தநாவது மநாற்்றங்கள் வரநாதநா? என்்ற அவனின் 
கவசனத்ழத கவளியில் கசநால்லை முடியநாமல் 
கதநாணழடயில் அகபபடட மீன் முள்ளநாய் 
எப்பநாதும் அவனுள் ஒரு தவிபபு இருக்கும்.  இயல்பு 
மநாறி முரணநாய் அவழன யநாரநாவது மரியநாழத 
இல்லைநாமல் ்டத்தும் ்பநாது இபபடி அவனுக்குள் 
எணணம் எழும். அவனது சநாதி சனம் பிள்ழளகள் 
பள்ளிக் ௯டம் ்பநாவழதக் கணடநாலும் , 
எங்ழகயநாவது கவளியில் சணழட ்பநாடடு வநத 
விசியம் ்கள்விப படடநாலும் உள்ளூ்ற சந்தநாசப 
படடு இது தநான் கதநாடக்ககமன்று நிழனத்துக் 
ககநாள்வநான். அவனுக்குள் முரசநாய் எத்தழன 
எணணங்கள் ஓடினநாலும் அவன் கசய்யும் 
்வழலைழய மடடும் அவன் விடுவதநாக இல்ழலை.  
ஒரு ் நாள் ் கநாணிபழபழயத் தூக்கிடடு ் பநாகநாடடி 
கிழடக்க்ற அஞ்சு,பத்து யநார தருவநா? முகம் 
பநாரக்கநாம மனசநார தர்ற தநானம் தரம கநாலைகமல்லைநாம் 
்பநாயிருச்சு, என்ழனக்கு ஒருத்தரப பநாரத்து ஒருத்தர 
௯டடம் ௯டடமநா சனங்கள் எல்லைநாம் டவுன 
்்நாக்கிப ் பநாக ஆரம்பிச்சநாங்க்ளநா அன்ழனக்்க 
எல்லைநாம் ் பநாயிருச்சு. டவுன் கபரிய சநாதி, கிரநாமம் 
சிறிய சநாதி இபபடி நிழனக்க்றது ௯ட ்ல்லைநாத் 
தநானிருக்கு என்று தூக்கம் வரநாத ்நாடகளில் 
தழலைக்கு ழவத்த தலைகநாணியநாய் அவனுக்குள் 
்யநாசன ஓடிடடு இருக்கும். இரவு படுக்ழக ் ்ரத்தில் 
கபநால்லைநாத ஏதும் ் யநாசன வநது விடடநால் ் பநாதும் 

ஜவவாது முஸ்த்பா
musthafa9440@gmail.com



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

மா
ர்ச்
 2
02
2

47

பநாழய மடித்து ழவத்து விடடு கதருவுக்கு வநது 
விடுவநான். ஒரு கநாவல்கநாரனநாய் கவளிச்சம் தரும் 
விளக்குக் கம்பத்ழதப பநாரத்துக் ககநாண்ட 
இருபபநான் .  இம் ,  கவளிச்சம் எவ்வளவு 
விசநாலைமநானது,அநத மநாதிரி மனசு இபப யநாருக்கு 
இருக்கு? என்று அநத கவளிச்சத்ழத ்்நாக்கி 
இருநதவனுக்கு எம்.ஜி.ஆர தத்துவப பநாடல்கள் 
மனதில் ஓடும்.

 ஒரு குடிகநாரன் கழதயநாய் இரவில் மனசில் ஓடிய 
விசியங்கழள ம்றநது விடடு விடிநததும் பைகிய 
வைக்கத்்தநாடு ்சடடநாங் கழடக்கு எநத 

்யநாசழனயுமில்லைநாமல் வநது விடுவநான் . 
யநாரிடமநாவது மன்்றநாடி “ககடட” ்பச்சு வநாங்கி 
ஒரு வழட சநாபபிடடு ் தத் தணணி சூடநாக குடித்து 
விடடு, ரநாமசநாமி கபடடிக் கழடயில் ழவத்து விற்க 
முடியநாத வநாடிப ்பநான கவத்தழலைகழள வநாங்கி 
மடியில் ் சரத்திக் ககநாணடு அவன் கதநாழட கதரிய 
கடடி இருக்க்ற ் நாலு முை ் வடடிழய ஒரு மநாதிரி 
சுருணடு கதரிவழத அழரஞநான் கயி்்றநாடு “ஓரசு” 
படுத்திக் ககநாணடு, முைங்கநால் வழரக்கும் கதநாங்கும் 

்கநாமணத் துணிழய உள்்ள உட்லைநாடு ஒடடநாமல் 
அது பிளவநாக இருபபழத ் வடடிக்குள் ழக விடடு 
இரு பக்கமும் இறுக்கிக் ககநாள்வநான். அவன் 
எப்பநாதும் சிவபபு வணணத்தில் அழரஞநான் கயிறு 
கரணடு சுத்து கடடி இருபபநான். ஒணணு 
்கநாமணத்திற்கு, இன்கனநான்னு ் வடடிக்கு. அதில் 
சுருக்குப ழபழயயும் கதநாங்க விடடுக் ககநாள்வநான்.
சுருக்குப ழபயில் ஒணணு்ம இருக்கநாது. ்பருக்கு 
சின்ன சுணணநா டபபநாவும்,ககநாடடப பநாக்கும் 
ழவத்திருபபநான்.

அவன் ் டக்ழகயில் அதுவும் “ஆடி”க் ககநாண்ட 
இருக்கும். ்சடடநாங் கழடயில் 
இன்கனநாரு ் தத் தணணீ யநார வநாங்கி 
தருவநா? என்று எதிர பநாரத்து ககநாஞ்ச 
்்ரம் இருநது விடடு அபபடி்ய 
கவளியில் “கபநாறுக்கி”யப ஆகநாத 
் த நா ல்  க ச ரு ப பி ன் 
வநாரக்ளநாடு,கசருபபு ழதக்கும் 
சநாமநான்கழளயும், யநாசகம் கபறும் 
அன்னச் சடடிழயயும் ஒரு சநாக்கில் 
திணித்துக் ககநாணடு ஒரு ்நாள் 
்சநாளிபபகவுணடனூரும், ஒரு ்நாள் 
மல்ழலைய்யநாபுரம், பருமருத்துபபடடி 
இபபடி முழ்ற ழவத்துப ் பநானநாலும் 
்டட ்டு மத்தியநானத்திற்கு முன் 
கதக்கநாலூர பக்கம் வநது ஒரு சநது 
விடநாமல் சுத்தி விடடு ஊருக்குள் 
கிழிநது ் பநான கசருபபுகழள வநாங்கிக் 
ககநாணடு அழத ழதபபதற்கு அநத 
ஆலைமரத்திற்கு கீழ் உடகநாரநது,கவயில் 
்மற்கில் சநாயும் வழர கபநாழுழத 
ஓடடி விடுவநான். அவன் வைக்கமநாய் 
்பநாகும் ்சநாழிபப கவுணடனூரில் 
வழி ்ம்லை்ய அடுத்தடுத்து மூன்று 
ஆலைமரம் இருநதநாலும் அதன் ்மல் 
எல்லைநாம் அவனுக்கு ஈரபபு இல்ழலை.
சடவநாய் எப்பநாதநாவது அங்கு அவன் 
புடட த்ழத ப  ் ப நா டட நாலும் 
கவத்ழதழலைப ்பநாடடு இடத்ழத 
்நா்றடித்து விடுவநாகனன்று அங்குள்ள 
கபரிசு கள்  அவழன இருக்க 
விடுவதில்ழலை. அபபடி்ய ககநாஞ்ச 
தூரம் முன்னநாடிப ்பநானநால் 
்ங்கநாஞ்சி அழணப பிரிவில் கரூர 
்பநாகும் சநாழலையில் எடடநாள் கடடி 
புடிக்க்ற அளவுக்கு ெழட பின்னநாத 
குமரிகளநாடடம் விழுது கதநாங்கப 
்பநாடட கபரிய ஆலைமரம் சநாழலையில் 
்பநாகி்றவரகளின் பநாரழவயில் 

குத்தும்படி இருக்கும்.

எப்பநாதநாவது அங்க ் பநாகலைநாம்னு நிழனபபநான்.
அவன் ்சநாலி கயல்லைநாம் ்மற்கும் கதற்குமநாய் 
இருபபதநால் அபபடி்யத் திரும்பி விடுவநான். ஒரு 
்நாள் கரூர ்பநாவதற்கநாக எத்தழன மணிக்கு 
“்பருநது”வரும் என்று கதரியநாமல் முன்ன்மப 
்பநாய் அநத ஆலைமரத்திற்கு கீழ் அமரநது அவன் 
ஆழசழயத் தீரத்து ககநாணடநான். எங்ழகயநாவது 
படரநத ஆலைமரத்ழதக் கணடநால் ழக அரிபபு ் பநாலை 
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அவனுக்கு “பின்”அரிபபு வநது விடும். கசத்த அங்க 
இருநது ்பநாலைநாமநானு ்யநாசிபபநான். ககநாஞ்ச 
்நாளுக்கு முன் அவன் மகள் மகநாலைடசுமிக்கு சீமநதம் 
கசய்ய துணி வநாங்க அவன் மழனவியுடன் ஒடடன் 
சத்திரம் ்பநான ்பநாது,அங்கு அவன் மனசுலை 
இருக்கி்ற மநாதிரி ஒரு மரம் ௯ட ்கரச் சநாழலையில் 
கதன்படவில்ழலை. கநாளநாஞ்சிப படடித் தநாணடி ஒரு 
பரலைநாங் தூரத்திற்கு அத்திக் ் கநாபழபயில் மடடு்ம 
இரு பக்கமும் புளிய மரத்ழதக் கணடநான்,அபபு்றம் 
கசக் ்பநாஸட தநாணடி யூனியன் ஆபீஸில் க்டு 
க்டுகவன க்டடு லிங்க மரமும்,அரச மரமும் 
்நாழலைநது இருநதது. அது எதுவு்ம அவன் மனழசத் 
கதநாடவில்ழலை. ்கரம் ஒரு கவறுழமயநாக 
இருபபதநாக்வ அவனுக்குபபடடது.  ் பருநதிலிருநது 
இ்றங்கியதும் கதற்கு பக்கமநாய் உள்ள கநாய்கறி 
மநாரக்ககடழடப பநாரத்தநான். அழடயநாளத்திற்கு 
ஒத்தப புளிய மரம் மடடும் தூசிகள் அணடி புழுதி 
நிரம்பி இருபபழதக் கணடு கமௌனமநாய் ் டநதநான். 
அவன் எணணத்ழத அறிநது அவன் மழனவி 
சுபபம்மநாதநான் கசநான்னநாள்.

“ஏய்யநா முகத்கத சுணடுனு 
கவச்சுடடு வர்ற. மனவூர மநாதிரி 
மரம் இங்க இல்ழலையினு தநா்ன 
உனக்கு கவசனம். அகதநதநா இக்கட 
உணடது. இது டவுனு”

“ க தலு சு . . .  ெ ல் தி  துணி 
எடு,்பநா்வநாம்”

“ஆமநா... எபபு்டநா ஒக்கசநாரி 
்சரநது ஒசத்துன்னநாவு... அன்னி 
மஞ்சிகப பநாரு. ் வழலைய முடிச்சுடடு 
சினிமநா ஆடடத்திற்கு ் பநாலைநாம்”

“ஆமநா . . .  அது ஒணணுதநா 
குழ்றச்சலு. ்பநா... ்்னு ரநானு. 
அன்னி நீ்யப பநாரு”என்று சநாரதநா 
சில்க் ஹவ்ஸில் சுபபம்மநாழவ 
உள்்ள நுழைத்து விடடு ககநாஞ்ச 
தூரம் தநாரநாபுரம் சநாழலையில் அபபடி்ய ் டநதநான். 
மின்சநார அலுவலைத்ழத கடநது ்பநானநான். ஒரு 
கநாலைத்தில் பஸ நிழலையத்திலிருநது இது்வ கவகு 
தூரம்,இன்ழனக்கு அழதயும் தநாணடி தீ அழணபபு 
அலுவலைகம் வழரக்கும் ஊர வளரநது இருபபழத 
கணகள் விரிய அவன் பநாரத்தநாலும் இழடயில் 
இரணடு மர அறுபபு கழடகள் புதியதநாய் 
்தநான்றியழதப பநாரத்து அவன் மனசு கபநாசுக்ககன 
்பநானது. அதற்கு ் மல் ் வடிக்ழகப பநாரத்து ் டக்க 
மனசு இல்லைநாமல் திரும்பினநான். கவயில் ்வறு 
அவழனப பநாடநாய்ப படுத்தியது.  அபபடி்ய ் மற்கு 
்்நாக்கி பைனி ் பநாகும் சநாழலையில் ககநாஞ்ச தூரம் 
்டக்கலைநாமநானு ்யநாசித்தநான். சநாழலையின் இருப 
பக்கமும் விருபபநாச்சி,சத்திரபபடடி வழர கதன்னநத் 
்தநாபபுகள் நிழ்றநதிருக்கும் முருகன் ்கநாயிலுக்கு 
்பநாகும் ் பநாது அழத கண குளிரப பநாரத்திருக்கி்றநான்.  
்நாளுக்கு ் நாள் கநாலைம் மநாறுவதநால் இப்பநா எபபடி 
இருக்்கநா?,ஊரில் தணணீ இல்லைநாமல் முத்தநாம் 
்தநாடடத்துக்கநாரரகளின் கதன்ழன கயல்லைநாம் 
படடுப ்பநாச்்ச அபபடி எதும் ஆகி இருக்குமநா? 
என்று ் யநாசழன கசய்து ககநாணடு இருநதவழன

உச்சி மணழடழயப பிளக்கும் கவயிலின் சூடு 
்பருநது நிழலையத்திற்கு அவழனத் திரும்ப ழவத்தது. 

எங்கும் சின்னது கபரியதுமநாய் திருபபூர மநாதிரி 
்தனீர கழடக்ள ஒடடன் சத்திரத்ழத 
நிழ்றத்திருநதது. அநத சின்ன ்கரத்திற்கு வநது 
்பநா்வநாரகளுக்கு அது கழளபபு ்பநாகவும், 
ககநாஞ்சம் உடகநாரநது ்பசவும் அவசியமநானதநாக 
இருக்கலைநாம். மத்தபடி அழடயநாளமநாகச் கசநால்லை 
இங்கு கநாய்கறி மநாரக்ககடழட விடடநால் ்வறு 
எதுவுமில்ழலை. ஊர ஊருக்கு ஒரு சி்றபபு. ஒடடன் 
சத்திரத்திற்கு கநாய்கறி மநாரக்ககட சி்றபபு அவ்வளவு 
தநான் என்று நிழனத்துக் ககநாணடநான்.

பி்றநது வளரநதவூர பக்கத்தில் என்்றநாலும் அவன் 
இபபடி அங்கு வருவது குழ்றவு. மற்்றவரகழளப 
்பநாலை எதற்ககடுத்தநாலும் கபநாசுக்ககன்று வணடி 
ஏறி விட மநாடடநான். அபபடி ஏறினநாலும் அவனின் 
உடம்பிலிருநது வரர இச்ச ்நாத்தம் அருகில் 
யநாழரயும் அணட விடுவதில்ழலை. ஒ்ர சணழடயநாத் 

தநான் இருக்கும்.  ஒரு ் நாள் பக்கத்தில் 
உடகநா ர ந தவ்ர நாட  கபரிய 
சணழடயநாகி இழடயிலை இ்றக்கியும் 
வி ட ப ப ட டு  இ ரு க் கி ்ற நா ன் . 
அன்ழனக்கு அவன் பல்லு ௯ட 
விலைக்கநாமல் இருநதநான். அவன் 
மனசில் ஓடுகி்ற ஏ்தநாகவநாரு 
கநாரணம் ்பருநதில் ஏறுவழதத் 
தடுத்துக் ககநாண்ட இருக்கும். 
அவன் முன்பு ்கரத்திற்கு வநத 
ச ம ய த் தி ல்  ப நா ர த் தி ரு ந த 
கழட கழளயும் , பு தி ய  த நா ய் 
முழளத்திருநத கழடகழளயும் ஒரு 
சுற்று பநாரத்து வநதவழன சடகடன 
்பருநது நிழலையத்திற்குள் உள் 
நுழைய முடியநாமல் கபருத்துப 
்பநான வநாகனப வரத்துகள் தடுத்தது. 
்ம்லை ்மநாதி விடும் ்வகத்தில் 
்பருநதுகள் ் பருநது நிழலையத்திற்குள் 

திரும்பும் ் பநாது கநாவல்கநாரரின் விசில் சத்தம் சற்று 
மடடுபபடுத்தும். ்பநாதநாக் குழ்றக்கு ஓடடுனரகள் 
அவரிடம் வசுவுகழள வநாங்கிக் கடடிக் 
க க நா ள் வ நா ர க ள் .  க த ன்  ப கு தி லி ரு ந து 
பைனிக்கும்,திருபபூருக்கும், ்கநாழவக்கும் அஞ்சு 
நிமிசத்தில் அஞ்சநாரு ் பருநது பூய்பூய்கயன்று வநது 
்பநாவதும்,்பருநது நிழலையத்திற்கு அருகி்லை்ய 
கநாய்கறி கமநாத்த வியநாபநாரமும் இருபபதநால் 
வணடிகளின் சலை...சலைபபிற்குப பஞ்சமில்லைநாமல் 
இருபபது அவனுக்கு ஆச்சரியமநாக இருநதநாலும் 
வணடிகளின் ்வகமநான ஓடடங்கழள கவனித்து 
கணகழள இழமக்கநாமல் இருக்க ் ்ருவது அவனுக்கு 
சிரமநாக இருநதது. இரவு ஒன்பது,பத்தநானநால் 
்பநாதும் ் பருநதுகளுக்கு பதிலைநாக ் பருநது நிழலைய 
ஒரு பகுதிழய கநாய்கறிகழள கவளியூரகளுக்கு ஏற்றிச் 
கசல்லும் லைநாரிகள் வநது நிழ்றத்துக் ககநாள்ளும் அது 
்வறு விசியம். உயிழர ழகயில் பிடித்த படி ் பருநது 
நிழலையத்திற்குள் வநத ்பநாது தநான் அவனுக்கு 
“அபபநாடநா” என்று இருநதது.

 “ச்சீ... இதுகயன்ன கபநாைபபு... ்கரம்னநா்லை 



பநட்ைகா்்ளககும் மூகக்னப லொேலவ பதககாலூரிள்்ள அந்த ஆேமரம் பிடிககும். பகாஞச காேமாலவ 
அவன மூககனுைன லசர்ந்து அஙகு அமர்ந்து பதாழிலும் பசயயத் பதாைஙகி இருந்தான. ஊரில் 

இருபெவர்களின முகத்தில் அவன மூச்சும், சவரககத்தியும் ெைாதவர்கள் கு்றவுதான.
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்மல் ெநாதினு ் நாம் க்னச்சது சரியநாத் தநான் இருக்கு.
பணணநாடிகளநாடடம் பகடடும்,பரபரபபும். ் மக்கு 
இகதல்லைநாம் ஒத்து வரநாது. ்ம்மவூரதநா ்மக்கு 
ச ரி படும் , சு ப ப ம்ம நா  எ பழப ்ய நா  வ நது 
கதநாழலைடடும்,கரணடு ்சழலை எடுக்க்றது அம்பது 
கழலைச்சிப ் பநாடருவநா என்று நிழனத்துக் ககநாண்ட 
்பருநது நிழலைய கடடிடத் தூணில் சநாய்நது 
உடகநாரநதநான். புழுதிழயப பரபபிக் ககநாணடு 
்பருநதுகள் வநது நிற்பதும்,சனங்கள் அதில் 
ஓ்டநாடிப ்பநாய் வநாணடிகழள நிழ்றத்து 
விடுவழதயும் ஆச்சரியமநாகப பநாரத்தநான். இவ்வளவு 
சனங்கள் எங்கு ் பநாகு்தநா என்ன கநாலை்மநா என்று 
அவனுள் ஒரு சலிபபு எழுநதது. ஒரு முகரத்த ் நாளில் 
ககநாடுமுடி ் கநாயில் வி்சத்திற்கு ் பநான ் பநாது ௯ட 
சனக் ௯டடத்தில் சிக்கி அவன் சலித்துக் ககநாணடது 
அவன் நிழனவுக்கு வநதது.

ஊரில் இலைவசமநாய் கிழடக்கும் ் தனீழர மனதில் 
நிழனத்துக் ககநாண்ட அருகிலிருக்கும் ்தனீரக் 
கழடயில் “கநாசு”ககநாடுத்து குடித்தநான். அது 
அவனுக்ககநாரு நிழ்றவநாக இருநதது. மடியில் 
ழவத்திருநத கவத்தழலைழய எடுத்து வநாயில் ் பநாடடு 
கமன்று ககநாண்ட ் பருநது நிழலையத்தின் கதற்குப 
பு்றமநாய் உள்ள பநாச்சலூர மழலைழயப பநாரத்தநான்.  
அடரநத மரங்க்ளநாடு ஒரு கபரும் பச்ழசயம் 
அவழன குளிர ழவத்தது. கணகழள அகலை விரித்து 
அநத பச்ழசயத்ழத விழுங்கி விடுபவனநாகத் 
கதநாடரநது பநாரத்தநான். எறும்பு இழரழய 
்மலைடக்கநாக உநதி தள்ளிக் ககநாணடு ்பநாவது 
்பநால் சிறு ்பருநது ஒன்று மழலை ஏறிக் ககநாணடு 
இருநதது. கதக்கநாலூரில் இருநத ஆலைமரம் மநாதிரி 
இநத பநாச்சலூர மழலையிலும் ஆலைமரம் இருக்குமநா? 
என்று அநத மழலைழய்யப பநாரத்துக் ககநாணடு 
ஒரு பரவசத்தில் இருநதவழன திடீகரன்று 
பநாலைக்கநாடடிலிருநது மதுழர ் பநாகும் புழகவணடி 
மழலைழய மழ்றத்தபடிப ்பநானது. அநத புழக 
வணடிழயத் கதநாடரநது சரக்கு புழக வணடியும் 
வர அவன் மனசு கபநாசுக்ககன சுருணடன.மழலை 
ஏறும் சிறு ் பருநதின் அைழகப பநாரக்க முடியநாமல் 
்பநான ஏமநாற்்றத்ழத முகத்தில் பதித்துக் ககநாணடநான்.

க்டடகநாழளக்கும் மூக்கழனப ்பநாலை்வ 
கதக்கநாலூரிள்ள அநத ஆலைமரம் பிடிக்கும். ககநாஞ்ச 
கநாலைமநா்வ அவன் மூக்கனுடன் ்சரநது அங்கு 
அமரநது கதநாழிலும் கசய்யத் கதநாடங்கி இருநதநான்.
ஊரில் இருபபவரகளின் முகத்தில் அவன் 
மூச்சும்,சவரக்கத்தியும் படநாதவரகள் குழ்றவு தநான்.
அநதளவு அவன் ்பர வநாங்கி இருநதநான். வீடு...
வீடநாய்ப ்பநாய் கதநாழில் கசய்து ககநாணடு 
இருநதவன் ஒரு கடடத்தில் ஒ்ர இடத்தில் உடகநார 
ஆழசப படடு மூக்க்னநாடு ்சநாடி ்பநாடடுக் 
ககநாணடநான்.

அதுவும் கவள்ளிக் கிைழமகயன்்றநால் விடிநது 
விடியநாமல் கதக்கநாலூருக்கு வநது விடுவநான். ஊர 
முச்சநதியில் எல்்லைநார பநாரழவயில் படுவது ் பநால் 
நின்று விடடு கமல்லை அநத ஆலைமரத்திற்கு ் கரநது 
விடுவநான்.

சநாயிபுமநாரகள் கபரும் பநாலும் தநாடி 
மழிபபதும்,ஒதுக்கிக் ககநாள்வதும் கவள்ளிக் கிைழம 
தநான். அன்று அவரகளுக்கு ஒரு ்்நான்பு ்நாளநாக 
ஒவ்கவநாருவரின் மனசுக்குள் சந்தநாசமிருக்கும்.  
அவரகழள மனதில் ழவத்துக் ககநாண்ட 
்்ரத்்தநாடு வருவழத வைக்கப படுத்திக் 
க க நா ண ட நா ன் .  ய நா ரு ம்  க ் ண ஷ 
கழடக்்கநா,்கரத்திற்்கநா முடி கவடட ் பநாய்விடக் 
௯டநாது என்று பிரநாத்தழன அவனுக்குள் 
எப்பநாதுமிருக்கும்.அவனின் பிரநாத்தழனகள் 
எல்லைநாம் ககநாஞ்ச ் நாளநாக்வ சநாம்பலைநாகப ் பநாய்க் 
ககநாணடு இருநதது. இளவடடங்கள் ்ல்லை கிரநாப 
கவடடிக் ககநாள்ள க்ணஷ கழடக்கும் ் கரத்திற்கும் 
்பநாகத் கதநாடங்கினநாரகள். அவரகழளப பநாரக்க 
அவனுக்கு எரிச்சலைநாக இருக்கும். “என்னத்கத 
இருநதநாலும் என்ழனய மநாதிரி கபநாறுழமயநா, 
கணக்கநா யநார கவடடப ்பநா்றநா? எல்லைநாம் 
்வசத்துக்கநாக ஓடுதுக” என்று அவனின் 
சவரக்கத்தியுடன் இழணபவரகளிடம் தன் 
மனகுழ்றழயக் ககநாடடிக் ககநாள்வநான். கவள்ளிக் 
கிைழம அதுவுமநா ் சநாடநாப புடடி இபரநாகிம் முதல் 
்பநானியநாக வநது விடடநால் அவனுக்கு சந்தநாசம் 
தநாளநாது. அன்று மடி நிழ்றநது விடும். அவர கஞ்சன் 
தநான். கநாசு ககநாடுக்கும் ் பநாது சணழடப ் பநாடடு 
சில்லைழ்றயநாகத் தநான் எணணிக் ககநாடுபபநார.
அது்வ அவனுக்கு லைடசுமி கரமநாக இருக்கும்.

மூக்கனுக்கும், க்டடகநாளனுக்கும் அநத ஆலைமரம் 
உள்ளவழர சவுரியமநாக இருநதது. இரணடு கநாசும் 
ஒ்ர இடத்தில் கணணில் கணடநாரகள். எநத ் பய் 
கணணுப படடுச்்சநா ஒரு பக்கமநாய் ஆலைமரம் 
படடுப ்பநாகத் கதநாடங்கியது. அ்னகமநாய் 
சக்கழரயம்மநாவின் வசவுகழள ் கடக முடியநாமல் 
தநான் ஆலைமரம் அபபடி ஆகி்றகதன்று மூக்கனுக்கு 
ஒரு எணணம். ஆலைமரக் கிழள சக்கழரயம்மநா வீடு 
வழர வளரநது இருநதது. மத்தியநான ் ்ரத்தில் ஊர 
சன்ம ௯டினநாலும் அத்தழனப ்பருக்கும் நிைல் 
தரும். அபபடிகயநாரு அடரத்தி. இழலையுதிர கநாலைம் 
வநது விடடநால் சக்கழரயம்மநா வீடடு வநாசழலை 
மரத்திலிருநது உதிரும் இழலைகள் நிழ்றத்து விடும்.
அவளநால் சுத்தம் பணண முடியநாமல்,தணணீரில் 
்பநாடட சுணணநாம்புக் கல் மநாதிரி ஒரு சலிபபில் 
ககநாதித்துப ் பநாவநாள். ஆடி மநாதமநானநாலும் அ்த 
கழத தநான்.அக்கம் பக்கத்திலுள்ளவரகளும் 
கநாத்தநாட உடகநாரநது ஊர கழதப ்பசி 
வம்பிழுத்துக்கி்றதும் அவளுக்கு பிடிக்கநாமலிருநதது. 



தாய வயிறறிலிருந்து ் கக்்ள 
நீட்டி பவளி வரும் குழந்்தயாக 
சினனதாய நாலு இ்ே விட்டு 
சிறு கி்்ளயாக வ்ளர்ந்திருககும் 
அந்த பமாட்்ையாக பவட்ைபெட்ை 
ஆேமரத்தின கி்்ள்ய மூககன 
அதிசயமாய கண பகாட்ைாமல் 
ொர்த்தான. அவனுககுள் ஏறெட்ை 
சந்லதாசம் பிடிெைாமலிருந்தது. 
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இதுலை ரநாத்திரி பகலுக்கும் ஒயநாத குருவிகளின் சத்தம் 
்வ்ற. எப்பநாதநாவது குரங்கு வநதுடடநாப ் பநாதும் 
ஊருக்்க ்கடக்ற அளவுக்கு குருவிகளின் ஓலைம் 
அவளுக்கு தழலைவலிழயக் ககநாடுத்து விடும்.  
்பநானநா ்பநாகுதுனு இத்தழனயும் சமநாளித்து 
இருநதவள், இநத கவள்ளிக் கிைழம வநதுடடநா முடி 
கவடட்றச் சநாக்குலை ஆம்பழளக வநது உடகநாரவது 
சுத்தமநாய் பிடிக்கநாமல் முகத்ழதத் தூக்கி 
கவச்சுக்கிடடு யநாழர்யநா திடடுவது ் பநால் திடடிக் 
க க நா ண டு  இ ரு ப ப நா ள் .  மூ க் க னு க் கு ம் , 
க்டடகநாளனுக்கும் ்ம்ழமத் தநான் திடடுகி்றநாள் 
என்று கதரிநதும் எதும் ்பசநாமல் ஊழமயநாக 
இ ரு ந து  விடுவ நா ர க ள் . 
கபநாைபபும் ்டக்கனும், 
தநாகத்துக்கு அவகிடட தணணீ 
வநாங்கி குடிக்கனு்ம என்்ற 
எணணம்  அவ ர க ழள 
வநாயழடக்க ழவத்திருநதது. 
சிலை ்்ரம்... மூக்கன் “தநாய் ...
பசியநா இருக்குது, எதநாவது 
ககநாடுங்க” என்பநான்.

அவளும் வீடடிலுள்ளழத 
மறுக்கநாமல் தருவநாள்.சிலை 
்்ரம் கறிச் ் சநாறு ககநாடுத்து 
௯ட அவழன ஆச்சரியப 
படுத்தி இருக்கி்றநாள்.எவ்வளவு 
தநான் அவளிடம் கனிவு 
இ ரு ந த நா லு ம்  அ வ ள் 
“கரிச்சு”ககநாட்றனதநாலை தநான் 
ஆலைமரம் படடுப ்பநாச்சுனு 
முழுழமயநாக ்ம்பினநான். 
இல்்லை ஏதநாவது மநதிரிச்சு 
்பநாடடு இருபபநாள் என்று 
௯ ட  நி ழ ன த் த நா ன் .
அம்மநாவநாழச ் நாளில் மநாரக்கப படடி முனியபபன் 
்கநாயிலுக்கு ் பநானநால் ் வணடுதல் ் டக்கும். அங்க 
எதும் ்பநாயிருபபநா்ளநா என்றும் அவனுள் 
எணணம் எழுநதது.

 ் வர பிடிபபின்றி ஆலைமரம் சநாய்நது உயிர பலி 
உணடநாக்கி விடு்மநா என்று பயநது ஊரக்கநாரரகள் 
ஒன்று ௯டி கவடடும் ் பநாது அவனும் அருகில் தநான் 
இருநதநான்.மரத்தின் மீது அமரநது பைக்கபபடட 
குருவிகள் மரம் கவடடுப படுவழதக் கணடு சுற்றிச்... 
சுற்றிப ப்றநதன. அதன் சத்தங்கள் சநாவுக்கு 
ஓலைமிடுவது ் பநாலை இருநதது.மூக்கனும் உள்ளுக்குள் 
ப்றழவயநாக அழுதநான்.ஆலைமரத்தின் ்வர 
பிடிபபுக்கநாக வடடமநாய் கடடி இருநத திடடிலிருநது 
்மலைடிக்கும் ஒரு ஏகைடி உயரத்திற்கு ஆலைமரத்ழத 
ஒரு அழடயநாளத்திற்கு கமநாடழடயநாக ழவத்து 
விடடு கமநாத்தக் கிழளகழளயும் கவடடி வணடியில் 
ஏற்றிக் ககநாணடு ்பநாகும் ்பநாது சிலை குருவிகள் 
அநத கவடடப படட கிழளகளில் அமரநது 
்பநானழதக் கணடு அவனுக்கு கணகளில் நீர 
கடடியது.

இநத ஆலைமரத்தின் வயழதப பற்றி யநாரிடம் 
்கடடநாலும்  “அட...்நா விபரம் கதரிஞ்சுப 
பநாரத்ததிலிருந்த இபபடி தநான் இருக்கு”என்பநாரகள். 

நூத்திமூணு வயசு வழர வநாழ்நத நூரதீன் சநாயிபும் 
அ்த ் பச்ழசத்தநான் கசநால்லி இருக்கி்றநார. அப்பநா 
மூணு தழலைமுழ்றக்கு ்மல் வநாழ்நத மரம் தநான். 
்ல்லைநாத்தநா வநாழ்நதிருக்கு ்மக்கு தநான் குடுபபின 
இல்லை. அவனுக்கும் அறுபது வயது தநாணடி 
இருநதது. ழவரபப்னநா,்கநாபநால் ்நாயக்க்ரநா 
இபபடி யநாரநாவது சுதநதிரப ்பநாரநாடடத் 
தி ய நா கி க ளு ம்  , பி ரி த் த நா னி ய  எ தி ர ப பு 
கிளரச்சியநாளரகளும் இநத மரத்தடியில் அமரநது 
ஆ்லைநாசழன கசய்து இருக்கலைநாம்.இல்லை, இழடய 
் க நாடழட  ெமீன்  அய்ய நா ்வ நா , க ப ரிய 
பணழணயநாளரக்ளநா இங்க உடகநாரநது 

ப ஞ் ச நா ய த் து  ப ண ணி 
இருக்கலைநாம். அபபடிப படட 
புணணியமநான இடத்தில் 
இ னி  ் ம க் கு  இ ங் க 
்வழலையில்லை என்று கபரு 
வருத்தத்துடன் ்பநானவன் 
மூன்று மநாதமநாய் அநத 
இடத்திற்கு ஒரு ்நாள் ௯ட 
வரவில்ழலை .அதன் வலி 
ஆைமநாய் அவன் மனசில் 
் த ங் கி  இ ரு ந த து . 
க ் ட ட க நா ள ன்  ம ர ம் 
சின்னதநாய் கிழள விடடு 
இருக்குதுனு கசநான்னவுடன் 
அவனுக்கு ்பநான உயிர 
வநததநாக சந்தநாசபபடடநான்.

“்ரய்..மூக்கநா ஏமி ் யநாசன”

“ நு வ் வு  க ச ப பி ந தி 
சந்தநாசமநா உன்திரநா.ரநா...
்பநாலைநாம்”

“இல்லை, நீ ் பநாய் சூசிரநா”

 க்டடகநாளன் “நீ ் பநாய் வநா” என்று கசநான்னதும், 
்ணபரக்ளநாடு ்கநாழிகுணடு விழளயநாணடு 
ககநாணடு இருநத தன் மகன் வழி ்பரழன 
அழைத்தநான்.

“்ர... அம்புளி....”

“ஏமி... தநாத்தநா”

“ரநார கதக்கநாலூருப ் பநாய் ஒசத்தநாமு”

“்்னு ஆடிடடு இருக்்கன்,நுவ்வு ்பநாய்ரநா 
தநாத்தநா”

்பரனும் ௯ட வர மறுத்த பின் சங்கடப படநாமல் 
ஊருக்கு பின் வழியநாக ஆற்று பநாழத்யநாரம் 
் ட ந த நா ன் . அ ந த  ஆ ற் று ப  ப நா ழ த 
்சநாளியபபகவுணடனூர ்பநாவதற்கு முன்பநாக 
பள்ளிக் ௯டத்த ஒடடி அபபடி்யத் கதக்கநாலை 
பிரியும்.அநத பநாழத தநான் இப்பநாது அவனுக்கு 
கசௌரியப படடு இருநதது. ் பருநது ் பநாகும் ் ்ர 
தடத்தில் ககநாஞ்ச கநாலைமநாய் அவன் ்பநாவழதத் 
தவிரத்திருநதநான். அது ஊருக்கு ்்ரநாகப ்பநாகும் 
வழி. கதக்கநாலுருக்கு நிைற்குழட வநததிலிருநது 
ஆகநாத ் பநாகநாதவன் எல்லைநாம் அங்கு ஒன்று ் சரநது 
அநத பக்கம் ்பநா்வநார வரு்வநாரகழள வம்பும் 
இழுத்து ்பசுவது அவனுக்கு பிடிக்கவில்ழலை.பநால் 
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ஊத்த்ற கசல்லைபபனிடம் அவரகள் ்பச்சுப 
ப ழி ப ப தி ல் ழலை . ஏ ் த நா க வ நா ன் ்ற நா ல் 
“வநாங்கடநானு”ழகலிழயத் தூக்கி கநாடடி விடுவநார.
அதற்கு பயந்த அவரிடம் யநாரும் வம்பு கசய்யநாமல் 
ஒதுங்கி இருபபநாரகள்.்சழலை கடடிக் ககநாணடு 
்பருநது படியில் ஏறும் கபணகளுக்கு தநான் கபரியப 
பிரச்சழன. ககணழடக் கநாலுக்கு ்மல் ்சழலை 
கசன்று விடுவழதக் கணடு “ககணழட கசதில் 
இல்லைநாம தளதளனு இருக்குது”என்பநாரகள். 
அவரகளின் வநாழய அழடக்க ஊர கபரியவரகளும் 
எவ்வள்வநா முயன்றும் அவரகளநால் எதும் கசய்ய 
முடியவில்ழலை. மூக்கழன கணடநால் அவரகளுக்கு 
இன்னும் இளக்கநாரம் ௯டிவிடும். மூக்கன் தன் 
்கநாபத்ழத கவளிக்கநாடட முடியநாமல் உள்ளுக்குள் 
்மல் ் கநாபம் தீயநாய் எரியும்.ஒரு முழ்ற மூக்கனின் 
பின்பு்ற ்கநாமணக் கடடுக்குள் மண அள்ளிப 
்பநாடடு விழளயநாணடநாரகள்.

“ஏஞ்ச் சநாமி இபபடி கசய்யறீங்க” ்கநாபப 
படடநான். மூக்கனுக்கநாக கறிக் கழட கவள்ழளயபபநா 
ரநாவுத்தர அவரகழளப பநாரத்து சத்தம் ்பநாடடும் 
அவரகள் அடங்கவில்ழலை.இப்பநாது அவருமில்ழலை. 
அதனநா்லை்ய அநதப பக்கம் ்பநாவழத விடடு 
விடடநான். மல்ழலையநாபுரம் ் பநாய் கநாடடு வழியநாக, 
பருமத்துப படடி வநது கதக்கநாலுருக்கு வரும்்பநாது 
்ெநாதித் ்தநாடடத்து வழியநாக வருவழத 
வைக்கபபடுத்திக் ககநாணடநான்.

தநாய் வயிற்றிலிருநது ழககழள நீடடி கவளி வரும் 
குைநழதயநாக சின்னதநாய் ்நாலு இழலை விடடு சிறு 
கிழளயநாக வளரநதிருக்கும் அநத கமநாடழடயநாக 
கவடடப படட ஆலைமரத்தின் கிழளழய மூக்கன் 
அதிசயமநாய் கண ககநாடடநாமல் பநாரத்தநான்.
அவனுக்குள் ஏற்படட சந்தநாசம் பிடிபடநாமலிருநதது. 
எநத அச்சுறுத்தலுக்கும் பின் வநாங்கநாமல் ஒரு 
வீரத்துடன் ்பநாரநாடி நின்று வநாங்கப படட 
சுதநதிரம் ் பநால் அநத கிழள வளரநது இருபபழதப 
பநாரக்கும் ்பநாது அவனுக்கு ஒரு குளிர ்தசத்தில் 
இருபபது ்பநாலை ஆனது. அநதளவு அவனுள் 
சந்தநாசம் ஏற்படடது. அநத சிறு கிழளயும் 
அவனூர வடக்கு ்்நாக்கி நீணடு இருபபழத ஒரு 
கணக்கிடடு கசய்து இன்னும் மகிழ்ச்சிழய ௯டடிக் 
ககநாணடநான். இது வளரநது கபரிய கிழளயநாக்ற 
வழரக்கும் ்நாம இருபபமநா? என்்ற ஒரு கவழலை 
சடகடன்று அவனுள் எழுநது அவழன வநாடடியது.
முத்தம்மநா ஆசி இருநதநா எது ்டக்கனு்மநா அது 
்டக்கடடும் என்று ஒரு மநாதிரி தன்ழன சமதநானப 
படுத்திக் ககநாணடநான்.

“இநத கிகள கபரிசநா ஆயி முன்ன இருநத 
கணக்கநா ் நாலைப பு்றமும் கிகள விடடு கநாக்கநா குருவிக 
குடும்பம் ் டத்த ஒரு ் சநாழலையநா ஆச்சுனநா ் ல்லைநா 
இருக்கு”கமன்று அப்பநாது மனசநார நிழனத்துக் 
ககநாணடவனின் பநாரழவ அவன் வைக்கமநாய் 
அமரும் இடம் நிைலில்லைநாத ஒரு கவறுழம 
படரநதிருபபழதக் கணடு வலியநாய் உணரநதநான்.

மரத்தின் கீழ் வடடத் திடடுக்குள் இன்னும் சிறு 
கசடிகள் முழளநதிருநது.அத்தழனயும் அநத 
கமநாடழடயநான ஆலைமர ் வரிலிருநது முழளத்தநாக 
கநாடசித் தநதன.யநா்ரநா வீடடு சநாம்பலும்,சநானி்யநாடு 

ஆடடுப புழுக்ழகயும் கழரத்து மரத்ழதச் சுற்றி 
ஊற்றி இருநதநாரகள். அநத ஈரம் இன்னும் கநாயநாமல் 
இருநதது.

“்டய்...மூக்கநா என்னடநா ஆழள்யக் கநா்ணநாம்.
்ல்லைநா இருக்கியநா. கரணடு கசருபபும் பிஞ்சு 
ககடக்குது. பத்து ்நாளநா உன்னத்தநான் எதிர 
பநாரத்துக்கிடடு இருந்தன்”

சக்கழரயம்மநா அவழனப பநாரத்து ்பச்சு 
ககநாடுத்துக் ககநாண்ட அவனருகில் வநதநாள்.

அவனுக்கு அவளிடம் ்பசப பிடிக்கநாமல் 
மரத்ழத்ய பநாரத்துக் ககநாணடு இருநதநான்.

“என்னடநா...கபரிய ஆள ஆயிடடீயநா, பதில் 
்பச்சக் கநா்ணநாம். சநாமநான் எதும் ககநாணடு 
வரழலையநா”

“இல்லை தநாயி... முன்ன மநாதிரி ்நா ்வகலை 
கசய்ய்றதில்கலை, இநத மரம் இருக்க வழரயிக்கும் 
ஏ்தநா ககநாஞ்சம் கபநாைபபும், ஒரு சநாய்வநான 
நிம்மதியும் இருநதுச்சு. சுபபம்மநாவும் நீ வூட்டநாட 
ககடன்னு கசநால்லிடடநா. எனக்கு தநான் மனசு 
தநாளநாம கிடக்கு. கபநாைங்கின இடகமல்லைநாம் 
மனசுலை அபபடி்ய படமநா நிக்கது தநாயி.

க்டடகநாளன் கசநான்னநான். மரம் தழளஞ்சு 
இருக்குனு. அதநான் ஒரு எடடு வநது பநாரத்துடடுப 
்பநாலைநாமுனு வந்தன்”

“அட.... எனக்கும் மரமில்லைநாத இநத இடத்தப 
பநாரக்க கபநாசுக்குனுதநா இருக்கு. மரம் இருக்க்ற 
வழரக்கும் வநானத்திற்கு திழரத் துணி ் பநாடடமநாதிரி 
இருநதுச்சு.ஊர ௯டி மரத்கத கவடடும் ்பநா்த 
எனக்கு மனசு சரியில்லை.எநத கிழள கநாஞ்சு ் பநாச்்ச 
அழத மடடும் ்றுக்கி விடநாம,சுத்தமநா எல்லைநாத்ழதயும் 
கவடடிடடநாங்க. இபபடிகயநாரு மரத்த இனி 
கணணுலைப பநாரக்க முடியுமநா? இல்லை வளரத்த 
முடியுமநா? ் ல்லை ் நாளுக்கும் ககடட ் நாளுக்கும் ் நாலு 
ஊர சனம் ௯டும், பள்ளிக்௯டப புள்ழளகளும் ஓடிப 
புடுச்சு மரத்தச் சுத்தி விழளயநாடுங்க, இப்பநா...
கநாக்கநா குருவிக்ளநாட ஒரு துளி சத்தமில்லை. எல்லைநாம் 
ஆகநாரமில்லைநாத கணக்கநா ஆகிப ் பநாச்சு. மரமில்லைநாம 
கமநாடழடயநாத் கதரிய்ற வநானத்தப பநாரக்க்வ 
புடிக்கலைடநா. ஏ்தநா ்்நாவு வநத மநாதிரி இருக்கு. 
கமடரநாஸ டவுன்லை இருநது வநத எம் மகனும் 
கமநாடழடயநான மரத்கதப பநாரத்து கமநாகத்த 
சின்னதநா கவச்சுக்கிடடநான். அதுதநா ்ம்ம 
கநாலைத்தி்லை்ய ககநாஞ்சமநாவது வளரடடும்னு 
்நாநதநாணடநா வயசநானவங்களுக்கு கஞ்சி ஊத்த்ற 
மநாதிரி சநாம்பலும், சநாணியும் கழரச்சு ஊத்திடடு 
இருக்்கன்”

அவள் கசநான்னழதக் ்கடடு அவன் முகம் 
ஆச்சரியத்தநால் விரிநதது. தநான் வணங்கும் 
முத்தம்மநாள் சநாமி முன் தழலைழயத் தநாழ்த்தி நிற்பது 
்பநால் நின்்றநான்.அவன் ழக ் ரம்புகள் ஒரு மரத்தின் 
்வரநாக மணணுக்குள் உயிரபபநாக இருபபது ் பநால் 
கநாடசியளித்த ் ்ரத்தில் தநான் ் நாழலைநது ழமனநாக்கள் 
ஒன்றுக்ககநான்று சணழடப ் பநாடட படி கமநாடழட 
மரத்திலிருநது சரிநது அநத சிறு கிழள மீது உடகநார 
அபபடி்ய அநத கிழள ஒடிநது மரத்்தநாட ஒடடி 
நின்்றது. =
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கட்டுரை

குறளும் பபோருளும்
‘அகரமு்தை...’ எனைத் ஜ்தாடஙகும் மு்தற் குறலை முனலவத்து...

டாக்டர பும்தரி ்தானைப்்பன

யா பபிலைக்கணம் என்்றநால் கசய்யுள் 
இயற்றுவதற்குரிய இலைக்கணம் என்று கபநாருள்.

யநாபபு என்னும் கசநால்ழலை அடிபபழடயநாகக்ககநாணடு 
யநாத்தல் என்னும் கசநால் பி்றநதது.

யநாத்தல் என்்றநால் அழமத்தல், இயற்றுதல், கசய்தல், 
கடடுதல், பிணித்தல், உறுதி கசய்தல், கபநாருத்துதல், 
உருவநாக்குதல், பழடத்தல், ஆக்குதல் இபபடிப இது பலை 
கபநாருள் குறித்த ஒரு கசநால்லைநாகும்.

இலைக்கணம் என்்றநால் வழரயழ்ற, எல்ழலை, அளவு, 
அைகு, கடடுபபநாடு என்க்றல்லைநாம் கபநாருள்படும்.

1330 திருக்கு்றளும் யநாபபு என்னும் இலைக்கணத்திற்கு 
உடபடடுத்தநான் இயற்்றபபடடுள்ளன என்பதில் 
யநாருக்கும் எவ்வித ஐயமும் இருக்க முடியநாது.

இலைக்கண வரம்ழபத் தன் இயல்பநாகப கபற்்றது 
தமிழ். அதனநால், “அகர முதலை....” என்று கதநாடங்கும் 
முதலைநாவது திருக்கு்றழள எடுத்துக்ககநாணடு அதன் 
சி்றபபுகழள ஆரநாய்வ்த இக் கடடுழரயின் 
்்நாக்கமநாகும்.

குைளின் இைககைம்

அகைர முைை எழுத்வைல்ைாம் ஆதி
பகைவன் முைற்்ற உைகு.

இது புரியும் தமிழ்.

அகைர முைை வவழுத்வைல்ைா மாதி
பகைவன் முைற்்ற யுைகு.

இது, புலைவர தமிழ்.

கவணபநா ஐநது வழகபபடும். அழவ,

1) இரணடடி கவணபநா.

2) மூன்்றடி கவணபநா.

3) ் நான்கடி கவணபநா.

4) பஃக்றநாழட கவணபநா.

5) கலி கவணபநா.

இழவ தவிர, சிலை கவணபநாவும் உள்ளன.
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ஈற்்றடி, முச்சீரடியநாக வநதுள்ளது.

‘உலைகு’ என்னும் ஈற்றுச் சீர ‘பி்றபபு’ என்னும் 
வநாய்பநாடு ககநாணடு முடிநதுள்ளது.

இரணடு அடிகளிலும் ‘க’ என்னும் எதுழக 
வநதுள்ளது. முதலைடியின் முதற்சீரநாகிய ‘அகர’ 
என்பதில் இரணடநாம் எழுத்து ‘க’ வநதுள்ளது; 
அ்த்பநாலை இரணடநாம் அடியின் முதற்சீரநாகிய 
‘பகவன்’ என்பதிலும் ‘க’ என்னும் இரணடநாம் 
எழுத்து ஒன்றி வநதுள்ளது. அடி்தநாறும் இரணடநாம் 
எழுத்து ஒன்றி வருவது எதுழக எனபபடும்.

இதில் கபநாழிபபு ் மநாழன வரவில்ழலை; அதற்கு 
மநா்றநாக, ஒரூஉ ்மநாழன வநதுள்ளது.கபநாழிபபு 
்மநாழன என்பது முதற் சீரிலும் மூன்்றநாம் சீரிலும் 
வருவது ஆகும். முதற் சீரிலும் ்நான்கநாம் சீரிலும் 
்மநாழன வருவது ‘ஒரூஉ ்மநாழன’ எனபபடும். 
சீர்தநாறும் முதகலைழுத்து ஒன்றி வருவது ் மநாழன 
எனபபடும்.

கவணபநா கசபப்லைநாழசயில் இருக்க ் வணடும். 
இக் கு்றள் கவணபநாவில் கவணசீரும் இயற்சீரும் 
க லை ந து  வ ரு வ த நா ல்  இ து  ஒ ழு கி ழ ச ச் 
கசபப்லைநாழசயநாகும. மநாச் சீரகளும் விளச் சீரகளும் 
இயற்சீர கவணடழளகளநாகும்; கநாய்ச் சீரகள் 
்நான்கும் கவணசீர கவணடழளகளநாகும்.

கு்றள் கவணபநா இரணடடிக்கு்மல் வரநாது. ஆம். 
1330 அருங் கு்றளும் இரணடடியில் மடடு்ம 
பநாடபபடடுள்ளன.

‘முதலை’ என்னும் கசநால் வைக்கில் இல்ழலை. முதல் 
என்னும் கசநால்லுடன் ‘அ’ இழணநது, முதல் + அ 
= முதலை என்று ஆயிற்று. ‘அகரம்’ + முதலை என்னும் 
இரணடு கசநாற்களும் கசநாற் புணரச்சியின் 
கநாரணமநாக, “அகர முதலை” என்று ஆயிற்று. 
கதநால்கநாபபியர இதழன,

“வமன்்மயும் இன்்மயும் வரூஉங் கைா்ை
இன்்ம ் வண்டும் என்மைார் புைவர்”
 வைால். 130

என்னும் நூற்பநா மூலைம் எடுத்துச் கசநால்லுகி்றநார. 
அதநாவது, நிழலை கமநாழி, ‘அம்’ சநாரிழயயநாக இருநது, 
வருகமநாழியில் கமல்லின்மநா இழடயின்மநா 
வநதநால் மகரம் ககடும் என்பது இதன் கபநாருள்.

கபநாதுவும் சி்றபபும் ஆகிய இரணடு கபயரகள் 
“அகரமுதலை” என்னும் கசநால்லில் கதநாக்கி நிற்கி்றன. 
என்வ ்மது இலைக்கணத்தில் அகரமுதலை என்பது 
இருகபயகரநாடடுப பணபுத்கதநாழக எனபபடுகி்றது.

முதலை + எழுத்கதல்லைநாம் என்பது புணரச்சியின் 
கநாரணமநாக, “முதலை கவழுத்கதல்லைநாம்” என்று 
ஆயிற்று.

“எல்ைா வமாழிககும் உயிர்வரு வழி்ய
உடம்படு வமய்யின் உருவுவகைாளல் வ்ரயார்” 

என்பது கதநால்கநாபபிய நூற்பநா 141 ஆகும்.

உயிரீற்று நிழலைகமநாழியும் வருகமநாழி 
உயிகரழுத்துமநாயின் இநத இரு உயிகரழுத்துகழளயும் 
புணரும் வழகயில் ‘யகர’ ‘வகரங்கள்’ ்தநான்றும் 
என்பது இதன் கபநாருள்.

்வணபெகாவுககுப ் பெகாதுவகான இைககைம் :

கவணபநாவில்,

1) ் தமநா, புளிமநா என்னும் மநாச் சீரகள் வரலைநாம்;

2) கூவிளம் என்னும் விளச் சீர வரலைநாம்;

3)  ்தமநாங்கநாய், புளிமநாங்கநாய், கருவிளங்கநாயய், 
கூவிளங்கநாய் ஆகிய கநாய்ச் சீரகள் வரலைநாம்;

4) இழவதவிர ் வறு சீரகள் வரக்கூடநாது;

5) கவணடழளயன்றி பி்ற தழளகள் வநாரநா;

6)  அடிகள், அளவடி என்னும் ்நாற்சீரடியநாக 
வரும்;

7) ஈற்்றடி முச்சீரடியநாக வரும்;

8)  ஈற்றுச்சீர ்நாள், மலைர, கநாசு, பி்றபபு என்னும் 
வநாய்பநாடடில் முடியும்;

9) அடி்தநாறும் எதுழக வர்வணடும்;

10) கபநாழிபபு ் மநாழன வருவது சி்றபபு;

11)  கசபப்லைநாழச உழடயதநாக இருக்க ் வணடும்.

இநதச் கசபப்லைநாழச மூன்று வழகபபடும்.

1) ஏநதிழசச் கசபப்லைநாழச.

2) தூங்கிழசச் கசபப்லைநாழச.

3) ஒழுகிழசச் கசபப்லைநாழச.

ஈற்றுச் சீழரத் தவிரத்து மற்்ற சீரகள் முழுவதும் 
கநாய்ச் சீரகளநாலைநான கவணசீர கவணடழள 
வநதநால் அது ஏநதிழசச் கசபப்லைநாழச எனபபடும்.

கவணபநா முழுவதும் ஈரழசச் சீரகளநால் ஆன 
இயற்சீர வநதநால் அது தூங்கிழசச் கசபப்லைநாழச 
யநாகும்.

கவணசீரும் இயற்சீரும் கலைநது வநதநால் அது 
ஒழுகிழசச் கசபப்லைநாழச யநாகும்.

12) கு்றள் கவணபநா இரணடடிக்கு்மல் வரநாது.

இநதப பன்னிரணடு இலைக்கணங்களும் 
கபநாருநதியதநாக இநத முதற் கு்றள் இருக்க ் வணடும்; 
இருக்கி்றதநா என்று பநாரப்பநாமநா?

முதைற்குைளில் அ்டஙகியுள்ள இைககைம்

அகர, முதலை, ஆதி, பகவன், முதற்்்ற ஆகிய சீரகள் 
மநாச்சீரகளநாக வநதுள்ளன.

 கூவிளம் என்னும் விளச்சீர வரலைநாம். விளச்சீர 
எதுவும் இக் கு்றளில் வரவில்ழலை.

‘எழுத்கதல்லைநாம்’ என்பது புளிமநாங்கநாய் என்னும் 
கநாய்ச்சீர ஆகும்.

்தமநாங்கநாய், புளிமநாங்கநாய், கருவிளங்கநாய், 
கூவிளங்கநாய் ஆகிய கநாய்ச் சீரகள் முன் ் ்ரவருவது 
கவணசீர கவணடழள ஆகும். மநாமுன் நிழரயும் 
விளமுன் ் ்ரும் வருவது இயற்சீர கவணடழளயநாகும். 
‘எழுத்கதல்லைநா’ ‘மநாதி’ -- என்பது புளிமநாங்கநாய், 
்தமநா என்னும் சீரகளநாகும். என்வ இங்்க 
கநாய்முன் ்்ர வநதிருபபதநால் இது கவணசீர 
கவணடழள யநாகி்றது.

முதலைடி, அளவடி என்னும் ்நாற்சீரடியநாக 
வநதுள்ளது.
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எழுத்து + எல்லைநாம் என்பது புணரச்சி விதியின்படி 
எழுத்கதல்லைநாம் என்்றநாகி்றது. இதற்குத் கதநால்கநாபபிய 
நூற்பநா,

“எபவபயர் முன்ைரும் வல்வைழுத்து வருவழி
அககின் இறுதி வமய்ம்மி்சவயாடும் வகைடு்ம
குற்றியலுகைரம் முற்றத் ் ைான்றாது”. 
 வைால் - 128

என்பதநாகும். எத்தழகய கபயர முன்பும் 
வல்கலைழுத்து வருமநானநால் இழடயில் இருக்கும் 
அக்குச் சநாரிழயயின் கழடசியில் இருக்கும் 
குற்றியலுகர வல்லினம், கமல்லினம், இழடயினம் 
ஆகிய மூன்றிலும் ்தநான்்றநாது என்பது இதன் 
கபநாருள்.

அதநாவது, ‘எழுத்து’ என்னும் கசநால்லின் ‘து’ 
வின்மீது ஏறி நிற்கும் உகரம் ககடடு ‘எழுத்(த்) 
எல்லைநாம் என்று ஆகியது. ஈற்க்றழுத்து முன் உயிர 
தனித்து இயங்கநாது. என்வ “எழுத்கதல்லைநாம்” என்று 
ஆனது.

“எழுத்கதல்லைநாம் + ஆதி என்பது புணரநது 
“எழுத்கதல்லைநா மநாதி” என்்றநானது. பின்வரும் 
நூற்பநாக்கள் இதழனச் கசநால்லுகின்்றன. இங்கு மகர 
கமய்யின்மீது ஆகநார உயிர வநது ஏறி நிற்கி்றது.

“புள்ளி ஈற்றின்முன் உயிர்ைனித்து இயைாது
வமய்வயாடுஞ் சிவணும் அவவியல் வகைடுத்்ை”.  
 வைால் 138

“ உடல்்மல் உயிர்வநது ஒன்றுவது இயல்்ப”  
 ்ன்னூல் நூற்பா 204.

“முதற்்்ற உலைகு” என்பது புணரநது, “ முதற்்்ற 
யுலைகு” என்று ஆயிற்று. இதற்கும் ்ம்லையுள்ள 
கதநால்கநாபபிய நூற்பநா 141 கபநாருநதுகி்றது.

இது்பநாலை்வ முதல் + து = முதற்று என்றும் 
முதற்று + ஏ = முதற்்்ற என்றும் ஆயிற்று.

என்வ இங்ககல்லைநாம் கசநாற் புணரச்சியின் 
இலைக்கணம் கவளிபபடுவழதப பநாரக்கி்்றநாம்.

முதற்்்ற என்பதில் உள்ள ஏகநாரம், ஏகநாரத்தின் 
ஒரு வழகயநான ்தற்்்றகநாரம் ஆகும் என்று 
பரி்மலைைகர கூறுகி்றநார. இங்்க ஏகநாரத்தின் 
இலைக்கணம் கவளிபபடுகி்றது.

முதலை என்்றநால் முதழலை உழடயன என்று 
கபநாருள்; ‘ முதற்று என்்றநால் முதழலை உழடயது 
என்று கபநாருள். என்வ ‘முதலை’ என்பது பன்ழம; 
‘முதற்று’ என்பது ஒருழம. இங்்க ஒருழம, பன்ழம 
இலைக்கணம் கவளிபபடுகி்றது.

இக் கு்றளில் அகரம் என்பது ஆதிபகவனுக்கு 
உவழமயநாகச் கசநால்லைபபடுகி்றது. ஏகனனில் அகரம் 
என்னும் கசநால் ‘அ’ என்னும் எழுத்ழதக் குறிக்கும் 
கசநால்லைநாகும். இநத ‘அ’என்னும் எழுத்துதநான் 
எழுத்துகளுக் ககல்லைநாம் முதன்ழமயநான எழுத்தநாக 

இருக்கி்றது. அது்பநாலை ஆதிபகவன் இநத உலைகுக் 
ககல்லைநாம் முதன்ழமயநானவரநாக இருக்கி்றநார 
என்பதநாகும்.

“உவழமயும் கபநாருளும் ஒத்தல் ் வணடும்” - (1229) 
என்பது கதநால்கநாபபிய நூற்பநா. இந நூற்பநாவின்படி 
உவழமயும் கபநாருளும் ஒத்துப ்பநாகின்்ற சி்றபபு 
இநத முதற் கு்றளுக்கு உணடு. இங்்க உவழம 
இலைக்கணம் கவளிபபடுகி்றது.

“அகர முதலை’ என்பதற்கு, ‘அகரமநாகிய எழுத்ழத 
முதலைநாக  உழடய ’  என்று மணக்குடவர 
விரித்துழரக்கி்றநார. இதழன இவர இரணடநாம் 
்வற்றுழமத் கதநாழகயநாகப கபநாருள் ககநாணடநார.

‘அகரமநாகிய முதழலை உழடய’ என விரித்துப 
பரி்மலைைகர, அதழனப பணபுத் கதநாழகயநாகப 
கபநாருள் ககநாணடநார.

‘முதலை’ என்பது அஃறிழணக் குறிபபு விழனமுற்று 
என்பநாரும் உளர. மணக்குடவரும் பரி்மலைைகரும் 
குறிபபு விழனமுற்்றநாக்வ ககநாணடனர. ஆக, 
இங்்க இரணடநாம் ் வற்றுழமத் கதநாழக, பணபுத் 
கதநாழக, அஃறிழணக் குறிபபு விழனமுற்று ஆகிய 
இலைக்கணங்கள் கவளிபபடுகின்்றன.

்மற்கூறியவற்றிலிருநது முதல் திருக்கு்றளில் 
அடங்கியிருக்கும் இலைக்கணங்கழளப பநாரத்்தநாம்.

முதைற் குைளின் சிைபபு

இனி இநத முதற் கு்றளின் சி்றபபுகள் சிலைவற்ழ்றப 
பநாரப்பநாம்: எழுத்துகளுக்ககல்லைநாம் முதன்ழமயநாக 
இருபபதுமடடுமின்றி எல்லைநா எழுத்துகளிலும் ‘அ’ 
என்னும் ஒலி கலைந்த உள்ளது.

“அகர முதலை எழுத்கதல்லைநாம்” என்று வள்ளுவர 
கசநால்லுகி்றநார. அதநாவது, “ எழுத்துகள் எல்லைநாம் 
அகரத்ழத முதலைநாவதநாகக் ககநாணடிருக்கின்்றன 
என்று இதற்குப கபநாருள்.

“எழுத்துகள் எல்லைநாம்” என்்றநால் என்ன கபநாருள்? 
“தமிழில் உள்ள 247 எழுத்துகள் எல்லைநாம்” என்று 
கபநாருளநா? அல்லைது “உலைகில் உள்ள அழனத்து 
கமநாழிகளிலும் உள்ள எழுத்துகள் எல்லைநாம்” என்று 
கபநாருளநா? என்னும் ஒரு வினநா எழுகி்றது. “தமிழ் 
கமநாழியில் மடடுமின்றி உலைகில் உள்ள அழனத்து 
கமநாழிகளிலும் உள்ள எழுத்துகளில் எல்லைநாம்” 
என்பதும் இங்்க விழடயநாக அழமகி்றது.

பரி்மலைைகரும், “தமிழ் எழுத்துக்்கயன்றி வட 
எழுத்திற்கும் ‘முதல்’ ஆதல் பற்றி ‘எழுத்கதல்லைநாம்’ 
என்்றநார” என்று கூறுகி்றநார.

“எல்லைநாம்’ என்பது கபய்யபபடடிருத்தல் கவறுஞ் 
கசய்யு்ளநாழச நிரபபலுக்கு மடடுமன்று; 
எழுத்கதனக் கூறின், தநாம் தமிழில் நூல் யநாக்கப 
்பநாநதழமயநான் மக்கள் ‘எழுத்து’ என்பழதத் தமிழ் 
எழுத்கதன்று ககநாள்ளுதற்கு இடமுணடநாகுகமன்று 
கருதி அழதத் தழகயவும் உலைகிலுள்ள கமநாழிகளின் 
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எழுத்துக்கழள எல்லைநாம் குறிக்க ் வணடியும் ஆசிரியர 
(திருவள்ளுவர) ‘எழுத்கதல்லைநாம்’ என்று விளக்கமநாகக் 
கூறினநார” என்று திரு வி க அவரகள் விளக்குகி்றநார.

தமிழ் கமநாழியில் ‘அ‘ என்னும் எழுத்துதநான் முதல் 
எழுத்து என்பது ் மக்குத் கதரியும்.

இவ் வுலைகில் உள்ள அழனத்து ் நாடுகளிலும் ஒன்்்றநா 
ஒன்றுக்கு ்மற்படட கமநாழிக்ளநா இருக்கின்்றன. 
கமநாழி இல்லைநாத மக்க்ள இருக்க முடியநாது. வள்ளுவர 
கநாலைத்தில் அவர இருநத நிலைபபகுதியில் தமிழ் 
கமநாழியுடன் வடகமநாழி, பிரநாகிருதம், பநாலி கமநாழி 
்பநான்்றழவயும் மக்களது புைக்கத்தில். இருநதிருக்கலைநாம். 
தவிர ஒருசிலை அயல் ் நாடடவர வணிகத்தின் கபநாருடடும் 
்வறு சிலை கநாரணங்களுக்கநாகவும் வநதிருபபநாரகள். 
அவரகள் மூலைமநாகச் சிலை கமநாழிகள் உலைகில் நிலைவுவழத 
வள்ளுவர அறிநதிருக்கலைநாம். அதனநால் ஒருசிலை 
கமநாழிகழளத் கதரிநது ககநாணடு, வள்ளுவர 
‘எழுத்கதல்லைநாம்’ என்று உலைகத்திலுள்ள அழனத்து 
கமநாழிகழளயும் பற்றி ஒரு முடிவுக்கு வநதிருக்க 
முடியநாது. ஆனநால் வள்ளுவர தமது அறிவின் 
ஆற்்றலைநாலும் கதநாழலை்்நாக்குப பநாரழவயநாலும் “ 
உலைகில் உள்ள கமநாழிகளின் எழுத்துகள் எல்லைநாம் 
அகரத்ழத முதலைநாவதநாகக் ககநாணடிருக்கின்்றன” என்று 
கூ்றநாமல் கூறுகி்றநார. இது எபபடிச் சநாத்தியமநாயிற்று 
என்பது ்மக்கு உள்ளுந்தநாறும் உள்ளுந்தநாறும் 
வியபழப அளிக்கி்றது.

உலைகில் உள்ள எநத ஒரு கமநாழிழய எடுத்துக் 
ககநாணடநாலும் அதன் முதல் எழுத்து ‘அ’ என்னும் 
எழுத்ழதத்தநான் முதலைநாவதநாகக் ககநாணடிருக்கி்றது. 
எடுத்துக் கநாடடநாகக் கீழ்க்கநாணும் அழனத்து 
கமநாழிகளும் அகரத்தி்லை்ய கதநாடங்குவழதக் 
கநாணலைநாம்.

தமிழ் ...........................................அ

கதலுங்கு .................................அ

மழலையநாளம் .........................அ

கன்னடம் ...............................அ

துளு ............................................அ

இநதி...........................................அ

வங்கநாள கமநாழி ...............அ

சமக்கிருதம் ...........................அ

ஆங்கிலைம்................................அ (A)

சீன கமநாழி ...........................அ

கி்ரக்க கமநாழி ..................அல்ஃபநா

இலைத்தீன் கமநாழி ..............அ (A)

ஹீபரு கமநாழி .....................அலீஃப

பிரஞ்சு கமநாழி ...................அ

கெரமன் கமநாழி ..............அ

உருது கமநாழி .......................அலீஃப

பநாரஸி கமநாழி ...................அ (A)

கபரஷியன் கமநாழி ........அலீஃப

ெபபநான் கமநாழி ...............அ (A)

துருக்கி கமநாழி ...................அ (A)

சிங்கள கமநாழி ...................அ (A) - 60

‘எழுத்கதல்லைநாம்’ என்பதற்கு, “ஒலி வடிவம், 
வரி வடிவம் ஆகிய உலைக கமநாழிகளில் உள்ள 
எழுத்துகள் எல்லைநாம்” என்று திரு வி க அவரகள் 
கபநாருள் ககநாள்கி்றநார. ்மலும், “பல்்வறு 
்நாகரிகம் உழடய மக்கள் ்பசும் பல்்வறு 
கமநாழிகள் அகர ஒலிழய முதலைநாவதநாகக் 
ககநாணடிருத்தல் வியப்ப ஆகும்” என்றும் அவர 
கூறுகி்றநார.

கதநால்கநாபபியம், “எழுத்கதனப படுப அகர 
முதலை ”  என்று கதநாடங்குகி்றது .  இத் 
கதநாடக்கத்ழத்ய வள்ளுவர தமது முதற் 
கு்றளின் கதநாடக்கமநாக ழவத்துள்ளநார.

திரு வி க அவரகள் கூறுவது்பநாலை, “வள்ளுவப 
கபருமநானின் உவழமத் தி்றன் வியக்க ழவபபதநாக 
உள்ளது; அவர பநாடடின் தி்றம் வியக்க 
ழவபபதநாக உள்ளது; அவரது சிறு சிறு கசநாற்கள் 
வியக்க ழவபபதநாக உள்ளன; இச் கசநாற்களின் 
ஆைம் வியக்க ழவபபதநாக உள்ளது; கசநாற்களின் 
அழமபபு வியக்க ழவபபதநாக உள்ளது; அவற்றின் 
அழுத்தம் வியக்க ழவபபதநாக உள்ளது; அவற்றின் 
ஆற்்றல் வியக்க ழவபபதநாக உள்ளது; அவற்றின் 
நுடபம்,

அவர உணரத்திய உழடழமப கபநாருள், 
ஒருழமயநாய் முடித்த முடிவு, இழவ யநாவு்ம 
வியக்க ழவபபதநாய் உள்ளது!”

கைட்டு்ரயாளர்: வசயைாளர், 
வடல்லி ைமிழ வளர்ச்சிக கைைகைம், புது வடல்லி
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சித்ைமருத்துவர், டாகடர் அருள்அமுைன், 
குமரி மாவட்டம் ம்வாளககுறிச்சிககு 
அருகிலுள்ள ைட்டான்வி்ள என்கிற 

கிராமத்தில் சித்ைமருத்துவப 
பரம்ப்ரயில் பிறநது வளர்நைவர். 12 

ஆண்டுகைள் பள்ளியிலும் 12 ஆண்டுகைள் 
கைல்லூரியிலும் படித்ைவர். சித்ை 

மருத்துவத்தில் பட்டம் (BSMS) 
வபற்றைற்குப பிறகு எம்.டி.(MD) 
பட்டமும் வபற்றவர். அை்ைத் 
வைாடர்நது மருநதியலில் M.Sc 

Pharmacology முதுநி்ைப பட்டமும் 
புற்று்்ாயாளிகைளுககு ஏற்படும் 

பககைவி்ளவுகை்ளக கு்பபடுத்தும் 
வ்ய்ச்சட்டிக கீ்ர என்னும் வபாருளில் 

பி. எச். டி. படித்து டாகடர் பட்டமும் 
வபற்றவர். கைர்்ாடகை மாநிைம் 

மணிபபாலில் உள்ள மணிபபால்  
பல்கை்ைககைைகைத்தில் ் பராசிரியராய்ப 

பணிவசய்கிறவர். ைனி ஒரு 
சித்ைமருத்துவராய் மட்டும் இல்ைாமல் 
ைமிழ்ாட்டு மககைளின் பிரதிநிதியாய் 

நின்று வலி்மயாை சட்டப 
்பாராட்டத்்ை முன்வைடுத்து 

மணிபபால் பல்கை்ைககைைகைத்தில் சித்ை 
மருத்துவச் சிகிச்்சப பிரிவு வைாடங்கைக 

கைார்மாைவர். ைற்்பாது மணிபபால்  
பல்கை்ைக கைைகைத்தில் 

வைாடங்கைபபட்டுள்ள சித்ை மருத்துவப 
பிரிவுககு வபாறுபபு மருத்துவராய் 

நியமிககைபபட்டுள்ளார்.
அவ்ரச் சநதித்து 

உ்ரயாடியதிலிருநது....

பெள்ளியில் பெடிககிைமபெகாமதை சித்தை மருத்துவைகாக மவணடும் என்ை எணைம் 
வநதுவிட்்டதைகா?

இல்ழலை. ் நான் கபநாறியியல் கல்வி படிக்கத்தநான் விரும்பி்னன். 
அதன்படி கசன்ழனயிலுள்ள SSN கல்லூரியில் ் சரநது ஒருமநாதம் 
வகுபபுக்கும் ்பநாய்க்ககநாணடிருந்தன். அநத ்்ரத்தில் 
கடுழமயநான ழடபநாய்டு கநாய்ச்சல் வநதுவிடடது. அதனநால் 
கதநாடரநது கசன்ழனயி்லை்ய தநாக்குபபிடிக்க முடியநாமல் 
கிரநாமத்துக்்க வநதுவிட்டன். பின்னர கசன்ழனக்குப ் பநாய் 
தனிழமயில் இருக்க விருபபமில்ழலை. அப்பநாது கபநாறியியல் 
கலைநதநாய்வு கநாலைமும் முடிநதுவிடடதநால் ஊருக்குப பக்கத்தில் 
மநாற்றிக்ககநாணடு வருவதற்கநான சூைலும் இல்லைநாமல் 
்பநாய்விடடது. அநத நிழலையில் தமிைநாசிரியரநான எனது 
தநழதயநார சித்த மருத்துவம் படிக்கவும் எனக்கநாக 
விணணபபித்திருநதநார. பநாழளயங்்கநாடழட சித்தமருத்துவக் 
கல்லூரியில் அப்பநாது இடம் கிழடத்தது. ‘பக்கத்து மநாவடடம். 
அடிக்கடி வீடடுக்குச் கசன்றுவரலைநாம்’ என்்ற கணக்கில் சித்த 
மருத்துவப படிபபுக்கு வந்தன். இபபடித்தநான் எனது 
சித்தமருத்துவ வநாழ்க்ழகத் கதநாடங்கியது.

உஙகள் குடும்பெத்ரதைப பெற்றிச் ் சகால்லுஙகள்?

சிறுவயதில் ழகவிரழலை பி்ளடநால் அறுத்துக்ககநாணட்பநாது 
கநாயத்திரு்மனி ழதலைத்ழத எனது விரலில் சுற்றிக் கடடி 
இருக்கி்றநார எனது பநாடடி .  கவடடுபபடட சழத 
ஒடடிக்ககநாணட்தநாடு விழரநது குணமநாகியும்விடடது. அநத 
அளவுக்கு எனது குடும்பம், என்னுழடய ககநாள்ளுத்தநாத்தநா, 
கநாலைத்தி்லை்ய இரணடு தழலைமுழ்றயநாய் சித்தமருத்துவக் 
குடும்பம்.

அவரகளில் பநாக்கிய்நாதன் மற்றும் கணழணயநா இருவரும் 
மிக முக்கியமநானவரகள். இநத இருவரில் பநாக்கிய்நாதன் தநாத்தநா 
சித்த மருத்துவத்தில் மடடுமல்லைநாது மநாநதரீகத்திலும் 
ககடடிக்கநாரரநாய் இருநதநாரநாம். ஒருமுழ்ற ்நாயர சமூகத்ழதச் 
்சரநத ஒருவர ்நாடநார சமூகத்துக்குப கபண ஒருவழர மிகக் 
்கவலைமநாகப கபநாதுகவளியில் திடடிப ் பசி இருக்கி்றநார. இநத 
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நிழலையில் தனது மநதிர சக்தியநா்லை்ய அவருக்குப 
பநாடம் புகடட ் வணடும் என்று முடிகவடுத்தவர 
வீடடுக்கு வநதவுடன் வநாசலில் ஒரு வடடம் 
வழரநது அதன்முன்னநால் அமரநதுககநாணடு 
மநதிரம்கசநால்லை ஆரம்பித்தநாரநாம் .  சிறிது 
்்ரத்துக்ககல்லைநாம் பக்கத்து ஊரிலிருநத அநத 
்நாயரின் மழனவி மனம் ்பதலித்தது மநாதிரி 
வழி்யநாடு  ்டநதுவநது வீடடுவநாசலில் 
வழரநதுழவத்துள்ள வடடத்துக்குள் வநது 
உடகநாரநதுவிடடநாரநாம். தகவல் அறிநது கிரநாம்ம 
கூடி நின்று ்வடிக்ழக பநாரத்திருக்கி்றது. ்டநத 
நிகழ்வுக்கு ்நாயர மன்னிபபுக்்கடடிருக்கி்றநார. 
அதன்பின்னர அவரது மழனவிக்கு சுயநிழனவு 
வரழவத்திருக்கி்றநார. எபபடி ்நான் இங்குவந்தன் 
என்றுகசநால்லிக்ககநாண்ட அநதப கபண 
கணவருடன் வீடடுக்குத் திரும்பிப்பநானநாரநாம்.

அடுத்த தழலைமுழ்றழயச் ்சரநத கணழணயநா, 
சித்த மருத்துவத்தில் குைநழதகள் சி்றபபு 
மருத்துவரநாகச் ் சழவ கசய்திருக்கி்றநார. அவருக்கு 
அடுத்த தழலைமுழ்றயில் வநத எனது பநாடடியநார 
மருத்துவத்ழதத் கதநாழிலைநாகச் கசய்யவில்ழலை. 
அவ்வபகபநாழுது சிறுசிறு மருத்துவமுழ்றகழள 
மக்களுக்குச் கசநால்லித் தநதிருக்கி்றநார. அவரகளின் 
வரிழசயில் விடடகுழ்றகதநாடட குழ்றதநான் ் நான். 
‘நீ கபரிய ஆளநாகி ்மது சித்த மருத்துவப பரம்பழரழய 
உலைகறியச் கசய்ய்வணடும்’ என்று எனது பநாடடி 
அடிக்கடி எனக்கு கசநால்லிக்ககநாண்ட இருபபநார.

எனது குடும்பப பின்புலைம் இன்னகதன அறிநது 
ககநாணட்பநாது ்நான் எனது ககநாள்ளுத்தநாத்தநா 
பி்றநது வநாழ்நத ஊரநான முரசங்்கநாடு என்னும் 
கிரநாமத்துக்குப ்பநாய் அங்குள்ள எனது 
உ்றவினரகழளகயல்லைநாம் சநதித்துப ்பசி்னன். 
ககநாள்ளுத்தநாத்தநா குைநழத மருத்துவம் குறித்து 
அ வ ர  ழ க ப ப ட  எ ழு தி ழ வ த் தி ரு ந த 

குறிபபுகழளகயல்லைநாம் திரடடி்னன். எனினும் 
இ ன் னு ம்  ப லை  ஓ ழ லை ச் சு வ டி க ள் 
ழகமநாறிப்பநாய்விடடன என்பழதயும் அப்பநாது 
அறிநது பின்னநாளில் வருநதி்னன்.

தைமிழ்�காட்டில் சித்தைமருத்துவம் பெடித்துவிட்டு மணிபபெகால்  
பெல்கரைககழகத்துககு எபபெடி வநதுமசர்நதீர்கள்?

சி த் த  ம ரு த் துவ த் தில்  M D  ப டி த்து க் 
ககநாணடிருக்கும்்பநாது எனக்குத் திருமணம் 
உறுதியநாகிவிடடது. வநாழ்க்ழகத் துழணயநாக 
வநதவர பல் மருத்துவர. ்நான் சித்தமருத்துவம் 
படிபபதநால் உள்ளூரி்லை்ய மருத்துவத் கதநாழிழலைச் 
கசய்்வன் என்்ற ்ம்பிக்ழகயில்தநான் மநாமனநார 
எனக்குப கபண ககநாடுத்தநார. ஆனநால் திருமணம் 
உறுதியநானவுடன் வருங்கநாலை மழனவியிடம் ஒரு 
்கநாரிக்ழக ழவத்்தன். மருநதியல் துழ்றயில் MSc  
்மற்படிபபுப படிக்க ்வணடும். அழதகயல்லைநாம் 
படித்தநால்தநான் சித்த மருத்துவத்ழத உலைகறியச் 
கசய்ய ஏதநாவது முயற்சிக்க முடியும். என்வ, அதற்கு 
ஒத்துழைக்க ்வணடும் என்று ்கட்டன். அவர 
மனபபூரவமநாய்ச் சம்மதித்தநார.

MD முடித்தபி்றகு தமிழ்்நாடு உடபட ்நாடடின் 
அழனத்துப பல்கழலைக்கைகங்களிலும் MSc Pharma-
cology படிக்க விணணபபித்்தன். BSMS படித்தவர 
அழதப படிக்கத் தகுதியநானவர இல்ழலை என்று 
எனது விணணபபத்ழத நிரநாகரித்தனர. இழதப 
படித்துவிடடநால் அ்லைநாபதி ஊசி, மருநதுகழளப 
பயன்படுத்தச் சடடபூரவ அங்கீகநாரம் கிழடத்துவிடும் 
என்றும் அது புதிய பிரச்ழனழயக் கிளபபிவிடும் 
என்றும் மறுத்தநாரகள். மணிபபநால் பல்கழலைக்கைகம் 
மடடும்தநான் MSc Pharmacology படிக்க இடம் 
ககநாடுத்தது. படிபபுக் கடடணம், ்தரவுக் 
க ட ட ண த் து க் க நா க  க ல் வி க் க ட ன் 
வநாங்கிக்ககநாண்டன். அநத மூன்று ஆணடுகளும் 
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என்  மழனவியின் வரும நானத்தில்த நான் 
வநாழ்நதுவந்தநாம்.

கல்வியில் பத்தநாம் வகுபபுவழர மடடு்ம 
படித்திருக்கி்ற எனது தநாயநார கல்வியில்  ் நான் ் ல்லை 
உயரத்துக்கு வர்வணடும் என்று கசநால்லிக் 
ககநாண்ட இருபபநார. என்வ, குடும்பத்தினர 
மகிழ்ச்சியழடயும் வழகயில் பல்கழலைக்கைகத்தில் 
மடடுமல்லை இநதிய அளவிலும் முதலிடம் கபற்்்றன். 
எனக்குள் ஒளிநதிருநத ஆற்்றழலையும் தி்றழமயும் 
க வளி ் ய  க க நாணடுவ ந த  மணிபப நா ல் 
பல்கழலைக்கைகம், மணிபபநால் மருத்துவக் கல்லூரியில் 
விரிவுழரயநாளர பணியும் ககநாடுத்து என்ழன 
ககௌரவித்தது. இபபடித்தநான் தமிழ்்நாடடிலிருநது 
இங்குவநது மணிபபநாலில் ் வரூன்றி்னன்.

தைற்மபெகாது மணிபபெகால் பெல்கரைககழகத்தில் புதிதைகாகத் 
்தைகா்டஙகபபெட்டுள்ள சித்தைமருத்துவச் சிகிச்ரசப பிரிவுககு 
்பெகாறுபபெகாக நியமிககபபெட்டிருககிறீர்கள். மணிபபெகால் 
பெல்கரைக கழகத்தில் சித்தை மருத்துவச் சிகிச்ரச ் தைகா்டஙகுவது 
எபபெடிச் சகாத்தியமகானது?

அது ஒரு கபரிய ்பநாரநாடடம். சடடப 
்பநாரநாடடம், உரிழமப்பநாரநாடடம் என்றுகூடச் 
கசநால்லைலைநாம்.

2007இல் இநதப பல்கழலைக்கைகத்துக்குப 
படிக்கவநத ் நாளிலிருந்த எனக்கு வகுபகபடுக்கும் 
ஆசிரியரகளிடம் சித்த மருத்துவத்தின் சி்றபபுகள் 
குறித்து கசநால்லிக்ககநாண்ட இருப்பன். சித்த 
மருத்துவப படிபபு, ஆரநாய்ச்சி பற்றிய எனது 
ஆழசகழளயும் அவ்வப்பநாது கசநால்்வன். 
அபபடியநான ்்ரவுகளில் வகுபபில் என்ழன 
அழடயநாளம் கணடு 
க க நா ண ட வ ர த நா ன் 
்பரநாசிரியர டநாக்டர 
தநாரநா ஷணபக். ஒரு்நாள் 
என்ழனத் தனியநாக 
அழைத்து நீணட்்ரம் 
்பசினநார. ஆரநாய்ச்சி 
என்்றநால் என்ன? எபபடி 
ஆ ர நா ய் ச் சி யி ல் 
ஈ டு ப ட ் வ ண டு ம் ; 
ஆரநாய்ச்சிக் கடடுழர 
எபபடி எழுத ் வணடும் 
என்பழதகயல்லைநாம் 
விரல்பிடித்து ஆனநா, 
ஆவன்னநா எழுதக் கற்றுத் தருவது்பநாலை எனக்குச் 
கசநால்லித் தநதநார.

தநாரநா ஷணபக், சநாதநாரண ஆள் இல்ழலை. 
மருத்துவம் படிக்கும் மநாணவரகளுக்கநாக இதுவழர 
மூன்று புத்தகங்கழள எழுதியுள்ளநார. ஆசியநாவி்லை்ய 
மருத்துவம் பயிலும் மநாணவரகள் அதிகம் வநாங்கிப 
படிக்கும் நூல்கள் அவருழடய நூல்களநாகும். 
மது்மக புணகழள ்சநாதழன எலிகளுக்கு 
உருவநாக்கி கீைநாக்ல்லிழயக் ககநாடுத்து 
குணபபடுத்தும் எனது முதல் ஆரநாய்ச்சிழய அவரின் 
வழிகநாடடுதலில்தநான் கசய்்தன். அது அறிவியல் 
இதழிலும் கவளியநானது. இபபடி ஒவ்கவநாரு 

ஆசிரியரிடமும் ஒவ்கவநாரு ஆரநாய்ச்சிகழளச் 
கசய்துகநாடடி அவரதம் அன்ழபயும் மதிபழபயும் 
கபற்்்றன். அதன்மூலைம் அவரகளுக்கு என்மீதும் 
சித்த மருத்துவத்தின்மீதும் ்ம்பிக்ழக பி்றநதது. 
மநாணவனநாய் இருநத அநத மூன்று ஆணடுகளி்லை்ய 
கபநாறியியல் , மருத்துவம் , பல்மருத்துவம் , 
உயிரிகதநாழில்நுடபம், ்ரசிங், பநாரமசி என 
அழனத்துக் கல்லூரிகளிலுள்ள ஆசிரியரகளிடமும் 
சித்தமருத்துவம் குறித்துப ்பசிக்ககநாண்ட 
இருப்பன்.

2010இல் விரிவுழரயநாளர ் வழலை கிழடத்தவுடன், 
சித்த மருத்துவத்துக்கநாக இன்னும் அதிகமநாக 
உழைக்கும் வநாய்பபு எனக்குக் ழக்மல் 
கிழடத்ததநாக்வ மகிழ்ந்தன். ் நாள் முழுவதும் MBBS, 
BDS, ் ரசிங் மற்றும் துழண மருத்துவப படிபபுகழளப 
படிக்கும் மநாணவரகளுக்கு Phormacology பநாடம் 
்டத்தி ் கள்வித்தநாள் எடுத்து, ் தரவுழவத்து அழத 
மதிபபீடு கசய்யும் பணிகளுக்கநாகத்தநான் எனக்குச் 
சம்பளம் வைங்கபபடடது. எனினும், ்நான் 
கதநாடரநது சித்த மருத்துவம் கதநாடரபநான 
ஆரநாய்ச்சியில் ஈடுபடவும், அநத ஆரநாய்ச்சி 
முடிவுகழள மருத்துவ மநா்நாடுகளில் கசன்று 
கவளியிடவும் பல்கழலைக் கைகம் எனக்குப கபரிதும் 
உதவியநாக இருநதது. இநத அரிய வநாய்பழபப 
பயன்படுத்தி பல்கழலைக் கைகத்தின் கசலைவி்லை்ய 
உலைகின் பலை்நாடுகளுக்கும் கசன்றுவந்தன். 
ஆரநாய்ச்சி கசய்ய்வணடுமநானநால் அருள் 
அமுதனிடம் ஆ்லைநாசழன ்களுங்கள் என்கி்ற 
அளவுக்கு பல்கழலைக் கைகத்தில் ்நான் ் பசபபட்டன். 
பி.எச்.டி, படிக்கும் மநாணவரகளுக்கு சித்த மருத்துவம் 
பற்றிய பலை ஆரநாய்ச்சிகளுக்கு ஆ்லைநாசழன 
கூறி்னன். இதனநால் பல்கழலைக் கைகத்தின் 

அ ழ ன த் து ப 
்பரநாசிரியரகளுக்கும் 
க்ருக்கமநா்னன். எனது 
துழ்றத்தழலைவரும் பிஎச்டி 
வழிகநாடடியும் ்வீன 
மருத்துவருமநாகிய டநாக்டர 
வசுதநா்தவி அவரகள், 
“Siddha is your passion, Sid-
dha has potential drugs. You 
should prove it scientifically” 
என்று அடிக்கடி என்னிடம் 
க ச நா ல்வ நா ர .  இன்று 
வழரயில் அவர அளிக்கும் 

ஊக்கம் பல்கழலைக்கைகத்தில் சித்த மருத்துவ 
வளரச்சிக்கு முக்கியமநானதநாக்வ கருதுகி்்றன். 

இ ந த ச்  சூ ைலில் த நான்  அப ்ப நாழ த ய 
துழண்வநதரிடம் ் பநாய், சித்த மருத்துவத்துழ்றழய 
இங்்க ஆரம்பிக்க ஆ்லைநாசழனகள் கசநான்ன்தநாடு, 
அநதத் துழ்றழய ் நான் ஊதியம் இல்லைநாமல் கூடுதல் 
கபநாறுபபில் பநாரத்துக்ககநாள்கி்்றன் என்றும் 
கசநான்்னன். எனது ஆ்லைநாசழனகள் அவருக்கு 
உவபபநானதநாய் இல்ழலை என்று நிழனக்கி்்றன். 
உட்ன, “உங்கழள மநாணவரகளுக்கு Pharmacology 
வகுபபு எடுக்கத்தநான் ் வழலைக்கு ழவத்திருக்கி்்றநாம்.  
சித்தமருத்துவம் முக்கியகமன்று நீங்கள் கருதினநால் 
தநாரநாளமநாக தமிழ்்நாடடுக்குப ் பநாய் வளரக்கலைநா்ம” 



கூட்டு �ருத்து் ஆராயச்சி �ற்றும் சிகிச்ரச ர�யத்தின முகப்பில் �ருத்து்ரகள்
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என்று முகத்திலைடித்ததுமநாதிரி கசநால்லிவிடடநார. 
அழதக் ் கடடவுடன் ்டுங்கி, கவலைகவலைத்துப்பநாய், 
வியரத்துப்பநாய் அவர அழ்றழயவிடடு கவளி்ய 
வந்தன். ஒருவநாரம் சரியநான உ்றக்கம் கூட இல்ழலை. 
ஆனநாலும் வநாய்பபுக்கநாகக் கநாத்திருந்தன். சிலை 
வருடங்களில் வி்னநாத்பட என்கி்ற புதிய 
துழண்வநதர ஒருவர வநதநார. சித்தமருத்துவத்ழத 
இழணத்துக்ககநாணடு கூடடு மருத்துவச் சிகிச்ழசக்கு 
என்னநால் பங்களிபபுச் கசய்ய முடியும், அதற்கநான 
அறிவும் திடடமும் என்னிடம் இருக்கி்றது என்று 
கசநான்்னன். ஏற்கன்வ 35 வருடங்களநாக 
ஆயுர்வதமும், ்யநாகநாவும் இங்்க இருக்கின்்றன. 
என்வ சித்த மருத்துவத்ழதயும் அதனுடன் 
இழணத்துக்ககநாணடு கசயல்படுவதில் என்ன தவறு 
என்று கருதி 2015இல் கூடடு மருத்துவச் சிகிச்ழச 
மற்றும் ஆரநாய்ச்சிழமயம் (Centre for Integrative Med-
icine and Research) என்கி்ற ழமயத்ழத  தி்றநது 
ழவத்தநார. ஆனநால் சித்தமருத்துவச் சிகிச்ழச 
அளிக்க கர்நாடகத்தில் அனுமதி இல்லைநாததநால் 
எங்களநால் சித்தமருத்துவச் சிகிச்ழசப பிரிழவக் 
தி்றக்க முடியவில்ழலை.

அபபுைம்....

பி்றகு, Karnataka Private Medical Essablishment Act-
இன் கீழ், சித்தமருத்துவச் சிகிச்ழசப பிரிழவப பதிவு 
கசய்வதற்கநான முயற்சிழயத் கதநாடங்கிய்பநாதுதநான் 
அநத அதிரச்சி கநாத்திருநதது. “கர்நாடக மநாநிலைத்தில் 
சித்த மருத்துவக் கல்லூரிகள் எதுவும் இல்ழலை. 
கர்நாடக மநாநிலைத்தில் உள்ள எநத கன்னடரும் BSMS 
படிக்கவில்ழலை. இநத மநாநிலைத்தின் குடிமக்கள் 
எவரும் சித்தமருத்துவச் சிகிச்ழச ் வணடும் என்றும் 
்கடகவில்ழலை. என்வ, இநத மருத்துவமுழ்றக்கு 
இங்கு அங்கீகநாரம் தரமுடியநாது என்றும் இதுஒரு 
்பநாலியநான (Fake) மருத்துவமுழ்ற என்றும் அநத 
மநாநிலைத்து அரசு அதிகநாரிகள் எச்சரித்து கதநாடக்க 
நிழலையி்லை்ய நிரநாகரித்துவிடடநாரகள்.

ஆனநாலும் எனது ் வணடு்கநாளுக்கு மதிபபளித்து 
பல்கழலைக்கைகத்தின் சடடத்துழ்ற அலுவலைரகள் 
மீணடும் மீணடும் அரசின் கதவுகழளத் 

தடடினநாரகள். இநதமுழ்ற அவரகளிடமிருநது 
கடுழமயநான பதில் வநதது. “ஒரு புகழ்கபற்்ற 
பல்கழலைக்கைகத்ழதச் ் சரநத நீங்க்ள இபபடி ஒரு 
்பநாலி மருத்துவமுழ்றக்கு ஆதரவநாக வநது 
நிற்கலைநாமநா? முதலில் நீங்கள் கசநால்கி்ற மருத்துவர 
அருள் அமுதனின் BSMS படிபபுச் சநான்றிதழை 
சரிபநாருங்கள். அது உணழமயநா? ் பநாலியநா? என்பது 
கதரிநதுவிடும்” என்று அரசு அதிகநாரிகள் கூறியழத 
என்னிடம் கதரிவித்து வருத்தபபடட பல்கழலைக்கைக 
சடடத்துழ்ற அலுவலைரகள், “இதில் இனி்மல் 
்நாங்கள் கசய்வதற்கு ஒன்றுமில்ழலை. தமிழ்்நாடடு 
அரசும் ஒன்றிய அரசும் நிழனத்தநால்தநான் முடியும்” 
என்று கூறிவிடடநாரகள்.

்பெரும் மபெகாைகாட்்டமல்ைவகா �்டத்தியிருககிறீர்கள்?

ஆமநாம். அடுத்த கடடமநாக, ்கநாரிக்ழகழய 
பல்கழலைக்கைகப பதிவநாளர வழியநாக கர்நாடக 
சுகநாதநாரத் துழ்றக்கு அனுபப ழவத்்தன். கதநாடரநது 
5 ஆணடுகநாலைம் மங்களூரிலும் கபங்களூரிலும் 
ஒ வ் கவ நா ரு  அ தி க நா ரி ய நா ய் ச்  ச ந தி த் து 
விளக்கமளிப்பன். எல்லைநாவற்ழ்றயும் ் கடடுவிடடு 
கழடசியில் ழகவிரித்து விடுவநாரகள். பலை ் ்ரங்களில் 
்சநாரநதும் ்பநா்னன். ஆனநாலும் ்நானும் 
விடுவதநாயில்ழலை. ஒரு்நாள் பல்கழலைக் கைகத்தின் 
சடடத்துழ்ற அலுவலைழர அழைத்துக்ககநாணடு 
உடுபபி மநாவடட ஆயுர்வதத் துழ்றயின் தழலைழம 
அதிகநாரிழயச் சநதித்்தன். அப்பநாது அநத 
அதிகநாரி, “ஆயுர்வதத்தில் இல்லைநாதது உங்கள் 
சித்தமருத்துவத்தில் என்ன இருக்கி்றது; எதற்கநாக 
புதிதநாக ஒரு மருத்துவத்ழத இநத மநாநிலைத்தில் 
்நாங்கள் ்தழவயின்றி அறிமுகபபடுத்த்வணடும்” 
என்று ் கடடநார.

அவரிடம்  ் நான்  கன்னடகம நாழியில் 
பதிலைளித்்தன். சற்்்ற க்கிழ்நது்பநாய் ககநாஞ்சம் 
மகிழ்ழவ முகத்தில் கவளிபபடுத்தினநார. அப்பநாது 
்நான் அவரிடம், தமிழ்்நாடடில் அழனத்து 
மருத்துவமுழ்றகளுக்கும் தமிழ்்நாடடு அரசு அனுமதி 
ககநாடுத்திருக்கி்றது. ஆனநால் தமிைர மருத்துவமநாம் 
சித்த மருத்துவத்துக்கு தமிழ்்நாடு தவிர பி்ற 



தமிழர் விழாககளில் சித்த மருத்துவ அமர்வு இருககலவணடும். 
தமிழ்ச் சஙகத்தில், சித்த மருத்துவ முகாம்கள் நைகக லவணடும். 
அந்தந்த நாட்டு அரசின உதவியுைன, அஙகு சித்த மருத்துவத்துககான 
அஙகீகாரம் கி்ைகக அவர்கள் முயறசி பசயய லவணடும்.
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மநாநிலைங்களில் இடம்தரபபடுவதில்ழலை” என்பழதக் 
கவழலை்யநாடு அவருக்கு விவரித்்தன். ககநாஞ்சம் 
இ்றங்கிவநதவர, “ஆயுர்வதம் சித்தமருத்துவம் 
இரணடும் ஒன்றுதநா்ன! ஆயுர்வதத்தின் கீழ் 
உரிமம் வைங்கலைநாம். தனியநாக வைங்க முடியநாது” 
என்்றநார. “இரணடும் ஒன்்றல்லை. கவவ்்வ்றநானழவ. 
என்வ, சித்தமருத்துவம் என்்ற கபயரில்தநான் 
எனக்கு அனுமதி ்வணடும்” என்்்றன். ஒன்றும் 
்டக்கவில்ழலை.

பின்னர, கர்நாடக முதலைழமச்சரின் தனிபபிரிவு, 
ஒன்றியஅரசின் பிரதமரஅலுவலைகத்தின் தனிபபிரிவு 
என எங்ககல்லைநாம் மனு அனுபபமுடியு்மநா 
அங்ககல்லைநாம் அனுபபிக்ககநாண்ட இருந்தன். 
எநத முன்்னற்்றமும் இல்ழலை. கழடசி ஆயுதமநாக 
தகவல்கபறும் உரிழமச் சடடத்தின்கீழ் ஒடடுகமநாத்த 
கர்நாடக அழமச்சகங்கள், அதிகநாரிகள், ஒன்றிய 
அழமச்சகங்கள் அதிகநாரிகள் என ஒருவர விடநாமல் 
எழுதி, கர்நாடக மநாநிலைத்தில் சித்த மருத்துவத்துக்கு 
அங்கீகநாரம் அளிக்க எது அல்லைது யநார தழடயநாக 
இருக்கி்றநாரகள் என்பது்பநான்று விதவிதமநான 
மனுக்கழள எழுதி அனுபபியும் எநதப பயனும் 
விழளயவில்ழலை. ஆனநால், சுகநாதநாரம் என்பது, 
மநாநிலை அரசின் அதிகநாரத்தின்கீழ் வருகி்றது;l 
என்வ, இதில் ஒன்றிய அரசு தழலையிட முடியநாது 
என ஒரு பதில் வநதது. அழதக் ககடடியநாகப 
பிடித்துக்ககநாண்டன். அழத்ய ஆயுதமநாக 
ழவத்துக்ககநாணடு கர்நாடகத்தில் உள்ள அழனத்து 
சித்த மருத்துவரகழளயும் திரடடிக்ககநாணடு்பநாய் 
கர்நாடக அரசின் ஆயுஷ இயக்கு்ழரச் சநதித்்தன். 
கர்நாடகத்திலும் புதுதில்லியிலும் இருநத 
“சித்தமருத்துவரகள் இதில் எனக்கு மிகுநத 
பக்கபலைமநாக இருநதனர.

ஒரு வழியநாக  இழடவிடநாத கதநாடர 
்பநாரநாடடத்தின் விழளவநாக, 2020இல் கர்நாடக 
அரசு சித்தமருத்துவத்ழத அங்கீகரித்து karnataka 
private Medical Establishment Actஇல் ்சரத்து, 
அறிவிக்ழக கவளியிடடது.  அதன்மூலைம் , 
தமிழ்்நாடடில் BSMS படித்த மருத்துவரகளும்கூட 
கர்நாடகத்தில் சித்த மருத்துவச் சிகிச்ழசழய 
அளிக்க வநாய்பபுக் கிழடத்தது. அநத வழகயில், 
மணிபபநால் பல்கழலைக் கைகத்தின் சித்தமருத்துவச் 
சிகிச்ழசப பிரிவுதநான் கர்நாடக அரசின் அங்கீகநாரம் 
கபற்்ற முதல் தனியநார மருத்துவமழன. இழத என் 
வநாழ்வின் மிகபகபரிய சநாதழனயநாகக் கருதுகி்்றன்.

இவ்வளவு மபெகாைகாடி அஙகீககாைம் ்பெற்ை சித்தைமருத்துவச் 

சிகிச்ரசப பிரிவுககு ் வளி�காட்டுத் தைமிழர்களின் நிதியுதைவி 
எபபெடி உஙகளுககுக ரககடி வநதைது?

2015ஆம் ஆணடு அகமரிக்கநாவில் உள்ள 
சிகநா்கநாவில் ்ழடகபற்்ற மருத்துவ மநா்நாடடுக்கு 
பல்கழலைக் கைகத்ழதப பிரதிநிதித்துவபபடுத்தி 
கசன்றிருந்தன். அங்கு கசல்வதற்கு முன்னதநாக, 
“அங்கு்நான் வருகி்்றன். நீங்கள் விருபபபபடடநால், 
உங்கள் இடத்தில் சித்தமருத்துவம் குறித்து 
கலைநதுழரயநாடலைநாம்” என்கி்ற தகவழலை அங்குள்ள 
அழனத்துத் தமிழ்ச் சங்கங்களுக்கும் மின்னஞ்சல் 
மூலைம் தகவல் அனுபபி இருந்தன். எநத ் நாடடுக்குச் 
கசன்்றநாலும் ்நான் இநத ்ழடமுழ்றழயக் 
கழடபபிடிபபது வைக்கம். அது்பநான்்ற ் ்ரவுகளில் 
மற்்ற எநத ்நாடடில் உள்ளவரகளும் பதில் 
கசநான்னதில்ழலை. ஆனநால், சிகநா்கநாவில் உள்ள 
தமிழ்ச்சங்கத்தினர எனக்குப பதில் தநதனர. 
அதன்படி மநா்நாடு முடிநதபின்னர, சிகநா்கநாழவச் 
்சரநத ஆனநதன் அவரகள், அநதப பகுதி 
மக்களுடன் கலைநதுழரயநாடும் வநாய்பழப ஏற்படுத்தித் 
தநதநார . அங்குள்ள பல்கழலைக் கைகத்தில் 
ஆரநாய்ச்சியநாளரகளநாக இருக்கும் தமிைரகள் 
பலைழரயும் எனக்கு அறிமுகம் கசய்து ழவத்தநார. 
கதநாடரநது வநாஷிங்டன் தமிழ்ச் சங்கத் தழலைவரநாக 
இருநத திரு. பநாரத்தசநாரதியின் கதநாடரபும் ் டபும் 
கிழடத்தது.

அநத ் ்ரத்தில் சித்தமருத்துவத்துடன் இழணநத 
கூடடு மருத்துவச் சிகிச்ழசயின்மூலைம் தமிழ்்நாடடின் 
புகழ்கபற்்ற மருத்துவரநாக எழுச்சிகபற்்ற ஐயநா 
கதய்வ்நாயகம் அவரகளின் மருத்துவ வநாரிசநாக 
கசன்ழனயில் சித்தமருத்துவச்  சிகிச்ழச 
அளித்துக்ககநாணடிருக்கும் சித்த மருத்துவர 
கசல்வசணமுகம் அவரகள், அகமரிக்கநாவில் 
சுற்றுபபயணம் கசய்து சித்தமருத்துவப பரபபுழரழய 
்மற்ககநாணடு வநதநார. அவருடனநான ்டபும் 
அன்பும் பின்னநால் எனது ஒவ்கவநாரு முயற்சியிலும் 
வளரச்சியிலும் கதநாடரநதுககநாண்ட இருநதது.

ஒருமுழ்ற வடஅகமரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கக் 
கூடடழமபபுகள் அழனத்தும் இழணநது 
மினிசநாட்டநா ் கரில் FETNA விைநாவில் கூடியிருநத 
சமயம், சித்தமருத்துவம் குறித்த கலைநதுழரயநாடல் 
ஒன்றுக்கு ஏற்பநாடு கசய்திருநதது. அநத நிகழ்வில் 
்நான் முன்ழவத்த ் கநாரிக்ழககளின் அடிபபழடயில், 
அங்குள்ள மருத்துவரகள், ஆரநாய்ச்சியநாளரகள், 
கபநாறியநாளரகள், தமிைறிஞரகள் என எணணற்்ற 
தமிைன்பரகள் ஒன்று திரணடு அங்கு அகமரிக்கப 
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பல்கழலைக் கைகங்கழள அணுகினர.

அப்பநாது அவரகளுக்குப பதில் அளித்த 
அகமரிக்கப பல்கழலைக் கைகங்கள், “தமிைர 
மருத்துவம் என்கி்ற சித்த மருத்துவத்ழத முதலில் 
தமிழ்்நாடழடவிடடு கவளி்ய ககநாணடுவநாருங்கள். 
இநதிய அரசுதநான் இழத கவளி்நாடடுக்குக் 
ககநாணடுவரச் கசய்ய முடியும். தமிழ்்நாடடுக்கு 
கவளி்ய இருக்கி்ற தழலைசி்றநத மருத்துவ ஆரநாய்ச்சிப 
பல்கழலைக் கைகம் ஒன்றில் இழதத் கதநாடங்க ஆவன 
கசய்யுங்கள் என்றும் கவளி்நாடடு மருத்துவ 
ஆரநாய்ச்சியநாளரகளுடன் இழணநது சித்தமருத்துவ 
ஆரநாய்ச்சிகழள ் மற்ககநாள்கின்்ற வழகயில் அநதத் 
கதரிவு இருக்க ்வணடும் என்றும் வழிகநாடடுதல் 
அளித்தநாரகள். அதன்படிதநான் மணிபபநால் 
பல்கழலைக்கைகம் ் தரவு கசய்யபபடடது.

அதன் கதநாடரச்சியநாக, தமிழ் அன்பரகள் 
குழுவில் இருநத ஆறு்பர எப்பநாகதல்லைநாம் 
இநதியநா வருகி்றநாரக்ளநா அப்பநாகதல்லைநாம் 
மணிபபநாலுக்கும் வநது கசல்வநாரகள். மணிபபநால் 
பல்கழலைக் கைகத்ழதச் ்சரநத  முக்கிய 
நிரவநாகிகளிடம் கதநாடரநது 
கலைநதுழரயநாடுவநாரகள். 
அ த ன்  வி ழ ள வ நா க , 
மணிபபநால் மருத்துவப 
பல்கழலைக் கைகத்தில் சித்த 
மருத்துவச் சிகிச்ழசப 
பி ரிழவ த்  க த நாடங் க 
பல்கழலைக்கைக நிரவநாகம் 
இ ழ ச வு  அ ளி த் த து . 
அ ழ த க ய நா ட டி 
அ க ம ரி க் க நா வி லு ள் ள 
டநாக்டர சிவழசலைம் மற்றும் 
கசநதநாமழர ஆகி்யநார 
்ணபரகளுடன் இழணநது 
Global Centre for Siddha Medicine land Research (GCSMR) 
என்்ற அழமபழப வடக்கு அகமரிக்கநாவிலுள்ள 
க்ரநாலினநாவில் பதிவு கசய்தநாரகள். கசன்ழனயிலும் 
அ்த கபயரில் ஆரநாய்ச்சிழமயம் ஒன்று பதிவு 
சய்யபபடடது. அதன் தழலைவரநாக மருத்துவர 
கசல்வசணமுகம் அவரகள் கபநாறுப்பற்்றநார. 
இநதக் கரங்களும் மனங்களும் இழணநததன் 
விழளவநாகத்தநான் ‘2020 ெனவரியில்’ மணிபபநால் 
பல்கழலைக்கைகத்தில் புரிநதுணரவு ஒபபநதம் (MOU) 
ஒன்று கசய்யபபடடது. அதன்படி GCSMR அழமபபு, 
மணிபபநாலில் சித்தமருத்துவ இருக்ழக அழமக்க 
ரூ.2.2 ்கநாடி ககநாடுக்க முன்வநதது. அ்த அளவு 
கதநாழகழய பல்கழலைக்கைகமும் ககநாடுத்து கூடடு 
மருத்துவச் சிகிச்ழசக்குரிய ஆரநாய்ச்சிகழள 
்மற்ககநாள்வகதன முடிகவடுக்கபபடடது. இநத 
முன்கனடுபபுக்கு உலைகம் முழுவதுமுள்ள தமிைரகள் 
உதவ முன்வர்வணடும்.

வழலைதமிழ் இழணயப பக்கங்களில் சித்த 
மருத்துவம் குறித்து ்நான் எழுதியிருநத கடடுழரகழளப 
படித்து மிகவும் அகமகிழ்ழவ கவளிபபடுத்திய 
கல்பநாக்கம் அணுமின் நிழலையத்தின் முன்னநாள் 
விஞ்ஞநானி டநாக்டர ் டரநாசன் அவரகள் ‘கநாக்ழகச் 
சி்றகினி்லை’ இதழில் எழுதும் வநாய்பழப உருவநாக்கித் 

தநதநார. ஆசிரியரகுழு தநாரநாளமநான வநாய்பழப 
எனக்கு அள்ளித்தநதது. அதன் கதநாடரச்சியநாக 
தனி்பரகள் சிலைர சிலை லைடசங்கழள மணிபபநால் 
பல்கழலைக் கைகத்துக்கு ்ன்ககநாழடயநாக 
வைங்கியுள்ளனர .  ்மலும் ,  சித்தமருநது 
கசயல்நிழலையங்கள், கதநாழில்முழன்வநார, 
தன்னநாரவ அழமபபுகள் மற்றும் தமிழ்்நாடடு அரசு 
இழவ களின்  உ தவி கள்  கணடிபப நா க த் 
்தழவபபடுகி்றது. ஆனநால் இதுகுறித்து யநாழர 
அணுகுவது? எபபடி அணுகுவது என்பதுதநான் 
ஒன்றும் கதரியவில்ழலை.

சரி, சித்தை மருத்துவத்தைகால் என்்னன்ன ம�காயகரளத் 
தீர்கக முடியும், என்்னன்ன ம�காயகரளத் தீர்கக முடியகாது?

சித்த மருத்துவம் மனிதரகளுக்கு வரும் ் ்நாய்கழள 
4448 வழககளநாகப பிரித்து ழவத்திருக்கி்றது. 
ஒவ்கவநான்றுக்கும் ஒவ்கவநாரு மருநழதப 
பரிநதுழரக்கி்றது .  ஏற்கன்வ இருக்கும் 
்்நாய்களநானநாலும் சரி ,  புதியதநாக வரும் 
்்நாய்களநானநாலும் சரி, அழத சித்த மருத்துவத்தின் 

அடிபபழடயில் அணுக 
முடியும் என்பது மிக 
முக்கியமநானது. ஆனநால், 
அ ன் ழ்ற ய  க நா லை 
மனிதனின் உடலும் 
இன்ழ்றய கநாலை மனித 
உடலும் ஒன்்றல்லை . 
அ ழ த ப ்ப நா லை ் வ 
் ் நா ய் க ளு ம் 
தீவிரத்தன்ழமகளில் 
மநாற்்றங்கள் இருக்கும். 
மூலிழககளும், உணவுப 
க ப நா ரு ட க ளு ம் 
த ட ப க வ ப ப 

நிழலைகளநாலும் மரபணுமநாற்்றத்தநாலும் பலை 
மநாற்்றங்கழள அழடநதிருக்கின்்றன. என்வ, 
எல்லைநாவற்ழ்றயும் ஆய்வுக்கு உடபடுத்த ் வணடும். 
குறிபபநாக, சித்த மருத்துவத்தில் உள்ள ்நாடி 
பநாரக்கும் முழ்றழய கருவிகளநால் ்வீனபபடுத்தினநால், 
்வீன மருத்துவரகளுக்குக் கூட பயன்படும் விதமநாக, 
MRI ஸ்கனிங்களுக்கு மநாற்்றநாக ்நாடிபநாரக்கும் 
முழ்றழய்ய ககநாணடுவநதுவிட முடியும் என்பது 
என் கருத்து.

உண்வ மருநது என்்ற அடிபபழடயில், ்வீன 
மருநதுகளுடன் இழணநது ்மது பநாரம்பரிய 
உணவுகளும் பத்திய உணவுகளும் ்ழட்பநாட 
முடியும். சிறுநீரக கல்லைழடபபு, ் சநாரியநாசிஸ என்்ற 
்தநால்்்நாய், குைநழதப ் பறின்ழம, கபணகளுக்கநான 
்்நாய்கள், ழசனஸ எனபபடும் பீனிச ்்நாய் என 
பலை ்்நாய்களுக்கு சித்த மருத்துவம் மடடு்ம 
்பநாதுமநானது. நீரிழிவு ் ்நாயில் ஆரம்ப கடடத்தில் 
முதல் 10 வருடங்களுக்குள் சித்த மருநதுகள் மடடு்ம 
்பநாதுமநானது. அதன் பின்னர, குணபபடுத்த 
முடியநாத நிழலையில் இருநதநால்தநான் ்வீன 
மருநதுகளின் துழண ்தழவபபடுகி்றது . 
புற்று்்நாழயப கபநாறுத்தவழர, ் வீன மருநதுகளுடன், 
சித்த மருநதுகழள இழணத்துப பயன்படுத்த 
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்வணடியுள்ளது. கடங்கு, சிக்கங்குனியநா, ம்லைரியநா, 
விஷக்கநாய்ச்சல்கள், ககநா்ரநானநா ்பநான்்ற 
்்நாய்களில், 80% ் ்நாயநாளிகழள சித்த மருநதுகழள 
மடடு்ம ழவத்து குணபபடுத்தலைநாம். மீதி 
்்நாயநாளிகளுக்கு ் வீன மருநதுகள் ் தழவபபடுகி்றது. 
இருநதநாலும், சித்த மருநதுகழளத் தீவிரமநான 
ஆரநாய்ச்சிகளுக்கு உடபடுத்தபபட ்வணடும் 
என்ப்த எனது கருத்து. இழத தமிைரகள் தநான் 
கசய்ய ்வணடும். உலைகின், ஒவ்கவநாரு இனமும் 
தனது  ப நா ர ம் ப ரிய  மரு த்துவ  அறிழவ 
முன்னிறுத்தித்தநான் இன்று தன் பலைத்ழத கநாடடுகி்றது. 
அகமரிக்கநா, ஐ்ரநாபபநா ்பநான்்ற முன்்னறிய 
் நா டு க ளி ல் ,  அ வ ர க ள து  ப நா ர ம் ப ரி ய 
மருத்துவமுழ்றகழள அழித்துவிடட கநாரணத்தநால், 
அவரகள் இன்று சீனநாவிடம் இருநதும் இநதியநாவிடம் 
இருநதும் மூலிழக மருத்துவ அறிழவ வநாங்க 
்வணடியிருக்கி்றது. என்வ தமிைரகள் தமிழ் 
மருத்துவத்ழதப  பநாதுகநாத்து உலைகுக்குச் 
கசநால்லை்வணடும். அதன்மூலை்ம தமிழுக்கும் 
தமிைரகளுக்கும் கபருழம ் சரும்.

கட்டு மருத்துவச் சிகிச்ரச என்ைகால் என்்னன்ன 
மருத்துவ முரைகரள இரைத்துக்ககாணடு மருத்துவம் 
்சயயப மபெகாகிறீர்கள்? இபபெடி சகாதித்துக ககாட்டியதைற்கு 
ஆைகாயச்சிகள், ஆதைகாைஙகள் இருககின்ைனவகா?

நீரிழிவு ்்நாயநாளி அ்லைநாபதி மநாத்திழர 
சநாபபிடுகி்றநார .  அ்லைநாபதி டநாக்டருக்கு 
கதரியநாம்லை்ய மூலிழக கஷநாயமும் குடிக்கி்றநார. 
இப்பநாது இரத்தத்திலுள்ள இனிபபின் அளவு 
்ன்்றநாகக் கடடுபபடடநால், ் வீன மருத்துவர தனது 
மநாத்திழரயநால்தநான் என்று நிழனத்து, அதன் 
அளழவக் குழ்றக்கி்றநார. ஒரு்வழள ்்நாய் 
கடடுபபடநாவிடடநால் தனது மருநது ்வழலை 
கசய்யவில்ழலை என்று நிழனத்து, அளழவ 
அதிகபபடுத்துவநார அல்லைது மருநழத மநாற்றுவநார. 
ஆனநால், ் ்நாயநாளி தநான்்தநான்றித்தனமநாக தனக்குத் 
கதரிநத அழனத்து மருத்துவமுழ்றகழளயும் 
தநானநாக்வ எடுத்துக்ககநாள்வநார. ஆனநால், சித்த 
மருத்துவரிடம் கசன்்றநால், உட்ன அழனத்து 
அ்லைநாபதி மநாத்திழரகழளயும் நிறுத்துங்கள் 
என்பநார. அல்லைது இரணழடயும் ்சரத்து 
சநாபபிடுங்கள் என்பநார. இங்கு ்்நாயநாளிக்கு எது 
்தழவகயன்பழத எவரும் முடிவு கசய்யும் 
நிழலையில் இல்ழலை. இது மிகவும் ஆபத்தநானது. ஒரு 
மருத்துவரதநான் ஒரு ்்நாயநாளிக்கு என்கனன்ன 
்தழவகயன்பழத முடிவு கசய்ய்வணடும். 
ஆனநால், இன்ழ்றய மருத்துவரகள், அவர சநாரநத 
மருத்துவத்ழதத் தவிர மற்்ற மருத்துவமுழ்றகழளப 
பற்றி கதரியநாமல் இருபபதநால், அவரநால் எநத 
முடிவும் எடுக்க முடியவில்ழலை. எநத இரணடு 
அல்லைது மூன்று மருநதுகழளச் ் சரத்துககநாடுத்தநால், 
்ல்லை விழளவு கிழடக்கு்மநா, அழத எபபடி 
க ண டு பி டி ப ப து ?  எ ழ த க ய ல் லை நா ம் 
்சரத்துக்ககநாடுத்தநால் ஆபத்து என்பழத எபபடி 
கணடுபிடிபபது? இதற்கநான ஆரநாய்ச்சிகள் இதுவழர 
மு ன் கன டு க் க ப ப ட வி ல் ழலை .  இ ந த 
ஆரநாய்ச்சிழயத்தநான் கூடடு மருத்துவ ஆரநாய்ச்சி 

என்கி்்றநாம். இபபடி ஒவ்கவநாரு ்்நாயநாளியின் 
்தழவக்்கற்ப பலைவழகயநான மருத்துவ முழ்றகளில் 
இருநது ்தழவயநானவற்ழ்ற எடுத்து, ஒ்ர 
் ் நாயநாளிக்குக் ககநாடுபபதுதநான் கூடடு 
மருத்துவமுழ்ற ஆகும். இதற்கு அறிவியல் பின்னணி 
்தழவபபடுகி்றது.

உதநாரணமநாக, இரு்வறு சமுதநாயத்ழதச் சநாரநத 
மக்கழள ்நாழள முதல் ஒருங்கிழணநது கூடடநாக 
இருக்க ் வணடும் என்று சடடம் ் பநாடடநால் அது 
்டக்கநாது. அ்த ்்ரம், இரு குழுவிலிருநதும் 
தனித்தனி மனிதரகள் (ஆ்ணநா, கபண்ணநா), 
ஒருவருக்ககநாருவர ்பசி, பைகி, பிடித்துப்பநாய் 
்ணபரநாக, கநாதலைரகளநாக, கணவன் மழனவியநாக 
ஆகமுடியும். இழதப்பநாலைத்தநான், ஒடடுகமநாத்த 

சித்த மருத்துவத்ழதயும், உடனடியநாக ்வீன 
மருத்துவத்துடன் ஒடடழவக்க முடியநாது. எங்கு எது 
்தழவ்யநா, அழத அங்கு ஒடட ழவபபதுதநான் 
கூடடு மருத்துவமுழ்ற, இதற்கு ஆரநாய்ச்சி 
்தழவபபடுகி்றது. ் வீன மருத்துவம்தநான் இப்பநாது 
mainstream மருத்துவமநாக இருக்கி்றது. இதனுடன், 
எநத மருத்துவமுழ்ற கலைக்க விரும்பினநாலும், 
அறிவியல் பின்னணி இல்லைநாமல் கலைக்க முடியநாது. 
அநத அறிவியல் ்பநாடடிதநான் இப்பநாது உலைகம் 
முழுதும் ்டக்கி்றது. இநதப ்பநாடடிழயக்கூட 
தமிைரகள் இன்னமும் புரிநதுககநாள்ளநாதது வருத்தம் 
அளிக்கி்றது. ஆயுர்வதத்தின் பஞ்சகரமநா மற்றும் 
மசநாஜ் வழககள் இன்று mainstream உடன் 
கலைநதுவிடடநாரகள். சித்தநாவின் ் யநாகநாழவ பிரித்து, 
கலைநதுவிடடநாரகள் .  சீன மருத்துவமநான 
அக்குபஞ்சழர கலைநதுவிடடநாரகள். இநதப 
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்பநாடடியில் தமிைன் சித்த மருத்துவத்ழதக் கலைக்க 
ழவக்க ் வணடும்.

கசன்ழனழயச் ் சரநத மழ்றநத ் வீன மருத்துவர  
கதய்வ்நாயகம் அவரகள், எயிடஸ என்்ற ்்நாய் 
இநதியநாவுக்கு வநத்பநாது, சித்தநாவில் உள்ள ரசகநதி 
கமழுகு, அமுக்கரநா சூரணம் மற்றும் க்ல்லிக்கநாய் 
்லைகியம், என்கி்ற மூன்று மருநதுக் கலைழவகழளயும் 
RAN therapy என்்ற கபயரில் ்வீன மருநதுகளுடன் 
இழணத்துப பயன்படுத்தி கவற்றி கணடநார. 
இழதப்பநாலை, ் கநாடடயத்ழதச் ் சரநத புற்று்்நாய் 
மருத்துவர சி.பி.்மத்யூ அவரகள், கவறும் ஆறு சித்த 
மருநதுகழள மடடும் ் வீன மருநதுகளுடன் கலைநது 
34 ஆணடுகள் பலை புற்று்்நாயநாளிகழளப 
ப ரி க ரி த் து ள் ள நா ர .  இ ந த  இ ரு வ ரு ம் 
மழ்றநதுவிடடநாரகள். ்மற்படி ஆரநாய்ச்சிகழளத் 
கதநாடரநது கசய்திருநதநால், இநத 9 சித்த 
மருநதுகளுக்குமநாவது உலைக அங்கீகநாரம் 
கிழடத்திருக்கும். இழவகழள உலைக அளவில், 
தமிைரகள் வியநாபநாரம் கசய்வதற்கநான வநாய்பபும் 
கிழடத்திருக்கும்.

ஆனநால், கூடடு மருத்துவமுழ்றயில், எநகதநத 
பநாரம்பரிய மருநதுகளுக்கு ஆரநாய்ச்சித் தரவுகள் 
இருக்கி்ற்தநா, அழவகள் மடடும் அடுத்த கடடத்துக்கு 
்கரநது கசல்லும். மற்்றழவ மூட்ம்பிக்ழககள் என்்ற 
அடிபபழடயில், வைக்ககநாழிநது ்பநாகும் 
என்பதுதநான் உணழம.

சித்தை மருத்துவம் உைக மககளிர்டமய பெைவச் ்சயய 
மவணடு்மன்ைகால் தைமிழ்�காடும் தைமிழர்களும் என்ன ் சயய 
மவணடும்?

முதலில் தமிழ்்நாடடுத் தமிைரகளிடம் சித்த 
மருத்துவம் குறித்த, விழிபபுணரவு கபருக ் வணடும்.

ஓழலைச் சுவடியில் இருக்கும் 6000 சித்த மருத்துவ 
நூல்கழளயும் அச்சில் ககநாணடுவர்வணடும். 
உலைகின் பலை கமநாழிகளிலும் சித்த மருத்துவ நூல்கள் 
கமநாழிகபயரத்து கவளியிடபபட ் வணடும்.

கவறும் 30 சித்த மருத்துவ நூல்க்ள ஒன்றிய 
அரசின் Drug and Co sme t i c  A c t -ன் கீழ் 
்சரக்கபபடடிருக்கி்றது. அநத 30 புத்தகங்களில் 
கசநால்லைபபடட மருநதுகழள மடடும்தநான் தயநாரித்து 
விற்பழன கசய்ய அனுமதி வைங்கபபடுகி்றது. 
தமிைக அரசு, 6000 புத்தகங்களுக்கும் அங்கீகநாரம் 
ககநாடுத்து, குழ்றநதபடசம் தமிைகத்துக்குள் தயநாரித்து 
விற்பழன கசய்யவநாவது அனுமதி ககநாடுக்க 
்வணடும்.

ஆயுர்வதம் இநதியநா மற்றும் உலைகம் முழுதும் 
ப ர ப ப  எ ன் கன ன் ன  மு ய ற் சி க ள் 
்மற்ககநாள்ளபபடடன்வநா, அத்தழன முயற்சிகளும் 
சித்த மருத்துவத்துக்கும் ்தழவ என்று ஒன்றிய 
அரழச தமிைக அரசு வலியுறுத்த ் வணடும்.

்கரளநாவில் ஆயுர்வதம் அரசின் துழண்யநாடு, 
சுற்றுலைநா மற்றும் உலைக வணிகச் சநழதயில் 
்கநா்லைநாச்சுகி்றது. அழதப்பநாலை, தமிைகத்திலும் 
சித்த மருத்துவச் சநழதயில் இடம்பிடிக்க திடடங்கள் 
தீடட ் வணடும்.

இநதியநாவின் ஒவ்கவநாரு மநாநிலைத்திலும், 
ஒவ்கவநாரு சித்த மருத்துவக் கல்லூரி அழமக்க 
ஒன்றிய அரசுக்கு தமிழ் மக்கள் அழுத்தம் ககநாடுக்க 
்வணடும்.

உலைகில் எங்ககல்லைநாம் தமிைரகள் இருக்கி்றநாரக்ளநா, 
அங்ககல்லைநாம் சித்த மருத்துவம் இருக்க ் வணடும். 
தமிைர விைநாக்களில் சித்த மருத்துவ அமரவு 
இருக்க்வணடும். தமிழ்ச் சங்கத்தில், சித்த மருத்துவ 
முகநாம்கள் ்டக்க ்வணடும். அநதநத ்நாடடு 
அரசின் உதவியுடன், அங்கு சித்த மருத்துவத்துக்கநான 
அங்கீகநாரம் கிழடக்க அவரகள் முயற்சி கசய்ய 
்வணடும்.

்வீன மருத்துவப பல்கழலைக்கைகங்களில், 
கல்லூரிகளில் சித்த மருத்துவத்துழ்ற கணடிபபநாக 
ஆரம்பிக்கபபட ் வணடும். அங்கு கூடடு மருத்துவ 
ஆரநாய்ச்சிகழள ் மற்ககநாள்ள ் வணடும்.

உஙகளது முன்னத்தி ஏர்கரளப பெற்றி...

பநாழளயில், சித்த மருத்துவம் படிக்கும்்பநா்த, 
உணழமயநான சித்த மருத்துவம் அத்தழனயும் 
கல்லூரிப பநாடத்திடடத்தில் வநது ்சரவில்ழலை 
என்பழதயும், அழனத்து BSMS டநாக்டரகளும் 
தி்றம்பட உருவநாக்கபபடவில்ழலை என்பழதயும், 
ஆரநாய்ச்சிகள்தநான் சித்த மருத்துவத்ழத உலைகறியச் 
கசய்ய ் வணடியழவ என்பழதயும் ் ன்கு உணரநது 
ககநாண்டன். அதனநால், மூலிழககள் அழடயநாளம் 
கநாணுதல், மருநது கசய்தல், வரமம், ் நாடி பநாரத்தல், 
சிலைம்பம், எலும்பு முறிவு கடடுதல் என பலைவற்றில் 
்தரநத ழவத்தியரகளிடம் ் தடி அழலைநது, கற்்்றன். 
மூலைச்சல் இரநா்ெநதிரன் ஆசநான், ்பரநாசிரியர 
கசநாரணமநாரியம்மநாள், ்பரநாசிரியர ்தவரநாென், 
பநாப்நாசம் சித்தநா டநாக்டர ழமக்்கல் கெயரநாஜ், 
பள்ளவிழள ்வலைபபன் ஆசநான், மூத்தநாருணணி 
கசல்லைத்துழர ஆசநான், கன்னியநாகுமரி அரசுனன் 
ஆசநான், முஞ்சிழ்ற சித்தநா டநாக்டர ் மநாகன் ரநாஜ்,  
மணவநாளக்குறிச்சி விஷழவத்தியர கிருஷணன் 
்நாயர, கசன்ழன கசங்குன்்றம் ஷணமுகம் ழவத்தியர, 
்கநாடடயம் புற்று்்நாய் நிபுணர டநாக்டர சி.
பி.்மத்யூ என, எணணற்்ற, குருமநாரகளிடம் பைகி 
கற்றிருக்கி்்றன். சித்த மருத்துவக் கல்லூரியில் 
்பரநாசிரியரநாக இருநத கசநாரண மநாரியம்மநாள்,  
்தவரநாென் மற்றும் மரிய்ெநாசப ஆகி்யநார 
என்மீது மிகுநத கவனகமடுத்தநாரகள். தமிழ்வழிக் 
கல்வி கற்்ற ் நான், உலைகத்கதநாடரபுகளுக்கநாக கல்லூரி 
கநாலைத்தில் 3 வருடம் கதநாடரநது Spoken English 
வ கு ப பு க் க ளு க் கு ச்  க ச ன் று  எ ன் ழன 
தயநாரபடுத்திக்ககநாண்டன். கடல் ்பநான்்ற சித்த 
மருத்துவத்ழத எபபடி உலைகறியச் கசய்வது, எபபடி 
பநாதுகநாபபது, என்னுழடய பங்கு என்ன, உலைகில் 
சித்த மருத்துவம் ஒரு தனி மருத்துவம் என்்ற 
அங்கீகநாரத்ழத எபபடி வநாங்கிக்ககநாடுபபது என 
பலை சிநதழனகளுடன் வநாழ்நது வருகி்்றன். 
இகதல்லைநாம் கசய்து முடிக்க என் ஆயுள் பத்தநாது. 
ஆனநால், ஆரம்பித்துவிடடநால், அடுத்த தழலைமுழ்ற 
அழதப பநாரத்துக்ககநாள்ளும் என்்ற ்ம்பிக்ழக 
எனக்கு இருக்கி்றது. =
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ஜன்னல்கள் க்நாறுங்கும் சத்தம் என்னநால் 
்கடக முடிநதது. இநத சத்தங்கழள மடடுபபடுத்த, 
குளிரூடடும் சநாதன வசதி என் வீடடில் கிழடயநாது. 
்நான் படுக்ழகயில் இருநது எழுநது விட்டன். 
இன்றிருக்கும் எனது வயழத ்நான் இன்னமும் 
எடடவில்ழலை என ்ம்ப விரும்புகி்்றன். அல்லைது 
என் கபற்்்றநாரின் வயழத எடடிவிட விரும்புகி்்றன். 
அல்லைது எனது மகனின் வயதுக்கு இ்றங்கிவிட 
விரும்புகி்்றன். தங்குமிடத்ழத கதரிவித்துவிடக் 
கூடநாது என்றும் ் நானும் அவளும்கூட ் ம்ப இயலைநாத 
ஒரு குரலில் அழனத்தும் ் ல்லைபடியநாக்வ உள்ளன 
என்்்ற அழனவரிடமும் கூ்ற்வணடும் என்றும் 
என் மழனவியிடம் கூறிவிடடழதக் கூ்ற 
விரும்புகி்்றன். கீ்ை சத்தம் அதிகமநாவழத இருவரும் 
்கட்டநாம். “ஏதநாவது துணி ழவத்து மூடு” என்று 
்நான் அவளிடம் கசநால்லிக் ககநாணடிருந்தன். 
”அழத விட நீங்க்ள உங்கழள துணியநால் 
மூடிக்ககநாள்வது ் ல்லைது” என்்றநாள் அவள்.

மின்சநாரம் இல்லைநாததநால் எனது அழலை்பசி 
கவளிச்சத்ழதப பயன்படுத்தி்னன். ஆடகள் 
மரபபடிகளில் தடதடகவன ஏறிவரும் சத்தம் 
ஏற்கன்வ ்கடகத் கதநாடங்கிவிடடது . 
உடனடியநாகப படுக்ழகயழ்றக் கதழவச் சநாத்தித் 
தநாழ்பபநாளிட்டன். பலை டநாரச் விளக்குகளின் 
ஒளிக்கற்ழ்றகளில் நிைல்கள் அங்கும் இங்கும் 
துள்ளிக்ககநாணடிருநதன. ”்நான் தநான்” என்்்றன். 
உரக்கக் கூ்றத்தநான் விரும்பி்னன். ஆனநால் 
குைநழதயின் விசும்பழலைப ்பநாலைத்தநான் 

சிறுகரதை ஜ�ாஹ்சின ஹமித்

்தடை பகோய்்தல்
்தமிழில : அப்்ப்ணசாமி

[Moth Smoke (Granta/FSG) and The Reluctant Fundamentalist (Penguin/
Harcourt) ஆகிய நூல்்களின் ஆசிரியராை தமாஹ்சின் ஹமித (Mohsin Hamid) 

லாகூரில் வாழ்கி்றார். 2007 புக்கர் பரிசுககுப் பரிநதுனரக்கப்படடவர். 
இக ்கன்த A Beheading எனும் ்தனலப்பில் கிராண்டா இ்தழ் 112இல் தவளியாைது.]

கவளிபபடடது. ”தழய கூறுங்கள். எல்லைநாமும் 
சரியநாகத்தநான் ் டக்கி்றது.”

்நான் தழரத்தளத்தில் இருக்கி்்றன். யநா்ரநா 
என்ழன உழதக்கி்றநாரகள். ழகயநால் அடிக்கி்றநாரகளநா, 
பிரம்பநால் அடிக்கி்றநாரகளநா என்்ற உணரச்சி 
இல்ழலை. என் வநாய் முழுவதும் ரணத் திரவம் 
வழிநதது. என்னநால் ஒரு வநாரத்ழதகூட ்பச 
முடியவில்ழலை. குமடடியது. ்நான்்றநாக மூச்சுவிட 
தநாழடகழள அகலைத் தி்றநதிருந்தன். முதுகுக்குப 
பின் என் ழககள் கடடபபடடுக் ககநாணடிருநதன. 
மின்சநார வயரகழள இழணக்கும் பழச ் நாடநாவநால் 
ழககள் பிழணக்கபபடுவழத உணரந்தன். நீங்கள் 
சிறுவனநாக இருக்கும் ் பநாது இழதப்பநான்்ற பழச 
்நாடநாவநால் கடன்னிஸ பநதின்மீது சுற்றிச் சுற்றி 
அழத இறுக்கமநாக்கி கிரிக்ககட பநதநாக மநாற்றிப 
பயன்படுத்தியிருபபீரகள். என்ழனக் குபபு்றப படுக்க 
ழவத்திருக்கி்றநாரகள். முகம் க்நாறுங்குவது ் பநான்்ற 
வலி. மயங்குவதற்கு முன் எபபடி்யநா கத்திவிட்டன்.

இரணடு ் பரகளுக்கு ் டுவில் இருந்தன். எனது 
இரணடு கக்கங்களிலும் தங்களது ழககழளச் 
கசலுத்தி முன் வநாசல் வழியநாக இழுத்துச் கசன்்றனர. 
எவ்வளவு ்்ரம் கடநதிருக்கி்றது என்பது 
கதரியவில்ழலை. இன்னமும் இருளநாகத்தநான் 
இருநதது. கதரு விளக்குகள் எரிநததன் மூலைம் 
மினசநாரம் வநதுவிடடழத அறிய முடிநதது. வநாசல் 
கநாவலைநாளி இ்றநது கிடநதநான். கிைவன், குறுகலைநாக 
உடல் மடங்கிக் கிடநதநான். அவன் முகம் கமலிநது 
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கநாணபபடடது. ் நாங்கள் தநான் அவன் படடினிக்குக் 
கநாரணம் என்பது ்பநாலை கிடநதநான். அவழனயும் 
ஏன் ககநான்்றநாரகள் என்பது எனக்கு ஆச்சரியமநாக 
இருநதது. அவன் உடலில் இருநது ரத்தம் 
வழிநதுள்ளதநா என்பழதத் ்தடி்னன். ஆனநால், 
அதற்கநான அவகநாசம் இல்ழலை.

அவரகள் ்நான்கு ்பர என்று நிழனக்கி்்றன். 
அவரகள் 81ஆம்ஆணடு மநாடல் தநாமிர வணண 
ககநாகரநால்லைநா வநாகனம் ழவத்திருநதனர. ்நான் 
சிறுவனநாக இருநத ்பநாது இது்பநான்்ற ஒரு 
மகிழுநழத ்நாங்களும் ழவத்திருந்தநாம். ஆனநால், 
இது ்மநாசமநான நிழலையிலிருநதது. அதன் 
பின்பக்கத்ழதத் தி்றநது என்ழன அதற்குள் 
திணித்தனர. என்னநால் எழதயும் பநாரக்கமுடியநாமல் 
இருநதது. எனது முகம் ஒரு பநாதி கசநாரகசநாரபபநான 
கநார விரிபபிலும் மறு பநாதி ஸகடபபினி டயரிலும் 
உரசிக்ககநாணடிருநதது. அதன் ரபபர என் மீது 
ஒடடிக்ககநாணடது. அல்லைது அதன் மீது ்நான் 
ஒடடிக்ககநாணடிருந்தன். வநாகனத்ழத இயக்கும் 
முயற்சி பலை தடழவகள் ்மற்ககநாள்ளபபடடன. 
அதன் அதிரவுகள் ் நான் பல் மருத்துவர சிகிச்ழசயில் 
இருபபழதப ் பநால் உணரத்தியது. அநத அதிரவுகள் 
என்ழனத் துன்புறுத்தின. அது ் மலும் அதிகமநாகப 
்பநாகி்றது என்பழத உணரநது அதற்்கற்ப மனழதச் 
சரிபபடுத்திக் ககநாணடு அதழனக் குழ்றபபதற்்கற்்ற 
தநதிரங்கழள மனதளவில் தயநாரபபடுத்திக் ககநாள்ள 
்வணடும்.

கநாய்ச்சல் அடிபபதநாக உணரகி்்றன். அதிக 
கவபபத்துடனநான ம்லைரியநா கநாய்ச்சல் 
கநாய்வது்பநாலை உடல் தூக்கித்தூக்கிப ்பநாடடது. 
இதனநால் தூக்கத்தில் இருநது விழித்துக்ககநாண்டன். 

அவரகள் என் மகழனக் ககநான்றுவிடவில்ழலை 
என்று ் ம்புகி்்றன். எனது மழனவி மற்றும் எனது 
கபற்்்றநாழரயும் ககநான்றுவிடவில்ழலை என்று 
்ம்புகி்்றன். அவரகள் என் மழனவிழய பநாலியல் 
வல்லு்றவுக்கு உள்ளநாக்கி இருக்கமநாடடநாரகள் 
என்றும் ் ம்புகி்்றன். அவரகள் எனக்கு என்னதநான் 
வழதகழள நிகழ்த்தியிருநதநாலும் இன்னமும் என் 
முகத்தில் திரநாவகம் கதளிக்கவில்ழலை என்றும் 
்ம்புகி்்றன். ் நான் சநாக விரும்பவில்ழலை என்்றநாலும் 
சநாவழதப பற்றி பயம் கிழடயநாது. சித்ரவழதக்கு 
உள்ளநாக்கபபடுவழதத்தநான் விரும்பவில்ழலை. இரு 
கடழடகழளக் ககநாணடு என் விழரபழபகள் 
்சுக்கபபடுவழத்யநா சிகரட கங்கினநால் என் கண 
இழமகள்  கரு க் கபபடுவழத்ய நா  ் நான் 
விரும்பவில்ழலை. இநத வநாகனப பயண்ம இறுதிப 
பயணமநாக அழமவழத விரும்பவில்ழலை. ஆனநால், 
இப்பநாது இதுதநான் சநாசுவதம் ஆக உள்ளது.

அவரகள் என்ழன பகல் கவளிச்சத்துக்குக் 
ககநாணடு வநதநாரகள். அவரகள் ்ன்்றநாக 
பருத்திருநதனர. என்ழனவிடப பருமனநாக. சுவரில் 
இருநது வணணங்கள் உதிரத்கதநாடங்கிய ஒரு 
வீடடுக்குள் என்ழனக் ககநாணடு கசன்்றனர. 
அங்குள்ள கழிவழ்றயில் அழடத்தனர. அங்கு 
ென்னல்கள் இல்ழலை. ஆனநால் சூரிய ஒளி உள்்ள 
வர ஒரு சிறிய துவநாரம் இருநதது. ஏற்கன்வ 
கடடுபபடுத்த முடியநால் சிறுநீர கழிநததநால் எனது 
கநால்களில் வழிநத சிறுநீர கநாய்நது இப்பநாது 
அரிக்கத் கதநாடங்கி இருநதது. ் நான் எநத சத்தமும் 
எழுபபவில்ழலை. ் நான் அங்கு அழமதியநாக அமரநது 
அவரகளுக்கு ஒத்துழைக்கத் கதநாடங்கி்னன். எனது 
கதநாழுழகழய நிழனவுக்குக் ககநாணடுவர 



நான சாக 
விரும்ெவில்்ே 

எனறாலும் சாவ்தப 
ெறறி ெயம் கி்ையாது. 

சித்ரவ்தககு 
உள்்ளாககபெடுவ்தத்தான 
விரும்ெவில்்ே. இரு 
கட்்ைக்்ளக பகாணடு 
என வி்ரப்ெகள் 
நசுககபெடுவ்தலயா 
சிகரட் கஙகினால் என 
கண இ்மகள் 

கருககபெடுவ்தலயா 
நான விரும்ெவில்்ே. 
இந்த வாகனப 
ெயணலம இறுதிப 

ெயணமாக அ்மவ்த 
விரும்ெவில்்ே. 
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விரும்பி்னன். ்நாம் அழனவரும் 
ஒன்றுதநான் என்பழத அவரகளுக்குக் 
கநாடட விரும்பி்னன். ஆனநால், 
மீ ண டு ம்  ஆ ப த் தி ல்  சி க் க 
வி ரு ம் ப வி ல் ழலை .  அ வ ர க ள் 
ப நா ர த் து வி ட ட நா ல்  த வ று 
கசய்தவனநா்வன் .  நிழலைழம 
இன்னமும் ்மநாசமநாகி விடும். ்நான் 
எனக்குள் கதநாழுழகழய முணு 
முணுத்தல் மடடும் ்பநாதும். ்நான் 
இழ்றபபற்்றநாளன் என்பழத அவரகள் 
எணணத் கதநாடங்கிவிடுவநாரகள்.

இருடடத்  கத நாடங்கியதும் 
அவரகள் மீணடும் வநதநாரகள். 
என்னநால் புரிநது ககநாள்ள இயலைநாத 
ஒரு கமநாழியில் அவரகள் ்பசினர. 
அது அரபு கமநாழி்யநா அல்லைது 
பநாஷ்தநா கமநாழி்யநா இல்ழலை. 
என்னவநாக இருக்கும்? கசச்கசன்யநா? 
ங்்கநாத்தநா என்ன கமநாழிதநான் அது? 
ங்்கநாத்தநா … அவங்ககல்லைநாம் யநாரு? 
என் கணகளில் இருநது கணணீர 
ககநாடடியது. அது ்ல்லைது. மிகவும் 
பரிதநாபகரமநாகப பநாரழவயில் படுவது 
்ல்லைதுதநான். ”ஐயநா!” என்னநால் எநத 
அளவுக்கு பணிவநாகப ் பச முடியு்மநா 
அநத அளவுக்கு மிகுநத பணிவுடன் 
்பசி்னன். “்நான் கசய்த தவறுதநான் 
என்ன? மன்்றநாடிக் ் கடகி்்றன்.” ஆனநால் என்னநால் 
உரிய முழ்றயில் எனது வநாழயத் தி்றநது ்பச 
முடியவில்ழலை. மிக, மிக கமதுவநாகப ்பசி்னன். 
குடிகநாரன் ்பச்சுப்பநாலைகூட ஒலித்தது. அல்லைது 
யநா்ரநா எனது ் நாக்ழக கவடடி விடடநாரக்ளநா…?

அவரகள் என்ழனக் கணடு ககநாணடதநாக்வ 
கதரியவில்ழலை. ஒருவன் முக்கநாலி மீது வீடி்யநா 
கநாமரநாழவப கபநாருத்திக் ககநாணடிருநதநான். 
மற்க்றநாருவன், கநார ் படடரி அளவில் இருநத ஒரு 
யுபிஎஸ சநாதனத்தில் விளக்குக்கநான பிளக்ழக 
கபநாருத்திக் ககநாணடிருநதநான். எனக்குத் கதரிநது 
விடடது. ஆனநால், எனக்கு இது ் வணடநாம். ் நான் 
இழத விரும்பவில்ழலை. ஒரு கவடடபபடும் ஆடநாக 
இருக்க ்நான் விரும்பவில்ழலை. ஒரு ்ல்லை கபரிய 
ஆடு ஒன்ழ்ற ஈத் கபரு்நாளுக்கநாக வநாங்கி இருந்தநாம். 
அப்பநாது ்நான் சிறுவன். பள்ளி முடிநது வநத 
பின்னர ்நான் தநான் அதற்கு இழர ககநாடுப்பன். 
ஒரு வநாரம் அது எங்கள் வீடடில் கடடபபடடிருநதது. 
இழலை, தழைகழளப பறித்துப ்பநாட ்வணடும். 
அப்பநாது என் ழககள் கணணிப்பநாய் விடும். அது 
ஒரு ்ல்லை ஆடு. ஆனநால் அதன் கணகளில் கழள 
இருக்கநாது. அக் கணகள் எனக்கு கரம்பப பிடித்தது. 
அது தனது தநாழடகழள பக்க வநாடடில் அழசத்து 
அழசத்து இழலை, தழைகழள கமல்லுவதும் 
பிடித்தது. அது ஒரு வீடடு வளரபபுப பிரநாணி ் பநாலை 
பைகியது. அது வளரபபுப பிரநாணி இல்ழலை. அதன் 

கநால்கள் சிறியதநாக இருநதது . 
கசங்கலின் மீது ஏறி நின்றுதநான் 
இழலைகழளத் தின்ன முடிநதது. என் 
கபற்்்றநார கூறியபடி ஒரு மனிதன் 
அழதத் திடலுக்கு அழைத்துச் கசன்று 
ஓதி, ஆணடவருக்கு பலி ககநாடுத்தநான்.

”இதப பநாருங்க .  அவ்வநாறு 
கசய்யநாதீரகள்.” ்நான் இப்பநாது 
ஆங்கிலைத்தில் ்பசி்னன். ஆனநால், 
அதற்கு ஒரு கபநாருளும் இல்ழலை. 
வநாரத்ழதகள் எபபடி்யநா தற்கசயலைநாக 
வநது விழுநது விடடன. என்னநால் 
அவரகழளத் தடுத்து நிறுத்த முடியநாது. 
கணணீழரப ்பநான்்றவரகள். ்நான் 
என்ழன ்நா்ன தணிக்ழக கசய்து 
ககநாள்கி்்றன். ்நான் மதம் குறித்து 
எழுதவில்ழலை. ்நான் எப்பநாது்ம 
ம த த் து க் கு  ம தி ப ப ளி த் து 
வநதிருக்கி்்றன். ்நான் ஏதநாவது 
தவறிழைத்திருநதநால் கசநால்லுங்கள். 
என்ன எழுதலைநாம் என்பழதச் 
கசநால்லுங்கள். ்நான் மீணடும் எழுத 
மநாட்டன். ் நான் எழுதுவழத நீங்கள் 
விரும்பவில்ழலை என்்றநால் இனி 
மீணடும் எழுத்வ மநாட்டன். அது 
எனக்குப பிரச்சழன்ய கிழடயநாது. 
அது எனக்கு முக்கியமில்ழலை. ்நாம் 
அழனவரும் ஒன்றுதநான். ்நாம் 

அழனவரும். உறுதியநாக!

்நான் வநாய் தி்றக்கநாதவநாறு எனது வநாழய 
ஒடடினர. வயிறு ்ன்்றநாகத் தழரயில் படும்படி 
என்ழனக் குபபு்றப படுக்க ழவத்தனர. பின்னநால் 
நின்்றவன் என் தழலை மயிழரப பிடித்து தழலைழய 
உயரத்தினநான். அவன் கசய்த கசய்ழக எனக்கு 
உடலு்றவுச் கசய்ழக்பநாலை இருநதது. என் மழனவி 
இன்னமும் உயி்ரநாடுதநான் இருக்கி்றநாளநா? ்நான் 
வநதபி்றகு அவளுடன் யநார படுக்ழகழயப 
பகிரநதிருபபநார? ஒருவரநா? பலை ்பரகளநா? அவள் 
அபபடி இல்ழலை என்று ்ம்புகி்்றன். அவள் 
இன்னமும் வநாழ்கி்றநாள் என்று ் ம்புகி்்றன். அவன் 
ழகயில் இப்பநாது நீளமநான கவடடுக்கத்தி 
இருபபழதப பநாரக்க முடிநதது. அவன் கநாமிரநாழவ 
்்நாக்கி ்பசிக் ககநாணடிருநதநான். ்நான் அழதப 
பநாரக்க விரும்பவில்ழலை. கணகழள மூடி்னன். ் நான் 
எழதயநாவது கசய்து அப்பநா்த எனது இதயம் 
கவடித்து விட ் வன்டும் என விரும்பி்னன். ் நான் 
இப்பநா்த ்பநாக ்வணடும். ்நான் இருக்க 
விரும்பவில்ழலை.

இப்பநாது அது எனக்குக் ் கடடது. எனது ரத்தம் 
பீறிடடுக் ககநாடடும் சத்தம். அது தழரயில் ் பனநா 
ழம ் பநாலை சிநதிக் கிடபபழதப பநாரக்க கணகழளத் 
தி்றக்கி்்றன். ்நான் கநாலியநாவதற்கு முன் ்நான் 
முடிவழதப பநாரக்கி்்றன். =



வலி
கைதவிடுககில் சிககி பதறுகிற சுண்டுவிரல்..

கைண்்வலி உறுததலில் ் கைதான இ்மகைள்..

ககைள்விசாதனம் பபாருததிய  கைாதுகைளின் ்வலி..

முழஙகைாலில் மு்ைதத கைட்டிபுண் ரணம்..

சநதனம் தட்வா பமாட்்ட மண்்டயின் எரிசசல்..

அறு்்வ சிகிச்ச பபாருட்டு ்வயிறு அறுதத ்வடு..

மூன்று நாட்கைள் ்வயிறு பிடிததிழுதது பசய்கிற அழிசசாட்டியம்..

விபததின் சிராய்ப்பில் அடுககுகைள் பதா்லநத கதால்கசதம்..

தண்டு்வடம் சுருகபகைன்று பிடிததிழுககிற அதிர்வு..

அதத்ன உணர்வுகைளும் பமாததமாய்

பமாழிபபயர்ககைப்பட்டது

நீ சிகநகைமறற ப்வறறு பார்்்வயில் முகைம் திருப்பி 

பிரியஙகை்ை கைழுவிகலறறியகபாது..

அழைப்பு
எதிர்பாராமல் பதாடுதி்ரயில் ஒளிர்நத எண் மின்னழுததம் கூட்டியது..

கைாலாதீதமானது உயிர்தபதழுநத அதிசயம்...

சிறு புன்ன்கைகயாடும் அழுததமான

முதததகதாடும் ஒருக்வ்ை முடிநதிருககைலாம்.. 

தன்மு்னப்்ப நீரூறறி ்வைர்தது

மரமாககியதில் பிரியஙகைள் எரியூட்டப்பட்டு

நாம் பபாசுஙகி நான் நீபயன

உருமாறிகபாகனாம்..

நிகைழ்வுகைள் பதா்லவினில் நகைர

கைாலம் பழுது பார்ககுபமன்கிற ப்வறறு

நம்பிக்கையும் கைடநது கபானது

எதறகு அ்ழததிருப்பாபயன பதரியவில்்ல..

்கைத்வறுதல் எனலாம்.. திரும்ப அ்ழககை ் தரியம் ்வரவில்்ல..

இரு்வருககுமி்டகய ்வைர்நதிருககிற

பமௌன பனிம்ல இறுகி நிறகிறது..

சிறு புன்ன்கையும் அழுததமான முததமும்

உபகயாகிககைபடாமல் துருப்பிடிதது

அப்படிகய தானிருககிறது..

தமயநதியாய் கைாததிருகககைன்.. 

அ்டயாைம் பதா்லநத நைனுககைாய்..

கவிதை ஆனந்த குமார்
vidaniru@gmail.com
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கவிதை ஈழபாரதி
jcinixon@gmail.com

பெண்பிளழளைகளின் கழிப்ெழை

முற்செடிகளும்

முறபுதர்களும் பார்த்து ஒதுங்குகின்றாம்

வாளி்�ாடு

சொலைல�ககடககினற்பாது

உடல்மயும் கணகள்

ஒதுங்கப்பானால

ஒவ்வாரு கிலைகைாய்

பரவிககிடககினறது

நானகு திலசெயும்

பார்த்பினபும்

அவரசெ்கதியில உடகார்ந்து

கழிகக்வணடியிருககிறது

ஒவ்வாரு நாளும்

இப்பா்தலைாம் அந்த கணகள்

உறங்கி� பினனர்தான

புறபபடுகின்றாம்

மைம்கழிகக.

(கைடநத முப்பது ஆண்டுகைளுககு கமலாகை தமிழகை முகைாம்கைளில் ்வசிககும் பபண்கைள் 
கைழிப்ப்ற ்வசதிகைள் இல்லாத கைாரணததால் திறநதப்வளி கைாடுகை்ைப்பயன்படுததி்வரும் இ்வர்கைள் 

சூழல் கைாரணமாகை இரவுகநரஙகைளில் இயற்கை உபா்தகைளுககைாகை 
ஒதுஙகு்வது க்வத்னககுரியது.)
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