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ஒன்றென்பது 
ஒனறுக்குள் ஒனறெல்ல

அந்தக் குரல்கள் மெல்ல மெல்ல
ஒன்றா்கக் க்கட்கத் ம்தறாடங்கின

நம்முடடய துயரங்்கள் ஒனம்ன
நம்முடடய பிரச்சிடன்கள் ஒனம்ன
நம்முடடய எண்ணங்்கள் ஒனம்ன
நம்முடடய அவெறானங்்கள் ஒனம்ன
நம்முடடய ஏெறாற்ங்்கள் ஒனம்ன
நம்முடடய நம்பிக்ட்க்கள் ஒனம்ன
நம்முடடய இ்தயம் ஒனம்ன

ஒனம்ன்பது
ஒனறுக்குள் ஒன்ல்ல
ஒன்றாமயறாலித்்தல
ஒருங்கிட்ணநதிருத்்தல
ஒவமவறானறும் ஒவமவறான்றா்ககவ
ஒருமித்திருத்்தல
ஒருவடர ஒருவர் உ்ணர்நதிருத்்தல 
எனவறா்க..

அந்தக் குரல்கள் உரத்துக் க்கடகின்ன
ஆம்
ஒன்றா்ககவ...
ஒன்றா்க
ஒன்றா்க
ஒன்றா்ககவ....

கருணாகரன் சிவராசா (இலங்க)
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காக்க கரவா க்ரந்துண்ணும்

இறக்கை: 11 இறகு: 6

திருவள்ளுவராண்டு 2053

ஆனி
ஜூன் 2022

ஆசிரியர்
வி. முத்தையா

9841457503

ப�ாறுப�ாசிரியர்
க. சந்திரசசகரன்

9715146652

ஆசிரியர் குழு
முகிலன்

அமரந்ததைா
கசன்

பதைாடகக கால பெறியாளர்கள்
கி. பி. அரவிந்தைன்
வீர. சந்தைானம்

பெறியாளர்கள்
டிராட்ஸ்கி மருது
க. �ஞசாஙகம்

சக. எம். சேணுசகா�ால்

புலம்ப�யர் ொடுகளுககான
பதைாடர்புககு:

கனடா:
மான்சிங

T. Rajahmansinghe
aharaj34@yahoo.ca

ஐசராப�ா:
க. முகுந்தைன்
K. Mukunthan

kmukunthan@gmail. com

கைாக்கையில் வவளியாகும் 
கை்ை, கைவி்ை மற்றும் 

கைட்டு்ரகைளின் கைருத்துகைள், 
எழுத்ைாளரகைளின் கைருத்ைாகும். 
கைாக்கையின் கைருத்ைாகைாது.

காலம் குரூரமானது:
த�ாழமம தேணுஙகள்! 

ந்தியாவின் முன்்ாள்பிரதமர் ராஜீவ்ாந்தி 
க்ாலைவழக்கில் சிக்கி, 31ஆண்டு்ள் சிலைப்பட்டு, 
நாட்டின் உச்சநீதிமன்ைமம தாமா் முன்வந்து 
விடுவித்திரு க்கும்  ம ்ப ர றிவ ாளன்குறி த் த 
க்சய்தி்ள்தான் இபம்பாது ஊட்ங்ளிலும் 

்சமூ்வலைத்தளங்ளிலும் ம்பசு க்பாருளாகியிருக்கின்ை். 
வாதபபிரதிவாதங்ள் அநா்ரி்மா் க்சாற்ளால் 
நிரம்பிவழிகின்ை்.

அதிலும் வைது்சாரி அரசியல்வாதி்லளவிடவும் 
வைது்சாரிஅரசியல் ்ருத்தாளர்்ள் என்கிை க்பயரில் 
விவாதத்துக்கு வருகிைவர்்ளின் வாதவிவாதங்ள் மிகுந்த 
்ண்ட்த்துக்குரியது. அரசியல் குறித்த கதளிமவா 
்பத்திரில்யாளரின் க்பாறுபபுணர்மவா சிறிதும்இல்ைாமல் 
குழபபுகிை கநறியாளர்்ள் சிைரின் குதர்க்்மா் ம்ள்வி்ள் 
வாதங்லளமய தில்சதிருபபியும் விடுகின்ை்.

மிகுந்த நிதா்முள்ள கநறியாளர்்ளில் சிைர், ‘க்பாதுகவளியில் 
நீங்ள் இப்படிபம்பசுவது ்சரியா?’ என்று ம்ட்டால் ‘தவறுதான். 
அத்ாகைன்்? ’  என்று எதிர்க்ம்ள்வி ம ்ட்டு 
்பார்லவயாளர்்லளயும் சிறுலமப்படுத்துகிைார்்ள். அதிலும் 
அவர்தம் உடல்கமாழியும், ்ண்ணல்சவு்ளும் சூழலை 
க்ாதிபபுக்குள்ளாக்்மவ க்சய்கின்ை்.

‘ம்பரறிவாளன் என்் தியாகியா? நாட்டுக்கு உலழத்த 
உத்தமரா? ்சாதல் நி்ழ்த்தியவரா? ்சட்டத்தின் ்பார்லவயில் 
அவர் இன்னும் குறைவாளிதாம்?’ என்று மத்சத்தின்தந்லத 
ம்ாத்மாலவக் க்ான்ைவர்்ளும் ம்ட்கிைார்்ள். அவலரப 
்பறிக்ாடுத்தவர்்ளும் ம்ட்கிைார்்ள். ்பறிக்ாடுத்தவர்்ளின் 
குரலிைாவது ஒரு தார்மீ்க் ம்ா்பம் இருக்கிைது என்று 
க்ாள்ளைாம். ்சரி. ஆ்ால் க்ாலையாளி்ளின் குரலில் 
ஒலிப்பது அைமல்ை; நஞ்சு ் ைந்த கவறுபபு அரசியல்.

சூதுவாதுநிலைந்த உைகில், ்ள்ளங்்படமறை வயதில் 
சிக்குண்டு சிலைக்குபம்பா் ‘பிள்லள’ ம்பரறிவாளன் 
என்்பதாலும் அந்தப பிள்லள குறைமறைவன் என்்பலதச 
்சட்டத்தின்்பார்லவயில் நிலைநாட்டுவதற்ா் அவரதுதாயார் 
அறபுதம்அம்மாள் ் ாட்டிய தீரமும் தீவிரமும் ம்பரறிவாளனின் 
விடுதலையில் தமிழ்மக்்லளக் க்ாண்டாடமவ 
லவத்திருக்கிைது. ஆ்ால் இந்தக் க்ாண்டாட்டம் 
ராஜீவ்ாந்தியின் க்ாலைக்கு எதிரா்தல்ை; ம்பரறிவாளனின் 
விடு தலை க்கு  ஆத ரவ ா்து  என்்பலத  ம க் ்ள் 
புரிந்துக்ாண்டிருக்கிைார்்ள்.

ஒவகவாரு நாள் விடியும்ம்பாதும் ‘இன்ல்க்கு யார்வீட்டில் 
எழவு?’ என்று ம்ட்டு ்ண்விழிக்கும்ம்பாமத விரல்க்சாடுக்கி 
எழுகிை குரூரஅரசியல் க்சயல்வடிவம் க்பறறுவரும் சூழலில் 
்ச்ாத்த்துக்கு எதிரா் ்சக்தி்ளும் ்சமூ்நீதி்சக்தி்ளும் மிகுந்த 
்வ்த்துடனும் நிதா்த்துடனும்தான் எழுதுகிைார்்ள்; 
ம்பசுகிைார்்ள். இருந்தாலும் அவர்்லளயும் அந்தசசூழல் 
எரிச்சலூட்டி அலதசசுறறிமய ம்ப்சவும் விவாதிக்்வும் 
லவக்கின்ை்.
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அமதம்பாை ஒவகவாரு நாளும் என்் அரசியலைப 
ம்ப்ச மவண்டும் என்்பலத நா்ச்ாரஊட்ங்ளும் 
க ் ா ல ை ்ப ா த ்  அ ர சி ய ல் வ ா தி ் ளு ம் த ா ன் 
தீர்மானிக்கிைார்்ள். நாட்டின் உண்லமயா் ஜ்நாய் 
்சக்தி்ள் இந்தப ம்பரிலரச்சலுக்கு எதிர்க்குரல் 
க்ாடுப்பதிமைமய ்வ்ம் குவித்துக்க்ாண்டு 
ம்பரா்பத்து்லள உருவாக்கிக்க்ாண்டிருக்கும் ்பை முக்கிய 
நி்ழ்வு்லளக் ்ண்டும்்ாணாமமை ்பயணிக்்த் 
கதாடஙகிவிட்டார்்ள்.

‘்ச்ாத்த்துக்கு எதிரா்வும் எளிய மக்்ளுக்கு 
ஆதரவா்வும் க்சயல்்படுகிை அரசு’ என்கிை மதாறைத்லத 
முன்னிறுத்திக்க்ாண்டுள்ள முதைலமச்சர் வீட்டிமைமய 
மவத மந்திரங்ள் ஒலிக்கின்ை். ் ருணாநிதி வீட்டுக்குள் 
பு் முடியாத மவதமந்திரங்ள் ஸடாலினின் நடுவீட்டுக்குள் 
ம்பாய் உட்்ார்ந்து க்ாண்ட். ்ட்சியின் முக்கியப 
க்பாறுபபில் உள்ளவர்்ளும்கூட மதஅலடயாளங்லள 
முன்னிறுத்திக் ்ாட்டுகிைார்்ள். ்பை அலமச்சர்்ள் 
அப்படிமய ்பக்திப ்பழங்ளா் மாறிவிட்டார்்ள். 
அதிலும் இந்து்சமய அைநிலையத்துலை அலமச்சர் 
அதிமைமய ்லரந்துவிட்டார் . ்ச்ாதனி்ளின் 
ம்மும்க்சயலும் புண்்படாமலும் புழுதி்படாமலும் 
்பார்த்துக்க்ாள்வதில் மிகுந்த ்சமர்த்தரா் வளர்ந்து 
வருகிைார். இகதல்ைாம் ்ட்சியின் க்ாள்ல்்ளுக்கு 
ஆ்பத்தா்லவ; எதிர்விலளவு்லள ஏற்படுத்தக்கூடியலவ. 
தவறி்ால் ‘திராவிட மாடல்’ ஆட்சி என்று க்சால்லிக் 
க்ாண்டிருப்பதறகுப க்பாருளில்ைாமல் ம்பாய்விடும்.

எ்மவ, இந்தக் ்ட்சியும் இந்தக் ்ட்சியின் தீவிர 
க்ாள்ல்ப ்பறைாளர்்ளும் ஆட்சியும் ஆட்சிப 
க்பாறுபபிலுள்ள அலமச்சர்்ளும், மிகுந்த ் வ்த்துடன் 
க்சயல்்படமவண்டும் என்்பலத க்சால்ைத்தான் 
மவண்டியிருக்கிைது. எதிராளி்ள் ‘திராவிடம்’ என்று 
குறிலவத்துத் தாக்குவது அதிமு்லவமயா அல்ைது 
திமு்வுக்கு முந்லதய திராவிடத்லதமயா அல்ை. 
க்ாஞ்்சநஞ்்ச திராவிட சித்தாந்த அலடயாளத்மதாடு 
இருக்கும் திமு்லவத்தான். திமு்வி்ரால் மட்டுமம 
திமு்லவ ஆட்சிக்குக் க்ாண்டு வந்துவிட முடியாது. 
மக்்ளும் அந்த மக்்ள் ்சக்திலயத் திரட்டுவதில் ஒவகவாரு 
மதாழலம ்சக்தியும் ்ாட்டிய உலழபபும் உறுதியும் 
விலைமதிபபிட முடியாதலவ. எ்மவ, இந்த மநரத்தில் 
்பல்யாளி்ள் யார்? எதிராளி்ள் யார்? துமராகி்ள் யார்? 
என்்பலத அலடயாளம் ்ண்டுக்ாள்கிை கதளிவும் 
்பார்லவயும் இருக்்மவண்டும். ஆட்சியும் அதி்ாரமும் 
ல்க்கு வந்துவிட்டபிைகு நட்புமுரண் எது? ்பல்முரண் 
எது? என்்பலதப பிரித்துப்பார்க்கிை ்பக்குவமும் 
அரசியல்நிதா்மும் மவண்டும்.

தவலைத் தவகைன்றும் ்சரிலயச ்சரிகயன்றும் 
குட்டிக்்ாட்டுகிை, சுட்டிக்்ாட்டுகிை மதாழலம்சக்தி்லள 
மிகுந்த அரசியல்புரிதமைாடும் ்பரந்த க்ாள்ல்த் 
கதளிமவாடும் அணு்மவண்டும். ்சட்டம் தன் ் டலமலயச 
க்சய்யும் என்்பது்சரி. ஆ்ால் ் டலம என்்பது ்சட்டத்தால் 
மட்டுமம அணுகுவதல்ை.

மதாழலம்சக்தி்ள் அரசியலிலும் இருக்கிைார்்ள்; 
அரசியலுக்கு கவளிமயயும் இருக்கிைார்்ள். அவர்்லளத் 
தள்ளிலவத்துப ்பார்க்்ாதீர்்ள் ,  தனித்துவிட 
முயறசிக்்ாதீர்்ள்.

மதாழலம ம்பணுங்ள்; நாம் வாழும் ் ாைம் குரூரமா்து.
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கட்டுரை

இரா.ம�ாகனராஜன
mohanrajan.r@gmail.com

அறபுதம் அம்மாள், ம்பரறிவாளனின் முதுகில் 
இரண்டு சிைகு்லளப க்பாருத்துகிைார். ம்பரறிவாளன் 
இபம்பாது வா்த்தில் ்பைக்கும் கூண்டுப 
்பைலவகயான்றின் மு்த்லதக் க்ாண்டவரா் 
இருக்கிைார். சிைகு க்பாருத்திய அந்த அம்மாள் 
மு்த்தில் கூண்லடத்திைந்து ்பைலவலய விடுவித்த 
பிர்பஞ்்ச மகிழ்சசி. வா்த்லதப ்பைலவக்குச 
க்சாந்தமாக்கிவிட்ட ம்பரன்பின் ம்பருவல். 
விடுதலை குறித்த முழுலமயா் க்பாருள் 
உணர்ந்தவர்்ளுக்ம் ்பைத்தலின் ம்பருண்லம 
குறித்துப ம்ப்ச முடியும். க்ாண்டாட முடியும்.

ஹாசிப்ான் வலரந்த ஓவியம் ஒன்று ்சமூ் 
வலைத்தளங்ளில் வைம் வருகிைது. அந்த ஓவியம் 
அப்படித்தான் இருக்கிைது. ம்பசுகிைது.

அம்மாக்்ளில் அறபுதம், அபூர்வம் என்ை 
க்சாற்ளும், க்பயரும், க்பாருளும் எத்தல்ப 
ம்பருக்கு க்பாருந்திவரும்?.அறபுதம் அம்மாள். 
்சாவுக்ம் ்சாவுமணி அடித்திருக்கிைார். பிலழயா்த் 
தீர்பல்ப மாறறி எழுத லவத்திருக்கிைார். ம்ல் 
மரணத்திடமிருந்து மீட்டதன் வழி மீண்டும் த்து 
ம்ல்ப க்பறகைடுத்திருக்கிைார். ஆமாம், 

 ‘அற்பு�ம்’அம்மா!

ம்பரறிவாளனுக்கும் இது இரண்டாவது பிைபபு.

எத்தல் எத்தல் மன்ைாட்டுக் ்டிதங்ள். 
மனுக்்ள். மவண்டும்ாள்்ள் அறிவுறுத்தல்்ள். 
நில்வூட்டல்்ள் ம்ல்ச சுமந்தக் ்ரங்ளில் 
்ாகிதங்லளயும் ்ண்ணீலரயும் ஒரும்சரச 
சுமந்தலைந்தார்.

எத்தல்கயத்தல் மன்ைங்ளின் ்படி்லள 
உறுதியுடன் ்டந்து க்சன்ைது அவரது ்ால்்ள்.
எத்தல் எத்தல் மாளில்்லள இலரஞ்சி 
நின்ைது அவரது ்ரங்ள். எத்தல் ்ட்சி்ள், 
தலைவர்்ள், இயக்்ங்ள் பின்்ால் நடந்தும் 
ஓடியும் தவித்துக்கிடந்தது அவரது இதயம்.

குறைவாளி்ளா்மவ ்பார்த்துப ்பழகிய அதி்ார 
அலமபபு்ளுக்கு அவரது கமாழியும், ம்பாராட்டமும் 
புரியத்தானில்லை.

தன்க்ஞ்சும் க்பறைவயிறுமறிய தன் ம்ன் 
குறைமறைவன் என்று உறுதியா் நம்பி்ார்.

குறைவாளியின் தாய்  என்று எளிதில் 
சுமத்திவிடப்பட்ட க்சால். ஆ்ால் ்சட்டத்தின் 
முன்னும் நீதியின் முன்னும் உறுதிப்படுத்தும் 

ஓவியம்: ஹாசிப்ான்
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மலையளவு க்பாறுபபு 70 வயதா் அந்த தாயின் 
மு து ல ம யி ன்  மீ து  ் ற ்ப ா ல ை க ய ் 
தூக்கிலவக்்ப்பட்டது.

1991 மம 21 ஆம் தி்தி முன்்ாளயப ்பாரதப 
பிரதமர் ராஜீவ ்ாந்தி தமிழ் மண்ணில், 
திருக்பரும்புதூரில் லவத்துப ்படுக்ாலைச 
க்சய்யப்பட்டிருந்தார் .  ்படுக்ாலைக்குக் 
்ாரணமா்வர்்ள், கதாடர்பிலிருந்மதார் 
யாகதாருவரும் தமிழகரன்ை்பார்லவயிலும், 
்பாலதயிலும் ் ாவல் மறறும் புை்ாய்வு அலமபபு்ள் 
மதடுதல் நடத்திக் க்ாண்டிருந்த்.

்லர ஒதுஙகியிருந்த ஈழத் தமிழர் கதாடஙகித் 
தமிழ்த்தமிழர் வலர ராஜீவ க்ாலையில் 
ஐயத்துடன் ்பார்க்்ப்பட்ட்ர். தமிழீழப 
ம்பாராட்டத்தில் இ் உணர்வும், ஈல் உணர்வும் 
க்ாண்டவர்்ளில் க்பரியாரியத் கதாண்டர்்ள் 
முன்வரில்சயில் இருந்த்ர். ராஜீவ க்ாலையில் 
புலி்ளும், அவர்்ளுக்கு உதவும் கதாடர்பில் 
க்பரியாரியரும் இருந்தலமயால், க்பரியாரியலரத் 
மதடி ல்து க்சய்யத்கதாடஙகி ம்பரறிவாளனிடம் 
வந்து நின்ைது புை்ாய்வுப புலி.

1991 ஜுன் திங்ள் 11ஆம் தி்தி ராஜீவ 
க்ாலைக்குள்ளா்திலிருந்து ்சரியா் 22 ஆம் 
நாளில் புை்ாய்வுப ்பார்லவ க்பரியார் திடல் மீது 
விழவும் ம்பரறிவாளன் மதடப்படும் ந்பராகிைார்.

்ாவல் அலமபபு்ள் மதடக் குறித்த அமத நாளில் 
ம்பரறிவாளல் மல்லில் இல்ைத்துக்கு உட்டியா் 
அனுபபி லவக்கின்ை்ர் அவரது க்பறமைாரா் 
குயில்தா்சனும் அறபுதம் அம்மாளும். அன்று 
கதாடஙகிய அவரது ம்ல் மீட்கும் ம்பாராட்டம் 
அவரது விடுதலைவலர ஓயவில்லை. அந்தத் 
தமிழ்த்தாயின் கநஞ்சுரத்லத ் ண்டு சிலைக் ் ம்பி்ள் 
கநகிழ்ந்த். மரணக் க்ாட்டடித் தூக்குக் ்யிறு 
இறறு விழுந்தது.

 ம்ன் உயிருக்்ா் ஒருல்யில் வறைா அன்ல்பயும், 
பிறிகதாரு ல்யில் ம்சார்வலடயா நம்பிக்ல்லயயும் 
ஏந்திக் க்ாண்டு நாட்டின் குறுக்குமறுக்குமா் 
நீதியின் வா்சல் ்தவு்லளத் தட்டிக் க்ாண்மட 
இ ரு ந் த ா ர் .  அ வ ர து  அ ழு  ் ண் ணீ ர் 
ம்ச்ரிக்்ப்பட்டிருக்குமா்ால் தமிழ்ம் ஒரு 
உயிர்த்ததும்பும் ஜீவநதிலயக் ்ண்டிருக்கும். 
்ல்ைலையில் உைஙகிக் க்ாண்டிருந்த இந்திய 
நீ தியின்  ்ண்்லள  அவ ரது  ்ண்ணீர் 
உயிர்பபித்திருக்கிைது. திைந்து லவத்திருக்கிைது.

பு ல ் ல வ  க ம ய் ய ா க் கி ய 
அதி்ாரவர்க்்த்திறக்திரா் கமய் என்்பது கமய் 
மட்டுமம என்று ஆழப்பதியலவத்தார் அறபுதகமன்ை 
தாய்.

தன் ம்ன் என்றில்ைாமல் தூக்குத் தண்டல்மய 
கூடாகதன்ை க்பருந்திரள் ம்பாராட்டங்ளுடனும்,
முன்க்டுபபு்ளுடனும் தன்ல்யும் இலணத்துக் 
க்ாண்டார். நான்கும்பர் க்ாண்ட ம்பாராட்டமா, 
நாைாயிரம் ம்பர் க்ாண்ட ஆர்ப்பாட்டமா 
அஙக்ல்ைாம் முழக்்ங்ளிலடமய அந்தத் தாயின் 
கவங்ைக்குரல் தழும்பி ஒலிக்கும்.

தூக்குத்தண்டல் எதிர்பபு, தமிழி்விடுதலை, 

க்பரியாரியக் ்ருத்தாளர் மமலட, இந்தியச 
்சட்டங்ள், தீர்பபு்ள் நீதி வழஙகு முலை்ள் 
குறித்தப ்பார்லவ, அை்சல்்ள், மறுக்்ப்பட்ட நீதி, 
புல்யப்பட்ட வழக்கு்ள் எ் ்பைப்பை 
மன்ைங்ளின் மமலட்ளில் அறபுதம் அம்மாள் 
தான் அடக்கிக் க்ாண்டிருந்த ்ண்ணீருடனும் 
உறுதி நிலைந்த குரலுடனும் நீதிலயத் மதடிச 
க்சல்லும் தாய்லமயின் தவிபபுடனும் இவவுைகுக்கு 
மவண்டும்ாள் விடுப்பவரா ,் நீதியின் ம்ச்சான்லை 
உலுக்கு்பவரா் இருப்பார்.

கவறறுப ்பார்லவயாளரா் அல்ைாமல் 
முல்மு்த்து நிற்பவரா்மவ இருந்து வந்துள்ளார்.

தமிழ்த்தின் மூன்று முதல்வர்்லளயும் ்பல்மவறு 
்சமயங்ளில் அவர்்ள் ஆட்சியிலிருந்த ் ாைங்ளில் 
மநரில் ்சந்தித்து ம்பரறிவாளன் விடுதலை அல்ைது 
தண்டல்க் குலைபபு அல்ைது ம்பரறிவாளன் உடல் 
நிலைக் குறித்மதா த்து ம்ாரிக்ல்்்லளச 
்சமர்பபிப்பவரா் இருந்தார்.

 இறுதியா் இன்லைய முதல்வர் மு.் .ஸடாலில்ச 
்சந்தித்து, ம்பரறிவாளனுக்கு ஏற்பட்டிருந்தச 
சிறுநீர்த் கதாறறு ் ாரணமா் அவலர ்பமராலில் 
விடுவதறகு மவண்டும்ாள் லவத்துக் ் ாத்திருந்தார். 
அந்த மநரத்தில்தான் கதாடர்சசியா் ்பமரால் 
கிலடத்தது அவருக்கு. உங்ள் உணர்வு்லளப 
புரிந்திருக்கிமைன் என்று முதல்வர் க்சான்்தும், 
க்சய்ததுமம அந்தத் தாய்க்குக் கிலடத்தப க்பரும் 
்பரிசு.

எ்து தாய்க்்ா்மவ விடுதலைலய விரும்புகிமைன் 
என்று முன்க்பாருமுலை ம்பரறிவாளன் க்சான்்து 
நிலைந்தப க்பாருளுலடயது.

மஜாைார்ம்பட்லட அரசுப ்பள்ளியில் ்படித்த 
ம்பரறிவாளன் ்பத்தாம் வகுபபுப க்பாதுத் மதர்வில் 
்பள்ளியிமைமய இரண்டாவதா் வந்தார். மின்்ணு 
த்வல் கதாடர்பியலில் ்பட்டயப ்படிபல்ப முடித்த 
அவர் சிலைக்கூடத்திலும் கதாடர்ந்து ்படிப்பதறகு 
அறபுதம் அம்மாளின் ஊக்்ம் முக்கியமா்தா் 
இருந்தது. த்து ம்ன் சிலைக் க்ாட்டடியில் ்ச் 
ல்தி்ளுக்கு ் ல்வி ் றபிப்பலத நிலைந்த ம்துடன் 
வரமவற்பவரா் இருந்தார்.

த்து ம்ல் சிலை வாழ்விலிருந்து மீட்் 
முயலும் தாய் அறபுதம் அம்மாள்தாம் கமய்யா் 
தனிலமசசிலையில் வாடு்பவரா் இருந்தார். ம்்றை 
வீட்டின் துயரம் தனிலமச சிலைதாம். அண்ணா 
நூறைாண்லட ஒட்டித் த்து விடுலை குறித்த 
மவண்டும்ாள் ஒன்லை அன்லைய முதல்வர் 
்ருணாதிக்கு எழுதியம்பாதும் ்சலிக்்ாதுப ம்பாராடும் 
த்து க்பறமைார் குறிப்பா்த் த்து தாயாரின் 
முதுலம தரும் அச்சம் ம்லதபபிழிவதா்க் 
குறிபபிட்டார்.

த ாய்க்கும் அந்தத் தல்யனுக்குமா் 
ம்பரன்ல்பயும் உைலவயும் சிலைச சுவர்்ளாலும் 
கூடத் தடுத்துவிட முடியவில்லை.

ம்பரறிவாளன் என்ைால் அறபுதம் அம்மாள். 
அறபுதம் அம்மாள் என்ைால் ம்பரறிவாளன் என்று 
பிரித்தறியா நில்வு்ள் நமது ம்தில் எழமவ 
க்சய்யும்.
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காக்கச் சிறகினிலே ஆசிரியர் வி.முத்தையாவுககு 

பெரியார் சுயமரியாதைதைடி விருது

காக்கச் சிறகினிலே இதழின் தனித்துவத்்தயும் தமிழ்நிேத்தில் அது ஆற்றிவரும் 
சமூகப் பஙகளிப்்பயும் பாராட்டி ஆசிரியர் வி.முத்்தயா அவர்களுககு 
தமிழ்்ாடு க்ே இேககியப் பபருமன்றத்தின் பசங்க ் கரப் லபர்வ 

‘பபரியார் சுயமரியா்தத்தடி விருது’ வழஙகிச் சிறப்பித்துள்ளது.

அறிவின் விடுதலைக்்ா்ப ம்பசும், க்சயற்படும் 
இடங்ளுக்கு ஓமடாடிச க்சல்லும் தாய் அவர். 
தூக்குத் தண்டல்க்கு எதிரா் முழஙகும் மம்ாள் 
உச்சநீதிமன்ை நீதி்பதி வீ.ஆர். கிருஷணய்யர் 
ம்பரறிவாளன் ்பறறிப ம்பசுவாமைா இல்லிமயா,அறபுதம் 
அம்மாள் ்பறறி தவைாது குறிபபிடுவார் . 
ம்பாராட்டமும் ் ண்ணீருமா் உறுதியா் அவரது 
க்சயற்பாடு தன்ல் ம்முரு்ச க்சய்வதா் 
குறிபபிடுகிைார் . இலணய இதழா் அருஞ்க்சால் 
தளத்தில் அண்லமக் ் ட்டுலர ஒன்றிலும் அறபுதம் 
அம்மாள் ்பறறி மம்ாள் உயர்நீதிமன்ை நீதி்பதி 
ம்.்சந்துருவும் இப்படிமய நில்வுகூர்கிைார்.

த்து ம்ன் ்பல்மவறு ்சந்தர்ப்பங்ளில் எழுதிய 
முல ை யீட்டு க்  ் டி த ங ்லள த்  ‘ தூ க் கு க் 
க்ாட்டடியிலிருந்து ஒரு முலையீட்டு மடல்’ என்று 
நூைா்த் கதாகுத்து அலதப ்பதிபபித்து 
கவளியிட்டதுடன் ஊர் ஊரா்ச க்சன்று 
கவளியிட்டு தாமம மநரில் விநிமயாகித்தார். 
க்சன்ல்ப புத்த்க் ்ாட்சியில் ம்பரறிவாளன் 
கதாடர்்பா் நூல்்ள் உள்ளிட்ட உை் விடுதலைக் 
குறித்தா் நூல்்லளக் ் ாட்சிப்படுத்தியிருந்தார்.

ம்பரறிவாளல்த் தாம் விடுவிபம்பன் என்று 
கஜயைலிதா அறபுதம் அம்மாளுக்கு உறுதி 
அளித்தார். கூபபியக் ்ரஙளுடன் ்ண்்ளில் நீர் 
தளும்்ப நிறகும் அவரதுக் ்ரங்லள முதல்வர் 
கஜயைலிதா ஆறுதலுடன் ்பறறி நின்ை ்ாட்சி 
மானுடம் மைக்்ாது.

திலரயிலும், திலரக்கு கவளியிலும் தாய் ்பறறிய 
மில்யா் மர்பா் விதந்மதாதலுக்கு நடுவில் 

அறபுதம் அம்மாள் ம்பான்ைத் தாய்மாரின் கமய்யா் 
ஓ ய ா ப  ்ப ா ்ச ப ம்ப ா ர ா ட் ட ம்  நீ தி யி ன் 
்தவு்லளத்திைக்்ச க்சய்யும் என்்பலத 
க்சய்துக்்ாட்டியிருக்கிைது.

ஆழ்ந்து வாசிக்கும், எழுதும் ்பழக்்முலடய 
ம்பரறிவாளன், விடுதலையா்ப பிைகு க்சய்தியாளர் 
்சந்திபபில் த்து தாலய மார்க்சிம் ் ார்க்கியின் தாய் 
நாவலில் வரும் ்பாகவல்லின் தாய்க்கு ஒபபிட்டுப 
ம்பசி்ார். த்து 19 வயதில் சிலை க்சன்ைம்பாதும் 
அதறகுப பிைகுமா் ்பல்மவறு ்ாைக்்ட்ங்ளில் 
நான்கு முலை அந்த நாவலை வாசித்ததா்க் 
குறிபபிட்டார். புரட்சியாளர்்ளின் தாயா் 
ம ா க் சி ம்  ் ா ர் க் கி யி ன்  த ா ய்  ந ா வ ல் 
ம்பாராட்டக்்ாரர்்ளின் மலைநூல் என்மை 
க்சால்ைைாம். அறிவு க்சால்கிைார்.

“ஒவகவாரு ்ாைக் ்ட்டத்திலும் ஒவகவாரு 
உணர்லவத் தந்த அந்த நாவலின் தாய் ம்பாை. எ்து 
விடுதலைக்்ா்்ப ம்பாராடிய என் தாயின் தியா்ம், 
ம்பாராட்டம் மி்ப க்பரியது!” என்ைார்.

அறிவு மி்ச்சரியா்த்தான் த்து தாய் ்பறறி 
க்சால்லியிருக்கிைார்.

முடியாட்சிக்கு எதிரா்ப புரட்சியில் கதாழிைாளி 
வர்க்்ப ம்பாராளி்ளுடன் நின்று ் றறும், க்பறறும், 
இலணந்தும் ம்பாராடிய மார்க்சிம் ்ார்க்கியின் 
தமிழ் வடிவின் தாய் அறபுதம் அம்மாள் என்ைால் 
்ார்க்கிக்கு மட்டுமல்ை அறபுதம் அம்மாலளப 
க்பறை தமிழ்நிைத்துக்கும் க்பரும்ம்பறுதான்.!

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

ஜூ
ன் 

20
22

8

கட்டுரை

பி.ஏ. காதர்

இ ைஙல் சுதந்திரம் க்பறைபின்்ர் நாடு ்பல்மவறு 
ம்பாராட்டங்லளக் ்ண்டிருக்கிைது. அவறறில் மூன்று ம்த்தா் 
்சாத்வீ் மக்்ள் ம்பாராட்டங்ளும், மக்்ள் விடுதலை இயக்்த்தின் 
தலைலமயில் நடந்த இரண்டு ஆயுதம் ஏந்திய கிளர்சசி்ளும் தமிழ் 
மக்்ள் மத்தியில் கவடித்த விடுதலைப ம்பாராட்டம் நீண்ட ்ாை 
ஆயுதப ம்பாரட்டமா் நீடித்ததும் இவறறுள் முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தலவ.

ஆயுதப் ம�ாராட்ட�ா? சாத்வீகப் ம�ாராட்ட�ா?

இன்று அரசியல் வட்டாரத்திலும் அறிவுஜீவி்ள் மத்தியிலும் 
ஆயுதப ம்பாராட்டமா ்சாத்வீ்ப ம்பாராட்டமா எது உண்லமயா் 
ம்பாராட்டம் என்ை வாதம் மமமைாஙகி இருக்கிைது. உைகில் 
நலடக்பறை ்பை ஆயுதப ம்பாராட்டங்ள் கூட மதாற்டிக்்ப்பட்டுள்ள .் 
அமத ்சமயம் எல்ைா ்சாத்வீ்ப ம்பாராட்டங்ளும் கவறறி 
க்பறுவதுமில்லை. ஆயுதப ம்பாராட்டத்தின் மூைம் சுதந்திரம் க்பறை 
்பை மக்்ளும் நாடு்ளும் கூட மீண்டும் ஏ்ாதி்பத்தியத்தின் பிடிக்குள் 
சிக்குண்டு கிடப்பலதக் ் ாணைாம். இதறகு ஆபிரிக்்ாவில் நிலையமவ 
உதாரணங்ள் உண்டு. மறுபுைத்தில் இதுவலர ஒரு ்சமூ் மாறை 
புரட்சிகூட ்சாத்வீ்ப ம்பாராட்டத்தால் ்சாத்தியமா்தில்லை 
என்ைாலும் கூட அதன் முறம்பாக்குப ்பாத்திரத்லதக் குலைத்து 
மதிபபிட முடியாது. ்சாத்வீ் வழியில் ்பை நாடு்ளில் ்பை ஜ்நாய் 
உரிலம்லள கவன்கைடுத்திருக்கிைார்்ள். உதாரணத்துக்கு மம தி்ப 
ம்பாராட்டம் இதறகு நல்ைமதார் உதாரணம்.

இன்லைய டிஜிட்டல் யு்த்தில் ்சாத்வீ்மா் முலையில் ஜ்நாய்க் 
ம்ாரிக்ல்்லள முன்லவத்து மக்்ள் நடத்துகின்ை ம்பாராட்டங்ள் 
முக்கிய ்பாத்திரம் வகிக்கின்ை். நான் நடத்திய நீண்ட ஆய்வின் 
அடிப்பலடயில் இது கதாடர்்பா் பின்வரும் முடிவு்ளுக்கு 
வந்துள்மளன்:

1. ்ாைத்துக்குக் ்ாைம் ம்பாராட்ட வடிவம் மவறு்பட்டிருக்கிைது. 
60- 70்ளில் ஆயுத ம்பாராட்டம் முதன்லம க்பறறிருந்தது. 90்ளின் 
பின்்ர் குறிப்பா் டிஜிட்டல் யு்த்தில் ்சாத்வீ் ம்பாராட்டங்ள் 
முக்கிய இடத்லத வகிக்கின்ை்.

2. ஆயுதப ம்பாராட்டமின்றி ்சமூ்ப புரட்சி்ள் எலவயும் 
கவறறிக்பறைதா் வரைா று கிலடயாது.

இேங்கயில் ந்ைபெறும்  ‘லகாததைா லொ வீட்டுககு!’

இரண்ாவது 
சு�ந்திரப் தோராட்ம்

பிரிததைானியர் இேங்க்ய 
ஆட்சி பெயதைலொது உருவான 
மதை மறுமேர்ச்சி இயககம், 

மதுவிேககு இயககம்,இைதுொரி 
இயககம் லொனற்வ நைததிய 
லொராட்ைஙகள் வரோற்றில் 
எனறும் லொராட்ைஙகளாகலவ 

ம்றயாதை மககள் 
லொராட்ைஙகளாகலவ இனறும் 
நி்னவுகூரபெடுகினறன. 
அவற்்ற ஆராயவது 

இககட்டு்ரயின லநாககமல்ே. 
இேங்க சுதைந்திரம் பெற்ற 
பினனர் பவடிததை ஏ்னய 
மககள் லொராட்ைததுககும் 

‘லகாததைா லொ வீட்டுககு!’ எனற 
முழககதலதைாடு தைற்லொது 

ந்ைபெறும் லொராட்ைததுககும் 
இ்ையிோன 

லவறுொடுக்ளயும் இதைன 
முககியததுவத்தையும் எமது 
கை்மக்ளயும் பதைாட்டுக 

காட்டுவலதை இதைன 
லநாககமாகும்.
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3. ஒரு நாடு இன்க்ாரு நாட்லட ஆக்கிரமிக்கும் 
ம்பாது ஆக்கிரமிக்்ப்பட்ட நாடு்ளுக்கு ஆயுத 
ம்பாராட்டத்தால் தம்லம மீட்கும் உரிலம உண்டு.

4. விடுதலைப ம்பாராட்டங்ள் க்பரும்்பாலும் 
(அல்த்தும் அல்ை) ஆயுத ம்பாராட்டங்ளா்மவ 
இருந்துள்ள்.

5. இந்த மூன்று ்சந்தர்ப்பங்லளத் தவிர்ந்த ஏல்ய 
நிலைலம்ளில் இன்லைய ்ாை்ட்டத்தில் 
ஜ்நாய்த்துக்்ா் சீர்திருத்த ம்பாராட்டங்ள் 
்சாத்வீ் வடிலவ எடுப்பதில் ்பை அனுகூைங்ள் 
உள்ள். அலவயாவ்:

 �  அவறலை ஆயுத முல்யில் நசுக்குவதல் 
ஆட்சியாளர்்ளால் நியாயப்படுத்துவது 
்டி்ம்.

 �  ்சமூ் மாறைத்துக்்ா் ம்பாராட்டங்ள் 
தவிர்ந்த ஏல்ய சீர்திருத்தங்ளுக்்ா் 
ம்பாராட்டங்ளில் அநாவசிய இழபபு்லளத் 
தவிர்க்்ைாம்.

 �  ்சாத்வீ் வழியில் கமல்ை கமல்ைமவனும் 
க்பைப்படும் கவறறி்ள் நீண்ட்ாைம் 
நிலைக்கின்ை்.

இலங்கயில் இதுவ்ர இ்டம்�ற்ற �ாரிய �ககள் 
ம�ாராட்டஙகள்

இைஙல்யில் எஙம்ா ஒரு மூலையிைாவது எமதா 
ஒரு மக்்ள் ம்பாராட்டம் தி்மும் நடந்தவண்ணமம 
உள்ளது. எண்ணிக்ல்யில் சிறு்பான்லம மக்்ள் 
த ங ்ள்  பி ர த் தி ம ய ்  பி ர ச சில்க் ் ா ் 
ம்பாராடுகிைார்்ள். கதாழிைாளர்்ளும் மீ்வர்்ளும் 
விவ்சாயி்ளும் மாணவர்்ளும் ஆசிரியர்்ளும், 
தலித்்ளும் தத்தமது ம்ாரிக்ல்்லள முன்லவத்துப 
ம்பாராடுகிைார்்ள். இதல்த் தவிர சுறைாடல் 
்பாது்ாபபு, க்பண்ணுரிலம, மனித உரிலம, ்பாலுைவு 
்சமத்துவம்,, மிரு்வலதக்க்திரா் இயக்்ம் 

ம்பான்ைலவ நவீ் வடிவங்ளா் உருவாகியுள்ள்.

இவறறுள் 1980இல் மஜ ஆர் ஆட்சியில் க்பாது 
ம வ ல ை  நி று த் த ம்  மு றி ய டி க் ் ப ்ப ட் டு 
மவலைநிறுத்தத்தில் ஈடு்பட்மடார் மவலை நீக்்ம் 
க்சய்யப்பட்ட அநீதி மைக்்க் கூடியதல்ை. 
தைவாக்்லை ்பகுதி மலைய் மக்்ள் நிை 
அ்ப்ரிபபுக்கு எதிரா் நடத்திய ம்பாராட்டத்தின் 
ம்பாது 11.05.1977 ம் தி்தி க்பாலி்சாரின் துப்பாக்கி 
சூட்டுக்கு ்பலியாகி சிவனு கைசசுமணன் வீரமரணம் 
எய்திய நி்ழ்சசி இன்றும் மலைய்த்தில் 
வருடம்மதாறும் நில்வு கூரப்படுகிைது. 2012இல் 
்பல்்லைக்்ழ் ஆசிரியர் ்சங்ம் முன்க்டுத்த 100 
நாள் ம்பாராட்டமும், 2021 அக்மடா்பர் மாதம் 
ஆசிரியர்்ளும் ்பாட்சாலை அதி்பர்்ளும் நடத்தி 
கவறைக்பறை பிரமாண்டமா் மவலைநிறுத்தமும் 
முக்கியமா்லவ.

எனினும் இைஙல்யில் இலவ அல்த்லதயும் 
விட மூன்று மக்்ள் ம்பாராட்டங்ள் முக்கியத்துவம் 
க்பறுகின்ை்.

முதைாவதா் மலைய் தமிழ் மக்்ளின் 
வாக்குரிலமலயயும் பிரஜவுரிலமலயயும் ்பறித்த 
்சட்டங்ளுக்கு எதிரா் 1952 ஏபரல் 28ம் தி்தி 
கதாடக்்ம் 143 நாட்்ள் சுழறசி முலையில் 
நலடக்பறை ்சத்தியாக்கிர் ம்பாராட்டம் ஒரு முழு 
மக்்ள் ்சமூ்த்துக்கும் எதிரா் இலழக்்ப்பட்ட 
அநீதிக்கு எதிரா் நடத்திய ம்பாராட்டம் என்ை 
வல்யில் முக்கியத்துவம் க்பறுகிைது. 

இரண்டாவதா், 1953 ஆ்ஸட் மாதம் 12ம் தி்தி 
இடம்க்பறை ஹர்த்தால் மலைய்த் மதாட்டத் 
கதாழிைாளர் தவிர்ந்த ஏல்ய கதாழிைாளர் 
அல்வரும் நடத்திய மவலைநிறுத்தத்திறகு 
ஆதரவா் ்ச்ை ந்ரங்ளிலும் ்லட்லள 
அலடத்து ஆதரவளித்த இந்த ஹர்த்தால் 
இைஙல்யில் நலடபக்பறை நாடுதழுவிய முதைாவது 
ம்பாராட்டம் என்ை சிைபல்பப க்பறுகிைது. 
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இபம்பாராட்டத்தின் ம்பாது ஊர்வைமா்ச க்சன்ை 
கதாழிைாளர்மீது க்பாலிஸார் துப்பாக்கிப 
பிரமயா்ம் க்சய்ததில் ஒன்்பது ம்பர் வீரமரணம் 
எய்தி்ார்.

மூன்ைாவதா், 1961 க்பபரவரி மாதம் 20ம் தி்தி 
கதாடக்்ம் தமிழரசு ்ட்சி தலைலமயில் சிங்ள 
கமாழித்திணிபபுக்கு எதிரா் நடத்தப்பட்ட 
ஒத்துலழயாலமப ம்பாராட்டம் தமிழ் ம்பசும் 
மக்்ளுக்கு இலழக்்ப்பட்ட அநீதிக்கு எதிரா் 
அம்மக்்ள் நடத்திய ்பாரிய ம்பாராட்டம் 
எ ன் ை வ ல ் யி ல்  சி ை ப பு ப க்ப று கி ை து . 
இபம்பாராட்டத்தில் ைட்்சக்்ணக்்ா் மலைய் 
மதாட்டத் கதாழிைாளரும் மவலை நிறுத்தத்தில் 
ஈடு்பட்டு ஆதரவளித்த்ர்.

எ னி னு ம்  இ வ வு ன் ் த ம ா ் 
இபம்பாராட்டங்ளுக்க்ல்ைாம் இல்ைாத 
தனித்துவமா் சிைபபு ‘ம்ாத்தா ம்பா வீட்டுக்கு!’ 
என்ை ம்ாஷத்மதாடு தறம்பாது நலடக்பறும் 
ம்பாராட்டத்துக்கு உண்டு.

‘மகாத்தா ம�ா வீடடுககு’ என்ற ம�ாராட்டம எவ்விதத்தில் 
மவறு�டுகி்றது?

ம்ாத்தா ம்பா வீட்டுக்கு’ என்ை ம்ாஷத்மதாடு 
தறம்பாது நலடக்பறும் ம்பாராட்டத்லதப ம்பான்ை 
ஒன்று இதுவலர இைஙல்யில் நலடபக்பறைதில்லை, 
அதில் ்பை குலை்ள் இருந்தாலும் கூட பின்வரும் 
சிைப்பம்்சங்லள அது க்ாண்டிருக்கிைது:

 = இதுவ்ர ந்ைவெற்ற பொராட்ைஙகைள் ஒன்றில் 
வைாழிற்்சஙகை நைவடிக்கையாகை அல்்லது அரசியல் 
கைட்சி ்சார்நை நைவடிக்கையாகை அல்்லது ஒரு்சாராரின் 
உைனடி க  ப கை ா ரி க்கை கை்ள  முன்்வத் ை 
பொராட்ைஙகைளாகைபவ இரு்நதுள்ளன . முைல் 
ைை்வயாகை இ்லங்கை வாழ் அ்னத்து மககை்ளயும் 
அல்்லது மககைளினதும் வொது அபி்லா்்ச்ய 
உள்ளைககிய,கூட்டுத் ை்்ல்மயின் கீழ் ந்ைவெறும் 
பொராட்ைமாகை இது அ்ம்நதுள்ளது.

 = இதுவ்ர முன்வனடுககைபெட்ை வெரும்ொ்லான 
அரசியல் பொராட்ைஙகைள் ஆட்சியில் இருககும் 
அரசியல் கைட்சிகவகைதிராகை எதிரககைட்சிகைள், ைாம் 
ஆட்சி ககு  வருவ ை ற் கை ா கை  ந ை த் ை ப ெ ட்ை 
பொராட்ைஙகைளாகைபவ இரு்நதுள்ளன. 1977ல் 
இைம்வெற்ற பஜஆர ை்்ல்மயி்லான ்சத்தியாகிரகைம் 
2015 ப்சாபிை பைபரா - ரணில் ை்்ல்மயில் 
ந்ைவெற்ற மஹி்நை ராஜெஷவுககு எதிரான 
அணிதிரட்ைல் என்ென இைற்கைான இரு உைாரணஙகைள் 
. முைல் ைை்வயாகை ஒரு ஆட்சி மு்றககு எதிரான 
மககைள் பொராட்ைமாகை இது திகைழ்கிறது.

 = இதுவ்ர எண்ணிக்கையில் சிறுொன்்மயினர ைமது 
அரசியல் பகைாரிக்கைகை்ள முன்்வத்து அவவபபொது 
ைனித்ைனியாகை பொராடியிருககிறாரகைள், முைல் 
ைை்வயாகை இன, மை பெைப பிளவுகை்ள கைை்நை 
ஒரு வொதுக பகைா்சத்தின் கீழ் அ்னத்து மககை்ளயும் 
ஓரணியில் திரட்டும் முயற்சி உண்்மயாகைபவ 
பமற்வகைாள்ளபெட்டு ஒரு திருபெம் ஏற்ெட்டுள்ளது.

 = 2009இல் ைமிழ் மககைள் சி்நதிய இரத்ைத்தின்மீதும் 
2019 திட்ைமிைபெட்ை ஈஸைர ெயஙகைரவாை 

ைாககுைலின் பிணககுவியலின் மீதும் முஸலீம் 
மககைளின் மீது கைட்ைவிழ்த்து விைபெட்ை 
இனவவறியாட்ைத்தின் மீதும் ைனி சிஙகைள வாககுகை்ள 
அறுவ்ை வ்சய்துவகைாண்டு அறுதி வெரும்ொன்்ம 
இராட்்சை ெ்லத்பைாடு ராஜெக்ச குடும்ெம் ஆட்சிககு 
வ்நைபொது எண்ணிக்கையில் சிறுொன்்மயான 
அ்னத்து ைமிழ் பெசும் மககைளது எதிரகைா்லமும் 
பகைள்விககுறியானது. வெளத்ை மைபீைமும் அறுதிப 
வெரும்ொன்்ம சிஙகைள மககைளும் சிஙகைள அர்ச 
ெ்ைகைளும் மாத்திரமல்்ல முழு நிரவாகைய்நதிரமும் 
நீதிமன்றமும் கூை இவவாட்சியாளரகைளின் பின்னால் 
இனவாை ரீதியில் அணிதிரண்டு நின்ற பொது நவ 
ொசி்சத்தின் பகைாரமுகைம் வைன்ெைத் வைாைஙகியது. 
மகி்நை இவரகைளின் மற்வறாரு மைமானார. நாட்்ை 
மீட்ை வைய்வ மகைனாகை இவரகைளால் வகைாண்ைபெட்ைார. 
யாராவது எதிரொரத்ைாரகைளா ராஜெக்ச குடும்ெத்திற்கு 
எதிராகை அவருககு வாககைளித்ை சிஙகைள மககைபள 
இவவளவு சீககிரம் கிளர்நவைழு்நது “ஆட்சி்ய விட்டு 
வவளிபயறு” என வைருவில் இறஙகி பொராடுவாரகைள் 
என்று? யாராவது எதிரொரத்ைாரகைளா சிஙகைள 
இனவாைத்துககு எதிராகை சிஙகைள மககைபள குரல் 
வகைாடுபொரகைள் என்று? சிஙகைள மககைளும் ைமிழ் பெசும் 
மககைளும் வமாழி கைை்நது மைம் கைை்நது ஓரணியில் 
நின்று பொராடுவாரகைள் என்று? இ்லங்கை வர்லாற்றில் 
முைல் ைை்வயாகை நி்னத்துப ொரககை முடியாை இ்நை 
அதி்சயம் ந்ைவெறுகிறது.

 = இதுவ்ர ஆட்சிககு வ்நை ஒவவவாரு அர்சாஙகைமும் 
மககைள் ஆைரவால் ெைவிககு வரவில்்்ல, மாறாகை 
ஆட்சியில் இரு்நது வகைாண்டிருககும் அ்சாஙகைத்தின் 
மீதுள்ள அதிருபதி்யப ெயன்ெடுத்தி வொய்யான 
வாககுறுதிகை்ள வழஙகியும் இன முரண்ொடுகை்ளப 
ெயன்ெடுத்தியுபம ஆட்சி்யக ்கைபெற்றின. 
ைற்பொது முைற்ைை்வயாகை ஒரு வொருளாைார 
பவ்்லத்திட்ைத்்ையும் அரசியல் சீரதிருத்ைத்ைத்்ையும் 
முன்்வத்பை எ்நை கைட்சியும் ஆட்சிககு வரபவண்டிய 
நிரபெ்நை சூழ்்ல ஏற்ெடுத்தியுள்ளது.

 =ஆஙகைாஙபகை ெ்ச்ள பகைாரியும் ொல்மா பகைாரியும் 
வெட்பரால் பகைாரியும் ந்ைபவெற்ற வொருளாைார 
பொராட்ைஙகைளுககு ஓரூ அரசியல் அடிபெ்ை்ய 
வகைாடுத்து அ்னத்து ்சகதிகை்ளயும் ‘பகைாத்ைா 
வவளிபயறு’ என்ற பகைா்சத்தின் கீழ் ஒன்றி்ணத்து 
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அை்ன நாடு ைழுவிய பகைாஷமாகை மாற்றியது.

 = வன்மு்றயற்ற அ்மதி வழிப பொராட்ைபம ைமது 
ொ்ை என்ெதில் உறுதியாகை நிற்ெைால் மத்திய ைர 
வரககைத்்ையும் இ்ணககை முடி்நைது, அரசின் ்சதி 
முயற்சிகை்ள அம்ெ்லபெடுத்ை முடி்நைது, ்சரவபை்ச 
அஙகீகைாரத்்ையும் வெற முடி்நைது.

 = வகைாழும்பு ் மய பொராட்ை மர்ெ மாற்றி ்சகை்ல உள் 
நகைரஙகைளுககும் கிராமஙகைளுககும் பொராட்ைத்்ை 
விரிவுெடுத்தி முழுமககைளும் ைழுவிய பொராட்ைமாகை 
மாற்றியுள்ளது.

 =அ்னத்துககும் பம்லாகை இனவாைத்்ை முறியடிககும் 
‘இன மை ரீதியாகை அன்றி நாட்டின் பிர்ஜகைளாகை 
சி்நதித்து ஒன்றுெடுபவாம்’ என்ற ஒரு சித்ைா்நைத்்ை 
இபபெ ா ர ாட்ைம் இ்லங்கை மககைளி்ைபய 
அறிமுகைபெடுத்தியுள்ளது. இைன்மூ்லம் இ்லங்கை 
வர்லாற்றில் முைல் ைை்வயாகை சிஙகைள வெளத்ை 
பெரின வவறி்ய பின்ைள்ளி இ்லங்கை என்ெது 
சிஙகைளவரகைளுககு மாத்திரமல்்ல முழுமககைளுககும் 
அது வ்ச ா்நைம ானது என்ற சித்ை ா்நைத்்ை 
முன்னிறுத்தியுள்ளது. இது ைற்கைாலிகைமானைாகை 
இருககை்லாம் ஆனால் இ்நை உ்ைவு முககியமானது.

 = சுருககைமாகைக கூறினால் இபபொது ந்ைவெறுவது 
இரண்ைாவது சுை்நதிர பொராட்ைம். 1948ல் 
ஆஙகிப்லயரகைளிைம் இரு்நது பொராைாமல், ஒரு துளி 
இரத்ைம் சி்நைாமல் சுை்நதிரம் வெற்பறாம். ஆனால் 
நாம் இபபொது நைத்துவது அதிகைார வவறி பிடித்ை 
எமது சுபை்ச ஆட்சியாளரகைளுககு எதிரான இரண்ைாவது 
சுை்நதிரப பொராட்ைம். அது அத்ை்ன சு்லெமானைல்்ல. 
ஆனால் முடியாைைல்்ல.

புரடசிகர சூழலும புரடசியும..

புரட்சி்ர சூழல் என்்பது இதுதான். ஆயிரம் 
நூல்்லள விட ஒரு புரட்சி்ரப ம்பாராட்டம் 
மக்்ளுக்கு ஆயிரம் ்பாடங்லளக் ்றறுக் 
க்ாடுக்கிைது எ் ஒரு மமலத கூறியது இலதத்தான். 
வி .ஐ. மஜான் ரீட் “உைல்க் குலுக்கிய அந்த ்பத்து 
நாட்்ள்” என்ை நூலில் உைல் மாறறிய 1917 ரஷய 
புரட்சி, 1547 முதல் ரஷயாவில் ம்ாமைாசசிய ்சார் 
மன்்ராட்சிலய சிை நாட்்ளில் தூக்கி எறிந்தலத 
மநரடி ்சாட்சியா் வி்பரித்தது இலதத்தான்.

்பல்ைாண்டு்ளா் சிறு்சசிறு் திரண்ட மக்்ளின் 
அதிருபதித் து்ள்்ள் க்ாதிநிலை க்ாண்டு 
க்பாஙகி எழும் ம்பாது அலவ புரட்சி்ர சூழல் 
எ்ப்படுகின்ை். எல்ைா புரட்சி்ர சூழல்்ளிலும் 
புரட்சி்ள் கவடிப்பதில்லை. ்பாரிய ம்பாராட்டங்ள் 
யாவும் புரட்சியா் மாறுவதுமில்லை. 2010 டி்சம்்பர் 
18ம் தி்தி முஹம்மது க்பௌஷீசி என்்பவர் ம்பாலீஸ 
ஊழலுக்கும் வன்முலைக்கும் எதிரா் தீக்குளித்தலத 
அடுத்து துனிசியாவில் கவடித்த ஜ்நாய்த்துக்்ா் 
்பாரிய ம்பாராட்டம் இதறக்ாரு உதாரணம். 1955 
டி்சம்்பர் 1 ம் தி்தி மரா்சா ்பார்க்ஸ என்ை ் றுபபி் 
வீரபக்பண் தான் அமர்ந்திருந்த ்பஸ ஆ்ச்த்லத 
கவள்லள இ் ்பயணிக்கு விட்டுக்க்ாடுக்் 
மறுத்தலத அடுத்து இ் ஒதுக்்ல்வாத ம்பாலீ்சார் 
அவலரக் ல்துக்சய்தலத கதாடர்ந்து கவடித்த 
நிைகவறிக்கு எதிரா் மார்ட்டின் லூதர் கிங 
(ஜூனியர்) தலைலமயில் அகமரிக்்ாவிமை 
நலடக்பறை ்பாரிய ம்பாராட்டம் நிைவாதத்திறகு 
்பைத்த அடி க்ாடுத்து ஜ்நாய் ம்ாரிக்ல்்ள் 
்பை கவன்கைடுத்தாலும் கூட- புரட்சியில் 
முடியவில்லை.

மவால் ஸட்ரீட்லட ல்ப்பறறுமவாம் (Occupy 
Wall Street ) என்ை சுமைா்த்தின் கீழ் வஙகி்ளுக்கும் 
்ார்ம்பாமரட்்ளுக்கும் எதிரா் 17 க்சபடம்்பர் 2011 
அகமரிக்்ாவில் நடத்தப்பட்ட ்பாரிய ம்பாராட்டமும் 
்சரி, 2013 ஜூலை மாதம் அகமரிக்்ாவில் கதாடஙகிய 
‘்ருபபு உயிர்்ள் முக்கியம்’ என்ை இயக்்ம் (Black 
lives matter) 2020 மம 25 ம் தி்தி ஜார்ஜ் பிமைாயிட் 
என்ை ்ருபபு நிைத்தவர் மு்ம் நிைத்தில் கிடக்் 
அவரது ்ழுத்தில் த்து முட்டுக்்ாலை லவத்து 
கநறித்துக்க்ான்ை கடகரக் ம்சாவின் என்ை 
கவள்லளநிைவாத க்பாலிஸ்ாரனின் ம்ார 
்சம்்பவத்லத அடுத்து உை்ளாவிய ரீதியில் கவடித்த 
நிைவாதத்திறக்திரா் இயக்்மும் ்சரி ்சமூ்ப 
புரட்சியில் முடிவலடயவில்லை. ஆயினும் இலவ 
யாவும் வரைாறறில் முறம்பாக்்ா் ்பாத்திரத்லத 
வகித்த்.

எ�து க்ட்� என்ன?

இதன் பின்்னியில் கவளி்சக்தி்ளின் ்ரம் 
இருக்கிைதா என்ை ம்ள்விக்கு இல்லை என்று ்பதில் 
கூை முடியாது. ஏக்னில் இத்தல்ய ்பாரிய 
கநருக்்டி்ள் நாடு்ளில் ஏற்படும் ம்பாது வல்ைரசு்ள் 
குழம்பிய குட்லடயில் மீன் பிடிக்் நில்ப்பது 
இன்லைய ம்பாக்்ாகும். வர்ண புரட்சி்ள் (colour 
revolutions) எ் குறிபபிடப்படும் எகிபது லிபியா 
உக்லரன் ம்பான்ை நாடு்ளில் நலடக்பறை மக்்ள் 
ம்பகரழுசசி்ளின் பின்்ால் அகமரிக்்ா இருந்ததும், 
முன்்ாள் அகமரிக்் அதி்பர் ரீ்ன் ் ாைத்தில் 1983 
இல் ஜ்நாய்த்திற்ா் மதசியப ்பங்ளிபபு (the 
National Endowment for Democracy -NED) என்ை 
க்பயரில் சி.ஐ.ஏ. யின் கீழ் உருவாக்்ப்பட்ட ஒரு 
அரசு ்சாரா அலமபபின் மூைம் பிைநாடு்ளில் ஆட்சி 
மாறைத்துக்்ா் அஙகு இயஙகும் அரசு ்சாரா 
அலமபபிலிருந்து மதர்ந்கதடுக்்ப்பட்ட ந்பர்்ளுக்கு 
எவவாறு ்பயிறசி அளிக்்ப்படுகிைது நிதி 
வழங்ப்படுகிைது என்்பகதல்ைாம் இன்று ்பரம 
இர்சியமல்ை.
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2015இல் இைஙல்யில் நடந்த ஆட்சிமாறைத்தில் 
கூட கவளிச்சக்தி்ளின் ்ரம் இருந்தது. அது 
ம்பான்மை ‘Gota GO Home’ மிலும் அதன் ்ரங்ள் 
இருக்்க்கூடும். அது மாத்திரமல்ை உளவுபபிரிவு 
அதறகுள் ஊடுருவி இருக்கும், ஊடுருவி இருக்கிைது. 
இது சித்திரத்தின் ஒரு்பக்்ம் மாத்திரமம. மறுபுைம் 
அல்த்து அரசியல் ்ட்சி்ளும், க்பரும்்பாைா் 
்சமூ் ஸதா்ப்ங்ளும் கதாண்டர் நிறுவங்ளும், 
கதாழிைாளர்்ளும், மாணவர்்ளும், ் ல்விமான்்ளும், 
கதாழில்நுட்்பவியைாளர்்ளும், அல்த்து 
மதத்தி்ரும், அல்த்து கமாழி ம்பசுமவாரும் 
ஆண்்ளும் க்பண்்ளும் குறிப்பா் இலளஞர்்ள் 
தலைலம தாஙகுகின்ை இபம்பாராட்டத்தில் 
்சமூ்த்தின் அல்த்துத் தரபபி்ரும் ்பஙகு 
க்ாள்கிைார்்ள். எ்மவ கவளிச்சக்தி்ள் 
ஊடருவிவிடுவார்்மளா என்ை அச்சத்தில் அதில் 
இருந்து ஒதுஙகுவது ்ாட்லட முழுலமயா்ப 
்பார்ப்பதறகுப ்பதிைா் மரத்லத மாத்திரம் ்பார்க்கும் 
குறுகிய ்பார்லவயா்மவ இருக்கும். இபம்பாக்கு 
பிலழயா்வர்்ளின் ல்யில் இபம்பாராட்டத்லத 
தாலர வார்ப்பதா்மவ விலளவு அலமயும்.

தூய புரட்சி என்்பது கவறும் ்ற்ப்ாவாதமம. 
அப்படி ஒரு புரட்சி எஙகும் எபம்பாதும் 
நலடக்பைபம்பாவதில்லை. மக்்ள் ம்பாராட்டம் 
என்்பது கதளிவா்வர்்ள் கதளிவறைவர்்ள் 
்பத்தாம்்ப்சலி்ள் புதிய சிந்லதயாளர், ஏன் முன்்ர் 
எதிரியா் இருந்தவர்்ள் கூட ்ைந்து க்ாள்ளும் 
ஒரு ் தம்்பமாகும். இதறகுள் முரண்்பட்ட ்பல்மவறு 

நைன்்ள் முட்டி மமாதும். இப்படியா் வரைாறறு 
்ாை்ட்டத்தில் எவரும் ஒதுஙகி இருக்்க்கூடாது. 
விழிபபு க்பறைவர்்ள் இதில் இலணந்து ்ைந்து 
தீவிரமா்ச க்சயல்்பட்டு தலைலம க்ாடுக்்மவண்டும். 
இல்லைகயன்ைால் ‘மக்்ள் ம்பாராடுகிைார்்ள் 
ஆளும் வர்க்்ம் தலைலமலய அ்ப்ரிக்கிைது’ என்ை 
ஒரு ம்ா மமலதயின் கூறறு உண்லமயாகிவிடும். 
2015 இலும் இதுமவ இஙகு நடந்தது. அது மீண்டும் 
நலடக்பைக்கூடாது. புரட்சி்ர ்சக்தி்ள் தங்ளில் 
நம்பிக்ல் லவக்்மவண்டும், ் ளத்தில் இைஙகி தமது 
க்ாள்ல்யாலும், க்சயற திை்ாலும் மநர்லமயாலும் 
மக்்ளின் நம்பிக்ல்லய கவன்று தலைலமலய 
கவல்ைமவண்டும் ,  ஊடுருவல்்ாரர்்லள 
ஒதுக்கித்தள்ள மவண்டும்.

வரைாறறு மாறைம் நலடக்பறும்ம்பாது ல்்ட்டி 
மவடிக்ல் ்பார்ப்பவனும் கவறும் விமர்்ச்த்தால் 
தன்ல் தூயவன் எ் ்ட்ட முயல்மவானும் 
வரைாறறுக்கு துமரா்மிலழத்தவம்.

கைட்டு்ரயாளர: ை்கை்சார கைல்வியாளர, ஆய்வாளர, 
எழுத்ைாளர, உ்ரஞர, ென்முகை ்சமூகைச் 

கைரி்ச்னயாளளர. எண்ெதுகைளின் ஆரம்ெத்தில் ஈழ 
ஆய்வு நிறவனம் (ஈபராஸ) வவளியிட்ை இருெைாம் 

நூற்றண்டின் நவீன அடி்மத்ைனம் எனும் வர்லாற்று 
ஆய்வுநூ்்ல எழுதியவர. அககைா்லகைட்ைத்தில் 

பமாகைன்ராஜ் எனும் வெயரில் வவளிவ்நை இ்நை நூல் 
இ்லங்கை ம்்லயகை மககைள் குறித்ை ஆரம்ெகைா்ல ஆய்வு 

நூ்லாகை மிகு்நை கைவன ஈரப்ெப வெற்றது..
(இஙகி்லா்நது)
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ஆசிய ்பசுபிக் நாடு்ளிமைமய முதைாவது 
திவாைா் நாடா் இைஙல் உருவாகியுள்ளது.

்டந்த மம 18 ஆம் தி்தி இைஙல் முறைா் 
திவால் என்கிை அறிவித்தலை உத்திமயா்பூர்வமா் 
அறிவித்தது. அதறகு முதல் முப்பது நாட்்ளுக்கு 
முன்்மர இந்த அறிவிபல்பச க்சய்திருந்தாலும் 
அதல்த் தீர்ப்பதறகு அந்த முப்பது நாட்்ளும் 
அவ்ா்சமா் இருந்தது. அந்த அவ்ா்சக் ்ாைம் 
முடிந்ததும் இயல்்பா்மவ திவால் என்கிை நிலை 
பிர்ட்மா்து. அன்லைய தி்ம் ்பாராளுமன்ைத்தில் 
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங் ம்பசும்ம்பாது 
திலைம்சரியில் ஒரு மில்லியன் கடாைர் கூட இல்லை. 
என்றும் அறிவித்திருந்தார்.

ரணில் ஒரு வின்ஸ்டன சர்ச்சிலா

ரணில் விக்கிரமசிங் இந்தப பிரசசில்லயத் 
தீர்ப்பதற்ா் தற்ாலி்மா் நியமிக்்ப்பட்ட 
அவ்சர்ாைப பிரதமர். ராஜ்பக்்ச அர்சாங்த்லதச 
ம்சர்ந்தவர்்லள விட ்சர்வமத்ச ரீதியில் 
நன்மதிபல்பப க்பறைவர் என்்பது அவருக்கு 
க்ாடுக்்ப்பட்ட அவ்சரப ்பதவிக்கு ஒரு தகுதி 
எ்ைாம். அவலர நம்பி ்சர்வமத்சம் ்டன் 
க்ாடுக்கும் என்கிை நம்பிக்ல் அர்சாங்த்துக்கும் 
எதிர்க்்ட்சி்ளுக்கும் கூட இருக்கிைது. எ்மவ 
அவலர விரும்்பாத க்பரும்்பான்லமலயக் க்ாண்ட 
்பாராளுமன்ைம் இந்த கநருக்்டி நிலையில் 
ரணிலைமய ஒரு ஆ்பத் ்பாந்தவ்ா் ஏறறுக்ாண்டது.

ரணில் பிரதமராவது இது முதல் தடலவயல்ை. 
இன்னும் க்சால்ைபம்பா்ால் அவர் ஆைாவது 

கட்டுரை

என.சரவணன
nsaravanan@gmail.com

தேரினவா� தோம�யால் 
அழிந்� தீவு!

கைந்தை லம 9ஆம் திகதி மககள் அரசியல்வாதிகளுககுக பகாடுததை தைணை்னகள் முழு 
அரசியல்வாதிகளுககும் நல்ே ொைத்தைக கற்றுக பகாடுததிருககிறது. ொராளுமனறததில் சிேர் 

தைாஙகள் அரசிய்ே விட்டு ஒதுஙகுவதைாக அறிவிககிறார்கள், சிேர் தைாம் தை்ேம்றவாக ஒளிந்து 
வாழவதைாகத பதைரிவிககினறனர். சிேர் தைம்்ம உரு மாற்றிகபகாணடு ொராளுமனறம் வருகினறனர். 
உடுததும் உடுபபு கூை தைமககு இல்்ே எனகினறனர். இவர்கள் எல்லோரும்; பிரச்சி்ன்ய தைாம் 

தீர்ககா விட்ைால் தைமது ஊர்களுககும், வீடுகளுககும் இனித திரும்ெ முடியாது எனறு 
ொராளுமனறததில் அறிவிககினறனர். இனி வரும் காேம் லமலும் பநருககடியான காேம் எனெ்தை 
பிரதைமலர தைமது உ்ரகளில் மீணடும் மீணடும் பதைரிவிதது வருவதைானது, மககளின லொராட்ைம் 

லமலும் தீவிரமாவதைற்கான அறிகுறிக்ளலய எடுததுக காட்டுகினறன.

தலடலவயா் இைஙல்யின் பிரதமரா் 
ஆகியிருக்கிைார். இைஙல்யின் வரைாறறில் ஆறு 
அதி கூடிய தடலவ்ள் பிரதமரா் இருந்த 
்சாதல்யும் ரணிலுக்குத் தான். ஆ்ால் இந்த ஆறு 
தடலவயில் ஒரு தடலவ கூட அவலர முழு 
்பதவிக்்ாைத்லத அனு்பவிக்் எதிர்க்்ட்சி்ள் 
விட்டதில்லை. ்ச்ை தடலவயும் முழுலமயில்ைாமமை 
இலடயில் ஆட்சி ்பறிக்்ப்பட்டிருக்கிைது. 77 ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து கதாடர்சசியா் 45 ஆண்டு்ள் 
்பாராளுமன்ைத்தில் அங்ம் வகித்திருக்கிைார்.

பிமரமதா்ச 1993 மம தி்த்தன்று க்ால்ைப்பட்ட 
மவலள டீ.பி.விமஜதுங் ஜ்ாதி்பதியின் இடத்துக்கு 
நிரப்பப்பட்டார். 94ஆம் ஆண்டு மதர்தலின் பின் 
எதிர்க்்ட்சித் தலைவரா்ார். 1999 ஆம் ஆண்டு 
ஜ்ாதி்பதித் மதர்தலில் ்சந்திரி்ாவுடன் 
ம்பாட்டியிட்ட ம்பாதும் அத் மதர்தலில் ரணில் 
கவறறி க்பைவில்லை. ஒன்்பது மதர்தலில் 
ம்பாட்டியிட்டு ஐந்து தடலவ்ள் க்ாழும்பு 
மாவட்டத்தில் அதி் விருபபு்லள க்பறறிருந்த 
அவர் இறுதித் மதர்தலில் மதாறமை ம்பா்ார்.

்பாராளுமன்ைத் மதர்தலில் மதாறறுப ம்பா்வர் 
பிரதமரா் ஆகியிருக்கிைார். ஐக்கிய மதசியக் ் ட்சி 
முறறுமுழுதா் மதாறறுப ம்பாய் கவறும் ம்பா்ஸ 
ஆ்ச்த்லத மட்டுமம க்பறறுக்க்ாண்ட நிலையில் 
அந்த ஒமரகயாரு ம்பா்ஸ ஆ்ச்த்தின் வழியா் 
வந்தவர் ரணில். ்பாராளுமன்ை வரைாறறில் ஒமர 
ஒரு ஆ்ச்த்லதப க்பறை ்ட்சிகயான்லைச 
ம்சர்ந்தவர் பிரதமரா்த் கதரிவாகும் முதல் 
்சந்தர்ப்பமா்வும் இது இருக்கும்.
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அப்படிப்பட்ட ரணில்; அவலர அதி்ம் 
கவறுத்தவர்்ளால், அதி்ம் தூசித்தவர்்ளால் 
பிரதமரா் ஆக்்ப்பட்டார் என்ைால் அந்த 
மதலவக்்ா் தீவிரத்தன்லமலய நாம் உணர 
மவண்டியிருக்கிைது. மம 15ஆம் தி்தி ரணிலிடம், 
கவளிநாட்டு ்பத்திரில்யாளர் ஒருவர்; ‘உங்ளது 
்ட்சியின் ஒமர உறுபபி்ரா் ்பாராளுமன்லை 
பிரதிநிதித்துவம் க்சய்யும் நீங்ள் எவவாறு நாட்டின் 
பிரசசில்்லளத் தீர்க்் முடியும்? என்று ஒரு 
ம்ள்விலய எழுபபியிருந்தார். அதறகு ்பதிைளித்த 
ரணில், “2ஆம் உை் யுத்தம் கதாடஙகிய ம்பாது 
வின்்சன்ட் ்சர்சசில் (Winston Churchill) நான்ம் நான்கு 
ம்பரின் ஆதரவில் தான் பிரித்தானியாவின் 
பிரதமரா் ஆ்ார். ஏன்? ஏக்ன்ைால் அது 
கநருக்்டி ் ாைம். நானும் அப்படித்தான்.”என்ைார்.

புதிய பிரதமலர ஒரு ஆ்பத் ்பாந்தவ்ா் 
்பார்க்கும் ஒரு தரபபு இருக்கும் அமத மநரம் அவர் 
இந்தப ம்பாராட்டத்லதக் ் ாட்டிக் க்ாடுத்துவிட்டார் 
என்கிை ் ருத்தும் ்பைமா்மவ இன்று ்பரப்பப்பட்டு 
வருகிைது. அதில் ஒரு வல்யில் உண்லமயும் 
இருக்கிைது. இபம்பாராட்டத்லத நீர்த்துப ம்பா்ச 
க்சய்திருக்கிைது இந்தப ்பதவி ஏறபு. ஓரளவு 
நிலைலமலய ்சரி க்சய்வார் என்கிை நம்பிக்ல்யில் 
வீடு்ளுக்குத் திரும்பிவிட்டவர்்ளும் உள்ளார்்ள். 
அமதமவலள இனி இந்தப ம்பாராட்டத்லத 
முன்க்டுக்் முடியாத்படி ராஜ்பக்்சக்்லள 
்ாப்பாறறிவிட்டார். இனி ்சறறும் இந்தப 
ம்பாராட்டம் முன்ம்ை முடியாது என்று 
க்சான்்வர்்ளும் கூட இருக்கிைார்்ள்.

ஆ்ால் ரணில் இைஙல்யின் இன்லைய 
கநருக்்டியின் ஆழத்லதயும் யதார்த்தத்லதயும் 
உணர்ந்த கவகு சிை அரசியல்வாதி்ளில் ஒருவர் 
என்று கூைைாம். அதும்பா் எபம்பர்்பட்ட 
பிரசசில்லயயும் தீர்க்் மறைவர்்லள விட த்க்கு 
அரு்லத உண்டு என்று முன்வந்தது ஒரு க்பரும் 
்சவாைா் விடயம் தான்.

ரணில் மீது ்பல்மவறு அரசியல் விமர்்ச்ம் 
லவக்் முடியும் ஆ்ால் ரணிலை ஒரு 
ஊழல்வாதிகய் எவராலும் கூறிவிடமுடியாது. 
பிலணமுறி விவ்ாரம் கூட அவலர அரசியல் 
்பழிவாஙகுவதற்ா்ப ்பயன்்படுத்தி்ாலும் எவரும் 
அதல் நிரூபித்தது கிலடயாது. அபம்பர்்பட்ட 
்பணம் கவளியில் ம்பாய்விடாத்படி இறுதியில் 
தடுத்ததும் ரணில் தான். ரணிலின் இந்த 45 
வ ருட ் ா ை  அ ர சியலில்  ்ப ா ர ாளுமன்ை 
உறுபபி்ர்்ளுக்குக் கிலடக்கும் ்சம்்பளத்லதமயா, 
அல்ைது வரபபிர்சாதங்லளமயா, வா்் 
க்பர்மிட்டு்லளமயா கூட க்பைாத ஒருவர். க்பரும் 
க்சல்வந்த நிைபிபரபுத்துவ குடும்்பத்லதச ம்சர்ந்த 
அவர்தான் அக்குடும்்பத்தின் ் லடசி வாரிசு. ரணில் 
க்சாத்து ம்சர்த்து லவப்பதறகு ஒரு வாரிசும் அறைவர். 
அவருக்குப பின் அவரின் க்சாத்துக்்லள தான் 
்றை ்பாட்சாலைக்கு உரித்து எழுதி லவத்து 
விட்டவர்.

ஏன் இது இஙகு அவசியப்படுகிைது என்ைால் 
தறம்பாது நாம் ம்பசும் தலைபபு ஒரு நாட்டின் ்பாரிய 
நிதி கநருக்்டி, திவால் என்்பவறலைப ்பறறியும், 

அலதத் தீர்க்் வந்தவரின் மநர்லம ்பறறியும் 
்ளத்தில் இருக்கிை உலரயாடலைப புரிந்து 
க்ாள்வதறகு இதல் ் டக்் மவண்டியிருக்கிைது.

ரணில் தறம்பாது உள்ள உண்லம நிலைலமலய 
்பாராளுமன்ைத்திலும் ,  ஊட்ங்ளிடமும் 
்பகிரங்மா் கூறி வருகிைார். ்டந்த ஓராண்டா் 
்பாராளுமன்ைத்திலும் அதறகு கவளியிலும் 
ராஜ்பக்்சக்்ளிடமும், அலமச்சர்்ளிடமும் திவால் 
்பறறி ம்ள்வி எழுபபிய ம்பாகதல்ைாம் அலத 
அரசியல் அவதூறு என்று ்சண்லடக்கு வந்தார்்ள். 
உண்லம நிலைலய மூடி மலைத்மத வந்தார்்ள். 
்டந்த ஏபரல் வலர எலதயும் ஒத்துக்க்ாண்டதில்லை.

ரணில் ்பதவி ஏறைதிலிருந்து இந்த ்்சப்பா் 
உண்லம்லள நாளாந்தம் அறிவித்து வருகிைார். 
மக்்ள் முதலில் இந்த அதிர்சசிலயத் தாஙகிக் 
க்ாள்ளவும் யதார்த்தத்லத ஏறறுக் க்ாண்டு 
்பழ்வும், தயாரா்வும், இயங்வும் இந்த உண்லம்ள் 
தான் உதவுகின்ை்.

எவவளவு ் டன் இருக்கிைது என்கிை வி்பரம் கூட 
இன்னும் பூரண தரவு்ள் இல்லை என்று மம 19 
ஆம் தி்தியன்று ்பாராளுமன்ைத்தில் கதரிவித்தார். 
இதல் ஓரளவு ்சரி க்சய்யும் வலர மக்்ள் சிை 
தியா்ங்ளுக்கும், க்பாறுலமக்கும் தயாரா் 
மவண்டும் என்ைார். க்பட்மரால், எரிவாயு, மருந்து்ள் 
எபம்பாது வரும் என்கிை தி்திலய அறிவிக்கிைார். 
வீணா் வரில்சயில் இருக்்ாதீர்்ள் என்கிைார். 
அவறலைக் கிலடக்்ச க்சய்வதில் தாமதிக்கும் 
தரபபி்ரின் மீது நடவடிக்ல் எடுக்்ப ்பணிக்கிைார். 
முடிந்தால் கிலடக்கிை நிைங்ளில் உணவுப 
்பயிர்சக்சய்ல்்லளயும் மமறக்ாள்ளுங்ள் 
என்ைார். எரிக்பாருள் நிலைலமலய ்சமாளிக்் அர்ச 
உத்திமயா்த்தர்்ளில் அல்வரும் ்பணிக்கு 
்சமூ்மளிக்்  மவண்டியதில்லை என்றும் 
அத்தியாவசிய ம்சலவயில் உள்ளவர்்ள் மாத்திரம் 
அடுத்த இரண்டு தி்ங்ளுக்கு வாருங்ள் என்றும் 
அதன் மூைம் நீண்ட வரில்ச்லளயும், க்பட்மரால் 
விலரயத்லதயும் குலைத்து ஓரளவு ம்சமிக்்ைாம் 
என்றும் ்பாராளுமன்ைத்தில் அறிவிக்கிைார். 
அத்தியாவசிய நாளாந்தம் அவர் கவளியிடும் 
உண்லம நிலை ்பறறிய அறிவிபபு்ள் ்்சந்தாலும், 
ஆத்திரம் தந்தாலும், சிை மவலள்ளில் மவடிக்ல்யா் 
இருந்தாலும் மக்்ள் தம்லம தயார்்படுத்த அலவ 

ரணில் விக்கிரமசிங்
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உதவுகின்ை் என்்பது உண்லம.

எரிகி்ற வீடடில் பிடுஙகுவது லா�ம

வாஙகிய ்டன்்லள திருபபிச க்சலுத்த 
முடிய ாது  என்று  இப ம்ப ாது  இைஙல் 
அறிவித்திருக்கிைது. ஜப்பானுக்கு 3 பில்லியன், 
சீ்ாவுக்கு 7 பில்லியன், இந்தியாவுக்கு 4 பில்லியன் 
டாைர்்லள திருபபிச க்சலுத்த முடியாது என்று 
அறிவிக்்ப்பட்டிருகிைது. இலதத் தவிர ்பை 
்சர்வமத்சக் ்டன் வழஙகும் நிறுவ்ங்ளிடம் 
இருந்தும் மில்லியன் ்ணக்்ா் ்பணம் அதி் 
வட்டிக்கு வாங்ப்பட்டுள்ளது. ்டந்த சிை 
வருடங்ளா் ் டன்்லள அலடப்பததற்ா் அதி் 
வட்டிக்கு ்டன்்லள வாஙகும் நிலைமய 
அதி்ரித்திருந்தது.

இைஙல்யின் மீது அரசியல் ஆதிக்்த்லதச 
க்சலுத்த முல்ந்த நாடு்ள் இைஙல்லய ் டனில் 
சிக்் லவப்பதன் மூைம் தமது அரசியல் 
்ட்டுப்பாட்டுக்குள் க்ாண்டுவரும் முயறசியில் 
தீவிரமா் க்சயைாறறி வந்த். 
குறிப்பா் ் டந்த இரு த்சாபதங்ளுக்குள் 
சீ்ா இந்து ்சமுத்திர பிராந்தியத்தில் 
த்து ஆதிக்்த்லத நிலைநாட்டுவதறகு 
இைஙல்லய ஒரு ல்ப்பாலவயா் 
ஆக்கும்  முய ற சியில்  இரு ந்து 
வந்திருக்கிைது. அதற்ா் தாராளமா் 
்டன்்லள வழஙகி வந்தது. அந்தக் 
்டன்்ள் ைா்பமீட்ட முடியாத 
திட்டங்ளில் இைஙல்லய சிக்் 
லவத்து அத்தல்ய ்டன்்லள 
ஊக்குவித்தது. ஹம்்பாந்மதாட்லட 
துலைமு்ம், மத்தள விமா் நிலையம், 
க்ாழும்பு தாமலரத் தாடா்க் ம்ாபுரம் 
ம்பான்ை பில்லியன் ்ணக்்ா் 
முதலீட்டுத் திட்டங்ள் இவறறுக்கு 
சிைந்த உதாரணங்ள். இந்த ஆண்டு 
மாத்திரம் அவர்்ளுக்கு  920 மில்லியன் 
டாைர்்ள் திருபபி க்சலுத்த மவண்டிய 
நிலையில் அவர்்ள் ் டும் வி்ச்த்லத 
கவளிப்படுத்தியிருக்கிைார்்ள்.

இந்த நிலைலம்ளால் அவர்்ளிடம் இலைஞ்சி 
நிறகும் நிலைலயயும், இலைலமலயயும், நாட்டின் 
க ்ச ா த் து க் ் ல ள யு ம் ,  அ ர சி ய ல் 
விட்டுக்க்ாடுபபு்லளயும் க்சய்யும் நிலைக்கு 
இைஙல் தள்ளப்படும். எரிகிை வீட்டில் புடுஙகுவது 
ைா்பம் என்்பது ம்பாை எரிந்துக்ாண்டிருக்கும் 
நிலைலமலய ்டன் வழஙகிய நாடு்ளும் 
நிறுவ்ங்ளும் இப்படித்தான் சூலையாடப 
ம்பாகின்ை்.

உை் வஙகி, ்சர்வமத்ச நாலணய நிதியம் (IMF), 
ஆசிய அபிவிருத்தி வஙகி ம்பான்ை நிறுவ்ங்ளுக்கு 
எதிரா் ் டும் எதிர்ப்பரசியலை நி்ழ்த்தி வந்த இடது 
்சாரிக் ்ட்சி்ள் கூட அந்த நிறுவ்ங்ள் உள்மள 
வந்து உலழக்கும் மக்்ளின் வாழ்வாதாரங்ளில் 
நி்ழ்த்தப ம்பாகும் சுலம்லள விரும்்பாவிட்டாலும் 
வரமவறமை ஆ் மவண்டிய நிர்ப்பந்தத்துக்கு 
தள்ளப்பட்டுள்ள்.

்ப ை  அதி ம வ ்  க ந டுஞ் ்ச ா ல ை ் லள 
அலமப்பதற்ா் திட்டங்ளுக்கு ்டன் வழஙகி 
அ ந் த  ் ட் டு ம ா ் ப  ்ப ணி ் ளு க் ் ா ் 
க்ாந்தராத்துக்்லளயும் தமக்ம் தரும்்படி ்டன் 
நி்பந்தல்யாக்கிக் க்ாண்ட சீ்ா அதல் 
்ச ா த் தி ய ப ்ப டு த் து வ த ற ் ா ்  அ ர சி ய ல் 
தலைவர்்ளுக்கும், அதி்ாரி்ளுக்கும் தாராளமா் 
ல்யூட்டு வழஙகியது. இந்த கநடுஞ்்சாலை்ள் 
திைக்்ப்பட்ட பின்்ர் அப்பாலத்லளப 
்பயன்்படுத்துவதற்ா் ் ட்டண வசூலிபபு்லளயும் 
குறிபபிட்ட வருடங்ளுக்கு தமக்ம் உரித்தாகும் 
வல்யில் அந்த ஒப்பந்த்லள க்சய்து க்ாண்ட்ர். 
எ்மவ இத்தல்ய திட்டங்ளால் இைஙல் தீவிர 
்ட்ாளியா் ஆ்மத தவிர இவறறுக்கூடா் 
வருமா்ம் ஈட்டி ்டல்த் திருபபி க்சலுத்தும் 
வாய்பல்ப இழந்தது. திலைம்சரியில் இருந்த 
எச்சக்சாச்ச ்ஜா்ா ்பணத்லதயும் ஏல்ய 
்டன்்லளயும், ் டன்்ளின் வட்டிலயயும் திருபபிச 
க்சலுத்தும் நிலைக்ம் தள்ளட்டது.

உை் வஙகியும், ஆசிய அபிவிருத்தி வஙகியும் சிை 

திட்டங்ளுக்்ா் வழஙகிய ்டன் கதால், அந்த 
அபிவிருத்தித் திட்டங்ள் நிறுத்தப்பட்டுள்ள 
நிலையில் சுமார் 1900 மில்லியன் டாைர்்ள் வலர 
எஞ்சியிருக்கிைது. தறம்பாலதய கநருக்்டி நிலைலய 
்சமாளிப்பதறகு எதிர்பல்பயும் மீறி அவறலையும் 
உ்பமயாகிக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது 
இைஙல். எரிக்பாருள், எரிவாயு, மருந்து, உணவு, 
குழந்லத்ளுக்்ா் ்பால்மா ம்பான்ை அத்தியாவசியத் 
மதலவ்ளுக்கு அவறலையும் ்பயன்்படுத்த 
திட்டமிட்டு வருகிைது அரசு. இதல் (Loan Reno-
vating & Repurposing) என்று அலழப்பார்்ள். உை் 
வஙகி இவவாறு 400 மில்லியன் கடாைர்்லள 
்பயன்்படுத்த அனுமதியளித்திருக்கிைது. இப்படி 
க்சய்தாலும் அது சிை மாதங்ளுக்கு மட்டும் தான். 
இந்த  இலடக்்ாைத்தில் மவ்மா்தும் , 
்ாத்திரமா்துமா் திட்டங்லள அமுல்்படுத்தி 
ஏல்ய நிலைலம்லள ்சரிக்்ட்ட ்பயன்்படுத்திக் 
க்ாள்ள மநரிடும்.

ராஜபக்்ச
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இ ன் ் மு ம்  உ ண் லம ய ா ் 
கநருக்்டிலய மக்்ள் ்சந்திக்்வில்லை 
என்மை கூைமவண்டும். ஒரு சிை 
மாதங்ளுக்குள் இதல் ்ட்டுக்குள் 
க்ாண்டுவர முடியாமல் ம்பா்ால் 
மக்்ள் க்சால்கைாணா கநருக்்டிக்குள் 
தள்ளப்படுவலத தடுக்் முடியாது.

்சலுத்த முடியாத க்டனில் சிகக ் வத்தல்

இந்தக் ்டன்்லள க்சலுத்தாமல் 
இவர்்ளிடம் மீண்டும் ் டன்்லளமயா, 
உதவி்லளமயா ம்ட்் முடியாது. அது 
மட்டுமன்றி, இந்தக் ்டன்்லள 
திருபபிச க்சலுத்த முடியாத நிலையில் 
அது ்சர்வமத்ச அளவில் இைஙல்க்கு 
எதிரா் வழக்கு்ளா் மாறும். அந்தக் குறைங்ள் 
ஏல்ய நாடு்ள் ் டன்்ள் வழங் முன் வருவலதக் 
கூட ்சட்ட ரீதியில் தடுத்து நிறுத்தும் வாய்பபு்ள் 
உருவாகும். எ்மவ இந்த நிலைலம்ள் ஒன்றில் 
ஒன்று தஙகியிருக்கிைது.

இந்தியா இந்த ் டன்்லள நிவர்த்திக்கும் அமத 
மவலள புதிய ்டனுதவி்லளயும் உதவி்லளயும் 
வழஙகி வருகின்ைது. ஆ்ால் அலவ க்பாருளாதார 
அரசியல் நி்பந்தல்க்கு உட்்பட்டதுதான் 
என்்பலதயும் இஙம் நில்விற க்ாள்ள மவண்டி 
இருக்கிைது. இந்த அரசியல் நி்பந்தல்்ள் குறித்து 
சிங்ளத் தரபபில் ்பை விவாதங்ள் நி்ழ்த்தப்பட்டு 
வருகின்ை். இந்தியாவுக்கு எதிரா் சிங்ள 
்சக்தி்ள் இலதப ்பறறிய ்பை எச்சரிக்ல்்லளச 
க்சய்து வருகின்ை்.

பில்லியன் ்ணக்்ா் இைஙல் ரூ்பாக்்லள 
மத்திய வஙகி அச்சடித்து கவளியிட்டு வருகிைது 
என்று விமர்சித்து வந்த ரணில் விக்கிரமசிங் 
பிரதமரா்ப ்பதவி ஏறை மூன்மை நாட்்ளில் மமலும் 
அதி்ப ்பணத்லத அச்சடிக்் உத்தரவிட்டார். அர்ச 
உத்திமயா்த்தர்்ளுக்கு ்சம்்பளம் வழஙகுவதறகு 
இலதத் தவிர மவறு மாறறு வழி்ள் இல்லை என்ைார் 
அவர்.

கவளிநாட்டு முதலீடு்லளக் க்ாண்டு 
வருவதற்ா் அவர்்ள் கூறிய நி்பந்தல்்ளுக்கு 
இணங் உட்்ட்டலமபபு வ்சதி்லள க்பருக்் 
ம வ ண் டி யி ரு ந் த து .  அ வ ர் ் ல ள 
திருபதிப்படுத்துவதற்ா்வும், முதலீட்டாளர்்லளக் 
் வ ருவ த ற ் ா ் வு ம்  ் டன்்பட்டு  அ ந் த 
உட்்ட்டலமபபுப ்பணி்லள மமம்்படுத்த 
மவண்டிமயற்பட்டது. அதற்ா்ப ்பட்ட ்டல் 
அலடக்்த்தான் க்பரும்்பாலும் அந்த முதலீடு்ள் 
்ப யன்்பட்ட் .  அ த ற கு ம்  ஏ ர ாளம ா் 
சுரண்டல்்லளச க்சய்துவிட்டு க்சன்ைார்்ள். 
மவலைவாய்பபு்ள் சிை கிட்டி் அல்ைவா என்று 
ம ட் டு ம் த ா ன்  த ற ் ா லி ் ம ா ் 
திருபதி்பட்டுக்க்ாண்ட்ர் ஆட்சியாளர்்ள். 80 
்ளில் இப்படித்தான் மின்நிலையங்ள் அதி்ரித்த .் 
ஆ்ால் எதிர்்பார்த்த அளவு முதலீட்டாளர்்ள் 
அதி்ரிக்்வில்லை. மக்்ளின் மதலவலய விட 
முதலீட்டாளர்்ளின் மதலவ்லளத் தான் மின்்சார 
வ்சதி்ள் பூர்த்தி க்சய்த். இன்றும் க்ாழும்பின் 

மின்்சாரத்தில் க்பரும்்பஙகு மக்்ளின் 
்ப ா வ ல ் க் ் ா ் 
்ப ய ன் ்ப டு த் த ப ்ப டு வ ல த வி ட 
முதலீட்டாளர்்ளின் மதலவலயத் 
த ான் அதி்ம் அலவ பூர்த்தி 
க்சய்கின்ை்.

2000 ்ளில் இருந்து அதிமவ்ப 
க்பருந்கதருக்்ளின் மதலவலய 
முதலீட்டாளர்்ள் நிர்ப்பந்தித்தார்்ள். 
ஏராளமா் ் ாடு்லளயும், ்பசுலமயா் 
வ்ாந்திரங்லளயும், விலளயும் வயல் 
நி ை ங ் ல ள யு ம் ,  ம க் ் ளி ன் 
குடியிருபபு்லளயும் ஊடறுத்துச 
க்சல்லும் க்பருந்கதருக்்ள் குறுக்கும் 
கநடுக்குமா்ப ம்பாடப்பட்ட். 

வ்விைஙகு்ளின் இருபபிடங்லளயும், அதன் 
நடமாட்டப ்பாலத்லளயும் குழபபியதால் அலவ 
மக்்ள் வாழும் குடியிருபபு்லளயும், விவ்சாய 
நிைங்லளயும் அழித்து வருகின்ை். இந்தப 
க்பருந்கதருக்்ள் நாட்லட மமலும் அதி் ்டன் 
சுலமக்குள் தள்ளியது தான் மிச்சம். ்டல்த் 
திருபபிச க்சலுத்த முடியாத நிலைக்குத் தள்ளி். 
இந்தத் திட்டங்ளில் இலடத்தர்ர்்ளும், 
அரசியல்வாதி்ளும் க்சய்த ஊழல்்ள் ்பறறி 
்ப ா ர ாளுமன்ைத்தில்  நிலைய  த ்வல்்ள் 
எதிர் க் ்ட்சி்ளாலும்  ஊட்ங்ளாலும் 
அம்்பைப்படுத்தப்பட்டுள்ள்.

திைந்த க்பாருளாதாரக் க்ாள்ல்லய 
அறிமு்ப்படுத்தி தாராளமா் முதலீட்லட 
நாட்டுக்குள் அனுமதித்ததன் விலளவு, சுரண்டலும், 
உள்நாட்டு வளங்ள் க்ாள்ளயடித்தலும், நாட்டின் 
நிைங்ளும், க்சாத்து்ளும் விற்ப்பட்டதும், 
மவலைவாய்பபின் ம்பரால் அடிமட்ட கூலி 
உலழப்பாளர்்ள் இந்த முதலீட்டாளர்்ளுக்்ா் 
உருவாக்்ப்பட்டதும்தான் மிச்சம். மமலும் 
உை்மயமாதல் சித்தாந்தத்துக்குள் இந்த திைந்த  
க்பாருளாதாரத் திட்டங்ள் மக்்லள இழுத்துப 
ம்பாட்டதன் விலளவு மத்தியதரவர்க்் பூர்ஷவா 
குணங்லளக் க்ாண்ட, ்சமூ் பிரக்லஞயறை 
வர்க்்த்லத வளர்த்துவிட்டதும் இதனூமட 
நிலைமவறியது.

தறம்பாது ரணிலின் அறிவிபபு்ளும் கூட 
நாட்டின் க்சாத்துக்்லள மமலும் விறறு ் டன்்லளத் 
தீர்க்கும் திட்டத்லதத் தான் கவளிப்படுத்துகின்ை். 
இனி வரும் ்ாைம் ்டி்மா் ்ாைம் என்றும் 
மக்்ள் அதல் எதிர்க்ாள்ளும் தியா்த்லத புரிய 
தயாராகும்்படியும் பிரதமர் ்பாராளுமன்ைத்தில் 
ம்ட்டுக்க்ாண்டலத இஙம் நில்வுறுத்த 
மவண்டும்.

அரசியல் ்ஸதிரத்தன்� முன நி�நத்்ன

ம்ாத்த்பாய அர்சாங்ம் மாறும் வலர உை் 
வஙகி  ்டன் த ரபம்பாவதில்லை என்று 
அறிவித்திருப்பதா் ைக்மன் கிரிஎல்ை ்சமீ்பத்தில் 
்பாராளுமன்ைத்தில் அறியத்தந்திருந்தார். அவர் 
மநரடியா் அலதச க்சால்லியிருந்தாலும் அந்த 
அர்த்தத்தில் தான் உை் வஙகி அறிவித்திருக்கும் 
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என்்பலத நாமும் உணரைாம். அதன் விரிவா் 
அர்த்தமா் அரசியல் ஸதிரத்தன்லமயறை ஒரு 
அர்சால் பிரசசில்லய மு்ாலமப்படுத்தி தீர்க்கும் 
்பைத்லதக் க்ாண்டிருக்்ாது என்்பலதத் தான் உை் 
வஙகி உட்்பட ்டன் வழஙகும் தரபபி்ர் 
நி்பந்தல்யா்க் க்ாண்டிருக்கின்ை்ர் என்று 
விளஙகிக் க்ாள்ள முடியும். ஏறக்்மவ 
ஊழைாலும், நிர்வா் வில்த்திைன் அறை 
அர்சா்வும், அராஜ்ம் மலிந்த ஆட்சியா்வும், 
்பாரிய கநருக்்டி்லள எதிர்க்ாண்டிருக்கும் 
அர்சாங்மா்வும் உைகுக்கு அம்்பைப்பட்ட 
அர்சாங்ம் இது. ்டன் வழஙகு்பவர்்ள் முதலில் 
்டன்்லளக் ்ட்டும் அரு்லத இருக்கிைதா, 
வருமா்த்லதப க்பருக்கும் ஆறைல் இருக்கிைதா? 
கநருக்்டியறைதும், நீதியா்துமா் அர்சாங்த்லத 
நடத்தும் வல்ைலம இருக்கிைதா? என்று ்பார்ப்பது 
வழக்்மா் வழிமுலை தான். தறம்பாது புதிதா் 
அலமக்்ப்பட்டிருக்கும் “்ட்சி ்சாரா கநருக்்டி 
்ாை அர்சாங்ம்” என்று அறிவித்துக்க்ான்டாலும் 
புதிய அலமச்சரலவயில் அங்ம் வகிப்பவர்்ள் 

ஏறக்்மவ ஊழல், மமா்சடி குறைச்சாட்டு்லளயும், 
மமா்சமா் வில்த்திைல்க் க்ாண்டவர்்ளா்வும் 
அலடயாளம் ்ாணப்பட்டவர்்ள். இதல் நாடு 
கிளர்சசியில் இைஙகி இருக்கும் க்பருவாரி மக்்ள் 
அஙகீ்ரிக்்வும் மாட்டார்்ள்.

்டந்த மம 9ஆம் தி்தி மக்்ள் அரசியல்வாதி்ளுக்கு 
க்ாடுத்த தண்டல்்ள் முழு அரசியல்வாதி்ளுக்கும் 
நல்ை ்பாடத்லதக் ்றறுக் க்ாடுத்திருக்கிைது. 
்பாராளுமன்ைத்தில் சிைர் தாங்ள் அரசியலை விட்டு 
ஒதுஙகுவதா் அறிவிக்கிைார்்ள், சிைர் தாம் 
தலைமலைவ ா ்  ஒளி ந்து  வ ாழ்வத ா ் த் 
கதரிவிக்கின்ை்ர். சிைர் தம்லம உரு மாறறிக்க்ாண்டு 
்பாராளுமன்ைம் வருகின்ை்ர். உடுத்தும் உடுபபு கூட 
தமக்கு இல்லை என்கின்ை்ர். இவர்்ள் எல்மைாரும்; 
பிரசசில்லய தாம் தீர்க்்ா விட்டால் தமது 
ஊர்்ளுக்கும், வீடு்ளுக்கும் இனித் திரும்்ப முடியாது 
என்று ்பாராளுமன்ைத்தில் அறிவிக்கின்ை்ர். இனி 
வரும் ்ாைம் மமலும் கநருக்்டியா் ்ாைம் 
என்்பலத பிரதமமர தமது உலர்ளில் மீண்டும் 

மீண்டும் கதரிவித்து வருவதா்து, மக்்ளின் 
ம்பாராட்டம் மமலும் தீவிரமாவதற்ா் 
அறிகுறி்லளமய எடுத்துக் ் ாட்டுகின்ை்.

நாட்டின் உறுதியா் அரசியல் ஸதிரத்தன்லம 
இல்ைாமல் ்டன்்லளப க்பை முடியாது. 
்டன்்லளப க்பைாமல் மக்்ளின் உட்டி 
அத்தியாவசியத் மதலவ்லளப பூர்த்தி க்சய்ய 
முடியாது. பிரசில்்லள பூர்த்தி க்சய்யாமல் 
அலமதிலயக் க்ாண்டு வரவும் முடியாது.... . 
மீண்டும் அந்த அலமதி குலைந்த நாகடான்று 
்டல்க் ம்ாரமவா, க்பைமவா முடியாது. இது ஒரு 
சுழறசி.

எ்மவ இதறகு அரசியல் அதி்ாரத்தின் 
ஸதிரத்தன்லம முன் நி்பந்தல்யா்து. மக்்ள் 
ராஜ்பக்்சக்்லள கவளிமயைச க்சால்வது “சும்மா” 
அல்ை. அவர்்ள் ஏற்படுத்திய நா்சம் முழுவதுமம 
அம்்பைப்பட்டுவிட்டது. அவர்்ள் க்சான்் 
்சமாதா்ங்ளும், ்சமாளிபபு்ளும் நீர்த்து 
ம்பாய்விட்ட். அவர்்ளுக்கு க்ாடுத்த க்டு 

முடிந்து விட்டது. எ்மவ தான் 
“ம்ாட்டா ம்ா ் ம” (ம்ாட்டா ஊருக்கு 
ஓடு) ம்பாராட்டம் கதாடர்கிைது.

குற்றஙகள் அதிகரிப்பு

உைக்ஙகும் கநருக்்டி ் ாைம் என்று 
வந்து விட்டால், அஙம் குறைச க்சயல்்ள் 
மலிந்து விடும் என்்பது க்பாது நியதி. இது 
கவறும் க்ாள்லள, ் ளவு மாத்திரமல்ை. 
்ச்ை குறைச க்சயல்்ளும் தான். 
விரக்தியுறை மக்்ள் என்் க்சய்கிைார்்ள் 
என்்பலத அறியாது தன்னியல்்பா் 
குறைங்ளில் ஈடு்படும் நிலை ஒரு 
்ட்டத்தின் பின் அதி்ரிக்்த் கதாடஙகி 
விடும். இைஙல் அந்த இடத்லத 
இபம்பாது எட்டிக் க்ாண்டிருக்கிைது. 
அத்தியாவசியத் மதலவ்ளுக்்ா் 
வரில்சயில் நிறகும் மக்்ள் தமக்கிலடயில் 
மமாதிக்க்ாள்கிைார்்ள். ்பாலத்ளில் 

இைஙகி வீதி்ளில் மறியல் ம்பாராட்டம் க்சய்கிை 
ம்பாது தீவிரம் க்பறறு அடிதடி, க்சாத்துக்்லள 
ம்சதப்படுத்துதல் என்்பவறறில் இைஙகுகிைார்்ள். 
இதுவலர ்பத்துக்கும் மமற்பட்ட க்ாலைச 
்சம்்பவங்ளும் நடந்துள்ள். மமலும் மம 9 
அரசியல்வாதி்ளின் க்சாத்துக்்லள மதடித்மதடி 
அழித்ததும், ்பாராளுமன்ை உறுபபி்ர் க்ாலை 
க்சய்யப்பட்டதும் கூட முக்கிய அறிகுறி்ள். தமது 
குழந்லத்ளின், க்பறமைார்்ளின் அத்தியாவசியத் 
மதலவ்லளப பூர்த்தி க்சய்ய இயைாத ல்யறு 
நிலையில் மா்மிழந்து ்ளவு, க்பாய், திருட்டு, 
ஏமாறறு என்்பவறலை க்சய்யத் துணிகிைார்்ள். 
அைம் இழந்து ஒருவலர ஒருவர் ஏமாறறுவது 
்பழக்்த்துக்கும், புழக்்த்துக்கும் உள்ளாகிைது. 
இறுதியில் அதுமவ ்சமூ்மயமாகி விடுகின்ைது. 
ஈறறில் இந்த ்சமூ்ச சீரழிவா்து ்பண்்பாடு மிக்் 
்பாரம்்பரிய ்ைா்சார ்பண்ல்பயும், மரல்பயும் 
சீரழித்து விடும் நிலைலய ஏற்படுத்தி விடுகிைது. 
இத்தல் ்ாைம் இப்படி ஒரு நிலைலய நாம் 
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சித்தாந்தமா்த் தான் அறிந்து லவத்திருந்மதாம். 
இபம்பாது அது மநரடியா் நி்ழ்வலத ் ண்கூடா்க் 
்ாண்கிமைாம்.

மூன்று த்சாபத ்ாை யுத்தம் தராத அழிலவ 
ராஜ்பக்்சக்்ள் இைஙல்க்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிைார்்ள். 
நாட்டுக்கு மக்்ளுக்குச ம்சர மவண்டிய வரி்லள 
விட்டுக்க்ாடுத்துத் தான் ‘ஊழல்’ க்சாத்லத 
ஈட்டி்ார்்ள். அவர்்ள் பில்லியன்்ளில் க்சாத்து 
ம்ச்ரித்தது மட்டுமன்றி அந்த ஊழல்்லளப 
புரிவதற் ா ்  முழு அர்ச ாங்  நிர்வா் 
்ட்டலமபல்பயும் ஊழலுக்கு வழி ம்ாரி்ார்்ள். 
மத்சம் முழுவதும் ஊழல்மயப்பட்டது. அராஜ்ம் 
நிறுவ்மயமாக்்ப்பட்டது. அலத நடத்தவும், 
மலைக்்வும் அதி்ாரத்துவம் அளவுக்கு அதி்மா் 
துஷபிரமயா்ம் க்சய்யப்பட்டது. கூடமவ 
அ்சமத்துவமும் தலை தூக்கியது. தமது இருபபுக்்ா் 
இைஙல்யின் உச்ச வடிவமா் அரசியைலமபல்பமய 
ஒரு குடும்்பத்துக்கு ்சாத்மா் மாறறிய வரைாறறுத் 
தவலை நிலைமவறறி்ார்்ள். அவர்்லளத் தான் 
மக்்ள் இன்று விரட்டுகிைார்்ள்.

இ்னவாத ம�ா்த உருவாககிய த்ல்�

இைஙல்யின் சிங்ள மக்்ள் இ்வாதி்ள் 
அல்ைர். அவர்்ள் ம்பரி்வாதமயமாக்்லுக்குள் 
அ்ப்பட்டுப ம்பா்வர்்ள். அவர்்லள வழிநடத்திய 
ம்பரி்வாத சித்தாந்தத்லத ஏற்படுத்தியதன் 
பின்்ால் கநடிய அரசியல் வரைாறு உண்டு. அந்த 
வரைாறறுக்குப பின்்ால் அந்த ம்பரி்வாதத்தால் 
இைா்பமலடய முற்பட்ட அரசியல் தலைவர்்ளும், 
அரசியல் நிறுவ்ங்ளும் உள்ள். அந்த 
ம்பரி்வாதத்லத ்சமூ்மயப்படுத்துவதற்ா் 
்பாடவிதா்ங்லளயும் தயாரித்தார்்ள். அரசியல் 
மயப்படுத்துவதற்ா்  அரசியைலமபல்ப 
மாறறி்ார்்ள். அரசின் ்சட்டம், நிர்வா்ம், 
இராணுவம், நீதிமன்ைம் எ் அல்த்திலும் சிங்ள 
க்பௌத்த ம்பரி்வாதம் நிறுவ்மயப்படுத்தப்பட்டது. 
இந்த முழுத் தயாரிபபுடன் தான் ஒரு ம்பாலர நடத்தி 
மாக்பரும் தமிழி் அழிபல்பயும் க்சய்து 
முடித்தார்்ள்.

அவர்்ள் க்சய்த அந்த ்சங்ாரத்துக்கு 
ம்பரி்வாதமயப்படுத்தப்பட்ட மக்்ளின் 
அஙகீ்ாரம் கிலடத்தது. ம்பரி்வாதச சித்தாந்த 
ம்பாலதமயறைப்பட்ட அந்த மக்்ள்; தனிநாட்டு 
பிரிவில்ப ம்பாராட்டத்லத முடிவுக்கு க்ாண்டு 
வ ந் த வ ர் ் ள ா ்  ர ா ஜ ்ப க் ்ச க் ் ல ள 
ஏறறுக்க்ாண்டார்்ள். அமத ம்பாலதயில் 
்பத்தாண்டு்ளுக்கும் மமல் லவக்்ப்பட்டதில் ் ண் 
மூடித்த்மா் அவர்்லள மீண்டும் மீண்டும் 
ஆட்சியில் திலளக்் லவத்தார்்ள். ஊழல் 
க்சய்தாலும், க்ாலை்லளப புரிந்தாலும், 
அராஜ்ங்லளச க்சய்தாலும் அவர்்ள் 
்பயங்ரவாதத்திலிருந்து நாட்லட மீட்டவர்்ள் 
க்சய்துவிட்டுப ம்பா்ட்டும் என்கிை ம் நிலையா்து 
்பசியும், வறுலமயும் அவர்்ளின் வீட்டுக் ் தவு்லளத் 
தட்டும் நிலைக்குக் க்ாண்டுவந்திருக்கிைது. 
இபம்பாது ்பட்டினி அந்த ம்பாலதயிலிருந்து கதளிய 
லவத்தம்பாது தான் ம்பரி்வாதத்துக்குள் தாம் 
எப்படி மூழ்்டி்ப்பட்டிருக்கிமைாம் என்கிை 

உண்லமலய உணரத் கதாடஙகியிருக்கிைார்்ள். 
அவர்்ள் தான் இபம்பாது ம்பாராட்டத்தில் 
இைஙகியிருக்கிைார்்ள். அதற்ா் ஒட்டுகமாத்த 
சிங்ள மக்்ளும் அந்த ம்பாலதயிலிருந்து முறைா்த் 
கதளிந்து விட்டார்்ள் என்கிை அர்த்தமில்லை. 
ம்பரி்வாத அலர ம்பாலதயில் இன்னும் 
இருப்பவர்்ள் அதிலிருந்து முழுத் கதளிவலடய 
இன்னும் சிை ் ாைம் எடுக்்க் கூடும்.

எ்மவ தான் ம்பரி்வாத சித்தாந்தத்லதயும், 
அதறகுத் தலைலம தாஙகும் ்சக்தி்லளயும், 
ம்பரி்வாத சித்தாந்தமயப்படுத்தப்பட்ட 
மக்்லளயும் பிரித்துப ்பார்த்தல் நமக்கு 
அவசி ய ம ா கி ை து .  இ ப ்படி ப  பி ரி த் து ப 
்பார்க்்ாவிட்டால் ்சாதாராண சிங்ள அப்பாவி 
உலழக்கும் வர்க்்ப பிரிவி்ரும் நமக்கு எதிரி்ளா்த் 
மதான்றிவிடுவர்்ள். ம்பரி்வாத சித்தாந்தத்துக்கு 
இன்று ஒரு அரசு உண்டு. க்பரிய இராணுவக் 
்ட்டலமபபும், நிர்வா்மும் இருக்கிைது. அலத 
எதிர்த்து நிற்மவண்டுகமன்ைால் அம்மக்்மளாடு 
்சம்ாதரத்துவ (Solidarity) அரசியலைக் ் ட்டிகயழுப்ப 
மவண்டும். நாம் அதல்ச க்சய்ததில்லை. தமிழ் 
ம்பசும் மக்்ள் தரபபில் அதற்ா் முஸதீல்ப 
க்சய்ததில்லை.

“மகாட்டா மகா க�”

ராஜ்பக்்சக்்லள வீட்டுக்கு அனுபபும் 
ம்பாராட்டம் “ம்ாட்டா ம்ா ் ம” என்கிை க்பயரில் 
்ாலி மு்த்திடலில் ஆரம்பிக்்ப்பட்டு ஐம்்பதாவது 
நாட்்லள எட்டுகிைது. ரணிலின் வருல்மயாடும், 
9  ஆம் தி்தி நி்ழ்ந்த  ்ைவரத்மதாடும் 
அபம்பாராட்டத்தில் ்ைந்துக்ாள்்பவர்்ளின் 
எண்ணிக்ல் குலைந்துள்ளது. ஆ்ால் அலத 
இலளஞர் யுவதி்ள் ்பைர் முன்ம்டுத்த்படி தான் 
இருக்கிைார்்ள். இனி வரும் நாட்்ளில் மக்்ள் 
எதிர்க்ாள்ளபம்பாகும் மமைதி் கநருக்்டி்ள்; 
அவர்்லள நிச்சயம் ம்பாராட்டத்துக்குள் தள்ளும் 
என்மை எதிர்்பார்க்்ப்படுகிைது. அது மட்டுமன்றி 
அது  வன்முலை  வடிவம்  எடு த் த ாலும் 
ஆச்சரிப்படுவதறகில்லை. அலத அர்சாங்ம் 
அடக்்வும் முடியாது. ஏக்ன்ைால் அப்படி ஒரு 
அடக்குமுலைலய க்சய்துவிட்டு ்டன் தரும் 
தரபபி்ரிடம் ல்மயந்தவும் முடியாது. ஜ்நாய் 
உறுதிப்பாடறை நாடு்ளுக்கு உதவி வழஙகும் 
வழலமயும் இல்லை.. இல்லைகயன்ைால் வரைாறறில் 
மமா்சமா் அராஜ் ஆட்சியாளனின் ஆட்சியில் 
இந்தப ம்பாராட்டக்்ாரர்்லள விட்டுலவத்திருக்் 
மாட்டார்்ள் என்்பலத நாமறிமவாம்.

இன்று இைஙல் எதிர்க்ாள்ளும் கநருக்்டியா்து 
இ், மத, ்சாதி, பிராந்திய ம்பதம் ் டந்து ்பட்டினி 
ஒன்றிலணத்திருக்கிைது. அந்தத் தீவின் மீட்புக்்ா் 
மட்டுமன்றி, இ்த்துவ அரசியல் பிரிவில்யிலிருந்தும் 
மீட்்பதறகு இதல் ஒரு ்சந்தர்ப்பமா் ்பயன்்படுத்த 
நிலைய வாய்பபு்ள் உள்ள். அதல்ப 
்பயன்்படுத்துமவாம்.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர, ஊைகைவிய்லாளர
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அகமரிக்்ாவிலுள்ள மிக்சி்ன் 
்பல்்லைக் ் ழ்த்தில் ் ால் நூறைாண்டுக்கும் 
ம ம ை ா ்  உ ளவியல்  துல ையில் 
ம்பராசிரியரா்ப ்பணிபுரிந்து வரும் 
டாக்டர் ராம் ம்ாலிங்த்துக்கு இந்த 
ஆண்டுக்்ா் கஹரால்ட் ஜான்்சன் 
விருது கிலடத்துள்ளது.

1996 இல் இருந்து வழங்ப்பட்டு வரும் 
இந் த  விருதில் இதுவலரயில் 
இந்தியாவில் இருந்து எவருமம க்பைாத 
மவலளயில் தமிழ்த் தமிழராகிய இவர் 
க்பறறிருப்பது க்பரு மகிழ்சசியில் 
அளிக்கிைது. இந்தியா மட்டுமல்ை கதறகு 
ஆசியாவிமைமய இவவிருதில்ப க்பறும் 
மு த ை ா ம வ ர்  ட ா க் ட ர்  ர ா ம் 
ம்ாலிங்ம்தான்.

்சமத்துவம் - ்சமூ் நீதிலய லமயமா்க் 
க்ாண்டு ்பணியாறறிவரும் நமது 
ம்பராசிரியர் நிைகவறி - ்சாதிய 
மமைாதிக்்ம் இரண்டுக்கும் இலடயிலுள்ள 
நுட்்பமா் கதாடர்பு குறித்த ஆய்வில் 
ஈடு்பட்டு அதல்க் ் லளயும் ்பணியில் 
மமறக்ாண்டு வருவதற்ா் இந்த விருது 
இவலரத் மதடி வந்திருக்கிைது.

ம்பரா்சான் மார்க்ஸ...

தந்லத க்பரியார்...

அண்ணல் அம்ம்பத்்ர்

மூவலரயும் பிதாம்ரா்க் க்ாண்ட

நமது ம்பராசிரியருக்கு இவவிருது 
கிலடத்திருப்பது நம்லம மகிழ்சசியில் 
ஆழ்த்தும் மறகைாரு தருணம்.

எழுததைாளர் �ாமரன் (தைமிழொடு) 
சம 2022

நினைவேந்தல்:

நல்ாசான் மயி்ங்கூடலூர் பி. நடராசன்
(14 அகலடாபர் 1939 - 12 லம 2022)

`ெடராஜா மாஸடர்` என்று அலழக்்ப்பட்ட மயிைஙகூடலூர் 
பி. நடராஜன் (ஆடலிலை) இனி எம்மமாடு இல்லை. அவரால் 
வழி்ாட்டப்பட்டுத் தம்லம வளர்த்துக்க்ாண்ட மாணவப 
்பரம்்பலர மி் நீண்டது. அவர்்ளதும் ்சார்பில் எம் ஆசிரியருக்கு 
எ்து அஞ்்சலி.

நடராஜா மாஸடர் எங்ளுக்கு உயிரியலைக் ்றபித்தவர். 
ஆ்ால் ்பாட்சாலையில் அவரது க்சயற்பாடு்ள் அல்த்தும் 
தமிழ் ்சார்ந்மத இருந்த். மி்த் கதளிவா் உச்சரிபம்பாடு 
்றபிக்கும் அவருக்குத் தமிழ்மீது இருந்த ஈடு்பாடு அளப்பரியது. 
்பை ்பண்டிதர்்ளிடம் தமிலழக் ்றை அவருக்கு ம்ாஜ்க் 
்ல்லூரியில் ஆசிரியரா் இருந்த ் விஞர் க்ச.் திமர்சர்பிள்லளமய 
எ்க்கும் அஙகு ஆசிரியராய் வாய்த்தது எ்க்குக் கிலடத்த 
நல்வாய்பபு. நடராஜா மாஸடர் ்பாட்சாலையில் இருந்த 
நூை்த்தில் சிைந்த இைக்கிய நூல்்ளும் இருக்்மவண்டும் எ் 
விரும்பி அலத நலடமுலைப்படுத்தியவர். அத்ால் 
என்ம்பான்மைார் தமிழிற கிலடத்த அரிய நூல்்லளப 
்பாட்சாலையிமைமய வாசிக்் முடிந்தது.

சிறுவர் இைக்கியத்தில் அவரது ஆர்வமும் ஆறைலும் 
குறிபபிடப்பட மவண்டியலவ. அவரது தமிழாசிரியர்்ளின் 
வழி அவரும் நில்வுமைர்்லளச சிறுவர் ்பாடல்்ளாய்ப 
்பதிபபித்தவர். த்தும், மவறு சிைரதும் சிறுவர் ்பாடல்்லள 
நூைாக்்ம் க்சய்தவர் நடராஜா மாஸடர். த்து ்பலடபபு்லள 
கவளிக்க்ாணர்வலதவிட, மறைவர்்லள ஊக்குவிக்கும் 
ம்பாக்கு ஆசிரியரிடத்தில் இருந்தலத அவலர அறிந்மதார் 
அறிவர். ்பாட்சாலையிற ்பரிசுக்பறை எ்து சிறு்லதலய 
`ஈழநாட்`டில் கவளிக்க்ாணர விரும்பிய அவரது விருப்பத்லத 
எ்து ம்த்தயக்்ம் மறுத்தது இபம்பாது நில்வுக்கு வருகிைது.

்பத்தாம் வகுபபிற ்படிக்கும்ம்பாது ்பாட்சாலையின் 
விலளயாட்டுப ம்பாட்டிக்கு (கதரிவுநிலைப ம்பாட்டி்ளுக்கு) 
அறிவிப்பாள்ா் என்ல் அவர் கதரிவு க்சய்தது க்ாஞ்்சம் 
ஆச்சரியம் தந்த மகிழ்வா் ஒரு விடயம். பின்்ாளில் 
அறிவிப்பாள்ா் அரஙகு்ளில் நிறகும் தருணங்ளில் 
எல்ைாம் இந்த நி்ழ்வு ம்தில் மமகைழுந்து வரும். (நான் 
துணிந்து மமலட்ளில் நிற் இன்க்ாரு ்ாரணமாய் 
இருந்தவர் எங்ள் அதி்பர் க்பா. ் ்்்ச்பா்பதி அவர்்ள்).

நாம் ஒன்்பதாம் வகுபபிற ்பயில்ல்யில் வகுபபில் தமிழ் - 
விஞ்ஞா் மன்ைம் எ் ஒன்லை எம்லமக் க்ாண்டு உருவாக்கி, 
அதன்மூைம் `அறிவு` என்ை மாத இதலழக் க்ாண்டுவரச 
க்சய்தவர் ஆசிரியர். அக்்ாைப ்பகுதியில் இைஙல்யில் 
கவளிவந்த ̀அம்பு` எனும் அறிவியற ்சஞ்சில்லயக் ் ல்முல் 
ஸாஹிராக் ்ல்லூரிமயாடு ம்ாஜ்க் ்ல்லூரியும் ம்சர்ந்து 

்தறகு ஆசியாவிலிருநது வநது 
விருது ் �றும முதல் தமிழர்

குஞ்சரம்    1

குஞ்சரம்    2

ஊர் சுற்றிக் காக்்கயார்

ராம் ம்ாலிங்ம்
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கனடா இலக்கியத் த�ாடடம் விருதுகள் 2021

உ்லகைவமஙகும் ெர்நதிருககும் ைமிழ் வளரககும் 
பநாகபகைாடு உருவாகிய கைனைா ைமிழ் இ்லககியத் 
பைாட்ைம் அ்மபபினால் 2001-ம் ஆண்டு முைல் 
வழஙகைபெட்டுவரும் உயரிய ைமிழ் விருது ‘இயல் 
விருது’ ஆகும். இ்நை அ்மபபு வழஙகும் ’இயல் 
விருது’ ைமிழ் ஆளு்மகைளின் வாழ்நாள் ்சாை்ன்ய 
வகைௌரவிபெைாய் அ்ையாளபெடுத்ைபெடுகிறது. 
இ்நைவ்கையில் இ்நை ஆண்டு(2021) பெராசிரியர 
ஆ. இரா. பவஙகைைா்ச்லெதி அவரகைளுககு இ்நை 
விருது வழஙகைபெடுகிறது.

இயல் விருது வொற்ற ைமிழ் ஆளு்மகைள் சு்நைர 
ராம்சாமி(2001), பகை கைபணஸ(2002), வவஙகைட் 
்சாமிநாைன்(2003), இ. ெத்மநாெ ஐயர (2004), 
ஜாரஜ் எல். ஹாரட்(2005), ஏ. சி. ைாசீசியஸ(2006), 
்லட்சுமி பஹாம்ஸட்ராம்(2007), அம்்ெ(2008), 
பகைா்வ ஞானி(2009), ஐராவைம் மகைாபைவன்(2009), 
்ச .  வ ெ ா ன் னு த் து ் ர ( 2 0 1 0 ) ,  எ ஸ .
ராமகிருஷணன்(2011), நாஞ்சில் நாைன்(2012), 
திபயாைர ொஸகைரன்(2013), வஜயபமாகைன்(2014), 
இ. மயூரநாைன்(2015), சுகுமாரன்(2016), 
வண்ணைா்சன்(2017), இ்மயம்(2018), சு.
வ வ ங கை ப ை ்ச ன் ( 2 0 1 9 ) ,  உ ள் ளி ட் ை 
ஆளு்மயாளரகைளுககு வழஙகைபெட்டுள்ளது. 
உ்லளாவிய வகைாபரானா வொதுமுைககை நி்்ல 
கைாரணமாகை 2020 நிகைழ்வு ை்ைெட்டிரு்நைது .

ைமிழுககுப  ெணிய ா ற்றும்  ெல்து்ற 
ஆற்ற்லாளரகை்ளயும் பமன்்மயான உ்லகைளாவிய 
ைமிழ் இ்லககியப ெ்ைபொளிகை்ளயும் வைரி்நது 
அவரகைளுககு ஆண்டுபைாறும் ெ்ல விருதுகைள் 
வழஙகி வகைௌரவிககிறது கைனைா ைமிழ் இ்லககியத் 
பைாட்ைம்.

இ்நை வ்கையில் 2021 ஆம் வருை விருைாளரகைள்:

பு்னவுப ெரிசு - ொ.அ. ஐயகைரன்

அபு்னவு விருது - பமநாள் நீதிெதி பகை.்ச்நதுரு

கைவி்ை விருது - ஆழியாள்

வமாழிவெயரபபுப ெரிசு - மாரத்ைா ஆன் வ்சல்பி

நல்்ல ஐயா (பிரான்சு) மம 2022

தமிழர் க்் அ்டயாள வரவவற்பு ஆற்று்க - 
இன்னிய அணி வநார்வவ 2022

தைமிழர் ் லை அலடயாளமாய் உைகின் உயர் மலை 
மு்டு்லளத் தாண்டி மநார்மவ ஒஸமைா ந்ரில் ஒளிர் 
க்பறை இன்னியத்தின் எழில்.மநார்மவ தமிழர் வள 
நிலையம் அன்ல் பூ்பதி ்ல்வி ்லைக் கூடத்தின் 
முப்பதாவது ஆண்டு முத்து விழாவில் 30.04.2022 
்சனிக்கிழலம ,இன்னிய அணியின் எழிைார்ந்த 
அறிமு்த்துடன் ஆரம்்பமாகியது. விழாவின் முகிழ்ப்பாய் 
இன்னியம் க்பருங்ாட்சியாய் ஈழத் தமிழர் ்லை 
அழகியலின் ஈழ நாடிய முத்திலர்ளுடன் ஆடல் 
ஆறறுல்க் ம்ாைமாய் உைகில் முதன் முதைாய் நூறறுக்கு 
மமற்பட்ட மாணவர்்ள் ்பஙகு க்ாண்ட இன்னிய 
அணியாய் அலமந்து விழாவுக்கு புது அர்த்தத்லத தந்தது.

இன்னியத்தின் கதாடக்்ம் கிழக்குப ்பல்்லைக்்ழ் 
உை் நாட் தி் விழாவில் தலைக் ம்ால் ஊர்வை 
அணியா் 1997 ஆம் ஆண்டு கதாடஙகியது. ம்பராசிரியர் 
கமௌ்குரு குழுவி்மராடு கதாடஙகிய இன்னியக் ் லை 
்பயணம் இந்த ஆண்டில் 25 ஆண்டு்லள நிலைவு 
க்சய்கிைது இன்று வடக்கு கிழக்கு மலைய்ம் எ் தமிழ் 
்பாட்சாலை்ளில் தமிழ் ்பாண்ட் எனும் அஙகீ்ாரத்லத 
க்பறைலமமயாடு. யாழ்ப்பாணப ்பல்்லைக்்ழ்ப 
்பட்டமளிபு விழாவிலும் அறிமு்மாகியுள்ளது.கிழக்குப 
்பல்்லைக்்ழ்த்தில் 1999ஆம் ஆண்டு ்பட்டமளிபபு 
விழாவில் கதாடஙகி இன்று வலர இன்னியத்தின் 
கதாடர்சசி நீட்சி உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

சமனாள் கிழககுப �ல்க்ல நுணக்லப பீடாதி�தி 
�ாலசுகுமார் (இஙகிலாந்து) சம 2022

கவளியிடச க்சய்தவர் ஆசிரியர். அதன் தீவிர 
வா்ச்ர்்ளாய் எம்லம மாறறியவர். ் றபித்தது உயிரியைாய் 
இருந்தாலும் வகுபல்பத் தமிழ் மணக்்ச க்சய்தவர் அவர்.

்பை வருடங்ளுக்குமுன் இஙகுவந்த ம்பராசிரியர் 
்ா.சிவத்தம்பி அவர்்ள் எமது ஆசிரியலரப ்பறறிக் 
கூறியது இபம்பாதும் நில்வில் நிறகிைது. “யாழ்ப்பாணத்தில் 
்பல்்லைக்்ழ் ஆய்வுக் ்ட்டுலர்ள் எலவயாயினும் 
அலவ நடராஜா மாஸடர் ்ண்ணிற ்படாமல் வாரா. 
அவறறிலுள்ள கமாழிப பிரமயா்ங்லளச சீர்்படுத்திப 
பிலழ்லளத் திருத்தி ஒழுங்ாக்் அவர் ஒருவரால் 
மட்டுமம முடியும். அவரிடம் ் ற் நிலைய உண்டு. தமிழில் 
ஒரு ம்பராளுலம அவர்.” இன்று ்ைாநிதி க்பா.
இரகு்பதியிடம் நடராஜா மாஸடர் ்பறறி உலரயாடியம்பாது 
அந்தக் கூறறுச ்சரிகய் அவரும் உறுதி க்சய்தார். 
“தர்க்்ரீதியா்த் தமிலழப பிலழயை எழுத நடராஜா 
மாஸடர் ஒருவரால் மட்டுமம முடியும்” என்ைார் அவர்.

இயறல்யின் விதியில் நடராஜா மாஸடர் 
மலைந்துவிட்டார். அவரது நில்வு்ள் அவமராடு ்பழகிய 
எவர்க்கும் ம்தில் அமர்ந்திருக்கும்.

கவிஞர் இளோ்ல விஜசயந்திரன் 
(சொர்சே) சம 2022

ஆ. இரா. பவஙகைைா்ச்லெதி
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பகாழும்பு காலி முகத்திடலில் 
முளளிவாயககால் 
நி்ைலவநதல்

ச்சன்்ற நூற்றாண்டில் மாக்சிம் ் ார்க்கியின் படைபபு வழி 
உ்ல்சமஙகும் அறியபபடை ‘தாய்’

இன்று மபரறிவாளன் வழி எம்முன் வாழும் தாய்
பம 15 ‘ைமிழர இன அழிபபு 

நி்னபவ்நைல் நாள்’ என கைனைா 
ொராளுமன்றம் ெட்டியலிட்ைது.

லெசும் 
ெைஙகள்

2022 மம 18

க்ன்டா ் ரா்றனமரா

த்வல் கதாகுபபு: முகுந்தைன் (பிரான்சு) சம 18

தைமிழநாடு

நன்றி 
ஓவியம் : 
Ravi Palette

குஞ்சரம்    5
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கட்டுரை

மு.நாகநாதன

இந்தியா:
பேருகி வரும் க்னகள்; 

மூழ்கிகபகாணடிருககும் போருளா�ாரம்

அரசு ் டன் வாங்ைாமா? அப்படி ் டன் வாஙகி்ால் எந்த அளவிறகு 
வாங்ைாம். ்டன் வாஙகுவதால் ஏற்படும் விலளவு்ள், க்பாருளாதாரப 
்பாதிபபு்ள் என்்? எ்ப ்பை வி்ாக்்ளுக்குப ்பதில் க்சால்லும் ்ாைம் 
வந்துவிட்டது.

1991ஆம் ஆண்டிறகுப பிைகு தாராளமயமாதல், உை்மயமாதல், 
தனியார்மயமாதல் (LPG) என்ை க்ாள்ல்்ளின் வழியா் ்சந்லதப 
க்பாருளாதாரம் எல்ைா நாடு்ளிலும் ்பாய்ந்து வளர்ந்தது. ஆ்ால், அந்த 
்சந்லதப க்பாருளாதாரம் இன்று அகமரிக்்ாலவயும் ஐமராபபிய 
நாடு்லளயும் ் டனில் மூழ்்ச க்சய்துள்ளது. நாட்டின் ஒட்டுகமாத்த க்பாருள் 
உற்பத்திலயவிட அகமரிக்்ாவின் ் டன் 104 மடஙகு உயர்ந்துள்ளது. இமத 
நிலைலயத்தான் ஐமராபபிய நாடு்ள், ஜப்பான், இந்தியா உள்ளிட்ட ்பை 
நாடு்ள் ்சந்தித்து வருகின்ை்.

க்பாது நிதியியல் (Public Finance) நூல்்ளில் அரசின் வரவு - க்சைவுக் 
ம்ாட்்பாடு்ள் வலரயலை க்சய்யப்படுகின்ை். அரசு வரி வருவாய், 
வரியல்ைாத வருவாய் அளவு எப்படி மமைாண்லம க்சய்யப்பட மவண்டும் 
என்்பலதப க்பாது நிதியியல் ம்ாட்்பாடு்ள் வலியுறுத்துகின்ை். இமத 
்ருத்தலதத்தான் க்பாருளாதாரம் ்பயிலும் மாணவர்்ளுக்கும் 
்றபிக்்ப்படுகின்ைது. ஆ்ால், உை் முதைாளித்துவம், நிதிப்பாடத்திட்டங்ளில் 
சுட்டப்படும் அடிப்பலடக் க்ாள்ல்்லள முழுலமயா்ச சிலதத்து 
வருகிைது.

18ஆம் நூறைாண்டிறகுப பிைகுதான் க்பாது நிதியியல் என்கிை ஒரு 
ம்ாட்்பாடு வலிலமப க்பறைது. அதறகு முன்பு மக்்ளுக்்ா் க்பாது நிதியியல் 
என்கிை க்ாள்ல் க்சல்வாக்குப க்பைவில்லை. ஆடம் சுமித் என்கிை 
க்பாருளியல் அறிஞர், வரி்ள் குலைவா்வும், அது மக்்ளுக்குச சுலமயா் 
இல்ைாமலும் இருக்் மவண்டும் என்ைார். இத்டிப்பலடயில் க்பாதுச 
க்சைவும் மி்க் குலைந்த அளமவ க்சய்யப்பட மவண்டும் எ் வலியுறுத்தி்ார். 
மன்்ராட்சிக் ் ாைத்தில் கதாடஙகிய ம்பார்்ள் இன்ைளவும் கதாடர்கின்ை .் 
ம்பார்ச க்சைவு்ள்தான் க்பாது நிதியியலின் வரி வருமா்த்லதச சிலதத்து 
க்பாதுக்்டல்ப க்பருக்கி வருகின்ை்.

ஐமராபபிய நாடு்ளின் வரைாறறில் ்பத்தாண்டு்ள் ம்பார், எட்டாண்டு்ள் 
ம்பார் எ்ப ்பை ம்பார்்ள் நலடக்பறை். 18ஆம் நூறைாண்டில் 
இஙகிைாந்திறகும் பிரான்சு நாட்டிறகும் நலடக்பறை ம்பாரில் இஙகிைாந்து 
்பை நாடு்லள கவன்ைது. த்து வணி் ஆதிக்்த்லத உை்ளவில் எடுத்துச 
க்சன்ைது. டசசு, ம்பார்சசுக்கீசிய, பிகரஞ்சு, ஆஙகிமையக் கிழக்கிந்தியக் 
குழுமங்ள் இந்தியத் துலணக்்ண்டத்தில் வணி்க் ்ழ்ங்ளா் 17ஆம் 
நூறைாண்டில் நுலழந்த். வணி்ம் என்ை க்பயரில் இந்தியாவின் 
மூைபக்பாருட்்லளயும், வளங்லளயும் க்ாள்லளயடித்துச க்சன்ை். 
ஐமராபபிய நாடு்ளில் நலடக்பறை ம்பார்்ளின் க்சைவு்லளக் கூட 
இஙகிைாந்தின் கிழக்கிந்திய குழும ஆட்சி இந்தியத் துலணக்்ண்டத்து மக்்ள் 
மீதுதான் சுமத்தியது.

 1857ஆம் ஆண்டிறகுப பிைகு இந்தியத் துலணக்்ண்டத்தின் நிர்வா்ப 
க்பாறுபல்ப மநரடியா் ஏறை பிரித்தானியப ம்பரரசு இந்தியாவில் க்பாதுக் 

இந்தியா விடுதை்ேப 
பெற்ற பிறகு 67 

ஆணடுகளில் இந்தியா 
பெற்ற பவளிநாட்டுக 
கைன ரூ.55 இேட்ெம் 
லகாடியாகும். 2014இல் 
பிரதைமர் நலரந்திர லமாடி 
ெதைவிலயற்ற பிறகு 

கைந்தை 8 ஆணடுகளில் 
மட்டும் 73 இேட்ெம் 
லகாடி்யக கைனாகப 

பெற்றுள்ளது. 
பவளிநாடுகளிலிருந்து 

தைனியார் பெறும் 
வணிகக கைனகள் 

குறிபொக, 2019ககுப 
பிறகு உச்ெ நி்ே்யத 

பதைாட்டுள்ளது. 
குறிபொக, ஆர்ெேர் 
மிட்ைல் குழுமம், 

ரி்ேயனசு ஜிலயா 
தைகவல் பதைாழில்நுட்ெக 
குழுமம், இந்தியப 

பெட்லராலியக குழுமம், 
ரி்ேயனசு பதைாழில் 
குழுமம், ைாைா பதைாழில் 

குழுமம் லொனற 
குழுமஙகள் பெற்ற 

பவளிநாட்டு 
வணிகககைனளவு 
ரூ.2.8 இேட்ெம் 
லகாடியாகும்.
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்டல்ப ்பை ஆயிரம் ம்ாடி்ளா் உயர்த்தியது. 
ஐமராபபிய நாடு்ளில் நிைவுலடலமச ்சமுதாயம் 
உருவாக்கிய க்ாடுலம்ள் எண்ணிைடங்ா. மக்்ள் 
மீது ஒடுக்குமுலைலய ஏவி மனித உரிலம்லள 
அடிமயாடு ்பறித்த்ர். வரிசசுலமலயயும், ்டன் 
சுலமலயயும் மக்்ள் மீமத திணித்த்ர்.

1215இல் அறிவிக்்ப்பட்ட ‘மனித உரிலம 
்சா்ச்ம்தான்’ (Magna Carta) மனித உரிலம்ளின் 
முதல் அறிவிபபு எ்க் குறிபபிடைாம் . 
்சட்டவிமராதமா் முலையில் ல்து க்சய்தல், 
சிலைபிடித்தல், க்ாடுலம க்சய்தல் ம்பான்ை மனித 
மநயமறை, மனித உரிலம்லளப ்பறிக்கின்ை 
க்சயல்்ளுக்கு அரசிடம் மமல் முலையீடு க்சய்யைாம் 
எ் மனித உரிலம ்சா்ச்ம் சிை உரிலம்லள 
அளித்தது. மமலும் நாட்டின் குடிம்ன்்ள் 
க்சாத்துரிலமலயப க்பறுவதறகும், க்சாத்து்லள 
அடுத்த தலைமுலையி்ருக்கு அளிப்பதறகும் 
வழிவகுத்தது. இந்த உரிலமப ்பட்டயம் மக்்ளின் 
மீது க்பருமளவு வரி்லள விதித்து வரிசசுலமலய 
ஏறைக்கூடாது என்ை ் ருத்தியலையும் க்ாண்டுள்ளது.

இதறகுப பிைகும் ஐமராபபிய 
நாடு்ள் தங்ள் ஆதிக்்த்லத 
நிலைநிறுத்திக் க்ாள்வதற்ா்ப 
ம்பார்்லளத் கதாடர்ந்த 
வண்ணமம இருந்த்ர். 1337இல் 
க த ா ட ங கி  1 4 5 3  வ ல ர 
இஙகிைாந்திறகும் பிரான்சிறகும் 
நூ ை ா ண் டு ் ள்  ்ச ண் லட 
கதாடர்ந்தது. இந்தப ம்பாரின் 
முடிவு இஙகிைா ந்து  ஒரு 
ம ்ப ர ா தி க் ் ச  ்ச க் தி ய ா ் 
வளர்வதறகு வழிவகுத்தது.

ஐமராபபிய நாடு்ளின் 
ஏ்ாதி்பத்தியம் ் ருவுறறு வளர்ந்த 
நிலையில் பிகரஞ்சுப புரட்சி 
கவடித்தது. மறை நாட்டின் 
ஆட்சியாளர்்ள் இலதக் ் ண்டு 
அ ஞ் சி ் ர் .  ஜ ் ந ா ய ் 
அடிப்பலட உரிலம்லள 
மக்்ளுக்கு அளிப்பதறகு முன் வந்த்ர் . 
இக்்ாைக்்ட்டத்தில் இயறல்வாதி்ள் (Physiocrats) 
எ் அலழக்்ப்படுகிை பிரான்சு நாட்டின் 
க்பாருளியல் அறிஞர்்ள்தான் முதன்முதலில் ் டன் 
சுலமலய எதிர்த்த்ர்.

மவளாண் கதாழில்தான் க்சல்வத்லதப 
க்பருக்குகிைது, மில் மதிபல்பயும் அளிக்கிைது, மறை 
கதாழில்்ளுக்கும் மவளாண் இடுக்பாருட்்ள்தான் 
அடிப்பலடயா் அலமகின்ை் எ் நாட்டின் 
க்பாருளியல் அறிஞர்்ள் வாதிட்ட்ர். ஒரு 
க்பாருளாதார வலர்படத்லத வலரந்து மவளாண் 
துலையில் மில் மதிபபு எப்படி உருவாகிைது 
என்்பலதயும் சுட்டி்ர். அறிஞர் ்ாரல் மார்க்சு, 
கதாழில் புரட்சிக்குப பிைகு முதைாளித்துவம் 
கதாழில் அடிப்பலடயில் கதாழிைாளர்்லளச 
சுரண்டி, மில் மதிபல்ப முதைாளி்ள் எடுத்துச 
க்சல்கிைார்்ள் என்ை அடிப்பலடக் ்ருத்லத 
இயறல் வாதி்ள் என்கிை க்பாருளியல் 

அ றி ஞ ர் ் ளி ன்  க ்ப ா ரு ள ா த ா ர க் 
ம்ாட்்பாட்டிலிருந்துதான் க்பறைார்.

தங்ள் நாட்டிலும் பிகரஞ்சுப புரட்சி ம்பால் ஒரு 
புரட்சி ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்ை ஆளும் 
வர்க்்த்தின் அச்சத்தால் நாடாளுமன்ை முலையும், 
ம க் ் ள்  ந ல் வ ா ழ் வு த்  தி ட் ட ங ் ளு ம் 
முன்னிறுத்தப்பட்ட .் மக்்ள் நைத் திட்டங்ளுக்குப 
க்பாதுச க்சைவு க்சய்வலத ஆண்டுமதாறும் 
அளிக்்ப்படும் நிதிநிலை அறிக்ல்்ளிமைமய 
குறிபபிடப்பட்ட .் இஙகிைாந்து நாட்டில் மதான்றிய 
கதாழில் புரட்சியால் ஏற்பட்ட அறிவியல் 
கதாழில்நுட்்பங்ளின் தாக்்ங்ள் மறை நாடு்ளிலும் 
கவளிப்பட்ட். ஆ்ால் இஙகிைாந்து, பிரான்சு 
ம்பான்ை ஆதிக்் நாடு்ள் தங்ளின் ஆட்சியின் 
கீழிருந்த ்ாைனி நாடு்ளின் வள ஆதாரங்லளப 
்பயன்்படுத்தி உை்ளவில் ைா்பம் ஈட்டி்.

இந்தச சூழ்நிலையிலும் ஐமராப்பாவில் நடந்த 
ம்பார்்ளுக்கும், இந்தியத் துலணக்்ண்டத்தில் 
ஏ்ாதி்பத்திய நாடு்ள் நடத்திய ம்பார்்ளுக்கும் 
ஏற்பட்ட க்சைவில் இந்தியப க்பாதுக்்ட்ா் 

மாறறி மக்்ளின் வரிசசுலமலய 
ஏறறி்ர். ்சான்ைா், 1765ஆம் 
ஆண்டு வங்த்தில் ்ாலூன்றி 
ஆ தி க் ் ம்  க ்ச லு த் தி ய 
கிழக்கிந்தியக் குழுமம், இந்தியத் 
துலணக்்ண்டத்தில் பிகரஞ்சுப 
்பலடயி்ருக்கும் இஙகிைாந்துப 
்பலடயி்ருக்கும் நடந்த ம்பார்ச 
க்சைவில் வங்ம் ஏறகும்்படி 
க்சய்த்ர். இப்படிப்பட்ட 
சுரண்டல் ஆதிக்் நி்ழ்லவ 
வங ் ாள த்லத ச  ம ்ச ர் ந் த 
க்பாருளாதார அறிஞர் ஆர்.
சி.டட், இந்தியா த்க்்ா் 
நிர்வா்ச க்சைவில்யும் 
ஏறறுக்க்ாண்டது. அடிக்்டி 
நடக்கும் ம்பார்்ளுக்கும் 
இ ந் தி ய ப  ்ப கு தி ் ல ள க் 
ல்ப்பறறுவதறகும் இந்தியத் 

துலணக்்ண்டத்தின் வருவாயிலிருந்துதான் 
அளிக்்ப்பட்டது (India paid for her own administra-
tion; paid also for the frequent wars of conquest and 
annexation in India by R.C.Dutt, Economic History of 
India). எ்ச சுட்டுகிைார்.

1834இல் இந்தியாவின் ்டன் அன்லைய ்பண 
மதிபபில் 36.9 ம்ாடி ரூ்பாயாகும். மமலும், 
ஆப்ானிஸதான், சிந்து, குவாலியர், இரண்டாம் 
்பர்மா ம்பார், இரண்டு முலை சீக்கியர்்ளுடன் 
நலடக்பறை ம்பார் க்சைவில்க் ்ட்ா் மாறறி 
இந்திய மக்்ளின் மீது சுலமலய ஏறறியது. 1857இல் 
கதாடஙகிய ்பலடவீரர் புரட்சிக் (Mutiny) ் ாைத்தில் 
ஏற்பட்ட ம்பார்ச க்சைலவயும் ம்சர்த்தத்ால் 
இக்்டன் கதால் 60 ம்ாடியா் உயர்ந்தது. 1861ஆம் 
ஆண்டில் இக்்டன் கதால் 693 ம்ாடியா் 
உயர்ந்தது.

முதல் உை்ப ம்பாரின் ம்பாது ஏற்பட்ட 
்டல்யும், இந்தியத் துலணக்்ண்டத்தின் ்பை 
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்பகுதி்ளில் உருவாக்்ப்பட்ட கதாடர்வண்டி 
்ட்டலமபபுச க்சைலவயும், நீர்ப்பா்ச்த் திட்டச 
க்சைலவயும் இந்திய மக்்ளிடமிருந்மத பிரித்தானிய 
ஏ்ாதி்பத்தியம் க்பறைது. இதில் இஙகிைாந்தில் சிை 
தனியார் அளித்த ்டனும் அதன் வட்டியும் 
அடஙகும்.

மமறகூறிய ் டன்்ள் இஙகிைாந்து நாணயமா் 
ஸகடர்லிஙகிலும் இந்திய ரூ்பாய் மதிபபிலும் 
்டனும் வட்டியுமா் இலணத்து இஙகிைாந்து 
இ ந் தி ய ா வி லி ரு ந் த  நி தி ய ா த ா ர ங ் ல ள 
எடுத்துக்க்ாண்டது. இத்தல்ய ்டன்்லளப 
க்பறைத்ால் இந்தக் ் டன் கதால்யில் க்பருமளவு 
கவளிநாட்டுக் ்ட்ா்க் (External Public Debt) 
்ருதப்பட்டது.

இந்தியப க்பாருளாதார அறிஞரா் தாதா்பாய் 
கநௌமராஜி, “பிரித்தானிய க்ாடுஙம்ால் ஆட்சியும், 
வறுலமயும்” (Poverty and UnBritish Rule in India) என்ை 
நூலில் இஙகிைா ந்து ,  இந்தியாவிலிருந்து 
க்ாள்லளயடித்த ்பை நிதியாதாரங்லளப 
புள்ளிவிவரங்மளாடு ்பட்டியலிட்டு விளக்கி்ார். 
பிரித்தானிய இந்தியாவிறகுள் இரண்டு இந்தியாக்்ள் 
உள்ள். முதல் இந்தியாவில் - கவள்லளக்்ார 
உயரதி்ாரி்ள், இராணுவத்தி்ர், முதைாளி்ள் 
இருந்த்ர். இவர்்ள் இஙகு உண்டு ்ளித்தமதாடு 
மீதமிருந்த க்சல்வத்லத இஙகிைாந்திறகு எடுத்துச 
க்சன்ை்ர். இரண்டாம் இந்தியாவில் - மவளாண் 
குடியி்ர், கதாழிைாளர்்ள், வறுலமயில் வாடிய 
மக்்ள் இருந்த்ர். இவர்்ள் முதல் இந்தியாவால் 
சுரண்டப்பட்ட்ர் எ் விளக்கியுள்ளார்.

அறிஞர் மார்க்சும், ஆழ்ந்த புைலமமயாடு 
இந்தியாவில் இயஙகி வந்த நிதித்துலை, ம்பார்த் துலை, 
க்பாதுப ்பணித்துலை ்பறறி விளக்கியுள்ளார். 
உள்நாட்டு வளங்லளயும், நிதிலயயும் பிரித்தானிய 
அரசு இந்தியாவிலிருந்து எடுத்துச க்சன்ைத்ால் 
“நிதித்துலைலய உள்நாட்டுக் க்ாள்லள என்றும், 
ம்பாலர கவளிநாட்டுக் க்ாள்லள என்றும் 
குறிபபிட்டார்.

 க்பாதுப ்பணித்துலை, க்பாதுப ்பணி்லள 
முழுலமயா்ப புைக்்ணித்துவிட்டதா்வும் 
இஙகிைாந்து நாட்டில் வலியுறுத்தப்படுகிை தலடயறை 
ம ்ப ா ட் டி க்  க ் ா ள் ல்  இ ந் தி ய ா வி ல் 
பின்்பறைப்படவில்லை என்றும், அத்ால் விவ்சாயம் 
சீரழிந்து வருகிைது” எ்வும் மார்க்சு குறிபபிட்டுள்ளார்.

(From time immemorial there were three departments 
– finance or the plunder of interior; that of war or 
plunder of exterior; and finally the department of public 
works…..Now, the British in East India accepted from 
their predecessors the departments of finance and war, 
but they have neglected entirely that of public works. 
Hence the deterioration of agriculture which is not ca-
pable of being conducted on the British principle of free 
competition- Karl Marx, New York Daily Tribune on 25 
June 1853)

நிதிப ்பறைாக்குலை, ் டன்சுலம ஆகிய நிதியியல் 
உள்ளடக்கிய கூறு்ளுடன் இந்தியா 1947இல் 
விடுதலைப க்பறைது. ்பை நூறைாண்டு்ளா்த் 

கதாடர்ந்த சுரண்டல் முலை க்பாருளாதாரத் 
திட்டத்தால் இந்தியப க்பாருளாதாரம் நலிந்த 
நிலைக்குச க்சன்றுவிட்டது என்்பலத உணர்ந்த 
இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் மநரு திட்டமிடல் 
க்ாள்ல்லயப பின்்பறறி்ார்.

1 9 5 1இல் முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் 
கதாடங்ப்பட்டது. இந்தியாவின் ்டன் ரூ்பாய் 
2523 ம்ாடியா் அபம்பாது இருந்தது. முதல் 
ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் மவளாண்லம, நீர்ப்பா்ச்ம், 
மின் உற்பத்தித் திட்டங்ளுக்கு முன்னுரிலம 
அளிக்்ப்பட்டது. இமத ம்பான்று இரண்டாம் 
ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் இரும்பு, எஃகு, ்்ர்த் 
கதாழில்்ளுக்கு முன்னுரிலம அளிக்்ப்பட்டது. 
க்பரும்்பாலும் க்பாதுத் துலை நிறுவ்ங்ள் 
இந்தியாவில் மநரு ்ாைத்தில் முன்னுரிலம 
அளிக்்ப்பட்டு உற்பத்தி, ்பணித்துலை்ளிலும் 
வளர்க்்ப்பட்ட். ஆ்ால், மநருவின் மலைவிறகுப 
பிைகு இந்தியாவில் 1965-66இல் ்பருவமலழ 
க்பாய்த்தத்ால் ஏற்பட்ட உணவுப ்பறைாக்குலை, 
வைட்சி இந்தியப க்பாருளாதாரத்தில் ஒரு மதக்் 
நிலை ஏற்பட்டது. மூன்ைாவது ஐந்தாண்டுத் 
திட்டத்திறகுப ்பதிைா் 1966 முதல் 1969 வலர 
ஆண்டுத் திட்டங்ளா் அறிவிக்்ப்பட்டு 
நலடமுலைப்படுத்தப்பட்ட்.

இத்தல்லயப க்பாருளாதாரச சிக்்ல்்ளால் 
இந்தியா க்பருமளவிறகுக் க்பாதுக்்டல் எழுப்ப 
மவண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இந்தியக் ் டன் அளவு 
ரூ.10,796 ம்ாடியா் உயர்ந்தது. இந்தக் ் டன் அளவு 
327 விழுக்்ாடு உயர்வு எ் மதிபபீடு க்சய்யப்படுகிைது. 
மமலும், ்பாகிஸதானுடன் 1965இல் ஏற்பட்ட ம்பார் 
க்பாது நிதியியலைப க்பருமளவிறகுப ்பாதித்தது. 
்ட்ளவு உயர்வதறகும் இது ஒரு ்ாரணமாகும். 
உை் வஙகியின் அழுத்தத்தின் ் ாரணமா் 1966ஆம் 
ஆண்டு இந்தியாவின் ரூ்பாய் மதிபபு 36 விழுக்்ாடு 
அளவிறகுக் குலைக்்ப்பட்டது.

1980ஆம் ஆண்டிறகுப பிைகு தனியார் கதாழில் 
முல்மவார்்ள் கவளிநாட்டிலிருந்து வணி்க் 
்டல்ப க்பைைாம் எ் அறிவிக்்ப்பட்டது. இதன் 
விலளவா்த்தான் அந்நியப க்பாதுக்்டன் உயர்ந்தது 
எ் ஆய்வாளர்்ள் குறிபபிடுகின்ை்ர்.

1975ஆம் ஆண்டு கநருக்்டி நிலையின் ம்பாது 
எ்து மாம்ார் ் .ரா.ஜமதக்னியுடன் க்பருந்தலைவர் 
்ாமரா்சர் அவர்்லளச ்சந்தித்த ம்பாது அவர் 
குறிபபிட்ட த்வல் ஒரு அதிர்சசிலய அளித்தது. 
இந்திய ்ாஙகிரசுத் தலைவரா் இருந்த த்க்குத் 
கதரியாமமைமய இப்பண மதிபபுக் குலைபபு 
நடவடிக்ல் எடுக்்ப்பட்டது என்றும், இதன் 
விலளவா்த்தான் த்க்கும் பிரதமர் இந்திரா 
்ாந்திக்கும் சிை ்ருத்து மவறு்பாடு்ள் மதான்றி் 
என்றும் குறிபபிட்டார்.

க்பருந்தலைவர் ் ாமரா்சர் ரூ்பாயின் மதிபல்பக் 
குலைத்துவிட்டால் மீண்டும் ்சரி க்சய்ய முடியுமா? 
என்ை ம்ள்விலய என்னிடம் ம்ட்டார். அதறகு 
ஏறறுமதிலயப க்பருக்கி, இைக்குமதிலயக் குலைத்து 
ஆண்டு மதாறும் ஒன்றிய அரசு நிலைமவறறும் 
நிதிநிலை அறிக்ல்யில் நிதி மமைாண்லமலய 
ஆக்்பபூர்வமா ் ச  க ்சய்து  நிதிநிலைப 
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்பறைாக்குலைலயயும், நிதியியல் ்பறைாக்குலைலயயும் 
குலைத்தால் ஓரளவிறகுப ்பணமதிபல்ப உயர்த்தைாம் 
எ்க் குறிபபிட்மடன்.

ஆ்ால், நடந்தது என்்?

1981ஆம் ஆண்டு ்பன்்ாட்டு நிதியத்திலிருந்து 
(IMF) 3000 ம்ாடி ரூ்பாய் இந்தியா ் டல்ப க்பறைது. 
இந்தச க்சயலுக்கு நாடாளுமன்ைத்தில் எதிர்க்்ட்சி்ள் 
இலணந்து க்பருமளவிறகு எதிர்பபுத் கதரிவித்த். 
இந்திரா ்ாந்தி மலைவிறகுப பிைகு பிரதமர் 
க்பாறுபம்பறை ராஜிவ ்ாந்தி, தனியார்மயக் 
க்ாள்ல்லய ஊக்குவித்தார். மமாட்டார் வா்் 
உற்பத்தி கதாழில், ஒன்றிய அரசின் கதாழில் துலை 
அனுமதி ்பட்டியலிலிருந்து முழுலமயா் 
நீக்்ப்பட்டது.

இதல்த் கதாடர்ந்து ்பை ்பன்்ாட்டு உள்நாட்டு 
வா்் நிறுவ்ங்ள் எவவிதக் ்ட்டு்பாடுமின்றிப 
்பை ந்ரங்ளில் இரு்சக்்ர, நான்கு ்சக்்ர 
வா்்ங்லள உற்பத்திச க்சய்யத் கதாடஙகி். 
அரசு ஊழியர்்ள், நடுத்தர வருமா்ப பிரிவி்ர் 
வ ா ்்ங்லளக்  ்டனில்  க்பறுவத றகு 
உறுதிகமாழி்ள் வழங்ப்பட்ட். ்பை தனியார் 
்டன் நிறுவ் அலமபபு்ளும் அதி் வட்டியுடன் 
இவவா்்ங்லளப க்பறுவதறகு ்ட்ளித்த். 
இவவாைா், வருமா்ப பிரிவில் இருந்த மக்்ளும், 
அரசும் ் டன் வாஙகுவதில் ம்பாட்டியிட்ட்.

இந்தியா விடுதலைப க்பறை பிைகு 67 ஆண்டு்ளில் 
இந்தியா க்பறை கவளிநாட்டுக் ் டன் ரூ.55 இைட்்சம் 
ம்ாடியாகும். 2014இல் பிரதமர் நமரந்திர மமாடி 
்பதவிமயறை பிைகு ்டந்த 8 ஆண்டு்ளில் மட்டும் 
73 இைட்்சம் ம்ாடிலயக் ் ட்ா்ப க்பறறுள்ளது. 
கவளிநாடு்ளிலிருந்து தனியார் க்பறும் வணி்க் 
்டன்்ள் குறிப்பா ,் 2019க்குப பிைகு உச்ச நிலைலயத் 
கதாட்டுள்ளது. குறிப்பா், ஆர்்சைர் மிட்டல் 
குழுமம், ரிலையன்சு ஜிமயா த்வல் கதாழில்நுட்்பக் 
குழுமம், இந்தியப க்பட்மராலியக் குழுமம், 
ரிலையன்சு கதாழில் குழுமம், டாடா கதாழில் 
குழுமம் ம்பான்ை குழுமங்ள் க்பறை கவளிநாட்டு 
வணி்க்்ட்ளவு ரூ.2.8 இைட்்சம் ம்ாடியாகும்.

2022 மம 13 ஆஙகிை இந்து நாளிதழில் கவளி 
வந்த புள்ளிவிவரப்படி, இந்தியாவின் ்பண மதிபபு 
அகமரிக்் டாைருக்கு எதிரா் ரூ.77.52 என்ை 
அளவிறகுச ்சரிந்துள்ளது. இந்தியாவினுலடய 
வர்த்த்ப ்பறைாக்குலை 1,78,292 ம்ாடி ரூ்பாயா் 
உ ய ர் ந் துள்ளது .  ம மலும்  கவளி ந ாட்டு 
முதலீட்டாளர்்ள் நமது நாட்டில் இருந்து 
முதலீடு்லளத் திரும்்பப க்பறறுக் க்ாண்டுள்ள்ர். 
குறிப்பா், ் டந்த மூன்று மாதங்ளில் 33,840 ம்ாடி 
ரூ்பாய் முதலீடு்ள் இந்தியாவிலிருந்து திரும்்பப 
க்பைப்பட்டுள்ள். இதன் ்ாரணமா்த்தான் 
இந்தியாவினுலடய ்பண மதிபபு க்பருமளவில் 
்சரிந்துள்ளது எ் இந்து நாளிதழ் குறிபபிட்டுள்ளது.

2003ஆம் ஆண்டு வாஜ்்பாய் ஆட்சிக்்ாைத்தில் 
நிதியலமச்சரா் இருந்த யஷவந்த் சின்்ா ‘நிதியியல் 
க்பாறுபபு – நிதிநிலை அறிக்ல் மமைாண்லம 
்சட்டத்லத’ நாடாளுமன்ைத்தில் நிலைமவறறி்ார். 
அல்த்து நிதித் கதாடர்்பா் துலை்ளிலும் நிதிப 

்ப ற ை ா க்குலைலயக்  குலைத்து  நிதியியல் 
்ட்டுப்பாட்லட இந்தியாவில் க்ாண்டு வர 
மவண்டும் எ் இச்சட்டம் வலியுறுத்தியது. 2004இல் 
பிரதமர் மன்மமா்ன் சிங தலைலமயில் ் ாஙகிரசுக் 
கூட்டணி ஆட்சி ஏற்பட்டவுடன் நிதியலமச்சரா் 
இருந்த ்ப.சிதம்்பரம் த்து முதல் நிதிநிலை 
அறிக்ல்யிமைமய இச்சட்டம் கூறிய ்பரிந்துலர்லளப 
புைக்்ணித்தார் என்்பதும் குறிபபிடத்தக்்து. 
2016ஆம் ஆண்டு பிரதமர் மமாடி ஆட்சிக்்ாைத்தில் 
ஒன்றிய அரசில் வருவாய் - க்சைவுத் துலையில் 
க்சயைரா்ப ்பணிபுரிந்த என்.ம். சிங தலைலமயில் 
நிதிப்பறைாக்குலைலயக் குலைப்பதறகும், நிதி 
மமைாண்லமலய உறுதி க்சய்வதறகும் ஒரு குழு 
அலமக்்ப்பட்டது. இக்குழுவில் இந்திய லமய 
வஙகியின் ஆளுநர் உர்ஜித் ்பட்மடலும், ஒன்றிய 
அரசின் முன்்ாள் நிதிச க்சயைரா் இருந்த 
அரவிந்த் சுபரமணியமும் உறுபபி்ர்்ளா்ப 
்பணியாறறி்ர். சிக்்் நடவடிக்ல்்லள 
மமறக்ாண்டு க்பருமளவில் நிதிப்பறைாக்குலைலயக் 
குலைத்து நிதியியல் மமைாண்லமலய உறுதி 
க்சய்தால்தான் இந்தியப க்பாருளாதாரம் மதக்் 
நிலையிலிருந்து விடு்படும் எ் எச்சரித்த்ர். 
வளர்சசிப ்பாலதயில் க்சல்வதறகுப ்பை 
்பரிந்துலர்லளயும் அளித்த்ர். இந்தப ்பரிந்துலர்ள் 
இன்ைளவும் பின்்பறைப்படவில்லை. எ்மவ, இந்தப 
்பரிந்துலர்லள வழஙகிய குழுவிலிருந்த உர்ஜித் 
்பட்மடலும், அர்விந்த் சுபரமணியமும் ஒன்றிய 
அரசின் க்பாறுபபு்ளில் இருந்து விைகிவிட்ட்ர்.

2020-21ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் ஒட்டு கமாத்த 
உற்பத்தியில் இந்தியாவின் ்டன் அளவு 87.8 
விழுக்்ாடு அளவிறகு உயர்ந்துள்ளது. ஆண்டு 
மதாறும் இந்தக் ்டனுக்்ா் ஒன்றிய அரசு 
க்சலுத்தும் வட்டித் கதால் மட்டும் ஒன்றிய 
அரசின் வருவாயில் 44.6 விழுக்்ாடு 2022 மார்ச 
மாதத்தில் இந்தியாவின் க்பாதுக் ் டன் அளவு 135.87 
இைட்்சம் ம்ாடி ரூ்பாயா் உயரும் எ்க் 
்ணிக்்ப்பட்டுள்ளது. 250 ஆண்டு்ள் ்ாைனி 
ஆதிக்்த்தில் இருந்த இந்தியா க்பறை ்டன் 
அளலவமய இன்றும் ்ாைனி ஆதிக்் உணர்லவ 
எதிகராலிப்பது ம்பாை இந்தியா க்பாதுக்்டனில் 
மூழ்கி வருகிைது.

 பிரித்தானிய அரசு அரசியல், க்பாருளாதார 
ஒடுக்குமுலைலய மமறக்ாண்ட ம்பாது 
இஙகிைாந்தின் ்பல்்லைக்்ழ்ங்ளில் உயர் 
்பட்டங்லளப க்பறறு இந்திய ஆட்சிப்பணியில் 
(ICS) ம்சர்ந்து மக்்ள் ்படும் இன்்ல்்லளக் ் ண்டு 
்பை துணிச்சைா் நடவடிக்ல்்லளப ்பைர் 
மமறக்ாண்ட்ர். ்சான்ைா், தமிழ்நாட்டில் 
க்பன்னி குயிக் த்து க்சாந்தச க்சைவில் முல்லைப 
க்பரியாறு நீர்ப்பா்ச் அலணலயக் ்ட்டியது 
ம்பாை ்பஞ்்சாபில் ்சர் மால்்ம் ையால் டார்லிங, 
ஆட்சிப்பணிலய ஏறறு மவளாண் குடியி்ர் ்பட்ட 
துயரங்லள ஆய்வு க்சய்து 1925ஆம் ஆண்டில் 
‘்பஞ்்சாப உழவர்்ள் வளத்திலும், ்டனிலும்’ (‘The 
Punjab Peasant in Prosperity and Debt’ by Sir Macolm 
Lyall Darling) என்ை நூலில் எழுதி்ார். இந்திய 
்பனியாக்்ள் அதி் வட்டியில் ் டன் வழஙகுவலத 
நிறுத்த கூட்டுைவுத் துலைமய சிைந்த முலை எ்ப 
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்பரி ந்துலரலய  வழஙகி்ார் .  ம க் ்ளின் 
வாழ்நிலைலயக் ்ண்டறிவதறகுக் குதிலரயில் ஏறி 
2300 கிமைா மீட்டர் ்பயணம் க்சய்தார். அவர் 
எழுதிய நூலில், இந்திய உழவன் ் டனில் பிைக்கிைான், 
்டனில் வாழ்கிைான், ்டனிமைமய இைக்கிைான், 
்டல்மய உயிைா் அடுத்த தலைமுலைக்கு 
வழஙகுகிைான்’ (Indian farmer born in debt, lives in 
debt, dies in debt and bequeaths the debt). என்று ்பதிவு 
க்சய்திருக்கிைார். க்சன்ை ஆண்டு கூட தங்ளுலடய 
வாழ்வாதார உரிலம்லளப க்பறுவதற்ா் ஒன்றிய 
அரசு எமதச்சதி்ார முலையில் க்ாண்டுவந்த 
இரண்டு மவளாண் ்சட்டங்லள எதிர்த்து இரண்டு 
ஆண்டு்ள் ்ளம் அலமத்துப ம்பாராடி 
இச்சட்டங்லளத் திரும்்பப க்பறுவதறகு 
வழிம்ாலியதல்ைவா. அன்மைா ்பனியாக்்ள் அதி் 
வட்டியில் ்டன் வழஙகி மவளாண் குடியி்லர 
வலதத்தார்்ள். இன்றும் அமத ்பனியாக்்ள் 
மவளாண் குடியி்ரின் வள ஆதாரங்லள 
அவர்்ளின் உலழபல்ப உறிஞ்சுகிைார்்மள என்ை 
எண்ணம் நமக்குப க்பரும் ் வலைலய அளிக்கிைது. 
இதறகுத்தா்ா இந்திய விடுதலை என்ை ம்ள்வியும் 
எழுகிைது.

பிரதமர் மமாடியின் ஆட்சியில் ஒன்றிய அரசு 
ஒவகவாரு குடிம்ல்யும் ்ட்ாளியா் 
ஆக்கிவிட்டது. விடுதலைப க்பறறு 75 ஆண்டு்ளுக்குப 
பிைகும் இந்தியக் குடிம்ன் ்டனில் பிைக்கிைான், 
்டனில் வாழ்கிைான், ்டனில் இைக்கிைான். 
்டல்மய அடுத்த தலைமுலைக்கு விட்டுச 
க்சல்கிைான் என்றுதாம் க்சால்ைத் மதான்றுகிைது.

 க்ாமரா்ா க்பருந்கதாறறுக் ் ாைத்தில், உை் 
சு்ாதார நிறுவ்ம் குறிபபிடுகிை இைபபு எண்ணிக்ல் 
47 இைட்்சமா அல்ைது 40 இைட்்சமா என்்பதில் ்பை 
்ருத்து மவறு்பாடு்ள் நிைவுகின்ை். ஆ்ால், ்பை 
இைட்்சம் ஏலழ எளிய மக்்ள் உயிரிழந்துவிட்ட்ர். 
்பை ம்ாடி இலளஞர்்ள் மவலை இழந்துவிட்ட்ர். 
்பை ம்ாடி மக்்ள் தங்ளின் வாழ்வாதாரங்லள 
இழந்து விட்ட்ர்.

 உை்ப ்பசிக்க்ாடுலம குறியீட்டில் 116 உை் 
நாடு்ளின் வரில்சப ்பட்டியலில் இந்தியா 101ஆம் 
இடத்தில் உள்ளது. ்பாகிஸதான், வங் மத்சம், 
மந்பாளம் ஆகிய நாடு்லள விட இந்தியா இந்த 
வரில்சப ்பட்டியலில் பின்தஙகியுள்ளது. இமத 
ம்பான்று ்பன்மு் வறுலமக் குறியீடு 109 நாடு்ளின் 
வரில்சப ்பட்டியலில் இந்தியா 66ஆம் இடத்தில் 
உள்ளது. ஆ்ால், இமத ் ாைக்்ட்டத்தில் உைகின் 
177 க்பரும் ்பணக்்ாரர்்ளில் 2020ஆம் ஆண்டு இந்த 
வரில்சயில் இந்தியாவின் 40 க்பரும் ்பணக்்ாரர்்ள் 
இலணந்துள்ள்ர். மமலும், மும்ஷ அம்்பானியின் 
ரிலையன்சு கதாழில் குழுமத்தின் க்சாத்து மதிபபு 
24 விழுக்்ாடு அளவிறகு உயர்ந்துள்ளது. உை்ளவில் 
அம்்பானி எட்டாம் இடத்தில் உள்ளார். 2022இல் 
அம்்ப ானிலய  விஞ்சி  அத ானி  உை ் ப 
்பணக்்ாரர்்ளின் ்பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்லத 
எட்டியுள்ளார். ்டந்த ஆண்டின் ஒவகவாரு 
வாரத்திலும் ரூ.6 ஆயிரம் ம்ாடிலய ஈட்டியுள்ளார்.

எத்தல்யக் க்ாடுலம?

விலைவாசி விண்லணத் கதாடுகிைது. ்பணவீக்்ம் 

உச்சத்லத எட்டுகிைது. இந்தியா க்பரும் ்டனில் 
சிக்கித் தடுமாறுகிைது. 40 ம்ாடி இந்திய மக்்ள் 
வறுலமயில் வாடுகின்ை்ர். ஆ்ால் சிை 
குஜராத்தியப க்பரும் ்பணக்்ாரர்்ள் உை்ப 
்பணக்்ாரர்்ளா் மாறி வருகின்ை்ர்.

இந்த நிலை எலத எடுத்துக்்ாட்டுகிைது. மீண்டும் 
்ாைனி ஆதிக்் நிலைக்குப க்பாருளாதாரம் 
க்சல்கிைது என்்பலத ஐக்கிய நாடு்ள் மன்ைத்தின் 
க்பாதுசக்சயைாளரா்ப  ்பணியாறறுகிை 
அன்மடானிமயா க்ட்டரஸ (Antonio Guterres) 
2020இல் கநல்்சன் மண்மடைா ஆண்டுக் ் ருத்தரங் 
உலரயில் குறிபபிட்டுள்ளார். “வரைாறறில் 
ஏறைத்தாழ்வு்லள உருவாக்கியது ்ாைனி 
ஆதிக்்ம்தான். உைகின் வடக்குப ்பகுதியில் உள்ள 
நாடு்ள் குறிப்பா், நான் ்சார்ந்த ்ண்டமா் 
ஐமராப்பா, அடக்குமுலைலயக் ல்யாண்டு 
வன்முலை வழியா்த் கதறகு நாடு்ளின் மீது ் ாைனி 
ஆதிக்்த்லதப ்பை நூறைாண்டு்ளா்த் திணித்தது…
உைகின் 50 விழுக்்ாட்டு மக்்ளின் கமாத்த 
க்சல்வத்லத 26 க்பரும் ்பணக்்ாரர்்ள் தங்ளின் 
ஆதிக்்த்தில் லவத்துக் க்ாண்டத்ால் 
அப்பட்டமா் ஏறைத்தாழ்வு்ள் ஏற்பட்டுள்ள். 
க்பாருளாதார நிலையறை தன்லம, ஊழல், 
நிதிசசிக்்ல்்ள், க்பருகி வரும் குறைசக்சயல்்ள், 
உடல் நலிவு்ள், ம் உலளச்சல்்ள் ஆகிய் இந்த 
ஏறைத்தாழ்வு்ளால் ஏற்படுகிைது” எ் அன்மடானிமயா 
குறிபபிட்டுள்ளார்.

2019ஆம் ஆண்டில் க்ாமரா்ா க்பருந்கதாறறு 
உை்ளவில் ்பரவி க்பாருளாதார வீழ்சசிலய 
ஏற்படுத்தியது. இந்த ்டுலமயா், மமா்சமா் 
க்பாருளாதார கநருக்்டியிலும் ்பை நாடு்ள் 
ம்பார்சக்சைவில்க் குலைக்்வில்லை. உை் மக்்ள் 
கதால் ஆய்வறிக்ல்யில் (2022), உைகில் அதி்மா் 
இராணுவத்திறகுச க்சைவிடும் நாடு்ளில் அகமரிக்்ா 
முதலிடத்தில் உள்ளது. வரில்சப ்பட்டியலில் 
அகமரிக்்ா, சீ்ா, இந்தியா, ரஷயா, இஙகிைாந்து, 
்சவுதி அமரபியா, கஜர்மனி, பிரான்சு, ஜப்பான், 
கதன் க்ாரியா ஆகிய நாடு்ள் அடுத்தடுத்த 
நிலையில் உள்ள .் இதில் க்ாடுலம என்்கவன்ைால், 
மறை 9 நாடு்ள் இராணுவத்திறகுச க்சய்யும் க்சைவுத் 
கதால்லய கமாத்தமா்க் கூட்டிக் ்ணக்கீடு 
க்சய்யும் ம்பாது அகமரிக்்ாவின் க்சைவுத் கதால் 
77800 ம்ாடி டாைர் ஆகும். இது மறை 9 நாடு்ளின் 
கூட்டுத்கதால்யா் 73000 ம்ாடி டாைலரவிட 
அதி்மா் உள்ளது. உைகில், ஐக்கிய நாடு்ள் 
மன்ைத்தில் இடம் க்பறறுள்ள 193 நாடு்ளில் இந்தப 
்பத்து நாடு்ள்தான் இராணுவத்திற்ா் அதி்ம் 
க்சைவு க்சய்கின்ை். க்பாதுக் ் டல்ப க்பருக்கி 
அல்ைவா இந்தப ம்பார்ச க்சைவு க்சய்யப்படுகிைது.

இன்று இைஙல்த் தீவில் ஏற்பட்ட க்பாருளாதார 
கநருக்்டி இந்தியாவிலும் ஏற்படுமா என்ை ம்ள்வி 
சிைரால்  எழுப்பப்படுகிைது .  மமறகூறிய 
புள்ளிவிவரங்ள் இந்த அச்சத்லத உறுதி க்சய்கிைது.

கைட்டு்ரயாளர : வ்சன்்னப ெல்கை்்லககைழகைப 
வொருளாைாரத் து்றயின் ை்்லவராகைவும் ைமிழ்நாட்டு 

மாநி்லத் திட்ைககுழுவின் து்ணத்ை்்லவராகைவும் 
ெணியாற்றியவர.
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தகுதியுரை

ரவிசுப்பிர�ணியன
ravisubramaniyan@gmail.com

சின்்ஞ்சிறு க்சடிமயா, விழுது விட்டு 
நிலைக்ாள்ளும் க்பருவிருட்்சமமா, துளிர் நீட்டி 
தலைகயடுத்து முலளத்து நின்று நிலைக்பை, 
அதற்ா் மண்ணும் சூழலும் நீரும் இன்் பிைவும் 
இன்றியலமயாததாகிைது என்்பது மருதின் 
வாழ்வுக்கும் க்பாருந்தும்.

்ாவிரியும், க்பாருலநயும் மட்டுமல்ை லவல் 
நதிக்்லரயும் சிை க்சம்மாந்த ் லைஞர்்லள நமக்கு 
அளித்திருக்கிைது. மருது என்று நம்மால் அன்ம்பாடு 
அலழக்்ப்படுகிை ம. டிராட்ஸகி மருது அவர்்ளில் 
ஒருவர். இப்படியா் க்பயர்்லள கராம்்பவும் 
அபூர்வமா்த்தான் நீங்ள் ம்ட்்முடியும். உைகின் 
ஒரு புரட்சி இயக்்த்தில் துவஙகி, நம் தமிழ் 
வரைாறறில் இடம் க்பறை வீர மன்்ர்்ளின் 
க்பயரில் வந்து நிலைக்ாள்கிைது இபக்பயர்.

மருதுவின் தந்லத மருதப்பன் அவர்்ள் த்து 
14ஆம் வயதிமைமய ்ாந்தி ஆஷரமம் க்சன்று 
தஙகியிருந்து திரும்பியவர் .  இைஙல்யில் 
கவள்லளயர்்ள் ஆட்சி நடந்த ்ாைத்தில், 
தலைமலைவு வாழ்க்ல்க்்ா் இந்தியாவுக்குத் தபபி 
வந்த, க்ால்வின். ஆர். டி. சில்வா, என். எம். 
க்பமரரா ஆகிமயாலர த்து 19 ஆம் வயதிமைமய 
ஆ த ரி த் து ,  அ வ ர் ் ள்  க த ா ட ர் ்ப ா ல் 
டிராட்ஸகியவாதியுமா்ார். அமத ்சமயம் 
க்பரியாமராடும் கதாடர்பில் இருந்தார். இந்தப 
பின்்ணியில்தான் மருதுக்கு இடப்பட்ட க்பயர் 
டிராட்ஸகி மருதாகிைது.

கவள்லளயர்்லள எதிர்த்த மருது ்சம்ாதரர்்ள் 
க்பயமராடு டிராட்ஸகிலயச ம்சர்த்து 1953 இல் 
பிைந்த தன் மூத்தம்னுக்கு க்பயர் சூட்டிய அவர், 

டிராட்ஸ்கி மருது

வண்ணஙகளுககு வ்சப்ே்ாப�ாரு வாழ்வு

அது ம்பாைமவ மறை இரு ம்ன்்ளுக்கும் திை்ர் 
என்றும் ம்பாஸ என்றும் புரட்சியாளர்்ள் 
க்பயர்்லளமய சூட்டுகிைார். தன் நான்கு 
ம்ள்்ளுக்கும் அழகு தமிழ்ப க்பயர்்லள சூட்டி 
மகிழ்கிைார். ‘க்பயர்்ளில் என்் இருக்கிைது? என்று 
ஒரு முலை தமிழ்ப ்பண்்பாட்டு ஆய்வறிஞர். கதா. 
்பரமசிவம் அவர்்ளிடம் ம்ட்டம்பாது, அவர் 
க்சான்்ார்: ‘ஒரு வல்யில் க்பயர்்ளில்தான் 

பென்ன ராணி சீ்தை அரஙகததில் 16.4.2022 ெனிககிழ்ம 
மா்ே ந்ைபெற்ற நிகழவில் ஓவியதபதைனறல் டிராட்ஸ்கி மருது 
அவர்களுககும் வரோற்று ஆயவாளர் குைவாயில் 
ொேசுபபிரமணியன அவர்களுககும் மா. அரஙகநாதைன இேககிய 
விருது வழஙகிச் சிறபபிககபெட்ைலொது திரு. ரவிசுபபிரமணியன 
அவர்களால் வாசிககபெட்ை தைகுதியு்ரகள் கட்டு்ர வடிவில் இஙலக 
பவளியிைபெட்டுள்ளன. - பொறுபொசிரியர்

1

2022ஆம் ஆண்டின் 
மா. அரஙகநா�ன் 
இலக்கிய விருது

டிராடஸ்கி மருது
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எல்ைாம் இருக்கிைது’ என்று. அது மருதுவின் 
குடும்்பத்துக்கு ்சாைபக்பாருந்தும்.

அரசியல் ்பண்்பாட்டில் மட்டுமல்ைாது, 
்லை்ளின்்பால் மிகுந்த ஈடு்பாடு க்ாண்ட 
மருதப்பன் அவர்்ள், தன் பிள்லள்ளுக்கு சினிமா 
ஓவியம் சிற்பம் எ் ்பை ் லை்லளயும் அறிமு்ம் 
க்சய்து லவக்கிைார். வீட்டில் க்பரிய நூை்ம் 
அலமத்து பிள்லள்லள ்பல்துலை ்சார்ந்த 
புத்த்ங்லள வாசிக்்த் தூண்டிய்படிமய 
இருந்திருக்கிைார். அதன் விலளவா்த்தான் அவரது 
மறை இரு பிள்லள்ளா் திை்ர் திலரப்பட 
இயக்கு்ரா்வும் ,  ம்பாஸ ஓவியரா்வும் 
இருக்கின்ை்ர்.

1 9 5 0்ளிமைமய முழு நீள அனிமமஷன் 
்படங்ளுக்கு தன் பிள்லள்லள அலழத்துச 
க்சன்ைவரா் இருந்துள்ளார் அவர் தந்லத. மருதுவின் 
அம்மா ருக்மணியம்மாள் ்பரிட்ல்ச நாட்்ளில் கூட, 
இப்படி சினிமாவுக்கு அனுபபுறிங்மள என்று 
தடுத்தும் ம்ளாது, கட்சர்ட் என்று உங்ள்வாத்தியார் 
வார்த்லதயில்தான் க்சால்வார்; நீங்ள் அஙகு 
்ாட்சியா்ப ்பாருங்ள்’ என்று க்சால்லி 
அனுபபியிருக்கிைார். இந்த அரசியல் ்பண்்பாட்டு 
்ைாச்சார பின்புைம் ்சலமத்த ்லை ஆகிருதிமய 
மருது. ்பதின்ம வயது்ளிமைமய ஓவியக்்லைக்கு 
தன்ல் ஒபபுக்க்ாடுத்துவிட்ட மருது, முலையா் 
ஓவியம் ்பயின்று க்சன்ல் ஒவியக்்ல்லூரியில் 
அனிமமஷன் ்பயிறசி எடுத்து முதல் மாணவ்ா்த் 
மதறியவர்.

ஆதிமூைம் அவர்்ளும் மருதுவும் இலணந்து சிறு 
்பத்திரில்்ளில் க்பரும் அர்ப்பணிபம்பாடு எந்த 
எதிர்்பார்பபும் இன்றி ்பை ஆண்டு்ள் இயஙகி்ர். 
எதறகும் சுணங்ாத இவர்்ளின் கதாடர் 
இயக்்த்தின் வழிமய, க்பாது மக்்ள் - ்பத்திரில்யும் 
நவீ் ஓவியத்லத உள்வாங் ஒரு ்பாைம் ம்பால் 
க்சயல்்பட்ட்ர். இதன் மூைம் தனி ஓவியத்திறகும் 
விளக்்ப்படத்திறகுமா் இலடகவளிலயக் 
குலைத்து, விளக்்ப்படமம தனி ஓவியகம் 
்சம்ாைத்தில் அறியப்படவும் லவத்த்ர். குறிபபிட்ட 
சிை ஆண்டு்ள் இருவரது ஓவியங்ள் மட்டுமம 
தமிழ் இைக்கியப புத்த்ங்ளின் அட்லட்ளா், 
்பத்திரில் ஓவியங்ளா் தமிழ் கவளியில் 
நிலைந்திருந்த். ஒரு வல்யில் அவர்்ளது 
லவக்்ப்படாத கதாடர்்ண்்ாட்சி்ள் அலவ. 
்ண்ணிலும் ் ருத்திலும் ்பார்லவயிலும் புைன்்ளிலும் 
அலவ ஏற்படுத்திய விழிபபுணர்லவ ம்ள்வி்லள 
எத்ாலும் அளவிட்டு மதிபபிட்டுவிட முடியாது.

இலவ தவிர தன் கதாடர்ந்த இயக்்த்தின் மூைம் 
சிை புதிய ்லைச ்சாளரங்லளயும் திைந்து 
லவத்தவர் மருது. 80்ளிமைமய ் ம்பயூட்டலர தன் 
்லைமயாடு இலணத்துக்க்ாண்ட ஓவியக்்லையின் 
முன்ம்ர். உடல் கமாழிலய ஓவியங்ளில் 
நி்ழ்த்திக்்ாட்டிய இவர், ்பைவிதமா் ்பண்்பாட்டு 
்ைாச்சாரக் ் ைபபு்ளில் அறியாமல் உழன்ை ஓவிய 
உருவங்லள அ்சல் தமிழ் வடிவங்ளாய் தன் 
கநடுநாள் ஆய்வின் மூைம் மீட்கடடுத்து வலரந்து 
நிறுவியவர். அவர் க்சால்லில் நலடயில் ம்பசசின் 
உள்ளடக்்த்தில் இருக்கும் தாவிசக்சல்லும் துள்ளல் 

ம்பாை, அவர் ்பலடபபில் மட்டுமல்ை, தன் புைத்தின் 
இதர பிரிவு்ளா் திலரப்படத்தில் தந்திரக்்ாட்சி, 
லடட்டில் அனிமமஷன், விளம்்பர அனிமமஷன் 
என்று வித விதமாய் தாவித்தாவி க்சன்று ் ளமாடி 
கவன்ை மல்ைன் மருது.

ஓவியர், வடிவலமப்பாளர், ்ணிபக்பாறி 
வலர்லை ்லைஞர், ்லை இயக்கு்ர், சிைபபுத் 
திலரப்படக் ்ாட்சி்லள உருவாக்கு்பவர் (SFX), 
இழபபு்லளப க்பாருட்்படுத்தாது துணிச்சைா் 
்சமு்ப பிரச்சல்்ளுக்்ா் க்பாதுகவளியில் வந்து 
முன் நிறகும் ்லைஞர், எழுத்தாளர், ம்பச்சாளார் 
எ் ்லையின் தில்ச மதாறும் விரியும் மருதுவின் 
சிைகு்ளுக்கு எல்லை்ள் இல்லை. உைகின் ்பல்மவறு 
நாடு்ளில் ஓவியக் ்ண்்ாட்சி்ள் நி்ழ்த்தி 
அந்நாட்டு பிரதிநிதி்ளாலும் அகமரிக்்ா, 
ஆஸத்மரலியா, ் ்டா, ஜப்பான் ம்பான்ை நாடு்ளின் 
தமிழ்ச்சங்ங்ளாலும் இவர்தம் ்லைக்்ா் 
அலழத்துப ்பாராட்டப்பட்ட மருது, ்பாரதிதா்சன் 
்பல்்லைக்்ழ்த்தால் ஒவியத்கதன்ைல் ்பட்டமளித்து 
க்ளரவிக்்ப்பட்டவர். த்து ஓவியக்்லைக்்ா் 
தமிழ் அரசின் மாநிைப்பரிசு மறறும் ் லைமாமணி 
விருதில்யும் க்பறைவர்.

கவங்ட்்சாமிநாதன் துலணவியாரிடம் 
ம்பசிக்க்ாண்டிருக்கும் ம்பாது ம்ட்மடன், ”உை்மம 
அவர் விமர்்ச்ங்லளக் ்ண்டு ்பயப்படுமதம்மா 
உங்ளுக்கு மட்டும் ஏன் அவர்கிட்ட ்பயமம இல்ை” 
என்று ம்ட்மடன். அவர் க்சான்்ார். ”ஆமா அது 
ஒண்ணுதான் குலைச்சல். இந்த எழுத்தாளர்்மளாட 
்லைஞர்்மளாட வாழ்ைவா இருக்்ாமள 
அவாள்ைாம் கராம்்ப ்பாவம்டாப்பா. குடும்்பப 
க்பாறுபம்ப க்ாஞ்்சமும் இல்ைாத இந்த 
லூஸ்மளாட வாழ்ைது இருக்ம் அது ்பை ்சமயம் 
்சா்பம். சிை ்சமயம் வரம்”. இலத கவவமவறு 
த்வனி்ளில் ்பை ்லைஞர்்ளின் மல்வி்ள் 
க்சால்ை நான் ம்ட்டிருக்கிமைன். ஆ்ால் அந்த ஒரு 
சிறு முணு முணுபபுக்கூட இன்றி, மருதுவின் 
இத்தல் க்பருலம்ளுக்கும் ்பக்்த்துலணயாயிருந்து, 
்னிந்த ்பா்சத்மதாடும் வாத்்சல்யத்மதாடும் அவலர 
தன் அன்்பால் ்பரி்பாலித்து, கமன்மமலும் அவரது 
்லை்ள் துைங் இன்றும் துலண க்சய்்பவர் 
மருதுவின் மல்வி ரத்தி்ம் அம்மாள். மருதுவுக்கு 
அனு்சரலணயா் இருக்கும் அவரது உறுதுலண 
வணக்்த்திறகுரியது.

உடல்கமாழி, இயக்்ம் ஆகியவறலைக் தன் 
்பலடபபு்ளில் உருவாக்கி ஜாைம் நி்ழ்த்தி, 
்பாரம்்பரியமும் நவீ்மும் இலணந்த நிமயா 
கிளாசிக்்ல் தன்லமலய நிறுவி மூைத்தமிழ்த் தாலத 
தன் ்பலடபபு்ளில் ்சத்தியச ்சாட்சி்ளா் நிறுத்தி 
லவக்கும் இவர், 42 தமிழ், கதலுஙகு ்படங்ளுக்கு 
்ம்யூட்டர் கிராபிக்ஸ க்சய்தவர், 6 ்படங்ளுக்கு 
்லை இயக்கு்ர், 25 ஆண்டு்ளில் 50க்கும் 
மமற்பட்ட மாணவர்்லள உருவாக்கி உைக்ஙகும் 
உைவவிட்டவர் என்று இன்னும் இன்னும் 
்லை்ளின் தில்ச்ள் மதாறும் அர்த்த ் ்த்மதாடு 
துள்ளித் துள்ளித் தாவும் மருதுவின் வாழ்வும் 
வண்ணங்ளுக்கு வ்சப்படாகதாரு ் லை வாழ்வு.



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

ஜூ
ன் 

20
22

29

கும்்பம்ாணத்தில் நான் பிைந்திருந்தாலும் 
ம்ாவில்்ள் சூழலிமைமய வளர்ந்திருந்தாலும் 
அலதப்பறறிய அடிப்பலட விஷயங்லளயும் 
அறியாதிருந்மதன். முழுலமயாய் அறிந்திராமதார் 
க்சால்லும் த்வல்்மள ்சதம் என்றிருந்மதன். என் 
ைாட்ஜ்க்கு ்பக்்த்துக் ் லடக்்ாரார்தான் பு்ழ்க்பறை 
்ல்கவட்டு ஆராய்சசியாளர் ம்சதுராமன். அவமராடு 
நான் அடிக்்டி ம்பசும் வாய்பபு க்பறறிருந்தும் 
அவரிடமிருந்தும் ஏதும் அறிந்துக்ாண்மடனில்லை. 
க்சன்ல்க்குக் குடி க்பயர்ந்த பின், இவறலை 
எல்ைாம் கதரிந்துக்ாள்ளவில்லைமய என்ை ஏக்்ம் 
என்ல்த் துலளத்தது. அபம்பாது மதனு்ா தந்த 
குடவாயில் ்பாைசுபரமணியன் ்ட்டுலர்மள, 
எ்க்கு அள்ள அள்ளக் குலையாத சுரங்மாய் 
விவரங்லளத் தந்த். ஒரு விஷயத்லத எப்படிப 
்பார்க்் மவண்டும் எப்படிப புரிந்துக்ாள்ளமவண்டும் 
என்ை ்ண் திைபல்பயும் அலவ எ்க்குத் தந்த். 
்பல் துலை ்சார்ந்த மமறம்ாள்்ள் மூைம் அவர் 
நிறுவும் வரைாறறு உண்லம்ள் 
என்ல் பிரமிக்் லவத்துள்ள .் 
அவரின் கதளிவு, தீர்க்்ம் ஒரு 
விஷயத்தில் அவர் எடுக்கும் 
அறுதியா் முடிவு ம்பான்ைலவ 
மூைம் இத்துலையில் அதறகு 
முன் உளறிக்க்ாட்டிவர்்ளின் 
ம ்ப ா த ா ல ம ் ல ள யு ம் 
உ ண ர் ந் து க ் ா ண் மட ன் . 
இப்படிப ்பல்துலை்சார்ந்த ஒரு 
ஆவணக் ்ளஞ்சியத்லத 
இத்தல் நாள் அறியாமல் 
கிடந்மதாமம என்று எல் 
கநாந்துக்ாண்மடன்.

அவலர மநரில் ்பார்க்கும் 
துடிபபு இருந்துக்ாண்மட இருந்தது. அந்த நிலையில் 
டி. என். ராமச்சந்திரன் அவர்்லளப்பறறிய 
ஆவணப்படம்  இ ய க் கி க் க் ாண்டிரு ந் த 
்ாைத்தில்தான், அவருடன் கநருஙகிப ்பழகும் 
வாய்பபு எ்க்குக் கிட்டியது. எனினும் அபம்பாதும் 
அவரின் பிரம்மாண்டத்லதக் ்ண்டு நான் 
சிலிர்த்தலத கவளிப்படுத்திக் க்ாள்ளமவ இல்லை. 
அந்தப ்படபபிடிபபின்ம்பாது நான்எழுபபிய 
சின்்ச சின்்க் ம்ள்வி்ளுக்கு அவர் க்சால்லிய 
்பதில்்ள் என்ல் மிகுந்த பிரமிபபில் ஆழ்த்தி். 
எந்தக் ம்ள்விலயக் ம்ட்டாலும் ்பல்துலை ்சார்ந்த 
அவரின் மமதலம அதில் கவளிப்பட்ட்படிமய 
இருந்தது. வரைாறு, கதால்லியல், ்ல்கவட்டியல், 
சிற்பம், ் ட்டடக்்லை, ஓவியம், இல்ச, நாட்டியம், 
நாணயவியல், ்பக்தி இைக்கியம் ்ல்கவட்டுக்்ள், 
க்சபம்படு்ள் எ் குறுக்கும் கநடுக்குமாய் அவர் 

்பயணித்திருந்த விஸவரூ்ப க்சாரூ்பத்லத அந்த 
்பதில்்ளில் ் ண்மடன்.

சிற்பங்லளப ்பறறி எடுத்துக்க்ாண்டால் ஒரு 
சிற்பம் ்பல்ைவர் ் ாைமா, ம்சாழர் ் ாைமா, நாயக்்ர் 
்ாைமா, மராட்டியர் ் ாைமா என்று துல்லியமா்ச 
க்சால்லிவிடுகிை அதி்ாரபபூர்வமா் நம்்ப்மா் 
மனிதர் குடவாயில் ்பாைசுபபிரமணியன். ஒரு 
ம்ாவில் ஓவியத்லத எடுத்துக்க்ாண்டால் அதில் 
ம்ா்பமும் சிரிபபும் எப்படி ஒமர ்சட்ட்த்தில் வந்தது 
என்்பலத மி் நுட்்பமா் அர்த்த ்்த்மதாடு 
க்சால்ைக்கூடியவர் அவர். வரைாறறில் ் ாைக்குழப்பம் 
என்்பது மி்ப க்பரும் இடர். ஆ்ால், எத்தல் 
்ாைமா்ாலும் அதனுள் ஆழ்ந்து அதனுலடய 
்ச்ைவித ்பன்மு்த் தன்லம்லளயும் ஆராய்ந்து 
மி்ச்சரியா் க்சால்ைக்கூடிய முக்கியமா் 
வரைாறறு அறிஞர் குடவாயில்.

தஞ்ல்ச க்பரிய ம்ாவிலைச ்சார்ந்து எந்த 
ம ் ள்விலய யு ம்  நீ ங ் ள் 
அவரிடம்  ம ்ட் ்ை ா ம் . 
ர ாஜராஜ ம்சாழனுக்கும் 
க்பருந்தச்சனுக்கும் பிைகு 
க்பருவுலடயார் ம்ாயிலை 
மி்ப க்பரிய அளவில் ரசித்தவர் 
கு ட வ ா யி ல் 
்பாைசுபபிரமணிய்ா்த்தான் 
இருக்் முடியும். அந்த அளவுக்கு 
அஙகிருக்கிை  ஒவகவாரு 
்ல்லும் அதில் இருக்கிை 
ஒ வ கவ ா ரு  க ்ச ா ல் லு ம் 
அவருக்குத் கதரியும். அந்த 
ம ் ா வி ல்  ம ட் டு ம ல் ை 
தமிழ்த்தின் ்பைம்ாயில்்ளின் 
வரைாறு அவர் விரல் நுனியில் 

அல்ைது இதழ் நுனியில். ம்சாழர்்ாை வரைாறறுக்கும் 
்சரி, நாயக்்ர் ் ாை வரைாறறுக்கும் ்சரி அவர் க்சய்த 
்பங்ளிபபுக்கு எல்லைமய இல்லை. கிட்டத்தட்ட 
ஐந்தாம் நூறைாண்டு கதாடஙகி 19ஆம் நூறைாண்டு 
வலரயிைா் தமிழர்்ளின் சிற்பக்்லை மறறும் 
்ட்டிடக்்லைக்கு அவர் க்சய்த அர்ப்பணிப்பா் 
்பங்ளிபபு அ்சாதாரணமா்து.

்லை மமன்லம, ்ட்டிடக்்லை, மன்்ர்்ள் 
குடும்்பத்து உணர்வுப ம்பாராட்டங்ள், அபம்பாலதய 
அரசியல், ஆன்மீ்ம் இப்படி எது ்சார்ந்து 
ம்ட்டாலும் அவரால் க்சால்ை முடியும். ல்சவ 
சித்தாந்தம் ்சார்ந்தும், மவர்சக்சால் வரைாறு 
்சார்ந்தும், கதால்லியல், ்ல்கவட்டு, சுவடி்ள், 
்பட்டயங்ள், நாணயவியல் ்சார்ந்தும், கிரந்தம், ்பாலி, 
வடகமாழி ்சார்ந்தும் கதன்கமாழி ்சார்ந்தும் அவர் 

குைவாயில் ொேசுபபிரமணியன

பேருமஙகலத்து அருந்�ச்சன

2

குைவாயில் பா்லசுபபிரமணியன்
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அளிக்கும் ்பதில்்ள் கவறும் த்வல்்ள் அல்ை. 
தரவு்ள் அல்ை. கதரியாத ்பை புதிர்்ளின் விலட. 
தமிழர்்ளின் வளம் துைஙகிய ்லை வாழ்வின் 
அறியப்படாத ்சம்்பத்து. நம் சிந்தல்க் குளத்தில் 
எறிகிை ஒரு ்ல். அத்ாமைமய ்பை அறிஞர்்ளும் 
அவலர இன்றும் மதடித்மதடி வந்த்படி 
இருக்கிைார்்ள்.

்பல்ைவர் ம்ா ந்ரமா் நந்திபுரம் என்்பது 
தஞ்ல்ச அரும்யுள்ள வீரசிங்ம் ம்பட்லட என்று 
்ண்டுபிடித்தது, ராஜ ராஜ ம்சாழனின் ஈழத்து 
கவறறிக்்ா் கவளியிடப்பட்ட அரிய தங்க் 
்ாசில் அரசுக்கு வழஙகியது, மாமல்ைபுரத்துப 
்பலடபபு்லளச க்சய்த சிறபி்ள் க்பயர்்ள் 
அடஙகிய ்ல்கவட்லட, வழக்்ம்ம்பாை ்சாலை 
விரிவாக்்த்துக்கு மமன்லம அறியாமதார் அழிக்் 
முயல்ல்யில் ் ாத்தது, நாட்டிய மரபில் தலைக்ம்ால் 
தி்ழ்ந்த விதத்லத, ்சம்ாட யாழின் வடிவத்லத 
தாராசுர திருபுவ் சிற்பங்லளக் ் ாட்டி நிறுவியது, 
தாவி முதல் என்ை மதவாரப்பாடலுக்கு அவர் 
ஆதாரங்மளாடு ் ண்டு க்சான்் கதளிவு, தாராசுர 
க்பரியபு ர ாணச  சிற்பங்லளக்  ் ாட்டி 
்சங்பபுைவர்்ள் ்பறறிய க்சய்திலய வலரயறுத்தது, 
ராமஜந்திர ம்சாழம் தன் நட்்சத்திரத்லதப ்பதிவு 
க்சய்தலத திருவாரூர் ்ல்கவட்டின் மூைம் உறுதி 
க்சய்தது என்று இன்னும் இன்னும் நீள்கிைது அவரது 
்சாதல்ப ்பட்டியல்.

யாரும் க்சய்யாத வல்யில் இவர் ்பணி எப்படித் 
தனிசசிைபபு க்பறுகிைகதன்ைால் மூைத்லத ஒபபு 
மநாக்குவது, ் ள ஆய்வுக்கு ்பை நாட்்ள் ்பயணித்து 
மநரில் க்சன்று கிலடயாய் கிடந்து ஆய்வு க்சய்வது, 
்பல்துலை விஷயங்லள ஒன்மைாடு ஒன்று இலணத்து 
்ண்டு நிறுவுவது ம்பான்ை ்பை ்ாரணி்ளால் 
நி்ழ்வதாகும். உதாரணமா் ராமஜந்திர ம்சாழன் 
க்சன்ை எல்ைா இடங்ளுக்கும் இவமர க்சல்கிைார். 
்ளப்பணியாறறி ்பல் துலை ்சார்ந்து ஆய்வு 
மமறக்ாண்டு அது வலர ்ண்டு பிடிக்்ப்படாத 
அர்த்த ்பரிமாண அடுக்கு்லள வல் வல்யா்ப 
பிரித்துக் ் ாட்டுகிைார். முன் மதான்றிய மூத்த குடி 
என்று மமலடக்கு மமலட உள்ளீடறறு முழஙகும் 
இஙகுதான் குடவாயிலின் ஆய்வுக்குரல் ஓஙகி 
ஒலிக்கிைது.

இந்தத் துலையும் ஒரு ்சா்பம் நிலைந்த துலைமய. 
இந்தியாவில் ஆர்ட் ஹிஸடரி என்ை ஒரு ்படிபம்ப 
கிலடயாது என்று க்சால்லிவிடைாம். தமிழ்நாட்டில் 
இஙகு அவசியம் இருந்தா் மவண்டிய அந்த ்படிபபு 
தமிழ்த்தின் எந்தப ்பல்்லைக் ்ழ்த்திலும் 
கிலடயாது. அத்ால் இஙகு ஆர்ட் ஹிஸடாரியன்ஸ 
உருவா் வாய்பம்ப இல்ைாமல் இருக்கிைது. இது ஒரு 
தனித்த ்பல்்லை ்சார்ந்த சிைபபுப ்பாடம் என்று 
க்சால்ைைாம். நம் மாநிைத்லதப க்பாருத்தவலர 
குடவாயில், ்பாரதிபுத்திரன் ம்பான்ை விரல்விட்டு 
எண்ணத்தக்் ஒரு சிைர்தான் அதற்ா் 
முழுத்தகுதி்மளாடு இஙகு உள்ள்ர். இந்த கவகு 
சிைமர எந்த பிரதி்பைனும் ்பாராது, எல்ைாப 
்பணி்லளயும் தங்ள் மதாள்்ளில் சுமந்துக்ாண்டு 
தங்ள் வாழ்க்ல்லயமய அதறகு அர்ப்பணித்து 
தங்ளது க்சாந்த முயறசியில் மநரம் ்பணத்லதச 

க்சைவிட்டு, ஊல் உருக்கி அதறகுள் ஊடாடிப 
்பணியாறறுகிைார்்ள். நுண்்லை ்சார்ந்த இந்தப 
்படிபபு ் ல்வியியலில் ம்சர்க்்ப்படாததால் குலைந்த 
்பட்்சம் இவர்்ளது ்ண்டுபிடிபபு்லள அறிந்து 
க்ாண்டாடும் பிரகிருதி்ள் கூட இஙகு 
உருவா்வில்லை. இல்சக்கும் ஓவியத்திறகும் இஙகு 
இமத ் திதான்.

தமிழ்த் துலைலயச ்சார்ந்தவர்்ள்தான் தமிழ் 
வரைாறலை எழுதியிருக்கிைார்்ள். வரைாறறுத் 
துலைலயச ்சார்ந்தவர்்ள் எழுதியதில்லை என்ை 
குலைலய நீக்கியவர் குடவாயில் ்பாைசுபபிரமணியன். 
எல்ைாச சிைபபு்ள் இருந்தும் தங்ள் ஆய்வு 
முடிவு்லள மக்்ளிடம் க்ாண்டு ம்சர்ப்பதில் 
சுணக்்ம் ்ாண்பிப்பார்்ள் ்பைர். ஆ்ால் 
குடவாயில் அதிலிருந்தும் மவறு்பட்டவர். அரிய 
்ண்டுபிடிபபு்லளப்பறறி கதாடர்ந்து ம்பசுவது 
்ட்டுலர்ள் எழுதுவது மக்்லளத் திரட்டி 
கூட்டங்ள் நடத்துவது ்பல்்லைக்்ழ்ங்ளுக்கு 
க ்ச ன் று  அ பூ ர் வ  நி ல ் வ ா ற ை ம ை ா டு 
மாணவர்்ளுக்குப ்பாடம் நடத்துவது மின்்ணு 
்சாத்ங்லளப ்பயன்்படுத்தி நம் ்லை 
மமன்லம்லள உைக்ஙகும் ்பரவி இருக்கின்ை நம் 
தமிழர்்ளுக்கு க்ாண்டு க்சல்வது என்று இன்றும் 
க்சயல்்படுகிைார் குடவாயில்.

குடவாயில் ம்ாட்டம் க்பருமங்ைத்தில் 1948ல் 
பிைந்த ்பாலு என்கிை குடவாயில் ்பாைசுபபிரமணியன் 
தன் கநருஙகியவர்்ளால் மதி என்றும் 
அ ல ழ க் ் ப ்ப டு கி ை ா ர் .  இ வ ர்  மூ ன் று 
அண்ணன்்மளாடும் ஒரு தம்பிமயாடும் பிைந்தவர். 
இவரது தாயார் அ்பயாம்்பாள் ்ர்நாட் 
இல்சப்பாடகி. தந்லதயார் முனு்சாமி அந்தக் 
்ாைத்திமைமய இண்டர்மீடியட் மதறியவர். 
அறிவியல் வரைாறு ்ட்டிடவியல் எ் 
முல்வர்்பட்டம் வலர ்பயின்ை இவரின் ஆன்மீ் 
குரு தயா்ந்த ்சரஸவதி. மறை இரு ஆ்சான்்ளில் 
ஒருவர் நா்்சாமி, இன்க்ாருவர் ம்சக்கிழார் 
அடிபக்பாடி தி. நா. ராமச்சந்திரன். உறை 
நிழைாயிருந்து இவர் தம் ்சாதல்்ளுக்கு அணுக்்ம் 
க்சய்யும் மல்வி ்ண்ணம்மாள் பி. எஸ. சி. 
தாவரவியல் ்படித்தவர். இவர்்ளுக்கு வித்யா 
அஞ்்ச்ா என்ை இரு ம்ள்்ள் உள்ள்ர்.

எல்ைாவறலையும் விட அவர் ஆன்மி்க் 
்லைக்ாண்ட ஒரு கதய்வீ் மனிதர். மாச்சரியங்மளா 
பு்ார்்மளா அறைவர். தன்ல்த் மதடி வந்து த்வல் 
ம்ட்்பவர்்ள் இன்்ார் இனியர் என்று ஒரு நாளும் 
மவறு்பாடு ் ாட்டாதவர். தன் ்பள்ளிக்்ாைத்திலிருந்து 
ம்ச்ரித்த, கமய்வருத்தம் ்பாராது உலழத்துச 
க்சைவழித்துக் ்ண்டுபிடித்த, எல்ைாவறலையும் 
்சந்மதாஷமா் ்சர்வ ்சாதாரணமா் எந்தத் 
தான்லமயுமறறு அடுத்த தலைமுலைக்கு ஒரு இளம் 
மாணவனுக்கு ல்யளித்து விடுகிைார் அவர். ஒரு 
வல்யில் தன் வாழ்வின் அர்த்தமம அதுதான் 
என்கிைார் குடவாயில். கமாத்தத்தில் இவர் வாழ்மவ 
ஒரு அரும் தமிழ்ப ்பனுவல் என்ைால் அது 
மில்க்கூறறு அல்ை.

கைட்டு்ரயாளர: எழுத்ைாளர, ஆவணபெை இயககுநர
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கட்டுரை

மீ்னாசுநதர்

இந்த ஆண்டிற்ா் மருத்துவ நுலழவுத் மதர்வு (NEET) விண்ணப்பங்ள் 
வரமவற்ப்பட்டு நிலைவுக்பறறுள்ள். ஆண்டுமதாறும் இத்மதர்வு குறித்த 
அறிவிபல்பக் ் ண்ணுறும் ம்பாகதல்ைாம் இைந்து ம்பா் அனிதாக்்ள் நில்வுக்கு 
வந்து ்பயமுறுத்துகிைார்்ள். இந்தாண்டு எத்தல் உயிர்்லளப ்பலி 
க்ாள்ளுமமா இந்த நீட் பூதகம் ம்ம் ்பதறுகிைது. அரசியல் ்சதுரங்த்தில் 
அரசியல்வாதி்ள் மட்டுமம ்ாய் ந்ர்த்திக் க்ாண்டிருந்த மவலளயில் 
இபம்பாது ஆளுநரும் புதிதா்ச ம்சரந்து க்ாண்டிருக்கிைார். ஆ்ால் 
இவரின் ்பணி ் ாய்்லள ந்ர்த்தவிடாமல் ்பார்த்துக் க்ாள்வது என்்பது, 
த்க்கு வாய்பபு வரும்ம்பாதும் அலதக் ் ண்டுக்ாள்ளாமல் கமௌ்ம் 
்ாப்பது என்்பதா் அலமந்திருப்பது தான் தமிழ்த்தின் துரதிர்ஷடம். 
க்சன்ை ஆண்டு்ளில் மதர்கவழுதி மதால்வியலடந்தவர் குடும்்பங்ளில் 
நிைவும் தீரா ம்மவதல்லய பிள்லள்ள் இந்தாண்டும் நீடித்து 
விடுவார்்மளாகவன்ை ்பதட்டம் க்பறமைார் மு்ங்ளில் 
அப்பட்டமாய் கதன்்படுவலதத் தவிர்க்் முடியவில்லை. 
பிள்லள்ள் ்பை வாய்பபு்ளிருந்தும் மருத்துவம் ஒன்லைமய 
விடாபபிடியாய் பிடித்துக் க்ாண்டு அ்பலை்ள் ம்பாைத் 
தவிப்பலத எத்தல் நாட்்ளுக்குப க்பறமைார் க்பாறுத்துக் 
க்ாள்ள முடியும்? க்சன்ைாண்டு அரசுப ்பள்ளியில் ்படித்த 
மதனி சில்லுவார்்பட்டிலயச ம்சர்ந்த மாணவன் த்து 
இரண்டாம் முயறசியில் கவறறி க்பறைாக்ன்்பது 
அல்வருக்கும் மகிழ்சசிதாக்ன்ை ம்பாதிலும் அவன் 
அவகவறறிலய எங்ங்ம் ல்க்க்ாண்டான் என்்பது 
்வனிக்்த்தக்்து. மி்வும் ஏழ்லமக் குடும்்பச சூழலில் தன் 
ஆசிரியர்்ளின் க்பாருளுதவியில் எடுத்துக் க்ாண்ட 
தனிப்பயிறசிமய தன் கவறறிக்குக் ்ாரணம் என்று 
கவள்ளிலட மலையா் அவன் கவளியிட்டிருந்த ்ருத்து 
நீட் மதர்வின் உள்வாலத்லள உைகிறகு கவளிப்படுத்தி 
நிறகிைது.

இதிலிருந்து நாம் புரிந்து க்ாள்ள மவண்டியது, 
நலடமுலையில் உள்ள அரசின் ்பாடத்திட்டத்லத மட்டும் 
லவத்துக் க்ாண்டு நுலழவுத் மதர்வுக் க்ாடூரல் எதிர் 

மருத்துவ நுமழவுத்த�ர்வும் 
பேற்தறாரின க்மமகளும்

எதைற்பகடுததைாலும் வி்ேமதிபெற்ற உயி்ர மாயததுக பகாள்வதைால் எனன நிகழந்து விைப 
லொகிறது? இது ஒருவ்க உளவியல் ொர்ந்தை மனபநருககடி. மருததுவ நு்ழவுத லதைர்வில் 

பவற்றிபெற முடியவில்்ேபயனறு ஊரும் உேகும் தூற்றிவிடுபமனறு அவர்களுககுள்ளாகலவ 
பெயது பகாள்ளும் மாயக கற்ெ்ன. அதைற்கு அவர்கள் தைந்து பகாள்ளும் வி்ேலய 

உயிர் மாயபபு. கற்ற கல்வி நமககுப லொதிபெது இ்தைததைானா?
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க்ாள்ள முடியாது என்்பது தான். அரசுப்பள்ளி 
மாணவன் மருத்துவத் மதர்வில் அ்பார கவறறி 
என்்பது ம்பாை மி்த் தட்லடயா் ஊட்ங்ள் 
க்சய்தி்லள கவளியிட்டு, அதன் பின்புைத்தில் 
நிைவும் உண்லமப பிரச்சல்லய கவளிக் 
க்ாணராமல் ம்பாவது அைமல்ை. இசக்சய்தி அரசுப 
்பள்ளியில்  ்படி க்கு ம்  ம ாணவர் ்ளுக்கு 
நம்பிக்ல்யளிக்்க் கூடியகதனினும் இலத ஒரு 
ம்சாறறுப ்பதமா்க் க்ாள்ளவியைாது. ஏக்னில் 
இந்தத் மதர்வு முடிவு கதாடர்புலடய மாணவல் 
மட்டும் ்பாதிப்பதில்லை. நீட் கவறறிக்்ா் அவன் 
்சார்ந்த குடும்்பமும் க்பறமைாரும் ்படும் துயரம் 
க்சால்லில் அடங்ாதலவ. க்சால்ைப ம்பா்ால் 
பிள்லள்லளவிடப க்பறமைார்்ள் தான் 
பிள்லள்லள மருத்துவர் ஆக்கிமய தீர மவண்டும் 
என்று ் ங்்ம் ் ட்டிக் க்ாண்டு திரிகிைார்்ள்.

 அண்லமயில் நண்்பர் ஒருவலரச ்சந்தித்மதன். 
மு்த்தில் வழக்்மா்த் தவழும் க்பாலிவில்லை. 
மி்வும் ம்சா்மா்க் ்ாட்சி தந்தார். ்ன்்த்தில் 
தாடி, ் ண்்ளில் ்சரியாய்த் தூங்ாத அயர்வு, உடல் 
ம்சார்வு எல்ைாமும் அவரின் அ்த்லதச க்சால்ைாமல் 
க்சால்லி். ஏமதா பிரசசில்யில் இருக்கிைார் 
என்்பது மட்டும் கதரிந்தது. என்்கவன்று 
வி்சாரித்மதன். க்சால்ை மருகி்ார். திரும்்ப 
அழுத்திக் ம்ட்டதில் வீட்டில் க்ாஞ்்சம் பிரச்சல் 
என்று மழுபபி்ார். கநருக்்மா் நண்்பர் என்்பதால் 
உரிலமயில் சும்மா க்சால்லுங்ள் என்மைன்? மநரம் 
்சரியில்லை. ஜாத்க்ம்ாளாறு, க்ட்ட மநரம் 
தற்சமயம் உச்சத்தில் இருக்கின்ைது. மல்வி மக்்ள் 
யாரும் க்சால்வலதக் ம்ட்் மறுக்கிைார்்ள். 
அவரவர் எண்ணத்திறகு நடந்து க்ாள்ள 
மவண்டுகம் விரும்புகிைார்்ள். நான் ஒரு குடும்்பத் 
த ல ை வ ன்  எ ன் ை  நி ல ் ப ம்ப 
அவர்்ளிடமில்லைகய்ப ்பைவாைா் அடுக்கிக் 
க்ாண்மட க்சன்ைார்.

பிரச்சல்யின் மூைம் என்்கவனில், ம்ல் 
மருத்துவர் ஆக்கிப ்பார்க்் மவண்டுகமன்்பது 
மட்டுமம நண்்பரின் இைட்சியமாய் இருந்திருக்கிைது. 
அதறகுத் தக்் திட்டமிட்டு நிலைய க்சைவு க்சய்து 
தரமா் ்பள்ளியில் ம்சர்த்திருக்கிைார். ம்னும் 
நில்த்தவாமை நன்ைா்ப ்படித்து மி் உயர்வா் 
எண்ணிக்ல்யில் மதிபக்பண்்ள் க்பறறிருக்கிைான். 
அது வலரயில் அவருக்கு மகிழ்சசி தான். ஆ்ால் 
மருத்துவம் ்படிப்பதில் ம்னுக்குத் துளியும் 
விருப்பமில்லை. அவ்து எண்ணம் ்லைக் 
்ல்லூரியில் இளங்லை முடித்துவிட்டு 
குடிலமப்பணித் (ஐ.ஏ.எஸ) மதர்கவழுத முயறசிக்் 
மவண்டுகமன்்பது த ான் .  இலத  அவன் 
கவளிப்பலடயா்வும் க்சால்லிவிட்டான். அவன் 
தாயார் முதலில் தயஙகியிருக்கிைார். பின் ம்னின் 
நியாயமா் எண்ணத்லதப புரிந்து க்ாண்டு 
ஆதரவு கதரிவித்திருக்கிைார். நண்்பருக்ம்ா 
ஒருமவலள ஆட்சியர் மதர்வு நிலைமவைாமல் 
ம்பா்ால் ம்ன் எதிலும் நிலை க்ாள்ளாமல் 
ம்பாய்விடுவாம்ாகவன்ை ்பயம். நுலழவுத் மதர்வு 
எழுதி  மருத்துவர்  ஆ்பின் ஆட்சியர் 
மதர்கவழுதி்ால் மதர்வு முடிவு எப்படி 
அலமந்தாலும் ்வலை்படத் மதலவயில்லை. 

மருத்துவத் கதாழிலை லவத்து ம்ன் பிலழத்துக் 
க்ாள்வான் என்்பது தந்லதயின் ்ணக்கு. இதன் 
உள்ளீடு மருத்துவர் ஆ் மவண்டுகமன்னும் த்து 
்்லவ நிலைமவறறிவிட்டு அடுத்து அவன் 
இைட்சியத்லத நிலைமவறறிக் க்ாள்ளட்டும் 
என்்பது தான். ம்ம்ா த்து நிலை்பாட்டில் 
உறுதியா் நின்றுவிட்டான். த்து நிலை்பாட்லட 
விளக்கிவிட்டான். அவன், எ்து இைட்சியத்தில் 
குழப்பமில்லை. மருத்துவ நுலழவுத் மதர்கவன்ை 
க்பயரில் த்து உலழபல்ப வீண் க்சய்ய 
விரும்்பவில்லை என்றும், அத்ால் ஏற்படும் 
்ாைவிரயத்லதத் தான் விரும்்பவில்லைகயன்றும் 
கதளிவா்ச க்சால்லிவிட்டான். ம்திறகுப 
பிடிக்்ாத ஒன்றிற்ா் எதற்ா் தான் உயிலரக் 
க்ாடுத்துப ்படிக்்  மவண்டும் என்றும் 
ம்ட்டிருக்கிைான். மட்டுமல்ைாது, என் இைக்கு 
ஆட்சியர் மதர்வு தான். அதறகு ஒரு இளங்லைப 
்பட்டம் ம்பாதுமா்து. நான் ம்பாட்டித் மதர்விற்ா் 
எல்ைா முயறசி்லளயும் எடுக்்த் கதாடஙகிவிட்மடன் 
என்று கதளிவா் இருந்திருக்கிைான். இத்தல் 
சின்் வயதில் ம்ன் இவவளவு கதளிவா் 
முடிகவடுத்ததற்ா் மகிழ்ந்து க்ாண்டாட 
மவண்டிய தருணங்லள நண்்பர் த்க்குத் தாம் 
தண்டல் வழஙகிக் க்ாண்டலதப ம்பாை மாறறிக் 
க்ாண்டிருக்கிைார்.

மனிதன் வாழும் ்ாைங்ளில் ்பைவாைா்த் 
தடுமாறி அலைகிைான். அவன் எண்ணங்ள் 
ஓரிடத்தில் நிலைக்ாள்ளாமல் தவிக்கின்ை். ம்ம் 
ஒரு குரஙகு என்்பதறகு நம்மில் ்பைரும் இைக்்ணமா் 
இருந்து வருகிமைாம். த்து நிலையறிந்து வாழ்லவ 
முன் ந்ர்த்த நில்யாமல் அடுத்தவர் நிலை 
்பார்த்துச  சூடு ம்பாட்டுக் க்ாள்வலத 
என்்கவன்்பது? மதலவயறை ம்சசிடுக்கு்லள 
உள்ளத்தில் ஏறறிக் க்ாண்டுத் துன்்பப்படும் 
அவர்்ள் தம்லமத் தவிர மறைவகரல்ைாம் 
மகிழ்சசியா் இருப்பலதப ம்பாைக் ் ற்பல் க்சய்து 
க்ாள்கிைார்்ள். க்பாதுவா் க்பறமைார்்ள் 
தாங்ள் சிறு வயதில் நில்த்து நிலைமவைாத 
ஆல்ச்லள நிலைமவறறிக் க்ாள்ளும் இயந்திரமா்ப 
பிள்லள்லளக் ்ருதுகிைார்்ள். அவர்்ளுக்கு 
ம்கமான்று இருக்கிைகதன்்பலதயும் ஆல்ச்ள், 
இைட்சியங்ள் அவர்்ளுக்கும் இருக்குகமன்்பலதயும் 
வ்சதியா் மைந்து ம்பாகிைார்்ள். குழந்லத்ள் தங்ள் 
வழியா் இந்த உைகிறகு வந்தார்்ள். அவவளவு 
தான். அவர்்லளச க்சாந்தம் க்ாண்டாட 
நமக்க்ந்த உரிலமயுமில்லை என்்பான் ்லில் 
ஜிபரான். குழந்லத்ள் நம்முலடய அடிலமச 
ம்சவ்ர்்ளல்ைர் என்்பலதப குழந்லத ம்வியல் 
அறிஞர்்ள் ்பைரும் ்பை ்சமயங்ளில் வலியுறுத்தியும் 
இதல்ப க்பறமைார்்ள் புரிந்து க்ாள்ளத் 
தவறுவமதன்?

இருப்பலத விடுத்துப ்பைப்பதறகு ஆல்சப்படும் 
க்பறமைார்்ளின் எண்ணம் அவர்்லளப ்பாடாய்ப 
்படுத்துகிைது. தமது எண்ணங்ளின் ்படிமய 
அல்த்தும் நடக்் கவண்டுகமன்ை அதீத 
எதிர்்பாப்பு்லளப க்பறமைார்்ளில் சிைர் வளர்த்துக் 
க்ாள்கிைார்்ள். அதில் சிறு இழபபு மநர்ந்தாலும் 
அவர்்ளால் தாஙகிக் க்ாள்ள முடிவதில்லை. இதில் 
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மனிதர்க்கு மனிதர் கூடுதல் குலைச்சலில்லை. 
தகுதிக்ம்ற்ப இந்த நிலை எஙகும் நீக்்மை 
நிலைந்திருக்கிைது. ்பக்்த்தில் இருக்கும் ்பரவ்சத்லத 
அனு்பவிக்்த் கதரியாத இவர்்ள் எஙம்ா இருக்கும் 
துயரத்லத இழுத்துப ம்பார்த்திக் க்ாண்டு மநரம் 
்சரியில்லை என்று புைம்புவதில் என்் 
அர்த்தமிருக்கிைது? எல்ைாவறறிறகும் ்ாைத்லதக் 
குறைவாளியாக்கித் தபபித்துக் க்ாள்வதா? சிைர் 
எல்ைாம் எ்து ம்பாதாக் ் ாைகமன்று புைம்புவலதப 
்பார்க்் ்பரிதா்பமா் உள்ளது. இவர்்ளின் 
ம்க்குழப்பத்திறகுக் ் ாைம் என்் க்சய்யும்? க்சன்ை 
ஆண்டு மருத்துவ நுலழவுத் மதர்வு நலடக்பறுவதறகு 
முதல் நாள் மதுலரயில் ஒரு மாணவி தறக்ாலை 
க்சய்து க்ாண்ட நி்ழ்லவத் கதலைக்்ாட்சியில் 
்பார்த்த ம்பாது ம்ம் ்பலதத்தது. அந்தப க்பண் 
தன்ல் மன்னித்துவிடுமாறு அம்மாவிறகும் 
அப்பாவிறகும் தம்பிக்கும் அலைம்பசியில் 
குரல்வழியா்ப ்பதிவு க்சய்து லவத்திருந்தலதக் 

ம்ட்ல்யில் க்பறறு ஆளாக்கிய க்பறமைாலர 
நில்த்து ம்ம் ்பதறிறறு. மருத்துவப ்படிபபு மாநிை 
்பட்டியலில் இருந்த வலர ்பன்னிரண்டாம் வகுபபில் 
எடுக்கும் மதிபக்பண்்ள் அடிப்பலடயில் 
மாணவர்்ள் மதர்வு க்சய்யப்பட்டு வந்த்ர். 
அவர்்ளுள் ்பைர் மி்சசிைந்த மருத்துவர்்ளா் 
உருவாகியிருக்கிைார்்ள் என்்பது நிதர்்ச்ம். 
உை்ளவில் க்சன்ல்யில் குறிபபிடத்தக்் மி்ச 
சிைந்த மருத்துவர்்ளும் மருத்துவமல்்ளும் 
இருப்பதா் மருத்துவ புள்ளிவி்பரம் குறிபபிடுகிைது. 
்பைரும் அயல்நாடு்ளிலிருந்து மருத்துவம் 
க்சய்துக்ாள்ள க்சன்ல்லய நாடி வருகிைார்்ள். 
பு்ழ்க்பறை மருத்துவர்்ளா் இவர்்ள் எஙகு 
்படித்து மருத்துவரா்ார்்ள்.? எந்த நுலழவுத் மதர்வு 
இவர்்லளத் தகுதி க்சய்தது? நாகடஙகிலும் 
்பாடத்திட்டங்ள் ஒன்று ம்பாை இல்ைாத சூழலில் 
நுலழவுத் மதர்லவ மட்டும் ஒமர தரத்தில் எங்ங்ம் 

நடத்த வியலுகமன்்பது தான் ்பை மூத்த 
்ல்வியாளர்்ளின் வி்ாவும் ்வலையும். அரசுப 
்பள்ளி மாணவனின் தனிப்பயிறசி தான் அவல் 
கவறறியலடயச க்சய்திருக்கிைது. இந்த கவறறி 
்பள்ளி ்பாடத்திட்டமும் வகுப்பலை ம்பாதல்யும் 
மட்டுமம மருத்துவ நுலழவுத் மதர்லவ எதிர்க்ாள்ள 
ம்பாதாகதன்்பலதமய உரத்துச க்சால்கின்ைது.

மருத்துவ நுலழவுத் மதர்விறகுப ்பயந்து தறக்ாலை 
க்சய்து க்ாண்டவர்்ள் எண்ணிக்ல்யில் தமிழ்ம் 
முன்்ணி மாநிைமா் அறிவிக்்ப்பட்டு விடுமமா 
என்ை அச்சம் ஏற்படுகிைது. 2017 ஆம் ஆண்டு 
க்சபடம்்பரில் உயிலர மாய்த்துக் க்ாண்ட 
அரியலூர் மாவட்டம் குழுமூலரச க்சர்ந்த அனிதா 
கதாடஙகி இன்று வலரயும் இது கதாடர்கிைது. 
க்பரவள்ளுர் பிரதீ்பா, க்பரம்்பலூர் கீர்த்த்ா, 
திருகநல்மவலி த்ைட்சுமி, விழுபபுரம் மமானிஷா, 
ம்ாலவ சு்ப, திருபபூர் ரிது, ்பட்டுக்ம்ாட்லட 
லவஷியா, புதுசம்சரி சிவ்சங்ரி, மதுலர மஜாதி 

துர்்ா, தர்மபுரி ஆதித்யா, 
திருசக்சஙம்ாடு மமாதிைால் 
எ்த் கதாடரும் இந்தப 
்பட்டியலை இனியாவது தடுக்் 
மவண்டாமா? “என்்ாை 
முடியலைம்மா . .  என்ல் 
மன்னிசசிக்கிடுங்“ என்று 
ம ர ண  வ ா க் கு மூ ை ம் 
க்ாடுத்திருக்கும் மதுலர 
மாணவியின் வார்த்லத்ள் 
ம்்சாட்சியுள்ள எவலரயும் 
உலுக்கிகயடுக்கும் வல்ைலம 
மிக்்லவ. மருத்துவ நுலழவுத் 
மதர்வு மதலவயில்லை என்ை 
வாதம் ஒருபுைமிருபபினும் 
ம ரு த் து வ ப  ்ப டி ப பு 
இல்லைகயன்ைால் இந்த 
உ ை கி ல்  வ ா ழ ம வ 
த கு தி யி ல் லை க ய ன் ை 
ம ் நி ல ை ல ய  அ ந் த க் 
குழந்லத்ளுக்கு ஏற்படுத்தியது 
யார்? ்சாதிக்் இன்னும் ஆயிரம் 
வ ழி ் ள்  உ ை கி ல் 

உள்ள்கவன்்பலத அறிவுறுத்தத் தவறியது யார்? 
அர்சா? க்பறமைாரா? ஆசிரியரா? ்சமூ்மா? 
கதாடரும் இவவி்ாக்்ளுக்கு விலடதான் யாது? 
இப்படி நீங்ளும் நானும் கூடப க்பாறுபம்பறறுக் 
க்ாள்ளத் தான் மவண்டும். இமத மதுலரயில் தான் 
ஒரு ்சலூன்்லடக்்ாரரின் ஏலழ ம்ள் த்து 
்படிபபிற்ா்ச ம்சமித்து லவத்திருந்த ்பணத்லதத் 
தீநுண்மி கநருக்்டிக் ்ாைத்தில் ஏலழ்ளுக்்ா்ப 
்பஙகிட்டுக் க்ாடுத்து வரவாறறில் இடம் க்பறை 
நி்ழ்வும் நடந்துள்ளது. அந்தப ்பாலும்பிஞ்சிறகு 
மனிதமநயம் க்பாஙகும் இம்ம்நிலை ஏற்படுவதறகு 
யார் ்ாரணம்? அவளின் ்பக்குவம் எஙகிருந்து 
வந்தது? க்பறமைாரன்றி யார் அக்குழந்லதலய 
இப்படித் தகுதிப்படுத்த முடியும்?

எதறக்டுத்தாலும் விலைமதிப்பறை உயிலர 
மாய்த்துக் க்ாள்வதால் என்் நி்ழ்ந்து விடப 
ம்பாகிைது? இது ஒருவல் உளவியல் ்சார்ந்த 
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ம்கநருக்்டி. மருத்துவ நுலழவுத் மதர்வில் கவறறிப 
க்பை முடியவில்லைகயன்று ஊரும் உைகும் 
தூறறிவிடுகமன்று அவர்்ளுக்குள்ளா்மவ க்சய்து 
க்ாள்ளும் மாயக் ் ற்பல். அதறகு அவர்்ள் தந்து 
க்ாள்ளும் விலைமய உயிர் மாய்பபு. ்றை ்ல்வி 
நமக்கு ம்பாதிப்பது இலதத் தா்ா? ஒரு ் ாைத்தில் 
வயது வந்மதார்்ளிடமும் திருமணமா் கிராமத்துப 
க்பண்்ளிடமும் உயிலர மாய்த்துக் க்ாள்கிை 
இந்தப ்பழக்்ம் அறியாலமயால் மிகுந்து 
்ாணப்பட்டது. அதறகுக் ்ாதல் மதால்வி, 
வாழ்க்ல்யில் ஏமாறைம் ம்பான்ை ்பை ் ாரணங்ள் 
இருந்த். அவர்்ள் மவறு வழியில்ைாத தருணத்தில் 
தான் அந்தக் ்டி் முடிலவ எடுத்தார்்ள். 
கிராமங்ளில் முடிகவடுத்த பின்பும் கூடப ்பைரும் 
்சாவதறகு அஞ்சி்ார்்ள். எங்ள் கிராமத்தில் நான் 
சிறுவ்ா் இருந்த ம்பாது குடும்்பப பிரச்சல்யில் 
ம்ம் கவறுத்த க்பண் ஒருவர் தறக்ாலை க்சய்து 
க்ாள்ள முடிவு க்சய்கிைார். ஒதுக்குப புைமா் 
இருந்த க்பரிய கிணறறுப ்பக்்ம் க்சன்ை க்பண் 
கிணறறில் விழுந்து ்சா்ப ம்பாகிமைக்ன்று 
ம்ா்பத்தில் ்சத்தம் ம்பாட்டு விட்டு கிணறலை மநாக்கி 
ஓடிவிட்டார். பின்்ாமைமய உைவி்ர்்ள் துரத்தி 
ஓடி்ார்்ள். அவர் கிணறலை அலடந்து 
விட்டாகரன்று எண்ணிய நிலையில் கிணறறின் 
்லரயில் க்பண் நிலைகுத்தி நின்று விட்டார். 
அவலரக் ல்பபிடித்து அலழத்து வந்து ஓய்வா் 
வி்சாரிக்ல்யில் கிணறலைப ்பார்த்ததும் ்பயமா் 
இருந்தது. அப்படிமய நின்று விட்மடன் என்று 
க்சால்லியிருக்கிைார். இப்படிச ்சாவதறகு அஞ்சிய 
தலைமுலையின் பிள்லள்ள் இன்று வாழ்வதறகு 
அஞ்சிய நிலையில் ்சாதாரணமா் உயிலர மாய்த்துக் 
க்ாள்வலத என்்கவன்்பது?

அண்லமயில் இந்தியாவில் 2019 ஆம் ஆண்டு 
நி்ழ்ந்த தறக்ாலை மரணங்ளின் புள்ளி 
விவரங்லளத் மதசிய குறை ஆவணக் ் ழ்ம் (NCRB 
–NATIONAL CRIME RECORD BUREAU ) கவளியிட்டுள்ளது. 
அந்தப ்பட்டியலைப ்பார்க்கும் ம்பாது க்பரும் 
அதிர்சசி ஏற்படுகிைது. அறிக்ல்யில் 2019 ஆம் 
ஆண்டு இந்தியாவில் மட்டும் ஒரு இைட்்சத்து 39,123 
தறக்ாலை மரணங்ள் நி்ழ்ந்துள்ள் என்று 
குறிக்்ப்பட்டுள்ளது. நாகளான்றுக்குச ்சரா்சரியா் 
381 ம்பர் தறக்ாலை க்சய்து க்ாள்கின்ை்ராம். 
இதில் க்பரும் மவதல் என்்கவன்ைால் 
இக்்ணக்கின் விகிதம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 
அதி்ரித்துச க்சல்வதுதான். 2018 ஆம் ஆண்டு 1 
இைட்்சத்து 34,516 ஆ் இருந்த தறக்ாலை மரணங்ள் 
2019 இல் 3.4 விழுக்்ாடு அதி்ரித்துள்ளதா்க் 
குறிபபிடப்பட்டுள்ளது.

இதும்பான்ை உயிர்வலதச க்சயல்்ளில் அதி்மா் 
யார் ஈடு்படுகிைார்்ள் என்ை ்ணக்கீட்லடயும் 
அவர்்ள் கவளியிட்டுள்ளார்்ள். அதில் 23.4 
விழுக்்ாடு கூலித் கதாழிைாளி்ளும் திருமணமாகிய 
க்பண்்ள் 15.4 விழுக்்ாடு என்றும், சுயகதாழில் 
க்சய்்பவர்்ள். 11.6 விழுக்்ாடு, மவலையில்ைாத 
்பட்டதாரி்ள் 10 . 1 விழுக்்ாடு, விவ்சாயத் 
கதாழிைாளர்்ள் 7.4 விழுக்்ாடு, மாணவர்்ள் 7.4 
விழுக்்ாடு ஏல்மயார் 19 விழுக்்ாடு என்று அந்தக் 
்ணக்கு நீள்கிைது. திருமணம் ஆ்வர்்ளின் 

்பட்டியலில் ஆண்்ள் 68 .4 க்பண்்ள் 62 .8 
விழுக்்ாடு்ள் என்று குறிபபிடப்பட்டுள்ள். 
ந ாட்டிமைமய  ம ் ா ர ாஸடிர ா  ம ாநிைம் 
முதலிடத்லதயும் தமிழ்நாடும் இரண்டாமிடத்லதயும் 
க்பறறுள்ள். மூன்ைாமிடத்லத மமறகுவங்மும் 
நான்்ாம் இடத்லத மத்தியபிரமத்சமும் , 
ஐந்தாமிடத்லத ் ர்நாட்மும் ்பதிவு க்சய்துள்ள். 
ஒட்டுகமாத்தத்தில் 49.5 விழுக்்ாடு இந்த ஐந்து 
ம ாநிைங்ள்  ்ச ா ர் ந் த  ம ரணங்களன்று 
குறிபபிடப்பட்டுள்ளது. உடம்ல்ப வளர்த்மதன் 
உயிர் வளர்த்மதன் என்்பது திருமூைர் வாக்கு. சுவர் 
இருந்தால் தான் சித்திரம் வலரய முடியும். 
்பதின்்பருவக் ் ல்வி வலர ்பை சிரமங்ளுக்கிலடமய 
வளர்த்து ஆளாக்கும் பிள்லள்லளத் கதாடர்ந்து 
எப்படி வழிநடத்த மவண்டும் என்்பதில் கதளிவா் 
திட்டம் க்பறமைாருக்கு மவண்டும். பிள்லள்ளின் 
்படிபபு, அவர்்ளின் எதிர்்ாைம் மீதா் அக்்லை 
ஒரு க்பறமைாருக்கு எவவளவு முக்கியமமா அலதவிட 
மமைா் அவர்்ளின் உயிரும் முக்கியம். ்படிபபிலுள்ள 
மவறு உயர் வாய்பபு்லளச ்சமயம் வாய்க்கும் 
ம்பாகதல்ைாம் மலைமு்மா்க் குழந்லத்ளுக்குச 
சுட்டி வளர்க்் மவண்டும். பிள்லள்ளுடன் ம்ம் 
விட்டுபம்ப்ச மநரம் ஒதுக்் மவண்டும். அவர்்ளின் 
விருப்பங்லள அறிந்து அதில் ்சாத்மா் 
அம்்சங்லள அவர்்ளுடன் கவளிப்பலடயா், 
கமன்லமயா் உலரயாடி அதறம்ற்பச க்சயல்்பட 
முல்ய மவண்டும்.

சிை தி்ங்ளுக்கு முன் ஓர் ஆசிரியத் தம்்பதி தம் 
பிள்லளயின் விருப்பத்திற்ா்த் தாங்ள் 
சிறுவயதிலிருந்து ்ட்டி லவத்திருந்த மருத்துவக் 
்்லவத் தூக்கி எறிந்துவிட்டதா் ஒரு க்சய்தி 
நாளிதழ்்ளிலும் ்சமூ் ஊட்ங்ளிலும் மவ்மா்ப 
்ப ரவியது .  பிள்லளயின் விருப்பமறி ந்து 
உயர்்ல்விலயத் மதர்வு க்சய்த அவர்்ளின் 
க்பாறுபபுணர்லவப ்பைரும் ்பாராட்டியிருந்த்ர். 
இஃது ஒரு நல்ை முன்னுதாரணம். அதிலும் அவர்்ள் 
ஆசிரியர்்ள் என்்பதால் அசக்சய்தி கூடுதல் ் வ்ம் 
க்பறைது. ்படித்தவர்்ள், ஆசிரியர்்ள் அரசுப்பணியில் 
இருப்பவர்்ள், மக்்ள் பிரதிநிதி்ள் இவவி்சயத்தில் 
முன்னுதாரணமா் நடந்து க்ாண்டால் நல்ை 
மாறைம் ஏற்பட வழியுண்டு. கிராமபபுைங்ளில் 
வி்பரம் கதரியாதவர்்ள் மமறகுறித்தவர்்ளின் 
பிள்லள்ள் எஙகு ்படிக்கின்ை்ர்? எந்தப ்படிபல்பத் 
மதர்வு க்சய்கின்ை்ர் என்று மலைமு்மா்க் 
்வனித்துத் தங்ள் பிள்லள்ளுக்கு வழி்ாட்டத் 
துணிகின்ை்ர். வி்பரமறிந்தவர்்ள் கதளிவா் 
்பாலதயில் நலடம்பாடும் ம்பாது ் வனிப்பவர்்ளும் 
அந்த மாலயயிலிருந்து எளிதில் விடு்பட வல்யுண்டு. 
மருத்துவத் கதாழில் புனிதமா்து, உயர்வா்து, 
ம்த்துவமா்து. ்சமூ்த்தில் உயர்ந்த மதிபல்ப, 
க்சைவாக்ல் வழங்க் கூடியது. மாறறுக்்ருத்தில்லை. 
ஆ்ால் கிராமத்தில் ஒரு க்சாைவலடயுண்டு. தங் 
ஊசி என்்பதற்ா் வயிறறிைா குத்திக் க்ாள்ள 
முடியும்.?

கதாடர்புக்கு 9442510251 7010408481
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்வி்ை எழுைபெடுவைற்கு என்ன அடிபெ்ைக 
கைாரணம் என்று ொரத்ைால் வ்சாற்கைபளாடு வகைாண்ை 
ெழககைமும் உறவும்ைான் என்று எனககு இபவொழுது 
பைான்றுகிறது. வ்சால்்லபெட்ை அல்்லது எழுைபெட்ை 
கைவி்ைகைளில் வ்நது உட்கைார்நது வகைாண்ை வ்சாற்கைள் 
பு்னயும் மாயவவளிைான் மீண்டும் மீண்டும் கைவி்ைகைள் 
எழுைபெடுவைற்கு மூ்ல ஊற்றாகை இயஙகுகின்றது.எபைாடு 
ெழகுகிபறாபமா அதுவாகை மனம் மாறுவது இயல்ொன 
ஒன்றாகை இருககிறது. கைவி்ை வாசிககிபறாம் என்ற 
வெயரில் நாம் உண்்மயில் வ்சாற்கைபளாடு ெழகைத் 
வைாைஙகி விடுகிபறாம். அ்வ ைரும் புதிரச் சு்வயில் 
ஈரககைபெட்ைவரகைளாய்ப பிடித்ை்ைப ெற்றிபய பெசும் 
மனிை மன இயல்புககு ஏற்ெ அ்வ குறித்பை 
உ்ரயாடுகிபறாம்; விவாதிககிபறாம்; எண்ண அ்்லகைளில் 
மிைககிபறாம்; ஒரு கைட்ைத்தில் வ்சால்லின் சுழிககுள் 
நம்்ம அறியாமப்லபய நாம் மாட்டிக வகைாண்ை நி்்லயில் 
நாமும் கைவி்ை எழுைத் வைாைஙகிவிடுகிபறாம் அல்்லது 
வமாழியின் ெதியமாகை இருககும் மனதிற்குள் இரு்நது 
நாபம விய்நது பொகும்ெடிக கைவி்ை வரிகைள் பிறககைத் 
வைாைஙகி விடுகின்றன.இைற்கு எ்நை பநரத்தில் பிறககும் 
எ்நை இைத்தில் பிறககும் என்வறல்்லாம் ஒரு கைணககு 
வழககுக கி்ையாது.தூககைம் வராமல் ெடுக்கையில் 
புரண்டுவகைாண்டு கிைககும்பொது ,தூககைத்தில் கைனவு 
கைாணும்பொது,ெயணத்தில் இருககும்பொது,நல்்லவைாரு 
புத்ைகைத்்ை வாசித்துக வகைாண்டிருககும்பொது, குளிககும் 
பொது,கைழிவ்றயில் இருககும் பொது,கை்லவியில் 
ஈடுெட்டிருககும் பொது ,துககைம் அழுத்தும்பொது என்று 
எ்நை பநரத்திலும் வ்சாற்கைளின் பிடிககுள் சிககி 
அவரகைளிைமிரு்நது கைவி்ை பிறககை்லாம். இ்நைத் 
வைாகுபபில் உள்ள “ கி.பி.4712” - என்ற கைவி்ை (ெ.40)
இபெடித்ைான் பவ்்லககுபபொகும் ெயணத்தின்பொது 
ஆட்பைா ஒரு ொ்லத்தில் ஏறி இறஙகுவைற்குள் எழுதி 
முடிககைபெட்ைது என்ற ைகைவ்்லக கைவிஞர கைல்ெனா 
நமககுத் ைருகிறார. “வ்சாற்குவியல்கைளின் துரத்தும் 
வகைா்்லத் தீவிரம்” என்றும் அைன் பிர்சவ வலி்யயும் 
ெதிவு வ்சய்கிறார..

  

கைல்லூரியில் ெடிககின்ற கைா்லத்திப்லபய கைவிஞர 
ெ.கைல்ெனா, “ ொர்வயிலிரு்நது வ்சால்லுககு” (1998) 
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என்ற முைல் கைவி்ைத் வைாகுபபி்ன வவளிகவகைாணர்நைவர.
வ்சன்்ன கிருத்துவக கைல்லூரியில் பெராசிரியர 
ொரதிபுத்திரன் முன்னின்று நைத்திய “வனம்”கைவி்ை 
நிகைழ்வில் கை்ல்நது வகைாண்ைவர . 23 ஆண்டுகைள் கைழித்து 
இபவொழுது “நாவனாரு பநபனா துகைள்” என்ற புது்மயான 
ை்்லபபில் வைாகுபபு வகைாண்டு வ்நதுள்ளார.கைவி்ைகைள் 
ெ்லவும் புதிய மின்னணு உ்லகைத்தின் புதிய அனுெவஙகை்ளத் 
ைனகபகையான புதிய வமாழியில் பெசுகின்றன.
ஒவவவான்றும் அரசியல்ைான் என்கிற புரிைல் அவருககுள் 
நிகைழ்்நது உள்ளைால் ைன் உள்பளயும் வவளிபயயும் 
நைககும் அ்னத்்ையும் ஒன்று விைாமல் உன்னிபொகைத் 
கைவனித்து வி்சார்ண வ்சய்ெவராகைத் ைன் கைவி்ைகைளில் 
வவளிபெடுகிறார . ஃபூகபகைா வ்சான்னதுபொ்ல 
இைரபொடுகைளுககு வாய்ப்ெத் ைரும் புதிய ைன்னி்்ல்ய 
வடிவ்மககும் புதிய வைாழில்மு்னவராகைத் ைன்்னக 
கை ண் டு  வ கை ா ள் கி ற ா ர .  ை ன் ்ன த்  ை ா ன் 
கைண்டுபிடித்துகவகைாள்ளும் இ்நைக கைண்டுபிடிபபுைான் 
மனிை வவளியில் ம்ற்நது கிைககும் அதிகைாரத்தின் 
முகைமூடி்யத் திற்நது ொரககும் அறிவு வளத்்ை 
அவருககு வழஙகி இருககிறது.எனபவ அவர கைவி்ைத் 
பைரவும் வமாழியாைலும் வித்தியா்சமாகை அ்ம்நது 
வா்சகைரகைளுககும் வித்தியா்சமான வாசிபபு அனுெவஙகை்ளத் 
ைருகின்றன. “உள்பநாககிய வமாழி” என்ற ஒரு கைவி்ை..

அவபனாடு பெசுவைாகை
நீ வை்நதிகை்ளக கிளபபிவிட்டுக வகைாண்டிரு்நைாய்

உன்பனாடு பெசுவைாகை
அவன் வை்நதிகை்ளக கிளபபிவிட்டுக 
வகைாண்டிரு்நைான்

மிகை வமதுவாகை
எனககுள் ந்கைத்துக வகைாள்கிபறன்

என்னிைம் பெசிகவகைாண்டிருககும்
என்னிைம்.

இதுபொ்லபவ”மனப பெச்சு” என்ற கைவி்ையில், 
“உறஙகும் பநரம் பொகை/ எ்நபநரமும் துரத்தும் மனககுரல் 
/ நாபன என்னிைம் பெசுகிபறன்/

நாவளல்்லாம்.”என்கிறார.

எ்நை அளவிற்கு மண்ணுககுள்பள பவர ஆழமாகைச் 
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வ்சல்லுகிறபைா அ்நை அளவிற்கு வவளிபய உயரமாகை 
வளர்நது வகைாண்பை பொகும் மரம். .அது பொன்றுைான் 
கைவிஞரகைளும் அகைத்துககுள் ஆழமாகைச் வ்சல்்லச் வ்சல்்லப 
புறத்திற்குள்ளும் இன்னும் ஆழமாகைவும் விரிவாகைவும் 
ெயணம் வ்சய்கிறாரகைள்

   

ெ்ல கைவி்ைகைளில் நகைர வாழ்வு ்சார்நை நுணுககைமான 
அவைானிபபுகைள் வெரிதும் ெதிவாகி உள்ளன. 1848 
-ப்லபய நகைர உருவாககைம் என்ெது மூ்லைனக குவிபபு 
வவறிவகைாண்ை முை்லாளித்துவத்தின் ஒரு ை்நதிரம்ைான் 
என்று “வொதுவு்ை்ம அறிக்கையில் “ கைாரல்மாரகஸ 
இவவாறு ெதிவு வ்சய்துள்ளார:

“மககைள்வைா்கையும் உற்ெத்திச் ்சாைனஙகைளும் 
வ்சாத்துககைளும் ெரவிககிைககும் நி்்ல்ய ஒழித்துவிட்டு 
மககைள் கூட்ைத்்ை நகைர வளரச்சி என்ற வெயரில் 
ஆஙகைாஙபகை குவித்து ்வத்துள்ளது. உற்ெத்திக 
கைருவிகை்ளயும் ் மயபெடுத்தி உள்ளது. வ்சாத்துககை்ள 
ஒரு சி்லர ் கையில் குவிய ் வத்துள்ளது .இைன் ைவிரககை 
இய்லாை வி்ளவாகை அதிகைாரமும் ் மயபெடுத்ைபெட்டு 
விட்ைது. எனபவ இது ைமகவகைனத் ைனியான ந்லன்கைளுககு 
ஏற்ெச் ்சட்ைஙகைள் ,வரிவிதிபபுகைள், அர்சாஙகை அ்மபபுகைள் 
என உருவாககி சுபயச்்்சயான மாநி்லஙகை்ள எல்்லாம் 
ஒன்றுமில்்லாமல் ஆககி ஒபர அர்சாஙகைம், ஒபர ்சட்ைத் 
வைாகுபபு, ஒபர பைசிய வரககை ந்லன், ஒபர பை்சம், ஒபர 
சுஙகைவரி மு்ற வகைாண்ை ஒபர பை்சமாகை ஒன்றி்ணத்துக 
வகைாண்டு விட்ைது”. இன்று ்ச்ந்ைப வொருளாைாரம் 
இ்நதியாவிற்குள் வ்நை பிறகு ந ாம் இ்ைக 
கைண்முன்னாப்லபய கைண்டு வகைாண்டிருககிபறாம்.
இபெடியான ஒரு நகைரம் எபெடி இருககும்? குற்றஙகைளின் 
வகைாள்கை்லமாகை, தீ்மகைளின் வி்ளயாட்டு ்மைானமாகை 
மாறி இருககிறது.இ்ைக கைவிஞரகைள் ்சரியாகைக கைண்டு 
வகைாள்கிறாரகைள்.கைவிஞர கைல்ெனா “நகைர நரகைம் “என்று 
இைற்குப வெயர இடுகிறார.இபெடி எழுதுகிறார:

நகைரம் அழகுைான்....
்சா்்லகைளுககு அடியில்
அ்நைரயாமியாகை ஓடும்
நரகைல் நதி

நகைரம் ைனககுள் ஏற்ெடுத்திய அருவருப்ெ இ்ைவிை 
பம்லாகை எடுத்து்ரத்திை முடியாது.மற்பறாரிைத்தில் இ்நை 
நகைரம் பெசிபபெசிக கைளித்து மகிழும் ஆண் வெண் 
உற்வக கூை எ்நை அளவிற்கு பநரம் வாய்ககைாைெடி 
எ்நதிரமாய் மாற்றிப பொட்டிருககிறது என்ெ்ை நுட்ெமாகைப 
ெதிவு வ்சய்துள்ளார:

“ நீ ஓய்வாகை இருககும் வொழுது/எனககுப பெ்ச பநரம் 
கி்ைபெதில்்்ல/ நான் ஓய்வாகை இருககும் வொழுது/ 
உனககுப பெ்ச பநரம் கி்ைபெதில்்்ல / நீயும் நானும் 
பெசும் வொழுது/ வ்சால்லிக வகைாள்கிபறாம்/ ஓய்வாகை 
இருவரும் பெசிக வகைாள்ள பவண்டும் / பநரம் கி்ைககும் 
வொழுது.”

எளி்மயான வமாழி வகைாண்டு வலி்மயான 
கைாட்சிகை்ள வடிவ்மபபுச் வ்சய்யும் வமாழித்திறன் 
கைல்ெனாவிைம் ்சரவ ்சாைாரணமாகைக கூடி வ்நதுள்ளது 
என்ெ்ை வா்சகைரகைள் வைாகுபபு முழுவதும் கைண்டு 
சு்வககை்லாம்.

  

கைல்ெனாவின் கைவி்ை ஆககைத்தில் குறிபபிைத்ைககை 
ஒன்று நம்மு்ைய இ்நை “வ்சல்பெசி” உ்லகில் நாமும் 
நம் மனிை உறவுகைளும் என்னவாகை மாறிப பொய்விட்ைன 
என்ெ்ைக கைாட்சிபெடுத்தும் ொஙகைாகும்.”இரண்ைறக 
கை்லத்ைல் குறித்ை நவீன ் ைரி குறிபபு “, “வ்சல் கிரகைம்”, 
“பு்லன வமாழி”, “பு்லனக குழுக வ்சா்நைஙகைள் “,மா்நதிரிகை 
மின் குரல்கைள், “ டிஜிட்ைல் கைாமம் “,்சரவம் வவபபினார 
மயம்”, “ கைாண்ைல் இல்்லாது யாண்டு ெ்ல கைழிய 
“மின்ம்லர”முைலிய கைவி்ைகைள் நிகைழ்கைா்ல டிஜிட்ைல் 
வ ா ழ்்வப  பு்னவு வம ாழியில்  ந ம்  முன் 
கைாட்சிபெடுத்துகின்றன. குறிபொகை நவீனக கைாை்லரகைளின் 
நவீன மனத்்ை மிகை நுட்ெமாகைப ெதிவு வ்சய்துள்ளார: 
அவற்றுள்பள வெண்ணுககுரிய நவீன உரி்மக குரலும் 
ஒலிககின்றது.கைல்ெனா என்ற கைவிஞருககுள் திரண்டு 
வ்நதிருககும் நான் வித்தியா்சமானவள், எ்ையும் 
வித்தியா்சமாகைப ொரபெவள்,சி்நதிபெவள் என்ற சுய 
கைண்டுபிடிபபின் வி்ளச்்சல் இவர கைவி்ை முழுவதிலும் 
கை்ல்நது கிைககின்றது.எனபவைான் இவரால் சுவர இரு்நை 
இைத்தில் ஜன்ன்்லக வகைாண்டுவ்நது வொருத்ை 
முடிகிறது.வாழ்க்கை்யயும் “சிற்கை வவட்டுவைற்கு 
என்பற கைத்ைரிகபகைாலுைன் திரியும்” ஒன்றாகை 
உருவகைபெடுத்ை முடிகிறது. இன்னும் மனத்திற்குள் கைண 
பநரத்தில் ஓடி ம்றயும் எண்ணத் துளிகை்ளயும் வாழ்வில் 
்ச்நதிககை பநரும் சிறுசிறு நிகைழ்வுகை்ளயும் இவர பு்னவு 
வமாழியில் பிடித்திருககும் ொஙகு வாசிபபு இன்ெத்்ைப 
வெருககுவைாகை அ்ம்நதுள்ளது.்சான்றாகை ஒன்்றச் 
வ்சால்லி இ்நை மதிபபு்ர்ய முடித்துக வகைாள்ள்லாம் 
என்று கைருதுகிபறன்.நாம் இன்்றககு பகைமராககைளால் 
சூழபெட்டு இருககிபறாம்.எல்ப்லாரும் உணரும் இ்நை 
அ னு ெ வ த் ்ை க  கை வி ஞ ர  ெ தி வு  வ ்ச ய் ய 
எண்ணுகிறார;எஙகிரு்நது வைாைஙகுகிறார ொருஙகைள்; 
வ்சவவாய்க கிரகைத்தின் வவபெப புய்்லப ெைம்பிடிககும் 
ப்சட்டி்்லட் பகைமராவில் வைாைஙகுகிறார;வைாைர்நது 
நகைரம் முழுவதும் வொருத்ைபெட்டிருககும் பகைமராககை்ள 
இவர வ்சாற்கைளால் ெைம் பிடிககிறார.”

‘‘வீட்டுபெடி இறஙகியதிலிரு்நது/ அலுவ்லகை வாயில் 
வ்ர / மிகைச்்சரியாகை 37 பகைமிராககைள்” என்று 
எண்ணியு்ரககும் கைவிஞர, குனி்நைாலும் நிமிர்நைாலும் 
பகைமராககைள் ெைம் எடுத்ை வண்ணம் இருககின்றன 
என்வறல்்லாம் எழுதும் கைவிஞர ்சட்வைனத் ைனககுள் 
திரும்புகிறார. நம் முகைத்்ை நாம் அ்்லபெசி பகைமராவால் 
நூற்று வ்சாச்்சம் மு்ற ெல்பவறு அபிநயம் கைாட்டி எடுத்து 
ஊர உ்லகைத்திற்குப ெதிவிட்டுக வகைாண்பை இருககிபறாம்.
மூன்று நூற்றாண்டுகைளாய் கைாற்றில் கி்ள ெரபபிய மரம் 
ஒபர ஒரு புயலில் வநாடிபவொழுதில் ்சரி்நது கிைபெ்ைப 
ொரத்ை பிறகும் எைற்கு இத்ை்னத் ைன் பமாகைம் என்று 
பகைட்கிறார. இவவாறு இ்நைககைவி்ைப ெனுவல் 
வித்தியா்சம ான ஒரு வாசிபபு அனுெவத்்ை 
உறுதிபெடுத்துகிறது. புத்ைர கூறியதுபொ்லக கைவிஞர 
கைல்ெனா ைனககுத்ைாபன ஒளியாகை இருபெைால் அல்்லது 
அபெடி நம்புவைால் ைன் பு்னவு வவளி்ய வவளிச்்சம் 
ஆககுகிறார. பெராசிரியர ரவிககுமார ைன்னு்ைய 
பின்னு்ரயில் கூறுவதுபொ்லத் ைமிழ்ப வெண் 
கைவிஞரகைளில் இவர ைனித்ை அ்ையாளஙகைபளாடு 
விளஙகுகிறார என்ெதில் ஐயமில்்்ல.

ப.்ல்பனா, நாசனாரு மநமனா து்ள்-்விடத்ள் 
பரி்சல் புதத் நிட்லயம், ச்சன்டன - 106.

சதா.எண்: 9382853646
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கட்டுரை

க.�ழனித்து்ர
gpalanithurai@gmail.com

காந்தி, நாடு சுதந்திரம் அலடந்ததிலிருந்து 
தான் க்ாலைக்சய்யப்படுகின்ைவலர தன் 
்ருத்துக்்லள கதாடர்ந்து கவளிப்படுத்திக் 
க்ாண்மடயிருந்தார். அலவ அல்த்தும் வி.
ராமமூர்த்தி என்்பவரால் கதாகுக்்ப்பட்டு புத்த்மா் 
கவளிவந்துள்ளது. அந்தப புத்த்த்லத கு.இைக்குவன் 
தமிழாக்்ம்க்சய்து ்பாரதி புத்த்ாையத்தால் 
கவளியிடப்பட்டுள்ளது. இதறகுத் தலைபபு 
“்ாந்திஜியின் இறுதி 200 நாட்்ள்”. ம்ச்சாட்சிக்கு 
மதிப்பளிக்கும் ஒவகவாருவரும் ்படித்தால் நம் 
ம்த்தில் சிந்தல்யில் க்சயல்்பாட்டில் க்பரும் 
ம ா ற ை ங ் ல ள க்  க ் ா ண் டு வ ந் து வி டு ம் . 
ம்மாறைத்திறகுப ்படிக்் மவண்டிய ஒரு சிை 
நூல்்ளில் இந்த நூல் மி் முக்கியமா் ஒன்று. 
ம்ச்சாட்சிலய உலுக்கும் தன்லம க்ாண்ட நூல் 
என்ைால் அது மில்ஆ்ாது. அவர் வாழ்ந்த அந்தக் 
்ாைம் ்பறறிய ஒரு சிறிய புரிதலுடன் அதல்ப 
்படித்தால் நம்லம மாறறும் ்சக்தி அந்த நூலுக்கு 
உண்டு. அந்த 200 நாட்்ளில் அவர் தன் உலரயின் 
மூைமும், ்டிதங்ளின் மூைமும் கவளிப்படுத்திய 
்ருத்துக்்ள் இன்லைய அரசியல், ்சமூ்ம், ஆளுல், 
நிர்வா்ம் எ் அல்த்துக்கும் க்பாருந்துவதா் 
உள்ள். அதில் ஒன்று ்ல்வி ்பறறிய அவரின் 
ஆழமா் ் ருத்து. அவர் சுதந்திர இந்தியாவிறகு ஒரு 
புதிய ்ல்விக் க்ாள்ல்லயமய தந்தார். அந்தக் 
்ல்வி ஆதாரக் ்ல்வி. அது தான் புதுலமக் ்ல்வி. 
அது ்சமுதாயத்திற்ா் ்ல்வித் திட்டம். 
மாணவர்்ளுக்கு மட்டுமா் ் ல்வி அல்ை. அந்தக் 
்ல்வியில், ்ல்விச்சாலைக்கும் ்சமூ்த்திறகும் ஓர் 
உயிமராட்டமா் கதாடர்பு இருந்தது. மக்்ளின் 
வாழ்க்ல்த் தரத்லத மட்டுமல்ை, வாழ்வியலை 
உயர்த்தும் உன்்தக் ் ல்வி முலைலயக் ் ாட்டி்ார். 
அந்த நிலையில் உயர் ் ல்வி ்பறறி அவர் கவளியிட்ட 
்ருத்து மி்வும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அது 
இன்று மி்வும் மதலவயா்து என்்பதால் அந்தக் 
்ருத்லத இஙகு ்பதிவு க்சய்கிமைன்.

ஓர் உயர்்ல்வி நிறுவ்ம் என்்பது, அந்த 
நிறுவ்த்லதச சுறறி இருக்கின்ை ்சமூ்ங்ளின் 
வாழ்வியலில் தன் க்சயல்்பாட்டால் மமம்்பாடு 
க்ாண்டுவர இயைவில்லை என்ைால் அந்த 
நிறுவ்ம் தரும் ்ல்வி க்பாருளறைது என்று 
கூறி்ார். ஓர் உயர்்ல்வி நிறுவ்ம் என்்பது, ஓர் 
உயிமராட்டமிக்் கதாடர்ல்ப தன்ல்ச சுறறி 
இருக்கின்ை ்சமூ்ங்ளுடன் ஏற்படுத்திச க்சயல்்பட 
மவண்டும். அப்படிச க்சயல்்பட்டு அந்த மக்்ளின் 

உயர் கல்வியும் ்சமூகமும்

வாழ்வில் விரும்்பத்தக்் மாறைங்லளக் க்ாண்டுவர 
மவண்டும் என்்பதுதான் அவரின் சிந்தல்மயாட்டம். 
மமற்த்திய ்ல்வி முலையால் இந்தச ்சமூ்த்லத 
மாறை இயைாது என்்பலத திடமா் நம்பி்ார். அது 
மட்டுமல்ை மமற்த்திய ்ல்வி முலையால் இந்திய 
்சமூ் வாழ்வியலின் உன்்த மமம்்பாட்டுக்கு உதவிட 
முடியாது என்று முடிகவடுத்துத்தான் புதிய ் ல்வி 
முலை மநாக்கி ந்ர்ந்தார்,

் ா ந்தியின் ்ல்விக் க்ாள்ல் ,  ்சமூ் 
மாறைத்திற்ா்து ,  மமம்்பாட்டுக்்ா்து , 
உயர்வுக்்ா்து என்று வலரயறுக்்ப்பட்டுள்ளது. 
அந்தக் ்ல்வி மமற்த்திய ்ல்வி முலையிலிருந்து 
முறறிலும் மவறு்பட்டது. இந்தக் ் ல்விமுலை இந்திய 
மக்்ளுக்கு குறிப்பா் கிராமங்ளில் வாழ்ந்த 
மக்்ளுக்கு அறிவும் ஞா்மும், அளப்பறிய 
உயர்தர்ம வாழ்க்ல் கநறி்ளும் உண்டு என்்பலத 
அஙகீ்ரித்துச க்சயல்்படுவது. அதற்ா்மவ 
்ாந்தியக் ் ல்விலய நலடமுலைப்படுத்த உயர்்ல்வி 
நிறுவ்ங்ள் உருவாக்்ப்பட்டு க்சயல்்பட்டு 
வந்த். ்ாைபம்பாக்கில் அரசின் ஆதரவறை 
நிலையில் அம்்மா் ஒன்லைத் தவிர அல்த்தும் 
மறை மமற்த்திய ்ல்வி நிறுவ்ங்ளுடன் 
இலணக்்ப்பட்டுவிட்ட். ஒமர ஒரு நிறுவ்ம் 
மட்டும் தன்ல் தக்்லவத்துக் க்ாண்டது. 
அதுதான் ் ாந்திகிராம கிராமியப ்பல்்லைக்்ழ்ம். 
அந்தப க்பயலரத் தக்்லவத்துக் க்ாள்வதற்ா்மவ 
எதாவது ஒரு முலையில் தன்ல் அந்த நிறுவ்ம் 
்சமூ்த்துடன் இலணத்துக்க்ாள்ள கிராம 
மமம்்பாட்டுச க்சயல்்பாடு்லளச க்சய்து வருகின்ைது. 
அது ் ாந்தி ் ல்விக்க்ாள்ல்யின் எச்சம்.

கிராம மக்்ளுடன் இலணந்து கிராமப 
பு் ரலமப பு க்கு ச  க ்ச யல் ்படுவ த ற ் ா ் 
உருவாக்்ப்பட்டது என்்பதுதான் இதன் வரைாறறின் 
ஆரம்்பம். அத்துடன் கிராமப பு்ரலமபபுக்குச 
க்சயல்்படுவதறகுத் மதலவயா் ஊழியர்்லள 
தயார் க்சய்ய உருவா்லவதான் இந்த நிறுவ்த்தின் 
்பாடத்திட்டங்ள். அதன் பிைகு விரிவாக்்ப்பட்டது 
தான் ஆராய்சசி. எ்மவ விரிவாக்்ம், ்ல்வி, 
ஆராய்சசி என்கிை மூன்றும் ்படிப்படியா் 
வளர்ந்தலவ. இந்த மூன்றில் கிராம மமம்்பாட்டுக்்ா் 
விரிவாக்்ப்பணிதான் பிரதா்மாக்்ப்பட்டது 
்ாந்திகிராம கிராமியப ்பல்்லைக்்ழ்த்தில். ஒரு 
்ாைக் ்ட்டம் வலர விரிவாக்்ப்பணிலயத்தான் 
கிராமங்ளில் க்சய்து வந்தது. க்பாதுவா் 
விரிவாக்்ப ்பணி என்்பது ் ல்வி, ஆராய்சசி என்ை 
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இரண்லடயும் தாண்டி நலடக்பை மவண்டிய ்பணி. 
ஆ்ால் ்ாந்திகிராமத்தில் இதறகு மாைா் 
விரிவாக்்த்தில் தான் உயர்்ல்வி நிறுவ்ம் 
உருவாக்்ப்பட்டது. விரிவாக்்ப்பணி்ளில் 
மி்பக்பரிய அனு்பவங்லளத் தாஙகி நிறகும் 
்பல்்லைக்்ழ்மா் ் ாந்திகிராமப ்பல்்லைக்்ழ்ம் 
இன்றும் தி்ழ்கிைது. ்சமீ்பத்தில் இந்தப ்பல்்லைக் 
்ழ்த்தில் ஒரு ்பயிறசிப ்பட்டலை நடந்தது. இந்தப 
்பயிறசி ்பணிப ்பட்டலையில் ஆறு மாநிைங்ளில் 
உள்ள ்பல்்லைக் ் ழ்ங்ளில் ்பணியாறறும் மத்திய 
அரசின் “உன்்த் ்பாரத் அபியான்” என்ை 
தி ட் ட த் தி ல ்  ந ல ட மு ல ை ப ்ப டு த் து ம் 
ஒருஙகிலணப்பாளர்்ள் ்ைந்து க்ாண்ட்ர். 
இந்தத் திட்டத்தில் ஊர் விரிவாக்்ப ்பணி்லள 
எப்படிச க்சயல்்படுத்துவது என்்பது ்பறறிய புரிதலை 
ஏற்படுத்துவதறகுத்தான் இந்தப ்பயிறசிலய 
்பல்்லைக் ் ழ் மானியக் குழு நடத்தியது.

இந்தத் திட்டம் மத்திய அர்சால் முதலில் 
அறிமு்ப்படுத்தப்பட்டு, மதால்விலயச ்சந்தித்தது. 
அதன்பிைகு, அதறகு உயிர் ஊட்டப்பட்டு உன்்த் 
்பாரத் அபியான் 2 .0 எ் 
அ றி மு ் ப ்ப டு த் த ப ்ப ட் டு 
மு ழு வீ ச சி ல் 
முன்க்டுக்்ப்பட்டு வருகிைது. 
முதலில் இந்தத் திட்டம் ்பறறி 
ந ாம்  கதரி ந்து  க் ாள்ள 
ம வ ண் டு ம் .  ‘ உ ன் ் த 
்பாரதம்்பலடக்கும் இயக்்ம்’ 
என்்பது இதன் க்பாருள். இதன் 
க்சயல்்பாடு என்்பது இந்தியாவில் 
உள்ள 1000க்கும் அதி்மா் 
்பல்்லைக் ்ழ்ங்ளிலும் 
4 0 0 0 0 க் கு  ம ம ை ா ் 
்ல்லூரி்ளிலும், ்படிக்கும் 
மாணவர்்ளுடன் கிராமங்ளுக்குச க்சன்று 
்ட்டாயமா் கிராமப ்பணி்ள் க்சய்து, அதன் 
அடிப்பலடயில் மதிபக்பண் க்பறறு மதர்சசி க்பை 
மவண்டும் என்று மத்திய அரசு முடிவு க்சய்து 
அறிவித்துள்ளது.

இதுவலர ்பல்்லைக் ் ழ்ங்ளும் ் ல்லூரி்ளும் 
மாணவர்்ளுக்கு வகுபபுக்்ளில் ்பாடம்க்சால்லி 
மதர்வு நடத்தி ்சான்றிதழ் தருவலத மட்டுமம 
்ட்டாயப்பணியா் லவத்திருந்த். அத்துடன் 
ஆராய்சசி என்்பதும் இலணக்்ப்பட்டது. தறம்பாது 
கிராம விரிவாக்்ப ்பணி என்்பலத மூன்ைாவது 
்ட்டாயப ்பணியா் உயர்்ல்வி நிறுவ்ங்ளுக்கு 
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இலதத்தான் ்ாந்தி 
விரும்பி்ார் . ்படித்தவர்்ள் எபக்பாழுது 
்சமூ்ப்பார்லவ க்பறுவார்்ள் என்ைால், அவர்்ள் 
்சமூ்த்துடன் இலணந்து க்சயல்்பட்டால்தான் 
்சமூ்ம்்பறறிய அக்்லை அவர்்ளிடம் உருவாகும். 
ஆல்யால்தான் ்ாந்தி உயர்்ல்வி நிறுவ்ங்ள் 
்சமூ்த்துடன் இலணந்து ்பணி க்சய்ய மவண்டும் 
எ்க் கூறி்ார். இலத ஆசிரியர்்ள் ஏறறுக் 
க்ாள்கின்ைார்்ளா இல்லையா என்்பது மவறு. 
இலத எப்படிச க்சயல்்படுத்துவது என்று 
க்பரும்்பாைா் ஆசிரியர்்ளுக்குத் கதரியாது 
என்்பதுதான் நிதர்்ச்மா் உண்லம. ்ாரணம் 

உயர்்ல்வி நிலையங்ள் தன்ல் ‘அறிவுருவாக்்ம் 
க்சய்யும் உற்பத்தித் திருத்தைம்’ எ் நில்த்துச 
க்சயல்்படும் ஒரு மாக்பரும் ்ட்டலமபபு. அது 
கிஞ்சித்தும் ்சமூ்ம் ்சார்ந்து சிந்திப்பது கிலடயாது, 
ஆல்யால்தான் மக்்ள் வரிப்பணத்தில் மருத்துவப 
்படிபல்ப மமறக்ாள்ளும் மாணவர்்ள் கூட 
கிராமத்தில் ்பணி க்சய்ய மறுக்கின்ைார்்ள். அதன் 
அடிப்பலடயில்  கி ர ா ம ப்பணி என்்பது 
்ட்டாயமாக்்ப்பட மவண்டியுள்ளது. ்படித்தவர்்ள் 
்சமூ்த்துடன் இலணவதும் கிலடயாது, அவர்்ள் 
ஓர் தனி உை்மா் இயஙகும் ்பார்லவ 
க்ாண்டவர்்ளா்மவ இயஙகுகின்ைார்்ள். அப்படி 
இயஙகும் ்படித்தவர்்லள ்சமூ்த்திறகுள் க்சன்று 
ம்சலவ க்சய் என்ைால் எப்படிச க்சய்வது 
என்்பதுதான் ம்ள்வி.

அடுத்து உயர்்ல்வி நிலையங்ளில் ்பணிபுரிமவார் 
்சமூ்ம் அறிவுடன் க்சயல்்படுவதா் என்றுமம 
நில்த்தது கிலடயாது. கிராமங்ளில் வாழ்மவாலர 
தாழ்வா்ப ்பார்க்கும் ்பார்லவ ்படித்தவர்்ளுக்கு 
உண்டு. ஆல்யால்தான் ம்ாத்மா ் ாந்தி இந்தியா 

சுதந்திரம் அலடந்தவுடன் முதல் 
்பணியா் கிராம மக்்ளின் சுய 
மரியாலதலய மீட்கடடுக்் 
மவண்டும் என்ைார். இந்திய 
நா்ரீ்த்தின் விழுமியங்ள் 
கிராமிய ்ைாச்சாரத்தின் 
க வ ளி ப ்ப ா டு ் ள ா கு ம் . 
கிராமத்தில் க்பாருளாதாரம் 
உண்டு, வாழ்வாதாரம் உண்டு, 
்லை உண்டு, இைக்கியம் உண்டு, 
ஆன்மீ்ம் உண்டு, மருத்துவம் 
உண்டு என்்பலத நம் ்படித்த 
்சமூ்ம் உணர்ந்து க்சயல்்பட்டது 
கிலடயாது. எமதா அஙகு மூட 

நம்பிக்ல்யும் ,  ்ச ாதியமும் ,  வறுலமயும் , 
தாண்டவமாடுவதா் எண்ணும் ம்பாக்கு 
்படித்தவர்்ளிடம் உண்டு. இலவ அல்த்தும் 
இலடயில் வந்தலவ. குறிப்பா் வறுலம என்்பதும், 
அடிலம வாழ்வு என்்பதும் கவள்லளயரால் வந்தது 
என்்பலத நம்மில் ்பைரும் அறியாதலவ. அந்த 
நிலையில் உயர்்ல்வி நிலையங்ள் கிராமங்ளுக்குச 
க்சன்று கிராமத்து மக்்ளின் மதலவ அறிந்து 
அவர்்ளுடன் இலணந்து க்சயல்்பட்டு கிராம 
மமம்்பாட்டுப ்பணி்ளில் ஈடு்பட மவண்டும் என்று 
அரசு ஆலணயிடுகின்ைம்பாது, இந்தப ்பணி்லளச 
க்சய்வதறகு ஆசிரியர்்ளுக்குப புரிதலும் 
கதாலைமநாக்குப ்பார்லவயும் மவண்டும். அது 
மட்டுமல்ை இந்தத் திட்டப ்பணியில் கிராமங்ளில் 
உணர்வுடன் நிபுணத்துவத்துடன் நிலைமவறைத் 
ம த ல வ ய ா ்  அ ணு கு மு ல ை ் ல ள யு ம் , 
முலைலம்லளயும் உருவாக்குவது ் ட்டயமாகின்ைது. 
அதற் ா ் த்த ான் இந்தத்  திட்டத்தில் 
நலடமுலைப்படுத்த ஒவகவாரு உயர் ்ல்வி 
நிறுவ்த்திறகும் ஒரு ஒருஙகிலணப்பாளர்; 
அமதம்பால் ஒவகவாரு பிராந்தியத்துக்கும் உயர்்ல்வி 
நிலையச க்சயல்்பாடு்லள ஒருஙகிலணக்் ஒரு 
பிராந்திய ஒருஙகிலணப்பாளர்; பிராந்தியங்லள 
இலணக்கும் மதசிய ஒருஙகிலணப்பாளர் எ் 
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நியம்ம் க்சய்துள்ளது ்பல்்லைக்்ழ் மானியக்குழு.

அப்படிப்பட்ட பிராந்திய அளவிைா் நி்ழ்வு 
ஒன்று ் ாந்திகிராம கிராமிய ்பல்்லைக் ் ழ்த்தில் 
ஏபரல் 27 லிருந்து 29 ஆம் மததிவலர நடந்தது. அதில் 
மி் முக்கியமா் ் றறுக் க்ாடுக்்ப்பட்ட க்பாருள், 
“்சமூ் அடிப்பலடயிைா் ்பஙம்றபு ஆய்வு”. அந்த 
்பஙம்றபு ஆய்வு என்்பலத எப்படிச க்சயல்்படுத்துவது 
என்்பதல்யும் இந்தப ்பயிறசியின் மூைம் விளக்கி்ர். 
மத்திய அரசின் இந்த புதிய திட்டத்லத 
நலடமுலைப்படுத்துவதறகு எப்படிப்பட்ட 
தயாரிபபுடன் மாணவர்்ளும் ஆசிரியர்்ளும் 
கிராமங்ளுக்குச க்சல்ை மவண்டும், அப்படிக் 
கிராமங்ளுக்குச க்சல்லும்ம்பாது கிராமங்ளில் 
என்க்ன்் க்சயல்்பாடு்லளச க்சய்திட மவண்டும் 
எலவ்லளகயல்ைாம் மைந்தும் க்சய்துவிடக்கூடாது 
என்்பலத அந்த மூன்று நாள் ்பயிறசியில் ஆறு மாநிை 
உய ர் ்ல்வி  நிறுவ்ங்ளிலிருந்து  வ ந் த 
ஆசிரியர்்ளுக்குக் ் றறுத் தந்த்ர். இந்தப ்பணி்லள 
கிராமங்ளில் க்சய்ய மி்வும் முக்கியமா் நம் 
ஆசிரியர்்ளுக்குத் மதலவ ஒரு ம்மாறைம். 
அதாவது கிராமத்திறகுச க்சன்று ்பணியாறறும்ம்பாது 
கிராமத்லத தத்கதடுக்கின்மைாம் என்று கூைக்கூடாது. 
அ ந் த ச  க ்ச ா ல்  கி ர ா ம த்து  ம க் ்லள ச 
சிறுலமப்படுத்துவதாகும். அமதம்பால் கிராமத்து 
மக்்ளுக்கு நாம் அறிவு பு்ட்டச க்சல்கிமைாம் என்ை 
மம்ா்பாவத்துடனும் க்சல்ைக் கூடாது. நாமும் 
கிராம மக்்ளும் இலணந்து ஒருவருக்க்ாருவர் 
்றறுக் க்ாண்டு கிராம மமம்்பாட்டுக்குப ்பணி 
க்சய்மவாம் என்ை மம்ா்பாவத்தில் க்சயல்்பட 
மவண்டும் என்்பதுதான் மி்வும் வலியுறுத்திய 
்ருத்தாகும்.

இந்தப ்பயிறசிலய ்ருத்தளவில் வடிவலமத்து 
ஒருஙகிலணத்து நடத்தியவர் டாக்டர் ராமஜஷ 
தாண்டன் என்ை யுக்ஸம்ா ம்பராசிரியர். இவர் 
இந்தப ்பணியில் தன்ல் 30 ஆண்டு ்ாைமா் 
்லரத்துக் க்ாண்டு ஆசிய நாடு்ளின் உயர்்ல்வி 
நிலையங்ளில் ்பணிபுரியும் ஆசிரியர்்ளுக்கு 
்பயிறசியளித்து வருகிைார். ஆல்யால்தான் இவலர 
்பல்்லைக்்ழ் மானியக் குழு இந்தப ்பயிறசிலயயும் 
நடத்தப ்பணித்துள்ளது. இவர் க்பரிய ்பயிறசி 
நிறுவ்த்லத நடத்தி வருகிைார். இன்றும் அந்த 
நிறுவ்த்தின் தலைவரா்ச க்சயல்்படுகிைார். இந்த 
மூன்று நாள் ்பயிறசிலயயும் இவர் வகுப்பா் 
எடுக்்ாமல் ்ளத்திறகு, ஆசிரியர்்லள அனுபபி, 
்ளப்பணி்ளில் ஈடு்பட லவத்து ,  அதன் 
அடிப்பலடயில் விரிவாக்்ச க்சயல்்பாடு்லள 
எப்படிக் கிராமத்தில் க்சய்வது ்பறறி வகுபபுக்்ளில் 
விவாதித்து புரிய லவத்தார். இந்தப ்பயிறசிக்கு கதன் 
இந்திய மாநிைங்ளிலிருந்து வந்த 38 ஆசிரியர்்ளும் 
ஒமர துலைலயச ்சார்ந்தவர்்ள் அல்ை. ்பை 
துலை்லளச ்சார்ந்த ஆசிரியர்்ள் வந்திருந்த்ர். 
இருவர் மருத்துவம் ்படித்து ஆசிரியரா் ்பணி 
புரி்பவர்்ள். இந்த அத்தல் ம்பரும் அந்த மூன்று 
நாட்்ளும் நடந்து க்ாண்ட விதம் க்சயல்்பட்ட 
விதம் மி்வும் ஆச்சரியம் அளித்தது.

க்பாதுவா் நம் நாட்டில் ஆசிரியர்்ள் ்பயிறசிலய 
ஒரு க்பாருட்டா்மவ ் ருத மாட்டார்்ள். மமற்த்திய 

நாடு்ளிலும் வட அகமரிக்் நாடு்ளிலும் ஏன் 
சீ்ாவிலும்கூட ்பயிறசி என்ைால் மி்ச சிரத்லதயுடன் 
்ைந்து க்ாள்வார்்ள் ஆசிரியர்்ள். யாமரா நம்லம 
அனுபபி லவத்து விட்டார்்ள். நம் தலைவிதி யார் 
யார் ம்பசுவலதகயல்ைாம் ம்ட்் மவண்டியிருக்கிைது 
என்று மவப்ப எண்லணலயக் குடித்தவர்்ள்ம்பால் 
வகுபபில் இருப்பார்்ள் நம் நாட்டு ஆசிரியர்்ள். 
்லடசிநாளில் அவர்்ளுக்கு முக்கியம் ்சான்றிதழ். 
அவவளவுதான்! ஆ்ால் இந்த நி்ழ்வுக்கு வந்திருந்த 
38 ம்பரும் சினிமா ்பார்க்் ஆர்வப்படும் 
குழந்லத்லளபம்பால் மூன்று நாளும் தன்ல் 
இழந்து ்படிக்்வந்துள்ள மாணவர்்லளபம்பால் 
க்சயல்்பட்டது மி்வும் ஆச்சரியத்லத ஏற்படுத்தியது. 
இது ஒரு சிறிய துவக்்மா் இருந்தாலும் இந்தத் 
திட்டத்லத ஆசிரியர்்ள் ்சரியா் முலையா் புரிந்து 
க்ாண்டு கிராமப ்பணி்ளில் ஈடு்பட்டால் மி்ப 
க்பரும் மாறைங்லளக் க்ாண்டு வந்து விடைாம். 
இந்தப ்பயிறசி வித்லத ்றறுக் க்ாடுக்கும் 
்பயிறசியல்ை. மாைா் கிராமங்லளப புரிந்து 
க்ாண்டு, கிராம ்சமூ்த்லத புரிந்து க்ாண்டு, கிராம 
அலமபபுக்்லளப புரிந்துக்ாண்டு, கிராம 
நிறுவ்ங்லளப புரிந்து க்ாண்டு, கிராம ்சமூ்க் 
்ைாச்சாரத்லதப புரிந்துக்ாண்டு, மக்்லள மதித்து 
மக்்ளின் அறிலவ மதித்து, மக்்ளுடன் இலணந்து 
க்சயல்்படுவது என்்பலதத்தான் மூன்று நாளும் 
இந்தப ்பயிறசியில் இவர்்ள் ் றறுக் க்ாண்ட்ர். 
இந்தப ்பயிறசியில் மி் முக்கியமா்து அறிலவப 
க்பறுவது அல்ை. மாைா் தங்லள மாறறிக் 
க்ாள்வது. தங்ளின் சிந்தல்லய, நடத்லதலய, 
க்சயல்்பாட்லட மாறறிக்க்ாள்வது ஒரு புதிய 
சிந்தல்ச சூழலில் இயஙகுவது என்்பலதத்தான் 
இ ந் த ப  ்பயி றசியில்  லமய க்  ் ரு த் த ா ் 
விவாதிக்்ப்பட்டது.

இந்தப ்பயிறசி ஒரு வித்தியா்சமா் முலையில் 
வடிவலமத்து ்ாலையிலிருந்து மாலைவலர 
ம்சார்வில்ைாமல் நடத்தி கிராம மவலையில் ஆர்வம் 
மிக்்வர்்ளா் ஒவகவாரு ஆசிரியலரயும் அனுபபி 
லவத்தது ஒரு நிலைவா் க்சயல். அந்த நி்ழ்வில் 
எ்க்கும் ஒரு வாய்பபுக் கிட்டியது, இந்த 
ஆசிரியர்்ளுடன் உலரயாட. இந்த முலைலம 
என்்பது மவறு ஒன்றும் அல்ை, இதுதான் ் ாந்தியின் 
்ல்விக் க்ாள்ல். மக்்ளுடன் ்பயணிப்பது, 
மக்்ளுக்கு அறிவும் ஆறைலும், ்சக்தியும் உள்ளது 
எ் நம்புவது, அவர்்ள்மமல் நம்பிக்ல் க்ாள்வது, 
அவர்்ளுடன் இலணந்து ்பணி க்சய்து மக்்ள் 
பிரசசில்க்குத் தீர்வு ்ாண்்பது. இலதத்தான் 
் ா ந் தி யு ம்  கூ றி ் ா ர் .  இ ல த 
நலடமுலைப்படுத்தமவண்டும் என்று ் ட்டலளயும் 
இட்டார். மாறைம் நம்மிடமிருந்து துவங்ட்டும் 
என்று கூறிய ் ாந்தியின் ் ருத்துக்ம்ற்ப இந்த ்பயிறசி 
வடிவலமத்து க்சயல்்பட்டதுதான் சிைபபிலும் 
சிைபபு. அதுவும் ்ாந்தியின் ்ட்டலளப்படி 
கிராமியப ்பணி்ளுக்்ா் ்ாந்திய சீடர்்ளால் 
உருவாக்்ப்பட்ட ்ாந்திகிராம கிராமியப 
்பல்்லைக்்ழ்த்தில் நடந்தது ்சாைச சிைந்ததா் 
அலமந்தது.

கைட்டு்ரயாளர: அரசியல் அறிவியல் பெராசிரியர
(ெணிநி்றவு)
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ததொடர

தராசு ஷயாம
 shyamtv@gmail.com

சமயம் இல்ைாமல், ்ாபபியம் இல்லை. 
்சமயத்லதப ்பரபபும் மநாக்்த்திற்ா்மவ 
்பலடக்்ப்பட்ட ்பை தமிழ்க் ்ாபபியங்ளில் 
தலையாயது சீவ்சிந்தாமணி.

ஒரு ்லதலயக் ்ாபபியமாக்கும்ம்பாது 
்ட்டலமபபுக்ம் முதல் இடம். புைநிலைக் 
்ட்டலமபபு, அ்நிலைக் ் ட்டலமபபு என்று அது 
இருவல்.

்ாபபியத் தலைவனின் பிைபபு முதல் அவன் 
மமறக்ாள்ளும் தவ வாழ்க்ல் வலரயிைா் 
க்சயல்்பாடு்லள விவரிப்பது ஒரு வல். அவ்து 
வாழ்வின் முக்கிய நி்ழ்சசியில் கதாடஙகித் 
மதலவக்ம்ற்ப முன் பின் நி்ழ்வு்லளத் கதாகுப்பது 
மறகைாரு வல்;

்சமணத் தத்துவங்லளயும், வழி்பாட்லடயும் 
எடுத்துலரப்பமத சீவ் சிந்தாமணியின் மநாக்்ம். 
என்ைாலும் தமிழ்ச ்சமூ்த்தின் க்பாதுவா் ்சமய 
வழி்பாடு்லளப ்பதிவு க்சய்யவும் திருத்தக்்ர் 
தவைவில்லை.

்சமயச சிந்தல்்ளில் ஊழ்வில் எபம்பாதுமம 
உறுத்து வந்து ஊட்டும். சீவ்ன் எட்டுப க்பண்்லள 
மணந்து பின் அவர்்லளப பிரிந்து க்சல்வதறகு 
ஊழ்வில்லயக் ் ாரணம் ் ாட்டுகிைார் திருத்தக்்ர்.

“வாழ்வுப ெயிருககு பநாய் வ்சய்வன 
தீவி்னயாகிய வி்லஙகு”

என்று வில்க்ம்ாட்்பாமட ்ாரணம் 
்ாட்டப்படுகிைது. ம்ாராணி வி்சலய அலடந்த 
துன்்பத்திறகும்-

 உம்்ம நின்றவைார ஊழ்வி்ன உண்்மயால்
 இம்்ம இவஇைர உற்றனள்

 (உம்லம: முறபிைபபு.. இம்லம: இபபிைபபு)

ஊழ்வில்மய ் ாரணம் என்கிைார் திருத்தக்்ர்.

அைம் எது? பிைர்க்கு உதவுவமத நல்ைைம். 
அதற்ா் ்பக்குவம் ஏற்பட வாழ்வின் 

நிலையாலமலய உணர்த்திமய ஆ் மவண்டும். 
க்சல்வம் என்றும் நிலைக்கும்..இளலம என்றும் 
க்ாழிக்கும்..அதி்ாரம் என்றும் நிலைக்கும்..அழகு 
என்றும் இருக்கும் என்று நில்க்கும் மனித 
இயல்ல்ப மாறறுவமத ்ாபபியங்ளின் மநாக்்ம். 
சீவ் சிந்தாமணியும் அதறகு விதிவிைக்்ல்ை.

“நாம்ளாகிய ்லைம்லள அலடவதில் 
கதாடஙகியது என் வாழ்க்ல். ்ாந்தர்வதத்லத, 
குணமாலை, ்பதுலம, ம்ம்சரி, ் ்்மாலை, விமலை, 
சுரமஞ்்சரி, இைக்்லண என்ை எட்டுப க்பண்்லளத் 
தலைவி்ளா்க் க்ாண்மடன் பின்்ர் எ்க்குரிய 
மணம்லளயும் க்பறமைன். நிலைவா் முக்தி 
அலடவதில் என் வாழ்வு முடிந்தது, நான் எட்டு 
குணநைன்்லள அலடந்மதன் என்்பலதமய என் 
திருமணங்ள் தத்துவ ரீதியா்ப ம்பசுகின்ை் 
எழுத்தாளமர!” என்று விளக்கி்ான் சீவ்ன்.

நாம் கதாடர்ந்து ம்ட்டுக்க்ாண்டிருந்மதாம். 
அந்த மாயா விம்ாத உைகின் மயக்்ம் கமல்ைக் 
்லையத் துவஙகி இருந்தது.

“வளர்பபுத் தந்லதயின் ஒபபுதலைப க்பறறு 
வித்யாதர மன்்ன் ்லுழமவ்ன் ம்ள் ்ாந்தர்வ 
தத்லதலய இரா்சமாபுரத்தில் வீலணப ம்பாட்டியில் 
கவன்மைன். அவலளமய ்பரி்சா்ப க்பறமைன். நான் 
க்பைாமமைமய ் ட்டியங்ாரனின் க்பாைாலமலயயும் 
்பல்லமலயயும் அலடந்மதன்!” என்று மீதிக் 
்லதலயச க்சால்ைத் துவஙகி்ான், சீவ்ன்.

ோழ்க்ல்யில் இன்்பத்திறகு எது ்ாரணமமா 
அதுமவ துன்்பத்திறகும் ்ாரணம். ்சமணத் 
தத்துவங்ள் இலதத் கதாடர்ந்து வலியுறுத்துகின்ை .் 
அலவமய வாழ்வின் அனு்பவங்லளப க்பருக்கி 
இறுதியில் “நிலையாலம” என்ை அரும்க்பாருலள 
உணர்த்துகின்ை். தாம் தன்ல் உணர்தமை 
்சமணத்தின் அடிப்பலட.

இன்ெக கைாரண மாம்வி்ள யாட்டினுட்
டுன்ெக கைாரண மாய்த்துறப பித்திடு   (சீ. சி: 909)

கிழக்்த்திய ்சமய நம்பிக்ல்்ளில் மறுபிைபபுக் 
ம்ாட்்பாடு குறிபபிடத்தக்்து. சீவ்ன் முறபிைபபில் 
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அம்சாதர்ா்ப பிைந்தவன். (முனிவன்). அவ்து மல்வி்ள் மதவருைகில் பிைந்த்ர். 
நந்தட்டன் மதவ்ா்ப பிைந்தான்.

சிந்தாமணியில் ஓரிடத்தில் கூட ஊன் உணவு ்பறறிய ம்பசம்ச இல்லை. நல்ஞா்ம், 
நற்ாட்சி, நல்கைாழுக்்ம் முதைா் ்சமண அைங்ள் மட்டுமம கதளிவு்படுத்தப்படுகின்ை்.

இரா்சமாபுரத்தில் குணமாலை-சுரமஞ்்சரி ஆகிய இருவரும் வணி்க் குடியில் பிைந்த 
மதாழியர். ல்யால் இடித்து மமனியில் பூசிக் க்ாள்ளும் சுண்ணம் என்ை நறுமணபக்பாடி 
க்சய்வதில் இருவருமம சிைந்தவர்்ள். தங்ளில் எவருலடய சுண்ணம் சிைபபு வாய்ந்தது என்ை 
ம்பாட்டி அந்த இலணபிரியாத மதாழி்ளுக்குள் வந்தது. அது தான் விதி!

“இரண்டும் என்னிடம் க்ாண்டு வரப்பட்ட் எழுத்தாளமர! ்பல்மவறு கூறு்லள 
ஆராய்ந்து குணமாலையின் சுண்ணமம சிைந்தது என்று நான் தீர்ப்பளித்மதன். அபம்பாது 
்ட்டியங்ாரனின் ்பட்டத்து யால் மதம் பிடித்துத் கூட்டத்தில் புகுந்தது. அதனிடமிருந்து 
குணமாலைலயக் ்ாப்பாறறும்்படி ஆ்து. அத்ால் எங்ளுக்குள் ஏற்பட்ட மந்சத்தால் 
எ்து இரண்டாவது திருமணம் நடந்தது!” என்ைான் சீவ்ன்.

முன்்தா் அந்தணர் ம்சாறறுத் திரலள ஒரு நாய் தீண்டியது என்று க்சால்லி அலதத் 
தடியால் அடித்த்ர்.

அ்நைணரககு ஆககிய ப்சாற்று குவாலி்ன
வ்நது ஒரு நாய் கைதுவிற்று அது கைண்டு அவர
உய்்நது இனி பொதி என கைனன்று ஓடினர
 (சீ. சி: 934)

“நான் இரக்்ப்பட்டு அதன் க்சவியில் மலைகமாழி ஓதிம்ன். அபம்பாது ஓர் அதி்சயம் 
நடந்தது. அந்த நாய் அதன் உடல் நீஙகி. மவறு உருவலடந்தது!” என்ைான் சீவ்ன் நம்மிடம்.

“என் க்பயர் சுதஞ்்சணன் நான் இபக்பாழுது இயக்்ர் தலைவ்ாகிச ்சந்திமராதயகமன்னும் 
ந்ரில் இனிமத வாழும் ம்பறுக்பறமைன். 
உ் க் கு க்  கு ற மை வ ல்  க ்ச ய் யு ம் 
்ருத்துலடமயன்!” என்ைது அந்த உருவம்

“அது ம்ட்ட நான் வியந்து ”நண்்ப! 
எ்க்குப  ்பல்வ ர ால்  துன்்பம் 
மநரும்ம்பாது துலணபுரிவாயா் ! 
இபக்பாழுது நின்னூர் க்சன்று இன்புறு்!” 
என்று கூறிம்ன்.

அ பம்பாது ்பட்டத்து யால் 
அ்சனிமவ்த்துக்குத் தீஙகு விலளவித்ததா் 
சீவ்ன் மீது குறைச்சாட்டு சுமத்தி 
அ வ ல ் க்  ் ட் டி ய ங ் ா ர னி ன் 
்பலடவீரர்்ள் ல்து க்சய்த்ர் . 
சீவ்னிடம் மதாறைதால் ்பட்டத்து யால் 
உணவுக் ்வளம் உட்க்ாள்ள மறுத்துச 
்சா்க் கிடக்கிைதாம். சிலைப்படுத்துவது 
என்று அர்சர்்ள் முடிவு க்சய்துவிட்டால் 
்ாரணங்ளுக்்ா ்பஞ்்சம்?

“ ்ட்டியங் ா ரனின் ்சதிலயப 
்பார்த்தீரா, எழுத்தாளமர!” என்று ஒரு 
்ணம் கநாந்து க்ாண்டான் சீவ்ன். 
பின்்ர் கதாடர்ந்தான்.

“்ாந்தருவதத்லத தன் மந்திர ்சக்தியால் 
என்ல் மீட்் முயன்ைாள். ஆ்ால் நான் 
சுதஞ்்சணல் நில்த்மதன். அவன் ் ாறறு-்்மலழலயத் மதாறறுவித்து அர்சன் ்பலடலய 
நிலைகுலையச க்சய்தான். என்ல்த் தன் மார்ம்பாடு அலணத்கதடுத்து விண்ணில் விலரந்து 
அவ்து ந்ரா் ்சந்திமராதயம் ்பதிக்குச க்சன்ைான்.” என்று நடந்த ்சம்்பவங்லள 
விவரித்தான் சீவ்ன்.

சிறிது ் ாைம் சுதஞ்்சணனுடன் ் ழித்த சீவ்ன் பின்்ர் அவனிடமிருந்து விலடக்பறறுப 
்பல்ைவ மத்சத்தில் ்சந்திரா்பம் என்ை ஊலர அலடந்தான். அது ்பருவம் தவைாமல் மலழ 
க்பய்யும் நன் நாடு.
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 ெடும்ழ ெருவம் வொய்யாப ெல்்லவ பைய வமன்னு்ந
 ைைம்லரக குவ்ளப ெட்ை்ந ைழுவிய யாணர நன்னாடு
                                           (சீ. சி. 1185)

“ஆ்ால் அஙகும் எ்க்கு முன் என் விதி ் ாத்து இருந்தது.” என்று கதாடர்ந்தான் சீவ்ன்.

�ல்ைவ மத்சத்தின் அர்சர் த்்பதி. அவர் ம்ன் உமைா் ்பாைன். இருவரும் சீவ்ம்ாடு நட்பு 
க்ாண்டு இருந்த்ர். அர்சன் ம்ள் ்பதுலம. ஒரு நாள் அவலள நா்ம் தீண்டியது. சீவ்ல் 
விதி அலழத்தது.

 நங்கைைன் முகைத்்ை பநாககி ந்கைமதி யிதுவவன்
வறண்ணி யஙகு்ற யரவு தீண்டி
 (சீ. சி. 1271)

சீவ்ன் நா்க் ் டி லவத்தியம் கதரிந்தவன். ்பாம்பு 
தீண்டிய உடலில் வீசும் மணத்திலிருந்து எத்தல்ய 
நா்ம் தீண்டியது என்்பலத அறிந்து க்ாள்ளும் வித்லத 
ல்வரப க்பறைவன்.

நஞ்சு ஏறிய உடம்பிலிருந்து ் ாய்சசும் ்பசுவின் ்பால் 
மணம் வந்தால் தீண்டியது அந்தண நா்ம் . 
நந்தியாவட்லடப பூ நாறைம் வரின் அர்சநா்ம், 
தாலழமைர் மணம் வந்தால் தீண்டியது வணி் நா்ம், 
அரிதார மணம் வந்தால் தீண்டியது மவளாண்நா்ம்.

நா் விஷத்லத முறிந்துச சீவ்ன் ்பதுலமலயக் 
்ாப்பாறை இருவருக்கும் ் ாதல் ஏற்பட்டது. ் டிமணம் 
நடந்தது. சிை ் ாைம் தஙகியபின் அஙகிருந்து புைப்பட்டு 
தக்் நாட்டில் ம்மமாபுரம் என்ை ஊலர அலடகிைான்.

தைக்் நாட்டின் க்பரு வணி்ன் சு்பத்திரன். அவளது 
ம்ள் ம்ம்சரி. அவள் பிைந்தக்பாழுது சு்பத்திரன் 
்ணி்ல் அலழத்து ”இவளுக்குக் ்ணவன் யார்?” 
என்று ம்ட்டு இருக்கிைான். ”உன்ம்ள் எவல்க் ் ண்டு 
நாணுகிைாமளா! அவம் இவளுக்குக் ்ணவன். பிை 
ஆடவலரக் ்ாணுங்ால் ம்ம்சரிக்கு நாணம் 
மதான்ைாது,” என்று கூறி்ான் ம்சாதிடன்.

எ்மவ தன் ் லடக்குவரும் அழகிய இலளஞர்்லள 
மல்க்கு அலழத்துசக்சன்று விருந்து லவத்து வந்தான் 
சு்பத்திரன். ஒருவலரயும் ்பார்த்துக் ம்ம்சரி 
கவட்்ப்படமவ இல்லை. ம்ளுக்கு மணப்பருவம் ் ழிந்து விடுமமா என்று சு்பத்திரன் வருந்தி்ான்

“அபம்பாது தான் என்ல் விதி அஙகு அலழத்துச க்சன்ைது. சு்பத்திரன் என்ல்யும் 
இல்ைத்திறகு அலழத்துசக்சன்று விருந்து க்ாடுத்தார். என்ல்க் ்ண்ட ம்ம்சரி க்பரிதும் 
நாணமுறைாள். பின்்ர் எ்க்கும் அந்த மஙல் நல்ைாளுக்கும் திருமணம் நடந்தது. ஆ்ால் 
அவலளப பிரிந்து மத்திம மத்சத் தலைந்ரா் ஏமாமாபுரத்திறகுச க்சன்மைன்!” என்று தன் 

மணவாழ்க்ல்லய விவரித்தான் சீவ்ன்.

பிைவிக்குக் ் ாரணம் ்பறறு. ்பறறு மநாய் ்பறறி்ால் பிைவிலய 
அறுக்் இயைாது. பிைப்பறுக்் மவண்டும் என்று நில்ப்பவர்்ள் 
மண வாழ்வில் இருந்து விடு்பட மவண்டும். கிழக்கிலிருந்து மமறகு 
மநாக்கிச க்சன்ை தத்துவங்ளில் முக்கியமா்து புை்டக்்ம். 
்சமணம் வலியுறுத்தியது இலதமய.

அரு்மயின் எய்தும் யாக்கையும் யாக்கையது அழிவும்
திருவமய் நீஙகிய துன்ெமும் வைளிவொருள் துணிவும்
குரு்ம எய்திய குணநி்்ல வகைா்ைவெறு ெயனும்
வெரு்ம வீட்வைாடும் பெசுவல் பகைளிது வெரிபயாய்.
 (சீ. சி. 2748)

மமற்ண்ட முக்தி இைம்்ப்ச க்சய்யுளில் ்சமண மதத்தின் 
தத்துவக் ்ட்டலமபபு முழுலமயா்ச க்சால்ைப்பட்டு 
இருக்கிைது. மானுடபபிைபபு அருலமயா்து. ஆ்ால் வாழ்க்ல் 
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தற்ாலி்மா்து.

இயல்பில் மானுடன் நன்லம விரும்பி. அந்த 
இயல்ல்ப நீஙகுதல் ்பாவம். ஆல்யால் அறிஞர் 
க்சால் ம்ட்டுத் கதளிவலடவது மானுடன் ் டலம. 
அறிவர் ்பாதம் ்பணிந்து அவர்்ளின் குணநிலை்லளப 
க்பறறு முழுலம அலடதமை வாழ்வின் மநாக்்ம்.

அஞ்்ச்க் ம்ால் ் ண்ணுக்கு லமதீட்டுமம யன்றி 
தன்ல் அழகு்படுத்திக் க்ாள்ள அதறகுத் 
கதரியாது .  அறிவுலரயும் அப்படித்தான்; 
மறைவர்்ளுக்குச க்சால்ைப ்பயன்்படுமம தவிர அது 
நமக்குப ்பயன்்படாது.

சீவ்ன் வாழ்வின் அத்தல் மணநி்ழ்வு்ளும் 
அலதமய அவனுக்கு உணர்த்தி். ஆ்ாலும் 
சீவ்ன் விதி இல்ைைத்துக்குள்மளமய அவல் 
இழுத்துச க்சன்ைது.

ஏமாமாபுர அர்சன் நர்பதி. அவனுக்கு ஐந்து 
ம்ன்்ள். அவர்்ளுக்கு வில்வித்லத ்பயிறறுவிக்் 
அமர்த்தப்பட்டான், சீவ்ன். நர்பதியின் அழகு ம்ள் 
்்்மாலை.

பூந்மதாட்டம் ஒன்றில் மைர்்லளப ்பறித்த 
சீவ்ன் அவறலை மாலையாக்கி்ான். அலதத் 
மதாழிப க்பண் எடுத்துச க்சன்று ் ்்மாலையிடம் 
தந்தாள். அது ்ாதலில் முடிந்தது. மன்்ன் நர்பதி 
லமந்தர்்ளின் வில்வித்லத அரஙம்றைத்தில் 
்்்மாலை சீவ்னுக்கு மாலையிட்டாள்.

“அபம்பாது ஓர் அதி்சயம் நடந்தது எழுத்தாளமர! 
்ாந்தர்வதத்லதயின் மாயா்சக்தியின் உதவியால் 
என்ல்த் மதடிக் க்ாண்டு வந்தான் மதாழன் 
நந்தட்டன். அவம்ாடு ்பால்ய நில்வு்லளப 
ம்பசிக் க்ாண்டு மகிழ்ந்திருந்மதன். அபம்பாது 
ஆநிலரக் ் ள்வர்்ள் ஏமாமாபுரக் ் ால்நலட்லளக் 
்வர்ந்த்ர். அவர்்லள அடக்் நந்தட்டனுடன் 
க்சன்மைன். என்ல் மநாக்கி வந்தது ஓர் அம்பு!” 
என்ைான் சீவ்ன் நம்மிடம்.

சீவ்ன் வரைாறறில் நாம் முன்்மர ்சந்தித்த 
இன்க்ாரு மதாழன் ்பதுமு்ன் எய்தது அது. ஓலை 
ஒன்று அதில் ் ட்டப்பட்டிருந்தது. இருந்த க்சய்திமயா 
ஆச்சர்யமா்து.

(சமலும் ேளரும்)

ொர்வ:

சி்நைாமணிச்வ்சல்வர நூற்கைைல் தி.பவ.பகைாொ்்லயர 
அவரகைளின் வ்சாற்வொழிவுகைள் மற்றும் எழுத்ைாளர 
வஜயபமாகைனின் ்சமணப ொர்வகைள்.

அடிககுறிபபு

உமவ்சாவின் பதிபபு முயறசி

சீவகைசி்நைாமணி 18 ஆம் நூற்றாண்டு வாககில் 
கிட்ைத்ைட்ை ம்ற்நைது. ெகதி இ்லககியஙகைள் மட்டுபம 
சிறபொகைப பொற்றபெட்டு வ்நைன.

ைமிழ்த் ைாத்ைா உ.பவ.்சாமிநாைய்யர (1855–1942) 
கும்ெபகைாணம் கைல்லூரியில் ெணியாற்றி வ்நைார. அபபொது 
அரியலூரிலிரு்நது கும்ெபகைாணத்திற்கு முன்சிொகை மாற்றம் 
வெற்று வ்நைார ப்ச்லம் இராம்சாமி முைலியார. அவரிைம் 
உ.பவ.்சாவுககு அறிமுகைம் ஏற்ெட்ைது. முைலியார உ.பவ.
்சாமிநா்ையருககு ஐம்வெருஙகைாபபியஙகை்ளப ெற்றிச் 

வ்சால்லி சீவகைசி்நைாமணியின் ஓர இ்லம்ெகைத்்ையும் 
அளித்ைார.

அ்ைப ெயின்ற உ.பவ.்சா ்சமண நண்ெரகைளின் 
உைவியுைன் ்சமணமைத்தின் கைருத்துகை்ளயும் , 
திருத்ைககைபைவரின் வாழ்க்கை்யயும் அறி்நதுவகைாண்ைார. 
பின்னர அ்ைப ெதிபபிககை முயன்றார. ்சமணக கைாபபியத்்ை 
ெதிபபிபெ்ை ்்சவரகைள் எதிரத்ைனர. ைமிழ்பெணிபய 
முைன்்மயானது.. மைநம்பிக்கை அல்்ல என்ற முடி்வ 
முன்்வத்ைார உ.பவ.்சா.

ஏற்கைனபவ ஆஙகிப்லயர ஒருவர ெதிபபித்ை சி்நைாமணி 
நாமகைள் இ்லம்ெகைம் அச்சுநூல் இரு்நைது. தியாகைரா்சச் 
வ்சட்டியார அவரிைமிரு்நை பிரதி்ய அனுபபி ்வத்ைார. 
சுபபிரமணிய பைசிகைர திருவநல்பவலியிலிரு்நது சி்ல 
ஏட்டுபபிரதிகை்ள வருவித்துக வகைாடுத்ைார. பமலும் பைடி 
விருஷெைா்ச முைலியாரிைம் சுவடிகை்ளப வெற்றார.

திருவாவடுது்ற ஆதீனகைரத்ைர ்ல சுபரமணிய 
மகைாபைசிகைர மைத்தின் ப்சமிபபில் இரு்நை சி்நைாமணி 
சுவடி்யயும் உ.பவ.்சா. ெயன்ெடுத்தி இருககிறார. அைாவது 
்சமண நூ்்லப ெதிபபிககை உைவியவர ஒரு ் ்சவ மைாதிெதி. 
ெட்டிணபபிரபவ்சச் ்சரச்்்சக கைா்லகைட்ைத்தில் இ்ையும் ைமிழ் 
கூறும் நல்லு்லகைம் நி்னவு கூரைல் பவண்டும். அவவாறாகை 
சி்நைாமணியின் 23 நகைல்கை்ள உ.பவ.்சா. ப்சரத்ைார

அன்்றய ெதிபபுமு்ற என்ெது ெதிபபிககைவிருககும் 
நூ்்ல வாஙகுவைாகை வ்சல்வ்நைரகைளிைம் ்கைவயாபெம் 
வெற்றுகவகைாண்டு நூ்்ல அச்சிடுவது. உ.பவ.்சாமிநா்ையர 
ைமிழாரவம் வகைாண்ை வ்சல்வ்நைரகை்ளச் ்ச்நதித்து ஆைரவு 
வெற்று நூ்்ல அச்சிட்ைார . ப்சாை்சவைனம் சுபெராய 
வ்சட்டியார, ராஜ ொ்லாச்்சாரியார பவலுச்்சாமிப பிள்்ள 
ஆகிபயா ர  ்கைவயழுத்துப பெ ாட்டு உைவினர . 
அச்சிடுவைற்கைாகைச் வ்சன்்ன வ்சன்று ராம்சாமி முைலியார 
இல்்லத்தில் ைஙகினார அய்யர .  வ்சன்்னககும் 
கும்ெபகைாணத்திற்குமாகைப ெயணம் வ்சய்து ெ்ல பிரதிகை்ளயும் 
ஒபபிட்டு ொைபெைஙகை்ளக குறித்து இறுதியில் நூ்்லப 
ெதிபபித்ைார உ.பவ.்சா.

விரிவான முன்னு்ர, நூ்லாசிரியர வர்லாறு, உ்ரயாசிரியர 
வர்லாறு, கை்ைச்சுருககைம் ஆகியவற்றுைன் அகபைாெர 1887ல் 
ெதிபபு முயற்சி இனிபை நி்றபவறியது.

ெதிபபுப ெணியில் சி.்வ.ைாபமாைரம் பிள்்ள வழிகைாட்டி 
உைவியைாகை உ.பவ.்சா. முன்னு்ரயில் வ்சால்கிறார. வீடூர 
்ச்நதிரநாைச் வ்சட்டியார நூல் ஒபபுபநாககை உைவினார. 
பைரழு்நதூர ்சகரவரத்தி இராஜபகைாொ்லாச்்சாரியார, திருமானூர 
கிருஷ்ணயர ஆகிபயாரின் உைவிகைள் ெற்றியும் உ.பவ.்சா. 
குறிபபிட்டுள்ளார.

சீவகைனின் கை்ை வைவமாழியில் ெ்ல நூல்கைளில் 
வ்சால்்லபெட்ைதுைான். இது புராணபமா வர்லாபறா அல்்ல, 
ஒரு வ்கை உருவகைககை்ை மட்டுபம.

மயி்லம் ஆ்லகிராமம் ஜினா்லயம்

விழுபபுரம் மாவட்ைம் மயி்லம் ஆ்லகிராமம் என்ற 
சிற்றூரில் முபெதுககும் பமற்ெட்ை ்சமண குடும்ெஙகைள் 
வாழ்கின்றன அஙகு வைககு பநாககிய வாயிலுைன் ஒரு 
ஜினா்லயம் உள்ளது சுமார 200-300 ஆண்டுகைள் ெழ்மயானது 
ெ்லமு்ற மறுசீர்மபபு வ்சய்துள்ளைால் ்சமணச் ்சான்றுகைள் 
ம்ற்நதுவிட்ைன ஆனால் அரத்ை மண்ைெக கைருவ்றயில் 
ஆதிநாைர எட்டு சிறபபுகைளுைன் கைம்பீரமாகை உள்ளார ்சமய 
பவறுொடின்றி அவவூர மககைள் ஆ்லய வழிொடு வ்சய்கின்றனர 
தின்சரி இருபவ்ள பூ்ஜ நவராத்திரி விழா திருவீதி உ்லா 
ஆகிய்வ நைககின்றன என்று வ்சான்னாரகைள்.
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கட்டுரை

ஆ. சிவசுப்பிர�ணியன
sivasubramanian@sivasubramanian.in

பஜர்மனிய நாட்டின் ்ாண்ட் என்ை தத்துவவாதியின் ்ாண்டியத் 
தத்துவத்திறகும் இந்திய மவதாந்த தத்துவத்திறகும் இலடயில் ஒரு 
கதாடர்பிருப்பதா் கஜர்மானிய அறிஞர்்ள் சிைர் நம்பி்ர். மவறு சிைர் 
்டவுளால் முதலில் ம்ப்சப்பட்ட கமாழி ்சமஸகிருதம் என்றும் நம்பி்ர்.

கஹ்ல் என்்பவரின் ் ருத்துமுதல்வாதம் தத்துவம் குறித்து ‘க்பாருளுைகின் 
க்சயல்்பாடு ் ருத்துை்ால் ் ளவாடப்பட்டுவிட்டது’என்று மார்க்ஸ கூறியலதக் 
குறிபபிடும் முத்துமமா்ன் ‘இந்தியத் தத்துவத்தில் க்பாருளின் க்சயல்்பாடு 
்ளவாடப்படவில்லை.க்சயல்்பாடு எனும் ்பண்பு(குணம்) க்பாருளுைகிறகுச 
க்சாந்தமா்து என்று கூறி அதல்ப க்பாருளுைகிறம் விட்டுவிட்டது.்ச்ை 
்பண்பு்லளயும் க்பாருளுைகிறகு விட்டுவிட்டு புனித அந்தஸது என்ை ஒன்லை 
மட்டும, பிரம்மம் தன்ம்ாடு தக்்லவத்துக் க்ாள்கிைது. இதுதான் 
மவதாந்தத்தின் இந்தியச ்சாதி அலமபபின் ர்சியம். அந்தஸது அடிப்பலடயில் 
புனிதத்தின் அடிப்பலடயில் பிரம்மமும் உை்மும் அளக்்ப்பட்டு ஒன்று 
புனிதமா்தா்வும் ஒன்று தீட்டுமயமா்வும் ் ண்டறியப ்படுகின்ை். உைகின் 
மீது புனித அதி்ாரம் அறிவிக்்ப்படுகிைது. (இலத விரிவா் எடுத்துக் 
்ாட்டு்ளுடன் கூறிச க்சல்கிைார்)

உைல்த் தீட்டு என்று அறிவிக்்ாமல் பிரம்மத்தின் புனிதத்லதக் ் ட்டலமக்் 
முடியாது என்்பது ்வனிக்்த் தக்்து. உைல்த் தீட்டு என்று அறிவிப்பதன் 
மூைம் பிரம்மம் புனிதமாக்்ப ்படுகிைது; உை்ம் ்சடபக்பாருளாக்்ப ்படுகிைது.
ஒன்லைச ்சடபக்பாருள் ஆக்குவதன் மூைம் அதன்மீது மறைதன் ஆதிக்்ம் 
நிறுவப்படுகிைது.’என்று குறிபபிடுகிைார்

இக் ்ருத்லத மமலும் விவரித்துச க்சல்லும் முத்துமமா்ன் நான்கு 
வருணங்ளில் ஒன்ைா் க்ஷத்திரிய வருணத்தின் வளர்சசி குறித்துக் 
குறிபபிடுகிைார். மவதங்ளிலும் உ்பநிடதங்ளிலும் பிராமண ரிஷி்ள் முக்கிய 
இடத்லதப க்பறறுள்ள்ர்.உ்பநிடதங்ளில் இடம் க்பறும் அர்சர்்ளும் கூட 
பிரம்ம ஆன்ம தத்துவங்லளக் குறித்மத ம்பசுவார்்ள். ஆ்ால் 
உ்பநிடதங்ளுக்குப பின்்ால் உருவா் ம்ா்பாரதம் இராமாயாணம் என்ை 
இரண்டு ் ாபபியங்ளிலும் இரண்டாவது வருணத்லதச ம்சர்ந்த ஷத்திரியர்்ள் 
முக்கியத்துவம் க்பறறுள்ளார்்ள்.

இது கதாடர்்பா் அவர் கூறிச க்சல்லும் க்சய்தி்ள் மி்வும் ஆழமா்லவ. 
‘இந்தியலவதீ்ச சிந்தல் மரபின் வரைாறறில்,’ இவவிரு ்ாபபியங்ளின் 
்லத்ள் உருவா் ்ாைத்லத “ஒரு மாக்பரும் ்சத்திரியத் தலையீடு” என்று 
மதிபபிட்டுள்ளார். புனித அதி்ாரம் என்்பதில்தான் மவத உ்பநிடதச 
சிந்தல்்ள் ஆர்வம் ் ாட்டி்.ஆ்ால் ‘ஆரியப புமராகித வர்ணத்தின் புனித 
அதி்ாரத்லதக் ்ட்டி எழுபபுவதுதான் லவதீ் இைக்கியங்ளின் மவலைத் 

லெராசிரியர் ந.முததுலமாகன

ேணோடடு மணணில் 
காலூனறிய �த்துவவாதி

(சென்ற இதழ்த் சதாடர்ச்சி)

‘எனககு

மார்கசியம்

பதைரியும்

ஆயின

இந்தியத

தைததுவலமா

தைமிழர்

தைததுவலமா

பதைரியாது

எனறு

கூறுவதில்

நியாயம்

கி்ையாது

—ந.முததுலமாகன
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திட்டமா் இருந்தது’ என்று குறிபபிட்டு அலத 
விளக்கிச க்சல்கிைார்.இவ விளக்்த்தில் இடம் 
க்பறறுள்ள மூன்று முக்கிய ் ருத்துக்்ள் வருமாறு:

# ்சடஙகுள்,தத்துவங்ள் வாயிைா் மவத 
உ்பநிடதங்ள் இவமவலைலயச க்சய்த்.

#வருண அலமபபின் மதாறைமும் அ்மண 
முலையும் இமத ்பணிலயச க்சய்த்.

#இராமாயணமும, ம்ா்பாரதமும் ‘அரசியல் 
அதி்ாரம் என்ை ஒரு புதிய தலையீட்லட,ஏற்படுத்தி .்

இதன் கதாடர்சசியா் அர்ச குடி்ளா் 
(ஷத்திரியர்)ஆரியக் குடி்ள் மட்டுமின்றி பூர்வீ் 
இந்தியப ்பழஙகுடி்ளும் இருந்துள்ள்ர் என்கிைார்.
புத்தரும் ம்ாவீர்ரும் அர்ச குடும்்பத்தில் 
மதான்றியவர்்மள. “எந்த வர்ணம் அதி்ச 
க்சல்வாக்குடன் விளஙகுகிைமத ா  அந்த 
வரணத்தில்தான் வர்த்தமா் ம்ாவீரர் 
பிைக்்மவண்டுகமன்று ஒரு கதய்வ விதி’ இருந்ததா்” 
ஒரு ் லத இருந்ததா்வும் குறிபபிடுகிைார். ் டவுள் 
மறுபபுத் தத்துவமா் ்சார்வா்ம்(மைா்ாயுதம்) 
மவ்மா் பிராமண எதிர்பல்பக் க்ாண்டிருப்பதன் 
அடிப்பலடயில் அது ஷத்திரியத் தத்துவமா் 
இருக்்மவண்டும் என்றும் ்ருதுகிைார். வரைாறறு 
அடிப்பலடயில் ்பார்த்தால் ்சத்திரியர்ள்தான் 
பிராமணர்்ளின் புனித அதி்ாரத்லத முதலில் 
ம்ள்வி ம்ட்வர்்ளா் அலமந்தார்்ள் என்்பது 
இவரது ்ருத்தா் உள்ளது. ம்ள்வி ம்ட்்பதன் 
மூைமா்மவ அரசியல் அதி்ாரத்லத அரஙகுக்குக் 
க்ாண்டுவர முடியும் என்ை கூறுவதுடன் உ்பநிடதக் 
்ாைத்திறகுப பின்ம்ப இது நடந்துள்ளது என்று 
்ருத்துலரக்கிைார்.தமது ்ருத்துக்குச ்சான்ைா் 
இவவிரு இைக்கியங்ளிலும் ஏராளமா் 
எடுத்துக்்ாட்டு்ள் உள்ள் என்றுலரத்துள்ளார்.

அமத ம்பான்று இந்நூல்்ள் கி.பி.மூன்ைாம் 
நூறைாண்டு வலர ்பைமுலை ்பதிபபிக்்ப ்பட்டதால் 

்சத்திரியர்்ளின் தீவீர எதிர்பபு மழுங்டிக்்ப்பட்ட 
பிரதி்மள இபம்பாது கிலடக்கின்ை் என்று 
குறிபபிட்டுள்ளார் .இருபபினும் இவறறில் 
இந்நி்ழ்வு்ள் சிை ஒளிந்து கிடப்பதா்க் கூறும் இவர் 
இதறகுச ்சான்ைா் இவவிரு நூை்ளிலும் ்பை 
வடிவங்ளில் இடம் க்பறும் விசுவாமித்திரர் 
்லதலயக் குறிபபிட்டுள்ளார். அது வருமாறு:

க்ௌசி்ன் என்ை இயற க்பயர் க்ாண்ட 
விசுவாமித்திரன் பிைப்பால் ஷத்திரியன்.. அவன் 
மன்்்ா் இருந்தம்பாது யா்த்தில் பிைந்த 
்ாமமதனு என்ை ்பசுலவ லமயமா்க் க்ாண்டு 
பிராமணரா் வசிட்டன் என்ை பிரம்ம ரிஷியுடன் 
மமாதல் நி்ழ்வதா் இராமாயணம் குறிபபிடுகிைது. 
வ சி ட் ட னு ட ன்  நி ் ழ் த் தி ய  ம ்ப ா ரி ல் 
க்ௌசி்ன்(விசுவாமித்திரன்) மதாறகிைான். 
இபம்பாருக்்ா் லமயச சிக்்ல்’பிராமணனின் 
யா்ப ்பைம் க்பரிதா, ்சத்திரியனின் அரசியல் ்பைம் 
க்பரிதா’ என்்பதுதான் என்்பது நூைாசிரியரின் 
்ருத்தா் உள்ளது. இவவிரு நூை்ளிலும் இக் ம்ள்வி 
மீண்டும் மீண்டும் ம்ட்்ப்படுகிைது என்கிைார்.

பிரம்ம ஆறைலைப க்பறுவதற்ா் ஆட்சிலயத் 
துைந்து யா்க்்ல்வி க்பறைாலும் பிைப்பால் 
பிராமணன் இல்லை என்்பதால் க்ௌசி்்ால் 
பிரம்மரிஷி என்ை ்பட்டத்லதப க்பைமுடியாமல் 
ம்பாகிைது.ஆறுதல் ்பரி்சா் ராஜரிஷி என்ை ்பட்டமம 
கி ல ட க் கி ை து . எ ப ்ப டி ம ய ா  க ் ௌ சி ் ன் 
விசுவாமித்திர்ாகிைான்.

அடுத்து ்பரசுராமன் ்லத. பிராமணரா் 
்பரசுராமன் ஷத்திரியன் குைங்லளப ்பைமுலை 
அழித்துள்ளான்.சிை அரிய ம்பார்க்்லை்லள 
அறிந்திருந்த அவன் அவறலை ஷத்திரியர்்ளுக்குக் 
்றறுக் க்ாடுப்பதில்லை என்று உறுதிபூண்டிருந்ததா் 
ம்ா்பாரதம் குறிபபிடுகிைது.’ ்சத்திரியன் (க்ௌசி்ன்) 
பி ரம்மஞா்த்லதப  ்பயிை  முல்வதும் 
பிராமணன்(்பரசுராமன்)ம்பார்க்்லைலயத் 
கதரிந்திருந்தான் என்்பதுவும் ்பரஸ்பரம் அந்த 
இருதரப்பாரும் ஒருவர் மறகைாருவலர அச்சத்துடன் 
அணுகி்ர் என்்பலதக் ் ாட்டுகின்ை்’ என்்பது இந் 
நூைாசிரியரின் அவதானிப்பா் உள்ளது. அத்துடன் 
இவவிரு இைக்கியங்ளிலும் இடம் க்பறும் மதவர்-
அசுரர்்ளுக்கு இலடயிைா் ம்பாராட்டங்ள் 
ஆரியர்்ளுக்கும் ஆரியர் அல்ைாத பூர்வ 
குடி்ளுக்கும் இலடயில் நி்ழ்ந்த ம்பார்்மள என்ை 
ஆய்வாளர்்ளின் ் ருத்லத இவர் ஏறறுக் க்ாள்கிைார். 
அத்துடன் இது குறித்து மமலும் சிை ்ருத்து்லள 
முன்லவக்கிைார். அலவ வருமாறு:

 �  பிராமணர்்ளின் புனித அதி்ாரத்திறகும் 
ஷத்திரியர்்ளின் அதி்ாரத்திறகும் இலடமய 
முரண்்பாடு உருவாதல்.

 �  மவள்வி்ளும் பிரம்மமும் ம்ள்விக்குள்ளாக்்ப 
்படுதல்

 �  ஷத்திரிய குணங்ள் அரசியல் முக்கியத்துவம் 
க்பறுதலும் இத்ால் லவதீ்ச சிந்தல் 
நிலைகுலைதலும்

என்்ப்வறலை எதிர்க்ாள்ளமவண்டிய நிலைக்கு 
மவதாந்தத் தத்துவம் தள்ளப்படுகிைது. இலத 



உழைக்கும் மக்கழைச் சுரண்டி அவரது செலவத்தின் ஒரு பகுதிழயத் �ான் எடுத்துக்சகாண்டு 
இன்சனாரு பகுதிழய புனி� அந�ஸ்து சகாண்ட புதராகி� வரக்கத்திற்குக் சகாண்டுதெரக்க 
தவண்டும். இத்�ழகய அக்கழை சகாண்ட ஒழுஙகான “�ரம புத்திரரகைாக” ெத்திரியழரப் 

பயிற்றுவிக்கும் பணி பகவத் கீழ�யில ச�ாடஙகிவிடடது என்தை கூை தவண்டும்.
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எதிர்க்ாள்ளத் தவறி்ால் அது தன் புனித 
அதி்ாரத்லத இழந்துவிடும். இத்தல்ய ்சமூ்ச 
சூழலில் தன் தத்துவத்லத மறு்ட்டலமபபுச 
க்சய்யமவண்டிய ்ட்டாயத்திறகு மவதாந்தம் 
ஆளா்து. இதன் விலளவா் ம்ா்பாரதத்தின் 
இறுதிப ்பகுதியில் ்ப்வத் கீலத இலணக்்ப்படுகிைது.

�கவத் கீ்த

மவதாந்தத் தத்துவம் மூன்று நூல்்லள அடிப்பலட 
நூல்்ளா்க் (பிரஸதா் திரயம்) க்ாண்டுள்ளது 
இவறறுள் ஒன்று ்ப்வத்கீலத. குருசம்சத்திரா 
ம்பார்க்்ளத்தில் தன் உைவி்ர்்ளுடனும் 
ஆசிரியர்்ளுடனும் ம்பார் க்சய்யத் தயஙகிய 
அர்சசுணனுக்கு கிருஷணர் உலரத்த அறிவுலரமய 
(கிருஷணா உ்பமத்சம்) ்ப்வத் கீலத என்ை நூைா் 
வடிகவடுத்துள்ளது. ம்ா்சாம்பி,அம்ம்பத்்ர், 
்சர்மத்சாய் ஆகிய அறிஞர்்ள் இலதத் தனி 
நூைா்மவ ் ருதுகிைார்ள்.மவறு சிை ஆய்வாளர்்ளும் 
கமாழிநலட உள்ளடக்்த்தின் அடிப்பலடயில் 
ம்ா்பாரத்தில் பின்்ர் இலணக்்ப்பட்ட ஒரு 

நூைா்மவ ்ப்வத் கீலதலயக் ்ருதுகிைார்்ள். இந் 
நூைாசிரியர் இது குறித்த விவாதங்ளுக்குள் 
நுலழயவில்லை. மாைா் ம்ா்பாரதத்திறகும் ்ப்வத் 
கீலதக்கும் இலடமய சிை உள்ளீடா் ்ருத்தியல் 
உைவு்ள் இருப்பதா்க் ்ருதுகிைார். அவரது 
்ருத்துப்படி ‘பிரம்மத்தின் புனித அதி்ாரத்லதவிட 
விஞ்சிய ்சக்தியா் ்சத்திரியர்்ள் தமது அரசியல் 
அதி்ாரத்லத முன்னிறுத்தியலத லவதீ்ம் எப்படி 
எதிர்க்ாண்டது என்ை வரைாறலைப ்ப்வத்கீலத 
்பதிவு க்சய்துள்ளது’. இது கதாடர்்பா் ‘ இந்திய 
லவதீ் லமயம் எதிர்க்ாண்ட’ இரண்டு மி்ப 
க்பரும் வரைாறறுச ்சக்தி்லள’ நமக்கு அலடயாளம் 
்ாட்டுகிைார்.அலவ வருமாறு:

1) ‘ஆரிய மறறும் ஆரியரல்ைாத ்சத்திரிய 
அர்சர்்ளின் அரசியல் அதி்ாரச க்சயல்்பாடு்ள்.’

2) ‘மி்ப ்பரந்த வட இந்திய மறறும் கதன்னிந்திய 
வட்டாரங்ளில் எழுசசிக்பறும் ஆரியரல்ைாத பூர்வ 
குடிமக்்ளின் வாழ்வு மறறும் ்பண்்பாடு.’

இவவிரு வரைாறறுச ்சக்தி்ளின் க்சயல்்பாட்லட 
எதிர்க்ாள்ளும் வழிமுலையா் மவதாந்தத் 
தத்துவத்தில் மாறுதல்்லள அது க்சய்து க்ாண்டது. 
இம் மாறுதல்்லள ‘ மறுத்வலமபபு’ (Re. Accommo-
date) என்று குறிபபிடும் நூைாசிரியர் அது உருவாக்கிக் 
க்ாண்ட பின்வரும் இரண்டு வடிவங்லள 
அறிமு்ம் க்சய்துள்ளார். அதன்்படி

1) ‘்சத்திரியச க்சயல்்பாட்லட உள்வாஙகி 
அ்ப்படுத்திக்க்ாண்ட வடிவில் தத்துவ 
மவதாந்தம்வலரயறுக்்ப்பட்டது’

(2) ‘பூர்வகுடி்ளின் கவகு்ச்ச க்சயல்்பாட்லட 
உள்வாஙகி அ்ப்படுத்திக் க்ாள்ளும் விதத்தில் ்பக்தி 
மவதாந்தம் வடிவலமக்்ப்பட்டது.’

இப ்பணி்லளச க்சய்யும் நூைா்மவ ்ப்வத் 
கீலத அலமந்தது.

்ப்வத் கீலதக்கு முந்லதய உ்பநிடத மவதாந்தத்தில் 
பிராமணர்்ளின் ‘சுதர்மம்’(சுயதர்மம்) மட்டுமம 
வலரயறுக்்ப ்பட்டிருந்தது. ்ப்வத் கீலதயில், 
்சத்திரியர்்ளின் சுதர்மம் வலரயறுக்்ப்பட்டது.
கிருஷணரின் கூறறுப்படி ்சத்திரிய்ா் 
அர்சசுணனின் வர்ணக்்டலம ம்பார்புரிதல் ஆகும். 
இவறலை விரிவா்க் கூறிச க்சல்லும் முத்துமமா்ன் 
கிருஷணர் அரசசுணன் இலடயிைா் ம்பார்க்்ள 
விவாதம் தத்துவ விவாதம் அல்ை என்கிைார்.’ ்ப்வத் 
கீலதயில் நடப்பது தத்துவ வி்சாரலண அல்ை, 
வருணக் ்டலம்ள் ்பறறிய வி்சாரலணமய.........

்சத்திரிய வர்ணத்தின் எல்லை்ள்தான் அஙகு 
நிச்சயிக்்ப ்படுகின்ை்.’இதன் கதாடர்சசியா், 
கீலத குறிபபிடும் ‘நிஷ்ாமிய ்ர்மம்’ என்்பலத 
விளக்குகிைார்.

நிஷகாமிய கர்�ம

்ாமியம் என்ைால் ஆல்ச. நிஷ்ாமியம் என்ைால் 
ஆல்ச்ளின்றி என்று க்பாருள். ்ர்மம் என்ைால் 
க்சயல். நிஷ்ாமிய ் ர்மம், என்ைால் ஆல்ச்ளின்றி 
மமறக்ாள்ளப்படும் க்சயல் என்்பது க்பாருளாகும்.
ஆல்ச்ளின்றி அல்ைது ்பயன்மநாக்்ாது க்சய்தல் 
என்்பது மவதங்ளில் கிலடயாது என்று கூறும் இவர், 
குழந்லதப ம்பறு,மமய்ச்சல் ்ாடு, ்ால்நலடச 
க்சல்வம்,எதிரி்லள அழித்தல் என்்ப்வறலை 
மவண்டிமய யா்ங்ள் நி்ழ்ந்ததா் மவதங்ளில் 
குறிபபிடப்பட்டுள்ளலதச சுட்டிக் ் ாட்டியுள்ளார்.
அத்துடன் நிஷ்ாமியம் என்ை க்சால் உ்பநிடதங்ளில் 
ஓர் அலடகமாழியா் இடம் க்பைவில்லை என்றும் 
குறிபபிட்டுள்ளார். இதன் கதாடரசசியா் ‘ 
்சத்திரியலர ஒரு வட்டத்லத வலரந்து அதறகுள் 
வட்டாடவிடுவதுதான் நிஷ்ாமிய ்ர்மம் என்ை 
ம்ாட்்பாடு ‘ என்ை முடிவுக்கு வந்துள்ளார். ‘வர்ண 
எல்லைக்குள் ஆடிக்க்ாள் என்்பது ஓர் உத்தி.
ஆல்ச்ளறறுக்சயல்்பட்டுக்க்ாள் என்று விதிப்பது 
இன்க்ாரு உத்தி.இந்த உத்தி்லளத்தான் ்ப்வத் 
கீலத முன் கமாழிகிைது’ என்ை மதிபபீட்லடயும் 
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முன்லவக்கிைார். ்டலமலயச க்சயதுவிட்டு 
அதற்ா் ்பைல் எதிர் மநாக்்க்கூடாது என்்பது 
எவவல்யில் ்சரியா்து ?என்ை வி்ா 
்சத்திரியர்்ளிடம் எழுவதும் இயறல். இதற்ா் 
விலட ்ப்வத் கீலதயில் கிருஷணரின் கூறைா் இடம் 
க்பறறுள்ளலத நூைாசிரியர் பின்வருமாறு 
எடுத்துலரக்கிைார்:

‘ நாம் விஷணு, விஷணுமவ பிரம்மம். நாம் 
நான்கு வருணங்லளயும் அவறறின் ் டலம்லளயும் 
நிர்ணயித்மதன்’என்றுலரத்த கிருஷணர் த்து 
விசுவரூ்பத்லத அர்சசுணனுக்குக் ்ாட்ட அவன் 
அவர் கூறலை ஏறறுக் க்ாள்கிைான்.

இவவாறு ்பைல் எதிர்மநாக்்ாது ்சத்திரியர் 
மமற க்ாள்ளமவண்டிய ்டலம்ள் என்் 
என்்பதும் இந் நூலில் இடம் க்பறறுள்ள்.இக் 
்டலம்ள் லவதீ்த்லதப ம்பணிப ்பாது்ாக்கும் 
தன்லம உலடய்வா்மவ இருந்த். கமாத்தத்தில் 
்ப்வத் கீலதயில் மவதாந்தம் பிராமண ்சத்திரியக் 
கூட்லட முன் நிறுத்தியது.(இதன் பின்்ர் ் ாைனிய 
ஆட்சிக்்ாைத்தில் பிராமணர் லவசியர் கூட்டு 
உருவா்தா் அம்ம்பத்்ர் குறிபபிட்டுள்ளார்)

்சத்திரியர்்ளுடன் பிராமணியம் ஏற்படுத்திய இக் 
கூட்டா்து ‘ ஆயுதங்மளாடு க்சன்று உயிர்க்க்ாலை 
புரிவதறகு’ ஒரு கும்்பலை பிராமணியத்திைகு 
வழஙகியது. இக் கும்்பல் மவளாண்குடி்லளயும் 
்பழஙகுடி்லளயும் ஆக்கிரமித்து ஆளுல் 
க்சய்வதற்ா் இரும்புக் ் ரமா்ப பிராமணியத்திறகுப 
்பயன்்பட்டது. இஙகு ஆளுல் என்்பது குறித்து 
நூைாசிரியர் தரும் விளக்்ம் மி்வும் நுட்்பமா்து. 
அலத அவரது கூறைா்மவ ் ாண்ம்பாமம:

‘அதாவது உலழக்கும் மக்்லளச சுரண்டி அவரது 
க்சல்வத்தின் ஒரு ்பகுதிலயத் தான் எடுத்துக் 
க்ாண்டு இன்க்ாரு ்பகுதிலய புனித அந்தஸது 
க்ாண்ட புமராகித வர்க்்த்திறகுக் க்ாண்டு 
ம்சர்க்் மவண்டும்.இத்தல்ய அக்்லர க்ாண்ட 
ஒழுங்ா் “தர்ம புத்திரர்்ளா்” ்சத்திரியலரப 
்பயிறறுவிக்கும்  ்பணி ்ப்வத்  கீலதயில் 
கதாடஙகிவிட்டது என்று கூை மவண்டும்.்சத்திரியரது 
சுதர்மங்ளில் ஒன்ைா் பிராமணலரப ்பாது்ாப்பது 
என்ை ்டலம இப்படித்தான் உருவாகிைது.எ்மவ 
வர்ணம், சுதர்மம்,நிஷ்ாமிய ்ர்மம், என்ை 
ம்ாட்்பாடு்ளின் மூைமா் ்ப்வத் கீலதயில் 
மவதாந்தம் புமராகிதத்லதப ம்பணிப ்பாது்ாக்கும் 
அரசியல் ் டலமலயயும் க்பாருளாதாரக் ் டலமயும் 
்சத்திரியர்்ளின் மீது சுமத்துகிைது.’

இதன் கதாடர்சசியா் ்பக்தி மவதாந்தத்தின் 
்பண்்பாட்டு அரசியல் குறித்த சிை சிந்தல்்லள 
நம் முன் லவத்து இக் ்ட்டுலரலய முடிக்கிைார். 
இப ்பகுதியின் கதாடக்்த்தில்

மவதாந்தத்தின் மூன்று முக்கிய வடிவங்ள் 
குறித்தும் அவறறின் க்சயல்்பாடு்ள் குறித்தும் 
நூைாசிரியர் குறிபபிட்டுள்ளதன் ்சாரம் வருமாறு:

(1)உ்பநிடதத்தின் பிரம்மமவதாந்தம்: த்து புனித 
அதி்ாரத்லதயும் சுதர்மத்லதயும் அறிவித்தலம.

(2)்ப்வத் கீலதயின் மவதாந்தம்: ்சத்திரியலர முன் 
நிறுத்தியது.பிராமண ்சத்திரியக் கூட்டணிலய 

அரஙம்றறியது.

(3)்பக்தி மவதாந்தம்: கவகு மக்்ள் திரலள முன் 
நிறுத்துவது.அவர்்ளிலடமய சுதர்மக் க்ாள்ல்லயப 
்பரபபி அதறகு ஆதரவுதிரட்டுவது

�கதி

மூன்ைாவது வடிவமா் ்பக்தி மவதாந்தம் ்ப்வத் 
கீலதயில் இருந்து மதான்றியது என்று ்ருதும் 
நூைாசிரியர் ‘ ்ப்வத் கீலத பிரம்மத்லத விஷணுமவாடு 
்சமப்படுத்துகிைது.விஷணுலவ உணர்சசி வ்சப்பட்டு 
்பணிந்து வணஙகுதல் வழி்படுதல் ஆகியலவமய ்பக்தி 
எ் அது விளக்குகிைது’ என்று குறிபபிடுகிைார்.
அத்துடன் “எந்கதந்த வடிவில் இலைவல் 
வணஙகி்ாலும் எல்ைா வழி்பாடு்ளும் இறுதியில் 
என்ல்மய வந்து ம்சர்கின்ை்” என்று ்ப்வத் 
கீலதத் கதாடர்்லள மமறம்ாள் ்ாட்டிவிட்டு ‘ 
இது தாராளத் தன்லம க்ாண்டதா்க் ்ாட்சி 
அளிக்கும்.ஆ்ால் ஏராளமா் வட்டார 
வழி்பாடு்லளச க்சரித்து அ்ப்படுத்தும் ஒரு 
ம்பரிலைக் க்ாள்ல் என்ை ்ைாைா் தன் 
விமர்்ச்த்லதயும் முன் லவத்துள்ளார்.(இந் 
நூைாசிரியர் மமறம்ாளா்க் ் ாட்டும் ்ப்வத் கீலதத் 
கதாடர்்ள் ஓருவல்யில் ஒரு ்சாராரின் அலடயாள 
நுண் அரசியல்  ம ்ப சு ்பலவத ான் . இலத 
கவளிப்படுத்துவதா் நூைாசிரியரின் விமர்்ச்ம் 
அலமந்துள்ளது.)

அடுத்து (1) மவதாந்தமயப்பட்ட ்பக்தி.(2) வட்டார 
மமட்டுக்குடி்ளுடன் கதாடர்பு க்ாண்ட ்பக்தி (3)
மவதாந்தம் சித்தாந்தம் ஆகியவறறுக்குள் 
ஆட்்படுவதறகு முந்லதய அல்ைது அவறறுக்கு 
கவளிமய தஙகிவிட்ட கவகு மக்்ள் ்பக்தி எ் 
மூன்று வல்யா் ்பக்தி மரபு்லள அவர் 
அலடயாளம் ்ாட்டி விளக்கியுள்ளார்.அத்துடன் 
மவதாந்தத்திறகு கவகு ்ச் வடிவம் ஏன் 
மதலவப்பட்டது என்்பலதயும் ஆராய்ந்துள்ளார்.

(1)மவதாந்தத்தின் சுத்த சுயாதீ் சுதர்ம வடிவம் 
(2)லவதீ்த்தின் தலைலமலய ஏறறுக் க்ாண்ட 
்சத்திரிய அரசியல் வடிவம்.(3)வருண தருமத்லத 
கவகு்ச்ப ்பரபபு முழுவதும் க்சயல்்படுத்தும் ்பக்தி 
மவதாந்தம் என்ை மூன்லையும் விளக்கும் 
இந்நூைாசிரியர் ‘இந்த மூன்றும் ஒன்லை மறுத்து 
மறைது மதான்ைவில்லை ஒன்று மறகைான்றுடன் 
கூடி வளர்ந்துள்ளது என்கிைார்.இம், மூன்றின் நிலை 
க்பறை கூைா் விளஙகுவது ‘லவதீ்த்தின் 
தலைலமயிைா் ்சாதி வருண ஏற்பாமட ‘என்்பது 
இவரது முடிவா் உள்ளது.

்டந்த்ாைத்லதப ்பறறிய கவறும் ்பதிவா் இக் 
்ட்டுலரலய முடிக்்ாமல் நி்ழ்்ாைத்திறகும் 
ஆசிரியர் வந்துள்ளார்.’ நமது ் ாைத்தில் இந்துத்துவம் 
மவதாந்தத்தின் மூன்று வடிவங்லளயுமம ஒரு ம்சரப 
்பயன்்படுத்தி வருகிைது’ என்ை ஆசிரியரின் ்பதிவில் 
முறம்பாக்்ாளர்்ள் புரிந்து க்சயல்்படமவண்டும். 

(பதைாடரும்)

கைட்டு்ரயாளர: மூத்ைப பெராசிரியர, 
நாட்ைார வழககைாற்றியல் ஆய்வாளர
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கட்டுரை

மு.இரா�்னாதன

தைாய்கமாழிக் ்ல்வியின் ம்த்துவத்லத 
உைக்ஙகுமுள்ள கமாழியியல் அறிஞர்்ள் உரக்்ச 
க்சால்லி வருகிைார்்ள். என்ைாலும் ஆஙகிை 
மமா்த்தில் திலளக்கும் ்பை இந்தியத் தமிழர்்ளின் 
க்சவி்ளில் அது விழுவதில்லை. தமிலழ இரண்டாம் 
்பாடமா்க்கூடப ்படிக்்ாத ஒரு தலைமுலை 
தமிழ்நாட்டு ந்ரங்ளில் உருவாகிவிட்டது. ஆ்ால் 
புைம் க்பயர்ந்து வாழும் தமிழர்்ளில் ் ணி்சமாம்ார் 
தமது ்பாரம்்பரியத்தின் மவர்்ள் தாய்கமாழியில் 
இருப்பலத உணர்ந்திருக்கிைார்்ள். அத்ால் தமது 
பிள்லள்ள் தமிலழக் ்ற் மவண்டுகமன்று 
விரும்புகிைார்்ள். ஆ்ால் ்பை நாடு்ளில் இது 
நலடமுலைச ்சாத்தியமா் இருப்பதில்லை. 
ஹாங்ாஙகிலும் அப்படித்தான் இருந்தது. ஆ்ால் 
இபம்பாது நிலைலம மாறிவிட்டது. தமது பிள்லள்ள் 
தமிழ்  ்படிக் ்  முடியவில்லைமய  என்ை 
க்பறமைார்்ளின் ஏக்்ம், ஹாங்ாங இளம் இந்திய 
நண்்பர்்ள் குழு (Young Indian Friends Club-YIFC) 
எனும் அலமபபி்ரின் ‘YIFC ்ல்விக் ்ழ்ம்’ 
நடத்திவரும் தமிழ் வகுப்பால் ் ழிந்தது!

19 பிபரவரி, 2022 அன்று ் ழ்த்தின் க்பாதுக்குழுக் 
கூட்டம் நடந்தது. ந்ரம் ் டுலமயா் க்ாமரா்ா 
்ட்டுப்பாடு்ளுக்கு இலடயில் இயஙகி வருகிைது. 
கூட்டங்ளுக்கு அனுமதியில்லை. ஆ்மவ 
க்பாதுக்குழுக் கூட்டம் கமய்நி்ர் ்சந்திப்பா் 
நடந்தது. தமிழ் வகுபபின் அலமப்பாளர்்ளும், 
ஆசிரியர்்ளும், க்பறமைார்்ளும் ஆமைா்ச்ர்்ளும் 
இலணயவழியில் ்ைந்துலரயாடி்ார்்ள். ்டந்த 
இரண்டு ஆண்டு்ளா்த் தமிழ் வகுபபு்ளும் 
இலணய வழியா்த்தான் நடந்து வருகின்ை். 
ஆ்மவ க்பாதுக்குழுவில் ்ைந்து க்ாண்ட 
அல்வரும்  இ ப ்படிய ா்  இலணய ச 
்சந்திபபு்ளுக்குப ்பழகியிருந்தார்்ள். தலைவர் த்து 
ஆ ண் ட றி க் ல் யி ல்  இ த் த ல ் 

ஹாஙகாங �மிழ் வகுப்புகள்:
க்ந்துவந்� ோம� கடினமானது�ான

இன்்ல்்ளுக்கிலடயிலும் தமிழ் வகுபக்பனும் 
கதாடர் ஓட்டத்லத இலட நிறுத்தாமல் 
க்சலுத்திக்க்ாண்டிருக்கும் அல்வலரயும் 
நில்வு கூர்ந்தார். அவரது குரலில் நன்றியுணர்வு 
இருந்தது. க்பருமிதமும் இருந்தது. தலைவர் 
வழஙகியது 17-ஆம் ஆண்டறிக்ல். அதாவது 
ஹாங்ாங தமிழ் வகுபபு்ள் 17 ஆண்டு்லளக் 
்டந்து விட்டது. இந்தக் ்ல்வியாண்டு 18ஆம் 
ஆண்டு.

ஹாங்ாங தமிழ் வகுபபு்ள் 2004ஆம் ஆண்டு 
துவக்்ப்பட்ட். அபம்பாது தமிழ்நாட்டில் 
தமிலழத் தாய் கமாழியா்க் க்ாண்ட 
பிள்லள்ள்கூடத் தமிழ் கமாழிலய ஒரு ்பாடமா்ப 
்படிக்் மவண்டுகமன்்பது ்ட்டாயமில்ைாத 
நிலைதான் இருந்தது. 2006 முதல் தமிழ் அரசு 
்படிப்படியா்த் தமிழ்க் ்ல்விலயக் ்ட்டாயமா் 
அமைாக்கியதன் ்பை்ா ,் 2016 முதல் தமிழ்கமஙகும் 
்பத்தாம் வகுபபுத் மதர்வு எழுதிய பிள்லள்ளில் 
்பைர் தமிலழ ஒரு ்பாடமா்மவனும் ்படித்திருந்தார்்ள். 
ஆ்ால் எவவிதமா் வறபுறுத்தலும் இல்ைாமல் 
்டந்த 17 ஆண்டு்ளா் ஹாங்ாங பிள்லள்ள் 
தமிழ் ் றறு வருகிைார்்ள்.

ஹாங்ாங தமிழ் வகுபபின் இந்தத் கதாடமராட்டம் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஹாங்ாங தமிழ்ச ்சமூ்ம், 
ஹாங்ாஙகின் சிறு்பான்லமச ்சமூ்ங்ளில் ஒன்று. 
எந்தவிதமா் நல்ல்்மளா, நிதி உதவிமயா, 
்ணி்சமா் மனிதவளமமா இல்ைாத நிலையிலும் 
ஹாங்ாங தமிழ்ச ்சமூ்த்தால் தாய் கமாழிலய 
த்து இளம் தலைமுலையி்ருக்குக் ் றபிக்்முடிகிைது. 
இந்த வகுபபு்ள் 17 வருடங்லளக் ்டந்து 
உறுதியா்வும் ்பயணிக்கிைது. 

இதன் ஆசிரியர்்ள் அல்வரும் தன்்ார்வைர்்ள். 
இவர் ்ளில்  ்பைரும்  ஆசிரியப  ்பயிறசி 
க ்ப ற ைவ ர் ்ளில்லை ;  ஆ்ால்  இலளய 

கிழககும் லமற்கும் ெந்திககிற புள்ளியாக ஹாஙகாங  எபலொதும்  கருதைபெட்டு வந்திருககிறது.  
இஙகு  சீனக கோச்ொரதலதைாடு வளர்ந்தை நாடுகளின  வெதிகளும்  உள்கட்ை்மபபும் இ்ைந்து 
விளஙகுகினறன. ஹாஙகாஙகின மககள் பதைா்க 76 இேட்ெம். இதில் சுமார் 92 ெதைவீதைம் லெர் 

சீனர்கள்தைாம். பவளிநாட்டினரில் ஃபிலிப்ெனஸினர், இந்லதைாலனசியர் மற்றும் ஆஙகிலேயர்களுககு 
அடுததைெடியாக சுமார் 38,000 இந்தியர்கள் வசிககினறனர். இனனும் லநொளம், தைாயோந்து, 

ொகிஸ்தைான மககளும் ஹாஙகாஙகின ெனமுகக கோச்ொரததில் ெஙகு பெறுகினறனர். 
எல்ோச் ெமூகததினரும் தைமது அ்ையாளஙக்ளப லெை முடிகிறது.
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்சமுதாயத்திறகுத் தாய் கமாழிலயக் ்றறுக் 
க்ாடுப்பலத விரும்பிச க்சய்்பவர்்ள். இதன் 
அ ல ம ப ்ப ா ள ர் ் ளி ல்  ய ா ரு ம்  த மி ழ் ப 
்பண்டிதர்்ளில்லை. ஆ்ால் தமிழின்்பால் 
்பறறுலடயவர்்ள். 125 மாணவர்்ள் இந்த 
வகுபபு்ளில் தமிழ் ் றறு வருகிைார்்ள். 

கவளிநாடு்ளில் வாழும் சிறுவர்்ள் அன்னியக் 
்ைாச்சாரத்லதச சுவாசிக்கிைார்்ள்; ஆஙகிைம் வழி 
்றகிைார்்ள்; ் ாைபம்பாக்கில் தாய்கமாழிலய ஒரு 
வீட்டு கமாழியா்க்கூடப ்பயன்்படுத்துவலதப 
்படிப்படியா்க் குலைத்துவிடுகிைார்்ள். ஹாங்ாங 
இந்திய மாணவர்்ளும் அப்படித்தான். அவர்்ள் 
தத்தமது தாய்கமாழிலய ஒரு ்பாடமா்க் ்றகிை 
வாய்பபு இஙகு மி்க் குலைவுதான். இந்தியர்்ளும் 
்பாகிஸதானியர்்ளும் மநப்பாளி்ளும் அதி்மா்ப 
்பயிலும் எல்லிஸ ் மடாரி என்கிை அரசுப ்பள்ளியில் 
இந்தியும் உருதும் ் றபிக்்ப்படுகிைது. குரு ம்ாவிந்த 
சிங ் ல்வி அைக்்ட்டலள சீக்கிய மாணவர்்ளுக்குப 
்பஞ்்சாபி ் றபிக்கிைது. இவறலைத் தவிர ஹாங்ாஙகில் 
முலையா்க் ் றபிக்்ப்படும் இந்திய கமாழிக் ் ல்வி 
என்கிை க்பருலம இந்தத் தமிழ் வகுபல்பமய ம்சரும்.

பின்்ால் வந்தவர்்ள் நிதி, வஙகி, த்வல் 
க த ாழில்நுட்்பம்  முதை ா்  துலை ்ளில் 
்பணியாறறுகிைார்்ள்.

இந்தச சிறிய தமிழ்ச ்சமூ்த்தி்ரிடமிருந்துதான் 
125 மாணவர்்ள் வாரம்மதாறும் தமிழ் வகுபபு்ளுக்கு 
வருகிைார்்ள். ஹாங்ாஙகில் உள்ள ஆரம்்பப 
்பள்ளிக்குச க்சல்லும் தமிழ்க் குழந்லத்ளில் 
க்பரும்்பாைாம்ார் இந்த வகுபபுக்கு வருகிைார்்ள். 
ஆ்ால், YIFC ் ல்விக் ் ழ்த்திறகு இந்த இடத்திறகு 
வந்து ம்சர்வது அத்தல் எளிதா் இருக்்வில்லை. 
இது ஒரு புது முயறசியா் இருந்த்படியால் இந்த 
வகுபபு்ளின் அலமப்பாளர்்ளுக்கு, எந்த ஒரு 
முன்மாதிரிமயா, வழி்ாட்டுதமைா இல்ைாமல் 
இருந்தது.

பில் பிலர்சனின் A Short History of Nearly Every 
Thing பிர்பைமா் புத்த்ம். அதில் பிலர்சன், எளிய 
கமாழியில் அறிவியற கூறு்லள விளக்குவார். இந்த 
நூலில் சிக்்ைா் வா்ச்ங்ள் இராது; ் டி்மா் 
சூத்திரங்ள் இராது .  நல்சசுலவ மிளிர 
பிர்பஞ்்சத்தின் பிைபபு, உை்த்தின் உருவாக்்ம் 
என்று நம்லம நடத்திக் க்ாண்டு க்சல்வார். 
்பரிணாம வளர்சசி, தனிமங்ளின் ்ண்டுபிடிபபு 
என்று ்பை அம்்சங்லளப ்பறறிக் கூறுவார். 
புத்த்த்தின் முதல் வாக்கியமம நம்லமக் 
்வர்ந்துவிடும். அது இப்படி இருக்கும்: “நல்வரவு! 
வாழ்த்து்ள்! நீங்ள் இதுவலர வர முடிந்தது 
என்ல் மிகுந்த மகிழ்சசியில் ஆழ்த்துகிைது. இந்த 
இடத்திறகு வந்து ம்சருவது அத்துலண எளிதா்தல்ை. 
எ்க்குத் கதரியும். நீங்ள் நில்ப்பலதவிட அது 
்டி்மா்தா் இருந்திருக்கும் என்மை நான் 
்சந்மதகிக்கின்மைன்” 

இந்த வாக்கியம் நாம் ஒரு புதிய ஐ்பாட் அல்ைது 
நுண்ணலை அடுபபு அல்ைது குளிர்்சாத்ப க்பட்டி 
வாஙகும்ம்பாது அதனுடன் தரப்படும் வழி்ாட்டுக் 
ல்மயட்டின் கதாடக்் வா்ச்த்லதப ம்பால் 
ஒலிக்கிைது. கதாடர்ந்து எவவாறு ம்ாடிக்்ணக்்ா் 
அணுக்்ள் மி்த் துல்லியமா்வும், நுணுக்்மா்வும் 
ஒன்று ம்சர்ந்து உங்லள- அதாவது அவரது 
புத்த்த்லதப ்படிப்பவர்்லள, அதாவது மனித 
குைத்லத- உருவாக்கியது என்று பிலர்சன் 
க்சால்கிைார். பிலர்சன் மனித குைம் கமாத்தத்திறகும் 
க்சால்வது ஹாங்ாங தமிழ் வகுபபு்ளுக்கும் 
க ்ப ா ரு ந்தும் .  இ ந் த த்  தமிழ்  வகுபபின் 
அலமப்பாளர்்ளும், ஆசிரியர்்ளும் க்பறமைார்்ளும் 
இளம் மாணவர்்ளும் இந்த இடத்திறகு வந்து 
ம்சருவது அத்துலண எளிதா்தா் இருக்்வில்லை. 
நீங்ள் நில்ப்பலதவிட அது ்டி்மா்தா் 
இருந்தது.

தமிழ்  வகுபபு ்ள்  2 0 0 4ஆம்  ஆண்டு 
துவக்்ப்பட்டதும், க்சய்தி க்சவிவழியா்ப ்பரவியது 
30 குழந்லத்ள் ம்சர்ந்தார்்ள். தமிழ்ச ்சமூ்த்தின் 
புரவைரா் டாக்டர் ஜவஹர் அலி, அவருலடய 
உணவ்த்தில் ்சனிக்கிழலம மதியம் மதாறும் இடம் 
அளித்தா ர் .  இன்லைக்கு  டாக்டர்  அலி 
அமரராகிவிட்டார். ‘அைாடின் ்ார்மம’ என்ை 
அவருலடய உணவ்ம் ‘சுன் கிங மமன்ஷன்ஸ’ என்ை 
்ட்டிடத்தின் ஒன்்பதாவது தளத்தில் இருந்தது. சுன் 

கிழக்கும் மமறகும் ்சந்திக்கிை புள்ளியா் ஹாங்ாங 
எபம்பாதும் ் ருதப்பட்டு வந்திருக்கிைது. இஙகு சீ்க் 
்ைாச்சாரத்மதாடு வளர்ந்த நாடு்ளின் வ்சதி்ளும் 
உள்்ட்டலமபபும் இலணந்து விளஙகுகின்ை். 
ஹாங்ாஙகின் மக்்ள் கதால் 76 இைட்்சம். இதில் 
சுமார் 9 2  ்சதவீதம் ம்பர் சீ்ர்்ள்தாம் . 
கவளிந ாட்டி்ரில் ஃபிலிபல்பன்ஸி்ர் , 
இந்மதாம்சியர் மறறும் ஆஙகிமையர்்ளுக்கு 
அடுத்த்படியா் சுமார் 38,000 இந்தியர்்ள் 
வசிக்கின்ை்ர். இன்னும் மந்பாளம், தாய்ைாந்து, 
்பாகிஸதான் மக்்ளும் ஹாங்ாஙகின் ்பன்மு்க் 
்ைாச்சாரத்தில் ்பஙகு க்பறுகின்ை்ர். எல்ைாச 
்சமூ்த்தி்ரும் தமது அலடயாளங்லளப ம்பண 
முடிகிைது. ஹாங்ாங இந்தியர்்ளிலடமய, 
தமிழர்்ளின் எண்ணிக்ல் சிந்தி்லளயும் 
குஜராத்தி்லளயும்விடக் குலைவு. ஹாங்ாஙகில் 
தமிழர்்ளின் எண்ணிக்ல் கிட்டத்தட்ட 
இரண்டாயிரமா் இருக்்ைாம் என்்பது ஒரு 
மதிபபீடு. 25 ஆண்டு்ள் முன்பு வலர ் ணி்சமா் 
தமிழர்்ள் நவரத்தி் வணி்த்தில் ஈடு்பட்டிருந்த்ர். 
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கிங மமன்ஷன்ஸ கதறகு ஆசியர்்ள், மத்திய 
கிழக்கி்ர், லநஜீரியர்்ள் மறறும் ஐமராபபியர்்ள் 
்சந்திக்கும் இடமா் இருந்து வருகிைது. அந்தப 
்பதிம்ழு மாடிக் ்ட்டிடத்தில் ஐந்து கதாகுதி்ள் 
உள்ள். ஒவகவாரு கதாகுதிக்கும் இரண்டு மின் 
தூக்கி்ள் மட்டுமம. சுன் கிங ்ட்டிடம் ஐம்்பது 
வருடங்ளுக்கு முன்பு, அன்லைய ் ாை்ட்டத்தின் 
மதலவ்லளக் ்ருத்தில் க்ாண்டு ்ட்டப்பட்டிருந்தது. 
ஆ்ால், இன்று அலதப ்பயன்்படுத்துமவாரின் 
எண்ணிக்ல் ்பை மடஙகு அதி்மாகிவிட்டது.

ஹாங்ாங சீ்ப ்பல்்லைக்்ழ்த்தின் 
மானுடவியல் ம்பராசிரியர் ம்ார்டன் மாத்யூஸ, 
ஒவகவாரு ஆண்டும் குலைந்தது 120 நாடு்லளச 
ம்சர்ந்த மக்்ள் சுன் கிங மான்ஷன்ஸிறகு வந்து 
ம்பாகிைார்்ள் என்று மதிபபிட்டிருக்கிைார். அதன் 
்ாரணமா் மின் தூக்கியில் ஏறுவதறகு ஒருவர் மி் 
நீண்ட வரில்சயில் ்ாத்திருக்் மவண்டும். தமிழ் 
வகுபபின் ஒருஙகிலணப்பாளர்்ள் குழந்லத்லள 
சுன் கிங மமன்ஷன்ஸ வாயிலில் இருந்து அலழத்து 
வந்து மின் தூக்கியில் ஏறறி, தற்ாலி் வகுப்பலையில் 
இருத்தி, பின் வகுபபு முடிந்த பின்பும் இமத ம்பால் 
மமன்ஷன்ஸ வாயிலில் உள்ள மநத்தன் ்சாலை வலர 
அலழத்துச க்சல்வார்்ள்.

முதன் முதைா் வகுபபு கதாடஙகிய ம்பாது, 
மாணவர்்ள் அட்லட்லள மடியில் லவத்துக் 
க்ாண்டு அதன் மீது எழுதி்ார்்ள். பின்பு 
உணவ்த்தின் மமல்ச்ள் மாறறி அலமக்்ப்பட்ட .் 
ஆசிரியர்்ளும், மாணவர்்ளின் மநாட்டுப 
புத்த்ங்ளிமைமய ்பாடங்லளயும் ்பயிறசி்லளயும் 
எழுதிக் க்ாடுத்த்ர். பின்்ர் ்ரும்்பைல்க்கு, 
அதாவது மார்க்்ர் ம்ப்ாவுடன் கூடிய கவள்லளப 
்பைல்க்கு மாறி்ர். உணவ்த்தின் ஒரு சிறிய 
்பகுதியில் கதாடஙகிய வகுபபு்ள் பின்்ர் 
்சலமயைலைலயத் தவிர எல்ைா இடங்லளயும் 
ஆக்கிரமித்த். மாணவர்்ளின் எண்ணிக்ல்யும் 
அதி்ரித்தது. இடப்பறைாக்குலை ்ாரணமா் 
மாணவர்்ள் ம்சர்க்ல் ஒரு ்ட்டத்தில் 
நிறுத்தப்பட்டது.

கூடுதல் வகுப்பலை்ளுக்்ா் அவசியம் 
உணரப்பட்டது. 2007இல் Democratic Alliance For 
Betterment of Hong Kong (டி.ஏ.பி) என்ை அரசியல் 
்ட்சியின் உதவியுடன் யாவ மாவ லத-யில் உள்ள 
நியூமமன் ்த்மதாலிக்்க் ்ல்லூரியில் நான்கு 
வகுப்பலை்ள் கிலடத்த். நீண்ட தாழ்வாரங்ள், 
வி்சாைமா் வகுப்பலை்ள், ்பல்லூட் வ்சதி்ள், 
இருக்ல்்ளுக்கு நடுமவ நடந்து க்சல்ை இடம் எ் 
எல்ைாம் ஒமர ்சமயத்தில் கிலடத்தது. ஒரு ்்வு 
ந்வா்து ம்பால் இருந்தது. நான்்ாம் ஆண்டு 
56ஆ் இருந்த மாணவர்்ளின் எண்ணிக்ல் அடுத்த 
வருடம் 70ஆ் உயர்ந்தது. நியூமமன் ் த்மதாலிக்்க் 
்ல்லூரி நிர்வா்ம் தமிழ் வகுபபு்ள் நடத்த ஆறு 
ஆண்டு்ள் இடம் அளித்தது. வகுபபு்லளத் தவிர 
க்பறமைார்-ஆசிரியர் ்சந்திபபு்ள், க்பாங்ல்-
ரம்ஜான் புத்தாண்டுக் க்ாண்டாட்டங்ள், சிைபபுக் 
கூட்டங்ள் ம்பான்ைலவயும் ்பள்ளி வளா்த்திமைமய 
நடந்த்.

மார்ச 2013இல் நியூமமன் நிர்வா்ம் YIFC ் ல்விக் 
்ழ்த்தி்லர அலழத்து. ்பள்ளியின் ்பராமரிபபு, 
மராமத்து, அபிவிருத்திப ்பணி்ளுக்்ா் அவர்்ளது 
வகுப்பலை்லள இனித் தமிழ் வகுபபு்ளுக்்ா்த் 
தர இயைாது என்றும், அடுத்த ் ல்வியாண்டில் புதிய 
இடத்திறகு மாறிக் க்ாள்ளும்்படியும் க்சான்்து. 
இது அலமப்பாளர்்ள் முறறிலும் எதி்பாராதது. 
்பத்தாம் ஆண்டில் அடிகயடுத்து லவக்கும் மநரம், 
தலை சுறறியது. என்ைாலும் யாரும் தளர்ந்து 
விடவில்லை. மீண்டும் டி ஏ பி உதவிக்கு வந்தது. 
இந்த முலை டி.ம்.டி.எஸ ்பாங-சுயூ-சயூன் ்பள்ளி 
வளா்த்தில் வகுப்பலை்லளப க்பறறுத் தந்தார்்ள். 
பிபரவரி 2013ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழ் வகுபபு்ள் 
இஙகு நடந்து வருகின்ை். 

்டந்த இரண்டு ஆண்டு்ளா் ஹாங்ாஙகின் 
இயக்்ம் க்ாமரா்ாவால் ஸதம்பித்த ம்பாது, ்பை 
அலுவை்ங்ளும் ்பள்ளி்ளும் இலணயத்திறகு 
மாறி். ஹாங்ாங தமிழ் வகுபபும் இந்த வழிலயப 
பின்்பறறியது. ஒவகவாரு ்சனிக்கிழலம மாலை 
மூன்று மணிக்கு ஒவகவாரு வகுபபின் ஆசிரியரும் 
மாணவர்்ளும் ்ணினியின் முன் இருப்பார்்ள். 
ஒவகவாரு வகுபபிலும் ஒரு அலமப்பாளரும் 
ம்சர்ந்து க்ாள்வார். மாணவர்்ள் ஆறு நிலை்ளா்ப 
பிரிக்்ப்பட்டு ஒவகவாரு நிலைக்கும் இரண்டு 
தன்்ார்வ ஆசிரியர்்ள் ்பணியாறறுகின்ை்ர். இந்த 
வகுபபு்ளின் முன்்ாள் மாணவர்்ள், இபம்பாது 
்பள்ளி இறுதி ஆண்டிலும் ்ல்லூரியிலும் 
்பட்டிப்பவர்்ள், ஆசிரியர்்ளுக்கு உதவுகிைார்்ள். 
தமிழ் வகுபபின் அலமப்பாளர்்ள் ்பதின்மர். 
இவர்்ள் அல்வரும் தங்ளது மநரத்லதயும், 
்சக்திலயயும் தமிழ் வகுபபிற்ா்ச க்சைவிடுகிைார்்ள். 
எந்தப பிரதி்பைனும் எதிர்்பார்க்்ாமல் ் டுலமயா் 
உலழக்கிைார்்ள். ஹாங்ாங தமிழ்ச ்சமூ்த்லதப 
ம்பாைமவ தமிழ் வகுபபு்ளிலும் இந்துக்்ளும் 
இஸைாமியர்்ளும் நல்லிணக்்ம் ம்பணுகின்ை்ர்.

சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் தீட்ட முடியும். 
அந்தச சுவர்தான் உள்்ட்டலமபபு. அதாவது 
வகுப்பலை்ளும் இன்்பிை புை வ்சதி்ளும்; இது 
கமதுவா் உருக்க்ாண்டது. அமத ம்பால் 
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சித்திரம்தான் உள்ளடக்்ம். அதாவது ்பாடத்திட்டம். 
அதுவும் வளர்ந்துள்ளது. மாணவர்்ள் கவவமவறு 
வயதி்ரா் இருந்த்ர். அவர்்ளுலடய கமாழி 
அறிலவக் ் ருத்தில் க்ாண்டம்பாது, ஒமர வயதுள்ள 
குழந்லத்லள ஒரு வகுபபில் ம்சர்ப்பது ்சாத்தியமா் 
இல்லை .  அவர்்ளது கமாழித்  திைல் 
அளவும்ாைா்க் க்ாண்மட வகுபபு்ள் 
பிரிக்்ப்பட்ட். ்ாைப ம்பாக்கில் இந்தப 
பிரசசில்்ள் தீர்க்்ப்பட்டுள்ள். ஒவகவாரு 
குழந்லதயும் ்சரியா் வயதில் முதல் வகுபபில் 
ம்சருவதால், ஒமர வயதுள்ள குழந்லத்மள அந்தந்த 
நிலையில் ்பயில்கிைார்்ள். மாணவர்்லள 
கவவமவறு நிலை்ளா்ப பிரித்த பிைகு 
்பாடத்திட்டத்தின் மதலவ உணரப்பட்டது.

வகுபபு்ள் ஆரம்பிக்்ப்பட்ட ம்பாது குறிபபிட்ட 
்பாடத்திட்டம் இல்லை. எழுத்துக்்ள், வார்த்லத்ள், 
வாக்கியங்ள் எல்ைாவறலையும் ஆசிரியர்்ள் 
மநாட்டுப புத்த்ங்ளில் எழுதி, அலதப ்பார்த்து 
மாணவர்்ள் எழுதி்ார்்ள் பிற்பாடு தமிழ்நாட்டுப 
்பாடநூல்்ளின் ஒளிந்ல்்ள் ்பயன்்படுத்தப்பட்ட். 
்பல்மவறு ்பாடத்திட்டங்லளப ்பரீசிலித்த பிைகு 
சிங்பபூரின் தமிழ்ப ்பாடப புத்த்ங்ள், ்பல்மவறு 
்ைாச்சாரம், ்பை இ்ங்லளக் க்ாண்ட 
்சமுதாயத்திற்ா் உருவாக்்ப்பட்டிருந்தலத உணர 
முடிந்தது. அத்ால், அலவ ஹாங்ாங சூழலுக்கும் 
க்பாருத்தமா்தா் இருந்தது. இரண்டாம் ஆண்டு 
முதல், அதாவது 2005ஆம் ஆண்டு முதல் சிங்பபூரின் 
‘தமிமழால்ச’ நூல்்மள மிகுதியும் ்பயன்்படுத்தப 
்படுகின்ை். கூடமவ, தமிழ்த்தில் தனியார் 
நிறுவ்ங்ள் கவளியிட்டிருக்கும் ்பயிறசிப 
பு த் த ் ங ் ளு ம்  இ ை க் ் ண  நூ ல் ் ளு ம் 
்பயன்்படுத்தப்படுகின்ை்.

இன்க்ாரு பிரசசில்யும் இருந்தது. இந்தியாவில் 
கமாழிலயப ்படிப்பதில் எழுதும் திைனுக்ம் மிகுந்த 
முக்கியத்துவம் க்ாடுக்்ப்படுகிைது. ஆ்ால், கமாழி 
அறிவு நான்கு முக்கியத் திைன்்லள உள்ளடக்கியது. 
அதாவது, ம்ட்டல், ம்பசுதல், வாசித்தல், எழுதுதல் 
ஆகிய். ஹாங்ாங ்பள்ளி்ளில் ்படிக்கும் 
மாணவர்்ளுக்கு இவவல்யா் கமாழிக்்ல்விமய 
ம்பாதிக்்ப்படுகிைது. மாணவர்்ள் இந்த நான்கு 
திைன்்ளிலும் மதர்ந்து, முழுலமயா் கமாழியறிவு 
க்பை வழிவல் க்சய்கிைது.

ஹாங்ாங தமிழ் மாணவர்்ள் ஆஙகிைத்லதயும் 
பிை கமாழி்லளயும் இந்த முலையிமைமய 
்படிக்கிைார்்ள். அத்ால், தமிலழயும் இமத 
முலையில் ்பயிை விரும்பி்ார்்ள். இந்த முலைக்கு 
ஏறைாற ம்பால் ்பாடத்திட்டம் அலமக்்ப்பட்டது. 
இது ம்ப்பாடம் க்சய்யும் முலை அல்ை. வகுபபு்ள் 
இறுதித் மதர்லவ மட்டும் குறிக்ம்ாளா்க் 
க்ாண்டதல்ை. வாய்கமாழித் மதர்வு்ளும், க்சால்லி 
எழுதும் மதர்வு்ளும் உண்டு. வகுப்பலையில் 
கு ழ ந் லத ் ளி ன்  தி ை ன்  க த ா ட ர் ந் து 
்பரிசீலிக்்ப்படுவதால் ஆண்டிறுதியில் வரும் 
எழுத்துத் மதர்வின் முக்கியத்துவம் குலைக்்ப்படுகிைது.

மாணவர்்ளின் தமிழ்க் ் ல்விக்ம் முக்கியத்துவம் 
வழங்ப்பட்டதால் புைமம நடத்தப்படும் மதர்வு்ளில் 

அலமப்பாளர்்ள் ஆர்வம் ் ாட்டவில்லை. ஆ்ால் 
்பைருக்கும் இது ஒரு குலையா் இருந்தது. நமது 
பிள்லள்ளின் ் ல்வித் தரத்லத மவறு உலர்ல்்ளில் 
உரசிப ்பார்க்் மவண்டும் என்று அவர்்ள் 
விரும்பி்ார்்ள். தமிழ் அரசின் தமிழ் இலணயக் 
்ல்விக் ்ழ்ம் (TVA) மூைம் ஆரம்்பக் ்ல்வி 
(்சான்றிதழ்), உயர் நிலை (மமற்சான்றிதழ்), ்பட்டயம், 
்பட்டம் என்று ்பை நிலை்ளில் தமிலழக் ்ற் 
முடியும். ஹாங்ாங YIFC ்ல்விக் ்ழ்ம், தமிழ் 
இலணயக் ்ல்விக் ்ழ்த்தில் மதர்வு லமயமா்ப 
்பதிவு க்சய்துக்ாண்டது. 2016 முதல் விருப்பமுள்ள 
மாணவர்்ள் இலணயக் ்ல்விக் ்ழ்த்தின் 
மதர்லவயும் எழுதுகிைார்்ள். ்டந்த ஆண்டு 
ஆரம்்பக் ்ல்வியின் அடிப்பலட, இலடநிலை, 
மமல்நிலை ஆகிய மதர்வு்லள எழுதியவர்்ளின் 
எண்ணிக்ல் முலைமய 12, 9, 8. மதர்சசி விகிதம் 
எல்ைா ஆண்டும் 100%.

ஆ், சுவர் ்ட்டியாகிவிட்டது, சித்திரமும் 
வலரயப்பட்டுவிட்டது. க்ாமரா்ாக் ் ாைத்திலும் 
வகுபபு்ள் நிற்வில்லை. ்டந்த 17 ஆண்டு்ளில் 
கவகு அபூர்வமா்மவ ்சனிக்கிழலம வகுபபு்ள் 
ரத்து க்சய்யப்பட்டிருக்கின்ை். ஆள்்பைமமா, 
்பண்பைமமா, க்பரும் க்சல்வாக்ம்ா இல்ைாத ஒரு 
சிறு்பான்லமயி்ரின் அலமபபு அன்னிய நாட்டில் 
தாய் கமாழிலயப ்பயிறறுவித்து வருகிைது. இதறகுத் 
தங்ள் மநரத்லதயும் உலழபல்பயும் க்சைவிடும் 
ஆசிரியர்்ளும் அலமப்பாளர்்ளும் ஒரு ் ாரணம். 
தமிழ் ்படித்தால் க்பாருளீட்ட முடியுமா என்று 
ம்ட்்ாமல் தங்ள் பிள்லள்லள இந்த 
வகுபபு்ளுக்கு அனுபபி லவக்கும் க்பறமைார்்ள் 
ஒரு ்ாரணம். சுயவிருபம்பாடும் ஆர்வத்மதாடும் 
தமிழ் ் றகும் மாணவர்்ள் முக்கியமா் ் ாரணம். 
இந்தத் தமிழ் வகுபபின் கவறறிக்குபபின் இன்க்ாரு 
்ாரணமும் உள்ளது. அது ஹாங்ாங ்சமூ்ம் 
சிறு்பான்லமயி்ரா் தமிழ் இ்த்திறகு வழஙகி 
வரும் ஆதரவு. இந்த வகுபபு்ள் வருங்ாைங்ளில் 
தமது கதாடர்சசியாலும் வளர்சசியாலும் உை்த் 
தமிழர்்ளின் ் வ்த்லத ஈர்க்கும். 

இந்தத் தமிழ் வகுபபின் அலமப்பாளர்்ளுக்கும் 
ஆசி ரி ய ர் ்ளு க் கு ம்  ம ாணவ ர் ்ளு க் கு ம் 
க்பறமைார்்ளுக்குமா் க்சய்திலய, எழுத்தாளர் 
பில் பிலர்சனின் வார்த்லத்ளில் இப்படிச 
க்சால்ைைாம். “வாழ்த்து்ள். நீங்ள் இதுவலர வர 
முடிந்தது என்ல் மிகுந்த மகிழ்சசியில் ஆழ்த்துகிைது. 
இந்த இடத்திறகு வந்து ம்சருவது அத்துலண 
எளிதா்தல்ை. நீங்ள் ்டந்து வந்த ்பாலத 
்டி்மா்துதான்.” பிலர்சனின் வார்த்லத்மளாடு 
நான் மமலும் ம்சர்த்துக் க்ாள்மவன், “நீங்ள் இதில் 
திருபதி அலடந்து விடக்கூடாது. கதாடர்ந்து 
முன்ம்ாக்கிச க்சல்ை மவண்டும்” 

கைட்டு்ரயாளர: மு.இராமனாைன், எழுத்ைாளர, 
வொறியாளர. ைமிழ் வகுபபுகைளின் ஆப்லா்சகைர. 

வைாைரபுககு: Mu.Ramanathan@gmail.com. 
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கட்டுரை

அ. கா. ்�ரு�ாள்

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சுசீந்திரம் எனும் 
ஊரிலுள்ள தாணுமையான் ம்ாவில் சுமார் 1600 
ஆண்டு்ளுக்கு முற்பட்டது. இதன் ம்ாபுர 
அடிஸதா்ம் 600 ஆண்டு்ளுக்கும் முந்லதயது. 
ஆ்ால் ம்ாபுரம் ் ட்டப்பட்டது. 130 ஆண்டு்ளுக்கு 
முன்புதான். இந்தக் ம்ாபுரம் ஏழு நிலை்ள் 
க்ாண்டது. 96 அடி உயரம், எல்ைா நிலை்ளிலும் 
550க்கு மமற்பட்ட ஓவியங்ள்.

இரண்டாம் நிலையில் கிழக்கு சுவர் வா்சல் 
மமல்்பகுதியில் ஐந்து ஓவியங்ள் உள்ள். இலவ 
அன்லைய ்ாைத்தில் வழக்கிலிருந்து க்சய்திப 
்பரிமாறைத்லதக் கூறுவது. முதல் ஓவியம் ஒருவர் 
தலரயில் அமர்ந்து ல்பபிடி மமலஜயில் எழுதும் 
்ாட்சி, இைகுப ம்ப்ா, லமக்குபபி, இரண்டாம் 
ஓவியத்தில் அதி்ாரி ல்மமலஜயில் அமர்ந்து 
்டிதத்தில் ஒப்பமிடுகிைார். மூன்ைாம் ஓவியத்தில் 
அர்சர்; நான்்ாம் ஓவியத்தில் ் டிதம் அவர் ல்யில் 
க்ாடுக்்ப்படுகிைது. ஐந்தாம் ஓவியத்தில் தூதன் 
்டிதத்லதக் க்ாண்டு க்சல்லும் ் ாட்சி. இவன் தார் 
்பாய்சசிக்க்ாண்டு கவறறுடம்்பாய் ்ழுத்தில் 
மஜால்்ாப ல்ப, ல்யில் ஈட்டியுடன் இருக்கிைான். 
இவன் மவ்மா் ஓடுகிைான்.

இப்படியா்  உள்ள இந்தத்  தூதல் 
்லதப்பாடல்்ள் ஓட்டன் என்று கூறும். கதன் 
மாவட்டக் ்லதப்பாடல்்ள் சிைவறறில் இவன் 
தூத்ா்மவ ்ாட்டப்படுகிைான். ஓட்டன் 
என்்பதறகுக் ் ாைால் நடந்து க்சல்லும் தூதன் (Run-
ner) எ் கைக்சி்ன் உலர கூறும். இது ்பலழய க்சால். 
சிைப்பதி்ாரம் மவனிற்ாலதயில் இளம் ்ால் 
இல்த்தான் என்்பதறகு அரும்்பத உலரயாசிரியர் 
தூதர் எ்ப க்பாருள் கூறுகிைார். அடியார்க்கு 
நல்ைார் ஓட்டன் என்னும் க்சால்லையும் கூறுகிைார். 
இவர் 12ஆம் நூறைாண்டி்ர். எ்மவ 12ஆம் 
நூறைாண்டில் ஓட்டன் என்றும் க்சால் வழக்கில் 
இருந்ததா்க் க்ாள்ளைாம்.

கதன் தமிழ்க் ்லதப்பாடல்்ளில் ஓட்டன் 
என்ை க்சால் ்பரவைா்க் ்ாணப்படுகிைது. இந்தக் 
்லதப ்பாடல்்ளில் ஓட்டன் வருமிடத்தில் க்பாதுத் 
தன்லம உண்டு. ் லதப்பாடல்்ளின் ் தாநாய்னின் 
பிைபபு ்பறறிய க்சய்தி அது.

்லதயின் நாய்னின் தாய் குழந்லத இல்ைாமல் 
தவமிருப்பாள். அத்ால் ்ர்ப்பமலடவாள். 
அவளுக்கு பிர்சவம் ்பார்க்் மருத்துவசசிலய 
அலழத்துவரும் க்பாறுபல்ப ஓட்டனிடம் 
ஒப்பலடக்கிைான். ் ர்பபிணியின் ் ணவன். ஓட்டன் 
மருத்துவசசிலயத் மதடிபம்பாவான். ஒன்று 
கரண்டும்பர் மறுத்துவிடுவார்்ள். ஒருத்தியிடம் 
ம்பரம் ம்பசுவான். ஓட்டனின் வாக்கு ்சாமர்த்தியத்தால் 
அவள் ்சம்மதிப்பாள்.

ஓட்டன் மருத்துவசசியிடம் மருத்துவக் கூலிக்குப 
ம்பரம் ம்பசுவது விரிவா் வரும். க்பான் ஆல்ச 
்ாட்டி அவலள அலழப்பான். இது ம்பான்ை 
உலரயாடல் உலடயார் ் லத, உைகுலடயார்்லத, 
சிதம்்பர நாடார் ்லத க்பான்னிைத்தாள் ்லத 
ம்பான்ை நூற்ளில் விரிவா் வரும். க்பான்னிைத்தாள் 
்லதயில், ஓட்டனிடம் ்ர்பபிணியின் ்ணவன் 
ம்பசும் ்பகுதி விரிவா் வரும். இதில் ஓட்டனின் 
்சமமயாஜித புத்தி வர்ணல் வரும்.

ஓட்டன், தான் மவலை ்பார்க்கும் மிராசுதாமரா 
அர்சம்ா க்பரு வீரம்ா யாரா் இருந்தாலும் ்சரி 
அவருக்கு நன்றிமயாடு இருப்பான். அரசியல் 
க்சய்தி்ள் அவனுக்கு நன்கு கதரியும்; நாட்டு நைன் 
க்ாண்டவ்ாய் இருப்பான். அர்சருக்்ா் உளவு 
்பார்ப்பவ்ா்வும் இருப்பான்.

ஓட்டனிடம் அடுத்த நாட்டுக்கு அரசியல் ஓலை 
க்ாடுத்து அனுபபுவது என்ை க்சய்தி சிை 
்லதப்பாடல்்ளில் உள்ள். அந்த ஓலைலய 
அப்படிமய க்ாண்டுக்சல்ை மவண்டிய ் ட்டாயம் 
இல்லை. ம்ப்பாடம் க்சய்துக்ாண்டும் ம்பா்ைாம். 
்பதில் க்சய்திலய ஓலையில் க்ாண்டு வரைாம்; 

ஓட்ன

ஓட்ைன, தைான லவ்ேொர்ககும் மிராசுதைாலரா அரெலனா பெருவீரலனா யாராக 
இருந்தைாலும்ெரி அவருககு நனறிலயாடு இருபொன. அரசியல் பெயதிகள் அவனுககு 

நனகுபதைரியும்; நாட்டுநேன பகாணைவனாய இருபொன. அரெருககாக உளவு 
ொர்பெவனாகவும் இருபொன.
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நில்வில் இருத்தியும் வரைாம் (மதாட்டுக்்ாரி 
அம்மன் ் லத) ஆலமயம்மன் - அம்மாலள என்ை 
நூல்

நாட்லட அர்சாளும் நல்ைரா்சனுக்கு க்சய்தி 
க்சால்ை

ஓட்ைன் ை்னய்ழத்து ஓைவிட்ைார அம்மா்ன
ஓட்ைனும் வ்சய்திை்ன வநஞ்சிப்ல
வகைாண்டுைாபன ஓடினார அம்ம்ன
என்று கூறும்.
அழகைம் வெருமாள் கை்ைபொைல்.
புத்ைால் அறி்நபைார வ்சால்்லக பகைட்டு
்கைகைள் ைாம்வீசி ஓடினாபன

எ்க் கூறும். இப்படிப ்பை உதாரணங்ள் 
க்சால்ை முடியும்.

அர்சனுக்குப க்பண் ்பார்க்கின்ை மவலைலயயும் 
ஓட்டம் க்சய்திருக்கிைார்்ள். ஐவர் ரா்சாக்்ள் 
்லத கதாடர்்பா் இலடசசி க்சல்லி ்லதயில் 
இது ்பறறிய க்சய்தி விரிவா் வருகிைது. குைம்ச்ரப 
்பாண்டியனுக்கு வயது 16 ஆகிவிட்டது. க்பண்்பார்க்் 
மவண்டும். அவ்து தந்லத அலமச்சர்்ளிடம் 
ஆமைாசித்தார்.

அலமச்சர்்ள் ஊர்ஊராய் அலைந்து க்சய்தி 
க்சால்ை ஓட்டர்்ள் இருக்கிைார்்ள். இவர்்லளப 
்பண்டாரம் என்றும் அலழக்கிைார்்ள். அவர்்ளுக்கு 
தகுந்த ்சன்மா்ம் க்ாடுத்து நம் ்ாரியத்லதச 
்சாதிக்்ைாம். குைம்ச்ரப ்பாண்டியனின் ஓவியத்லத 
நான்ல்ந்து வலரந்துக்ாள்ள மவண்டும். ஒவகவாரு 
்பண்டாரமும் ஒவகவாரு தில்சக்்ாய் இளவர்சனின் 
்படத்லதக் க்ாண்டும்பா் மவண்டும்; அவன் 
பு்லழப்பாட மவண்டும் .  நம்  குைத்துப 

்பாண்டியர்்மளா மவறு அர்சர்்மளா இலத அறிந்து 
வருவார்்ள்” என்கிைார்்ள்.

‘ஓட்டன்’ என்்பவன் குறிபபிட்ட ்சாதிலயச 
்சார்ந்தவன் அல்ைன். ்பண்டாரம் ஓட்ட்ா்வும் 
இருக்கிைான். ்பாடவும் க்சய்கிைான். இது ்சாதி 
்சார்ந்த கதாழில் அல்ை. ஓட்டன் ்பறறிய தனிக் 
்லதப்பாடல் உண்டு. திருவிதாஙகூர் ராஜ்யத்லத 
நிறுவிய அனுஷம் திருநாள் மார்த்தாண்டவர்மா 
(1729-1758) என்ை அர்சனின் தூதன் முண்டன். 
இவல்ப ்பறறிய 560 வரி்ள் க்ாண்ட ்பாடல் 
அசசில் வந்திருக்கிைது. இது வில்லுப்பாட்டா்வும் 
்பாடப்படுகிைது.

ஓட்டன் ்லதயின் ஒரு ்பகுதிலய (298 வரி்ள்) 
ம்பரா.்சர்மவஸவரன் அசசிட்டிருக்கிைார். (1982) 
இந்தக் ்லதயுடன் கதாடர்புலடய எட்டுக்கூட்ட 
தம்புரான் ் லத அசசில் வரவில்லை. ஏட்டு வடிவில் 
உள்ளது. அ்ஸதீஸவரம் ஊர் சி.ராம்சாமி நாடார் 
(1895-1985) என்்பவரிடம் ஓட்டன் ்லதயின் 
முழுவடிவமும், எட்டுகூட்ட தம்புரான் ் லத ஏடும் 
இருந்தது. நான் 80க்்ளின் இறுதியில் அவறலைப 
்படித்துக் குறிபக்படுத்திருக்கிமைன். அவர் இைந்தபின் 
அவரிடம் இருந்த அபூர்வமா் சிை புத்த்ங்ளும் 
ஏடு்ளும் திருவ்ந்தபுரம் க்சன்றுவிட்ட் என்று 
அறிந்மதன். ஓட்டல்ப ்பறறிய ்சரியா் ்பதிவு 
இல்ைாமல் ஆகிவிட்டது.

ஓட்டன்்பட்ட ் லத அல்ைது ஓட்டக்்ாரன்்லத 
தலைபபில் உள்ள இக்்லத மார்த்தாண்டவர்மா 
என்ை அர்சனுக்கு ் ாவை்ா் தூத்ா் ஒறை்ா்ச 
க்சயல்்பட்ட முண்டன் என்்பவனின் வரைாறு. 
இவன் இறுதியில் ்பல்வரால் க்ால்ைப்படுகிைான்.

மவணாட்டு அர்சவம்்சத்தின் ்லடசி அர்சர் 
இராமவர்மா. இவரது மரும்ன் மார்த்தாண்ட 
வர்மா. திருவிதாஙகூரின் முதல் அர்சர் இவர்; 
இராமவர்மாவின் லவப்பாட்டி ம்ன் ்பபபுதம்பி 
ராமன்தம்பி ஆகிய இருவரும் திருவிதாஙகூர் 
நாட்டிறகு உரிலம க்ாண்டாடி்ர். ம்ாவில் 
நிர்வா் அலமபபி்ர்்ளா் எட்டுவீட்டுப 
பிள்லளமார்்ள் தம்பி்லளத் தூண்டி்ர். 
திருவிதாஙகூர் அர்சமுலைப்படி மரும்ம் 
ஆட்சிக்கு வர மவண்டும்.

இந்த மாதிரியா் உள்நாட்டு விவ்ாரத்தில் 
மார்த்தாண்டவர்மாவிறகு மி் உதவியா் இருந்தவன் 
ஓட்டன். இவன் ம்பசசு வழக்கில் பிராந்தன் (ஏ.ஆர்.
நாடார் ஏடு) என்றும் அலழக்்ப்பட்டான். ஒரு 
்ட்டத்தில் அர்சலரப ம்பால் மவடம் தரித்து 
உை ாவி்ான் .  அப ம்ப ாது  ்பல ்வ ர ா ல் 
க்ால்ைப்பட்டான். மார்த்தாண்டவர்மா அர்ச்பதவி 
ஏறைதும் (1729) ஓட்டனுக்கு ம்ாவில் எடுத்தார்.

இந்த ஓட்டனின் ம்ாவில் நா்ர்ம்ாவில் 
்ன்னியாகுமரி ்சாலையில் க்பாத்லதயடி ஊரில் 
உள்ளது. அைநிலையப ்பாது்ாபபு துலைக்கு உரியது. 
ஓட்டனுக்கு மவறு ஊர்்ளில் முண்டன் ்சாமி 
ம்ாவில் என்னும் ம்பரில் வழி்பாடு உண்டு.

’ஓட்டன்’ கவறும் அரசுப்பணியாளன் அல்ைன். 
மத்சத்தின் ம்பரில் ்பறறுள்ளவனும்கூட.

கைட்டு்ரயாளர: நாட்ைாரியல் ஆய்வாளர
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பீட்டர் து்ரராஜ்

கல்விமய 
மாநிலப் ேடடியலுககுக 
பகாணடுவரதவணடும்
விககி மலகெரி லநர்காைல்

‘அ்னததிந்திய மாைவர் பெருமனறம் 
15.5.2022 அனறு, பென்னயில், ஒனறிய 
அரசின லதைசியக கல்விகபகாள்்க்ய 
(2020) எதிர்தது, கருததைரஙகு ஒன்ற 

நைததியது. மூனறு மாநிேஙக்ளச் ொர்ந்தை, 
நானகு அ்மச்ெர்கள் கேந்து பகாணை 
இந்தை நிகழவில் கல்வி்ய மாநிேப 
ெட்டியலுககு மீணடும் பகாணடுவர 

லவணடும், நீட் (NEET), கியூட் (CUET) 
லொனற பொது நு்ழவுதலதைர்வுக்ள 

இரதது பெயய லவணடும், ஒனறிய அரசின 
புதிய கல்விகபகாள்்கககு எதிராக மாநிே 
அரசுகள் ெட்ைமனறததில் தீர்மானஙகள் 

இயற்ற லவணடும் உள்ளிட்ை தீர்மானஙகள் 
நி்றலவற்றபெட்ைன. நிகழவுககு வந்திருந்தை 
அ்னததிந்திய மாைவர் பெருமனறததின 

பொதுச்பெயோளரான, ெஞொப 
மாநிேத்தைச் லெர்ந்தை, 

விககி மலகெரி(32)யுைன 
உ்ரயாடியதிலிருந்து...

அ்ைத்திநதிய மாணவர் பபருமன்றம் பற்றி 
பகாஞசம் பசால்லுஙகல்ளன்?

1936இல், உருவா் அலமபபு அல்த்திந்திய 
மாணவர்  க்பருமன்ைம். விடுதலைக்குப 
ம்பாராடிய ஒமர மாணவர் அலமபபு இதுதான். 
விடுதலைக்கு முன்பு ஏற்பட்ட, வங்ப ்பஞ்்சத்தின் 
ம்பாது,  க்பாதுமக்்ளிடம் இருந்து நிதிக்பறறு, 
மூன்று ஆண்டு்ள் ்சலமத்து (Community Kitchen) 
வங்ாள மக்்ளின் துயரத்தில் ல்ம்ார்த்து 
நின்மை ாம் .  க்ப ாதுக்்ல்வி ,  ம ாணவர் 
உதவித்கதால் (Fellowship),  ் ல்வி உதவித்கதால் 
(Scholarship), இைவ்சப ம்பருந்து  எ் மாணவர், 
்ல்வி ்சம்மந்தப்பட்ட அல்த்து திட்டங்ளிலும் 
எங்ளது ்பங்ளிபபு உள்ளது.

ஒன்றிய அரசு லதசியக கல்விகபகாள்க்யப் 
லபாதுமாை விவாதம் இல்ோமல்  பகாண்டுவநதுள்ளதா?

மமாடி அரசு மாணவர்்ளுக்்ா் ்ல்விக் 
க்ாள்ல்லய, மாணவர் ்சமுதாயத்தின் 
ஒட்டுகமாத்த எதிர்்ாைத்லத உத்மதசித்து   
உருவாக்்வில்லை. அது மாணவர்்மளாடு, 
்ல்லூரி ஆசிரியர்்மளாடு, ் ல்வியாளர்்மளாடு 
விவாதித்து இருக்் மவண்டும். அவர்்ள்தான் 
்ல்விமயாடு ்சம்மந்தமுலடய முதல் ்பஙகுதாரர்்ள். 
மாைா் இவர்்லளப புைக்்ணித்து, ஆர்எஸஎஸ 
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அலமபம்பாடு விவாதித்து இந்தக் க்ாள்ல்லய 
உருவாக்கியுள்ள்ர். இந்தக் க்ாள்ல்யி்ால் ஏலழ 
மாணவர்்ள், ஆதிவாசி்ள், மாறறுத் திை்ாளி்ள், 
க்பண்்ள் ்பைன்க்பைப ம்பாவதில்லை. இது மதசிய 
்ல்விக் க்ாள்ல் அல்ை; இது மதசிய ் ல்வி விைக்்க் 
க்ாள்ல் (National  Exclusion Policy). இந்தக் 
க்ாள்ல்யா்து விடுதலைக்கு முன்பு,  ஆஙகிமைய 
அரசு க்ாண்டு வந்த ்ல்விக்க்ாள்ல்யின், 
இரண்டாவது ந்ல் ம்பாை உள்ளது. வர்த்த் 
நிறுவ்ங்ள் இைா்பம் அலடவலத லமயப்படுத்தி, 
அலவ்ளுக்கு எழுத்தர்்லள உருவாக்கும் முயறசி 
இது. இந்தக் க்ாள்ல் மூன்று C ஐ ஆதாரமா்க் 
க்ாண்டுள்ளது; வகுபபுவாதமயமாக்்ல் (Commu-
nalisation), வணி்மயமாக்்ல் (Commercialisation), 
மத்தியப்படுத்தல் (Centralisation). எ்மவதான் இந்தக் 
்ல்விக் க்ாள்ல்லய எதிர்த்து மாநிை அரசு்ள் 
்சட்ட்சல்ப்ளில் தீர்மா்ம் நிலைமவறை மவண்டும் 
என்று ம்ாருகிமைாம்.

அப்படியாைால் நீஙகள முன்பமாழியும் மாற்றுக கல்விக 
பகாள்க என்ை?

்ல்விலய அல்வருக்கும் வழங் மவண்டும்;  
இைவ்சமா் வழங் மவண்டும்; ் ட்டாயமா் வழங் 
மவண்டும்; அறிவியல்பூர்வமா் ் ல்விலய வழங் 
மவண்டும்.  இன்று (16.5.2022) எங்ள் அலமபபின் 
மதசியக் குழு நலடக்பறைது. இன்னும் ஒரு மாதத்தில் 
‘மக்்ளுக்்ா் ் ல்விக் க்ாள்ல்லய’ (People’s policy 
of Education) உருவாக்குவது எ் தீர்மானித்துள்மளாம். 
நாட்டின் ஒட்டுகமாத்த வளர்சசிலய உறுதிக்சய்யும் 
்ல்விதான் நமக்குத் மதலவ. இதற்ா் கியூ்ப நாட்டு 
்ல்விமுலைலயயும்,  பின்ைாந்தில் இருக்கும் 
்ல்விமுலைலயயும் ஆராய்ந்து வருகிமைாம்.

இந்த அரசு ஆைாவது, ஏழாவது ்படிக்கும்ம்பாமத 
கதாழிற்ல்விலயத் தரமவண்டும் என்கிைது. அது 
்சரியல்ை.  இலணயவழியில் ்ல்விலய க்சால்லிக் 
க்ாடுக்்பம்பாகிமைாம் என்று கூறுகிைார்்ள். அது 
ம்ட்்பதறகு மவண்டுமா்ால் உற்சா்மா் 
இருக்்ைாம். இத்ால் ்ணிணித் கதாழிலில் 
ஈடு்படும் அகமரிக்் நிறுவ்ங்ள் ்பைன்க்பறும். 
்பள்ளி்ளில் நிரந்தர ஆசிரியர்்லள நியமிப்பதில்லை. 
இந்த நிலையில் இலணயக் ் ல்வி தருகிமைாம் என்று 
யாலர ஏமாறறுகிைார்்ள்!

உேகத்தின் எநத ்ாடுகளின் கல்விமு்ற ்ன்றாக 
உள்ளது?

கியூ்பா நாட்டில்  ்ல்வி  அல்வருக்கும் 
இைவ்சமா்க் கிலடக்கிைது. அஙகு மருத்துவமும் 
இைவ்சமா்க்  கிலடக்கிைது. ஆசிரியராவது ம்பாை, 
ஆலைத் கதாழிைாளியாவது ம்பாை மருத்துவராவது, 
கியூ்பாவில் எளிது. க்ாமரா்ா ்ாைத்தி்ல் 
உை்கமஙகும் க்சன்று கியூ்பா மருத்துவர்்ள் 
இைவ்சமா் சிகிசல்ச அளித்த்ர்.  பின்ைாந்தில் 
ஆைாவது வயதில்தான் ்ல்வி வழங்ப்படுகிைது. 
்பாடத்திட்டம் அல்வருக்கும் ஒமர மாதிரியா் 
இருப்பதில்லை. ஆ்ால் நமது புதிய ்ல்விக் 
க்ாள்ல், ஒமர மாதிரியா் ்பாடத்திட்டத்லத 

இந்தியா முழுவதும் உருவாக்் விரும்புகிைது. 
தமிழ்நாட்டில் நீட் மதர்வு தரும் ம் அழுத்தத்தால் 
தறக்ாலை்ள் நடக்கின்ை். இத்தல்ய 
தறக்ாலை்ள் மறை மாநிைங்ளில் இல்லை. இலதப 
புரிந்து க்ாள்ளாமல் ஒமர மாதிரியா் மதர்வு 
முலைலய ஒன்றிய அரசு இந்தியா முழுவதும் 
தி ணி க் கி ை து .  இ ந் த க்  ் ல் வி மு ல ை 
மாணவர்்ளுக்கிலடமய ம்பாட்டிலயமுலைலயத் 
திணிக்கிைது. இலதப ்பயன்்படுத்தி தனியார் 
நிறுவ்ங்ள் ்பயிறசி நிறுவ்ங்லள லவத்து 
்சம்்பாதிக்கின்ை். க்சைவழிக்் முடியாத எளிய 
மக்்ள் ்பாதிக்்ப்படுகிைார்்ள். அத்ால்தான், 
ஒன்றிய அரசு வரவு க்சைவுத் திட்டத்தில் 10 ்சதத்லத 
்ல்விக்்ா் க்சைவழிக்் மவண்டும் என்று  
ம்ாருகிமைாம். இபம்பாது இரண்டு ்சதத்திறகும் 
குலைவா்மவ க்சைவழிக்்ப்படுகிைது. அரசு 
மருத்துவக் ்ல்லூரி்ளில்,  இைவ்சமா்ப  ்படித்த 
மாணவர்்ள் ம்சலவ ம்ப்பான்லமமயாடு 
மக்்ளுக்கு ்பணிபுரிவார்்ள். இைட்்சக்்ணக்கில் 
க்சைவழித்துப ்படித்தவர்்ள் ஒரு ஊசி ம்பாடுவதறகு 
ஐநூறு ரூ்பாய் கிலடக்குமா என்றுதான் ்பார்ப்பார்்ள். 

இநதியாவில் எநத மாநிேத்தில் கல்வி சிறநது 
வி்ளஙகுகிறது?

ம்ரளாவின் ் ல்விமுலை நன்ைா் உள்ளது. அஙகு 
தாலுக்்ாமதாறும் சீர்மிகு ்பள்ளி்லள (Smart School) 
உருவாக்கியுள்ள்ர். ஒவகவாரு ்பள்ளிக்கும் 
இரண்டும்ாடி ரூ்பாய் வலர க்சைவழித்துள்ள்ர். 
ஆம் ஆத்மி தில்லியில் ்பள்ளி்லளச சிைப்பா் 
லவத்துள்ளதா்க்  கூறுகின்ை்ர் .  அஙகு 
்ட்டலமபபு்ளுக்கு   க்சைவழிக்கிைார்்ள். ஆ்ால் 
ஆசிரியர்்ளுக்கு 4000, ரூ்பாய், 5000 ரூ்பாய் எ் 
க்சாற்பக்கூலிலய க்ாடுக்கின்ை்ர். பிைகு எப்படி  
சிைப்பா்க் ் ல்விலயத் தர முடியும்.

மாணவர்களுககாை வி்்ளயாட்டுக பகாள்க எப்படி 
இருககலவண்டும் என்று நி்ைககிறீர்கள?

விலளயாட்டுக் க்ாள்ல் என்்பது ் ல்விமயாடு 
இலணந்ததுதான். 137 ம்ாடி மக்்ள் கதால்யுள்ள 
நம் நாட்டில் ஒலிம்பிக்கில், ் ாமன் கவல்த் நாடு்ளின் 
விலளயாட்டுப ம்பாட்டி்ளில் மி்வும் பின்தஙகி 
இருக்கிமைாம். இந்திய அரசிறகு விலளயாட்டுக் 
க்ாள்ல் என்ை ஒன்மை இல்லை. ்பள்ளி்ளில் 
குழந்லத்ள் ்படிக்கும்ம்பாமத க்சஸ, வி்ாடி வி்ா, 
ஹாக்கி ,  ்ால்்பந்து எ் எல்ைாவிதமா் 
விலளயாட்டு்லளயும் (Soft Games & Physical Games) 
விலளயாடும் வாய்பபு வழங்ப்பட மவண்டும். 
அபம்பாதுதான் ்ாைபம்பாக்கில் மாணவர்்ள் 
தங்ளுக்கு ஆர்வமா் விலளயாட்டு்லள 
மதர்ந்கதடுத்துக் க்ாள்வார்்ள். விலளயாட்டு 
உ்ப்ரணங்ள், ்பயிறசியாளர் எ் அல்த்லதயும் 
அரசு தர மவண்டும். ஒவகவாரு விலளயாட்டிறகும் 
்பயிறசியாளர்்லளத் தர மவண்டும். ஒரு கிராமத்திறகு 
ஐந்து ்பயிறசியாளர்்ளாவது இருக்் மவண்டும். 
பிைகு ்பாருங்ள், நமது நாடும் ம்ாபல்ப்லள 
அள்ளும். நீச்சலுக்கு க்சல்ை மவண்டுமா்ால், 
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வேதை அளிபெதை உரிதமயாகக்  
வகாருகிவ�ாம். மகாதமா காந்தி வைசிய ஊரக 
வேதைோய்பபுத திட்டததைப வொை,  ெகதசிங் 
வைசிய வேதை உறுதியளிபபுச் சட்டம் (BNEGEA) 

பகாண்டுேர வேண்டும்.

ஐயாயிரம் ரூ்பாய் க்சலுத்தி்ால்தான்  ்பயிறசி 
எடுக்் முடியும் என்ை நிலையில், ்சாதாரண மக்்ள் 
நீச்சல் ்றறுக் க்ாள்ள முடியுமா ? இரண்டு 
ஆண்டு்ளுக்கு முன்பு, ்பளுதூக்கும் ம்பாட்டியில் 
ஒலிம்பிக்கில் தங்ப ்பதக்்ம் க்பறை மீரா ்பாய் 
ஜானுவிறகு, அவரது அப்பா ் ாரணமா் இருந்தார். 
ஒலிம்பிக்கில் இந்தியா ்சார்்பா் ஹாக்கி விலளயாடிய 
ஒரு சிறுமிக்கு ்சரியா் உணவில்லை. அவருலடய 
அப்பா தில்லியில் ஒரு தி்க்கூலி கதாழிைாளி. 
அ ல த யு ம்  எ தி ர் க் ா ண் டு த ா ன்  அ வ ர் 
விலளயாடி்ார்.

தகவல் பதாடர்பு, லபாககுவரத்து, பதாழில் நுட்பம் 
வ்ளர்நதுள்ள சூழலில் பவளி்ாட்டில் இருநது கல்வி 
நிறுவைஙகள இநதியா வநதால்தான் என்ை! அ்த ஏன் 
எதிர்கக லவண்டும்?

நிதி மூைத்ம்தான் இந்த உைல்மய 
ஆட்டிப்பலடத்துக் க்ாண்டிருக்கிைது. ் ார் வாங், 
வீடு வாங் மக்்ளுக்கு ் டன் க்ாடுத்தாகிவிட்டது. 
இபம்பாது கவளிநாட்டுக் ்ல்லூரி்ளில் ்படிக்் 
வாய்பபிருப்பதா் ஆல்சலயக் ்ாட்டி, ்டல்த் 
தரப ்பார்க்கிைார்்ள்.

க்ாமரா்ாவின் ம்பாது  அகமரிக்்ா, மு்க் 
்வ்சம் ,  கவண்டிமைடர் ,  மருந்து்ளுக்கு 
க்சைவழித்தலத விட அதி்மா்  ்சவபக்பட்டி்ளுக்கு  
(death bag) ைா்பம் வருகமன்று க்சைவழித்தது. இந்த  
அகமரிக்்ாவிலிருந்தா ்பல்்லைக்்ழ்ங்லள  
வரவலழபபீர்்ள். அவர்்ள் கிராமங்ளில்  
நிறுவ்ங்லள ஆரம்பிக்்ட்டுமம. அப்படி 
க்சய்வார்்ளா ! மாட்டார்்ள். அவர்்ளுக்கு 
இைா்பம்தான் குறிக்ம்ாள்.  உண்லமயிமைமய 
கவளிநாட்டு நிறுவ்ங்ள் மதலவகயன்ைால்,கியூ்பா, 
க்பரு, கவனிசூைா ம்பான்ை நாடு்ளில் இருந்து ் ல்வி 
நிறுவ்ங்லள வரவலழக்்ைாமம. ம்சாவியத் 
யூனியனில் நமது ்பல்ைாயிரக்்ணக்்ா் 
மாணவர்்ள் மருத்துவம் ்படித்தார்்மள. ரஷய 
நாட்டுப ்பல்்லைக்்ழ்ங்லள வர்வலழக்்ைாமம 
! உண்லமயில் இவர்்ளுக்கு மவண்டியது வணி்ப 
்பரிமாறைமம !   

ம ா நி ை த் தி ன்  த ன் லம க் ம் ற ்ப , 
மவலைவாய்பபிறம்ற்ப,  ் ல்வித்திட்டத்லத அந்தந்த 
மாநிை அரசு்மள முடிவுக்சய்து க்ாள்ளட்டும். 
அ த ் ா ல் த ா ன்  ் ல் வி ல ய  மீ ண் டு ம் 
மாநிைப்பட்டியலுக்கு க்ாண்டு வர மவண்டும் 

என்று ம்ாருகிமைாம். இதல் வலியுறுத்தித்தான் 
ம்ரள உயர் ்ல்வி அலமச்சர் ஆர்.பிந்து, 
ம்ாராஷடிராவின் மதசியவாத ் ட்சிலயச ்சார்ந்த, 
வீட்டுவ்சதித்துலை அலமச்சர் ஜிமதந்திர வாட், 
தமிழ்நாட்டின் அலமச்சர்்ள் க்பான்முடி, அன்பில் 
மம்ஷ ஆகிமயார் எங்ள் மாநாட்டில் மநறறு 
ம்பசி்ர். ஒன்றிய அரசு உயர்்ல்வி ம்சர்ல்க்கு, 
நடத்தும் நீட், கியூட் மதர்வு்லள இரத்து க்சய்ய 
மவண்டும் எ் தீர்மா்ம் நிலைமவறறியுள்மளாம். 
இதற்ா் க்பாதுக்்ருத்லத உருவாக்், இயக்்ம் 
நடத்துமவாம்.

இ்்ளஞர் பகாள்க எப்படி இருகக லவண்டும்?

்ல்வி தருவமதாடு ஓர் அரசின் மவலை 
முடிவதில்லை. ்படித்த ்படிபபிறகு மவலை தர 
மவண்டும். உதாரணத்திறகு ்பஞ்்சால்பமய எடுத்துக் 
க்ாள்மவாம். 17 வயது முதல் 25 வயது வலரயுள்ள 
இலளஞர்்ள் க்பருமளவில் ்்டாவிறகுச 
க்சல்கிைார்்ள்; ஆஸதிமரலியா, இஙகிைாந்து 
ம்பான்ை ந ாடு்ளுக்கும் க்சல்கிைார்்ள் . 
மவலையின்லம அவர்்லளத் துரத்துகிைது. 
ஒவகவாரு மாணவனும் கிட்டத்தட்ட 30 இைட்்ச 
ரூ்பாய் க்சைவழித்துச க்சல்கின்ை்ர். அப்படியா்ால் 
்பஞ்்சாப  மாநிைத்தின் க்பாருளாதாரம் என்்வாகும்! 
அத்ால்தான் மவலை அளிப்பலத உரிலமயா்க்  
ம்ாருகிமைாம். ம்ாத்மா ்ாந்தி மதசிய ஊர் 
மவலைவாய்பபுத் திட்டத்லதப ம்பாை,  ்ப்த்சிங 
மதசிய மவலை உறுதியளிபபுச ்சட்டம் (BNEGEA) 
க்ாண்டுவர மவண்டும் என்று ம்ாருகிமைாம்.18 
வந்தலடந்த இலளஞர்்ளுக்கு மவலை தர மவண்டும் 
அல்ைது உரிய நிவாரணம் தர மவண்டும்.  விவ்சாயி்ள் 
ம்பாராட்டத்தின் ம்பாது, கடல்லி எல்லை்லள 
்பாது்ாக் ,் ஓராண்டு முழுவதும்  ம்ாடிக்்ணக்்ா் 
ரூ்பாய்்லள ஒன்றிய அரசு க்சைவழித்தது. அப்படி 
இருந்தும் விவ்சாயி்மள ம்பாராட்டத்தில் 
கவறறிக்பறை்ர். மமாடி அரசு கதாழிைாளர் 
்சட்டங்லள முதைாளி்ளுக்கு ஆதரவா்த் 
திருத்தியுள்ளது. விவ்சாயி்ள், கதாழிைாளர்்ள், 
மாணவர்்ள் எ் ்பாதிக்்ப்பட்ட மக்்ள் இந்த 
அரல்ச எதிர்த்து மூர்க்்மா்ப ம்பாராடுவார்்ள்.
ம்பாகிைம்பாக்ல்ப ்பார்த்தால்,  2024 வலரகூட  
இந்த அரசு நீடிக்குமா என்்பமத ்சந்மத்மா்த்தான் 
இருக்கிைது.
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‘்ாக்கைச் சிறகினிப்ல ‘ பம மாை  (2022) இைழில், 
பெராசிரியர ஆ.சிவசுபபிரமணியன் அவரகைள், ‘ெண்ொட்டு 
மண்ணில் கைாலூன்றிய ைத்துவவாதி’ எனும் ை்்லபபில் 
எழுதியுள்ள வைாைர கைட்டு்ர கைருத்துச் சுரஙகைம்!

மாரகசீயம் எனும் ்சமூகை அறிவிய்்ல, உரு 
பொட்டுகவகைாண்டு ஒபபிககும் கைணககு வாத்தியார பொ்ல 
(கைணககு வாத்தியார ஒரு மு்ற உருபபொட்ை்ை 
எபபொதும், எல்்லா சூழ்நி்்லகைளிலும் வ்சான்ன்ைபயைான் 
வ்சால்லிக வகைாண்டிருபொர) இல்்லாமல், அல்்லாமல், 
ெ்ைபொககை ரீதியில் மாரகசீய அறிவிய்்ல பெசும் எழுதும் 
மாரகசீயர பெராசிரியர ந.முத்துபமாகைன். அவரு்ைய 
கைருத்்ைபய முடி்நை முடிவாகை ஏற்கை பவண்டும் என்று 
அவர வ்சால்வதும் இல்்்ல. மனனம் வ்சய்ை மாரகசீய 
வ்சாற்வறாை்ர ஒருவர வ்சால்லும் பொது,மாற்றுக 
கைருத்துககைள் ஏதும் எழாது. அைற்கைான வாய்பபு இல்்்ல.

ஆனால், நாடு வர்லாறு ொரம்ெரியம் ெண்ொடு -மைம் 
வமாழி ்சாதி இன்ன பிற பவறுொடுகைள் இருபெ்ைக 
கைணககில் வகைாண்டு, ‘யைாரத்ைம்’ என்னவவன்று ொரத்து, 
ெ ் ை ப ெ ா க கை  ரீ தி யி ல்  ய ா ர  ம ா ர க சீ ய ம் 
பெசினாலும்,எழுதினாலும்-இதில் பி்ழகைள் பநரும் 
வாய்பபுகைள் உண்டு- மாற்றுககைருத்துமட்டுமல்்ல , 
எதிரபபும் கூை எழும். இது இயற்்கைைான். ‘புதுச் வ்சருபபு 
கைடிககும்’ என்ொர வஜ.பகை! ெ்ழய -ெழகிய ைைத்தில் 
ெயணிபெபை சுகைம். சு்லெமும் கூை. “இ்நதியப ெண்ொடு, 
ைமிழ்ப ெண்ொடு ஆகிய்வ குறித்து ஆழஙகைால் ெைாமல் 
நாம் வவற்றிகைரமான மாரகசியரகைள் ஆகை முடியாது”! 
என்ெவர பெராசிரியர ந.முத்து பமாகைன். எனபவ, 
வாய்பொட்டு மாரகசீயரகைள் அல்்லது ் வதீகை மாரகசீயரகைள் 
அல்்லது அடிபெ்ை வாை மாரகசீயரகைள் எதிரபபுககும் 
ெழிபபுககும் ஆளாகிறார!இது இபெடித்ைான் இருககும்.
பவறுமாதிரி இருககை முடியாது. ைத்துவம், பகைாட்ொடு 
வைாைரொன பெராசிரியர முத்து பமாகைன் அவரகைளின் 
சி்நை்னகை்ள பெராசிரியர ஆ.சிவசுபபிரமணியன்( 
வைாைர கைட்டு்ரயில்) ஆய்கிறார. ஆய்வாளர ‘ஆசி’ 
அவரகைளின் கைட்டு்ரத் வைாை்ர கைருத்தூன்றி வாசித்ைால், 
நமது கைண்கைள் திறககும்! மாரகசியம் ெற்றிய நமது புரிைல் 
ஆழமும் விரிவும் வகைாள்ளும்! வாசியுஙகைள் ‘கைாக்கைச் 
சிறகினிப்ல’!

- வீர. சவள்ளிஙகிரி, ம்ாடவ.

சதாழில் நுட்ெ வளரச்சி கைாரணமாகை , சினிமா ெ்ல்ர 
சு்லெமாகை அ்ையும் இன்்றய சூழலில் , சிஙகைள சினிமா 
உயிரபபுைன் இரு்நதிரு்நைால் , ெ்ல உ்லகைத்தி்ரபெைஙகை்ள 
சிஙகைளம் ை்நதிருககைமுடியும். அ்ை சிஙகைள பெரினவாைம் 
ைடுத்து விட்ைபை என்ற பவை்ன, என். ்சரவணன் 
அவரகைளின் கைட்டு்ர்யப ெடித்ைபொது ஏற்ெட்ைது. 
சிஙகைள வவறியரகைளால் நமககு ஏற்ெடும் பவை்ன்ய 
அபை வீரியத்பைாடு சிஙகைளத்தினரும் அனுெவிககிறாரகைள் 
என்ெ்ைச் வ்சான்னதில் கைட்டு்ரயின் வீரியமும் 
அைரத்தியும் ெ்ல மைஙகு கூடி விட்ைது

சிஙகைளவரகைள் அ்னவரும் ைமிழரகைளுககு 
எதிரானவரகைள் அல்்லர. சி்ல அரசியல்வாதிகைள் ைமிழரகை்ள 
எதிரிகைளாகைச் சித்ைரித்து சி்ல்ரத் தூண்டி விட்ைைன் 
வி்ளவாகை ைமிழரகைளுககும் பெரிழபபு. சிஙகைள மககைளின் 
கை்்லப வொககிஷஙகைளும் அவரகைள் அ்ை்நதிருககை 
பவண்டிய உச்்சஙகைளும் கைளவு பொய்விட்ைன. இ்நை 
நி்்ல்ய எண்ணி சிஙகைளக கை்்லஞரகைள் கைண்ணீர 

சி்நதுவது புரி்நது வகைாள்ளககூடியபை. இ்நைப பெரினவாைம் 
இல்்்ல என்றால் ைமிழரகைள் எத்ை்ன எத்ை்ன 
கை்்லபெ்ைபபுகை்ளப வொககிஷஙகை்ள உருவாககி 
இ்லங்கைககுப வெரு்ம ப்சரத்திருபொரகைள் , ைமிழனின் 
கை்்ல உணரவும் சிஙகைளக கை்்லஞரகைளில் ெஙகைளிபபு 
கை்ல்நை அ்நை சினிமாககைள் உ்லகை சினிமா வரி்்சயில் 
எவவளவு சிகைரஙகை்ளத் வைாட்டிருககும். அ்னத்தும் 
வீணாகி விட்ைபை என்ற ஆைஙகைத்்ை ைவிரககை 
முடியவில்்்ல.

சிஙகைள வவறியரகைளால் ஏற்ெட்ை இபபெரழி்வ 
சிஙகைள நூல்கைள் ெதிவு வ்சய்துள்ளன , ைமிழ் பம்ைகைளுககைாகை 
சிஙகைள இையஙகைள் கைண்ணீர வடித்ைன , ைமிழரளுககுஉைவின 
பொன்றவ்சய்திகைள் மைஙகைளும், வமாழிகைளும் 
மனிை்னபபிரிககை்லாம், அறிவும் கை்்லயும் அவ்ன 
இ்ணககிறது என்ெ்ைப புரிய ்வத்ைது . 
இ்நைபபுரிைப்லாடு ெடிககும்பொது மு. இராமனாைனின் 
ஒபர நாடு,ெ்ல பநரம் கைட்டு்ர புதிய வொரு்ளத் ை்நைது. 
இ்நதியா முழுதும் ஒபர பநரம் என்ெதில் ைமிழ் நாட்டில் 
இருககும் நமககு வெரிய பிரச்்ச்னகைள் இல்்்ல. 
அைற்கைாகை நாம் வாளாவிருககை்லாகைாது. அ்சாம், பமகைா்லயா, 
மணிபபூர, மிபஜாரம், நாகைா்லா்நது, திரிபுரா, அருணாச்்சல் 
மாநி்லஙகைளின் தீரககைகபகைாடு வி்லகி இருபெைால், ஒபர 
பநரம் என்ற சித்ைா்நைம் அவரகைளுககுத் துன்புறுத்ை்லாகை 
இருககிறது. அது யாருகபகைா நிகைழும் துன்ெம் என 
நி்னககைாமல் திரிபுரா குழ்ந்ையின் கைல்வி இைனால் 
ொதிககைபெடுகிறது என அவரகைளுககைாகை ஒரு ைமிழ் இையம் 
துடிபெதும் அ்ை, ஒரு ைமிழ்இைழ் ெதிவுவ்சய்வதும் 
எழுத்து, கைல்வி, கை்்ல ஆகிய்வபய மனிை்ன 
இ்ணககும் ைஙகைச்்சஙகிலி எனப புரிய ் வககிறது.

-பிசட்சக்்ாரன், ச்சன்டன.
www.pichaikaaran.com எழுததாளர் / வட்லபபதிவர்

்ாக்கை பம 2022 கைண்பைன். ‘இராமசுபபிரமணியன் 
வகைாள்ளிககைண் ைமிழில் புதுமுயற்சி. இனி இது ெரவ்லாகை 
நம் ைமிழகைம் ைழுவிய ஆய்வாகை மாறபவண்டும். திற்ெரபபு 
அருவியின் பின்னால் உள்ள கு்கைெற்றிய ைகைவல்கைள் 
புதுககை்ைபொல் உள்ளம் கைவர்நைது. ைமிழரகைள் 
கைட்டிவயழுபபிய இ்லங்கை சினிமாக கைட்டு்ர இரண்டு 
மாைமும் ெடித்பைன். கைண்கைள் என்்னயறியாமல் 
கைண்ணீ்ரச் வ்சாரி்நைன. வாழவ்வத்ைவரகை்ளபய 
வீழ்த்திய வகைாடு்மயிலும் வகைாடு்ம. அவற்றுள் ெ்ல 
தீககி்ரயானது வநஞ்்்சச் சுட்வைரிககிறது. 

-சபான். முதடதயன், திருவிடைமருதூர்

மம மாைக கைாக்கையின் ை்்லயஙகைம் சுருககைமான 
அற்புைமான ொர்வ. நன்றி பைாழரகைபள!

-பசீர் ம்சகு தாவூத, இ்லஙட்யின் முன்னாள் அடமச்சர்

்ாக்கை பம இைழில் ை்்லயஙகைப ெககைத்தில் 
இைம்வெற்றுள்ள முள்பவலிப ெைத்தில் நிற்ெவள் ஆரணி. 
எனது ைம்பியின் மகைள். ்சாபொட்டுககு நின்றாளாம். எனது 
ைங்கையின் மைல் மூ்லம் இ்ை அறி்நபைன்.

- முகி்லன், பிரான்சு 
்ாக்ட் ஆசிரியர் குழுத மதாழர்
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இந்திய ஒன்றியத்தில் 1991்ளுக்குபபிை்ா் 
்ாைத்தில் ஆட்சியிலிருந்த மறறும் ஆட்சியிலிருக்கின்ை 
அரசியல் ்ட்சி்ள் யாவுமம ்சந்லதலய 
அடிப்பலடயா்க்க்ாண்ட உற்பத்தி முலைலய 
ஏறறுக்க்ாண்டுதான் ஆட்சி க்சலுத்திவருகின்ை். 
இதில், இதறகுமுன்்ர் ஆட்சியிலிருந்த ் ட்சியா்து, 
ம க் ்ள்  ந ை த் திட்டங ்ளுடன்  ம ்ச ர் ந் து 
்சந்லதமயத்தில் ்படிப்படியா் அமல்்படுத்திவந்தது. 
தறம்பாது ஆட்சியிலிருக்கும் ் ட்சியா்து, வைது்சாரி 
அலடயாள அரசியலுடன் ம்சர்ந்து ்சந்லதமயத்தில் 
தீவிரமா் அமல்்படுத்தி வருகின்ைது. இஙகு 
குறிபபிட்டுசக்சால்ை மவண்டியது என்்கவன்ைால் 
மதர்தகைன்று வரும்ம்பாது வைது்சாரி அலடயாள 
அரசியல் கராம்்பத் தூக்்ைா் இருக்கும். மறை 
மநரங்ளில் ்சந்லதமயத்தில் தீவிரமா் 
அமல்்படுத்தும். ஆ்ால், இரு ்ட்சி்ளுமம 
்ச ந்லதமயத்தில் வளர்த்கதடுப்பதிலும் , 
அதறம்றை்படி சுறறுசசூழலை மாசு்படுத்துவதிலும் 
எந்தவல்யிலும் குலைச்சலின்றிமய கதாடர்ந்து 
க்சயல்்பட்டு வந்திருப்பதல்ப ்பார்க்்முடியும். 
இதறகு ஊட்ங்மள ்சாட்சி !

 ்சந்லத உைகிறகு பிை்ா் இச்சமயத்தில், க்சய்தி 
மறறும் கதாலைக்்ாட்சி ஊட்ங்லளக் 
குறித்தமட்டில், இரண்டு விடயங்ளில் மாறைம் 
ஏற்பட்டிருப்பலதக் ்வனித்திருக்்முடியும். ஒன்று, 
இவவிரண்டுமம தம்மளவில் க்சய்திகயனும் 
்பண்டத்தில் விற்பதறம்றை  இடமா் 
மாறியிருக்கிைது. அடுத்து, இவறறிலிருந்து கவளிவரும் 
க்சய்தி்ளில் க்பரும்்பாைா்லவ தனிமனிதனின் 
விருப்பத்தில் நிலைமவறறும் வல்யில் 
அலமந்திருப்பது இதன் சிைப்பம்்சம். உதாரணத்திறகுச 
க்சால்ைமவண்டுகமன்ைால், விலளயாட்டு, சினிமா, 
ஆன்மீ்ம், அரசியல், வணி்ம் உள்ளிட்டக்சய்தி்ள் 
யாவுமம, நிறுவ்ங்ள் மறறும் தனிமனித 
்ச ா ் ்ச ங ் ல ள  உ ய ர் த் தி ப பி டி ப ்ப ல த 
மூச்சா்க்க்ாண்டு க்சயல்்பட்டு வருவதில்ப 
்ப ா ர் க் ் மு டி யு ம் .  ஊ ட ் ங ் ளி லி ரு ந் து , 
இலவயாவறறில்யும் உள்வாஙகும் ஒவகவாரு 
தனிமனிதனும் கூட, தன்்ளவில் விற்பல்க்குரிய 
்பண்டமா்  ம ா ற ைமலடந்திருப்பலதயும் 
மறுப்பதறகில்லை. மமறகுறிபபிட்ட யாவுமம 
வணி்ப்பண்டமயமாகிவிட்ட சூழலில், ம்பாட்டி 

என்்பதும் அல்த்து மட்டத்திலும் தவிர்க்் 
முடியாததாகியுள்ளது. ம்பாட்டி அதி்ரிக்் 
அதி்ரிக்் அலடயாளம் என்்பதும் மமகைழுகிைது.

இன்லைய உைகில், ஒரு நிறுவ்த்தின் கவறறி 
என்்பது, ஒவகவாரு தனிமனிதனின் நு்ர்வில் 
அடஙகியுள்ளது. அமத்சமயம் ,  எந்த ஒரு 
தனிமனிதனின் க்சயலுக்கும் அந்நிறுவ்ங்ள் 
எந்தவிதத்திலும் க்பாறுபம்பறறுக்க்ாள்வதில்லை. 
அ ம த ம ்ப ா ை ,  ்ச மூ ் த் தி ல்  ஏ ற ்ப டு ம் 
பி ன் வி ல ள வு ் ல ள ப ்ப ற றி யு ம் 
்வலைக்ாள்வதில்லை. ஒரு தனிந்பர் அல்ைது ஒரு 
நிறுவ்த்தின் கவறறியில், ைா்பத்மதாடமவ 
க்பாருத்திப்பார்க்்  மட்டுமம இன்லைய 
தனிமனிதனின் மூலள ்பழக்்ப்படுத்தப்பட்டிருக்கி
ன்ைது. ஒரு உற்பத்தி நிறுவ்ம் எவவளவு 
ைா்பமீட்டுகிைது என்று ்பார்க்் விரும்புகிை மக்்ள், 
இத்ால் சுறறுசசூழலுக்கு ஏற்பட்டுள்ள 
்பாத்ங்லளப்பறறிமயா அதன் கதாடர் 
விலளவு்லளப ்பறறிமயா ் வலைக்ாள்வதில்லை. 
உற்பத்தி நிறுவ்ங்ளும் அதறம்றைாறம்பாை, 
கதாழில் துவஙகி்ால் மவலைவாய்பபு கிலடக்கும் 
என்றும், நாடு வல்ைர்சாகிவிடும் எ்வும் 
ஆல்சவார்த்லதலய க்சால்லிச க்சால்லிமய 
மக்்லள மலடமாறறி லவத்திருக்கின்ை்ர்.

இப்படியா ,் மக்்ளின் நைல் முன்லவத்தல்ைாது, 
ைா்பத்லத முன்லவக்கின்ை உற்பத்தி முலையா்து, 
ஒரு்பக்்ம் வளர்ந்துவரும் நாட்டில் வாழும் 
ஏலழமக்்ளின் உலழபல்பயும், க்சல்வத்லதயும், 
மூைவளங்லளயும் க்ாள்லளயடிப்பலவயா் 
இருந்து வருவலதக்்ாணமுடியும். இன்க்ாரு்பக்்ம், 
உற்பத்தியி்ாலும், க்பட்மராலிய எரிக்பாருட்்லள 
அதி்ளவு ்பயன்்படுத்துவதி்ாலும், மண் - ் ாறறு- 
தண்ணீலர மாசு்படுத்தி, உணவுக்்ா்வும், 
த ண் ணீ ரு க் ் ா ் வு ம்  ம க் ் ல ள 
அலையவிட்டிருப்பதுதான் இன்லைய யதார்த்தமா் 
இருக்கின்ைது.

2000-2019 க்கு இலடப்பட்டக்்ாைத்தில், 
உை்முழுக்் வைட்சியா்து, இதறகுமுன்பு 
இருந்தலதக்்ாட்டிலும் 29 ்சதவீதம் அதி்ரித்துள்ளதா் 
ஐ.நா புள்ளிவி்பரங்ள் கூறுகின்ை். வைட்சியி்ால் 
கிட்டத்தட்ட 129 நாடு்ள் ்பாதிக்்ப்பட்டு, இதன் 
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விலளவால், 124 பில்லியன் டாைர் அளவுக்கு 
உற்பத்தியிழபபு ஏற்பட்டிருக்கின்ைது. முழுக்்முழுக்் 
வாழ்வாதாரத்திற்ா் நம்பியிருந்த 104 ம்ாடி மக்்ள், 
குறிப்பா் ஆஸதிமரலியா, அபபிரிக்்ா, இன்்பிை 
ம த ்ச த் து  ம க் ் ள்  த ற ம்ப ா து  உ ண வு ப 
்பறைாக்குலையி்ால் அவதியுறறுள்ள்ர்.

க்பாதுவா், ்பருவநிலை மாறைத்தின் ் ாரணமா் 
புவிகவப்பமலடவது அதி்ரித்து, மலழபக்பாழிவறறு 
ம ்ப ா கு ம் ம்ப ா து ,  வ ைட்சி  ஏ ற ்ப டு கி ைது . 
இதன்விலளவா்,, தண்ணீர் ்பறைாக்குலை ஏற்பட்டு 
உணவுப்பறைாக்குலைக்கு வழிமயற்படுத்தி விடுகிைது.

்டந்த ஏபரல் மாதம் “ உை் வானிலை ஆராய்சசி 
அலமப்பா்து “ கவளியிட்டுள்ள அறிவிபபின்்படி, 
அடுத்த  ஐந்த ாண்டு்ளில் குை ந்த்பட்்சம் 
ஒ ரு வ ரு ட த் தி ற கு ,  ஆ ண் டு  ்ச ர ா ்ச ரி 
புவிகவப்பநிலையா்து தற்ாலி்மா் 1.5 டிகிரி 
க்சல்சியஸ வலர உயருவதறகு 50 : 50 வாய்பபிருக்கிைது 
எ்வும், இதல் ்சரிக்சய்ய, புவிகவப்பமலடதலை 
கதாழில்துலை ் ாைத்திறகு முந்லதய நிலை்லளவிட 
1.5 டிகிரி க்சல்சியா்க் ் ட்டுப்படுத்துதான் என்கிைது. 
இதன்்படி கவப்பநிலை உயருவதால், என்க்ன்் 
மாறைங்ள் நி்ழும் எனும்ம்பாது, முதலில் ் டலினுள் 
இருக்கும் ்பவளப்பாலை்ள் அழிந்துவிடும். அடுத்து, 
நிைப்பகுதியில் வாழும் ்பல்லுயிரி்ங்ள் அழிவது 
மட்டுமின்றி, ்ாடு்ள் எரிந்து அழிந்தும்பாய் 
்பாலைவ்ம் ம்பாைாகிவிடைாம்.

புவிமண்டைத்தில், கவப்பநிலை உயர்ந்து 
வருகிைகதன்்பதல், கதற்ாசிய நாடு்ளிலும் 
உணரமுடிவதா் விஞ்ஞானி்ளும், ஆய்வாளர்்ளும் 
சுட்டிக்்ாட்டுகின்ை்ர். இதறகு ஆதாரமா், ் டந்த 
மார்ச மாதத்தில், ஆர்க்டிக்கில் 30 டிகிரி, 
அண்டார்டிக்கில் 40 டிகிரி க்சல்ஸியஸ கவப்பம் 
்பதிவாகியிருக்கின்ைது. அதுமட்டுமல்ைாது, ஏபரல் 
மாதத்தில், 122 வருடங்ளில் இல்ைாத அளவுக்கு 
இந்தியாவின் வடக்குப ்பகுதி்ளில் கவப்பநிலை 
உயர்ந்து அ்ல்்ாறறு வீசியலதயும், அமதம்பாை, 
்பாகிஸதானில் “நவாபஷா” என்னும் ்பகுதியில் 122.1 
்ப ா ர ன் ஹீ ட் அ ள வு  க வ ப ்ப நி ல ை 
்பதிவாகியிருந்தலதயும் மமறம்ாள் ் ாட்டுகின்ை்ர். 
இக்கூறறில் மமலும் உறுதிக்சய்யும் விதமா் 
15/16.5.2022 மததி்ளில் கடல்லியில் கிட்டத்தட்ட 50 
்சத க்சன்டிகிமரட் கவப்பநிலை ்பதிவாகியுள்ளது 
குறிபபிடத்தக்்து.

இந்தியாலவத்தவிர்த்த ,  பிைந ாடு்ளில் 
ஏற்பட்டுள்ள ்ாைநிலை மாறைங்லளப்பறறி 
கூறும்ம்பாது, அகமரிக்்ாவின் மமறகுப்பகுதியில் 
்டந்த 20 வருடங்ளா்மவ வைட்சி இருந்து 
வருகிைது. புவிகவப்பமலடதலை ்சரியா்க் ் ணித்து, 
அ த ற ம் ற ை வ ா று  ந ட வ டி க் ல் ் ல ள 
மமறக்ாள்ளாததின் ்ாரணமா், ஐமராபபிய 
நாடு்ள் ்பைவறறில் ் ாடு்ள் அழிவு ம்பாதாகதன்று, 
விலளச்சல் குலைந்து, உணவு உற்பத்தி ்பாதிபபு 
ஏற்பட்டுள்ளது. கிழக்்ாசியாவிலுள்ள ் ம்ம்பாடியா, 
ைாமவாஸ மறறும் கதறகு சீ்ாப்பகுதியிலும் இமத 
வைட்சி நிலைதான். ஆபபிரிக்்ாவிலுள்ள 
ம்சாமாலியா ,  க்ன்யா ,  சூடான் மறறும் 
அதல்சசுறறியுள்ள பிை நாடு்ளிலும் வைட்சியின் 

்பாதிபபு அதி்ரித்திருக்கின்ைது. ்ாைநிலை 
மாறைத்தின் ்ாரணமா் ்டந்த 2020இல் மட்டும் 
மூன்று ம்ாடி மக்்ள் இடம் க்பயர்ந்திருக்கிை்ர் 
எனும் புள்ளிவிவரத் த்வலிருந்து அதன் தீவிரத்தில் 
உணர்ந்துக்ாள்ளமுடியும்.

்டந்த இரு்பது வருடங்ளில், நீர்மதக்்ங்ள் ; 
மண்ணின் ஈரப்பதம் ; ்பனிபக்பாழிவு ; ்பனிக்்ட்டி 
ஆகிய் வருடத்திறகு ஒரு க்சன்டிமீட்டர் வீதம் 
குலைந்து வருவதா் விஞ்ஞானி்ள் கூறுகின்ை்ர். 
2 0 1 8  ஆ ம்  ஆ ண் டி ல்  எ டு க் ் ப ்ப ட் ட 
்ணக்க்டுபபின்்படி, உை்ளவில் 203 ம்ாடிமக்்ள் 
தண்ணீர் வ்சதியறறும், ம்பாதிய தண்ணீர் 
வ்சதியின்லமயாலும் வாடிவருகின்ை்ர் . 
க தன்அகமரி க் ்  ந ா டு ்ளில்  ஒன்ை ா் 
அ ர் கஜ ண் டி ் ா வி ல் ,  ந தி ் ள் 
வைண்டும்பாய்விட்டிருக்கின்ைது. அந்நாட்டின் 
தலைந்ர் ்சாண்டியாம்ாவில் தண்ணீர் மரஷனில் 
வழங்ப்படுகிைது. அகமரிக்்ாவின் கதன் 
மமறகுப்பகுதியிலுள்ள ஏழு மாநிைங்ளில் மரஷனில் 
தண்ணீர் வழங்ப்பட்டு வருகிைது. இதம்ாடு 
மட்டுமல்ைாது, அப்பகுதியிலுள்ள மி்பக்பரிய ஏரி 
ஒன்றும் வைண்டுக்ாண்மட வருவதிலிருந்து 
ம்பரழிலவத்தரக்கூடிய வைட்சியின் தீவிரத்தில் 
அறிந்துக்ாள்ளமுடியும்.

ஒட்டுகமாத்த பூமியின் அளவில், 79 ்சதவீதம் 
மட்டுமம மனிதசக்சயல்்பாட்டிறகுள் இருக்கின்ை். 
அதிலும் ்பார்க்், 40 ்சதவீத நிைப்பகுதி தரம் 
தாழ்ந்ததாகியிருக்கின்ைது. இப்படியா் சூழா்து, 
மக்்ளிலடமய ்டும் ்சமத்துவமின்லமலய 
மநாக்கித்தள்ளுவதறகு வழிவகுத்திருக்கிைது. 
நிலைலம இப்படியிருக்கும்ம்பாது, கமாத்தமுள்ள 
விவ்சாய நிைப்பகுதியும், ஒரு ்சதவீத தனியார் 
வி வ ்ச ா ய  உ ற ்ப த் தி  நி று வ ் ங ் ளி ன் 
ல்வ்சமாகிவிட்டது. இதிலிருந்து எதிர்்ாைத்தில் 
எழ்லம மிகுந்த மக்்ளின் உணவுத்மதலவ்லள 
தீர்க்கும் வல்ைலம யார் ல்யிலிருக்்பம்பாகிைது 
என்்பது க்சால்ைாமமைமய விளஙகும்.

உைக்ஙகிலுமுள்ள ஏலழமக்்மளா, ஒருபுைம் 
்ார்ப்பமரட் நிறுவ்ங்ளின் இன்்ல்்லளயும் 
இன்க்ாரு்பக்்ம் இயறல்பம்பரிடர்்ளி்ால் 
ஏற்படும் வைட்சி ; இயறல்பம்பரிடர் ; கவப்பநிலை 
அதி்ரிபபு ; தண்ணீர் ்பறைாக்குலையின். துயரங்லள 
அனு்பவித்து வருவதுதான் உண்லமநிலை. நிலைலம 
இப்படியிருக்கும்ம்பாது, ஊட்ங்ளா்ாலும் ்சரி, 
்சர்வமத்ச நாணய நிதியமா்ாலும் ்சரி , 
உை்ளவிலுள்ள க்பரும் ்பணக்்ாரர்்ளின் நைல் 
்ாக்்மவண்டி, மீதமுள்ள மக்்லள ்ாவு வாங் 
எந்தசசுழலிலும் தயஙகுவதில்லை என்்பதல் 
மக்்ள் உணர்ந்து, க்சயைாறறும்ம்பாமத மண்லணயும் 
ம க் ்லளயு ம்  ் ா க் ்  இ யலும் .  என்் 
க்சய்யபம்பாகிமைாம் ?

இககைட்டு்ர்ய எழுை உைவியது :

Droughts up to 29% in a generation and world at crossroads .- 
article by counter currents collective dated 12.5.2022 (counter cur-
rents)

World drought get worse cites ration – article by Robert hunzikea 
dated 9/5/20200 (counter punch)



கா
க்
கச்
 சி
றகி
னி
லே
 

ஜூ
ன் 

20
22

60

ராணுவத்்ைத் ைவிர பவறு எ்நை ஒரு வைாழிலும் 
- வைாழில் நிமித்ைமாகை - அ்நை வைாழில் புரிெவரகைளின் 
உயி்ரப ெலியாகைக பகைட்ெதில்்்ல; இ்லங்கையில் இ்நை 
வ்கையில் ெத்திரி்கைத் வைாழிலும் இருககிறது. கைை்நை 
சி்ல வருைஙகைளாகை ஊைகை சுை்நதிரத்தின் மீைான 
ைாககுைல்கைள் அதிகைரித்து வருகிறது. மின்னணு மற்றும் 
அச்சு ஊைகை நிறுவனஙகைள் எரிககைபெடுவதும், வவடிகுண்டு 
ைாககுைலுககு உள்ளாவதும், மூைபெடுவதும், ெ்லவ்நைமாகை 
நிறுத்ைபெடுவதும் வைாைரகை்ையாகி வருகிறது. எண்ணற்ற 
வ்சய்தியாளரகைள் ைாககைபெடுகின்றனர, மிரட்ைபெடுகின்றனர, 
ெடுவகைா்்ல வ்சய்யபெடுகின்றனர. இ்நை அ்னத்தும் 
- கை்ைசி அம்்சம் உட்ெை - எனககும் வொரு்நதும் என்ெது 
எனககு மிகைவும் சிறபபு வ்சய்வைாகை உள்ளது.

ெத்திரி்கைத் வைாழிலில் மிகை நீண்ை கைா்லமாகை நான் 
இரு்நது வருகிபறன். உண்்மயில், இ்நை 2009ம் ஆண்டு, 
்சன்பை லீைர ெத்திரி்கையின் 15ம் ஆண்ைாகும். இ்நை 
கைா்லககைட்ைத்தில் இ்லங்கையில் ெ்ல மாறுைல்கைள் 
நை்நதுள்ளன. அவற்றில் வெரும்ொ்லான மாற்றஙகைள் 
விரும்ெத்ைககை்வ அல்்ல என்ெ்ை நான் உஙகைளுககு 
வ்சால்லித் வைரிய பவண்டியதில்்்ல. எல்்்லயில்்லா 
ரத்ை ைாகைம் வகைாண்ைவரகைளால் இரககைமற்று வைாடுககைபெட்ை 
உள்நாட்டுபபொரின் மத்தியில் நாம் இருககிபறாம். 
ெயஙகைரவாதிகைளாப்லா, அர்சாஙகைத்ைாப்லா ஏவபெடும் 

ெயஙகைரவாைம் என்ெது நமது அன்றாை நிகைழ்ச்சியாகிவிட்ைது. 
சுை்நதிரத்்ை முைககை விரும்பும் அரசு முககிய 
நைவடிக்கையாகை ெடுவகைா்்லகை்ள நிகைழ்த்தி வருகிறது. 
இன்று ெத்திரி்கையாளரகைள் வகைால்்லபெடுகின்றனர. நா்ள 
நீதிெதிகைள் வகைால்்லபெடுவாரகைள் . இ்நை இரு 
ைரபபினருககும் ஆெத்துகைள் அதிகைரிககின்றன. 
நம்பிக்கைைான் கு்ற்நது வருகிறது. இரு்நைபொதிலும் 
ஏன் இ்நைத் வைாழி்்ல வைாைர்நது வ்சய்கிபறாம் என்று 
நான் அவவபபொது ஆச்்சரியபெடுவதுண்டு. நானும் ஒரு 
கைணவன்ைான். எனககும் மூன்று அரு்மயான குழ்ந்ைகைள் 
உள்ளனர. எனககும் கைை்மகைளும், வொறுபபுகைளும் 
உள்ளன, நான் ்சட்ைம் அல்்லது ெத்திரி்கை ஆகிய எ்நைத் 
து்றயில் இரு்நைாலும். ஆெத்துகை்ள வி்்ல வகைாடுத்து 
வாஙகுவது பை்வைானா? பை்வயில்்்ல! என்பற 
ெ்லரும் கூறுகின்றனர. நண்ெரகைள் என்்ன வழககு்ரஞர 
வைாழிலுககுத் திரும்புமாறு கூறுகின்றனர. அத்வைாழில் 
எனககு பமம்ெட்ை மற்றும் ொதுகைாபொன வாழ்்வத் ைரும் 
என்று அவரகைள் நம்புகின்றனர. மற்றவரகைள், குறிபொகை 
இரு ைரபபிலும் உள்ள அரசியல் ை்்லவரகைள் அரசியலுககு 
வருமாறு என்்ன அ்ழககின்றனர, நான் விரும்பும் 
து்றககு என்்ன அ்மச்்சராககுவைாகைவும் கூறுகின்றனர. 
இ்லங்கையில் ெத்திரி்கையாளரகைள் ்ச்நதிககும் ஆெத்துகை்ள 
உணர்நை  வவளிந ாட்டுத்தூை ர கைள் ,  என்்ன 

‘்சணத் லீ்ர்’ ேத்திரிமகயின மு�னமம ஆசிரியர்
ல்சந்� விகரமதுஙகவின மர்ண ்சா்சனம்!

மீள்பதிவு

லதைெெகதி எனற பெயரில் மனிதை உரி்மக்ளப ெறிபெதிலும், ஊழல் ொம்ராஜயத்தை 
உருவாககியதிலும், பொதுமககளின வரிபெைத்தை சூ்றயாடியதிலும் மற்பறந்தை 

அதிெ்ரயும்விை நீஙகலள மிஞசி இருககிறீர்கள் எனறு மஹிந்தை ராஜெகலெ ெற்றி கைந்தை 
2009ஆம் ஆணடு ெததிரி்கயாளர் ேெந்தை விகரமதுஙக தைனது மரைததிற்கு முந்்தைய 

தை்ேயஙகததில் எழுதியுள்ளார்.
இேங்கயிலிருந்து பவளியாகும் ‘ெணலை லீைர்’ எனகிற ஆஙகிே வாரபெததிரி்கயின 

முதைன்ம ஆசிரியராகப ெணியாற்றிய ேெந்தை விகரமதுஙக 
11-01-2009 அனறு பவளியாக லவணடிய இதைழுககாக ஜனவரி 7ம் லதைதி எழுதிய 

தை்ேயஙகம் இது. இ்தை எழுதிய அடுததை நாலள அவர் அ்ையாளம் பதைரியாதை நெர்களால் 
சுட்டுக பகால்ேபெட்ைார். தைனது மரைததின ொ்தை்ய அறிந்திருந்தை அவரு்ைய மரை 

ொெனமாக இந்தைத தை்ேயஙகம் அ்மந்துள்ளது.
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இ்லங்கையிலிரு்நது வவளிபயறுமாறும் - அவரகைள் 
நாட்டில் ொதுகைாபொகை வசிககுமாறும் அ்ழககின்றனர. 
எனககு முன்னால் ெ்ல வாய்பபுகைள் இரு்நைாலும், அதில் 
ஒன்்றககூை நான் வ்சய்வைாகை இல்்்ல. உயர்நை ெைவி, 
புகைழ், வ்சல்வம், ொதுகைாபபு பொன்ற்வ அ்ழத்ைாலும், 
அவற்றிற்வகைல்்லாம் பம்லாகை உள்ளுணரவின் அ்ழபபெ 
முககியமாகை இருககிறது. நாஙகைள் என்ன ொரககிபறாபமா 
அ்ை, அவவாபற மண்வவட்டி என்பறா, திருைன் 
என்பறா, வகைா்்லகைாரன் என்பறா அபெடிபய எழுதுவைால் 
்சண்பை லீைர ெத்திரி்கை ்சரச்்்சககுரிய ஒன்றாகை 
விளஙகுகிறது. நாஙகைள் வாரத்்ை வி்ளயாட்டுகைளுககு 
பின்பன ெதுஙகுவதில்்்ல. நாஙகைள் வவளியிடும் 
பு்லனாய்வுச் வ்சய்திகைள் அ்னத்தும் உரிய ஆைாரஙகைளுைன் 
வவளியிைபெடுகின்றன. அைற்கைாகை ஆெத்து வரும் 
வாய்பபுகைள் இருபெது வைரி்நதும் எஙகைளுககு ஆைாரஙகை்ள 
வவளிபெடுத்தும் ்சமூகைபவொறுபபுள்ள மககைளுககு நன்றி 
வைரிவித்துக வகைாள்கிபறாம். நாஙகைள் ெ்ல ஊழல்கை்ள 
வவளிகவகைாணர்நது இரு்நைாலும் கைை்நை 15 ஆண்டுகைளில் 
நாஙகைள் ைவறு வ்சய்துவிட்ைைாகை யாரும் நிரூபித்ைது 
இல்்்ல. அபைபொ்ல எஙகைளுககு எதிரான எ்நை 
வழககுகைளும் வவற்றிகைரமாகை முடிககைபெட்ைதும் இல்்்ல. 
சுை்நதிரமான ெத்திரி்கை என்ெது கைண்ணாடியாகை இயஙகி 
ஒபெ்ன இல்்லாை உண்்மயான ்சமூகைத்தின் முகைத்்ை 
மககைளுககுக கைாட்டும். ெத்திரி்கைகைளின் மூ்லமாகைத்ைான் 
நாட்டின் நி்்ல குறித்தும், நாட்்ை நிரவகிககைத் 
பைர்நவைடுககைபெட்ை ை்்லவரகைள் குறித்தும் மககைள் 
அறி்நதுவகைாள்ள முடியும். இ்நைத் ை்்லவரகைள்ைான் 
குழ்ந்ைகைளுககு நல்்ல எதிரகைா்லத்்ைக வகைாடுபெைற்கைாகை 
பைர்நவைடுககைபெட்ைவரகைள். சி்ல பநரஙகைளில் இ்நை 
கைண்ணாடியின் மூ்லம் நீஙகைள் ொரககும் உருவம் மகிழ்ச்சி 
அளிபெைாகை இல்்லாமல் இருககிறது. இ்நநி்்லககைாகை 
நீஙகைள் முணுமுணுத்துக வகைாண்டிருககும் பவ்ளயில், 
உஙகைளுககைாகை அ்நைக கைண்ணாடி்ய ைாஙகிப பிடித்துக 
வகைாண்டிருககும் ெத்திரி்கையாளரகைள் மிகைபவெரும் 
ஆெத்தில் இருககின்றனர. இதுைான் எஙகைளுககைான 
அ்ழபபு - நாஙகைள் புறககைணிககை முடியாை அ்ழபபு.

ஒவவவாரு ெத்திரி்கைககும் ஒவவவாரு ொர்வ 
இருககும், எஙகைள் ொர்வ்ய நாஙகைள் ம்றத்ைதில்்்ல. 
இ்லங்கை்ய ஒரு வவளிபெ்ையான, மை்சாரெற்ற, 

சுை்நதிர ஜனநாயகை நாைாகை நாஙகைள் ொரககை விரும்பிபனாம். 
இ்நை வாரத்்ைகைளுககு உள்பள இருககும் வொரு்ள 
கைவனியுஙகைள். வவளிபெ்ையாகை என்றால் அரசு என்ெது 
மககைளுககு ெதில் வ்சால்்ல கைை்மபெட்ைைாகை, அரசு மீது 
மககைள் ்வத்துள்ள நம்பிக்கை்ய ைவறாகைப 
ெயன்ெடுத்ைாைைாகை இருககை பவண்டும். மை்சாரபின்்ம 
என்ெது, ெல்பவறு பைசிய இனஙகை்ளக வகைாண்ை - ெ்ல 
கை்லா்சாரஙகை்ளக வகைாண்ை நம்மு்ைய ்சமூகைத்தில் நாம் 
அ்னவரும் ஒன்றி்ணவைற்கைான முககியமான 
கைருத்ைாகும். சுை்நதிரம் என்ெது, மனிைரகைள் ெ்லவிைஙகைளில் 
வித்தியா்சமாகை ெ்ைககைபெட்டுள்ளனர என்ெ்ையும், 
அவரகைள் இருககும் முரண்ெட்ை விைஙகைளிப்லபய 
ஏற்றுகவகைாள்வதுமாகும். நாம் விரும்பும் விைத்தில் 
அவரகைள் இருககை பவண்டும் என்று கூறுவைல்்ல. பமலும் 
ஜனநாயகைம் என்ெது... இது ஏன் முககியமானது? 
என்ெ்ையும் நான் விளககை பவண்டும் என்று எதிரொரத்ைால், 
மன்னிககைவும்! நீஙகைள் இ்நைப ெத்திரி்கை்ய வாஙகுவ்ை 
நிறுத்திவிடுவபை நல்்லது. வெரும்ொ்லானவரகைள் 
ஆைரிககிறாரகைள் என்ெைற்கைாகை ஒரு கைருத்்ை பகைள்வி 
பகைட்கைாமல் எழுதுவைன் மூ்லம் - பிரதிெலிபெைன் மூ்லம் 
்சண்பை லீைர ெத்திரி்கை ொதுகைாபபு பைடியதில்்்ல. 
கைருத்து முரண்ொடுகை்ள எதிரவகைாள்வைன் மூ்லமாகைபவ 
இதுவ்ர ெத்திரி்கை்ய நைத்தி வ்நதிருககிபறாம். 
இத்ை்ன ஆண்டுகைளாகை நாஙகைள் கூறிய கைருத்துகைள் 
மககைளில் ெ்லருககும் சு்வ அளிபெைாகை இல்்்ல என்ெது 
வைரியும். உைாரணமாகை, ைனிநாடு பகைட்கும் தீவிரவாைத்்ை 
ஒடுககும் அபை பநரத்தில், ெயஙகைரவாைத்திற்கைான மூ்ல 
கைாரணஙகை்ள கைண்ைறி்நது அவற்்றயும் கை்ளய 
பவண்டும் என்று வைாைர்நது வலியுறுத்தி வருகிபறாம். 
பமலும் இ்லங்கை இனபபிரசி்ன்ய ெயஙகைரவாை 
பூைககைண்ணாடி மூ்லமாகை மட்டுபம ொரககைாமல், வர்லாற்று 
பநாககிலும் இ்நைப பிரச்சி்ன்ய ெரிசீலிககை பவண்டும் 
என்றும் கூறிவருகிபறாம். ெயஙகைரவாைத்திற்கு எதிரான 
பொர என்று கூறிகவகைாண்டு வ்சா்நை நாட்டு மககைள் மீபை 
குண்டுகை்ள வீசி ெடுவகைா்்ல வ்சய்வ்ை வழககைமாகை 
வகைாண்டுள்ள நாடு உ்லகிப்லபய இ்லங்கை ஒன்றுைான் 
என்ெ்ையும் எடுத்துககூறி அ்ை எதிரத்து வருகிபறாம். 
இத்ை்கைய கைருத்துகைளுககைாகை நாஙகைள் பை்சவிபராதிகைள் 
என்று முத்தி்ர குத்ைபெடுகிபறாம். இது உண்்மயிப்லபய 
பை்சவிபராைம் என்றால் அ்ைப வெருமிைத்துைன் 
ஏற்கிபறாம். ்சண்பை லீைர ெத்திரி்கைககு அரசியல் 
பநாககைம் இருபெைாகை ெ்லரும் கைருதுகின்றனர. ஆனால் 
உண்்மயில் அபெடி இல்்்ல. எதிரகைட்சிகை்ள விமர்சனம் 
வ்சய்வ்ைவிை தீவிரமாகை அர்்ச விமரி்சனம் வ்சய்வது 
ஏவனன்றால், கிரிகவகைட் வி்ளயாட்டில் பெட்ஸபம்ன 
ைவிரத்து, பீல்டிங ெகுதியில் ெ்நது வீசுவதில்்்லபயா, 
அபைபொல் ஆட்சியில் உள்ளவரகைளுககு எதிராகைத்ைான் 
தீவிரமாகை விமர்சனஙகை்ள ் வககை முடியும்; எதிரகைட்சிகைள் 
மீைல்்ல. கைை்நை கைா்லத்தில் ஐககிய பைசியக கைட்சி 
ஆட்சியில் இரு்நைபொதும், அ்நை ஆட்சியின் 
அத்துமீறல்கை்ள, ஊழல்கை்ள வவளிகவகைாணர்நது 
அன்்றய ஆட்சியின் வைாண்்ையில் சிககிய முள்ளாகை 
நாஙகைள் இரு்நபைாம். இத்ை்கைய எஙகைளின் பொககும் 
அ்நை ஆட்சி வீழக கைாரணமாகை இரு்நைது. பொ்ர நாஙகைள் 
எதிரககிபறாம் என்ெைற்கைாகை நாஙகைள் ைமிழீழ 
விடுை்்லபபுலிகை்ள ஆைரிககிபற ாம் என்று 
அரத்ைமில்்்ல. உ்லகில் உள்ள மிகைவும் இரககைமற்ற - 
ரத்ைபவட்்கை வகைாண்ை இயககைஙகைளில் ஒன்றாகை அ்நை 

்ல்சநத விக்ரமதுங்
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இயககைம் இருககிறது. அ்நை இயககைம் அழிககைபெைபவண்டும் 
என்ெதில் மாற்றுககைருத்து இல்்்ல. ஆனால் அவவாறு 
கூறுவைால், ைமிழ் மககைளின் மனிை உரி்மகை்ள 
ெறிபெ்ையும், அவரகைள் மீது இரககைமற்று துபொககிச்சூடு 
மற்றும் குண்டும்ழ வொழிவ்ையும் ஏற்கை முடியாது. 
ஏவனனில் அது ைவறானது மட்டுமல்்ல, புத்ைரின் 
ை ர ம த் ்ை  ெ ா து கை ா ப ெ ை ா கை க  கூறு ம்  ந ா ம் 
வவட்கைபெைபவண்டியதும் ஆகும். இத்ை்கைய அத்துமீறிய 
ைாககுைல்கைள், வ்சய்தித்ைணிக்கை கைாரணமாகை 
வொதுமககைளுககு உரியமு்றயில் வ்சன்று ப்சரவதில்்்ல. 
இ்ைவிை நாட்டின் வைககு-கிழககுப ெகுதியில் 
குவிககைபெட்டுள்ள ராணுவத்தின் கைாரணமாகை அபெகுதியில் 
வசிககும் ைமிழ் மககைள், அவரகைளின் சுயமரியா்ை்ய 
இழ்நது, நிர்நைரமாகை இரண்ைாம்ைர குடிமககைளாகை வசிககை 
பவண்டிய அவ்லமும் ஏற்ெட்டுள்ளது.

பொர முடி்நை பின்னர, அபெகுதியில் மறுசீர்மபபு 
மற்றும் பமம்ொட்டு ெணிகை்ள பமற்வகைாள்வைன்மூ்லம் 
சீற்றத்்ை ைணிககைமுடியும் என்று கைனவு கைாணககூைாது. 
இ்நைபபொரின் ரணஙகைள் நிர்நைர வடுககை்ள 
ஏற்ெடுத்திவிடும். இைன் வி்ளவாகை ைமிழ் மககைளிைம் 
பமலும் கை்சபபுணரவும், வவறுபபுணரவுபம ஏற்ெடும். 
அ்ை ்சமாளிபெது எளிைல்்ல. அரசியல் ரீதியாகை தீரவு 
கைாணககூடிய ஒரு பிரச்்ச்ன, அ்னத்து ைரபபு 
மககை்ளயும் துன்புறுத்ைககூடிய சீழ்பபிடித்ை 
வகைாடுஙகைாயமாகை மாறிவிடும். நான் பகைாெம்ை்நதும், 
்சலிபபுற்றும் இருககிபறன் என்றால், எனது நாட்டு 
வெரும்ொன்்ம மககைளும் - முழு அரசும் - 
வவளிபெ்ையாகைத் வைரியும் இ்நை உண்்ம்ய ொரககைத் 
ைவறுவைால்ைான். நான் இரண்டு மு்ற ைாககைபெட்ைதும், 
எனது வீடு துபொககி குண்டுகைளால் து்ளககைபெட்ைதும் 
அ்னவருககும் வைரியும். இ்நை ்சம்ெவஙகைள் குறித்து 
உரிய வி்சார்ண நைத்துவைாகை அரசுத்ைரபபில் உறுதி 
அளிககைபெட்ைாலும், இ்நை ைாககுைல் குறித்ை வி்சார்ண 
நைத்தி, இ்நைத் ைாககுைலுககு கைாரணமானவரகைள் 
கைண்டுபிடிககைபெைவில்்்ல. இ்நை அ்னத்து 
்சம்ெவஙகைளும் அரசின் தூண்டுைல் கைாரணமாகைபவ 
நை்நைது என்று நான் நம்புவைற்கு கைாரணஙகைள் உள்ளன. 
இறுதியில் நான் வகைால்்லபெட்ைால், அரசுைான் என்்ன 
வகைான்றிருககை பவண்டும். இதில் துயரமான பவடிக்கை 
என்னவவன்றால், நானும் மஹி்நைாவும் கைை்நை 
கைால்நூற்றாண்ைாகை நண்ெரகைளாகை இருபெது வொதுமககைளில் 
ெ்லருககும் வைரியாது. அவ்ர அவரது முைல் வெயரான 
‘மஹி்நைா’ என்ற வெயரிலும், சிஙகைள வமாழியில் 
அ்ழககும் ‘ஓயா’ என்று அவ்ர இன்றும் அ்ழககும் 
மிகைச்சி்லரில் நானும் ஒருவனாகை இருபபென். அதிெர 
மாைத்திற்கு ஒருமு்ற ெத்திரி்கை ஆசிரியரகை்ள 
்ச்நதிககும் கூட்ைத்திற்கு நான் வ்சல்வதில்்்ல. எனினும் 
சி்ல பின்னிரவு பநரஙகைளில் ைனியாகைபவா, வநருஙகிய 
நண்ெரகைள் சி்லருைபனா அதிெரின் இல்்லத்திப்லபய 
்ச்நதித்து அரசிய்்லபெற்றியும், ெ்ழய இனி்மயான 
நாட்கை்ளப ெற்றியும் பெசுவதுண்டு. இ்நை இைத்தில் சி்ல 
குறிபபுகை்ள கூற விரும்புகிபறன். நண்ெர மஹி்நைா! 
கைை்நை 2005ம் ஆண்டில் இ்லங்கை சுை்நதிரக கைட்சியின் 
அதிெர பவட்ொளராகை நீஙகைள் உருவவடுத்ைபொது, எஙகைள் 
ெத்திரி்கை்யபபொ்ல இைமான வரபவற்பு உஙகைளுககு 
பவறு எஙகும் கி்ைககைவில்்்ல. உண்்மயில் உஙகைள் 
முைல் வெய்ர குறிபபிடுவைன் மூ்லம் ெல்்லாண்ைாகை 
ந்ைமு்றயில் இரு்நை ்சம்பிரைாயஙகை்ள உ்ைத்பைாம். 

மனிை உரி்மகைள் மற்றும் சுை்நதிரம் மீது அபபொது நீஙகைள் 
வகைாண்டிரு்நை வகைாள்்கைகைளுககைாகை உஙகை்ள நாஙகைள் 
வரபவற்பறாம். ஆனால் ‘ஹம்ென்பைாைா’வுககு உைவும் 
மு்றபகைட்டில் நீஙகைள் முட்ைாள்ைனமாகை ஈடுெட்ைபொது 
நாஙகைள் கைனத்ை இையத்பைாடு அ்ை வவளியிட்பைாம். 
பமலும் மு்றபகைடு வ்சய்யபெட்ை ெணத்்ை திருபபி 
அளிககும்ெடியும் வலியுறுத்திபனாம். அ்ை நீஙகைள் ெ்ல 
வாரஙகைள் கைை்நது வ்சய்தீரகைள். உஙகைள் மீைான நன்மதிபபில் 
மிகைபவெரும் தீயவி்ள்வ அது ஏற்ெடுத்தியது. அது 
உஙகை்ள இன்றளவும் துரத்தி வருகிறது. அதிெர ெைவி 
மீது உஙகைளுககு ஆரவமில்்்ல என்று நீஙகைபள என்னிைம் 
கூறி இருககிறீரகைள். நீஙகைள் அதிெர ெைவி்யத்பைடி 
வ்சல்்லவில்்்ல: அபெைவி ைஙகைள் மடியில் விழு்நைது. 
உஙகைள் மகைன்கைபள உஙகைளின் மகிழ்ச்சி என்றும், அரசு 
நிரவாகைத்்ை உஙகைள் ்சபகைாைரரகைளிைம் ஒபெ்ைத்துவிட்டு, 
உஙகைள் மகைன்கைபளாடு பநரத்்ை வ்ச்லவிடுவபை 
உஙகைளுககு விருபெமானது என்றும் நீஙகைள் 
கூறியிருககிறீரகைள்.

இபபொது எனது மகைனுககும், மகைளுககும் ை்ந்ை 
இல்்லாது பொகும் சூழலில் அரசு நிரவாகைத்்ை வ்சம்்மயாகை 
நைத்துவது யார என்ெது அ்னவருககும் வைரியவருகிறது. 
எனககு மரணம் ஏற்ெடும்பொது, நீஙகைள் வழககைமான 
்சைஙகுச் வ்சாற்கை்ள கூறுவபைாடு, முழு்மயான 
வி்சார்ண வ்சய்யுமாறு கைாவல்து்றககு உத்ைரவிடுவீரகைள் 
என்ெது எனககுத் வைரியும். ஆனால் இபை பொன்ற மற்ற 
்சம்ெவஙகைளில் நை்நை்ைபபொ்ல இ்நை வி்சார்ணயிலும் 
எ்நை உண்்மயும் வவளிவராது என்ெதும் எனககுத் 
வைரியும். ஆனால் உண்்ம்யச் வ்சான்னால், எனது 
மரணத்திற்குப பின்னால் யார இருபொரகைள் என்ெது நாம் 
இருவருககும் வைரியும், அ்நை வெய்ரச் வ்சால்லும் 
துணிவு உஙகைளுககு இல்்லாவிட்ைாலும்கூை. ஏவனனில் 
என் வாழ்க்கைபயாடு, உஙகைள் வாழ்க்கையும் அ்நை 
உண்்மயில் சிககியிருககிறது. இ்லங்கை பை்சம் குறித்து 
நீஙகைள் இள்மயில் கைண்ை கைனவுகைள், நீஙகைள் அதிெராகைப 
ெைவிபயற்ற இ்நை மூன்று ஆண்டுகைளில் உ்ை்நை 
வ்சஙகைற்கை்ளபபொ்ல தூள்தூளாகி விட்ைது. பை்செகதி 
என்ற வெயரில் மனிை உரி்மகை்ளப ெறிபெதிலும், 
ஊழல் ்சாம்ராஜ்யத்்ை உருவாககியதிலும், வொதுமககைளின் 
வரிபெணத்்ை சூ்றயாடியதிலும் மற்வற்நை 
அதிெ்ரயும்விை நீஙகைபள மிஞ்சி இருககிறீரகைள். 
உண்்ம்யச் வ்சால்்லபபொனால், வொம்்ம கை்ையில் 
இறககிவிைபெட்ை குழ்ந்ை்யபபொ்ல நீஙகைள் 
இருககிறீரகைள். ஆனால் அ்நை உைாரணம்கூை உஙகைளுககுப 
வொரு்நைாது. ஏவனனில் நீஙகைள் இ்நை மண்ணில் 
ஏற்ெடுத்திய ரத்ைககை்ற்யயும், குடிமககைளின் மனிை 
உரி்மகை்ளப ெறித்ை்ையும்பொ்ல எ்நைக குழ்ந்ையாலும் 
வ்சய்ய முடியாது.

நீஙகைள் ெைவி பொ்ையில் மூழ்கி இருபெ்ை 
உஙகைளால் உணரமுடியாது: இ்நை பொ்ை ை்்லகபகைறிய 
நி்்லயில் உஙகைள் மகைன்கைள் இருபெ்ைப ொரத்து நீஙகைள் 
வரு்நதும் நி்்ல ஏற்ெை்லாம். அது துயரத்்ை்ய 
வகைாண்டுவரும். என்்னப வொறுத்ைவ்ர, வைளிவான 
மனநி்்லயில் என்்னப ெ்ைத்ைவனிைம் நான் 
வ்சல்கிபறன். உஙகைளுககைான பநரம் இறுதியாகை வரும்பொது, 
நீஙகைளும் அ்ைபய வ்சய்வீரகைள் என்று நம்புகிபறன். அ்ை 
விரும்புகிபறன். என்்னப வொறுத்ைவ்ர, நான் எ்நை 
ைனிமனிைனுககும் ெணியாமல், ை்்ல நிமிர்நது வாழ்்நை 
நி்றவு இருககிறது. நான் இ்நைப ொ்ையில் ைனிபய 
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ெயணம் வ்சய்யவில்்்ல. ்சகை ெத்திரி்கையாளரகைளும் 
என்பனாடு ெயணம் வ்சய்துள்ளனர. அவரகைளில் ெ்லர 
வகைால்்லபெட்டுள்ளனர; வி்சார்ணயின்றி சி்றயில் 
அ்ைககைபெட்டுள்ளனர; தூர பை்சஙகைளுககு நாடு 
கைைத்ைபெட்டுள்ளனர. அதிெரான நீஙகைள் முன்வனாரு 
கைா்லத்தில் எ்நை ெத்திரி்கை சுை்நதிற்கைாகை ொடுெட்டீரகைபளா, 
அபை ெத்திரி்கை சுை்நதிரத்திற்கைாகை ைற்பொது ொடுெடும் 
பமலும் சி்ல ெத்திரி்கையாளரகைள் மரணத்தின் நிழலில் 
உள்ளனர. எனது மரணம் ைஙகைள் கைண்கைாணிபபின் கீழ் 
நிகைழ்வ்ை நீஙகைள் மறககைபவ முடியாது. எனது 
வகைா்்லயாளிகை்ள நீஙகைள் ொதுகைாபெ்ைத்ைவிர பவறு 
வாய்பபில்்லாை நி்்லயில் நீஙகைள் இருபபீரகைள் என்ெது 
எனககுத் வைரியும். அவரகைள் எபபொதும் ைண்டிககைபெைாை 
வ்கையில் நீஙகைள் ொரத்துகவகைாள்வீரகைள் என்ெதும் 
எனககுத் வைரியும். உஙகைளுககு பவறு வழிபய இல்்்ல. 
உஙகைளுககைாகை நான் வரு்நதுகிபறன். உஙகை்ளப ெைவியில் 
அமரத்தியுள்ள உஙகைள் குடும்ெத்தினர, உஙகைள் 
ொவஙகைளுககைாகைவும் கைைவுளிைம் நீண்ை பநரம் 
முழ்நைாளிட்டு ொவமன்னிபபு பகைட்ொரகைள். ்சண்பை லீைர 
ெத்திரி்கையின் வா்சகைரகைளுககு வ்சால்்ல விரும்புவது 
என்னவவன்றால், எஙகைள் ெணியில் து்ண நின்றைற்கைாகை 
உஙகைளுககு நன்றி வைரிவித்துக வகைாள்கிபறன். 

சிறுொன்்மயினரின் ந்லன்கைளுககைாகை, குரல் 
எழுபெககூை ந ாதியற்றவ ர கைளுககை ா கை  கு ரல் 
வகைாடுத்திருககிபறாம். பவரகை்ள மற்நதுவிட்டு ை்்ல 
வகைாழுத்துத் திரிெவரகைளின் ஊழல்கை்ள வவளிபெடுத்தி 
உஙகைள் வரிபெணம் விரயம ா க கைபெடுவ்ை 
அம்ெ்லபெடுத்தி இருககிபறாம். அரசுத்ைரபபில் கூறபெடும் 
பிரச்்சாரஙகைளுககு மாற்றாகை உண்்ம நி்்ல்ய உணரத்தி 
இருககிபறாம். இைற்கைான வி்்ல்ய ஒரு நாள் வகைாடுககை 
பவண்டும் என்று எனககு எபபொதும் வைரியும். அை்ன 
நானும் - என் குடும்ெத்தினரும் ைற்பொது வகைாடுககிபறாம். 
நான் அைற்கு எபபொதும் ையாராகைபவ இருககிபறன். 
இை்னத் ைடுககை நான் எ்ையும் வ்சய்யவில்்்ல; 
முன்வனச்்சரிக்கைபயா , ொதுகைாபபொ இல்்்ல. 
ஆயிரககைணககைான ெடுவகைா்்லகை்ளக கைண்டிககும்பொது 
மனிை பகைையஙகைளின் பின் ெதுஙகிகவகைாள்ளும், எனது 
வகைா்்லயாளி்யபபொ்ல நான் பகைா்ழ இல்்்ல 
என்ெ்ை அவன் உணர பவண்டும் என்று விரும்புகிபறன். 
எனது உயிர யாரால் எபெடி கைவரபெடும் என்ெது முன்னபர 
தீரமானிககைபெட்டுவிட்ைது. அது எபபொது ந்ைவெறும் 
என்ெதுைான் மீைமுள்ள பகைள்வி.

்சண்பை லீைர ெத்திரி்கை ைனது அறம் ்சார்நை 
யுத்ைத்்ை வைாைர்நது நைத்தும் என்ெதும் ஏற்கைனபவ 
எழுைபெட்டுவிட்ைது. நான் இ்நைபெணியில் ைனித்து 
வ்சயல்ெைவில்்்ல. இ்நை ெத்திரி்கை வீழ்த்ைபெடுவைற்கு 
முன்னர எஙகைளில் ெ்லர வகைால்்லபெைபவண்டும் - 
வகைால்்லபெடுவாரகைள். அதுவ்ர ்சண்பை லீைர ெத்திரி்கை 
மககைளுககைாகைப பொராடும். எனது வகைா்்ல ெத்திரி்கை 
சுை்நதிரத்தின் மீைான ைாககுை்லாகை கைருைபெைாமல், 
கைருத்துரி்மககை ாகை வை ாை ர்நது ெணியாற்றும் 
ெத்திரி்கையாளரகைளுககைான தூண்டுை்லாகை வ்சயல்ெடும் 
என்று நம்புகிபறன். இன்னும் வ்சால்்லபபொனால் எனது 
வகைா்்ல, இ்லங்கையில் மனிை விடுை்்லககைான புதிய 
யுகைத்்ை ெ்ைபெைற்கைாகை பொராடும் ்சகதிகை்ள 
இ்ணககை உைவி வ்சய்யும் என்றும் நம்புகிபறன். 
பை்செகதியின் வெயரால் ெ்ல ெடுவகைா்்லகைள் நை்நைாலும், 
மனிைபநயம் பமலும் வ்சழித்து வளரும் என்றும் அது 

அதிெரின் கைண்கை்ளத் திறககும் என்றும் நம்புகிபறன். 
எத்ை்ன ராஜெகப்சககைள் ப்சர்நைாலும் மனிைபநயத்்ை 
அழித்துவிை முடியாது. நான் இத்ை்கைய ஆெத்ைான 
முயற்சிகைளில் இறஙகை பவண்டுமா என்று வொதுமககைள் 
ெ்லரும் என்னிைம் பகைட்டுள்ளனர. கைா்லம் மாறும்பொது 
இ்நை அநீதிகைளும் மாறிவிடும் என்றும் அவரகைள் 
கூறுகின்றனர . எனககும் அது வைரியும்: அது 
ைவிரககைமுடியாைதும்கூை. ஆனால் இபபொது நாம் 
பெ்சாவிட்ைால், பின்னர பெசுவைற்கு யாரும் மிஞ்்சாமப்ல 
பொய்விைககூடும். அவரகைள் சிறுொன்்மயினராகை, 
ஒடுககைபெட்ைவரகைளாகை, வாய்பபு மறுககைபெட்ைவரகைளாகை 
இருககை்லாம். வஜரமானிய மைத் ைத்துவாதியாகிய மாரட்டீன் 
நீய் வமால்்லர என்ெவரின் வாழ்க்கை அனுெவபம எனது 
ெத்திரி்கை வாழ்க்கை முழுககை எனது உ்நது ்சகதியாகை 
வ்சயல்ெட்டு வ்நைது. யூைரகைளுககு எதிரான கைருத்து 
வகைாண்ை இவர, இள்மககைா்லத்தில் ஹிட்்லரின் 
ஆைரவாளராகை இரு்நைார. ஹிட்்லர ை்்ல்மயி்லான 
நாஜிககைள் வஜரமனி்ய ் கைபெற்றியவுைன், ஹிட்்லரின் 
வகைாள்்கை யூைரகை்ள மட்டுபம அழிபெைல்்ல என்ெ்ையும், 
ஹிட்்லருககு எதிரான கைருத்து வகைாண்ை அ்னவ்ரயும் 
அழிபெபை ஹிட்்லரின் பநாககைம் என்ெ்ையும் புரி்நது 
வகைாண்ைார. ஹிட்்லருககு எதிரான கைருத்துகை்ளக கூறிய 
மாரட்டீன் நீய் வமால்்லரும் நாஜிபெ்ையால் 
பிடிககைபெட்டு1937 முைல் 1945 வ்ர சித்திரவ்ை 
வ்சய்யபெட்டு ெடுவகைா்்ல வ்சய்யபெட்ைார.

அவர ெடுவகைா்்ல வ்சய்யபெடுவைற்குமுன் எழுதிய 
கைவி்ை்ய நான் என் இளம்ெருவத்தில் ெடித்பைன். என் 
வநஞ்சில் நி்்லத்ை அ்நை கைவி்ை இபைா: முைலில் 
அவரகைள் யூைரகை்ளப பிடிககை வ்நைனர. நான்பெ்சவில்்்ல: 
ஏவனனில் நான் யூைன் அல்்ல. பின்னர அவரகைள் 
கைம்யூனிஸடுகை்ளப பிடிககை வ்நைனர. நான் பெ்சவில்்்ல: 
ஏவனனில் நான் கைம்யூனிஸட் அல்்ல. பின்னர அவரகைள் 
வைாழிற்்சஙகைவாதிகை்ளப பிடிககை வ்நைனர. அபபொதும் 
நான் பெ்சவில்்்ல: ஏவனனில் நான் வைாழிற்்சஙகைவாதியும் 
அல்்ல. பின்னர அவரகைள் என்்னப பிடிககை வ்நைனர. 
அபபொது எனககைாகை பெ்ச யாருபம இல்்்ல. நீஙகைள் எ்ை 
மற்நைாலும் இ்ை நி்னவில் ்வத்துகவகைாள்ளுஙகைள். 
்சண்பை லீைர ெத்திரி்கை உஙகைளுககைாகை உள்ளது. நீஙகைள் 
சிஙகைளராகை, ைமிழராகை, இஸ்லாமியராகை, ைாழ்த்ைபெட்ை 
்சாதியினராகை, ஓரினபபுணரச்சியாளராகை, எதிரகைருத்து 
வகைாண்ைவராகை அல்்லது ஊனமுற்றவராகை இருககை்லாம். 
உஙகைளுககைாகை பொராடுவைற்கு, அதிகைாரத்திற்கு 
அடிெணியாமல் - அச்்சமில்்லாமல், ்ைரியமாகை 
வ்சயல்ெடுவைற்கு ்சண்பை லீைரின் உறுபபினரகைள் 
இருககிறாரகைள். இது வவறும் வாரத்்ையல்்ல. 
ெத்திரி்கையாளரான எஙகைள் தியாகைஙகைள் எஙகைள் 
வெயருககும், புகைழுககும் வ்சய்யபெட்ைைல்்ல; அது 
உஙகைளுககைாகை வ்சய்யபெட்ைது. அ்நை தியாகைத்திற்கைான 
ைாரமீகைத்ைகுதி உஙகைளுககு இருககிறைா என்ெது பவறு 
விவகைாரம். என்்னப வொறுத்ைவ்ர நான் அைற்கு 
முயற்சி வ்சய்பைன் என்ெது கைைவுளுககுத் வைரியும்.

ெதிவு: சி. விஜய்லட்சுமி
ைமிழில்: வழககைறிஞர சு்நைரராஜன்

நன்றி: ைமிழ் இ்நதியா.கைாம்
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ககொடுகளின் நடுவில்

டிராட்ஸகி �ருது
trotskymarudu@gmail.com

பராம்்பநாள் ்ழித்து ‘்ஙகு்பாய்’ என்கிை திலரப்படத்திலிருந்து ஒரு 
்பாடல் ் ாட்சிலயப ்பார்த்மதன். பின் எல்ைாப ்பாடல்்ாட்சி்லளயும் ்பார்த்மதன். 
ஆ்ால் Shikayat’ என்கிை அந்தப ்பாட்டு மட்டும் எ்க்குள் நீங்ாத ்பதிவாய் 
நிலைத்துக்கிடக்கிைது.

சினிமா உைகின் மி்பக்பரிய ் லைஞர்்ளின் எத்தல்மயா ்படக்்ாட்சி்லள 
்பாடல்்ாட்சி்லள நான் விரும்பிப ்பார்த்ததுண்டு. அந்தக் ்ாட்சி்ள் 
பிடித்துவிட்டால் நான்குமுலை, ஐந்துமுலைகூட ்பார்த்திருக்கிமைன். ஆ்ால் 
இந்தப ்பாடல் ்ாட்சிலய மட்டும் இதுவலர ஒரு 40 முலை ்பார்த்திருபம்பன். 
நண்்பர்்ள் வரும்ம்பாது அவர்்ளுக்கும் ம்பாட்டுக்்ாட்டுகிமைன். இப்படிப 
்பைமுலை ்பார்ப்பதும், ்ற்பதும் எ்க்கு அருகி கவகு்ாைம் ஆகிவிட்டது 
என்றுதான் க்சால்ை மவண்டும்.

இதில் சிைபபு என்்கவன்ைால் அந்தப ்படத்தின் இயக்குநமர அந்தப ்பாட்டுக்கு 
இல்சயும் அலமத்திருக்கிைார். அந்தப ்படத்தில் வந்த மறை ்பாடல்்லளவிட 
இந்த ஒரு்பாடல் மட்டும் என்ல் அவவளவு ஈர்த்ததறகுக் ் ாரணம், அந்த ஒரு 
்பாட்டுக்குள்மளமய ்படத்தின் கமாத்தக் ்லதயும் க்சால்ைப்பட்டிருக்கிைது; 
்ாட்சிப ்படிமமா் ஒவகவாரு அல்சவும் என்ம்ாடு ம்பசுவதும்பாைமவ 
இருப்பதா் நான் உணர்கிமைன். ்பாடல் எ்க்குப புரியவில்லை. அந்தகமாழி 

எ்க்குத் கதரியாது. என்ைாலும் அந்தப ்பாட்டு 
என்ம்ாடு ம்பசுகிைது.

அந்தப்பாடல், ் ாட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் 
முலையின் மூைமா் அந்தப ்பாடலின் 
இல்சக்கூறு்லள உள்வாஙகி அந்த இல்சக் 
கூறு்ளுக்ம்ற்ப ்ாட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிை 
முலைலம என்ல்க் ்வர்ந்திருக்கிைது. அந்த 
Short duration-க்குள் அது என்் க்சால்ை 
வருகிைமதா அலத இம்மியும் பி்ச்ாமல் ஒரு 
்ாட்சியின் அல்சலவயும் அடுத்துவரக்கூடிய 
்ாட்சியின் அளலவயும் அடுக்்டுக்்ாய் 

கவளிப்படுத்தி நம்லம இருக்ல்யிமைமய ் ட்டிபம்பாட்டுவிடுகிைது.

வியா்பார மநாக்கிலிருந்து கிஞ்சித்தும் விை்ாமல் திலரப்படம் எடுக்கிை இந்தி 
சினிமாவில் இப்படி ஒரு ்படமும் ்பாடலும் அலமந்திருப்பது உண்லமயில் 
என்ல் கமய்சிலிர்க்் லவத்துவிட்டது. க்பாதுவா்ப ்படங்லளத் 
மதர்ந்கதடுத்துப ்பார்க்கிை ்பழக்்ம் எ்க்கு உண்டு. அந்தப ்படம் பிடித்துவிட்டால் 
அவரின் எல்ைாப ்படங்லளயும் ்பார்த்துவிடுமவன். ஓவியக் ் ல்லூரி ்படிக்கிை 
்ாைத்தில் கவளியா் திலரப்படங்லள முதல்நாளின் முதல்்ாட்சியிமைமய 
்பார்த்துவிடுகிை ்பழக்்ம் உண்டு. ்சத்யஜித்மர ்படத்திலிருந்து ஸயாம் க்ப்்லின் 
ஆஙகூர் வலர முதல் ் ாட்சியிமைமய ்படத்லதப ்பார்த்துவிடுகிை மதடுதல் எ்க்கு 
அபம்பாமத இருந்தது. அடுத்து நிஷாந்த் அமதம்பாை வாசுமதவன் நாயர் முதல் 
்பரதன்வலர முதல் நாளிமைமய முதல் ்ாட்சியிமைமய சினிமாலவப 
்பார்த்துவிடுகிை தாக்்மும் மவட்ல்யும் அபம்பாது இருந்தது.

அந்தக் ்ாைத்தில் பிலிம் க்சால்சட்டியில் நிலையப ்படங்ள் ்பார்பம்பன். 
சினிமாவில் மதர்ந்த ்பயிறசிக்பறை ் லைஞன் எடுக்கிை ஒரு ்படம் என்்பது, மதர்ந்த 
ஓவியன் ஒருவன் க்சய்த சிலையில் உள்ள அவவளவு நுணுக்்ங்ளும் 
்பதிந்திருப்பலதபம்பாை இருக்கும். அப்படி ஒரு உன்்தத்லத இந்தப்பாடல் 
்ாட்சியில் நான் ்பார்த்மதன்.

இந்தியாவில் சினிமா வரைாறு என்்பது முதலில் மராட்டிய சினிமாவா்த்தான் 
்பரிணமித்தது. பிைகு கதன்னிந்திய சினிமாவா் மாறி கமாழிவாரி மாநிைங்ள் 

கஙகுொய:

சினிமாககாரர்களுககுப் 
ோ்ம் ந்த்தும் ே்ம்
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பிரிந்தபிைகு மாநிை கமாழிப்படங்ளா் வளர்ந்தது. அபம்பாது தமிழ்த் 
திலரயுைகில் ம்ாமைாசசிக் க்ாண்டிருந்த எம்.ஜி.ஆர். சிவாஜி ஆகிய மக்்ள் 
க்சல்வாக்குப க்பறறிருந்த ் லைஞர்்ளால் திலரப்படத்தின் இறுக்்ம் க்ாஞ்்சம் 
க்ாஞ்்சமா் கநகிழ்வுத் தன்லமலய அலடந்தது.

ஒலிக்கும் ் ாட்சி ரூ்பத்துக்கும் ்சம்்பந்தம் இருக்கிை ் ாட்சிப ்படிமங்ள் தறம்பாது 
திலரக்குள் வந்துவிட்ட். 3மணி மநரம் 4 மணிமநரம் திலரச சீலை்ளின் முன் 
உட்்ார்ந்து ்பார்த்த ரசி்ன் இரண்டு மணி மநரம் ஒருமணி மநரத்தில் 
முடிந்துவிடுகிை சினிமாலவத் மதடத்கதாடஙகிவிட்டான். ஒரு சினிமாத் 
திமயட்டருக்குள் ம்பாய்விட்டால் ்படம் பிடிக்கிைமதா இல்லைமயா இரண்டலர 
மணி மநரம் நிலையாய் உட்்ார்ந்து அமத ்படத்லதத்தான் ்பார்த்தா் மவண்டும். 

மவறு வழி இல்லை என்ை ் ாைம் 
ஒன்று இருந்தது . ஆ்ால் 
த ற ் ா ை ப  ம ்ப ா க் கு 
அப்படியா்தா் இல்லை. 
்பார்க்கும் ஒரு ்படத்லதத் 
கதாடர்ந்து ்பார்ப்பதா? அல்ைது 
அடுத்தப ்படத்லதத் மதடிப 
்பார்ப்பதா என்கிை முடிவு 
்பார்லவயாளன் ல்க்குள் 
வந்துவிட்டது. கவவமவறு 
்ாட்சிலயப ்பார்க்கிை வ்சதிலய 
இயக்கும் வில்ச தன்ல்க்குள் 
வ ந் து வி ட் ட பி ை கு 
்பார்லவயாளனின் மதடல் 
அ தி ் ம ா கி வி ட் ட து . 
ஒவகவான்ைாய் மாறறி மாறறிப 
்பார்க்்த் கதாடஙகிவிட்டான். 
அப்படியா்ால்  அந்தப 
்பார்லவயாளல் உட்்ார்ந்து 
்பார்க்் லவக்் மவண்டிய உத்தி 
ல்வரபக்பறை ால்  ஒழிய 
சி னி ம ா வி ல்  இ னி ம ம ல் 
க வ ற றி க ்ப ை  முடிய ா து . 
கவறறி்ரமா் ்லதயம்்சம் 
க்ாண்ட ்படங்லளமயகூட 
மூன்றுமணிமநரம் நீட்டுவதற்ா் 
பி ன் ் ா ளி ல் 
்ப ா ட ல் ் ா ட் சி ் ல ள யு ம் 
நல்சசுலவக் ்ாட்சி்லளயும் 
இ ல ட யி ல ட ம ய 
ம்சர்க்்ப்பட்டது. ஆ்ால், 
்பார்லவயாளரின் ம்நிலை, 
்படம் இன்னும் சுருக்்மா் 
இருக்்க்கூடாதா ?  என்று 
ம்ட்கிைது. இந்தமாதிரியா் 
நிலையில் 3  மணிமந ரம் 
ஓ ட் டி க் க் ா ண் டி ரு ந் த 
்படங்லளகயல்ைாம் ஒருமணி 

மநரத்துக்குள் சுருக்கிக் ் ாட்டக்கூடாதா? என்று உை்ச சினிமாக்்லளபம்பாை 
தமிழ்சினிமாலவயும் ம்ட்கிை அவசியத்துக்குத் தள்ளிவிட்டது ் ாைம்.

“Short Film has to be Short” என்று உை்த்தின் ்பார்லவ மாறிக்க்ாண்மட 
வருகிைது. குடும்்பத்மதாடு ம்பாய் திமயட்டர்்ளில் ்படம்்பார்க்கிை திட்டமிடலை 
்ாைம் க்ாஞ்்சம் க்ாஞ்்சமா்த் தவிர்த்துவருகிைது. அடித்துப பிடித்து மவர்க்் 
விறுவிறுக்் திமயட்டருக்குள் ம்பாய் உட்்ார்ந்து க்பரியதிலரயில் ்ாட்சி்லள 
ரசிக்கும் ம்பாக்கு எல்ைாம் குலைந்துவிட்டது. 42” இஞ்ச டிவி இபக்பாழுது 15 
ஆயிரம் ரூ்பாய்க்கு கிலடக்கிைம்பாது நடுத்தரக் குடும்்பங்ளில் அதறகு முதலீடு 
க்சய்வலத க்பரும் க்பாருட்க்சைவா்க் ்ருதுவதில்லை. அதிலும் தமிழ்நாடு 
ம்பான்ை மாநிைங்ளில் அது மி் இயல்்பாகிவிட்டது.  எ்மவ 
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்ப ா ர்லவயாளனுக்ம் ற ை்படி  சினிமாலவ 
எடுக்்மவண்டிய நிர்்பந்தம் சினிமாக்்ாரர்்ளுக்கு 
வந்துவிட்டது.

முன்பும்பாை நீண்ட வ்ச்ங்லளயும் 
்ாதுவலிக்கும் இலரச்சல்்லளயும் ்பார்க்் ரசி்ன் 
த ய ா ர ா ய்  இ ல்லை .  எ ல் ை ா வ ற லை யு ம் 
்ாட்சிப்படிமமா்ப ்பார்க்கும் ்பழக்்ம் 
்பார்லவயாளனுக்கு வந்து கவகு்ாைமாகிவிட்டது. 
உை்ப ்படங்லளத் மதடித்மதடிப ்பார்க்கிை 
வாய்பபு அவன் ல்்ளுக்குள் வந்துவிட்டபிைகு 
தமிழ்ச சினிமாலவயும் அவவாறு ்பார்க்்மவ 
்பார்லவயாளன் விரும்புகிைான்.

சினிமாலவ கவறும் ஒலியா்ப ்பார்த்த ்ாைம் 
ஒன்றிருந்தது. பிைகு ஒலிஒளியா்ப ்பார்த்த ் ாைமும் 
இருந்தது. ஆ்ால் சினிமா இபம்பாது அப்படி 
இல்லை. தறம்பாது சினிமா ்ாண்பியலை மநாக்கி 
வந்துவிட்டது. ் ாண்பிக்்ப்படுகிை திலரப்படத்தின் 
்சட்ட்த்துக்குள் புதிய அனு்பவமும் அலத 
்ட்டலமக்கிை ்ாட்சியலமபபு்ளும் மி்மி் 
அவசியம்

்ஙகு்பாய்க்கு முன்பு வரைாறறுக் ்லத்லள 
முன்னிலைப்படுத்தி எடுக்்ப்பட்ட ்பாசிராவ 
மஸதானி, ்பத்மாவதி ஆகிய இரண்டும் இயக்குநரின் 
திலரப்படமா்மவ கவளிப்பட்டது. அந்தப 
்படங்ள்மீது இருந்த ஈடு்பாடு ்ஙகு்பாய் ்பார்க்்த் 
தூண்டியது. இந்த மூன்று ்படங்ளிலுமம வியா்பாரக் 
கூறு்மள இல்லை என்று க்சால்ை முடியாது. 
ஆ்ால், அலதகயல்ைாம் தாண்டி ்படக்்ாட்சி்ள் 
ஒவகவான்றும் மி்சசிைந்த ் ாண்பியல் சித்திரங்ளா் 
கவளிப்பட்டுள்ள் என்்பலதயும் க்சால்ை 
மவண்டும்.

சினிமாவில் ஒவகவாரு துலை்சார்ந்த ் லைஞரும் 
எவவாறு இயங்மவண்டும்; அவரவர் துலையில் 
அவரவர் தனித்துவத்லத கவளிப்படுத்தி்ால் 
கூட்டுப்பங்ளிபபில் உருவாகிை ஒரு சினிமா எந்த 
அளவுக்கு  உை ் த்  த ர த்து க்கு  தன்ல் 
த ் வ ல ம த் து க் க் ா ள் ளு ம்  எ ன் ்ப ல த 
சினிமாக்்ாரர்்ளுக்கு ்பாடம் நடத்தும் ்படமா்வும் 
இந்தத் திலரப்படம் அலமந்துள்ளது என்்பலதயும் 
க்சால்ை மவண்டும்.

இ ய க் கு ந ம ர  ் த ா சி ரி ய ர ா ் வு ம் 
இல்சயலமப்பாளரா்வும் இருந்து இந்தப ்படத்லதத் 
தந்திருப்பதாலும் ஒவகவாரு துலையிலும் த்து 
தனித்துவத்லத கவளிப்படுத்தியிருக்கிைார். ஒரு 
இயக்குநருடன், உலட வடிவலமபபு, ்ம்பயூட்டர் 
கிராபிக்ஸ என் ஒவகவாருவரும் இலணந்து 
க்சயல்்பட்டுள்ள்ர்

வியா்பாரத் தன்லமமயாடு கூடிய ்சமர்சங்ள் 
்படத்தில் இருந்தாலும் ்பார்லவயாளர்்லளக் 
்ட்டிபம்பாட்டுவிட்ட கதாழில்நுட்்பம் இந்தப 
்படத்லத உயரத்தின் உசசிக்குக்க்ாண்டு 

க்சன்றிருக்கிைது. ்சம்ாைத்தில் இப்படியா் 
திலரப்படங்மள இனி திலரக்கு வரமுடியும் 
என்்பலதயும் இந்தத் திலரப்படம் உறுதிப்படுத்துகிைது. 
மில்ப்படுத்தப்பட்ட ்ாட்சி்ள், அல்சவு்ள் 
அங்ஙம் கதன்்பட்டாலும் தான் க்சால்ை வருகிை 
வார்த்லத்லள, வ்ச்ங்லள, க்சய்தி்லள 
்ாண்பியல் ரீதியா்க் ்டத்துவதில் மி்சசிைந்த 
இடத்லத இயக்குநர் கதாட்டுவிட்டார் என்மை 
க்சால்ைமவண்டும்.

இரு்பதாயிரம் ்பக்்கமல்ைாம் எழுதி இைக்கிய 
மமதலமலயக் ்ாட்டமவண்டிய மதலவ திலரக்கு 
இனி மதலவப்படாது. இனி ் ாண்பியல் வடிவத்தின் 
வழியா்த்தான் ஒரு ்லதலய முழுலமப்படுத்த 
முடியும் என்்பதறகு முன்னுதாரணமா் ்படம் 
்ஙகு்பாய். ஒரு ் லதலய எப்படிக் ் ாட்சிப்படுத்தப 
ம்பாகிமைாம் என்ை கதளிவில் எழுதுவதுதான் 
திலரக்்லத. எழுதியவறலை எல்ைாமும் வாயால் 
ம்பசிபம்பசி எடுக்கும் வடிவம் திலரக்்லத அல்ை 
என்்பலத உறுதிப்படுத்துகிைது இந்த சினிமா.

1997இல் ‘மதவலத’ க்சய்மதாம் ்லதயின் 
உள்ளடக்்த்லதத் தாண்டி வரைாறறுப பின்்ணி 
க்ாண்ட ்ாட்சிப்படிமங்லளக் ்ாட்டுவதறகு 
மிகுந்த முயறசி எடுத்துக்க்ாண்மடாம். திலரயில் 
இன்று கவறறி்ண்டிருக்கிை அந்தக் ்ாட்சிபூர்வ 
்ாண்பியல் முயறசிலய 26 ஆண்டு்ளுக்கு முன்ம்ப 
்பரிம்சாதித்துப ்பார்த்திருக்கிமைாம் என்்பலத 
நில்த்துப ்பார்க்ல்யில் மகிழ்சசியா்த்தான் 
இருக்கிைது. அதுமட்டுமின்றி அவவாைா் ்பார்லவத் 
கதளிவும் ஈடு்பாடும் அர்ப்பணிபபும் க்ாண்ட 
்லைஞர்்ளுக்கு அதற்ா் இடம் இபம்பாது 
கிலடத்திருக்கிைது என்்பது இன்னும் கூடுதல் 
மகிழ்சசியாயிருக்கிைது.

இந்தியாவில் ஆரம்்பத்தில் க்சவவியல் ம்பசிய 
சினிமா என்ைால் பீமல்ராய், குருதத் ம்பான்ை 
ஆளுலம்லளச க்சால்ைைாம். வார்த்லத / ஒலி / 
்ாட்சி மூன்றும் ஒன்மைாகடான்று இலணந்து 
கவளிப்பட்ட திலரவடிவங்லள அவர்்ள் 
சினிமாவுக்குத் தந்தார்்ள். அதன் கதாடர்சசியா் 
நீண்ட இலடகவளிக்குப பிைகு அலதமய ஒரு 
அளவும்ாைா்க் க்ாண்டு இந்த இயக்குநர் 
கவறறியும் க்பறறிருக்கிைார் என்றுதான் 
க்சால்ைமவண்டும்.

இந்தப ்படத்லதப க்பாருத்தவலர இந்தப்படம் 
ம்பசும் உள்ளடக்்ம், ்லத குறித்கதல்ைாம் நான் 
க்சால்ைவில்லை. அலதகயல்ைாம் விட்டு, 
்லத்லளத் தாண்டி கவளிவருகிை ் ாட்சிப்படிமங்ள் 
சினிமாலவ எந்த வல்யில் அடுத்த இடத்துக்கு 
ந்ர்த்திவிடுகிைது என்்பதறகு முன்மாதிரிப ்படமா் 
இலதக் க்ாண்டாட மவண்டும் என்கிமைன்.

=



முகைநூலில்: அண்ணாதுலை மணாரிமுத்து    
பகிர்நதவர: சணாலை பஷீர்

மதம் மாறியவர்களின் வாக்குமூலம்
ர�ாட்டித்துண்டுக்கு மாறினார்கள், டீ, பன்னுக்கு மாறினார்கள்என 
மதமாற்றம் சமீப்காலமா்க நக்கப்புக்கு உள்்ாக்்கப்பட்டு வருகி்றது..
நீங்கள்ஏன் மதம்மாறினீர்கள் என 
என்தநகதயிடம் நான்்்கட்டதறகு அவரஅளித்த பதிலுக�்கள்..

உண்கமயில் நாங்கள்ஏன் மதம்மாறி்னாம் ரதரியுமா?

எல்்லாக�யும்்பால ்காலில் முள்குத்தாமல் 
ரசருப்புப்்பாட்டு நடக்்க மதம்மாறி்னாம்..

்கக்்கத்தில்மட்டு்ம கவச்சிருநத துண்கட 
்கழுத்துல்பாட மதம்மாறி்னாம்..

கசக்கிள்வாங்க ்காசுஇருநதும் புதுகசக்கிள் வாஙகி 
ரதருவில்ஓட்டமுடியாததால் மதம்மாறி்னாம்..

ஒருஇத்துப்்பான டீ்ககடயில் எல்்லாக�யும்்பால 
எச்சிகி்ாசில் டீகுடிக்்கமுடியாததால் மதம்மாறி்னாம்..

்காக�வீடு்கட்ட ்காசுஇருநதும் ரவளிலஒரு திண்்ண்கட்டி 
்கால்்மல ்கால்்பாட்டு ஒக்்கா�முடியாததால் மதம்மாறி்னாம்..

எட்டுமுழம் ் வஷ்டிஇருநதும் முட்டிக்கு்மல 
மடிச்சு்கட்ட முடியாததால் மதம்மாறி்னாம்..

அஞ்சுவயசு சின்னப்கபயனயும் க்க்கட்டி ஐயானு 
கூப்பிட ் வண்டியிருக்்்கனு மதம்மாறி்னாம்..

ரசத்துப்்பான ஒத்கதஆம்ப் புள்க்கயயும் 
பாகட ்கட்டி ரதருவுல தூக்கிட்டு்பா்க முடியாம மதம்மாறி்னாம்..

இம்புட்டுரபரிய ஒல்கம்இருநதும் என்வீட்டு ரபா்ணத்தப்ரபாகதக்்க 
ஆ்றடிநிலம் இல்லாததால் மதம்மாறி்னாம்...

நாய்கூட உள்்்பா்க நான்மட்டும் எட்டநின்னு 
என்சாமிய ் வடிக்க்கபாரக்்க மனசில்லாம மதம்மாறி்னாம்...

பள்ளிக்கூடத்துல ஒருஓ�த்துல ஒதுஙகிநின்னு 
பாடம்படிக்்க முடியாம மதம்மாறி்னாம்..

நீங்கவர்ற பாகதயில நாங்கவ�க்கூடாதுன்னா? 
்பா்றதுக்கு ் வறுபாகத இல்லாம மதம்மாறி்னாம்..

திருவிழாவுல ஊரகூடி ் தரஇழுக்்க 
முடியாம மதம்மாறி்னாம்..

்கடவுளின்ரபய�ால் திணிச்சசாதிய ்கடவுளின்்கருவக்றகயப் பாரத்து 
சாதிஉண்கமதானான்னு ் ்கட்்கமுடியாததால் மதம்மாறி்னாம்..

பஸலநான் உட்்காரநதசீட்டுல என்பக்்கத்துல 
யாரும்உட்்கா�ல அதுனால மதம்மாறி்னாம்..

இநத மனிதவாழ்வு எப்படியிருக்கும்.. 
அகத வாழ்நதுபாரக்்க்வ மதம்மாறி்னாம்..

இந்த மனி்தவாழ்வு 
எப்படியிருக்கும்...
அத்த வாழ்நது ்பாரக்்கவவ 
ம்தம்மாறிவ�ாம்...
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