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பேராசிரியர் க. ேஞ்ாஙகம்
எழுதிய

2

புதிது புதிதாய்த் ததடி வாசிக்க விரும்பும் வாசிப்ாளர்களுககும்
தமது வாசிப்னு்வத்்த திறனாய்வு த�ாககில் வவளிப்டுத்தத் துடிககும் 
புதிய ஆய்வாளர்களுககுமான ஒரு ் ்கவவளிச்சம்.

வவளியீடு

பதிபபகைம்

விலை 
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காக்க கரவா க்ரந்துண்ணும்

இறக்கை: 11 இறகு: 5

திருவள்ளுவராண்டு 2053

்வகைாசி
மே 2022

ஆசிரியர்
வி. முத்தையா

9841457503

ப�ாறுப�ாசிரியர்
க. சந்திரசசகரன்

9715146652

ஆசிரியர் குழு
இரா. எட்வின்

முகிலன்
அமரந்ததைா

கசன்

பதைாடகக கால பெறியாளர்கள்
கி. பி. அரவிந்தைன்
வீர. சந்தைானம்

பெறியாளர்கள்
டிராட்ஸ்கி மருது
க. �ஞசாஙகம்

சக. எம். சேணுசகா�ால்

புலம்ப�யர் ொடுகளுககான
பதைாடர்புககு:

கனடா:
மான்சிங

T. Rajahmansinghe
aharaj34@yahoo.ca

ஐசராப�ா:
க. முகுந்தைன்
K. Mukunthan

kmukunthan@gmail. com

கைாக்கையில் வவளியாகும் 
கை்ை, கைவி்ை ேற்றும் 

கைட்டு்ரகைளின் கைருத்துகைள், 
எழுத்ைாளரகைளின் கைருத்ைாகும். 
கைாக்கையின் கைருத்ைாகைாது.

ரு நாட்டில் இனவாதமும் ம�ாழிவாதமும் 
தலைதூக்கினால் அநத நாடு எப்படிச் 
சீரழியும் என்பதற்கு இப்்பாலதய 
சான்ாவண�ாக நிற்கி்து இைஙலக.

ஒ்ரம�ாழி, ஒ்ர�தம், ஒ்ரநாடு என்பமதல்ைாம் 
கூடிவாழும் �க்கலைப பிரிப்பதற்கான பிரிவிலன 
முழக்கம் �ட்டு�ல்ை; ஒட்டும�ாதத நாட்லடையும் 
சீரழிப்பதற்கான முழக்கமும் அதுதான என்பலதயும் 
உணர்ததிநிற்கி்து இைஙலக.

மசாநத �ண்ணி்ை்ய தமிழர்களுக்கு முதலில் 
ம�ாழி �றுக்கப்பட்டைது. கல்வி �றுக்கப்பட்டைது; 
பினனர் ்வலைவாய்பபு �றுக்கப்பட்டைது; 
அதனமூைம் வாழும் உரில�யும் �றுக்கப்பட்டைது. 
வாழும் உரில�்ய ்பறி்்பானதற்குப பி்கு இநத 
உயிர் இருநதாமைனன, ் ்பானாமைனன எனறுதான 
தமிழ் இலைஞர்கள் ஆயுததலதக் லகயிமைடுததார்கள். 
ஆனால், தமிழ்�க்களின உரில�ப்்பாருக்கு 
உதவுவதாகச் மசால்லி நட்புக்கரம் நீட்டிய 
உைகநாடுகள் அதனதன ்பாதுகாபபுக்்கற்் வலகயில் 
காய்கலை நகர்ததி தமிழ் �க்களின விடுதலைப 
்்பாராட்டைதலதச் சிலதததுச் மசயலிழக்கச்மசய்தன.

கால்நூற்்ாண்டுக் காைததுக்கும் ்�ைாகப 
்்பாரும் அழிவும் நிகழ்நத அநத �ண்ணில் கல்வி, 
சுகாதாரம், அடிப்பலடை வசதிகள், உற்்பததிபம்பருக்கம் 

இலங்கைக்குத் தே்ை 
நலல அரசியல ே்ல்ை

ஒ

அந்த மே துயரத்்த!

ேறக்க முடியவில்லை.
இன்னும்...
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உள்ளிட்டை எநத ஒரு �றுகட்டு�ானததிலும் 
இைஙலக அரசு முலனபபுக்காட்டைவில்லை.

்்பார் முடிவுக்கு வநதபி்கும் ்்பரழிவுக்கு 
உள்ைான தமிழ் நிைப்பரபபில் எஞ்சியிருக்கி் 
தமிழ்�க்கலை அரசும் அதன எடுபிடியாய் 
இருக்கும்  இர ாணுவமும் நிம்�தியாய் 
வ ா ழ வி டை வி ல் லை .  த மி ழ ர் க ளி ன 
நிைஙகளிமைல்ைாம் இராணுவம் ்்பாய் 
உட்கார்நதுமகாண்டைது. நாட்டின ம�ாதத 
�க்களுக்கும் ் தலவயான உணவுபம்பாருட்கலை 
உற்்பததி மசய்துதநத வடைகிழக்கு �க்கள் 
முடைக்கப்பட்டைார்கள்.

தீவிரவாதததுக்மகதிரான ்்பார் எனறு 
மசால்லிவநத இைஙலகயின சூழ்ச்சி வலையில் 
சிக்கி ஏ�ாநத உைகநாடுகள் எல்ைாம் இைஙலக 
ஒரு நம்்பததகுநத கூட்டைாளி அல்ை என்பலத 
உணர்நது விைகிநிற்கின்ன.

‘ � க் க ளி ல்  ச ரி ்ப ா தி ய ா ய்  நி ற் கு ம் 
இராணுவததுக்குத தீனி்்பாடை்வ இைஙலகயின 
கணிச�ான வருவாய் ்தலவயாயிருக்கி்து. 
யுததகாைதலதவிடைவும் மிக அதிக அைவிைான 
மசைவினதலதத தமிழர் வாழும் ்பகுதியில் உள்ை 
இராணுவததினருக்காகச் மசைவிட்டுவருவதாகச்’ 
மசால்கி்ார்கள் அரசியல் ்பார்லவயாைர்கள்.

எல்ைாம் ்சர்நது இனறு நாட்லடை்ய 
க ா வு ம க ா டு க் கு ம்  அ வ ை த து க் கு ள் 
தள்ைப்பட்டிருக்கி்து இைஙலக.

கட்டுக்கடைஙகாத விலைவாசி உயர்வு; வாஙகும் 
சக்திலய இழநதுவிட்டை �க்கள்; குழநலதகள்கூடைப 
்பட்டினி கிடைக்கும் அவைம்; அரிசி, ்பால், 
எரிம்பாருள் உள்ளிட்டை இனறியல�யாத 
ம்பாருள்களின ்தலவகளுக்்க வரிலசகட்டி 
நினறும் வாஙக முடியாத துயரம் எனச் 
ம ச ா ல் மை ா ண ா த  து ன ்ப த தி ல் 
அலடை்பட்டுக்கிடைக்கி்ார்கள் இைஙலக �க்கள்.

ம்பாருைாதாரததலடை என்ால் எனன; 
்்பார்முற்றுலக என்ால் எனன; அரசு என்ால் 
எனன; அரசாஙகம் என்ால் எனன; இராணுவம் 
என்பது எனன; என்பலதமயல்ைாம் அதிதீவிரச் 
சிஙகை �தவாதிகளும் ம�ாழி, இனவாதிகளும் 
உணரத மதாடைஙகிஇருப்பார்கள்.

இவவைவு மநருக்கடியான சூழலில் இைஙலக 
்பாதுகாக்கப்படை ்வண்டும�ன்ால் அது தமிழ் 
�க்களுக்கான ம�ாழி, இன ச�ததுவததில்தான 
தஙகி இருக்கி்து என்பலத உைகநாடுகள் 
புரிநதுமகாண்டிருக்கின்ன .  இைஙலக 
அரசியல்வாதிகள் புரிநதும் புரியாதது்்பாை 
அரசியல் மசய்துமகாண்டிருக்கி்ார்கள். 
இைஙலகக்கு இப்்பாது ் தலவ நல்ை நம்்பக�ான 
அரசியல் தலைல�.
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இைஙலக இனல்க்கு அதன அரசியல், சமூக 
வரைாற்றி்ை்யக் கடும் ம்பாருைாதார வீழ்ச்சிலயச் 
சநதிததுக் மகாண்டுள்ைது. இைஙலகலய சிஙகபபூர் 
்்பாை மகாண்டுவரும் சாை�னலடைஸ் ்பண்டைார 
நாயகவின கனவு ஒனறு இருநதது. ஆனால் இனறு 
அதலன நிலனததுக் கூடை ்பார்க்க முடியாத 
வலகயில் ம்பாருைாதார வீழ்ச்சி ஒட்டும�ாததச் 
சமூகதலத்ய ்தக்க  �லடையச் மசய்து 
மகாண்டுள்ைது.

உணவுப ம்பாருட்களின விலை்யற்்ம் உணவு 
சார்  மதாழில்கலையும் ,  ம்பட்்ராலியப 
ம்பாருட்களின தட்டுப்பாடு ்்பாக்குவரதலதயும் 
முற்றிலும் சீர் குலைததிருக்கி்து. �க்கள் அன்ாடைப 
ம்பாருட்களுக்கு வரிலசயில் நிற்கின்னர். அப்படி 
வரிலசயில் �ணிக்கணக்கில் நின்வர்களில் நானகு 
்்பர் இ்நது ் ்பாயுள்ைனர்.

இனவ ா த தலத த  தூண்டி , 
தீவிரவாத அச்சுறுததல்கலைக் 
காரணம் காட்டி, ்பலடைத தரபபிற்கு 
மூனறில் இரண்டு ்பஙகு நிதிலயச் 
மசைவு மசய்து அலத அரசியல் 
அறுவலடையா கவும்  ஆக்கிக் 
மகாண்டை ராஜ்பக்ச குடும்்பஙகளின 
வானைாவிய அதிகாரதலத எதிர்தது 
�க்கள் தற்்்பாது அதி்பர் �ாளிலக 
முனபு விடிய விடிய முற்றுலகப 
் ்ப ா ர ா ட் டை ம்  ந டை த தி க் 
மகாண்டிருக்கின்னர்.

இன, ம�ாழி, �த ்வறு்பாடு; 
சிறு்பானல�, ம்பரும்்பானல� 
்வறு்பாடு இல்ைா�ல் �க்கள் 
வீதியில் இ்ஙகி ்்பாராடிக் 
மகாண்டிருக்கின்னர். இனியும் 
பு லி வ ரு து  க ல த ல ய 
ஆட்சியாைர்கைால் மசால்ை 

இந்தியா, இலங்கை்ய 
ஆக்கிரமிக்கிறோ?

கட்டுரை  |  இைா.ம�ாகனைாஜன  |  mohanrajan.r@gmail.com

முடியாத அைவிற்கு ம்பாருைாதாரப பூதம் நாட்லடை 
விழுஙகிக் மகாண்டுள்ைது. �க்களும் இனி இனவாத 
பூச்சாண்டிலய்யா அல்ைது புலிக் கலதலய்யா 
நம்்பத தயாரில்லை. மவளிநாடுகளிடைம் கடைன 
வாஙகிய அநநியச் மசைவாணிலய நாட்டின 
லகயிருப்பாகக் காட்டிப ்பணம் ம்பற்் நிலையில் 
அதுவும் கலரநது்்பாக, இைஙலகயில் ம்பரு�ைவில் 
முதலீடு மசய்திருநத சீனா தற்்்பாது வட்டியும் 
முதலு�ாக வசூலுக்கு �ல்லுக்கட்டிக் மகாண்டுள்ைது.

்பயஙகரவாததலத ஒழிப்பதாகச் மசானன 
வல்ைாதிக்க நாடுகள் ்பதிலுக்கு இைஙலகலய கூறு 
்்பாட்டுக் ் கட்டைன. ்பயஙகரவாததலத ஒழிததுவிட்டு 
இைஙலகலய எடுததுக் மகாள்ளுஙகள் எனறு 
மசானன இைஙலக ஆட்சியாைர்கள் அதற்கான 
்பைலன �க்கலை அனு்பவிக்கவிட்டுவிட்டைனர்.

அரசு என்பது ஒடுக்கும் கருவி. 
அது �க்களின ்பக்கம் ஒரு ் ்பாதும் 
நிற்்பதில்லை என்பலதததான 
இைஙலகயின ம்பாருைாதார வீழ்ச்சி 
மவளிப்படுததுகி்து.

இ ன வ ா த ம்  உ ங க ளு க் கு ; 
்பணவாதம் எஙகளுக்கு எனறு 
்்பாருக்கு இல்ததக் காசில் 
எஞ்சியலத அல்ைது ்பகுதிலயத 
த�து மசாநதக் கஜானாவில் நிரபபிக் 
மகாண்டை ராஜ்பக்ச குடும்்பம் 
தலை�ல்வாகி கம்பி நீட்டிவிட்டைது. 
்பயஙகரவாதக் கலதலய நம்பி 
இனவாதததில் ஊறிய �க்கள் 
இனல்க்குத திவாைான நிதி 
நிறுவனததின வாசலில் ்்பாய் 
நிற்்பது ்்பாை ்பறி மகாடுதத 
வாழ்லவ திரும்்பக் ்கட்கி்ார்கள். 
்பாராளு�ன்ம் ் ்பாராளு�ன்�ாய் 
அல்்ைாைகல்்ைாைப்படுகி்து. 

இனவாதத்த ் வதது 
இலட்சககணககில் நாடடின் 
மகக்ைக ககான்்ாயிற்று. 

ப்ைததரப்புககு 
க்சயதசக்சல்வ வைககு 
கிழககு மககளுககு 

க்சயதிருந்தால் வருவாய 
இனஙகளின் உள்ளூர் 

கபருககம் 
்கககாடுததிருககும்.

இந்திய – இலங்கை உடன்படிக்கைக கைாலத்தில் ஐககிய தேசியக கைட்சி ஆட்சியில் 
இருந்ேது. அேன இரணடாம் கைட்டத் ே்லவரான பிதரமோச, உடன்படிக்கை 

விழாவி்னப் புறககைணித்திருந்ோர். இன்றககு இந்திய புரிந்துணர்வு ஒப்்பந்ேம் என்பது 
அ்ேவிட தமலான இலங்கையின இ்றயாண்மயில் குறுககீடு நிகைழத்ேக கூடும். 

புறககைணிககைத்ோன ஆட்கைள் இல்்ல. அகைணட ேமிழகைத்துககைான அரசியல் எனறு ேமிழர் 
த்பாராட்டம் ்பற்றி குற்றம் சாட்டியவர்கைள் அகைணட ்பாரேம் ்பற்றி 

த்பச்சடுககைப்த்பாவதில்்ல.
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ஜனநாயகம் கூவி விற்கப்படுகி்து. 
இைஙலகத தீவு விற்்பலனக்கானப 
்பண்டைஙகளில் ஒன்ாகிவிட்டைது. 
கூட்டைணி ஆட்சியும் ்வண்டைாம், 
கூட்டுப ம்பாரியலும் ்வண்டைாம், 
உடைனடியாக ராஜ்பக்ச குடும்்பம் 
்பதவி விைக ்வண்டும் எனறு 
்ப ல டை ய ணி யி ன  த டு ப பு 
அரண்களுக்கு அப்பால் திரளும் 
�க்கள் விடிய விடியக் மகாட்டும் 
�லழயில் ் ்பாராடுகி்ார்கள்.

“இப்்பாதுதான சிஙகை �க்கள் 
்்பார் முற்றுலக என்ால் எனன? 
ம்பாருைாதாரத தலடை என்ால் 
எனன? என்பலத உணருகி்ார்கள். 
ந ாஙகள் ்பை ஆண்டுகைாக 
வ ரி ல ச யி ல்  நி ற் கி ் ் ா ம் . 
முள்ளிவாய்க்காலில் வரிலசயில் 
நின் ்பச்சிைம் குழநலதகள் மீது 
குண்டுகள் வீசிக் மகானறீர்கள்!”. 
“பிர்பாகரன ஆட்சியில் ஏன இப்படியானலவ 
நிகழவில்லை? பிர்பாகரனிடை்� ஆட்சிலயக் 
மகாடுததிருக்கைா்�?!” எனறு சிஙகை �க்கள் 
்கட்்பதாகப  ்பா ர ாளு�ன்ததில் தமிழ் 
உறுபபினமராருவர் ் கள்வி எழுபபுகி்ார்.

முதைாளியததின முனநி்பநதலன அரசியல், 
்பயஙகரவாத ஒழிபபு. அதற்குபபின அரசியல் சநலத. 
்்பார் வழி.  இனவாததலத லவதது இைட்சக்கணக்கில் 
நாட்டின ்பகுதி �க்கலைக் மகான்ாயிற்று. 
்பலடைததரபபுக்கு மசய்த மசைலவ வடைக்கு கிழக்கு 
�க்களுக்குச் மசய்திருநதால் வருவாய் இனஙகளின 
உள்ளூர் ம்பருக்கம் லகமகாடுததிருக்கும். அழிவுக்குச் 
மசய்த மசைலவ ஆக்கததிற்குச் மசய்திருக்கைாம். 
ஒரு ்பகுதி �க்கலை அழிதததால் ஒரு ்பகுதி 
வைர்ச்சிலய இைஙலக இனவாதததின ம்பயரால் 
இழநதுவிட்டைது.

அரிசி கி்ைா ஒனறின விலை இைஙலக உரூ்பாயில் 
200. ஒரு முட்லடை ஒனறு 35 உரூ்பாய். ம்பட்்ரால் 
- டீசல் விலை 500ஐ கடைநதுவிட்டைது. நாட்டின மின 
உற்்பததி நிலையஙகள் டீசலில் இயஙகக்கூடியலவ 
என்பதால் 18 �ணி்நர மின மவட்டு. இைஙலக 
இருளில் மூழ்கிக் மகாண்டுள்ைது. உயிர் காக்கும் 
�ருநதுகள், �ருததுவ�லன, �ருததுவக் கருவிகள் 
மினசாரமினறி உயிர் விட்டுள்ைன. அலத நம்பி 
� ரு த து வ � ல ன க் கு ப  ் ்ப ா ன வ ர் க ள் 
உயிரிழநதிருக்கி்ார்கள். அவசரச் சிகிச்லசப பிரிவு 
அவசரமினறி ் ்பாய்விட்டைது. மினசாரம் இல்ைா�ல் 
அறுலவ சிகிச்லசக்கு வழியில்ைாததால் ் ்பார்க்காைம் 
்்பாை ம�ழுகுவர்ததிலய லவததுக் மகாண்டு உயிர் 
காக்கப ்்பாராடுகி்ார்கள் �ருததுவர்கள். உயிர் 
இழநதவர்களுக்கு �ட்டு�ல்ை, உயிர்காக்கவும் 
ம�ழுகுவர்ததி ஏநத ்வண்டியிருக்கி்து . 
�ருததுவததுல் �ட்டு�ல்ை சகைதுல்களும் 
்்பாராடுகின்ன. �க்களும் ்்பராடுகின்னர். 
ம்பட்்ராலியப ம்பாருட்கள் தட்டுப்பாடு வாகனப 
்்பாக்குவரதலத நிறுததியிருக்கி்து. ஆம்புைனஸ் 
்சலவ உள்ளிட்டை அவசர ஊர்திகள் �க்களுடைன 

இலணநது அலவயும் சாலை நடுவில் 
நிற்கின்ன.

இ ை ங லக  நி தி ய ல � ச் ச ர் 
இநதியாவில் தஞ்சம் புகுநது, வஙகக் 
கடைலில், ம்பாருைாதாரக் கடைனில் 
மூழ்கிக் மகாண்டிருக்கும் நாட்லடை 
மீட்கக் மகஞ்சுகி்ார். கடைன ்பட்டைார் 
மநஞ்சம். ்தசம் அல்ைவா? உைக 
முதைாளிததுவ அரசியலில், அரசில் 
எதற்கும் ஒரு விலை உண்டு. 
இநதியாவும் ஒனறும் சும்�ா அள்ளி 
மகாடுததுவிடைப ்்பாவதில்லை. 
தலைலயயும், வாலையும் ஆட்டும் 
இைஙலக ்பற்றி இநதியாவுக்கு 
மதரியாததுமில்லை.

காததிருநதது ்்பாை சீன 
உதவியா? இநதிய உதவியா? எனறு 
முடிவு மசய்து மகாண்டுவாருஙகள் 
எனகி்து இநதியா. முனனுரில�  
இநதியா �ட்டு்�. இைஙலகயின 3 

ச்காதரர்களும் இநதியாவுக்கு உடைனடியாக 
இைஙலகலயத தரத தயாராக இருப்பதாகக் கூறி 
தா்� ் நரில் அனு�லனப ் ்பாை இநதியாவுக்குப 
்ப்நதுவநதார் நிதி அல�ச்சர் ்பசில் ராஜ்பக்ச.

இநதியாலவ விட்டைால் சீனாவிடைம், அல்ைது 
்�ற்குைக நாடுகளிடைம் முழுல�யாகத தீலவ 
விற்க்வண்டியிருக்கும், உைக நிதியம் அம�ரிக்கா 
மசானனால்தான கடை்ன மகாடுக்கும். ஏற்கன்வ 
வாஙகிய கடைலனப ்்பாருக்குத திருபபிவிட்டு, 
வீடுகட்டை வாஙகியக் கடைனில் கல்யாணம் நடைததிய 
நடுததரவர்க்கக் குடி�கன ் ்பாை  விழிபிதுஙகுகி்ார்கள் 
ஜனாதி்பதி ்காதத்பயவும், அவரது ச்காதரர் 
பிரத�ர் �கிநதராஜ்பக்சவும்.

 ்�லும் உக்லரனின ்பாதுகாபபில்தாம், 
இரஷயாவின ்பாதுகாபபு அடைஙகியுள்ைது என்பது 
்்பாை, இநதியாவின ்பாதுகாபபு இைஙலகயின 
்பாதுகாபபில் தஙகியுள்ைதால் இைஙலகயின 
்பாதுகாபல்ப, உறுதி மசய்வதன வழி இநதியாவின 
்ப ாது க ா பல்ப  உறுதி  ம சய்து  ம க ாள்ை 
்வண்டியிருக்கி்து இநதியாவுக்கு. அதற்கு 
்பலடைமயடுபபு என்பமதல்ைாம் ம்பரும் மசைவீனம், 
�க்கள் எதிர்பபு, உயிர்ப்பலி எனறு முடியும். 
அலதவிடை ஈட்டிக்காரன பிலழபபு எவவை்வா 
்�ல். சீனா மசய்வது ்்பாை, கடைன மகாடுதது 
வீட்லடை்ய எழுதி வாஙகிவிடுவது.

சீனாவின முதலீடுகலை இனல்க்கு இநதியா 
இைஙலகயிடைம் �ாற்றி  எழுதி வாஙகிக் 
மகாண்டுள்ைது. நினறு ்்பாயிருநத இநதிய மின 
உற்்பததிலய மீண்டும் மதாடைஙகுவது உள்ளிட்டைப 
்பை ஒப்பநதஙகலை சீனாவிடைமிருநது இரதது மசய்து 
இநதியாவிடைம் தநது மகாண்டுள்ைது இைஙலக. 
இ த ற்கு  சீன  அரசு  கடும்  எதி ர்பல்பத 
மதரிவிததிருக்கி்து.

ஏபரல் –  4  ஆம் திகதி ஊரடைஙலக 
நலடைமுல்ப்படுததிய இைஙலக அரசு, அததியாவசியத 
்தலவயின ம்பாருட்டு மவளியில்வர ம்பாது 

சீனாவின் முதலீடுக்ை 
இன்்்ககு இந்தியா 

இலங்கயிைம் மாற்றி எழுதி 
வாஙகிக ககாண்டுள்ைது. 
நின்று பபாயிருந்த இந்திய 
மின் உற்பதி்ய மீண்டும் 

கதாைஙகுவது உள்ளிடைப் பல 
ஒப்பந்தஙக்ை 

சீனாவிைமிருந்து இரதது 
க்சயது இந்தியாவிைம் தந்து 
ககாண்டுள்ைது இலங்க.
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�க்கலை அனு�திததது. எனினும் ம்பாருள் 
தட்டுப்பாடைானது ்பை ்பட்டினிச் சாவுக்கு இட்டுச் 
மசன் நிலையில் இநதியா 3 இைட்சம் டைன அரிசிலய 
இைஙலகக்கு அனுபபி லவததது. இநத உதவிலய 
இவவைவு துரித�ாக இநதியாவால் �ட்டு்� மசய்ய 
முடியும் எனறும். ்வறு நாடுகைால் உணவுப 
ம்பாருட்கலை மகாண்டு ்சர்க்கப ்பை வாரஙகள் 
்தலவப்படும் எனறு �ல்முக�ாக சீனாலவ 
சுட்டிக்காட்டியுள்ைது இநதியா.

ஏற்கன்வ 1950களில் சுதநதிரா கட்சி அரசு 
கவிழ்நததற்கு இநத அரிசி சிக்கல் ஒரு காரண�ாகச் 
மசால்ைப்படுவதுண்டு. மகாரியப ் ்பார் காரண�ாக 
சீனாவுக்கான ரப்பர் ஏற்று�திலய அம�ரிக்கா 
தலடை மசய்த்்பாது, 1952 இல் சீனாவுக்கு அதிக 
விலைக்கு ரப்பர் ஏற்று�திலயச் மசய்து ்பதிலுக்குச் 
சீனாவிடைமிருநது அரிசிலயப ம்பற்றுக் மகாண்டைது 
இைஙலக. 1982 இல் அலத மீைப புதுபபிததுக் 
மகாண்டைது. தற்்்பாது அவசர உதவியாக 
்தலவயான சர்க்கலர, ் காதுல�யும் அடுதது வநத 
சிை நாட்களில் அனுபபியுள்ைது இநதியா. 
இநதியாவின இநத விலரவான துரித உதவி ஒரு 
�ாம்பரும் �க்கள் புரட்சிலயத தள்ளிப்்பாடுவதற்கு 
உதவக்கூடும் என்பலத இைஙலக புரிநது 
லவததிருக்கி்து. இதனால் சீனாவுடைனான அரிசி 
உடைன்பாடும் ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடும்.

ஏற்கன்வ 1971 இல் சிரி�ா்வா ்பண்டைாரநாயக 
காைததில் ஏற்்பட்டை ் வலையில்ைாத திண்டைாட்டைம், 
ம்பாருள் ஏற்று�தி குல்பபுக் காரண�ாக ஏற்்பட்டை 
கடும் நிதி மநருக்கடிலய அடுதது, சிறி�ா்வா அரசு 
்பதவி விைகக் ்காரி சிஙகைத தீவிர இடைதுசாரி 
முனனணியான �க்கள் விடுதலை முனனணி(்ஜ.
வி.பி.) ஆயுதப புரட்சிலய முனமனடுததது. மதன 
்பகுதியில் ஏற்்பட்டை இநதத திடீர் புரட்சியின வழி 
்ஜ.வி.பி ்பை காவல் நிலையஙகலைக் லகப்பற்றிக் 
மகாண்டைது.

த�து ஆட்சி கவிழப்்பாகும் 
நி ல ை யி ல்  அ ன ல் க் கு 
இரஷயாவுடைனும், இநதியாவுடைனும் 
மநருக்கம் ்்பணிய சிறி�ா்வா, 
இநதிய, இரஷயப ்பலடையணி 
உதவிப ம்பற்று அநத கைகதலத 
முறியடிததார் .  அனல்க்கும் 
இநதியா்வ உடைனடியாகத த�து 
துருபபுக்கலை அனுபபி ்ஜ.வி.பி 
்்பாராட்டைதலத முடிவுக்குக்  
மகாண்டு வநதது. ஏற்கன்வ இநதிய 
விரிவாக்கம் ்பற்றி கடுபபில் இருநத 
்ஜ.வி.பி.யினர் பினனர் இநதியாலவ 
ம த ாடை ர் ந து  த �து  ம ்ப ாது 
எதிரியாக்கிக் மகாண்டு வைர்நதனர்.

இநதியா அல�தி ஒப்பநதம் 
எ ன கி ்  ம ்ப ய ரி ல்  த � து 
விரிவாக்கதலத இைஙலகயில் 
மதாடைர்வதாகக் கருதிய ்ஜ.வி.
பி .யினர் இநதிய - இைஙலக 
உடைன்படிக்லகலய மிகத தீவிர�ாக 
எதிர்க்கத மதாஙகினர்.

சுதநதிரா கட்சியின சிறி�ா்வா ்பண்டைாரநாயக 
இடைதுசாரிகள் அடைஙகிய கட்சிகளுடைன கூட்டைணி 
அல�தது ஆட்சி அல�ததிருநததுடைன அவர் 
இநதியா இரஷயாவுடைன நல்ை உ்வில் இருநதார். 
ஆனால், பினனர் வநத ஐக்கியத ் தசியக் கட்சியின 
ஜனாதி்பதி மஜ.ஆர்.மஜயவர்ததன சட்டைஙகலைத 
தனக்்கற்்்படித திருததிக்மகாண்டு அதிகாரஙகலைத 
தனனிடை்� குவிதது லவததுக் மகாண்டைதுடைன 
அம�ரிக்கா �ற்றும் ்�ற்குைகுடைன மநருக்கம் 
்்பணியவராக இருநதார்.

வடைக்கு கிழக்குப ்பகுதியில் அதிகரிதது வநத 
தமிழர் ஆயுதப்்பாராட்டைதலத அடைக்குவதற்கு 
அவர் இநதியாலவவிடை அம�ரிக்க, ஐ்ராபபிய 
ராஜியஙகலை நம்்பத மதாடைஙகினார். ஆயுதஙகலை 
ம்பரு�ைவு மகாள்வனவு மசய்தார். தமிழ் 
்பயஙகரவாதிகலை ஒழிக்கி்்ன எனறு இைஙலகயில் 
இஸ்்ரலியத தூதரகதலதத மதாடைஙகி, தமிழர் 
பிர்தசஙகளில் இஸ்்ரலிய உைவுப்பலடையான 
ம�ாசாத, ்பாகிஸ்தானின ஐ.எஸ்.ஐ ் ்பான் உைவு 
நிறுவனஙகலை உைவவிட்டைார். இது இநதியாவின 
்ப ா து க ா ப பு த  ம த ாடை ர் ்ப ான  சி க் கலை 
உருவாக்கியதுடைன,  இநதுப ம்பருஙகடைல் 
நாடுகளுக்குப ்பதட்டைதலதயும், அச்சதலதயும் 
ஏற்்படுததியிருநதது.

்பலடைக் ் கநதிர முக்கியததுவம் வாய்நதப ்பகுதி 
என்பதால் அம�ரிக்கா �ற்றும் ஐ்ராபபிய 
நாடுகளுக்கு நல்ை விலைக்கு எழுதிததர முன வநதார், 
இைஙலக அதி்பர். இது ்�லும் இநதியாவுக்கு 
அச்சதலதத தநதது. இநத சூழலில் தமிழ் ் ்பாராளிகலை 
லவதது உள்நாட்டு ்�ாதலைத தீவிரப்படுததியது. 
திம்பு ்்பச்சுவார்தலதயில் நழுவிய மஜயவர்ததன 
இைஙலக – இநதிய ஒப்பநதததில் வச�ாக 
�ாட்டினார் . ்�்ைாட்டைாக தமிழருக்கு 
உரில�கலைப ம்பற்றுத தருவதாக அதன சரததுக்கள் 
கூறினாலும் அது இநதியாவின ்பகுதி நைலனப 

்ப ற் றி ய த ா க ் வ  இ ரு ந த து . 
அம�ரிக்காவிடைமும், ஐ்ராப்பா 
�ற்றும் இஸ்்ரலுடைனும் ்பலடைத 
மதாடைர்பு மகாண்டை இைஙலகலய 
வழிக்கு மகாண்டு வரும் ஒன்ாக்வ 
இருநதது அநத உடைன்படிக்லக.

திரு்காண�லை துல்முகப 
்பகுதி  எண்மணய் குதஙகள் 
�ட்டு�ல்ைாது ்்பார் ்கநதிர 
முக்கியததுவம் உள்ை ்பகுதி 
என்பதனால்தான வடைக்கு கிழக்கு 
இலணநத அரசின தலைநகரப 
்ப கு தி ய ா க  த மி ழ ர் க ள் 
திரு்காண�லைலய ஏற்கி்ார்கள். 
மதாடைர்நது ்்பாராளிகளின 
்காரிக்லகயும் அதுவாக்வ இருநது 
வநதுள்ைது. ஏற்கன்வ இநதிய 
அரசின உதவியுடைன மசயற்்பட்டு 
வநத வடைக்கு கிழக்கு அரசின 
தலைநகராகத திரு்காண�லை்ய 
இருநதுள்ைது.

திரு்காண�லை யாரிடைம், 

திருபகாணம்ல யாரிைம், 
எவரிைம் தஙகியிருககி்பதா 
அ்தப் கபாருதபத இந்தியா 

மற்றும் இரஷயா 
இந்துப்கபருஙகைலின் 

பாதுகாப்பு தஙகியிருககி்து. 
அந்த வ்கயில் 
பநரடியாகபவா, 

ம்்முகமாகபவா இந்தியா 
திருபகாணம்லப் 

பகுதி்யத தன் கடடுககுள் 
்வததுக ககாள்ைபவ 
விரும்பியிருககி்து.
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எவரிடைம் தஙகியிருக்கி்்தா அலதப ம்பாருத்த 
இநதியா �ற்றும் இரஷயா இநதுபம்பருஙகடைலின 
்பாதுகாபபு தஙகியிருக்கி்து. அநத வலகயில் 
்நரடியாக்வா, �ல்முக�ாக்வா இநதியா 
திரு்காண�லைப ்பகுதிலயத தன கட்டுக்குள் 
லவததுக் மகாள்ை்வ விரும்பியிருக்கி்து.

இரண்டைாம் உைகப்்பாரின ் ்பாது, பிரிததானிய 
அரசு திரு்காண�லைலய ்்பார்ததை�ாகப 
்பயன்படுததிக் மகாண்டிருநதது. அஙகிருநது த�து 
்பலடையணிலய ஆசிய நாடுகளுக்கு அனுபபி யுததம் 
மசய்துள்ைது. என்வ திரு்காண�லை என்பது 
இநதியாவின எல்லைபபு்ததிற்கு ச��ானது. 
மஜவர்ததன காைததில் திரு்காண�லை எண்மணய் 
குதஙகலை இநதிய விருப்பததிற்கு �ா்ாக, சிஙகபபூர், 
்�ற்கு மஜர்�னி, சுவிஸ்நாட்லடைச் ்சர்நத 
நிறுவனஙகளுக்குக் மகாடுததிருநதது.

ச�காைததில், ஃ்்பாக்ைண்ட் ்்பாரில், 
பிரிட்டைலன அர்மஜனடினாவிற்கு அடுதது 
இைஙலக ஆதரிதததானது, முற்்ாக இைஙலக ் �ற்கு 
்நாக்கி ்பயணிப்பலத இநதியா கடும் சினததுடைன 
்ப ா ர் ததுக்  ம க ாண்டிருநதது . 
என்வதான தமிழர் இனச்சிக்கலை 
ஒரு காரண�ாகக் மகாண்டு, இநதிய 
– இைஙலக ஒப்பநதததின வழி்ய 
இைஙலகத தமிழர் ,  சிஙகைர் 
இல்ல�லய ஒபபுக்மகாண்டு 
இநதிய இல்ல�லய ஏற்கு�ாறு 
வலியுறுததியது. அதன ்பகுதியாக 
இநதியப ்பாதுகாபபுத மதாடைர்்பானச் 
ச ர த து க் க ல ை  அ ந த 
உடைன்படிக்லகயில் மகாண்டு வநதது. 
திரு்காண�லைப ்பகுதியில் 
்வம்ாரு தரபபுக்குப ்பலடைக்கை 
்பயன்பாடு, உதவிக்குத தரக்கூடைாது 
எனறும், அம�ரிக்க உைவு தகவல் 
மதாடைர்புக் ்காபுரம், கருவிகள் 
உள்ளிட்டை சாதனஙகலைக் குறிப்பாக 
வாய்ஸ் ஆஃப அம�ரிக்கா எனும் 
ம்பயரிைான அம�ரிக்க உைவு 
த க வ ல்  ்ப ர ப பி ல ய 
நி று வ க் கூ டை ா ம த ன வு ம் 
ஒப்பநதப்படுததிக் மகாண்டைது. 
இ ந தி ய ாவின  ்ப ா து க ா ப பு த 
மதாடைர்்பான இநத சரததுக்கலை உறுதி்படுததிக் 
மகாள்ளும் வலகயி்ைதான புலிகளுக்கு ் காடிகளில் 
நிதியும், இைஙலக அரசுக்கு வடைக்கு, கிழக்கு 
இலணபபில் ஓர் மதரிவிலனயும் மகாடுதது. இநதிய, 
இைஙலக உடைன்படிக்லகலயத தனது மசாநத 
உடைன்படிக்லகயாக �ாற்றிக் மகாண்டைது இநதியா.

அநநாைய இநதியப பிரத�ர் ராஜீவ , 
பிர்பாகரனிடைம் மசய்து மகாண்டை அ்த 
மஜனடில்�ன ஒப்பநதம் ் ்பாை, இைஙலக ஜனாதி்பதி 
மஜ .ஆர் .மஜயவர்ததனவுடைனும் மசய்து 
மகாண்டைல�யால் தனிப்பட்டைக் கடிதஙகளில் அவர் 
அலத ்நர்ல�யாகக் கலடைபிடிக்கும்்படி ்கட்டுக் 
மகாண்டிருநதார். ஆனால் இது இைஙலகலய 
முழுல�யாக இநதியாவிடைம் ஒப்பலடைக்கும் மசயல் 

எனறு புதத பிக்குகளும், அவர்கள் சார்நத அரசியல், 
சமூக அல�பபுக்களும், �க்கள் விடுதலை 
முனனணியினரும் ் ்பாராட்டைததில் இ்ஙகினர்.

ஊரடைஙகும் அலதத மதாடைர்நது ஏற்்பட்டை 
ஆர்ப்பாட்டைம், வனமுல் என அவற்றில் ்பைரும் 
மக ால்ைப்பட்டைனர் .  உடைன்படிக்லகயில் 
லகச்சாததிடை வநத இநதியப பிரத�ர் ராஜீவகாநதியும் 
அவரது துலணவியார் ் சானியா காநதியும் வி�ான 
நிலையததிலிருநது அதி்பர் �ாளிலகக்கு 
வானூர்தியில் வர இயைா�ல் சாலை வழி மசன்னர். 
வீதிகளில் தலடை உததரலவயும் மீறி கறுபபுக் மகாடி 
க ா ட் டை ப ்ப ட் டை து .  வ ா க ன ங க ள் 
தீக்கிலரயாக்கப்பட்டிருநதலத சாலை இரு�ருஙகும் 
அ வ ர் க ள்  க ண் டை ன ர் .  பி ் கு  ந டை ந த 
அணிவகுபம்பானறில் இைஙலக கடைற்்பலடை 
வீரமனாருவனின ஆற்்ால�யினால், துப்பாக்கியால் 
ராஜீவ அடிவாஙகி உயிர் பிலழததார்.

இைஙலகயின முனனய இநதிய தூதுவர் ் ஜ.என.
தீட்சித ஒரு முல் இநதிய மவளியு்வுத துல் 
மசயைைர் மரா்�ஷ ்பண்டைாரியின இைஙலக 

அ ணு கு மு ல ்  ்ப ற் றி 
குறிபபிடும்்்பாது, “அவர், தமிழர் 
ம க ா ள் லக க் கு ப  ்ப தி ை ா க 
இநதியாவின மகாள்லக குறித்த 
்தடிக்மகாண்டிருக்கி்்ாம்!” எனறு 
்பதிைளிதததாகக் குறிபபிடுவார். 
அநத அைவுக்கு இநதிய, இைஙலக 
உ டை ன ்ப டி க் லக  எ ன ்ப து 
இநதியாவின, இைஙலக ்பற்றிய 
மவளியு்வு உடைன்படிக்லகயாக்வ 
இருநதது.

கச்சததீவு என்பது இநதியா - 
இைஙலகலயச் ச�ாதானப்படுததக் 
மகாடுததத தீவு. ச�ரசத தீவு. 
ச�ாதானததின விலை. தததுக் 
குழநலத. தற்்்பாதய நிலையில் 
அரிசிக்்கா, கச்சா எண்மணய்க்்கா 
ஓர் தீர்�ானததின வழி கச்சததீலவ 
இனல்க்கு இநதியா தனதாக்கிக் 
ம க ா ண் டு வி டை  மு டி யு ம் . 
இைஙலகலய்ய எழுதிக் மகாடுக்க 
முனவநதிருக்கும்  ர ாஜ்பக்ச 
ச்காதரர்கள், அபூர்வ ச்காதரர்கள் 

நிலனததால் கச்சத தீலவ ்பால்�ாவுக்கு எழுதி 
மகாடுக்கக்கூடும். அல்ைது த�து மசாநத உயிருக்கு 
இநதியா உறுதியளிக்கும் ்பட்சததில் கூடை எழுதி 
லவக்கைாம். �க்கள் நைனா? மசாநத நைனா 
என்பதில் இருக்கி்து கச்சத தீவு அரசியல். தமிழக 
அரசும் ்நரம் ்பார்தது அதனால்தாம் கச்சதீலவ 
மீட்்்பாம் எனகி்து.

இது இநதியாவுக்கான ்நரம். இநதியா இனி 
அல�திப ்பலடை எனகி் ம்பயரில் ்பலடைகலை 
அனுபபி ்தலவயில்ைாத சிக்கலில் �ாட்டிக் 
மகாள்ை ் வண்டியதில்லை. இைஙலக தா்ன வநது 
�ாட்டிக் மகாண்டுள்ை சிக்கல். முதலில் தமிழர் 
்பகுதிகளில் ஆதரலவப ம்பரும் முக�ாக அஙகு 
அடிப்பலடைத திட்டைஙகலைக் மகாண்டுவருவது, 

 வைகபகா, கதற்பகா 
இப்பபா்தககு இந்தியா்வ 
ஆககிரமிப்பாைன் என்று 
க்சால்லபவா, அரசியல் 

க்சயயபவா, இனவாதத்தத 
தூண்ைபவா யாரும் 

தயாரில்்ல. பசிததவனுககு 
பால்மா பவண்டும். 

இப்பபா்தககு. இலங்க 
அரசுககும், மககளுககும் 
அதுதான் பவண்டும்.
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பி்கு �லையகம், மகாழும்பு எனறு 
ம�ாதத�ாக  எழுதிவாஙகிக் 
மகாள்வது இநதியாவின இைக்காக 
இருக்கைாம். வடைக்்கா, மதற்்கா 
இப்்பாலதக்கு இநதியாலவ 
ஆ க் கி ர மி ப ்ப ா ை ன  எ ன று 
மசால்ை்வா, அரசியல் மசய்ய்வா, 
இனவாததலதத தூண்டை்வா யாரும் 
தயாரில்லை. ்பசிததவனுக்கு ்பால்�ா 
்வண்டும். இப்்பாலதக்கு. இைஙலக 
அரசுக்கும், �க்களுக்கும் அதுதான 
்வண்டும்.

87 ஆம் ஆண்டு இநதிய – 
இைஙலக ஒப்பநத காைதலதப 
்்பான்்ா அல்ைது அதற்கு 
முநலதய 83 ஆண்டு இநதிய வணிக 
நிறுவனஙகலை இனவாதததின 
ம்பயரில் அடிதது மநாறுக்கி 
எரியூட்டியது ்்பாை்வா இனவாதிகள் இனி ஒரு 
்்பாதும் மசய்யப்்பாவதில்லை. ஆஙகி்ைய 
அ ர ச ா ல்  இரு  நூ ற் ் ாண்டு க்கு  முனபு 
அலழததுவரப்பட்டை �லையகத தமிழர்கலை 
இநதிய ஆக்கிரமிப்பாைர்கள் எனறும், இநதிய 
விரிவாக்கம் எனறும் இனவாத மவறி தூண்டி 
இைட்சக்கணக்காண �க்கலை தமிழகததிற்கு 
நாடுகடைததிய, கடைததும் ்தலவ்யா இனி 
இருக்கப்்பாவதில்லை. கண்ணுக்குத மதரியாத 
முதைாளிததுவ முதலீட்டு அரசியல் அலத சாதிததுக் 
மகாண்டுள்ைது.

இைஙலக என் குட்லடை, குழம்பிக் மகாண்டிருநத 
்நரததில் இநதிய மவளியு்வு அல�ச்சர் மஜயசஙகர் 
அ தி ்ப ர்  � ாளில கயி ல்  மீன  பிடி க் க த 
மதாடைஙகியிருநதார் .  ஆறு புரிநதுணர்வு 
உடைன்படிக்லக எனகி் முக்கிய�ான மகாழுதத 
மீனகலை அவர் தில்லிக்கு எடுததுவநதார். அநத 
முக்கிய�ான ஒப்பநதஙகள் எல்ைாம் முனபு 
சீனாவிடைம் இருநதலவ. மின உற்்பததி ்பகிர்�ானம் 
உள்ளிட்டைலவ அலவ. தற்்்பாது வடைக்கு – கிழக்கு 
்பகுதிகள் வைர்ச்சிக்கானலவயாக �ா்ப்்பாகின்ன. 
சிை மதற்கு �ற்றும் �ததியப ்பகுதிக்கானலவ. 
சர்வ்தச அரசயுததி ்பயிற்றுவிபபு நிலையம் ்பற்றிய 
உடைன்படிக்லக இநதியப புைனாய்வு ஊடுருவலை 
நீதி்படுததக்கூடும். குறிப்பாகக் கடைல்சார் மீட்பு 

ஒருஙகிலணபபு நிலையம் ஒனல் 
இைஙலகயில் இநதியா நிறுவுகி்து. 
இது இைஙலக கடைற்பிர்தசதலத 
ஒ ட் டு  ம � ா த த � ா க க் 
கண்காணிக்கவும், எந்நரமும் 
இநதிய உைஙகு வானூர்திகள் 
ம சனறுவரும்  வலகயிைான 
உரில�யும் ஏற்கப்படுகி்து.

மவளியு்வு அல�ச்சர், ஐக்கிய 
்தசியக்கட்சித தலைவர் சஜித 
பி்ர�தாச சநதிதத ச�்வலையில் 
தமிழ்்தசியக்  கூட்டைணியின 
தலைவர்கலையும் சநதிததுப ் ்பசிக் 
மகாண்டுள்ைார். இநதிய – இைஙலக 
உடைன்படிக்லகக் காைததில் ஐக்கிய 
்தசியக் கட்சி ஆட்சியில் இருநதது. 
அதன இரண்டைாம்  கட்டைத 
த ல ை வ ர ா ன  பி ் ர � த ா ச , 

உடைன்படிக்லக விழாவிலனப பு்க்கணிததிருநதார். 
இனல்க்கு இநதிய புரிநதுணர்வு ஒப்பநதம் என்பது 
அலதவிடை ்�ைான இைஙலகயின இல்யாண்ல�யில் 
குறுக்கீடு நிகழ்ததக் கூடும். பு்க்கணிக்கததான 
ஆட்கள் இல்லை. அகண்டை தமிழகததுக்கான 
அரசியல் எனறு தமிழர் ் ்பாராட்டைம் ்பற்றி குற்்ம் 
சாட்டியவர்கள் அகண்டை ்பாரதம் ்பற்றி 
்்பச்மசடுக்கப்்பாவதில்லை.

சீன ்பவுதத அரசியலை ஏற்றுக் மகாண்டை 
சிஙகைர் ்்பாை இநதிய இநது அரசியலை இநது 
தமிழர் ஏற்றுக் மகாள்ை வடை்பகுதிலய இநதிய அரசு 
இைக்கு லவதது காய் நகர்ததத மதாடைஙகியுள்ைது.

தமிழ்ரா, சிஙகை்ரா, இஸ்ைாமிய்ரா அதி்பர் 
�ாளிலகயின எதி்ர நினறு, “்கா்்பக் ் காதத்பய!” 
(வீட்டுக்குப ்்பா ்காதத்பய!) எனறு அவரவர் 
ம�ாழியில் முழக்கமிட்டைாலும், ்கா்்பக் இநதியா 
எனறு ஒரு்்பாதும் இனி மசால்வதற்கில்லை.

ஏமனனில் இனல்ய இநதிய உதவி, அதன 
ம்பயரிைான உடைன்படிக்லககள் ்நரடி, �ல்முக 
ஆ க் கி ர மி ப பு  எ ன ்ப ன  இ ரு  ் த ச 
அரசுகளுக்கிலடையிைானலவ அல்ை. இரு ் தச, உைக 
முதைாளிகளுக்கிலடையிைானலவ.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர

சீன பவுதத அரசிய்ல 
ஏற்றுக ககாண்ை சிஙகைர் 
பபால இந்திய இந்து 

அரசிய்ல இந்துத தமிழர் 
ஏற்றுகககாள்ை வைபகுதி்ய 

இந்திய அரசு இலககு 
்வதது காய நகர்ததத 
கதாைஙகியுள்ைது.

எழுத்ாளரகளுக்கு ஒரு மேண்டுமகாள்

காக்கச் சிறகினிலே இதழுககு கட்டு்ை எழுதி அனுப்பும் லதாழரகள் / நண்பரகள்/ 
ல்பைாசிரியரகள் 1200 வார்த்தகளுககு மிகாமல் இருககுமாறு ்பார்ததுக்காண்ால், 
இன்னும் சிே புதிய ்ப்்ப்்பாளிக்ை அறிமுகப்்படு்தத முடியும். ்ப்்ப்புக்ை 
அனுப்புலவார ஒவ்வாரு மாதமும் 15ஆம் லததிககுள் ்ப்்ப்புக்ை அனுப்பி ் வ்தது 
எஙகளுககு உதவுஙகள். நன்றி.

- ஆசிரியர
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கு�ரி �ாவட்டைததிலுள்ை திற்்பரபபு அருவியில் 
குளிப்பதற்கு நண்்பர்கலையும் உ்வினர்கலையும் 
அலழததுச் மசன்்்பாமதல்ைாம் அருவி ்பற்றிய 
சிை மசய்திகள் கிலடைக்கததான மசய்தன. சிவாைய 
ஓட்டைம் நூலை எழுதத திட்டைமிட்டை்்பாது 
நீ ர்்ப ரபபிற்கு  மசய்தி  ் ச கரிக்க  எனறு 
முன்னற்்பாட்டுடைன ் ்பா்னன. அது ் வனிற்காைம். 
அருவி முன்பகுதிப ்பால்க்கல் மவட்டுகலைப 
்படைம�டுத்தன.

அருவிப்பால்யில் இரண்டு ச�ஸ்கிருதக் 
கல்மவட்டுகள் உள்ைன. இரண்டும் ்தவநாகரி 
லிபியில் அல�நதலவ. இலவ ம்பாதுவான 
கல்மவட்டு 1 6  -  1 7ஆம்  நூற்் ாண்டில் 
மவட்டைப்பட்டைதாய் இருக்கைாம் என்பது 
கல்மவட்டுத துல்யினரின ஊகம். ஆனால் ஒரு 
விஷயம் இதனால் புைப்படுகி்து. அருவியின எதி்ர 
உள்ை �ண்டை்பம் இ்த காைததில் கட்டைப்பட்டிருக்க 
்வண்டும் என்பதும் கல்மவட்டுச் மசய்தி

திற்்பரபபு சிவன ்காவில் மதாடைர்்பான 
கலதகளில் சுவராஷய�ானலவ உண்டு. இநத 
சி வ னு க் கு ம்  � ல ை வ ா ழ்  � க் க ளு க் கு ம் 
மதாடைர்புலடையலவ அநதக் கலதகள். அலதவிடை 
நான ்கட்டை மசய்தி அருவியின அரு்க குலக 
உண்டு என்பதுதான. இலத முதலில் எனக்குச் 
மசானனவர் இநத ஊர்ப பிரமுகர் அனில்கு�ார். 
இவர் எஸ்்டைட் முதைாளி. அனில்கு�ார் அவரிடைம் 
்வலை ்பார்தத ்பாகு்ையன என்பவலர அறிமுகம் 
மசய்தார். அநத நடுததர வயது �னிதர்.  அருவிக்குலக 
்பற்றி பீடிலகயுடைன ் ்பச ஆரம்பிததார்.

“என தாததா ்கா்பாைகிருஷணன நல்ை 
திடைகாததிர�ானவர்; ஆஜான ்பாகு; லதரியசாலி; 
குலகக்குள் அவர்தான முதலில் ் ்பானார். அவரது 
லதரியதலத அப்்பாது திவா்ன ம�ச்சினாராம். 
இநத இடைததில் அருவி்பற்றிய சிை விஷயஙகலைத 
மதரிநதுமகாள்ை ் வண்டும். ் காலதயாற்று நீர்தான 
திற்்பரபபு அருவியாகப ்பாய்கி்து. அருவியின 
்�்ை ஓடும் ்காலதயாறு 85 மீட்டைர் முதல் 90 
மீட்டைர் வலர அகைம் உலடையது. வருடைததில் 9 
�ாதஙகள் தண்ணீர் நிரம்்ப ஓடும். ஆற்றிலிருநது 
விழும் நீர் 15 மீட்டைர் உயரம்தான.

ஆறு குைம் அருவி என எல்ைாவற்றிற்கும் 
பினனால் ஒன்்ா ்பை்வா மதான�க்கலதகள் 
இருக்கும். ஒரு வலகயில் இநதக் கலதகள்தாம் 
நீராதாரஙகலைக் காப்பாற்றுகின்ன எனறும் 
மசால்ை முடியும். திற்்பரபபு அருவியின கலத சிவன 
்காவிலுடைன இலணநதது.

தாருகாவதம் முடிநததும் காளி, தவம் இருக்க 

அல�தியான இடைம் ் தடி அலைநதாள். அப்்பாது 
ஒரு அதிசயப ்ப்லவ ்காலதயாற்று அருவிலயச் 
சுற்றி வநததாம். காளி, ்ப்லவ அலடையாைம் 
காட்டிய இடைததில் அ�ர்நதாள். அங்க இருநத 
கயததில் நீராடினாள். கயததின அரு்க அருவியும் 
இருநதது. காளி தவமிருநது சிவனின அருள் 
ம்பற்்பின அருவியின கயததில் ஐக்கிய�ானாள். 
காளி குடியிருநத கயம் காளி கயம் ஆயிற்று. இநத 
இடைததில் ் காவில் கட்டி எனலன வழி்படு எனறு 
சிவன ்காவில் நம்பூதிரிக்கு உததரவு கிலடைததது. 
அவர் தாநதிரீக வழி்பாடு மசய்்பவர். அரசரிடைம் 
தன ்வண்டு்காலை முனலவததார். அரசன 
கயததின அருகில் குலகயின பின்ன ஒரு ் காவில் 
அல�க்கத திட்டைமிட்டைானாம். அப்்பாது 
�லையான ஒருவன சநநதம் வநது ஆடி அருவியின 
பின்ன ஒரு குலக உண்டு. அலத்ய ்காவிைாக 
அல�ததுவிடு என்ானாம்.

இப்படியாக இயற்லகயாக அல�நத குலகயில் 
ஒரு ்காவில் அல�க்கப்பட்டைதாம். இநதக் 
்காவிலுக்கு அருவியின பின வாசலுண்டு. இலத 
எல்ைாம் நம்்ப முடிகி்தா? ்பாகு்ையன நாயர் தன 
தாததா மசானன கலதலய விரிவாகச் மசானனார். 
திருவிதாஙகூரில் ் சது ைட்சுமி்பாய் ்பகர அரசியாக 
இருநத ச�யம். (1925-1931) ஒருமுல் ம்பரும் �லழ 
ம்பய்து திற்்பரபபு அருவியின முன்பகுதி உலடைநது 
அகண்டை மவளிமதரிநதது. ் காலதயாறு நீர்வரதது 
நிற்கவில்லை. மகாஞ்சநாளில் �லழயினறி வ்ண்டைது. 
இது 1928ஆம் ஆண்டில். அப்்பாதுதான அருவி 
்பாயும் இடைததில் குலக வாயிலை ஊர் �க்கள் 
்பார்ததார்கள். ஒரு ஆள் நடைநது மசல்ைைாம். 
அவவைவு உயரம். உள்்ை மசல்ை யாருக்கும் 
லதரியமில்லை. என தாததா ்கா்பாைகிருஷணன 
நாயர் சவாைாக அலத ஏற்றுக்மகாண்டைார். தன 
்தாழர்கள் சிைலரத திரட்டினார். வாள் ஈட்டி 
கு ந த ம்  தடி க் க ம் பு  என  ஆயுதங கலை 
எடுததுக்மகாண்டைனர். ம்பரிய ம்பரிய தீப்பநதம் 
டை ா ர் ச்  ல ை ட் டு  எ ன ்ப வ ற் ல்  சி ை ர் 
எடுததுக்மகாண்டைனர். ் கா்பாைகிருஷணர் முன்ன 
்பநதததுடைன மசன்ார். குலகயின இறுதிவலர 
மசன்ார். அவர்களுக்கு அஙகு ஆச்சரியம் 
காததிருநதது. குலகயிலிருநது மவளி்ய வநதனர். 
தாம் கண்டை காட்சிலய ்பார்வததியக்காரரிடைம் 
(கிரா� அதிகாரி) மசானனார் ் கா்பாைகிருஷணன. 
அவர் திருவனநதபுரததிற்குச் மசய்தி அனுபபினார்.

அக்காைததில் திருவிதாஙகூர் ச�ஸ்தானத 
மதால்லியல்துல் தலைவராக எ.எஸ்.ரா�நாத 
அய்யர் இருநதார். அவர் அதிகாரி ஒருவலரத 
திற்்பரபபிற்கு அனுபபினார். ் கா்பாைகிருஷணரின 

கட்டுரை  |  அ.கா.பெரு�ாள்

திற்பரப்பு அருவியின் உளதளே 
ஒரு கு்கை
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குழு �று்படியும் அநத இைம் அதிகாரிலயக் 
குலகக்குள் அலழததுச் மசன்து. அதிகாரி 
குலகலயப ்பார்லவயிட்டு சிறுகுறிபபு மகாடுததார். 
இப்படியாக ்பலழய விஷயஙகலைப ்பாகு்ையன 
மசால்லி முடிததார். மதால்லியல் அறிக்லகயின்படி 
ஒரு சிறு கட்டுலர ்கரை மசாலசட்டி ்்பப்பர்ஸ் 
இதழில் வநதிருக்கி்து. எழுதியவர் டி.்க.்ஜாசப. 
அநதத தகவல் கீழ்வரு�ாறு. மவளியிலிருநது 
்பார்ததால் அநதக் குலகலயக் கற்்பலன மசய்ய 
முடியாது. அது இயற்லகயான குலகயாக இருக்கைாம். 
ஆனால் மசயற்லகயாக கட்டைப்பட்டிருக்கி்து.

இநதக் குலகயின முகபபுப்பகுதி 2.10மீ உயரம் 90 
மச.மீ. அகைம் உலடையது. குலகயின வாசல் 
்பகுதியிலிருநது 4.5மீ தூரததில் இரண்டு வாசல்கள். 
வைதுபு்ம் வாசலை அடுதது 4.50மீ நீைம். இதில் 
நடைநதுமசன்ால் இரண்டு வாசல்கள் வரும். 
வைதுபு் வாசலை அடுதது 4.50 மீ நீைம் 2 மீ அகைம் 
2.15 மீ உயரமுலடைய சிறிய அல்லயக் காணைாம். 
இநத அல் கருவல்லயப ் ்பான் அல�பபுலடையது. 
இஙகு ்பததிரகாளி ்பலடைபபுச் சிற்்ப�ாகத மதற்கு 
்நாக்கி இருக்கி்ாள். இது இயற்லகயாய் அல�நத 
தாய்ப்பால்யில் மகாநதப்பட்டை சிற்்பம். எட்டு 
லககள்; ஆயுதஙகள்; நின் ்காைம். சிற்்ப 
சாஸ்திரப்படி 15ஆம் நூற்்ாண்டிற்குப பிற்்பட்டைது. 
காளி மகாடூரப்பார்லவ உலடையவள்.

கருவல்லய அடுதது 6.25 மீ நீைம் 2 மீ அகைம் 
2.10 மீ உயரமுலடைய ஒரு அல் உள்ைது. இலத 
அநதராை�ாகக் மகாள்ைைாம். இநத அல்யின 
்�ற்கூலரலய இரும்புததூண்கள் தாஙகியுள்ைன. 
அநதராைததில் தாநதிரிக பூலஜ நடைநததற்கான 
அலடையாைதலத மதால்லியல் அலுவைர் 
்பார்ததிருக்கி்ார். �ண் கைசஙகள், அஸ்தி எனச் 
சிை. கிழக்கு ்�ற்காக அல�நத அநதராைததின 
வடைக்கில் ஒரு சிறு அல் உண்டு. இநத அல் 
முன�ண்டை்பம் எனைாம். இது 24 மீ நீைம் 6 மீ. 
அகைம் 2.36 மீ உயரம் உலடையது. விசாை�ானது. 
இங்க சிை ்பாததிரஙகள் பூலஜப ம்பாருட்கள் 
இருநதன. இநத இடைததிலிருநது அருவி ்பாயும் 
ஒலிலய துல்லிய�ாகக் ் கட்கைாம். இநத �ண்டை்பம் 
சுட்டை மசஙகற்கைால் கட்டைப்பட்டைது.

இநத �ண்டை்பததின வடை்�ற்கு ் �ல் ்பகுதியில் 
மசல்லும் சிறிய சுரஙகவழி ்�ற்்க உள்ை சிவன 
்காயில் திருச்சுற்று �ண்டை்பததில் இருக்கும் 
நிைவல்யில் முடிகி்து. இநத வழியிலும் குலகக் 
்காவிலுக்குச் மசல்ைைாம். நலடைமுல்யில் இநத 
வழிதான ்பயன்பாட்டில் இருநதது. சிவன 
்காவிலிலிருநது ்பததிரகாளி ் காவிலுக்குச் மசல்லும் 
வழிலயயும் ்கா்பாைகிருஷணனின குழுக்கள் 
்சாதிததுப ்பார்ததனர். இநதவழியில்தான தாநதிரிக 
பூலஜ மசய்ய நம்பூதிரிகள் மசனறிருக்கின்னர். 

�ணலிக்கலர நம்பூதிரி ஒருவர் இஙகு பூலஜ 
மசய்தார் என் கலதலய 2000இல் ்கட்்டைன. 
திற்்பரபபு அருவியின ம்பய்ர ்பததிரகாளி அருவி 
என்பதுதான. இது குலகக்்காவில் மதாடைர்்பாக 
வநதது. இஙகுள்ை சிவன ் காவில் விழாவில் யாலன 
ஸ்ரீ்பலி நடைக்கும் ச�யம் / ந�ஸ்காரபபுலர 
(சாப்பாட்டு அல்)யின அரு்க ஒரு இடைததில் 
யாலனலயப ் ்பாகவிடை�ாட்டைார்கள். அநதவழியில் 
சுரஙகப்பாலத உள்ைது என்பது வாய்ம�ாழிச் 
மசய்தி.

1 9 2 9 இல்  தி ற் ்ப ர ப பு  குல க க் ்க ாவில் 
கண்டைறியப்பட்டைது. இநதக் காளி ்காவிலைச் 
மசப்பனிட்டு வழி்பாட்டிற்கு உரியதாக்கைா�ா 
எனறும் அரசு அதிகாரிகளின ்யாசலனலயத 
திவான ் கட்டைார். ் காவில் நம்பூதிரிகள் பிரசனனம் 
்பார்க்க ்வண்டும் என்னர் .  குலகலய 
மூடிவிடை்வண்டும் எனறும் உததரவு வநதது. 
அ்தாடு அநதப ்்பச்சுக்கு முற்றுபபுள்ளி 
லவக்கப்பட்டைது. குலகக்குள் ம்பாது�க்கலை 
அனு�திப்பது ்காலதயாற்றின கலரக்கும் 
அருவிக்கும் நல்ைதல்ை எனறு ம்பாதுப்பணிததுல் 
அறிக்லகயும் கூ்ப்பட்டைது.

்பததிரகாளி குலகயின காைதலத அறிய சிவன 
்காவில் கல்மவட்டுகளி்ைா ஆவணஙகளி்ைா 

சானறு இல்லை. வாய்ம�ாழிச் மசய்திகள் உண்டு. 
திருவட்டைாறு ஊலர அடுதது ஒரு இடைததில் 
கீழச்்சரி என் �டைம் இருநதது. இநத �டைதது 
நம்பூதிரிகள் தாநதிரிகம் அறிநதவர். அரச 
குடும்்பததுடைனும் மதாடைர்புலடையவர்கள். இதனுடைன 
மதாடைர்புலடைய இனமனாரு �டைம் வண்ணப்பாலத 
அலணக்கட்டு அரு்க உள்ை இடைவூர் �டைம். இஙகும் 
தாநதிரக நம்பூதிரிகள் உண்டு. ்காலதயாறு 
நீர்பம்பருக்கால் திற்்பரபபு அருவி்பாயும் ்பகுதி 
உருக்குலைநதது. அப்்பாது அருவி ்பாய்நத இடைமும் 
இப்்பாது இருக்கும் இடை�ல்ை .  ஆற்றின 
கலரப்பகுதிப ்பால்யில் ்பததிரகாளி புலடைபபு 
சிற்்பம் இருநதது. அதன காைம் மதரியாது. 
குலக்்பான் அநதப ்பகுதிலயப ்பாதுகாக்கவும் 
்காலதயாறு தண்ணீர் வீணாகா�ல் இருக்கவும் 
அருவிப  ்பகுதியில்  தடுப்பலண கட்டை 
ஆரம்பிதத்்பாது குலகக்்காவில் கட்டுவலதப ்பற்றி 
வண்ணப்பால் �டைம் நம்பூதிரி ்யாசலன 
மசானனார் .  ்காலதயாறு கட்டு�ானக் 
குலகக்்காவிைாகவும் தடுப்பரணாகவும் �ாறியது. 
நம்பூதிரிகளின தாநதிரீக் பூலஜயின இடை�ாக / 
ரகசியக் ்காவிைாக ஆனது. அருவி இடைம் �ாறி 
குலக வாசலில் விழ ஆரம்பிதத்்பாது காளி ் காவில் 
மதரியா�ல் ஆனதாம். 1929இல் குலக வாசலை 
அலடைததுவிட்டைார்கைாம்.

கைட்டு்ரயாளர: நாட்்ாரியல் ஆயவாளர

1929இல் திற்பரப்பு கு்ககபகாவில் கண்ைறியப்படைது. இந்தக காளி பகாவி்லச க்சப்பனிடடு 
வழிபாடடிற்கு உரியதாககலாமா என்றும் அரசு அதிகாரிகளின் பயா்ச்ன்யத திவான் பகடைார். 
பகாவில் நம்பூதிரிகள் பிர்சன்னம் பார்கக பவண்டும் என்்னர். கு்க்ய மூடிவிைபவண்டும் என்றும் 
உததரவு வந்தது. அபதாடு அந்தப் பபசசுககு முற்றுப்புள்ளி ் வககப்படைது.
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அ நதக்காைஙகளில், எஙகள் ஊர்களில் 
குழநலதகளுக்குக் கனனததில் ்வஙலகப்பால் 
ம்பாட்டு லவப்பது வழக்கம். குழநலதகலைக் காதது 
கருபபு அண்டைக்கூடைாது என்ப்தாடு ‘மகாள்ளிக்கண்’ 
(Evil-eye) ்பட்டுவிடைக்கூடைாது என்பது கூடுதல் 
காரணம்.

புதிதாக வீடு ,  கலடை ,  வணிகவைாகம் , 
திலரஅரஙகுகள் ்்பானறு கட்டிடைஙகள் 
கட்டு்பவர்கள், அவற்றிற்கு முன்பாக ்சாற்றுக் 
கற்்ாலழ, நவச்சாரக்கட்டி, ்கலிபம்பாம்ல�கள் 
்்பான்வற்ல்க் கட்டித மதாஙகவிட்டிருப்பார்கள். 
எ ல்ை ா ம்  எ த ற் க ா க ?  ‘ ம க ா ள்ளிக் கண் ’ 
்பட்டுவிடைக்கூடைாது என்பதற்காகததான . 
கண்்படுவலதத தவிர்ப்பதற்காக, காைததிற்்கற்்ப 
சி.டி. வட்டுகலைக் கட்டிதமதாஙகவிட்டைலதயும் 
நாம் ்பார்த்தாம்தா்ன?

ஏ ் த ா  ஒ ரு  து ல ் யி ல் ,  சீ ர ா க 
வைர்நதுமகாண்டிருப்பவர்கள் வாழ்க்லகயில் 
திடீமரனறு தடைம்புரண்டைால், கண்்பட்டுவிட்டைது 
என்பார்கள். எஙக அம்�ா உயி்ராடு இருநத 97 
வயதுவலரயிலும், எனக்கு இரவில், ‘சூடைம்சுததி’ 
மகாளுததுவார்கள். எனது 70 வயதிலும் நான 
அ ம் � ா வு க் கு க்  கு ழ ந லத ய ா க த த ா ன 
மதரிநதிருக்கி்்ன. ‘கல்ைடி ்பட்டைாலும், கண்ணடி 
்படைக்கூடைாது’ என்பதும், சூடைம் மகாள்ளிக்கண்லண 
ச�னமசய்யும் என்பதும் அம்�ாவின நம்பிக்லக.

�கப்்பறுக்குப பி்கான தாய்்சய் உடைல்்்பணலில் 
எஙக அம்�ா மிகுநத அனு்பவம் உள்ைவர்கள். 
அவர்கள்தரும் ்பட்டியலில் உள்ை கலடைச்சரக்கும் 
(நாட்டு�ருநதுபம்பாருட்கள்) ்தனும் வாஙகிக் 
மகாடுததுவிட்டைால், ்தலவயான �ருநலத 
மசய்துவிடுவார்கள். ஓ�க்களி, மவநதயக்களி, 
மவள்ைாஙகக்களி (பூண்டுக்களி), சுக்குக்களி எனறு 
விதம்வித�ா க ச்  ம சய்து  பிள்லைம்பற்் 
த ா ய் க் கு க் மக ா டு த து  ்ப ச் லச உ டை ம் ல்ப த 
்தற்றுவார்கள்.. எஙகள் ஊரில் எஙக அம்�ா, 
உைகம்�ா லகப்பக்குவததில் வைர்நதவர்கள் 
மிகுதியாக உண்டு. அதலன, அம்�ா ஒருசிை 
தினஙகள் �ரணப்படுக்லகயில் இருநத்்பாது, 
அ ம் � ா வி டை ம்  வ ந து  ஆ சி ம ்ப ற் று ச் 
மசன்வர்கலைலவதது நான புரிநதுமகாண்்டைன. 
இததலனக்கும் எனக்குப ்்பராசிரியப்பணி 

கிலடைததபி்கு, எனனுடைன மவளியூருக்கு வர�றுதத 
அம்�ா, கிரா�ததில் எளிய வாழ்க்லக வாழ்நதவர்தான. 
ஆனாலும், அயினஸ்டின மசானனது்்பாைப 
்பயனுள்ை வாழ்க்லக வாழ்நதவர்.

தஞ்சாவூரில் எனது �களுக்குக் குழநலத 
பி்நதிருநத்்பாது அம்�ா வநதிருநதார்கள். எனது 
�களுக்கு உணவூட்டும்்்பாது, கண்்படைக்கூடைாது 
என்பதற்காகக் கதலவ மூடிவிடுவார்கள். நானும் 
எனது �லனவியு்� ்பார்க்கமுடியாது. அநத 
அைவிற்கு , குழநலதம்பற்்த தாயுடைலைப 
்்பண்வண்டிய அவசியம் இருக்கி்து என்பலத 
நான அப்்பாதுதான புரிநதுமகாண்்டைன. 
அம்�ாவின நம்பிக்லகக்கு �திப்பளிதது, நானும் 
எனது �லனவியும் ஒதுஙகி்ய இருந்தாம்.

அலனவருலடைய கண்களும் ்கடுமசய்யும் 
குணம்மகாண்டைலவ அல்ை. ஒரு சிைருலடைய 
கண்க்ை, உடைல்நைததிற்்கா, உடைல�க்்கா, 
ம த ா ழி லு க் ்க ா  ் க டு வி ல ை வி க் கு ம் 
‘மகாள்ளிக்கண்கைாக’ இருக்கின்ன என்பதும் 
நம்பிக்லகயாக உள்ைது. ‘மகாள்ளிக்கண்’ 
�ரணதலதக்கூடை ஏற்்படுததிவிடும் எனறும் 
நம்பிவநதிருக்கி்ார்கள்.

அம�ரிக்காலவச் ் சர்நத நாட்டுபபு்வியைாைர் 
ஆைன டைண்டைஸ் (Folklorist Alan Dundus) எழுதியுள்ை 
‘மகாள்ளிக்கண் - ஒரு ்பார்லவ” (The Evil eye: A 
Casebook – University of Wisconsin Press, 1992) ) எனனும் 
நூலில், �ாநதவியல், நாட்டுபபு் ஆய்வுகள், 
புகழ்ம்பற்் இைக்கியஙகள், உைவியல், சமூகவியல், 
கண்�ருததுவம் ,  ஆனமிகம்  உள்ளிட்டை 
்பல்துல்சார்நத 21 கட்டுலரகள் இடைம்ம்பற்றுள்ைன.

‘ஒருவருலடைய நல்ை உடைல்நிலை. நல்ை ் தாற்்ம், 
வைம் ்்பான்லவ, மகாள்ளிக்கண் ்பார்லவயால் 
்பாதிப்பலடையக்கூடும் எனறும், மகாள்ளிக்கண் 
்ப ட் டு வி ட் டை து  எ ன ்ப து ,  ்ப சி யி ன ல� , 
நீண்டைமகாட்டைாவி, ஏப்பம், வாநதி, காய்ச்சல் 
்்பான் குறியீடுகைால் அறியப்படும் எனறும் 
ஆைன டைண்டைஸ் கூறுகி்ார்.

மகாள்ளிக்கண் �னிதர்கலை �ட்டு�ல்ை, 
அவர்கலைச் சார்நதிருப்பவற்ல்யும் ்பாதிததுவிடும் 
எனகி் நம்பிக்லகயும் உள்ைது. நில்ய ்பால்க்க்கும் 
்பசுவினமீது மகாள்ளிக்கண் ்பட்டுவிட்டைால், ்பால் 

கட்டுரை  |  சு.இைா�சுப்பிை�ணியன  |  srsthovalai@gmail.com

 “No eye at all is better than an evil eye”  
- A Christmas Carol by Charles Dickens

‘ககைாளளிக்கைண்’



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

லே
 2
02
2

13

வற்றிவிடும். தாய்�ார்கள் தஙகள் குழநலதகளுக்கு �ல்நதிருநதுப 
்பாலூட்டுவதற்கு, ஆண்களின கா�க்கண்களில் இருநது தபபுவது ஒரு காரணம் 
என்ால், இரு்பாைர் ‘மகாள்ளிக்கண்களில்’ இருநது குழநலதலயப ்பாதுகாப்பது 
�ற்ம்ாரு ்நாக்க�ாகும். ஒரு ம்பண்ணாக அதலனப புரிநதுமகாண்டு, 
்்பருநதுநிலையஙகளில் தாய்�ார்கள் �ல்வாகப ்பாலூட்டுவதற்குத தனி 
அல்கள் அல�ததுக்மகாடுதத முனனாள் முதல்வர் மஜயைலிதாவின 
நற்மசயலை, அரசியலுக்கு அப்பாற்்பட்டு, நாம் நிலனவுகூ்ைாம்.

மகாள்ளிக்கண் ்பார்லவ்பட்டைால், நன்ாகக்காய்க்கும் �ரம் காய்ப்பலதயும், 
பூக்கும் மசடி பூப்பலதயும் நிறுததிவிடும் எனறும் சிை்நரஙகளில் �ரமும், 
மசடியும் ்பட்டுவிடும் எனறும் ஆைன டைண்டைஸ் கூறுகி்ார். நம் ஊர்களில் 
மதரு ஓரததில் இருக்கும் வீடுகளில், நன்ாகக்காய்ததிருக்கும் முருஙலக�ரஙகளில் 
கட்டைவாரியலும் (மநல்லை மசால்வழக்கு - ் தய்நதததுலடைப்பம்), ்பழஞ்மசருபபும் 
கட்டிதமதாஙகவிடைப்பட்டிருப்பதற்கும் இது்வ காரணம்.

கைாச்சார உைவியல் ்்பராசிரியர் (cultural psychiatrist) அர்�ாண்்டைா 
ஃ்பவாசா (Armando R Favazza) அம�ரிக்காலவச்்சர்நதவர். அவரது 
சில்பிடிக்கப்பட்டை உடைல்கள்’ (Bodies under Siege – John Hopkins University 1996) 
எனனும் நூலில் தூக்கமினல�, �்தி, �னஇறுக்கம், வயிற்றுப்்பாக்கு உள்ளிட்டை 
்�லும் ்பைவற்ல் மகாள்ளிக்கண் ்பார்லவ உண்டைாக்கிவிடும் எனகி்ார்.

‘மகாள்ளிக்கண்’ புதுக்கட்டிடைஙகலையும் ்பாதிக்கும் எனறு மசால்கி்ார், 
கனடைாவில் பி்நத மஜர்�ானிய நாட்டுபபு்வியைாைர் ரா்பர்ட் எல்சி (A Dic-
tionary of Albanian Religion, Mythology & Folk Culture - Robert Elsie - 2001). 
அதனால்தான புதுக்கட்டிடைஙகள் கட்டும்்்பாது, வழிப்்பாக்கர் ்பார்லவயிலிருநது 
�ல்க்கி்ார்கள்.

மகாள்ளிகண் என்பது வரைாறு முழுவதும் அறியப்பட்டைதாக இருக்கி்து. 
்பழல�யான கி்ரக்க, ் ரா�ானிய நூல்களிலும், ் சக்ஸ்பியர் நாடைகஙகளிலும், 
மகாள்ளிக்கண் ்பற்றிய குறிபபுகள் உள்ைன.

விவிலியததிலும் மகாள்ளிக்கண் ்பற்றிய குறிபபுகள் உள்ைன. 
“மகாள்ளிக்கண்ணன மசல்வநதனாகி்துக்குப ்பதட்டைப்படுகி்ான. அவன 
தனக்கு வறுல� வரும�னறு அறியாதிருக்கி்ான” (நீதிம�ாழிகள் 28:22). 
“மகாள்ளிக்கண்ணனுலடைய ஆகாரதலதப புசியா்த. அவனுலடைய ருசியுள்ை 
்பண்டைஙகளுக்கு ஆலசப்படைா்த” (நீதிம�ாழிகள் 23:6)

மகாள்ளிக்கண் ்பற்றிய நம்பிக்லக ்பரவைாகக் காணப்பட்டைாலும், பூமி 
முழுவதும் உள்ை அலனததுக் கைாச்சாரஙகளிலும் இல்லை எனறு ஆய்மவானறு 
கூறுகி்து. 1976-இல், ்பல்்வறு கைாச்சாரஙகலைக்மகாண்டை �க்களிடைம் 
எடுக்கப்பட்டை கருததுக்கணிபபில், 36 விழுக்காடு கைாச்சாரஙகளில் 
ம க ாள்ளிக்கண்்பற்றிய  ந ம்பிக்லக  இல்லை  எனறு  ஓஹி்யா 
அரசுப்பல்கலைக்கழகததின நாட்டுபபு்வியைாைர் ஜான ரா்பர்ட்ஸ் (Folklorist 
John W. Roberts of Ohio State University) குறிபபிடுவது கவனம்மகாள்ைததக்கது.

‘மகாள்ளிக்கண்’ என்பது மூடைநம்பிக்லகயிலிருநது பி்க்கி்து. ஒருவருக்கு 
சுகக்்கடு, வி்பதது,, ஏ்தனும் ஒரு மதாற்று்நாய்்்பான் நிகழ்வுகளில், 
மவளிப்பலடையான அறிவியல் காரணஙகலைச் மசால்ைமுடியாத்்பாது, இப்படி, 
மகாள்ளிக்கண்தான காரணம் எனறு மசால்லிவிடுகி்ார்கள் என்பதாக பி.பி.
சி. கூறுவதும் சிநதலனக்குரிய்த. குறிப்பாக, நல்ைவர்களுக்குத துன்பஙகள் 
்நரும்்்பாது, மகாள்ளிக்கண் உள்ளிட்டை மூடைநம்பிக்லககள் காரணஙகைாக 
முனலவக்கப்படுகின்ன.

�னிதக்கண்களுக்கு சி்பபு ஆற்்ல்கள் இருப்பதாக நம்்பப்படுகி்து. 
ஒருவருலடைய ஆத�ாவின (sole) மவளிப்பாடு அவரது கண்கள் எனறும் 
நம்்பப்படுகி்து. ‘அகததின அழகு முகததில் மதரியும்’ எனறு தமிழில்கூடை 
்பழம�ாழி உள்ை்த. முகம் என்பது, கண்கலை்ய குறிக்கும். ்நராகப 
்பார்க்கா�ல், விழிகலை நகர்தது்பவர்கள் ம்பாய் மசால்கி்ார்கள் எனறு 
நம்்பைாம். ஒருவரது கண்லண லவத்த, அவர் ்கா்ப�ாக இருக்கி்ாரா, 
சாநத�ாக இருக்கி்ாரா, �கிழ்ச்சியாக இருக்கி்ாரா, ்சாக�ாக இருக்கி்ாரா, 
நட்புடைன இருக்கி்ாரா, மவறுபபுடைன இருக்கி்ாரா எனம்ல்ைாம் மசால்லிவிடை 
முடியும்.

‘கண்ணும் கண்ணும் ் ்பசியதும் உனனாைன்்ா” எனகி்து ஒரு திலரப்பாடைல். 

‘்காள்ளிககண’ என்்பது 

மூ்நம்பிக்கயிலிருந்து 

பிறககிறது. ஒருவருககு 

சுககலகடு, வி்ப்தது,, 

ஏலதனும் ஒரு 

்தாற்றுலநாயல்பான்ற 

நிகழ்வுகளில், 

்வளிப்்ப்்யான 

அறிவியல் 

காைணஙக்ைச் 

்�ால்ேமுடியாதல்பாது, 

இப்்படி, 

்காள்ளிககணதான் 

காைணம் என்று 

்�ால்லிவிடுகிறாரகள்
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கண்ணும்கண்ணும் ்்பசமுடியு�ா என்ால், முடியும்தான. 
எததலன்்பர் சூழ்நதிருநதாலும், காதைர்களின கண்ணும்கண்ணும் 
சநதிக்கும்்்பாது, அவர்களுக்கு �ட்டு்� புரியும் ்பை மசய்திகலைப 
்பரி�ாறிக்மகாள்கின்ன அல்ைவா?

காதைர் கண் ்பற்றிய ்பை கு்ள்கள் கா�ததுப்பாலில் உள்ைன.

“கைண்வணாடு கைண்இ்ண மநாகவகைாககின் வாய்வ்ாற்கைள்
என்்ன பயனும் இல”  (குறள் 1100)

“்பார்லவ ஒன்் ் ்பாது்�, ்பல்ைாயிரம் மசால் ் வண்டு�ா?” 
எனனும் திலரப்பாடைல் இதிலிருநதுப பி்நததுதான.

“ மநாககி்னான் மநாகவகைதிர மநாககுைல் ைாககைணங்கு
 ைா்்ன வகைாண்்ன்்னது உ்்த்து” 
 (குறள் 1082)

காதைன ் நாக்குகி்ான. காதலியின எதிர்்நாக்கு காதைலனப 
்பலடைமகாண்டு தாக்கியது்்பால் இருநததாம்.

“கைண்ணின் கை்்பபார்வக கைாைலியர கைாட்டிவிட்்ால் ேண்ணில்
குேரரககு ோே்லயும் ஓர கைடுகைாம்”

எனனும் ்பா்வநதர் வரிகலை �்க்கமுடியு�ா?

்�லிருப்பவர்கள் கீழிருப்பவர்கலைப ்பார்க்கும் ்பார்லவக்கும் 
தனிப்பட்டை அதிகாரம�ாழி உண்டு .  மதாடைர்நது , 
முல்ததுப்பார்க்கும்்்பாது அதிகாரம், ஆணவம் மவளிப்படுகி்து. 
அனபு, கனிவு, காதல், கா�ம், விருபபு, மவறுபபு, அதிர்ச்சி, 
்கா்பம், ் சாகம், ம்பா்ால�, வீரம், ் காலழததனம், ஆணவம், 
அடில�ததனம் ்்பான் ்பை உணர்வுகலையும் நடிகர்கள் 
கண்கைா்ை்ய மவளிப்படுததுகின்னர். 

மாறுகண் (squinted eye), தூஙகும் கண்கள் (crossed eyes) 
்்பான் கண் அல�பபு மகாண்டைவர்களின ்பார்லவ 
தீஙகுவிலைவிக்கும் எனனும் நம்பிக்லக இருக்கி்து. குழநலதகளும், 
சிறுவர்களும் மிகவும் எளிதாக, மகாள்ளிக்கண் ்பார்லவயால் 
்பாதிக்கப்படுகி்ார்கள் எனனும் நம்பிக்லக கிரீஸ், ்ராம், 
இநதியா உள்ளிட்டை நாடுகளில் ்பரவைாக உள்ைது. குழநலதகலை, 
ம ்ப ா து  இ டை ங க ளி ல்  பு க ழ் ந து ் ்ப சு வ து கூ டை 
தவிர்க்கப்படை்வண்டியதாக நம்புகி்ார்கள். சிை இடைஙகளில், 
அப்படி யாராவது புகழ்நது ் ்பசிவிட்டைால், கண் ்பட்டுவிடைக்கூடைாது 
என்பதற்காக அப்படிப புகழநது ்்பசியவலர உடைனடியாக 
அநதக்குழநலதயின முகததில் துப்பச்மசால்வதும் சிை 
கைாச்சாரஙகளில் உள்ைது!

மவறுபபு, ம்பா்ால� �ட்டு்�, மகாள்ளிக்கண்ணுக்குக் 
காரணம் எனறு மசால்லிவிடை முடியாது. தீய எண்ணஙகள் 
இல்ைாதவர்களுலடைய கண்கள்கூடை ்கடு்பயக்கைாம் எனனும் 
நம்பிக்லகயும் உள்ைதாக ஆய்வாைர்கள் கூறுகின்னர். 
எஙகலைக்கூடைப ்பார்க்கவிடைா�ல், எஙகைது �களுக்கு 
்சாறூட்டிய எனது அம்�ாவின ்நாக்கம், இதுவாகக்கூடை 
இருக்கைாம்.

மகாள்ளிக்கண்லண எதிர்மகாள்வதன முதல்்படி, அதலனத 
தவிர்ப்பது. அதற்கான வழிமுல்கள், நாடு, கைாச்சாரம், தனிந்பர் 
எனறு �ாறு்படுகி்து. க்யூ்பாவில், குழநலதகளுக்கு நனல�மசய்யும் 
அணிகைலன (azabache) அணிவிதது, மகாள்ளிக்கண்லணத 
தவிர்க்கி்ார்கள்.

மகாள்ளிக்கண்ணிலிருநதுத தபபுவதற்குப ்பல்்வறுவித�ான 
தாயததுகலை (Amulets) அணியைாம் எனகின்னர். ம்பரும்்பாலும் 
நீைநி்ததாயததுகள் நனல�்பயக்கும் எனனும் நம்பிக்லக 
உள்ைது. மவள்லைபபூண்டு மகாள்ளிக்கண்லண தவிர்க்கும் 
எனறு �ததிய்�ற்கு நாடுகளில் நம்்பப்படுகி்து. மவள்லைபபூண்டு 

மனிதககணகளுககு சிறப்பு ஆற்றல்கள் 

இருப்்பதாக நம்்பப்்படுகிறது. ஒருவரு்்ய 

ஆ்தமாவின் (sole) ் வளிப்்பாடு அவைது 

கணகள் என்றும் நம்்பப்்படுகிறது. ‘அக்ததின் 

அழகு முக்ததில் ் தரியும்’ என்று 

தமிழில்கூ் ்பழ்மாழி உள்ைலத. முகம் 

என்்பது, கணக்ைலய குறிககும். லநைாகப் 

்பாரககாமல், விழிக்ை நகர்தது்பவரகள் 

்்பாய ் �ால்கிறாரகள் என்று நம்்போம்.

( g a r l i c )  எனனும்  ம ச ா ல் ்ை , 
மகாள்ளிக்கண்லணத தவிர்ததுவிடும் 
எனறு ரா்பர்ட் ஜியார்மஜஸ் (Robert A 
Georges in his paper ‘Matiasma: living Folk 
belief) கூறுகி்ார். நிைநடுக்்காட்டு 
நாடுகளில், (Matiasma) மகாள்ளிக்கண் 
்பற்றிய நம்பிக்லககள் மிக அதிக 
அைவில் இருப்பதாக  ரா்பர்ட் 
ஜியார்மஜஸ் ்பதிவுமசய்கி்ார்.

ம்பாதுவாக ,  மகாள்ளிக்கண் 
்பட்டுவிட்டைது எனறு நம்பு்பவர்கள், 
அ தி லி ரு ந து  வி டு ்ப டு வ த ற் கு 
� ந தி ர வ ா தி க ல ை யு ம் , 
ஆ ன மி க ச் ச ா மி ய ா ர் க ல ை யு ம் 
நாடுகி்ார்கள். லகக்குழநலதகளுக்குக் 
மகட்டை வாலடையுடைன மதாடைர்நது 
்்பதியாகும் ் ்பாதும், �ருததுவததிற்குக் 
கட்டுப்படைாத்்பாதும் , அதலன 
‘ சீ ர் கு ண ம் ’  எ ன று 
மதன�ாவட்டைஙகளிலும், ‘்தாஷம்’ 
எனறு  வடை� ாவட்டைஙகளிலும் 
மசால்வதுண்டு. அப்படிப்பட்டைக் 
லகக்குழநலதகலை அதிகாலையில் 
்பள்ளிவாசலுக்குக் மகாண்டுமசனறு, 
வாசலில் காததிருப்பார்கள். மதாழுலக 
முடிநதுவரு்பவர்களில் �ார்க்கமநறிகள் 
அறிநத முதியவர்கள், ஓதி குழநலதயின 
உச்ச நதலையில் ஊதுவார்கள் . 
இப்படியான நம்பிக்லக இனறும் நம் 
ஊர்களில் மதாடைர்கி்து. அப்படி 
மசல்்பவர்களில், ்பைரும் இநதுக்கள் 
என்பது குறிபபிடைததக்கது. எனக்கும் 
இநத அனு்பவம் உள்ைது. ‘ ் நாய்க்கும் 
்பார், ்்பய்க்கும் ்பார்” எனம்ாரு 
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‘்காள்ளிகண’ என்்பது நம்மி்ம் உள்ை ்பாதிப்பில்ோத மூ்நம்பிக்க என்றல்பாதும், சிே சூழல்களில் மிகவும் ஆ்ப்தது 

வி்ைவிப்்பதாகவும் மாறிவிடுகிறது. வைோற்றில் ் காள்ளிககணணின் ் ்பயைால் ்பேர ் வறுககப்்பட்டிருககின்றனர, 

துன்புறு்ததப்்பட்டிருககின்றனர, சிேர ் கா்ேயும் ் �யயப்்பட்டிருககின்றனர.

மசாைவலடை, மநல்லைப்பகுதியில் வழக்கில் உண்டு.

ம�க்சி் க ாவில் ,  ்ப ச்லசமுட்லடைலயப 
்பாதிக்கப்பட்டை குழநலதயின மநற்றியிலும், 
உடைல்மீதும் தடைவி எடுதது, ஒரு ்பாததிரததில் உள்ை 
தண்ணீரில் உலடைததுவிடுகி்ார்கள். நீள்வட்டைம் 
அல்ைது கண்வடிவில் �ஞ்சள்கரு அல்ைது 
மவள்லைக்கரு மதரியு�ானால், மகாள்ளிக்கண்ணால் 
ஏற்்பட்டை ்கடு நீக்கப்பட்டுவிட்டைது எனறு 
நம்புகி்ார்கள்.

அநதப்பழக்கம் நம் ஊர்களிலும் நலடைமுல்யில் 
உள்ைது. ்பச்லசமுட்லடைலய, மகாள்ளிக்கண்ணால் 
்பாதிக்கப்பட்டை ்நாயாளியின தலைலயச்சுற்றி 
வீசுவது குண�ளிக்கும் எனறு நம்்பப்படுகி்து. 
�ாததிர�ல்ை, எஙகள் ஊர்களில், ம்பாதுவாக, 
க ாய் நதமிைகாயுடைன கல்லுபபுச்்சர்தது 
்நாயாளியின தலைலயச்சுற்றி உடைல் எஙகும் தடைவி, 
எரியும்மநருபபில் ் ்பாடுவார்கள். கண்்பட்டிருநதால், 
மிைகாய் க�்ாது, உபபு ம்பாரியாது என்பது 
நம்பிக்லக. குறிப்பாக, யா்ரா ஒருவருலடைய 
கண்்பட்டுவிட்டைது எனறு சந்தகிததால், அநத ந்பர் 
மதருவில் நடைநதுமசல்லும்்்பாது, அவருக்குத 
மதரியா�ல் அவரது காைடி �ண்லண எடுதது, 
அ த ல ன யு ம்  மி ை க ா ய் ,  உ ப பு டை ன 
்சர்ததுக்மகாள்வார்கள்.

‘மகாள்ளிகண்’ என்பது நம்மிடைம் உள்ை 
்பாதிபபில்ைாத மூடைநம்பிக்லக என்்்பாதும், சிை 
சூழல்களில் மிகவும் ஆ்பதது விலைவிப்பதாகவும் 
�ாறிவிடுகி்து. வரைாற்றில் மகாள்ளிக்கண்ணின 
ம்பயரால் ்பைர் மவறுக்கப்பட்டிருக்கின்னர், 
துனபுறுததப்பட்டிருக்கின்னர், சிைர் மகாலையும்
மசய்யப்பட்டிருக்கின்னர்.

மகாள்ளிக்கண்ணும் அது விலைவிக்கும் 
்கடுகளும் வரைாற்றில் நாம்கண்டை மூடைநம்பிக்லககள் 
என்பதனால் இரு்பத்தாராம் நூற்்ாண்டில் அதற்கு 
இடைம் இல்லை எனறு மசால்லிவிடைமுடியாது 
எனகி்ார், நாட்டுபபு்வியைாைர், ஆைன டைண்டைஸ் 
(Alan Dundus). உைகம் முழுவதும், ்பை மில்லியன 
� னி த ர் க ல ை ,  இ ன று ம்  ்ப ா தி க் கு ம் 
ஆற்்ல்மகாண்டைதாகக் ‘மகாள்ளிக்கண்’்பற்றிய 
நம்பிக்லக இருப்பதாக, அவர் ் �லும் கூறுகி்ார்.

மூடைநம்பிக்லககள் இனறும் மதாடைர்கின்ன 
எனறும், மகாள்ளிக்கண்லணத தவிர்ப்பதற்காக்வ, 
இஸ்ைாமியப ம்பண்கள் ‘தலை �ல்பபு அல்ைது 
ஹிஜாப’ (veils) அணிவதாகவும், யூதர்கள் ‘நனறு’ 
(good) என்பதற்குப ்பதிைாக ‘்�ாசமில்லை’ (not bad) 
எனறு மசால்வதாகவும், ்சர்நது குடிக்கும்்்பாது 
வாழ்ததுவதாகவும் (drink toasts), உணவுவிடுதிகளில் 
உணவு ்பரி�ாறு்பவர்களுக்கு ்பணம் மகாடுப்பதாகவும் 
(tip waiters), தும்�ல் வரும்்்பாது வாழ்ததுவதாகவும் 
(bless sneezers) ஆைன டைண்டைஸ் ்பதிவுமசய்கி்ார். 
எஙகள் வீடுகளில், குழநலதகள் தும்மும்்்பாது, 

ஒவமவாரு தும்�லுக்கும் ‘நூறு நூறு எனறு 
ம்பரியவர்கள் மசால்வலத இத்னாடுப 
ம்பாருததிப்பார்க்கைாம். நூறு என்ால், நூறு 
வயதுவலரயிலும் வாழ்வண்டும் என்பது ம்பாருள். 
து ம் � லி ன ்்ப ா து கூ டை  சி ை ரு க் கு 
உயிர்்்பாயிருக்கக்கூடும். அதிலிருநதுதான 
இப்படிப்பட்டை மூடைநம்பிக்லக பி்நதிருக்க்வண்டும்.

எனனுலடைய 74 வயதிலும் நான தும்மும்்்பாது 
‘அம்�ா’ எனறுமசால்லிததான தும்முகி்்ன. 
முனம்பல்ைாம் எஙகள் வீடுகளில், தும்மும்்்பாது, 
அம்�ா அல்ைது அப்பா எனறு மசால்லிததான 
தும்�்வண்டும் எனறு மசால்லிச்மசால்லிக் 
குழநலதகலைப ்பழக்குவார்கள் .  அம்�ா 
இயல்்பாக்வ வநதுவிடுகி்து. இதில் நம்பிக்லகக்கு 
அப்பாற்்பட்டு ந�க்குதமதரியாத ஏ்தனும் 
அறிவியலும் இருக்கக்கூடும்.

ஒருசிை லகக்குழநலதகள் வாய்விடைா�ல் 
அழுதுமகாண்டிருக்கும். ்பசிதது அழுகி்து எனறு 
்பால்மகாடுததால், குழநலத அம்�ாவின �ார்பில் 
வா்ய லவக்காது. அதற்கான காரணம் புரியாத்்பாது, 
‘மகாதி’ விழுநதுவிட்டைது எனறு மசால்வார்கள். 
‘மகாதி’ என்பது, குழநலதக்குப ்பாலூட்டும்்்பாது 
அல்ைது ் சாறூட்டும்்்பாது அநதப்பக்க�ாக வநத 
ஒருவரின மகாள்ளிக்கண் ்பட்டுவிட்டைது எனறும் 
அதன காரண�ான வயிற்றுவலியும் எனறு ம்பாருள். 
அதலன முறியடிக்க எஙக அம்�ா ஒரு முல்லயக் 
லகயாள்வார்கள்.

ஒரு மவள்லைததுணிலய முக்்காண�ாக 
�டிப்பார்கள். ஒரு மூலையில் கரிததுண்டைால் மூனறு 
இலண்காடுகள் கிழிப்பார்கள். இனமனாரு 
மூலையில் சுண்ணாம்்பாலும், மூன்ாவது மூலையில் 
�ஞ்சைாைாலும் மூனறு ் காடுகளும் கிழிப்பார்கள். 
அநதததுணிலய �டிதது, அழும் குழநலதயின 
வயிற்ல்ததடைவிய பி்கு மகாளுததிவிடுவார்கள். 
துணி நன்ாக எரிய ஆரம்பிதத உடைன, அதலன 
ஒரு பிததலை நாழிக்குள் ் ்பாட்டுவிடுவார்கள். துணி 
முற்றிலும் எரிநதபி்கு, லகபபிடிததுணியால் 
நாளிலய அப்படி்ய, தண்ணீர்நிரம்பிய சாபபிடும் 
வட்டிலில் கவிழ்ததுவிடுவார்கள். சிறிது ்நரததில், 
தண்ணீர் முழுவதும் நாழிக்குள் இழுக்கப்பட்டுவிடும். 
அதலன ஒரு மூலையில் நகர்ததி லவததுவிடுவார்கள். 
�றுநாள் காலையில் ்பார்ததால், தண்ணீர் 
அலனததும் நாழிக்குள்ளிருநது மவளி்யறி 
வட்டிலை நில்ததிருக்கும். ‘மகாதி’ நீஙகிவிட்டைது 
என்பார்கள். தற்மசயல் நிகழ்வு எனறு மகாண்டைாலும், 
ம்பரும்்பாலும் குழநலதகள் அழுலகலய நிறுததி, 
்பால்குடிதது நன்ாக உ்ஙகிவிடுவதும் உண்டு. 
சுண்ணாம்பு, கரி,�ஞ்சள் ்காடுகலைக்மகாண்டை 
துணியின �ருததுவக்குணததாலும், குழநலதயின 
வயிற்ல்த தடைவியதாலும்கூடை குழநலதயின 
வயிற்றுவலி சரியாகியிருக்கக்கூடும்.



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

லே
 2
02
2

16

இதில் ஓர் அறிவியலும் இருக்கி்து. துணி 
எரியும்்்பாது, நாழிக்குள் இருக்கும் காற்று சூடைாகி 
மவளி்யறிவிடும். அதனால், நாழிலயக் கவிழ்தத 
பி்கு, நாழி குளிரக்குளிர, அஙகு மவற்றிடைம் 
உருவாகி்து. மவளியிலிருக்கும் தண்ணீர், 
வளியழுததம் காரண�ாக நாழிக்குள் உருவான 
மவற்றிடைதலத நிரப்ப உள்ளிழுக்கப்படுகி்து. நாழி 
முற்றிலும் குளிர்நது, அல்மவப்பநிலைக்கு 
வநதபி்கு, உள்்ை இழுக்கப்பட்டை தண்ணீர் 
மவளிததள்ைப்பட்டு அழுதத ச�நிலைலய 
அலடைகி்து.

தணிலகபபுராணததில், ‘கண்ணூறு’ எனனும் 
குறிபபு வருகி்து..

“அந்தி நின்று கைண்ணூறழித்ைான் நீறளித்மை”  
 (ைணி்கைபபுராணம், கைளவு – 329)

கண்ணால் ஏற்்படுததப்பட்டைக் ்கட்லடை, 
அநதியில் திருநீற்ல்க்மகாடுததுக் குணப்படுததினான 
எனறு ம்பாருள். கண்ணால் உருவாக்கப்படும் ஊறு 
அல்ைது ் கடு. ‘கண்ணூறு’ எனப்படுகி்து. கண்ணூறு 
என்பதற்கு, கண்மிச்சில், மகாள்ளிகண், கண்திட்டி, 
கண்மகாதி எனறு ்வறு்பை ம்பயர்களும் உண்டு. 
(நனறி – தீனதயாைன, கனடைா)

மகாள்ளிகண் என்பது அறிவுக்கும், அறிவியலுக்கும் 
அப்பாற்்பட்டைது எனறும் கண்ணுக்கு அப்படி 
எல்ைாம் ் கடுவிலைவிக்கும் ஆற்்ல் இருக்கமுடியாது 
எனறும் சிைர் மசால்ைைாம். அ்த ்வலையில், 
குழநலதயின பி்நதநாள்விழா, ம்பண்ணின 
பூபபுனிதநீராட்டுவிழா, திரு�ணவிழா, புது�லன 
புகுவிழா ் ்பான் �ஙகை நிகழ்வுகளில் ்பைநூறு்்பலர 
அலழதது, அவர்களின நல்ைாசியிலனப ம்பறும் 
ச டை ங கு க ள்  இ ன று வ ல ர யி லு ம் 
மதாடைர்நதுமகாண்டுதா்ன இருக்கின்ன. 
கண்களுக்கு நல்ைதுமசய்யும் ஆற்்ல் இருக்கு�ானால், 
அல்ைது மசய்யும் ஆற்்லும் இருக்கததா்ன 
மசய்யும். �றுதலையாக, கண்்பட்டு ் கடு விலைவது 
மூடைநம்பிக்லக என்ால், கண்ணால் ்பார்தது 
ஆசிவழஙகுவதும் மூடைநம்பிக்லகயாகததா்ன 
இருக்கமுடியும்?

மூடைநம்பிக்லககளுக்கு எதிராக உருவான 
திராவிடை இயக்கம் சார்நதவர்கள், குறிப்பாக 
மவளிநாடு மசனறு ்படிததவர்கள், உயர் ம்பாறுபபில் 
இருப்பவர்கள்கூடை அவர்கைது லககளில் ்பை 
வண்ணஙகளில் கயிறுகலைக் கட்டியிருப்பலதயும், 
அதற்குபபினனால் உள்ை மூடைநம்பிக்லககலையும் 
இஙகு சுட்டிக்காட்டை்வண்டிய ்தலவ உள்ைது. 
ம்பரியார் மகாள்லககலை விட்டுவிட்டு, ம்பரியார் 
�ண் எனறு ்்பசுவதில் எனன ம்பருல� 
இ ரு க் க மு டி யு ம் ?  எ ன ன  ்ப ய ல ன 
அலடைநதுவிடைமுடியும்?

வரைாற்றில், நீண்டைகாை�ாக �க்களிடைம் இருக்கும் 
கைாச்சாரக்கூறுகளில் ‘மகாள்ளிக்கண்’்பற்றிய 
ந ம் பி க்லக யு ம்  ஒனறு .  அ தன ா ல் த ான , 
்�லைநாடுகளில் நாட்டைார் வழக்காற்றியல் 
்்பராசிரியர்களும், அறிஞர்களும் (folklorists) 
அது்பற்றி ஆய்வுமசய்து, ஆய்விதழ்களிலும், 
நூல்களிலும் ்பதிவுமசய்கின்னர்.

தமிழ்நிைப்பரபபில், அப்படி ஓர் ஆய்வு 
நி க ழ் த த ப ்ப ட் டி ரு க் கி ் த ா  எ ன று 
எ ன க் கு த மத ரி ய வி ல் லை .  இ து வ ல ர 
இல்லைமயன்ாலும், இனி்�ைாவது நாட்டைார் 
வழக்காற்றியல் துல்சார்நதவர்கள் தஙகைது 
கவனதலத  இ ததி க் கில்  ம சலுத தை ா ம் . 
கைஆய்வுகள்வழி்ய தரவுகலைததிரட்டி, 
அவற்ல்ப ்பகுப்பாய்வு மசய்வதனால்�ட்டு்�, 
எ நமத ந த  ்பகுதிகளில் ,  எலவ எல்ைாம் 
மகாள்ளிக்கண்ணால் ஏற்்படும் விலைவுகள் எனறு 
நம்்பப்படுகி்து எனறும் ,  அவற்றிலிருநது 
விடு்படுவதற்கு எனமனனன மசய்கி்ார்கள் 
என்பலதயும் அறியமுடியும். அப்படி அறிநது 
அது்பற்றிய மதளிலவ, விழிபபுணர்லவ, அறிவியல் 
அடிப்பலடையில், �க்களுக்கு ஏற்்படுததவும், 
மூடைநம்பிக்லககளில் இருநது விடுவிக்கவும் முடியும்.

எனது ்பார்லவயில், மகாள்ளிக்கண் ்பற்றிய 
மூடைநம்பிக்லக மிக அதிக அைவில் அடிததட்டு 
ஏலழ�க்களிடைமும், அதற்கு அடுததநிலையில் ்படிதத 
நடுததட்டு �க்களிடைமும் ்பரவைாகக்காணப்படுகி்து. 
அ தி க ா ர ப ்ப ை ம் மக ா ண் டை வ ர் க ல ை யு ம் , 
ம்பரும்்பணம்்பலடைததவர்கலையும் நாட்டின 
சட்டைஙகள் �ட்டு�ல்ை மகாள்ளிக்கண்களும்கூடை 
எதுவு்� மசய்யமுடிவதில்லை.

கு�ரிவட்டைாரக் கலத ஒனறுடைன இக்கட்டுலரலய 
முடிப்பது ம்பாருதத�ாக இருக்கும். கு�ரி 
�ாவட்டைததின ஒரு கிரா�ததில் ஒருவரது கண்களுக்கு 
அநத ஊ்ர ்பயநதுகிடைநதது. நல்ை உலடை அணிநது 
அவர்முன வர�ாட்டைார்கள். அநத ந்பர், ஒரு 
மசடிலயப்பார்தது, ‘மசடி நன்ாக இருக்கி்்த’ 
எனறு மசானனால், அநத மசடி ்பட்டுவிடும். 
பின்ன, ்பயம் வராதா எனன?

அ்த ஊரில் ஒரு விவசாயி மிகவும் ் சாகமுடைன 
இருநதார். அவரது மநல்வயலில், ம்பரிய அைவில் 
கலைகள் முலைததிருநதன. எஙகு ்பார்ததாலும் 
கலைக்ை கண்ணுக்குத மதரிநதன. அவற்ல் 
எப்படி பிடுஙகி எடுப்பது என்பதுதான அவரது 
கவலைக்குக்காரணம்.

திடீமரன அவருக்கு ஒரு ் யாசலன ் தானறியது. 
அநத ஊரில் இருநத ‘மகாள்ளிக்கண்’ ஆசாமிலயக் 
கூட்டிச்மசனறு வயலைச் சுற்றிக்காட்டைைாம். 
எஙகு்பார்ததாலும் வைர்நதிருக்கும் கலைதா்ன 
அவர் கண்ணில்்படும். கலைலயப்பற்றி அவர் 
ஏ்தனும் மசானனால், கலைகள் ்பட்டுவிடும் 
அல்ைவா? முயனறு ்பார்க்கைா்� எனறு 
எண்ணுகி்ார். இது்பற்றி யாரிடைமும் எதுவும் 
்்பசவில்லை.

தற்மசயைாகக் கூட்டிச்மசல்வது்்பால் அநத 
ஆசாமிலயக் கூட்டிச்மசனறு வயலைக் காண்பிததார். 
நானகு வரபபுகளிலும் வயலைச் சுற்றிப்பார்ததுவிட்டு, 
‘கண்’ ஆசாமி மசானனலதக்்கட்டு, விவசாயி 
�யக்கம்்்பாட்டு விழுநதுவிட்டைார். அப்படி 
எனனதான மசானனார், ஆசாமி. “அஙகன அஙகன 
்பயிரு மதரீஇ, அதும் நல்ைாரிக்கீ ” !

கைட்டு்ரயாளர: இயற்பியல் மபராசிரியர (பணிநி்றவு)
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நூல் திறனாய்வு  |  பும்ரி ்ானப்ென

ஒரு சிற்றூரில் கூலித மதாழிைாளி ஒருவருக்கு 
ஒரு குழநலத பி்நது, வைர்நது ஓடி ஆடி 
விலையாடுகி்து. ஒண்்ணகால் வயதாகும் ் ்பாது 
அநதச் சிற்றூரில் இரு்பதுக்கு ்�ற்்பட்டை 
குழநலதகளுக்கு இைம்பிள்லை வாதம் ஏற்்படுகி்து. 
அதில் ஒரு குழநலதக்கு �ட்டும் மிகுதியான ் நாய்த 
தாக்கம் ஏற்்பட்டு, அநதக் குழநலதயால் நடைக்க 
முடியா�ல் ்்பாகி்து. ்பை இடைஙகளில் ்பை 
ஆண்டுகைாக லவததியம் ்பார்ததும் சரியாகவில்லை. 
அநதக் குழநலத ்பை இனனல்களுக்கிலடை்ய 
்பள்ளிக்குப ்்பாகி்து; பினனர் கல்லூரிக்குப 
்்பாகி்து; ்பல்கலைக்கழகததில் முலனவர் ்பட்டைம் 
ம்பறுகி்து; இநதிரா காநதி தி்நத நிலைப 
்பல்கலைக்கழகததில் ்பணியில் ்சர்நது, துலண 
இலண்வநதர் வலர ்பதவி உயர்வு 
அலடைநது ஓய்வு ம்பறுகி்து. அநதக் 
குழநலததான ்்பராசிரியர் பி. ஆர். 
இரா�ானுஜம் அவர்கள். இவருலடைய 
வாழ்க்லக வரைாற்று நூல்தான 
‘்்பாராட்டை்� என வாழ்க்லக’.

நாட்டு லவததியததின மூை�ாகவும் 
ஆஙகிை லவததியததின மூை�ாகவும் 
சிை �நதிரவாதிகலைக் மகாண்டு 
� ந தி ரி க் கு ம்  ல வ த தி ய த தி ன 
மூை�ாகவும் சிை ்நர்ததிக்கடைனகள் 
மூை�ாகவும் இைம்பிள்லை வாததலதச் 
சரிமசய்ய  இர ா� ானுஜததின 
அம்�ாவும் �ற்்வர்களும் எவவை்வா 
முயன்ார்கள். எனினும் ஊஹூம், இைம்பிள்லை 
வாதம்  இரா�ானுஜதலதக் மகட்டியாகப பிடிததுக் 
மகாண்டைது.

கல்வி இல்ைாத ஓர் ஏலழ விவசாயியும் அவரது 
�லனவியும் லகயில் ் ்பாது�ான ்பணம் இல்ைா�ல் 
தனது குழநலதயின ்நாய் தீர எவவைவுதான 
அலைய முடியும்? அலைநதார்கள்; அலைநதார்கள். 
எஙமகல்ைா்�ா அலைநதார்கள். தஙகைது சக்திக்கு 
மீறி அலைநதார்கள். 

மசனலனயில் உள்ை ஆநதிர �கிை ச்பா 
�ருததுவ�லனயில், சு�ார் ஒன்பது �ாத 
சிகிச்லசக்குப பினனரும் குணம் அலடையா�்ை்ய 
வீடு திரும்பினார். ஆனால் அவர் அநத �ருததுவ 
�லனயில் தஙகியிருநத நாட்கலையும் இவ்ராடு 
நட்பு மகாண்டிருநதவர்கலையும் இவரால் �்க்க 
முடியவில்லை.

பி. யு. சி. ்தர்வுக்குப பினனர், மதலுஙகு 
்பாலையம் மசனறு அஙகு டைாக்டைர் அர்சுனன 

தன்னம்பிக்கை தரும்
‘த்பாராட்டதை என் ைாழக்்கை’

லவததியசாலையில் எண்மணய் லவததியம் 
மசய்துமகாள்ைப ் ்பாய் லகயும் காலும் ஓரைவுக்குச் 
சரியானது. ஆனால் அஙகு அவருக்குக் கிலடைதத 
நட்பு வட்டைாரததின மூைமும் ம்பாது �க்கள், 
விவசாயிகள் ் ்பாராட்டைம், அரசியல், சினி�ா எனறு 
்பை துல்களிலும் நில்ய்வ மதளிவு கிலடைததது. 
்்பாகும் இடைஙகளில் எல்ைாம் மவறு�்ன ்படுததுக் 
கிடைக்கா�ல் அஙகுள்ை �க்களுடைன நனகு ்பழகி ்பை 
விவரஙகலையும் மதரிநது மகாள்ளும் ஆசிரியரின 
ஆர்வதலதப ்பாராட்டைா�ல் இருக்க முடியாது.

ஆசிரியருக்குச் சிறு வயதி்ை்ய இருநத 
லதரியமும் விடைா முயற்சியும் சாதிக்கும் ஆற்்லும் 
நிலனவாற்்லும் நம்ல� வியக்க லவக்கி்து. ் ்பாகும் 
வழியில் உள்ை ம்பயர்ப ்பைலககள், வாகனஙகளின 

வண்ணஙகள் ்்பான்னவும் சநதிக்கும் 
�னிதர்களின ம்பயர்கள், அவர்கைது 
ஆலடை அணிகைனகள், அவர்கள் வகிதத 
்ப தவியின  ம ்பய ர் ,  ம ந ற் றியில் 
லவததிருக்கும் சநதனப ம்பாட்டு 
ஆகியவற்ல் மயல்ைாம் கவனிதது 
அவ ற்ல்  இனறும்  நி லனவில் 
ல வ த தி ரு ப ்ப து  மி க வு ம் 
்பாராட்டுதற்குரியது.

இவர் தனது 1 3ஆம் வயதில் , 
எப்படியாவது ஒரு கார் வாஙக ் வண்டும் 
எனறு தன அக்காவிடைம் மசால்லி 
ஆலசப்பட்டைார். தனது 14ஆம் வயதில் 
ஆஙகிைம் சரை�ாகப ்்பச ்வண்டும் 

எனறு ஆலசப ்பட்டைார். பிற்காைததில் இரண்டு 
ஆலசகளும் நில்்வறிவிட்டைன. என்வ அபதுல் 
கைாம் கூறியது ்்பாைக் கனவு கண்டைார்; அது 
நில்்வறியது.

இவருலடைய வாழ்க்லக வரைாற்ல்க் குறிப்பாக, 
உடைல் ஊனமுற்்்ார் எனனும் �ாற்றுத 
தி்னாளிகளும் அவர்கைது ம்பற்்்ார்களும் 
கட்டைாயம் ்படிக்க ்வண்டும். ்படிததால் ‘ஐ்யா’ 
எனறு மூலையில் முடைஙகிக் கிடைக்கும் அவர்கைது 
உள்ைததில் “நானும் இப்படிச் சாதிக்க ்வண்டும்” 
“எனனாலும் சாதிக்க முடியும்” எனனும் ஒரு 
வலில�யான தனனம்பிக்லக உருவாகும்.

நூல் வபயர : ப�ோரோட்டபே என் வோழ்க்கை.

ஆசிரியர: ப�ரோசிரியர் சி. ஆ. இரோேோனுஜம், 
செல் ப�சி: 9818613518

வவளியீடு: செம்புபகைோல் �திப�கைம், ேது்ர.

பககைம்: 154 வி்ல: ரூ. 300
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கட்டுரை  |  ஆ. சிேசுப்பிை�ணியன  |  sivasubramanian@sivasubramanian.in

மெைாசிரியர ந.முததும�ாகன

்பண்்பாடடு ைண்ணில 
கைாலூன்றிய ேத்துைைாதி

இந்தியப பண்பாடு, ைமிழ்ப பண்பாடு ஆகிய்வ குறித்து ஆழங்கைால்ப்ாேல் நாம் வவற்றிகைரோ்ன 
ோரகசியரகைளாகை ஆகை முடியாது. இந்தியத் ைத்துவங்கைமளாடும் பண்பாடுகைமளாடும் ஊ்ாடி 
வவளிபப்ாேல் நாம் அரசியல் ரீதியாகை வவற்றி வபறுைல் கூ் கைடி்னோ்ன ஒரு பயணமே. இந்தியப 
பண்பாடு, ைமிழ்ப பண்பாடு என்ப்னவற்்றத் ைத்துவங்கைள் எ்ன நான் கு்றபபைாகைக வகைாள்ள 
மவண்்ாம். நேது ேககைளின் நாட்டுபபுறப பண்பாடுகை்ளயும் இ்ணத்மை இங்கு நாம் மபசுகிமறாம். 
இ்வ குறித்ை விரிந்ை விவாைங்கைள் மை்வபபடுகின்ற்ன என்பமை நாம் வலியுறுத்தும் வ்யதி. 

(ந.முத்துமோகைன்)

தைததுவம் என்பது சமூக அறிவியலின ஒரு முக்கிய 
உறுப்பாகும். தான வாழும் உைலகப புரிநது மகாள்ை 
�னிதன உருவாக்கி வைர்தமதடுதத ஓர் அறிவுததுல்்ய 
தததுவ�ாகும். தததுவததில் புைல�யும் ்பயிற்சியும் 
மகாண்்டைார் தததுவவாதிகள் என்லழக்கப்படுகின்னர். 
ஆனால் ம்பாது�க்கள் ்பார்லவயில் தததுவவாதி 
என்பவன ் �ட்டில�த தனல�மகாண்டை ஓர் அறிவாளி.
புரியாத கலைச்மசாற்கலைப ்பயன்படுததிப ் ்பசு்பவன. 
இதனால்தா்னா எனன்வா புரியாததற்குப ம்பயர்தான 
தததுவம் எனறு ்வடிக்லகயாகக் கூறும் வழக்கமும் 
உண்டு. நாட்டைார் கலதகளில் ்பகடிக்குரிய ்பாததிர�ாகத 
தததுவவாதி இடைம் ம்பறுவதுண்டு. மதானலனயில் மநய் 
வாஙகப்்பான தர்க்கசாஸ்திரி கலத இவவலகயில் 
்பரவைாக அறிமுக�ான ஒனறு.

�மயமும் த்ததுவமும்

ச�யஙகளுக்கும் தததுவததிற்கும் இலடை்ய 
மநருக்கமுண்டு. ஆனால் இரண்டும் மவவ்வ்ானலவ. 
தததுவம் உருவாகி அது ஒரு நிறுவன�ாக உருபம்பற்் 
பினன்ர ச�யம் ்தானறுகி்து. தததுவஙகளில் 
ம்பரும்்பாைானலவ உைகம் உருவானதில் கடைவுளின 
்பஙகளிபபு, கடைவுளுக்கும் �னிதனுக்கும் இலடையிைான 
உ்வு, �னித குைததின துன்பஙகளுக்கான காரணம் 
எனன? என்பன குறிதது ஆராய்நது தததம் ்்பாக்கில் 
வியாக்கியானஙகலைக் கூறி வநதல�தான இததலகய 
எண்ணதலத உருவாக்கியது. இப ் ்பாக்குகளுக்கு �ா்ான 
ஒரு சிநதலனலய கார்ல் �ார்க்ஸ் முன ம�ாழிநதார்.

மாரகசின் கூற்று

‘தததுவஞானிகள் உைகதலதப ்பல்்வறு வழிகளில் 
வியாக்கியானப்படுததி �ட்டு்� வநதிருக்கி்ார்கள். 
ஆனால் அலத(உைகம்) �ாற்றுவதுதான இப்்பாதுள்ை 
மசய்தியாகும்’ என் அவரது கூற்று ்வறு்பாடைான 
ஒன்ாக அல�நதது. இக்கூற்ல் முனலவதத �ார்க்ஸ் 

உருவாக்கிய �ார்க்சியதலத ஏற்றுக்மகாண்டு, 
அலத உள்வாஙகிச் மசயல்்படும் �ார்க்சியச் 
சிநதலனயாை்ர முதது்�ாகன.

மாரகசிய்ததின் தனி்ததுவம்

�ார்க்சியம் என்பது அதற்குமுன ் தானறிய 
தததுவஙகலைப ்்பானறு கற்்பதற்கும் 
கற்பிப்பதற்கும் விவாதிப்பதற்கும் �ட்டு்� 
உரிய தததுவ�ல்ை. �றுவுைலகக் காட்டி 
இவவுைலகப பு்க்கணிக்கும் தததுவமு�ல்ை. 
அது மசயலுக்கு வழிகாட்டியான (A Guide to 
Action) தததுவம் ஆகும்.

மபராசிரியர முத்துமோகைன்
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இதன காரண�ாக்வ உைகில் உள்ை 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் அலனததும் ஏ்தா 
ஒ ரு  வ ல க யி ல்  � ா ர் க் சி ய த லத 
உள்வாஙகிக்மகாண்டுள்ைன. இது்வ 
ஏலனய அரசியல் கட்சிகளில் இருநது 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகலை ்வறு்படுததிக் 
காட்டும் அலடையாை�ாக அல�நதுள்ைது.

ஒவமவாரு அரசியல் கட்சிகளுக்கும் 
அக்கட்சியின அல�பபு விதிகள், கட்சி 
உறுபபினர்களின கடைல�கள், மகாள்லக 
அறிக்லக என்பன உண்டு. ஆனால் 
கட்சிக்மகனறு தததுவம் என்பது இராது. 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகலைப ம்பாறுதத 
அைவில் �ார்க்சிசம் என் தததுவதலத 
அலவ ஏற்றுக்மகாண்டுள்ைன. இது்வ பி் 
அரசியல் கட்சிகளில் இருநது கம்யூனிஸ்ட் 
கட்சிகலை ் வறு்படுததிக் காட்டுகி்து..

லவதியியலில் இருந்து த்ததுவ்ததிற்கு

இச்சிறிய அறிமுகததின பினபுைததில் 
முதது்�ாகனின எழுததுக்கலை அறிநது 
மகாள்ைவது ம்பாருதத�ாக இருக்கும். ஏன 
எனில் அவரது தநலத ்தாழர் நடைராசன 
ஒரு  கம்யூனிஸ்ட் .  திருமநல்்வலி 
�ாவட்டைததில் உள்ை கைக்காடிலும் 
அலதச் சுற்றி உள்ை ஊர்களிலும் 
விவசாயிகள் அல�பல்ப உருவாக்கி 
வைர்தததில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைன 
இலணநது ்பங்கற்்வர். அப்பகுதியில் 
ம்பாதுவுலடைல� இயக்கதலத உருவாக்கி 
வைர்தததில் அவருக்கு முக்கியப ்பஙகுண்டு.

இததலகய குடும்்பச் சூழலில் பி்நது 
வைர்நத ந.முதது்�ாகனது �ாணவப 
்பருவம் முற்்்பாக்குச் சூழைாக்வ 
அல�நதது. ் வதியியலில் இைம் அறிவியல் 
்பட்டைம் ம்பற்்பின ்்பராசிரியர் நா.
வான�ா�லையின தனிப்பயிற்சிக் 
கல்லூரியில் ்வதியியல் கற்பிக்கும் 
ஆசிரியராகப ்பணியாற்றினார். அப்்பாது 
்தாழர் நா. வா. வின வீட்டு �ாடியில் 
எப்்பாதும் இலைஞர்கள் சிைர் வாடைலக 
இனறித தஙகியிருப்பார்கள். இவர்கள் 
ம்பரும்்பாலும் இநதியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 
உறு பபினர் களின  குடும் ்ப தலத ச் 
்சர்நதவர்கள். அவர்களில் சிைர் அவரது 
த னி ப  ்ப யி ற் சி க்  க ல் லூ ரி யி ல் 
்ப யி ல் ்ப வ ர் க ை ா க ் வ ா 

்பணிபுரி்பவர்கைாக்வா இருப்பர் . 
வாழ்க்லகப ்்பாராட்டைததில் அல் 
வாடைலக என்பது ம்பருஞ்சுல� எனறு 
கருதும் ம்பாருைாதார நிலையில் உள்்ைார், 
்பட்டைப்படிபபில் எதாவது ஒரு ்பாடைததில் 
்த ால்வியுற்்் ா ர் ,  கண்காணிபபு 
வலையததிற்குள் தன �கன இருக்க 
்வண்டும் எனறு கருதும் ம்பற்்்ாரின 
மசல்வஙகள் என ்பைதரப்பட்டை 
இலைஞர்கலை அஙகு சநதிக்கைாம். 
அவர்களில் ஒருவராக முதது்�ாகனும் 
இலணநது மகாண்டைார். அவர் தஙகிய 
காைததில் �ாடியல் நிரம்பி வழியவில்லை. 
தற்்்பாது இநதியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின 
திருமநல்்வலி �ாவட்டைச் மசயைாைராக 
உள்ை ்தாழர் காசிவிசுவநாதன (்தாழர் 
எஸ். எஸ். தியாகராஜனின தம்பி) கைக்காடுப 
்பகுதியில் விவசாய இயக்கப ் ்பாராளியான 
்தாழர் ஒருவரின �கன �காலிஙகம் (வஙகி 
அதிகாரியாகி ஓய்வு ம்பற்்வர்) ஆகி்யார் 
தஙகியிருநதனர்.

இரவு உணலவயடுதது வீட்டு முற்்ததில் 
நா.வா. சாய்வு நாற்காலியில் சாய்நதுமகாள்ை 
அவலரச் சுற்றிலும் இலைஞர்கள், நடுததர 
வயதினர் அ�ர்நது மகாண்டு ஏ்தனும் 
ஒரு ம்பாருலை ல�ய�ாகக் மகாண்டு 
உலரயாடைல் நிகழ்ததுவர். தலைபபு குறிதது 
திட்டைம் எதுவும் கிலடையாது. மிக இயல்்பான 
முல்யிைான ஒன்ாக்வ இது அல�யும். 
முல்சாராக் கல்வி என்பது்்பால் இது 
திட்டைமிடைாத வகுப்பல். கலை இைக்கியம் 
வரைாறு �ானிடைவியல், தததுவம் எனப 
்பல்்வறு துல்சார்நத கருததுக்கள் இஙகு 
அலை்�ாதும் .  எல்ைாவற்ல்யும் 
இலணக்கும் சரடைாக �ார்க்சிசம் இருக்கும். 
இதுதான நாவாவின சிநதலனப ்பள்ளி. 
வருலகதரு ் ்பராசிரியர்கள் என்பது்்பால் 
மூதத இயக்கத ்தாழர்கள், ்ப.�ாணிக்கம், 
இரா.நல்ைகண்ணு, என.டி.வான�ா�லை, 
தி் .க .  சிவசஙகரன, சாததானகுைம் 
இராகவன, ் ்பராசிரியர் கு. அருணாசைக் 
கவண்டைர் ஆகி்யார் அவவப்்பாது வநது 
மசல்வர். முதது்�ாகனும் காசியும் 
உடைனுல் ்பள்ளி �ாணவர்கைாக 
அங்க்ய தஙகி இருநதல�யால் 
கைநதுமகாள்ளும் வாய்பபு அவர்களுக்கு 
அதிகம். அப்்பா்த தததுவ வாசிபபில் 
முதது்�ாகனுக்கு ஆர்வம் உண்டு. 

‘த்ததுவஞானிகள் உேக்த்தப் ்பல்லவறு வழிகளில் வியாககியானப்்படு்ததி மட்டுலம 
வந்திருககிறாரகள். ஆனால் அ்த(உேகம்) மாற்றுவதுதான் இப்ல்பாதுள்ை ் �யதியாகும்’ 
என்ற அவைது கூற்று லவறு்பா்ான ஒன்றாக அ்மந்தது. இககூற்்ற முன்்வ்தத மாரகஸ் 
உருவாககிய மாரகசிய்த்த ஏற்றுக்காணடு, அ்த உள்வாஙகிச் ் �யல்்படும் மாரகசியச் 
சிந்த்னயாைலை மு்ததுலமாகன்.
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்்பாராசிரியர் நாவாவின தனிப்பயிற்சிக் 
கல்லூரியில் ்பணியாற்றியது அவரது 
தததுவ வாசிபபிற்கான நல்ை கை�ாக 
அல�நதது. இப ்பணிக்காைததில்தான 
அவருக்கு ்சாவியத ஒனறியம் மசனறு 
கல்வி்பயிலும் வாய்பபுக்கிட்டியது.

�ாஸ்்காவில் ்்பட்ரிஸ் லுமும்்பா 
நிலனவுப ்பல்கலைக்கழகததில், மதாழில் 
சார் ்வதியியலில் முதுகலைப ்படிபல்ப 
்�ற்மகாண்டிருநத்்பாது் ்பகுதி்்நர 
வகுபபில் �ார்க்சிசம் ்பயின்ார். அப்்பாது 
இயக்க இயல் ம்பாருள் முதல்வாதம் 
கற்பிதத ்்பராசிரியர் இததலைபபில் 
ஆழஙகால்்பட்டைவர். இது மதாடைர்்பாக 
அவர் எழுதிய நூல் எளில�யும் ஆழமும் 
ம க ாண்டைது .  ( ்ப ை  ம � ாழி களில் 
ம�ாழிம்பயர்க்கப்பட்டை இநநூலின 
ஆஙகிை வடிவதலத ் சாவியத ஒனறியமும் 
தமிழ் வடிலவ நியூ மசஞ்சுரி புததக 
நிலையமும் மவளியிட்டுள்ைன). இவவாறு 
தனமுயற்சியால் �ட்டுமினறி �ார்க்சியத 
தததுவதலதப ்பாடை�ாகக் கற்றுக் 
மகாடுக்கும் ்பகுதி்நர வகுபபிலும் 
�ாணவனாகச் ்சர்நது �ார்க்சியம் 
்பயினறுள்ைார்.

மதாழில்சார் ்வதியியல் ்பயினறு 
முடிதததும் இரண்டு வாய்பபுக்கள் அவர் 
முன இருநதன. முதைாவது இநதியா 
திரும்பி ஏதாவது ஒரு ம்பரிய மதாழில் 
நிறுவனததில் உயரிய ஊதியததில் 
்பணிபுரிவது. இரண்டைாவது, ்வதியியல் 
துல்யில் முலனவர் ்பட்டை ஆய்லவ 
்�ற்மகாள்ளுவது. அவரது தநலத்யா 
விருப்பம்்்பால் மசய் எனறு கூறிவிட்டைார். 
இதனால் எவவிதத தலடையுமினறி �ாஸ்்கா 
அ ர சு ப  ்ப ல் க ல ை க்  க ழ க த தி ன 

தததுவததுல்யில் ஆய்வு �ாணவராகச் 
்சர்நதுவிட்டைார். அவரது ஆய்வுததலைபபு 
‘இநதியத தததுவததின ்தாற்றுவாய்’ 
என்பதாகும்.

இத தலைபபில் ஆய்வு மசய்து முலனவர் 
்பட்டைம் ம்பற்்தும் அவர் �துலர கா�ராசர் 
்பல்கலைக் கழகததில் குருநானக் இருக்லக 
என் ம்பயரிைான சீக்கிய ச�யத துல்யில் 
விரிவுலரயாைராகச் ்சர்நது, பின 
்்பராசிரியராகவும், துல்த தலைவராகவும், 
இப ்பல்கலைக்கழகததில் மசயல்்பட்டு வநத 
ஏ ல ன ய  ச � ய  இ ரு க் லக க ளி ன 
ஒருஙகிலணபபுப ்்பராசிரியராகவும் 
்பணியாற்றி ஓய்வு ம்பற்்ார். ஓய்வுக்குப 
பின ்பஞ்சாபின அமிர்தசரஸ் நகரில் உள்ை 
 குருநானக் ்தவ ்பல்கலைக் கழகததில் 
இயஙகும்  குரு கிரநதா சாகிப ஆய்வு 
ல�யததில் ்்பராசிரியராகப ்பணியாற்றி 
‘Writing Sikh Philosophy On Its Own Terms’ 
என்  தலைபபில் ஆய்வு நூலை 
எழுதியுள்ைார். இநநூலை அப்பல்கலைக் 
கழகததின  குரு கிரநதா சாகிப ஆய்வு 
ல�யம் மவளியிட்டுள்ைது.

தததுவம் ்க ாட்்பாடு என்பன 
ம த ா டை ர் ்ப ான  மு தது ் � ா கனின 
சிநதலனகலை அறிமுகம் மசய்வ்த 
இக்கட்டுலரயின ்நாக்கம் என்பதால் 
அவரது வாழ்க்லக வரைாற்றுக்குள் இதற்கு 
்�ல் நுலழயா�ல் அவரது சிநதலனகலை 
அறிய முற்்படு்வாம்.

அவரது தததுவச் சிநதலனகள் அவரது 
கட்டுலரகளிலும் நூல்களிலும் இடைம் 
ம்பற்றுள்ைன. அவவப்்பாது அவர் 
மவளியிட்டை சிறு நூல்கலையும் நூல் 
வடிவம் ம்ப்ாத கட்டுலரகலையும் 
ஒன்ாக்கி ‘இநதியத தததுவஙகளும் தமிழின 
தடைஙகளும்’ என் தலைபபில் 472 ்பக்கஙகள் 
மகாண்டை நூலிலன நியூ மசஞ்சுரி புததக 
நிறுவனம் நா.வா.நூற்்ாண்டு விழாலவ 
(2017) ஒட்டி 2016 இல் மவளியிட்டுள்ைனர். 
இ நநூல்  இ ரண்டு  ்பகுதி கை ா க ப 
்பகுக்கப்பட்டுள்ைது. இநதியத தததுவஙகள் 
என் தலைபபில் முதற்்பகுதியும் தமிழின 
தடைஙகள் என் தலைபபில் இரண்டைாவது 
்பகுதியும் அல�நதுள்ைன. ஒவமவாரு 
்பகுதியும் ஏழு கட்டுலரகலை உள்ைடைக்கி 
உள்ைன. இவற்றில் ்தர்வு மசய்த 
க ட் டு ல ர க ளி ன  து ல ண யு டை ன 
முதது்�ாகனின தததுவம் �ற்றும் 
்காட்்பாட்டு உைகிற்குள் நுலழயைாம்

இந்திய்த த்ததுவஙகள்

்பகுதி ஒனறின முதல் இயல் ‘�ார்க்சியமும் 
இநதியத தததுவமும்’ என் தலைபபிைான 
அறிமுக உலரயுடைன மதாடைஙகுகி்து. இநத 
இடைததில் ஒரு மசய்தி: இநநூலில் அவர் 
முனலவக்கும் கருததுக்களில். முக்கிய�ானது 
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எனறு நான கருதுவனவற்ல் இயன்வலர 
அவரது ம�ாழியி்ை்ய அறிமுகம் 
மசய்துள்்ைன. இஙகு முக்கிய�ானது 
எனறு நான குறிபபிடுவது ஒரு வலகயில் 
தற்சார்புத தனல� மகாண்டிருக்கைாம். 
இருபபினும் சிை ம்பாதுவான கருததுக்கலை 
நான அறிமுகம் மசய்துள்்ைன என்் 
நம்புகி்்ன. இநத இயலின மதாடைக்கததில் 
‘இநதியாவில் �ார்க்சியராக இருப்பது 
என்ப்த �ார்க்சிய ்நாக்கில் இநதியத 
தததுவஙகள் ்பற்றிய புரிதல் மகாண்டிருததல் 
என்பலத உள்ைடைக்கியதாக்வ இருக்க 
முடியும். எனக்கு �ார்க்சியம் மதரியும் 
ஆயின இநதியத தததுவ்�ா தமிழர் 
தததுவ்�ா மதரியாது எனறு கூறுவதில் 
நியாயம் கிலடையாது’ எனறு அவர். 
குறிபபிட்டுள்ைல� இக் கட்டுலரயின 
தலைபபிற்கு வலுவூட்டுவதாய் உள்ைது.

இ ந தி ய த  த த து வ ங க ளி ன 
ஆய்வுக்கைதலத விரிவு்படுததும் வலகயில் 
பின வரும் கருதலத அவர் முனலவக்கி்ார். 
’சார்வாகம் ஆசீவகம், ச�ணம், ம்பௌததம், 
தாநதிரிகம் ,  சாஙகியம் ,  நியாயம் 
லவ்சடிகம் ்யாகம், அதலவதம், 
மீ�ாம்சம் ்்பான்லவ ்பண்லடைய 
இநதியத தததுவஙகள் எனப ்பரவைாக 
அறியப்பட்டுள்ைன. ஆயின இநதியாவில் 
்தாற்்ம் ம்பற்் தததுவஙகள், மசல்வாக்குப 

ம்பற்் தததுவஙகள் இலவ �ட்டு்� 
அல்ை. அலவ இனனும்்பை. ்பண்லடைத 
தமிழின திலணக்்காட்்பாடு, தமிழ் நாட்டு 
லசவ சிததாநதம், மதனகலை லவணவம், 
சிததர் தததுவம், காஷமீர் லசவம், 
கர்னாடைகதது வீரலசவம். இநதிய இஸ்ைாம் 
�ற்றும் சூபிய சிநதலனகள், வஙகாைததின 
லசதனயர் �ரபு, �ராட்டிய நாட்டில் 
ரா�னநதர், வடை இநதியாவில் கபிர், 
ரவிதாசர், ்பஞ்சாபின சீக்கியர் தததுவம் 
்கரைததில் நாராயண குரு, மீண்டும் 
தமிழகததில் வள்ைைார், அ்யாததிதாசர், 
என இநத வரிலச மிகப ம்பரிதாக 
வைரு�ாக இருக்கைாம்.

இறுதியாக’ எனது நாட்டின எ�து 
� க் க ளி ன  ்ப ன மு க ப ்ப ட் டை 
வாழ்க்லகபபி்ரச்சிலனகள் ்பை வலகத 
தததுவஙகைால் ்்பசப்பட்டுள்ைன 
எ ன ்ப து  ஆ ழ � ா க 
அஙகீகரிக்கப்படை்வண்டும்’ என் த�து 
்வட்லகலய நம்முடைன ்பகிர்நது 
மகாள்கி்ார். கட்டுலரயின இறுதிப 

்பகுதியில் ‘இநதியத தததுவஙகள் வாழ்வில் 
இருநது அநநியப்பட்டைலவ எனறு ம்பாததாம் 
ம்பாதுவாகக் கூ்வதும் சரியல்ை’ எனறு 
குறிபபிட்டுள்ைல� குறிபபிடைததக்க 
ஒன்ாகும்.

இநதியத தததுவஙகள் குறிதத விரிவான 
வி வ ா த ங க ல ை  � ா ர் க் சி ய ர் க ள் 
முனமனடுததுச் மசல்ைவில்லை எனறு 
குல்்பட்டுள்ைார். அது மதாடைர்்பாக அவர் 
முனலவததுள்ை தரவுகலை எளிதில் 
பு்க்கணிக்க இயைாது.

பின்்னக காேனியம்

இக் கட்டுலர இனல்ய சமூக அரசியல் 
சூழலில் கட்டைாய�ாக வாசிக்க ்வண்டிய 
ஓனறு. இநது�தம் என் மசால்ைாக்கம். 
குறிதது வரைாற்றுச் சானறுகளுடைன அவர் 
முன லவக்கும் கருததுக்கள் வலுவானலவ. 
இ்த கட்டுலரயில் �ற்ம்ாரு இடைததில் 
இது்்பால் காைனியவாதிகளின உ்வால் 
ஏற்்பட்டை இரட்லடைத தனல� மகாண்டை 
வாழ்க்லக முல், கீலழத ்தசியவாதிகள், 
காைனிய அறிவு ஜீவிகள், ்தசிய அறிவு 
ஜீவிகள் கூட்டு, இக் கூட்டின துலணயுடைன 
இநது �ததலத இநதியச் சமூகததின ல�ய 
நீ்ராட்டை�ாக்கி விட்டைல� என்பன ் ்பான் 
வ ர ை ா ற் று ண் ல� க ல ை த 
துைக்க�ாக்கியுள்ைார். இது்்பால் ரணஜித 

குஹாவால் மதாடைஙகி லவக்கப்பட்டை 
அடிததை �க்கள் வரைாறு என் வரைாற்றுக் 
கருததுப ்பள்ளி, அதன ்பஙகளிபபு குறிததும் 
கிராம்ஸ்கியின ்�ட்டுக் குடியின 
்�ைாண்ல� (Hegemony) என் கருதலத 
முழுல�யாக ஏற்றுக் மகாள்ைால�, 
பினலனக் காைனிய ஆய்வுகளுக்கும் 
்வைாண் குடிகளின எழுச்சிலய 
வரைா்ாக்குவதிலும் அவர்களின ்பஙகளிபபு 
்்பான் மசய்திகலையும் சுருக்க�ாகக் 
குறிபபிட்டுள்ைார். கீலழத ்தயவாதிகள், 
இநது ்தசியவாதிகள், பிரா�ணிய 
ஆய்வாைர்கள் ஆகிய மூவருக்கும் 
இலடையிைான கூட்டைணிலயக் குறிதத 
ரா்பர்ட் பிரிக்கனம்பர்க் என்பவரின 
விைக்கதலதயும் தநதுள்ைார் .  மிக 
முக்கிய�ாக கீலழத ்தயவாதததிற்குள் 
மஜர்�ானியர்கள் நுலழநததற்கான 
காரணதலதயும் ஆராய்நதுள்ைர்.

-பதைாடரும்

கைட்டு்ரயாளர: மூத்ைப மபராசிரியர, 
நாட்்ார வழககைாற்றியல் ஆயவாளர

‘எனது நாட்டின் எமது மககளின் ்பன்முகப்்பட்் வாழ்க்கப்பிைச்சி்னகள் ்பேவ்க்த 
த்ததுவஙகைால் ல்ப�ப்்பட்டுள்ைன என்்பது ஆழமாக அஙகீகரிககப்்ப்லவணடும்’ என்ற 
தமது லவட்்க்ய நம்மு்ன் ்பகிரந்து ் காள்கிறார.
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ப�ாதுவாக சிதத �ருதததுவம் என் 
உடைன அலனவருக்கும் நிலனவுக்கு வருவது 
கஷாயம், ் ைகியம், எண்மணய் ் ்பாட்டு தடைவுதல், 
ஆவி பிடிததல் �ட்டு்�. ஆனால் சிதத �ருததுவததில் 
உள்ை ்பைவலகயான �ருநதுகள் �ற்றும் �ருததுவ 
முல்கலை ்பற்றிய மதளிவு இனனமும் தமிழ் 
�க்களிலடை்ய இல்லை எனைாம். ஒவமவாரு 
தமிழனும், சிதத �ருததுவததில் உள்ை ்பைவலகயான 
�ருநதுகள் �ற்றும் சிகிச்லசமுல்கள் குறிதது 
அறிநதுமகாள்ை ் வண்டும். ம்பாதுவாக, எநத ஒரு 
்நாலயயும் உணவு சிகிச்லச, ்யாகச் சிகிச்லச, 
உள்�ருததுவம் 32 வலககள், மவளி�ருததுவம் 32 
வலககள், திரி்தாடை ச�ன சிகிச்லச, வர்� சிகிச்லச 
எனனும் ்பைமுல்கைால் குணப்படுததைாம்.

சி்தத மருந்துகளில் மூலி்கப்்்பாருட்கள்

கண்ணில் காணும் அததலன மசடிமகாடிகள், 
விைஙகுகள், ்ப்லவகள் எல்ைா்� சிதத 
�ருததுவததில் �ருநதாகப ்பயன்படுகி்து. கசபபு 
சுலவயுலடைய மூலிலககலை ்வம்பு என்னர். 
அதில், ் வம்பு, கறி்வம்பு, நிை்வம்பு, �லை்வம்பு, 
சிவனார் ் வம்பு என ்பைவலக உண்டு. �ஞ்சளில், 
�ஞ்சள், கஸ்தூரி �ஞ்சள், �ர�ஞ்சள், ்பைா�ஞ்சள், 
காஞ்சிலர �ஞ்சள், காட்டு �ஞ்சள், நாக�ஞ்சள், 
குரஙகு �ஞ்சள் என்பைவலக உண்டு. இவற்றில், 
முதிர்நத ்பைா �ரததின மீது வைரும் �ஞ்சள் 
வண்ணமுலடைய �ரக்காைாலனததான (bracket 
fungus) ்பைா�ஞ்சள் என்பர். குரஙகு �ஞ்சள் �ற்றும் 
நாக �ஞ்சள் என சிதத �ருததுவ புததகததில் 
விைக்கப்பட்டுள்ை ்பை மூலிலககள் இனனமும் 
அலடையாைம் காணப்படைா�்ை்ய இருக்கின்ன.

ஒ்ர மசடியின ்பட்லடை, விலத, ் வர், இலை என 
ஒவமவானறுக்கும் மவவ்வறு ்பயனகள் உண்டு.

“மூலககிராணி அறும் மூலவிரத்ைந்தீரும் அத்தி் 
சிறுபிஞ் ருந்து”
“அத்திககைாய ைன்்்ன அருந்தி்னால் அரணங்மகை
எத்திககும் மேகைம் இருபபதுண்ம்ா – ் த்திககும்
வாைம் அகைலும் ேலங்கைழியும்”

சித்ே ைருத்துைத்தில 
ஒவகைாரு மூலி்கையும் ஒரு ைருந்து ;
ஒவதைார் உதலாகைமும் ஒரு ைருந்து !

கட்டுரை  |  சித்�ருததுேர முரனேர அருள்அமு்ன

அததிபிஞ்சு �ைதலத கட்டி, மூைக்கிராணிலய 
(வயிற்று்்பாக்லக) குணப்படுததும். அததிக்காய் 
�ைதலத கழிக்கும். என்வ, எதிர்்பார்க்கும் ்பயன 
கிலடைக்க ்வண்டும�னில், சரியான ்பதததில் 
மூலிலகயின ்பாகஙகலை ் சகரிக்க ் வண்டும். ஒ்ர 
மசடியின ்வர், ்பட்லடை, இலை, பூ, காய் என 
ஐநலதயும் ் சர்தது ்பயன்படுதத ் வண்டு�ானால், 
அலத சமூைம் என்லழக்க ்வண்டும். அதாவது 
மசடியின காய் வநத ்பருவததில், அநத மசடிலய 
்வருடைன பிடுஙகி எடுதது ்பயன்படுதத ் வண்டும் 
உதாரண�ாக ஆவாலர சமூைம். வில்வம், நனனாரி, 
�ாகாளி, �ஞ்சிட்டி, என ்பை மூலிலககளின ் வர் 
�ட்டு்� �ருநதாக ்பயன்படுகி்து. இப்படி 
்வர்கலை ்சகரிப்பதாலும் ,  சமூைதலத 
்பயன்படுததுவதாலும், அநத மசடிகள் விலரவில் 
அழிநது்்பாக வாய்பபு உள்ைது. என்வ இலத ஒரு 
உயிர்மகாலை என்் கருதி, மசடிலய பிடுஙகுமுன, 
அநத மசடியிடைமும் இல்வனிடைமும் �னனிபபு 
்கட்கும் மசயலை காபபுகட்டுதல் என்பர். 
காபபுக்கட்டிததான ்வருடைன மசடிலய பிடுஙக 
்வண்டும்.

சிவனார் ்வம்பு, இம்பூ்ல், லத்வலை, 
ஆடுதீண்டைா்பாலை, முசுமுசுக்லக, மவட்்பாலை, 
முடைவாட்டுக்கால், புற்று�ாஙகாய், ம்பருஙகுறிஞ்சான 
மகாடி, ்பைா�ஞ்சள், மவள்மைருக்கு, �ஞ்சள் 
கரிசாலை, இருவி, இலுபல்ப புண்ணாக்கு, 
கிளியூ்ல்்பட்லடை, அகததிகீலர, சுண்லடைக்காய், 
கல்யாணமுருக்கு, துததிகீலர, முடைக்கறுததான கீலர, 
தூதுவலை, �ணததக்காளி கீலர, புளியாரல், ஆலர 
கீலர, ் ்பான் ்பை மூலிலககள் சிதத �ருததுவததில் 
�ட்டு்� ்பயன்பாட்டில் உள்ைது. 

இப்படி எண்ணற்் மூலிலககளின �ருததுவ 
குணஙகலை, அகஸ்தியர் ்பதார்தத குண சிநதா�ணி, 
குணவாகடைம், கலடைவாகடைம், மூலிலக விைக்கம், 
குண வாகடை திரட்டு, ம்பாருட்்பண்பு நூல், ் தலரயர் 
ய�க மவண்்பா, ் ்பான் ்பை சிதத �ருததுவ நூல்கள் 
விைக்குகின்ன.
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சீவப்்்பாருட்கள்

மூலிலககள் �ட்டு�ல்ைா�ல் , பூச்சிகள் 
(இநதிர்கா்பம், ம்பானவண்டு, ஈசல், குழிமீண்டைான, 
மிசிறுமுட்லடை, கருவண்டு, குைவிக்கூடு, சிைநதி நூல், 
�ண்புழு, மினமினிபூச்சி, �ர அட்லடை), ஊர்வன 
(ஓணான, அணில், உடும்பு, ்பாம்பு), வீட்டு விைஙகுகள் 
(ஆடு, �ாடு, எருல�, முயல், கழுலத), நனனீர் 
விைஙகுகள் (நா�ததவலை, நண்டு, நதலத, சிபபி, 
ஊச்சி, ஊ�ச்சி, கிளிஞ்சல், அலனதது வலகயான 
மீனகள்), கடைல்்படுதிரவியஙகள் (முதது, முததுசிபபி, 
்பவழம், சஙகு, ்பைகலர, கடைல்நுலர, கணவாய் ஓடு, 
அம்்பர், ்பால்சு்ா, அலனததுவலகயான மீனகள்), 
காட்டு விைஙகுகள் (யாலனததநதம், காண்டைாமிருக 
மகாம்பு, முள்மைலியின முள், முள்ைம்்பனறியின 
முள், �ானமகாம்பு, கஸ்தூரி�ான, புனுகுபூலன), 
்ப்லவகள் (கருங்காழி, �யில், காலடை, கவுதாரி, 
சிட்டுக்குருவி, குைக்்காளி, பி் ்ப்லவகள்) என 
எண்ணற்் சீவபம்பாருட்களின �ருததுவப 
்பயன்பாடுகலை சிதத �ருததுவ நூல்கள் 
விைக்குகின்ன.

முட்லடையின மவண்கருவால் மசய்யப்பட்டை 
அண்டை ் ைகியம் குடைல் புண்லண ஆற்றும், �ஞ்சள் 
கருவால் மசய்யப்பட்டை அண்டை லதைம் 
மூலைநரம்புகலை வலுப்படுததும். ்கா்ராசனம் 
எனனும் ்பசுவின பிததபல்பக்கல் மிகச்சி்நத �ருநது. 
�ான மகாம்பு ்பற்்பம் எலும்ல்பயும் இதயதலதயும் 
வலுப்படுததும் நல்ை �ருநது. ஆல�்யாடு 
குழநலதகளின வயிற்றுப்்பாலக நிறுததும். சஙகு 
்பற்்பம் வயிற்றுபபுண்லண ஆற்றும். நதலத ஓடு 
மூைதலத குணப்படுததும். முட்லடையின ஓட்டு 
்பற்்பம் விநதணுலவ ம்பருக்குவதில் சி்நதது. 
விரால்மீன தலைகல் ்பற்்பம் சிறுநீரகக் கல்லை 
கலரக்கும். ்்பரண்டைம் (�னிதன, நாய். கழுலத 
இவற்றின �ண்லடை்யாடு) ்பற்்பம் �ன்நாய்கலை 
சரிமசய்வதில் சி்நத �ருநது. கல்லூரிகாைஙகளில் 
நான ்்பரண்டை ்பற்்பம், �ானமகாம்பு ்பற்்பம், 
முள்மைலி லதைம், ஓணான சுடைர் லதைம் இவற்ல் 
்பயன்படுதியுள்்ைன, தற்்்பாது கிலடைப்பதில்லை. 
எருல� ்தாைால் ஆதிகாைஙகளில் வடைக்கயிறு 
மசய்திருக்கி்ார்கள், என்வ சிதத �ருததுவததில் 
வடைக்கயிறு என் இடைததில் எருல�யின ்தாலை 
்பயன்படுதத ் வண்டும்.

அலனதது உயிரினஙகளிலும் ஒ்ர �ாதிரியான 
உயிர்்வதியியல் �ாற்்ஙகள் நடைக்கின்ன. ்பரிணா� 
வைர்ச்சி ் காட்்பாட்டின்படி, நதலத அல்ைது �ான 
என் உயிரினம் உருவானதிலிருநது ்பை 
நூற்்ாண்டுகள் கழித்த �னிதன உருவாகியிருப்பான. 
்ப ன றி யி லி ரு ந து  பி ரி த மத டு க் க ப ்ப ட் டை 

இனசுலிலனததான முதலில் �ருநதாக நாம் 
்ப ய ன ்ப டு த தி ் ன ா ம் .  த ற் ்்ப ா து 
்ப்யாமடைக்னாைஜிலய ்பயன்படுததி அலத 
ஆய்வுகூடைததில் தயாரிக்கி்் ாம் .  இநத 
்பரிணா�க்்காட்்பாட்டின்படி, கால்சிய சதது 
எப்படி ம�ல்ை ம�ல்ை ்படிநது நதலத ஓடு அல்ைது 
�ான மகாம்பு உருவாகி்்தா, அ்த உயிர்்வதியியல் 
அடிப்பலடையில்தான �னிதனின எலும்பும் 
உருவாகி்து. என்வ, �னிதனின எலும்புக்கு 
நிகரானதாக இநத விைஙகின எலும்புகள் 
கருதப்படுகின்ன. இவற்ல் மிகச்சி்ப்பாக 
�னிதனின எலும்பு ்நாய்களுக்கு ்பயன்படுதத 
முடியும் என் ்காட்்பாட்லடை அடிப்பலடையாக 
லவததுதான சிதத �ருததுவமும் இவற்ல் �ருநதாகப 
்பயன்படுததுகி்து. சீன ஆராய்ச்சியாைர்கள் 
காண்டைாமிருக மகாம்புக்கு �ாற்்ாக அதற்கு 
இலணயான ் வதியியல் அல�பபு மகாண்டைவற்ல் 
கண்டுபிடிக்கி்ார்கள், இப்படியான ஆராய்ச்சிகள் 
இஙகும் ் வண்டும்.

மதாடைர்நது ்பயன்படுததுவதால், மூலிலககள் 
�ற்றும் விைஙகுகள் அழிநதுமகாண்்டை வருகின்ன. 
கஞ்சா  �ற்றும்  அபின வலி�ருநத ா கப  
்பயன்பட்டுள்ைது. ஆனால் வனவிைஙகு சட்டைம் 
்பைவற்ல் ்பயன்படுததுவலத தடுதது லவததுள்ைது. 
இநத மூைம்பாருட்கள் சிதத �ருததுவ துல்க்கு 
கிலடைக்க இவற்ல் வைர்க்க முடியு�ா எனறும், 
்ப்யாமடைக்நாைஜி முல்யில் அதிக�ாக உற்்பததி 
மசய்யமுடியு�ா எனறும் ்யாசிக்க ்வண்டிய 
தருணததில் இருக்கி்்ாம். இநத மூைம்பாருட்கள் 
இல்லைமயன்ால், ்பாரம்்பரிய �ருததுவ முல்கள் 
இல்லை. காடுகள் அழிநது வரும் சூழலில், மூலிலக 
காடுகலையும், விவசாய மூலிலகப ்பண்லணகலையும், 
வீட்டு மூலிலகத ்தாட்டைஙகலையும் வைர்க்க 
்வண்டிய கட்டைாயததில் இருக்கி்்ாம். நவீன 
�ருததுவரும், சிதத �ருததுவ ஆராய்ச்சியாைரு�ான 
�ருதததுவர் ்ஜாசப தாஸ் அவர்கள் “கடைநத 200 
ஆண்டுகைாக நவீன �ருததுவம் வரவில்லைமயன்ால் 
இன்னரம் அலனதது மூலிலககளும் அழிந்த 
்்பாயிருக்கும். மூலிலககள் ்பல்கிபம்பருக கிலடைதத 
வாய்ப்பாகததான கடைநத 200 வருடைஙகலை கருத 
்வண்டும் .  த ற் ்்ப ாதும்  கிலடைததற்கரிய 
மூலிலககளிலிருநது மசய்யப்படும் �ருநதுகலை 
அடுதத 20 வருடைஙகளுக்கு தலடைமசய்ய்வண்டும், 
அடுதத 20 வருடைஙகளில் அநத மூலிலககலை 
அதிகப்படியாக வைர்ததபினனர், அதலன 
்பயன்படுதத அனு�தி அளிக்க ்வண்டும். 
இல்லைமயனில் மூலிலககளும் இருக்காது, சிதத 
�ருததுவமும் இருக்காது” எனறு மசால்வது 
சிநதலனக்கு உரிய விடையம்தான.

அ   ரனதது உயிரினஙகளிலும் ஒமை �ாதிரியான உயிரமேதியியல் �ாறறஙகள் நடக்கினறன. ெரிணா� 
ேளரச்சிக் மகாட்ொட்டினெடி, நதர் அல்்லது �ான எனற உயிரினம் உருோனதிலிருந்து ெ்ல 
நூறறாண்டுகள் கழிதம் �னி்ன உருோகியிருப்ொன.
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தாதுப்்்பாருட்கள்

“மவரபாரு ை்ழபாரு மிஞசி்னககைால்
வேல்ல வேல்ல பற்பம் வ்ந்தூரம் பாமர”

இநத கூற்றுப்படி, முதலில் மூலிலககளின ் வரும் 
தலழயும் ் சர்நத �ருநதுகலை மகாடுக்க ் வண்டும். 
இ ல வ  ் வ ல ை  ம ச ய் ய ா த ் ்ப ா து , 
தாதுபம்பாருட்கைாைான ்பற்்பம் மசநதூரம் 
இவற்ல் லகயாை ் வண்டும்.

மூலிலக, சீவம்பாருட்கள் �ட்டு�ல்ைா�ல், 220 
தாதுபம்பாருட்களும் சிதத �ருததுவததில் அதிக�ாக 
்பயன்படுததப்படுகின்ன. இவற்ல் கடின�ான 
உ்ைாகம் (11 வலக), இயற்லகயாக கிலடைக்கும் 
உபபுக்கள் (10 வலக), மசயற்லகயாகச் மசய்த 
உபபுக்கள் (15 வலக), இயற்லகயாகக் கிலடைக்கும் 
்பாஷாணஙகள் (32 வலக), மசயற்லகயாகச் மசய்த 
்பாடைாணஙகள் (32 வலக), �ற்றும் உ்பரசம் (120 வலக) 
எனறு சிததர்கள் பிரிததுள்ைனர். இரும்பு, காநதம், 
தஙகம், மவள்ளி, நாகம் (zinc), கருவஙகம் (lead), 
மவள்வஙகம் (tin) ் ்பான்லவ அதிக�ாக �ருநதாக 
்பயன்படுததப்படும் உ்ைாகஙகைாகும். கறியுபபு, 
சீனாகாரம், சூடைன, ்்பான்லவ இயற்லக 
உபபுக்களுக்கு உதாரண�ாகும். மவடி�ருநது மசய்ய 
்பயன்படுததப்பட்டை மவடியுபபு (potassium nitrate), 
மவஙகாரம் (borax), துருசு (copper sulphate), கநதியுபபு 
(sulpho halite) ் ்பான்லவகள் மசயற்லக உப்பாகும். 
இரசம் அல்ைது சூதம் (mercury) , மவள்லை 
்பாடைாணம் (arsenic), கநதகம் (sulfur), தீமுறுகல் 
்பாடைாணம் (phosphorous) ் ்பான்லவகள் ்பாடைாண 
வரிலசயில் வருவதாகும். அபபிரகம் (biotite), கல்நார் 
(asbestas), கருடை்பட்சிகல் (magnesite). கல்�தம் (eryth-
rite), காவிக்கல் (redocher), நவ�ணிகள், சிைாசதது 
(gypsum), �ாஙகிஷ்்பதி (malachite) ்்பான்லவ 
உ்பரச வலககளுக்கு எடுததுக்காட்டுகள் ஆகும். 
்�லும் விைஙகுகள் உதிர்ததுப்்பாடும் உறுபபுகள் 
அல்ைது இ்நத பி்கு கிலடைக்கும் ம்பாருட்கைாகிய 
ஆல�்யாடு, எலும்புகள், முட்லடை ஓடு, நதலத ஓடு, 
�ானமகாம்பு, யாலனதநதம் இலவகளும் இநத 
உ்பரசததில் அடைஙகும்.

எப்படி இநத தாதுபம்பாருட்கலை அலடையாைம் 
காணுதல், எப்படி மசயற்லகயாக மசய்தல், எப்படி 
சுததி மசய்தல், எப்படி �ருநதாக மசய்தல், அதன 
�ருததுவ குணம�னன இலவகலைமயல்ைாம் 
்்பாகர் ஏழாயிரம், ் ்பாகர் எழுநூறு, ் ்பாகர் சபத 
காண்டைம், சட்லடை முனி நிகண்டு, ் ்பாகர் நிகண்டு, 
்பதார்தத சூடைா�ணி ் ்பான் ்பை நூல்கள் விரிவாக 
விைக்குகி்து. ் �ற்மசானன ்பை தாதுபம்பாருட்கள் 
த மி ழ் ந ா ட்டில்  கிலடை க் க ாவிட்டை ாலும் , 
மவளிநாடுகளிலிருநது இ்க்கு�தி மசய்து தமிழர்கள் 
்பயன்படுததி இருக்கி்ார்கள். மகாடிய விஷ�ாகிய 
்பாடைாணஙகலை மூலிலககளின துலணமகாண்டு 
அவிழ்த�ாக �ாற்றி ் நாய்கலை குண�ாக்கும் கலை 

தமிழனின சிதத �ருததுவம். காைஞ்மசன் எனது 
்்பராசிரியர் �ருததுவர் மசார்ண�ாரியம்�ாள் 
அவர்கள் இவற்றில் சிைவற்றில் விரிவான 
ஆ ர ா ய் ச் சி க ல ை  ம ச ய் து  பு த த க � ா க 
மவளியிட்டுள்ைார். இவரின ஆய்வின ்படி, 
இயற்லகயாக இநத தாதுக்கள் Ore என் 
கூட்டுபம்பாருள் வடிவில் கிலடைக்கின்ன. 
உதாரண�ாக இரும்பு Ore தாது�லைகளில் இருநது 
மவட்டிமயடுக்கப்பட்டு, அதிலிருநது இரும்ல்ப 
பி ரி த மத டு த து  க ம் பி க ள்  ம ச ய் ய ப  
்பயன்படுததப்படுகி்து. இரும்பு ஓரில் இரும்புடைன 
்பல்்வறு வலகயான ம்பாருட்களும் கைநது 
இருக்கும், இதிலிருக்கும் இரும்பு எளிதில் உலடையும் 
தனல�யுலடைதாக இருக்கும். இதிலிருநது சுதத�ான 
இரும்ல்ப பிர்தமதடுதத பினனர், அதன தனல� 
முற்றிலும் �ாறிவிடுகி்து. சிதத �ருததுவததில், 
அலனதது தாதுபம்பாருட்களிலும் அதன Ore 
தாதுலவததான ்பயன்படுதத ்வண்டும் , 
அப்படிததான ் ்பாகர் சிததர் மசால்கி்ார். அப்படி 
்பயன்படுததுவதால் கண்டிப்பாக ்பக்கவிலைவு 
இருக்காது. பிரிதமதடுக்கப்பட்டை உ்ைாகதலத 
அல்ைது ்பாடைாணதலத ்பயன்படுததுவதன மூைம் 
அதிக�ான ்பக்கவிலைவுகலை அது மகாடுக்கி்து. 
ஆனால், Ore தாதுக்கலை அவவைவு எளிதில் நாம் 
வாஙகவும் முடியாது ,  என்வ இலதயும் 
எளில�ப்படுதத ் வண்டும்.

்வப்பு மு்ற

ம்பருஙகாயம், சாம்பிராணி, அபின, கஞ்சா, 
தஙகம் ,  துருசு என ்பைவலகயான மூை 
�ருநதுசரக்குகள் கிலடைக்காத ்பட்சததில், உள்ளூரில் 
கிலடைக்கும் ்பை மூலிலக �ற்றும் உ்ைாகம்பாருட்கலை 
ம க ா ண் டு  அ ந த  � ரு ந து ச ர க் கு க ல ை 
மசய்துமகாள்ளுவதுதான லவபபு (semisynthetic) 
ஆகும். இநத கலை உைகி்ை்ய சிதத �ருததுவததில் 
�ட்டு்� உள்ை அறிவியல் ஆகும். ்்பாகமுனிவர் 
சரக்கு லவபபு, மகாஙகணவர் சரக்கு லவபபு, 
�ச்சமுனி நாயனார் கலடைக்காண்டைம் ்்பான் 
நூல்கள் இநத லவபபு முல்லய ்பற்றி விரிவாகக் 
கூறுகின்ன.

சு்ததிமு்ற

மநல்லின உமிலய நீக்குவது ஒரு சுததி. 
இலதப்்பால், எநத ஒரு மூைபம்பாருலை 
எடுததாலும், அலத சுததி மசய்த பினன்ர �ருநதில் 
்சர்ப்பர். சிை குறிபபிட்டை மூலிலக சாற்றில் ஊ் 
லவப்பது, அல்ைது சூடைாக்குவது என இநத 
சு த தி மு ல ்  ஒ வ மவ ா ரு  மூ லி க ளு க் கு ம் 
த ா து ம ்ப ா ரு ட் க ளு க் கு ம்  ் வ று ் வ ் ா க 
விவரிக்கப்பட்டுள்ைது. சுததி என்பது மவறு�்ன 
கழுவுவது �ட்டு�ல்ை, அதன ்வதியியலில் 
�ாற்்ஙகலை மசய்வ்த. சுததிமுல்யின ்்பாது, 

கா  டுகள் அழிந்து ேரும் சூழலில், மூலிரக காடுகரளயும், விேசாய மூலிரகப் ெண்ரணகரளயும், 
வீட்டு மூலிரகத ம்ாட்டஙகரளயும் ேளரக்க மேண்டிய கட்டாயததில் இருக்கிமறாம்.
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மூைம்பாருளின நச்சுததனல� �ாறுகி்து எனறும், 
புதுவலகயான ் வதியியல் �ாற்்கள் நிகழ்நது புது 
்வதிபம்பாருள் உருவாகி்து என்பலதயும் நாஙகள் 
கடைநத காை ஆராய்ச்சியில் நிரூபிததுள்்ைாம். சுததி 
மசய்த ்பாடைாணஙகலை அப்படி்ய �ருநதாக 
உட்மகாள்ளும் முல்லய ்பற்றி அகததியர் லவததிய 
சூததிரம் எனும் ்பச்லசமவட்டு நூல் விவரிக்கி்து.

மருந்து ் �யயப் ்பயன்்படும் கருவிகள்

சிதத �ருததுவததில் �ருநது மசய்யும் கருவிகள், 
�ண், கல், இரும்பு, ்தால், கண்ணாடி ்்பான் 
ம்பாருட்கைால் ஆக்கப்பட்டிருநதன. �ருநதுகலை 
அலடைதது லவக்க, சுலரக்குடுலவ, ்தஙகாய் 
சிரட்லடை, தி்க்காத மதனனம்்பாலை, கண்ணாடி 
குடுலவ, பீஙகான குடுலவ, �ண்குடுலவ, எருல� 
மகாம்பு சிமிழ், யாலனதநத சிமிழ், �ரபம்பட்டி, 
்பலன்யாலை ம்பட்டி என ்பாரம்்பரிய�ானலவகலை 
்ப ய ன ்ப டு த தி யு ள் ை ன ர் .  த ற் ்்ப ா து , 
நவீன�யததுக்்கற்்ப இநத துல் தனலன 
�ாற்றிக்மகாண்டுள்ைது.

அம்மிக்கல்லின நடு்வ குழியாக மசய்து அதில் 
�ருநதுகலை அலரப்பர். இப்படிச் மசய்வதால், 
�ருநதுகள் மவளி்ய கலையா�ல் அம்மியின 
நடுப்பாகததி்ை்ய இருக்கும். இலத குழியம்மி, 
குழிக்கல், கல்வம் எனறும் லககைால் அலரக்க 
்பயன்படுததும் கருவிலய குழவி எனறும் அலழப்பர். 
அலரதத �ருநதுகலை வழிப்பதற்கு ்பயன்படும் 
கரண்டி இரும்பு, எக்கு, மவள்ளி, �ரம், ்பலன்யாலை, 
சிபபி ் ்பான்லவகைால் மசய்யப்படிருக்கும்.

உ்ைாகஙகலை அதிக மவப்பநிலையில் 
உருக்குவதற்கு ்பயன்படுததப்பட்டை ்பாததிரததின 
ம்பயர் மூலச �ற்றும் குலக எனப்படும். சுண்ணம் 
�ருநதுகலை மசய்ய ்பயன்படுததியது சுண்ண மூலச 
எனப்பட்டைது. மூலிலககலை இடிதது சாறு 
எடுக்கவும், �ருநதுகலை இடிதது ம்பாடி மசய்யவும், 
உரலும் உைக்லகயும் ்பயன்பட்டைது. கருஙகல், �ரம், 
இரும்பு, மவண்கைம் இவற்்ால் மசய்யப்பட்டை 
இலவகள் இடிகருவி எனறு அலழக்கப்படுகி்து. 
இலவ ஒவமவானறின அைவும் ,  எப்படி 
மசய்ய்வண்டும் என்பனவற்றின விைக்கமும் சிததர் 
நூல்களில் மதளிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ைன.

்பாலனலய மூடுவதற்கு ்பயன்படுததும் மூடிலய 
அகல் எனறு அலழப்பர். இப்படி இரண்டு 
அகல்களுக்கு நடு்வ உ்ைாக �ருநதுகலை லவதது, 
இரண்டு அகல்கலை வாய்ம்பாருநதும்்படி மூடி 
லவதது, ்பருததி துணியில் �ண்லண தடைவி 
�ண்சீலை மசய்து, அதனால் வாய்ப்பகுதிலய மூடி, 

பினனர் புடைம் ் ்பாட்டு ்பற்்பம் �ற்றும் மசநதூரஙகள் 
மசய்யப்படுகி்து. கலரயான புற்று �ண், 
நண்டுக்குழியின வாயிலில் மூடிலவததிருக்கும் �ண், 
களி�ண், ் காதுல� �ாவு, உளுநது �ாவு இலவகலை 
நீரில் கைநது ்பலச்்பாைாக்கி, துணியுடைன கைநது 
பிைாஸ்டைர் ்்பாை மசய்து அகல்களின வாலய 
அலடைப்பதன மூைம், உள்்ை ஒரு அழுததம் (air 
tight champer with negative pressure) உருவாகி்து.

்பாதாை உலை, அஙகார உலை, கார உலை எனறு 
மூனறுவலகயான உலைகள் உ்ைாகஙகலை 
உருக்குவதற்கு மசய்யப்பட்டைது. அதனுள் கரிலய 
்்பாட்டு, துருததி லவதது மநருபல்ப ஊதும் ் ்பாது, 
அதிகப்படியான மவப்பநிலைலய மகாடுதது, 
உ்ைாகதலத உருக்க முடியும். இப்்பாதும், 
கிரா�ஙகளில் இநத துருததி உலைலய இரும்பு 
மகால்ைப்பட்டைல்களில் நம்�ால் காண முடியும். 
விைஙகின ்தாைால் மசய்யப்பட்டை துருததியால் 
(blower) காற்ல் கரிமநருபபில் பீச்சியடிப்பதால், 
மநருபபு அதிக மவப்பநிலைலய அலடையும். 
தற்்்பாது electric blower லவதது �ருநதுகள் 
மசய்யப்படுகி்து. கரி தவிர, சாண வரட்டி, வி்கு, 

உமி இலவயும் மநருபபுக்காக ்பயன்படுததப்பட்டைது. 
வரட்டி என்பது சாணதலத சுவரில் அல்ைது 
தலரயில் தட்டி காயலவதது எடுததுக்மகாள்வதாகும். 
உ்ைாக �ருநலத அலடைதது லவதத அகலின கீழும் 
்�லும் ஒரு வரட்லடைலய லவதது மநருபபு 
மகாடுததால், அது ஒரு காலடையின அைவுக்கு 
இருக்கும், என்வ இது காலடைபுடைம் எனப்பட்டைது. 
மூனறு வரட்டிகலை லவததால் கவுதாரிபுடைம், 10 
வரட்டிகலை குக்குடை (்காழி) புடைம், 50 வரட்டிகலை 
வராக(்பனறி)புடைம், 1000 வரட்டிகலை யாலனபுடைம் 
எனறும் மசால்வர், ஆயிரம் வரட்டிகலை கீழும் 
ஆயிரம் வரட்டிகலை ்�லு�ாக அடுக்கும்்்பாது, 
ஒரு யாலனயின அைவுக்கு உயர்நது நிற்கும்.

்்பருநது நிலையததில், நிைக்கடைலைலய �ணலில் 
்்பாட்டு வறுதது விற்றுக்மகாண்டிருப்பர். இதில், 
சீரான சூடு கடைலைக்கு ஒ்ர �ாதிரியாக 
மகாடுக்கப்படுகி்து. இநத உததிலய சிதத 
�ருததுவததில் ்பயன்படுததி �ருநது மசய்யும் ் ்பாது, 
அலத �ணல்�ல்வு புடைம் எனகி்்ாம்.

�ருநதுகலை மநற்குவியலின உள்்ை சிை�ாதஙகள் 
லவதது எடுப்பது தானியபுடைம் எனப்படும். 
சிைகாைம் �ண்ணுக்குள் புலததது லவதது எடுப்பது 
பூமிபபுடைம் எனப்படும். சூரிய மவயிலில் அல்ைது 
சநதிர ஒளியில் லவதது எடுப்பலத சூரியபுடைம் 
�ற்றும் சநதிரபுடைம் என்பர். மசயநீர் மசய்ய 
்பனிக்காைஙகளில் ்பனியில் லவதது எடுப்பர், இலத 
்பனிபபுடைம் என்பர். உயிருள்ை �ரததில் துலைமசய்து 

எ  ந்் ஒரு மூ்லப்பொருரள எடுத்ாலும், அர் சுததி பசய்் பினனமை �ருந்தில் மசரப்ெர. சி்ல 
குறிப்பிட்ட மூலிரக சாறறில் ஊற ரேப்ெது, அல்்லது சூடாக்குேது என இந்் சுததிமுரற 
ஒவபோரு மூலிகளுக்கும் ் ாதுபொருட்களுக்கும் மேறுமேறாக விேரிக்கப்ெட்டுள்ளது. சுததி 
எனெது பேறு�மன கழுவுேது �ட்டு�ல்்ல, அ்ன மேதியியலில் �ாறறஙகரள பசய்ேம்.
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விளையாட்டு, நடனம் மூலம் 
சிகிசளசை

பிறந்ை குழந்்ை முைமல 
வயைா்னவர வ்ரயிலும் ஆ் 
மவண்டிய பல்மவறு பாரம்பரிய 
வி்ளயாட்டுககைள் ைமிழரகைளி்ம் 
உண்டு. கிலுககுகைளின் ்த்ைம் 
குழந்்ை்ய சிரிககை ்வககும், 
தூங்கை ் வககும். அந்ை அதிரவுகைள் 
மூ்ளயில் மவ்ல வ்யகிறது. 
சுட்டிககைல் வி்ளயாட்டு, ஊஞ்ல் 
வி்ளயாட்டு, ஒற்்றககைாலால் 
வநாண்டியடிககும் வி்ளயாட்டு 
இ ் வ வ ய ல் ல ா ம்  ந ர ம் பு 
ே ண் ் ல த் ்ை  தூ ண் டு ம் 
வி்ளயாட்டுகைளாகும். மூ்்் 
அ்ககி கைபடி கைபடி என்று 
வி்ளயாடும் ஆட்்ம் நு்ரயீர்ல 
வலுபபடுத்துவமைாடு, உ்ல் 
ை்்கை்ளயும் வலுபபடுத்தும். 
எல்லா குழுவி்ளயாட்டுகைளும் 
்கிபபுத்ைன்்ே, ்மகைாைரத்துவம் 
மபான்ற்வகை்ள வளரத்து ே்ன்ை 
வ ் ம் ்ே ப ப டு த் து ம் . 
சிலம்பாட்்த்தில் வவறும் ் கைகைளால் 
வி்ளயாடும் வ்விடு, கைம்புகைளால் 
ஆடும் ஆட்்ம், வாள் ்ண்்், 
மபான்றவற்றின் மபாது சிலகுறிபபி் 
ஸவ்பகைள் (steps) ் வககும்மபாது, 
குறிபபிட்் வரே புள்ளிகைள் 
தூண்்பபட்டு, உ்லின் ை்்-
எலும்பு-நரம்புகைள் வலுபவபறுகிறது. 
இந்ை வி்ளயாட்டுகை்ள உ்ல்-
ே ்ன  வ ள ர ் சி 
கு்றப ாடுள்ளவரகைளுககும் , 
எலும்புமுறிவு அறு்வசிகி்்் 
வ்யைபிறகு வி்ரவில் மீண்டு 
வ ரு வ ை ற் கு ம் ,  ந ர ம் பு 
ப ாதிபபுகைளிலிருந்து மீண்டு 
வருவைற்கும் ஒருவ்கையில் 
பி சி ம ய ா வ ை ர பி  ம ப ா ன் று 
வ்யல்படும்,

பரைநாட்டியம், ேயிலாட்்ம், எ்ன 
ை மி ழனின்  ப ல வ் கை ய ா ்ன 
ந்்னங்கைளிலும் பின்பற்றககூடிய 
ஸவ்பகைளில் (steps), முத்தி்ரகைள், 
மயாகைா்்னங்கைள், மூ்சுபயிற்சி எ்ன 
அ ் ்ன த் து ம்  கை ல ந் மை 
பயிற்றுவிககைபபடுகிறது. ஒவவவாரு 
ந்்ன அ்்வுகைளிலும் பல வரே 
புள்ளிகைள் தூண்்பபடுகின்ற்ன. 
வபண்குழந்்ைகைள் ந்்னங்கைள் 
பயிலுவைால் பல கைரபபப்ப 
மகைாளாறுகைள் வராேல் இருககின்றது, 
உ்ல் பருேன் கு்றககைபபடுகிறது. 
இன்்றய கைாலத்தில் உ்லு்ழபபு 
இல்லாைமை 80% மநாயகைளுககு 
கைாரணோகிறது. நேது பாரம்பரிய 
வி ் ள ய ா ட் டு கை ் ள யு ம் 
ந்்னங்கை்ளயும் ேறுபடியும் ஆ் 
ஆரம்பித்ைாமல ைமிழ் ்மூகைம் 
ஆமராககியோகை இருககும்.

இளசைக்கருவி்கள்- 
சைங்கீதங்்கள் மூலம் சிகிசளசை

இது  இ் ் க கைருவிகை்ள 
வாசிபபது, பா்ல்கை்ள நாோகை 
பாடுவது, பா்ல்கைள் ேற்றும் 
இ்்்ய மகைட்பது என்று மூன்று 
வ்கைபபடும். புல்லாங்குழல், 
நாைஸவரம் மபான்று மூ்்் 
அ்ககி வாசிககும் இ்்கைருவிகைளால் 
பிராணாயாேம், வ்யவைால் வரும் 
நன்்ேகைள் அத்ை்்னயும் ஏற்படும். 
நு்ரயீரல் வலுககும். ஆஸதுோ 
மநாயாளிகைள் கைண்டிபபாகை இந்ை 
கைருவிகை்ள வாசிககை ஆரம்பிககை 
மவண்டும். மைாலால் வ்யயபபட்் 
இ்்கைருவிகைளாகிய ைவில், ைமபலா, 
டி ர ம் ஸ ,  ப ் ற  இ வ ற்்ற 
இ்்பபைால், நேது நரம்புகைளில் 
பல  ே ா ற் ற ங் கை ள்  நி கைழும் . 
உைாரணோகை ஆட்டி்ம் மபான்ற 
ம ந ா ய ா ல்  ப ா தி க கை ப ப ட் ் 
குழந்்ைகைளின் அ்ாைாரணோ்ன 

வ ை ா டு  உ ண ர வு  இ ந் ை 
இ்்கைருவிகை்ள இ்்பபைால் 
இயல்பாகிறது. அந்ை குழந்்ைகைளின், 
ஆகமர ாஷம் ேற்றும் அதீை 
ே்னபபைற்றம் கு்றகிறது. மப்சு 
வராை திககுவாய குழந்்ைகைள் இந்ை 
இ்்கைருவிகை்ள இ்்ககும்மபாது, 
அத்து்ன் ம்ரத்து வ்ால்லபபடும் 
வைாம்-வைாம்-ைரிகி் மைாம் மபான்ற 
உ் ்ரிபபுகைள ால் வி்ரவில் 
குழந்்ைகைளுககு மப்சு வருகிறது.

்ங்கீைங்கை்ள வாயவிட்டு, 
ே்னதிலிருந்து பாடும்மபாது , 
ே்னதுககு இைோ்ன உணரவு 
வருகிறது. ே்னபபைற்றம், ம்ாரவு, 
இ்வ ோறி, ைன்்னம்பிக்கை 
பிற ககிறது .  பலவ்கைய ா்ன 
ர ா கை ங் கை்ள  ப ா டு ம் மப ா து , 
பாடுமவாரின் பலநரம்புகைளில் 
மவ்ல வ்யவைாகை நம்பபபடுகிறது. 
ை மிழில்  உள்ள  ஒலிகை்ள 
வ்ம்்ேயாகை உ்்ரித்து பாடும்மபாது 
அதுமவ நன்்ே்யைரும். மேலும் 
இ்்கைள் ேற்றும் ்ங்கீைங்கை்ள 
கைாைால் மகைட்பதிலும் நன்்ேகைள் 
உண்டு. எபபடி ைாலாட்டு பாட்டுககு 
குழந்்ை தூங்குகின்ற்னமவா, 
அபபடிமய சில ராகைங்கைளும் 
இ்்கைளும் மூ்ள்ய தூங்கை 
்வககும் ் கதி ப்்த்ை்வ.

ைமிழ் ேந்திரங்கை்ள ஓதுவைால் 
என்வ்னன்்ன பலங்கைள் கி்்ககிறது 
எ ன் ற  ஆ ய வு கை ளு ம் 
வ்யயமவண்டியிருககிறது. இ்் 
சி கி ் ்் யின்  ப யன் கை்ள , 
அறு்வசிகி்்் அ்ற, பிர்வ 
அ்ற, முதிமயார சிகி்்் , 
வலிகு்றபபு சிகி்்், ே்னமநாய 
சிகி்்் எ்ன பலமகைாணங்கைளில் 
ஆயவுகைள் நி்றய ந்ககிறது. 
ஆ்னால், ைமிழனின் இ்் ேற்றும் 
்ங்கீைங்கைள் குறித்ை ஆராய்சிகைள் 
முன்வ்னடுககைபப்வில்்ல.

அதனுள் �ருநலத லவதது, துலைமசய்யும்்்பாது 
மவளிவநத �ரததுகள்கலை லவததலடைதது, ் �்ை 
சாணதலத பூசி, சிைகாைம் கழிதது எடுததால் அது 
்பட்லடைபபுடைம் அல்ைது ம்பாநதுபுடைம் எனப்படும். 
ம்பாநதுக்குள் லவதத �ருநது �ரதலத உறுததுவதால், 
�ரம் சிை குறிபபிட்டை இரசாயனஙகலை சுரக்கும், 
அதுவும் �ருநதுடைன கைக்கும். எநத அைவு மவப்பம் 
எவவைவு �ணி ்நரம் மகாடுக்கப்படுகி்து, 

எனமனனன இரசாயன �ாற்்ஙகள் நிகழ்கி்து 
எனகி் ஆராய்ச்சிகள் மசய்யப்படு�ானால், 
இவற்ல் இயநதிர �ய�ாக்குவது சாததியப்படும். 
தமிழ் ஆராய்ச்சியாைர்களுக்கு, ்நா்பல் ்பரிசுகள் 
வாஙகு�ைவுக்கு ஏராை�ான ஆராய்ச்சிக்கான 
விடையஙகள் சிதத �ருததுவததில் ஒளிநதுகிடைக்கி்து.

எ ண் மண ய் ்ப த மு ள் ை  த ா னி ய ங க ள் , 
�ரக்கட்லடைகள், சிரட்லடை �ற்றும் ் வர்களிலிருநது 

பிற சிகிச்சை மு்றகைள
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அ  கததியர �காதிைாேகம், இைசோ் �ஞசரி, சித் ரேததிய திைட்டு, அகததியர பசந்தூைம், அகததியர 
முப்பு சூததிைஙகள், அகததியர ொண்டுரேப்பு ம்லாக�ாைணம், �ருததுே ஆச்சிரியம், நட்சததிை 
காண்டம், சஙகைக சிந்்ா�ணி, ோகட சஙகைக சிந்்ா�ணி, ் ைள�ணி ெ்லோகைம், �ாததிரை 
அ்லஙகாைம் என ஆயிைக்கணக்கான சித் �ருததுே நூல்கள் �ருந்துகள் பசய்ேர் ப்ளிோக 
விேரிக்கினறன.

எண்மணலய பிரிதமதடுக்க குழிதலதை கருவி 
்பயன்படுததப்பட்டைது. முற்றிலும் �ண்ணால் 
மசய்யப்பட்டை இநத கருவிக்குள் மூலிலககலை 
்்பாட்டு, ்�ல்பு்�ாக சூ்டைற்றும் ்்பாது, 
எண்மணய்பிரிநது கீ்ழ வரும். அலத கீழ்பபு்�ாக 
இருக்கும் ஓட்லடை வழியாக ் சகரிக்கைாம். ் �லும் 
வாலுகா எநதிரம் எனனும் அல�பபு மூைம் 
மதாடைர்நது இரண்டு மூனறு நாட்கள் எரிதது 
்பதததில் எடுதத உ்ைாக �ருநதுகள் மிகவும் 
சி்ப்பாக ் வலைமசய்யும்.

மூலிலக �ற்றும் உ்ைாகஙகலை ்சர்நத 
கைலவலய எரிக்கும்்்பாது கிைம்பும் ஆவிலய 
உல்யச் மசய்து �று்படியும் திடைபம்பாருைாக 
�ாற்றுவ்த ்பதஙக�ாதல் (sublimation) எனப்படும். 
அப்படி மசய்யப்பட்டை ்பதஙகம் �ருநதுகள் நா்னா 
அைவில் இருக்கும் என்பலத ்பை ஆராய்ச்சிகள் 
நிரூபிததுள்ைன. இலதச் மசய்ய ்பயன்படும் ்பதஙக 
கருவி �ண்ணால் வடிவல�க்கப்பட்டைது. நா்னா 
துகள்கலை உருவாக்க ்பயன்படும் Sublimation appa-
ratus என் கருவிக்கான முன்னாடி ந�து சிதத 
�ருததுவததின ்பதஙக கருவிதான.

்�ற்மசானன கருவிகலை எப்படித தயார் 
மசய்வது என்பலத சட்டைமுனி நிகண்டு, ் தலரயர் 
லதைவருக்க சுருக்கம், அகததியர் லவததிய 
சூடைா�ணி, ்்பாகர் சபத காண்டைம், சுநதரனார் 
ஆயுள்்வத ம்பாது ைட்சணம் என் நூல்கள் 
வி வ ரி க் கி ன ் ன .  ம த ா ல் லி ய ல்  து ல ் 
அகழ்வாராய்ச்சிகளில் கண்டுபிடிக்கும் தமிழனின 
ஆதிகாை கருவிகளில் சிதத �ருநதுகள் மசய்ய 
்பயன்படுததப்பட்டை கருவிகள் இருக்கி்தா 
என்பலதயும் கண்டிப்பாக ஆராய்நது, தமிழனின 
�ருநதியல் அறிலவ உைகறிய மசய்ய்வண்டும்.

மருந்து ் �யமு்றக்ைக கூறும் தமிழ்மரு்ததுவ நூல்கள்

அகததியர் �காதிராவகம், இரசவாத �ஞ்சரி, 
சிதத லவததிய திரட்டு, அகததியர் மசநதூரம், 
அகததியர் முபபு சூததிரஙகள், அகததியர் 
்பாண்டுலவபபு ் ைாக�ாரணம், �ருததுவ ஆச்சிரியம், 
நட்சததிர காண்டைம், சஙகரக சிநதா�ணி, வாகடை 
சஙகரக சிநதா�ணி, தரை�ணி ்பைவாகரம், 
�ாததிலர அைஙகாரம் என ஆயிரக்கணக்கான சிதத 
�ருததுவ நூல்கள் �ருநதுகள் மசய்வலத மதளிவாக 
விவரிக்கின்ன. லவபபு, ம�ழுகு, கருபபு, சுண்ணம், 
கைஙகு, கட்டு, உருக்கு, சதது, ்பதஙகம், கற்்பம், 
குருகுளிலக, முபபு, குரு�ருநது ் ்பான் உயர்வலக 
�ருநதுகள் சிததாவில் �ட்டு்� உள்ைது என்பது 
ந�க்கு ம்பருல�யாகும். மவறும் 30 புததகஙகள் 

�ட்டு்� ஒனறிய அரசின �ருநதுமசய்வதற்கான 
நூல்்பட்டியலில் ் சர்க்கப்பட்டிருப்பதால், நம்�ால் 
�ற்் எல்ைா �ருநதுகலையும் விற்்பலன மசய்ய 
முடிவதில்லை. ் �லும் இநத உ்ைாக �ருநதுகலை 
்பக்குவ�ாக மசய்ய அதிக�ான சிரதலதயும் 
உலழபபும் ் தலவப்படுகி்து. எப்படி எல்ைாராலும் 
சுலவயான சல�யல் மசய்ய முடியா்தா, 
அலத்்பாைததான எல்ைாராலும் எல்ைா 
�ருநதுகலை எப்்பாது ஒ்ர தரததுடைன மசய்துவிடை 
முடியாது. ஒருமுல் அதிக அைவில் மசய்த ஒரு 
உ்ைாக �ருநது இரண்டு தலைமுல்களுக்கு 
தாராை�ாக ்்பாது�ாலகயால், அலத அடிக்கடி 
மசய்யக்கூடிய ்தலவ வருவதில்லை. இரு 
தலைமுல்க்கு பினனர், அநத லவததியர் அலத 
மசய்ய முலனயும்்்பாது சரிவர வருவதில்லை. 
இப்படிததான, உ்ைாக �ருநதுகலை மசய்யும் கலை 
அடுதத தலைமுல்க்கு சரியாக கடைததப்படைா�ல் 
்்பாய்விட்டைது.

ஒரு மநல் எப்படிமயல்ைாம் ்பைகட்டைஙகலை 
தாண்டி கலடைசியில் இட்லி, ்சாறு, ்தாலச, 
இடியாப்பம், ஆப்பம், புட்டு எனறு முடிகி்்தா, 
அப்படிததான, உ்ைாகஙகளும் ்பை கட்டைஙகலை 
தாண்டி கலடைசியில் ்பற்்பம், மசநதூரம், சுண்ணம், 
்பதஙகம், கட்டு, குளிலக எனறு முடிகி்து. இதற்குள் 
ஒளிநதிருக்கும் அறிவியலை இனனும் ்பை 
நூற்்ாண்டுகளுக்கு நம்�ால் ஆராய முடியும். 
அக�ருநதுகள் 32 �ற்றும் பு்�ருநதுகள் 32 
ஒ வ மவ ா ன றி லு ம்  ஆ யி ர க் க ண க் க ா ன , 
ைட்சக்கணக்கான �ருநதுகள் உள்ைன, ம�ாததததில் 
்காடிக்கணக்கான �ருநதுகள் இஙகுண்டு. ஒவமவாரு 
மூலிலகயும், உ்ைாகமும் ஒரு �ருநதாக முடியும் 
்்பாது அங்க எனனவலகயான ்வதியியல் 
�ாற்்ஙகள் நடைநதிருக்கின்ன என்பலத ஆராய்ச்சி 
மசய்ய இனனும் ்பைதலைமுல் ஆகைாம். அப்படி 
மசய்தால் தமிழனின �ருநது மசய்யும் அறிவியலை 
உைகம் உணரும்.

இ ந த  அ ல ன த து  கூ று க ல ை யு ம் , 
ஓலைச்சுவடிகலையும் உள்ைடைக்கிய ஒரு 
அருஙகாட்சியகம் கண்டிப்பாக அல�தது, �க்களுக்கு 
இலத்பற்றிய விழிபபுணர்லவ ஊட்டைைாம். சுற்றுைாப 
்பயணிகள் இவற்ல் ்பார்க்கும்்்பாது, தமிழனின 
�ருததுவ அறிவியலை வியநது மூக்கின்�ல்விரல் 
லவப்பர்.

கைட்டு்ரயாளர: மபராசிரியர, 
 ேணிபபால் பல்கை்லககைழகைம்
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ெதிவு  |  வி. சு்ரசன  |  kavirasu1990@gmail.com

முதல் உைக நாடைக தின மசய்திலய 1962 இல் ஜீன காக்்டைா (Jean 
Cocteau) எழுதினார்.

அநத வலகயில் இைஙலகயில் உைக நாடைக தின�ானது வருடைம் 
்தாறும் �லையக தவிர்நத ஏலனய பிர்தசஙகளில் மிகவும் சி்ப்பாகக் 
மகாண்டைாடைப்படுகி்து. �லையகததின சிை ்பாடைசாலைகளில் உைக 
நாடைக தினம் மகாண்டைாடைப்பட்டைதும் குறிபபிடைப்படை்வண்டிய 
விடைய்�. இைஙலகயின நாடைக வைர்ச்சியில் �லையகததின நாடைகப 
்பஙகளிபபும் அ்பரிமித�ானது. அச்சமுகததின கலை, கைாச்சார, 
்பண்்பாட்டு அலடையாைக் குறீயீடுகைாக அலவ காணப்படுகி்து. 
வரைாற்றில் ்பை நாடைகஙகள் �லையகததில் அரங்கற்்ப்பட்டிருநதாலும் 
துரதிஷடைவச�ாக அலவ எழுதது வடிவில் ்பாதுகாக்கப்படைவில்லை 
என்பது ஓர் அவைம். ஆயினும் ச�காைததில் அலவ வாய்ம�ாழி 
ஆவண�ாக ந�க்கு கிலடைக்கக்கூடியதாய் உள்ைது. வர்க்க ரீதியான 
சமூக அல�பல்பக் மகாண்டை �லையகததில் ஆரம்்ப காைஙகளில் 
்காயில் திருவிழாக்களிலும், ச�ய நிகழ்வுகளின இலடை்யயும் ்பாரிய 
அைவில் நாடைக முயற்சிகள் ்�ற்மகாள்ைப்பட்டுள்ைன. அது 
�ட்டு�னறி �லையகப ்பகுதிகளின கல்வி முயற்சிகளில் 
இராப்பாடைசாலையின ்பஙகு இனறியல�யாதது. இவவிரவுப 
்பாடைசாலைகளில் ஆண்டு்தாறும் நடைக்கின் கலைநிகழ்வுகளில் நாடைக 
முயற்சிகள் ்பை இடைம்ம்பற்றுள்ைன. அலவ புராண, இதிகாசக் 
கலதகலையும், சமூக விழிபபுணர்வு கருததுக்கலை மகாண்டும் 
நாடைகஙகள் ் �லடை்யற்்ப்பட்டுள்ைன. இைஙலகயின முதல் அரசியல் 

நிகைழத்துக் கை்ல
ே்ேயகத்தில் முன்னெடுககப்பட்ட முதோவது உேக நா்டகதினெ விழா - 2022

தமது கடின உழைப்பால் 
வளமபாக்கி ‘இலஙழகத் 

ததயிழல’ என ஓர் அழையபாளம் 
தநத மழலயக மண்ணின் 
வம்்பாவளித் தமிைரின் 

நபான்கபாவது தழலமுழையிரபால் 
முன்்னடுக்கப்டை முதலபாவது 
உலக நபாைக தின விைபா.2022

உலக நபாைக தினம் 1961 இல் 
்ர்வதத் நபாைக நிறுவனத்தபால் 
(International Theatre Institute 
- ITI) ் தபாைஙகப்டைது. இது 
ஆண்டுததபாறும் மபார்ச் 27 ஆம் 
தததி ITI ழமயஙகள் மற்றும் 
்ர்வதத் நபாைக ் மூகத்தபால் 
்கபாண்ைபாைப்டுகிைது. இநத 

நிகழழவக் குறிக்கும் வழகயில் 
்ல்தவறு ததசிய மற்றும் 
்ர்வதத் நபாைக நிகழவுகள் 
ஏற்்பாடு ் ்யயப்டடுள்ளன. 
இவற்றில் மிக முக்கியமபான 
ஒன்று உலக நபாைக தினச் 

்்யதி புைக்கத்தில் உள்ளது. 
இதன் மூலம் ITI யின் 

அழைபபின் த்ரில், உலக 
அநதஸ்துள்ள ஒரு ந்ர் நபாைகம் 
மற்றும் அழமதியின் கலபாச்்பாரம் 
என்ை கருப்்பாருளில் தனது 
பிரதி்லிபபுகழளப ் கிர்நது 

்கபாள்கிைபார்.
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நாடைகம் ் கா.ந்டைசய்யர் அவர்கைால் எழுதப்பட்டை 
“ அநதரபபிலழபபு ” எனும் நாடைகம் என்பதும் 
சி்பபுக்குரியது.

வாழ்க்லகயில் நடைக்கின் நிகழ்வுகலை நாடைகம் 
திரும்்ப இநத சமூகததின ் �லடைக்்க காட்டும். அது 
சந்தாசதலத, அறிலவ, சிநதலனலய, உணர்லவ 
�னித சமூகததிற்கு மகாடுததுக்மகாண்்டை இருக்கும். 
நாடைகத்தாடும், நாடைக அனு்பவஙக்ைாடும் 
வாழ்வமதன்பது அைாதியானது. நாடைகம் நம் 
வாழ்லவ கவிததுவ�ாக்கி அலத ரசிததுக் காதலிக்க 
லவப்ப்தாடு நம்முள்்ை ரசவாததலத ஏற்்படுததி 
மசவவ்ன மசயற்்படை லவக்கும். சமூக �ாற்்ததின, 
அலசவியக்கததின தூண்டு்காைாக இயஙகுகி்து.

 இச்மசயல் ்நாக்கஙகலை அடிப்பலடையாகக் 
மகாண்டு �லையக �ண்ணில் முதன முல்யாக 
உைக நாடைக விழா THEATRE LOOP -ன ஏற்்பாட்டில் 
்பரிசுதத திரிததுவக் கல்லூரி நாடைக �ன்ம் 
இலணநது நுவமரலியா ்பரிசுதத திரிததுவ �ததிய 
கல்லூரியின மசௌமியமூர்ததி கலையரஙகததில் 
27.3.2022 அனறு உைக நாடைக விழா இடைம் 
ந லடை ம ்ப ற் ் து .  �ண்டை்ப ம்  முழுவது ம் 
்ப ா ர் லவ ய ா ை ர் க ள்  ம க ா ட் டி க் கி டை க் க 
்பார்லவயாைர்களின லகததட்டைல்க்ைாடு �ஙகை 
விைக்்கற்்ல் நிகழ்்வாடு ஆரம்பிக்கப்பட்டை இவ 
விழாவானது THEATRE LOOP -ன உறுபபினர் மச. 
ரஜீவ அவர்களின வர்வற்புலர்யாடும் , 
்பாடைசாலையின அதி்பர் ரவிச்சநதிரன அவர்களின 
தலைல� உலர்யாடும், ்பாடைசாலை �ாணவ 
தலைவர்களின ஒருவரான விஸ்வநாதன பிரவீனா 
அவர்களின உைக நாடைக தினச் மசய்தி்யாடும் 
இனி்த ஆரம்பிக்கப்பட்டைது.

இநத உைக நாடைக தின நிகழ்வில் முதல் நாடைக�ாக 
ஆசிரியர் ம்ப .சண்முகநாதன அவர்கைது 
மநறியாள்லகயில் “லவயததலைல� மகாள்” என் 
தலைபபிைான நாடைகம் அரங்கற்்ப்பட்டைது. 
�னிதததனல�லயயும் சமூக அவைஙகலையும் 
பிரதான�ாகக் மகாண்டை இநத நாடைக�ானது 

ஒற்றுல�, �னித ்நயம், கல்வி எனக் கைநத புதிய 
சமூகம் ்பலடைப்்பாம் என் ஆழ�ான கருததின 
வழி்ய சமூகச் சீர்திருதத வழிகலையும், சமூக 
அவைஙகலையும் அழகாக நாடைகக் கலைஞர்களின 
வழி்ய எடுததுக் காட்டியது. நாடைக நில்வின பின 
மநறியாைர் ம்ப.சண்முகநாதன அவர்களுக்கு �ததிய 
�ாகாண நுண்கலைததுல்யின உதவி கல்வி 
்பணிப்பாைர் திரு�தி. கைா ஹாரிஸ் அவர்களினால் 
விருது வழஙகி மகௌரவிக்கப்பட்டைது.

நுவமரலியா ்பரிசுதத திரிததுவ கல்லூரியின உ்ப 
அதி்பரும், நாடைக மசயற்்பாட்டைாைரு�ான கி. 
திருச்மசல்வன அவர்களின மநறியாள்லகயில் 
‘விட்டில்’ என் நாடைகம் அரங்கற்்ப்பட்டைது. 
�லையக வரைாற்றில் த�து முன்னார்களின 
வருலகலயயும், அதன துயரஙகலை பிரதி்பலிக்கும் 
வலகயில் அல�நத இநநாடைகம் ்பார்லவயாைர்களின 
கண்களில் கண்ணீர் மசாரிய இனி்த நில்வு 
ம்பற்்து. இநநாடைக நிகழ்வின பின ‘விட்டில்’ 
நாடைகததின பிரதான ்பஙகிலன வகிதத �ாணவன 
ஆர். கவிஷானிற்கு யாழ்ப்பாண ்பல்கலைக்கழகததின 
நாடைகதததுல் விரிவுலரயாைர் ம�. ்கதீஸ்வரன 
அவர்கைால் விருது வழஙகி மகௌரவிக்கப்பட்டைது.

மதாடைர்நது நுவமரலியா ்பரிசுதத திரிததுவ நாடைக 
�ன்ததினரால் யாழ்ப்பாணப ்பல்கலைக்கழகததில் 
நாடைகததுல் விரிவுலரயாைராக கடைல�யாற்றும் 
ம�. ்கதீஸ்வரன �ற்றும் ஓய்வு ம்பற்் அதி்பர் 
மசல்ைதுலர ஆகி்யாருக்கு ம்பானனாலடை 
்்பார்ததி மகௌரவிக்கப்பட்டைது.

விழாவின பிரதான அம்ச�ாக “நாடைக முதுசம்” 
விருது வழஙகும் நிகழ்வில் ரம்ம்பாலடைலய ் சர்நத 
நாடைக கலைஞர் �லையக வாசு்தவன, ஓய்வு ம்பற்் 
முனனாள் வையக்கல்விப ்பணிப்பாைர் மு. 
நாகலிஙகம், கண்டி ம�ல்கடைலய வசிபபிடை�ாகக் 
மகாண்டை கூததுக் கலைஞர் �ருதய்யா ஆகி்யார் 
்�லடையில் வீற்றிருக்க �ததிய �ாகாண நுண்கலை 
துல்யின உதவி கல்விப ்பணிப்பாைர் திரு�தி. கைா 
ஹாரிஸ், ்பரிசுதத திரிததுவ �ததிய கல்லூரியின 
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அதி்பர், உ்ப அதி்பர், பிரதி அதி்பர், ஆசிரியர்கள் 
�ற்றும் ்தசிய கலை இைக்கியப ்்பரலவயின 
மசயைாைார் திரு. ரா்ஜநதிரன ஆகி்யார் 
இலணநது ்பல் ஒலிக்க ்பார்லவயாைர்களின 
ம்பரும் கர்காஷததுடைன ம்பானனாலடை ் ்பார்ததி, 
விருது வழஙகி மகௌரவிக்கப்பட்டைார்கள்.

மூன்ாவது நாடைக�ாக இ.்ைாகநாதன 
அவர்களின “�னசாட்சி ஓடுது பிடி” என் நாடைகம் 
அரங்கற்்ப்பட்டைது. மூனறு கதா்பாததிரஙகலைக் 
மகாண்டு ்பஸ் தரிபபிடைதலத கை�ாக்கி �னிதம் 
்்பசும் கருபம்பாருளில் சமூகச் சிநதலன்யாடும், 
சமூகதலத ்பார்தது ் கள்வி ் கட்கும் நாடைக�ாகவும் 
்�லடை்யற்்ப்பட்டைது. இதன பின �னசாட்சி 
ஓடுது பிடி நாடைகததின மநறியாைர் ்ைாகநாதன 
�ற்றும் அவரின குழுவினர் மகாட்டைக்கலை ஆசிரிய 
கைாசாலையின அதி்பர் திரு�தி சநதிர்ைகா 
கி ஙஸ்லி  அவ ர் கை ா ல்  விருது  வ ழஙகி 
மகௌரவிக்கப்பட்டைனர்.

்தநீர் இலடை்வலைக்குப பின நாடைக ஆசிரியரும் 
அரஙக மசயற்்பாட்டைாைரு�ாகிய வி. சுதர்சன 

அவர்களின “்பரதனும் சீலதயும்” என் நாடைகத்தாடு 
மதாடைர்நதது. தவறுதைான புரிதலினால் ஏற்்படும் 
அசம்்பாவிதஙகலை நலகச்சுலவ்யாடு 
சிநதலனகலை கிைர்நது விடும் வலகயில் இது 
அல�யப ம்பற்றிருநதது. நாடைக ் �லடை்யற்்ததுக்கு 
பின சிறி்பாத கல்வியற் கல்லூரியின விரிவுலரயாைர் 
ஓவியர் தாஸ் அவர்களினால் ்பரதனும் சீலதயும் 
என் நாடைகததின மநறியாைர் வி.சுதர்சன உட்்படை 
அவரின நாடைக குழுவிற்கு விருது வழஙகப்பட்டைது.

உைக நாடைக தின விழாவின இறுதி நாடைக�ாக 
அரஙக மசயற்்பாட்டைாைர் நாடைக கலைஞர் மு.
காளிதாஸ் அவர்களின ‘நாடைக கலைஞர்’ என் 
நாடைகம் ்�லடை்யற்்ப்பட்டைது. ஒரு நாடைக 
கலைஞனின வாழ்வியல் ்்பாராட்டைம், இன்பம், 
துன்பம், நிலனவுக் குறிபபுப ்பயணஙகலை 
எடுததுக்காட்டும் வலகயில் அல�நதிருநத 
இநநாடைகம் கண்ணீ்ராடு இனி்த நில்வு ம்பற்்து. 
்�லடை்யற்்ததிற்கு பின மகாட்டைகலை ஆசிரியர் 
கைாசாலையின உதவி அதி்பரும் ்்பராதலன 

்ப ல் க ல ை க ழ க த தி ன  வ ரு ல க த ரு 
விரிவுலரயாைரு�ாகிய மஜ. சற்குருநாதன 
அவர்களினால் நாடைகக் கலைஞன என் நாடைகததின 
மநறியாைர் மு.காளிதாஸ் �ற்றும் அவரின 
குழு�ததினர் விருது  வழஙகி  மகௌரவிக்கப்பட்டைார்கள்.

ஏற்்பாடு மசய்யப்பட்டை ஐநது நாடைகஙகள் 
நில்வுற்் பின மகாட்டைகலை ஆசிரியர் 
கைாசாலையின அதி்பர் சநதிர்ைகா கிஙஸ்லி, 
்தா�ஸ் கிஙஸ்லி, ஓய்வும்பற்் முனனாள் அதி்பர் 
மசல்ைதுலர, ்பரிசுதத திரிததுவ �ததிய கல்லூரியின 
அதி்பர் ரவிச்சநதிரன �ற்றும் ்பைர் தனது 
வாழ்ததுலரகலையும் தஙகளின அனு்பவ 
்பகிர்வுகலையும் ்பார்லவயாைர்க்ைாடு 
்பகிர்நதுமகாண்டைார்கள். கலடைசியாக THEATRE LOOP 
-ன உறுபபினர்களில் ஒருவரான ஆசிரியர், நாடைக 
மசயற்்பாட்டைாைர் வி.சுதர்சன அவர்களின நனறி 
உலர்யாடு உைக நாடைக தின விழா இனி்த 
நில்வும்பற்்து.

உைக ஓட்டைததில் நாடைகம் மிக ் வக�ாக �ாற்்ம் 
ஒன்் �ா்ாதமதனத தடைமிடுகி்து. �னிதர்களின 

எண்ணஙகள் ் ்பாை்வ நாடைகததின எண்ணஙகளும் 
மவளிப்படுததல்களும் ்பரிணா�ம் ம்பறுகின்ன.. 
ச�காைததில் சமூக நிலைல�கள் காரண�ாக 
நாடைகச் மசயல்நிலைகள் குல்வலடைநதிருநதாலும் 
உைகில் அரஙகக் கருததியல், அரஙகச் மசயற்்பாடுகள், 
மசயற்்பாட்டைாைர்கள் ்பற்றிய அறிமுகம் 
்ப ரவை ாகியுள்ைது .  இ ச்மசயல்முல்யும் 
வர்வற்க்வண்டிய சூழ்நிலைதான. மகா்ரானா 
காரண�ாக வீட்டில் முடைஙகியிருநதாலும் ம�ய்நிகர் 
(Zoom) வழியாக ்பை அரஙக கருததுக்கள் ்பகிரப்பட்டு 
புரிநதுணர்வுகள் ்பரவைலடைநதுள்ைன. அதற்கான 
கைதலத மதாழிநுட்்பம் தநதிருக்கி்து. THEATRE LOOP 
-ன நாடைக மசயற்்பாடுகளுக்கு சமூக வலைததைம் 
இனறியல�யாத கூறு. இனிவரும் காைஙகளில் 
�லையகததில் மதாடைர் நாடைகச் மசயற்்பாடு 
நலடைம்பறுவதற்கான சாதக�ான சூழலை 
காணமுடிகின்து. சமூக �ாற்்ததில் மிக முக்கிய�ான 
அலசவியக்க�ாக இதலன நாம் கூ்முடியும்.

கைட்டு்ரயாளர: ே்லயகை அரங்கியல் வ்யற்பாட்்ாளர
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கட்டுரை  |  அ�ைந்த்ா  | amarantha1960@gmail.com 

சீதல - நாடடில 
இ்டதுசைாரிகைளின் கைறறி

சீ்ை நாட்டில் 2022 �ார்ச் 11 அனறு 36 
வய்தயான காபரி்யல் ் ்பாரீக் என்பவர் குடியரசுத 
தலைவராக ம்பாறுப்்பற்றுள்ைார். �ாணவர் 
தலைவராக இருநது ்பத்த ஆண்டுகளில் நாட்டின 
குடியரசுத தலைவராகியிருக்கும் இவர்தான 
சீ்ைவின மிக இைவயது குடியரசுத தலைவர். கடைநத 
்பததாண்டுகளில் இவருடைன காஙகிரசில் இடைம் 
ம்பற்றிருநத �ாணவர் தலைவர்கள் - அதிலும் 
குறி ப ்ப ா க  ம ்ப ரு ம் ்ப ானல�  ம ்பண்கள் 
அல�ச்சர்கைாக ம்பாறுப்்பற்றுள்ைனர். (ம�ாததம் 
24 ் கபிமனட் அல�ச்சர்களில் 14 ் ்பர் ம்பண்கள் 
- அவர்கள் முனனாள் �ாணவர் தலைவர்கள்) புதிய 
குடியரசுத தலைவரின ஆ்ைாசகரும் ஆசிரியரு�ான 
81 வயதான லூயிஸ் ம�ய்ரா, “கடைநத 50 ஆண்டுகளில் 
உருவான ஆகச் சி்நத இைம் அரசியல்வாதிகள் 
இவர்க்ை” எனகி்ார். 

2019 ஆம் ஆண்டு அக்்டைா்பரில் ம்பாருைாதார 
ஏற்்ததாழ்வுகள், ஊழல், விலைவாசி உயர்வு 
ஆகியவற்்ால் துனபுற்் �க்களின �ாம்பரும் 
்்பாராட்டைஙகள் நாமடைஙகும் மவடிததன. 
்்பாரிக்கும் அவரது ஆதரவாைர்களும் ்பங்கற்் 
�ாணவர் இயக்கமும் “�க்கள் நைலன முதனல�யாகக் 
மகாண்டை புதிய சீ்ை உருவாக்கப்படை ்வண்டும்” 
என் ் காரிக்லகயுடைன ் ்பாராட்டைததில் இ்ஙகியது. 
முதலில் சாநதியா்கா நகர ம�ட்்ரா ரயில் கட்டைண 
உயர்லவ எதிர்தது 2019 அக்்டைா்பரில் மதாடைஙகிய 
�க்கள் ் ்பாராட்டைம், நாட்டின ்பை ்பகுதிகளுக்கும் 

்பரவியது. சமூகததில் நிைவும் கடும் ஏற்்த தாழ்வுகள் 
நீக்கப்படை்வண்டும் என் ்கா்பத்தாடு ்பதது 
ைட்சம் �க்கள் உயிலரப ்பணயம் லவதது மதருவில் 
இ்ஙகிப ்்பாராடினார்கள். ஒரு �ாதததுக்கும் 
்�ைாக நீடிதத ்்பாராட்டைஙகளின விலைவாக 
இறுதியில் வைதுசாரி அதி்பர் மச்பஸ்தியான 
பிஞ்்சரா �க்கள் ்பைததிற்குப ்பணிநதார். 
பி்னாமசத அரசால் மகாண்டுவரப்பட்டை அரசியல் 
சாசனதலத ஒழிதது முற்்்பாக்கான புதிய அரசியல் 
சாசனம் எழுதப்படை ்வண்டும�ன 78 விழுக்காடு 
�க்கள் வாக்களிததனர். ்பை சுற்று ்்பச்சு 
வார்தலதகளுக்குப பினனர் 2021 ஏபரலில் 155 
உ று ப பி ன ர் க ல ை க்  ம க ா ண் டை  ச ல ்ப 
்தர்நமதடுக்கப்பட்டு, புதிய அரசியல் சாசனம் 
எழுதும் ்பணி மதாடைஙகப்பட்டைது.

2021 டிசம்்பர் 19 அனறு நலடைம்பற்் ் தர்தலில் 
5 6  விழுக் க ாடு  வ ா க்கு கலைப  ம ்ப ற்று 
“தன�ானததிற்கான கூட்டைல�பபு” என் இடைதுசாரி 
முனனணி (கூட்டைணி) அல�பபின ் வட்்பாைரான 
்்பாரீக் மவற்றி ம்பற்்ார். அவரிடைம் ் தாற்றுப்்பான 
்பழல�வாதியும் பிற்்்பாக்காைரு�ான ஹூவான 
அந்தானி்யா காஸ்த 44 விழுக்காடு வாக்குகலைப 
ம்பற்்ார். ்தர்தைனறு ்்பருநது ஓட்டுனர்களுக்கு 
விடுபபு அளிதது, உலழக்கும் �க்கள் ்தர்தலில் 
்பங்கற்க இயைாது தடுக்க முதைாளிகளும் அரசும் 
முயனறும் கூடை ்்பாரீக்  க ாஸ்தலதவிடை 
்பனனிரண்டைலர ைட்சம் வாக்குகள் அதிகம் ம்பற்று 

்்பாருைாதாை வைரச்சி, மனித உரி்ம ்பாதுகாப்பு குறி்தத கட்டுகக்தகள் 
உ்்்பட்்ன. அை� வன்மு்றயால் ்பாதிககப்்பட்் மககளும், ஒடுககுமு்றயால் 

சி்றகளில் வாடும் அைசியல் ் கதிகளும் ஏைாைமாக இருப்்பது 
்வட்் ் வளிச்�மாகி விட்்து.
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மவற்றியலடைநதுள்ைார்.

1971 ஆம் ஆண்டு ் தர்தலில் மவனறு ஆட்சிக்கு 
வநத ஜனநாயக ் சாசலிஸ்டைான குடியரசுத தலைவர் 
சால்வ்தார் அயந்தலவ 1973 ஆம் ஆண்டு 
மசபடைம்்பர் 11 ஆம் ்ததி மஜனரல் பி்னாமசத 
சி.ஐ.ஏ. உதவியுடைன ்படுமகாலை மசய்தார். நாட்டின 
ராணுவ சர்வாதிகாரியாக ஆட்சிலயக் லகப்பற்றிய 
பி்னாமசத எண்ணிைடைஙகா ்படுமகாலைகள், 
சிததிரவலதகள், எண்ணற்்்ாலர காணா�ல் 
அடிததல், இனனபி் ஒடுக்குமுல்கலையும் 
கட்டைவிழ்தது காட்டைாட்சி நடைததியலத �க்கள் 
�்நது விடைவில்லை. அலதத மதாடைர்நது வநத 
ஆட்சியாைர்களும் பி்னாமசத அறிமுகப்படுததிய 
புதிய தாராைவாத மகாள்லகலய பின்பற்றி 
�க்கலை ்�ன்�லும் ஏலழகைாக்கினர். 
அதனால்தான ்தர்தலில் மவற்றி ம்பற்்வுடைன 
்்பாரீக், “ பி்னாமசத காைததில் ைததீன 
அம�ரிக்காவி்ை்ய முதல்முதைாக சீ்ைவில்தான 
புதிய தாராைவாதம் நலடைமுல்ப ்படுததப்பட்டைது. 
அலத முதலில் ஒழிப்பதும் சீ்ைவாகததான 
இருக்கும்” எனறு கூறினார்.

்�லும் தனது அரசு “சீ்ைவின அலனதது 
�க்களுக்கான அரசாக இருக்கும்” என்ார் அவர். 
ம்பரு முதைாளிகளுக்கு, “நிதி நிலைலய உணர்நது 
ம்பாறுபபுடைன மசயல்்படு்வாம்” எனறு உறுதி கூறி 
இருக்கி்ார். “தனியார் ஓய்வூதியத திட்டைம் 
லகவிடைப்படும் .  கல்வியும் �ருததுவமும் 
இைவச�ாக்கப்படும். ம்பண்களுக்கு ச� உரில� 
அளிக்கப்படும்.உயிர்� ்பனல�யம் ்பாதுகாக்கப்படும்” 
எனறு �க்களுக்கு அவர் வாக்குறுதி அளிததுள்ைார்.

மஜனரல் பி்னாமசத ராணுவ ஆட்சிக்குப பின 
1990 முதல் ஆட்சியிை�ர்நத பி் கட்சிகலையும் 
�க்கள் நிராகரிததுள்ைார்கள் என்பலத்ய இநத 
்தர்தல் முடிவுகள் காட்டுகின்ன. என்வதான 
2019 ்்பாராட்டைஙகளின ்்பாது “முப்பது ம்ப்சா 
அல்ை, முப்பது ஆண்டு காைம் தான பிரச்லன” 
என் முழக்கத்தாடு ஒடுக்குமுல்க்கு ஆைான 
�க்களின எழுச்சி நாமடைஙகும் ்பரவியது.1980 ஆம் 
ஆண்டு பி்னாமசத காைததில் எழுதப்பட்டை 
அரசியல் சாசனம் வைதுசாரிகளுக்கும் ம்பரு 
முதைாளிகளுக்கு்� சாதக�ாக இருநதது. 1973 ஆம் 
ஆண்டு அயந்த ்படுமகாலையுடைன ் தால்வியலடைநத 
சீ்ைவின உலழக்கும் வர்க்கம் சற்றும் தலைதூக்க 
இயைவில்லை.

1988 முதல் அரசின ்பல்்வறு �க்கள் வி்ராத 
நடைவடிக்லககைால் மவகுண்டு ் ்பாயிருநத �க்களின 
2019 அக்்டைா்பர் ் ்பாராட்டைஙகலை ஒடுக்க, அதி்பர் 
மச்பாஸ்தியான பிஞ்்ஞரா அவசர நிலைலய 
அறிவிததார். ஆனால் �க்கள் ஒனறு திரண்டு 
்்பாராடி அதலன உலடைததனர். நாடு முழுவதும் 
நலடைம்பற்் ம்பாது ்வலை நிறுததம் அரசின 
கழுதலதப பிடிததது. ஆனால் ராணுவ அதிகாரம் 
மதாடைர்நதது. ஒடுக்குமுல் சட்டைஙகள் மதாடைர்நதன. 
அரசு அதிகார பீடைஙகள் ராணுவ ்பாதுகாபபின கீழ் 
மகாண்டு வரப்பட்டைன .  இப்படிததான 
்்பாராட்டைஙகள் நடைநது இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப 
பினனரும் பிடிவாத�ாக பிஞ்்ஞரா அதி்பர் 
்பதவியில் நீடிததார்.

்தர்தல் மவற்றிக் மகாண்டைாட்டைஙகளின ் ்பாது 
சில்யிலிருக்கும் ்்பாராட்டைக்காரர்கள் விடுதலை 

அ்ைவரு்ககுேோை, இலவெ்க கைல்வி்ககைோகை ேோணவர்கைளின் ப�ோரோட்டம், 2021
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மசய்யப்படை ்வண்டும் என் ்காஷஙகளும் 
எழும்பின. ஆனால் ்்பாரீக் அதற்கு ்பதில் 
அளிக்கவில்லை. அது �ட்டு�ல்ை - அவர் தனலன 
எதிர்ததுப ்்பாட்டியிட்டை “காஸ்த உடைன ்்பச்சு 
வார்தலத நடைததி, �க்கள் நல்வாழ்வு வாழ” வழி 
மசய்யப ் ்பாவதாகவும் கூறியுள்ைார். உண்ல�யில் 
வைதுசாரிகளுடைனான ச�ரசம் அவர்கள் 
தலைதூக்குவதில்தான முடியும் என்பதற்கு 
வரைாற்றில் ்பை சானறுகள் உள்ைன. அததலகய 
நிலைல�யில் அரசு �க்கள் ்பக்கம் இருநதால் 
வைதுசாரிகலை கட்டுப்படுதத ் நரும்.

ஏற்மகன்வ 1973 ஆம் ஆண்டு வைதுசாரிகைான 
உள்நாட்டைவரும், மவளியிலிருநது வனமுல்க்கு 
துலணபுரிநத ்சாசலிசததின எதிரிகளும் (வடை 
அம�ரிக்கா, சி.ஐ.ஏ.) எனமனனன மசய்வார்கள் 
என்பலத நாடு கண்டிருக்கி்து. அயந்தவின 
மவற்றிக்குப பி்கு 1971 ஆம் ஆண்டு நவம்்பர் 18 
அனறு கானமசபசியான ்பல்கலைக்கழகததில் 
உலரயாற்றிய ்்பாது, கியூ்பக் குடியரசுத தலைவர் 
ஃபிமதல் காஸ்ட்்ரா, அயந்தலவ ்பாராட்டுவ்தாடு 
நிறுததவில்லை. அநத மவற்றி ஒரு அரசியல் 
நிலை்பாடு �ட்டு்� எனறும், ந�க்காக கதவு சற்்் 
தி்நதிருக்கி்து எனறும் தான ம்பாருள்்படும் 
என்ார். ்பலழய பூர்ஷவா அரலச முற்றிலு�ாக 
அழிக்கா�ல் ஒரு புரட்சி நலடைம்ப் முடியாது 

என்பலதயும் அவர் மதளிவாக்கினார்.

கியூ ்ப ப  பு ரட்சி  மவ ற்றியலடை ந ததும் 
உருவாக்கப்பட்டை “�க்கள் நீதி�ன்ஙகள்” 
சர்வாதிகாரி ்பாதிஸ்தா ஆட்சியின மகாலை 
காரர்கலையும் சிததிரவலத மசய்தவர்கலையும் 
தண்டிததன. ராணுவமும் காவல்துல்யும் 
கலைக்கப்பட்டு, புதிதாக உருவாக்கப்பட்டை 
்பலடைகளில் உலழக்கும் �க்களும் விவசாயிகளும் 
்சர்க்கப்பட்டைார்கள். ்பாதிஸ்தா அரசின 
பிரமுகர்களும் அதிகாரிகளும் உடைனடியாக 
மவளி்யற்்ப்பட்டைார்கள். கியூ்ப ் தசிய வஙகியின 
தலைவராக இருநத ஃம்பலிப்்ப ்பா்சாஸ் 
நீக்கப்பட்டு ்ச மகவாரா அப்பதவியில் 
அ�ர்ததப்பட்டைார். இப்படி அடிப்பலடையான சிை 
நகர்வுகள் புரட்சிலய ்பைப்படுதத உடைனடியாக 

எடுக்கப்பட்டைன. அயந்த இது்்பான் எநத 
தீர்�ானகர�ான நடைவடிக்லககளும் எடுக்காததால் 
இரண்்டை ஆண்டுகளில் - 1973 ஆம் ஆண்டு 
மசபடைம்்பர் 11ஆம் ்ததி ராணுவ மஜனரல் 
ஆகுஸ்்தா பி்னாமசத - சி.ஐ.ஏ. வின ்படுமகாலை 
நடைவடிக்லகயில் அவர் மகால்ைப்பட்டைார். 
மதாடைர்நத இரு்பது ஆண்டுகளில் நாடு கடும் 
ஒடுக்குமுல்யின கீழ்  நிலைகுலைநதது . 
ஆயிரக்கணக்கான �ாணவர்களும் இலைஞர்களும் 
சிததிரவலத மசய்து மகால்ைப்பட்டைனர்.

சீ்ை ைததீன அம�ரிக்காவி்ை்ய ்பணக்கார 
நாடு. நாட்டின 50 விழுக்காடு மசல்வம் மவறும் 20 
விழுக்காடு �க்கள் வசம் உள்ைது. ்பணக்காரர்களின 
வரு�ானம் ஏலழகளின வரு�ானதலதப ் ்பால் 14 
�டைஙகு அதிகம். ம்பரும்்பானல� உலழக்கும் �க்கள் 
வறுல�யின விளிம்புக்கு தள்ைப்பட்டுள்ைனர். 2019 
�க்கள் எழுச்சி இநத உண்ல�கலை மவளிச்சததிற்கு 
மகாண்டு வநதுவிட்டைது. ம்பாருைாதார வைர்ச்சி, 
�னித உரில� ்பாதுகாபபு குறிதத கட்டுக்கலதகள் 
உலடை்பட்டைன. அரசு வனமுல்யால் ்பாதிக்கப்பட்டை 
�க்களும், ஒடுக்குமுல்யால் சில்களில் வாடும் 
அரசியல் லகதிகளும் ஏராை�ாக இருப்பது மவட்டை 
மவளிச்ச�ாகி விட்டைது.

மதன அம�ர்க்காவின மதன முலனலய சீ்ைவும் 
அர்மகனதீனாவும் ்பகிர்நது 
மகாள்கின்ன. இப்பகுதியில் 
்பாரம்்பரிய�ாக வாழ்நது வரும் 
�ாபபூச்்ச இன ஆதிவாசிகள் 
மு ந லத ய  அ ர சு 
நடைவடிக்லககைால் அவர்தம் 
வாழ்விடைஙகலை இழநது 
தவி த து  வ ரு கின ்ன ர் . 
்பரம்்பலரயாக ்பயிர் மசய்த 
தஙகள் நிைஙகலை இழநது 
்பராரிகைாக்கப ்பட்டுள்ைனர். 
அவர்கைது  ஞாய� ான 
் ்ப ா ர ா ட் டை ங க ள் 
்ப டு ம க ா ல ை க ை ா ல் 
ந சு க் க ப ்ப ட் டு ள் ை ன . 
அல�தியாக மகௌரவ�ாக 
வாழ தஙகள் நிைஙகலைத 
திருபபித தரு�ாறு அவர்கள் 

்காரிக்லக லவததுள்ைனர். ஐ.நா. ஆதிவாசிகள் 
உரில�ப பிரகடைனததில் லகமயாப்பமிட்டிருநதாலும், 
சீ்ைவில் ஆதிவாசிகள் ்படுமகாலை மசய்யப்படுவது 
வருநதததக்கது. இததலகய கடின�ான சூழலில்தான 
்்பாரீக் ்பதவி ஏற்றுள்ைார்.

புதிய அரசியல் சாசனம் ஆதிவாசிகள், 
்பழஙகுடியினர் உரில�கள் குறிதது எனன மசால்ைப 
்்பாகி்து என்பலத அறியவும், நாட்டின பி் 
பிரச்லனகலை ்்பாரீக் எவவாறு லகயாைப 
்்பாகி்ார் என்பலதயும் சர்வ்தச சமூகம் 
உனனிப்பாக கவனிதது வருகி்து.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர, வோழிவபயரபபாளர

கைோபரிபயல் ப�ோரீ்க
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ெததி  |  மேணு�ா்ேன  |  venumadhavan2022@gmail.com

சதைாழர் முதலதயா (’காக்லகச் சி்கினி்ை’ 
ஆசிரியர்) டி.யூ.சி.எஸ். நிறுவனததில் ்பணியாற்றிக் 
மகாண்டிருநத்்பாது ஒருநாள் அவருலடைய 
அலுவைகததில் கலடைநிலை ஊழியராகப 
்பணியாற்றும் ்தாழர் ஒருவருடைன எனலனப 
்பார்க்க வநதிருநதார். உடைனவநதவரும் எனக்குப 
்பரிச்சய�ானவ்ர. வநதவர்கள் ்பதற்்ததுடைன ஓர் 
அதிர்ச்சியான தகவலைக் கூறினர். முதலதயாவுடைன 
வநத ்தாழரின த�க்லக�கலைப புததாண்டு 
நாைனறு காலையில் ் காயிலுக்குச் மசனறுவருலகயில் 
யா்ரா சிைர் கடைததிச்மசனறுவிட்டைனராம். 
உடைனடியாக அநதப ம்பண்லண மீட்க எனன 
மசய்யைாம் எனறு அவர்கள் எனனிடைம் ் கட்டைனர். 
அப்்பாது மஜயைலிதா ஆட்சிக்கு வநத ் நரம். அ.தி.
மு.க.வின நா்ைடைான ‘அண்ணா’ ்பததிரிலகயில் 
்பணியாற்றிக்மகாண்டிருநத எனது நண்்பர் 
கண்ணலனத மதாடைர்பு மகாண்டு மசய்திலயச் 
மசான்னன. நிலைல�யின வி்பரீததலதப 
புரிநதுமகாண்டை கண்ணன அவருக்கு மநருக்க�ான 
அல�ச்சர் �துசூதனலன உடைனடியாகப ்்பாய்ப 
்பார்க்கைாம் எனறு மசானனார். நானும் ் தாழர்களும் 
கண்ணனுடைன அல�ச்சரின அரசு இல்ைததிற்குப 
்்பா்னாம். அப்்பா்த இரவாகிவிட்டிருநதது. 
க ண் ண ன  அ ல � ச் ச ரி டை ம்  எ ங க ல ை 
அறிமுகப்படுததிலவதத பினனர், வநத விஷயதலத 
விைக்க�ாக எடுததுச்மசானனார். அல�ச்சர் 
அப்்பாதிருநத �னநிலையில் நாஙகள் விவரிததலதப 
ம்பாறுல�யாகக் ்கட்கும் நிதானததில் இல்லை. 
என்ாலும், சம்்பவம் நடைநத ்பகுதியின காவல்துல்த 
துலணக்கண்காணிப்பாைருக்கு ஃ்்பான ்்பாடைச் 
ம ச ா ல் லி ப  ் ்ப சி ன ா ர் .  அ வ ர் க ள் 
்்பசிக்மகாண்டைதிலிருநது அல�ச்சருக்கு 
் வ ண் டி ய வ ர் க ் ை  அ தி ல் 
சம்்பநதப்பட்டிருக்கி்ார்கள் என்பலத ஒருவாறு 
எஙகைால் யூகிக்க முடிநதது. எஙகள் நம்பிக்லக 
த ை ர் ந த து .  ஆ ன ா லு ம்  அ த ல ன 
மவளிக்காட்டிக்மகாள்ைா�ல் அல�ச்சர் 

�துசூதனனுக்கு நனறி மசால்லிவிட்டு அஙகிருநது 
நலடைலயக்கட்டி்னாம்.

விழலுக்கு நீர் ்பாய்ச்சா�ல் ்வறுவழியில் 
முயற்சிக்கைாம் என்தும் என நிலனவுக்கு வநதவர் 
அப்்பாது காவல்துல்த தலைவராக (ஐ.ஜி.) இருநத 
திைகவதி அவர்கள்தான. ’நக்கீரன’ ்பததிரிலகயின 
ஆரம்்பகாை ஆசிரியராக இருநத துலர மூைம் 
எனக்கு அவர் ஏற்மகன்வ அறிமுக�ாகியிருநதார். 
திைகவதி ஓர் இைக்கியவாதி என்பதால் 
காவல்துல்யினருக்கான கண்டிபபுக்குப ்பதிைாகக் 
கனிவு மகாண்டைவராகப ்பழகும் இயல்புமகாண்டைவர்; 
நான அறிநதவலரயில் இரசலனயும் நலகச்சுலவ 
உணர்வும் நிரம்பியவர். சற்றும் தா�திக்கா�ல் 
ஓவியர் �ருதுலவயும் துலணக்கு அலழததுக்மகாண்டு 
திைகவதிலய அவருலடைய அலுவைகததிற்குச் 
மசனறு சநதித்தாம்.

ம்பண் கடைததல் ,  அலதத மதாடைர்நது 
அல�ச்சலரப ்்பாய்ப ்பார்ததது, அதனபி்கு 
எஙகளுக்குக் கிலடைதத சிை தகவல்கள் என 
ஒனறுவிடைா�ல் அவரிடைம் மசான்னாம். ் கட்டைதும் 
மகாதிதமதழுநதுவிட்டைார்.

 “உடைனடியாக ஒரு தனிப்பலடை அல�தது அநதப 
ம்பண்லணக் கடைததியவர்கலைக் லகது மசய்ய 
ஏற்்பாடு மசய்கி்்ன. நீஙகள் கவலைப்படைா�ல் 
்்பாய்வாருஙகள்” எனறு உறுதியளிதது எஙகளுக்கு 
ஆறுதல் தநதார். வாக்களிதத்படி்ய அதற்கான 
ஏற்்பாடுகளில் இ்ஙகிவிட்டைார். அதற்குள் 
குற்்வாளிகள் மசனலனயிலிருநது மடைல்லிக்குத 
தபபிச்மசனறுவிட்டைதாகத தகவல் கிலடைததது. 
தனிப்பலடை அஙகும் விலரநதது.

 இலடையில் எனன நடைநதது என்பது பூடைக�ாக்வ 
இருநதது. இருபபினும், ஒருவழியாக அநதப ம்பண் 
மீட்கப்பட்டைாள். கடைததிச் மசன்வர்கள் ்்பான 
இடைம் மதரியவில்லை. மீட்கப்பட்டை ம்பண், 
்தாழரின குடும்்பததாரிடைம் ஒப்பலடைக்கப்பட்டைாள். 
’காைததினாற் மசய்த உதவி’க்கு அநதக் குடும்்பம் 

அறத்திறபகை அன்புெோர் ச�ன்� அறியோர்

ேறத்திறகும் அஃபே து்ண.

திருக்கு்ள் எண் : 76 / அதிகாரம் : 8 / அனபுலடைல�

விள்ககைம் :

அறத்திறகு ேடடுபே அன்பு து்ணயோகும் என்று அறியோேவர்கைபள 
கூறுவோர்கைள். வீரத்திறகும் அன்ப� து்ணயோகும்.



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

லே
 2
02
2

35

காவல்துல்த தலைவருக்கு நனறிக்கடைன்பட்டைது.

பினனர், ்பல்்வறு சநதர்ப்பஙகளில் திைகவதி 
அவர்கலை மவவ்வறு காரணஙகளுக்காக அவர் 
்பணியாற்றிய ்பை அலுவைகஙகளுக்குச் மசனறு 
சநதிததிருக்கி்்ன. அவருலடைய இல்ைததிற்கும் 
்்பாய்ப ்பார்ததிருக்கி்்ன. ்தாழர் அ�ரநதா 
ஏற்்பாடு மசய்த ம�ாழிம்பயர்ப்பாைர் கூட்டை 
அ ர ங கி லு ம்  அ வ ் ர ா டு  அ ரு க � ர் ந து 
கைநதுலரயாடியிருக்கி்்ன. அப்்பாமதல்ைாம் 
்�ற்குறிபபிட்டை நிகழ்வு என நினவில் எழா�ல் 
்்பானதில்லை.

பினனாளில், திைகவதி அவர்கள் காவல்துல்க் 
கூடுதல் தலைல� இயக்குநர், காவல்துல்த 
தலைல� இயக்குநர் எனத மதாழில்முல்யில் ஏற்்ம் 
கண்டைார்; எழுததாைர் என் முல்யிலும் ‘கல்�ரம்’ 
என் புதினதலதப ்பலடைதததற்காக 2005ஆம் 
ஆண்டின தமிழுக்கான சாகிததிய அகாதமி 
விருலதயும், 2020ஆம் ஆண்டில் தமிழக அரசின 
சி்நத ம�ாழிம்பயர்ப்பாைர் விருலதயும் மவன்ார் 
என் ்்பாதிலும், ்�ற்சுட்டிய நிகழ்வின 
காரண�ாக்வ திைகவதி அவர்கள் எஙகள் மநஞ்சில் 
இனறும் நிலைததுநிற்கி்ார்.

  

என ் நர்இலைய தஙலக சுசீைாவின ல�ததுனர் 
இராஜன நாற்்பது ஆண்டுகளுக்கு முன ஒருநாள் 
மசனலனக்கு முதனமுல்யாக வநதிருநதார். அவர் 
முல்யாகக் கர்நாடைகச் சஙகீதம் ்பயின்வர். அவர் 
பி்நத ஊரான ஆைபபுலழ �ாவட்டைததிலுள்ை 
தகழி கிரா�தலத ஒட்டியுள்ை ்பள்ளி ஒனறில் இலச 
ஆசிரியராகப ்பணிபுரிநதுவநதார். அவருலடைய 
தநலதயார், அதாவது என தஙலகயின �ா�னார் 
தகழி குட்டைன பிள்லை நாடைறிநத கதகளிப ்பாடைகர். 
இநதியாவில் �ட்டு�ல்ைா�ல் அயல்நாடுகளிலும் 
கதகளி நிகழ்ச்சிகளில் ்பங்கற்றுக் மகாடிகட்டிப 
்ப்நதவர். விருதுகள் ்பை ம்பற்று அவற்ல்ச் 
சி்பபிததவர். கதகளி ஆட்டைம் நம்� ஊர் நாட்டைார் 

நிகழ்ததுக் கலையான கூதது்்பாை புராணக்கலதகளின 
அடிப்பலடையிைான, விடிய விடிய நிகழ்ததப்படும் 
ஒன்்மயனினும் மசவவியல் தனல� மகாண்டைதாகக் 
கருதப்படுவது. அதில் ்பங்கற்கும் கலைஞர்களும் 
சமூக  அ ந தஸ்து  உலடையவ ர் கை ா க ்வ 
கருதப்பட்டைனர். அவவைவு ஏன, அவற்ல்க் 
கண்டுகளிக்கும் ரசிகர்களும் உயர்வானவர்கைாக்வ 
தம்ல�க் கருதிக்மகாண்டைனர்.

இநதப பினனணிலயப புரிநதுமகாண்டைால்தான 
ந ா ன  ம ச ா ல் ை ப ்்ப ா கு ம்  நி க ழ் லவ 
உள்வாஙகிக்மகாள்ை முடியும். எனலன வநது 
சநதிதத என ல�ததுனரின தம்பி இராஜன என ச� 
வயதுக்காரர். ஆயினும் ்பாகவதர் கிராபபும் 
தாம்பூைத தரிபபு�ாக எனனினும் மூததவர் ் ்பால் 
காணப்பட்டைார். மநாடிக்மகாருமுல் அவர் 
அள்ளிதமதளிக்கும் நலகச்சுலவத துணுக்குகளும் 
்பகடியும் அவலர ஓர் உ்வினராக அல்ைா�ல் ஒரு 
நண்்பலரப்்பால் எனலன உணரச் மசய்தன. அவர் 
மசனலனக்குப பிர்பைப பினனணிப ்பாடைகர் 
மஜயச்சநதிரலனச் சநதிக்கும் ்நாக்கததுடைன 
வநதிருநதார். அவருலடைய அப்பா மஜயச்சநதிரனிடைம் 
அது  ம த ாடைர்்ப ா க த  ம த ாலை்்பசியில் 
்்பசிலவததிருநதார். ‘எதற்காக மஜயச்சநதிரலனப 
்பார்க்கப்்பாகிறீர்கள்?’ எனறு நான அவரிடைம் 
் க ட் கவில்லை ;  அ வ ர ா க வு ம்  எ து வு ம் 
ம ச ா ல் ை வு மி ல் லை .  கூ ட் டு ப பு ழு வ ா க 
இருக்கவிரும்்பா�ல் ்பட்டைாம்பூச்சியாகச் 
சி ் க டி த து ப ்ப ் க் க  அ வ ர் 
எண்ணஙமகாண்டிருக்கைாம் எனறு நானாக 
அனு�ானிததுக்மகாண்்டைன.

மஜயச்சநதிரனின மசனலன, நுஙகம்்பாக்கம் 
வீட்டு முகவரி எழுதப்பட்டை ஒரு தாலை எனனிடைம் 
காண்பிதது எனலனயும் உடைனவரு�ாறு இராஜன 
்கட்டுக்மகாண்டைார். திலரக்கலைஞர்கலைக் 
கண்டும் ் கட்டும் இரசிப்ப்தாடு சரி, ் நரில் மசனறு 
்பார்க்க்வண்டும் எனறு நான ஆலசப்பட்டை்த 
கிலடையாது. தானாக வநத இநத வாய்பல்பப 

திேகவதி ஓர இேககியவாதி என்்பதால் 
காவல்து்றயினருககான கணடிப்புககுப் 

்பதிோகக கனிவு ் காண்வைாகப் 
்பழகும் இயல்பு்காண்வர; நான் 
அறிந்தவ்ையில் இை�்னயும் 

ந்கச்சு்வ உணரவும் நிைம்பியவர.
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்பயன்படுததி மஜயச்சநதிரலனப ்பார்ததுப்்பசைாம் 
என் எண்ணததில் சம்�தம் மதரிவிதது அவர் 
வீட்டுக்குப ் ்பா்னாம்.

அலழபபு�ணி அழுததியதும் மஜயச்சநதிர்ன 
வநது கதலவத தி்நதார். ”வாஙக, வாஙக” எனறு 
வர்வற்று உள்்ை அலழததுச்மசன்ார். ம்பாதுவாக 
�லையாளிகள் தமிழர்கலைப ்்பாை ஆரவாரம் 
காட்டைா�ல் அல�தியாக்வ வர்வற்்பார்கள். 
்கரைததில் சம்்பநதம் லவததுக்மகாண்டை 
இதழாைரும் என இனிய நண்்பரு�ான �துலரக்காரர் 
�ணா, �ா�னார் வீட்டுக்கு �ாபபிள்லை வநதால் 
கூடை ஒரு புனசிரிப்்பாடு அவர்களின வர்வற்பு 
முடிநதுவிடும் எனறு தனனனு்பவ�ாக எனனிடைம் 
ஒருமுல் குறிபபிட்டைதுண்டு. ஆனால், அநத 
இயல்புக்கு �ா்ாக மஜயச்சநதிரன தடைபுடைைாக 
எஙகலை அனறு வர்வற்்ார். அதற்குக் காரணம் 
மூதத மசவவியல் கலைஞரான தகழி குட்டைன 
பிள்லை மீது அவர் மகாண்டிருநத அபி�ானம் 
எனறு நான புரிநதுமகாண்்டைன.

மகாஞ்ச ்நரம் சினனஞ்சிறு கலதகள் 
் ்ப சி க் மக ா ண் டி ரு ந ்த ா ம் .  பி ர ்ப ை 
இலசயல�ப்பாைர்கள் வி. தட்சிணாமூர்ததி, ஜி. 
்தவராஜன, எம். எஸ். ்பாபுராஜ், ்க. இராகவன, 
எம். ் க. அர்ஜஜுனன, எம். பி. சீனிவாசன மதாடைஙகி, 
எம். எஸ். விஸ்வநாதன, இலையராஜா, ஷயாம், ஏ. 
ஆர். ரகு�ான, �ரகத�ணி, விதயாசாகர் ்்பான் 
முனனணி இலசயல�ப்பாைர்களின இலசயில் 
தமிழ், �லையாைம், மதலுஙகு, கனனடைம், இநதி 
ஆகிய ம�ாழிகளில் 10,000க்கும் ்�ற்்பட்டை 
்பாடைல்கலைப ்பாடியவர் மஜயச்சநதிரன. 
’ கானகநதர்வன’ எனறு ்கரளீயர்கைால் 
ம க ா ண் டை ா டை ப ்ப ட் டை  ் ஜ சு த ா ஸ் 
்கா்ைாச்சிக்மகாண்டிருநத �லையாைத 
திலரயுைகில் அவருக்கு அடுதத இடைதலத 
எட்டிபபிடிததவர் ’்பாவ காயகன’ மஜயச்சநதிரன.

1972ஆம் ஆண்டில் மவளிவநத ‘்பணி தீராதத வீடு’ 
எனனும் �லையாைப ்படைததில் ம�ல்லிலச �னனர் 
எம். எஸ். விஸ்வநாதன இலசயல�பபில் உருவான 
‘நீைகிரியுமடை சகிக்ை, ஜ்வாைா முகிக்ை’ என் 
்பாடைல் மூைம் என மநஞ்சுக்கு மநருக்க�ானார். 
அலத அவரிடைம் ்நரில் மசால்லும் வாய்பபு 

அல�நததில் எனக்குச் மசால்மைாணா �கிழ்ச்சி 
ஏற்்பட்டைது. அடுததடுதத ஆண்டுகளில் எம். எஸ். 
விஸ்வநாதன மூைம் தமிழ்ப்படைஙகளிலும் அவர் 
குரல் ஒலிக்கத மதாடைஙகியது. ‘வசநதகாை நதிகளி்ை 
லவர�ணி நீரலைகள்’ அவலரப புகழின உச்சிக்குக் 
ம க ாண்டுமசன்து .  இலைய ர ாஜ ாவின 
இலசயல�பபில் ‘�ாஞ்்சாலை கிளிதா்னா’ 
தமிழ்நாமடைஙகும் எதிமராலிததுக்மகாண்டிருநத 
்வலையில்தான நாஙகள் அவலரக் கண்்டைாம். 
நான பிரமிபபு நீஙகா�ல் ் ்பசிக்மகாண்டிருந்தன.

அப்்பாது அவருலடைய குடும்்பததினர் யாரும் 
வீட்டில் இல்லை. எஙகலை உ்பசரிததாக ் வண்டு்� 
என் ்பரிதவிபபுடைன நாஙகள் தடுததும் ் கைா�ல், 
அவ்ர அடுக்கலைக்குப ் ்பாய் ‘ஸ்டைவ’ ்பற்்லவதது, 
காஃபி ்்பாட்டு மூனறு கபபுகளில் ஊற்றி ஒரு 
‘ட்்ரயில்’ லவதது ஒரு ்பரிசாரகலனப ்்பால் 
மகாண்டுவநது மகாடுததார். குடிதத்்பாதுதான 
அவர் சர்க்கலர ் ்பாடைவில்லை எனறு எஙகளுக்குத 
மதரிநதது. அவர் வாயில் லவதததும் “அய்யய்்யா! 
சர்க்கலர கைக்கா�ல் மகாடுததுவிட்்டை்ன” எனறு 
மசால்லியவா்் சர்க்கலரலயக் மகாண்டுவநது 
்தக்கரண்டியால் கைக்கியும் மகாடுததார். 
மஜயச்சநதிரன மகாச்சி  ச�ஸ்தானதது 
அரச்பரம்்பலரயின வழித்தான்ல். ் கரை �ாநிை 
விருதுகலையும், தமிழ்நாடு �ாநிை விருதுகலையும் 
்பைமுல் ம்பற்்்தாடைல்ைா�ல், தமிழ்நாட்டுக் 
கலை�ா�ணி விருதுக்கு அப்பால், ் தசிய விருலதயும் 
ம்பற்் கலைஞர். இரு்பததநது வயது கூடை நிரம்்பாத 
இலைஞர் இருவருக்கு அவர் விருந்தாம்்பல் மசய்த 
விதமும், விலடைம்பற்்்்பாது வாசல்வலர வநது 
வழியனுபபிலவதத இதமும் ‘்பணியு�ாம் எனறும் 
ம்பருல�…’ என் கு்ளுக்குச் சாட்சியானலவ.

பினனாட்களில் ‘ராசாததி ஒனன காணாத 
மநஞ்சு…’ , ‘காததிருநது காததிருநது காைஙகள் 
்்பானதடி…’ , ‘இனல்க்கு ஏன இநத ஆனநத்�ா…’, 
‘என ் �ல் விழுநத �லழததுளி்ய…’ ் ்பானறு அவர் 
்பாடிய ்பாடைல்கள் காதில் விழுநத்்பாமதல்ைாம் 
அவற்ல்மயல்ைாம் மீறி ஆணவம் அண்டைாத 
அவரது ்பணிவான உடைல்ம�ாழி்ய என நிலனவில் 
உல்கி்து.

பத்தியாளர: மூத்ை பத்திரி்கையாளர, ஊ்கைவியலாளர

‘்பணி தீைா்தத வீடு’ என்னும் ம்ேயாைப் 
்ப்்ததில் ் மல்லி்� மன்னர எம். எஸ். 
விஸ்வநாதன் இ்�ய்மப்பில் உருவான 
‘நீேகிரியு்் �கிகலை, ஜவாோ முகிகலை’ 

என்ற ்பா்ல் மூேம் என் ் நஞ்சுககு 
்நருககமானார ் ெயச்�ந்திைன்.
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உைகம் �ாற்்ஙகைால் நிலை மகாண்டுள்ைது. 
இது தவிர்க்கவியைாதது. ்நற்று ்பார்ததலவ 
இனறில்லை.  இனறு ்பார்ப்பலவ நாலை 
எநநிலை்யா?! அறுதியிட்டுக் கூ் முடியாது. 
ஆனால் �ாற்்தலத உள்வாஙகிய மூைததின 
சுவடுகள் ஏ்தா ஒரு வடிவில் எங்கா நிலை 
மகாண்டிருக்கும். அவற்ல் முழுல�யாகத 
தவிர்க்கவியைாது. வரைாறும் அப்படிததான. 
அதலனத திட்டைமிட்டு முயன்ாலும் சுவடுகைற்று 
முழுல�யாக அழிததுவிடைைாகாது. வரைாற்றின 
எச்சஙகள் நீ்ராட்டைம் ்்பாை எஙகாவது உைவிக் 
மகாண்்டையிருக்கும். வரைாற்று நீ்ராட்டைம் என் 
ம ச ா ற் கள்  அப்படித த ான  புழ க் க ததில் 
இருக்கின்ன்வா எனன்வா? வரைாறு, ஏ்தா ஒரு 
துளியாய், துகைாய்க் காைந்தாறும் ்பயணிததுக் 
மகாண்்டையிருக்கி்து. அதன தரவுப ம்பாறிகள் 
தனது ஆதிததாயின ம்பயலரத தலைமுல்்தாறும் 
கடைததிக் மகாண்்டையிருக்கின்ன. வரைாற்ல் 
அலடைகாக்கும் மிகப பிரதான�ான தரவாகத 
மதான�வியல் கூறுகலைக் குறிபபிடை முடியும்.

�னிதகுை உனனதஙகள் �ண்மணஙகிலும் 
நில்நது கிடைக்கின்ன. வாழ்நது �டிநதவர்களின 
்பழஙகலதகலையும் அவர்களின ஆதி�ரல்பயும் 
்பண்்பாட்டுச் மசழுல�லயயும் ்பனமனடுஙகாைம் 
�டியில் கிடைததி லவததுள்ை ்பாதுகாபபுப ம்பட்டைகம் 
இநதப பூ்காைம். மதான�ததின அதிசய 
எச்சஙகலைச் சு�நது நிற்கும் இலவ ்்பான் 
ம்பட்டைகச் சானறுக்ை ஓர்  இனததின 
அலடையாைதலதயும் ஆணி்வலரயும் உைகின முன 
புைப்படுததுகின்ன. இவற்றுடைன புழஙகபம்பறும் 
ம�ாழியும் ்பண்்பாடும் இரண்டு விழிகைாய் 
உைகததின கண்கலைத தி்க்கின்ன. வரைாறும் 
பூ்காைவியலும் மதால்லியலும் நடைபபுைகில் 
ஆற்்லுடைன ்பரிணமிதது நிற்கும் தனிததனித 
துல்கள். முனபு கவனம் ம்பற்்லத விடைக் கீழடி 
அகழாய்விற்குப பின மதால்லியல் குறிதத ஆர்வமும் 
நம் மூதாலதயர்களின வாழ்வியல் ம்பருமிதஙகலை 
அறிநது மகாள்ளும் �ன ்வட்லகயும் �க்களிடைம் 
மிகுநது காணப்படுகின்ன. அவர்கைாக்வ சுற்றுைா 
இடைஙகளுக்குச் மசல்வது ்்பாை இப்்பாது கீழடி, 

ேமிழர் ைரபின் தைர்கை்ளே 
கைளிசசைப்்படுத்தும் கோன்ைஙகைள

மகாநதலக, ஆதிச்சநல்லூர் ்்பான் அகழாய்வு 
இடைஙகளுக்குச் மசனறு வருவலதப ்பார்க்க 
முடிகி்து. இவவுணர்வும் மதான�தலத அறிநது 
மகாள்ளும் ஆவலும் �க்களிடைம் அண்ல�யில் 
ஏற்்பட்டுள்ை நல்ை �ாற்்ஙகள். அகழாய்வு நிகழும் 
இடைஙகலைப ்பார்ததுப ்பரவசிக்கும் �க்கள் அது 
குறிதத நூல்கலையும் வாஙகிச் மசல்வது வியப்பாக 
உள்ைது. குழநலதகலையும் அலழததுச் மசனறு 
அவர்களுக்கும் ந�து �ரபின ்வர்கலை 
அலடையாைப்படுததும் இச்மசயலை எவவைவு 
்பாராட்டினாலும் தகும். மசன் மசனலனப புததகக் 
கண்காட்சியில் மதால்லியல் துல் சார்பில் 
மவளியிடைபம்பற்் கீழடி – “லவலக நதிக்கலரயில் 
சஙக காை நகர நாகரிகம்” என் நூல் விற்்பலனயில் 
�ற்் நூல்கலைப பினனுக்குத தள்ளி முதனல� 
ம்பற்றிருநதது குறிப்படைததக்கது. கீழடிலயத 

மனி்கு்ல உனன்ஙகள் 
�ண்பணஙகிலும் நிரறந்து கிடக்கினறன. 
ோழ்ந்து �டிந்்ேரகளின 
ெழஙகர்கரளயும் அேரகளின 
ஆதி�ைரெயும் ெண்ொட்டுச் 
பசழுர�ரயயும் ெனபனடுஙகா்லம் �டியில் 
கிடததி ரேததுள்ள ொதுகாப்புப் பெட்டகம் 
இந்்ப் பூமகாளம். ப்ான�ததின அதிசய 
எச்சஙகரளச் சு�ந்து நிறகும் இரே 
மொனற பெட்டகச் சானறுகமள ஓர 
இனததின அரடயாளதர்யும் 
ஆணிமேரையும் உ்லகின முன 
பு்லப்ெடுததுகினறன.
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தமிழகததில் இதுேரை நாறெது 
இடஙகளில் அகழாய்வுப் ெணிகள் 
நரடபெறறுள்ளன. முக்கிய�ாக 
அரிக்கம�டு, ஆதிச்சநல்லூர, பொருந்்ல், 
மகாே்லன பொட்டல், ஆரன�ர்ல, 
பூம்புகார, ப்ாண்டி, பகாறரக, பகாடுமுடி 
மொனற ெ்லவிடஙகரளச் சுட்டமுடியும்.

மதாடைர்நது ஆதிச்சநல்லூர், �ணலூர், மகாநதலக, 
கஙலக மகாண்டை ் சாழபுரம் உள்ளிட்டை இடைஙகளில் 
அகழாய்வுப ்பணிகள் மதாடைஙகப்பட்டிருக்கின்ன. 
அதனவழி ்பை சானறுகள் அலடையாைம் 
காணப்பட்டிருப்பதும் ந�து ஆர்வதலதப 
்பன�டைஙகு உயர்ததுகின்து. ஓராண்டிற்கு முன 
மதால்லியல் துல் சார்பில் கீழடி அகழாய்வு குறிதது 
“கீழடி நம் தாய்�டி” என் தலைபபில் கருததரஙகம் 
ஒனறு �துலர உைகத தமிழ்ச் சஙகததில் ஏற்்பாடு 
மசய்யப்பட்டிருநதது. தமிழகததின மூதத மதால்லியல் 
அறிஞர்கள் ்பைரும் அநநிகழ்வில் ்பங்கற்று தஙகள் 
மதால்லியல் சார்நத அனு்பஙகலைப ்பகிர்நது 
மகாண்டைனர். அகழாய்வு குறிததச் மசய்திகலை 
அவர்கள் உைப பூர்வ�ாக ்பகிர்நது மகாண்டைனர். 
குறிப்பாக, கீழடி குறிததுத துல் சார்நத அறிஞர்களின 
்நரடி அனு்பவஙகலைக் ் கட்டு ்பங்கற்்பாைர்கள் 
மிகவும் உணர்வு வயப்பட்டை நிலையில் 
அ�ர்நதிருநதனர். அப்்பாது அகழாய்வில் 
கண்மடைடுக்கப்பட்டை ம்பாருட்கலைப ்பாதுகாக்க 
தனியாக இடைம் ் தர்வு மசய்யப்படைவில்லை. ஆக்வ 
�துலர உைகத தமிழ்ச்சஙகததில் ஒழுஙகு 
மசய்யப்பட்டிருநத அகழாய்வுப ம்பாருட்காட்சிலயக் 
கண்டு மதால்குடி வாழ்வின ்�னல�லயயும் 
உனனததலதயும் அறிநது சிலிர்தது நின்னர். 
மதால்லியல், �ானுடைச் சமுதாயததின ஆதிமுகதலத 
எப்படிச் ்சமிததுச் சு�நது நிற்கி்மதன்பலத 
அலனவரும் கண்கூடைாகக் காணும் வாய்பபு 
அநநிகழ்வின மூைம் கிட்டிற்று.

தமிழகததில் இதுவலர நாற்்பது இடைஙகளில் 
அகழாய்வுப ்பணிகள் நலடைம்பற்றுள்ைன. 
முக்கிய�ாக அரிக்க்�டு, ஆதிச்சநல்லூர், 
ம்பாருநதல், ்காவைன ம்பாட்டைல், ஆலன�லை, 
பூம்புகார், மதாண்டி, மகாற்லக, மகாடுமுடி ் ்பான் 
்பைவிடைஙகலைச் சுட்டைமுடியும். ஆதிச்சநல்லுர், 
்ப்ம்பு ்பகுதியில் ம்பரிய அைவிைான தாழிகள், 
இரும்புப ம்பாருட்கள், �ண்்பாண்டைஙகமைன அரிய 
மதான�ச்  ச ானறுகள் கிலடைததுள்ைன . 
ம ந ா ய் ய ை ா ற் ் ங கல ர  ம க ா டு �ணலில் , 
ம்பருஙகற்காைத மதால்ம்பாருட்கள், கல்�ணிகள், 
இரும்பு உருக்குப ம்பாருட்கள் கண்டைறியப்பட்டுள்ைன. 
முக்கிய�ாக, தமிழ்பபிராமி எழுதது ம்பாறிக்கப்பட்டை 
்பாலன ஓடுகள் கிலடைக்கப ம்பற்றுள்ைன. இதன 
மூைம் கி.மு 300 க்கும் கி.பி 300 க்கும் இலடைப்பட்டை 

்பண்்பாடு அப்பகுதியில் நிலைமகாண்டிருநதலத 
அறிநது மகாள்ை முடிகின்து. அழகனகுைததில், 
தமிழக - ்ராம் நகர வாணி்பத மதாடைர்புகள் 
கண்டைறியப்பட்டுள்ைன. திண்டுக்கல் �ாவட்டைம் 
்பழனியில் நலடைம்பற்் ம்பாருநதைாறு ஆய்வில் 
எஙகும் கிலடைக்காத வலகயில், ்பாலனயில் 
நிரப்பப்பட்டை மதால்்பழஙகாைத தானியஙகள் 
கிலடைக்கப ம்பற்்ன. ்பல்ைாண்டுகள் கடைநத 
பினனும் அலவ சிதிைமு்ா�ல், அதன தனல� 
�ா்ா�ல் அப்படி்ய இருநதலதக் கண்டு 
ஆய்வாைர்கள் வியநது உலரக்கின்னர். கீழடியில் 
2600 ஆண்டுகளுக்கு முற்்பட்டை நகர நாகரிகம் 
இருநததற்கான சானறுகள் கிலடைததுள்ைன. 2014-17 
காைக்கட்டைததில் நலடைம்பற்் இவ ஆய்வில் 7818 
ம்பாருட்களும், 2018-19 காைக்கட்டைததில் 5820 
மதால்ம்பாருட்களும், மசஙகல் கட்டு�ானஙகளும், 
சுடு�ண் குழாய்களும், வடிகால் அல�பபும் 
கண்டைறியப்பட்டுள்ைன. குறிப்பாக ்பாலனகள், 
எழுததுகள் ம்பாறிக்கப்பட்டை ஓடுகள், நதலத ஓடுகள், 
முது�க்கள் தாழிகள், விைஙகினம் �ற்றும் �னித 
எலும்புக் கூடுகள், தஙக நாணயஙகள், உல்கிணறுகள், 
வலையல்கள், அணிகைனகள் உள்ளிட்டை 3 
ஆயிரததிற்கும் ்�ற்்பட்டை ்பண்லடைய தமிழர்கள் 
்ப ய ன ்ப டு த தி  வ ந த  ம ்ப ா ரு ட் க ள் 
கண்மடைடுக்கப்பட்டுள்ைன. கீழடிலயச் சுற்றியுள்ை 
மகாநதலக, �ணலூர், அகரம் ் ்பான் இடைஙகளில் 
இதன எச்சஙகள் ்பண்லடைய ்வைாண் �ரபுடைன 
்பரவியிருப்பலதத மதாடைர் ஆய்வுகள் உறுதி 
மசய்கின்ன. கல்்தானறி �ண்்தான்ா காைத்த 
வாமைாடு முன்தானறிய மூததகுடி தமிழ்க்குடி 
எனகி்து பு்பம்பாருள் மவண்்பா�ாலை. உைகின 
முதல் �ாநதன கு�ரிக் கண்டைததில் ் தானறியதாக 
வரைாறுகளும் ஆய்வுகளும் சுட்டுகின்ன. சஙகம் 
லவதது ம�ாழிலயயும் இைக்கியதலதயும் வைர்தத 
ம்பருஙகூட்டைம் தமிழர்க் கூட்டைம். இவற்றிற்மகல்ைாம் 
்�லும் வலில� ்சர்க்கும் சானறுகைாய் 
விைஙகுகின்ன கிலடைததிருக்கும் இதமதான� 
எச்சஙகள். ஆனால் இவற்ல்ப ்்பணுவதில் 
�க்களிடைமுள்ை கவனக்குல்லவ எண்ணி 
்வதலனப்படை �ட்டும் தான முடிகி்து. மதால்லியல் 
கடைநத காைததின லவரம் ்பாய்ச்சப்பட்டை வரைாறு 
எனகின்னர் மூத்தார். மதால்லியல் என் 
தமிழ்ப்பதததிற்கு ஆஙகிைததில் ஆர்க்கியாைஜி என் 
மசால்லைப ்பயன்படுததுகின்னர். இச்மசால் 
கி்ரக்க ம�ாழியில் உள்ை ஆர்க்கி்யாைஜி என் 
மசால்லிலிருநது ம்ப்ப்பட்டைது. இதற்குப ம்பாருள், 
்பலழல�யான சம்்பவஙகலைப ்பற்றிய மசால்ைாடைல் 
என்பதாகும். இயல்பில் �னிதர்கள் கடைநத காைம் 
்பற்றி அறிநது மகாள்ளும் ஆர்வம் மிக்கவர்கள். 
முனபு வாழ்ந்தார், அவர்கள் வாழ்நத நிைம், 
்பயன்படுததிய ம்பாருட்கள், ்பழக்க வழக்கஙகள் 
்பற்றி அறிநது மகாள்ளும் ஆர்வ மிகுதி்ய மதான� 
ஆராய்ச்சிக்கு விததிட்டுச் மசல்கி்து. . இதலனப 
்பழல�லயத திரும்பிப ்பார்க்க ஒருவர் காட்டும் 
அதீத அக்கல் எனகி்ார் மதால்லியல் முதல்வராகப 
்்பாற்்பம்பறும் வில்லியம் காம்மடைன.

மதால்லியல் அறிலவ �க்களிடைம் ்பரவைாகக் 
மகாண்டு மசல்ைாததன விலைவாகத துல்சார் 
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இனறு உ்லகம� வியந்து ொரக்கும் கீழடி 
அகழாய்விறகான மூ்ல விதர் 
ேழஙகியேர ஒரு ்லாரி ஓட்டுனர எனெர் 
நம்�ால் நம்ெ முடிகிற்ா? உண்ர� அது 
்ான. 1976 ஆம் ஆண்டு கீழடியில் ஒரு 
ப்னனந்ம்ாப்பில் நிரறய ொரன ஓடுகள் 
கிடக்கினறன எனற ் கேர்ல மு்னமு்லில் 
ப்ால்லியல் துரறயினருக்குத 
ப்ரிவித்ேர ஒரு ்லாரி ஓட்டுனமை.

வல்லுனர்கள் ்படும் துயரம் மசால்லி �ாைாதது. 
உதாரண�ாக ஓரிடைததில் சிை ்பலழய, எஙகும் 
கிலடைக்காத எச்சஙகைாய்ப புதிய வரைாற்ல்ப 
புைப்படுததும் ்பாலன ஓடுக்ைா, நாணயஙக்ைா, 
�ணிக்ைா கிலடைக்கி்து என லவததுக் மகாள்்வாம். 
�க்களுக்குப ் ்பாதிய விழிபபுணர்வு இல்லைமயனில் 
அவற்ல் மிகச்சாதாரண�ாகத தூக்கி எறிநது விட்டு 
கடைநது விடுவர். அலவ அவவிடைததின பூ்காை 
வரைாற்றில் ஆண்டைாண்டுக் காை மதான�ஙகலைத 
்தாண்டைப ் ்பாகும் வரைாற்றுத துகள்கள் என்பலத 
அவர்களுக்கு யார் உலரப்பது? இனறு உைக்� 
வியநது ்பார்க்கும் கீழடி அகழாய்விற்கான மூை 
விதலத வழஙகியவர் ஒரு ைாரி ஓட்டுனர் என்பலத 
நம்�ால் நம்்ப முடிகி்தா? உண்ல� அது தான. 1976 
ஆம் ஆண்டு கீழடியில் ஒரு மதனனந்தாபபில் 
நில்ய ்பாலன ஓடுகள் கிடைக்கின்ன என் 
தகவலை முதனமுதலில் மதால்லியல் துல்யினருக்குத 
மதரிவிததவர் ஒரு ைாரி ஓட்டுன்ர. மதால்லியல் 
தரவுகள் எஙகிருநதும் எவரிடைமிருநதும் எந்நரததிலும் 
கிலடைக்கும் என்பதற்கு இலதவிடை ்வம்னன 
ச ானறு  ்வண்டும் ?  ் ்ப ா ை ்வ ,  க ை ச் 

மசயற்்பாட்டைாைர்கள் மதால்லியல் ஆய்லவ 
நிகழ்ததுகி் ் ்பாது ஏற்்படும் பிரச்சிலனகளும் ்பை 
உள்ைன. உதாரண�ாக ம்பாருநதல் ஆய்வில் 
வல்லுனர்களுக்குத துலணயாயிருநத கிரா� நிர்வாக 
அலுவைர் ஒருவலர அண்ல�யில் சநதிக்கும் 
வாய்பபு கிலடைததது. அவர் ் வதலனயுடைன ்பகிர்நது 
மகாண்டை தகவலைக் ்கட்டை ்்பாது அதிர்ச்சி 
்�லிட்டைது. ம்பாருநதலில் தானியம் நிரப்பப்பட்டை 
்பாலன ஒனல்க் கண்டைறிநததாக முன்்ப 
கண்்டைாம் .  ஆய்வில் ்�லும் ஏதாவது 
கிலடைக்கு�ாமவன ஆய்வாைர்கள் மதாடைர்நத 
நிலையில் ம்பாழுது இரலவ மநருஙகி விட்டைதாம். 
�றுநாள் ஆய்லவத மதாடைரைாம�னம்ண்ணி 
அலனதலதயும் ்பாதுகாப்பாக மூடி லவததுவிட்டு 
தஙகியிருநத இடைததிற்கு வநது விட்டைனர். �றுநாள் 
காலையில் ஆய்வாைர்களுக்கு மிகப ம்பரிய 
அதிர்ச்சி காததிருநதது. அஙகுக் கண்டைறியப்பட்டை 

சானறுகள் ம�ாததமும் சிலதக்கப்பட்டுக் 
கிடைநதுள்ைன. காரணம், ஆய்வாைர்கள் மசன் 
பி்கு �க்கள் �ததியில் அவவிடைததில் தஙகக் காசுகள் 
நிரம்பிய ்பாலனகள் புலதநதுள்ைதாக யா்ரா 
வதநதிலயப ்பரபபியுள்ைனர். இது ஆய்வாைர்களுக்கு 
மிகபம்பரிய  ்படிபபிலனயாக  அல�நத 
நிகழ்மவன்பதில் �ாற்றுக் கருததிருக்க வாய்பபில்லை. 
்�லும், அண்ல�யில் �துலர மீனாட்சியம்�ன 
்காவிலில் நடைநத நிகழ்மவானல் ஆய்வறிஞர் 
சாநதலிஙகம் மவளியிட்டிருநதார். கல்மவட்டுகலைப 
்படிமயடுக்கும் ்பணி நலடைம்பற்று வருவதாகவும், 
அதலனச் மசய்து முடிதத நிலையில் அவர் ஒரு 
மசய்திலய ்வதலன்யாடு மசய்திததாள்களில் 
்பகிர்நது மகாண்டிருநதார். ்படிமயடுக்கும் 410 
கல்மவட்டுகளில் 80 கல்மவட்டுகள் முழுல�யான 
மசய்திகளுடைன உள்ைன. யாருலடைய காைததில் 
நடைநதலவமயன �னனர்கள் ம்பயர் தாஙகி 
இருக்கின்ன. �ற்்லவ ்பல்்வறு புதிய உருவஙகள் 
்பதிநதலவயாக உள்ைன. ்காவில் கட்டு�ான 
்பணியின ் ்பாது இதன முக்கியததுவதலத அறியா�ல் 
கண்டை இடைஙகளில் புதிய உருவஙகலைப 
்பணியாைர்கள் மசய்துள்ைனர். ்�லும் ்பலழய 
உருவஙகலைத துண்டு துண்டு கற்கைாகத தலைகீழாக 
லவதது ்பதிததுவிட்டைனர் என்ார். இஃது 
ஆய்வாை்ர மவளிப்படுததிய ்நரடிச் சானறு. 
இலதப ்்பாை தமிழகததுக் ்காவில்கள், �ற்றும் 
புராதணச் சானறுகளின மீதான இனல்ய 
�னிதர்களின இரக்க�ற்் தாக்குதல்கள் மகாஞ்ச 
நஞ்ச�ல்ை.

எண்ணற்் சம்்பவஙகள். சிை அறிநதலவ. ்பை 
க வ ன த தி ற் ்க  வ ர ா த ல வ .  ் ்ப ா தி ய 
கவனமினல�யாலும் புரிதலினல�யாலும் 
்பாதுகாக்கப்படை ் வண்டிய ்பை அரிய ஓவியஙகள், 
கல்மவட்டுகள், சிலைகள், ச�ணர் ்படுக்லககள் 
சிதிை�ாகிக் கிடைக்கின்ன. அலவக் காைததின 
கைஞ்சியம�ன் புரிதைற்் �னிதர்கள் மிகுநது 
காணப்படுகின்னர். கண்ணுறும் ்நரஙகளில் 
சிலதக்கப்பட்டிருக்கும் அவற்ல் ்வதலனயுடைன 
்நாக்க ்வண்டியிருக்கி்து. இலவ அவசியம் 
தவிர்க்கப்படை ்வண்டிய முக்கிய மசயல்கைாகும் 
மதால்லியல் குறிதத விழிபபுணர்லவ �க்களிடைம் 
்பரவைாகக் மகாண்டுச் ் சர்க்க ் வண்டும். குறிப்பாக 
்பா�ர �க்களிடைம் இது குறிதத விழிபபுணர்லவ 
்�ம்்படுததுவது அவசியம். மதால்லியலைப 
ம்பாருதத �ட்டும் ்நற்ல்ய எதுவும் இனல்ய 
சானறு. எதற்கும் ்பயன்படைாப ம்பாருளும் பினமனாரு 
காைததில் முக்கிய மதால்லியல் சான்ாக அல�ய 
வாய்பபுண்டு. கிலடைக்கும் ஒவமவானறும் ஒவமவாரு 
தகவலைப புலததது லவததிருக்கும். அலவ 
இனறிருக்கும் வரைாற்ல் நாலை முழுவதும் 
�ாற்றிமயழுத தலைப்படைைாம். மீட்டுருவாக்கம் 
மசய்யைாம். காைதலதப புதிய வழியில் ம�ாழியைாம். 
மதால்லியல் என்பது ஆதி அநத�ற்்து. அஃமதாரு 
தீராத ்தடைல். முடிவில்ைா மநடும் ்பயணம். எநத 
முடிவும் நிரநதர�ானதனறு. இனறு உள்ைலவ 
இனறு இறுதியானலவ. . நாலை �ா்ைாம். �ாற்்ம் 
ஒனறு தான நிரநதர�ானது.

கைட்டு்ரயாளர: மபராசிரியர
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இநதிய ம�ய்க் ்காட்்பாட்டு இயலில் 6 
முதனல�யான தததுவஙகள் உள்ைன.

�நியாயம் (அறிலவப ம்பறுவதன மூை்� 
துன்பஙகளிலிருநது விடுதலைம்ப் முடியும் 
எனகி் தருக்கம்) - மகௌத�ர்.

�லவ்சசிகம் (ஒரு ம்பாருலை நானகு 
வழிகளில் அறிய முடியும் எனகி் ்பட்டைறிவு) 
- கணாதர்.

�சாஙகியம் (கடைவுள் மவளி்ய இல்லை 
உனக்குள்்ை இருக்கி்ான) - கபிைர்

�்யாகம் (தியானம், ச�ாதிநிலை, தனில� 
என்பவற்றின ் ்பாதலன) - ்பதஞ்சலி.

�மீ�ாம்சம் (அ்ம், ம்பாருள், இன்பம், வீடு 
ஆகிய நிலைகள்)- லஜமினி

�்வதாநதம் (்பை கருததுகளும் முடிவில் 
இல்வலன்ய அலடைகின்ன)

முதல் ஐநதும் பிரம்�ம் எனும் இல்யியலைப 
்பற்றி ் ்பசுவதில்லை. எதுசரி, எது அறிவு, எதுகலை, 
எதுஅ்ம், எதுஅழகு, கடைவுள் எனறு ஏதும் உண்டைா, 
என்பது ் ்பான் அடிப்பலடையான ் கள்விகலைப 
்பற்றி �ட்டு்� அலவ ஆராய்கின்ன. ் வதாநதம் 
�ட்டும் தான மூைப ்பரம்ம்பாருள் எனும் 
பிரம்�தலதப ்பற்றிக் கூறுகி்து.

இநதியாவில் இல்�றுபபு மகாள்லகலயக் 
கலடைபபிடிக்கும் சாருவாகம் அல்ைது ் ைாகாயதம் 
(கி. மு. 6 ஆம் நூற்்ாண்டு) எனறு மசால்ைப்படும் 
ம்பாருள் முதல்வாத ச�யஙகளும், ஆசீவகம், 
ம்பௌததம், �ற்றும் ச�ணம் ்்பான் கருததியல் 
�தஙகளும் மூைப ்பரம்ம்பாருள் என் தததுவதலதப 
ம்பரிதாகப ்்பசுவதில்லை. தனலன உணர்தல், 
அறிதலைப ம்பறுதல் ஆகியவற்றின வழியாக 
வாழ்தல் ்பற்றி்ய அலவ வலியுறுததுகின்ன.

தமிழர் ம�ய்யியலை அ்நூல்கள், இைக்கியஙகள் 
மூை�ாகப புரிநது மகாள்ைைாம். எக்காைததுக்கும் 
ஒ்ர ம�ய்யியல் ம்பாருநதுவதில்லை.

சீவகன வரைாறும் இத தனல�ய்த ! 
சீவகசிநதா�ணி, நா�கள் இைம்்பகம் முதைாக முததி 
இைம்்பகம்வலர ம�ாததம் 13 இைம்்பகஙகலைக் 
மகாண்டைது. ஒவமவானறிலும் ஒரு �ணநிகழ்ச்சி 
கூ்ப்பட்டுள்ைது. முக்தி இைம்்பகம் தவிர மீதி யாவும் 
�களிர் ம்பயர்கலை்ய ம்பற்றுள்ைன.

“என தநலதயார் கநதுக்கடைன இராச�ாபுரததில் 
மசல்வச் சி்பபுமிக்க ம்பரு வணிகர். அவருக்கு 
நிகராக இனமனாரு வியா்பாரியும் இருநதார். அவர் 
ம்பயர் சீதததன. திலர கடைல் ஓடித திரவியம் 
்தடுவதில் வல்ைவர் அவர்” எனறு தன வாழ்வின 
திருப்பஙகலை விவரிக்கத துவஙகினான சீவகன. 
மசாப்பன �யக்கததில் நாம் அலதக் ்கட்டுக் 
மகாண்டு இருந்தாம்.

முனனதாக - ஆநிலர மீட்பின ்பரிசான 
நநத்கா்பன �கள் ்காவிநலதலய தன நண்்பன 
்பதுமுகனுக்கு �ணம் மசய்து மகாடுததிருநதான 
சீவகன.  (்காவிநலதயார் இைம்்பகம்).

ெட்பு ்்பணுதல் நாடைாளும் தகுதிகளில் ஒனறு. 
உற்் ்தாழர்கலைத துலணயாகக் மகாண்டைால் 
உைலக்ய மவல்ை முடியும். துணிவும் துலண 
வலியும் ்சர்நதால் துன்பஙகலைத துச்ச�ாக்க 
முடியும்.

ஒற்றர ைங்கை்ள ஒற்றரின் ஆயைலும்
கைற்ற ோந்ை்ரக கைண் எ்னக மகைா்லும்
சுற்றம் சூழ்ந்து வபருககைலும்..  (சீ. சி. 28)

“ஒற்்லர ஒற்்லரக் மகாண்டு ஆராய ் வண்டும். 
கற்்றிநதவர்கலைக் கண்ணுக்குக் கண்ணாகப ் ்பண 
்வண்டும். சுற்்தலதச் சூழ்நது ம்பருக்க ் வண்டும். 

ப்ாடர  |  ்ைாசு ஷயாம்  |  shyamtv@gmail.com
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முனனெலே தீரோனிககப்பட்ட நியதிகளால் கடடுண்டு வாழவலத ோனு்ட வாழக்க . பிே்பஞ்ச விதிகள், 
அவற்றின உறுபபுகளானெ இயற்்க விதிகள், அவற்றில் சிககியிருககும் ோனு்ட வாழக்கயின 

லகா்டானுலகாடி நிகழச்சிகள், அந்நிகழச்சிகளின இ்ைவுகள்-பிரிவுகள் ஆகியவற்றின மூேம் உருவாகும் 
்சேநி்ேகலகால்ட விதி. ்சேைத்தின அடிப்ப்்டக கூறானெ இது சீவக சிந்தாேணி முழுவதும் விேவிக 

கி்டப்ப்தப ்பாரககோம்.
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இலவ்ய மவற்றிக்கு வழி!” எனறு என காபபியதலதப 
்பலடைதத திருததக்கரும் கூறிச் மசனறிருக்கி்ார் 
எழுததாை்ர?” என்ான சீவகன. நாம் “ஆம்” எனறு 
தலையலசத்தாம்.

“ஒரு ம்பாருள் ் �்ை இருநது கீ்ழ விழுவதற்கு 
எநத முயற்சியும் ்தலவயில்லை. புவியீர்பபு 
விலசயில் தானாக விழும். ஆனால் கீ்ழ இருநது 
்�ல் எழும்பிப ்ப்ப்பதற்கு �கததான சக்தி ் தலவ.
பி்ரது �்னா சக்தி கூடை ் வம்ாருவர் வாழ்க்லகயில் 
அதிரடித திருப்பஙகலை ஏற்்படுததும்!”

“இன்ப துன்பஙகள் ்பாதிக்காத நடுநிலையான 
�னம் எது எழுததாை்ர? ச�-- �னம் தான! எனது 
ஆசான அச்சநநதி அடிகள் முதல் என கலதலயச் 
சீவக சிநதா�ணியாக இயற்றிய திருததக்கத ் தவர்  
வணஙகிய புராணம் வலர கூறுவது அலத்ய!”

சீவகன கூறிக்மகாண்்டை ் ்பானான.

சீவகன வாழ்க்லகயில் ஏற்்பட்டை திருப்பஙகள் 
அலனதது்� அவன தநலதயின மதாழிற் 
்்பாட்டியாைர் சீதததனின கடைற்்பயணம் ஒன்ால் 
ஏற்்பட்டைது. அது்வ அவனது அடுததடுதத �ண 
உ்வுகள் �ற்றும் அரசியல் நகர்வுகளுக்குக் காரணம். 
�ாம்பரும் தலைவர்கள் வாழ்க்லககளில் கூடை 
இததலகய விலனத தததுவஙகள் புைப்படுவலத 
இன்ைவும் காணைாம். வர ் வண்டிய நனல�கள் 
வரும். ் ்பாக்வண்டிய நைனகள் ் ்பாகும் என்ப்த 
விலனக் மகாள்லக.

ஆம் வபாருள்கைள் ஆகும் அது யாரககும் 
அழிகவகைாண்ணா
 மபாம்வபாருள்கைள் மபாகும்அ்வ வபாறியின் 
வ்கைவண்ணம் 
 (சீ. சி. 356)

எதிர்்பாரா�ல் எங்கா நடைக்கும் சம்்பவஙகள் 

்வம்ாருவரின வாழ்வில் ்பல்்வறு திருப்பஙகலை 
ஏற்்படுததுகின்ன.

ஒரு கடைற்்பயணததின்்பாது சீதததனும் 
அவனுடைன மசன்வர்களும் புதிய தீவு ஒனல் 
அலடைநதனர். வணிகப ம்பாருட்கலை அஙகு இ்க்கி 
விட்டு �ணிகலையும், ம்பானலனயும், விலையுயர் 
முததுகலையும், யாலனத தநதஙகலையும், அகில் 
சநதனம் முதலியவற்ல்யும் �ரக்கைததில் நிரபபிக் 
மகாண்டு பு்ப்பட்டைனர்.

உள்ளம் உ்்யான் முயற்சி வ்யய ஒரு நாமள
வவள்ள நிதி வீழும் வி்ளயாைது அைனின் 
இல்்ல
 (சீ. சி. 497)

“முயற்சி தன ம�ய் வருததக் கூலி தரும் எனகி் 
அய்யன வாக்கு தான என தநலதயாரின 
்்பாட்டியாைர்  சீதததலனயும் அவரது 
நண்்பர்கலையும் இயக்கியது. ம்பானலனயும் 
ம்பாருலையும் ்சர்தது உற்்ாரும் உ்வினரும் 
வியக்கும் வண்ணம் வாழ்வது தான வாழ்க்லக 
எனகி் ம்பாருள் முதல் வாதததின ஆரம்்பம் அது 
தா்ன, எழுததாை்ர?”என்ான சீவகன.

நம்�ால் எப்படி �றுக்க முடியும்? இனல்க்கும் 
�க்களில் ம்பரும்்பாைா்னார் அப்படிததா்ன 
வாழ்கி்ார்கள்! தன �கிழ்ச்சிக்காக வாழ்்பவர்கள் 
மசாற்்பம். பி்ர் வியக்க ்வண்டும் என்பதற்காக 
வாழ்்பவர்க்ை ஏராைம்!

நீைக்கடைல் வழக்கம் ் ்பால் அலைகலை எழுபபிக் 
மகாண்டிருநதது; காற்றும் �லழயும் கைநது 
�ரக்கைம் கவிழ்நதது. அததலன ் ்பரும் நடுக்கடைலில் 
தவிததனர். கட்டு�ரததுண்டு ஒனல்ப ்பற்றி உயிர் 
தபபி இனமனாரு தீலவ அலடைநதான சீதததன.

அப்்பாது வாலி்பன ஒருவன விததியாச�ான 

ஜிைகைோஞ்சிே்டம்
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உலடையில் திடீமரனறு ்தானறினான. அவன ்பக்கததில் 
இ்க்லககளுடைன ஒரு ்ப்க்கும் ம்பாறி நினறிருநதது. அது 
விததியாதர உைகின வான ஊர்தி.

ஒரு �லைலயயும் அதில் இருநத ்சாலைலயயும் 
அலடைநதது அநத வான ஊர்தி. அங்க சீதததன ்பசிலயப 
்்பாக்கக் கனிகளும் நீர் ் வட்லகலய நீக்கத மதளிநத நீரும் 
கிலடைததன. அம் �லையின கற்கள் எல்ைாம் மவள்ளிக் 
கட்டிகள். அதனால் அது மவள்ளி�லை எனறு 
அலழக்கப்பட்டைது.

மேகைமே மி்்ந்து ைாழ இருள் வகைாண்் வவள்ளி குன்றம்
ோகைத்து விளங்கி மைான்றும் வ்னபபு நாம் வகுககைல் உற்றால்
 (சீ. சி.527)

அதுதான விததியாதர அரசன கலுழ்வகன ஆட்சி 
மசய்யும் நகரம். அரண்�லனக்கு அலழததுச் மசல்ைப்பட்டைான 
சீதததன.

கலுழ்வகன தன ்பட்டைதது அரசி தரணி்யாடு 
வீற்றிருநதான. அவனது ஒ்ர �கள் காநதருவததலத. அவள். 
வீலண விததகி. தனலனக் காட்டிலும் இலசயில் வல்ைவனாக 
இருக்கும் ஒருவ்ன தன கழுததில் �ாலையிடை ்வண்டும் 
என்பது அவைது ச்பதம்.

என்வ சீதததனின �கைாக அவலைத தததுக் மகாடுதது 
இராச�ாபுரம்அனுபபினான அரசன கலுழ்வகன.

நின் ேகைள் இவ்ள நீமய நின் பதி வகைாண்டு மபாகி
இன் இ்் வபாருது வவல்வான் யாவம்ன யானும் ஆகை
அன்்னவற்கு உரியள் என்்ன அடி பணி வ்யவல்  (சீ.சி. 
553)

என்ான அரசன. ம்பற்்வைால் இபபிரிலவத தாஙகிக் 
மகாள்ை முடியவில்லை. கலுழ்வகன ஆறுதல் கூறினான.

“சஙகு ஈனும் முதது கடைலி்ை்ய தஙகுவது இல்லை. கலர 
ஏறி அலதக் கண்மடைடுக்கி்வர்க்்க ்பயன்படுகி்து. முதது 
இருக்க ் வண்டிய இடைம் கடைல் அல்ை. �ஙலகயர் �ார்பில் 
தஙகி அவர்கள் அஙக அழகுகளுக்குத துலண மசய்யும் 
்்பா்த அது ம்பருல� ம்பறுகி்து.”

“யாழி்ை பி்க்கும் இலச யாழுக்குப ்பயன்படுவது 
இல்லை; அது நுகர்்பவருக்்க ்பயன்படுகி்து. �லையின 
சநதனம் அலரததுப பூசிக் மகாள்்பவர்க்்க �ணம் 
ஊட்டுகி்து. �கள்களும் அததலகயவர்க்ை!

தாய் வீட்டி்ை்ய ஒரு ம்பண் இருநது தனியாக்வ 
வாழ்நது சாதல் துயரம்!” என்ான அரசன.

முனிவு அரும் மபாகை பூமி மபாகைம் முட்்ாது வபற்றும்
ைனியவர ஆகி வாழ்ைல் ் ா துயர அைனின் இல்்ல  (சீ. சி. 
554)

காநதருவததலதயின மநருஙகிய ் தாழி வீணா்பதி என் 
திருநஙலக. யாழிலசயின கூறு்பாடுகள் அவளுக்கு அதது்படி. 
வீணா்பதி உள்ளிட்டை அலனவலரயும் ஒரு ்ப்க்கும் 
ம்பாறியில் அலழததுக் மகாண்டு கைம் கவிழ்நத ்பலழய 
தீலவச் மசனறு அலடைநதான சீதததன. அங்க அவன 
ஏறிவநத கப்பல் கலரயில் இருநதது.

“�ரக்கைம் கவிழ்நத்த ஒரு �நதிர ் வலை எழுததாை்ர? 
என வாழ்வின முதல் திருப்பதலத உருவாக்க விதி மசய்த 
ஏற்்பாடு அது!” என்ான சீவகன நம்மிடைம்.

தைன�கள் காநதருவததலதக்கு இராச�ாபுரததி்ைதான 

திரு�ணம் நிகழும் என்பலத முனகூட்டி்ய 
நிமிததிகரால் அறிநதிருநதான, கலுழ்வகன. 
சீதததனமூைம் அததிரு�ணதலத நிகழ்ததக் 
கருதினான அவன. அதற்காக அவலனத 
தன்பாற் மகாணரும் ம்பாருட்டு விதலத 
வல்ை விச்சாதரலன ஏவியிருக்கி்ான. 
சீதததன �ரக்கைம் காற்்ாலும் �லழயாலும் 
கடைலில் மூழ்கிவிட்டைது ் ்பாை அவனுக்குத 
்தானறும்்படி மசய்திருக்கி்ான.

முனன் ர  தீ ர் � ானிக் க ப ்பட்டை 
நியதிகைால் கட்டுண்டு வாழ்வ்த �ானுடை 
வாழ்க்லக . பிர்பஞ்ச விதிகள், அவற்றின 
உறுபபுகைான இயற்லக விதிகள், அவற்றில் 
சிக்கியிருக்கும் �ானுடை வாழ்க்லகயின 
் க ா டை ா னு ் க ா டி  நி க ழ் ச் சி க ள் , 
அநநிகழ்ச்சிகளின இலணவுகள்-பிரிவுகள் 
ஆகியவற்றின மூைம்  உருவாகும் 
ச�நிலைக்்கா்டை விதி. ச�ணததின 
அடிப்பலடைக் கூ்ான இது சீவக சிநதா�ணி 
முழுவதும் விரவிக் கிடைப்பலதப ்பார்க்கைாம்.

இராச�ாபுரம் அலடைநத சீதததன தன 
�லனவியிடைம் கூறினான:

“ இவள்  கலுழ்வகனின � கள் 
காநதருவததலத. அவளுக்கு �ண�கன 
்தடி அனுபபி லவததிருக்கி்ார்கள்.”

“வயதுப ம்பண் இவள். வாய்க்கு வநத்படி 
கலத கட்டுவார்கள். கனனி �ாடைததில் 
விட்டு லவயுஙகள் அவளும் சுதநதிர�ாக 
இருக்கமுடியும்”

பி ன ன ர்  சீ த த த ன  � ன ன ன 
கட்டியஙகாரலனப ்பார்ததுவரச் 
ம ச ன ் ா ன .  ம ்ப ரி ய வ ர் க ல ை ப 
்பார்க்கும்்்பாது மவறுஙலக்யாடு ்்பாக 

தி்ர கை்டல் ஓடித் திரவியம்

புரோணம்
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முடியாது. தீவில் இருநது மகாண்டு வநத விலை 
மிக்க கற்கலைக் மகாண்டை அணிகைனகலை 
அடுக்கிக் காணிக்லகயாக்கினான.

“விததியாதர அரசன கலுழ்வகனின ஒ்ர �கள் 
இவள். வீலண நாயகி. இலசயில் இவலை 
மவல்்பவ்ன வாழ்க்லக நாயகனாக முடியும். இலசப 
்்பாட்டி ஒனறுக்கு ஏற்்பாடு மசய்ய்வண்டும். 
அதற்குத தஙகள் அனு�தி ் வண்டும்.”

உடை்ன கட்டியஙகாரனின �னம் அரசியல் 
கணக்குப ் ்பாட்டைது.

கலுழ்வகன �ாம்பரும் �னனன. ்பலடை 
வலிமிக்கவன; அவலனக் கூட்டைணி நட்பில் 
மகாண்டைால் தக்க ச�யததில் ்பயன்படுவான. இநத 
ஊரில் ம்பண்லணக் மகாடுததுவிட்டைால் அவன 
இஙகு அடிக்கடி வநது ் ்பாவான.

நாட்டு �க்க்ைா நம்ல� மவறுக்கின்னர். இநத 
இலச விழாவால் �க்கள் கவனம் திலச திரும்பும். 
என்வ சீதததன நடைதத விரும்பும் ்்பாட்டிக்கு 
அனு�தி மகாடுப்பது ந�க்கு நல்ைது.

ஆனால் கட்டியஙகாரன கணக்கு தப்பாகப 
்்பாவலதக் காைம் அவனுக்குப பினனால் 
உணர்ததும்.

“இலத ் வறுவித�ாகப ்பாருஙகள் எழுததாை்ர.. 
நம்பிப ம்பாறுபல்பக் மகாடுததவர்களுக்குத 
து்ராகம் இலழததால் அநத விலன்ய தீய 
்பயனாகும். அதன உருவத ் தாற்்்� காநதருவததலத. 
அவ்ை முதல் அழிவு சக்தி. அது அப்்பாது 
கட்டியஙகாரனுக்குத மதரியாது!” எனறு பீடிலக 
்்பாட்டைான சீவகன. நாம் ் கட்டுக் மகாண்டிருந்தாம். 
பி்கு அவ்ன மதாடைர்நதான.

“காநதருவததலதலய அலடைய நடைததப்படும் 
்்பாட்டி ்பற்றிய மசய்தி எனலனயும் எட்டியது. 
்்பாட்டியில் ்பஙகு மகாள்வது எனறு நான முடிவு 
மசய்்தன, எழுததாை்ர!! என்ாலும் தநலதயின 
அனு�தி ் கட்டு அறிநதுவர நண்்பன புததி்சனலன 
அனுபபி்னன.” எனறு சம்்பவத மதாடைர்ச்சிலய 
விைக்கினான சீவகன.

பினனர்..?

(சமலும் ேளரும்)

பார்வ :

வைால்கைாபபியம்-  
மபராசிரியர கை. வவள்்ளவாரணன்

சீவகை சிந்ைாேணி (உ்ரந்்) 
ஆசிரியர ் ாக்ர ரா. சீனிவா்ன்

அடிககுறிபபு : 

்ேணமவை நூல் புராணம். நல்ல்வ ந்ககை 
மவண்டி நன்்ே,தீ்ேகை்ளமுன்கூட்டி்வ்ால்லும்அறி
குறிகைகு்னம். ்ேணரகைள் புராணத்தில் நூல் மபாட்டு் 
்கு்னம் பாரபபாரகைள்.

ஜி்னம்்னா்ாரியார, குணபத்திரா்ாரியார ஆகிமயாரின் 
ேகைாபுராணம் எனும் நூ்லத் ைழுவி எழுைபபட்்து 
புராணம்.

ேகைாபுராணத்திலிருந்து புராணத்்ை வ்வோழியும் 

ைமிழும் கைலந்ை ேணிபபிரவாள ந்்யில் குணபத்திரர 
எழுதி்னார. இன்்றய விழுபபுரம் ோவட்்த்திலுள்ள 
வபருேண்டூர கிராேத்்ை் ் ாரந்ைவர அவர.

்ேணத்்ைப மபாதித்ைவரகைள் 24 தீரத்ைங்கைரரகைள். 
விருஷபநாைர, அஜிைநாைர, ்ம்பவநாைர, அபிநந்ைர, 
சுேதிநாைர, பத்ேபிரபர, சுபாரசுவர, ்ந்திரபபிரபர, 
புஷபைந்ைர, சீைளர, சிமரயாம்்ர, வாசு பூஜயர, விேலர, 
அ்னந்ைநாைர, ைரேநாைர, ் ாந்திநாைர, குந்துநாைர, அரநாைர, 
ேல்லிநாைர, முனீசுவிரைர, நமிநாைர, மநமிநாைர, 
பாரசுவநாைர, வரத்ைோ்ன ேகைாவீரர ஆகிய அவரகைளு்ன் 
12 ் ககைரவரத்திகைள் உட்ப் உயரந்ை 63 ோேனிைரகை்ளப 
பற்றிய வாழ்க்கை வரலாற்்றயும், ் ேணத் ைத்துவங்கைள், 
வகைாள்்கைகைள், வழிபாட்டுமு்றகைள், ஒழுககைமு்றகைள் 
ேற்றும் அறவநறிகைள் ஆகியவற்்றயும் புராணம் 
விவரிககிறது.

அ்்னத்து தீரத்ைங்கைரரகைளும் அர் குடும்பத்தில் 
பிறந்து பின் துறவு ஏற்றவரகைள். அவரகைளின் முற்பிறவி 
முைல் முகதிவ்ர சிறபபாகைவும் அழகைாகைவும் பகதிப 
பரவ்த்து்னும் புராணம் விவரிககிறது.. வபட்டிககுள் 
வபட்டி, அந்ைப வபட்டிககுள் வபட்டி என்பதுமபால் 
ஏராளோ்ன கி்ளககை்ைகைளும் உள்ள்ன.

வவங்கை்ராஜுலு வரட்டியார முயற்சியில் 1943ல் 
வ்ன்்்னப பல்கை்லககைழகைம் மூலம் மேல்சித்ைாமூர ் ேண 
ே்த்தில் புராணம் வவளியி்பபட்்து. இரண்்ாம் 
பதிபபு 1946ல் வவளியா்னது.

ைமிழ்ந்்யில் மபராசிரியர வஜ.்ந்திரன் 1977இல் 
எழுதி வரத்ைோ்னன் பதிபபகைம் மூலம் வவளியிட்்ார. 
“புராண் வ்ம்ேல்” என்று அவர பாராட்்பபடுகிறார.

மேல்சித்ைாமூர ் ேணே்ம்

ைமிழகைத்தின் வ்ஞசிவட்்ம் வல்லம் அருகில் 
உள்ளமேல் சித்ைாமூர ் ேண ் ேயத்தின் ை்ல்ேயி்ம். 
ைமிழகைத்தில் உள்ள திகைம்பரப பிரிவு் ் ேணரகைளின் சுோர 
1700 ஆண்டு பழ்ேயா்ன ்ேணபீ்ம் என்றும் 
வ்ால்கிறாரகைள்.

கி.பி.16ஆம் நூற்றாண்டில் விழுபபுரம் ோவட்்ம் 
உபபுமவலூ்ர் ம்ரந்ை வீரம்்னா்்ாரியாரால் 
மைாற்றுவிககைபபட்்து. இ்ை “ஜி்னகைாஞசிே்ம்!” என்றும் 
அ்ழககிறாரகைள். இ்ை் ்ாரந்து பள்ளிகைளும் சில 
ஜிநாலயங்கைளும் இருககின்ற்ன. கைல்வி் ம்்வககும் 
ஜிநாலாயங்கைள் பாதுகைாபபுககும் இந்ை ே்ம் வைாண்்ாற்றி 
வருகின்றது.

இங்குள்ள பாரசுவநாைர மகைாயிலின் கைருவ்ற, 
அரத்ைேண்்பம், முகைேண்்பம், ோ்னஸைம்பம் ஆகிய்வ 
கி.பி.16ஆம் நூற்றாண்டு கை்லபபாணி்ய வகைாண்டுள்ளது. 
எஞசிய்வ 19ஆம் நூற்றாண்டில் கைட்்பபட்்்வ. 
மநமிநாைர சிற்பம் வ்ன்்்ன ேயிலாபபூரில் இருந்ை 
்ேணகமகைாயிலில் இருந்து எடுத்துவரபபட்்து.

திரு்சி ோவட்்ம் திருேழபாடி, விழுபபுரம் ோவட்்ம் 
ோறங்கியூர, பரனூர ஆகிய இ்ங்கைளில் உள்ள 
கைல்வவட்டுகைளின் மூலமும், அபபாண்்்நாைர உலா, 
மைாத்திரத்திரட்டு, கைலியாண வாழ்த்து மபான்ற நூல்கைளின் 
மூலமும் சித்ைாமூரமகைாயில்கைள் குறித்ை பிற விவரங்கை்ள 
வா்கைரகைள் அறியலாம்.

ைமிழகைத்தில் எஞசி நிற்கைககூடிய ஒமர ்ேணே்ம் 
மேல்சித்ைாமூரில் அ்ேந்துள்ள ஜி்னகைாஞசிே்ம்.
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சிறுகர்  |  அபி�ானி

“வீட்டுை யாரு இருக்கா?”

“எனன...? வாஙக. யாரு ் வணும்?”

“உஙகைததாம் ்பாக்க வந்தன அண்ணாச்சி”

“எனலனயவா?”

“ஆ�ா”

“வாஙக...உள்ை வாஙக”

சற்று முனபுதான சல�யலை முடிததுவிட்டு 
வநது நாற்காலியில் சடைவாக உட்கார்நதிருநதார் 
‘அண்ணாச்சி’. இடுபபில் லுஙகி்யாடும், ்�லுக்கு 
முண்டைாப ்பனிய்னாடும் ்பருமவட்டைாகக் காட்சித 
தநதார். சலதப பிடிப்பானத ்தகம் அவருக்கு. 
முப்பதலதநதாண்டு காைம் அலுவைகததில் 
நாற்காலியில் உட்கார்நதுமகாண்்டை ்பணி 
மசய்திருநததால் ம்பரிதாகததான உடைம்புப 
்்பாட்டிருநதது. இப்்பாது அறு்பததிரண்டு 
மசாச்சம் வயது. ் தாலின நி்ம் சற்று மவளுததிருநதது... 
மராம்்பக் காைம் மவயில்்படைாதிருநததன விலைவு. 
இதுவலர அடுப்படியில் நினறிருநததால் அவரின 
மநஞ்சுப ்பகுதியிலும், முகததிலும், கழுதலதச் 
சுற்றியும், ்வர்லவப பிசுபபிசுததிருநதது. அலதக் 
கட்டுப்படுததும் அக்கல்யில் அவரின தலைக்கு்�ல் 
சுழனறுமகாண்டிருநத மினவிசிறி சூ்ாவளியாய் 
காற்ல் வீசிக்மகாண்டிருநதது... அவர்தான அலத 
ஐநதாவது புள்ளியில் ் வக�ாகச் சுழைவிட்டிருநதார். 
மவயில் காைததில் ் வக�ாகச் சுழைவிட்டைால்தான 
மகாஞ்ச�ாவது உடைம்பில் காற்று உல்க்கி்து. 
இப்்பாது சனன�ாய் மூச்சிலரக்கவும் மசய்தது 
அவருக்கு. இனிதான அவர் குளிக்க்வண்டும். சிறிது 
் ந ர ம்  ஓ ய் மவ டு த து வி ட் டு ப ்்ப ா ய் க் 
குளிததுக்மகாண்டைால் எல்ைாம் சரியாகிவிடும் 
எனறு நிலனததிருநதார்... தினமும் அப்படிததான 
மசய்துமகாண்டு வருகி்ார்.

�தியததுக்கான சாப்பாட்லடைததான சற்றுமுனபு 
தயார்ப்பண்ணி முடிததிருநதார். இரண்டு ் ்பருக்குத 
தக்கன ் சாறும், சாம்்பாரும், ஒரு கூட்டும். தினமும் 
அவர் சல�ப்பதுதான. அப்படியும் ்வலைகள் 
முடிவதற்கு ஏக்தசம் ்பனனிமரண்டு �ணி, ஒரு�ணி 
ஆகிவிடுகி்து. காலையில் �கனுக்கு அவர் 

தயார்்பண்ணித தநத சிற்றுண்டியின மிச்சதலத, 
�தியததுக்கும் அவன சாபபிட்டுக்மகாள்வதற்காக 
ஒரு சம்்படைததில் அலடைததுலவததுக் மகாடுததார். 
காலையில் அவரால் சிற்றுண்டி �ட்டு்� 
தயார்ப்பண்ண முடிநதது. வயதான காைததில் 
அவரால் அப்படிததான நீக்குப்்பாக்காகச் 
மசய்யமுடிகி்து. அவன கல்லூரிக்குப ்்பானப 
பி்கு அவர் ஆ் அ�ர உட்கார்நது, �தியச் 
சாப்பாட்டிற்காக அரிசிக் கலையவும், காய்கறி 
மவட்டைவும், ்சாறு, குழம்பு, கூட்டு லவதது 
இ்க்கவு�ான ்வலைகலை எளிதாகச் மசய்து 
முடிததார். அவனின �தியச் சாப்பாட்டிற்காக 
அவர் காலையில் தநதுவிட்டிருநத சிற்றுண்டி, 
சாயநதரம்வலர அவனுக்குப ்பசித தாஙகாது. அவன 
கல்லூரி முடிநது சரியாக நானகு �ணி முப்பது 
நிமிடைததில் மகாலைப ்பசி்யாடு வீட்டிற்கு 
வருவான. அவன வநதவுடைன ்பசிய�ர்ததிக்மகாள்ளும் 
கரிசனத்தாடுதான �தியச் சாப்பாலடைத 
தயார்்பண்ணினார். அவருக்கும் �தியததிற்குச் 
சூடைாக ்சாறு சாபபிட்டைது �ாதிரி ஆயிற்று. 
எவவைவுதான நிதான�ாக ் வலைகள் மசய்தாலும் 
வயதின முதிர்ச்சியால் ்தகததுக்கு அயர்ச்சி 
வநதுவிடுகி்து. ் வலைகள் முடிநதிருநதச் சாக்கில் 
சற்று ஓய்மவடுததுக்மகாண்டைால்தான அடுதத 
்வலைலயச் மசய்வதற்கான சக்திக் கிலடைக்கி்து.

அநதச் சஙகடை�ான ்நரததில்தான வாசலில் 
தாட்டிய�ாய் ஒரு �னுசி வநது நினறு அரக்கப்பரக்கக் 
குரல் மகாடுததிருநதாள். அவர் இணக்க�ாய் குரல் 
மகாடுதது அவலை அலழதததும் அவள் நிதான�ாய் 
அடிமயடுதது லவதது ்யாசலனயுடைன உள்்ை 
வநது நின்ாள். குண்டு �ாஙகாய் முகம். 
வாட்டைம்சாட்டை�ாய் லககளும், கால்களும்... அலவ 
உருலைக் கட்லடைகள் �ாதிரித தடி�னாக இருநதன. 
்பச்லச, கருபபு, �ஞ்சள் எனறு கதம்்ப�ாய் 
விரவியிருநத நி்ஙகளில் ் சலை உடுததியிருநதாள். 
சிவபபு நி்ததில் ரவிக்லக. ்பாதி நலர விழுநத தலை 
�யிர்கள். ்பாதி என்ால் ஒவமவாரு �யிரிலும் ்பாதி 
அல்ை. . .ம�ாததததில் ்பாதி. ஆனால் நல்ை 
திடைகாததிர�ானத ்தகம் அவளுக்கு. ஏக்தசம் 
ஐம்்பது, ஐம்்பதலதநது வருசஙகளுக்குள் நிற்கைாம் 
அவள் வயது.

தெரியாெவர்கள்
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 “்சர்ை உக்காருஙக”

 எதி்ர கிடைநதிருநத பிைாஸ்டிக் ்சலரக் 
காட்டினார்... மவள்லைநி்ப பிைாஸ்டிக் ்சர். 
அவர் உட்கார்நதிருநததும் பிைாஸ்டிக் ்சர்தான...
அது சிவபபு நி்ததினால் ஆனது.

 நிதான�ாக நடைநது்்பாய் மவள்லைநி்ப 
பிைாஸ்டிக் ் சரில் உட்கார்நதுமகாண்டைாள். அவள் 
முகததிலும், மநற்றியிலும், ் வர்லவப ம்பாடிததிருநதது 
மதரிநதது... ஆனால் அவருக்கு �ாதிரி அதிக�ாக 
இல்லை. மவயிலுக்குப ்பயநது்்பாய் அஙகங்க 
வீட்டுத தாழ்வார நிழல்களில் ஒதுஙகி நினறுமகாண்டு 

வநதிருக்க்வண்டும் அவள். ஒரு்வலை, அவளின 
்பரு�னான  ் த க தலத ச்  சி ர � ப ்பட்டுத 
தூக்கிக்மகாண்டு வநதிருநதக் கலைபபில் அவளுக்கு 
் வ ர் லவ த  துளி கள்  ம ்ப ரு வ ா ரி ய ா க ப 
ம்பாடிததிருக்கு்�ா? விசிறியின சூ்ாவளிக் காற்று 
அவலையும் மதாட்டைது...்பை�ானத மதாடுதல்கள். 
ஆசுவாசப்பட்டுக்மகாண்டைாள்.

 “மசால்லுஙக...எனன விசய�ா எனலனயத ் தடி 
வநதிருக்கீஙக? மவயில்ை மராம்்பக் கஷடைப்பட்டு 
வநத �ாதிரி இருக்கு? மகாஞ்சம் மவயிலுத தாழ 
வநதிருக்கக்கூடைாது?” வில்ப்பாக நிமிர்நது 

உட்கார்நதுமகாண்டை அவர், தண்ல�யானக் குரலில் 
அவளிடைம் மசானனார்.

 அவர் ஆறுதைாகச்  மசால்லியிருநத 
வார்தலதகளுக்கு எதிர்விலனயாய் அவள் 
சலிபபுடைன ்பதில் மசானனாள்:

 “இநத ஊர்ை எப்பவும் மராம்்ப மவயிலுதான 
அடிக்கு அண்ணாச்சி? ராவுைகூடை மவக்லகயாததான 
இருக்கு. அலதமயல்ைாம் ்பாததா நம்்பக் காரியம் 
முடியு�ா மசால்லுஙக?”

 உட்கார்நதிருநத்�னிக்குச் சற்று விழிகலை 
உயர்ததி, ்பார்லவ அம்புகலைத மதருவில் 

்பாய்ச்சினார்  அவர் .  அவள் 
மசால்லியிருநதது்்பாை மவளி்ய 
அனல் தகிக்கும் மவயில்தான. 
இந்நரம்வலரக்கும் அவர் வீட்டு 
அடிப்படியில் நினறிருநததால், 
மவளி்ய அடிததுக்மகாண்டிருநத 
மவயிலின தாக்கததிலிருநது தான 
விடு்பட்டிருநதது புரிநதது அவருக்கு.

 இப்்பாது அவள் ்பார்லவ 
வீட்லடை ்�ய்நதுமகாண்டிருநதது. 
இடைது ்பக்கம் ம்பரிய கதவுப ் ்பாட்டு 
�ல்க்கப்பட்டிருநதது சல�யற்கூடைம். 
அதற்கு அடுதது ்�ற்குப ்பக்கததில் 
தி்நத்�னிக்குக் கிடைநதிருநதது 
சினனப பூலஜயல். பூலஜயல்யின 
சுவரில் கிழக்கு ்நாக்கி வரிலசயாக 
�ாட்டைப்பட்டிருநதன சாமிப 
்ப டை ங க ள் .  மு ன ன ல ் யி ல் 
உ ட் க ா ர் ந தி ரு ந த  அ வ ளி ன 
்பார்லவயில் சாமிகள் எல்்ைாரும் 
்பாகு்பாடில்ைா�ல் விழுநதிருநதனர். 
தும்பிக்லக வடிய உட்கார்நதிருநத 
பி ள் லை ய ா ர் . . . ம வ ள் லை த 
தா�லரயில் வீலணலய �டிய�ர்ததி 
உட்கார் நதிருநத  ச ரஸ்வதி . . .
விசிறிப்்பாைத ் தாலக விரிததிருநத 
�யிலினமுன ்வ்ைாடு நினறிருநத 
சினனப ல்பயன முருகன... நலக 
அைஙகாரததிற்குள் தன உருவதலத 
�ல்ததுக்மகாண்டு நினறிருநத 
திருப்பதி மவஙகடைாச்சை்பதி - 
விதம்வித�ான சாமிப ்படைஙகள்!

 “பூலஜயல் எல்ைாம் நீஙக வநது 
தயார்ப ்பண்ணினதா அண்ணாச்சி?”

 “இல்ை இல்ை... ்படைம�ல்ைாம் ஏற்கன்வ அஙக 
இருநததுதான. நா்னா ல்பய்னா சாமிக் கும்புடை்து 
இல்ை”

 “ஏன அண்ணாச்சி? நீஙகக் கிறிஸ்டியனா?”

 “அப்படிமயல்ைாம் இல்ை. நம்� ்வலைகைப 
்பாக்கதுக்்க ந�க்கு ்நரம் சரியா இருக்கு...இதுை 
சாமிகைக் கும்புடை ் நரம் எஙகக் மகலடைக்கு?” அவள் 
முகம் ்பார்தது இைப்ப�ாகச் மசால்லிச் 
சிரிததுக்மகாண்டைார் அவர்.

 அவரின சிரிபல்ப தன வ்ட்டுச் சிரிப்பால் 
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அைட்சியப்படுததினாள் அவள்...

 “அது எப்படி அண்ணாச்சி? சாமிக் கும்புடுததும் 
ஒரு ் வைதான? அதுக்கு ஏன ் நரம் இல்ைஙகிய?”

 “உஙகளுக்கு ் நரமிருநதா நீஙகக் கும்புட்டுக்குஙக...
நா ் வண்டைாஙகலை்ய”

 “நல்ை அண்ணாச்சி நீஙக.”

 த ன க் குள்ை ா க  ம � ாண்லணய ா க ச் 
சிரிததுக்மகாண்்டை முனனல்க்குள் அவள் 
்பார்லவலயப ்படைரவிட்டைாள். சாம்்பல் நி் 
டிஸ்டைம்்பர் பூச்சில் ்பை்பைததன சுவர்கள். வடைக்குப 
்பக்கச் சுவர் ஓரம் இரண்டு நார்க் கட்டில்கள் 
மதனவடைைாகக் கிடைநதன. அவற்றின மீது 
தலையலணகளும் ்்பார்லவகளும் சீராக 
�டிததுலவக்கப்பட்டிருநதன. அவருக்கு ஒனறும், 
அவரின �கனுக்கு ஒனறு�ாக இரண்டு கட்டில்கள் 
எனறு புரிநதிருக்க்வண்டும் அவளுக்கு. முகததில் 
சைனம் இல்ைா�ல் அவள் ்பார்லவலய கிழக்குப 
்பக்கச் சுவ்ராரம் நகர்ததினாள். �ரப ்பைலககைால் 
ஐநது அடுக்குகளில் ்பதிக்கப்பட்டிருநத 
அை�ாரிகளில் ்�ைடுக்கில் தடி�ன தடி�னானப 
புததகஙகளும் ,  அதற்குக்  கீழடுக்குகளில் 
வாராநதரிகளும் தினசரிகளு�ாக ஒழுஙகாக 
�டிததுலவக்கப்பட்டிருநதன. அடிப்பகுதி அை�ாரி 
சும்�ா்வ கிடைநதது. இனனும் ஓரிரு �ாதஙகளில் 
அது நிரம்பிவிடைைாம்தான. ்�ற்குப ்பக்கம் 
மவளி்ய குளியல் அல்யும், கழிவல்யும் 
இருக்க்வண்டும். ்�ற்குப ்பகுதியில் நினறிருநத 
கதவு, அதற்கான வாசைாகத ் தானறியது. இப்்பாது 
தன ்பார்லவயால் அவரின ்பார்லவலய வருடினாள்.

 “வூட்டை நல்ை சுதத�ா வச்சிருக்கீஙக அண்ணாச்சி. 
நாஙக ம்பாம்்பலையக் கூடை இபபிடி சுதத�ா 
வச்சிருப்ப்�ா எனன்வா மதரியை...நீஙக நல்ைா 
வச்சிருக்கிய”

 �வுன�ாகச் சிரிததுக்மகாண்டைார் அவர்...அவள் 
மசானனலத ஆ்�ாதிக்கும் சிரிபபு.

 “வீட்டுக்கு வாடைக எவவைவு அண்ணாச்சி? 
ம்பரிய வீடைா இருக்்க”

 “வாடைக இல்ைம்�ா...ஒததிக்கு வாஙகியிருக்்கன...
மூணு வருசததுக்கு. இரண்டு ைட்ச ரூ்பா ஒததி”

 “அபபிடியா? அதான கலரச்சல் இல்ை எனன? 
வாடைகனனா �ாசா�ாசாம் மதண்டைம் கட்டுன 
�ாரிப ்பணம் மகாடுக்கணும். ஒததினனா, காைம் 
முடிஞ்சதும் நம்�ப ்பணம் நம்�க் லகக்கு 
வநதிருமில்ை? நல்ை அய்டி்யாடைததான 
மசஞ்சிருக்கிய”

 அவளின புகழுலரக்கு அவர் சற்று கி்ஙகியது 
�ாதிரித மதரிநதது. புகழ்ச்சிக்கு �யஙகாதவர்கள் 
யாரிருக்கி்ார்கள்? அவரும் �னிதர்தா்ன. ்பதிலுக்கு, 
அவலைச் சந்தாசப்படுதத நிலனததார்.

 “சாபபிடைறீஙகைாம்�ா? எஞ் சல�யை சாபபிட்டுப 
்பாருஙக...எப்படியிருக்குனனு மசால்லுஙக்ைன”

 “சாப்பாமடைல்ைாம் ்வணாம் அண்ணாச்சி... 
வூட்டுை சாபபிட்டுட்டுதான வா்ரன”

 “மவயில்ைக் கைச்சிப்்பாயி வநதிருக்கீஙகல்ைா... 

மகாஞ்சம் தண்ணியாவது குடிஙக”

 “தண்ணிக் குடிச்சாத ்தவலையாததான 
இருக்கு...எனன�ா மவயிலு மவளுதது வாஙகுது!”

 அவர் விசுக்மகனறு எழுநது அடுக்கலைக்குள் 
மசன்ார். சிை மநாடிகளில், எவர்சில்வர் மசாம்பில் 
நீர் நில்ததுக்மகாண்டு வநதார்.

 “மகாண்டைாஙக அண்ணாச்சி.”

 உட்கார்நதிருநத்�னிக்்க அவரிடைமிருநது 
மசம்ல்பக் லகநீட்டி வாஙகிக்மகாண்டைாள் அவள். 
“உஙகைக் கஸ்டைப்படுததிட்மடைன எனன?” 
வார்தலதகலைப பிசி்ல்கைாய் உதிர்ததுவிட்டு, 
முகததில் அசடு வழிநதாள்.

 அவர் மீண்டும் தன நாற்காலியில் வநது 
உட்கார்நதுமகாண்டு அவளிடைம் தணிவானக் 
குரலில் மசானனார்:

 “இதுை எனன கஸ்டைம் இருக்கு? மவயில்ை வீடுத 
்தடி வநதிருக்கவஙகளுக்குத தண்ணிகூடைக் 
குடுக்காட்டி எப்படி?”

 நீலர அனனாநது குடிததாள். ஓட்லடைப 
்பாலனயிலிருநது ஒழுகிய நீரின சதததலதப்்பாை 
‘கைகை’மவனறு இலரநதுமகாண்்டை நீர் அவளின 
மதாண்லடைக்குள் சரிநதது. ஒரு நிமிடைததில் நீலரக் 
குடிதது முடிததிருநதாள். அவளின ்தகதலதத 
தூக்கிவிட்டைது �ாதிரி உற்சாக�ாக இருநதிருக்க 
்வண்டும், நீரின குளிர்ச்சி. முக�ைர்ச்சியுடைன 
அவலரக் கண்கள் அகைப ்பார்ததாள்.

 “மராம்்ப நனறி அண்ணாச்சி”

 “்பரவாயில்ை... இதுக்கு எதுக்கு நனறி எல்ைாம். 
மசாம்்பக் கீழ வச்சிருஙக... பி்கு எடுததுக்கி்்ன.”

 உட்கார்நத்�னிக்கு இடைது்பக்கத ்தாலைப 
்பக்கவாட்டில் சரிதது, நாற்காலியின இடைதுகால் 
்பக்கம் மசாம்ல்பத தலரயில் லவததாள்.

 “தண்ணிக் குடிச்சபம்பா்வுதான மகாஞ்சம் 
தாவலையா இருக்கு அண்ணாச்சி”

 “அதான, ‘தாயக் கழிச்சாலும் தண்ணியக் 
கழிக்க க்கூடைாது ’னனு ஒரு  மச ாைவடைச் 
மசால்லுவாஙக”

 இணக்க�ாகச் மசால்லி சிரிததுக்மகாண்டை 
அவர், சற்ல்க்மகல்ைாம் தன சிரிபல்ப நிறுததிவிட்டு 
்யாசலனயுடைன அவளிடைம் ்கட்டைார் : 
“மசால்லுஙக... எனன விசய�ா எனலனயத ்தடி 
வநதிருக்கீஙக? அதப ்பததி இனனும் ஒண்ணும் 
மசால்ை்வ இல்லை்ய நீஙக. ஒஙக வீடு எஙக 
இருக்கு?”

 “அடுததத மதருவுைததான அண்ணாச்சி 
இருக்்கன. அஙக வாடைலகக்கு வநது மரண்டு 
வருச�ாச்சி. ்்பான வாரம் இநதத மதருக்காரவிய 
ஒஙகைப்பததிச் மசானனாவா, ‘உஙக ஆளு ஒருததரு 
தம் ம�ாவன ்படிபபுக்காவ எஙகத மதருவுை 
வீமடைடுததுத தஙகியிருக்காரு’னனு. ‘அடை நம்� ஆளு 
ஒருததரு ந�க்குப ்பக்கததுை்ய வநதிருக்கா்ர’னனு 
மநனச்சி சந்தாசப்பட்்டைன. ்்பானவார்� 
ஒஙகைப ்பாக்கணுமினனு மநனச்சிருநமதன... 
இனனிக்குததாம் வர முடிஞ்சது. உஙகளுக்குத 
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திருமந்வலி டைவுனுக்குள்ை வூடைா? இல்ை மவளியவா 
அண்ணாச்சி?”

 “எஙக ஊரு நாஙகு்நரி...கிரா�ம். திருமநல்்வலி 
�ாவட்டைநதான. ல்பயன இஙகதான எஞ்சினியர் 
கா்ைஜ்ை ்படிக்கி்ான. மடைய்லி டைவுன்பஸ்்ஜுைப 
்்பாயிட்டு வரான.”

 “ஹாஸ்டைல் இருக்குமில்ை? ல்பயன ஹாஸ்டைல்ை 
்சரலையா?”

 “முதல் வருசம் ஹாஸ்டைல்ைதான இருநதான. 
சாப்பாடுப பிடிக்கா� வயிற்று வலி வருதுனனான... 
மரததம் மரதத�ாப ்்பாச்சிது. ‘சரி, ரிலடையராகி 
நா� வீட்டுை சும்�ாததான இருக்்காம்... ல்பயனுக்கு 
ஒததாசலனயாப ்்பாயி இருப்்பாமி’னனு வநது 
உக்காநதிருக்்கன. கா்ைஜ் ்பக்க�ா வீடு மகடைச்சது 
மராம்்ப சவரிய�ாப்்பாச்சி. நாஙக இநதத மதருவுக்கு 
வநது மரண்டு �ாசநதாம் ஆச்சிது.”

 “மதருவுை மசானனாவா. ஒஙக வூட்டைம்�ா...?”

 “ஊர்ைதான இருக்காஙக... ம்பாட்டைபபுள்லைக்குத 
துலணயா.”

 “சினனபம்பாண்ணா?”

 “இல்ை...ம்பரியப ம்பாண்ணுதான. கா்ைஜஜுக்குப 
்்பாய்க்கிட்டிருக்கா. திருமநல்்வலியிைருநது 
தினமும் வீட்டுக்கு வநதிருவா”

 “நீஙக எஙகனயும் ்வைகீைப ்பாததியைா 
அண்ணாச்சி?”

 “இநதிய உணவுக் கழகததுை உதவி ் �ைாைரா 
இருந்தன”

 “இநதிய உணவுக் கழக�ா? அப்படினனா...?”

 “�க்களுக்கு விநி்யாகம் ்பண்ணு்துக்காக 
்காது�, அரிசி �ாதிரித தானியஙகை அரசாஙகம் 
ம்பரியம்பரியக் கு்டைானகள்ை ் சமிச்சி லவக்கும்...
அத நிர்வகிக்கி் அலுவைகததுக்குப ்்பர்தான 
‘இநதிய உணவுக் கழகம்’...இஙகிலீஸ்ை ‘ஃபுட் 
கார்ப்ப்ரஷன ஆஃப இநதியா’ னனு மசால்லுவாஙக. 
அத்னாடை ஆபிஸ் பிரிவிை நா உதவி ்�ைாைரா 
்வைப ்பாத்தன”

 “எநத ஊர்லை்யா?”

 “நாகர்்காயில்ை”

 “அப்படியா  அண்ணாச்சி ?  இப்்பா 
ரிலடையராயிட்டியபம்பாலுக்கு, எனன?”

 “ஆ�ாம்�ா”

 “இநத வீட்டுை சல�யல் ்பண்்து யார் 
அண்ணாச்சி?”

 “நானும் எம் ல்பயனுநதான. ்பகல்ை மரண்டு 
்நரமும் நாப ்பண்ணு்வன. ராததிரிக்கு அவன 
டிஃ்பன ்பண்ணுவான”

 “்பரவாயில்லி்ய...உஙகளுக்குச் சல�க்கவும் 
மதரியு�ா? ம்பரிய ஆபிசரா்வ் ்வைப 
்பாததிருக்கிய...?”

 ம�ாண்லணயாகச் சிரிததுக்மகாண்டைாள் 
அவள்...ஆச்சரியம் கைநதச் சிரிபபு.

 அவரும் ம�ாண்லணயாகச் சிரிததுக்மகாண்டைார்...
அவருலடையது அைட்சியம் கைநதது. சிரிப்பலத 
நிதான�ாக நிறுததிவிட்டு நாசூக்காகச் மசானனார்:

 “அதிை எனன இருக்கு? ஆபிசரா ் வைப ்பாததா 
அவரு சல�க்கக் கூடைாதுனனு சட்டைம் எதாச்சிம் 
இருக்கா எனன? இல்ை, ம்பாம்்பலைஙகதான 
சல�க்கணுமினனு ்க ா ர்ட்  உதத ரவா ? 
�னுசருக்குள்ை எதுக்கு அநதப ்பாகு்பாடு?”

 “நல்ைாததான ்்பசுதிய அண்ணாச்சி. நீஙக 
விததியாச�ான ஆைாததான இருபபியபம்பாலுக்கு”

 “இல்ைம்�ா...நானும் எல்ைாலரயும் �ாதிரிததான. 
்வண்ணா, நா ச�ச்சதத தா்ரன, சாபபிட்டுப 
்பாக்கிஙகைா? ஆம்்பை சல�யல், ம்பாம்்பை 
சல�யல்னு விததியாசம் மதரியுதானனுப 
்பாருஙக்ைன”

 “அய்்யா. . .சாப்பாமடைல்ைாம் ்வணாம் 
அண்ணாச்சி... நீஙக மசானன்த ் ்பாதும்”

 “உஙக ஊருப ் ்பரச் மசால்ைை்ய?”

 “எனக்குப ்பாலையங்காட்டை ச�ாதானபபுரம் 
அண்ணாச்சி. எம் ம்பாண்ணு இநத ஊரு 
கவர்ம�ண்டு லஹஸ்கூல்ை டீச்சரா இருக்கா. 
அஙகிருநது இவவைவுத தூரததுக்கு ் வைப்்பாட்டுக் 
குடுததிட்டைாவா. ்வைக் மகடைச்சி மரண்டு 
வருசநதான ஆச்சி. அவா விசய�ாததான ஒஙகைப 
்பாக்க வநதிருக்்கன”

 கவர்ம�ண்டு லஹஸ்கூல் நகரததிலிருநதது. 
இஙகிருநது ஐநது கி்ைாமீட்டைர் தூரம். அவர்கள் 
தஙகியிருநத வீடுகள் கிரா�ததில் இருநதன. 
குக்கிரா�ம் அல்ை அது...நடுததர�ான நகரதலதப 
்்பானறிருநதது. இஙகுதான வாடைலகக்கும் ஒததிக்கும் 
எளிதாய் வீடுகள் கிலடைததன.

 “மசால்லுஙக, ஒஙக �களுக்கு நா எனன 
மசய்யணும்?”

 “்வைக் மகடைச்சப ம்பா்வுததாம் கல்யாணம் 
்பண்ணிக்கு்வனனு ஒததக்கால்ை நினனா 
அண்ணாச்சி. ் வைக் மகடைச்சி மரண்டு வருச�ாச்சி. 
வயசு முப்பத மநருஙகப்்பாவுது. நானும் மராம்்ப 
ந ாைாப  ்பாததுக்கிட்டுதாம் இருக்்கன , 
அவளுக்மகாரு �ாபை அல�ய �ாட்்டைஙகு 
அண்ணாச்சி”

 “தரகர்கிட்டைச் மசால்ை ் வண்டியதானம்�ா?”

 “மசால்லிவச்சிருக்்கன அண்ணாச்சி. அவியக் 

 நீரை அனனாந்து குடித்ாள். ஓட்ரடப் 
ொரனயிலிருந்து ஒழுகிய நீரின சத்தர்ப்மொ்ல 
‘களகள’பேனறு இரைந்துபகாண்மட நீர அேளின 
ப்ாண்ரடக்குள் சரிந்்து. ஒரு நிமிடததில் நீரைக் 
குடிதது முடிததிருந்்ாள். அேளின ம்கதர்த 
தூக்கிவிட்டது �ாதிரி உறசாக�ாக இருந்திருக்க 
மேண்டும், நீரின குளிரச்சி. முக�்லரச்சியுடன 

அேரைக் கண்கள் அக்லப் ொரத்ாள்.
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மகாண்டுவர்் �ாபபிலைய எல்ைாம் ்வை்சாலி 
இல்ைா� மவட்டியான �ாபபிள்லையாததான 
இருக்காவா.”

 “ஒஙக ஊட்டுக்காரரு இஙக ஒஙகக்கூடைததான 
வநது இருக்காரா?”

 “அய்்யா, அவரு உசி்ராடிருநதா நா எதுக்கு 
அண்ணாச்சி இநத அைவுக்கு மநாம்்பைப்படு்தம்? 
அவரு எ்நது அஞ்சு வருச�ாச்சி. ஒதலதக்மகாருப 
ம்பாட்டைபபுள்ைய வச்சிருக்்கன... அவாததான 
எனக்கு ஒததாசன அண்ணாச்சி. அவா வாழ்க்க 
நல்ை இருநதாததான நானும் நல்ைா இருக்க முடியும்? 
அதான அவளுக்கு ஒரு நல்ை �ாப்பைக் 
மகலடைக்க�ாட்டைாவைானனு மநனச்சித 
தவிதாயப்படு்தன”

 “அழாதீஙகம்�ா. . . அழாதீஙக. எல்ைாம் 
நல்ை்படியா்வ நடைக்குமினனு மநலனஙக. 
நம்பிக்லகதான வாழ்க்க?”

 “அதான அண்ணாச்சி , ஒஙகை நம்பி 
வநதிருக்்கன”

 “எனலனய நம்பியா? எதுக்கு?”

 “நீக்களும் ்படிச்சவியைா இருக்கீய...ஒரு எடைததுை 
்வைப ்பாததமினனும் மசால்லுதிய? நம்� 
ஊருக்காரரா ்வ் இருக்கீய. எம் �வளுக்கு 
இஙகனக்கூடி்யா, அல்ைனனா, நம்� ஊர்ப 
்பக்க்�ா, மதரிஞ்சப ல்பயன இருநதா மசால்லுஙக 
அண்ணாச்சி. நானும் ்பை்்பருகிட்டை மசால்லி 
வச்சிருக்்கன, ஒருததராவது நல்ை ்சதியச் 
ம ச ால்ை� ாட்டைாவைானனு .  அத ்த ாடு 
ஒஙகக்கிட்டையும் மசால்லி வச்சா நல்ைதுதான 
அண்ணாச்சி?”

 “ த ரகர்கள்கிட்டை எல்ைாம் மசால்லி 
வச்சிருக்கீஙகைா? அவுஙகதான இ்த ம்பாலழப்பா 
அலைவாஙக”

 “மசால்லியிருக்்கன அண்ணாச்சி...மூணு 
தரகஙகக்கிட்டை மசால்லிவச்சிருக்்கன. நா�ளும் 
நாலு எடைததுை மசால்லிலவக்கணும் இல்லியா 
அண்ணாச்சி? நீஙகளும் ஒஙகளுக்குத மதரிஞ்சத 
துபபு இருநதா மசால்லுஙக.”

 “அவவைவுதான? மதரிஞ்சா மசால்்்ன. இதுை 
எனன, காசா ்பண�ா, நாஞ் மசைவழிக்கப்்பா்து? 
ம்பாண்ணுக்கு �ாபபிைப ்பாததுச் மசால்்து ஒரு 
நல்ை காரியம்தான? ்பாததுச் மசால்்ம்�ா. இதச் 
மசால்்துக்கா ம�னக்மகட்டு இநத மவயில்ை 
வநதீஙக?”

 “மவயிைப ்பாததா முடியு�ா அண்ணாச்சி? 
ந�க்குக் காரியம் நடைக்கணும். இப்்பாதாம் எனக்கு 
்நரமும் மகடைச்சது...உஙக நியா்பகமும் வநதுது.”

 “சரி , ல்பயன எப்படியிருக்கணுமினனு 
ஆசப்படுறீஙக?”

 “எப்படியிருக்கணுமினனா?”

 “அதான...ல்பயன மராம்்பப ்படிச்சிருக்கணு�ா? 
கவர்ம�ண்ட்ை ் வைப ்பாக்கணு�ா? அல்ைனனா, 
நல்ை வசதியானப ல்பயனா இருநதா ்்பாது�ா? 
ஒஙகப ம்பாண்ணுக்கும் எதிர்்பார்பபு இருக்குமில்ை? 

அதான ் கட்்டைன”

 “அப்படிமயல்ைாம் ம்பரிசா எதிர்்பார்பபு 
ஒண்ணும் இல்ை அண்ணாச்சி. ஒரு வியா்பாரியா 
இருநதாக்கூடைப ்்பாதும்... கவர்ம�ண்டு ்வைப 
்பாததா மராம்்ப சந்தாசம். ல்பயன ்பாக்கதுக்கு 
மைச்சண�ா இருக்கணும்... அதான முக்கிசம். எம் 
ம்பாண்ணு அழகா இருப்பா அண்ணாச்சி”

 “நூைப்்பாை ்சை...இதுை எனன ஆச்சர்யம் 
இருக்கு?”

 “புரியை அண்ணாச்சி”

 “நீஙக அழகா இருக்கீஙகல்ைா? அதனாை உஙகை 
�ாதிரிததான உஙகப ம்பாண்ணும் இருக்கணும்? 
அம்்பது வயசிருக்கு�ா உஙகளுக்கு?”

 “இநத ஆடி வநதா அம்்பததிரண்டு வயசு முடியும் 
அண்ணாச்சி”

 “உஙகைப ்பாததா அப்படி யாரும் மசால்லிர 
முடியு�ா? உஙகப ம்பாண்ணுக்கு உஙக நி்ம் 
இருக்கு�ா?”

 “எனலனயவுடைக் மகாஞ்சம் மசவபபுதாம்.”

 “வைர்ததி...? உஙக உயரம் இருக்கு�ா?”

 “இருக்கும் இருக்கும்”

 “்பாடி...உடைம்பு அல�பபு? உஙகை �ாதிரி...?”

 “இல்ை அண்ணாச்சி...எனனிய �ாரித தாட்டியம் 
இல்ை. அவா ம�லிஞ்சிததாம் இருப்பா. மராம்்ப 
ம�லிவு இல்ை... நடுததர�ானத தி்ரகம்”

 “எனனப ்படிச்சிருக்கா?”

 “எம்ஏ பிஎட் அண்ணாச்சி.”

 “�ாசம் இப்்பா எவவைவு சம்்பைம் வாஙகுவா?”

 “எனன... பிடிததம் எல்ைாம் ்்பாவ லகயிை 
முப்பதாயிரம் மசாச்சம் மகாண்டுவருவா”

 “ம�ாதத சம்்பைம் எவவை்வா மதரியாது?”

 “ஆ�ா அண்ணாச்சி”

 “சரி ,  ம்பாண்ணுக்கு எனனமவல்ைாம் 
்்பாட்டுவிடுவீஙக?”

 “எஙகிட்டை ஒரு இருவது ்பவுனை நக இருக்கு...
கூடை�ாடை ஒரு ்பததுப்பவுன ்பாதது முப்பது ்பவுனாப 
்்பாட்டுவுடைைாம் அண்ணாச்சி.”

 “�ாபபிள்லைக்கு?”

 “�ாபபிள்லைக்கு ஒரு மரண்டு ்பவுனை மசயின 
்்பாட்டுவிடு்தன”

 “மராக்கம் ் கட்டைா மகாடுபபீஙகைா?”

 “குடுக்கணுமில்ைா அண்ணாச்சி? நம்� 
ஆளுஙகள்ை இப்்பா மராக்கம் வாஙகா� யாரு 
கல்யாணம் முடிக்கா? ஒரு ைச்சம் வலரக்கும் 
குடுக்கைாம்.”

 “கலடைசிவலரக்கும் அவக்கூடைததான நீஙக 
இருபபீஙக?”

 “நா ஒததக்கட்டை �னுசி...்வ் எஙகனப 
்்பா்வன அண்ணாச்சி? ்வ் நாதி எனக்கு 
யாரிருக்கா?”
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 “சரி, அது ஒண்ணும் பிரச்சின இல்ை. 
மசால்லிக்கிரைாம்”

 “எனன அண்ணாச்சி? எதுவும் துபபு இருக்கா?”

 “ஊர்ை நம்� மசாநதக்காரப ல்பயன ஒருததன 
இருக்கான...எனக்கு �ரு�கன ம�ா்தான ் வணும். 
ஈபியிைக் கிைார்க்கா இருக்கான. அவனுக்கும் ் வைக் 
மகடைச்சி இரண்டு வருசநதான ஆச்சிது. ்வைப 
்பாக்க்ப ம்பாண்ணததான கட்டைணுமினனு 
மசால்லிக்கிட்டிருக்கான.”

 “வயசு எனன இருக்கும் அண்ணாச்சி?”

 “வயசு முப்பததி மூணு ஆகுது. அதான 
்யாசிச்்சன. ஆனா ஒஙகப ம்பாண்ணுக்கும்தான 
முப்பதாகப ் ்பாகுதுஙகிறீஙக்ை”

 “ஆ�ா அண்ணாச்சி...சரியான வயசுதான. 
ல்பயன உள்ளூர்ை ்வைப ்பாக்குதாரா? 
மவளியூர்ையா?”

 “உள்ளூர்ைதாம்�ா”

 “விருப்பப்பட்டைா இஙகக்கூடை �ாததி வாஙகிட்டு 
வநதிரைாம்...இல்லையா அண்ணாச்சி?”

 “ஆ�ா�ா வநதிரைாம்.”

 “மராம்்ப சந்தாசம் அண்ணாச்சி. உஙகைத 
்தடிவநதது மராம்்ப நல்ைதாப ்்பாச்சி. நீஙக 
்வண்ணா அவிய வூட்டுைக் ் கட்டுச் மசால்லுஙக. 
நீஙக ஊருக்குப ் ்பாவும்்்பா நானுங கூடை வர்்்ன, 
ல்பயனப ்பாக்கதுக்கு. சரியா அண்ணாச்சி?”

 “ஓ, தாராை�ா. அடுதத வாரம் எனக்கு ஊருக்குப 
்்பாக்வண்டியதிருக்கு.. .அப்்பா ்வண்ணா 
எஙகூடை வாஙக்ைன...ல்பயனப ்பாததுக்கிரைாம். 
அதுக்குப பி்கு உஙகளுக்குச் சம்�த�ானா �ததக் 
காரியததப ்பததிப ் ்பசைாம்.”

 “நீஙக எனன அண்ணாச்சி, தப்பான எடைததுக்கா 
வழிக் காட்டுவிய? அதுவும் ஒஙக மசாநதக்காரப 
ல்பயனனு்வ்ச் மசால்லுதிய. ம�ாதல்ை நா வநதுப 
்பாக்்கன அண்ணாச்சி. அதுக்குப ம்பா்வு ஒருநாளு 
எஙக வூட்டுக்குப ம்பாண்ணுப ்பாக்க ல்பய்னாடைக் 
குடும்்பதத வரச் மசால்லு்வாம்”

 “அதுவும் சரிதான. அப்படி்ய மசய்யைாம்”

 “அண்ணாச்சி...?”

 “மசால்லுஙக”

 “ல்பய்னாடை வூட்டுை எததனப ்்பரு? கூடைப 
ம்பா்நததுகள்ை பிக்கல் பிடுஙகல் ஒண்ணும் 
இருக்கா்த”

 “அய்யய்்யா அமதல்ைாம் மகலடையாது. சினனக் 
குடும்்பம்தான. �தினி, சம்்பநதிக அதிக�ா 
இருநதாததானப பிக்கல் பிடுஙகல் இருக்கும்? 
அவனும் அவனுக்மகாரு தஙகச்சியும்தான. 
தஙகச்சிக்குக் கல்யாண�ாகி ஒரு குழநத இருக்கு. 
உஙக ஊருப ்பக்கநதான, மூன்லடைபபுைக் மகட்டிக் 
குடிததிருக்கு. நீஙக மநலனக்கி் �ாதிரி ஒரு 
மதாநதரவும் இருக்காது. உஙகப ம்பாண்ண 
லதரிய�ாக் குடுக்கைாம்”

 “அதுதான ் வணும் அண்ணாச்சி. வூட்டுை வசதி 
எப்படி அண்ணாச்சி? ல்பய்னாடை அப்பா எனன 

மசய்யிதாரு? யா்பார�ா? அல்ைனனா ல்பயன �ாரி 
எதிலையும் ் வைப ்பாக்குதாரா?”

 “நம்�ள்ை யாரும்�ா வியா்பாரம் ்பாக்க முடியும்? 
வியா்பாரம் ்பாததா �ததவஙக யாரும் வநது நம்�க் 
கலடையிை வாஙகுவாஙகைா எனன? ்வலைப 
்பாததாரு...்பஞ்சாயதது ஆபிசிை ஸ்வீப்பரா. ் ்பான 
வருசம்தான ரிட்லடையர்டைாகியிருக்காரு . 
வசதிமயல்ைாம் ம்பரிசாக் மகலடையாதும்�ா. அவரு 
்வைப ்பாதது ம்பாட்டைபபுள்லையக் கட்டிக் 
குடுததிருக்காரு... ல்பயனப ்படிக்கவச்சிருக்காரு. 
புண்ணிய�ா அவனுக்கு ஒரு ்வலையும் 
மகடைச்சிருச்சி. இப்பநதான நம்� ஆளுஙக மகாஞ்சம் 
மகாஞ்ச�ா முன்னறிக்கிட்டு வர்்ாஙக.”

 “ல்பய்னாடை அப்பா எனன ்வைப 
்பாததாருனனு மசானனீஙக?”

 “்பஞ்சாயததுப ்்பார்டுை ஸ்வீப்பர் ்வை. 
ஏம்�ா?”

 “அப்்பா நீ... நீஙக... எனன ஆளுவனனு...?”

 அவர் தன சாதிலய அழுதத�ானத மதானியில் 
மசானனார். அவவைவுதான, அவள் முகம் 
மதாட்டைால் சுருஙகியாய் வாடிப்்பானது மதரிநதது. 
அநத வாட்டைதலதக் கண்டைதும் அவருக்குள்ளும் 
�னம் ‘சரக்’மகனறு சுருஙகிக்மகாண்டைது.

 “ஏன நீஙகளும் அதான?” அவளிடைம் அதிர்ச்சித 
மதானிக்கக் ் கட்டைார் அவர்.

 “இல்ை...நாஙக ் வ்.”

 அவள் முகம் மவைமவைததுப்்பானது. 
்தகததில் தீப்பட்டைது்்பாை அவலை நடுக்கம் வநது 
ஆட்டியது. சட்மடைனறு தன இருக்லகயிலிருநது 
எழு நது  நின ் ாள் .  ்ப த ற் ் த தில்  வ ா ய் 
்படை்படைததுக்மகாண்டைது அவளுக்கு...

 “ச்ச...இநதத மதருக்காரிய மசானனத நம்பில்ைா 
எஙகாளுவனனு மநனச்சி வநதிட்்டைன. . . 
அவளுவளுக்கும் சரியாத மதரியைபம்பாலுக்கு... 
நாசமுததுப்்பா்வளுவளுக்கு”

 ்வக�ாக நலடைமயடுததுலவதது மவளி்ய 
்்பானாள். ஆணிக் கழன் சக்கரதலதப்்பாை 
அவளின குண்டு ்தகம் நிதானமினறி ஆடியது 
மதரிநதது. சற்ல்க்மகல்ைாம் அவள் ்பாதஙகள் 
மதருவில் ்பதிநதிருநதன. மதருவில் இனனும் அனல் 
தகிததுக்மகாண்டுதானிருநதது. �திய்வலை 
என்பதால் சனஙகளின நடை�ாட்டைமும் மவகுவாகக் 
குல்நதிருநதது.

அ வ ர்  எ ழு ந து ம க ா ள் ை வி ல் லை . 
உ ட் க ா ர் ந து ம க ாண்்டை  ் ய ா ச லனயில் 
ஆழ்நதிருநதார் . அவருக்குச் சிரிக்கததான 
்தானறியது. எ்தச்லசயாக அவர் ்பார்லவ 
அவருக்கு எதி்ர கிடைநத மவள்லைநி் நாற்காலியின 
மீது விழுநதது.. . அவள் உட்கார்நதுவிட்டுப 
்்பாயிருநத நாற்காலி அது. நாற்காலியின இடைதுகால் 
அருகில் அவள் மவறுல�யாக்கி லவததுவிட்டுப 
்்பாயிருநத எவர்சில்வர் மசம்பு ்பளிச்மசனறு 
ஒளிர்நதுமகாண்டிருநதது.
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ஏபரல் முதல் ்ததி. ஒரு வாழ்ததுச் மசய்தி 
முகநூலில் வநதது. வாட்சபபிலும் வநதது. ஒ்ர 
வாழ்ததுதான, சிைர் அலதச் சுற்றுக்கு விட்டிருநதனர். 
அநதச் மசய்தியில் நானகு வரிகள் இருநதன. முதல் 
வரியில் நடுநாயக�ாக �ஞ்சள் நி்ததில் பிள்லையார் 
சுழி. அடுதத வரியில் சிவபபு நி்ததில் ம்பரிய 
எழுததில் ‘ைா்பம்’. மூனறு, நானகாவது வரிகள் நீை 
நி்ததில் இருநதன. ‘இனறு மதாடைஙகும் புதுக் 
கணக்கு ைா்பகர�ானதாக இருக்கட்டும்’ எனறு 
அதில் கண்டிருநதது. ஏபரல் முதல் ்ததி என்பது 
வஙகி அலுவைர்களுக்கும் ஆடிட்டைர்களுக்கும் 
முட்டைாள்களுக்கு�ானது எனறுதான அதுகாறும் 
நிலனததிருந்தன. ஆனால் அனல்ய தினம் புதுக் 
கணக்கு எழுதுவார்கள் என்பது நான அறிநதிராதது. 
நான வீட்டுக் கணக்லக்ய எழுதுவதில்லை. ஆக்வ 
இது ந�க்கானதில்லை எனறு விட்டுவிட்்டைன. 
ஆனால் அனுபபியவர்களில் நல்ைார் ஒருவர் 
இருநதிருக்க ்வண்டும். அவர் ம்பாருட்டு அநத 
வாழ்தது எனக்குப ்பலிததது. இரண்டு நாட்களுக்குள், 
அதாவது ஏபரல் மூன்ாம் ் ததி்ய எனலன ைா்பம் 
வநதலடைநதது. எனக்குக் கிலடைதத ைா்பம் 
ம்பானனாக்வா ம்பாருைாக்வா வரவில்லை. 
்நர�ாக வநதது. காைமும் ம்பான ் ்பான்துதா்ன? 
ஏபரல் மூன்ாம் நாள் எனக்கு ஒரு �ணி ்நரம் 
ைா்ப�ாகக் கிலடைததது.

உ்பரியாயக கி்்்தத ஒரு மணி லநைம்!

நான ஒரு மசாநத ் வலையாக ஆஸ்தி்ரலியாவின 
சிட்னி நகருக்கு வநதிருக்கி்்ன. வநத இடைததில்தான 
ஒரு �ணி ்நரம் வரவாகக் கிலடைததது. ஏபரல் 
மூன்ாம் ்ததி அதிகாலை மூனறு �ணிக்கு 
அவரவர் கடிகாரஙகலை ஒரு �ணி ்நரம் 
பின்னாக்கித திருபபி லவததுக்மகாள்ளுஙகள் 
எனறு முதல் நா்ை அறிவிததுவிட்டைார்கள். 
மசல்்்பானில் எனன மசய்ய ்வண்டும் எனறு 
யாரும் ் கட்கவில்லை. யாரும் மசால்ைவும் இல்லை. 
ஆனால் மசல்்்பானுக்கு எல்ைாம் மதரிநதிருநதது. 
அது அதிகாலை இரண்டு �ணி முதல் மூனறு �ணி 
வலரயிைான ்பயணதலத இரண்டு முல் 
்�ற்மகாண்டைது. சிட்னியின கடிகாரஙக்ைாடு 
ஒதது வாழும் சூட்ச�ம் மசல்்்பானின சிபபுகளுக்குள் 
எழுதிலவக்கப்பட்டிருநதது.

இநத �ாற்்ம் இர்வாடு இரவாக நடைபபிைாகியது. 
இதற்குப ்பகல் மவளிச்ச ் சமிபபுக் காைம் (Daylight 
Saving Time) எனறு ம்பயர் லவததிருக்கி்ார்கள். 
்காலடை காைததில் ்பகல் ம்பாழுதுகள் நீண்டிருக்கும். 
இது நாம் அறிநததுதான. இங்க வசநத காைததின 
�ததியி்ை்ய ்பகல் ம்பாழுதின நீைம் அதிகரிக்கத 
மதாடைஙகிவிடு�ாம். அது ் ்பாது அக்்டைா்பர் �ாதம் 
முதல் ஞாயிற்றுக்கிழல� அதிகாலை இரண்டு 
�ணிக்கு ஒரு �ணி ் நரதலதக் கூட்டி லவதது மூனறு 
�ணியாக்கிவிடுவார்கள். அனல்ய தினததிற்கு 23 
�ணி ்நரம்தான. ்காலடைக் காைம் முடிநது 
இலையுதிர் காைததின இலடையில் ்பகல் ம்பாழுதின 
காை அவகாசம் குல்யத மதாடைஙகும். அப்்பாது 
ஏபரல் �ாத முதல் ஞாயி்னறு ஒரு �ணி ் நரதலதக் 
குல்ததுவிடுவார்கள். அனல்ய தினததிற்கு 25 
�ணி ் நரம் இருக்கும். அக்்டைா்பரில் நீட்டிததலத 
ஏபரலில் குல்தது விடுவார்கள். அதற்கு இது 
சரியாகப ் ்பாய்விடும்.

ஏன இப்படி ம�னக்மகடுகி்ார்கள்? நகரஙகளில், 
அலுவைகஙகளும்  மத ாழிற் ச ாலைகளும் 
்பள்ளிக்கூடைஙகளும் நல்ை மவளிச்சமிருக்கும்்்பாது 
இயஙகினால் மினசாரப ்பயன்பாட்லடைக் 
குல்க்கைாம் என்பது ஒரு காரணம். அடுதது, ்பகல் 
ம்பாழுதுகளில் உடைல் உற்சாக�ாக இயஙகும் 
என்பதும், �ாலை கவிநததும் தூக்கம் கண்கலைச் 
சுழற்றும் என்பதும் உயிரியில் விதி. இ்த 
க ா ரணஙகளுக்க ா க  ஆஸ்தி் ரலிய ாவின 
�ாநிைஙகளுக்கு இலடையிலும் காை ்வறு்பாடுகள் 
உண்டு.

ஆஸ்தி்ரலியாவில் ஏழு �ாநிைஙகள். இநத 
�ாநிைஙகள் ் நர் ் காடுகைால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். 
ஆஸ்தி்ரலியாவில் பிரதான�ாக மூனறு காை 
�ண்டைைஙகள் அனுசரிக்கப்படுகின்ன. கிழக்கு 
�ாநிைஙகள் (குவீனஸ்ைாநது, நியூ சவுத ்வல்ஸ், 
விக்்டைாரியா, தாஸ்�ானியா) ஒரு காை �ண்டைைததின 
கீழ் வரும். ் �ற்கு �ண்டைைம் (்�ற்கு ஆஸ்தி்ரலியா) 
இனமனாரு காை �ண்டைைம். �ததிய �ாநிைஙகளில் 
(வடைக்குப பிர்தசம், மதற்கு ஆஸ்தி்ரலியா) 
மூன்ாவது காை �ண்டைைம் நடைபபிைாகும். ஏன 
இப்படி ஒரு நாட்டிற்குள் மூனறு ்நரஙகலை 
அனுசரிக்க ் வண்டும்?

ஒதர நாடு 
்பல தநரம்



ஆஸ்திபரலியோ கைோல ேண்டலஙகைள்

ஆஸ்திபரலியோ ேோநிலஙகைளும் தீர்்ககை்கபகைோடுகைளும்
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காேக கணிதம்

காரணம் புவியியலில் இருக்கி்து. உைக உருண்லடை 
தனலனததா்ன சுற்றிக் மகாள்ளும் ்நரதலத 
�னிதன ஒரு நாள் எனறு வகுததுக் மகாண்டைான. 
ஒரு வட்டைததிற்கு 360 ்பாலக, அதாவது உைக 
உருண்லடை ஒரு நாளில் 360 ்பாலக சுற்றி வரும். 
ஒவமவாரு ்பாலகக்கும் உைகப ்படைததில் மசஙகுததாக 
ஒரு கற்்பலனக் ் காடு உண்டு. அதுதான தீர்க்கக்்காடு. 
ஆக, 360 தீர்க்கக்்காடுள், ஒரு நாளில் 1440 
நிமிடைஙகள். இநதக் கணக்கின்படி ஒரு தீர்க்கக் 
்காட்லடைக் கடைக்க சூரிய ஒளி நானகு நிமிடைஙகள் 
(1440/360) எடுததுக்மகாள்ளும். ஒவமவாரு நாட்டின 
மீதும் ்பை தீர்க்கக்்காடுகள் ஓடுகின்ன. ஒவமவாரு 
நாடும் ்பை காை �ண்டைைஙகலைக் கடைநது விரிகி்து 
என்பதாகவும் இலதச் மசால்ைாம். ஆஸ்தி்ரலியாவின 
்�ற்குக் கலரயில் இருக்கி் ம்பர்த எனும் நகரததிற்கும் 

கிழக்குக் கலரயில் இருக்கி் பிரிஸ்்்பன நகரததிற்கும் 
இலடையில் உள்ை தூரம் சு�ார் 4000கிமீ.

முனனதின தீர்க்கக்்காடு 115°. பினனதின 
தீர்க்கக்்காடு 153°. 38 ்பாலக விததியாசம், இலதக் 
கடைக்க சூரியனுக்கு 152 நிமிடைஙகள் ் வண்டி வரும், 
சு� ா ர்  2 - 1 / 2  �ணி ் ந ரம் .  ஒவமவாரு 
தீர்க்கக்்காட்டிற்கும் மவவ்வறு ்நரதலதக் 
கலடைபபிடிததால் ஆஸ்தி்ரலியாவில் 38 காை 
�ண்டைைஙகள் ்வண்டி வரும். இது நலடைமுல் 
சாததியமில்லை. ம�ாதத நாட்டிற்கும் ல�ய�ாக 
இருக்கும் தீர்க்கக்்காடு சுட்டும் ்நரதலத நாடு 
முழுதும் கலடைபபிடிக்கைாம்தான. ஆனால் 

புவியியல் ரீதியாக 2-1/2 �ணி ்நர 
க ா ை  ் வ று ்ப ா டு  உ ள் ை 
ஆஸ்தி்ரலியாவில் ல�ய�ான ஒரு 
்நரதலத அனுசரிப்பது இரண்டு 
எல்லைகளில் வசி்பவர்களுக்கு 
வசதியாக இராது. கிழக்குக் கலரயில் 
சூரியன சீக்கிரம் உதிக்கும், சீக்கிரம் 
�ல்யும். நாடு முழுதும் ஒரு 
ல�ய�ான ் நரதலத அனுசரிததால், 
கிழக்குப ்பகுதிகளில் கடிகாரம் 
காட்டும் அலுவல் ரீதியான ் நரப்படி 
காலை, �ாலை ் நரஙகள் தா�த�ாக 
வ ரு ம் .  இ து  �னி த ர் களின 
இயற்லகயான இயக்கததிற்கு 
எதிரானது.

அ்த ்வலையில் ்�ற்குக் 
கலரயில் தா�த�ாகததான விடியும். 
ஆனால் நாடு முழுதும் ல�ய�ாக 
ஒ்ர ் நரம் கலடைபபிடிக்கப்பட்டைால் 
கடிகாரம் சீக்கிர்� அவர்கலை 
எழுபபிவிடும். இது அயர்லவ 
உண்டைாக்கும். அவர்கைது உற்்பததித 
தி ் ன  கு ல ் யு ம் .  ஆ க ் வ 
ஆஸ்தி்ரலியா பிரதான�ாக மூனறு 
க ா ை  � ண் டை ை ங க ல ை க் 
ம க ாண்டிருக்கி ்து .  கி ழ க் கு 
�ாநிைஙகளில் காலை 6 �ணி 

என்ால், ் �ற்கு �ாநிைததில் அப்்பாது காலை 4 
�ணியாக இருக்கும்; அதாவது ்�ற்குக் கலரயில் 
ம்பாழுது புைர இனனும் இரண்டு �ணி ்நரம் 
இருக்கும். அ்த ்நரததில் �ததிய �ாநிைஙகளில் 
இரண்டுக்கும் இலடைப்பட்டை ் நர�ாக இருக்கும். ஒரு 
�ாநிைம் முழுதும் ஒ்ர ்நரதலத அனுசரிப்பது 
நிர்வாக வசதிக்கு ஏற்புலடையதாக இருக்கும். ஆனால் 
ஒரு நாடு முழுவதும் ஒ்ர ் நரதலதப ்பயன்படுததுவது 
இயற்லகக்கு எதிராக அல�நது விடும்.

இதனால்தான ்பை நாடுகளில் ஒனறுக்கு 
்�ற்்பட்டை காை �ண்டைைஙகள் பின்பற்்ப்படுகின்ன. 
இதில் முனனணியில் இருப்பது பிரானஸ், 12 காை 



இந்தியோ ஒபர பெரம்! (ென்றி: 
இந்தியன் எ்கஸ்பிரஸ்)
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�ண்டைைஙகள். அம�ரிக்கா (11), ரஷயா (11), பிரிட்டைன 
(9) முதைான நாடுகளிலும் ்பை காை �ண்டைைஙகள் 
அனுசரிக்கப்படுகின்ன. ்�ைதிக�ாக அம�ரிக்கா, 
கனடைா, பிரிட்டைன, ஐ்ராப்பா எனப ்பை நாடுகளில் 
்பகல் மவளிச்ச ் சமிபபும் நடைபபிலிருக்கி்து.

இந்தியா- ஒலை லநைம்!

இநதப பினபுைததில் இநதியாலவப ்பார்க்கைாம். 
இநதியாவில் ்பகல் மவளிச்ச ்சமிபபு ்நரம் 
அனுசரிக்கப்படுவதில்லை. இநதியாவில் �ட்டுமில்லை, 
்பை ஆசிய, ஆபபிரிக்க நாடுகளிலும் இது ம்பாதுவாக 
அனுசரிக்கப்படுவதில்லை. நிை நடுக்்காட்டிற்கு 
அருகால�யில் உள்ை நாடுகளில் ்பருவகாை 
�ாற்்ஙகள், ்பகல் ் நரததின மவளிச்சப ம்பாழுதுகளில் 
குறிபபிடைததக்க �ாறு்பாட்லடைக் மகாண்டு 
வருவதில்லை. ஆக்வ இஙமகல்ைாம் ்�ற்கு 
நாடுகலைப ்்பாை இலடைக்காைச் சரிக்கட்டைல் 
்தலவயில்லை. இது வலர சரிதான. ஆனால் இநதியா 
எஙகும் ஒ்ர ்நரம் கலடைபபிடிக்கப்படுகி்து. இது 
சரிதானா?

இநதியாவின ்�ற்கு �ாநிைம் குஜராத. அதன 
கலரலய ஒட்டி அல�நதிருக்கும் நகரம் காநதியடிகள் 
பி்நத ்்பார்்பநதர். கிழக்கு முலனயில் இருப்பது 
அருணாச்சைப பிர்தசம்; இஙகு சீன எல்லைலய 
ஒட்டி அல�நதிருக்கி்து அஞ்சாவ எனும் �ாவட்டைம்; 
இதன தலைநகரததின ம்பயர் ஹவாய். கடைல் 
�ட்டைததிலிருநது 1 3 0 0  மீட்டைர் உயரததில் 
அல�நதிருக்கும் சிறு நகரமிது. ்்பார்்பநதருக்கும் 
ஹாவாய்க்கும் இலடையில் சு�ார் 3000கிமீ இருக்கும். 
்்பார்்பநதரின தீர்க்கக்்காடு 69° , ஹவாயின 
தீர்க்கக்்காடு 97°. விததியாசம் 28°. இநத தூரதலதச் 
சுற்றிவர சூரியனுக்கு 112 நிமிடைஙகள் ்வண்டிவரும். 
கிட்டைததட்டை இரண்டு �ணி ்நரம். ஆஸ்தி்ரலியா்வாடு 
ஒபபிடைததக்க காை ் வறு்பாடுதான. ஆனால் இநதியா 

முழுதும் ஒ்ர ் நரம்தான அனுசரிக்கப்படுகி்து.

உததிரபபிர்தசததில் இருக்கும் மிர்சாபபூர்( 
தீர்கக்்காடு 82°) நகரததில் நிைவும் ்நரம்தான 
நாடு முழுக்கக் கலடைபபிடிக்கப்படுகி்து. இது வடை 
இநதியாவிலும் மதன இநதியாவிலும் ம்பரிய 
்பாதிபல்ப ஏற்்படுததுவதில்லை. எடுததுக்காட்டைாக 
மசனலன (80°), மடைல்லி (77°) ்்பான் நகரஙகள் 
மிர்ச ாபபூரின தீ ர் க் க க் ்க ாட்டிலிருநது 
ம்பரு�ைவில் விைகி நிற்கவில்லை எனறு 
எடுததுக்மகாள்ைைாம். இதற்கு இநதியாவின 
புவியியல்தான காரணம். ஆஸ்தி்ரலியாலவப 
்்பால் சற்சதுர�ான அல�பபில் இநதியா 
இல்லை. வடை இநதியாவிலும் தீ்பகற்்பப 
்பகுதிகளிலும் இநத ஒ்ர ்நரததால் ம்பரிய 
்பாதிபபு இல்லை. ஆனால் ்�ற்்க குஜராததும் 
கிழக்்க வடைகிழக்கு �ாநிைஙகளும் ம்பரிதும் 
்பாதிக்கப்படுகின்ன.

இநதியா முழுக்க ஒ்ர ் நரம் எனகி் சிததாநதம் 
ஆஙகி்ையர் லகயளிதது விட்டுப்்பான சீதனம். 
அலத நம் ஆட்சியாைர்கள் ்பை காை�ாக இறுகப 
்பற்றிக் மகாண்டிருக்கி்ார்கள். அசாம், ் �காையா, 
நாகாைாநது, அருணாச்சை பிர்தசம், �ணிபபூர், 
மி்சாரம், திரிபுரா ஆகிய வடைகிழக்கு �ாநிைஙகளும் 
அநத�ான நி்கா்பார் தீவுகளும் இநத ஒ்ர ் நரம் 
எனகி் மகாள்லகயால் அதிகம் ்பாதிக்கப்படு்பலவ. 
இஙமகல்ைாம் மிர்சாபபூருக்கு முனபு சூரியன 
அஸ்தமிதது விடும். இதனால் மினசாரததின 
்பயன்பாடு அதிக�ாகும். ் �லும் உலழப்பாைர்கள், 
குறிப்பாகக் குழநலதகளின உ்க்கம் அதிகம் 
்பாதிக்கப்படுகி்து. இதனால் ஏலழக் குழநலதகளின 
கல்வியும் கணிச�ாகப ்பாதிக்கப்படுவதகாகக் கை 
ஆய்வில் கண்டைறிநதிருக்கி்ார் கார்மனல் 
்பல்கலைக்கழக ஆய்வறிஞர் �ாலிக் ஜஙனானி. 
வடைகிழக்கு �ாநிைஙகளின சமூக ஆர்வைர்களும் 
அறிவியைாைர்களும் தஙகைது ் நரதலத ஒரு �ணி 
்நர�ாவது முனனகர்ததி லவக்கு�ாறு ்பை 
ஆண்டுகைாகக் ்காரி வருகின்னர். ஒனறிய 
அரசுகள் மசவி சாய்க்கவில்லை.

அரசு ரயில் ் ்பாக்குவரதலத ஒரு காரண�ாகச் 
மசால்லி வருகி்து. ந�து ரயில்களின சமிக்லஞகள் 
தானியஙகி முல்யில் இயஙகு்பலவ அல்ை. 
சிட்னியின மசல்்்பானகள் ் ்பால் அலவ தா்� 
்நரதலத �ாற்றிக் மகாள்ைாது. ஒ்ர தடைததில் 
ஓடும் ரயிலில் சமிக்லஞகலைப ்பணியாைர்கள் 
தா்� லகமுல்யாக �ாற்றும்்்பாது ்நர 
விததியாசம் குழப்பதலத உண்டைாக்கும், பிலழகள் 
்நரும், வி்பததுகளுக்கு ஏதுவாகும், எனறு நீள்கி்து 
அரசுத தரபபின ச�ாதானம்.

2 0 1 9 - ல்  இ த ற் கு ம்  ஒ ரு  வழிவல க 
கண்டைறியப்பட்டைது. அறிவியல், மதாழில் 
ஆராய்ச்சிக் குழு�ம் (Council of Scientific & Indus-
trial Researc) எனகி் அல�பபுதான இநதியாவின 
்நரக் காப்பாைர். இதன அறிவியைர்கள் 
மவளியிட்டிருக்கும் ஆய்வுக்கட்டுலர, வடை கிழக்கு 
�ாநிைஙகளில் ஒரு �ணி ் நரதலத முனனகர்ததி 
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ே்றந்ை ைமிழின் சிறந்ை சிறுகை்ை எழுத்ைாளர 
ோ .அரங்கைநாைன் நி்்னவாகை 2018 துவங்கி 
ஆண்டுமைாறும் ைமிழ் ப்்பபிலககியம் ேற்றும் 
கைவின்கை்ல ,விே ர ்்னம் ஆகிய து்றகைளில் 
சிறபபா்னபங்கைளிபபுகைள் வ்யதுவரும் ப்்பபாளிகைள் 
இருவருககு “முன்றில் இலககிய அ்ேபபு” ரூ 1 லட்்ம் 
பரிசு வழங்கி வகைளரவித்து வருகிறது.அவவ்கையில் 
2022ம் ஆண்டுககைா்ன விருதுககுரியவரகைளாகை வைால்லியல் 
ஆயவாளர கு்வாயில் பாலசுபரேணியன் ேற்றும் ஓவியர 
ே ரு து  ஆ கி ம ய ா ர  ம ை ர ந்வை டு க கை ப ப ட் டு 
வகைளரவிககைபபட்்்னர.

வ்ன்்்ன ராணிசீ்ை அரங்கைத்தில் கை்ந்ை ஏபரல் 16 
அன்று ந்்வபற்ற இந்ை நிகைழ்வு ஒரு ் ம்பிரைாயோ்ன 
விருது வழங்கும் நிகைழ்வாகை இல்லாேல் ோ.அரங்கைநாைனின் 
எழுத்துககைளின் ைத்துவாரத்ை அடி்்ரடுகை்ள 
்ேயபபடுத்தி அ்வ ் ா ர ந் ை  இலககியக 
கைண்மணாட்்ங்கை்ள முன்வ்னடுத்து்வ்ன்ற ஒரு அரிய 
இலககிய நிகைழ்வாகை அ்ேந்ைது. முககியோகை, 
விருைாளரகைளின் து்ற ் ாரந்ை கைலா்்ார பங்கைளிபபுகை்ள 
ஒரு விரிந்ை ஆற்வறாழுககைா்ன ந்்யில் கைவிஞர 
ரவிசுபபிரேணியன் அறிமுகைபபடுத்திய விைமும், 
`கைாலங்கைளுககி்்யில் ோ.அரங்கைநாைன் ̀என்ற ை்லபபில் 
வ பங் கைளூ ர  ம ப ர ா சி ரி ய ர  ப . கி ருஷண் ாமி 
கைாலம் ,வரலாறு ,ப ா ரம்பரியம் ,நி்்னவு ஆகிய 
இ்ழகைளுககி்்யில் ோ.அரங்கைநாைனின் பு்்னவு் 
்ரடுகைள் ்ல்னங்கை்ள உருவாககிகவகைாண்டு 
பயணிபப்ை ஒரு ஆழ்ந்ை பார்வயில் விவரித்ை 
விைமும் மிகை் சிறபபாகை அ்ேந்திருந்ை்ன. குறிபபாகை, 
விருதுகைள் வழங்கி சிறபபு்ர ஆற்றிய நீதியர்ர வவ.
ராேசுபரேணியன், ோ.அரங்கைநாைனின் “நசிமகைைனும் 
யேனும் கைழிவுப பணமும்” சிறுகை்ையின் வேள்னோ்ன 
பகுதிகை்ள விளககிப மபசிய விைம் நிகைழ்வின் 
முத்ைாயபபாகை அ்ேந்ைது.

விருைாளரகைள் ைங்கைள் கைலா்்ாரப பயணம் குறித்ை 
ஏற்பு்ர வழங்கி்னர. ்ாகித்ய அகைா்மியின் “இந்திய 
இலககிய் சிற்பிகைள்” வரி்்யில் ோ.அரங்கைநாைன் 
குறித்ை எஸ.்ண்முகைத்தின் நூலும், மபராசிரியர 
பஞ்ாங்கைம் எழுதிய “ோ. அரங்கைநாைன் பிரதிகை்ள 
வாசித்ைல்” (கைாக்கை இைழில் வவளிவந்ை கைட்டு்ரகைளின் 
வைாகுபபு) என்ற நூலும் உ்்நீதிேன்ற நீதியர்ர வவ. 
ராேசுபபிரேணியன் அவரகைளால் வவளியி்பபட்்்ன.

பல்மவறு இலககிய நீமராட்்ங்கைளின் உ்ரயா்ல் 
கைளோகை நிகைழ்வு நி்றவுற்றது.

- பேளி ரஙகராஜன்

மா.அரங்கநாதன் 
இலக்கிய விருது 2022

ெதிவுலவக்க ்வண்டும் எனறு ்பரிநதுலரக்கி்து. 
்�லும் ரயில் பிரச்சிலனலய ்நரிடை 
அசாமுக்கும் ்�ற்கு வஙகததுக்கும் 
இலடையிலுள்ை ஒரு குறுகைான வழிததடைததின 
மீ்தறிச் மசல்லும் தீர்க்கக்்காட்லடை (~90°) 
இரண்டு காை�ண்டைைஙகலைப பிரிக்கும் 
் க ா டை ா க வு ம்  அ வ ர் க ள் 
முனம�ாழிநதிருக்கி்ார்கள். இநதப புள்ளிக்கு 
அப்பால் இப்்பாலதக்கு இரண்டு ரயில் 
நிலையஙகள்தாம் உள்ைன, ஆக்வ அவற்றில் 
காை ்வறு்பாட்லடைக் கலடைபபிடிப்பது 
சிர��ாக இராது என்பதும் அவர்கள் 
்பரிநதுலர. ஆனால் ஒனறிய அரசிடைமிருநது 
எநத அணக்கமும் இல்லை. வடை கிழக்கு 
�ாநிைஙகலை இனமனாரு காை �ண்டைை�ாக 
அஙகீகரிப்பது அவர்களுக்கு தனிததனல� 
வழஙகிய த ா கிவிடும்  எனறு  அர சு 
அஞ்சுவதாகச் சிை அரசியைர்கள் குற்்ம் 
சாட்டுகி்ார்கள்.

இது “ஒ்ர” எனும் �நதிரததின காைம். 
ஒ்ர நாடு, ஒ்ர ் தர்தல், ஒ்ர ் ரஷன கார்டு, 
ஒ்ர �தம், ஒ்ர ம�ாழி, ஒ்ர வரி, ஒ்ர கல்வி 
எனறு நாட்லடை்ய ஒற்ல்ப ்பரி�ாணததில் 
அலடைக்கும் முயற்சி நடைக்கி் காைம். இநதக் 
க ா ை கட்டை ததில்  ஆஙகி ் ை ய ர் கள் 
காைநமதாட்டு நடைபபில் இருநது வருகி் ஒ்ர 
்நரம் என்பலத �ாற்றுவார்கைா என்பது 
சந்தகம்தான.

ஆஸ்தி்ரலியாவில் எனக்குக் கிலடைதத ஒரு 
�ணி ் நரம் ைா்பக் கணக்கில் �ட்டு்� வரும்! 
இழபபு இராது. ஏமனனில், அக்்டைா்பர் 
�ாதம் இநத ஒரு �ணி ் நரம் திரும்்ப எடுததுக் 
மகாள்ைப்படும்்்பாது நான சிட்னியில் 
இ ரு க் க  � ா ட் ்டை ன .  ம ச ன லன 
திரும்பிவிடு்வன .  ம சனலனக்கும் 
மிர்சாபபூருக்கும் ம்பரிய காை விததியாசம் 
இல்லை. அதனால் வடைகிழக்கு �ாநிைஙகளின 
பிரச்சிலனலயப ்பற்றி நான கவலை 
மகாள்ைா�ல் இருக்கைாம். ஆனால் அது 
நீதியாகாது. வடைகிழக்கின �க்கள், குறிப்பாகத 
மதாழிைாைர்கள், குழநலதகள் ஆகி்யாரின 
உடைல் நைமும், உ்க்கமும், கல்வியும் அரசின 
பில ழ ய ான  ஒ ரு  ம க ா ள்லக ய ா ல் 
்பாதிக்கப்படுகி்து. சூரிய மவளிச்சதலத 
ஒட்டி இயன்வலர ்நரதலத அல�ததுக் 
மகாள்வதுதான �னிதனின உயிரியல் 
இயக்கததுக்கு இலசவானது. ஆக்வ 
வடைகிழக்கு �ாநிைஙகளில் �ாற்று ் நரதலதக் 
கலடைபபிடிப்பமதன்பது �னித குை 
்�ம்்பாட்டிற்கு அவசிய�ானதும் அறிவியல் 
ரீதியானதும் ஆகும். இநத முல்்ய உைகின 
்பை நாடுகளிலும் அனுசரிக்கப்படுகி்து. 
அரசும் அறிவாைர்களும் இலதக் குறிததுப 
்பரிசீலிக்க ் வண்டும்.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர, வபாறியாளர.



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

லே
 2
02
2

54

ஈராக் ஆபகானிஸ்தான ்்பான் நாடுகளில் 
்படுமகாலைகள் மசய்து �னித உரில�கலை 
அம�ரிக்கா மீறிய்்பாது , ஐ்ராபபிய ஊடைகஙகள் 
ம�ைனம் சாதிததன. இனறு ரஷய ் தசம் உக்்ரன 
மீது ்பாயும்்்பாது புதின ஒரு ்்பார்க்குற்்வாளி 
என்பது ்்பான் வரம்புமீறிய வார்தலதகலை 
்பயன்படுததுகின்ன. ந�க்கு ் நரடி ்பாதிபபில்லை 
என்பதாலும் , ஐ்ராபபிய ஊடைகஙகளின 
தாக்கததாலும் நம் ஊடைகஙகளும் இதில் ம்பரிதாக 
ஆர்வம் காட்டைவில்லை. இநநிலையில் ஏபரல் 
இதழில் மவளியாகியுள்ை “மூன்ாம் உைகப்்பாரின 
மதாடைக்க�ா “ என் இரா ் �ாகனராஜன கட்டுலர 
மிகவும் அவசிய�ான ஒனறு. உக்்ரன ் ்பாருக்கான 
விலத ் சாவியத யூனியலன சதிகாரர்கள் உலடைதத 
1991 திசம்்பர் 9ம் திகதி்ய ஊன்ப்பட்டு விட்டைது 
என்பலத அழகாக கட்டுலர புரிய லவக்கி்து. 
அனறு மகார்ப்பச்்சவ லகயறு நிலையில் இருநதது 
்்பாை இனறு மகஞ்சிக்மகாண்டிருக்க புதின 
தயாராக இல்லை என்பது வரைாற்று அற்புதம். 
கட்டுலரயின ஆரம்்பததில் இடைம்ம்பற்றுள்ை 
மகார்ப்பச்்சவ அவர்களின ்�ற்்காள் �னலத 
மநகிழ லவததது. ்சாவியத யூனியலன யாரும் 
அழிக்க முடியாது என் அவரது கருதலத இவவைவு 
சரியாக நிலனவுகூர்வலத வியபபுடைன ்பார்க்கி்்ன

- பிச்சககாரன், பசன்்ன

ச�ராசிரியர் ்பழனிததுலரயின கட்டுலரலயப 
்படித்தன. மதளிவாக சநலதப ம்பாருைாதாரததின 
இரு ்பக்கஙகலையும் விைக்கியுள்ைார். ்பாராட்டுக்கள். 

- சசீஇரா, பசன்்ன

ஏபரல் 2022 �ாத இதழ் காை தா�தமினறி 
கிலடைததது. ் வணு�ாதவன எழுதிய எழுதது மசால் 
ம்பாருள் கட்டுலரயும் �ருததுவர் அருள் அமுதன  
கட்டுலரயும் எனக்கு மிகவும் பிடிததிருநதது. காக்லக 
இதழில் அ்னக�ாக நலடைமுல்யில் இருநதலவ 
�ற்றும் நலடைமுல்யில் இப்்பாது உள்ைலவகலைப 
்பற்றி எழுதுகி்ார்கள். இது எனக்கு மிகவும் 
பிடிததுள்ைது.

- சக. சூரப�ன், திருசசி

“காக்லக” ஏபரல் 2022, இதழ் கிலடைக்கபம்பற்்்ன.
புததகததின கட்டு�ானம், புதிய முல்யில், மிக 
்நர்ததியாய் �ாற்்ப்பட்டுள்ைது. ்பாராட்டுகள். 

கட்டுலரகள் அலனததும் மிகச் சி்ப்பாக 
இருநத்்பாதும், நூல் �திபபுக் கட்டுலரகள் 
இரண்டும் என �னலத மிகவும் ஈர்ததன. தமிழக 
முதல்வர் திரு. ஸ்டைாலின அவர்கள் எழுதியுள்ை 
“உஙகளில் ஒருவன” புததகததிலிருநது சுலவமிக்க 
்பகுதிகலை சுட்டிக்காட்டி திரு. இரா. கா�ராசு 
அவர்கள் எழுதியுள்ை கட்டுலர இதுகாறும் 
இபபுததகதலதப ்படிக்காதவலரயும் உடைனடியாகப 
்படிக்கலவக்கும். கல்ைக்குடி ்்பாராட்டைததில், 
சில்்யகிய கலைஞர் அவர்கலை, அவரது 
இலணயர் தயாளு அம்ல�யார், அப்்பாது 
லகக்குழநலதயிருநத ஸ்டைாலினுடைன வநது 
சநதிததலதயும், ்பை ஆண்டுகள் கழிநத பினனர், 
அவசர நிலையின ்்பாது, மிசா லகதியாய் 
சில்பிடிக்கப்பட்டை திரு. ஸ்டைாலிலன, அவரது 
தநலதயார் கலைஞர் அவர்கள் ்பார்க்க வநதலதயும் 
இலணததுக் காட்டியுள்ை, ஆசிரியரின தி்ன 
மிகவும் சி்ப்பாய் இருக்கின்து. கலைஞர் 
குடும்்பததுக்கு, சில்யும் வீட்டின ஒரு ்பகுதி்ய 
எனறு ஸ்டைாலின குறிபபிட்டிருப்பது, கலைஞரது 
ம்பாது வாழ்க்லகயின உயரதலதக் காட்டுகி்து. 
கலைஞர் ஒரு அரசியல்வாதி �ட்டு�ல்ை, ஒரு 
ம்பருநதலைவரும் (Statesman) கூடை என்பலத 
ஸ்டைாலின அவர்கள் நிறுவியுள்ைார்.

முலனவர் �. திரு�லை அவர்கள், திரு குருசாமி 
�யில்வாகனன அவர்கைது “கப்ப்ைாட்டிய கலத” 
என் நூல், ஒரு மிகச் சி்நத வரைாற்று ஆவண நூல் 
என்பலத விைக்கியுள்ைார். சிை திஙகள்களுக்கு 
முனனர், ஒனறிய அரசின பிரதிநிதி ஒருவர், “வ.உ.சி. 
ஒரு வியா்பாரியா?” எனறு ் கட்டு, அவரது விடுதலை 
வரைாற்றுப புரிதலினல�லயப ்படைம் பிடிததுக்காட்டி 
தனலனயும் ஒனறிய அரலசயும் அவ�ானக் 
குழிக்குள் தள்ளிக் மகாண்டைார்.

- எம்.எப.ஐ. சஜாசப குமார்.

‘காக்லகச் சி்கினி்ை’ இதழ் நல்ை நல்ை 
்பலடைபபுக்ைாடு ்பவனிவருவது கண்டு �னம் 
குளிர்நதது. ்பை சி்பபு கட்டுலரகலை மவளியிட்டு 
எதிலு்� மவறுல� இல்லை என்பது உண்ல�. 
அவவலகயில் இதழ் புததுணர்ச்சி தருகி்து. 

- இரா. ெேமணி, அம்்�

‘காக்லகச் சி்கினி்ை �ார்ச்-2022’ இதழில் 
தலையஙகம் அருல�. யார் வரக்கூடைாது என்பதில் 
எதிரணியினர் பிடிவாத�ாக இருநதால் மவற்றி 
உறுதி. முதைாளிததுவ முற்றுரில� அல�பபு 
இப்்பாது சூதாட்டை�ாக �ாறிவருகி்து. அலனவரும் 
கவனததில்மகாள்ை ்வண்டுவமதனக் கட்டுலர 
நனகு வலியுறுததுகி்து. இரா� சுபபிர�ணியன 
சி ் ந த  இ ை க் கி ய வ ா தி  � ட் டு � ன று . 
அறிவியைாைரும்தான என்பலதக் கட்டுலர 
நிறுவுகி்து. கப்ப்ைாட்டிய கலத தனிததுவ�ான, 
புதிய தகவல்கலைத தருகின்து. தராசு ஸ்யாமின 
கட்டுலர கவனம் கவர்கி்து. மதாடைர்நது அருள் 
அமுதனின கட்டுலர, சிதத �ருததுவம் மதாடைர்்பான 
சி்நத ஆவணம். நனறி.

- ப�ான் முத்தையன், திருவி்டமருதூர்
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கட்டுரை  |  சச்சி்ானந்்ன சுகிர்ைாஜா

முதலில் இலதச் மசால்லிவிடுகி்்ன. இது 
முமுக்க முழுக்க ரஷியாவின உக்கிலரன ஊடுறுவல் 
்பற்றியதல்ை. ஆனால் இனல்ய எல்லை அததுமீ்ல் 
சூழ்நிலையில் எழுதும் ்்பாது ரஷியாவின வலிநத 
இநத புகுதல் அஙகங்க வர்வ மசய்யும். நான 
இங்க மசால்ைவருவது இரண்டு ரஷியர்கள் 
்பற்றியது. இருவரும் இரண்டுவித�ான ரஷியாலவப 
பிரதி்பலிக்கி்ார்கள். இரண்டு ்்பரு்� நான 
்படிபபிதத ்்பர்மீஙகம் மசல்லி ஓக் கல்லூரிகளில் 
90களில் ்படிததவர்கள், ஒருவர் எனக்குக்கீழ் 
முதுகலை ்பட்டைப்படிபல்ப ்�ற்மகாண்டைவர். 
�ற்்வர் எஙகள் கல்லூரியின ஆஙகிைத துல்யில் 
அவருலடைய ஆஙகிைப ்்பச்சு, எழுததுத தி்லன 
விரிததியலடைச் மசய்ய ஆஙகிைம் ்படிததவர். இநதக் 
க ல் லூ ரி க ள்  இ ப ்்ப ா து  ம ்ப ர் மீ ங க ம் 
்பல்கலைக்கழகததுடைன இலணநதுவிட்டைன.

ஒருவிதததில் இநத இருவரு்� எனனுலடைய 
்பலழய �ாணவர்கள். இதில் ஒருவர் �ாணவி. 
அவரின ம்பயர் டைாஷா. அவரது 
ம்பற்்்ாரின ம்பயலர தமிழில் 
தருவது அநதப ம்பயருக்குக் 
கடுல�யான ் சததலத எற்்படுததும். 
காைாநதகக் கண்டைர் என் தஞ்லசச் 
்சாழ தை்பதியின என் ம்பயலர 
ரஷியா ம�ாழியில் எழுதினால் 
அலடையாைம் காணமுடியாத 
�ாதிரி எப்படிக் காயப்படுததப்படும் 
எனறு ் யாசிததுப ்பாருஙகள்.

டைாஷா கல்லூரிலயவிட்டுப 
்்பானாலும் அவர் எனனுடைன 
மதாடைர்பிலிருநதார். கட்டைாயம் 
ஒவமவாரு ஜனவரி 7 ஆம் திகதி 
வாழ்ததுகள் மதரிவிப்பார். ரஷிய 
�ரபுக்்காட்்பாட்டு திருச்சல்பயின 
(Russian Orthodox Church) நததார் தினம் இது. இநதிய 
தமிழர்களுக்கு �ட்டும். நததார் என்ால் கிறிஸ்து�ஸ். 
சீர்திருதத, கத்தாலிக்கச் சல்பகளுக்கு இ்யசு பி்நத 
தினம் டிசம்்பர் 25. கிறிஸ்தவ சல்பகளில் இநத ரஷிய 
�ரபு்காட்்பாட்டு திருச்சல்ப மகாள்லக , 
வழிப்பாட்டு, ஆளுலக முல்களில் ் வறு்பட்டைது.

ரஷியாவின எல்லைக் கடைபபு நடைநத இரண்டைாவது 
வாரம் டைாஷா எப்படி இருக்கி்ார் எனறு அறிய 

ரஷயாவின் துவிே பிரதி்ைகைள

எல்ைாம் நை�ா? நிலைல� எப்படி? எனறு அவருக்கு 
ஒரு நடுநிலை உணர்வான ஒரு மினனஞ்சல் 
அனுபபியிருந்தன. ்பதில் வரவில்லை. நாலு 
வாரஙகைாக அல�தி. சாதாரண நாட்களி்ை்ய 
தணிக்லக அதிகம். திடிமரண்டு ஒரு நாள் என 
மினனஞ்சல் உட்ம்பட்டியில் ஒரு மசய்தி 
வநதி்ஙகியது. ஒ்ர ஒரு வார்தலத �ட்டும்: 
மடைால்ஸ்டைாய். டைாஷா ரஷிய நாவல்கள் ்படிப்பவர். 
ரஷய ்்பரிைக்கிய மதாகுபபில் இடைம் ம்ப்ாத 
நூல்கலை எனக்கு அவர் அறிமுகப்படுததியிருநதார். 
அதில் ஒனறு Mikhail Bulgakov யின The Master and 
Margarita. இநத நூலை ்பை தைஙகளில் வாசிக்கைாம். 
இது இ்யசு வரைாற்றில் வாழ்நத சரிததிர நாயகர் 
அல்ை எனறு �றுக்கப்பட்டை நாட்களில் எழுதப்பட்டை 
நாவல். இநத நாவல் இநதக் கட்டுலரக்கு முக்கிய�ல்ை.

ஒரு விைக்கமில்ைா�ல் மடைால்ஸ்டைாய் 
(முழுபம்பயர் லி்யா மடைால்ஸ்டைாய். (Leo Tolstoy 
1828-1910) என் ஒரு வார்தலத மூைம் டைாஷா 

புட்டினின மசய்லகலய ்பற்றிய 
அ வ ரு ல டை ய  ம ச ா ந த 
நிலை்பாட்லடைத மதரிவிததிருநதார். 
அவர் �ல்யடைக்க�ாக எனக்குத 
மதரிவிதத மசய்தி மடைால்ஸ்டைாய் 
்்பார்கலை எதிர்ததது ்்பால் 
எனக்கும் இநத  புட்டினின 
்்பாருக்கும் சம்்பநதமில்லை. 
இனல்ய புட்டினின ரஷயாவில் 
மடைால்ஸ்டைாயின ம்பலர ச் 
ம ச ா ன ன ா ் ை  � க் க ள் 
ல க த ா கி ் ா ர் க ள்  எ ன று 
்படிததிருந்தன. டைாஷா துணிநது 
அநத ரஷய நாட்டு நாவைாசிரியரின 
ம ்பயல ர  எழுதியிரு ந த ா ர் . 
மடைால்ஸ்டைாய் ஒரு இராணுவ 
வீ ர ர ா க  இ ரு ந து  அ த ன 

ம க ா டூ ர ங க ல ை ப  ்ப ா ர் த த  பி ் கு 
ச�ாதானவாதியாகிவிட்டைார். கிறிஸ்தவ �ததலதத 
தழுவினார். ்்பாரும் சா�தானமும் எழுதியபின 
ரஷியாவின இராணுவ நடைவடிக்லககலை 
எதிர்ததவர். அவரின 1878 இல் எழுதப்பட்டை 
அனனா க்ரனினா-வின கலடைசி ்பாகம் அவர் 
இ்நத பின தான அச்சிடைப்பட்டைது. ஏமனனில் 
அதில் ரஷய-துருக்கிப ்்பாலர மிகவும் 

ேன்னிச்ெயோை 
ஆடசி்யயும் ஆயுே 
பேோேல்கை்ளயும் 

ச்டோல்ஸ்்டோய் ேவிர்்ககைச 
செோன்ைோர். ஏசைனில் 

ஒன்று ேறற்ேப 
�லப�டுத்துகிறது. 
ப�ோ்ர ேடடும் 

எதிர்்ககைவில்்ல ப�ோ்ர 
எதிர்த்ேவர்கைளு்ககு 
ஆேரவு கைோடடிைோர். 



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

லே
 2
02
2

56

கண்டிததிருநதார். இது ் ்பாரல்ை 
மவறும் மக ாலை எனறு 
மசால்லியிருநதார். 1904 இல் 
ரஷய-ஜப்பான ்்பாருக்கு 
எதிராக கடிதம் எழுதியிருநதார்.

ரஷிய எழுததாைர்களுக்கு 
தீர்க்கதரிசன ்பார்லவ உண்டு. 
வ ரு வ து ல ர த த ல் 
இ ை க் கி ய ங க ளி ல் 
விடு்பட்டுப்்பான நாவல்களில் 
ஒனறு 1921 இல் எழுதப்பட்டை 
Yevgeny Zamyatin இன We. இது கற்்பலனயான 
சர்வாதிகார கண்காணிபபு ்பற்றிய அ�க்குைகு 
(dyspot ian ) ்பற்றிய நாவல். இநத நாவலின 
சாயல்கலையும் தடையஙகலையும் Aldous Huxley யின 
Brave New World இல்லும் George Orwell இன Nineteen 
Eighty-Four லும் காணைாம்.. மடைால்ஸ்டைாய் எழுதிய 
அதிக கவனததுக்குள் வராத நூல்களில் ஒனறு எபி்ர 
திரு�ல்யில் வரும் வசனதலத தலைப்பாய்க் 
மகாண்டை: ”மகாலை மசய்யாதிருப்பாயாக”. அதில் 
வரும் ஒரு வசனம் முனனறிவுததனல�யானது. 
இனல்க்கும் ம்பாருநதும் அவரின மசாற்கலைப 
்பயன்படுததி என தைர்வான ம�ாழிம்பயர்பபில் 
தருகி்்ன: ”ஒரு நாட்டின அவை நிலைக்குக் 
காரணம் அநத �க்களின ஒழுஙகு நிலை ஒரு சிைரால் 
கட்டுப்படுததப்படுவ்த. மிக முக்கிய�ாக ஒரு தனி 
ஆணினால். இவர் ஒரு உை இயல்பு பி்ழ்வு ் நாயர். 
இவர் �க்களுக்காகச் மசய்யும் �ததியஸ்தம் 
பிணிசார்புலடையலவ. இவரின ்நாக்கம் சுய 
மசல்வாக்லக லகயாக்குதல் மசய்வ்த”. இலவ எ்தா 
புட்டிலன நிலனவு கூர்நது எழுதப்பட்டைது ் ்பால் 
மதரிகி்து

தனனிச்லசயான ஆட்சிலயயும் ஆயுத 
்�ாதல்கலையும் மடைால்ஸ்டைாய் தவிர்க்கச் 
மசானனார். ஏமனனில் ஒனறு �ற்்லதப 
்பைப்படுததுகி்து. ் ்பாலர �ட்டும் எதிர்க்கவில்லை 
்்பாலர எதிர்ததவர்களுக்கு ஆதரவு காட்டினார். 
Dukhobor என் சிறு்பானல� கிறிஸ்தவ பிரிவினர் 
ரஷய இராணுவ ஆட்்சர்பபிலிருநது தபபி கனடைா 
்்பாவதற்கு அவருலடைய கலடைசி நாவைான 
உயிர்தமதழுதலை விற்று அதில் ம்பற்் மதாலக 
அவர்களுக்குக் மகாடுததார். இநத உயிர்தமதழுதல் 
நாவலில் ஒரு வசனம் உண்டு. இநத கட்டுலரக்கு 
அதற்கும் சம்்பநதமில்லை .  ஆனால் அது 
அறிவுறுததைானது. ்்பாராட்டை 
இயக்கஙகளுக்குப ம்பாருநதும்: 
”்்பாராட்டைக் ்காட்்பாடுகலைப 
்ப ற் றி  வி வ ா தி க் க ா � ல் , 
ஆளுல�கலைப ்பற்றிப ்்பசத 
மதாடைஙகின்�ா அப்்பா்த 
எ ங க ள்  ் ்ப ா ர ா ட் டை ம் 
்தாற்றுவிட்டைது”.

டை ாஷாக்கு  எனன ்பதில் 
்்பாடைைாம் எனறு ்யாசித்தன, 
கி்ரக்கததில் ஒரு வரி எழுதி 
அனுபபி்னன. இநத வரிக்குச் 
ம ச ா ந த க் க ா ர ர்  ் ர ா � 

ஏ க ா தி ்ப த தி ய த தி ன  கீ ழ் 
வாழ்நதவர். அநத வரிகள்: 
நிற்கி்வன எனறு எண்ணுகி்வன 
வி ழ ா தி ரு க் கு ம் ்ப டி 
காததுக்மகாள்ைக்கடைவன. இதன 
பினனால் இருக்கும் குறியீலடை 
டைாஷா புரிநது மகாள்வார்.

ம்பர்மீஙகமில் ்படிதத �ற்் 
ரஷியர் இனறு புட்டினுக்கு 
ஆனமிக ்பைன தரும் ரஷிய 
�ரபு்காட்்பாட்டு திருச்சல்பயின 

முதுவர் (Patriarch) கீறில். இவர் ம்பர்மீஙகமில் இருநத 
நாட்களில் இவர் எனன ் யாசிக்கி்ார், இவருலடைய 
கருதது நிலை எனறு அறியமுடியவில்லை. இதற்கு 
அவருலடைய ஆஙகிை ்்பச்சு ஞானம் குல்வாக 
இருநதது காரண�ாயிருக்கைாம். இது வசதியான 
சாக்குப்்பாக்கு எனறு நிலனக்கி்்ன. தாராைவாதக் 
கல்விச் சூழ்நிலையில் இவருலடைய தீவிர வி்ராத 
எ ண் ண யி ய ல ை  ்ப கி ர ங க ப ்ப டு த த 
கூச்சல்்பட்டிருக்கைாம். 8 இல் ஒரு அம�ரிக்கர் 
ம�க்மடைானல்ட் துரித உணவகததில் ்வலை 
்பார்ப்பது ் ்பால் ரஷிய �க்களுக்கும் அநத நாட்டு 
உைவு துல்யினருக்கும் மநருஙகிய சம்்பநதம் உண்டு. 
பி்குதான ் கள்விப்பட்்டைன இவர் ் கஜிபி ஆள் 
எனறு. இவர் புட்டிலன ”கடைவுளுலடைய அற்புதம்” 
என்ார். புட்டிலனப ் ்பாை்வ ரஷிய உைகம் என் 
்காட்்பாட்டில் நம்பிக்லக உலடையவர். இநத 
எண்ண சார்பு்படி ரஷியா ஒரு நாட்டினம் அல்ை 
ஒரு நாகரிக உைகு. ரஷியா, உக்கிலரயின �ற்றும் 
ம்பைரூலசயும்  இலணதது ஒரு  ் தசிய 
எண்ணக்்காட்்பாட்டுக்குள் மகாண்டுவருவ்த 
இவருலடைய ஆர்வ ்வட்லக, ஏக்கம், கனவு. 
இவருலடைய ்பார்லவயில் உக்கிலரயின பிரிக்கமுடியா 
தனல�யான அவருலடைய ஆனமிக எல்லைக்குள் 
இருக்கும் ஒரு ்பகுதி. இவருக்கு இப்்பாது நடைப்பது 
ஆடைம்்பர�ான சுய இன்பம் மகாண்டை ்�ற்குக்கு 
எதிரான ஒரு மீயியல் (metaphysical) ்்பாராட்டைம். 
்�ற்கின வீழ்ச்சிக்குக் காரணம் ம்பாருள் 
உடைல�கலையும் உடைல் இன்பதலதயும் மிக 
முக்கியப்படுததும் கருததுப ்்பாக்கு, சூழ்நிலைக்கு 
ஏற்்ப ஒழுக்கத தததுவதலத �ாற்றும் �னப்பானல�, 
�னதமதளிவினல�. இநத ்கவைததின உச்சம் 
ஒரினச்்சர்க்லகக்கு காட்டும் ஆதரவு. இநத அறிவு 
கைக்கததிலிருக்கும் உக்கிலரயின �க்கலை மீட்டு 
அவர்கலை புனித ரஷயாவுக்குக் மகாண்டுவருவ்த 

இநதப்்பார் என்ார் கீறில்.

ரஷய �க்கள் மதாலகயில் 70 
வீ த � ா ன ர் க ள்  ர ஷ ய 
�ரபு்காட்்பாட்டு திருச்சல்பலயச் 
்சர்நதவர்கள். கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி 
நாட்களில் இநதத திருச்சல்பயின 
ஆையஙகள் பூட்டைப்பட்டைலவ்ய 
தவிர ்தசப்படுதத்படைவில்லை. 
தீவிர இடைதுசாரி ஆட்சி நாட்களில் 
கம்்்பாடியாவின அஙகூர் வாட் 
இநது, ம்பைதத ஆையஙகள் 
உலடைக்கப்படைவில்லை. நாட்டின 
கைாச்சார சினனஙகள் எனறு 

 ‘‘ப�ோரோட்ட்க 
பகைோட�ோடுகை்ளப �றறி 

விவோதி்ககைோேல், 
ஆளு்ேகை்ளப �றறிப 
ப�ெத் சேோ்டஙகிைபேோ 
அபப�ோபே எஙகைள் 

ப�ோரோட்டம் பேோறறுவிட்டது”

பேறகின் வீழசசி்ககு்க 
கைோரணம் ச�ோருள் 

உ்ட்ேகை்ளயும் உ்டல் 
இன்�த்்ேயும் மிகை 

மு்ககியப�டுத்தும் கைருத்துப 
ப�ோ்ககு, சூழநி்ல்ககு ஏற� 

ஒழு்ககைத் ேத்துவத்்ே 
ேோறறும் ேைப�ோன்்ே, 
ேைத்சேளிவின்்ே.
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கடைவுளில் நம்பிலக இல்ைாத 
கா�ருஜ் விட்டுவிட்டைார்கள். 
அ ங கி ரு க் கு ம்  பு த த ரி ன 
தலைலயயும் விஷணுவின 
லகலயயும் மவட்டியது எபி்ரய 
கடைவுளில் நம்பிக்லக மகாண்டை 
பி ர ா ன சு  ந ா ட் டு 
காைனியவாதிகள். புட்டின 
தனலன இநத திருச்சல்பயின 
க ா வ ை ன ா க 
அ ல டை ய ா ை ப ்ப டு த தி க் 
மகாண்டைார். ரஷயா ்பலடைவீரர்கலை உற்சாகப்படுதத 
அவர் உ்ப்யாகிதத ்வத வசனம் ்ஜசு 
மசானனதாகச் மசால்ைப்பட்டை நானகாம் 
நற்மசய்தியிலிருநது எடுக்க்பட்டைது :  ” தம் 
நண்்பர்களுக்காக உயிலரக் மகாடுப்பலதவிடை சி்நத 
அனபு யாரிடைமும் இல்லை.” சாததான ்வதம் 
ஞா்பகம் வருகி்தா?

கீறிலின அஙகிகாரம் புட்டினின புவிசார் 
அரசியலுக்கு வலுவான நியாயப்படுததைாக 
இருநதது. அததுடைன ஆனமீக அநதஸ்லதயும் 
மகாடுததது. கீறிலைப ம்பாருதத�ட்டில் ரஷயர்களும் 
உக்கிலரனர்களும்  ஒ் ர  ஞானஸ்ஞான 
மதாட்டியிலிருநது வநதவர்கள். ஒ்ர சால்விக் (Sal-
vic ) கைாச்சாரதலதச் ்சர்நதவர்கள். ஒ்ர 
ம்பாதுவான ்பற்றுறுதி. ஒ்ர சரிததிர ்சர்விடைம். 
இநத ரஷிய விழுமியஙகள்தான ரஷயாவின மிகப 
ம்பரிய தார்மீக அரண். இ்த 
விழுமியஙகள் தான 1917 அதி தீவிர 
இ டை து ச ா ரி  ் ்ப ா ல் ஷீ வி க் 
புரட்சியிலிருநது ரஷய �க்கலைக் 
காப்பாற்றியது. இவர் ஆயுதம் 
தாஙகுவலதயும் ஆதரிததார். மசன் 
�ாதம் மசய்த பிரசஙகததில் ்பலழய 
ர ஷ ய ப  ் ்ப ா ர் க ல ை 
நிலனவு்படுததினார். டைார்டைார் ( 
Tatatars) �ற்றும் ம�ாஙகள்களுக்கான 
{ M o n g o l s ) ் ்ப ா ர் க ளி ல் 
்தவதூதர்கைால் வநத மவற்றி 
அல்ை. ரஷய இராணுவததின 
்பலடை்பை்� என்ார். இநது 
்தசியவாதி யதி நரசிஙகானநத (Yati Narsinghanand) 
்்பால் இநதிய முஸ்லீம்கலை முழுல�யாக அழிக்கப 
்பயஙகர�ாக கர்ஜிததது ்்பால் கீறில் இதுவலர 
உக்கிலரயினலர தடைமில்ைா�ல் ஆக்கும்்படி 
மசால்ைவில்லை. இநத யாட்டி ரஷயாவில் 
இராசயனம் ்படிததவர்.

இநத தீவிர மகாடூர�ான, கருலணயற்் ஆனமீக, 
அரசியல் பிற்்்பாக்குததனதலத எஙகிருநது கீறில் 
கற்றுக்மகாண்டைார் எனறு அறிய அவருடைன 
மதாடைர்பு மகாள்ைைா�ா எனறு நிலனத்தன. இது 
நடைக்காத காரியம். ஏன எனறு மசால்லுகி்்ன. 
ஒட்டைகம் ஊசியின வாயில் நுலழயைாம் ஆனால் 
கீறிலைச் சுற்றியிருக்கி் ்பரிவாரஙகலைக் கடைநது 
அவலர அணுகும் ம்பறுவழி கிலடைப்பது முடியாத 
காரணம். கீறிலுக்கு ஆஙகிைம் ்படிபபிதத ஆசிரிலய 
ஜீலியட் ஒ ் கானர் இ்நத்்பாது அலத கீறிலுக்குத 
மதரிவிக்க அவருலடைய கணவர் முயன்ார். 

கீ றி லு டை ன  ம த ா டை ர் பு 
மகாள்ைமுடியவில்லை. பி்கு 
எ ப ்ப டி ் ய ா  ர ஷ ய 
�ரபு்காட்்பாட்டு திருச்சல்பலயச் 
்சர்நத ்பணிதுல்ஞர் ஒருவலரக் 
கண்டுபிடிதது விசயம் அவருக்குத 
மதரியப்படுததப்பட்டைது.. எல்ைா 
ந ாட்டு  ்பணிதுல்ஞர் கள் 
மசயல்்படும் ்வகம் ஏ்தா 
ஆல�கள் ராஜஸ்தானி துரித 
வண்டியில் ்்பாவது்்பால் 

மதரியும். ்பை வாரஙகள் கழிதது ஒரு வாய் வழியாக 
ஒரு மசய்தி வநதது. கீறில் மசலி ஒக் கல்லூரிகளில் 
்படிக்கவில்லை. அவர் இஙகிைாநது ஒரு்்பாதும் 
்்பானதில்லை. சரிததிரதலத அழிதது எழுதும் 
்பழக்கம் தலைல�ததுவம் மசய்கி்வர்களின 
�ர்பணுவிலிருக்கி்து எனறு நிலனக்கி்்ன. இதற்கு 
கீ்ழ இனனும் ஒரு உதாரணம் தருநதிருக்கி்்ன,

இநதக் கட்டுலரயிலிருநது விடு்பதிலக மசய்ய 
இலதயும் மசால்லி முடிக்கி்்ன. கீறில் திடிமரனறு 
சததிய சாய் ்பா்பா வீபுதி, கடிகாரஙகள், லிஙகஙகள் 
வரவலழப்பது ்்பால் ரஷிய மசாக்ைட்டுகலை 
்தானறுலக மசய்வார். என அலுவல் அல் 
முனனால் வநது நிற்்பார். தருவார். இவருக்கு இது 
எப்படி கிலடைக்கி்து என்பது �ர்��ாக்வயிருநதது. 
நாட்டு லவததியரின குழிலச இலதவிடை இனிப்பாக 
இருக்கும். இநத இனிபபுப ்பண்டைம் நவீனததின 

ம்பாற்கனிகளில் ஒனறு. நவீனததின 
எல்ைா ம்பாற்கனிகள் ்்பால் 
இதற்கும் காைனியததுக்கும் 
மதாடைர்பு உண்டு. இநத வி்பரம் 
எஙகள் வைாகததுக்கு அருகில் 
மசயல்்படும் காட்்பாரிஸ் மசாக்ைட் 
மதாழிற்சாலையில் இருக்கும் 
அருஙகாட்சியகததில் இல்லை. 
ர ஷ ய ர் க ள்  � ட் டு � ல் ை 
ஆஙகி்ையர்களும் சரிததிரதலத 
அடி தது  எழுதுவல த  ஒ ரு 
அருஙகலையாக்கியிருக்கி்ார்கள். 
இவவைவுக்கும் ம்பர்மீஙகததில் 
தான உைகப புகழ் காட்்பாரிஸ் 

மசாக்ைட் மதாழிற்சாலை இருக்கி்து. கீறிலின 
மசய்லகயிலிருநத முரண்்பாடு அவருக்குத 
ம த ரி ய ா � ல்  இ ரு க் க க் கூ டு ம் . 
ம்பரிமீஙகததிலிருப்பவர்களுக்கு அதுவும் காட்்பாரிஸ் 
மதாழிற்சாலை நிழலிருப்பவர்களுக்கு மசாக்ைட் 
தருவது ஏ்தா �துலரகாரர்களுக்கு புதிதாக 
ஜிகர்தண்டைாலவ அறிமுகப்படுததுவது ்்பான்து. 
ஆதி க் க ம்  ம சலுததுகி ்வ ர் கள்  � ற்றும் 
ஆனமீகவாதிகளின அகராதியில் முரண்நலக என் 
வார்தலதலயப புலத்படிவஙகலை ஆராயும் 
விஞ்ஞானிகைாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது.

கைட்டு்ரயாளர: மபராசிரியர. வபரமீங்கைம் 
பல்கை்லககைழகைத்தில் படிபபித்ைவர. பின் கைாலனியம் 
பற்றி நூல்கைள் எழுதுகிறவர. பிறபபி்ம் இலங்்கை, 

இருபபி்ம் இங்கிலாந்து.

 ரஷயர்கைள் ேடடுேல்ல 
ஆஙகிபலயர்கைளும் ெரித்திரத்்ே 

அடித்து எழுதுவ்ே ஒரு 
அருஙகை்லயோ்ககியிரு்ககிறோர்கைள்.

 ஆதி்ககைம் 
செலுத்துகிறவர்கைள் ேறறும் 

ஆன்மீகைவோதிகைளின் 
அகைரோதியில் முரணெ்கை 
என்ற வோர்த்்ே்யப 

பு்ே�டிவஙகை்ள ஆரோயும் 
விஞ்்ோனிகைளோலும் 

கைணடுபிடி்ககை முடியோது.
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83 இனப்்படு்கா்ே ஏற்்படு்ததிய தாககம்

எநத  திலரப்படை உருவாக்கமும் ்பை 
இனததவர்களின ்பஙகளிப்்பாடு  த ான 
மவளிவரமுடியும் எனகி் கருதலத இஙகு 
்கள்விக்குட்்படுததவில்லை. ல�யபபிரச்சிலனயாக 
இனபபிரச்சிலன கூர்ல�யலடைநத நாட்டில் 
இனததுவ காரணிகள் கைக்காத எதுவும் இல்லை 
என்பதால் இைஙலக சினி�ாவின ்தாற்்ம், 
வைர்ச்சி, எழுச்சி, வீழ்ச்சி என்பவற்ல் இனததுவ 
கண்ணாடிக்கூடைாகக் காண்்பலதத தவிர்க்க 
முடியாது.

சிஙகை சினி�ாததுல்க்கு ்பைதத அடி 83 கருபபு 
ஜூலை சம்்பவம் எனகி்ார் எழுததாைர் நாரத 
நிஷஷஙக. சிஙகை – தமிழ் திலரப்படைஙகளின 
விநி்யாகஸ்தகராக அறியப்பட்டை கா்ைா 
ம்பானனம்்பைததின ம்பாரல்லை காரியாையம் 
எரிக்கப்பட்டை்்பாது நான லகயறு நிலையில் 
துரதிர்ஷடை�ானவனாக இருந்தன. அநத வீதியில் 
எறியப்பட்டிருநத ஆரம்்பகாை அரிய சினி�ா 
ரீல்கலையும், ் ்பாஸ்டைர்கலையும் எனனால் முடிநத 
அைவு ்சர்ததுக் மகாடுத்தன .  சிஙகை 
தி ல ர ப ்ப டை த து ல ் ல ய  ஆ ர ம் பி த து , 
வைர்ததுவிட்டைவர்கள் தமிழர்க்ை. ஆனால் நாடு 
பூராவும் உள்ை திலரயரஙகுகள் ்பை இனவாதத 
தீயால் நாச�ாக்கப்பட்டைன. மவள்ைவதலத 
சப்பாயர், மதஹிவை ட்ரி்யா, நீர்மகாழும்பு ராஜ், 
ந ா ர மஹனபிட்டிய  க ல் ்பன ா  ் ்ப ான ் 
திலரயரஙகுகளும் எரிக்கப்பட்டைன” எனகி்ார் 
அவர்.

இைஙலகயில் ்பை சிஙகைத திலரப்படைஙகலைத 
தயாரிதத சினி�ாஸ் நிறுவனததின உரில�யாைர் 
்க.குணரததினம் தனது �கள் விஜயாவின ம்பயரில் 
மஹநதையில் நடைததி வநத பிர்பை விஜயா தி்யட்டைர் 
சிஙகைத திலரப்படைஙகள் ்பைவற்ல் காட்சிப்படுததிய 
தி்யட்டைர். அலத தீயிட்டு அழிததது �ாததிர�ல்ை 
இநதக் கைவரததில் அங்க இருநத “சங்தசய”, 
“தீவர்யா”, “சண்டியா”, “சூர மசௌரயா” ்்பான் 
ரீல்கள் அழிக்கப்பட்டு இனல்ய சநததிக்கு மீண்டும் 
அதலனக் காணும் வாய்பல்ப இல்ைா�ல் 

மசய்தார்கள். இநதத திலரப்படைஙகளில் நடிதத 
காமினி ம்பான்சகா பினமனாருகாைததில் ஒரு 
்நர்காணலில் இநத சம்்பவதலத நிலனவு கூர்நது 
கண்ணீர் விட்டை மசய்திலயயும் நாம் காண்கி்்ாம். 
விஜயா திலரயரஙகு எரிநது மகாண்டிருநத்்பாது 
அஙகு விலரநத சினி�ாத துலரலயச் ்சர்நத 
விஜயகு�ாரதுஙக, நீள் ரூ்பசிஙக, சரத ரூ்பசிஙக, 
ம்பபடிஸ் ம்பர்னாண்்டைா, ரவீநதிர ரநமதனிய 
் ்ப ா ன ்் ா ர்  எ ஞ் சி ய வ ற் ல்  மீ ட் க ப 
்்பாராடியிருக்கி்ார்கள்.

�ருதாலன டைார்லி வீதியில் இருநத ்க.
குணரததினததின “காமினி ்ஹால்” சினி�ா 
தி்யட்டைரும் 1983 இனக்கைவரததின ் ்பாது யூலை 
24 ஆம் திகதி முழுல�யாக தீயிட்டு அழிக்கப்பட்டைது.

83  இனப்படுமகாலையின ் ்பாது சினி�ாததுல்யும் 
எப்படி ்பாதிக்கப்பட்டைது என்பலதப ்பற்றி ்பை 
சிஙகை கலைஞர்கள் குறிபபிட்டுள்ைார்கள். 
“சிரி்பததுை” என்ால் “புததரின ்பாதச்சுவடு” 
ம்பாருள். (சிவமனாளி்பாத�லைக்கு மசனறு 
வணஙகுவது புததரின ்பாதச்சுவடு எனறு நம்்பப்படும் 
“சிரி்பததுை” லவத தான)

“சிரி்பததுை” எனகி் ம்பயரில் 1978இல் சிஙகை 
ம்பௌததர்களுக்கு ஒரு சி்நத ்படைதலத இயக்கியவர் 
்க.மவஙகட். 83 கைவரததில் உயிருடைன மகாளுததி 
மகால்ைப்பட்டைார். நிஷஷஙக திவயின ்பததிரிலகயில் 
(19.03.2013) எழுதிய கட்டுலரயில் “சக சினி�ாததுல் 
நண்்பரான ்பாலிதத யச்பாை ்க.மவஙகட்லடை 
்பாதுகாப்பாக தனது வீட்டில் லவததிருநதார். 
ஆனால் யச்பாை இல்ைாத சநதர்ப்பம�ானறில் 
்க.மவஙகட் மவளி்ய மசன் சநதர்ப்பததி்ை்ய 
மகால்ைப்பட்டைார் எனகி்ார் அவர்.

பிர்பை சினி�ாததுல் அறிஞரான ் ்பராசிரியர் 
சுனில் ஆரியரதன தனது “காநதர்வ அ்பதான” 
எனகி் சிஙகை நூலில் இப்படி குறிபபிடுகி்ார்.

“1983 கைவரததில் மராக்சாமி வசிததுவநத 
மஹநதை வீட்லடை சண்டியர்கள் தீயிட்டு 
அழிததார்கள். ்பை சிஙகைத திலரப்படைஙகளுக்கு 
இலசயல�ததவர் மராக்சாமி. சிரி்பததுை எனகி் 
ம்பௌதத திலரப்படைம் உள்ளிட்டை �ஹா ் ர ஹமுவு 

கட்டுரை  |  என.சைேணன  |  nsaravanan@gmail.com

ெமிழர்கள் ்கட்டிதயழுப்பிய சிங்கள சினிமாவும்
சிங்களதொல் அழிக்கப்்பட்்ட ெமிழ் சினிமாவும்

ஏபரல் 2022 ோை இைழ் வைா்ர்சி
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ஸ்திரீய, நிலூகா, த�யநதி, ஷீைா, மகாப்பலு ஹனடை 
்்பான் திலரப்படைஙகலை இயக்கிய ் க.மவஙகட் 
மதஹிவையில் எரிததுக்மகால்ைப்பட்டைார். 
கைவரக்காரர்களிடைமிருநது உயிர்தபபிய மராக்சாமி 
தனது குடும்்பததினலரக் காப்பாற்றிக்மகாண்டு 
அகதி முகாம் வாழ்க்லகலய அனு்பவிததார். 
அவரின துல்லயச் ்சர்நத சிஙகை நண்்பர்கள் 
அவலர மீட்டைார்கள். சாம்்பைாகிப்்பான அவரின 
வீட்லடை மீை கட்டி குடி்யற்றினார்கள். ஆனால் 
அவர் இ்க்கும்வலர அவரால் அநத சம்்பவததின 
நிலனவுகளில் இருநது மீை முடியவில்லை”

்்பராசிரியர் சுனில் ஆரியரதன “மராக்சாமி – 
முததுசாமி” எனகி் தலைபபில் சிஙகை நூலையும் 
மவளியிட்டைவர்.

்பை சக தமிழ் சினி�ாக் கலைஞர்கலை காமினி 
ம்பான்சகா காப்பாற்றிருக்கி்ார்.நாமடைஙகிலும் 
இனவாதிகைால் அழிக்கப்பட்டை திலரயரஙகுகள் 
்பைவற்ல் மீை மீட்கப்படைவில்லை. சிை திலரப்படை 
உ ரி ல � ய ா ை ர் க ள்  ந ா ட் லடை  வி ட் டு 
மவளி்யறினார்கள். சிைர் சகைலதயும் இழநது 
்வதலனயுடைன இ்ந்த ் ்பானார்கள். சிைர் லகயறு 
நிலையில் இநதத துல்யில் இருநது நீஙகினார்கள்.

83 இனப்படுமகாலையின ் ்பாது சினி�ாததுல்க்கு 
ஏற்்படுததிய ் சத�ானது சினி�ா எனகி் கலைக்கு 
ஊடைாக இலணநதிருநத �க்கலையும் பிரிதது 
சினனாபினன�ாக்கியது.

சிஙகை சினி�ாவின வைர்ச்சியில் ம்பரும்்பாற்றிய 
்பை தமிழர்களில் என கவனததுக்கு வரும் முக்கிய 
நால்வலரப ்பற்றிய சிறிய குறிபபுகலை இங்க ்பதிவு 
மசய்கி்்ன.

ல்பாதிமை நிழலில் எரிககப்்பட்் லக.்வஙகட்

அனல்ய நாள் ம்பரும் சைசைபபுடைனதான 
ஆரம்்ப�ானது. அவனது வீட்டின எதிரில் உள்ை 
வீதியில் இருந்த அநத சததஙகள் ஒலிததன. 
எழுநதது்� அவனின தாயார் மவளியில் 
்்பாக்வண்டைாம் எனறு எச்சரிததாள். ஆனாலும் 
கிட்டைததட்டை 15 வயலதயுலடைய சிறுவனாக 
தாயாரின மசால்லைக்்கைா�ல் வீதிலய ் நாக்கிச் 

மசன்ான அவன. அநத வீதியில் ம்பால்லுகலையும், 
்்பாததில்கலையும் ஏநதிய �னிதக் கூட்டைததினலர 
அவன கண்டைான. களு்்பாவிலை ்பகுதிலயச் 
்சர்நத சண்டியர்கள் ்பைர் ம்பௌதத விகாலரக்கருகில் 
இருநத அரச �ர நிழலில் கூடியிருநதார்கள். அவனது 
வீட்டில் இருநது அநத அரச�ரம் கிட்டைததட்டை 25-
30 மீட்டைர் தூரம் தான இருக்கும். அநத சண்டியர்கள் 
அநத இடைதலதக் கடைநது மசன் அலனவலரயும் 
்பரி்சாதிததார்கள். வாகனஙகலையும் நிறுததி 
்பரி்சாதிததார்கள். சிைலரத தாக்கவும் மசய்தார்கள். 
சிைரிடைமிருநது ்பணதலதக் மகாள்லையடிததார்கள். 
அவர்கள் எனன ் ்பசிக்மகாள்கி்ார்கள் என்பலத 
மதளிவாக அறிய முடியாத அைவுக்கு அங்க 
சைசைபபு மிக்க சததம் அநத சூழலை நில்ததிருநதது.

அங்க எனன ்்பசிக்மகாண்டிருக்கி்ார்கள் 
என்பலத  அறிவத ற் க ா க  அவன அந த 
அரச�ரததினருகில் மசன்ான. ்பைலர ்கள்வி 
்கட்டுக்மகாண்டிருநதார்கள். தமிழராக இருநதால் 
த ா க் கி ன ா ர் க ள் .  வ ா க ன த லத யு ம் 
்சதப்படுததினார்கள். சிைர் அவர்கலைக் 
கும்பிட்டுக். மகஞ்சினார்கள். தஙகளுக்கு ஒனறும் 
மசய்ய ்வண்டைாம் எனறு ்வண்டினார்கள். 
ஆனால் அப்படி ்வண்டு்பவர்கலை அவர்கள் 
கணக்கிமைடுக்கவில்லை. சிறுவனான அவனுக்கு 
நடைப்பது எனனமவனறு புரிநதது. ஆனால் லகயறு 
நிலையில் அவதானிததுக் மகாண்டிருநதான.

பின்னரம் மதஹிவை ்பக்கமிருநது ஒரு வான 
அங்க வநதுமகாண்டிருநதது. அநத வானில் ஒரு 
சாரதி �ட்டு்� காணப்பட்டைார். அநத சாரதி 
குழப்ப�லடைநதிருநதார். அநத அரச�ரததிற்கு 
அருகிலுள்ை சிறு ்பாலதக்குள் வாகனதலதத 
திருபபினார் .  அங்கயும்  சண்டியர்கள் 
குவிநதிருநதனர். மீண்டும் அஙகிருநது பிரதான 
்பாலதலய ் நாக்கி அவர் வாகனதலதத திருபபினார். 
இததலனயும் அநத சிறுவனின கண் முனனால் 
நிகழ்நதுமகாண்டிருநதது. அநத சாரதி ஒரு தமிழர். 
மவள்லை சட்லடையும், மவள்லை ்வஷடியும் 
அணிததிருநதார். மநற்றியில் திருநீறும் இருநதது. 
சண்டியர்கள் இ்ஙகினார்கள். சாரதிலய வண்டியில் 
இருநது மவளியில் இழுததுப ் ்பாட்டைார்கள். அநத 

பகை.சவஙகைட குணரத்திைம் பெோேபெகைரன்
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சாரதி நடுததர வயலதத தாண்டியவர். சண்டியர்க்ைா 
இலைஞர்கள். சாரதிக்கு இனி தபபிக்க வழியில்லை. 
அவலரக் காப்பாற்்வும் அஙகு எவரும் 
வரப்்பாவதில்லை. அநத சாரதி தனலன விடை 
்பதது இரு்பது வயது சிறியவர்களிடைம் �ன்ாடியலதக் 
அருகில் இருநது கண்டைான அநத சிறுவன.

அ ந த  ச ா ர தி  ந டுஙகிய்படி  தனலன 
அறிமுகப்படுததினார். தானதான மவஙகட் எனறும் 
சினி�ா இயக்குனர் எனறும் கூறினார். அநத 
சண்டியர்கள் எலதயும் காதில் உள்வாஙகவில்லை. 
மவஙகட் “சிரி்பததுை” திலரப்படைதலத இயக்கியது 
தான தான எனறும் கூறினார். அநத திலரப்படைததின 
்பாடைல்கள் அடைஙகிய கசட் கூடை வாகனததில் 
இருக்கி்து எனறும் மகஞ்சிப்பார்ததார். ஆனால் 
அவரால் அதற்கு ்�ல் ்்பச வாய்பம்பதுவும் 
இருக்கவில்லை. ம்பரிய கல்மைானறு அவரின 
தலைலய ்வக�ாக வநது தாக்கியது. அவர் 
இரததமவள்ைததுடைன அநத ்்பாதி �ரநிழலில் 
சுருண்டு விழுநதார். அவரின மவள்லை ஆலடை 
இரதத த த ால்  துலவநதிருநதது .  அநத க் 
மகாலைகாரர்கள் அவரின மீது எண்மணலய 
ஊற்றினார்கள். அது �ண்மணண்மணய் அல்ைது 
ம்பட்்ராைாக இருக்கைாம். தடிகலையும், 
எரியக்கூடியவற்ல்யும் அவரின ்�்ை ்்பாட்டு 
தீயிட்டைார்கள்.

அ ந த  உ டை ல்  தீ யி ல்  ம வ ந து 
ம்பாசுஙகிக்மகாண்டிருநதது. சிறிது்நரததில் 
அவரின லககள் மவநத தடிகலைப ்்பாை 
ஆகிக்மகாண்டிருப்பலத அநத சிறுவன ்பார்ததுக் 
மகாண்டிருநதான. இரவானதும் அநத ்பாதகர்கள் 
அஙகிருநது மசனறுவிட்டைார்கள்.

மதாடைர்நதும் எரிநதுமகாண்டிருநத அநத 
உடைலின அருகில் மசன் அநத சிறுவன அதலன 
உற்றுக் கவனிததுக் மகாண்டிருநதான. அவனுக்கு 
அனறு இரவு நிததிலர வரவில்லை. தன கண்முன்ன 

ஒரு உயிர் �ன்ாடியலதயும், துடிதுடிக்கச் 
சாகடிக்கப்பட்டைலதயும் , உயிருடைன கருகி 
ம்பாசுஙகியலதயும் கண்டு ்பாதிக்கப்பட்டிருநதான. 
அஙகிருநத எவருக்கும் எநதவித தீஙகும் இலழக்காத 
ஒருவருக்கு ்நர்நத மகாடுல�லய அவனால் 
�்க்க்வா ஜீரணிக்க முடியவில்லை.

அடுதத நாள் காலையில் அநத ் ்பாதி �ர நிழலை 
்நாக்கிச் மசன்ான. அங்க சாம்்பலைத தவிர 
்வம்துவும் இருக்கவில்லை. அநத மகாலைக்காக 
வருநதிய ஒ்ர ஒருவனாக அவன �ட்டு்� அஙகு 
எஞ்சியிருநதான.

அப்படி மகால்ைப்பட்டை மவஙகட் இயக்கிய 
‘சிரி்பததுை’ திலரப்படைததில் மவளிவநத ஒரு ்பாடைல் 
சிஙகைவர்கள் �ததியில் மிகவும் பிரசிதத�ானது. 
அலதப ்பாடியவர் ம�ாகிதீன ்்பக். அநத ்பாடைல் 
வரிகள் இப்படி மதாடைஙகும்...

“மினிசா�ய் மைாவ மதவியன வன்ன மினிசா�ய் 
மைாவ திரிசன வன்ன!”

(“�னித்ன உைகின மதய்வ�ாகி்ான ... �னித்ன 
உைகின மிருகமும் ஆகி்ான”)

அநத சம்்பவததின ் நரடி சாட்சி ் வறு யாரு�ல்ை 
பி ற் க ா ை ததில்  ச ரி நி க ர்  ்ப ததி ரில கயின 
்கலிச்சிததிரஙகலை வலரநதவரும், இனறு பிர்பை 
�னித உரில�கள் வழக்கறிஞரும், ராவய 
்பததிரிலகயின பிரத� ஆசிரியரு�ான டைபிள்யு 
ஜனரஞ்சன. இநதக் கலதலய அவர் மசால்ை 
இனமனாரு எழுததாைர் எழுதி சிஙகைப 
்பததிரிலகயில் மவளிவநதது.

அவர் இயக்கிய இனமனாரு திலரப்படை�ான 
த�யநதி திலரப்படைததிலும் ம�ாஹிதீன ் ்பக் ்பாடும் 
அர்ததம் நில்நத ஒரு ்பாடைல் மிகப பிர்பை�ான 
்பாடைல்.

“சிரிப்பா்ைா ்்பச்சா்ைா �னிதலன அைவிடை 
முடிவதில்லை”
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பக. கவஙகட இயககிய தி்ரப்பைஙகள்
தி்ரப�்டம் �ோத்திரம் ஆணடு

ேஹா மர ஹமுவு ஸத்ரீய இயககு்னர 1966

ைேயந்தி இயககு்னர 1975

நிலூகைா இயககு்னர 1977

ோமியார வீடு (ைமிழ்) இயககு்னர 1980

ேமகை அம்ோ இயககு்னர 1980

எஸ்.எம்.நாயகம்

தமிழ்நாடு, �துலரயில் பி்நதவர். 
்சாபபு, வாசலன திரவியஙகலை 
உற்்பததிமசய்யும் மதாழிற்சாலைலய 
இநதியாவிலும், இைஙலகயிலும் நடைததிக் 
மகாண்டிருநதவர். 1940 களில் சினி�ா 
தயாரிபபின ்பக்கம் அவரின கவனம் 
திரும்பியது. ஸ்ரீ முருகன நவகைா 
லிமிட்டைட் எனகி் சினி�ா கம்்பனிலய 
�துலரயில் முதலில் ஆரம்பிதது 
சிததிரகைா மூவி்டைான எனகி் ஒரு 
ஸ்டூடி்யாலவயும் அங்க மசாநத�ாக 
லவததிருநதார்.

எஸ்.எம்.நாயகம் 1946 இல் கு�ரகுரு 
எனகி் திலரப்படைதலத தயாரிததார். பினனர் 1947 “தாய் 
நாடு” எனகி் ் தச்பக்தி திலரப்படைதலத தயாரிததார். அலத 
இநதிய சுதநதிர தினததனறு மவளியிட்டைார். இரு தமிழ்த 
திலரப்படைஙகலையும் இநதியாவில்தான தயாரிததார். அதன 
பினனர் அவர் எநதமவாரு தமிழ்த திலரப்படைஙகலையும் 
தயாரிக்கவில்லை.1947 இல் இைஙலகயின முதைாவது 
திலரப்படைதலத மவளியிட்டைதிலிருநது 1960 க்குள் அவர் 9 
பிர்பை சிஙகைப ்படைஙகலைத தயாரிததிருநதார்.

தி்ரப�்டம் �ோத்திரம் ஆணடு

கை்வுனு வபாறந்துவ ையாரிபபாளர 1947

பண்்ா நகைரயட்் வபமிநீே ையாரிபபாளர 1952

பிமரே ைரங்கையா ையாரிபபாளர 1953

புதுே மலலி ையாரிபபாளர 1953

அஹங்கைார ஸத்ரீ ையாரிபபாளர / கை்ை 1954

ோத்ைளன் ையாரிபபாளர 1955

ரம்யலைா ையாரிபபாளர 1956

வ்ாயுமரா ையாரிபபாளர 1958

நலங்கை்ன ையாரிபபாளர 1960

லக.குணை்ததினம்

்க.குணரததினம் இைஙலக சினி�ாவின பிர்பை�ான 
இயக்குனர். அது்்பாை பிர்பை சினி�ா விநி்யாகஸ்தர். 
இைஙலகயின சினி�ாலவ மகாண்டிழுததுப ்பாதுகாதத 
முக்கிய நிறுவன�ான “சினி�ாஸ்” கம்்பனிலய 1949 இல் 
உருவாக்கியவர் குணரததினம்.�ருதாலன காமினி 
திலரயரஙலக முதனல�யாகக் மகாண்டு முதற் தடைலவயாக 
சினி�ா காட்சி சல்பலய கட்டிமயழுபபினார் குணரததினம். 

1953 இல் மவளியான சுஜாதா திலரப்படைம் 
இைஙலக சினி�ாலவ வர்ததக ரீதியில் 
மிகப ம்பரிய மவற்றிலய ஈட்டிக் மகாடுததது.

பிற்காைததில் சி்ைான தியட்டைர்ஸ் 
நிறுவனததின இயக்குனரான எம்.
மசல்ைமுததுவும், சினி�ாஸ் கம்்பனி 
லிமிட்டைட்  உ ரில � ய ா ை ர்  ் க .
குணரததினததுடைன இலணநது டைவர் 
�ண்டை்பதலத சினி�ா தி்யட்டைராக 
இயக்குவதற்காக “சினி�ா ்டைாக்கீஸ்” 

எ ன கி ்  நி று வ ன த லத 
ஆரம்பிததார்கள்.

1 9 7 0 களில் சு்தசியததுக்கு 
முக்கியததுவம் மகாடுதது ்பைவற்ல் 
் த சி ய � ய � ா க் கி ய  சி றி � ா 
அரசாஙகமும் டைவர் �ண்டை்பதலத 
அரசுடைல�யாக்க முடியவில்லை. 
டைவர் ்ஹால் தி்யட்டைர் �ார்ச் 16, 
1 9 7 3  இ ல்  “ ்ப ய ா ஸ் ்க ா ப ” 
சினி�ாவாக்வ �ாறியது. 1977 இல் 
பி்ர�தாச பிரத�ராக ்பதவி்யற்்தும் 
1978 இல் டைவர் �ண்டை்ப உரில�யாைர் 
்க.குணரததினம் டைவர் �ண்டை்பதலத 
இைவச�ாக அரசுக்கு அளிததார். 
அரசு அதலன அரசுலடைல�யாக 

ம்பாறுப்்பற்றுக்மகாண்டைது. இைஙலகயின 
சி ங க ை  சி னி � ா த  து ல ் க் கு ம் , 
க ல ை த து ல ் க் கு ம்  ம ்ப ரு ம் 
அர்ப்பணிபல்பயும், ்பஙகளிபல்பயும் 
மசய்த ் க.குணரததினம் 27.08.1989 அனறு 
தனது 7 2  வயதில் அலடையாைம் 
மதரியா்தாரால் சுட்டுக்மகால்ைப்பட்டைார்.
்க.குணரததினம் தனது காைததில் ஒரு 
தமிழ்த திலரப்படைஙகலைக் கூடை 
தயாரிதததில்லை அவர் தயாரிதத 21 
திலரப்படைஙகளும் சிஙகைத திலரப்படைஙகள் 
தான என்பலதயும் இங்க குறிபபிட்டைாக 
்வண்டும்.

்க.குணரததினம் 1917 ஆம் ஆண்டு 
யூலை 20ஆம் திகதி யாழ்ப்பாணம் 
அததிடியில் பி்நதவர். அவரின தநலத 
�ாணிக்கம் கனகசல்ப யாழ்ப்பாண 
வர்ததகர். யாழ் �ததிய கல்லூரியில் கற்் 
அவர் பினனர் வியா்பார ரீதியில் அவர் 
ஒரு ்தாட்டை உரில�யாைராகவும் 
இருநதார். விலையாட்டில் ஈடு்பாடிருநத 
அவர் ்பை விலையாட்டுக் கழகஙகளிலும் 
இயஙகினார். அவருக்கு இரண்டு ஆண், 
இரண்டு ம்பண் பிள்லைகள். ்க .
குணரததினததின �ல்லவத மதாடைர்நது 
அ வ ரி ன  சி னி � ா ஸ்  உ ள் ளி ட் டை 
நிறுவனஙகலை நடைததியவர் அவரின 
இலைய �கனான ்பத�ராஜா. நீண்டை 
காைததுக்குப பினனர் மிகச் சமீ்பததில் 
மவளிவநத  “ ் க ா� ாளி கிஙக்ஸ் ” 
திலரப்படைதலத “சினி�ாஸ்” கம்்பனியின 
ம்பயரில் ்பத�ராஜா தான இயக்கினார். 

எஸ்.எம்.ெோயகைம்
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அவரும் கடைநத 2021 ்� �ாதம் 
�ல்நதார்.

இநதியாவில் எடுக்கப்பட்டை இறுதி 
இைஙலகத திலரப்படைம் “வீர விஜய”. 
அது 1960இல் மவளிவநதது. ்க.எஸ்.
் ச து � ா த வ ன  இ ய க் கி ய 
அததிலரப்படைதலத தயாரிததவர் 
்க.குணரததினம்.

டீ ல�ாமல�கைன்

1953 இல் தம்ல்பயா ் சா�்சகரன 
திலரக்கலத எழுதிய“சுஜாதா ” 
திலரப்படைம் இைஙலகயில் சக்லக்்பாடு 
்்பாட்டைது. ஒ்ர திலரப்படைததில் மிகப 
ம்பரிய  ம்பயலரப  ம்பற் ் ா ர் 
்சா�்சகரன. அதுவலர இைஙலகயின 
திலரப்படைஙகலை இநதியப பினனணி 
மகாண்டை தமிழர்க்ை இயக்கி 
வநதார்கள். சுஜாதா திலரப்படைததின 
மூைம்  இைஙலகத  தமிழர ான 
்சா�்சகரன கைததுக்கு வநது 
்சர்நதார் . இததிலரப்படைததின 
தயாரிப்பாைர் ்க.குணரததினம். 
அலத இயக்கியவர் டி.ஆர்.சுநதரம். 
இ ந த  மூனறு  த மி ழ ர் க ை ா ல் 
உருவாக்கப்பட்டை அததிலரப்படைம் 
சிஙகைத திலரப்படைததுல்யின ம்பரும் 
திருபபுமுலனயாக அல�நதது. 1953 
க்குப பினனர் சிஙகைக் குக்கிரா�ஙகள் 
வலர சுஜாதா எனகி் ம்பயலர ம்பண் 
குழநலதகளுக்கு சூட்டு�ைவுக்கு 
அததிலரப்படைம் புகழலடைநதிருநதது. 
பிற்காைததில் மிகப பிர்பை�ான ் ஜா 
அ்்பவிக்கிர� சுஜாதா திலரப்படைததின 
மூைம் தான அறிமுக�ானார்.

்சா�்சகரன ஒரு ஆசிரியர். தமிழ், 
சிஙகை, ஆஙகிை ம�ாழிகலை சரை�ாக 
அறிநதவர் .  அவரின சுஜாதா , 
மசடைசுைன ஆகிய திலரப்படைஙகளுக்கு 
்பாடைைாசிரியர்; இைஙலகயின ்தசிய 
கீததலத இயற்றிய ஆனநத ச�ர்கான. 
மசடைசுைன திலரப்படைததில் ஆனநத 
ச�ர்கான இயற்றிய “ஸ்ரீ ைஙகா... �ா 
பரியாதர ஜயபூமி” எனகி் ்பாடைலைப 
்பாடியவர் சமீ்பததில் �ல்நத ைதா 
�ங்கஷகார்.

்சா�்சகரனின மநருஙகிய 
நண்்பனாக ஆனநத ச�ர்கான 
இருநதார் . ஆனநத ச�ர்கான 
தற்மகாலை மசய்துமகாண்டு இ்நத 
்வலை பிணவல்க்கு விலரவாகச் 
மசன் ்சா�்சகரன அவவுடைலைக் 
கட்டிபபிடிதது கதறிய காட்சி குறிதது 
பிற்காைததில் ்ஜா அ்்பவிக்கிர� 
நிலனவு கூறியிருக்கி்ார்.

=

டீ.ப்சாமப்சகரன் இயககிய தி்ரப்பைஙகள்

தி்ரப�்டம் �ணி ஆணடு

சுஜாைா கை்ை 1953

வ்்சுலன்
இயககு்னர / ையாரிபபாளர 

/ தி்ரககை்ை
1955

்ரைம் இயககு்னர / ையாரிபபாளர 1957

அவிஸவா்ய
இயககு்னர / ையாரிபபாளர 

/ கை்ை
1959

வகைவஹனு வகைட்் இயககு்னர 1959

பிரிமிவயக நி்ா இயககு்னர 1960

வவ்ன ஸவரகையக குே்ை இயககு்னர / கை்ை 1963

சுப ் ரண வ்ப சிமை இயககு்னர 1964

்ாகஸி டி்ரவர (ைமிழ்) இயககு்னர 1966

இந்துநில ஒலி மேலாண்்ே 1968

்ோஜ ் த்துமரா இயககு்னர 1969

வநஞசுககு நீதி (ைமிழ்) இயககு்னர 1980

பக.குணரததினம் தயாரிதத சிஙகைத தி்ரப்பைஙகள்

தி்ரப�்டம் �ணி ஆணடு

சுஜாைா ையாரிபபாளர 1953

வரை கைாவகைை ையாரிபபாளர 1954

ரைல பிலிருவ ையாரிபபாளர 1954

வைாஸைர ையாரிபபாளர 1956

துபபைாமகை துகை ையாரிபபாளர 1956

சூரயா ையாரிபபாளர 1957

வ்னமோஹினி ையாரிபபாளர 1958

ஸந்மைஷய ையாரிபபாளர 1960

வீர விஜய ையாரிபபாளர 1960

அைட்் வவடிய வஹட்் வஹாந்்ை ையாரிபபாளர 1963

உ்ரட்் வேனிகமகை ையாரிபபாளர 1963

தீவரமயா ையாரிபபாளர 1964

்ண்டியா ையாரிபபாளர 1965

அல்லபு வகைைர ையாரிபபாளர 1965

ஒப துட்டு ைா ையாரிபபாளர 1966

சூர வ்ௌரய ையாரிபபாளர 1967

அட்்வவனி புதுேய ையாரிபபாளர 1968

லஸவஸட்் வகைாடியா ையாரிபபாளர 1970

ஆத்ே பூஜா ையாரிபபாளர 1970

வஹாந்்ை நரகைய ையாரிபபாளர 1973

அப்ரா ையாரிபபாளர 1978
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கட்டுரை  |  சு.அழமகஸேைன

கடைநத அக்்டைா்பர் �ாதம் முதல் உக்்ரன 
எல்லை்யார நாடுகளில் ரஷயாவும், அம�ரிக்கா 
தலைல�யிைான ் நட்்டைா நாடுகளும் ்பலடைகலைக் 
குவிக்கத மதாடைஙகியதால் ் ்பார்்பதற்்ம் உருவானது. 
என்வ ஐ.நா. ்பாதுகாபபுக் கவுனசில் இரண்டு முல் 
கூடி உக்்ரன மநருக்கடி குறிதது விவாதிததது. 
இச்சூழலில் அம�ரிக்காவும் ,  ரஷயாவும் 
இநதியாவினஆதரலவப ம்பறுவதற்காக தீவிர 
முயற்சிகலை ்�ற்மகாண்டைன. அம�ரிக்கா, 
இநதியாலவ மநருஙகிய நட்பு நாடு எனறு அறிவிதது 
்பல்்வறு ராணுவ ஒப்பநதஙகலை மசய்து வருகி்து. 
ரஷயா்வா ்பாரம்்பரிய நட்பு நாடு என் வலகயில் 
இருதரபபு உ்வுகலைப ்்பணி வருகி்து. 
இதனகாரண�ாக்வ உக்்ரன பிரச்சிலனயில் 
இநதியாவின நிலைப்பாடு குறிதத விவாதஙகள் 
முக்கியததுவம் ம்பறுகி்து.

ஆனால், ் சாவியத வீழ்ச்சிக்குப பினனர் கிழக்கு 
ஐ்ராபபிய ராணுவக் கூட்டைணி, ் நட்்டைா �ற்றும் 
ரஷய ாவி ற்கும்  இலடை்ய  நலடைம்ப ற் ் 
்்பச்சுவார்தலதக்குப பினனர் ்பரஸ்்பர நைன, 
ஒததுலழபபு �ற்றும் ்பாதுகாபபு விவகாரஙகளில் 
ஒருமிதத புரிதலுடைன மசயல்்படுவது என முடிவு 
மசய்யப்பட்டைது. இது 1997 இல் ம்பௌண்டிங ஆக்ட் 
என் ம்பயரில் லகமயழுததானது. அதற்கு பினனர் 
மசக் குடியரசு, ஹங்கரி �ற்றும் ் ்பாைநது ் ்பான் 
்சாவியத தலைல�யிைான வார்சா ஒப்பநத 
ந ா டு க ள்  ் ந ட் ்டை ா வி ல்  இ ல ண த து க் 
மகாள்ைப்பட்டைன. ் �லும் ஐநது ஆண்டுகளுக்குப 
பினனர் ரஷயாவுடைன எல்லைகலைப ்பகிர்நது 
மகாண்டை எஸ்்தானியா, ைாட்வியா �ற்றும் 
லிதது்வனியாலவயும் இலணததுக் மகாண்டைன. 
2008 ஆம் ஆண்டு நலடைம்பற்் புக்காமரஸ்ட் 
்நட்்டைா உச்சி�ாநாட்டில் ஜியார்ஜியாலவயும், 
உக்்ரலனயும் இலணததுக் மகாள்வமதன முடிவு 
மசய்யப்பட்டைது.

இதற்குபபினன்ர ரஷயா இநதப பிரச்சிலனயில் 
தீவிரம் காட்டைத மதாடைஙகியது. ஏமனனில் 
ஏற்கன்வ கருஙகடைல் ்பகுதியிலிருநத வார்சா 
ஒப்பநத நாடுகள் ்நட்்டைாவில் இலணநதுவிட்டை 
நிலையில்  உ க் ்ரனும் ,  ஜிய ா ர்ஜிய ாவும் 
இலணநதுவிட்டைால் அப்பகுதியில் முற்றிலும் தனது 
மதாடைர்ல்ப இழநதுவிடும் நிலை ஏற்்படும். ் �லும் 
்நட்்டைா, ரஷயாவின இரண்டைாவது ம்பரிய 
நகரான பீட்டைர்ஸ்ம்பர்கிற்கு மநருஙகி வநத 
நிலையில் உக்்ரன ்நட்்டைாவில் இலணநதால் 
ரஷயாவின ்பாதுகாபபிற்கு ம்பரும் அச்சுறுததைாக 
அல�யும் என ரஷயா கருதியது.

முனனத ா க ,  உ க் ்ரன  ் நட் ்டை ாவில் 
இலணததுக்மகாள்வதின மூைம் ரஷயாலவ 

ரஷயா-உக்தரன் த்பாரில இந்தியா

சுற்றிவலைப்பது �ட்டு�ல்ைா�ல் ம்பாருைாதார 
ரீதியிலும் ்பைவீனப்படுததும் முயற்சிகளும் 
்�ற்மகாள்ைப்பட்டைது. ் சாவியத யூனியனிலிருநது 
பிரிநத உக்்ரன ரஷயாவுடைன வர்ததக �ற்றும் 
ராணுவ உ்வுகலைப ்்பணி வநதது. 2014 ஆம் 
ஆண்டு ரஷயாவின ஆதரவாைரான விக்டைர் 
யாக்்காவிச் அதி்பராக ்பதவி வகிதத்்பாது அவரது 
அ ர சு க் கு  எ தி ர ா க  ் ்ப ா ர ா ட் டை ங க ள் 
உருவாக்கப்பட்டைன. அவர் ்பதவியிலிருநது 
நீக்கப்பட்டைார் . அதனபினனர் அம�ரிக்க 
ஆதரவுடைன அல�நத அரசு, ரஷயாவுடைனான 
உ்வுகலைத துண்டிததுக்மகாண்டு ஐ்ராபபிய 
நாடுகளுடைன வர்ததக உ்வுகலை ்�ற்மகாள்ை 
முயற்சிததது .  இதனகாரண�ாக உக்்ரன 
ராணுவததிற்கும், கிைர்ச்சியாைர்களுக்கும் இலடை்ய 
்்பார் நலடைம்பற்்து. இநதப ்்பாருக்குப பினனர் 
2014 �ற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகளில் இரண்டு 
ஒப்பநதஙகள் லகமயழுததானது. இது்வ மினஸ்க் 
ஒப்பநதம் எனறு அலழக்கப்படுகி்து. முதைாவது 
ஒப்பநதம் உக்்ரனுக்கும், கிைர்ச்சியாைர்களுக்கும் 
இலடை்ய ்்பார் நிறுததம் மசய்வது குறிததது. 
இரண்டைாவது, ரஷய ம�ாழி ்்பசும் �க்கள் 
அதிக�ாக வாழும் மடைான்பாஸ் பிராநதியததிற்கு 
(மடைானட்ஸ்க் ,  லுஹானஸ்க் ்பகுதிகலை 
உள்ைடைக்கியது) தனி அநதஸ்து �ற்றும் ம�ாழியுரில� 
வழஙகுவது �ற்றும் அப்பகுதியில் நிலைமகாண்டுள்ை 
்பலடைகலைத திரும்்பப ம்பறுவது. இநத ஒப்பநததலத 
அ�ைாக்க ரஷயா, உக்்ரன, பிரானஸ் �ற்றும் 
மஜர்�ன ஆகிய நாடுகள் ் �ற்மகாள்வது என்பலத 
உள்ைடைக்கியது. ஆனால் அதற்குபபினனர் உக்்ரன 
ராணுவததிற்கும், கிைர்ச்சியாைர்களுக்கும் இலடை்ய 
மீண்டும் ் ்பார் மூண்டு 14,000 ் ்பர் மகால்ைப்பட்டைனர். 
மீண்டும் 2019 ஆம் ஆண்டு ரஷயா, உக்்ரன, 
ஐ்ராபபிய ்பாதுகாபபு �ற்றும் ஒததுலழபபு 
அல�பல்பச் ்சர்நத நாடுகள் (பிரானஸ் �ற்றும் 
மஜர்�னி உள்ளிட்டை நாடுகள் அஙகம் வகிக்கி்து) 
கூடி ்்பச்சுவார்தலத நடைததின. அதில் 2015 ஆம் 
ஆண்டு ஒப்பநததலத முல்யாக அ�ல்்படுதத 
்வண்டும் எனறு வலியுறுததப்பட்டைது. இதுதான 
நார்�ாண்டி ்பாரிஸ் நலடைமுல் எனறு 
அலழக்கப்படுகி்து. இநத ஒப்பநததலதததான 2019 
ஆம் ஆண்டு உக்்ரன அதி்பராக ்தர்வு 
மசய்யப்பட்டை ்வா்ைாடிமிர் மஜமைனஸ்கி 
நலடைமுல்ப்படுதத முனவரவில்லை. குறிப்பாக, 
கிழக்குப ்பகுதியில் ்தர்தல்கலை நடைததவில்லை. 
இநத பினனணியில்தான ்நட்்டைாவிற்கும், 
உக்்ரனுக்கும் அழுததம் மகாடுப்பதற்காக 
ம்பைாரஸில் ்்பார் ்பயிற்சிலய நடைததியதுடைன 
உக்்ரனின மூனறு ்பகுதிகளிலும் ்பலடைகலை ரஷயா 
குவிததது. இலதமயாட்டி்ய ்்பார் ்பதற்்ம் 
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உருவானது.

இநதச்சூழலில் அம�ரிக்கா உக்்ரனுக்கு ஆயுத 
தைவாடைஙகலை ஏற்று�தி மசய்தது. ஜனவரி 31, 2022 
ஐ.நா. ்பாதுகாபபுக் கவுனசிலில் உக்்ரலன 
ஆக்கிரமிக்கும் நடைவடிக்லககளில் ரஷயா 
ஈடு்படைக்கூடைாது என் தீர்�ானதலத மகாண்டுவர 
முயற்சிததது. ் �லும் பிபரவரி 16 ஆம் ் ததியனறு 
ரஷயா, உக்்ரன மீது ் ்பார் மதாடுக்கப ் ்பாகி்து 
எனறு ்ஜா ல்படைன கூறியலதமயாட்டி 
அம�ரிக்காவும், ஐ்ராபபிய ஒனறிய நாடுகளும் 
உக்்ரனிலிருநது தஙகைது தூதரக அலுவைர்கலைத 
திரும்்ப அலழததுக்மகாண்டைது. ்�லும் நாற்கர 
கூட்டைணியில் அஙகம் வகிக்கும் இநதியாவின 
ஆதரலவப ம்பறுவதற்கான முயற்சிலய 
்�ற்மகாண்டைது. அததுடைன ரஷயாவிற்கு எதிராக 
ம்பாருைாதாரத தலடைகலை விதிக்க ்்பாவதாக 
அறிவிததது. ்�லும் இநதிய மவளியு்வுததுல் 
அல�ச்சர் எஸ்.மஜய்சஙகர் ஆறு நாள் ஐ்ராபபிய 
்பயணதலத ்�ற்மகாள்ைவிருநத்்பாது, உக்்ரன 
பிரச்சலனயில் ஆதரவு நிலை எடுப்பதற்கான 
அழுதததலதக் மகாடுததது.

இதற்கு எதிர்விலனயாக ரஷயா, ் நட்்டைா வில் 
உக்்ரலன ் சர்க்க�ாட்்டைாம் என் உததிரவாததலத 
எழுதது மூை�ாக அளிக்கு�ாறும், கிழக்கு ஐ்ராபபிய 
நாடுகளிலிருநது ்நட்்டைா ்பலடைகலைத திரும்்பப 
ம்ப்்வண்டும் எனறும் ் காரியது. ் �லும் மினஸ்க் 
ஒப்பநததலத நலடைமுல்ப்படுதத ் வண்டும் எனறு 
வலியுறுததியது . அததுடைன பிபரவரி �ாதம் ஐ.நா. 
்பாதுகாபபுக் கவுனசிலில் தலைல�த தாஙகுவதற்கான 
வாய்பபு கிலடைததலதமயாட்டி உக்்ரலன 
்நட்்டைாவில் ்சர்க்கக்கூடைாது என்பலத 
வலியுறுததுவதற்காக சி்பபு கூட்டைதலத ரஷயா 
நடைததியது. அதற்குப பினனர் ரஷய மவளியு்வு 
விவகாரஙகளுக்கான துலண அல�ச்சர் மசர்ஜி 
வாஷி்ைாவிச் தலைல�யிைான குழு இநதியாவிற்கு 
வருலகபுரிநது ்பாதுகாபபுக் கவுனசிலில் 
முனனுரில�த தர்வண்டிய விவாதபம்பாருள் 
குறிதது ் ்பச்சுவார்தலத நடைததியது.

அ்த்வலையில் சீனாவுடைன தனது நட்ல்ப 
்�லும் மநருக்க�ாகிக் மகாண்டைது. இதற்காக 
பீஜிஙகில் நலடைம்பற்் குளிர்காை ஒலிம்பிக் துவக்க 
விழாவில் ்பங்கற்் ரஷய அதி்பர் விைாடிமிர் புதின 
சீன அதி்பர் ஜி ஜிங பிங குடைன ்்பச்சுவார்தலத 
நடைததினார். இதற்குப பினனர் மவளியிடைப்பட்டை 
கூட்டைறிக்லகயில் ் நட்்டைா விரிவாக்க முயற்சிகளுக்கு 
கண்டைனம் மதரிவிக்கப்பட்டைது.

இநதப பினனணியில்தான கடைநத ஜனவரி இறுதி 
வாரததில் இநதிய மவளியு்வுததுல் மசய்தி 
மதாடைர்்பாைர் அரிநதம் ்பக்்ஷி, உக்்ரன 
பிரச்சிலனக்கு மதாடைர் ராஜதநதிர ரீதியிைாக 
அல�திப ்்பச்சுவார்தலத நடைததி தீர்வு 
காண்வண்டும் எனறு மதரிவிததார். ்�லும் 
ஜனவரி 31-ம் ்ததியனறு நலடைம்பற்் ஐ.நா. 
்பாதுகாபபுக் கவுனசிலில் ரஷயாவிற்கு எதிரான 
தீர்�ானம் நில்்வற்றுவதற்காக நலடைம்பற்் 
கூட்டைததிலும் இநதியா தனது முநலதய 
நிலை்பாட்லடை வலியுறுததியதுடைன, கிழக்கு உக்்ரன 

பிரச்சலன குறிதது தீர்ப்பதற்கு நார்�ண்டி 
நலடைமுல்கலைத மதாடைர்வண்டும் எனறு ஐ.நா. 
விற்கான இநதியாவின நிரநதரப பிரதிநிதியான 
டி.எஸ்.திருமூர்ததி ் ்பசினார்.

்�லும் பிபரவரி 9 முதல் 12 ஆம் ்ததி வலர 
ஆஸ்தி்ரலிய தலைநகர் ம�ல்்்பார்னில் நலடைம்பற்் 
குவாட் கூட்டைததில் உறுபபு நாடுகலை ரஷயாவிற்கு 
எதிராக அணிதிரட்டும் நடைவடிக்லககளில் 
அம�ரிக்கா ஈடு்பட்டைது. ஆனால் இநதியா இதற்கு 
ஆதரவு மதரிவிக்கவில்லை. என்வ கூட்டைததிற்குப 
பினனர் மவளியிடைப்பட்டை கூட்டைறிக்லகயில் 
உக்்ரன பிரச்சிலன இடைம்ம்ப்வில்லை. ்�லும் 
குவாட் கூட்டைததிற்குப பினனரும், ஆஸ்தி்ரலிய 
மவளியு்வுததுல் அல�ச்சர் �ாரிஸ் ம்பயினுடைன, 
எஸ்.மஜய்சஙகர் நடைததிய ்்பச்சுவார்தலதக்குப 
பினனரும் மசய்தியாைர்கள் கூட்டைம் நலடைம்பற்்து. 
அநத கூட்டைஙகளில் கைநதுமகாண்டை அல�ச்சர் 
குவாட் அல�பபு ரஷயாவிற்கு எதிராக 
உருவாக்கப்பட்டைதல்ை எனறு சூசக�ாகத 
மதரிவிததார். இதற்குப பினன்ர ஐ்ராபபிய 
நாடுகளுக்கு மஜய்சஙகர் சுற்றுப்பயணம் 
்�ற்மகாண்டை நிலையில் உக்்ரன விவகாரததில் 
்நட்்டைா ஆதரவுநிலை எடுக்கு�ாறு ஐ்ராபபிய 
யூனியன இநதியாவிற்கு அழுததம் மகாடுததது. 
ஆனால் இநதியா தூதரகத தலைவர்கலை திரும்்பப 
ம்ப்வில்லை எனறு அறிவிதததுடைன, உக்்ரனில் 
கல்வி ்பயிலும் �ாணவர்கலை நாடு திரும்பு�ாறு 
அறிவுறுததியது.

இலதமயாட்டி, ஐ்ராபபிய நாடுகள், அம�ரிக்கா 
�ற்றும் கனடைா ஆகிய நாடுகள் அஙகம் வகிக்கும் 
மூனிச் ்பாதுகாபபு �ாநாடு நலடைம்பற்்து. உக்்ரன 
பிரச்சிலன குறிதது விவாதிக்கப்பட்டை அநதக் 
கூட்டைததிலும் இநதிய மவளியு்வுததுல் அல�ச்சர் 
உக்்ரன பிரச்சிலன குறிதது ் ்பசவில்லை.

இநநிலையில்தான பிரானஸ் நாட்டு அதி்பர் 
இ�ானு்வல் �ாக்்ரானும், ரஷய அதி்பர் புதினும் 
சநதிதது ்்பசியதன அடிப்பலடையில் மினஸ்க் 
ஒப்பநதம் நலடைமுல்ப்படுததப்படும் எனறு 
பிரானஸ் அதி்பர் அலுவைகம் மசய்தி மவளியிட்டைது. 
ஆனால் அம�ரிக்கா அதற்கு ஒபபுதல் அளிக்காததால் 
இது குறிதத ் ்பச்சுவார்தலதகள் நலடைம்ப்வில்லை. 
்�லும் ரஷயாவின ்காரிக்லகலய ஏற்று கடைநத 
டிசம்்பர் �ாதம் உக்்ரலன ் நட்்டைாவில் ் சர்க்க 
�ாட்்டைாம் என எழுதது மூை�ாக அம�ரிக்கா 
அளிதத வாக்குறுதிலய மதளிவாக அளிக்கு�ாறு 
ரஷயா ்காரியது. ஆனால் அம�ரிக்கா அலத 
நிராகரிததது. இநநிலையில்தான கிழக்கு உக்்ரனில் 
கிைர்ச்சியாைர்களின கட்டுப்பாட்டிலிருநத 
மடைானட்ஸ்க் �ற்றும் லுஹானஸ்க் பிர்தஙகலை 
சுதநதிர நாடுகைாக அஙகீகரிதது ரஷயா அறிவிபல்ப 
மவளியிட்டைது. இநத அறிவிப்பானது ்வறு 
நாடுகளுக்குள் தலையிட்டு அதன எல்லைகலை 
நிர்ணயிப்பமதன் 1945 ஆம் ஆண்டிற்குப பினனர் 
்�ற்மகாள்ைப்பட்டை இரண்டைாவது நடைவடிக்லகயாக 
கருதப்படுகி்து. முனனதாக, 1999 ஆம் ஆண்டில் 
்நட்்டைா ்பலடைகள் மசர்பியாவின மீது தாக்குதல் 
நடைததி மகா்சாவலவ தனிநாடைாக உருவாக்கிய 
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நடைவடிக்லக்ய முதைாவதாகும். அபம்பாழுது 
ரஷயாவும், சீனாவும் ஐ.நா. ்பாதுகாபபுக் கவுனசில் 
ஒபபுதல் இல்ைா�ல் இது்்பான் நடைவடிக்லககளில் 
ஈடு்படுவலத கண்டைனம் மதரிவிததது என்பது 
குறிபபிடைததக்கது. இது சர்வ்தச எல்லை 
விதிமுல்களுக்கு  எதிர ானது ,  உ க் ்ரன 
இல்யாண்ல�க்கும், ஐ.நா.வின மகாள்லகக்கும் 
முரணானது எனறு ஐ.நா. ம்பாதுச் மசயைாைர் 
ஆன்டைா குட்மரஸ் மதரிவிததார். அதற்குப பினனர் 
பிபரவரி 22 ஆம் ்ததியனறு இந்தா-்பசிபிக் 
பிரச்சிலன குறிதது பிரானஸ் நாட்டிலிருநது 
ஐ்ராபபிய ஒனறிய நாடுகளின கூட்டைததில் ் ்பசிய 
இநதிய மவளியு்வுததுல் அல�ச்சர் ரஷய 
ஆக்கிரமிபபு குறிதது எதுவும் ்்பசவில்லை. இலத 
மதாடைர்நது பிபரவரி 23-ஆம் ்ததி அனறு ஐ.நா. 
்பாதுகாபபுக் கவுனசில் கூட்டைததில் ரஷயா 
ஆக்கிரமிபபிற்கு எதிர்பபு மதரிவிப்பதற்காக 
கூட்டைம் நலடைம்பற்்து.

அலததமதாடைர்நது பிபரவரி 24 ஆம் ் ததியனறு 
உக்்ரனுக்குள் ராணுவப ்பலடைகலை அனுப்ப ரஷய 
அதி்பர் உததரவிட்டைார் . அநதப ்்பாலர 
நியாயப்படுததும் வலகயில் “இது ஒரு சி்பபு 
இராணுவ நடைவடிக்லக�ட்டு்�. உக்்ரனில் 
இராணுவ�ய�ாக்கதலதத தடுக்கவும் நாஜித 
தனல�லய நீக்கவும் இநத நடைவடிக்லகலயத மதா
டை ங கி யி ரு க் கி ் ் ா ம் ” எ ன ் ா ர் பு தி ன . 
இலததமதாடைர்நது பிபரவரி 27 ஆம் ்ததியனறு 
ஐ.நா.  ்பாதுகாபபுக் கவுனசிலில் ரஷயா உக்்ரனின 
மீது ்்பார் மதாடுததுள்ைது எனக் குற்்ம்சாட்டி 
கண்டைனம் மதரிவிக்கப்பட்டைதுடைன உடைனடியாக 
ரஷயா உக்்ரனிலிருநது மவளி்ய் ்வண்டும் 
எனறு தீர்�ானம் மகாண்டுவரப்பட்டைது. ஆனால் 
ரஷயா தனது வீட்்டைா அதிகாரதலதப ்பயன்படுததி 
அலத ரததுமசய்தது. ஆனால்ஐ.நா. ம்பாதுச்சல்ப 
அவசர�ாகக் கூடி தீர்�ானதலத நில்்வற்றியது. 
்�லும் ் ்பாரின்்பாது உக்்ரனின ் ஜப்ப்ராரியா 
அணுமின நிலையதலத ரஷியப ்பலடைகள் 
லகப்பற்றிய நிலையில், உக்்ரன அணுமின 
நிலையஙகள் மீது தாக்குதலை நடைததக் கூடைாது என் 
தீர்�ானம் நில்்வற்்ப்பட்டைது. மதாடைர்நது ஐ.நா. 
�னித உரில� கவுனசிலில் உக்்ரனில் ரஷய 
ராணுவம் �னித உரில�கள் மீ்ல் குறிதது 
விசாரிப்பதற்காக சுதநதிர�ான சர்வ்தச விசாரலண 
ஆலணயதலத அல�க்க ்வண்டும் என் 
தீர்�ானமும் நில்்வற்்ப்பட்டைது. இநத மூனறு 
தீர்�ானஙகள் மீதும் நடைததப்பட்டை வாக்மகடுபபிலும் 
இநதியா ்பங்கற்கவில்லை.

இலததமதாடைர்நது, அம�ரிக்க அதி்பர் ்ஜா 
ல்படைன அலழபபின ் ்பரில் குவாட் தலைவர்கள் 
்பங்கற்் கூட்டைம் காமணாளி வாயிைாக 
நலடைம்பற்்து. உக்்ரனில் ரஷயா தனனிச்லசயாக 
நுலழநதது ்்பால் இந்தா-்பசிபிக் பிராநதியததில் 
எநத நடைவடிக்லகலயயும் அனு�திக்கக்கூடைாது. 
உக்்ரனில் ்பாதிக்கப்பட்டைவர்களுக்கான 
�னிதாபி�ான உதவிகலைச் மசய்ய புதிய 
கட்டைல�பல்ப உருவாக்குவது குறிததும் 
விவாதிக்கப்பட்டைது.ஆனால் கூட்டைததிற்கும் 
பினனர் இநதியா தனியாக மவளியிட்டை அறிக்லகயில் 

குவாட் கூட்டைல�ப்பானது இந்தா-்பசிபிக் 
பி ர ா ந தி ய த தி ல்  அ ல � தி ல ய 
உ த தி ர வ ா த ப ்ப டு த து வ த ற் க ா க ் வ 
உ ரு வ ா க் க ப ்ப ட் டை து எ ன ்ப ல த மீ ண் டு ம் 
வலியுறுததியது.

இலததமதாடைர்நது, உக்்ரன பிரச்சிலன குறிதது 
�ததிய அரசுக்கு ஆ்ைாசலன வழஙகுவதற்காக 
அல�க்கப்பட்டை 21 ்்பர் மகாண்டை குழுவின 
கூட்டைம் எஸ்.மஜய்சஙகர் தலைல�யில் புது 
மடைல்லியில் நலடைம்பற்்து. இநதக் கூட்டைததில் 
காஙகிரஸ் கட்சி உள்ளிட்டைஆறு கட்சிகளின 
பிரதிநிதிகள் ்பங்கற்்ார்கள். கூட்டை இறுதியில் 
�ததிய அரசின நிலைப்பாட்டிற்கு ஆதரவு 
மதரிவிக்கப்பட்டைது. ஆனால் காஙகிரஸ் கட்சியின 
�க்கைலவ உறுபபினர் சசி தரூர் உக்்ரன 
விவகாரததில் ஐ.நா. சல்பயில் நலடைம்பற்் 
வாக்மகடுபபில் இநதியா கைநதுமகாள்ைாதலத 
வி�ர்சிததார். �னிஷ திவாரி்யா இதர நாடுகள் 
உக்்ரனிலிருநது தனது குடி�க்கலை ஒரு �ாதததிற்கு 
முனன்ர அலழததுக்மகாண்டைன. ஆனால் இநதியா 
மிகத தா�த�ாக பிபரவரி 15 ஆம் ் ததியனறுதான 
இதற்கான அறிவிபல்ப மவளியிட்டைது எனறு 
மதரிவிததார். ்�லும் �ார்ச்15 ஆம் ்ததியனறு 
உக்்ரன பிரச்சிலனயில் இநதியாவின அணுகுமுல் 
குறிதது இநநிய மவளியு்வுததுல் அல�ச்ச்ர் எஸ்.
மஜய்சஙகர் நாடைாளு�ன்ததில் அளிதத விைக்கதலத 
எதிர்கட்சிகள் ஏற்றுக்மகாண்டைனர்.

்�லும் �ார்ச் 23 அனறு சிரியா, வடைமகாரியா 
�ற்றும் ம்பைாரஸ் நாடுகள் ஆதரவுடைன ஐ.நா. 
்பாதுகாபபுக் கவுனசிலில் ரஷயா மகாண்டுவநத 
தீர்�ானததினமீது நலடைம்பற்் வாக்மகடுபபுகளில் 
இநதியா கைநது மகாள்ைவில்லை. ்�லும் �ார்ச் 
24 ஆம் ் ததியனறு ஐ.நா. ம்பாதுச்சல்பயில் உக்்ரன 
சார்்பாக பிரானஸ் �ற்றும் ம�க்சி்கா நாடுகள் 
மகாண்டுவதத தீர்�ானததின மீதும் நலடைம்பற்் 
வாக்மகடுபபிலும் கைநது மகாள்ைவில்லை. 
அ்த்்பால் மதனனாபபிரிக்கா முனம�ாழிநத 
தீர்�ானததின மீதும் நலடைம்பற்் வாக்மகடுபபில் 
கைநதுமகாள்ைவில்லை.

இநத ஒட்டும�ாதத நிகழ்வுப்்பாக்கில் 
இநதியாவின நிலை்பாடு உணர்ததுவது எனன? 
அம�ரிக்கா குவாட் அல�பல்ப ரஷயாவிற்கு 
எதிராகப ்பயன்படுதத முயற்சிதததற்கு இநதியா 
ஆதரவு அளிக்காதது ஒரு சரியான நிலை்பாடுதான. 
ஆனால் உக்்ரனமீது ்்பார் மதாடுக்கப்பட்டை 
பினனரும் ரஷயாலவக் கண்டிக்கும் ஐ. நா. சல்ப 
தீர்�ானஙகள் மீதான வாக்மகடுபபுகளில் 
கைநதுமகாள்ைவில்லை. �ா்ாக, இநதியப பிரத�ர் 
்�ாடி, ரஷய அதி்பருடைன மதாலை்்பசியில் �ட்டும் 
்்பசி ்்பாலர நிறுதது�ாறு ்கட்டுக்மகாண்டைார்.
இவவா்ாக, இல்யாண்ல� மிக்க ஒரு நாட்டின 
மீது ் ்பார் மதாடுதத ரஷயாலவ கண்டிக்காததுடைன 
நடுநிலைல� வகிப்பதாக ்பா .ஜ .க .  அரசு 
கூறிக்மகாண்டைது. இதன காரண�ாக இநதியா ‘ரஷய 
முகாமிற்குள்’ மசனறுவிட்டைது எனறு உைகநாடுகள் 
வி�ர்சிதது வருவலத நாம் தவம்னறு மசால்ை 
முடியாது. =
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முகநூலில் நான எழுதும் கருததுகலைப ்பை நாடுகளில் உள்ை தமிழர்கள் 
்படிக்கி்ார்கள். ்பை அறிஞர்கள் எனது புைனததில் இ்த கருததுகள் மவளிவரும் 
்்பாது ்பாராட்டுக்கலை அளிதது ஊக்கம் அளிக்கி்ார்கள். தஙகளின சிை 
கருததுக்கலையும் ்பரி�ாறுகி்ார்கள்.

அண்ல�யில் ம்பாருளியியைார் என் ஏட்டில்(Economist) நான எழுதிய சிை 
வரிகள் ்பதிவிற்குப ்பை மவளிநாட்டு சமூக ஊடைகப ்பார்லவயாைர்கள் அளிதத 
வர்வற்ல்ப எண்ணி வியந்தன. சிை மநாடிகளில் கருததுப ்பரி�ாற்்ம் உைகைவில் 
நடைந்தறுகி்து. எததலன சி்பபு! ஊடைகஙகளில் கூடை ஆதிக்க �னப்பானல�, 
ஆணவ ஆசிரியர்ததனம் சனாதனதலத விடைப ்பை �டைஙகு, மகாடிய முல்யில் 
மகாட்டைஙகள் அடிததன! ஆனால் இன்்ா தகவல் மதாழில் நுட்்பப புரட்சி 
இவர்கள் கனனததில் ஓஙகி அல்நது விட்டைதல்ைவா! இநத ஏடுகள் தஙகலைத 
தக்கலவததுக் மகாள்வதற்காக, தஙகளின வணிகததிற்காக சமூகவலைததைஙகளுக்குள் 
இ்ஙகி வநதுவிட்டைன. தகவல் மதாழில்நுட்்பப புரட்சி ஏற்்படுததிய ஜனநாயகம்!

இநத எழுதது, உலர உரில�கலைத தடுக்க இனறு ் கா்ைாச்சும் ்பை இட்ைர்கள் 
்படைாத்பாடு ்பட்டு வருகி்ார்கள். இதற்குத தற்்்பாது ராஜ்பக்ச ஒரு சிறிய 
அலடையாைம். அரசு மசால்லும் ம்பாய்கள் மகாடுங்கால் நடைவடிக்லககள் 
அம்்பைததிற்கு வநது விடுகின்ன. ஏன நீதியின ஒரு ்பக்கம் சார்பு நிலை ,தராசின 
சாய்வு அலசவு கூடை ம்பாது மவளியில் ் ்பசப்படுகின்ன. ம்பரிய 
ம்பாய்கலை எதிர்ப்பதற்கு வலசகள் நில்நத மநறி மூடி 
தாக்குதல்கள் தீர்வாக அல�யக் கூடைாதல்ைவா! என்வ சமூக 
ஊடைகஙகளில் உலர, எழுதது வழியாகக் கருததுகலை 
வழஙகு்வாருக்கு ம்பரும் ம்பாறுபபும், கடைல�யும் உள்ைது. இலதக் 
கருததில் மகாண்்டை எனது ்பதிவுகலை மவளியிடுகி்்ன. சிை 
இதழ்களுக்குக் கட்டுலரகலை அளிதது வருகி்்ன .

‘காக்லகச் சி்கினி்ை’ �ாத ஏடு சி்நத கருததுக்களின கை�ாகப 
்பை ஆண்டுகைாகத தமிழ் ஊடைக உைகில் வைம் வநது 
மகாண்டிருக்கி்து. நண்்பர் ஓவியச் மசம்�ல் �ருது காக்லகச் 
சி்கினி்ை ஏட்டின ஆசிரியர் முதலதயா தஙகலைச் சநதிக்க 
விரும்புகி்ார். நானும் உடைன வருகி்்ன என்ார். நானும் இநத 
ஏட்டிலனத மதாடைர்நது ்படிதது வருகி்்ன. நாம் சநதிப்்பாம் 
என்்ன. இததலகய சூழலில் தான “முற்றுரில� சூதாட்டை 
முதைாளிததுவமும், ்பஙகுச் சநலத ்�ாசடிகளும்” என் எனது 
கட்டுலர இநத இதழில் இடைம் ம்பற்்து.

எனது கட்டுலரலயயும், காக்லகச் சி்கினி்ை தலையஙகதலதயும் 
்படிதது விட்டு இநதிய கம்யூனிஸ்டு கட்சியின முதும்பரும் தலைவர் 
ஐயா நல்ைக்கண்ணு மதாலை்்பசி வழியாகப ்பாராட்டுக்கலைத 
மதரிவிததார் என்ார் ஏட்டின ஆசிரியர் முதலதயா.

98ஆவது அகலவலய ்நாக்கிப ்பயணம் மசய்யும் ஐயா நல்ைக்கண்ணு 
காலையில் எழுநதவுடைன இதழ்கலைப ்படிக்கி்ார். உடைனடியாக இதழின 
ஆசிரியருக்குத தனது கருதலதத மதரிவிக்கி்ார். இலைஞர்க்ை எழுச்சி 
ம்பறுஙகள்!

அறிவுப ்பயிற்சி ம்பறுஙகள்!! கைம் காணுஙகள்!!!

நான இனறும் ்படிக்கி்்ன! என்பதுதா்ன ஐயா நல்ைக்கண்ணு ந�க்கு 
அறிவிக்கும் மசய்தி! இது தான எனது உள்ைதலத மதாட்டை நிகழ்வு!

-ச�ராசிரியர் மு.ொகொதைன்

உள்ளம் த்தொட்ட நி்கழ்வு
எனது 
கட்டு்ை்யயும், 
காக்கச் 
சிறகினிலே 
த்ேயஙக்த்தயும் 
்படி்தது விட்டு 
இந்திய கம்யூனிஸ்டு 
கட்சியின் முது்்பரும் 
த்ேவர ஐயா 
நல்ேககணணு 
்தா்ேல்பசி 
வழியாகப் 
்பாைாட்டுகக்ை்த 
்தரிவி்ததார 
என்றார ஏட்டின் 
ஆசிரியர 
மு்த்தயா.

Printed by H. Dhanasekaran and Owned, published by V. Muthiah and Printed at Sekar Offset Printers, New No. 50 (Old No. 168/1) 
Big Street, Chepauk, Chennai - 600 005 and Published at 17/14, Diwan Rama Road, Purasaivakkam, Chennai - 600 084. Editor: V. Muthiah



67

 இலககியம் தலித்தியம்   மாரகசியம்  தமிழ்ச ்சமூ்க வரலாறு - இயக்கங்கள்

மேராசிரியர் ம�ா. ம�சவன் தனது வாழ்ாளின் �லைசி 
இருேது வருைங�ளில் (1978-1998) தனது ேலைப்பு�ள் மூைம் 
தமிழச் சமூ�த்தில் ேல்மவறு தாக�ங�லை ஏறேடுத்தியுள்ைார்.

தமிழப்மேராசிரியரா�, ோர்கசிய அறிஞரா�, விேர்ச�ரா�, 
எழுத்தாைரா� அவரது ேணி�ள் சிறப்ோனலவ. அவர் தன் 
�ருத்துக�ள் மூைம் சமூ�த்தில் ஏறேடுத்த முயன்ற தாக�ம், 
இக�ாைத் தலைமுலறககு தலையாய மதலவ என்ேதால் 
அவரின் நூல்�ள் ேறறும் �ட்டுலர�லைக 
கீழக�ாணும் தலைப்பு�ளில் மே ோத இறுதியில் 
வவளியிை இருககிமறாம்.

முனைவர் பகா. பக்வன் 
நூல்தாகுப்பு
முன்வவளியீட்டுத் திட்்டம்

மமற்கண்ட நூல்கள் மேலவப்்படுமவோர் அலைம்பசி எண 

89257 06664 இல வேோ்டர்பு வ்கோள்்ளவும்.

மதுோலன் பக்வன்
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