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கைாக்கையில் வவளியாகும் கை்ை, 
கைவி்ை மற்றும் கைட்டு்ரகைளின் 
கைருத்துகைள், கைட்டு்ரயாளரகைளின் 

கைருத்ைாகும். கைாக்கையின் கைருத்ைாகைாது.

த்திரப்பிரதேசம், உத்திரகாண்ட், மணிப்பூர், 
தகாவா மற்றும் பஞசாப் உள்ளிட்்ட 5 
வ்டமாநிலஙகளில் ந்டந்து முடிந்ே சட்்டமன்றத் 
தேர்ேல்களில் 4 மாநிலஙகளில் பாஜக 

அதமாகவவற்றி வபற்றிருக்கி்றது. பஞசாப் மாநிலத்தில் பாஜக 
முழுமமயாக மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கி்றது. ஆனால் 
பாஜகவுக்கு கிம்டத்துள்ள இந்ே வவற்றி அவர்களுக்கு 
மகிழ்ச்சி அளிக்கவில்மல. மா்றாக, அவர்ேம் உ்றக்கத்மேத் 
வோமலத்ே வவற்றி எனறுோன பாஜகவின அரசியல் 
விமர்சகர்கள் வசால்கி்றார்கள்.

பாஜக வவற்றிவவற்்ற மாநிலஙகளில் படிப்பறிவு கும்றந்ே 
மக்கள் இருப்போகவும் அக்கட்சி தோற்றுப்தபான 
மாநிலத்தில் படிப்பறிவு நிம்றந்ே மக்கள் இருப்போகவும் 
ஒரு குறுக்குக்கணக்கு ஊ்டகஙகளில் விவாதிக்கப்படுகி்றது. 
படிப்பறிவுக்கும் வாக்களிப்புக்கும் எவ்விேத் வோ்டர்பும் 
இல்மல எனபமே வவளிப்படுத்திய க்டந்ேகாலத் தேர்ேல் 
முடிவுகளில் எத்ேமனதயா முனமாதிரிகள் இருக்கின்றன 
எனபமேக் கவனம் வகாள்ளதவண்டும்.

தேர்ேல் முடிவுகள் வவளியானேற்குப் பி்றகு வாக்களிப்பு 
மும்றயில் ந்டந்ே ேவறுகள் ஒவ்வவான்றாய் வவளிச்சத்துக்கு 
வந்துவகாண்டுள்ளன. உள்ளூர் தபாலீஸ், ராணுவம், தேர்ேல் 
அதிகாரிகள் உள்ளிட்்ட அரசமமப்புச் சட்்டக் காவலர்களின 
‘பலத்ே பாதுகாப்பு்டதனதய’ சிலபல அத்துமீ்றல்கள் 
ந்டந்திருப்பமேக் காட்சி ஊ்டகஙகள் காட்டிக் 
வகாண்டிருக்கின்றன. வாக்குச் சாவடிக்குள் வந்து விரலில் 
கருப்புமம பூசிக்வகாண்டு வாக்களிப்புப் வபட்டிக்கருகில் 
வரும்தபாது கண் முனனாதலதய அவரது வாக்கு 
தவவ்றாருவரால் வசலுத்ேப்படுகி்றது. வாக்களிக்க வந்ே 

சமூகநீதி சக்திகள் 
ககககோக்க கேண்டும்

உ

பத்து ஆண்டுககைாலப பபாராட்்டத்துககுப பிறகு 
கைாக்கை இை்ை வபாது நூலகைஙகைளுககு 

அனுபபி்வபபைற்கைான ஆ்ை கி்்டககைப வபற்றுள்ளது. 
நூலகை வாசகைரகைளி்்டபய கைாக்கை்யக வகைாண்டு 
வசல்வைற்கு உைவுகின்றவ்கையில் இைழுககு நூலகை 

ஆ்ை வைஙகியுள்ள ைமிழ்ாட்டு அரசுககும் வபாதுநூலகை  
இயககு்ருககும் இயககைத்தின் பைரவுககுழுவினருககும் 

கைாக்கையின் சாரபில் ் ன்றி்யத் வைரிவித்துக 
வகைாள்கிபறாம்.

- ஆசிரியர்
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மக்கள் அவர்கமள தநருக்குதநராய்ப் பார்க்கதவ 
அச்சப்பட்டுக்வகாண்டு குனிந்ேேமல நிமிராமல் 
வவளிதய வருவமேக் காணமுடிந்ேது. தமலும் பல 
கிராமஙகளில் வாக்களிக்க வாக்குச் சாவடிக்தக 
வரவி்டாமல் ேடுத்து அச்சுறுத்தியதோடு அவர்ேம் 
வாக்குகமளப் தபாட்டு முடித்ே அரசியல் எடுபிடிகள் 
அவரவர்ேம் வீடுகளுக்தக தபாய் அவரவர்ேம் விரலில் 
மமபூசிவிட்டு வந்ே வகாடுமமகளும் மக்களின 
வாக்குமூலஙகளாக வவளிவரத் வோ்டஙகியுள்ளன.

இருந்ோலும் சனாேனத்துக்கு எதிரான சமூகநீதி 
சக்திகளும் ஜனநாயக சக்திகளும் பிரிந்துநினறு 
தேர்ேல்களம் கண்்டதும் ஒவ்வவாரு தேர்ேலிலும் 
வாக்குகமளப் பிரிக்க சனாேன சக்திகளால் ஊட்டி 
வளர்க்கப்பட்டுவரும் சிலபல தேர்ேல்காலக் கட்சிகளின 
ஊ்டாட்்டமுதம தோல்விக்கான உண்மமயான 
காரணஙகளாக இருப்பமே மம்றக்கத் தேமவயில்மல. 
உத்திரப் பிரதேசத்தில் சுமார் 1000 வாக்குகளுக்குள் 100 
தவட்பாளர்களும் சுமார் 2000 வாக்குகளுக்குள் 200 
தவட்பாளர்களும் மண்மணக் கவ்வி இருக்கி்றார்கள் 
எனகி்ற புள்ளிவிவரஙகள் உண்மமயானால் 
எதிர்க்கட்சிகள் சுயபரிதசாேமன வசய்துவகாள்வது 
எவ்வளவு முக்கியம் எனபது புரியவரும்.

இந்தியாவிதலதய எந்ே மாநிலத்துக்கும் இல்லாே 
வபருமமயாகத் வோ்டர்ச்சியாய் இருபத்மேந்து 
ஆண்டுகள் ஆட்சிவசய்ே ஒரு இ்டதுசாரிக் கட்சி, 
விழுந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு தமலாகியும் ேமல 
தூக்கதவ முடியாமல் படுத்ே படுக்மகயாகக் கி்டப்பேற்கு 
யார் அல்லது எது காரணம் எனபமேயும், பகுஜன 
சமாஜ் கட்சி ஏன மூச்சுத்திணறிக்வகாண்டிருக்கி்றது 
எனபமேயும் ஆழமான புரிேலு்டன பரிசீலிக்க 
தவண்டும். இரண்டு கட்சிகளுதம எந்ே மக்களின 
ஆேரமவப் வபற்று ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்ேன 
எனபதும் எந்ே அதிகாரப் பசி மிக்கவர்கமள அருகில் 
மவத்துக்வகாண்டு ஆட்சிமய இழந்ோர்கள் 
எனபமேயும் ஒப்பீடு வசய்து பார்த்ோல்ோன அதிலுள்ள 
நுண்ணரசியல் புரியவரும்.

எனதவ, எதிர்வரும் நா்டாளுமன்றத் தேர்ேலில் 
சனாேன சக்திகள் முறியடிக்கப்பட்டு ஜனநாயக 
சக்திகள் எழுச்சிவப்ற தவண்டுமானால், அமனத்து 
ஜனநாயக சக்திகளும் முேலில் விட்டுக்வகாடுப்புகமள 
முனவனடுக்க தவண்டும்; கருப்பு, சிவப்பு, நீலம், பச்மச 
ஆகியமவ ஒனத்றாடு ஒனறு கலக்க தவண்டும்; ஒத்ே 
கருத்துள்ள சதகாேர சக்திகமளச் சமரசமினறி 
வளர்த்வேடுக்க தவண்டும்; வேளிந்ே, தேர்ந்ே தேர்ேல் 
உத்திகமள வகுக்க தவண்டும்; யார் வரதவண்டும் 
எனபமேவி்டவும்,  யார் வரக்கூ்டாது எனபதுோன 
இலக்காக இருக்கதவண்டும். இந்ேக் கருத்தியலானது 
கட்சிகளின ேமலவர்களுக்கு இருந்ோல் மட்டும் 
தபாோது. கட்சியின கம்டசித் வோண்்டர்வமர 
வகாண்டுதசர்க்க தவண்டும் .  இப்படியான 
அணுகுமும்றகமள இப்வபாழுதே வோ்டஙகிவி்ட 
தவண்டும். ேவறினால், ஜனநாயகம் ே்டம்மாறிப் 
பயணப்படுவமே எந்ேச் சக்தியாலும் ேடுக்க முடியாே 
அவலம் நம் கண்முனதன ந்டந்தேறும். =
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கல்லூரிகளில் பட்்டப்படிப்புப் பயிலும் வபாருளாோர 
மாணவர்களுக்குப் பணம் பற்றிய விளக்கஙகள் அளிக்கப்படும். பணம் 
எேற்குத் தேமவப்படுகி்றது எனபமேப் பல பணவியல் வபாருளாோர 
அறிஞர்கள் பின வருமாறு விளக்கியுள்ளனர்.

1. பரிமாற்்றத்திற்கான பணத்தேமவ (Transaction Motive) 2. 
முனவனச்சரிக்மக தநாக்கத்திற்காகப் பணத்மேத் திரட்டுவது (Precau-
tionary Motive) 3. பணத்மேச் தசமிப்பது (Store of Value) 4. ஊக 
தநாக்கத்திற்காகப் பணத்மேப் பயனபடுத்துவது (Speculative Motive)

இது தபானறு பல்தவறு விளக்கஙகள் பல்தவறு காலக்கட்்டஙகளில் 
பல்தவறு வபாருளாோர அறிஞர்களால் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. அறிஞர் 
காரல் மார்க்சு ஒருவர்ோன - “சரக்குகளின மதிப்மப அளவிடும் 
கருவிோன பணம்’’ என்றார். “சரக்குத் ோனாகதவா, ேனனும்டய 
முகவர் மூலமாகதவா, சரக்குகளின சுற்றியிக்கத்மே ந்டத்தும் பணிமய 
தமற்வகாள்வோல் பணமாகி்றது” என்றார் மார்க்சு.

முேலாளித்துவப் வபாருள் உற்பத்தி மும்றயில் சரக்குகள் 
வோழிலாளர்களின உமழப்பினால்ோன உருவாக்கப்படுகின்றது. 
வோழிலாளர்களுக்கு அளிக்க தவண்டிய உரிய ஊதியத்மே அளிக்காமல் 
அதிக அளவில் இலாபமாக முேலாளி பணத்மே எடுப்பமே மிமக 
மதிப்பு என்றார் மார்க்சு.

ஆனால், வபாருளாோர நூல்களில் வபாதுவாகச் சுட்்டப்படுகி்ற 
தமற்குறிப்பிட்்ட பணத்தின பணிகளில் அதிக அளவில் 
ஊகதநாக்கத்திற்காகப் பணம் பயனபடுத்ேப்படுத்துவமே முேலாளித்துவ 
அமமப்பு ஊக்குவிக்கி்றது. இேன ஒரு வடிவம்ோன பஙகுச்சந்மே. 
உலகில் முேனமுேலாக 1602இல் ்டச்சுக் கிழக்கிந்தியக் குழுமம் 
பஙகுச்சந்மே அமமப்மப உருவாக்கியது. பஙகுச்சந்மே உருவான 
காலத்திலிருந்து எழுவதும் வீழ்வதும் அேன இயல்பாகதவ 
அமமந்துவிட்்டது.

அறிவியல் தபரறிஞரான ஐசக் நியூட்்டனும் 1720தலதய இந்ே ஊக 
சூோட்்ட வணிகத்தில் ஈடுபட்டுப் வபரும் வோமகமய இழந்ோர். 
முேனமுேலாக இஙகிலாந்தின வேனக்டல் குழுமம் (Southsea Company) 
பஙகுச் சந்மே நூறு விழுக்காடு இலாபம் ேரும் குழுமமாக இருந்ேோல் 
முேலில் ஏழாயிரம் பவுண்டுகமள முேலீடு வசய்திருந்ோர். சில 
மாேஙகளிதலதய இனம்றய ரூபாய் மதிப்பில் 30 தகாடிக்கு தமல் 
இழப்மபச் சந்தித்ோர். அமசவுகமள அறிவியல் வழி அறிந்து வேளிந்து 
- “ஒவ்வவாரு விமசக்கும் சமமான தநரடியான எதிர்விமச உண்டு” 
என ஐசக் நியூட்்டன சுட்டினார். ஆனால், இந்ே அறிவியல் 
வபருமகமனதய பஙகுச் சந்மே ேடுமா்றச் வசய்துவிட்்டது எனபதுோன 

கட்டுரை  |  பேைாசிரியர் மு.நாகநாதன்

முற்றுரிமை சூதாட்ட முதலாளித்துவமும்
பங்குச் சநமத மைாசடிகளும்

அறிஞர் காரல் மார்க்சு 
ஒருவர்்ான் - “சரக்குகளின் 
மதிப்பை அளவிடும் கருவி்ான் 
பைணம்’’ என்்ார். “சரக்குத் 
்ானாகவவா, ் ன்னு்ைய 
முகவர் மூலமாகவவா, 
சரக்குகளின் சுற்றியிக்கத்்் 
நைத்தும் பைணி்ய 
வமற்்காளவ்ால் பைணமாகி்து” 
என்்ார்.



ஹர்்ஷத் மேத்்தா சித்்தா ் தாேகிருஷ்தா ஆனந்த் சுப்ேணியன்
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உண்மம . நட்சத்திரஙகளின அமசவிலிருந்து மற்்ற 
வபாருட்களின அமசவுகமள அறிவியல் வழியாக 
அ றி ய  மு டி ந் ே  எ ன ன ா ல் ,  ம க் க ளி ன 
மபத்தியக்காரத்ேனத்மே அறிந்து வகாள்ள 
முடியவில்மல எனக் கூறி ஐசக் நியூட்்டன மனம் 
வநாந்து தபானார்.

1907-1908ஆம் ஆண்டுகளில் வணிகக் குழுமஙகளின 
ஊக தநாக்கத்ோல் பஙகுகளின விமல வீழ்ச்சியானது 
50 விழுக்கா்டாகச் சரிந்ேது. இேன காரணமாகத்ோன 
அவமரிக்காவின மமய வஙகி உருவாக்கப்பட்்டது. 
அவமரிக்க மமய வஙகி பண பரிவர்த்ேமன 
வோ்டர்பாகவும், பஙகுச் சந்மேகளில் ஏற்படும் 
ம ா ற் ்றங கமளக்  கண்காணிக்கவும் ,  பல 
சட்்டஙகமளயும் ,  கட்டுப்ப ாடுகமளயும் 
நம்டமும்றப்படுத்ேத் வோ்டஙகியது. இேற்குப் 
பி்றகும் பஙகுச் சந்மேயில் சரிவுகமளத் ேடுக்க 
முடியவில்மல . 1929ஆம் ஆண்டு அவமரிக்காவின 
வால் வேரு (Wall Street) பஙகுச் சந்மே வபருமளவு 
வீழச்சி கண்்டது. அவமரிக்கப் வபாருளாோரம் வபரு 
வீழ்ச்சிமயச் (Great Depression) சந்தித்ேேற்கு இதுவும் 
ஒரு காரணம் எனச் சுட்்டப்பட்்டது.

1987ஆம் ஆண்டு நியூயார்க் பஙகுச் சந்மே வீழ்ச்சி 
நிதித்தும்றயில் வபரிய அதிர்வுகமள ஏற்படுத்தியது. 
சில நாட்களிதலதய பஙகுகளின மதிப்பு 25 
விழுக்காட்டிற்கு தமல் சரிந்ேது. இந்நிகழ்மவக் 
‘ கருப்பு  திஙகள் ’  எனப் பஙகுச்  ச ந்மே 
முேலீட்்டாளர்கள் குறிப்பிட்்டனர். மீண்டும் 
2010இல் பஙகுச் சந்மேயில் ஒரு சரிவு ஏற்பட்்டது. 
முேலாளித்துவ நாடுகளில் மட்டும் பஙகுச் சந்மே 
ஏற்்ற இ்றக்கஙகள் உள்ளன எனக் குறிப்பி்ட 
முடியாது.

ஏவனன்றால், புரட்சியாளர் மாதவாவின 
ேமலமமயில் 1949இல் வபாதுவும்டமம நா்டாக 
மலர்ந்ே மக்கள் சீனத்தில் முேலாளித்துவ அமமப்பின 
ஒரு நிதிக்கருவியாக அமமந்துள்ள பஙகுச் சந்மே 
சீனாவில் நுமழந்ேது வபரும் வியப்பாகும். ஷஙகாய் 
பஙகுச் சந்மேயில் 2015-2016 ஆண்டுகளில் 30 
விழுக்காடு சரிவுகள் ஏற்பட்்டன. ஏ்றக்கும்றய 1400 
குழுமஙகள் பஙகுச் சந்மேயிலிருந்து விலகின. 
ஆனால் இந்ேச் சரிவு வபரிய அளவிற்குச் சீனாவின 
வபாருளாோர வளர்ச்சிமயப் பாதிக்கவில்மல. 

இேற்குப் பினபும் சீனாவின ஆண்டு வபாருளாோர 
வளர்ச்சி 5 விழுக்காடு முேல் 6 விழுக்காடு இருந்ேது. 
சீன அரசு உ்டனடியாகக்  கடுமமயான 
ந்டவடிக்மககமள எடுத்ேோல்ோன சீனாவின 
பஙகுச் சந்மே வீழ்ச்சி கட்டுப்படுத்ேப்பட்்டது.

அவமரிக்காவில் 2020 வகாரானா வபருந்வோற்றின 
காரணமாகப் பஙகுச் சந்மேயில் சரிவு ஏற்பட்்டது. 
பல வபாருளாோர அறிஞர்கள் இந்ேச் சரிவினால் 
அவமரிக்கப் வபாருளாோரம் மீண்டும் 1930கள் 
தபால வீழ்ச்சியு்றலாம் என்ற கருத்மேயும் 
வவளியிட்்டனர். இந்ேப் பஙகுச் சந்மேயின வீழ்ச்சிப் 
பல நாடுகளின பஙகுச் சந்மேகளில் பினனம்டவுகமள 
ஏற்படுத்தியது.

குஜராத் மாநிலத்மேச் தசர்ந்ே ஹர்ஷத் தமத்ோ 
பஙகுச் சந்மே ேரகராக வாழ்க்மகமயத் வோ்டஙகி 
பஙகுச் சந்மே ேரகு நிறுவனம் ஒனம்ற உருவாக்கினார். 
இவர் சில ஆண்டுகளிதலதய வளர்ச்சியின 
உச்சத்திற்குச் வசன்றார். பினபுோன தமத்ோ பஙகுச் 
சந்மே தமாசடி வழியாகத் ேனது நிறுவனத்தின 
இலாபத்மே உயர்த்தினார் எனபது வேரிய வந்ேது. 
பல தேசிய மயமாக்கப்பட்்ட வஙகிகளின 
ேமலவர்கமளத் ேனது வசல்வாக்மகப் பயனபடுத்தி 
பஙகுகளின விமலமயச் வசயற்மகயாக உயர்த்தி 
நிதி தமாசடிகமளச் வசய்ோர். அனம்றய பிரேமர் 
நரசிம்மராவ் அவர்கமளச் சந்தித்து ரூபாய் ஒரு 
தகாடி நிதிமய தநரடியாக அளித்ேோகப் பிமணயில் 
வந்ே தபாது ஊ்டகஙகளுக்கு தமத்ோ வேரிவித்ோர். 
ஒனறிய அரசின புலனாய்வுத் தும்ற இவர் மீது 
வழக்குத் வோ்டர்ந்து நீதி மன்றஙகளின வாயிலாக 
நானகாண்டு சிம்றத் ேண்்டமனமயப் வபற்றுத் 
ேந்ேது. சிம்றயிதலதய அவர் இ்றந்து விட்்டார். 
ஆனால் அவர் வசய்ே நிதி தமாசடி 2020ஆம் ஆண்டு 
ரூபாய் மதிப்பில் 24000 தகாடி என மதிப்பி்டப்படுகி்றது.

1988ஆம் ஆண்டு இந்தியப் பஙகுச் சந்மேமயக் 
கண்காணிக்கப் பஙகுச் சந்மே ஒழுஙகாற்று மமயம் 
ந ா்ட ாளுமன்ற ச்  சட்்டத்தின  வழிய ா க 
அமமக்கப்பட்்டது (Securities and Exchange Board of 
India-SEBI) . ஹர்ஷத் தமத்ோ பஙகுச் சந்மே 
ஊழலுக்குப் பி்றகு 1992ஆம் ஆண்டு வசபி ஒரு 
சுயாட்சி அமமப்பாக மாற்்றப்பட்்டது. பஙகுச் 
சந்மே வோ்டர்பாக ஒழுஙகாற்று விதிமும்றகமள 
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வகுப்பே ற்கும் ,  த மல ாண்மம 
வசய்வேற்கும், தீர்ப்பு வழஙகுவேற்கும் 
இ ந் ே  அ ம ம ப் பி ற் கு 
அ னு ம தி ய ளி க் க ப் ப ட் ்ட து . 
இரு ப்பினும்  ப ஙகு ச்  ச ந் மே 
ஊழல்கமளப் வபருமளவிற்குத் ேடுக்க 
முடியவில்மல .

1 8 7 5 ஆ ம்  ஆ ண் டி லி ரு ந் து 
ஆசியாவிதலதய மிகப்வபரிய 
பஙகுச்சந்மேயாக மும்மப பஙகுச் 
சந்மே(BSE) இயஙகி வந்ேது. 1992ஆம் 
ஆண்டு தேசியப் பஙகுச் சந்மே (Na-
tional Stock Exchange) ேனியார்த் 
தும்றயால் உருவாக்க ஒனறிய அரசு 
அனுமதியளித்ேது.

இந்ேத் ேனியார்ப் பஙகுச்சந்மேயின 
வளர்ச்சிக்கு சித்ரா ராமகிருஷணா 
வபரும் பஙகாற்றினார் எனத் ேற்தபாது 
ஊழல் தமாசடி வழக்கில் அவர் 
மகோன பி்றகும் ஊ்டகஙகள் 
அவமரப் புகழ்வேற்கு எனன 
காரணம்? 2013ஆம் ஆண்டு தேசியப் 
பஙகுச்சந்மேயின தமலாண்மம 
இயக்குநர் மற்றும் முேனமமச் வசயல் 
அலுவலராகப் பேவி ஏற்்றதிலிருந்து 
அவர் மவத்ேதே சட்்டம் என்ற நிமல 
உருவானது. ேனக்கு, ஆனமிக குரு 
சிதரானமணி எனறும் இவர் 
இமயமமலயில் ேவம் புரிகி்றார் 
எனறும், அவரின அறிவுறுத்ேலின 
படிதய வசயல்பட்்டோகவும், பல 
முடிவுகமள எடுத்ேோகவும் சித்ரா 
ர ா ம கி ரு ஷ ண ா  ே ற் தப ா து 
வேரிவித்துள்ளார். தேசிய பஙகுச் 
சந்மே ேமலமம அலுவலகத்தில் 
பயனபடுத்ேப்பட்்ட உயர் வோழில்நுட்பக் 
கணினிகளுக்கு ரிக் தவேம், சாம தவேம் எனறும் 
வபயரிட்டுள்ளார் சித்ரா. தமலும், பஙகுச் சந்மேயில் 
மதிப்புள்ள பஙகுகள் எமவ, எந்ே நிறுவனத்தில் 
பஙகுகள் விமல உயரும் என்ற இரகசியஙகமள 
மினனஞசல் வழியாக இமயமமல சித்ே புருஷ 
தயாகியி்டம் வேரிவித்துள்ளார்.

இந்ே தயாகி யார்? இந்ே தயாகியின கல்வித் ேகுதி 
எனன? ஒனறிய அரசின புலனாய்வுத் தும்ற 
கடுமமயான மும்றயில் விசா ரமணயும் 
ந்டவடிக்மகயும் தமற்வகாண்்ட பி்றகு ஆனந்த் 
சுப்ரமணியம் ோன இந்ேச் சாமியார் எனக் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்்டது. சித்ரா ராமகிருஷணா, 
ஆனந்த் சுப்ரமணியத்து்டன பல நாடுகளுக்கும், 
வசஷல்சு தபான்ற பல தீவுகளுக்கும் சுற்றுலா வசனறு 
வந்துள்ளார் எனபதும் கண்்டறியப்பட்டுள்ளது. 
பஙகுச் சந்மே இரகசியஙகமள மினனஞசல் 
வழியாக முனனதர வவளிப்படுத்தியோல் பல 
ஆயிரம் தகாடி ரூபாய் இலாபத்மே ஈட்டியவர்கள் 
யார்? இேன வழியாகப் பல ஆயிரம் தகாடி 
இழப்புகமளச் சந்தித்ேவர்கள் யார்? ஒட்டு 
வமாத்ேமாக இந்திய நிதிச் சந்மே சந்தித்ே இழப்புகள் 

எத்ேமன ஆயிரம் தகாடிகள் எனபன 
இனறும் வவளி வராமதலதய உள்ளன. 
ஒனறிய அரசின புலனாய்வுத் தும்ற 
ே ான ா க  முன  வ ந் து  இ ந் ே 
தமாசடிகமளக் கண்டுபிடிக்கவில்மல 
எ ன ப து  உ ண் மம ய ா கி ்ற து . 
சிஙகப்பூமரச் தசர்ந்ே பஙகுச் சந்மே 
வணிகத்தில் ஈடுபடும் ஒரு வணிகர் 
இந்தியத் தேசியப் பஙகுச் சந்மேயில் 
தமாசடிகள் நம்டவபறுவமேச் வசய்தி 
ஊ்டகஙகளுக்குத் வேரிவித்ோர். இமே 
இந்ேச் வசய்தி ஊ்டகஙகளின 
ஆசிரியர்கள் சிஙகப்பூர் வணிகரின 
கருத்துகமள ஆய்வு  வசய்து 
த ம ா ச டி க ளு ம்  ஊ ழ ல் க ளு ம் 
ந ம ்ட வ ப ற் று ள் ள ன  எ ன த் 
வேரிவித்ேனர். இேற்குப் பி்றகுோன 
ஒனறிய அரசு காலம் ோமதித்து 
விசாரமணமயத் வோ்டஙகியது. 
முேலில் சாமியார் தபார்மவயில் 
வலம் வந்ே ஆனந்த் சுப்ரமணியம் 
மகது வசய்யப்பட்்டார். இேற்குப் பல 
ந ாட் கள்  பி ்றகு ே ான  சி த் ர ா 
ராமகிருஷணா மகது வசய்யப்பட்்டார்.

பஙகுச் சந்மே தமாசடிகளில் 
ஈடுபடுபவர்கள் வபரும் பஙகுச் சந்மே 
ேரகர்கதள. இவர்களுக்குப் பினனால் 
இ ரு ப் ப வ ர் க ள்  வ ப ரு ம் 
பணக்காரர்களும் உயர்நிமல 
அரசியல் ேமலவர்களும்ோன எனபது 
இனறும் வவளிவராே இரகசியமாகப் 
ப ா து க ா க் க ப் ப டு கி ்ற து .  ப ல 
வ ப ா ரு ள ா ே ா ர  அ றிஞ ர் க ள் 
க ட் டு ப் ப ா ்ட ற் ்ற  ச ந் மே ப் 
வபாருளாோரத்தில் ஏற்படும் ஊக 

வணிகதம இந்ே தமாசடிகள் எனச் சுட்டிக் 
காட்டியுள்ளனர்.

பஙகுச் சந்மே தமாசடிகமளத் ேனித்துப் பார்க்க 
முடியாது. அரசுத்தும்ற வஙகிகளில் நம்டவபறும் 
தமாசடிகள், நிதி நிறுவன தமாசடிகள் எல்லாம் 
ஒனத்ற ாவ்டானறு  வ ே ா்டர்பும்டயமவ . 
தேசியமயமாக்கப்பட்்ட வஙகிகளில் பல ஆயிரம் 
தகாடி ரூபாய்க் க்டன வபற்றுத் திருப்பிச் 
வசலுத்ோமல் ஐதராப்பிய நாடுகளில் மகிழ்ச்சியாக 
வலம் வரும் பல வபரு முேலாளிகள் வசய்ே 
தமாசடிகளும் இதில் அ்டஙகும்.

முேலாளித்துவ அமமப்பு மும்ற நிதித்தும்றயில் 
பல புதிய புதிய அமமப்புகமள உருவாக்கி 
வபாருளாோரத்தில் பல குழப்பஙகமள 
விமளவிக்கி்றது. அதில் ஒனறு ோன கிரிப்த்டா 
பணத்ோள்கள் ஆகும். பஙகுச் சந்மேக்குச் சமமான 
மும்றயில் இந்ே அமமப்பு மும்றயும் அதிக 
இ ல ா ப ங க ம ள ப்  வ ப ற் று த்  ே ரு வ ே ா க 
முேலீட்்டாளர்களி்டம் உறுதியளிக்கி்றது. ஆனால் 
இந்ே அமமப்பிலும் பல ஆயிரம் தகாடி இழந்ே 
பலர் இனம்றக்கு அரசுகளுக்குப் புகார்கமள 
அளித்து வருகின்றனர். இந்திய மமய வஙகி, 

பைங்குச் சந்் 
இரகசியங்க்ள 
மின்னஞசல் வழியாக 
முன்னவர 
்வளிபபைடுத்திய்ால் பைல 
ஆயிரம் வகாடி ரூபைாய் 
இலாபைத்்் 
ஈட்டியவர்கள யார்? 
இ்ன் வழியாகப பைல 
ஆயிரம் வகாடி 
இழபபுக்ளச் 
சநதித்்வர்கள யார்? 
ஒட்டு ் மாத்்மாக 
இநதிய நிதிச் சந்் 
சநதித்் இழபபுகள 
எத்்்ன ஆயிரம் 
வகாடிகள என்பைன 
இன்றும் ் வளி 
வராமவலவய உளளன. 
ஒன்றிய அரசின் 
புலனாய்வுத் து்் 
்ானாக முன் வநது இந் 
வமாசடிக்ளக் 
கண்டுபிடிக்கவில்்ல 
என்பைது உண்்மயாகி்து.



அம்தானி                      அ்தானி

2014இல் பைாஜக ் ்ல்மயில் வமாடி பிர்மராக வந்பி்கு சில குறிபபிட்ை 
குஜராத்தியர்களின் ஆதிக்கம்்ான் இநதியத் ் ்ாழில்களிலும் வணிகத்திலும் 
வமவலாங்கி முழு்மயான முற்றுரி்ம மு்லாளித்துவமாக மாறி உளளது. குறிபபைாக 
அ்ானி, அம்பைானி வபைான்் குஜராத்தியப ் பைருமு்லாளிகளின் எண்ணபபைடிவய 
அரசுத்து்் நிர்வாகம் நைக்கி்து.
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கிரிப்த்டா பணத்ோள்களில் முேலீடு வசய்ய 
தவண்்டாம் எனச் சில மாேஙகளுக்கு முனபு ஓர் 
எச்சரிக்மகமய விடுத்ேது. இேற்குப் பினபுோன 
ஒனறிய அரசு கிரிப்த்டா பணத்ோள்கள் இயஙகும் 
மும்றமயயும், அமமப்புகமளயும் ஒழுஙகு 
மும்றப்படுத்ேச் சட்்டஙகள் இயற்்றப்படும் என 
அறிவித்ேது. இனம்றய முேலாளித்துவ நிதி அமமப்பு 
மும்ற இந்திய அரசமமப்புச் சட்்டத்தின வழியாக 
உருவாக்கப்பட்்ட இந்திய மமய வஙகி உட்ப்டப் 
பல நிதி அமமப்புகளின அதிகாரஙகமளச் வசயல் 
இழக்கச் வசய்துள்ளது.

மும்மபயில் இருந்து வவளிவரும் அரசியல் 
வபாருளாோர வார இேழ் (12” June 2021), பஙகுச் 
சந்மேகளில் சிறு, குறு நடுத்ேர வோழில்கள் இ்டம் 
வப்ற அனுமதிக்கப்படுவதில்மல என ஒரு 
கட்டுமரமய வவளியிட்்டது. அக்கட்டுமரயில் சிறு, 
குறு, நடுத்ேர வோழில்கள் நாட்டின ஒட்டு வமாத்ே 
உள்நாட்டுப் வபாருள் உற்பத்தியில் மூனறில் ஒரு 
பஙமக வகித்து வருகின்றன. 11 தகாடி நபர்களுக்கு 
தவமல வாய்ப்புகமள வழஙகி வந்ேன. ஆனால் 
வகாரானா வபருந்வோற்றுக் காலத்தில் வபாருள் 
உற்பத்தியில் இத்தும்றயில் வபரும் வீழ்ச்சி ஏற்பட்்டது. 
இேன காரணமாகப் பல தகாடி நபர்கள் 
தவமலயிழந்ேனர். நடுத்ேர வருமானப் பிரிவினர் 
ஏமழகளாகி விட்்டனர். ஏமழகள் வறுமமயின 
பிடியில் சிக்கிக் வகாண்்டனர். எனதவ, சிறு, குறு, 
நடுத்ேரத் வோழில்கமளயும் பஙகுச் சந்மேயில் 
மூலேனம் திரட்டுவேற்கு வழிவகுக்க தவண்டும் 
எனக் குறிப்பிட்்டது.

இேன பி்றகுோன மும்மப பஙகுச்சந்மேயிலும் 
தேசியப் பஙகுச் சந்மேயிலும் சிறு,குறு நடுத்ேர 
வோழில்கள் மூலேனத்மேப் வபறுவேற்கு ஒரு ேனி 
அமமப்பு உருவாக்கப்படும் என ஒனறிய அரசு 
அறிவித்ேது. சிறு, குறு நடுத்ேர வோழில்கள் 
மூலப்வபாருட்களின விமலதயற்்றத்ோலும், சரக்கு 
தசமவ வரி விதிப்பாலும் நசிந்து தபாயின. 2021 
ஜூமலயில் வவளியிட்்ட அறிவிப்பிலும் ஒரு தகாடி 
ரூபாய் முேல் 25 தகாடி வமர மூலேனம் உள்ள சிறு, 
குறு, நடுத்ேரத் வோழில்கள் பஙகுச்சந்மேயில் ஈடுப்ட 
முடியும் என வமரயம்ற வசய்யப்பட்டுள்ளது.

5 இலட்சம் முேல் ஒரு தகாடி ரூபாய் வமர 
மூலேனத்தில் ஈடுபட்டு வரும் சிறு, குறு வோழில்கள் 
பஙகுச்சந்மேயில் இ்டம்வப்ற முடியாே நிமல 
உள்ளது. ஒனறிய அரசின வோழிற்வகாள்மககளால் 
இந்தியா விடுேமலப் வபற்்ற காலத்திலிருந்து வபரும் 
முேலாளிகளுக்தக எல்லா உேவிகளும் வசல்கின்றன 
எனப் பல அறிக்மககள் சுட்டுகின்றன.

தநரு பிரேமராக இருந்ே காலத்தில் கலப்புப் 

வபாருளாோரக் வகாள்மகயின வழியாகப் வபாதுத் 
தும்ற நிறுவனஙகளுக்கு முனனுரிமம அளித்ோர். 
ேனியார்த் தும்ற நிறுவனஙகள் அரசின வோழில் 
உரிமம அனுமதிமயப் வபற்று எவ்வாறு 
வசயல்படுகின்றன எனபமேயும் ஆய்வு வசய்ய 
முற்பட்்டார். ்டாக்்டர் ஆர்.தக.அசாரி ேமலமமயில் 
ஒரு குழுமவ அமமத்ோர். இவர் ஒனறிய அரசின 
திட்்டக்குழுவின ஆதலாசகராகப் பணியாற்றியவர். 
1964ஆம் ஆண்டு தநருவின மம்றவிற்குப் பினபு 
1967ஆம் ஆண்டு ேனது அறிக்மகமய ஒனறிய 
அரசுக்கு இக்குழு அளித்ேது. அவ்வறிக்மகயில்,

1. வபரிய வோழில் குழுமஙகள் ஒதர வோழிமலத் 
வோ்டஙகுவேற்குப் பல அனுமதி விண்ணப்பஙகமள 
அளித்து மற்்றவர்கள் வோழில் வோ்டஙகுவமேத் 
ேம்ட வசய்ேனர்.

2 .  முேலில் வருதவாருக்கு அனுமதியில் 
முனனுரிமம (First come first serve basis) என்ற 
அடி ப் பம்டயில்  அனுமதி  உ ரி ம ங க ள் 
வழஙகப்பட்்டன. புதுதில்லியில் ேஙகளின 
அலுவலகங கமள  மவ த்து க்  வ க ாண்டு 
விண்ணப்பஙகமள முேனமுேலில் அளித்து 
மற்்றவர்களின வாய்ப்புகமளத் ேட்டிப் பறித்ேனர்.

3.  இவ்விே வோழில் உரிமக்வகாள்மக இந்தியாவின 
எல்லாப் பகுதிகளும் வோழில் வளர்ச்சி அம்டய 
தவண்டும் என்ற இலக்கிமன சிமேத்துவிட்்டது.

4. உரிமம் அளித்ே பி்றகு முேலாளிகள் அந்ே 
உரிமஙகமள எவ்வாறு பயனபடுத்துகி்றார்கள் 
எனபமேக் கண்காணிக்கவில்மல. சில வபரும் 
வோழில் நிறுவனஙகள் அவர்களுக்கு வழஙகப்பட்்ட 
உரிமத்தில் அவர்களுக்கு வழஙகப்பட்்ட 
வோழில்களில் பாதி அளவில்கூ்ட வோ்டஙகவில்மல. 



பைங்குச் சந்் வீழ்ச்சியும் 
்பைாருளா்ார 
்நருக்கடியும் கைந் 
மூன்று 
நூற்்ாண்டுகளாகப பைல 
துயரங்க்ள நடுத்்ர 
மக்களுக்கும், ஏ்ழ 
மக்களுக்கும் ஏற்பைடுத்தி 
வருகின்்ன. உழவர் 
மு்ல் உ்ழபபைாளி வ்ர 
்பைரும் 
ஏற்்த்்ாழ்வுகளுக்கு 
இ்ையிலும், 
வறு்மயிலும் 
வாழ்கின்்னர். 
மு்லாளித்துவ 
முற்றுரி்ம அ்மபபு ஒரு 
சூ்ாட்ை அ்மபபு 
மு்்யாக (Casino 
Monopoly Capitalism) 
மாறி வருகி்து.
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எனச் சுட்்டப்பட்டுள்ளன. இத்ேமகய 
வசயல்பாடுகளால் இந்தியாவின 
வோழில் வளர்ச்சி தேக்க நிமலக்குச் 
வசன்றது என இக்குழுக் கண்்டறிந்ேது. 
அக்காலக்கட்்டத்தில் 1959 முேல் 1966 
வம ர  2 8  வ ப ரிய  வ ே ாழில் 
குழுமஙகள்ோன ஒனறிய அரசி்டம் 
இருந்து வோழில் உரிமஙகமளயும் பல 
சலுமககமளயும் வபற்்றன. இந்ேக் 
குழுமஙகளில் மா ர்வாடிகள் , 
குஜராத்திகள், பஞசாபிகள், பார்சிகள், 
வ ங க ா ளி க ள் ,  ம ர ா ட் டி ய ப் 
வபருமுேலாளிகள்ோன முனனிமல 
வகித்ேனர் . வேனனிந்தியர்கள் 
இவர்களுக்குப் பினபு ஏழாம் இ்டத்தில் 
இருந்ேனர். எனதவ, வ்ட இந்தியப் 
வபருமுேலாளிகள்ோன 80 விழுக்காடு 
அளவிற்குத் வோழில் தும்றயில் 
ஆதிக்கம் வசலுத்தினர். முற்றுரிமம 
முேலாளித்துவ அமமப்பு (Monopoly 
Capitalism) இந்தியாவில் உருவாவேற்கு 
காரணமாக இருந்ேனர்.

இமேத் ேடுப்பேற்கு ‘முேலாளித்துவ 
முற்றுரிமம ேடுப்புச் சட்்டம்’ (Monop-
olistic and Restrictive Trade Practice Act, 
1969) ஒனறிய அரசால் வகாண்டு 
வரப்பட்்டது. ஆனால் நம்டமும்றயில் 
இந்ே அமமப்பு வசயல்படுவேற்குத் 
ேம்டகமள முேலாளிகள் ேஙகளின 
அரசியல் வசல்வாக்கால் ஏற்படுத்தினர். சான்றாக, 
இந்ே ஆமணயத்தின ேமலவராக இருந்ே நீதிபதி 
மதுசூேனராவ் ,  ‘ ந ாஙகள் முேலாளித்துவ 
முற்றுரிமமமயக் கம்டப்பிடிப்பவர்கள் மீது 
ந்டவடிக்மக எடுக்க ேயாராக இருக்கித்றாம். ஆனால் 
ந்டவடிக்மக எடுப்பேற்கு அனுமதி அளிப்பதில்மல 
‘ (We are having teeth but not allowed to bite) என ஒரு 
மும்ற குறிப்பிட்்டார். தநருவின மம்றவிற்குப் பி்றகு 
முேலாளித்துவ முற்றுரிமம வபருமளவில் அரசியல் 
வசல்வாக்தகாடு வலிமம வப்றத் வோ்டஙகியது. 
உலக மயமாேல், ேனியார் மயமாேல், ோராள 
மயமாேல் வகாள்மக 1991 இல் நம்டமும்றக்கு வந்ே 
பி்றகும் பல பனனாட்டு, உள்நாட்டு முேலாளித்துவ 
நிறுவனஙகள் முேலீடுகமளச் வசய்யும் தபாது, 
எவ்விே வநறிமும்றகமளயும் அரசு விதிகமளயும் 
பினபற்்றவில்மல. 1969ஆம் ஆண்டு வகாண்டு 
வரப்பட்்ட முேலாளித்துவ முற்றுரிமமச் சட்்டம் 
மாற்்றப்பட்்டது. ேற்தபாது இேற்குப் பதிலாகப் 
தபாட்டி ஆமணயம் (Competition Commission) 
உருவாக்கப்பட்்டது. இந்ே ஒனறிய அரசின 
ஆமணயமும் முேலாளித்துவ முற்றுரிமமமயக் 
கட்டுப்படுத்ோமல் வசயலிழந்து இருக்கி்றது.

2014இல் பாஜக ேமலமமயில் தமாடி பிரேமராக 
வந்ேபி்றகு சில குறிப்பிட்்ட குஜராத்தியர்களின 
ஆதிக்கம்ோன இந்தியத் வோழில்களிலும் 
வணிகத்திலும் தமதலாஙகி முழுமமயான முற்றுரிமம 
முேலாளித்துவமாக மாறி உள்ளது. குறிப்பாக 
அோனி, அம்பானி தபான்ற குஜராத்தியப் 
வபருமுேலாளிகளின எண்ணப்படிதய அரசுத்தும்ற 

நிர்வாகம் ந்டக்கி்றது. இவர்கள் 
வசய்யும் தமாசடிகள் வவளி 
வருவதில்மல. 2019 வகாரானா 
வபருந்வோற்று காலத்தில் இந்ே 
குஜராத்தி முேலாளிகளின வசாத்தும் 
வசல்வமும் பல இலட்சம் தகாடிகளாக 
உயர் ந்துள்ளது .  எனதவோன 
முேலாளித்துவம் ஏற்படுத்தும் 
முரண்பாடுகமள முழுமமாக ஆய்வு 
வசய்து காரல் மார்க்சு, மூலேனம், 
மிமக மதிப்பு நூல்கமள உலகிற்கு 
வழஙகினார். மார்க்சு காலத்தில் 
இனறு தபால் பஙகுச் சந்மே 
வணிகத்தின ஆதிக்கம் இல்லாே 
தபாதும் “பஙகுச் சந்மே வணிகம் 
எனபது ஒரு சூோட்்டதம’’ எனத் 
திட்்டவட்்டமாக காரல் மார்க்சு 
குறிப்பிட்டுள்ளார்.

காரல் மார்க்சின மூலேனம், மிமக 
மதிப்பு நூல்கமள எனது மாமனார் 
க . ர ா . ஜமேக்னி ேனித்ேமிழில் 
வமாழியாக்கம் வசய்துள்ளார் . 
மூலேனம் 3ஆம் வோகுதி, இயல் 
30தில்,

“உமழப்பினால் வசல்வம் ஈட்டுேல் 
என்ற உண்மமமய அகற்றிவிட்டு 
அச்சூோட்்ட மும்றதய மூலேனச் 
வசல்வம் வபறும் வழி என்ற 
வ ப ா ய் த்தே ா ற் ்ற ம் 

உண்்டாக்கப்படுகி்றது. பச்மசயான வனமும்றக்குப் 
பதிலாகச் சூழ்ச்சி நிம்றந்ே அச்சூோட்்ட மும்றதய 
மூலேனச் வசல்வம் ஈட்டும் மும்ற என்ற தோற்்றமும் 
உண்்டாக்கப்படுகி்றது. இத்ேமகய கற்பமன பணச் 
வசல்வத்தில் ேனியாட்களின பணச்வசல்வத்தின 
வபரும் பாகம் இருப்பது்டன வஙகியாளர்களின 
மூலேனமும் உள்ளது’’ எனறு காரல் மார்க்சு 
குறிப்பிட்டுள்ளார். (மூலேனம் 3ஆம் வோகுதி, இயல் 
30, ‘பணமூலேனமும், உண்மம மூலேனமும்’-1, Mon-
ry Capital and Real Capital-1., க.ரா.ஜமேக்னி ,பக்.606)

பஙகுச் சந்மே வீழ்ச்சியும் வபாருளாோர 
வநருக்கடியும் க்டந்ே மூனறு நூற்்றாண்டுகளாகப் 
பல துயரஙகமள நடுத்ேர மக்களுக்கும், ஏமழ 
மக்களுக்கும் ஏற்படுத்தி வருகின்றன. உழவர் முேல் 
உமழப்பாளி வமர வபரும் ஏற்்றத்ோழ்வுகளுக்கு 
இம்டயிலும், வறுமமயிலும் வாழ்கின்றனர். 
முேலாளித்துவ முற்றுரிமம அமமப்பு ஒரு சூோட்்ட 
அமமப்பு மும்றயாக (Casino Monopoly Capitalism) 
மாறி வருகி்றது. இனம்றய ஒனறிய அரசு 
முேலாளித்துவ சூோட்்ட முற்றுரிமம அமமப்பிற்குப் 
பாதுகாவலனாகச் வசயல்படுகி்றது. ேனியும்டமம 
வசய்யும் வகாடுமமகளிலிருந்து விடுபடும் காலம் 
எப்தபாது எனபதே இனம்றயக் தகள்வி.

கைட்டு்ரயாளர : வசன்்னப பல்கை்லககைைகைப 
வபாருளாைாரத் து்றயின் முன்னாள் ை்லவர  மற்றும் 

ைமிழ ் ாட்டு மாநிலத் திட்்டககுழுவின் 
து்ைத்ை்லவராகைவும் பணியாற்றியவர.



கட்டுரை  |  க. ேழனித்துரை  |  gpalanithurai@gmail.com

சநமதச் 
சுனாமி

நா  ம் ் பைற்்க் கல்விவயா, விஞஞானவமா, ் ்ாழில் நுட்பைவமா, ் பைாருளா்ார வளர்ச்சிவயா நம்்ம 
இழக்கலாம், அ்் திரும்பை அந்ச் சமூகம் ் பைற்று விைலாம். அ்மிழந் வாழ்க்்க என்பைது ஆன்மா 
அற்் வாழ்வல்லவா?
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தை மிழகத்ேல் உள்ளாட்சிக்கு தேர்ேல் 
ந்டத்துவேற்தக உச்ச நீதி மன்றம் வமர வசல்ல 
தவண்டிய அரசியல் சூழல். உள்ளாட்சிக்குத் தேர்ேல் 
ந்டத்ோமல் இருப்பேற்கு ஆராய்ச்சி வசய்து காரணம் 
கண்டுபிடிக்கும் மாநிலம் ேமிழகம் என மால்கம் 
ஆதிதசஷய்யா ேன கட்டுமரயில் ஒருமும்ற 
குறிப்பிட்்டார் . நீண்்ட வநடிய நீதிமன்றப் 
தபாராட்்டத்திற்குப் பி்றகு கிராமப்பு்ற உள்ளாட்சிக்கு 
மட்டும் ஒருசில மாவட்்டஙகள் ேவிர்த்து தேர்ேல் 
ந்டந்ேது. பி்றகு அந்ே மாவட்்டஙகளுக்கும் தேர்ேல் 
ந்டந்ேது. ேற்தபாது நகர்பு்ற உள்ளாட்சிகளுக்கும் 
தேர்ேல் ந்டந்துவிட்்டது. தேர்ேல் ந்டந்ே மும்ற, 
தேர்ேமல அரசியல் கட்சிகள் சந்தித்ே மும்ற, அதில் 
மக்கள் எவ்வளவு வபாறுப்பு்டன குடிமக்கள் 
க்டமமகமளச் வசய்ோர்கள் எனபமே நம் 
ஊ்டகஙகள் மூலம் பார்த்தோம். கல்வி அறிவும், 
அறிவியலும், வோழில்நுட்பமும், வபாருளாோரமும் 
வளர்ந்து உயர்ந்ே நிமலயில் சமூக மற்றும் அரசியல் 
வசயல்பாடுகள் எல்லா நிமலயிலும் அ்றமிழந்ேோக 
இருப்பதும், சட்்ட வநறிமும்றகமளப் பு்றந்ேள்ளி, 
ோர்மீக அடிப்பம்டகமள ஒதுக்கி மவத்துவிட்டு 
வவற்றி ஒனத்ற குறிக்தகாள் எனறு வசயல்பட்டு 
மக்களாட்சிமய ஒவ்வவாரு நிமலயாக ோழ்நிமலக்குக் 
வகாண்டு வருகினத்றாம் என்ற உணர்வினறி நாம் 
அமனவரும் யார் மீோவது குற்்றத்மேச் சுமத்திவிட்டு 
வசயல்பட்டு வருகித்றாம். அ்றம் தபசும் அத்ேமன 
தபருக்கும் ஒரு விரக்தி. விரக்தியில் வீட்டுக்குள் 
இருப்போல் எந்ே மாற்்றமும் வந்து வி்டப்தபாவதில்மல 
எனறு வேரிந்தும் வாழா இருக்க கற்றுக் வகாண்த்டாம் 
எனபதுோன நாம் இனறு சந்திக்கும் தசாக நிகழ்வு. 
நாம் வபற்்றக் கல்விதயா, விஞஞானதமா, வோழில் 
நுட்பதமா, வபாருளாோர வளர்ச்சிதயா நம்மம 
இழக்கலாம், அமே திரும்ப அந்ேச் சமூகம் வபற்று 
வி்டலாம். அ்றமிழந்ே வாழ்க்மக எனபது ஆனமா 
அற்்ற வாழ்வல்லவா?

நாம் எவ்வளவு அ்றம் இழந்து அரசியல் 
வசயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகினத்றாம் எனபமே 
வபாது ஊ்டகஙகள் மூலமும், சமூக ஊ்டகஙகள் 
மூலம், நாம் வாழும் இ்டத்தில் ந்டக்கும் நிகழ்வுகள் 
மூலமும் அறிந்து வகாள்ளும்தபாது நாம் நம் 
சமூகத்மே  எஙதக  அமழத்துச்  வசனறு 
வகாண்டிருக்கித்றாம் எனபது நம்மம பேற்்றத்திற்கு 

உள்ளாக்குகி்றது. ஒரு காலத்தில் தேர்ேல் வசலவு 
எனபது லட்சஙகள் எனறு தபசப்பட்்டது. இனறு 
யாரும் அப்படிப் தபசுவது இல்மல. அமனவரும் 
தகாடிகளில் வசலவு வசய்துள்தளாம் எனறு 
வபருமமயாகப் தபசுகின்றனர். இதில் ஏமழகளும் 
கூ்ட தேர்ேலில் தபாட்டியிட்டு வவனறுள்ளனர் 
எனறு எழுதும்தபாது அவமர வவற்றிவப்ற 
மவத்ேவர் எனன வசய்ோர் எவ்வளவு வசலவு 
வசய்ோர் எனபமேயும் தசர்த்தே எழுதுகின்றனர். 
ஊ்டகஙகளில் வரும் வசய்திகளில் புமனவுகளுக்கு 
ஒரு இ்டம் ேந்து அமேக் கழித்து விட்டுப் பார்த்ோலும், 
தேர்ேலுக்கு தவட்பாளர்கள் வகாட்டியிமரக்கும் 
பணம் சாோரண அளவு அல்ல. பிரமிக்க மவக்கும் 
அளவுக்கு பணம் வகாட்்டப்பட்டிருக்கி்றது. எேற்காக 
இவ்வளவு பணம் இமரக்கப்படுகி்றது? வவற்றுக் 
வகௌரவத்திற்காக மட்டும் இருக்க முடியாது. ஏதோ 
ஒரு குறிக்தகாளு்டனோன அவ்வளவு பணமும் 
அள்ளி இம்றக்கப்படுகின்றன. அமேத்ோன பலர், 
இது ஒரு மூலேனம், அதிகாரத்திற்கு வந்ேபின 
இேமன மவத்து சம்பாதித்துக் வகாள்ளலாம் 
எனறுோன பலரும் பணத்மே தேர்ேலில் 
வகாட்டுகின்றனர் எனறு வாதிடுகின்றனர். இந்ேப் 
பணம் எஙதகயிருந்து வந்ேது எனறு அேன 
பினனணிமயப் பார்த்ோல், நமக்கு ஒனறு புரிந்து 
விடும், உமழத்துச் சம்பாதித்து வந்ேது அல்ல, 
உமழத்து சம்பாதித்ே பணத்மே இப்படி வசலவு 
வசய்ய யாருக்கும் மனமிருக்காது. இனறு நம்டவபறும் 
சந்மேப் வபாருளாோரத்தில் ேரகில் வந்ேது, அல்லது, 



ச  ந்்ப ் பைாருளா்ார காலத்தில் உருவாகும் பைணம் அரசியலுக்குள வநது ஒட்டு ் மாத்் அரசிய்ல, 
மற்றும் அரசாங்கச் ் சயல்பைாடுக்ள சந்்பபைக்கம் திருபபி ் வத்துவிட்ைது. 

இ  துவ்ர சமூக மாற்்ங்களுக்காக ் சயல்பைட்டு வந் நடுத்்ர வர்க்கத்்், அ்ன் ் பைாருளா்ாரத்்் 
உயர்த்தி ் ன் வமம்பைாடு பைற்றியும், ் ன் சுக வாழ்க்்க பைற்றியும் சிநதித்து ் பைரும்பைகுதி கவனத்்் சந்் 
பைக்கம் ஈர்க்க ் வத்து சமூக மாற்்ச் சிந்்ன்ய பு்ம் ் ளள ் வத்துவிட்ைது.
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இயற்மக வளத்மே சுரண்டியோல் வந்ேதுோன 
இவ்வளவு பணமும் எனபமே யாரும் மறுக்க 
இயலாது.

சந்மேப் வபாருளாோர காலத்தில் உருவாகும் 
பணம் அரசியலுக்குள் வந்து ஒட்டு வமாத்ே 
அரசியமல, மற்றும் அரசாஙகச் வசயல்பாடுகமள 
சந்மேப்பக்கம் திருப்பி மவத்துவிட்்டது. இேன நீட்சி 
எதுவாக இருக்கும் என்றால் சந்மேயில் பணம் 
மவத்திருப்பவர்கள் எப்தபாது தவண்டுமானாலும் 
கம்வபனி ஆரம்பிப்பது தபால் அரசியல் கட்சிகமளத் 
வோ்டஙகி மக்களின வாக்குகமளப் வப்ற முடியும். 
தகரளத்தில் அப்படி அரசியல் கட்சிகள் ேஙகள் 
இ்டத்மே ஒரு கம்வபனி ஆரம்பித்ே வோண்டு 
நிறுவனத்தி்டம் விட்டுவிட்்டன. அேன விமளவு 
அடுத்ேத் தேர்ேலில் அந்ே கம்வபனியின வோண்டு 
நிறுவனம் நானகு ஐந்து உள்ளாட்சி மன்றஙகமள 
பிடித்துவிட்்டது. ேமிழகத்திலும் தகாயமுத்தூர் 
மாவட்்டத்தில் தமாப்தபரி தபரூராட்சிமய ஒரு 
வோண்டு நிறுவனப் பிரதிநிதிகள் பிடித்துவிட்்டார்கள்.

இனறு  அ ர சி யல்  க ட் சி கள்  ே ங கள் 
வசயல்பாடுகளுக்கும், தேர்ேலுக்கும் சந்மேயி்டமிருந்து 
ோன பணம் வபற்றுச் வசயல்படுகின்றன. சந்மே 
ோராளமாக எந்வேந்ேக் கட்சிகள் வவற்றி வாய்ப்பு 
உள்ளதோ அந்ேக் கட்சிகளுக்குப் பணத்மே அள்ளிக் 
வகாட்டுகின்றன. எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் ஓரளவு 
பணம் ேந்து ஒட்டுவமாத்ேத் தேர்ேமல சந்மே ேன 
கட்டுப்பாட்டிற்குள் மவத்துக் வகாள்கின்றது. 
ஆனால் ஒரு சில கட்சிகள் மட்டும், ோஙகதள 
கம்வபனிகளாக மாறி வசயல்பட்டு வருகின்றன. 

இந்ே அரசியலில் வபரும்பகுதி கவனம் ேஙகள் 
நிறுவனப் பாதுகாப்பும், நிறுவன தமம்பாட்டுச் 
வசயல்பாடுகளில் இருப்போல் மக்கள் பிரச்சிமனகள் 
குறிப்பாக ஏமழப் பிரச்சிமனகள் பின ேள்ளப்பட்டு 
சந்மே விரிவாக்கச் வசயல்பாடுகளுக்குத் தேமவயான 
அரசியமல அரசியல் களத்தில் அரசியல் கட்சிகள் 
வசய்கின்றன. அரசுக் கட்டிலில் அமர்ந்திருக்கும் 
கட்சி அல்லது கட்சிகள் வகாள்மககமள, சந்மே 
காட்டும் வழியில் உருவாக்கிக் வகாடுத்துக் 
வகாண்டுள்ளன. இஙகுோன அரசியல் அறிவியல் 
வல்லுனர்கள் ஊழல் எனபது வகாள்மகயிலும் 
வந்துவிட்்டது என ஆய்வுகள் மூலம் பல நாடுகளில் 
ந்டந்ே வகாள்மக ஊழமல தகாடிட்டுக் 
காட்டுகின்றனர். இந்ே அத்ேமன வசயல்பாடுகமளயும் 
வபாருளாோர வளர்ச்சி என்ற வபரும் விவாேத்மே 
அரசியல் கட்சிகள் மூலம் மக்களி்டம் முனவனடுத்து 
மக்கமள நுகர்வுக் கலாச்சாரத்திற்குள் நுமழத்து, 
ஒரு நுகர்வு மயக்கத்தில் சந்மே மவத்துள்ளன. 

அரசியல் கட்சிகமள அோவது வகாள்மக தகாட்பாடு 
சார்ந்து விவாதித்து மக்கள் மத்தியில் சிந்ேமனமய 
உருவாக்கிடும் நிமலக்கு வந்ோல், அக்கட்சிகமள 
மக்கள் மத்தியில் வசல்வாக்மக இழக்கச் வசய்யும் 
பணிகமளயும் சந்மே வவற்றிகரமாக ேன 
பணபலத்தின மூலம் வசய்து வருகின்றது. இந்ே 
நிமலயில் இதுவமர சமூக மாற்்றஙகளுக்காக 
வசயல்பட்டு வந்ே நடுத்ேர வர்க்கத்மே, அேன 
வபாருளாோரத்மே உயர்த்தி ேன தமம்பாடு 
பற்றியும், ேன சுக வாழ்க்மக பற்றியும் சிந்தித்து 
வபரும்பகுதி கவனத்மே சந்மே பக்கம் ஈர்க்க மவத்து 
சமூக மாற்்றச் சிந்ேமனமய பு்றம் ேள்ள 
மவத்துவிட்்டது.

வாக்குகள் சந்மேப்படுத்ேப்பட்்ட நிமலயில் 
கம்வபனியின வபாருள்களுக்கு எதிர்காலம் சந்மே 
நிர்ணயிப்பதுதபால, வாக்காளர்களின முடிவுகளும் 
சந்மேயால் நிர்ணயிக்கப்ப்டப் தபாகி்றது என்ற 
நிமலயில் அரசியல் கட்சிகள் ேஙகளின தவர்கமள 
இழந்து வருவமே உணர்ந்து பமழய கட்சிக் 
வகாள்மககமள மீண்டும் மக்கள் மத்தியில் வகாண்டு 
வசல்ல முயல்கின்றன. அந்ேச் வசயல்பாட்ம்ட 
கட்சிகளில் உள்ள கருத்தியலாளர்கள் மூலம் 
முனவனடுக்கின்றது. அந்ே கட்சிக் கருத்தியல் 
வாதிகளால், கட்சியின கருத்தியமல நவீனப்படுத்தி 
காலத்தின மாற்்றத்மே பினபுலத்தில் மவத்து, 
வசயல்ப்ட புதிய வழிமும்ற காணத் வேரியாே 
காரணத்ோல் பழமமக்குள் நினறு வகாண்டுள்ளனர். 
கரு த்தியமல  முனவனடுக்க  முடியாமல் 
திணறுகின்றனர். அத்து்டன அறிவு ஜீவிகமள 

ேஙகள் வசயல்பாடுகளில் உள்வாஙக இயலாமல் 
வசயல்படுவது, ோஙகள் வசயல்பட்டு மக்கள் 
சிந்ேமனயில் உருவாக்க தவண்டிய ோக்கஙகமள 
அரசியல் கட்சிகள் உருவாக்க இயலாமல் வபரும் 
தசாேமனமயச் சந்தித்து வருகின்றன. இந்ே 
பினனம்டவுகமள சரிவசய்ய சமூக ஊ்டகஙகள் 
மூலம் ேஙகள் கட்சிக்கும், கட்சித் ேமலவருக்கும் 
புமனவுகள் மூலம் வலுச் தசர்க்க முமனகின்றனர். 
அடிப்பம்டயில் அரசியல் கட்சிகள் மக்களின 
உணர்தவாடும் வசயதலாடும் இமணந்து வசயல்பட்்ட 
நிமலதபாய் கம்வபனிகள் வபாருள்கமள 
சந்மேப்படுத்துவது தபால், கட்சிகள் ேன 
ேமலவர்கமள சந்மேப்படுத்திக் வகாண்டு, வபரும் 
பணத்மே அரசியல் வசய்வேற்கும், தேர்ேமலச் 
சந்திப்பேற்கும் வசலவழிக்கின்றன. அரசியல் 
கட்சிகள் ேன கட்சி உறுப்பினர்களின உயிதராட்்டத் 
வோ்டர்பிலிருந்து துண்டித்துக் வகாண்டு விட்்டன. 
அேன விமளவுோன கட்சிச் வசயல்பாடுகமள 



அ  ரசியல் கட்சிகள மக்களின் உணர்வவாடும் ் சயவலாடும் இ்ணநது ் சயல்பைட்ை நி்லவபைாய் 
கம்்பைனிகள ் பைாருளக்ள சந்்பபைடுத்துவது வபைால், கட்சிகள ் ன் ் ்லவர்க்ள சந்்பபைடுத்திக் 
்காண்டு, ் பைரும் பைணத்்் அரசியல் ் சய்வ்ற்கும், வ்ர்்்லச் சநதிபபை்ற்கும் ் சலவழிக்கின்்ன.

ச  மூகத்திற்கான அடிபபை்ை மாற்்ங்க்ள வநாக்கி அரசியல் ் சயல்பைாடுக்ள ் மயபபைடுத்்ாமல் அன்்ாை 
நிகழ்வுகளில் வநரத்்்ச் ் சலவழித்து வாழ்்வக் கழிக்கும் சூழ்லத்்ான் அ்னத்துத் ் ளத்திலும் பைார்த்து 
வருகின்வ்ாம்.
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கட்சிக்காரர்கள் வசய்வேற்குப் பதிலாக , 
கம்டக்காரர்கள் வகாடி ஊனறுவதிலிருந்து, 
சுவவராட்டி ஒட்டும் வசயல்கள் வமர வசய்து 
வருகின்றன. அது மட்டுமல்ல கட்சிக்காரர்கள் 
கட்சிச்  வசயல்ப ாடுகளில் உணர்வு்டன 
வ ச ய ல் ப டு வ ே ற் கு ப்  ப தி ல் ,  க ட் சியின 
ப ா ர் மவ ய ா ள ர் க ள ா க  ம ா றி ,  அ ந் ே ச் 
வசயல்பாடுகளுக்கும் கட்சி வசலவழிக்க தவண்டிய 
சூழலுக்குத் ேள்ளப்பட்டுள்ளன. கட்சிக்கும் கட்சி 
உறுப்பினர்களுக்கும் உள்ள இந்ே உயிதராட்்டமில்லாே 
வோ்டர்புோன கட்சித் ேமலமமமய வோண்்டர்கள் 
மீது மவக்கும் நம்பிக்மகக்குப் பதிலாக பணத்தின 
வலிமமயின மீதும், ேனமன சந்மேப்படுத்தும் 
அரசியல் வணிக நிறுவனத்தின மீதும் நம்பிக்மக 
மவக்கச் வசய்துள்ளது. இந்ே நிமலயில், சூழல் 
எனபது அடிப்பம்டயில் மக்களாட்சி நம்டவபறும் 
நாட்டில் மக்களாட்சி அரசியலுக்தக புதிய 
சவால்கமள உருவாக்கியுள்ளது. இமேச் சமாளிக்கும் 
வல்லமம இனம்றய அரசியல் கட்சிகளி்டம் 
இருப்போகத் வேரியவில்மல.

மக்களாட்சி நம்டவபறும் நாட்டில் மக்கள் 
பிரச்சிமனகள் பூோகரமாக  வவடித்துக் 
கிளம்புகின்றன. காரணம் ஒரு பக்கத்தில் 
வபாருளாோர வளர்ச்சி, மற்வ்றாரு பக்கம் 
இயற்மகமய அழித்து பாழ்படுத்திக் வகாண்டிருக்கி்றது. 

அேன ோக்கம் ஏமழமக்களின தமல் விழுகின்றது. 
இரண்்டாவது, அம்டந்ே வபாருளாோர வளர்ச்சி 
அமனத்துத் ேரப்பு மக்களுக்கும் வசனறு தசராமல் 
இம்டத்ேரகர்கள் மகயிலும் நடுத்ேர வர்க்கத்தின 
மகயிலும் சிக்கிக் வகாண்டுள்ளது. இந்ே நடுத்ேர 
வர்க்கமும் அரசியல் கட்சிகளும் மக்கமள 
மாற்்றத்திற்கான வசயல்பாட்டுத் ேளத்திற்கு 
வகாண்டுவர முடியாமல், தமய்ப்பு அரசியலில் 
இ்றஙகிவிட்்டன. இேன விமளவுோன இனறு மக்கள் 
அரசியல் கட்சிகள் மீதும் அரசாஙகத்தின மீதும், 
அரசாஙக நிறுவனஙகளின மீதும், மக்களால் 
தேர்ந்வேடுக்கப்பட்்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் மீதும் 
நம்பிக்மக இழந்து விட்்டனர் எனபமே வோ்டர்ந்து 
ஆய்வுகள் மூலம் இரண்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனஙகள் 
சி.எஸ்.எஸ் மற்றும் என.சி.இ.ஏ.ஆர் வேரிவித்து 
வருகின்றன. ஒரு காலத்தில் ேரவுகள் அடிப்பம்டயில் 
வந்து விழும் ஆய்வு அறிக்மககளின கருத்துக்கமள 
முனவனடுத்து புதிய சிந்ேமனச் சூழமல 
உருவாக்குவார்கள் வபாதுச் சிந்ேமனயாளர்கள். 
இனறு அவர்கமள அரசாஙகதம வாய் தி்றக்காமல் 
பூட்டி மவத்துவிட்்டது. அந்ேப் பணிமய கட்சி 

சார்ந்து வசயல்படும் கட்சிக் கருத்தியலாளர்கள், 
வபாதுக் கருத்தியலாளர்கள் தபால் கட்சிகமள 
ஆேரித்து ோய்வமாழியிலும், ஆஙகிலத்திலும் 
புத்ேகஙகள் எழுதி கட்சிகளுக்கு உேவி வசய்து, 
அப்பணியில் ேஙகள் வாழ்வாோரத்மே உறுதி 
வசய்து வகாண்டு விட்்டனர். இமவ அமனத்திற்கும் 
காரணமாக மக்களின விழிப்பற்்ற அரசியல் 
வசயல்பாடும், வாக்குகமள வணிகம் வசய்யும் 
தபாக்கும் இருப்போக மக்கமளக் குற்்றவாளிக் 
கூண்டில் நிற்க மவத்து விவாேம் வசய்கினத்றாம். 
8% வபாருளாோர வளர்ச்சி நாடு அம்டந்ேதபாது 
80 தகாடி மக்களின உணவுப் பாதுகாப்மப வபாது 
வினிதயாகக் கம்டகள் மூலமாக மத்திய அரசு 
வசய்ய தவண்டிய சூழல் இருப்பேற்கு யார் காரணம் 
எனபேமன விவாதிக்க யாரும் ேயாராகவில்மல. 
ஒரு குறிப்பிட்்ட வர்க்கச் சுகதபாக வாழ்க்மகக்கு 
வபரும்பகுதி மக்கமள வாக்காளராகவும், 
பயனாளியாகவும், நுகர்தவாராகவும் மனுோரராகவும் 
மட்டுதம மவத்து, திட்்டஙகள் எனக் கூறி, எதோ 
சில உேவிகமள அரசு வசய்து வருகின்றது.

சமூகத்திற்கான அடிப்பம்ட மாற்்றஙகமள 
தநாக்கி அரசியல் வசயல்பாடுகமள மமயப்படுத்ோமல் 
அன்றா்ட நிகழ்வுகளில் தநரத்மேச் வசலவழித்து 
வாழ்மவக் கழிக்கும் சூழமலத்ோன அமனத்துத் 
ேளத்திலும் பார்த்து வருகினத்றாம். அடிப்பம்ட 

மாற்்றத்திற்கான, அடிப்பம்டச் வசயல்பாடுகமள 
தநாக்கி நம் அரசியலும் நகரவில்மல, நம் சமூகமும் 
நகரவில்மல. அமனவரும் நுனி மரத்தில் அமர்ந்து 
அடி மரத்மே வவட்டி கீதழ விழும் மரவவட்டிமயப் 
தபால் நம் மக்களாட்சிமய நாதம நாசமாக்கி 
வருகினத்றாம். சந்மேமயச் சமாளிக்க, சந்மேமய 
கட்டுப்படுத்தி, வநறிப்படுத்ேத் தேமவயான அரசியல் 
சூழமல உருவாக்கும் ஒரு புது அரசியமல 
கட்்டமமக்கத் தேமவயான ஒரு புதிய ேமலமம 
இனறு தேமவப்படுகி்றது. சமூகம் அந்ேத் 
ேமலமமக்காக ஏஙகி நிற்கி்றது. காந்தி எப்படி வேன 
ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து 1915ல் மிகப் வபரிய சூரிய 
ஒளியாக இந்தியாவுக்குள் வந்து, இருளில் மூழ்கிக் 
கி்டந்ே மக்கமள ேட்டி எழுப்பி, தியாகம் வசய்ய 
மவத்து சுேந்திரம் வப்ற உமழத்ோதரா அதேதபால் 
இனறு ஒரு புதிய மக்கள் ேமலவர் இந்திய 
மண்ணுக்குத் தேமவ. சந்மேச் சுனாமிமய, எதிர் 
வகாள்ளும் தபராற்்றல் பம்டத்ே மக்கள் 
ேமலமமோன இனம்றய தேமவ.

கைட்டு்ரயாளர: அரசியல் அறிவியல் பபராசிரியர
(பணிநி்றவு)
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நூல் மதிப்புரை  |  முரைவர் ம.திருமரை

கபபமலாடடிய 
கமத

ே .உ .சிேம்பரனார் ேமிழ்நாட்டுக்கும் 
இலஙமகக்கும் இம்டதய கப்பல்கமள ஓ்டச்வசய்து 
வபரும்வபாருளாோரப் புரட்சிமயத் வோ்டஙகி 
மவத்ோர் எனபது அமனவரும் அறிந்ே கமே. 
ஆனால் சிேம்பரம் பிள்மளக்குக் கப்பல் ஓட்்ட 
தவண்டும் என்ற எண்ணம் எப்படித் தோனறியது? 
கப்பல் கம்வபனி வோ்டஙகும்தபாது அவர் 
அனுபவித்ே இனனல்கள் எத்ேமன? இழப்புக்கள் 
எத்ேமன? அவருக்கு உேவி வசய்ேது எவர் ? அவமர 
கவிழ்த்துக் கப்பல் கம்வபனியின வரலாற்ம்ற 
முடித்து மவத்ே மகானகள் எவர்? அவர்களின 
தநாக்கம் எத்ேமகயது? எனபன தபான்ற பல 
வினாக்களுக்குரிய விம்ட இனறுவமர பலருக்கும் 
வேரியாது. ‘கப்பதலாட்டிய கமே’ என்ற இந்நூல் 
தமற்குறிப்பி்டப்பட்்ட அமனத்து வினாக்களுக்குமான 
விம்டகமளத் ேர முயற்சி வசய்கின்றது; அவ்வமகயில் 
இந்நூல் குறிப்பி்டத்ேக்க பஙகளிப்பிமனச் 
வசய்துள்ளது.

ஆய்வு மாணவன ஒருவன எழுதிய நூவலானறுக்கு 
அணிந்துமர வழஙகிய எழுத்ோளர் வஜயகாந்ேன 
“காய்ேல் உவத்ேலினறிச் வசய்யப்படுவதுோன 
இலக்கிய விமர்சனம் எனறு கூறுவார்; காய்ேலினறி 
அமேச் வசய்யலாம்;ஆனால் உவத்ேலினறி அமேச் 
வசய்யவியலாது எனறு கூறுகி்றது இச்சிறுநூல்” 
எனறு குறிப்பிட்்டார். அச்வசாற்கமள அப்படிதய 
இந்நூலுக்கும் வபாருத்திக்கூ்றவிரும்புகித்றன.  
குருசாமி மயில்வாகனன அவர்கள் வ.உ.சிேம்பரம் 
பிள்மளயவர்களின மீது வபரும் மதிப்பிமனக் 
வகாண்டு இந்நூமல உருவாக்கியுள்ளார்; நூல் 
வநடுகிலும் வ.உ.சி.அவர்கமளப் வபரியவர் எனத்ற 
குறிப்பிடுகின்றார். இந்திய விடுேமலப் தபாரின 
ஓரஙகமாகக் கப்பல் தபாக்குவரத்து நிறுவனம் 
ந்டத்தியமே சுதேசிப் வபாருளாோரத்தின 
எழுச்சியாகதவ வ.உ.சி . அணுகினார் எனபமே 
இந்நூலாசிரியர் இந்நூலின அடிச்சர்டாகக் வகாண்டு 
எழுதியுள்ளமே ஒரு வாசகனால் எளிதில் உணர 
முடியும்.

வ.உ.சி.அவர்கள் ேமது இளமமக் காலம் முேதல 
ேனித்ேனமம வகாண்்ட ஆளுமமயாளராகத் 
திகழ்ந்ேமே இந்நூலின மூலம் நாம் உணரலாம். 
‘இயல் க்டந்ே ஆளுமமயாளர்களின (transcendental 
personali ty ) பண்புகள் வ.உ.சி.அவர்களி்டம் 
வபாருந்தியிருந்ேமேக் குருசாமி மயில்வாகனன 
எடுத்துக்காட்டும் நிகழ்ச்சிகளின மூலம் அறிய 
முடிகி்றது. மகாத்மா காந்தி,வநல்சன மண்த்டலா, 
மார்டின லூேர் கிங தபான்றவர்கமள இயல் க்டந்ே 
ஆளுமமயாளர்கள் எனறு குறிப்பிடுவர்.

ேமிழ் இலக்கியஙகளில் குறிப்பாகச் மசவ 
இலக்கியஙகள்,திருக்கு்றள் தபான்றவற்றின மீது 
வ.உ.சி.க்கு இருந்ே பற்றிமனயும் புலமமயிமனயும் 
பல்தவறு நிகழ்ச்சிகளின மூலம் இந்நூலாசிரியர் 
எடுத்துக்காட்டுகி்றார். வழக்கறிஞர் வோழிலில் 
ஈடுபட்்ட நாள் முேலாக அவர் சாமானிய மக்களின 
நலனுக்காகதவ உமழத்து வந்ோர் எனறும் அேனால் 
அரசின வவறுப்புக்கு ஆளாகியிருந்ேமேயும் திரு 
குருசாமி மயில்வாகனன சுட்டுகி்றார்.

 இந்திய விடுேமலப் தபாராட்்ட அரஙகில் வ.உ.சி 
ஒரு ேவிர்க்கமுடியாே சக்தியாக உருப்வபற்்றமே 
அனம்றய காலகட்்ட அரசியல், சமுோய , 
வபாருளாோர பினனணியில் மவத்து இந்நூலாசிரியர் 
விளக்குவது சி்றப்பான மும்றயியலாகத் 
தோனறுகி்றது. அனம்றய காலகட்்டத்தின ஓர் 
இனறியமமயாத் தேமவமய வ.உ.சி. நிம்றவு 
வசய்ோர். ஆஙகிதலயரின ஆட்சியின விமளவுகள், 
வஙகாளப் பிரிவிமன , இந்தியத் தேசியக் காஙகிரசின 
தோற்்றமும் அேன வோ்டக்க நிமலச்வசயல்பாடுகளும் 
தபான்ற மிக இனறியமமயாே நிகழ்வுகமள 
எடுத்துக்காட்டி அந்ேச் சூழ்நிமலயில் வ.உ.சி.வருமக 
இந்திய அரசியல் அரஙகில் ேவிர்க்க இயலாேோக 
அமமந்ேது எனபமே குருசாமி மயில்வாகனன 
விளக்கும் தி்றம் பாராட்்டத்ேகுந்ேோக உள்ளது. 
வோ்டக்கத்தில் மகாகவி பாரதியார் ‘இந்தியா’ 
பத்திரிமகயில் ‘ஒரு ஸ்வதேச புமகக்கப்பல் கம்வபனி’ 



மு்லாளித்துவத்தின் அடிபபை்ைவய ் னிநபைரின் லாபைம் பைற்றிய எண்ணம்்ான். ் பைாருளகளின் 

உற்பைத்தி, விற்பை்ன, பைங்கீடு அ்னத்தும் ் னிநபைர்களின் நல்னப பைாதுகாபபை்ாகவவ 

இருக்கும். இங்குக் குறிபபிைபபைட்ை அ்னத்்்யும் மு்லாளித்துவம் ் னது கட்டுபபைாட்டில் 

்வத்துக் ் காளளும்.
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என்ற ேமலப்பில்1 .9 . 1 906இல் எழுதிய ஒரு 
கட்டுமரமயக் குறிப்பிட்டுவிட்டு அேன 
வோ்டர்ச்சியாகப் பினதநாக்கிச் வசனறு இந்திய 
அரசியல் வரலாற்று நிகழ்ச்சிகமளயும் வ.உ.சி யின 
பணிகமளயும் விளக்கும் மும்றயில் வாசிப்பு 
ஆர்வத்மேத் தூண்டுவோக உள்ளது.

முேலாளித்துவத்தின அடிப்பம்டதய ேனிநபரின 
லாபம் பற்றிய எண்ணம்ோன. வபாருள்களின 
உற்பத்தி , விற்பமன, பஙகீடு அமனத்தும் 
ேனிநபர்களின நலமனப் பாதுகாப்போகதவ 
இருக்கும். இஙகுக் குறிப்பி்டப்பட்்ட அமனத்மேயும் 
முேலாளித்துவம் ேனது கட்டுப்பாட்டில் மவத்துக் 
வகாள்ளும். ஆஙகிதலயர்களின கிழக்கிந்தியக் 
கம்வபனி வவள்மள முேலாளிகளின லாபத்மேப் 
பாதுகாக்கவும் வபருக்கவும் ஆன ஓர் அமமப்பு; 
அது இந்திய வளஙகமளச் சுரண்டிச் வசல்வத்மேச் 
தசர்த்ேது ; எனதவ அேமன எதிர்ப்பது வவறும் 
அரசியல் விடுேமலப் தபாராட்்டமாக இருக்காது ; 
வபாருளாோர விடுேமலயாகதவ இருக்கதவண்டும் 
எனறு வ.உ.சி. கருதியிருப்பார். எனதவ வ.உ.சி கப்பல் 
கம்வபனி ந்டத்ேத் தீர்மானித்ேது சரியான 
மும்றயாகும்எனறு இந்நூலாசிரியர் குறிப்பாக 
உணர்த்துகி்றார். வ.உ.சி.யின ஆழ்மனத்தில் 
பிரம்மாண்்டமான வோழில்கள் இந்திய 
முேலாளிகளால் வோ்டஙகப்ப்ட தவண்டும் என்ற 
எண்ணம் இருந்ேது எனபமே இந்நூலாசிரியர் 
எடுத்துக்காட்டுகி்றார். இேமன மவத்து வ.உ.சி ஒரு 
முேலாளிய அறிவு ஜீவி எனறு கருதிவி்டக்கூ்டாது; 
அவர் வோழிலாளர் தபாராட்்டஙகமள 
மு ன வன டு த் து ப்  வ ப ற் ்ற  வ வ ற் றி க த ள 
ஆஙகிதலயர்கமள அச்சுறுத்தியது எனபமேயும் 
அேனால் எப்பாடு பட்்டாவது வ.உ.சி.மய அரசியல் 
களத்திலிருந்து அகற்றிவி்ட தவண்டும் எனறு 
ஆஙகிதலயர்கள் துடித்ேனர் எனபமேயும் 
இந்நூலாசிரியர் எடுத்துக்காட்டியுள்ளார்.

ஆஙகிதலயர்கள் ந்டத்தி வந்ே பி.ஐ.கப்பல் 
கம்வபனியின வசயல்பாடுகளால் இந்திய வணிகர்கள் 
வபரும்பாதிப்புக்கு ஆளானார்கள். எனதவ இந்திய 
வணிகர்களின நலமனப் பாதுகாக்கவும் சுதேசிப் 
வபாருளாோரத்மேக் கட்்டமமக்கவும் ஒரு கப்பல் 
ந்டத்துவவேனத் தீர்மானித்து ‘சுதேசி ஸ்டீம் 
தநவிதகசன கம்வபனி வோ்டஙகப்படுகி்றது . 
காலப்தபாக்கில் கப்பதலாட்டும் கமலமய இந்திய 
இமளஞர்கள் கற்பது அவசியம் எனறும் வ.உ.சி. 
கருதியுள்ளார். இம்முயற்சியில் முனதன நினறு 
அமனத்மேயும் ந்டத்தியவர் வ.உ.சி. எேமனயும் 
மி க த்  வ ே ளி வ ா க த்  தி ட் ்ட மி ட் டு ச் 
வசயல்படுத்ேக்கூடியவர் வ.உ.சி. எனபமே அவர் 
வ வ ளி யி ட் ்ட  ஓ ர்  அ றி க் மக  ந ம க் கு த் 

வேரிவிக்கி்றது.1906ஆம் ஆண்டு அக்த்டாபர் 6ஆம் 
நாள் ‘விதவகபானு’ இேழில் அவர் வவளியிட்்ட 
சுதேசிக் கப்பல் கம்வபனியின உத்தேச வரவு 
வசலவுத் திட்்ட அறிக்மகயில் வசலவுகள் நீஙகலாக 
ஆண்டுக்கு நிகர லாபம் ரூ 10,00,000/= எனறு 
விளக்குவது இந்நூலில் எடுத்துக்காட்்டப்பட்டுள்ளது.
வசலவுக் கணக்கில் பணியாளர்களின உணவு, 
குடிநீர்ச் வசலவுகமளவயல்லாம் தசர்த்துக் 
கணக்கிட்டிருப்பது சிேம்பரம்பிள்மளயவர்களின 
திட்்டமிடும் தி்றமன நனகு எடுத்துக்காட்டுகி்றது.  
மயில்வாகனன அவர்கள் 115ஆண்டுகளுக்கு 
முனனர் வவளிவந்ே இந்ே ஆவணத்மேத் தேடி 
எ டு த் து த்  ே ந் தி ரு ப் ப து  இ ன ம்ற ய 
ஆய்வ ாள ர் களுக்வகல்ல ா ம்  ே க் க வ ே ா ரு 
முனமாதிரியாகத் தோனறுகி்றது.சுதேசிக் கப்பல் 
கம்வபனிக்குக் கப்பல்கள் வாஙக பம்பாய் வசன்ற 
இ்டத்தில் வ.உ.சி.சந்தித்ே இனனல்கமளயும் 
அவற்ம்ற அவர் எதிர்வகாண்்ட மும்றயிமனயும் 
இந்நூலாசிரியர் ஒரு புமனகமே தபால 
விவரித்திருக்கி்றார். வ.உ.சி.அவர்கள் பம்பாயிலிருந்ே 
தபாது அவரது திருமகன காலமானோகக் கூ்றப்படும் 
வசவிவழிச் வசய்திகமளயும் இந்நூலாசிரியர் மறுத்து 
உண்மம இனனவேனபமேப் பதிவு வசய்துள்ளார்.

இந்நூலில் மனத்மேக் கவரும் பிறிவோரு வசய்தி 
மகாகவி பாரதியார் வ.உ.சி.க்கு ஆேரவாக 
தமற்வகாண்்ட முயற்சிகள்ோம் . சுதேசிக் கப்பல் 
கம்வபனியின பஙகுகமள விற்றுப் பணம் தசகரிக்க 
வ.உ.சி.அவர்கள் பல ஊர்களுக்கும் அமலந்து 
திரிந்ோவரன்றால் பாரதியார் ேமது எழுத்துக்களின 
மூலம் பலரி்டம் தவண்டுதகாள் மவத்து நிதி 
திரட்டினார் எனபது இந்நூமல வாசிக்கும்தபாது 
புரிகி்றது.வோ்டக்க நிமலயில் பஙகுகமள 
வாஙகியவர்களுள் பாலவநத்ேம் ஜமீந்ோர் 
பாண்டித்துமரத் தேவரும் ஒருவர் எனபது 
குறிப்பி்டத்ேக்கது. ஆஙகில அரசுக்குக் கட்டுப்பட்்ட 
ஒரு ஜமீனின ேமலவரும் இப்வபரிய வசயலில் 
துமணநின்றது அவரது நாட்டுப்பற்றுக்குச் 
சான்றாகி்றது. பாரதியார் ‘இந்தியா’ பத்திரிமகயில் 
1906இல் எழுதிய ஒரு கட்டுமரயில் “ஒரு தகாடீஸ்வரப் 
பிரபுவும் ஒரு ஜமீந்ோரும் ம்டவரக்்டர்களாக 
இருக்கின்றனர்” எனறு குறிப்பிடுகின்றார் . 
கப்பல்களுக்கு லாதவா, காலியா என்ற வபயர்களுக்குப் 
பதிலாகச் சிவாஜி, திலகர் , ோோபாய் தபான்ற 
வபயர்கமளச் சூட்்டலாதம என்ற ஆதலாசமனமயக் 
கூ்டப் பாரதியார் வழஙகுகி்றார்.

 சுதேசிக் கப்பல்கள் ஓ்டத் வோ்டஙகிய பினனர் 
ஆஙகிதலயர்கள் ேஙகள் கப்பல்களின பயண, 
சரக்குக் கட்்டணஙகமளக் கும்றத்ேல் , கப்பல்கமள 
தமாே விடுேல் ,கப்பல் அலுவலகத்தில் திடீர்ச் 



வ.உ.சி .கபபைவலாட்டி வணிகம் மட்டும் நைத்்ாமல் கபபைல் ஓட்டும் கல்வி்யயும் இநதிய நாட்டு இ்ளஞர்கள 

்பை்வவண்டும் என்று கருதிக் ‘கபபைல் கல்வி நிறுவனம்’ ஒன்்்யும் நைத்்த் எண்ணினார். பைடிபபைடியாகக் 

கபபைல்கள இநதியாவிவலவய கட்ைபபைை வவண்டும் என்றும் ஆ்சபபைட்ைார் . அவரு்ைய சி்் வாழ்க்்கயும் 

்்ாழிற் பைங்காளிகளின் ் பைா்ா்மயும் எல்லாக் கனவுக்ளயும் க்லத்துப வபைாட்டுவிட்ைன.

கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

ஏப
்ரல்
 2
02
2

15

தசாேமனகள் வசய்து துனபஙகமள ஏற்படுத்துேல் 
தபான்ற இம்டயூறுகள் வசய்ேனர்;அரசும் அமே 
தவடிக்மக பார்த்ேது. எனினும் வ.உ.சி. அவர்கள் 
மனம் ேளராமல் கம்வபனிமய ந்டத்தி வந்ோர். 
வ.உ.சி.அவர்கள் ோம் வாழ்ந்ே காலத்திதலதய 
வபரும்புகழுக்குப் பாத்திரமானார்; அவரும்டய 
வாழ்க்மக வரலாறு எழுேப்பட்்டது. அவரும்டய 
புமகப்ப்டஙகமளப் பலர் வாஙக விரும்பினர். 
இந்நிகழ்வுகள் அவரு்டன தசர்ந்து கப்பல் கம்வபனி 
வ ே ா ்ட ங கி ய வ ர் க ளு க் கு ப்  வ ப ரு ம் 
வபா்றாமமயுணர்மவத் தூண்டியது. கப்பல் 
கம்வபனியின வீழ்ச்சிக்கு இப்வபா்றாமம உணர்வும் 
ஒரு காரணமாக அமமந்ேது.

 “அழுககைாறு உ்்டயாரககு அது சாலும் ஒன்னார
 வழுககியும் பகைடீன் பது”

என்ற கு்றட்பாவின கருத்துக்கிணஙகப் 
பஙகாளிகளின வபா்றாமம கப்பல் நிறுவனத்மே 
வீழச் வசய்ேது. வ.உ.சி. அவர்கள் ேமது சுய 
சரிமேயில்,

 வபாருள் ைநை சிற்சிலர வபாறா்ம பமற் வகைாளீ
 ் ம்மினும் எளியன் ் ம்மிற் சிறியன்
 ் ம்மினும் புகைழி்ன ் ண்ணுைல் என்பனா
 அவ்ன ஒழித்வைலாம் ஆள்பவாம் என்பற
 எமனவர பபால என்பமல் வநைனர”

எனறு கூறியிருப்பேன மூலம் அவரது 
மனதவேமனமய இந்நூலாசிரியர் திருத்ேமு்ற 
எடுத்துக்காட்டியுள்ளார். கப்பல் கம்வபனியின 
பஙகுோரர்கள் வ.உ.சி . மயச் வசயலாளர் 
நிமலயிலிருந்து இ்றக்கி எவஜனட் , தமற்பார்மவயாளர் 
என்ற கீழ்மட்்டப் பணியி்டஙகளில் நியமித்ேமேயும் 
வபாறுத்துக் வகாண்டு உமழத்ோர் என்ற ேகவல் 
இந்நூலில் பதிவு வசய்யப்வபற்றுள்ளது. வ.உ.சி. சிம்ற 
வசன்ற நிமலயில் கப்பல் கம்வபனி பல்தவறு 
பினனம்டவுகமளச் சந்தித்ேது. வ.உ.சி சிம்றயில் 
அம்டக்கப்பட்்ட நிமலயில் சுதேசிக் கப்பல் 
கம்வபனிமய மீட்வ்டடுக்கப் பலர் முயற்சி வசய்ேனர். 
அவர்களுள் மகாகவி பாரதி முக்கியமானவர்; 
பாரதிதய ஆஙகில அரசின கண்காணிப்பிலிருந்து 
ேப்பிப் புதுச்தசரியில் கடினமான வாழ்க்மக 
ந்டத்திக் வகாண்டிருந்ே தபாது சுதேசிக் கப்பல் 
கம்வபனிமய மீட்வ்டடுக்க முயற்சி வசய்ோர் 
எனபமே அறியும்தபாது நாட்டுப்பற்றின வீச்சு 
எத்ேமகயவேனபமே உணர முடிகி்றது. சுதேசி 
நிறுவனத்தின இரண்டு கப்பல்களும்11.6.1911 இல் 
ஆஙகிதலயக் கப்பல் நிறுவனத்திற்கு விற்று 
முடிக்கப்பட்்ட பினனர் சுதேசிக் கப்பல் நிறுவனம் 
ேன மூச்மச நிறுத்திக் வகாண்்டது.

வ.உ.சி .கப்பதலாட்டி வணிகம் மட்டும் ந்டத்ோமல் 

கப்பல் ஓட்டும் கல்விமயயும் இந்திய நாட்டு 
இமளஞர்கள் வப்றதவண்டும் எனறு கருதிக் ‘கப்பல் 
கல்வி நிறுவனம்’ ஒனம்றயும் ந்டத்ேத் எண்ணினார். 
படிப்படியாகக் கப்பல்கள் இந்தியாவிதலதய 
கட்்டப்ப்ட தவண்டும் எனறும் ஆமசப்பட்்டார் . 
அவரும்டய சிம்ற வாழ்க்மகயும் வோழிற் 
பஙகாளிகளின வபா்றாமமயும் எல்லாக் 
கனவுகமளயும் கமலத்துப் தபாட்டுவிட்்டன. வ.உ.சி 
அவர்கள் 1912இல்சிம்றயிலிருந்து விடுேமலயானதும் 
நாட்டின நிேரிசனஙகள் அவருக்குத் துல்லியமாகப் 
புலப்பட்்டன; எனினும் அவர் பணிகள் வோழிலாளர் 
நலம் என்ற அரஙகில் வோ்டந்ேன.இந்நூலாசிரியர் 
குருசாமி மயில்வாகனன பினவருமாறு வருத்ேத்து்டன 
எழுதுகி்றார் : “பத்து லட்சம் மூலேனத்தில் கப்பல் 
விடும் வோழிமல வவற்றிகரமாக ந்டத்திய அவரால் 
ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வசலவில் பலசரக்குக் கம்டகூ்ட 
ந்டத்ே முடியவில்மல.” இத்வோ்டர்கள் வருத்ேத்மே 
மட்டும் ேரவில்மல ; இந்தியாவின எதிர்காலம் யார் 
மகயில் எனபமேப் பற்றிய பார்மவமயயும் 
ேருகி்றது. பாரதி மனம் வநாந்துதபான நிமலயில் 
“சிேம்பரம் ! மானம் வபரிது ! மானம் வபரிது!ஒருசில 
ஒட்ம்டக் காசுகளுக்காக எதிரியி்டதம அக்கப்பமல 
விற்றுவிட்்டார்கதள பாவிகள்” எனறு மனத்ோல் 
குமு்ற மட்டுதம அவரால் முடிந்ேது.

இந்நூலில் அடிக்குறிப்புக்கள் தேமவயான 
அளவுக்குக் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. மிகப் பழமம 
வாய்ந்ே ஆவணஙகள் தமற்தகாள்களாகக் 
காட்்டப்பட்டுள்ளோனது நூலாசிரியரின கடின 
உமழப்மபயும் எடுத்துக்வகாண்்ட வபாருளில் 
க ா ட்டியுள்ள  தீவி ர  ஆ ர்வ த் திமனயும் 
புலப்படுத்துகின்றது.எளிதிற் கிம்டக்காே ‘விதவக 
பானு’ ,’சுதேச மித்திரன’, ‘இந்தியா’ தபான்ற 
இேழ்களிலிருந்து பல தமற்தகாள்கமள நூலாசிரியர் 
காட்டுவது நூலின மீது மிகு ஆர்வத்திமன 
ஏற்படுத்துகி்றது. “அறிவு எனபது நியாயப்படுத்ேப்பட்்ட 
உண்மமயின மீோன நம்பிக்மக” எனறு பிதளட்த்டா 
கூறுகி்றார் .  இந்நூல் வ .உ .சி .  எனப்படும் 
தபருண்மமயின மீோன நூலாசிரியரின 
மும்றப்படுத்ேப்பட்்ட நம்பிக்மகயிமனப் 
பம்றசாற்றுகி்றது.

நூலாசிரியர்: குருசாமி மயில்ோகனன் 
பேளியீடு: நீந்தும் மீன்கள் பேளியீட்டகம்; 

�ககம்: 208 வி்ல ரூ. 250 
E mail:neenthummeenkal@gmail.com

கைட்டு்ரயாளர: முன்னாள் து்ைபவநைர
ைமிழப பல்கை்லககைைகைம்



கட்டுரை  |  இைா.பமாகன்ைாஜன்  |  mohanrajan.r@gmail.com

இைஷயா-யுகரைன் போர்

மூன்ாம் உலகபமபாரின ததா்டககைா?
“ப�ாவியத் யூனியன் இன்றும் இருககிறது; உஙகள் �பகாதைர்கள் அது இல்ரை என்று கூறககூடும். 

ஆைால் அது உணரமயன்று.ப�ாவியத் யூனியன் என்ேது உணரமயில் ஒரு அரமப்ேல்ை; 
எழுத்தன்று; பேச�ல்ை; அது உணரம. அது மககள், அது வாழகரக, அது �முதாயம்!”.

– மிகரகயில் ககார்ேப�வ் முன்ைாள் ப�ாவியத் ஒன்றிய அதிேர்
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ப�ருந்வோற்்றான வகாதரானா உலகின ஒரு 
பகுதி மக்கமள வநருக்கடிக்குள்ளாகிக் வகாண்டுள்ள 
நிமலயில் இரஷயா, ேனது அண்ம்ட நா்டான 
யுக்மரன மீது பம்ட ந்டவடிக்மக எடுத்துக் 
வகாண்டுள்ளோனது, உலமக மீண்டும் ஒரு 
பேட்்டத்திற்குள்ளும் வநருக்குவாரத்திற் குள்ளுமாகத் 
ேள்ளிக் வகாண்டுள்ளது.

ஒருஙகிமணந்ே தசாவியத் இரஷயாவின  
உறுப்பாக இருந்ே யுக்மரன, இப்படி ஒரு சவாலாக 
மாறும் எனறு குருதசவ் தபான்றவர்கதளா, 
வபரஸ்த்ராய்கா, கிளாஸ்நாஸ்ட் எழுதிய வகார்பதசவ் 
அவர்கதளா நிமனத்துக் கூ்டப் பார்த்திருக்க 
முடியாது.

ேனது காலுக்குக் கீழுள்ள கியூபா வபாதுவும்டமம 
நா்டாக எழுந்ேமே எப்படி அவமரிக்காவால் 
சகித்துக் வகாள்ள முடியவில்மலதயா, அவ்வாத்ற 
முேல ாளித்துவ  உலகில்  யு க்மரன  ஒரு 
முேலாளித்துவ-ஐதராப்பிய நாடுகளின புதிய 
பண்பாட்டு அரசியல் நிலமாக மாறிவருவமே 
இரஷயாவால் ஏற்க முடியாமல் தபானது.

புதிய முேலாளித்துவ அரசியல் பண்பாடு 
யுக்மரமன ஐதராப்பிய நிலஙகளு்டன இமணவமே 
இயல்பாக எடுத்துக் வகாண்்டாலும், அதுதவ 
ஐதராப்பிய, அவமரிக்க அரசியல் பம்டத்ேளக் 
கண்தணாட்்டத்மே உள்வாஙகுவதும், பம்டத்ேள 
உ்றமவப்தபணுவதுமான தபாக்கு யுக்மரமன 
ஆசியப் பகுதியின இஸ்தரலாக மாற்றும் சகல 
அரசியலுக்கான சாத்தியஙகளும் இருக்கதவ 
வசய்ேன. வசய்கின்றன.

மத்தியக் கிழக்கிற்கு ஒரு இஸ்தரமலப் தபால, 
ஆசியப் பகுதிக்கு பாகிஸ்ோன அல்லது ஆப்கன, 
சீனா அல்லது காஷமீர் எனறு வோ்டர்ந்து 
அவமரிக்க வல்லாதிக்க அரசு உருவாக்க முமனந்ே 
தபார் நிலஙகள் விழிப்பம்டந்து வரும் நிமலயில், 
ேற்தபாது யுக்மரன வல்லாதிக்கத்திற்கான மனிே 
பலி ஏற்கும் அரசியல் நிலமாக மாற்்றபட்டுள்ளது.

யுக்மரன மீோன இரஷயத் ோக்குேமல ஆப்கனின 
ேலிபான அரசு, இரஷயா, யுக்மரன இருவரும் 
சிக்கல்கமள வபாறுப்பு்டன அணுக தவண்டும் 

எனறு கருத்துத் வேரிவித்திருப்பேன வழி, யுக்மரன 
தபார் நிலமாக மாற்றும் அவமரிக்காவின வல்லாதிக்க 
அரசியலுக்குப் பலியாக தவண்்டாம் என்ற 
எச்சரிக்மக இருப்பமே மறுத்துவி்ட முடியாது.

க்டந்ே காலஙகளில் ஆப்கனில் இரஷய –
அவமரிக்கப் தபார் ந்டவடிக்மககளில் பண்பட்்ட 
ஆப்கன அரசியல், நிலம் இப்படித்ோன தபச 
முடியும். தபச தவண்டும்.

இரஷயா, யுக்மரன மீது தபாமரத் வோ்டஙகியதுதம 
பாகிஸ்ோன அதிபர் இம்ரானகான இரஷய அதிபர் 
விளாதிமிர் புதிமன அவரது மாளிமகயில் 
தநரடியாகச் சந்தித்து ேமது ஆேரவிமன அளித்ோர்.

இரஷயா பிப்ரவரி 24 ஆம் திகதி யுக்மரன மீது 
தபார் வோ்டஙகியதுதம இந்தியா இதில் நடுநிமல 
வகிப்போக அறிவித்துவிட்்டது.

ஆசியாவின இரண்்டாவது வல்லரசான சீனா 
க்டந்ே கால அவமரிக்க ஆேரமவ ம்றந்து 
இரஷயாவு்டன ேனது உ்றமவப் புதுப்பித்துக் 
வகாண்டுள்ளது.

ஜப்பாமனத் ேவிர ஆசியாவின பல நாடுகள், 
ஆசியா என்ற நிலத் வோ்டர்ச்சியின வழியாக ஓர் 
சிந்ேமனத் வோ்டர்ச்சிமயயும் எட்்ட முமனந்ேள்ளன. 
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அோவது ஆசிய நிலப் பகுதிமய அவமரிக்க- 
ஐதராப்பிய கூட்டு வல்லாதிக்கத்தி்டம் விட்டுக் 
வகாடுக்கக்கூ்டாது எனபதே அது.

சீனா, பாகிஸ்ோன, இந்தியா இவற்றின உள்நாட்டு 
அரசியல் மீது ஆதிக்கம் வசலுத்ே முயன்ற அவமரிக்க 
வல்லாதிக்கத்மே இந்ே நாடுகள் ேமது இரஷய 
ஆேரவு அல்லது நடுநிமல வழி விரும்பவில்மல, 
அல்லது அவமரிக்க வல்லாதிக்கத்மே எதிர்க்க 
முயல்கின்றனர் எனறு புரிந்து வகாள்ளலாம்.

ஐதராப்பிய நாடுகள் யுக்மரமனப் பயனபடுத்தி 
ஆசிய கண்்டத்திற்குள் நுமழய முயற்சிப்பது 
இரஷயா, சீனா, பாகிஸ்ோன, இந்தியா, ஆப்கன, 
தபான்ற நாடுகளின உள்நாட்டுக் கிளர்ச்சிகளுக்கு 
ஆேரவாககவும், குழப்பஙகள் நீடிக்கவும் ஒரு ேளமாக 
மாறிவிடும் எனபமே நனகு உணர்ந்துள்ளன.

அய்.நா சமபயில் காஷமீர் வோ்டர்பான 
சிக்கல்கள் எழுப்பப்படும் தபாவேல்லாம் ராஷயாதவ 
ேனது வீட்த்டா அதிகாரத்மேப் பயனபடுத்தி 
இந்தியாவுக்கு ஆேரவாக ந்டந்து வகாண்டுள்ளது. 
ஆப்கமனத் ோக்கவும், பினதல்டமன வகால்லவும் 
எதுவிே முனனறிவுப்புமினறி பாகிஸ்ோனுக்குள் 
புகுந்து அவமரிக்க பம்டகளும் உளவு நிறுவனஙகளும் 
ோக்குேல் ந்டத்தின.

ஆப்கனுக்குள் அமமதி திரும்பாமல் பார்த்துக் 
வகாள்வதில் அவமரிக்காவின பஙகு கணிசமானது.

இப்படி ஆசிய நிலத்திற்குள் ேனது வல்லாதிக்கத்மே 
நிறுவ முயலும் அவமரிக்க –ஐதராப்பிய நாடுகளின 
பகுதி அரசியமல இனம்றக்கு யுக்மரமனச் 
சாக்காகக் வகாண்டு, இரஷயாமவயும் அேன வழி 
சீனாமவயும் வழிக்குக் வகாண்டுவர அவமரிக்கா 
முயனறு வகாண்டுள்ளது.

சீனாமவ வபாருளாோர வழியில் பலமிழக்கச் 
வசய்வேற்கு உலக முேலாளியத்திற்கு தவறு வழி 
இல்மல. வகாதரானா மிக தவகமான வீழ்ச்சிமய 
சீனாவுக்குத் ேரவில்மல. அமே மிக லகுவாக 
மகயாண்டுவிட்்டது சீனா. எனதவ இனி தபார் 
பேட்்டதம உேவக்கூடும் எனறு உலக முேலாளிமும் 
வல்லாதிக்க அரசுகளும் தபாமர நிரல்படுத்துகின்றன.

தபார் பேட்்டமும், மரணத்துள் வாழ்வதும் புதிய 
வபாருளாோர வீழ்ச்சிமய வகாடுக்கும் எனறு 
வல்லாதிக்க அரசுகள் கணக்கிட்டு வசயல்படுகின்றன.

யுக்மரன கம்யூனிசக் கசப்புகமள ம்றக்க 
ஐதராப்பிய நாடுகளு்டன வளர்க்கும் புதிய 
உ்றவுகளினினறு இரஷயாமவ பழி தீர்க்க முயல்கி்றது.

க்டந்ே கால கம்யூனிச கட்டுப்பாடுகள், 
அ்டக்குமும்றகள் யுக்மரமன தமற்கத்திய நிலத்தின 
கட்டுப்பா்டற்்ற வாழ்மக மும்ற ,  தி்றந்ே 
வபாருளாோரத்தின மீோன வபரு ஈர்ப்பு எனபன 
தமற்கத்திய பண்பாட்டு, அரசியலு்டன வநருஙகி 
வரச் வசய்ேன. கூண்டிலிருந்து தி்றந்துவி்டப்பட்்டப் 
ப்றமவ தபானறு, யுக்மரன ேனமன உணர்ந்ேது. 
ஆனால் கூண்டில் இல்லாே ஆபத்து வல்லாதிக்க 
வல்லூறுகளின ஆளவட்்டத்மே கவனிக்கத் 
ேவறியுள்ளன.

யுக்மரனின பாதுகாப்பு இரஷயாவின 

பாதுகாப்பு்டன இமணந்துள்ளது எனபமே 
யுக்மரனுக்கு நிமனவுபடுத்தும் ஒரு வமகயானப் 
தபாதர இரஷயா இனம்றக்கு முனவனடுத்துக் 
வகாண்டிருப்போகும்.

க்டந்ே காலஙகளில் பாகிஸ்ோன, அவமரிக்கா 
உ்றமவப் தபணிக் வகாண்டு, ேனது மகமயச் சுட்டுக் 
வகாண்்டேற்கும் இேற்கும் வபரிய தவறுபாடில்மல. 
ஆசிய நாடுகளில் ஜப்பான மட்டுதம அவமரிக்க 
ஆேரவு நிமல எடுத்து வருகி்றது. அேற்குக் காரணம் 
ஜப்பானின பல முேலீடுகள் அவமரிக்காவில் 
உள்ளன. ஜப்பானின வபரும் சந்மேயாக அவமரிக்கா 
இருக்கி்றது. எனதவ ஜப்பான, அவமரிக்காமவ 
விட்டுக் வகாடுக்காது எனபமே யுக்மரன –இரஷயா 
தபார் வோ்டர்பாக ஐ.நா பாதுகாப்புச் சமபயில் 
வகாண்டுவரப்பட்்ட தீர்மானத்தின மீோன 
வாக்வகடுப்பில் அது அவமரிக்கச் சார்பு எடுத்ேமே 
பார்க்கலாம்.

தசாவியத் ஒனறியம் உம்டக்கப்பட்்டதபாது 
யுக்மரன உள்ளிட்்ட நாடுகள் ேனி தேசஙகளாக 
மாறினாலும் யுக்மரமனப் வபரிதும் இரஷயா 
நம்பியிருந்ேது அேற்கு காரணம் யுக்மரனின 
வபரும்பானமமயினர் இரஷய மக்களாக இருந்ேனர். 
அேனாதலதய யுக்மரனின பாதுகாப்பிற்கு 
இரஷயாதவ வபாறுப்தபற்றுக் வகாண்டிருந்ேது.

யுக்மரன ேனது பம்டயணிமய 1994 ஆண்டுோன 
ேனியாகக் கட்டி எழுப்பியது. ஒருஙகிமணந்ே 
இரஷயாவின மிக முக்கியமான அணு உமலகள் 
யுக்மரனிதலதய இருந்ேன. அமவ எந்ே தநரமும் 
இரஷயாவுக்கான பாதுகாப்பிற்கான அச்சுறுத்ேலாக 
மா்றக்கூடும் எனபமே இரஷயா உணர்ந்தேயிருந்ேது.

அணு ஆயுேப் பரவல் ேம்டச் சட்்டத்தின கீழ் 
யுக்மரன மகச்சாதிட்டுருப்போல், அது ஏற்கனதவ 
ேனவசம் இருந்ே அணு ஆயுேஙகமள இரஷயாவி்டம் 
ஒப்பம்டத்துவிட்்டது. தமலும் ஒனறுபட்்ட 
இரஷயாவின அணு ஆயுேஙகள் ,  அணு 
உமலக்கூ்டஙகள் பலவும் யுக்மரன வசதம 
வசனறுவிட்்டன. தமலும் யுக்மரனின ஐதராப்பிய 
கூட்்டமமப்பு ஆேரவு நிமல காரணமாக இரஷயா, 
யுக்மரமன வோ்டாந்து எச்சரித்து வந்ேது.

கிழக்கு ஐதராப்பா மற்றும் அவமரிக்காவின 
தூண்டுேல் தபரிதலதய அது இரஷயாவின 
எச்சரிக்மககமளயும் மீறி வ்ட அட்லாண்டிக் 
நாடுகளின கூட்்டமமப்பான தநாட்த்டாவில் 
தசர்வேற்கு விருப்பம் வேரிவித்திருந்ேது.

தசாவியத் ஒனறியம் ேகர்ந்ே பி்றகு 2008 இல் 

ஜபபைா்னத் ் விர ஆசியாவின் பைல நாடுகள, ஆசியா 
என்் நிலத் ் ்ாைர்ச்சியின் வழியாக ஓர் சிந்்னத் 
்்ாைர்ச்சி்யயும் எட்ை மு்னந்ளளன. அ்ாவது 

ஆசிய நிலப பைகுதி்ய அ்மரிக்க- ஐவராபபிய கூட்டு 
வல்லாதிக்கத்திைம் விட்டுக் ் காடுக்கக்கூைாது என்பைவ் 

அது.
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யுக்மரமன தநாட்த்டாவில் இமணக்க அவமரிக்க 
அரசு முயற்சி எடுத்ேது. எனினும் யுக்மரனின 
அனம்றய  பிரேமரின இரஷய  ஆேரவு 
நிமலப்பாட்்டால் அவமரிக்காவின எண்ணம் 
மககூ்டாமல் தபாயிற்று. எனினும் 2014 இல் 
உள்நாட்டில் நிகழ்ந்ே கலவரஙகளால் மக்களால் 
வேரிவு வசய்யப்பட்்ட ஆட்சி கமலக்கப்பட்்டது.

அவமரிக்க –இரஷய பனிப்தபார் மீண்டும் 
யுக்மரனில் நடுவம் வகாண்்டமே அடுத்து, யுக்மரன 
ேற்தபாது குருதி வகாட்டும் தபார் நிலமாக 
மாற்்றப்பட்டுள்ளது.

யுக்மரன அதிபர் வஜலனஸ்கி ஓர் முனனாள் 
நமகச்சுமவ நடிகர். இவர் தபசுவதும் வசயற்படுவதும் 
படு தீவிரமானமவயாக இருக்கி்றது. ஆனால் 
இரசிக்கக் கூடியோக அவரது வசயற்பாடு 
இருக்கவில்மல. அவர் ேனது நாட்டு மக்கமள 
பேட்்டத்திலும், தபார் அவலத்திலும் சிக்க மவத்துக் 
வகாண்டுள்ளார் எனறுோன கூ்ற தவண்டும். தபார் 
வோ்டஙகிய உ்டதனதய தநட்த்டாவில் அவசர 
அவசரமாக மகச்சாத்தி்ட விருப்பம் வேரிவித்துக் 
வகாண்டுள்ளார்.

தமலும் இரஷயா ோக்குேமலத் வோ்டஙகிய 
நிமலயில் ேனது நாட்டு வான பரப்பில் தநட்த்டா 
பம்டகள் வந்தி்றஙகும் எனறு வானத்மே 
அண்ணாந்து பார்த்ேபடிதய இருக்கி்றார். ஆனால் 
தநட்த்டா பம்டகள் வருவோகத் வேரியவில்மல.

யுக்மரன வானபகுதிமய ேம்ட வசய்யப்பட்்டப் 
பகுதியாக இதுவமர தநட்த்டா அறிவிக்கவில்மல. 
இேனால் பேட்்டமம்டந்ே  வஜலனஸ்கி , 
அவமரிக்காமவயும் தநட்த்டா நாடுகமளயும் 
கடுமமயாகச் சாடிக் வகாண்டுள்ளார்.

“இனறிலிருந்து உக்மரனில் உயிரிழக்கும் 
ஒவ்வவாரு நபரின மரணத்திற்கும் தநட்த்டாவின 
பலவீனமும் , ஒற்றுமமயினமமயுதம காரணமாக 
இருக்கும். உக்மரனின நகரஙகளிலும், கிராமஙகளிலும் 
இரஷய விமானஙகள் குண்டு மமழப் வபாழிய 
நீ ங க ள்  ப ச் மச க்  வ க ா டி க்  க ா ட் டி க் 
வகாண்டிருக்கிறீர்கள். ஆம், நீஙகள் ‘தநாஃப்மள 
தஜான’ உருவாக்க மறுப்போல் அவர்களுக்கு 
மம்றமுகமாக பச்மசக் வகாடி காட்்டப்பட்டுள்ளது!” 
எனறு யுக்மரன அதிபர் வஜலனஸ்கி ஐதராப்பா, 
அவமரிக்காமவப் பார்த்து குமுறிக் வகாண்டுள்ளார்.

இேற்கிம்டதய, யுக்மரனுக்கு ஆேரவாக தநட்த்டா 
பம்டகள் அணிவகுக்குமானால் இரஷயா அணு 
ஆயுேஙகமளப் பயனபடுத்ேத் ேயஙகாது எனறு 
புதின எச்சரித்ே அதே தவமள, அணு ஆயுே 
எதிர்ப்புப் பம்டகமள இரஷயா ேனது நாட்டு 
எல்மலயில் குவிக்கத் வோ்டஙகியுள்ளது.

“எஙகளுக்கும் ரஷய – யுக்மரன தமாேலுக்கும் 
வோ்டர்பில்மல. யுக்மரனில் நம்டவபறும் தபார் 
அமேயும் ோண்டி பரவாமல் ேடுக்க தவண்டிய 
வபாறுப்பு எஙகளுக்கு இருக்கி்றது யுக்மரமன 
‘தநாஃப்மள தஜான’ எனறு அறிவித்ோல், நாஙகள் 
இரஷயாவு்டன மிக தநரடியாக தமாேல் ந்டத்ே 
தநரிடும் . இது ஒட்டு வமாத்ே ஐதராப்பாமவயும் 
தபாரில் ஆழ்த்தும். இது வபருந்துயருக்கு 

வழிவகுக்கும்!” என தநட்த்டா வபாதுச் வசயலாளர், 
வஜனஸ் ஸ்த்டால் வ்டனபர்க் வவளிப்பம்டயாக 
அறிவித்துக் வகாண்டுள்ளார்.

யுக்மரன வழியாக அவமரிக்கா ந்டத்தும் இந்ே 
தபாரில் யுக்மரனின அவசரக் கூச்சலுக்கு தநட்த்டா 
வபாறுமமயாகப் பதிலளிப்பது நல்லதே என்றாலும், 
புதினின எச்சரிக்மக அேன மகமய கட்டிப் 
தபாட்டுக் வகாண்டுள்ளது எனறுோன வசால்ல 
தவண்டும்.

தசாவியத் யூனியன என்ற ஒரு நாத்ட இல்மல 
என்ற முழக்கத்து்டன இரஷயா, உக்மரன, 
மபதலாரஷயா, ஆகிய புதிய குடியரசு நாடுகளின 
ேமலவர்கள் 1991 திசம்பர் 9 ஆம் திகதி ஒனறு கூடி, 
சுேந்திர நாடுகளின காமன வவல்த் என்ற 
வபாதுநலவாய(Common weal th ) நாடுகளின 
கூட்்டமமப்பு ஒனம்ற உருவாக்கினர். இது ோராளக் 
வகாள்மகமய உருவாக்கிய இரஷய அதிபரின 
பேவிமய வபாருளற்்றோக்கிவிட்்டது்டன. ஒனறிய 
அதிகாரத்மே உம்டத்வேறிந்ேது. ேனது பேவி 
தகள்விக் குறியான நிமலயில் யுக்மரன ேனது 
முடிமவ மறுபரிசீலமன வசய்ய வகார்பவசவ் 
வகஞசினார். ஒரு தபனாக் மகச்சாத்து ஒனறிய 
அரமச அமசத்துவி்ட முடியாது எனறு ஆதவசம் 
வபாஙகக் குறிப்பிட்்டார்.

யுக்மரன தசாவியத் ஒனறிய அரசின 
பாதுகாப்பிற்கு பினனாளில் ஓர் சவாலாக இருக்கும் 
எனறு அறிந்தே ஒனறிய அரசின அதிபர் அவ்வாறு 
குறிப்பிட்்டார். ோன வவட்டிய குழியில்ோதன 
வீழந்ே அதிபமர தமற்குலகு வகாண்்டாடி 
தீர்த்ேது்டன அவருக்கு தநாபல் பரிசு வழஙகி 
கவுரவித்ேது.

வபாதுநலவாய நாடுகளின கூட்்டமமப்மப 
உருவாக்கிய அம்மூனறு நாடுகளில்ோம் இரஷயாவின 
தநற்ம்றய வபாருளாோரக் கட்்டமமப்புகள் 
இருந்ேன; இருக்கின்றன. உணவு உற்பத்தி, எண்வணய் 
வளம், அணு ஆயுே உற்பத்தி எனபன இம்மூனறு 
நாடுகளின நிலஙகளில் ேஙகியுள்ளன.

தசாவியத் ஒனறியம் முனபு மகச்சாத்திட்்டப் 
பனனாட்டு ஒப்பந்ேஙகள் மற்றும் அணு ஆயுேஙகள் 
வோ்டர்பிலான முடிவுகள் எனபன இரஷயாவின 
ஒரு முகப்பட்்ட அதிகாரத்தின கீழ் இருக்கும் எனறு 
முடிவு வசய்யப்பட்டிருந்ேது. வபாது பம்டயணி, 
விண்வவளித் திட்்டஙகள், அணு ஆயுேக் கும்றப்பு 
எனபனவற்றில் வபாதுக் கட்டுப்பாடு நிலவும் 

வசாவியத் ஒன்றியம் ் கர்ந் பி்கு 2008 இல் யுக்்ர்ன 
வநாட்வைாவில் இ்ணக்க அ்மரிக்க அரசு முயற்சி 
எடுத்்து. எனினும் யுக்்ரனின் அன்்்ய பிர்மரின் 
இரஷய ஆ்ரவு நி்லபபைாட்ைால் அ்மரிக்காவின் 
எண்ணம் ் ககூைாமல் வபைாயிற்று. எனினும் 2014 இல் 
உளநாட்டில் நிகழ்ந் கலவரங்களால் மக்களால் ் ்ரிவு 

்சய்யபபைட்ை ஆட்சி க்லக்கபபைட்ைது.
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எனறும் உறுதிதயற்கப்பட்டிருந்ேது.

ஆனால், அமவ ஏட்்டளவிலானமவயாகதவ 
இருந்ேன. க்டந்ே பல பதின ஆண்டுகளில் ேத்ேமது 
இம்றயாண்மமமய உருவாக்கிக் வகாண்்ட 
மபதலாரஷயா உள்ளிட்்ட நாடுகள் தசாவியத் 
ஒனறிய ஆதிக்கத்திலிருந்து ேம்மமப் படிப்படியாக 
விடுவித்துக் வகாண்்டன.

ோய்க் கலத்மேப் பிரியும் விண்ணூர்திமயப் 
தபால அமவ ேனித்து இயஙகத் வோ்டஙகின. 
இப்படி ேனித்து இயஙகுவமே விமரவு படுத்தியதில் 
கிழக்கு ஐதராப்பிய நாடுகளின பஙகு கணிசமானோக 
இருக்கதவ வசய்ேது. வசய்கி்றது.

தசாவியத் ஒனறியம் சிேறியதபாது இரஷயாவுக்கு 
மட்டுமல்லாது உலகின பல நாடுகள் ேமது 
நாடுகளின பாதுகாப்பு குறித்து அச்சப்ப்டத் 
வோ்டஙகின. அேற்கு காரணம், பிரிந்ே நாடுகள் 
ேமது நாட்டின விரிவான வளர்ச்சிக்கு ேம்மி்டமிருந்ே 
ஆயுேஙகமள கள்ளச் சந்மேகளில் விற்கத் 
வோ்டஙகின.

சில நாடுகள் தநரடியாகதவ ேனிநாடு என்ற 
ேகுதியின அடிப்பம்டயில் ஆயுேஙகமள விற்்றன. 
அந்ே வமகயில் யுக்மரன உலகின ஒரு முக்கியமான 
ஆயுே உற்பத்தி மற்றும் சந்மேப்படுத்ேலில் முனனணி 
நா்டாக இருக்கி்றது. அது உள்நாட்டுக் கலகஙகளுக்கும் 
ஆயுே உேவி எனகி்ற வபயரில் உேவி வசய்யத் 
வோ்டஙகிற்று.

பாகிஸ்ோனுக்கு அது வோ்டர்ந்து ஆயுேஙகமள 
வழஙகிக் வகாண்டுள்ளது. டி -80 உள்ளிட்்ட கனரக 
ோஙகிகமள வழஙக ஏற்கனதவ ஒப்பந்ேம் வசய்து 
வக ாண்டுள்ளது .  இலஙமகயில் ந்டந்ேப் 
புலிகளு்டனான முடிவற்்றப் தபாரில் யுக்மரனின 
கனிசமான ஆயுேஙகள் பயனபடுத்ேப்பட்்டன. 
த ப ா ரின  இறுதியில்  ஐ . ந ா  அமவயில் 
வகாண்டுவரப்பட்்ட இலஙமக அரசின தபார் 
குற்்றம் மற்றும் மனிே உரிமம மீ்றல் வோ்டர்பான 
அமவயில் இலஙமக அரசிற்கு ஆேரவாக 
வாக்களித்ேது.

இனம்றக்குப் புனிேப் பசுவாக ேனமனக் காட்டிக் 
வகாள்ளும் யுக்மரன ேனது இம்றயானமமப் பற்றி 
தபசுவது, இரஷய ோக்குேலுக்கு அலறி கேறுவதும், 
ே ான பிறிவோரு  ந ாட்டின உள்ந ாட்டு 
இம்றயாண்மமமய மீறிய வசயல் எனபமே 
வசதியாக ம்றந்துவிட்டு தபசுவதுோன தவடிக்மக.

யுக்மரனின மக்கள் வோமகயில் 4.41 தகாடியில், 
இரஷய வமாழி தபசும்1.8 தகாடி மக்கள் ்டாவ்டட்னஸ் 
மற்றும் லுகானஸ்க் பகுதிகளில் யுக்மரன ேனது 
பம்டவீரர்கள் 1,25,000 தபமரக் குவித்து மவத்துக் 
வகாண்டுள்ளது. தமலும் இரஷய வமாழி தபசும் 
மக்கள் அஙகு இரண்்டாம் ேர குடிமக்களாகதவ 
நீண்்டகலாமாக ந்டத்ேப்பட்டுவருகின்றனர் 
எனபமேவயல்லாம் வஜலனஸ்கி நிமனத்துப்பார்க்க 
வில்மல.

இந்நிமலயில், இப்பகுதி மக்களுக்கு சி்றப்புக் 
குடியுரிமம வழஙகி அவர்களது உரிமமகள் 
பாதுகாக்கப்ப்ட தவண்டும் எனபமே யுக்மரன 
காற்றில் ப்றக்கவிட்டுவிட்்டது. இேனடிப்பம்டயிலான 

2014 வசய்து வகாள்ளப்பட்்ட மினஸ்க் ஒப்பந்ேத்மே 
அமே ஒரு சிறிதும் மதிக்கவில்மல.

தமலும் யுக்மரன ஆட்சியாளர்களும், பனத்டாரஸ் 
என்றமழக்கப்படும் யுக்மரன பாசிஸ்ட்களும் 
இரஷய மக்களுக்கு எதிரான குற்்றஙகளில் 
ஈ டு ப ட் டு வ ரு கி ன ்ற ன ர் .  அ வ ர் க ம ள 
அழித்வோழிப்பதில் ஆர்வம் காட்டிவருகின்றனர்.

எனதவ 1.8 தகாடி மக்களில் சுமார் 6 இலட்சம் 
தபர் இரஷய குடியுரிமம வபற்்றவர்கள் எனபேனால் 
அவர்கள் வசிக்கும் பகுதிமய இரஷயா ேற்தபாது 
வி டு வி த் து  சு ே ந் தி ர க்  கு டி ய ர சு க ள ா க 
பிரக்டனப்படுத்திக் வகாண்டுள்ளது.

யுக்மரனில் கல்வி வபற்றுவரும் இந்திய 
மாணவர்கள் 40 ஆயிரம் மாணவர்கள் பாதுகாப்புக் 
குறித்து இரஷய அதிபரி்டம் தமாடி தபசிய தபாதும் 
இரஷய –யுக்மரன தமாேல் குறித்து கவமலத் 
வேரிவித்ே தபாதும் இரஷய அதிபர் புதின, மினஸ்க் 
ஒப்பந்ேம் அடிப்பம்டமய யுக்மரன மீறிவிட்்டோக 
குற்்றம் சாட்டினார்.

இரஷயா உள்ளிட்்ட வபாதுநலவாய நாடுகளின 
பக்கம் ஒரு முகத்மேயும், கிழக்கு ஐதராப்பாவுக்கு 
ஒரு முகத்மேயும் காட்டிக் வகாண்டிருந்ே யுக்மரன 
ேற்தபாது இரஷயாவின பாதுகாப்பிற்கு 
அச்சுறுத்ேலாக மாறிக் வகாண்டுள்ளது. தநட்த்டாவில் 
யுக்மரன தசருமானால் அவமரிக்க, ஐதராப்பிய 
நாடுகளின வபாருளாோரம் உள்ளிட்்ட வற்றில் 
வளர்ச்சி அம்டயலாம் ஆனால் பாதுகாப்பு 
வி்டயத்தில் நிலவியல் வழியில் அது இரஷயாவு்டன 
இமணந்திருப்பது ஒனத்ற அேன பாதுகாப்புக்கும் 
அேமனவயாட்டியுள்ள பி்ற நாடுகளுக்கும் நிரந்ேரப் 
பாதுகாப்பாகும்.

யுக்மரன ஆட்சியாளர்கள் மாறும் தபாவேல்லாம், 
இரஷயா அல்லது அவமரிக்க ஆேரவு நிமலப்பாடு 
எடுக்கும் அதிபர்கதள அேற்கு வாய்க்கி்றார்கள். 
இம்மும்ற தமற்குலகு மற்றும் அவமரிக்க ஆேரவு 
அதிபர் வஜலனஸ்கி கிம்டத்திருக்கி்றார்.

அேற்தகற்்றார் தபால யுக்மரன மக்களும் 
இரஷயா, ஐதராப்பா எனகி்ற ஆேரவு எதிர்ப்பு 
அரசியலின கீழ் பிளவுண்டிருக்கி்றார்கள்.

க்டந்ே 25 ஆம் திகதி இரஷயாவின அதிரடி 
ோக்குேலில் யுக்மரன ேமலநகர் கீவ் இன வபரும்பகுதி 
இரஷய பம்டகளின கீழ் வந்துவிட்்டன. வான 
மற்றும் ேமர வழி கடும் ோக்குேமல இரஷயா 
தமற்வகாண்்டது. ஜி.ஆர்.யூ என்ற இரஷய உளவுப் 
பம்ட யுக்மரன பம்டயணி உம்டகமள அணிந்து 
வகாண்டு வகாரில்லா மும்றயிலான ோக்குேலின 
வழி அந்நகமரக் மகப்பற்றிக் வகாண்டுள்ளனர்.

இரஷயாவின மீது தநரடி ந்டவடிக்மக எடுக்க 
இயலாே அவமரிக்க அதிபர் தஜாமப்டன, கிழக்கு 
ஐதராப்பாவின பாதுகாப்பிற்காக யுக்மரன 
எல்மலப் பகுதிகளில் தநட்த்டா பம்டகமளக் 
குவித்து மவத்துக் வகாண்டுள்ளோகக் குறிப்பிட்்டார்.

யுக்மரன மீோனத் ோக்குேல்வோ்டஙகிய 
உ்டதனதய இரஷய அதிபர் புதின, எட்டு 
ஆண்டுகள ா க  ்ட ானஸ்க் ,  ல ாஹனஸ்க் 
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மாகாணஙகளில் இனப்படுவகாமல ந்டந்து வருகி்றது. 
ஐதராப்பா கிழக்கு எல்மலயில் தநட்த்டா 
சட்்டவிதராேமாக நுமழய முயனறுவருகி்றது இமே 
க வ ன த் தி ல்  வ க ா ண் த்ட  இ ர ஷ ய ா , 
பம்டநம்டவடிக்மககமளத் துரிேப்படுத்தியோகவும், 
யுக்மரன வீரர்கள் ேமது ஆயுேஙகமள மகவிட்டு 
வீடு திரும்ப தவண்டும் எனவும் தகட்டுக் வகாண்்டார்.

இரஷயாவுக்கு எதிராக ஐதராப்பிய நாடுகள் 
ந்டவடிக்மக எடுக்க முயன்றால் வரலாறு இதுவமர 
சந்திக்காே தபரழிமவ சந்திக்க தநரிடும் எனறும் 
கடுமமயானக் குரலில் எச்சரித்ோர்.

இேற்கிம்டதய கருஙக்டல் பகுதியில் வசனறு 
வகாண்டிருந்ே ருதமனியக் கப்பல் ஒனறு இரஷய 
பம்டகளின ஏவுகமணத் ோக்குேலில் தசேமம்டந்ேது. 
ருதமனியா தநட்த்டாவில் அஙகம் வகிப்போல் இமே 
காரணம் காட்டி அவமரிக்கா இந்ே தபாரில் இ்றஙகக் 
கூடும் என்ற ஊகஙகள் ேகர்ந்ேன.

யுக்மரன அேற்கு ஒத்துமழப்போக இருக்கவில்மல. 
இேனிம்டதய கர்நா்டக மாநிலத்மேச் தசர்ந்ே 
மாணவர் ஒருவர் குண்டு வீச்சில் உயிரிழந்துள்ளார். 
தமலும் குண்டு வீச்சுக்குத் ேப்பி வவளிதயறும் 
யுக்மரனியமர அனுமதிக்கும் பம்டகள், எல்மலயில் 
வவளிதயறிச் வசல்லும் இந்திய மாணவர்கமள 
யுக்மரன பம்டகள் ேடுத்து நிறுத்துவோக இந்திய 
மாணவர்கள் கூறுகி்றார்கள். யுக்மரன பம்டயினர் 
நி்றவவறியு்டன ந்டந்து வகாள்வோக அவர்கள் 
குற்்றம் சாட்டுகின்றனர்.

இந்ேப் தபாரிலும் யுக்மரன மக்கள் நூற்றுக் 
கணக்கில் வகால்லப்ப்டதவ வசய்துள்ளனர். தபாரில் 
இரஷயா இரக்கம் காட்டும் எனவ்றல்லாம் 
எதிர்பார்க்க முடியாதுோன. ஆனால் தபாருக்கு 
இரஷயா ேனது எல்மலப் பாதுகாப்பு குறித்து 
கவமலப்படுகி்றது. தநட்த்டா பம்டகள் அேன 
காலடியில் குவித்து மவக்க யுக்மரமன ஒரு 
ேளமாகப் பயனபடுத்துகி்றது அேன பினனணியில் 
வழக்கம்தபால அவமரிக்க வல்லாதிக்க அரசு 
இருக்கி்றது அேன தகாபம் அேன வமகயில் 
இரஷயாவிற்கு தபாதுமானோக இருக்கி்றது. தமலும் 
இந்ே பம்டவயடுப்பில் தவறுபல அறியப்ப்டாே 
கமுக்கஙகளும் இருக்கக்கூடும்.

இரஷயா மீது தமற்குலகு மற்றும் அவமரிக்கா 
வப ாருளாே ா ர த்  ேம்டகமள விதித்துக் 
வகாண்டுள்ளன.

பல்லின சமூகஙகளின உலக ஒழுஙகு எனபது 
இனம்றக்கு சிே்றடிக்கப்பட்டுவருகி்றது. ஜதராப்பா 
மற்றும் அவமரிக்க வவள்மள ஏகாதிபத்தியம் 
அவற்ம்ற கமலத்தும் தசர்த்தும் வல்லாதிக்க 
அரசியல் விமளயாட்ம்ட நிகழ்த்திக் வகாண்டுள்ளன. 
இனம்றக்கு இரஷயாவிற்கு ஏற்பட்டிருக்கும் 
பாதுகாப்புச் சாவாமல அவமரிக்கா எப்படி எதிர் 
வகாள்ளும் எனபது யாவோருவரும் அறிந்ேதே. ஈராக் 
அணு ஆயு ே ங கள்  எ ங தக ா  இ ரு க் கு ம் 
அவமரிக்காவுக்கான பாதுகாப்பு அச்சுறுத்ேலாக 
இருக்கும் தபாது ,  அணு உமலகமளயும் , 
ஆயுேஙகமளயும் மவத்திருக்கும் யுக்மரன தமற்குலக 
சார்பு நிமலயின வழி அச்சுறுத்ேலாக மாறும் 
அரசியல் தபசப்ப்டத்ோன தவண்டும்.

அவமரிக்கா அல்லது ஐதராப்பாவிலிருந்து 
வசயற்படும் வணிக நிறுவனஙகள், சமூக 
வமலேளஙகள் இரஷயாவிற்கு எதிர்ப்புத் 
வேரிவிக்கும் வமகயில் அமவ இரஷயாவில் இயஙக 
தபாவதில்மல எனறு வவளிப்பம்டயாக அறிவித்துக் 
வகாண்டுள்ளன. வநட்பிளிக்ஸ், முகநூல் தபான்றமவ 
ேமது தசமவமய நிறுத்திக் வகாண்டுவிட்்டன. 
சாம்சங தபான்ற மகதபசி நிறுவனஙகள் ேமது 
இரஷயத் ேயாரிப்புகமள நிறுத்தி மவத்துள்ளன. 
தசானி மியூசிக் ேனது தசமவமய நிறுத்துவோக 
அறிவித்துக் வகாண்டிருக்கி்றது. மமக்தராசாப்ட் 
ேனது விநிதயாகத்மே நிறுத்துகி்றது. தபார் எனனதவா 
யுக்மரனுக்கும் இரஷயாவிற்குமிம்டதயோன. 
ஆனால் இப்படியானப் பனனாட்டு நிறுவனஙகள் 
அவமரிக்க, ஐதராப்பிய சார்புநிமல எடுப்பது 
எனபது அந்நிறுவனஙகள் குறித்ே அய்யஙகமள 
எழுப்புகின்றன.

ஈராக் அணு ஆயு்ங்கள எங்வகா இருக்கும் 
அ்மரிக்காவுக்கான பைாதுகாபபு அச்சுறுத்்லாக இருக்கும் 

வபைாது, அணு உ்லக்ளயும், ஆயு்ங்க்ளயும் 
்வத்திருக்கும் யுக்்ரன் வமற்குலக சார்பு நி்லயின் வழி 

அச்சுறுத்்லாக மாறும் அரசியல் வபைசபபைைத்்ான் 
வவண்டும்.

ோஙகள் இரஷயாவு்டன தமாே விரும்பவில்மல 
என பிரானஸ் பாதுகாப்பு தும்ற அமமச்சர் 
பி ள ா ர ன ஸ்  வ வ ளி ப் ப ம ்ட ய ா க த வ 
அறிவித்துவிட்்டார்.

உலவகஙகும் சில்லம்றத்ேனமான காரணஙகமளச் 
வசால்லி அவமரிக்கா ந்டத்திய ோக்குேல்கள் 115 
க்கும்தமல் இருக்கின்றன. இராக்கில் தபரழிவு 
ஆயுேஙகள் இருப்போகச் வசால்லி இராக்கின 
எதிர்காலஙகளானப் வபண்கமளயும் ,  1 
இலட்சத்திற்கும் அதிகமான குழந்மேகமளயும் 
வகானவ்றாழித்ேது அவமரிக்கா. இறுதியில் தபரழிவு 
ஆயுேஙகள் எமேயும் மகப்பற்்றாே நிமலயில் ேமது 
உளவுத் தும்றயின ேவ்றான ேகவலால் ந்டவடிக்மக 
எடுத்துவிட்்டோக மிகச் சாோரணமாக உலகி்டம் 
வசானனது .  அந்ே  அவமரிக்க ாமவயும் , 
இரஷயாமவயும் ஒதர ேராசில் மவத்து தபசும் 
ஊ்டகஙகளும் ,  அவமரிக்க ,  ஐதர ாப்பிய 
வபாதுச்சமூகமும் வபாது நீதி பற்றி தபசுவதே 
இல்மல. தபார் நீதியற்்றதுோன. ஆனால் தபாருக்கான 
நீதி எனறு ஒனறு இருக்கதவ வசய்கி்றது அது 
வகாஞசதமனும் இரஷயாவின பக்கம் இருக்கி்றது 
எனபமேயாவது அது ஒப்புக் வகாண்டுோன 
ஆகதவண்டும்.

யுக்மரனில் ேஙகி கல்வி கற்கும் மாணவர்கமள 
இந்தியாவின தவண்டுதகாளினபடி இரஷயா 
பாதுகாப்பாக வவளிதயற்றிேர முயல்கி்றது எனினும் 
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தமலும் இப்படியான நிறுவனஙகளின 
அரசியமலப் பார்க்கும் தபாது, தபார் யுக்மரனுக்கும், 
இரஷயாவுக்குமா அல்லது இரஷய நிறுவனஙகளுக்கும், 
அவமரிக்க, ஐதராப்பிய நாடுகளின நிறுவனஙகளுக்கு 
இம்டதயயா எனறு எண்ணத் தோனறுகி்றது. 
ஒருவமகயில் அப்படியும்ோன.

வ ே ா ்ட ர் பு ம ்ட ய  நி று வ ன ங க ளி ன 
தகாடிக்கணக்கான வாடிக்மகயாளர்கமள 
அவற்றின சார்புநிமலயின வழி மகவிட்டுச் 
வசல்கின்றன. ஒரு வமகயில் இந்நிறுவனஙகள் 
யுத்ேமில்லா யுத்ேத்மே தபார் நாடுகள் மீது 
ந்டத்துகின்றன எனறுோன வசால்ல தவண்டும்.

 மக்கள் சார்பு எடுக்க தவண்டிய இமவ இப்படி 
வல்லாதிக்க த்தின பின நினறு குறுகிய 
இலாபஙகளுக்காக வல்லாதிக்கச் தசமவயாற்றுவது 
முேலாளித்துவ அரசியல் எனன எனபமே 
வவளிப்படுத்துகி்றது. சார்பு நிமல எடுக்கும் 
இப்படியான நிறுவனஙகளின நம்பிக்மக ேற்தபாது 
தகள்விக் குள்ளாகியுள்ளன. தகள்விக்குள்ளாக்கப்ப்ட 
தவண்டும்.

 தபார் வோ்டஙகியது முேல் யுக்மரனின முக்கிய 
அணு உமலக்கூ்டஙகள், பம்டத்ேளஙகள், 
விமானப்பம்ட ேளஙகள், உளவு அலுவலகஙகள் 
என யாவோனம்றயும் இரஷயா மகப்பற்றிக் 
வகாண்டுள்ளது அல்லது ோக்கித் ேகர்த்துள்ளது 
இேன வழி யுக்மரன பம்டகளின முனதனற்்றம் 
அல்லது பம்ட முனவனடுப்புகமள முற்றிலும் 
ேடுத்து நிறுத்திவிட்்டது. தமற்குலகு மற்றும் 
அவமரிக்கப் பம்டகமள வற்புறுத்தி அமழத்ே 
யுக்மரன பிரேமர் வஜலனஸ்கி, தபச்சு ந்டத்துவேற்கு 
அமழத்ே இரஷயாவின அமழப்மபயும் ஒதரயடியாக 
நிராகரித்ோர்.

அவமரிக்காவும், ஐதராப்பாவும் யுக்மரன 
அழிவமே தவடிக்மகப் பார்ப்போக வஜலனஸ்கி 
புலம்பி தீர்க்கி்றார். இேற்கிம்டதய தபச்சுவார்த்மேக்கு 
மறுத்து வந்ே யுக்மரன பிரேமர் ோம், தநட்த்டாவில் 
இமணயப்தபாவதில்மல எனறும், இரஷயாவு்டன 
இணஙகிப் தபாகப்தபாவோகவும் மார்ச் 9 திகதி 
திடீவரனறு அறிவுப்வபானம்ற வவளியிட்டுள்ளார். 
இமே, இமேத்ோதன அப்தபாதே நாஙகளும் 
வசானதனாம் மீண்டும் முேலிலிருந்ோ எனறு 
இரஷயா, யுக்மரமன அய்யத்து்டன பார்க்கி்றது.

யுக்மரனின, த்டானஸ்க், லுகானஸ் என 2 
நகரஙகமள இரஷயா ேனனாட்சிப் பிரதேசமாக 
அறிவித்துக் வகாண்டுள்ளது.  யுக்மரனின 

இந்ேஇரண்டு நகரஙகள் மட்டும் எப்படி ேனித்து 
இயஙக முடியும்? இந்ே பகுதிகள் குறித்து தி்றந்ே 
மனது்டன இரஷயாவு்டன தபச விரும்புகித்றன 
எனறு கூறும் வஜலனஸ்கி, சில சிக்கலான 
வி்டயஙகளில் தநட்த்டா ேயக்கம் காட்டுகி்றது. 
எனதவ யுக்மரமன தநட்த்டாவில் தசர்க்க 
மறுக்கி்றது. அமவ இரஷயாமவ தநரடியாகப் 
பமகக்க பயப்படுகின்றன. தநட்த்டா நாடுகளி்டம் 
மண்டியிட்டுப் பிச்மச தகட்கும் ஒரு அதிபராக 
இருக்க நான விரும்பவில்மல எனறு சாட்சிகாரன 
காலில் விழுவமேவி்டச் சண்ம்டக்காரன காலில் 
விழுவதுதமல் என்ற முடிவுக்கு யுக்மரன அதிபர் 
வந்துள்ளார்.

யுக்மரன நாடு நடுநிமல வகிப்பமேதய இரஷயா 
விரும்புகி்றது. அமே தபச்சுவார்த்மேயின வழி 
அம்டய விரும்புகித்றாதமயனறி அந்நாட்ம்டக் 
கவிழ்ப்பது தநாக்கமல்ல எனறு இரஷய வவளியு்றவு 
மட்்டத்திலான வசய்தி வோ்டர்பாளர் ஒருவர் 
வேரிவிக்கி்றார்.

ஏற்கனதவ வசர்தனாபில் எனகி்ற வபருநகமர 
தசாவியத் ஒனறியத்தின அதிகாரம்ோம் 
இடுகா்டாக்கியது. ேற்தபாது மீண்டும் அந்ே நகமரத் 
ேன கட்டுப்பாட்டுக்குள் எடுத்துக் வகாண்டுள்ளது 
இரஷயா. யுக்மரனின ஆகப்வபரிய இடுகாடு 
வசர்தனாபில் தசாவியத் ஒனறியத்தின அதிகாரத்தின 
க்டந்ே கால சாம்பல் நகரம் அது.

சாம்பல் நகரஙகமள உருவாக்கும் இரஷய 
அதிகாரம் ேனமனக் கட்டுப்படுத்திக் வகாண்டு 
யுக்மரன மீது ஆக்கப்பபூர்வமான அணுகுமும்றமய 
தமற்வகாள்வது இரஷய எதிர்காலத்திற்கு நல்லது.

அவமரிக்காவின தசாேமனச் சாமலயாக 
யுக்மரன இருக்கி்றது. யுக்மரன பதயா வவப்பனஸ்-
உயிரி ஆயுேம் ேயாரிப்போக புதின குற்்றம் 
சாட்டியேற்கு அவமரிக்க அதிபரி்டமிருந்து 
மழுப்பலான பதிதல கிம்டத்துள்ளது. இதுதவ 
யு க்மரன  மீ ே ானப்  த ப ாம ர  இ ரஷய ா 
நியாயப்படுத்துவோக இருக்கி்றது.

சிறிய காரணஙகளும், தமாேல்களுதம மிகப்வபரிய 
முேல் மற்றும் இரண்்டாம் உலகப்தபாருக்கு 
காரணமாக அமமந்ேன அது தபால மூன்றாம் 
உலகப்தபாருக்கு யுக்மரன – இரஷய தமாேல் வழி 
வகுக்குமா எனறு உலகம் அச்சத்து்டன உற்று 
தநாக்கிக் வகாண்டுள்ளது.

தபரழிமவ ஏற்படுத்திக் வகாண்டிருக்கும் 
வகாதரானாப் வபருந்வோற்றிலிருந்து ேனமன 
விடுவித்துக் வகாள்ள இயலாமல் ேவித்துக் 
வகாண்டிருக்கும் உலகம் மூன்றாவோக ஒரு உலகப் 
தபாமரத் ோஙக முடியுமா எனறு வசால்வேற்கில்மல.

மூன்றாம் உலகப்தபார் எனபது புவி அழிமவயும், 
கற்காலத்திற்கு திரும்புவேற்கான வழியாக மட்டுதம 
இருக்கக்கூடும்.

அவமரிக்கா, ஐதராப்பாமவ நம்பி களத்தில் 
குதித்ே  வஜலனஸ்கி வமய்யாகதவ ஒரு 
தகாமாளியாகியிருக்கி்றார்.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர

அ்மரிக்காவின் வசா்்னச் சா்லயாக யுக்்ரன் 
இருக்கி்து. யுக்்ரன் பைவயா ் வபபைன்ஸ்-உயிரி ஆயு்ம் 
்யாரிபபை்ாக புதின் குற்்ம் சாட்டிய்ற்கு அ்மரிக்க 
அதிபைரிைமிருநது மழுபபைலான பைதிவல கி்ைத்துளளது. 

இதுவவ யுக்்ரன் மீ்ானப வபைா்ர இரஷயா 
நியாயபபைடுத்துவ்ாக இருக்கி்து.
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கட்டுரை  |  ரூேன் சிவைாஜா  |  svrooban@gmail.com

தலிோனுடைாை ஒஸபைா பேசசுவார்த்ரத

சரச்மசகளும் நியாயபபடுத்தலகளும்!

தலிபான்களுடன மேற்கு அவசரோ்க மபச முன வநததற்்கான ஒரு ்காரணியா்க 
ரஷயாவவயும் சீனாவவயும் தலிபான்களுடன மபச விடாேல், நெருங்க விடாேல் தடுபபது 

எனபதா்கவும் ்கருதலாம். அது மேற்கின பிராநதிய ெலனசாநத ெ்கர்வு. ஐமராபபா 
எதிர்ந்காள்ளும் அ்கதி்கள் நெருக்கடியும் துவைக்காரணியா்கக ந்காள்்ளககூடியது.

2022 ஜனவரி இறுதியில் ஆப்கானிஸ்ோனின 
ஆட்சியதி க ா ர த் மே க்  ம க ப் ப ற் றி யுள்ள 
ேலிபானகளின குழு ஒனறு தநார்தவ ேமலநகர் 
ஒஸ்தலாவிற்கு அமழக்கப்பட்டு தபச்சுவார்த்மே 
ந்டத்ேப்பட்்ட நிகழ்வு இ்டம்வபற்றிருக்கி்றது. 15 தபர் 
வகாண்்ட ேலிபான குழு இப்தபச்சுவார்த்மேயில் 
பஙதகற்றிருந்ேது. இந்ே தபச்சுவார்த்மே சர்வதேச 
மட்்டத்திலும் தநார்தவயின உள்ளக மட்்டத்திலும் 
பல்தவறு வமகயான எதிர்ப்புகமளயும் 
விவாேஙகமளயும் தோற்றுவித்திருக்கின்றது. மூடிய 
கேவுக்குள் ந்டத்ேப்பட்்ட இப்தபச்சுவார்த்மேக்கு 
உ ள் ந ா ட் டு  ம ட் ்ட த் தி ல் ,  கு றி ப் ப ா க 
எதிர்க்கட்சிகளி்டமிருந்து கடுமமயான எதிர்ப்புக் 
கிளம்பியிருந்ேது. அேற்கான முேனமமக் காரணம் 
ேலிபான மிக தமாசமான பயஙகரவாே அமமப்பு, 
இ ந் ேப்  தபச்சுவார்த்மே  எனபது அந்ே 
அடிப்பம்டவாே அமமப்பிற்கு 
ஓர் அரசியல் அஙகீகாரத்மேயும் 
அது ந்டாத்தும் ஆப்கானிஸ்ோன 
நிழல் அரசாஙகத்திற்குரிய சட்்ட 
அஙகீகாரத்மேயும் வழஙகுகி்றது 
எ ன ப ே ா கு ம் .  ே லி ப ா ன 
தபச்சுவார்த்மேக் குழு ேனியார் 
வி ம ா ன த் தி ல் 
அ ம ழ க் க ப் ப ட் டி ரு ந் ே து . 
விமானப் தபாக்குவரத்து உட்ப்ட 
இ ந் ே ப்  த ப ச் சு வ ா ர் த்மே 
முனவனடுப்புக்கான வசலவு 7 
மில்லியன தநார்தவஜியன 
கு த ர ாணர் கள்  அே ாவது 
கிட்்டத்ேட்்ட ஒரு மில்லியனுக்குச் 

சற்றுக் கும்றவான அவமரிக்க வ்டாலர்கள்.

ஆப்கானிஸ்ோன மக்கள் மிகப்வபரியவோரு 
மனிோபிமான வநருக்கடிக்குள் சிக்கி இருக்கின்றனர். 
க்டந்ே ஆண்டு 2021 ஓகஸ்ட்டில் அவமரிக்கத் 
ேமலமமயிலான சர்வதேசப்  பம்டகள் 
ஆப்கானிஸ்ோனிலிருந்து வவளிதயறியமேயடுத்து 
ேலிபான; ஆட்சிமயக் மகப்பற்றியது. இந்ே 
ய ே ா ர் த் ே ப்  பு ்ற நி ம ல யி ல்  ம க் க ம ள 
வநருக்கடிகளிலிருந்து மீட்பேற்கு வவளிநாட்டு 
உேவிகள் ேவிர்க்க முடியாேமவ. அேனால் 
ேலிபானு்டன தபசுவது ேவிர்க்க முடியாே யோர்த்ேம் 
என்ற அடிப்பம்டயில் இந்ேப் தபச்சுவார்த்மேகமள 
தநார்தவ அரசாஙகம் நியாயப்படுத்தியுள்ளது.

ந�ாரநவயின் சமாதான முகம்
உண்மமயில் இது தநார்தவ அரசாஙகத்தின 

ேனிப்பட்்ட முடிவு அல்ல 
எனபமே அரசியல் அரிச்சுவடி 
மட்டு ம்  அறி ந் ே வ ர் க த ள 
பு ரி ந் து வ க ா ள் வ ர் .  இ து 
அவமரிக்காவின முடிவு. சர்வதேச 
சமூகத்தினும்டய நீண்்டகால 
சமாோன முகம் தநார்தவ. ேனது 
பி ர ா ந் தி ய ,  இ ர ா ணு வ , 
வபாருளாோர மற்றும் நலனசார் 
அரசியலுக்காக தநார்தவயின 
சமாோன பிம்பத்மே அவமரிக்கா 
மகயாண்டு வருகின்றமம புதிய 
ேகவலும் அல்ல. இேற்கு க்டந்ே 
முப்போண்டுக்கும் தமலான 

்மாத்்த்தில் இது அரசியல் 
வபைச்சுவார்த்்் இல்்ல. 

மனி்ாபிமான ் நருக்கடிக்ளத் 
நீக்குவ்ற்கான நிபைந்்னக்ளயும் 
அழுத்்ங்க்ளயும் ் லிபைான்கள மீது 
்காண்டுவரு்ல் அல்லது அந் 
நிபைந்்னகளுக்கு ் லிபைான்க்ள 
சம்மதிக்க ் சய்்ல் என்பை்ாக இது 

வநார்வவ அரசாங்கத்தினால் வியாக்கி
யானபபைடுத்்பபைடுகின்்து.
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வரலாறு உள்ளது. இஸ்தரல் - பலஸ்தீனம் (1993) 
முேல் அண்மமய வவனிசுதவலா (2019) வமர நீண்்ட 
பட்டியல் உள்ளது. கவுத்ேமாலா, சூ்டான, 
இலஙமகத்தீவு, தசாமாலியா, தநபால், மியானமார், 
பிலிப்மபனஸ், வகாலம்பியா எனபன அவற்றில் 
முக்கியமானமவ. வபரும்பாலான முயற்சிகள் 
தோல்விமயத் ேழுவி இருக்கின்றன அல்லது 
சமாோன முயற்சிகள் வோ்டஙகப்படுவேற்கு 
முனபிருந்ே நிமலமய வி்ட மிக தமாசமான 
நிமலமமமய அம்டந்திருக்கின்றன. உோரணமாக 
இஸ்தரல் - பாலஸ்தீன முரண்பாடு மற்றும் 
இலஙமகத் தீவின தேசிய இனப் பிரச்சமனக்கான 
தீர்வு முயற்சிகளின சிமேவுகமளக் கூ்றலாம்.

ஜனவரி 23 இல் இருந்து 25 வமரயான மூனறு 
நாட்கள் தநார்தவ ேமலநகரில் அமமந்துள்ள 

அரசியல் தபச்சுவார்த்மேகளுக்குப் பிரசித்திவபற்்ற 
So r i a Mor i aவிடுதியில், ேலிபானகளு்டான 
த ப ச் சுவ ா ர் த்மே  இ்டம்வப ற் ்றது .  இதில் 
ஆப்கானிஸ்ோனின சிவில் சமூக பிரதிநிதிகள், 
வபண்கள் அமமப்புகள், ஆப்கானிஸ்ோனின 
புலம்வபயர் சமூகப் பிரதிநிதிகள் பஙகுபற்றியிருந்ேனர். 
நாடுகள் எனறு தநாக்குமி்டத்து அவமரிக்கா, 
ஐதராப்பிய ஒனறியம், பிரானஸ், வஜர்மனி, இத்ோலி 
தபான்ற நாடுகள் மற்றும் ஐ.நா பிரதிநிதிகளும் 
பஙகுபற்றியிருந்ேனர். ஆகதவ இந்ே சந்திப்புக்கான 
ஏற்பாடு அவமரிக்கா ேமலமமயிலான தமற்கின 
வபரிய நாடுகள் எனபதில் சந்தேகமில்மல.

ஆப்கானிஸ்ோன வபாது மக்களுக்கு உேவுவேற்கு 
சர்வதேச சமூகம், ஆப்கானிஸ்ோனில் உள்ள சிவில் 
அமமப்புகள், மற்றும் ஆப்கானிஸ்ோமன தசர்ந்ே 
புலம்வபயர்ந்ே அமமப்புகளும் பஙகளிப்பேற்கு 
ஏதுவான நிபந்ேமனகமளத் ேலிபானி்டம் 

முனமவப்பது இப்தபச்சுவார்த்மேயின அஙகவமனச் 
வசால்லப்பட்்டது. நாட்டின அரசியல் சூழல் தமலும் 
தமாசமான மனிோபிமான தபரழிவுகளுக்கு இட்டுச் 
வசல்வமே அனுமதிக்க முடியாது எனறும் 
ேலிப ானகமள அமழத்துப்  த பசியமம 
நியாயப்படுத்ேப்பட்்டது. எதிர்க்கட்சிகளாலும் 
ஊ்டகஙகளாலும் எழுப்பப்பட்்ட தகள்விகளுக்கும் 
சர்ச்மசகளுக்குமான பதிலாக அரசாஙகத்ேரப்பு 
இத்ேமகய கருத்துகமளதய முனமவத்ேனர்.

2021 ஓகஸ்ட் மாேத்திலிருந்து மனிோபிமான 
நிமலமமகள் தமாசமம்டந்து வந்துள்ளன. சர்வதேச 
உேவிகள் நிறுத்ேப்பட்்டன. ஆப்கானிஸ்ோன மத்திய 
வஙகியின நிதி மற்றும் வசாத்துக்கள் மு்டக்கப்பட்்டன. 
10 பில்லியன வமரயான வசாத்துக்கமள அவமரிக்கா 
மு்டக்கியது. ஐ.நா ேரவுகளினபடி நாட்டின வமாத்ே 

ச ன த் வே ா ம க யி ல்  5 5 
விழுக்காட்டினர், அோவது 
இருபத்திமூனறு மில்லியன 
ம க் க ள்  ம னி ே ா பி ம ா ன 
வ ந ரு க் க டி ம ய 
எதிர்வகாள்கின்றனர் இேமன 
நிவர்த்தி வசய்ய இந்ே ஆண்டு 
(2022) 5 பில்லியன வ்டாலர் 
நிதியுேவி உலக நாடுகளி்டமிருந்து 
தேமவப்படுகின்றது. அவமரிக்கா 
மற்றும் தமற்கு நாடுகளினால் 
மு்டக்கப்பட்்ட நிதியிமன 
விடுவிப் பது ம்  ச ர் வ த ே ச 
நிதியுேவிகமள மீளப்வபறுவதும் 
ேலிபானகளின இலக்கு.

அந்நிய சகதிகளின் ஆககிரமிப்பு 
பூமி

ஆ ப் க ா னி ஸ் ே ா ம ன 
வபாறுத்ேவமர அவமரிக்க 
ஆக்கிரமிப்பிற்குட்பட்டிருந்ே 
இ ரண்டு  ே ச ா ப் ே ங களில் 
மட்டுமல்ல. 40 ஆண்டுகளுக்கு 

தமலாக தசாவியத், அவமரிக்கா என அந்நிய 
சக்திகளின ஆக்கிரமிப்பு பூமியாக இருந்ே தேசம். 
அமர நூற்்றாண்டு காலம் ஒரு யுத்ே பூமியாக இருந்து 
வந்திருக்கின்றது என்ற வமகயில் அேனும்டய 
வபாருளாோரம் ேனனிம்றவானது அல்ல. நாட்டின 
வமாத்ேச் வசலவின 80 வீேமான நிதி வவளிநாட்டு 
உேவி எனும் கதியிலுள்ளது. இந்ே நிமலயில் அந்ே 
நிதி இருப்பிமனத் திடீவரன மு்டக்கியமமோன 
இனம்றய பாரிய மனிோபிமான வநருக்கடிகளுக்கான 
அடிப்பம்ட. தவமலயில்லாத் திண்்டாட்்டம், உணவு 
பற்்றாக்கும்ற, சிவில் நிர்வாக ஊழியர்களுக்கான 
ஊதியம் இனமம, வ்றட்சி, இ்டம் வபயர்வு எனவாக 
ேற்தபாமேய மனிோபிமான வநருக்கடி 
ஆகியிருக்கின்றது.

வமாத்ேத்தில் இது அரசியல் தபச்சுவார்த்மே 
இல்மல. மனிோபிமான வநருக்கடிகமளத் 
நீ க் கு வ ே ற் க ா ன  நி ப ந் ே ம ன க ம ள யு ம் 
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அழுத்ேஙகமளயும் ேலிபானகள் மீது வகாண்டுவருேல் 
அல்லது அந்ே நிபந்ேமனகளுக்கு ேலிபானகமள 
சம்மதிக்க வசய்ேல் எனபோக இது தநார்தவ 
அ ர ச ா ங க த் தி ன ா ல் 
வி ய ா க் கி ய ா ன ப் ப டு த் ே ப் ப டு கி ன ்ற து . 
தபச்சுவார்த்மேகள் ேலிபாமன அஙகீகரிப்பதும் 
அேற்கு சட்்ட அஙகீகாரம் வழஙகுவதும் அல்ல. 
ஆனால் நாட்டின நிழல் அதிகாரத்மேக் மகயில் 
மவத்திருக்கும் அவர்களு்டன தபசுவது ேவிர்க்க 
முடியாேது எனறு வவளியு்றவு அமமச்சர்கள் 
ஊ்டகஙகளுக்கு வேரிவித்ோர். ஆனால் ேனி 
விமானத்தில் ஐதராப்பிய நாவ்டானறுக்கு அமழத்துப் 
தபச்சுவார்த்மே ந்டத்துவவேனபது ேலிபான 
ேரப்பில் அேற்கான ஒரு அரசியல் அதிகாரத்தின 
முேல் படியாக பார்க்கக் கூடியது. அது அப்படித்ோன 
பார்க்கின்றது என்ற ேகவல்களும் வவளிவந்துள்ளன. 
த ப ச் சு வ ா ர் த்மே க் கு  ஒ ரு  ே ர ப் ப ா க 
அமழத்திருக்கின்றமம அரசியல் அழுத்ேத்தில் 
ந ம ்ட மு ம ்ற  யு த் ே த் தி ல் 
அஙகீகாரம்ோன. ேலிபானுக்கு 
சட்்ட ரீதியான அஙகீகாரத்மே 
எ ந் ே  உ ல க  ந ா டு களின 
அரசாஙகஙகளும் இதுவமர 
வழஙகவில்மல. இருப்பினும் 
உ ல க  ம ட் ்ட த் தி ல் 
ேலிபானகளு்டன பல்தவறு 
நாடுகள் பல்தவறு மட்்டஙகளில் 
உ்றவுகமளக் வகாண்டுள்ளன.

பிசாசுடனும் நேசத் தயார
ஒரு மில்லியன சிறுவர்கள் 

பட்டினிமய எதிர்தநாக்கி 
இருக்கின்ற ஒரு காலகட்்டத்தில் 
ேலிபானகமள நிராகரிக்க 
முடியாது. உேவி வபறுவேற்கு அல்லது உேவி 
வழஙகுவேற்கு ேலிபானகளுக்கு கடுமமயான 
நிபந்ேமனகள் விதிக்கப்படும் எனறும் முேலமமச்சர் 
வேரிவித்திருந்ோர். ேலிபானகமளத் ோம் ஏற்றுக் 
வகாள்ளவில்மல, அஙகீகரிக்கவில்மல. ஆனால் 
அந்ே முரண்பட்்ட அரசியல் நிமலப்பாடுகளும் 
இம்டவவளிகளும் ஆப்ககான வபாதுமக்கமளப் 
பாதிப்பமே பார்த்துக்வகாண்டிருப்பேனனூ்டாக 
நிரூபிக்க முடியாது என ேமலமம அமமச்சர் Jonas 
Gahr Streகூறியிருந்ோர். ேலிபானகமள நிர்ப்பந்திக்க 
தவண்டும். அவர்கள் மீது இராஜேந்திர அழுத்ேம் 
பிரதயாகிக்க தவண்டும். அதுதவ நம்டமும்ற 
அரசியல் எனறும் வேரிவித்திருந்ோர். மட்டுமல்லாமல் 
அவர் இனனுவமாரு படி தமதல தபாய் இவ்வாறு 
கூறியிருக்கி்றார்: ‘அப்பாவி வபாது மக்கமளக் 
காப்பாற்றுவேற்கு நாஙகள் பிசாசு்டன தபச 
தவண்டிய நிமலக்கும் ேயாராக இருக்க தவண்டும்’.

அவமரிக்கா ேமலமமயிலான ஆப்கானிஸ்ோன 
தபாருக்கு ஐதராப்பிய நாடுகள் பலவும் ேமது 
பம்டகமள அனுப்பியிருந்ேன. தநார்தவயும் 
ேலிபானகளுக்கு எதிரான தபாருக்குத் ேனது பம்ட 
ஆளணிகமளயும் இராணுவத் ேளவா்டஙகமளயும் 
அனுப்பிய நாடு. தபச்சுவார்த்மே வோ்டஙகிய 
முேல்நாள், ஜனவரி 23, ஞாயிறு அனறு தநார்தவ 

வவளியு்றவு அமமச்சகத்தின முனபாக ேலிபானகள் 
அமழக்கப்பட்்டமேக் கண்டித்து ஆர்ப்பாட்்டம் 
நம்டவபற்றிருந்ேது. ேலிபான எனபது முனனமரப் 
தபாலதவ அதே தமாசமான பயஙகரவாே 
அமமப்புத்ோன. அவர்கள் மா்றவில்மல, 
மா்றப்தபாவதும் இல்மல .  அவர்களி்டம் 
தபச்சுவார்த்மே ந்டத்துவது எனபது மிக தமாசமான 
வசயல் எனறு கண்்டன ஆர்ப்பாட்்டத்தில் 
வலியுறுத்ேப்பட்்டது. இஸ்லாமிய அடிப்பம்டவாே 
அமமப்பு்டன வபண்ணுரிமம, மனிே உரிமம 
தபசுவது அபத்ேமானதும் அபத்ேமானமானதுமான 
நம்பிக்மக. தநார்தவ மக்களின வரிப்பணத்தில் 
இப்படியான வசயல்களுக்கு மக்களின வரிப்பணத்மே 
வசலவவிடுவது மும்றதக்டானானது எனபோக 
எதிர்க்கட்சிகள் விசனம் வேரிவித்திருந்ேன.

பேண்களுகபகதிரான ஒடுககுமு்ை
ேலிபானகள் அண்மமயில் ஆட்சிக்கு 

வந்ேதிலிருந்து, வபண்களுக்கு 
எதிரான ஒடுக்குமும்றகமளக் 
கட்்டவிழ்த்துவிட்டுள்ளனர். 
சுகாோர மற்றும் கல்வித்தும்ற 
சார்ந்ே பல பணிகளிலிருந்து 
வபண்கள் விலக்கப்பட்டு, ேம்ட 
விதிக்கப்பட்டுள்ளது .  6 ம் 
வகுப்பிற்கு தமல் கல்விகற்பேற்குப் 
வ ப ண் க ளு க் கு த்  ே ம ்ட 
விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கிஜாப் 
க ட் ்ட ா ய ம் 
அ ணி ய த வ ண் டு வ ம ன று 
வ ப ண் க ள் 
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டுள்ளனர். 
அத்தோடு மனிேஉரிமமக் 
கு ழு க் க ம ள யு ம் , 

பத்திரிமகயாளர்கமளயும் ஊ்டகஙகமளயும் 
குறிமவத்துத் ோக்கிவருவோகவும் ேகவல்கள் 
வவளியாகியுள்ளன.

ேனனிச்மசயான ேடுப்புக்காவல்கள், பலவந்ேமாக 
காணாமல் தபாேல்கள், ஊ்டக அ்டக்குமும்றகள், 
சட்்டத்திற்குப்  பு்றம்பான வகாமலகள் , 
சித்திரவமேகள் மற்றும் வபண்கள் உரிமம, வபண் 
கல்வி, தவமல வாய்ப்பு மற்றும் ஆண்துமண 
இல்லாமல் பயணம் வசய்வேற்கான வபண்களின 
சுேந்திரம் உள்ளிட்்ட மனிே உரிமம மீ்றல்களின 
ஆபத்ோன அதிகரிப்மபத் ேடுக்க ேலிபானகள் 
இணஙகதவண்டுவமனறு வலியுறுத்ேப்பட்்டோக 
தபச்சுவார்த்மேக்குப் பினனர் வவளியி்டப்பட்்ட 
அவமரிக்க-ஐதராப்பிய கூட்டு அறிக்மகயில் 
கூ்றப்பட்டுள்ளது.

அபமரிகக ஆககிரமிப்பு - வளஙக்ளக 
்கயகப்ேடுத்துதல்

அவமரிக்காவினும்டய அதிகார நலனசார்ந்ே 
அரசியல் நகர்வுகளில் வபாய்க் குற்்றச்சாட்டுகமள 
முனமவத்து நாடுகமள ஆக்கிரமிப்பது, குண்டுவீசித் 
ோக்கியழிப்பது, உட்கட்டுமானஙகமளயும் 
வச ா த்துகமளயும்  சிமேப்பது ,  பினனர் 

அ்மரிக்காவினு்ைய அதிகார 
நலன்சார்ந் அரசியல் நகர்வுகளில் 

்பைாய்க் குற்்ச்சாட்டுக்ள 
முன்்வத்து நாடுக்ள ஆக்கிரமிபபைது, 

குண்டுவீசித் ் ாக்கியழிபபைது, 
உட்கட்டுமானங்க்ளயும் 

்சாத்துக்ளயும் சி்்பபைது, பின்னர் 
அத்வ்சங்களினு்ைய வளங்க்ளக் 

்கயகபபைடுத்துவது என்பைன 
புதிய்வயல்ல.



உலகின் மிகப்பைரிய ் சல்வந் 
நாடு உலகின் வறிய மற்றும் 
மனி்ாபிமான வபைரழி்வச் 
சநதிக்கின்் ஒரு வ்சத்தின் 
நிதி்ய ் கயகபபைடுத்துகி்து 
என்்ால் அது எத்்்கய 

மனி்ாபிமானமற்் 
்சய்லன்பை்் புரிநது்காளவது 

கடினமல்ல.

வமற்கு அவசரமாக வபைச முன் 
வந்்ற்கான மற்றும் ஒரு 
காரணியாக ரஷயா்வயும் 

சீனா்வயும் 
்லிபைான்களுைன் வபைச 

விைாமல், ் நருங்க விைாமல் 
்டுபபைது என்பை்ாகவும் 

கரு்லாம்.
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அ த் தே ச ங க ளி னு ம ்ட ய 
வளஙகமளக் மகயகப்படுத்துவது 
எ ன ப ன  பு தி ய ம வ ய ல் ல . 
ஆப்கானிஸ்ோன மத்திய வஙகியின 
நிதி மு்டக்கம் நிகழ்ந்ே காலச் சூழல் 
எனபது  மி க ப்வபரிய  ஒரு 
மனிோபிமான வநருக்கடிக் காலம். 
அோவது 20 வரு்ட ஆக்கிரமிப்புப் 
தபார், அேனும்டய பாரதூரமான 
விமளவுகள், வபாருளாோரத் 
ேம்டகளுக்கு மத்தியில் இந்ே 
மு்டக்கம் நிகழ்ந்ேது. அந்ே நிதியில் 
அமரவாசி, அோவது மூன்றமர 
பில்லியன வ்டாலர்கள் 200 1ஆம் ஆண்டு 
தமற்வகாள்ளப்பட்்ட ‘வசப்்டம்பர் 11’ ோக்குேலில் 
இ்றந்ேவர்களின குடும்பஙகளுக்கான நிதியம் 
ஒனறுக்கு வழஙகுவோக அவமரிக்கா அண்மமயில் 
அறிவித்திருந்ேது. மீதி மூன்றமர பில்லியன வ்டாலர் 
ஆப்கானிஸ்ோன மக்களும்டய மனிோபிமான 
உேவிக்கு வழஙகப்படுவோகவும் அவமரிக்கா 
அறிவித்துள்ளது. இஙகு ஒரு வி்டயத்மேக் கவனிக்க 
தவண்டும் அோவது வசப்்டம்பர் 11 ோக்குேலுக்கான 
விமானக் க்டத்ேல் மற்றும் ோக்குேல் சம்பவத்தில் 
ஈடுபட்்ட ஒருவர்கூ்ட ஆப்கானியர்கள் இல்மல. 
அவர்களில் வபரும்பானமமயானவர்கள் சவுதி 
அதரபிய குடியுரிமமமயக் வகாண்டிருந்ேவர்கள். 
அல்-மகோவும் ஒசாமா பினதல்டனும் ேலிபானின 
முக்கிய விருந்ோளிகள். ேலிபானகள் வகாள்மக 
ரீதியாக அல்-காய்ோமவ ஆேரித்ேவர்கள். ஆனால் 
20 ஆண்டுகளுக்குப் பினனர் அல்-மகோ மற்றும் 
ேலிபான பயஙகரவாேத்தோடு வோ்டர்பற்்ற 
அப்பாவிப் வபாதுமக்கமளத் 
ேண்டிப்பவேனபது இழிவரசியல். 
அப்பட்்டமான வபாருளாோர 
சுரண்்டல்.

ேஞசத்தின் விளிம்பில் ஆப்கான்
பஞசத்தின விளிம்பில் நிற்கும் ஒரு 

தேசத்து மக்களின வபாதுச்வசாத்து 
மீோன அபகரிப்பு, ‘வசப்வ்டம்பர் 11’ 
ே ா க்குேலில் பாதிக்கப்பட்்ட 
குடும்பஙகளுக்கான நீதியாக 
ஒருதபாதும் அமமயாது. உலகின 
மிகப்வபரிய வசல்வந்ே நாடு உலகின 
வறிய மற்றும் மனிோபிமான தபரழிமவச் சந்திக்கின்ற 
ஒரு தேசத்தின நிதிமய மகயகப்படுத்துகி்றது 
என்றால் அது எத்ேமகய மனிோபிமானமற்்ற 
வசயவலனபமே புரிந்துவகாள்வது கடினமல்ல.

ஈராக் மீது ஆக்கிரமிப்பிமன ந்டாத்துவேற்கு 
அவமரிக்கா ேயாராகிக் வகாண்டிருந்ே தபாது, 
சோமி்டம் உயிரழிவு ஆயுேஙகள் உள்ளன, சோமிற்குப் 
பயஙகரவாதிகளு்டன வோ்டர்புள்ளது என 
ஆக்கிரமிப்பிற்கான வபாய்க்காரணஙகமள 
அடுக்கியது. ோம் ோக்கியழிக்கப்தபாகும் 
நாட்டிமனக் கட்டிவயழுப்புவேற்கான வளஙகள் 
குறித்து, அனம்றய அவமரிக்க பாதுகாப்பு அமமச்சக 
உயர்மட்்ட ஆதலாசகராகவிருந்ே Richard Per-
leஇப்படிக்கூறினார்: ‘ஈராக் மிகவும் வளமான நாடு. 

வபரிய எண்வணய்வளத்திமனக் 
வகாண்டுள்ளது. அேமனக்வகாண்டு 
ேங கள்  வ ச ா ந் ே  ந ாட்டின 
புனரமமப்பிற்கான நிதிமய 
அவர்களால் வபற்றுக்வகாள்ள 
முடியும்’ எனறு ஜூமல 2002இல் 
அவர் கூறினார்.

அடுத்ே ஆண்டு ோக்குேல் 
நிேர்சனமாகியதபாது, பாதுகாப்பு 
அமமச்சர் Donald Rumsfeldஅதே 
பல்லவிமய மீண்டும் கூறினார். 
ஈராக் புனரமமப்புப் பற்றி Rumsfeld 
கூறுமகயில், அவமரிக்க நிர்வாகம் 

முேலில் ஈராக் அரசாஙகம், அேன வளஙகள் மற்றும் 
சர்வதேச சமூகத்மே அணுகிய பினனர்ோன 
அவமரிக்க மக்களின வரிப்பணத்தின பக்கம் 
திரும்பும் என்றார். இேமன தவறு வார்த்மேகளில் 
கூறுவோனால், ஈராக்மக அழித்ே பிற்பாடு, அோவது 
அவமரிக்கக் குண்டுகள் மற்றும் ஏவுகமணகளால் 
அழிவுற்்றமே மீளுருவாக்குவேற்கு, ஈராக்கின 
எண்வணய் நிதியத்திமன பயனபடுத்துேல் 
எனபோகும். ஈராக்கின எண்வணய் வளம் மீோன 
மகயகப்படுத்ேல் அேன மீது அவமரிக்கா தபார் 
வோடுக்க முக்கிய காரணஙகளில் ஒனறு.

தலிோனுடன் நேசுவதறகான காரணம்
தமற்கு அவசரமாக தபச முன வந்ேேற்கான 

மற்றும் ஒரு காரணியாக ரஷயாமவயும் சீனாமவயும் 
ேலிபானகளு்டன தபச வி்டாமல், வநருஙக வி்டாமல் 
ேடுப்பது எனபோகவும் கருேலாம். அது தமற்கின 

பிராந்திய நலனசாந்ே நகர்வு. 
ஐதராப்பா எதிர்வகாள்ளும் அகதிகள் 
வநருக்கடியும் துமணக்காரணியாகக் 
வகாள்ளக்கூடியது. சிரியா, லிபியா 
தபான்ற தபார்களின விமளவாக 
2015-ல் இருந்து ஐதராப்பா வபரும் 
அ க தி க ள்  வ ந ரு க் க டி ம ய 
எ தி ர் வக ா ண் டு வ ரு கி ன ்ற து . 
க்டற்பயணத்தின மூலம் அகதிகள் 
வருமக அதிகரித்துவந்திருக்கின்றது. 
இ த் ே ம க ய  சூ ழ லி ல் 
ஆப்கானிஸ்ோனில் இருந்தும் 
வபருவமடுப்பில் ஐதராப்பா தநாக்கி 
அகதிகள் பம்டவயடுப்பு நிகழும் 

என்ற அச்சமும், அேனூ்டாக ேலிபானகள் 
ஐதராப்பிய நாடுகளுக்குள் ஊடுருவக்கூடும் என்ற 
அச்சமும் ஐதராப்பாவிற்கு ஏற்ப்ட வாய்ப்புகள் 
இருக்கின்றன. ஆகதவ இவ்வா்றான ஒரு 
தபச்சுவார்த்மே மூலம் உரிய அஙகீகாரத்மே 
அல்லது ேலிபானகளு்டன உ்றமவ ஏற்படுத்திக் 
வகாண்டு அவற்ம்ற கட்டுப்படுத்துவேற்கு உரிய 
வசயற்பாடுகமள நம்டமும்றகமள வகுப்பது கூ்ட 
இந்ே தபச்சுவார்த்மேமய பினனால் மம்றந்திருக்கக் 
கூடிய நலன சார்ந்ே அரசியல் நகர்வாக 
இருப்பேற்கான வாய்ப்புகள் நிம்றயதவ உள்ளன.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர, ் ாரபவ



திராவி்ட இயககத்தின 
ஒரு பகுதி வரலாறு

நூல் அறிமுகம்  |  இைா. காமைாசு 
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‘உஙகளில் ஒருவன’, ேனவரலாறு பாகம் – 1, 
ேமிழ்நாடு அரசின முேலமமச்சர் மு.க. ஸ்்டாலின 
எழுதி வவளிவந்திருக்கும் நூல். எனனுமரயில் 
வோ்டக்கத் வோ்டர். ‘எனது இருபத்து மூனறு வயது 
வமரயிலான வாழ்க்மகோன இந்ேப் புத்ேகம்!’ என்ற 
முகமதனாடு அமமகி்றது. ஆம். மு.க.ஸ்்டாலின 
பி்றந்ே 1953 மார்ச் 1 வோ்டஙகி அவர் வநருக்கடி 
நிமல வகாடுஞசிம்றப்படும் 1976 பிப்ரவரி – 1 
வமரயான நிகழ்வுகமள நிமனவுத்ே்டத்தினில் 
தசகரித்து பதிவு வசய்துள்ளார்.

ேன வரலாறு எனபது ‘உள்ள்டஙகிப் தபான 
நிமனவுகமள மீண்டும் மன அரஙகில் மிேக்கவிடுேன 
மூலம் உருவாகி்றது’ எனபார் வவயின சுதமகர். 
அப்படித் ோன இந்ே நூலும் அமமந்துள்ளது.

இது இந்நாள் முேல்வரான ஒரு முனனாள் 
முேல்வர் மகனின ேனிப்பட்்ட வரலாறு அல்ல. 
திராவி்ட முனதனற்்றக்கழகம் வோ்டஙகிய ஆண்டு 
1949. தபரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ேமலமமயில் 
ஆட்சி அமமந்ே ஆண்டு 1967 மார்ச் 6. கமலஞர் 
கருணாநிதி முேலமமச்சராக இருந்ே வபாழுது 
ஆட்சி கமலக்கப்பட்்டது 1976 சனவரி 31. ேமிழக 
அரசியலில் மிக முக்கியமான இந்ேக் கால் 
நூ்றாண்டின வரலாற்றுத் துளிகளாகவும் இந்நூல் 
அமமகி்றது.

வபரியபுராணத்மே ‘பிள்மள பாதி; புராணம் 
பாதி’ எனபார்கள். அப்படித்ோன இந்நூலும் 
‘கமலஞர் பாதி; ஸ்்டாலின மீதி’ என அமமகி்றது. 
ஏவனனில் கமலஞர் அவருக்கு அப்பா மட்டுமல்ல; 
ேமலவர். ேமலவரப்பா ோன. கமலஞரின நிழலின 
நீட்சியாகதவ ேனமன அம்டயாளம் காண்கி்றார்.

வழக்கமான ேந்மே –  பிள்மளப்பற்று , 
அரவமணப்பு, அருகிருப்பு… எனறு எதுவும் 
வபாதுவாழ்வில் உள்தளாருக்கு வாய்த்துவி்டாது 

எனபேன சானத்ற கமலஞரும், ஸ்்டாலினும். 1953 
ஜீமல 15ல் கல்லக்குடி வபயர் மாற்்றப் தபாராட்்டத்தில் 
ேண்்டவாளத்தில் ேமலமவத்துப் தபாராடிச் சிம்ற 
வசல்கி்றார் கமலஞர். அப்வபாழுது ஸ்்டாலின 135 
நாள் ஆனக் குழந்மே. ேந்மேயாமரப் பார்க்க 
ோயாரு்டன சிம்றக்குச் வசனறு கம்பிகளுக்குள் 
பார்த்ேமே உ்றவினர்கள் வசானனமேச் சுட்டும் 
வபாழுது மனம் வநகிழ்கி்றது. “கமலஞர் குடும்பத்துக்கு 
வீடு எனபது சிம்றயும் தசர்ந்ேது ோன எனபமே 
சிறுபாலகனாக இருந்ே தபாதே நான உணர்ந்தேன” 
(ப. 34) எனகி்றார் ஸ்்டாலின.

ேமலவர் கமலஞர் ேமிழ்நாடு முழுதும் 
பயணப்பட்்டாதரவயாழிய பிள்மளகமள, 
குடும்பத்மே அமழத்துச் வசன்றதில்மல. ஏன, 
வழக்கமான குடும்பப் வபாறுப்புக்கமளக் கூ்ட 
வசய்ய முடியாே வபாதுப்பணி. பள்ளியில் தசர்க்கக் 
கூ்ட அண்ணன மா்றன ோன அமழத்துச் வசல்கி்றார்.

“அப்தபாது எனக்கு 12 வயது தசாவியத் ரஷயா 
அரசின அதிகாரப்பூர்வ ஏ்டான ‘பிராவ்ோ’ ஏட்டின 
சார்பில் ேமலவர் கமலஞமர தபட்டி எடுக்க 
வந்திருந்ோர்கள். தபட்டி மாடியில் ந்டந்து 
வகாண்டிருந்ேது. திடீவரனறு, ேமலவர் எனமன 
அமழப்போகச் வசானனார்கள். நான தபாதனன. 
ரஷயாவிலிருந்து வந்திருந்ேவர்களுக்கு எனமன 
அறிமுகம் வசய்ோர் ேமலவர், ‘இவன என மகன; 
இவன வபயர் ஸ்்டாலின’ எனறு எனமனப் பற்றி 
அவர்களுக்குச் வசானனார்…

நான எனன படிக்கித்றன எனறு அவர்கள் 
தகட்்டதபாது, ேமலவரால் உ்டதன வசால்ல 
முடியவில்மல. அந்ேளவுக்கு, வீட்ம்டக் கூ்ட ம்றந்து 
வபாதுவாழ்வில் ஒப்பம்டத்து உமழத்துக் 
வகாண்டிருந்ோர் ேமலவர்” (ப. 105) எனப் பதிவு 
வசய்வது கவனிக்கத்ேக்கது.



“க்லஞர் 
குடும்பைத்துக்கு வீடு 
என்பைது சி்்யும் 
வசர்ந்து ் ான் 

என்பை்் 
சிறுபைாலகனாக இருந் 

வபைாவ் நான் 
உணர்நவ்ன்” (பை. 34) 
என்கி்ார் ஸ்ைாலின்.

‘ஸ்ைாலின் ஒரு 
புரட்சிவாதி. 

வபைாராட்ைக்காரர். 
இரும்பு மனி்ர். அவர் 
்பையர் ் ான் என் 
மகனுக்கு இருக்க 

வவண்டும்’ என்பைதில் 
உறுதியாக க்லஞர் 

இருந்ார்.
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பேயரும் சிககலும்
‘ஸ்்டாலின’ என்ற வபயதர சிக்கல் 

ே ரு கி ்ற து .  ஸ்்ட ாலின  பி ்ற ந் ே 
ேருணத்தில்ோன தசாவியத் ேளபதி 
ஸ்்டாலின மம்றந்ோர். 05. 03. 1953ல் 
மம்றந்ே ஸ்்டாலினுக்குச் வசனமனக் 
க்டற்கமரயில் நிமனதவந்ேல் கூட்்டம் 
நம்டவபறுகி்றது. அந்ேக் கூட்்டத்தில் 
கமலஞர் ேன மகனுக்கு ‘ஸ்்டாலின’ 
எ ன ப்  வ ப ய ர்  சூ ட் டு வ ே ா க 
அறிவிக்கி்றார். அதுவமர ‘அய்யாதுமர’ 
எனத் ேந்மேப் வபரியார், தபரறிஞர் 
அண்ணா வபயர் ஒட்டுக்கமள 
இமணத்துப்  வ ப ய ர்  மவ க் க 
எண்ணியிருந்ோராம். தசாவியத் 
நாட்டின மாவபரும் இரும்பு மனிேர் 
மம்றந்ேதும் அவர் நிமனவாகப் வபயர் 
சூட்டுகி்றார்.

வசனமனயின புகழ்  வபற்்ற 
சர்ச்பார்க் பள்ளியில் தசர்க்க முரவசாலி 
மா்றன அமழத்துச் வசல்கி்றார்.

‘மபயன வபயர் எனன?’ எனறு 
ேமலமம ஆசிரியர் தகட்்டார்.

‘ஸ்்டாலின’ எனறு வசானனார் 
அண்ணன மா்றன.

‘ஸ்்டாலின என்ற வபயருள்ள 
மாணவனுக்கு இந்ே பள்ளியில் இ்டம் 
ேர முடியாது. வபயமர மாற்றிவிட்டு 
அமழத்து வாருஙகள்’. ேமலவரி்டம் 
இமே வசானனதும் கடுமமயாக 
தகாபப்பட்்டார்.

‘பள்ளிக்கூ்டத்மே மாற்றுதவதன 
ேவிர, ஸ்்டாலின என்ற வபயமர மாற்்ற 
மாட்த்டன’ எனறு வசால்லிவிட்்டார் 
ேமலவர்.’ (ப. 97- 98)

‘ஸ்்டாலின ஒரு புரட்சிவாதி. 
தபாராட்்டக்காரர். இரும்பு மனிேர். 
அவர் வபயர் ோன என மகனுக்கு 
இருக்க தவண்டும்’ எனபதில் உறுதியாக 
கமலஞர் இருந்ோர்.

கமலஞர் ேமலவராக இருந்ோலும், 
அ ம ம ச் ச ர ா க  இ ரு ந் ே ா லு ம் , 
முேலமமச்சராக இருந்ோலும் எந்ே 
நிமலயிலும் ோன ‘இனனார் மகன’ 
எனக்கூறி சலுமக அம்டயதவா, 
அதிகாரம் வசய்யதவா துளியளவும் 
முயலாே இயல்பினர் ஸ்்டாலின 
எனபது நூலின பல இ்டஙகளில் 
பதிவாகி உள்ளது.

அப்ோ யார?
“குதளாப் திமரயரஙகில் எம்.ஜி.ஆர். 

அவர்கள் நடித்ே ‘புதியபூமி’ ப்டம் 
பார்க்க நானும் என நண்பன 
அப்துல்கரீமும் வஹர்குலீஸ் மசக்கிளில் 

அண்ணா சாமலயில் வசனறு 
வகாண்டிருந்தோம்.

அந்ேக் காலத்தில் மசக்கிளில் 
இருவர் வசல்லக் கூ்டாது. எனதவ, 
ஸ்வபனசர் அருதக காவலர் ஒருவரால் 
நிறுத்ேப்பட்த்டாம். இருவமரயும் 
வபயர் தகட்டு எழுதினார் அந்ே 
தபாலீஸ்காரர்.

எனது வபயமரச் வசானதனன.

அப்பா வபயமரக் தகட்்டார்கள் 
‘கருணாநிதி’ எனத்றன!

‘எஙதக தவமல வசய்கி்றார்?’ எனறு 
தகட்்டார்கள்.

‘தகாட்ம்டயில்’ எனத்றன!

‘எனனவாக இருக்கி்றார்?’ எனறு 
தகட்்டார்கள்.

‘வபாதுப்பணித்தும்ற அமமச்சராக 
இருக்கி்றார்’ எனத்றன! அேன பி்றகு 
ோன எனமன நிமிர்ந்து பார்த்ோர்.

‘எனன ேம்பி முனனதம வசால்லக் 
கூ்டாோ?’ எனறு வசால்லி இருவமரயும் 
அனுப்பி மவத்ோர்.” (ப. 99)

கட்சிப் போறுப்பு
“தகாபாலபுரம் வீடு எனபது ஆயிரம் 

விளக்கின 5 7வது  வட்்டத்தில் 
உள்ள்டக்கியது ஆகும். 57 வது வட்்ட 
கிமளக்கழக நிர்வாகிகளுக்கான 
தேர்ேலில் நான தபாட்டியிட்த்டன. 
அதில் பகுதி பிரதிநிதியாக தேர்வும் 
ஆதனன.

அ ேன  பி ்றகு  வ ப ாது க்குழு 
உறுப்பினராக ஆதனன. வபாதுக்குழு 
உறுப்பினராக ஆவேற்காக மாவட்்டப் 
பிரதிநிதி ஒவ்வவாருவர் வீட்டுக்கும் 
வசனறு ‘எனக்கு வாக்களியுஙகள்’ 
எனறு தகாரிக்மக மவத்துக் தகட்த்டன.

பினனர் ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் 
சார்பில் மாவட்்டப் பிரதிநிதிமயத் 
தேர்ந்வேடுக்கும் தேர்ேலில் மாவட்்டப் 
பிரதிநிதியாக தேர்வு வசய்யப்பட்த்டன. 
சுருக்கமாகச் வசால்ல தவண்டுமானால் 
கழ க த்துக்குள்  ந ான  எனமன 
முழுமமயாக ஒப்பம்டத்து விட்த்டன.

பகுதி பிரதிநிதி – மாவட்்ட பிரதிநிதி 
– வபாதுக்குழு உறுப்பினர் ஆகிய 
தேர்ேலின தபாதுோன உண்மமயான 
அரசியமல முழுமமயாகப் புரிந்து 
வகாள்ள வாய்ப்பு ஏற்பட்்டது.

ேமலவர் மகன எனபோல் சலுமக 
வபற்றிருப்தபன எனறுோன பலரும் 
நிமனப்பார்கள். ேமலவர் மகன 
எனபோல் ே்டஙகல் ோன அதிகமாகப் 
வபற்த்றன.” (ப. 237 - 38)



‘நாங்கள உங்கள 
மணிவிழா்வ 

நைத்துகிவ்ாம். நீங்கள 
கலநது ் காளள 
வவண்டும்’ என்று 

வ்தி்யச் ் சால்லிக் 
வகட்வைன்.

“உன் அபபை்னப 
வபைாலவவ 

பிடிவா்க்காரனாக 
இருக்கி்ாவய?” 

என்்ார் அண்ணா. 
என் வாழ்க்்கயில் 

கி்ைத்் மிகப ் பைரிய 
பைாராட்டு இது்ான்.
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மிக இயல்பாக ஓர் அரசியல்வாதியாக 
உ ரு வ ா ன ம ே  இ ே ன  வ ழி 
வ ம ய் ப் பி க் கி ்ற ா ர் .  அ ன ம்ற ய 
வபாதுவாழ்வு துனப துயரஙகள் 
நிம்றந்ேது. இயக்கத்துக்காக, கட்சிக்காக 
வமாத்ேக் குடும்பமும், உ்றவுகளும் 
பட்்டபாடுகள் வசால்லிமாளாேமவ. 
எளிய வோண்்டர்கள் வோ்டஙகி 
ேமலவர்கள் வமர  இலட்சிய 
வாழ்வுக்காக வசாந்ே வாழ்மவ 
பறிவகாடுத்ேவர்கள் ஏராளம்.

குடும்ே உைவும் இயகக உைவுகளும்
இந்நூலில் கமலஞரின குடும்பம் 

வமாழி ,  இனம் சார்ந்து பட்்ட 
இனனல்கள் வரிமச கட்டி வருகின்றன. 
“ குறு நமக  க ாட்டும்  கண்கள் ! 
வபாக்மகவாயிதல ஓர் புனனமக! 
வயது 72. தோற்்றம், அப்பழுக்கற்்ற 
கிராமிய மும்ற! அணிகலன கிம்டயாது!” 
எனறு அண்ணா சித்திரப்படுத்தும் 
அஞசுகத்ோயின இயல்புகள் நூலின 
மணிமகு்டமாக  அமமகின்றது . 
அண்ணா, நாவலர், தபராசிரியர், எம்.
ஜி .ஆர் ,  சிவாஜி முேல் எளிய 
வோண்்டர்கள் வமர அமனவராலும் 
தபாற்்றப்பட்்டவர். அமனவமரயும் 
ேன மகமன வி்ட தநசித்து அனபு 
வசலுத்தியவர். கமலஞர் இ்டத்தில் 
இருந்து குடும்பத்மே வழி ந்டத்தியவர். 
இயக்கத்மே, அரசியமல, ஆட்சிமயப் 
பற்றி அதிகம் கவமலப்பட்்டவர் 
எனபவேல்லாம் ஒரு தசாற்றுப் பேமாக 
இ்டம் வபறுகின்றது.

அ றி ஞ ர்  அ ண் ண ா வு ்ட ன 
கமலஞரின வநருக்கம் நா்டறியும். 
மு.க.ஸ்்டாலினின அணுக்கம் இந்நூல் 
வழி  வ ேரியவருவது  புதுமம . 
தகாபாலபுரம் வீட்டின மாடிோன 
கமலஞரின வாசம். ஆனால் அண்ணா 
வந்து விட்்டால் அவரின ஓய்வி்டமாக 
மாறிவிடும். அவருக்குத் தேமவயான 
பணிவிம்டகள் வசய்பவராக ஸ்்டாலின 
இருப்பார்.

“ இ ர ா ய ப் தப ட் ம்ட  க ா வ ல் 
நிமலயத்துக்கு அருகில் இருக்கும் 
அமீன தகப் உணவு விடுதியில் தேநீரும், 
சதமாசாவும், பக்தகா்டாவும் என்றால் 
அண்ணாவுக்கு அதிகம் பிடிக்கும். 
மசக்கிள் எடுத்துக் வகாண்டு நான 
வசனறு வாஙகி வருதவன.

மிகவும் மகிழ்ச்சியான மனநிமலயில் 
அண்ணா இருந்ோர்கள் என்றால் 
எஙகமள நா்டகம் நடிக்கச் வசால்லி 
அேமன ரசித்துப் பார்ப்பார்கள்.

‘மதனாகரா’ ப்டத்தில் வரும் ேர்பார் 
க ாட்சிமய ந ாஙகள் நடித்துக் 

காட்டுதவாம். சிவாஜியாக முத்து 
அண்ணன நடிப்பார். அரசராக அழகிரி 
அண்ணன இருப்பார். சிவாஜிமய 
ேர்பாருக்கு இழுத்து வரும் சஙகிலியாக 
நான இருப்தபன. மகாரணி பத்மாவதி 
சிம்ற வசல்ல தவண்டும். மதனாகரன 
வசந்ே தசனாவி்டம் மனனிப்புக் தகட்க 
தவண்டும். இதுோன மனனனின 
கட்்டமள. அப்தபாது மதனாகரன, 
ந ானகு வீரர்களால் இரும்புச் 
சஙகிலியால் பிமணக்கப்பட்டு 
ம ண் ்ட ப த் து க் கு  அ ம ழ த் து ச் 
வசல்லப்படுகி்றார் .  ேமலவரின 
வசனத்துக்காகவும் சிவாஜியின அந்ே 
நம்டக்காகவும் அந்ேப் ப்டத்மே 
பலே்டமவ பார்க்கலாம்” (ப.125-126). 
ேர்பார் சீமன பலமும்ற அண்ணாவுக்கு 
நடித்துக்காட்டி உள்ளனர்.

அண்ணாவின் ோராட்டு
தகாபாலபுரம் இமளஞர் தி.மு.க. 

சார்பில் 30.9.1968 அனறு தபரறிஞர் 
அண்ணா பி்றந்ேநாள் கூட்்டத்மே 
ஸ்்டாலின ஏற்பாடு வசய்கி்றார். 1969 
தபரறிஞர் அண்ணாவுக்கு மணி 
விழாமவச் சி்றப்பாக ந்டத்தி்ட முடிவு 
வசய்கி்றார்கள் .  ஒப்புேல் வப்ற 
மு ய ல் கி ்ற ா ர் க ள் .  அ ப் தப ா து 
அண்ணாவுக்கு உ்டல் நலமில்மல. 
அவமரச் சந்திக்க முடியாமல் ஸ்்டாலின 
திரும்பி விடுகி்றார். உ்டன ேகவல் 
அறிந்து அண்ணாவின கார் வசனறு 
ஸ்்டாலிமன அமழத்து வருகி்றது.

 ‘நாஙகள் உஙகள் மணிவிழாமவ 
ந்டத்துகித்றாம். நீஙகள் கலந்து வகாள்ள 
தவண்டும்’ எனறு தேதிமயச் வசால்லிக் 
தகட்த்டன.

“உன அப்பமனப் தபாலதவ 
பிடிவாேக்காரனாக இருக்கி்றாதய?” 
என்றார் அண்ணா. என வாழ்க்மகயில் 
கிம்டத்ே மிகப் வபரிய பாராட்டு 
இதுோன. 16 வயதில் கிம்டத்ே 
மாவபரும் பாராட்டு இது (ப.129). என 
அண்ணாவு்டன ேன வோ்டர்பு்றமவ 
ஸ்்டாலின வநகிழ்ச்சியு்டன பதிவு 
வசய்கி்றார்.

அதே தபால எம்.ஜி.ஆர் உ்டன 
ஸ்்டாலின இருந்ே வநருக்கமும் 
இந்நூலில் வவளி உலகுக்கு வேரிய 
வருகி்றது. எம்.ஜி.ஆரின இரசிகராகவும் 
அதே தநரம் அவரின விமர்சகராகவும் 
இருந்ேது. கமலஞருக்கும் ேனக்கும் 
உ்றவுப்பாலமாக எம். ஜி. ஆர். 
அறிவுமரகள் வசால்லியது. ேன கமல 
முயற்சிகமளப் பா ர ாட்டியது . 
அண்ணன மு.க.முத்துவின முேல் ப்ட 
வாய்ப்பில் வாழ்த்தியது. ஆத்ோ 



வகாபைாலபுரம் இல்லம் 
கூட்டுக் குடும்பைமாக 
மட்டுமல்ல இயக்கத் 

்்ல்மக் 
குடும்பைமாகவும் 
திகழ்வ்் 

அரு்மயாகச் 
சுட்டுகி்து நூல்.

்்லவர் க்லஞர், 
ஸ்ைாலின் மட்டுமல்ல 
பி் எல்லா மாணவ 
இ்ளஞர்களும் 
கல்விப பையில 

வவண்டும் என்பைதில் 
மிகுந் அக்க்் 
்காண்ைவராக 

இருந்ார் என்பை்் 
இநநூலின் பைல 

இைங்களில் அறிய 
முடிகி்து.
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அஞசுகத்தே ாடு  எம் .ஜி .ஆரின 
பாசப்பிமணப்பு, கமலஞர், எம்.ஜி.ஆர். 
நட்புக் காலத்மேத் ேயக்கமினறி உரிய 
கவனத்து்டன ஸ்்டாலின பதிவு 
வசய்திருப்பது பாராட்்டத்ேக்கது.

1966ல் ேன 13 வயதில் தகாபாலபுரத்தில் 
இமளஞர் தி.மு.கமவ வோ்டஙகுவது, 
1967ல் மசமே வோகுதியில் ேமலவர் 
கமலஞருக்கு தேர்ேலில் வாக்கு 
தசகரிப்பது ,  1 9 6 9ல்  அண்ணா 
மணிவிழாவிமன ந்டத்துவது, 1971ல் 
தி.மு.க. வகாள்மக விளக்க நா்டகஙகமள 
ந்டத்துவது என பதினம வயதுகளிதலதய 
சமூக , இயக்கச் தசமவயாற்்றத் 
வோ்டஙகிய ஸ்்டாலினின அரும் 
பணிகள் நூலில் அணிவகுக்கின்றன.

முரவசாலி இேழ் அச்சுப்பணி, 
விநிதயாகப் பணிகளில் ஸ்்டாலின 
ேனமன இமணத்துக் வகாள்வது 
முக்கிய ேருணம். வசய்தி தசகரித்து 
மு ர வ ச ா லி க் கு  ே ரு வ து ்ட ன , 
கடிேஙகமளத் வோகுத்தும் ேரத் 
வோ்டஙகினார். மு.க.ஸ்்டாலின ேந்ே 
வசய்திகள் ‘தினபலன’ எனும் வபயரில் 
வவளிவந்ேது குறிப்பி்டத்ேக்கது.

தகாபாலபுரம் இல்லம் கூட்டுக் 
குடும்பமாக மட்டுமல்ல இயக்கத் 
ேமலமமக் குடும்பமாகவும் திகழ்வமே 
அருமமயாகச் சுட்டுகி்றது நூல்.

“நான ேவழ்ந்ே வீடு இது. இனறு 
ேமலவராக இருக்கித்றன என்றால் 
எனமனத் ேமல நிமிர மவத்ே வீடு இது.

ேமிழ்நாட்டின நிரந்ேரமான அரச 
சமப அது. திராவி்ட இயக்கத்தின 
திருச்சமப அது .  திமரயுலகக் 
கமலஞர்களுக்கு கமலச்சமப அது. 
இலக்கிய வாதிகளுக்கு சிந்ேமனச் சமப 
அது .  வமாத்ேத்தில் எஙகளது 
உயிர்ச்சமப அது” (ப. 78). உண்மமயில் 
அது கமலஞரகமாக உயிர் வபற்று 
ஒளிர்வமே உணர முடியும்.

ஊரும் உைவும்
ேமலவர் கமலஞருக்கும் ேனக்கும் 

திருக்குவமளயும் திருவாரூரும் பி்றந்ே 
வளர்ந்ே ஊர்களாக மட்டுமினறி 
உ்றவுப் பிமணப்பாக அமமவமேச் 
சுட்்டத்ேவ்றவில்மல. நூலில் திராவி்ட 
இயக்கத் ேமலவர்கள், முனதனாடிகள், 
வோண்்டர்கள், கமலஞர்கள் பலர் 
உரிய வமகயில் இ்டம் வபறுகின்றனர். 
கமலஞர் – அனபில், ஸ்்டாலின – 
வபாய்யாவமாழி, மதகஷ – உேயநிதி 
எனத் வோ்டரும் தோழமமயு்றமவச் 
வசால்வோகட்டும், கமலஞரின 
உேவியாளராகச் தசர்ந்து குடும்பத்தில் 

ஒருவராக மாறிய சண்முகநாேமன 
வசால்வோகட்டும், கமலஞரின 
பணியாளராக இருந்ே வசயல்மணி 
ேனக்கு வோ்டக்க அரசியல் பயணத்தில் 
துமண நின்றமேச் வசால்வோகட்டும்….. 
ஸ்்டாலினின அனபின தபருணர்வின, 
நனறியறிேலின வவளிப்பா்டாக 
அமமகி்றது.

�ாடகக க்ைஞன்
தகா்டம்பாக்கம் இமளஞர் தி.மு.க, 

மாணவர் நிமல வசயல்பாடுகள், 
தேர்ேல் பரப்புமர, முரவசாலிப்பணி, 
அண்ணா பி்றந்ே நாள் விழா… எனத் 
வோ்டஙகிய ஸ்்டாலின ேனமன ஓர் 
கமலஞனாக ,  கமலப்பரப்புமர 
யாளனாக அம்டயாளம் கண்்ட ‘முரதச 
முழஙகு’ நா்டகம் வழி அடுத்ேப் 
பாய்ச்சமலத் வோ்டஙகுகி்றார்.

1 9 7 1  பிப்ரவரி 1 1ல் 3 0 காசு 
கட்்டணத்தில் ‘முரதச முழஙகு’ சஙதக 
முழஙகாய் ேமிழ்நாடு முழுவதும் பற்றிப் 
ப்டர்கி்றது.

“ேயாரிப்பு அஞசுகம் நா்டகமன்றம்

கமே, வசனம் – முரவசாலி அடியார்

பா்டல்கள் – பூமவ வசஙகுட்டுவன

மு.க.ஸ்்டாலின – குட்டி பத்மினி 
நடிக்கும்

 ‘முரதச முழஙகு’

By முரவசாலி அடியார்” (ப. 171)

28.3.1971ல் 40 ஆவது நா்டக நிம்றவு 
விழா வசனமனயில் நம்டவபறுகி்றது. 
முேல்வர் கமலஞரும் புரட்சி நடிகர் 
எம்.ஜி.ஆரும் பஙதகற்கி்றார்கள். 
கமலஞர் தமாதிரம் அணிவிக்கி்றார். 
எம்.ஜி.ஆர் வாழ்த்திப் தபசுகி்றார். 
ஒருவமகயில் நா்டகப் பயணத்தின 
நிம்றவு விழாவாகவும் அது அமமவமே 
ஸ்்டாலின சுட்டுகி்றார்.

கல்வி்ய வலியுறுத்திய க்ைஞர
ேமலவர் கமலஞர், ஸ்்டாலின 

மட்டுமல்ல பி்ற எல்லா மாணவ 
இமளஞர்களும் கல்விப் பயில 
தவண்டும் எனபதில் மிகுந்ே அக்கம்ற 
வகாண்்டவராக இருந்ோர் எனபமே 
இந்நூலின பல இ்டஙகளில் அறிய 
முடிகி்றது. அதுவும் குறிப்பாக ேன 
வாழ்மவயும், தபாராட்்டத்மேயும் 
முனதனற்்றத்மேயும் உணர்ந்து இமே 
வ வ ளி ப் ப டு த் து கி ்ற ா ர் . 
வவளிப்பம்டயாகவும் ,  கட்சித் 
ேமலவர்கள் வழியாகவும் ஸ்்டாலின 
படித்து தமலுக்கு வர தவண்டும் என்ற 
ஆவமல உணர்த்திக் வகாண்த்ட 
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இருக்கி்றார்.

“ஸ்்டாலின தபான்றவர்கள் வகாஞசம் ஒழுஙகாக 
மும்றயாகப் படித்து, கல்லூரி மட்்டத்தில் படிக்க 
தவண்டும் என்ற எனனும்டய ஆமசமய 
எனனும்டய  பிள்மளகள்  நிம ்ற தவ ற் ்ற 
தவண்டுவமனறு தவண்டிக்வகாள்கித்றன”. (ப. 184)

“நாஙகள் எல்லாம் பட்்டம் வபற்்றவர்கள். நாஙகள் 
எல்லாம் கல்லூரியிதல விருது வபற்்றவர்கள், 
கருணாநிதி பள்ளிக் கூ்டத்தில் ஒழுஙகாகப் 
படிக்காமல் பட்்டம் வப்றாமல் அனம்றக்தக 
அரசியலில் ஈடுபட்்டார். உமழப்பால் இனறு 
முேலமமச்சர் ஆகிவிட்்டார்’ எனறு மகிழ்தவாடு 
நமது தபராசிரியர் அவர்கள் தபசியதபாது நான 
கூ்ட வகாஞசம் பயப்பட்த்டன.

அவர்கள் மகிழ்ச்சிதயாடு வசானனமே நீஙகள் 
ேவ்றாக எடுத்துக் வகாள்ளக் கூ்டாது. ஒழுஙகாகப் 
படிக்காமல் முேலமமச்சராக ஆகலாம் எனறு 
யாரும் ேவ்றாகக் கருதிக் வகாள்ளாதீர்கள். இது 
விதிவிலக்கு. விதிவிலக்கு வழிகாட்டி ஆகாது.” (ப. 
195- 196)

ஆக, கமலஞர் ஸ்்டாலின அவர்கள் உயர்கல்வி 
வப்ற தவண்டும் என்ற விருப்பம் வகாண்்டவராக 
இருந்ோர். ஆனால் ஸ்்டாலிதனா ேனமன அரசியலில் 
நிமல நிறுத்ேதவ விரும்பிச் வசயல்பட்்டார் 
எனபமே இந்நூலில் ப்டம் பிடித்துக் காட்டி 
விடுகி்றார்.

ேடிப்ேடியாய்...
‘முரதச முழஙகு’ நா்டகத்தில் வோ்டஙகி, 1975 

டிசம்பர் 25, 26, 27, 28ல் தகாமவயில் நம்டவபற்்ற 
மாநாட்டில் ‘வவற்றி நமதே’ நா்டகத்தில் ஸ்்டாலின 
நிமல வகாள்கி்றார். மாணவர் மாநாட்டில் ‘உயிமரத் 
ேரத்ேயார்’ என முழஙகி, காஞசிபுரம் மாநாட்டிற்கு 
வசனமன அண்ணா நிமனவகத்திலிருந்து அண்ணா 
சு்டமர ஏந்தி அரசியலில் ேனமன நிறுவிக் 
வகாள்கி்றார் ஸ்்டாலின.

அவரது திருமணதம அரசியல் மாநாடு தபால 
ந்டக்கி்றது. வநருக்கடி நிமலமய எதிர்த்து முேல் 
வபருஙகுரலாக கமலஞரின, தி.மு.க.வின குரல் 
அமமகி்றது.

தசாவியத் யூனியனின தஜாஸப் ஸ்்டாலின ேனது 
மகமன மவத்துப் தபரம் தபசிய வஜர்மனியி்டம் 
பின வாஙகாமல், மகமனப் பலி வகாடுத்ே வீர 
வரலாற்றிமன நிமனவுபடுத்தும் வமகயில், வநருக்கடி 
நிமல வகாடுஞசிம்றக்கு ேனது மகன மு.க.ஸ்்டாலிமன, 
ேமலவர் கமலஞதர காவல் தும்றமய அமழத்து 
அனுப்பி மவப்பதோடு இந்நூல் நிம்றவம்டகி்றது.

27.11.1977 அனறு வசனமன மத்திய சிம்றயில் 
இருந்து கமலஞர் எழுதிய கடிேம்: “1953இல் திருச்சி 
சிம்றயில் ஆறுமாே  ேண்்டமன வபற்று 
நானிருந்ேதபாது நீ மகக்குழந்மே. வீட்டிலிருந்து 
எனமனக் காண வருபவர்கதளாடு குழந்மேயாக 
இருந்ே நீயும் வருவாய்.

இருபத்து மூனறு ஆண்டுகளுக்குப் பி்றகு 
வசனமன மத்திய சிம்றயில் மிசா மகதியாக (1976) 

ஓராண்டு நீ இருந்ே தபாது நான உனமனக் காண 
வந்து வகாண்டிருந்தேன. உனனு்டனும் கழக 
உ்டனபி்றப்புகளு்டனும் ேம்பி மா்றன மிசா 
மகதியாக இருந்ே தபாது அவனுக்தகார் வபண் 
பி்றந்ேது. அந்ேக் குழந்மேயும் ேன ேந்மேமயப் 
ப ா ர் க் க  சிம்றச்ச ாமலக்குத்ே ான வந்து 
வகாண்டிருந்ேது.

இப்தபாது உனக்குப் பி்றந்திருக்கி்ற என தபரனும் 
எனமனப் பார்க்க சிம்றக்கு வருவான எனறு 
கருதுகித்றன. இந்ே அனுபவஙகள் எவ்வளவு 
இனியமமயானமவ பார்த்ோயா?” (ப. 33).

இப்படி குடும்பதம தியாகம் வசய்து ோன கட்சி, 
ஆட்சித் ேமலமமக்கு வர முடிந்ேது எனபமே 
இச்சிறுநூல் விளக்கி நிற்கி்றது.

�ம்பிக்கச் சுடர
குடும்ப அரசியல், வாரிசு அரசியல் எனபோன 

விமர்சனஙகளுக்கு எதிராக, ோன பிள்மளப்பிராயம் 
முேல் திட்்டமிட்டு உமழத்து, தபாராடி, படிப்படியாக 
இனறு முேலமமச்சர் வமர வளர்ந்ே விேத்மே ேன 
கமேயாக மு.க.ஸ்்டாலின முனமவத்துள்ளார். 
“மிகச்சிறுவயதில் ஒருவன ேனது இலக்மக மிகச் 
சரியாகத் தீர்மானித்ோல் வவற்றிவப்ற முடியும் 
எனபது ோன இனம்றய ேமலமும்றக்கு நான 
வசால்லும் ஒனம்ற வழிகாட்டி வநறிமும்ற. மிகச் 
சரியான இலக்கு – மிகத்வேளிவான பாமேமய 
அம்டயாளம் காட்டும். மிகத்வேளிவான பாமே – 
மிகச்சரியான இலக்குக்கு நம்மம வகாண்டு 
தசர்க்கும். இதுோன எனது வாழ்க்மக” என 
எனனுமரயில் ஆசிரியர் வசால்வது இந்நூல் 
இமளஞர்களின ேனனம்பிக்மக வழிகாட்டியாக 
அமமவமேத் துல்லியமாகச் வசால்கி்றது.

“ேந்மேயின புகவழாளியால் வபருமம வகாள்ளும் 
உரிமமயும் வாய்ப்பும் பி்றப்புரிமமயாதலதய 
வபற்றிருப்பினும், ேகுதியினால் வபருமம வகாண்டு, 
தியாகத்ோல் உரிமம வபற்று, வோண்டினால் பேவி 
வபற்று, சாேமனயால் புகழ் வபற்்றவர் ஸ்்டாலின. 
எண்ணித் துணிவது, துணிந்ேமே உமரப்பது, 
உமரப்பமேச் வசய்வது, விமளவிமன ஏற்பது எனும் 
பழக்கத்ோல் வபாதுத் வோண்டில் வவற்றி நம்ட 
தபாடுபவர்.” (ஸ்்டாலின – தசாமல ப. 9) என்ற 
தபராசிரியரின மதிப்பீட்டிமன இந்ே ஒரு பகுதி ேன 
வரலாறு வழி வமாழிகி்றது.

இது மு.க.ஸ்்டாலினின ேனி வரலாறு மட்டுமல்ல; 
திராவி்ட இயக்கத்தின ஒரு பகுதி வரலாறு; ேமிழ்ச் 
சமூகத்தின வரலாற்றுத் துளி. அதநகமாக இதுோன 
இவரின முேல் நூலாக இருக்கும். முத்ோன 
நூலாகவும் அமமகி்றது. இவரின இயல்மபப் 
தபாலதவ நளினமும் வமனமமயும் உணர்தவாட்்டமும் 
நிம்றந்ே வமாழி நம்ட. நூல் அச்சும் அமமப்பும் 
அருமம. ப்டஙகள், ஓவியஙகள் கூடுேல் சி்றப்பு. 
‘தபச்மசக் கும்ற: வசயமலப் வபருக்கு’ என்ற 
வசய்திதய இேன சாரம்!

உஙகைளில் ஒருவன் / ைன்வரலாறு – பாகைம் - 1 / 
மு. கை. ஸ்டாலின் / பூம்புகைார பதிபபகைம் / பககைம் : 336 / 

வி்ல ரூ. 500
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நூல் அறிமுகம்  |  ஆ. சிவசுப்பிைமணியன்  |  sivasubramanian@sivasubramanian.in

ததயவமை சாடசி
�.தமிழச க�ல்வன்

குற்்றச் வசயல் ஓனம்றப் புரிந்ேோகக் குற்்றம் 
சாட்்டப்பட்்ட சாமனிய மனிேன ஒருவன , ோன 
குற்்றமற்்றவன எனபேற்கு சாட்சிகமள முன 
நிறுத்துவான.இது தபானத்ற துனபுறுத்ேலுக்கு 
ஆளானவனும் ேன மீது இமழக்கப்பட்்ட 
இனனல்கமள இமழத்ேவர்கள் யார் எனறு 
சுட்டிக்காட்டி அமே உறுதிப்படுத்தும் வமகயில் 
சாட்சிகமள முன நிறுத்துவான. இஙகு அறுபதுக்கும் 
தமற்பட்்ட வபண்வேய்வஙகள் தோனறிய அல்லது 
உருப்வபற்்ற வரலாம்றக் கூறும் இந்நூல் வேய்வதம 
சாட்சியம் எனகிற்து. எேற்காகத் வேய்வஙகமள 
சாட்சி கூ்ற இந்நூல் அமழக்கி்றது? இவர்கள் 
அளிக்கும் சாட்சியம்ோன எனன எனறு படித்ோல் 
ஆசிரியர் ஒரு கமே வசால்லியாக

மாறி ,  ஒவ்வவாரு வபண் வேய்வத்தின 
வரலாம்றயும் கமேயாகக் கூறிச் வசல்கி்றார். 
இம்டயிம்டதய கமேயில் இ்டம்வபறும் . 
பாத்திரஙகமள அவ்வப்தபாது தபசவிடுகி்றார்.

நமது புராணஙகளில் வபரும்பாலானமவ 
வேய்வஙகளின பி்றப்பு வளர்ப்பு, தபார்ச் 
வசயல்கள்,அருட்வசயல்கள் எனபனவற்ம்றத்ோதன 
கூறுகின்றன. இந்நிகழ்வுகள் உண்மம எனறு 
நம்புபவர்கள் வரலாறு எனபார்கள்.நம்பாேவர்கள் 
புராணக் கமே எனபார்கள் அவ்வளவுோன. புராண 
ஆய்வாளர்கள் இவ்வமகக் கமேகமளத் தோற்்றப் 
புராணம் (Orgin Myth) எனபார்கள்.அப்படியானல் 
நம் தோழரின இந்நூலில் இ்டம் வபறும் கமேகமளயும் 
தோற்்றப் புராணக் கமேகள் எனலாமா என்றால் 
ஒரு சிக்கல் எழுகி்றது.

புராணஙகள் நிகழும் காலம் நிமனவுக் வகட்்டாே 
வநடுஙகாலமாக அமமயும். பாோளதலாகம், 
பூதலாகம், விண்ணுலகம் எனபன நிகழி்டமாகவும், 
கமே மாந்ேர்கள் பூவுலகினராக மட்டுமினறி பாோள 
உலகினராகதவா விண்ணுலகத்ோராகதவா இருப்பர். 
அத்து்டன மீவியற்மக (இயற்மக பி்றழ்ந்ே)நிகழ்ச்சிகள் 
மிகுந்திருக்கும். ஆனால் இந்நூலில்

இ்டம் வபறும் இக்கமேகள் இவ்வமரயமரயில் 
இருந்து சற்று விலகி நிற்கின்றன. அப்படி என்றால் 

இவற்ம்ற எப்படி வமகப்படுத்துவது?

இேற்கு நாட்்டார் வழக்காற்றியல் அறிவுத்தும்ற 
விம்டயளிக்கி்்றது. மீவியற்மகத் ேனமம அதிகமினறி 
உண்மமயும் கற்பமனயும் கலந்து, ந்டப்பியல் 
கூறுகள் வகாண்்டோய் ,  மனிேர்கமளயும் 
கமேமாந்ேர்களாகக் வகாண்டு , இவ்வுலகம், 
அண்மமக் காலம் எனபன மிகுந்து காணப்படும் 
கமேகள் பழமரபுக் கமேகள்(legend) என்ற 
வமகமமமயச் சாரும். இவ்வமகயில் இந்நூல் 
வவளிப்படுத்தும் கமேகள் பழமரபுக் கமேகள் என்ற 
வமகமமயில் அ்டஙகும் ேனமமயன.

ேமிழ்நாட்டில் பரவலாகஅறிமுகமாகியுள்ள 
மசவ மவணவ சமயஙகளின புராணஙகள் 
எழுத்துவடிவம் வபற்்றமவ.ஒரு குறிப்பிட்்ட 
ஆசிரியரால் எழுேப்பட்டு பரந்ே ேளத்தில் 
வாசிக்கப்படுபமவ. ஆனால் நாட்்டார் வேயவஙகமள 
மமயமாகக் வகாண்டு உருவான பழமரபுக்கமேகள் 
எழுத்து வடிவம் வப்றாது குறிப்பிட்்ட வட்்டாரஙகளில் 
மட்டும் வழஙகுபமவ. ஆயினும் வில்லுப்பாட்டு, 
கணியான கூத்து , உடுக்மகப்பாட்டு தபான்ற 
நாட்்டார் நிகழ்த்துக் கமலகமள நாட்்டார் வேய்வக் 
தகாயில்களில் நிகழ்த்தும் கமலஞர்கள் ேம் வசாந்ேப் 
பயனபாட்டிற்காக  எழுத்து வடிவிலான 
பனுவல்கமள உருவாக்கிக் வகாண்்டார்கள். இப் 
பனுவல்கள் மக்களி்டம் பரவலாகச் வசல்லவில்மல. 
இவற்றின உள்ள்டக்கம் மட்டுதம நிகழ்த்துக்கமலகளின 
வழி மக்கமளச் வசன்றம்டந்ேது. கமலஞர்களின 
வசாந்ேப் பயனபாட்டிற்கு உரியோகதவ 
நீண்்டகாலமாக இமவ இருந்து வந்ேன . 
நிகழ்த்துகமலகள் நிகழாே தகாயில்களில் எழுத்துப் 
பனுவலின தேமவ இல்லாது தபாயிற்று

இருப்பினும் வாய்வமாழி வழக்காறுகளாக 
நாட்்டார் வேய்வஙகளின தோற்்றம்(orgin myth)குறித்ே 
கமேகள் வழஙகிவந்ேன. இமவ வாய்வமாழிப் 
பனுவல்களாக அமமந்து க்டந்ே கால உண்மம 
நிகழ்வவானம்ற கற்பமனயு்டனும் மீவியற்மக 
நிகழ்வுகளு்டனும் இமணத்து ஒரு குறிப்பிட்்ட 
வட்்டார மக்களுக்கு நிமனவூட்டி வந்ேன. 
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வாய்வமாழியாக வழஙகி வந்ேமமயால் இமவ 
மாறுேல்களுக்கு ஆளாகி, திரிபுவடிவஙகமளயும் 
(variants) மாற்று வடிவஙகமளயும் (versions) 
வகாண்டிருந்ேன. இவ்வாறு வாய்வமாழிப் 
பனுவல்களாக வழஙகி வந்ே சில பழமரபுக் 
கமேகளின வோகுப்பாக தோழர . ச . 
ேமிழ்ச்வசல்வனின இந்நூல் அமமந்துள்ளது.

ஆனால் வாய்வமாழிக் கமேகளின வவறும் 
வோகுப்பாக வாசித்ேமல மட்டுதம தநாக்கமாகக் 
வகாண்டு இந்நூல் அமமந்துவி்டவில்மல.
இேற்கு அடிப்பம்டக் காரணம். மார்க்சியம் 
ேழுவிய அவரது சமூகப் பார்மவோன.அவர் 
வோகுத்துள்ள இக் கமேகள் வபாழுதுதபாக்குப் 
பயனபாடு கருதி தசகரிக்கப்பட்்ட கமேகள் 
அல்ல. ோம் வணஙகிவரும் நாட்்டார் 
வபண்வேய்வஙகள் எவ்வாறு உருவாயின எனறு 
கூறும் வேய்வத் தோற்்றக்கமேகள்.

இக் கமேகமள மாரக்சியவாதி ஒருவர் ஏன 
தசகரித்து வவளியி்ட தவண்டும் என்ற வினா 
எழுந்ோல் அது இயல்பானதுோன.

இவ்வினாவிற்கு விம்டதேடும் முனனர் 
இத்வோகுப்பில் இ்டம்வபற்றுள்ள கமேகளில் 
காணப்வபறும் இரண்டு வபாதுக்கூறுகமள 
இஙகு குறிப்பிடுவது அவசியம்.முேலாவது 
இமவ வபண் வேயவஙகள். இரண்்டாவது 
இமவ இயல்பான இ்றப்புக்கு ஆளாகாமல் 
வகாமலயுண்டு இ்றந்து தபானமவ . .
வகாமலயுண்டு இ்றந்ே பினனதர இமவ வேய்வ 
நிமலக்கு ஆளாக்கப்பட்டுள்ளன. இப்வபாதுக் 
கூறுகமள உள்ளத்தில் நிறுத்திதய அவர் 
இக்கமேகமளத் தேடிப்பிடித்துத் வோகுத்துப் 
பதிப்பித்துள்ளார்.

இத்து்டன இவர் ேமது பணிமய நிறுத்திக் 
வகாள்ளவில்மல .அப்படி நிறுத்ோமல் 
வேய்வமாக்கப்பட்்ட இப்வபண்கள் ஏன 
இ்றந்ோர்கள் எனபேற்கான காரணஙகமள 
இனம்றய ந்டப்பியல் நிகழ்வுகளு்டன இமணத்து 
ஆராய்ந்துள்ளார்.ஆக கமேகமளத் வோகுத்துப் 
பதிப்பித்ேல் அவற்ம்ற ஆய்வுக்கு உட்படுத்ேல் 
என்ற .  இரட்ம்டப் பணிகமள அவர் 
தமற்வகாண்டுள்ளார்.சிலமரப் தபானறு 
‘ வ ச ா க ம ா ’ க ம ே க் கு ள்  அ மி ழ் ந் து 
தபாய்வி்டவில்மல. இதுோன இந்நூமல 
தவறுபடுத்திக் காட்டியுள்ளது .அவரது 
இரட்ம்டப் பணிகளின அவசியத்மே 
உ ண ர் த் து ம்  வ ம க யி ல்  மூ த் ே 
நாட்்டார்வழக்காற்றியல் அறிஞர் முமனவர் 
ஆறு. இராமநாேனும் அவரது மாணவர் 
முமனவர் தப .சக்திதவலும்இமணந்து 
எழுதியுள்ள ’வேய்வஙகளின தோற்்றக் 
கமேகள்’(2014) என்ற நூலில்இ்டம் வபற்றுள்ள 
வசய்திவயானம்ற அவர்தமற்தகாளாகக் 
காட்டியள்ளார். அேனபடி ஆறு.இராமனாேன 
நூலில் குறிப்பி்டப்பட்டுள்ள 676வேய்வஙகளில் 
79%வேய்வஙகள் இயல்பான மரணம் அம்டயாது 
அகால மரணம் அம்டந்ேவர்கள். இஙகு அகால 
மரணம் எனபது வபரும்பாலும் வகாமலயால் 

ம�தா்வ விஜயா பதிபபகைம் சாரபில், ‘‘விஜயா வாசகைர 
வட்்டம் விருதுகைள்’’ உலகை புத்ைகை ் ாள் (ஏபரல் 23) முன்னிட்டு, 
ஆண்டுபைாறும் வைஙகைபபட்டு வருகிறது. அைன்படி, 2021 
ஆம் ஆண்டுககைான, வஜயகைாநைன் விருதுககு கைவிஞர 
விகரமாதித்யன், புது்மபபித்ைன் விருதுககு எழுத்ைாளர 
சுபைசமித்திரன், கைவிஞர மீரா விருதுககு எழுத்ைாளர ராம் ைஙகைம், 
சிறநை நூலகைர விருதுககு திருச்சி சிவககுமார, சிறநை 
விற்ப்னயாளர விருதுககு திருபபூர எஸபிஎஸ ஏவஜன்சிஸ 
சுைாகைர ஆகிபயார பைரவு வசயயபபட்டிருநைனர.

பகைா்வ விஜயா பதிபபகைம் அரஙகில் விருது விைா 
்்டத்ைபபட்டு, விருைாளரகைள் வகைௌரவிககைபப்ட இருநைனர. 
ஆனால், வகைாபரானா வபருநவைாற்று ஊர்டஙகு கைட்டுபபாடுகைள் 
கைாரைமாகை விைா ைவிரககைபபட்டு, விருதுககைான பகை்டயம், 
பைமுடிபபுககைான கைாபசா்ல ஆகிய்வ விருைாளரகைளுககு 
அனுபபி்வககைபபட்்டன.

‘ ‘வஜயகைாநைன் விருது’ ’ வபற்றிருககும் கைவிஞர 
விககிரமாதித்யன் கூறு்கையில், ‘‘ைமிழ இலககியத்தில், ் வீன 
இலககியத்தில், ்ான், கைண்ைைாசன் வாசகைன், வஜயகைாநைன் 
வாசகைன். இன்று ‘‘வஜயகைாநைன் விருது’’ வபறுகிறவனாகை 
வளரநதிருககிபறன். வஜயகைாநைனு்்டய ஆசிரவாைமாகைபவ 
இ்ை பாரககிபறன். அது, விஜயா பதிபபகைம் மு.பவலாயுைம் 
மூலமாகை என்்ன வநை்்டநதிருககிறது. வஜயகைாநைனின் 
வாசகைன், ‘‘வஜயகைாநைன் விருது’’ வபறுவது ைமிழுககு வபரு்ம.

்ான் கைற்றுவகைாண்்ட மரபும், ்வீனமுமான ைமிழ 
இலககியத்துககு வபரு்ம. இநை விருது வநது பசரநை ைருைம், 
வ்ற்கைட்டும் வசவல், ராஜரிஷி ராமரபாண்டியன் பகைாவிலில் 
ைரிசனம் முடித்துவிட்டு வருகிபறன். ஆ்கையால், ் ான் பபசுகிற 
வாரத்்ைகைள் உண்்மயான்வ’’ என்று கூறியுள்ளார.

புது்மபபித்ைன் விருது வபற்றிருககும் எழுத்ைாளர 
சுபைசமித்திரன் கூறு்கையில், ‘‘1992 முைல் எழுதி வநைாலும், 
இதுவ்ர எட்டு புத்ைகைஙகைபள ைமிழ இலககியத்துககைான எனது 
பஙகைளிபபாகை இருககின்றன.

சிறுகை்ைகைளுககைாகை பரிசுகைள் வாஙகியிருககிபறபன ைவிர, 
விருது என்கிற வசால் ஒருபபாதும் என் கைாதில் விழுநைபை 
இல்்ல. ஒரு ப்்டபபாளி விருதுககைாகை எழுதுவதில்்ல 
என்றபபாதும், விருது எனும் வகைௌரவம் அவ்ன மகிழவிககைபவ 
வசயகிறது. அதிலும் பைமுடிபபபாடு கூடிய விருது இரட்்்ட 
மகிழச்சி்யபய அளிககிறது. விருது என்ப்ை வகைௌரவம் என்று 
வகைாள்வ்ைவி்டவும் ஒரு ப்்டபபாளிககைான அஙகீகைாரம் 
என்பைாகைபவ ்ான் ஏற்றுகவகைாள்கிபறன். அதிலும் தீவிர 
இலககியப பார்வயில் எனது ஆைரசமான புது்மபபித்ைன் 
வபயரிலான விருது வபற்றிருபபது ்ான் வபற்ற வபரும் 
பாககியம்’’ என்று கூறினார.

கைவிஞர மீரா விருது வபற்றிருககும் எழுத்ைாளர ராம் ைஙகைம் 
கூறு்கையில், ‘‘ ைமிழ இலககிய வரலாற்றிலும், பதிபபு 
வரலாற்றிலும், கைவி்ை வரலாற்றிலும் ைவிரககை முடியாை 
ஆளு்ம கைவிஞர மீரா. அவர வபயரால், விருது கி்்டத்ைது 
மிகைவும் வபரு்மயாகைவும், மகிழச்சியாகைவும் இருககிறது. ் ான் 
வைா்டரநது நி்றய எழுதுவைற்கும் இலககியத்தில் 
பயணிபபைற்கும் வபரும் உநதுசகதியாகை இநை விருது 
இருககிறது’’ என்று கூறியுள்ளார.

மகாமவ ‘விஜயா வாசகர வட்டம்’ 
2021 விருதுகள் வழங்கிய 

நிகழ்வுத் ததாகுபபு
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நிகழ்கி்றது எனபேன அடிப்பம்டயில் இத் 
வேய்வஙகமளக் ‘வகாமலயில் உதித்ே வேய்வஙகள் 
‘என்றமழக்கலாம் எனபது என கருத்து. ேமிழக 
நாட்்டார்(நாட்டுப்பு்ற) சமயவநறிக்குள் அ்டஙகும் 
வேயவஙகளுள் இமவ ேனித்ேவோரு வமகமமயாக 
இ்டம், வபறுகின்றன.

இந்நூலில் இ்டம் வபறும் வேய்வஙகளின மரணம் 
ப ல் தவறு  க ா ரணங கள ா ல்  நி க ழ் கி ்றது .
பசிக்வகாடுமம,சந்தேகத்திற்கு ஆளாேல்,தீப்பாய்ேல், 
பாலியல் வனவகாடுமம ,ஆளுதவான அல்லது 
ஆதிக்கம் வசலுத்துதவானின பாலியல் தவட்மகக்குத் 
ேம் வீட்டுப் வபண்கள் இமரயாவமேத் ேடுக்கும் 
வழிமும்றயாக ோதம அவர்கமளக் வகானறு வி்டல் 
எனபன இவற்றில் குறிப்பி்டத்ேக்கமவயாகும்.
இக்கமேகள் கமே கூறியவரின வமாழியிதலதய 
நம்மம வந்ேம்டகின்றன. கமேமயத் வோ்டர்ந்து 
கமேயு்டன வோ்டர்புபடுத்தி நூலாசிரியர் 
முனமவக்கும் தி்றனாய்வுத் ேனமமயு்டன கூடிய 
நிகழ்காலச் வசய்திகள் குறிப்பி்டத்ேக்கனவாய் 
வபாருத்ேமு்டன இ்டம் வபற்றுள்ளன. இந்நூலின 
சி்றப்புக் கூ்றாக இது அமமந்துள்ளது.

சாட்சி வசால்வேற்காக ஆசிரியர் அமழத்து வந்து 
நம் முன நிறுத்தியுள்ள வபண் வேய்வஙகள் எல்லாம் 
வேய்வத் ேனமமமய அம்டயும் முனனர் மானு்டப் 
வபண்களாக வாழ்ந்ேவர்கள் ோம். அவர்களது 
வாழ்க்மக எனபது வபரும்பாலும் ‘உப்புக்கும், 
கூழுக்கும் ஒரு முழக்கந்மேக்கும்’அல்லற்பட்்ட 
வாழ்க்மகோன.ஒரு சிலதர விதி விலக்கு. இவர்கள் 
தவறுபட்்ட சாதிகமளயும் மேஙகமளயும் 
தசர்ந்ேவர்கள்.எந்நிமலயினர் ஆயினும் இவர்கள் 
எதிர்வகாண்்ட சமூகக்வகாடுமமகள் ஒதர 
ேரத்ேனவாகதவ இருந்துள்ளன. இவர்கள் 
வேய்வமான வரலாம்ற எழுத்துவடிவில் மாற்றும் 
தபாது அமவ வரலாற்று ஆவணஙகளாக 
மாறிவிடுகின்றன.

மாரக் பிளாஙஸ்(1886-1944) என்ற பிவரஞச் 
வரலாற்றியலர்’ஆவணம் எனபது ஒரு சாட்சி மனிே 
சாட்சிகமளப் தபானறு தகள்வி தகட்்டால்ோன 
ஆவணமும் தபசும்’ எனறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வேய்வமான வபண்கமளக் குறித்ே வாய்வமாழி 
ஆ வ ண ங க ம ள ( த ே ா ற் ்ற க்  க ம ே க ம ள ) 
எழுத்ோவணஙகளாக மாற்றி நமக்குத் ேந்துள்ளார் 
நம் தோழர். இமேத்ோன வேய்வதம சாட்சி எனறு  

ேமலப்பிட்டுள்ளார் .இவர்கள் விமலக்கு 
வாஙகப்பட்்ட சாட்சிகளும் அல்லர் யாதரா 
கற்றுக்வகாடுத்ேமே மனப்பா்டமாக ஒப்பிக்கும் 
சாட்சிகளும் அல்லர். இக்குறுக்கு விசாரமணமயச் 
வசய்வது சமூகவியலாளர்கள் வரலாற்்றாசிரியர்களின 
க்டமம.

இறுதியாக :  மரபுவழி நூலாசிரியர்கள் .
உமரயாசிரியர்கள், பதிப்பாசிரியர்கள் ஒரு நூல் 
குறித்து நூற்பயன என்ற ேமலப்பில் சிறு. 
குறிப்வபானம்றப் பதிவிடுவார்கள்.அமே வயாட்டி 
இந்நூலின பயன யாது எனபமே தநாக்கதவண்டும். 
நூலாசிரியர் பம்டப்பிலக்கியவாதி, இேழாசிரியர். 
கமல,இலக்கியம் பண்பாடு தபான்ற ேளஙகளில் 
மட்டுமினறி ேமிழ்நாடு மாரக்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 
கட்சியின வசயல்வீரராகவும் வசயல்பட்டு வருபவர்.
ேமிழ்நாடு முற்தபாக்கு எழுத்ோளர் கமலஞரகள் 
சஙகத்தின வளரச்சியில் இவரது பஙகளிப்பு உண்டு.
ேற்தபாது அேன மதிப்புறு ேமலவராகவும் உள்ளார்.

இத்ேமகய ஆளுமமத்ேனமம வகாண்்டவர் 
இந்நூற்பயன எனனவாக இருக்க தவண்டும் 
எனபமேச் சிந்திக்காமலா இருந்திருப்பார்! 
“உமழக்கும் வர்க்கத்தின சாமிகமள” சில வமகயான 
ஆசாமிகளி்டம் இருந்து காப்பாற்்ற தவண்டியேன 
அவசியத்மே ‘இந்துத்துவாவும் நாட்்டார் 
வேய்வஙகளும்’ என்ற ேமலப்பில் வேளிவாகச் 
சுட்டிக் காட்டியுள்ளார். இேதவ நூற்பயன எனறு 
கருதுகித்றன இறுதியாக நூலின இறுதியில் இ்டம் 
வபற்றுள்ள பினவரும் வோ்டர்கமளப் பதிவிட்டு 
நூல் அறிமுகத்மே முடிக்கித்றன.

ஒவ்வவாரு வார்த்மேக்குப் பினனாலும் ஒரு 
வர்க்கம் ஒளிந்திருக்கி்றது எனபார்கள்.நாட்்டார் 
வேயவஙகளுக்குப் பினனால் சந்தேகத்திற்கு 
இ்டமினறி உமழக்கும் வர்க்க அரசியல் 
ஒளிந்திருக்கி்றது. இமே “அவர்கள்” புரிந்து 
வகாண்டுள்ளோல்ோன இவ்வளவு தவக தவகமாகத் 
ேமலயிடுகி்றார்கள்.

வையவபம சாட்சி, ச.ைமிழச்வசல்வன்
பககைஙகைள்: 160. வி்ல: ₹150.

வவளியீடு: பாரதி புத்ைகைாலயம், 7, இளஙபகைா சா்ல, 
பைனாம்பபட்்்ட - 600 018

கைட்டு்ரயாளர: மூத்ைப பபராசிரியர, 
்ாட்்டாரியல் ஆயவாளர
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ேத்தி  |  பவணுமாதவன்  |  venumadhavan2021@gmail.com

முேல் இந்தி எதிர்ப்புப் தபாராட்்டத் தியாகியான 
ந்டராசன எப்படி இ்றந்ோர் எனபது பற்றிய முரண்படும் 
ேகவல்கமளக் நாதளட்டுக் கட்டுமரவயானறில் சுட்டிய 
எழுத்ோளர் வசல்வ புவியரசன, ‘வமாழிப்தபாரின முேல் 
தியாகியின வரலாற்ம்றத் வேரிந்துவகாள்ளக்கூ்ட நமக்குத் 
வேளிவான சான்றாோரஙகள் இல்மல’ எனறு எழுதியிருந்ோர். 
அேற்குத் வோ்டர்விமனயாக ஆய்வறிஞர் ஆ. இரா. 
தவஙக்டாசலபதி “ உண்மமயிதலதய வருந்ேத்ேக்க நிமலோன 
இது. ஆனால், அக்கம்றயு்டன முயற்சி வசய்ோல் அவற்ம்றத் 
தேடிப் வபறுவது சிரமமல்ல. ஆயிரத்துக்கும் தமற்பட்த்டார் 
சிம்றப்பட்்ட இந்ேப் தபாராட்்டத்தில் இருவர் உயிர்த் தியாகமும் 
வசய்ேனர். இது பற்றிச் சட்்டமன்றத்தில் விளக்கம் ேர தவண்டிய 
வபாறுப்பில் மாகாணச் சுயாட்சியினகீழ் மக்களால் 
தேர்ந்வேடுக்கப்பட்்ட அரசாஙகம் அப்தபாது ஆட்சியில் 
இருந்ேது. ஆகதவ, அரசுஆவணஙகளிலும் சட்்டமன்ற 
ந்டவடிக்மககளிலும் ந்டராசன பற்றிய வசய்திகள் உள்ளன” 
எனறு வேரிவித்திருந்ோர். அேமனத் வோ்டர்ந்து அவர் அவ்வாத்ற 
அதே நாதளட்டில் அந்ேச் வசய்திகமளத் திரட்டியும் ேந்திருந்ோர்.

முேல் இந்தி எதிர்ப்புப் தபாராட்்டத்தில் உயிர்த் தியாகம் 
வசய்ே இருவர் எனறு ந்டராசன, ோளமுத்து ஆகிதயாமரதய 
த வ ங க ்ட ா ச ல ப தி  கு றி ப் பி டு கி ்ற ா ர்  எ ன ப து 
வபரும்பாலானவர்களுக்குத் வேரிந்ே வசய்தி. ஆனால், 
அவர்கமளப் பற்றி எழுேப்பட்்ட வரலாறுகள் வபரும்பாலும் 
“ோளமுத்து, ந்டராசன” எனத்ற குறிப்பிடுகின்றன. இருவரும்டய 
உயிர்த் தியாகமும் ஒனறுக்வகானறு சமளத்ேேல்ல என்றாலும் 
1939ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாேம் 15ஆம் நாள், முேல் இந்தி 
வல்லாண்மம எதிர்ப்புப் தபாராட்்டத்தில் முேல் தியாகியாகப் 
‘புகழு்டம்பு எய்திய ந்டராசன’ வபயர் அேற்கடுத்து இரண்டு 
மாேஙகள் கழித்துப் ‘புகழு்டம்பு எய்திய ோளமுத்து’வின 
வபயருக்குப் பினனால் இ்டம்வபற்்றது ஏன, எேற்கு, எப்தபாது, 
யாரால் எனபமே யாதரனும் ஓர் ஆய்வாளர் கண்்டறிந்து 
வேளிவுபடுத்துவது அவசியம். ‘ேழல் வீரத்தில் குஞவசனறும் 
மூப்வபனறும்’ இல்மல எனபமே அறிவு ஏற்கலாம், அேமன 
உணர்வு ஏற்காதே!

உண்மம எனன எனபமேக் கண்்டறிந்து புலப்படுத்ோமல் 
தபானால், ந்டராசன ோழ்த்ேப்பட்்டவர் எனபோதலதய அவமர 
வரலாற்றில் இப்படிப் பினனுக்குத்ேள்ளியிருக்கி்றார்கள் எனறு 
நானறிந்ே ‘ேலித் இயக்கத்ேவர்’ பலரும் குற்்றம் சாட்டுவது உண்மம 
என்றாகிவிடும், அல்லவா?

 வழமமயான ஆய்வுக்கட்டுமரயின இயல்புக்கு மா்றாக, 
’ந்டராசன புகழு்டம்பு எய்திய கமே’ என்ற கவித்துவ வரிமயத் 
ேமலப்பாக்கிய ஆய்வறிஞர் தவஙக்டாசலபதிதய வசால்வது 
தபால,’அக்கம்றயு்டன முயற்சி வசய்து அவற்ம்றத் தேடிப் வபற்று’ 
இதுவமர பலரும் அறியாே ந்டராசனின விரிவான வாழ்க்மக 
வரலாற்றுச் வசய்திகள் அ்டஙகிய அஙகேமும் ஆதவசமும் விரவிய 

ேனத்துக�ண் ேதாசிலன் ஆ்ல் அனனத்்றன்
ஆகுல நீ் பிற

திருககுறள் எண்: 34 / அதிகைாரம்: 4 / அறன் வலியுறுத்ைல்

விளக�ம :

மன்ைக குற்றம் இல்லாமல் தூய்மயாகை ் வத்திருபபபை அறம். 
மற்ற்வ ஆரவாரபம.

ஆய்வுக்கட்டுமரமய எழுதிய அவர், 
தியாகி ோளமுத்துவின வாழ்க்மகக் 
கமேமய இனிதமல்ோன எழுே 
தவண்டும் எனறு முத்ோய்ப்பாகக் 
கூறியிருப்போல் ஈகியர் இருவர் 
வாழ்விலும் மரணத்திலும் வரலாற்றின 
இடுக்குகளில் ஒளிந்திருக்கும் பி்ற 
வசய்திகமளயும் வவளிப்படுத்தி 
அவர்களின இ்றவா வாழ்வுக்கு அவர் 
தமலும் வபருமம தசர்க்க தவண்டும் 
எனபது என தபானத்றார் விமழவு.

இமவ ஒரு பு்றமிருக்க ,  இது 
வோ்டர்பாகக் கவிஞர் பாரதி விஜயன 
எனனி்டம் வேரிவித்ே இனவனாரு 
ே க வ ம ல  உ ங க ளு ்ட ன 
பகிர்ந்துவகாள்கித்றன. காஞசிபுரத்மேச் 
தசர்ந்ே ேமிழறிஞர் ஒருவர் கூறிய 
ே க வ லி ன  அ டி ப் ப ம ்ட யி ல் , 
ோய்வமாழிக்காகத் ேம்முயிர் ஈந்ே 
ஈகியர் ந்டராசனும் ோளமுத்துவும் 
அ்டக்கம் வசய்யப்பட்்ட வசனமன, 
மூலவக ா த்ேளம்  இடுக ாட்டில் 
அவர்களது சமாதிகள் எஙகுள்ளன 
எனபமேக் காண, ேமிழ் உரிமமக் 
கூட்்டமமப்மபச் தசர்ந்ே புலவர் கி. ே. 
ப ச் மச ய ப் ப ன  அ வ ர் க ளு ம் 
ேமிழார்வலர் சிலரும் வசனறுபார்த்து, 
ஒருவா்றாகப் புேர் மண்டிக்கி்டந்ே 
ச ம ா தி கமள க்  கண்்டம்ட ந்து 
பு ்ற க் கணிப்பின வலி  மீதூர க் 
கண்கலஙகியிருக்கின்றனர். அவற்ம்ற 
ஒழுஙகுபடுத்ேவும் அந்ே இ்டத்மேத் 
தூய்மமப்படுத்தி மணிமண்்டபஙகள் 
அமமக்கவும்  ேமிழ்  உரிமமக் 
கூ ட் ்ட ம ம ப் பி ன ர்  வ ச ன மன 
மாநகராட்சியி்டம் தகாரிக்மக 
விடுத்ேனர். வண்ணாரப்தபட்ம்டயின 
மாமன்ற உறுப்பினராக இருந்ே 
ேனுஷதகாடி எனபவர் ேமிழாசிரியர் 
கி. ே. பச்மசயப்பனின மாணவர் 
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இருபது ஆண்டுகளுக்குப் பினனர், நான என 
பள்ளிப் பருவத்திலும், கல்லூரி நாட்களிலும் 
அவர்கள் ந்டந்துதிரிந்து, ே்டம் பதித்ே வேருக்களில் 
அந்ேப் பகுதியின அரசியல் முக்கியத்துவம் 
அறியாமதலதய, நண்பர்களு்டன அமரக்கால் 
சட்ம்ட அணிந்ே சிறுவனாகப் பா்டப்புத்ேகஙகளுக்கு 
அப்பால் எவற்ம்றதயா தேடி, இலக்கியம். அரசியல் 
என  ம ாயம ான  தவட்ம்டயில்  ந ானும் 
அமலந்துதிரிந்திருக்கித்றன. சலபதியின கட்டுமர 
ேயவில் நான வாழ்ந்ே ஏழுகிணறு பகுதியின 
வபருமம அறிந்து என இளமமக்காலத்மே மீளவும் 
காண வாய்த்ே இவ்தவமளயில் அமர நூற்்றாண்டுக் 
காலம் எனமனக் க்டந்துவசனறுவிட்டிருக்கி்றது. 
ஆனாலும் எனன, என நினவின ஈரம் இனனும் 
உலராமல் வநஞசில் பளபளத்துக்வகாண்டுோதன 
இருக்கி்றது!

   

 க்டந்ே பிப்ரவரி மாேம் 24ஆம் நாள் காமல. 
என மகள் அஞசிோ எனமனக் மகதபசியில் 
அமழத்து மாமணி மம்றந்ே ேகவமலத் வேரிவித்ோர். 
மாமணியின தபரமனக் காேலித்துக் கரம்பிடித்ேவர் 
என மகள். அந்ே மணஉ்றவின மூலம் ஒருவமகயில் 
மாமணி எனக்கு உ்றவினரும் ஆனார். திருமண 
ஏற்பாடுகள் குறித்து மணமகன வீட்்டாரு்டன 
நாஙகள் தபசிக்வகாண்டிருந்ேதபாது எஙகள் 
மருமகனாகப்தபாகி்றவரின ோயார் “எஙகள் 
குடும்பத்தின மூத்ே உறுப்பினரான எஙகள் 
பாட்்டனார் ோன எஙகள் வீட்டில் ந்டந்ே எல்லாத் 
திருமணஙகமளயும் ந்டத்திமவத்ேவர். அவர் 
ேமலமமயில் இந்ேத் திருமணமும் ந்டக்கதவண்டும் 
என விரும்புகித்றாம்” என்றார். சாதி, மேம் க்டந்ே 
திருமணஙகள் எஙகள் குடும்பத்தில் மறுப்தபதுமினறி 
மிக இயல்பாகதவ நம்டவபறும் நிமலயில் 
மாப்பிள்மள வீட்்டாரின இந்ேக் தகாரிக்மகமய 
நாஙகள் ஏன மறுக்கப்தபாகித்றாம்? பினனர்ோன 
அவர்கள் குறிப்பிட்்ட ‘ோத்ோ’ எனக்கு ஏற்வகனதவ 
பகுத்ேறிவாளராகவும் வசயல்வீரராகவும் 
அறிமுகமாயிருந்ே தோழர் ‘முகம்’ மாமணிோன 
என்றறிந்தேன. ’பழம் நழுவி பாலில் விழுந்ேது’ எனறு 
வசால்வோ, ’தேடிப்தபான மூலிமக மகயில் 
சுற்றிக்வகாண்்டது’ எனறு வசால்வோ எனறு 
விவரிக்க முடியாே அனுபவம் அது.

ஓர் ஆய்வறிஞராகச் சிகரம் பல வோட்்டவரான 
என வகழுேமக நண்பர் ஆ. இரா. தவஙக்டாசலபதி 
ேம்மம உருவாக்கியவர்கள் என மாமணிமயயும் 
தகாதவந்ேமனயும் எஙகும் எனறும் பதிவு வசய்வது 
வழக்கம். அது பலருக்கும் வியப்மப விமளவித்ேமே 
நான அறிதவன. சிலர் சலபதியி்டதம ”நீஙகள் 
வமச்சிப் புகழும் அவ்விருவரும் உஙகமள வி்ட 
அப்படிவயனன சாதித்திருக்கி்றார்கள் ?” எனறு 
தகட்கவும் வசய்ோர்கள். சலபதி சற்றும் சமளக்காமல் 
“நீஙகள் தபாற்றிக் வகாண்்டாடும் எனமன 
உருவாக்கியதே அவர்களின சாேமன அல்லவா?” 
எனறு மறுவமாழி கூறியமேயும் நான அறிதவன.

மாமணிக்கும் சலபதிக்கும் இம்டயிலான 
பிமணப்மப நனகறிந்ேவன எனபோல் , மாமணியின 
குடும்பத்தில் எஙகள் மகள் இமணயவிருக்கும் 

எனபோல் அவமர அணுகி, இந்ேப் பிரச்சிமனமய 
மாமன்றத்தில் எழுப்பச் வசய்ோர் புலவர் கி. ே. ப.. 
மாநகராட்சியும் ஆவன வசய்யதவ அந்ே ஆண்டு 
(2000) முேல் ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஜனவரி மாேம் 
25ஆம் நாள் வமாழிப்தபார் ஈகியர் நாளாகக் 
கம்டப்பிடிக்கப்பட்டுவருகி்றது. புலவர் கி.ே. 
பச்மசயப்பன ேமலமமயில் எழுத்ோளர் 
இராதஜந்திர தசாழன, ஓவியர் வீர. சந்ோனம், 
கவிஞர் ேமிதழந்தி, கவிஞர் பாரதி விஜயன, காஞசி 
அமுேன மற்றும் ேமிழார்வலர் பலரும் தபரணியாகச் 
வசனறு ந்டராசன, ோளமுத்து சமாதிகளுக்கு 
மலர்வமளயம் மவத்து வீரவணக்கம் வசலுத்துவது 
க்டந்ே இருபது ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக 
ந்டந்துவருகி்றது. வமாழிப்தபார் ஈகியர்களுக்கு 
வீரவணக்கம் வசலுத்தும் இந்ே நிகழ்வில் 
காலப்தபாக்கில் பழ.வநடுமா்றன, மவதகா, வோல்.
திருமாவளவன ஆகிய அரசியல் ேமலவர்களும் 
ேத்ேமது இயக்கத்தினரு்டன கலந்துவகாண்டு 
அந்நிகழ்மவச் சி்றப்பித்துவருகின்றனர். இவர்களுள் 
வீரவணக்க நிகழ்வுக்கு முனமகவயடுத்ே 
வசயல்பாட்்டாளுமமகளான கி.ே.ப., வீர. சந்ோனம், 
ேமிதழந்தி ஆகிதயார் இனறு நம்மிம்டதய இல்மல. 
எனினும், அவர்கள் வகாடுத்துச் வசன்ற 
சு்டர்விளக்மக ஏந்தி ஒரு வோ்டதராட்்டமாக 
வமாழிப்தபார் தியாகிகளுக்கான வீரவணக்க நிகழ்வு 
அவர்கள் வாழ்ந்து மடிந்ே மண்ணில் இன்றளவும் 
நிகழ்த்ேப்பட்டுவருகி்றது.

 மீண்டும் சலபதியின கட்டுமரக்தக வருகித்றன. 
ந்டராசன குறித்ே கட்டுமரயில் “வப்றப்பட்்ட 
அறிக்மககள் பல ேகவல்கமளத் ேருகின்றன எனறு 
கூறிய அவர், அதிவலான்றாக ந்டராசனின வீட்டு 
முகவரி எண். 2, பண்மணக்கார ஆண்டியப்பன 
வ ே ரு ,  ஏழுகிணறு ,  வ சனமன ”  எனறு 
கூறிச்வசனறிருப்பார். அமே வாசித்ே கணத்தில் 
நான அடுத்ே வரிக்குச் வசல்லாமல் புல்லரித்துப்தபாய் 
அஙதகதய நினறுவிட்த்டன. அேற்கு அகவயமான 
காரணம் ஒனறுண்டு. ந்டராசன வாழ்ந்ே ஏழுகிணறு, 
பண்மணக்கார ஆண்டியப்பன வேருவிலிருந்து 
கூப்பிடுதூரத்தில்ோன என இளம்பருவத்தில் நான 
வசித்துவந்தேன. ஈகியர் இருவரும் இயற்மக எய்திய 
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ேகவமல நான முேலில் சலபதியி்டம்ோன 
வசானதனன. மாமணியு்டன சலபதியும் வந்திருந்து 
திருமணத்மே ந்டத்தித் ேருமாறு தகட்டுக்வகாண்த்டன. 
கால் நூற்்றாண்டுக்கு முன நிகழ்ந்ே என 
திருமணத்திற்கு வந்து வாழ்த்திய சலபதி எஙகள் 
மகளின திருமணத்திற்கும் வந்து வாழ்த்ே தவண்டும் 
எனபது எனது விருப்பமாக இருந்ேது. இருவீட்்டார் 
விருப்பப்படி ‘முகம்’ மாமணி ேமலமமதயற்று 
மணவிழாமவத் ேமிழ்மும்றப்படி கு்றள் ஓதி 
ந்டத்திமவக்க, நண்பர் சலபதியும் ேம் அருமம மகள் 
கனனல் சகிேம் தமம்டதயறி மணவிழாமவச் 
சி்றப்பிக்க மாமணிக்குத் துமணபுரிந்ே காட்சி 
ஆண்டுகள் ஏழானாலும் தநற்த்ற தபால் தோற்றுகி்றது.

இனத்றா மாமணி நம்மிம்டதய இல்மல.

’வாராது வந்ே மாமணி’ எனறு ஆ. இரா. 
தவஙக்டாசலபதி நாதளடு ஒனறில் எழுதிய 

புகழ்வணக்கக் கட்டுமர மாமணிமய அறிந்ோருக்கும் 
அறியாதோருக்கும் அவமர உணர்த்ே வல்லது. 
அேமன அவரும்டய வசாற்களிதலதய ேருகித்றன:

“வறுமமயினால் மூன்றாம் வகுப்புக்கு தமல் 
படிக்க இயலாமல் பாட்்டாளியாக வாழ்க்மகமயத் 
வோ்டஙகித் ேன முயற்சியால் படித்து, பட்்டோரியாகி, 
நல்ல பணிக்கு உயர்ந்து, ேமிழுலகில் பலரின 
மதிப்புக்கு உரியவராக விளஙகிய மாமணியின 
வாழ்க்மக அசாோரணமானது.

சிறுவனாகப் வபரியார் ,  அண்ணாவின 
வசாற்வபாழிவுகளால் அவர் ஈர்க்கப்பட்்டார். இந்தி 
எதிர்ப்புப் தபாராட்்டத்தில் ந்டராசன ோளமுத்து 
புரிந்ே உயிர்த் தியாகம் உக்கிரப்படுத்திய 
வ்டவசனமனச் சூழலில் அவர் வளர்ந்ோர்.

திராவி்ட இயக்கத்தில் இரு மரபுகள் உண்டு. 
ஒனறு புலமமப் தபாக்கு. மற்வ்றானறு வசயல்ேளம். 
மாமணி இரண்டிலும் கால்வகாண்டிருந்ோர். 
முேற்கட்்டம் முழுவதும் படிப்பும் எழுத்துமாக 
இ ரு ந் ே து .  ‘ வி டு ே ம ல ’  அ ச் ச க த் தி ல் 

அச்சுக்தகாப்பாளராக இருந்துவகாண்த்ட அதில் 
கட்டுமரயும் எழுதினார். இரண்்டாம் கட்்டத்தில் 
வசயல்ேளம் முேனமம வபற்்றது. 1980-களின 
வோ்டக்கம் முேல் அவர் ந்டத்திவந்ே ‘முகம்’ மாே 
இேழும் வசனமன கமலஞர் கருணாநிதி நகர் 
இலக்கிய வட்்டமும் பலரினமீது வசல்வாக்குச் 
வசலுத்தின.

எனமனத் ேமிழ்ச் சமூகத்தின மாணவனாக 
மாற்றியவர் மாமணி.1981-ன வோ்டக்கம். தக.
தக.நகரின சில விளக்குக் கம்பஙகளில் கட்ம்டயான 
தபனா வகாண்டு ரப்பர் முத்திமரயிடும் ஊோ 
மமயால் எழுதிய விளம்பரத் ேட்டிகள் 
வோஙகிக்வகாண்டிருந்ேன. இலக்கிய வட்்டம் என்ற 
அமமப்பின மாேக் கூட்்டத்துக்கான அறிவிப்பில் 
மாணவர்களுக்கான வினாடி வினா தபாட்டி என்ற 
வசய்தி எனமன ஈர்த்ேது .  தபாட்டியில் 
கலந்துவகாள்ளச் வசனத்றன.

சுரோ ,  வஜயகாந்ேன , 
பூவண்ணன, ‘ தீபம் ’  நா .
ப ா ர் த் ே ச ா ரதி ,  அவ்மவ 
ந்டராசன, வப.நா.அப்புஸ்வாமி 
எனறு இலக்கிய வட்்டக் 
கூ ட் ்ட ங க ளி ல்  ப ல ர் 
சி்றப்புமரயாற்றிச் வசன்றனர். 
ஒவ்வவாரு சி்றப்புப் தபச்சாளர் 
வருமுனனும் அவர் தபசும் 
வபாருள் வோ்டர்பான நூல் 
ஒனம்ற மாமணி வகாடுப்பார். 
கூட்்டம் ந்டப்பேற்கு முன 
அமே வாசித்து முடிப்பதோடு, 
ஒரு சிறு கட்டுமரயும் எழுதிக் 
கூட்்டத்தில் படிக்க தவண்டும். 
கருத்துப்பதியன தபாடுவேற்கு 
அவர் மகயாண்்ட வழிமும்ற 
இது.

ஞாயிறு மதியஙகள்தோறும் 
ச ந் தி த் து வி டு த வ ா ம் . . 

ேமிழகத்தின சமூக, அரசியல், இலக்கிய வரலாறுகளின 
பாலபா்டஙகமள அவர் தபாதித்ோர். ேமக்குத் 
வேரிந்ேமே எடுத்துமரப்பதில் அவருக்குச் சலிப்பு 
ஏற்பட்்டதேயில்மல… எனக்குப் பதினானகு வயது 
என்றால், மாமணிக்கு ஐம்பது. ஆனால், ஒரு நாளும் 
அவர் எனமன ஒருமமயில் விளித்ேதில்மல. சக 
மனிேர்கமள மதித்ேல் எனபது மாமணியி்டம் 
ஊறிய பண்பு. இேற்கு தமலும் சி்றந்ே பண்புகள் 
அவரி்டம் மண்டியிருந்ேன.”

‘முகம்’ மாமணி எனறு ேமிழுலகில் அறியப்பட்்ட 
தோழர் மா. மணி அவர்களுக்கு வீரவணக்கம்!

   

மக்களால் தேர்ந்வேடுக்கப்பட்்ட மாநில 
அ ர சு க ளு க் கு ம் ,  அ ந் ே  அ ர சு க ம ள க் 
கண்காணிப்பேற்வகனறு ஒனறிய அரசால் 
நியமிக்கப்படும் தவற்று மாநிலத்ேவர்களான 
ஆளுநர்களுக்கும் இம்டயில் பல தநரஙகளில் உரசல் 
ஏற்படுவதுண்டு. அண்மமயில் கூ்ட, ேமிழ்நாட்டில் 
’எழுவர் விடுேமல’ , ‘நீட் தேர்வு’ தபான்ற ேமிழர் 
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நலம் சார்ந்ே பிரச்சிமனகளில் மக்கள் 
பி ரதிநிதி களின ஒருமனே ான 
தீர்மானத்மே ஆளுநர் கிணற்றில் 
த ப ா ட் ்ட  க ல் ல ா க ப் 
தபாட்டுமவப்பமேக் கண்த்டாம். இது 
த ப ான்ற  த ந ர்வு களினதப ாது , 
“ஆட்டுக்குத்  ே ாடி  எவ்வாறு 
தேமவயற்்றதோ அவ்வாறு நாட்டுக்கு 
கவர்னரும் தேமவயில்மல எனறு 
அ றி ஞ ர்  அ ண் ண ா  அ ன த்ற 
வசானனார்” தபான்ற குரல்கள் 
எழுவமே நாம் தகட்கித்றாம். இந்ேச் 
சந்ேர்ப்பத்தில் இது வோ்டர்பான 
பமழய நிகழ்வு ஒனறு என நிமனவுக்கு 
வருகி்றது.

வபாதுவாக, ஆளுநருக்கும் மாநில முேல்வருக்கும் 
இம்டயில் உரசல் ஏற்படும்தபாது மாநிலச் சுயாட்சி 
தவட்மக வகாண்்ட நம்மமப் தபானத்றார் முேல்வர் 
பக்கம் நிற்பதுோன இயல்பு. ஆனால், அேற்கு மா்றாக 
முேல்வரா, ஆளுநரா என்ற தகள்வி எழுந்ேதபாது 
அனறிருந்ே வகாடுஙதகால் முேல்வமரப் 
பு்றம்ேள்ளிவிட்டு ’எரிகி்ற வகாள்ளியில் எந்ேக் 
வகாள்ளியும் நல்லதில்மல’ எனத் வேரிந்தும் 
ஆளுநமரப் தபாய்ச் சந்தித்ே ஒரு நிகழ்மவ நான 
எதிர்வகாள்ள தநர்ந்ேது. அந்ேக் கமேமயத்ோன 
இப்தபாது உஙகளு்டன பகிர்ந்துவகாள்ள 
விமழகித்றன.

1993ஆம் ஆண்டு தோழர் ‘தேனமமழ’ நத்டசன 
வழிகாட்டுேலில் நானும் ’ரசனா புக் ஹவுஸ்’ 
பதிப்பகத்தின பதிப்பாளர் என. எம். பாண்டுரஙகனும் 
சில சமூகநலப் பணிகமள தமற்வகாள்ளும் 
எண்ணத்தில் ேனனார்வத் வோண்டு நிறுவனம் 
ஒனம்றச் ’சு்டர்’ (CENTRE FOR HUMAN DEVELOPMENT 
AND RESEARCH – CHUDER ) எனப் வபயரிட்டுப் பதிவு 
வசய்துமவத்திருந்தோம்.

அந்ே ஆண்டு வசப்்டம்பர் மாேம் 20ஆம் 
நாளனறு அதிகாமலயில் மகாராஷடிர மாநிலத்தின 
மரத்வா்டா பகுதியில் லாத்தூர், உஸ்மானாபாத் 
ஆகிய மாவட்்டஙகளில் கடுமமயான நிலநடுக்கம் 
ஏற்பட்்டதில் சற்வ்றாப்ப 10,000 தபர் மண்ணில் 
புமேயுண்டு மடிந்ேனர்; 30,000 தபர் பலத்ே 
காயமம்டந்ேனர்; 50க்கும் தமற்பட்்ட கிராமஙகள் 
முற்றிலுமாக அழிந்ேன என்ற வசய்தி அமனத்துப் 
பத்திரிமககளிலும் வாவனாலி ஒலிபரப்புகளிலும் 
இ்டம்வபற்்றன. ‘சு்டர்’ அமமப்பின சார்பில் 
எஙகளின முேல் சமூகப் பணியாக நிலநடுக்க 
நிவாரண நிதி திரட்்டலாம் என நாஙகள் 
முடிவவடுத்தோம்.

இயல்பாகதவ சமூகப்பணிகளில் ஆர்வம் 
வகாண்டிருந்ே தோழர்களான ‘மக்கள் முனனணி’ 
எஸ். ந்டராஜன, டி .யூ .சி .எஸ். முத்மேயா 
(இப்தபாமேய ‘காக்மகச் சி்றகினிதல’ ஆசிரியர்) 
தபானத்றார் நிலநடுக்க நிவாரணநிதி திரட்டும் 
பணியில் எஙகளு்டன மகதகாத்ேனர். நாஙகள் 
அமனவரும் வகாத்ேவால் சாவடி காய்கறி 
மார்க்வகட் (பினனதர அது தகாயம்தபடுக்கு 
இ்டம்வபயர்ந்ேது), பர்மா பஜார் கம்டகள், 

புரமசவாக்கம் கம்டத்வேரு தபான்ற இ்டஙகளில் 
நிதி திரட்டிதனாம். உண்டியல் வசூலாக அல்லாமல் 
ரசீது வகாடுத்து நிதி வபற்த்றாம். கணிசமான 
வோமகமய எளிய மக்கள் மனமுவந்து அளித்ேனர். 
‘சு்டர்’ அமமப்பின அந்ே முேல் சமூகச்தசமவயின 
வவற்றிக்கு மக்கள் ஓவியர் டிராஸ்கி மருது 
வமரந்துேந்ே ஓர் ஓவியம் உந்துசக்தியாகப் வபரிதும் 
உேவிற்று. வவடிப்புற்்ற நிலத்திலிருந்து இடிபாடுகமள 
விலக்கி வமலிந்ே கரம் ஒனறு வவளிப்பட்டு 
மகதயந்துவதுதபால மருது வமரந்ே அந்ே ஓவியம் 
சுவவராட்டிகளாக அச்சி்டப்பட்டு நகரின பல 
இ்டஙகளில் காட்சிப்படுத்ேப்பட்டு மக்களின 
ஏதகாபித்ே வரதவற்மபப் வபற்்றது.

அேற்கு அடுத்ே ஆண்டில் திருச்சியில் கூடிய 
’சமூகச் வசயல்பாட்டு இயக்கஙகளின (SOCIAL ACTION 
MOVEMENTS – SAM) மாநாட்டில்’ தோழர்கள் 
முத்மேயா, நத்டசன, ‘நிலவளம்’ ஆசிரியர் 
சந்திரதசகரன ஆகிதயார் வசனமனயிலிருந்து வந்து 
கலந்துவகாண்்டனர். அந்ே மாநாட்டில் சி்றப்பு 
அமழப்பாளர்களாகப் பஙதகற்்ற இயற்மக தவளாண் 
விஞஞானி நம்மாழ்வார், பழஙகுடியினரின 
வசயல்பாட்்டாளராக இயஙகிச் சிம்றவாசத்தின 
தபாதே உயிரிழந்ே ஸ்்டான சுவாமி ஆகிதயார் 
மருதுவின சுவவராட்டி ஓவியத்மே வவகுவாகப் 
பாராட்டினர் எனபது நனறியு்டன பதிவு 
வசய்யத்ேக்கது.

இது ஒருபு்றமிருக்க, ‘சு்டர்’ அமமப்பின ேமலவராக 
இருந்ே நானும் தோழர் முத்மேயாவும் ஆளுநர் 
மாளிமகக்குச் வசனறு அனம்றய ஆளுநர் 
வசனனாவரட்டிமயச் சந்தித்துக் காதசாமலமய 
அவரி்டம் வழஙகிதனாம். அந்ேச் சந்திப்புக்கு 
ஏற்பாடு வசய்ேவரும் எனக்கு ஏற்வகனதவ 
அறிமுகமாயிருந்ேவருமான, ஆளுநரின உேவியாளர் 
திரு. ஹரிகிருஷணன ஆளுநர் மாளிமகயின 
வழமமப்படி அவர்கதள புமகப்ப்டம் எடுத்ேது்டன 
அேமன எஙகளுக்கு அனுப்பியும் ேந்ேனர். அந்ேப் 
புமகப்ப்டத்மேோன இந்ேப் பத்தியில் நீஙகள் 
காண்கிறீர்கள். இந்ே ஒரு நிகழ்வு நீஙகலாக அனறும் 
இனறும் எனறும் அண்ணா வசானன ‘ஆட்டுக்குத் 
ோடி’ோன கவர்னர் எனபதில் எஙகளுக்கு மாற்றுக் 
கருத்தில்மல.

பத்தியாளர: மூத்ை பத்திரி்கையாளர, ஊ்டகைவியலாளர
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“மூவா முேலா உலகம் எனறு முேல் வசய்யுள் வடித்ோர், என வரலாறு பாடிய 
திருத்ேக்கர். மூப்பும், பி்றப்பும் இல்லாே உலகம் எனறு அேற்குப் வபாருள், ஆனால் 
தோனறுவதும், அழிவதும் ோதன உலகின இயல்பு, எழுத்ோளதர..?” எனறு நம்மி்டம் 
புதிர் தபாட்்டான சீவகன. பினனர் அவதன அமே அவிழ்த்ோன.

“ேனி மனிே வாழ்வில் சாகசக் காேல், உணர்ச்சிக் வகாந்ேளிப்பு மிகுந்ே நா்டகத் 
ேருணஙகள் ஆகியவற்றுக்கு முடிதவ கிம்டயாது. அமேத் ோன என வாழ்வின முேல் 
பகுதியில் உணர்ந்து வகாண்த்டன. மூப்பும் பி்றப்பும் இல்லாேது முக்தி ஒனறு ோன 
எனபமே முடிவில் நான வேரிந்து வகாண்த்டன. என வரலாற்ம்றத் வேரிந்து 
வகாள்பவர்களும் அமேப் புரிந்து வகாள்ள தவண்டும் எனபேனால் ோன திருத்ேக்கர் 

அப்படிச் வசானனார்.” என்ற பீடிமகயு்டன 
தபச்மசத் வோ்டர்ந்ோன சீவகன. மாயா விதநாேச் 
வசாப்பன உலகில் நாம் கண்கமள மூடித் 
ேமலமயமசத்துக் வகாண்டிருந்தோம்.

“சமணம் உலகியல் து்றப்மப அடிப்பம்டயாகக் 
வகாண்்டது, எழுத்ோளதர! அது மிகவும் உயர்ந்ே 
நிமல. ஆனால் நம்டமும்றப்படிச் சமணம் 
உலகியமல ஏற்றுக்வகாண்்டது. சாோரண வாழ்வில் 
முழுமம கண்்டபின முக்தி அம்டவமேதய என 
வரலாறு முனமவக்கி்றது. ேமிழ்ப் பண்பாடு 
வாழ்க்மகமயக் வகாண்்டாடுகி்றது. எனதவ ோன 
வ்டக்கின கமே என்றாலும் வண்ணத் ேமிழில் 
அமே வடிக்கும்தபாது மாற்றி அமமத்ோர் 

திருத்ேக்கர். ஆனால் அமனவரும் வாழ்வின இறுதியில் அம்டயும் இ்டத்தில் நான 
முேலில் தோனறிதனன!” என்றான சீவகன

சீவகன வபாடி மவத்துப் தபசியது நமக்குப் புரியவில்மல. ஆனால் மாேரசி 
விசமயயின மயிற்வபாறி இ்றஙகி இருந்ே இ்டத்மேக் கண்்டவு்டன “ஓ, கமே அப்படிப் 
தபாகி்றோ?” எனறு கனவு மனம் தகள்வி தகட்்டது.

ச�ாரில் ஆமசக் கணவன சச்சந்ேன மாண்டுவிட்்ட அவலக் குரல் தகட்டு 
விமசமய முடுக்க மாட்்டாமல் அமசவற்றுப் தபானாள், விசமய. வபாறி ோனாகக் 
கீதழ இ்றஙகியது. நிம்றமாேக் கர்ப்பிணி விசமய நின்ற இ்டம்: வாழ்வு நிம்றவம்டயும் 
இ்டமான சுடுகாடு.

பிைபபு்கை மலிநது பபயும் அஞ்சும்
அம் மயானம் ைன்னுள் அகில் வயிறு ஆரநை பகைா்ை
 (சீ. சி. . 301)

அரிது, அரிது.. மானு்டராய்ப் பி்றத்ேல் அரிது. ஆனால் மனிேன ேன இயல்பிலிருந்து 
விலகுவேன மூலம் துனபதம விமளகி்றது. எனதவ வமய்ப்வபாருள் கற்றுத் வேளிய 
தவண்டும்.. அறிவர் பாேம் பணிந்து உயர்நிமல அம்டயதவண்டும்,

இதுதவ சமணத்தின அடிப்பம்டக் கட்்டமமப்பு. சீவகனின வாழ்மக இமேதய 
பினனர் உணர்த்ேப் தபாகி்றது. மகாராணி விசமயயின ப்றமவ வாகனம் பிணஙகள் 
எரியும் சுடுகாட்டில் அேனால் ோன இ்றஙகியது.

அரு்மயின் எயதும் யாக்கையும் யாக்கையது அழிவும்
திரு வமய நீஙகிய துன்பமும் வைளி வபாருள் துணிவும்
குரு்ம எயதிய குை நி்ல வகைா்்ட வபறு பயனும்
வபரு்ம வீட்வ்டாடும் பபசுவல் பகைள் இது வபரிபயாய
 (சீ. சி. 2748.)

இருள் சூழ்ந்ே சூழல். ஈம எரி ஒளி மட்டுதம வவளிச்சம் ேந்து வகாண்டிருந்ேது. 

கதாடர்  |  தைாசு ஷயாம்  |  shyamtv@gmail.com
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ஆநிகர கேரதல்

புராைன வாழவில் இ்்டயர வைாழிலும், 
பவளாண்்மயும் மிகைமுககிய பஙகு 

வகித்ை்மயால் ் ாட்டின் 
வபாருளாைாரம் இவற்்றச் சாரநபை 

இருநைது. ஒரு ் ாட்டின் ஆநி்ரகை்ளக 
கைவருவது இன்்றய வபாருளாைாரத் 
ை்்ட மாதிரி ைான். மககைள் சிறு 

கூட்்டஙகைளாய வாைத் துவஙகு்கையில் 
ைஙகைபளாடு கைால்்்்டகை்ளயும் பபணி 

வநைனர. இரண்டு சிறு 
குடிமககைளுககி்்டபய பபார 

நிகைழ்கையில் ஒருவர மற்வறாருவரின் 
ஆநி்ரகை்ளக கைவருவபை கைவரநது 

வசல்வாரகைள். ப்கைவரின் 
ஆநி்ரகை்ளக கைவருவைான பபாரச் 
வசயலில் ஈடுபடுபவார வவட்சிப 

பூ்வ அணிவது வைககைம். (வவட்சி 
சிவநை நிறமு்்டய பூககை்ளக 

வகைாண்்ட ஒருவ்கை மரம். 
புறத்தி்ை்ய 7 வ்கையாகைத் 

வைால்கைாபபியமும், 12 வ்கையாகைப 
புறபவபாருள் வவண்பாமா்லயும் 

வைாகுத்துக கைாட்டுகின்றன. அவற்றுள் 
ஒன்று வவட்சித் தி்ை.

பிற்கைாலத்தில் அரசராட்சி நி்ல 
வபற்றபபாது, பவடுவரகைள் மற்றும் 

கைள்வரகைள் ஆநி்ர கைவரை்லத் ைஙகைள் 
வைாழிலாகைக வகைாண்்டனர. அவரகை்ள 
அ்டககிப பசுககை்ள மீட்டுக வகைாண்டு 

வருைல் வீரமாகைக கைருைபபட்்டது. 
பல்பவறு ைமிழ இலககியஙகைளில் இது 
கைாைபபடுகிறது. சமைக கைாபபியமான 

சீவகை சிநைாமணியும் அைற்கு 
விதிவிலககைல்ல.

எஙகும் தபய்களின நிழல் கூத்ோட்்டம். ஆந்மேகளின அல்றல்.. 
தகாட்்டானகளின கூவல்..நரிகளின ஊமள.. வாழ்க்மக முடியும் 
இ்டத்தில் ஒரு புதிய உயிர் ஜனித்ேது. அந்ே அத்துவானக் 
காட்டின காவல் வபண் வேய்வம் சண்பகமாமல. அது கூனி 
வடிவில் வந்து விசமயயின தபறுகாலத்திற்கு உேவியது. .

யான் எவன் வசயவல் என்பற அவலியா இருநை பபாழதில்
ைான் அமரநது உ்ையின் நீஙகைாச் சண்பகை மா்ல என்னும்
கூனியது உருவம் வகைாண்டு ஓர வையவைம் குறுகிற்று அன்பற.
 (சீ. சி. 314)

இருள் விலகியது. உலகம் முழுவதும் வவளிச்சம் நிம்றந்ேது. 
தேவதலாகத்துச் சிந்ோமணியாக ஒரு மகன வானவர் வாழ்த்தி 
வழிப்டப் பி்றந்ோன. வோடு வானத்துக் க்டலில் தோனறுகி்ற 
சூரியனாய்த் தோனறிய மகன பிண்டிப் வபருமான (அதசாக 
மரத்தின நிழலிதல அமர்ந்து அ்றம் உமரத்ே அருகதேவன). 
அருளால் பி்றந்ோன.

சஙக காலத் ேமிழ் நூல் வோகுப்பான “பழவமாழி நானூறு” 
பதிவனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒனறு. முனறும்றயர் என்ற 
சமண முனிவரால் இயற்்றப்பட்்டது..அது.

அதில் வருகி்ற “பிண்டியின நீழல் வபருமான அடிவணஙகி” 
என்ற வர்ணமனமயத் திருத்ேக்கர் பயனபடுத்தினார். துயரக் 
க்டமல நீந்தும் புமண (வேப்பம்) ஆனது குழந்மே

பிறநை நீயும் பூம் பிண்டிப வபருமான் அடிகைள் பபர அறமும்
புறநைநது என்பால் துயரக கை்ட்ல நீநதும் பு்ை மற்று 
ஆகைாககைால்
சிறநைார உளபரல் உ்ரயாயால் சிநைா மணிபய!
 (சீ. சி. 311)

விசமயயின அறியாமம அகன்றது. நிமலயாமம மட்டுதம 
நிமலத்ேது எனறு அவள் வேளிந்ோள். . அக் கணதம அவளது 
மம்மர் தநாய் மம்றந்ேது. .
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இருள் வகை்ட இகைலி எஙகும் மணிவிளககு எரிய 
ஏநதி
அருள் உ்்ட மனத்ை வாகி அைஙகு எலாம் 
வைஙகி நிற்பப
வபாரு கை்டல் பருதி பபாலப வபான் அனான் பிறநை 
பபாழபை
மருள் உ்்ட மாைர உற்ற மம்மர ப்ாய ம்றநைது 
அன்பற.
 (சீ. சி. 304)

மருள் உம்ட மாேர் உற்்ற மம்மர் தநாய் எது? 
“காணாக் குரு்டராச் வசய்வது மம்மர்” (நானமணி. 
24). அறியாமம தநாமய அகற்்ற அறிவர்கள் எடுத்ே 
முயற்சிதய. சமணம். தபறுகாலம் முடிந்ேதும், மம்மர் 
நீஙகிய வபண் நிம்மதி அம்டகி்றாள். “மம்மர்வகாண் 
மாந்ேர்க் கணஙகாகும்” (நாலடி. 14) மயக்கமாகிய 
அறியாமம தநாய் அகலும்தபாது ஏற்படும் நிம்மதிக்கு 
இமணயானது தபறுகாலம் முடிந்ே நிம்மதி எனறு 
அமேயும் சமண உவமமயாக்கினார் திருத்ேக்கர்.

இம்்ம பயககுமால்; ஈயக கு்றவின்றால்;
ைம்்ம விளககுமால்; ைாமுளராக பகைடின்றால்;
எம்்ம உலகைத்தும் யாஙகைாபைம், கைல்விபபால்
மம்மர அறுககும் மருநது.
 (்ாலடியார: (132)

இம்மம எனறு வசால்லப்படும் இப் பி்றவியின 
பயனாகிய உறுதிப் வபாருள்கமளயும் ேருவது கல்வி. 
வசல்வம் வகாடுக்கக் வகாடுக்கக் கும்றய வாய்ப்பு 
உண்டு. ஆனால் கல்வி வகாடுக்கக் வகாடுக்க வளரும். 
கல்விமானகள் வநடுந்வோமலவுக்குப் புகழ் 
வபறுவார்கள். உயிர் உள்ள வமரயில் கல்வி அழிேல் 
இல்லாது நிமலவபற்றுத் விளஙகும். கல்விமயப் 
தபால அறியாமமயாகிய தநாமய ஒழிக்கி்ற மருந்து 
இல்மல. (மம்மர் தநாய் மருந்து)

எனதவ சமணம் கற்்றலுக்கும், கல்விக்கும் 
முக்கியத்துவம் ேந்ேது. சீவக சிந்ோமணியில் காமச் 
சுமவதயாடு கல்விச் சுமவமயயும் வபாதிந்து மவத்து 
இருந்ோர் திருத்ேக்கர். அரசனுக்கும் அரசாட்சிக்கும் 
முேலும் முடிவுமான தேமவ கல்விதய எனபமேதய 
சீவக சிந்ோமணியின முேல் அத்தியாயமான 
“நாமகள் இலம்பகம்” உணர்த்துகி்றது.

அப்தபாது கந்துக்க்டன என்ற வணிகன 
அப்தபாது ேன மகமவப் பறி வகாடுத்துவிட்டு 
சுடுகாட்டிற்கு வந்து வகாண்டிருந்ோன. சிசுப் 
பிரிவால் சித்ேம் கலஙகி இருந்ோள். அவன மமனவி 
சுநந்மே.

புமேக்க வந்ேவனுக்குப் புமேயல் கிம்டத்ேது. . 
சுடுகாட்டில் உயிரு்டன ஒரு குழந்மே கி்டத்ேப்பட்டு 
இருந்ேது. மழமலமயக் கி்டத்தி விட்டு மம்றந்து 
நின்றவள் மக ா ர ாணி விசமய எனபது 
கந்துக்க்டனுக்குத் வேரியாது.

ஏதிலார இ்டர பல் நூறு வசயயினும் வசயை எல்லாம்
தீது இல ஆகை என்று திரு மு்லப பால் மடுத்துக
கைாைலான் வபயர சுமநை கைதிர மணி ஆழி பசரத்திக
பகைா்ை ைாழ குைலினா்ளக வகைாண்டு பபாய 

ம்றய நின்றாள். 
 (சீ. சி. 318)

ேன வபற்்ற மகமனக் கந்துக்க்டன தூக்குவமே 
விசமய மம்றந்திருந்து பார்த்ோள். குழந்மேயின 
விரலில் அவள் தபாட்டிருந்ே அரச தமாதிரம் 
சுடுகாட்டு எரி ேழல் ஒளியில் ேகேகத்து மினனியது.

கமணயாழிமயப் பார்த்ே கந்துக்க்டன 
ேனக்குத்ோதன ேமலயமசத்ோன. அரசனின மகன 
எனபது அவனுக்கு உம்றத்ேது. குழந்மேமய 
மமனவியி்டம் ேந்து அவள் துயமரத் தும்டக்க 
அவன முடிவு வசய்ோன.

மகமவத் ேன மகயில் எடுத்ேதபாது அது 
தும்மியது. மம்றந்திருந்ே விசமய கம்மிய குரலில் 
‘சீவ’ (வ்டவமாழியான “ஜீவ” (வாழ்க) என்ற 
வபாருதளா?) வாழ்த்தினாள்.

து்ன கைதிர முகைநது என முகைபபத் தும்மினான்
சி்ன ம்றநது ஒரு குரல் சீவ என்றபை.
 (சீ. சி. 323)

புமேக்க வந்ேவனுக்குப் புதியவன “சீவகன” 
கிம்டத்ோன. மமனவி சுநந்மேயி்டம் மழமலமயத் 
ேன மகன தபாலக் வகாடுத்ோன.

மாண்்டவன மீண்்டான என்ற வசய்தி 
கட்டியஙகாரன காது வமர எட்டியது. கந்துக்க்டன 
அவனுக்கு வநருஙகியவன, எனதவ அவனும் 
வபானனும், வாழ்த்துமரயும் அனுப்பித் ேன 
மகிழ்ச்சிமயத் வேரிவித்ோன. இடுகாட்டில் பி்றந்ே 
சீவகன சுநந்மேயால் வளர்க்கப்பட்்டான. வபற்்றவள் 
வி சம ய  சண்ப க ம ா ம ல  வ ே ய் வ த் தின 
வழிகாட்டுேதலாடு து்றவு பூண்்டாள்.

“எழுத்ோளதர.. என ஆசான அச்சநந்தி அடிகளார் 
வபான ஊசியால் எழுதி எனக்குக் கற்பித்ோர். 
வீரனாவேற்கு தவண்டிய வித்மேகமளப் வப்ற 
யாமன ஏற்்றம், குதிமர ஏற்்றம், மற்தபார், விற்தபார் 
முேலிய பம்டக்கலப் பயிற்சிகளிலும் தேர்ந்தேன. 
யாழ், குழல் தபான்ற இமசக் கமலகளிலும் 
சி்றந்தேன” என்றான சீவகன.

வபான் ஓ்ல வசம் வபான் ஊசியால் எழுதி ஏற்பத்
திருநது வபான் கைண்ணியாற்குச் வசல்வி்யச் 
பசரத்தினாபர.
 (சீ. சி. 369)

“நல்ல சீ்டன ேயாராக இருந்ோல் நல்ல குரு 
ோதன தேடி வருவார். அறிவுக் கண்கமள தி்றந்து 
விடுபவர் ஆசான அல்லது குரு. குருவருள் இருந்ோல் 
ோன திருவருள் கிம்டக்கும் அல்லவா எழுத்ோளதர? 
நல்ல குரு கிம்டப்பேற்காக தேடி அமலய தவண்டும். 
நல்ல சீ்டன கிம்டக்க தவண்டுவமனறு, குரு தேடிக் 
வகாண்த்ட இருப்பார். மவரத்மே நமகப்வபட்டியில் 
மவப்பார்களா, அல்லது அஞசம்றப் வபட்டியில் 
தபாட்டு மவப்பார்களா? வபாருளின உயர்வுக்குத் 
ேகுந்ேபடி இ்டம் தேடுவார்கள் அல்லவா? அதுதபால், 
ஒரு குருவானவர் மாணவனின அறிவு, பணிவு 
இமவகமள கணக்கிட்டு, அேற்கு ேக்கபடி 
ஆசிர்வதிப்பார்.” என்றான சீவகன.
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ஆசான அச்சநந்தி அடிகளார் சீவகமனத் 
தேடி வந்ேதே ேனிக் கமே. அடிகளார் வவள்ளிமமல 
எனனும் பகுதியில் வாரணவாசி எனனும் ஊருக்கு 
அரசனாக இருந்ேவர்; ேவம் வசய்ய தவண்டி 
நாட்ம்டத் ேம் மகனி்டம் ஒப்புவித்துத் வேனபுலம் 
தநாக்கி வந்ோர். வரும்தபாது யாமனத் தீ எனனும் 
தநாய் அவமர பற்றியது. யாமனயின பசிமயப்தபால 
வபரும்பசிமய உண்்டாக்கும் தநாய் அது.

யாமனத்தீ தநாய் பற்றிச் மணிதமகமலயும் 
(இரட்ம்டக் காப்பியஙகளில் ஒனறு. மற்்றது சமண 
காப்பியமான சிலப்பதிகாரம்) கூறுகி்றது.. யாமனத்தீ 
தநாயினால் அவதிப்பட்்ட காயசண்டிமக என்ற 
வபண் பசி தநாய் ேணியாமல் அமலந்து திரிந்ோள். 
காயசண்டிமக, மணி தமகமலயி்டம் வசனறு உணவு 
தகட்்டாள்.

யா்னத் தீப்ாய அகைவயிற் ற்டககிய
கைாயசண் டி்கைவயனும் கைாரி்கை வைஙகி
 (மணிபமகை்ல)

மணிதமகமல, அமுேசுரபியிலிருந்து அள்ளிக் 
வகாடுக்கக் காயசண்டிமக அேமன உண்டு தநாய் 
நீஙகி மணிதமகமலமய வணஙகினாள். பினனர் 
மணிதமகமலதய காயசண்டிமக வடிவில் 
வசன்றோகவும் கூற்று இருக்கி்றது. வபண்மணப் 
பாட்டும்டத் ேமலவியாக்கி இயற்்றப்பட்்ட ஒதர 
வபருஙகாப்பியம் மணிதமகமல.

யாமனத்தீ தநாய் தீரப் பல ேலஙகளும் சுற்றி 
வந்ோர் அச்சநந்தி . இராசமாபுரத்தில் நீண்்ட காலம் 
ேஙகியவர் அவர். அஙகு ந்டந்ேமவ எல்லாம் தகட்டு 
அறிந்ேவர். கந்துக்க்டன இல்லத்துக்கு அவர் 
வந்ேதபாது சுநந்மே இனமுகம் காட்டி நல்வரவு 
ேந்து அவர் பசிக்கு உணவு அளித்துக் கமளப்மபப் 
தபாக்கினாள்.

பச்சிளம் குழந்மேயாக இருந்ே சீவகமனப் 
பார்த்ேதுதம அவரது யாமனத் தீ தநாய் நீஙகியது. 
அவர் உண்மமமயப் புரிந்து வகாண்்டார். பினனர் 
அஙதகதய ேஙகி அவனுக்குக் கல்வியும், தகள்வியும் 
கற்றுத் ேந்ோர். அனறு வமர சீவகன அறியாே 
உண்மமகமளக் கமே வசால்வது தபால அவனுக்கு 
எடுத்து உமரத்ோர்,

“நாடு எனபது நிலத்ோல் சி்றப்புப் வபறுவது 
இல்மல ;  தம்டானாலும் ,  கா்டானாலும் , 
விமளநிலமானாலும், ேரிசானாலும் எப்தபாது 
நிலத்தின தமல் ந்டக்கும் மக்கள் நல்லவர்களாக 
இருக்கி்றார்கதளா, அப்தபாது ோன நிலம் நல்ல 
பலமனத் ேருகி்றது. சி்றப்பான ஆட்சியானால் ோன 
வசழுமம தசரும்; அ்றம் நிமலக்கும்; மக்கள் 
மக்களாக வாழ்வர்.

்ா்டா வகைான்பறா, கைா்டா வகைான்பறா,
அவலா வகைான்பறா,மி்சயா வகைான்பறா,
எவவழி ் ல்லவர ஆ்டவர,
அவவழி ் ல்்ல வாழிய நிலபன!

என்றல்லவா அவ்மவயார் பாடினார்? 
ஆட்சியாளர் வநஞசஙகளில் ஆழப் பதியதவண்டியது 

எது? “வநல்லும் உயிர் அனத்ற; நீரும் உயிர் அனத்ற; 
மனனன உயிர்த்தே மலர்ேமல உலகம்;” எனறு 
தமாசிகீரனார் பாடிய முதுவமாழி அல்லவா? 
அரசதன உலகுக்கு உயிர் எனபமே உணர்ந்து, 
மக்கமளப் தபணி ந்டப்பதே அரசனின க்டமம.” 
எனறு எடுத்துமரத்ோர் அச்சநந்தி அடிகளார்.

“மனனன சச்சந்ேன வசய்ே பிமழயால் அமமச்சன 
கட்டியஙகாரனி்டம் சிக்கியது ஏமாஙகே நாடு. அது 
இனம்றக்கு எந்ே நிமலயில் இருக்கி்றது எனறு பார், 
அருமம மமனவிமய மயிற்வபாறியில் ஏற்றி அனுப்ப 
தவண்டிய நிமலக்குத் ேள்ளப்பட்்டான அரசன. 
ராஜகுமாரன இடுகாட்டில் பி்றந்ோன” எனறு 
அச்சநந்தி கூறியதும் பி்றப்பின ரகசியத்மேத் வேரிந்து 
வகாண்்டான சீவகன.

“பி்றப்பால் அரசமகன. ஆயினும் அேற்கு 
தவண்டிய சி்றப்புகள் உனனி்டம் இல்மல. நீ 
இப்தபாது வணிகன கந்துக்க்டனின மகன. 
வசானனாலும் வேரியாது மண் ஆளும் கமல. 
அேற்கு தவண்டிய ேகுதிகமள நீ உண்்டாக்கிக் 
வகாள்ள தவண்டும்; அரச மகளிமர மணந்து துமண 
வலி வபருக்கிப் கூட்்டணிப் பம்ட திரட்டிப் 
பமகவமன எதிர்க்க தவண்டும்.” எனறு அறிவுமர 
கூறி அவமன விட்டுப் பிரிந்து து்றவ்றம் வசன்றார் 
அச்சநந்தி அடிகளார்.

சுநந்மேக்கு மற்வ்றாரு மகன நந்ேட்்டன பி்றந்ோன. 
கந்துக்க்டனின பி்ற மமனவியருக்கு நபுலன விபுலன 
என்ற மக்கள் இருவர். ஆக, சீவகனுக்கு மூனறு 
ேம்பியர். பதுமுகன, புத்திதசனன ஆகிய இருவரும் 
தோழர்கள். ஐந்து இமளஞர்களும் இராசமாபுரத்மேச் 
சுற்றி வந்ேனர்.

ஒரு நாட்டில் ஆட்சி சரியில்மல என்றால் 
சட்்டமும் ஒழுஙகும் சந்தி சிரிக்கும். முரட்டு 
தவடுவர்கள் இராசமாபுரத்மேச் சூழ்ந்ேனர்; 
காட்டில் புல் தமய ஓட்டிச் வசல்லப்பட்்ட 
மாடுகமள அவர்கள் கவர்ந்து வசன்றனர்.

கட்டியஙகாரன ேன மமத்துனன மேனமன 
பம்ட வீரர்களு்டன அனுப்பினான. அந்ேப்புரத்து 
மமத்துனன ேமலமமதயற்்ற பம்டயால் முரட்டு 
தவடுவர்கமள விரட்டி அடிக்க முடியவில்மல.

அரசனின இயலாமமமயப் புரிந்து வகாண்்டான 
இம்டயர்களின ேமலவனாகிய நந்ேதகான. 
ஆநிமரகமள மீட்டுக்  வக ாண்டு வரும் 
வீரத்திருமகனுக்குத் ேன மகமளயும் பி்ற சீர் 
வரிமசகமளயும் ேருவோக அறிவித்ோன.

சீவகன ேன ேம்பியர் மற்றும் தோழர்களு்டன 
வசனறு பசுக்கமள மீட்டு வந்ோன.

அது அவன வாழ்வின முேல் திருப்பம்!

(சமலும் ேளரும்)

பார்வ:

சீவகை சிநைாமணி (உ்ர்்்ட) 
ஆசிரியர ்டாக்டர ரா. சீனிவாசன்
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கட்டுரை  |  சு.இைாமசுப்பிைமணியன்  |  srsthovalai@gmail.com

கலாச்சார ைாற்்மும், கலாச்சார அறிவியலும்
(Cultural Change & Cultural Science)

கலாச்சாரக் கட்்டமமப்பு (structure), அேன 
இயக்கம் (Dynamics) மற்றும் பயன (use) ஆகியவற்ம்ற 
அறிந்துவகாள்ளும் ஆற்வ்றாழுக்கான தகாட்பாட்டு 
வழிமும்றதய ‘கலாச்சார அறிவியல்’  எனறு ஜான 
ஹார்ட்லி மற்றும் தஜசன தபாட்ஸ் (John Hartley & 
Jason Potts) ஆகிதயார் கருத்துமரக்கின்றனர். 
கலாச்சார அறிவியலுக்கு உள்ளீ்டாக அமமவது 
கலாச்சார மாற்்றஙகள் (Cultural Changes).

ஜான ஹார்ட்லி (John Hartley) கலாச்சார 
அறிவியல் தபராசிரியர். இஙகிலாந்திலும், 
ஆஸ்திதரலியாவிலும் பணியாற்றுபவர். அவமரிக்கா, 
இஙகிலாந்து, சீனாவில் வருமகப்தபராசிரியராகப் 
(visiting professor) பணியாற்றுபவர்.

தஜசன தபாட்ஸ் (Jason Potts) நியூசிலாந்தில் 
பி்றந்ேவர். ஆஸ்திதரலியாவின வமல்தபார்ன 
ப ல் கமல க் க ழ க த் தி ல்  வ ப ா ருள ா ே ா ர ப் 
தபராசிரியராகப் பணியாற்றுபவர். Institutional Eco-
nomics எனனும் இேழின ஆசிரியப்வபாறுப்பில் 
இருப்பவர்.

ஜான ஹார்ட்லி,  தஜசன தபாட்ஸ் இமணந்து, 
“கமேகள், குழுக்கள், வபாதுஅறிவு மற்றும் புதுமம 
ஆகியவற்றின இயல் வரலாறு” (A Natural History of 
Stories, demes, knowledge and innovation) எனனும் 
ேமலப்பில் நூல் ஒனறு எழுதியுள்ளனர்.

அவர்களின கூற்றுப்படி, கலாச்சாரம், மனிே 
சமூகத்தில் ‘குழுக்கமள’ (demes or groups ) 

உருவாக்குகி்றது. குழுவசயல்பாடு எனபது 
மனிேர்களின அடிப்பம்ட நம்டமும்றயாக உள்ளது. 
ஒரு குழுவில் ஒருவரது அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு 
அந்ேக்குழுவில் உள்ள மற்்றவர்களு்டன முேலில் 
பரிமா்றப்படுகி்றது.  அேனபி்றகு அந்ேக்குழுவுக்கு 
வவளிதய உள்ள மற்்ற மனிேக் குழுக்களுக்கும் 
பரவுகி்றது. இப்படித்ோன, மனிேக்கலாச்சாரம் 
வளர்ந்திருக்கி்றது .  இனறு மனிேசமூகம் 
அனுபவித்துக்வகாண்டிருக்கும் அத்ேமன அறிவியல், 
வோழில்நுட்ப வசதிகளும் இப்படிப் பரவியமவோன.

மனிேர்களின கலாச்சார அறிவியமல (cultural 
science) இயற்மகயிலிருந்துப் பிரித்துப் பார்க்காமல்,  
இயற்மகயின ஒரு பிரிவாகக் (a branch of Nature) 
க ரு ே த வ ண் டு ம் ;  ப ்ற ம வ க ள் 
கூடுகமளக்கட்டுவதுதபால, சிலந்திகள் வமலகமளப் 
பினனுவதுதபாலத்ோன மனிேர்களும் ேஙகளது 
பரிணாம வளர்ச்சி காரணமாகக் கலாச்சாரத்மே 
வளர்த்வேடுத்ோர்கள் எனறு அவமரிக்காவின 
வபாருளாோரம் மற்றும் சமூக-உயிரியல் அறிஞர் 
வஹர்பர்ட் ஜினடிஸ் (Herbert Gintis) கூறுகி்றார்.

கைாச்சார மாறைம் (Cultural Change)
கலாச்சாரம் எனபது ஒவ்வவாரு நாளும் 

மாறிக்வகாண்டுோன இருக்கி்றது. கலாச்சாரத்மே 
வபாருண்மமக் கலாச்சாரம் (material culture), 
‘வபாருண்மமயற்்ற கலாச்சாரம்’ (non-material culture) 
என இரண்டுகூறுகளாகப் பகுக்கலாம்  வபாருண்மம 
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எனபது, வபாருட்கமளக்குறிக்கி்றது. புதிய 
கண்டுபிடிப்பான தி்றனதபசிகமள (smart-phones),  
வபாருண்மமக் கலாச்சாரத்திற்கு (material culture) 
சான்றாகக் குறிப்பி்டலாம். மக்களின வாழ்வுமும்றயில் 
தி்றனதபசிகள் ஏற்படுத்திவரும் மாற்்றஙகமள  
‘வபாருண்மமயற்்ற கலாச்சாரக்கூ்றாகக்                 (non-ma-
terial culture) வகாள்ளலாம்.

நம் சமகாலத்தில், வ்ட இந்தியாவிலிருந்து, 
வேனனிந்தியாவிற்குப் பரவிய வபண்களின 
ஆம்டயான சுடிோர், கலாச்சார மாற்்றத்திற்கு ஒரு 
சி்றந்ே சான்றாகும். ஒரு புயலடித்ேதுதபால, 90-களின 
வோ்டக்கத்தில் ேமிழகப் வபண்களிம்டதய, 
குறிப்பாகப் பள்ளி, கல்லூரி, அலுவலத்திற்குச் 
வசல்லும் வபண்களி்டம் சுடிோர் அணியும் வழக்கம் 
பரவியது. அேமன ‘வபாருண்மம கலாச்சாரம்’(ma-
terial culture) எனலாம். 

ேமிழ்ப்வபண்களின பாரம்பரிய உம்டயான 
பாவாம்ட ோவணி, தசமலமய வி்டவும், 
வபண்களும்டய அன்றா்ட வாழ்வில் சுடிோர் 
மிகவும் வசதியாகவும், பாதுகாப்பாகவும் அமமந்ேது. 
மசக்கிள், மபக் ஓட்்ட. ஓ்ட, ஏ்ற, இ்றஙக, உ்றஙக 
எனறு அமனத்திற்கும் வசதியாக அமமந்ேதோடு, 
வபண்களின உ்டமலக் காட்சிப்வபாருளாக்காே 
விேத்திலும் அமமந்ேது. அது வபண்களின 
உளவியமலப் வபரிதும் மாற்றியது. துணிச்சமலயும், 
ேனனம்பிக்மகமயயும் வளர்த்ேது. அந்ேவிேத்தில் 
அேமனப் வபாருண்மமயற்்றக் கலாச்சாரத்திற்கும் 
(non-material culture) சான்றாகக் கூ்றலாம்.

கைாச்சாரப் புது்ம (cultural innovation):
புதுமம (innovation) எனபது, மக்கட்சமூகத்தில் 

முேனமுேலாக அறிமுகம் ஆகும் ஒனம்றக் குறிப்பது. 
அப்படி முேனமுேலாகத் வேரியவருவமேயும் 
இரண்டு கூறுகளாகப் பகுக்கலாம்.

ஒனறு கண்டுபிடித்ேலால் (Discovery). ஏற்படும் 
புதுமம. இது ஏற்கனதவ இருப்பது. முேனமும்றயாகத் 
வ ே ரி ய வ ரு வ து .  க லி லி த ய ா  ே ன து 
வோமலதநாக்கியினவழிதய பார்த்து, சனிக்தகாமளக் 
கண்டுபிடித்துச் வசானனதுதபால. சனிக்தகாள் 
ஏற்கனதவ இருந்ேதுோதன. எலக்ட்ரான, 
பு த ர ா ட் ்ட ா ன ,  நி யூ ட் ர ா ன  த ப ா ன ்ற 
அடிப்பம்டத்துகள்களும் புதிய கண்டுபிடிப்புகதள 
(discoveries) . பழஙகுடிகள் வாழ்ந்துவகாண்டிருந்ே 
அவமரிக்காமவக் வகாலம்பஸ் கண்டுபிடித்ேமேயும் 
வசால்லலாம்..  

இனவனாரு வமகயான புதுமம (innovation) 
எனபது, ஒருவர் அல்லது ஒரு குழு முயனறு, 
அறிவியல், வோழில்நுட்பம்சார்ந்து அதுவமரயிலும் 
இல்லாே ஒனம்றப் புதிோக உருவாக்குவது (invention). 
1800-களின பிற்பகுதியிலும், 1900-ஆண்டுகளின 
முற்பகுதியிலும் மினகலம், ம்டனதமா, தமாட்்டார் 
உள்ளிட்்ட மினசாேனஙகள் வபரிய அளவில் 
உருவாக்கப்பட்டுப் பயனபாட்டுக்கு வந்ேன. 
கார்கள், விமானஙகள், வவற்றி்டத்தும்டப்பானகள், 
மினவிளக்குகள் ,  வாவனாலிப்வபட்டிகள் , 
வோமலதபசிகள், வோமலக்காட்சிப்வபட்டிகள்  
எனறு பல புதிய அறிவியல்-வோழில்நுட்ப 

உருவாக்கஙகள் (invention) மக்களின அன்றா்ட 
வாழ்மவ அப்படிதய புரட்டிப்தபாட்்டன. 
அேனகாரணமாக, 19-ஆம் நூற்்றாண்டில் மக்களின 
வாழ்வியல் கலாச்சாரம் வவகுவாக மாறியது.

இனம்றயச்சூழலில், மகதபசிகளும் (mobile phones), 
தி்றனதபசிகளும் ( sma r t p h o n e s )  மக்களின 
வ ா ழ் வு மு ம ்ற யி ல்  வ ப ரு ம் ப ா ய் ச் ச ம ல 
நிகழ்த்திவருபமவ.  வோமலதபசி (Landline-phone) 
பயனபடுத்ேப்பட்்ட காலகட்்டத்தில், ஒருவரது 
வீட்டிலிருந்து, அவரது அலுவலகத்திலிருந்து 
அல்லது வோமலதபசி நிமலயஙகளிலிருந்து 
மட்டுதம தபசமுடியும். அந்ேத்ேம்டமய உம்டத்து, 
மககளில் எடுத்துச்வசல்லலாம், எஙகிருந்து 
த வ ண் டு ம ா ன ா லு ம்  த ப ச ல ா ம் , 
யாமரதவண்டுமானாலும் வோ்டர்புவகாள்ளலாம், 
உமரயா்டலாம் எனனும் நிமலமய மகதபசிகளும், 
தி்றனதபசிகளும் உருவாக்கியிருக்கின்றன. 

மகதபசிகமள எஙகுதவண்டுமானாலும் 
எடுத்துச்வசல்லாம் எனனும் வசதிமயப் பலர் 
ேவ்றாகவும் பயனபடுத்ே ஆரம்பித்ோர்கள். தபருந்து 
மற்றும் இரயில் பயணஙகளிலும், உணவுவிடுதி, 
நூலகம், அலுவலகம் தபான்ற வபாது இ்டஙகளிலும் 
மகதபசிகமளப் பயனபடுத்தியது, பலருக்கு 
எரிச்சமல ஏற்படுத்தியது. அறிவியல்- வோழில்நுட்பம் 
அேற்கும் ஒரு வழி கண்டுபிடித்ேது,. அமமதியாக 
உமரயாடுவேற்காக, வசய்திகமள ேட்்டச்சு வசய்து 
அனுப்பும் உமரயா்டல் மும்றமயப் (chat) புகுத்தியது. 
எஙகிருந்ோலும், எந்ேச்சூழலில் இருந்ோலும் 
அமமதியான உமரயா்டலுக்கு அது வழிவகுத்ேது.

புதுமமயின (innovation) கூறுகளான கண்டுபிடிப்பு 
(Discovery) மற்றும் அறிவியல் உருவாக்கத்திற்கு (in-
vention) நம் மண்ணில் நிகழ்ந்ே மிக எளிமமயான 
எடுத்துக்காட்ம்டக் கூ்றமுடியும். இரண்்டாயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு முனதப பமனமரத்தின பாமளமய 
சீவி , அதில் வடியும் கள்மள அறிந்ேது, மனிேனின 
‘கண்டுபிடிப்பு’.(Discovery). காரணம், கள் ஏற்கனதவ 
ப ாமளயில் இருந்ேது .   அந்ே க் கள்ளில் 
சுண்ணாம்மபச்தசர்த்ோல், கள் இனிய சுமவயும்டய 
பேநீராக மாறும் எனபது பிற்காலமனிேனின புதிய 
அறிவியல் உருவாக்கம் (invention). கள்மளப் பேநீராக 
மாற்றிய பி்றகு, கருப்பட்டி, பனஙகற்கண்டு தபான்ற 
உணவுப்வபாருட்கள் உருவாக்கப்பட்டு, அமவ ேமிழ் 
மக்களின அன்றா்ட வாழ்வில் ஒனறி கலந்து 

கலாச்சாரம், மனி் சமூகத்தில் ‘குழுக்க்ள’ (demes or 
groups) உருவாக்குகி்து. குழு்சயல்பைாடு என்பைது 

மனி்ர்களின் அடிபபை்ை ந்ைமு்்யாக உளளது. ஒரு 
குழுவில் ஒருவரது அறிவியல் கண்டுபிடிபபு 

அந்க்குழுவில் உளள மற்்வர்களுைன் மு்லில் 
பைரிமா்பபைடுகி்து.  அ்ன்பி்கு அந்க்குழுவுக்கு 

்வளிவய உளள மற்் மனி்க் குழுக்களுக்கும் 
பைரவுகி்து. இபபைடித்்ான், மனி்க்கலாச்சாரம் 

வளர்நதிருக்கி்து.
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வபாருண்மம மற்றும் வபாருண்மமயற்்றக் 
கலாச்சாரமாகவும் மாறியது.

புதுமமகளின தவகம் அதிகரிக்கும்தபாது, அது 
ேமலமும்ற இம்டவவளிமய ஏற்படுத்திவிடுகி்றது. 
இமளய ேமலமும்றமய வவகுவாக ஈர்க்கும் ஓர் 
அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு, மூத்ேத் ேமலமும்றயினரால் 
மகயாளமுடியாமல் தபாகலாம், வவறுக்கப்ப்டலாம், 
ஒதுக்கவும் ப்டலாம். அது ேமலமும்ற இம்டவவளிமய 
மட்டுமல்ல, கலாச்சார இம்டவவளிமயயும் 
ஏற்படுத்திவிடுகி்றது.  

வோழில்நுட்பம் காரணமான வபாருண்மமக் 
கலாச்சாரம் (material culture) விமரவில் மாறிவி்டலாம். 
ஆனால் அது மனேளவில் ஏற்படுத்திய 
வபாருண்மமயற்்றக் கலாச்சாரம் (nonmaterial culture) 
மாறுவேற்குப் பல ேமலமும்றகள்கூ்ட ஆகலாம். 
ஒரு புதிய அறிவியல்-உருவாக்கம், வபாருண்மமக் 
கலாச்சாரத்மே உருவாக்கும் காலத்திற்கும், அேமன 
ஏற்றுக்வகாள்ளும் வபாருண்மமயற்்றக் கலாச்சாரம் 
நிகழும் காலத்திற்கும் இம்டப்பட்்ட காலத்மே, 
‘கலாச்சார இம்டவவளி’ (cultural gap) எனனும் 
வசால்லால் குறிக்கி்றார் சமூகவியலாளர் வில்லியம் 
ஓபர்ன (William F Ogburn). .

இனனமும்கூ்ட காேல் திருமணஙகளும், 
ச ா தி ம று ப் பு த்  தி ரு ம ண ங க ளு ம் 
ஏற்றுக்வகாள்ளப்ப்டாமதலதய இருந்துவருவதும் 
கலாச்சார இம்டவவளியின வோ்டர்ச்சிோன. 
கலாச்சார இம்டவவளி எனபது எப்தபாதுதம 
ப ழ ம ம க் கு ம் ,  பு து ம ம க் கு ம்  அ ல் ல து 
மூத்ே த் ேமலமும்றயினருக்கும் ,  இமளய 
ேமலமும்றயினருக்குமான முரணாகதவ 
இருந்துவருகி்றது. அந்ே இம்டவவளி இல்லாமல் 
தபாவேற்கு பல நூற்்றாண்டுகள்கூ்ட ஆகலாம். 

கலாச்சார இம்டவவளி சில சிக்கல்கமளயும் 
ஏற்படுத்ேக்கூடும். ஏறிக்வகாண்த்டதபாகும் 
எரிவபாருள் விமலகள், கூடிக்வகாண்த்டதபாகும் 
காற்றுமாசு, அதிகரித்துக்வகாண்த்டதபாகும் 
தபாக்குவரத்துவநருக்கடி தபான்றமவ, கலாச்சார 
இம்டவவளிக்கான அறிகுறிகள்.   . 

வமாழிகள், சட்்ட அமமப்புகள், (legal systems) 
அரசியல் அமமப்புகள், அறிவியல் மும்றகள் (sci-

entific methods), விமளயாட்டுத்தும்றகள், சமூக 
அமமப்புகள் (social systems), நம்பிக்மக அமமப்புகள் 
(belief systems) ஆகியமவ,  கலாச்சாரப்புதுமமகள் 
நிகழும் (cultural inventions) வாய்ப்புள்ள சில 
தும்றகள்.

உைகமயமாதலும், கைாச்சாரவிரவலும்: (Globaliza-
tion & Cultural-diffusion)

க்டந்ே சிலபத்ோண்டுகளில் உருவான 
ஒருஙகிமணக்கப்பட்்ட உலகச்சந்மேகளும், 
வோழில்நுட்ப வளர்ச்சிகளும் ,  பல்தவறு 
கலாச்சாரஙகளுக்கிம்டதய, விரவல் மற்றும் 
உலகமயமாேல் காரணமான பரிமாற்்றஙகமள 
அதிகப்படுத்தியிருக்கி்றது. 1980-களில், தமற்கத்திய 
அரசுகள் ேனியார் வோழில் நிறுவனஙகளுக்குக் 
கூடுேல் ேளர்வுகமள அளித்ேன. அேன காரணமாக, 
உலகச்சந்மேகள், பனனாட்டு நிறுவனஙகளால் 
ஆக்கி ரமி க் க ப் பட்்டன .  இ ப் படிப்பட்்ட 
ஒ ரு ங கி ம ண க் க ப் ப ட் ்ட  ப ன ன ா ட் டு 
வணிகத்மேத்ோன ‘உலகமயமாேல்’ (globalization) 
எனறு வசால்கித்றாம்.

ேகவல்வோ்டர்பு வளர்ச்சியும் ,  கூடுேல் 
விமானப்தபாக்குவரத்தும் உலகமயமாேலுக்குத் 
துமணவசய்ேன. தமமலநாடுகமளச்தசர்ந்ேத் 
ேனியார் நிறுவனஙகள் பலவும் இந்தியாதபான்ற 
வளர்ந்துவரும் கீமழநாடுகளில் வோழில் 
வோ்டஙகுவேற்குப் வபரும் ஆர்வம் காட்டின. 
அேற்கு மூலப்வபாருட்களின விமல கும்றவு 
எனபதோடு வோழிலாளர்களின உமழப்புக்கான 
கூலி மிகவும் கும்றவு எனபதும், சட்்டஙகள் 
வபரும்பாலும் முேலாளிகளுக்கு சாேகமாகதவ 
இருப்பதும் காரணமாகும்.

உலகமயமாேலினதபாது, பக்கவிமளவாக 
இருப்பது ‘விரவல்’. (Diffusion). இஙகு ‘விரவல்’ 
எனபது, வபாருண்மம மற்றும் வபாருண்மமயற்்ற 
கலாச்சாரப் பரவலும் ஆகும். அது, ஒருஙகிமணந்ே 
பனனாட்டுக் கலாச்சாரத்திற்கும் இட்டுச்வசன்றது. 
வோமலக்காட்சியும், இமணயமும், வாழ்வியல் 
மும்றகமளயும் (lifestyle) கூ்ட உலக அளவில் 
ஒருஙகிமணத்ேது. நம்மும்டய உணவு, உம்ட, வமாழி 
அமனத்தும் மாறிவருவேற்கும் உலகமயமாேதல 

இரண்ைாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்வபை பை்னமரத்தின் 
பைா்ள்ய சீவி , அதில் வடியும் கள்ள அறிந்து, 
மனி்னின் ‘கண்டுபிடிபபு’.(Discovery). காரணம், கள 

ஏற்கனவவ பைா்ளயில் இருந்து.  அந்க்களளில் 
சுண்ணாம்்பைச்வசர்த்்ால், கள இனிய சு்வயு்ைய பை்நீராக 

மாறும் என்பைது பிற்காலமனி்னின் புதிய அறிவியல் 
உருவாக்கம் (invention). கள்ளப பை்நீராக மாற்றிய பி்கு, 

கருபபைட்டி, பைனங்கற்கண்டு வபைான்் உணவுப்பைாருட்கள 
உருவாக்கபபைட்டு, அ்வ ் மிழ் மக்களின் அன்்ாை வாழ்வில் 

ஒன்றி கலநது ் பைாருண்்ம மற்றும் ் பைாருண்்மயற்்க் 
கலாச்சாரமாகவும் மாறியது.



அறிவியல் ் ்ாழில்நுட்பைம்சார்நது உருவாகும் 
புது்மகளானப ் பைாருண்்மக்கலாச்சாரங்கள 
(material culture) அ்னத்்்யும் அபபைடிவய 

உளவாங்கிக்்காளளும் ம்ங்களும், மார்க்கங்களும் 
்பைாருண்்மயற்் கலாச்சாரத்தில் (non-material 

culture)   மாற்்ம் ஏற்பைடுவற்குப 
்பைரும்்்ையாகவவ இருநதுவருகின்்ன. அ்ாவது, 

ம்ம்சார்ந் பைழ்மயான கருத்துகளில் எவ்வி் 
மாற்்த்்்யும் ஏற்கா்வர்களாகவும், மாற்்ங்க்ள 
நிகழ்த்்விரும்பும் முற்வபைாக்காளர்க்ள மூர்க்கமாக 

எதிர்பபைவர்களாகவும் இருக்கின்்னர். அ்்ன, 
ம்ங்களின் ‘கலாச்சார முரண்’ எனலாம்.
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காரணம் எனலாம். ஒரு நாட்டில் வாழும் மக்களின 
ட்விட்்டர் (Twitter) பதிவுகள் இனவனாரு நாட்டில் 
நிகழும் அரசியல் தபாராட்்டஙகமள ஆேரிப்போக 
அமமந்துவிடுகி்றது. இதுதபான்ற விரவல் 
நிகழும்தபாது, வபாருட்களும், கருத்துகளும் ஒரு 
கலாச்சாரத்திலிருந்து, மற்வ்றாரு கலாச்சாரத்திற்குக் 
க்டத்ேப்படுகி்றது.

உலகமயமாேலின ோக்கமான வபாருண்மமயற்்றக் 
கலாச்சாரப்பரவல் (diffusion of nonmaterial culture) 
ந ம் க ண் மு ன  ப ல  ம ா ற் ்ற ங க ம ள 
உருவாக்கியிருப்பமேயும் பார்க்கமுடிகி்றது. 
குறிப்பாக, ேமிழ்மண்ணில் ஒவ்வவாரு பகுதிக்கும் 
ஒவ்வவாரு வட்்டார வழக்குவமாழி இருந்துவந்ேது. 
இனறு அந்ே வட்்டார வழக்குவசாற்கள் விமரந்து 
மம்றந்துவருவமேயும் ,  அமனத்துப்பகுதி 
இமளஞர்களும், ேமிழ்க்கலாச்சாரத்திற்குத் 
வோ்டர்தப இல்லாே, ஏதோ ஒரு ‘புதுவமாழிக்கு 
மாறிவருவமேயும் நாம் பார்க்கமுடிகி்றது.

1893-இல் அவமரிக்காவில் வடிவமமக்கப்பட்்ட 
வபாருண்மமயான ‘பல்-இமணவுப் பட்ம்ட’ (Zipper) 
ஒரு நூற்்றாண்டுகாலம் பரவாமல் இருந்துவந்ேது. 
ஆனால், உலகமயமாேலுக்குப் பி்றகு, அதநகமாக  
உலகநாடுகள் அமனத்திலும் பயனபாட்டிற்கு 
வந்துவிட்்டது. உம்டகளில் மட்டுமல்லாமல், 
பலவிேமான வபாருட்களிலும் பயனபாட்டிற்கு வந்ே 
‘பல்-இமணவுப் பட்ம்ட’ , உலகம் முழுவதிலுதம 
அறிவியல்சார்ந்ே வபாருண்மமயற்்ற கலாச்சார 
மாற்்றத்மேயும் உருவாக்கியிருக்கி்றது.

கைாச்சாரப் ேரவல் (Cultural Transmission) :
ஒரு சமூகத்தில் உள்ள சில மரியாமேக்குரிய 

மனிேர்கள் (people of status) கலாச்சாரப்புதுமமகளில் 
எவ ற்ம்ற  க ல ா ச் ச ா ர  ந ம்டமும்ற க் கு க் 
வ க ா ண் டு வ ர த வ ண் டு ம்  எ ன ப ம ே த் 
தீர்மானிப்பவர்களாக இருக்கி்றார்கள் எனறு மார்க் 
ஸ்வாட்ஸ் (M a r k  J  S w a r t z )  கூறுகி்றார் . 
அப்படிப்பட்்டவர்கள், அவர்கள்சார்ந்ே சமூகத்தினர் 
ஏற்றுக்வகாள்ளும் வமகயில் கலாச்சாரப் 
புதுமமகமளக் வகாண்டுதசர்க்கின்றனர் . 
கலாச்சாரப்புதுமம (Cultural innovation), கலாச்சார 
நிகழ்வாக (cultural reality) மாற்்றம் காண்பேற்கு இது 
ஒரு வழியாக இருக்கி்றது.

அகஸநட காம்நட-யின் மூன்றுகட்ட விதி (Law of 
Three Stages) :

ஃ ப் ர ா ன ஸ்  ந ா ட் ம்ட ச் தச ர் ந் ே 
சமூகக்தகாட்பாட்்டாளர் அகஸ்த்ட காம்த்ட (Social 
theorist, Auguste Comte) மனிேர்களின அறிவு வளர்ச்சி 
வரலாற்ம்ற (History of human intellectual development 
), க்டவுள் தகாட்பாடுக் காலகட்்டம், உளவியல் 
காலகட்்டம், தநர்மம்ற காலகட்்டம் எனறு மூனறு 
கட்்டஙகளாகப் பகுக்கி்றார்.

1 கடவுள் நகாட்ோடு காைகட்டம் (theological 
stage):

மனிேர்களின ஆரம்பகட்்ட வரலாற்றில், மனிே 

சமூகஙகள் க்டவுளர், ஆவிகள், மந்திரஙகள்  (magic) 
ஆகிய க்டவுட்தகாட்பாடு நிமலயில் வாழ்ந்ேனர். 
ஒவ்வவாரு குழுவுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்்ட க்டவுள் 
இருந்ேது. அந்ேக் க்டவுமளதநாக்கி மக்கள் 
தவண்டினர். இனறும் வோ்டரும் நம்மும்டய 
குலவேய்வ வழிபாடு அேன நீட்சிதய. 

காம்த்ட இந்ே முேல் கட்்டத்மே மூனறு 
உட்பிரிவுகளாகப் பிரிக்கி்றார்.

1(அ): (Fetishism)
இந்ே காலகட்்டத்தில், பழஙகுடி மக்கள், உயிரற்்றப் 

வபாருட்களுக்கும் உயிர் இருப்போக நம்பினர். 
அேனால், மரஙகள், கற்கள், மரக்கட்ம்டகமளயும், 
எரிமமல உமிழ்வுகமளயும்  மனிே அறிவுக்கு 
அப்பாற்பட்்ட ஆற்்றல்பம்டத்ேமவயாக (supernat-
ural elements) நம்பி வழிபட்்டனர்.  

1(ஆ): ேைகடவுளர �ம்பிக்க (Polytheism)
மனிே அறிவுக்கு அப்பாற்பட்்ட சக்திகள் பல 

உள்ளன எனனும் நம்பிக்மக தோனறுகி்றது. அேன 
அடிப்பம்டயில், வநருப்புக்கு, நீருக்கு, மமழக்கு, 
காற்றுக்கு, நிலத்துக்குத் ேனித்ேனிதய க்டவுளர் 
இருப்போன நம்பிக்மக ஏற்படுகி்றது.

1(இ)  ஒநர கடவுள் �ம்பிக்க (Monotheism)
பல க்டவுளர் வகாள்மகயிலிருந்து, மனிே சமூகம் 

‘ஒதர க்டவுள்’ எனனும் தகாட்பாட்டிற்கு நகர 
ஆரம்பித்ேது.

2 இயற்கககு அப்ோறேட்ட இரண்டாம் காைகட்டம்: 
(Supernatural stage)

இந்ே இரண்்டாம் கட்்டம், பலக்டவுளர் காலத்தின 
நீட்சி எனறுோன வசால்லதவண்டும். இந்ே 
காலகட்்டத்திலும் மக்கள், க்டவுள் நம்பிக்மக 
உ ள் ள வ ர் க ள ா க த வ  இ ரு க் கி ்ற ா ர் க ள் . 
ஒவ்வவானறிற்கும் ஒரு க்டவுள் எனனும் 
தகாட்பாட்டிலிருந்து விலகி, இந்ே உலகில் உள்ள 
அ ம ன த் மே யு ம்  வ ழி ந ்ட த் து வ ே ா க , 
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கட்டுப்படுத்துவோக ஒதரக்டவுள் இருப்போன 
‘ஏகத்துவம்’ எனனும் தகாட்பாட்டுக்கு வருகின்றனர்.

3 ந�ரம்ை (Positivity) என்னும் ேகுத்தறிவு 
காைகட்டம்:

உலகில் நிகழும் அமனத்திற்கும் க்டவுள்ோன 
காரணம் எனனும் கட்்டத்திலிருந்து நகர்ந்து, 
அறிவியல் அடிப்பம்டயில் நிகழ்வுகளுக்குக் 
காரணம் கண்டுபிடிக்கும் மூன்றாம் கட்்டமான 
பகுத்ேறிவு காலகட்்டத்திற்கு மக்கள் நகர்ந்ேனர். 
அதுதவ தநர்மம்ற காலகட்்டம் (Posi t iv i ty ) 
எனப்படுகி்றது. அவோனித்ேல் ( ob s e r v e ) , 
தசாேமனவசய்ேல் (experiment), ஒப்பிடுேல் (compare) 
தபான்ற அறிவியல் வசயல்பாடுகள், நிகழ்வுகளுக்குக் 
காரணம்வசால்வோக அமமந்ேன. காரண-
காரியத்மே (cause & effect) உறுதிவசய்வோக 
அறிவியல் வசயல்பாடுகள் அமமந்ேன. அவோனித்து,  
ே ரவு கமளப்வப ற்று ,  ஆய்வுகள்  வ சய்து 
உண்மமமயக்கண்்டறியும் இந்ே மூன்றாம் 
கட்்டம்ோன, மனிே நாகரீகத்தில் மிக உயர்வான 
வளர்ச்சி காலகட்்டம் எனறு காம்த்ட கூறுகி்றார்.

அறிவியல் வளர்ச்சி எனறு வசானனாலும், 
இயக்கவியல்சார்ந்ே கருத்துகள்ோன முேனமுேலில் 
வளர்ச்சியம்டந்ேன எனறும்,  அேனபி்றதக 
அறிவியலின மற்்ற தும்றகள் வளர்ச்சியம்டந்ேன 
எனபோகவும் காம்த்ட வேரிவிக்கி்றார்.   அவரது 
கூற்றுப்படி, இயக்கவியலுக்குப் பி்றகு கணிேம், 
வானியல், இயற்பியல், தவதியல், உயிரியல், 
சமூகவியல் எனனும் வரிமசயில் அறிவியல் 
வளர்ந்ேது.

மூனறுகட்்ட விதி, சமூகவியல் (sociology) 
வ ள ர் ச் சி க் கு த்  த ே ம வ ய ா க வு ம் , 
ேவிர்க்கமுடியாேோகவும் இருந்ேோக காம்த்ட 
குறிப்பிடுகி்றார். காம்த்டவின பார்மவயில், மூன்றாம் 
கட்்டமான பகுத்ேறிவு காலகட்்டம் உச்சநிமலக்கு 
வளர் ச்சியம்டந் ேது  மட்டுமல்ல ,  இ ந் ே 
காலகட்்டம்ோன மனிேர்களின வாழ்க்மகக்கு 
ஆகச்சி்றந்ேது எனறும் காம்த்ட கருதுகி்றார்.

ேனது மூனறு காலகட்்டம் பற்றிய தகாட்பாடு, 
ம னி ே  ச மு க ம் ப ற் றி ய  வ ர ல ா ற் ம்ற 
அறிவியல்கண்வகாண்டு பார்ப்பேன துவக்கம்ோன 
எனறும், ‘தநர்மம்ற’(positive)எனனும் மூன்றாம் 
கட்்டம், மனிே வளர்ச்சிமய முனவனடுக்கும் 
அமனத்து அறிவியலின இறுதிக்கட்்டம் எனறும் 
காம்த்ட கருதுகி்றார்.

கைாச்சார அறிவியல் இதழ் (Cultural Science 
Journal):

2008-ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திதரலிய ஆய்வுக் 
கழகத்தின (Australian Research Council) ஒரு 
ஆய்வுப்பகுதியாகத் வோ்டஙகப்பட்்டது. 2008 – 2016 
காலகட்்டத்தில் 16 இேழ்கமள வவளியிட்டிருக்கி்றது. 
2016-இல் உபிகுட்டி (Ubiquity) அச்சகத்திற்கு 
மாற்்றப்பட்்டது. 2021 முேல் எஸ்த்டானியாவின 
்டாலின பல்கமலக்கழகத்திலிருந்து (Tallinn Universi-
ty in Estonia) வவளிவருகி்றது

பல்தும்ற சார்ந்ே ‘ கலாச்சார அறிவியல் இேழ் ‘ 
இயக்கவியல்,  கலாச்சார மாற்்றம், ஊ்டகம், 
ேகவல்வோ்டர்பு தபான்ற தும்றகளில் ஏற்பட்டுவரும் 
மாற்்றஙகமளப் பதிவுவசய்கி்றது.

வபாருளாோரத்தும்றயில் நிகழும் மாற்்றஙகள், 
கல்வியில் ஏற்படும் கலாச்சார மாற்்றஙகள், 
குறியீட்டுத்தும்ற (biosemiotics) , வமலத்ேளப் 
பகுப்பாய்வு தபான்றவற்றிற்கு இ்டம் அளித்தும், 
ஊக்குவித்தும் வருகி்றது.

உம ர ய ா்டமல  நி க ழ் த் ேவல்ல  புதிய 
க ண் டு பி டி ப் பு க ம ள ப்  ப தி வு வ ச ய் து , 
அவற்ம்றப்பல்தவறு அமமப்புகள், குழுக்களிம்டதய 
வகாண்டுவசல்வது, ‘ கலாச்சார அறிவியல் இேழ்’ 
வசய்யும் சி்றப்புப்பணியாகும்.

மதமும் கைாச்சாரமும்:
பல்தவறு மேஙகளும் மார்க்கஙகளும் , அமவ 

தோனறிய காலகட்்டத்திலிருந்து இனறுவமரயிலும், 
கலாச்சார  மாற்்றஙகளில் ஒருதபாலதவ 
ந்டந்துவகாள்கின்றன. அவ்வப்தபாது அறிவியல் 
வோழில்நுட்பம்சார்ந்து உருவாகும் புதுமமகளானப் 
வபாருண்மமக்கலாச்சாரஙகள் (material culture) 
அமனத்மேயும் அப்படிதய உள்வாஙகிக்வகாள்ளும் 
மேஙகளும், மார்க்கஙகளும் வபாருண்மமயற்்ற 
கலாச்சாரத்தில் (non-material culture)   மாற்்றம் 
ஏ ற் ப டு வ ற் கு ப்  வ ப ரு ம் ே ம ்ட ய ா க த வ 
இருந்துவருகின்றன. அோவது, மேம்சார்ந்ே 
பழமமயான கருத்துகளில் எவ்விே மாற்்றத்மேயும் 
ஏற்காேவர்களாகவும், மாற்்றஙகமள நிகழ்த்ேவிரும்பும் 
மு ற் தப ா க் க ா ள ர் க ம ள  மூ ர் க் க ம ா க 
எதிர்ப்பவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். அேமன, 
மேஙகளின ‘கலாச்சார முரண்’ எனலாம்.

இன்்ைய மனிதனில், அன்்ைய மனிதன்:
பாம்றகள், ஈட்டிகள், அம்புகமளக் கண்டுபிடித்ே 

அந்ேத் ேருணம்ோன, அறிவியல் வரலாற்றின 
ஆரம்பப்புள்ளியாக ஹார்ட்லி மற்றும் தபாட்ஸ் 
கருதுகின்றனர். என்றாலும், வகாரில்லா யுத்ேம் 
நிகழ்ந்ே ஆரம்பகால மனிே சமூகத்தில், ஆயுேஙகமள 
மட்டும் நம்பிப்பயனில்மல எனபமே அவர்கள் 
புரிந்துமவத்திருந்ேனர். காரணம், பலர், தநருக்குதநர் 
நில்லாமல் மம்றந்திருந்துத் ோக்கி அழித்ேதும், 
துதராகத்ோல் (cunning) வீழ்த்தியதும் ந்டந்திருக்கி்றது.  

உலகம் முழுவதுதம, இனம்றய மனிேர்கள் 
நம்பிக்மகக்குரியவர்களாக இல்லாமல் இருப்பேற்கும்,  
பல விடுேமலப் தபாராட்்டஙகள் ‘காட்டிக்வகாடுத்ேல்’ 
காரணமாக மு்டக்கப்பட்்டேற்கும், இனம்றய 
மனிேர்களின ஒவ்வவாரு வசயல்பாடு (behaviour), 
முகபாவமன (facial expression) ஆகியவற்றிற்குப் 
பினனால்  அப்படிப்பட்்ட ஆரம்பகாலக் ‘காத்டாடி 
-மனிேக்கூறு’ (primordial simian origins) மம்றந்திருப்பதே 
காரணம் எனறு நம்பப்படுகி்றது. ஒவ்வவாரு 
மனிேனுக்குள்ளும், ஒரு ‘ஆதிமனிேன’ உம்றந்து 
மம்றந்திருக்கி்றான எனறும் வசால்லலாம்.

கைட்டு்ரயாளர: இயற்பியல் பபராசிரியர (பணிநி்றவு)
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சிவசக்தி ஃபைார்மாசூட்டிகல்ஸ் பி்ரவவட் லிமி்ைட் 
்ந: 6/26, 3வது குறுக்கு ் ்ரு, பைாலகுரு கார்ைன் பீளவமடு, வகாயம்புத்தூர் – 641004.

சிவசக்தி சித்தா ஹெல்த ஹசன்டர்
சந: 1544, அவினோசி சோகை, ேரதரோஜோ மில்ஸ், க்பருந்து நிறுததம், 

பீளகேடு, ககோ்யம்புததூர-641004

 சித்த மருத்துவ சிகிசர� முரறகளில் 30 வருடஙகளுககு பமல் 
சிறப்ோை அனுேவமுள்்ள எஙகள் மருத்துவர்கள் ேல்ைாயிைககணககாை மககளின் 

பநாயகர்ள குணப்ேடுத்தி கவற்றிகைமாக பகாயம்புத்தூர் நகரில் 
சித்த மருத்துவ ப�ரவ க�யது ககாணடிருககிறார்கள்.

 நாஙகள் “�ர்ககரை பநாய, HIV, ப�ாரியாசிஸ, குழநரதயின்ரம” மற்றும் அரைத்து 
பநாயகளுககும் சிறப்பு சிகிசர�கள் வழஙகுகின்பறாம்.

தலைலை ைருத்துவர்
திரு. Dr.S. இளஙநகா B.S.M.S, M.Sc.,

Ph: 0422–2591625  Mob: 9677935688

முதனலை ைருத்துவர்
திருமதி. Dr.G. இராஜ�ாயகி B.S.M.S, M.A.,

Makers of Dia Sakthiஎஙக்ளது நிறுவைத்தில் 200ககும் பமற்ேட்ட ோைம்ேரிய 
(Sasthiric Medicines) சித்த மருநதுகள் மற்றும் 

20ககும் பமற்ேட்ட தனியுரிரம (Proprietory Medicines) 
சித்த மருநதுகள் GMP, HACCP, ISO மற்றும் இநதிய தை 

நிர்ணயஙகளின்ேடி சிறநத முரறயில் தயாரித்து வழஙகுகின்பறாம்.



சித்த ைருத்துவம் 
ஒரு கலவிமும்யாக வநத வரலாறு
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ஆதிகாலத்தில், ேமிழரின பரம்பமர மருத்துவ 
மும்றயானது, ஒரு குடும்பக் கல்வியாகதவ இருந்து 
வந்துள்ளது. ஆனாலும், ேகுதி மற்றும் ஆர்வமுள்ள 
மாணவர் கிம்டக்கும்தபாது , அவர் எந்ே 
குலமானாலும், எந்ேச் சாதியானாலும், ஆசான 
(மவத்தியத்மே அடுத்ேவருக்கு கற்றுத்ேரும் ஆசிரியர்), 
கண்டிப்பாக அவமர சீ்டராக ஏற்றுக்வகாண்டு, சித்ே 
மருத்துவக் கல்விமய வகாடுத்திருக்கி்றார். வசாந்ே 
மகதனயானாலும், ஆர்வம் மற்றும் ேகுதி 
இல்மலவயனில், சித்ே மருத்துவத்மேதயா அல்லது 
வர்ம சிகிச்மச மும்றமயதயா ஒரு ேந்மே ேனது 
மகனுக்கு கற்றுக்வகாடுத்ேது இல்மல. ோன வாழ்ந்து 
முடிப்பேற்குள், ேன வபயமரச் வசால்லும் அளவில் 
சில சீ்டர்கமள உருவக்கிவி்ட தவண்டும் என்ற 
க்டமமயுணர்ச்சி ஒவ்வவாரு ஆசானுக்கும் இருந்ேது. 
எனதவ ேமிழரின பாரம்பரிய மருத்துவ மும்றமய 
(நாட்டு மவத்தியம்) கற்றுக்வகாள்ள சாதிதயா, 
குலதமா தேமவயில்மல. இது ஒரு குலத்வோழிலும் 
இல்மல. எனதவோன, ேமிழகம் முழுதும் 
தேடிப்பார்த்ோல், ஒவ்வவாரு ஊரிலும், சித்ே 
மவத்தியர்கள் ஒவ்வவாரு சாதியிலும் இருப்பர். இது 
வபாதுமக்களின மவத்தியமாக இருந்ேோல், அரசின 

ஆதிக்கம் இல்லாமலும், ஆேரவு இல்லாமலும் 
இருந்ேோல், எளிதில் ஒரு கல்விமும்றயாக 
மா்றவில்மல. அதே தநரம் ஆயுர்தவோவுக்கு அரசின 
ஆேரவு இருந்ேோல், அது அரசின கல்விமும்றயாக 
எளிதில்  ம ா ற் ்ற ம்  வ ப ற் ்றது .  எவ்வ ாறு 
பரேநாட்டியத்துக்வகன கல்லூரிபடிப்புகள் 
வந்ேகாலத்தில் மயிலாட்்டம்/தமாகினியாட்்டம்/
தவலாட்்டம் இமவகளுக்கு படிப்புகள் இல்மலதயா, 
அப்படித்ோன இேற்கும்.

1798 முேல் 1832 வமர ேஞசாவூமர ஆண்்ட 
இரண்்டாம் ராஜா சரதபாஜி மனனர் சித்ே 
மருத்துவம் மீது மிகுந்ே மரியாமே மவத்திருந்ோர். 
அவர், ேனது ஆட்சிக்கு உட்பட்்டப் பகுதியில் உள்ள, 
தி்றம்வாய்ந்ே சித்ோ, ஆயுர்தவோ மற்றும் யுனானி 
மவத்தியர்கமள பணிக்கு அமர்த்தினார் . 
அவர்களி்டமிருந்து சித்ே மருத்துவ சுவடிகமளச் 
தசகரித்து ேஞசாவூரில் மிகப்வபரிய நூலகம் 
அமமத்ோர். ோனும் அவற்ம்ற கற்று, கண் தநாய்க்கு 
சிகிச்மச அளிக்கும் சி்றப்பு மருத்துவராக மனனர் 
விளஙகினார். இந்ே நூலகம் ேற்தபாது அரசின வசம் 
உள்ளது .  ப ல  சுவடிகமள  பு த் ே க ம ா க 
வவளியிட்டிருந்ோலும், இனனமும் ஏராளமான 

கட்டுரை  |  மருத்துவர் அருள்அமுதன்
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சுவடிகள் அப்படிதய உள்ளோக தகள்விப்படுகித்றன. 
இந்ே நூல்களும் இனறுள்ள சித்ே மருத்துவ 
பா்டத்திட்்டத்தில் தசர்க்கப்ப்டவில்மல, அரசால் 
அஙகீகாரம் அளிக்கப்ப்டவும் இல்மல.

ஆஙகிதலயர்கள் இந்தியாவில் தவருனறிய தபாது, 
இந்தியப் பாரம்பரிய மருத்துவ மும்றகமள 
அழித்துவிட்டு, அவர்களின கண்டுபிடிப்பாகிய 
நவீன அதலாபதி மும்றமய இஙகு புகுத்தினர். 
இேற்கு ேம்டயாக இருந்ே இந்திய பாரம்பரிய 
மருத்துவ பள்ளிகமள மூடினர். பல மருந்துப் 
வபாருட்கமள வனவிலஙகு மற்றும் தபாமேச் 
சட்்டத்தின கீழ் ேம்டவசய்ேனர். ஆனால், 
அவர்களால் தபாதிய நவீன மருத்துவர்கமளதயா, 
நவீன மருத்துவக் கல்லூரிகமளதயா இந்தியா 
முழுதும் உருவாக்கி்ட முடியவில்மல. இந்திய 
மக்களிம்டதயக் கூ்ட, நவீன மருந்துவத்துக்கு 
தபாதிய வரதவற்பில்மல. சுேந்திர தபாராட்்டத் 
தியாகிகள் அமனவரும், இந்திய மருத்துவமும்றமய 
மூடுவமே எதிர்த்ேனர். எனதவ, அதலாபதி மற்றும் 
இந்திய மருத்துவ மும்றகமள இமணத்து 
மருத்துவபடிப்பு வகாண்டு வருவது பற்றி பல 
கமிட்டிகள் அமமக்கப்வபற்று ஆராயப்பட்்டது. 1918 
ல் அமமக்கப்பட்்ட Dr.ராவ் சாஹிப் எம்.சி, தகாமன 
கமிட்டி, இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவ மும்றகளில் 
அறிவியல் ேனமம இல்மலவயனறும், இமவ 
அறிவியல்பூர்வமான நவீன மருத்துவ மும்றயு்டன 
ஒத்துப்தபாகாது எனறும் அறிக்மக அளித்ேது.

மறுபடியும் 1921 ல், பாரம்பரிய மருத்துவமும்றகமள 
படிப்பாக வகாண்டுவரும் சாத்தியக் கூறுகமள 
ஆராய உஸ்மான கமிட்டி அமமக்கப்பட்்டது. 
அந்ேக் கமிட்டியின அறிக்மகப்படி, ஆயுர்தவேம், 
சித்ோ மற்றும் யுனானி என்ற மூனறு இந்திய 
பாரம்பரிய மருத்துவ மும்றகமளயும் தசர்த்து 
இந்திய மருத்துவ மும்ற என்ற வபயரில் ேனியாகக் 
கல்லூரி  அமமக் கல ாம்  என்ற  கரு த்து 
வேரிவிக்கப்பட்்டது. அேனபடி, 1925 ல், School of 
Indian Medicine என்ற கல்லூரி வமட்ராசில் 
(கீழ்பாக்கத்தில்) ஆரம்பிக்கப்பட்டு, 4 வரு்ட 
படிப்பாக Licentiate of Indian Medicine (LIM) ந்டந்ேது. 
இதில் சித்ோ ஆயுர்தவோ யுனானி மூனறுதம 
இருந்ேது. LIM படிப்மப முடித்ே பி்றகு, ஒரு சி்றப்புத் 
தேர்வு மவக்கப்பட்டு, அதில் தேர்ந்ேவர்களுக்கு High 
Proficiency in Indigenous Medicine (HPIM) என்ற 
பட்்டமும் வழஙகப்பட்்டது.

சித்ே மருத்துவத்மே கல்லூரிப் படிப்பாகக் 
வகாண்டுவருவேற்கும், பா்டத்திட்்டஙகமள 
அமமப்பேற்கும் முனதனாடியாக இரண்டு சித்ே 
மவத்தியச் சஙகஙகள் இருந்துள்ளன. அமவகள் 
மதுமர சித்ே மவத்தியச் சஙகம் மற்றும் அகில 

திருவிோஙகூர் சித்ே மவத்தியர் சஙகம் ஆகும். 1910 
ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்்ட மதுமர சித்ே 
மவத்திய சஙகத்தில், 1927 ஆம் ஆண்டு முத்துகருப்ப 
பிள்மள அவர்கள் தசர்ந்ே பினபுோன, இந்ே சஙகம் 
மிகச்சி்றப்பான பணிகமளச் வசய்துள்ளது. இந்ே 
முத்துக் கருப்ப பிள்மள திருமமலநாயக்கரின 
அரசமவ சித்ே மவத்தியர் பரம்பமரயில் வந்ேவர் 
ஆவார். சுமார் 4100 உறுப்பினர்கமளக் வகாண்்ட 
இந்ேச் சஙகமானது, அக்காலத்தில் 58 சித்ே மருத்துவ 
மாநாடுகமள ந்டத்தியிருந்ேது. இந்ேச் சஙகத்தில் 
மாணவராக தசர்ந்து, எவரும் சித்ே மருத்துவத்மே 
படிக்கலாம் எனறு இருந்ேபடியால், சித்ே 
மருத்துவத்துக்கு சஙகம் மவத்து வளர்த்ே வபருமம 
மதுமரமய சாரும்.

1937 ஆம் ஆண்டில் திருவிோஙகூர் சமஸ்ோனத்தின 
வநய்யாற்்றஙகமர ோலுக்காவில் உள்ள முஞசிம்ற 
என்ற ஊரில், வநட்டியானந்ோ சாமிகள் என்ற 
து்றவியால் “அகில திருவிோஙகூர் சித்ே மவத்தியர் 
சஙகம் – ATSVS” ஆரம்பிக்கப்பட்்டது. இந்ே சஙகமும், 
ேனக்வகன ஒரு பா்டத்திட்்டம் வகுத்து, சித்ே 
மருத்துவத்மே அமனவருக்கும் வசால்லிக்வகாடுத்ேது. 
1947 ஆம் ஆண்டு, திருவிோஙகூர் அரசின 
அனுமதிதயாடு, இரண்டு ஆண்டு Certificate of Sid-
dha Practitioner என்ற படிப்மபக் வகாண்டுவந்ேது. 
பினனர், Bachelor of Siddha Medicine – BSM என்ற 
படிப்மபயும் இந்ேச் சஙகம் ந்டத்தியது . 
அக்காலஙகளில், அஙகு ேமிழும் மமலயாளமும் 
கலந்ே மாணவர்கள் படித்ேனர். 1956 ஆம் ஆண்டு, 
குமரி மாவட்்டம் ேமிழ்நாட்டு்டன இமணந்ேபினனர், 
இந்ே சஙகத்துக்கு (தகரள மற்றும் ேமிழக) அரசுகளின 
ஆேரவு முற்றிலும் இல்லாமல் தபாகதவ, இவர்களி்டம் 
இருந்ே 2000 ஓமல சுவடிகமள வவளியி்ட 
முடியாமலும், இவர்களி்டம் இருந்ே உண்மமயான 
சித்ே மருத்துவ மும்றகளான வர்மம் மற்றும் பல 
மருந்துகளுக்கு அரசின சித்ே மருத்துவ தும்றதய 
அஙகீகாரம் அளிக்காமலும் இருந்ேது. இேனால், 
இந்ேச் சஙகத்தில் பயினறு தகரளாவில் வாழ்ந்ே 
மவத்தியர்கள், இவற்ம்ற, தகரளா ஆயுர்தவோ 
எனறு உரிமமவகாண்்டாடி, இனறு உலமகதய 
திரும்பி பார்க்க மவத்துள்ளனர். இந்ே நிமலயில், 
இேன அனம்றய ோளாளர் மருத்துவர்.தமாகன 
ராஜ் அவர்கள் வசாந்ே பணத்மே தபாட்டு, 
அதுவமர வவளிவராே பல அரிய சித்ே மருத்துவ 
சுவடிகமள புத்ேகமாகக் வகாண்டுவந்ோர். ஆனால், 
இன்றளவும், இமவ அரசால் சித்ேமருத்துவ நூல்கள் 
என்ற அஙகீகாரம் வகாடுக்கப்ப்டவில்மல. இந்ே 
இழப்மப ேமிழகம் சரிக்கட்்ட முடியுமா எனறு 
வேரியவில்மல. இந்ே சஙகம் இனறும் ATSVS சித்ே 
மருத்துவக் கல்லூரிமய ந்டத்தி, BSMS படிப்மபக் 
வகாடுத்து வருகி்றது.

்மிழரின் பைாரம்பைரிய மருத்துவ மு்்்ய (நாட்டு ் வத்தியம்) கற்றுக்்காளள சாதிவயா, குலவமா 
வ்்வயில்்ல. இது ஒரு குலத்்்ாழிலும் இல்்ல. எனவவ்ான், ் மிழகம் முழுதும் வ்டிபபைார்த்்ால், 

ஒவ்்வாரு ஊரிலும், சித்் ் வத்தியர்கள ஒவ்்வாரு சாதியிலும் இருபபைர். 
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சித்் மருத்துவத்்் கல்லூரிப பைடிபபைாகக் ் காண்டுவருவ்ற்கும், பைாைத்திட்ைங்க்ள அ்மபபை்ற்கும் 
முன்வனாடியாக இரண்டு சித்் ் வத்தியச் சங்கங்கள இருநதுளளன. அ்வகள மது்ர சித்் ் வத்தியச் 

சங்கம் மற்றும் அகில திருவி்ாங்கூர் சித்் ் வத்தியர் சங்கம் ஆகும். 

ஆனால், சித்ே மருத்துவக் கல்லூரி வந்ேபினபு, 
இந்ே இரண்டு சஙகஙகளும் பு்றக்கணிக்கப்பட்டு, 
புதியோக பா்டத்திட்்டஙகள் வகாண்டுவரப்பட்்டது. 
இேனால்ோன, இந்ே இரு மவத்திய சஙகஙகளி்டம் 
இருந்ே ஆயிரக்கணக்கான சித்ேமருத்துவ மூல 
நூல்களும், ஓமலச்சுவடிகளும் சித்ே மருத்துவக் 
கல்லூரி பா்டத்திட்்டத்துக்குள்ளும், அரசின 
அஙகீகாரம் வபற்்ற நூல்கள் பட்டியலிலும் 
இ ்ட ம் வப ்ற ா ம த ல த ய  த ப ா ய் வி ட் ்ட து . 
“அக்காலஙகளில் வேலுஙமக ோய்வமாழியாகக் 
வகாண்்ட அதிகாரிகளின அதிகாரத்ோல், சித்ோ 
என்ற வார்த்மே நசுக்கப்பட்டு ஆயுர்தவத்துக்கு 
மட்டுதம முக்கியத்துவம் வகாடுக்கப்பட்டு வந்ேது. 
1948 ல் ேயரிக்கப்பட்்ட Report of the Committee on 
Indigenous System of Medicine ல் ஒரு இ்டத்தில் கூ்ட 
சித்ோ என்ற வார்த்மேதய வராமல், ஆயுர்தவேம் 
மட்டும் வந்ேதே இேற்கு சானறு” எனறு பிரானமஸ 
சார்ந்ே ஆராய்ச்சியாளர் Brigitte Sebastia ேனது 
கட்டுமரயில் கூறுகி்றார். CT. ஆறுமுகம் பிள்மள 
தபான்ற ேமிழ் அறிஞர்களும் இமேக் தகள்வி 
தகட்டுள்ளனர். மவணவத்மே மூலமாக வகாண்்ட 
ஆயுர்தவேத்மேதபால், சித்ோவுக்கும் மசவத்மே 
மூலமாக கற்பிக்க மசவசமயத்மே சார்ந்ே சித்ே 
மருத்துவர்கள் அக்காலத்தில் பலமுயற்சிகள் 
வசய்துள்ளனர். எனதவ, ேமிழரின நாட்டு மவத்தியம், 
ஆசீவகம், புத்ேம், சமணம், சித்ேர்கள் எனப் பல 
வரலாறுகள் புமேக்கப்பட்டிருக்கி்றது.

1955 ல், தமற்வசானன கல்லூரிமய Graduate Col-
lege of Integrative Medicine (GCIM) எனறு வபயர் மாற்றி, 
அதில் 60% பாரம்பரிய மருத்துவமும் 40% நவீன 
மருத்துவமும் கலந்ே படிப்பாக வகாண்டு 
வரப்பட்்டது. அஙகு படித்ேவர்களுக்கு GCIM என்ற 
பட்்டம் வழஙகப்பட்்டது. இந்ே படிப்மப 
படித்ேவர்கள் தமல்படிப்பாக இஙகிலாந்தில் வசனறு 
MD நவீன மருத்துவம் படிக்கலாம் என்ற வாய்ப்பும் 
ேரப்பட்்டது. அப்படி படித்ே நாயுடு மருத்துவர், 
திருவநல்தவலி தபட்ம்டயில் 20 ஆண்டுகளுக்கு 
முனனால் வமர மிகப்பிரபலம். அவரி்டமும் நான 
பல நாட்கள் வசனறு ஒருஙகிமணந்ே மருத்துவ 
மும்றமய கற்றிருக்கித்றன. 1960 ல் இந்ே கல்லூரி 
மூ்டப்பட்டு, கீழ்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரியாக 
வபயர் மாற்்றப்பட்டு, முற்றிலும் நவீன மருத்துவக் 
கல்லூரியாக அனம்றய ேமிழக அரசு மாற்றியது, 
இப்படி ேமிழ்நாட்டில், சித்ோ மற்றும் மற்ம்றய 
இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவக் கல்லூரி மூ்டப்பட்்டது. 
ஆனால், மற்்ற மாநிலஙகளில், ஆயுர்தவேம் ேமழத்து 
வளர்ந்ேது.

ேமிழக அரசுக்கு மதுமர சித்ே மவத்திய 
சஙகத்தின வசயலாளர் முத்துகருப்ப பிள்மள 

வோ்டர்ந்து வகாடுத்ே அழுத்ேஙகளால், நானகு 
வரு்டஙகளுக்கு பினனர் அனம்றய ேமிழக அரசு, 
பாமளயஙதகாட்ம்டயில் இந்திய பாரம்பரிய 
மருத்துவ கல்லூரிமய 1964 ல் ஆரம்பித்து, Bachelor 
of Indian Medicine (BIM) என்ற 5 வரு்ட பட்்டப்படிப்மப 
வகாண்டுவந்ேது. இந்ே BIM டிகிரியில் சித்ோ, 
ஆயுர்தவோ மற்றும் யுனானி என்ற மூனறு மருத்துவ 
மும்றயும் இருந்ேது. எப்படி BA என்ற படிப்பில், 
ேமிழ், வரலாறு, சமூகவியியல் என பல படிப்புகள் 
இருக்குதமா, அப்படிதய BIM என்ற படிப்பில் மூனறு 
மருத்துவ மும்ற படிப்புகளும் ேனித்ேனிதய 
இருந்ேது. இந்ேக் காலத்திலும், மற்்ற மாநிலஙகளில் 
சித்ோமவ நுமழயச்வசய்ய எந்ே அரசியல் பூர்வமான 
ந்டவடிக்மகயும் எடுக்கப்ப்டவில்மல. சில வரு்டத்தில் 
ஆயுர்தவேம் மற்றும் யுனானி படிப்புக்கு எவரும் 
வராமல் தபாகதவ, BIM எனபது முற்றிலுமாக சித்ே 
மருத்துவப் படிப்பாக மாறியது. 1977 ஆம் ஆண்டு, 
இந்ே படிப்பு Bachelor of Siddha Medicine and Surgery 
(BSMS) எனறு வபயர் மாற்்றப்பட்்டது. இப்படித்ோன 
சித்ே மருத்துவ மும்ற பலமும்ற அழிக்கப்ப்ட 
முயற்சிகள் ந்டந்ோலும், மிச்சம் மீதியாக ேமிழக 
ம ண் ணு க் கு ள்  இ ன ன மு ம்  கு ற் று யி ரு ம் 
வகாமலயுயிருமாகச் சிமேந்து கி்டக்கி்றது.

இலஙமகயில், ேமிழர்கள் அதிகம் வாழும் வ்டக்கு 
மற்றும் கிழக்கு மாகாணஙகளில், யாழ்ப்பாணம் 
பல்கமலகழகம் மற்றும் கிழக்கு மாகாணப் 
பல்கமலக்கழகம் (மட்்டகளப்பு) இரண்டிலும் BSMS 
பட்்டப்படிப்பு வழஙகப்படுகி்றது. அவர்கள் 
இன்றளவும் MD (Siddha) படிக்க ேமிழ்நாடுோன 
வருகி்றார்கள். மதலசியாவில், இந்ே BSMS படிப்மப 
அரசு அஙகீகரித்திருக்கி்றது. அேனபடி, இந்தியா 
மற்றும் இலஙமகயில் BSMS படித்ே சித்ே மருத்துவர் 
மதலசியாவில் வசனறு பணி வசய்யலாம். மற்்ற எந்ே 
நாடுகளிலும், BSMS படிப்புக்கு அஙகீகாரம் வகாண்டு 
வர, ேமிழர்கள் முயற்சி வசய்யவில்மல எனபது 
வருத்ேமான வி்டயம்.

மூலச்சல் இராதஜந்திரன ஆசான என்ற பரம்பமர 
வர்ம மருத்துவர், மிகவும் சிரமத்துக்கு மத்தியில், 
Diploma in Varma Massage Sciences (DVMS) என்ற 
படிப்மப மதனானமணியம் சுந்ேரனார் 
பல்கமலகழகத்தின கீழ் 2003 ஆம் ஆண்டு 
வகாண்டுவந்ோர். இந்ே வர்ம ே்டவல் மும்றமய 
அஙகீகரிக்கப்பட்்ட படிப்பாக வகாண்டு வருவேற்கு 
அவர் எவ்வளவு சிரமப்பட்்டார் எனபமே, 
அவரருகில் அந்ே நாட்களில் நான இருந்ேோல் 
அறிதவன. அவமர வோ்டர்ந்து, பல கல்லூரிகளும் 
வர்ம ே்டவல் மும்றக்கான படிப்மப வகாண்டுவந்ேது.

ேஞசாவூர் ேமிழ்பல்கமலகழகம், சித்ோ மூலிமக 
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சித்் மருத்துவ மு்், ் ற்வபைாதுளள அறிவியல் காலகட்ைத்தில், நவீன மருத்துவத்துக்கு ஈடு்காடுக்க 
வவண்டும், மற்் பைாரம்பைரிய மருத்துவ மு்்களின் ் ாக்கு்ல்க்ள சமாளிக்க வவண்டும். இ்வ்யல்லாம் 
அறிவியல் ஆய்வுகளில்லாமவலா, ் மிழக அரசின் ஆ்ரவில்லாமவலா, ஒன்றிய மற்றும் மற்் மாநில 
அரசுகளின் ஆ்ரவில்லாமவலா, உலக ் மிழர்களின் சீரிய முயற்சியில்லாமவலா சாத்தியமில்்ல. 

மருத்துவம் என்ற ஒரு படிப்மப ஆரம்பித்ேது. 
ேமிழ்நாடு உ்டற்கல்வி மற்றும் விமளயாட்டு 
பல்கமலக்கழகம் MSc.Varma therapy and thokkanam 
என்ற படிப்மப ஆரம்பித்ேது. இந்ே இரண்டு 
படிப்புக்கும் முேல் எதிர்ப்தப BSMS படித்ே சித்ே 
மருத்துவர்களி்டமிருந்துோன வந்ேது எனபது 
குறிப்பி்டத்ேகுந்து, அேனால், அமவ மூ்டப்பட்்டது. 
சித்ே மருத்துவத்மே ேனமனத்ேவிர எவரும் உரிமம 
வகாண்்டா்டக்கூ்டாது எனபதிதல மட்டும் மிகவும் 
கவனமாக இந்ே BSMS ்டாக்்டர்கள் இருந்ேோல், சித்ே 
ம ரு த் து வ த் து க் க ா ன  ஆ ே ர வு க்  கு ர ல் , 
ேமிழர்களி்டமிருந்து வபருவாரியாக எழவில்மல 
எனபதுோன உண்மம. அேனால், சித்ே மருத்துவம் 
ேனித்து வி்டப்பட்்ட தும்றயாகிவிட்்டது. ஆனால், 
ஆயுர்தவேத்துக்கு ஆயுர்தவே மருத்துவர்கள் 
மட்டுமல்லாது, சாமியார்கள், ஆனமீகவாதிகள், 
அரசியல்வாதிகள், சமஸ்கிருே வமாழியாளர்கள், 
அரசாஙகம், நவீன மருத்துவர்கள், அறிவியல் 
ஆராய்ச்சியாளர்கள் என பலேரப்பிலும் 
ஆேரவுக்க ரம்  இருப்பமே  ந ாம்  புரி ந்து 
வகாள்ளதவண்டும்.

ேமிதழ வேரியாே கனன்டம், மமலயாளம் மற்றும் 
ஹிந்தி மட்டுதம வேரிந்ே சித்ே மவத்தியர்கமள 
எனது கள ஆய்வில், வவளி மாநிலஙகளில் பத்து 
ஆண்டுகளுக்கு முனனால் நான சந்தித்திருக்கித்றன. 
அவர்கள் ேனது வாழ்வின கம்டசிக்காலத்தில் 
இருக்கி்றார்கள். அவர்களில் பலமரயும் மக்கள் 
ஆயுர்தவே மவத்தியர் எனறு அமழத்ோலும், 
அவர்கள் ோன வசய்வது அகத்திய முனிவரின சித்ே 
மருத்துவம்ோன எனறு வசால்கின்றனர். ேமிழகம் 
ேவிர, தகரளா, பாண்டிச்தசரி, ஆந்திரா, கர்நா்டகா 
தபான்ற மாநிலஙகளில் அக்காலஙகளில் இருந்ே 
சித்ே மவத்திய சஙகஙகளால், அரசின ஆேரமவ 
வப்ற முடியாே காரணஙகளால், அஙகு சித்ேமருத்துவம் 
அரசால் அஙகீகரிக்கப்பட்்ட மருத்துவ படிப்பாக 
உருவாக முடியவில்மல.

ேமிழகம் ேவிர மற்்ற மாநிலஙகளில், ஆயுர்தவேத்மே 
அரசின ஆேரதவாடு கல்லூரிபடிப்பாக மாற்றும் 
திட்்டஙகள் வசவ்வதன நிம்றதவற்்றப் பட்்டது. 
அேனால், எந்ே சத்ேமுதம இல்லாமல், ஆயுர்தவேம் 
இந்தியா முழுதும், உலகம் முழுதும், ஏன ேமிழகத்துக்கு 
உள்தள கூ்ட பல மருத்துவக் கல்லூரிகமள 
ஆரம்பித்துக்வகாண்த்ட இருந்ேது. ேமிழக அரதச, 
ஆயுர்தவே, சித்ோ, யுனானி, தஹாமிதயாபதி, தயாகா 
மற்றும் இயற்மக மருத்துவம் என அத்ேமனக்கும் 
கல்லூரி கட்டி இ்டம் வகாடுத்து பணம் வசலவு 
வசய்கி்றது. ஆயுர்தவேத்துக்வகனறு ேனியாக ஒரு 
பல்கமலகழகத்மே குஜராத் அரசு பல ஆண்டுகளுக்கு 

முனனதர அமமத்துள்ளனர். இனறு ேமிழக அரசின 
திட்்டமான சித்ே மருத்துவப் பல்கமலகழகத்துக்கான 
தகாப்பு ,  ஆளுனர் மாளிமகயில் தூஙக 
மவக்கப்பட்டிருக்கி்றது. ேமிழர்களின வாயாதலதய, 
வள்ளுவர் மருந்து என்ற அதிகாரத்தில் 
ஆயுர்தவேத்மேோன வசால்கி்றார், சித்ோமவ அல்ல 
எனறு வசால்ல மவக்கப்படுகி்றது. இந்ே நிமலயில், 
ேமிழகத்துக்கு வவளிதய ஒரு மாநிலத்தில் கூ்ட சித்ே 
மருத்துவத்துக்கு எந்ே அரசும் கல்லூரி கட்்டவில்மல. 
எனதவ ேமிழக அரசு சி்றப்பான வமரவுதிட்்டஙகள் 
வகாண்டுவந்து சித்ே மருத்துவத்மே முனதனற்்ற 
தவண்டும், மற்றும் ஒனறிய அரமச வலுக்கட்்டாயமாக 
வசய்யமவக்கவும் தவண்டும்.

சித்ே மருத்துவ மும்ற, ேற்தபாதுள்ள அறிவியல் 
காலகட்்டத்தில், நவீன மருத்துவத்துக்கு ஈடுவகாடுக்க 
தவண்டும், மற்்ற பாரம்பரிய மருத்துவ மும்றகளின 
ோக்குேல்கமள சமாளிக்க தவண்டும். இமவவயல்லாம் 
அறிவியல் ஆய்வுகளில்லாமதலா, ேமிழக அரசின 
ஆேரவில்லாமதலா, ஒனறிய மற்றும் மற்்ற மாநில 
அரசுகளின ஆேரவில்லாமதலா, உலக ேமிழர்களின 

சீரிய முயற்சியில்லாமதலா சாத்தியமில்மல. 
ேமிழர்கள் எஙவகல்லாம் இருக்கி்றார்கதளா 
அஙவகலாம் சித்ே மருத்துவம் இருக்க தவண்டும், 
அதுவும் பல்கமலக்கழகஙகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் 
அரசின அஙகீகாரத்து்டன இயஙக தவனடும் 
எனபதுோன முக்கியம். உோரணமாக ேமிழ் 
வோமலக்காட்சியில் சித்ோ விளம்பரஙகமள/ 
தபட்டிகமள பார்க்கும் கர்நா்டக ேமிழர்கள் 
சித்ோவுக்கு ஆேரவு ேருகின்றனர். வபஙகளூரில் பல 
சித்ேமவத்தியர்கள் உள்ளனர், சித்ே மருத்துவர்கள் 
வாரம் ஒருமும்ற ேமிழகத்திலிருந்து அஙகு வசனறு 
மக்களுக்கு மருந்துகள் வகாடுத்துவிட்டு வருகின்றனர். 
ஆனாலும் 2020 வமரயிலும் இந்ே மருத்துவ மும்ற 
கர்நா்டக அரசின அஙகீகாரம் வப்றாே மருத்துவ 
மும்றயாகதவ இருந்துள்ளது. இமே சரிவசய்து, 
ேனது பல்கமலகழகத்தில் சித்ேமருத்துவ தும்றமய 
ஆரம்பித்ேது கர்நா்டக மாநிலத்தில் உள்ள 
மணிப்பால் பல்கமலகழகம்ோன. இமே ோஙகி 
பிடித்து, உரம் தபாட்டு, நீரூற்றி, வளர்த்து, பி்ற 
மாநிலஙகள் மற்றும் பி்ற நாடுகளில் சித்ே 
மருத்துவத்மே வளர்க்க மவக்க தவண்டியது 
ேமிழர்களின க்டமம. அப்படி வசய்யாவிட்்டால், 
ேமிழன  விமரவில்  ேனது  ப ா ர ம் பரிய 
மருத்துவத்துக்கான அஙகீகாரத்மே இழப்பான.

கைட்டு்ரயாளர: பபராசிரியர, 
 மணிபபால் பல்கை்லககைைகைம்
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கமலஞர் எனமீது எவ்வளவு தபரனபும், 
நம்பிக்மகயும் மவத்திருந்ோர் எனபேற்கு, 
கமலஞரு்டனான சில ம்றக்க முடியாே நிகழ்வுகமளப் 
பதிவு வசய்வமே எனது க்டமமகளில் ஒன்றாகக் 
கருதுகித்றன.

புதிய சட்்டமன்றம் கட்டி முடிக்கப்பட்்டவு்டன 
பமழய சட்்டமன்றத்தில் இருக்கி்ற எல்லாப் 
ப்டஙகமளயும் புதிோக மறுஉருவாக்கம் வசய்து 
புதிய சட்்டமன்றக் கட்்ட்டத்தில் மவக்க தவண்டும் 
எனறு கமலஞர் விரும்பியேன விமளவாக நான 
அமழக்கப்பட்டிருந்தேன.

கமலஞரின தகாபாலபுரம் வீட்டுக்குப் 
தபானதபாது கட்சிக்காரர்கள் அவரு்டன வநருஙகி 
நினறு தபசிக்வகாண்டிருக்கி்றார்கள். அவரும்டய 
அரசியல் அனுபவத்தில் எத்ேமன தபாலிகமளக் 
கண்டிருப்பார், எத்ேமன வமய்மமகமளப் 
ப ா ர் த் தி ரு ப் ப ா ர் ;  எ த் ே ம ன 
லட்சக்கணக்கானவர்களின உ்டல்வமாழிகமளப் 
படித்திருப்பார். ஒவ்வவாரு நாளும் அதிகாமலயில் 
பத்திரிமககமளவயல்லாம் வாசித்து முடித்துவிடுகி்ற 
பழக்கமுள்ளவர் கமலஞர். பத்திரிமக படிக்காமல் 
வருகி்ற கட்சிக்காரர்கமளக் கமலஞருக்குப் 
பிடிக்காது. அனறு காமலயில் வந்திருக்கி்ற ஒரு 
வசய்தி குறித்து கட்சிக்காரரி்டம் ‘நீ பத்திரிமக 
ப டி ச் சி ரு க் க ம ா ட் டி த ய ’  எ ன று 
வசால்லிக்வகாண்டிருந்ேதபாது நான கமலஞமர 
வநருஙகிவிட்த்டன. உ்டதன கட்சிக்காரர்கமள 
எல்லாம் அனுப்பிவிட்டு புதிய சட்்டமன்றக் 
கட்்ட்டத்தில் ேமலவர்களின ப்டஙகள் 
மவப்பேற்க ான வழிகாட்டுேல்கமளயும் 
அறிவுமரகமளயும் மிகுந்ே ஆர்வத்தோடும் 
கரிசமனதயாடும் கமலஞர் எனக்குச் வசால்லித் 
ேந்ோர். ஒவ்வவாரு ப்டத்மேயும் எந்வேந்ே அளவில் 
வடிவில் அணியப்படுத்ே தவண்டும் எனபமேக்கூ்ட 
எனக்கு மிகுந்ே அக்கம்றதயாடு வசால்லிக் 
வகாடுத்ோர்.

அரிதினும் அரிோன பமழய ப்டஙகள் 
அணுவளவும் சிமேந்துவி்டாமல் மறுபுத்ோக்கம் 
வசய்யதவண்டுவமன்றால் அமே முேலில் 
புமகப்ப்டமாக எடுக்கதவண்டும். அேனபினனர் 
அந்ேப் புமகப்ப்டத்தில் சிமேவு ஏற்பட்டுள்ள 

இ்டஙகமளச் சரிவசய்வமே டிஜிட்்டல் மும்றயின 
மூலம்  மறுபுத் ே ா க் கம்  வ சய்ே ால்  அது 
முழுமமயானோய் இருக்கும் எனறு எனது கருத்மே 
கமலஞரி்டம்  முனமவத்தேன .  ‘ உ ங கள் 
விருப்பப்படிதய வசய்யுஙகள். ஆனால் இதில் மிகுந்ே 
கவனவமடுத்துக்வகாள்ளுஙகள்’ எனறு வசால்லி 
சுேந்திரத்மேயும் வபாறுப்மபயும் ஒருதசரக் 
மகயளித்ோர்.

நனறி வேரிவித்துவிட்டு முேல்வரின உேவியாளர் 
சண்முகநாேன அம்றக்குள் தபாய் நினத்றன. இந்ே 
தவமலமய உஙகளி்டம்ோன வகாடுக்கதவண்டும் 
எனறு ேமலவர் வசால்லிக்வகாண்டிருந்ோர். 
உஙகள்மீது அவ்வளவு நம்பிக்மக மவத்திருக்கி்றார் 
எனறு எனமனப் பார்த்ேவு்டன சண்முகநாேன 
அவர்களும் வசால்லிச் வசால்லி ‘வாயூறிப்’தபானார். 
கமலஞர் எனமீது வகாண்டுள்ள நம்பிக்மக 
வீண்தபாகாமல் சி்றப்பாகச் வசய்துமுடிக்கதவண்டும் 
எனறு முடிவவடுத்து எனது பணிமயத் 
வோ்டஙகிதனன. முேற்கட்்டமாக இந்தியாவின 
புகழ்வபற்்ற Fashion Photographer சுந்ேர் அவர்கமள 
வரவமழத்து விவரஙகமளச் வசானதனன. 
தேமவமயப் புரிந்துவகாண்்ட சுந்ேர் , மிக 
நுணுக்கமான மும்றயில் ஒவ்வவானம்றயும் 
அழகழகாய்ப் ப்டஙகளாய் எடுத்துக் வகாடுத்ோர். 
அவர் எடுத்துக்வகாடுத்ே ஒவ்வவாரு ப்டத்மேயும் 
கணினியில் ஏற்றி சினனஞசிறு சிமேவுகமளச்கூ்ட 
விட்டுவி்டாமல் சரிபார்த்து எல்லாப் ப்டஙகமளயும் 
மறுபுத்ோக்கம் (Restoration) வசய்கி்ற பணிகளில் 
தீவிரமாதனன. எத்ேமன நாமளக்குள் முடித்துத்ேர 
முடியும் எனபமே உறுதிவசய்துவகாண்்ட 
அதிகாரிகள் ப்டத்தி்றப்புக்கான நாமளயும் 
குறித்துவிட்்டார்கள். இரவுபகலாகப் பணிகளில் 
த வ க ம்  க ா ட் டி த ன ன .  த வ ம ல 
ந்டந்துவகாண்டிருந்ேதபாது முேலமமச்சரின 
வசயலாளர்களாய் இருந்ே ராஜரத்தினம் அவர்களும் 
ராஜமாணிக்கம் அவர்களும் அடிக்கடி வருவார்கள். 
ஒவ்வவாரு நாள் பணி முனதனற்்றத்மேயும் 
ப ா ர் த் துவிட்டு  கமலஞரி்டம்  த ப ா ய் ச் 
வசால்லுவார்கள். Frame தபாடுவேற்கு முனபாக 
எ ல் ல ா ப்  ப ்ட ங க ம ள யு ம்  மு டி த் து 
எடுத்துக்வகாண்டுதபாய் தகாபாலபுரம் இல்லத்தில் 
ஒவ்வவாரு ப்டமாய், கமலஞருக்குக் காட்டிதனன. 

கமலஞரும் நானும்
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அவரும்டய முழுமமயான ஒப்புேல் கிம்டத்ேபி்றகு 
ப்டஙகளுக்கு Frame தபாட்டு எடுத்துக்வகாண்டுதபாய் 
புதுசட்்டமன்ற அலுவலகத்தில் வபாருத்தும்பணி 
ந்டந்துவகாண்டிருந்ேது. ஓர் இரவு முழுவதும் பணி. 
ப்டஙகமளச் சுவர்களில் வபாருத்தும் பணிகமளப் 
பார்ப்பேற்காக அனறு இரவு மூன்றமர மணிக்கு 
அஙதக கமலஞர் வருகி்றார். கமலஞர் பினனாதலதய 
அமமச்சர்கள், பக்கத்தில் ேளபதி ஸ்்டாலின 
வருகி்றார். அவ்வளவு அதிகாமலப் வபாழுதில் 
எஙகள் பணிமயப் பார்ப்பேற்காக ஒரு நாட்டின 
முேலமமச்சர் வருவமேப் பார்த்து பணியிலிருந்ே 
எஙகள் குழுவினதர ஒருநிமி்டம் ஆடிப்தபாதனாம்.

கமலஞர் அவர்கள் வரும்தபாது கிட்்டத்ேட்்ட 
பணிகள் முடிவம்டயும் தநரம் .  சுவரில் 
வபாருத்ேப்பட்டிருந்ே ஒவ்வவாரு ேமலவரின 
ப்டத்மேயும் பார்த்துக்வகாண்த்ட வந்ோர். 

கம்டசியாக காந்தி ப்டத்மேப் பார்த்ேவர், காந்தியின 
மககமளதய பார்த்துக்வகாண்டிருந்ோர். ‘அந்ேப் 
ப ்ட த் து ல  ம க யி ல  வ க ா ஞ ச ம்  க ம ்ற 
படிஞசிருந்ேதுஙகய்யா; அமேச் சரிவசஞசிருக்தகாம்’ 
எனத்றன. அடுத்ே வநாடிதய வசானனார்: ‘காந்தி 
மகயிலதய கம்ற படிஞசிருச்சா?’ சுற்றி நின்ற 
எல்தலாரும் வகால்வலனறு சிரித்ோர்கள். அந்ே 
இரவுப் வபாழுதிலும் அப்படி ஒரு நமகச்சுமவமய 
அந்ேத் ேமலவரால்ோன ஏற்படுத்ே முடியும் எனறு 
அகமகிழ்ந்தேன.

எல்லாப் ப்டஙகமளயும் பார்த்து முடித்ேபி்றகு 
எனமனப் பார்த்துக்தகட்்டார்: ‘இத்ேமன ப்டஙகள் 
வமரஞசீஙகதள. . .  இந்ேப் ப்டஙகளிதலதய 
உஙகளுக்குப் புடிச்ச ப்டம் எது?’ எனறு தகள்வி 
தகட்்டார். எனக்கு எனன வசால்வவேனத்ற 

வேரியவில்மல. மற்்றவர்கள் தபால இவர் வவறும் 
அரசியல் ேமலவர் மட்டுமல்ல; மகா கமலஞர்; 
தேர்ந்ே ரசமனக்காரர்; வேளிந்ே பார்மவயாளர்; 
கூர்ந்ே விமர்சகர். எமேச் வசால்வது? எப்படிச் 
வசால்வது எனறு வேரியாமல் வகாஞசம் 
ேடுமாறிதனன.

நான வகாஞசம் சுோரித்துக்வகாண்டு, Technically 
எனன சி்றப்பு எனபதுதபால காமராசர் ப்டத்மே 
முனமவத்து, புமகப்ப்டம் வவள்மளயா இருக்கு. 
பினபுலம் பச்மசயா இருக்குஙகய்யா, அேனால 
இந்ேப் ப்டம் எடுப்பா இருக்குங’கய்யா... எனத்றன. 
கமலஞர் என ேடுமாற்்றத்மேக் கண்டு வகாண்்டார். 
‘நான வோழில் நுணுக்க ரீதியா தகட்கல. 
கலாபூர்வமாக் தகட்கித்றன...’ என்றார். நான அவர் 
முகத்மேதய பார்த்தேன. அடுத்ே வநாடியில் அவர் 
வசானனார்: ‘இஙக வச்சிருக்கி்ற ப்டஙகள்தலதய 

வபரியார்ோன சிஙகம்மாதிரி 
இருக்காரு’ எனறு வசால்லிவிட்டு, 
“மேரியமாகச் வசால்லுஙகள். 
நீஙகள் வசால்லவில்மல என்றால் 
யார் வசால்வது?” என்றார். அந்ே 
மகா கமலஞன முனனால் நான ஒரு 
மாணவனாகப் பணிந்து நின்றமே 
இ ன ம்ற க் கு ம்  எ ன ன ா ல் 
ம்றக்கமுடியவில்மல.

  

அண்ணா நூற்்றாண்டுவிழா 
வோ்டக்க தநரம். ஒரு ஓவியம் 
வமரந்து வகாடுத்திருந்தேன. 
கமலஞர் பார்த்துக் வகாண்டிருந்ோர். 
ப க் க த் தி ல்  த ப ர ா சி ரி ய ரு ம் 
இருக்கி்றார் . இம்றயனபு, ம .
ராதசந்திரன எல்லாம் நிற்கி்றார்கள். 
கமலஞர் பார்த்துமுடித்ேபி்றகு, 
தபராசிரியரி்டம் வகாடுக்கி்றார். 
தபராசிரியர் வகாஞசதநரம் 
உற்றுப்பார்த்துவிட்டு, ‘நல்லா 
இருக்கு; ஆனா வராம்ப மா்டர்னாக  
இருக்கு. நம்ம அவ்வளவு மா்டர்ன 
இல்மலதய’ எனறு வமனமமயாய்ச் 
வ ச ா ல் லு கி ்ற ா ர் .  அ ம ே க் 
தகட்டுவிட்டு கமலஞர் உ்டதன 

வசால்கி்றார்: ‘ஆமா மா்டர்னாக  இருக்குது. அடுத்ே 
ேமலமும்ற தவ்றமாதிரி தயாசிக்குது. நீஙகளும் 
நானும் இனிதம விலகியிருந்துோன பார்க்கணும் 
தபராசிரியதர!’ எனறு பட்வ்டனறு பதில் வசானனார். 
முேலமமச்சர் அம்றமயவிட்டு வவளிதய வந்ேவு்டன, 
நண்பர்கள் எல்லாம் ‘உஙகளுக்காக இவ்வளவு 
தபசுகி்றாதர கமலஞர்’ எனறு வோமலதபசியில் 
மகிழ்ந்ேனர்.

  

ஒருநாள் அதிகாமல 4 மணிக்தக படுக்மகயிலிருந்து 
எழுந்துவிட்்ட கமலஞர் அவர்கள், கு்டவாயில் 
பாலசுப்ரமணியம் புத்ேகத்திலிருந்ே அட்ம்டத் 
ோமள மட்டும் எடுத்து பக்கத்திலிருந்ே உேவியாளர் 
ஒருவரி்டம் வகாடுத்து இமே நான தகட்கும்தபாது 
எனனி்டம் வகாடுஙகள் எனறு வசால்லியிருக்கி்றார். 



என் ் ந்ன் எழுதியது
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பினனர் ,  அமே  எனனி்டம் 
வ க ா டு க் க ச்  வ ச ா ல் லி யு ம் 
வசால்லியிருக்கி்றார். ஆனால் 
அவர்கள் எப்படிதயா எனனி்டம் 
வகாடுக்க ம்றந்துவிட்்டார்கள்.

மு ே ல் வ ர ா ல்  அ ம ழ ப் பு 
வி டு க் க ப் ப ட் டி ரு ந் ே  ந ா ன 
முேல்வமரப் பார்ப்பேற்காக 
காத்திருக்கித்றன.

அனறு முற்பகலில் புதிய 
ேமலமமச் வசயலகத்துக்கு முேல்வர் 
வருகி்றார். காரி்டரில் முேல்வர் 
வ ந் து வ க ா ண் டி ரு க் கி ்ற ா ர் . 
முேல்வமரப் பார்ப்பேற்காக அஙகு 
வோல்.திருமா அவர்களும் வந்துவகாண்டிருக்கி்றார். 
இனனும் ஒரு வநாடியில் முேல்வர் அந்ே இ்டத்துக்கு 
வரப்தபாகி்றார். அப்தபாது எனனருகில் ஓடிவந்ே 
திரு . ர ாஜம ாணிக்கம்  அவர்கள்  அந் ேப் 
ப்டத்மேக்காட்டி ‘முேல்வர் தகட்்டா ப்டத்மேப் 
பாத்துட்த்டனனு வசால்லுஙக’னனு எனக்குச் 
வசால்்றாரு. ஐதயா, நான இப்பத்ோதன பாக்குத்றன. 
எப்படி அவருகிட்்ட வபாய் வசால்்றதுனனு ேயஙகி 
நிக்கித்றன. அடுத்ேவநாடி எனமனப் பார்த்துவிட்்ட 
முேல்வர், ‘ப்டத்மேப் பார்த்தீஙகளா’னனு 
தகட்டுட்்டார். ‘ம்... பாத்தேஙகய்யா...’ எனத்றன. 
அந்ே ஒரு கணத்தில் என முகத்மேப் படித்துவிட்டுக் 
தகட்்டார்: ‘ஏன ப்டம் நல்லா இல்லயா? ’ 
‘இல்லஙகய்யா... ப்டம் முழுமமயா இல்ல. ஒரு நல்ல 
தபாட்த்டாகிராபர வச்சு ஒரு 50 தகாணத்துல 
ேஞமச வபரியதகாயில் ப்டம் எடுத்து அதுல எது 
சி்றந்ேதுனனு தேர்ந்வேடுத்துச் வசஞசா நல்லா 
இருக்குஙகய்யா...’  எனறு வசானதனன. சற்றுதநரம் 
எனமனதய கூர்ந்து பார்த்ேவர், சரி, வசய்யுஙக 
எனறு வசால்லிவிட்டுப் தபாய்விட்்டார். முேல்வர் 
அந்ேப் பக்கம் தபானவு்டன, ‘மருது வசானனவு்டன 
முேல்வதர தகட்டுட்டு சரினனுட்டுப் தபாயிட்்டாரு.
உ்டனடியாப் தபாயி அவருக்கு ஆகதவண்டிய 
உேவிய வசஞசுகுடுஙக ’னனு அருகிலிருந்ே 
அதிகாரிகளுக்கு உத்ேரவிட்்டார் முேல்வரின 
வசயலாளர் ராஜரத்தினம். என வசால்லுக்கு அவர் 
மவத்திருந்ே மதிப்மபயும் வபருமமமயயும் 
இப்வபாழுது நிமனத்ோலும் கலஙகிவிடுகித்றன 
நான.

  

தகாமவயில் வசம்வமாழி மாநாட்டுக்காக 
இரவுபகலாய்ப் பணிவசய்துக்வகாண்டிருந்ே தநரம். 
எமேயும் நுணுக்கமாகவும் ஆழமாகவும் பார்க்கி்ற 
ேமலவர் எனபோல் அவரும்டய பாராட்ம்டப் 
வபறுவமேதய இலக்காகக்வகாண்டு ஒவ்வவாரு 
குழுவும் தவமலவசய்துவகாண்டிருந்ேன . 
அப்வபாழுது எஙகள் பணியி்டத்துக்குக் கமலஞர் 
வருகி்றார், எனறு வசானனதும் எனது நிமனவுகள் 
என கால்சட்ம்டப் பருவத்மே தநாக்கி சி்றகடித்ேது. 
எனது ேந்மேயார் சிவப்புச் சட்ம்டக்காரர்; எனது 
அண்ணன எஸ்.எஸ்.ஆர். கறுப்புச் சட்ம்டக்காரர். 
இரண்டுதபரும் அமர்ந்து ஆக்கபூர்வமான அரசியல் 
வசய்திகமளப் பல தநரஙகளில் மிக நுட்பமாக 

விவாதித்துக்வகாண்டிருந்ேமே நான 
அருகிலிருந்து பார்த்து வளர்ந்ேவன. 
அரசியல் விமர்சனத்மே அவர்கள் 
எஙகிருந்து வோ்டஙகினாலும் கம்டசியில் 
கமலஞரி்டம் வந்துோன முடிப்பார்கள். 
இரண்டுதபருக்குதம கமலஞர்மீது 
அளவற்்ற அனபும் மதிப்பும் இருந்ேது. 
ஒரு கருத்தியல் சார்ந்ே அரசியமல 
அண்ணாவின மம்றவிற்குப் பி்றகும் 
சமரசமில்லாமல் முனவனடுத்துச்வசன்ற 
ேமலவர் அவர் எனபமே அவர்மீது 
விமர்சனம் மவக்கி்ற விமர்சகர்கள்கூ்ட 
மறுக்கமாட்்டார்கள். அவரும்டய கடின 
உ ம ழ ப் மப யு ம் ,  அ ர சி ய ல் 

ேமலமமத்துவத்மேயும் எவரும் கும்ற வசால்லவும் 
மாட்்டார்கள். அந்ே அளவுக்குத் ேனமன 
ேகவமமத்துக்வகாண்்ட ேனனிகரற்்ற ேமலவர் 
அவர். எனவ்றல்லாம் எனனும்டய ேந்மேயாரும் 
எஸ்.எஸ்.ஆரும் தபசி மகிழ்வார்கள். அவ்வளவு 
வபரிய ேமலவர் ஒருவர் நம்மும்டய பணிகமளப் 
பார்க்க வருகி்றாவரன்றால் எவ்வளவு பரவசமாய் 
இருக்கும்! எஙகள் பணிக்களத்துக்குள்தள கமலஞர் 
நுமழந்ேவு்டன மிகுந்ே பரவசத்து்டன ஓடிப்தபாய் 
வரதவற்த்றன. மாநாட்டில் மவப்பேற்காக நாஙகள் 
உருவாக்கியிருந்ே ஒவ்வவாரு சித்திரமாய்ப் பார்த்து 
ரசித்துக்வகாண்த்ட வந்ேவர், ‘வேனனாட்டுப் 
புரட்சியாளர்கள்’ எனும் ேமலப்பில் நான 
வமரந்திருந்ே ஓவியத்மேப் பார்த்து பிவரஞசுப் 
புரட்சி ஓவியஙகள் எல்லாம் நிமனவில் வந்ேது 
எனறு மகிழ்ச்சிவபாஙக எனமனப் பாராட்டினார். 
என வாழ்நாளில் எனக்குக் கிம்டத்ே வபரிய விருது 
அதுோன எனறு இனறும் மனதில் பதியம்தபாட்டு 
மவத்திருக்கித்றன. கம்டசியாக நாகநாேனு்டன 
வசனறு எனது ‘வாதளார் ஆடும் அமமல’ புத்ேகத்மே 
அளித்தேன.

பின கமலஞர் உ்டல்நலக் கும்றவு ஏற்பட்டு 
வீட்டிதலதய இருந்து மருத்துவச் சிகிச்மச 
எடுத்துக்வகாண்டிருந்ேதபாது ஒருநாள் தகாபாலபுரம் 
வீட்டுக்கு ்டாக்்டர் எழிலனு்டன தபாயிருந்தேன. 
அவமரப் பார்த்து வணஙகிவிட்டு நினத்றன. சுமார் 
25 நிமி்டம் அவர் அருகிதலதய உட்கார்ந்திருந்தேன. 
அந்ே 25 நிமி்டத்தில் ஒரு 15 நிமி்ட தநரம் ேமலமயத் 
திருப்பி எனமனதய பார்த்துக்வகாண்டிருந்ோர்.  
கம்டசியாய்க் கமலஞமர நான பார்த்ேது அதுோன. 
அேனபி்றகு உயிரற்்ற உ்டலாய்த்ோன பார்த்தேன.

இம்டவி்ட ா ே  அ ர சி யல்  பணிகளின 
வநருக்கடிகளுக்கிம்டயிலும் இலக்கியம் தபசுவதும் 
கமல, இலக்கியஙகளில் துளிர்விட்டு வளரத் 
துடிக்கும், இளந்ேமலமும்றகமள அம்டயாளம் 
காண்பதும் அவர்கமளத் ேனவயப்படுத்துவதும் 
வபரியாரிய கருத்தியல் சார்ந்ே தோழர்களி்டம் 
அளவில்லாே அனமபயும் தநரத்மேயும் வபாழிந்து 
அரவமணத்துக் வகாள்வதும் அவமரப்தபான்ற ஒரு 
அரசியல் ேமலவமரக் காண்பது அரிதினும் அரிது. 
கமலஞர் எனக்குக் கிம்டத்ே தபறுகளில் வபறும்தபறு.
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மரையா்ளக கரத  |  அம்பிகாசுதன் மாஙகாடு

நீரமுழுகி
தமிழில்: யூமா வாசுகி

ஆகாயத்தின இருள் நிம்றந்ே  கருப்மபயிலிருந்து 
மினனல்தபால ஒரு க்டல் பருந்து பூமிமய தநாக்கிப் 
பாய்ந்து வந்ேது. இரவில் வோழும் கரம்தபானறு 
ேனித்திருந்ே அந்ேக் குடிமசயின மீது வட்்டம் 
சுற்றும்தபாது, மரம் அறுக்கும் ரம்பம்தபால வநடிய 
ஓமசயிட்டு பருந்து அறிவித்ேது.

“இதோ, வவளிச்சம் வந்துவிட்்டது!”

பல இரவுத் தூக்கத்தின பாரம் முழுதும் ஏறிய 
இமமகமளச் சிரமப்பட்டு உயர்த்தி, குடிமசயின 
வாசலில் அமர்ந்திருந்ே அகில் கிழக்தக பார்த்ோன. 
அது உண்மமோன. கம்பளி தபார்த்தித் தூஙகிய 
கருப்பு மமலகளுக்குப் பினனால், மஙகலான மஞசள் 
வவளிச்சம் பரவத் வோ்டஙகியிருந்ேது.

க்டல் பருந்து இவ்வளவு சீக்கிரவமானறும் 
விமளயாட்டுக் காட்்டாது. பேற்்றத்ோல் அகில் 
பீதியம்டந்ோன. ஏதோ பிரச்சிமன இருக்கி்றது. 
அல்லது, பருந்து நீளமாகக் கத்தியேற்கு தவறு ஏதும் 
அர்த்ேம் இருக்கி்றோ?

சிவமண்ட் வோட்டியின அருதக ேள்ளி அமர்ந்து 
அகில் சந்தேகத்து்டன அேனுள்தள எட்டிப் 
பார்த்ோன. க்டலாமமகள் இரண்டும் உயிரு்டன 
இருக்கின்றன. ‘பகவதி’ வமதுவாக வட்்டம் சுற்றுகி்றது. 
‘நீர்முழுகி’ அமசவற்றிருந்ேது. பகவதியின 
காரீயம்தபான்ற புராேனமான தமதலாட்டில் அகில் 
பாசத்து்டன மக மவத்ோன. பகவதி நீந்துவமே 

நிறுத்திவிட்டு சலனமற்றிருந்ேது. அந்ே தநரத்தில் 
நீர்முழுகி, பகவதிமய தநாக்கி மிகவும் சிரமப்பட்டு, 
ஆனால் உத்தவகமாக நீந்தியது. இரண்டும் பரஸ்பரம் 
வாமயச் தசர்த்துமவத்து சற்று தநரம் ரகசியம் 
தபசிக்வகாண்்டன. வோ்டர்ந்து பகவதியின தமதல 
ஏ்ற முயற்சித்ேது நீர்முழுகி. ஆனால் ஒவ்வவாரு 
முயற்சியும் தோல்வியம்டந்ேது.

நீர்முழுகியின முன கால்கள் இரண்டும் 
முறிந்திருந்ேன. க்டல் வாகனஙகளின புவராபல்லர்கள் 
தமாதி உம்டத்துவிட்்டன. இல்மலவயன்றால், 
சு்றாக்கள் கடித்து இழுத்திருக்க தவண்டும். நீந்ே 
மு டி ய ா ம ல்  தி ்ற ந் ே  க ்ட ல்  ப கு தி யி ல் 
மிேந்துவகாண்டிருந்ே நீர்முழுகிமய ேஙகுட்்டனோன 
வகாண்டு வந்ோன. க்டலிலும் கமரயிலும் 
துனபத்துக்கு ஆளாகும் க்டலாமமகள் எந்ே 
விேத்திலாவது ேஙகுட்்டனின மககமளச் 
தசர்ந்துவிடும். பி்றகு குடிமசயின முனனால் 
இருக்கும் வோட்டிக் க்டல் நீரில் சிகிச்மச. ேஙகுட்்டன 
மருந்து மவத்துக் கட்டி குணப்படுத்தி காப்பாற்றி 
க்டலில் விட்்ட ஆமமகளுக்குக் கணக்கில்மல. 
நீர்முழுகி எனறு வபயரிட்டு அமழத்ேதும் 
ேஙகுட்்டனோன. வபண் ஆமமகளுக்குப் வபயர் 
மவக்கும் உரிமமமய அவன எப்தபாதும் ேன 
மமனவி சுேர்மிணிக்குக் வகாடுத்ோன.

இமணதசர்வேற்கான நீர்முழுகியின நகர்வுகள் 
பினபும் வீணாகிக்வகாண்டிருந்ேன. அப்தபாது 
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அசரீரியாக ஒரு வபண் குரல் தகட்்டது:

“பாவம்.”

அகிலின உ்டலினூத்ட சிறியவோரு அதிர்ச்சி 
நடுக்கத்து்டன க்டந்து வசன்றது. சுேர்மிணி ேன 
பினனால் வந்து நின்றது அவனுக்குத் வேரியவில்மல.

அகில் பதில் வசால்லவில்மல. பாவம் எனறு 
வசானனது யாமரக் குறித்து? நீர்முழுகிமயயா, 
பகவதிமயயா?

வாளியிலிருந்து ஒரு மக் நிம்றய வஜல்லி மீன 
அள்ளிவயடுத்து வோட்டியில் ஊற்றிய பி்றகு, 
அகிலுக்குச் சற்றுப் பினனால் மண்டியிட்டு அமர்ந்து 
சுேர்மிணி தகட்்டாள்:

“உனக்கு இனமனக்கு எனன ஆச்சு, அகிலு? 
ராத்திரி தசாறுகூ்ட சாப்பி்டமலதய.”

அகில் வபாய் வசானனான:

“பசியிருக்கவில்மல.”

அவனது அ்டர்ந்ே ேமலமுடிக் காட்டினூத்ட 
விரல்கள் அமளந்து சுேர்மிணி மனப்பூர்வமாகச் 
வசானனாள்:

“சமயஙள்ல உன தமல எனக்கு வராம்பப் பாசமா 
இருக்கும்.”

கலக்கத்து்டன அகில் ேமலகுனிந்ோன.

“எனக்குக் குற்்ற உணர்ச்சியா இருக்கு; ஒவ்வவாரு 
நாளும் –”

அவனது வோஙகிய இமமகமளப் பார்த்து அவள் 
வியப்பாகக் தகட்்டாள்:

“நீ வகாஞசஙகூ்ட தூஙகலியா, தநத்திக்கும்?”

அகில் பதில் வசால்லாமல் வாசல் வவண் 
மணமலப் பார்த்ோன. ஒரு இ்டத்தில் தூசு மணல் 
வமதுவாக அமுஙகித் ோழ்வமேக் கண்டு 
மகிழ்ச்சியு்டன கூச்சலிட்்டான.

“அதோ பார்!”

ஆனால் அந்ேக் காட்சி சுேர்மிணிக்கு சஙக்டத்மே 
ஏற்படுத்தியது. மனம் வநாந்து ேமலயில் மகமவத்து 
குல வேய்வத்மே அமழத்ோள்.

“என குரும்பா பகவதிதய, இந்ே தநரத்திலா 
முட்ம்ட வபாரியணும்?”

ேற்வசயலாகத் ோன மகிழ்ச்சியம்டந்துவிட்த்டாம் 
எனறு அகிலுக்குப் புரிந்ேது. முட்ம்ட வபாரிவேற்கான 
சமயம் க்டந்து ஒரு வாரமாகிவிட்்டது. க்டந்ே 
அதனக இரவுகளின ேன காத்திருப்பு வீணாகிவிட்்டது. 
மண்ணின அடியில் உயிர் இருக்கி்றது எனறு 
அறி ந் ே த ப ாது  திடீவ ரனறு  ச ந் தே ாஷம் 
வபாஙகிவிட்்டது. பகலில் ந்டக்கக் கூ்டாது. 
இரவில்ோன முட்ம்ட வபாரியும். இயற்மகயின 
ோளம் ேவறுகி்றோ? காலம் ேவறி வந்ே க்டல் பருந்து 
உரக்கச் வசானனது இந்ே ோளப் பிமழமயத்ோதனா?

நானமகந்து வரு்டஙகள் கண்்டஙகளின – சிறு 
தீவுகளின கமரகளில் க்டலாமமகமளப் பற்றி 
ஆராய அமலந்ேதபாவேல்லாம் அகில் இப்படிவயாரு 
காலக்தகட்ம்டப் பார்த்ேதில்மல. ‘ஒலிவ நி்றச் 
சிற்்றாமமயின1 இனப்வபருக்கச் சி்றப்புகள்’ - 

இதுோன அவனது ஆய்வுப் வபாருள். உலகம் 
முழுக்கவும் எட்டுவிேமான க்டலாமமகள் உள்ளன. 
இஙதக இந்ே வனதனரி க்டற்புரத்தில் ஒலிவ நி்றச் 
சிற்்றாமம மட்டுதம முட்ம்டயி்ட வரும். அந்ேக் 
க ாலத்தில் தபராமமகள்2  வந்திருந்ேன . 
ஒவ்வவானறும்மாருதி 800 அளவு வபரிோக 
இருக்கும். அப்படி வந்ே ஒரு தபராமமயின முதுகில் 
ஏறி அமர்ந்து ேஙகுட்்டனின அப்பா குழந்மேப் 
பருவத்தில் நானகு பிள்மளகளு்டன கமர வழிதய 
சவாரி வசய்ே கமேமய ேஙகுட்்டன அடிக்கடி 
அகிலி்டம் வசால்வான. பி்றகு எேனாதலா 
வனதனரிக்குப் தபராமமகள் வராதுதபாயின.

இ்டது பக்கத்தில் சுட்டிக்காட்டி சுேர்மிணி 
கத்தினாள்:

“இஙதக பாரு்டா, அகிலு!”

அஙதகயும் மணல் அமிழ்வேன அமசவு. இனி 
சற்று தநரத்துக்குப் பி்றகு ஆமமக் குஞசுகள் தமதல 
ஏறி வரும்.அவசரமாகக் க்டல் தேடும்.

கண்களில் இருட்டு ப்டர்வோக சுேர்மிணிக்குத் 
தோனறியது.

“எனக்வகாண்ணும் வேரியலப்பா… எஙகளத் 
காப்பாத்ேணும் குரும்பா பகவதி…”

பதிமனந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு முனனால் 
ேஙகுட்்டனின மமனவியாக இந்ேக் குடிமசக்கு 
முேன முேலாக வந்ே நாள் சுேர்மிணிக்கு நிமனவு 
வந்ேது. வபண் பார்க்கும்தபாதும் ோலி கட்டும்தபாதும் 
க்டற்கமரயில் மகதகார்த்து மூன்றமர மணி தநரம் 
ந்டக்கும்தபாதும் வவட்கத்ோல் ேஙகுட்்டன ஒரு 
வார்த்மேயும் தபசவில்மல. ஆனால் இந்ே 
வாசலுக்குக் காவலடுத்து மவத்ேதபாது ேஙகுட்்டன 
வ வ ட் க த் மே  எ ல் ல ா ம்  ம ்ற ந் து வி ட் டு 
எச்சரிக்மகயம்டந்ோன. ஒவ்வவாரு மூமலமயச் 
சுட்டிக்காட்டி, அஙதக மிதிக்காதே இஙதக 
மிதிக்காதே எனவ்றல்லாம் ஆட்்டம் தபாட்்டான. 
விஷயம் வேரியாமல் புதுப்வபண் திமகத்துப்தபானாள். 
ேஙகுட்்டனின ேஙமகோன விளக்கிச் வசானனாள்.

வனதனரி க்டற்புரத்தில் பருவம் வந்ோல் 
க்டலாமமகள் வந்து முட்ம்டயிடும். ஊர்க்காரர்கள் 
குழி த ே ாண்டி  முட்ம்டகமளவயல்ல ா ம் 
வாரிவயடுத்துச் வசனறு ஆம்வலட் தபாட்டுத் 
தினறுவிடுவார்கள். ேஙகுட்்டன ஆளான காலத்தில் 
அந்திக்குப் பி்றகு, காரமுள்ளின கனத்ே ேண்ம்டக் 
மகயில் மவத்துக்வகாண்டு க்டற்புரத்தில் 
ஆமமகளுக்குக் காவலாக தராந்து சுற்றுவான. 
யாராவது முட்ம்ட தோண்டுவமேக் கண்்டால் 
முதுகில் அடி விழும். கண் மமயின நி்றமானோல் 
இருட்டில் ேஙகுட்்டன வருவது யாருக்கும் வேரியாது. 
அேன பி்றகு முட்ம்ட எடுப்பேற்கு ஆட்கள் 
அஞசினார்கள்.

வவள்ளி முமளத்ோல் ேஙகுட்்டன வாளியும் 
நானகு தபட்்டரிகளும்டய ்டார்ச்மலட்டும் 
எடுத்துக்வகாண்டு இரண்்டாவதுமும்ற சுற்றி 
வருவான. மண் நீக்கி முட்ம்டகமளவயல்லாம் 
பத்திரமாக வாளியில் மவத்து எடுத்து வந்து வீட்டு 
வாசல் தூசு மணலில் ஆஙகாஙதக ஒன்றமர அடி 
ஆழத்தில் புமேப்பான. ஆமம முட்ம்டயிட்்ட 
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இ ்ட ங க ம ள க்  க ண் டு பி டி ப் ப தி ல் 
ேஙகுட்்டமனப்தபானறு நிபுணத்துவம் வபற்்ற 
மற்வ்றாருவர் வனதனரி க்டற்புரத்தில் இல்மல. 
முட்ம்டயிட்்ட பி்றகு ஆமம, குழிமய மூடி அந்ே 
இ்டத்மே ேன உ்டல் எம்ட வகாண்டு அழுத்தி 
உறுதிப்படுத்தும். அேன பி்றகு சுற்றிலும் விஸ்ோரமாக 
மணமலச் சிேறிடித்துத் தேய்த்து வந்ே வழிமயயும் 
மற்்ற அம்டயாளஙகமளயும் மம்றத்துவிடும். 
எதிரிகமள ஏமாற்றுவேற்காக தவவ்றாரு வழியில் 
திரும்பிச் வசல்லும்.

முட்ம்டகள் வபாரிய ஒனறு – ஒன்றமர 
மாேமாகும். வீட்ம்டச் சுற்றிலும் உறுதியான தவலி 
அம்டப்பு உள்ளோல் நரிதயா நாய்கதளா குழி 
தோண்்டதவா குஞசுகமளத் தினனதவா வசய்யாது. 
இரவில் வபாரிந்து வவளி வந்ே குஞசுகள் குடிமசமயச் 
சுற்றிலும் பரவிக் கி்டக்கும் காமலயில் குஞசுகமள 
வாளியில் மவத்து க்டற்கமரக்குக் வகாண்டு 
வசல்வது சுேர்மிணியின தவமல. மகக்குழிவில் 
குஞசுகமள அள்ளி எடுத்து பாசத்து்டன அவள் 
கமரயில் மவப்பாள். வபரும் ஏக்கத்து்டன குஞசுகள் 

ஆமமக்குஞசு கண்ணாடிதபால நமனந்து 
பளபளக்கும் கருப்பு நி்றத்து்டன மணற்பரப்புக்கு 
ஏறி வந்ேது. வட்்டம் சுற்றி க்டலுக்கு தநர்முகமாக 
நிமலவகாண்்டது. க்டமலக் கும்பிடுவதுதபால முன 
கால்கமளச் தசர்த்துமவத்து அமசயாமல் நின்றது. 
சில நிமி்டஙகளுக்குப் பி்றகு தமலும் நானகு குஞசுகள் 
தசார்வு்டன வவளிதய வந்து முேல் குஞதசாடு 
தசர்ந்ேன. மற்்ற இரண்டு குழிகளிலிருந்து 
நானமகந்ோக குஞசுகள் வவளிதய வந்ேன. 
வவளிச்சத்மேப் பார்த்துக் கலக்கமம்டந்ேதுதபானறு 
கூடி நினறு குழம்பின.

வபரிய ஏமாற்்றமும் துயரமும் அகிலின உணர்வின 
மீது வவப்ப நீதராட்்டம்தபால வபாஙகிப் பரவின. 
ஒவ்வவாரு குழியிலிருந்தும் எண்பது நூறு குஞசுகள் 
வீேம் ச்டச்டவவனறு தமதல பாய்ந்து வந்திருக்க 
தவண்டும். ஆனால் இப்தபாது…

“ேஙகுட்்டா…”

தவலிக்கு அந்ேப் பக்கத்திலிருந்து யாதரா 
அமழத்ேதபாது சுேர்மிணி எழுந்ோள். வளாகப் படி 

ஆ்ம முட்்ையிட்ை இைங்க்ளக் கண்டுபிடிபபைதில் ் ங்குட்ை்னபவபைான்று நிபுணத்துவம் ் பைற்் 
மற்்்ாருவர் வன்வனரி கைற்புரத்தில் இல்்ல. முட்்ையிட்ை பி்கு ஆ்ம, குழி்ய மூடி அந் இைத்்் 
்ன் உைல் எ்ை ் காண்டு அழுத்தி உறுதிபபைடுத்தும். அ்ன் பி்கு சுற்றிலும் விஸ்்ாரமாக மண்லச் 

சி்றிடித்துத் வ்ய்த்து வந் வழி்யயும் மற்் அ்ையாளங்க்ளயும் ம்்த்துவிடும். 

க்டலில் ோவி இ்றஙகும். உப்பின அமலக் கரஙகள் 
வசல்லஙகமள மாறிமாறித் ேழுவும். கம்டசிக் 
குஞசும் மம்றவதுவமர சுேர்மிணி கமரயில் நிற்பாள்.

க்டலில் பல்லாயிரக்கணக்கான கிதலாமீட்்டர்கள் 
பயணித்து கண்்டஙகள் சுற்றி அமவ வயேம்டயும். 
பத்துப் பதினாறு வரு்டஙகளுக்குப் பி்றகு 
வபண்ணாமமகள் முட்ம்டயிடுவேற்கு இதே 
கமரக்குத்ோன வரும் .  பக்கத்தில் உள்ள 
க்டற்புரஙகளுக்வகானறும் தபாகாமல் வனதனரிக்தக 
வந்துவிடுவேன பினனால் உள்ள அந்ே அற்புே 
ரகசியம் எனனவவனறு ேஙகுட்்டன பலமும்ற 
அகிலி்டம் தகட்டிருக்கி்றான. ஆய்வாளனாக 
இருந்தும் திருப்திகரமாக ஒரு பதிமலச் வசால்ல 
அவனால் முடியவில்மல.

ஒருமும்ற ேஙகுட்்டன தகட்்டான:

“ சீனப்  வ பருஞசுவமரவி்டப்  வபரிய 
அதிசயம்ோதன, அது?”

அகில் புனனமகயு்டன ேமலயாட்டினான. 
மனிேனின விஷயஙகமளத்ோன அதிசயஙகளின 
பட்டியலில் தசர்த்திருக்கித்றாம். அமேவி்ட 
எவ்வளதவா தபரதிசயஙகள் இயற்மகயில் 
இருக்கின்றன .  நமக்குத்  வேரியவில்மல , 
அவ்வளவுோன.

கால தநரம் ேவறிப் வபாரிந்ே குஞசுகள் 
நள்ளிரவுவமர மண்ணின அடியிதலதய இருக்க 
த வ ண் டு ம்  எ ன று  அ கி ல் 
பிரார்த்தித்துக்வகாண்டிருக்கும்தபாது ஒரு 

க்டந்து வபரியவர் கரிப்பிரியனும் தேர்மனும் 
வருகி்றார்கள். சுேர்மிணி உரக்கச் வசானனாள்:

“அவஙக ஓ்டத்துக்குப் தபாயிருக்காஙக…”

வாசலுக்கு வந்ேதபாது தேர்மன ேன ேமலயிலிருந்ே 
கூம்டமய இ்றக்கி மவத்ோன. அதில் ஒரு வபரிய 
க்டலாமம. அகிலின பார்மவமயக் கவனித்து 
கரிப்பிரியன வசானனார்:

“என வீட்டுக்குப் பக்கத்துல கமர ஒதுஙகினது. 
இதோ்ட வயித்மேப் பாத்தீஙகளா? வீஙகிப்தபாயி 
ந்டக்க முடியல. ேஙகுட்்டன மகயில தசந்துச்சினனா 
வபாழச்சிக்கும்.”

அகில் ஆமமமயத் தூக்கிப் பார்த்ோன. இருபது 
இருபத்மேந்து கிதலா இருக்கும். வோட்டித் 
ேண்ணீரில் இ்றக்கிவிட்்டான. அப்தபாது அது 
தலசாகக் கண் விழித்ேது. அகில் வசானனான:

“உயிர் இருக்கு.”

ஒரு வாரத்துக்கு முனபு இதுதபானறு வயிறு 
வீஙகிய ஒரு ஆமமமய ேஙகுட்்டன ஏற்றிக்வகாண்டு 
வந்ோன. ஆனால் அது இ்றந்திருந்ேது. சட்்டப்படி 
வனத்தும்றயினரி்டம் வேரிவித்ேதபாது அவர்கள் 
மருத்துவமர அமழத்து வந்ோர்கள். பிதரே 
பரிதசாேமன வசய்ய வயிற்ம்றக் கீறியதபாது 
எல்தலாருக்கும் அதிர்ச்சி. பல நி்ற வநகிழித் 
துண்டுகளின வபருங குவியல். இரண்டு மூனறு கிதலா 
இருக்கும். மரணத்தின காரணம் இதுோன எனறு 
மருத்துவர் தீர்மானித்ோர்.அமலகளுக்கு தமல் பல 
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நி்றஙகளில் வேரியும் வஜல்லி மீனகள் எனறு 
நிமனத்து ஆமமகள் வநகிழிப் வபாருட்கமளக் 
கடித்து விழுஙகும். வநகிழிப் வபாருட்கள் தி்றந்ே 
க்டல்வவளி முழுக்க மிேக்கும் காட்சிமய விவரித்து 
ேஙகுட்்டன வசானனான:

“க்டலாமமகளுக்குத் துப்பத் வேரியாது.”

அகில் ஒரு மணி தநரம் காத்திருந்ோன. அேன 
பி்றகு குஞசுகள் எதுவும் வவளிதய வரவில்மல. 
ஒவ்வவாரு குழியிலும் நூற்றுக்கும் அதிகமான 
மு ட் ம்ட க ள்  இ ரு ந் ே ன .  ே ன மன ச் 
சமாோனப்படுத்திக்வகாள்வதுதபானறு அகில் 
வசானனான:

“ராத்திரி குதிமர நண்டுக3 வந்து முட்ம்டகளத் 
தினனுருக்கும்.”

சுேர்மிணி ேடுத்ோள்:

“இல்ல, குதிமர நண்்டாயிருந்ோ வபாந்துக 
இருக்காது… முட்ம்டக அழுகிப்தபாயிருக்கும்.”

ஆய்வுக்கூ்டப் பரிதசாேமனயின சில 
அறிக்மககள்அஞசலில் வந்ேதபாது அகில் உறுதி 
வசய்ே விஷயம் அது. சுேர்மிணிமயப் பார்த்து 
பரிோபமாக மனந்தி்றந்து தபசினான:

“அழுகிப்தபாவுது.”

விருப்பமினறி காமல உணவு சாப்பிட்்ட பி்றகு 
அகில், மஞசள் முத்திமரயிட்்ட உம்ற தி்றந்து 
காகிேஙகமள வவளிதய எடுத்ோன. பலமும்ற 
படித்ேமவோன என்றாலும் அேனூத்ட மீண்டும் 
நடுக்கத்து்டன க்டந்து வசல்லும்தபாது சுேர்மிணி 
வாயிற்படியில் வந்து நினறு ேமலவாரியபடிச் 
வசானனாள்:

“க்டலாமமஙகளப் பாத்துக்கத்ோன அவஙக 
எனனக் கல்யாணம் கட்டுனாஙக. சதகாேரிஙக 
கல்யாணம் முடிஞசிப் தபானப்ப, அவஙக தோணி 
தவமலக்குப் தபானா முட்ம்டத் திரு்டஙக வாசலுக்கு 
வந்து தோண்்ட ஆரம்பிப்பாஙக. எனமன மீன 
தவமலக்கு ஒண்ணும் வி்டல… ஒரு வபண் 
க்டலாமமதபால என வாழ்க்மக கமரயிலுமில்லாம 
க்டலிலுமில்லாமப்தபாச்சி…”

அமமதி நிம்றந்ே ஒரு இம்டதவமளக்குப் பி்றகு 
தேம்பும் குரலில் அவள் தமலும் வசானனாள்:

“ஒரு வகாழந்ேயப் வபத்து வளக்க நான எவ்வளவு 
ஆசப்பட்த்டன!  என கதிக்தகடு .  இந்ேக் 
காலத்துக்குள்ள பத்ோயிரம் ஆமமக்குஞசுகள 
இந்ேக் மகயில அள்ளி உயிதரா்ட க்டல்ல 
விட்டுருக்தகன. ஆனா, எனக்கு ஒரு வகாழந்ே 
இல்லாமப்தபாயிட்டு…”

வநஞசப் ப்டப்டப்பு்டன அகில் எல்லாவற்ம்றயும் 
தகட்டுக்வகாண்டிருந்ோன. ஆனால் அவன முகம் 
காகிேஙகளில் மூழ்கித் ோழ்ந்திருந்ேது. அவமனதய 
உற்றுப் பார்த்துக்வகாண்டு சுேர்மிணி தபசினாள்:

“உனக்குத் வேரியுமா, அகிலு?”

அகில் ேமல நிமிர்ந்ோன.

“கமரயிலயும் க்டல்தலயும் இருக்கும் பிராணிகள்ல, 
வராம்ப துரதிர்ஷ்டம் வபண் க்டலாமமக்குோன. 

ோய்மமனனு வசால்்ற ஒரு விஷயம் அதுக்கு 
விதிக்கப்ப்டல. அதுக்கு க்டல்ல முட்ம்டயி்ட 
வாய்ப்பில்ல. முட்ம்டவயல்லாம் மீன தினனுடும். 
கமரயிதலா, முட்ம்டயிட்டு மண்ணப் தபாட்டு மூடி 
க்டலுக்கு ஒதர பாய்ச்சலாப் தபாயி்டணும். 
இல்லனனா எதிரிக அேக் வகானனுடுவாஙக. 
அம்டகாக்கதவா, முட்ம்டக வபாரிஞசிடுச்சானனு 
வேரிஞசுக்கதவா, ேன ரத்ேத்தில வபா்றந்ேமே ஒரு 
ே்டவ பாக்கதவா வகாஞசதவா அதிர்ஷ்டமில்லாே 
பிராணிக…”

சுேர்மிணியின ஈரம் ப்டர்ந்ே கண்கமள அகில் 
கனிவு்டன பார்த்ோன .  அவன இேயம் 
சூடுபட்டிருந்ேது. சுேர்மிணி வவளிப்படுத்தியது, 
ோன ஒருதபாதும் சிந்தித்திராே வபரிய உண்மம. 
அவன பார்மவமயப் பினனிழுத்துக்வகாண்டு 
குஞசுகளின எம்டமயயும்  நீளத்மேயும் 
அளவவடுக்கத் வோ்டஙகினான.

சீப்மபப் படியில் மவத்து சுேர்மிணி அவன 
அருகில் வந்து அமர்ந்ோள்.

“உனக்கு குற்்ற உணர்ச்சி ஒண்ணும் வரதவண்டிய 
தேமவ இல்மல, தகட்டியா.”

அவன தபசவில்மல.

சில நிமி்டஙகளுக்குப் பி்றகு அவள் தமலும் 
வசானனாள்:

“எனமன ஒரு அம்மாவாப் பாக்கணும்னு 
அவஙகளுக்கு வராம்ப ஆமச.”

ஆமமக்குஞமச மண்ணில் கி்டத்தி வியப்பு்டன 
அகில் அவமளப் பார்த்ோன.

“அவஙகளுக்கு உனன வராம்பப் பிடிக்கும்… நீ 
வந்து ஒரு மாசம் ஆனப்ப ஒரு நாள் எஙகிட்்ட 
வசானனாஙக –”

அகிலின வியப்பு தமலும் விரிந்ேது.

“எனன?”

சுேர்மிணி ேமல குனிந்ோள். பி்றகு ஒனறும் 
தபசவில்மல. நடுஙகும் விரல்களால் மணலில் 
கீறினாள். தகாடுகளில் ஒரு ஆமமக்குஞசின ப்டம் 
தோனறியது.

க்டலின மீது ப்டர்ந்திருக்கும் உணர்ச்சியற்்ற 
இளம்நீலத்மே அகில் பார்த்ோன. ஒரு க்டல் பருந்து 
மட்டும் ப்றந்து வந்து அந்ே நீலத்தில் வட்்டமாகக் 
தகாடுகளி்டத் வோ்டஙகும்தபாது, வசால்ல தவண்டும் 
எனறு நானமகந்து நாட்களாக மனதில் தசகரித்திருந்ே 
கனல் வார்த்மேகள் அவன உேடுகளினூத்ட 
ேம்டயும்டத்து ேயவற்று வவளிதய பாய்ந்ேன.

“ நான இஙதகர்ந்து தபா்றதுக்கு முடிவு 
பண்ணிட்த்டன. இந்ே ஆராய்ச்சிமயவயல்லாம் 
நான விட்டு்டத்றன.”

சுேர்மிணி திடுக்கிட்டு வாய் பிளந்ோள். அவள் 
புருவஙகளில் சினம் நடுஙகித் துள்ளியது.

“உனக்கு எனன்டா, மபத்தியம் பிடிச்சிடுச்சா?”

“மபத்தியம் பிடிக்காம இருக்க்றதுக்குத்ோன.”

“நீ வேளிவாச் வசால்லு, அகிலு.”

சற்றும் வோண்ம்டயி்ட்றாமல் மிகவும் 
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ஆழ்ந்ேமும்றயில் அவன வசானனான:

“இனி இந்ேக் க்டற்புரத்தில ஆமமஙக 
முட்ம்டயி்டதவ வராது.”

சுேர்மிணியின கண்கள் பிதுஙகின. அவளும் 
ேஙகுட்்டனும் ராப்பகலாக ஆமமகளு்டனோன 
இருந்ோர்கள். ஆமமகள் இல்லாே ஒரு வாழ்க்மகமய 
நிமனத்தே பார்க்க முடியவில்மல. வனதனரிக்கு 
இனி ஆமமகள் வரவில்மல என்றால்… 
சுேர்மிணியின தநாட்்டத்மேப் பார்த்து அகில் 
வோ்டர்ந்ோன:

“பாத்தியா, வமாத்ேம் பத்துப் பதிமனஞசி 
குஞசுகோன. தபாதுமான ஆதராக்கியமும் இல்ல. 
மூனு குழியிதலர்ந்து முனனூறு நானூறு குஞசுக 
வபாரிய தவண்டியது. அந்ேக் காலத்திவலல்லாம் 
இஙதக வபாரிந்ேதில அதிகமும் ஆண் குஞசுகோன. 
இப்ப வகாஞசம் வருஷஙகளா அதிகமும் வபண் 
குஞசாத்ோன வபாரியுது. வவப்பம் கும்றஞசா 
முட்ம்டகள்தலர்ந்து ஆண் குஞசுக வரும். 
சுற்றுச்சூழல்ல, இருபத்தி ஒனபது டிகிரிதலர்ந்து 
முப்பத்து நாலு டிகிரிவமர வவப்பம் இருந்ோ 
குஞசுகள்லாம் வபண் குஞசுகளாயிடும். மத்ே 
பிராணிகள்ட்்ட இல்லாே ஒரு வபரிய அதிசயம் 
இது.”

சுேர்மிணி ஆர்வத்து்டன தகட்்டாள்:

“அப்ப்றமும் சூடு அதிகமானா?”

“முப்பத்து நாலுக்கு அதிகமானா முட்ம்ட 
வபாரியதவ வபாரியாது. அழுகிப் தபாயிடும். 
ஆணும் வபண்ணும் இல்லாேோ ஆயிடும். 
ஆமமஙகி்ற இனதம பூமிதலர்ந்து இல்லாமப் 
தபாயிடும்.”

இடி விழுந்ேமேப்தபால சுேர்மிணி அப்படிதய 
மணலில் அமர்ந்துவிட்்டாள். காகிேஙகமள அள்ளி 
எடுத்துக்வகாண்டு அகில் அம்றக்குச் வசன்றமே 
அவள் அறியவில்மல. நீண்்ட தநரத்துக்குப் பி்றகு 
உணர்வு வந்ேதபாது அவள் சட்வ்டனறு எழுந்து 
உள்தள விமரந்ோள். துணிகமள மடித்து 
ஒவ்வவான்றாக மபயில் மவத்துக்வகாண்டிருந்ோன 
அகில். அவள் அதிகாரத்து்டன அவன மகமயப் 
பிடித்ோள். குரல் ேடுமா்றச் வசானனாள்:

“நீ தபாகாே அகிலு. அவஙக உனன எஙதகயும் 
வி்டமாட்்டாஙக.”

“எனனால தபாகாம இருக்க முடியாது.”

“நீ எஙக தபா்ற, உனதனா்ட ஊருக்கா?”

எருக்கம்பூவின சாம்பல் நி்றமுள்ள வ்றண்்ட 
புனனமக அவன உேடுகளில் தோனறியது.

“நான தபான கண்்டஙகளுக்குப் பக்கத்தில, 
ஆமமஙக முட்ம்டயிடும் சினனத் தீவுக நிம்றய 
இருக்கு. பல தீவுக ஒரு ஃபுட் பால் மமோனம் 
அளவுோன இருக்கும். ஆள் ந்டமாட்்டம் இல்லாே 
தீவுக. நில வமரப்டத்தில ஒண்ணும் வமரயப்ப்டாே 
தீவுக. ஸுதஹலிதபால… வமதராதபால… அப்ப்றம், 
தபரில்லாே நிம்றயத் தீவுக. எதிதலயாவது நான 
தபாயி வசிப்தபன. வவப்பம் அதிகமாகி தீவு 
மூழ்கி்றப்ப நானும் மூழ்குதவன.”

சுேர்மிணி தகாபப்பட்்டாள்.

“உனக்கு உண்மமயிதலதய மபத்தியம்ோன.”

அகிலின புனனமக அப்தபாதும் மா்றவில்மல. 
மிச்சமுள்ள துணிகமள அவன மபயில் சுருட்டித் 
திணிக்கத் வோ்டஙகினான.

க்டற்கமர வழிதய ந்டந்துவரும் ேஙகுட்்டமன 
சனனல் வழிதய பார்த்ேதபாது சுேர்மிணிக்குப் 
வபரிய நிம்மதி. அவள் சுட்டிக்காட்டினாள்.

“அவஙக வர்்றாஙக.”

க்டலிலிருந்ோன வருமக. வழக்கம்தபால, வஜல்லி 
மீனகள் நிம்றந்ே ஒரு வாளிமய மகயில் தூக்கிப் 
பிடித்திருக்கி்றான. வழக்கத்துக்கு மா்றாக, ேமலயில் 
ஒரு கூம்ட மவத்திருந்ோன.

வாசலுக்கு வந்ே ேஙகுட்்டன கூம்டமயக் கீதழ 
இ்றக்கி மவத்ோன. இ்றந்துவிட்்டது எனறு 
தோனறும்படியான ஒரு வபரிய க்டலாமம அதில் 
நிம்றந்திருந்ேது. அேன முன துடுப்புகள் இரண்டும் 
வவட்டுபட்டிருந்ேன. முதுகின ஓடு வநடுநீளமாகப் 
பிளந்து ரத்ேம் உம்றந்திருந்ேது. கண்கள் இமமத்ேன.

மனத் துயமர சற்றும் வவளிதய காட்்டாமல், 
உேடுகளில் ஒரு சிரிப்மப வரவமழத்துக்வகாண்டு 
ேஙகுட்்டன சுேர்மிணியி்டம் வசானனான:

“ஆழமான காயம். ஆனாலும் நாம இவமன 
எப்படியாவது காப்பாத்தி நல்லா வளக்கணும்.”

அந்ே தநரத்தில், க்டலாழத்தில் மககால்களற்று 
மூ ழ் கு ம்  ஆ ம ம யி ன  த வ ே ம ன யு ்ட ன 
கேவுகளுக்கிம்டயில் அகில் ேமலமய மட்டும் 
வவளிதய நீட்டினான.

அடிககுறிப்புகள்

1 – ஒலிவ நிறச் சிறறறாலை : Olive ridley sea turtle
2 – பேரறாலை : Leatherback tortoise
3 – குதிலர ைறாட நண்டு : Horse shoe crab

‘மாத்ருபூமி’ வார இைழ (வசப்டம்பர - 2013)

ஆசிரியர குறிப்பு
அம்பிகைாசுைன் மாஙகைாடு, 1962 – அகப்டாபரில் பிறநைார. கைல்லூரிப பபராசிரியர. 
ம்லயாளத்தின் பின்்வீனத்துவ எழுத்ைாளரகைளில் முககியமானவர. சிறுகை்ைகைள், 

்ாவல்கைள், தி்ரககை்ைகைள் எழுதியிருககிறார. ‘கைைா ரஙகைம்’ ் ாவல் விருது, ‘கைாரூர விருது’, 
‘துஞ்சன் நி்னவு விருது’, ‘அஙகைைம் விருது’ முைலிய சிறபபுகைள் வபற்றவர.



எஸ்.எம.நதாய�ம சதாந்திகுேதார் சசனவி்த்ன

இலங்்கயில் அ்சயும் பைைத்்்க் காண்பிபபை்ற்கான 
உத்திவயாகபூர்வ அனுமதி்ய மு்ன் மு்லில் பிரிட்டிஷ 
அரசாங்கத்திைம் இருநது ் பைற்றுக்்காண்ைவர் அநதிரி 
(Adolphus William Andree). அவர் யாழ்பபைாணத்தில் 

1869இல் பி்ந்வர். ் மிழ் – பை்ங்கி குடும்பைப 
பின்னணி்யக் ் காண்ைவர்.
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கட்டுரை  |  என்.�ைவணன்  |  nsaravanan@gmail.com

தமிழரகள் கடடிதயழுபபிய சிங்கள சினிைாவும்
சிங்களத்தால அழிககபபட்ட தமிழ் சினிைாவும்

முேலாவது சிஙகள திமரப்ப்டமான “க்டவுனு 
வபா்றந்துவ” வவளிவந்ே பவளவிழா ஆண்டு (75 
ஆண்டு நிம்றவு) க்டந்ே 21 ஜனவரி 2022 ஆம் திகதி 
பவளவிழாவாக (1947 - 2022) இலஙமகயில் 
வகாண்்டா்டப்பட்்டது. அந்ே நாள் சிஙகள 
ஊ்டகஙகளில் எல்லாம் வசய்திகளும், கட்டுமரகளும் 
வவளிவந்திருப்பமேக் கண்த்டன. சிஙகளத் 
திமரப்ப்டத்தின ஆரம்பத்துக்கு வழிதகாலிய 
ேமிழர்கமளயும், ேமிழ்ச் சமூகத்மேயும் ம்றந்து ோன 
அந்ே நிமனவுகள் மீட்கப்படுவமே காண முடிகி்றது.

80களின பின ஈழத்து ேமிழ்ச் சினிமா வளர்வேற்குத் 
ேம்டயாக இருந்ே யுத்ேமும், இனப்பாரபட்சமும் 
எத்ேமகயது எனபது பற்றி ேனியான ஆய்வு 
தேமவப்படுகி்றது. ேமிழ்ச் சமூகம் ேமது கமலப், 
பண்பாட்டு முயற்சிகமள வோ்டர்வேற்கு ஏதுவான 
சகல சூழலும் இல்லாது வசய்யப்பட்்டது்டன, அரசு 
சிஙகள கமலப் பண்பாட்டு இலக்கிய முயற்சிகளுக்கு 
அ னு ச ர ம ண க ம ள யு ம் ,  ஆ ே ர ம வ யு ம் 
அதிகாரபூர்வமாக வழஙகி வந்ேது. 1956 இல் 
சுதேசியத்தின தபரால், தமவலழுந்ே சிஙகளமயமாக்கள் 
ேமிழர்கமள சினிமாத்தும்றயில் இருந்தும் 
ஓரஙகட்்டப்படுவேற்கு ஏதுவான சூழல் 
உருவாக்கப்பட்்டமே மறுப்பேற்கில்மல. 1970ஆம் 
ஆண்டு அரசாஙகத்ோல் “சுயசார்பு”, “ேனனிம்றவு”, 
“தேசிய வபாருளாோர சீர்திருத்ேம்” எனபவற்றின 
தபாது ேமிழர் ேரப்பு ஓரளவு மீண்டும் 
உள்வாஙகப்பட்்டாலும் மீண்டும் பயஙகரவாேத்தின 
தபரால் ேனிமமப்படுத்ேப்பட்்ட நிகழ்வு 
அரஙதகறியது.

தமிழரகள் முன்நனாடி
இ ல ங மக யி ல்  அ ம ச யு ம்  ப ்ட த் மே க் 

காண்பிப்பேற்கான உத்திதயாகபூர்வ அனுமதிமய 
முேன முேலில் பிரிட்டிஷ அரசாஙகத்தி்டம் இருந்து 
வபற்றுக்வகாண்்டவர் அந்திரி (Adolphus William An-
dree). அவர் யாழ்ப்பாணத்தில் 1869இல் பி்றந்ேவர். 
ேமிழ் – ப்றஙகி குடும்பப் பினனணிமயக் வகாண்்டவர். 
ே ா ய ா ர்  ய ா ழ் ப் ப ாணத்மேயு ம் ,  ே ந் மே 
ஐதராப்பாமவயும் தசர்ந்ேவர்கள். அந்திரி 
இலஙமகயில் அப்தபாது வகாழும்பு ஸ்தலவ் 
ஐலண்டில் (Slave Island) மிகப் வபரிய புமகப்ப்ட 
ஸ்டூடிதயாவாக இருந்ே தஹாப்த்டான ஸ்டூடிதயா 
(Hopetoun Studio) மவ வசாந்ேமாக ந்டத்தி வந்ேவர். 
இலஙமகயின புமகப்ப்டத்தும்ற வரலாற்றில் 
ேவிர்க்கமுடியாே நபர் அவர். ஆனால் சிஙகள 
வமாழியில் வவளிவந்ே வரலாறுகளில் ஏதனா 
ேவிர்க்கப்பட்்டவர். இலஙமகயர்கள் சினிமாமவ 
பார்க்க மவத்ே முனதனாடி அவர்.

“க்டவுனு வபா்றந்துவ” வின மூலம் சிஙகளச் 
சினிமாமவ ஆரம்பித்து மவத்ேவரும் ேமிழர் ோன. 
அத்திமரப்ப்டத்தின வோ்டக்கத்தில் எம்.எஸ்.
நாயகம் தோனறி “முேலாவது சிஙகளப் ப்டமான 
க்டவுனு வபா்றந்துவ” எனும் இத்திமரக்காவியத்மே 
உஙகள் முன மவக்கித்றன” எனறு ஆரம்பிப்பார்.

வபயர் பட்டியல் காண்பிக்கப்பட்்டவு்டன 



ஆர்.முத்துசதாமிபீ.ஏ.டபிள்யு. ஜயேதான்ன சித்்ம்லம �தாடினர்

“கைவுனு ் பைா்நதுவ” வின் மூலம் சிங்களச் சினிமா்வ ஆரம்பித்து ் வத்்வரும் ் மிழர் ் ான். 
அத்தி்ரபபைைத்தின் ் ்ாைக்கத்தில் எம்.எஸ்.நாயகம் வ்ான்றி “மு்லாவது சிங்களப பைைமான கைவுனு 

்பைா்நதுவ” எனும் இத்தி்ரக்காவியத்்் உங்கள முன் ் வக்கிவ்ன்” என்று ஆரம்பிபபைார்.

உலகின் மு்லாவது தி்ரபபைைம் 1895 இல் 
தி்ரயிைபபைட்ைது. அது வபைசாத் தி்ரபபைைமாகத்்ான் 

(Silent movie) ் வளிவந்து. கிட்ைத்்ட்ை 50 
வருைங்களுக்குப பின்னர் ் ான் இலங்்கயில் வபைசும் 

வபைசும் பைைத்்் மக்கள கண்ணுற்்ார்கள. கா
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ஏற்வகனதவ திமரப்ப்டஙகமள உருவாக்கியிருந்ோர். 
அவரின ேயாரிப்பில் 1946இல் உருவான “குமரகுரு” 
எனகி ்ற  திம ர ப் ப்ட த்மே  இ ய க் கி யவ ர் 
வபஙகாலியரான தஜாதிஸ் சினஹா. அத் திமரப்ப்டம் 
இந்தியா சுேந்திரம் வபற்்ற 1947 ஓகஸ்ட் 15 அனறு 

வவளியானது.

வரைாறறுப் பின்புைம்
உலகின முேலாவது திமரப்ப்டம் 

1895 இல் திமரயி்டப்பட்்டது. அது 
தபசாத் திமரப்ப்டமாகத்ோன (Si-
lent movie) வவளிவந்ேது. கிட்்டத்ேட்்ட 
50 வரு்டஙகளுக்குப் பினனர் ோன 
இலஙமகயில் தபசும் தபசும் 
ப்டத்மே மக்கள் கண்ணுற்்றார்கள்.

ஆனால் 1925 இல் இலஙமகயில் 
முேலாவது தபசாத் திமரப்ப்டம் 
(silent movie) உருவாக்கப்பட்்டது. 
அத்திமரப்ப்டத்தின பிரோன 
கோநாயகப் பாத்திரத்மே ஏற்று 
நடித்ேவர் என.எம் .வபதரரா 

(பிற்காலத்தில் லஙகா சமசமாஜக் கட்சியின 
ேமலவராக ஆன அதே என.எம்.வபதரரா). அவருக்கு 
அப்தபாது 20 வயது ோன. இலஙமகயின முேலாவது 
திமரப்ப்டக் கோநாயகன அவர் ோன. “ராஜகீய 
விக்ரமய” (ராஜரீக சாகசம் - Royal Adventure) எனகி்ற 
ேமலப்பிலான அந்ேத் திமரப்ப்டத்மே இயக்கியவரும் 
ேமிழகத்மேச் தசர்ந்ே குப்ோ எனகி்ற ேமிழர் ோன. 
அேமனத் ேயாரித்ேவர் டி.ஏ.நூர்பாய் எனகி்ற 
தபாரா சமூகத்மேச் தசர்ந்ே முஸ்லிம் ஒருவர். 
நூர்பாய் அதுவமர வவளிநாடுகளில் இருந்து 
இலஙமகக்கு திமரப்ப்டஙகமள ேருவித்து 
திமரயரஙகுகளுக்கு விநிதயாகித்து வந்ே வர்த்ேகர். 
இதில் உள்ள விசித்திரம் எனவனவவன்றால் 
இலஙமகயில் உருவாக்கப்பட்்ட அந்ே முேல் 
திமரப்ப்டம் இலஙமகயர் எவரும் பார்க்கும் 

முேலில் ஒரு வபண்ணின முகம் குதளாஸ் அப்பில் 
வோ்டஙகும் .  அப்வபண் ோன இலஙமக 
திமரப்ப்டத்தின முேலாவது நாயகி. ருக்மணி தேவி 
எனறு அமழக்கப்பட்்ட த்டசி த்டனியல். அவரும் 
ேமிழர். ோன தோனறிய ப்டஙகளில் எல்லாம் 

வசாந்ேக் குரலில் பாடியவர் .  அவதராடு 
கோநாயகனாக நடித்ே எடி ஜயமானனவும் 
ருக்மணிதேவியும் வாழ்மகயிலும் இமணயர்களாக 
ஆனார்கள்.

83 கலவரத்தில் ேமிழ் சினிமாக்கமலஞர்களின 
வ ா ழ் க்மக ம ய  ம ா த் தி ர ம ல் ல  சி ங க ள 
சினிம ா த்தும ்ற க் கு ம்  வ பரும்  இழ ப்மப 
ஏற்படுத்தினார்கள் இனவாதிகள். இலஙமகயின 
சிஙகளத் திமரப்ப்டத்தும்றமய (இலஙமகக்தக 
தி ம ர ப் ப ்ட த் து ம ்ற ம ய )  உ ரு வ ா க் கி 
அறிமுகப்படுத்தியது சிஙகளவர்கள் அல்லர். 
ேமிழர்கதள. சிஙகள சினிமாத்தும்றமய ஆரம்பித்து 
மவத்ேது மட்டுமனறி அேமன ஆரம்பத்தில் 
வளர்ப்பதிலும் முக்கிய இ்டத்மே ேமிழர்கள் 
வகித்ோர்கள். இலஙமகயின முேலாவது தபசும் 
திமரப்ப்டமான “க்டவுனு வபா்றந்துவ” (உம்டந்ே 
வாக்குறுதி) 1947 ஜனவரியில் வவளிவந்ேது. அதில் 
நடிகர்கள் பலர் சிஙகளவர்களாக இருந்ோலும் 
அேமன உருவாக்கியவர்கள் ேமிழர்கதள. அதுவமர 
இந்தியாவில் ேயாரிக்கப்பட்்ட இந்தி, ேமிழ் 
திமரப்ப்டஙகதள ஆக்கிரமித்திருந்ேன.

“க்டவுனு வபா்றந்துவ” திமரப்ப்டத்மேத் ேயாரித்ே 
எஸ்.எம்.நாயகம் (சுந்ேரம் மதுரநாயகம்) மதுமரயில் 
தசாப்பு கம்பனி மவத்திருந்ே வர்த்ேகர். அவருக்கு 
ேனிய ான  திம ர ப் ப ்ட  ஸ் டூடி த ய ா வு ம் 
திருப்பரஙகுன்றத்தில் இருந்ேது. அதில் அவர் 
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பாக்கியம் கிம்டக்கவில்மல. அத்திமரப்ப்டத்மே 
வகாழும்பு பம்பலப்பிட்டியில் குதிமரப் பந்ேயத் 
தி்டலுக்கு அருகாமமயில் இருந்ே வபரிய 
வீவ்டானம்ற ஸ்டூடிதயாவாக உருவாக்கிக்வகாண்டு 
ப்டமாக்கப்பட்்டது. ஒளிப்பதிவாளர் உள்ளிட்்ட 
வோழில்நுட்பக் கமலஞர்கள் இந்தியாவில் இருந்து 
வந்து இத்திமரப்ப்டத்தில் பணியாற்றினார். அது 
1 9 2 5  இல் பம்பாயிலும் ,  சிஙகப்பூரிலும் 
காண்பிக்கப்பட்்டது. இலஙமகயில் திமரயி்ட 
வகாணர்வேற்காக ேயார் நிமலயில் இருந்ே தபாது 
வியாபார தபாட்டியின காரணமாக அது பம்பாயில் 
எரிக்கப்பட்டுவிட்்டது.

“க்டவுனு வபா்றந்துவ”மவ முேற் திமரப்ப்டமாக 
அறியப்பட்்டாலும் 1936 இல் “பலிவகனிம” 
(பழிவாஙகுேல்) எனகி்ற ஒரு திமரப்ப்டம் 
உருவாக்கப்பட்்டது. அது 19. தம 1936 அனறு 
வகாட்்டாஞதசமன வகயிட்டி திதயட்்டரில் 
முேலாவோக திமரயி்டப்பட்்டது. அதில் பிரோன 
கோநாயக தவ்டத்தில் நடித்ேவர் அனம்றய ்டவர் 
மண்்டப நா்டக நடிகரான என.எம்.ஆர்.்டயஸ். இமே 
இயக்கியவர் ்டவர் மண்்டப இமசயமமப்பாளராக 
இருந்ே ்டபிள்யு,வோன எட்வின. ஆனால் அது 30 
நிமி்டஙகமள மட்டுதம  வக ாண்்ட ஒரு 
குறுந்திமரப்ப்டமாக இருந்ேோலும் “ஊமமப் 
ப்டமாக” அோவது பினனணிக் குரல்கள் அற்்ற 
திமரப்ப்டமாகவும் இருந்ேோல் அமே ஒரு முழு நீள 
திமரப்ப்டப் பட்டியலில் எவரும் தசர்ப்பதில்மல. 
ஆனால் அமேதய முேலாவது திமரப்ப்டமாக பதிவு 
வசய்பவர்களும் இருக்கதவ வசய்கி்றார்கள். அந்ே 
வமகயில் இலஙமகயின முேலாவது தபசும் 
திமரப்ப்டமாகவும் “க்டவுனு வபா்றந்துவ”மவத் 
ோன குறிப்பி்ட முடியும்.

1901இதலதய முேனமுேலாக இலஙமகயில் 
திமரப்ப்டம் ேனிப்பட்்ட ரீதியில் காண்பிக்கப்பட்்டது. 
அனம்றய ஆளுநர் வவஸ்ட் ரிஜ்தவ மற்றும் 
“இரண்்டாவது தபாவர் யுத்ே” மகதிகளுக்காகவும் 
காண்பிக்கப்பட்்ட குறுந்திமரப்ப்டம் அது. அேன 
பினனர் குறும் ஆவணப்ப்டஙகளாக தபாவர் யுத்ே 
வவற்றி பற்றியும் விக்த்டாரியா இராணியின 
மரணச்ச்டஙகு எனபமவ இலஙமகயில் வாழ்ந்ே 
பி ரி ட் டி ஷ க ா ர ர் க ளு க் க ா க 
காண்பிக்கப்பட்டிருக்கி்றது. அேன பினனர் 
சினிமாக்வகாட்்டமக அமமத்து “பயஸ்தகாப்” 
காட்டும் மும்ற அறிமுகமானது. 1903 இதலதய 
நிமலயான தியட்்டர் “மேன தியட்்டர்” தபரில் 
உருவாக்கப்பட்டு இந்திய திமரப்ப்டஙகள் 
திமரயி்டப்பட்்டது.

வகப்பிட்்டல் திதயட்்டரின உரிமமயாளர் 
அனம்றய பிரபல முஸ்லிம் வர்த்ேகரான எப்.
டீ.பாரூக். சிஙகளத் திமரப்ப்டவமானம்ற ேயாரிக்கும் 
தநாக்கில் பாம்தப மபனியர் பில்ம்ஸ் வகாம்பனி 
எனகி்ற ஒனம்ற 1938இல் உருவாக்கி ஷாந்ோ எனகி்ற 
வபயரில் ஒரு திமரப்ப்டத்மே உருவாக்கும் 
முயற்சியில் ஈடுபட்்டார். அத்திமரப்ப்டத்மே 
ஒளிப்பதிவு வசய்வேற்காக சிஙகள தமம்ட நா்டக 
நடிகர்கமள பம்பாய்க்கு அமழத்துச் வசல்லத் 
திட்்டமிட்டிருந்ோர். அேற்கிம்டயில் இரண்்டாம் 

உலகப் தபார் ஆரம்பித்து அந்ே முயற்சி மககூ்டாமல் 
தபாய்விட்்டது.

இலஙமகக்கான தபசும் திமரப்ப்டவமானம்ற 
உருவாக்கும் முயற்சியில் முேலாவது ஈடுபட்்டவர் 
யாழ்ப்பாணத்மேச் தசர்ந்ே எஸ்.துமரசிஙகம். 1940 
களின நடுப்பகுதியில் துமரசிஙகமும், வகாலின 
விதஜசூரியவும் அம்முயற்சிக்காக இந்தியாவுக்கு 
பயணித்ோர்கள் .  இந்தியாவில் பிரலமாக 
ஓடிக்வகாண்டிருந்ே வேலுஙகு திமரப்ப்டமான 
“மலலா மஜுனு” கமேமயத் ேழுவி “திவ்ய பிதரமய” 
எனகி்ற ஒரு திமரப்ப்டத்மேத் ேயாரிக்க முடிவு 
வசய்ேனர். அேற்காக ப்டக்குழுவு்டன வமட்ராஸ் 
பு்றப்பட்்டார். ப்டப்பிடிப்பு ந்டந்துவகாண்டிருந்ே 
தபாது இம்டநடுவில் நிதித்ேட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு 
அமனத்தும் ஸ்ேம்பிேமானது. ப்டக்குழுவினரும் 
சில நாட்களில் இலஙமக திரும்பிவிட்்டனர். 
அத்தோடு அந்ே முயற்சியும் நினறுதபானது. அது 
அப்தபாதே வவளிவந்திருந்ோல் அது ோன 
இலஙமகயின முேலாவது தபசும் சினிமாவாக 
இருந்திருக்கும். ஆனால் அது பினனர் 1948 இல் 
வவளியானது.

இேற்கிம்டயில் எஸ்.எம்.நாயகம், சாந்திகுமார் 
வசனவிரத்ன ஆகிதயார் இமணந்து சித்திரகலா 
மூவித்டான (Chitrakala Movietone) எனகி்ற திமரப்ப்ட 
கம்பனிவயானம்ற ஆரம்பித்ோர்கள். அேன மூலம் 
கண்டி மனனன “ஸ்ரீ விக்கிரம இராஜசிஙகன” 
அரசனின கமேமய திமரப்ப்டமாக்கும் முயற்சியில் 
இ்றஙகினார்கள். ஆனால் அேற்கான உத்தேச வசலவு 
அதிகமாக இருந்ேோல் அமேக் மகவிட்டு 
“அதசாகமாலா” எனகி்ற வரலாற்றுக் கமேமய 
திமரப்ப்டமாக்க முடிவு வசய்ோர். ஆனால் 
அ ே ற் க ான  ச ரி ய ான  திம ர க் கம ேமய 
உருவாக்குவேற்காக ஒரு தபாட்டிமய அறிவித்ோர். 
அேற்காக 500 ரூபா பரிசுத் வோமகயும் அறிவித்ோர்.

அந்ே தபாட்டியில் இறுதியில் சாந்திகுமார் 
வசனவிரத்ன எழுதிய திமரக்கமே ோன வவன்றது. 
அவர்களுக்கு 500 ரூபாமய வகாடுத்துவிட்டு 
திமரக்கமேமய வபறுவேற்கு எஸ்.எம்.நாயகம் 
முனவந்ேதபாதும் சாந்திகுமார் இறுதியில் 
உ்டனப்டவில்மல .  அக்கமேமய மவத்து 
திமரப்ப்டத்மே ேயாரிப்பதில் முரண்பட்்ட 
ச ா ந்திகுமார்  ‘ சி த்திரகலா  மூவித்டான ’ 
நிறுவனத்திலிருந்து விலகி சிதலான திதயட்்டர்ஸ் 
உரிமமயாளர் சிற்்றம்பலம் ஏ கார்டினமர சந்தித்து 
திமரப்ப்டத்மே உருவாக்கும் விருப்மபத் 
வேரிவித்ோர். அவரும் திமரப்ப்டத் ேயாரிப்பில் 
ஆர்வம் இருந்ேோல் உ்டனபட்்டார். சாந்திகுமாதர 
அத்திமரப்ப்டத்மே இயக்குவேற்கும் உ்டனபட்்டார்.

நாயகம் இேனால் தசாரவில்மல. அவர் பீ.
ஏ்டபிள்யு ஜயமானனமவ தேடி மினர்வா நா்டகக் 
கம்பனியின காரியாலயத்துக்குச் வசன்றார். 
இறுதியில் அவர் முடிவு வசய்ே கமே ோன “க்டவுனு 
வபா்றந்துவ”. இலஙமக முழுவதும் அப்தபாது 800 
ே்டமவகளுக்கும் தமல் தமம்டதயற்்றப்பட்்ட 
நா்டகக் கமே ோன அது. முேலில் இந்ே முயற்சிக்காக 
எந்ே சம்பளமும் இனறி ோன நடித்துத் ேருவோக 
ஜயமானன கூறினாலும், இது ஒரு வியாபாரம் 
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எனறும், இேற்காக முழு நா்டகக் குழுமவயும் 
இந்தியாவுக்கு அமழத்துச் வசல்ல தவண்டியிருக்கும் 
எனறும். அேற்காக முழு நா்டகக் கம்பனிக்கும் 25,000 
ரூபாமவ சம்பளமாகவும், தமலதிக வசலவுகமளயும் 
ோம் பார்த்துக் வகாள்வோகவும் தபசி முடித்ோர். 
அது மட்டுமனறி திமரயி்டலுக்குப் பினனர் 
கிம்டக்கும் இலாபத்தில் நூற்றுக்கு இரண்டு 
வீேத்மேயும் ேருவோக வாக்களித்ோர். ஜயமானன 
குழுவினர் முழுமமயாக உ்டனபட்டு 26.06.1946 
அனறு இந்தியாவுக்கு கப்பலில் பு்றப்பட்்டனர்.

மதுமர வஜமினி ஸ்டூடிதயாவில் ப்டமாக்கும் 
தவமலகள் ஆரம்பமாகின. நா்டகக் கமேமய 
திமரக்கமேயாக ஆக்கினார் பீ.ஏ.்டபிள்யு.
ஜயமானன. திமரப்ப்டத்மே தஜாதிஸ் சினஹாமவக் 

வகாண்டு ோன எஸ்.எம்.நாயகம் ேயாரித்ோர். 
ஒளிப்பதிமவ தக. பிரபாகர் வசய்ோர்.

தபர்சி ஜயமானன எனகி்ற தலக் ஹவுஸ் நிறுவன 
பத்திரிமகயாளர் முேலாவது திமரப்ப்டத்தின 
உருவாக்கத்மேப் பற்றி ஒரு கட்டுமரமய 
எழுதியிருந்ோர். அவர் சிஙகளத் திமரப்ப்டத்தின 
முேலாவது கோநாயகனான ஜயமானனவி்டம் 
கண்்ட தபட்டியில் ஒரு பகுதிமயயும் அக்கட்டுமரயில் 
பகிர்ந்திருந்ோர்.

மிகவும் சத்ேமாக சிரித்துக்வகாண்டு அந்ேக் 
கமேமய இப்படிக் கூறியிருக்கி்றார்.

“திமரப்ப்டம் பற்றிய எந்ே அறிவும் எஙகளுக்கு 
அப்தபாது இருக்கவில்மல. அமேப் பற்றி எஙகளுக்குச் 
வசால்லித் ேந்ேதுமில்மல. எனதவ தமம்டயின 
பினனணியில் வோஙகவிடும் திமரச்சீமலகமளயும், 
அலஙகாரப் வபாருட்கமளயும் கூ்ட இஙகிருந்து 
வகாண்டு வசனத்றாம். ஒரு நாள் எஙகமள அந்ே 
நா்டகத்மே வசய்து காட்டும் படி கூறினார்கள். அந்ே 
த ம ம ்ட யி ல்  ஆ ங க ா ங தக  ம ல ட் டு க ள் 
காணப்பட்்டோல் முேலில் நாஙகள் அஙதக 
ஒ ளி ப் ப தி வு  ந ்ட ந் து வ க ா ண் டி ரு ந் ே ா க 
நிமனத்துவிட்த்டாம். எனதவ அேற்கடுத்ே நாட்களில் 
திமரச்சீமலகமள எல்லாம் சுருட்டிக்வகாண்டு 

திரும்புவேற்கு ஆயத்ேமாக இருந்தோம்.”

“அேன பினனர் ோன அவர்கள் எஙகளுக்கு; 
‘இமே திமரக்கமேயாக்கி காட்சிகளாக பிரித்து, 
பிரித்து பகுதி பகுதியாகத் ோன ஒளிப்பதிவு 
வசய்யப்படும்’ எனறு வேளிவுபடுத்தினார்கள்.”

எனறு சிரிப்வபாலியு்டன கூறியிருக்கி்றார். 
இனறும் ஜயமானன இலஙமக சினிமாவின 
முனதனாடி எனறு அமழக்கப்படுகி்றார்.

அநசாகமாைாவுககு ந�ரந்த கதி
இேற்கிம்டயில் அதசாகமாலா திமரப்ப்டத்மே 

எடுப்பேற்காக சாந்திகுமார் வசனவிரத்னவும் 
இந்தியாமவ வசன்றம்டந்திருந்ோர். 1946 நவம்பரில் 
அவர் வமட்ராஸ் வசனட்ரல் ஸ்டூடிதயாவில் 
திமரப்ப்டப் பணிகமள ஆரம்பித்ோர். ஏற்வகனதவ 
சாந்திகுமார் இந்தியாவில் நாட்டியக் கமலமயப் 
பயின்றவர் .  அதுமட்டுமனறி ஸ்டூடிதயா 
தவமலகமளயும் அறிந்திருந்ேவர். அவர் தேசிய 
இமச, நா்டக மரமப அறிந்திருந்ேவர். அவர் அந்ே 
ஸ்டூடிதயாவின கமல இயக்குனராக இருந்ே டீ.ஆர்.
த க ாபுவு்டன இமணந்து அதசாகமாலா 
திமரப்ப்டத்மே இயக்கினார்.

அத்திமரப்ப்டத்துக்கு இமசயமமப்பாளராக 
முஹமட் ஹவுஸ் எனபவமர இமணத்துக்வகாண்்டார். 
்டபிள்யு.தீ.எல்பர்ட் வபதரரா (அமரதேவ) , 
வமாஹிதீன தபக் தபானத்றார் இத்திமரப்ப்டத்துக்கு 
ஊ்டாகத் ோன இமசக்களத்துக்குள் பிரதவசித்ோர்கள். 
சாந்திகுமார் வசனவிரத்ன அத்திமரப்ப்டத்தில் 
ோதன கோநாயகனாகவும் தவ்டதமற்று நடித்ோர். 
வஹர்பி வசனவிரத்ன, எமிலி திம்புலான, மமக்கல் 
சனனஸ் லியனதக, வோன எட்வர்ட் ஆகிதயார் 
நடித்திருந்ேனர்.

ஆரம்பத்தில் “திவ்ய பிதரமய” திமரப்ப்டத்மே 
உருவாக்குவேற்காக துமரசிஙகம் உள்ளிட்்ட 
குழுவினரின முயற்சி; அேன பிரோன பாத்திரத்தில் 
நடித்துக்வகாண்டிருந்ே ஈ.சீ.பீ.விதஜசிஙக ப்டத்தில் 
இருந்து நீஙகியோல் அப்பணிகள் இம்டநினறு 
தபானது. அேனால் அக்குழு அந்ே இம்டக்காலத்தில் 
இந்தியாவில் இருக்கும் காலத்திதலதய; அதில் 
நடிக்கவிருந்ே குழுவினமரப் பயனபடுத்தி “கிரஹ 
பிரதவசம்” எனகி்ற வேலுஙகு திமரப்ப்டத்மே “மன 
பிரயந்ே” எனகி்ற வபயரில் ்டப்பிங வசய்து 
வவளியிடும் பணியில் வவற்றி வபற்்றார்கள். அப்படி 
்டப்பிங வசய்யப்பட்டு வவளியி்டப்பட்்ட 
திமரப்ப்டம் 1947 தம மாேம் இலஙமகயில் 
திமரயி்டப்பட்்டது. அேன பினனர் துமரசிஙகம் 
புதிய நடிகர்கமளக் வகாண்டு மீண்டும் “திவ்ய 
பிதரமய” திமரப்ப்டத்மே ேயாரித்து முடித்ோலும் 
அது 1948 தம மாேம் ோன வவளிவந்ேது.

ஆரம்பத்திதலதய திமரப்ப்ட முயற்சிமயத் 
வோ்டஙகியிருந்ோலும் “திவ்ய பிதரமய” 
இ ப் தப ா ட் டி யி ல்  ே ா ம ே ம ம ்ட ந் ே ே ா ல் 
அதசாகமாலாவும், “க்டவுனு வபா்றந்துவ”வும் ோன; 
களத்தில் முேலாவது திமரப்ப்டம் எது எனபதில் 
தபாட்டியிட்்டன. இறுதியில் எஸ்.எம்.நாயகம் 
வவற்றிவபற்்றார். 1947 ஜனவரி 21 “க்டவுனு 



சிங்கள சினிமாத்து்் ் நடுங்காலமாக இநதியாவின் 
்யவிவலவய இருநதுவந்து. ் ்ாழில்நுட்பைத்து்் 
ஸ்டூடிவயா பின்னணி, இ்ச என அ்னத்துக்கும் 
இநதியாவுக்கு ் சன்று்ான் பைைத்்் முடித்துக் 

்காண்டுவந்ார்கள. பின்னணி இ்ச, இ்சக்கல்வ, 
பைைத்்்ாகுபபு கூை அங்வகவய வமற்்காளளபபைட்ை்ால் 
்மிழ்நாட்டிலிருந் பைாைகர்க்ளவய சிங்களத்தில் பைாை 

கற்பித்து பைாை்வத்்ார்கள.
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வபா்றந்துவ” திமரயி்டப்பட்்டது. அேற்குப் பின 
மூனறு மாேஙகள் கழிந்து ோன 1947 ஏப்ரல் 09 ஆம் 
திகதி அதசாகமாலா திமரக்கு வந்ேது. அது ோன 
இலஙமகயின இரண்்டாவது தபசும் ப்டம்.

“கடவுனு போைந்துவ”வின் பவறறி
“க்டவுனு வபா்றந்துவ” முேலாவது திமரப்ப்டமாக 

அறியப்பட்்டோல் அத் திமரப்ப்டத்தில் நடித்ே பலர் 
முேலாவது எனகி்ற வபருமமக்கு உள்ளானார்கள். 
ருக்மணி தேவி இலஙமகயின முேலாவது திமரப்ப்ட 
கோநாயகி எனறு அறியப்படுவமே நீஙகள் 
அறிவீர்கள்.

பி.ஏ.்டபிள்யூ. ஜயமானன, எடி ஜயமானன, 
ருக்மிணி தேவி, ஸ்்டானலி மல்லவாராச்சி, பீட்்டர் 
பீரிஸ், ஹியூதகா வபர்னாந்து, வபர்ட்ரம் வபர்னாந்து, 
மரியம் ஜயமானன (குழந்மே நடிமக), ்டபிள்யூ. 
பாலசூரிய, தஜ.ஏ.பீ. தஜா ஜயமானன, திதமாதியஸ் 
வபதரரா, விசித்டார் வபானதசகா ஆகிதயார் 
முக்கிய தவ்டஙகளில் நடிக்கத் தேர்ந்வேடுக்கப்பட்்ட 
தபாதிலும், சிமக அலஙகாரன தவ்டத்தில் நடித்ே 
எடி யாப்பா, குறுகிய கால விடுப்பில் இலஙமக 
வசனறு மீண்டும் திரும்ப முடியாமல் தபாய்விட்்டது. 
அவரின தவ்டத்தில்; பா்டல் இயற்்றவவன அமழத்துச் 
வசல்லப்பட்்ட நடிப்மபப் பற்றி எந்ே அனுபவமுமற்்ற 
ஹியூதகா மாஸ்்டர் அந்ேப் பாத்திரத்தில் நடிக்க 
மவக்கப்பட்்டார்.

12 பா்டல்கள் இ்டம்வபற்றிருந்ேன. அதில் ஆறு 
பா்டல்கமள ருக்மணி தேவிதய பாடியிருக்கி்றார். 
வமாத்ேம் மூனத்ற மாேஙகளில் ேயாரான 
திமரப்ப்டம். இத்திமரப்ப்டத்தின பல பா்டல்கள் 
அனம்றய இந்திப் பா்டல்களின வமட்ம்டப் 
பிரதிபண்ணிதய உருவாக்கப்பட்டிருந்ேன.

திமரப்ப்டத்திற்கு ஆர். நாரயண ஐயர் 
இமசயமமத்திருந்ோர். அவருக்கு உேவியாளராக 
ஆர்.முத்துசாமி பணியாற்றினார். (ஆர்.முத்துசாமி 
அப்சராஸ் இமசக்குழுவின ேமலவர் தமாகனராஜின 
ேகப்பனாவார் . )  ஆர் .முத்துசாமி பினனர் 
இலஙமகயில் வவளியான பல சிஙகளத் 
திமரப்ப்டஙகளுக்கு இமசயமமத்ோர்.

இந்ேத் திமரப்ப்டத்தின முேலாவது காட்சி 
வகாட்்டாஞதசமன கிஙஸ்லி தியட்்டரில் 
காண்பிக்கப்பட்்டதபாது அனம்றய காணி 
அமமச்சராகவும் பிற்காலத்தில் இலஙமகயின 
முேலாவது பிரேமராகவும் ஆன டீ.எஸ்.

தசனநாயக்கவின ேமலமமயில் பல முக்கிய 
பிரமுகர்கள் கலந்துவகாண்்டார்கள்.

கிஙஸ்லி திதயட்்டரில் அப்தபாது 127 நாட்கள் 
ஓடியது. அதுதபால ஜிந்துப்பிட்டி த்டாக்கீஸ் 
(பிற்காலத்தில் முருகன தியட்்டர் எனறு வபயர் 
மாற்்றம் வபற்்றது) தியட்்டரில் 42 நாட்கள் 
ஓடியிருக்கி்றது. மமலன தியட்்டரில் 28 நாளும், 
மருோமன நியூ ஒலிம்பியா மற்றும் நாவ்டஙகிலும் 
அப்தபாது இருந்ே பல தியட்்டர்களிலும் 
காண்பிக்கப்பட்டிருக்கி்றது.

இனத்துவ ோகுோட்டுககுள்...
சிஙகள சினிமாத்தும்ற வநடுஙகாலமாக 

இந்தியாவின ேயவிதலதய இருந்துவந்ேது. 
வோழில்நுட்பத்தும்ற ஸ்டூடிதயா பினனணி, இமச 
என அமனத்துக்கும் இந்தியாவுக்கு வசனறுோன 
ப்டத்மே முடித்துக் வகாண்டுவந்ோர்கள். பினனணி 
இமச, இமசக்கலமவ, ப்டத்வோகுப்பு கூ்ட 
அ ங தக த ய  த ம ற் வக ா ள் ள ப் ப ட் ்ட ே ா ல் 
ேமிழ்நாட்டிலிருந்ே பா்டகர்கமளதய சிஙகளத்தில் 
பா்ட கற்பித்து பா்டமவத்ோர்கள்.

முேலாவது திமரப்ப்டம் தோனறி முேல் 9 
வரு்டஙகள் இந்தியாவில் ேஙகியிருந்ே சிஙகள 
சினிமாத்தும்றயின தபாக்மக மாற்றினார் சமீபத்தில் 
மம்றந்ே வலஸ்்டர் தஜம்ஸ் பீரிஸ். 1956 இல் அவர் 
இயக்கிய “தரகாவ” எனகி்ற திமரப்ப்டத்தின மூலம் 
ோன முேன மும்றயாக இந்திய ஸ்டூடிதயாமவ 
விட்டு விலகி இலஙமகக்கான சுதேசிய திமரப்ப்டம் 
உருவாக்கப்பட்்டது. 1956 எனபது “சுதேசியம்” 
எனகி்ற தபரில் நிகழ்ந்ே இனத்துவ- மேத்துவஅரசியல் 
மாற்்றஙகமள இந்ே இ்டத்தில் வபாருத்திப் பாருஙகள்.

ஏற்வகனதவ இலஙமகயின திமரயரஙகுகளில் 
ஆக்கிரமித்திருந்ே ேமிழ், இந்தி திமரப்ப்டஙகளால் 
கவரப்பட்டிருந்ே நிமலயில் வேனனிந்தியாவில் 
ேயாரான சிஙகளத் திமரப்ப்டஙகள் சிஙகள 
மக்களின இரசமனயிலிருந்து அந்நியமாக 
இருக்கவில்மல. ஆனால் காலப்தபாக்கில் அவர்கள் 
ேமது சுயத்மே அஙகு காணவில்மல எனபமே 
உணரத் வோ்டஙகினார்கள். ேமது பண்பாட்டிலிருந்து 
விலகியிருப்பமே கண்டுவகாண்்டார்கள். அப்தபாது 
அவர்கள் ஆஙகிதலயர்களி்டம் இருந்து 
சுேந்திரத்மேயும் அம்டந்திருந்ோர்கள். ேமக்கான 
சிஙகள அரமச நிறுவிக்வகாண்்ட சிஙகள சமூகம் 
ேமது கமல - பண்பாட்டு அம்சஙகமள 
மீள்கண்டுபிடிப்புக்கும், மீளுருவாக்கத்துக்கும் 
உள்ளாக்கினார்கள். சிஙகள சினிமாத்தும்ற 
நிமிர்வேற்கு சிஙகள வபௌத்ே அரச கட்்டமமப்பு 
அனுசரமணயாக இருந்ேது. அது உள் நாட்டில் 
ேமிழ் திமரப்ப்டத்தும்றவயானறின தேமவமயயும் 
கண்டுவகாள்ளவில்மல. சுதேசிய சினிமாத்தும்ற 
எனபது சிஙகள சினிமாத்தும்ற ோன எனகி்ற 
மனநிமல சர்வ சாோரணமாக குடியிருந்ேது.

மறுபு்றம் சிஙகள சினிமாமவப் தபாலதவ ேமிழ் 
சினிமாத்தும்றக்கான முயற்சியும் இராட்சே இந்திய 
சி னி ம ா த் து ம ்ற யி ன  உ ற் ப த் தி ய ா ல் 
விழுஙகப்பட்டுக்வகாண்டிருந்ேது. உள்நாட்டு 
உற்பத்திச் வசலமவக் கருத்திற்வகாள்ளும்தபாது 



ஈழத்து ் மிழ் சினிமாவுக்கான வ்்வ்ய உணர்ந்வபைாது 
்மிழர் ் ரபபில் அ்ற்கான பைலமும், வளமும், 

அனுசர்ணயும் இருக்கவில்்ல. இலங்்கயின் 
மு்லாவது சிங்கள சினிமா்வ ் யாரித்்வர் ் மிழர் 
என்பைதுவபைால மு்லாவது ் மிழ்பபைைத்்் கிவ்ஷன் 

்ஜயமான்ன என்கி் சிங்களவர் ஒருவவர இயக்கினார்.
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சந்மேயில் ஏற்வகனதவ விற்பமனக்கு வி்டப்பட்்ட 
இந்தியத் திமரப்ப்டஙகமள திமரயிடுவது 
எளிமமயாகவும், இலாபகரமாகவும் இருந்ேது. 
70களில் சிறிமா அரசாஙகத்ோல் இந்தியத் 
திமரப்ப்டஙகளுக்கு விதிக்கப்பட்்ட கட்டுப்பாடுகள் 
ோன ஈழத்து ேமிழ் சினிமா கூ்ட சற்றுத் ேமலநிமிர 
வ ா ய் ப் பு க ம ள த்  தி ்ற ந் ே ன .  சி ங க ள த் 
திமரப்ப்டஙகளுக்கும் ோன.

ஈழத்து ேமிழ் சினிமாவுக்கான தேமவமய 
உணர்ந்ேதபாது ேமிழர் ேரப்பில் அேற்கான பலமும், 
வளமும், அனுசரமணயும் இருக்கவில்மல. 
இலஙமகயின முேலாவது சிஙகள சினிமாமவ 
ேயாரித்ேவர் ேமிழர் எனபதுதபால முேலாவது 
ேமிழ்ப்ப்டத்மே கித்றஷன வஜயமானன எனகி்ற 
சிஙகளவர் ஒருவதர இயக்கினார். 1947 இல் 
வவளியான “வசஙகவுனு பிலிதுரு” (மம்றந்திருக்கும் 
விம்ட) , எனகி்ற அந்ே திமரப்ப்டம் ேமிழ் 
வமாழிமாற்று திமரப்ப்டமாக “குசுமலோ” எனகி்ற 
வபயரில் 1951இல் வவளியானது. வமாழிமாற்று 

இருக்கவில்மல. “இலஙமக சினிமா” எனபது 
இனறும் “சிஙகள சினிமா” எனகி்ற கருதுதகாள் ோன 
நிறுவப்பட்டுள்ளது எனபமே வசால்லித் 
வேரியதவண்டியதில்மல.

இந்ே இ்டத்தில் சுதேசிய சினிமாவின 75 வது 
ஆண்ம்ட முனனிட்டு பிரபல சினிமா கமலஞர் 
ஜாக்சன அனரனி தலக்ஹவுஸ் பத்திரிமகயான 
“சரசவிய” பத்திரிமகக்கு வழஙகிய தபட்டியில் 
கூ்றப்பட்்ட வி்டயஙகள் கவனிக்கத்ேக்கது.

“சிறிதசன விமலவீர ‘வபாடிபுோ’ (சினன மகன) 
எனகி்ற திமரப்ப்டத்மே உருவாக்குவேற்காக 
பு ்ற க் தக ாட்ம்ட  அ ர ச ம ர த் ேடியில்  ஒரு 
வபட்டிக்கம்டவயானம்றப் தபால வசய்து அதில் 
“சிஙகள நாட்டில் சிஙகளவர்களால் உருவாக்கப்படும் 
முேலாவது திமரப்ப்டத்துக்கு உேவி வசய்யுஙகள்” 
எனறு ஒரு போமகமய வோஙக விட்டிருந்ோர். 
தேமவயான பணத்மே பத்து ரூபா பஙகுகமளயும் 
வி ற் பமனயின  மூலமும்  த ச க ரி த் ே ா ர் . 
வபருமளவாதனாரின பஙகளிப்பு்டன ோராளமாக 
நிதி கிம்டத்ேது.

இலஙமகயில் அத்திமரப்ப்டம் வபரும் புவளாக் 
பஸ்்டர் ஆனது. வர்த்ேக ரீதியில் வபரும் இலாபத்மே 
ஈட்டித் ேந்ே ப்டம் அது. அவர் பஙகுோரர்களுக்கு 
இலாபத்மே பிரித்துக் வகாடுக்க முற்பட்்டதவமள 
அவர்கள் அமனவரும் ஒரு திமரயரஙமக அமமக்க 
அந்ேப் பணத்மே பயனபடுத்தும்படி ஏதகாமானோக 
அறிவித்ோர்கள். சிறிதசன கிரிபத்வகா்ட நகரில் 
“நவஜீவன” எனகி்ற ஒரு திமரயரஙமக அமமத்ோர். 
இந்திய கம்பனிகளின அதிகாரத்தில் ோன அப்தபாது 
சினிமாத்தும்ற இருந்ேது. அந்ேக் கம்பனிகள் 
இ ே ன ா ல்  வ வ கு ண் வ்ட ழு ந் து  ே ா க் க த் 
வோ்டஙகினார்கள். சிறிதசனவின பம்டப்புகமள 
அவர்களின திமரயரஙகுகளில் காண்பிக்க 
அனுமதிக்கவில்மல. அவர் ேனிமமபடுத்ேப்பட்்டதில் 
தோற்றுப்தபானார். அரச ஆேரவும் அவருக்கு 
இருக்கவில்மல. அந்ே இந்திய கம்பனிகளில் 
பஙகுோரர்களாக தசனநாயக்கமார்களும் 
இருந்ோர்கள். அேனால் வபரும் பணக்கார 
வசல்வந்ேர்களின ஆேரவு அந்ே சினிமா 
கம்பனிகளுக்கு இருந்ேது.

இந்ே தநரத்தில் ோன இலஙமகயில் சினிமா 
நடிகர் சஙகஙகள் எல்லாம் உருவானது. அவர்கள் 
இந்தியக் கம்பனிகமள எதிர்க்கத் வோ்டஙகினார்கள். 
காமினி வபானதசகா தபானத்றார் இந்ே வி்டயத்தில் 
இனவாேமாக ந்டந்துவகாள்ளாது புரிந்துணர்வு்டன 
விட்டுக்வகாடுத்து வசல்ல தவண்டும் என்றார்.

எனதவ இதில் அரசியல் புமேந்திருந்ேது. இது 
எப்தபர்பட்்ட விமளவுகமள ஏற்படுத்தியது 
என்றால், எனது நிமனவில் 60களில் ராகம நியுவஜம் 
திமரயரஙகில் எம்.ஜி.ஆரின ப்டத்மே திமரயிட்்ட 
தவமள சாணி எறிந்ோர்கள். கட் அவுட்டுக்கு ோர் 
பூசினார்கள். அப்தபாது இந்திய திராவி்ட 
முனதனற்்றக் கழகத்தின கருத்துக்களு்டன இலஙமக 
ேமிழ் தபாராட்்டஙககமள ஊக்குவிக்கும் 
சினிமாக்கள் வவளியாகியது இேற்குக் காரணம்...”

-பதைாடரும்

எனபோல் அமே முேலாவது ேமிழ் திமரப்ப்டமாக 
பலர் ஏற்றுக்வகாள்வதில்மல. ஆனால் அறிஞர் 
அண்ணா எழுதிய “தவமலக்காரி” நாவமலத் ேழுவி 
“சமுோயம்” எனகி்ற வபயரில் 1962இல் வவளிவந்ே 
திமரப்ப்டத்மேதய இலஙமகயில் வவளியான முேல் 
ேமிழ் திமரப்ப்டமாக வகாள்ளப்படுகி்றது. அமே 
இயக்கியவரும் வஹனறி சந்திரவனச எனகி்ற 
சிஙகளவர் ோன.

சுேந்திரத்துக்கு முனனர் சிஙகளத்திமரப்ப்டத்தும்ற 
வேனனிந்திய ேமிழ் திமரப்ப்டத்தும்றயில் 
ே ங கி யி ரு ந் ே து  த ப ா ல  பி ற் க ா ல த் தி ல் 
சுேந்திரமம்டந்ேேன பினனர் ேமிழ் திமரப்ப்ட 
உருவாக்கத்துக்கும், வளர்ச்சிக்கும் சிஙகள 
சினிமாத்தும்றயில் ேஙகிருக்கும் நிமல ஏற்பட்்டது. 
ேமிழ், முஸ்லிம் கமலஞர்கள் ஈழத்து சினிமாவில் 
வபரும்பஙகு வகித்ே தபாதும் ஈழத்து திமரப்ப்டஙகள் 
எதுவும் சிஙகளத் திமரப்ப்டத்தும்றயினரின 
ேயவினறி வவளிவரவில்மலவயனத்ற கூ்ற முடியும்.

இனப்பிரச்சிமன கூர்மமவபற்று ேமிழர் கமலகள், 
பண்பாட்டு வவளிப்பாடுகள் நசுக்கப்பட்டு 
காணாமால் ஆக்கப்பட்்டேன வரிமசயில் முக்கிய 
இ்டத்மே ஈழத்து சினிமா அம்டந்ேது. அேன 
மீளுருவாக்கத்துக்கு எந்ே நாதியும் இல்லாமல் 
தபானதபாது அமே ஒரு வபாருட்்டாக கருதுவேற்கு 
சிஙகளத் திமரப்ப்டத்தும்றதயா, அரதசா ேயாராக 



‘காகரகச சிறகினிபை’ மாத இதழுககு 
அனுப்ேப்ேடும் கட்டுரை / சிறுகரத / 
கவிரத / நூல் அறிமுகம் /  நூல் 
மதிப்புரைகர்ள ஒவ்கவாரு மாதமும் 

15ஆம் பததிககுள் மின்ைஞ�ல் முகவரிககு 
அனுப்பி ரவககும்ேடி பகட்டுக 

ககாள்்ளப்ேடுகிறது.
-ஆசிரியர்

கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

ஏப
்ரல்
 2
02
2

66

மார்ச் மாே காக்மக இேழில் வவளிவந்திருக்கும் 
பழனிதுமரயின கட்டுமர , இனம்றய சூழலில் 
மிகவும் தேமவயான கருத்மே முனமவக்கி்றது. 
அரசியல் தகாட்பாடுகளாக இருந்ேதுதபாய், 
சந்மேகள் ஆக மாறி இருக்கி்றது. இனம்றய கட்சி 
அரசியலில் இருந்து ஒரு புதிய அரசியல் 
உருவாக்கப்ப்ட தவண்டிய சூழலுக்கு சமூகம் ேள்ளப் 
பட்டுள்ளது எனபமே மிகத் வேளிவாக 
முனமவத்திருக்கி்றது.

புதியமாதைவி, மும்்�

�ழனிதுமரயின கட்டுமர காலத்தின அவசியம்.

தீனதையாளன் / பசால்லாககியன், கனடா

மார்ச் மாே காக்மக இேழில் தோழர் பஞசாஙகம் 
கவிமே மிகவும் ேனித்துவமானது. . .  அது 
விழிப்புணர்வின ஒரு தி்றப்பு... முடித்ே விேம் 
கவிமேமய புதிய பரிணாமத்திற்கு வசலுத்தும் 
சாவியாக உள்ளது... அழகிய முனமாதிரி நவீனத்துவம் 
அேன உயிர்பிமசயும் த்வனி எனக்குள் வபரிய 
பாதிப்மப ஏற்படுத்திவிட்்டது...

தைஞ்ச தைேசி

இந்ே இேழும் வவகு சி்றப்பு. மணிப்பால் அருள் 
அமுேனின முயற்சி பாராட்டுக்குரியது. முமல 
கும்றத்ேல் கட்டுமரயில் தகரளாவில் உள்ள 
முமலக்குறிச்சியில் வநஞவசலி உண்மமயில் அறுத்து 
வகாடுத்ே வரலாம்ற குறிப்பிட்டிருக்கலாம் வரிக் 
வகாடுமம.. அது உண்மம வரலாறு சிறுகமேகள் 
நிம்றய உள்ளது. மகிழ்ச்சி. கம்டசி பக்கக் கவிமே 
மாவபரும் உண்மம. ஒரு காலத்தில் நாஙகளும் 
வராம்ப சிரமப்பட்டிருக்தகாம். பனறிதயாவ்டல்லாம் 
தபாரா்டனும். வமாத்ேத்தில் வவகு சி்றப்பு.

மு்னேர். இராசேஸ்ேரி. மது்ர.

குரலற்்றவர்களின குரலாய் ஒலித்ே ேமலயஙகம் 
வோ்டஙகி, உம்டயரசியல் வோ்டஙகி, ேமல 
வகாய்ேல் வமர தீவிரவாேத்மே தி்றனாய்ந்து, 
உள்ளாட்சித் தேர்ேல்கள் முழுமமயாகி முடிந்ே 
சமயம், கிராமத்து மக்களின வபாறுப்பில் கிராமஙகள் 
இருக்க தவண்டும் எனறு அறிவுறுத்தி, மணிப்பால் 
பல்கமல சித்ேமருத்துவ படிப்பு முேல் ஓமலச் 
சுவடிகளில் உள்ள சித்ே  மருத்துவத்மே 
நூலாக்கதவண்டுவமன பாரம்பரியத்மே பாதுகாக்க 
வலியுறுத்தி, மாநில பட்வஜட் ேயாராகும்தபாது 
அேற்கான வழிகாட்டியாக மத்திய பட்வஜட்ம்ட 
அலசி, பள்ளி, கல்லூரி இறுதியாண்டு தேர்வுகள் 
கமளக்கட்டும் மாேத்தில், காக்மக மார்ச் இேழும் 
ஒரு பா்டநூலானது.

அ. யாழினி �ர்ேதைம், பசன்்ன - 78

மார்ச் 2022 இேழ் படித்தேன. வாழ்நிமலயிலும் 
வபாருளாோர நிமலயிலும் கிராமஙகளிலுள்ள 
ஆதிக்கச் சாதியினமர அண்டிப் பிமழக்கி்ற, 
ஆனால் குடிமமச் சமூகத்திற்கு உேவியாக நிற்கி்ற 
வண்ணார் நாவிேர், குயவர், ேச்சர், வகால்லர், 
ஒட்்டர் உள்ளிட்த்டாருக்காக குரல் வகாடுத்து, அரசு 
அவர்களின சமூக தமனமமக்காக முனமக 
வகாடுக்க தவண்டும் என்ற ேமலயஙகக் கட்டுமர 
அருமம! கிராமத்து மக்களின வபாறுப்பில் 
கிராமஙகள் இருக்க தவண்டும் என்ற க. பழனித்துமர 
அவர்களின கட்டுமர சீரிய சிந்ேமனக்கும் அரசின 
ஆக்கப்பூர்வமான முடிவிற்கும் உரியது.

ப�ான். இளசேறசகா, மணோளர் ெகர்

மார்ச் 2022 மாே காக்மகயில் ்டாக்்டர் அருள் 
அமுேன பக்கம் 56-இல் உள்ள கட்டுமரமயப் 
படித்தேன. அவர் கூட்டு மருத்துவ மும்றயில் 
சிகிச்மச அளிக்க தவண்டும் என்ற நல்ல 
எண்ணத்து்டன அயராது உமழப்போக உள்ளது. 
அவர் பணி சி்றக்க என நல்வாழ்த்துக்கள். காக்மக 
மாோ மாேம் 2 அல்லது 3ஆம் தேதியில் வந்து 
விடுகி்றது. ஆசிரியருக்கும் அவருக்குத் துமணயாக 
உள்ள அனபர்களுக்கும் நனறி. ஊர் மக்கள் 
அமனவரும் தசர்ந்து தேமர இழுக்க தவண்டும். 
அல்லது தூக்க தவண்டும். வளர்க காக்மகயின பணி.

 சக. சூரப�ன், காட்டுபபுததூர்
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திரு. மு. மீனாட்சிசுந்தரம் 

அய்யன் 
திருவள்ளுவர் விருது

2022

திரு. நாஞ்சில் சம்்பத்

பே்ரறிஞர் அண்ணா 
விருது
2021

புலவர் சசந்தலல ச�ௌ்தமன்

ேணாபவந்தர் 
ேணா்ரதி்தணாசன் விருது

2021

திரு. சூர்்ா சசவி்ர்

சசணால்லின் சசல்வர் 
விருது
2021

திரு. சநல்லல �ண்ணன்

இளஙபகணா அடிகள் 
விருது 
2021

திரு. சுகி. சிவம்

மலைமலை்யடிகளணார் 
விருது
2021

முலனவர் வ. ்தனலட்சுமி

மு்தைலமசசர் 
கணினித்தமிழ் விருது

2021

திரு. �. திருநாவுக�ரசு

்தநல்த சேரி்யணார் 
விருது
2021

முலனவர் குமரி அனந்தன்

சேருந்தலைவர் 
கணாம்ரணாசர் விருது

2021

முலனவர் ம.இராசசநதிரன்

முத்தமிழ்க் கணாவைர் 
கி.ஆ.சே.விசுவநணா்தம் 

விருது
2021

திரு. அ.சு. ்பன்னீர் சசல்வன்

ஜி.யு. பேணாப விருது 
2021

முலனவர் கு. அரசசநதிரன்

ப்தவபந்யப ேணாவணா்ர் 
விருது
2021

முலனவர் இரா. சஞ்சீவிரா்ர்

அருடசேருஞ் பசணாதி 
வள்ளைணார் விருது

2021

உயிர்லம

சி.ேணா. ஆதித்தனணார் 
திஙகளி்தழ் விருது

2021

நீதி்ரசர் சநதுரு

அண்ல் அம்பேதகர்
விருது
2021

திரு. ்பாரதி கிருஷ்ணகுமார்

மகணாகவி ேணா்ரதி்யணார் 
விருது
2021

திருமதி ்பாரதி ்பாஸ�ர்

கம்ேர் விருது
2021

திரு. நா.மம்மது

உமறுபபுைவர் விருது
2021

திரு. மதுககூர் இராமலிங�ம்

சிஙகணா்ரபவைர் விருது
2021

திரு. ஞான அலாய்சி்ஸ

அப்யணாததி்தணாசப 
ேணடி்தர் விருது

2021

மசலசி்த் ்தமிழ் 
எழுத்்தாளர் சங�ம், 

மசலசி்ா

்தமிழ்த்தணாய விருது- 2021

தமிழ்நாடு அரசின் விருது பெற்றவர்களுக்குக் ‘்கநாக்்்க’யின்  வநாழத்து்கள்!
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